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 الملخص
 

شهدت مصر خالل األعوام الثالثة الماضٌة العدٌد من اإلضرابات لمد 
والمظاهرات العمالٌة المطالبة باإلنصاف من لبل الدولة .. والتً تتمثل أغلبها فً 

وهو األمر الذي أدى إلى انخفاض  إلدارات والفساد اإلدارياالحتجاج ضد تعسف ا
% خالل الثالث سنوات الماضٌة وتؤتً هذه 03اإلنتاج فً المصانع بنسبة 

االحتجاجات العمالٌة كتعبٌر صرٌح عن عمك األزمة االلتصادٌة واالجتماعٌة 
ها افرت مع بعضضوالسٌاسٌة التً تعٌشها البالد. وكنتٌجة لجملة من العوامل ت

العاملٌن لالحتجاج على ظروف عملهم الصعبة. ومن من كبٌرة  االبعض لتدفع أعداد
حٌث مصر هذه العوامل تراجع ظروف وشروط العمل لغالبٌة العاملٌن فً 

االنخفاض الملموس فً معدالت األجور والحد األدنى لها، وعدم تمتع لطاعات 
 لمصرٌةٌها تشرٌعات العمل اواسعة منهم بالحموق العمالٌة األساسٌة التً نصت عل

وتشمل ساعات العمل الٌومً واإلجازات السنوٌة والمرضٌة والرسمٌة وتوفر وسابل 
الصحة والسالمة المهنٌة واالستفادة من التؤمٌنات االجتماعٌة التً توفرها المإسسة 
العامة للضمان االجتماعً وغٌاب التؤمٌنات الصحٌة وغٌرها من شروط العمل 

من حك التنظٌم مصر إلى جانب حرمان غالبٌة العاملٌن بؤجر فً  الالبك. هذا
النمابً، إما بسبب التشرٌعات العمالٌة التً تحرم لطاعات واسعة منهم من حك 
 ،التنظٌم النمابً ألسباب مرتبطة بنظام التصنٌف المهنً الصادر عن وزٌر العمل

سبب ضعف غالبٌة والذي حدد المهن المسموح لها االنتساب لنمابات، ، وإما ب
، وعدم نفسهاوتمولعها على ذاتها لتعٌد إنتاج المٌادات المصرٌة النمابات العمالٌة 

 .العمال فى مصر اكتراثها بالمشكالت الحمٌمٌة التً ٌعانً منها 
 

 والع المجتمع  -الكلمات المفتاحٌة :االحتجاجات  
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Abstract 

First: the subject and the problem of research 
Egypt has witnessed in the past three years, many labor strikes 

and demonstrations seeking fairness by the state. Most of which are 

represented in protest against the arbitrariness of departments and 

administrative corruption which led to a decline in production in 

factories by 30% during the past three years and these labor protests 

come as an explicit expression of the depth of the economic and the 

social and political and political crisis which the country leads. And as 

a result of a number of factors that have combined with each other to 

push large numbers of workers to protest against their difficult 

working conditions. Among these factors the decline in the conditions 

and terms of employment for the majority of workers in Egypt, where 

significant reduction in wage rates and the Minimum of them, and 

large segments of them have not enjoyed the basic labor rights 

stipulated by Egyptian labor legislation and that include daily working 

hours and annual and sick, leave official and provide means of 

vocational health and safety and to take advantage of social insurance 

provided by the Public Institution for Social Security and the absence 

of health insurance and other conditions of decent work. Beside 

depriving the majority of wage earners in Egypt of the Right of Union 

Organization, either because of labor legislations that deprive large 

segments of them from the right of union organization  for reasons 

related to system of vocational classification issued by the Minister of 

Labor, which set professions that are allowed to join the unions, or 

either because of the weakness of the majority of Egyptian labor 

unions and confining themselves to reproduce the same leaders, and 

not interesting in the real problems that the workers in Egypt suffer 

from. 
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 مقدمة :
مع تعاظم عوامل الظلم والمهر داخل المجتمع المصرى، أصبحت البنٌة 

مصرى ظل صامتا لفترات االجتماعٌة معبؤة بكل عوامل االنفجار، إال أن الشعب ال
ٌناٌر لٌحمل معه ثورة مصر ، تلن الثورة الفرٌدة فى التارٌخ  52طوٌلة،وجاء ٌوم 

البشرى ، ثورة انطلمت من العالم االفتراضى وأهم مكوناته شبكة االنترنت، 
وانطلمت كالسهم إلى المجتمع الوالعى ، وعبرت مٌدان التحرٌر وتجاوزته إلى كل 

 المحافظات المصرٌة.
التارٌخ العلمى للحركات االحتماعٌة لم ٌتؤسس بمعزل عن الصراعات و

الدابرة فى المجتمعات االنسانٌة وال ٌمكنه اطاللا ان ٌكون منفصال عنها مادامت هذة 
الحركات تدل فى األصل على الصراع الذى ٌعنى كل تعارض بٌن األفراد 

د الحركة االجتماعٌة فى والجماعات من حٌث المٌم والمصالح فالصراع ٌعد من أبعا
 شكلها االحتجاجى المابم أصال على الرفض ونشد التغٌٌر.

من هنا نرصد تصاعد الحركات االحتجاجٌة للعمال فى مصر بشكل ملفت 
وغٌر مسبوق وتؤتى هذه االحتجاجات كتعبٌر صرٌح عن عمك االزمة االلتصادٌة 

تدنى األوضاع المعٌشٌة وشٌوع واالجتماعٌة والسٌاسٌة التى تعٌشها البالد . وتفالم  
الفساد وإهمال الدولة لتمدٌم الخدمات االجتماعٌة ساهم فى زٌادة االحتجاجات 
التضامنٌة واالضرابات العمالٌة ، وهو ماٌعنى أن جموع السكان لد خرجت عن 
طوق الصمت ، ذلن الذى ساهم فى وجود حالة وعى جمعى ، أو لل ساهم فى سٌادة 

ة امتدت من المصالح الحكومٌة والخاصة ولطاع األعمال عدوى احتجاجٌة عام
وأد كل  ٌشمل وفك الخطاب االٌدٌلوجى لها .فتنوع الحركات االحتجاجٌة فى مصر

 (052-053،ص5332) زهران، محاوالت الفساد واالستبثار بالسلطة والمهر
 5305كشف تمرٌر للمجلس المومً لحموق اإلنسان أن الفترة من ٌولٌو و
احتجاجات عمالٌة للمطالبة باألجر العادل  9034شهدت  5300ٌونٌو  53وحتى 

واالستمرار فً العمل وعاللات وتشرٌعات عمل متوازنة. وأكد التمرٌر أن وضع 
 5300العمل الدولً لعام  مإتمرمصر على لابمة المالحظات الدولٌة فً 

نملة نوعٌة فى الحركة االحتجاجٌة  5303ماٌو 0ولد َمثل ٌوم عٌد العمال 
منظمة فى  23حٌث نجحت  5330التى ٌشهدها المجتمع المصرى بكثافة منذ عام 

 0533ى لألجور ٌبلغ تنظٌم مظاهرة امام مجلس الوزراء المصرى ،مطالبة بحد ادن

جنٌه شهرٌا وٌمكن تحدٌد بعدٌن لهذه النملة النوعٌة،البعد االول خاص بكثافة 
المشاركة الشبابٌة ، وٌتعلك البعد الثانى فى االعداد المسبك للمظاهرة بهدف الحشد 

فى العدٌد  والتعببة حٌث ٌتم توزٌع ولصك الملصمات التى دعت العامة لالستعداد لها
جنٌه حد ادنى لألجور  0533مثل عربات المترو والتى كتب علٌها " من االماكن

 ماٌو" و )صوت العمال طالع طالع(. 5شارن فى ولفة 
فالبناااء االجتماااعى للمجتمااع المصاارى ٌشااهد بنٌااة دٌنامٌااة تتحاادد فااى ضااوء 

http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=252&ifr=1&kwn=%u0645%u0624%u062A%u0645%u0631&exp=534899
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العاللة بٌن الخاضع والمسٌطر وفى ظل سٌادة ثمافة فرعٌة احتجاجٌة تناشاد ضارورة 

السلطة المابماة،هى التاى تجعلناا بصادد تشارٌح الوالاع االجتمااعى الاذى الخروج على 
افرز تلن الثمافة حتى نمٌط اللثام عن العوامل والمتغٌرات التاى جعلات العماال ٌعٌادوا 

نحن أماام ثمافاة اجتماعٌاة تجاوزٌاة فاإنتاج لوتهم بعٌداً عن مإسسات الدولة الرسامٌة .
للمماومااة تسااعى إلااى هاادم كاال ماااهو لااابم  عمالنٌااة جساادتها االوضاااع المابمااة كااؤداة

لتكرٌس أخر جدٌد فاالحتجاج ظاهرة اجتماعٌة تنفعال ماع كال مااهو لاابم فاى الوجاود 
االجتماعى ومن ثم تعبر عن وعى جمعى حمٌمى بما حااق بهام مان ظلام وعادم اشاباع 
احتٌاجاتهم وتهمٌشهم على مختلف الصعد. ووفمااً الحصااءات مركاز االرض لحماوق 

تنوعااات بتناااوع  5332نجاااد ان االحتجاجاااات فاااى النصاااف األول مااان عاااام  االنساااان
المضاٌا التى خرجات مان اجلهاا جماوع العماال والمتظااهرٌن اذ حظاى التجمهار نحاو 

% أماااا االضاااراب فكاااان نصاااٌبه حاااوالى 5025% وجااااء االعتصاااام ٌساااجل 2522

 (1)محافظة . 50% شملت 5020

 94جااااً مااان جملاااة احتجا 02بلغااات احتجاجاااات العماااال  5330وفاااى عاااام 
% ماان 0229% سااجل فٌهااا لطاااع االعمااال 9020احتجاااج شااهدته مصاار أى نساابة 

سٌاساات ل% وذلان نتٌجاة ل0022حجم االحتجاجات ٌؤتى بعده المطاع الحكومى بنسبة 
التى حالت بؤوضاعهم وتسببت اما فى تدنى مستوى معٌشتهم أو تسارٌحهم مان العمال 

( احتجااج للعماال والماوظفٌن 029)5332أو عدم حصولهم على حمولهم وشاهد عاام 
 ( احتجاج.094من جملة )
اذا مااا عاادنا الااى االرلااام االحتجاجٌااة حسااب تمرٌاار مركااز األرض فانهااا و 

بحاجة الى التدارس الموضوعً الاذي ٌتعامال معهاا كحمٌماة والعاة ال مان خاالل دفان 
تجاجاا اح 052ٌنااٌر الاى 52الرإوس فً الرمال، بعد ان وصال مجملهاا  اباان ثاورة 

احتجاجااا بنساابة  009% منهااا وفااً المطاااع الخاااص 9220فااً المطاااع العااام بنساابة 
% اي ان حالااة التااذمر تكاااد تكااون متساااوٌة بٌنهمااا مااع زٌااادة ملحوظااة وتثٌاار 9229

التساااإل فٌمااا ٌتعلااك بالجهااات الرساامٌة، امااا ماان حٌااث طبٌعتهااا فكااان ماان نفااذ منهااا 
احتجاجٌاااا ومااان هاااددوا باااذلن فعاااال  222% بوالاااع 9025االضاااراب واالعتصاااام 

تهدٌد، فً حٌن تطورت على نحو ملموس حاالت العمال الاذٌن  030% بوالع 0920
عمدوا الى اٌذاء النفس او االنتحار او مان حااولوا ذلان لتبلاغ خماس عشارة حادثاة اي 

 .%وهااااااااااااااذاماٌفترض التولااااااااااااااف عنااااااااااااااده مطااااااااااااااوال525مااااااااااااااا نساااااااااااااابته
ة االجاور ٌلٌهاا توساٌع لاعادة % لزٌااد93.9لما كانت مطالاب المحتجاٌن تتاوزع باٌن 

المناااافع مااان عاااالوات وتحساااٌن لشاااروط العمااال والشااامول بالتاااؤمٌن الصاااحً بنسااابة 
% وتثبٌت العمل لعمال الٌومٌة بنسابة 0020% وعلى االنظمة والموانٌن بنسبة 5322
%، فان االكتفاء بالتعامل مع هاذه الظاواهر المملماة عان طرٌاك ادارة الظهار لهاا 429

علاااوا مااا ٌرٌااادون ولاان ٌجااادوا تجاوبااا"، ٌعناااً ان مجاارد صااام  ذان وفااك ممولااة "لٌف
المسإولٌن عان ساماع االصاوات االحتجاجٌاة ساواء كاانوا ٌمثلاون جهاات حكومٌاة ام 
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خاصة، انما ٌعمك من الهوة التً تازداد اتسااعا باٌن ٌاوم و خار لتشاكل صاراعا دابماا 
لمطاعاات العمالٌاة بٌن فبات المجتمع عوضا عان التوافاك الاذي ٌاإمن االساتمرار فاً ا

 . ! واالنتاجٌة
 وإشكاليته: وأهميتة أوالً: موضوع البحث

 موضوع البحث-1
ى الرامى الاى ٌشٌر بلومر الى أن الحركة االحتجاجٌة هى ذلن الجهد الجماع

االجتماعٌاااة المساااتمرة فاااى مجتماااع (Tilly , 1973,P4) ت تغٌٌااار طاااابع العاللاااا
ارٌع جماعٌاة تساتهدف إلاماة نظاام جدٌاد معٌنفالحركات االحتجاجٌة هى فى نظره مش

للحٌاة، وتستند الى احسااس بعادم الرضاا عان الانمط الساابد، والرغباة فاى الاماة نساك 
جدٌد والشرط المإسس ألٌاة حركاة احتجاجٌاة ٌظال مرتبطاا بفعال التغٌٌار المساتمر " 
كتحااااول فااااى الزمااااان ٌلحااااك بطرٌمااااة ال تكااااون عااااابرة بنٌااااة وصااااٌرورة النظااااام 

رفاااة ماٌعااادل او ٌحاااول مجااارى تارٌخهاااا"، والحركاااة االحتجاجٌاااة ال االجتماعى،لمع
تكتساب شارعٌة الوجاود إال اذا جعلات التغٌٌار شارطا وجودٌاا لهاا، وإال سامطت عنهااا 

  .عناصر المعنى
و لمااد شااهدت مصاار خااالل األعااوام الثالثااة الماضااٌة العدٌااد ماان اإلضاارابات 

لاة .. والتاً تتمثال أغلبهاا فاً والمظاهرات العمالٌة المطالباة باإلنصااف مان لبال الدو
االحتجاج ضد تعسف اإلدارات والفسااد اإلداري وهاو األمار الاذي أدى إلاى انخفااض 

% خاااالل الاااثالث سااانوات الماضاااٌة وتاااؤتً هاااذه 03اإلنتااااج فاااً المصاااانع بنسااابة 
االحتجاجااات العمالٌااة كتعبٌاار صاارٌح عاان عمااك األزمااة االلتصااادٌة واالجتماعٌااة 

الاابالد. وكنتٌجااة لجملااة ماان العواماال تضااافرت مااع بعضااها والسٌاسااٌة التااً تعٌشااها 
البعض لتدفع أعدادا كبٌرة من العاملٌن لالحتجاج على ظروف عملهام الصاعبة. ومان 
هاااذه العوامااال تراجاااع ظاااروف وشاااروط العمااال لغالبٌاااة العااااملٌن فاااً مصااار حٌاااث 
االنخفاااض الملمااوس فااً معاادالت األجااور والحااد األدنااى لها،وعاادم تمتااع لطاعااات 

عة منهم بالحموق العمالٌة األساسٌة التاً نصات علٌهاا تشارٌعات العمال المصارٌة واس
وتشمل ساعات العمل الٌومً واإلجازات السنوٌة والمرضٌة والرسمٌة وتوفر وساابل 
الصحة والسالمة المهنٌة واالستفادة من التؤمٌناات االجتماعٌاة التاً توفرهاا المإسساة 

العماال  مٌنااات الصااحٌة وغٌرهااا ماان شااروطالعامااة للضاامان االجتماااعً وغٌاااب التؤ
الالبااك. هااذا إلااى جانااب حرمااان غالبٌااة العاااملٌن بااؤجر فااً مصاار ماان حااك التنظااٌم 
النمااابً، إمااا بساابب التشاارٌعات العمالٌااة التااً تحاارم لطاعااات واسااعة ماانهم ماان حااك 
التنظٌم النماابً ألساباب مرتبطاة بنظاام التصانٌف المهناً الصاادر عان وزٌار العمال، 

المهن المسموح لها االنتساب لنمابات، وإما بسابب ضاعف غالبٌاة النماباات  والذي حدد
العمالٌااة المصاارٌة وتمولعهااا علااى ذاتهااا لتعٌااد إنتاااج المٌااادات نفسااها، وعاادم اكتراثهااا 

 بالمشكالت الحمٌمٌة التً ٌعانً منها العمال فى مصر .
ذ زماام وترافك ذلن مع زٌادة وعً لطاعات واسعة من العاملٌن بؤهمٌة اتخاا
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المبااادرة للاادفاع عاان حمااولهم دون األخااذ بعااٌن االعتبااار المٌااود المانونٌااة التااً تحظاار 
تشكٌل نمابات وتحظر التجمع دون إذن مسبك من وزارة الداخلٌة أو الجهات الرسامٌة 
ذات العاللة، أو انتظار مساعدة من أٌة جهة أخرى سواء كانات الحكوماة أو النماباات 

صااحاب العماال أو المساابولٌن الحكااومٌٌن. األماار الااذي ٌشااٌر العمالٌااة أو اسااتجداء أ
بوضوح إلى أن هذه المٌود المانونٌة لم تعد تتالءم وطبٌعاة التحاوالت والتغٌارات التاً 

 ٌعٌشها المجتمع المصرى .
وتعززت ثمة العاملٌن بؤنفسهم وبمدرتهم على تغٌٌر والعهم الصعب والباابس 

 52لجذرٌاة التاً حادثت فاً مصار بعاد ثاورة خالل األشاهر األخٌارة بعاد التحاوالت ا
ٌنااااٌر والحاااران االجتمااااعً والسٌاساااً غٌااار المسااابوق فاااً المنطماااة باتجااااه تحمٌاااك 

 إصالحات سٌاسٌة واجتماعٌة .
حٌااااث أن ثمافااااة االحتجاااااج كساااالون اجتماااااعى ضااااد عناصاااار واالسااااتبعاد 

حااجز واالستغالل من لبل السالطة السٌاساٌة فاى االزماة الراهناة جعال العامال ٌكسار 
 الخوف وٌعى بمٌمته كإنسان له حموق وكرامة .

إلااى  5303 كمااا ٌعكااس العاادد الكبٌاار لالحتجاجااات العمالٌااة فااً العااام  ماان
، تنامٌا واضحا فً االحتجاجات العمالٌة وظهورهاا كثمافاة اجتماعٌاة، عززهاا 5300

إحساااس الطبمااة العاملااة بحجاام الظلاام الااذي تتعاارض لااه، إلااى جانااب إحساسااها بالماادرة 
 على التغٌٌر.

 . كماااا ان هناااان عوامااال ومتغٌااارات عااادة تحااادد نطااااق تاااؤثٌر االحتجاجاااات
مثال طبٌعاة المضااٌا محال  تبرز عوامل أخارى    فباإلضافة إلى طبٌعة النظام السٌاسً، 

وكاذلن    أو بالنسابة لصاانع المارار،   سواء بالنسابة للمحتجاٌن    ومدى أهمٌتها،   التظاهر،
ومااادى    ومساااتوى المشااااركة فٌهاااا،   االعتصاااامات وطبٌعتهاااا،و    تولٌااات المظااااهرات

مهمااا تكاان    إصاارار المتظاااهرٌن أو المعتصاامٌن علااى االسااتمرار فااً هااذا الساالون،
ومحصالة   . تجااه هاذا السالون و الدولٌاةوالموالف الخارجٌة   التكلفة المترتبة على ذلن،

 ة من االستجابة.التفاعل بٌن تلن العوامل تنتج لنا أنماطا متعددة ومختلف
ثمافٌااً بوالاع إجتمااعى  اً فٌمكن النظار إلاى ظااهرة االحتجااج بحسابانها مشاهد

معااٌن جاااء مااع خااروج مإسسااات المجتمااع الماادنى عاان صاامتها حٌااث أن المجتمااع 
المصاارى ٌعااٌ  فااى الفتاارة الراهنااة مرحلااة ماان األحباااط خاصااة مااع تنااالص فاارص 

لسٌاسااٌة االلتصااادٌة واالجتماعٌااة إشاباع االحتٌاجااات االساسااٌة مااع تااردى االوضاااع ا
والثمافٌااة التااى فرضااتها التحااوالت والمتغٌاارات التااى ٌشااهدها المجتمااع المصاارى فااى 

 زمن العولمة التى ساهمت فى تؤجٌج الظلم وسوء  العدالة االجتماعٌة.
تلمس طرٌمهاا إلاى الحركاة تاهكذا دلفت الطبمة العاملة إلى المارن العشارٌن و

 لحها الجماعٌة فى أجور وشروط عمل اكثر عدالً .الفاعلة دفاعاً عن مصا
فالحركات اإلجتماعٌة ال تنشاؤ مان فارا  ، وإنماا تجاد جاذورا لهاا فاً النساك 
المجتمعً الذي تنمو فٌه، وهو ما ٌتطلب بنااء ممارباات أكثار أصاالة وعمماا فاً أثنااء 
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 التحلٌل السوسٌولوجً لها.

 أهمية البحث :ثانياً :  
لحاالى مان التحادى الاذى تفرضاة المرحلاة التاى تحٌاهاا تتجلى أهمٌة البحث ا

الشااعوب العربٌااة ومنهااا مصاار فااى الولاات الااراهن . فااالوالع االجتماااعى ٌلعااب دوراً 
مهما فى مثل هذه الحركات االحتجاجٌة من حٌث االسباب واآللٌات واالثاار لاذا تمثال 

 دراستها واجباً اكادٌمٌاً واجتماعٌاً .
ى نرسام الصاورة البنابٌاة لألحتجاجاات العمالٌاة علاى استنادا إلى ذلن فإنه لك

ٌنبغاى أن ٌضام عادة عناصار  لوالعخلفٌة سٌالها اإلجتماعى والبنابى فإننا نجد تحلٌل ا
أساسااٌة ٌتمثاال العنصاار األول فااى طبٌعااة الوالااع اإلجتماااعى الااذى توجااد فااى إطاااره 

ذا الوالاع وأثارت االحتجاجات العمالٌة لبحث المتغٌرات التى لعبت دورا فى تشاكٌل ها
من خالله علاى بنااء تلان االحتجاجاات وفاعلٌتهاا والطبٌعاة األساساٌة لهاذه المتغٌارات 
ماان خااالل مماربااة تفسااٌرٌة للوالااع االجتماااعى والثمااافى وٌتمثاال العنصاار الثااانى فااى 
محاولااة فهاام  لٌااات الحركااات االحتجاجٌااة للعمااال والتفاعاال االجتماااعى مااع االحااداث 

   بااٌن الخاضااعٌن والمسااٌطرٌن .واخٌاارا رساام اسااتراتجٌة تؤسٌسااٌة  الداخلٌااة والخارجٌااة
 ) أو تمدٌم مبادرة ( لحل أزمة االحتجاجات العمالٌة الراهنة. 

 إشكالية البحث:ثالثاً: 
مع فالمرالب لتطور االوضاع اٌبدو أن نالوس الخطر ٌدق ولكن ما من س 

ت العمالٌة فى تزاٌد االجتماعٌة فى مصر ٌعرف ان الوضع أصبح حرجا فاالحتجاجا
ً مستمر وهو ما تبرهن علٌه االحصاءات االخٌرة فوفم لتمارٌر مركز الدراسات  ا

 5335االشتراكٌة الخاصة بالحركة العمالٌة فإن عدد االحتجاجات فى تزاٌد منذ 

 5339فى عام  239و5332احتجاج فى عام  220حٌث بلغ عدد االحتجاجات 

حٌن كان عددها ال ٌتجاوز المابة احتجاج فى  5334احتجاج حتى سبتمبر  299و
واستمر هذا االرتفاع فى عدد االحتجاجات خالل عام  5330-5335خالل العامٌن 

احتجاج خالل ربع االول من العام ووفك لمإسسة  092حٌث بلغ عددها  5303
ونهاٌة ابرٌل  5300األرض لحموق االنسان شهدت مصر فى الفترة مابٌن ماٌو 

ً  0023 ماٌمرب من 5305 غٌر متوازن تحممت مكاسب  احتجاجاً. وهذا ٌعكس وضعا
سٌاسٌة نسبٌة ولم تتحمك فٌه اى مكاسب إجتماعٌة بل ان هنان خسابر لمكتسبات 
إلتصادٌة واجتماعٌة حممها العمال مسبماً . ففى الولت الذى استعد فٌه العمال لتنظٌم 

وعة لم ٌعٌرهم أحد أنفسهم والتفاوض مع المسإولٌن فى ماٌخص حمولهم المشر
ً فالمجتمع المصرى ممبل على أزمات أعمك فى هذا المجال ٌمكن أن تإدى  إنتباها
إلى تهدٌد األمن المومى واالجتماعى واالنسانى بسبب اتساع دابرة المشاركٌن فى 
االحتجاجات . كما انه مإشر خطٌر ٌهدد االستثمار المحلى وٌمطع الطرٌك امام 

الجدٌدة .فى مرحلة دلٌمة من تارٌخ مصر تحاول فٌها الولوف االستثمارات االجنبٌة 
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على ألدامها فى ظل ماتواجه من مشكالت كبٌرة تعرلل نموها.ففى حالة استمرار 
غلك المصانع بسبب المطالب الفبوٌة وغٌاب االمن مثل والعة مصنع فرج عامر فى 

دد كبٌر جدا من ستكون الخسابر االلتصادٌة بالمالٌٌن وسوف ٌسرح ع 5300فبراٌر 
العمالة مع ضرورة الحفاظ على االستثمارات المابمة فى مصر خاصة بعد خروج 

ومن هذا المنطلق تتبلور  ملٌار جنٌه. 02بـــٌمدر  5305و 5300عدد كبٌر منها فى 
 :ى تساؤل رئيسى وهوإشكالية البحث ف

ل ٌناٌر أن تجع 52كٌف تستطٌع الحركات العمالٌة االحتجاجٌة بعد ثورة 
التغٌٌر شرطا وجودٌاً تكتسب عبره شرعٌة وجودها من خالل اعادة الثمة بٌن العامل 
والنمابات؟  وهل ٌمكن تحوٌل االحتجاجات العمالٌة إلً مشارٌع جماعٌة تستهدف 
إلامة نظام جدٌد ٌتؤسس علً لاعدة تحسٌن نوعٌة الحٌاة وجودتها من خالل التفاوض 

 والحوار.

 :أهداف البحث  رابعاً: ً
 تحلٌل وتشرٌح االسباب  والمتغٌرات المرتبطة باالحتجاجات العمالٌة . -0
 رصد مالمح االحتجاجات العمالٌة و لٌاتها. -5
 التعرف على االثار المترتبة على االحتجاجات العمالٌة. -0
أو تمدٌم مبادرة ( لحل أزمة االحتجاجات العمالٌة رسم استراتجٌة تؤسٌسٌة ) -9

 الراهنة.

 ً  تساؤالت البحث : : ًخامسا
ماهى المتغٌرات االجتماعٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة التى أدت إلى أزمة  -0

 االحتجاجات العمالٌة ؟
 ماهى مالمح االحتجاجات العمالٌة و لٌاتها ومظاهرها ؟ -5
كٌف ٌمكن الخروج باستراتجٌة تؤسٌسٌة ) أو تمدٌم مبادرة ( لحل أزمة  -0

 هنة؟االحتجاجات العمالٌة الرا

 مفاهيم البحث :سادساً :

 protests االحتجاج -1

ٌعد مفهوم االحتجاج من المفاهٌم المثٌرة للجدل وعدم األتفاق خاصة       
فى التبصر بطبٌعة ماٌرتبط بها من أفكار التغٌٌر والتحوالت المجتمعٌة، وفى رصد 

فعلى سبٌل المثال أهدافها وغاٌاتها، وهو ماٌنعكس على طبٌعة المفاهٌم المرتبطة بها. 
هنان من ٌربطها باألفعال االجتماعٌة التى تتخذ فكرة محورٌة وتسعى إلى تغٌٌرها 
لٌس بالعنف ولكن من خالل المساومة والضغط والمماومة وهو ماٌجعل التغٌٌر لدٌها 

 .لٌس كلٌاً، وأنما هو فمط تغٌٌر جزبى 
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)Kriesberg.(ed), , 1981,P58 (  

ستٌاء التى تولده السٌاسات العامة للدولة . وعدم نتٌجة لحالة السخط واال
الرضا الشخصى والفبوى ، فإن التوازن الشعبى ٌغٌر من نفسه لٌعبر عن الصراع 
بٌن مكونات النسٌج االجتماعى فهى تعطى لذاتها الشرعٌة فى التعبٌر عن وعٌها بما 

من أهم حولها.وهنان من ٌخلط بٌن االحتجاجات و لٌات أو صور التعبٌرعنها و
 اشكال ومظاهر االحتجاج والتى تختلط على العامة :

لتندٌد بشا ما او المطالبة به فى ولت واحد لتجمع سلمى حاشد : المظاهرات وهى  -أ
مع حمل الشعارات والالفتات والسٌر بالتجمهر فى الطرلات العامة او داخل مكان 

 العمل.
لمطالبة بحك من لمل الخاص والعأالتولف عن العمل الحكومى : االضراب وهو  -ب

الحموق وٌكون فى زمن واحد وفى ٌوم واحد اللحاق الخسابر وال ٌتم الرجوع للعمل 
 .إال بتلبٌة المطالب وهو ألصى انواع االحتجاج السلمى 

)Giddens A.and Held D. (eds), , 1982 p.142) 

االضراب هو "امتناع جماعى مإلت عن العمل الواجب على العمال و
تضى العمود المبرمة مع رب العمل أو إلتزاماتهم اتجاه والذى ٌحدث نتٌجة لوجود بمم

.)إبراهٌم محمود خالفات بٌن الطرفٌن وبنٌة الرجوع إلى العمل بعد حسم الخالفات 
 (29، ص 5335،

أن تعرٌف الحركة االحتجاجٌة ٌثٌر الكثٌر من االختالفات ، تبعا لتعدد 
والمنهجٌة ، إال أن االختالف ال ٌبدو محتدما حول  المماربات والمنطلمات النظرٌة

 له. تحدٌد مالمحة، بالرغم من الجدل الذي أثٌر حول تحدٌد مفهوم موحد وواضح
فؤغلب التعارٌف تإكد أن األمر متصل بجهود جماعٌة ممصودة ألفراد ذوي أهداف 

بوجود  محددة ٌسعون إلً تحمٌمها بمماربة جماعٌة محددة ، وأن األمر ٌتصل أٌضا
معاٌٌر ممبولة اجتماعٌا ومن الممكن أن ٌتحمك فً صددها نوع من اإلجماع فً شكل 
تضامن وتؤٌٌد مطلك أو تعاطف نسبً . كما ٌتسم االحتجاج  فً غالبٌته باإلدارة 
الواعٌة لألعضاء علً اعتبار أن التغٌٌر ٌفترض بداهة درجة معٌنة من الوعً 

إلً وجود حد أدنً من التنظٌم كخصٌصة  بالحاجات والمطالب ، هذا باإلضافة
 ممٌزة للحركة االحتجاجٌة.

وٌعتبر االحتجاج حركة دفاعٌة ضد التسلط والسٌطرة وهو ما ٌإدى إلى 
ً او المماومة حٌن االتكٌف واالستسالم حٌن  -التمرد  خر ومن  لٌات االحتجاج) ا

 االضراب ( . -االعتصام  -المماومة 
لم االجتماع هو الجهد الجماعى الرامى إلى تغٌٌر واالحتجاج وفماً الدبٌات ع

طابع العاللات االجتماعٌة المستمرة فى مجتمع معٌن ، فالحركة االجتماعٌة تتمثل فى 
مشروعات وجهود جماعٌة تستهدف إلامة نظام جدٌد للحٌاة وتستند إلى احساس بعدم 

ن العناصر الرضا عن النمط السابد والرغبة فى إلامة نسك جدٌد، على أن تضم
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 األساسٌة لبمابها ونجاحها المتمثلة فى االستمرار،التنظٌم، الوعى والتغٌٌر.

ل ان الحركة االجتماعٌة هى بمثابة "فعل جماعى رٌإكد فرانسوا شاو 
لالحتجاج بهدف الرار تغٌٌرات فى البٌبة االجتماعٌة أو السٌاسٌة"، فاألمر ٌتعلك 

س بهدف التغٌٌر أو مماومة التغٌٌر فى بــــ" جهود منظمة ٌبذلها عدد من النا
 المجتمع". 
االحتجاج هو من وسابل التعبٌر وإبداء الراى االربعة المتمثلة فى وسابل  

فردٌة ووسابل جماعٌة ووسابل شفاهٌة واخرى مكتوبة ، وهى وسابل تتداخل بحٌث 
وباً بهذه ٌتم التعبٌر الشفهى او التصوٌرى ، ذلن باالضافة إلى أن االحتجاج ٌتم مصح

ة فى الشارع العام بشكل ولفة او اعتصام او مسٌرة او تجمع خطابى  ٌالوسابل التعبٌر
 على مرأى ومسمع ممن حضره .

االحتجاج هو ثمافة التعبٌر عن الحموق فهو مجموعة االعمال المناهضة 
ألى سلطة تنتزع من ذوى الحموق حمولهم سواء كان ذلن الخطؤ متعمدا من لبل هذه 

حموق المشروعة وعلى الرغم بالة أو ال وتهدف هذه االحتجاجات إلى المطالبة السلط
من أن هذه االحتجاجات مشروعة كمشروعٌة الحموق بعٌنها إلى أنها تكاد تنعدم فى 

 ظل االنظمة الدٌكتاتورٌة والممعٌة .
عبرت المراحل التى مرت بها الحركة االحتجاجٌة المصرٌة عما ٌمكن ان و

حتجاج االصالحى وهو عبارة عن موجات متتالٌة ومتطورة من ٌطلك علٌه اال
االحتجاجات المختلفة وتتمثل هذه الطبٌعة فى تغٌٌر أو إصالح جانب معٌن من 

ً لرإٌة االفراد المشاركٌن فى االحتجاج، بخالف االحتجاج و جوانب المجتمع وفما
النظام  اإلصالحى ، ٌوجد االحتجاج الثورى ، والذى ٌهدف إلى إعادة بناء

اإلجتماعى والسٌاسى برمته ، وٌتحدى األسس والمعاٌٌر الموجودة ، وٌفترض خطة 
جدٌدة للمٌم والمعاٌٌر االجتماعٌة والسٌاسٌة ، ولد ٌبدأ االحتجاج الثورى من خالل 
االحتجاج اإلصالحى بطرٌك الصدفة وتوجٌه الظروف الوالعٌة التى أحاطت بحركة 

 ( 93ص 5303 )رجب ، االحتجاج
أن تعرٌف الحركة االحتجاجٌة ٌثٌر الكثٌر من االختالفات ، تبعا لتعدد  

المماربات والمنطلمات النظرٌة والمنهجٌة ، إال أن االختالف ال ٌبدو محتدما حول 
تحدٌد خصابصها المحتملة ، بالرغم من مجمل النما  الذي أثٌر حول نحت مفهوم 

رٌف تإكد أن األمر متصل بجهود موحد وواضح للحركة االحتجاجٌة . فؤغلب التعا
جماعٌة ممصودة ألفراد ذوي أهداف محددة ٌسعون إلً تحمٌمها بمماربة جماعٌة ، 
وأن األمر ٌتصل أٌضا بوجود معاٌٌر ممبولة اجتماعٌا ومن الممكن أن ٌتحمك فً 
صددها نوع من اإلجماع فً شكل تضامن وتؤٌٌد مطلك أو تعاطف نسبً . كما تتمٌز 

حتجاجٌة فً غالبٌتها باإلدارة الواعٌة لألعضاء علً اعتبار أن التغٌٌر الحركات اال
ٌفترض بداهة درجة معٌنة من الوعً بالحاجات والمطالب ، هذا باإلضافة إلً 

 وجود حد أدنً من التنظٌم كخصٌصة ممٌزة للحركة االحتجاجٌة.
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 المفهوم االجرائى لالحتجاج 
اعتراضا على أوضاع غٌر طرٌمة للتعبٌر عن رأى عمال المصانع  هو

...إلخ. ،الفساد االدارىمرغوب فٌها من عدم توافر األجور عدم المساواة بٌن العمال.
 والمطالبة بتغٌرها.

  Laborالعمال-2

العمال هى فبة من المجتمع تبٌع لوة عملها من خالل عملٌة التبادل التى 
تنظم عاللاتها بؤصحاب تحكمها  لٌات السوق . وحتى ٌتحمك ذلن اننا نجد ان العمال 
 األعمال من خالل العاللات التعالدٌةداخل المجتمع الصناعى.

 Social realityالواقع االجتماعى   -3

ع" بمعنً: لابم، وكابن، ومتحمك ، وثابت أو حاصل ال محالة ورد لفظ "وال
 (2رلم  كمول هللا تعالى: )إن عذاب ربن لوالع( )الطور: االٌة

ٌرى أنصار االتجاه الوظٌفً أن الوالع االجتماعى عبارة عن مجموعة   
من األنساق المترابطة مع بعضها البعض فؤي تغٌٌر ٌحدث فً جزء ٌإثر فً الجزء 

 -الثمافى -االجتماعى -المجتمع عبارة عن منظومة من األنظمة" األسري  و اآلخر
االلتصادي...الخ، فعند حدوث خلل فً احدهما تحدث المشكالت –المانونى -السٌاسً 

 (522،ص5330عمر، .)   االجتماعٌة وٌتزعزع االستمرار االجتماعى
إلى بنابٌن  اما انصار االتجاه الرادٌكالى فٌرون الوالع االجتماعى ٌنمسم

فولى وتحتى فالوالع المادى هو الذى ٌشكل الوعً مما ٌعنً أّن الماعدة االلتصادٌة 
)من لوى اإلنتاج وعاللاته( هً أساس تشكٌل نمط اإلنتاج وتطوره، ووصف األولى 
بالبنٌة التحتٌة والثانٌة بالبنٌة الفولٌة حٌث تشمل األخٌرة النظم السٌاسٌة والتشرٌعٌة 

المعرفة واألفكار )الوعً االجتماعً( بكل ارتباطاته وتنطوي العاللة والثمافٌة و
الجدلٌة بٌن البنابٌن على عاللة تبادلٌة ولو أّن تشكٌل نمط اإلنتاج وتطوره أساساً 

 . ٌعتمد على الماعدة المادٌة التحتٌة
فتغٌٌر وسابل اإلنتاج أسرع من تغٌٌر عاللات اإلنتاج فٌحدث تنالض 

وسابل اإلنتاج والعمال فالمالكٌن ٌرٌدون المحافظة على  مصلحً بٌن مالكً
العاللات المابمة واستمرارها فً حٌن ٌرٌد العاملون التغٌٌر وهنا تظهر التمسٌمات 
الطبمٌة التً خلمتها عاللة كل من الطبمتٌن بعملٌة اإلنتاج فٌنمسم المجتمع إلى طبمة 

وجود جماعات هامشٌة لٌس مالكة وأخرى غٌر مالكة تعمل بؤجر وٌعترف ماركس ب
لهم دور فً العملٌة التارٌخٌة ووصفهم بالفالحٌن والحرفٌٌن إال أنّه عاد واستثنى أنه  

 ٌمكن استمطاب غالبٌه أمثال هإالء إلى إحدى الطبمتٌن األساسٌتٌن.
وٌرى البحث الحالى أن الوالع االجتماعى حصٌلة البنابٌن التحتى والفولى 

ادات البنابٌن تشكل الوالع االجتماعى فى عاللة تفاعلٌة متبادلة دون تلن الثنابٌة فمفر

http://www.marefa.org/index.php?title=Social_reality&action=edit&redlink=1
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 التؤثٌر و التؤثر .

 :المنطلقات النظرية والفكرية للبحث ) مقاربات نظرية(:سابعاً 

إن الحركة االجتماعٌة تفترض درجة معٌنة من التنظٌم لبلو  هدف التغٌٌر 
ومحدد، له هدف علنً  " أنها تنظٌم مهٌكل ، وهذا ماٌلح علٌه غً روشى مبرزاً 

ٌكمن فى جمع بعض األفراد للدفاع عن لضاٌا محددة" وهذا ماٌمود الى االعتراف 
مرة أخرى بحساسٌة عنصر المضٌة الموجبة والمولدة للحركة االجتماعٌة؛ فكل 
حركة تعمل من أجل لضٌة معٌنة، وتحتج اساسا من أجلها. ومنه ٌمكن األنتهاء الى 

ال تكتسب مبناها ومعناها بعٌدا عن الحد األدنى من التنظٌم أن الحركة االجتماعٌة 
ووضوح األهداف وشرط المضٌة، ولبال وجود جماعة تإطرها لٌم ومعاٌٌر تتحمك 

 حولها درجة من األجماع.
وٌمكن عرض بعض المموالت النظرٌة التى ستشكل مماربة نظرٌة لفهم 

 وتفسٌرالحركات االحتجاجٌة:
ونز( ثمة عالقة بين مفهوم القوة وبين مفهومات التأثير )نسق القوة عند بارس -1

 والنفوذ والضبط والمشاركة فى صنع القرار.
إن السلطة تدٌر حٌاة الجماعات من خالل الغٌاب واالستبعاد وتملن لوت 
الحٌاة وفرض االجراءات والتمنٌات السلطوٌة التى تفرض لوة األنضباط وإلصاء 

 .لٌات ووسابط الدولةالمتمردٌن وذلن وفك استخدام  
 Giddens Debates, 1992,p254) ( 

استعباد األنسان وان دور الوعى المعرفى ومسبولٌتة عن  فوكوولكن ٌفند 
الموة هى هٌمنة عنصر على أخر أو جماعة على أخرى بحٌث ٌجرى مفعولة 

 .(20،ص0449)العبادى، ، بالتدرٌج فى النسٌج االجتماعى كله.
ماركسٌة من تحول " طبمة فى ذاتها إلى طبمة لذاتها الممولة الوٌإكد ذلن 

وهو التحول الذى ٌشٌر إلى نضال الطبمة العاملة من امتالن وعٌها من خالل 
حسب نظرٌة الوعى الزابف ، فؤن الموة المسٌطرة فالنضاالت العدٌدة التى تمودها . 

الى وطبٌعى تعمل دوما على إخضاع االخرٌن لها،واعتبار ان ماهو لابم هو نظام مث
وال مفر منه،وبالتالى فؤن على الخاضعٌن أن ٌذعنوا لكل ماتم ترتٌبه، ذلن ماندعوه 
بالممارسة المفتوحة لإلكراه والتؤثٌر والوالع  أن هذا ٌتطلب مجموعة من اآللٌات 
ٌؤتى فى ممدمتها وضع وصٌاغة الموانٌن والعموبات ، وزٌادة عملٌات الرلابة التى 

دولة مثل المإسسات العمابٌة واإلعالمٌة والتشرٌعٌة والتعلٌمٌة تموم بها وسابط ال
 (02،ص5335.)محمود، ،  والشرطٌة

 Althusser Marxismمقوالت نظرية البنيوية الماركسية لوى التوسير(  -2

structuralism. 
( ماركٌوز critical  theory) درسة فرانكفورت( النظرٌة النمدٌة)م
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ون أن الحٌاة االجتماعٌة ماهى إال عملٌة تارٌخٌة لمعٌة وهابرماس وفٌلمر الذٌن ٌر
ٌستطٌع فٌها العمل النمدى ان ٌحرر المجتمع االنسانى وكل ماٌعوق تطوره وتمدمه 
من خالل نمد النظام االجتماعى والبحث عن تنالضاته االجتماعٌة  بغرض اٌجاد 

مل الخالى من بدٌل عنه تنتفى فٌه هذه التنالضات بهدف اٌجاد المجتمع المتكا
وكذلن (.  005، ص5332) كمال ، التنالض والمتسم بالتكامل واالستمرار

االستغالل والتوزٌع غٌر العادل للثروات فالماركسٌة ترى ان للطبمة العاملة دور 
 .من خالل ذلن الوعى ثورى فعال فى إنهاء أسباب استغاللهم
تضامن بٌن أهمٌة صٌاغة عاللة ال G.omvedtكما أوضحت جٌل أومفدت 

كل المستغلٌن والمضطهدٌن فى كل المجاالت االجتماعٌة بما ٌضمن وجود االبتالف 
الموى بٌنهم وبناء الجسور التى تعزز مشاركة النمابات وكل طوابف المجتمع من 

 ,Omvedt G., k, 1993,p9)أجل الضغط للحصول على إشباعاتهم االجتماعٌة

p32.)  
ة وجود تنظٌم كخصٌصة ممٌزة للحركة ومن هنا ٌمكن التؤكٌد على ضرور

 االحتجاجٌة .
التً تبلورت فً الستٌنٌات من المرن الفابت ارتكانا علً  ، نظرية تعبئة الموارد -3

فهم خاص ٌبحث فً انبناء الحركات اإلجتماعٌة و لٌات تدبٌرها وتشكلها بواسطة 
د والجماعة المنخرطة الموراد االلتصادٌة والسٌاسٌة والتواصلٌة ، التً تتوافر لألفرا

هذه الموارد . ولد ظهرت   فً الفعل االحتجاجً ، بدون إغفال المدرة علً استعمال
فً سٌاق البحث عن إطار تحلٌلً  اإلرهاصات األولً لهذه النظرٌة فً أمرٌكا

ً مع تنامً الحركات النسابٌة وحركات السود  للحركات اإلجتماعٌة ، خصوصا
(   Gamson ( وغامسون ) Oberschal ) عد أوبرشالوالمدافعٌن عن البٌبة . وٌ

( وٌعتمد أصحاب  ( من ابرز منظري هذه االتجاه M.zaid ) وتٌلً وماركاثً زالد
هذه النظرٌة أن الحركات اإلجتماعٌة هً إستجابات منطمٌة لموالف وإمكانٌات 

اعً ، طرأت حدٌثاً فً المجتمع،وعلٌه ال ٌتوجب إعتبارها مإشرات لإلختالل اإلجتم
بل هً مظهر من مظاهر الفاعلٌة اإلجتماعٌة ومكون بنٌوي من العملٌة السٌاسٌة . 
ً كبٌراً من اإلهتمام للعالبك المابمة بٌن هذه الحركات  لهذا تعٌر هذه النظرٌة جنبا
والمضاٌا السٌاسٌة المثارة فً النسك المجتمعً إلكتشاف جدوى التؤثٌر والتؤثر بٌن 

وذلن من خالل الهوٌة االجتماعٌة  Omvedt G 1993,p9)اإلحتجاجً والسٌاسً 
التى تشٌر إلى تعرٌف الذات من حٌث العضوٌة فى فبة اجتماعٌة مما ٌجعل الناس 
ٌشعرون وٌفكرون وٌتصرفون كؤعضاء فى مجموعة معٌنة فالكل ٌملن وعٌا 
متشابها ومصٌرا مشتركا وعندما تسٌس الهوٌة الجمعٌة تصبح المحرن للفعل 

الفبوى لالحتجاج وهو عادة ٌبدا بالوعى بالمظالم المشتركة، وٌحمل معه  الجمعى
ضمنٌا صراع على السلطة كسلسلة متعالبة من االحداث المسٌسة التى تحول تدرٌجٌا 
عاللات الجماعة ببٌبتها الجماعٌة حٌث تتشكل خٌارات تكتٌكة من خالل الهوٌة مثل 

 (2، ص 5305)لٌنٌن ، لبولٌست العمال واحداث الشغب والفوضى ضد ابااضرا
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ومن العرض السابك ٌتضح فشل البنٌة االجتماعٌة فى إنتاج اتفاق عام ، 
فهنان حالة من الصراع المستمر على المواعد والمصالح ،والجدل حول المثل العلٌا 
والمبادئ الفاضلة كحالة بدٌلة عن حالة االتفاق العام  هنا ٌنسج كل فاعل على منوالة 

صواب والخطؤ فى عملٌات التفاعل الٌومى فى حالة من االغتراب عن ، وٌمدر ال
مما سبب فى إنتاج  حاجاتة معاٌٌر الجماعة التى ال تحمك له اهدافه وال تشبع له

صور من العنف الفردى والجماعى ، وهنان إمكانٌة النفجار البنٌة االجتماعٌة عند 
 (002.،ص5330)زاٌد  األطراف على نحو غٌر متولع

الضات البنٌة االجتماعٌة المصرٌة عملت كعوامل لوٌة النتشار الفساد فتن
بٌن الشرابح المختلفة فى المجتمع المصرى العلٌا ، والوسطى، والدنٌا ، بدرجة لم 
ٌعرف مثٌل لها فى الفترات السابمة،فلمد ساعدت هذه البنٌة على التزاوج والمصاهرة 

المرار، ومن لدٌه مصلحة أكٌدة فى نوع بٌن المال والحكم ،بٌن من له سلطة اتخاذ 
المرار الذى ٌجرى اتخاذه من جهه وبٌن شرابح اجتماعٌة بعٌدة عن السلطة ٌتم 
تهمٌشها واستبعادها واستغاللها.فالحركات االحتجاجٌة  ترتبط بدرجة الوعً 
والتنظٌم وهً دابمة بدوام الالمساواة فً توزٌع السلطة ألّن حّل المشكالت 

ٌولد مشكالت وتنالضات جدٌدة وهكذا ٌمكن رإٌة عملٌة التغٌٌر كعملٌة  والتنالضات
أساسٌة مستمرة نتٌجة العاللات الجدلٌة بٌن أطراف الصراع وبٌن من ٌملكون 

وتبرز هنا معضلة الموابمة بٌن ظهور الصراع وبٌن طرق  السلطة والخاضعٌن لها
هوم السلطة ألّن هذه ووسابل التعبٌر عنه رغم وجود شرعٌة الموة ممثلة فً مف

الشرعٌة لامت فً ظرف فرضت ممن ٌملكون الموة وبما تتفك مع مصالحهم 
ً بتغٌر الظرف  وتنالض مصالح الخاضعٌن مما ٌجعل لبول الخاضعٌن لها مرهونا
الذي لامت فٌه ، كما ٌمكن أن تتدخل عوامل فً تشكٌل أوجه الصراع كوجود نظام 

ً لانونٌةً تإطر بدابل  شرعٌة لفعل الصراع كالمفاوضات أو اللجوء ٌتضمن طرلا
للمانون أو المظاهرات واإلضرابات ألّن عدم وجود مثل هذه الطرق والوسابل 

 الشرعٌة لد ٌإدي إلى أعمال العنف أو الثورة .
 Relativeوهذا ما اشارت إلٌه مموالت نظرٌة الحرمان النسبى 

Deprivation ى إلى التمرد االجتماعى التى هدفت إلى تفسٌر الدوافع التى تإد
فى  Ted Gurr) والسٌاسى والتى لد تصل إلى درجة الثورة ومإسس هذة النظرٌة )

(ٌشرح أن كل مجتمع لدٌه نوعٌٌن من اآللٌات التى تإثر ( Why men Rebelكتابة
فى حالة الرضا أو االحساس بالحرمان لدى الشعوب وفبات المجتمع اآللٌة االولى 

 Valueوالثانٌة هى االمكانٌات value Expectationsتطلعات:هى التولعات أو ال

Capabilities وعادة ما تمر المجتمعات بمراحل ترتفع فٌها مستوٌات التولعات .
ٌناٌر حٌث ارتفع مستوى التطلعات  52والتطلعات مثلما حدث بعد ثورة 

ان والطموحات بتحمٌك العدالة االجتماعٌة وإنهاء حالة الفساد والظلم والحرم
ووفماًلمموالت تلن النظرٌة فؤن احتماالت االحتجاج والتمرد تتزاٌد عندما تتسع الهوه 
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ان احتماالت حدوث االحتجاجات تتزاٌد  Gurrبٌن التولعات واالمكانٌات وٌرى 
عندما تكون التولعات االجتماعٌة بشؤن حٌاة أفضل  خذه فى التعاظم بٌنما تكون 

التولعات إما ثابتة وإما أخذة فى التنالص وذلن االمكانٌات المتاحة لتحمٌك تلن 
ماحدث عندما استمرت حالة التوزٌع غٌر العادل لثورة وعدم تحمٌك اى من مطالبها 

 واهدافها .
لمد تعذر تشرٌح الحركات االحتجاجٌة ، وذلن فً سٌاق الصراع 

ات األٌدٌولوجً الدابر بٌن معسكر شرلً منتصر لالشتراكٌة ، ومتمثل لهذه الحرك
كفعل تارٌخً حاسم ، ومعسكر غربً مإمن بالرأسمالٌة أفماً ومعتبر هذه الحركات 
دلٌالً علً إخفالات السلم اإلجتماعً واالستمرار السٌاسً . إال أن بالرغم من ذلن . 
فمد تواصلت المماربات والتحلٌالت التً تصر علً التحرر من ثمل اإلٌدلوجٌا فً 

ج مماربات موضوعٌة لهذه الحركات ، كؤشكال ومضامٌن الفهم والتفسٌر ، أمالً بإنتا
 اجتماعٌة تعبر عن فاعلٌة إنسانٌة لتغٌٌر الوالع والموالع والمصالح.

استناداًإلى ما كتب فى الموضوع فى فترات  سوف ٌتبع البحث ية البحث :ثامناً منهج
لوالع المنهج التحلٌلى: دراسة وتحلٌل ازمنٌة متباٌنة بآدبٌات علم االجتماع .

االجتماعى للمجتمع المصرى سٌاسٌا والتصادٌا واجتماعٌا ولانونٌاعبر مدخل 
حٌث Interpretive Approach ( (  Burton, 2000,pp301-335المماربة التفسٌرٌة

االجتماعٌة واالنسانٌة بصفة  الحركات االحتجاجٌة  استكشاف المبادئ التً تنظم
وبها تفسٌرها و ضبط نتابجها و التحكم عامة و تإدي إلى حدوثها حتى ٌمكن على ض

 بها  .
إن تراجع المدرة التفسٌرٌة لمجموعة من اإلطارات التنظٌرٌة والمفاهٌمٌة 
الكالسٌكٌة الخاصة بالحمل االجتماعى )المماربة الوالعٌة والمثالٌة..( أدى إلى 

فٌة ضرورة البحث عن مماربة جدٌدة للتنظٌر االجتماعى  تدمج مختلف الحمول المعر
 إستمراء  المعنٌة لمحاولة فهم تعمد النظام االجتماعى الراهن وتكون أكثر الترابا من

مختلف الظواهر المعمدة للوالع السوسٌوالتصادى،فال ٌمكن ألي مماربة منفردة أن 
ٌناٌر وذلن  52تستوعب التعمٌد الممٌز لتصاعد الحركات االحتجاجٌة ابان ثورة 

االحتجاجات العمالٌة ونتابجها من خالل تحلٌل لدراسة وتحلٌل أسباب تصاعد 
إلى مبادرة أو تصور ممترح ومحاولة الوصول  وتشرٌح الوالع االجتماعى المصرى.

 لحل األزمة الراهنة المتمثلة فى استمرارٌة وتصاعد االحتجاجات العمالٌة .

 تاسعاً : خطة البحث 
ً لألهداف مسٌم البحث إلى سٌتم ت ه لإلجابة على تساإالت البحث وتحمٌما

 المباحث اآلتٌة:
 



(5102مارس  -يناير ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 دعاء أحمد توفٌك  

    501 

 

 
المبحث االول :مقاربة تفسيرية لألسباب والمتغيرات المرتبطة باالحتجاجات 

 العمالية .
 االسباب -1

إن تصاعد وتٌرة االحتجاجات بوازع احدى متغٌرٌن أما االصالح السٌاسى 
سبة والدعوة الطالق الحرٌات او ضنن العٌ  والغالء وارتفاع االسعار وعدم منا

اكثر تهدٌداً ت االجور مما اعطى االحتجاجات زخما اكبر وانتشار اوسع وأصبح
 ألمن نظام الحكم والنظام االلتصادى .

ال جدال ان المجتمع المصرى عاٌ  مشكالت التصادٌة ومالٌة من نوع 
والذى بممتضاه  0440لعام  530خطٌر فبإصدار لانون لطاع األعمال العام رلم 

دعم المطاع العام مالٌا وشرعت فى تصفٌة شركاته ، بدأت عملٌات تخلت الدولة عن 
تسرٌح أعداد كبٌرة من عمال وباألخص العمالة المإلتة أو التى بعمود تجدد سنوٌا، 
ناهٌن عن االتجاه لتملٌل حموق العمال الدابمٌن وبالتحدٌد فٌما ٌتعلك باألجور 

جاوز أجره األساسى بؤكثر من المتغٌرة والتى تمثل نسبة كبٌرة من أجر العامل تت
 مرة ،فضال عن تؤخر صرف الرواتب.

وٌتضح جلٌا االرتباط بٌن الحركة االحتجاجٌة وسٌاسة الخصخصة فى 
المطالب التى ٌطرحها العمال فى احتجاجاتهم. فمد سٌطرت الموضوعات المتعلمة 
 باألجور وخفض الحوافز وصرف المنح،وكذلن األرباح على مطالب الحركة، فضال

)كاظم ، عن االحتجاج على ظروف العمل المتردٌة، وفساد اإلدارة والتنظٌم النمابى
 .(02،ص5339،

إنطالق سٌاسات التكٌف الهٌكلى والخصخصة والمعا  المبكر ، وإطالق ف
الحرٌات لرجال االعمال والمستثمرٌن كانت لها عوالب وخٌمة على العمال ، وعلى 

الغضب لدى العمال ووضعت الحركة العمالٌة  عاللات العمل ، ولكنها حررت طالة
 .(02، ص0444)إبراهٌم ،  . وجه لوجه امام صاحب العمل

ولمد ألمت مجمل هذه التحوالت فى السٌاسات االلتصادٌة بتداعٌاتها على 
البناء الطبمى ، ولمد أصبحت الفرصة مواتٌة لكل رجال األعمال وروافد الطبمة 

الحكومة من أجل المزٌد من االمتٌازات الرأسمالٌة، لتمارس ضغطا على 
والضمانات ،مستغلة تغٌر التوجهات االلتصادٌة للحكومة ، ولذلن حممت هذه 
الشرٌحة نمواً وبروزاً واضحاً داخل المجتمع المصرى ، وعلى الرغم من محدودٌة 
عناصرها ، إال أنها استؤثرت بثمار عملٌة النمو، األمر الذى أدى إلى استفحال ثملها 

 االلتصادى واالجتماعى.
وٌمكن التدلٌل على بروز دور رجال األعمال وتزاٌد حضورهم على 
الساحة السٌاسٌة بشكل الفت من خالل مإشرات أخرى عدٌدة ، منها اصطحاب 
ربٌس الدولة بعض رجال األعمال فى زٌاراته المختلفة ، وتكوٌن لجنة مشتركة بٌن 

غرفة للتجارة األمرٌكٌة ، ومجلس رباسى ممثلٌن للحكومة ورجال األعمال، ولٌام 
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امرٌكى ، وذلن كله تعبٌراً عن تشابن مصالح رجال األعمال المصرٌٌن  –مصرى 
واألجانب ، وتزاٌد نسبة رجال األعمال فى مجلس الشعب ، وفى مجلس الوزراء ، 
وٌمكن التدلٌل على تؤثٌر رجال األعمال فى صنع المرار بنماذج عدٌدة ، من 

للة إلامة المشروع النووى المصرى على أرض الضبعة ، بهدف أخطرها عر
 (59، ص5303)  مسعد ،  استثمار تلن االرض فى االغراض السٌاحٌة

واستشعار العمال تغٌرا فى دور الدولة من دولة راعٌة للعمال إلى دولة" 
بٌزنٌس" تركز على ممٌاس الربح والخسارة فى المشروعات لصالح نخبة استحوذت 

نفوذ والثروة وعدم االهتمام بالعدالة االجتماعٌة بمدر االهتمام بالدور على ال
االلتصادى للدولة مما ترتب علٌه من ارتفاع اسعار السلع والخدمات وبالتالى 

 ..(590، ص0440) عدلى  ، صفة عامةبانخفاض االجور الحمٌمٌة 
ى فمد لامت جماعات اجتماعٌة وفبوٌة مختلفة فى المجتمع المصرى لتبن

فكرة االحتجاجات بوسابلها المختلفة ، للتعبٌر عن المطالب الحٌاتٌة الملحة والمباشرة 
، التى أصبحت أكثر ضرورٌة مع السٌاسات االلتصادٌة التى تبنتها الحكومة 
المصرٌة ، ومن هنا أصبح االحتجاج أٌة كانت صورته خٌارا متاحا للتعبٌر عن 

دة االجور ، او المطالبة بتثبٌت العمالة المإلتة مطالب بدفع االجور المتؤخرة ، أو زٌا
 (.04،ص5303) رجب ،أو تحسٌن شروط العمل وغٌرها

وكان مٌدان هذه االحتجاجات محل العمل للتعبٌر عن تضرر العاملٌن من  
التعسف ، أو هدر الحموق الوالع علٌهم من رإسابهم فى العمل ، وهكذا تدحرجت 

ع هنان ومن مإسسة إلى أخرى حتى أصبحت كرة الثلج من مصنع هنا إلى مصن
   033ظاهرة عامة تستحك التولف امامها ولد ترواحت االحتجاجات العمالٌة بٌن

( ولمد تجسدت هذه 5332احتجاجا عام 220( إلى )5330احتجاج عام 
االحتجاجات فى صور مختلفة من االعتصام والتظاهر والتجمهر وصوال إلى 

دأت من المصانع خاصة مصانع الغزل والنسٌج االدراج الكلى او الجزبى وب
وواصلت تغلغلها فى كافة المطاعات االنتاجٌة والخدمٌة ، وصوال إلى لطاعى 
الصحة والتعلٌم ولم تعد بذلن لاصرة على العمال فمط وإنما امتدت لتشمل الموظفٌن 

 (032،ص5300)الشوبكى ،والمهنٌن 
لدان العالم الثالث مثل ومن خالل ماتوضحه أدبٌات االحتجاج فى بعض ب

( فى البرازٌل وحركة النمابات cut( وحركة كت )K.M.Uالفلبٌن حركة )كمو 
وحركة حموق االنسان فى االررجنتٌن والحركة KCOSSالعمالٌة فى جنوب افرٌما 

الوطنٌة الجدٌدة فى كورٌا الجنوبٌة التى أثارت تمارٌر فى أنها باتت" دولة ظل" 
الحادة التى ولدتها سٌاسات الدول فى هذه المناطك ،وتعد  تعمل كملطف لإلشكالٌات

حركة وطنٌة تتفاعل بموة مع مصالح الفبات االجتماعٌة ، وفى مواجهة المهر 
والمصر والفمر خاصة مع أفول دور الدولة وانسحابها من تمدٌم الخدمات االجتماعٌة 

ٌجٌ  بداخلها .ساهم فى خروج هذه الفبات االجتماعٌة لكى تعارض وتعبر عن ما
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وٌمكن من مشاعر نتٌجة شعورها بخٌانة " النمابات التملٌدٌة لمصالح الطبمة العاملة .

 تحدٌد اهم االسباب فٌما ٌؤتى :
% بسبب الفصل من العمل ، فمدان االحساس باألمان الوظٌفى نتٌجة 0320نسبة  -أ

ااصطلح على اإلجراءات التعسفٌة التى ٌتخذها العدٌد من أصحاب العمل فى إطار م
تسمٌته بإعادة الهٌكلة . نتٌجة الهٌكل التنظٌمً السٌا الذي ٌحكم فكرة تثبٌت العمالة 
فً مختلف المطاعات؛ لذلن كان مطلب تثبٌت العمالة المإلتة هو األبرز على 

 اإلطالق من بٌن المطالب التً تم رفعها خالل االحتجاجات فً الفترة الماضٌة.
مالٌة المطالبة بزٌادة االجور إلى صعوبة االوضاع وتشٌر االحتجاجات الع -ب

االلتصادٌة التى ٌعانى منها لطاعات واسعة من العمال فى مصر فى ظل االرتفاعات 
الكبٌرة المتواصلة فى أسعار السلع والخدمات االساسٌة والذى لم ٌواكبه ارتفاع 

السٌولة % . ومن أسباب ظهور هذه الظاهرة عدم توافر 52األجور وذلن بنسبة 
المالٌة لبعض المنشؤت وتزاٌد االنتاج الراكد لدٌها لوجود الكثٌر من المنتجات 
االجنبٌة التى تباع فى السوق المصرٌة بؤسعار تمل كثٌرا عن مثٌلتها المصرٌة مما 
ٌإثر على حركة البٌع أو تحملها ألعباء مالٌة للجهات السٌادٌة كالتؤمٌنات أو 

غٌر العادلة مما ٌإدى إلى انخفاض انتاجٌتها ومن ثم الضرابب فضال عن المنافسة 
التؤثٌر على أحوال العمال واستمرار عاللات العمل باإلضافة إلى االزمة المالٌة 
العالمٌة وأثارها السلبٌة على بعض المنشؤت مما ادى إلى بزو  الحركات 

 االحتجاجٌة .
لحموق األساسٌة من حرٌة المطالبة بتؤسٌس نمابة تعتبر الحرٌة النمابٌة إحدى ا -ج

تؤسٌس النمابات المهنٌة بدون لٌد أو تمٌٌز بٌن لطاع العام والخاص للدفاع عن 
 %.0322مصالح العمال المادٌة والمهنٌة والمعنوٌة بنسبة 

 .%920المطالبة بتحسٌن شروط السالمة الصحٌة والمهنٌة بنسبة  -د
 المتغيرات -2
 اهنة:الواقع االجتماعى ومتغيراته الر  -أ

تعرضت مصر فى مطلع ثمانٌنات المرن العشرٌن لظروف بعضها داخلى  
، وبعضها االخر خارجى، شكلت فى جملتها ضغوطاً إلتصادٌة وسٌاسٌة واجتماعٌة 
تمثلت فى تراجع معدل النمو االلتصادى وارتفاع كل من معدالت البطالة ومعدالت 

زان المدفوعات ، فضالً عن التضخم كما تزاٌد العجز التجارى ، وتدهور وضع مٌ
 تراجع االحتٌاطات الدولٌة من النمد االجنبى .

ولد بدأت مالمح ارتباط مصر بسٌاسات االصالح االلتصادى مع منتصف 
بتها فى لٌام مصر فى عملٌة الثمانٌنات وذلن حٌنما ابدت الحكومة االمرٌكٌة رغ

االصالح االلتصادى والتحول نحو االلتصاد الرأسمالى الحر وذلن باالستعانة 
ببرنامج متكامل ٌستند إلى االتجاه نحو التصادٌات السوق ، وبٌع المطاع العام عن 
طرٌك تطبٌك شامل للخصخصة  مما أدى إلى فمد العمال مكان العمل ومصدر 
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ن الذى ال ٌتهدده األمن الوظٌفى مثلما هو حال العمل فى المطاع الرزق الدابم المؤمو
الخاص وكذلن الدعم الذى تمدمه الدولة للعمال من خالل سلعه المدعومة مثبتة 
االسعار .مما أدى إلى تدهور االوضاع االجتماعٌة وااللتصادٌة للطبمة العاملة بشكل 

تعانى من مصاعب الغالء، الفت للنظر وفى ضوء هذه االوضاع بدأت تلن الطبمة 
والبطالة)حٌث فمدان فرص العمل وفما لنظام المعا  المبكر حٌث ٌصبح لبولهم 
بالخروج على نظام المعا  المبكر أمراً مإكدا )فالبطالة مع التعوٌض أفضل من 
البطالة دون التعوٌض ( ، وتدهور نصٌبها من الخدمات االساسٌة وبخاصة التعلٌم 

ن كثٌر من المزاٌا والحموق التى اكتسبوها )مثل الحد االدنى والعالج وحرمانهم م
لألجور،وعدم الفصل التعسفى،والتؤمٌنات االجتماعٌة ، واالجازات ، الرعاٌة 

 نمو فى الولت ذاته الذى برز فى الممابل.( 009، ص0440،  ) زكىالصحٌة....(
روة،والمدرة،والمكانة ، فى الفبات والشرابح االجتماعٌة المادرة التى تراكمت لدٌها الث

ومن ثم اعٌد رسم الخرٌطة الطبمٌة فى مصر حٌث الخروج الدرامى ألكثر من 
مابتى ألف عامل من عمال لطاع االعمال العام بنظام المعا  المبكر الذى انتهى 
بالطبمة العاملة ربما إلى ألسى وأشد ما تعرضت له من تغٌر بنٌوى على امتداد 

 دد على أرض جدٌدة فى شركات المطاع الخاص حٌثتارٌخها وألتحك شباب ج
شروط العمل التى ربما تعود إلى مالبل صدور أول لانون عمل فى بالدنا وفى غٌاب 

 أى تنظٌم نمابى .
فضالً عن ذلن ٌتغٌر الوزن النسبى للمطاعات الصناعٌة تتراجع الصناعات  

تزاٌد المساحة التى المعدنٌة ، وصناعة الغزل والنسٌج ذات التارٌخ العرٌك ، وت
غٌر الرسمٌة على  ةتحتلها صناعة الخدمات وصناعة السٌاحة كما تظهر العمال

ً جدٌدا وطارحة اوضاعا واشكالٌات جدٌدة للعمل  خرٌطة الموة العاملة محتلة مكانا
من أبرزها ارتفاع معدالت الفصل التعسفى وتحوله إلى سٌاسة عامة ٌتم تطبٌمها 

 (.002،ص5339)عباس ،مباشرة للتخلص من العمال على أوسع نطاق كوسٌلة 
واستنادا إلى ما سبك ٌتبدى بوضوح ان الطبمة العاملة المصرٌة تتجه الى 
التهمٌ ، وفمدان مالمحها، وتضاإل فعالٌتها وعدم لدرتها على تلبٌة احتٌاجاتها 

 االساسٌة بالصورة المطلوبة والمؤمولة فى ذات الولت .

 غيراته الراهنة:الواقع السياسى ومت -ب
بدأت االحتجاجات السٌاسٌة فى مصر مع االنتفاضة الفلسطٌنٌة الثانٌة فى 

، ولكن سرعان ما انتملت إلى لضاٌا الداخل مع تؤسٌس الحركة  5333عام 
، التى ال ٌمكن إنكار أن تؤسٌسها  5339المصرٌة من أجل التغٌٌر "كفاٌة" فى عام 

ب ونشر ثمافة االحتجاج ، ونظرا إلى كون " كان له أثر واضح فى رفع سمف المطال
كفاٌة" ومثٌالتها ذات بعد سٌاسى عام بحت ، إال أن لدراتها على حشد الجماهٌر 
اتسمت بالمحدودٌة بصورة لم تتجاوز المبات فى أوفر المظاهرات حظاً،ألنه لم ٌكن 
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ظل  من السهل إلناع المواطن المصرى البسٌط الذى ٌلهث وراء لممة العٌ  ، وفى

تجرٌف الحٌاة السٌاسٌة وضعف األحزاب ، بؤن الدٌممراطٌة واإلصالح ٌجب أن 
ٌكونا على لمة أولوٌاته ، وأن ٌتظاهر فى سبٌلهما ، معرضاً نفسه للمالحمة األمنٌة 

ورغم محاوالت حركة "كفاٌة" الدفع بعدد .(039، ص5300)الشوبكى، المحتملة
اجندتها مزٌد من المناصرٌن ، مثل  من الشعارات االجتماعٌة وااللتصادٌة على

كفاٌة بطالة ، إلى ان مٌدان عمل هذه الشعارات ظل نخبوٌا  -كفاٌة فساد -كفاٌة ظلم 
ولم ٌستطع حاملوها أن ٌنفذوا بها إلى الشارع ، وإلى الموى االجتماعٌة المستهدفة 

عن من هذه الشعارات وهكذا سرعان ما أثبتت "كفاٌة" محدودٌة تجربتها وعجزها 
التواصل مع الجماهٌر ، غٌر أن ثمافة االحتجاج التى نشرتها كان لها مفعول أكبر 
من الحركة ذاتها ، خاصة مع تدهور األوضاع المعٌشٌة ، وتزاٌد الشكوى من الفساد 

 (032، ص5300الشوبكى،  اإلدارى وسوء اإلدارة.
 
 الواقع القانونى ومتغيراته الراهنة:  -ج

االحتجاجٌة ماهو إال احد مإشرات عجز التنظٌم  إن تصاعد الحركة     
النمابى عن المٌام بدوره فى الدفاع عن مصالح العمال. والتراب نخبة هذا التنظٌم 
خاصة العلٌا منها من صانع المرار وتحمٌمها كثٌر من المزاٌا المادٌة والعٌنٌة من 

لعاللة بالنظام جراء هذا االلتراب، بل لم ٌعد هنان مصدر لتؤمٌن موالعها سوى ا
فالبنٌان النمابً المصري، بشكله (.92ص،99،ص 5333)عدلى ،   السٌاسى

الهرمً من أعلى ألسفل،وبسٌطرة الدولة علٌه، وبارتباطه بالرأسمالٌٌن وأصحاب 
األعمال، هو ألرب لجهاز بٌرولراطً إداري منه إلى الشكل النمابً المعروف. ولذا 

المإٌدة للعمال، تكون أشبه بموالف أجهزة الدولة فإن موالف النمابات العامة، حتى 
التً أحٌانا تُظهر تؤٌٌدها لحركات عمالٌة خوفا من التصعٌد أو رغبة فً كسب 

 .والءات مإلتة
هو أول لانون ٌنص صراحةً على  5330لسنة 05وكان لانون العمل رلم 

كم  ولكن 045حك العمال فى االضراب "للعمال حك االضراب االسلمى" المادة 
مٌود التى وضعها المانون على ممارسة العمال لحمهم فى االضراب جعله شبه ال

حٌث ضرورة موافمة ثلثى مجلس  042إلى  045مستحٌل وذلن فى المواد من 
عضواً أى ان  50إدارة النمابة العامة التى تتبعها المنشؤة ، والتى ٌبلغ أعضابها 

ب ٌجعله غٌر لانونى ، اختار صاحب رفض ثمانٌة أعضاء فى النمابة العامة لألضرا
العمل والجهة االدارٌة بتارٌخ االضراب لبل موعده بعشرة اٌام ، على االلل مع ذكر 
أسباب االضراب ومدته حظر االضراب بمصد تعدٌل اتفالٌة العمل الجماعٌة اثناء 
سرٌانها ، وكذلن خالل جمٌع مراحل الوساطة والتحكٌم . حظر االضراب ، أو 

إلٌه فى المنشؤت االستراتٌجٌة والحٌوٌة. ولكن من الملفت للنظر أن العمال لم الدعوة 
 ٌلتزموا بهذه الضوابط مما ٌنفى عن هذه االضرابات حسب لانون العمل مشروعٌتها 
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المنشؤت االستراتٌجٌة والحٌوٌة  049حتى ما اصطلح علٌه فى المادة  
نشؤت السكة الحدٌد ومترو أستطاع العمال فرض إرادتهم فٌها فمن بٌن هذه الم

االنفاق والمستشفٌات واالسعاف والبرٌد ومصانع االنتاج الحربى وهٌبة النمل العام 
وكل هذه المطاعات شهدت اضرابات عمالٌة استطاع العمال خاللها تجاوز لٌود 

 المانون وفرضوا االضراب كحك اساسى وغٌر مشروط .
واكثرها استمرارٌة ودٌمومة على  تعد اآللٌة المانونٌة من اهم اآللٌاتوحٌث 

 مدار أكثر من اربعٌن عاماً. 
 -امنٌة ضفمنذ بداٌة الستٌنات ولد كان العمال ٌتمتعون بثالث حماٌات )ت

 لانونٌة( -نمابٌة 
وضع المشرع ثالثة اسس للهٌكل النمابى . أولها الهرمٌة ، وٌمصد بها لٌام 

ثالثة مستوٌات المستوى الماعدى التنظٌم النمابى على شكل بناء هرمى ٌتكون من 
اللجان النمابٌة ، ثم المستوى الوسٌط المتمثل فى النمابات العامة ، ثم الممة المتمثلة 
فى االتحاد العام لنمابات عمال مصر وذلن بالسٌطرة علٌه . اما الواحدٌة التنظٌمٌة 

فى الصناعة  فتعنى أال تتشكل فى لجنة نمابٌة واحدة فى المنشؤة ونمابة عامة واحدة
الواحدة او الصناعات المترابطة أو المتماثلة وهى تشترن فى انتاج واحد على 
المستوى المومى ثم اتحاد عام واحد ٌجمع كل النمابات العامة. واخٌرا المركزٌة وهى 
االساس الثالث ولد اتضحت هذه المركزٌة فى توزٌع االختصاصات بٌن مستوٌات 

النمابٌة ممارسة اٌة اختصاصات دون  لٌس من حك اللجنةالتنظٌم النمابى المختلفة ف
  .(2)0420لعام  02 رلم مانونللموافمة النمابة العامة وذلن وفما 

فالتنظٌم المانونى للحركة النمابٌة ٌتسم بالتحكم والسٌطرة فى كافة دلابك حٌاة 
السٌاسٌة التنظٌم النمابى كما ٌتسم باستمرارٌته على رغم تغٌر الظروف االلتصادٌة و

واالجتماعٌة حٌث لابل العمال تنازلهم عن حرٌتهم ممابل منحهم مجموعة من 
 05وجاء المانون 0425الضمانات االلتصادٌة والوظٌفٌة التى لم تكن لابمة لبل 

لٌنص على حك الترشٌح للنمابة العامة دون المرور باللجنة النمابٌة ،  0442لسنة 
االحتفاظ بعضوٌتهم النمابٌة حتى ٌتم ترلٌتهم  وكذلن حك اعضاء النمابة العامة فى

،  5330شولى  .)  لمدٌر عام . وذلن مد الدورة النمابٌة من عامٌن إلى خمسة
 (05ص

حتى انتاخابات  0440ان االنتخابات النمابٌة المتتالٌة منذ ذلن العام )كما 
 لٌة ( لم تسفر عن تغٌٌر كبٌر فى النخبة النمابٌة، فلم ٌحدث عبر 5330-5300

االنتخابات استبدال جزبى أو كلى لهذه النخبة التى تنتمى للمطاع العام بنخبة جدٌدة 
لادرة على التعامل مع مستجدات الوضع الراهن. كما حفلت هذه االنتخابات بكم كبٌر 

ردود أفعال لطاعات عدٌدة من الحركة  وما ٌإكد ذلن من االنتهاكات للحرٌة النمابٌة.
فى االحتجاجات العمالٌة لم تنعكس على تركٌبة المٌادة النمابٌة، أى العمالة والمتمثلة 

لم تكن بالموة الكافٌة إلحداث تغٌٌر فى هذه المٌادة . ومما الشن فٌه أن لهذا األمر 
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تفسٌرات متعددة ولكن أهمها أن عملٌة االنتخابات النمابٌة عملٌة محكومة فى إدارتها 

ا بال شن ٌإدى إلى إغالق المنوات السلمٌة أمام بمٌود إدارٌة وأمنٌة وسٌاسٌة . وهذ
      العمال للدفاع عن مصالحهم مما ٌدفعهم لممارسة كافة أشكال االحتجاج الجمعى

 (.032، ص5339) عدلى ، 
ادى إلى انتمال هذه النخبة النمابٌة الرسمٌة من طبمة إلى أخرى فمد  وهذا

لعمل االشرافى والمكتبى فى أصبحت من ذوى الٌالات البٌضاء الذٌن ٌمارسون ا
موالع عملهم وٌمارسون العمل المٌادى فى نمابتهم ولذلن أطلك علٌهم راٌت مٌلز 

الوسطى  الجدٌدة. كما أطلك علٌها اوبنهاٌمر الطبمة العاملة الجدٌدة االلرب  ةالطبم
 )،p (125 للمهنٌن أكثر من العمال سواء  فٌماٌتعلك بطبٌعة العمل أو الدخل

Mills,1985        
فضالً عن التدخل السافر لوزارة العمل فى االنتخابات النمابٌة العمالٌة الذى 

)عدلى ٌصل الستبعاد اى مرشح من كشوف الترشٌح لبل االنتخابات بٌوم واحد 
اسهمت كل هذه اآللٌات فى تشكٌل تنظٌم نمابى تحت سٌطرة  (093،ص0440،

تمثٌل العمال والدفاع عن مصالحهم فى النظام السٌاسى مما ادى إلى فمدان دوره فى 
ممابل تحمٌك مصلحته الشخصٌة المتمثلة فى االرتباط بالجهاز الحكومى ومجلس 

 الشعب والحزب الحاكم .
كما ٌلجؤ رجال االعمال للتعامل مع العمال عن طرٌك عمود مإلتة مرفماً  

ن ثم كان من بها استمارة استمالة . وأدى هذا بدوره إلى اضطراب سوق العمل . وم
االهمٌة بمكان ولمصلحة اطراف عاللات العمل االساسٌن وهم : الحكومة ، 
واصحاب االعمال ، والعمال اصدار لوانٌن جدٌدة لحماٌة حموق العمال النهم 
الطرف االضعف فى عاللات العمل ففى الولت الذى تسعى الحكومة المصرٌة 

المطاع الخاص على التوسع  فى  لتحسٌن مناخ االستثمار الذى ٌإثر بموة فى لدرة
التشغٌل متمثلة فى انخفاض معدالت الضرابب والتسهٌالت والتعمٌدات البٌرولراطٌة 
فالبد من النظر إلى لانون العمل وخاصة لانون التؤمٌنات االجتماعٌة ولانون النمابات 

 .العمالٌة. والموانٌن التى تنظم فصل العامل عن العمل 
"ٌترتب على االضراب ولف  240ث تنص المادة كذلن بنود االضراب حٌ

عمد العمل خالل فترة االضراب وعدم استحماق االجر عن هذه الفترة . وٌجوز انهاء 
العمد فى حالة مخالفة العامل للضوابط واالجراءات التى تنظم االضراب". فالبد من 

وازن على ان ٌحمك المانون التوازن بٌن العامل وصاحب العمل وان ٌموم معٌار الت
كفاءة العامل كما ٌرٌدها صاحب العمل ممابل حسن المعاملة من جانبه ، وإعطاء 

 االجر المناسب للعامل بما ٌضمن االستمرار عاللة العمل بٌن الطرفٌن .

 المبحث الثانى:  مالمح االحتجاجات العمالية وآلياتها.
العتصام ، اعتمدت الحركة العمالٌة فى احتجاجها لفترة طوٌلة على سالح ا
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وهو بماء العمال فى مكان العمل بعد انتهاء ساعات العمل ، دون ولف االنتاج ، أو 
التؤثٌر علٌه ، وهذه الطرٌمة فى االحتجاج كانت االبرز لفترة طوٌلة خاصة فى ظل 
ً لما روجه النظام أن المطاع  عاللات العمل بالمطاع العام. كان هذا تؤثٌرا واضحا

ن العمال شركاء فى المطاع العام ، ولٌس  أجراء. هذه الثمافة العام ملن الشعب، وأ
خلمت حاجزا بٌن العمال وبٌن أهم سالح لألحتجاج ٌمكن استخدامه ، وهو سالح 
االضراب. ومن المفارلات إرتفاع زٌادة معدل االنتاج خالل اعتصامات السبعٌنات 

، اذ ارتفعت 0494والثمانٌنات كما حدث فى اعتصام الحدٌد والصلب فى اغسطس 
%خالل فترة االعتصام ، باالضافة إلى التدخل السرٌع من 02معدالت االنتاج بنسبة 

جانب الدولة مما كان ٌمنع تطوره وال ٌعنى ذلن ان الحركة العمالٌة لم تستخدم سالح 
، واضراب هٌبة النمل العام سنة 0490االضراب فمد كان اضراب السكة الحدٌد فى 

ابد هو االعتصام ولد برز سالح االضراب بشدة ابتداءاً من ولكن كان الس 0420
ولد بدأ العمال احتجاجهم باالمتناع عن  5330دٌسمبر 2اضراب غزل المحلة فى 

صرف االجر لمدة ثالثة أٌام ، وحددوا الٌوم الرابع لبدء االضراب عن العمل،  
الممارنة لدى  الخسارة االلتصادٌة المباشرة التى ٌسببها تولف االنتاج ، وتصبح

ة لبٌصاحب العمل سواء كان رجل اعمال ،او دولة ، واضحة بٌن تكلفة االضراب وت
المطالب التى ٌرفعها العمال وعادة ماتكون مطالب العمال ألل تكلفة من تولف 

 االنتاج.
التحرن  5330وكان إضراب عمال غزل المحلة فى شهر دٌسمبر من 

 59ن عجاجٌة العمالٌة ، إذ اضرب ما ٌزٌد الهام والمإثر فى مجرى الحركة االحت
ألف عامل فى الشركة ، وهى من كبرى شركات الغزل والنسٌج فى مصر . ولد كان 
الهدف األساسى لإلضراب منع خصخصة الشركة والمطالبة برفع األجور ، 

 وصرف المستحمات المالٌة المتؤخرة ، وحل اللجنة النمابٌة .
محلة ، احتشد األهالى حول المصنع بمجرد بدء إضراب عمال غزل الو

لحماٌة العمال المضربٌن. وفى خالل أربعة أٌام، وعدت الحكومة بتنفٌذ مطالب 
العمال ، ولد كان هذا االنتصار الولود الذى أشعل الحركة االحتجاجٌة فى ربوع 

 مصر.
من ما ٌعبر عن وعى العمال بثملهم االلتصادى ، وتوجهم الستخدامه ،هو و

دهم لتولٌتات االضراب فى مواعٌد تسبب خسارة أكبر أذا تولف العمل ، تحدٌ خالل
حٌث توافك   5332حدث هذا فى اضراب شركة الزٌوت فى السوٌس فى ماٌو 

موعد اضراب العمال مع وصول شحنة زٌت كان البد من دخولها الشركة وإال 
عدم ستتحمك خسابر كبٌرة، ومن المفارلات حرص العمال خالل احتجاجهم على 

 تلفٌات بالمعدات والمنشؤت حفاظاً على الطابع السلمى لألحتجاج .ٌة إلحاق أ
ً خالل الثمانٌنات إذ كانت  وكان لصر فترة االحتجاج العمالى أمراً ملفتا

ساعة ، مثل اعتصام الحدٌد  59العدٌد من االحتجاجات العمالٌة ال تستغرق حتى 
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 0490أو اضراب السكة الحدٌد فى  الذى بدأ ظهراً ، وانتهى فجراً  0494والصلب 

، فمد كان تدخل االمن العنٌف هو الذى ٌتكفل بإنهاء االحتجاجات العمالٌة لبل 
انتشارها خاصة فى المناطك الصناعٌة الكبرى ، مثل حلوان وكفر الدوار والمحلة 
وشبرا الخٌمة .هذا المصر الشدٌد فى فترات االحتجاج كان ٌمثل لطعاً لتطور الحركة 

وعٌاً وتنظٌماً ، وكان ٌحرم االحتجاج العمالى من بروز أو بلورة موالف تضامنٌة ، 
، وأٌضا من االمتداد إلى الموالع التى لها مطالب مشابهة او ظروف مثٌلة ولكن 

نجد أن االضرابات العمالٌة كانت تستمر الٌام  5332خالل احتجاجات العمال 
ً السابٌع فإضراب غزل المحلة االو اشتغرق ثالثة  5330دٌسمبر  2ل فى وأحٌانا

 50أٌام ، باالضافة إلى ثالثة أٌام سبمتها امتناع عن صرف االجر ، والثانى فى 
أما  5332واستغرق ستة أٌام ، واضراب كفر الدوار فى فبراٌر  5332سبتمبر 

اضراب شركة فار بمدٌنة السادات فمد استغرق حوالى ثالثة أسابٌع ، ان استمرار 
ً للاالضراب أل ً واسعا تطور من تلماء نفسها على تٌام ٌفتح أمام الحركة العمالٌة أفما

ً الستعداد العمال للتنظٌم ومدى تطور وعى  عدة أصعدة حٌث ٌصبح اختبارا حمٌما
الحركة . كما انه ٌعطى فرصة لتغطٌة اعالمٌة تنمل حمٌمة ماٌحدث فى االضرابات ، 

االمر التخاذ موالف تضامنٌة مع ومطالب العمال ، وتعطى فرصة لمن ٌعنٌهم 
االضراب وتحفٌز مطالب شبٌهة او حتى مختلفة لدى لطاعات اخرى من العمال . 
وهنان  لٌه أخرى للتعامل مع الحركة االحتجاجٌة حٌث أستخدم اصحاب الشركات 
والمصانع أسالٌب جدٌدة للتعامل مع احتجاجات العمال وهى تؤجٌر البلطٌجٌة لفض 

وعٌهم وتهدٌدهم وكان هذا الحال مع عمال مٌجاتكستٌل ، ونٌوستار اعتصاماتهم وتر
 الذٌن احتجوا على سوء المعاملة من جانب اصحاب الشركات .

أال  5332ولكن هنان ظاهرة جدٌدة برزت فى اضربات العمال خالل عام 
وهو التفاوض كرد فعل رسمى على االحتجاجات العمالٌة باالضافة إلى االلتحام 

موة وهو تمدٌم عروض محددة للعمال ، مثلما توجه وفد ٌضم ربٌس اتحاد والفض بال
العمال وربٌس الشركة المابضة للغزل والنسٌج إلى المحلة للتفاوض مع وفد ممثل 
العمال المضربٌن لم ٌكن ٌضم أى عضو فى التنظٌم النمابى ، وتمرر ذلن عدة مرات 

 ولة .فى لطاع األعمال والمطاع الخاص ولطاع موظفى الد

 مالمح االحتجاجات العمالية  -
ٌناٌر  52االحتجاجات التى شهدتها الموالع العمالٌة إبان ثورة تحلٌل  ومن 

 ٌمكن رصد ماٌلى :
ً وجغرافٌاً  -0 ً فى المجتمع المصرى أى وظٌفٌا انتشار ثمافة االحتجاج رأسٌا وافمٌا

ى .وجغرافٌا حٌث حٌث شارن فٌها إلى جانب العمال والموظفون المهنٌون واألهال
انها لكم تمتصر على المناطك الصناعٌة فمط أو الماهرة بل أخذت تنتشر فى 

 االسكندرٌة والغربٌة والجٌزة وكافة محافظات مصر.
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تنوع اشكال االحتجاج مابٌن اضراب واعتصام وتظاهر وشكوى جماعٌة ،  -5
 واضراب عن الطعام فى بعض الحاالت .

لم تكن فى ٌوم من االٌام تبحث عن مطالبات جدٌدة، أن االحتجاجات العمالٌة  -0
 ولكنها تموم بهدف استعادة حموق ضاعت .

استخدام تكتٌكات كتلن التى ٌستخدمها المحتجون فى الدول الغربٌة حٌث استخدم  -0
كما نملت  - 5303ابرٌل  09عمال مصنع المعدات التلٌفونٌة الذٌن احتجوا فى 

بعد ٌؤسهم من تلبٌة  (نع  للتعبٌر عن )وفاة  المصنعمجسم ل -جرٌدة المصرى الٌوم 
مطالبهم والتى تمثلت فى إعادة تشغٌل المصنع المتولف منذ عامٌن وصرف رواتبهم 

 المتؤخرة .
استمرارٌة عدد واسع من االحتجاجات لفترة طوٌلة سواء كان هذا عبر تنظٌم  -9

من االحتجاجات  اسكو ( أو موجات -اعتصام مفتوح )الفوسفات ، االسبستوس 
 السامولى(. -االسمان  -المتتالٌة فى ذلت الشركة مثل )العربٌة للطوب 

عدم إلتفات عدد من لادة هذه االحتجاجات إلى حاجز لانونٌة االضراب التى  -2
تحظر تشكٌل نمابات وتحظر التجمع دون إذن مسبك من وزارة الداخلٌة أو الجهات 

مكبل لألضراب فى لانون العمل الجدٌد مازال الرسمٌة وإن كان النص المانونى ال
ٌشكل عمبة أمام تنظٌم أضرابات فى عدد من هذه االحتجاجات واالكتفاء بسالح 

 االعتصام .
غٌاب الموى السٌاسٌة فى االوساط العمالٌة حٌث رفض الموى العمالٌة فى  -0

ت فى االنخراط فى أي عمل سٌاسى وهذا ٌختلف عن التجربة البولندٌة التى نجح
بناء تحالف لوى بٌن المثمفٌن و الموى السٌاسٌة المعارضة من جهة والحركة العمالٌة 
من جهة أخرى وهو االمر الذى دفع العمال إلى المشاركة فى عمل سٌاسى منظم 
حٌث التكتل والتحالف بٌن السٌاسى واالجتماعى وتشكٌل نمابة تضامن كمحرن 

ة التخطٌط االستراتٌجى طوٌل المدى،وٌضفى للتغٌٌر السٌاسى ، فٌموم السٌاسى بمهم
بعض من العمالنٌة على االجتماعى ، فى حٌن ٌمد االجتماعى السٌاسى بالماعدة 
الشعبٌة التى تمنحه المصدالٌة. فكلما ازداد انغالق النظام السٌاسى فى وجه اصحاب 

 المظالم ، ازداد تصمٌمهم على المواجهة .
اصة فى المطاع الخاص، ولكنها تفتمد للوعى معظم لادة االحتجاجات شابة خ -2

 النمابى والسٌاسى.
إلى وا ٌلعب ضباط الداخلٌة الدور المحورى فى المفاوضات مع العمال وٌسعى -9

 إمتصاص غضبهم وأحتوابهم .
غابت االعتصامات التضامنٌة وفى عدد من االحتجاجات ٌتم فض االحتجاج بناءاً  -4

 لٌن.على وعود شفوٌة من لبل المسبو
لم ٌلعب الٌسار بكل اتجاهاته سوى دورا محدوداً جداً فى هذه التحركات سواء  -03

كان ذلن عبر وجود عناصر عمالٌة له داخل الشركات أو عبر التضامن مع هذه 
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 التحركات.

حدوث تطور سرٌع فى الوعى العمالى خاصة فى ظل ظروف المجتمع  -00
ة الٌسارٌة أعلنت عن عملها وسط ٌناٌر خاصة وان المو 52المصرى بعد ثورة 

 العمال وااللتفاف حول مطالبها .
ٌناٌر  52ومن التحلٌل السابك لحركة العمال االحتجاجٌة إبان لٌام ثورة 

ٌمكن الكشف عن  عدد من السمات والمالمح تدور حول مطالب متؤخرة ومتراكمة 
ن مكاسب ولٌس سلفاً حٌث ٌتولف مطالبها عند حد السعى لعدم فمدان ما احرزته م

السعى لتغٌٌر شروط العمل ، فإنها تفتمد البرنامج العمالى العام والمتكامل ، واٌضا 
المٌادة المومٌة الفعالة والمادرة على الحشد والتعببة . ومن ناحٌة أخرى ٌالحظ ان 
االحتجاجات العمالٌة تفتمر فى األغلب االعم إلى درجة متمدمة من التنظٌم بما ٌضمن 

تها وممارستها ألصى ضغط ممكن حتى تتحك مطالبها هذا فضالً عن استمرارٌ
صعوبة تحوٌل هذه التحركات إلى روابط تنظٌمٌة ٌمكن أن تكون بدٌلة ومتوازٌة 

 للتنظٌم النمابى الرسمى وذلن بسبب ضغوط امنٌة وسٌاسٌة أو صراعات داخلٌة .
تبع هذا ولكنهاحركة احتجاجٌة تتسم بحد أدنً من التنظٌم ، مع ما ٌست

التنظٌم من  لٌات ولواعد للسلون والتدبٌر والتعبٌر ، وهً محددات أساسٌة للبنٌة 
التحتٌة للفعل االحتجاجً  كما ال ٌمكن إطاللا أن نتصور حركة احتجاجٌة بال 
خطاب مإطر وموجه لفكرة االحتجاج فالخطاب ٌعبر عن البنٌة الفولٌة للحركة 

ً فً دراسة هذه اإلحتجاجٌة فً حٌن ٌمكن اعتبار ال بحث فً المآل سإاالً مفصلٌا
 الحركات لكونه ٌدل من خالل التفكٌر علً المبنً والمعنً المفترضٌن لها 

 آليات االحتجاج 
تمدٌم الشكاوي أو المذكرات ٌشٌر تمرٌر مركز الدراسات االشتراكٌة أن  

 بنسبةا للمسبولٌن أو للصحف أو رفع الدعاوي المضابٌة، وهً طرٌمة تم استخدامه
% من إجمالً االحتجاجات. هو أمر طبٌعً كخطوة أولى أسهل تسبك 0329

 (3)استخدام طرق أكثر لتالٌة كاإلضراب واالعتصام.

%، ثم االعتصام 5320ٌؤتً بعد ذلن التهدٌد باالعتصام أو اإلضراب بنسبة 
%. وكان أطول اعتصام عمال العربٌة للطوب الذي استمر منذ بداٌة 0420بنسبة 

 رٌل، ولم ٌنته حتً بداٌة نوفمبر.أب
ٌؤتً بعد ذلن أرلى وسابل النضال العمالً وهو اإلضراب، ولد تكرر فً 

%، وهو رلم متمدم جدا بالممارنة بتارٌخ النضال 02مرة بنسبة  99األشهر التسعة 
العمالً منذ عمود طوٌلة. وطبعا هذا كان بفضل ألوى النضاالت العمالٌة وأكثرها 

 . (4)إضراب واعتصام عمال غزل المحلة األول  أثرا، نعنً

وٌمكن تصنٌف اإلضرابات إلى إضراب التراخى المتعمد فى اإلنتاج من 
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 Demonstration، وإضراب التعبٌر عن االحتجاج  Ca'canny- strikeلبل العمال 

Strike واإلضراب السلبى ،Negative Strike  واإلضراب اإلٌجابىPositive 

Strike الجزبى  واإلضرابPartial Strike واإلضراب فى موالع العمل ،Sit-

down Strike  واإلضراب الثانوىSecondary Strike  وإضراب التؤٌٌد ،
Sympathetic Strike .،(023،ص5332)لطفى 

وتمنع بعض تشرٌعات العمل إضراب عمال المرافك العامة ، كما تمنع 
ٌكون فٌها النزاع بٌن طرفى العمل إضراب العمال فى بعض األحوال ، كالحالة التى 

 (.09،ص0409اإلسكندرٌة ، )بدوى،معروضاً على هٌبات التوفٌك والتحكٌم
وإلى جانب اإلضراب ، هنان عدد من وسابل الصراع الصناعى مثل 
التهدٌد باإلضراب ، والتباطإ فى العمل ، وتمٌٌد اإلنتاج ، وإتالف اآلالت .وفى 

بها العمال الصناعٌون ، نجد أن أصحاب العمل ٌمومون ممابل هذه الوسابل التى ٌموم 
، وهو ماٌعرف باإلغالق التعجٌزى ، حٌث ٌعمد صاحب  lock-outبغلك المنشؤة 

لرر  مثلماالعمل إلى إغالق مصنعه إلكراه العمال على االمتثال أو اإلذعان لمطالبه.
أسهم بعض المستثمرٌن من أصحاب مصانع سبؤ ولناة السوٌس وترانس وعلى ر

اإلدارة األلمانٌة لشركة هنكل للمنظفات )برسٌل( الصناعٌة غلك مصانعهم الكابنة 
بالمنطمة الصناعٌة بالهٌبة العامة لالستثمار ببورسعٌد وذلن فى تطور مفاجا بعد 

حٌث لام المستثمرون بتعلٌك منشورات بذلن على .لٌام العمال بالمطالبة بحمولهم
أن أعلن العمال عن إضرابهم عن العمل منذ الثالثاء أبواب مصانعهم، ٌؤتى هذا بعد 

بؤول مصنع بدأت به االضرابات وهو مصنع )برسٌل( للمطالبة بزٌادة  5/4/5305
مرتباتهم وإصالح أحوالهم المعٌشٌة وتحمٌك مبدأ العدالة بٌن العاملٌن بالشركة فى 

إغالق ٌذكر أن .صرف مستحماتهم من المرتبات والحوافز والبدالت دون تمٌز
المصانع لد أدى إلى تولف العمل واإلنتاج بتلن المصانع تماما وتجمهر العمال 

مصانع حتى اآلن ورغم ذلن رفض  9بالتسلسل التدرٌجى لٌصل لذروته إلغالق 
العمال المضربون عن العمل ترن المنطمة الصناعٌة وأصروا على الولوف أمام 

سرعة بلعمال المسبولٌن الحكومة كما ناشد ا .مصانعهم منتظرٌن مصٌرهم المجهول
التدخل لحماٌة حمولهم وأسرهم من الضٌاع بعد سنوات طوٌلة لضوها فى خدمة هذه 
المصانع وبذلوا الكثٌر من الجهد حتى أصبحت منتجات تلن المصانع من المالبس 

% من الصادرات المصرٌة للخارج فضال عن أن 93الجاهزة ماٌمترب من نسبة 
ناعٌة ٌعد انتاجه من أول المنظفات المحلٌة والعربٌة مصنع المنظفات الص

إال أن أصحاب العمل لم ٌلجؤوا إال فى الملٌل النادر جداً من الحاالت إلى  .واإلفرٌمٌة
ً على فرض إرادتهم  وسٌلة اإلغالق التعجٌزى للمنشؤة ، ألنهم كانوا لادرٌن دابما

عمل إلى التهدٌد بفصل ومطالبهم بوسابل أخرى ألل ضرراً ، فمد ٌلجؤ صاحب ال
 .Layoffبعض العمال ، أو االستغناء عنهم عن طرٌك الفصل التعسفى

%. ومن أشهر المظاهرات فً هذه الفترة 220ثم تلى ذلن التظاهر بنسبة 
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، وتظاهر عمال 5305مارس 00مظاهرات عمال الترسانة البحرٌة باإلسكندرٌة 

ا علً ضعف المرتبات، شركة ٌوسف عالم للورق بالعاشر من رمضان احتجاج
وتظاهر العاملٌن بإدارة بوالق التعلٌمٌة احتجاجا علً مخالفات مدٌر اإلدارة، 
وتظاهر عمال النظافة بالجٌزة احتجاجا علً إلالة ربٌس الهٌبة، وتظاهر عمال 
الشركة المابضة للتنمٌة بشمال سٌناء للمطالبة بتعوٌضهم عن سنوات الخدمة بعد 

موظف بالضرابب العمارٌة بؤسٌوط  533شركة، وتظاهر صدور لرار بتصفٌة ال
 05أمام دٌوان عام محافظة أسٌوط احتجاجا علً عدم صرف مرتباتهم طوال 

عامل فى شركات المٌرالند والسندباد بالماهرة احتجاجا على  033شهرا، وتظاهر 
منعهم من الدخول إلى أماكن عملهم وذلن لكشفهم مخالفات صاحب الشركات 

ثم بعد ذلن تؤتً طرق أخرى للنضال مثل التجمهر، واالستماالت الجماعٌة، وورثته.
 واإلضراب عن الطعام، وجمع التولٌعات، واالمتناع عن لبض الراتب.

وذلن من خالل الخطب التى تعد تعبٌر لفظى عن الرأى من خالل 
شخصٌات مفوهة تعى الرسالة لتوضٌح وعرض المطالب أو الشكاوى واالعالن 

إستخدام اشكال متنوعة من الرسومات أو العبارات التى تجذب إنتباه عنها .و
الجمهور  للداللة على شا محدد لد ٌعبر عن الحركة أو المضٌة او وجه النظر 
الشعارات المكتوبة والمنطولة الرموز المرسومة والمطبوعة مثل شعار لبضة الٌد 

و كذلن  هانات على الحوابط الذى ٌرمز إلى حركة المماومة أو استخدام االلوان والد
الرموز باالشارة مثل عالمة النصر التى تعمل بؤصابع الٌد الكارٌكتٌر الذى ٌستخدم 

 الظهار لوة المماومة أو السخرٌة من الخصم ترسم على الجدران .

 المبحث الثالث : اآلثار المترتبة على االحتجاجات العمالية.
االجتماعٌة واالحتجاجات هى  ٌمكن التؤكٌد هنا على أن ظاهرة الحركات

ظاهرة توجد فى مختلف نظم الحكم ، سواء الدٌممراطٌة منها أو غٌر 
الدٌممراطٌة،ولكنها فى نظم الحكم الدٌممراطى عادة ماتإدى إلى تطوٌر نظام الحكم 
ولفت انتباهه للمشكالت وأوجه المصور المختلفة فى إدارته لشبون الحكم والمجتمع ، 

امل معها من المنظور السٌاسى ، أما فى نظم الحكم الالدٌممراطٌة ، فالنظام هنا ٌتع
فإنها لد تعمك أزماته ، وتضاعف حدة االحتمان لدٌه ، ألنه عادة ما ٌعجز عن 
االستجابة لمطالب هذه الحركات االحتجاجٌة،واالستفادة منها من أجل تطوٌر 

ماعٌة،وٌعمل على دٌممراطى وانفتاح سٌاسى، ولد ٌستجٌب لبعض المطالب االجت
التحاٌل على البعض اآلخر، ولد ٌفتمد المدرة أصال على التعامل السٌاسى معها ، 

 .Ruggiero, , 2008,p4  ولهذا ٌفضل التعامل األمنى الصرٌح
ً ، الطرٌمة المعتمدة لدى الدولة الكان  تدخل االمنى العنٌف والدموى أحٌانا

لت لوات االمن بفض احتجاجات العمال للتعامل مع االحتجاجات العمالٌة ، فمد تكف
، والحدٌد 0492، والمحلة 0490، والسكة الحدٌد 0499فى كفر الدوار فى 
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وصل االمر إلى حد إطالق الرصاص الحى  و، 0490، واسكو  0494والصلب 
على العمال فى اعتصاماتهم السلمٌة مثلما حدث فى كفر الدوار والحدٌد والصلب 

ضخم فضته الدولة بالموة هو اعتصام شركةغزل كفر وكان اخر احتجاج عمالى 
،ونجد أن تدخل االمن العنٌف من لبل الدول كان ٌصاحبه تنفٌذ  0449الدوار 

مطالب العمال وإعطابهم اجازة مدفوعة االجر لتهدبة االوضاع ، مما ٌعنى أن 
لرارات فض االحتجاجات كانت دوافع أمنٌة وسٌاسٌة فحسب حتى االساس المانونى 

م ٌإخذ فى االعتبار ، فمد كان التحام الشركات بالسٌارات المصفحة واطالق  لوات ل
ضخمة من االمن داخل المصانع ، ومصرع بعض العمال فى االحتجاجات أمام 

ً أمام العمال. ً نسبٌا ومن خالل تحلٌل االحتجاجات العمالٌة زمالبهم ، لد شكل رادعا
 ثار االتٌة :على خلفٌة والع المجتمع المصرى اتضحت اآل

أدت االحتجاجات العمالٌة إلى زٌادة تدهور األحوال االلتصادٌة من ارتفاع  -
ماصاحبه من  واألسعار ، للة االنتاج ، خسارة البورصة وارتفاع معدالت الفمر ،

نتٌجة ملٌون  020% 0529تدهور فى المستوى االجتماعى وارتفاع نسبة البطالة
جرٌمة والسرلة والعنف فضالً عن زٌادة دٌون تسرٌح العمال وزٌادة معدالت ال

مما لد ٌإدى إلى ملٌار دوالر 0922وزٌادة معدل االستٌراد  ملٌار دوالر 99الدولة

 (5)التدخل الخارجى فى شبون الدولة الداخلٌة.

تعثر فً لطاعات اإلنتاج، خاصة فً المدن والمناطك الصناعٌة، التً شهدت  -
والمنشآت فٌها ألسباب مالٌة أو أمنٌة أو إدارٌة أو  إغالق وتعثر لمبات من المصانع

ملٌار جنٌه. هذه الشركات التً كانت  03فنٌة ٌمدر مجموع استثماراتها بحوالً 
% من الصادرات السلعٌة، وتستوعب نصف األٌدي العاملة فً 03تساهم بحوالً 

لطاع الصناعة المصرٌة هاجر بعض أصحابها برإوس أموالهم الً الدول 
 اورة.المج
 عكست االحتجاجات العمالٌة مدى غٌاب المإسسات الوسٌطة بٌن العمال والدولة. -
عكست االحتجاجات وجود عاللة طردٌة بٌن طبٌعة االشكال االحتجاجٌة  -

المستخدمة ومدى ردود الفعل الحكومٌة  النه كلما كان االحتجاج سلمٌا اعرض عنه 
ظاهر للعنف ولتعطٌل المصالح صناع المرار ، وكلما كان ٌحمل فى طٌاته م

 والمإسسات كلما كان الرد أسرع .
منظمة العمال الدولٌة إلى توفٌر  لٌات الحوار  تالمبادرة الدولٌة حٌث سع -

االجتماعى التى تشمل المفاوضات الجماعٌة، والتنظٌمات العمالٌة والنمابات ، وحل 
لتوترات االجتماعٌة منهجٌات جدٌدة للتعامل مع ا المنازعات . ففى إطار وضع

الناتجة عن التحوالت االلتصادٌة الجذرٌة، أعادت منظمة العمل الدولٌة عبر مكاتبها 
الحوار االجتماعى كؤحد الشروط األساسٌة  ثمافة اإلللٌمٌة المختلفة طرح أهمٌة

للتنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة . طبما لمصطلحات منظمة العمل الدولٌة، الحوار 
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الحكومات( .  –أصحاب األعمال  -صطلح مرادف للثالثٌة )العمالاالجتماعى م

وجدٌر بالذكر أن هنان بعض الرإى الراهنة داخل المنظمة التى تإكد على ضرورة 
توسٌع أطراف هذه الثالثٌة لتشمل أطرافا أخرى مثل المنظمات غٌر الحكومٌة على 

)سمبسون ،   جتماعٌةاعتبار إنها أصبحت أطرافا فاعلة التنمٌة االلتصادٌة واال
 (000، ص5333

ولكن هذه اآللٌة لٌس لها جدوى فى الدول النامٌة النها تعانى من غٌاب 
الشروط الموضوعٌة المطلوبة لنجاحها فالحكومات ال تتمتع بمصدالٌة عالٌة فى 
ً من  المجتمع مما ٌجعل إمكانات الحوار غٌر لابمة. أما نمابات العمال فتعانى أٌضا

نب الضعف التى تتمثل فى محدودٌة تغطٌتها ، وعدم استماللٌتها بسبب كثٌر من جوا
 .  الحاكم خضوعها للسٌطرة السٌاسٌة المباشرة للنظام السٌاسى

المبحث الرابع: استراتجية تأسيسية ) أو تقديم مبادرة ( لحل أزمة االحتجاجات 
 العمالية الراهنة.
لعمالٌة فى التصاعد فى مازلنا نتولع استمرار وتٌرة االحتجاجات ا     

الفترة المرٌبة الممبلة حٌث أن الجماهٌر العمالٌة لم تعد لدٌها ما تخسره فاالوضاع من 
سا إلى أسوأ وكذلن بروز الموى الٌسارٌة لحشد جهودها من أجل دعم الحركة 
العمالٌة المناضلة وحالة التسٌٌس التى تتسارع وسط العمال وغٌرهم من فبات 

نٌه من امكانٌات حمٌمٌة لتطور سرٌع فى الوعى العمالى خاصة فى المجتمع بما تع
 ٌناٌر . 52ظل الظروف الوالع االجتماعى إبان ثورة 

) فالمحتج ال ٌحتج من فرا  وإنما لٌشبع حاجة ، ولو اشبعت جزبٌا ،ولو 
 حتى بمجرد التعاطف مع المحتجٌن فؤن هذا ٌكفى(فالبد من :

 فتح ملف تفاوت االجور فى مصر 
تعتبر لضٌة تفاوت االجور فى مصر من خالل تحدٌد الحد االدنى وااللصى 
لألجور من الملفات الشابكة التى تنتظر تدخل الحكومة لحلها بما ٌتالءم مع مستوى 

المنوط به وضع سٌاسة عامة فهوالمعٌشة انعماد المجلس المومى لألجور بشكل دابم 
خالفات العمالٌة فى مصر تدور لالجور وحد أدنى وحد ألصى خاصة وان معظم ال

العدٌد من المظاهرات الفبوٌة التى  فىهى السبب الربٌسى فحول تدنى لٌمة األجور
 -الكهرباء  -تنطلك فى مصر من ٌوم إلى أخر فهنان لطاعات مثل ) البترول 

البنون( تتجاوز مرتباتهم  الف الجنٌهات وعلى الجانب اآلخر هنان  -االتصاالت 
 عات أخرى ال تتجاوز مرتباتهم األلف جنٌه .عاملون فى لطا

 ربط التنمية االقتصادية بالعدالة االجتماعية
فال نبنى االجندة االلتصادٌة بمعزل عن العدالة االجتماعٌة لتحمٌك االمن  
 االنسانى.
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 فتح ملف إعداد إطار قانونى تنظيمى لعالقات العمل 
ل مكانه الدولة المنظمة. فمنطك الدولة المتفرجة البد وان ٌنتهى ، كى ٌح

فنحن فى حاجة ضرورٌة للتفاوض المباشر بٌن المسإولٌن الحكومٌن والعمال 
واصحاب العمل الحتواء مشاكلهم فؤصحاب العمل من أشد المتضررٌن من الظروف 
االلتصادٌة الحالٌة بسبب االعباء المالٌة وزٌادات فى التكلفة إضافة إلى ركود السوق 

ور المانون ووجود رلابة حمٌمٌة على صاحب العمل والعمال فالبد من تفعٌل د
وتحمٌك العدالة االجتماعٌة بٌن العمال ففى دولة المانون المانون وحده هو الكفٌل 

 بإعادة الحموق .

 فتح ملف  تنظيم الحركة العمالية  
ٌعتبر تحمٌك كثافة عالٌة من التنظٌم النمابى ممارنة بنسبة المشتغلٌن من 

عاملة وذلن من خالل ضم العمالة غٌر المنظمة داخل االطر النمابٌة الجدٌدة الموى ال
، والتواجد المكثف والواضح فى لطاع الصناعة،مما ٌعطٌها مزٌدا من المدرة على 

 التؤثٌر والضغط المنظم من خالل :
فتح لنوات االتصال السٌاسى حٌث ربط النمابات بؤحزاب سٌاسٌة تدافع عن  -

ا على اجندة المسإولٌن .حٌث تحالف المصلحة واستفادة الجانبٌن مصالحها وتضعه
 كل من األخر 

توحٌد الجهود من أجل بناء اللجنة التنسٌمٌة داخل الموالع العمالٌة لتكون صوتا  -
 للعمال 

بذل الجهد من أجل خلك جٌل جدٌد من المٌادات العمالٌة الشابة الواعٌة نمابٌاً  -
 وسٌاسٌاً.

المانونى الذى ٌعطى وزٌر العمل صالحٌة حل النمابة العمالٌة لبل نص الإلغاء  -
 اللجوء إلى المضاء

 اتباع نظام االنتخاب المباشر داخل النمابة العامة . -
 عدم االحتفاظ بعضوٌة النمابة لمن تم ترلٌتهم لدرجة مدٌر عام -
 عدم مد الدورة النمابٌة أكثر من مرتٌن -
ى صنع السٌاسة ورسم التوجهات االساسٌة للدولة فى هذا مشاركة التنظٌم النمابى ف -

 المضمار . ولٌس الولوف عند حد تجمٌل السٌاسات الحكومٌة.
أن ٌمثل التنظٌم النمابى الطبمة العاملة حٌث ان التنظٌم الحالى ال ٌمثل أكثر من ثلث  -

 .من الطبمة العاملة غٌر منظمة% 25% فحوالى 59الطبمة العاملة أى حوالى 
بحمولهم والمنوات الشرعٌة الواجب تدعٌم ثمافة الحوار المجنمعى وتوعٌة العمال  -

اتباعها عند المطالبة بتلن الحموق من خالل إلامة ندوات توعٌة بالمنشؤت كثٌفة 
العمالة أو التى تعانى من المشكالت بكافة المدٌرٌات على مستوى الجمهورٌة لتوعٌة 

فاوضة الجماعٌة ودورها فى إحتواء أٌة نزاعات لد أصحاب العمل والعمال بآلٌة الم
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 تثور بٌن الطرفٌن أو لتحمٌك شروط ومزاٌا أكثر .

تدعٌم دور الدولة فى تطبٌك المانون كشرٌن مسبول عن حماٌة العمال لٌس طرفا  -
ً ماٌتعلك باألجور  محاٌدا فمواد المانون البد ان تكون  مرة وملزمة ، وخصوصا

 فردٌة أو جماعٌة ، وضمانات الحماٌة من الفصل التعسفى . وعاللات العمل سواء 
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 الخاتمة
إن تفجر االحتجاجات العمالٌة ٌعكس عمك األزمة التً تعٌشها الطبمة 

   العاملة والتً تحتاج إلً تعامل
رشٌد ٌعٌد التوازن لنظام األجور وٌعمل علً بناء عاللات عمل متوزانة 

كانت لضاٌا فمد  لً حموق أصحاب األعمالتحافظ علً حموق العمال كما تحافظ ع
ولكن الحركة  حتجاجاتاألجور وعدم مالبمتها لألسعار هً المحرن الربٌسً لال

صرف العالوات كالعمالٌة تعاملت معها بشكل جزبً من خالل مطالب جزبٌة 
االجتماعٌة المتؤخرة. كما عكست االحتجاجات غٌاب دور المجلس األعلى لألجور 

تم تشكٌله تنفٌذاً لنص لانون العمل الموحد لتحدٌد حد أدنً لألجور  واألسعار الذي
 5330وتحدٌد لٌمة العالوة السنوٌة ولكنه لم ٌجتمع ولو مرة واحدة منذ تؤسٌسه عام 

ؤحد مسببات الحركة االحتجاجٌة بعد كالعمل المإلت  ثم جاءت لضٌة  .وحتى اآلن
ألف  23فى الحكومة وأكثر من أن أصبح لدٌنا نصف ملٌون ٌعملون بعمود مإلتة 

فى لطاع األعمال ذلن بخالف وجود عمال بال عمود عمل فى شركات المطاع 
الخاص وبما ٌعكس خلل واضح فى عاللات العمل ٌتم فى ظل غٌبة كاملة ألجهزة 

حدة التوترات االجتماعٌة التً ٌعانً منها  ت االحتجاجات العمالٌةعكسكماالرلابة . 
لمد استخدم العمال كافة أشكال فم علً تحمل المزٌد من الضغوط. العمال وعدم لدرته

االحتجاج من جمع التولٌعات إلً كتابة العرابض إلً التظاهر واالعتصام 
واإلضراب التباطبً واإلضراب المستمر بل وحتى اإلضراب عن الطعام من اجل 

ٌك التوازن بٌن من خالل تحملن يتحقق إال حل االزمة واحتوائها( و. الحموق العمالٌة
مصالح العمال ومصالح أصحاب العمل مما ٌإدى إلى وجود إتزان إدارى داخل 

من والعمل على إزالة أسباب االحتجاج . ،المإسسات ومحاولة تجنب أٌة توترات 
ه و ظروفه ورعاٌة مصالح شروط تحسٌن أجل من العمل تنظٌمات لٌتشكخالل 

مفاوضة جماعٌة. تستهدف تسوٌه  اعضابها االلتصادٌة واالجتماعٌة عن طرٌك
المنازعات بٌن كل من العمال واصحاب العمل بشكل ودي فً اطار من الحوار 
والتشاور لتحمٌك التوازن فً عاللات العمل وتضمن المصالحة التزام العمال بتشغٌل 

ن فً العاملٌ المصنع بكامل طالته االنتاجٌه ، والتزام اداره االمصنع بصرف نصٌب
 ، وتضمن وزاره الموي العامله متابعه ومرالبه تنفٌذ هذا البند من المصالحة. االرباح

طرفً العملٌة اإلنتاجٌة لتحمٌك مزٌد من التفاهمات ألنهم  وفمًا ألحكام المانون
السبٌل الوحٌد لزٌادة اإلنتاج ودفع عجلة االلتصاد  المشتركة فً عاللات العمل ألنها

 المصري إلى األمام.
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