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السلطوٌة منخفضة التكالٌؾ :نظام السٌسً و الحركة العمالٌة فً
مصر مند العام 2013
م من الجٌش قٌوداً
فرض النظام السلطوي الجدٌد فً مصر والمدعو
صارمة على الحركة العمالٌة منذ منتصؾ العام  .2013إذ قام النظام
السٌاسً اآلخذ فً التشكل بمصادرة المجال العام من خالل حظر
التظاهرات واإلضراب واالعتصام ،وإخضاع األماكن العامة والجامعات
والمجتمع المدنً واإلعالم الخاص إلى رقابة أمنٌة وقضابٌة لص ٌقة ،كما
صعّد إجراءات القمع للحركة العمالٌة المستقلة  .وباجتماع هذه العوامل
معاً ،من المرجح أن ٌشهد المستقبل القرٌب تراجعا ً وضموراً للحركة
العمالٌة فً مصر ،وإن كان من الصعب التكهن بما إذا كان هذا سٌستمر
على المدى البعٌد أم ال.
الحركة العمالٌة المستقلة تخسر أرضٌتها
شهدت مصر موجة من االحتجاجات العمالٌة واإلضرابات بٌن عا َمً
 2004و 2013كانت ؼٌر مسبوقة منذ نهاٌة أربعٌنٌات القرن الماضً .
وقد بلؽت هذه االحتجاجات أوجها أثناء ثورة كانون الثانً ٌ/ناٌر  2011وما
بعدها.
فً أعقاب "ثورة ٌناٌر" ،لم تق ّدم الدولة أي تنازالت فً ماٌتعلق بالترتٌبات
المإسسٌة أو القانونٌة الحاكمة لحرٌة التنظٌم النقابً والحق فً اإلضراب،
أو بوضع حد أدنى لألجور .وهذه كلها مطالب حملها الناشطون العمالٌون
والنقابات المستقلة.
منذ حزٌرانٌ/ونٌو  ،2013صعّدت الدولة إجراءاتها القمعٌة ضد
العمالً واإلضرابات
ة
االحتجاجات
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تزامن ارتفاع وتٌرة القمع مع تنامً الدعوة إلى االصطفاؾ الوطنً ضد
اإلرهاب وتؤٌٌد النظام الحالً ،ماجعل دعاوى االحتجاج االجتماعً
واإلضراب العمالً من قبٌل الخٌانة.
ٌسعى النظام السٌاسً القابم إلى إعادة فرض بنٌة الدولة الناصرٌة القدٌمة
من خالل تقٌٌد الحرٌة النقابٌة ،ومصادرة الحق فً اإلضراب ،وتكرٌس
احتكار االتحاد العام الحكومً لتمثٌل العمال.
فً الوقت نفسه ،تسعى الدولة إلى المضً قدما ً بتحرٌر االقتصاد على
حساب العمال ،ماٌعنً اتباع الناصرٌة السٌاسٌة فٌما ٌتم تجاهل الناصرٌة
االقتصادٌة.
مستقبل الحركة العمالٌة فً مصر
الٌبدو الوضع القابم قابالً لالستمرار على المدى البعٌد ،إذ أن أسباب "ثورة
ٌناٌر" التزال قابمة ،بل وربما زادت عمقا ً  .فال ٌزال العمال ٌعانون من
التهمٌش السٌاسً واالقتصادي المتزاٌد ،فٌما تنخفض األجور الحقٌقٌة،
وتته ّدد المكتسبات العمالٌة مع خطط خصخصة الشركات المملوكة للدولة
وتقلٌص البٌروقراطٌة الحكومٌة ،ومع تفشً الالرسمٌة فً القطاع الخاص .
الٌبدو مستقبل الحركة العمالٌة والنقابٌة واضحا ً  .فعلى المدى القصٌر،
.
تعرّ ضت الحركة إلى ضربات من شؤنها أن تعٌقها وتضعفها
لٌس هناك شك فً أن العمال قد اكتسبوا خبرات ثمٌنة من الحراك خالل
العقد الماضً  .وال ٌبدو أن القمع المتزاٌد سٌكون كافٌا ً إلزالة تلك الخبرات
من ذاكرتهم ،ماقد ٌشكل أساسا ً مستقبلٌا ً لحركة نقابٌة مستقلة تمثل عمال
مصر ٌوما ً ما.
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عمرو عادلً
بعد أن ح ّققت الحركة العمالٌة فً مصر بعض المكاسب فً السنوات التً
تلت العام  ،2004عادت لتعانً من فرض قٌود صارمة علٌها مع تش ّكل
 .2013وقد
نظام سلطوي جدٌد مدعوم من الجٌش فً منتصؾ العام
استهدؾ النظام اآلخذ فً التش ّكل مصادرة المجال العام ،من خالل حظر
التظاهرات واإلضراب واالعتصام وإخضاع األماكن العامة والجامعات
رقابة أمنٌة وقضابٌة لصٌقة .
والمجتمع المدنً واإلعالم الخاص إلى
وترافق ذلك مع ارتفاع وتٌرة قمع المعارضٌن من مختلؾ األطٌاؾ ،سواء
من جماعة اإلخوان المسلمٌن والتٌارات اإلسالمٌة الموالٌة لها ،أو من
.مجموعات أخرى محسوبة على ثورة كانون الثانًٌ/ناٌر 2011
ولم تسلَم الحركة العمالٌة من هذا  .فقد توالت ا لقٌود القانونٌة والعملٌة على
اإلضراب واالحتجاج العمالً ،وزادت إجراءات محاصرة الحركة النقابٌة
المستقلة ونزع الشرعٌة عنها لصالح االتحاد العام لنقابات عمّال مصر،
المرتبط بالدولة والمنعقد له االحتكار القانونً فً تمثٌل مصالح
.1العمال
كما طال النقابٌٌن المستقلٌن العدٌد من إجراءات االعتقال
والمحاكمة والفصل التعسفً.
عادت الحركة العمالٌة فً مصر لتعانً من فرض قٌود صارمة علٌها مع
تش ّكل نظام سلطوي جدٌد مدعوم من الجٌش فً منتصؾ العام 2013
نشؤ االتحاد العام لنقابات عمّال مصر فً مطلع خمسٌنٌات ا لقرن الماضً
كوسٌلة لتسٌطر الدولة من خاللها على العمال عبر احتكار تمثٌلهم  .وقد
كان النمط الحاكم للعالقة بٌن الدولة والطبقة العاملة إبان الحقبة الناصرٌة
(ٌ )1970 - 1954قوم على مبادلة الحرٌات والحقوق السٌاسٌة بامتٌازات
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اقتصادٌة .فمن ناحٌةّ ،
حظرت الدولة الحق ؾ ي اإلضراب وأخضعت
الحركة العمالٌة إلى الرقابة األمنٌة اللصٌقة وقامت بحظر التعدد النقابً
وأنشؤت مكانه االتحاد العام للنقابات ،والذي أصبح كٌانا ً نقابٌا ً حكومٌا ً
الٌعدو أن ٌكون امتداداً للجهاز اإلداري واألمنً للدولة  .لكن فً المقابل،
حصلت الطبقة العاملة على الع دٌد من االمتٌازات االقتصادٌة من األمان
الوظٌفً ،إلى التمثٌل فً مجالس إدارات الشركا،ت والرواتب واألجور،
والتوسع فً التعٌٌن فً القطاع العام بعد موجات "التمصٌر" ( أي قصر
ملكٌة رأس المال واإلدارة على المصرٌٌن ) ثم التؤمٌم ،والتوسّع كذلك فً
الجهاز الحكومً الذي كا ن ٌق ّدم ضمانا ً قانونٌا ً لخرّ ٌجً الجامعات
بالتوظؾ.
توحً التطورات على مستوى عالقة الدولة بالطبقة العاملة فً أعقاب
أحداث  30حزٌرانٌ/ونٌو ،2013وإطاحة الجٌش بالربٌس األسبق محمد
مرسً المدعوم من جماعة اإلخوان المسلمٌن ،بؤن ثمة تمسّكا ً من النظام
الجدٌد المدعوم من الجٌش بإعادة فرض صٌػ الدولة الناصرٌة القابمة
على وحدة التنظٌم النقابً فً االتحاد الذي تهٌمن علٌه الحكومة ،وممارسة
قدر أكبر من التقٌٌد لإلضراب ،مع المضً قدما ً فً التحرٌر االقتصادي
على حساب العمال بشكل واسع  .وهذا ٌعنً التمسّك بالناصرٌة فً شقها
السٌاسً مع إهد ار شقها االقتصادي ،ومن ثم زوال صٌؽة السلطوٌة
السٌاسٌة فً مقابل االمتٌازات االقتصادٌة ،وهو أمر ٌمكن إطالق علٌه
ٌمٌن الناصرٌة ،وٌمكن تسمٌة العملٌة برمتها بـ "فرض السلطوٌة منخفضة
"التكالٌؾ.
فبالتزامن مع مصادرة الحقوق السٌاسٌة هذه وخالفا ً للحقبة الناصرٌة ،فإن
الدولة لم تقدم أي مكاسب اقتصادٌة للطبقة العاملة ،بل عمدت إلى المضً
قدما ً فً خفض الدعم الحكومً لهذه الطبقة ،ولم تستهدؾ بزٌادة المرتبات
سوى الموظفٌن فً الجهاز اإلداري ،من دون عمال القطاع العام ناهٌك
عن القطاع الخاص ،وتم تمرٌر قانون الخدمة المدنٌة الذي ٌنتقص ب شكل
كبٌر من المزاٌا الوظٌفٌة التً منحتها الدولة لموظفٌها طٌلة عقود  .وثمة
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مساع لتمرٌر قانون عمل جدٌد ٌزٌد من مرونة سوق العمل وما ٌعنٌه هذا
ٍ
من إطالق ٌد أصحاب األعمال فً مواجهة العمال ،وتشدٌد القٌود على
اإلضراب والتنظٌم النقابً.
لقد لعبت الحركة العمالٌة المصرٌة دوراً هاما ً فً ثورة كانون الثانً ٌ/ناٌر
 ،2011والتً أفضت إلى اإلطاحة بالربٌس األسبق محمد حسنً مبارك .
بٌد أن وضع الحركة العمالٌة لم ٌتحسن كثٌراً منذ ذلك الحٌن ،بل إن عودة
الدولة التباع استراتٌجٌة قابمة على التضٌٌق األمنً والقمع للحركة
ً
خاصة منذ تص ّدر الجٌش المشهد السٌاسً فً منتصؾ ،2013
العمالٌة،
أسهمت فً تدهور وضع الحركة والحد من خٌاراتها عن طرٌق حرمان
العمال بطرق ش ّتى من حقهم فً التنظٌم بحرٌة ،وحق هذه التنظٌمات فً
المشاركة فً الحوار االجتماعً العام سواء مع الحكومة أو مع أصحاب
األعمال .وٌضع النظام العراقً ل العملٌة وٌسن التشرٌعات التً تجرّ م
استخدام العمال لإلضراب.
ولٌس باإلمكان الٌوم القول ما إذا كان لدى الحركة العمالٌة ماٌكفً من
التؤثٌر أو حتى التؤٌٌد الشعبً العام كً تحفظ وجودها فً المستقبل القرٌب.
ولكن مما الشك فٌه أن العمال ،على الرؼم من كل شًء ،اكتسبوا خالل
السنوات العشر الماضٌة خبرة التستطٌع أدوات القمع محوها من وعٌهم .
وعلى الرؼم من تشوّ ه التجربة األولى لالتحادات المستقلة ،التزال على
األرض نقابات مستقلة ،كما أن عدداً ٌسٌراً للؽاٌة من النقابات التابعة
لالتحاد الحكومً الٌزال ٌناضل فً الكثٌر من المواقع ،ور بما هو النواة
لبناء نقابات عمالٌة حقٌقٌة تدافع عن حقوق أعضابها ،وٌكون والإها فقط
لقواعدها.

استراتٌجٌة القمع والتسوٌؾ
ا ّتبعت الدولة استراتٌجٌة واحدة إزاء الحركة العمالٌة منذ كانون
الثانًٌ/ناٌر  2011وحتى تارٌخ كتابة هذه السطور  .وتتلخص هذه
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االستراتٌجٌة فً عد م تقدٌم أي تنازالت على مستوى القوانٌن أو الترتٌبات
المإسسٌة للحركة العمالٌة ،سواء فً شق إطالق التعدد النقابً وحرٌة
التنظٌم ،أو فً شق تقنٌن الحق فً اإلضراب أو إقرار حد أدنى لألجور .
وبالتالً ،كان الهدؾ هو االحتفاظ باإلطار المإسسً للنقابٌة الحكومٌة
وكوربوراتً الدولة السلطوٌة .
ة
وقد كان هذا هو الخٌط الجامع لتعامل الدولة مع الحركة العمالٌة فً
المرحلة السابقة على الثورة ،وباألخص مع تفجر االحتجاجات العمالٌة فً
العام  2004وحتى مرحلة مابعد الثورة وإلى ٌومنا هذا .وتكللت هذه
اإلستراتٌجٌة بالنجاح حتى اآلن ،إذ الٌزال اإلطار القانونً والمإسسً كما
هو ولم ٌتؽٌر ،وقد تجنبت الدولة تقدٌم أي تنازالت للحركة العمالٌة ،على
الرؼم من انكسارها السٌاسً المرحلً بعد كانون الثانًٌ/ناٌر 2011
شهدت مصر موجة من اإلضرابات واالحتجاجات العمالٌة بٌن 2004
و 2010لم تكن مسبوقة منذ نهاٌة األربعٌنٌات .وقد كان وراء ارتفاع
وتٌرة االحتجاجات آنذاك العدٌد من العوامل ،على رأسها تكثٌؾ جهود
خصخصة الشركات المملوكة للدولة منذ العام  ،2004وارتفاع أسعار
الوقود والؽذاء على نحو أدى إلى تآكل األجور الحقٌقٌة لمالٌٌن العمال
وأسرهم وكذلك للطبقات المتوسطة .وفً  6نٌسان/أبرٌل  ،2008تحول
إضراب عمالً فً مدٌنة المحلة الكبرى ،أحد المراكز الصناعٌة العتٌدة
فً الدلتا ،إلى أعمال شؽب واسعة النطاق شهدت للمرة األولى تسجٌل
شرٌط فٌدٌو ٌظهر إحراق صورة حسنً مبارك .وتكرّ ر تالقً
االحتجاجات االقتصادٌة والسٌاسٌة مرة أخرى فً العام  ،2011عندما
كانت إضرابات العمّال فً طول البالد وعرضها فً  10شباط/فبراٌر
بمثابة المسمار األخٌر فً نعش نظام مبارك ،مجبر ًة إٌاه على التنحً
بدأ العمال بتؤسٌس نقاباتهم المست قلة فً خضم ذلك الحراك السابق على
"ثورة ٌناٌر " .فقد تم تؤسٌس أربع نقابات مستقلة فً العام  2008هً:
نقابة العاملٌن بالضرابب العقارٌة ،ونقابة المعلمٌن ،ونقابة الفنٌٌن
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الصحٌٌن ،ونقابة أصحاب المعاشات  .لكن وزارة القوى العاملة رفضت
ومن ثم حر موا من اعتراؾ الجهات الرسمٌة 2استالم أوراق تؤسٌسها،
بتمثٌلهم ألعضابهم.
على الرؼم من ثبات استراتٌجٌة الدولة إزاء الحركة العمالٌة ،فقد تؽٌرت
التكتٌكات المتبعة فً مرحلة مابعد الثورة  .ففً خالل الحكم االنتقالً
(شباط/فبراٌر  - 2011تموزٌ/ولٌو
للمجلس األعلى للقوات المسلحة
 ،)2012تم التع امل بمنطق التسوٌؾ مع الحركة العمالٌة عبر التفاوض
على مسودة قانون جدٌد للحرٌات النقابٌة ثم عدم تمرٌرها مطلقا ً حتى
تارٌخ كتابة هذه السطور ،مع تقدٌم تنازالت مرحلٌة على مستوى قرارات
وزارٌة تعترؾ بوجود النقابات المستقلة ،لكن ٌمكن إلؽاإها فً مابعد فً
ضوء عدم توؾ ر الضمانات القانونٌة والدستورٌة  .واحتفظت السلطة
ّ
ٌحظر فعلٌا ً الحق فً اإلضراب إال بموافقة
باإلطار القانونً نفسه الذي
االتحاد الحكومً  .وهو أمر متعذر حصوله للؽاٌة فً ضوء اختراق
االتحاد الحكومً وتبعٌته لألجهزة األمنٌة واإلدارٌة للدولة ،مع أنه من
الفعلً لم تكن الدولة تملك ماٌكفً من القوة لقمع اإلضرابات اآلخذة
ة
الناحٌة
.فً االتساع ،على الرؼم من تمرٌر مرسوم ٌحظر اإلضرابات وٌجرّ مها
(تموزٌ/ولٌو
فً مرحلة حكم الربٌس اإلخوانً محمد مرسً القصٌرة
 – 2012تموزٌ/ولٌو  ،)2013استمرت االستراتٌجٌة نفسها ،فلم ُتق َّدم أي
 ،2012بل سعى
ضمانات دستورٌة للتعدد النقابً فً دستور العام
اإلخوان إلى الحفاظ على الكٌان النقابً الحكومً ،واستمر التسوٌؾ فً
 .وتوصّل اإلخوان إلى اتفاق مع
تمرٌر قانون الحرٌات النقابٌة
األرستقراطٌة العمالٌة القدٌمة التً كانت تابعة للحزب الوطنً فً المرحلة
السابقة على الثورة ،على إدخال عناصر من اإلخوان فً مجلس إدارة
االتحاد طبقا ً لقرارات وزٌر العمل المنتمً إلى تنظٌم اإلخوان  .وفً الوقت
نفسه ،سعى االتحاد الحكومً إلى وقؾ اإلضرابات باسم دوران عجلة
وعلى الرؼم من عدم توفر إطار قانونً لإلضراب ،إال .3االقتصاد الوطنً
أن االحتجاجات العمالٌة استمرت فً االتساع لعدم قدرة الدولة على قمعها
بشكل عام.
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

على الرؼم من عدم توفر إطار قانونً لإلضراب ،إال أن االحتجاجات
العمالٌة استمرت فً االتساع لعدم قدرة الدولة على قمعها بشكل عام
30
اختلفت التكتٌكات المتبعة من قبل الدولة كثٌراً فً مرحلة مابعد
حزٌرانٌ/ونٌو  .2013وتبدأ هذه المرحلة االنتقالٌة الثانٌة بحكم الجٌش
ؼٌر المباشر بعد خلع محمد مرسً ثم انتخاب عبد الفتاح السٌسً ربٌسا ً
فً حزٌران ٌ/ونٌو  .2014وتمٌزت هذه المرحلة باستمرار بعض
التكتٌكات القدٌمة فً ترمٌم االتحاد الحكومً والحفاظ علٌه ،ولكن مع
التكشٌر عن األنٌاب فً حظر اإلضرابات واالعتصامات بشكل عام ،بما
فٌها االحتجاجات العمالٌة ،وإطالق ٌد األمن فً القبض على القٌادات
العمالٌة والنقابٌة.
وبعد سنتٌن من التسوٌؾ ،اتخذت الدولة موقفا ً هجومٌا ً ضد الحركة النقابٌة
المستقلة ،من خالل نزع الشرعٌة عنها وحعل تمثٌل ا لعمال مقتصراً على
االتحاد الحكومً فً مفاوضات قانون العمل الجدٌد  .وأضٌؾ إلى هذا
التكتٌك أمران جدٌدان هما استٌعاب وتوظٌؾ قٌادات الحركة النقابٌة
المستقلة فً مرحلة مابعد  30حزٌرانٌ/ونٌو مباشرة ،فً ظل وجود
تحالؾ واسع ضد اإلخوان المسلمٌن  .وجرى هذا بتعٌٌن ربٌس ات حاد
النقابات المستقلة والناشط النقابً القدٌم كمال أبو عٌطة فً منصب وزٌر
القوى العاملة فً حكومة حازم الببالوي وتعٌٌن الناشط العمالً كمال
عباس فً المجلس القومً لحقوق اإلنسان.
لقد كان موقؾ الحكومات المصرٌة المتتابعة معادٌا ً لحق العمال فً
اإلضراب فً كل العهود ،سواء فً عهد مبارك أو بعد اإلطاحة به  .فقانون
العمل رقم  12لسنة ٌ 2003حوي العدٌد من القٌود على ممارسة حق
اإلضراب ،وعقوبة مخالفته هً الفصل من العمل  .فعلى سبٌل المثال،
تنص المادة  192من القانون على وجوب موافقة ثل َثً أعضاء مجلس
إدارة االتحاد العام للنقابات لٌصبح اإلضراب قانونٌاً ،حتى إذا لم ٌكن هناك
تنظٌم نقابً نشط فً المنشؤة  .كما ٌوجب القانون إخطار أصحاب العمل
وؼٌرهم من ذوي الصلة قبل أسبوعٌن من تارٌخ بدء اإلضراب  .وعالو ًة
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

على ماسبق ،فإن اإلضراب محظور فً المنشآت اإلستراتٌجٌة كافة
المشمولة فً القرار رقم  1185لسنة  ،2003والذي ٌشمل تقرٌبا أنواع
الشركات كافة  .وٌنص القانون فً المادة رقم  96منه على أن خرق أي
من هذه القواعد ٌعا َقب بالفصل.

الدولة والحركة العمالٌة 2013 - 2011
النقابات المستقلة :اعتراؾ منقوص وترمٌم لالتحاد الحكومً
فً أعقاب نجاح التظاهرات فً اإلطاحة بحكم مبارك ،أعلن وزٌر القوى
العاملة والهجرة أحمد حسن البرعً فً أول حكومة بعد الثورة اعترافه
بحق العمال فً تؤسٌس نقاباتهم بحرٌة  .كما أصدر قراراً حول الحرٌات
النقابٌة وقعه الوزٌر والمدٌر العام لمنظمة العمل الدولٌة فً آذار /مارس
هذا فً قبول إٌداع أوراق
 .2011وبدأت وزارة القوى العاملة بعد
النقابات المستقلة لدٌها ،إال أن ذلك لم ٌترجم فً أي وقت من األوقات إلى
اعتراؾ كامل بهذه النقابات ،وبالتالً لم تتم ّكن من استكمال بناء قواعدها
التنظٌمٌة ،وال حتى من القٌام بدورها فً الدفاع عن حقوق أعضابها.
ولم ٌسفر إٌداع األوراق عن تػ ٌٌر قرارات الحكومة لجهة تمثٌل النقابات
المستقلة فً المجالس واللجان المختلفة ،مثل تمثٌلهم فً المجلس القومً
لألجور الذي َت َش َّكل طبقا ً للمادة رقم  34من قانون العمل رقم  12لسنة
 .2003فعلى الرؼم من إعادة تشكٌل المجلس بقرار من ربٌس مجلس
الوزراء رقم  1133الصادر فً  6أٌلول/سبتمبر  ،2011إال أن تمثٌل
العمال ظل من حق االتحاد الحكومً فقط  .كما أن النقابات المستقلة لم
ُت َّ
مثل فً مجلس إدارة صندوق الطوارئ أو فً مجالس إدارة شركات
القطاع العام وقطاع األعمال العام.
وفً ماٌخص مسؤلة تفاوض النقابات المستقلة بالنٌابة عن العمال ؾ
مواقعها ،كانت هناك محاوالت من مسإولً وزارة القوى العاملة ،وعلى

ي

ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

رأسهم ناهد العشري وزٌر القوى العاملة حالٌا ً وربٌس اإلدارة المركزٌة
للمفاوضة الجماعٌة آنذاك ،والتً جعلت تمثٌل النقابات المستقلة محل
مراجعة دابمة بحجة أن قانون العمل ٌنص على قصر حق التفاوض
بالنٌابة عن العمال على النقابات العامة التابعة لالتحاد الحكومً وحسب؛
وٌمكن مشاركة نقابة المنشؤة التابعة لهذه النقابة العامة فً المفاوضات.
وقد كان للبٌروقراطٌة فً المنشآت الحكومٌة دورٌ هام فً محاوالت تعوٌق
عمل النقابات المستقلة فً مواقعها منذ البداٌة ،سواء عن ط رٌق رفض
طلبات أعضاء هذه النقابات فً خصم االشتراك لصالح النقابة المستقلة
المنضمٌن إلٌها ،أو االستمرار فً تورٌد اشتراكات أعضاء النقابات
المستقلة إلى النقابات التابعة لالتحاد الحكومً  .كما أن الكثٌر من المدراء
لم ٌعترؾ بهذه النقابات  .فعلى سبٌل المثال ،تق ّدم رئٌس مجلس إدارة إحدى
شركات قطاع األعمال العام للنٌابة العامة ببالغ ض ّد ربٌس النقابة المستقلة
بشكل ؼٌر قانونً.
ٌتهمه فٌه بانتحال صفة نقابً
ٍ
وظلّت كل القوانٌن التً تنظم عالقات العمل تعتمد فً تمثٌل العمال على
االتحاد العام والنقابات التابعة له ،مثل القانون رقم  25لسنة  1976الذي
الٌعترؾ حتى اآلن بؤٌة نقابات سوى النقابات التابعة لالتحاد العام ونقاباته
العامة.
وقد ساعد عدم صدور قانون الحرٌات النقابٌة اإلدارات ،سواء فً
المإسسات الحكومٌة أو فً شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام،
فً التعسّؾ ضد النقابات المستقلة وا لنقابٌٌن التابعٌن لها  .وقد نوقش هذا
القانون أكثر من ثالثة مرات فً حوارات اجتماعٌة حضرها كل
 2011بعد أول
األطراؾ ،ووافق علٌه مجلس الوزراء فً نهاٌة العام
حوار اجتماعً ،لكن المجلس العسكري الذي تولّى إدارة البالد فً المرحلة
االنتقالٌة التالٌة على "ثورة ٌناٌر" رفض إصداره ،وهو لم ٌصدر إلى اآلن
وفً ظل ؼٌاب أي حماٌة قانونٌة رسمٌة للنقابات المستقلة ،اتسع نطاق
استهداؾ النقابٌٌن المستقلٌن فً منشآت القطاع الخاص ،خاصة أن قانون
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

العمل رقم  12لسنة  2003الٌتضمّن وسابل فعالة لحماٌة النقابٌٌن وال
لضمان حرٌة ممارسة النشاط النقابً .فقد تعرض من تص ّدى لتؤسٌس نقابة
مستقلة أو للمطالبة بحقوق العمال ،للفصل التعسفً منذ البداٌة ،حتى أن
هناك مدنا ً صناعٌة توقفت فٌها حركة إنشاء النقابات المستقلة (على الرؼم
من قلة عدد النقابات التابعة لالتحاد الحكومً فٌها ) ،بعد فصل كل من قام
بتؤسٌس نقابة مستقلة فٌها .فقد شهدنا فصل أمٌن عام النقابة المستقل لعمال
شركة لألدوٌة ومعه بعض العامالت ،وكذا فصل أعضاء من مجالس إدارة
نقابات عدد كبٌر من الشركات ،وهناك حاالت ترافق فٌها الفصل مع
اعتقال العمال والنقابٌٌن عقب ممارسة حقهم فً اإلضراب.
اإلضرابات العمالٌة :أم ر واقع لكنه ٌظل ؼٌر قانونً
بعد إطاحة مبارك ،بدأت محاوالت وقؾ إضرابات العمال أوالً عبر
حمالت تشوٌه سمعة العمّال المضربٌن على أساس أنهم ٌعطلون عجلة
ثم عمدت السلطة إلى إصدار قوانٌن أخرى تجرّ م اإلضراب ،كان .4اإلنتاج
أبرزها المرسوم بقانون رقم  34لسنة  2011بتجرٌم االعتداء على الؽٌر .
ً
ترجم
ونتٌجة لضعؾ أجهزة الدولة القمعٌة فً أعقاب "ثورة ٌناٌر " ،لم ُت َ
اإلجراءات التقٌٌدٌة إلى قمع ممنهج وشامل لإلضرابات العمالٌة.
تزاٌدت االحتجاجات العمالٌة تزاٌداً ملحوظا ً فً أعقاب "ثورة ٌناٌر " ومع
انفتاح المجال العام وشل ٌد الدولة ا ألمنٌة ،الذي ثبت أنه مإقت فً مابعد .
وترجع حركة االحتجاجات العمالٌة إلى سنوات قبل "ثورة ٌناٌر" ،وخاصة
منذ بداٌة األلفٌة الجدٌدة مع تصاعد الرفض لنتابج سٌاسات الخصخصة
وبٌع الشركات العامة ،والتً أدت إلى التوسع فً فصل العمال وإجبارهم
على التقاعد المبكر ،والتوجه إلى انتقاص حقوق العمال سواء فً األرباح
أو بدل الوجبات أو وسابل المواصالت  .استمر هذا التصاعد فً االحتجاج
طٌلة سنوات مبارك األخٌرة ،وخاصة مع تزاٌد وتٌرة الخصخصة
والتحرٌر االقتصادي فً عهد حكومة أحمد نظٌؾ (.)2011 - 2004
وٌظهر الرسم البٌانً أدناه تطور أعداد اال حتجاج العمالً قبل وبعد "ثورة
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ٌناٌر" وحتى حزٌران ٌ/ونٌو  .2013وتشمل االحتجاجات هنا أنواع
.اإلضرابات واالعتصامات والتظاهرات والتجمهر كافة

ٌُظهر الرسم استمرار التصاعد فً أعداد الحركة االحتجاجٌة العمالٌة بعد
إطاحة مبارك ،قبل أن تشهد انخفاضا ً حا ّداً فً النصؾ الثانً من العام
 2013.على النحو الذي سنبٌّنه فً الجزء التالً
تنوعت مطالب العمّال المحتجٌن وشملت زٌادة األجر أو التثبٌت ،وزٌادة
بدل ساعات العمل ،ووقؾ الفصل أو النقل التعسفً ،وؼٌرها من المطالب .
وقد نادى العمّال ،إضا ً
فة إلى هذه المطالب ،بمطالب أخرى مثل المحاسبة،
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

وعودة الشركات إلى القطاع العام ،كما انتقدوا التنظٌم النقابً القدٌم الذي
اعتبروه ؼٌر معبِّر عنهم.
ٌمكن القول بشكل عام إن الدولة لم تكن تملك القدرة على ممارسة قمع
واسع وممنهج ضد اإلضرابات العمالٌة واألشكال االح تجاجٌة األخرى،
على الرؼم من افتقادها للؽطاء القانونً ،وذلك تزامنا ً مع الظرؾ الثوري
وانهٌار الدولة األمنٌة  .إال أن الدولة فً الوقت ذاته لم تقدم تنازالت على
المستوى القانونً الرسمً تضمن شرعٌة أو قانونٌة اإلضرابات ،بل
سارت األمور بشكل عكسً ،حٌث سعت الدولة إلى تؽلٌظ القواعد القانونٌة
وإن لم تتمكن حٌنها من تطبٌقها ،ماجعل حرٌة اإلضراب عرفٌة وخاضعة
إلى قدرة السلطة المستقبلٌة على القمع.
المكاسب العمالٌة :التسوٌؾ وتجزبة المطالب العمالٌة
تص ّدر مطلب إقرار حد أدنى لألجور المطالب العمالٌة فً الشهور السابقة
على "ثورة ٌناٌر" .ففً آذار/مارس  ،2010صدر حكم من المحكمة
اإلدارٌة العلٌا بإلزام الحكومة بتحدٌد حد أدنى لألجور .وبعد مماطلة من
الحكومة ،اضطرت إلى إعالن تقدٌرها للحد األدنى بؤربعمبة جنٌه مصري
ثم جرت زٌادته إلى  700جنٌه .وتعود مطالب وضع حد أدنى بشكل
تقرٌبً إلى العام  ،2008حٌن تبلورت مجموعات عمل عمالٌة وسٌاسٌة
عدة سعت إلى احتساب قٌمة الحد األدنى ،وتمت الدعوة لوقفة احتجاجٌة
أمام مجلس الوزراء للمطالبة به ،ثم تقرر اللجوء إلى القضاء اإلداري
للمطالبة بإلزام الحكومة بحد أدنى قُ ِّدر حٌنها بؤلؾ ومبتً جنٌه
وهذا ماحدث ،وصدر الحكم المشار إلٌه أعاله فً آذار/مارس .5مصري
2010.
وفً أعقاب "ثورة ٌناٌر " ،كان مطلب الحد األدنى لألجور هو أكثر
المطالب عمومٌة لدى الحركة العمالٌة ،ولكن السلطة قابلت هذا األمر
باتباع تكتٌكٌن  :األول منهما هو التسوٌؾ فً إصدار قانون الحد األدنى،
وهو األمر الذي استمر لمرحلة مابعد  30حزٌرانٌ/ونٌو حٌن صدر قرار
من ربٌس مجلس الوزراء عوضا ً عن إصدار قانون؛ أما التكتٌك اآلخر،
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

فهو تجزبة مطالب الحركة العمالٌة بقصر إقرار الحد األدنى على العاملٌن
فً الجهاز اإلداري للدولة من دون عمال القطاع العام وقطاع األعمال
العام ،وبالطبع مع استبعاد القطاع الخاص  .ومن األمور المثٌرة للعجب أن
حكم القضاء اإلداري قد خص بالحد األدنى لألجور جمٌع العمال فً
القطاعٌن العام والخاص من دون العاملٌن المدنٌٌن للدولة ،والذٌن اعتبرهم
ٌخضعون إلى قانون ؼٌر قانون العمل ،فإذا بالحكومة تقصر الحد األدنى
علٌهم من دون ؼٌرهم.
وقد ظهر هذا بالفعل مع عمال القطاع الخ اص .فقد أصدر المجلس القومً
لألجور فً اجتماعه المنعقد ٌوم  20تشرٌن الثانً /أكتوبر  2011قراراً
بؤال ٌقل إجمالً ماٌتقاضاه العامل فً المنشآت التً ٌعمل فٌها أكثر من
عشرة أشخاص فً القطاع الخاص ،عن مبلػ  700جنٌه شهرٌاً ،على أال
ٌخضع هذا البدل إلى الوعاء التؤمٌنً  .كما اس ُتثنً من تطبٌق هذا القرار
العاملون فً بعض القطاعات النوعٌة والجؽرافٌة التً ستتؤثر قدرتها
التنافسٌة .

الحركة العمالٌة والدولة فً مرحلة مابعد  30حزٌرانٌ/ونٌو 2013
محوري
اتخذت الدولة موضع الهجوم بعد  30حزٌرانٌ/ونٌو  ،2013فً
َ
الحرٌات النقابٌة واالحتجاجات العمالٌة .ففً ملؾ الحرٌات النقابٌة ،زاد
تعسّؾ الدولة إزاء النقابات المستقلة ،فتعالت أصوات بعض ممثلً األعمال
باالعتراض على تقنٌن أوضاع النقابات المستقلة ،بل جاهر البعض بؤن
هذا من أجل تفتٌت العمّال وإضعافهم ،وفقا ً لتصرٌح ربٌس االتحاد العام
وأعلن أصحاب األعمال صراحة أنهم لن ٌجلسوا .6للؽرؾ التجارٌة
للتفاوض سوى مع االتحاد الحكومً .وفً الوقت نفسه ،زادت وتٌرة تناول
.7اإلعالم السلبً للنقابات المستقلة باتهامها بالخٌانة والعمالة للخارج
نزع شرعٌة النقابات المستقلّة وتدعٌم االتحاد الحكومً
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ومع تولً إبراهٌم محلب رباسة الحكومة ،ظهر اتجاه الحكومة واضحا ً فً
العودة إلى جعل تمثٌل مصالح العمالة مقتصراً على االتحاد الحكومً،
ونزع أي صفة تمثٌلٌة تم منحها سابقا ً للنقابات المستقلة  .فتم استبعاد ممثلً
النقابات المستقلة تماما ً من تشكٌل المجلس القومً لألجور ،بعد أن كان لهم
(تموزٌ/ولٌو – 2013
حق الحضور ؾ ي عهد حكومة الببالوي
نٌسان/أبرٌل  ،)2014بدون منحهم الحق فً التصوٌت  .وقد قٌل فً ذلك
الحٌن أن حضور ممثلً النقابات المستقلة كان بضؽوط من وزٌر القوى
العاملة فً حكومة الببالوي والناشط النقابً المستقل كمال أبو عٌطة ،ومن
وزٌر القوى العاملة األس بق أحمد حسن البرعً ،ماقد ٌفسّر التوقؾ عن
هذه الممارسة فور استقالة حكومة الببالوي.
وقد تكرّ ر هذا األمر مع مجلس إدارة هٌبة التؤمٌنات  .ففً عهد حكومة
الببالوي ،صدر قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  77لسنة  2013بشؤن
إعادة تشكٌل مجلس إدارة الهٌبة القومٌة للتؤمٌن  .وأصبح تمثٌل العمال
بؤربعة أعضاء تختارهم االتحادات األكثر تمثٌالً (بعد أن كان من ٌمثل
العمال فً القرار رقم  1181لسنة  2012هو ربٌس اتحاد نقابات عمال
مصر فقط ) .وأصبح تمثٌل أصحاب المعاشات بـؤربعة أعضاء تختارهم
الكٌانات الممثلة لهم  .بٌد أنه بعد إقالة وزارة الببالو ي ،صدر قرار ربٌس
مجلس الوزراء إبراهٌم محلب رقم  495لسنة  ،2014بإعادة ربٌس
االتحاد كممثل وحٌد للعمال ،وثالثة ممثلٌن فقط ألصحاب المعاشات بدون
منح الحق فً اختٌارهم للكٌانات الممثلة لهم (كون االتحاد العام الٌضم
نقابات ألصحاب المعاشات ) ،على أن ٌختارهم مجلس إدار ة هٌبة التؤمٌنات
بناء على ترشٌح من ربٌس المجلس.
صدر قانون الخدمة المدنٌة رقم  18لسنة  2015بالطرٌقة نفسها ومن دون
 .كما أن
التشاور مع أي نقابة عمالٌة ،سواء كانت حكومٌة أو مستقلة
القانون ٌضرب عرض الحابط بحق التنظٌم بشكل عام ،فلم ٌضع ممثالً
للموظفٌن فً مجلس ال خدمة المدنٌة على المستوي القومً ،وكذلك لم
ٌشرك أحد من الموظفٌن فً كٌفٌة التصرؾ فً أموال الجزاءات  .كما أنه
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

لم ٌراعً مسؤلة التعددٌة النقابٌة فً الكثٌر من الوحدات الحكومٌة سواء
فً ماٌخص لجنة الموارد البشرٌة فً كل وحدة ،أو لجنة التظلمات.
وفً عٌد العمال األخٌر (أٌار/ماٌو  ،)2015وجهت الدولة دعوة إلى
ربٌس االتحاد العام الحكومً فقط لحضور االحتفال مع ربٌس الجمهورٌة
وكان العدٌد من قٌادات الحركة .8وربٌس الوزراء فً أكادٌمٌة الشرطة
النقابٌة المستقلة والجماعات المدافعة عن حقوق العمال وناشطٌن ٌسارٌٌن
قد قرّ روا عدم االحتفال بعٌد العمال احتجاجا ً على تدهور الوضع
.9العمالً
تزاٌد ح ّدة القمع ضد إضرابات العمال
أما على صعٌد االحتجاج العمالً ،فقد شهدت االحتجاجات العمالٌة
انخفاضا ً شدٌداً فً أعقاب  30حزٌرانٌ/ونٌو .وقد ٌرجع هذا إلى إطالق ٌد
الشرطة والجٌش فً قمع اإلضرابات والتظاهرات بشكل عام ،خاصة مع
تؽلٌظ العقوبات ضد التظاهر من دون ترخٌص من السلطات ،مع صدور
القانون رقم  107لسنة " 2013بتنظٌم الحق فً االجتماعات العامة
والمواكب والتظاهرات السلمٌة " ،ثم قانون تؤمٌن وحماٌة المنشآت العامة
رقم  136لسنة  ،2014الذي جعل من الطرق والجسور منشآت
استراتٌجٌة من ٌقترب منها ٌحاكم محاكمة عسكرٌة.
وقد ٌرجع هذا األمر أٌضا ً إلى استٌعاب قٌادات كثٌرة من الحركة النقابٌة
المستقلة فً أعقاب خلع مرسً بجانب االتحاد الحكومً ،وتكثٌؾ الدعاٌة
باالضطفاؾ الوطنً  .فقد استخدمت الدولة بعد  30حزٌرانٌ/ونٌو التابعٌن
لها ،سواء م ن االتحادات المستقلة أو االتحاد العام (الذي كان أول من قدم
مبادرة لوقؾ اإلضرابات فً عهد محمد مرسً ) ،لإلٌحاء بؤن العمال
ٌرفضون اإلضراب  .فؤطلق االتحاد فً أٌار /ماٌو  2014مبادرة وقؾ
اإلضرابات فً اإلسكندرٌة لمدة عام ،وقد ردت الكثٌر من النقابات
المستقلة عبر إصدا ر بٌان لرفض هذه الوثٌقة ،ووصفتها بوثٌقة
وفً عٌد العمال األخٌر فً أول أٌار /ماٌو  ،2015أعاد ربٌس .10العار
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

االتحاد الحكومً تقدٌم وثٌقة مبادرة وقؾ اإلضرابات إلى ربٌس
الجمهورٌة.
وفً الوقت نفسه ،صدر حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا بشؤن الطعن فً
القضٌة رقم  24557لسنة 61ق علٌا ،الصادر فً  18نٌسان/أبرٌل
 2015بمعاقبة ثالثة موظفٌن على قٌامهم بممارسة حقهم فً اإلضراب
 14آخرٌن لمدة عامٌن
عن العمل بإحالتهم إلى التقاعد ،وتؤجٌل ترقٌة
بالتهم نفسها.
بخالؾ فض اإلضرابات بالقوة ،وهذا مستمر فً كل العهود ،سواء عن
طرٌق الشرطة أو الجٌش ،أو اعتقال العمال للضؽط على زمالبهم لفض
االعتصام أو اإلضراب ،ثمة تسجٌل لحاالت إطالق نار على العمال
المعتصمٌن.
وقد شهدت احتجاجات العمال انخفاضا ً فجابٌا ً وحا ّداً فً النصؾ الثانً من
العام  ،2013إذ بلػ إجمالً عدد االحتجاجات فً الشهور الستة األخٌرة
 18فً ا لمبة فقط من إجمالً احتجاجات ذلك العام  .وٌوضح الرسم البٌانً
التالً انخفاض االحتجاجات العمالٌة بعد  30حزٌرانٌ/ونٌو.

ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

كان للوضع السٌاسً العام أثرٌ كبٌر على الحركة االحتجاجٌة للعمال  .ففً
لعكس .فبعد 30
أثناء انتصار الثورة تتصاعد الحركة ،والعكس با
حزٌرانٌ/ونٌو ،أثرت سٌاسة التخوٌن على كل معارض ،وكذلك إجراءات
القمع الواسعة ،وال ٌجب أن نؽفل أثر ماٌحدث فً دول الجوار مثل سورٌة
ً
إضافة إلى القمع
والعراق والٌمن ولٌبٌا ،والتخوؾ من نٌل المصٌر نفسه،
الذي ووجهت به اإلضرابات التً قام بها العمال فً بداٌة المرحلة.
استٌعاب واستلحاق نخبة النقابٌٌن المستقلٌن
من بٌن التكتٌكات التً استخدمتها الدولة فً التعامل مع الحركة النقابٌة
المستقلة بعد  30حزٌرانٌ/ونٌو ،استٌعاب واستلحاق عدد من رموز
الحركة بالعمل الحكومً  .وتجري اإلشارة هنا باألساس إلى تعٌٌن ربٌس
اتحاد النقابات المستقلة كمال أبو عٌطة (ربٌس أول نقابة مستقلة فً العام
 )2008وزٌراً للقوى العاملة فً حكومة حازم الببالوي التً تلت إطاحة
محمد مرسً ،وتعٌٌن كمال عباس النقابً المستقل وربٌس دار الخدمات
النقابٌة عضواً فً المجلس القومً لحقوق اإلنسان ،وٌؤتً هذا ضمن
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

صفقات تمت بٌن المإسسة العسكرٌة وبٌن بعض القوى السٌاسٌة اللٌبرالٌة
والناصرٌة.
وقد حصدت سلطة مابعد  30حزٌرانٌ/ونٌو من ذلك العدٌد من الفوابد من
هذه االتفاقات  .فمن ناحٌة ،تم إضعاؾ الجانب المناضل بعد أن انتقل منه
من أصبحوا فً الجهة األخرى ضمن الحكومة التً تشكلت ،وما عناه هذا
من تؽلب العناصر النفعٌة ،بل واعتراؾ النظام بهذه القٌادات النفعٌة مقابل
تنفٌذ ماٌُطلب منهم لمساندة هذا النظام  .كما أن القٌادات التً أصبحت فً
مناصب حكومٌة تم حرقها ،وتشكٌك العمال فً قٌادتهم ومصداقٌتهم.
فً هذا اإلطار نستطٌع أن نفسر ظهور قٌادات ا التحادات المستقلة فً
المإتمرات لدعوة العمال إلى التصوٌت بـ "نعم" على دستور العام ،2014
على الرؼم من اللؽط الشدٌد الذي أحاط بالمواد الخاصة بحقوق العمال .
كما ذهب بعضهم إلى جنٌؾ لتستخدمهم الحكومة ،فً توصٌل رسالة
مفادها "أنها تحترم الحرٌات النقابٌة وها هم ممثلو االتحادات المستقلة "،
الذٌن لم ٌختلؾ خطابهم عن خطاب ممثلً االتحاد القدٌم ،بل تب ّنوا الخطاب
نفسه الذي ٌتحجج بالظرؾ السٌاسً الذي تمر فٌه البالد لتبرٌر التع ّدي
على حقوق العمال ،مع محاوالت تعطٌل الشكوى التً كان قد وقعها كمال
أبو عٌطه حٌن كان ربٌسا ً لالتحاد ،من قبل الوزٌر كمال أبو عٌطه.
تجزبة مطالب الحركة العمالٌة وتحٌٌد موظفً الجهاز اإلداري
استمرت الدولة فً اتباع خطة تجزبة مطالب الحركة العمالٌة عن طرٌق
إٌالء اهتمام أكبر إلى قضٌة األجور للعاملٌن فً الجهاز اإلداري للدولة،
وعدم إٌالء االهتمام نفسه إلى العاملٌن فً القطاع العام وقطاع األعمال
العام ،ناهٌك عن القطاع الخاص  .وقد ظهر هذا التعامل ؼٌر المتكافا فً
تناول قضٌة الحد األدنى لألجور بعد  30حزٌرانٌ/ونً.
فبعد حزٌران ٌ30 /ونٌو ،حاولت حكومة الببالوي أن تكسب و ّد جماهٌر
الشعب المصري من خالل تنفٌذ شعار من شعاراتها  .لذا بعد جدل دام أكثر
من شهرٌن ،أدلى خاللها وزراء فً الحكومة بتصرٌحات متناقضة بشؤن
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

الحد األدنى لألجور ،أعلنت الحكوم ُة فجؤة فً  18أٌلول/سبتمبر 2013
الح َّد األدنى للدخول للعاملٌن فً الحكومة بـ  1200جنٌه .وبعد ذلك بفترة،
صدر قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  232لسنة  2012بشؤن صرؾ
عالوة الحد األدنى لألجور ،والتً لم ٌؤت فٌه ذكرٌ لمسؤلة الـ  1200جنٌه.
وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة قد اختارت إصدار قرار بالحد األدنى على
أساس أنه عالوة بدالً من سنّ قانون بالح ّد األدنى  .ومن المسلم به قطعا ً أن
القرار أضعؾ من القانون وٌمكن إلؽاإه بقرار آخر من مجلس الوزراء.
ً
إضافة إلى ذلك ،لم تطبق الحكومة الحد األدنى على العاملٌن كافة فً
الدولة ،إذ استبعدت العاملٌن فً الهٌبات االقتصادٌة والخدماتٌة والعاملٌن
فً شركات قطاع األعمال العام ،ما أ ّدى إلى موجه من االحتجاجات وسط
قطاعٌن حٌوٌٌّن كالبرٌد والمواصالت العامة.
هذه القطاعات ،وإضراب
َ
واضطرت الحكومة إلى مراضاة بعض القطاعات على حدة ،كالمعلمٌن
واألطباء ،من خالل إصدار قرارات خاصة بها (أنظر الرسم البٌانً رقم
3
وبعد صدور القرار الخاص بالحد األدنى لألجور فً الجهاز اإلداري
للدولة ،عقد المجلس القومً لألجور اجتماعات عدة لدراسة إمكانٌة إقرار
حد أدنى لألجور فً القطاع الخاص  .وقد طالب خاللها أصح ابُ األعمال
الحكوم َة بتؽٌٌر قانو َنً العمل والتؤمٌنات ،وبدا األمر كؤنهم ٌضعون هذا
مقابل ذاك  .ولم تسفر هذه االجتماعات عن شًء ،العن المجلس القومً
لألجور ،وال عن الحد األدنى لعمّال القطاع الخاص ،والذٌن ُتق َّدر نسبتهم
بـ 71فً المبة من المشتؽلٌن  .كما رفض وزٌر ا لتضامن إقرار ح ٍّد أدنى
 38فً المبة من إجمالً
ألصحاب المعاشات الذٌن ُتق َّدر نسبتهم بـ
المشتؽلٌن ،واستبدله بعالوة نسبتها  10فً المبة فقط  .وتوقؾ هذا الحوار
مع تؽٌٌر وزارة حازم الببالوي.
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تآكل مكاسب العمال وامتٌازاتهم
شهدت الفترة التً تلت  30حزٌرانٌ/ونٌو تراجعا ً مستمراً فً مكاسب
العمال إزاء أصحاب األعمال (بما فً ذلك الحكومة ) .وتجلّى هذا فً
إقرار قانون الخدمة المدنٌة ،وفً ماتم تسرٌبه من مسودة قانون العمل
الجدٌد ،عالو ًة على إلؽاء التمثٌل السٌاسً للعمال فً دستور العام 2014.
صدر قانون الخدمة المدنٌة رقم  18لسنة  2015عشٌة انعقاد المإتمر
االقتصادي فجؤة ومن دون التشاور بشؤنه مع أحد ،وهو البدٌل لقانون
العاملٌن المدنٌٌن فً الدولة رقم  47لسنة  .1976وقد سهّل القانون الجدٌد
عبر
التخلّص من العاملٌن فً الدولة من خالل جعل مسؤلة الفصل تمر
تقٌٌم المدراء للعاملٌن الذٌن ٌعملون تحت رباستهم ،بعد أن كان الفصل فً
القانون السابق مقتصراً على المحكمة اإلدارٌة  .كما ٌشجع القانون الجدٌد
إحالة الموظفٌن إلى التقاعد المبكر ،لكن مع تحمٌل هٌبة التؤمٌنات عبء
الممٌزات التً تشجع بها الحكومة الموظفٌن على التقاعد.
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ٌتمٌز القانون بعدم وضوح الكثٌر من األمور ،وثمة إحاالت لقرارات
ولوابح لم تصدر بعد  .فالقانون مكوّ ن من  72مادة ،وٌضم إحاالت إلى
الالبحة التنفٌذٌة فً  23مادة .كما أحال إلى السلطة المختصة والوزٌر
المختص تخصّصات فً  6مواد من ضمنها نظام الحوافز والبدالت
.للموظفٌن ،ووضع مدوّ نات السلوك واألخالقٌات التً ٌلتزم بها الموظفٌن
كما ألؽى دستور  2014النسبة المخصصة للعمال والفالحٌن فً مجلس
الشعب ( 50فً المبة ) ،والتً ُتع ّد من المكتسبات التقلٌدٌة منذ العهد
الناصري .وكان دستور العام  2012قد أبقى على هذه النسبة لمرة واحدة
فقط ،خالل االنتخابات التً تلت الدستور مباشرة ،كما جاء فً المادة
 .229وقد كان تبرٌر النظام الحاكم آنذاك بؤنه قد جرى النص على نسبة
للعمال والفالحٌن بشكل دابم فً المجلس االقتصادي واالجتماعً الوارد
فً المادة  ،207على الرؼم من َكون هذا المجلس مجلسا ً استشارٌا ً ب حتا ً
لٌس لدٌه أي سلطات تشرٌعٌة ،ورأٌه ؼٌر ملزم ألحد.
ثم أتى دستور العام  2014لٌقضً على نسبة التمثٌل لمرة واحدة بالنسبة
إلى العمال والفالحٌن ،كما ألؽى المجلس االجتماعً واالقتصادي الذي
نص علٌه دستور العام 2012
وقد كان تمثٌل العمال ضعٌفا ً فً اللجان التً قام ت بصٌاؼة دستور العام
 2012ودستور العام  .2014وحتى هذه النسب الضعٌفة لم تعبّر بشكل
حقٌقً عن تمثٌل العمال ،إذ تم اختٌار المقربٌن من النظام أو التابعٌن له
لكً ٌمثلوا العمال  .ففً دستور العام ّ ،2012
تمثل العمال بثالثة أعضاء
اء الجمعٌة التؤسٌسٌة
فقط من بٌن مبة عضو ٌش ّكلون إجمالً أعض
للدستور .وفً دستور العام  ،2014فقد ّ
تمثل العمال فً لجنة الخمسٌن
بعضو واحد وآخر احتٌاطً.
أما آخر مالمح تراجع مكاسب العمال فً القطاعٌن العام والخاص ،فقد
ظهرت فً مسودة قانون العمل البدٌل للقانون  12لسنة  .2003وقد شاب
عملٌة صٌاؼة القانون البدٌل ؼٌاب الشفافٌة ،خاصة فً عهد حكومة محلب
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وفً ظل وزٌرة القوى العاملة الحالٌة  .إذ أُؼلق الحوار االجتماعً حول
القانون ،وتماشى هذا مع االمتناع عن نشر مسودات ُتطرح للحوار ،ومع
منع الصحافٌٌن من الحضور فً نهاٌة الحوار  .وقد انتهى الحوار إلى
انسحاب االتحادات الم ستقلة بسبب عدم األخذ بآرابهم ،وكذلك أعلن اتحاد
العمال وأصحاب األعمال اعتراضه على المسودة  .لكن ،على الرؼم من
ذلك ،سّلِّمت المسودة إلى مجلس الوزراء للمصادقة علٌها.
تتٌح مسودة القانون البدٌل ألصحاب األعمال الفص َل التعسفً وإنهاء
الخدمة ،خالفا ً لما هو موجود فً القانون الحالً ،من دون إحالة إلى
المحكمة ،ومن دون ضمانات  .وقد جرى التوسع فى فصل العمال وإنهاء
خدمتهم عبر زٌادة األعمال المحظورة التً ٌكون جزاإها الفصل.
ق ّننت المسودة وضع شركات تورٌد العمالة فً كل المجاالت ،ماٌإدي إلى
الكثٌر من
حرم
َ
التوسع فً العمالة ؼٌر الرسمٌة داخل الشر كات ،والتً ُت َ
حقوقها .كما تم التراجع عما كان فً قانون العمل الحالً من إلزام
أصحاب األعمال الذٌن ٌستخدمون عمالة موردة من شركات أخرى
بضمانات لحقوقها ولمساواتها مع العمالة فً الشركة األصلٌة.
وفً ماٌخص حق اإلضراب ،وعلى الرؼم من تحدٌد مفهوم االع تصام بما
ٌمٌّزه عن اإلضراب ،إال أن المسودة قامت بتجرٌم االعتصام وحظره ،كما
فرضت قٌوداً على اإلضراب.
سارت المسودة على نهج القانون الحالً ،فً ماٌخص خلوها من طرٌقة
إللزام صاحب العمل على الجلوس للتفاوض أو االلتزام بما ٌتم االتفاق
علٌه .وبشكل عام ،التزال العقوبات الواردة ؼٌر رادعة وال تضمن تنفٌذ
أحكام هذا القانون  .هذا بخالؾ االستمرار فً حرمان عمّال المنازل
واألطفال العاملٌن فً الزراعة من الحماٌة بالقانون ،وفً تحمٌل العمال
نتٌجة تقاعس وفساد موظفً القوى العاملة ،واالستمرار فً مسؤلة تؤقٌت
عالقة العمل.
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خاتمة
ٌحاول النظام الحاكم مابعد  30حزٌرانٌ/ونٌو ،أن ٌجمع بٌن متناقضٌن فً
تعامله مع الحركة العمالٌة  .فهو ٌنتهج سٌاسة لٌبرالٌة جدٌدة فً ماٌخص
تحرٌر األسواق وتشجٌع المستثمرٌن ،والتخلص من بقاٌا النظام الناصري
فً ماٌخص ملكٌة الدولة للقطاع العام ،عبر االستمرار فً سٌاسة
الخصخصة ،بما فً ذلك الخدمات  .كما ترفع الدولة ٌدها عن ضمان أي
خدمات وحقوق للعاملٌن بؤجر ولؽٌرهم  .حتى أن النظام ٌؽٌر كل القوانٌن،
ومن ضمنها القوانٌن التً تنظم عالقات العمل فً ك ٍّل من القطاعٌن،
لٌطلق ٌد أصحاب األعمال فً الفصل وتؤقٌت عالقات العمل من دون
ضمانات إللز ام أصحاب األعمال بحقوق العمال الواردة فً هذه القوانٌن.
على الجانب اآلخرٌ ،تجه النظام نحو تقٌٌد الحركة العمالٌة أكثر مما كانت
مقٌّدة فً النظام الناصري حتى ،عن طرٌق حرمان العمال بشتى الطرق
من حقهم فً التنظٌم بحرٌة ،وحق هذه التنظٌمات فً الوجود فً الحوار
 .وٌضع
االجتماعً العام ،سواء مع الحكومة أو مع أصحاب األعمال
النظام كل ٌوم العراقٌل العملٌة وٌسنّ التشرٌعات التً تجرّ م استخدام
.
العمال لسالحهم الوحٌد فً مواجهة أصحاب األعمال وهو اإلضراب
وحتى عندما ٌُضرب العمال على الرؼم من كل ذلك ،تتدخل األجهزة
األمنٌة لفض هذا اإل ضراب .وحتى نسب تمثٌل العمال فً المجالس
التشرٌعٌة ،وهً ضمن المٌراث الناصري القدٌم ،قد تم إلؽاإها.
 .فال أصحاب
ثمة مشاكل جمة ناجمة عن استمرار مثل هذا الوضع
األعمال ٌقومون بدور فً التنمٌة الحقٌقٌة التً تخلق فرص عمل وتقلّل
نسب الفقر ،وال النظام القابم ٌقوم بهذ ا الدور  .وبالتالً التوجد صٌؽة
لالستقرار المؤمول ،ألن األسباب التً قامت على أثرها ثورة  25كانون
الثانًٌ/ناٌر لم تزل بل ازدادت عمقا ً وترسّخا ً.
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لقد هبّت الرٌح بما التشتهٌه الحركة العمالٌة فً مصر منذ منتصؾ العام
االحتجاجات
 .2013فقد ارتفعت وتٌرة القمع الحكومً لإلضرابات و
العمالٌة ،والفصل التعسفً بحق المبات ،إن لم ٌكن اآلالؾ من الناشطٌن
النقابٌٌن والعمالٌٌن خالل السنتٌن الماضٌتٌن  .وتعالت دعاوى االصطفاؾ
الوطنً فً مواجهة خطر اإلرهاب ،وفً دعم جهود الدولة للقضاء علٌه،
ماجعل المناداة باالحتجاج االجتماعً أو اإلضراب فع الً من أفعال الخٌانة .
وقد قوبلت إجراءات التضٌٌق والقمع ضد الحركة العمالٌة بقبول شعبً
عام أو على األقل بدرجة من عدم االكتراث والسلبٌة  .ولعل اجتماع هذه
العوامل مع بعضها البعض ٌشً بؤن الحركة العمالٌة ستشهد المزٌد من
الضمور والتراجع فً المستقبل القرٌب.
ربما ال ٌستطٌع أحد اآلن أن ٌتحدث بشكل واضح عن مستقبل العمال
والحركة النقابٌة  .ولكن مما الشك فٌه أن العمال ،على الرؼم من كل
شًء ،قد اكتسبوا خالل السنوات العشر الماضٌة خبرة التستطٌع أدوات
القمع محوها من وعٌهم  .كما أنه على الرؼم من تشوه التجربة األولى من
ٌ
(وعدد قلٌل
نقابات مستقلة
االتحادات ا لمستقلة ،إال أن على األرض
) التزال
الٌتعدى أصابع الٌدٌن من النقابات التابعة لالتحاد الحكومً
تناضل فً الكثٌر من المواقع ،وستكون هً النواة لبناء نقابات عمالٌة
حقٌقٌة تدافع عن حقوق أعضابها ،وٌكون والإها فقط لقواعدها.
فاطمة رمضان باحثة فً الشإون العمالٌة والنقابٌة ،لها الكثٌر من األوراق
البحثٌة حول أوضاع الحركة العمالٌة ،خاصة النقابات واالحتجاجات عبر
الحقب الزمنٌة المختلفة .ولها أٌضا ً إسهامات فً العدٌد من المواقع
اإللكترونٌة والصحؾ العربٌة حول تطور النقابات المستقلة ،وعالقة هذه
التطورات بالمجال السٌاسً العام .تعمل حالٌا ً مدٌرة برنامج المشاركة
السٌاسٌة للنساء فً مإسسة قضاٌا المرأة ،وقد عملت قبل ذلك كمسإولة
عن ملؾ العمل فً المبادرة المصرٌة للحقوق الشخصٌة .كما أنها نقابٌة
وأحد مإسّسً االتحاد المصري للنقابات المستقلة ،وعضو سابق فً مكتبه
ً
إضافة إلى ذلك،
التنفٌذي (جمّدت عضوٌتها فً المجلس فً العام .)2014
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ساهمت فً تؤسٌس العدٌد من لجان التضامن العمالٌة قبل ثورة كانون
الثانًٌ/ناٌر 2011
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