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  المصریة النقابیة والحركة الحرفیون
  د. رءوف عباس

 عنھا نتجت حدیثة إقتصادیة قطاعات فظھرت  ،عشر التاسع القرن فى اإلقتصادى ھیكلھا فى ملحوظا تغیرا مصر شھدت
 من ھاب رتبطإ بما جانبا التقلیدیة اإلقتصادیة القطاعات إزاحة إلى یؤد لم التغیر ذلك أن غیر  ،ملموسة إجتماعیة تغیرات

 الجدیدة اإلقتصادیة للقطاعات المستمر التواجد ھذا. الحدیثة القطاعات مع جنب إلى با، فظلت قائمة جنإجتماعیة تنظیمات
 غالبة سمة وھى ،الثنائیة طابع الحدیثة مصر فى اإلقتصادى الھیكل على أضفى التقلیدیة القطاعات مع الدولة أقامتھا التى
  .تحدیثال مرحلة خالل المجتمعات على

  ،األولى المرحلة ففى. للبالد اإلقتصادى الھیكل تغییر فى الدولة لعبتھ الذى للدور متمیزتین مرحلتین نرصد أن ویمكننا
 السوق –المرحلة تلك فى– الدولة واستخدمت ،العالمیة الرأسمالیة السوق إطار فى سلعى اقتصاد إقامة الدولة حاولت
 اإلقتصاد بناء تحقیق أجل من اإلقتصادى الفائض وتعبئة الزراعى الفائض شكل یرتغی على لمعاونتھا كأداة العالمیة
 الوطنى اإلقتصاد بناء تجربة وتصفیة 1840 عام المصریة العسكریة القوة بضرب المرحلة تلك نتھتإو ،الوطنى
 لم فھى ،األجنبى المال سرأ إلى المصریین المنتجین فسلمت ،متباینا دورا الثانیة المرحلة فى الدولة ولعبت ،المستقل

 القروض عقدت عندما المالیة صورتھ فى األجنبى المال رأس على عتمدتإ بل فحسب األجنبیة اإلستثمارات تشجع
 إال یحل لم ،األجنبى المال رأس مع خطیر تناقض وقوع إلى أدى مما ،اإلقتصادیة التنمیة مشروعات لتمویل الشھیرة

  1.األجنبیة الرأسمالیة اإلقتصادیة التبعیة ستكملإ الذى 1882 عام لمصر البریطانى باإلحتالل

 إنتاج فى متخصصة وحدة مصر باعتبار العالمى الرأسمالى اإلقتصاد فى المصرى اإلقتصاد إدماج العملیة ھذه عن ونتج
 إلى قتصادىاإل فائضھ معظم یصدر تابعا إقتصادا ىالمصر اإلقتصاد وأصبح. العمل لتقسیم عالمى نظام إطار فى القطن

 للنقد المصرى النقد وتبعیة المتكافئة غیر المبادلة شروط خالل من أو ،دیون وفوائد أرباح صورة فى إما الخارج
  .اإلسترلینى

 مشروعات فى تمثلت، فھناك قطاعات حدیثة العصر ذلك فى المصرى اإلقتصاد بنیة على إنعكاسھ كلھ لذلك وكان
 جانب إلى ،مصریة عاملة طبقة لنمو المالئمة التربة ھیأت للتصدیر الزراعیة السلع وإعداد والمواصالت والنقل الخدمات

  .التقلیدى إنتاجھ إلى الشعب من األعظم السواد حاجة لسد البقاء أجل من یقاوم ظل الذى الحرفى اإلنتاج قطاع

 حاول عندما ،المصریة قابیةالن ةكالحر على أثرھا لھا كان بكثافة العمال جانب إلى یتواجدون الحرفیون كان وھكذا
 لعب فقد ،العمال مصالح مع دائما تتفق ال المصالح تلك كانت ولما ،مصالحھم لحمایة نقابات فى أنفسھم تنظیم الحرفیون
 .المصریة النقابیة الحركة تاریخ فى سلبیا دورا  –سنرى كما– الحرفیون

***  

 وأصحاب العمال تضم التى طائفتھا حرفة لكل" طوائف" فى ونینتظم كانوا إذ ،التقلیدى الخاص تنظیمھم للحرفیین كان
 یكن فلم، خاصة تقالید وفق والمقدرة الكفایة من معینا حدا بلغوا إذا أولئك مرتبة إلى ھؤالء إنتقال یكفل ونظامھا ،األعمال

. واألستاذ التلمیذ بین القةكالع كانت العمل ورب الحرفى العامل بین العالقة أن كما ،المال ورأس العمل بین إنفصال ھناك
 كانا ونظامھا الطائفة تقالید ولكن ،الطائفة فى العالیة المراتب من مستغلین وجود عدم –بالطبع– یعنى ال ھذا كان وإن

 ،اإلنتاج مواصفات وتحدید الحرفة تقالید حمایة إلى یرمى الطائفة نظام أن كما. األفراد ھؤالء مثل نفوذ من بالحد كفیلین
  . معا إدارى إقتصادى إجتماعى طابع لھ نظام فھو ،الطائفة أفراد قوقح وصون

 ،لھامح الحدیث اإلدارى النظام تحل أن على قادرة غیر الحكومة بقیت ما عشر التاسع القرن طوال باقیة الطوائف وظلت
 فى یؤخذ رأیھم وظل ،الحكومة تعلیمات تنفیذ ومراقبة األعضاء نشاط على اإلشراف یتولون الطوائف شیوخ ظل ولذلك

 تأثرت كما اإلستھالك عادات على طرأت التى بالتغییرات تأثرت ولكنھا ،1880 عام حتى الضرائب فرض عند اإلعتبار
 بالقانون تأثرت ما بقدر ،عشر التاسع للقرن الثانى النصف منذ المصریة األسواق على األجنبیة للبضائع المستمر بالتدفق
 مزاولة حریة وأطلق ھام إختصاص الطوائف من سحب الذى) 1890 الباتنتا قانون( فةالحر مزاولة بترخیص الخاص
 إلى الحكومة حاجة لینھى 1897 عام للسكان رسمى إحصاء أول إجراء وجاء ،الطائفة موافقة إلى الحاجة دون الحرف

  2.ادكأفر المواطنین مع المباشر التعامل فرصة للدولة ولیتیح اإلداریة الناحیة من الطوائف

 قانون إصدار إلى بحاجة الدولة تكن ولم ،طبیعتھا تغیرت التى السوق قوانین لتواجھ الحرف طوائف تركت وھكذا
 البقاء لنفسھا تضمن أن ستطاعتإو ،ضدھا تجمعت التى الفناء عوامل كل قاومت المصریة الحرف أن غیر .بإلغائھا
 من یقدمونھ وما سلع من الحرفیون ینتجھ ما على طلب ھناك ظل فقد ،عندئذ المصرى لإلقتصاد الثنائى الطابع بفضل
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 فمن. إلیھ الحاجة بقیت ما باقیا منھا اآلخر البعض ظل ولكن ،علیھا الطلب ختفاءإب الحرف من الكثیر ختفىإ حقا. خدمات
 71 ظلت ،حرفة 226 بلغت والتى" الحدیثة مصر فى الحرف طوائف" كتابھ فى بیر جابرییل أحصاھا التى الحرف بین

 لتوائم نسبیا تغییرا إنتاجھا طرز من الحرف تلك غیرت وإن 3.العشرین القرن من الثالثینیات نھایة حتى باقیة منھا حرفة
  .واإلجتماعى اإلقتصادى التغیر

 تراثھم ھى" الكار أبناء" تجمع ما رابطة ھناك ظلت ولكن ،"الطوائف" فى ممثال التنظیمى إطارھا الحرف فقدت لقد
 الشكل ھذا فى الحرفیون وجد ،عشر التاسع القرن نھایة عند" العمال نقابات" ظھرت وعندما ،اإلجتماعیة وقیمھم دىالتقلی

 التى الحرفیین نقابات ظاھرة ذلك عن فنتج ،"نقابات" سمإ تحت طوائفھم تنظیم إلعادة المنشودة ضالتھم الجدید التنظیمى
 .مصریةال النقابیة الحركة فى الممیز دورھا لھا كان

***  

 مشروعات انتشار مع ،عشر التاسع القرن نھایة عند –الرزق لكسب الوحید السبیل باعتباره– مأجورلا العمل نطاق إتسع
 العاملة األیدى على الطلب ازدیاد إلى أدت التى والنقل والخدمات المرافق ومشروعات ،للتصدیر الزراعیة السلع تجھیز

 الفالحین من المتزایدة لألعداد العیش سبل توفیر عن الزراعیة األرض عجزت حین ةالمدین قاصدة الریف من وفدت التى
 یقدمون فراحوا الرزق مصدر لھم یوفر إنتاجھم على الطلب یعد لم الذین الحرفیین بعض ذلك إلى أضف ،المعدمین
 ذوى من عمال إلى بحاجة المشروعات تلك كانت ولما. فنیة خبرات من لدیھم بما اإلستفادة یستطیع من لكل خدماتھم
 أذرعا ضاقوا الذین المتوسط البحر دول أبناء من الفنیین العمال فى المنشودة ضالتھا وجدت فقد ،الحدیثة الفنیة الخبرة

  4.األجنبیة اإلمتیازات حمایة فى الرزق وراء سعیا مصر إلى فقدموا بالدھم فى بالبطالة

 ،المدن إلى الریف ھجروا الذین المعدمین الفالحین: الثالثة العناصر ھذه من المصریة العاملة الطبقة تكوین كان ثم ومن
 الصراع فیھا حتدمإ بالد من جاءوا الذین األجانب والعمال ،العمل سوق حاجة مع خبراتھم طوروا الذین الحرف وأصحاب

 التاسع القرن أشرف عندما تباشیره بدت ىالت الجماعى النضال خمیرة كانت وأولئك ھؤالء منو. والعمل المال رأس بین
  5.نھایتھ على عشر

 العمال قادھا التى العمالیة اإلضرابات من عدد وقع العشرین القرن ومطلع عشر التاسع القرن من األخیر العقد خالل ففى
 تالمعلوما توفر عدم ورغم. العمل ظروف وتحسین األجور بزیادة فیھا وطالبوا ،المصریون العمال فیھا وشارك األجانب
 1899 دیسمبر فى السجایر لف عمال إضراب عن معلومات من لدینا ما أن إال ،األولى العمالیة اإلضرابات عن الكافیة
 ،مصر تاریخ فى عمالیة نقابة أول تأسیس عن وأسفر ،شھور ثالثة لمدة ستمرإو التنظیم من عالیة درجة على كان الذى

 النضال أسالیب فى خبرتھم العمال خاللھا من اكتسب أخرى إضرابات سبقتھ قد الكبیر اإلضراب ھذا أن نعتقد تجعلنا
  .الجماعى

 رفاقھم فیھا وشارك األجانب العمال نظمھا التى العمالیة اإلضرابات من العدید العشرین القرن من األول العقد وشھد
 –عندئذ– عرفت التى لعمالا نقابات من عدد إنشاء سبیل لھم ھیأت أنھا إال محدودا كان نجاحھا أن ورغم ،المصریون

  . لھا السلطات مقاومة بسبب طویال تعمر لم النقابات تلك معظم ولكن ،"العمال جمعیات" باسم

 بفعل– المعیشة مستوى تدھور فقد ،المصریة العاملة الطبقة تاریخ فى ھاما معلما 1907 عام اإلقتصادیة األزمة وكانت
 عن أساسا ناتجة األزمة كانت ولما ،العمل من وطردھم العمال أجور تخفیض األلیم وقعھ من زاد ،شدیدا تدھورا –األزمة
 رفاقم جانب إلى النضال متابعة المصریین العمال باستطاعة یعد فلم ،العالمیة الرأسمالیة للسوق المصرى اإلقتصاد تبعیة

 تكون أن المصریون لعمالا فقرر ،منھم أفضل عمل بشروط ویحظون أجورھم من أحسن أجورا یتقاضون الذین األجانب
  عدوھم أن ھؤالء أدرك ،العمال بین السیاسى الوعى لنشر الوطنى الحزب رجال جھود وبفضل. المستقلة حركتھم لھم

 ضد الوطنى النضال مع الطبقى نضالھم فالتحم ،)األجنبیة السیطرة( بالدھم عدو الوقت نفس فى ھو) األجنبى المال رأس(
  .اإلمبریالیة

 مطالبھم تحقیق أجل من النضال تتابع خالصة مصریة عمالیة نقابات بتأسیس ینیرالمص العمال قیام كذل عن ونتج
 وعملت ،األجنبى المال رأس ضد نضالھم فى المصریین العمال الوطنیة للحركة البرجوازیة القیادة وأیدت اإلقتصادیة

 ،العمال نقابات جانب إلى ،حرفیین نقابات وجود ھى جدیدة ظاھرة أمام الطریق لتفتح" نقابات" فى الحرفیین تنظیم على
  .المصریین للعمال الطبقى النضال على نعكستإ السلبیة آثاره فإن ،ذلك حتمت الوطنى النضال ضرورة كانت وإذا

***  

 ،فرید محمد إلى رئاستھ انتقلت منذ الحزب وضعھ عریض مخطط من جزء النقابیة للحركة الوطنى الحزب تأیید وكان
 أبناء من مثقفینال جانب إلى ،الوطنى العمل ركیزة لتكون والفالحین العمال من الكادحة الجماھیر صفوف تنظیم إلى یرمى
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 تأسیس من ذلك تال وما ،)1908 عام( الزراعیة التعاونیة الجمعیات لتأسیس الحزب مشروع كان ثم ومن ،الوسطى الطبقة
 العام مطلع فى" الیدویة الصنائع نقابة" تأسیس من بھا رتبطإ وما ،الالعم لتوعیة السنة نفس فى اللیلیة الشعب مدارس

 النقابة نادى إلى باإلضافة وطنطا والمنصورة سكندریةباإل فروع لھا وكانت ،لھا مقرا القاھرة من تخذتإ التى ،نفسھ
  6.بالسبتیة

 عن للدفاع تنظیم إلى بحاجة حرفیونال أصبح فقد ،الماضى القرن نھایة عند الوھن أصابھا قد الحرف طوائف كانت ولما
 الى أیدیھم الوطنى الحزب رجال ومد. لھم العون وتقدیم اإلجتماعى للتضامن زمالال األساس بتوفیر وللقیام ،مصالحھم
  " .الیدویة الصنائع عمال نقابة" مظلة تحت طوائفھم ختالفإ على الحرفیین صفوف لتوحید الجھد یبذلون ،الحرفیین

 ،)1910 ینایر 12-11( اللواء بجریدة نشر ،النقابة بتلك خاصة الئحة إعداد على الوطنى الحزب شباب من عدد فتوافر
 وإیجاد ،الصناعة وترقیة ،واألدبیة المادیة أعضائھا حال تحسین" على بالعمل أجلھ من النقابة أقیمت الذى الغرض حدد

 ،القانونیة واإلستشارات ،الطبیة الرعایة ألعضائھا تقدم كانت الغرض ھذا النقابة تحقق لكىو ."بینھم ودیة روابط
 ورغم. تعاونیة بأسعار الضروریة السلع لھم توفر تعاونیة وجمعیات ،والتقاعد للتوفیر صندوقا وأنشأت ،المالیة واإلعانات

 أن إال ،النقابة إجتماعات فى واإلجتماعیة السیاسیة المسائل فى المناقشة حظر على نصت الالئحة من الرابعة المادة أن
  .الوطنى الحزب رجال إشراف تحت وقوعھا حكمب مستترا سیاسیا نشاطا تؤدى كانت النقابة ھذه

 الحربین بین فیما تأسست التى العمال نقابات منھ ستمدتإ الذى األصل ھى" الیدویة الصنائع عمال" نقابة الئحة وكانت
 أمورھا وإدارة النقابة بتأسیس الخاصة المواد إلى وباإلضافة ،النسق نفس على صیغت التى لوائحھا نصوص العالمیتین

 األعمال أصحاب ضد للعمال المشروعة المصالح عن بالدفاع اللوائح تلك فى للنقابات الرئیسیة األھداف حددت ،وحلھا
  . للعمال اإلجتماعیة األوضاع تحسین على والعمل ،الرسمیة السلطات و األعمال أصحاب أمام العمال وتمثیل

 كانت ولذلك ،الیدویة باألعمال یشتغل حرفیا یكون أن العامل العضو فى تشترط"  الیدویة الصنائع عمال نقابة"  وكانت
 سجایر وعمال ،وسروجیة حدادین و نجارین أعضائھا بین من فنجد ،تمییز دون الحرف مختلف من أعضاء تضم

 یمارسون من وبعض الحدید بالسكة الصیانة وعمال ینومیكانیكی وحیاكین وحالقین ومعماریین وطباخین ،ونقاشین
  7.وحدھم المصریین على العضویة واقتصرت. األخرى الحرف

 النقابة حل ورغم 1912.8 عام عضوا 3139 إلى 1909 عام 979 من" الیدویة الصنائع عمال نقابة" عضویة وزادت
 آالف أربعة إلى أعضائھا عدد ووصل ،حرفیا 1213 لتضم 1919 عام تشكیلھا أعید فقد ،األولى العالمیة الحرب خالل
  1930.9 عام عضو

 بعض نجد ولكننا ،1930 عام بعد" الیدویة الصنائع عمال نقابة" بعضویة تتصل بمعلومات المتاحة المصادر تمدنا وال
 ،بالقاھرة للحرفیین نقابة عشرین وجود عن المصادر فتحدثنا ،1926 عام منذ بحرفھم خاصة نقابات یشكلون الحرفیین

 وحفارى ،والنجارین ،والطباخین ،والنساجین ،والحدادین  ،العمومیون والكتبة ،والعرضحالجیة ،الخبازین نقابات مثل
 ،والنقاشین ،والمكوجیة ،والخیاطین ،والحالقین ،والسائقین ،والعربجیة ،والجزمجیة ،األحذیة وماسحى ،المعادن

 العمالیة النقابات أعضاء إجمالى إلى الحرفیین عضویة نسبة أن المصادر لنا تبین كما. والقبانیة ،والسروجیة ،والحمالین
% 31 العمال نقابات إجمالى إلى الحرفیین نقابات نسبة بلغت حین على ،1930 عام% 45و ،1927 عام% 38 بلغت
  .ینیاتاألربع نھایة حتى للحرفیین نقابات وجود نتتبع أن نستطیع كذلك 1930،10 عام% 48و ،1927 عام

***  

 ذات" نقابات" صورة فى القدیمة الحرف لطوائف جدید بعث بمثابة العشرینات أواخر فى الحرفیین نقابات تأسیس كان لقد
 والصناع المعلمین عضویتھا فى تضم النقابات تلك كانت فقد. العمال نقابات نشاط عن مختلفا نشاطا وتمارس خاص طابع

 مقارنة محدودة سلطاتھم كانت وإن القدیمة الطوائف شیوخ یشبھون النقابات تلك رؤساء وكان ،جنب إلى جنبا والصبیة
 أداء جانب إلى واألجور األسعار تحدید فى ھاما دورا لعبت الحرفیین نقابات أن غیر. عشر التاسع القرن فى بأقرانھم
 الشعبیة المھرجانات فى ركتشا النقابات تلك ستمرتإو. بینھم التضامن روح وبث ،ألعضائھا اإلجتماعیة الخدمات

 كما ،األربعینات نھایة حتى األولیاء وموالد رمضان ھالل رؤیة إحتفاالت وفى ،الثالثینیات نھایة حتى المحمل وكبكم
  .كأفراد ولكن الصوفیة بالطرق القدیمة بروابطھم الحرفیون احتفظ
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 فإن ،بھم الخاصة مشاكلھم لھم وكانت ،لصبیةوا والصناع العمل أصحاب –رأینا كما– تضم الحرفیین نقابات كانت ولما
 السلبى موقفھم یفسر ذلك ولعل. شئ فى تعنیھم تكن لم العمل منازعات وكذلك ،المال ورأس العمل بین التقلیدى الصراع

. والنقل الصناعة عمال فیھا وشارك نظمھا والتى ،والثالثینیات العشرینیات شھدتھا التى الكبرى العمالیة اإلضرابات من
 فى شاركت عندما إال البولیس لھجمات ھدفا تكن لم كما ،السلطات ید على للحل التعرض من الحرفیین نقابات نجت ولذلك

 النقابیة الحركة تاریخ من حاسمة عقود ثالثة خالل بقائھا ستمرارإ فى سببا ذلك وكان .للوفد تأییدا الوطنیة الحركة
  .السلطات ید على للحل والنقل الصناعة مالع نقابات من الكثیر تعرض حین على المصریة

***  

 نقابات إلى اإلنضمام على الحرفیین نقابات أجبرت الثالثینیات مطلع فى مصر منھا عانت التى اإلقتصادیة األزمة أن غیر
 كانت ،اإلتحاد ضمھا نقابة 26 بین فمن  ،"المصرى القطر عمال لنقابات العام اإلتحاد" تكوین فى شاركت التى العمال
 السیاسى النزاع نشب وعندما%. 54 اإلتحاد نقابات جملة إلى األخیرة النقابات نسبة لتصبح للحرفیین نقابة 14 ھناك

 صفوف بین إنقسام من علیھ ترتب وما ،اإلتحاد قیادة حول الوفد وقیادة اإلتحاد رئیس حلیم عباس النبیل بین الشھیر
 المجلس" إلى لتنضم اإلتحاد عضویة من عشر األربع الحرفیین نقابات بین من نقابات عشر خرجت ،النقابیة الحركة
  إنھیار إلى أدى مما ،)1935 فبرایر( النقابیة الحركة على السیطرة خاللھ من لیتولى الوفد أسسھ الذى" للعمال األعلى

 المصریة النقابیة الحركة فى الحرفیین لنقابات الحقیقى الوزن ذلك ویعكس ،"المصرى القطر عمال لنقابات العام اإلتحاد"
  .عندئذ

 بسبب المصریة العاملة الطبقة صفوف بین الطبقى للوعى النسبى النقص مسئولیة من كبیرا جانبا الحرفیین نقابات وتتحمل
 الوطنیة للبورجوازیة ھیأ الطبقى الوعى فى النقص وھذا. المصریة النقابیة الحركة داخل للحرفیین الكثیف الوجود ذلك

  .المصریة البورجوازیة أحزاب مصالح لخدمة طاقتھا وتبدید العمالیة الحركة على السیطرة فرصة

 الطبقة حجم مع تتالءم القوة من درجة العمال نقابات تبلغ لم ،العالمیتین الحربین بین ما فترة فى العاملة الطبقة نمو فرغم
. العمال مصالح عن للدفاع ،المال رأس مواجھة فى ملللع واحدة جبھة تكوین من یمكنھا الذى بالقدر المصریة العاملة

 إلى الحزبیین السیاسیین بعض أسسھا التى اإلتحادات تلك وسعت ،للنقابات اتحاد من أكثر بین العمالیة النقابات فتوزعت
 وجود ذلك على وساعدھم ،لإلتحاد وضمھا الحرفیین نقابات من عدد تأسیس خالل من العمال تمثیل شرعیة اكتساب

 عام الصناعة عمال ملةج من% 28 الحرفیین نسبة بلغت إذ ،كبیرة بنسبة العاملة الطبقة على المحسوبة الحرفیة العناصر
1942.  

 النضالیة والقدرات التضامن روح على السلبیة آثاره لھ كانت العمل سوق على المعدمین للفالحین المستمر التدفق أن كما
 الصناعیة المراكز فى النقابیة الحركة إضعاف فى ساھمت التى األخرى عواملال ذلك إلى أضف. المصریین للعمال
 بالقرى یقیمون الریفیة األصول ذوى العمال كان حیث. الدوار وكفر الزیات وكفر الكبرى والمحلة سكندریةإلكا الكبرى
 األرض فالحة فى یشتركون فھم ،الزراعى باإلنتاج صلتھم یقطعوا أن دون بالصناعة ویعملون ،المدن تلك من القریبة

 الزراعى العمل فى فراغھم أوقات من جانبا یشغلون أو ،المحصول على المشاركة أو باإلیجار عائالتھم تزرعھا التى
  . الموسمى

 فیرتدون ،األصلیة حرفھم مع القدیمة بروابطھم یحتفظون بالصناعة اإلشتغال إلى تحولوا الذین الحرفیین بعض كان كذلك
 العمل على السلبیة آثارھا الظاھرة لتلك وكانت ،للبطالة تعرضوا كلما أو ،لذلك الفرصة لھم سنحت كلما الحرفى العمل إلى

  . لنقاباتھم النقابیة القدرات وعلى للعمال الجماعى

***  

 لعمالا بنقابات اإلعتراف قانون صدور بعد إال نسبیا الحرفیین نقابات ظاھرة من المصریة النقابیة الحركة تبرأ ولم
 نقابات كانت ولما ،األعمال أصحاب دون العمال على النقابات عضویة تقتصر أن على القانون نص فقد ،)1942 سبتمبر(

 إلى أدى مما ،للقانون وفقا نفسھا تسجیل عن عجزت فقد ،األعمال أصحاب لقیادة تخضع بل ،معا اإلثنین تضم الحرفیین
 وھى ،العمل أصحاب عضویة من تخلصت أن بعد نفسھا تسجل أن طاعتستإ حرفیة نقابات أربع سوى تبق ولم. حلھا

 الذى السلبى األثر ذلك –منذئذ– الحرفیین لنقابات یعد ولم 11،والحالقین ،والنجارین ،والمعماریین ،الخبازین: نقابات
  . العشرینات أواخر منذ المصریة النقابیة الحركة منھ عانت

 من بھا بأس ال نسبة یشكلون الحرفیون ظل ،بالنقابات اإلعتراف قانون صدور یجةنت الحرف نقابات غالبیة اختفاء ورغم
 خمسة من أقل تستخدم كانت التى الورش أن إلى الرسمیة اإلحصاءات تشیر إذ. الخمسینات حتى مصر فى العمل قوة

 بلغت كما.  صناعةال عمال جملة من% 28 تستخدم كانت 1942.12 عام الصناعیة المنشآت من% 44 نسبتھا بلغت عمال

                                                             
 .إلیھا إلشارةا السابق عباس ورءوف  عزالدین أمین أعمال أنظر النقابیة الحركة تطور تفاصیل حول 11
 1942 یونیو القاھرة ،مصر فى الصناعیة المنشآت إحصاء 12
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% 33 تستخدم كانت ،الصناعیة المنشآت من% 80 الخمسینات بدایة فى عمال عشرة من أقل تستخدم التى الورش نسبة
  13.الصناعة عمال من اإلحصاءات تعدھم ممن

 یرث ىالذ القدیم الحرفى التقلید ستمرإ حیث ،العائلى العمل على –األولى بالدرجة– تعتمد الصغیرة الورش تلك وكانت
. 1952 ثورة حتى المصرى المجتمع منھا عانى التى ةالحاد اإلجتماعیة التناقضات ضوء فى أبیھ حرفة بمقتضاه اإلبن
 لتعلم بھا یلتحقون الذین الصبیة نظام باستمرار القدیمة الحرفیة التلمذة تقالید على الصغیرة الورش تلك حافظت كذلك

 من اإلنتاج أدوات على طرأ ما رغم وذلك. أبوى طابع ذات العمل صاحبو الصناع بین العالقة كانت حیث ،الحرفة
  .والنجارة كالخراطة الحرف بعض فى ربیةھالك الطاقة وإدخال ،الحدیثة األدوات بعض كاستخدام نسبى تطور

***  

 الفترة فى مصر فى اإلقتصادى الھیكل ثنائیة إطار فى إال النحو ھذا على الحرفى اإلنتاج ستمرارإ لظاھرة تفسیرا نجد وال
 اإلنتاجى القطاع مع جنب إلى جنبا قائما التقلیدى اإلنتاجى القطاع ظل حیث ،القرن ھذا من الخمسینات حتى الممتدة
 فى العمل تنظیم على آثاره المشترك التواجد ھذا ترك وقد. النجاح من متفاوتة بدرجات البقاء أجل من یناضل ،الحدیث
  . رأینا ما نحو على المصریة العاملة الطبقة حركة على سلبیاتھ لھ كانت كما ،الحدیثة مصر
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