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 الثالثینات فى العمالیة المسألة من اإلنجلیز موقف
  حامد عباس رءوف دكتور/

  نشر فى كتاب:

  مھداة إلى األستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكریم –بحوث فى التاریخ الحدیث 
  1976 -مطبعة جامعة عین شمس 

 تجرى لمفاوضات بحھا أمر كتر ىتلا ةورالمشھ التحفظات مع ستقاللھاإ مصر نالت 1922 فبرایر 28 تصریح بصدور
 وقنع، مصر شئون على لبریطانیا المباشرة السیطرة –النظریة الناحیة من– ھتتنإ وبذلك .بعد فیما وبریطانیا مصر بین

 یحتلون ظلوا الذین اإلنجلیز الموظین كبار خالل من ستار وراء من المصریة السیاسة بتوجیھ البریطانى السامى المندوب
 .المصریة الحكمومة والمصالح الوزارات من وغیرھا العمومیة واألشغال والعدل والمالیة الداخلیة راتبوزا ھامة كزامر
 تنفیذ یضمن وأن، للبالد الداخلیة الشئون أدق من رتعتب التى المشاكل مواجھة أسس یضع أن السامى المندوب ستطاعإو

 الكبار الموظفین أولئك بقاء بفضل طویال تعمر أن یاساتالس لتلك وقدر، اإلنجلیز الموظفین كبار خالل من السیاسة تلك
 وبصفة، اإلنجلیز ھتمامإ من كبیراً  قسطاً  نالت التى الدقیقیة المسائل من العمالیة الحركة وكانت .الھامة مراكزھم فى

 لمصالحا وعلى، البالد فى السیاسیة الحركة على ھامة آثار من الحركة تلك على ترتب لما، الثالثینات فى خاصة
 المسألة بمعالجة الخاصة الحكومة سیاسة یوجھون اإلنجلیز الموظفین كبار راح لذلك .والوطنیة األجنبیة قتصادیةإلا

 .السامى المندوب دار مع سیقنبت الثالثینات فى العمالیة

 النقابات بتأسیس ھاوجود وحققت، العشرین القرن طلعمو عشر التاسع القرن نھایة عند المصریة العاملة الطبقة ظھرت لقد
 الجماعى العمل ھذا وأثمر .األجور وزیادة وشروطھ العمل ظروف بتحسین للمطالبة النقابات تلك وبتحرك، العمالیة

 الفترة وھى، العشرینات مطلع فى األعمال أرباب مع إبرامھا فى العمالیة النقابات نحجت التى زیةجالم العمل تفاقیاتإ
 التى شتراكیةإلا والتنظیمات األفكار زدھارإو، المصریة العاملة للطبقة السیاسى والنمو العمالیة تحاداتإلا قیام شھدت التى

 الخسائر ةلسلس فكانت، الوفد بزعامة الوطنیة بالحركة فاصطدمت، البالد تاریخ من المرحلة تلك طبیعة فھم عن عجزت
 إقامة محاوالت بدأتو، النقابات تحادإ سقط فقد، الكبرى طةالور ھذه لقاء دفعتھ الذى الثمن العمالیة الحركة بھا منیت التى

 باشا زیور أحمد حكومة سلطتھما اللذین والقمع للبطش النقابات وتعرضت، بیةحزال السیاسیة القیادت علیھ تسیطر تحادإ
 تفاقیاتإ ىعل العامة المرافق قطاع فى جنبىألا حتكارإلا شركات نقضتإو العمال على محمود محمد وزارة بعدھا ومن

 . 1أجلھا من ناضلت التى العمل تشریعات صدور فى العمال آمال وتبددت، العمل

 العمال –مصر إلى آثارھا متدتإو الرأسمالى العالم فى تفجرت التى– قتصادیةإلا األزمة دھمت العشرینات نھایة وعند
 العالمى الكساد نعكسإ فقد .المال رأس مواجھة فى الجماعى العمل وممارسة نقاباتھم تنظیم إعادة إلى ودفتعھم، المصریین

 الطبقات أكثر المصریة العاملھ الطبقة وكانت،  1934 – 1929 عامى بین فیما المصرى قتصادإلا على الكبیر
 وفرص العمالة وحجم واألجور األسعار فى حدثت التى راتیالتغی خالل من قتصادیةإلا اآلزمة بوطأة إحساساً  االجتماعیة

 الغالء من موجة وقوع إلى االقتصادیة األزمة لمواجھة المصریة الحكومة نتھجتھاإ التى السیاسة أدت فقد .متاحةال العمل
 ھاتفرض التى الجدیدة الجمركیة السیاسة أدت إذ، المجتمع فى الفقیرة الطبقات وخاصة المستھلكین كاھل أثقل الذى الفاحش

 السلع ھذه على الحصول من المستھلك وحرمان الضروریة السلع من رالكثی أسعار رفع إلى 1930 فبرایر فى الحكومة
 والتجار المنتجین أمام المجال فتحت كما، العالمیة قتصادیةإلا األزمة ھاتخلق التى الھابطة باألسعار الخارجیة األسواق من

 الضار حتكارإلوا بالتخزین بھا والتالعب العالیة األسعار لفرض –ستھالكیةإلا السلع فى وخاصة– المصریین
 بتلر تقریر من ویتضح، األجور معدالت فى نخفاضإ قتصادیةإلا األزمة على ترتب الوقت نفس وفى .2بالمستھلكین

Butler )العامل أجر كان بینما، قرشاً  12و قروش 7 بین یتراوح كان الفنى غیر ملاللع الیومى األجر أن) 1932 مارس 
 فى قروش خمسة الحدث أجر وبلغ، یومیاً  قروش 8 – 6 بین الحرفى العامل وأجر، قرشاً  30 – 20 بین یترواح الفنى

 صاحب الذى قتصادىإلا نكماشإلا نتیجة للبطالة العامة المرافق وقطاع الصناعة عمال تعرض ذلك إلى أضف 3األسبوع
 .المؤسسات تلك فى العمال عدد تخفیض من علیھ ترتب ، ومااألزمة

                                                             
  .1968 العربى الكاتب دار ،1952 – 1899 مصر فى العمالیة الحركة عباس، وفءر – راجع 1

 .1969 الشعب دار ،1929 – 1919 المصریة العاملة الطبقة تاریخ الدین، عز أمین
  .1955 المصریة النھضة مكتبة الكبیر العالمى الكساد منذ مصر فى قتصادىاإل التطور سعید، الدین جمال – إنظر 2

 .16 -15 ص ،1972 الشعب دار ،1939 – 1929 الثالثینات ىف المصریة العالمة الطبقة تاریخ الدین عز أمین
 ص ،سنھ زمعمال جتماعىإلا بالتشریع تتعلق مقترحات وبعض مصر فى والعمال العمل حالة عن تقریر ر،لبت ھارولد 3
1- 8. 
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 تنظم 1929 عام منتصف منذ النقابات فبدأت، قتصادیةاإل األزمة آثار لمواجھة العمال كیتحر أن الطبیعى كان لذلك
 شتدإو .العمال تسریح عملیات ومقاومة العمل ساعات وتخفیض األجور بزیادة للمطالبة واإلسكندریة بالقاھرة ضراباتإلا

 والشكاوى ضراباتإلا حركة فنشطت، 1930 امع فى الحكم الوفد فیھا تولى التى القصیرة الفترة خالل النقابات ساعد
 السكك عنابر وعمال باإلسكندریة النور عمال أھمھا كان، العاملة الطبقة من ومتباینة واسعة قطاعات من الجماعیة
 وعمال الحرفیین والعمال، أسوان خران عملیة فى المصریین والعمال، الحدیدیة بالسكك اإلداریة الحركة وعمال، الحدیدیة

 الذى المشروع وفق العمل تشریع إصدار فى أملھم لتحقیق الوفد حكومة إلى العمال تطلع الظاھرة ھذه وتعكس .قلالن
 ھذا فى إیجابیة خطوة تخاذإ دون الحكم فى الوفد قضاھا التى الشھور نقضتإ ولكن .رضا الرحمن عبد لجنة أعدتھ
 عن تغاضى لذلك، المال رأس على جدیدة أعباء إضافة دون ةقتصادیإلا األزمة تجاوز على حریصاً  الوفد كان فقد، الصدد

 .العمالیة للمطالب ستجابةإلا

 وبعضھا النقابات بین تنسیق ثمة یكن فلم، المطلقة بالتلقائیة قتصادیةإلا األزمة مواجھة فى النقابات حركة تسعتإو
 عمال نقابة" محورھا وكان –ما حد إلى– نھابی فیما تقسن التى والمطابع النقل عمال نقابات مجموعة عدا فیما، البعض

 رأس مواجھة فى النقابات نضال ینظم عام تحادإ صورة فى العمالیة للحركة موحدة قیادة ثمة یكن ولم"، القاھرة ترام
 عن أسفرت الوفدى المحامى رھمیم عزیر تزعمھا) 1930 أبرایل فى( للنقابات تحادإ إقامة محاولة كانت حتى، المال

 بعض ضم آخر تحادإ الوقت نفس فى وقام .أیضاً  وفدى محامى وھو أغا محمد أحمد برئاسة" النقابات عام تحادإ" تكوین
 األحرار حزب عضو راتب دواد برئاسة المصرى القطر عمال لنقابات العام تحادإلا باسم عرف الحرفیین نقابات

 مكافأة مقابل لحسابھا العمال حركة دارةإب الحكومة تھكلف التركیة اإلرستقراطیة إلى ینتمى معروف ثرى وھو، الدستوریین
 طریق عن تحادإلا داخل نقالبإ تدبیر من تمكن أن الوفد مالبث ثم .4)البریطانیة الوثائق تعبیر حد على( جنیھ ألف قدرھا

 مكانھ –مالكةال األسرة نبالء أحد– حلیم عباس ونصب، تحادإلا رئاسة من راتب داود أثره على أزیح العمال من أنصاره
 بعد المصرى القطر عمال لنقابات العام تحادإلوا الوفدى النقابات عام تحادإ یضم تحادإلا وأصبح)، 1930 دیسمبر 17(
 .5معاً  تحادھماإ

 : ھى ةیرئیس قضایا ثالث حول وحركتھا المصریة العاملة الطبقة مطالب ودارت

 .العمل تشریع إصدار -1
 .واألجور األسعار لىع قتصادیةإلا األزمة آثار مواجھة -2
 .النقابیة الحریة وضمان العمال بنقابات القانونى عترافإلا -3

 عمالیة حركة بقیام لتسمح –الدستور وتعطیل العامة الحریات مصادرة على دأبت التى – صدقى سماعیلإ حكومة تكن ولم
 یشبھ بما بالوفد تحادإلا ربطل وثیقة صلة ھناك أن على تدل كانت الشواھد كل أن وخاصة عام تحادإ شكل فى منظمة

 فكانت، أرزاقھم فى حرباً  النقابیین على وشنت)، 1931 مارس 15( اآلتحاد دار غالقإ إلى الحكومة فأسرعت .التحالف
 بالقاھرة البولیس أقسام سجون فى بھم وتزج وآخر وقت بین علیھم القبض فتلقى، المشبوھین قانون علیھم وتطبق، تفصلھم

 حكمداریة جھود قامتھأ نقابى تنظیم وھو، باإلسكندریة" العمال ونقابات ھیئات تضامن جمعیة" عمتود، واإلسكندریة
 جنیھاً  250 وقدره الجمعیة مقر إیجار قیمة تسدد الملكیة الخاصة فكانت، الملكیة بالرعایة وتمتع باإلسكندریة البولیس

 عمال وخاصة المختلفة الحكومیة بالمصالح الخدمات عمال ضم بالقاھرة آخر تحادإ قیام على الحكومة وعاونت .سنویا
 إعانھ لھ وخصصت، الملكیة الرعایة تحت وضع"المصریة البالد عمال تحادإ" سمإب عرف والترسانة الحدیدیة السكك
 .6جنیة 3000 قدرھا سنویة

 ظل فى تفاقمت فقد األعمال أصحاب مع ومنازعاتھم، المباشرة ھمبمطال تحقیق أجل من الیومیة التلقائیة العمال حركة أما
 لتماسإ نفسھ الوقت فى وحاولت .تماماً  وقفھا عن عجزت ولكنھا، والقمع بالبطش الحكومة ھاتوقابل، قتصادیةإلا األزمة
، الغرض لھذا العمل مكتب نشاءإب وزاریاً  قراراً ) 1930 نوفمبر فى( فاصدرت، المتفاقمة العمال لمشاكل الحلول بعض

 عبد لجنة أعدتھ الذى العمل تشریع بمشروع جاءت التى للتوصیة تنفیذاً  الداخلیة بوزارة العام األمن ومعم دارةإب وألحقتھ
 تدربھم وعدم لھ خصصوا الذین الموظفین لقلة بالصعاب محفوفة حیاة المكتب بدأ وقد ).1929 مارس( باشا رضا الرحمن

 سلطة وسائلھا أھم دارةإب تربطھ التى الظن لسوء رةالمثی الصلة عن فصال، میزانیتھ لةآوض األعمال تلك مثل على
 قانونى تنفیذ مرابقة فى تتمثل كانت والتى، عاتقھ على الملقاة بالمھام یقوم أن ھذه والحالة المنتظر من یكن فلم .البولیس

 واإلشراف، العمل تشریع مشروع ووضع، والنساء األحداث وتشغیل، طیرةخوال بالصحة والضارة للراحة المقلقة الحالم
 الالزمة الدراسات وضع على والعمل األعمال وأرباب العمال بین تنشب التى المنازعات وعالج، صدوره بعد تنفیذه على

 .7البطالة مشكلة وعالج، العمال حیاة مستوى لتحسین

                                                             
4 The Residency, Cairo to the Foreign Office, 27/12/1930, F.O. 141/658 File 164/27/30. 
 .91 – 90 ص السابق، المرجع عباس، فءور – إنظر 5
6 R.M. Graves to A. Yencken , 22/2/1935, F.O. 141/617 File 237/6/35. 
 .2 -1 ص ،1935 سنوى تقریر العمل، مكتب 7
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 الحكومة مع اعالصر المصرى القطر عمال لنقابات العام تحادإلا وصعد، حل دون للعمال الرئیسیة المطالب بقیت لذلك
)، 1931 یولیو( مدرید فى المنعقد العالمى النقابات تحادإ مؤتمر إلى مصر عمال شكوى ممثلھ فقدم، الدولى المجال على

 العمال أموال لدراسة العام نفس خریف فى العالمى تحادإلل العام السكرتیر W. Scavens سكفنز والتر مصر إلى وحضر
 للحریة ھاتوكب مصر فى السیئة العمل أحوال عالج إلھمالھا المصریة الحكومة فیھ أدان تقریراً  أعد وقد، المصرین

 لمصر ستشاریةإ بعثة" إلرسال بجیف الدولى العمل تبكم إلى الدعوة توجیھ إلى ذلك اءإز الحكومة ضطرتإو .النقابیة
 ."العمل مكتب لتنظیم الوسائل خیر عن المصریة للحكومة تقریر وتقدیم بكث عن البالد فى الصناعة حالة بفحص تقوم

 L.Childs یلدزشت لوفورد ومساعده الدولى العمل مكتب مدیر مساعد H. Butler رلبت ھارولد إیفاد على كتبمال فوافق
 السیاسة"  أن إلى وذھب، العمل بتشریع تتعلق مبادئ فیھ قترحإ تفصیلیاً  تقریراً  بتلر وضع وقد .الغرض لھذا مصر إلى

 ألول الوصول یمكن فال ...الكبرى الصناعیة الدول علیھا تسیر التى الراقیة بالنظم فوراً  تأخذ أن یجب ال لمصر یةالعمال
 .8.... "اإلدارة وحسنت الصناعة تقانإ زاد كلما السبیل ھذا فى التدرج یمكن وإنما، الغربیة أوربا إلیھ وصلت ما إلى وھلة

 .العمالیة التشریعات دادإع على الحكومة یعاون للعمل أعلى ستشارىإ مجلس إنشاء قترحإو

 الداخلیة مستشار باشا القیسى فھمى محمود برئاسة تشریعیة لجنة فشكلت، بتلر تقریر بھ أشار ما ببعض الحكومة وأخذت
 سةبرئا للعمل األعلى ستشارىإلا المجلس أنشئ كما، والعمال العمل شئون مظین الذى التشریعى البرنامج دإعدا لتتولى
 شئون بمعالجة یتعلق فیما وإرشادھا، العمل قوانین إعداد فى الحكومة بمعاونة" تھاختصاصإ وحددت، باشا زیور أحمد

 تحسین فى عام بوجھ الحكومة مع شتراكواإل بھا یقوم التى األبحاث لمختلف خطة رسم فى العمل مكتب ومساعدة، العمال
 والشركات، عماال تستخدم التى الحكومیة للمصالح ممثلین المجلس ھذاب الحكومة عینت وقد .. ".والعمال العمل حال

 من نیبتعی الحكومة تقوم أن العمل مكتب مدیر R.M. Graves جریفز المستر قترحإ وقد الصناعات تحادإو الكبرى
 .9تنظیمھا بعد النقابات تنتخبھم ممن بغیرھم یستبدلوا أن على بالمجلس العمال یمثلون

، األحداث بتشغیل الخاص 1933 لسنة 48 رقم القانون فصدر، العمل أحوال تنظم التى القوانین بعض ةالحكوم وأصدرت
 بعض فى العمل ساعات بتحدید الخاص 1935 لسنة 147 القانون ثم، النساء تشغیل بشان 1933 لسنة 80 رقم والقانون

 العمال منھا عانى التى الملحة العمالیة لمشاكلل التعرض تلأغف التشریعة الجھود ھذه جمیع أن غیر .الخطیرة الصناعات
 تتمكن لم كما، العمال لجماھیر الیومیة للحركة حد وضع فى تنجح لم ذلكلو، االقتصادیة األزمة نتیجة الثالثینات مطلع فى

 دیةاالقتصا المطالب عن العمال ھتمامإ تصرف أن من العمالى مسرحال على آثارھا نعكستإ التى یةبالحز الصراعات
 شركة عمال نظمھا التى اإلضرابات من سلسة الثالثینات من األول النصف فشھد، أجلھا من نضالھم حركوا التى الملحة

 إیجاد ھى، محددة مطالب حول تدور كلھا وكانت، وغیرھم، النقل وعمال، العامة المرافق شركات وعمال، السویس قناة
 المال ورأس الحكومة جعمضا تقض ضراباتإلا تلك ستمرتإ وقد .تفاقمةالم البطالة ومشكلة، األجور معدالت لتدھور حل

 بین النقابات نشاقإو، المصرى القطر عمال نقابات تحادإل الحكومة مطاردة نتیجة المركزیة العمالیة القیادة غیاب رغم
 بوید كین اإلنجلیزى یرأسھا كان التى العام األمن إدارة ھاتتبعإ التى القمع إجراءات ورغم، حلیم لعباس ومشایع للوفد مؤید

Keon-Boyd 10. 

، ةیالعمال لةأللمس سریع حل عن البحث محاولة إلى المسئولة بالسلطات والعمال العمل مجال فى األحوال سوء زیادة وأدت
 مالعا األمن وإدارة العمل بمكتب اإلنجلیز المسئولین عاتق على ووقع .العمالیة ضطراباتإلل حد وضع بواسطتھ یمكن
 كبار وسیطرة توجیھ تحت یقع الھامة ووزاراتھا مصالحھا من الكثیر كان التى المصریة للحكومة الحل ھذا مثل وضع

) بوید كین( ید فى تتكز للحكومة العمالیة السیاسة وضع مسئولیة كانت والعمال العمل مجال وفى .اإلنجلیز الموظفین
 كما– منھا كل رؤیة فتلختإ وقد .العمل مكتب مدیر) جریفز(و، العمل مكتب على یشرف الذى العام األمن مدیر عتبارهإب

 وجھة من المسائل یرى بولیس رجل ولھماأف، ذلك یحدث أن الطبیعى من وكان،  العمالیة للمسألة األمثل للحل –سنرى
 ومكتب طانیةالبری العمل بوزارة عملھ خالل من خبرتھ كتسبإ، العمل شئون فى متخصص اآلخر بینما)، األمن( نظر

 ولكن .العمل بشئون المختص الخبیر وعقلیة البولیس رجل عقلیة تفاوت للحل رؤیتھما تفاوتت لذلك، بجنیف الدولى العمل
 مایلز السیر ید على شقتھ ضاقت ما سرعان –البریطانیة الخارجیة وزارة إلى صعد الذى– النظر وجھات فى التفاوت ھذا

 ىحت بھا لتزمت المصریة الحكومة ظلت، اإلنجلیز ید على لمصر عمالیة سیاسة عوض وتم، السامى المندوب المبسون
 .الثانیة العالمیة الحرب

 Strauss ستراوس المستر زار فقد، 1935 عام فبرایر إلى المصریة العمالیة بالمسألة البریطانیة الخارجیة ھتمامإ ویرجع
 بعض وخصص أسابیع بضعة قضى حیث العام ذلك شتاء فى رمص –العمال حزب عن البریطانى العموم مجلس عضو–

 فیھ ذكر، بمصر تصدر كانت التى La Patric الباترى لجریدة بتصریح أدلى ثم، المصریین العمال أحوال لدراسة الوقت
 الطبقات" نأ قتنعإو المصریین العمال أوضاع معھم ودرس، المصرى القطر عمال نقابات تحادإ عن بمندوبین التقى أنھ

 البریطانى العموم مجلس فى أسئلة توجیھ یعتزم وأنھ"، اإلطالق على ساً ؤب شاھدھا التى الطبقات أكثر مصر فى الفقیرة
 حول البریطانیة الخارجیة بھا وافت مذكرة إعداد فى السامى المندوب دار فنشطت .المصریة لیةاالعم المسألة حول

                                                             
 .30 – 9ص السابق، المرجع بتلر، ھارولد – إنظر 8
 .28 ص ،1935 لعام سنوى تقریر العمل، مكتب 9

 .106 – 96 ص السابق، جعالمر عباس وفءر – راجع 10
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 الذى تقریرال عن تخرج ال وھى، 11العمل مكتب مدیر جریفز المستر دادھاعبإ كلف مصر فى والعمال العمل أوضاع
 التى والتشریعات العمل مكتب نشاط فتناولت، العمل مكتب نشاط حول 1935 سنة خراأو فى ونشر جریفز وضعھ

 منازعات فى كیموالتح التوفیق فموضوع، البطالة مشكلة على عرج ثم ،)آنفاً  إلیھا أشرنا التى( الثالثینات أوئل فى صدرت
 تعالج تشریعات إصدار ضرورة حول تركزت التى الرئیسیة العمالیة المطالب إلى اإلشارة تاماً  إغفاال أغفل ولكنھ، العمل

، العمال بنقابات القانونى عترافإلوا، المال ورأس العمل بین العالقة وتنظیم، قتصادیةإلا األزمة على ترتبت التى المشاكل
 .النقابیة لحریةل الضمانات وتوفیر

 فبرایر 22( السامى المندوب دار إلى أخرى مذكرة بتقدیم جریفز قام، المذكرة تلك تقدیمھ من یوماً  عشرین نحو وبعد
 حث طالباً ، العمالیة المنازعات وقانون العمال بنقابات عترافإلا قانون بمشروع الخاصة مقترحاتھ تضمنت) 1935

  .القریب المستقبل فى بشأنھما رارق إلى الوصول على المصریة الحكومة

 قطاعات فى 1919 ثورة أعقاب فى العمال نضال حققھا التى المكاسب إلى جریفز أشار، العمال بنقابات یتعلق وفیما 
 النقابة بفكرة تتصل وال، وقتیھ طبیعة ذات عمالیة نقابات وجود إلى أشار كما، والنسیج والغزل العامة والمرافق النقل

، وغیرھم والخیاطین والحالقیین كالخبازین الحرفیین العمال نقابات فى النوع ھذا ویتمثل، بعید أو قریب نم العمالیة
 تضم نقابات ھناك وأن، مضطربة وأحوال شاذة أوضاع ذات كبیرة بأعداد فعال موجودة العمالیة النقابات أن إلى ھىتنإو

 عمال تحادإ" باسم یعرف عمالى تحادإ ثمة وأن، الحدیدیة ككالس وخاصة المختلفة الحكومیة المصالح فى الخدمات عمال
 3000 تحاداإل منح الذى فؤاد الملك رعایة تحت والترسانة الحدیدیة السكك عمال من كبیراً  عدداً  یضم" المصریة البالد
 مما"، العمال قاباتون ھیئات تضامن جمعیة" ھو، أیضاً  الملكیة الرعایة تحت باالسكندریة آخر تحادإ وكذلك، عانةإك جنیة
 وكان حلیم عباس تزعمھ الذى تحادإلا عدا فیما وذلك، بھ الضمنى عترفھاوإ النقابى للوجود الحكومة تقبل على دلیال یقوم
 .12البولیس ھجوم موضع دائماً 

 اإلعتراف نقانو مشروع على بالموافقة السامى المندوب دار إلقناع كافیة یراھا التى المبررات تقدیم فى جریفز واستطرد
 ألغراض الجمعیات تكوین حریة مبدأ مؤكدة بصورة تجیز العقوبات قانون من 327 المادة أن إلى فأشار، بالنقابات

 الذین فرادألل الحمایة وتوفیر، الجمعیات تلك حریة من یحدون الذین األفراد على صارمة عقوبات وتفرض، قانونیة
 الذین األعمال أصحاب بمعاقبة –الوقت نفس فى– تقضى أنھا كما، اباتضرإلا حدوث عند العمل فى ستمرارإلا یریدون
 وتمنع، الجمعیات حریة المادة ھذه تقر بذلكو، عمالیة نقابة إلى ینتمون عندما بالطرد یھددونھم أو العمال یفصلون
 .القانون مع تتعارض ال بطریقة وتدار قانونیة أغراض لتحقیق تقام متاد ما حلھا من الحكومة

 .أسباب لعدة انونقال بواسطة العمالیة النقابات تنظیم بضرورة مقتنعاً  جریفز كان ثم نوم

 تتجاوز وال، الحاالت من كثیر فى وسیاسیاً  مالیاً  النقابات أعضاء ستغاللإ إلى أدى النقابات على الرقابة غیاب نإف :أوالً 
 حتى القرن بدایة من تأسست التى لنقاباتا مجموع من% 10 ةمسلی بطریقة أموالھا أنفقت التى النقابات نسبة

 .ستنتاجإلا ھذا علیھا بنى التى اإلحصائیة المصادر إلى جزیفز یشر ولم .الثالثینات منتصف
 مراكز یحتلون الخدمة تركوا الذین العمال فنجد، اتھارإدا ومجالس النقابات لتكوین محدد نظام ثمة لیس أنھ كما :ثانیاً 

 المؤسسة لعمال نقابة من أكثر توجد كما، منھا فصلوا أو فیھا العمل تركوا التى مؤسسةال عمال نقابة فى ةقیادی
 .النقابات تلك من بأى العمل صاحب عترافإ عدم علیھ یترتب مما، الواحدة

 النقابات إدارة مجالس فى مراكز المحامون فیحتل، دقیقیة بصورة أعضائھا بمھنة النقابات عضویة ترتبط وال :ثالثاً 
 .علیھا یعیشون ألنھم لوجودھا ضرورة ال التى النقابات قیام وراء كانوا ما وكثیراً ، واآلخر الحین بین مالیةالع

 من إال فعال شتراكاتإلا تجمع ال بینما، إسمیة بصورة األعضاء من كبیرة أعداداً  یضم النقابات من الكثیر أن كما :رابعاً 
 .الجد مأخذ تؤخذ أن یجب ال النقابات ھذه ومثل، األعضاء من محدود عدد

 عمال من خلیطاً  تضم التى العامة العمالیة النقابة إلى یكون ما أقرب حلیم عباس یتزعمھ الذى النقابات تحادإ إن :خامساً 
 ختصاصإ فى تدخل التى المسائل من عدد فى یتدخل وھو، العمالى تحادإلا إلى منھ المختلفة والمؤسسات المھن

 قیمة نصف على ویحصل، بھم خاصة نقابات لھم لیس الذین المؤسسات عمال حتى أو، تھابذا القائمة النقابات
 من% 10 أو% 5 حدود فى نصیبھ یكون أن من بدال ذلك عن یزید ما أو إلیھ المنضمة النقابات أعضاء شتراكاتإ

 .تقدیر أكثر على االشتراكات تلك
 لھا الوفد معاونة إلى ستركن ةالعامل الطبقة أن ذلك ومعنى، الوفد بحزب –استحیاء على– یرتبط النقابات تحادإ أن :سادساً 

 تاییدھم العمال یقدم ذلك مقابل وفى، الحاضر الوقت فى منھا ریالكث تحقیق یمكن ال التى المطالب تحقیق على
 .السیاسیة معاركھ فى للوفد الكامل

 من التخلص یستطیعوا لن أعضاءھا فان القانونى عترافإلبا تتمتع ال العمال نقابات بقیت طالما نھفإ، وأخیراً  :سابعاً 
 التخریب أعمال على المترتبة الضارة اآلثار من للتخلص السبیل ایجدو لن العمل أصحاب أن كما، السیئة المجالس

 .العمال ید على المصانع لھا تتعرض التى

                                                             
11 Sir Miles Lampson to Sir John Simon, 2/2/1935, F.O. 141/617 File 237/5/35 
12 R.M. Graves to A. Yencken , 22/2/1935 , F.O. 141/617 File 237/6/35 
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 فى النظر یتولى جھاز وإقامة، العمال نقابات ینظم قانون داإعد بضرورة فزیجر أوصى، مجتمعة عتباراتإلا ولھذه
 الذین العمال ثائرة تھدئة إلى یؤدى ذلك نإف، التشریع إصدار –جدیة بصورة– الحكومة قررتالمنازعات العمالیة.فإذا 

بنقاباتھم. ورأى أن الحكومة بإستطاعتھا أن تعالج اإلضطرابات التى قد  القانونى عترافإلا على الحصول إلى یتوقون
 بالمجلس عنھم ممثلین وتعیین، القانون إعداد عند العمال رأى ستطالعإ رةوبضر ونوه خالل فترة إعداد القانون،تنشأ 

  األعلى للعمل. اإلستشارى

: التالیة المبادئ على یشتمل بحیث المقترح للقانون العام اإلطار جریفیز وحدد      

 ىثثل –المثال سبیل لىع– عضویتھا فى تضم أن على العمال من ناً معی عدداً  تستخدم التى بالمؤسسات النقابات تشكل -1
 .العمال أولئك

 .واحدة صناعة فى ملینلعاا بین من تكوینھا الممكن من أنھ -2
 یتعلق فیما الجماعیة المساومة سبل لتیسیر واحدة بصناعة العاملین نقابات على تقتصر تحاداتإ بتشكیل یسمح أن -3

 .باألجور
 .السنویة ھااتكاشترإ حصیلة من% 10 یوازى ما تحادإلا میزانیة فى النقابات ةمساھم تتجاوز ال أن -4
 .األمن تھدید إلى یؤدى بعمل قامت إذا تحل قد بھا المعترف غیر تحاداتإلوا النقابات أن -5
 .الدینیة األمور أو بالسیاسة شتغالإلا العمالیة تحاداتإلوا النقابات على ظرحی -6
 .فعال بالخدمة الموجودین للعمال إال لمؤسسةا عمال نقابة بعضویة یسمح ال -7
 .عام كل واحدة مرة النقابات حسابات مراجعة یجب أنھ -8
 مجال فى بھا رفتیع ال إلنشائھا األولى السنة شتراكاتإ إجمالى نصف عن تھااشتراكإ حصیلة تقل التى النقابات أن -9

 .األعمال أرباب مع المساومة
 .الصناعة أو المؤسسة فى العاملین بین من النقابات إدارة مجالس أعضاء یكون أن - 10
 .القانونیة ستشاراتإلا لقاء النقابات تدفعھا التى للمبالغ معین حد على ینص أن - 11
 .بالحكومة العاملین غیر نقابات یضم تحادإ إلى الحكومة عمال نقابات نضمامإب یسمح ال قد أنھ - 12
 صاحب یكون أن على، العقوبات قانون من 327 المادة أقرتھ الذى للمبدأ تاماً  وعاً خض تخضع النقابات عضویة أن - 13

 .النقابة إلى ینمالمنت غیر ستخدامإ عدم أو ستخدامإ فى حراً  العمل
 دون تعلن التى اإلضرابات أو التضامنیة اإلضرابات أو العامة اإلضرابات تحرم مواد على التشریع شتملإ إذا أنھ - 14

 بتكوین السماح تقرر وإذا .كبیر حد إلى تقل العمال لنقابات عام تحادإ قیام على تترتب التى األخطار فإن، إنذار سابق
 بین من نتخابإلا بطریق جمیعاً  یختارون إدارتھ مجلس أعضاء أن على النص الضرورى من فان، عام تحادإ

 سمجل عضو یظل وال)، مثال عامین كل( قصیرة فترات وعلى دوریة بصفة نتخاباتإلا تجرى وأن، النقابات أعضاء
 أجنبى تحادإ أى إلى العام تحادإلا نضامإ خطر على النص ویراعى .متتالیتین دوریتین من أكثر موقعھ فى اإلدارة
 .الحكومة من مسبق إذن على الحصول دون العمال لنقابات

 ،واحدة صناعة عمال تضم التى المھنیة تحاداتإلا فضل أنھ المقترح للتشریع جریفز رسمھ الذى األطار من ویتضح
 اإل، النقابات على اإلداریة بالرقابة العمل مكتب قیام إلى صراحة یشر لم كان وإن وھو، اإلدارى للحل النقابات وأخضع

 األعمال أرباب تجعل التى الضوابط من الكثیر ووضع .سنویاً  النقابات حسابات ةعاجرم على النص من ضمناً  یفھم ذلك أن
 صاحب یستطیع وبذلك بالفعل المستخدمین غیر على النقابة عضویة فحرم، النقابات مع المساومة عند أقوى مركز فى

 التخلص من القیادات النقابیة المناوئة بفصلھا عن العمل فتسقط بذلك عنھا صفة تمثیل العمال، والنص على حق العمل
 العمل صاحب یستطیع وبذلك، معین حد عن أعضائھا شتراكاتإ عدد تقل التى بالنقابات عترافاإل عدم فى صاحب العمل

 جریفز مقترحات ووضعت .ذاتھا للنقابة القانونیة الصفة من یتخلص حتى فیھا المشتركین عدد لتقلیل العمال على الضغط
 بھا یقوم قد التى التخریب أعمال على تترتب التى الخسائر مسئولیة تحملھا على بالنص للغایة حرج موقف فى النقابات
 .إلیھا قاضیة ضربة وتوجیھ، للنقابة ھمتال قتلفی یسھل وبذلك، العمال

 الكوادر تربیة من بحرمانھ –بھ عترافإلا إلى النیة تجاهإ حالة فى – للعمال العام تحادإلا نفوذ من الحد جریفز وحاول
، سنتین كل مرة إدارتھ مجلس تجدید على بالنص وذلك، األعمال أصحاب مواجھة فى العمال نضال تنظیم على القادرة

 .سنوات أربع من أكثر مكانھ فى العضو ستمرارإ نعوم

 - فیھ الموجودة الثغرات من الرغم على - تقدماً  أكثر كان العمال بنقابات عترافإلبا الخاص للتشریع جریفز تصور ولكن
 مالع خاصةو، القانون دائرة من العمال فئات بعض أخرج الذى، العمال بنقابات الخاص 1942 لسنة 85 رقم القانون من

 علیھ بنى الذى األساس كانت المقترح النقابات لتشریع جریفز رسمھا التى المبادئ أن جلیاً  یبدو ذلك عدا وفیما .الزراعة
 .1942 عام فى صدوره عند القانون

 القانون نسق على التشریع ذلك مثل وضع وجوب إلى جریفز ذھب، العمالیة بالمنازعات الخاص بالتشریع یتعلق فیماو
 للضغط األعمال أصحاب قبل من المصانع وإغالق القانونیة غیر ضراباتإلا بشأن 1927 عام فى الصادر لیزىاإلنج
 .اإلرھاب ومنع القانونیة غیر اإلضرابات فى شتراكإلا یرفضون الذین األشخاص وحمایة، العمال على
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 بریلإ فى الوزراء مجلس عن الصادر رالقرا وفق عملھا تمارس كانت التى التوفیق مجالس عن بدیال المشروع ھذا وجاء
 ظفالمحا یرأسھ، العمالیة المنازعات فى للنظر محافظة أو مدیریة كل فى للتوفیق مجلس تكوین على نص والذى، 1924

 .العمال عن وممثل، األعمال ألصحاب وممثل، األھلیة المحاكم قضاة وأحد، النیابة رئیس عضویتھ فى ویضم، المدیر أو
 األعمال أصحاب ضد العمال شكاوى تصلھ كانت حین العمالیة المنازعات فى التدخل على دأب العمل كتبم تأسیس وبعد

 فى تعویضات دفع عدم أو، األجور تخفیض أو، العمل ساعات زیادة أو، المتأخرة األجور دفع عدم مثل، آلخر أو لسبب
 فى أشار والذى، بإنشائھ الخاص بالقانون ماجاء إلى ستناداً إ یتم الحاالت تلك مثل فى المكتب تدخل وكان .اإلصابة حالة
 لھذه حد وضع ومحاولة، األعمال وأصحاب العمال بین النزاع اسباب دراسة" یتولى مكتبال أن إلى السادسة مادتھ

 أحیاناً  یتجاھل كان المكتب أن غیر .13التوفیق مجالس خالل من أو المحلیة اإلداریة السلطات خالل من ماإ الخالفات
 .اإلدارة لتلك تابعاً  یعد كان الذى المكتب ضد العام األمن إدارة أثار مما التوفیق ومجالس المحلیة اإلداریة السلطات
 ضرورة مع تتفق ال العمالیة المشاكل معالجة فى طریقتھ وعد، جریفز على األمن إدارة عام مدیر بوید كین ثائرة وثارات

 .البالد ظروف مع تتمشى وال العام األمن على المحافظة

إلیھ السیر فرانك واطسون  نضمفإ، جریفز على السامى المندوب ودار اإلنجلیز الموظفین كبار حافظة یثیر بوید كین وبدأ
Sir Frank Watson  المستشار المالى الذى أبلغ سمارتW.A. Smart  أن السامى المندوب لدارالسكرتیر الشرقى 

 على قدامإلل ماسة حاجة ثمة یشعرأن وأنھ..... خطیرة بصورة" العمل مكتب عمالأ تطور إلى تؤدى قد جزیفیز سیاسة
 مع تتناسب ال بسرعة جریفز ید على تتطور األمور أن وخاصة "المكتب نشاط من بالحد التطور ھذا عرقلة شأنھ من عمل

 ھذه تالئمھ ال بلد لىع بجنیف الدولى العمل مكتب أسالیب تطبیق" إلى یرجع قد ذلك سبب وأن، كمصر لفخمت بلد
 .جریفز من للتخلص السامى المندوب لدار واضحة دعوة وھى .14...."المبادئ

 لوسیلة تصوره ضمنھا، جریفیز قدمتھا التى لتلك مضادة السامى المندوب دار إلى مذكرة بتقدیم بوید كین قیام ذلك وأعقب
 : قسمین إلى –نظره وجھة من– تنقسم كانت التى، العمالیة المسألة عالج

 .العام األمن على آثار من علیھا یترتب ماو العمالیة ضطراباتاإل مواجھة :أوال
 .التشریع ھذا إلیھ یذھب أن یجب التى والحدود، فیھ مرغوباً  أو ضروریاً  كان إذا وما، العمل بتشریع تتعلق مشكلة :ثانیاً 

 وإن فھو، قتصادیةإلا بالناحیة تصالھاإ من أكثر –بوید كین نظر وجھة من– ألمناب تتصل العمالیة المسألة ذلك ومعنى
 وجود یتطلب األمر أن یرى أنھ إال، األوربى النسق على نظمةمال المصریة العمال لنقابات الفعلى الوجود ینكر ال كان

 بحجة عندئذ القائمة العمال بنقابات عترافإلا ضرورة یرىال و، للعمال البدنیة بالرعایة تتعلق التى المسائل یعالج تشریع
 یمكن ال التى األفكار تشجعو، المصریین العمال معظم بین السائدة العقلیة مع تتناسب ال تجعلھا لدرجة متطورة.. إنھا

، والقالئل االضطرابات إلثارة مراكز إال النقابات فى بوید كین والیرى .الفنیة الناحیة من الحاضر الوقت فى ستیعانھاإ
 ".االتحاد إلى العمال حاجة عن صادقاً  راً تعبی التعبر"..  عنده فھى

 رعایة قانون صدارإب الخاص –الداخلیة وزارة وكیل– رفعت بك حسن قتراحإب األخذ أن عتقادهإ عن بوید كین وعبر
 جمعیاتب إال الحكومة تعترف ال أن یرى قتراحإلا لھذا ووفقاً  .القائمة قاباتنبال القانونى عترافإلا من بكثیر أفضل، العمال
، للعمال التعلیمیة والخدمات الطبیة والرعایة التسلیة وسائل توفیر الرئیسیة مھمتھا تكون التى، الخیرى الطابع ذات العمال

 بالضرورة ھى التى العمال بنقابات عترافاإل أما .العمالیة المنازعات حل فى المساعدة ستطاعتھاإب یكون أن على
 المال رأس وبین األعمال وأصحاب العمال بین الشقة زیادة إلى فیؤدى، وقھموحق العمال أجور حمایة إلى تھدف جمعیات
 لكال المشتركة المصالح تدعیم على تساعد ولكنھا، نشقاقإلا ھذا المقترحة" العمال رعایة جمعیات" تؤكد ال بینما .والعمل

 متداداً إ العمال رعایة جمعیات فى رأى حین مقترحاتھ فى بوید كین شتطإو .برعایتھم األعمال أصحاب شملھا إذا الفریقین
 قبل الطائفة أعضاء مصالح یرعون الطوائف شیوخ كان حیث، مصر فى سائدة كانت التى الحرف لطوائف طبیعیا
"  قیام تشجیع إلى ذلك یؤدى فال، مستقلة منفصلة بصورة المھن تطویر نحو تجاهإلا تدعم وسیلة فیھا ورأى، السلطة

 .النقابیة بالحركة الصلة ذات" الجمعیات اتحادات

 تماماً  یختلفون الحدیثة الصناعة عمال أن إلى ستناداً إ قتراحھإ إلى یوجھ قد الذى النقد على الطریق قطع بوید كین ویحاول
..."، البلد ھذا فى ببطء تنقرض التقالید" أن فیؤكد، الحرفیین مشاكل عن تاماً  تبایناً  مشاكلھم وتتباین، القدامى الحرفین عن
 وطالب .تجاهإلا لھذا مسةحمت قیادة وتوجیھ بمعاونة الطوائف أشكال من شكل نحو تطور ألحداث عملھ یمكن ما ثمة وأن

 من العام األمن عموم إدارة تتمكن حتى، ممكن وقت أقرب فى الخطوط ھذه على یسیر تشریع بمشروع التقدم بضرورة
 .مصر فى "عمالیةال األوضاع بھا تتسم التى الحالیة المخاطر مواجھة"

 عترافإب وخصھا" العمال رعایة جمعیات" قامةإب الخاص قتراحھإ وراء من یرمى كان العام األمن مدیر أن الواضح ومن
 الطبقة نشوء منذ ظلھا فى وتحركت بھا عتتتم التى الباھتة القانونیة الصفة من القائمة العمالیة النقابات تجرید، الحكومة

 جمعیات( عتبارھاإب لتصفیتھا القانونى السند العام األمن مصلحة جدن بذلكو، الثالثینات نتصفم حتى المصریة ملةلعاا
 ثورة أحداث خالل الوطنیة الحركة فى الفعال دورھا أثبتت التى النقابیة الحركة على والقضاء)، اً نقانو مشروعة غیر

                                                             
13 R.M. Graves to A. Yencken, 9/2/1935 , F.O. 141/617 File 237/5/35 
14 W.A. Smart to H.E. High Commissioner, 25/3/1935, F.O. 141/617, File 237/9/35 
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 فى صدقى إسماعیل حكومة بھ قامت الذى الدستورى اإلنقالب وخالل، العشرینات من األول النصف وأحداث، 1919
، السیاسى نضالھ فى الوفد علیھا عتمدإ التى العریضة العمالیة القاعدة أركان من ھاماً  ركناً  العمال فكان، ثیناتالالث مطلع

 .العمال بتنظیم ملحوظاً  ھتماماً إ وأبدى)، 1935 ینایر( الوطنى المؤتمر فى العمالیة بالمسألة ھتمامھإ عن الوفد أسفر ثم
 لھ بالنسبة فالمسألة، النقابیة الحركة تصفیة طریق عن السیاسیة الحركة ضرب على بوید كین حرص یفسر ذلك ولعل

 دون یعد الذى جریفز مشروع ومعارضتھ بل، للمشكلة جتماعىإلوا قتصادىإلا بالجانب ھتمامھإ وعدم"، أمن ضرورة"
 العمالیة النقابات مراقبة من الحكومة تمكن التى الضمانات من لكثیرا یوفر والذى، الحین ذلك فى العمالیة المطالب
 .اإلدارى للحل ضاعھاإخو، حركتھا فى والتحكم

 : التالى نحو على العمالیة المسألة الحكومة تعالج أن بوید كین اقترح وقد

 النھوض على عملست وأنھا، قریب وقت فى العمل تشریع إصدار عتزامھاإ العام رأىال على الحكومة تعلن أن -1
 األمن عموم مصلحة موقف یدعم اإلعالن ھذا مثل فان ،ذلك إلى الضرورة دعت المك مالیاً  العمال رعایة بجمعیات

 .القائمة العمالیة ضطراباتإلا مواجھة فى العام
 ارإصد وإیقاف ،التشریع ھذا مشروع إعداد على الرئیسى ھتمامھإ بتركیز العمل مكتب إلى التعلیمات تصدر أن -2

 .العمالیة المنازعات فى التدخل عن والكف، مطبوعاتھ
 المستشار– Booth بوث المستر نظر وجھة مع یتمشى، العقوبات قانون من 327 للمادة واضح تفسیر یصدر أن -3

 .العمالیة النقابات تكوین حریة بمبدأ التسلیم تعنى ال المادة ھذه أن یرى الذى –القضائى
، مباشرة بصورة عمالھم وبین بینھم تنشب التى المنازعات حل على ھمتومعاون عمالاأل أصحاب تشجیع یجب أنھ -4

 المدیر مثل( المحلیة اإلداریة السلطات ختصاصإ من النزاع موضوع بحث یكون أن یجب ذلك تحقیق فى فشلوا فاذا
 .بالتدخل أخرى سلطة ألى یسمح وال)، البولیس حكمدار أو المدیریة وكیل أو

 األمر معالجة البولیس یتولى، قیامھا حتمالإ على دلیل وجود أو، التخریب عمالأ أو ضطراباتإلا قوعو حالة فى أنھ -5
 .ذلك الظروف تعستدإ إذا المصرى بالجیش ستعانةإلا مع بحزم،

، التشریع إصدار فى ھاتبنی الحكومة تبلغھ عندما نشاطھ یوقف أن وعلیھ، بحزم حلیم عباس مشكلة مواجھة بیج أنھ -6
 التى العمالیة النقابات حل یتبع ذلك أن ویجب .ضده المناسبة اإلجراءات تخاذإ الحكومة على وجب ذلك رفض فاذا
صارمة على األفراد الذین یعوقون  عقوبات وفرض، شرعیتھا عدم وإعالن، المقترح بالتشریع یرد ما غیر على تقوم

 التى تتشكل وفق القانون المقترح. نشاط الجمعیات العمالیة

 ".المصریین العمال مع التعاطف أشد تعاطفھ" بتاكید مذكرتھ العام األمن مدیر ینھى أن الطریف ومن

 عامة بصفة یعالج تشریع إصدار ذلك لتحقیق األمثل السبیل أن ورأى"، بھم والنھوض مصالحھم حمایة" ھدفھ أن وزعم
 والنھوض، العمل لمكتب األصلیة المھمة طارإ فى وذلك، ستخدامإلل العامة والشروط، العمل وساعات، الصحیة النواحى

 الحكومة حدید سكك مصلحة فعلت ما نحو على فعالة بصورة للعمال المادیة الرعایة توفیر أجل من تقام التى بالجمعیات
 .عمالھا مع المصریة

 تقدیر فى یبالغ حورا، حلیم عباس تحادإ أیدى فى رابحة أوراقاً  تعطى التى اراةجالم سیاسة إتباع من بوید كین وحذر
، النقل عمال إلیھ نضمإ إذا لللشل البالد قتصادإ یعرض قد العمال تحادإ رأس على وجوده أن مؤكداً ، حلیم عباس خطورة
 العمال بین لیس الثوریة األفكار نتشارإ إلى یؤدى قد نشاطھ وأن، مسئول غیر قدیر عقائدى"..  بأنھ حلیم عباس ووصف
) 1935 مارس 10 فى( المساء لجریدة حلیم عباس بھ أدلى حدیث على الرأى ھذا ىنوب .یضاً أ الفالحین وبین بل، فحسب
 كد ثمرة من جمعوھا التى األموال تبذیرھم األعیان على ونعى، المصرین بین الثروات فى تفاوت وجود عن فیھ تحدث
 الزراعة عمال تنظیم تحادإلا عتزامإ إلى الحدیث ذلك قى حلیم عباس یشر ولم، أوربا فى الشخصیة المتعة على الفالح
 وتضمن .المصرى الشعب سواد ظلھ فى یعیش الذى الفقر عن الحدیث معرض فى ذلك ذكر وإنما، تصریحاً  أو تلمیحاً 

 لم: "إذیقول، الثوریة لألفكار حلیم عباس عتناقإ مع یتنافى ما) لھ إنجلیزیة ترجمة بمذكرتھ بوید كین أرفق الذى( الحدیث
 العمال بین للتوفیق فعالة كوسیلة قام ولكنھ –البعض یدعى كما– األعمال أصحاب محاربة نظریة على دتحاإلا یقم

 .15العمال مصالح ورعایة العدل على القائم التوفیق.. األعمال وأصحاب

 فبرایر11( فى أصدر قد كان الوفد أن إلى راجع حلیم عباس تحادإ خطورة بیان على العام نماأل مدیر تركیز أن ویبدوا
 العام تحاداإل إدارة لمجلس وممثلین، للوفد ممثلین وعضویة، حلیم عباس برئاسة للعمال أعلى مجلس بتشكیل) 1935
 تنظیم إلى الوفد إتجھ فقد .السیاسیة الحركة لمسیرة بالنسبة داللة من التطور لذلك لما، المصرى القطر عمال لنقابات
 العمالى التنظیم أن غیر بوید لكین نزعاجاإل تثیر مسألة –بالریب– وھى، ىالسیاس نضالھ فى لیھمإ رتكانإلل العمال
 حول دار، حلیم وعباس الوفد ممثلى بین النظر وجھات فى حاداً  خالفاً  البدایة منذ یعانى كان الوفد أقامھ الذى الجدید
 إنتخابات إجراء ضرورة للعمال ألعلىا المجلس فى الوفد مندوبو رأى فقد، األعلى مجلسال فى العام تحادإلا ممثلى إختیار
 بین من األعلى المجلس فى تحادإلا ممثلو ینتخب ثم، العام تحادإلا إدارة مجلس ضوئھا على یعاد، النقابات جمیع فى جدیدة

ورجالھ ھذا اإلقتراح على أساس أنھ لم یمض سوى عام واحد على  حلیم عباس ورفض .الجدید اإلدارة مجلس أعضاء

                                                             
15 Keown-Boyd to Yencken , 3/4/1935 , Confiden al , F.O. 141/617 File 237/11/35 
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 إلى حاجة وال، للعمال حقیقیون ممثلون ونقاباتھ تحادإلا إدارة مجالس أعضاءإدارة اإلتحاد العام، وأن تشكیل مجلس 
 النقابات فى للوفد یةمالمنت العناصر بعض حاولت بعدما، شقاق إلى الفخال تطور أن لبث ما ثم .جدیدة نتخاباتإ إجراء
 عشر الحادى فى تفجر حلیم عباس وإتحاد الوفد بین مریر اعصر إلى األمر نتھىإو، حلیم لعباس الموالیة العناصر عزل

 إنقسام عن الصراع وأسفر .بصددھا نحن التى للمذكرة بوید كین تقدیم من فقط أیام ثمانیة بعد أى 193516 أبریل من
 .قواھا إنھاك إلى أدى مما، حلیم لعباس ومشایع للوفد مؤید إلى العمالیة الحركة

 المسألة حول) العام األمن مدیر( بوید وكین) العمل مكتب مدیر( جریفز بین النظر وجھات تباین أدى فقد، كلٍ  وعلى
 یؤدى أن من وخشیتھا، السامى المندوب دار قلق أثار مما، الصحافة إلى أخباره إنتقلت، الرجلین بین صراع إلى العمالیة

 تسعى السامى المندوب دار وراحت .مصر فى اإلنجلیز یواجھھا التى الصعاب زیادة إلى النظر وجھات فى ینباالت ھذا
 أجور بحمایة تتعلق معینة صالحیات ذات بنقابات عترافإلل عامة خطوط إلى للوصول سعیاً  النظر ىتوجھ بین للتوفیق
 على ینص كأن، علیھا بالسیطرة الكفیلة الضمانات ویوفر بدقة النقابات تلك وظیفة القانون یحدد أن على، العمال وحقوق
 السیاسیة التیارات عن النقابیة بالحركة البعد یمكن حتى بالسیاسة شتغالإلا علیھا ویحرم، الحكومة رقابة تحت اوضعھ

 .17خطورة الموقف تزید التى

 وال ملحة ضرورة والعمال العمل شئون ینظم الذى التشریع إصدار أن جریفز ذكر، بوید كین آراء على الرد معرض وفى
) 1929 مارس – 1927 أكتوبر( باشا رضا الرحمن عبد برئاسة لجنة الحكومة شكلت أن بقس فقد، مناقشة إلى تحتاج
 الرأى ھتمامإ الحكومة إلى اللجنة قدمتھ الذى المشروع نال وقد، العمل لتشریع مشروع ووضع العمالیة المسألة لبحث
 إعداد لتتولى باشا القیسى فھمى دمحمو برئاسة تشریعیة لجنة – باشا صدقى عھد فى – شكلت الحكومة نأ كما .18العام

 لىإ اإلشارة وردت كما، جزئیة بصفة تشریعة مھمتھ لتكون للعمل األعلى ستشارىإلا المجلس وأنشئ، العمالیة القوانین
، فجأة رأیھا تغیر أن المصریة الحكومة تستطیع ال ثم ومن، بالبرلمان الملكیة الخطب فى مرة من أكثر العمالیة البرامج

 .والعمال العام الرأى من شدیدة بمقاومة تحولھ أن دون التشریعى برنامجھا نع تعدلو

 القضاء یسھل وال بالفعل موجودة العمال حركة" ألن، والكبت القمع سیاسة تباعإ إلى تجاھھإ بوید كین على جریفز ونعى
 یكون بان وطالب.. "، بمكان رةالخطو من أمر وھو، ألرضا تحت العمل إلى –حتماً – السیاسة ھذه مثل وستلجئھا، علیھا
 واجب فمن، بالدیمقراطیة یتسم وأن، وموضوعیاً  شریفاً  للعمال األساسیة والمطالب العمالیة الحركة من الحكومة موقف

 تأیید وعدم، سواء حد على والعمال األعمال أصحاب بصالح عترافإلا إطار فى للعمال العادلة المعاملة توفر أن الحكومة
 الخاص التشریع أن جریفز وأكد .المجحفة العمل شروط ضحیة العمال كان إذا إال األعمال صحابأ ضد العمال

 بغالبیة قورن إذا، علیھ التقدمیة صفة خلع یمكن ال قترحھإ الذى العمل منازعات وحل العمال بنقابات عترافإلبا
، القوة متزایدة تصبح أن من النقابات تمنع ىتلا الضمانات من العدید یتضمن فھو، األخرى البالد فى الموجودة التشریعات

 الحرف طوائف إحیاء إمكانیة فى تشككھ وأبدى .بتكوینھا السماح حالة فى تحاداتاإل نشاط على التامة السیطرة یوفر كما
 أن وخاصة..."، للعصر مالئمة تعد لم ألنھا، مضت عاماً  خمسین منذ لتموت تركتو، خلت عصور فى ازدھرت التى"

 تحادإلا عام سكرتیر ةوزیار، العمالیة الموضوعات حول الصحف بھا تحفل التى والمقاالت، حلیم عباس تحادإ نشاط
 ونقابات ھیئات تضامن جمعیة" اسم تحت عمالى تحادإ إقامة وتجربة، 1931 عام فى لمصر العمال لنقابات الدولى
 النقابى العمل على التمرس إلى المصریین بالعمال ىأد ذلك كل، اإلسكندریة بولیس حكمداریة بجھود تمت التى "العمال

 .القدیمة الحرف طوائف عن تماماً  یختلف الذى

 وإلى، األولى بالدرجة ئةیالس العمل وظروف شروط إلى –عندئذ– العمال بین شاعت التى ضطراباتإلا جریفز وعزا
 بغیر یقوم أن یجب عالجھا وأن السیطرة نطاق عن بعد تخرج لم ضطراباتإلا ھذه أن وأكد .حلیم عباس تحادإ تحریض
 على یشتمل أن البد الذى القانون یحددھا أسس وفق منظمة نقابات خالل من عالجھا یمكن وإنما، والعنف القمع أسالیب

 تشریع إصدار أجل من تعالت قد المصریة العاملة الطبقة أصوات أن وخاصة، العام األمن على للحفاظ الزمةال الضمانات
 خاصاً  تشریعاً  الحكومة أصدرت إذا العمالیة الحركة من یده یفض ألن ستعدادهإ أبدى حلیم عباس وأن، العمال اباتنق ینظم

 مھمة وتكزت القدیمة الطوائف ستعادةإل المقترحة ةسالسیا نفذت إذا بالوعد حلیم عباس یفى أن فى وتشكك، العمال بنقابات
 .ریةاإلدا السلطات ید فى العمالیة المنازعات حل

                                                             
 .92 ،87 ص ، 1939 – 1929 الثالثینات فى المصریة العاملة الطبقة تاریخ الدین، عز أمین 16
17 W.A. Smart to H.E. High Commissioner, 15/4/1935 , F.O. 141/617 File 237/12/35 
 وبعض ،أبو علم صبرى ومحمد ثابت محجوب الدكتور ھما البرلمان أعضاء من إثنین عضویتھا فى اللجنة ھذه ضمت 18

 وإلتزامات العمل، عقود قدمتھ الذى المشروع فى اللجنة عالجت وقد. العمل بنظام عالقة لوظائفھم الذین الموظفین
 القانونى واإلعتراف والتحكیم، التوفیق ولجان والنساء، األحداث وتشغیل العمل، وساعات والعمال، األعمال أصحاب
 تقدمیاً  المشروع ھذا وكان. العمل مكتب ونظام المھنة، وأمراض العمل، وأصابات األعمال، وأصحاب العمال بنقابات
 الخاص باإلقتراح إال تأخذ ولم الحكومة ھملتھأ وقد بھ، تجاء التى الكثیرة الثغرات رغم المرحلة تلك لظروف بالنسبة
  ).1930 نوفمبر( للعمل مكتب بإنشاء
 الحقوق، كلیة مجلة من خاص عدد مصر، فى والعمال لعملا اوى،تنالشن حسنى/ فى اللجنة لمشروع الكامل النص إنظر

 .1934 القاھرة



9  www.RaoufAbbas.org 

 ثمة ألن معین طابع ذات لنقابات المالیة الحكومة بمساعدة الخاص بوید كین قتراحإل كتراثھإ عدم عن جریفز وأعرب
 الخیر فمن .القانون رقابة تحت السلیم نحوال على التصرف النقابیة للمنظمات یترك أن تضمن ذلك من أفضل عدیدة طرق

 الصناعیة الشركات فى بدقة ینفذ جتماعیةإلا للتامینات نظاماً  ترعى أن أو، لیةالما الموارد فى الحكومة تساھم أن خیرال كل
 بنصیحة الحكومة فیھ تأخذ أن یجب الذى الوقت حان وقد، " المقدمة فى تأتى جتماعةإلا التأمینات مسألة ألن، وغیرھا

 فیھا تمارس والموظفین للعمال ىنواد تقیم أن للحكومة یمكن كما، المجال ھذا فى الكلیة مساھمتھا ضرورة یرى خبیر
 .19"یةنالذھ التسلیة وألعاب والرحالت الریاضیة األلعاب

 الخطورة وتقدیر العمالیة الحركة لمعطیات كامل تفھم على القائمة اإلصالحیة ریفزج آراء بین شاسعاً  البون یبدو وھكذا
 وبین، األعمال أصحاب مصالح مراعاة مع لطریقا منتصف فى حتى ولو العمالیة المطالب مع لتقاءإلا عدم عن تنجم التى
 قتصادیةإلا جوانبھا ویغفل، باألمن المتعلق الجانب سوى العمالیة المسألة فى یرى ال الذى البولیس رجل بوید كین آراء

 موضوع المسألة وكأن المتفرج موقف الخالف ھذا من وقفت المصریة الحكومة أن الغریب ومن .تماماً  جتماعیةإلوا
 ولما، الداخلى األمن بمسائل یتعلق ما كل فى العلیا الكلمة لإلنجلیز أن حینئذ األذھان فى ستقرإ فقد، البالد تھم ال الفالخ

 .لھم یروق الذى نحوال على یعالجونھا، لإلنجلیز أمرھا ترك فقد، األمن أجھزة ختصتصإ من تعد العمالیة المسألة كانت
 حول الخالف موضوع فى فاتحھ فرنسى لصدیق الحین ذلك فى الوزارء ئیسر باشا نسیم محمد قول یفسر ذلك ولعل

 .20"بینھما الدائرة المعركة ھذه أرقب أن یكفینى: "العام األمن ومدیر العمل مكتب مدیر بین دب الذى العمالیة المسألة

 ولكنھ، المبدأ حیث من العمل تشریع إصدار على لدیھ عتراضإ ال أنھ بوید كین ذكر، نظره وجھة عن الدفاع معرض وفى
 بالنسبة العمل شروط تعالج التى القوانین على التامة مولقفتھ وأبدى، تساعھإ ومدى التشریع ذلك نوعیة على رضتیع

، عملھم أماكن فى العمال أحوال ترقیة على تعمل التى والقوانین، المصانع فى الصحیة واألحوال، والنساء لألطفال
 العمل بظروف تتعلق أمور من وغیرھا، العمل أثناء اإلصابة حاالت فى والتعویض، لھم األعمال أصحاب ومعاملة

 منازعات قانون مثل، مصر على جاھز قانون فرض عاقبة من وحذر .شدید وببطء بالتدریج ذلك یتم أن على، وشروطھ
 .لذلك المناسبة الظروف تتھیأ أن قبل، اإلنجلیزى العمل

 موقف یكون أن على ووافق العمالیة ضطراباتإلا لمعالجة األمثل السبیل والبطش لقمعا فى یرى أنھ بوید كین ینكر ولم
 فى الحكومة موقف أن یرى ألنھ"، دیمقراطى غیر" بأنھ الموقف ذلك یوصف أن ستنكرإو، وموضوعیاً  شریفاً  الحكومة
 التى العمالیة المنازعات لحل مركزال مأمور إلى اللجوء قترحإ لذلكو"، أبویاً " یكون أن یجب العمالیة المسألة مواجھة

 إصدار على الشدید عتراضھإ وأبدى ".القطیع راعى أیضاً  ولكنھ، بولیس ضابط مجرد لیس فھو" مركزه دائرة فى تنشب
 النھوض ھدفھا یكون وأن، خیرى طابع ذات النقابات ھذه تكون بأن وتمسكھ، عاجلة بصورة العمال لنقابات تشریع
 صندوق نظام إقامة على وتشجع، مشترك كل عن واحد قرش بواقع لھا مالیة إعانة الحكومة تدفع أن على العمال بأحوال
 .21العائلیة الكوارث حاالت فى ألعضائھا العون لتقدیم الزمالة

 السامى المندوب دار بدأت، العمالیة المسألة حول العام األمن ومدیر العمل مكتب مدیر بین الخالف من الحد ھذا وعند
 الحكومة بھا زمتتل عمالیة لسیاسة العریضة الخطوط ووضع، الرجلین بین النظر وجھات لتقریب تتدخل طانىالبری

 وحضور، المبسون زمایل السیر برئاسة السامى المندوب بدار 1935 مایو 3 فى الغرض لھذا جتماعإ فعقد .المصریة
 .الشرقى رالسكرتی بینھم السامى المندوب رجال من وأربعة، بوید وكین جریفز

 تطورھا على تترتب قد التى واألخطار، مصر فى العمالیة المسألة أھمیة على بالتأكید جتماعإلا المبسون مایلز فتتحإ وقد
 وأن، عاجلة بصورة التشریعات صدرت إذا والنظام القانون لھا یتعرض قد أخطار ثمة أن أكد كما، معالجة دون تركت إذا
 ھذه بتفاصیل علماً  البریطانیة الخارجیة وزارة أحاط قد وأنھ، للمشكلة حل عن بحثال تتطلب الراھنة األوضاع دقة

 .المسألة

 البریطانیة الخارجیة وزارة موقف إلى بوضوح شارةواإل، بوید نظركین لوجھة السامى المندوب تأیید البدایة منذ وواضح
 .موضوعات ثالثة على جتماعإلا ذلك جدول شتملإ لذلك، المسألة ھذه من

 .بھا یعترف التى النقابات ونوعیة، مصر فى العمال بنقابات القانونى عترافإلا إمكانیة مدى -1
 ).المصرى( العمل مكتب ختصاصاتتحدید إ -2
 .یفجب الدولى العمل مكتب إلى نضمامإلل مصر تلقھا التى الدعوة -3

 الدرجة فى خالفات ھى جریفز ینوب بینھ النظر وجھات فى الخالفات أن بوید كین زعم، العمال بنقابات یتعلق وفیما
 سیئة الحالیة النقابات أن یرى ولكنھ، عمالیة سیاسة للحكومة تكون أن الضرورى من أنھ على ووافق، النوع فى ولیست
 ال أنھ جیداً  العمال یعلم أن یجب وأنھ، الشغب ومثیرى یینبالحز المحامین ابتذجإل صالحة تربة أصبحت أنھا لدرجة

                                                             
19 Observations on the D.G.E.D’s Note on the Labour Situa on, 8/4/1935, enclosure no. 2, 

F.O. 141/617 File 237/12/ 35. 
20 W.A. Smart to Sir Miles Lampson, 15/4/1935 , F.O. 141/617 File 237/12/35 
21 Keown-Boyd to W.A. Smart, Confiden al, 8 /4/ 1935 , F.O. 141/617 File 237/12/35 
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 الحكومة بمعاونة وذلك بأنفسھم أنفسھم مساعدة وامیتعل أن علیھم نماإو األعمال أصحاب على التام عتمادإلا یمكنھم
 أمراً  اإلضراب حق یقر اإلنجلیزى النسق على العمل لمنازعات قانون إصدار نحو تجاهاإل عتبرإو .األعمال وأصحاب

 أن وذكر، علیھ التعدیالت بعض إدخال مع مةالقدی الحرف طوائف نظام إلى العودة یفضل ولذلك، لھ بالنسبة مزعجاً 
 للجھد عنھا ممثلین العریضة قاعدتھا تختار حرفیة طوائفل مشروعاً  وضع الدولى العمل مكتب خبیر مسترتشیلدز

 ستحسانھإ بوید كین وأبدى، نیفجب الدولى العمل لمكتب عنھ ممثلین بدوره المجلس یختار ثم، للعمل األعلى ستشارىإلا
 .لىوالد العمل مكتب لدى بالتمثیل یتعلق ما عدا فیما وعالمشر لھذا

 دخالإ نتیجة نھارإ الطوائف نظام ألن، الحرف طوائف إعادة فكرة على –الشرقى السكرتیر– سمارت عترضإو
 فالطوائ تستطیع ال ولذلك، ةیتلقائ بطریقة الحرف لطوائف القضائیة السلطات لغاءإ علیھا ترتب التى وربیةألا التشریعات

 الیوم الصناعة عمال یعیشھا التى المشاكل بین التام التناقص عن فضال .قبل من تلعبھ كانت الذى كذلك دوراً  تلعب أن
 .الحرفیین تواجھ كانت التى كلت وبین

 وھى، للعمل األعلى ستشارىإلا المجلس إلى العمل بنقابات القانونى عترافإلا أمر فى النظر یترك أن على الرأى ستقرإو
 الطرفین مصلحة من ولیس، األعمال وأصحاب الحكومة سوى ثلمی ال تكوینھ بحكم المجلس ألن، الفكرة لوأد ذكیة یلةوس

 الھند فى العمل تشریعات حول دارات طویلة مناقشة بعد الرأى ھذا إلى المجتمعون وصل وقد .العمال بنقابات عترافإلا
 تناقشوا التى النماذج أن ویبدو، مصر على تطبیقھ یمكن نموذج عن اً بحث، الفاشیة أقامتھ الذى التعاون ونظام، وأوربا
 ضرورة على المبسون مالیز وركز .األعلى المجلس بید النقابات تنظیم مصیر فتركوا، كافیة بدرجة مقنعة تكن لم حولھا
 بذلك مشیرا..." لیمح عباس یتزعمھا كان التى تلك مثل شرعى طابع ذات كانت ولو حتى الرسمیة غیر نظماتمال" تصفیة

 .علیھا السكوت یجب ال مسالة النقابى التنظیم میدان الوفد دخول أن وخاصة، النقابیة الحركة تصفیة ضرورة إلى

، المكتب مورأب جریفز نفرادإ دون الحیلوة على بوید كین حرص فقد، العمل مكتب ختصاصاتإ تحدید موضوع عن أما
 ذلك یكون أن شترطإ ولكنھ، ذلك على المبسون مالیز ووافق، المكتب فى" الثانى الرجل" بماثة یكون خبیر نیتعی قترحإف

 المنازعات حل فى درةاالمب زمام یظل أن على تفقإو، وجریفز بوید كین من كل بمعرفة بعنایة ختیاری مصریا الشخص
، التوفیق ولجان المحلیة السلطات بین معینة بدرجة العمل مكتب یتدخل أن على، المحلیة داریةإلا السلطات ید فى العمالیة
 .إجراءات من فیھ یتخذ وما النزاع بتطورات علم على ویظل

 من لھ یعد فلم، العمال بمشاكل المباشر تصالإلا من منعھ بھدف تماما جریفز حركةشل  بوید كین ستطاعإ وبذلك
 كذلكو، عمالیة قوانین من صدری قد ما تنفیذ ومتابعة، العمالیة المشاكل بعض حول البحوث إجراء سوى ختصاصإ

 على العام األمن وإدارة بوید نیلك عین بمثابة یكون ولكنھ، المكتب أمور إدارة على یعاونھ آخر شخص یجادإ محاولة
 موظفى بین من بدقة ختیارهإ روعى فقد، مصریا الشخص ھذا یكون أن السامى الندوب شتراطإل ونظراً ، المكتب نشاط

 .القانون ىف ینصخصتالم الداخلیة

 المبسون مالیز السیر السامى المندوب ذكر، بجنیف الدولى العمل مكتب إلى نضمامإلا إلى مصر دعوة لموضوع وبالنسبة
 إلى عنھا مندوبین إیفاد فى تفكر لم المصریة الحكومة أن غیر، المكتب عضویة إلى نضمامإلل دعوة تلقت مصر أن

 بسبب الحساسیة من كبیرة درجة على أمر الحاضر الوقت فى فیھ تفكر ال ءإجرا تخاذإ إلى مصر دفع أن ورأى، المكتب
 نضمامإ عن تنشأ ھامة سیاسة عتباراتإ ثمة أن إلى وأشار .باشا دوىب الحمید عبد نفوذ وبسبب، الراھنة السیاسة الظروف

 غیر أمر وھو" مماأل عصبة إلى نضمامھاإ مسألة إثارة على مصر ذلك یشجع فقد، الدولى العمل مكتب إلى مصر
 ."22تأكید بكل رالحاض الوقت فیھ مرغوب

 : یلى فیما جتماعإلا ھذا محصلة نجعل أن ونسطیع

 ستشارىاإل المجلس تنظیم إعادة على المصریة الحكومة بحث العمل مكتب ومدیر العام األمن مدیر من كل تكلیف -1
 المأل على یعلن أن على، إلیھ العمالیة المنازعاتو بالنقابات الخاص التشریع فى النظر مھمة وإسناد، للعمل األعلى

 الحكومة لدى مساعیھما نتائج على السامى ندوبمال طالعإب الرجالن ویقوم المجلس ید فى التشریع مسألة أن
 .الصدد ھذا فى تخاذھاإ یجب التى اإلجرات علیھ ترحانقوی، المصریة

 وال، بشأنھ الرأى وتبدى المحلیة اإلداریة السلطات لھتتناو أن قبل عمالى نزاع أى لحل العمل مكتب یتصدىال  -2
 .البحث وضوعم بالنزاع یتعلق ما بكل علم على یظل أن على معینة حدود فى إال العمل مكتب یتدخل

، فیھا مرغوب غیر سیاسة نتائج من علیھا یترتب قد لما معلقة الدولى العمل مكتب إلى مصر اممنضإ مسالة إبقاء -3
 .المصریة الحكومة موقف تغیر حالة فى فیھا رالنظ یعاد أن على

 مكتب مدیر– جریفزكان  الذى صالحىإلا تجاهاإل وحوصر –العاماألمن  مدیر– بوید كین نظر وجھة نتصرتإ وھكذا
 العمال مطالب دون كانت قتراحاتإ من قدمھ ما أن ورغم، شدیدن وحرص ةبتوءد یتحرك كان أنھ من الرغم على - العمل
 الشخصیة یمنحھا مصر فى العمال بنقابات قانونى عترافإ صدور على الحین ذلك فى یقبلون اإلنجلیز كنی فلم .بكثیر

                                                             
22 Labour Situation in Egypt, Meeting with Mr. Keown–Boyd and Mr. Graves to discuss 

labour questions in Egypt, 3/5/1935, F.O. 141/617 File 237/19/35. 
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 لذلك الرئیسى الدافع أن عتقادناإ وفى .اإلداریة السلطات لبطش تعرضت إذا القضاء إلى اللجوء حق لھا ویوفر عتباریةاإل
 األمن إلدارة مكفولة الحركة حریة تظل حتى علیھ ھو ما على الوضع إبقاء ریدونی فاإلنجلیز ،قتصادىإ منھ كثرسیاسى أ

 .العمالیة قاعدتھا ذلك فى بما، المختلفة بقواعدھا الوطنیة الحركة لضرب العام

 خاصة وبصفة العمالیة ةالمسأل لحل المبادرة زمام أخذ عن عاجزة –منھا الوطنیة حتى– المصریة الحكومات وظلت
 ورجال اإلنجلیز العمل مكتب رجال ختصاصإ من األمر ھذا ظل فقد، فةجحالم العمل طوشرو والبطالة ورجاأل مشكلة
 لنفوذ الخاضعة الحكومیة المصالح بعض یمثل الذى للعمل األعلى ستشارىإلا والمجلس، أیضاً  اإلنجلیز من العام األمن
 رجل باشا زیور ألحمد ھترئاس كانتو، وجود فیھ للعمال یكون یكاد وال، الصناعات تحادإو، بأخرى أو بصورة یزلاإلنج

 إنما اإلجراء ذلك أن إال 1935 عام خریف فى والصناعة التجارة وزارة إلى العمل مكتب نتقالإ ورغم، والسراى اإلنجلیز
 تحول وقد .طویلة لفترة عنھ نظمتھممو العمال ثقة حجب إلى بالبولیس صلتھ أدت الذى بالمكتب العمالیة الثقة لتوفیر جاء

 السیر تستلھم كانت التى المصلحة لتلك عاماً  مدیراً  جریفز وظل، 1936 عام خریف فى مصلحة إلى العمل مكتب
، العمال مشاكل معالجة فى الرأى –والصناعة التجارة وزارة مستشار– Sir Geaffrey Corbett كوربت جیوفرى
 .23للعمل األعلى ستشارىاإل المجلس إلى مباشرة ویرجع

 تتمكن لم) 1936 عام فى( الوفد حكومة أن من العمالیة المشاكل بحل المبادرة عن المصریة لحكوماتا عجز على أدلال و
 ھذه العمالیة ضطراباتإلا موجة سببت وقد، البالد أنحاء سائر فى العمال صفوف سادت التى ضطراباتإلل حل یجادإ من

قاذ سمعتھا واإلحتفاظ برصیدھا الشعبى، فأصدر إن على تعمل أن الحكومة تلك على وكان، الوفد كبیرا لحكومة جرحاً 
 بما اإلخالل إلى تؤدى قد التى العامة األسباب لبحث" لجنة بتشكیل 1936یولیو  14رارا فى قوزیر التجارة والصناعة 

السعى فى الوصول إلى إتفاقات من شأنھا توطید ھذه واألعمال من عالقات طیبة،  وأصحاب العمال بین یتوافر أن یجب
 من دحی كان الوفدیة الحكومة تخذتھاإ التى اإلجراءات ولكن ".العمال لحالة المنظم التشریع صدور عالقات، وذلك لحینال

 سیطرة خارج كانت –العام األمن مدیریة أو العمل مصلحة ذلك فى سواء– بالعمل المختصة األجھزة أن فعالیتھا
 ستقرإ ما إطار فى معھ سیاستھا تنسق، البریطانى السامى للمندوب ةیالواقع ناحیةال من مباشراً  خضوعاً  وتخضع، الحكومة

 تعدیل عن الوفدیة الحكومة تعجز أن غربیاً  یكن لم ولذلك .آنفاً  إلیھ أشرنا الذى 1935 مایو 3 جتماعإ فى الرأى علیھ
 عدم على حریصة انتك الحكومة لعلو، ھترئاس من باشا زیور أحمد إزاحة أو، للعمل األعلى ستشارىإلا المجلس تشكیل
 . 24تعدیلال ذلك مثل على أقدمت ھى إن والوطنیة األجنبیة المالیة المصالح إثارة

 رسمھا التى العمالیة السیاسة إطار خارج العمالیة المسألة معالجة عن الوفدیة الحكومة عجز على ھام آخر دلیل وھناك
 بنقابات عترافإلا بشأن بقانون قتراحاً إ) الوفدى( بالنوا مجلس إلى 1936 مایو فى صبرى زھیر قدم فقد، اإلنجلیز
 تضع أنھا قررت التى الحكومة طلب على بناء والتعاون جتماعیةإلا والشئون العمال لجنة إلى أعاده المجلس ولكن، العمال

 دیسمبر ىف للعمل لىعاأل ستشارىإلا مجلسال على) جریفز أعده الذى( القانون مشروع عرض حینو، 25الشأن بھذا اً نقانو
 المجلس فى وممثلھ الصناعات تحادإ رئیس بك نوس ھنرى یقدم حتى فیھ النظر ءرجاإ وقرر علیھ عتراضھإ أبدى 1936
 یسھل حتى القانون على التعدیالت بعض دخالإ إلى العمل مصلحة ضطرتإو .األعمل أصحاب نظر وجھة نیب تقریراً 
 المصریة كةملالم عمال نقابات تحادإ نظمھ الذى الطعام عن راباإلض وقع حتى تجمد المشروع ولكن، بالمجلس تمریره

 .الشیوخ مجلس ھلوعط النواب مجلس فأجازه، للبرلمان القانون مشروع تقدیم إلى الحكومة ضطرتإف، 1939 یویون فى

 حتفظإ، 1942 فبرایر 4 حادث ظروف ضغط تحتو، الوفد حكومة عھد فى بالنقابات عترافاإل قانون صدر وحین
 حرمو، اإلداریة والرقابة اإلدارى للحل النقابات وأخضع، سبق فیما إلیھا أشرنا التىو، جریفز وضعھا التى المبادئ عظمبم

 .للنقابات عام تحادإ تشكیل

 وأخذ .1936 معاھدة إبرام ورغم، الوطنیة الحكومات أنف رغم تنفذ اإلنجلیز وضعھا التى العمالیة السیاسة ظلت وھكذا
 إصابات عن التعویض قانون سوى یصدر لم السیاسة ھذه اإلجلیز وضع فمنذ، شدید وببطء تدریجاً  تقدمی العمل تشریع
 التأمین قانون ثم، فعالیتھ من تحد التى العیوب من الكثیر یشوبھ كان القانون ذلك وحتى)، 1936 لسنة 64 رقم( العمل

 ھذا)، 1944 لسنة 21 رقم( الفردى العمل عقد نونوقا)، 1942 لسنة 86 رقم( العمل حوادث ضد العمال على اإلجبارى
 فى العمل ساعات تحدید وقانون، والنساء األحداث بشأن الثالثینات أوئل فى صدرا اللذین المعدلین القانونین إلى باإلضافة
 .بالصحة والضارة الخطرة األعمال

                                                             
23 Graves to Yencken, 19/12 /1935 , F.O. 141/617 File 237/29/35 
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