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  "العشرین القرن من األول الربع فى مصر" ندوة

  العشرین القرن من األول الربع فى مصر فى العمال نقابات
   القاھرة بآداب الحدیث التاریخ أستاذ - حامد عباس رءوف. د

، البخار قوة كتشافإ بعد عشر التاسع القرن منتصف فى الصناعیة الرأسمالیة بمیالد العاملة الطبقة ظھور قترنإ
 نھایة فى العامل جعل بشكل العمل تقسیم زدادإو ،وتعقدت اآلالت فتطورت ،الصناعة فى واسع نطاق على ستخدامھإو

 اإلرتباط ھذا عن اإلستقالل ستطاعتھإب تجعل كاملة حرفة یتقن وال ،خارجھ للرزق موردا یجد ال ،بالمصنع یرتبط األمر
 بین من واحدة عملیة إال یجید ال أصبح –العمل تقسیم تعقد ومع– یثالحد المصنع نظام ظل فى فالعامل. بالمصنع األبدى

 ،"مصنع" داخل إنتاجیة وحدة فى إال عملھ ممارسة یستطیع ال لذلك ،السلعة إنتاج بھا یمر التى العملیات آالف أو ئاتم
  .والجوع والتشرد البطالة مصیره كان وإال

 صحب وئید تطور ثمرة كان وإنما ،عشر التاسع القرن حداثة حدیثا كان المال ورأس العمل بین اإلنقسام أن ذلك یعنى وال
 للمصنع مكانھا وتخلى تدریجیا تضمحل الحرف طوائف بدأت حین التجاریة مرحلتھا عبر الطویل تطورھا فى الرأسمالیة

 تسخیر على تمدتع طبیعیة القوى ھذه وكانت ،إلدارتھ المستخدمة القوى لتطور وفقا یتطور المصنع بدأ ثم ،الیدوى
 إدارة فى والحیوان اإلنسان قوة ستخدمتإ ثم ،اآلالت إدارة فى الریاح سرعة أو المیاة ندفاعإ كقوة الطبیعیة الظواھر

 كتشفإ حتى ،الشتاء فصل فى المیاة تجمد أو ھاجاھتإ وتغیر الریاح ھبوب نتظامإ عدم نتیجة اإلنتاج تأثر حین اآلالت
 التمایز زدادإو ،ذاتھا الصناعة نظام وفى واآلالت المحركة القوى فى ھائل نقالبإ وقوع كتشافھإ على وترتب ،البخار

 المرحلة فى بینھما الشقة تسعتإ حتى ،الرأسمالیة تطور مراحل من المرحلة تلك مر على المال ورأس العمل بین وضوحا
 تناقضا تتناقض التى ومصالحھا ،الخاص ھاوواقع الخاصة بنیتھا لھا جتماعیةإ" طبقة" یشكلون العمال فأصبح ،الصناعیة

  .األموال رءوس أصحاب مصالح مع تاما

 أجل من المال رأس مواجھة فى الطبقى نضالھم تنظم بھم خاصة منظمات إلقامة العمال یسعى أن غریبا یكن لم لذلك
 بمعنى ،التنظیم بحق لھا رافباإلعت مطالبة نضالھا ومارست ،النقابات فتكونت ،واإلقتصادیة اإلجتماعیة أوضاعھم تحسین

 تكون أن دون ،القانون ارإط فى الرأسمالیة قبل بحقوقھم المطالبة فى النقابة تضمھم الذین العمال بحق اإلعتراف
 ناحیة من– العمال وبدأ. الفرد بھا قام إذا مشروعة التصرفات تلك نفس كانت طالما مؤاخذة محل ھذه الجماعیة تصرفاتھم

 ،السیاسى العمل إلى جھودھم بعض صرف إلى ذلك فقادھم ،التشریع خالل من حقوقھم لتأكید سبیلال تلمس فى –أخرى
 ،لھم مستقرة معقولة حیاة وتوفر مصالحھم تحمى تشریعات إلصدار سعیا علیھ للتأثیر أو ،الحكم فى اإلشتراك بھدف إما
 حدا ویضع ،ألخرى طبقة استغالل على یقوم ال نظام محلھ یحل كى أساسھ من الرأسمالى النظام تغییر بھدف أو
  1.الدولة على كطبقة العمال سیطرة فرض أو ،الرأسمالیة حتكاراتإل

  :المصریة العاملة الطبقة نشوء
 بلدان فى العاملة الطبقة سلكتھ الذى التطور مسار عن كبیر حد إلى تختلف المصریة العاملة الطبقة نشوء ظروف ولكن
 فالرأسمالیة ،أوربا فى الرأسمالیة تطور عن بداھة یختلف مصر فى الرأسمالیة تطور نأل طبیعیة مسألة وتلك ،أوربا

، التبعیة بصالت العالمیة بالسوق تتصل ظلت ولكنھا ،كامال نضجا الوطنیة سوقھ تنضج لم زراعى بلد فى نشأت المصریة
 الزراعیة للحاصالت منتج كبلد لسوقا ھذه إطار فى مصر دور وتحدد ،ھبوطا أو صعودا ،كسادا أو إزدھارا بھا تتأثر
 اإلستعمار سلطات تسمح ولم. المستعمرة البلدان سائر شأن ذلك فى شأنھا ،األوربیة للصناعة الزمة خام مواد تشكل التى

 حاول وحین ،الزراعة إطار رجاخ مجاالت فى اإلستثمار أبواب تطرق أن المصریة الرأسمالیة لنواة مصر فى البریطانى
 أعادھم ،المالیة واألعمال الصناعة فى أموالھم ستثمارإ فى حظھم وتجربة الطوق اھذ كسر المصریین ثمرینالمست بعض

  2.لھم حدده الذى اإلطار إلى البریطانى اإلستعمار

 ،عشر التاسع القرن من األخیر الربع فى المصریة الزراعیة البورجوازیة لدى الرأسمالى اإلستغالل عناصر توافر ورغم
 إلى یؤد لم ذلك أن إال ،كأجراء العمل خالل من یومھم قوت یكسبون الذي المعدمین الفالحین من عریضة قاعدة ووجود
 یطرأ ولم ،إقطاعى طابع ذات ظلت الزراعیة  اإلنتاج عالقات ألن واضح طبقى وجدان ذات زراعیة عاملة طبقة تكوین
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 الصارمة بتقالیدھا الحرف طوائف إطار فى تدور تقلیدیة حرفیة الصناعة وظلت. المملوكى العصر منذ تغییر أى علیھا
  .العشرین القرن ومطلع عشر التاسع القرن من األخیر العقد إلى المصریة العاملة الطبقة ظھور رخفتأ ،الموروثة

 الحدیث الجیش متطلبات لتلبیة على محمد أقامھا ،عشر التاسع القرن من األول النصف فى صناعة مصر فى قامت حقا
 التصنیع تجربة –الستینات فى– إسماعیل الخدیو تابع كما ،أجلھ من أقیمت الذى الغرض بانقضاء وانقضت ،أقامھ لذىا

 أصول من جاءوا المصانع تلك عمال ألن مصریة عاملة طبقة نشوء إلى تؤد لم التجربة ھذه أن غیر ،معینة فروع فى
 العمل فكان ،طوائفھم من نتزعواإ الذین الحرف وأرباب ،اھمقر من المصانع إلى سیقوا الذین الفالحین فمنھم ،متباینة

 ما وكثیرا ،لھم مكفولة العمل حریة تكن ولم ،اإلجبارى التجنید ضروب من ضربا وأولئك لھؤالء بالنسبة بالمصانع
 یكن فلم المصانع كتل فى العمال تدریب تولوا الذین األجانب الرؤساء أما ،الثقیلة) الخدمة( ھذه من الفرار سبیل لتمسواإ

 التنظیمیة خبرتھم لنقل متاحة الفرصة تجعل المصریین العمال ھؤالء مع علیھا یلتقون أرضیة ثمة تكن ولم ،كبیرا عددھم
 القھر علیھ خیم جو فى یعیش الذى ،المتنافر الحشد ھذا وسط من یخرج أن الممكن من یكن لم لذلك ،اآلخرین إلى

 ،مرسومة وأبعاد ،محدودة وغایات ،متمیز طبقى ضمیر لھا عاملة طبقة لمولد إرھاصا یكون منظم جماعى عمل، والعنف
  3.المصانع داخل كبیرة أعداد فى تجمعھم برغم

 الصناعیة اإلستثمارات بعض أقیمت حیث ،عشر التاسع القون أواخر فى تتكون المصریة العاملة الطبقة بدأت وقد
 التى المختلطة والمحاكم األجنبیة اإلمتیازات مظلة تحت األجنبیة ألموالا برءوس العامة المرافق وشركات والتجاریة

 وترتكز ،الواسع اإلنتاج أساس على تقوم حدیثة رأسمالیة" مشروعات" لقیام الفرصة تھیأت وبذلك ،الحمایة لھا وفرت
 عن األرض عجزت حین نةالمدی قاصدة الریف من وفدت التى العاملة األیدى على الطلب فازداد ،العمل حریة مبدأ على

 یقدمون كانوا الذین الحرف أرباب بعض ھؤالء جانب وإلى ،المعدمین الفالحین من المتزایدة لألعداد العیش سبل توفیر
 القرن أواخر فى الطوائف نظام فى یدب الوھن أخذ أن بعد فنیة خبرات من لدیھم بما اإلستفادة یستطیع من لكل خدماتھم

 الفنیة الكفایة ذوى من عمال إلى حتاجتإ فقد ،حدیثة فنیة أسالیب تستخدم المشروعات تلك نتكا ولما 4.عشر التاسع
 فى بالبطالة ذرعا ضاقوا الذین األوربیة المتوسط البحر دول أبناء من الفنیین العمال فى المنشودة ضالتھا ووجدت ،العالیة
  5.نبیةاألج اإلمتیازات حمایة فى للرزق طلبا مصر إلى فقدموا بالدھم

 بالمشروعات والتحقوا الریف ھجروا الذین الفالحین: الثالثة العناصر ھذه من مصر فى العاملة الطبقة تكوین كان ثم ومن
 الفنیین والعمال ،الطوائف ضعفت حین الصناعة أسالیب تقدم مع خبراتھم طوروا الذین الحرف وأصحاب ،الجدیدة

 النضال خمیرة كانت وأولئك ھؤالء ومن. والعمل المال رأس بین لصراعا فیھا حتدمإ بالد من قدموا الذین األجانب
  .نھایتھ على عشر التاسع القرن أشرف عندما تباشیره بدت الذى الجماعى

 العمال فیھا وساھم ،قیادتھا زمام وملكوا األجانب العمال نظمھا التى باإلضرابات العشرین القرن من األول العقد حفل وقد
 ألسباب اإلضرابات تلك فیھا تقع كانت التى المؤسسات فى عدد من لھم كان ما على حجمھ یتوقف بنصیب المصریون

  .وشروطھ العمل ظروف بتحسین تتعلق

 بھدف) 1899 مارس( أسوان خزان أعمال فى یشتغلون كانوا الذین اإلیطالیین العمال إضراب ،اإلضرابات ھذه ومن
 ،العمل ساعات وتحدید أجورھم لرفع سكندریةإلا بجمرك الفحم یغوتفر شحن عمال وإضراب ،العمل ساعات تقلیل

 العقوبات وكثرة وغطرستھم الرؤساء من األجانب سیطرة من بالشكوى جأروا الذین بالثغر الترام عمال وإضراب
  .یومیا ساعة 13 إلى تصل كانت التى العمل ساعات بتخفیض طالبوا كما ،والجزاءات

 خزان أعمال تنفیذ تتولى كانت التى( الشركة قرار بوقف مطالبین اإلضراب إلى الیوناإلیط عاد ،1900 دیسمبر وفى
 أضرب كما ،المعاملة سوء على ومحتجین ،الیوم فى قرشا 15 إلى قرشا 30 من األجر تخفیض على نص الذى) أسوان

 األحد یوم وإعتبار عملال ساعات وخفض القطعة أجور بتنظیم مطالبین) 1901 نوفمبر( والمصریین األجانب الترزیة
 بشركة واألجانب المصریون العمال أضرب 1902 ینایر وفى. والغذاء للراحة وقت وتحدید الظھر بعد إسبوعیة أجازة
 بالقاھرة أجبسیانو الكوریرى مطبعة عمال أضرب 1902 مارس وفى. األجور بزیادة مطالبین باألسكندریة األھلیة الغزل

 والمصریون األجانب السجایر لفافو أضرب الشھر نفس وفى ،األجانب من غالبیتھم توكان أجورھم بزیادة مطالبین
 بزیادة مطالبین الثانیة للمرة بالقاھرة السجایر لفافو أضرب 1903 دیسمبر وفى. أجورھم بزیادة مطالبین باألسكندریة

 تأسیس اإلضراب ھذا نتیجة وكانت ،المصریین العمال من قلیل إلى باإلضافة الیونانیین من غالبیتھم وكانت ،األجور
  6.أعضائھا تآزر بفضل النجاح بعض حققت التى ماتوسیان شركة عمال أسسھا التى الدخان لعمال المختلطة النقابة
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 أسالیب على الوقوف فرصة لھا أتاحت المصریة العاملة الطبقة حیاة فى فریدا حدثا –ریب وال– اإلضرابات تلك وكانت
 تلك بعض حققتھ ما أن شك وال ،اإلقتصادیة المطالب تحقیق أجل من المستغل المال رأس اجھةمو فى الجماعى العمل

 تلك فى المصریین العمال دور كان نإو مصالحھم وترابط إتحادھم بمزایا یشعرون جعلتھم ضئیلة مكاسب من اإلضرابات
 مع المساواة قدم على شركاء تجعلھم لجماعىا العمل بأسالیب الدرایة من درجة على یكونوا لم ألنھم ،ثانویا اإلضرابات

  .البالد أبناء عن واألجور المعاملة فى ممتازة متعالیة كفئة ھؤالء إلى نظرتھم عن فضال ،األجانب العمال

  :النقابات تأسیس
 على المحافظة ضرورة العمال لمس فقد ،اإلضرابات حركة عنھ أسفرت ما كل ھو اإلقتصادیة المطالب تحقیق یكن لم
 كما –" الجمعیات" أو النقابات تأسیس كان ثم ومن ،مصالحھم ویمثل شملھم یجمع دائم تنظیم شكل فى تجمعھم ظھرم

. البعض بعضھا بین تجمع رابطة ثمة وكانت ،التنظیم من بھا بأس ال درجة على كانت التى –الحین ذلك فى تسمى كانت
 مواطنھا من نقلتھا التى باألفكار وتزودھا عملھا وتوجھ الجمعیات ھذه أعضاء غالبیة تكون كانت األجنبیة العناصر أن كما

  .الحین ذلك فى العمال أذھان تستوعبھ أن الممكن من كان الذى بالقدر األصلیة

 أو القنصلیة كانت سواء– السلطات فإن ،العشرین القرن مطلع فى اإلضرابات حركة حققتھ الذى النسبى النجاح وبرغم
 ولم علیھا فقضى ،مھدھا فى الولیدة العمالیة الجمعیات تلك ووأد الحركة تلك ثمار على للقضاء تتدخل كانت –المصریة

  7.طویال تعمر

 مدھا وعلو ،فرید ومحمد كامل مصطفى ید على العشرین القرن من األول العقد خالل الوطنیة الحركة إلنتعاش وكان
 إلى والتطلع ،البلد أبناء نفوس فى الوطنیة الروح بث من ھاتبع وما ،الحقبة تلك فى بالبالد مرت التى لألحداث نتیجة

 أحوال سوء من زادت التى 1907 عام اإلقتصادیة األزمة ووقوع ،األجنبیة والسیطرة األجنبى اإلحتالل من التخلص
 قوانینال شورى مجلس إلى نداء یوجھ البعض جعل الذى الحد إلى المعیشة تكالیف إرتفاع إلى وأدت ،الفقیرة الطبقات
 العاملة الطبقة تحریك فى كبیر أثر كلھ لھذا كان 8.بالفقراء رأفة البالد غمرت التى الغالء موجة فى بالنظر مطالبین

 من النفوس فى اضطرم ما أزرھم من یشد ،الملحة اإلقتصادیة المطالب ببعض للظفر الجماعى النضال لممارسة المصریة
 البدء إشارة) 1908 أكتوبر فى( القاھرة ترام عمال إضراب وكان. األجنبیة ادیةاإلقتص والھیمنة األجانب على دفین حقد
 على العطف بإظھار الوطنى الحزب ساندھا الترام لعمال خالصة مصریة نقابة أول تأسیس عن أسفرت التى الحركة لھذه

  .لاالعم مطالب

 عریض مخطط من جزء –رأینا فى– نكا بل ،الصدفة ولید الترام عمال إضراب على الوطنى الحزب عطف یكن ولم
 الشعب أبناء من العریضة الفقیرة الطبقات) صفوف( تنظیم إلى یرمى فرید محمد إلى استھئر نتقلتإ منذ الحزب ضعھو

 كان ثم ومن ،الوسطى الطبقة أبناء من المثقفین جانب إلى ،الوطنى العمل ركیزة لتكون ،والفالحین العمال فى ممثلة
 على والمصریین األجانب المرابین من الفالحین حمایة بقصد) 1908( التعاونیة الجمعیات یسلتأس الحزب مشروع
 من علیھا ترتب وما ،علیھم وما لھم بما العمال لتبصیر السنة نفس فى" الشعب مدارس" تأسیس من ذلك تال وما ،السواء
  .1908 أوائل فى "الیدویة الصنائع عمال نقابة" تأسیس

 عطف من فرید محمد أبداه ما ،ھذا مخططھ من جزء كان العمال بتنظیم الحزب إھتمام أن من إلیھ بنذھ ما صحة ویؤكد
 قوانین بمصر یوجد ال األن إلى" أنھ فیھا جاء 9 1908 یولیو فى نیوز الدیلى جریدة فى نشرت لھ مقالھ فى العمال على

 بال الكواھل مثقلى العمال فتجد ،العمل فى یقضوھا تىال الساعات عدد وال ،سنھم تحدد قوانین وال ،العمال بحمایة خاصة
 األوساط أردأ من وسط فى وإناثا ذكورا العمال یشتغل حیث قطناأل حلج ومعامل الدخان معامل فى وخصوصا ،رحمة

  .الناحیة ھذه فى إیجابى بعمل قیامھا عدم الحكومة على ونعى ،" واألدبیة الصحیة الوجھة من

 القانون وضع إلى دراساتھم نتھتإو ،الخارج فى النقابات لوائح دراسة على الوطنى حزبال شباب من عدد وتوافر
  على بالعمل أجلھ من النقابة أقیمت الذى الغرض فحدد ،10اللواء بجریدة نشر الذى الیدویة الصنائع عمال لنقابة األساسى

  الغرض ھذا النقابة تحقق ولكى ،"بینھم ودیة روابط وإیجاد ،الصناعة وترقیة ،واألدبیة المادیة أعضائھا حالة تحسین"
 ،محاضرات وإلقاء ،والتقاعد للتوفیر صندوقاو ،المالیة لإلعانات وقلما ،القضائیة لإلستشارة وقلما ،طبیا قلما أنشأت"

 ئلالمسا فى المناقشة خطر على نصت القانون ذلك من الرابعة المادة أن وبرغم، "تعاون شركات وتأسیس ،أندیة وإنشاء
 إشراف تحت وقوعھا بحكم مستترا سیاسیا نشاطا تمارس كانت النقابة فإن ،النقابة إجتماعات فى واإلجتماعیة السیاسیة

  .الوطنى الحزب رجال

 وصندوق المالیة ولجنة ،المالى اإلسعاف ولجنة ،الطبى اإلسعاف لجنة: ھى لجان أربع إلى النقابة إدارة مجلس نقسمإ وقد
  .أعضاء ثالثة من تتكون لجنة كل وكانت ،والنشر بحاثاأل ولجنة ،التقاعد

                                                             
7 Colombe, M.: L'evolution de l'Egypte 1924-1950, p 178 
 .1907\2\4 ،األھرام 8
 .110ص ،3ط ،والتضحیة اإلخالص رمز فرید محمد: الرافعى الرحمن عبد 9

 .1910\1\12 ،11 ،اللواء جریدة 10
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 المصریة النقابات منھ شتقتإ الذى األصل أنھ كما ،النقابات لوائح من وصلنا ما أقدم الیدویة الصنائع نقابة قانون ویعد
  .نسقھ على النقابات لوائح صیغت فقد ،العالمیتین الحربین بین فیما لوائحھا

 ،بالمنصورة وأخرى ،باألسكندریة نقابة فأنشئت األقالیم إلى القاھرة من الیدویة الصنائع قاباتن تأسیس فكرة نتشرتإ وقد
 بنقابات العنایة" إلى یدعو أخذ الذى فرید محمد وخاصة ،الوطنى الحزب رجال إلى ذلك فى الفضل ویرجع ،بطنطا وثالثة
 أو ،الشیخوخة عند التكفف عدم لھم الضامنة القوانین ستصدارإو ،حقوقھم عن والدفاع ،بینھم التضامن مبدأ وبث ،العمال
 ،مرض إذا من فتعالجھ النقابات إال الجحیم ھذا من للعامل مخلص ال" أنھ إذ ،"الكسب عن یمنعھم بما اإلصابة عقب

 لھ رتبت الكسب عن یمنعھ بما أصیب وإذا ،أوالده تربیة على ساعدت مات وإذا ،قلیل بثمن أو مجانا األدویة لھ وتصرف
  11".شھریا یدفعھ المال من قلیل مقابل ،السؤال ذل یقیھ ما

 مختلف من أعضاء تضم كانت ولذلك ،الیدویة باألعمال یشتغل صانعا یكون أن العامل العضو فى تشترط النقابة وكانت
 مادیا ضدوھاع أو بنفوذھم النقابة ساعدوا ممن شرفیون أعضاء العاملین األعضاء جانب إلى ھناك وكان. والحرف المھن

 متازتإو ،العشرینات مطلع حتى مصر فى البارز العمالى التنظیم الیدویة الصنائع عمال نقابة وتعتبر. العمال غیر من
  .الخالص والوطنى القح المصرى بطابعھا

 العملو الیدویة الحرف بأرباب النھوض إلى الیدویة الصنائع عمال نقابة تأسیس وراء من یرمى كان الوطنى الحزب ولعل
 تنافس جعلتھا بأسعار المصریة األسواق على األجنبیة المصنوعات تدفق نتیجة ساءت قد كانت التى أحوالھم تحسین على

  .بھا العاملین وعلى الیدویة المصنوعات على األثر أسوأ لھ كان مما ،المحلیة المنتجات

 عمال نقابة مع تام تناسق فى تعمل كانت أنھا نعتقد اكن وإن ،المستقلة نقاباتھم لھم بقیت فقد ،العامة المرافق عمال أما
  .الیدویة الصنائع ونقابة النقابات ھذه بین الوصل ھمزة كانت" الشعب مدارس" وأن ،الوطنى والحزب الیدویة الصنائع

 یضرب أخذ الذى السیاسى النشاط ھذا إزاء األیدى مكتوفة تقف لم اإلحتالل لسلطات واجھة كانت التى الحكومة أن غیر
 إلى فرید محمد دفعت التى المتاعب سلسلة فكانت ،والفالحین العمال تنظیم إلى تجاھھإب المجتمع أعماق فى بجذوره
 ،الوطنى بالحزب تصلإ نم  كل طاردةم) 1910 عام أنشئ الذى( السیاسى البولیس وتولى ،1912عام  مصر من الھجرة
 جذورھا تمتد لم كما ،العاملة الطبقة بین لھا قویة جذور تكوین فى نجحت ولم ،أساسا مثقفین حركة الوطنیة الحركة وبقیت

  .الوطنى بالنضال اإللتحام إلى والفالحون العمال فعاد 1919 ثورة كانت حتى الفالحین بین

 عام( األولى العالمیة الحرب قیام نتیجة العرفیة األحكام أعلنت حتى مطاردة ضعیفة العمالیة النقابات ستمرتإ وھكذا
 ثم ومن ،سیاسى أو إجتماعى نشاط كل مزاولة خطر من ذلك تال وما ،مصر على البریطانیة الحمایة وإعالن) 1914
  .النقابى النشاط وتوقف ،النقابات دور أغلقت

  :األولى الحرب بعد العمال نقابات
 الحرب ظروف بسبب الصناعة إنتعاش نتیجة المصریة العاملة الطبقة حجم زیادة عن ىلاألو العالمیة الحرب أسفرت وقد
 ورغم. بریطانیا جیوش إحتیاجات لتلبیة أقیمت التى الصغیرة والصناعات ،الصناعیة المواد ستیرادإ سبیل عرقلت التى
 العمل ظروف زیادة إلى أدى مما ،العرفیة األحكام بسبب العاملة الطبقة بنمو نموھا من بدال النقابیة الحركة نتكستإ ذلك

 ،الزراعیة األراضى ومالك التجار إال منھ یستفد لم الحرب جلبتھ الذى النسبى الرخاء أن اإلعتبار فى ناأخذ فإذا. سوءا
 قبل علیھ كانت عما% 202 بنسبة المعیشة تكالیف إرتفاع رغم الحرب قبل علیھ كانت عما العمال أجور تزد لم حین على

 تعرضوا الذى الفاحش اإلستغالل ظروف فرضتھا ضرورة كانت 1919 ثورة فى العمال شتراكإ أن لنا لتبین 12،الحرب
  .البائسة أوضاعھم وحتمتھا ،لھ

 بدایة مع جذوتھا خبت التى الروح تلك ،نفوسھم فى الجماعى النضال روح إحیاء إلى الثورة فى العمال اشتراك وأدى
 موحد نضال لتحقیق واإلتحاد امنالتض شعار ترفع وأخذت ،جدید من النقابات وبعثت ،صفوفھم تنظیم إلى فعادوا ،الحرب

  13.العمل تشریعات وإصدار ،بنقاباتھم القانونى واإلعتراف وشروطھ العمل ظروف تحسین أجل من

 ھو الحرب أعقاب فى للنقابة السائد المظھر وكان ،جدیدة أخرى نقابات وظھرت ،نشاطھا القدیمة النقابات بعض وأعادت
 والدخان الطباعة بعمال الخاصة النقابات فتألفت ،واحد مصنع أو واحدة شركة مالع تضم التى النقابة أى ،المؤسسة نقابة

 والترزیة ،البناء وعمال ،والزخرفة النقش وعمال ،ھلیوبولیس لعمال نقابات تأسست كذلك ،والعنابر الترسانة والسیارات
  14.الھیئة عن الخارجین الحكومة لمستخدمى نقابة أقیمت كما ،والنجارین

                                                             
 .318 ،110ص ،السابق المرجع: الرافعى عبدالرحمن 11
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 كانت الذى النمط نفس على ،ثابت محجوب الدكتور زعامة تحت نشاطھا مزاولة إلى الیدویة الصنائع عمال ابةنق وعادت
 فى لھا فروعا النقابة وأنشأت ،ألعضائھا واإلقتصادیة اإلجتماعیة الخدمات تقدیم على نشاطھا قتصرإو ،الحرب قبل علیھ

   15.واألسكندریة واإلسماعیلیة بورسعید

 ووضعت. وطنطا األحمر والبحر القناة ومدن باألسكندریة منھا كبیر عدد فقام ،البالد أنحاء مختلف فى اتالنقاب نتشرتوإ
  أو" المستشار" منصب علیھا وأدخل ،الیدویة الصنائع عمال نقابة قانون عن مضمونھا فى تخرج ال النقابات لتلك لوائح

  النقابة تلتمس ممن العامة الشخصیات إحدى أو نقابةال محامى إما لیشغلھ المنصب ھذا وخصص ،"الفخرى الرئیس"
 وتوجیھھا النقابات بعض قیادة إلى السیاسیة األحزاب رجاالت بعض وثوب فى سببا األخیر المركز كان ولقد ،بھ اإلحتماء

  16.السیاسیة أحزابھم لمصالح وفقا

 فى واإلنتظام ،وقراراتھا النقابة لقانون والخضوع والسلوك باألخالق خاصة شروطا أعضائھا فى تشترط النقابات وكانت
 العمل بحسب العمال بین العادة فى تفرق تكن فلم ،تقدم ما إلى أخرى شروط بإضافة عادة تھتم ال وكانت ،اإلشتراكات دفع

 ،ینالیدوی العمال من النقابة إلى المنضمین معظم كان ذلك وبرغم ،سنھم أو جنسیتھم بحسب أو المشروع فى یتولونھ الذین
 مستواھم رتفاعإو ،العمل رب من ھؤالء قرب إلى ذلك رجع وربما. نسبیا قلیال والفنیین اإلدارة مستخدمى شتراكإ وكان

 كما ،نقاباتھم فى نادرا إال العمال مع یشتركن فلم النساء من العامالت أما. العادیین العمال مستوى عن والثقافى اإلقتصادى
 تتمیز ال التى النقابات حیاة عن اإلبتعاد فى ورغبتھن عددھن قلة إلى یرجع ذلك كان ماورب ،بھن خاصة نقابات یؤلفن لم

 وضمت. العامة الحیاة فى فعالة بدرجة شتراكھنإ دون –كبیر حد إلى– حائال التقالید وقوف عن فضال ،والسكینة بالھدوء
 مقصورا كان األحداث شتراكإ أن على. رفالح ببعض أو بالصناعة المشتغلین األحداث من فریقا عضویتھا فى النقابات

  .أمورھا تسییر فى فعال یساھمون یكونوا فلم ،اإلشتراكات سداد على –الغالب فى–

 بالعضویة الخاصة الشروط ذكر جانب وإلى ،وحلھا وإدارتھا بتكوینھا الخاصة األحكام بیان تتناول نقابة كل الئحة وكانت
 ،العامة والسلطات العمل رب أمام المشروعة العمال مصالح عن الدفاع فى نحصرت كانت التى النقابة أغراض تحدد كانت

 كصنادیق التعاونیة اإلجتماعیة المنشآت بعض إنشاء وأخصھا ،الممكنة الوسائل بكل وأدبیا مادیا األعضاء حال وتحسین
 السیاسیة باألعمال اإلشتغال تجنب على صراحة تنص النقابات لوائح كانت ما وكثیرا. إلخ..التعاون وجمعیات التوفیر
 نسبة إال تمثل ال كانت وحدھا النقابیة األغراض خدمة إلى نصرفتإ التى النقابات فإن ذلك وبرغم ،الدینیة أو الحزبیة
  17.النقابات مجموع من ضئیلة

 نكا التى 1919 أغسطس من 18 فى والتحكیم التوفیق لجان قانون صدور ،اإلضرابات لھذه نتیجة أبرز وكانت
 أن –األحیان بعض فى– اللجان ھذه ستطاعتإو ،األعمال وأصحاب العمال بین الشكاوى وتحقیق فحص ختصاصھاإ

 من أساسیا ركنا تشكل التى المشتركة العمل لعقود األولى البذرة بوضع الجماعیة مفاوضتھا ثمار تجنى النقابات تجعل
 إلى الشركات عمدت لذلك 18.إلیھا اإلنضمام على اإلقبال زیادةو وتدعیمھا النقابات تعضید إلى أدى مما ،النقابات نشاط

 للتفاھم ستعدادھمإ أبدوا من ذمم وشراء ،إدارتھا مجالس وأعضاء النقابات رؤساء فصل طریق عن الحركة تلك مناھضة
  .علیھم المناصب إغداق أو أجورھم برفع ،زمالئھم حساب على معھا

 المشروعات أصبحت فقد –العموم وجھ على– المال ورأس العمل بین راعالص حتدامإ األولى العشرینات سجلت وقد
 معدالتھا إلى اإلستیراد حركة عودة بعد األجنبیة الواردات منافسة من تعانى الحرب خالل زدھرتإ التى الصناعیة
 ساعات وزیادة لعملا فى بقوا من أجور وتخفیض ،العمال من كبیرة أعداد وتوفیر ،العمالة ضغط إلى دفعھا مما ،الطبیعیة

  .اإلجراءات ھذه لمواجھة اإلضرابات لتنظیم تھب وأن النقابات ساعد یشتد أن الطبیعى من فكان ،عملھم

 ویرجع ،)1921 عام( مصر فى یؤسس العمال لنقابات تحادإ أول كان الذى النقابات تحادإ الحركة ھذه تنظیم على وساعد
 تأسیسھ بدایة عند عامل آالف ثالثة نحو یضم اإلتحاد وكان ،المصرى ىاإلشتراك الجزب رجال إلى تأسیسھ فى الفضل

 لنشاط وكان". المصرى الشیوعى الحزب" إلى تحول أن بعد إلیھا الحزب نتقالبإ األسكندریة إلى نتقلإ ثم ،بالقاھرة
 حیث ،1923 عام تھقو درجات أقصى اإلتحاد وبلغ ،نضالھا وتنظیم النقابات تقویة فى كبیر أثر الشیوعیین المنظمین

 من عدد تنظیم فى وساھم ،الكوم وشبین وطنطا والمنصورة واألسكندریة بالقاھرة عدیدة نقابات لوائھ تحت تنضم كانت
 والصابون للزیوت" شنب أبى مصنع" عمال إضراب أخطرھا كان للعمال اإلقتصادیة المطالب لتحقیق اإلضرابات
  .الشرطة وبین بینھم وقعت مناوشات بعد صانعالم حتاللإب العمال قام حیث باألسكندریة

  :العشرینات فى الجماعى النضال
 جعلتھ واإلنتشار الخطورة من كبیرة درجة على كان العشرینات فى العمال مارسھ الذى الجماعى النضال أن ریب وال

  : متعددة ألسباب مصر فى اإلنجلیز األمن ورجال البریطانیة السلطات نظارأ موضع
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  .العشرینات مطلع فى المصرى الشیوعى الحزب بنشاط النضال ھذا وقائع ضبع رتباطإ -1
 تبعة نفسھا عن الشعب وزارة تدفع وحتى ،العالقة لھذه فعل كرد النقابات قیادات على السیطرة إلى الوفد تجاهإ -2

  .جوالخار مصر فى األجنبیة الصحافة لھ روجت تھامإ وھو مصر فى الشیوعیة لنمو المالئمة الظروف خلق
 –األقل على– أو الوفد ید من العمال قیادة نتزاعإ ومحاولتھا ،المیدان إلى لھ الممالئة واألحزاب القصر نزول -3

  .وحده الوفد ید فى القیادة ھذه أعنة تجمع دون الحیلولة
 تحملھم لھم سیاسیة ركیزة تخاذھاإل النقابات بعض على السیطرة المحامین من المستقلة العناصر بعض محاولة -4

  .البرلمان مقاعد إلى

 اإلنجلیز یشعر لم أمر وھو ،المصریة الوطنیة الحركة فى ونشط ھام عنصر إلى النقابیة والحركة العمال تحول وبذلك
 على السیطرة من قدرا لھم تتیح قد فرصة لسنوح نتظاراإ الموقف بمراقبة ھتمامھمإ كان ھنا ومن ،باإلرتیاح نحوه

  19.الموقف

 عن التام التوقف مع بھا واإلعتصام المصانع حتاللإو اإلضراب ھو العشرینات فى السائد لجماعىا النضال أسلوب وكان
 أصحاب وطرد العمل فى اإلستمرار مع اإلعتصام أو ،الفترة تلك فى وقعت التى الحاالت معظم فى حدث كما ،العمل

 شنب أبى زیوت مصانع وشركة ریةباألسكند) إیجولین( المصریة الزیوت شركة حالة فى حدث كما ،منھا المصانع
 حالة فى حدث كما ،العمال عن اإلستغناء إلى اآللة منافسة فیھا أدت التى الحاالت فى اآلالت تحطیم أو ،أیضا باألسكندریة

 ،الموقف لمواجھة تھب التى اإلداریة السلطات إلى بمطالبھم العمال تقدم –عادة– اإلضراب ویتلو. السجایر عمال إضراب
 بالطرق فضھ محاولة أو ،المصنع خارج العمال كان إذا بالقوة اإلضراب فض تحاول السلطات تلك كانت ما وغالبا

  .داخلھ ینممتعص العمال كان إذا السلمیة

  : یلى فیما الحقبة تلك فى العمالیة المطالب وانحصرت

  .العمال وقحق وحمایة المال ورأس العمل بین العالقة تنظیم تكفل التى العمل تشریعات إصدار -1
  .تقریبا اإلقتصادیة القطاعات كل فى نتشرتإ التى للعمال الجماعى الفصل حركة إیقاف -2
  .العمل ساعات وإنقاص المعیشة تكالیف رتفاعإ لمواجھة األجور زیادة -3
  .العمال بنقابات القانونى اإلعتراف -4

 أعضاء إما العمال تمثیل یتولى كان ،كیموالتح التوفیق مجلس على ونبرضالم العمال بھا یتقدم التى المطالب عرض وعند
 ممثلین النقابة بأعضاء اإلعتراف العمل أصحاب رفض حالة فى ،عنھم للدفاع العمال یختاره محامى أو نقاباتھم من

 اإلضراب خالل النقابة وتتكون ،معینة نقابات لھا لیست مؤسسات أو مصانع فى تقع اإلضرابات كانت ما وكثیرا. للعمال
 أو اإلضراب قادة فصل شتراطإ على عمالھم مع المنازعات تسویة عند األعمال أصحاب حرص ولذلك ،ادتھق بعض من

 للعمال الجماعى النضال حوادث عن األمن بتقاریر وردت التى تلك من واحدة حالة نجد نكاد وال ،النقابة مجلس أعضاء
 أو النقابة مجلس أعضاء فصل على یصرون العمل أصحاب كان إذ ،بقیادتھم اإلحتفاظ فى العمال فیھا نجح الفترة تلك فى

 مؤسساتھم من المنظم الجماعى العمل شأفة یستأصلوا حتى ،الفصل عن مادیا تعویضھم إلى اضطروا لو حتى العمال قادة
 ،1926 ،1924 أعوام فى العمال بإضرابات الخاصة األمن تقاریر بھا تفیض كثیرة ذلك على واألمثلة ،مصانعھم أو

1927.20  

  :خالصة
 مصر شھدتھا التى اإلقتصادیة للتطورات نتیجة العشرین القرن من األول الربع فى مصر فى العمال نقابات ظھرت لقد
 أن تبینوا ما سرعان ثم .األجانب لزمالئھم كشركاء النقابى نشاطھم المصریون العمال وبدأ ،الماضى القرن أواخر منذ

 ثم ،رعایتھا الوطنى الحزب تولى التى الخالصة المصریة نقاباتھم فأسسوا ،جانباأل رفاقھم مصالح مع تتناقض مصالحھم
 شحذت أن 1919 عام الوطنیة الثورة وقوع من تبعھا وما الحرب خالل مصر شھدتھا التى اإلقتصادیة الظروف لبثت ما

 الطبقى النضال خاللھا ختلطإ .النقابى العمل فترات أخصب من فترة مصر فشھدت جدید من نقاباتھم لتأسیس العمال ھمة
 قوت ومغتصبى) اإلنجلیز( الوطن حریة مغتصبى بین صعبة التفرقة أن المصریون العمال أدرك فقد ،السیاسى بالنضال

 وتعرض ،نشاطھا لعرقلة األمن سلطات لتدخل حركتھم بذلك وعرضوا الوفد نضال فأیدوا) األجنبى المال رأس( شعبھ
  .والتشرید للسجن النقابیون

 الوعى نضج عدم على یدل مما العشرینات خالل عامة بصفة النقابات إلى اإلنضمام عن العمال عزوف یفسر ذلك ولعل
 مطاردة نتیجة لھم متاعب من للنقابات اإلنضمام یسببھ كان ما إلى یرجع ما بقدر ،الزمان من الحقبة تلك فى عندھم الطبقى

 بمحافظة العمال عدد أن إلى یشیر 1927 عام تعداد أن ذلك على یلناودل ،النقابات لتلك األعمال وأصحاب السلطات
 بالنقابات الخاص األمن تقریر یشیر بینما والخدمات والنقل والتجارة الصناعة قطاعات فى عامال 606,272 بلغ القاھرة

 من نسبة أن أى عضوا 14.036 بلغ) الحكومة موظفى نقابات ذلك فى بما( النقابات أعضاء عدد أن إلى نفسھا السنة فى
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 لنقابات بالنسبة الحال كذلكو. القطاعات مختلف فى العاملین مجموع من% 2.3 تتجاوز تكن لم النقابات إلى ینتمون كانوا
 والتجارة الصناعة قطاعات فى عامال 131,098 بالثغر العمال عدد أن إلى التعداد نفس یشیر إذ باألسكندریة العمال
 النقابات أعضاء نسبة تكون وبذلك ،فقط عضوا 5,401 باألسكندریة النقابات أعضاء عدد كان بینما ،والخدمات والنقل
  .بالمدینة العاملین مجموع من األلف فى أربعة

 مفاوضا منھا تجعل التى المادیة اإلمكانات للنقابات تتوافر فلم ،للعمال الجماعى النضال على أثرھا الظاھرة ھذه وتركت
 المالى المركز یكن ولم ،اإلضراب ھو الجماعیة المساومة فى العمال فسالح ،المال رأس ھةمواج فى الشكیمة قوى

 فى– النقابات كانت إذا ھذا ،تقدیر أكثر على السنة فى یومین عن تزید لمدة إضراب بتنظیم لھا یسمح المصریة للنقابات
 حول المتاحة المادة ندرة رغم فیھ نشك ما ھوو ،المضربین ألعضائھا المالیة اإلعانات تقدیم بنظام تأخذ –الحین ذلك

 تنظیم عند العمال صمود دعم عن تعجز كانت المصریة النقابات فمالیة ،مصر فى العمالى الجماعى النضال أسالیب
 جنى العمال ستطاعإ قلما لذلك ،المال رأس مع المساومة عملیة فى ضعیفا طرفا یجعلھم مما ،یومین من ألكثر اإلضراب

 أیام بضعة المصانع إغالق سالح إلى یلجأون الرأسمالیون خصومھم كان بل ،إضراباتھم وراء من بال اتذ مكاسب
  . العمال على شروطھم الءإم فى نجحوا ما وكثیرا ،بشروطھم القبول على العمال لیرغموا

 إطار فى وحدتھ على بعضھا یحافظ لم ،النقابات إلى نتمتإ التى المصریة العاملة الطبقة من الضئیلة النسبة ھذه وحتى
 أن ریب وال ،نقابة من أكثر فى ینتظمون واحدة بمؤسسة یشتغلون كانوا الذین العمال أن فنالحظ ،إلیھا نضمإ التى النقابة

 الوعى نضج عدم على دلیال كونھ عن فضال ،طاقاتھ ویبدد العمال لھؤالء الجماعى النضال یضعف والتشتت اإلنتشار ھذا
  .الطبقى

 العمال نم أخالطا تضم التى الكبیرة النقابات ظاھرة وجود من العمال صفوف بین الطبقى الوعى نضج عدم على لأد وال
 للحرفیین نقابات قامت النقابات من النوع ھذا جانب وإلى. البعض بعضھا عن مطالبھم وتختلف وظروفھم مصالحھم تتباین
  . النقابیة الحركة على ثقیال عبئا شكلت

 عن بأعضائھا البعد على تعمل المال لرأس ممالئة نقابات قیام ھى النقابیة الحركة سلبیات إلى تضاف أخرى ظاھرة وثمة
 اإلمكانات بعض لھا ووفورا ،بعنایة األعمال أصحاب ختارھاإ عناصر النقابات تلك قیادة وتولت الجماعى النضال تیار

  .عمالھال اإلجتماعیة الخدمات بعض تقدیم من تمكنھا التى المادیة

 العاملة الطبقة طاقات إھدار ،الدراسة موضوع الحقبة فى النقابیة الحركة تاریخ بھا حفل التى الظواھر تلك على ترتب وقد
 لتقضى النقابى العمل قیادة على للسیطرة الوطنیة للبورجوازیة المتكررة المحاوالت وجاءت. حركتھا وإجھاض المصریة

 العاملة للطبقة األساسیة المطالب تحقیق نحو النقابات حركة لتوجیھ العمالیة القیادیة العناصر لدى أمل من تبقى ما على
 یحركھا كان التى السلطات لنقمة ھاتوعرض ،الحزبى الصراع خضم إلى النقابات المحاوالت تلك جرت فقد ،المصریة
  .المصریة الوطنیة الحركة فى إیجابیا مؤثر عامل إلى ىالعمال النضال یتحول ال حتى ،ستار وراء من اإلنجلیز

  


