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الكريمعبدعزتأحمد/ الدكتوراألستاذبقلممقدمة

علىالسياسىبالتاريخاالهتمامطغىأنبعد،الحديثةلمصرواالقتصادىاالجتماعىبالتاريخاألخيرةالسنواتفىاالهتمامازداد
االجتماعىالبناءدراسةإلىاالهتماماتجهثم،عامةبصفةالسياسيةالحركاتتاريخأووالحاكميناألمراءتاريخوخاصة،ماعداه
منهايتكونالتىالخاليااالجتماعىالبناءهذاويتضمن.الحديثعصرهافىوخاصةعصورهامختلففىالمصريةلألمة

.العاملةالطوائفمنوغيرهموالجنودوالعمالكالفالحين،المجتمع

.المصرىالتاريخكتابةفىالحديثاالتجاهلهذاثمرةالقارئينجمهورإلىاليوماقدمهاأنيسعدنىالتىالرسالةوهذه

عليهأشفقتكنتوإن. لرسالتهموضوعا" مصرفىالعماليةالحركةتاريخ "اختيارهحامدعباسوفءرلتلميذىحمدتأنىوالحق
الحديثالتاريخمدرسةتحرصوالذى،إليهأشرتالذىالحديثاالتجاههذامعيتمشىألنهاالختيارهذالهحمدت.نفسهالوقتفى

يدعممااهركنابل،جديدةلبنةلبالدنااالجتماعىالبناءتاريخإلىمضيفالبدبحثهفىتوفيقهوألن،دعمهعلىشمسعينبجامعة
.جوانبهوينيرالتاريخهذا

صاحبأشار، وقدالبحوثهذهمثلتكتنفالتىوالعقباتالصعوباتأعلمألنىرءوفتلميذىعلىنفسهالوقتفىوأشفقت
وأساليبهوالعقباتالصعوباتهذهبعضعنفيحدثنىآلخروقتمنرءوفاألقىوكنت. هناإليهاأعودفالمنهانماذجإلىالرسالة

المادةعنباحثامنقباواإلسكندريةالزياتوكفرالقاهرةبينمتنقالأراهوأناتشجيعهفىحولها، فأمضىااللتفافأومواجهتهافى
المادةعناألخيرة،  أوأطوارهافىوخاصةالعماليةالحركةعاصرتالتىالشخصياتمنالحياةقيدعلىبقىفيمنالماثلة) الحية(

عامبينيقعفجعلهونهايتهبدايتهبتحديدفبدأالبحثطريقلهاستوى، حتىوالنشراتوالدورياتالمراجعمختلففىالمسطورة
وال - عملتالتىالثورةفيهقامتالذىالعاموهو1952وعاملهمنقابةأولالمصريونالعمالفيهشكلالذىالعاموهو1899
.االشتراكىالتخطيطمنجديدةأسسعلىلمصراالجتماعىالبناءإعادةعلى- تعملزالت

أنمنىاعتقاداالالحديث"النقابى"التنظيمنشوءقبلمصرفىالعماليةالحركةدراسةإلىالباحثأوجهأنعلىحرصتأنىعلى
االختالفأوجه– القارئأمامثم – الباحثأماملتتضحولكن،القديم" الطائفى "التنظيممنأصولهيستمدالحديث" النقابى "التنظيم

التاسعالقرنمنذيشهدهالمصرىالمجتمعبدأالذىالخطيرالتطورإلى– شئكلقبل – يرجعالذىاالختالفوهو،التنظيمينبين
.المجتمعهذافىفعلهاتفعلبدأتالتىوالسياسيةواالقتصاديةالثقافيةللمؤثراتنتيجةعشر

قادرةحيةخاليا- المدنفىوخاصة- المصرىالمجتمعفىجعلقد– رعشالتاسعالقرنحتىنراهكما – القديمالطائفىالتنظيمإن
المجتمعلخدمةاستخدمتهاكما،مصالحهاوصيانةنفسهاعنللدفاعهذهقدرتهاالخالياهذهستخدمتاو،والتأثيرالحركةعلى

طوائفوتتزعمها – القاهرةأحياءفىالثوراتبأنباءحافلالجبرتىوتاريخ.والعدوانالغضبوجهفى- عامةبصفة- المصرى
.مصرفىالفرنسيينثمالعثمانيينسطوةأيام– الحرف

هذهولعل.القاهرةفىالحرفطوائفبعضفيهااألكبرالدورلعبشعبيةلحركةنتيجةنفسههوتوليتهوكانت،علىمحمدوتولى
يحكممضىالجديدالحاكمألنذلك.القبيلهذامنالقاهرةشهدتهاالتىالشعبيةالحركاتآخركانتالوصفبهذاالشعبيةالحركة

يدفىالسلطةوتركيزوالطوائفالعصبياتعلىوالقضاءالسلطانشتاتجمععلىيقومجديدبأسلوبقرننصفنحوالبالد
منبذلكالمصرىالمجتمعوحرم. الدولةسلطانفىوذابتطوائفهمتحللتأنبعد) آحادا (أمامهاالمواطنونأصبححتى،الدولة

التعليمفىالحديثةوأنظمتهابأجهزتهاللدولةالمطلقالحكمسلطةمحلهالتحلوالتأثيرالحركةمنمكنتهطالماالتىالذاتيةقواه
.المرافقمنوغيرهاوالفالحةوالتصنيع

على-ةخاصوإسماعيلعلىمحمدفىتمثلتكماعشرالتاسعالقرنفىالمطلقالحكمسلطةأنتاريخنافىالحقيقيةالمأساةولكن
هذافىالسياسيةمصررسالةمنكثيرةجوانبتوضيحوفىبهاقامتالتىاالقتصاديةالتنميةمشروعاتمنكثيرفىنجاحها
لنفسهااالحتفاظعنعجزتأنهاهذامنوأنكى"،المواطنين"لجمهوراالجتماعى"العدل"تحقيقعنعجزت – العالممنالركن
تصاحباألولىموجاتهابدأتالتىاالستعماريةللقوىعنهتتنازلأنواضطرت-بمظاهرهتحتفظظلتوإن-المطلقالحكمبحقيقة
.عشرالتاسعالقرنفىبدأتمنذالمصريةاليقظة

القديمالطائفىتنظيمهبفقدانالحيةخالياهفقدإذ،الغربيةواإلمبرياليةالمطلقالحكممواجهةعنبدورهالمصرىالمجتمعوعجز
.1899عاممصرفىللعمالنقابةأولتشكيلبدايتهالباحثيعدالذى.الحديث) النقابى (تنظيمهبعداستكملقديكنولم

،أنفسهمالعمالمصالحعنالدفاع: مزدوجةمسئوليةالحديثةمصرفىالعماليةالحركةعلىالمصرىالمجتمعظروفألقتوبذلك
العبءهذاتحملالعماليةالحركةومضت.الغربيةواإلمبرياليةالمطلقالسلطانمواجهةفىعامةالوطنمصالحعنوالدفاع

.1952ثورةقيامحتىمصرفىوالحزبيةالسياسيةبالحركاتارتباطهاجاءهناومنالمزدوج

لهيذكرانوأناةصبرفىوالسياسىالنقابىكفاحهاتتبعكماومؤثراتهاومشكالتهاتكوينهافىالحركةهذهفصولالمؤلفتتبعوقد
بمابذلكفتحلى،وتجردموضوعيةفىوالعرضالتحليلعلىالباحثقدرةهوالرسالةهذهقارئبهيخرجماأوضحولعل.بالتقدير
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تاريخفىأبحاثهمواصلةإلىالمؤلفداعياًبتقديمهعتزأالذىالقيمالبحثهذاالتاريخيةللمكتبةوقدمصفاتمنللمؤرخينبغى
.الحديثةمصرفىاالجتماعىالبناء

الكريمعبدعزتأحمد
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اإلهداء

المصريينالمصريينالمصريينالعمالالعمالالعمالإلىإلىإلى
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تقديم

،مصرتطورفىوحدهالسياسىالجانبعلىاهتمامهماقتصرالذينالباحثيناهتمامعنبعيدةزالتماجوانببالدناتاريخفى
التىالدراساتوتقديمفيهالتنقيب– ندرفيماإال –يحاولوافلماالجتماعىالجانبوأهملوا،اهتمامهمبعضاالقتصادىالجانبوأولوا
الحاضرفىبالدناتطورفىمنهايستفادعبرةالماضىدروسلتكون،وتعللهاظواهرهوتفسر،أحداثهمنغمضماتجلو

.والمستقبل

اليوميشكلونالعمالكانفإذاالباحثيناهتمامجدارةعنتستحقالتىعاتوالموضمنواحدالمصريةالعماليةالحركةوتاريخ
االجتماعيةالظواهرمنكثيرفيهيكمنالذىوتطورهاحركتهمنتتبعأنواجبنافمن،الثورةعصرفىاالشتراكىالبناءركيزة

علىاختيارىوقعهناومن.الزمانمنقرننصفعلىيزيدمامدىعلىمصرتاريخفىبرزتالتىواالقتصاديةوالسياسية
نقابةأولتأسيستاريخباعتبارهالدراسةلهذهبداية1899عاموحددت،الرسالةلهذهكموضوع"مصرفىالعماليةالحركة"تاريخ
مرحلةبدايةشهدكما،جديدعهدومولديوليو23ثورةوقوعشهدالذى1952عامعندالدراسةبهذهتفووق،مصرفىعمالية
.المصريةالعماليةالحركةتاريخمنجديدة

للحركةخاللهامنتعرضوا،العملتشريعتمسموضوعاتفيهاوتناولواالقانونفىالباحثونوضعهاالتىالدراساتبعضوهناك
تشريعفىثبح،مصرفىالعمالنقابات " بعنوانكتاباًألفالذىخالفحسينالدكتوراألستاذهؤالءمقدمةفىويأتى،العمالية
وتكوينهاالنقاباتألحوالشائقتحليلمعبالنقاباتاالعترافقانونبالدراسةفيهوتناول1946عامفىنشر" المقارنالعمل

نشرت" مصرفىالعماليةوالمنظماتالعملمشاكل"عنرسالةبدوىزكىأحمدالدكتوركتبكما،القانونيةوعالقاتهاالداخلى
تطورعنممتعافصالبهاوعقد،الثانيةالعالميةالحربنهايةحتىالعملتشريعاتتطورفيها، وتناول1948عامفىبالفرنسية

كتاباالمحامىحبيبالسالمعبدسعدوألف. الثانيةالحربنهايةحتىالعشرينالقرنمطلعفىنشأتهامنذمصرفىالعماليةالحركة
تطور " عنكتاباالغطريفىإبراهيماألستاذألفكما.طفيفامساالمصريةالعماليةالحركةفيهمس" والعمالالعملمشاكل "عن

بقلممتفرقةمقاالتنشرتهذاعداوفيما.وبعدهاالثورةقبلالعملتشريعاتلتطورفيهتعرض1965عامفىنشر" العملتشريع
النقابيةالحركةنشأةمرحلةبالدراسةفيهاتناول1963عامغضونفىاالجتماعيةالتأميناتمجلةفىإبراهيمحلمىمحمدالمرحوم

فجر"و،"المصريةالعاملةالطبقةنشأة " عنالدينعزأمينبقلم1964عامغضونفىمقاالنالطليعةبمجلةنشركذلك،مصرفى
.مجالهافىرائدةدراسةوهى" النقابيةالحركة

قنديلسيدالمرحومدراسةالكتيباتهذهمقدمةفىويأتى،الحركةتاريخمنجوانبفيهاتناولواكتيباتالنقابيينبعضأصدركذلك
الشبهقريبةوهى" األولىالعماليةالرسالة،نقابيتي "عنوانتحتنشرتالتى- الطباعةلعمالالعامةللنقابةالسابقالرئيس-

،)نشرهاتاريخوهو (الثالثينياتومتصفالعشرينياتأوائلبينفيماالنقابىالعملفىمشاركتهلفترةفيهاتعرضوقدبالمذكرات
يوسفمحمدكتبهآخركتيبوهناك.بعضهافىومشاركاًأحداثمنسجلهلماعيانشاهدكانباعتبارهأهميتهاالناحيةهذهمنفلها

،العالمبعمالمصرعمالعالقةعنفيهتحدث– القومىللتحريرالعمالللجنةالسابقالعاموالسكرتيراليسارىالنقابى – المدرّك
المجالهذافىبارزاًدوراًلعبكاتبهأنإلىالكتيبهذاأهميةوترجع)،1957("العالمعمالمعمصرعمال "عنوانتحتونشر
النصيحة "أسمياهكتيبافتحىومحمدمصطفىيسهمااليساريينالنقابيينمناثنانكتبكما.األربعينياتمنالثانىالنصفخالل

بحقللمطالبةصفوفهمتوحيدالعمالوناشداالسوءمنالعمالأحوالبلغتهماإلىفيهأشارا، 1950عامنشر" مصرفىالعمالإلى
التحضيريةاللجنةلبرنامجأساساًبعدفيماالبرنامجهذاأصبحوقد،الكتيبتضمنهالذىالبرنامجحولوااللتفافالعاماالتحادتكوين

1965عامغضونفىاليساريينالنقابيينمنمجموعةأصدرتوأخيرا).1950-1950 (مصرفىالعماللنقاباتالعاملالتحاد
العاماالتحادتربطكانتالتىللعالقاتالكتيبهذاتعرضوقد،"المشتركالسودانىالمصرىوالكفاحالعاملةالطبقة " بعنوانكتيبا

لخدمةصدركلهايكنلمإنالكتيباتهذهومعظم.مصرفىالعماللنقاباتالعاملالتحادالتحضيريةباللجنةبالسودانللعمال
.نقابيةأمكانتسياسيةمعينةأغراض

السلطاتمطاردةنتيجةضاعتالنقاباتأوراقمعظمألن،بمكانالصعوبةمنمصرفىالعماليةالحركةكتاريخموضوعودراسة
1942عامحتىمصرفىيكنلمكما،أوراقهاعلىبالمحافظةلهاتسمحطويلةزمنيةلفتراتتستمرلمالنقاباتمعظموألن،لها

واالتحاداتالنقاباتلدورمهاجمتهاعندالسلطاتوكانت.وسجالتهااألساسيةونظمهالوائحهالنايحفظالنقاباتلتسجيلنظام
اتهامكأدلةتتخذالحتىأوراقمنلديهميكونقدممايتخلصونكانواالنقاباتقادةنأكما،أوراقمنبهاماعلىتستولىالعمالية
وقد،النقاباتأوراقمنعليهتستولىفيماتتصرفاألمنسلطاتكانتكيفنعرفوال.األمنرجالأيدىفىيقعونحينضدهم
أرشيفعلىباإلطالعلىالسماحطالبا1964عاممايوفىالداخليةوزيرالسيدإلىفكتبتالمضبوطاتهذهعلىاإلطالعحاولت

القضاياتحقيقاتملفاتعلىباإلطالعلىالتصريحملتمساًالوقتنفسفىالعامالنائبالسيدإلىكتبتكما.المخصوصالقسم
مضبوطاتمنالنقاباتأوراقإلىالوصولفىمساعدتىراجياالقومىواإلرشادالثقافةوزيرالسيدإلىكتبتالعمالية، وكذلك

.الطلباتتلكمنأىعلىردااآلنحتىأتلقلمولكن،المخصوصالقسم

فريقاً: فريقينمنهمفوجدت،أوراقمنثالبحيفيدمابعضعلىلديهمالعثورأملعلىالنقابيينبقدامىاالتصالبمحاولةقمتلذلك
طرألماوإدراكاوعياأكثركانوفريقا،لىمساعدةأيةتقديمعنامتنعوالتشريدوالسجنالمطاردةذكرياتبأذهانهتعلقزالتما
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اليسيرالنذرإالالنقابيينمنالفريقهذالدىأجدلمولكن،لىالعونوتقديمبمساعدتىفرحبالثورةبعدشاملتغييرمنمصرعلى
السكرتير – عمارةحسنمحمدلدىوجدتهمااألوراقهذهوأهم.الضياعمنوإنقاذهاعليهاالمحافظةمنتمكنواالتىاألوراقمن

منذظهرتالتىالعماليةالمنظماتمعظمقيادةفىاشتركوقد- 1935 -1931المصرىالقطرعمالنقاباتالتحادالسابقالعام
وحزبالمصرىالقطرعمالنقاباتباتحادالخاصةاألوراقبعضعلىلديهوعثرت.الخمسينياتمنتصفحتىالعشرينياتنهاية

يقعوهو)لهعاماسكرتيراكانالذى(االشتراكىالعمالحزبجلساتمحاضردفترعلىباإلطالعلىسمحكما،المصرىالعمال
عنالخاصةمذكراتهعلىأطلعنىوكذلك،اإلدارةمجلسجلساتمنجلسة45أعمالويسجلالمتوسطالحجممنصفحة133فى

نقابىمذكرات،العماليةالحركةفىعاما40 "بعنوانصفحة50حوالىفىيقعمخطوطوهو،فيههماسالذىالنقابىالنشاط
".مخضرم

منتصفبينماالفترةمرعلىخاصةواليسارىعامةالنقابىالنشاطفىكبيردورلهكانالذىالمدرّكيوسفبمحمداتصلتكذلك
الشركاتعمالنقاباتبمؤتمرتتعلقالتىواألوراقالنشراتبعضعلىلديهعثرتوقد،األربعينياتوأواخرالثالثينيات

 –1944عامالقومىللتحريرالعمالولجنة،1945عاممصرعمالنقاباتومؤتمر،1945 – 1944عاماألهليةوالمؤسسات
.العسكرىمحمودالسيدمناألخيرةاللجنةحالةلسانالضميرمجلةأعدادعلىحصلتوقد.1945

فىاشتركتالتىالشخصياتبعضمعشخصيةمقابالتعدةأجريت،إيضاحإلىحاجةفىكانتالتىالنواحىلبعضواستكماال
الكائنبقصره1964عامصيفخاللمقابالتأربعحليمعباسالسابقالنبيلوبينبينىفتمت،العماليةاالتحاداتوتوجيهقيادة
قابلتكما.تزعمهاالتىاالتحاداتنشاطسجلتالتىالصحفوأعدادالخاصةاألوراقبعضعلىلديهوعثرت،اإلسكندريةبرمل

عامخريفخاللالساحةبشارعبمكتبهالمحامىالتونىشوكتواألستاذ،1964يوليوفىبالدقىبمنزلهالشنتناوىحسنىالمرحوم
1964.

بدراسةفقمت،الوقتنفسفىالموضوعىوالتقسيمالزمنىالتقسيماستخدامإلىمصرفىالعماليةللحركةدراستىفىواتجهت
ثم،النقاباتتاريخفىمعينطابعذاتزمنيةفترةلدراسةمنهافصلكلوخصصت،األولىالثالثةالفصولفىالنقاباتتطور
وجهود،العماليةالتشريعاتسبيلفىكالنضال،العماليةالحركةتاريخمنجزءامنهاكلتشكلمعينةقضايادراسةإلىانتقلت

والعالقات،العماليةاليساريةوالتيارات،المصرىالعمالوحزبالعماليةالحركةعلىللسيطرةالسياسيةوالمنظماتاألحزاب
علىاهتمامىركزتوقد.المصريةالعماليةالحركةطبيعةعنبكلمةدراستىأنهيتثم،المصريةالعماليةللحركةالخارجية

.التاريخهذابهاتأثرالتىوالعواملالحركةتاريخمظاهرإبرازمنأتمكنحتىالتفاصيلدونالعامةاالتجاهات

فىوالعمالالعمللمشاكلتعرضتالتىوالمقاالتاألبحاثوإلى،يدىفىوقعتالتىاألوراقإلىالدراسةهذهفىورجعت
العماليةاالتحاداتقامتالتىوالدورياتالعامةالدورياتوإلى،النقابيونأصدرهاالتىالكتيباتإلىرجعتوكذلك،مصر

.عامةبصفةوالسياسىاالقتصادىمصرتطورتعالجالتىالمؤلفاتمناستفدتكمابإصدارها

هذايعالجهاالتىالزمنيةفالفترة،الدراسةهذهفىالمصريةالعماليةالحركةتاريخجوانبكلغطيتقدأننىأقولأنأستطيعوال
عليهالالطالعللباحثينالفرصةوإتاحةالوثائقهذهوتجميع،الباحثينأيدىمتناولعنبعيدةالوثائقمعظمزالتوما،طويلةالبحث

.الحركةتاريخمنغمضماتجلوجديدةبحاثألانطالقنقطة-ريببال –سيكون

البحثهذاجاءوقد.بالجميلعرفاناإليهمالشكرإسداءإالأملكوال،لىالعونبتقديمتفضلوامنلكلبالكثيرليدينالبحثهذاوإن
وغزيررأيهبسديدوموجهاومرشدامعينامعىالكريمعبدعزتأحمدالدكتورالكبيرأستاذنابذلهاالتىالمضنيةالجهودثمرة

.يديهغرسمنثمرةالعملهذاأعتبريجعلنىالذىبالقدرالقلمعثراتمنفأقال،علمه

رئيسا،الكريمعبدعزتأحمدالدكتورأستاذنامن، وتشكلتالبحثهذاناقشتالتىاللجنةإلىالخالصبالشكرأتقدمأنيسعدنىكما
أمامىنبراساكانتقيمةمالحظاتمنأبدوهلماأعضاء،مصطفىالرحيمعبدحمدأوالدكتور، أنيسحمدأمحمدالدكتورواألستاذ

 .ممتازبتقديرالحديثالتاريخفىالماجستيردرجةبمنحى، ولتفضلهمللطبعالبحثإعدادعند

.السبيلقصداللهوعلى

حامدعباسرءوف
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)1914 – 1899 (العماليةالحركةنشأة - األولالفصل

وسياسيةاقتصاديةحلولإليجادوتطلعهاونموهاالعماليةالنقاباتلنشأةطبيعيةكنتيجة– عامةبصفة –العماليةالحركاتظهرت
القرنفىىعالصنااالنقالبوقوعنتيجةتغييرمناإلنتاجعالقاتعلىطرأماإلىالنقاباتنشأةوترجع.العاملةالطبقةلمشاكل
االقتصاديةنتائجهاوفىمظهرهافىخطيراتحوالالعمالأوضاعتحولمنعليهترتبمما– أوالإنجلترافى –عشرالثامن

واألخرى،الرأسماليينطبقةإحداهما،متباينتينطبقتينالعمالإلىالحاجةوأوجدتguildsالطوائفنظامفاختفى،واالجتماعية
بقوةتداروالتىالجاريةالمياهبقوةتدارالتىاآلالتاختراعوأدى،الصناعةسوقفىرخيصةسلعةالعملوأصبح،العمالطبقة

لدرجةاألجورفتدهورت،العملميدانوالنساءاألطفاللدخولالسبيلمهدمماللعاملالعضلىالمجهودشأنمناإلقاللإلىالبخار
وفىصناعيةمناطقفىالعمالاآلفوحشر،العملسوقفىالطلبالعرضفاقفقد،الضرورىالقوتنفقاتلتغطيةتكفىتكنلم

.حدودبالساعاتالعملفىويقضون،الهواءأوالشمستدخلهافال،الصحيةالشروطفيهاتتوافرالعملأماكن

حملالذىالمذهبذلك،االقتصادفى1الحرالمذهب– عشرالتاسعالقرنحتى –فيهسادعصرفىالظروفهذهالعمالوعاش
النشاطمجالفىاألفرادحريةإطالقبضرورةفيهنادىوقد،طويالزمنالهأساسا"األممثروة"كتابهواعتبرسميثآدملواءه

تحكمالطبيعيةالقوانينألناالقتصاديةالمسائلفىالدولةتدخليعارضفهوLaissez faire،Laissez Passerاالقتصادى
.2ويعرقلهالقوانينهذهسيريعوقالدولةوتدخلاالقتصاديةالظواهر

العملبينالتاماالنفصاليقومحيث،الحراالقتصادظلفىFactory Systemالحديثالصناعةنظامالوجودإلىبرزوهكذا
رفضالذىالعاملكيانلتأكيدالظهورفىالنقابيةالتنظيماتوبدأت. الحرالتعاقدأساسعلىالعملعالقةوتنشأ،المالورأس

فى– إنجلترافى –األولىالنقابيةالتنظيماتنشاطانحصرولذلك.وحريتهكرامتهتسلبهكادتالتىالجديدةلألوضاعاالستسالم
.النكباتمواجهةوفىالعوزحاالتفىألعضائهاوالمساعداتالمميزاتبعضتمنحكانتالتى"الصداقةجمعيات"تأسيس

محاولةجذورهامنالصناعيةالثورةعلىالمترتبةاالجتماعيةالمشاكلتعالجوبدأت،نشاطهاالجمعياتهذهبدلتماسرعانلكن
نفستستخدمالنقاباتوبدأت،المالرأسلقيمةاستبقاءاحتجازهالرأسماليةحاولتالذىالتصنيععائدمنللعملعادلنصيبانتزاع
شروطعلىللحصولالعرضتقييدمننوعإالاإلضرابفما،األجروهو"وثمنه"العملسوقفىللتحكموالطلبالعرضأساليب
استخدمتكما،واإلعداموالنفىبالسجنبزعمائهاوتنكيلهاالحكوماتلبطشالنقابيةالحركةتعرضتهناومن.أعلىأجرأوأسخى

.العصاباتوأعمالالذمموشراءالرشوةأساليبضدهمالرأسمالية

بحقوقهمالجماعيةالمطالبةفىبحقهماالعترافبمعنى،النقابىالتنظيمبحقاالعتراففىالبدايةفىالنقابينمطالبانحصرتلذلك
بهاقامإذامشروعةالتصرفاتنفسكانتطالمامخالفةمحلهذهالجماعيةتصرفاتهمتكونأندونالقانونظلفىالرأسماليةقبل

فىنشاطهممنجزءانحصرولذلك،الجديدواالجتماعىالسياسىالتنظيمحقيقةفهمتلمسفى- أخرىناحيةمن-العمالوبدأ.الفرد
،لهممستقرةهادئةحياةلتوفيرأومصالحهملحمايةتشريعاتإصداربهدفعليهللتأثيرأوالحكمفىلالشتراكإما،السياسىالعمل

،الرأسماليةاالحتكاراتويمنعألخرىطبقةاستغاللعلىيقومالنظاممحلهيحلكىأساسهمنالرأسمالىالنظامتغييربهدفأو
3الدولةعلىكطبقةالعمالسيطرةفرضأو

مصرفىالحرفطوائف
،الشعبفئاتعليهتسيركانتاجتماعياتنظيماتعكسكانتالتىالحرفطوائفنظاممصرفىالحديثةالصناعةظهورسبقلقد

مصالحهملرعايةطوائفشكلفىأنفسهمينظمونواحددينىاتجاهحتىأوواحدعملأوواحدةمهنةتجمعهمالذيناألفرادفكان
األهميةمنكبيرقدرعلىفكانت،حينئذالمصرىالمجتمعلنظامالمميزةالسمةهىالعثمانىالعصرفىالطائفةوأصبحت،الذاتية
4وقتئذاإلسالمىالمجتمعبناءمنهاأقيمالتىاللبناتكانتبأنهاالبعضشبههاحتى

العماليةالنقاباتسبقتالتىمصرفىاألولىالعماليةالتجمعاتمظاهرمنمظهراًباعتبارهاالحرفطوائفهنابالدراسةولنتناو
ولم،العثمانيينيدفىسقوطهابعدبهاواستمر،اإلسالمىالعصرفىنشأتهمنذالحرفطوائفنظاممصرعرفتوقد.الحديثة

دونالطبيعىسيرهاتسيرالمفتوحةالبالدفىالقديمةالعاداتبتركقنعوااألتراكالحكامألن،الجددالسادةبعاداتقليالًإاليتأثر
.المالبجمعيختصفيماإالمنهمتدخل

الحياةيحكمنظامبوجودقالواالذينLes physiocratesالطبيعيينمدرسةبتكوينالمذهبهذانواة) Quesney) 1694-1774كناىوضع1
والمذاهب، النظرياتالخشابمصطفى/ انظر. (بهموتأثرخاصةبصفةTurgotوبترجوالطبيعيينببعضسميثآدماتصلاالقتصادية، وقد
).بعدهاوما202، ص1957، القاهرةاألولىالسياسية، الطبعة

.43-42، ص1951المصرية، النهضةوالعمالالعمل، مشاكلحبيبالسالمعبدسعد2
).1963، يناير16االجتماعية، العددالتأميناتظهورها، (مجلةإلىأدتالتىالعمالية، العوامل، النقاباتإبراهيمحلمىمحمد3
4Gibb & Bowen, Islamic Society and the West, Part1, Oxford 1957, P. 277.
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كما،بهمخاصةطوائفيكونونواحدةديانةيعتنقونالذينالحرفةأفرادفكان،أفرادهاعقيدةبحسبتصنفالطوائفبعضوكانت
داربناءفىاالشتراكإلىبالقاهرةالحرفطوائفدعيت1802عامففى،إليهاينتمونالتىللبالدتبعاطوائفكونواالتجارأن

الطوائفتلتهاثم،أوالدعيتالقبطيةالطوائفأنالجبرتىلناويروى،الفرنسيةالحملةأعدتهاقدكانتالتىللقوائمتبعاالباشا
النصارىحضراألقباططوائفانقضتولما،األقباطبالنصارىبدؤوامافأول"المسلمينطوائفدعيتوأخيرا،األخرىالمسيحية

المسلمينتضمعدةطوائفهناككانت،المسلمينمنالبزازونكانوكما5"المسلمينمنالحرفأربابطلبواثم،واألروامالشوام
أبناءعلىتقتصر) العبيدتجار (الجالبةطائفةوكانت،المسلمينغيرتضممجموعهافىالخمورتجارطائفةكانتبينما،وحدهم

السوريينمنالحمزاوىتجارمعظمكانكما،واليهودالمسيحينعلىكذلكالصاغةطائفةواقتصرت،وإبريموأسوانالواحات
.6الخصوصوجهعلىالمسيحيين

ديسمبر (علىمحمدابنزواجكمناسبةالخاصةالمناسباتففى،واضحةاالجتماعيةالمنزلةحيثمنالطوائفبينالتفرقةوكانت
المنزلةذاتالحرفوكانت7".وأهلهاالصنعةقدرعلى"طوائفهملمكانةتبعاونقوداخلعاالطوائفشيوخالباشامنح) 1814عام

فىالمتخصصونالتجاركانبينما8،والخمارينالمملحةاألسماكوباعةاألطعمةوطهاةالحلوىباعةتضم"الدنيئةالحرف"الدنيا
.9"المعتبرةالحرف "العاليةالمكانةذاتالحرفإلىينتمونالغوريةوتجاروالحريراألقمشةتجارة

بالحاجاتتصنيفهاوتأثر،يدهافىإداريةأداةوأصبحتالحكومةسيطرةحتتعشرالسابعالقرنفىالحرفطوائفوقعتوقد
لضابطتخضعطائفةكلفكانت،الحاكمةالهيئاتداخلالمختلفةالقوىبينالعالقاتعلىطرأتالتىوبالتغييراتالثابتةاإلدارية

.ضرائبهاوجبايةطوائفهمحمايةمهمةيتولونالضباطهؤالءوكانمعين

:معينضابطإلشرافمنهاكلخضعتالقاهرةفىالطوائفمنكبيرةمجموعاتثالثهناككانتعشرالثامنالقرنوفى

المغنينتضمالطوائفهذهوكانت.ضرائبهاويجبىلهالتابعةالطوائفأموردفةيديرأنحقهمنكانالذىالخردةأمين1.
.الخردةوباعةوالحدادينالحريروصباغىالجمالوسوقينزوالخبا

جمعإلىتمتدعلياسلطةلهوكانتواألسعاروالمقاييسالموازينعلىويفتشاألسواقأموريتولىوكانالمحتسب2.
.والتجارالباعةطوائفمنالضرائب

وغيرهمجاريننوالالطوبوصانعىالبنائينطوائفعلىاإلشرافوتولى،المهندسينكبيربمثابةوكانباشىالمعمار3.
.ضرائبهمجمعوتولىالبناءبأعمالالمشتغلةالطوائفمن

وتحولت،علىمحمدعصربعدالمحتسبوظيفةألغيتفقد،الثالثالمجموعاتهذهمنمجموعتانبقيتعشرالتاسعالقرنوفى
وكان،القرنذلكخاللفىبهاخاصةمجموعةوالوقودالخشبوباعةقائينالسطوائفوكونت،الشرطةحكمدارإلىاختصاصاته

التىاألخرىالمجموعةأما.المحتسبوظيفةألغيتحينالشرطةحكمداربمعرفةثم،أوالالمحتسببمعرفةيختارونشيوخهم
وضاربى،األحجاروقاطعى،الحفارينعلىشتملتاف،المعمارطوائفوسائرالبنائينتضمفكانتعشرالتاسعالقرنفىتكونت
الطوائفوكانتالقاهرةمحافظبمعرفةيختارونشيوخهموكان،وغيرهموالنقاشينوالنجارين،واألحجارالرخامونحاتى،الطوب
،والخدماتبالنقلالمتعلقةاألعمالوطوائف،التجاروطوائف،الحرفأصحابطوائف: أنواعثالثةإلىاختالفهاعلىتصنف
،الضيقبمعناهاالحرفيةالطوائفتاريخهوعشرالتاسعالقرنفىالطوائفتاريخيكنفلم.واحدلنظاميخضعونالجميعوكان
خارجالكبرىالبيروقراطيةبقيتبينماالضرائبوجباةكالكتبةالموظفينمنفيهمبمادنالمسكانيضمعامانظاماكانولكنه

.10)نقيب،شيخ،طائفة (الطوائفمصطلحاتيستعملكاناألزهرأنرغمب،العلماءوكذلكالنظام

بحضوريتمكانالذى" االلتحام "حفلبالطائفةالصبىعهدأولفكان،جميعاالطائفةأفرادبهايلتزممعينةتقاليدللطوائفوكان
وبذلك،"األسطى "لدى" صبيا "الطفلختامهفىويصبحالفاتحةبقراءةعادةويبدأ،إليهااالنضمامالصبىيريدالتىالطائفةأعضاء

فيقام،معلمهعلى" العهد "بأخذالثانيةالمرحلةالصبىيدخلالتدريبمنفترةوبعد،بالطائفةااللتحاقمراحلبأولىمرقديكون
األخيريتولىالتىاألسئلةبعضالصبىعلىالمعلميلقىثم،الفاتحةبقراءةويبدأ،الطائفةأفراديحضرهالغرضلهذاآخرحفل

علىوالصالةالحكيمالذكرآياتبعضبتالوةالحفلوينتهى،إليهالنصحبإسداءذلكبعدالمعلمويقومالقسميتلوثم،عليهااإلجابة
الذىالشدبحفليمرحيث"مشدودا"أو"صنايعيا"أوعامالًويصبحالطائفة"سياج"الصبىيقتحمالثالثةالمرحلةوبدخول.النبى

الطائفةشيخأمامهتلميذبتقريظالمعلمأى"الكبير"يقومالحفلهذاوفى،الشيخبحضورالنقيبيدعلىالطائفةبحزامفيهيتمنطق
زمالءمنالعمالمعحلقاتبعقدوالطالبالنقيبيقومثم،الكبيركبيروهو" الجد "يليهثم،الصنعةإتقانفىمهارتهمدىمبيناً

بقيامالحفلويفتتح،وليمةفيهتولمللطائفةكبيراجتماعيعقدذلكوبعد،منازعاتمنالطالبوبينبينهميكونقدمالتصفيةاألخير
أنالشيخمنيطلبواأنالحشدبمناشدةالطالبيقومثم- أخضرعودا –الشيخإلىمنهمكلويهدى،لكبيرهالفاتحةبقراءةعضوكل

يشملذلكوبعد.مصالحتهالطالبعلىكانالحاضرينأحداعترضفإذا،بالطائفةعضواويقبلهبحمايتهويلحقهلكبيرهيستجيب
إلمامواألخيرة،للطائفةوالثالثة،للجدوالثانية،لكبيرهإحداها،عقدأربعةحزامهفىيعقدثمفيتوضأالطالبويقوم،الجميعالصمت

.بوالق، طبعة226-225، ص3واألخبار، جالتراجمفىاآلثار، عجائبالجبرتى5
6Gabriel Baer, Egyptian Guilds in modern times, p. 30.
.169، ص4، جالسابق، المرجعالجبرتى7
.174، ص1، جالسابقالمصدر8
.148، ص3ج، السابقالمصدر9

10Gabriel Baer, op. cit., pp. 42-47.
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يتمسكوأن،اللهيغضبمافعلعلىيقدموأالخيراعفيفاًيكونبأنالمشدودالحاضرونينصحثم.)طالبأبىبنعلى (مالعلو
وهو"اإلجازة"أو"اإلذن"حفلفيقام،المعلمأو"األسطى"مرتبهإلىترقيتهفهىالطائفةلعضوالتاليةالخطوةأما.بالشريعة
الوالدمنحهاإذالتصحتكنلماإلجازةولكن،الحرفةتعليمبمزاولةترخيصبمثابةوتعد،الطائفةلدخولواألخيرةالرابعةالمرحلة

.11ةاألبوعاطفةتأثيرتحتوقوعهالحتمالالبنه

أو" البيشرويش "درجةهىاألولىالمرحلةفكانت،الطائفةمراتبأعلىإلىللترقيةمراحلبأربعيمروناألسطواتوكان
النقيب"أو"النقيب"مرتبةفكانتالثالثةوأما"،الوسطانىالنقيب"أو"الثانىالنقيب"فكانتالثانيةأما،"الصغيرالبيشرويش"

.خاصةوعهدشدحفالتطريقعنتتمخرىأإلىمرتبةمنالترقيةوكانت".الشيخ"درجةفكانتاألخيرةوأما"،الكبير

كانبلللمعلمملكايكنلمنفسهالمحلأنرغمبو"،الجدك"يسمىتجاريةأوصناعيةحرفةأيةلمزاولةحانوتفتححقوكان
إلىاألسطىوفاةبعدوينتقل،والرهنبالبيعفيهالتصرفيمكنالملكيةمننوعانفسة"الجدك"كانفقد،لهسنوياإيجارايدفع

الورثةباعوإال،نفسهاالحرفةعلىالكافىالتدريبتلقىقدكانإذا" بالجدكالتمتعفىأبيهمحليحلأناالبنويستطيع،الورثة
يربطآخرونوعا،يريدمكانأىفىالمهنةممارسةلصاحبهيبيحنوعا:نوعين"الجدك"وكان.الطائفةأفرادأحدإلى"الجدك"

معينمكانفىالحرفةأبناءتجمعأنتفضلكانتالدولةألناألياممعندرةوازداد،نادرااألولالنوعوكان،معينبمكانصاحبه
.12احىالنومنناحيةأيةفىمتضامنينالطائفةالتزاماتتحميلهميمكنهاحتى

كما،أعضائهاعلىالطائفةعلىالمفروضةالضرائبتوزيعيتولىالذىفهو،الطائفةأعضاءعلىواسعةبسلطةيتمتعالشيخوكان
منمحترمةكانتفإنها،القانونيؤكدهالمالقضائيةسلطتهأنرغمبو.الطائفةأفرادمنالمخالفينعلىالعقوباتتوقيعحقلهكان

ذكروقد.13الطائفةعضويةمنالمذنبحرمانأوالمحلإغالقأوالغرامةأوبالسجنالحكمإلىتمتدالسلطةتلكوكانت،الجميع
فرضأوالعقوباتتوقيعالطوائفشيوخعلىالحكومةحرمتحينسعيدعهدفىألغيتالقضائيةالشيوخسلطةأن14البعض

لمولكننا) 1883 (األهليةالمحاكمبإنشاءمنهمانتزعتالقضائيةالشيوخسلطةأن15اآلخرضالبعوذكر.أفرادهاعلىالغرامات
السلطةتحديدأولتنظيمتعليماتأوأمراأصدرقدسعيداأنإلىيشيرماعلىالمصريةوالقراراتالقوانينمجموعةفىنعثر

والخبازينالقصابينمنالمخالفينعلىتوقعالتىبالعقوباتالخاصقانونهفىإالالطوائفذكريردولم، الطوائفلشيوخالقضائية
.وشيوخهاالطوائفإلىبعيدأوقريبمناألهليةالمحاكمبتأسيسالخاص1883عامقانونيشرولم،فقطوالبقالين

ةاطبوستعليماتهاتنفذأنفىالحكومةرغبةنتاجفاألولى،القضائيةوسلطتهماإلداريةالشيوخسلطةبينأساسىاختالفوهناك
فاستخدمت،عشرالتاسعالقرنمناألخيرالربعحتىمباشرةالعملبهذاالقيامباستطاعتهايكنلمحينالمدنفىالقاطنينجميع

ولكن. القوةاستخدامبحقلنفسهااحتفظتبينما،المحكومينوبينبينهااتصالكحلقةالموجودةواالجتماعيةاالقتصاديةالمؤسسات
إللغاءضرورةهناكيكنفلمالقانونمنلهاسندالالقوةتلككانتولما،قوةيزدادونالشيوخفإنضعيفةالحكومةتكونحين

.16العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرننهايةحتىبأيديهمفبقيت،التشريعطريقعنالقضائيةالشيوخسلطة

ثمةكانفإنه،الطوائفإلىوينتمونالصوفيةالطرقفىمندرجينالعثمانىالعصرفىالمدينةسكانمنكبيرجانبكانولما
يتولونأوالزوايايقيمونوائفالطشيوخبعضكانفقد،المحلىالنطاقعلىقائمةكانتالعالقةهذهأنويبدو.النظامينبينعالقة

أنالضرورىمنكانأنهصحيحاوليس. بالطريقةااللتحاقبطقوسهةشبيبالطائفةااللتحاقطقوسأنكما،عليهااإلشراف
،واحدةطريقةإلىمنضمينالطائفةأعضاءجميعيكونأنالضرورىمنيكنفلم،معينةبطريقةطائفةكلتربطعالقةثمةتكون

بيناختالفهناككانأنهكما،المسلمينغيرمنوآخرينالمسلمينمنأناساتضم، وطوائفالمسلمينلغيرطوائفهناككانتفقد
وكانت.دينىطابعذاتفهى،الروحىاإلشباعإلىتهدفالصوفيةالطريقةبينما،ىاقتصادطابعلهإدارىنظامفالطائفة،النظامين
معظمهمكانالطريقةأعضاءأنإذمعاالنظامينإلىينتمونالناسمعظمفكان،مختلفةمستوياتعلىتقومالنظامينبينالصالت

المستوىفىتباينمنبينهمماعلى) والعلماءالحكامعدافيما (المدينةسكانمعظمتضمالطوائفكانتولماالطائفةأعضاءمن
.17الصوفيةالطرقفىأعضاءالطوائفأفرادكليكونأنضروريايكنلمفإنهواالجتماعىالمادى

.صناعتهامننموذجاتحملبعربةالمواكبفىتشتركطائفةكلفكانت،والخاصةالعامةاالحتفاالتفىالحرفطوائفهمتاوس
واقتصر.النيلووفاء،)رمضانشهرهاللرؤية (الرؤيةواحتفال،الحجووصلة،المحملموكباالحتفاالتهذهأبرزوكان

إلشرافالخاضعةوالباعةالتجارطوائفتشترككانتالرؤيةاحتفالفىفمثال،بهالمرتبطةالطوائفعلىاحتفالكلفىاالشتراك
فىتشتركللمعمارباشىالتابعةالطوائفكانتبينما.رمضانشهرفىالغذائيةوادالميرفتوعنالمسئولباعتبارهالمحتسب

11Ibid, pp. 50-53.
12Gibb & Bowen, op. cit., p. 282.
13Gabriel Baer, op. cit. p.82.
14Germain Martin, Les bazars du Caire et les petits métiers arabes, Le Caire 1910, pp. 30, 46.
15Vallet, Contribution a l’etude de la condition des ouvriers de la grande industrie au Caire, Valence 1911,

pp.139-140.
16Gabriel Baer, op. cit., p. 82.
17Ibid., pp. 125-126.
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الصلةوهذه. 18بالبناءالمتعلقةالمهنطوائففيهتمثلكانتالذىاالحتفالذلكيرأسكانالمعمارباشىألنالنيلبوفاءاالحتفال
.الهوخضوعهاالحكوميةاإلداريةباألداةالطوائفارتباطمدىلناتوضح

للصناعةعلىمحمدأقامهالذىالجديدالنظامأنإلى19يذهبمنفهناك،الحرفطوائفنظامانهيارعواملحولاآلراءاختلفت
الطائفةنظاموتحطم،اإلجراءبمجموعاتيمتازالذىالمصنعلنظامالطريقالطائفةنظامفأفسح،القديمالنظامانهيارإلىأدى

تموأخيرا،الطائفةأعضاءعلىالغراماتفرضفىالشيخحقألغىسعيدعهدوفى،قديمنفوذمنلهاكانمامنهابقيتمنوفقدت
اتجاهااتجهولكنه،1882عامفىالطوائفبإلغاءقرارصدور20آخرمؤرخونفى. 1882عامفىالطوائفمنبقىماإلغاء

عاميناير9فىالصادرالدكريتووأن، 1883عامفىاألهليةالمحاكمبتأسيسسقطتقدالقضائيةالشيوخسلطةأنذكرحينخاطئا
فقطيعلنلممهنةأيهبمزاولةترخيصعلىالحصولضرورةعلىفيهنصوالذى" الصنائععلىرخصعوائدبتقرير "1890
القرارإليهيشرلمماوهوالتقليديةالطائفةطقوسمنعليهيترتببماالصبيةنظامحطمولكنه،مهنةأيهاحتراففىاألفرادحرية
 .بعيدأوقريبمن

تقضلمالصناعيةعلىمحمدتجربةوأن،عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفخاللموجودةكانتالطوائفأنشكمنمالكن
الذىالحديثالجزئىالتطورمنرغمالعلىالطوائفهذهبقيتكيف: لءنتساأنلناويحق. قاضيةضربةإليهاتوجهولم،عليها
سعيدقوانينجراءمنالضررلحقهاقديكنلمإذاكليةالطوائفاختفتوكيف،عشرالتاسعالقرنفىالمصرىالمجتمععلىطرأ

؟الطوائفإلىإشارةأيهتتضمنلمالتى1890عامأو1883عامأو1882عامقوانينأووإسماعيل

ولم،والمعمارباشىوالمحتسبالخردةأمينإشرافتحتبوقوعهالمصرالعثمانىالحكمتحتاستقاللهاتفقدالطوائفبدأتلقد
ملحوظتغييربإدخاللهاتسمحتكنلمالتىبالدرجةقصيراكانالفرنسيةالحملةعهدألنوضعهامنكثيراالفرنسىالغزويغير
واحدةالحرفطوائفوكانت،البالدحكمفىبهالالستعانةالقديمةالمؤسساتإلىالفرنسيونلجأولذلك،االقتصادىالنشاطعلى
التاسعالقرنمنالثانىالنصففىالطوائفنشاطأنماك،الديوانفىشيوخهاأشركحينسياسيةأهميةبونابرتفأعطاها،منها

عددمنبكثيرأكثرظلالطوائفأفرادعددألن،قاضيةضربةإليهاوجهقدعلىمحمدأنمنالبعضإليهذهبامينفىعشر
يتوافرلمولذلك،مصرإلىإدخالهايسبقلماإلنتاجمنبأنواعتختصكانتاألخيرةأنكما،الجديدةبالمصانعالتحقواالذينالعمال

بعضففى،الحرفطوائفمنأفراداتضملمعلىمحمدمصانعأنيعنىالهذاولكن،عليهاالكافىالمرانالطوائفألعضاء
إلحاقإلىأدتعلىمحمدأدخلهاالتىالنسيجصناعةولكن،البنائينطائفةوخاصةالجديدةالمصانعفىبالطوائفأستفيدالحاالت
علىمحمدأدخلهالذىالتطوركانوإذا .. االحتكارلنظامالحكومةتباعإنتيجةالبالدأنحاءمختلففىالنساجينبطوائفالضرر

تعملكانتالتىوالطوائفالتجارطوائفعلىتأثيراأقلكانفإنه،اليدويةالصناعاتطوائفعلىأثرقداإلنتاجوسائلعلى
طوائفتسخيرإلىعلىمحمديلجأفلم،أفرادهامعظمويضمونالطوائفغالبيةيحتلونوأولئكهؤالءوكان،والخدماتبالنقل
تعمرلمكذلك،الخارجيةةرالتجاباحتكارخاصةبصفةاهتمأنهكما،الغرضلهذاالفالحينباستخدامواكتفىالجيشخدمةفىالنقل

فىاستمرالطائفةنظامأنكما،المدينةمجتمعفىالحياةأسلوبمنكثيراتغيرأنلهايقدرلموبذلك،طويالعلىمحمدتجربة
الوجهعلىتنفذالحكومةتعليماتأنمنوالتأكدطوائفهمأفرادعلىباإلشرافالشيوخفألزم،علىمحمدحكومةظلفىالعمل

درجةعلىموظفونبمصرفيهيكنلموقتفىالطوائفمحليحلإدارياجهازايقيمأنعلىمحمدباستطاعةيكنفلم،المطلوب
علىمحمدباستطاعةيكنلمولهذا،أمورهاتتولىحكوميةإدارةوإقامة،الطوائفشيوخمحلللحلولتؤهلهموالكفايةالقدرةمن

 .الطوائفعنكليةاالستغناء

،محلهاالحديثىاإلدارالنظامتحلأنعلىقادرةغيرالحكومةبقيتماعشرالتاسعالقرنطوالباقيةظلتالطوائفأنريبوال
منيقععمامسئولينكانواكما،الحكومةتعليماتتنفيذومراقبةاألعضاءنشاطعلىاإلشرافيتولونالطوائفشيوخظلولذلك
أفرادمنالضرائبجمععنمسئولينعشرالتاسعالقرنمناألخيرالربعحتىالطوائفشيوخوظل.طوائفهمأفرادأخطاء

حتىاألسعارتحديدفىالحكومةساعدواأنهمكما،1880عامحتىالضرائبفرضعنداالعتبارفىيؤخذرأيهم، وظلطوائفهم
 .21رعشالتاسعالقرنمنالستينيات

عاداتعلىطرأتالتىبالتغييراتبعيدحدإلىتأثرتاألخيرةفإنالتقليديةالحرفلتنافسحديثةصناعةقيامعدممنالرغموعلى
منتصففىالظهورفىالظاهرةهذهبدأتوقد،المصريةاألسواقعلىاألوروبيةللبضائعالمستمربالتدفقتأثرتكمااالستهالك

طوائفمعظماختفاءإلىيديةلالتقالحرفتدهورأدىوبينما،تدريجيااألهميةمركزاحتاللفىأخذتثم،عشرالتاسعالقرن
التاسعالقرنمرعلىالمصرىىالتجارالنظامعلىطرأالذىالتغييرنتيجةقويةضربةتلقتالتجارطوائففإن،اليدويةالحرف

علىوقفاقبلمنكانتمنهابفروعاألجانبوليعمل،المدنفىالتجارةلتنتشرتدريجياينحلالسوقنظامبدأناحيةفمن،عشر
بالبضائعتتجرمصركانتأنفبعد،كامالتحوالالخارجيةالتجارةتحولتأخرىناحيةومن،غيرهمدونالمصريينالتجار

الذينواألتراكوالسوريينالمصريينوللتجارالتجارةلهذهالمهمةالمراكزمنمركزاالقاهرةفكانتوالشرقيةوالعربيةالسودانية
البضائعواستيرادأوروباإلىالقطنتصديرهوعشرالتاسعالقرنفىالخارجيةللتجارةالرئيسىاالتجاهأصبح،بهايقومون

.الرئيسيينوالمستوردينالمصدرينهماألخرىالجنسياتمنواألوروبيوناليونانيونوأصبح،مصرإلىالمصنوعةاألوروبية

18Ibid., pp.118-122.
19Germain Martin, op. cit., pp.45-46. Crouchley, The economic development of modern Egypt, 1st ed., p.76.
20J. Vallet, op.cit., pp. 139-140.
21Gabriel Baer, op. cit., pp. 129-133.
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األجانبالتجاركانبينما،اليدويةالحرفطوائفمنهاعانتماربقدالباهظةالضرائبمنالتجارطوائفعانتذلكعلىوزيادة
 .22األجنبيةاالمتيازاتبحكممنهايعفون

،االزديادفىالمدربينظفينوالمعددوأخذ،كفاءةأكثروأصبحت،عشرالتاسعالقرننهايةحوالىالمصريةاإلدارةتنظيمأعيدكما
لهذاونتيجة،للسكانرسمىإحصاءأول1897عامفىوأجرى. مباشرةالشعبحكمعلىقادرة– تدريجيا –الدولةوأصبحت
المالىنفوذهاوتداعىالضعففىالحرفطوائفأخذتفشيئاوشيئا. الطوائفعلىاالعتماددونالعملعلىقادرةالدولةأصبحت

.23العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرننهايةعندالطوائفجميعواختفت،واالقتصادى

كانتالطوائفألن،مصرفىالحديثةالعماللنقاباتالتاريخىاألصلاألحوالمنحالبأىالحرفطوائفنعتبرأنيمكنوال
تقاليدوفقالمقدرةوالكفايةمنمعيناحدابلغواإذاأولئكمرتبةإلىهؤالءانتقاليكفلنظامهاوكان،األعمالوأصحابالعمالتضم

وربالعاملبينالعالقةأنكما،بينهماالتناقضإلبرازالفرصةيتيحالمالورأسالعملبينانفصالهناكيكنلملذلك،الطائفة
وجودعدم– بالطبع –يعنىالهذاكانوإن. وأستاذهالتلميذبينالعالقةيشبهماعلى– الطائفةنظامظلفى –قائمةكانتالعمل

نظامأنكما. األفرادهؤالءمثلنفوذمنبالحدكفيلينكاناونظامهاالطائفةتقاليدولكن،الطائفةفىالعاليةالمراتبمنمستغلين
لهإدارىنظامفهو،الطائفةأفرادحقوقوصونوأسعارهامواصفاتهاوتحديدالتجارةأوالصناعةتقاليدحمايةإلىيرمىالطائفة

،األعمالأصحابقبلالعمالمصالحعنالدفاععلىالحديثبالمفهومالعماليةالنقابةعمليقتصربينما،ىاجتماعىاقتصادطابع
األعمالأصحابجورمنالعمالتحمىالتىبالتشريعاتوالمطالبة،الحرالتعاقدشروطأفضلعلىالحصولسبيلفىوالنضال
 .المشتركةمصالحهمعنالدفاعبغرضمعينةصناعةفىيشتغلونالذينالعمالبيندائماتحادفهىولذلك،العملعالقاتوتنظم

،المالورأسالعملبينالتاماالنفصالقامحيثالحديثالصناعةنظامقيامإلىيرجعالحديثةمصرفىالنقاباتظهوركانولما
وكيف،مصرفىالحديثةالصناعةنشأتكيفنعرفأنعليناتحتميفإنه،الحرالتعاقدأساسعلىقائمةالعملعالقاتوأصبحت
 .العماليةالنقاباتوظهورالمصريةالعاملةالطبقةلنشوءالسبيلمهدالذىالنحوعلىالعملعالقاتتطورت

عشرالتاسعالقرنفىمصرفىالصناعةتطور
القوىسوىمحركةقوىأوميكانيكيةآالتتتطلب– عشرالثامنالقرنمناألخيرالنصففى –تحويليةصناعاتمصرفىتكنلم

جلبهالذىالقليلمنهايوجدكانحيث،اإلسكندريةعلىالطواحينإدارةفىالهواءقوةاستخداميقتصروكاد،والحيوانيةالبشرية
فىالصوفصناعةفقامت،البالدأنحاءمختلففىمراكزهاتنتشرحينذاكالموجودةالصناعاتوكانت24،المهاجروناألجانب

ذلكإلىوباإلضافة.الصعيدجنوبفىالفخاريةاألوانىصناعةوتركزت،الدلتاشمالعلىالحريرإنتاجواقتصر،والقاهرةالفيوم
.25الفيومحولالوردوماءوالنبيذ،القبلىالوجهفىصناعتهتركزتالذىوالسكر،الزيوتوعصرالحصيرصناعةهناككانت

الطلبحسبعلىتنتجالتىالصغيرةاإلنتاجيةالوحداتنظامكان- عشرالثامنالقرنفى –السائدالصناعىالنظامأنرغمبو
فىالتجاركباراعتادفقد،المصريةالصناعةإلىتتسرب) الرأسمالى (النظامعناصربدأتفقد،األوليةبالموادعمالؤهاويزودها

للمواصفاتطبقااإلنتاجويخرج،واألدواتاألوليةبالموادتزويدهممعالخاصلحسابهموتشغيلهم،الريففىالصناعتمويلالمدن
العمالفيهاينتظم،الخارجىوالسوقالمحلىللسوقالكماليةالسلعتنتج– ماحدإلى) –كبيرة (مصانعهناكوكانت. يحددونهاالتى
الصنفومراقبةوالتوجيهباإلشرافأحيانايكتفىوكان،عمالهمعجنبإلىجنبا– أحيانا –يعملالذىالعملربإشرافتحت

.26اإلنتاجوتصريف

وكانت،كوقودالبهائموروثواألرزالذرةقشاستخدامعلىالمصانعواقتصرت- كبيرحدإلى –بدائيةفكانتاإلنتاجطرقأما
معاصركانتبينما،عتيقةوالنسيجالغزلصناعةفىاإلنتاجطرقوبقيت.يرانثالتديرهابدائيةآالتتستخدمالسكرصناعة

.الثمنغاليةمعقدةآالتيستعملالمعاصربعضوكان،األحيانأغلبفىبدائيةالزيوت

علىويقبلون،الفالحةمنالفراغأوقاتفىوالنسيجبالغزليشتغلونالعمالفكان،والصناعةالزراعةبينوثيقارتباطهناكوكان
التىاليدويةالصناعاتمنالدخلوكان،الزراعةفىالعمالعلىالطلبيقلحينالشتاءفىالموسميةالصناعاتفىالعمل

.27األسرةدخلمنكبيراجزءايؤلفواألطفالالنساءيمارسها

الجيشتكوينمحاولتهعقب1816عامالتصنيعبرنامجتنفيذفىبدأالذىعلىمحمدعهدفىملحوظاتطوراالصناعةوتطورت
محمدأدخلهالذىاالقتصادىالنظامذلكاقتضىفقد.السودانغزوومنالوهابيينحملةمنالفراغبعدحثيثاسيراوسار،النظامى

جديدةصناعيةمنشآتإقامةمنيكثروأن،بعيدزمنمنذالبالدفىالقائمةالصناعاتالباشايحتكرأنمصرفىتطبيقهوأحكمعلى
علىترتبوقد.الذاتىاالكتفاءفكرةوالثانية،دولتهصالحفىيميلأنيجبالذىالتجارىالميزانفكرةاألولى:فكرتينيحققحتى

منواإلكثارالزمنقديممنبمصرالقائمةالصغيرةالصناعاتعلىاالحتكارتطبيقالباشاذهنفىالفكرتينهاتيناستقرار
22Ibid., pp. 138-139.
23Ibid., p.144.
24Girard, Description de L’Egypte, Tome 17,p.198.
25Ibid., p. 207.
.20عشر، صالتاسعالقرنمناألولالنصففىمصرفىالصناعة، تاريخالجرتلىعلى26
.22، صالسابقالمصدر27
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منعددحولهاوقامبالسفناألسطوللتزويدالترسانةفأنشأ،المعلىالقدحفيهاالحربىلإلنتاجكانالتى28الجديدةالكبيرةالصناعات
لسدالحديدصناعةوتوسعت،المسابكإنشاءفىسبباالقاهرةفىوالذخيرةاألسلحةمصانعإنشاءوكان.الملحقةالفرعيةالصناعات

القطنيةالمالبسمنالمحاربةالقواتحاجةالزديادملحةضرورةوالنسيجالغزلصناعةتوسيعوكان.واألسطولالجيشحاجة
مصنعبهاألحقكما،العسكرىلالستعماليخصصبقوةالطرابيش" فابريقة " إنتاجمناألكبرالجزءوكان.واألغطيةوالصوفية
الحربىبالطلبمرتبطاكاناإلنتاجأنريبوال.الجنودحقائببصنعتكلفالمدابغوكانت.للعسكرالالزمةللعباءاتومصبغة

مباشرةإدارتهفىتابعاالمصانعبعضكانوقد.الحروبأعقابفىمعدلهيتناقص،لهاواالستعدادالحربفتراتفىمعدلهفيزداد
تناقصاالمحاربةالقواتعددتناقصعهدهأواخروفى،المصانعمنالكثيربإدارةالجيشضباطكبارإلىعهدكما،الجهاديةلديوان
29.االضمحاللطريقفىوسارتالصناعةنجمأفلثمومن،فجأةالحربىالطلبواختفى،كبيرا

بعدفيهاوالمتجرينبهاالمشتغلينعلىالضرائبففرض،الحكمولىحينقائمةكانتالتىالصناعاتعلىعلىمحمدسيطروقد
بيعالحكومةتحتكرثمومن،المحددبالسعراألوليةبالمواديمدهمكانالذىالوالىمندوبإشرافتحتواحدمكانفىجمعهمأن

تناولوقد،لشرائهاالقرىمشايخعلىاإلنتاجمنمعينةحصصوفرض،ترخيصبدونالسلعةإنتاجحظرمعتحددهبثمناإلنتاج
نصارىمنالمتصدرينبعض"أنفيذكر،مختلفةمناسباتفىبإسهاب) يسميهكانكما (التحجيرأواالحتكارنظام30الجبرتى
ويجعلواحدمكانفىوصناعهدقاقوهجمعإذاوأنهوالباعةوالدقاقينلهالمستعملينوكثرةالنشوقأمربككتخداإلىأنهىاألروام
التىالمكوسأقالممنكغيرهعليهوقيماناظرايكونمنالخزينةإلىوإيصالهمالهويجمعرجالهويضبطبهويلتزممقاديرعليهم

الحالفىفأمر) علىمحمد (مخدومهإلىهأنهابذلكبككتخداسمعفلما،صورةلهمالذلكمنيحصلفإنهبالجماركعنهايعبرون
بذلكوجمعوهمالنشوقصناعجميععلىونادوا،الصورينبينبخطةخاناذلكعلىناظراجعلوهالذىواختار،بذلكفرمانبكتابة

الحددهمعلومبثمنتجارهمنلذلكالمعدالدخانيشترىذلكعلىوالقيم،المتفرقةوالخططباألسواقجلوسهممنومنعوهمانخال
أوالدخانمنشيئاباعوجدهومن،عنهينقصوالحددهبثمنالنشوقصناععلىيبيعهوهو،سواهيشتريهوالذلكعلىيزيد

القرىلجميعمعينينوعينواماالوغرموهوعاقبوهعليهقبضوانفسهلخاصةولوالخانذلكعنخارجانشوقاسحقأواشتراه
بالثمنويلزمونهمموزوناقدراويعطونهممشايخهاويطلبونالقريةإلىفيأتون،الدخانذلكمنومعهموالبحريةالقبليةوالبلدان
عاموفى"المعينينطريقكراءثمبالمرسومالمعينالقدربدفعملزمونفهميأخذوهلمأوأخذوهفإنبيدهمالذىبالمرسومالمعين
منعكما،جديدمصنعإنشاءقبلتصريحعلىالحصولمنالبدوكانالحكومةلحسابتعملالمختلفةالزيوتمعاصركانت1833

.31صنعهفىالحكومةشرعتعندمااألهليةالسكرمصانعوأبطلت،الخاصلحسابهمالحصرصناعةمنالفالحون

الصناععلىللتجسسالحكومةاستقدمتهمالذينالمخبرينلعنتالصناعوتعرض،الصناعحريةتقييدإلىاالحتكارنظامأدىوقد
منالصناعوحرم،السلطةاستعمالفىوتعسفهماإلدارةرجاللظلمالصناعتعرضكما،فقطلحسابهايعملونأنهممنوالتأكد

ذلكفأضر،العملتركعلىبعضهموحمل،اإلنتاجفىرغبتهمأضعفمما،كدهمثمرةفىالتصرفحقومنالكاملةأرباحهم
والمقاييسبالموازيناإلدارةرجالبعضلتالعبالصناعصغارتعرضكما.الضمحاللهاالسبيلومهدالصغيرةبالصناعات

الحرفألصحابالمستحقةالمبالغتدفعالالحكومةوكانت.الصناعأولئكحسابعلىهؤالءفأثرىالكتبةمعبالتواطؤوالمكاييل
تمنعالحكومةكانتإذالصناعلدىاالبتكارروحقتلإلىاالحتكارنظامأدىكذلك،التسويفذلكبهمفأضرالمقررةالمواعيدفى

احتكارحالكما،الصغيرةالصناعاتفىالبدائيةاإلنتاجطرقفىملموستغييريحدثلمولذلك،لإلنتاججديدةطرقتباعإ
الصناعيةالمنتجاتأسعارارتفاعإلىاالحتكارنظامأدىوكذلك،الفردىاالستثمارنمودونالصغيرةالصناعاتلبعضالحكومة

32لكبالمستهواإلضرارالمعيشةنفقاتزيادةإلىأدىمما

إلىطلبالباشاأن33الجبرتىفيذكر،قسراالجديدةالمصانعفىللعملالحقيرةوالمهنالزراعةمنالعمالتجنيدإلىالوالىلجأ
منيومية، فمنهمأجرةويأخذواالصناعأيدىتحتليشتغلواالبلدأوالدمنغالماآلفأربعةيجمعوا"أنالقاهرةفىالحاراتمشايخ
المتسولينبجمعالوالىقامكما".النهارآخرأهاليهمإلىويرجعونيناسبهاوماالصناعةبحسبوالثالثةوالقرشانالقرشلهيكون
منالهربعلىالعمالحملوإلىالعملعلىالحافزإضعافإلىتؤدىهذهالقسرسياسةكانتوقد، الجديدةالمصانعفىللعمل

العمالمنيطلبكانولذلك،مغريايكنلمالمجالينبيناألجورمعدالتفىالفرقألن،الزراعةفىالعملعليهامؤثرين،المصانع
ورجال،المصانعمديرىقسوةإلىالعمالمعاملةفىالباديةالمساوئترجعوكانت34.هربواماإذاإليهالرجوعيمكنكفيلتقديم

.35الجندمعاملةفىالقسوةعلىوالجبالذينالعسكريينبينمنيختارونكانواالذين،اإلدارة

يتحققلمعندمابهااهتمامهفقدفإنهثمومن،عاجلربحاجتناءإلىالحديثةالمختلفةالصناعاتإدخالمنيهدفعلىمحمدكانلقد
،بهاالمشتغلينعددوتناقصشأنهافقل،المصانعمنالكثيرإلىالحاجةفانتفت،واألسطولالجيشتخفيضبعدوالسيما،أرادماله

.80، ص1948، القاهرة1ط، علىمحمددولة، مصر، بناءوآخرونشكرىفؤادمحمد28
.37-36، صالسابق، المرجعالجرتلى29
.174، 68، ص4جاآلثار، ، عجائبالجبرتى30
.69، صالسابق، المرجعالجرتلى31
.157-156، ص2طعشر، التاسعالقرنفىاالقتصادىمصرالحتة، تاريخأحمدأحمد32
.292ص، 4اآلثار، ج، عجائبالجبرتى33
.113-112عشر، صالتاسعالقرنمناألولالنصففىمصرفىالصناعة، تاريخالجرتلى34
138، صالسابقالمصدر35
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ممابالصناعةاهتمامهفقدللبالداالقتصاديةوالمواردتتناسبعسكريةبقوةواالكتفاءالجندمعظمتسريحعلىالباشاأرغمأنوبعد
36.اتدهورهإلىأدى

جزءاوسعيدعباسأغلقفقد،السنينلعشراتجديدصناعىتطورإليجادالفرصةتتحلمالصناعيةعلىمحمدتجربةسقوطوبعد
يستطيعوالمهؤالءولكن،بعينهمألشخاصكالتزاماآلخربعضهاوأعطى،المصانعهذهبعضسعيدوباع،علىمحمدمصانعمن

37.عنهايعفوناألوروبيونمنافسوهمكانبينما،عاتقهمعلىالضرائبعبءلوقوعالمصانعهذهإدارةفىاالستمرار

،النجاحبعضيحققأنواستطاع،الخارجإلىالبعثاتوإيفادالمصانعإقامةطريقعنالصناعيةالتجربةيعيدأنإسماعيلوحاول
طريقةتكنولم،أسعارهفارتفعتالمصرىالقطنعلىالطلبازداد) 1865 – 1861 (عاماألمريكيةاألهليةالحربنشبتفعندما

اليدوىالعملمحلحلتالبحرىالوجهمدنأهمفىمحالجتدريجيافأنشئتالمحصولحلجلتكفىالفالحيستعملهاالتىالقطنحلج
المناطقبعضفىالقطنتجارةيحتكرونكانواالذينالتجاربعضوأنشأ،اإلنتاجبطيئةالعددقليلةكانتالتىالبدائيةواآلالت
علىمجهزةجميعهاكانتمحلجمائةالسنيةالدائرةمحالجفيهابماالمحالجعددمجموعوبلغ،إليهمتسلمالتىلألقطانمحالج
سنويايستهلكاناكانببوالقللنسيجمصنعانأقيمكما38.حصانا50و20بينماآالتهاقوةوتتراوح،اإلنجليزيةبالتطريقة
عددوبلغ.الجنودومالبسالمراكبأشرعةفىيستخدمكانالذىالقماشمنمقطع34700إنتاجهاوبلغ،القطنمنقنطار3700
مصانعخمسةإلىباإلضافة،سنوياالسكرمنقنطار2,350,000تنتجكانت،مصنعا17السنيةللدائرةالتابعةالسكرمصانع
ليتولىالحريروصناعةالقزدودةتربيةفىإيطالياخبيراالخديوىاستقدمكما،السنةفىقنطارألف900تنتجكانتحديثةأخرى
مصنعوكان.39استرلينىجنيهألف15المشروعتكلفوقد،دسونسفىمحلجاويؤسسبالبحيرةأراضيهفىالتوتأشجارزراعة

مصنعا1870عامفىالخديوىأنشأكما،الجيشرجالعلىمعظمهايوزعكان،سنوياالطرابيشمنألفاخمسينينتجالطرابيش
ورقمنطنا18و،الطباعةورقمنرزمةألف70ينتجونعامال220لهيعملوكان،ببوالقاألهليةالمطبعةمنبالقربللورق
وأقيم.الذخيرةإلنتاجوثالثاالبنادقلصناعةوآخرالمدافعلصبمصنعاالحكومةوشيدت.السكرمصانعفىيستعملالذىاللف
هذا،الزجاجوصناعةالجلودصناعةوازدهرت40.سنوياطوبةألف700وماليينأربعةينتجكانبقليوبللطوبمصنعأيضا

.األجنبىالمالرأسعلىقامتالتىالخاصةالصناعيةالمشروعاتإلىباإلضافة

ولهذااقتصاديايكنلماإلنتاجولكن،علىمحمدبدأهاالتىالصناعيةالتجربةإحياءفىالنجاحبعضيحققأنإسماعيلاستطاعلقد
تديرهاكانتالتىالسكرصناعةهما،االزدهارطريقعلىالصناعاتهذهمنفرعانوبقى،1875عامفىالمصانعبعضأغلقت

.41معظمهااألجانبأسسالتىالقطنومحالجالحكومة

الشبابمنالمصريينبعضمواهبإلبرازحافزا، الحديثةالبخاريةاآلالتإدخالمنبهامتازتبماهذهالتصنيعحركةوكانت
بتبخريدارآليامحركا،صبرىبكأحمديدعىمصرىمهندساخترع1893عامفىأنه42فريدمحمدفيذكر،بالصناعةالمشتغل

وقد"الوقتنفسفىكهربيافانوساوينير،الحبوبلطحنوحجرا،للماءرافعةآلةويدير،الكهربيةالشرارةبحرارةالبترولنفط
آلةاخترعآخرمصرياشاباأنفريدمحمديذكركما.بنجاحتمتالتىاالختراعذلكتجربة) الثانىحلمىعباس (الخديوىحضر
."فداناوعشرينأربعةلرىوتكفى،واحدبهيميديرها،الشكلحلزونيةرافعة

عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىمصرفىاألجنبيةاالستثمارات
،1876عامفىالمختلطةالمحاكمتأسيسبعدوخاصة،البالدفىالصناعيةاالستثماراتبعضفىيعملاألجنبىالمالرأسأخذ

فقد،مصرفىالصناعةتطورفىخاصةأهميةاألجنبيةاالستثماراتولنشاط43.نشاطهتؤمنالتىالتشريعيةالضماناتوقيام
،الواسعاإلنتاجأساسعلىيقومالغربىبالمفهومةحديثصناعةنظاملقيامالفرصةوهيأت،وتشعبتاستغاللهنواحىاتسعت
،والصناعة،العامةالمرافق:هىميادينثالثةفىاألجنبيةاالستثماراتلهذهالغلبةكانتوقد.العملحريةمبدأعلىويرتكز

.والتجارة

اإلسكندريةمدينةلمد-فرنسىمهندسوهو-CORDIERكوردييهللمسيوامتيازا1865عامسعيدمنح،العامةالمرافقميدانففى
حين1867عامحتىامتيازهااستغاللفىواستمرت،بفرنساسجلتالتى"اإلسكندريةلمياهاألهليةالشركة"فأسس،النقىبالماء

،لقرضكضمانبباريسالكبيراالتحادإلىسلمت1876عاموفى،فرنكألفوستمائةماليينبثمانيةإسماعيلالخديوىاشتراها
جنيهألف400قدرهمدفوعمالبرأسلندنفىتكونتإنجليزيةشركةوكانت"،اإلسكندريةمياهشركة"إلى1879عامفىوبيعت

.أيضاعاما99لمدة1865عامالقاهرةمياهامتيازكوردييهمنحكمااسترلينى

.172-171، صالسابقالمصدر36
37Gabriel Baer, EgYptian guilds in modern times, p. 137.
137الرسمية، صالوثائقتصورهكماوآخر، إسماعيلجندىجورج38
.176،صالسابقالمصدر39
179-174ص، السابقالمصدر40
41Gabriel Baer, op. cit., p. 137.
الوثائقدارعليهتاريخية، حصلتمقدمة. كراستينإلىباإلضافةكراساتخمسمنمكون، مخطوط1891منمصرفريد، تاريخمحمد42

.14، ص2أخيرا، الكراسةالقوميةالتاريخية
43Alfred Bonne, State and economics in the Middle East, P. 261.
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حديدسككشركة"إلىاالمتيازانتقلثم،الرملةإلىاإلسكندريةمنالترامخطلمدآخرامتيازاالحكومةأعطت1860عاموفى
44استرلينىجنيهاآلفوعشرةمائةقدرهمالبرأسبلندنسجلتإنجليزيةشركةوهى"،الرملة – اإلسكندرية

أمامجمةصعوباتهناكوكانت،القاهرةبمدينةالغازإلنتاجشركةإلقامةامتيازا1865عامLEBONليبونمسيومنحكما
وكان.خدماتهانطاقالشركةتوسعحتىعاما75لمدةالصناعةهذهاحتكارحقفمنحته،االعتبارفىالحكومةأخدتهاالمشروع

قامآخرفرنسىلرجلمنحشخصياًامتيازاًكانتفقدببورسعيدالغازشركةأما،أيضاباإلسكندريةالغازإنتاجحقالشركةلنفس
القاهرةفىالغازوتوزيعإنتاجأصبحوبذلكليبوناشتراها1899عاموفى،محدودةشركةإلىبعدفيمامؤسستهبتحويل

مالهارأسوكان،الغازإلىباإلضافةالكهرباءبتوزيعقامتأنالشركةتلبثولم.وشركاهليبونعلىوقفاوبورسعيدواإلسكندرية
المؤسساتشأنذلكفىشأنها،بفرنساالشركةأعمالفىتستغلكانتفقد،بهابيانهناكيكنفلمأرباحهاأمامصرفىيستغل

.مصرفىنشاطهامدىتبينمحددةأرقامهناكتكنلمولذلك،الخارجفىلشركاتفروعاًإالتكنلمالتىمصرفىاألجنبية

واحدامتيازإاليمنحلمحيث،1894عامإلى1875عاممنركودبفترةالعامةالمرافقفىاألجنبيةاالستثماراتمرتذلكوبعد
التليفوناتشركة"إلىالسنةنفسفىاالمتيازهذانقلثم،واإلسكندريةالقاهرةبيناألولالتليفونىالخطلمداألمريكيينألحد

،وطنطاوالمنصورةوالزقازيقوالسويسواإلسماعيليةبورسعيدإلىخطوطهابمدللشركةسمح1883عاموفى.بلندن"الشرقية
،نشاطهانطاقاتسعالوقتذلكومنذ.1885عام"مصرتليفوناتشركة "هىخاصةشركةإلىبمصرالشركةخطوطوتحولت

1911عاميبلغولم،األقاليممختلفإلىأخرىخطوطتلتهاثم،1908ماعالفيومإلىوآخر،1889عامأسيوطإلىخطافمدت
.45الحكومةإلىاالمتيازنقل1918عاموفى،تليفونياالبعضببعضهامرتبطةاألقاليمجميعكانتحتىنهايته

تحسنتولكن،الداخليةوالسياسيةالماليةالقالقلبسبب, 1880عامبعدسنواتلعدةالعامةالمرافقميدانعلىتطورأىيدخلولم
،اقتصادىرخاء1890عامفىالقناطرتقويةعلىترتبكما،نسبيارخاءجلبمماالسخرةوإلغاءبالرىاالهتمامنتيجةاألحوال
النيلأوالحديديةالسككسواءضرورياالمواصالتبوسائلاالهتمامأصبحلهذاوكنتيجة،الدلتاأقاليمفىالدخلفىملحوظةوزيادة

.46األيدىمكتوفةوقفتالحكومةولكن،العامةالمرافقمنالمزيدإلىماسةالحاجةوأصبحت،الضيقةالحديديةالسككأو

فقامت،1857عامفىفرنسىمالبرأسمصرمطاحنشركةتأسستفقد،والصناعةالتجارةفىاألجنبيةاالستثماراتعنأما
بلنييرمسيوتولىوحين،بطنطامطحناالمصرفىPASTREباسترىبيتأسس1863عاموفى.اآلليةالمطاحنمنعددبإنشاء

BLIGNIERESالرقابةألغيتوحين،فرنسىمالبرأسالعامةلألشغالشركةكونالثنائيةالرقابةظلفىالعموميةاألشغالوزارة
.الشركةحلتالبريطانىاالحتاللبعدالثنائية

واحدةشركةفىالمتناثرةاإلنتاجوحداتفضمت،1881عامفىالفرنسيينإلىوإسماعيلسعيدأسسهاالتىالسكرمصانعوآلت
مليوناوخمسونأربعة1901عامفىبلغمدفوعمالبرأس1892عامفىتأسست" المصريةوالتقطيرالسكرشركة "سميت

.47فرنسيمعظمهكان،فرنكألفوخمسمائة

وشركات،المصرىاألهلىوالبنك،النقلشركاتمنعددتأسيسإلىعشرالتاسعالقرننهايةفىالمفاجئالرخاءأدىكما
التساعتبعاشركاتإلىالخاصةالمؤسساتوتحولتجديدةشركاتفأسست،والصناعيةالتجاريةالشركاتعددوزاد،األراضى
.أعمالها

1899عاموفى،مصرفىاإلنجليزيةالمصالحازديادعلىدليال1897عامفىباإلسكندريةاإلنجليزيةالتجارةغرفةإنشاءوكان
وكان،معظمهفىأجنبىمالبرأسشركة67عددهافبلغ1898عاممصرفىتعملكانتالتىبالشركاتقائمةالغرفةهذهأعدت

والقاهرة،باإلسكندريةاليهودالبنوكرجالمنمجموعةالغرفةفىالوطنيةالمصالحومثل.األجانبمنالشركاتهذهمديرو
شركاتعددوبلغ.بالثغرالمبانىشركاتمنعددإلىباإلضافةباإلسكندرية،القطنتجارمنمعظمهمكاناألجانبالتجاروبعض
.48شركة78القرننهايةعندالغرفة

وكريازىكليسجانا:مؤسسيهاأسماءمنيتضحكما،األجانبالمستثمرينمنفريدةطبقةمصرفىالسجايرمصانعوكونت
.49واألرمناليونانيينمنوهم،آزرتوسيمونوسانوسيانوماتوسيانوأجاتوس

لمالتىالصناعةعلىإياهمفضال،واستثماراتهجهودهكلعليهمركزاالعامةالمرافقميداناقتحاماألجنبىالمالرأسفضللقد
إخفاقمناألذهانفىارتسمماأولهما:عامالنالتصنيعميداناقتحاموبينالمحلىالمالرأسبينحالوقداالهتمامنفسيولها

يحققالصناعىاالستثماربأناالعتقادوثانيهما،وإسماعيلعلىمحمدعهدفىالرسمىالنطاقعلىقامتالتىالتصنيعمحاوالت
الذىالضخمبالعائدمقارنتهيمكنالأنهكما،األوروبيةالمنتجاتولمنافسة،المحليةالسوقضيقبسببالماللرأسكبيرةخسارة

44Crouchley, The Investment of Foreign Capital in Egyptian Companies and Public Debt, p. 35.
45Ibid., p.36.
46Ibid., p37.
47Ibid., pp. 41, 42.
48Ibid., pp 42-43.
49Alfred Bonne, State and economics in the Middle East, p. 262.
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،ةرالجائالضرائببعضبرفعقامالبريطانىاالحتاللأنرغمبو.الزراعيةاألراضىفىاألموالهذهاستثماروراءمنيعود
حريةعنيدافعوأخذ،جمركيةحمايةتتبعهلممامحالأمرمصرفىالصناعةقيامأنيرىوكان،التصنيععارضكرومرفإن

أموالهمرؤستحولتماإذااألجانبالتجارعلىتفرضهاالتىالضرائبمندخلهامنكبيراجزءاستفقدمصربأنمتعلالالتجارة
.التصنيعإلى

المصريةالعاملةالطبقةنشوء
عجزتحينالمدينةقاصدةالريفمنوفدتالتىالعاملةاأليدىعلىالطلبازدياد،والمصانعالشركاتهذهتأسيسعلىترتب

يقدمونكانواالذينالحرفأرباببعضهؤالءجانبوإلى،المعدمينالفالحينمنالمتزايدةلألعدادالعيشسبلتوفيرعناألرض
التاسعالقرنأواخرفىالطوائفنظامفىيدبالوهنأخذأنبعدفنيةخبراتمنلديهمبمااالستفادةيستطيعمنلكلخدماتهم

فىكانتLARGE SCALE PRODUCTIONالواسعاإلنتاجنظامعلىحديثةبآالتتعملوالمصانعالشركاتتلككانتولما،عشر
ضاقواالذينالمتوسطالبحردولأبناءمنالفنيينالعمالفىالمنشودةضالتهاووجدتالعاليةالفنيةالكفايةذوىمنعمالإلىحاجة
.األجنبيةاالمتيازاتحمايةفىالرزقوراءسعيامصرإلىفقدموابالدهمفىبالبطالةذرعا

وأصحاب،بالمصانعوالتحقواالريفهجرواالذينالفالحين: الثالثةالعناصرهذهمنمصرفىالعاملةالطبقةتكوينكانثمومن
بالدمنقدمواالذيناألجانبالفنيينوالعمال،الطوائفضعفتحينالصناعةأساليبتقدممعخبراتهمطورواالذينالحرف
خميرةكانتوأولئكهؤالءومن.الحرالتعاقدشروطأحسنعلىالحصولأجلمنوالعملالمالرأسبينالصراعفيهااضطرم
.نهايتهعلىعشرالتاسعالقرنأشرفعندماتباشيرهبدتالذىالجماعىالنضال

تلككانتوإذا..الوجودعالمإلىوخرجت،عشرالتاسعالقرننهايةفى– إذن –الجنينيةالمرحلةالمصريةالعاملةالطبقةتجاوزت
تحسينعلىللعملصفوفهاتنظيمتستطعلمفلماذا،علىمحمدأنشأهاالتىالكبيرةالمصانعنظامظلفىمعيناشكالأخذتقدالطبقة

؟مصالحهاعنللدفاع"نقابات"فىتتجمعلمولماذا؟العملشروط

،للعمالاالجتماعيةللظروفنتيجةتنشأالنقابةأنإلىالنقاباتنشؤعننظريتهفىROBERT HOXIE 50هوكسىروبرتذهب
موحداًحالًيضعونوالمهارةالميولفىبينااختالفاًيختلفونوال،متشابهةواقتصاديةاجتماعيةظروفاًيواجهونالذينفالعمال

.اليوميةالحياةلمشاكل

فكانوا،متشابهةواقتصاديةاجتماعيةظروفتحتيعيشونكانواأنهموجدنا،علىمحمدمصانععمالعلىالنظريةهذهطبقناوإذا
لذلكووقسوتهمبغلظتهمعرفواعسكريينمديرينرياسةتحتويعملون،مجبرينبالمصانعللعملالقاهرةوأحياءالريفمنيساقون
فيهاالعملعدوابل،بالمصانعمرتبطينالعماليكنلموبذلك،لذلكالفرصةسنحتكلماالفرارسبيلالتماسعلىأنفسهموطنوا
حريةتكنفلم،دكاكينهمتركعلىأجبرواالذينالحرفوأصحابالفالحونذلكفىيستوى،العسكرىالتجنيدضروبمنضرباً
ولم.خدماتهمعلىالطلبفيهايكثرالتىاإلنتاجنواحىإلىالعمالتوجيهفىماًاهدوراًاألجورحركاتتلعبحيثمكفولةالعمل
أجرللعماليؤخرونكانواكما،النفقاتلضغطاألجوريخفضونالمصانعمديروكانكما.بالذاتيتقاضونهاالتىاألجورتكن
.51العملتركفىالتفكيرعنذلكيثنيهمحتىشهورعدة

كانتثمومن،باألرضاالرتباطفكرةعليهمتسيطرمنهمالفالحونفكان،والمهارةالميولفىالمصانعهذهعمالواختلف
ليسبدعةكانالمصنعنظامأنونعتقد،لطوائفهمالوالءأعماقهمفىيرسخمنهمالحرفأصحابوكان.قراهمإلىالهربمحاولتهم

علىمحمدبهماستعانالذيناألجانبالعمالأما.وتقاليدنظاممنللطوائفكانماألفواالذينوهم،بهااالقتناععليهمالسهلمن
فىيتممنهمالتخلصكانبل،الالزمةالفنيةللمهارةالبالدأبناءاكتساببمجردمنهميتخلصالباشاوكان– نسبيا –العددقليلىفكانوا
أبناءمنالمصانعتلكعمالعلىتأثيرلهميكنلمثمومن52.محلهمالحلولعلىالمصريينقدرةمنالتأكدقبلاألحيانأغلب
.البالد

منظمجماعىعمل،والعنفالقهرعليهيخيمجوفىيعيشالذىالمتنافرالحشدهذاوسطمنيخرجأن– إذن –الممكنمنيكنفلم
العمالعددبلغفقد،المصانعداخلكبيرةأعدادفىتجمعهمرغمبمرسومةوأبعاد،محددةغاياتلهاعماليةلحركةإرهاصاًيكون

وفى،عامل1500المدافعبمصنعيعملوكان،عامل600القلعةترسانةوفى،عامل800والخرنفشبوالقمصنعىمنكلفى
كما،عامل1700اإلسكندريةترسانةوفى،عامل1200المرصودالحوضمصنعوفى،عامل900الصغيرةاألسلحةمصنع
53.نسبياكبيرةأعداداتضموالنسيجالغزلمصانعكانت

هؤالءتنظيمفىاألمل،قراهمإلىوالفالحينطوائفهمإلىالحرفيينالعمالوعودةعلىمحمدعهدأواخرفىالصناعةتدهوروبدد
.المنشودةغاياتهاإلىتستمرأنتلكالتصنيعلحركةقيضماإذا،لصفوفهمالعمال

50Butler, A. D., Labor economics and institutions, p. 133.
.134-115عشر، صالتاسعالقرنمناألولالنصففىمصرفىالصناعة، تاريخالجرتلىعلى51
.128، صالسابقالمصدر52
.93ص، السابقالمصدر53
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إلىباإلضافة،األجنبيةاألموالرؤوسأقامتهاالتىالعامةوالمرافقالحديثةوالشركاتالمصانعظلفىإذنالعاملةالطبقةنشأت
،المنخفضةبأجورهاالمؤسساتتلكفىالعملأحوالوتميزت.قحاحكوميانشأتهمنذكانالذىالمرفقوهوالحديديةالسككعمال

قرشاالقطنمحالجفىالحدثأجركانبينما،قروشثالثةيتعدىيكنلمالفنىغيرللعاملاليومىفاألجر.الطويلةالعملوساعات
معظمفىساعةعشرةثالثاليوميةالعملساعاتمتوسطوكان.قروشثمانيةالفنىالعاملوأجر،قرشونصفقرشاأوواحدا

مطلبظلوقد،يومياساعةعشرةسبعإلىتصلكانتالقطنمحالجفىالعملساعاتأنيؤكدماوهناك،النقلوخاصةالمرافق
عددوبلغ54.المرافقعمالمنمحدودةفئاتإالبهتظفرلم،الفترةتلكطوالللعمالعامامطلباساعاتبعشرالعملساعاتتحديد

عشرإلىاألحيانبعضفىتصلهذهوكانت،المساءفىوتسعةالصباحفىساعاتستالتجاريةالمحالفىاليوميةالعملساعات
األخيروناستأثركما،األجانبوالعمالالوطنيينالعمالبينالكبيربالتفاوتاألجوروتميزت55.ساعةعشرإحدىأوساعات

الخبرةفىمعهممتساوينكانوالوحتىاألعمالهذهلتولىالمصريينللعمالالفرصةتسنحولم،اإلشرافيةوالوظائفباألعمال
قوانينمنخلواالفترةتلكفىالتشريعاتوكانت.المصريةالعاملةالطبقةتاريخفىمااهدوراالظاهرةهذهلعبتوقد،واإلنتاج

عنوالتعويضالخدمةنهايةأةمكافمثلاألساسيةحقوقهمللعمالوتضمن،والعملالمالرأسبينالعالقاتتنظيمتكفلالتىالعمل
.العملإصابة

الحركةبمولدبشيراكان،العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرنأواخرفىاإلضراباتمنعدديقعأنغريبايكنلملذلك
إليهاأدتالتىوالنتائجوظروفهاظهورهابدايةحيثمناإلضراباتتلكعنأخبارمنلدينامالندرةونظرا.المصريةالعمالية
.أحداثمننعرفهمااستقراءعلىالحركةمولدمرحلةدراسةفىسنعتمدلذا،الغموضمنالحركةبدايةيحيطلمانظرا

المرحلةهذهتناولوامنكلاصطلحوقد،المصريةالعاملةالطبقةتاريخفىإضرابأولبدأمتىالتحديدوجهعلىنعرفوال
أنناريغ.مصرفىالعماليةالحركةلميالدتاريخا1899عاموقعالذىالقاهرةفىالسجايرلفافىإضراباعتبارعلى،بالدارسة

جعلتبصورةمهدهافىضربتولكنها،الشأنقليلة،النطاقمحدودةإضراباتعدةسبقتهقدالسجايرلفافىإضرابأننعتقد
يؤكد) 1900فبرايرإلى1899عامديسمبرمناستمرالذى (السجايرلفافىإضرابمدةطولألن،أنظارناعنتتوارىأخبارها

محمدسجلفقد.األولىالجماعىالعملتنظيمدروسالعمالفيهاتلقىصغيرةبتجاربمسبوقايكونأنالبدكهذاجماعياعمالأن
ثم"،األجرةلزيادةطلباالقمحنقلعمالاعتصامتفيدبورسعيدمنتلغرافاتوردت"قدأنه1894عامإبريلأحداثفى56.فريد
علىالقبضوألقىخلتدتقدالحكومةوأن،العملفىواستمرزمالئهممنإجماعهمعلىخرجمنضربواالعمالهؤالءأنيذكر
أنيرجحماالعبارةهذهوفى،"لمصرسرىقدأوربىداءوهذا ":بقولهالحادثهذاعلىفريدمحمدويعلق.العمالمنكثير

.عشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتأوائلفىمصرفىمعروفةكانتاإلضرابات

يحدثقدأوالحر،التعاقدلعالقةتدريجىتطورنتيجةينشأقدنقاباتشكلفىصفوفهمتنظيمإلىبالحاجةالعمالحساسإكانوإذا
لففىاآلالتاستخدامأننعتقدفإننا، 57للخطردرءاالتضامنإلىيدفعهمبشكل،العمالعندالهامةالنواحىإحدىتمسأزمةنتيجة

،السجايرلفافىمنكبيرعددعناالستغناءإلىالمصانعأصحابلجوءمنعليهترتبوما،عشرالتاسعالقرنأواخرفىالسجاير
عمالشملفقد،االتساعحيثمنبهاحدثالتىالصورةتلكيمثل،السجايرلفافىإضرابلوقوعالدافعكان،أجورهمتخفيضأو

عامبمصرللعمالنقابةأولتأسيسمنعنهأسفروما،شهرينمنأكثراستمرإذالمدةوطول،بالقاهرةالسجايرمصانعمعظم
1899.58

الدقةمنكبيرةدرجةعلىعماالويتطلب،يدويةبطريقةيتمعشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتأواخرحتىالسجايرلفكانفقد
منأجوروامتازت،العملهذافىبرعواالذينالمصريينمنقليلإلىباإلضافةواألرمناليونانيينمنمعظمهمكانوالمهارة
يديرأنسريعاتدريبايتلقىعاملأىبإمكانأصبحالسجايرلففىاآلالتاستخدمتوحين،نسبىبارتفاعالمهنةهذهفىاشتغلوا

هناكتعدلمثمومن.اليدوىاللفعامليتقاضاهالذىذلكمنأقلأجرمقابل،اليدوىاإلنتاجأضعافتنتجكانتالتىالجديدةاآللة
.1899عامديسمبرفىالكبيرإضرابهمانفجاركانثمومن،أجورهمتخفيضيقبلوالمإذاباللفافينلالحتفاظحاجة

فيهاعالبالدمنمعهمحملوهاالتىالنقابىالعملخميرةبحكماإلضرابلهذاالمحركينهمالسجايرلفافىمناألجانبالعمالكان
وبحكمالجماعىالنضالوأساليبالتنظيمناحيةمنبعيداشوطاالنقابىالعملفيهاوقطع،المالورأسالعمالبينالمعاركغبار

.األجنبيةواالمتيازاتالقنصليةالحمايةإلىواستنادهم،المصانعتلكفىكأغلبيةوجودهم

لدفعهمالمعاملأصحابعلىالضغطإلىيهدفونالمضربونوكان،بالقاهرة"السجايرمعامل"منعددااإلضرابذلكشملوقد
استخداموثانيتهما،السوقمنالسجايرتشحأنإلىاإلضرابمدةإطالةأوالهما:بوسيلتينوذلك،مطالبهموإجابةالمفاوضةإلى

عددوبلغ59.المصانعدخولمنويمنعونهمعليهميعتدونفكانوا،محلهمليحلواجددعمالاستخداممناألعمالأصحابلمنعالقوة
.60المصانعمختلفعلىموزعينكانواعامل900– اللواءجريدةتقديرحسبعلى –المضربين

.75، ص1965عامنوفمبرالطليعةبمجلةمصر، مقالفىالنقابيةالحركة، فجرالدينعزأمين54
55Marcel Colombe, L’ evolution de l’Egypte 1924-1950, p.,186.
.79، ص4، مخطوط، الكراسة1891منمصرفريد، تاريخمحمد56
57Butler, A.D., Labor Economics and Institutions, p. 132.
58J. Vallet, Contribution a l’etude de la condition des ouvriers, p. 141.
.6/2/1900اللواء، 59
.7/1/1900، السابقالمصدر60
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بقادةاليونانىالقنصلفاجتمع،العمالمطالبإجابةإلىدعاهمممااألعمالألصحابمفاجأةكانألنهاإلضرابهذانجح
إلىأدىمما،بعمالهخاصاتفاقإلىتوصلعملصاحبكلولكن،أجورهمزيادةلقاءاعتصامهمإنهاءعلىووافقوا،المعتصمين

.61آخرإلىمصنعمنالعمالعليهاحصلالتىواالمتيازاتالشروطتفاوت

بنصيبالمصريونالعمالفيهاوساهم،وقادوهااألجانبالعمالنظمهاالتىباإلضراباتالعشرينالقرنمناألولالعقدحفلوقد
اإليطاليينالعمالإضراباإلضراباتهذهومن،اإلضراباتتلكفيهاتقعكانتالتىالمؤسساتفىعددمنلهمكانماعلىيتوقف
الفحموتفريغشحنعمالوإضراب،العملساعاتتقليلبهدف) 1899مارس (أسوانخزانأعمالفىيشتغلونكانواالذين

األجانبسيطرةمنبالشكوىجأرواالذينبالثغرالمصريينالتراموعمال،العملساعاتوتحديدأجورهملرفعاإلسكندريةبجمرك
.62يومياساعة13إلىتصلكانتالتىالعملساعاتبتخفيضطالبواكما،والجزاءاتالعقوباتوكثرة،وغطرستهمالرؤساءمن

نصالذى) أسوانخزانتنفيذتتولىكانتالتى (الشركةقراربوقفمطالبيناإلضرابإلىاإليطاليونعاد1900ديسمبروفى
والمصريوناألجانبالترزيةعمالأضربكما،المعاملةسوءعلىومحتجين،اليومفىقرشا15إلى30مناألجرتخفيضعلى
وتحديد،الظهربعدأسبوعيةأجازةاألحديومواعتبار،العملساعاتوخفضالقطعةأجوربتنظيممطالبين) 1901عامنوفمبر(فى

بزيادةمطالبينباإلسكندريةاألهليةالغزلبشركةواألجانبالمصريونالعمالضربأ1902عامينايروفى،والغداءللراحةوقت
،األجانبمنغالبيتهموكانت،أجورهملزيادةبالقاهرةإجبسيانوالكوريرىمطبعةعمالأضرب1902عاممارسوفى،األجور

1903عامديسمبروفى63.األجوربزيادةمطالبينباإلسكندريةوالمصريوناألجانبالسجايرلفافوأضربالشهرنفسوفى
العمالمنقليلإلىباإلضافةاليونانيينمنغالبيتهموكانت،األجوربزيادةمطالبينالثانيةللمرةبالقاهرةالسجايرلفافوأضرب

تلكوحققت.ماتوسيانشركةعمالأسسهاالتى،الدخانلعمالالمختلطةالنقابةتأسيساإلضرابهذانتيجةوكانت،المصريين
.64أعضائهاتآزربفضلالنجاحبعضالنقابة

العملأساليبعلىالوقوففرصةلهاأتاحت،المصريةالعاملةالطبقةحياةفىفريداحدثا– ريبوال –اإلضراباتتلكوكانت
اإلضراباتتلكبعضحققتهماأنشكوال.وشروطهالعملظروفتحسينأجلمن،المستحكمالمالرأسمواجهةفىالجماعى

.مصالحهموترابطاتحادهمبمزايايشعرونجعلهمضئيلةمكاسبمن

اإلضراباتتلكفىاألجانبالعمالمعجنبإلىجنباالمصريينالعمالاشتراكأنمن65البعضإليهذهببمااألخذإلىنميلوال
ألنهم·،ثانوياكاناإلضراباتتلكفىالمصريينالعمالدورألن"دينأووطنبينهميفرقالأخوة "العالمعمالأنعلىدليالكان

نظرتهمعنفضال،األجانبالعمالمعالمساواةقدمعلىشركاءتجعلهمالجماعىالعملبأساليبالدرايةمندرجةعلىيكونوالم
.البالدأبناءعنواألجورالمعاملةفىممتازةمتعاليةكفئةهؤالءإلى

تالنقابانشوء
مظهرعلىالمحافظةضرورةالعماللمسفقد،اإلضراباتحركةعنهأسفرتماكلهواالقتصاديةالمطالبتحقيقيكنلم

ذلكفىتسمىكانتكما ("الجمعيات"أوالنقاباتتأسيسكانثمومن،مصالحهمويمثلشملهميجمعدائمتنظيمشكلفىتجمعهم
دكتوريدعىيونانيارئيسهاوكان،1901عامحتىقائمةواستمرت،1899عامفىبالقاهرةالسجايرلفافىجمعيةفتكونت،)الحين

جمعيةالسنةنفسفىوتأسست،كذلكيونانيابستسدكتوررئيسهاوكان1901عامبالقاهرةالخياطيناتحادوجمعية،كريازى
فقدبالقاهرةالمحامينوكتبةباإلسكندريةالسجايروعمالالمنزليةاألدواتعمالجمعياتأما.المطابععمالوجمعية،الحالقين
،بعضهاقيادةتولوامنأسماءمنيتضحكما،المثقفينوتوجيهلقيادةتخضعكانتالجمعياتهذهأنويبدو.1902عامفىتأسست

أنفسهمللعمالتسمحالتىةبالصورنشاطهابلورتقدتكنلمالجمعياتأسستالتىاألجنبيةالعماليةالعناصرأنعلىدليلوهذا
.منظماتهمشئونبإدارة

ومستوى،فيهاالعملأسلوبعنواضحةصورةتعطيناالقرنهذامطلعفىتأسستالتىالجمعياتعنكافيةمعلوماتلديناوليس
يلقىما) 1901عامنوفمبرمن4 (فى66"الخياطيناعتصام"أنباءمنوصلنافيماولعل،نجاحمنحققتماومدى،تنظيمها
أعضاءبعضإليهموانضم،المقاهىأحدفىالخياطوناحتشدفقد،الزمانمنالحقبةتلكفىالنقابىالعملأسلوبعلىالضوء
االجتماعورأس،عامل1500علىيربوماعددهمفبلغ،األخرىالعماليةالجمعياتأعضاءمنوالكثير،السجايرلفافىجمعية
جمعيةرئيسوتحدث،الصندوقأمينعلىأفندىوأحمد،سكرتيرهاديانونقوالوالخواجاالخياطينجمعيةرئيسبستسدكتور
يقتسمبأنوطالب،العملصاحبطرفالعاملوحقوق،العملصاحبنحوالعمالواجباتعناالجتماعهذافىالسجايرلفافى

التجمعإلىالعمالعادثم،خطبعدةلقيتأأنبعداالجتماعوانفض.والذمةللعدالةمراعاةاألعمالأصحابمعاألرباحالعمال
مكتوبااسمهايحملكانالذىالجمعيةوعلمالبلديةالموسيقىفرقتتقدمهامنظمةمظاهرةفىفساروا،المساءفىأخرىمرة

.واألرمنيةوالعبريةواليونانيةواإليطاليةبالعربية

.21/2/1900، السابقالمصدر61
.1963مارس18االجتماعية، العددالتأميناتالمصرية، مجلةالنقابيةالحركة، فجرإبراهيمحلمىمحمد62
.77ص، 1965عامالطليعة، نوفمبرمصر، مجلةفىالنقابيةالحركة، فجرالدينعزأمين63
64Zaki Badaoui, Les problemes du travail et les organisations ouvriers en Egypte, p.21.
.10، صاألولىالعمالية، الرسالةنقابتى، قنديلسيد65
.5/11/1901، المقطم66
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بهابأسالدرجةعلىكانتالعشرينالقرنمطلعفىتأسستالتىاألولىالعماليةالجمعياتأناالعتصاملهذادراستنامنونتبين
كما،الخياطيناعتصامفىالعمالمنوغيرهمالسجايرلفافىاشتراكبدليلالجمعياتهذهتجمعرابطةثمةكانتوأنه،التنظيممن
بالقدراألصليةمواطنهامننقلتهاالتىباألفكاروتزودهاعملهاوتوجهالجمعياتهذهفىالغالبيةتكونكانتاألجنبيةالعناصرأن

.الحينذلكفىاألذهانتستوعبهأنالممكنمنكانالذى

–المصريةأوالقنصليةكانتسواء-السلطاتفإن،العشرينالقرنمطلعفىاإلضراباتحركةحققتهالذىالنسبىالنجاحرغمبو
67.طويالتعمرولمعليهافقضى،مهدهافىالوليدةالجمعياتتلكووأدالحركةتلكثمارعلىللقضاءتتدخلكانت

لألحداثنتيجةمدهاوعلو،فريدومحمدكاملمصطفىيدعلىالعشرينالقرنمناألولالعقدخاللالوطنيةالحركةالنتعاشوكان
،األجنبىاالحتاللمنالتخلصإلىوالتطلع،البالدأبناءنفوسفىالوطنيةروحبثمنتبعهاوما،الحقبةتلكفىبالبالدمرتالتى

موجةفىبالنظرمطالبينالقوانينشورىمجلسإلىنداءيوجهالبعضجعلالذىالحدإلىالمعيشةتكاليففىالمستمرواالرتفاع
الجماعىالنضاللممارسةالمصريةالعاملةالطبقةتحريكفىكبيرأثركلهلهذاكان68،بالفقراءرأفةالبالدغمرتالتىالغالء
فىممثلينوالمستغليناألجانبعلىدفينحقدمنالنفوسفىاضطرمماأزرهميشد،الملحةاالقتصاديةالمكاسبببعضللظفر

.األجنبيةوالشركاتالمصانعأصحاب

األجازةواحتساب،العملساعاتوخفض،األجوربزيادةمطالبينالسجايرعمالجميعأضرب،1908عامأغسطسمن2ففى
عنإضرابهموأسفر،أكتوبرمن17فىاإلضرابإلىعادواثم،البوليستدخلنتيجةفشلاإلضرابهذاولكن،بأجرالمرضية

.69الدخانعمالنقابةتشكيلإعادة

إلىالعملساعاتخفضحولتدوركانتالتىبمطالبهمقائمةالشركةإلى) 1908عامأكتوبرفى (القاهرةترامشركةعمالوقدم
واألجازاتالغراماتوتنظيم،المرتفعةالمعيشةتكاليفلمواجهة% 40بنسبةاألجوروزيادة،ساعة13منبدالساعاتثمانى

أربعةمنالعماليشكلهاالتىباللجنةالشركةباعترافطالبواكما،المفصولينالعمالوإعادةالمالبسوصرفوالمرضيةالسنوية
)األجانبمنمعظمهموكان (الموظفينضربومنع،المستقبلفىالعمالشكاوىلبحثالمحامينأحدبينهممنيكونمندوبين
.األجانبعلىوقفاكانتالتىالوظائفوهى،المفتشينوظائفإلىالمصريينللعمالالترقىبابوفتح،وشتمهموإهانتهم،للعمال

كرامةعلىالمحافظةضرورةتأكيدإلىالعمالهدففقد،ونقابيةوطنيةداللةمنالمطالبلهذهماإلى70الدينعزأمينفطنوقد
ماواألجانبالبالدأبناءبينالفوارقتحطيمإلىرمتكما،األجانبمنرؤسائهيدعلىلإلهانةتعرضهوعدم،المصرىالعامل
.لهمالدائمالنقابىبالتنظيماالعتراففىينحصرالذىالعمالمطلبعنوعبروا،واحدةمؤسسةيخدمونداموا

شكلفىالقاهرةبشوارعوطافوا،1908عامأكتوبرمن18فىاإلضرابالعمالفأعلن،المطالبلهذهاالستجابةالشركةرفضت
الترامقضبانعلى)المحامىحسينكاملمحمد(مستشارهمومعهملياليبيتونالعمالوكان،البوليسمعللصدامتعرضتمظاهرة

.71نآخريبعمالقطاراتهاتسييرمنالشركةتتمكنالحتىالشوارعفى

أن":1908عامأكتوبرمن18فىالصادرعددهافىاللواءفقالت،مطالبهمفىالعمالنايؤيداللواءوجريدةالوطنىالحزبوكان
يطلبواولمالشركةعلىيفتإتوالمفإنهم،وصوابهاعدلهامبلغيعرفالشركةعلىالعمالهؤالءعرضهاالتىالمطالبفىالمتأمل

وأن،يرهقواواليضامواوأال،لهمالكافيةالكفالةيأخذواوأن،والواجباتالحقوقبينالتناسبيحفظأنطلبواوإنما،المستحيلمنها
ضائعةحقوقالهمأنفأشعرتهمالعمالأولئكفىسرتالتىالروحهذه.محدودوقتوللعمل،العملعلىمقصورااألمريكون

والتضامنالحيةالحياةمنجديدعهدفىعندناالعمالطوائفبدخولتبشرروح،عادلةبطريقةلطلبهاصفوفهموجمعت
."االجتماعى

وتعطيلوالنظامباألمناإلخاللتهمةإليهموجهت،العمالمنوثمانيةمائةومحاكمةاإلضرابهذاعلىبالقضاءاألمروانتهى
مغنمااإلضرابهذاوراءمنيجنوالمالعمالأنرغمبو.إدانتهمعنالمحاكمةوأسفرت،بهاالمادىواإلضرارالشركةعمل

.72األجنبىالعنصرمن– مرةألول –خلتنقابةتأسيسفرصةلهمأتيحتفإنهاقتصاديا

مخططمنجزءا– رأينافى –كانبل،الصدفةوليد1908عامفىالترامعمالإضرابعلىالوطنىالحزبعطفيكنلم
أكثر- رسميا –الحزبتأسيسعلىيمضولمكاملمصطفىتوفىحين،فريدمحمدإلىرياستهانتقلتمنذالحزبوضعهعريض

ركيزةلتكون،والفالحينالعمالفىممثلةالشعبأبناءمنالدنياالطبقة) صفوف (تنظيمإلىيرمىالمخططهذاوكان،شهرينمن
الزراعيةالتعاونيةالجمعياتلتأسيسالحزبمشروعكانثمومن،المتوسطةالطبقةأبناءمنالمثقفينجانبإلى،الوطنىالعمل

علىوالمصرييناألجانبالمرابينمنالفالحينحمايةبقصد"،التعاوننقابات"الحينذلكفىعليهايطلقوكان،1908عام

67M. Colombe, L’evolution de l’Egypte 1924-1950, p. 187.
.4/2/1907، األهرام68
69Badaoui, Les problemes du travail, p.22.
.80، ص1965الطليعة، نوفمبرمصر، مجلةفىالنقابيةالحركة، فجرالدينعزأمين70
.12، صاألولىالعمالية، الرسالة، نقابتىقنديلسيد71
72Zaki Badaoui, op.cit., p. 22.
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ومالهمبماالعمالريلتبصالسنةنفسفىالليليةالشعبمدارستأسيسمنذلكتالوما"،التضامنمعنىالفالحلتعلم"و،السواء
.1908عامأوائلفى"اليدويةالصنائععمالنقابة"تأسيسمنعليهاترتبوما،عليهم

علىعطفمنفريدمحمدأبداهما، هذامخططهمنجزءاكانالعمالبتنظيمالحزباهتمامأنمنإليهتذهبماصحةويؤكد
خاصةقوانينبمصريوجدالاآلنإلى"نهأفيهاجاء190873عاميوليوفىنيوزالديلىجريدةفىنشرتلهمقالةفىالعمال
،رحمةبالالكواهلمثقلىالعمالفتجد،العملفىيقضوهاأنيجبالتىالساعاتعددوال،سنهمتحددقوانينوال،العمالبحماية

الوجهةمناألوساطأردأمنوسطفىوإناثاذكوراالعماليشتغلحيث،األقطانحلجومعاملالدخانمعاملفىوخصوصا
.الناحيةهذهفىإيجابىبعملقيامهاعدمالحكومةعلىونعى".واألدبيةالصحية

Keir Hardie 75هاردىكيرالبريطانىالعمالىبالزعيمفريدمحمدالتقاءأن74الباحثينبعضمعنقولأنإلىحاجةفىلسناولهذا
فىودورهاالنقاباتبأهميةالمصرىالزعيماقتناعفىكبيرأثرلهكان) 1909عامسبتمبر (بجنيفالمصريةالشبيبةمؤتمرفى

من7 (فىالثانىالوطنىالمؤتمرفىفريدمحمدألقاهاخطبةإلىهذافىمستندين،الوطنىاالستقاللحركاتوفى،السياسىالعمل
ووجه"،وإخوانه"هاردىكيروجهود،البريطانىالعمالحزبوأهمية،الوطنىالنضالفىالنقاباتبدورفيهاأشاد،)1910يناير

فىالوطنىالحزبوعضدوابجنيفالمصرىالمؤتمرحضرواالذينواأليرلندييناإلنجليزمنوزمالئههاردىكيرإلىالشكر
."المذكورالمؤتمرقررهاالتىوالطلباتاالقتراحاتجميع"

هاردىكيرمنخارجىتأثيرنتيجةتكنلم-1908عاممطلعفىتمتالتى-اليدويةالصنائعلنقابةالوطنىالحزبإقامةأنوعندنا
طوائفبينالتضامنروحبثإلىورائهامنالحزبرمى،الوطنىالضالنظروففرضتهاضرورةكانتولكنها،غيرهوأ

تتكونالتىالدنياالطبقةتنظيمهدفه-قدمناكما-واسعمخططمنجزءاكاناالتجاههذاأنكما،بالدهمبقضيةوتبصيرهم،العمال
محمدمذكراتفىنجدولمهذا،الوطنيةالحركةلقيادةتصدواالذينالمثقفينمنالمتوسطةللطبقةسندالتكون،الشعبسوادمن

كانوإذا،الخارجأومصرفىسواءالنقاباتأمورمنأمرفىمعهتناقشأوهاردىكيرإلىتحدثقدأنهإلىيشيرمافريد
العرفانواجبيؤدىكانفإنما،وإخوانههاردىكيرعلى– خطابهمنالكاتبأوردهاالتىالفقرةفى – أثنىقدالمصرىالزعيم

.العادلةمطالبهمفىالمصريينأيدواألناسبالجميل

لنقابةاألساسىالقانونوضعإلىدراساتهموانتهت،الخارجفىالنقاباتلوائحدراسةعلىالوطنىالحزبشبابمنعددوتوافر
بالعملأجلهمنالنقابةأقيمتالذىالغرضفحدد.1910عامينايرمن12و11عددىفىاللواءبجريدةنشرالذىاليدويةالصنائع

أنشأت "الغرضهذاةالنقابتحققولكى"،بينهموديةروابطوإيجاد،الصناعةوترقية،واألدبيةالماديةأعضائهاحالةتحسين"على
،أنديةوإنشاء،محاضراتوإلقاء،والتقاعدللتوفيروصندوقا،الماليةلإلعاناتوقلما،ائيةقضاللالستشارةمالوق،طيباقلما

فىالمناقشةحظرعلىنصتالقانونذلكمنالرابعةالمادةأنرغمبو ".الحياةضرورياتشراءعلىتعاونشركاتوتأسيس
نشاطاتؤدىكانتالنقابةهذهأنمنالباحثينجمهرةإليهذهبمانؤيدفإننا،النقابةاتاجتماعفىواالجتماعيةالسياسيةالمسائل
.الوطنىالحزبرجالإِشرافتحتوقوعهابحكممستتراسياسيا

،التقاعدوصندوقالماليةولجنة،المالىاإلسعافولجنة،الطبىاإلسعافلجنة:هىلجانأربعإلىالنقابةإدارةمجلسانقسموقد
.أعضاءثالثةمنتتكونلجنةكلوكانت.والنشراألبحاثولجنة

تلكصياغةفىالمثقفةالسياسيةالعناصرأثريعكسوهو،النقاباتلوائحمنوصلناماأقدماليدويةالصنائعنقابةقانونويعد
بذلكوردتالتىاألساسيةالمبادئمنويتضح.المماثلةالغربيةالنقاباتلوائحعلىاإلطالعأثربوضوحفيهويتجلى،الالئحة
.العملظروفتحسينأجلمنالنضالىبالعملاهتمامهاإلىباإلضافة،اجتماعىإطارذاتكانتالنقابةأنالقانون

الصنايعمدرسةناظر(ثروتبكعلىالنقابةلهذهرئيسأولوكان،عباسمدرسةتجاهبالسبتيةللنقابةنادياالحزبواتخذ
وكيف،أوربافىالعمالارتقاءأسباب"عنمحاضرةلطفىعمرفألقى،القيمةبالمحاضراتالنادىذلكوحفل)،سابقابالمنصورة

."الصيففصلفىاألطفالصحة"عنمحاضرةعفيفىحافظوألقى"،مصرفىالعامليرتقى

ويرجع،بطنطاوثالثةبالمنصورةوأخرىباإلسكندريةنقابةفأنشئت،األقاليمإلىالقاهرةمنالنقاباتتأسيسفكرةانتشرتوقد
،بينهمالتضامنمبدأوبثالعمالبنقاباتالعناية"إلىيدعوطفقالذىفريدمحمدوخاصة،الحزبرجالإلىذلكفىالفضل
أنهإذ"،الكسبعنمهيمنعبمااإلصابةعقبأو،الشيخوخةعندالتكففعدملهمالضامنةالقوانينواستصدار،حقوقهمعنوالدفاع

علىساعدتماتوإذا،قليلبثمنأومجانااألدويةلهوتصرفمرضإذافتعالجه،النقاباتإالالجحيمهذامنملاللعمخلصال"
76."شهرييدفعهالمالمنقليلمقابل،السؤالذليقيهمالهرتبتالكسبعنيمنعهبماأصيبوإذا،أوالدهتربية

.110ص، 3والتضحية، طاإلخالصرمزفريد، محمدالرافعىالرحمنعبد73
.85، ص1965عامنوفمبرالطليعة، مصر، مجلةفىالنقابيةالحركة، فجرالدينعزأمين74
األقطار، وأنسائرإلىتنتقلثمأوروباتعمسوفاالشتراكيةأنيعتقداشتراكياالمستقلين"، وكانالعمال "حزبيتزعمهاردىكيركان75

االجتماعيةاإلصالحاتإيجاداإلنجليز، ثمإخراجهواألولالوطنىالمصريينواجبوالهند، وأنمصرمنيزولأنيجبالبريطانىاالستعمار
).163، صموسىسالمة، تربيةموسىسالمة. (المصرىالمجتمعفى
.318، 110والتضحية، صاإلخالصرمزفريد، محمدالرافعىالرحمنعبد76
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المهنمختلفمنأعضاءتضمكانتولذلك،اليدويةباألعماليشتغلصانعايكونأنالعاملالعضوفىتشترطالنقابةكانت
.العمالغيرمنمادياعضدوهاأوبنفوذهمالنقابةساعدواممنشرفيونأعضاءالعامليناألعضاءجانبإلىهناكوكان،والحرف

وامتازتى،األولبرالحإعالنسبقتالتىالسنواتطوالمصرفىالبارزالعمالىالتنظيماليدويةالصنائععمالنقابةوتعتبر
.الخالصوالوطنى،القحالمصرىبطابعها

:السنينمرعلىوانكماشاتساعمن– القاهرةفى –اليدويةالصنائععمالنقابةبلغتهمامدى77التالىاإلحصاءمنويتضح

19091910191219191921النقابةاسم 
1303353789583نجارون
250670739209188حدادون

10028927610590ميكانيكيون
871372189077سروجيون

3616756011085سجايرعمال
9513915811265نقاشون

1812191754طباخون
656519310575معماريون

494579--حالقون
589519310179حياكون

606487189الحديدالسكةعمال
80283197148209أخرىحرف

9792365313912131043المجموع

ذوىعدافيما (الحديديةالسككوعمالوالتراموالغازوالكهرباءالمياهشركاتبهاونعنى،والنقلالعامةالمرافقعمالأنوواضح
اتسعوإن،اسمهامنيتضحكما،اليدويةالمهنعمالعلىاقتصرتالتىالنقابةتلكأعضاءضمنيكونوالم) منهماليدويةالمهن
.وصوبحدبكلمنالعمالالستقبالناديها

تحسينعلىوالعملاليدويةالحرفبأربابالنهوضإلىاليدويةالصنائعنقابةتأسيسوراءمنيرمىكانالوطنىالحزبولعل
كانمما،الناسأنظارتجذبجعلتهابأسعارالمصريةاألسواقعلىاألجنبيةالمصنوعاتتدفقنتيجةساءتقدكانتالتىأحوالهم

.بهاالعاملينوعلىالمحليةاليدويةالمصنوعاتعلىاألثرأسوأله

والحزباليدويةالصنائعنقابةمعتناسقفىتعملكانتأنهانعتقدكناوإن،المستقلةنقاباتهملهمبقيتفقدالعامةالمرافقعمالأما
.اليدويةالصنائعونقابةالنقاباتهذهبينالوصلهمزةكانتالشعبمدارسوأن،الوطنى

،عامل600تأسيسهاعندبهاوالتحق،1908عامنوفمبرفىفيهاالدراسةوبدأت،ببوالقالمدارستلكمنمدرسةأولأنشئتفقد
والكتابةالقراءةتعليميتناولالمدارسهذهبرنامجوكان".االجتماعيةالشئون"موضوعهوكان،بهادرسأوللطفىاحمدوألقى

والشئوناليدويةبالمعامالتالخاصةوالقوانيناألطفالبتربيةوالعنايةالصحيةواالحتياطاتالصحةوقانونالدينودروس
.واآلداباألخالقفىودروسامصروجغرافيةاإلسالمىوالتاريخمصروتاريخوالحساباألشياءودروساالجتماعية

أربعمجاناالصناعلتعليم1909عامأنشأهاالتىالمدارسعددوبلغ،العمالعلىالدروسإللقاءالحزبوأعضاءالشبابوتطوع
وانتشرت،الحرفمختلفمنتلميذاوعشرينمائةنحومنهالكتضمكانت،والعباسيةوشبراوبوالقالخليفةأقسامفىمدارس

أعضاؤهاوتولى،الشعبمدارسنشرلجنةفألف،الحركةتلكفىالعلياالمدارسنادىهماوس،القطرعواصمفىالمدارسهذه
)العامل (لتهذيبهاعوأنجالوسائلأفيدمن"ألنهاالمدارسبهذهاالهتمامعلىالحزبأعضاءفريدمحمدوحث78.فيهاالتدريس
أناألعضاءمنوطلب،"الضرورياتمنيلزمهمالتحصيلقليلزمنيكفيهالعاملأنعلى "دلتقدالتجاربوألن" وتنويره
يشرحواأنوأوصاهم،النورإلىالظلماتمنوليخرجوهم،عليهمومالهمماالمساكينليعلمواوالقرىالمدنفىتأسيسهامنيكثروا
.79"التضامنوبفضلاالتحادبفضلنسبيةسعادةمنفيههموما،أوربافىإخوانهحالة"للعامل

العمالإلىباتجاههالمجتمعأعماقفىجذورهيضربأخذالذىالنشاطهذاإزاءاأليدىمكتوفةلتقفتكنلمالحكومةأنغير
بثمنذلكتالماثم،الحزبأعضاءوتشتيتسرامصرمنالخروجإلىفريدمحمددفعتالتىالمتاعبسلسلةفكانت،والفالحين

قويةجذورتكوينفىتنجحولم،أساسامثقفينحركةالوطنيةالحركةوبقيت.الدينىالتعصبموجةنتيجةالشعبأبناءبينالفرقة

.88االقتصادى، صمصر، مركزعريانمليكة77
.179، صالسابق، المرجعالرافعىالرحمنعبد78
.311، صالسابقالمصدر79
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80بالعمالصالتهاالوطنىالحزبمنهمالمكونالمثقفينقيادةتتابعولم،الفالحينبينجذورهاتمتدلمكما،العاملةالطبقةبينلها

.1912عامالى1908عاممنالسنواتفىنشاطهاعليهكانالذىواالتساعالعمقبنفس

إعالنبعد،1914عاماألولىالعالميةالحربقيامنتيجةالعرفيةاألحكامعلنتأحتى،مطاردةضعيفةمتناثرةالنقاباتواستمرت
وتوقف،النقاباتدورأغلقتثمومن،وسياسىىاجتماعنشاطكلمزاولةحظرمنذلكتالوما،مصرعلىاإلنجليزيةالحماية
.النقابىالنشاط

دروسمنواستفادت،1914عامإلى1899عاممنالفترةخالل– كطبقة –وجودهاتحقيقمن– إذن –العاملةالطبقةتمكنت
فاستطاعت،المصريةالعماليةالحركةتاريخفىالمبكرةاإلضراباتقادواالذيناألجانبالعماليدعلىتلقتهاالتىالجماعىالنضال

،وشروطهالعملظروفتحسينأجلمنالبحتاالقتصادىبالطابعالحقبةتلكفىكفاحهاواتسم،خالصةمصريةنقاباتتؤسسأن
لوأكلهيؤتىأنالممكنمنكانسياسيامضمونايخفىيااجتماعإطارانضالهاواتخذ،الوطنيةبالحركةالتحمتثم،األجوروزيادة
العماليةالحركةدخلتأوزارهاالحربوضعتحين، ولكنهذهالنشوءمرحلةقطعتأنالحربلبثتماثم.الحياةسبللههيئت
.جديدطورفى

 

.26، ص1956-1882مصرفىالوطنيةالحركة، تطورالشافعىعطيةشهدى80
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)1939 – 1914 (النقاباتاتحاداتظهور - الثانىالفصل

والعامةالشعبيةالمنظماتحريةتفقيد،)1914ديسمبر (فىمصرعلىالحمايةاإلنجليزوأعلن،األولىالعالميةالحربأوارشب
81.بالحرخاللفىتاماتوقفاالعماليةالحركةوتوقفتالنقاباتدورإغالقعليهترتبمما،العرفيةاألحكامبإعالن

سيناءفىالجبهاتمختلفإلىوتسوقهم،باإلكراهوالفالحينالعمالمنجمعهتستطيعماتجمعالحرببدايةمنذالسلطاتأخذت
التطوعستارتحتتتمالعمالجمععمليةوكانت،المحاربةالقواتخدمةفىللعمل،وفرنساوالدردنيلوفلسطينوالعراق

أوامررهنوموظفيهاسلطتهاالمصريةالحكومةوضعتو،التجنيدبطريقيؤخذون،مكرهينالحقيقةفىكانواولكنهم،االختيارى
هذاإلىخصومهملسوقالفرصةهذهالعمدمنكثيرواغتنم، قسراالرجاليجندوناإلدارةرجالفكان،البريطانيةالعسكريةالسلطة
بإعفائهماألهالىأموالوابتزازللرشوةسبيالالتطوعإلىالدعوةالكثيرونواتخذلألخطار، والتعرضالنفىبمثابةكانالذىالتجنيد

نيفاالحربنهايةحتىالوسيلةبتلكمصرمنأخذواالذينالمصريينوالهجانةوالفالحينالعمالعددبلغوقدالتجنيد، هذامن
.82الحربفىمنهمكثيرماتعاملومليون

وعلفوالمؤنوالحبوبالدوابعلىاالستيالءإلىتعدتهاولكنبريطانياخدمةفىالعملطاقةاستغاللحدعنداألمريقفولم
األرضمساحةإنقاصإلىمصرواضطرت.الضرورىلقوتهميلزمهممايجدوالمالناسأنحتىاألسعاربأبخسالمواشى

تقديمعلىتعملالحكومةوأخذت،المحاربةالقواتلتموينوذلك،للحبوبالمنتجةاألراضىمساحةلزيادةقطناالمزروعة
ووقع،األصليةوظيفتهاشئونوأهملتالعمللهذانفسهاخصصتالمصالحبعضأنحتىالبريطانيةللجيوشالالزمةالمساعدات

83.والمهماتالقاطراتمنكبيرعدداستهالكإلىذلكوأدى،الحربىالنقلعبءالمصريةالحديديةالسككعلى

1919رةوثوالعمال
التشريعيةالجمعيةأعضاءمنسبعةمنالمصرىالوفدتألفحتى،)1918عامنوفمبر (فىأوزارهاالحربوضعتأنوما

وشرع"،تامااستقالالمصراستقاللفىسبيالللسعىوجدحيثماالمشروعةالسلميةبالطرقالسعى"بهدفزغلولسعدبرياسة
بريطانياإلىبالسفرلهالسماحاإلنجليزىالجيشقيادةمنالوفدطلبثم،األمةعنالتحدثحقتخولهالتىالتوكيالتيجمعالوفد

تكونأنعلىمصرفىالسامىالمندوبإلىمقترحاتمنلديهمايقدمأنالوفدمنطلبولكن،مصرمستقبلبشأنةللمفاوض
بسوءالوفدالعسكريةالسلطةفأنذرت،الدولمعتمدىلدىالقرارهذاعلىالوفدواحتج،الحمايةحدودفىالحكمنظامعلىمقصورة

وكان. التالىاليومفىمالطةإلىونقلتهمالوفدأعضاءمنوثالثةزغلولسعدعلىالقبضفألقتتهديدهامارسفىونفذت،العاقبة
.أحدحسبانفىيكنلمماوهو،الثورةنيرانأشعلتالتىالشرارةهوونفيهمالوفدزعماءانتقال

الثورةفىالعمالاشتراكدوافعبإبرازهنانعنىوإنما،والنتائجالمقدماتحيثمنالثورةدراسةالبحثهذانطاقفىيدخلوال
.النقاباتاتحاداتوظهورالنقابىالنشاطإعادةمنعنهأسفرومافيهاودورهم

،الحربتطلبتهالذىالصناعىللنشاطنتيجةعددهازادفقد،العاملةللطبقةبالنسبةماناهأمراناألولىالعالميةالحربعننتجلقد
باإلضافةوذلك356425يبلغبالصناعةالمشتغلينعددكان1907عامإحصاءففى.العسكريةالسلطةفىللعمل– أيضا –ونتيجة

بخالف489296إلى1917عامفىالرقمهذاارتفعوقد.عامال457451قدرهبمجموعالنقلفىيعملونكانوا101026إلى
فهوالثانىاألمرأما. عامال639929المجموعفيكون،عامال150633عددهمبلغالذين) وغيرهاالحديديةالسكك (النقلعمال

للظلمالعمالتعرضزيادةإلىأدىمماالعرفيةاألحكامبسبب،العاملةالطبقةبنمونموهامنبدالالنقابيةالحركةانتكاس
مننوعأىإبداءيستطيعواأندونالعموموجهعلىساعةعشرةاثنتىإلىتصلالعملساعاتأصبحتحتىواالستغالل

،الزراعيةاألراضىومالكالتجارطبقاتإالمنهيستفدلمالحربجلبتهالذىالنسبىالرخاءأناالعتبارفىأخذنافإذا.84المقاومة
85الحربقبلعليهكانتمما% 100علىاألحيانبعضفىربتالتىالمعيشةتكاليفارتفاعرغمبدخولهمتزدفلمالعمالأما

.وأوضاعهمظروفهمفرضتهاضرورةالثورةفىالعمالاشتراككانثمومن

حتى،والنقلاألجرةسياراتسائقومنوالهمعلىونسج،المضربينأولالنقلعمالوكان،الثانىيومهامنذالثورةفىالعمالاشترك
علىيزيدعددهموكان،1919عاممارس15فىالعنابرعمالوأضرب86العاصمةأنحاءجميعفىمعطلةالمواصالتأصبحت

الخطقطعواثم،الحديديةالقضبانمفاتيحإتالفإلىبعضهمدوعم،للقطاراتالالزمةةالصيانبأعماليقومونعاملاآلفأربعة
اإلنجليزالجنودبعضألحقتالحكومةأناإلضراببهذاعجلمماوكان.القبلىالوجهقطاراتفتعطلتامبابةمنبالقربالحديدى

وأضربوافهاجوا،محلهمالجنودهؤالءإحاللإلىتهدفالحكومةأنالعمالفاعتقد،الصناعاتمختلفعلىلتمرينهمالعنابربهذه

81Zaki Badaoui, Op. cit., p. 24.
.40، ص1، ج1919، ثورةالرافعىالحمنعبد82
.41، صالسابقالمصدر83
.38منشور، صغيرللماجستير، بحث1936- 1918مصرفىالوطنيةالحركة، تطورإبراهيممحمدالعظيمعبد84
85National Bank of Egypt 1898-1948, p. 50.
.71، صالسابقالمرجع، إبراهيمالعظيمعبد86
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وتشتيتالنظاملحفظالعنابرحيثالسبتيةحىإلىقواتهاالعسكريةالسلطةفأرسلت،جدوىدونولكن،تهدئتهمالسلطاتوحاولت
87.خرىاألاألحياءفىوالمتظاهرينالعمالبيناالتصالومنعت،المظاهرات

تحملليالتسيرالتىالمظاهراتوأخذت،حالكظالمفىالعاصمةفباتتالنورشركةعمالاعتصممارسمن16يوموفى
18وفى.يومكلالقاهرةشوارعتجوبكانتالتىالصاخبةالمظاهراتفىفانخرطواالحركةإلىالحرفيونانضموقد.المشاعل

إلىلالنضماماألزهرقاصدين، األعالمرافعىسارواثم،بوالقشارعفىالصناعمنوفريقالعنابرعمالاجتمعمارسمن
.88والجرحىالقتلىمنكثيرفيهسقطاشتباكوحدثالعالءأبىكوبرىمنبالقربالبريطانيةالقواتفاعترضتهم،فيهالمتظاهرين

أبريلمن8مظاهرةوكانت،أبريلمن8و7يومىابتهاجمظاهراتقامت،ورفاقهسعدعناإلفراجاللنبىالجنرالإعالنوبعد
والطلبةوالموظفينواألعيانواألطباءوالمحامينوالقضاةوالقسسالعلماءمنكافةالشعبطبقاتفيهااشتركتإذشأناأعظمها

،األمةوبيتعابدينبقصرمارةالقاهرةشوارعفىالمظاهراتوسارت،الخاصعلمهفريقكلومع،والصناعالعمالوطوائف
.89اآلخرالبعضوقتلالبعضفأصيب،نيرانهمعليهافأطلقوااألزبكيةعنداإلنجليزلهاوتعرض

فعاد، الحربنشبتحينجذوتهاخبتالتىالروحتلكنفوسهمفىالجماعىالنضالروحإحياءإلىالثورةفىالعمالاشتراكأدى
تحسينأجلمنموحدنضاللتحقيقواالتحادالتضامنشعارترفعوأخذت،جديدمنالنقاباتوبعثت،صفوفهمتنظيمإلىالعمال

العاملةالطبقةتاريخفىاألولىالمحاوالتتشكلكانتالتىالعماليةاالتحاداتظهوركانثمومن،وشروطهالعملظروف
فىسواءاستغاللهنواحىشتىفىالنمومدارجيعلوخذأالذىالمالرأسمواجهةفىللعملكتجمعوجودهالغرض، المصرية
.البالدياتاقتصادفىكعبهاويعلوتنموالمصريةالبرجوازيةبدأتحيث،الزراعةجانبإلىالتجارةأوالصناعة

بعدالصناعةتطوربدراسةنقومأنفالبد،العاملةالطبقةاتساعمنيتبعهوماالصناعةبتطورمرهوناالعماليةالحركةنموكانولما
.بالدراسة– الحقبةتلكفى –العمالىالنشاطنتناولأنقبلاألولىالحرب

األولىالحرببعدالصناعةتطور
إلىالحربمتطلباتأدتكما.مصرفىالصناعاتبعضازدهارإلىأدىمما،الصناعيةالمواداستيرادالحربظروفمنعت
الصناعاتبعضبعثإلىالظروفهذهتؤدىأنطبيعىوكان،بريطانياجيوشتخدمالتىالصغيرةالصناعاتمنعددإقامة

بتشجيعالحكومةفيهأوصتتقريرافقدمت، والصناعةالتجارةأحواللدراسةحكوميةلجنةتشكلت1917عاموفى.القديمة
الخشبيةوالمصنوعاتأنواعهاختالفعلىاألثاثصناعةالحربخاللازدهرتالتىالصناعاتومن90.وحمياتهاالصناعة

تدارالتىالغاللومطاحن،والكحولوالزيوتوالصابوناألسمنتوصناعة،األحذيةوبخاصةالجلديةوالمصنوعات، عموما
واألدوات،المعدنيةواألسرة،والمالبسالتريكوومنسوجات،والخزفيةالزجاجيةوالمصنوعات،واألكلمةالسجادوصناعة،باآلالت

.91المنزلية

قبلمافترةفىتماماعليهايقضىكادالتىالحرفأهلمنالكثيراستفادأنالصناعةأصابالذىاالنتعاشهذاأثرمنوكان
هددهاماكثيراوالتىالعشرينالقرنأوائلمنذموجودةكانتالتىالشركاتأنكما" المفتوحالباب " سياسةإتباعبسببالحرب

تعريفةبمثابةكانتالحربنأفك، المحليةللسوقالفعلىاحتكارهابسببوافرةأرباحوجنىمركزهاتثبيتاستطاعتاإلفالس
.ضيقنطاقعلىالبالدتنتجهاكانتالتىالسلعحمتمؤقتة

لقدمهاتجدالحديثةالصناعةأخذتفقد،المصريةالصناعةتاريخفىاألهميةبالغةتحولنقطةاألولىالعالميةالحربكانتهكذا
باالستقاللالمطالبةموجةوأدت.الحقبةتلكفىالوارداتلحجمالنسبىاالنكماشمنذلكعلىأدلوال،الزمنمرورمعموضعا
فىنفذتالتىمصربنكتأسيسفكرةكانتثمومن،صميمةمصريةصناعةبقياماالستقاللهذاتدعيمفكرةإثارةإلىالسياسى

الحالةتنظيمعلىوالعمل،مناسببأجرالماليةالخدماتتأديةفىانحصرالذىالبنكبرنامجحربطلعتوحدد.1920عاممايو
والتعاونالعملروحبثعلىوالعمل،والمصانعالمزارعألصحابالالزمةالتعاونوشركاتالتجاريةالغرفوإنشاء،التجارية

،البالدفىالعمليةاالقتصاديةالتربيةأساسوضععلىتلحأو،فيهموالتجارةاالقتصادملكةوإنماء، الشبيبةفىوالنظاموالتضامن
.92افيهالتعليممناهجفىأساساالحسابىالنظامتعليموجعل

لهكفلف،المصريينمناألسهمحملةيكونأنتأسيسهعقدفىواشترط،جنيهألفثمانونقدرهمالبرأسمصربنكبدأوقد
،مالهرأسوتضاعفمةاالهالقطرمدنمعظمفىلهفروعافأنشأ، األياممعوينمورسالتهيؤدىالبنكوأخذ، القوميةغةبالص

كانأنبعد،الجنيهاتمن148,410ومليونين1944عامآخرفىواحتياطيهمالهرأسفبلغ،السنينمرعلىمعامالتهواتسعت

.184-183، صالسابق، المرجعالرافعىالرحمنعبد87
.71، صالسابق، المرجعإبراهيمالعظيمعبد88
.6، ص2، جالسابق، المرجعالرافعىالحمنعبد89
90Charles Issawi, Egypt at mid-century, p. 140.
.265، ص1جالثورة، أعقاب، فىالرافعىالرحمنعبد91
.59، 58)، ص1920عاممايومن7 (فىالبنكتأسيسحفلفىخطبته، منحربطلعتخطبمجموعة92
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1944عامفى·ونيفاالجنيهاتمنمليونا33فيهالدائنةوالحساباتالودائعقيمةوبلغت.1920عامآخرفىجنيهات175,108
.1920عامنهايةفى209,940كانتأنبعد

وتوجيهتمويلأداةلهاكانمصريةمساهمةشركاتأنشأفقد،الوطنيةالصناعاتلنهضةوالماليةاالقتصاديةالنواةالبنكوأصبح
عامالنهريةوالمالحةللنقلمصروشركة،1924عاماألقطانلحليجمصروشركة،1922عامللطباعةمصرشركة: منها

أنشئتالسنةنفسوفى، 1927عامبالمحلةالقطنونسجلغزلمصروشركة،1925عاموالسينماللتمثيلمصروشركة،1925
مصر)، وشركة1932 (عامالمصريةالمصنوعاتبيعشركةالبنكأسس، كماللكتانمصروشركةاألسماكلمصايدمصرشركة
عامللتأمينمصر)، وشركة1930 (عاماألقطانلتصديرمصر)، وشركة1938(عامالدواربكفرالرفيعالقطنونسجلغزل

أسسكما،والمحاجرللمناجممصرشركةأنشئتالسنةنفسوفى) 1937 (عامالزيوتوتجارةلصناعةمصر)، وشركة1934(
.93النهريةوالمالحةواألسمنتالجلودودباغةالطبيةللمستحضراتأخرىشركاتالبنك

صناعيةومؤسساتشركاتفأسسواوالتجارةالصناعةفىأموالهماستثمارعلىالمصريينتشجيعإلىالشركاتتلكنجاحوأدى
1919عامبينفيماوخاصةالمصريينأموالالستثمارمجاالوحدهااألرضكانتأنبعد،النجاحمنقدراأصابتوتجارية

الزراعةفىأموالهماستثمارإلىاألموالرؤوسأصحاباتجاهإلىأدىارتفاعاًالقطنأسعارارتفعتحيناألولىوالعشرينيات
.94دحدوبالالمالرأسلتجمعمركزاكانتالتى

جعلتالتىبالصورةالسكانعددتزايدإلىباإلضافةنالقطأسعارتدهورمنتبعهاوما،العالميةاالقتصاديةاألزمةعنونتج
بعضأسسالشعبىالنطاقفعلى.الوطنيةالصناعاتلتشجيعورسميةشعبيةموجةظهور،الحياةأعباءتحملعنعاجزةاألرض

منيقابلهاماهناكمادامأجنبيةسلعةيشترواأالاألعضاءعلىيشترطقانونهاكانالتى"للمصرىالمصرىجمعية"الوطنيين
نحقق"أنيمكنحتى،األجانبدونالمصريينالتجارمعيتجرواوأن،اإلنجليزيةالمصنوعاتيقاطعواوأن،المصريةالسلع

أفرادبيناالقتصادىالوعىنشرإلىأدتبالصحفحملةالجمعيةهذهنظمتوقد.95"للمصريينملتقىمصرونجعلاستقاللنا
،الصناعةتشجيعفىالقوميةالرغبةتسايرالحكومةكانتالرسمىالصعيدوعلى.الوطنيةالمصنوعاتتشجيععلىفأقبلوا،الشعب
المتعاقبةالتعليماتوأصدرت،الحكومىالصناعىالتسليفمبدأالحكومةوقررت1922عاموالصناعةلتجارةلمصلحةفأنشأت

والمتانةالجودةفىاألجنبيةمعتساوتمتىالمحليةالمصنوعاتبتفضيلالمختلفةمصالحهاإلى1930، 1922،1928سنواتفى
.96)1930عاممارس31فىالصادرالقرارحسبعلى% 10 (،معينةنسبةبثمنهازادولو

الصناعةلتشجيعالحكومةعليهأقدمتعملأهمكان،المحيةةالصناعحمايةيكفلبما1930عامفىالجمركيةالتعريفةتعديلولكن
التىالجمركيةالرسومتعديلقحتملكتكنلمثمومن،الجمركيةبالرسومتتعلقدوليةباتفاقياتمرتبطةالحكومةكانتفقدالوطنية

التعريفةتعديلالممكنمنأصبح1930عامفىاالتفاقياتبهذهالعملبانتهاءولكن،المستوردةالبضاعةقيمةمن% 8عندثبتت
أساسعلىالمصريةللصناعةانطالقبمثابةهذاوكان،المستوردةالبضائععلىالجمركيةالعوائدبزيادةالحكومةفقامتالجمركية

.97الحديثبالمفهومالواسعاإلنتاجنظام

مدىنحددأنبمكانالصعوبةمنفإنه، العمالةحركةعنوكذلك،الفترةتلكفىالصناعىالنشاطعنإحصائياتوجودلعدمونظرا
79منإنتاجهازدادالذىالسكرصناعة: دُعمتالتىالصناعاتبينومن. دقيقاتحديداالحقبةتلكفىتقدممنالصناعةبلغتهما

ألف24إنتاجهبلغفقداألسمنتأما،1939عامفىطنألف159و،1928عامفىطنألف109إلى1917عامفىطنألف
عامفىماليين109و1931عامفىمليونا20إلىمربعةياردةماليين9منإنتاجهبلغالميكانيكىوالنسيج.طنألف61ثمطن

يقدربما1938عامفىالمستوردةوالشحوماتالمعدنيةالزيوتكمياتازديادعلىالضوءتلقىمتفرقةإحصائياتوهنا.1939
قلتبينما.اآلليةللمصانعالمطردةالزيادةعلىكبيرةداللةولهذا،1913عاممنهاالمستوردحجمعليهكانمماضعفاعشربأربعة
%24المدبوغةوالجلود% 22وللطرابيش% 13لألحذيةوبالنسبة،%6يوازىبما1913عامفىعنهاالمستوردةالبضائعكمية

منالمختلفةالصناعةفروعبلغتهمامدىهذامنويتضح.%58والصابون% 51والزجاج% 45القطنوغزل% 29واألسمنت
%100بـــالحربقبلعليهكانتعماوالملحوالسجايروالكحولالسكرصناعةزادتفقد،المئويةبالنسب1939عامفىتطور
والزيوتالبيرةوصناعة%80والكبريت% 90واألثاثوالصابونواألسمنتواألحذية% 99الزجاجوصناعةالغاللوطحن
98.%40القطنونسج%50الكاويةوالصودا% 60النباتية

قبلعليهكانتعماالعاملةالطبقةنموإلىهذاوأدىالعاملةاأليدىعلىالطلبزيادةالواسعالصناعىالنشاطهذاعلىترتبوقد
ويبين.1927سنةإحصاءعدامايف،نمومنالعاملةالطبقةبلغتهمامدىتبيندقيقةإحصائياتأيدينابينوليس،الحرب

:واإلسكندريةالقاهرةمدينتىفىالعمالعدد99التالىاإلحصاء

.267-226، صالسابق، المرجعالرافعىالرحمنعبد93
94Charles Issawi, op. cit., p. 140.
.6للمصرى، صالمصرى، تقويمموسىسالمة95
.197، صالحديثالعصرفىمصرفىاالقتصادى، التطوروعليشالجراوى96
97Charles Issawi, Egypt at mid-century, p. 141.
98Ibid., p. 141.
.8مصر، صفىالعملمشاكل، بعضالشافعىالمنعمعبد99
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الخدماتالنقلالتجارةالصناعةالمدينة
903954229133586157203القاهرة

46114325942848023910اإلسكندرية
1365094555076434181113المجموع

%36واإلسكندريةبالقاهرةيوجدكانأنهعلمنافإذا، عامال737,470يبلغالمدينتينفىالعمالعددأناإلحصاءهذامنويتضح
كانوقتئذالعمالعددوأن،تقريباالقطرعمالعددنصفيمثلكانالعددهذاأنأدركنا،بالقطرالموجودةوالمتاجرالمصانعمن

.المليونعلىيربو

نضالهمالعمالويمارس،المالورأسالعملبينالصراعيحتدم،العاملةللطبقةالمفاجئواالتساعللصناعةالمطردالنموومع
والتى،المالرأسقبلحقوقهملهمتحفظالتىبالتشريعاتفيطالبون،الحرالتعاقدشروطأحسنعلىالحصولأجلمنالجماعى

ماوأدركوا، العمالبينيسرىوالتضامنالتعاونبضرورةالشعورفأخذ،الحينذلكحتىمنهاخلواالمصرىالتشريعكان
وظروفأحوالهموتحسينأجورهمرفعضرورةثمومن،بهايعملونالتىالمؤسساتإنتاجفىالبالغةاآلثارمنالمشتركةلجهودهم
.نشاطهامزاولةفىالمؤسساتنقاباتتأخذأنكانف،عملهم

1919ثورةأعقابفىالنقابىالنشاط
،بهاوالثقةبالنفساالعتدادمنكبيربقدرفيهاشاركواالتىاألحداثزودتهمبعدما، الثورةأعقابفىنقاباتهمينظمونالعمالأخذ
نتيجةعددهمزيادةإلىباإلضافة،النقاباتنشاطوإعادةالتكتلعلىحافزاكانوءسمنأحوالهمإليهوصلتماأنكما

.منهماأللوفلمئاتالعسكريةالسلطةاستخدامونتيجة،الحربخاللقامتالتىالصناعيةالمشروعات

فىكانواالذينالمصريينالعمالالعسكريةالسلطةسرحتفقد،السوءبالغة– قدمناكما –الحربأعقابفىالعمالأحوالكانتلقد
البطالةمشكلةفتفاقمت،العاطلينمنالزاحفالجيشهذاتتحملالحينذلكفىالموجودةاألعمالتكنولمالحربخاللخدمتها

الحدإلىمفاجئاًارتفاعاالمعيشةتكاليفارتفاعرغمبكبيراًانخفاضااألجورفانخفضت، العملسوقفىالمطلوبالمعروضوفاق
.الرمقيسدبماتفىتكادالالعمالدخولجعلالذى

100:التالىالنحوعلى1914-1913عامفىعليهكانتعمااألسعارمعدالتارتفعتفقد

%(100 = 1914– 1913 (المعيشةتكاليف

النسبةالسنة
1919202%
1920237%
1921196%
1922176%
1923162%

،العملظروفأسوأيواجهونوجعلتهم،العمالعلىالمعيشةتكاليفوارتفاعاألجورمستوىوتدهورالبطالةتحالفتوبذلك
.لهمإجحافاشروطهأشد– مضضعلى –ويقبلون

.كبيرةبهمةالنقاباتتأسيسعلىإقبالهمكانثمومن،الظروفهذهتحدىمواجهةالعمالعلىتفرضالضرورةكانتوهكذا
نقابةهوالحربأعقابفىللنقابةالسائدالمظهروكان،جديدةأخرىنقاباتوظهرت،نشاطهاالقديمةالنقاباتبعضفأعادت

والسياراتوالدخانالطباعةبعمالالخاصةالنقاباتفتألفت.واحدمصنعأوواحدةشركةعمالتضمالتىالنقابةأى،المؤسسة
كما،والنجارينوالترزيةالبناءوعمالوالزخرفةالنقشوعمالهليوبوليسلعمالنقاباتتأسستكذلك،والعنابروالترسانةوالترام
101.الهيئةعنالخارجينالحكومةلمستخدمىنقابةأقيمت

قبلعليهكانتالذىالنمطنفسعلى،ثابتمحجوبالدكتورزعامةتحتنشاطهامزاولةإلىاليدويةالصنائععمالنقابةوعادت
الغذائيةالموادلبيعتعاونيةجمعيةفأسست،ألعضائهاواالقتصاديةاالجتماعيةالخدماتتقديمعلىنشاطهاواقتصر.الحرب

100National Bank of Egypt 1898-1948, p. 51.
زكىالدكتورلدىخطية، محفوظةصفحاتتسعفىتقعشخصية، رسالة1946عاميوليوفىبدوىزكىالدكتورإلىإسماعيلأحمدمن101

.بدوى
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فيهااالشتراكواقتصر،قرشاعشرونمنهاالواحدالسهمقيمةأسهممنمالهارأسوتكون،معتدلةبأسعارالعاديةالمنازلوحاجات
102.ةواإلسكندريواإلسماعيليةبورسعيدفىلهافروعاالنقابةوأنشأت.وحدهمالنقابةأعضاءعلى

والغردقةالسويسمال (األحمروالبحرالقناةومدنباإلسكندريةمنهاكبيرعددفقام،البالدأنحاءمختلففىالنقاباتانتشرت
منصبعليهاوأدخل، اليدويةالصنائعنقابةقانونعنمضمونهافىتخرجالالنقاباتلتلكلوائحووضعت.وطنطا) والزيتية

إلىيسدونالذينالمجتمعرجالمشاهيرأحدأوالنقابةمحامىإماليشغلهالمنصبهذاوخصص،"الفخرىالرئيس "أو" المستشار"
بعضوثوبفىسبباالمركزهذاكانلقدو103.جاهمنبهيتمتعونماظلفىالحمايةالنقابةتلتمسالذينأو،ممتازةخدماتالنقابة

.السياسيةأحزابهملمصالحوفقاوتوجيههاالنقاباتبعضقيادةإلىاألحزابرجاالت

دفعفىواالنتظام، وقراراتهاالنقابةلقانونوالخضوعوالسلوكباألخالقخاصةشروطاأعضائهافىتشترطالنقاباتوكانت
يتولونهالذىالعملبحسبالعمالبينالعادةفىتفرقتكنفلمتقدمماإلىأخرىشروطبإضافةعادةتهتمالوكانت.االشتراكات

اشتراكوكان، اليدويينالعمالمنالنقاباتإلىالمنضمينمعظمكانذلكرغمبو،سنهمأوجنسيتهمبحسبأوالمشروعفى
االقتصادىمستواهموارتفاع، العملربمنالمستخدمينهؤالءقربإلىذلكرجعوربما،نسبياًقليالوالفنييناإلدارةمستخدمى

فىالعمالمعنادراإاليشتركنلمكما،بهنخاصةنقاباتيؤلفنفلمالعامالتالنساءأما،اليدويينالعمالمستوىعنعادةوالثقافى
وقوفعنفضال،والسكينةبالهدوءتتميزالالتىالنقاباتحياةعناالبتعادفىورغبتهنعددهنقلةنتيجةذلككانوربما،نقاباتهم
األحداثمنفريقاعضويتهافىالنقاباتوضمت.العامةالحياةفىفعالةبدرجةاشتراكهندون– كبيرحدإلى –حائالالتقاليد

االشتراكدفعهمعلى– الغالبفى- مقصوراكانالنقاباتإلىاألحداثانضمامأنعلى،الحرفببعضأوبالصناعةالمشتغلين
.أمورهاتسييرفىفعالهمونايسيكونوافلم،للنقابة

كانتبالعضويةالخاصةالشروطذكرجانبوإلى،وحلهاوإدارتهابتكوينهاالخاصةاألحكامبيانتتناولنقابةكلالئحةوكانت
،العامةوالسلطاتالعملربأمامةالمشروعالعمالمصالحعنالدفاعفىتنحصراألغراضتلكوكانت، النقابةأغراضتحدد

التوفيركصناديقالتعاونيةاالجتماعيةالمنشآتبعضإنشاءوأخصها، الممكنةالوسائلبكلوأدبياماديااألعضاءحالوتحسين
،الدينيةأوالحزبيةالسياسيةباألعمالاالشتغالتجنبعلىصراحةتنصالنقاباتلوائحكانتماوكثيرا. الخ ... التعاونوجمعيات

.104النقاباتمجموعمنضئيلةنسبةإالتمثلالكانتوحدهاالنقابيةاألغراضخدمةإلىانصرفتالتىالنقاباتفإنذلكرغمبو

واإلسكندريةبالقاهرةالترامعمالبهاقامإضراباتعدةفوقعتاالقتصادية،العمالظروفمنبدافعلعمللالنقاباتهذهتحركت
شركةوعمالوالعنابرالترسانةوعمالاألميريةالمطبعةعمالفيهمبماالمطابعوعمالالدخانوعمالالتنظيموعمالالمياهوعمال
مدفوعةأجازاتعلىالحصولفىبحقهمواالعتراف،األجوروزيادة،العملساعاتتخفيضفىالعمالمطالبوانحصرت.النور

.األسبوعيةللراحةيوموتخصيص،األجر

اختصاصهاكانالتى1919عامأغسطسمن18فىوالتحكيمالتوفيقلجانقانونصدور،اإلضراباتلهذهنتيجةأبرزوكانت
ثمارتجنىالنقاباتتجعلأن– األحيانبعضفى –اللجانهذهواستطاعتاألعمالوأصحابالعمالبينالشكاوىوتحقيقفحص

تعضيدإلىأدىمما، النقاباتنشاطمنأساسياركناتشكلالتىركةتشمالالعمللعقوداألولىالبذرةبوضعالجماعيةمفاوضتها
رؤساءفصلطريقعنالحركةتلكمناهضةإلىالشركاتعمدتلذلك105.إليهااالنضمامعلىاإلقبالوزيادةوتدعيمهاالنقابات
إغداقأوأجورهمبرفع،زمالئهمحسابعلىمعهاللتفاهماستعدادهمأبدوامنذمموشراءتهااإدارمجالسعضاءوأالنقابات

.عليهمالمناصب

االشتراكىالحزبمولدشهدتفقد– العموموجهعلى –المالرأسوالعملبينالصراعاحتداماألولىريناتشالعسجلتوقد
وقوعمنذلكتالماثم،ومعارضيهالحزبمؤيدىبينالمعاركغبارالجرائدصفحاتعلىوارتفع،1920عامفىالمصرى
وخلق،العمالبينالنقابىالوعىإنماءعلىالظروفهذهوساعدت.1921عامشيوعىحزبإلىوتحولهصفوفهفىاالنشقاق

.المالرأسمواجهةفىالعملجبهةلتقوىالنقاباتشملتجمعاتحاداتتأسيسبضرورةبينهماإلحساس

األولىالعماليةاالتحادات
اآلفثالثةيضماالتحادوكان،المصرىاالشتراكىالحزبرجالجهودبفضل،1921عاممصرفىالعماللنقاباتاتحادأولقام

لنشاطوكان،شيوعىحزبإلىتحولهبعدإليهاالحزببانتقالاإلسكندريةإلىانتقلثمالقاهرةفىتأسيسهبدايةعندعامل
تحتتضمكانتحيث،1923عامقوتهدرجاتأقصىاالتحادوبلغ،عملهاوتنظيمالنقاباتتقويةفىكبيرأثرالشيوعيينالمنظمين

االقتصاديةالمطالبلتحقيقاإلضراباتمنعددافنظم،الكوموشبينوطنطاوالمنصورةواإلسكندريةبالقاهرةعدةنقاباتلوائه
وبينبينهموقعتمناوشاتبعدالمصنعواحتاللهمباإلسكندرية" شنبأبىالخواجاتمعمل "عمالإضرابأخطرهاكان،للعمال

106منهالمصنعأصحاببطردوقيامهم،البوليس

.87االقتصادى، صمصر، مركزعريانمليكة102
.السابقةبدوى، الرسالةزكىالدكتورإلىإسماعيلأحمدمن103
.39-38مصر، صفىالعمال، نقاباتخالفحسين104
.1947أغسطسالجديد، عددالمجتمع، مجلةالعمالنقابات، نشأةالغطريفىإبراهيم105
.5/3/1924، األهرام106
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التىاألحوالسوءضغطوتحتالشيوعيةالدعايةبتأثيراإلسكندريةوبالقاهرةوقعتالتىاإلضراباتمنسلسلة1924عاموشهد
باإلسكندريةالغزلوعمالفاكومزيتشركةوعمالوالصوداالملحشركةعمالإضرابأبرزهاكان،العمالمنهايعانىكان

.بالقاهرةالتراموعمالهليوبوليسوعمالالتليفوناتوعمال

منأربعينبفصلمطالبهمعلىالشركةفردت،أحوالهملتحسينبمطالبشركتهمإدارةإلىوالصوداالملحشركةعمالتقدمفقد
،يوماوعشرينثالثةمدةاإلضرابواستمر،مطالبهمبإجابةوطالبوا،الشركةتصرفعلىاحتجاجاالعمالفأضرب،زمالئهم

احتاللالعمالفحاولالبوليسحراسةتحتالمصنعودخلوا،المضربينعمالهامنبدالجددعمالبإحضارالشركةإدارةفقامت
ووفقاإلسكندريةمحافظتدخلوأخيرا،تدبيرهموأحبطلهمتصدىالبوليسولكن،بالقوةغيرهمتشغيلمنالشركةلمنعالمصنع

عمالمعالظروفنفسحدثتكما107.زمالئهمفصلعنالشركةعدلتأنبعدالعملإلىفعادوا،وشركتهمالمضربينالعمالبين
.الشيوعىالحزبزعماءيوجههمكانالذينباإلسكندريةالزيتشركة

مدةوحددوا،أحوالهموتحسيندرجاتهمتعديلفىتنحصركانتالتىمطالبهمالمواصالتوزيرإلىبالقاهرةالتليفوناتعمالوقدم
وزيرفذهب،مكاتبهمفىساعةمدةالعملعنأضربواالمحددةالمهلةمروروبعد،مطالبهمتجبلمإذابعدهايضربونيوما21

شاقةومهمتها،األشخاصلمصلحةالاألمةلمصلحةتعملالوزارةأنلهممؤكدااإلضرابعنبالعدولونصحهمإليهمالمواصالت
كتابياوعدايعطيهمأنمنهالعمالوطلب،مطالبهملبحثشهرمدةيمهلوهأنمنهموطلب،العمالمطالبعلىتعطفوهى،جدا

.108كاملةساعةمدةالتليفونيةالمواصالتتوقفتأنبعدإضرابهمعنالعمالوعدل،فأبىبهذا

التىالطبقةتلكالوسطىالطبقةحكومةفهى،العمالمطالبمنزغلولسعدحكومةموقفالتليفوناتعمالإضرابويعكس
مشاكلالعمالمسائلواعتبرت،باهتمامهاأجدرهوماالمهاممنأمامهاأنتعتبركانتولذلك،مكاسبهاوجنت1919ثورةتزعمت

عسفمنويحميهحقهللعاملويحفظالعملوربالعاملبينالعالقةينظمللعملتشريعبإصدارتعنفلم،االهتمامتستحقالثانوية
العمالمشكلةتبلغوأن،للعملخصبامرتعاونقاباتهالشيوعىالحزبنشاطوجدأنفىسبباهذهالحكومةسلبيةوكانت.المالرأس

.النقاباتاتحادوحلوتصفيتهالحزبأعضاءعلىالقبضإلقاءإلىالحكومةدفعالذىالحدإلى،1924عامفىذروتها

فهمىالرحمنعبدتزعمهاتحادتأسيسإلىفسارعت، عواقبهتؤمنالفراغفىالعمالالوفدحكومةتتركأنالحكمةمنيكنولم
بعضأسسهاالتى" للعمالالعامةالنقابة "االتحادهذانواةوكان،"النيلوادىعمالنقاباتاتحاد " اسمتحت– الوفدرجاالتأحد– 

عليهاتفرضهاكانتالتىبالمهمةالقيامعلىقدرتهاعدمأثبتتأنبعد109اليدويةالصنائععمالنقابةعلىخرجواالذيناألعضاء
تالشىوبعد،ألعضائهاالماليةوالمعوناتاالجتماعيةالرعايةتقديمعنيخرجالالذىالتقليدىبمنهجهااكتفاءأعضائهاظروف
أحوالتحسينأجلمنجماعىعملبتنظيمتقملم،بهاالوطنىالحزباهتمامفقدتحينالوطنيةالحركةفىالنضالىدروها

.األولىالعشرينياتفىوقعتالتىاإلضراباتحركةفىهماتسولم،أعضائها

وزارتهفحلت،باشازيورإلىاألمورمقاليدوآلت،السردارمقتلحادثأثراالستقالةإلىاضطرتأنالوفدحكومةتلبثلمولكن
األمورفىتدخلهمبحجةالعمالوزعماءالنقاباترؤساءيطاردالبوليسوشرعالحكومةلتأييداالتحادحزبوأسس،النوابمجلس

الدستوربعودةمطالبةالبالدالعمالإضراباتعمتوقد.اتهااجتماعويصادرالنقاباتأمورفىأنفهيدسالبوليسأخذكما،السياسية
.110بالدستورالثانيةللمرةعصفتالتى) 1928عاميونيو (فىمحمودمحمدوزارةقيامزيوروزارةأعقبتثم.والبرلمان

ثابتمحجوبوتزعم، فيهاالقيادةمراكزإلىالحزبيةاألطماعذووفوثب،السوءمنكبيراحداالوزارتينعهدفىالنقاباتوبلغت
العمالنقابة " باسم) 1927عامأكتوبرمن2 (فىالدعوةفوجه،الحزبىالنشاطنعبهمينأىللعمالجديداتحادإقامةفكرة

لنقاباتعاماتحادتكوينلبحثاجتماعلعقد– لهارئيساوكان، والعنابروالترسانةالحديدالسكةعمالتضمكانتالتى" – المتحدين
ارتياحهاوعدمللنقاباتالحكومةمطاردة،أولهما:لسببينمانتيجةعنتسفرلمالغرضلذلكاتاجتماععدةبالفعلوعقدت.العمال
بعضرأسعلىكانواالذينالمحامينلبعضالسياسيةوالمشارباألغراضتباين،وثانيهما،شملهايجمعاتحادتكوينإعادةلفكرة

111.مهدهافىثابتمحجوبدعوةفماتت،حزبهلمطامعانعكاساًكانتالتىمطامعهمنهملكلفكان،النقابات

عماللنقاباتالعاماالتحاد " اسمتحت1928عامفىالنقاباتبعضمناتحادتأسيسفىالنقابيةبالحركةالمشتغلينبعضونجح
أموالواستردالقضاءإلىالجديداالتحادفلجأ،مستشاريهاذمةفىلالتحادالمنضمةالنقاباتأموالبعضوكانت."المصرىالقطر
النقابة "أموالاستردكما،النقابةأعضاءمنالمتعطلونعليهاليعملأجرةسياراتثالثلشراءكافيةكانتالتىالسياراتنقابة

لنايوضحوهذا،ألعضائهارياضياوناديا،للنقابةداراعليهابنىبالسبتيةأرضقطعةبهاواشترى" المصرىالقطرلعمالالعامة
.النقاباتأموالعلىويسطونسلطتهماستغالليسيئونالنقاباتمستشاروكانكيف

.25/2/1924، 18، السابقالمصدر107
.6/3/1924، السابقالمصدر108
.18، صاألولىالعمالية، الرسالة، نقابتىقنديلسيد109
110Zaki Badaoui, Les problemes du travail, p. 82.
الحجممنصفحة50حوالىفىمخطوط).المصرىالقطرعمالنقاباتالتحادالسابقالعامالسكرتير (عمارةحسنمحمدمذكرات111

.10المتوسط، ص
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الصالتأواصرعقدتفقد،الخارجفىالعمالمنظماتمععالقاتإقامةمنتمكنمصرىعمالتنظيمأولاالتحادهذاويعتبر
الدولىالعملومكتببأمستردامالعماللنقاباتالدولىباالتحادصلةعلىكانكما،بريطانيافىالمستقلالعمالحزبوبينبينه

فىنظمهامنتطبيقهيمكناموتطبيقوالتحصيلللدرسأوربانقاباتبزيارة– االتحادسكرتير –إسماعيلاحمدوقام،بجنيف
112.والنمساوالمجرورومانياوتركيااليونانفىالعماليةالمنظماتفزار،مصرنقابات

هذاأنعليهعثرناالذىالقليلمنيتضحولكن،نفوذمناالتحادبلغهماومدى،لالتحادالمنضمةالنقاباتعددعنبيانلديناوليس
نقطعأننستطيعولكن،وأهدافهاالخارجيةاتصاالتهفحوىعنوافيةتفاصيلنعرفوال،النشاطمحدوداألثرمحدودكاناالتحاد

عناالتحاداستغنىحتىأوروبالشرقاالستطالعيةرحلتهمنيعوداالتحادسكرتيريكدفلم،سطحيةكانتالصالتهذهأن
.مؤقتةبصفةنشاطهإيقاففتقرراالتحادأعضاءبينالنزاعوشب،خدماته

محاولةقامتحين، 1930عامأبريلحتىالحينذلكفىموجودةكانتالتىالنقاباتينظماتحادمنخلواالنقابىالميدانوبقى
.للنقاباتاتحادتأسيسنواةيكونالعمالحركةلتنظيممكتبإلقامة– الوفدىالشيوخمجلسعضو –ميرهمعزيزتزعمهاوفدية

عمالونقابةالجديدةمصرترامورشعمالنقابةأبرزها،الحقبةتلكفىمةاالهالنقاباتمنعددميرهمعزيزلنداءواستجاب
والنقابةالسياراتوعمالالميكانيكيةالنجارةورشوعمالالصناعيةالمدارسخريجىونقابةالعمالرقىوجمعيةالمصريةالمطابع
"النقاباتعاماتحاد "تأسيسعنأسفرتالغرضلهذااتاجتماععدةوعقدت. القاهرةتراموعمالالدخانوعمالللعمالالعامة
االتحادواتخذ،لالتحادمستشارا) كذلكوفدىوهو (الشنتناوىحسنىونصب– الوفدرجاالتأحد –المحامىأغامحمدأحمدبرياسة

113.لهمقراالقاهرةترامعمالنقابةدارمن

ىالمصرالقطرعماللنقاباتالعاماالتحاد
أنمنبدالولكن،جديدمننشاطه) القديم (المصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحادمؤسسىبعضأعاد1930عامأوائلوفى

بتأسيسهؤالءوقام، مهنعشرمنكانواالذينفقطبأعضائه– المرةهذه –االتحادقامالنقاباتتجمعمننابعااالتحاديكون
داودإلىاالتحادرياسةوأسندت.والحالقينوالتنظيمالميكانيكىالنقل: هىنقاباتثالثإقامةعنإالجهودهمتسفرولم،النقابات

ماإذ،النجاحلهيقدرلمولكن،للحزبشعبىسندخلقمحاولةمناالتحادبهاتسمماثمومن-الدستورييناألحرارعضو –راتب
حليمبعباسونادوا) 1930عامديسمبر (فىفعزلوه،االتحادرئيسعلى) انقالبية (بحركةقامواأناالتحادأعضاءبعضلبث

114.للعمالزعيما

يونيوفىالنحاسوزارةأعقبتالتى –صدقىإسماعيلوزارةأقدمتفقد،عصيبةسياسيةبظروفتمرالحقبةتلكفىالبالدكانت
االجتماععلىصممواالبرلمانأعضاءولكن،1930عاميونيومن21منابتداءشهراالبرلمانانعقادتأجيلعلى– 1930عام
ماعلىواحتجاالنعقاد،منالبرلمانتمكنهذا، وبرغمالمجلسعلىالحراسةفرضتالحكومةلكن،التأجيلمرسوملتالوة23يوم

.الوزارةمعالتعاونعدممبدأ- بعدفيما – تقررثم.للدستورمخالفاتمنالحكومةارتكبته

الذىبالعنفصدقىحكومةواجهتها،متعددةجبهاتفىاضطراباتعدةوقوعإلىأدىمما،الحكومةمقاومةحركةالوفدوتزعم
إلىبارجتينوأرسلتالموقفهذابريطانيافاستغلت،والقاهرة) 1930عاميوليومن15فى (اإلسكندريةحوادثفىذروتهبلغ

،مصرفىومصالحهماألجانبأرواححمايةعنمسئواليعدبأنهصدقىوأبلغت،األجانبأرواحعلىالمحافظةبحجةاإلسكندرية
.للخطرومصالحهماألجانبأرواحتتعرضأندونالداخليةمصرمشاكلتحلأنيجبأنهالنحاسأبلغكما

عامأكتوبرمن25فى (1923عامدستورألغتثم، البرلمانيةالدورةففضت،الدستورعلىاعتدائهافىصدقىوزارةوتمادت
يكونأنالمندوبفىواشترط،سنة25الناخبسنتكونأناشترطلالنتخابقانوناأصدرتثم،جديدبدستورواستبدلته،)1930

ألرضمستأجراأو،جنيهاعشراثنىعنالسنوىإيجارهيقلالمنزلفىساكناأوعقاريةضريبةعليهامربوطثابتةألموالمالكا
ينتخبونالذينهمالمندوبونوهؤالء.يعادلهاماأواالبتدائيةالشهادةعلىحائزاأو، سنوياجنيهينعنضريبتهاتقلالزراعية
عدمضمانثمومن، البرلمانأعضاءانتخابمنوالفالحينالعمالمنالكادحةالطبقةحرمانهذامعنىوكان.البرلمانأعضاء
أذهانفىاستقرتالتىالفكرةتوكان، الحكمإلىالوصولفىالكادحةالطبقةعلىيعتمدكانالوفدألن، الحكمإلىالوفدوصول
.والفالحينالعمالبينواسعةبشعبيةالوفدتمتعوبذلك،األمةهوالوفدأنالشعب

أبرزهموكان، الشعبصففىالمالكالبيتأمراءبعضوقف،صدقىوزارةتصرفاتعلىالبالدعمتالتىالسخطموجةووسط
رياضىنشاطلهالشبابشرخفىوكان،بالذاتحليمعباسعلىالوفدصحففىاألضواءوركزت.حليموعباسطوسونعمر
وكان115"اإلسالمبعدلهثانيادينا "الوفديةيتخذأنهالدستوريةاألزمةأثناءفىصرحأنهحتىبالوفدطيبةعالقةوعلى، واسع
بالنسبةحدثماوهو، واسعةشعبيةصاحبهيكسببأنكفيال،الدستوريةاألمةحقوقأجلمنيناضلالذىالحزبمنكهذاموقف
البرلمانأنحتى،علىمحمدأسرةأبناءامتيازاتمنوحرمانه"نبيل"لقبمنلهالسراىتجريدشعبيتهمنزادالذى،حليملعباس

.9/7/1934أسبوعية، عددسياسية، مجلةالباشكاتب، توقيعبدون" مصرفىالعمالحركة"بعنوانمقال112
.26/5/1930المصرى، العامل113
.19، صالسابق، المرجعقنديلسيد114
.5/12/1930،الشرقكوكب115
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عاميوليومن21فى(السعدىبالنادىهاجتماعفىوذلك،"الرفيعالشرفصاحبحضرة "لقب– األمةباسم –منحهالوفدى
.لسانكلعلىيترددحليمعباساسمفأصبح116البرلمانيةالدورةفضمرسومصدوربعد،)1930

العاماالتحادأعضاءجعل،الملكىاللقبمنوحرمانهالسياسىموقفهبعداكتسبهاالتىوشعبيتهالشابالنبيلشهرةأنريبوال
مابعد، الدستورييناألحرارحزببراثنبينالوقوعمناالتحادإلنقاذإليهالرياسةإسنادفىيفكرونالمصرىالقطرعماللنقابات

،حولهالنقاباتويجمع،نفوذهسيدعماالتحادرأسعلىحليمعباسوجودأنوالعتقادهم،االتحادرئيسراتبداودنياتاتضحت
داودفصلوأعلنوا، فقبلهاعليهالرياسةعرضهمكانثمومن،الوفدمعتامباتساقيعملحليمعباسأنمعروفاكانأنهوخاصة
.117)1930عامديسمبرمن17 (فىحليمعباسإلىالزعامةوإسناداالتحادمنراتب

كانفقد،يةالعممنظمةفيهايرأسالتىاألولىالمرةهىالمصرىالقطرعماللنقاباتالعاملالتحادحليمعباسرياسةتكنولم
1922عاموالميكانيكيينالسياراتسائقىنقابتىالتحادنتيجةتألفالذىالمصريةالعماللنقاباتالوطنىلالتحادشرفيارئيسا

صلتهأنكما،األثرمحدودكانالذىاالتحادلهذااإليجابىبالتوجيهالفترةتلكفىمهتمايكنلمولكنه1928،118عامحتىواستمر
.الصغيراالتحادذلكعقدبانفراطانقطعتالعماليةبالمنظمات

بعدميرهمعزيزيرأسهكانالذى –الوفدى" النقاباتعاماتحاد "إندماجأعلنحتىلالتحادحليمعباسرياسةعلىشهريمضولم
ويكشفحليمعباسمساندةفىالوفددورعلىالضوءمنالمزيديلقىهذاولعل،حليمعباساتحادفى– رياستهعنأغاأحمدتنحية

الحركةتنظيمفىحليمعباسمناالستفادةعلىالوفدحرصرغمبو،والنبيلالوفدبينالفترةتلكفىقامتالتىالوفاقسياسةعن
أنعلىالحرصإلىدفعهحليمعباسطموحفإن،الحزبرجالورائهامنيعملواجهةاالتحادفىوجودهيكونأنعلى،العمالية
119.إدارتهمجلسإلىالوفديينبتسللالسماحفرفض،االتحادعلىالتامةالسيطرةلهتكون

ذلكوكاناالتحادحاللسان"ءالصفا"بجريدة1931عامأبريلفىوأعلن،المصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحادقانونوضع
والمانياوفرنسابإنجلتراالعمالاتحاداتجميعإلىاالتحادأرسلفقد،أوربافىالنقاباتاتحاداتلقوانينواسعةدراسةثمرةالقانون
،قانونهوضععندبهاليسترشدلالتحادقوانينهاالشيوعيةالعمالاتحاداتأرسلتوقدا، لدراستهقوانينهامننسخايطلب،وإيطاليا
فىاالتحادبقوانينجاءتالتىبالمبادئكثيرافيهأستفيدالذىاالتحادقانونوضععنداالعتبارفىمبادئهاتؤخذولمأهملتولكنها
120.أوربا

بتشريعاتالمطالبةحركةوتنظيم، المهنلمختلفالنقاباتتأليفعلىبالعملاالقتصاديةالنواحىفىاالتحادأغراضالقانونحدد
العمالومساواة،واالجتماعيةوالفكريةالماديةالعاملةالطبقةحالتحسينعلىوالعمل،العملبمكتبالعماللتمثيلوالسعى،العمل

المصريينالعمالعددنسبةتقلأالعلىواالمتيازاتاألجورفىواحدةةنمهفىمعهميعملونالذيناألجانببزمالئهمالمصريين
فىلألجوراألدنىالحدوتحديد،المعقولبالقدرالعملساعاتوتحديداألسبوعيةالراحةفىالعاملوحق،%80عنبالمؤسسات

والبلدياتالحكوماتبوساطةالصحيةالمساكنوإعداد،وأسرتهللعاملالحياةمتطلباتمعمناسبااألجريكونأنعلىالمهنجميع
.للتعاونشركاتوإقامة،العاطلينالعماللتشغيلللعملبورصاتوإنشاء،األعمالوأصحاب

–األولى -اإللزامى (التعليممناألولىالدرجةتوحيد"علىالعمل،االتحادأهدافمنأنعلىالقانوننصالثقافيةالنواحىوفى
األسبوعآخرومدارسيةماأللمحوليليةمدارساالتحادينشروأن"،وبناتبنينالمصريينلجميعمجانياإجبارياوجعله) اإلبتدائى

Weekendالعامةالثقافةلنشرليليةجامعةوإنشاء،وغيرهاألمانياعمالواتحادإنجلتراعمالاتحادينشئهاالتىالمدارسنحوعلى
علىوتعملمصالحهمعنلتعبربأنفسهمويحررونهاالعمالعليهايشرفاالتحادبلسانتنطقجريدةوتأسيس،العاملةالطبقةبين

وتعرض،المحاضراتتلقىوفيها،للمطالعةوغرفاللكتبدورافيهاوينظم،العمالالجتماعاتأنديةاالتحاديؤسسكما،تنويرهم
.العاملةالطبقةبينالرياضيةالثقافةبنشريعنىاالتحادأنكما،اختالفهاعلىالبريئةالتسليةوسائل

.I.F.T.Uبأورباللنقاباتالدولىواالتحاداالتحادبينالعالقاتتنظمأنعلىاالتحادقانوننصالخارجيةالعالقاتمجالوفى
ونظمهمحاالتهملدرسالعمالمؤتمراتلحضورسنويامندوبينالشرقية، وإرسالالدول، واتحاداتبجنيفالعملومكتب

.وقوانينهم

أنإلى"المختلطةالعمالنقابة " باسمتمثلهمنقابةلهمتوجدالالذينالعمالمننقابةتأليفعلىالقانوننص،التنظيممجالوفى
كلفىمركزيةاتحاداتالعاماالتحاديؤلفوأن.طائفتهمباسمنقابةتأليففيعلنوا،خمسينإلىمشتركيهامنطائفةكلعدديصل

.العاملالتحادضعةخاأكثرأونقاباتثالثبهالمصرىالقطرمراكزمنمركز

.22/7/1930، السابقالمصدر116
.13عمارة، صمذكرات117
118The Egyptian Gazette, 5.2.1931.
.4/10/1964فىشخصيةمقابلة) سابقاالمصرىالقطرعمالنقاباتاتحادمستشار (المحامىالتونىشوكت119
.26/6/1964فىشخصية، مقابلةحليمعباس120
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االتحادوأن،والدينيةالسياسيةالشئونفىيتدخلونالوالنقاباتالمركزيةواالتحاداتالعاماالتحادأنتأكيدعلىالقانونوحرص
121.بالنقاباتاشتغالهبسببعملهمنيفصلعاملكلبحمايةسيقوم

اليدويةالصنائععمالنقابةقانون،وثانيهماالخارجفىالعمالاتحاداتقوانين،أحدهما:مصدرينالقانونلهذاأنالواضحومن
.للتعاونشركاتوإقامةعضاءأللوالرياضيةالثقافيةالخدماتبتأديةاالتحادقيامعلىالنصفىواضحاأثرهيبدوالذى

الشواهدكلأنوخاصة،إليهالمنضمةالنقاباتعددبازديادقوتهظموتع،الطوقعنيشباالتحادلتدعصدقىحكومةتكنولم
من15فىاالتحاددارإغالقعلىالحكومةفأسرعت،التحالفيشبهبمابالوفداالتحادتربطوثيقةصلةهناكأنعلىتدلكانت

فىبهموتزج،وآخروقتبينعليهمالقبضوتلقىتفصلهمفكانت،أرزاقهمفىحرباالنقابيينعلىوشنت، 1931عاممارس
122.القاهرةأنحاءبمختلفاألقسامسجون

بردفيهطالبه،1931عاممارسمن30فىزينبالسيدةمحكمةإلىقدمصدقىإسماعيلإلى123·إنذارااالتحادرئيسوجهوقد
عنكتعويضجنيها25بدفعملزمايكونأالو،االتحاددارأماممنالبوليسرجالوسحب،صودرتدقكانتالتىاالتحادأموال

رئيسإلىمذكرةاالتحادبفكت،اإلنذارهذاقبولفضرالقاضىولكن.العملعناالتحادفيهاتعطلالتىاألياممنميوكل
العماللنقاباتالعاماالتحادإلىبالشكوىاالتحادفجأر،جدوىدونولكن،االتحادمطاردةعنالعدولفيهاناشدهالحكومة

حضورفتقررلالتحادمناهضتهاعنتعدلحتىالمصريةالحكومةعلىللضغطاإلنجليزيةالحكومةلدىالتدخلطالباالبريطانيين
ولكن124،المصريةالنقاباتأحواللدراسةالعامالسكرتيربينمستربرياسةأعضاءثالثةمنمكوناإلنجليزىاالتحادمنوفد

.وصولهمنععلىعملتصدقىحكومة

سكرتيرهالمصرىالقطرعمالنقاباتاتحادأوفد،)1931عاميوليوأواخرفى (بمدريدالعالمىالنقاباتاتحادمؤتمرعقدوحين
اتخذأنذلكنتيجةمنوكان،النقابيةالحريةتكبيلمنمصرعمالشكوىوتقديمالمؤتمرلحضور) الدينزينإبراهيم (العام

بإنجلتراالعمالحكومةوناشد، العاماالتحادضدالقمعوسائلمنالمصريةالحكومةتتخذهماعلى،125باالحتجاجقراراالمؤتمر
االتحادسكرتيرإيفادالمؤتمرقرركما،العمالحركةمقاومةمنلمنعهاالمصريةالحكومةلدىمساعيهابذلالحكوماتمنوغيرها
.ونقاباتهمالمصريينالعمالأحوالعنتقريرلعملمصرإلىالدولى

الحكومةوحاولت،القاهرةإلىللعمالالدولىاالتحادسكرتيرWalter Scavenlisسكفنلزروالتوصل1931عامخريفوفى
،االتحادنقاباتمننقابة33عنممثلونحضرهىبالمعادمؤتمرإقامةفىنجحاالتحادولكن،العماللقاءوبينبينهتحولأن

فيهاذهبالدولىاالتحادإلىمذكرةورفعالمصريينالعمالأحوالىعلسكفنلزخاللهاوقف.126ساعاتثالثاالجتماعواستمر
.عنهماالضطهادورفعمصرعمالأحوالتحسينضرورةإلى

محاولةعلىالحكومةإقدامفىالكبيرأثرهالخارجفىالعماليةالمنظماتمستوىعلىللحكومةالمضادالدعائىالنشاطلهذاناوك
الحكومةأنشأتكما،العمللتشريعمشروعاوضعالدولىالعملمكتبمنأجنبىبخبيرهذافىواستعانت،للعملتشريعاتإصدار
الحكومةتعنولم.العاماألمنجهازاختصاصمنعندئذتعدكانتالعملمسائلألنالداخليةبوزارةملحقاوجعلته،العملمكتب

.التشريعبإصدار

االستشارىبالمجلستمثيلهممنالعمالبحرمانواتهمهاالحكومةعلىفيهحمل1932عامديسمبرفىبيانااالتحادأصدرلذلك
وطالب،البطالةأزمةمعالجةوإهمال،العامواالتحادالنقاباتدوربإغالقالنقابيةالحريةعلىواالعتداء،والعمالللعملاألعلى

.127النقابيةالحريةبإطالقبيانهختامفىاالتحاد

العدمحكمفىوجودهأصبححتى،أعضائهعلىالقبضوإلقاء،دورهوغلقاالتحادمطاردةفىخطتهاعنتعدللمالحكومةولكن
الحكومةتصرفاتعلىاالحتجاجبياناتمنآلخرحينمنرئيسهيصدرهكانماإال1934عامأوائلحتى1932عامأواخرمن
.العماليةالمسائلفى

،البوليسيةاإلجراءاتتشديدمنتبعهاوماالمشهورةالقنابلقضيةوخاصةالسياسيةوالقضاياباالضطراباتالفترةتلكوعمرت
المقاومةفىالبارزدورهاللنقاباتوبقى،العلنىالعمالىالنشاطتوقفإلىأدىمما،العمالىالنشاطمواجهةفىالعنفمدوعلو

.128الوفديوجههاكانالتىالسياسية

.3/4/1931الصفاء، 121
.15عمارة، صمذكرات122
.31/3/1931مصر، 123
.12/6/1931، الهولأبو124
125Zaki Badaoui, op. cit., p. 29.
.7/10/1031، البالغ126
.28/12/1932الوادى، 127
.20عمارة، صمذكرات128
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لهمقراالدوبارةبقصرحليمعباسدارمنمتخذانشاطهالمصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحادأعاد1934عامأوائلوفى
وعالجيةورياضيةثقافيةخدماتوتقديم،األجورمستوىورفعالعملظروفتحسينهدفهللعملجديدابرنامجااالتحادووضع

األعمالوأصحاباالتحادإلىالمنضمةالنقاباتبينتنشبالتىالمنازعاتفىوالتدخل، بالعملمنهمالعاطلينوإلحاق،ألعضائه
الوعىبثلنقاباتفىالعمالتجميععلىالعملإلىباإلضافةهذا،المشتركةالعملعقودنظاميشبهماإلىالوصوللمحاولة
.129بينهمالنقابى

إضرابفىواضحااالتحادتوجيهاتأثربدامابعدوخاصة،الحكومةمخاوفأثارحدالالتحادالمنضمةالنقاباتعددبلغوقد
المناورةوعمالالقطاراتسائقىمنالحديديةالسككعمالنقاباتانضمامأنكما،والجزارينالفواخيروعمالالمدابغعمال

،المالرأسضدجماعىعملتنظيمإلىلجأماإذابهايستهانالقوةاالتحادأعطى،وثورتيكروفتالترامعمالوكذلكوالحركة
ودمنهوروالمنصورةوطنطاوأسوانوالمنياوالفيومالجيزةفى) المركزيةاالتحادات (وفروعهاالتحادأعضاءعددأنخاصة

 .130عاملألف300حوالىبلغوبنهاومنوفوحلوانواإلسكندرية

خصصكما.األميةومحو،البدنيةبالرياضةواهتم،الطبىللعالجنظامافأقم،التنفيذموضعاالجتماعىبرنامجهاالتحادوضعوقد
األعضاءكانكما"،المصرية"اسمعليهأطلقللرأسوغطاءوبنطلونقميصمنيتكونالزىهذاوكانلألعضاءموحدازيا

العملمكتبمدير"جريفز"بالمستروديةعالقةعلىاالتحادرئيسوكان.131النازيةالطريقةعلىاليدبرفعالبعضبعضهميحيون
،المشاكلمواجهةالحكومىالمكتبجنبمما،األعمالوأصحابالعمالبينالتوفيقفىاالتحادجهوداألخيرباركفقد،الحكومى

الذىذلكأهمهاكان،المشتركةالعملبعقودالشبهقريبةاألعمالأصحابمعالعمالباسمجماعيةاتفاقاتعقدفىاالتحادونجح
تخفيضإلىالفواخيرأصحابدفعمما، للكسادالثالثينياتأوائلفىالفخارتجارةتعرضتفقد،والعمالالفواخيرأصحاببينعقد

والتوصلالعملوأربابالمضربينبيناالتحادتدخلعنأسفرتعدةبإضراباتالعمالفقام،منهمكبيرعددوتوفيرالعمالأجور
من% 10المصانعتدفعأنعلى،مخازنهافىالمتراكماإلنتاجبيعيتمحتىشهرمدةالفخارمصانعتتوقفبأنيقضىاتفاقإلى

32أصحاباالتفاقذلكعلىووقع.العمالبأجورالمساسدونالشهرمروربعدعملهاتستأنفثم،للعمالاإلنتاجمبيعاتقيمة
،مايتهحالبوليسمنوطلباالتفاقعلىخرجالفواخيرأصحابأحدولكن،العملمكتبإلىصورتهاالتحادوأبلغ،للفخارمصنعا
.132باإلضراإلىالعمالوعاداالتفاقففشل،العمالمعالعنفواستخدمالبوليسفتدخل

العمالبهاقامالتىالمتفرقةاإلضراباتبتنظيموعنى،إليهالمنضمةالنقاباتعددبزيادةنفوذايزداداالتحادأخذاألياممرورومع
عجزتبطالةمشكلةخلقمماالعمالمنكبيرعددعناالستغناءإلىأدتاالقتصاديةاألزمةأنوخاصةأجورهمبتحسينللمطالبة
النشاطلهذاتضعأنالحكومةورأت.شئونهملتدارسوصوبحدبكلمنالعمالملتقىاالتحادداروكانت.حلهاعنالحكومة

حصاراالبوليسفضرب،االتحادداردخولمنالعمالبمنعأوامرهالداخليةبوزارةاألوربيةاإلدارةمديربويدكينفأصدر،حدا
العمالمنزحفتنظيموقررت،الخازنداربمقهىفىلالتحادالتنفيذيةالهيئةفاجتمعت.)1934عاميونيومن20فى (الدارحول

.133عنوةالدارلدخول

التىبالقوةفأحاطوا،المائتينعلىيربوعددهموكانأمامهاتجمعواثم،التالىاليومصباحفىمتفرقيناالتحاددارإلىالعمالوصل
واضطر،العمالمنوالزجاجاتوالحجارةالجنودمنالعصىفيهااستعملتمعركةفىمعهاواشتبكواالدارتحاصركانتالتى
حديقةإلىالدخولمنالعمالمنالكثيرتمكناألثناءتلكوفىبالداخليةواستنجدوا، العمالتكاثرأمامبأنفسهمينجواأنالقوةأفراد
،الزرعوأصصالحجارةالعمالفيهااستخدم،الدارداخلحاصروهمالذينالقوةرجالوبينبينهمالمعركةواستمرتاالتحاددار
عامال95علىالقبضوإلقاءالداراقتحاممنتمكنحتىالرصاصبإطالق-كبيرةنجدةوصلتهقدكانالذى-البوليسعليهمورد
عددأصيبكما،خطيرةبعضهمإصاباتكانتالرصاصبطلقاتالعمالمنسبعةإصابةعنالحادثوأسفر.النقاباتمختلفمن
 .134بجروحالبوليسرجالمن

صحففذرفتالخاصةنظرهاوجهةمنكلالحادثتتناولالصحفوشرعت، العمالعلىالعامالرأىعطفالحادثهذاأثارقد
.البلشفيةسبلوانتهاجالفوضىإشاعةبتهمةالعمالللحكومةالمؤيدةالصحفرمتبينما،الحكومةضحاياعلىبسخاءالمدادالوفد

أصحابعسفمنالعماليحمىتشريعإصداربضرورةفطالبموضوعيةنظرةالمشكلةإلىالصحفمنثالثفريقونظر
.عقالهامنالنقابيةالحريةوإطالقاألعمال

سياسيةمظاهرةشبهفىجنازتهفشيعتالبوليسبرصاصجرحواالذين135العمالأحدماتالحادثوقوعمنأيامةثالثوبعد
العمالإخوانهماعتقالعلىاحتجاجاإضراباتبعدةالنقلعمالوقام،حليموعباسالوفدرجالكبارالمشيعينوتقدم، وعمالية

.26/6/1964فىشخصية، مقابلةحليمعباس129
130The Egyptian Gazette, 22. 6.1934
ثقللهيكونأنيمكنشعبىسياسىتنظيمإيجادإلىيهدفبالنازية، وكانشغوفاكان، فقدالسياسيحليمعباسطموحالنظامهذاويعكس131

حديث(حليمفرعإلىالعرشبنقليسمححكمنظاموإقامةفؤادالملكلخلعالفرصةتسنح، حتىالحكمفىالمشاركةلهالبالد، يتيححياةفىسياسى
.السياسيةأحالمهعنبالعدولأقنعتهاأليام)، ولكن1/7/1964فىحليمعباسمعشخصى

132The Egyptian Gazette, 22.6.1934.
.22عمارة، صمذكرات133
.21/6/1934، البالغ134
.الحالقيننقابةسكرتيرأحمدمحمدإبراهيمهو135
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الهدوءالتزامالعمالفيهناشدبيانااالتحادوأصدر.ثورتيكروفتوعمالوسائقىالتاكسىسائقىإضرابأبرزهاكان،المتهمين
.136ءالقضالكلمةانتظاراوالسكينة

األميرلمساعىنتيجة –البريطانىالسفيربتدخلسراحهأطلقأنيلبثلمولكن،حليمعباسعلىالقبضألقىيونيومن29وفى
،البارزينالنقاباتقادةمنمعظمهموكانالحادثفىالمتهمينالعمالمحاكمةوتمت.معينةتهمةإليهتوجهأندون– علىمحمد
فىالبارزينالمنظمينلوجودنتيجةونقاباتهاالتحادنشاطوتوقف.اآلخرالبعضسراحوأطلق،متفاوتهمدداالبعضعلىفحكم

.السجن

زحفقادواالذينالنقابيينالمنظمينعاتقعلى-رأينافى –تقع1934عاميونيومن21فىأريقالذىالعمالىالدممسئوليةإن
مجديايكنفلم،فيهاالنصرسيكونلمنجيدايعلمونمعركةفىلوجهوجهاالبوليسأمامأنفسهمفوضعوا،االتحاددارعلىالعمال

أنحاءجميعفىالعاماإلضرابإعالنإلىنقاباتهفىممثالاالتحاديعمدأناألجدىكانولكن،عنوةاالتحاددارالعماليدخلأن
العناصركانتلقدباالتحادواالعترافالنقابيةالحريةإطالقعلىالحكومةإلجبار– بهذالهيسمحمركزفىكانوقد –البالد

الذىاألولالرعيلمنأناساتضمنتأنهارغمب،الجماعىالنضالوتوجيهبالتنظيمالخبرةمحدودةالزحفهذانظمتالتىالقيادية
.الزمانمنقرنربعطيلةبإخالصالحركةخدم

أعضاءخروجبعدنشاطهاستأنفوحينالعمالصفوفبينبطولىبمظهراالتحادالحادثهذاأظهرفقد،أمرمنيكنومهما
االشتراكاتلتسديديتسابقونالعمالوكان،النقاباتمنكبيرعددإليهانضم1934عامديسمبرفىنجالسمنالتنفيذيةالهيئة

.137العضويةبطاقاتوحمل

،االقتصاديةالمشروعاتفىمساهمةالعلىالعمالتشجيعبقصد، للسجايرتعاونيةشركةبتأسيسالمرحلةتلكفىاالتحادوقام
العمالعلىاألسهمفوزعت.وحدهمالعمالعلىأرباحهتعود،خالصىعمالمالبرأسالشركةتأسيسفكرةكانتثمومن

الطابعهواالنخفاضفيهكانوقتفىسيئةيةاقتصادظروفتحتالعماللوقوعمحدوداكانانتشارهاولكن، المريحبالتقسيط
ونميل.للشركةسلفةبصفةحليمعباسدفعهاجنيهألفثالثونقدرهمدفوعمالبرأسعملهاالشركةبدأتولذلك، لألجورالمميز

بجمعتسمحأنمنأسوأالعمالأحوالأنجيدايعلمفهو،الشركةهذهتأسيسفىاالتحاداسماستغلحليمعباسأناالعتقادإلى
مربحااستثمارايضمنأنشأنهمنكانالشعبيةالسجايرتنتجشركةفىاالتحاداسماستغاللوأن،للمشروعالالزمالمالرأس

اتحادهماسمتحملالتىالشركةإنتاجشراءعلىالعمالإقبالمنمتوقعاكانلمانظراحليمعباسدفعهالذىالماللرأس

تعرضتولكنها، الشركةإنتاجتشجيععلىالعمالوأقبل،ملحوظانجاحاالمشروعفحقق- األمربدايةفى –بالفعلهذاتحققوقد
علىحملةصحفهفىالوفدوشن، األسهمبيععمليةالحكومةوقاومت.االحتكاريةالدخانوشركاتالحكومةشنتهاضروسلحرب
معافىتصفيتهاعليهترتبمما،للشركةالمالىالمركزوتدهور.األسهمأقساطبقيةتسديدعدمعلىالعمالوحرض،الشركة
1936.138

المجلس"أقامحين،1935عامفبرايرفىالوفدسددهاالتىتلكهىالعماللنقاباتالعاماالتحادإلىوجهتضربةأقوىأنعلى
عماللنقاباتالعاماالتحادإلىمنضمةكانتالتىالنقاباتمنكبيرعدداقتناصفىنجحللنقاباتاتحادشكلفى"للعمالاألعلى
إلىاآلخروانضم،الوفدأحدهماشايع،قسمينإلىالعماليةالحركةشقإسفينا"للعمالاألعلىالمجلس"فكان،المصرىالقطر

.معااإلثنينعلىللقضاءالسياسىالبوليساقتنصهاذهبيةفرصةفكانت.حليمعباس

ليةخالهىالنقابةبقيتفقد.البالدمصالحتمسحينىالوطنالنضالداعىتلبيةمنالعماليمنعلمالعماليةالحركةانقسامولكن
التىالمظاهراتفىبارزدورللعمالوكان.الشعبسخطينفجرحينالسياسىدورهموتبرزالمؤسسةعمالتجمعالتىاألولى
خارجيةوزير139هورصمويلتصريحعلىاحتجاجا1935عامنوفمبرفىالكبرىالمدنوبعضالقاهرةنواحىفىقامت

منكثيروأصيب.لألمةالدستوريةالحقوقعلىللحفاظباالتحادالسياسيةاألحزابزعماءولمطالبة،بالدستورالمتعلقبريطانيا
الحياةفتوقفتعامإضرابوقام،كذلكالطلبةمنعددقتلكما،البوليسبرصاصقتيالأحدهموسقطالمظاهراتهذهفىالعمال

.الشهداءعلىحدادااألعمالوعطلت،الصحفواحتجبت،القاهرةفىاالقتصادية

والعملحرةانتخاباتوإجراء،1923دستورإعادةأساسعلىوطنيةجبهةإقامةعلىاألحزاباتفاقإلىالحوادثههذأدتوقد
-1930عامربيعفىهندرسن – النحاسمفاوضاتإليهانتهتالذىالمشروعلنصوصطبقاوبريطانيامصربينمعاهدةعقدعلى

وحزبالدستورييناألحراروحزبالمصرىالوفدمن"الوطنيةالجبهة"تأسيسعنوأسفرت،بالنجاحالجبهةمساعىوكللت
لطلبفؤادالملكفاستجاب،البريطانيةوللحكومةللملكالجبهةوكتبت.المستقلينوبعضالوطنىوالحزباالتحادوحزبالشعب
معاهدةعقدعلىالبريطانيةالحكومةووافقت، 1923بدستورالعملبإعادة1935عامديسمبر12فىملكياأمراوأصدرالجبهة

.2/7/1934، البالغ136
.25، نقابتى ،صقنديلسيد137
.24عمارة، صمذكرات138
صالحغيراألولأنظهرإذ1930دستوروال1923دستوريعادبأالنصحتالبريطانيةالحكومةأن1935عامنوفمبر9فىهورصرح139

).200، ص2المصرية، جالثورةأعقاب، فىالرافعىالرحمنعبد/ انظر. (األمةرغباتمعينطبقالاآلخر، وأنللعمل
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األحكامتطبيقفىالمنشودالتحالفوبروحسريةبصفة-العسكريينمستشاريهمابمساعدة-الحكومتانتتباحثأنشرطعلى
.140لقبمنهيعلكانتعماتغيرتالتىالحالةعلى1930معاهدةمشروعفىالواردةالعسكرية

للمجلسالوفدتأسيسبعدالمصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحادأصابالذىالصدعلترميممناسبةفرصةاألحداثهذهوكانت
فىلمؤتمراواجتمع.الوطنيةالجبهةفىالعمالاشتراكموضوعلبحثالعماللنقاباتمؤتمرعقدإلىاالتحادفدعا،للعمالاألعلى

التوفرفيهمتأنسوبمنأفرادهاببعضالعاملةالطبقةتمثيلبغرض،عمالية"برلمانيةكتلة"تأليفوقرر1935عامديسمبرمن22
لمأحداكنول141واستمرارهادوامهاعلىوالعملالوطنيةالجبهةمبادئوتأييد،االنتخاباتعنهتسفرالذىالبرلمانفىمبادئهاعلى
.المؤتمرلقراراتاهتمامايعر

من11فىللعمالاألعلىللمجلسالمنضمةالنقاباتممثلواجتمع،الخطرةالصناعاتفىالعملساعاتبتحديدالقانونصدروحين
رأىالستطالعلجنةوتكوين، فيهالنظربإعادةالحكومةوطالبوا،عليهاالحتجاجقررواثم،القانونلدراسة1936عاميناير

.142ةالتاليالبرلمانيةالدورةفىالمعدلالقانونوعرض،العمال

مشروعلمناقشة1935عامينايرمن12فىمماثلمؤتمرعقدإلىالمصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحاددعاحينولكن
انعقادمكانحيثاالتحادداردخولمنالعمالبمنعالبوليسفقام143،والعمالللعملاألعلىالمجلسوضعهالذىالعملعقدقانون

لجنةواجتمعت، والبرلمانالوزراءوبمجلسوالصناعةالتجارةبوزارةومرتالقاهرةشوارعطافتمظاهرةالعمالفنظمالمؤتمر
ساعاتوتحديدالعملعقدقانونمشروععلىباالحتجاجقراراوأصدرت،التجاريةالمحالموظفىنقابةمقرفىالمؤتمرتنظيم
فىيتساوونللعملاألعلىالمجلسفىالعمالعنينوبونالذيناألعضاءبجعلوطالبوا، ساعاتبتسعالخطرةالمحالفىالعمل
المحالفىالعملساعاتبتحديدطالبواكما، سنتينلمدةالعمالمندوبىاختياريكونوأن، األعمالأصحابمندوبىعمالعدد

عدمعلىواالحتجاج،الدولىالعملمكتبإلىباالنضمامالحكومةومطالبة،ساعاتثمانىعلىتزيدالبحيثوالصناعيةالتجارية
فىالدولسفراءإلىاالحتجاجوإبالغ،والصناعةالتجارةووزيرالحقانيةووزيرالوزراءرئيسلدىالعمالمؤتمربعقدالسماح
.144بباريسالعمالنقاباتواتحاد،بجنيفالدولىالعملومكتب،مصر

منحليمعباسحرمانمرسومفاروقالملكألغىفقد،المصرىالقطرعمالنقاباتاتحادشأناضمحاللنذر1936عامحملوقد
،تبعاتهمنيتنصلوأخذ، العمالبشئوناالهتمامعنحليمعباسفانصرف"،النبيل"لقبلهوأعادعلىمحمدأسرةأفرادامتيازات
ساءتبعدمااالتحادرأسعلىحليمعباسوجودوكان،اإلنجليزلمفاوضةشكلتالتىالوزارةرأسعلىكانالنحاسأنوخاصة
أنكما،الشعبأملتحقيقطريقفىالعقباتيضعوالذى، الوطنيةللحكومةالمناوئبمظهريظهرهأنشأنهمنبالوفدعالقته

.السياسيةمطامعهتحقيقبشائراألفقفىتبدولم،أغراضهاستنفذأنبعديبررهمالهيعدلملابالعماهتمامه

محاضرلهموحررت،السجنفىبهموزجأعضائهمنالبارزينالمخصوصالقلمرجالوطارد،يتداعىاالتحادأخذوهكذا
التىالنقاباتدورتعقبكما،االتحادأعضاءمنالنقابيينالمنظمينفصلعلىوالمصانعالشركاتالبوليسوحرض،التحرى
العامباالتحادسكرتيرهاستنجدالذىباإلسكندريةالمركزىاالتحادوأوراقأموالعلىواستولىفأغلقهااالتحادرجالجهودأسستها

عقدانفرطفقدمجيبمنماولكن. 145أعضائهلحمايةالجهودببذلالعاماالتحاديقملمإذاباإلسكندريةالمركزىاالتحادبحلوهدد
.عملهموظروفأعضائهاأحوالتحسينأجلمنمنفردةتناضلالنقاباتوعادت،االتحاد

العماليةاإلضراباتمنعارمةموجةأيضاالمصرى، شهدالقطرعماللنقاباتالعاماالتحادنشاطتوقف1936عامشهدوكما
االقتصاديةاألحوالسوءمنبدافعاإلضراباتتلكقامت، وقدالنقلوالسكرالنسيجعمالإضراباتأبرزهاوكانتالبالداجتاحت

األجنبية، فتأسستوالرأسماليةالمصريةالرأسماليةبينالتحالفمننوعاالفترةتلكشهدتفلقد .. ظلهافىالعماليعيشكانالتى
1935عامفىالعملعقدقانونصدور، وأدىمشتركمالبرأسالنسيجصناعةفى، وخاصةوالشركاتالمؤسساتمنمجموعة
ثمالعمالفصلإلىاألعمالأصحابلجوءإلىالقانونحددهامعينةسنواتمروربعدالخدمةتركهعندللعاملتمنحمكافأةوتحديد
برغماالنخفاضإلىاألجورمعدلاتجهمكافأة، كماعنهايستحقخدمةمدةللعامليكونالشهور، وبذلكبضعةكلتعيينهمإعادة

األوضاعهذهعلىالعمالىالسخطانفجاركانثمحدودا، ومنتعرفالالعملساعاتوبقيتاالرتفاعفىآخذةكانتاألسعارأن
إتباعإلىهذا، وأدىوالمرافقاآلالتتحطيمإلىالعماللجأ، فقداإلضراباتهذهتنظيمسوءبعكسعنيفامظهرااتخذالذىالسيئة

رئيسباإلسكندرية، ورفضالترامعمالبالحوامدية، وعلىالسكرمصانعفىالعمالعلىالرصاصفأطلقمعهمالشدةالحكومة
اإلضراباتتلكزعماءعلىوقبض. رئيسهوأهانالعمالمطالبلرفعقدمالسياراتوسائقىعمالوفدمقابلةباشاالنحاسالوزراء

.الشيوعيةتهمةإليهمووجهت

.212-202، ص2المصرية، جالثورةأعقاب، فىالرافعىالرحمنعبد140
.29/12/1935، األهرام141
.12/1/1936، البالغ142
شئونفىبالنظرالحكومة، ويختص، تختارهموالعمالوالحكوماتالصناعاتالتحادممثلينمنيتكونوالعمالللعملاألعلىالمجلسكان143

.1932عامديسمبرمن31فىالمجلسهذاتأسسوقد. والعمالبالعملالمتعلقةالقوانينمشروعاتووضعالعمال
.12/1/1936، البالغ144
).1ملحق/انظر (1936عاميونيوفىعمارةحسنمحمدإلىالعالأبوزكىمن145
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المصريةالمملكةعماللنقاباتالعاماالتحادوتأسيسالعماليةالحركةتنظيمهيئة
منتصفحتىاألولىالعالميةالحربنهايةمنذالعماليةالحركةمصيروجهتالتىوالشخصيةالحزبيةالمطامعأثرمنكان

ضرورةإلى،النقابىبالعملوتمرسواالحقبةتلكفىالعمالاتحاداتحجرفىتربواممنالعمالقادةبعضاتجهأن، الثالثينيات
الحركةتنظيمهيئة"أسسواثمومن،والشخصيةالحزبيةاألطماعتصارعنتيجةالحركةبهامرتالتىلألزمةعمالىحلإيجاد

تحمىسياسيةكهيئةالعمالحزبإلعادةالدعايةوبثوتنظيمهاالنقاباتنشاطإعادةبهدف1937عامسبتمبرمن12فى"العمالية
لغاياتباسمهمتعملالتىوالجماعاتاألشخاصمنالعمالتحذيروأخيرا،السياسيةاألحزاببراثنبينالوقوعمنالعمال

.146خاصة

النقاباتشملتجمعالهيئةوبدأت، للتشاوريجتمعونالنقاباتومندوبفأخذللنقاباتعاماتحادإلقامةالتمهيدفىالهيئةهذهوشرعت
.طريقهاتعترضكانتالتىالماديةالصعوباترغمبتنظيمهاوتعيد

قامقدكانرحلةمن1937عامنوفمبرمنالثانىفىحليمعباسعادحتىالهيئةقيامعلىالشهرونصفشهريمضىيكدلملكن
بأنهسفرهقبل147حصرقدكانالذىحليمعباسمعالعملإلىللعودةالهيئةأعضاءبيناتجاهوظهر،أغسطسفىأورباإلىبها

معاهدةعقدمنالوفديتمكنحتى"شهراعشرثمانيةمدةنشاطهأوقفقدكانأنبعدالعماليةللحركةرياستهاستئنافيعتزم
لهحافالًعمالياًاستقباالًمؤيدوهفنظم".بالسالممفعمجوفىاألجنبيةاالمتيازاتبإلغاءقرارعلىوللحصول، إنجلترامعالصداقة

.برياستهاتهااجتماعتعقدالهيئةوأصبحت،والقاهرةباإلسكندرية

وبعد،حليمعباسبرياسةنقابة32منالمصريةالمملكةعماللنقاباتالعاماالتحادتأسيسأعلن1938عاممارسمناألولوفى
فازباإلسكندريةالنسيجعمالمنفنياًعامالًوكان، الشندىالدمرداشمحمدإلىفأسندتاالتحادرياسةعلىتعديلأجرىشهر

لالعترافقانونإصدارفىالحكومةرأىاستطالععنأحدهما،والصناعةالتجارةوزيرإلىسؤالينووجهالنوابمجلسبعضوية
منواحدصوتفيهافعتيرالتىاألولىالمرةهىهذهوكانت.والعمالللعملاالستشارىالمجلسنشاطعنواآلخر،بالنقابات

االتحادمجلسواختار،لالتحادرئيسااألولالعمالىالنائباختياركانثمومن148.عماليةبمطالبالنوابمجلسقاعةداخلالعمال
النشيطةالعماليةالعناصركانتفقد،االتحادهذاعلىيذكرنفوذأىلهيكنلمحليمعباسأنوالحق"!..الزعيم"مركزحليملعباس

.أمورهتوجهالتىهى

باالعترافللمطالبة1938عاممايومن8مظاهرةفنظم،العملتشريعاتبإصدارالمطالبةفىكبيرنشاطاالتحادلهذاوكان
149،البطالةمشكلةوحل،لألجورأدنىحدووضع،العملساعاتوتخفيض،العملإصاباتقانونفىالنظروإعادة،بالنقابات

حتىالطعامعناإلضرابتنظيمإلىاالتحادلجأالمطالبتلكإجابةالحكومةأغفلتوحين،العمالمطالببإجابةالحكومةفوعدت
قانونمشروعإدراجعلىالحكومةإرغامفىاإلضرابهذاونجح) 1939عاميونيومن13 (فىالعملتشريعاتتصدر

موضعوظل،النواببمجلسالمشروعونوقش،االنعقادةدورجلساتبإحدىالنوابمجلسأعمالجدولفىبالنقاباتاالعتراف
.150صدورهفتوقفعليهاعترضالشيوخمجلسلكن،1940عامفبرايرفىقرارفيهاتخذثم1940عامحتىطويلنقاش

تحونٌهعليالحكومةسخطجلبإلىأدىمابقدر، حولهالعمالالتفافإلىالعملتشريعاتإصدارأجلمنالنضالهذاأدىوقد
فقرر،لألفرادالسياسيةالهيئاتعنالتاماالستقاللنحوباالتحاد-العمالمنوجميعها-االتحادرأسعلىكانتالتىالعناصر
يجدولم،أمانيهمحققيوعليهمبالخيريعودصحيحاتنظيماالعمالصفوفتنظيممنيتمكنحتىبنفسهأعباءهيتحملأناالتحاد
حليمبعباسعالقةكلمنتنصلهاالتحادأعلنبلصاغيةأذنالالتحادشرفيارئيساحليمعباسبجعلالبعضبهنادىالذىاالتجاه

.151جديدةوالئحةجديداإداريانظامايعداالتحادوشرع،السياسيينمنوبغيره

عليهمالقبضوإلقاءقادتهبمطاردةاالتحادعلىالقضاءسبيلللحكومةهيأتفرصةكانتالثانيةالعالميةالحربقيامظروفولكن
.طويالتعمرأنالساسةعنالعماليةالحركةالستقاللاألولىللمحاولةيقدرلموبذلك.هدامبنشاطوقيامهمخطورتهمبحجة

درجةإلىوصلتحتىوترعرعتنمتثمالعشرينياتأوائلفىولدتالتىالنقاباتالتحاداتمهداالحربينبينمافترةكانتلقد
العماليةالحركةتاريخمنالحقبةتلكيميزماأبرزوكان.المصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحادفىوالتنظيمالقوةمنكبيرة

منالنوعبذلكامتازتالعمالية، كماالحركةعلىللسيطرةالسياسيةوالمنظماتاألحزاببذلتهاالتىبالجهودتعمركانتأنها
العماليةالمصالحتجمعيمثلالعاماالتحادأنإذالعمالىاالتحادنواةهىالنقاباتأنالمعروففمن،المعكوسةالنشأةذىاالتحادات

مهمةعاتقهاعلىتأخذثم،النقاباتمنقليلبعددأوالتنشأاالتحاداتأصبحتالعشريناتأواخرمنذولكن،المالرأسمواجهةفى
يعمرالنقاباتمنالنوعهذايكنلمولذلك، لهامقرااالتحاددارمنتتخذالنقاباتتلكوكانت،لوائحهاووضعالنقاباتتأسيس
االتحادانهياربمجرديتداعىكانمافسرعانطويال

.27عمارة، صمذكرات146
147The Egyptian Gazette, 11.8.1937.
.37، صنقابيتى، قنديلسيد148
.8/5/1938، البالغ149
150Zaki Badaoui, op. cit., p.42.
محمدلدىومحفوظالفولسكاببحجمصفحةعلىاليدبخط، مدون8/7/1939المصرية، المملكةعماللنقاباتالعاماالتحادجلسةمحضر151

.عمارةحسن
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أجلمنالجماعىالنضالبؤرةهى"النقابة"بقيتفقد،واحدوقتفىللنقاباتاتحادمنكثرأووجود،االتحاداتتعاقبرغمبو
نأكما.المشتركةالعملعقودتشبهاألعمالأصحابمعاتفاقعلىالحصولفىالنقاباتبعضنجحتوقد،العملظروفتحسين
.بالدستورالمطالبةحركةتغذىفكانت، واضحاكانالسياسىالعملفىالنقابةدور

سيطرةمنهذاىعلأدلوال، العمالبينتامنقابىوعىوجودعدمهىالفترةتلكفىالنقاباتمصيرحكمتأخرىظاهرةوثمة
ويناصر،أرادمتىويحلهاشاءمتىمهنتهعمالتجمعنقابةيؤلفأنمنهمكلباستطاعةفكان،النقاباتمنعددعلىبعينهمأفراد
ومن،النقابةبرنامجمتابعةستطيعتالتىالقياديةالعناصرتخلقسليمةنقابيةتربيةوجودعدمإلىهذاأدىوقد.ذاكأوالحزبهذا
.اعتقالهمأومعملهمنإدارتهامجلسأعضاءفصلبمجردالنقابةانهيارمنيحدثكانماثم

هناكيكنولم، الماليةاإلعاناتوكذلكالنقابةأعضاءمنللعمالاالجتماعيةالخدماتتقديمفىينحصرالنقابىالعملأسلوبوبقى
النقابىالعملكانفعندئذ، النقابةأعضاءبهايعملالتىالمؤسسةفىالعملوظروفأحوالسوءمنأوثقالنقابةأعضاءبينرباط
التعاقدشروطأحسنإلىللوصولالعملأربابوتفاوضاإلضراباتبتنظيمالنقابةتقومفكانت،الجماعيةالمساومةمرتبةإلىيرقى
فشلإلىيؤدىاألسلوبهذاكانوقد، والتخريبالعنفإلىاللجوءمنأحيانابهاتسمتمااإلضراباتتلكمعظمشابولكن،الحر

.ذاتهاالنقابةوجودتبديدوإلى،اإلضرابات

االستقالليةالروحفنمتالثالثينياتمنالثانىالنصفبدايةحتىنفسهاعلىمنقسمة،حزابألابينموزعةالحركةظلتوقد
.التنظيممنفائقةدرجةعلىنضالياعمالوأثمرت
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)1952 -1944 (العمالنقاباتمؤتمرات - الثالثالفصل

منالبارزينواعتقل،النقابيينالبوليسفطارد،1939عامفىالحربنشبتحينالضرباتأعنفالعماليةالحركةواجهت
كما-النقاباتتفرقتأنوكان، لإلضراباتبمنعهاالعمالىالنشاطفحظرتالعمالعلىبكلكلهاالعرفيةاألحكاموناءت،زعمائهم

 .دورهاوإغالقالمصريةالمملكةعمالنقاباتاتحادبتداعىجديدمن-السابقالفصلفىرأينا

العمالونال،العاملةالطبقةحجمزيادةالىأدتفإنهاالنقابيةالحريةتقييدحيثمنالعمالركةحعلى·وباالالحربكانتوكما
.بنقاباتهمالقانونىاالعتراف– أثنائهافى-

العملبينالعالقاتوتعقد، العاملةالطبقةاتساعمنيتبعهوماالصناعةبنمومرتبطاوازدهارهاالعماليةالحركةنموكانولما
وأحوالالعملظروفعلىلنقف، أعقابهاوفىالثانيةالعالميةالحربأثناءفىالصناعةتطوريلىفيمانعرضلذلك، المالورأس
.الحقبةتلكفىالعمال

وجودظروفأدتبلفحسبالوارداتنقصلىإالحربظروفتؤدفلم، كثيراالمصريةالصناعةالثانيةالعالميةالحربأفادت
مصرىعاملألف200فألحق، الصناعيةالمنتجاتعلىالطلبازديادلىإمصرفىالمحاربةالحلفاءقواتمن% 25حوالى
إمداداتمركز"وساعد، المهرةالعمالمنألفاثمانونبينهممنكان، البريطانيةللقواتالتابعةالحربيةوالمصانعالصيانةبورش
ووجدت، الخاموالموادالغيارقطععلىالحصولسبيللهاويسرالفنيةبالمواصفاتبتزويدهاالصناعاتبعض"األوسطالشرق
وأدت، الخارجمناالستيرادلتعذرشحيحةالصناعيةالمنتجاتكانتحيث، المجاورةاألقطارالىطريقهاالمصريةالمنتجاتبعض

واألسمنتوالجلودوالزجاجوالكيماوياتالمحفوظةواألغذيةالنسيجخاصةوبصفة، الصناعاتبعضازدهارالىالظروفهذه
وصناعة،الخضرواتوتعليبحفظمثلجديدةصناعاتتأسستبينما، الميكانيكيةوالصناعاتوالبترول،األخرىالبناءومواد

الجوتصناعةوقامت، والدوائيةالكيماويةالصناعاتتنوعتكما،المختلفةواألدواتالغيارقطعوصناعة)اإلطارات (المطاط
.152كذلك

الحربوليدةكانتالتىالصناعاتبعضولكن،المصريةللصناعةبالنسبةرخاءسنواتالحربمناألولىالثالثالسنواتوكانت
المحليةالصناعاتلقيامنظرا-نسبيا –محدودةأصبحتاألجنبيةالوارداتأنغير، األجنبيةالمنافسةأمامتداعتأنتلبثلم

.المصانعمنالعديدوتأسس، جديدةمصانعفاستوردت، المحليةالسوقمتطلباتبمواجهة

عددبلغحتىالميكانيكيةباآلالتتداروالنسيجللغزلأخرىمصانعإنشاءعلىالكثيرينالدواروكفرالمحلةمصانعنجاحشجعوقد
1946عامفىالقطنغزلمصانعإنتاجوبلغ، مصنعمائةنحوالنسيجومصانع، ·مصنعاعشرتسعة1948عامفىالغزلمصانع

فىالقطنيةالمنسوجاتمصانعإنتاج، وبلغ1938عامفىطنألفثالثيننحوكانأنبعدالقطنيةالخيوطمنطنا40432نحو
يسدالمصانعتلكإنتاجوكان، 1938عامفىمترمليون130نحوكانأنبعداألقمشةمنمترا203673656نحو1946عام
ونمت، المحلىاالستهالكحاجةمن% 20تسدفكانتونسجهالصوفغزلمصانعأما.المحلىاالستهالكحاجةمن% 80

المنزليةواألوانىالورقصناعةونشأت، والخزفالمضغوطوالخشب، الكتانالتريكووصناعة، نسجهوالحريرغزلصناعة
.153الحديدووالنحاساأللمنيوموالبالستيكوالكهرباءوأدوات

بعضوأغلقتالمخزونةالبضائعوتراكمتالصناعةقطاعاتجميععلىاألجنبيةالمنافسةةوطأزادت1949عامحلوحين
القوةتزايدالىأدىمما،القطنأسعارالرتفاعجديدمنالتنفسفرصةالمصريةللصناعةالكوريةالحربأتاحتثمالمصانع
ابالصعمنالكثير-النسيجوبخاصة-المصريةالصناعاتواجهت1951عاموفى.األجنبيةالمنافسةومقاومة، المحليةالشرائية

154. دالبالفىالداخليةاألحوالاضطرابمنتبعهوماالمصرى-اإلنجليزىللصراعنتيجة

تدفق، الصناعىالنشاطلزيادةونتيجةالحربأثناءفىالحلفاءجيوشلخدمةالعاملةاأليدىعلىالطلبزيادةعلىترتبلقد
.الميسرةالكسبوسبل،متاحةكانتالتىالعملفرصوراءجرياالمدنالىالريفمنالمهاجرين

العماليصبحأنهذامعنىوكان، الحربانتهاءبمجردأبوابها-الحلفاءأقامهاالتى-الحربيةالمصانعتغلقأنالمتوقعمنوكان
عامنهايتهاعلىالحربأشرفتحينالمنتظرةلمشكلةلحلإيجادالحكومةحاولتوقد، عملبالالمصانعتلكفىيعملونالذين

أنفيهااقترحالبريطانيةالعسكريةلسلطةلوالصناعاتالتحادوممثلينيةالجتماعاالشئونوزارةبينمفاوضاتودارت، 1944
هذاسبيلاعترضتقدالماليةالصعوباتأنيبدوولكن.155المصريةومةكللحالمنشآتهذهالبريطانيةالعسكريةالسلطةتبيع

.الصفقةتتمفلماالقتراح

152Charles Issawi. Egypt at mid-century, pp141-142.
.276- 275، ص1المصرية، جالثورةأعقاب، فىالرافعىالرحمنعبد153
154Charles Issawi, op. cit., p. 142.
.300، ص2المصرية، جالسياسةفى، مذكراتهيكلحسينمحمد155
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.الحربلظروفنتيجةنشأتالتىالصناعاتمعظمتوقفتكماالحربانتهاءبمجردأبوابهاأغلقتأنالمصانعتلكلبثتوما
تكاليفوازديادلألسعارالمطرداالرتفاعرغمباألجورمستوىانخفاضلىإالعاطلينجيشوجودوأدى، البطالةمشكلةفتفاقمت
:156ىالتالاإلحصاءيبينهالذىالنحوعلىالمعيشة

)%100 = 1939غسطسأ / يونيو(

المعيشةتكاليفالجملةسعرالسنةنهاية
1939122%108%
1940143%122%
1941183%156%
1942251%215%
19437.292%2.257%
19443.330%2.292%
19454.333%5.290%

الريفمنهاجروابمنالمدناكتظاظ·سوءااألمروزاد، الظروفأقسىتحتترزح-الحربنهايةفى-العاملةالطبقةكانتوهكذا
.قراهملىإعودتهموعدم

،القانونظلفىالمؤسساتلعمالنقاباتوتشكلت، 1942عامفىبالنقاباتاالعترافقانونأصدرتقدالوفدحكومةوكانت
،الحكومةمقاومةلقيتالتىضراباتإلامنعددفوقع، زمةأللحلجادإيبالمطالبةجلأمنالنضالتنظمالنقاباتتلكوشرعت

تستجبلماإذضرابإلباالقاهرةمياهشركةعمالهددحينحدثكماالمطالببعضتحققأن-أحيانا –النقاباتواستطاعت
باستيالءوهدداألمرفىيةالجتماعاالشئونوزيرفتدخل، العملساعاتوتخفيضاألجوربتحسينالخاصةلمطالبهمالشركة

.األخرىعنوتغاضتالمطالبببعضالشركةفسلمت، 157العمالمطالبمنعاداليكونلماتستجبلمإذاالشركةعلىالحكومة

منحوقواعداألجورينظمالذىالحكومةعمالكادرصدارإلىإضراباتهمإواتساعالعمالضغطأمامماهرأحمدحكومةواضطرت
،األهليةوالمؤسساتبالشركاتيعملونالذينالعمالبينالسخطمنموجةقياملىإالكادرهذاإصدارأدىوقد، وغيرهاالعالوات

منالنضاللتوحيدجبهةتكوينبغرضالبعضببعضهاتتصلالنقاباتوبدأت، عليهمالحكومةعمالكادربتطبيقيطالبونفهبوا
."األهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمر"تأسيساالتصاالتهذهأثمرتوقد، الغايةهذهأجل

األهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمر
الحكومةتجرالحتىالعماللنقاباتعاماتحادقامةإبيسمح1942)لسنة85القانون(العمالبنقاباتاالعترافقانونيكنلم
تستنداعتباريةبشخصيةيتمتعقوىتنظيمفىكطبقةالعماليتجمعحينالمتاعبنفسهاعلى-سماليةأالرالمصالحتمثلكانتالتى-
.نالقانوحددهامعينةبشروطالواحدةالمهنةعمالنقاباتتجمعمهنيةاتحاداتقامةإبالقانونوسمح.القانونلىإ

أسستحينعليهللتحايلمثلأول-القانونأصدرتالتى-نفسهابالوفدحكومةوضربت،ميسوراكانالقانونعلىالتحايلولكن
لنقاباتهماتحادتأسيسرادواأفحين،الدربنفسعلىالعمالوسار".النقاباترابطة"اسمتحتللوفدالمواليةالعماللنقاباتاتحادا

لنقاباتتجمعأولفكان.القانونطائلةتحتتوقعهوالوجودهتحمىواجهةليكوناتحادهمعلىطلقوهأو"مؤتمر"اسماختاروا
."األهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمر"هواالسمهذاتحتبالنقاباتاالعترافقانونصدوربعدالعمال

يعانيهمالىإتشيرمقدمةمتضمنانوفمبرفىالحكومةعمالكادرمشروعأعلنعندما،1944عاملىإالمؤتمرهذانشأةترجع
ومقدمتهالمشروعهذااسترعىوقد.لهمالحياةسبلبتيسيرالمتاعبهذهعلىبالقضاءوطالب،معيشتهمفىحرمانمنالعمال

وتم،بينهافيمااتصاالتالنقاباتأجرتلذا،األهليةالمؤسساتعمالعلىالكادرهذاتطبيقفىالتفكيرلىإودفعهمالعمالنظارأ
وتناقش، المحددالموعدفىالجتماعاوعقد،مصرمطبعةعمالنقابةبدار1944عامديسمبرمن9فىاجتماععقدعلىاالتفاق
فىالالزمةالمذكراتوإعداد،عليهمتطبيقهطالبيناألمرأولىلىإبهايتقدمونالتىالطريقةوفىالكادرمشروعفىالنقاباتممثلو
.التالىالجتماعهمموعداديسمبرمن16يوموحددوا،الحالةهذهمثل

بعضإلىبالفعلالدعوة، ووجهواالموضوعنفسفىيفكرونالجديدةمصرشركةنقابةإدارةمجلسأعضاءكانالوقتنفسوفى
وعندما، مصرمطبعةعمالنقابةبدارعقدالذىالجتماعلالتالىليومافىذلكالجديدة، وكانبمصرنقابتهمبدارلالجتماعالنقابات

قررواثمومن، العمالبمطالبتتقدمواحدةجبهةبتشكيلالجهودتوحيدضرورةرأوا، السابقالجتماعافىداربماالمجتمعونعلم
.ديسمبرمن16اجتماعفىاالشتراك

156National Bank of Egypt, 1898-1948, p. 75.
.296، صالسابق، المرجعهيكلحسينمحمد157
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عمالنقاباتمؤتمر"اسمإطالقعلىاالتفاقوتم،مصرفىالنقاباتأكبرمننقابةثالثينيمثلونمندوباستونالجتماعاذلكحضر
المزمعالمذكرةصيغةعلىالمجتمعونووافق،النقاباتتلكعمالاتحادمنتكونتالتىالجبهةعلى"األهليةوالمؤسساتالشركات

بينتفرقةدون،البالدعمالجميععلىالحكومةعمالكادربتطبيقللمطالبةالملكىالقصرلىإوالمختصةالجهاتلىإتقديمها
158. األهليةالمؤسسةوعاملالحكومةعامل

هىالقاهرةنقاباتمننقابة25، 1945عامفىيضموكان،باسمهاوينطق، ليهإالمنضمةالنقاباتنضالينظمالمؤتمراستمر
الشركاتونقابات) الطيران – المياه–النور – األتوبيس – ثورنيكروفت – الجديدةمصر – الترام(والمرافقالنقلعمالنقابات

الكاوتشوك – بحلوانالحرير – والكهرباءالميكانيكا – طرةأسمنت – سيجوارت – بالحوامديةالسكر – مصرمطبعة(الصناعية
دورومستخدمى،التجاريةالالمحومستخدمىعمالنقاباتلىإباإلضافة، )والتمثيلللسينمامصر – والرسمالتطريز – األفريقية

نقاباتأعضاءعددوبلغ، األقاليمنقاباتمننقابةسبعونالمؤتمرتؤيدوكانت.الدلتاأراضىوشركة،كوتسيكاوعمال،السينما
.159العمالمنألفاعشرخمسةوحدهابالقاهرةالمؤتمر

عمالنقاباتمؤتمرفأوفد، بباريسالعالمىالنقاباتالتحادالتأسيسىالمؤتمرعقدعنأنباءوردت1945عامسبتمبروفى
نقاباتمؤتمراكتسبوبذلك، كأعضاءالعالمىالمؤتمرواعتمدهم،مندوبينثالثةالعالمىالمؤتمرلىإاألهليةوالمؤسساتالشركات

أدلىواألقاليمالقاهرةلنقاباتعاماجتماععقد1945نوفمبرمن28وفى.رسميةشبهصفةاألهليةوالمؤسساتالشركاتعمال
،أفضلحياةسبيلفىالمستمرالمنظمالكفاحعلىالمجتمعينرأىواستقر، باريسمؤتمروقراراتأبحاثبتفاصيلالمندوبونفيه
القوانينلبحثلجانوتشكيل، للمؤتمردستورإعدادلىإاتجاههمكانثمومن، الكفاحلهذاوالموجهالمحركهوالمؤتمريكونوأن

.بتعديلهاالخاصةاالقتراحاتووضع

نقاباتمؤتمر"داخلالدينأوالجنسفىتفرقةدونديموقراطيةأسسعلىالمصريينالعمالتنظيمفىالمؤتمرأهدافوانحصرت
الطبيعىالمؤتمرحقوإثبات، الدوليةالمؤتمراتوجميعالعماللنقاباتالعالمىاالتحادفىالمصريينالعمالمصر"، وتمثيلعمال

أصحابوأمامالرسميةالهيئاتأمامالعمالمصالحعنالدفاعوكذا، وإقرارهاالعماليةالقوانينوضعفىالفعلىاالشتراكفى
أركانوتوطيدالوطنىالتحررسبيلوفى، عليهمتقعالتىاالعتداءاتضدالعمالكفاحتنظيموأخيرا، والقضاءاألعمال

 .الدولىاألمنأسسوتدعيمالديموقراطية

160:التالىالنحوعلىالمؤتمرحددهافقداألهدافهذهتحقيقوسائلأما

 .بينهاالوثيقوالتعاونليهإالمنضمةالنقاباتداخلالكاملةالديموقراطية1.

.العماليةالحركةتنظيملدعمالنقابىالعملفىوالخبرةللمعلوماتالمنظمالتبادل2.

المناضلينلحمايةالوسائلجميعباتخاذوذلكالمؤتمرأهدافسبيلفىوالنضالالنقابىالنضاليعرقلماكلعلىالقضاء3.
. فصلهمأثناءفىمادياوكفايتهم، اعتقالهمأثناءفىأسرهموإعانةواالعتقالواإلرهابوالتهديدالفصلضدالعمالعن

جريدةوإصدارالعامةاتالجتماعواوالنشراتبالمحاضراتالمؤتمروغاياتأهدافلتفسيرالطرقجميعاستخدام4.
.آرائهعنوتعبرباسمهتنطقعمالية

المؤتمرخاللمنالخارجفىالعماليةبالمنظماتاتصالهبعدالمؤتمراكتسبهالذىالهادفالتنظيمىالطابعهذامنويتضح
رايتهتحتالبالدفىالعمالنقاباتيجمعكبيرعمالىتنظيملتكوينعدادإلاعلىحرصهثممنو، الدولىالعمالالتحادالتأسيسى

المؤسساتمؤتمربدأالذى"مصرعمالنقاباتمؤتمر"بهونعنى، المالرأسمواجهةفىالعاملةللطبقةتجمعبمثابةويكون
المنضمةوالنقاباتالمؤتمرداخلبالديموقراطيةالتمسكتأكيدعلىأيضاوحرصه،لهنواةيكونلكىالعدةيعداألهليةوالشركات

 .العالمىالسالموتدعيمالديموقراطيةدعائموتوطيدالوطنىالتحررأجلمنالعمالكفاحبتنظيماهتمامهوكذلك، ليهإ

بالعملالتحامهأيضاشهد، جديدةتنظيميةةلمرحفىوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمردخول1946عامشهدوكما
.بالجالءللمطالبةالوطنى

من20فىالبريطانيةالحكومةلىإبمذكرة) 1946عامفبرايرمن15 – 1945عامفبرايرمن24 (النقراشىحكومةتقدمتفقد
فردت،المشتركللدفاعباتفاقواستبدلها،1936معاهدةفىالنظرإعادةأجلمنالمفاوضاتبابفتحفيهاتطلب1945ديسمبر

من9ففى. البالدفىالعامىأالرإثارةلىإأدىمما،المعاهدةعليهاقامتالتىالجوهريةبالقواعدتمسكهامؤكدةالبريطانيةالحكومة
،عباسكوبرىعندبالبوليساصطدمتولكنها) اآلنالقاهرةجامعة (األولفؤادجامعةطلبةمنضخمةمظاهرةخرجتفبراير

فىشديداالفعلردوكان، بالعنفيقمعهاالبوليسكاناألقاليمفىمظاهراتعدةقامتكما، جسيمةبإصاباتالطلبةمن84وأصيب
.)1946عامفبرايرمن15 (االستقالةلىإالنقراشىوزارةاضطرمماالبالد

.7، 6، ص1946عاممايوبالقاهرة، أولالتجاريةالمحالمستخدمىنقابةنشرة158
.8، صالتاريخالنشرة، نفسنفس159
.7،8، صالتاريخالسابقة، نفسالنشرة160
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.161األمنلحفظاالحتياطمعالمظاهراتبقيامبسماحه-البدايةفى-العامالرأىكسبالذىصدقىإسماعيللىإالوزارةوأسندت
القضيةدوليةو – الجالء:مبادئثالثةعلىيرتكزوطنياميثاقاأصدرتفبرايرمن17فىالطلبةمنمشتركةلجنةوتألفت

فبدؤواالجالءأجلمنالكفاحتدعمقوةإلىحاجةفىأنهمحسواأالطلبةولكن،االقتصاديةالعبوديةمنالتحررو – المصرية
فبرايرمن21يومعاماإضرابانظمتالتى"والطلبةللعمالالوطنيةاللجنة"تكوينعناالتصاالتهذهوأثمرت، بالعماليتصلون
.162الجالءيومباعتباره

هذاتنظيمفىاشتراكهثمومنوالطلبةللعمالالوطنيةباللجنةعضوااألهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمروكان
.الجالءأجلمنوطنىنضالمنتبعهومااإلضراب

السياسيةالهيئاتأنفذكر"،المؤتمر"اسمتحتيصدرهاكانالتىبالنشرةنشربيانفىالوطنيةالحركةمنموقفهالمؤتمرحددوقد
قيادةمسئولية"العمالعاتقعلىوقعتولذلك، الشعبىالكفاحوجهفىووقفت،المستعمرمعوتآمرتالوطنقضيةأنكرتالقائمة
سيطرتهبنزعيااقتصادو، البالدمناالحتاللجيوشبطردعسكرياالنيلوادىعنالجالءلتحقيق، "الوطنيةأهدافهلتحقيقالشعب
التامالتحررجلأمنيكافحونفالعمال، المصريةالحكومةخدمةفىيعملونالذيننجليزإلاالموظفينبطرددارياإو، عليهاالمالية

أنالعمالعلىوأن،أحسنمعيشةبمستوىالعمالوتمتع،العملساعاتوانخفاض،األجورلرفعتحقيقافيهألناالستعمارمن
.الحاضرفىويخونوهاالماضىفىخانوهاالذينالوطنيةالحركةأعداءأليدىقيادتهيسلمواوالالمناضلالشعبصفوفينظموا

163.العماللقضيةانتصارالوطنقضيةانتصارففى

اللجنةافيههاجمتبياناتبنشرقامتوالعمالللطلبةلجنةبتأليفلقيامهاالمسلميناإلخوانجماعةفيههاجمبياناالمؤتمروأصدر
المؤتمروطالب، العصىفيهااستخدمتالخيمةشبرابالعمالمعمعاركفىالجماعةأعضاءوالشتباك، والطلبةللعمالالوطنية

.164االعتداءاتهذهلوقفحاسمةإجراءاتباتخاذالحكومة

مصرعمالنقاباتمؤتمر
نفوذهواتساعشأنهعلولىإ1946عامالوطنىالنضالفىفعالبدوراألهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمرقيامأدى

تحملجديدةمنظمةفىمصرفىالعمالنقاباتجميعليضمالمحدودنطاقهعنللخروجسعىثمومن، حولهالنقاباتالتفافوزيادة
 .فيهالرأىوإبداءلدراستهتأسيسهالمزمعللمؤتمراألساسىالنظامالئحةبمشروعالنقاباتوزود"مصرعمالنقاباتمؤتمر"اسم

منهمالنقابيين،المصريينالعمالتنظيمعلىبالعملأهدافهمصرعمالنقاباتلمؤتمراألساسىالنظامالئحةمشروعحددوقد
العقيدةأوالقوميةأوالدينأوالجنسأساسعلىبينهمتفريقدونديموقراطيةأسسعلى،النقاباتتأليفحقمنوالمحرومين

المؤتمريقومكما، كفاحهموتقودوتنظمهمجميعاالعمالتضمالتىالهيئةبذلكيعتبرالذىمصرعمالنقاباتمؤتمرداخل،السياسية
فىالطبيعىبحقهالمؤتمرويتمسك.الدوليةالمؤتمراتجميعوفىالعماللنقاباتالعالمىاالتحادفىالمصريينالعمالبتمثيل

وأمامالرسميةالهيئاتإزاءالعمالمصالحعنوالدفاعقرارهاإوالعماليةالقوانينوضعفىالتشريعيةالهيئاتمعالفعلىاالشتراك
التحررسبيلفىكفاحهموتنظيم، حقوقهمعلىيقعالذىاالعتداءضدالعمالكفاحتنظيموكذلك، والقضاءاألعمالأصحاب
.165الدولىالسالمأسسوتدعيمالديموقراطيةأركانوتوطيد،البالدوتصنيع، الوطنى

والمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمربقانونجاءماعلىالجديدللمؤتمرساسىألاالنظامحددهاالتىالوسائلتخرجولم
رابطاتفىالعامالتتنظيمعلىيعملالمؤتمرأنعلىالثامنةالمادةنصتفقد، جديدةظاهرةالالئحةمشروعفىوبدت، األهلية

.166والوطنىالنقابىالكفاحلىإتوجههن

،النقاباتتقويةعلىبالعملأغراضهافيهحددتباألقاليمللمؤتمرالتابعةالنقاباتتضمالتىاإلقليميةللجانالئحةمشروعووضع
النقاباتبينفعلىاتصالوإيجاد،نقاباتلهمتكنلمإذالهمنقاباتتكوينعلىمساعدتهمأونقاباتهملىإالنقابيينغيرالعمالوضم

والسعىالمنطقةفىاالجتماعىوالمستوىالعملحالةوبحث،األخرىالمناطقفىلهاالمماثلةالنقاباتوبينالمنطقةفىالمماثلة
لعمالعماليةثقافةتنظيموأخيرا.فيهاالعمالنظروجهةإلبداءالقوانينومشروعاتالقوانينودراسة،لتحسينهاالوسائلبجميع

.النشراتوإصدارالمحاضراتوإلقاءالمكتباتبإقامةاألقاليم

،التنظيميةالناحيةفىوخاصةالحدودأبعدلىإمنهواستفاد،لهنموذجاالدولىالنقاباتاتحادقانونمنالالئحةمشروعاتخذوقد
.األهليةوالمؤسساتالشركاتنقاباتمؤتمرقانونمنالكثيراقتبسكما، أعضائهاعددبنسبةالمؤتمرفىالنقاباتوتمثيل

.184، ص3جالمصرية،الثورةأعقاب، فىالرافعىالرحمنعبد161
.98، ص1956-1882الوطنيةالحركة، تطورالشافعىعطيةشهدى162
.25/4،1946، 5األهلية، رقموالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمرعنتصدردوريةغيرالمؤتمر، نشرة163
.التاريخالنشرة، نفسنفس164
.5،6صمصر، عمالنقاباتلمؤتمراألساسىالنظامالئحةمشروع165
.9ص،السابقالمصدر166
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األهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمروجهحتىتأسيسهالمزمعللمؤتمروالتنظيمىالقانونىاألساسوضعتمأنوما
بباريسالعالمىالنقاباتاتحادتوصيةعلىبناء1946عاممايوأولبعيداالحتفاللحضورالعمالنقاباتجميعلىإالدعوة

.167" مصرعمالنقاباتمؤتمر "مولدوإلعالن، بعيدهماالحتفالفىالعالملعمالومشاركة

،االجتماعولمكانالمؤتمرلمقرالبوليسبمحاصرة-البالدأنحاءجميعمنوفدواالذين -العمالفوجئلالجتماعالمحدداليوموفى
الئحتهعلىالموافقةوتمت"،مصرعمالنقاباتمؤتمر"تأسيسأُعلنحيثآخرمكانفىهماجتماععقدفىنجحواولكنهم

168.السياسيةواالقتصاديةالعمالمطالبفيهايحددونصدقىإسماعيللىإمذكرةبتقديمباإلجماعقرارالمجتمعونواتخذاألساسية

،المؤتمرعضويةلىإ"بالقاهرةالعامالترابطة"فانضمت،العامالتلتنظيمالمؤتمرجهودثمراتأولىالجتماعاهذافىوبدت
،الرابطةكلمة)الغزالىحكمت(إحداهنوألقت،الرابطةعنمندوباتالجتماعافحضرت، التأسيسىالجتماعالحضورودعيت

الحركةلنجاحكقوةالعمالمعالعامالتتتحدحتىيعوزهلمندراكإلواالوعىروحبثفىانحصرتالتىأغراضهافشرحت
وآمالهم، واحدةفمصلحتهم، العمالوبينبينهنفرقالبأنليشعرنالنقاباتالعامالتدخولاألولالرابطةهدف"أنذإ، العمالية
تحقيقعلىوالعمل،كنساءحقوقهنعنتدافعوحدةفىالعامالتتكتيلالرابطةأغراضمنأنكما، "واحدوعدوهم،واحدة

أجرأىاألجورومساواةالعملبحقالمطالبة،االقتصاديةالناحيةفمن، يةالجتماعوايةالقتصاداالنواحىفىالرجلمعالمساواة
فىتشتركلمقانونالمرأةعلىيسرىالحتى، تماماالرجلمثلاالنتخاببحقالمطالبةالسياسيةالناحيةومن، مماثللعملمماثل

ورياضاألمومةوبيوتالحضانة،دوربفتحالمرأةأمامالحياةتسهيلعلىالعملفيجب،يةالجتماعاالناحيةمنأما. وضعه
المرأةتعطىأنيجبكما، مراحلهبجميعالمجانىالتعليمحقعداهذا، الصحيةالوحداتوتعميم، شعبيةمطاعموإقامة، األطفال

التأمينلىإباإلضافة، الوضعبعدوشهرالوضعقبلشهرمدةأجازةتمنحوأن،تماماالرجلمثلاألطفالعلىالحقوقنفس
ناحيةمنلهاالرجلواستغالل، ناحيةمنالعاملةللمرأةعمالألاأصحاباستغاللمنالتخلصعلىتعملالرابطةف. "ىالجتماعا

.169"أخرى

بهاقامالتىالمحاولةعدافيما،العاملةبالمرأةنوعهمناهتمامأولهوالعامالتبتنظيممصرعمالنقاباتمؤتمراهتمامولعل
العاملةللمرأةصفحة" العمالاتحاد "األسبوعيةجريدتهأفردتفقد- 1924فىالوفدأقامهالذى-" النيلوادىعمالنقاباتاتحاد"

،1919ثورةفىالمرأةاشتراكمنحدثبعدماطبيعياأمراهذاوكان، العامالتصفوفتنظيملىإخاللهامناالتحاديدعوكان
تشكيلقيامعليهايترتبولم، الدعوةنطاقتتجاوزلمالمحاولةتلكولكن، الوطنىالنضالفىوزنهالهاكقوةلوجودهاوإثباتها
.نسائىنقابى

الفتراتأكثرفىحتىللعامالتنقابةوجودعننسمعفلم، طالقإلاعلىمصرفىالنسائىالنقابىالنشاطعنمعلوماتلديناوليس
قلةلىإهذامردكانوربما، العامالتبتنظيماالهتمامبرامجهافىالحربينبينفيماظهرتالتىالعمالاتحاداتتضعولم، نشاطا

وعلى، النسيجوصناعةالقطنحلجصناعةفىينحصرالمرأةالستخدامالوحيدالمجالوكان، عامبوجهالصناعةفىالعامالتعدد
وقفتكما، بهنخاصةنقاباتفىبتنظيمهنالنقابيينالمنظمينيغرىوزنالهنتجعلالثانويةأعمالفىيعملنكنالعموموجه

.جنبالىجنباالعمالمعالنقاباتفىاالشتراكوبينبينهنحائالالتقاليد

واتحادلتجمعهماألولالدافعكانالثانيةالعالميةالحربأعقابفىالعمالمنهايعانىكانالتىيةالقتصادااألحوالسوءأنالواقع
علىالطلبزيادةنتيجةنشاطهاوسعتالتىالمصانعوكذلك، إنشائهاالىالحربظروفدعتالتىالمصانعلجأتفقد، نقاباتهم

أمامالصمودعنعجزتحين،بعضهمعناالستغناءأوعمالهاأجورتخفيضأوأبوابهاإغالقلىإ، الحربأثناءفىنتاجهاإ
 .الحالةلهذهالبارزالمثالهىالخيمةبشبراالنسيجعمالمشكلةوكانت.األجنبيةالمنافسة

مجموعةأنذرتكما، العمالآالفتعطيلهذاعنونتج،أبوابها)بالمنطقةالنسيجمصانعأكبرمنوكانت(النيلمصانعأغلقتفقد
وقوعالىهذاوأدى، عمالهامنالعملفىاالستمرارفىيرغبمنأجوروتخفيضنشاطهاإيقاففىبرغبتهاعمالهاالمصانعمن

فىمصرعمالنقاباتمؤتمروتدخل،منهمكبيرعددعلىالقبضفألقت، بالعنفالحكومةواجهتهاالعمالجانبمناضطرابات
طالقإمنأكثرتفعللمالحكومةولكن، لمشكلةلحللىإالوصولأجلمناالجتماعيةالشئونوزارةمعمفاوضاتفأجرى، األمر
وعدم، بهيعملالذىالمصنعونظامالقانونطاعةإبمنهمكلعلىكتابىتعهدأخذمقابلالعمالمناعتقلتهمقدكانتمنسراح

.170القانونطائلةتحتللوقوعتعرضوإالنوعهكانمهماضرابإأىفىاالشتراك

المساسعدممعشرطأوقيدبدونأعمالهملىإبالعودةلهمسمحإذاإالالعملعنوامتنعوا، الحكومةلقراريذعنوالمالعمالولكن
أسرهموعانت، البطالةوطحنتهم، التفاتايعرهملمأحدافإن،سوءااألمرزيادةإلىالعمالجانبمنالموقفهذاوأدى، بأجورهم

.الكثيرذلكجراءمن

).3ملحق/ انظر. (25/4/1946فىرسميةوضواحيها، رسالةبالقاهرةالزجاجصناعةعمالنقابةرئيسإلىكاظمحسينمن167
.160، العددالشبابرابطة، مجلةتوقيعبدون" مصرفىالعمالكفاحمنصفحة "بعنوانمقال168
.18/5/1946، 6دورية، رقمغيرالمؤتمر، نشرة169
.8/6/1946المصرى، الوفد170
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حلإيجادضرورةلىإتدعوالخيمةشبراعمالجانبفىاليساريةالصحففوقفت، المشكلةهذهإزاءالصحفموقفوتباين
يستجيبونبأنهماتهمتهمالعمالعلىحملةالمسلميناإلخوانجريدةوشنتالصحفتلكمقدمةفى"المصرىالوفد"وكان، لمشكلتهم

171.الشيوعيينلتوجيهبالخضوعالعمالاتهاملىإبهذاتشيروكانت"،الفوضوىالهدم"هدفهموأن، الهدامةالمبادئلذوى

"النزهةشركة"مصانعقامتفقد،الخيمةشبراعمالإخوانهمظروفمنبأفضلسكندريةإلباالنسيجعمالظروفتكنولم
القبضبإلقاءالحكومةوقامت،ذلكعلىاحتجاجاالعمالفأضربالعمالمنكبيرةأعدادبتوفيراألخرىالنسيجمصانعوبعض

عنواإلفراجمشكلتهمفىالنظريطلبونالعملمكتبلىإالعمالمنوفدذهبوحين، الطعامعنبعضهموأضرب،منهمعددعلى
تصرفاتعلىفيهاحتجتبيانا"اإلسكندريةعماللنقاباتالمتحدةالجبهة"فأصدرتالتفاتا،أحديعرهملمزمالئهممنالمسجونين
.172مشكلتهمتحللمإذاالعاماإلضراببإعالنوهددت، المفصولينالعمالمشكلةبحلوطالبت، األعمالأصحاب

مايو10فىالوزراءرئيسلىإمصرعمالنقاباتمؤتمررفعهاالتىالمذكرةحولهدارتالذىالمحورهىالظروفهذهوكانت
العالمىبالعيداالحتفالومنع،مايوأولفىعقدالذىالجتماعلمصادرةمنالحكومةعليهأقدمتماعلىباالحتجاجافتتحتوالتى
المطالبهذهإلجابةشهرمدةوحددت،النقاباتجميعتمثلالتىالهيئةباعتبارهالمؤتمربهاينادىالتىالمطالبوعرضت، للعمال

عنوعسكرياواقتصادياسياسياالتامالجالءتحقيقوهوسياسياالمطالبهذهأولوكان.تتحققلمإذاالعاماإلضراببعدهايعلن
وماأحوالهملتحسينالعمالجميععلىالحكومةعمالكادربتطبيقفطالبوا، يةاقتصادفكانتاألخرىالمطالبأما، فوراالنيلوادى

واستيالء،إغالقهامنالمصانعأصحاببمنعالبطالةومكافحة،االقتصاديةاألزمةفتحلالشرائيةقدرتهمزيادةمنذلكعلىيترتب
تقومأنالحكومةوعلى، والبريطانىاألمريكىالجيشلورشالحكومةوشراء،أبوابهإغالقيحاولمصنعكلعلىالحكومة
،والوطنىالنقابىنشاطهمبسببعليهمقبضالذين173النقابيينالقادةعنفراجإلباوطالبوا، البطالةضدالتأمينقانونبإصدار
األولواعتبار، باألجورالمساسعدممعاألسبوعفىساعةأربعينعنيزيدالبماالمصريينالعماللجميعالعملساعاتوتحديد

.174األجرمدفوعةبأجازةالمصريينالعماللجميععاماعيداعامكلمنمايومن

يحثهاالنقاباتلىإالرسائلالمؤتمرفأنفذالمؤتمربزعماءباالتصالتهتمأو، ساكناالحكومةتحركأندونأيامعشرةمرتولكن
الصحفإحدىلىإالبرقيةنصيُرسلوأن، معهتضامنهاعالنإوالمؤتمرمطالبلتأييدالوزراءرئيسلىإبرقياتإرسالعلى

كانواسواءالعمالعلىوتوزيعهالوزراءرئيسلىإالمؤتمرمذكرةنصبطبعنقابةكلوتقوم، مايو25صبيحةفىاليومية
.175مشتركينغيرأوفيهامشتركين

)يونيومن5(أيامبأربعةالعاماإلضرابتنفيذموعدوقبل.واضحةتبدوالحركةخطورةوبدأت، الحكومةعلىالبرقياتانهالت
حولمعهوالتفاهميةالجتماعاالشئونوزيرلمقابلةالمؤتمرأعضاءمنمندوبينإيفادوطلب،صدقىرجالأحدبالمؤتمراتصل

اتحادعلىاألمربعرضالوزيريقومأنعلىضرابإلاموعدتأجيلعلىالطرفاناتفقبالوزيرالمندوبونالتقىوحين، مطالبهم
التنفيذيةاللجنةقررتثمومن، المطالبهذهعلىالموافقةرفضالصناعاتاتحادولكن، المطالبتحقيقفىللنظرالصناعات

برقياتوانهالت.يونيومن20يومقبلالمطالبتحققلمإذاالعامضرابإلالتنفيذ1946عاميونيومن25يومتحديدللمؤتمر
.176المؤتمرمطالبلتأييدجديدمنالحكومةعلىالنقابات

تتوقفحين-العامالرأىفىالتأثيرركيزةهمالنقلعمالكانفلما،العمالوحدةشقإسفيناتدقأنالحكومةواستطاعت
ومن، المظلومةالفئةتلكمطالبإلجابةالحكومةعلىالعامالرأىفيضغط-الناسمصالحوتتعطلاإلضرابقيامعندالمواصالت

فىاجتماعوعقد-بأخرىأوبوسيلة-بالقاهرةالنقلعمالنقاباتمنمندوبينالحكومةجمعتفقد. مؤكدااإلضرابنجاحيكونثم
العمالمنعلياوزاريةلجنةتشكيليتمأنعلىاإلضرابقرارتنفيذبعدمالتزامهمالنقلعمالفيهقرراالجتماعيةالشئونوزارة

.يوليومن9فىلهااجتماعأولاللجنةوعقدت، والنوابالشيوخلمجلسوممثلينالحكومةعنومندوبيناألعمالوأصحاب

ليلةوفى، اإلضرابتنفيذيتمولم، قرارهعلىاإلضرابنجاحفىالمؤثرةالقوةبخروجمصرعمالنقاباتمؤتمريدفىوأسقط
التىالعارمةاالعتقاالتموجةضمنالنقابيينمنالبارزينوعلى، زعمائهعلىالقبضألقىفقد،نحبهالمؤتمرقضىيوليومن11

بعضعلىالليلةتلكفىقبضوقد، بيفن – صدقىمعاهدةمشروعلمعارضةارتفعتالتىاألصواتعلىصدقىحكومةبهاقضت
حركةفكانت، للشيوعيةوالترويجالحكمنظامقلبعلىالعملتهمةالجميعلىإووجهت، الجامعةوطلبةوالصحفيينالكتاب

.مصرعمالنقاباتلمؤتمرضمنياحالهذهاالعتقاالت

األهليةوالمؤسساتالشركاتعمالجمعمحدودنطاقعلىالبدايةفىنشأقدأنهمصرعمالنقاباتلمؤتمردراستنامنيتضح
الحكومةعلىالعمالمطالبفرضعلىقدرةمنالنقاباتالتحادماأمورهعلىالقائمونأدركأنلبثماثم، ىاقتصادلغرض

ذلكالتحامفكاناالتجاههذاتقويةعلىالظروفوساعدت، للنقابات) عاماتحاد (إلقامةالعدةيعدونفشرعوا، األعمالوأصحاب

.20/6/1946، المسلميناإلخوان171
.21/6/1946المصرى، الوفد172
الحضبتهمةعليهمقبض، وقدالشيوعيينالنقابيينمن، وجميعهمعثمانسعدالعسكرى، طه، محمودالمدرّكيوسفمحمد: همثالثةكانوا173

.الرأسماليةكراهيةعلى
.18/5/1946، 6دورية، رقمغيرالمؤتمر، نشرة174
).4ملحق/ ، (انظر21/5/1946التجارية، فىالمحالتومستخدمىعمالنقابةرئيسإلىكاظمحسينمن175
.1/5/1947، 160، العددالشبابرابطةمجلة176
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النقاباتالتحادالتأسيسىالمؤتمرخاللمنالخارجفىالنقابيةبالتشكيالتواحتكاكه، الجالءأجلمنالوطنىبالعملالنقابىالتنظيم
 .مصرفىالعمالنقاباتشملتجمعجبهةشكلفىالمتكاملةالعماليةالشخصيةإبرازعلىبالقدرةحساسإلابخلقكفيال، العالمى

محاولةلىإاتجهالذىالشيوعيةالمنظماتبنشاطالفترةتلكعمرتفقد، المؤتمرينمنكلقيادةفىاألسدنصيبللشيوعيينوكان
،توجيههاثمومن، فيهاالقيادةمراكزلىإالوصولالشيوعيينالعمالمحاولةإحداهما؛، بوسيلتينالعمالنقاباتعلىالسيطرة

.لتوجيههاإخضاعهمثمومن، الشيوعيةالمنظماتلىإالنقاباتقادةجذبمحاولةوثانيتهما؛

الئحةوفى،األهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمرعنصدرتالتىالبياناتفىواضحاالشيوعيينالمنظمينأثرويبدو
جيش، العالمىالعمالجيشمنكفرقةسيكافحالمؤتمرأنعلىمقدمتهفىنصالذى، مصرعمالنقاباتلمؤتمراألساسىالنظام

.177"اتحدوامصرعماليا"شعارالمؤتمررفعكما، والحريةوالعدلالسالم

لىإاتالجتماعامصادرةفمن، بضراوةلهالحكومةمحاربةفىالسببكانالمؤتمرقيادةفىالشيوعيينمنكبيرةنسبةوجودولعل
.ليهإالمنضمةالنقاباتورؤساءالقادةاعتقال

عاتقعلىتقعمابقدر، ومنظميهقادتهعاتقعلىتقع، المهدفىيزالالوهو، مصرعمالنقاباتمؤتمروأدمسئوليةولكن
فلم، حينئذيةالقتصادااألوضاعلحقيقةالفهموعدم، السياسىالنضجعدمعلىتدلبصورةمطالبهفىالمؤتمراشتطفقد، الحكومة

كما، شهرمدةفى"وعسكريايااقتصادوسياسياالنيلوادىعنالتامالجالء"بتحقيق) 1946عامفى (الحكومةتقومأنمعقواليكن
تعانىكانتالذىالوقتفى-المؤتمربهاتقدمالتى-يةالقتصاداالمطالببتحقيقالمصريةسماليةأالرتسلمأنالممكنمنيكنلم

زالتأنبعداألجنبيةالمنافسةأمامالصناعاتمنالكثيروتداعى، المحليةالسوقفىالشرائيةالقدرةضعفبسببشديدةأزمةفيه
قاضيةضربةلتوجيه178–قصدبدونأوبقصد – الحكومةأمامالطريقالمؤتمرأمورعلىالقائمونمهدوبذلك.الحربظروف

 .المؤتمرلىإ

المصرىبالقطرالعماللنقاباتالعاملالتحادالتحضيريةاللجنة
وبارتفاع، البطالةمشكلةبتفاقمتذمرهمزادالذينالعماللىإوجهتإرهابيةموجة"مصرعمالنقاباتمؤتمر "علىالقضاءأعقب

.العمالفيهاتردىالتىالسيئةللحالةحلجادبإيللمطالبةتنشأمحاولةكلالحكومةوضربت، جنونياارتفاعااألسعار

إجابةمنيئسواوحين، جدوىدونبالقصيرةليستفترةبهايطالبونظلواالشركةقِِبَلمطالبالقاهرةمياهشركةلعمالوكان
التحريضتهمةالنقابةإدارةمجلسلىإالشركةإدارةوجهتو،األمرفىالسلطات، فتدخلتالعملعناإلضرابأعلنوامطالبهم

إدارةمجلسألعضاءالقضاءتبرئةرغمبو، للعملالعودةعلىأزواجهنإلرغامالعمالزوجاتعلىالقبضوألقىاإلضرابعلى
بفصلالقاهرةأتوبيسشركةقامتكما، النقاباتنووقانالقضاءلحكممخالفةمنذلكفىماعلىفصلهمالشركةقررتفقد، النقابة
الميكانيكىالنسيجلعمالالعامةالنقابةالحكومةوحلت، العمالباقىإلرهابالنقابةوسكرتيررئيسبينهممنعامالسبعينحوالى
والقاهرةوالفيومببورسعيدالنقابيينبعضقاموحين، العمالوتشريدالمصانعإغالقضدالموجهنشاطهابسببالخيمةبشبرا

الجمعياتاتاجتماعصادرتكما، اتهماجتماعالحكومةصادرت، النقاباتقانونألحكاموفقامهنيةاتحاداتتكوينبمحاولة
.179القوميةالمطالبفىللتشاور) 1947 (عامالقاهرةنقاباتليهإدعتاجتماععقدومنعت، للنقاباتالعمومية

العالميةالحربأعقابفىحدثمانحوعلىالعمالنقاباتتجمع- األربعينياتأواخرفى- جبهةإقامةتعذرتالظروفهذهوإزاء
،أعضاؤهابهايعملالتىالشركةمعصراعفىنقابةكلفدخلت، المؤسسةنقابةحولالحقبةتلكفىالعمالىالنشاطوتبلور، الثانية
بتوجيهلهاتسمحالقوةمندرجةعلىكانتالتىالنقاباتعدافيما، بالذاتمكاسبتحقيقلىإتصلأنالنادرمنكانولكن

بينمنالتراملعمالكادرانتزاعفى-باإلضرابالتهديدتحت- نجحواالذينالقاهرةترامكعمال، الشركةبمصالحتضرضربة
نفسفىالشركةمعمشتركعملعقدإبراممنتمكنواالذينباإلسكندريةاألهليةالغزلشركةوعمال، 1949عامالشركةراثنب

.الفترة

لتحقيقالبعضبعضهاالنقاباتبيناتصاالتفجرتشملهايجمع) اتحاد(تكوينلمحاولةتتحركالنقاباتبدأت1950عاموبحلول
الدعوةبغرضكتيباالنقابيينالمنظمينهؤالءمناثنانوأصدر، الناحيةهذهفىبارزدورالشيوعيينللنقابيينوكان، الغايةهذه

،تحقيقهأجلمنوالعملالبرنامجبذلكالتمسكلىإالنقاباتالكاتبانمحدد، ودعابرنامجحولواحدةنقابيةحركةفىالنقاباتلتوحيد
.180النقاباتبيناالتصالوتقوية

تشكلتالتى" المصرىبالقطرالعماللنقاباتالعاملالتحادالتحضيريةاللجنة "لبرنامجأساساالكتيبتضمنهالذىالبرنامجوأصبح
عمالنقاباتمؤتمر"حجرفىتربواالذينالنقابيينمنجديدةعناصرودخلتهاالبارزينالنقاباتقادةمن1952-1951عامفى

.4صمصر، عمالنقاباتلمؤتمراألساسىالنظامالئحةمشروع177
اتهامإلىيذهب) للنقاباتالعالمىلالتحادالتأسيسىالمؤتمرفىمصرعمالمندوبىأحد (المدرّكيوسفمحمدجعلإلىالموقفهذاأدى178

ليتيحواتحقيقهايمكنالأنهتمامايعلمونوهمالمطالبتلكالمؤتمر، فقدمواعلىللقضاءالحكومةمعبالتواطؤمصرعمالنقاباتمؤتمرزعماء
).2/1/1965فىشخصيةمقابلة.(البالدفىقويةعماليةجبهةوجوديحققكادأنبعدالمؤتمرعلىالقضاءفرصةللحكومة

.39، 38عمارة، صمذكرات179
.22مصر، صفىالعمالإلى، النصيحةفتحىومحمدمصطفىيس180
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البطالةضدللتأمينقانونوسن، لألجورأدنىحدبوضعالمطالبةحوليدورالبرنامجهذاوكان"، األهليةوالمؤسساتالشركات
بحقواالعتراف، العمالفصلفىاألعمالأربابسلطةتقييدأساسعلىالفردىالعملعقدقانونوتعديل، والعجزوالشيخوخة

وستيومياساعاتثمانىتتجاوزالبحيثالعملساعاتوتخفيض، استقالتهحالةفىعملهمدةعنمكافأةعلىالحصولفىالعامل
مشروعاتوضعفىاالشتراكحقالنقاباتومنحالجنسينبيناألجورفىوالمساواة، الخطيرةالشاقةلألعمالبالنسبةساعات
عاماتحادقامةإفىالعمالبحقاالعترافمشروعا، وأخيراحقاباعتبارهالعاماإلضراببحقواالعتراف، إصدارهاقبلالقوانين
.181مصالحهمعنويدافعالنقاباتشمليجمع

أكثرليهاإفانضم، أعمالهافىةهماسموالليهاإلالنضمامالنقاباتمنعددأكبرلىإالدعوةتوجيهعلىالتحضيريةاللجنةدأبتوقد
اللجنةوقامت، المتفاقمةيةالقتصادامشاكلهملحلبالنسبةالعاماالتحادقيامهميةألالعمالدراكإعلىدليالهذاوكان، نقابةمائةمن
لىإعنهامندوبيناللجنةأوفدتكمااللجنة،أعمالفىاالشتراكإلىفيهاودعتهمالعمالإلىوجهتهاالبياناتمنعددصدارإب

.السودانفىالعماللنقاباتالعاماالتحادمؤتمرلىإو، للنقاباتالعالمىاالتحاد

على-أولىكخطوة-الرأىواستقر، القطرأنحاءمختلفمنليهاإالمنضمةالنقاباتأغلبفيهااشتركجلساتعدةاللجنةوعقدت
سكرتاريةكانتيثح(القاهرةترامعمالنقابةبمقريعقدعاممؤتمرلحضورمصرفىالعمالنقاباتجميعلىإالدعوةتوجيه

لىإالدعوةوجهتكما، إتباعهاالواجبالخطواتوتحديدالنظروجهاتلتبادل1952ينايرمن27األحدمساءفى) المؤتمر
إعالنلىإمتجهةالنيةوكانت، المؤتمرهذالحضورمندوبينإليفادبالسودانالعماللنقاباتالعامواالتحاد، للنقاباتالعالمىاالتحاد
".المصرىبالقطرالعماللنقاباتالعاماالتحاد "تأسيس

األحكاموأعلنت،1952عامينايرمن26السبتصباحفىالقاهرةحريقشبفقد، الحسبانفىيكنلمماتخبئاألحداثوكانت
اللجنةوقادةالنقاباتزعماءمعظمعلىالقبضألقتالسلطاتأنوخاصة، المؤتمرعقدالمتعذرمنكانوبذلك، العرفية

لىإوجهتهبيانانفسهاليوممساءفىأصدرتفقد، القاهرةحريقفيهتستنكربياناتصدرهيئةأولاللجنةوكانت، التحضيرية
إجالءلىإسبيلال "وأنهاالستعمارإالتخدمالوالشغبالتخريبأعمالأنفيهذكرت،"خاصةوالعمالعامةالمصرىالشعب"

."الصفوفوبتوحيدهدافألاوالمحددالمنظماإليجابىبالكفاحإالاالستعمار

،لالتحاداألساسىالنظامالئحةووضعت"، المصريةالعمالنقاباتالتحادالتأسيسيةاللجنة" اسمتحتاللجنةتشكيلأعيدمايووفى
وأصحابالنقاباتبينالعالقاتتحسينعلىوالعمل، مشتركةأوكانتفرديةالنقابيةالمصالحعنبالدفاعأغراضهفحددت

العماليةالحركةبينالعالقاتوتنظيم، ىالقتصادواوالثقافىالتنظيمىمستواهاورفع، النقاباتبينالروابطوتدعيم، عمالألا
.182الدوليةالعماليةوالحركةالمصرية

منهاوطلبالمصريةبالمفوضيةببروكسلللنقاباتالعالمىاالتحادواتصل، بجنيفالدولىالعملبمؤتمراالتحادموضوعونوقش
.183الدوليةالمحافلفىطيبأثرمنلتأليفهلما، للعمالمصرىاتحادتأليفعلىللعملالمصريةبالحكومةاالتصال

المؤتمرلعقدوتحدد، تأسيسهإعالنثماالتحادنظامبشأنالنظروجهاتوتبادلالالئحةلبحثالعمالنقاباتمنمؤتمرعقدوتقرر
غيرالداخليةحوالألاوكانت، ونصفشهرمنأكثرالثورةقيامعلىمضىقديكنولم1952184عامسبتمبرمن16,15,14أيام

.األمنعلىالمحافظةلدواعىالمؤتمربعقدالسماحالسلطاتفرفضت، مستقرة

جديدةصفحةلتفتح، مصرفىالنقاباتتاريخمنصفحةطويت، المصريةالعماللنقاباتالعاملالتحادالتأسيسيةاللجنةوبانفضاض
.البحثهذانطاقعنتخرج

علىالسياسيةوالهيئاتاألحزابسيطرةمنالنقاباتتخلصهوالثانيةالعالميةالحربأعقابفىالنقابىالنشاطيميزماأبرزإن
أنفسهمالعمالمنعناصروالتوجيهللقيادةفتصدتبأمورهاالنقابيةالحركةباستقاللتمتازالمرحلةتلككانتفقد، وتوجيههاقياداتها

ظاهرةوثمة، العماللنقابات) عاماتحاد (تأسيسأجلمنبالنضالامتازتكما، المستوياتجميععلىالنقابىبالعملتمرسواممن
عامفىحدثعماتختلفبصورة-أحيانا-النجاحمنكبيربقدرالنقاباتتوجيهمحاولةلىإالشيوعيةالعناصرعودةهىثالثة

فى- الشيوعيةالمنظماتكانت، المثقفينمنقادةطريقعنالنقاباتبتوجيهيقومالمصرىالشيوعىالحزبكانفبينما، 1924
الميكانيكىللنسيجالعامةالنقابةومثلت، النقاباتتوجيهعبءأعضائهامنالنقابيونيحملأنعلىتحرص-الثانيةالحربأعقاب
.النشاطهذابؤرةالخيمةبشبرا

مسئوليةنفسهالقانونعاتقعلىتقعنهإف، المرحلةتلكفىفريداحدثا، 1942عامفىبالنقاباتاالعترافقانونصدوركانوإذا
المهنةنقاباتتجمعالتىالمهنيةاالتحاداتوابتدعللنقاباتعاماتحادتأسيسحرمفقد، الفترةتلكفىالنقابيةالحركةأوصالتمزيق
فىيضمالمشتركالنقلاتحاديكنفلم، المهنةنقاباتكليجمعواسعاتحادتحقيقيستطعلماالتحاداتمنالنوعهذا، وحتىالواحدة

.14، صالسابقالمصدر181
.3المصرية، صللنقاباتالعاملالتحاداألساسىالنظامالئحة182
.9/6/1952، األهرام183
.25/8/1952المصرى، 184
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144بلغالنقلعمالبالخاصةالنقاباتعددأنحينفىبالقاهرةجميعاكانتنقاباتثمانىمنأكثر- المثالسبيلعلى-1951عام
.185السنةنفسفىنقابة

.9/6/1952، األهرام185
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العماليةالتشريعاتسبيلفىالنضال - الرابعالفصل

النقاباتبتأسيسوجودهاوحققت، العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرنأواخرفىالمصريةالعاملةالطبقةظهرتكيفرأينا
العملشئونفىالتدخلعنبمنأىوقفتالحكومةولكن.وشروطهالعملظروفبتحسينللمطالبةالنقاباتتلكوبتحرك، العمالية

العمالجانبمنتتمكانتالحقبةتلكفىوقعتالتىاإلضراباتأكثرأنأولهما:سببينلىإراجعاكانالموقفهذاولعل، وعالقاته
فىالفعالالتدخلتملكتكنلمكما، العمالهؤالءعلىالقضائيةالواليةتملكالمصريةالحكومةتكنولم، بقيادتهمأواألجانب
العمالأما، الشغبعنمنهمالمسئولينومحاكمةالعمالمطالبفىالتحقيقيتولونكانواالذيندولهمقناصلمعباالتفاقإالشئونهم

كرومررأسهاوعلىاالحتاللسلطاتأنوثانيهما، ووسائلهبمعرفتهذلكيتولىفالبوليسالحكومةعندهيناأمرهمفكانالمصريون
جانبمنفيهاالتدخلمنالحدوبضرورةالعملبعالقاتيتصلفيمايةالقتصاداالحريةبمفاهيم-مابصورة -التزامهاتعلنكانت

جورمنالعمالوتحمىالعملعالقاتتنظمتشريعاتإصدارضدالحكومةلموقفساتراإالالسياسةهذهتكنولم، الحكومة
186. البالدفىالمستثمرةاألجنبيةاألموالرؤوسعلىعبئاالتشريعاتصدورفىتجدكانتولعلها، األعمالأصحاب

المقلقةبالمحالالخاص1904لسنة13رقمالقانونإصدارهوبمصرالعملشئونلتنظيمالحكومةبهقامتجدىعملأولوكان
المنسوجاتومصانعالقطنمحالجفىاألحداثبتشغيلالخاص1909لسنة14رقمالقانونثم، والخطرةبالصحةوالضارةللراحة

بتنظيمالحرببعدنشاطهالمزاولةعادتالتىالنقاباتوقامت، األولىالعالميةالحرببعدالعملمشاكلتفاقمتوحين.187والدخان
فىالتوفيقلجنةبتشكيلالحكومةقامت، الغايةهذهلتحقيقمتفرقةأماكنفىاإلضراباتوقيام، العملأحوالبتحسينالمطالبةحركة

ليهاإوعهد،جرانفيلالسيريدعىكبيرإنجليزىموظفبرياسةالموظفينكبارمنأعضاءخمسةمن1919عامأغسطسمن18
،النزاعمكانفىجلساتهاتعقداللجنةوكانت، البالدأنحاءشتىفىاألعمالوأصحابالعمالبينتنشأالتىالمنازعاتبتسوية
188.ينالمتنازعالطرفيناتفاقنتيجةقراراتهاوتصدر

وعجزت، القطرمدناإلضراباتوعمت، لهاالمنظمالتشريعغيابنتيجةالعشرينياتمطلعفىالعملمشاكلتعقدتماوسرعان
أفرادهانشاطيكنولم، لهامقرااصمةعالمناتخذتألنهاعليهاعرضتالتىالمشاكللمعظمحللىإالوصولعنالتوفيقلجنة
احتجاجمظاهرةونظموا-رأيناكما-المصانعفاحتلوا"المباشرالعمل"لىإالعمالوتحول، أمامهاتراكمتالتىالمشاكللبحثكافيا
مايوأولفىفتقرر،التوفيقلجانعددبزيادةتوتراازدادالذىللموقفحلإيجادلىإالحكومةوعمدت،اللجنةأعضاءدورأمام
،النزاعلطرفىوممثلينالقضاةوأحدالعامةللنيابةممثلوعضويةالمحافظينأوالمديرينبرياسةقليميةإلجانتشكيل1924عام
.189الحاضرينراءآبإجماعقراراتهاتصدرأنعلى

دونتنقضهعادتثمحكمهاعلىالشركاتنزلتماوكثيرا، ألحدملزمةتكنلمقراراتهاألن،فائدةذاتتكنلماللجانهذهولكن
جعلمما، بالنقاباتقانونىاعترافوجودلعدمعمالهمنقاباتبممثلىاالعترافرفضوااألعمالأصحابأنكما، رقيبأوحسيب
أنالسلطاتوخشيت.األعمالبأصحابعالقاتهموينظمأحوالهمويحسن، بنقاباتهميعترفتشريعبسنالحكومةيطالبونالعمال
الشأنبهذامذكرةالوزراءمجلسعلىالداخليةوزارةفعرضت- 1924عامفىحدثكما -يدهامنالزمامإفالتلىإاألمريؤدى

وسائلمنالصددهذافىاتخاذهيمكنبمااالقتراحاتوتقديمالبالدفىوالعمالالعملنظامبحثليهاإيعهدلجنةتشكيلفيهااقترحت
باشارضاالرحمنعبدالحقانيةوزارةوكيللىإوعهد، 1927يوليو2فىاالقتراحهذاعلىالوزراءمجلسووافق.تشريعية
الموظفينوبعض، علمأبوصبرىومحمد، ثابتمحجوبالدكتورهماالبرلمانأعضاءمنثنينإمنتكونتالتىاللجنةبرياسة
.العملبنظامعالقةلوظائفهمالذين

عداماعامةجلسة35)عملهاانتهاءتاريخ(1929عاممارسأوائلحتىوعقدت، 1927عامأكتوبرفىأعمالهااللجنةبدأت
العماللوقايةالعامةالصحيةاالحتياطات:موضوعاتفيهاوتناولتالفرعيةاللجانوضعتهاالتى190والتقاريرالتحضيريةالجلسات

عاملىإ1919عاممنالتوفيقلجانأعمالواقعمنمصرفىالعمالومشاكل، اإلجباريةوالراحةالعملوساعات، اإلصاباتمن
ومجموعةبالعملالمتعلقةالمنازعاتوتسويةالمنزلىوالعمل، العمالونقاباتواألحداثالنساءبتشغيلالمتعلقةوالمسائل،1927

.العمللتشريعاألساسيةالقواعد

علىطالعإلبايقرنلمماكافيايكونلنالسياسىالقتصادواوالقانونالتشريعفىالنظريةالدراساتعلىاالقتصارأناللجنةورأت
هذهعلىاألعضاءبمالحظاتمذكراتودونت، والمصانعالشركاتبعضبزيارةاللجنةفقامت، الطبيعةعلىوالعمالالعملأحوال

ذوىبعصبرأىتستأنسأنضاأياللجنةورأت، ليهمإاللجنةوجهتهاالتىاألسئلةعلىالشركاتمديروأجابوبما، الزيارات
نقاباتاقتراحاتوكذلك، واقتراحاتهموطلباتهمالعمالشكاوىمنليهاإقدممافبحثت، والعمالاألعمالأصحابمنالشأن

.1965، نوفمبر11العددمصر، الطليعة، فىالنقابيةالحركة، فجرالدينعزأمين186
.48، صوالعمالالعمل، مشاكلحبيبالسالمعبدسعد187
.406، صالعملتشريع، تطورالغطريفىإبراهيم188
.406، صالسابقالمصدر189
.أثرعلىلهانعثرلمولكنالعملبوزارةالتقاريرهذهعلىاإلطالعحاولنا190
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الكبرىالشركاتبعضقدمتهاالتىاآلراءاللجنةبحثتكما، وغيرهماواإلسكندريةبالقاهرةالمختلفةاألهليةالمستخدمينوجمعيات
القوانينمجموعاتعلىمنهوحصلتبجنيفالدولىالعملبمكتباللجنةواتصلت، المصرىبالقطرالصناعاتوجمعية

191. الدولجميعفىوالعمالبالعملالخاصةوالمعاهدات

استبعادعلىفنصالقانونتطبيقحدودمنهاألولالفصلوتناول،1929عاممارسفىالعملتشريعمشروعاللجنةقدمتوأخيرا
منصوصغيرعملبأىالعامللزامإعدمعلىفيهفنص،العملبعقودالثانىالفصلواختص، القانوندائرةمنالزراعةعمال
منجزءعلىالعاملحصولاشتراطوحرم، وحالتهودرجتهوكفايتهقوتهمعيتفقالبعمللزامهإيجوزالنهأو، العقدفىعليه

علىفنصوالعمالاألعمالأصحابالتزاماتالثالثالفصلوتناول.معينةمحالأومخازنمناستهالكيةبضائعصورةفىاألجر
،المهنيةاألمراضمنالوقائيةجراءاتإلاواتخاذ، اإلصاباتوقوعلمنعوالفنيةالصحيةللشروطالعملصاحبتباعإضرورة

أما.عامل300عنعددهمزادذاإللعمالمجانيةطبيةخدماتوتقديم، والصحةالراحةشروطفيهاتتوافرلعماللمساكنيجادإو
العامليمنحأنعلىيومياساعاتتسعبالفعلىللعملمدةأقصىفحدد، العمللساعاتخصصفقدالمشروعمنالرابعالفصل
،والنساءاألحداثبتشغيلالخاصةلألحكامالخامسالفصلوعرض.ذلكمنأكثرالعملفىبقاءهاألمراستدعىإذاإضافياأجرا
عدمعلىالمشروعنصكما، يومياساعاتبثمانعملهساعاتوحدد، عاماعشرباثنىبالعملااللتحاقعندالحدثسنفحدد

الحصولفىالعاملةالمرأةبحقواعترف، ليالتشغيلهموحرم،بالصحةالضارةأوالخطرةاألعمالفىواألحداثالنساءتشغيل
إلرضاعالظهربعدومثلهاالصباحفىساعةنصفلمدةاستثنائيةراحةوعلىأسابيعثالثةلمدةأجربنصفوضعجازةإعلى

علىفنص،المشتركةالعملواتفاقاتالنقاباتعلىذلكبعدوعرج، لتحكيمواالتوفيقلجانلىإالمشروعانتقلثم، األطفال
الناشئةوالدعاوىالحقوقومباشرةالمشتركةالعملاتفاقاتإبرامفىالنقابات، وبحقاألعمالوأصحابلاالعمبنقاباتاالعتراف

عنالكالمفصلثم، العملعنالناشئةواألمراضالعملبإصاباتالخاصةاألحكامذلكبعدالمشروعوتناول، بهاالمتعلقةأوعنها
النقاباتعقودوتسجيلالقانونتنفيذمراقبةاألساسىعملهيكونأنعلىالداخليةوزيرمنبقرارتشكيلهعلىفنصالعملمكتب

.192المصانععلىوالتفتيش

منالعاملتحمىأحكامعلىاشتمالهعدمرغمب،المرحلةتلكلظروفبالنسبةتقدميامشروعارضاالرحمنعبدمشروعكانلقد
سنويةأجازةفىالعاملبحقاالعترافمنخلوهبرغم، والعجزأوالشيخوخةبسببتقاعدهحالةفىمستقبلهوتؤمنالتعسفىالفصل

وضرورةبالنقاباتالقانونىاالعترافضرورةاعتبارهفىوضعولكنه، األسبوعيةالراحاتلىإيشرلموكذلك، األجرمدفوعة
تابعاالعملمكتبيكونأناقترححينالخطأفىتردىقدكانوإن،والعمالالعملمسائلبمراقبةتختصحكوميةهيئةقامةإ

.للقانونالخضوعدائرةمنالزراعةعمالأخرجوحين، الداخليةلوزارة

،العملمكتببإنشاءالخاصباالقتراحإالتأخذولم،ثغراتمنفيهماعلىالمقترحالقانونمشروعأهملتالحكومةولكن
اختصاصاتالقراروحدد، الداخليةبوزارةالعاماألمنعمومبإدارةوألحق،بإنشائهوزارياقرارا1930عامنوفمبرفىفأصدرت
193ىيلفيماالمكتب

الملحقوالجدول1904عامأغسطس29فىالداخليةوزيرقراربهاالصادروالالئحة1904لسنة13رقمالقانونتنفيذ1.
.والخطيرةبالصحةضارةلواللراحةالمقلقةالمحالبشأنبهما

20و1926عامأغسطسمن14و1924عامسبتمبر21فىالصادرةوالقرارات1909لسنة14رقمالقانونتنفيذ2.
ومحالوالسجايرالدخانومصانعوتنظيفهالقطنكبسومحالالقطنمحالجفىاألحداثتشغيلبشأن1927عاممارس
 .والكتانوالقطنالحريرونسجغزل

.الجديدالعملتشريعإصداريقتضيهاالتىالبياناتوتقديماألبحاثعمل3.

.صدورهاعندالجديدةالقوانينبتنفيذالقيام4.

.تنفيذهاعلىواإلشرافالتجارةومحالوالمعاملوالمصانعللورشالداخليةاللوائحمراجعة5.
المحلييناإلدارةبرجالباالتصالسواءلهاحدووضعاألعمالوأصحابالعمالبينتقومالتىالمنازعاتأسبابدرس6.

.التوفيقلجانطريقعنأو
 .صحيحةإدارةإدارتهالىإوالسبلالنقاباتتنظيمدرس7.
ورفعحالهمإصالحإلىيؤدىوماتغذيتهموطرقعائالتهموأحوالومساكنهممعيشتهمووسائلالعمالعاداتدرس8.

.أوالدهموتربيةمستواهم
ورشلهاالتىوالمصالحبالوزاراتواالتصالالعاطلينالعمالعنوالمعلوماتاإلحصاءاتوجمعالبطالةأسبابدرس9.

واألفراداتللشركالممنوحةواالحتكاراتاالمتيازاتتنفيذعلىتشرفأوالعمالأوالصناعتستخدمالتىأومصانعأو
.المستطاعبقدرللعمالأعماللتدبيروذلكالصناعىالتعليمعلىتشرفالتىالمصالحأو

العملومخاطرالتوفيقلجانوقراراتاألعمالوأصحابالعمالبينالمنازعاتعنواإلحصاءاتالمعلوماتجمع10.
.النهارأثناءوفىالليلأثناءفىالعملوساعات،وهبوطهاصعودهاوأسبابواألجور،العملعنالناشئةواإلصابات

تولىواحدعددالمجلةهذهمن، (صدر161-159، صالحقوقكليةمجلةمنخاصمصر، عددفىوالعمالالشنتناوى، العملحسنى191
).جامعيةمجلةليست، فهىحليمعباسالنبيلإخراجهعلىاإلنفاق

.231-211، صالسابقالمصدر192
.2-1، ص1935لعامسنوى، تقريرالعملمكتب193
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،ميزانيتهوضآلة،األعمالتلكمثلعلىتدريبهموعدملهخصصواالذينالموظفينلقلةبالصعابمحفوفةحياةالمكتببدأوقد
بتنفيذيقومأنهذهوالحالةالمنتظرمنيكنفلم، البوليسسلطةوسائلهاأهمبإدارةتربطهالتىالظنلسوءالمثيرةالصلةعنفضال

 .عاتقهعلىألقىالذىالواسعالبرنامج

،المصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحاد-رأيناكما-األحداثمسرحعلىفيهبرزواسعانقابيانشاطا1931- 1930عامشهد
العالمىالنقاباتاتحادمؤتمرفىأصواتهمأصداءوترددت، العمللشئونالمنظمالتشريعبإصدارتطالبالعمالأصواتوارتفعت

خريف(أحوالهموبحثمصرعمالشكوىفىللنظرالدولىاالتحادسكرتيرمصرلىإوحضر1931عاميوليوأواخرفىبمدريد
.194نالمصرييالعمالأحوالبتحسينفيهطالبتقريراوكتب)1931عام

استشاريةبعثةإرسال"1931عامسبتمبرمن30فىبجنيفالدولىالعملمكتبمنصدقىحكومةطلبتالموقفهذاولمواجهة
،195"العملإدارةلتنظيمالوسائلخيرعنالمصريةللحكومةتقريروتقديمكثبعنالبالدفىالصناعةحالةبفحصلتقوملمصر
.Sشيلدزلوفورد.سسكرتيرهيعاونهالدولىالعملمكتبمديرمساعد196H. BUTLERبتلرهارولدإيفادعلىالمكتبفوافق

LAWFORD CHILDSالغرضلهذامصرلىإ.

العملإدارةتنظيمليسمنهامطلوبهوماأنوصولهابعدوعلمت، 1932عامفبرايرمن16فىمصرلىإالبعثةوصلت
،بتنفيذهااإلدارةستقومالتىاإلجراءاتوهى، االجتماعىباإلصالحتتعلقإجراءاتمنالحكومةتنويهفيماالرأىإبداءبل، فحسب
منالمعلوماتمنالكثيروتلقت،مصرفىقضتهاالتىاألربعةاألسابيعخاللورشة20، مصنعا32بزيارةالبعثةقامتولذلك

فىالعمالمعاملةكيفيةعنوافيةبمعلوماتالبعثةأمدتالتىالعمالونقاباتمصروبنكالمصريةالصناعاتواتحادالشركات
كثيراتهتمالوأنها، فعلياتحسيناأعضائهاحالةتحسينفىينحصراألكبرالنقاباتهمأنلبتلراتضحوقد. الصناعاتمختلف
مننقابة25عننائبااإلسكندريةفىالبعثةأمامالعمالزعماءأحدألقاهخطابفىجاءماذلكمثال، العامةيةالجتماعابالفلسفة
شئونتنظمقانونيةأحكامووضعالسكنأجوروتخفيضالتعليممنبنصيباألخذهوالعماليريدهماأنأكدإذ، الثغرنقابات

األجوردفعوإبطالصناعةكللحالةتبعااليوميةالعملساعاتتحديدهوالعماليهمماأنللبعثةطنطاعمالقالكما، استخدامهم
عددكثرةلىإالبعثةأنظارالعمالوجهفقدالمحلةفىأما.للعاطلينعملوإيجاد، متساويةغيرفتراتفىأووسطاءطريقعن

فىالصحيةالشروطمراعاةلعدمنظرااليدوىالنسيجبصناعةيشتغلونالذينالعمالبينالصدريةاألمراضوانتشارالعاطلين
.197العملمحال

أحدهمانشرتقريرينبتلرقدم، الطبيعةعلىوالتجارةالصناعةفىالعمالوأحوالالعمللظروفبدراساتهاالبعثةقامتأنوبعد
البحوثتبينهاكمايةالجتماعامصرحالةفيهتناولوقد، ببوالقاألميريةبالمطبعةوطبعوالفرنسيةواإلنجليزيةالعربيةباللغات

الصناعةحالةمعيتفقبمامصرفىالعمالشئونلتنظيمضرورتهارأىالتىواإلداريةالتشريعيةاإلصالحاتوبيان، بهاقامالتى
لهايلزمبماتزودللعملإدارةإنشاءضرورةتضمن، بنشرهالحكومةتقملمسريافكاناآلخرالتقريرأما، الحقبةتلكفىالمصرية

لتحقيقالالزمينوالسلطةاالستقالللهايضمنمركزاتمنحأنعلى،األكملالوجهعلىبواجباتهاالقياملهاليتسنىموظفينمن
أعمالمنشيئااختصاصهايشملوأالالبوليسمنفرعاالمقترحةاإلدارةتجعلبأالالحكومةونصح. أجلهمنأنشئتالذىالغرض

تكونحتىالسياسيةالتقلباتبللتأثرمعرضةوغيرثابتةيةاجتماعسياسةنهجعلىقادرةتكونوأن، العاماألمنعمومإدارة
 .السواءعلىوالعمالاألعمالأصحابثقةموضع

بسياسةللبدءحانقدالوقتأنمؤداهابنتيجةمصرفىوالعمالالصناعةألحوالدراستهمنبتلرخرجالمنشورالتقريروفى
،الكبرىالصناعيةالدولعليهاتسيرالتىالراقيةبالنظمفورااألخذعدملىإترمىأنينبغى "السياسةهذهولكن، جديدةيةاجتماع
وحتى، تافههالتكاليفتكنمهماألوانهسابقامصرفىيعدالبطالةأوالشيخوخةتأمينأوالصحىللتأميننظاموضعفىفالتفكير

وماالعمالبسالمةالخاصةوالشروطالصحيةالشروطوتنفيذالعملساعاتوتحديدواألحداثالنساءبحمايةالخاصةالمسائلفى
إتقانزادكلماالسبيلهذافىالتدرجيمكنوإنماالغربيةأوروباليهإوصلتمالىإوهلةألولالوصوليمكنفال، ذلكشاكل

وبهذه، الظروفسنحتكلماتدريجياينفذعاممنهجوضعوجبالسبيلهذافىبانتظامالتقدمأريدفإذا. اإلدارةوحسنتالصناعة
أنفسهميجدواأنمنبدالبأعمالهمالقيامعلىالمفتشينتمرينيسهلكما، واحدةدفعةجديدةأعباءالصناعةتحميليجتنبالطريقة

".بآدائهالهمقِبلالمتنوعةواجباتأمام

وأوصى، والنساءاألحداثبتشغيلالخاصةالقوانينعلىالمالحظاتبعضوأبدى، المختلفةالتشريعيةالنواحىالتقريروتناول
القانونتعديلواقترح، التعويضاتقضايافىللنظرخاصةقضائيةدوائروإيجاد، العملإصاباتعنللتعويضقانونسنبضرورة
لىإااللتجاءدون، وسالمتهمالعمالصحةعلىللمحافظةىرقأمستوىوإيجاد، للراحةوالمقلقةبالصحةالمضرةبالمحالالخاص
خبرةعلىللحصولباألقاليماتصالعلىوجعلهماواإلسكندريةالقاهرةمنكلفىللعمالصغيرةبورصةإقامةواقترح، التشريع

االعترافبضرورةوأوصى، لهمعملوإيجادالمستقبلفىالعاطلينالعمالحصرعلىقادرةهيئةلتكوينأساساتصلحكافية
مصلحةرعايةعلىجهودهاتقصرأنالمرجحفمنالقانونحمايةتحتأغراضهامتابعةلهاأتيحلو "ألنهبالنقاباتالقانونى

.الثانىالفصلأنظر194
.1، صسنهالمزمعاالجتماعىبالتشريعتتعلقمقترحاتوبعضمصرفىوالعمالالعملحالةعنبتلر، تقريرهارولد195
فكانشيلدزلوفورد)، أما1917 (البريطانيةالعملوزارةإنشاءفىرئيسيادوراولعب) بريطانيا (ببالدههامةوظائفعدةبتلرهارولدتولى196

).8/11/1931فىالمساء (األدنىالشرقبلدانبشئونخبيرا
.2ص، السابقالمصدر197
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سنوياحساباتهامراجعةمعالماليةشئونهاإدارةحريةللنقاباتتتركبأنونصح، "السياسةعنوتبتعدالعملناحيةمنأعضائها
باشارضاالرحمنعبدلجنةمقترحاتوأيد، حسنةإدارةتدارأموالهمبأنثقةعلىاألعضاءيكونحتىالمحاسبينأحدبمعرفة
يمنحقانونبسنوالمبادرة، العملساعاتتحديدفىللنظرأبحاثبإجراءوطالبيومياساعاتبتسعالعملساعاتبتحديدالخاصة
.التجارةأوبالصناعةمشتغلينكانواسواءاألسبوعفىللراحةيوماالعمال

األجوردفععنمسئوالالعملصاحبيكونأن-العملتشريعوضععند -االعتبارفىيُؤخذأنبتلراقترحالعمللعقودوبالنسبة
،منتظمةمواعيدفىأجرهعلىالعاملحصولضرورةمع، وسيططريقعناألجورتدفعوأال، محلهفىيشتغلشخصلكل

،عينابعضهاأوكلهااألجوردفعوتحريم، الغراماتحصيلةفيهاتستعملالتىوالوجوهالغراماتمنتوقيعهيجوزماوتحديد
،واألهليةالمختلطةللمحاكمممثلينمنالغرضلهذاتشكللجنةطريقعنالخدمةمنفصلهعندالمكافأةفىالعاملحقوإقرار
أنعلى، العملرةبإداالموظفينمنثنينإلىإاألعمالوأصحابالعمالبينتنشبالتىالمنازعاتفىالتوفيقمهمةإيكالواقترح

حُولالطرفانيقتنعلمفإذا، فائدةذاتأوضروريةالمساعدةهذهأنقدرإذاالمحليةالسلطاتمنالمساعدةطلبحقلهمايكون
.الغرضلهذاتقامتحكيمهيئةلىإالموضوع

منموظفينوبعضويةالبارزيناألشخاصأحدبرياسةللعملاستشارىمجلسإنشاءبضرورةتقريرهختامفىبتلروأوصى
الشئونفىللنظراألهليةفيهمتتوافرممنالمستقليناألشخاصوبعضوالعمالاألعمالألصحابوممثلين، المختلفةالمصالح
جعلالضرورىمن "ألنه، بالتقريروردالذىالبرنامجتنفيذسبيلفىأولىخطوةالمجلسهذاتكوينيكونأنعلى. الصناعية

تغييررغمبمستمرةبصفةواحدةسياسةعلىالسيرإلمكاناإلجراءاتمنيلزمماواتخاذ، السياسةعنبمعزلالعمالمسائل
.198 "الحكومات

عنالعملمسائلوبإبعادتدريجياالتشريعاتبإصدارنادىحينالنظربعيدفكان، العمللتشريعالسليمةاألسسبتلروضعلقد
صغيرةورشفىيعملونالعمالمعظمأنبحجةوالشيخوخةالبطالةضدالتأمينمسائلبإهمالهحقهمالعمالبخسولكنه، السياسة

لجنةمشروعغطىوقدالمجانىالعالجعلىالحصولفىالعمالحقلىإيشرلمكما، التأمينأعباءتحملمنأصحابهايتمكنلن
تبعيتهاعنالعمالمسائلفصلضرورةلىإأشاررسمىتقريرأولكانبتلرتقريرولكن، كلهاالنواحىهذهرضاالرحمنعبد

.األعمالوأصحابالعمالثقةالعملمكتبيكسبحتىالعاماألمنإلدارة

،األحداثتشغيلبتنظيمالخاص1933لسنة48رقمالقانونفأصدرتالتقريربهأشارمابعضتنفيذعلىالحكومةوعملت
لبعضالعملساعاتبتحديدالخاص1935لسنة147رقمالقانونثم، النساءتشغيلبتنظيمالخاص1933لسنة80رقموالقانون

بتلرباقتراحالحكومةأخذتكما،199العملإصاباتعنبالتعويضالخاص1936لسنة64رقموالقانون، الخطيرةالصناعات
وحدد، 1938عامديسمبرفىالوزراءمجلسمنصدربقرارالمجلسفأنشئ، األعلىاالستشارىالعملمجلسبإنشاءالخاص

رسمفىالعملمكتبومساعدة، العمالشئونبمعالجةيتعلقفيماوإرشادهاالعملقوانينإعدادفىالحكومةبمعاونةاختصاصه
باشازيورأحمدوعين.والعمالالعملحالةتحسينفىعامبوجهالحكومةمعواالشتراك، بهايقومالتىاألبحاثلمختلفخطة
قناةكشركةمةاالهاألعماللدوائروممثلين، عماالتستخدمالتىالمصالحرؤساءبينمنالمجلسأعضاءواختير،للمجلسرئيسا

التشريعاتصدورعدمبحجةالعمالعنممثلينبالمجلسالحكومةتعينولم، وغيرهاالتراموشركاتالسكروشركةالسويس
مدير- جريفزمستراقترحوقد.،بالمجلسالعمالممثلىانتخابتتولىالتىالهيئاتتحديدبموجبهايمكنوالتىللنقاباتالمنظمة

نظمتمتىالنقاباتتنتخبهمممنبغيرهميستبدلواأنعلىبالمجلسالعماليمثلونمنبتعيينالحكومةتقومأن-العملمكتب
التجارةبوزارةفألحق1935عامفىالعاماألمنإدارةعنالعملمكتبفصلوتحقق200انتخاباتإجراءعلىقادرةوأصبحت

.والصناعة

صدرحين1921عاممنذغامضاالنقاباتمنالحكومةموقفوكان، بالنقاباتالخاصةبتلراقتراحاتلىإالحكومةتستمعولم
شركةأونقابةلىإأجورهممنجزءعنالتنازلوالكتابوالمستخدمينوالخدمةالعمالعلىحذرالذى1921لسنة2رقمالقانون

مبرراتمنرأتهماالقانونهذاصدرفىالحكومةوأوضحت .بمقتضاهتألفتالذىالشكلكانمهماأخرىصناعيةجمعيةأو
عدممنرغمبالأنهوبما، النقاباتتأليففىمراعاتهاالواجباألحكاممنيتضمنتشريعاآلنيوجدالأنهبما "فقالتإصداره

الحالةهذهأنوبما، تقنينأىدائرةعنخارجةنقاباتوكونوااجتمعوااألشخاصبعضأنأخيراحدثفقدالتشريعهذامثلوجود
التنازالأجورهمعنتنازلواقدالجماعاتهذهأعضاءبعضأناألخصعلىتبينقدأنهوبما، التصرفلسوءمدعاةالواقعفى

التدابيراتخاذفىاإلسراعتقتضىوالحالة، العامللنظاممخالفالتنازلهذاأنوبما، ليهاإينتمونالتىالنقابةلمصلحةفيهرجوع
أجرحمايةالقانونهذابإصدارتتعمدلمفالحكومة.." النقاباتعنخاصقانونيصدرأنلىإوذلك،أنفسهمالعماللمصلحةالواقية
يبينقانونأىصدرقديكنلمأنهلىإمستندة، تكوينهاشرعيةفىوالتشكيكالنقاباتعنرضائهاعدملىإتذهببل، فقطالعامل
فىضمناأوصراحةمحرماالنقاباتتأليفيكنولم، مباحفهوالقانونيحرمهلمماكلأنالقاعدةأنمع، النقاباتتأليفأحكام

201ماليتهابإضعافالنقاباتإضعافالقانونبذلكالحكومةأرادتوقد، مايومامصر

.30-9، صالسابقالمصدر198
.26ص، العملتشريع، تطورالغطريفىإبراهيم199
.28، ص1935لعامسنوى، تقريرالعملمكتب200
.43-42مصر، صفىالعمال، نقاباتخالفحسين201
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فىالعمالفئاتبعضحريةمنحدتجديدةموادالعقوباتقانونلىإأضافالذى1923لسنة37رقمالقانونذلكبعدوصدر
شخصكلبحقصراحةفاعترفت، الجمعياتمنجمعيةفىيشتركالأويشتركأنفىالغيرحقوحمت، اإلضرابحقممارسة

بمشروعيةالقضاءاعترفكذلك.بالنقاباتااللتحاقفىالعمالحريةضمنتوبذلك، الجمعياتلىإاالنتماءعدمأواالنتماءفى
للتملكالقانونيةأهليتهاذلكعلىمرتباالمعنويةبالشخصيةلهاأقركما، مشروعغيررضفلىإترمىالدامتماالنقاباتتكوين

.202ةالمساواقدمعلىاألخرىوالجمعياتالنقاباتبذلكووضعوالتقاضىوالتعاقد

فىالحكومةوماطلت، حدوداتعرفالاليوميةعملهمساعاتبقيتفقد، العماللترضىاتخذتالتىالتشريعيةالخطواتتكنلم
للعرضوتبعااألعمالأصحابأمزجةلتقلباتعرضةأجورهموظلت، وواجباتهمحقوقهمينظمالذىالعملعقدقانونإصدار
.العمالبنقاباتلالعترافقدمتالتىاالقتراحاتكلعنعينيهاالحكومةوأغمضت، منهماآلالفبأنيابهاالبطالةوعضت، والطلب

تشكيلاالتحادمجلسفىفاقترح، العملبتشريعاتالمطالبةتنظيممهمةعاتقهعلىالمصريةالمملكةعمالنقاباتاتحادأخذلذلك
للمطالبةمنظمجماعىبعملالقياموقرروا، الفكرةعنعدلواولكنهم، المسئولينعلىالعمالمطالبلعرضالنقاباتمندوبىمنوفد

طالباالحكومةلىإالصناعاتاتحادرئيسأرسلهالذىالخطابعلىمقنعارداالوقتنفسفىحركتهمولتكون، العماليةبالتشريعات
.1938عاممايومن8مظاهرةفكانت، 203العملتشريعاتإصدارفىالتريث

عابدينبقصرمارةالقاهرةبشوارعطافتالعمالمنكبيروحشدالنقاباتمندوبىضمتمظاهرةاالتحادنظماليومذلكففى
بهاطافواالتىالجهاتلىإالمتظاهرونوقدم، الصحفودورالنوابومجلسوالصناعةالتجارةووزارةالوزراءمجلسورياسة

:التاليةالمطالبعلىاشتملتعرائض

.بالنقاباتاالعتراف1.

 .العملإصاباتقانونفىالنظرإعادة2.

.والمصانعالشركاتمراقبةفىالعملمصلحةتعليماتتنفيذ3.

.لألجورأدنىحدووضعالعملساعاتتخفيض4.

 .العاطلينالعمالمشكلةحل5.

إصدارفىبالنظرللمتظاهرينوعودهمالمسئولونوأكد، األمنصفويعكرمايقعفلم، التنظيممنفائقاحداالمظاهرةوبلغت
.204مطالبهموتحقيقالتشريعات

لنقاباتالعاماالتحادمجلسوعقداالنتظارطولالعمالفمل، كاملعاممضىحتىلوعودهاالحكومةتنفيذيترقبونالعمالولبث
الجتماعاوتمخض، الظروفتلكإزاءعملهيجبفيماللنظر1939عاممايو25فىالعادةفوقااجتماعالمصريةالمملكةعمال

إصدارفىالحكومةمماطلةبسببهمءوشقاالعمالبؤسفيهاصوربمقدمةواستهلهالمسئولينلىإاالتحادوجههبيانإصدارعن
205:وهىاالتحادمجلساتخذهاالتىبالقراراتالبيانختمثم، بالنقاباتاالعترافقانونوخاصةالعملتشريعات

ضحاياأعضائهمنيجعلبأنإيجابىطريقواتخاذ، العمالبحقوقالمطالبةفىيتبعهاكانالتىاالستجداءخطةتغيير1.
 .قضيتهمونصرةالعمالزمالئهمسبيلفى

 .بالنقاباتاالعترافقانونوخصوصافرصةأقربفىالعمالتشريعاتبإصدارالحكومةمطالبة2.
عناألعضاءفسيضرباألمورلوالةالقرارهذاإعالنتاريخمنيوماعشرخمسةظرففىالتشريعيصدرلمإذا3.

االستشهادشرفلهميكونأوالعمالمطالبتجابحتىالمضربونفيهيجتمع، بعدفيماسيعينمكانفىالطعامتناول
.المصريةالمملكةفىالعمالإسعادسبيلفى

للمضربيناألولالفوجباعتبارهماالتحادمجلسأعضاءمنثمانيةعلىالمصريةبالمملكةالعماللنقاباتالعاماالتحاداختيارووقع
مختلفتمثيلالعمالأولئكاختيارفىوروعى، آخرفوجمحلهمحلالعماللمطالبالحكومةتستجبولمماتواذاإحتى، الطعامعن

يعبئحتىودواعيهاإلضرابظروففيهشرحالمناسبةبهذهللعمالبيانااالتحادوأصدر، 206واتحاداتهمونقاباتهمالعمالطوائف
.207اإلضرابحركةوراءالعامالرأى

الفالححزببداراإلضرابيتمأنالمقررمنوكانالطعامعناإلضراباألولىالمجموعةبدأت1939عاميونيومن12وفى
منومنعهمحاصرهاقدالبوليسوجدواالدارلىإالعمالتوجهحينولكن،)الخضراءالعتبة (فريدةالملكةبميدانيقعكانالذى

عنالمضربونالعمال "عبارةعليهاكتبالفتاتحولهمووضعوا،الميدانيتوسطالذىالمنتزهفىاألرضعلىفجلسوا،دخولها
منالبوليسفطلب، الجمهورألنظارمسترعياذلكفكانالالفتاتبجمعالبوليسرجالفقام"، العماليةالتشريعاتتصدرحتىالطعام

.45-44، السابقالمصدر202
.41-40، ص، نقابيتىقنديلسيد203
.8/5/1938المصرى، الوفد204
".5 "ملحقانظر205
عبد،تادرس، لبيبدرويشصالح، علىعلىمحمدالوهاب، عبديوسف، عباسريحان، علىفهمىزكى، لبيبالمدرّكيوسفمحمد: هم206

.يوسفالمقصود
".6 "ملحقأنظر207
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السياسىالبوليسمنفرقةوقامت،الغرفبإحدىوقبعواالدارفدخلوا،208الفالححزبدارلىإوالدخولالميدانمغادرةالعمال
بعضونجح. 209الموسكىبوليسمنبإذنإالالخارجمنبالعمالاالتصالومنعتالحزبدارباحتاللالموسكىقسموبوليس
وعندئذ، الجرائدصفحاتتحتلأخبارهمفأخذتصحفيةتحقيقاتمعهموأجرواالمضربينمكانلىإالوصولفىالصحفمندوبى

جلسةأعمالجدولفىأدرجقدالنقاباتقانونأنوأفهمهمالنوابمجلسعضوالعسالمصطفىوزارهمبأمرهمالمسئولوناهتم
يطلعواأنالمضربونالعمالفطلبالبحثموضعأصبحقدالقانونداممااإلضرابعنبالعدولونصحهم، يونيومن14مساء
ماأزرهممنشد، و210اإلضرابمواصلةعلىفصمموا،فيهيدرجلمالقانونأنتبينبهجئفلما، المطبوعاألعمالجدولعلى
وفدوحضور،لهمتأييداالفالححزبدارأمامالعمالمظاهراتوقيام، بهمالعامالرأىواهتمامحركتهمعنالصحفتكتبهكانت

بجدولالنقاباتقانونمشروعوأدرجلرغبتهمالحكومةاستسلمتعندئذ، لتأييدهماألقدامعلىسيراالقاهرةلىإبنهاعمالمن
.211مأياثالثةاستمرالذىإضرابهمعنالعمالفعدل، يونيومن15يومالنوابمجلسجلسةأعمال

النوابمجلسلىإصبرىزهيراألستاذقدمحين، 1936عاملىإترجعالبرلمانلىإالنقاباتبشأنقانونمشروعتقديموفكرة
التىالحكومةطلبعلىبناءوالتعاونيةالجتماعاوالشئونالعماللجنةلىإعادهأالمجلسولكن، النقاباتبشأنبقانوناقتراحا
فىقانونبمشروعآخراقتراحاالمجلسلىإالعسالمصطفىالنائبقدم1939مايووفى،الشأنبهذاقانوناتضعأنهاقررت

مشروعاقدمتالحكومةولكن، المجلسلىإتقريراعنهوقدمت، والتعاونيةالجتماعاوالشئونالعماللجنةونظرته، ذاتهالموضوع
ضغطتحت1939عاميونيومن15يومالنوابمجلسجلسةأعمالجدولفىأدرجالذىوهولبحثهاللجنةعلىأحيلآخر

.الطعامعنالعمالضرابإ

منالحكومةعمالاستثناءعلىالنواببعضاعترضحينالمشروعمنالثانيةالمادةمن2،4الفقرتينحولالمناقشةثارتوقد
بينيسوىبعضهاالتشريعاتتصدرأنمعنىوال، العمالباقىعلىيسرىماعليهميسرىأنيجبأنهورأوا، النقاباتإنشاءحق

تعددجوازبعدمرأىعرضالمشروعمنالثالثةالمادةبحثتوحينالرأىبهذاتأخذلماللجنةولكن، بينهمفرقيوبعضهاالعمال
النقابيةالحركةحصرفىللتحكممعنىال "أنهترىكانتألنهاالرأىلهذااالستجابةرفضتاللجنةولكن، واحدةلمهنةالنقابات

.212"ذلكبعداستعمالهاوتسئتحتكرهاقدجماعةأوأفرادعلى

مشروعمتضمنا1940عامينايرمن4فىالنوابمجلسلىإتقريرهاالتعاونواالجتماعيةوالشئونالعماللجنةقدمتوأخيرا
،عليهالموافقةتمتحيث1940عامينايرمن30بجلسةالمجلسعلىالقانونوعرض، عليهطفيفةتعديالتدخالإبعدالقانون
.صدورهفتوقفالقانونعلىاعترضالشيوخمجلسولكن

هناككانتفقد، الحينذلكفىالمصرىالمجتمعفىالطبقيةاألوضاعبالنقاباتاالعترافقانونمنالشيوخمجلسموقفويعكس
آالفعلىوتستحوذالشركاتإدارةمجالسعضويةوتحتكرالمصانعتملككانتالطبقةوهذهقطاعيينإلواالرأسماليينكبارطبقة

واستطاعتالحربظروفمناستفادتالتىالطبقةوهىوالمثقفينوالمشايخوالعمدالمدنتجارمنالوسطىالطبقةتليها، األفدنة
وقعالتىالطبقةوهىالموظفينوصغاروالفالحينالعمالفىفتمثلتالدنياالطبقةأما، للبالدالسياسيةالحياةفىثقاللنفسهاتكونأن

مجلسأما، الكبرىواإلقطاعيةالرأسماليةالمصالحيمثلالشيوخمجلسوكان، المجتمعفىالمسيطرةالطبقاتاستغاللعليها
وعنالحكمعنبعيدة) الموظفينوصغاروالفالحونالعمال (المعدمةالكادحةالطبقةوبقيت، الوسطىالطبقةيمثلفكانالنواب
لمدةيةالجتماعاوالشئونالعماللجنةبحثمحلبالنقاباتاالعترافقانونمشروعيظلأنغريبايكنلمولذلك، البرلمانمقاعد
حمايةلىإتستندويجعلهااالعتباريةالشخصيةالنقاباتيكسبصدورهألنالقانونإصدارالشيوخمجلسيعطلوأن، شهورثمانية

.بالخطرالرأسماليةالمصالحيهددمماحولهاالعمالالتفافويزدادفتقوى، القانون

جموعفيهتدفقتالذىالوقتفىجنونياارتفاعاارتفعتقداألسعاروكانت، الثانيةالعالميةالحرببدايةاألحداثتلكوعاصرت
فزاد، الحلفاءقواتأنشأتهاالتىالحربيةبالمصانعولاللتحاق،الحربخاللانتعشتالتىبالصناعاتللعملالمدنعلىالفالحين
لحياةالضروريةبالمطالبتفىتكادالفأصبحت، الحربقبلماحدودعنداألجورتثبيتلىإأدىمماالعملسوقفىالعرض
الحياةحقولضمانالمعيشةتكاليفارتفاعلمواجهةاألجوربزيادةيطالبونالمسئولينلىإأصواتهمالعمالورفعوأسرتهالعامل

.ولذويهملهم

فرفعاإليجابىلالعمسبيلسلوكوقررواالعمالفيئس، لهااالستجابةعنفضال،المطالبتلكسماععنذانهاآالحكومةوصمت
لزيادةبهايعملونالتىالشركاتلدىالتوسطفيهايطلبونالمسئولينلىإمذكرةبالقاهرةاألتوبيسوسياراتوالمتروالترامعمال

لدىمساعيهاتبذلالحكومةأنفيهأعلنبياناالوزراءرئيسوأذاع، المسألةتلكلبحثخاصةاتاجتماععدةوعقدتأجورهم
الشركاتتقملمإذااإلضرابعلىالعزمعقدواالعمالأنغير.213العمالأجورتحسينحولاتفاقلىإللوصولالشركات

.1941عامسبتمبرمن15حتىلمطالبهمباالستجابة

.13/6/1939، األهرام208
.14/6/1939، السابقالمصدر209
.15/6/1939، السابقالمصدر210
.15/6/1939، البالغ211
.30/1/1940، جلسةالنوابمجلسمضابط212
.16/9/1941المصرى، 213
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فىالعملتعطلذلكعنونتجوالضواحىالجديدةومصرالقاهرةفىالمواصالتوسائلجميعتوقفتسبتمبر16صبيحةوفى
مجلسرياسةفأذاعت، العملعنالضواحىسكانمنمنهمالكثيرينوانقطاعأعمالهمعنالموظفينرتأخبسببالحكومةدواوين
فىحللىإتصلأنعلىيالبسهوماالمعيشةغالءموضوعبدراسةوعدتأنللحكومةسبققد "أنهفيهجاءرسميابالغاالوزراء

منهذافىمامع) سبتمبر16 (اليوممنابتداءاإلضرابعلىالعمالبعضجانبمنإصرارارأتأنهاإال، ممكنوقتأقرب
فوراعملهملىإالعمالبعودةالحكومةتنصحلهذا. 1940عاميوليومن14فىالصادر75رقمالعسكرىلألمرمخالفة

تلجأأالوتود، الذكرالسالفالعسكرىاألمرتطبيقفىمطلقاتتهاونالوهى، الموقفبدراسةالحكومةتعنىبينما، فيهواالستمرار
".العامواألمنالنظاموإقرارالجمهورراحةعلىللمحافظةأخرىجراءاتإاتخاذلىإ

الوزراءرئيسوقابل، للموقفحلإيجادلمحاولةفتصدى،العمالىالزعيمبمظهرللظهور-كعادته –الفرصةحليمعباسواغتنم
وحمدىحليمعباسوحضرهالوزراءمجلسبرياسةعقداجتماعفى- الحكومةوعدتأنبعدالعملباستئنافالعمالوأقنع

.214سبتمبر16منابتداءيوماعشرخمسةتتجاوزالمدةفىالمعيشةغالءمطالبتنفذأن -الداخليةوكيلباشامحجوب

،فريدةالملكةميدانحتىالجيزةمخزنغادرترامأولبقيادةحليمعباسقامإذ) سبتمبرمن17 (فىدراميةنهايةاإلضرابوانتهى
215.بالعاصمةالمواصالتحركةوانتظمت،العمللىإاألتوبيسسياراتوعادت،ذلكبعدالترامقطاراتسيروتتابع

29 (فىللعمالالغالءعالوةبمنحقراراالوزراءمجلسفأصدر- الحربوظروفالعمالضغطتحت–بوعدهاالحكومةوأوفت
عنللصبىتقلوأال، يوميامليماتعشرةعناليوميةباألجرةللعاملتمنحالتىالعالوةتقلأالعلىالقرارونص) سبتمبرمن

منالموظفينمنحعلىالقرارنصكما، قرش25عنالعمالهيئةعنللخارجينتمنحالتىالعالوةتقلوأال، يوميامليماتخمسة
غيرعلىتعميمهاعدمالحكومةورأت% 10قدرهاغالءعالوةجنيهاتعشرةعنرواتبهمتقلالذينالحكومةمستخدمىصغار

مدىعلىاإلعانةبسطكانوربما، الموظفينومتوسطىالحالميسورىعلىالتضحيةتوجبالحاليةالظروفألن"الفئاتهذه
والمستخدمينالموظفينصغارطبقاتأنعلى، مقاومتهأوتجنبهيستطاعالالغالءالزديادعامالالمقررالحدعنزيادةأوأوسع

ويستوى".التضحيةمنيسيرغيرقدراتتحملبذلكوهىالحربنشوبقبلعليهكانتمامثللىإعانةإلابهذهتصللنوالعمال
.216وصناعهاوعمالهاوالمتاجروالمصانعوالشركاتالحكومةوموظفالعالوةهذهفى

مشكلةعلىيقضلمولذلك، صلبهفىنفسهاالحكومةاعترافواقعمنبكثيرالعمالمطالبدونكانالقرارهذاأنوواضح
يضمنلألحورأدنىحداتضعتشريعاتإصدارأجلمننضالهمتوجهواستمرت، منهايعانونالعمالظلالتىاألجورانخفاض
.كريمةحياةللعامل

مجموعةفأصدر،لهالعمالوالءشعثولم، حولهالجماهيرلجمعسعى، 1942عامفبراير4حادثبعدالحكمالوفدتولىوحين
اإلجبارىالتأمينقانونثم، بالنقاباتاالعترافقانونأبرزهاكان، اآلمالالعاملةالطبقةعليهاعقدتالتىالعماليةالتشريعاتمن
العسكرىاألمرصدركما، الشعبصفوفبيناألميةومحوالجهلمكافحةوقانون، الفردىالعملعقدوقانون، العملحوادثضد

.1942عامديسمبر9فىالصناعيةالشركاتلعمالالمعيشةغالءإعانةبصرفالخاص

الذينالعمال "أنعلىالثالثةمادتهفىونص،سبتمبر6فىصدرفقدبالنقاباتباالعترافالخاص1942لسنة85القانونأما
أنلهمواحدنتاجإفىتشتركأوببعضبعضهامرتبطةأومتماثلةرفحأومهنأوواحدةحرفةأوصناعةأوبمهنةيشتغلون

القانونواستثنى،"واالجتماعيةالماديةحالتهمتحسينعلىوتعملحقوقهمعنوتدافعمصالحهمترعىنقاباتبينهمفيماكونواي
المديرياتومجالسوالقرويةوالبلديةالمحليةالمجالسومستخدمىالدولةموظفىفحرم، دائرتهفىالدخولمنالعمالفئاتبعض

المستشفياتوعمالوالممرضينالزراعةوعمال،الدائمينوالبوليسوالبحريةوالطيرانالجيشوعمال، العمالهيئةفىالداخلين
منالمستثناةالفئاتعدا-والتجاريةالصناعيةاألعمالغيرفىيشتغلونالذيناألشخاصبحقواعترف، النقاباتتكوينحقمن

.217العملوصاحبالعاملبينأوومخدومهالخادمبينالتدخلعداماالنقابيةالمهامبجميعتقومنقاباتتكوينفى-القانوندائرة

كانالشيوخمجلسفىالبعضأنذلكالحكومةاقتراحعلىبناءوغيرهمالنقاباتتأليفحقلهمالذينالعمالبينالتمييزتموقد
فىوخاصة -المقبولمنليسانهإلىذلكفىواستندوا، النقاباتتأليفحقمنشاكلهمومنالخصوصيينالخدمبحرمانيطالب
هذهأنوأضافوا.اإلضرابإعالنإلىتلجأوقد،ومخدومهالخادمبينالعالقةفىتتدخلنقاباتبتأليفيسمحأن-الشرقيةبالدنا

إلىوالتجارةالصناعةعماليدعوالذىالسببوأن،والتعاضدالتساندمنأساسعلىتقومالتىالعائليةبالعالقاتأشبهالعالقة
يريدإنماالنقاباتهذهتأليفلهمحيبيإذوالمشرع،خاصةظروفمنبهميحيطلماالحمايةإلىحاجاتهمهوالنقاباتتأليف

مستواهمفىأرفعأنهموخاصة،غيرهمدونالعمالهؤالءعلىالنقاباتتكوينحقيقتصرأنفيجب، المصنعفىالسالماستتباب
.والسواقينوالطهاةالخدممنىالجتماعا

،الحقبهذاكغيرهملهميعترفأناقترحت،النقاباتتأليففىشاكلهمومنالخدمحقعلىنهائيايقضىأنالحكومةخشيتولما
األخيرةاإلشارةهذهمنالغرضأنوذكرت،العملوصاحبالعاملبينأوومخدومهالخادمبينالعالقةفىنقاباتهمتتدخلأالعلى

.17/9/1941المصرى، 214
.18/9/1941، األهرام215
.30/9/1941، السابقالمصدر216
.6/9/1942الرسمية، الجريدة217
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لهميجوزال"وأنه،والمخدومالخادمبينالتدخلحكمهمفىومنالخصوصيينوالسواقينوالطهاةالخدملنقاباتيجوزالأنههو
واإلعاناتوالتسليف،والطبيةالقانونيةواالستشاراتوالتمرينالتخديمفىانحصرالنقاباتهذهأعمالوأناإلضرابتقرير

االجتماعىوالتأميناالدخاركصناديقاالقتصاديةالرياضية، والشئونواأللعابوالمكتباتالنوادىكإنشاءيةالجتماعاوالشئون
.218"حلهاوجباإلضرابقررتإذاأنهاعلى،ونحوه

نيةتعرفعلىبهيستعانوإنما،ملزمةقوةمنالنوابمجلسدونالشيوخمجلسأمامالحكومةبهأدلتالذىالتفسيرلهذاوليس
تحريمعلىمقصورفاألمر،العامةللقواعدطبقااإلضرابفىالعمالمنالفئةهذهحقعلىالقضاءعليهيترتبالكما، المشرع
.219اإلضرابالنقابةإعالن

مصدرويكونالزراعةيشلممااإلضرابإلىيعمدونقدأنهملهمالنقاباتتكوينحقمنالزراعةعمالحرمانتبريرفىوقيل
إلىيؤدىقدكما،المصرىالريفإلىالشيوعيةالمبادئلتسربسبيالالنقاباتتكونأنمنالخوفسرىكذلك،البالدعلىخطر
.الوئاميسودهمافريقانوهماومزارعيهمالمالكبينالنزاعإثارة

عمالأحوالبإصالحمطالبةلهالفالحيننقاباتتتصدىأنخشىاإلقطاعأنبالمغالطاتالمشحونالموقفهذامنضحاوو
دائرةعنالزراعةعمالإقصاءفىونجحتالبرلمانفىقامتالتىالعنيفةالمعارضةوتكشف.واالجتماعيةالماديةالزراعة
.البالدتاريخمنالفترةتلكفىالتشريعيةالسلطةعلىالواسعةالزراعيةالمصالحسيطرةمدىعنالقانون

، أمااألقلعلىسنةعشرخمسةالعمرمنبالغاالجنسيةمصرىالنقابةعضويكونأنعلىالقانونمنالسابعةالمادةونصت
النقابة،أعضاءعددربععددهميتجاوزأالوبشرطدائمةبصفةبمصرمقيمينكانواإذاالنقابةإلىانضمامهمفيجوزاألجانبالعمال
مجالستكوينقواعدالقانونتناولوقد. إدارتهاوطريقةالنقابةتوجيهفىالعدديةزيادتهمتؤثرأالالنسبةهذهتحديدفىوروعى

لهم، فيجوزالقانونإلحكامطبقاشكلتإذاالمعنويةالشخصيةللنقابةيكونأنعلى، ونصاألساسىنظامهاولوائحالنقاباتإدارة
لسكانأولسكانهاالالزمةالمبانىإنشاءأو، وشراءالتقاضىحق، ولهاالمشتركالعملعقدبشرطالخاصةواالتفاقاتالعقودإبرام

منذلكوغيراالجتماعىللتأمينوجمعياتتعاونيةوجمعياتادخارصناديقتنشئأنحقهابإقامتها، ومنلهاالمرخصالمنشآت
أوأسهماقتناءصناعية، أوأوتجاريةأوماليةأعمالفىأموالهاتوظيفالنقاباتعلىالقانونوحظر. النقابةتهمالتىالمنشآت
الحدوديجاوزفيمااألموالهذهاستعمالأواالجتماعيةالشئونوزيرمنقرارباعتمادهايصدرالتىتلكغيرماليةلشركاتسندات
.220الدينيةأوالسياسيةبالمسائلواالشتغالتجاريةأوماليةمضارباتفىالدخولعليهاحظرالقرار، كمايبينهاالتى

لترعىاتحاداتبينهافيماتكونأنصحيحاتسجيالالمسجلةللنقابات"أنعلىالقانوننصالعماليةباالتحاداتيتعلقوفيما
صناعاتأوواحدةصناعةأوواحدةبمهنةتتعلقالتىالنقاباتغيراالتحاداتتضمأنيجوزالأنهعلى،المشتركةمصالحها

نقاباتيجمععاماتحادبقياميسمحولم،فقطالمهنيةاالتحاداتقيامالقانونأباحوبذلك.221"السلعمنواحدنوعإنتاجفىتشترك
تبنىأوالسياسيةبالمسائلاشتغلإذاوخاصةالعاملألمنتهديدإقامتهعلىيترتبأنمنبالخوفذلكبرروقد،البالدفىالعمال
مناتحادافأقامتالقانونعلىتحايلمنأولكانتالوفدحكومةأنالطريفومن،عملهمظروفتحسينأجلمنالعمالمطالب
عمالنقاباتمؤتمر"اسمتحتعامااتحادافأسسوامنوالهاعلىالعمالونسج"النقاباترابطة"اسمتحتلهاالمواليةالنقابات
."مصر

أخضعفقد،األولىالعالميةالحربنهايةمنذأجلهمننضالهمكرسواالذينالعمالآلمالمخيبابالنقاباتاالعترافقانونكانلقد
كما،كافبوقتموعدهاقبلعقدهاالنقابةتزمعالتىاالجتماعاتعنبالغهإضرورةعليهاوفرضالبوليسلرقابةالنقابات
حقمنالعمالمنعدةفئاتوحرم،أجلهمنأقيمتالذىالغرضعنانحرفتأنهاالسلطاترأتإذااإلدارىللحلأخضعها

وحرم،التشريعيةالسلطةفىوتتحكمالبالدأمورتوجهكانتالتىوالرأسماليةاإلقطاعيةالكبرىللمصالححمايةالنقاباتتكوين
.مصالحهمويحمىحقوقهمأجلمننضالهموينظم،الطبقىوجودهميحققعاماتحادإقامةمنالعمال

العملتشريعتطور
باألجورالمتعلقةالقوانينعلىطرأتالتىللتطوراتيلىفيمانعرضالعماليةالتشريعاتسبيلفىالنضاللمالمحواستكماالً
.المالورأسالعملوعالقاتالعملوإصاباتوالبطالةالعملوساعات

وبذلك،اإلناثمن44,439والذكورمن393,563-1937عامإلحصاءطبقا – بالصناعةالعاملينعددبلغفقد،األجورعنأما
بالخدماتيعملونكانواعامل10,800إلىباإلضافة،اليدويةوالحرفبالصناعةيشتغلونكانواعامل438,002جملتهمبلغت

المؤسساتتلكأنعندئذموجودةكانتالتىالصناعيةاألعمالنصفعنالصناعاتاتحادأجراهإحصاءمنويتضح،والمرافق
بلغالعاملأجرمتوسطأنأى،عامل129400حوالىإلىيصللعددجنيه5,213,000قيمتهاتبلغلعمالهاأجوراتدفعكانت

.16/8/1942، جلسةالشيوخمجلسمضابط218
.72-71مصر، صفىالعمال، نقاباتخالفحسين219
.6/9/1942الرسمية، الجريدة220
.6/9/1942الرسمية، الجريدة221
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الشهرىالمتوسط222بونيهلفريدأقدرفقدةمرتفعروأجعلىيحصلونالذينيتضمنالرقمهذاكانولما،سنوياالجنيهاتمن40,3
األجرمتوسطأنذكرفقد،223عيسوىشارلأوردهاالتىباإلحصائياتقورنإذافيهمبالغتقديروهو،جنيهاتبثالثةالعاملألجر

أنتبينجورألاإحصائياتوأن.قرش2,5وللصبىالقرشمن4,3وللمرأةالقرشمن8,8بلغ1938عامفىللرجلاليومى
ثبت1948عامينايروفى،قرشا125إلىارتفع1946عاميوليووفى،قرشا115بلغ1944عاميوليوفىاألسبوعجرأمتوسط

حداتبلغلماألجورأنهذامنويتضح، 1951عامينايرفىقرشا189أو1950عامينايرفىقرشا149، وبلغقرشا139عند
منأيضايتضحكما،لألجورفعليةزيادةعليهاترتبسريعةزيادةازداداتثم،1948عامحتىالحياةتكاليفالزديادموازيا
وصيانتهاالسفنوبناءوالصلبالحديدصناعةوفىالبتروليةالصناعاتفىالمتوسطمنأعلىكانتأنهااألجورإحصائياتدراسة

والخشبالورقصناعةفىالمتوسطمنأقلاألجوركانتبينما،والمياهالكهرباءوصناعةوالطرقالحديديةالخطوطوصيانة
،اإلمكانياتوقلةالتدريبونقصاإلدارةسوءنتيجةاإلنتاجنسبةانخفاضإلىاألجورانخفاضأسبابوترجع.والتعدينوالنسيج

علىساعدمماالعاطلةالعاملةاأليدىمنضخمارصيداأوجدتالتىالمدنإلىالريفمنالمستديمةالهجرةإلىباإلضافةهذا
مركزفىعمالألاأصحابكانهذاإلىوباإلضافة،الريففىمنهاأكبرالمدنفىاألجوركانتهذارغمبو،األجورتناقص

.إرادتهاتفرضأنالعمالنقاباتإزاءهاتستطعلمالتىبالدرجةاالحتكاراتتزايدإلىهذاويرجع،القوىالمساومة

تلكولكن،المعيشةغالءبإعانةالمتعلقةالعسكريةاألوامرصدورحتىاألجوريحددقانونمنمصرفىالعملتشريعخالوقد
بعدهاوماالثانيةالحربطوالالصناعةعمالفظل،الباهظةالمعيشةتكاليفلمواجهةيكفىبمااألجوررفعإلىتؤدلماألوامر
،النقديةأجورهمبزيادةبالمطالبةحدثالذىالتضخمويقاومونالعجزهذايكافحونوظلوا،الحقيقيةأجورهمفىكبيراعجزايعانون

ماالمنازعاتهذهأبرزوكان،عامبعدعامامطرداارتفاعاالعملأجهزةإلىقدمتالتىالعماليةالمنازعاتمعدالتلذلكوارتفعت
.بتحسينهاوالمطالبةباألجورمتصالمنهاكان

،لألجوربالنسبةالموقففجمد، الغالءبإعانةالمتعلقةالعسكريةباألوامرجاءتالتىالنصوصجمعقانونصدر1950عاموفى
الحالةمراعاةأحدهما،حديثينمبدأينتقريرهعندالمعيشةغالءنظامتناولفقد،المعيشةلغالءبالنسبةيجمدهأنيستطعلمولكنه

كما،ساسىألااألجرقلكلماالغالءعالوةتزيدنأمراعاةالثانىوالمبدأ،األوالددوعدوالزواجالعزوبةكحالةللعاملالشخصية
حينهفىذلكساعدوقد،لألجورأدنىحدوضعمصرفىاألجورتشريعتاريخفىمرةألولأيضاًالمعيشةغالءنظماستحدثت

بالنسبةوخصوصا، صالتناقمنكثيرعلىوقضت،العسكريةاألوامرإليهأشارتالذىالحدعنتقلكانتالتىاألجوررفععلى
.224واحدةمنطقةفىأوواحدةصناعةوفىواحداعماليؤدونلمن

ماليةنظمبإيجادالمطالبةإلىالثانيةالحرببعدالعمالاتجهالمعيشةنفقاتارتفاعلمواجهةبكافيةالغالءعالوةتكنلمولما
ثابتةماليةبالتزاماتيلتزمواأنعلىيوافقونالألنهمالمطلبهذااألعمالأصحابقاوموقد.لهمكادراتبوضعفطالبوا،لألجور
الشركاتعمالفطالب،لعمالهاكادربوضع1946عامفىالحكومةوأسرعت،دوريةوعالواتمنتظمةوترقياتمحدودةلدرجات

لسنة41رقمالفردىالعملعقدقانونفىمادةإلىاستنادالهمكادربوضعوالمرافقوالخدماتوالتجارةالصناعةقطاعاتفى
الداخليةالالئحةمفهومأنأساسعلى،معينارقماعددهمبلغإذالعمالهداخليةالئحةوضعالعملصاحبعلىتوجبكانت1944
علىبقبولهاآلخربعضهاوقضىبرفضهابعضهفقضىالتحكيمهيئاتعلىالمطلبهذاوعرض)،كادر(لألجورنظامإيجاد
تبعاوالعالواتوالدرجاتالترقياتونظمالمالىالوضعتقديرحريةللمؤسسةيتركوأنفقطالمبدأاالعتبارفىيؤخذأنأساس
.لعمالهاكادراتبوضعالكبرىالشركاتبعضقيامإلىالمحاوالتهذهأدتوقد.الماليةوحالتهانشاطهالحجم

بعضفىاليوميةالعملساعاتحددالذى1935لسنة147رقمبالقانونبتحديدهاالمصرىالتشريعبدأفقد،العملساعاتعنأما
صدرثم،مرضيةأوسنويةأجازةأوأسبوعيةراحةفىالعمالحقيقررلمولكنه،للراحةساعةتتخللهاساعاتبتسعالصناعات

منعددايشتغلونالعمالهؤالءفأصبح،العالجودورالتجاريةالمحالفىالعملساعاتتنظيمبشأن1946لسنة72رقمالقانون
الراحةفىالعمالحققرركما1935لسنة147رقمالقانونعليهمينطبقمنيشتغلهاالتىالساعاتعددتساوىالساعات

.225ةاألسبوعي

كانواالعمالمن% 57أن1937عامبإحصاءجاءفقد،العملبساعاتالخاصةاإلحصائياتفىالتشريعاتهذهأثرويتضح
إلىالنسبهذهقلت1944عاموفى.أسبوعيافأكثرساعة80يعملونمنهم% 17كانبينماأسبوعياساعة60لمدةيشتغلون

.الثانيةللفئة% 2و،األولىللفئة% 13بلغت1951عاموفى،الثانيةللفئة% 5واألولىللفئة% 22

الصناعاتبعضوجودبسببموسميةبطالةهناككانتأنهنقررأنالممكنالبطالة، فمنعنإحصائياتوجودعدموبرغم
،المدنفىالعاطلةالعاملةاأليدىمنكبيراحتياطىهناككان، وكذلكالريفمنعمالهاتجلبوالسكرالقطنكحليجالموسمية

منالفنيونالعماليتأثرلم، بينماعاملاآلفعشرةعنالبريطانىالجيشاستغنىحينالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدوخاصة
.226طفيفاتأثراإالالبطالة

222Alfred Bonne, The economic development of the Middle East, p. 34.
223Charles Issawi, Egypt at mid-century, p.171.
.148-147، صالعملتشريع، تطورالغطريفىإبراهيم224
.149،252، صالسابقالمصدر225
226Charles Issawi, op. cit. pp.171-172.
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خاصةلجنةتشكيلالوزراءمجلسقررحين1931عامينايرفىمصرفىالبطالةمشكلةبمعالجةرسمىاهتمامأولوظهر
وسيلةوجودعدمعندئذالعاطلينحصروبةعصمنوزاد،لمكافحتهاالوسائلخيرعناالقتراحاتوتقديمالبطالةمشكلةلدراسة

حاالتعدةفىوتفضيلهممتقطعةأياماالعملمنالعمالأغلباعتادهمافإنذلكعنفضالً،عنهمدقيقإحصاءإلىالوصولتكفل
كثيربينتفشتالتىالبطالةمشكلةتفاقمإلىالعالميةاالقتصاديةاألزمةأدتوقد.تعقيدااإلحصاءمهمةزادقدالعملمنالنوعهذا
العمالعن1932عامفبرايرفىإحصاءأجرىوقد.الدراسيةالشهاداتحملةمنالعاطلينعددوكثر،الحرفوأربابالعمالمن

العاطلينعددألنالفشلمنهماكلنتيجةوكانت، 1934مارسفىآخرإحصاءأجرىكما،بالزراعةالمشتغلينماعداالعاطلين
خصوميطلقهاأخذالتىاإلشاعاتلتفشىأسمائهمقيدعنالعمالرغبفقدبكثيرالحقيقةمنأقلكاناإلحصاءينهذينحسبعلى

،يوماعشرينمنأكثرعامالظلإذاالحبسنصيبهفيكونعاطلرجلكلعلىالتشردقانونتطبيقتعتزمأنهامنبينهمالحكومة
حربيةحملةفىباالشتراكتلزمهمأو،بالسوداناألولياءجبلخزانمشروعفىبالعملأسمائهمقيدوامنستكلفالحكومةأنوأ

:البطالةمكافحةلجنةقدمتهاالتىاالقتراحاتأهميلىوفيما.الصينفىوهمية

العمالاستبقاءيمكنحتىمنهاكللظروفتبعاالحكومةبمصالحالمياومةلعمالاألسبوعفىالعملأيامعددتخفيض1.
.العملحاجةعنالزائدين

.األسبوعفىيوماالعملبإيقافالمقاولينيلزمالجديدةباألعمالالمتعلفةالعقودفىشرطإدراج2.
المناقصاتفىيشتركأنيمكنبحيثوغيرهاوالملبوساتكاألحذيةالعامةالتوريداتمنالالزمةالكمياتتجزئة3.

.الصغيرةالمحليةالمصانعأصحاببهاالخاصة
.روسيامنالوارداألسمنتعلىالجمركيةالرسومقيمةبرفعوذلكاألجنبيةالمنافسةمنبمصراألسمنتصناعةحماية4.
.فراغهمأوقاتفىةيالصناعأوالتجاريةحالالمفىالعملمنالحكومةموظفىمنع5.
.الخاصةالمصانعمنافسةمنالسجونومصلحةالحكوميةالصناعيةالمدارسمنع6.
.227والمجارىوالمياهكاإلدارةالجديدةباألعمالللقيامالالزمالمالالمحليةوالمجالسالبلدياتمنح7.

.الثالثينياتأوائلفىالبطالةأزمةعالجفىاألثرمحدودةكانتاالقترحاتهذهولكن

منكثيرفىالكساددبأنبعدوالسيماالثانيةالحربنشوبعقب1940عامفىأخرىمرةالبطالةبمكافحةالحكومةواهتمت
واجهتكما،الخارجإلىمنتجاتهابعضتصدركانتالتىأوالخارجمنواردةخاماتعلىتعتمدالتىتلكسواءالصناعات

التىاألزمةبسببوالبناءالتعميرحركةوتوقفت،البواخرنشاطضعفبسببشديدةأزمةبهاةالمتصلوالعملياتالبحريةىالموان
.228امشروعاتهالحكومةوجمدت،والخطربالقلقشعورمنصاحبهاومابالبالدحلت

229:أهمهاالتوصياتمنعددافقدمتاألزمةلمواجهةالمختلفةالوزاراتفيهامثلتوزاريةلجنةوشكلت

،أنواعهااختالفعلىالمؤسساتفىواألجانبالمصرينلتشغيلبالنسبةولألجورللعددمئويةنسبةيحددتشريعوضع1.
.األجانبعلىوقفاكانأنبعدالمتعلمينبينوالسيما،المصرىوالتصنيعاالقتصادفىالعملمجالإلفساحوذلك

فىللعملالوسيلةالمتعلمالمصرىللشبابيهيئحتىكلهااالقتصاديةاألنشطةفىالعربيةاللغةالستعمالتشريعوضع2.
.األجنبىالطابععليهيغلبالذىوالسيما،القومىاالقتصاد

عليهمالتعرفوإمكانلهمالموضحةالبياناتعلىللوقوفكوسيلةللعمالشخصيةبطاقاتإيجادينظمتشريعوضع3.
.يزاولونهاالتىواألعمالصناعاتهموعلى

البطالةحاالتفىبسيطةإعاناتوإعطاءلللفصتفادياالضرورةعندالعملأياموتخفيضالعمالفصلمناإلقالل4.
.الشديدة

فىالتوسععلىساعدمماالقواتهذهلتموينومركزا،المتحالفةللجيوشميدانامصرأصبحتعندماانقشعتأناألزمةلبثتما
الورشفىالعمالمنمئاتباستخداماألجنبيةالقواتقيامعنفضالجديدةحربيةصناعاتوإنشاءالقائمةالصناعاتمنكثير

.بهاالملحقةواألسلحةوالخدمات

مرةالبطالةبموضوعالحكومةفاهتمت،عمالهاالمحاربةالقواتسرحتفقد،تكونماكأبشعاألزمةعادتالحربانتهاءوبمجرد
اآلالتبتيسيراللجانهذهوأوصت،المختلفةالوزاراتمنمندوبينمنتتكونثالثةفرعيةولجانأصليةعامةلجنةوشكلت،أخرى

بالبالدعماليزاولونالذيناألجانبيلزمتشريعووضعالقائمةالمصانعتوسيعأوجديدةمصانعإلنشاءالالزمةوالماكينات
وتشغيلللتخديممكاتببإنشاءتتصلالتىوالتشريعاتالنظمووضع،معينةوقيودبشروطبالعملترخيصعلىبالحصول

.230المهنىالتدريببموضوعوالعنايةالمتعطلين

السلعورواجالبناءعملياتعلىاإلقبالإلىالحربخاللاألفرادبعضإثراءوأدى،االعتبارفىتؤخذلمالتوصياتهذهولكن
العمالاآلفواضطرارالمعاهدةإلغاءبعد1951عامفىالبطالةأزمةمنعنيفةمرحلةواجهتأنالبالدلبثتوما.االستهالكية

.22-20، ص1935لعامسنوى، تقريرالعملمكتب227
.70-69، صالسابق، المرجعالغطريفى228
.71، صالسابقالمصدر229
.72، صالسابقالمصدر230
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القاهرةحريقوجاءى،بالموانالحركةوضعفت،السويسقناةبمنطقةالبريطانيةبالمعسكراتالعملمناالنسحابإلىالمصريين
،الخارجإلىأموالهمتهريبإلىواتجهوااألموالرؤوسأصحابالذعرفانتاب،بلةالطينليزيد1952عاميناير26فى

باإلضافة،العمالمنللمشردينومساعداتوالصناعةالتجارةفىاألعمالألصحابماليةتعويضاتتقديمإلىالحكومةواضطرت
إلىحاجةدونومصالحهاالحكومةوزاراتفىالبريطانيةالقواتلدىالعملتركواالذينالعمالاآلفباستخداماضطالعهاإلى

سواءالمرافقجميعفىالعامةالمشروعاتمجالفىالتامالتوقفإلىأدىمماالبالدفىاالقتصاديةاألوضاعوتدهورت.خدماتهم
.231ةالعامالميزانيةتدهوربسببالحكومةفىالتوظفبابوقفل،والمحليةالبلديةالمجالسأوالحكوميةللجهاتتابعامنهاكانما

وقد،العملعنالناشئةاتاإلصابمنالعماللتعويضقانونوجودإلىالثالثينياتمنتصفحتىمصرفىالعملتشريعافتقر
أنكما،العشريناتمطلعفىالعماليةالتشريعاتبإصدارنادوامنذمطالبهمضمنالعمالفعده،التشريعهذاإلىماسةالحاجةكانت

العملحوادثعنالتعويضظلوقد،عنهاوالتعويضالعملحوادثبشأنوافقانونسنإلىبالحاجةشعروااألعمالأصحاب
إذاإالتعويضايستحقونالهتورثأوالمصابالعاملأنومؤداها" العملمسئولية "لقاعدةخاضعا– الثالثينياتمنتصفحتى-

بعيدعهدمنذأخذتالمتمدينةالدولجميعأنمنرغمالعلىالعتيقالمبدأبذلكمتشبثةمصروظلت.العملصاحبمسئوليةثبتت
حكوميةمصلحةوجودعدمإلىمرجعهوإنما،التجديدفىالرغبةعدمعنذلكيكنولم،تشريعهافى"المهنةمخاطر"بنظرية

.العمالىبالتشريعمختصة

،القانونتضمنهالذىبالمبدأالتقيدعدمعلى-العملحوادثعنبالتعويضيتعلقفيما- الثالثينياتفىالمختلطةالمحاكموسارت
مماأكثرحاالتعدةفىكانبهالمحكومالتعويضأنغير،خطأأىالعملصاحبإلىينسبلمولوحتىبالتعويضتحكمفكانت
أصحابطالبلذلك،التباينكلالخصوصبهذاالمختلطةالمحاكمأحكامتباينتوقد"،المهنةمخاطر"نظريةطبقتلوبهيحكم

فىرغبواالعمالأنكما،حوادثوقوعحالةفىعمالهمنحومسئوليتهممدىمعرفةفىالحقلهميكونأنلحاحإباألعمال
نتيجةالحوادثتلكتكنلمما،األعمالأصحابخطأبإثباتإلزامهمدونلهمتقعالتىصاباتإلاعنالتعويضحقعلىالحصول

اآلخرالبعضمنتساهالأكثربعضهموكان"العملصاحبمسئولية"بتطبيقاألهليةالمحاكموتمسكت.العمالارتكبهجسيمخطأ
.232مخطئاالعملصاحباعتبارفى

حقأقرالذىالعملإصاباتبشأن64رقمالقانون1936عامسبتمبرمن14فىأصدرتحينعمليةخطوةالحكومةوخطت
عنالعاملعجزنتيجةوقعتاإلصابةأنثبتإذاإالالقانونحددهاالتىللقواعدطبقاإصابتهعنتعويضعلىالحصولفىالعامل
يكونوأن،المصابللعاملاألوليةاإلسعافاتتقديمعلىالعملصاحبإلزامعلىالقانونونص.إهمالهنتيجةأوعملهتأدية

عالجنفقاتبدفعملزماالعملصاحبكانبهاالعالجأماكنتتوافرلمفإذاالحكومةبمستشفياتالمجانىالعالجحقللمصابين
مؤديةتعدالتىاإلصاباتعيَنكما،عليهمتوزيعهوكيفيةالعاملوفاةبعدللمستحقينالتعويضمقدارالقانونوحدد.المصابالعامل
.233مستديمةأوجزئيةلعاهة

أنكما،أحكامهمنالتهربوسائلاألعمالأصحابيعدملم،العمالحقوقحمايةنحوعمليةخطوةكانالقانونهذاأنرغمبو
قيمةتزيدالبحيثيوم700أجرلورثتهيصرفكانالمصابوفاةحالةففى،تافهةكانتالقانونعليهانصالتىالتعويضات

أجريوازىتعويضلهيصرففكانللمصابمستديمةعاهةحدوثحالةفىأما،جنيها70عنتقلوالجنيه300عنالتعويض
.جنيها350أقصىوحدجنيهمائةأدنىبحديوم1000

أصحابإلزامعلىفيهنصالذىالعملحوادثضدالعمالعلىاإلجبارىبالتأمينالخاص1942لسنة86رقمالقانونصدرثم
القانونكانلما"بأنهالقانونمنالغايةالتفسيريةالمذكرةأوضحتوقد.العملحوادثضدعمالهمعلىبالتأمينالصناعيةاألعمال

القيامعنالصغيرةاألعمالأصحابمنالكثيرونيعجزقدجديدةحقوقاللعماليقررالعملبإصاباتالخاص1936لسنة64رقم
جزءاإاليكلفهوالالتعويضاتدفعالعملصاحبعلىييسرألنهاإلصاباتضدالتأمينهوالحالةلهذهعالجخيرأنىؤربها

أوكلهاالتأميننفقاتفىنصيبأىالعمالتحميليجوزالأنهعلىالقانونونص".تعويضمنعليهيستحقلمابالنسبةيسيرا
توافرتإذاأحكامهمناألعمالأصحاببعضإعفاءيةالجتماعاالشئونوزيرحقمنالقانونوجعل،كانتطريقةبأيةبعضها

.234معينةشروطفيهم

الذىالعقدأى،الفردىالعملبعقدالخاص1944لسنة41رقمالقانونصدر،المالورأسالعملبينالعالقةبتنظيميتعلقوفيما
الزراعةعمالالقانونوأخرج،محددأجرمقابلإشرافهأوسلطتهأوعملصاحبإدارةتحتيشتغلأنعاملبمقتضاهيتعهد

العاملأجركانإذاشفوياالعقديكونأنالقانونوأجاز،دائرتهمنالمنازلوخدمالبحريةالمالحةوعمالالصغيرةالورشوعمال
والتحايلللتالعباألعمالأصحابمامأالمجالأفسحوبذلكجنيهاتعشرةعنمجملهفىيقلالشهرىأواألسبوعىأواليومى

صاحبقامإذاماحالةفىالعاملمكافأةوطريقةاألجوردفعقواعدالقانونوحدد،للخطرعمالهممصالحيضروتعالقانونعلى
العامللحمايةالالزمةاالحتياطاتباتخاذالعملصاحبوألزم،عملهتأديةعنالعاملعجزحالةوفىجانبهمنالعقدبفسخالعمل

.74، 73، صالسابقالمصدر231
.10-9، ص1935لعامسنوى، تقريرالعملمكتب232
.267، صالحديثالعصرفىمصرفىاالقتصادى، التطوروعليشالبراوى233
.268، صالسابقالمصدر234
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فىيوماعشروخمسة،المياومةلعمالأيامبسبعةحددتسنويةأجازةعلىالحصولفىالعاملحقعلىونص،العملأخطارمن
.235شهرىبأجرالمعينينوالمستخدمينللعمالالسنة

أحالميداعبكانبمايفلمفإنه،المالورأسالعملبينالعالقةتنظيمنحوخطوةكانالفردىالعملعقدقانونأنرغمبو
الضماناتللعماليوفرلمكما،إليهاالحاجةأمسفىالعمالكانالتىاالجتماعيةالخدماتإلىبعيدأوقريبمنيشرفلم،العمال
علىمثالوأبسط،بالفصلعمالهممنللتخلصسالحانصوصهمناألعمالأصحاباتخذماوكثيرا،التعسفىالفصلضدالكافية
.النقاباتإدارةمجالسأعضاءفصلمنالشركاتعليهتقدمكانتماذلك

أصواتلكسبالمختلفةالسياسيةاألحزاببينبالتنافسوخاصة،الداخلىالسياسىبالوضعمصرفىملالعتشريعتطورتأثرلقد
التىوالرأسماليةاإلقطاعيةالمصالحفعكس،السائدةواالجتماعيةاالقتصاديةباألوضاعتأثركما،االنتخابيةالمعاركفىالعمال

عنصادرةتكنلمبأنهاالعملتشريعاتتميزتلذلك،لحمايتهاوسيلةالتشريعاتخاذعلىالبرجوازيةالحاكمةالطبقاتحرصت
التشريعاتإصدارسبيلفىنضالهمالعمالوجهالتىالغاياتدونوظلت،المميزطابعهاوالتناقضاالرتجالفكان،معينمخطط

،الغالءبإعانةالخاصةالعسكريةاألوامرعلىمتحايالبأجرهيتالعب،العملصاحبيدفىألعوبةالعاملفبقى،تحقيقهاأجلمن
ثم،بدفعهاالقانونألزمهالتىالخدمةنهايةمكافأةمنتهرباسنتينأوسنةخدمتهمدةتجاوزتكلمافيفصلهالعملفىبحقهويتالعب

يملكالحائراالجائزةالتصرفاتهذهإزاءالعاملووقف.السابقأجرهنصفيوازىيكادالضئيلبأجرجديدمنبتعيينهيقوم
.مستغليهإرادةعلىللنزولواضطر،حقهعنلدفاعلوسيلة

بماتعديلهابعدالعملقوانينتوحيدعلىةالدولفعملت،1952يوليوثورةبعدالعملتشريعاتمجتمعةالظروفهذهوجهتوقد
.راسخةأسسعلىالمالورأسالعملبينالعالقةاستقرارإلىأدىمما،الثورةبهانادتالتىالمبادئمعيتمشى

 

.274- 272، صالسابقالمصدر235
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العماليةالحركةعلىللسيطرةالسياسيةالمنظماتجهود - الخامسالفصل

النضالذلك،االستقاللأجلمنالنضالبتنظيمقامتسياسيةقياداتظهورإلىاألجنبيةالسيطرةضدالوطنىالكفاحظروفأدت
وحدةتفتتحتى1922عامفبرايرمن28فىالذاتىباالستقالللمصرالمستعمرسلمأنوما.1919ثورةفىذروتهبلغالذى
الدستورىالنضالبمشكلةانشغالهابإنجلترامصربعالقاتاألولالمحلفىانشغلتتكتالتفيهاتظهروأخذتالسياسيةالبالد

وأدى،الحكمبكراسىالفوزعلىالتحايلإلىالمستعمرضدالنضالمستوىمنالوطنيةالقضية، وهبطتالحكمبالفوزوبمشاكل
الوطنىالنضالتوجيهمنالسياسيةاألحزابوتحول،مجالهاعنالشعبيةالقوىإقصاءإلىالدركهذاإلىالوطنيةالحركةانحراف

.الحكمإلىللوصولضمانااالنتخاباتفىالجماهيرأصواتمنممكنعددأكبركسبوراءالسعىإلى

فقداالنتخاباتفىذاكأوالحزبهذاكفةترجيحفىوزنهالهاأصواتهمأنكما،إغفالهايمكنالجماهيريةقوةالعمالكانولما
علىللسيطرةالمتكررةاألحزابمحاوالتكانتثمومن،السبلبشتىجماهيريةقاعدةتكوينعلىسياسىحزبكلحرص
قادرينقادةوجودوعدمالنقابىالوعىإلىالعمالافتقاروأدى. المجالهذافىالمعلىحالقدالمصرىللوفدوكانمالية،العالحركة

هؤالءفتصدىالعمالصفوفبينبرجالهاللزجالسياسيةوالهيئاتاألحزابأمامالطريقتمهيدإلىالنقابىالتنظيمدفةإدارةعلى
.أحزابهمأغراضلخدمةوتوجيههاالنقاباتلقيادة

الحركةتاريخعلىبصماتهتركالذىاالنقسامذلكالعماليةالحركةعلىللسيطرةالسياسيةالمنظماتلجهودنتيجةأبرزوكانت
إلىهذاوأدى.سياسيةهيئةأوحزبإلىمنهاكلينتمىواحدوقتفىللنقاباتعاماتحادمنأكثرهناكفأصبح،المصريةالعمالية
إلىالمالرأسمواجهةفىكطبقةالعمالتجمعيحققبأنفسهمأمورهالعمالويوجهالنقاباتشمليجمععاماتحادقيامتعطيل

ماثم،مهدهافىضربتالتىالمحاولةتلك،"مصرعمالنقاباتمؤتمر "اسمتحتعاماتحادإقامةمحاولةقامتحينربعينياتألا
نشاطعنمستقلةكانتجميعاالمحاوالتهذهأنرغمبو.الخمسينياتمطلعفىللنقاباتعاماتحادإقامةمحاولةمنأعقبها

بالدرجةبهيستهانالنصيبالنشاطهذافىالسريةالشيوعيةللمنظماتكان، فقدمستقلينعمالأكتافعلىتقوم، وكانتاألحزاب
.مصيرهاوتوجيهالمصريةالعماليةالحركةعلىالسيطرةفىالوفدترثأنتحاولكانتأنهاإلىنذهبتجعلناالتى

النقاباتإلىيتسللونكانواالذينأعضائهامنالمحامينجهودعلىتقومالعماليةالحركةعلىللسيطرةاألحزابمحاوالتوكانت
فىالنقاباتجمعإلىيسعونثم،توجيههاويحاولون-األولىالحربأعقابفىظهرالذى- " النقابةمستشار "مركزطريقعن

."نقاباتاتحاد " اسمتحتالالمعينالحزبرجاالتأحديتزعمهاجبهة

تحققالذىاالتحادإلىبنقاباتهمينضمونفكانوا،الشخصيةلالستفادةفرصةالظروفهذهفىالنقاباترؤساءمنالكثيرونووجد
الحزبيفقدحينأو،لمآربهمتحقيقاأكثربشروطمنافسةلهميلوححينعضويتهمنوينسلخون،المنفعةمناصرتهوراءمنلهم
.الحكمكرسى-االتحاديتبنىلذىا-

العماليةالحركةعلىللسيطرةالمصرىالوفدمحاوالت
أعضاءمنسبعةمن) 1918عامنوفمبر (فىاألولىالحربأعقابفىتألفحين،وطنيةكحركةنشأماأولالمصرىالوفدنشأ

مصراستقاللفىسبيالللسعىوجدحيثماالمشروعةميةلالسبالطرقالسعى "بغرض،زغلولسعدبرياسةالتشريعيةالجمعية
االنتخاباتعنهاأسفرتوزارةولأفىالحكموتولى،1923عامدستورصدورعقبسياسىحزبإلىتحولثم"،تامااستقالال

الوطنيةالحركةفيهوتمثلت،االستقاللتحقيقأجلمنبالنضالاألذهانفىمرتبطاوظل،1924عامفىللدستوروفقاأجريتالتى
إجراءوكان،واسعةشعبيةالحزبواكتسب،األمةهوالوفدأناألذهانفىاستقرثمومن،1936عامحتىالثورىوالنضال
االنتخاباتهذهفيهاتجرىمرةكلفىالحكمإلىالسبيللهيمهدبأنكفيالحرةانتخابات

حتىللوفدالسياسىالعملفجرمنذ·أثراوأبعدهاالعماليةالحركةعلىالسيطرةمحاوالتأبرزالبرجوازيةالوفدقيادةسجلتوقد
سعدإلىأرسلهالذىالتقريرفىفهمىالرحمنعبدذكرفقد،1919عامإلىالعمالبتنظيمالوفداهتمامويرجع.األربعينياتأوائل

أثمرتقدوعرضهاالبالدبطولالنقاباتتعميمسبيلفىبذلتالتىالمجهوداتنتيجة"أن) 1919عامأكتوبر18 (فىزغلول
.236هباالستهانةمكنيالقوىسالحنهاأوالوطنيةللحركةجدامفيدةالنقاباتأنوأكد"نقابةحرفةلكلوتشكلت

:بالتفصيلالمحاوالتهذهيلىفيماوندرس

)1925 – 1924 (عامالمصرىبالقطرالعماللنقاباتالعاماالتحاد
اتهامإلىاألجنبيةالصحفدفعتكثرةالنقاباتعددفكثر،واسعانقابيانشاطااألولىالعالميةالحربأعقبتالتىالسنواتشهدت
يميلمنالمصريينفىليسأنهفأكدت،التهمتلكلدحضالمنبرجريدةوانبرت.بالبلشفيةكلهاالوطنيةوالحركةالعماليةالحركة

.23، ص1، ج1919ثورةوثائقفى، دراساتأنيسمحمد236
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الشيخوأصدر.حقدونأجرهفوقواحدامليمايأخذأنيرضىالالمصرىالعاملنأو،يحاربونهامنأولوأنهمالبلشفيةإلى
.237يةبالشيوعفيهانددفتوىالمصريةالديارمفتىبخيتمحمد

فتأسساإلسكندريةفىوالسيماالعمالأوساطفى1919ثورةإباننشطتاليساريةالعناصرأناالتجاههذاتدعيمعلىوساعد
والرأىالحكومةاهتماممثاروكانتاإلسكندريةعمالبهاقاماعتصامحركة1924 – 1923عامفىنظمبهاللنقاباتعاماتحاد
.المنظمتينوتصفيةالنقاباتواتحادالشيوعىالحزبقادةعلىالقبضإلقاءعلىزغلولسعدحكومةإقدامعنوأسفرت،العام

لنقاباتالعاماالتحاد"تأسيسفكان،بتوجيههمجديدةيساريةعناصرمابقييسمحفراغفىالعماللتتركالوفدحكومةتكنولم
فىكبيربنصيبهماسو،المصرىللوفدالمركزيةللجنةسكرتيراكانالذىفهمىالرحمنعبدبزعامة"المصرىبالقطرالعمال
238عابديندائرةعننائباللنوبمجلسأولفىوانتخب،ملنرلجنةمقاطعةحركةتنظيمفىهماسكما،التوكيالتجمععملية

،المهنمختلفمنأعضاءتضمكانتالتى"للعمالالعامةالنقابة"رياسةمنثابتمحجوبالدكتورباستقالةاالتحادمشروعبدأ
أجلمنللعملاالنطالقنقطةهىالعامةالنقابةأصبحتوبذلك1924239عاممارسآخر(للنقابةزعيمافهمىالرحمنعبدواختير

وراغبالشمسىعلى:منهمالوفدنوابمنعددحضورإلىدعى) أبريلمن14 (فىحفالالنقابةفأقامت،للنقاباتعاماتحادإقامة
"،السكينةبأهدابوالتمسكاالتحاد"إلىداعيا) العمالبزعيملقبقدكانالذى(فهمىالرحمنعبدوخطب.منصوروشفيقإسكندر

عبددارقصدتثمالنوابومجلسالملكىبالقصرمرتعاملاآلفخمسةحوالىمنمكونةمظاهرةخرجتاالحتفالأعقابوفى
تمقدوأنهالعمالعنالدفاعلتتولىالنوابمجلسأعضاءمنلجنةتكونتقدنهأفيهاجاءخطبةالعمالفىألقىالذىفهمىالرحمن
إشرافتحتبهاخاصةنقابةطائفةلكلوتكون،العامةالنقابةفىإدارتهمركزيكونالعماللنقاباتاتحادتأليفعلىنهائيااالتفاق

.240االتحاد

العامةالنقابةزعامةقبولرفضأنهمنفهمىالرحمنعبدمذكراتعننقالأنيسالدكتورأستاذناأوردهماالواقعةهذهوتدحض
االتحادنشأةفإن،العاماالتحادفىاالنتظاموترتضىالنقاباتجميعبهاتسلمأنالزعامةلقبولاشترطوأنه،عليهعرضتحين

.241بتنظيمهاواشتغلوابالنقاباتاحتكواالذينالوفدشبابمنعددإلىتنفيذهأسندوفدىمخططأساسعلى-اعتقادنا– فىتمت

يديرهاوالالعمالمصالحعلىالغيرةتحدوهاالحركتهألن"نجاحهاحتمالعدموأكدت،االتحادمشروع) الجازيت (هاجمتوقد
الطريقأن– مختلفةألسباب –وجدواالذينأولئكمصالحخدمةهوالمشروعإليهيرمىالذىالسياسىالغرضوألن"،عمال

األغراضإلىالنهايةفىبهمتؤدىمراكزألنفسهمليخلقواأخرىوسائلعنيبحثونفأخذواوجوههمفىمسدودللترقىالعادى
.242إليهايرمونالتىالسياسية

فىبناصرهميأخذلمنمحتاجونبلدكلفىالعمالأن"وأكدتالمشروععلىفأثنت،الجازيتمزاعمعلىللرداألهراموانبرت
مطمئنفيهالعامليعيشهادئجوإيجادإلىترمىالحركةتلكوأن"جديدعهدإلىعتيقعهدمناالنتقالأطوارمنطوركل

243بالنظاموالعبثالفوضىعنبعيدا،النفسراضى،البال

عبيدومكرمالشمسىعلىأعضائهابينومنفهمىالرحمنعبدرأسهاعلىكانالوفديينالنوابمجلسأعضاءمنلجنةوتشكلت
وأصدرت"،المصرىبالقطرالعامالنقاباتاتحادلتكوينالتحضيريةاللجنة"اسمنفسهاعلىأطلقت،نافعوحسنمنصوروشفيق

:ىيلفيماتنحصرأغراضهاوأن،لهامقرافهمىالرحمنعبددارمناتخذتقدأنهافيهأعلنت244بيانا

.بالفعلوظيفتهاتؤدىالتىالعمالبنقاباتاالتصال1.

.التعديللىإيحتاجماوتعديلالنقاباتتلكقوانينمراجعة2.

.واجتماعيامادياحالتهاوترقيةلهاثابتنظاموضع3.

.األسبابمنلسببعملهاعنتوقفتالتىالنقاباتإنهاض4.

.نقاباتلهاليستالتىللطوائفنقاباتتأسيس5.

.لدراستهاقوانينهامننسخبإرسالالنقاباتالبيانوطالب

العمالحركةتنظيمفىاالتحادأغراضحددالذى"المصرىبالقطرالعماللنقاباتالعاماالتحاد"قانونبإعداداللجنةتلكقامت
العماليةباالتحاداتواالتصال،العمالنقاباتعلىواإلشراف،واقتصادياوصحياومادياأدبيالهمالخيرفيهماإلىبهموالوصول

.21- 20، صالسابقالمصدر237
.19، صالسابقالمصدر238
.31/3/1924، األهرام239
.15/4/1942، السابقالمصدر240
.24، صالسابق، المرجعأنيسمحمد241
242The Egyptian Gazette, 19. 4. 1924.
.21/4/1924، األهرام243
.20/4/1924، السابقالمصدر244
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،المشروعةأغراضهملخدمةبرلمانيةلجنةوتأليفالعمالمصالحعنوالدفاع،مؤتمراتهمفىواالشتراك،المختلفةالعالمبالدفى
.األعمالوأصحابالعمالبينالعالقاتيحددخاصتشريعإيجادعلىوالعمل،بهيئاتهمالحكومةالعترافوالسعى

،وحدهاالتحادحقمنالجزئىاإلضرابوأالعاماإلضرابإعالننأعلىفنص،لإلضرابالقانونمنالسادسالبابوخصص
علىاإلسكندريةعمالبهاقامالتىاالعتصاماتظروفأملتوقد.العاماالتحادموافقةدوناإلضرابتعلنأننقابةأليةليسوأنه

نصالحيطةفىوزيادة.يريدهاالتىالوجهةوتوجيههااإلضراباتعلىالسيطرةمناالتحادليتمكن،القانونمنالجانبهذااللجنة
.245االتحادإدارةمجلسأعضاءمن% 60بأغلبيةاإلضرابقراراتمصدرأنعلىالقانون

،العاماالتحادتتبعمستقلةنقابةتكوينإلىطوائفهامنطائفةكلودعيت،للعمالامةالعالنقابةحلت،االتحادتأسيسإعالنوبعد
العمالالتفافإلىودعاالعملهذافهمىالرحمنعبداستنكروقد.لهاقانونوإصدارالعامةالنقابةكيانبإعادةالبعضقامولكن
.246االتحادحول

الحركةعلىوصايتهافرض"الوفدفىممثلة"الوطنيةالبرجوازيةمحاولة- الصورةهذهعلى- يمثلالعمالنقاباتاتحادكانلقد
.المناسباتمختلففىالعمالفىفهمىالرحمنعبدألقاهاالتىالخطبسلسلةالرأىهذايدعمومما.العمالية

رأسأنوأكد،للشيوعيةتجنبامطالبهمفىالمغاالةمنالعمالحذر) يوليو4 (فىلتكريمههليوبوليسعمالأقامهالذىالحفلففى
.247والطاعةوالتضحيةواالستقامةوالصدقالوفاءعلىيرتكزإنماالعمالمال

استبدادنإ"فقاللعمللتشريعبإصدارالمطالبةعنتحدث) أكتوبر5(فىالعربىالتمثيلبدارلتكريمهأقيمالذىالحفلوفى
وعزاءكبيرةسلوةالدينففى"بالدينوالتمسكبالتقوىالعمالوأوصى"شهوربضعةفىتماماتالشيهيمكنالالسنينعشرات
.248"عظيم

وإنأنهاألبناءأيهااعلموا"يقولفهمىالرحمنعبدوقف،)نوفمبر2 (فىببوالقاألهليةالورشعمالنقابةأقامتهالذىالحفلوفى
أسمحفال،حقهعنالدفاعالغيريكلفنىلمولومنكمالغيرحقوقعنالدفاعأيضاواجبىفمن،حقوقكمعنالدفاعواجبىمنكان

.249"حقهمنأكثرعلىيحصلأنمنكملعامل

أقولوإنى،ذليلحقيرفقيرالعاملأنبعضهميقول "..... فيهاجاءكلمةألقى) نوفمبر9 (فىبالفيوماالتحادفرعافتتاححفلوفى
الذىالعاملنوإ ...العمرمعفانيان،الزمنبزوالزائالنهماقيمتها؟وما؟والجاهالمالماهو.وعقيدتهودينهإيمانهبقوةغنىأنه

الذينالقومهؤالءأنواعلموا ..... االقتصادىسوقهاوخراببالدهلدماريسعىإنمابالحقاألموالرؤوسأصحاببيدفيمايطمع
،والعقائدالعقوليفسدونقومهمماإن،الذهبيكدسالمالرأسصاحببينمازهيدبأجروليلهيومهطوليشتغلالعاملنإيقولون
.250"كبيراجهدايستدعىمرأحالهتحسينولكن،الحقمهضوممصرفىالعاملأنأنكرالوإنى

فيهارتفعتزمنفىأحوالهمبتحسينللمطالبةالعمالحركةجماحكبحعلىالوطنيةالبرجوازيةحرصمدىكلهذلكمنويتضح
أعضاءمناليسارىبالنشاطالمتأثرونالعماليطلقأنغريبايكنلمولهذا،البطالةلتفشىنتيجةاألجورمستوىفيهوهبطاألسعار
.251"األصفراالتحاد "اسماالتحادهذاعلىباإلسكندريةالشيوعىالنقاباتاتحادرايةترفعكانتالتىالنقابات

مجلسإلىبهالتقدميعتزموأنه،المحامىنافعحسنبمساعدةأعدهأنهذكرالعمللتشريعبمشروعللعمالفهمىالرحمنعبدلوح
العمالمطالباالبياناتيصدراالتحادانفكوما،252خطوةخطوةالعمالأحوالإصالحيتمأنعلى،التالىاالنعقاددورفىالنواب

ويقرر"تحقيقهاعلىليعملاالتحادإلىمطالبهميقدمواأنعليهموأن،االقتصاديةمطالبهمتحقيقأجلمنإضراببأىالقيامبعدم
.253أنفسهمتلقاءمنيضربونالذينالعماليناصرلناالتحادفإنوإال"،لذلكمناسبايراهالذىالطريق

فىعامةبصفةالعمالثائرةوأثار،منهماموقفلالتحادكانحادثانللنقاباتالعاملالتحادفهمىالرحمنعبدرياسةخاللوقعولقد
البريطانىالعمالحزبورفض-،مكدونالد –سعدمفاوضاتإخفاقثرإبريطانيافىالعمالحكومةفىاألملخيبةأولهما،مصر

،بالقمعمقابلتهامناإلنجليزبهقاموما،1924عامفىالسودانحوادثفكاناآلخرأما،االستقاللفىمصربأمانىاالعتراف
فمنعاألمرمغبةتشيخالسلطاتولكن،أغسطسمن23يومالمصرىالقطرأنحاءجميعفىكبرىمظاهرةينظماالتحادفشرع

فؤادمحمدتحريرهاورأسالوفدويصدرهاالمصرىبالقطرالعماللنقاباتالعاماالتحادبلسانتنطقكانتأسبوعية، جريدةالعمالاتحاد245
.19/7/1924االتحاد، سكرتير

.9/10/1924، األهرام246
.5/7/1924، السابقالمصدر247
.9/10/1924، السابقالمصدر248
.9/11/1924،العمالاتحاد249
.16/11/1924، السابقالمصدر250
251Zaki Badaoui, Les problems du travail, p. 24.
.9/11/1924، العمالاتحاد252
.16/8/1924، األهرام253
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حقكلمنالخاليةاألعمال"علىفيهاحتجبيانااالتحادوأصدر254المكتوبةباالحتجاجاتاكتفاءالمظاهرةقيامفهمىالرحمنعبد
.255البريطانيةالحكومةباسمتنفذالتىاالستعماريةالسياسةوعلى"السودانفىترتكبالتىوعدل

،زغلولسعدوزارةإستقالةمنعليهترتبوماالمصرىالجيشسردارستاكلىسيرمصرعفكاناألحداثتطورتماوسرعان
.براءتهثبتتحين1925عامينايرفىإالسراحهيطلقلمالذىفهمىالرحمنعبدواعتقال

فىصفحاتهاعلىوظهر،الصدورفى"العمالاتحاد"األسبوعيةجريدتهاستمرتكما،زعيمهاعتقالبعدالعملفىاالتحادواستمر
واالستعدادالصفوفتوحيدإلىيدعوهم،النوابمجلسبحلالملكىالمرسومصدوربمناسبةالعمالإلىموجهنداءديسمبر28

."يبغونماينالواحتىالمهضومحقهمعنيدافعوننواباالعمالمن"بينهممنلينتخبوااالنتخابيةالمعركةلخوض

منلديناليسكلعلىالوفد؟نفوذعنبعيداسياسيةعماليةقيادةإلىالعمالىالتنظيمهذالتحويلجديدااتجاهاهذاكانهلترى
.وأبعادهاالتجاههذامثلوجودمنللتحققيكفىمااألدلة

أستاذناويذكر.الصحيةأحوالهبسبباالتحادمناستقالتهفيهأعلنبيانافهمىالرحمنعبدأصدر1925عامينايرآخروفى
شئارتكابإلىالعمالبعضدفعإلىالسلطاتلجوءحشيةاستقالأنهفهمىالرحمنعبدبمذكراتوردقدنهأ256أنيسالدكتور

الرحمنعبداستقالةأن257الشنتناوىحسنىالمرحومأكدكما،للمتاعبتجنبااالتحادزعامةمنفاستقال، إليهتنسبهاثمالجرائممن
فتأثر،األمةزعامةفىشريكايقبلالكانالذىزغلولسعدوبينبينهوقعشخصىخالفنتيجةكانتاالتحادزعامةمنفهمى

الظروفزوالإلىيرجعاالستقالةسببأنونعتقداالستقالةاألخيرفأثر"العمالزعيم"وبينبينهالنزاعوشجبالواشينبوشايات
تلكفى- الحزباتجاهمعوتمشيا،سعدوزارةباستقالةاليساريةالعناصرأيدىفىلوقوعهمتجنباالعمالتنظيمإلىالوفددعتالتى

علىالسيطرةمحاولةنعينصرفكانالوفدأنهذايعنىوال.للشغبالمثيرةللعناصرالمحتضنبمظهرالظهوربعدم-الفترة
-سنرىكما – مواصلتهثمومن،الجماهيرتأييدكسبإلىحاجةأشد-الظروفتلكفى- كانفقدالحكمخارجوهوالعماليةالحركة
.لصالحهالحركةتوجيهلمحاولة

إلىأدتزيورحكومةبهاقامتالتىاإلجراءاتولكن،ثابتمحجوبالدكتورإلىاالتحادرياسةأسندتفقد،األمريكنومهما
للسيطرة – واسعنطاقعلى- الوفدبهاقاممحاولةأولعلىالستارأسدلوبذلك،الصدورعنجريدتهوإيقافاالتحادعلىالقضاء

.العمالحركةعلى

)1930 (عاملنقاباتاعاماتحاد
المحاميننشاطعلى-)1929عامإلى1925 (عامعنالفترةخالل-مقصورةالعماليةالحركةعلىللسيطرةالوفدجهوداستمرت
أواخرفىوفديةعماليةجبهةتكوينالعقادعباسفحاول،الحزبشبابنشاطوعلى،للنقاباتكمستشارينعملواالذينالوفديين

.258العماليةجبهتهعليهاستقومكانتالتىالنقاباتزعماءوبينبينهخالفلنشوببالفشلباءتمحاولتهولكن،العشرينيات

إقامةعلىالعملبدأحتى،باألغلبيةفوزهبعد1929عامأكتوبرفىأجريتالتىاالنتخاباتعقابأفىالحكمالوفدتولىأنوما
.العماللتنظيمهيئةوإيجاد،النقاباتاتحاد

الحزبشبابأحد – اوىنالشنتحسنىفأصدر1924عامفىحدثالذىبذلكالشبهقريبنهجاالمرحلةتلكفىالوفدنهج
العمالشئونتتناولالجريدةتلكوأخذت) 1930عاممارس4 (فى"المصرىالعامل"اسمعليهاأطلقأسبوعيةجريدة- البارزين

حاجةإلىواإلشارةالسوءمناأحوالهإليهآلتماعلىوالتركيزالنقاباتأخباربنشرخاصةبصفةوتعنى،الوفديينالمحامينبأقالم
كانتمابينالشاسعالبونوبينت،أوربافىالعمالبأحوالاألمثالالجريدةوضربت،سليمأساسعلىصفوفهمتنظيمإلىالعمال
.أحوالهمإصالحإلىودعت،أوربافىزمالئهمأحوالوبين،المصريينالعمالأحوالعليه

العماليةالحركةلتنظيمالعماللىع259اقتراحات– الوفدىالشيوخمجلسعضو-ميرهمعزيزطرح،1930عامأبريل4وفى
منليسعددمنتتكونللعمالبرلمانيةكتلة"لتأسيسالدعوةتوجيهعلىنصت"،المصرىالعامل"صفحاتعلىنشرت

العمالحقوقعن– البرلمانيةالناحيةمن – الدفاععاتقهمعلىيأخذواأنيقبلونونوابشيوخمنكبيرايكونأنالضرورى
ذاتىبكيانالصغيرةالبرلمانيةالكتلةهذهوتتمتع،والتقدمبالرقىالبائسةالطبقةعلىتعودالتىاالجتماعيةالنظمودرس،والفالحين

."االستشارىالمجلسأعمالنتائجعليهاوتحالللعمالتجاهد،بالمجلسينالعماللجنتىعنمستقل

:-اختصاصهمنويكونالعمالبشئونيهتمونالذينجميعمنيتكونللعمالاستشارىمجلستأسيساالقتراحاتوتضمنت

.28-27، صالسابق، المرجعأنيسمحمد254
.30/8/1924، األهرام255
.29،صالسابق، المرجعأنيسمحمد256
.2/7/1964فىشخصيةالشنتناوى، مقابلةحسنى257
.9/7/1934، الباشكاتب، مجلةتوقيعمصر"، بدونفىالعمالحركة "بعنوانمقال258
.4/4/1930المصرى، العامل259
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.عليهاالنقاباتتتكونالتىاألسسوضع1.

.عاملةوحداتتصبحأنإلىبالتنظيموتعهدهاالنقاباتتكوين2.

.األجنبيةالبالدوفىمصرفىالعمالكسبهاالتىبالحقوقذلكفىمسترشداالعامةالناحيةمنالعمالحقوقدرس3.

.لتحقيقهايسلكونهاالتىالطرقخيرإلىالنقاباتوإرشادطائفةولكلنقابةكلفىالعمالمطالبدرس4.

.لهايتخصصنقابةلكلمستشارتعيين5.

.ورغباتهقراراتهإليهايبلغالبرلمانيةبالكتلةالدائماالتصال6.

منالمجلسهذاأنوأكد،أكثرأوبمندوبإقامتهالمقترحاالستشارىالمجلسأعمالفىباالشتراكالحكومةميرهمعزيزوطالب
.لهشبيهلمجلسسويسرافىحدثكماحكوميةأداةيصبحأنإلىويتطوررسمىشأنلهيصبحأنالممكن

وإقامةوالعمالللعملتشريعإصدارضرورةموضحا260االقتراحاتهذهعلى- البرلمانيةالعماللجنةرئيس- نافعحسنورد
منتكوينهيكون"للعمالاتحادتأسيسإلىودعا،العماليةالحركةتنظيمفىالتفكيرقبلوذلك،التوفيقلجانمحليحلللعملمكتب
.إنشاؤهالمقترحاالستشارىللمجلسالنجاحيكفلحتى"إليهالمنضمةالجماعاتفىالكلمةنافذويكونومستشاريهمأنصارهمبين

بداراالقتراحاتلبحثدعوتهالمقررمنكانالذىالعماللمؤتمرتمهيديةاجتماعاتوعقدت،االقتراحاتهذهالنقاباتوتدارست
الجديدةمصرترامورش:نقاباتوهىللوفدالمواليةالعمالنقاباتعنمندوبوناالجتماعاتهذهوحضر،القاهرةترامعمالنقابة

،السياراتوعمال،الميكانيكيةالنجارةورشوعمال،الصناعيةالمدارسوخريجى،العمالرقىوجمعيةية،المصرالمطابعوعمال
.النقلوعمالوالحوذية،القاهرةتراموعمال،الدخانوعمال،للعمالالعامةوالنقابة،واألحذية،والطهاة،المصرىالقطروعمال

حركةينظممكتبإيجادعلىووافقواالعملتشريعإصداربسرعةالحكومةمطالبةوقررواالعمالأحوالفىالمجتمعونوتشاور
أغامحمدأحمدإلىرياستهأسندتالذى"النقاباتعاماتحاد"إلىالمكتبهذاتحويلقررواأنلبثواماثم،جهودهادحويوالنقابات

.261االتحادبلسانقطتن"المصرىالعامل"جريدةوأصبحت،للنقاباتعامامستشاراالشنتناوىحسنىواختير،المحامى

حكومةفاضطرت،السفنتشتهتكنلمبماالرياحأتتولكن،أكلهاتؤتىأنالنقاباتعلىللسيطرةالحزبجهودأوشكتوبذلك
كيانعلىالحزبوزارةإستقالةتؤثرولم.)هندرسون – النحاسمفاوضات (اإلنجليزمعالمفاوضاتفشلبعداالستقالةإلىالوفد

ميرهمعزيزوتولىمنصبهعنقصىأفالحزبوبيناالتحادرئيسبينالنزاعشجبماوسرعان.نموهمنتحداولكنه،االتحاد
االتحادرياسة

الوفدتزعمهاعنيفةمقاومةحركةقياممنعليهترتبوما،1923عامالدستورإلغاءمنصدقىحكومةعليهأقدمتماذلكوتال
العاماالتحاد"زعامةإليهوجلبالوفدصداقةالموقفهذاأكسبهالذىحليمعباسبينهمومنالمالكالبيتأمراءبعضوأيدها
العمالصفوفبينيعملأنالوفدورأى،حليموعباسالوفدبينالتحالفمننوعفقام-قدمناكما" - المصرىالقطرعماللنقابات

.حليمعباسيتزعمهكانالذىاالتحادفى) الوفدى (النقاباتعاماتحادإدماجفأعلنالشابالنبيلبواسطة

)1936 – 1935 (للعمالاألعلىالمجلس
بدورالقياميقبليجعلهأنمنأكبرطموحهأنتبينأنالوفدلبثماثم،معدوداتشهوراوطيدةحليمبعباسالوفدعالقةبقيت

وبلغاالتحادإدارةمجلسفىوفديينأعضاءبتعيينيسمحأنحليمعباسرفضفقدالوفدلحساباالتحادأموريدبرالذىالعميل
عليهالوفدفشن،)1931عاميونيو10 (فىالمصرىالعمالحزبتأسيسأعلنحينالوفدعلىالخطورةمنكبيراحداسلوكه
.المهدفىيزللموهوالحزبنشاطإيقافإلىأدتشعواءحملة

الحزبوزاد،العاماالتحادعلىبالسيطرةالحزبفيهايقومالتىالفرصةتسنححتىحليمعباسمعالوفاقسياسةإلىالوفدعادثم
.1935 – 1934عامىالعمالأوساطفىوالنفوذالقوةمناالتحادبلغهماالرغبةهذهلىإتطلعا

الفتاحعبدوزارةإستقالةعقبالحكمباشانسيمتولىفقد،الحكمإلىالوفدوصولبقربيبشر1935عامفىالسياسىالجووكان
ولذلكاألمةلصالحدستوريةتغييراتحدوثالمنتظرمنكانفقد،1930لدستورمعارضتهمننسيمعنعرفلماونظرا،يحيى
استقراروزارةالانتقالوزارةالنسيميةالوزارةأنالوفداعتقد

)1935عاميناير9و8 (فىالمصرىللوفد"العامالوطنىالمؤتمر"دعقف،الوطنىللعملخطةيعدأنالوفدعلىلزاماكانلهذا
عدةالمؤتمرأماموألقيت،وثقافيةوسياسيةواجتماعيةاقتصاديةمنللبالدالعامةاألحواللبحثالمؤتمرلجانبينالعملوقسم

قدمالتىالعماللجنةاللجانهذهبينمنوكان،حلهالالالزمةاالقتراحاتووضعتلمشاكلهافعرضتالجوانبهذهتناولتتقارير
،الداخليةلوزارةتابعةتكونالوالعمالللعملخاصةمصلحةإنشاءضرورةإلىفيهذهبوقد،المؤتمرإلىتقريرهاميرهمعزيز
الشئوندراسةامأغراضهوتكون،العملومكتب،والعمالللعملاالستشارىالمجلس،همارئيسيتينهيئتينعلىترتكزأنعلى

أنالدولةعلىيجبوأنه،تنفيذهاعلىواإلشرافالداخليةواللوائحالقوانينمشروعاتوإعدادالعمالوشئون،بالبالداالقتصادية
علىوتعمل،العمالصفوفبيناألمية، وتحاربالعاطلينالعمالمشكلةلحلللعملبورصةوتقيم،للنقاباتالالزمةالقوانينتسن

.14/4/1930المصرى،العامل260
.26/5/1930، السابقالمصدر261
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توفيرعلىوتعمل،وأسرتهعيشهللعامليضمنبمايفىأنعلىلألجوراألدنىالحدوتضع،والصناعىالفنىالتعليماستكمال
.262والعجزالمرضضدللتأميننظاموإيجاد،العملوربالعاملبينالعالقةوتنظيم،العملمجالفىالصحيةالشروط

العربيةالصحافةممثلىاالتحاددعاحينوخاصة،القوةمنالمصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحادبلغهماالوفدوراع
الصحفوأخذت،)1935عامفبراير3 (فىالعاماالتحادلدارالعالمىالنسائىاالتحادوفدزيارةبمناسبةأحوالهلتفقدواإلفرنجية

إلىديابتوفيقكتبهاالتىاالفتتاحيةفى263"الجهاد"جريدةأشارتبينما،قوةمنبلغهمامدىوتبيناالتحادنشاطعنتكتب
يرتدونعضاؤهأفكان،الفاشيةرائحةمنهتفوحأصبحتاالتحادنظامأنوخاصة،النحوهذاعلىتسيرالعمالحركةبقاءخطورة

.األوانفواتقبلالحركةتنظيمإلىالوفدودعا،اليدبرفعخاصةتحيةالصحفيينويحيونموحدازيا

الذينالوفدرجاالتمنمجموعةوعضوية،حليمعباسبرياسة"للعمالاألعلىالمجلس"بتأسيسالوفدقرارصدرفبراير11وفى
التالىاليومفى–صدقىإسماعيلنشر، فقدوالخارجالداخلفىكبيردوىالقرارهذالصدوروكان،النقاباتبتنظيماشتغلوا
هوالقرارألن"الوفدقرارخطورةإلىهنظرفيهاسترعىالوزراءرئيسإلىمفتوحاخطابااألهرامبجريدة-الوفدقرارإلعالن

وهيمنةأنفسهمللعمالالممثلةالهيئاتإشرافتحتالنقاباتجعلوهو،العمالتشريعوضعفىروعىالذىاألساسىللمبدأتحد
مصربمركزالضررويلحق،أمرهمالعمالعلىيفسدأنشأنهمنالعمالبينالحزبىالنفوذتغلغلأنإلىونوه"،الحكومة

.2641922عامفبرايرتصريحمنذمصرفىسياسىتطورأهمالوفدقرار)تلجرافالديلى (وعدت.الصناعى

دونبالتشريعالمطالبةفىلالتحادمعضداسيكونأنهأساسعلىالبدايةفىاألعلىالمجلسمشروعأيدحليمعباسأنويبدو
للوفدتابعايكونأنرفض،االتحادأمورعلىالهيمنةاألعلىالمجلسمنالغرضأنأيقنحينولكن،النقاباتأمورفىالتدخل

مصلحةحسابعلىالسياسةفىاالتحادإقحاميريدبأنهالوفدورمىاألعلىالمجلسرياسةعنتخليهوأعلن،لتعليماتهمنفذا
.265العمال

فقدالوفدعلىخرجقدكانولما،لوائهوتحتالوفدباسمالعمالصفوفبينلميعكانحليمعباسأنفيهزعمبياناالوفدفأصدر
فىسواهدونبالمجلسعالقاتهمتكونأنإلىالعمالودعوة،لالتحاداألعلىالمجلسوعضويةالمجلسرياسةمنفصلهالوفدقرر

بالقطرالعمالالتحاداألعلىللمجلسرئيسا– الوفدعضو- النصرسيفحمدىأحمدوعين.والنقابيةالعماليةشئونهمجميع
ومن. 266أموالهمويحفظ،شملهمويجمع،العمالشئونينظملالتحادقانونووضعالعمالاتحادتنظيمبإعادةوكلف،المصرى
.األعلىالمجلسإدارةمجلسفىالعمالمنأحدبإشراكيعنلمالوفدأنالغريب

فناصرت،والتنظيمالقوةمنكبيراحدافيهبلغتقدكانتوقتفىالعماليةالحركةانقسامإلىاألعلىالمجلستأسيسأدىوقد
تضامن"بــالمسمىاالتحاداإلسكندريةنقاباتبعضوأيدت،العاماالتحاداآلخربعضهاوشايع،األعلىالمجلسالنقاباتبعض

.267لالعماصفوفبينلحسابهويعملالبوليسحمايةإلىيرتكزكانالذى" مالالع

نضالتنظيمفىفاشترك،النقاباتلتوجيهحزبيةسياسيةأداةإاليكنلمفهو،األعلىالمجلسأعمالعناليسيررذالنإاللديناوليس
.العملتشريعبإصدارالمطالبةوفى،الدستورأجلمنالعمال

حكومةتتمكنفلم،األمانىحدودتتعدلمتأييدهعلىعلقوهاالتىاآلمالأنالعمالتبين1936عامفىالحكمإلىالوفدوبوصول
وتناقصالعمالأحوالسوءنتيجة1936عامفىحدثتالتىاإلضراباتموجةبالعنفواجهتكما،التشريعإصدارمنالوفد

إالمنهايبقولماألعلىالمجلساتحادمنتنسلخالنقاباتفأخذت.المعيشةلتكاليفالمطرداالرتفاعمعالبطالةمشكلةوتفاقماألجور
.1937268عامأوائلفىنحبهاألعلىالمجلسوقضى.1936عامأواخرفىنقاباتثالث

)1944–1943 (احيهاضووالقاهرةمدينةعمالنقاباترابطة
الحادثبعد1942عامفبراير4فىالحكمالوفدأعطىأنإلىالوفديينالنقاباتمستشارىنشاطعلىلتقتصرالوفدجهودعادت

.الوزارةبتشكيلباشاالنحاسيكلفأنعلى-عابدينقصردباباتهمحاصرتأنبعد - الملكاإلنجليزفيهأرغمالذىالمشهور

بعضتنفذالوفدحكومةشرعت،الحكمالوفدبهاقبلالتىالطريقةعلىالشعبنفوسفىاعتملالذىالسخطمواجهةوفى
التأمينيننكقواالعملقوانينيعضإصداراإلصالحاتهذهبينمنوكان،الخواطرلتهدئةالهامةالضروريةاإلصالحات

القوانينهذهبرزأوكان،لألجوراألدنىالحدوتحديد،المعيشةغالءوعالوة،العملساعاتوتحديد،العملحوادثضداإلجبارى
.العمالبنقاباتاالعترافقانون

.10/1/1935، األهرام262
.4/2/1935الجهاد، 263
.13/2/1935، األهرام264
.18/4/1935، السابقالمصدر265
.20/4/1935الجهاد، 266
.15/2/1935، األهرام267
.39، ص، نقابيتىقنديلسيد268
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معرضةوجعلها،البوليسيةللرقابةةالنقابفأخضع،عدةبقيودالحقهذاقيدولكن،النقاباتتكوينفىالعمالبحقالقانوناعترف
.العماللنقاباتعاماتحادإقامةوحظر،اإلداريينوحلللتفتيش

فىالقاهرةنقاباتمنعدداوجمع،القانونعلىفاحتال،حكمهتناصرعماليةجبهةإيجادعلىيعملأخذ،الوفدسياسةعلىوجريا
.الوفدعضوحسنينمحمدإلىرياستهاوأسندت"،النقاباترابطة"اسمتحت"اتحاد"

أنعلىفيهنصلالئحةمشروعافوضعت،األساسىنظامهاالئحةووضع،لهاوالدعايةالرابطةلتشكيلالعمالمنلجنةتكونت
النقاباتبينتعاونصلةوإيجاد،وتنهضالعماليةالحركةتنموحتىالصحيحالتوجيهالنقاباتتوجيهفىتنحصرالرابطةأغراض
،للنقاباتوالثقافيةالرياضيةالروحوتنشيطة،المشروعالطرقبجميعللنقاباتالمشتركةالمصالحعنوالدفاع،بعضمعبعضها
.269المختصةالجهاتإلىورفعهاالنقاباتشكاوىببحثماوالقي

فؤادانتخاباالجتماعاتهذهأحدفىواقترح،الرابطةولتدعيمشئونهملتدارسللعمالعامةاجتماعاتعدةبعقدالرابطةوقامت
االقتراحمؤيدىبينمعركةنشوبإلىاالقتراحهذاتقديموأدى،الحياةلمدىللعمالزعيما – الوفدسكرتير – الدينسراج

.270قرارإلىالمجتمعونيصلفلم،ومعارضيه

.العماليةالحركةعلىللسيطرةالوفدمحاوالتخرآعلىالستارأسدلوبذلك،الرابطةوحلت،أقيلتأنالوفدوزارةلبثتوما

التياراتعنبهمينأىاتحادإقامةإلىلجأثم،1919عامفىالوطنىالنضاللتدعيمكضرورةالعمالبتنظيمالوفداهتمامبدألقد
ممكنةنسبةأكبرعلىالحفاظمحاولةإلىذلكبعدبالعمالاهتمامهوتحول.1924عامفىالعمالأوساطفىتفشتالتىاليسارية

.حولهاألنصارولجمع،أصواتهمن

التىالجهودوتبديد،العماليةالحركةإضعافإلىالنقاباتعلىوسيطرتهاالعماليةالحركةعلىالوطنيةالبرجوازيةتسلطأدىوقد
العماليةالهيئاتإلىالنقاباتضمنعونتج.الثالثينياتأواخرفىعاماتحادإلقامةالحزبىالنشاطعنالبعيدينالعمالبعضبذلها

.أحياناوللحلبلالبوليسالضطهادتعرضها،الحزبية

العماليةالحركةعلىللسيطرةالدستورييناألحرارمحاولة
حزبلامتداداديعدوهوالليبراليينوالمثقفيناألعيانبعضبجهود1922عامرأكتوبفىالدستورييناألحرارحزبتأسس
التىالوزارةفىاشتركفقد،بالدستورباالستهانةالناسبينعرفكما،الوفدعلىالخارجينقيادتهفىالحزبجمعوقد.األمة

وعطلالمطبوعاتبقانونالعملفأعاد1928عامفىدكتاتورياحكماالبالدوحكمالنيابيةالحياةوألغى،1925عامالبرلمانعطلت
قيادةمجردالحزبكانثمومن،ومصالحهالملكىبالقصرمرتبطةالحزبوزاراتوكانت، 271بعضهاوأنذرالصحفمنالكثير

.الوفدمواجهةفىأقدامهعلىالوقوفلهتتيحشعبيةلهتكنفلم، قاعدةبال

تنظيمفىالسعى"علىيعملأنهعلى272مبادئهفىنصقدكانوإن،العمالتنظيمعلىالعملالحزبأهدافبينمنيكنلم
حينولكن"،الفريقينأحدتحكممنالناشئةاالجتماعيةلألمراضاتقاءالعدلقاعدةعلىاألعمالوأربابالعمالبينالعالقات
وضمهموالعمالالفالحينودلكسبيسعىأخذالعشرينياتأواخرفىحكمهضدالوفدنظمهاالتىالمعارضةلحملةالحزبتعرض

الجزءبتوزيعيقضىمشروعفىجدياتفكرالوزارةأن1928عاموزارتهعهدأوائلفىباشامحمودمحمدفأعلن،صفهإلى
طنطالمدينةزيارتهفىأعلنكما،جلألاطويلةأقساطعلىتدفعمتهاودةبأثمانالفالحينصغارعلىالدومينأراضىمناألكبر

المستشفياتوإنشاءالقرىفىللشربالصالحةالمياهوتعميموالمستنقعاتالبركبردمالقرىسكانحمايةفىستشرعحكومتهأن
القويةسواعدهمعلىالذيناألمةسواد"بانهمالفالحينووصف،بالتساوىوالبحرىالقبلىالوجهينعلىستوزعالتىالقروية
بالفعلتموقد،273القاهرةأحياءفىزهيدةبأجورللعمالصحيةمساكنإقامةعلىالحكومةعزمعنأعلنثم"،البالدقوةترتكز
.274زينبالسيدةبحىالبارودتلفىللعمالمسكنا150إلنشاءاألساسىالحجروضع

محجوبالدكتورويتزعمها،المهنمختلفمنعماالتضمكانتالتى"المتحدينالعمالنقابة"اقتناصاآلونةتلكفىالحزبوحاول
قانونبسنطالبفيمافطالب،العمالأحوالإلصالحباقتراحاتيزودهأنمنهوطلب،لمقابلتهمحمودمحمداستدعاهفقد،ثابت

لكسبالعملمواصلةعنيعجزونالذينالعماللتقاعدتشريعوإصدار،األموالرؤوسوأصحابالشركاتمنالعماللحماية
االنضماممحمودمحمدعليهوعرض.العملأثناءفىبعاهاتيصابونالذينالعماللتعويضوتشريع،السنبهمتتقدمحينأقواتهم

.275إصالحيةوزارةكلبتأييدمكتفيافرفضالحزبإلى

.2وضواحيها، صالقاهرةمدينةعمالرابطةالئحةمشروع269
.35عمارة، صمذكرات270
.51، ص2المصرية، جالثورةأعقاب، فىالرافعىالرحمنعبد271
.30/10/1922السياسة، 272
.442صًللماجستير، ، يحث1936- 1918الوطنيةالحركة، تطورإبراهيمالعظيمعبد273
.73، صالسابق، المرجعالرافعى274
.129، صثابتمحجوبوآراءالمصريةالثورةألبطالالسياسية، األسرارالسودانىعلىصالح275
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محجوبجمعفقد،الحزبلحسابالعمالصفوفبينالعملثابتمحجوبالدكتورعلىأيضاعرضقدمحمودمحمدأنويبدو
األحزابجانبواالعمالأيها":لهموقال،الوزراءرئيسوبينبينهداربماإليهموأفضى،المقابلةتلكبعدالعمالممثلىثابت

الحزبإاليؤيدونفالسلبياموقفااألحزابمنيقفوابأنوأوصاهم".لألشخاصمطاياتكونواوال،وطنكمومصلحةلمصلحتكم
.276الوطنومصلحةلمصلحتهميعملالذى

،الحزبيتبعجديدمالىعتنظيمإقامةعلىعمل،المنشودةضالتهثابتومحجوبالمتحدينالعمالنقابةفىالحزبيجدلمولما
تلكليتزعمراتببكداودرجلهودس"،المصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحاد"إلعادةالنقابيينالمنظمينبعضنشاطفاستغل

1930.277عامأبريلفىبزعامتهاالتحادنشاطإعادةفتم،ويمولهاالحركة

نقابةلتكوينطائفةلكلاجتماعاتلعقدالمطبوعةوالدعواتبالمنشوراتالعمالأوساطبينالدعايةبثعلىاالتحادنشاطاقتصر
العناصروبعض،العنابروعمال،التنظيموعمال،الميكانيكىالنقل:هىنقاباتثالثاالتحادقواموكان،االتحادرعايةتحتلها

.نوفمبرفىاالتحادإلىالحالقيننقابةوانضمت.بصلةللعمالتمتتكنلمالتىاألخرى

علىيصرفراتبداودكانفقد،بالتهموتراشقواأنفسهمعلىاالتحادأعضاءوانقسم،العمالبينرواجااالتحاددعوةتلقولم
ماليتهفكانت،لصندوقلأمينلالتحاديكنولم،أموالهمنممكنقدرأكبرابتزازعلىالعملفرصةللبعضأتاحبسخاءاالتحاد
عمللذلك،بصلةللعماليمتالالموقوفةاألموالذوىمنوثالثبالترسانةعامالكانآخروعضوالعامسكرتيرهبينمبعثرة
األحراربحزباالتحادربطعلىالعملعنيكفأنراتبداودفطالبوا،أزماتمنيعانىماتجنبيهعلىاالتحادأعضاءبعض

عنمسئواليكونللصندوقأمينايختاروأن،االتحادإلىاالنضمامعلىالعماليقبلحتىالحزبمناستقالتهيعلنوأن،الدستوريين
االتحادمالية

ذلكفاضطراالتحادزعيممناستجابةيلقفلماألولالطلبأما،للصندوقأميناالدينعزكاملفانتخب،الثانىالطلبوأجيب
فىشعبيتهأسهمكانتالذى- حليمعباسبالنبيلاالتصالإلىصفوفهبتطهيرالمطالبةحركةتزعمالذىالمجلسأعضاءمنالفريق
راتبداودعزلواقتراحاألعضاءهؤالءأحدقامديسمبرمن17جلسةوفى.فقبلهااالتحادزعامةعليهوعرضوا-صعود

االتحادسجالتعلىالمؤيدونفاستولى،ومعارضيهاالقتراحمؤيدىبينمشادةوقامت،لالتحادزعيماحليمعباسوتنصيب
تحملالتالىاليومفىالصحفوخرجت،الجلسةمحضراستكملواوهناك،حليمعباسدارقاصديناالتحادمقروغادروا،وأختامه

.278االتحادمجلسعلىطرأتالتىالتغييراتنبأ

المحاولةتلكفشلسببأنونعتقد،العماليةالحركةعلىللسيطرةالدستورييناألحرارمحاوالتوآخرأولعلىالستارأسدلوبذلك
ومن،األمةعلىخارجاالوفدعلىيخرجمنفيهيعدكانوقتفى،العمالصفوفبينشعبيةمنالوفدبهيتمتعكانماإلىيرجع

أعيانتجمعقيادةمنبزالحتكوينطبيعةأنكما.يتبناهكانالذىواالتحادالدستورييناألحرارحزبمنالعمالنفوركانثم
.قادتهمصالحمعمصالحهمتتفقأنيمكنالالذينالعمالوبينبينهتباعدبأنكفيلةكانتالبالد

العماليةالحركةعلىللسيطرةالملكىالقصرمحاولة
تأسيسإلىالمصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحادةدعوفلقيت-ماحدإلى- نقابى)وعى(بوجودالثالثينياتمطلعامتاز

تربطكانتالتىالتحالفصلةبحكمللوفدعمالىجناحأنهمناألذهانفىاستقرمانجاحهمنوزاد،العمالبينرواجاالنقابات
.بالوفدحليمعباسزعيمه

على- ليحقق،أعوانهلهويروج،برعايتهيشملهجديداتحادبخلقحركتهوشلاالتحادنشاطإحباطعلىيعملأنالقصرورأى
الذىجالدإدجارالجديدلالتحادالدعايةوتولى.الملكىالقصرالتحادومشايعحليمعباسالتحادمؤيدبينالنقاباتانقسام-األقل
وتأسس.معهوالتعاونحليمعباساتحادتركعلىالنقابيينالمنظمينبعضإغراءفحاول،اللبرتيهجريدةلتحريررئيساكان

باألميرونودى،رياستهجالدإدجاروتولى"،بالقاهرةالنقاباتاتحاد"اسمعليهوأطلق،1931عاممنتصففىالجديداالتحاد
279.لالتحادوراعيازعيمافاروق

الملكيةالمناسباتفىينظموكان.تأسيسهمنشهوربعدأخبارهانقطعتفقد،اليسيرالنزرإالاالتحادهذانشاطعنلديناوليس
الثمانيةنقاباتهمنمسيرةاالتحادنظم1931عامالملكىالجلوسعيدففى،العرشلصاحبالوالءلتقديمالقصرتقصدمظاهرات

بعضاالتحادنقاباتورؤساءجالدبإدجارواجتمعفؤادالملكحياهمحيثالقصرفناءبدخوللها، وسمحعابدينقصرقصدت
.280"وسعادتهاالبالدلصالح"االتحاديساندواأنمنهموطلب،الوقت

نفضإلىالقصردفعحولهنقاباتثمانىمنأكثرجمعفىفشلهأنويبدو،بحلهبيانيصدرفلم،غامضةاالتحادذلكنهايةوكانت
.نوعهافىالفريدةالمحاولةتلكمنيديه

.131، صالسابقالمصدر276
.18، ص، نقابيتىقنديلسيد277
.13، 12عمارة، صمذكرات278
.20، صالسابقالمصدر279
.10/10/1931المساء، 280
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الحركةعلىللسيطرةالمسلميناإلخوانمحاولة
الجماعةنقلتثم،القناةومدنالدلتافىدعوتهاوانتشرت،اإلسماعيليةبمدينة1934عاميونيوفىالمسلميناإلخوانجماعةتأسست
الشعائرإقامةفىتنحصركانتالتىالدعوةلبث"المسلموناإلخوان"جريدةوأصدرت،القاهرةإلىذلكبعدالعاممركزها

.281اإلسالمبمبادئوااللتزام

،الثانيةالعالميةالحربأعقبتالتىالسنواتفىإالبتنظيمهماهتماماتبدولم،العمالإلىبعيدأوقريبمنالجماعةمبادئتشرولم
علىوعملوا،والطلبةللعمالالوطنيةاللجنةأعضاءمعاشتباكاتفىأفرادهاوقعالتى"والعمالللطلبةالقوميةاللجنة"تففأل

لعمالمعادياموقفاواتخذت،والعمالالعملمسائللمناقشةصفحاتهامنجانباالجماعةجريدةوأفردت.نشاطهاومقاومةمحاربتها
.الهدامةالمبادئباعتناقواتهمتهمالنسيجمصانعبعضإغالقعلىاحتجاجحركةنظمواالذينالخيمةشبرا

،أعضائهامنالنقاباترؤساءبمعاونةالعمالنقاباتمنجبهةتشكيلتتولىعماليةشعبةتكوينإلىالحقبةتلكفىالجماعةوسعت
إحباطإلىأدت1946عامصيففى-للوفداليسارىالجناحبلسانتنطقكانتالتى- "المصرىالوفد"شنهاالتىالحملةولكن

.1948عامالنقراشىحكومةيدعلىالجماعةبحلالمشروععلىنهائياقضىثم،عماليةجبهةلتكوينالجماعةمساعى

منمظهراتتخذفلم،المبادئحدودتتجاوزلمولكنها،بالعمالتتعلقأمورعلىبرامجهافىاألخرىالسياسيةالهيئاتبعضونصت
ورعايتهمالعمالحمايةضرورة"علىنصتالتى"الفتاةمصر"حزببمبادىءجاءماأبرزهاوكان،التنظيمىالعملمظاهر

البطالةضدوالتأمين،ساعاتبثمانالعملساعاتوتحديد،يومياقرشابخمسينلألجوراألدنىالحدبتحديدوذلك"،بهموالنهوض
.282وأسرتهللعاملالمناسبالصحىالمسكنوإيجاد،والعجزوالشيخوخةوالمرض

،لهاالنقاباتلضم-باشاالبندارىيتزعمهاكانىالت- السالمأنصارجماعةبهاقامت1951عامفىوقعتأخيرةمحاولةوثمة
لهايقدرلمالمحاولةهذهولكن، 283القناةمنطقةنقاباتبينالدعوةببثقاماالنقلعمالمننقابيينالغرضلهذاالجماعةواستخدمت

.النجاح

 

.153، ص1965الطليعة، مارس281
.21، ص1948فىالحزبالفتاة"، أصدرهامصر "نشرة282
").11 "ملحق/ أنظر (15/7/1951فىحليمعباسالنبيلإلىقابلمحمودمحمدمنمرفوعتقرير283
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المصرىالعمالحزب - السادسالفصل

والمؤمنينالعماليجمع،سياسىتنظيمإيجادمرحلةإلىالعماليةللحركةالطبيعىالتطورنتيجةيأتىإنماللعمالحزبقيامإن
وتوجيهالبالدسياسةرسمفىباسمهمويشترك،البرلمانمقاعدإلىالحزبممثلىويحمل،واحدتنظيمىإطارفىبمبادئهم

.المجتمعطبقاتمنكطبقةالعمالمصالحعنويعبر،مصيرها

الطبقةإلىينتمونالأفرادأيدىعلىالعمالحزبتأسيسمحاوالتتمتفقد،طبيعيةتكنلممصرفىالعمالحزبنشأةولكن
علىللسيطرةبذلتالتىالمحاوالتحلقاتمنحلقةإالالصورةتلكعلىالحزبنشأةتكنلمثمومن،بعيدأوقريبمنالعاملة
وصياتهمفرضأرادواالذينالبرجوازيةالطبقةأفرادبعضيدعلىقامتفقد،المظهرفىغيرهاعناختلفتوإن،العمالحركة
."العمالحزب"باسميتسمىسياسىحزبخاللمنالعاملةالطبقةعلى

خطبةإلقاءعلىعزمهعنالحسنأحمدمحمدالصحفىأعلنحين،العشرينالقرنمناألولالعقدإلىالمحاوالتهذهأقدميرجعو
المنافعمشتركواحدحزبإلىاطبقاتهاختالفعلىواألجنبيةالمصريةالحرفأصحابانضماموجوب"موضوعهاعامة

للحزبحاللسان)الوضاح(جريدةوإقامة،النافعةاألعمالفىوالصوتالرأىمسموعةقويهجامعةمنهليتكونالخيريةواألعمال
.284"المذكور

عاممارسفىنشرالمطبوعاتقانونعلىاحتجاجإالاللهمالحزبعنشيئانسمعفلم،هانحيفىتثمرلمالدعوةهذهأنويبدو
مديرانتخابفيهاوتم،والوجهاءالعمالمنفريقفحضرهاالتحضيريةالمدرسةبدارللحزبالتأسيسيةالجلسةوعقدت.1909

.285الصحفى) الحسنأحمدمحمد (فكاناآلخرأما،التحضيريةللمدارسمديرا) علىالسيد(األولوكان،ورئيسهالحزب

لمثمومن،بينهمالعمالمنألحدذكرأىيردولم،المثقفينمنجماعةيدعلىللعمالحزبتأسيسمحاوالتأولىقامتوبذلك
.وأغراضهمبادئهعنشئيصلنالمكما،تأسيسهفيهأعلنالذىالبياننشرمنذالحزبعننسمعنعدفلم،طويالتعمرأنلهايقدر

العمالحزب"تأسيسحليمعباسالنبيلأعلنحين،الثالثينياتمطلعفىإال-نعلمفيما- للعمالحزبإقامةمحاولةتتجددولم
).1931عاميونيو (فى"المصرى

وشأنهميتركهمحتىالعمالمنالوفدتخويف"فىالرغبةإلىالمصرىالعمالحزبتأسيسإعالنإلىالدافعحليمعباسويرجع
احتضانإلىحاجةدونمستقالسياسيانشاطايمارسونالعماليجعلأنباستطاعتهأنهللوفدوليبين"،السياسةفىإقحامهمدون

وطلبأوربافىالعمالأحزابمنوبغيرهالبريطانىالعمالبحزبالمصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحادفاتصل.لهمحزب
.286لدراستهبدساتيرهاتمدهأنمنها

اتحادفىمعهيعملونمنمعالبالدمنلنفيهالعدةتعدصدقىحكومةأنحليمعباسعلمإلىنماقدأنه،عمارةحسنمحمدويذكر
كانالذىالدستورإلىاستناداالصحففى، ونشرهالحزبتأسيسبيانإعدادإلىفسارع.الحكمنظامقلبعلىالعملبتهمةالعمال
.الدستوريةالحصانةلنشاطهيكفلوبذلك،287السياسيةاألحزابتكوينيبيح

بهايوقفسياسيةبمناورةالقيامهوالمصرىالعمالحزبتأسيسإعالنعلىحليمعباسإلقدامالحقيقىالدافعأنعتقدون
طموحهتحقيقفىإليهيستندسياسىقلثإليجادوكمحاولة،الوفدلصالحالعمالاتحادأمورتديرأداةالتخاذهالوفدمحاوالت

.الشخصى

الزارعحزبهوالعمالحزب"أنعلىمقدمتهفىونص"،المصرىالعمالحزب"تأليفبيانأعلنفقداألمريكنومهما
المثقفينمنمجموعةمنالحزبإدارةمجلسوتشكل، 288ومجدهممصرلمجدبواجبهمالعمالليقومالساعةدقتقدوأنه"،والصانع
.المزارعينكبارمنوواحد،العاماالتحادمجلسأعضاءمنالعمالوبعضموسىسالمةأبرزهم

قدمعلىتحالفوعقد،األممعصبةفىمصرواشتراك،والسودانمصراستقاللعلىيعملأنهعلىالحزبمبادئونصت
العصريةالمبادئأحدثعلىللعمالتشريعواستصدار،األجنبيةاالمتيازاتوإلغاء،بريطانياوبينالمصريةالدولةبينالمساواة
ومجانية،العملساعاتوتحديد،العمالأجوروتحسين،بهاواالعتراف،النقاباتتأليفحريةويكفلوضعهفىالعماليشترك
التعليمجعلعلىيعملأنهعلىالحزبمبادئنصتكما،والبطالةوالوفاةوالتقاعدوالمرضالحوادثضدوالتأمين،العالج

وإلزام.العاملةالطبقةألبناءوالعالىالثانوىالتعليمفىالمجانيةنسبةوزيادة،وبناتبنينالمصريينلجميعإلزاميامجانيااإلبتدائى

.11/7/1908اللواء، 284
.16/7/1909، األهرام285
.17عمارة، ص، مذكرات10/7/1964فىشخصية، مقابلةحليمعباس286
.17عمارة، صمذكرات287
.10/9/1931الضياء، 288
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،التعاونيةالحركةوتشجيع،الدولةيدفى"منهاالبدالتىاالحتكارات"وجعلللعمالةيصحمساكنبتأسيسوالشركاتالحكومة
الوظائفلتولىأساساوالمؤهالتالكفايةوجعل،الحقوقمنممكنايكونفيمابالرجلومساواتهاالمصريةالمرأةمستوىورفع

.الدولةفىالعامة

.األمةصفوفبينالفرقةببثحليمعباسصحفهواتهمت،الوفدقيامةقامتحتىبالصحفيظهرالحزبتأسيسإعالنكادوما
تضموكانت- قليوبلجنةوأعلنت،العمالبحزبلهاعالقةكلمنتنصلهاتعلنالحزبلجانأخذتفقد،أثرهاالحملةلتلكوكان
وقدأما،مستقالسياسياتنظيماباعتبارهوليس،للوفدتابعأنهالعتقادهاالعمالحزبمععملتأنها-النسيجعمالمنكبيراعددا

.289للوفدوتأييدهاالمصرىالعمالحزبنماستقالتهاتعلناللجنةفإن،التنظيملهذااستنكارهالوفدأعلن

عماليكنفلم،العمالعلىوبطانتهحليمعباسوصايةلفرضمحاولةإاليكنلمالمصرىالعمالحزبأنالواقعةهذهمنويتضح
الوعىكانفقدالمجتمعطبقاتمنكطبقةمصالحهمعنيعبرسياسىحزبإلقامةيؤهلهمالتنظيممنقدرابلغواقد-حينئذ –مصر

الحقوقأجامنوالنضالالوطنيةالحركةفيهتمثلتالذىالوفدحولالتفافهمكانثمومنعندهمىالطبقالوعىعلىيطغىالوطنى
.لألمةالدستورية

حزبنشاطإيقافأساسعلى،)يوليومن21فى (الوفدوقادةباشاالنحاسمعالتفاهمإلىحليمعباساضطرالوفدمهاجمةوإزاء
.290المصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحادشئونرعايةعلىحليمعباسنشاطيقتصرأنعلىالمصرىالعمال

المناورةتلكوراءمنينشدهكانالذىالهدفحليمعباسحققأنبعدالثالثينياتمطلعفىالعمالحزبإقامةمحاولةانتهتوبذلك
.أسابيعستةعلىالمرحلةتلكفىالحزبعمريزدولم،السياسية

إلعادةالدعايةببث"العماليةالحركةتنظيمهيئة"قامتحينالثالثينياتأواخرفىالظهورإلىالعمالحزبلتأسيسالدعوةوعادت
منوعمل،المصريةالمملكةعمالنقاباتعاماتحادأثمرتالتىالصاعدةالدعوةموجةحليمعباسوركب،المصرىالعمالحزب
.للحزبالدعايةإيقافإلىأدتالثانيةالعالميةالحربإعالنظروفولكن،الحزبنشاطإعادةعلىخالله

فبدأ-النازيةلميولهالحربأثناءفىاعتقلقدكانالذى- حليمعباسسراحأطلقحتى1944عامأوزارهاالحربوضعتأنوما
لحزبالبروليتارياوالءيمتصحزبإقامةأرادالذى،فاروقالملكمنبتوجيهالمصرىالعمالحزبنشاطإعادةعلىالعمل
الدعايةلبثتزعمهاالتىالعماليةاالتحاداتفىمعهالعمللهمسبقالذينوالمنظمينالنقاباتبرؤساءحليمعباسفاتصل،291الوفد

وكباراإلقطاعيينوبعضالبرجوازيةالطبقةأفرادبعضمنالمركزيةالحزبلجنةوتشكلت،لوائهتحتالنقاباتوجمعللحزب
وعين،رضوانباشاالعزيزوعبد،رشيدومحمود،بكالبيلىالرحمنوعبد،باشاطاهرومحمدسعيدمظهرأمثالمنالموظفين

.292للحزبرئيساالبيلىالرحمنعبد

تدريباتلقت"الخالصجيش"اسمعليهاأطلقالشبابمنفرقتشكيلفىبالنازية)حليمعباس(الحزبزعيمإعجابوتجلى
.293اليدبرفعخاصةتحيةاألعضاءعلىوفرض،المدارسطلبةمنالشباببهاوالحق،الكشافةبنظامشبيهاعسكريا

عنالنقاباتورؤساءالعمالقادةمناألعضاءتحجبللحزبالتنفيذيةالهيئةأنالعمالمنالحزبأعضاءتبينماوسرعان
ديسمبرفىحليمعباسإلىعريضةفرفعوا، االرتياحبعدمالتنفيذيةالهيئةأعضاءتصرفاتهؤالءوتلقى،بالحزبعملهمممارسة

إلىالحزبحظيرة"منالعلياالتنفيذيةالهيئةباسممعهمايتعاونومنسعدومحمودسعيدمظهربإخراجفيهاطالبوا1944عام
العقاريةأوالرأسمالية"معإطالقايتعاونالصميمةديمقراطيةشعبيةجبهةأنهالوسائلبكلالحزبيعلنوأن"،رجعةغير

،حزبهملنشاطالصحيحةاألسسبأنفسهمليضعواللعمالالفرصةوإتاحةهؤالءفرضهاالتىاإلداريةاألوضاعوإلغاء"،الرجعية
كانمهماللعمالالتاليةالصفوففىهؤالءمكانيكونوأن،العمالعليهيوافقمنإالالعمالغيرمنأعضاءالحزبيدخلوأال

.294الغرضلهذاتعقدجلسةفىالعماليحددهامئويةنسبةمنأكثرالحزبإدارةمجلسفىيكونوأال،مركزهم

،الحزبإدارةمجلستشكيلوإعادةمطالبهمتحقيقيترقبونولبثوا،العماللقادةالوعودفبذلالمراوغةسبيلحليمعباسوسلك
،قيادتهعلىتسيطركانتالتى،الرأسماليينحفنةأيدىفىأمورهوتركالحزبشئونوأهمل،تجاهلهمفىأمعنالحزبزعيمولكن

أقامهالذىالحفلحضورعنامتنعكما،االشتراكىالفالححزبمعالعمالحزبتحالفمنتشكلتالتىالهيئةجلساتيحضرفلم
االحتفالأهملكما،الخريجينمؤتمرباسمالسودانيينمطالبليعلن1946عاممارسفىتألفالذىالسودانىالوفدلتكريمالحزب

قامحينبلةالطينوزادبباريسالعالمىالنقاباتالتحادالتأسيسىالمؤتمرفىالحزبمندوبالمصرىألحمدتكريماأقيمالذى
فرققامتثم،دارهإلىالحزبسجالتونقل،العمالمتجاهالوالبرجوازيةاإلقطاعيةالعناصرمنالحزبإدارةمجلسبتشكيل
.الحزبداردخولمنالعمالبمنعالخالصجيش

.20/6/1931، الشرقكوكب289
290The Egyptian Gazette, 22.7.1931.
.17/7/1964فىشخصية، مقابلةحليمعباس291
.16/6/1947الجماهير، 292
.العدد، نفسالسابقالمصدر293
").7 "ملحق/انظر (1944، ديسمبرحليمعباسإلىمصرعمالقادةمن294
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التطوراتحولللتفاوضعنهممندوبينإيفادمنهمفطلب،التصرفليمكنهمبوضوحمنهمموقفهتحديدحليمعباسمنالعمالطلب
النشرسكرتير(قنديلوسيد)،للحزباإلدارىالسكرتير(عمارهحسنمحمدعلىاالختيارفوقع،الحزبإدارةعلىطرأتالتى

.يحضرلمحليمعباسولكن1946عاميونيو9فىللمقابلةالمحددالموعدفىالمندوبانوذهب)،فةاوالصح

وقرروا،المصرىالعماللحزبجديدإدارةمجلسالختيارالحديدببابىالمقاهأحدعلىجلسةالعمالقادةعقدالتالىاليوموفى
،للحزبرئيساقنديلسيدوانتخبوا،العماليةغيروالهيئاتالشخصياتعنمستقالللعمالحزباباعتبارهالحزببحركةالسير

 .295عاماسكرتيراعمارةحسنومحمد

تشكيلجلسةفكانت،1944عامأواخرمنذعقدتالتىالحزبإدارةمجلسلجلساتاستمراراجلساتهالجديدالمجلسواعتبر
الفالححزبرئيسقطبكاملأحمدوحضر،الدكةقنطرةبشارعجديدامقراالحزبواتخذ،الثالثينالجلسةهىالجديدالمجلس

،المصرىالعمالحزبخطاهاالتىالخطوةلتلكارتياحهوأظهر،حزبهأعضاءبعضبصحبةالحزبجلساتإحدىاالشتراكى
.296الحزبينبينالتحالفاستمراروأكد

صفحاتعلىالبياناتفتبادل،طريقهافىالعراقيلإثارةدونللحزبالجديدةالقيادةأمامممهداالطريقليتركحليمعباسيكنولم
وقدم،الجديدةالقيادةوبين،باشاسعيدمحمدبشارعمقرهوكان"المصرىالعمالحزب"باسميعملبقىالذىحزبهبينالجرائد

ماونقلالحزبدارالبوليسفاقتحم،العمالحزبنادىمنمسروقةللحزبالجديدالمقرمنقوالتأنفيهإدعىالبوليسإلىبالغا
العمالبيوتمنمستعارةأنهاأثبتحينإالالحزبلسكرتيرالمنقوالتتسلمولمالخازنداربوليسنقطةإلىأثاثمنبه

حولوالتفافهمالعمالاتحادأنإلىفيهذهبالذى"أنفسنانحرركيف"كتابه-الحزبرئيس- قنديلسيدأصدروحين.297األعضاء
.298لهاوالترويجالشيوعيةبتهمةعليهالقبضألقى،الرأسمالييناستعبادمنتحررهمبتحقيقكفيلومنظماتهممؤسساتهم

مجلسأعضاءتبرعاتمنجمعتجنيهاتستةعلى-البدايةفىتزيد- أموالهتكنفلم،ماليةضائقةالجديدبتشكيلهالحزبوعانى
حزبيدعمأنالوفدحزبفعرض،الحزبيعانيهاكانالتىالماليةاألزمةالسياسيةوالهيئاتاألحزاببعضاستغلتوقد،اإلدارة
العروضهذهونوقشت،الشيءنفسالحزبعلى"مصرجبهة"عرضتكما،للوفدعمالىجناحإلىيتحولأنعلىمالياالعمال

 .299جميعارفضتولكنهاالحزبإدارةمجلساتاجتماعفى

عنمستقلةالنضالمواصلةعلىقدرتهاوعدم،المصرىالعماللحزبالجديدةالقيادةفشلفىسبباالماليةاألزمةتلكوكانت
يوجهسياسىحزبإلقامةالرائدةالمحاولةتلكعلىللقضاءمنهاينفذواأناستطاعواثغرةالنبيلأعوانوجدثمومن،حليمعباس

.بأنفسهمأمورهالعمال

،إليهاالدعوةأومحاضراتإلقاءأو،عاماجتماعأىعقدعليهفحرمت،العملفىالحزبحريةتقييدعلىالسلطاتوعملت
.300اإلدارةمجلسأعضاءعدافيمادخولهمنالعمالومنع،الحزبدارحولالبوليسرجالمنمراقبةوفرضت

علىالموافقةتمتوقد،المصرىالعمالحزببرنامجإعدادعلى-قيامهامنذ- تعملللحزبالجديدةالعماليةالقيادةوأخذت
حليمعباسيتزعمهكانالذىالمصرىالعمالحزبببرنامجكثيرافيهاستفيدوقد،1946عامأغسطس31جلسةفىالبرنامج
علىبالعملالحزبأغراضالجديدالبرنامجوحدد،1931عامفىتأسسالذىالمصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحادوقانون
البلديةوالمجالسالبرلمانفىالعمالوتمثيل،والعمليةالعلميةبالوسائلوالمرضوالجهلالفقربمحاربةاالجتماعيةالعدالةتحقيق

وتوثيق،وضعهافىالعمالاشتراكومعالزمنتقدممعيتناسبتعديالالعماليةالقوانينوتعديلللعملوزارةوإنشاء،والقروية
.الديمقراطيةالبالدفىوالنقابيةالعماليةالهيئاتجميعمعواألخوةالزمالةروابط

برفعمنهالتحررعلىسيعملالحزبأنعلىالبرنامجنصفقد-الحزبرأىفى-الحرياتأساسالفقرمنالتحرركانولما
للضرائبنظامووضع،التعاونوتشجيع،والعجزوالشيخوخةوالمرضالبطالةضدللتاميننظامووضع،األجورمستوى

مساكنوبناء،األراضىبامتالكلألجانبالسماحوعدم،الملكياتوتحديدللمعدمينوتمليكهاالدولةأراضىواستصالح،التصاعدية
.والمصانعللشركاتبالنسبةالتأميمبمبدأواألخذ،للعمال

المهنىالتعليمفىوالتوسعدرجاتهبجميعمجانياإجبارياالتعليموجعلميةاألمكافحةعلىالبرنامجنص،الجهلمحاربةمجالوفى
.إصالحمعاهدإلىالسجونوتحويل،رياضيةوساحاتعامةمكتباتوإنشاءوالفنى

والقضاء،والمزارعالمتاجروفىالصناعاتودورالمؤسساتفىالصحىالتفتيشبتنظيمالمرضمحاربةعلىالبرنامجنصكما
فىالتغذيةنظاموإتباع،الصحىالتأميننظاموتعميم،والقرىالمدنفىالمجانيةالمستشفياتنظاموتعميم،المتوطنةاألمراضعلى

.والمصانعالمدارس

.3-1، ص7/9/1946، جلسةاالشتراكىالعمالحزبجلساتمحاصر295
.4،5، ص15/6/1946، جلسةالسابقالمصدر296
.6، ص22/6/1946، جلسةالسابقالمصدر297
.14، ص18/7/1946، جلسةالسابقالمصدر298
.103، ص15/2/1947جلسة، السابقالمصدر299
.54- 53، ص14/9/1946، جلسةالسابقالمصدر300
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وإلغاءإجبارياالتجنيدوجعل،الجيشوتقوية،للعرشوالوالءالمصرىالدستوردعائمتوطيدعلىبالعملالحزبسياسةوتحددت
اعترافوعدم،والواجباتالحقوقفىوالمرأةالرجلبينوالمساواة،النفوذاستغاللومحاربة،الحرياتوكفالة،العسكرىالبدل

.الشعبيقرهاالمعاهدةأوامتيازبأىالحزب

التىالمعنويةالشخصيةلهاهيئاتالنقاباتواعتبار،واتحاداتهمنقاباتهمإنشاءفىالعمالحقإلىاإلشارةعلىالبرنامجوحرص
.301ملحقوقهالمنظمةالقوانينوضعفىواالشتراكالعمالعنالنيابةحقلهاتكفل

العملبمعنى،اإلصالحيةاالشتراكيةسبيلبسلوكأغراضهلتحقيقالسعىإلىميلهالحزبببرنامجوردتالتىالمبادئمنويتضح
.البرلمانطريقوعنالقائمالرأسمالىالنظامظلفىبالفائدةالبروليتارياعلىتعودالتىاإلصالحاتبعضتحقيقعلى

علىالبياناتوتبادال،حليمعباستزعمهالذىالحزبمعصراعفىالمصرىالعماللحزبالمستقلةالعماليةالقيادةواستمرت
العمالحزبمبادئعلىالشيوخمجلسلعضويةأنفسهمبترشيحالبعضقامكما،اآلخروجودمنهماكلوأنكر،الجرائدصفحات
هذا"انتماءمنفيهيتبرأبيانإصدارالحزبإدارةمجلسفقرر،هؤالءمنواحداالمعروفالممثلوهبىيوسفوكان،المصرى

.302"ورأسماليينأعيانمجلس"فهو،الشيوخمجلسدخوليمكنهمالالعمالألن،إليه" الدخيلالقليلالنفر

فرأى،الناسعلىاألمراختالطإلى"المصرىالعمالحزب"اسممنهماكليحملواحدوقتفىللعمالحزبينوجودوأدى
،حليمعباسحزبعنلهتمييزاالحزباسمتغييروتقرر،العماللحركةائناخحليمعباسالنبيلبحزبمتصلكلاعتبارالحزب
"االشتراكىالنيلوادىحزب"تسميتهاآلخرالبضعواقترح،"النيلوادىعمالحزب"اسمالحزبعلىيطلقأنالبعضفاقترح

هذهالحزبيقرنوحتى،303"االشتراكىالعمالحزب"إلىالحزباسمتغييرعلىالرأىاستقروأخيرا"المستقلالعمالحزب"أو
فىاالشتراكيةفىتبحثالتىالكتبأحدفصولمنفصلبتالوةباالشتراكيةوتبصيرهماألعضاءتوعيةتقرربالجوهرالتسمية
 .304الكتبتلكلشراءالتبرعبابوفتح،اإلدارةمجلسجلساتمنجلسةكلبداية

يستندعريضةعماليةقاعدةوخلقتهمانقابوالءلكسبعضويتهإلىالنقابيينالمنظمينمنممكنعددأكبرضمالحزبوحاول
عددفبلغملحوظانجاحاوحققت،الحزبإلىالنقاباترؤساءبعضضممنتمكنتبالنقاباتلالتصاللجنةفتشكلت،الحزبإليها

منممكنعددأكبرتأييدعلىالحصولبهونعنىاألساسىغرضهتحقيقفىفشلالحزبولكن،عضوألفالعامليناألعضاء
النقاباتيحضفأخذ،الحزبفىاالشتراكمننفورهمفىسبباالعمالبينالطبقىالوعىنضجعدمواعتبر،العاملةالطبقةأفراد
.305اتحادهممزايالهموتبينبحقوقهمتبصرهمأعضائهامنللعمالثقافيةجبرامتنظيمعلىإليهانضمتالتى

الديمقراطيةوتحقيق،االستعمارلمكافحةالعمليةالوسائلوبحثالحزبرسالةلشرحللعمالعاممؤتمرعقدإلىالحزباتجهكما
وأصدر.النقاباتوتدعيم،للجميعالعملوضماناألجوركفايةأساسعلىالعمالمستوىورفع،واالجتماعيةواالقتصاديةالسياسية
ألنهااالشتراكيةإاليصلحهاالالمهددةومعيشتهمالمنخفضةأجورهم"بأنالعمالبتذكيرختمهالصددبهذاالعمالإلىبياناالحزب
البناءفىاألساسحجرهىالتىنقاباتهمإلىالعمالبانضمامإالاالشتراكىالنظاميتموال،االجتماعيةالعدالةلتحقيقالوحيدالطريق

.المؤتمرعقدمنالحزبمنعتالسلطاتولكن"،االشتراكى

 –صدقىمفاوضاتعلىتعقيباقراراتمناتخذبمابيانافأصدر،الجاريةالسياسيةاألحداثمنموقفهتحديدعلىالحزبوحرص
وحدةوالسودانمصروأن،الحزبيقرهاالالنيلوادىووحدةالكاملالجالءفىالبالدمطالبتحققالمفاوضةكلأنفذكر،بيفن

حكمفىالمشاركةإلىترمىسياسةكلوأن،الطبيعيةاألوضاععلىخروجايعدالمشتركةقضيتهمابينفصلوكلتتجزأال
المفاوضاتقطعتعلنبانالحكومةوطلب،سيادتهاعلىواعتداءالبالدشئونفىتدخالتعدالصورمنصورةأيةعلىالسودان

للدفاعيتضافرواأنجميعاالمصريينوناشد،صحيحاتعبيرارأيهعنالتعبيرفرصةالشعبوإعطاء،األمنمجلسإلىوااللتجاء
.306وحريتهاالبالدسيادةعن

علىفاحتج1946امعديسمبرفىالنوابمجلسأمامباشاالنقراشىألقاهالذىالبيانمنموقفهيحددأنعلىالحزبحرصكما
القضيةوعرض،المفاوضاتوقطع1936عاممعاهدةبطالنتعلنبأنوطالبها،عهدهاالوزارةبهااستهلتالتىالقمعأعمال

 .307السياسيينالمسجونينسراحتطلقوأن،الشعبيختارهممندوبينبواسطةفورااألمنمجلسعلىالمصرية

وإشراك،المعطلةالعملتشريعاتبتنفيذالحكومةفيهطالببيانافأصدر،العماليةالمطالبمنموقفهتحديدعنالحزبيغفلولم
فىشهداءسقطواالذينالعمالأسروتعويض،الحربيةالمصانعمنوالمسرحيينالمتعطلينلمشكلةحلوإيجاد،بحثهافىالعمال

".8 "ملحقانظر301
.77، ص16/11/1946، جلسةاالشتراكىالعمالحزبجلساتمحاضرات302
.83، ص18/12/1946، جلسةالسابقالمصدر303
.98، ص25/1/1947، جلسةالسابقالمصدر304
.100، ص1/2/1947، جلسةالسابقالمصدر305
.21/8/1946، األهرام306
.90، ص21/12/1946المحاضر، جلسة307
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،االقتصاديةوالعبوديةاالستغاللمنوتحريرهمالعمالمستوىبرفعيتعلقفيماالعماليةالهيئاتمطالبوإجابة،الوطنيةالحوادث
.308مشاكلهمحلفىواإلسراعالكبرىوالمحلةالخيمةشبراعمالبهاتقدمالتىالشكاوىوتحقيق

تهإمكانيأوقف،مستديمامالياعجزايعانىفكان،طريقهاعترضتالتىالصعابتخطىيستطعلماالشتراكىالعمالحزبلكن
ضمفىالحزبوأسرف،مستديمةبصفةاالشتراكاتبتسديدتسمحتكنلمالمشتركينالعمالحالةأنوخاصة،معينةحدودعند

بينخالفنشوبالنتيجةوكانت،المجلسداخلمتعارضةجبهاتفتكونت،إدارتهمجلسإلىالعماليةغيرالعناصربعض
.اتساعاهوتهزادتاألعضاء

الوطنىبماضيهاعرفتبعناصرفيهاستعانالمصرىالعماللحزبالتنفيذيةالهيئةعلىتعديالفأدخل،الفرصةحليمعباسواستغل
فرقعلىاإلشرافالمصرىعزيزوتولى،حربصالحإلىالحزبرياسةفأسند.المصرىوعزيزحربصالحمحمدمثل

إقالةالحزبإدارةمجلسأعضاءفقررجهودهأثمرتحتىاالشتراكىالعمالحزبداخلعيونهببثحليمعباسوشرع،الشباب
يشرفللحزبفرعاالدكةقنطرةبشارعالحزبمقرواعتبار،المصرىالعمالحزبحظيرةإلىوالعودةرياستهمنقنديلسيد
حركةخليلفهمىوعلىعمارةحسنمحمدتزعموقد.309وبوالقالشعريةوبابوالجماليةباألزبكيةالعمالحركةتنظيمعلى

االشتراكىالعمالحزبتصفية

.تزعمهالذىالحزبخاللمنالعاملةالطبقةعلى-منازعدون-وصايتهفرضيوعادالجولةحليمعباسالنبيلكسبوهكذا

أمورتوجيهفىالفعلىاالشتراكفىأملهاتحققلمالمصرىالعمالحزبحظيرةإلىالقياديةالعماليةالعناصرعودةأنعلى
والعناصرالبرجوازيةالعناصرإلىباإلضافة،حليمعباسبهااستعانالتىالسياسيةالشخصياتكباربيدمقاليدهابقيتفقد،الحزب
علىتضفىالتىالسياسيةاألبهةمظاهرمنمظهراإاليكنفلم،مهمالكماالحزبوبقى،الحزبرايةتحتعملتالتىالمثقفة

.الزعامةلقبهمؤسس

أموربإصالحالمطالبةحولتتركز)حربصالح(رئيسهإلىالمطالبببعضالحزبأعضاءمن310العمالقادةبعضتقدملذا
بالمادةجاءلماطبقاالحزبهيئاتفى) العمالغيرمنالحزبأعضاءأى (والعماليينالعمالنسبةمراعاةبضرورةفنادواالحزب

والوكيلالرئيسنائبمنصبيكونوأن،العماليينمنوالثلثالعمالمنالثلثانيكونأنعلىتنصالتىالحزبدستورمن28
النقابيينالعمالمنهيئةتؤلفوأن"،حقاحزبهمهذاأناألمةأغلبيةوهمالعماليشعرلكى"العمالمنالعاموالسكرتيراألول

،جماعيةأوكانتفرديةوشكاياتهمالعمالمشاكلفىالنظراختصاصهايكون"العماليةالشئونهيئة"عليهايطلقالعماليينوبعض
.العمالمصلحةوفقتعديلهاعلىوالعمل،العملتشريعاتودراسة

وممثلىالحزبألعضاءعاممؤتمرإقامةعلىفعملواالعمالتأييدمنيعوزهمالمسواقدالحزبأمورعلىالقائمينأنويبدو
العدالةوتحقيقووحدتهالنيلوادىبتحريرإالاالقتصاديةاألزمةحليمكنالأنهفيهتقررالعماليةواالتحاداتوالروابطالنقابات

وإباحةعماليةومحاكمللعملوزارةبإنشاءالحكومةالمجتمعونوطالبالعمالحزبيؤيدهااشتراكيةحكومةيدعلىاالجتماعية
العمالبحقواالعتراف،الفردىالعملعقدقانونوتعديل،إجبارياالنقاباتفىاالشتراكوجعل،الطائفيةاالتحاداتتأليف

التأمينتشريعبإصداروالمطالبة،السودانعمالمطالبتأييدإلىباإلضافةهذا،بهمخاصةنقاباتتأسيسفىالزراعيين
.311األهليةوالمؤسساتوالشركاتالمصانعلعمالاالجتماعى

الشئونفىانتهاجهاإلىالحزبيدعوالتىللسياسةالبرنامجذلكتعرضوقد،النقاباتعلىوتوزيعهبرنامجهبطبعالحزبقامكما
الداخليةوالسياسةوالتعليموالتربيةالعامةوالصحةالعامةوالمرافقالعمالوشئونوالتجارةوالزراعةوالصناعةاالقتصادية
.والخارجية

والشركاتوالثرواتواإليرادالربحصافىعلىالتصاعديةالضرائبنظامإتباععلىالحزبقانوننصاالقتصاديةالناحيةففى
وإنشاء،المركزىالعامالدولةبنكوإنشاء،االحتكارشركاتوإلغاءالمساهمةالشركاتوتنظيمالعامةوالمرافقالشركاتوتمصير

وصناعيةمنزليةمنالتعاونيةالجمعياتوتعميم،المنتجينصغارلمصلحةالتعاونىوالبنكالصناعىوالبنكالزراعىالبنك
.المساهمينوصغاروالمستهلكينالمنتجينلمصلحةوالريفالمدنفىوتجاريةوزراعية

وتعميمجديدةصناعاتوخلقالصالحةوالمحليةالقوميةالصناعاتتشجيععلىالحزببرنامجنصفقدالصناعةعنأما
.األسرةإيرادمستوىلرفعالمنزليةالصناعاتوتشجيعالزراعيةالصناعات

.10/6/1946األمة، صوت308
").9 "ملحق/ أنظر (8/11/1947المصرى، االشتراكىالعمالحزبجلسةمحضر309
".10 "ملحقأنظر310
.4/3/1948المصرى، العمالحزبحالأسبوعية، لسان، جريدةالعمل311
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وفقا312الكبيرةالملكياتوتقييدالزراعيةالملكيةتوزيعإلحسانعماليةسياسةبوضعالبرنامجطالببالزراعةيتعلقوفيما
نظامبوضعالحيوانيةبالثروةواالعتناء،للرىثابتةسياسةورسمالزراعيةاألراضىرقعةوزيادة،قومىالاالقتصادلمقتضيات

.التجاربوحقولالزراعىاإلرشادمراكزوتعميم،النسلوتحسينالصحىواإلشرافالمنتجالحيوانلتسجيل

إجباريا، وسنفيهااالشتراكوجعلونقاباتهمالعمالبهيئاتاالعترافضرورةعلىالعمالية، فنصالشئونإلىالبرنامجوانتقل
وتنظيملألجورواألدنىاألعلىالحد، وتحديدالعملعلىالقادرينلجميعالكاملةالعمالة، وتحقيقوالجمعىالفردىالعملعقدقوانين

،واالتحاداتالنقاباتوممثلىوالعمالالعملمسائلفىاألخصائيينمناالستشاريةاللجانتأليفعلىنصكما. بينهماالتدرج
العماليةالهيئاتجميعمعوالزمالةالصداقةروابط، وتوثيقالعمالمحاكم، وإنشاءالعمالتسجيلومكاتبالعملبورصةوإنشاء

.الديمقراطيةوالدوليةالحرةوالنقابية

فىالصحيةالشروطالعامة، ومراعاةالنظافةوسائلوتوفيرواألمومةالطفولةرعايةعلىالبرنامجنصالصحيةالناحيةوفى
نظام، وإدخاللهمملكاتصبححتىالتعاونبطريقللعمالالصحيةالمساكنالعامة، وإنشاءواألماكنوالمؤسساتوالمعاملالمصانع
.لألدويةومصانعمستشفيات، وإنشاءللعمالالصحىالتأمين

،وتعميمهوالمجانىاألولىالتعليممرحلةإجباريا، وتوحيدالبالغينبيناألميةمكافحةعلىالبرنامج، نصوالتعليمالتربيةمجالوفى
األكفاء، وتنظيمللطالبالمجانىوالجامعىالعالىالتعليمعملية، وتيسيروجهةوتوجيههمستواهورفعالفنىالتعليمفىوالتوسع

.313البالدولغةالقوميةبالنواحىالعنايةتتوافربحيثوتوجيههااألجنبيةالتعليممعاهدعلىاإلشراف

لرأسمضادةإجراءاتعلىينصلمفإنهالزراعيةالملكيةتحديدعلىنصقدكانوإنأنهالحزبلبرنامجدراستنامنويتضح
العمالحزببرنامجكان، ولهذاسياستهرسمتتولىكانتالتىالبرجوازيةالقيادةأثرهذافى، ويتجلىالتأميمبمبدأكاألخذالمال

.منهتقدماأكثراالشتراكى

عليهاأطلقللحزبومساندةمؤيدةعماليةجبهةإليجاد، كمحاولةلهالمواليةالنقاباترؤساءمنرابطةتأليفعلىالحزبوعمل
الفصلمنأعضائهاحمايةعلىبالعملغرضهاتحدد1948عامأكتوبر9فى" العماليةالنقاباتلرؤساءالتعاونيةالرابطة"اسم

النقاباتبتدعيمتتعلقبمطالباالجتماعيةالشئونوزيرإلىتقدمتوقدنقابةستينتضمالرابطةوكانت. 314واالضطهادوالبطالة
.315قيامخيرواالجتماعيةاالقتصاديةبوظيفتهاالقيامالنقابةتستطيعحتىإجباريافيهااالشتراكجعلطريقعن

تحددت" النقابيينمؤتمر "باسمتسمتأخرىنقابيةجبهةالحزبأسس، فقدأجلهمنأقيمتالذىالغرضتحققلمالرابطةأنويبدو
،العمالتهمالتىالمشتركةالمصالحعنوالدفاعواجبهمأداءمنوتمكينهمالنقاباتأعضاءحقوقحمايةعلىبالعملأغراضه

الحميدعبد، ونصبلهعاماسكرتيراقنديلسيدواختير، كاملفتحىإلىالمؤتمررياسةوأسندت. 316النقاباتتقويةعلىوالعمل
المطالبةحولالمؤتمرنضالوانحصر. 317نقابة35تتبعهباإلسكندريةلهفرعهناكوكان. للمؤتمرعامامستشاراباشاالحقعبد

.المصرىالعماللحزبالعماليةالسياسةمحيطفىالعماليةالتشريعاتبتعديل

ضربمنحليمعباسعليهأقدمبماذرعاالبعضضاق، فقد1950عاممطلعمنذالتنفيذيةهيئتهفىانقسامايعانىالحزبوكان
العماليةالجبهةإضعافبقصدخفيةأيدرسمتهمخططوفقيعملأنهيعتقدونجعلتهمالتىبالدرجةبالبعضبعضهاالحزبعناصر
–المحامىإسماعيلفهمىكمالواختاروا، للحزباألعلىالمجلسأعضاءمنفريقصفوفها، فاجتمعبينوالفرقةالفتنبإثارة

أنصارهأحدعينمسعاهأحبط، وحينالحزبرئيستغييرمحاوالحليمعباس، فتدخللمجلسهممستشارا- المستقلةالنقاباتمستشار
جديدةهيئةوكونوااألعضاءبعضأثرهعلىانفصل، األعلىالمجلسصفوفبينشقاقوقوعإلىهذا، فأدىالحزبلدارأمينا

األعلىالمجلسيكونونكانواالذينالبرجوازيينمنوغيرهمالمحامينمنفريقاتجمعالعمالية"، كانتالجبهة "باسمتسمت
.318العمالمنأحدبينهميكن، ولمللحزب

.السياسيةاألحزابوحلت1952عاميوليو23ثورةقامتحتىقيادتهفىواالنقسامالتفككمنيعانىالحزبواستمر

وعلىللعمالحزبيقومأنيمكنالبأنهالشيوعييندعوةبانتشارالحزبعنالعمالانصراف319حليمعباسأعوانأحدعللوقد
بالشكاوىالحزباهتمامالقصر، وعدملحسابالحركةيتزعمحليمعباسبأنالوفديينالمالكة، ودعوةاألسرةمننبيلرأسه

االتهامات، وكثرةالعمالاجتماعاتالزعيمحضور، عدمضدهوالدعايةللحزبالنقاباترؤساء، ومحاربةإليهتصلالتىالعمالية
.الحزبأمورمقاليديملكون، وبمنبهيحيطونبمنالملصقة

لتحددمراحلعلىالملكيةتحديديتمأنيرىكانالملكية، ولذلكتحديدتبعةالمالككبارمنواحدجيليتحملأالالحزبزعيمرأىمنكان312
).17/7/1964فىشخصى، حديثحليمعباس (جراوهلممماثلةفترةبعد500ثمعاماعشرينبعدفدانا750ثمللفردفدانبألفالبدايةفى
.1949، إبريلالكوكبالمصرى، مطبعةالعمالحزببرنامج313
.22/10/1948، العمل314
.25/11/1948، السابقالمصدر315
.24/5/1950بتاريخالنقابيينمؤتمرنشرة316
.7/9/1950، السابقالمصدر317
.25/9/1952، الصباح318
").11 "ملحق/ أنظر. (15/7/1951فىحليمعباسإلىقابلمحمودمحمدمنمرفوعتقرير319
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تعملعماليةقاعدةخلقيستطع، فلمأجلهمنأنشءالذىاألساسىالهدفتحقيقمنيتمكنلمالمصرىالعمالحزبأنوالواقع
البرجوازيينمنحفنةسيطرةتحت، ولوقوعهأعضائهمنالنقابيينالمنظمينبجهوداالستفادةعليهالقائمينإلهمالمساندتهعلى

نفورهمثم، ومنعليهمالبرجوازيةالوصايةفرضبغرضاسمهمتحملواجهةإالليسأنهالعمالإحساسإلىأدى، مماوالمثقفين
–الحزبجهودتكللوالسياسية، ولماالقتصاديةمصالحهميرعىمستقلسياسىتنظيمإلقامة، وسعيهمحولهمنوانفضاضهممنه

لمبيروقراطيةمنظمةإالالحزبأسسهمااللتينالهيئتينمنكلتكن، فلمبالنجاح–لنفوذهتخضعالعمالنقاباتمنجبهةلتكوين
.الحزبحولالنقاباتتجمعقويةرابطةإيجادفىفشلتالجماهيرية، ولذلكالمؤسسةمستوىإلىترق

األربعيناتفىالظهورإلىفردى، وعادسياسىطموحلتحقيقتهدفسياسيةكمناورةالثالثيناتأوائلفىالعمالحزببدءلقد
المجتمعفىالطبقىالصراعصورةالمرحلةتلكفىفيهالوفد، وتمثلتلحزبالبروليتارياوالءيمتصسياسىتنظيملخلقكمحاولة

إلىالخمسيناتومطلعاألربعيناتأواخرفىالحزبحولالذىالصراع، وذلكالعمال، وبيناإلقطاعمعالمتحالفةالبرجوازيةبين
.مسمىغيرعلىاسممجرد
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مصرفىالعماليةاليساريةالتيارات - السابعالفصل

منوفدتالتىاألجنبيةالعناصريدعلىالعشرينالقرنأوائلفىبدأالذىاالشتراكىالنشاطفىالعماليةاليساريةالتياراتتمثلت
معهاالعناصرتلكفحملت،للنموالمالئمةالبيئةاالشتراكيةالمبادئفيهاووجدت،المالورأسالعملبينالصراعفيهااحتدمبالد

العملبراعمالوقتنفسفىحملتكما،مصرفىاألولىالعماليةالنقاباتتأسيسفى-رأيناكما- وشاركتالنقابىالعملبراعم
علىمقصورابدايتهفىاالشتراكىالنشاطوظل،األولىالعالميةالحربأعقابفىإاليخضرأنلعودهايقدرلمالتىاالشتراكى
.الوافدةاالشتراكيةالمبادئبتفهملهيسمححداالنضجمنيبلغلمالمصرىللعاملوالفكرىالمادىالمستوىألناألجنبيةالعناصر

وقد،1919 – 1918عامشتاءأواخرفىالوطنيينالمثقفينبعضيدعلىمصرىاشتراكىحزبلتأليفمحاولةأولقامتلذلك
بحماسهمامتازواممنالبعضتأييدفلقيت،أصدقائهمنلفيفبينلهاالدعوةوبث،المحاولةهذهفهمىمنصورالدكتورتزعم

للمبادئللدعوةواالقتصاديةاالجتماعيةالمصريةالظروفمالءمةعدمرأواممناآلخرالبعضمعارضةولقيت،لالشتراكية
القضيةأجلمنالوفدنضاليدعمأنعلى،"الديمقراطىالحزب "الحزباسميكونأنعلىالرأىاستقروأخيرااالشتراكية
ونشر،ميرهموعزيز،عزمىومحمود،فهمىمنصوررجالهأبرزمنوكان،1919عامسبتمبرفىالحزبوتألف،المصرية
،ومادياأدبياالعاملةالطبقاتترقيةعلىيعملالحزبأنعلىفيهونص،)1919عامسبتمبرمن8 (فىالنظامجريدةفىبرنامجه
.مكانإلابقدرجميعاالسكانبهاينتفعبحيثالبالدثروةوإنماء،العمليستطيعالمنوإعانة

األساسىالركنوعده،العاملةالطبقاتترقيةعلىالعملمبدأهوفةاطروأكثرهاالحزبمبادئأهمميرهمعزيزاعتبروقد
واشتملت.المستقبلفىللحياةمصرترضاهاأخرىمبادئإلىوالتحولالنمولهايتهيأأنإلىالمصريةاالقتصاديةللديمقراطية

بينيقعفيماتحكمعليادوليةقوةإنشاءعلىوالعمل،مصيرهاتقريرفىأمةكلوحق،مصراستقاللعلىالسياسيةالحزبمبادئ
وأن،وقضائيةوتنفيذيةتشريعيةسلطةكلمصدرباعتبارهالشعبسيادةمبدأعلىكذلكالحزبمبادئونصت،خالفاتمناألمم
وقضاءتشريعيوجدوأن.أعمالهاعنأمامهاالمسئولةالحكومةومحاكمةالضرائبفرضحقوحدهاالعليالهيئتهنيابياالحكميكون
تعميمعلىبرنامجهونص،والكتابةواالجتماعالقولحريةالحزبأقركما. موأديانهجنسياتهمإلىنظربالالسكانلجميعموحد

.320والبناتللبنينمجانياإجبارياوجعلهاإلبتدائىالتعليم

إلى- فريدمحمدزعامةتحت-يرمىكانالوطنىالحزبأنمن321إبراهيممحمدالعظيمعبدإليهذهببمااألخذإلىنميلوال
-خطبهبعضفى- فريدمحمدإطراءإلىاستنادا"،الفرصةسنوحعند"األجنبيةالعناصرمناالشتراكىالعملقيادةعلىاالستيالء

تأسيسإلىالوطنىالحزباتجاهأنعلىواضحةداللةثمةفليس،النقاباتتدعيمأجلمنبجهودهوإشادتهالبريطانىالعماللحزب
اهتماميكنولم،البريطانىالعمالحزببمبادئشبيهنمطعلىاالشتراكيةنحولالتجاهمقدمةكاناليدويةالصنائععمالنقابة

لمماك،المصريةالقضيةأجلمنالحزبنضالتدعمالوطنىللعملشعبيةركيزةإيجادبدافعإالالنقاباتبتأليفالوطنىالحزب
الشعاراترفعحتىأوالبالدفىاالشتراكىالعملدفةإدارةفىالوطنىالحزبتفكيرإلىإشارةأيةفريدمحمدبمذكراتيرد

االشتراكية

،األولىالعالميةالحربأعقابفىإالفعالةبصورةاالشتراكىالعملميدانتدخللمالوطنيةالعناصرفإن،األمريكنومهما
أوبصورة – نشاطهاتمارسأناستطاعتفلولهافإن،مهدهافىتزالالوهىشديدةضربةتلقتاالشتراكيةالطليعةأنرغمبو

.1952حتى1924عاممنالممتدةالحقبةفى – بأخرى

)1939 – 1921 (األولىالعالميةالحربأعقابفىالعمالىاليسار
الفترةتلكفىالنقابىالنشاطالزديادنتيجةيعاسرتطورااألولىالعالميةالحربأعقابفىالعماليةالحركةتطورتكيفرأينا

المبادئفيهتتنفسأنيمكنمالئمامناخاالحربأعقبتالتىالنقابىاالزدهارفترةفكانت،1919ثورةفىالوطنىبالعملوالتحامه
المالرأسبينالتناقضبإدراكلهاتسمحالفكرىالنضجمندرجةعلىعاملةطبقةوجود،أولهما:أمرانلهاقيضلواالشتراكية

توجيهتستطيعوطنيةقيادةوجود،وثانيهما.الرأسمالىالمجتمعظلفىبهايلحقالذىاالجتماعىالظلممنالخالصوتنشدوالعمل
االشتراكىالعملإلىالمتأججالعمالىالنشاطهذا

.األجانبيدفىاالشتراكىالنشاطقيادةوقعتثمومن،الحقبةتلكفىالمصريينللعماليتحققلمماوهو

الشرقفىوالفالحينالعمال"إلىوجهتهاالتىالدوليةالنداءاتأصداءوتردد،روسيافى1917عامأكتوبرثورةوقوعأدىفقد
الدعاةقامحيثخاصةبصفةواإلسكندريةالقاهرةفىالشيوعيةالخالياقيامإلى"،الرأسماليةضحاياالعالممسلمى"وإلى"،األدنى

األمريكيةبالجامعةالعامةالخدمةقسمبنشرهامصر، عنىفىالرأىقادةمنلنخبةوتطورهاالديمقراطيةفىمحاضراتسلسلة: الديمقراطية320
.38االقتصادية"، صالحياةفىالديمقراطيةأثر "عنميرهمعزيزاألستاذ، محاضرة1945بالقاهرة

.317منشور، صغيرللماجستيربحث. 1936- 1918مصرفىالوطنيةالحركة، تطوررمضانإبراهيممحمدالعظيمعبد321



حامدعباسرءوف. د1952-1899المصريةالعماليةالحركة

76www.RaoufAbbas.org

جامعاتفىالدراسةفرصةلهمأتيحتممنالمصريينالمثقفينبعضوبين،األجانبمنالفنيينالعمالبينالدعوةببثالشيوعيون
.322أوربا

،النقابيةالحركةفجربزوغمنذالنقاباتتأسيسعلىعملفقد،المصرىاالشتراكىللحزبمؤسسأولروزنتالجوزيفويعد
منعماال – معظمهافى – تضمكانتالتىالمطابعوعمالالمعادنوعمالوالخياطينالسجايرعمالنقاباتتأسيسفىواشترك
النقاباتتقومأنيرىوكان،إدارتهافىيشتركلم،األولىالعالميةالحربأعقابفىالوطنيةالنقاباتنهضتوحين.األجانب

اتحادتأسيسإلىيدعوهاالنقاباتإلىنداء1920عامغضونفىنشرولذلك"الفكريةوالتربيةاالقتصادىللدفاعمركز"بإنشاء
رؤساءأنغير،المشروعلبحثالعمالمنألفا35يمثلونمندوبيناإلسكندريةإلىوأوفدتلندائهفاستجابت،جميعاشملهايضم

كلنزعإلىيؤدىالعمالحالةفيهاتراعىبطريقةالحقيقيةالنقاباتإنشاءأنذاكإذشعرواالسياسيةبالفكرةالمتشبعينالنقابات
وظلوا،االتحادفىاالشتراكعدمعلىنقاباتهملحملفسعوا،السياسيةأغراضهمتحقيقوبينبينهمويحول،عليهاالسلطةمنمالهم

ثالثةيتجاوزالمحدودبعددالنقاباتاتحادتأسس،1921عامبدءوفى.كاملةسنةلالتحادالمبدئيةاإلجراءاتتنفيذفىيماطلون
.العمالمنآلفآ

فكر،السياسيةمشاربهمتختلفعمالمنمؤلفةلكونهاالسياسيةاألمورفىفعلياتدخالتتدخلنأتستطيعالالنقاباتكانتولما
المجلسفىمصالحهمعنيدافعأناستطاعتهفىويكونالعماللنقاباتحاللسانبمثابةيكونسياسىحزبتأسيسفىروزنتال
.323وظلمهاالرأسماليةرحمةتحتالمتروكينالعماللحمايةىاجتماعقانونإصدارعلىالحكومةلحملويسعى،وغيرهالنيابى

االمتيازاتحمايةفىنشاطهمزاولةمنالحزبتمكنوبذلك،اإلسكندريةفىاألجنبيةالجالياتأفرادبينمنالحزببتأليففقام
.324شئونهفىالتدخلعلىالسلطاتتجرؤأندوناألجنبية

،المتعددةاالشتراكيةمذاهبلدراسة"اشتراكيةجمعية"لتأليفتسعىالمثقفالشبابمنجماعة-الوقتنفس- فىهناكوكانت
غايتها"جمعية"أسسوالهميرقلموإذا،إليهانضمواهواهمصادفإذاحتى،حزبهبرنامجعلىاإلطالعيطلبونوزنتالإلىفكتبوا
،المعتدلةاالشتراكيةالمبادئنصرةغرضهاويكون،أعينهمنصبمصرمصلحةأعضاؤهايضع،السياسةمنأكثرالدرس

برنامجونشر"،المصرىاالشتراكىالحزب"وإقامةالجهودتوحيدعلىروزنتالمعهؤالءفاتفق.325بحقوقهمالعمالوتبصير
فىمعهميشتركفلمروزنتالأما،العرابىحسنىومحمودعناناللهعبدومحمدالعنانىوعلىموسىسالمةمنعليهموقعاالحزب
واتخذ،مصريةمسألةفىأجنبياتدخال-الجنسيةمصرىكونهرغمب- األجنبىاسمهظهوريعدأنخشيةالبيانعلىالتوقيع

.326باألقاليمفروعلهوأنشئت،بالقاهرةمركزاللحزب

المجتمعفىوالسالمالتآخىعواطفتأييد"مناالشتراكيةوالنظمالمبادئبهتقوماملىإمقدمتهفى327الحزببيانأشاروقد
عنأسفرمام"،بنيهاجهودواستغالل،أرزاقهااستثمارإلىسعيا"،مصرحريةاستلبالذىواالستغاللباالستعماروندد"،اإلنسانى

ثالثةإلىالحزبمبادئوانقسمت.والفاقةالرفاهيةبينالهوةاتساعإلىوأدىجنبإلىجنبا،البالغةوالبأساء،الفاحشالغنىخلق
.االجتماعيةالنواحىثالثهاوتناول،االقتصاديةللمبادئثانيهاوعرض،السياسيةالنواحىأولهاتناول،أقسام

:علىسيعملأنهعلىالحزبمبادئنصت،السياسيةالناحيةفمن

.بأسرهالنيلوادىعناالستعمارذلكوإقصاء،األجنبىاالستعمارنيرمنمصرتحرير1.

.المتبادلةوالمنفعةالمساواةقاعدةعلىاألممجميعمعوالتآخى،المصيرواختيار،الشعوبحريةتأييد2.

.وجدأينماومقاومتهاالستعمارمحاربة3.

.والهواءوالبحرالبرفىالتسليحوأنظمةوالدكتاتوريةالعسكريةمقاومة4.

.الهجوميةوالحرباالعتداءمقاومة5.

.السريةالمعاداتإلغاء6.

،الطبيعيةالحقوقفىالمجتمعطبقاتبينالتفريقومحو،ألخرىجماعةاستغاللإلغاءعلىالعملفهى،االقتصاديةالمبادئعنأما
:اآلتيةاالشتراكيةالمبادئدعائمعلىيقوماقتصادىمجتمعإنشاءإلىوالسعى،والمضاربينالمستغليناستبدادوإخماد

.األمةلمجموعالعامةاإلنتاجومصادرالطبيعيةةلثرواتوجيه1.

.الشخصيةوالكفايةاإلنتاجلقانونطبقاالعاملينعلىللثمراتالعادلالتوزيع2.

.الرأسماليةالمزاحمةإخماد3.

322Marcel Colombe, L’evolution de l’Egypte 1924-1950, p. 189.
.7/3/1924فى، األهرامالعمومىالنائبأمامروزنتالشهادة323
.التاريخ، نفسالسابقالمصدر324
.17/8/1921، األهرام325
.7/3/1924، روزنتال، شهادةالسابقالمصدر326
.29/8/1921، السابقالمصدر327
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:فهىاالجتماعيةالمبادئأما

الديمقراطيةالتعاليمنشرعلىوالعملا،ملزممجانيابجعلهورجاالنساءاألمةأفرادلجميعشائعاحقاالتعليماعتبار1.
.األمةطبقاتجميعبينالصحيحة

.القهريةوالعطلةالعجزحينوالمعاشاتالمكافآتوتقرير،األجوربتحسينالعمالحالتحسينعلىالعمل2.

.منتجةسليمةتربيةوتربيتهاالشرقيةالمرأةتحريرعلىالعمل3.

النقاباتبإنشاءذلكتحقيقعلىمستعيناالسلميةوالدعوةالحزبىبالصراعمبادئهتحقيقعلىسيعملالحزبأنعلىالبيانونص
،وغيرهاالمحليةالنيابيةوالمجالسللبرلماناشتراكييننوابوإعداد،واالستهالكاإلنتاجونقابات،الحرةوالصناعيةالزراعية
بطريقالدعوةوبث،المستطاعقدرعلىوالمرأةللرجلبالنسبةوتعميمهاوغيرهاالماليةالقيودمنواالنتخابالنيابةحقوقوتحرير
.والخطابةالنشر

لقانونطبقاسيكونللثمراتالعادلالتوزيع"أنعلىنصهخالففيما،الغموضمنمسحةللحزباالقتصادىالبرنامجاكتسىوقد
فحسم،البشريةللحاجةوفقاالتوزيعيكونبأنيقضىالذىالشيوعيةبرنامجعلىخرجالذىالنصوهو"الشخصيةوالكفايةاإلنتاج

ذلكيكونوهل، "األمةلجموعاإلنتاجردومصاالطبيعيةالثروةتوجيه"طريقةيحددلمفإنهللحزباالشتراكيةغةبالصبذلك
باألحزابالمقترنةالثوريةالصفةمننفسهالحزبجردوقد.الوسائلمناهغيرأوالملكيةتحديدأو،التأميمأوالملكيةإلغاءبطريق

.328الحزبىبالصراعمبادئهتحقيقعلىيعملأنهعلىنصحينالشيوعية

الغنيمىمصطفىالشيخفذكر،األهرامصفحاتعلىعليههجوماالبعضشنحتىمولدهعنيعلناالشتراكىالحزبكادوما
وإستعدى،"الرزقفىبعضعلىبعضكمفضلوالله "الكريمةاآليةإلىمستندا.اإلسالممعتتنافىالحزبمبادئنأ329التفتازانى

محمدوتشكك.األمنواضطرابالبالدخرابإلىسيؤدىعنهتغاضيهاأنمؤكداالحزبعلىالحكومة330مقالتهفىحلمىأحمد
حيث،بالزراعةيشتغلونعمالهبلدفى – رأيهفى- تقومأنيمكنالأنهاإذ،لالشتراكيةالمصريةالبيئةصالحيةفىهيكلحسين
.331المصانعكعمالبينهمرابطةالمبعثرينالناسيكون

العمالبينالتعليمنشرأهمهامراحلالفرديةالملكيةلغاءإدونهأنموسىسالمةفأكد،مبادئهمعنللذودالحزبرجالوتصدى
صاحبمعالزراعىاألجيرعالقةأنإلىوأشار،أحوالهملتحسينالالزمةالقوانينبسناألمرأولىوإقناع،اقتصاديالتوعيتهم
علىالعماليدلكما،مصلحتهمعلىيدلهم"المالكصديقفالحزبولذلك،اقتصاديةمنهاأكثرإنسانيةعالقةالمصرىاألرض

الحزبغايةنأو،شرطوالقيدالبالبلشفيةينكرالحزبأنآخرمقالفىواكد.332"واحدةاإلثنينمصلحةألن،أيضامصلحتهم
اللهعبدمحمدونفى.333"واالنقالبالثورةالوءوالنشالتطور"سيكونشعارهموأن،اإلنجليزيةالفابيةالجمعيةغايةهىووسائله

.الحزبنعوالثورةالفوضويةتهمةعنان

واألطباءالمحامينبعضعضويتهفىوانتظم،إليهاالنضمامعلىالشبابأقبلفقد،قدحمنالحزبإلىوجهمارغمبو
عددكانبينما،عضوأربعمائةمننحواوحدهااإلسكندريةشعبةإلىالمنضمينعددوبلغ.األغنياءبعضوكذلك،والمعلمين

بينماالحزبفلكفىيدوركانالذىالنقاباتاتحادإلىالمنضمينعددوبلغ.عضو1500مننحواالقطرفىالحزبأعضاء
ليتولواصفوفهإلىالصناعيةالمدارسخريجىمنالمستنيرينالعمالضمعلىالحزبالقطر، وعملأنحاءسائرفىألفا20و15

واإلسكندريةرةهبالقاالمصانععمالبهاقامالتىاالعتصامحوادثفىاألثربعضللحزب، وكانوتوجيههمالبسطاءالعمالقيادة
.334الحينذلكفىوقعتالتى

وتنويرهمالعماللتعليممجانيةليليةمدارسبتأسيسفقام،الوطنىالحزبعليهسارالذىالدربنفسعلىيسيرأنالحزبوحاول
كرموزبحىالمدارسههذأولىبافتتاح1922عامأغسطسفىواحتفل،أيضابالمجانالعمالأبناءلتعليمنهاريةومدارس

.335المدينةعماللتثقيفالنظامنفسعلىمدرسةفأسساإلسكندريةفرعحذوالمنصورةفرعوحذاباإلسكندرية

اغتباطالبيانأعلنفقدالوطنيةالقضيةمنموقفه1921336عامديسمبرمن14فىالحزبأصدرهالذىالبيانمنونستخلص
ماوحمايةالوزارىلإلجرامستاراأنفسهموضععنيترافعواأنالمصانعوأصحاباألعيانوناشد،المفاوضاتالنقطاعالحزب
.األمةحقوقفىإهمالمنالوزراءيرتكبه

.329، صالسابق، المرجعرمضانإبراهيممحمدالعظيمعبد328
.24/8/1921، األهرام329
.20/8/1921، السابقالمصدر330
.17/9/1921، السابقالمصدر331
.18/8/1921، السابقالمصدر332
.31/8/1921، السابقالمصدر333
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:هىثالثةبوسائلالوطنىالعملالبيانوحدد

.للبالدخيرفيهماعلىواالقتصارالشقاقوسائلتركعلىالصحافةتضامن1.

.كيرزونمشروعهيمنةتحتاألشكالمنشكلبأىلتعملالوزارةتأليفمصرىيقبلبأالالوطنيةالسياسةتوحيد2.

.زغلولباشاسعداألمينالمخلصوزعيمهااألمةوكيللواءتحتالمشروعالوطنىالجهادخطةتعيينعلىاالتفاق3.

.السبيلهذافىجهودهويؤيد،المصريةلقضيةالأجمنالنضالخطةفىالوفدمعيتفق–إذن – الحزبكانلقد

البرجوازيينمنالمعتدلينبينأصبحبمعنىأو،اإلسكندريةوشعبةبالقاهرةالحزبمركزبينأيديولوجىنزاعنشبماوسرعان
30 (فىاإلسكندريةفىمؤتمرعقدعنأسفر،اإلسكندريةفرعأعضاءمنالمتطرفينوبين،الحزبمركزأمورزمامملكواالذين

وتقرر،القاهرةلجنةأعضاءمنوفدبينهم،القطرأنحاءفىالحزبفروعجميعمنمندوبونحضره) 1922عاميوليومن
.337المركزيةاإلداريةاللجنةانتخابتمكما،الشيوعىالمذهبواعتناق،للحزبإداريامركزااإلسكندريةفرعجعلباإلجماع

الدوليةالمصريةالشعبة- المصرىاالشتراكىالحزب"اسمأوراقهعلىفطبع،الجديدالتغييرمعيتالءمبماشعاراتهالحزبوغير
برنامجوتضمن،الثالثةالدوليةإلىالحزبينضمأنوفيهاقراراتهفيهأوردللحزبالعموميةالجمعيةباسمبياناونشر."الثالثة

.338روزنتالإلىالصندوقأمانةوأسند،موسكوفىالثالثةالدوليةقراراتأعماله

،شديداإقباالالحزباجتماعاتعلىالناسفأقبل،إليهاالشتراكيةوعشاقالعمالالجتذابكبيربنشاطالتعديلهذابعدالحزبوقام
وعن،الروسيةالثورةعنتحدثواالذينالخطباءوتعاقب،الدولىبالنشيدالحفلفافتتح،الروسيةالثورةإعالنبذكرىالحزبواحتفل

.339الدولىبالنشيدبدأكماالحفلواختتم،التركيةبالقضيةوعالقتها،والشرقيينبالشرقعالقتها

االشتراكىالحزبانضمامإجراءاتوالتخاذ،بموسكوالرابعالشيوعىالمؤتمرفىلتمثيلهالعرابىحسنىمحمودالحزبوأوفد
الثالثةالشيوعيةللدوليةالمركزيةاللجنةأنالحزبأبلغروسيامنالعرابىحسنىمحمودعادوحين،الثالثةالدوليةإلىالمصرى
،وثالثهاشيوعىإلىاشتراكىمنالحزباسمتغيير،وثانيها،روزنتالفصل،أولهاشروطثالثةلهافرعاالحزبلقبولاشترطت

المؤتمرفىترددماإلىيرجعروزنتالإقصاءضرورةمنالعرابىحسنىمحمودبهجاءماولعل. 340للفالحينبرنامجإعداد
منخفياشكاليعتبروالجزائرمصرمثلالمستعمراتفىمنفصلةأوربيةشيوعيةمنظماتتأسيس"أنمنرنتللكومنالرابع
العناصرمنالحزبتخليصيكونأنالطبيعىمنكانثمومن341االستعماريةالمصالحتدعيمعلىفقطويساعداالستعمارأشكال

.الثالثةللدوليةفرعالقبولهشرطااألجنبية

من342الكوروالترذكرهفيماتتضح– الحقبةتلكفى – المصريةوالبروليتاريامصرعنالسوفييتفكرةفإناألمرمنيكنومهما
كانوابل،وضعهافىسياسىحقيقىتغييرأىعلىينطوىمستقلةمملكةمصرإعالنأنفىيشكونكانواالسوفييتالمراقبينأن

الحكمأشكالمنآخرشكلمحلحلشكلمنأكثريكنلمجرىمانأو"،رسميةغيرمستعمرة"ظلتمصرأنيعتقدون
ينادى) المصريةالشئونفىالسوفييتالخبراءكبير (يانوفسكىرتوكان،الوفدبحركةمتفائلينيكونوالمأنهمكما،االستعمارى

الفالحينألنالثورىبالنضال) المدنساكنة (الحضريةالبروليتارياتقومأنعلى،مصرفىالزراعيةاألرضتأميمبوجوب
المصريةالبروليتارياأنيرىوكان،الثورىالنضالغمارلخوضتؤهلهمالقوةمندرجةعلىأومنظمينيكونوالمالمصريين

كانتلماولكن– الرسميةالوجهةمن – ديمقراطىحكمإقامةالبرجوازيةتريدبينما،مصرفىسوفييتىنظامبإقامةتنادىأنيجب
أنأيضارأيهمنوكان،األقطارمنغيرهافىعنهامصرفىخطراأقلالديمقراطيةالشعاراتفإن،مصرفىضعيفةالبرجوازية

الشعار – الراهنةالظروففى – هىالقناةبتأميمالمطالبةولكن"المصريةوللبروليتارياللعالمنفعاأجدىالسويسقناةتدويل
."الصحيح

حظرمنالسلطاتعليهتقدمقدمايتجنبوحتى.لهجديدبرنامجووضع،شيوعىحزبإلىتحويلهلبحثمؤتمرعقدالحزبقرر
منإخطارافتلقىالحزبحدسصدقوقد،الحاضرينعددبلغمهماقانونياالمؤتمرباعتبارقراراالحزباتخذالمؤتمرعقد

استنادااالجتماععقدعلىوأصر،الخارجفىالشيوعيةاألحزابلدىالحكومةقرارعلىالحزبواحتجاالجتماعبمنعالحكومة
صممالبوليسولكن،أحدهمباسممستأجربمنزلاالجتماععقدماإذااألجانبألعضائهاألجنبيةاالمتيازاتكفلتهاالتىالحمايةإلى

أيامبعداالجتماعمنالحزبأعضاءبعضتمكنولكن.1923343عامينايرمن7، 6يومالهحددالذىالمؤتمرعقدمنععلى
.344للحزبالمركزيةللجنةالتنفيذيةالقراراتعلىووافقوا،قالئل

إلىشبانعشرةإيفادفقرر،مصرفىالشيوعيةالدعوةبثبمهمةتضطلعالشبابمن) كوادر (خلقعلىالعملإلىالحزبواتجه
منوثالثهم،الزقازيقمنوثانيهم،القاهرةمنأحدهمكان،المصريينالشبانمنأربعةبالفعلوأرسل،الشيوعيةلدراسةموسكو

.9/1/1923، السابقالمصدر337
.3/8/1922، السابقالمصدر338
.11/11/1922، السابقالمصدر339
.7/3/1924، ، األهرامروزنتالشهادة340
.1964، أكتوبرالهالل، مجلةالبريطانىالعمالوحزب1919، ثورةأنيسحمدم341
.74، صبيروتاألوسط، ترجمةوالشرقالسوفيتىالكور، االتحادوالتر342
.11/1/1924- 4، األهرام343
.7/3/1924، السابقالمصدر344
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بهمتلحقأنالمقررمنوكان.345.بموسكو"الشرقكادحىبجامعة"الشيوعيةالمبادئلدراسة،العطفمنورابعهم،اإلسكندرية
الحمراءروسياإلىالبناتإرسال"أناعتبرتالتى"األهرام"أثارالذىاألمر،سمنودمنواألخرىالزقازيقمنإحداهمافتاتان

مدرسةإقامةينوىالحزبكانكما.346موسكوإلىالسفروبينالطالبتينبينتحولبأنالحكومةوطالبت"،حميدغيرتطرف
.347الشيوعيةمبادئاألعضاءلتلقينباإلسكندرية

الحزبوبرنامج،الثالثةالدوليةوضعتهاالتىشرطاوالعشرينالواحدتضمن،أعضائهعلىمطبوعبرنامجبتوزيعالحزبوقام
فىاإلسكندريةجناياتمحكمةحكمحيثياتضمنبالتفصيلالبرنامجهذاذكروردوقد،الفالحينوبرنامج،المصرىالشيوعى

.1924عامديسمبرمن19فىباألهرامنشرتالتىالمصرىالشيوعىالحزبقضية

المعتدليناالشتراكيينومقاطعةالممكنةالوسائلبجميعالشيوعيةالدعوةببثشيوعىكلالتزام:فهىالثالثةالدوليةشروطعنأما
المتخذةالصحفعلىالعامةوالرقابة،شيوعيةبصبغةواإلثارةالدعوةوصبغ،السبلبشتىومحاربتهمللثورةأعداءواعتبارهم

نحوبواجبهيقومأنعلىالحاسمةالساعةفىقادرايكونالعلنىالنظامبجانبشيوعىسرىنظامإقامةووجوب،الدعوةلنشر
إلىالمعدمينوالفالحيناألجراءاستمالةمنوالبد.الدعوةلنشرضرورىالتمردهذاألن،الجيوشبينالتمردروحوبث،الثورة
الشيوعيةالدوليةإلىاالنضماميريدحزبوكل.المعتدلةاألحزابضدنهائىحاسمبعملالقياممنوالبد،بهمواالستعانةالدعوة
فىمؤثراعملهاليكونشيوعيةنواةينشئوأن،العمالوطبقاتالتعاونوهيئاتالنقاباتبيندعوتهاإذاعةيواصلأنعليهيجب

نوابهابينتطهيربعمليةتقومأنالشيوعيةبالدوليةااللتحاقتريدالتىاألحزابعلىويجب،الشيوعيةإلىالنقاباتانضمام
مبدأتدعمأناألحزابهذهوعلى،الثوريةالدعوةمصلحةفىمجهوداتهجميعيضعأنشيوعىنائبكلتطالبوأن،البرلمانيين

بالنظامشبيهاجدياتنظيمانظمإذابواجبهيقومأنالشيوعىالحزباستطاعأهليةحرباشتعلتإذاحتى"الديمقراطيةالمركزية"
.اإلجماعيةالمحاربينبثقةتمتعإذاإالذلكيكونوال،مقاومةغيرمننفوذهبسطمنبهايتمكنواسعةبقواتوزود،العسكرى

بالالرجعيةالقوىضدبحربقيامهافىالسوفيتيةالجمهورياتتؤيدأنالدوليةههذإلىاالنضمامتريدالتىاألحزابواجبومن
تحتفظالتىاألحزابعلىويجب.السوفييتألعداءوالمعداتالذخائرنقلرفضوجوبباستمرارالعماليُفهمواوأن،شرطالوقيد

أنعلى،الخاصةبلدهألحوالموافقاجديداشيوعيابرنامجامنهالكلوتضعتنقحهاأنالقديمةالديمقراطييناالشتراكيينببرامج
الشيوعيةالدوليةمؤتمراتتصدرهاالتىالقراراتجميعوتكون،الشيوعيةالدوليةلبرامجمطابقةاألحزاببرامججميعتكون
طردويجب"،كذالجهةالشيوعىالحزب"فيجعلهاسمهبتغييرحزبكليقومأنعلى،إليهاالمنضمةاألحزابلجميعملزمة

.الشيوعيةالدوليةقررتهاالتىوالموضوعاتالشروطيرفضونالذينالحزبأعضاء

أحدهماالشعبينوربط،شائبةكلمنخالياتاماتحريراوالسودانمصرتحريرعلىالمصرىالشيوعىالحزببرنامجونص
سواءمهتضميهماعلىالغارةشنعلىويتعاونا،البلدينفىنفعهاوتعميمالطبيعيةثروتهمااستثمارمناويتمكنمعالينتفعاباآلخر
الحركةفىبهاوالموثوقتطرفااألشدالعناصرمنمتحدةجبهةوتنظيم،مالدائعاالصربوساطةوذلك،أجانبأمنوطنييأكانوا

القوىتستعملهالذىالعمومىالدينوإلغاء،السويسقناةتأميمعلىوالعمل،ومبادئهبشعارهالشيوعىالحزباحتفاظمع،الوطنية
والمطبوعاتاالجتماعاتبحريةوالمطالبة،األجنبيةاالمتيازاتوإلغاء،يااقتصاداستعباداالمصرىالشعبالستعباداألجنبية

رسميابهالالعترافوالسعى،المنظمةغيروهيئاتهمالعمالنقاباتبينوالعمل،السياسيينالمسجونينعنواإلفراج،والخطابة
بأجورالمصريينالعمالأجورومساواة،يومياساعاتثمانىعلىالعملساعاتتزيدأالعلىوالعمل،السياسيةالعمالوبهيئات
.348السوفييتىاالتحادبحكومةاالعترافضرورةعلىكذلكالبرنامجونص،والتوزيعلإلنتاجتعاونياتوإقامة،األجانبزمالئهم

منوإعفاء،فداناثالثينمنأقليملكونالذينالفالحينديونوإلغاء"العزب"ملكيةإلغاءعلىنصفقد،الفالحينبرنامجعنأما
بدونفدانمائةعنتزيدالتىلألفرادالمملوكةاألراضىجميعومصادرة،األميريةالضرائبمنأفدنةعشرةمنأقلمنهميملكون
ماإذاحتىللفالحينسوفيتيةمجالسوتنظيم،الشعبمزارعإقامةفىاستعمالهاأوالمعدمينالفالحينعلىوتوزيعهاتعويض
.349الخاصةلمنفعتهماألرضحجزأواستنهاضهمأمكنالفرصةسنحت

–الدوليةالشيوعيةمبادئمعتمشيا – الوطنيةالحركةفىالمتطرفةالعناصرمعجبهةإلقامةاستعدادهعنالحزببرنامجويكشف
قناةبتأميممصرفىاالستعماريةالمصالحعلىالقضاءعلىحرصهالبرنامجمنيتضحكما،البالدتحريرأجلمنللنضال
فعلمابعكسالصناعىاإلنتاجأدواتملكيةمنموقفهيحددلمالحزبولكن،األجنبيةاالمتيازاتوإلغاءالعامالدينوإلغاءالسويس
،بمعرفتهميديرونهاالرأسماليينأيدىفىتركهاأوالمصانعتأميمإلىيرمىكانإذامايحددفلم،الزراعىاإلنتاجألدواتبالنسبة

واقترانالثالثةالدوليةبشروطالتمسكعلىحرصهولكن،تلكأغراضهلتحقيقإليهايلجأقدالتىالوسائلالبرنامجيحددلمكما
كانولكنه،الحزبعلىطارئايكنلماالتجاههذاأناالعتقادإلىونميل،الثورةسبيلوسلوكهالمتطرفةيساريتهيؤكدبهابرنامجه

أنمن350روزنتالذكرهماالرأىهذاويؤيد،المصرىاالشتراكىالحزبقياممنذ– األقلعلى- قادتهمنالمتطرفينعقيدة
وقد،االشتراكىباالسميسمىشيوعياتأسيسهمنذكانألنهشيوعىحزبلىإةالحقيقفىيتحوللمالمصرىاالشتراكىالحزب"

الشرقجنسياتمختلفمنطالب700تضمكانتحتىالعامينتهىيكد، ولم1921عامبموسكوالشيوعيةالشرقكادحىجامعةأسست345
).60، صالسابقالكور، المرجع/ أنظر(

.20/2/1924، 31/1/1924، األهرام346
.24/3/1924، األهرام347
.22/12/1924، السابقالمصدر348
.19/12/1924، السابقالمصدر349
.12/3/1924،السابق، المصدرروزنتالالمسيومنبيان350
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فى- بالقاهرةالحزبسكرتير – جولدنبرجذكركما"،الشيوعيةالدوليةخططعلىووافق،وتعاليمهاالشيوعيةبمبادئاعترف
.1921351عاممنذمصرفىموجودةالحقيقىبمعناهاالشيوعيةأناعترافاته

العمل"وعلىاإلضرابعلىالعماليحرضفطفق،شيوعىحزبإلىرسمياتحولهالحزبإعالنعقبالشيوعىالنشاطمدعال
بدون1923عامفبرايرفىالعملعنباإلسكندريةالعموميةالمصابيحإضاءةعمالإضرابفىالنداءهذاأثروظهر"،المباشر

اتخذأناإلضرابهذالبثوما،العامةالنقابةدارفىالعرابىحسنىألقاهاخطبةعقباإلضرابقراراتخذوقد،شركتهمإنذار
أولاإلضرابذلكويعد. 352القطرمدنفىتعميمهاوقرر،اإلضاءةعمالديلتعضمظاهرةتنظيماالتحادقررحينخطيراشكال

،جميعاالعمالتأييدتستحقعامةعماليةقضية– صغيرةكانتمهما – عماليةقضيةأيةالعتبارالشيوعىالحزبجانبمنمحاولة
.القطرأنحاءجميعفىتتجزأالواحدةقضيتهمأنالعمالأذهانفىيستقروبذلك

أنفاعليتهامنوقلل،عليهاالمعروضةالعماليةالمشاكلمعظمحلمنتتمكنلمالتىوالتحكيمالتوفيقلجنةعلىحملةالحزبوشن
الغرضتحقيقفىفشلهاعلىاحتجاجااللجنةأعضاءببيوتتطوفكبرىمظاهرةإقامةالحزبفقرر،ألحدملزمةتكنلمقراراتها

كما،قيامهادونالحيلولةيستطيعالانهأكدولكنه،قيامهادونيحولأنالحزبسكرتيرمنالسلطاتفطلبتأجلهمنشُكلتالذى
أماماالجتماعمنالعمالفمنعت،لألمرالسلطاتواحتاطت،باألمناإلخاللإلىتهدفالوالتماسشكوىمظاهرةستكوننهاأ

بينهاشتباكووقع،بالقوةمنعهالبوليسفحاول،التظاهرقرارلتنفيذالنقاباتاتحادبداراجتماععقدولكن،اللجنةأعضاءمنازل
وأمينحسنىحسنهمااالتحادأعضاءمنوعاملين،مارونوأنطون،العرابىحسنىمحموداعتقالعنوأسفرالعمالاتحادوبين
إقامةبحظرتقضىالتىالعسكريةاألوامرمخالفةبتهمةالعسكريةالمحكمةإلىعليهمالمقبوضوأحيل،االتحادنادىوأغلق،يحيى

.353المظاهرات

قانونىمسوغهناكليسأنهالمحكمةفقررت)1923عامأبريلمن5 (فىالبريطانيةالعسكريةالمحكمةعلىالقضيةوعرضت
حسنىأما، عنهمااإلفراجفتم،البوليسحكمداريةإلىأمرهماوفوضت،عسكريايحيىوأمينحسنىحسنالعاملينلمحاكمة
معاملتهماعلىالسجنإدارةإلرغامساعة43مدةالطعامعناإلضرابإلىواضطرا،السجنفىظالفقدمارونوأنطونالعرابى
عنللدفاعوتعاضدهماتحادهم"طالب- المناسبةبهذه – المصرىالقطرعمالإلىوجههمنشوراالحزبأصدروقد.354بالحسنى
منيشكو– اإلنجليزالشيوعينحاللسان" – جورنالويكللىوركز "جريدةإلىالحزبكتبكما،"ومجموعهمأفرادهممصالح
يحاكمونالمصريونالعمال"عنوانتحتمقالضمنالحزبرسالةالجريدةفنشرت،زعمائهبعضواعتقاللهالسلطاتمقاومة

منلديهاعماالحكومةإلىسؤاال– البريطانىالعمومبمجلسالشيوعىالنائب – نيوبولدالمسترووجه، 355"عسكريةمحكمةأمام
،التصرفهذافىدخللشيوعيتهمكانإذاوعما،المصرىالعمالنقاباتاتحادزعماءمنأربعةعلىالقبضإلقاءعنمعلومات

المحامينغيرأمامهايدافعالعسكريةمحكمةأماميحاكمونولماذا،منهااألوراقأخذبعداالتحادمكاتبغلقتأسلطةوبأية
وأنهم،المصرىالشيوعىالحزبزعماءمنعليهمالمقبوضبأنعليهماكنيلالمسترفرد؟المصريينالمحاميندوناإلنجليز
أمامبمحاكمتهممعرفتهوأنكر،إليهمالمصرىالبوليسوجههرسمىبإنذاراالكتراثدونعامةمظاهرةتنظيمهمبسبباعتقلوا
.356بريطانيةعسكريةمحكمة

واتخذ، العسكريةاألحكاممصادمةبتجنبتقضىالتىالشيوعيةالدوليةبتعليماتفعالحركتهفهدأتاالعتدالجانبالحزبواتخذ
منترتاححتى357ونقاباتهمللعمالقانونسنفىباإلسراعالحكومة"األهرام"وطالبت،بالمنشيةالنقاباتاتحادلدارجديدامقرا

للمحاكمالعموميةالجمعيةوان،القانونهذاسندونتحولالاألجنبيةاالمتيازاتنأفىثقتهاوأبدت،حدعندتقفلنالتىمشاكلهم
العمالبعيداالحتفالمنالعمالاتحادمنعإلىعمدتبلالنداءبهذاأبداتهتملمالحكومةولكن.358إصدارهفىتعارضلنالمختلطة

،المحاكمةإلىمارونوأنطونالعرابىحسنىمحمودتقديمفىتباطأتكما،359بالمنشيةعلىمحمدبحديقةإقامتهمقرراكانالذى
،باإلسكندريةالعمالنقاباتاتحاداجتمع1923عاممايوأواخروفى،محاكمةأوتحقيقبدونشهورثالثةاألجانبسجنفىفظال

عاميونيومن20فىالمحاكمةإلىقدماوأخيرا،سراحهمابإطالقللمطالبةالمحافظةإلىوفدإيفادوقرر،المعتقلينأمروبحث
.360أسابيعبعدةذلكبعدالعرفيةاألحكامألغيتعندماسراحهماأطلقثم،مظاهرةإقامةعلىالتحريضبتهمة1923

عاممايوأولفىبياناوأصدر،معادياموقفامنهالمصرىالشيوعىالحزبفاتخذ،1923عامدستوراآلونةتلكفىصدرقدوكان
أوالنقاطيحددأندونعامبوجهشديداطعناالدستورفىطعن– العامالسكرتيربأعمالالقائمالفتوحأبوصفوانبتوقيع – 1923
المعارضالموقفهذاولعل.361العاملةالجماهيرمصالحمع– نظرهوجهةمن – تتعارضويراها،عليهايعترضالتىالمبادئ

.19/3/1924،السابقالمصدر351
.27/2/1923-20، السابقالمصدر352
.24/3/1923-19، األهرام353
.6/4/1923، السابقالمصدر354
.26/4/1923، السابقالمصدر355
.24/4/1923، السابقالمصدر356
.6/4/1923، السابقالمصدر357
.9/4/1923، السابقالمصدر358
.1/5/1923، السابقالمصدر359
360W. Laqueur,Communism and Nationalism in the Middle East, p. 36.
.1/5/1923، لألهرام361
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دونحقوقهاأجلمنالبروليتاريانضالتنظيمإلىواتجاهه،االنتخاباتفىاالشتراكعنالحزبإحجامفىسبباكانللدستور
قادهاالتىاالعتصاماتحركةفكانت،الشعبحكومةعهدوفى) االستقالل (ظلفىالنيابيةالحياةعنهتسفرأنيمكنالمانتظار

.1924عامربيعفىدفتهاوأدار،الحزب

،والفالحينالعمالبنقاباتباالعتراففيهطالب،الحكومةرئيسزغلولسعدإلىوجههمفتوحخطاببنشرخطتهالحزبوبدأ
المركزيةالوفدلجانوتكليف،العاطلينالعمالإلحصاءمكاتبوإنشاء،وسياسياواجتماعيااقتصادياحقوقهمعنالدفاعفىوبحقها

هذهبينصلةوإيجاد، العالمأنحاءفىبإخوانهمأسوةمستواهمترفعنقاباتفىالمعدمينالفالحينبتنظيمتقومأنالقطرأنحاءكلفى
مصراعترافبضرورةخطابهالحزبوختم، ذلكالحاجةتطلبتكلماالمصريةالقوىحشديمكنحتى،العمالونقاباتالنقابات

.362المتمدينةباألممأسوةالسوفييتبحكومة

تكاليفوارتفاعاألجورانخفاضنتيجةاألولىالحرببعدالسوءمنالعمالأحوالإليهآلتماخطتهتنفيذعلىالحزبوساعد
والمناخ،للعملالصالحةالبيئةالشيوعىالحزبفيهاووجدالعمالمشكلةفتفاقمت– ذكرناأنسبقكما – البطالةوتفشىالمعيشة
.هئمبادفيهتتنفسأنيمكنالذىالمالئم

ألن،العملعنإضرابهمالغزلشركةعمالعلنأحين،1923عامنوفمبرأواخرفىباإلسكندريةالعمالإضراباتموجةبدأت
برغبتهاتمسكتالشركةلكن،والتحكيمالتوفيقلجنةعلىالنزاعهذاأمروعرض،%10بنسبةأجورهمتخفيضأرادتالشركة

فىومكافأتهمراحتهمتكفلبشروطالشركةالتزاممقابلفىاألجورتخفيضلقرارالعمالاستسلموأخيرا.363األجورتخفيضفى
العمالبينالنزاعدبماسرعانولكن، 364شهورثالثةإضرابهماستمرأنبعدالعملإلىوعادوا،والمرضالعجزحالتى

شكواهمالعمالفبث،بإرجاعهموعدهامنالرغمعلىالعملإلىالعودةمنالعمالزعماءمنخمسةالشركةمنعتفقد،وشركتهم
.مطالبهمتجابحتىأيامثالثةالمصنعباحتاللوقاموا، 365المحافظةإلى

،إجابتهافىالشركةفماطلت،للشركةالمطالبببعضتقدمواقدكانواالذين،للزيت" إيجولين "مصنععمالإضرابذلكوتال
توفيربحجةواحدةدفعةعاملمائةعناالستغناءأرادتثم، العمالمنعشرةأوخمسةعنأسبوعكلفىتستغنىوشرعت

سبعةمنبدالأيامخمسةأجرالعماللجميعتصرفأنعلى،عاملالمائةفصلعنتعدلأنالشركةعلىالعمالفعرض،النفقات
أصرتالشركةولكن.عاملالمائةعناالستغناءودون،النفقاتفىزيادةدونعملهأداءللمصنعيتوافروبذلك،أسبوعكلأيام

بينالصلحوتم،شكواهمببحثالتوفيقلجنةقامتحتىالمصنعباحتاللالعمالفقام،العمالمنتشاءمنبفصلتقومأنعلى
انتهاءعندمكافأةالعامل، ومنحوشركتهمالعمالبينتنشأقدالتىالخالفاتفىللبحثتأديبمجلستأليفأساسعلىالطرفين
.366الحاجةعندغيرهمعنالعمالمنفصلتهملمنالشركةوتفضيل،القديمةالفئاتعن% 50بزيادةخدمته

،األجورزيادةحولتدورالمطالبتلكوكانت،الشركةإدارةإلىمطالبهموالصوداالملحشركةعمالقدمالوقتنفسوفى
اهتماماتعرهملمالشركةولكن، مطالبهمإلجابةأيامعشرةالعمالوحدد،العملساعاتوإنقاص،فيهمالشركةمعاملةوتحسين
مديرإقناعمنفتمكنت،والتحكيمالتوفيقلجنةعلىالمطالبهذهوعرضت.1924عاممارسمطلعفىالعملعنفأضربوا
علىصممتالشركةولكن. 367يومياساعاتثمانىإلىالعملساعاتويخفض،معاملتهمويحسن،العمالأجوريزيدبأنالشركة

غيرهمعماالالشركةواستخدمتإضرابهمفىالعمالفاستمر.لهمالعملطاقةاحتمالعدمبحجةالعمالزعماءمنأربعينفصل
ويعود،مطالبهمتجابحتىالمصنعواحتاللالعملمزاولةمنالجددالعمالمنعوحاولواالعمالفثار،األجورعليهمأغدقت

قوةلهمفتصدت،عليهالعزمعقدوامالتنفيذبالمكسالمصنعمقرإلىتوجهواأبريلمن8وفى.عملهمإلىالمفصولينزمالئهم
بينالتوفيقوتماألمرفىاإلسكندريةمحافظوتدخل،المصنعإلىالوصولوبينبينهموحالت،المكانحراسةبهاالمنوطالبوليس

.368أبريلمن9فىاإلضرابفانتهى،عملهمإلىالقدامىالعمالعودةأساسعلىالمتنازعينالطرفين

مابحسبأجورهمتقديرفىتنحصرمطالبهموكانت،أسابيعستةلمدةالبحيرةلشركةالتابعالجملحلقمصنععمالأضربكذلك
صرفعلىالشركةبموافقةهمتأغرأنبعد،مطالبهمتحقيقدونالعملإلىتعيدهمأنالتوفيقلجنةواستطاعت،قطعمنينتجون

.369شهورستةعلىتقسطشهرمرتبتعادلسلفةوصرف،اإلضرابفترةعنمنهملكلشهرنصفأجر

حفزفقد،جميعاالحوادثهذهأخطركان،باإلسكندريةوالصابونللزيوتشنبأبىالخواجاتمعملعمالاعتصامأنعلى
الشيوعىوالحزبالنقاباتاتحادتصفيةكانتثمومنواالعتصاماتاإلضراباتلحركةإيجابىحلإيجادضرورةعلىالحكومة

.المصرى

.19/12/1924، السابقالمصدر362
.7/2/1924، السابقالمصدر363
.8/2/1924، السابقالمصدر364
.1924/ 23/2، السابقالمصدر365
.26/2/1924، السابقالمصدر366
.25/3/1924، السابقالمصدر367
.10/4/1924، السابقالمصدر368
.17/4/1923، السابقالمصر369
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العاجزومكافأة،األجوروزيادة،العملساعاتتخفيضفىتنحصربمطالبالمصنععمالتقدمإلىاالعتصامذلكظروفوترجع
إلىتوجهنقابتهممستشارمارونأنطونتزعمهمنهموفداألفوامطالبهمالعملصاحبأهملوحين.المريضوإعانة،منهم

لجنةأماممعروضةمشكلتهمأنالمحافظوكيلفأفهمهم،السلطاتعلىمظلمتهملعرض) 1924عاممارسمن10 (فىالمحافظة
منوتمكنوا،احتاللهقاصدينالمصنعإلىفذهبوا،طويالوقتاتقتضىاللجنةإجراءاتأنوخاصة،صبراالعماليطقفلم،التوفيق
حاولوعبثا،المصنعاحتاللتهديدتحتعمالهمأمرفىالبحثالمصنعأصحابورفض،البوليسمعاشتباكهمبعدعنوةدخوله

بهبعثنداءالعمالعلىوقرؤواالمحافظةرجالبعضإليهمذهبالتالىاليوموفى،بالمصنعليلتهمفباتوا370إخراجهمالبوليس
معاملةتعاملونفإنكمطوعاالشركةمكانمنوخرجتم،الغيرملكيةاحترمتمإنإنكم " فيهلهمقالالحكومةرئيسزغلولسعدإليهم

،"القانونعلىالخارجينالغاصبينمعاملةتعاملوناغتصابا، فإنكمالغيرملكاحتاللإالأبيتم، وإنوالوطنللقانونالمخلصين
.371التوفيقلجنةأماميمثلهممنبينهممنوانتدبوا، المصنعمنالعمالفخرج

يقعنأدونيوميمريكنلمأنهحتى، العماليةالمطالببسبباإلضرابحوادثمنآخرعدداكذلك1924عاممارسشهروشهد
ثمانىالعملساعاتوجعلأجورهمزيادةفيهايطلبونالحكومةإلىمظلمةفاومزيتشركةعمالفرفع،اعتصامأوإضراب
شبيهةبمطالبالزياتكفرزيوتشركةعمالوتقدم،العملعنوالعجزالمرضحاالتفىإعاناتالعمالومنح،يومياساعات

وكان،عملهمإلىبالعودةللمطالبةبينهمفيماتضامنواولكنهم،جملةشركاتهمفصلتهمالعمالمنآخرفريقهناكوكان،بذلك
القاهرةتراملعمالمطالبهناككانتكذلك،لإلعالنمينوشركةوعمال،372النورشركةوعمال،ورميسشركةعمالأبرزهم
.بالقاهرةالتليفوناتوعمالهليوبوليسشركةوعمال

لتنفيذالبدءنقطةحركتهمواعتبرت،الغيرلملكيةاغتصاباالمصانعواحتاللهمالعمالاعتصامزغلولباشاسعدوزارةعدتلقد
ىإلفأسندت،النقاباتواتحادالشيوعىالحزبنشاطعلىيقضىسريعبعملللقيامتتحركأنعليهالزامافكان،الشيوعيةالخطة
ليقررالقاهرةإلىالداخليةوكيلوعاد،بالجندوأمدته،باإلسكندريةالعماللحركةحدوضعمهمةباشاالدينجمالالداخليةوكيل

الغاربعلىالحبلتتركأنالحكومةتشأفلم،لتوجيههوخضوعهاالشيوعىالحزببنشاطباإلسكندريةالعمالحركةاتصال
النائبمنأمرااإلسكندريةنيابةفتلقت،حركتهعلىوالقضاءالشيوعىالحزبجماحلكبحاإلجراءاتمنيلزمماباتخاذوأمرت

ومنشوراتمراسالتمنفيهايجدونهماوضبط،النقاباتاتحادونادىالحزبودار،العاملينالحزبأعضاءمنازلبمهاجمةالعام
أعضاءمنإدانتهتثبتمنمعاقبةإلىمتجهةالنيةبأنالعامالنائبوصرح،مارسمن4فىاألمرتنفيذوتم،شيوعيةوأنظمة
بدونوظيفتهواجباتتأديةعنيمتنعمنبمعاقبةتقضىالتىاألهلىالعقوباتقانونمن) 108 (المادةبمقتضىالشيوعىالحزب
التىالعقوباتقانونفىالمجددة) 151 (والمادة،جنيهمائةعلىتزيدالبغرامةأوشهورستةتتجاوزالمدةبالسجنشرعىمسوغ
تغييريحبذأو،األساسيةالدستورلمبادئالمغايرةالثوريةاألفكارينشرأوالحكومةنظامكراهةعلىيحرضمنبمعاقبةتقضى
.373سنواتخمستتجاوزالمدةبالسجن،واإلرهاببالقوةاالجتماعيةللهيئةاألساسيةالنظم

حسنىمحمودعليهمالمقبوضبينمنوكان،النقاباتواتحادالشيوعىالحزبزعماءمنالبارزينباعتقالالسلطاتوقامت
.374إبراهيموالشحات، الفتحأبوصفوانوالشيخ،مارونونطوأن،العرابى

،الشيوعىبالحزبلالتحادعالقةالأنهفيهأعلنوابيانبإصدار- االعتقالدائرةتشملهملمممن- النقاباتاتحادزعماءبعضوبادر
فىإخوانهممستوىإلى- السياسيةمشاربهماختالفعلى –بالعمالالوصولهدفهنأوسياسيةبصبغةمصطبغةليستحركتهوأن

الطلبةلجنةوعقدت، 375الشيوعىبالحزبالصلةمنفيهاتنصلتبياناتبإصدارالنقاباتبعضقامتكما،األوربيةالممالك
،اإلضرابعنيكفوالكىبينهمالسكينةروحببث"العمالحركةمواجهةعلىالحكومةمساعدةفىللنظراتاجتماعباإلسكندرية

.376"والبرلمانالحكومةعطفعلىويعولوا

إلىالحزبنشاطوامتد،الكوموشبينالكبرىوالمحلةوالزقازيقوبورسعيدوطنطابالقاهرةشيوعىنشاطوجودالتحقيقوأثبت
بالدعايةتتعلقأوراقلديهموضبطت،قرقاصأبىمركزأعمالمنبالمنصورةبناحيةالشيوعييناألفرادبعضعلىفقبضالصعيد
.377الشيوعىللحزب

يأمروهمأنمنهموطلب،بموسكوالشرقكادحىجامعةإلىالحزبأوفدهمالذينالطلبةأقارببعضالعامالنائباستدعىوقد
منأناسيكونأنتريدالالبالدألن"المستقبلفىالبالددخولمنستمنعهمالحكومةفإنوإال،وقتأقربفىمصرإلىبالعودة
.378"فيهاللشيوعيةدعاةأبنائها

.4/3/1924، السابقالمصدر370
.5/3/1924، السابقالمصدر371
.6،27/3/1924، السابقالمصدر372
.4/3/1924، السابقالمصدر373
.6/3/1924، السابقالمصدر374
.10/3/1924، السابقالمصدر375
.27/3/1924، األهرام376
.7/7/1924، السابقالمصدر377
.24/3/1924، السابقالمصدر378
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أبووصفوان،مارونوانطون،العرابىحسنىمحمودبينهممنمتهماعشرأحداإلحالةقاضىإلىالنيابةقدمتمايومن28وفى
علىوالتحريضالثوريةاألفكاربنشرواتهمتهم،زانبرجوهليل،كاتسبرامإهماوروسيان،حافظوشعبان،إبراهيموالشحاب،الفتح

المشروعةغيرالوسائلاستعمالعلىالعمالوتحريض،والمالكالعملأصحابتكديرفىعلناوالسعى،الغيرملكحرمةانتهاك
شركاتعمالبتحريضكذلكواتهمتهم.العمالاستخدامعدمأواستخداموفى،العملفىاألعمالأصحابحقعلىاالعتداءفى

أصحابحقعلىواالعتداءواإلرهابالقوةاستعمالجريمةارتكابعلىالغزلوشركة،شنبوأبوالزياتوكفر" إيجولين "زيت
.379الجناياتمحكمةإلىإحالتهمالنيابةوطلبت.بالقوةفيهاغلونتيشالتىالمعاملاحتاللعلىبإرغامهمالعمل

الثالثةبالدوليةالمصرىالشيوعىالحزبعالقةأن،الحزبإلىالمنسوبةالتهماإلحالةقاضىأمامالعرابىحسنىمحمودونفى
بأغراضشبيهةأغراضلهاتكنلمالمصريةالشيوعيةأنبمعنى،الروسيةالمبادئفيهاتدخلال،محضةأخويةعالقةكانت

حالتهفىجديدتطوروإحداثالعاملإنهاضإلىترمىكانتالمصريةالشيوعيةوأن.البلدينظروفالختالفالروسيةالشيوعية
يشتملكان- قدمناكما-الحزببرنامجألنمردودقولوهذا380.الدستورومناهضةالحكومةنظامقلبإلىترمىوالالزمنتناسب

إلىإلرسالهومعدابالفرنسيةمحرراكانخطابعلىالعرابىحسنىمحمودلدىعثرتالنيابةوألن،الثالثةالدوليةشروطعلى
مصربهتقومالذىالدورتعلمونإنكم،العالميةالثورةحراسوالقادةالرفاقأيها"فيهجاءبموسكوالثالثةللدوليةالرئيسىالمركز

،المكتوبهذافىوصفناهاكما،السابقةمكتوباتنافىالحزبحالةلكمبيناوقد،للشرقيينالنفسيةالحالةوتعلمون،الثورةهذهفى
الحزبأنيؤكدالرسالةبهذهجاءفما. 381العالميةالثورةإلىكبرىخدمةتؤدونفبذلك،األكفاءوالرفاقالمالإليهرسلواأوفأعينوه

محامىالطرابلسىمصطفىذكرهماأيضاهذاويؤكد،لتعليماتهامنفذاكانوأنه،موسكوفىالثالثةبالدوليةوثيقةصلةعلىكان
لحالةمالئمايصبححتىبرنامجهموادلتعديل1924عامفبرايرمن24و23فىمؤتمرعقدينوىكانالحزبأنمنالمتهمين

.382تغييرهالمرادبالبرنامججاءتالتىالثالثةالدوليةمبادئعلىالمتهمينمؤاخذةعدمالمحكمةمنوطلب،البالد

ثالثبالسجنمارونوأنطونالعرابىحسنىمحمودمنكلبمعاقبةاإلسكندريةجناياتمحكمةقضتفقداألمركانومهما
المتهمينباقىعلىوحكمت،زانبرجوهليلكاتسبرامأوبراهيمإوالشحاتالفتحأبوصفوانعلىالعقوبةبنفسحكمتكما،سنوات

.383شهورستةلمدةبالسجن

االحتاللضدالمصريةالجماهيريقودكانالذىالوفدحركةمعخطتهانسجامعدمإلىيرجعالمصرىالشيوعىالحزبفشلإن
فىاالجتماعيةالقوىوتوزيعوالسياسيةاالقتصاديةاألوضاعمعيتفقاليساريانهجاينهجالشيوعىالحزبكانفقد،والحماية
الجماهيروبينبينهباعدوبذلك،الوطنىالتحررقضيةعلىترتفعالطبقىالصراعقضيةفجعل،الوقتذلكفىالمصرىالمجتمع

تدعمالمصرىالشيوعىوالحزبالوفدبينالصدامحدثوعندما،الجماهيرقيادةزماميمسككانالذىالوفدوبينوبينه،المصرية
اإلستراتيجيةهذهلتبريربالذاتمصرفىحدثماواتخذ،المستقلةغيروالبالدوللمستعمراتلمصربالنسبةاليسارىاالتجاه

فىالثوريةللحركة"العاجلةالمسئولية"عليهاأطلقالتىالقاعدةستالينوضع1925عامففى،المستعمراتجميعفىاليسارية
،لالستعمارمهادنبوحز،ثورىحزبلىإالوطنيةالبرجوازيةانقسمتحيثكمصرالبالدهذهلثمففى":فقالالمستعمرات

تكوينهدفهميجعلواأنيمكنالالشيوعيينفإن،لالستعمارصنيعةيكونأنالبرجوازيةمنالمهادنالقسميستطيعالحيثولكن
كانالشيوعيةاإلستراتيجيةهذهوبسبب".الصغيرةوالبرجوازيةالعمالمنثوريةكتلةإنشاءسياسةويتبعوا،موحدةوطنيةجبهة

بحزبلالتصالالوفدجانبمنالتفكيرفبدأ،العالميةاالشتراكيةوالحركة،مصرفىالوطنيةالحركةقيادةبينمفقوداالتعاطف
إلىتصلوقد،األولىالعالميةالحرببعدالبريطانيةالسياسةفىوجديدةناهضةسياسيةتقدميةقوةباعتبارهالبريطانىالعمال
.384المصريةالقضيةحلفىإيجابيةأكثربشكلهمافتسالحكم

عبدبزعامةالنيلوادىعماللنقاباتالعاماالتحادإلقامة– رأيناكما – فسعىفراغفىالعمالحركةيتركأالعلىالوفدوحرص
العالقةتحددتشريعاتبإصدارالعماللمشاكلجذرىحلإيجادتحاوللمزغلولسعدحكومةولكن،رجالهكبارأحدفهمىالرحمن

.العملوصاحبالعاملبين

تحولفقد،جذورهمنالشيوعىالنشاطتجتثأنتستطعلمالمصرىالشيوعىالحزبإلىالوفدحكومةوجهتهاالتىالضريةلكن
اليومنفسفىأى – 1924عامأكتوبرمن6فىللحزبالجديدةالمركزيةاللجنةوتألفت،السرىالنشاطإلىالعلنىالنشاطمن

،مصربشئونالخبيرالكومنثرنرجلإفيجدوريدعلىاللجنةهذهتألفتوقد– األولىالشيوعيةقضيةفىالحكمفيهصدرالذى
االسموهوCostantin Wiessفايسقسطنطيناسمتحتمتنكرامصرإلىفجاء،الغرضلهذا1924عامموسكوأوفدتهالذى
حكومةألقتحين1925عاممايومن30يومإلىاللجنةهذهنشاطاستمروقد،القضاءوأماموالنيابةالبوليسفىبهعرفالذى
شيوعيةحركةوجودحولمصرفىاألجنبيةالصحفمراسلىلغطكثرأنبعدذلكوكان،جميعاأفرادهاعلىالقبضباشازيور
،بموسكوالثالثةبالدوليةوثيقةصلةعلىكانتالجديدةاللجنةأنالمتهمينمنازلفىضبطتالتىاألوراقمنثبتوقد،البالدفى

.29/5/1924، السابقالمصدر379
.1/7/1924، السابقالمصدر380
.19/12/1924، السابق، المصدرالحزبقضيةفىالحكمحيثيات381
.1/7/1924، األهرام382
.7/10/1924، السابقالمصدر383
.25- 22ص، 64، أكتوبرالهالل، مجلةالبريطانىالعمالحزبأو1919، ثورةأنيسمحمد384
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هذهبينصلةوجودثبتكما،عائالتهمعلىتنفقكانتكمااألولىالشيوعيةقضيةفىالمتهمينعلىتنفقكانتالثالثةالدوليةوأن
.385فلسطينيهودمنالجديدةاللجنةأفرادمعظمكانفقد،فلسطينفىالشيوعيةوالحركةالحركة

منكلمعاقبة "علىنص،الشيوعيينتعقبفىيدهايطلق) 1926عاممايومن25 (فىبقانونقرارارزيووزارةواستصدرت
منالروسيةالبواخرالحكومةومنعت. 386"االجتماعىبالنظامأوالخارجىأوالداخلىالبالدبأمناإلضرارشأنهمننشاطايزاول
منوطردتهم،وبورسعيدوالقاهرةباإلسكندريةنشاطهمفىاشتبهتالذينالروسالسلطاتواعتقلت387 .المصريةالموانئدخول
"األومانتية"جريدةدخولالحكومةحظرتكما، 388اإلسكندريةميناءخارجتسلمتهمروسيةباخرةظهرعلىاهفغادروالبالد

الكتباستيرادمنالمكتباتاإلسكندريةمحافظةوحرمت،بيروتفىتصدركانتالتى"اإلنسانية"وجريدة،الفرنسيةاالشتراكية
 .389للجمهوربيعهاأواالشتراكيةأوالشيوعية

تعاونتوإيطاليةيونانيةعناصرعلىتقومأجنبيةمحاوالتكانتولكنها،الشيوعىالنشاطإلحياءذلكبعدمحاوالتعدةوجرت
هذهبدأتوقد،فيهاالشيوعيةبالدعوةليبشروامصرإلىوعادوا،بموسكوتعليمهمتلقواالذينالمصريينالشبانبعضمع

تشملكانتعلميةحركةمنكجزء1928عاممناألولالنصففىازداداتثم،محدودنطاقعلى1927عامفىالمحاوالت
390 .الحينذلكفىوأورباآسيابلدانمنعددا

،مصرفىالشيوعىالنشاطدفةمحركىمنوإيطاليايونانياوعشرينواحدعلىالقبضالنحاسوزارةألقت1928عاممايووفى
ففى،البلشفيةعمالءعلىالقبضةشددتالحكمإلىباشامحمودمحمدوبوصول.بالدهمقناصلبوساطةالبالدمنترحيلهموتم

شراءمكتبنشاطأوقف1929عامأبريلوفى،األوسطالشرقفىالشيوعيةعمالءكبارأحدعلىالقبضألقى1928عامديسمبر
ولم،الشيوعيةالدعايةترويجتهمةإليهموجهتأنبعدأعضائهمنخمسةوطرد،باإلسكندريةالسوفيتيةالحكومةأقامتهالذىالقطن
.391أبريلمن28فىالبالدمنفطرداإلجراءهذامنمنغوليافىالسابقوالسفيرالمكتبمديرVasliefفاسلييفالمسيوينج

استطاعةفىأنهعلىنصتالتى1928عامللكومنترنالسادسالمؤتمرلقراراتوفقاتسيرمصرفىالشيوعيةالحركةوأصبحت
العمالبينالنقاباتفتنظيم، المنظمةالبروليتارياعلىارتكزإذاالوطنىالنضالفىمااهدورايلعبأنالمصرىالشيوعىالحزب

علىاألكبرفالخطر،الشيوعىللحزباألساسىالواجبيكونأنيجبالصراعهذاوتوجيه،الطبقىالصراعوتقوية،المصريين
فعالةمنظمةإقامةيمكنوال،النقاباتعلىالوطنيةالبرجوازيةسيطرةفىيكمن- الحاضرالوقتفى – مصرفىالشيوعيةالحركة
أنهمالماضىفىالمصريينالشيوعيينأخطاءأكبرأنإلىللكومنترنالسادسالمؤتمرذهبكما،نفوذهممقاومةدونالعاملةللطبقة

الصراعفىالتدريجىوالتغلغلالريفلمشاكلحلإيجادالحزبواجباتأهممنألنالمدنفىالعاملةالطبقةعلىنشاطهمقصروا
392.الكثيرالشيءالضعفمنيعانىالذىنفسهالحزبلبناءخاصةعنايةتوجيهبضرورةونادى،للجماهيرالثورى

تؤمنكانتالجماهيرألنأخفقواالشيوعيينإنفقال1934عامالثالثينياتفىالمصريةالشيوعيةضعفأسبابأفيجدورعللوقد
أنكما،الحزبمنالصغيرةالبرجوازيةالعناصرتفصللمبينما،األجانبمنكانواالحزبأعضاءمعظموألن،الوفدبحزب

وجوببأوهاموتمسكوا،مشروعغيرشيوعىجهازبإنشاءقضىتالتىالكومنترنتعليماتعلىخرجواالمصريينالشيوعيين
بمساعدةإالشيوعيةمنظمةإنشاءيستطعفلمالحزبنشاطالمستمرةاالعتقاالتشلتبينما،نشاطهممشروعيةشكلياتتأمين

393.الكومنترن

التىالماضيةاألخطاءعنالمسئولونأنهمالمصرىالشيوعىالحزبإلىتسللواالذين"البوليسعمالء"إلىالسوفييتعزاكما
المصرىالحزبينإلىتسللقداليهودىالعنصرأنوقيل،فلسطينفىالحزبقيادةعلىاستولىالذىاليهودىالعنصرفيهاتسبب

.394الشيوعيةالثورةعلىللمرتدينخدمةأعمالهمالعرقلةوالسورى

التىاألجنبيةالعناصرجهودعلىيعتمدفردياهزيالالثالثينياتخاللمصرفىالشيوعىالنشاطظلفقداألمريكنومهما
أعلنتحينالثالثينياتأواخرحتىكذلكواستمرت،الواسعالحزبىالتنظيممستوىإلىتصللمفرديةخالياتكويناستطاعت

.جديدطورفىبعدهاوماالحربسنواتفىالمصريةالشيوعيةودخلت،الثانيةالعالميةالحرب

.20/1/1926، األهرام385
386Marcel Colombe, L’evolution de L’Egypte 1924-1950, p. 194.
.18/6/1925، األهرام387
.1/8/1925، السابقالمصدر388
.20/1/1926، السابقالمصدر389
أحدهم، ولكنأسماءهمنعرفوالالشرقكادحىجامعةخريجىمنالنشاطهذافىساهمواالذينالمصريينالشبانعنمعلوماتلديناليس390
.النشاطهذافى) األولالشيوعىالحزبفىالسابقالعضو (حافظشعبانوساهمأسنانصانعبينهممنسروجيا، وكانكان
391Marcel Colombe, op.cit., p. 195.
392Laqueur, op.cit., p. 39.
.12، صبيروتاألوسط، ترجمةوالشرقالسوفيتىالكور، االتحاد393
.137، صالسابقالمصدر394
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1952 – 1939بعدهاوماالثانيةالحربخاللالعمالىاليسار
هناكيكنولم،واإلسكندريةبالقاهرةنشطتالتىالماركسيةالدراسةحلقاتبظهورالثالثينياتأواخرفىاليسارىالنشاطاتسم

تلكوصلتوقد.395موسكوعنيصدركانماكلتقبللمالجماعاتهذهأنكما،الكومنترنوبينالجديدةالجماعاتبيناتصال
فانقسم،الروسىالشيوعىالحزبداخلتروتسكىوليونستالينبينقامالذىالنزاعأمامالوقوفحدإلىدراساتهافىالجماعات

العالميةبالثورةينادىوكان،التاكتيكناحيةمنالثورةإلىتروتسكىليوننظرةمنهمفريقأيد،فريقينإلىالمصريونالشيوعيون
تثبحتىالعملىوالبرنامجبالمنهجالبالدأنحاءسائرفىالعاملةالطبقةتغذىمنظمةدوليةفىالعالمعمالاتحاديجبوبأنه

يمكنأنهيرىكانالذىستالينخطةاآلخرالفريقوحبذ،الحكممقاليدعلىوتستولىالحالىاالجتماعىالنظاموتحطمبالبرجوازية
.396واحدبلدفىاالشتراكيةقيام

باسمحركتهمعرفتولذلك،لجماعتهممقرا-موسىسالمةيصدرهاكانالتى" -الجديدةالمجلة"مجلةدارمنالتروتسكيونواتخذ
الشيوعيونكانبينما.يونانورمسيسسليماناللهولطفحنينجورجرجالهاأبرزمنوكان)،المجلةمقر(" علوىشارع10"

وهذه،مصرىشيوعىحزبإلقامةنواةغيرهادونتكونأنعلىمنهاكلحرصتعدةحلقاتضمتهموقدالغالبيةهمالستالينيون
مقصورةوكانت،بحتةعلميةبأبحاثوابتدأتالمثقفينالشبانبعضجهودعلىقامتالتى"العلميةاألبحاثحركة"هىالحركات

هليلتأثيرتحتةالحركتلكوقعتوقد،الجبيلىالمعبودوعبدالشافعىعطيةشهدىأبرزهممنكاناألعضاءمنقليلعددعلى
محاضراتاألبحاثدارفىتقاموكانت،الماركسيةالمبادئالحركةأفرادلقنيهودىشيوعىهووHillel Schwarzشوارز
لجنة"تدعىأخرىستالينيةشيوعيةدراسيةحلقةهناكوكانت،ثالثاءيومكلاألنباءعلىوتعليق،أحديومكلواجتماعيةسياسية

كاملمصطفىوتزعمها، لهامقراالعينىقصربشارعصغيرةشقةمنواتخذت،عضواعشرينمنتكونت"الحديثةالثقافةنشر
يساريةأكثراللجنةهذهوكانت.عاشورونعمان،فودةالدينوعز،الشرقاوىالرحمنعبدأعضائهابينمنوكان،المحامىمنيب
.Henry Curiel 397كورييلبهنرىاتصالعلىزعيمهاوكاناألبحاثحركةمن

،مصرفىجديدةشيوعيةلحركةنواةواإلسكندريةبالقاهرةالماركسيةالدراسةحلقاتأصبحت1942 -1941عامشتاءوفى
أسماءوتباينت،خاصباسممنهاكلتسمتمختلفةجماعةعشرينمنأكثرإلىانقسمتفقد،الغموضيكتنفهالجماعاتهذهوتاريخ

.حقيقىمصرىشيوعىحزبإقامةأجلمنبينهاالصراعواحتدملذلكتبعامنهاكلتصدرهاكانتالتىالدوريات

"الوطنىللتحررالمصريةالحركة"،هما1942عامفىتكونتاسياسيتانجماعتانالماركسيةالدراسةحلقاتبينمنبرزوقد
يزيدالمنظمتينأعضاءعدديكنولم،شوارزهليلوتزعمها)الشرارة(Iskraوإسكرا،كورييلهنرىرأسهاعلىوكان،)م.ح(

منكانإذاوما،المصريةالشيوعيةالحركةفىالعملوسيلةحولتدورالمنظمتينبينالخالفنقطةوكانت،عضواثالثينعلى
أكبرتجنيدتحاولوهلالكوادر؟تربيةبمحاولةالمرحلةتلكفى"تكتفىأوجماهيريةحركةإلىالشيوعيةالحركةتتحولأنالواجب

بعضفيهكانوقتفىالسياسىالنضجمستوىخفضمنذلكعلىيترتبقدمامعمراتبهامختلففىالمصريينمنعدد
فقد،سنواتعدةاآلراءهذهحولالخالفواستمرالكادحةالجماهيربينالوعىوبثبالماركسيةشغوفينبمصرالمقيميناألجانب

الخليةتكونأنوفضلت،الكوادرأعدادإلىاهتمامهااسكراصرفتبينما،نضاليةوحدةالحزبخليةتعدالمصريةالحركةكانت
أسكرارأت"،ProletarizationوالتعميلEgyptianizationصيرمالت“صففىالمصريةالحركةوقفتوبينماللدراسةوحدة

.للشيوعيةالماليةالعناصرلضمالجهودبذليجبوأنه،الوطنيةواألقلياتالمثقفينعلىاالعتمادعليهاتحتمالحاضرةالظروفأن
بعضبزعامة"الشعبتحرير"باسمتسمتجديدةمنظمةلتكونالمصريةالحركةمنمجموعةانفصلت1943عامسبتمبروفى

.398الحزبتمصيرلضرورةتأكيدافكانت،المصريينالشيوعيين

العسكريةاالنتصاراتنتيجةبالسوفييتباإلعجابملئجوفى1945وعام1943عامبينفيماأخرىشيوعيةمنظماتوتكونت
فىتمركزواالذينوالمثقفينالطلبةمنالوفدشبابمنجماعةتضموكانت”الطليعة“المنظماتهذهبينمنوكان، حققوهاالتى

التى"الجديدالفجر“وكذلك،الحربخالل”الماركسيةالقلعةعصبة“منظمةظهرتكما، السوفييتإلىيميلونوأخذوااإلسكندرية
الجديدالفجرعدتوقد،عضواأربعينأوثالثينعنالمنظماتهذهمنكلعدديزدولم،االسمبنفسأسبوعيةمجلةأصدرت
أحدفىواتهمت،البروليتاريامنأكثراألخرىالفئاتعلىثقلهابكلألقتألنهااللينينيةالماركسيةعلىخارجةالمصريةالحركة

فىشعبيةجبهةإقامةعلىتعملوأنها،الصغيرةالمتوسطةالطبقةبجهودالثورةتهبأنتتوقعبأنهاالمصريةالحركةمنشوراتها
.السياسيةالكوادرتربيةفيهتهملكانتالذىالوقت

395Laqueur, Communism and Nationalism in the Middle East, p. 41.
بأنتقولالتىالثورةاستمرارنظريةيناقضواحدبلدفىاالشتراكيةقيامإمكانعلىوأنصارهستالينإصرارأنإلىتروتسكىأنصارذهب396

إلىوأنصارهتروتسكىاتجهباالشتراكية، ولهذايسمىأننظريايمكنالالسوفيتىاالتحادفىيجرىكانالذىأنيعنىآخربلدفىالثورةفشل
أيةفيهتلحلموقتفىاألخرىالدولشئونفىالتدخلبجدوىيعتقدالكانستالينألنالسافربالعداءالسوفيتىاالتحادفىالقائمالنظاممجاهرة

العملقررلهذا. البالدتلكفىبالشيوعيينتحلكارثةإلىإاليؤدىلنالتدخلذلكبأنيؤمنكانأنهالبروليتارية، إذالثورةقيامفىأملبادرة
ناجحانظاماالجديداالشتراكىالنظاممنيجعلألنالوقتنفسفى، وسعىعليهالهجومخطرمواجهةيستطيعحتىالسوفيتىاالتحادتقويةعلى
).231- 230العربية، صاالشتراكية، الترجمةتاريخماكنزى، موجزنورمان (مزاياهالعالمعماليدركأنأملعلى

الشيوعىبالحزبواتصلواالقتصادالقانونغنية، درسإسرائيليةأسرةإلىالجنسية، ينتمىمصرىاألصلإيطالىكورييلهنرىكان397
أدهشتدراساتفيهاالمصرى، ولهالمجتمعبأحوالواسعةدرايةلهالماركسية، وكانتبالدراسةتشبعوقدفرجعبفرنساإقامتهأثناءالفرنسى

").مصرعلىالثائرون "بعنوان، مقال966، العدداليوسفروز/ انظر (عليهااطلعوامن- اليوسفروزقولحدعلى–بدقتها
398Laqueur, op.cit., pp.42- 43.
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النموفىأخذتالمنظماتمنوغيرهاالمصريةالحركةفإن،الكفايةمندرجةعلىقيادةوجودوعدمالداخلىالصراعهذارغمبو
عددكانالحربانتهاءوعند.المثقفينأوساطبينالحكومةعلىالسخطوتفشى،لهاالفاشيةبكراهيةالمعبأالمناخلمالءمةنظرا

تمثيلفىالمصريةالحركةأعضاءمنعضوانواشترك،االزديادفىوأخذ،قليالذلكمنأكثرأوألفايبلغالنشيطينالشيوعين
المنظماتجميعمثلتكما،1945أواخرفىباريسفىعقدالذىالعالمىالنقاباتالتحادالتأسيسىالمؤتمرفىمصرعمال

الحركةفيهالعبتالتىالمصريينالطلبةجمعياتأسستاللجنةتلكسقطتوحين،والطلبةللعمالالوطنيةاللجنةفىالشيوعية
،1947عاممايوفىالخيمةبشبراالنسيجعمالإضرابفيهابماالكبرىاإلضراباتبعضحركتكما،قياديادوراالمصرية

.الحينذلكفىالشيوعيةالمنظماتأكبرالمصريةالحركةكانتوبذلك

الصغيرةالشيوعيةالمنظماتإالاالعتقاالتبحركةيتأثرلم،1946يوليوفىالمصريةبالشيوعيةصدقىحكومةبطشتوحين
أدتفإنها،الحركةلهذهنتائجثمةكانتوإذا.كثيراالحركةهذهمنسكراأوالمصريةالحركةتضرلمبينما،نوالوفديواليساريون

إندماجإلىالمفاوضاتهذهوأدت،1947 – 1946عامشتاءفىبينهماالمفاوضاتفجرت،وإسكراالمصريةالحركةتقاربإلى
غالبيةوانضمت) حديتو ("الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة"باسمتسمت) 1947عاممايو (واحدةمنظمةفىالمنظمتين

بأنهاحديتووصفتالتى"الجديدالفجر"تزعمتهمعارضآخرتنظيمفىالمنظماتباقىاتحدتبينما،الجديدالتنظيمإلى"الطليعة"
العمالقيامضرورةإلىالمصريةالحركةتوجههاكانتالتىالجماهيرمجلةدعتوحين.399"صهيونيةاستعماريةفاشية"

والطلبةالفالحينماليينحولهويلتف،تمثيلأصدقيمثلهمحزب،جديدنوعمنحزبقيادةتحت"صفوفهمبضمالمصريين
صالحرشدىأحمدانبرى.400"واالستقاللوالديمقراطيةالحريةنحوفيههوادةالسيرابالماليينويسيرالكفاحيقود،والمثقفين

ألنهوخطيرخاطئبأنهاالتجاههذاووصف"،الشبابرابطة"مجلةصفحاتعلىالدعوةتلكيفند-الجديدالفجرأقطابمنوكان-
تأييداحولهاولمت،يومكلمعاركفىتمرست"واضحةقياديةعناصرلهتعدلمكما،واضحةوطنيةسياسيةخطةعلىيقومال

،والديماجوجيةالوضوحبعدمالجماهيردعوةواتهم"،المختلفةوالشعبيةالعماليةالطبقاتبوجدانتنطقأنتستطيعوالتى،جماهيريا
والمنظمات"الجديدوالفجر""حديتو"بينطويلصراعبدأوبذلك.401النقابيةاالستقالليةالحركةلقوةتقديرسؤعلىقائمةوأنها

.أكبركانالجديدالفجرعلىضررهولكن،الفريقينإضعافإلىالصراعذلكوأدى،فلكهافىدارتالتىالشيوعية

بينالمنازعاتتجددت1947عامسبتمبرففى،تأسيسهامنشهورأربعةبعدنفسهاحديتوداخلالصراعأنفجرماوسرعان
عشرةمنتتكونكانتالتىللمنظمةالتنفيذيةاللجنةفىتغييرحدوثالمنازعاتهذهعلىوترتب،المنظمةضمتهاالتىالجماعات

ضرورةاسكرارأتبينما،الشعبيةالوطنيةالجبهة"تاكتيك"إتباععلىالمصريةالحركةوأصرت)منظمةكلمنخمسة(أعضاء
إلعطاءالزعامةعنكورييلوهنرىشوارزهليليتخلىأنالبعضوطلب.للحزباألساسىالعملباعتباره،أوالالكوادرإعداد

االتحادموقفالمصريةالحركةأيدتفقد،الفلسطينيةالقضيةحولالرأىفىاختالفهناككانكما،مصريةصبغةالحزب
تجدلمولكنها"،الصهيونيةلمحاربةاليهوديةالعصبة"1948 – 1947عامشتاءفىأسكراأسستبينما،للتقسيمالمؤيدالسوفييتى

.إنشائهامنأسابيعبضعةبعدوحلت،ضئيلةاستجابةإال

والطليعة،مقاعدبستةالمصريةالحركةفيهامثلتجديدةمركزيةلجنةإقامةللحزبالتنفيذيةاللجنةقررت1947عامنوفمبروفى
منالمزيداتخاذضرورةعلىأسكرافأصرت،القديمةمنازعاتهممدعلوإلىهذاأدىوقد،مقاعدبخمسةواسكرا،واحدبمقعد

معارضةجبهةخلقفىفشلتولكنها،الجديدةيةالمركزللجنةاالستبداديةالتصرفاتوانتقدت،الحركةفىالحزبيةالديمقراطية
تطالبكانتولكنها،األجنبيةبالصبغةالمصريةالحركةمناصطباغاأكثركانتألنهاالمصريةالحركةمواجهةفى"حديتوداخل"

الحقيقةفىأصبحتحديتوأنمنشوراتهافىوأعلنت،الزعامةمنكورييلهنرىلتنحيةالحزبقيادةبتمصير-الوقتنفسفى- 
وااللتحام،وستالينلينينصنعهمانمطعلىحزبإقامةبضرورةالمصريةالحركةنادتبينما،شيوعياحزبامنهاأكثرجبهة

أدىمما،1948عامربيعفىتمتالتىاالعتقاالتبحركةالخالفاتلهذهحداوضعالبوليسولكن،األخرىالجماهيريةبالمنظمات
بإتاحةتأكيداتأسكرافطلبت،الحزبمستقبلفىللنظرحزبىمؤتمرإقامةتقررالعامنفسمنأبريلوفى.حديتوضعفإلى

عاممايوفىفلسطينحربوبإعالن،االقتراحهذاعارضتالمصريةالحركةولكن،المؤتمرفىالفعلىلالشتراكلهاالفرصة
كون1948يوليووفى.1948عاممايومن15فىالعرفيةاألحكامإعالنفورشيوعىمائةعلىالقبضالسلطاتألقت1948

تعليماتتكونأنبمعنى،الحزبأعضاءلجميعدستوراالمركزيةالديمقراطيةمبدأيكونأنأقرتتنفيذيةهيئةالباقوناألعضاء
.مناقشةدونمطاعة)المصريةالحركةمنغالبيتهاوكانت(المركزيةاللجنة

منكانماوهوالحزبمؤتمربعقدوطالبوا،المعارضةلواءفعوارالمركزيةاللجنةأعضاءمنالمنشقينوبعضسكراأولكن
باسمتسمتجديدةمنظمةالمركزيةاللجنةأعضاءمنالمنشقونأسسالوقتنفسوفى،العرفيةاألحكامظلفىتنفيذهالصعب

وقد،)نحشم ("المصرىالشيوعىالحزبنحو"باسمعرفتأخرىمنظمةاآلخرالبعضوكون،)ث.ع ("الثوريينالعماليين"
.402عدةلسنواتمختلفةأسماءتحتالعملفىالجديدتانالمنظمتاناستمرت

فكان،1950عامفبرايرحتى1948عاممايومنمصرفىاستمرتالعرفيةاألحكامألنكبرىأهميةالمنازعاتلتلكيكنلم
قليلكان،شخصاآلفثالثةحوالىقيروأبىهاكستبمعسكراتفىالمعتقلينعددوبلغ،محدوداالفترةتلكفىالشيوعىالنشاط

وبينبينهاالصلةحديتوتوفقد، والوفديينواليهودالمسلميناإلخوانمنالباقونكانبينماالشيوعىالحزبأعضاءمنمنهم
399Ibid, pp. 43- 44.
.27/4/1947، توقيعجديد"، بدوننوعمنحزباالشعبيريد "بعنوانالجماهير، مقال400
.1/5/1947، الشبابرابطة401
402Laqueur, op. cit. pp. 44-45.
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أنتستطعلمفإنها،)العمالوكفاح،المقاومة (سريتينمجلتينوتوزيعبطبعقيامهارغمبو،واإلسكندريةالقاهرةخارجفروعها
األفرادصفوفبينزاولتهالذىالنشاطمناستفادتمابقدرالعامالنشاطمنالشيوعيةالمنظماتتستفدولم،نفوذهادائرةتوسع
واإلخوانالوفديينمنكثيرالتقىفقد،الحركةمستقبلفىملحوظاتأثيراأثرتالتىبالدرجةاالعتقالمعسكراتضمتهمالذين

هذاوكان،للشيوعيةمناصرينأوشيوعيينإلىالبعضتحويلاللقاءهذاوأثمر،األولىللمرةنيبالشيوعيوالمستقلينالمسلمين
.حركتهمتاريخفىنجاحأكبرالشيوعيونخاللهاوحقق،1952 –1951عامفىتألقتالتىالوطنيةللجبهةتمهيدا

بالقاهرةنشاطهاحديتوفجددت،1950وأوائل1949عامنهايةفىاالعتقالمعسكراتمنالشيوعيينمعظمسراحأطلق
الذىحدادمرسىفؤادالدكتوروأسس،لهاالشاغلالشغلهوالوطنيةالجبهةتكوينوكان،عنهاالسلطاتوتغاضتواإلسكندرية

وكانت، "الراية "المصرىالشيوعىالحزبباسمعرفت1949عامفىمنظمةاإليطالىالشيوعىالحزببدوائرصلةعلىكان
.اإليطالىالشيوعىبالحزبعالقةعلىالمنظمةتلك

وكاملحتاتهشريفالدكتوراعتقلوامنبينمنوكان،جديدةاعتقاالتحركةفوقعت،غاربهعلىللشيوعيينيتركلمالحبلولكن
الدورياتوصودرت،وآخرينشوارزوهليلكورييلىرهنعلىالقبضألقى1950عامصيفوفى،حديتوقادةمنالحليمعبد

.1950403عامأغسطسفىإيطالياإلىكورييلهنرىونفى،الحركةتصدرهاكانتالتى

أو100علىأعضائهاعدديزيديكنلمالتىحديتوفإن،الشيوعيةلنمومناسباجوا1952 – 1951عاماضطراباتهيأتوقد
عامنهايةفىعضواآلفوثالثةألفينبينماتضمأصبحت،1950عامفبرايرفىالعرفيةاألحكامألغيتعندماعضو200

خالياإقامةفىوشرعت،النقاباتقيادةفىنفوذهاحديتوواستعادت،النمطنفسعلىاألخرىالشيوعيةالمنظماتونمت،1952
قبضتهاوقوت،والطيرانالمصرىبالجيشخالياكونتكما،1952عامفى100و،1951عامفىخلية30عددهابلغبالقرىلها

.الطلبةمنظماتعلى

إقامةحاول،بلندنأحدهاكانأوربافىللمنظمةفروعاوأسسوا،االعتقاالتلحركةنتيجةالخارجإلىحديتوأعضاءمنعددوفر
فى- نوالبريطانينوالشيوعيوافقوقد.مصرفىرسمىشيوعىكحزببحديتولالعترافالبريطانيينالشيوعينمعصالت
أيةوعلى،تأييدهانععدلوا،صحيحةتكنلمحديتوعنوصلتهمالتىالبياناتمعظمأنتبينواحينولكن،الطلبهذاعلى-البداية

يوجدكما،والصحافةالتجارةفىبفرنساالمنظمةفرعأعضاءواشتغل،وحدهمالبريطانيينالشيوعيينبيدالمسألةتلكتكنلمحال
،جملةالبالدتركعلى1950عامبعدأجبروااألجانبالمنظمينمنكثيراأنالمالحظومن.والنمسابإيطالياأخرىفروعلها

لحركةالمحركةالقوةأصبحالذىالمحامىكاملسعدهؤالءبينمنوكان،نشاطهالمتابعةكافيةوطنيةكوادرحديتوووجدت
بينفيماتطورهاكانفقدالشيوعيةالمنظماتباقىأما،للمنظمةسكرتيراأصبحالذىالميكانيكىرفاعىسليمانوسيد،السالم
،السجنفىقادتهامنإثنينإلقاءبعداسكراوحلت،العملميدانإلى"الجيدالفجر"عادتفقد،غموضاأكثر1952 – 1950

وبينبينهاجرتالتى" المصرىالشيوعىالحزبنحو "منظمةأو"المصرىالحزب"نشاطتدعيمإلىأعضائهابعضوانصرف
نشاطلهاصغيرةأخرىمنظماتتوجدكانتكما،بالفشلمنيتولكنها،الصفوفلتوحيد1952عامأوائلفىمفاوضاتحديتو
معارضةشيوعيةمجموعةهناكوكانت"،المصرىالشيوعىالحزبنواة "و"الشعبيةالديمقراطية "و"األحمرالنجم"مثلمحدود
منهاالقليلعدافيماالمنظماتهذهعظممو).عمال% 100 (شعاررفعتالمدرّكيوسفمحمدتزعمها) م.ش.م (النقابيينبينتعمل

الشيوعيةالسالمحركةدورياتهافىوتهاجم"،الفاشيينوحلفائهاحديتوجبهات"تعارضوكانت.معدودةشهورمنأكثريستمرلم
.404حديتوهاتؤيدكانتالتى

هىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةأنعلىفيهونص، 1951عامأو1950عامفىالسياسىبرنامجهاحديتووضعت
-اللينينية –الماركسيةالنظريةوتعد،األمةفىالوطنيةوالجماعاتالطبقاتمصالحعنتدافعالتىالعاملةللطبقةالثوريةالمنظمة"

من"بعنوانالبرنامجمناألولالقسمواستهل".مصرفىالشيوعيةثماالشتراكيةتحقيقإلىوتهدف،نضالهافىلهاهادياالستالينية
االحتكاراتوتأميم،االستعمارقوىجميعمحاربةعلىتعملأنهافيهذكرت"،شعبيةديمقراطيةأجلومن،التاماالستقاللأجل

مواجهةفىالشعبىالنضالتدعيمإلىوتوجيهها،والدنياالمتوسطةالفئاتتملكهاالتىالوطنيةاألموالرؤوسفىوالتحكم،الرئيسية
للرأسماليةأرباحولتحقيق،األجوررفعوخاصة،الفرديةالضماناتالعمالتعطىحتىالشعبيةللرقابةإخضاعهاويجباالستعمار

هذاولتحقيق.االجتماعيةللتأميناتنظامووضع،والعالجالتعليمومجانية،اإلقطاعوإلغاء،الملكياتتحديدعلىنصكما،الوطنية
جبهةإقامةوتجب)"،حديتو(الحركةوأهدافوأغراضكفايةنفسلهسيكون"الذىالمصرىالشيوعىالحزبإقامةتجبالبرنامج

أنعلى،الديمقراطيينوالمثقفين،المتوسطةالطبقةمنالدنياوالفئاتوالفالحينالعمالبينتحالفشكلعلىالوقتنفسفىشعبية
،الجماهيرمطالبلتحقيقالوحيدةالسياسيةالوسيلةباعتبارهمسلحشعبىنضالفىللدخولالجبهةتوجيهالعاملةالطبقةتتولى
فىالشعبديكتاتوريةهىهذه"تكونوبذلك،العاملةالطبقةقيادةتحتالشعبيةالجبهةفئاتمنتتشكلديمقراطيةحكومةوإقامة

فقراتبقيةوعرضت"،الكاملةالديمقراطيةالحرياتالشعبستمنحالحكومةهذهأنكما،وخططهوحلفائهاالستعمارمواجهة
."السوفيتىاالتحاديتزعمهالذىالديمقراطىالمعسكروتدعيم"السودانىالشعبوكفاحالعربيةوالبالدمصربينللعالقاتالبرنامج

لوضعاألمنمجلسيقترحهاالتىالحلوللكلمصررفضعلىفنص،للحزبالرئيسيةاألهدافالبرنامجمنالثانىالقسموتناول
األممقراراتوتطبيق،فيهامستقلةديمقراطيةعربيةدولةبإقامةالحزبنادىلفلسطينوبالنسبة،البريطانىالمصرىللصراعحد

403Ibid., pp.46-47.
404Ibid., pp.45-46.
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الحرياتنطاقبتوسيعالمطالبةعلىتعملالمنظمةأنعلىأيضاونص.1947عامنوفمبرفىوالصادرةبفلسطينالمتعلقةالمتحدة
وإلغاء،السياسيينالمسجونينسراحوإطالق،العامةالحرياتتكبلالتىالقوانينوإلغاء،والدولةالدينبينوالفصل،الديمقراطية

علىتكنلمألنهااألهميةمندرجةعلىتكنلمالتىواالجتماعيةاالقتصاديةلكالمشاالبرنامجباقىوتناول،السياسىالبوليس
.1952405وعام1950عامبينفيماالرأسماليةالبالدفىالشيوعيةاألحزابوضعتهاالتىالبرامجلهاعرضتالتىتلكمستوى

حزبمنكالحديتواعتبرت1949عامفحتى،الظروفبتبايناألخرىالسياسيةالمنظماتمنالمصريةالشيوعيةموقفتباينلقد
أحمدواعتبر،الحريةسبيلفىالنضالوحدةتحطيماألساسىهدفهماوأن،فاشلينتنظيمينالمسلميناإلخوانوجماعةالفتاةمصر
بدأ"،الوطنيةالجبهة"سياسيةإتباعإلىحديتوواتجاه1950عامفىالعرفيةاألحكامإلغاءوبعد".بريطانياعميال"حسين

نفسعلىتسيرأنفضتراألخرىالشيوعيةالمنظماتولكن،المسلمينواإلخوانالفتاةمصرحزبمناقتراباأكثرنوالشيوعي
الشيوعيةالحركةتوحيدسبيلفىعائقاكانالذىالصدامذلك،الفريقينبينالصداموقوعإلىأدىمما،حديتوسلكتهالذىالدرب

.المصرية

أنهأو،الخارجمنوردتتعليماتعلىبناءتمقد"الفاشيةالجماعات"منلموقفهاحديتوتغييركانإذامانقررأنالصعبومن
أمرلالستعمارمعاديةجبهةتكوينأنأيقنواالمنظمةتلكأعضاءأنالمعروففمن.مرحليةضرورةأملتهمحلياتاكتيكاكانت

السياسةهذهوبررت،المحليةللحاجةتخضعأنالبدجميعااألخرىاالعتباراتوأن،مصرتاريخمنالمرحلةتلكظروفتفرضه
الدينونوررضوانفتحىتزعمهالذىالوطنىالحزبجناحوأن،1950عامبعداشتراكىحزبإلىتحولالفتاةمصرحزببأن

أنكما،السوفييتىاالتحادضدعدائيةأحالفإقامةبعدمويطالب،والغربمصربينتحالفعقدضدالنضالبطلأصبحطراف
الحقيقيةالفاشيةعنالكالمالصعبمنوأن،االستعمارلمواجهةالشيوعيينتعضيدضرورةرأىالمسلمينلإلخوانالتقدمىالجناح

يهتموالمالشيوعيينولكن،األخيرةالجماعةعقدانفرطحتىالمسلمينواإلخوانحديتوبينوفاققامثمومن.المستعمرةالبالدفى
ثورةعارضالهضيبىألنعشماوىصالحتزعمهالذىالتقدمىالجناحمواجهةفىالهضيبىحسنتزعمهالذىاليمينىبالجناح

حديتووقفتهالذىالموقفنفسوهو (األحرارالضباطمعالتعاونضرورةمعارضوهرأىبينما،قيامهامنذ1952عاميوليو23
عالقةوكانت.1952عامينايرمن6فىالقاهرةحريقبعدوالوطنيينالشيوعيينبينالتعاونإمكانياتوزادت)الثورةبدايةفى

.406الحكممقاعدخارجيكونعندماتكونماأوثقبالوفدالشيوعيين

فيهاذكرتفقد،أصدرتهاالتىالبياناتمناألخرىالشيوعيةوالمنظماتالشيوعيينمنتشكلتالتىالوطنيةالجبهةاتجاهويتضح
مصرفىلهسياسىنفوذكلعلىوالقضاء،شركاتهوتأميم،قواتهبطرداالستعمارعلىللقضاءالشعبيةالمقاومةتنظيم"هدفهاأن

محاربةفىالراغبينالشعبيةوالطوائفواألحزابالهيئاتمختلفمنالمخلصينالوطنيين"تضمالجبهةوأن"،والسودان
األنجلوالمستعمرينومعسكر"مصربينصلةكلوقطع،للشعبالسياسيةالحريةأجلمنالعملبضرورةونادت"،االستعمار
فىمصرإلقحاممحاولةأيةبمنعاللجنةوطالبت".والحريةللسالمالمحبةالشعوبوجميعالمصرىالشعبأعداءأمريكيين
والشعوبمصرشعببينالروابطوتوثيق،استعماريةأحالفأومعاهداتأواتفاقياتفىإدخالهاأواالستعماريةالحروب

.407الشعبيةوالجمهورياتالسوفييتىاالتحادمعتجاريةمعاهداتعقدضرورةوأكدت.الحريةأجلمنالمناضلة

الثانيةالعالميةالحربأعقابفىالوطنيةوالحركةالعمالىاليسار
القواتوجالءالتاماالستقاللتحقيقفىالجماهيرمطالبوانحصرت،الثانيةالعالميةالحربأعقابفىالوطنيةالحركةمدارتفع

تحقيقفىالوفدفشلأنبعدالوطنىلعمللالسبيينشدالشعبوطفقوالسودانمصروحدةوتحقيق،النيلوادىعنالبريطانية
يساريةهيئةلظهورمالئماالجوفكان،عليهيحسدونالموقففىوحلفاؤهابريطانياكانتحينالحربخاللالوطنيةالمطالب

وجهةالجماهيرنضالتوجهجديدةسياسيةقيادةخلقوتحاول،توجههاكانتالتىالشيوعيةللمنظمةالحقيقىالوجهتسترعلنية
.1945عامأكتوبرمن8فىتأسستالتىالقومىللتحريرالعماللجنةفكانت.يسارية

أبرزهموكان،الحينذلكفىموجودةكانتالتىالشيوعيةالمنظماتعلىالخارجيينالشيوعيينالنقابيينمنجماعةاللجنةتلكألف
أربعةحوالىيؤيدهمكانعضواثمانيننحوأعضائهاعددوبلغ،عثمانسعدوطهالعسكرىمحمدومحمودالمدرّكيوسفمحمد
.408الخيمةبشبراالنسيجعمالمنمعظمهمعاملاآلف

سكانمنالكبرىالغالبيةوهىالشعبيةالطبقاتتحرير"اللجنةهدفأنعلىمقدمتهفىالقومىللتحريرالعماللجنةبرنامجونص
الطبقةرأسهوعلىنفسهالمصرىالشعبسيحققه"برنامجهاوأن"،الداخلىاالستغاللطغيانومن،االستعمارنيرمنمصر

بقوتهاترجححتىالمصريةالعاملةالطبقةأمامالطريقفتح"علىبالعملاللجنةوظيفةوحدد".األخرىالشعوبمنمؤيداالعاملة
.409"مستغليهكفةعلىالمصرىالشعبكفةالمصريةالسياسيةميزانفىكلهاالهائلة

405Ibid., pp.60-61.
406Ibid., pp. 58- 59.
أنوراليسارىالنقابىلدىعليه، عثرتتاريخالشعبية"، بدونللمقاومةالوطنيةاللجنةمنالمصرىالشعبإلىبيان "بعنوانمطبوعمنشور407

.مقار
.2/1/1965فىالمدرّكيوسفمحمدمعشخصيةمقابلة408
.4العاملة، صللطبقةالسياسية، الهيئةالقومىللتحريرالعماللجنةبرنامج409
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عناألجنبيةالجيوشبجالءالنيللوادىالكاملاالستقاللوتحقيقاالستعمارمنالتحررعلىتعملاللجنةأنعلىالبرنامجونص
منواإلدارةوالبوليسالجيشوتخليص،مصريدفىالسويسقناةووضع،اإلنجليزيةالمصريةالمعاهدةوإلغاء،والسودانمصر

،الديمقراطيةوالحرياتالحقوقبجميعالسودانىالشعبيتمتعأنبشرطالسودانمعواالتحاد،اإلنجليزوخاصةاألجانبالموظفين
علىنصالدوليةمصرعالقاتمجالوفى.المصريينلجميعسنةلمدةإجباريةالعسكريةالخدمةوجعلالمصرىالجيشوتقوية

،الديمقراطيةالدولمعيةاقتصادواتفاقياتصداقةمعاهداتوعقد،الفاشيةلمحاربةتبذلالتىالدوليةالجهودفىالبالداشتراك
،الوطنىنضالهفىفلسطينشعبوتأييدالصهيونيةومكافحة،االستعمارضدديمقراطيةأداةإلىالعربيةالدولجامعةوتحويل
.إشرافهاأوالسلطاتتدخلدون) النساء، الطلبة، الشباب، النقابات (العالميةالشعبيةالمؤتمراتفىالمصرىالشعبوتمثيل

كدهمنيستفيدالذىهويكونأنيريدالعاملةالطبقةرأسهوعلىالمصرىالشعب"أنفذكراالقتصاديةللناحيةالبرنامجوتعرض
إلىالشعبأفرادمستوىليرفعأقصاهاإلىالبالدبمواردينهضأنويريد،الرأسماليةاألقليةغنىلزيادةيعملأنيريدوال،وعمله

ونقل،وطنىمركزىبنكوإنشاء،المصريةالعملةواستقالل،األجنبىاالستغاللمنبالتحرروذلك"،الحقيقىاإلنسانىالمستوى
مستوىرفععلىتعملاللجنةأنعلىونص.الصناعةفىاألجانبالفنيينمحلالمصريينوإحاللالدولةإلىالعامةالمرافقملكية

معالعملساعاتوتحديد،اإلضرابحقوتوطيد،العامباالتحادواالعترافالنقابيةالحريةبإطالقوالثقافىوالفنىالمادىالعمال
،للجميعالعملحقوتقريروالشيخوخةالعجزضدوالتأمين،بالعملالعامالتمساواةمعالمعيشةلحاجاتبالنسبةاألجورتحديد

للملكيةأقصىحدبوضعالفالحينمستوىرفععلىتعملأنهاكما،للعمالالفنىالمستوىلرفعالصناعيةالمدارسمنواإلكثار
الزراعيينالعمالعلىالعملقوانينجميعوتطبيق،األهليةاألوقافوحل،الفالحينصغارعلىوتوزيعهاالكبرىالملكياتونزع

بمجانيةالبرنامجوطالب)،التعاونيةالمزارع(واإلنتاجيةاالستهالكيةالتعاونيةالجمعياتوتنميةالنقاباتتكوينبحقلهمواالعتراف
.الصحىبالمستوىوالنهوض،الجامعىالتعليمفىالمجانيةنسبةوزيادةوالثانوىاإلبتدائىالتعليم

العاملةالطبقةرأسهوعلىالمصرىالشعبعلى"أنفذكروالفكريةالسياسيةالرجعيةمنالتحررعنالكالمإلىالبرنامجوانتقل
السياسيةالديمقراطيةيوسعوأنبنفسهنفسهيحكموأنوالحرمانالجوعمنوالتحررواالقتصادىالسياسىاالستقاللطريقيعبدأن

)والتعاونياتالنقابات(الشعبيةالمنظماتوإشراكاالنتخابنظامبتعديلوطالب".المصريينجميعبهايتمتعحتىواالجتماعية
الشيوخمجلساختصاصاتوتحويل،النوابمجلسوتوسيع،االنتخابفىالمرأةبحقواالعتراف،االنتخابعمليةفىبممثليها

الحرياتوضمانالحكوميةاألداةبإصالحونادى.وحدهالنوابمجلسحقمنالبرلماندوراتوتأجيلالوزارةإقالةوجعل،إليه
.410ىالرأحريةوإطالقالفردية

إيجادمنيتمكنواحتىالحينذلكفىالسياسيةالظروفوسطالبقاءواضعوهلهونشدالقومىللتحريرالعماللجنةبرنامجوضعلقد
عنيكشففلمالمعتدلينإرضاءعلىالبرنامجحرصولذلك،العاملةقةالطبلواءتحتالمختلفةالشعبفئاتتجمعسياسيةجبهة

اإلصالحاتطريقعنتحقيقهإلىتجنحأو،الثورةتحقيقهسبيلفىاللجنةستسلكوهل، بهجاءمالتحقيقسيتخذهاالتىالوسيلة
للمرافقإالالتأميمبمبدأاألخذعلىصراحةينصلمفهو،االتجاهمحددةغيراالقتصاديةبالناحيةالمتعلقةالبنودوجاءت،البرلمانية

علىبتوزيعهانادىالتىالكبرىللملكياتمحدداتعريفايضعولم.تحديددونالكبرىالمؤسساتبتمصيربالمطالبةواكتفى،العامة
.األرضتأميميعنىأوأظافرهبتقليماإلقطاععلىالقضاءذلكيعنىوهل.، الفالحينصغار

فىالتوسعمعالمصرىالعمالحزبببرنامج– ماحدإلى – فيهاستفادتشامالتقدميابرنامجااللجنةقدمتفقداألمريكنومهما
.اللجنةلمؤسسىالسياسىاالتجاهمعيتالءمبماعليهالتعديالتإدخال

إلىالعمالودعت،برنامجهامنأجزاءتنشرفأخذت،بمبادئهافوقهمنتنادىمنبرا"الضمير"مجلةاتخاذمناللجنةوتمكنت
"،حقوقهممنحقتضييعأوعملهمساعاتأوالعمالبأجورللعبثلهممنفذاالرأسماليونيجدالحتى"صفوفهموتنظيماالتحاد

أجلمنالنضالسبيلإلىالفالحتوجيهإلىوالمثقفينالعمالودعت،النقاباتتكوينحقفىالعاملمعالفالحيتساوىبأنوطالبت
منالعماليتحررلكى،والسياسىاالقتصادىالنضالتوحيدأجلمنالعماللنقاباتالعاماالتحادتأسيسبضرورةونادت،حقوقه

.411والجوعوالحرمانواالستغاللاالستعمار

محمودرأسهمعلىكانلمقابلتهزعمائهابعض- الوزراءرئيس- باشاالنقراشىاستدعىحتىبرنامجهاتعلناللجنةتكدلم
يتعلقكانماوخاصةاللجنةبرنامجفىوناقشهم،1945عامأكتوبرمن21فىالمقابلةوتمت،عثمانسعدوطهالعسكرى
علىفأصروا،كاملةحقوقهينالحتىالمصرىالشعبوحدةعلىالمحافظةمنهموطلب،العماليةوالمسائلالقوميةباألهداف
.412المصرىالشعبوحدةلتحقيق"المتينالسند"باعتبارهالقومىللتحريرالعماللجنةببرنامجالتمسك

عاممعاهدةوإلغاءمصرأرضعناإلنجليزيةالقواتوجالءالتاماالستقاللبتحقيقالمطالبةفىالمشاركةعلىاللجنةوحرصت
األمنمجلستنبيهفيهاناشدتهم) 1945عامنوفمبر13 (فىاألمنمجلسأعضاءإلىالمعنىبهذاعريضةفقدمت،1936

إلىأبرقتكما. 413الدولىاألمنعلىخطرعنهاينشأقدالتىمصرأحوالإليهوصلتماإلىالمتحدةلألممالعموميةوالجمعية
الجيوشوجالءلمصرالحقيقىباالستقالل"تطالب) 1945عاميناير17 (فىالمتحدةلألممالعموميةالجمعيةرئيسسباكهنرى

.13، صالسابقالمصدر410
.17/10/1945الضمير، 411
.24/10/1945، السابقالمصدر412
.14/11/1945، السابقالمصدر413
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تسايرالقومىللتحريرالعماللجنةكانتوبذلك،المتحدةاألممعلىمصرمطالبعرضوناشدته"،النيلوادىعنفورااألجنبية
.مصرباستقاللللمطالبةالمتحدةاألممإلىاللجوءضرورةمنالحربأعقابفىالسياسيةالمنظماتبينالسائداالتجاه

مصرعمالمندوبىعودةثرإقامتالتىالعماليةالتحركاتفرصةفانتهزتاللجنةعلىالقضاءأمرالحكومةدبرتماوسرعان
محمدواعتقلت،النقابيينالقادةمنالبارزينعلىالقبضفألقتىمالعالالنقاباتالتحادالتأسيسىالمؤتمرحضوربعدباريسمن

للنسيجالعامةالنقابةرئيسالعسكرىمحمودوكذلك،القومىللتحريرالعماللجنةسكرتيروكان،اعتقلتهمفيمنالمدرّكيوسف
).1946عاميناير2 (فىالميكانيكى

،السياسىالبوليستعقبهمعندماتفرقواحتىأيامتمضلمولكن،نشاطهامتابعةاالعتقالعنبمنأىاللجنةأفرادمنبقىمنوحاول
.الضميرمجلةالحكومةوصادرت

فكرةبانتشار1946عاممطلعامتازفقد،القومىللتحريرالعماللجنةمحلتحليساريةمنظمةوجوديعدملمالوطنىالعمللكن
بمذكرةالنقراشىحكومةبعثتالعامالشعورهذاوإزاء،النيلوادىووحدةبالجالءالقوميةأهدافهاتحددتالتىالجماهيربينالجالء

وجاء،1936عاممعاهدةفىالنظرإعادةأجلمنالمفاوضاتبدءفيهاتطلبالبريطانيةالحكومةإلى) 1945عامديسمبر20 (فى
مظاهرةفخرجت،مصرفىالعامالرأىإثارةإلىأدىمما،المعاهدةعليهاقامتالتىالجوهريةبالقواعدتمسكهامؤكدااألخيرةرد

وقامت،بجراحالطلبةمنكبيرعددفأصيبعباسكوبرىعندبالبوليساصطدمت) فبراير9 (فىالجامعةطلبةمنكبرى
واضطر،الحكومةعلىالسخطفزاد،بالعنفالسلطاتواجهتهاوأسيوطوالمنصورةوالزقازيقباإلسكندريةمماثلةمظاهرات
.الوزارةبتأليفإسماعيلإلىوعهدفبراير15فىاستقالتهتقديمإلىالنقراشى

وطنياميثاقا– الشيوعيةالمنظماتأعضاءبعضبيدقيادتهاكانت – الطلبةمنمشتركةلجنةوأصدرت،المظاهراتاستمرتولكن
،المصريةالقضيةودولية،النيلوادىأراضىمنشبركلعنوجواوبحرابراالتامالجالءبتحقيقفيهنادت) فبرايرمن17 (فى

فىوالطلبةللعمالالوطنيةاللجنةفتألفتالنضاللتوحيدبالعمالاالتصالضرورةالطلبةورأى،االقتصاديةالعبوديةمنوالتحرر
العلياوالعاهدواألزهرالجامعاتوطلبةالمصرىبالقطرالعمالنقاباتأنفيهأعلنتبياناوأصدرت،الطبكليةمدرجاتأحد

الشعبهيئاتلجميععامإضرابيوم"الجالءيوم"1946عامفبرايرمن21يوماعتبارقرروا،والثانويةالخاصةوالمدارس
كابوسينجلىحتى،اإليجابىللكفاحعدتهأعدالمصرىالشعبأن،أجمعالخارجىوالعالمالبريطانىالمستعمرإلشعار"وطوائفه

.414"االستعمار

تطوفوأخذتوالعمالوالطلبةالشبابجموعانتظمتعامةمظاهرةوقامت،بالقاهرةالطوائفجميعأضربتالمحدداليوموفى
تلكعلىالقومىالطابعوبدا،الجالءزعيمباعتبارهتحييهكاملمصطفىبتمثالومرت،بالجالءهاتفةالعاصمةشوارعبأهم

لهاتصدتحتىاإلسماعيليةميدانإلىتصلالمظاهرةتكدولم،1935وعام1919مظاهراتذكرىاألذهانإلىفأعادتالحركة
وإصابة،المتظاهرينمنكبيرعدداستشهادإلىأدىمما،مباالةغيرفىالمتظاهرينجموعاقتحمت،مسلحةبريطانيةسيارات

.415بالغةبجروحمنهمالكثيرين

حولهذاكل"وأن"،األبرياءالطلبةصفوففىالدهماءمنعناصر"اندستقدأنهفيهأعلنالشعبعلىبياناصدقىوألقى
العامالحدادإعالنفيهقررتببيانللطلبةالتنفيذيةاللجنةفردت."الشرطابععليهاظهرمظاهراتإلىالسلميةالمظاهرات

إالمالحكقبولبعدمويلزمهمالزعماءجميععليهيوقعوطنىميثاقبإصداروالطلبةللعمالالوطنيةاللجنةقرارعلىوالموافقة
البوليسمنالبريطانيينالموظفينوسحب،للمفاوضةكأساسالنيلوادىعنالتامبالجالءيعترفبريطانىتصريحأساسعلى

كما.بالدهماءاألحرارالمواطنينبوصفهالشعبطبقاتبينالتفرقةومحاولتهالوزراءرئيسبياناللجنةواستنكرت،المصرى
المدنعنفوراالجالءتنفيذعلىبالعملالحكومةومطالبة،العامالحداديومالغائبصالةإقامةوالطلبةللعمالالوطنيةاللجنةقررت

.416الوطنيةالحركةأنباءنشربعدمالصحافةعلىالحكومةأقامتهالذىالحظراللجنةواستنكرت،الكبرى

فىووقعت،الصحفواحتجبتوالمتاجرالمدارسفأقفلت،فبرايرمن21شهداءعلىالعامالحداداللجنةأعلنتمارسمن4وفى
.417بهمالبريطانيينالجنودوتحرشبالمتظاهرينالبوليساحتكاكعننتجتداميةحوادثاإلسكندرية

فدفعت"، والطلبةللعمالالوطنيةاللجنة"بتحطيمالوطنيةللحركةالجديدةالقياداتعلىالقضاءمحاولةإلىصدقىحكومةولجأت
معالفتاةمصروحزبالمسلموناإلخوانوتحالف،418المختلفةالنشرأبوابلهاوفتحت"القوميةاللجنة"تكوينإلىصنائعهابعض

واستخدمواالعنفسبيلالجماعةأعضاءوسلك،الوطنيةاللجنةضدالبياناتتنشرأخذت،والطلبةللعماللجنةواففألالحكومة
.419للطلبةالعامةالتنفيذيةاللجنةمعصراعهمفىالعصى

.99- 98، ص1956- 1882مصرفىالوطنيةالحركة، تطورالشافعىعطيةشهدى414
.185- 184، ص3المصرية، جالثورةأعقاب، فىالرافعىالرحمنعبد415
.101- 100، صالسابقعطية، المرجعشهدى416
.168، صالسابق، المرجعالرافعى417
.103، صالسابقشهدى، المرجع418
.1946/ 2/4، 45األهلية، رقموالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمريصدرهادوريةغيرنشرة: المؤتمر419
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المقاومةلهيبوزادتتعثرأخذتالمفاوضاتولكن،اإلنجليزمعللتفاوض) 1946عاممارس7 (فىرسمىوفدتألفقدوكان
قضيةالنيلوادىقضيةواعتبارالمفاوضاتبقطعفيهطالبتيوليومن8فىنداءوالطلبةللعمالالوطنيةاللجنةوأصدرت،الشعبية

فرأى، الوطنىالجهادتجديديوم) اإلسكندريةضربذكرى (يوليومن11يومواعتبار،األمنمجلسعلىالعرضواجبةدولية
منالمئاتيوليو10/11ليلةفىفاعتقل،يدهمنالزماميفلتأنقبلالشعبيةالمقاومةلمشكلةحاسمحلعلىيقدمأنصدقى

نشاطعلىبذلكفقضى، 420النوادىمنعدداوأغلق،الجرائدمنعددوصادر،النقاباتوزعماءوالمثقفينوالكتابالصحفيين
.كبيربنجاح1946عاممطلعفىالشعبىالنضالقادتالتىالجبهةوفتت"،والطلبةللعمالالوطنيةاللجنة"

االضطراباتإثارةإلىتهدفثوريةمنظماتكانتحلتالتىالمنظماتأنالشيوخمجلسأمامصدقىأعلنيوليومن15وفى
إلىالحكومةقدمتالوقتنفسوفى،الوطنىالنضالستاروراءللشيوعيةوتروج،االجتماعيةالهيئةنظامتغييرعلىوتعمل
أخرىضدطبقةيحرضأوثوريةمنظمةيقيممنكلمعاقبةعلىفيهنصالعقوباتقانونبتعديلقانونمشروعالنوابمجلس
.421البالدفىاالجتماعىالنظامتغييربقصد

،السياسيةوالمنظماتالهيئاتلمختلفممثلينصفوفهابينضمت، سياسيةوطنيةجبهةوالطلبةللعمالالوطنيةاللجنةكانتلقد
بأصحابالتنديدمنبياناتهابهحفلتماهذاعلىودليلنا،فيهاالقيادةبزماموتمسك،دفتهاتديركانتاليساريةالعناصرولكن

،البطالةلمشكلةحلبإيجادوالمطالبة".أبنائهموقوتالمالييندماءمنالطائلةباألرباحجيوبهمتنتفخالذين"والمستعمريناألعمال
،الوطنىالكفاحقضيةتبنىعلىاللجنةعمليقتصرفلم،النقابيةالحريةوإطالقالشركاتعمالعلىالحكومةعمالكادروتطبيق

.إصالحهاناشدةاالجتماعيةاألوضاععلىعرجتبل

الطلبةصفوفبينالمدنعلىمقصورانشاطهااستمرفقد،فيهاتردتالتىاألخطاءبسببشهوربضعإالاللجنةتعمرولم
وشارعمصنعكلفىلجانبخلقتهتمفلم،صفوفهاتنظيمتحسنلمنهاأكما،الفالحينإلىنشاطهايمتدولم،يينفالحروالعمال

التىالحمالتإلىباإلضافةهذا. 422ضعفهامصادرمنمصدراقسامهموإنقياداتهاتوحيدعدمكانكما،وكليةومدرسةوحى
.عليهاالحكومةشنتها

فىالرتباطهوإيمانهاالجماهيرتأييدعلىيستحوذكانالوفدألنعريضةشعبيةركيزةإيجادفىاليساريةالعناصرفشلتلقد
الشيوعىالحزبلضربالفرصةفهيأت،1924عامفىبالوفداصطدمتحيناليساريةالعناصروأخطأت.الوطنىبالعملاألذهان

كما،الشيوعىالحزبلرسالةفهمهامنأعمقبالوفدإيمانهاكانالتىالكادحةالجماهيرعواطفالمشهدهذايحركأندوناألول
-يزالوال – الريفوكان،اعتناقهاعنفضالالشيوعيةتفهمفرصةلهايهيئلمالمصريةالبروليتارياعلىخيمالذىالجهلأن

فىرابحةورقةكانالذىبالدينوتمسكوتواكلومحافظةتأخرمنبهاتسمالمالشيوعيةالدعايةتغلغلضدطبيعيةبحصانةيتمتع
.الشيوعيةأعداءيد

وقتبينعليهاالسلطاتالنقضاضاألثرمحدودةبعدهاوماالثانيةالحربخاللفىتكونتالتىالشيوعيةالمنظماتكانتكما
عشرثالثةبعدعضواآلفسبعةمنأكثرإلى1942عامفىمحدودينأفراداكانواالذينأفرادهاعددزيادةمنتتمكنولم،وآخر
منتتمكنلمفإنها،الخصوصوجهعلىالطلبةمنظماتبينالمصريةالسياسيةالحياةفىالمبادرةزمامملكتقدكانتوإذا،عاما
هؤالءيكنولم،إداراتهامجالسوأعضاءالنقاباترؤساءبعضحدودالنقاباتفىنفوذهايتعدفلم،العمالبينلهاقويةقاعدةإيجاد

أغراضهالخدمةتجنيدهممنالشيوعيةالمنظماتتمكنتالذينأولئكوحتى،حقيقياتمثيالنقاباتهمعماليمثلون-األحيانمعظمفى-
خيمىتالالعمالعقليةتعيهاتكنلمبشعاراتالشيوعيةزودتهمفقد،جميعاالنقابةأعضاءتضمكانتالتىالقاعدةعنعزلوا
يكنولم،مطالبهمتحقيقأجلمناعتصامأوبمظاهرةالقيامإلىوتوجيههمالعمالكتحريالوحيدعملهممجالوكانالجهلعليها

.أجلهامنمناضلينللشيوعيةمخلصينجنودإلىالنقاباتأعضاءتحويلباستطاعتهم

محتلأجنبىبينيفرقأنعليهالصعبمنكانالذىالشعبعنعزلهاأجنبيةقياداتعلىالمصريةالشيوعيةاعتمادأنكما
تاكتيكأنرغمبو،األجنبىاالستعمارضدالوطنىالنضالمدفيهارتفعوقتفى،الكادحةالطبقةنصرةإلىيدعووآخرمغتصب

لمألنهاالمنظماتتلكضعفمصادرمنكانفإنهالشيوعيةالنظروجهةمنفائدةذا -األحيانبعضفى- كانالوطنيةالجبهة
العامالخطمعتتفقالسياسةإتباععلى) سببألى (فيهتقدمكانتالذىالوقتفىاألحيانمعظمفىالجبهةقيادةعلىقادرةتكن

.األمسحلفاءعنهاويتخلى،معزولةنفسهافتجدللجبهة

،بعضمعبعضهاالمنظماتبينحنإلواالخالفاتانتشرتفقدضعفهاجراثيمداخلهافىحملتالمصريةالشيوعيةفإنوأخيرا
الشيوعيةالمنظمةداخلالخالفاتقويتكما،الفاشيةواعتناقالشيوعيةعلىبالخروجمعارضيهاتصممنهاواحدةكلوراحت
وكانت،الجميعجهودفيهاتمتالتىاالنسالخاتوحطمت،بصاحبتهامنهاواحدةكلتربصتفرقإلىوتحولت) حديتو (الرئيسية

.المنازعاتتلكخضمفىالدخولمنالجماهيربتنفيركفيلةالظروفهذه

 

.105- 104، صالسابقشهدى، المرجع420
421Marcel Colombe, op. cit., pp. 250- 251.
.108، صالسابقشهدى، المرجع422
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المصريةالعماليةللحركةالخارجيةالعالقات - الثامنالفصل

العالميةالعماليةبالمنظماتمصرعمالعالقة
المؤتمراتبعضحضورحدودتتعدلمالخارجفىالعمالومنظماتالمصريةالعماليةالحركةبينمحدودةصالتهناككانت

الحركةكانتفحين.مصرفىالعمالحركةعلىتسيطركانتالتىاالتجاهاتالصالتتلكعلىوانعكست،العماللنقاباتالدولية
فىالعماليةالحركةبينصالتثمةكانت- الثالثينياتوأوائلالعشرينياتأواخرفى – الوطنيةالبرجوازيةسيطرةتحتترزح
االرتباطإلىالصالتتلكتحولتثم،)الحرالنقاباتاتحادباسماآلنويعرف (بأورباI.F.T.Uللنقاباتالدولىواالتحاد،مصر

العالميةالحربأعقابفىالجديدةالعماليةاليساريةالقياداتالحركةعلىسيطرتحينW.F.T.Uالعماللنقاباتالعالمىباالتحاد
.الثانية

العمالكفاحليوحدالعماللنقاباتعالمىاتحادإقامةإلىبالحاجةالشعورنموإلىالعماليةالنقابيةالمؤتمراتعقدظروفوترجع
فىيرلنداأبدبلنفىآخرعقدثم،1901عامبألمانياشتوتجارتبمدينةالمؤتمراتهذهأولفعقد، العالمىالمالرأسسطوةضد
لهذهوكان،1911عامحتىالدوليةالعمالمؤتمراتعقدوتتابع،1905عامبهولنداأمستردامفىثالثومؤتمر،1903عام

،النقاباتفىلالشتراكالبلدانمختلففىالعمالصفوفبينالدعوةفبثت،العالمفىالنقابيةالحركةتنشيطفىكبيرأثرالمؤتمرات
فىاالنقسامدباألولىالعالميةالحربوبإعالن.آخربعدعاماالنقاباتفىالمشتركينعددازديادالدعوةهذهىعلوترتب

.الحربسنواتخاللاجتماعأىيعقدولماالتحادشملفتفرق،بينهمالكافىالوعىوجودعدمنتيجةالعمالصفوف

،دحرتالتىالبالدفىوخاصةاالقتصادىاالضطرابمنموجةلمالعاواجهحتى1918عامفىأوزارهاالحربوضعتأنوما
نضالهمفىالعمالسالحباعتبارهانقاباتهمإلىالعمالفلجأ،األزمةوقودهمالبالدتلكعمالوكان،الصغرىوالدولوالمستعمرات

،1920عامإحصاءحسبعلىمليوناخمسينإلىالحربقبلماليينسبعةحوالىمنالعمالنقابيىتعدادفارتفع،االقتصادى
الهيئاتبعضفىالموظفينوصغارواألحداثالنساءمناليدويةالصناعاتفىالضئيلةاألجورذوىمنالرقمهذاغالبيةوكانت

إلىولجأوا،االجتماعيةالعدالةوتحقيقمعيشتهموسائلتحسينأجلمننقاباتهمإلىهؤالءانضموقد،التجاريةالمحالأوالحكومية
.المصانعواحتاللواالعتصاماإلضرابسالح

لنقاباتدوليااتحاداتكونوهولنداسويسرامثلالمحايدةالدولعمالنقاباتراحتالعماليةاالضطراباتبغيومالملبدالجوهذاوفى
مندولةعشرةأربععمالنقاباتعنمندوبونوحضره1919عاميوليوفىأمسترداممدينةفىاألولمؤتمرهاجتمع، العالمعمال
ورفض"I.F.T.Uالعماللنقاباتالدولىاالتحاد "اسمعليهوأطلق،فقطنقابىعاملماليينعشرةليمثلوالمحايدةالمنتصرةالدول

كانواالبالدتلكعمالأنرغمب،الحربجريمةعنمسئولينباعتبارهمعضويتهإلىالمنهزمةالبالدعمالنقاباتضماالتحاد
وعاون،ستعمرةمالالبالدعمالعضويةاالتحاديقبللمكذلك،الحرببناراكتوىمنوأول،بالدهمفىالطبقىاالستغاللضحايا
.423الدولىالعملمكتبإنشاءعلى

اشتركحين، 1930عاميوليوفىتمالذىذلكهوالعماللنقاباتالدولىواالتحادالمصريةالعماليةالحركةبيناتصالأولوكان
كلالمصرىاالتحادومثل،ستوكلهمفىعقدالذىالدولىلالتحادالخامسالمؤتمرفىالمصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحاد

على1930عاميوليو10فىالمؤتمرأمامألقاهاالتىالخطبةفىإسماعيلأحمدوحمل.طاهروإسماعيلإسماعيلأحمدمن
الصناعةفىالمصريينالعمالأحوالوشرح"،األجنبيةاالمتيازاتأزرهاوتشدتسندهاالتىمصرفىاالحتكارشركات"

السجايرمصانعفىالعمالأحوالوعرض،المصرىللعاملوالصحيةالمعيشيةوالحالة،وساعاتهالعملشروطمتناوال،والزراعة
منبقرار – العمالمساكنعهدهفىشيدتمصرىملكأولكانالذى "العمالمناألولفؤادالملكبموقفوأشاد،القطنومحالج
للعامليضمنماوبكلالرياضيةبالمالعبوزودتنمطأحسنعلىزينببالسيدةالطبمدرسةبشارع- باشامحمودمحمدوزارة
األحرارحزبعضوبكراتبداوديتزعمهكانالذىالمصرىاالتحادممثلاتجاهعنالكلمةهذهوتكشف.424والرفاهيةالصحة

البرجوازيةنظروجهةعنيعبركانإنما، األجنبيةاالمتيازاتتدعمهاكانتالتىاالحتكارلشركاتتعرضحينفهو،الدستوريين
التىالموجةوهى،األجنبىالمالرأسمنافسةمنبالتخلصالبالدياتاقتصادفىمكانالنفسهاتجدألنتسعىكانتالتىالوطنية
األحرارحكومةعليهأقدمتبمااإلشادةعلىحرصكما،مصربنكمشروعفىوتمثلت،األولىالحرببعداالرتفاعفىأخذت

فقد،فقطاسماإالالعمالنصيبمنتكنلمالمساكنتلكولكن،زينبالسيدةبحىللعمالمساكنإقامةمن1929عامالدستوريين
.سكناهامنالعمالوحرمتموظفيهاإلىصدقىحكومةأجرتها

الذىالدولىلالتحادالسادسالمؤتمرفى- حليمعباسإلىزعامتهآلتمابعد – المصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحادواشترك
قامتماالمؤتمرعلىعرضالذىالدينزينإبراهيممحمدسكرتيرهالمصرىاالتحادومثل1931عاموليويفىمدريدفىعقد
جميعفيهدعاالتصرفاتهذهعلىاحتجاجاالمؤتمرفأصدراالتحادألعضاءواضطهادالنقابيةللحريةتكبيلمنصدقىحكومةبه

ذلكنصيلىوفيما،المصريةالعماليةالحركةضدالموجهةالقمعحركةإليقافالمصريةالحكومةلدىالتدخلإلىالعالمدول
:االحتجاج

.9، صالعالمعمالمعمصر، عمالالمدرّكيوسفمحمد423
.شخصية، رسالة1946بدوى، يوليوزكىالدكتورإلىإسماعيلأحمدمن424
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لنقاباتالدولىاالتحادإلىالمنضمةالنقاباتاتحاداتفىالمنتظمينالعمالمنمليوناعشرأربعةيمثلالذىالمؤتمرهذاإن"
ذلكفىالطيبةوجهوده،العاماالتحادحركةلقمعالقوةباستخدامهاالمصريةالحكومةتوقعهالذىاالعتداءعلىبشدةيحتج،العمال

مقاومةمنلمنعهاالمصريةالحكومةلدىمساعيهاتستخدمأنالحكوماتمنوغيرهابإنجلتراالعمالحكومةيطالبوهو،البلد
".الحمايةلهميكفلالذىوبالتشريعاالقتصاديةبحقوقهميطالبوندامواما،االضطهاديستحقونالالذينالعمالحركة

علىمشاكلهمويدرسالمصريينبالنقابيينليتصل،مصرإلىالدولىاالتحادسكرتيرسكفنلزروالتإيفادتقررالوقتنفسوفى
.425الطبيعة

العاماالتحادولكن،بالعمالاالتصالوبينبينهتحولأنصدقىحكومةوحاولت،مصرإلىسكفنلزوصل1931عامخريفوفى
ثالثاالجتماعودام،االتحادنقاباتمننقابة33عنممثلونحضرهبالمعادىمؤتمرإقامةفىنجحالمصرىالقطرعماللنقابات
وإيجادالنقاباتتحسينعلىبالعملوأوصاهم. 426همممثلولهرواهاكماالمصريينالعمالأحوالعلىسكفنلزخاللهاوقفساعات
تنظيمعلىبإرشادتهلالستعانةالدولىاالتحادبمكتبواالتصالالعمالمنالنقاباترؤساءيكونأنومراعاةبينهاالقويةالروابط
أنعلىأحوالهملمناقشة1931عامنوفمبرفىمصرعماليحضرهعاملمؤتمراإلعدادمنهموطلب،المصريةالنقاباتأحوال

.427أعمالهفىسكفنلزيشترك

كما،المصريينالعمالأحوالعلىالدولىاالتحادإلطالعكافيةتكنلمنقابة33بممثلىسكفنلزفيهاالتقىالتىالثالثالساعاتإن
لمالحكومةأن، كماالعمالطوائفبقيةنظروجهةعلىيقفحتىلسكفنلزفرصةالتحيلمحليمعباسدبرهالذىاالجتماعهذانأ

زيارةتكنلمولذلك،الطبيعةعلىالمصريينالعمالأحوالعلىاإلطالعلهليتسنىوالشركاتالمصانعزيارةفرصةلهتتح
،المصريينبالعمالاهتماماالدولىاالتحاديبدلمالزيارةتلكانقضتفمنذ،األهميةمنكبيرقدرعلىلمصرالدولىاالتحادسكرتير

هذافىالسببولعل، 1931عامنوفمبرفىفيهباالشتراكوعدالذىالمؤتمرلحضورأخرىمرةمصربزيارةسكفنلزيقملمكما
لقيهماعلىفيهاشكرهمالمصريينالعمالإلىرسالةبتوجيهسكفنلزواكتفى،المؤتمربعقدتقملمالمصريةالنقاباتأنإلىيرجع

النقابيةالحركةأساسهوالذىالدولىالتضامنألهميةالمصريينالعمالإدراك " علىوأثنى،مصربزيارةقامحينحفاوةمن
إلىالمصريةالنقاباتتتقدملكى"صفوفهمتوحيدعلىيعملواأنمصرعمالوناشد،"العماللنقاباتالدولىاالتحادفىالممثلة

ألن"،العالمأنحاءجميعفىالمنظمةالعماليةالحركةمعفيهامشتركةتؤديهاأنعليهاالتىالعظيمةواألعماليتفقالذىالمستوى
عناصربينالتضامنوتحقيقاالتحادهىمصالحهملحمايةفعالةوحيدةوسيلةهناكبانيسلمونالعالمأنحاءجميعفىالعمال"

لكى،اشتراكاتهاوتسديدالنقاباتإلىاالنضمامالمصريينالعمالبمناشدةرسالتهوختم"،القويةالنقاباتبتكوينالعاملةالطبقة
.428نضالهايدعموا

بدفعالمصرىاالتحادانشغالأنويبدو،الدولىاالتحادوبينالمصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحادبيناالتصالحبلوانقطع
بيننشبالذىالصراعنتيجةالمصريةالعماليةالحركةصفوففىاالنقساموقوعوكذلك، لنشاطهومقاومتهاالحكومةاضطهاد

تدخلهجدوىعدمأدركحيناالتصالهذاعنرغبولعله،الدولىباالتحاداالتصالمتابعةوبينبينهحالقد،حليموعباسالوفد
.المصريةالحكومةلدى

فىالعماليةالنقاباتمعظمضاقتفقد،العماللنقاباتالدولىاالتحادمننفرتالتىوحدهاهىالمصريةالعمالنقاباتتكنولم
وعمالالبائسينالعمالجموعإلىتستندالتىالنقاباتمساعىعرقلةإلىترمىأخذتالتىاالتحادبسياسةاألخرىالعالمبلدان

تأييدإلىاستنادا،المكتسبةالحقوقبعضعنالتنازلإلىتؤدىالتىالمساومةسياسةإتباععلىدأبكما،المستعمرات
.حولهمنالعماليةالنقاباتمعظمانفضاضإلىأدىمما،الطبقيةباستقالليتهحتىيحتفظوبذلك،العماليةرستقراطيةألا

السوفييتىواالتحادوفرنساإنجلتراعمالنقاباتاتحاداتسارعت1944عامفىأوزارهاالثانيةالعالميةالحربوضعتوعندما
وقبل،والمدحورةوالمنتصرة،والصغرىالكبرىالدولبينتفرقةبدونأجمعالعالمعماللنقاباتعالمىاتحادتكوينإلىبالدعوة
االتحادنظامالئحةلوضعلجنةانتدابوقرر،1945عامفبرايرمن6فىبلندنالتمهيدىالمؤتمروعقد،نقابيااتحادا53الدعوة

.429االتحادتشكيلوإعالنالالئحةإلقرارالعامنفسمنسبتمبرمن25فىباريسفىيجتمعآخرمؤتمرلعقدالدعوةوتوجيه

برزتكما،البرجوازيةالسيطرةمن- نسبيا – قيادتهاتتحرروأخذتالطوقعنشبتقدالمصريةالنقاباتكانتالوقتذلكوفى
أحدهمافريقانهؤالءأبرزوكان،المصريةالشيوعيةالمنظماتإلىوبانتمائهااليساريةبميولهاعرفتجديدةنقابيةقياداتاألفقفى

تنظيماوكونوا،الحينذلكفىموجودةكانتالتىالشيوعيةالمنظماتعلىخرجواالذينالشيوعيينالنقابيينجناحإلىينتمىكان
سعدوطه،العسكرىمحمدومحمود،المدرّكيوسفمحمدلقيادتهوتصدى،لنشاطهمركزاالخيمةشبرامنطقةمناتخذمستقال
األهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمرمناتخذ، الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةإلىينتمىكانوثانيهما.عثمان

.نحومودافيدالحليمعبدومحمدالقليوبىومرادكاظمحسينلقيادتهوتصدى،لنشاطهمركزا

425Zaki Badaoui, Les problemes du travail, p. 35.
.7/10/1931، البالغ426
.12/10/1931المساء، 427
.15/12/1931المساء، 428
.10، صالعالمعمالمعمصر، عمالالمدرّك429
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عمالنقاباتمؤتمرقادةسعىحتىW.F.T.Uالعالمىالنقاباتالتحادالتأسيسىالمؤتمرحضورإلىالدعوةأنباءترددتنأوما
الشئونبوزارةواتصلوا،باريسفىعقدهالمزمعالمؤتمرفىمصرعمالنقاباتيمثلوفدإيفادإلىاألهليةوالمؤسساتالشركات

المسئولونأبدىعندئذ،بالنفىفأجابوا،رسميةدعوةتلقواقدكانواإذاعماالمسئولونفسألهم،الموضوعهذافىللتشاوراالجتماعية
.المصريةللنقاباتالدعوةتوجهلمطالمامصرىنقابىوفدإيفادفىةماهسلماعناعتذارهم

النتخابمصرعمالنقاباتجميعممثلىمنتحضيريةلجنةتكوينإلىالمدرّكتزعمهالذىالنقابيينفريقدعاالوقتنفسوفى
مندوبينفأوفدتالعمالنقاباتمعظمللدعوةواستجاب،430العالمىالنقاباتالتحادالتأسيسىالمؤتمرفىمصرعماليمثلمندوب

،1945عامأغسطس30مساءفىبالقاهرةالعموميةالمحالعمالنقابةبدارعقدالذىالتحضيريةاللجنةاجتماعلحضورعنها
الدوليةالعمالمؤتمراتتاريخفيهتناولاالجتماعرئيسألقاهببياناالجتماعوبدأ،عثمانسعدطهوسكرتاريةالمدرّكبرياسة
األمرفىالحاضرونتداولأنوبعد،بباريسعقدهالمزمعالعالمىالنقاباتالتحادالتأسيسىالمؤتمرحيالمصرعمالوواجب
نحومدافيدبترشيحالبعضوقام،المهمةلهذهالمدرّكيوسفمحمدالبعضورشح،المؤتمرإلىمندوبإيفادعلىالنقاباتوافقت

النقاباتبعضوامتنعت،باألغلبيةالمدرّكففازباالسمنداءالمرشحينعلىاألصواتوأخذت،سفرهنفقاتمنجانبايتحملأنعلى
لتغطيةالنقاباتتبرعاتبجمعاألولىلتقومإقامتهماتقرراللتينوالدعايةالماليةلجنتىأعضاءالحاضروناختارثم،التصويتعن

.431للمؤتمرالدعايةالثانيةوتتولى،المندوبسفرنفقات

إلياسومرادنحومدافيدمنمكوناكانآخروفدإيفاداألهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمرقررالوقتنفسوفى
لعمالممثلينباعتبارهما،عطيهومرادالمصرىأحمدإيفادالمصرىالعمالحزبقرركما،الحليمعبدومحمدالقليوبى

.المؤتمرفىالبريطانيةللمخابراتممثالالعمالعدهالذى،الدينزينإبراهيممحمدالنقلعمالنقابةوأوفدت،اإلسكندرية

العماليةالحركةانقسامالخالفهذافعكس،يينالمصرمالالعليتمثغيرهدونمنهمكلوادعى،باريسإلىالجميعووصل
فذكر،المؤتمرفىمصرعمالبتمثيلقاموامنحولاألقوالوتضاربت، وأحزاباشيعاالعماليةالمنظماتقروتفالمصرية
معاتفاقإلىيصلأنبالمؤتمرالتفويضاتلجنةمنهطلبتقدأنه"مصرلعمالبيان"عنوانتحتأصدرهالذىالبيانفىالمدرّك

القليوبىإلياسومراد،لمصرأساسيامندوباالمدرّكمنمكوناالمصرىالوفديكونأنعلىمعهفاتفق،العضويةحولنحومدافيد
مندوباالمدرّكاعتمدوالثالثالثانىحضورلعدمانظروأنه،مترجمانحومودافيد،مستمعاالحليمعبدومحمد،احتياطيامندوبا
الخاصةالنشردارإلىكتبناوقد.المؤتمرألعمالاإلنجليزيةالطبعةمن216رقمبالصفحةمثبتذلكأنوذكر،احتياطياونحوم
المؤتمرألعمالاإلنجليزيةالطبعةمنبنسخةموافاتنانطلب)طهأحمدالشيوعىالنقابىمنبتوصية(بلندنالعالمىالنقاباتباتحاد

T.F.Mcماكوينىمستروقام،بعيدعهدمنذالطبعةلنفادالطلبتلبيةعنباالعتذارالردوجاءنا، العالمىلالتحادالتأسيسى
Whinnieبالدارالخاصةالنسخةمناستقاهاقدنهأذكرالتىالمؤتمرعنالمعلوماتببعضبمدنا-مشكورا –432الدارمدير.

الشركاتعمالنقاباتومؤتمر،التحضيريةاللجنة: همانقابيتانمنظمتانالمؤتمرفىمصرعمالمثلقدانهمنهاونتبين
عنمندوبينعطيةومرادالمصرىأحمدمثلهافقدالثانية، أماعاملألف78عنمندوباالمدرّكاألولىومثل.األهليةوالمؤسسات

إلىعطيهومرادالمصرىأحمدذهبفقد،المعلوماتهذهفىدوبيننبالمالخاصالجانبفىالشكإلىنميلولكننا،عاملألف60
فىحليمعباسيتزعمهكانالذىالمصرىالعماللحزبممثلينكانابينما – الظاهرفى – اإلسكندريةلعمالكممثلينباريس
التأسيسىالمؤتمرفىتمثيلهمهمةاألهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمرإليهمايوكلأنالمعقولمنفليس،الحقيقة
مناليساريينالنقابيينبأيدىكانتاألهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمرقيادة، أولهما، أنلسببينالعالمىلالتحاد
باعتبارهالمصرىالعمالبحزباتصلماكليعارضونالسياسىاتجاههمبحكموهم،الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةأعضاء
همالعالمىلالتحادالتأسيسىالمؤتمرلحضورعنهممثلينأوفدالمؤتمرنأ،وثانيهما،العمالحركةعلىللسيطرةبرجوازيةواجهة
فىبتمثيلهغيرهمإلىيعهدثمسفرهمنفقاتيتكبدأنالمعقولمنيكنلمولذلك،القليوبىإلياسومردالحليمبدعومحمدنحومدافيد

ألقىقدمصرعمالممثلىمنأحداأنإلىإشارةأيةالمؤتمرأعمالبتقاريريردلمأنهأيضارسالتهفىماكوينىذكركما،المؤتمر
عمالباسمالمؤتمرأمامكلمةألقىقدالمدرّكيوسفمحمدأنمن433الضميربمجلةوردمامعهذايتناقضو.المؤتمرأمامكلمة

العالمىالنقاباتمؤتمرإلىتقدمالمصرىاحمدأنمن - المصرىالعمالحزبحاللسان- 434العملبجريدةجاءوما،مصر
:اآلتيةبالمطالب) باإلسكندريةالعمالنقاباتالتحادممثالبوصفه(

:لمصربالنسبةأوال

.النقاباتممثلىمعباالتفاقيوضعلبرنامجطبقاالقائمةاالجتماعيةالتشريعاتوإتمامتعديليجب1.

.المشتركالعملعقدقانونتطبيق2.

.أسبوعياساعةبأربعينالعملساعاتتحديد3.

.االجتماعىالتأميننظامإدخال4.

.كاملبأجرالسنويةجازاتألابنظامالعمل5.

.الحربعنالناشئةالبطالةمكافحة6.

.2/1/1965، المدرّكيوسفمحمدمعشخصيةمقابلة430
").2 "ملحق/ أنظر (30/8/1945التحضيرية، اللجنةجلسةمحضر431
.7/4/1965شخصية، حامد، رسالةعباسرءوفإلىبلندنللنشرالعالمىالنقاباتاتحاددارمديرماكوينى. ف. تمن432
.24/10/1945الضمير، 433
.15/1/1950، العمل434
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.بالمصانعالصحيةللشروطأدنىحدوضع7.

.المهنىبالتدريبالفنىالعملتنظيم8.

.الزراعةلعمالنقاباتإنشاء9.
.الدوليةاالحتكاراتوإلغاءالكبرىالصناعاتتأميم10.
.المنازلخدمحماية11.
.اإلجبارىالتعليمتعميم12.
.المالحةوتشريعاتالدوليةالعملتشريعاتمجموعةتطبيق13.
.عماليةمحاكمإنشاء14.

:الدوليةالنقابيةللهيئةبالنسبة: ثانيا

:اآلتىمصرتقترح

.الهيئةهذهإلىالعالمعمالجميعلضماقطالنواسعةدعايةحملةتنظيم1.

.باريسفىدائممكتبإنشاء2.

.العالمعواصمفىالمكتبلهذافروعإنشاء3.

.لغاتبعدةشهريةمجلةإصدار4.

.العالمأنحاءجميعفىوتوزيعهاالعماليةالمسائلتتناولالتىالكتبجميعنشر5.

لالتحادالدائمالمكتبيتبعالقاهرةفىالعربللعمالدائممكتبإنشاء6.

.المؤتمرفىمشتركةدولةكلبرلماناتتقرهاأنبعدإجبارياالدولىالنقابىالمؤتمرقراراتتنفيذ7.

وحدهاالمصريةالعماليةالمنظماتدورياتعلىاالعتماديكمنناالكما،ماكوينىبرسالةجاءمابكلنأخذأننستطيعاللذلك
المؤتمرفىمثلواقدمصرعمالأن،الخطأفىنتورطأندونبهنخرجأنيمكنماوكلالمؤتمرفىمصرعماللموقفكمصدر
عمالنقاباتومؤتمر،ألفا78أعضائهاعددبلغنقابة115تضمكانتالتىالتحضيريةاللجنةفىتمثليسارىاتجاه،باتجاهين
نقاباتواتحاد،اإلسكندريةعمالنقاباتمؤتمرفىتمثليمينىواتجاه.عضوألف60يضموكان،األهليةوالمؤسساتالشركات

النقاباتالتحادالعامالمجلسعضويةلمصريكسبوأن،الموقفعلىيسيطرأنفىأفلحاليسارىاالتجاهولكن،بالقاهرةالنقل
.بالمجلسعضواالمدرّكبانتخابالدولى

فىبينهمالعملفنسقوا،العربيةالبالدعمالادةقبزمالئهممصرعمالقادةاللتقاءمناسبةفرصةالمؤتمركانفقداألمريكنومهما
فىالعملشعارورفعت،المستعمرةوالبالد،العربيةالبالدعمالجمعتعريضةكتلةالمؤتمرداخليكونواأنواستطاعوا،المؤتمر

بفلسطينالصهيونىاالتحادوممثلى،العربالعمالممثلىبينصراعنشبوقد.التاماستقاللهبلدكللينالالوطنىالحقل
العربيةالوفودواستطاعتىمالعالالنقاباتلمؤتمرالتنفيذيةاللجنةفىواألوسطاألدنىالشرقينمندوباختيارحول) الهستدروت(

عنمندوبالبنانعمالممثلالعريسمصطفىاختيارفتم،الالتينيةوأمريكاأورباشرقودولالسوفييتىاالتحادعمالتأييدكسب
)الهستدروت (مندوبىعلىآخرانتصاراالعربالعمالممثلوحققكما.العالمىلالتحادالتنفيذيةباللجنةواألوسطاألدنىالشرقين

.435لتأييدهاقرارإصدارإلىالمؤتمردفعإلىترمىكانتالتىالصهيونيةالمحاوالتأحبطواحين

النقابيةوالحركة،المصريةالنقابيةالحركةبينالتعاطفمنجواالمؤتمرخاللالعربيةالبالدبعمالمصرعمالاتصالأوجدوقد
بكرىإبراهيموجه،1946عامينايرفىالنقابيينالزعماءبعضباعتقالالنقراشىحكومةقامتوحين،وفلسطينولبنانسوريافى

الحكومةعليهأقدمتماوعد،النقابيينالقادةاعتقالعلىفيهاحتجمصروزراءرئيسإلىكتاباالمؤتمرفىسورياوفدرئيس
كما،ملالعافىالديمقراطىالعامالرأىوتأييدعطفويفقدها،العربيةالبالدفىمصرسمعةإلىيسيءفاشياأسلوباالمصرية
االستعماريةاألوساطإاليخدموال،الوطنىنضالهمراحلمنمةاالهالمرحلةهذهفىالمصرىالشعبواتحادتضامنيضعف
،لبنانعمالباسمالمصريةالحكومةرئيسإلىاحتجاجبرقيةلبنانعمالنقاباتاتحادرئيسالعريسمصطفىأرسلكما،الباغية

.436"الديمقراطيةمبادئألبسطواحتراما،مصرلسمعةصونا"المعتقلينعنباإلفراجوطالب

وجودعدمرغمبف،بآخرأوبشكلالمصريةالعماليةوالحركةW.F.T.Uالعالمىالنقاباتاتحادبينقائمةالعالقاتواستمرت
عضواأخرىمرةالمدرّكانتخب،1949عاميوليو9فىبميالنوعقدالذىالعالمىلالتحادالثانىالمؤتمرفىمصرلعمالممثلين

للنقاباتالعالمىاالتحادمؤتمرفىمصرعماللنقاباتالعاملالتحادالتحضيريةجنةلالواشتركت.437لالتحادالعامبالمجلس
المصرىالشعبينمعبالتضامنقراراالمؤتمراتخذوقدالرحمنعبدوحسنطهأحمدهمابممثلين1951عامبرلينفىالمنعقد

.438البريطانىاالستعمارضدنضالهمافىوالسودانى

.24/10/1945الضمير، 435
.1946األهلية، فبرايروالمؤسساتالشركاتنقاباتومؤتمرالتحضيريةاللجنةمنمشتركبيان436
.7/4/1965شخصية، حامد، رسالةعباسرءوفإلىماكوينى. ف.تمن437
.31، صالمشتركالسودانىالمصرىوالكفاحالعاملة، الطبقةوآخرونطهأحمد438
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السودانبعمالمصرعمالعالقة
التحادالتأسيسىالمؤتمرخاللالعربيةالعماليةالمنظماتبمندوبىالمصريةالنقابيةالمنظماتمندوبىاتصالأدىكيفرأينا

العماليةوالمنظماتالمصريةالعماليةالمنظماتبينتعاطفصلةإيجادإلى، )1945عامسبتمبر (باريسفىالعالمىالنقابات
.1952عامبعدإالعربيةنقابيةمنظمةإقامةفىالتفكيرمرحلةإلىتصللمالصلةهذهولكن،العربية

،بمصرالسودانارتباطبحكمخاصطابعذاتالسودانيةبالنقاباتالمصريةالنقابيةالمنظماتعالقةكانتفقد،للسودانبالنسبةأما
حين،األربعينياتمنتصفإلىالسودانبعمالمصرعمالعالقةوترجع.البريطانىاالستعمارضدالمشتركالنضالوبقضية

المنظماتوبينبينهمعالقاتإقامةعلىحرصواالذيناليساريينالسودانيينبيدالسودانيةالعماليةالحركةأمورمقاليدكانت
.الجديدةاليساريةالقياداتعليهاتسيطركانتالتىالمصريةالعمالية

زيارةأثناءفىالسودانيةالمسألةفىرأيايكونمصرىنقابىاتحادأولاألهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمروكان
ينحصرالسودانيةالمسألةفىالمؤتمررأىأنالخاصةبنشرتهفأعلن،1946عامربيعفىلمصرالسودانىالخريجينمؤتمروفد
:439التاليةالنقاطفى

.المصرىالشعبقضيةهىالسودانىالشعبقضيةبأنيؤمنونالمصريينالعمالأن –·أوال
.القضيتينبينللفصلمحاولةكليحاربونوأنهم،القضيتينبينالفصليمكنالأنه –·ثانيا
.الشعبىبالكفاحإالتحلالاالستعماريةالمشكلةأنيؤمنونالمصريينالعمالأن –·ثالثا

."مشتركعدوضدمشترككفاح"واحدبشعاريؤمنونالمصريينالعمالأن –·رابعا

حقوإعطائهمعملهمساعاتوإنقاصأجورهمبتحسينمطالبين1947عاميوليوبعطبرةالحديديةالسككعمالأضربأنوحدث
بمواجهةالسودانحكومةوقامت.لمساندتهمالعاماإلضرابفأعلنواالمضربينالعمالالسودانعمالجميعوأيد،النقاباتتكوين

مديرولبىإلىنسبة (ولبىبمشروععرفماأصدرتالحالةولتهدئة،السودانأقاصىإلىالعمالزعماءونقلت،بالعنفاإلضراب
يرأسهاأعضاءخمسةمننةجلعنبركلعنينوبعنابرإلىالورشتقسمبأنيقضىوكان،)الحينذلكفىالحديديةالسكك

لتعبراللجانهذهرؤساءمنعليالجنةوتتكوناآلخرينالثالثةاألعضاءالعماليختارثم،وكيلهاباختياراإلدارةوتقوم،إنجليزى
مطالبللحكومةسيرفعونالذينهمهؤالءوأن،وحدهماإلنجليزستضمالعليااللجنةأنيعنىذلكوكان،عامةالعمالرأىعن

.عليهاحتجاجاالمشروعالنإعبمجرد1948عاميناير27يومجميعاالحديديةالسككعمالأضربلذلك!السودانيينالعمال

المدرّكيوسفمحمدفرفع،المصريينالعمالعاطفةاإلضرابهذالمواجهةالسودانحكومةاتبعتهاالتىالقمعأساليبأثارتوقد
مصرمندوببوصفه – العالمىالنقاباتواتحاد،المتحدةلألممواالجتماعىاالقتصادىوالمجلس،الدولىالعملمكتبإلىمذكرة

عمالباسمواإلنجليزيةوالسودانيةالمصريةالحكوماتوطالب،المضربينالعمالقضيةفيهاشرح– للنقاباتالعالمىاالتحادفى
بحمايةعمالالمهضومةحقوقهمعنللدفاعنقاباتتكوينفىبحقهمليتمتعوا"العمالأولئكعنالظلمرفععلىبالعملمصر

قدبعضهمكانالذين – السودانفىالمصريينالعمالإلىنداءالمدرّكوجهكما"،النقابيةالحريةومنهالإلنساناألساسيةالحريات
السودانيينالعمالإخوانهمإلىواالنضمام،موقفهمعنالعدولفيهناشدهم– المضربينالعمالمنموقفهافىالسودانيةالحكومةأيد

.440معيشتهممستوىرفعأجلمننضالهمفى

العناصرنجحتأنبعدالتنظيمىالحيزإلىانتقلتحتىالتعاطفنطاقفىمحصورةالسودانبعمالمصرعمالعالقةوظلت
الكفاح"شعارالوليداالتحادورفع،العامةاإلضراباتمنسلسلةبعد)1950عامنوفمبر(للعمالالعاماالتحادتكوينفىالسودانية
اللجنةترفعهاكانتالتىالشعاراتنفسوهى.السودانىللشعبالمصيرتقريربحقونادى"،المصرىالشعبمعالمشترك

ميثاقتضمنكما،قيادتهافىكبيرنصيبالوطنىللتحررالديمقراطيةللحركةكانالتىوهى،مصرفىالنقاباتالتحادالتحضيرية
تقومأنالطبيعىمنكانولذلك.441الشعاراتنفس1952عامنهايةفىعماليةنقابةمائةمنأكثرأصدرتهالذىالعاملةالطبقة
.مصرفىالنقاباتالتحادالتحضيريةوللجنة،السودانىالعاماالتحادبينوثيقةصلة

ديسمبرفىالمنعقدمؤتمرهلحضورالتحضيريةاللجنةإلىالسودانىالعامالتحادوجههاالتىالدعوةفىالصلةهذهمظاهروتجلت
حضرواالمصريينالمندوبينأنراغمبو،السودانىاالتحادلدعوةتلبيةمندوبينثالثةالتحضيريةاللجنةفأوفدت،1951عام

للنقاباتالعالمىاالتحاداألولالتقريروتناول،التحضيريةاللجنةنظروجهةعنللتعبيرتقاريرأربعةبإلقاءقاموافإنهم،كمراقبين
عنفكانالثانىالتقريرأما،والسودانىالمصرىالشعبينكفاحمنوموقفه،أعمالمنحققهوما،تكونيهوكيفيةأغراضهمبينا

،1952عامفبرايرفىبالقاهرةالعالمىالسالممجلسإليهدعاالذىللسالمإفريقياوشمالواألوسطاألدنىالشرقينشعوبمؤتمر
وانتهى،السالملفكرةوعرض،خاصةالكادحةوالطبقاتاآلمنةالشعوبعلىويالتمنجرتهوماللحربسريعاستعراضوفيه

الكفاحعنالثالثالتقريروكان،الوطنيةالقضيةتخدمفرصمنيتيحهأنيمكنلماالمؤتمرهذاحضورأهميةبإبرازالتقرير
النقابيةالحركةوتطورتاريخالرابعالتقريروتناول،المستعمرطردرأسهاوعلىالمشتركةالمشاكللحلوضرورتهالمشترك
مقارأنورلدىعليهانعثرلمكماالتقاريرلهذهالتفصيلىالنصيصلناولم.442نجاحهاومقوماتتخلفهاألسبابوعرض،المصرية

.25/4/1946، 5األهلية، والمؤسساتالشركاتنقاباتمؤتمردورية، يصدرهاغيرالمؤتمر، نشرة439
.15/4/1948العاشر، بمصر، العددالسودانيينحال، لساناأليام440
.10- 8، صالسابق، المرجعوآخرونطهأحمد441
.48، صالسابقالمصدر442
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التحضيريةاللجنةبوثائقالقاهرةحريقعقبتمتالتىاالعتقاالتحملةأودتفقد،التحضيريةاللجنةوفدرأسعلىكانالذى
فأمرت،لسودانافىالحاكمةالسلطاتمضاجعالمصريينالمندوبيننشاطقضفقداألمريكنومهما.التقاريرهذهبينهاومن

.السودانيينأحدبدفعهاتبرعجنيهمائةقدرهمالياضماناعليهمفرضتأنبعدبالطائرةبالقوةبترحيلهم

فىعقدهمقرراكانالذىالمؤتمرلحضورعنهمندوبينإليفادالسودانىالعاماالتحادإلىالدعوةبتوجيهالتحضيريةاللجنةوقامت
يناير26يومحضورهصادفولكن،المؤتمرلحضورمندوبينأربعةوأوفد،الدعوةالسودانىاالتحادفقبل،1952عاميناير27

وزراءرئيسلدىالوفدفتدخل،العرفيةاألحكامإعالنبعدالتحضيريةاللجنةزعماءمنلفيفعلىالقبضوإلقاءالقاهرةحريق
باإلفراجللمطالبةتوقيعاتجمعحملةلتنظيمالسودانإلىوأرسلالتحضيريةاللجنةزعماءمنالمعتقلينعنباإلفراجمطالبامصر
.المصريينالنقابيينمنالمعتقلينعن

جددت،1952سبتمبر15 -13منالمدةفىالمصرىالعاملالتحادالتأسيسىالمؤتمرعقدعلىالتحضيريةاللجنةعزمتوحين
قدمالمؤتمرعقدتأجلوحين،مصرعمالإتحادالئحةإعدادفىهماسالمؤتمرلحضوروفدافأرسل،السودانىالعاملالتحادالدعوة
.443المصريةالسلطاتإلىاحتجاجمذكرةالسودانىالوفد

علىالدوليةالعمالمؤتمراتبعضحضور،أولهما:مظهرينفىتتمثلالمصريةالعماليةللحركةالخارجيةالعالقاتكانتلقد
العماليةالحركةبينالتعاطفعالقاتقيام،وثانيهما.الدوليةالعماليةالمنظماتنشاطفىفعالةمساهمةتسهمأندونمحدودنطاق

إلىالخمسينياتمطلعفىلألخيرةبالنسبةتطورتولكنها،والسودانولبنانوفلسطينسوريافىالنقابيةوالمنظماتالمصرية
.والسودانمصرمنكلفىالعماليةبالحركةالخاصةالتنظيميةاألعمالفىاإليجابيةالمشاركة

.12- 11، صالسابقالمصدر443
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خاتمة

المرافقومشروعاتالصناعيةالمشروعاتأحضانفىالمصريةالعاملةالطبقةلنشوءكنتيجةالمصريةالعماليةالحركةظهرت
تحقيقمنالعمالفتمكن.العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرنمناألخيرالربعفىاألجنبيةاألموالرؤوسأقامتهاالتىالعامة

قادواالذين،األجانبالعماليدعلىالنقابىالعملدروسأولوتلقنوا،1914عامإلى1899عاممنالفترةخاللالطبقىوجودهم
وكونوااألجانبرفاقهمعنالمصريونالعمالانفصلثم،المصريةالعماليةالحركةتاريخفىاألولىالعماليةاإلضراباتووجهوا
الحقبةتلكفىالنقابىالعملوكان.فريدمحمدزعامةتحتالوطنىالنضالجانباتخذتماسرعانصميمةمصريةنقابات

.األجوربزيادةوالمطالبة،وشروطهالعملظروفبتحسينالمطالبةعلىمقصورا

هذهظهورفإن،القرنهذامنالثالثالعقدأواخرفىظهرتالتىالنقاباتالتحاداتمهداكانتالحربينبينمافترةأنرغمبو
علىتقملماالتحاداتتلكألن،واضحخطذاتعماليةأيديولوجيةإيجادأوالنقابىللعملثابتةأسسوضعإلىيؤدلماالتحادات

سخطتقاومأنمنأضعفكانتولذلك، عماليةمنهاأكثروشخصيةسياسيةبدوافعقامتولكنها،للحركةالطبيعىالتطورأساس
.فائدتهامنأكبرالعماليةالحركةعلىضررهاوكان،إليهاضربةأىتوجيهبمجردتنهاروكانت،لهاواضطهادهاعليهالطاتالس

ازدادفقد،اإلنتاجفىالمستغلةاألموالرؤوسازديادذلكعلىوساعد،نطاقهواتساعالنقابةنشاطازديادكذلكالفترةتلكوشهدت
.مؤسساتهمنقاباتحولفالتفواحاجاتهموتنوعتالعمالعددفزاد،والتجاريةالصناعيةالمشروعاتعدد

التحررمنمعينةدرجةالفردلدىوتتطلب،الثقافةمنمعينامستوىتقتضىالمختلفةاالجتماعيةالنظمبينالموازنةكانتولما
االشتراكيةعنالمصريةالنقاباتشغلتفقد،الزمانمنالحقبةتلكفىالمصرىللعاملشئمنهيتوافرلمماوهو،والفكرىالمادى

مصرىاشتراكىحزبلتكويناليساريونبهاقامالتىالمبكرةالمحاولةتلقولم.444مباشرةأعضاؤهاتهمالتىالتعاونيةبالمسائل
الثانيةالحربسنواتخاللفىتكونتالتىالشيوعيةالمنظماتنأكما،العمالمنوليسالمثقفينمنمعظمهجاءمحدوداتأييداإال

منتجندأنتستطعفلم،الطلبةصفوففىبالتغلغلوالهتمامهااألجانبجهودعلىأساسالقيامها،األثرمحدودةكانتبعدهاوما
،النقابةأعضاءمعظمتضمكانتالتىالقاعدةعنعزلواالشيوعيةالمنظماتجندتهمالذينهؤالءوحتى،معدودينأفراداإالالعمال
.منظماتهمأهدافلخدمةالمظاهراتوتوجيه،السياسىالتهييجعلىنشاطهماقتصرولذلك

لسعىنتيجةذلكوكان،الداخليةالسياسيةوالتياراتالعوامللمختلفكبيرحدإلىخضعتبل،خالصةعماليةالحركةتبقولم
سالحامنهاوتتخذ،القوةمنهاتستمدحتى،إلمرتهانقاباتهموإخضاع،إليهاالعمالاجتذابإلىالمختلفةالسياسيةواألحزابالهيئات
منالعمالبعضتضمفكانت،مختلفةبطرقغرضهاتحقيقإلىاألحزابهذهلجأتوقد،األخرىواألحزابالهيئاتعلىتشهره

منلهامستشارأورئيسباختيارالنقابةتقومأو،النقابةفىالعلياالكلمةلهمتصبححتىوتناصرهمالنقاباتإلىصنائعها
تصوراالختيارهذاإلىالنقابةيدفعمماوكان،معينةأحزابإلىالمنتمينالمحامينمنأو،السياسىالمحيطفىالبارزةالشخصيات

مدقوقد،شئونمنيهمهمفيماالعامةوالسلطاتاألعمالبأرباباتصالهموصعوبة،أعمالهاإدارةعنأحياناالعمالأعضائهاكفاية
ماكثيرابل،العمالحاجاتدراكإعنبعيدينكانواغالبيتهمولكن،تنكرالخدماتللنقاباتوالرؤساءالمستشارينهؤالءبعض
.445الشخصيةمآربهموقضاءأحزابهملنصرةوسيلةإالالنقابةفىيرونيكونوافلم،النقابىبالنشاطيتعلقماكليجهلونكانوا

،العمالصفوفبينالحزببثهاالتىالواسعةالدعايةبسببوذلك،المصرىالوفدحزبتناصركانتالعمالأغلبيةأنوالواقع
البريطانىاالستعمارضدالوطنىالنضالبقضيةالشعبأذهانفىوارتباطه،أمرهأولفىالحزببهاتسمالذىالشعبىوالطابع

،درجتينعلىاالنتخابالبدايةمنذالوفدقاومفقد،واالنتخابيةالسياسيةالجماهيرحقوقعنودفاعه،الملكىالقصراستبدادوضد
الذينالعمالرغبةالوقتنفسفىوافقوماالخاصةمصلحتهبهتقضىكانتماوذلك،مباشرااالنتخابيكونأنعلىوأصر
ممثلىاختيارفىمباشرةبطريقةاالشتراكفرصةلهمتتاححتىالرئيسيةالسياسيةمطالبهمأحدالمباشراالنتخابيعدونكانوا

.الشعب

ظاهرةهذاويفسر،األحزابتحركهاأدواتمجردأصبحتلهاالمواليةللنقاباتاتحاداتتكوينالسياسيةاألحزابوشجعت
تجمعيمثلللنقاباتالعاماالتحادأنإذ،عمالىاتحادكلنواةهىالنقاباتأنبهالمسلمفمن،المعكوسةالنشأةذاتاالتحادات
عددبجهودأوالتقومكانتالحربينبينمافترةفىنشأتالتىاالتحاداتولكن،المالرأسمواجهةفىللعمالالطبقيةالمصالح

،لهامقاراالتحاداتهذهدورمنتتخذالنقاباتتلكوكانت،لهالوائحووضعجديدةنقاباتتأسيسيتولونالذينالنقابيينمنقليل
.أسسهاالذىاالتحادانهياربمجردتتداعىكانتمافسرعان،طويالتعمرأنلهايقدرلمولذلك

علىالسياسيةوالهيئاتاألحزابسيطرةمن- نسبيا- النقاباتبتخلصتميزتالثانيةالعالميةالحربأعقبتالتىالسنواتولكن
اليساريةالعناصرهمتاوس/المستوياتجميععلىالنقابىبالعملتمرستعماليةعناصروتوجيههاالنقاباتقيادةفتولى،قياداتها

مكانالحلولمحاولةإلىموجهااألربعينياتمنتصففىنشاطهافكان،العماللنقاباتعاماتحادلتأسيسقامتالتىالمحاوالتفى
بالفشلمنيتالمحاوالتهذهولكن،النقاباتبينقويةيساريةركيزةوإيجاد،وتوجيههاالعماليةالحركةقيادةعلىالسيطرةفىالوفد

.العمالصفوفبيناليساريةفكارألالنموالمالئمةالفكريةالبيئةوجودولعدملهاالسلطاتلمقاومة

.37مصر، صفىالعمال، نقاباتخالفحسين444
.40، صالسابقالمصدر445
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تأسستالتىالنقاباتأنشكمنفما،كبيربنصيبالوطنيةالحركةفىالعمالهمافس،الوطنىالنضالالعماليةالحركةواكبتوقد
لهموكان1919ثورةفىكبيربنصيبالعمالساهمكما،وتناصرهالوطنىالحزبنضالتدعمكانتالقرنهذامناألولالعقدفى
زيورحكوماتفقاوموا - الوفدمنبتحريك- الدستوريةاالنقالباتمواجهةفىالشعبىالنضالودعموا،نجاحهافىكبيرأثر

نوفمبر (فىالكبرىالمدنوبعضالقاهرةفىقامتالتىالمظاهراتفىبارزدورللعمالوكان.صدقىوإسماعيلمحمودومحمد
تحقيقعلىاألحزابحملفىاألثربالغلهموكان،بالدستورالمتعلقإنجلتراخارجيةوزيرتصريحعلىاحتجاجا،)1935عام

الوطنىالنضالالعمالدعمالثانيةالعالميةالحربأعقابوفى.1923دستورإعادةأجلمنالسياسيةخالفاتهاونبذالوطنيةالوحدة
قامتالتىالشعبيةالمقاومةحركةفىالعمالهماسوأخيرا،بيفن – صدقىمعاهدةمشروعمواجهةفىوالجالءاالستقاللأجلمن
عليهيحصلونكانوابمامضحيناالحتاللقواتخدمةالعمالآلفآوترك،1936معاهدةإلغاءعقب1951عامالقناةمنطقةفى

.حينئذاألجورمستوىإلىبالقياسمرتفعةأجورمن

فىالمصريةالعماليةالمنظماتفاشتركت،والعربيةالعالميةالعماليةالحركةعنمعزلفىالمصريةالعماليةالحركةتعشولم
العماليةالمنظماتنشاطفىةهماسلمبالهايسمحموقففىتكنلمولكنها،محدودنطاقعلىالدوليةالعمالمؤتمراتبعض
بسببطويالتعمرأنلهايقدرلمكما،المنظماتتلكفىاشتراكهاقيمةسدادعلى – األحوالمعظمفى – قادرةتكنفلم،الدولية

وأقامت،ولبنانوسوريافلسطينفىالنقابيةوالمنظماتمصرفىالحركةبينتعاطفصالتوقامت.لهاالسلطاتمطاردة
.السودانفىالعماليةالحركةمعخاصةاتعالقالمصريةالنقابيةالمنظمات

،الثالثينياتأواخرفىمداهاأقصىبلغتالتىالحركةتلك،العملبتشريعالمطالبةحركةفىكبيردورالعماليةللنقاباتوكان
النقاباتبذلتوقد،للنقاباتالمنظمالقانونبينهاومنالعملتشريعاتإصدارإلىوأدت،الثانيةالحربسنواتخاللواستمرت

،نصوصهاتحضيرعندمالحظاترجالهاأبدىكما،القوانينتلكإصدارلمنعاألعمالأرباببعضمساعىإحباطفىكبيرةجهودا
األغراضخدمةفىنجحتكذلك،العماللصالحموافقةأحكامعلىواشتمالهاالتشريعاتتلكصدورفىيذكرأثرلذلكوكان

ضئيلةأقليةباستثناء،النقاباتالشللأصابفقداألمورهذهغيرفىأما،ألعضائهاالمختلفةاإلعاناتبتقديمإليهارمتالتىالتعاونية
حياةفىوالثقافيةاالجتماعيةالناحيةإلىالكافيةالعنايةتوجهفلم،الحقةالنقابيةاألغراضمنشيئاتحققلمالنقاباتفأغلبية،منها

شئونمنالعماليهمماتنظماتفاقاتمعهايعقدواأو،العمالبأمريهتمواأنعلىاألعمالأربابتحملأنتستطعولماألعضاء
وحياةأعضائهاحياةفىاألثرقليلةبقيتلهذا،كافيةعنايةبالعمالاالعتناءتحتيمعلىالعامالرأىحملعنعجزتكما،المهنة
فىملحوظارتفاعوجودهاعلىيترتبفلم،يكادأوهوحيثوالمادىاألدبىالعمالمستوىوبقى.العموموجهعلىالعاملةالطبقة

.عامةبصفةالعمالتهمالتىالشئونمنذلكغيرإلى،العملساعاتفىمحسوسنقصانأواألجورمستوى

الصناعةتقومعندماعادةتقوىفالنقابات،متعددةأسبابالضعفولهذا،نشأتهامنذالمصريةالنقاباتضعفإلىذلكويرجع
منالنوعبذاكالعهدحديثةمصروكانت،شوكتهموتقوىحاجاتهموتتنوعالعمالعددفيزداد،المتركزةوالمشروعاتالحديثة

،التضامنلفوائدإدراكاأكثرالمثقففالعامل،مثقفةنشيطةالعمالطبقةكانتحيثماالنقاباتتقوىكما،المشروعاتأوالصناعات
شقىبينالطبقةتلكيطحنكانالفقروأن،مصرفىالعمالأغلبيةيسودكانالجهلأنعلمنافإذا،غيرهمنلنقابتهإخالصاوأكثر
.أعضائهامنمنتظمةبصفةكبيرةاشتراكاتتحصيلتستطيعتكنلمالتىالنقاباتتعانيهكانتمامدىألدركنا،رحاه

وتجاربهاأخطائهامنواالستفادةنموهاأسبابالستكماليكفىماالوقتمنلديهايكنلمالمصريةالنقاباتفإن،أخرىجهةومن
األزماتوالعراقيلالصعوباتهذهومن،الحدودأضيقفىإالعليهاتتغلبلموعراقيلصعوباتنشأتهامنذصادفتهافقد،الماضية

األحزابعملأيضاومنها،نقاباتهمعناألعضاءمنالكثيرانصرافآثارهامنوكان،الحالىالقرنخاللوقعتالتىاالقتصادية
ذلككل،الحقةالنقابيةاألغراضعنالنقاباتصرفمما،مآربهالتحقيقوسيلةواتخاذها،ألمرهاالنقاباتإخضاععلىالمختلفة

السلطاتعمدتماوكثيرا،البوليسرقابةتحتدائمافكانت،اإلداريةالسلطاتمنالنقاباتلقيتهاالتىالعنيفةالمقاومةعنفضال
يقبلواولمبوجودهاأغلبيتهمتعترفلمإذ،نادراإالالنقابةبوجوديرحبوالمفإنهماألعمالأربابأما،أعضائهاوتشريدإغالقهاإلى

موقفاالنقاباتمنووقفوا،مباشرةبالعمالاالتصالفىبحقهمتمسكوابلعندهمالمشتغلينالعمالوبينبينهمالعالقةفىتدخلها
األعمالوأرباباإلداريةللسلطاتمكنالشارعفإنوأخيرا.بالطردوهددوهمإليهااالنضمامالعمالعلىفحرمواصريحاعدائيا

إلىمنهاالسلبىموقفهأدىكما.وواجباتهاحقوقهاوتحديدبالنقاباتاالعترافعنبسكوتهوإضعافهاالعماليةالحركةمقاومةمن
منالبعضعلىوسهل،عليهمسلطانهاوضعف،بأعضائهاعالقاتهافاضطربت،واضحقانونىضابطدونالداخليةأمورهاإبقاء

عناالبتعادوفضلواالعمالجموعاليأسفساد،أموالهاعلىوالسطوالشخصيةمآربهملتحقيقاستغاللهاالضمائرعديمى
.446النقابات

سالحعليهاوسلط،اإلداريةللرقابةالنقاباتوأخضعت،النقابيةالحريةعلىالقيودوضعتبالنقاباتاالعترافقانونصدروحين
.للنقاباتعاماتحادإقامةحقمنوحرمت،اإلداراىالحل

مناألكبرالجانبالوطنىالكفاحامتصفقد،العماليةالحركةإضعاففىكبيرأثرالسنواتتلكفىمصرفىالحياةلظروفوكان
الثروةمصادرعلىاستحوذتالتىالممتازةالطبقاتمنوأعوانهاالستعمارالعداءناصبهمهناومن،ومنظماتهمالعمالجهود

فقد،وأفكارهامبادئهاتمثلكما،الطبقاتهذهمصالحتمثلالمتعاقبةالحكوماتكانتولما،نقيضطرفىعلىالعمالمعوكانت
.األمامإلىعجلتهالدفعمحاوالتهمكلوحطمالنقابيينالمنظمينجهودبدد،العماليةالحركةعلى·مسلطا·سيفاكانت

.50- 48، صالسابقالمصدر446



حامدعباسرءوف. د1952-1899المصريةالعماليةالحركة

100www.RaoufAbbas.org

كانفقد،أيضانصيبهمالعماليتحمل،العماليةالحركةضعففىنصيبهاالسنواتتلكفىمصرفىالحياةظروفتحملتماوبقدر
الطبقةسبيلفىالكفاحوإلى،أنفسهمتثقيفإلىوالميل،عليهاوالغيرةالمهنةوحبوالنظامالطاعةروحتنقصهممنهمالكثيرون

اإلعاناتعلىوالحصول،األجرمنالعاجلةاالستزادةإلىوسيلةإالالنقابةفىيرونالكانواكثيرينمنهمنإبل،إليهاينتمونالتى
.بهاعالقتهموقطعواعنهاأعرضوابغيتهميجدوالمفإن،والقروض

وطأةتحتيرزحونكانواالذينالفالحينظروفألن،المصريةالعماليةالحركةفىالمشاركةدورلهميكنفلمالزراعةعمالأما
الحركةفىالمشاركةفرصةلهمتتحولم،مصالحهمتحمىنقاباتتأسيسومحاولةالنقاباتقيمةإدراكمنتمكنهملماإلقطاع
.1965عامفىالزراعيينللعمالاألولىالنقاباتفتأسستالثورةقيامبعدإالالعمالية
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)1 (ملحق
عمارةحسنمحمدإلىباإلسكندريةالمختلطةالسياراتوعمالسائقىنقابةسكرتيرالعالأبوعبدهزكىمن447شخصيةرسالة

.المصرىالقطرعمالنقاباتاتحادعامسكرتير

عمارةحسنمحمدالزميلالمحترمحضرة

المصرىأحمدالزميلحضرةإلىإخواننابعضمعوأخرىالمستعجلبالبريدخطاباتأرسلنابأنناجنابكمعلمالتحية، نحيطبعد
خطابكمكنصالعمالزعيمالشرفصاحبإلىلتسليمهآخرخطابالهأرسلنابالرد، واليومعلينايتكرمولمحركتنابخصوص

:اآلتى

.متعددةجهاتجملةمنلهايرثىحالةفىأصبحنابأننانعرفكمالزميلحضرةيا

هذاعندوقفاألمرليتوياوتشريدتحرمحاضرإلىوتعذيبسجنفمنالمخصوصالقلمرجالمنعليناالواقعاالضطهاد–أوالً
بنالإليقاعجديدةتهماًيلفقون، واآلنطردهمعلىالشركاتبإرغاملناالتابعينالعمالأرزاققطعفىتسببواالحد، بل

.مبادئناعلىومثبتونمتمسكوننحنذلككلوأمام
اشتراكهلدفعفردأىودخولفتحهلمنعالشقةأمامالمنزلساللمعلىالبوليسووضعنقابتنابهالذىاالتحاددارقفل–ثانياً

.بالنقابة
باإلسكندرية، وذلكالمركزىاالتحادعنزعيمناتخلىبالنقابة، وهىالمشتركينبينالمبثوثةاإلدارةرجالجهةمنالدعاية–ثالثاً

.عناالفريةهذهلدفعالزمنمنقليلولوبينناالحركةزعيمالشريفوجودلعدم

لهمليسالذينالسائقينمننفربوساطةالحركةفىالمجاهدينإخوانناولبعضلىتهمةلفقتأيضااإلدارةبأننعرفكعزيزىفيا
النقابةباسمإيصاالتبهايؤخذولمصاغاًقرشا40ًمبلغعلىتحصلنابأنناعليناادعوابنقابتنا، مشتركينوليسواضميروالذمة

ماوجميعبالنقابةتختصالتىاألوراقوجميعمعىالموجودةالمبالغبالقسممناوأخذواعليناقبضوفعالالنقابةمالفىإلدراجها
تلفيقوهىالحقيقةظهرتأنبعدبالقسممحفوظةاآلنوإلىالجارى،3يوممننقابتنابهالذىالمركزىاالتحاددارومفاتيحمعى

مصرجريدةفىالبالغذلككذّبالنقابةرئيسأنبواسطتها، كماللدعايةالجرائدبجميعالحادثةهذهوأعلنتالبوليسرجالبواسطة
كلفناأننا، كماالعاماالتحادمجلسأعضاءبصفتكمحضراتكمبهتهتمواولمعندنايحصلذلكوكل" مكشوفةدسيسة "عنوانتحت

ووعدهمرتينالزعيمإلىطرفنامنمندوباوأرسلنابهاتممانعلملمولآلنعليهاالردوإعطاؤنامصرإلىبهاللقيامبمهمةزعيمنا
.اإلسكندريةحركةلقيادةمنهالمعلوماتوألخذبمصرالحركةعلىمنهلنطمئنلآلنيحضرولمبالحضور

حركةفىزعيمناالرفيعالشرفصاحبوإهمالذكرهسبقوماالجبهاتكلمنعليناالواقعاالضطهادهذاأمامعزيزىفيا
.للعملتصلحالبطانةأنكمأوالزعيممنإهمالعلىذلكمنيحضر، فيستدلولمبالحضورالزعيممنالمواعيدوكثرةاإلسكندرية

مجلسوعلىعليههذاخطابىوعرضالزعيمإلىالقيامأكلفكاالتحادسكرتيرفبصفتكمالمحتمالفشلأمامأصبحناذلككلفأمام
الشهرهذاآخرقبليكونأنشرطعلىممكنوقتبأسرعاإلسكندريةإلىيحضربأنأيضاالزعيمتبلغواوأنأمكنإذااتحادكم
التحادكمتابعونأنناحيثيمكنمابأسرعخطاباتناردبإرسالكمبناتتصلواأنأيضاعليكميجبكما. األكثرعلىأيامبأربعة
مناهتمامأىلهليسأصبحالذىالمركزىاالتحادهذالحلمضطرينسنكونوإالحركتنالخدمةبعضبآراءبعضناليستنير
.كثيراًلهنأسفما، وهذاللعملتصلحونالبأنكمضدكمالقائمةالدعايةمساعدةوأيضافقطنقاباتنابصالحوالقياممطلقاجهتكم
كلتنفيذمنحلفىسنكونالمرةهذهفىأهملتمونالوحيثأيضاًالزعيمرأىعنوعرفونايمكنمابأسرعالردنرجوكموختاما

.والسالملنايتراءىما

.األكثرعلىساعة48ظرففىالردنريد: ملحوظه

العالأبوعبدهزكى
:هكذاوعنوانىباإلسكندريةالمختلطةالسياراتوعمالسائقىنقابةسكرتير

.باإلسكندريةالبصلمينامحكمةبجوار1نمرةبكمرادبشارعالعالأبوزكى

المصرىالقطرعماللنقاباتالعاماالتحادحالةعنواضحةصورةتعطيناوهىعمارةحسنمحمدلدىالخطيةالرسالةهذهعلىعثرت447
تاريخ، ويرجعوالنقابيينالنقاباتمعالسلطاتتتبعهاكانتالتىالوسائللناتوضح، كماوالعمالللعملاألعلىالمجلسإقامةعلىالوفدإقدامبعد

.1935يونيوإلىالرسالةهذهتدوين
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448بباريسالعالمىالنقاباتالتحادالتأسيسىالمؤتمرفىمصرنقاباتمندوبالنتخابالتحضيريةاللجنةجلسةمحضر

2: العموميةالمحالعمالنقابةبداربباريسالدولىالعمالاتحادمؤتمرفىمصرعمالنقاباتمندوبىمنالمكونةاللجنةاجتمعت
سعدطهالزميلوسكرتارية) المدرّك (الزميلبرياسة30/8/1945الخميسمساءمنالعاشرةالساعةفىبالقاهرةالخازندارةحارة

قامالخيمة، ثمبشبراالبواخرعمالنقابةمنشادىأبومحمودحنفىالشيخالزميلمنالحكيمالذكرآىبتالوةاالجتماعوبدأعثمان
مصرعمالوواجبالمؤتمراتتاريخعنالبيانبإلقاءالمدرّكيوسفمحمدالزميلقامالتحضيرية، ثماللجنةأعمالوتالالسكرتير

قنديلعلىمحمدالزميلبتوقيعاإلسماعيليةمنتلغرافحضرالبيانتالوةأثناءوفى. بباريسالدولىالعمالنقاباتمؤتمرحيال
لالعتذارباإلسكندريةالمصرىوأحمدمصطفىمحمودمنتلغرافاللجنة، وكذلكقراراتلتنفيذاالستعدادمعالتأخيرعنلالعتذار
.والتأييد

للجنةالشكرتقديمتقررعليهوالموافقةالبرنامجتالوةوبعدبباريسالعمالنقاباتمؤتمرإلىمندوبإرسالتقررالمناقشاتوبعد
عبدالرازقعبدالزميلمنالمقدماالقتراحتال، ثمالبرنامجومنهاأعمالهانجاحسبيلفىمجهودمنبذلتماعلىالتحضيرية

عمالنقاباتمندوبليكونالمدرّكيوسفمحمدالزميلزكىوقدنقابةوخمسوناثنانالمؤتمرهذافىمثلأنهإعالنبعدالرحمن
أنعلىالتجاريةالمحالعمالنقابةمنناحومدافيدالزميلعرابىالدينصالحزكى، وقدالعماللنقاباتباريسمؤتمرفىمصر
دافيدالزميلوزكىعرابىالدينصالحالزميلفقامالزميلينحولالمناقشاتوبدأت. الخاصةنفقاتهمنالمصروفاتفىيساهم
النقاباتبعضاحتفاظمعباألغلبيةالمدرّكيوسفمحمدالزميلففازباالسمنداءاألصواتأخذتثمعنهعرفمابعضبذكر

،الميكانيكىالنسيجمنقطبالبحرية، محمودالبواخرمنمدبولىمحمدالزميلالماليةللجنةفتقدماللجانتكوينعرضثمبرأيها
الزميلفتقدمالدعايةاليدوى، وللجنةالنسيجمنمحموداألحذية، السيدمنحمزةالعمومية، محمودالمحالمنالبخارىكاملمحمد
البنائينعنطه، عباسوالفنادقالمطاعمعنحسنالعزيز، وعبدناحومالحكومة، دافيدحديدسككسياراتسائقىنقابةزكىمحمد
المقبلة،الجلسةتحديدحولالمناقشاتوبدأتللجنهمقراًالداراعتباروتقررالصحفبائعىنقابةعنبدرعثمانالقاهرة، سيدفى

.السابقالموعدفىالجلسةتنعقدأنعلىمساء12,30الساعةفىالمحضروقفل. العيدقبلاألربعاءيوميكونأنفتقرر

)توقيعات(30/8/1945

)السكرتير. (صاغاًقرشاًخمسينبمبلغاألحذيةمكنجيةنقابةعنالعزيزىيسالزميلتقدمالتوقيعاتأثناءفى

البرنامجمن1المادةمنهـالفقرةإلىفقرةبإضافةباقتراحالميكانيكىالنسيجمنالعسكرىمحمدمحمودالزميلتقدم:استدراك
والقرىالمراكزجميعفىكافيةبسلطةشعبيةلجانبتكوينوالمسكنوالغذاءالكساءتوفير–للفقرةعليهالموافقالنصفأصبح

الحريةتركتقررالرحمنعبدالرازقعبدالزميلاقتراحمنالرابعبالبنديتعلقثانيا، فيما. والصناعىالزراعىاإلنتاجومراقبة
.نقابةلكلجنيهعنتقلأالعلىالتبرعاتتقديمفىللنقابات

30/8/1945

عثمانسعدطهالسكرتير
المدرّكيوسفمحمدالمندوب

التحضيريةاللجنةأعمالاليد، وتسجلبخطمكتوبةالفلوسكاببحجمورقةعنعبارةوهىالمدرّكيوسفمحمدلدىالوثيقةهذهعلىعثرت448
.1945خريففىباريسفىالمنعقدالعالمىالنقاباتالتحادالتأسيسىبالمؤتمرالمصريينالعماللتمثيلمندوبالنتخاباجتمعتالتى
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1946449إبريل25فىالزجاجنقابةرئيسإلىاألهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمرسكرتاريةمنرسالة

األهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمر
مصراألوبراميدانالشواربىحارة1

15/4/1946فىالقاهرة

وضواحيهابالقاهرةالزجاجصناعةنقابةرئيسالمحترمالزميلحضرة

المؤتمروطالبمايوأولبعيدستحتفلأجمعالعالمفىالعمالنقاباتأنبباريسللنقاباتالعالمىاالتحادإليناأبرق–التحيةأصدق
االحتفالفىأجمعالعالمعمالزمالئهممعالمصريينالعمالمساهمةعلىيعملأنالعماليةالعالمىاالتحادمنظماتإحدىباعتباره

.الخالدالعيدبهذا

قواتعليهافاعتدتالعادلةبحقوقهمللمطالبةأمريكاعمالمنألفمائةجمعتعماليةمظاهرةقامت1887عاممايوأولففى
عليهموالحكمالعمالزعماءعلىبالقبضالمنكراالعتداءهذاواقترنالذكيةدماؤهمفسالتالرصاصوأطلقتالغاشمةالبوليس

يوماًمنهيجعلواوأنالعالمفىالعماللنضالعيداًمايوأولاعتبارأجمعالعالمعمالقررالتاريخذلكومنذ. باإلعدامجميعا
.لتحقيقهاوأساليبهمالعادلةمطالبهموإعالناألجورورفعالعملساعاتبتحديدفيهيطالبون

التمسكعلىالمصريينالعمالإلجماعوإظهاراًأجمعالعالمعمالمعوتضامناالعالمىاالتحادلقراراستجابةالمؤتمرقررلذلك
.المصرىالقطرعمالنقاباتممثلوفيهيشتركعاماًعمالياًاحتفاالًالعيدبهذايحتفلأنبمطالبهم

:يأتىمالتحقيقالعادةفوقعاجلةجلسةعقدنرجوكملهذا

مصرعمالنقاباتلمؤتمراألساسىالنظامالئحةمشروععنالنقابةإدارةمجلسبمحضرعاجلمسجلبخطابموافاتناأ.
).اآلنحتىإليناأرسلقديكنلمإن(

.عاجلمسجلبخطابللالئحةطبقااالجتماعهذافىالنقابةممثلىتحديدب.
منرسمىبتوكيلمزودينمايوأوليومالباكرالصباحفىالمؤتمرلمقرللحضورالرسميوننقابتكمممثلويستعدأنت.

أننرجوكماممكناذلككانإذامصرعماللنقاباتالعامالمؤتمرفىالنقابةاشتراكمناألولالقسطالنقابة، وكذلك
.تاريخهمنيومينخاللالعاجلالمسجلخطابكميصلنا

االحترامفائقبقبولوتفضلوا

علىسيد–كاظمحسين: المؤتمرسكرتير

عمالنقاباتمؤتمروجههادعوةعنعبارة، وهىالمدرّكيوسفمحمدلدىعليهاعثرتوقدالكاتبةاآللةعلىمكتوبالوثيقةهذهأصل449
.مصرعمالنقاباتلمؤتمرالتأسيسىاالجتماعوحضورمايوأولبعيدلالحتفالاألهليةوالمؤسساتالشركات
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1946450مايو21فىالتجاريةالمحالنقابةإلىالمصرىالقطرعمالنقاباتمؤتمرعامسكرتيرمنرسالة

المصرىالقطرعمالنقاباتمؤتمر
بمصراألوبراميدانالشواربىحارة6

:بالقاهرةالتجاريةالمحالومستخدمىعمالنقابةرئيسالمحترمالزميلحضرة

إلجابةالوزراءمجلسرئيسالدولةصاحبحضرةإلىمذكرتهفىالمؤتمرحددهاالتىالشهرفترةأنإلىنظرا–التحيةأحسن
.9/6/1946فىتنتهىجميعاالمصريينللعمالالعاجلةالمطالب

أصبحإذالمحددةالمدةخاللالمطالبهذهلتحقيقالعملعلىالقاطعتصميمهااألخيرةرساالتهافىالمؤتمرإلىالنقاباتأعلنتوقد
فىعقدالذىاجتماعهافىللمؤتمرالتنفيذيةاللجنةقررت، لهذاوحرياتهمونقاباتهموأسرهمالعمالحياةيهددتحقيقهافىإبطاءأى

:اآلتيةالسريعةاإلجراءاتاتخاذ16/5/1946

معالتاليةالبرقيةبنص25/5/1946يومصبيحةفىالصحفإحدىوإلىالوزراءرئيسدولةإلىتبعثأننقابةكلعلى–أوالً
بمذكرةلدولتكمالمعلنةالمصريينللعمالالعاجلةالمطالب ..... عمالنقابةتؤيد: "البرقيةهذهمنبصورةالمؤتمرموافاة
العمالضدالتعسفيةاإلجراءاتبوقفتطالبالمحددة، كماالمدةفىبتنفيذهاوتطالبالمصرىالقطرعمالنقاباتمؤتمر

.الحالفىوقادتهم
إلىالمرسلةالنقابةبرقيةونصالوزراءرئيسدولةإلىالمؤتمرمذكرةيشملبيانبطبعنفسهاليومفىتقومأنالنقابةعلى–ثانياً

9/6/1946يومأنإلىمشيرةالمشتركينغيروالمشتركينجميعاعمالهاعلىالبيانهذابتوزيعالنقابةتقوموأندولته
.المطالبإلجابةالمحددالموعدنهايةهو

كلعنمليماتخمسةأساسعلىمايوشهرعناشتراكهاوقيمةالمؤتمرإلىاالنضمامبطلبموافاتناسرعةالنقابةعلى–ثالثاً
االنضمامطلببهاالمرفقاألخيرةالمؤتمررسالةالنقابةإلىوصلتقدتكنلمإذاوإخطارناالشتراكهمسددعضو

المؤتمرقراراتإبالغهمفىالقصوىألهميتهاجميعاًالنقابةعمالعلىتوزيعهانرجوالسادسةنشرتهالمؤتمرأصدر–رابعاً
.للنسخةمليمات10العددهذاوثمنمنهاالنقابةتطلبهالذىالمنتظمبالعددوموافاتناالعمالومطالب

العمالتاريخمنالخطيرةالمرحلةهذهفىسيماوالموعدهافىالقراراتهذهتنفيذألهميةالنقابةإدراكمنتامةثقةلعلىوإننا
.النقاباترساالتعلىبردودهالمؤتمرسيبعثأيامبضعةخاللوفىجميعاًمستقبلناستحددالتىالمرحلةتلك. المصريين

االحترامفائقبقبولوتفضلوا

21/5/1946فىالقاهرة

العامالسكرتير
كاظمحسين

القطرعمالنقاباتمؤتمركانكيفلناتوضح، وهىالمدرّكيوسفمحمدلدىعليهاعثرتوقدالكاتبةاآللةعلىمكتوبالرسالةهذهأصل450
.صدقىحكومةإلىالمؤتمربهاتقدمالتىالمطالبلتأييدالنقاباتيوجهالمصرى
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1939451مايو25فىالمنعقدالمصريةالمملكةعماللنقاباتالعاماالتحادمجلسجلسةمحضر

االتحاد، وسكرتاريةأولوكيلالمدرّكيوسفمحمدالزميلبرياسةالمصريةالمملكةعماللنقاباتالعاماالتحادمجلساجتمع
1939مايومن25يوممساءفىالتجاريةالمحالعمالنقابةبدارالعادةفوق، بجلسةالعامالسكرتيرعمارةحسنمحمدالزميل

قانونوخصوصاًتشريعاتهمعلىالحصولسبيلفىالعمالجهادعلىمرتالتىاألدوارجميعالمجلساستعرضأنوبعد
وعودهافىجادةتكنلمالحكوماتأنالمجلسالحظالمتعاقبة، وقدالحكوماتمنوتسويفمطلمنلقيته، ومابالنقاباتاالعتراف

.المهضومةحقوقهمعلىللحصولاالستجداءطريقالعمالالتخاذ، وذلكللعمالبسخاءبذلتهاالتى

تسببحادةأزمةإلىأدىممااألعمالوأصحابالعمالبينالعملتنظيموعدموالشقاءالبؤسمنذرعاًالعمالضاقوقدواليوم
إلىالكثيراضطرمماوذويهمأوالدهموقوتقوتهمعلىالحصولمنتمكنهموعدمالعائالتذوىالعمالمنالكثيرعطلمنها

:المجلسقررلهذا–يومكلفىالمفجعةالمآسىهذهمنكثيراًالجمهوريطالعوقداالنتحار

فىضحاياأعضائهمنيجعلوأنإيجابىطريقواتخاذالعمالبحقوقالمطالبةفىيتبعهاكانالتىاالستجداءخطةتغيير–أوالً
.العمالقضيةونصرةزمالئهمإسعادسبيل

.بالنقاباتاالعترافقانونوخصوصافرصةأقربفىالعملتشريعاتبإصدارالحكومةمطالبة - ثانيا
االتحاد،سكرتاريةبواسطةاألمورلوالةالقرارهذاإعالنتاريخمنيوماًعشرخمسةظرففىالتشريعيصدرلمإذا–ثالثا

يكونأوالعمالمطالبتجابحتىالمضربونفيهيجتمعبعدفيماسيعينمكانفىالطعامتناولعناألعضاءفسيضرب
.المصريةالمملكةفىالعمالإسعادسبيلفىاالستشهادشرفلهم

المدرّكيوسفمحمد:األولالوكيل
عمارةحسنمحمد:العامالسكرتير

محمدالوهابعبد:والنشرالدعايةلجنةرئيس
تادرسلبيب:المراقب

العملسبيلبإتباعالعاماالتحادقرارعلىيشتملبيانعنعبارةوهوعمارةحسنمحمدلدىعليهعثرتاليد، وقدبخطمدونالمحضرهذا451
.العماليةالتشريعاتتصدرحتىالطعامعنباإلضرابوذلكالتشريعاتبإصدارالمطالبةأجلمناإليجابى
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452الطعامعناإلضراببإعالنالمصريةالمملكةعماللنقاباتالعاملالتحاداألولالبيان

سبيلفىجاهدنالقد.... بالدماءمغموسةإالتأكلونهافالالخبزلقمةسبيلفىالجهودكواهلكمتثقلمنيا. األوفياءالعمالزمالؤناأى
وعلىاللهعلىمعتمدينجاهدنا... الحياةفىحقوقمنللناسما، لكمكآدميينبكماالعتراففىتتلخصالتىالعادلةقضيتكم
تكفلتشريعاتعلىللحصولالسعىأمكنماالطرقبجميعلنسعىاألماميةصفوفكمإلىبنادفعتمالذينوأنتمومؤازرتكمتأييدكم

بوعودإالنظفرفلمالمسئولينالحكاموقابلنابابكل، وطرقناالطرقجميعالسعىهذافىسلكنا، وقدالشمسضوءتحتالحياةلكم
.منهاجزءأنناتؤمنالتىاالجتماعيةالهيئةنحونواياناحسنعلىللتدليلمنهابدالكخطواتقبولهافىالظنحسنىخالبة، كنا

منالعصرهذافىلديهاالحكوماتأننؤمنكناولما. األعصابلتخديرإالتبذللممجديةغيروعودأنهاأخيراًوجدناولكننا
، فقدووجودكمبكيانكمالصارخةاالستهانةنفوسكمفىيثيرهالذىالعنفحركاتمنحركةكلإبادةلهايكفلماوالفتكالقمعوسائل
:وهوالسلبىالسالحهذاأخيراًآثرنا

"الطعامعناإلضراب"

فىالحكومةعلىمسجلينآخرفوجمكانهحلفوجاستشهد، وكلماالراحلمنهاالتالىيعقبأفواجالتضحيةمنصةعلىمنافيتقدم
.العادلةالعمالبتشريعاتالمطالبةسبيلفىتباعاًيستشهدونالذينالشهداءهؤالءأرواحوزرالبالد

بالنقاباتاالعترافقانونيصدرلمإذا1939يونيو12الموافقاإلثنينيوممنابتداءالطعامعنالصياماألولالفوجسيعلنولهذا
.العمالقضيةسبيلفىسبيلفىجوعاًليموتواالتاريخهذاقبل

العاماالتحادمكتبهيئة

العمالىالعامالرأىتعبئةالبيانلهذااالتحادإصدارمنالغرضعمارة، وكانحسنمحمدلدىعليهاعثرت، وقدمطبوعالوثيقةهذهأصل452
.بالنقاباتاالعترافقانونوخاصةالعملتشريعبإصدارالمطالبةأجلمنالطعامعناإلضرابحركةوراء
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1946يونيو453حليمعباسإلىالمصرىالعمالبحزباألعضاءالعمالزعماءمنمرفوعةعريضة

حليمعباسالنبيلالمجدصاحبحضرة

أوفياءمخلصينجنوداًفيهمنبالتكمعرفكمامصرفىالعمالقضيةعلىالمطلقالعطفنبالتكمفىهذاعلىالموقعونعرف
.ترغيببهميغررأوتهديديرهبهمأواضطهاديزعزعهململقضيتهم

واحداهدفاًيقصدونوالممتنعونالمسارعونوكانالبعضوامتنعبعضهمإليكمسارعللحزبالعملناقوسنبالتكمقرعإذاحتى
الصحيحهدفهاتبلغلنقضيتهمبأنيؤمنونوأصبحواالبالدعمالبينالطبقىالوعىنماأنبعدوخصوصاًالعمالقضيةلمصلحة

.العمالغيرمنالتىالعناصرمنلونوبأىما، تدخلدونالذاتيةبجهودهمإال

والمبنيتينالدقيقتينوالمراقبةالدراسةوليدكانرأىفيهمللعمالعناصرلوجودنفيركمتلبيةإلىالمسارعةفىالبعضترددلهذا
والوطنالعماللقضيةالصحيحةالوجهةلغيرتعملالدخيلةالعناصرهذهبأنالزمالءأحسولما. السليمةالعماليةالمبادئعلى

نبالتكمتصريحاتإلىاطمأنواأنبعدوخصوصاًحركتهميصونواحتىالعملميدانإلىمعهمبالنزولوأقنعوهمبزمالئهماجتمعوا
فيهادخلالالتىالصحيحةالعماليةوالنظماألوضاععلىنشاطهمالزمالءباشرهنا. 1944عامنوفمبر26األحدمساءفى

.االدعاءأوالتدجيلأوللتهويل

المنهاجإتباعفىأحراراًليسوابأنهمأنفسهمالعمالعلىيعترضأنالعمالغيرمننبالتكممعالمتعاونينأحدلنفسهسمحولكن
بعدمأقنعنامانبالتكممنسمعناجماعةمن .. ممن.. إليهمتصدرالتىواألوامرالتعليماتبإتباعملزمون، ولكنهميختارونهالذى

منحاولهماإلىهذافىنتعرضأننريدولسنا. باسمكميتحدثإنماأنهالمتحدثهذايزعمأنوالغريب.. تدخلهموعدموجودهم
أننريدولسنانبالتكمعنبالنيابةواإلدراكوالفهمالكياسةمنكليةوتجريدهمكفاياتهموانتقادكرامتهممنوالغضالعمالتجريح

غريبةصراحةفىتعلنأنجداًأدهشناالذى، ولكنفيهموثقتكمبهمزمالئهمثقةمنالعمالبهيتمتعماعلىبهتهجملمانتعرض
إلىمصوبةحادةبصفعةأحسسناهذاعند–النازيةالدكتاتوريةإالللعماليقدمهمنيرولمالمطلقةوالديكتاتوريةالدكتاتوريةعن

.والمستقبلةالماضيةالمصريةاألجيالعمال

شخصهحمايةإالغايتهتكنلمالذىالدكتاتورىالوضعليبتلعوا) مصرعمالقادة (بهيقنعبمثالالدكتاتورىالمتحدثهذايعثرلم
.الدكتاتوريةلهذهالبريئةالضحاياهمالعالمعمالزمالؤناوكانالحربويالتإلىبالعالمدفعالذى" هتلر "ديكتاتوريةإال

.موقفنالتعليموالتفكيرالتريثمنبدانرلمالصحيحةالديمقراطيةالمبادئأنعلىدرجناوقدالنبيلالمجدصاحبياهناإلى
:هومناقشةكلوقبلوسريعحاسمبعملنبالتكمنطالبأنعلىالرأىاستقروأخيراً

من" العلياالتنفيذيةالهيئة "باسممعهميتعاونومن" سعدأفندىمحموداألستاذ "و" سعيدبكمظهرالدكتور "إخراج1.
.رجعةغيرإلىالحزبحظيرة

.الرجعيةالعقاريةأوالرأسماليةمعإطالقاًيتعاونالصميمةديمقراطيةشعبيةجبهةأنهالوسائلبكلالحزبيعلنأن2.

.حزبهملنشاطالصحيحةاألسسبأنفسهمالعمالليضعالمغرضونالدخالءهؤالءفرضهاالتىاألوضاعلغو3.

.إدارتهمجلستكوينيتمحتىالحزبلتنظيمالمؤقتةاإلداريةالهيئةهىالدعايةلجنةاعتبار4.
كانمهماللعمالالتاليةالصفوففىدائمامكانهيكونوأنالعمالعليهيوافقمنإالالعمالغيرمنالحزبيدخلال5.

.بذلكخاصةجلسةفىالعماليحددهامئويةنسبةمنأكثرالحزبإدارةمجلسفىيكونوأالمركزه

حزبهمفىالعمالنشاطيزدادوحدهوبهمصرفىالحزبلنهوضالمضادةالجرثومةعلىقضيتقدتكونالمجدصاحبيابهذا
..غيرهمحزبالحزبهمبأنهحقايؤمنونعندما

مخلصينلناوتقديركمظنكمحسنعندزلناوما. العمالقضيةفىأكفاء، مناضلونمدربونأحرارجنودأنناترىالحالهذاوفى
.أوفياء

)توقيعات(
حمزةمحمود–العسكرىمحمود–المدرّكيوسفمحمد–عمارةحسنمحمد–موسىالعالعبد–هدهدعثمان–تادرسلبيب

فرحاتحسنعلى–حسيبرفعتمحمد–يوسفعباس–عثمانسعدطه–العزيزعبدرزق–عالممحمد–دوسرشاد–
الوهابعبد–مدبولىمحمد–العجمىأحمد–بكرحسين–فاضلإبراهيم–المعطىعبدالخالقعبد–سليمإبراهيممحمد–

الدينعزكامل–محمدالوهابعبد - السيدأحمدعزمى–حسينجادعباس–بكرحسن–إبراهيمالحميدعبد–محمود

تصرفاتفىالنقاباتقادةنظروجهةعنتعبرعمارة، والوثيقةمحمدلدىعليهعثرتالكاتبة، وقداآللةعلىمكتوبالوثيقةهذهأصل453
مظهرعلىالوثيقةهذهفىغضبهمجامالعمالقادةصبعمالية، وقدغيرعناصرمنتتكونكانتالتىللحزبالعلياالتنفيذيةاللجنةأعضاء

.سعيد
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454االشتراكىالعمالحزببرنامجنص

مقدمة

عنشغلهاالذىالسياسىبالتطاحنمنهااكتفاءاالجتماعيةالعدالةتحقيقإلىيهدفواحد، النظامعلىمصرفىاألحزابدرجت
دوناألشخاصبينالمفاضلةحيرةفىظلبينها، بلالمفاضلةمنالشعبيتمكنلم، ولهذااإلصالحشئونمنعاداهماكل

أنهلوذلكعنالشعبأغنىكانالواحد، وماالحزبأفرادبينحتىواالنقساماتالخالفاتكثرةمنهتسببالذى، األمرالبرامج
.ومصالحهحقوقهمعيتفقمامنهابينها، ويختاريفاضلبرامجأمامهوجد

العالمفيهيتقدمالذىالعصرروحمعذلكفىمتمشياالنقصهذايسدبرنامجاًلهيكونأنعلىالمصرىالعمالحزبحرصلهذا
:يأتىفيماالبرنامجهذاتركزوقدالصحيحةالديمقراطيةدعائموتثبيتاالجتماعيةالعدالةوتحقيقالبشريةسعادةنحو

الحزبأغراض

:وهىالدستوريةبالطرقاآلتيةاألغراضتحقيقإلىالحزبيهدف" 1 "مادة

والمرضوالجهلالفقربمحاربةوذلكالشعبأفرادبينالمتفشيةالمساوئعلىوالقضاءاالجتماعيةالعدالةتحقيق1.
.والعمليةالعلميةبالوسائل

للمبادئوفقارسالتهويؤدىبرنامجهتنفيذمنالحزبيتمكنحتىوالقرويةالبلديةوالمجالسالبرلمانفىالعمالتمثيل2.
.الصحيحةالديمقراطية

.العملوزارةإنشاء3.
فىأنفسهمالعماليشتركبحيثلهاالمكملةالتشريعاتواستكمالالزمنتقدممعيتناسبتعديالالعماليةالقوانينتعديل4.

.وإخراجهابحثها
.الديمقراطيةالبالدفىوالنقابيةالعماليةالهيئاتجميعمعواألخوةالزمالةروابطتوثيق5.

الفقرمنالتحرر

عبودية،إالتكونالالفقرظاللفىتعيشحريةكلألنالعمالحزبإليهايهدفالتىالحرياتأساسالفقرمنالتحرر" 2 "مادة
:اآلتيةبالوسائلمنهالتحررعلىالحزبوسيحرصاإلنسانويستعبدالنفسيذلفالفقر

يتفقكادربوضعوذلكالبالدوكرامةكرامتهمعليهميحفظالذىالحدإلىوالمستخدمينالعمالبيناألجورمستوىرفع1.
.الحديثاالجتماعىالتطورمع

.الكسبعنوالعجزوالشيخوخةوالمرضالبطالةضدالتأميننظاموضع2.

.أفرادهالعددبالنسبةاألسروإعانةالتعاوننظامتشجيع3.

.تصاعديةبنسبالقادرينعلىوقصرهاالضرائبمنالقادرينغيرإعفاء4.

.الوسائلبجميعاستثمارهاعلىومعاونتهملهمملكاللمنوتمليكهاالدولةأراضىاستصالح5.

.االمتالكمناألجانبتمكينوعدممقبوالًتحديداًالملكياتتحديد6.

.األجنبيةالمنافسةمنوحمايتهاالحديثةالصناعاتتشجيع7.

المياهومساقطوالغاباتالصحارىواستغاللوالمعدنيةالطبيعيةالقوىاستخدام8.

.المتهدمةاألحياءفىجديدةمساكنوبناءوتعميرإنشاءسياسةإيجاد9.
.واالحتكارللمنافسةحدووضعاألمةمصلحةإلىوتحويلهاوالشركاتالعامةالمرافقعلىاإلشرافحقالدولةتخويل10.
.منهاواالستفادةاستخدامهايمكنالتىالصحارىبينتستصلحالتىالمدنعلىالسكانوتوزيعالهجرةتنظيم11.

التعليمنشر

يحرص، ولهذاحريتهيفقدثمومنوواجباتهحقوقهيعرفأنيستطيعالالمتعلمغيرفاإلنسانالكرامةأساسهوالتعليم" 3 "مادة
:اآلتيةبالوسائلالتعليميعممأنعلىالحزب

.درجاتهبجميعومجانياًإجبارياًالتعليموجعل–وإناثاًذكوراً - المصريينجميعبيناألميةمكافحة1.

.والفنىالمهنىالتعليمسياسةفىالتوسع2.

.البريئةللتسليةوساحاتومتنقلةعامةمكتباتإنشاء3.

أغسطسمن31السبتمساءفىالمنعقدةعشرالرابعةالجلسةبمحضرمثبت، وهوالحزبجلساتمحاضردفترمنالبرنامجنصنقلنا454
.عمارةحسنمحمدلدىمحفوظمخطوطعنعبارةالدفتر)، وهذا47-43منالصفحات (1946
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.نزالئهابينوالصناعاتالحرفونشرإصالحمعاهدإلىالسجونتحويل4.

الصحيةالشئون

علىالحزب، فسيعملالحديثتطورهافىالبالدعليهتعتمدسليماًجيالًننشئ، ولكىالسليمالجسمفىالسليمالعقلكانلما" 4 "مادة
:اآلتيةبالوسائلالصحةنشر

.والمزارعالمتاجروفىالصناعاتودورالمؤسساتفىالصحىالتفتيشتنظيم1.

.الحديثةالعلميةالطرقبجميعالمتوطنةاألمراضعلىالقضاء2.

.والقرىالمدنفىالمجانيةالمستشفياتنظامجديدة، وتعميممستشفياتإنشاء3.
توازىبأقساطلهمتمليكها، ويمكنالموظفينوصغارالعمالإالبهاينتفعأالعلىمنخفضة،بأجورصحيةمساكنبناء4.

.األقساطهذهمنسكناهمأجورواحتسابتكاليفها
.الشعبأفرادلجميعإجبارياًوجعلهالصحىالتأميننظامتعميم5.
.الصناعاتودورالمدارسفىالتغذيةنظامإتباع6.
.البالدأنحاءفىالمتنزهات، وتعميموالمستنقعاتالبركردم7.

الحزبسياسة

:يأتىماإلىسياستهفىالحزبيهدف" 5 "مادة

.للعرشوالوالءالمصرىالدستوردعائمتوطيد1.
بأىاالعترافعدممعالمساواةقدمعلىوسعادتهالعالمسالمإلىتسعىالتىالدولمعتتعاهدديمقراطيةدولةمصر2.

.المصرىالشعبيقرهالتعاهدأوامتياز
وتدعيمهتقويتهعلىالحزبوالتمجيد، وسيحرصالفخرموضع، وهوالوطنسالمةعنالدفاععدةهوالمصرىالجيش3.

.سيادتهاوصونالبالدكرامةمعيتفقبما
.واحدةسنةإلىفيهالخدمةمدةوقصرالعسكرىالبدلوإلغاءالمصريينلجميعإجبارياًالتجنيدجعل4.
.ديمقراطياًتمثيالًممثليهاختيارفىالشعبإرادةيحققتعديالًاالنتخاباتقانونتعديل5.
.وحرياتهحقوقهعلىتطغىالتىالدكتاتوريةالعناصرومقاومةالحرياتكفالة6.
.الحكمسمعةوتطهيرالنفوذواستغاللوالمحسوبيةالوساطةمحاربة7.
.والواجباتالحقوقفىوالمرأةالرجلبينالمساواة8.

عامةمبادئ

.سواءالقانونأمامالمصريينألنوأخرىطائفةبينتمييزدونواتحاداتهمنقاباتهمإنشاءفىالحقللعمال" 6 "مادة

القوانينوضعفىاالشتراكوحقالعمالعنالنيابةحقلهاتكفلالتىالمعنويةالشخصيةولهامحترمةهيئاتالنقابات" 7 "مادة
.لحقوقهمالمنظمة

جميعدستورهاكفلفقدمصرفىالحكمأساسالديمقراطيةكانت، ولماوالشعبالدولةبينالعالقاتمنظمالدستور" 8 "مادة
.السلطاتمصدراألمةوجعلالحريات
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1947455عامنوفمبر8فىالمنعقداالشتراكىالعمالحزبجلسةمحضر

المصرىاالشتراكىالعمالحزب
مصر–الدكةقنطرةش42

الصفوفتوحيد

الزميلبرياسةالدكةقنطرةبشارعالحزببداراالشتراكىالعمالحزبإدارةمجلساجتمع1947عامنوفمبر8السبتمساءفى
الجلسةافتتاحوبعد... المجلسأعضاءوبحضورالعامالسكرتيرعمارةحسنمحمدالزميلوسكرتاريةالحزبرئيسقنديلسيد

:اآلتيةالقراراتوأصدرالحزبأعمالفىالمجلسنظر

والبهاللحزبصلةالوجماعاتبهيئاتواتصاله، وقراراتهالحزبلوائحتنفيذعدموتعمدهقنديلسيدالزميلتهاونمنثبتلما"
األعضاءبينالتفرقةإيجادمنمنهيبدو، ولماالنواحىهذهوسطلهشخصيةوإيجادللظهورمنهتوصالًبهااالتصالمنلهفائدة

:المجلسقررلهذا"...نشاطهمنويحدالحزبأعماليعطلمماذلك، وغيرلبعضهموالتحيز

.الحزبرياسةمنقنديلسيدالزميلإقالة–أوالً
،درويشصالحعلى، والزميلأول، وكيالًاللهعبدصالحمحمدوالزميلللحزبرئيساً" خليلفهمىعلى "الزمالءانتخاب–ثانياً

.بكر، مراقباًحسينثانياً، والزميلوكيالً
.المجلسعضويةمنمنفصلينالسيدالحميدعطية، عبد، شعبانصبحىمحمدالزمالءاعتبار–ثالثا

علىالمجلسعملفقدالعاملةالطبقةمستوىلرفعالجهودوتضافركلمتهموتوحيدالعمالصفوفتنظيمرائدهالحزبكانولما
قررفقدموحدةقيادةإلىيحتاجالصفوفتوحيدأن، وحيثالصفوفوتوحيدالتضامنعلىالتفاهموتمحليمعباسبالزعيماالتصال
:المجلس

حربصالحمحمداللواءالسعادةصاحبحضرةرياسةالعمالحزبلواءتحتالصفوفموحدةالعماليةالحركةاعتبار–رابعاً
.حليمعباسالنبيلبزعامةباشا

وبابوالجماليةباألزبكيةالعمالحركةتنظيمعلىيشرفللحزبفرعا42ًالدكةقنطرةبشارعالكائنةالدارتكونأن–خامساً
.وبوالقالشعرية

.ذلكعلىالجلسةوانتهت

خليلفهمىعلى:الرئيس
اللهعبدصالحمحمد:األولالوكيل
درويشصالحعلى:الثانىالوكيل

عمارةحسنمحمد:العامالسكرتير
الحسينىعلىمحمد:الصندوقأمين

بكرحسين:المراقب

بإدارةالصميمةالعماليةالعناصرقياممحاولةفشلتسجلوهىعمارةحسنمحمدلدىعليهااليد، وعثرنابخطمكتوبالوثيقةهذهأصل455
,بأنفسهمشئونهالعماليديرحزبلتأسيساالستقالليةالمحاولةتلكعلىالقضاءفىحليمعباسنجاحتسجلالمصرى، كماالعمالحزبأمور
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456الحزبرئيسحربصالحمحمداللواءإلىالعمالحزبأعضاءبعضمنمرفوعةعريضة

العمالحزبرئيسباشاحربصالحمحمداللواءالسعادةصاحبحضرة

التكرمالقاهرة، رجاءفروعإداراتمجالسقرارعلىبناءبعد، وذلكالمدونةالمقترحاتبتقديمنتشرفاالحترامواجبتقديمبعد
:وهىالمجتمعبينبهالالئقةالمكانةوتبوئهبالحزبللنهوضتنفيذهاعلىوالعملفيهاللنظرللحزباألعلىالمجلسعلىبعرضها

..!النظامظلفىإالالنجاحلهايكتبالوالجماعاتالهيئاتكانتلما

..!الهيئةأوالجماعةدستورطريقعنإاليأتىالالنظامكانولما

أننرىلهذا. األخرىاألحزابشأنشأنهيكونال، ولكىاألكملالوجهعلىرسالتهويؤدىبواجبهالعمالحزبيقومولكى
:كاآلتىلدستورهوفقاًاآلتيةالنظمعلىيقومأنيجبللحزبننشدهالذىاإلصالح

:الهيئاتنظام–أوالً

والثلثالعمالمنالثلثان "الدستورمن" 1 "المادةتنصكما، وهىالحزبهيئاتفىوالعماليينالعمالنسبةتراعىأن1.
".العماليينمن

منصبيكونأن.. حقاًحزبهمهذاأناألمةفىاألغلبيةوهمالعماليشعر، ولكىالطرفينبينقائماًالتوازنيكونلكى2.
.العمالمنالعاموالسكرتيراألولوالوكيلالرئيسنائب

فىالنظراختصاصهايكون" العماليةالشئونهيئة "عليها، يطلقالعماليينوبعض" النقابيين "العمالمنهيئةتألف3.
وفقاتعديلهاعلى، والعملوتشريعاتهمالعمالقوانينوبحثجماعية، ودراسةأوكانتفرديةوشكاياتهمالعمالمشاكل

دراساتهابنتيجةاللجانهذهتتقدمأن، علىخاصبعمللجنةكلتقومفرعيةلجاناًتؤلفأن، ولهاالعماللمصلحة
نصفىجاءأنهحيث" 3 "المادةفىإليهاأشاربأنالهيئةهذهعلىالحزبدستورنصوقد.. الهيئةمجلسإلىوأعمالها

".العماليةللشئونالعامالمراقباألعضاءضمنيكونأن "المادة

:، االشتراكات، الحساباتالصندوقأمانةنظام–ثانياً

إلىالحضورالجميعيتناوبأنعلى.. الصندوقأمينمنعهده، يتسلمانمساعدانأومساعدالصندوقألمينيكونأن1.
.العمليتعطلالحتىيومياًالحزبدار

يقدماوأنالحزبوحساباتالصندوقأمينعهدهمراجعةمهمتهماتكون. للحساباتمراقبانأومراقبيعينأوينتخبأن2.
.الحزبومصروفاتإليراداتعامةميزانيةشهورستةكليقدماوأنللمجلسذلكعنشهرياًتقريراً

.الحزبصندوقإلىتدفعقرشاًعشرينوللعماليينقروشعشرةللعمالشهرياًاألعلىالمجلسعضواشتراكيكونأن3.
منويعفىقروشعشرةوالعماليونقروشخمسةالعمال: كاآلتىالشهرىاالشتراكالفرعإدارةمجلسعضويدفعأن4.

.الفرعلصندوقالدفعيكونأن، علىاألعلىالمجلسعضوذلك
.الحزبلصندوقالشهريةاشتراكاتهمجموعةمنالمائةفىعشرينفرعكليدفع5.
الفعليةنفقاتهامن% 10يضيفأنعلى.. الشاراتوعملوفروعهالحزبإلدارةالالزمةالمطبوعاتبعملالحزبيقوم6.

منتكونأخرى% 10إضافةبعدالسعرتحديديكونأنبحيثالفروععلىلتوزيعهاالمذكورةاإلضافةبعدثمنهاويحدد
.الفروعنصيب

.المالىكيانهحفظمنيتمكنحتىواألنصاراألعضاءمنتبرعاتتحصيلعلىوفروعهالحزبيعمل7.

:عامةأنظمة–ثالثاً

كلمسئوليةتحددوحتىبأمرهالقائمينعلىاالختصاصتوزيعيمكن، حتىالغرفمتعددةخاصةدارللحزبيكونأن1.
.عضو

.االنحاللمصيرهاويكونالفروعتتدهورالحتىونظامهاسيرهاوحسنالفروعأعمالبمباشرةتختصهيئةتؤلفأن2.
سنة، وذلك15العضولسناألدنىالحديكونأنعلى" 15 "بالمادةعنهالمنصوصالحزببعضوالسنشرطيعدلأن3.

.العمالمنالسنلكبارزمالءالسنهذافىهممنهناكأنحيثالحزبقراراتتنفيذفىالعماللتكتيلضماناً
الحزبرسالةالمحاضراتهذهتتضمن.. خاصةهيئةعليهاتشرفوفروعهالحزببدارأسبوعيةمحاضراتتنظمأن4.

.وخارجيةداخليةالدوليةالسياسةأيضاتتضمنكماواالقتصاديةاالجتماعيةوالنواحىوأهدافه
.الفروعوكذاالحزبأعضاءمنعضوكلفيهايساهمأنعلىبلسانهتنطقجريدةالحزبينشئأن5.

عمارةحسنمحمدلدىالمسودةهذهعلىعثرتتصلنا، وقدولمالكاتبةاآللةعلىكتبتلعريضةخطيةمسودةعنعبارةالوثيقةهذهأصل456
.محددتاريخذاتليستوهىاالشتراكىالعمالحزبحلأثرحظيرتهإلىعودتهمبعدالحزبأعضاءمنالنقاباتزعماءمطالبتحددوهى
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.العمليتعطلالحتىالحزبألعمالموظفونيعينأن6.

)توقيعات(
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1951457عاميوليو15فى. العماليةالحركةعنحليمعباسإلىقابلمحمودمحمدمنمرفوعتقرير

العماليةالحركة

:اآلتيةلألسبابالحزبعنالعمالانصرفوقدلهاقيادةالالحركة

تتزعمبأنكالوفديينالمالكة، ودعوةاألسرةمننبيلرأسهوعلىللعمالحزبيقومأنيمكنالبأنهالشيوعييندعوةإنشار–أوالً
.السراىلحسابالعماليةالحركة

.إليهتصلالتىالعماليةبالشكاوىالحزباهتمامعدم–ثانياً
شأنإهمالحالياًبالحزبالموجودونالنقاباترؤساءتعمد) الدينعزوكاملقنديلوالسيدالرحمنعبدوحسنكاملفتحى (–ثالثاً

الحزبنشطأيام1946سنةحدثكماالنقاباتعنواستغنتالعمالفيهاشتركتكبرإذاألنهضدهوالدعايةالحزب
.إليهوصلتشكوىكلوحقق

.ومبادئهللحزبكافيةدعايةوجودعدم–رابعاً
.العمالاجتماعاتالنبيلحضورعدم–خامساً
.يحدثعماالستارتكشفالتىالجريئةالشخصيةمنالجووخلوبالنبيليحيطونبمنالملصقةاالتهاماتكثرة–سادساً

:اآلتيةالنتائجإلىاألسبابهذهدعتوقد

منعمالعشرةاآلنحتىإليهالمنضمينعددويبلغفيهاالشتراكإلىالعمالدعوةفىاالشتراكىالحزبنشاط1.
دعوةفىعازرأفندىوصادقهوفاشتركللحزبالنقاباتلضمسعدمحمودباألستاذالحزباستعانوقدالمنظمين
.للدعوةالنقاباتتستجبفلمالنقابات

لذلكويستخدمونالسالمأنصارفىلالشتراكالنقاباتدعوةفىباشاالبندارىيرأسهاالتىالسالمأنصارجمعيةنشاط2.
وقد. الرحمنعبدحسنيرأسهالذىالوهمىالنقلنقاباتمؤتمرسكرتيرتركسيدهوالشيوعيةبميولهمعروفاًشخصاً

لضمهمالنقلنقاباتأعضاءببعضواتصالالماضىالعيدفىواإلسماعيليةالسويسالرحمنعبدوحسنتركسيدزار
الرحلةهذهفىالليلينامالكانتركسيدأنثقةمصدرمنعلمتوقد. للنقاباتعاماتحادإلىودعوتهمالمؤتمرإلى

هذهكلإليها، ولكنالمنضمالسالمأنصارجمعيةلمصلحةالسالمنداءعلىتوقيعاتهمويجمعالعمالبيوتإلىويذهب
.مزورةالسالمنداءعلىاإلمضاءاتكلأنواحد، هولسببالسالمألنصارالعمالضمفىتنجحلمالحركة

الجعلهمماموجهٍإلىوافتقارهبالرياسةواكتفاؤهالقاهرةبمدينةالمشتركالنقلنقاباتباتحادمصطفىالعزيزعبدانفراد3.
.الحزبفىبالموجودينيثقوالعليهالنبيلأفضاليتذكرال، ولكنهيعملأنيريدوهوشيئاًيعمل

إليهضم، وقدوبينهالنبيلبيندوريةاتصاالتتنظيمفىاألولالرأىلهيكنلمإنالحزبمحوعلىكاملفتحىإصرار4.
)ماتوسيان (النقابةهذهمقرهانقابيةحركةإليجاداآلنيعمالنوهماماتوسيانلنقابةباشكاتباًوعينهقنديلسيدالرأىفى

.النقابيينمؤتمرباسمسيتمسكانأنهماعلمتوقدالحزبعنبعيدة
نشاطعنبالمرةشئيصلهاوالوأعوانهالنبيلضدالمصريةالشيوعيةمنظمىمننشراتدوريةبصفةالنقاباتتصدر5.

وكفرالكبرىوالمحلةالخيمةشبرافىوخصوصابالخالياتامةصلةعلىالنقاباتمنكثيراًجعلمماوأغراضهالحزب
.واإلسكندريةالزياتوكفرالدوار

الوفديينللعمالاإلعانات

للنقاباتالمخصصةاإلعاناتبالدارالموجودةالنقاباتتعطىأنالريحانىنجيببشارعالنقاباتداررئيسالسكرىمحمدطلب
.االجتماعيةالشئونمنالنموذجية

فهمىإدمون

يشتغلجديدعمالحزبلتأليفالريحانىنجيببشارعالموجودةبالنقاباتباالتصالالمحامىفهمىإدموناسمهشخصويقوم
.الشيوعيةلحساب

بها، وهىباالحتفاظلىوسمححليمعباسلدىعليهاعثرتالصغير، وقدالحجممنورقاتأربععلىاليدبخطمكتوبالوثيقةهذهأصل457
العمالية، فهوالحركةأحوالمراقبةفىحليمعباسيتبعهكانالذىاألسلوبالصحة، تبينمنيخلوالبعضهامعلوماتمنتسجلهماجانبإلى
.السياسىالبوليسمععملتالتىاالنتهازيةبالعناصرمستعيناًالجاسوسيةسبيلسلوكعنيتورعلم
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والعمالاإلخوان

أنهعلىيصرزالماألنهفاعتذرلإلخوانالتابعالعمالقسمرياسةيتولىأنالمهدىالعليمعبداألستاذمنالمسلموناإلخوانطلب
حسنالشيخالمرحومأيدىوأحدالسابقةاإلخوانبجريدةاالقتصادىالمحررفهمىمحمداألستاذالوسيطوكانالعمالبحزبعضو
.البنا

هذا؟لكأينمنوقانونالرحمنعبدحسن

مناألقلعلىدستةنصفليلهكلالقهوةفىويجلسفوراًدفعهمجنيه200بمبلغقهوتهفىراديوالرحمنعبدحسناشترى
حولالموجودةالفراغأماكنكليشغلوهوالقهوةفىيجلسمنكلعنإرشادهمالرحمنعبدحسنويتولىالسياسىالبوليس
بحضورى،ذلكوكاناألزبكيةلقسمالجيراناشتكاهوقدصباحاًالواحدةحتىليلةكلكلثومأمأشرطةويذيعتصريحدونالقهوة

.باالنصرافلهفسمحالضابطأذنعلىفمالهناكإلىاستدعى

جبراوىرمسيسدوريمثل

عبدحسنالكشوفاتهذهيعطىالذىأنوقيلالمحكمةإلىذهابهفىالنبيليرافقونالذينبأسماءكشفاًفيهبأنبالداخليةاكتشفتوقد
.المخصوصالقسمرئيسحسنعمراللواءيدمنالسريةالمصاريفمنشهرياًمرتباًيأخذالذىالرحمن

التىالنقاباتبأسماءقائمةيومكلالمختصةالجهاتإلىويقدمللنقاباتالعاماالتحادتأليفإلىبالدعوةالرحمنعبدحسنويقوم
.تركالسيدلهويكتبهااالتحادهذاتأليفعلىتوافق

العملمصلحة

والعمالليضمنامستقلينيعمالوأنالنبيلعنبالبعدالعملمصلحةمنالنصيحةيتلقوندائمافهماقنديلوسيدكاملفتحىأما
.لهمالوزارةمساعدة

وفدىنائب

وهوماتوسياننقابةوالتليفونالنورأدخلوبسببهكاملفتحىإشارةتحتنفسهيضعدائماالحقعبدالمجيدعبدالمحترمالنائب
.باشاالحقعبدالحميدعبدشقيقكانوإنوفدىنائب

15/7/1951

)توقيع (قابلمحمودمحمد
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