
 
 

حالتا مصر ولبنان :موجة جديدة من ا,+ركة العمالية  

ن%سان  ١١ ٢٠١٦إبر#ل  -  

م,+ص جلسة نقاش  

دينا عبد الن"!  

 

 
ّ
م معGد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالتعاون مع مركز 1صفري للمجتمع املد#ي نظ

موجة جديدة من ا,+ركة العمالية "واملواطنة جلسة نقاش 'عنوان  &ثن#ن  $#ار ، وذلك"حالتا مصر ولبنان -

ن$سان ١١املوافق  ل ا-,لسة مداخلتان. ٢٠١٦إبر#ل -
ّ
*( ا'&امعة  سدرّ املو  لبنا$ّي ال باحثلل أوال#ما :وقد تخل

ق الوطBC ملشروع ?عز<ز قدرات املنظمات العمالية ,+ الدول العر/ية ,+ مكتب ب%$وت وامل$ّس  اللبنانية 'مر$كية

 
ً
القا4رة و#" زمالة ما -عد الدكتوراة #" باملنتدى العر*ي للبدائل املصر%ة #" باحثة  للوثان%$ما  عبده؛ ن#يل ،سابقا

. ، نادين عبد هللا+1امعة ا+*رة )' برل"ن  

 

مالتحديات املاثلة أمام  عبده تناول 
ّ
 ع"! تنظيم عمال القطاع غ() املنظ

ً
زا

ّ
مع ف .عامالت املنازل )' لبنان وضع مرك

 () لبنان، و العمل )' العالم التغCEّات 2قتصادية الب?يو>ة ال89 7ش5د3ا 2قتصاد وا+ع(اسا'&ا ع#" 
ً
خصوصا

 /خارج ا,+ماية قانوًنا و %عّد ل الالنظامية ال#" امتنامت أش&ال "ع
ً
فأصبحت فئات واسعة من . أو ممارسة

 "ملم $عر إذخارج دائرة ا.-ماية النقابية، و  ،ال+شاشة و&نكشاف داخل دائرة مغلقة منالعمال والعامالت 

ى إ#" ، ما أدّ بقيت منحصرة :9 تنظيم العمال النظامي/ن وطرح أولو%ا#"م بلمعظم التنظيمات النقابية '&تمام 

  من (م محمي"ن اتنقابال تح"! أن
ً
() Bذا @طار، برزت تجر;ة تأس7س نقابة عامالت املنازل () لبنان، . أصال

ظيم العمال والعامالت Eتحاد الوط?< لنقابات العمال واملستخدم1ن، كتجر+ة رائدة لتناملنضو%ة #" 

مستو*ات مضاعفة من من م4اجرات 0عان$ن من التمي$# و  عامالتال أّن #و ما يز,د من فراد$#ا و  ات./الالنظامي"ن

.ال%شاشة  

 

قة حسب عبده نظامي"نالغ#" يواجھ العمال 
ّ
بالتنظيم، أول5ا الشرذمة ا01غرافية ال() 'غ%$ من  عوائق متعل

يتفاعلون (ش'ل يومي  وال ن املصنع ذاتھو عاملال ال ي%شارك، إذ دة 01 السابق لتنظيم العمالم,سس املادية املعت



 %شاركعدم من 'نا إّن  .ذلك بوضوح 0/ حالة عامالت املنازل  و$ظ"ر ،أنفس"م تنظيميمك*(م ب&ساطة ح#" 

التحدي الثا5ي بتفاقم ال,شاشة )' أماكن تعلق !و . العمال مواقع العمل يؤثر 1شدة ع*( القدرة ع*( التنظيم

كس%ولة ، العمل واCعدام Fمان الذي ;عاCي منھ العمال بحيث ;س9ل ع67 صاحب العمل أخذ التداب+* العقابية

من إم&انية  يحّد فع()، و%و ما  ب خطرفأي تحرك يمكن أن #س! .العقاب والصرف أو ال/.حيل أو ح)' ا$#"س

عدم مالئمة املطالب النقابية وأدوا56ا التقليدية مع حاجات %ؤالء  والتحدي الثالث "و. ع و%ضرابالتجّم 

نظامي#ن الغ#" عادة إ01 إدارات ال يقع العمال تتوجھ  العمال، ف:ذه النقابات ال23 نمت بأنظمة اقتصادية نظامية 

نظامي#ن الغ#" 7مود 34 ح1ن يحظى +ؤالء العمال من جانب ت/سم القوى النقابية با!فاس، .- ,غطي)'ا من "س

ال)' تضع#ا  تدعمھ 1نظمة الداخلية للنقاباتوالتنقل الذي ال تحكمھ أطر قانونية وال  بقدر كب+* من املرونة

.وزارة العمل  

أول#ا  .تأس1س نقابة عامالت املنازل 8عض الدروس املستفادة من تجر#ة  عبدهالتحديات، عرض  ملواج&ة #ذه

الستقطاب وال/شاط النقا'ي أصبح كموقع لن م(ان العمل اليب التنظيم وآليات التحرك، فالتخ$# عمتعلق بأس

 Kعدما تنامت سلطة أرFاب العمل CD أماكن العمل و<=بت قدرة العمال ع01 تنظيم *ضرابات أو 
ً
ضرورMا

وجب =عتماد ع;: أساليب استقطاب 2عيدة عن محل العمل 'أماكن  التحر4ات ال01 تقوي من موقف'م، لذا

السكن أو Bحياء أو أماكن مزاولة ABشطة ا<=تلفة للعمال مع عدم عزل 3ل فئة عن با,+ الفئات خالل 

 بتخطي فكرة التنظيم ع'& أساس  عبده%ن#" و . التحر7ات ل6ش(ل النضال املوحد ضمانة ل(ل الفئات
ً
أيضا

أما عن ا&%طاب . سيع العمل النقاAي وتأس=س ظروف موضوعية وذاتية تدعم التضامن ب(ن العمالامل'نة لتو 

ف1Rي الباحث أنھ يجب تخطي ا=>طاب الفئوي وFنتقال منھ إ?< ا=>طاب ال18م67 مما ي12جم آلية تحرك مختلفة 

ء العمال سواء ع'& أساس تIون برنامجية تركز عAB القضايا املش=>كة واملادية ال12 تجمع ب+ن مختلف #ؤال

ل#" تال بحيث  ،ا?JKسية أو النوع FجتماBC أو املصا?< أو تبعات العقد، ف2شكيل /و-ة عمالية مش$#كة

  ،اC9صوصيات املتعلقة با789سبة أو النوع .جتما() أو غ#"ه
ً
من زاو.ة التنظيمات النقابية أما . صار الزما

1األمن -جتما*( والضمان ، نظامي"نالغ#" +*اجات العمال ابة يجب $ستجفوال2يا0ل و-نظمة الداخلية، 

والعمل عJK تأمGن ذلك من الصناديق املش<=كة لالنطالق من منطلق اجتما.- ول*س خدما$ي، ، الص() وغ$#"ا

تخطي ال7ياBل وAنظمة الداخلية ال;: تضع7ا باألساس وزارة العمل لدعم التخلص وجوب باإلضافة إ#" و$ذا 

. ا%$مودمن   

 

لعبت ا67ركة العمالية املصر.ة دوًرا حاسًما #"  حيثحالة ا56ركة العمالية املستقلة '& مصر، عبد هللا  تناولت

 ع#"  25ثورة 
ً
يناير، وساMمت KL إسقاط نظام مبارك، كما Aش?لت ثالثة نقابات مستقلة قبل الثورة اع*(اضا

نقابة الضرائب "النIJ النيوليGHاEF املتبع من اA@?ومة آنذاك والذي 78دد امتيازات العمال ومن +ذه النقابات 

مسار التحول السيا01/ ما ,عد الثورة رغم  ع"! *( التأث"!إال أن املفارقة الك23ي تتمثل +* عدم قدر%$ا ع". العقار"ة



ففي مرحلة . دور:ا JساFGH -, تحر1ك املياه الراكدة قبيل=ا ودور:ا الرائد -, قلب مواز1ن القوي -, صا() الثورة

ا01ركة العمالية املستقلة  فشَل  تجاجات /جتماعية بمعدالت عاليةما 6عد الثورة، صاحب إستمرار نمو "ح

فرغم %ش#ل  عالقات جديدة بي-,ا و*(ن الدولة. )' صياغة 8شأت /. معظم0ا /. أعقاب الثورة، ال"!و  املنظمة،

الذي أسسھ كمال أبو " 4تحاد املصري للنقابات املستقلة"مئات النقابات وستة اتحادات مستقلة ش%ر#م  

نقابية املستقلة #" ا)'ركة اللم تن#"  ،الذي أسسھ كمال عباس" اتحاد عمال مصر الديموقراطي"و عيطة

: و-نا يأ)ي السؤال. التأثIJ عFG مسار التحول السياA@? <ش>ل يحقق أي من مصا234ا 1قتصادية أو التنظيمية

، <8 صياغة عقد اجتما89 جديد من شأنھ إعادة صياغة عالق$#ا 2011ملاذا لم تن01 النقابات املستقلة إبان 

= بطر9قة تحقق مصا012ا /جتماعية والسياسية؟بالدولة أو التأث23 ع0/ مسار التحول السيا"!  

تفس?L7ا للفشل اFGزDي B 12غي?7 العقد =جتما:1 امل78م مع الدولة 12 مجموعة من العناصر، عبد هللا عرضت 

" اتحاد عمال مصر"أول+ا الضعف التمثي() للنقابات املستقلة والضعف ال+يك() حيث يظل  ,تحاد الرس"!- - 

فقط مع % 8من مجمل القوى العاملة ;: مصر ب6نما تمثل 2تحادات املستقلة مجمعة % 16يمثل أك%$ من 

1ب ضعف ا,+*(ة )' إدارة وجود Gسبة تقاطع بAن أعضاء /. ;تحاد الرس45 واملستقل /. الوقت ذاتھ، و"س

 +دارة املاليةالنقابات، 
ً
 مع فشل'ا %$ اس، وتحديدا

ً
. تقطاب العمالبقيت النقابات املستقلة ضعيفة 0ي/ليا

لHذه Gسباب املعضلة القانونية املتعلقة با=>صول ع78 شرعية 2ذه النقابات )س&ب عدم " نادين"وتضيف 

وB*ن السياسة وا,>راك العما78، تو3+ أن صراع املصا,+ ب*ن النقابات . ظ4ور قانون لالتحادات النقابية

.>ن أثر 8شدة ع23 ا01ركة النقابية املستقلةوالقيادات السياسية ما 6عد الثورة وضعف ا,+لفاء السياسي  

 

$ما أوال  :وجود إش+اليت"ن أساس$ت"ن عبد هللاوعن إش;اليات ت;و9ن اتحادات نقابية للنقابات املستقلة، و$#ت 

اتحاد عمال مصر "كما فعل 4عتماد ع0/ نقابات قاعدية قو$ة، 5ش1الية ال2ي1لية املتعلقة باالختيار ب#ن 

أو ;سراع 7, ت6و4ن اتحاد عما-, يمثل كتلة يمكن  بتأجيل تأس7سھ إ23 س0ت.ن من *عد الثورة" الديموقراطي

الثانية متعلقة و)ش&الية ". 4تحاد املصري للنقابات املستقلة"كما فعل ، تمثيل1ا القتناص الفرصة السياسية

 درات أم /ستغ,+ عنھ الك$سابللدعم التق+* و)ناء الق القبول بھ +س(ب ا%$اجة&ل يتم بالدعم ا()ار%$، ف

؟ودعم آليات التضمان الداخ+* فيما بي#"م أك"! لعمالا  

 

اتحاد عمال مصر "ضعيف، بحيث &عت#" وصفتھ بالالوضع ا12ا0/ للنقابات املستقلة و  إ"!عبد هللا وتطّرقت 

للنقابات +تحاد املصري "Aو @قرب لتحقيق :عض 7ستدامة 01 ح.ن ت+شق القوى عن " الديموقراطي

يحكم اBCركة العمالية >طار القانو9ي الذي حدده القانون والذي ما زال &عت#" . وتنضم لالتحاد $ول " املستقلة

 بذلك 5تفاقيات الدولية ال,+ وقعت عل$#ا  ،5و املمثل الوحيد املع,+ف بھ للعمال" اتحاد عمال مصر"
ً
منافيا

ت*بع ناصر#ة ا#" 6ن الدولة والعمال ت/بعھ السلطة ا'&الية بجانب وجود عقد اجتما*( متناقض بو$ذا . مصر

كممثل أوحد للعمال " اتحاد عمال مصر"ف0/ .س,+ إلعادة إنتاج  ،سياسية مع إغفال الناصر*ة )قتصادية

واستعادة خطاب Jنتاج القومي CD الوقت الذي ت=بع فيھ سياسات لي6$الية وتن0/ع من العمال الكث%$ من 

.قتصادية وال تمنح/م امتيازات تنظيمية!متيازات !  



 

، تتوقع 
ً
حدوث واحد من ثالثة س<نار>و:ات متعلقة بمستقبل ا23ركة النقابية املستقلة #" عبد هللا ت-,صيا

مصر، أولKا استمرار توازن الضعف ب#ن قوى عمالية غ#" قادرة ع;: 9غي#" مواز5ن القوى ونظام سيا'&% غ#" 

الس?نار=و الثا9ي 7و قابلية حدوث إنفجار ما %س#ب . ث أي 1غ/.ات ,! الوضع ا%$ا"!إدما0/ مما يؤدي لعدم حدو 

والس;نار9و الثالث 6و ظ4ور مجموعات جديدة من القيادات . إ:غالق 6ل وسائل التفاوض ب.ن العمال والسلطة

ا&%لسة  عبد هللاوختمت  . العمالية Iش$ل تراكCD قادرة ع?< صناعة نقابات مستقلة أو إصالح -تحاد ا&%$ومي

."القديم يموت، لكن ا*(ديد لم يولد #عد"%$ أن  بمقولة لـجرام#"!  


