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للمطالبة بصرف باقى نسبة األرباح

إضراب عمال غزل املحلة بعد تراجع اإلدارة
ملدة يوم كامال نظم عمال �شركة غزل املحلة
يوما احتجاجيا فى � 26أغ�سط�س ،بد�أ فى ال�صباح
ح�ي��ث ن�ظ��م �أك�ث�ر م��ن  300ع��ام�لا وع��ام �ل��ة من
عمال ال�شركة وقفة احتجاجية �أم��ام مقر �إدارة
ال�شركة مع الإع�لان عن بدء �إ�ضراب جزئى فى
�أق�سام ال�شركة ،مطالبني ب�صرف  45يوما ن�سبة
الأرباح التى كان متفقا على �صرفها عقب �أجازة
عيد الفطر املا�ضى ،ومطالبني �أي�ضا بالت�سوية
الوظيفية للعمال ال��ذي��ن ح�صلوا على م�ؤهالت
درا�سية �أثناء اخلدمة ..و�إقالة ف�ؤاد عبد العليم
ح�سان رئي�س ال�شركة القاب�ضة للغزل والن�سيج.
هدد العمال بالدخول فى �إ�ضراب عام مع دخول
الوردية امل�سائية �إذا مل ت�ستجب ال�شركة القاب�ضة
بوعودها وحتقيق مطالب العمال.
كان عمال ال�شركة البالغ عددهم � 22ألف عامال
وعاملة قد ا�ضربوا عن العمل فى � 1أغ�سط�س قبل
�أج��ازة عيد الفطر امل �ب��ارك ،للمطالبة ب�صرف
ثالثة ا�شهر من الأرباح ال�سنوية والتى كان مقررا
�صرفها ب��واق��ع �شهر ون�صف قبل �شهر رم�ضان

إيقاف سبعة من عمال فيليكس
بى فيلمز بأكتوبر

ف��وج��ئ  7م��ن ال�ع��ام�ل�ين مب�صنع "فليك�س ب��ي فيلمز"
بال�ساد�س من �أكتوبر ،يوم ال�سبت � 24أغ�سط�س ،ب�إخطارات
من قبل الإدارة بالإيقاف عن العمل حلني انتهاء التحقيقات
معهم على خلفية تنظيمهم �إ�ضرا ًبا يف  28فرباير املا�ضي،
و�إرجاء التحقيق مع �أربعة �آخرين ،ب�سبب تخوف الإدارة من
تعطل الإنتاج على �أحد اخلطوط نتيجة �إيقافهم.
حيث �أدى ذل��ك �إىل ا�ستياء العاملني بامل�صنع ،وقرروا
الت�ضامن مع زمالئهم وال�ضغط على الإدارة حلني عودة
زمالئهم وحتقيق مطالبهم امل�شروعة.
وقال ح�سن �أبو جودة� ،أحد عمال امل�صنع� :إن عمال امل�صنع
�أ�ضربوا عن العمل يوم اخلمي�س  28فرباير بعد اكت�شافهم
كذب وعود الإدارة ب�ش�أن تعديل الأجور بزيادة �سنوية عادلة
توازي ارتفاع الأ�سعار وحجم الإنتاج ،وبعد حتذيرهم للإدارة
م�سب ًقا بتعليق من�شور على لوحة �إعالنات امل�صنع مبطالبهم
ب�صرف ب��دل وردي��ة ،وب��دل خماطر ،وتوفري �سيارة دائمة
بامل�صنع حلاالت الطوارئ ،وتعديل رواتب العاملني بحد �أدنى
للأجر  1750جني ًها ،و�إعادة النظر يف عقود العمل اخلا�صة
بالعاملني لتتوافق مع قانون العمل.
و�أ�ضاف ح�سن �أنه �أثناء الإ�ضراب ح�ضر وفد ممثل عن
وزارة القوى العاملة �آنذاك للو�ساطة بني العاملني والإدارة،
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وبعد املفاو�ضات �أقر وفد الوزارة اً
جدول زمن ًّيا لتنفيذ املطالب
التي �أقروا مب�شروعيتها ،ورف�ضت �إدارة ال�شركة التوقيع عليه،
وبعد وعود وفد القوى العاملة للعمال بتحقيق مطالبهم علق
العمال �إ�ضرابهم ومت ت�شغيل املاكينات يف الثالثة م�صانع
التابعة لل�شركة ،وبعد �شهر من الت�شغيل فوجئ بع�ض العمال
بتحويلهم للتحقيق �أم��ام امل�ست�شار القانوين لل�شركة بدون
ح�ضور �أي ممثل من القوى العاملة ومل ت�صل التحقيقات لأي
نتائج.

قوات األمن تعتدى على عمال
سنيطار للبرتول املعتصمني

قامت ظهر يوم � 18أغ�سط�س قوة من مباحث
ق�سم �شرطة را�س غارب باالعتداء على عمال
�شركة �سنيطار للبرتول املعت�صمني داخل مقر
ال�شركة والقب�ض على عدد من قيادات العمال
و�إحالتهم للنيابة للتحقيق معهم بتهمة الإ�ضراب
وتعطيل العمل ..
كان عمال ال�شركة قد �أعلنوا �إ�ضرابهم عن
العمل منذ ثالثة �أيام للمطالبة بتثبيت العمالة
امل�ؤقتة التى وع��دت بتثبيتها �إدارة ال�شركة،
معلنني ع��دم ف�ض �إ�ضرابهم �إال بعد حتقيق
مطالبهم� ،إال �أن العمال فوجئوا بقوات الأمن
تهاجم �إ�ضرابهم مدعني منع العمال لإدارة
ال�شركة من الدخول وهو ما نفاه عمال ال�شركة،
مطالبني ب�سرعة الإفراج عن زمالئهم املقبو�ض
عليهم قبل ف�ض �إ�ضرابهم واجللو�س �إىل مائدة
املفاو�ضات.
ه��ذا وق��د �أ� �ص��درت ال��دار بيانا �أعلنت فيه
عن ت�ضامنها مع مطالب عمال �شركة �سنيطار
للبرتول مطالبة ب��الإف��راج الفورى عن العمال
الذين مت القب�ض عليهم ملجرد �إنهم مار�سوا
حقهم امل�شروع فى الإ�ضراب للمطالبة بحقوقهم
وح�ق��وق زمالئهم  ..كما نا�شدت ال��دار كافة
القوى احلية والدميقراطية فى املجتمع امل�صرى
ل�سرعة الت�ضامن م��ع مطالب عمال ال�شركة
امل�شروعة.

أيام العمال

عن وعدها

ومثلهم قبل عيد الفطر املبارك ،مطالبني �أي�ضا
ب�إقالة املحا�سب "�إبراهيم بدير" ،املفو�ض العام
لل�شركة ،متهمني �إياه بالتواط�ؤ مع رئي�س ال�شركة
القاب�ضة على ح�ساب العمال وم�صاحلهم ،م�ؤكدين
�إنهم ال ي�ستبعدون تعمد ت�أخري �صرف م�ستحقات
العمال بهدف ا�ستغاللهم فى ال�صراع ال�سيا�سى
الدائر الآن ،خا�صة وان عالقات املفو�ض العام
ورئي�س ال�شركة القاب�ضة مع النظام االخوانى
ع�لاق��ات وط� �ي ��دة ..وق ��د ان �ه��ى ع �م��ال ال�شركة
�إ�ضرابهم وقتها بعد االتفاق على �صرف  45يوما
قبل عيد الفطر ،مع الوعد ب�صرف باقى ن�سبة
الأرباح عقب �إجازة عيد الفطر ،مع تكوين جلنة
من العمال لدرا�سة باقى مطالب العمال ..وهو ما
مل يتم حتى الآن.
بعد مفاو�ضات ا�ستمرت لأكرث من �ساعتني مع
احلاكم الع�سكرى� ،أعلن عمال ال�شركة �إ�ضرابهم
ال�شامل عن العمل ،حيث قرر العمال الدخول فى
�إ�ضراب كامل مع دخ��ول وردي��ة ال�ساعة الرابعة
ع�صرا التى رف�ض عمالها بالكامل العمل ،خا�صة
ب�ع��د دخ ��ول دب��اب��ة ع�سكرية �إىل م�ق��ر ال�شركة
بدعوى حماية حمطة الكهرباء ،وهو ما اعتربه
ال�ع�م��ال ا��س�ت�ف��زازا لهم ب�ه��دف �إره��اب �ه��م لف�ض
اعت�صامهم..
ه��ذا وق��د �أ���ص��درت دار اخل��دم��ات النقابية
والعمالية بيانا �أع�ل�ن��ت فيه ع��ن ت�ضامنها مع

مظاهرة لعمال غزل ونسيج شبني الكوم

تظاهر يوم ال�سبت � 24أغ�سط�س املئات من عمال �شركة
م�صر للغزل والن�سيج مبدينة �شبني الكوم� ،أم��ام مبنى
ال��دي��وان العام ملحافظة املنوفية ،ملطالبة امل�سئولني عن
املحافظة بالتدخل حلل �أزم��ة املرتبات التى مل يح�صلوا
عليها منذ �شهرين ،مطالبني ب�ضرورة �صرف امل�ستحقات
اخلا�صة بهم .
حيث ق��ام العمال با�ستقالل � 4أتوبي�سات للتوجه ملقر
املحافظة للقاء امل�سئولني بها ،لعر�ض مطالبهم والتى
ت�ضمنت ع��دم �صرف ال��روات��ب امل�ت��أخ��رة وجت��اه��ل �إدارة

ال�شركة ل�صرف احل��واف��ز وال �ب��دالت امل�ق��ررة لهم ،هذا
ب��الإ��ض��اف��ة ل�شكوى ال�ع�م��ال م��ن ع��دم ت��وري��د الكثري من
اخلامات املطلوبة لعملية الت�صنيع.
وك��ان وف��د م��ن عمال ال�شركة ،ق��د توجه �سابقا للقاء
املهند�س ف�ؤاد عبد العليم رئي�س ال�شركة القاب�ضة للغزل
والن�سيج ،لعر�ض مطالبهم امل�شروعة ومل يتم اال�ستجابة
لها ،كما توجه وفد �آخر للقاء اللواء �سعيد �أبو حمد مدير
�أم��ن املنوفية والقائم ب�أعمال حمافظ الإقليم ،ومل يتم
اال�ستجابة له حتى الآن.

مطالب عمال �شركة غزل املحلة امل�شروعة ،م�ؤكدة
على �أن عمال ال�شركة قد ف�ضوا �إ�ضرابهم الأخري
فى � 1أغ�سط�س املا�ضى لتخوفهم من ا�ستغالل
�إ�ضرابهم فى ال�صراع ال�سيا�سى الذى يدور على
ال�ساحة امل�صرية ،حيث �أعلنوا وقتها تكذيبهم ملا
ادعته جماعة الإخوان امل�سلمني من �أن �إ�ضرابهم
كان اعرتا�ضا على عزل الرئي�س حممد مر�سى،
واثقني من �أن ال�شركة القاب�ضة �ستفى بوعدها
ب�صرف الأرباح املت�أخرة عقب �أجازة عيد الفطر،
وه��و ما مل يحدث مما يثري الكثري من عالمات
اال�ستفهام حول ت�صرفات رئي�س ال�شركة القاب�ضة
الذى يطالب العمال ب�إقالته ،كما �أ�شار البيان �إىل
�أن ع�م��ال م�صر وف��ى القلب منهم ع�م��ال غزل
املحلة هم من ح�سموا ثورة الت�صحيح الثانية التى
�أط��اح��ت بالرئي�س امل�ع��زول حممد مر�سى ،وهم
�أي�ضا من �أطاحوا بنظام املخلوع مبارك فى ثورة
 25يناير  ،2011فال يعقل �إن يتم تركهم فري�سة
لأذن��اب النظام الإخوانى الذين ما زال��وا يعتلون
منا�صبهم فى ال�شركات القاب�ضة وجمال�س �إدارة
�شركات قطاع الأعمال العام ،فيختلقون الأزمات
لتوظيفها فى ال�صراع ال�سيا�سى ..
هذا وقد انهى العمال �إ�ضرابهم �صباح اليوم
التاىل عقب اتفاقهم مع احلاكم الع�سكرى على
�صرف باقى ن�سبة الأرباح فى خالل �أ�سبوع والعمل
على درا�سة باقى مطالب العمال.

وقف صرف رواتب عمال
رى وكراكات الزعفران

�أك��د عيد راغ��ب ع�ضو جمعية الزعفران
غ� ��رب� ،أن ال �ع��ام �ل�ين ع �ل��ى م��اك �ي �ن��ات ال��رى
وال�ك��راك��ات ،مل ي�ستلموا رواتبهم و�أن مدير
م �ن �ط �ق��ة �إ�� �ص�ل�اح زراع�� ��ة "بيال" ورئي�س
احل�سابات يرف�ضون �صرف روات��ب العمال..
و�أ�ضاف "راغب" �أن �سبب عدم �صرف رواتب
العمال ،لأننا ك�أع�ضاء جمعيات زراعية رف�ضنا
املن�شور  ،6/8واخلا�ص بتح�صيل  %12فوائد
على دي��ون الفالح التى مت �إقرارها منذ �أيام
الرئي�س ال�سابق ،وح��ررن��ا حم�ضرا ي��وم 17
�أغ�سط�س احلاىل اعرتا�ضا على املن�شور 6/8
اخلا�ص بالفائدة ،مما دف��ع مدير املنطقة،
ورئي�س احلا�سبات وقف �صرف رواتب العمال.
و�أ�شار "راغب" �أن العمال لهم م�ستحقات
مالية ،كما �أن لهم ت�أمينات ومعا�شات حتى
�أن ال �ك��راك��ة تعطلت ورف �� �ض��وا �إ�صالحها،
بالرغم من �أن لها وديعة مبليون و� 100ألف
جنيه مت �إي��داع�ه��ا ف��ى  30يونيو  ،2012ومت
�إ�صالحها بـ� 30ألف جنيه لتعمل �ألف �ساعة،
وا�شتغلت � 660ساعة فقط ،وتعطلت ،ورف�ض
مدير منطقة �إ��ص�لاح زراع��ة "بيال" ورئي�س
احل��ا��س�ب��ات �إ��ص�لاح�ه��ا م��رة �أخ ��رى لتتوقف
الأعمال الكراكات متاما.
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هجوم مسلح على عمال السويس لألسمنت املضربني

وقوات الجيش تداهم منازل العمال وتلقى القبض على أحدهم

قامت فجر يوم � 21أغ�سط�س اجلارى قوات الأمن مبداهمة
منازل �أرب�ع��ة عمال من عمال �شركة ال�سوي�س للأ�سمنت
امل�ضربني عن العمل منذ ثالثة �أ�سابيع ،بدعوى حتري�ضهم
العمال على الإ�ضراب ،و�إلقاء القب�ض على "حممد �إبراهيم"
�أح��د العاملني ال��ذى متت �إحالته للنيابة ،الأم��ر ال��ذى دفع
العمال �إىل تنظيم وقفة احتجاجية �أم��ام بوابات امل�صنع
مطالبني ب��الإف��راج عن زميلهم ووق��ف املالحقات الأمنية
لباقى زمالئهم التى تتهمهم �إدارة امل�صنع بتحري�ض العمال
على الإ�ضراب.
يذكر انه قد قامت يوم االثنني � 12أغ�سط�س قوات اجلي�ش
الثالث ،باالعتداء على عمال ال�شركة امل�ضربني ،و�ألقت قوات
الأم��ن القب�ض على اثنني من القيادات العمالية بال�شركة
"على رءوف عبد اخلالق" و"عمر حممد يو�سف" من �أمام
بوابة امل�صنع نتيجة البالغات املقدمة من �إدارة ال�شركة،
وتتهمهم فيها بتحري�ض العاملني �ضد �إدارة ال�شركة ،حيث
�أخلت النيابة �سبيلهم بكفالة مالية قدرها  500جنيها لكل
منهم!!
كان مدير امل�صنع رفيق ال�ضو "لبنانى اجلن�سية" قد قام
يوم  23يوليو املا�ضى بوقف  12عامال من القيادات العمالية
بامل�صنع عن العمل ،ومنعهم من الدخول بقوة م�سلحة من
البدو مما دف��ع زمالئهم بامل�صنع �إىل �إع�لان الإ�ضراب
و�إيقاف العمل بكافة امل�صانع احتجاجا على هذا الت�صرف
مطالبني بعودة زمالئهم.
وط��وال الأ�سبوع املا�ضى ج��رت مفاو�ضات تو�صل فيها
العمال مع الإدارة على �صرف حوافز �شهر يونيو بواقع 16

يوما ،و�صرف راتب �شهر يوليو كامال مع تنازل �إدارة ال�شركة
عن وقف العمال� ،إال �أن الإدارة مل تلتزم بذلك و�أكدت على
�أنها لن ت�صرف �سوى خم�سة �أيام حوافز ل�شهر يونيو ووقف
�صرف راتب �شهر �أغ�سط�س بحجة امتناع العمال عن العمل
وا�ستمرت املالحقات الأمنية للعمال املوقوفني والتى كان
�أخرها ما حدث مع العامل حممد �إبراهيم.
ه��ذا وق��د �أ� �ص��درت دار اخل��دم��ات النقابية والعمالية
بيانا �أعلنت فيه عن ت�ضامنها مع مطالب عمال ال�سوي�س
لال�سمنت امل�شروعة ،وحذرت من ا�ستغالل رجال الأعمال
للو�ضع ال�سيا�سى املرتبك فى م�صر و�ضرب عر�ض احلائط

بالقوانني واملواثيق الدولية التى تكفل للعمال حقهم فى
الإ�ضراب واملطالبة بحقوقهم امل�شروعة ،كما تبدى الدار
ا�ستغرابها من �إعالن الدولة بكافة م�ؤ�س�ساتها احلرب على
الإره ��اب وحم��ارب��ة عمليات ت�سلح ال�شارع امل�صرى ،وفى
الوقت نف�سه ت�سمح لأكرث من  40من بلطجية �صاحب العمل
من العرب مبداهمة امل�صنع بال�سالح الآىل لإرهاب العمال
وحم��اول��ة �إج�ب��اره��م على ف�ض اعت�صامهم!! كما طالبت
الدار كافة القوى احلية والدميقراطية فى املجتمع امل�صرى
ب�سرعة الت�ضامن مع مطالب عمال �شركة ال�سوي�س لال�سمنت
امل�شروعة.

الوزير ينهى أزمة إداريو تعليم الغربية واملالية ترفض
وافق وزير الرتبية والتعليم على حل �أزمة
الإداريني مبديرية الغربية بقرار ر�سمى من
جمل�س ال ��وزراء يت�ضمن �إرج ��اء ا�سرتداد
املبالغ التى �صرفت لهم ببع�ض مديريات
الرتبية والتعليم ملدة �ستة �أ�شهر �أخرى دون
وج��ه ح��ق ،على �أن تبد�أ مديريات الرتبية
والتعليم فى ا�سرتداد تلك املبالغ اعتبا ًرا من
�شهر يناير القادم على �أربعة وع�شرين �شه ًرا
�أو اخلروج على املعا�ش �أيهما �أقرب وهو ما
رف�ضه وكيل وزارة املالية فى الغربية.
وكانت الأزمة قد تفاقمت بعد عدم و�صول
ال�ط��رف�ين �إىل ح �ل��ول ،وم��ا زال العاملون
بالرتبية والتعليم بالغربية مل يتقا�ضوا
املكاف�آت اخلا�صة منذ نهاية يونيو املا�ضى.
�أكدت فاطمة خ�ضر وكيل وزارة الرتبية
والتعليم بالغربية� ،أن هناك جهودا مبذولة
م��ع م�صطفى ح�سنني وكيل وزارة املالية
بالغربية ولكنها ب��اءت بالف�شل ،حتى بعد
اخلطاب الر�سمى من وزير الرتبية والتعليم،
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حيث خاطب وزي��ر املالية بخ�صو�ص �أزمة
الإداريني ومت خماطبة وزير املالية مع وزير
الرتبية والتعليم بت�أجيل اخل�صم ،ولكن
وكيل وزارة املالية رف�ض ،و�أ�ضافت خ�ضر
�أن ه�ن��اك ف�ت��وى �إداري� ��ة مبجل�س الدولة،
�أك��دت �أن مكاف�أة االمتحانات ،تعترب �أجر
�إ�ضافى ولي�ست من احلوافز.

و�أ�ضافت حمدثتنا  :وكيل وزارة املالية
بالغربية قام ب�سحب جميع املراقبني املاليني
وال��وك�لاء املاليني من الإدارات التعليمية
الع�شر بالغربية ،وهو ما يعنى ت�أخر �صرف
املرتبات وامل�ستحقات ،ووقف تام للعمل فى
املديرية ح�سابيا ،ون�ضطر للتوا�صل معهم
هاتفيا �أو التوا�صل معهم ف��ى املديرية،
و�أ�صبحنا ال ندرى مكان تواجدهم.

كان الإداريني مبديرية الرتبية والتعليم
مفتوحا
اعت�صاما
بالغربية ق��د نظموا
ً
ً
احتجاجا على قرار
و�إ�ضرا ًبا عن العمل،
ً
يوما من مكاف�أة االمتحانات
خ�صم ً 80
مما �أدى حلرمان جميع العاملني بالرتبية
والتعليم فى الإدارات الع�شر من �صرف
م �ك��اف ��أة االم �ت �ح��ان��ات للمعلمني حتى
تاريخه.

أيام العمال

عمال كتان طنطا ينفون تنازلهم عن قضيتهم

�أث��ارت ت�صريحات حمدى الفخرانى ب�ش�أن تنازله عن
الق�ضية املرفوعة �ضد احلكومة وامل�ستثمر ال�سعودى عبد
الإله الكعكى والتى يطالب فيها العمال بعودة ال�شركة للقطاع
العام وبطالن بيع ال�شركة للم�ستثمر ال�سعودى ،ا�ستياء
العاملني بال�شركة والذين نفوا تنازلهم عن الق�ضية معتربين
�أن ت�صريحات الفخرانى فى �إطار ال�شو الإعالمى.
وقال جمال عثمان ،القيادى العماىل بال�شركة� ،أنه فوجئ
باملهند�س حمدى الفخرانى يعلن عرب و�سائل الإع�لام عن
تنازله عن الق�ضية املرفوعة �ضد امل�ستثمر ال�سعودى ردا على

ما و�صفه باملوقف امل�شرف لل�سعودية جتاه م�صر.
و�أ�ضاف عثمان �أن الفخرانى لي�س من حقه التنازل عن
الق�ضية لأنه لي�س الوحيد الذى قام بتحريك الدعوى بل �أنه
دخل ان�ضمامى مع العمال ،قائال "للأ�سف ات�ضح بعد ذلك
�أنه جمرد �شو �إعالمى على ح�ساب العمال الغالبة".
وكانت املحكمة الإداري ��ة العليا قد ق��ررت حجز الطعن
املقدم من احلكومة �ضد ق��رار الق�ضاء الإدارى ببطالن
بيع ال�شركة للم�ستثمر ال�سعودى للحكم وذل��ك بجل�سة 28
�سبتمرب.

اعتصام عمال بهنا بخليج السويس
ب��د�أ يوم � 26أغ�سط�س �أك�ثر من  250عامال ب�شركة "بهنا"
الهند�سية الدولية العاملة داخل �شركة حديد عز بخليج ال�سوي�س
يف اعت�صام مفتوح ب�سبب عدم التجديد لهم وت�صفيتهم ورف�ض
ال�شركة �صرف م�ستحقاتهم ..وقال حممد حتريرى رئي�س اللجنة
النقابية للعاملني املعت�صمني� ،إن ال�شركة تعمل ك�شركة خدمات

داخل م�صنع حديد عز بالعني بخليج ال�سوي�س ،حيث تعمل فى
تعتيق اخلردة وعمل اللوادر والنقل ،ومنهم من ق�ضى يف ال�شركة
 11عاما ،م�ضيفا �أن مدير عام ال�شركة قال �إن ال�شركة لن جتدد
للعمال ،م�ؤكدا �أنه عندما طالبنا مب�ستحقاتنا املالية رف�ضت
الإدارة �صرف هذه امل�ستحقات.

عمال العاشر
يطالبون
بطرق بديلة
حالة من الغ�ضب واال�ستياء ت�سيطر
ع �ل��ى الآالف م��ن ع �م��ال ال �ع��ا� �ش��ر من
رم �� �ض��ان ،وك��ذل��ك امل��واط �ن��ون ب�سبب
املعاناة لعدم توفري طريق مالئم بديال
عن كوبرى بردين الذى يربط الزقازيق
مبدينتى بلبي�س وال�ع��ا��ش��ر والقاهرة،
ال��ذى مت �إغالقه بعد ت�صدعه وتهديده
باالنهيار.
ح�ي��ث �شكا ال�ع�م��ال �أن الأتوبي�سات
وامليكروبا�صات التى تنقلهم ملقر عملهم
ت�ضطر التخاذ الطرق الزراعية الرتابية
ب��دال م��ن امل��رور على الطريق ال��ذى هو
�ضيق ج��دا ،ويتوقف ك��ل ن�صف �ساعة
ب�سبب غلق املزلقان ملرور قطارات مما
يت�سبب فى اختناقات مرورية وتكد�س
لل�سيارات ،مطالبني بر�صف الطرف
الفرعية وتنظيم امل��رور بطريق بردين
حلل الأزمة.

عمال جامعة الزقازيق يطالبون بتطهري الجامعة من اإلخوان
ق��دم العاملون بجامعة ال��زق��ازي��ق ،مذكرة
للدكتور �أ�شرف ال�شيحى ،رئي�س اجلامعة ،بها
طلبات �سموها "واجبة التنفيذ" ..قال "�أحمد
ال�شيخ" ،نائب رئي�س نقابة العاملني باجلامعة،
�إن العاملني نظموا وقفة واختاروا وفدا ملالقاة
رئي�س اجلامعة ملناق�شة طلباتهم ،وت�سليمه
مذكرة مبطالب مهمة جدا بالن�سبة لهم.
وك� ��ان �أول ه ��ذه ال �ط �ل �ب��ات� ،إل� �غ ��اء جميع
التعاقدات والتعيينات التى متت فى فرتة حكم
املعزول (مر�سى) ،وثانيها �إلغاء جميع املنا�صب
العليا التى متت فى عهد حكم الإخوان ،وطرد
العاملني الذين لوثت �أيديهم بدماء �أبنائهم
ال��ذك �ي��ة ،وال��ذي��ن اع�ت���ص�م��وا مب �ي��دان رابعة
ال �ع��دوي��ة ،وم �ي��دان النه�ضة ،و�أخ�ي��را ،عدم
�سيطرة �أى ف�صيل بعينه على املنا�صب القيادية
باجلامعة ،حتى ال تتكرر طريقة الإخ��وان فى
�أخونة اجلامعة ،وفتح املجال لهم لل�سيطرة على
مقاليد الأمور باجلامعة

م��ن ج��ان��ب �أخ���ر ن�ظ��م ال �ع��ام �ل��ون ي ��وم 25
�أغ�سط�س وقفة �أم��ام مبنى رئا�سة اجلامعة،
لت�أييد الدكتور �أ�شرف ال�شيحى رئي�س اجلامعة
ومطالبته بنقل كل القيادات الإخوانية.
وق��ال اح��د العاملني �إننا نقف ل�شكر وزير

التعليم العاىل على ا�ستجابته جلموع العاملني
وهيئة ال�ت��دري����س باجلامعة وتعيني الدكتور
ا� �ش��رف ال�شيحى رئي�سا للجامعة ونطالب
با�ستمراره فى من�صبه.
و�أ�� �ض ��اف �أن ال�ع��ام�ل�ين ي�ط��ال�ب��ون ب�إلغاء

التعيينات الإخ��وان �ي��ة ال�ت��ى مت��ت ف�ترة حكم
املعزول ومناها الدكتور حممد عبد العال رئي�س
اجلامعة الإخوانى امل�ستقيل.
و�أدان العاملون باجلامعة �أع�ضاء جماعة
الإخ���وان واتهموهم ب�أنهم ت�سببوا ف��ى وقف
م�سرية التنمية ودفع االقت�صاد مب�صرنا احلبيبة
ب�ترك �أعمالهم وال��ذه��اب لالعت�صامات فى
رابعة العدوية وميدان النه�ضة ،وندد اجلميع
بجماعات الإره��اب التى لوثت �أيديها بدماء
�أبنائنا الأبرياء.
جت��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن ال��دك �ت��ور �أ�شرف
ال�شيحى قرر �صرف مبلغ  100جنيه للعاملني
كانوا يتقا�ضونها فى �شهر رم�ضان كل عام كبدل
�إفطار وحرمهم من �صرفها الدكتور حممد عبد
العال رئي�س اجلامعة الإخوانى امل�ستقيل هذا
العام واعد ب�إفطار جماعى لأع�ضاء اجلماعة
دون �أن يدعو باقى العاملني باجلامعة مما �أثار
غ�ضب اجلميع باجلامعة.
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متابعات

مالمح املشروع النهائى لقانون الحريات النقابية

بعد عامني من
الجدل انتهت اللجنة
التشريعية بوزارة
القوي العاملة والهجرة
برئاسة املستشار عبد
الحميد بالل املكلفة
من كمال أبوعيطة
وزير القوي العاملة
والهجرة من إعداد
الصياغة القانونية
النهائية ملشروع قانون
الحريات النقابية
تمهيدا ملناقشتها يف
شكلها النهائى.
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يف اجتماع م��ع ر�ؤ� �س��اء االحت� ��ادات العمالية
وممثلي منظمات املجتمع املدين بح�ضور �أع�ضاء
اللجنة و�أمينها العام كمال عثمان متهيدا لإحالة
م�شروع القانون ملجل�س الوزراء و�إقراره يف جل�سة
قادمة ويف �أ�سرع وقت ون�ص امل�شروع �أن ت�ستمر
املنظمات النقابية العمالية احلالية يف ممار�سة
ن�شاطها وعليها توفيق �أو�ضاعها وفقا لأحكام
القانون خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به,
و�إال تتم دعوة اجلمعية العمومية غري العادية لها
خالل ثالثني يوما النتخاب جلنة م�ؤقتة تتويل
توفيق الأو��ض��اع خالل ثالثني يوما �أخ��ري ف�إذا
انق�ضت امل��دة دون ذل��ك طلبت اجلهة الإداري��ة
املخت�صة من املحكمة حل املنظمة ويتم الت�صرف
يف �أم� ��وال ومم�ت�ل�ك��ات املنظمة وف�ق��ا للقواعد
املن�صو�ص عليها يف نظامها الأ�سا�سي ويف حالة
خلو نظامها الأ�سا�سي واللوائح من تلك القواعد
ت�ؤول تلك الأموال واملمتلكات �إيل �صندوق �إعانات
الطوارئ للعمال.
وم��ن امل�ق��رر �أن ي�صدر وزي��ر ال�ق��وي العاملة
وال�ه�ج��رة ال �ق��رارات التنفيذية ل�ه��ذا القانون
بالتن�سيق م��ع املنظمات النقابية العمالية يف
موعد غايته 60يوما من تاريخ ن�شره باجلريدة
الر�سمية ,وي�ستمر �أع�ضاء املنظمات النقابية
العمالية بالتمتع بجميع احلقوق واملزايا املرتتبة
علي ا�شرتاكهم يف �صناديق االدخار �أو الزمالة �أو
�أي �صناديق خا�صة مت �إن�شا�ؤها مبعرفة النقابات
حتت �أي م�سمي دون انتقا�ص ,وذل��ك يف حالة
�إب��داء رغبتهم يف االن�سحاب من هذه املنظمات
�أو نقل ع�ضويتهم �إيل منظمات �أخري.
ونظم امل�شروع العديد من التعاريف منها العامل
واحلرفيون والعمال امل�ستقلون واملن�ش�أة و�صاحب
العمل والنقابة العمالية واالحت ��ادات النقابية
والعامة وت�شكيالتها وت�سري �أحكام هذا القانون
علي كل من خ�ضع لعالقات عمل وعلي الأخ�ص
العاملون يف احلكومة ووح��دات الإدارة املحلية
والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة والأجهزة احلكومية
ال�ت��ي لها م��وازن��ة خا�صة وال�ع��ام�ل��ون ب�شركات
ال�ق�ط��اع ال �ع��ام .وال �ق �ط��اع اخل��ا���ص والتعاوين
واال�ستثماري وامل�شرتك والعاملون حل�سابهم
واحلرفيون واملهنيون وغري املنتظمني واملو�سميني

والعاملون بفروع ال�شركات متعددة اجلن�سيات
و�أ�صحاب املعا�شات والعاملون بالزراعة �أو الري
�أو ال�صيد والعاملون باخلدمة املنزلية والعاملون
املدنيون بالداخلية والعاملون املدنيون باجلي�ش
والعاملون املدنيون بالإنتاج احلربي.
وي �� �س �ت �ث �ن��ي م ��ن ت �ط �ب �ي��ق �أح� �ك���ام امل �� �ش��روع
الع�سكريون العاملون يف اجلي�ش ورجال ال�شرطة
و�أع �� �ض��اء الهيئات الق�ضائية و�أع �� �ض��اء هيئة
التدري�س باجلامعات احلكومية و�أع�ضاء ال�سلك
الدبلوما�سي وللعمل دون متييز �أو �إذن ـ احلق يف
تكوين منظمات نقابية عمالية واالن�ضمام �إليها
واالن�سحاب منها وال يجوز �إك��راه �أي عامل علي
االن�ضمام لنقابة �أو االن�سحاب منها دون �إرادته
ويحظر اجلمع بني ع�ضوية منظمتني نقابيتني
عماليتني من ذات امل�ستوي يف نف�س الوقت.
وحظر امل�شروع �إن�شاء منظمات نقابية عمالية
علي �أ�سا�س ديني �أو حزبي �أو �سيا�سي �أو عرقي,
كما حظر علي هذه املنظمات تكوين ال�سرايا �أو
الت�شكيالت الع�سكرية �أو امليلي�شيات ذات الطابع
الع�سكري ,وال ي�ج��وز ح��ل املنظمات النقابية
العمالية �إال بناء علي قرار من جمعيتها العمومية
�أو مبوجب حكم ق�ضائي ,كما ال يجوز لل�سلطات �أو
لكل ذي م�صلحة حل جمال�س �إدارتها �إال بحكم
ق�ضائي ,كما حظر ت�ضمني النظام الأ�سا�سي
للمنظمة النقابية العمالية �أو لوائحها الداخلية
�أي قواعد متيز بني �أع�ضائها ب�سبب الدين �أو
اجلن�س �أو اللون �أو الو�ضع االجتماعي �أو االنتماء
ال�سيا�سي.
وت�شكل االحت ��ادات النوعية واجلغرافية مبا
ال يقل عن ع�شر نقابات عمالية ,وي�شكل احتاد
النقابات علي امل�ستوي القومي �أو االحتاد العام
للعمل مب��ا ال ي�ق��ل ع��ن ع���ش��رة م��ن االحت���ادات
النوعية �أو اجلغرافية �أو م��ن م��ائ��ة وخم�سني
نقابة عمالية �سواء كانت من�ضمة �أو غري من�ضمة
الحت��ادات نوعية �أو جغرافية ,ويحق للعاملني
باملن�ش�أة ت�شكيل نقابة عمالية ب�شرط �أال يقل عدد
امل�ؤ�س�سني عن خم�سني عامال.
ويخطر املمثل ال�ق��ان��وين للمنظمة النقابية
ال�ع�م��ال�ي��ة اجل �ه��ة الإداري�� ��ة املخت�صة ب � ��أوراق
الت�أ�سي�س �أو ي��ودع لديها طلب ك�شف بالأع�ضاء

امل�ؤ�س�سني للمنظمة موقعا منهم جميعا ,علي �أال
يقل عددهم عما هو مبني يف هذا القانون ,ومبينا
ب��ه ا�سم ك��ل واح��د منهم ولقبه ورق�م��ه القومي
و�سنه وحمل �إقامته وجن�سيته ,بالإ�ضافة للعديد
من الإج���راءات ,وتثبت ال�شخ�صية االعتبارية
للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور ثالثني يوما
من تاريخ الإخطار �أو الإيداع.
وي�ضع م�ؤ�س�سو املنظمة النقابية العمالية
النظام الأ�سا�سي للمنظمة ويحدد النظام قواعد
و�إجراءات انتخاب �أجهزتها التنفيذية ,وهيئاتها
التمثيلية من بني �أع�ضاء جمعيتها العمومية مبا
يكفل حق االق�تراع ال�سري املبا�شر علي �إال يقل
عدد �أع�ضاء جمل�س �إدارة املنظمة النقابية عن
خم�سة �أفراد ,و�إال تزيد مدة الدورة النقابية علي
�أربع �سنوات ميالدية.
وتتكون م��وارد املنظمة النقابية العمالية من
ا�شرتاكات الأع�ضاء وعائد الأن�شطة االجتماعية
والثقافية التي متار�سها والإع��ان��ات والهبات
والتربعات غري امل�شروطة ويحظر عليها تلقي
الإع��ان��ات والهيئات والتربعات من الأف ��راد �أو
اجلهات الأجنبية وي�ستثني من ذلك جميع �أوجه
الدعم الفني والتقني وبناء القدرات الذي تتلقاه
من االحت ��ادات العربية �أو الدولية واملنظمات
املن�ضمة �إليها م�صر ,وتنتخب اجلمعية العمومية
جلنة للمراقبة املالية من ثالثة �أع�ضاء علي الأقل
للمراجعة والرقابة املالية ويتعني علي املنظمة
النقابية �أن تودع �أموالها ب�أحد البنوك �أو �صناديق
التوفري.
وتعني املنظمة النقابية العمالية بالدفاع عن
حقوق العمل ورعاية م�صاحلهم وحت�سني �شروط
وظروف العمل و�أحكام اال�ستخدام ورفع امل�ستوي
الثقايف واالج�ت�م��اع��ي وال�صحي واالقت�صادي
للعمال ,ويحظر علي �صاحب العمل �أو من ميثله
ات�خ��اذ �أي �إج ��راء م��ن ��ش��أن��ه تعطيل ممار�سة
الأن�شطة النقابية العمالية ,كما يحظر توقيع
عقوبة الف�صل �أو الوقف عن العمل �أو �أي جزاء
�آخر علي ع�ضو جمل�س �إدارة املنظمة النقابية �أو
ممثلي العمال باملن�ش�أة التي لي�ست بها منظمة
عمالية �إال بناء علي حكم من ال�سلطة الق�ضائية
املخت�صة.
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املصانع للعمال..
مش لعصابة رأس املال

انت�شرت فى ال�سنوات القليلة
املا�ضية ظاهرة هروب
رجال الأعمال وغلق امل�صانع
دون �إبداء اى اعتبار مل�صري
ع�شرات الآالف من العمال،
و�أمام عجز القوانني التى
حتمى م�ستحقات العمال
وفى مقدمتها احلفاظ
بالأ�سا�س على لقمة
عي�شهم فى ظل تزايد
معدالت البطالة ..طرح
العمال بفطرتهم جتاربهم
الناجحة فى �إدارة تلك
امل�صانع ب�شكل ذاتى ،خا�صة
تلك امل�صانع التى يكون
�أ�صحابها مدينون للبنوك
احلكومية في�ضع البنك يده
.على امل�صنع

التشغيل الذاتى للمصانع ..تجارب عاملية ومحلية
و�إذا كنا فى م�صر قد عرفنا فى ال�سنوات املا�ضية جتربة
عمال م�صانع امل�صابيح الكهربائية بالعا�شر من رم�ضان،
التى تكررت فى م�صنع �أكرب لل�صباغة فى نف�س املدينة ،ف�إن
لدينا جتربة �أكرب هى جتربة عمال الأرجنتني ففى "�أثناء
االنهيارات التي �أحدثتها الأزمة االقت�صادية يف الأرجنتني،
واج��ه العمال كارثة البطالة عندما �أفل�ست م�صانعهم،
وحتى يحافظوا على دخولهم خمافة املجاعة ،قرر العمال
يف بع�ض ح��االت مواقع العمل املنهارة �أن ميولوها حتى
ي�ستعيدوها كم�شروع قابل لال�ستمرار رغ��م ع��دم قدرة
امل��ال��ك على ت�سيريها ،ومت��ت مقاومة معار�ضة الدولة
لتلك العمليات ،و مقاومة املناف�سة العدوانية للمن�شئات
املناف�سة ،و�ضعف �إنتاجية املعدات القدمية ،والطلب املنهار
على منتجات املن�شئات ،وفى غ�ضون ذلك ا�ستوىل العمال
تقريبا على  190موقع عمل ،ويف كل موقع حمتل ،مل يتخل
املالك فقط عن �إدارة عمليات ال�شغل ،ولكن تخلى املوظفني
واملهنيني واملهند�سني واملديرين الكبار عن العمل ،حيث
�شعر املوظفون املميزون ب�أن م�ستقبلهم �سوف يكون �أف�ضل
لو انتقلوا للعمل يف �أماكن �أخرى بدال من التعلق مب�شاريع
منهارة ،و فى نف�س الوقت ا�ضطر العمال غري املهرة والذين
يقومون بوظائف روتينية �إىل �إع��ادة احلياة مل�صانعهم
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املنهارة حتى ال يعانوا من البطالة ،وهكذا انت�شرت عمليات
احتالل امل�صانع يف الأرجنتني ،والتى "مل تكن ناجتة عن
توجهات �أيديولوجية �أو كانت تتبع خطة ثورية" �أو بقيادة
حزب �سيا�سى ،لقد كانت هذه العمليات ،بدال من ذلك،
"ت�صرفات يائ�سة للدفاع عن النف�س"� .إال �أن الأكرث مدعاة
لالهتمام ،والإلهام� ،أنه بعد اال�ستيالء على �أى �شركة من
تلك ال�شركات ،والتي كانت حتتاج عادة �إىل كفاح لعديد
من الأ�شهر من �أجل التغلب على مقاومة الدولة ال�سيا�سية
�ضدهم ،وبعد ذلك �إدارة املوقع لفرتة من الزمن� ،أ�صبحت
م�شروعات ا�ستعادة الن�شاط االقت�صادي تلك ملهمة لكثري
من النا�س بدرجة كبرية.".
ففي �أكتوبر  2005يف كاركا�س بفنزويال عقد "م�ؤمتر
�أمريكا الالتينية لل�شركات امل�ستعادة" .ح�ضر امل�ؤمتر
ممثلني لـ � 263شركة من �أن�ح��اء �أمريكا اجلنوبية،ويف
الت�سعينات يف �إقليم نيوكان جنوب الأرجنتني بعد موجة من
اخل�صخ�صة لل�شركات اململوكة للدولة يف الأرجنتني ،بد�أت
حركة العمال لإع�لان ال�سيطرة على امل�صانع و�إداراتها
ب�صورة جماعية .بد�أ الأمر يف م�صنع واحد وانتقل لباقي
امل�صانع  ،ويف � 2005أ�صبح �أغلب امل�صانع يف الإقليم حتت
�إدارة العمال الذاتية ،ويف  2001و�أثناء الأزمة االقت�صادية

يف الأرجنتني ( )2002-1999ما يقرب من � 200شركة
�أ�صبحوا حتت �سيطرة العمال الأ�صليني لل�شركات والذين
�أعلنوها تعاونيات ..وكان من �أهم التجارب م�صنع بروكمان
للغزل والن�سيج وم�صنع زانون لل�سرياميك (يعرف با�سم فا
�سني بات بعد �إدارة العمال له) وفندق باون ،ففي 2005
كان ما يقرب من  15.000عامل يديرون �أماكن عملهم
يف الأرجنتني ..ويف كثري من ال�شركات املدارة عرب العمال
يف الأرجنتني �أختار العمال ب�صورة جماعية توحيد الأجر،
وتتخذ �سيا�سات ال�شركة ب�صورة دميقراطية مبا�شرة عرب
جتمع ي�ضم جميع العاملني.
�صحيح �أن هناك العديد م��ن دول ال�ع��امل �سبقتنا يف
ه��ذا الأ�سلوب من التعامل مع م�ستجدات اخل�صخ�صة
وتوابعها فيما �أ�صبح ي�سمى "بحركات ا�ستعادة ال�شركات"،
و�أ�صبحت هذه الظاهرة معروفة يف الأرجنتني وفنزويال،
بالإ�ضافة �إىل العديد من ال��دول الأوروب�ي��ة مثل ا�سبانيا
و�إيطاليا وفرن�سا ،حيث ي�ستعيد �أالف العمال �شركاتهم
املفل�سة ويعيدون �إحياءها .فبدل �أن يتحولوا �إىل عاطلني
عن العمل ،ها هم يف�ضلون �إع��ادة �إطالقها على �شكل
تعاونيات حتظى بدعم حكومي ال�ستمرار عمل املوظفني
مما يوفر على الدولة �صرف بدالت البطالة.
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املصانع للعمال..
مش لعصابة رأس املال
ج�سد جناح جتربة عمال
قوطة لل�صلب فى الت�شغيل
الذاتى مل�صنعهم ،الذى هرب
�صاحبه وتركه غارق ًا فى
الديون ،جتربة جديدة
من نوعها فى م�صر ،خا�صة
و�أن الأحكام امل�سبقة من
الدولة بل والقيادات
النقابية والعمالية
امل�ستقلة والر�سمية كانت
ت�شري �إىل �إنها جتربة
حمكوم عليها بالف�شل،
خا�صة فى ظل وجود الكثري
من العراقيل واملعوقات
التى تواجه اال�ستثمار فى
م�صر.

عندما تصطدم إرادة العمال بتعنت الدولة  ..تجربة عمال قوطة للصلب
عن تلك التجربة يروى عايد حممد عايد� ،أحد عمال
قوطة لل�صلب جتربتهم ،ويقول �إن جناح التجربة كان
«مب�ث��اب��ة حلم ل��دى م�ئ��ات ال�ع�م��ال ال��ذي��ن ع��ان��وا م��رارة
االنك�سار ملدة عام ون�صف هى فرتة توقف امل�صنع عن
العمل» ،ب��د�أت التجربة ف��ور ق��رار املحكمة اال�ستجابة
لرغبة العمال فى الإدارة الذاتية مل�صنعهم ،عندها فقط
ات�ضح لنا �أن الأزمة �أكرب مما كنا نتخيل ،معوقات كثرية
�أهمها ال��دي��ون التى تراكمت على امل�صنع قبل و�أثناء
فرتة توقفه عن العمل والتى و�صلت �إىل ما يزيد على 16
مليون جنيه مديونية ل�شركة الكهرباء و 6ماليني �أخرى
ل�شركة الغاز� ،إ�ضافة �إىل روات��ب العاملني فى امل�صنع،
التى مل يتقا�ضوها منذ ما يزيد على عام ون�صف العام،
وكان احلل فى �ضرورة تنظيم �أنف�سنا واختيار جلنة من
العمال �أنف�سهم تكون ق��ادرة على التوفيق بني مطالب
وحقوق العمال وبني ت�شغيل امل�صنع وجنى �أرباح ميكنها
�أن ت�سد ول��و ج��زء ًا �ضئي ًال من الديون املرتاكمة ،قمنا
باختيار خم�سة من بيننا ليكونوا مبثابة جمل�س �إدارة
امل�صنع� ،أح��ده��م رئي�س جمل�س الإدارة ،و�آخ��ر رئي�س
النقابة العامة ،وثالث ل�ل��إدارة املالية ،وراب��ع للأمور
الإدارية ،و�أخري للتفاو�ض مع الدولة وامل�ستثمرين و�أمور
الت�شغيل الفنية ،بعدها بد�أت تلك اللجنة �إجراء مباحثات
ومفاو�ضات مع الدولة.
ع��ن دور ال��دول��ة ي��رى «ع��اي��د» �أن�ه��ا «مل تقم بدورها
فى حمايتنا وت�شجيع جتربتنا بل �إنها وقفت �أمامنا،
حيث غاب دعم وزارة القوى العاملة واحت��اد النقابات
الر�سمى ،و�سعت اللجنة التى مت اختيارها مب�ساندة باقى
العاملني فى امل�صنع لإبرام اتفاقيات مع جتار مواد خام
على �أن يقوم العاملون فى امل�صنع بتحويل املواد اخلام
�إىل م��ادة �صلبة �شريطة �أن يقوم نف�س التجار ب�شراء
منتجات امل�صنع ب�أ�سعار �أق��ل من املتواجدة بال�سوق،
بالطبع -يوا�صل عايد -كانت �شروط ًا جمحفة ولكننا
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قبلنا بها وعملنا ليل نهار لكى ن�ستطيع �أن نعيد ت�شغيل
امل�صنع ونفى بوعودنا التى �ألزمنا بها �أنف�سنا للدائنني
��س��واء كانت ال��دول��ة �أو البنوك ،وبالفعل ع��اد امل�صنع
للعمل بن�سبة ت�شغيل ال تقل ع��ن ،%50تنازل العمال عن
ن�صف راتبهم مقابل �أن يحققوا حلمهم فى �إعادة ت�شغيل
امل�صنع ،والعودة مرة �أخرى �إىل ما بنوه طوال ال�سنوات
املا�ضية بعرقهم».
يتابع عايد «الغالبية العظمى من القائمني على الدولة
ال يعرفون قيمة �أن يختلط عرق العامل بزيت املكنة التى
عندما يتوقف �سري الت�شغيل بها ت�ضطرب حياة �آالف
العمال ،وت�سود �أيامهم ،كما �أنهم ال يعرفون جيد ًا معنى
�أن تق�ضى ما يزيد على ن�صف عمرك �أمام مكنة تفهم
لغتها وتفهم لغتك ،ت�ساعدك على مواجهة متطلبات
احلياة وت�ساعدها على الإنتاج� ،أنت فقط القادر على �أن
تعرف عيوبها وتعاجلها».
ويجمل عايد التجربة برمتها فى جملتني «�إدارة م�صنع
لي�ست بلعبة �سهلة ،ولكن �صورة زميلى الذى توفى على
�أيدى دائنني جاءوا ليطالبوه مبا لديهم من �أموال كانت
هى الأك�ثر �سيطرة على م�شاعرى ،عيون زمالئى فى
العمل وهم يخلعون مالب�سهم �أمام دار الق�ضاء ليجربوا
الدولة على التعامل معهم باعتبارهم مواطنني و�صوت
بكاء البع�ض منهم كان هو الأ�سا�س فى حتركنا ومن رحم
الأمل تولد الإرادة».
ومن زاوية �أخرى يج�سد ال�سيد �إ�سماعيل ،ع�ضو اللجنة
النقابية ب�شركة قوطة لل�صلب ،الأزم��ة ويقول «حياتنا
دمرت ،العديد من حاالت الطالق وت�شرد الأ�سر والإهانة
والإح�سا�س بالعجز كانت م�صرينا فور هروب امل�ستثمر
�صاحب ال�شركة �إىل اخلارج و�إعالنه الإفال�س ،اختلف
حالنا كانت الأزمة �أكرب بكثري مما كنا نت�صور ،خا�صة
و�أن الغالبية العظمى م��ن العاملني زاد عمرهم على
الأربعني عام ًا حيث ال جمال للبحث عن عمل من جديد،

تعرث حالنا وظهرنا مبظهر العاجز �أمام �أبنائنا وزوجاتنا
ح�ي��ث ط�ل��ب بع�ضهن ال �ط�لاق ل�ضيق احل ��ال وبالفعل
انف�صل ما يزيد على �ستة من عمال قوطة لل�صلب عن
زوجاتهم.
ي�ضيف «قمنا بعمل الئحة تنظم العالقة بني العمال
و�إدارة امل�صنع اجلديد وكانت مبثابة العقد اجلماعى
ال ��ذى ينظم ع�لاق��ات ال�ع�م��ل ،ك��ان��ت �أك�ث�ر ت �ط��ورا من
قوانني كثرية جمحفة للعمال ،قوانني ال تهتم ب�آدميتنا
وتتعامل معنا مبنهجية خمتلفة عن تلك املنهجية العقيمة
التى تنظر �إىل العامل باعتباره تر�س ًا فى عجلة �إنتاج
الدولة وهم ال ي��درون �أن تلك العجلة هى حياة العامل
وكرامته».
وب�صوت يوحى مبرارة التجربة يروى �أحد عمال قوطة
لل�صلب ،الذى رف�ض ذكر ا�سمه حفاظا على كرامة �أبنائه،
معاناته التى �أفقدته �أ�سرته وحياته امل�ستقرة ،ويقول «مل
يكن املرتب يكفى حاجات �أ�سرتى التى تتكون من �ستة
�أفراد ولكن كنا نعي�ش كغالبية الأ�سر امل�صرية على حد
الكفاف �إال �أنه ب�إغالق امل�صنع وهروب امل�ستثمر حتولت
حياتى �إىل جحيم وتراكمت الديون ،وت�شرد �أبنائى من
التعليم ،ور�سب اثنان منهم ب�سبب عدم قدرتى على توفري
احلد الأدنى من متطلباتهما ،طلبت زوجتى الطالق نظر
ىل �أبنائى نظرة العاجز بحثت عن عمل فى كل مكان
مل يقبلنى �أح��د ،خا�صة و�أن �صحتى ال ت�ساعدنى على
العمل فى املقاوالت �أو غريها من الأعمال التى حتتاج
�إىل ق��درة بدنية ،ا�ستجبت لطلب زوجتى تركت املنزل
وكر�ست حياتى للبحث عن خمرج لأزمة امل�صنع لوجود
يقني داخلى ب�أن �أزماتى �ستحل �إذا ا�ستطعت �أن �أك�سب
الق�ضية وبالفعل انت�صرت �إرادتنا وقررت �أنا وزمالئى
�أن يعمل امل�صنع حتى لو كان على ح�ساب �صحتنا� ،أعمل
ما يزيد على � 12ساعة لكى ن�سدد ديونه ،ولكى �أنت�صر
لكرامتى التى �أهانها القهر والفقر».

ملف
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واجه العمال الكثري من املصاعب التي تم التغلب عليها بروح الفريق واملسئولية
التي تملكتهم ،وهو ما دفع بالكثري منهم للقيام بمهام خارج نطاق اختصاصه بدءاً
من أعمال النظافة ،حتي البحث عن مشرتين ملنتجات املصنع
مل يكن هناك من يتوقع على
الإطالق جناح جمموعة من
العمال الب�سطاء يف �إدارة
�أحد �أكرب امل�صانع و�إنقاذه
من الإفال�س ،بل وحتقيق
نتائج و�أرباح مل تكن تخطر
على البال ،و�أن يحدث كل
ذلك يف م�صر .تلك هي
ملخ�ص جتربة عمال �شركة
"امل�صابيح الكهربائية"
مبدينة العا�شر من رم�ضان
والذين�صنعواامللحمة
و�أ�س�سوامايعرف"بجمهورية
امل�صابيح"،نتيجةقدرتهم
على اال�ستقالل بالإدارة
وحتديالظروفال�صعبة
وت�سجيلال�سبقك�أولحالة
من نوعها يف م�صر.

جمهورية املصابيح

يرجع �أ�صل احلكاية �إىل العام  2001حينما قرر مالك
امل�صنع "رامي لكح" �إغ�لاق��ه ،وذل��ك بعد ه��روب��ه �إىل
فرن�سا واقرتا�ضه 133مليون جنيه ب�ضمان امل�صنع(ح�سب
الروايات الر�سمية) ،تاركا  250عامل بال مورد رزق  ،ولكن
بعزمية الرجال مل ي�ست�سلم ه�ؤالء العمال ب�سهولة فقاموا
باتخاذ كل الإجراءات القانونية وتقدمي ال�شكاوى املتعددة
�إىل وزارة العمل والتي بدورها مل ت�ؤد �إىل �أي نتيجة ،فقرروا
االعت�صام يف ق�صر "لكح" القريب من منزل الرئي�س
مب�صر اجلديدة ،وهو الأمر الذي كان مبثابة عامل �ضغط
�أدى �إىل املوافقة على �صرف ربع راتب �شهر ومبا يعادل 55
�ألف جنيه للعمال ككل ،غري �أن رجال امل�صنع كان لهم ر�أي
�آخر حني قرروا �أن ي�ستخدموا هذا املبلغ يف �إعادة ت�شغيل
امل�صنع بدال من توزيعه ك�أجور فيما بينهم ،متفقني علي �أن
ير�ضوا بالقليل مهما كان يف ال�شهور الأوىل.
ليبد�أ العمال مرحلة جديدة وخمتلفة يواجهون فيها
املجهول دون وجود �أي عوامل للنجاح ،فكان قرارهم الأول
بانتخاب جلنة لت�شغيل و�إدارة امل�صنع يكون فيها اجلميع
مت�ساوون يف حتمل امل�سئولية كل يف موقعه ال فرق بني مدير
وعامل وال فني و�إداري ،فالكل يح�صل علي ن�سب مت�ساوية

من الأجور ،ويف بداية التجربة كان العمال يح�صلون علي
 %50من الأجر ال�شهري الذي قرروه لأنف�سهم لتبد�أ هذه
الن�سبة يف الزيادة تدريجيا حتى و�صلت �إيل  %100مبرور
الوقت وذلك بناء علي ما كان يتم حتقيقه من هام�ش ربح
بعد تغطية تكاليف الإنتاج.
وملزيد من الرقابة وال�شفافية يف جتربتهم كانت جلنة
الت�شغيل املنتخبة تلتزم بتقدمي تقرير �شهري �شامل عن
�أح��وال امل�صنع �أم��ام اجتماع عام للعمال ،كما يتم خالل
االجتماع اتخاذ ال�ق��رارات الإداري��ة التي تخ�ص امل�صنع
ب�شكل دميقراطي ليلتزم بها اجلميع.
وخالل هذه الفرتة واجه العمال الكثري من امل�صاعب التي
مت التغلب عليها بروح الفريق وامل�سئولية التي متلكتهم ،وهو
ما دفع بالكثري منهم للقيام مبهام خارج نطاق اخت�صا�صه
ب ��دء ًا م��ن �أع �م��ال النظافة ،حتى البحث ع��ن م�شرتين
ملنتجات امل�صنع ،وتوفري العملة ال�صعبة الالزمة ال�سترياد
م�ستلزمات الإنتاج يف ظل االرتفاع اجلنوين لأ�سعار الدوالر
وقتها ،بل �إن الكيميائيني ا�ستخدموا فرن امل�صنع لإنتاج
�أحد مكونات مواد النظافة لتباع مل�صانع املنظفات وتزيد
من عوائد امل�صنع.

اجلانب الأ�صعب من املعوقات متثل يف عدم وج��ود �أي
دعم حكومي لهذه التجربة ،فهيئات املرافق كالكهرباء
واملياه هددت ب�إغالق امل�صنع ب�سبب عدم �سداد الفواتري
ال�سابقة ،ولكن العمال مل يعدموا حيلة ،فتغلبوا علي م�شكلة
فواتري املياه ب�أن حفروا بئر ًا ارتوازي ًا للح�صول على املياه
ال�ضرورية ،كما مت التقليل من ا�ستهالك الكهرباء بابتكار
و�سائل فنية �أخري لتربيد املاكينات ،لتظهر بعد ذلك العقبة
التالية عندما �أ�صدرت وزارة املالية يف العام  2005قرارا
بعدم االع�تراف بت�شغيل امل�صنع واعتباره ال يزال مغلقا،
وبالتايل ف�إن جميع العاملني به مت ف�صلهم ت�أميني ًا ،على
الرغم من �سدادهم للمبالغ امل�ستحقة ،الأمر الذي ت�سبب
يف حرمان � 5أ�سر تويف عائلهم من املعا�ش ،و 13عام ًال
�آخر �أ�صيبوا ب�إ�صابات عمل ،بالإ�ضافة �إىل حرمان جميع
العاملني من العالج بالت�أمني ال�صحي .لتبد�أ بعد ذلك
جولة جديدة يف املحاكم يخو�ضها امل�صنع ممث ًال يف عماله
للحفاظ على حقوقهم ،بالإ�ضافة �إىل موقفهم ال�صلب من
خالل االعت�صامات واالحتجاجات املتتالية ،معلنني �أنهم
لن يرتاجعوا عن �إمت��ام ما ب ��د�أوه ،و�أن�ه��م م�ستمرون يف
ن�ضالهم وجناحهم يف ت�شغيل امل�صنع.
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متابعات

على الرغم من تفائلنا وتفائل
الكثريين معنا من ت�شكيل جلنة
اخلم�سني لتعديل الد�ستور امل�صرى
ال�صادر بها �أم�س القرار اجلمهورى
رقم  570ل�سنة  ،2013والتى
حوت بالفعل على العديد من
الأ�سماء التى تنبئ ب�أننا �أمام
جلنة �سيخرج عنها د�ستور لدولة
دميقراطية مدنية حديثة�.إال
انه وكما كان متوقعا (ا�ستنادا
�إىل م�سودة الد�ستور التى خرجت
عن جلنة الع�شرة و�أهدرت العديد
من احلقوق العمالية) وعلى ر�أ�سها
حق العمال فى الإ�ضراب والتى
�أ�صدرنا بها بيانا �سابقا ..جاء
�أي�ضا اختيار ممثلى العمال فى
جلنة اخلم�سني لي�سري فى نف�س
االجتاه متجاهال متاما مطالب
العمال فى متثيل حقيقى يعرب
ب�صدق عن م�صاحلهم ،بعيدا عن
اختيارات �أنا�س مل ي�ضبطوا يوما
يدافعون عن م�صالح العمال.

ممثلو العمال فى لجنة الدستور

عداء للحركة العمالية املستقلة ..
وإعادة إنتاج مؤسسات مبارك النقابية
حيث احتوى الت�شكيل على اثنني ميثالن العمال هما
جباىل املراغى رئي�س احتاد نقابات عمال م�صر ،احمد
خريى رئي�س ما ي�سمى باالحتاد القومى لعمال م�صر،
متجاهال االختيار متاما ونعتقد انه عن عمد ممثلني
ع��ن احل��رك��ة النقابية امل�ستقلة التى انطلق قطارها
ع�ق��ب ث ��ورة  25ي �ن��اي��ر 2011ل �ي��زرع ع�ل��ى الأر� ��ض
�أكرث من  1800نقابة م�ستقلة واحتادين
رئي�سني م�ستقلني للعمال.
ج ��اء اخ �ت �ي��ار ج �ب��اىل املراغى
رئ �ي ����س احت � ��اد ن �ق��اب��ات عمال
م���ص��ر ل �ي ��ؤك��د �أن التوجهات
العامة جتاه احلركة النقابية
امل �� �ص��ري��ة ه ��ى �إع� � � ��ادة �إن� �ت ��اج
م� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات ن � �ظ ��ام الرئي�س
املخلوع مبارك بذات الأ�شخا�ص
وذات ال� ��وج� ��وه ،ف��ال �� �س �ي��د جباىل
املراغى هو رئي�س النقابة العامة للنقل
الربى فى عهد الرئي�س املخلوع ،وع�ضو جمل�س �إدارة
احتاد العمال �أيام الرئي�س املخلوع ،ذلك االحتاد الذى
نا�صب ث��ورة 25يناير  2011ال�ع��داء ،و��ش��ارك قياداته
وع�ل��ى ر�أ��س�ه��م رئي�سه ح�سني جم��اور ومب���ش��ارك��ة من
جباىل امل��راغ��ى فى املظاهرات التى حتركت ملهاجمة
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ثوار التحرير وامل�شاركة فى موقعة اجلمل ال�شهرية..
لي�س ذل��ك فح�سب فهم نف�س ال��وج��وه ال��ذي��ن �سعوا
لتق�سيم تركة احتاد العمال مع النظام االخوانى ،ومل
ينبث �أيا منهم ببنت �شفة وهو يرون الإخوان يتوغلون
فى هياكل االحتاد بهدف ال�سيطرة عليه وعلى �أموال
وا�شرتاكات العمال.
�أما عن املمثل الثانى وهو ال�سيد "احمد
خريى" رئي�س الإحتاد القومى لعمال
م�صر ،فقط نقول ملن قاموا بهذه
االخ�ت�ي��ارات بالرجوع �إىل �أوراق
هذا االحتاد املودعة لدى وزارة
ال �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ،ل �ي �ت ��أك��دوا �أن
ه��ذا االحت��اد املزعوم �أع�ضاءه ال
يتجاوزون الع�شرات من العمال،
والأغ��رب من ذلك �أن ال�سيد احمد
خ�ي�رى رئ �ي ����س ه ��ذا االحت � ��اد املزعوم
دائما ما يعرف نف�سه ب�أنه يعمل مفو�ضا فى
اجلامعة العربية وال نعرف بال�ضبط ما عالقة ذلك
بالعمال!!
�إن دار اخلدمات النقابية والعمالية �إذ تعلن رف�ضها
ملمثلى ال�ع�م��ال ف��ى جل�ن��ة اخل�م���س�ين ،ت ��ؤك��د ع�ل��ى �أن
احلركة النقابية امل�ستقلة التى خرجت من رحم الثورة

امل�صرية والتى كانت من �أه��م ثمرات ث��ورة  25يناير
 ،2011ل��ن ت�تراج��ع ول��ن ت�سمح ب��إع��ادة فر�ض هيمنة
الأنظمة احلاكمة �أيا كانت هذه الأنظمة على احلركة
النقابية امل�صرية ،كما تدعو كافة النقابات امل�ستقلة
واحتاداتها امل�ستقلة احلقيقة ل�سرعة التحرك لفر�ض
كلمتهم ولأ��س�م��اع �صوتهم مل��ن ب��آذان�ه��م �صمم ،بكافة
الطرق امل�شروعة دفاعا عن املكا�سب التى انتزعها عمال
م�صر ول��وق��ف �إع ��ادة �إن�ت��اج نف�س امل�ؤ�س�سات النقابية
وبنف�س وجود نظام مبارك.
�إن دار اخلدمات النقابية والعمالية ت�ؤكد على �أن
اختيار من يعادون "احلريات النقابية" ممثلني عن
العمال ف��ى جلنة الد�ستور ،ه��و ت��راج��ع م��ن قبل من
ب�ي��ده��م الأم ��ر ع��ن م�ن��ح ال�ع�م��ال حريتهم ف��ى �إن�شاء
نقاباتهم امل�ستقلة على �أ��س����س دميقراطية وبحرية
ت��ام��ة ،وه��و م��ا ل��ن ي�صمت �أم��ام��ه عمال م�صر الذين
ا�سقطوا نظامني للحكم فى اقل من ثالث �سنوات ،فهم
ق��ادرون على �إ�سقاط اى نظام لن يراعى م�صاحلهم،
وف��اءا لدماء �آالف ال�شهداء الذين �سقطوا من �أجل
م�صر وطنا للحرية والعدالة االجتماعية والكرامة
الإن�سانية.

دار اخلدمات النقابية والعمالية
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دولي

اتحاد الشغل التونسى يقود
املعارضة ضد الحكم اإلخوانى
"مرحلة تك�سري العظام" هكذا تعي�ش تون�س الآن ،بني ت�شبث
املعار�ضة التون�سية بقيادة االحتاد العام التون�سى لل�شغل مبطالبها
ال�ث��وري��ة ،وعلى ر�أ�سها �إق��ال��ة حكومة على العري�ض وح��ل املجل�س
الت�أ�سي�سى ،ومراوغة النظام التون�سى لك�سب مزيد من الوقت� ،إال
�أن ا�شتعال ال�شارع التون�سى من جانب �أخر ت�أييدا ملطالب املعار�ضة
التون�سية ميثل و�سيلة �ضغط على النظام مل يجد لها حل بعد ،فبعد
ارتفاع �سقف �أخطاء النظام التون�سى خرج عن طوق احتمال املجتمع
التون�سى حتديدا بعد �سقوط دماء �أبناء املعار�ضة التون�سية ،لتعلن عن
�سيا�سة القوى احلاكمة �ضد �أى قوى �أخرى قد تعكر �صفوها ،وقتها
�أعلن ال�شارع التون�سى بدء العد التنازىل النتهاء احلكم االخوانى،
ورفع �شعار "ارحل".
اليوم ت�أمل قيادات املعار�ضة بالنجاح فى احل�شد ال�شعبى ،كو�سيلة
�ضغط �سلمية خا�صة بعد دخولها فى مواجهة �صريحة مع ال�سلطة
فى تون�س ،حيث اتهمت النه�ضة باملناورة لك�سب الوقت ،بعد دعوتها
للحكومة قبول مبادرة االحتاد العام لل�شغل ،بحل املجل�س الت�أ�سي�سى،
وحل احلكومة ،وت�شكيل حكومة �إنقاذ وطنى غري حزبية ،تر�أ�سها
�شخ�صية م�ستقلة ويلتزم �أع�ضا�ؤها بعدم الرت�شيح لالنتخابات
الرئا�سية والربملانية املقبلة� ،إ�ضافة �إىل مراجعة مئات من التعيينات
فى وظائف عليا ،تقول املعار�ضة �إنها متت على �أ�سا�س الوالء احلزبى
حلركة النه�ضة التى رف�ضت هذه املطالب.
من جانبه ،مل يرتاجع ال�شعب التون�سى عن تلبية دعوة املعار�ضة
التون�سية ،فقد نزل ال�شعب التون�سى ،فى ميادين العا�صمة التون�سية،
فى �ساحة باردو و�صفاق�س و�سو�سة وباحة جربة بن عرو�س ،ونابل،
ف�ضال عن انطالق م�سرية من �سيدى بوزيد نحو العا�صمة ،لتعيد
اجلماهري هتافاتها الثورية الأوىل "ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام،
وارحل� ،أو الغنو�شى قاتل".
ورغم قبول حكومة الرتويكا للتفاو�ض مع املعار�ضة التون�سية فى
خطوة ا�ستباقية� ،إال �أن م�ستقبل املحادثات ما زال �ضبابي ًا وغري
وا�ضح ،فمن جهة تعلن حركة النه�ضة عن قبولها مببادرة االحتاد
القا�ضية بحل احلكومة وت�شكيل حكومة غ�ير متحزبة تر�أ�سها
�شخ�صية وطنية م�ستقلة ،ومن جهة �أخرى ت�صر على عدم ا�ستقالة
احلكومة احلالية ،ووفقا لبع�ض قيادات احلزب احلاكم ف�إن خيار �إما
�أن تقبل حركة النه�ضة باملبادرة حزمة واحدة �أو �أن ترف�ضها حزمة
واحدة ،يعترب م�ستحيال خا�صة �أن �أهم مطلب لإطالق احلوار الوطنى
هو ا�ستقالة حكومة على العري�ض.
فمن جانبه ،ق��ال ع�ضو املكتب التنفيذى حلركة النه�ضة ،عبد
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الحكومة التونسية لم
تثبت حسن نواياها
فى إجراء محادثات
ديمقراطية متبادلة مع
الجبهة املعارضة
اللطيف املكى ،والذى ي�شارك فى وفد التفاو�ض بني النه�ضة واحتاد
ال�شغل �أن اال�ستقالة من حيث املبد�أ مقبولة بعد قبول مبادرة االحتاد،
�أما من الناحية الإجرائية والقانونية والد�ستورية ،ف�إن اال�ستقالة
تقت�ضى �إع�لان رئي�س اجلمهورية تكوين حكومة جديدة وه��و �أمر
غري ممكن -ح�سب تعبريه ،على اعتبار �أن االتفاق على ال�شخ�صية
الوطنية امل�ستقلة التى �ستتوىل رئا�سة احلكومة القادمة مل يتم حتى
الآن ،و�أن هذا الأمر ممكن فى �صورة �إجراء حوار وطنى والتو�صل �إىل
توافقات حول �شخ�صية رئي�س احلكومة القادمة.
وفى ت�صريحات متناق�ضة ،ال ت��ؤدى �إىل الو�صول حللول حقيقة
ل�ل�أزم��ة التون�سية الآن ،ق��ال القيادى فى حركة النه�ضة ،ال�سيد
الفرجانى �إن الدولة حتاول الو�صول حلل �سيا�سى يجنب البالد الفراغ
ال�سيا�سى ويحافظ على م�ؤ�س�سات الدولة ،ومع ذلك �أكد �أنه من غري
املنطقى �أن يطلب من النه�ضة التنازل عن ال�شروط فى حني ترف�ض
املعار�ضة اجللو�س للحوار �إال بعد حل احلكومة ،وهى خطوة ال ت�ساعد
على �إيجاد مناخ منا�سب للتفاو�ض  -على حد تعبريه.
�إال �أن احلكومة التون�سية مل تثبت ح�سن نواياها فى �إجراء حمادثات
دميقراطية متبادلة مع اجلبهة املعار�ضة ،ففى الوقت الذى جتل�س
جبهتا الدولة فى تون�س احلاكمة واملعار�ضة للمفاو�ضات والتى �أعقبها
�إعالن رئي�س حركة النه�ضة ،را�شد الغنو�شى ،بعد لقائه بالأمني العام
لالحتاد العام التون�سى لل�شغل ،قبول حركته مبادرة االحتاد منطلق ًا
حلل الأزم��ة فى البالد ،والقا�ضية بحل احلكومة احلالية وانطالق
احلوار الوطنى بني �أحزاب ال�سلطة واملعار�ضة مع الإبقاء على املجل�س
الوطنى الت�أ�سي�سى� .أعلن رئي�س احلكومة امل�ؤقتة على العري�ض ،عن
تطبيق القانون �ضد كل التحركات واالحتجاجات التى قد توتر من

الأمن العام والتى تعطل �سري حركة املرور وم�صالح املواطنني.
وق��ال العري�ض ف��ى ت�صريحات �صحفية� ،إن ال��والة لهم كامل
ال�صالحيات لفر�ض القانون �ضد كل من يرف�ض احرتام القانون وكل
من يريد �أن يتجاوزه.
من جانب �آخر� ،أجرى الرئي�س التون�سى حممد من�صف املرزوقى
منذ �أي��ام قليلة ،حركة تنقالت وا�سعة ف��ى خ��ط �صفوف قيادات
اجلي�ش التون�سى� ،شملت قيادة جي�ش الطريان والأمن الع�سكرى ،فى
خطوة و�صفها البع�ض مبحاولة المت�صا�ص غ�ضب ال�شارع التون�سى
الذى ا�شتعل من جديد ،فى حني و�صفها البع�ض الآخر �أنها لي�ست
�إال حماولة الجتذاب �أهل الثقة عن �أهل الكفاءة فى اجلي�ش ،ل�ضمان
والء امل�ؤ�س�سات الع�سكرية حلكومة الرتويكا حتى ال يتكرر ال�سيناريو
امل�صرى ويتم الإطاحة مبكت�سبات اجلماعة الإ�سالمية فى تون�س،
والتى ظلوا يبنون فيها على مدار عقود.
وكان االحتاد العام التون�سى لل�شغل قد تقدم �أواخر ال�شهر املا�ضى
يوليو ،مببادرة حلل الأزمة فى البالد تق�ضى بت�شكيل حكومة جديدة
تتكون من كفاءات وتر�أ�سها �شخ�صية م�ستقلة مع الإبقاء على املجل�س
الوطنى الت�أ�سي�سى مع �إيجاد �آلية ل�ضبط عمله� ،إىل جانب ت�شكيل
جلنة خرباء ملراجعة م�سودة الد�ستور فى املجل�س الوطنى الت�أ�سي�سى
ويتم تقدميه خالل 15يوم ًا للنقا�ش.
حيث دعت املنظمات الأرب��ع الراعية للحوار الوطنى فى تون�س،
«االحتاد العام التون�سى لل�شغل ،واالحتاد التون�سى لل�صناعة والتجارة
وال�صناعات التقليدية ،وعمادة املحامني ،والرابطة التون�سية للدفاع
عن حقوق الإن�سان» ،حركة النه�ضة احلاكمة �إىل الإعالن ال�صريح
عن ا�ستقالة احلكومة احلالية ،كى ت�ؤكد قبولها مببادرة احلوار.
وقالت املنظمات الأربع فى بيان م�شرتك� ،صدر اجلمعة املا�ضية
«القبول باملبادرة يقت�ضى الإع�لان ال�صريح عن ا�ستقالة احلكومة
والإب�ق��اء على املجل�س الوطنى الت�أ�سي�سى وحتديد مهامه و�سقفه
الزمنى والدخول فى التفاو�ض �ضمن �إطار حمدد من حيث الزمن
والإجراءات مبا ي�ضمن جناحه وجديته».
و�أ�ضافت فى بيانها «لقد وقفنا على حقائق الأزم��ة ال�سيا�سية
اخلانقة التى متر بها البالد وتداعياتها االقت�صادية واالجتماعية
والأمنية ،والتى تنبئ فى ح��ال اال�ستمرار ب��الأ��س��و�أ ،وم��ع ذل��ك مل
تقــع �إىل حد الآن م�صارحة ال�شعب باحلقيقة كاملة ،ون�ؤكد �أننا
�أطلقنا املبادرة الوطنية انطالق ًا من �شعورنا بامل�س�ؤولية جتاه الوطن
باعتبارنا طرف ًا فيه ومكون ًا �أ�سا�سي ًا منه ولي�س من منطلق الو�ساطة
بني الأطراف الأخرى.

12
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الحريـــات النقابـية  ..والحقــوق

كان للعمال امل�صريني مفجرو ثورة  25يناير  2011الن�صيب
الأكرب من دفع ثمن اعتالء جماعة الإخوان امل�سلمني ورئي�سها
املعزول حممد مر�سى مقاليد احلكم فى م�صر فى  30يونيو
من العام املا�ضى ،فلم يقف الأمر عند حد اتهام امل�ضربني
واملعت�صمني م��ن ال��ع��م��ال امل��ط��ال��ب�ين بحقوقهم امل�شروعة
بالعمالة للخارج من قبل قيادات اجلماعة وو�ضعهم طرفا فى
م�ؤامرة هدفها كما يدعون �إ�سقاط الرئي�س حممد مر�سى..
ب��ل جت��اوز الأم���ر ذل��ك لي�صل �إىل ال��ع��ودة �إىل قمع احلركة
االحتجاجية العمالية ب�أ�ساليب العنف التى كانت �أيام نظام
الرئي�س املخلوع مبارك ،بل وا�سوا من ذلك ب�إطالق الكالب
البولي�سية لتنه�ش �أج�ساد عمال �شركة الإ�سكندرية لال�سمنت
امل�ضربني ،والذين يحاكم قياداتهم حتى الآن �أمام املحاكم
امل�صرية بتهم جنائية ،ومطاردة القيادات النقابية ق�ضائيا
لت�صل الأحكام التى ح�صل عليها العمال �إىل الع�شرات من
الأحكام الق�ضائية واملئات من قرارات الف�صل التع�سفى بحق
القيادات العمالية امل�ستقلة.
فعلى م�ستوى البنية ال��ق��ان��ون��ي��ة ظلت ال��ق��وان�ين املقيدة
للحريات النقابية على حالها ،بل طرحت احلكومة الإخوانية
م�شاريع قوانني معادية للحريات �أ�ضيفت لرت�سانة القوانني
التى ورثها العمال امل�صريني عن عهد نظام مبارك ..فقد بدا
العداء وا�ضحا منذ ال�شهور الأوىل لقيام ثورة يناير  2011جتاه
منح احلركة العمالية حرية التنظيم و�إن�شاء نقاباتهم على
�أ�س�س دميقراطية ،فعلى الرغم من م�شاركة جماعة الإخوان
امل�سلمني وحزبها احلاكم احلرية والعدالة فى ال�شهور الأوىل
التى �أعقبت قيام الثورة امل�صرية فى العام  2011فى مناق�شة
قانون احلريات النقابية ،و�إعالنهم الدائم وقتها �إنهم مع
حقوق العمال فى �إن�شاء نقاباتهم امل�ستقلة بحرية تامة� ،إال
�إنه وبالتدريج بد�أ الرتاجع عن هذه الوعود مبجرد �أن بد�أت
ت��دوم لهم ال�سيطرة على مقاليد الأم���ور ..فعلى الرغم من
فوزهم بالأغلبية فى الربملان املنحل �أوائل عام � ،2012إال �أن
قانون احلريات النقابية الذى متت عرقلته فى �أدراج املجل�س
الع�سكرى ل�شهور طويلة ،ع��اد ليتم عرقلته م��رة �أخ��رى فى
دهاليز جمل�س ال�شعب ذو الأكرثية الإخوانية ليك�شف عداء
الإخ��وان امل�سلمني للحريات النقابية وحق العمال فى �إن�شاء
نقاباتهم ،وهو الأم��ر ال��ذى مار�سه العمال ب�شكل عملى فى
�إن�شاء نقاباتهم امل�ستقلة التى فاق عددها �أك�ثر من 2800
نقابة م�ستقلة حتى الآن ،بل وا�ستمرت عرقلة القانون حتى
بعد فوز الرئي�س الإخوانى حممد مر�سى برئا�سة اجلمهورية
وهو الذى كان بيده �إ�صداره مبر�سوم بقانون لكنه مل يفعل،
وت�ستمر عمليات املراوغة فى �إ�صدار القانون ملدة عام كامل
حتى ت��ق��وم جلنة املعايري مبنظمة العمل الدولية ب����إدراج
ا�سم م�صر على قائمة احلاالت الفردية (املعروفة �إعالميا
بالقائمة ال�سوداء) التى ال حترتم حقوق العمال ،وذلك فى
�إط��ار �أع��م��ال م�ؤمتر العمل ال��دوىل رق��م  ،102لتكون م�صر
بذلك �ضمن �أ�سو�أ خم�سة دول �شملتها القائمة حتى �أم�س ال
حترتم اتفاقاتها الدولية التى وقعت عليها ،خا�صة االتفاقيتني
�أرقام  87و 98اخلا�صتني باحلريات النقابية وحق العمال فى
تنظيم �أنف�سهم بحرية فى نقابات م�ستقلة ودميقراطية.
وعقب �إ���ص��دار الرئي�س االخ��وان��ى اع�لان��ة الد�ستورى قى
 21ن��وف��م�بر  2012ال���ذى ن�صب م��ن��ه ن�صف ال���ه وبدعوى
حماية الثورة و�أهدافها� ،سارع الرئي�س ا�ستنادا �إىل �إعالنه
الد�ستورى ليوجه �ضربة �إىل احلركة االحتجاجية العمالية
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ب�إ�صدار قانون حماية الثورة املكون من �ستة م��واد ،ب�إن�شاء
نيابة خا�صة بحماية الثورة (املادة الثانية) يكون من حقها
حب�س املتهمني فى اجلرائم املن�صو�ص عليها فى القانون ملدة
�ستة �أ�شهر (امل��ادة اخلام�سة) ،وكما هو متوقع ت�أتى املادة
الرابعة لتعدد اجلرائم التى يعاقب عليها هذا القانون ،لينال
عمال م�صر الن�صيب الأكرب من ذلك ،مت�ساوين بذلك مع قتلة
ال�شهداء و�أع��داء الثورة ،فين�ص القانون فى مادته الرابعة
على "تخت�ص نيابة حماية الثورة �أو من يندبه النائب العام
�أو �أع�ضاء النيابة العامة بالتحقيقات فى اجلرائم املن�صو�ص
عليها فى املادة الأول من القانون وكذلك اجلرائم الواردة فى
(الباب ال�سابع والثانى ع�شر والثالث ع�شر والرابع ع�شر من
الكتاب الثاين ،واخلام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر من الكتاب
الثالث من قانون العقوبات) ..وبالرجوع �إىل الباب اخلام�س
ع�شر وال�ساد�س ع�شر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات،
جندها املواد اخلا�صة بحظر الإ�ضراب� ،أو ما �سماها القانون
باالعتداء على احلق فى العمل� ،أو التحري�ض على ذلك ،والتى
تن�ص على معاقبة من يقوم بذلك بال�سجن ملدة �سنتني وغرامة
 100جنيه . .فالرئي�س مل يكتف بتواجد هذه املواد �أ�صال فى
قانون العقوبات امل�صرى والتى يطالب عمال م�صر ب�إلغائها
منذ �سنوات ،بل زاد الطني بله ليعطى احلق لنيابة حماية
الثورة بحب�س العامل مدة �ستة �أ�شهر قبل �إحالته للمحكمة!!
بل وي�ساوى ما بني العامل ال��ذى ميار�س حقه فى الإ�ضراب
وقتلة ال�شهداء والفا�سدين وفلول النظام ال�سابق!!
و فى غفلة من اجلميع ي�صدر �أي�ضا الرئي�س فى نف�س يوم
�إ��ص��داره �إعالنه الد�ستورى القرار بقانون رق��م  97ل�سنة
 2012بتعديل بع�ض �أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35
ل�سنة  1976وهو القرار الذى مل يتم الإعالن عنه حتى فوجئنا
بن�شره فى العدد  47مكرر من اجلريدة الر�سمية ال�صادر فى
 24نوفمرب  ..2012ومتت املوافقة عليه من قبل جمل�س الوزراء
امل�صرى فى جل�سته املنعقدة يوم الأربعاء املوافق �17أكتوبر
 ..2012ه��ذه التعديالت مت تف�صيلها -على املقا�س -فيما
يت�ضمنه من خروج جميع من بلغوا �سن التقاعد من جمال�س
�إدارات االحت��اد والنقابات التابعة له على �أن يحل حملهم
من يليهم فى الأ�صوات -فى االنتخابات ال�سابقة -ف��إذا مل
يكن ذلك متاح ًا توىل امل�ستوى الأعلى تعيني ه�ؤالء الأع�ضاء

ــلم الديمقراطية

متابعات

ق االجتماعية واالقتصادية للعمال

اجلدد -على �أن ي�صدر بذلك قرار ًا من الوزير املخت�ص ،وملا
كانت غالبية جمال�س النقابات العامة بل والكثري ج��د ًا من
جمال�س اللجان النقابية قد مت �إع�لان فوزها بالتزكية -ال
انتخابات وال �أ�صوات -ف�إن �أع�ضاء جمال�س النقابات �سيتم
اختيارهم من قبل جمل�س �إدارة االحتاد احلاىل الذى ا�ستطاع
الإخ���وان امل�سلمون تطويعه م�ستخدمني ف��ى ذل��ك �سيا�سة
الق�ضم واله�ضم خالل العام املا�ضى باالتفاق مع وزير القوى
العاملة والهجرة -ع�ضو اجلماعة واحلزب احلاكم ..لتدوم
بذلك ال�سيطرة جلماعة الإخوان امل�سلمني على مقاليد الأمور
داخل احتاد عمال م�صر .
وان�ط�لاق��ا م��ن ال�ق��ان��ون ال�سابق ت �ب��د�أ مم��ار��س��ات �أخونة
النقابات العمالية من قبل وزير القوى العاملة االخوانى خالد
الأزه ��رى ،والتى كانت من اب��رز �صورها ما مت فى النقابة
العامة للعاملني بالبرتول ،والتى اتخذ جمل�س �إدارتها قرار
بتجميد ع�ضويتها فى احتاد نقابات عمال م�صر ،اعرتا�ضا
على فر�ض االحتاد العام لنقابات عمال م�صر ثمانية �أ�سماء
على النقابة ممن ينتمون للإخوان ،بتوجيه من وزير القوي
العاملة والهجرة ،حيث �أكد رئي�س النقابة �أن هذه الأ�سماء
اجلديدة ،التي طرحها االحتاد لي�ست �ضمن اجلمعية العمومية
وال اللجان النقابية للنقابة ،مما ي�ؤكد �إ�صرار االحتاد ووزارة
القوى العاملة على تخطى ال�شرعية والقانون.
وال ين�سى العمال امل�صريون نك�سة الد�ستور االخوانى الذى
مرره الإخ��وان فى يوم  25دي�سمرب  ،2012الذى انتف�ض فى
مواجهته امل�لاي�ين م��ن �أب �ن��اء ال�شعب امل���ص��رى وف��ى القلب
منهم العمال امل�صريني ،وقبله مت تغييب العمال عن اجلمعية
الت�أ�سي�سية التى �أنتجت الد�ستور ،حيث �أحتكر الإخ��وان
امل�سلمني متثيل العمال فى هذه اللجنة وجاءت مواد الد�ستور
لتعك�س معاداة جماعة الإخوان امل�سلمني ورئي�سها وحلفاءها
لي�س فقط للحريات النقابية ولكن �أي�ض ًا للحقوق االقت�صادية
واالجتماعية..فجاء الد�ستور ليعرب عن عداء هذا الف�صيل
احلاكم للحريات ،فع�صفت بحرية العمال فى �إن�شاء النقابات،
وع�صفت بحرية ال�صحافة واعتدت على املحكمة الد�ستورية،
وهدمت دول��ة القانون لت�ؤ�س�س ب��امل��ادة  219لدولة الفقيه،
وتطيح باملادة  33مببد�أ امل�ساواة بني املواطنني ،فقد مت حذف
الن�ص على عدم التمييز ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو

الدين �أو العقيدة وهو ما كان م�ستقر ًا عليه منذ د�ستور ،1923
وجاءت م�سودة الد�ستور بكالم ًا �إن�شائي ًا ال يثمن وال يغنى من
جوع عن احلقوق االقت�صادية واالجتماعية فى حني �أهدرت
�أه��م �أرك ��ان ال�ع��دال��ة االجتماعية بن�ص امل��ادة ( )14التى
�أوجبت ربط الأجر بالإنتاج ..وهو ما يفتح الباب �أمام رجال
الأعمال ور�ؤ�ساء جمال�س �إدارات ال�شركات بالع�صف بحقوق
العمال فى �أجر عادل يتنا�سب مع زيادة الأ�سعار ومتطلبات
املعي�شة ..وع�صفت باحلريات النقابية باملادة ( )52التى
�أعطت للدولة حق حل النقابة ..وهو ن�ص �شاذ ال يوجد له �أى
مثيل فى د�ساتري الدول الدميقراطية ،وخمالف ًا لالتفاقيتني
 98 ،87ملنظمة العمل الدولية التى وقعت عليهما م�صر والتى
ت�صون حقوق العمال فى �إن�شاء نقاباتهم ..وج��اءت املواد
( )70 ،64لتعيدنا لعهد ال�سخرة ..حيث ن�صت املادة ()64
على جواز فر�ض العمل الإجبارى مبقت�ضى القانون ،وجاءت
امل��ادة ( )70لتجيز ت�شغيل الطفل قبل جت��اوزه �سن الإلزام
التعليمى فى �أعمال تنا�سب عمره وال ندرى �أى عمل ينا�سب
الأطفال ،وهما �أي�ض ًا مادتان تخالفا كافة االتفاقيات الدولية
التى جترم العمل الإجبارى وعمل الأطفال ..وجاء ن�ص املادة
( )229كنوع من ال�ضحك على الدقون ..حيث �أبقى على ن�سبة
الـ %50للعمال والفالحني لدورة واحدة ،وعرف العامل على
�أنه (هو كل من يعمل لدى الغري مقابل �أجر) م�ساوي ًا بذلك
بني العامل فى م�صنع وب�ين رئي�س جمل�س الإدارة ،وفاحت ًا
الباب للتالعب بهذه الن�سبة.
وال ين�سى ع�م��ال وزارة ال�صناعة وال �ت �ج��ارة اخلارجية
وم�ؤ�س�ساتها التابعة قرار وزيرهم االخوانى حامت �صالح الذى
�صدر فى ي��وم � 6سبتمرب  2012بحظر �أى اعت�صامات �أو
�إ�ضرابات داخل اجلهات التابعة للوزارة ،حيث ن�ص القرار على
 ":يحظر على �أى من العاملني فى الوزارة �أو اجلهات التابعة
لها االعت�صام� ،أو القيام بوقفات احتجاجية� ،أو التظاهر فى
مواعيد العمل الر�سمية� ،أو الإ�ضراب عن العمل� ،أو اتخاذ ما
من �ش�أنه �أن يعوق �سري العمل ،و�إال تعر�ض املخالف للم�سائلة
القانونية" .كما ن�ص القرار على �أن كل من يدعى �أن له حق
التظاهر ي�سلك الطرق القانونية للمطالبة ب��ه ،و�أن يدعم
طلبة بامل�ستندات امل�ؤيدة ل��ه ..وذك��ر القرار �أي�ض ًا �أن��ه على
ر�ؤ�ساء القطاعات واجلهات التابعة �إخطار الإدارة القانونية
املخت�صة لإج��راء حتقيق عاجل مع كل من ي�ضبط باملخالفة
للأحكام ال��واردة فى املادة الأوىل من هذا القرار ،وتعر�ض
مذكرة مبن يجرى معه التحقيق للنظر فى ا�ست�صدار قرار
بوقفه عن العمل مل�صلحة التحقيق ،طبق ًا لأحكام القانون� ،إذا
اقت�ضت م�صلحة التحقيق ذلك!!
�إن دار اخلدمات النقابية والعمالية �إذ ت�ؤكد على �أن ثورة 30
يونيو  2013هى ت�صحيح طبيعى مل�سار ثورة  25يناير 2011
التى �سرقها ف�صيل �سيا�سى اثبت مبمار�ساته عداءه ال�شديد
للحريات النقابية ،واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية للعمال
امل�صريني ،تعود وتطالب ب���ض��رورة متثيل العمال التمثيل
احلقيقى ف��ى �صناعة م�ستقبل ه��ذا ال��وط��ن خ�لال املرحلة
االنتقالية بعيدا ع��ن �أخ �ط��اء امل��رح�ل��ة ال�سابقة ،فالعمال
امل�صريني الذين ا�ستطاعوا �إ�سقاط نظامني للحكم فى اقل من
ثالثة �أعوام قادرون على �إ�سقاط اى نظام يتجاهل مطالبهم
فى احلرية والعدالة االجتماعية والكرامة الإن�سانية.

13

14

الدار

مسودة الدستور املصرى

خطوة لألمام  ..خطوة للخلف

انتهت جلنة اخل�براء من �إع��داد امل�سودة
الأوىل للد�ستور امل�صرى والذى قامت اللجنة
بت�سليمه �أم�س �إىل الرئي�س امل�ؤقت امل�ست�شار
ع��دىل من�صور متهيدا لعر�ضه على جلنة
اخلم�سني للو�صول �إىل ال�صياغات النهائية،
وعلى الرغم من اعتبار امل�سودة الأوىل نقلة
ج�ي��دة ب��امل�ق��ارن��ة مب��واد ال��د��س�ت��ور االخوانى
املوقوف العمل به ،خا�صة فيما يخ�ص �أبواب
احل��ري��ات العامة وحقوق امل��واط�ن��ة� ..إال �أن
امل�سودة مل ت�أت بجديد فيما يخ�ص احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية واحلريات النقابية
للعمال.
فتن�ص امل��ادة رق��م  12على �أن��ه "ال يجوز
ف��ر���ض �أى ع�م��ل ج�ب ً�را ع�ل��ى امل��واط �ن�ين �إال
مبقت�ضى قانون ،ولأداء خدمة عامة ومبقابل
عادل" ..فتحيل امل��ادة بذلك فر�ض العمل
اجل �ب�رى ل �ل �ق��ان��ون م�ت�ن��ا��س�ي��ة االتفاقيات
ال��دول�ي��ة املوقعة عليها م�صر وال�ت��ى حتظر
متاما اى عمل جربى ،فكان الأوىل �أن تزيل
املادة بعبارة "ومبا ال يتعار�ض مع االتفاقات
واملواثيق الدولية املوقعة عليها م�صر".
وت�ن����ص امل���ادة  14ع�ل��ى �أن "الإ�ضراب
ال�سلمى حق ،ينظمه القانون "لتقيد املادة
بهذه ال�صياغة حق الإ� �ض��راب ال��ذى حتيله
للقانون املنظم ،فتعيد �إىل الأذهان ن�صو�ص
ق��ان��ون العمل رق��م  12ل�سنة  2003وال��ذى
ينظم احلق فى الإ�ضراب ويجعل ممار�سته
على ال�ع�م��ال �شبه م�ستحيل ،كما جت��اوزت
امل��ادة �أي�ضا االتفاقيات وامل��واث�ي��ق الدولية
املوقعة عليها م�صر وال�ت��ى ت�ضمن للعمال
حقهم فى الإ�ضراب بكل حرية ،فكان الأوىل
كذلك �أن تزيل املادة بعبارة مبا ال يتعار�ض
مع االتفاقيات واملواثيق الدولية املوقعة عليها
م�صر.
�أما فيما يخ�ص خدمات الت�أمني االجتماعى
فن�صت امل ��ادة " 16تكفل ال��دول��ة خدمات
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لم تأت مسودة الدستور بجديد فيما يخص
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والحريات
النقابية للعمال
الت�أمني االجتماعى ،ولكل مواطن ال يتمتع
بنظام الت�أمني االجتماعى احلق فى ال�ضمان
االجتماعى� ،إذا مل يكن ق��اد ًرا على �إعالة
نف�سه و�أ�سرته ،فى حاالت العجز عن العمل
�أو البطالة �أو ال�شيخوخة ،مب��ا ي�ضمن له
حياة كرمية ،وتعمل الدولة على توفري معا�ش
منا�سب ل�صغار الفالحني والعمال الزراعيني
والعمالة غري املنتظمة ،وف ًقا للقانون ،وت�ضمن
الدولة �أم��وال الت�أمينات واملعا�شات" ..فقد
ب��د�أت امل��ادة ب��الأف�ع��ال ال�غ�ير ملزمة ،فعلى
الرغم من تكرار فعل "تلتزم " فى العديد
من امل��واد فى م�سودة الد�ستور� ،إال �أنها فى
هذه امل��ادة ا�ستخدمت �أفعال "تكفل الدولة
التامني االجتماعى"" ،وتعمل ال��دول��ة على
توفري معا�ش منا�سب" مما ينفى عن الدولة
الإل��زام ويخ�ضع كل ذلك حل�سابات املوازنة
العامة للدولة والظروف االقت�صادية.

وفى امل��ادة  23واخلا�صة ب��دور االقت�صاد
ال��وط�ن��ى تن�ص ع�ل��ى �أن "يقوم االقت�صاد
ال��وط�ن��ى على تنمية الن�شاط االقت�صادى
وت�شجيع اال�ستثمار وف ًقا خلطة تنمية �شاملة،
تعمل على زي��ادة ال��دخ��ل ال�ق��وم��ى ،وحتقيق
العدالة االجتماعية ،وعدالة التوزيع ،ورفع
م���س�ت��وى امل�ع�ي���ش��ة ،وال �ق �� �ض��اء ع �ل��ى الفقر
وال�ب�ط��ال��ة ،وزي ��ادة ف��ر���ص العمل والإن �ت��اج،
واملحافظة على حقوق العمال ،وكفالة الأنواع
املختلفة للملكية ،و�إ�سهامها الفاعل فى تنفيذ
خطة التنمية وحتقيق �أه��داف �ه��ا ،وتقريب
ال �ف��وارق ب�ين ال��دخ��ول م��ن خ�لال و��ض��ع حد
�أدن��ى للأجور واملعا�شات يكفل حياة كرمية
للمواطنني ،وحد �أق�صى فى �أجهزة الدولة
و�شركات القطاع العام والأع�م��ال العام ،ال
ي�ستثنى منه �إال بناء على قانون" ،فت�ستخدم
امل��ادة نف�س ال�صياغات املطاطة فى جزئية

حتديد حد �أدن��ى للأجور يكفل حياة كرمية
تاركا الباب مفتوحا لتف�سريات ماهية احلياة
الكرمية ،على ال��رغ��م م��ن �أن حتديد احلد
الأدنى للأجر فى كافة الدول دائما ما يخ�ضع
مل�ستويات الت�ضخم ،كما تفتح امل��ادة الباب
�أمام جتاوز احلد الأق�صى وترتكه للقانون وال
تربط بني احلدين الأدن��ى والأق�صى بن�سبة
ثابتة مب��ا يكفل بالفعل تقليل ال �ف��وارق بني
الدخول!!
وتن�ص امل ��ادة رق��م  60على �أن "يحظـر
ت�شغيل الطفـل ،فى �أعمال ال تنا�سب عمره،
�أو متنع ا�ستمراره فى التعليم "لتفتح الباب
وا�سعا �أمام التقييمات املتعددة ملا ينا�سب �أو
ال ينا�سب عمر الطفل دون حتديد ل�سن معني
توافقت عليه املواثيق واالتفاقيات الدولية
التى تتناول عمالة الأطفال!!
ه��ذا وف��ى تراجع غري م�برر �ألغت م�سودة
الد�ستور املادة  207من د�ستور  2012والتى
كانت تن�ص على ت�شكيل املجل�س االقت�صادى
واالجتماعى ال��ذى يعمل على دعم م�شاركة
ف� �ئ ��ات امل �ج �ت �م��ع يف �إع � � ��داد ال�سيا�سات
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ،وتعزيز
احل ��وار املجتمعي ،وه��ى امل ��ادة ال�ت��ى كانت
تن�ص على ان��ه يجب على كل من احلكومة
وجمل�س النواب وجمل�س ال�شورى �أخ��ذ ر�أي
املجل�س االق�ت���ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي يف هذه
ال�سيا�سات وم���ش��روع��ات ال�ق��وان�ين املتعلقة
بها ..وهو ما كنا نعتربه من احل�سنات القليلة
للد�ستور املعطل!!
تلك هى مالحظات مبدئية على م�سودة
الد�ستور امل�صرى والتى هى الآن فى يد جلنة
اخلم�سني ،والتى ن�ؤكد على �ضرورة �أن ميثل
فيها كافة فئات املجتمع امل�صرى ،وممثلني
حقيقيني عن العمال بعيدا عن �أخطاء الفرتة
ال�سابقة التى ثار عليها ال�شعب امل�صرى وفى
القلب منه عماله ال�شرفاء.
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دار الخدمات
النقابية
والعمالية

منظم��ة م��ن منظمات املجتم��ع املدنى امل�صرى غ�ير احلكومية ،وقد
ع��دد م��ن الق��ادة والن�شط��اء
ب��ادر �إىل ت�أ�سي�سه��ا ف��ى مار���س ٌ 1990
العمالي�ين الفاعل�ين م�ستلهم�ين فى ذلك خ�برات احلرك��ة العمالية
امل�صري��ة ،وم�ستجيب�ين حلاجته��ا امللح��ة  -التى �أخذت ف��ى التنامى
�آنذاك � -إىل بناء م�ؤ�س�سة م�ستقلة تعرب عن تيارها املطالب باحلقوق
الدميقراطية العمالية ،وت�ساهم فى تطويرها وتعزيزها ،ف�ض ًال عن
تق��دمي الدع��م واخلدم��ات املبا�ش��رة لها ،وم��لء الف��راغ الناجم عن
تخلى التنظيم النقابى "الر�سمي" عن واجباته الأ�سا�سية.

�أهداف الدار
 -1دع��م وتطوير احل��رك��ة العمالية والعمل على متكينها وتعزيز
قدراتها.
 -2م�ساندة املطالب العمالية الدميقراطية والعمل على حتقيقها
وعلى الأخ�ص احلق فى الإ��ض��راب ،وحق العمال فى بناء منظماتهم
النقابية امل�ستقلة.
 -3العمل من �أجل �إعمال معايري العمل الأ�سا�سية ،وحت�سني �شروط
العمل القائمة.
 -4دعم وتطوير قدرات العمال ومهاراتهم.
 -5امل�ساهمة فى تطوير الأو�ضاع الدميقراطية فى املجتمع.
 -6العمل على تطوير احل��رك��ة العمالية ف��ى القطاعات العمالية
اجل��دي��دة (القطاع اخلا�ص فى امل��دن ال�صناعية اجل��دي��دة ،القطاع
اخلدمي ،القطاع غري الر�سمي)
 -7دعم م�شاركة املر�أة فى املجتمع وخا�صة فى احلركة العمالية والنقابية
 -8الدفاع االجتماعى عن الفئات املهم�شة اجتماعي ًا ،والعمل من �أجل
متكينها.
 -9بناء اجل�سور مع احلركات العمالية والنقابية على ال�صعيد العاملى
وتطوير �آليات التعاون والعمل امل�شرتك.
الأن�شطة
تعمل الدار على حتقيق �أهدافها من خالل عدد من الربامج:
�أو ًال :برنامج العمل الدعوى واحلمالت
تهدف ال��دار م��ن خ�لال ه��ذا الربنامج �إىل �إع�م��ال معايري العمل
الأ�سا�سية ،وحت�سني �شروط العمل ،وت�سعى �إىل تعزيز احلركة العمالية
فى ن�ضاالتها من �أجل حتقيق املكت�سبات فى هذا املجال.
 -1احلمالت:
وقد كان �أبرزها خالل الأعوام الأخرية:
• حملة قانون العمل
وهى احلملة التى �صاحبت والحقت خطوات �إعداد القانون و�إ�صداره
على مدى ت�سع �سنوات..متعقبة م�شاريعه املتتابعة بالدرا�سة والتعقيب
منتهية �إىل اقرتاح مواد بديلة ..وخالل ال�شهور الأخرية ال�سابقة على
�إ�صدار القانون ا�ستطاعت الدار بالتعاون مع بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية
ومنظمات املجتمع املدنى تطوير �شبكة وا�سعة لإدارة احلملة التى ات�سعت
لتنظيم امل�ؤمترات  ،وخماطبة �أع�ضاء الربملان  ،واللقاء مع رئي�سه وعدد
من نوابه  ،حيث جنحت احلملة فى تعديل بع�ض م��واد القانون(و�إن
ا�ستع�صت بع�ض املواد الأخرى على التعديل).
• حملة العالوة الدورية
وهى احلملة التى تلت �صدور قانون العمل فى �إبريل  2003مطالبة
بتطبيق الن�سبة التى قررها القانون للعالوة الدورية (بحد �أدنى..)%7
حيث جنحت احلملة فى حتقيق م�ستهدفها.
• حمالت دعم التحركات العمالية
تقوم الدار بتنظيم حمالت امل�ساندة للتحركات العمالية فى مواقع

كالم صنايعية
رئيس التحرير

عادل زكريا
املدير الفنى

عدنان النجار
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مونتاج الكرتونى

أحمد شريف
أسماء فتحى
مها صبحــى
ديسك

حسني املصرى

العمل املختلفة..وذلك لتعزيز ه��ذه التحركات  ،وال��دف��اع عنها فى
مواجهة �أى من �صور االنتهاك �أو التحر�ش..ف�ض ًال عن تدعيم مطالبها،
وتو�سيع فر�ص النجاح..ومن �أبرز هذه احلمالت امل�ساندة فى ال�سنوات
ال�ث�لاث الأخ�ي�رة  :حملة م�ساندة عمال الأ�سب�ستو�س ،حملة عمال
ال�ساموىل للغزل والن�سيج ،حملة عمال غزل قليوب ،حملة عمال �شركة
طرة للأ�سمنت ،حملة عمال �شركة �أ�سمنت حلوان ،حملة عمال �شركة
النوبارية للحا�صالت الزراعية).
� -2أعمال الر�صد واملراقبة
وتت�ضمن ر�صد خمتلف �صور و�أ��ش�ك��ال االنتهاكات ملعايري العمل
الأ�سا�سية ،و�إ�صدار التقارير ب�ش�أنها.
 -3بناء اجل�سور مع احلركات العمالية واحلركات االجتماعية على
امل�ستوى الدوىل
من خالل الأن�شطة التالية :
• امل�شاركة فى الفعاليات التى تنظمها هذه احلركات.
• �إع�لاء �صوت احلركة العمالية امل�صرية امل�ستقلة فى املحافل
الدولية املختلفة.
• التن�سيق مع املنظمات النقابية املختلفة لتطوير الت�ضامن العماىل.
• امل�شاركة ف��ى احل�م�لات التى تنظمها احل��رك��ات النقابية �أو
احل��رك��ات االجتماعية العاملية دف��اع� ًا عن حقوق العمال  ،واحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية � ،أو من �أجل جتارة عادلة  ،ونظام اقت�صادى
عاملى �أكرث عد ًال.
 -4امل�شاركة فئ الفاعليات املختلفة من �أجل تطوير الدميقراطية فى
املجتمع ككل.
�ضمن ذلك �ساهمت الدار خالل عام  2005فى تطوير ائتالف املجتمع
املدنى ملراقبة االنتخابات ،م�شاركة فى �أع�م��ال مراقبة االنتخابات
الرئا�سية  ،واالنتخابات الربملانية.
 -5جملة كالم �صنايعية
جملة ن�صف �شهرية ت�صدرها الدار ،وتعد املجلة العمالية امل�ستقلة
الوحيدة فى م�صر .وه��ى تخت�ص املجلة مبتابعة الأو��ض��اع العمالية،
وت�ضم عدد ًا من املو�ضوعات والتحقيقات ،وتتابع التحركات العمالية
فى املواقع املختلفة مت�شابكة مع احلمالت التى تنظمها الدار لدعم هذه
التحركات...حيث يتم توزيع ثالثة �آالف ن�سخة من كل �إ�صدار.
ثاني ًا :برنامج الدعم وامل�ساندة وتطوير امل�شاركة املجتمعية
وي�ضطلع هذا الربنامج بالأن�شطة التالية :
 -1تقدمي امل�ساعدة القانونية التى تت�ضمن :
• تقدمي اال�ست�شارات القانونية اليومية املبا�شرة فيما يتعلق بحقوق
العمل واحلقوق النقابية.
• تقدمي اخلدمات القانونية العاجلة مب�ساعدة العمال على اللجوء
للجهات الإدارية املخت�صة عند احلاجة.
• امل�ساندة القانونية للتحركات العمالية االحتجاجية (الإ�ضراب
�أو االعت�صام).

• �إق��ام��ة ال��دع��اوى القانونية �أم ��ام املحاكم القت�ضاء احلقوق
العمالية ،ومبا�شرة الق�ضايا �سواء كانت فردية �أو جماعية (حيث
تن�صرف معظم الق�ضايا �إىل حاالت الف�صل التع�سفي� ،شروط العمل
وعلى الأخ�ص عدد ال�ساعات واجلزاءات التع�سفية ،احلقوق الت�أمينية
والتعوي�ض عن �إ�صابات العمل).
 -2تطوير الوعى العماىل
• تنظيم امل��ؤمت��رات وال�ن��دوات وور���ش العمل حول ق�ضايا العمل
والعمال.
• �إ�صدار الكتيبات املب�سطة وال�شارحة لقوانني العمل واحلقوق
العمالية.
 -3تطوير العالقة باملجتمعات املحلية التى تقع بها ف��روع الدار،
والعمل من �أجل حفز وتفعيل امل�شاركة املجتمعية فيها من خالل:
• تقدمي بع�ض اخلدمات املبا�شرة للعمال وال�سكان بهذه املناطق.
• الدفاع عن احلقوق االقت�صادية واالجتماعية فى هذه املجتمعات.
ثالث ًا :برنامج تطوير قدرات العمال (املدر�سة العمالية)
تتلخ�ص �أه��داف هذا الربنامج فى تزويد العمال -وعلى الأخ�ص
ن�شطائهم -باملعارف ،واملهارات ،والتوجهات الالزمة لتطوير �أدوارهم
وقدراتهم للقيام باملهام الآتية :
• تطوير ق ��درات ال�ع�م��ال ،و�إم�ك��ان�ي��ات�ه��م ف��ى معرفة حقوقهم
االقت�صادية واالجتماعية والتعبري عنها ،وتطوير الأدوات املنا�سبة
للدفاع عن هذه احلقوق.
• تو�ضيح وتدعيم املفهوم ال�صحيح للنقابات العمالية بني �صفوف
العمال -كما ينبغى لها �أن تكون -باعتبارها تنظيم ًا م�ستق ًال ميثل
العمال ،و�أداتهم التنظيمية فى الدفاع عن حقوقهم.
• تطوير ق��درات العمال ،و�إمكانياتهم فى رفع وعى غريهم من
العمال وحفز مبادراتهم للدفاع عن حقوقهم.
• تطوير قدرات العمال ،ومهاراتهم فى ا�ستخدام الأدوات املختلفة
دف��اع� ًا ع��ن حقوقهم االقت�صادية واالجتماعية ،والعمل كجماعات
لل�ضغط� ،أو فريق للمفاو�ضة اجلماعية.
• حفز امل�شاركة العمالية ،وتنمية �إدراك العمال ملفهوم وحدة
احلركة العمالية ،ودورها فى خلق جمتمع �أكرث عدالة
وقد مت تطوير املنهج التدريبى للمدر�سة على �أ�ساليب من �ش�أنها
حفز وت�شجيع التفكري اخلالق وامل�ستقل ..حتى يت�سق املنهج مع هدفه
فى تطوير فاعلية العمال ون�شطائهم..فى دعم �شعورهم باال�ستقاللية،
وتنمية قدرتهم على الإب��داع� ..أن يكت�سبوا القدرة على التفكري الناقد
والتحليل� ..أن يتمكنوا من قراءة جتارب زمالئهم واال�ستفادة منها..
و�أن ي�صبح مبقدورهم فهم عالقات العمل ،وحتديد مالحمها وو�ضع
الربامج املالئمة للتعامل معها.
وه�ك��ذا مت تبنى و�إت �ب��اع منهج ح��ل امل�شكالت ،و�أ��س�ل��وب م�شاركة
الدار�سني فى العملية التعليمية ذاتها...من خالل عدد من الربامج التى
يتم تدريب املتدربني عليها.
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كمال عباس يكتب:

ككل صباح وكعادته قبل أن يغادر متوجها إىل عمله ،دخل عليها ،كانت نائمة تطلع إىل وجهها
وتملّت عيناه بها ،رآها فى ذلك الصباح كربت وكأنها ازدادت طوال وشعرها أصبح أكثر غزارة عن
ذى أمس وهو ينظر إليها ملح نظرة خبيثة من عينيها ،وكأنها ومضة ضوء ظهرت واختفت فجأة،
لم يكن على يقني أنها نائمة ،فهو يعلم خبثها فهى عادة تدعى النوم وترقبه بطرف عينيها وهو
يتأملها ويقبلها قبل أن يمضى إىل عمله كل صباح.

ولكن ف��ى ذل��ك ال�صباح تخلت ع��ن مكرها ،عندما
انحنى يقبلها لفت يديها ال�صغريتني ح��ول عنقه
و�ضمته �إليها وقالت له �أنا بحبك قوى يا بابا ،ارجتف
ج�سده ،و�� َ�س � َرت ق�شعريرة ببدنه فاحت�ضنها بحنو،
وقال لها �أنت �أحلى حاجة فى الدنيا عند عودتى �سوف
نذهب للمكتبة لن�شرتى لك كرا�سة ر�سم و�ألوانا لكى
تر�سمى كل الر�سومات اللى بتحبيها ،وب�سرعة فك
يدها من حول عنقه و�سحب يده املغرو�سة فى �شعرها
الكثيف واجته �إىل باب ال�شقة مغادرا ،وفى طريقه �إىل
عمله هاجمته الأفكار والو�ساو�س كيف �ستكون الأيام
القادمة ،وهل �ستتحقق الأحالم الذى خرج من �أجلها
فى ثورة  25يناير؟ هل فعال �ستنعم ابنته فى العي�ش
فى بلد يحرتم كرامتها وال يق�صيها كونها امر�أة؟ هل
�سي�ستطيع كونه عامال �أن يعلم ابنته ويدخلها كلية
الهند�سة وت�صبح مهند�سة قد الدنيا وتبقى ر�أ�سها
بر�أ�س املهند�سني اللى عنده فى هيئة املرتو؟
فى الطريق �سادت حالة من اال�ضطراب واخلوف
واحلذر ك�ست وجوه الكثريين من ركاب الأوتوبي�س،

موت عامل

ففى ال�صباح الباكر ب��د�أت ق��وات ال�شرطة ف��ى ف�ض
اعت�صامى رابعة والنه�ضة ،رغم كل ذلك مل ي�ستطع
�أن مينع نف�سه من التفكري فى �أمر ما حدث بالأم�س،
فقد انتهت امل�ف��او��ض��ات ب�ين النقابة ورئي�س الهيئة
و�أخريا حدث اتفاق على زيادة احلوافز ،هذه الزيادة
�سوف حت�سن املرتب ،راح يفكر فى �أنه الآن ي�ستطيع �أن
ي�أخذ ابنته وي�سافر �إىل بلطيم �ضمن برنامج امل�صايف
الذى تنظمه النقابة و�أن عليه اال�ستعداد لذلك ب�شراء
م�ستلزمات البحر ،و�أول �شيء �سي�شرتيه مايوه البنته
فقد كربت و�أ�صبح مقا�س املايوه القدمي غري مالئم
ولن ين�سى �أن ي�شرتى لها الطيارة ال��ورق ففى املرة
املا�ضية عندما ك��ان��ت ال�ط�ي��ارة تطري ك��ان��ت الفرحة
متل�ؤها وك�أنها تطري معها وكلما ارتفعت الطائرة
تعالت �صيحاتها بالبهجة ،عندما نزل من الأوتوبي�س
كانت ت�سود ال�شارع حالة من الهياج وعند اقرتابه من
حمطة مرتو اجليزة ،حيث يعمل كانت حالة الهياج
والذعر ت�سود ال�شارع ،فاملظاهرات �أ�سفل املحطة كانت
تت�سم بالعنف و�أ�صوات �إطالق الر�صا�ص ال تنقطع.

وف��ور و�صوله �إىل املحطة ��ص��درت لهم التعليمات
ب ��إخ�لاء امل�ح�ط��ة م��ن ك��ل ال��رك��اب ،راح ه��و وزم�ل�ا�ؤه
ميرون على الأر�صفة ليت�أكدوا من خلوها من �أى من
الركاب ،ويت�أكدوا من �أن �أبواب املحطة مت �إغالقها.
ف��ى ت�ل��ك الأث �ن��اء وه��و ع�ل��ى ال��ر��ص�ي��ف ل�ي�ت��أك��د من
خلوه م��ن �أى م��ن ال��رك��اب حتى ال يتعر�ض �أى �أحد
للأذى �شعر ب�أمل �شديد ور�أى دما غزيرا ي�سيل على
مالب�سه ،ومل يدر ب��أى �شيء بعد ذل��ك� ،سمع �أ�صوانا
تتحدث حوله ووج��وه زم�لائ��ه ت�تراق����ص ،مل ي��ر �إال
وجه ابنته كان وا�ضحا ،وكان اخلوف ميلأ عينيها ،مل
ي�ستطع زمال�ؤه �أن يفعلوا �شيئا ،جروا ج�سده واحتموا
جميعا خلف حيطان املحطة من ر�صا�ص املتظاهرين
ال�سلميني عندما ذهب زم�لا�ؤه ليبلغوا �أهله باخلرب
كانت الطفلة جال�سة على الأر���ض والأوراق حولها
كانت تلون ر�سوماتها ب�ألوان مبهجة كانت تر�سم �شم�سا
وطائرة ورق ،ال تعرف متى �ست�ستطيع �إطالقها.

فى تلك األثناء وهو على
الرصيف ليتأكد من خلوه
من أى من الركاب حتى ال
يتعرض أى أحد لألذى شعر
بألم شديد ورأى دما غزيرا
يسيل على مالبسه
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