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  ملخص

ُنسب إلى عمال السجائر القيام بأول إضراب في تاريخ عمال الصناعة 
ثبت من خالل الدراسة أن إضراب . اختلف المؤرخون في تحديد تلك البداية. المصرية

م كان باكورة العمل االحتجاجي لتلك الفئة، ١٨٨٩أغسطس من عام  ٢٦ و٢٥يومي 
ثم تبعه اضرابات عدة اختلفت في قوة تأثيرها، خالل السنوات العشر التالية، جاء 

م كبداية حقيقية للحركات العمالية بوجه ١٨٩٩إضراب لفافو السجائر في نهاية عام 
ا جديًدا لعمال الصناعات عام وعمال السجائر بوجه خاص، حيث أوجد روًحا وفكرً 

  . األخرى

  : مرت إضرابات تلك الفئة بعدة خطوات منها

والتــــي حــــرص فيهــــا عمــــال الــــسجائر علــــى حــــشد صــــفوفهم : التنظــــيم والتعبئــــة .١
 . وانتخاب رؤساء لهم التخاذ القرارات

تبلــورت مطالــب المعتــصمين فــي معظــم األحيــان فــي تحــسين : تحديــد المطالــب .٢
ارتقــت مطــالبهم لتــشمل نــواحي نفــسية، واجتماعيــة أوضــاعهم االقتــصادية، ثــم 

 . وصحية

مـن أخطـر مراحـل إضـراب عمـال الـسجائر، بـدأ : التـصعيد واللجـوء إلـى العنـف .٣
العنـف بالتهديــد والوعيــد وانتهــت بالتعــدي علـى العمــال الــذين رفــضوا االنــضمام 
إلى اإلضراب، لذلك لجأ أصحاب المعامل إلى رجال البوليس لحماية معـاملهم 

 . مالهم من تلك االعتداءاتوع

كــان أكثــرهم تــدخًال قناصــل الــدول التــي كانــت ينتمــي إليهــا : تــدخل المــسئولين .٤
ـــل الحكمـــدار  ـــار مـــوظفي الحكومـــة مث العمـــال المعتـــصمين، باإلضـــافة إلـــى كب

 . ووكيله
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كان السبق في ظهور . لعبت النقابات العمالية دوًرا هاًما في إضرابات العمال
شكلت تلك النقابات أو كما سميت في بعض .  السجائر أيًضاهذه النقابات لعمال

قلًقا كبيًرا لكثير من أصحاب المعامل، لذلك حاولوا إبعادها عن " الجمعيات"المصادر 
لم يقتصر دور جمعية لفافي السجائر على . التدخل في شئون السيما عالقتهم بالعمال

لذلك . خرى في اعتصاماتهممساعدة أبناء طائفتها فحسب، بل شاركت الجمعيات األ
كان هناك صدام دائم بين أصحاب المعامل وجمعيات عمال السجائر، كان لبعض 
الصحف دوًرا في مساندة النقابات العمالية ضد أصحاب المعالم الذين أرادوا إضعافها 
والقضاء عليها، ألنها كانت تقدم يد المساعدة للعمال في إضراباتهم التي قاموا بها 

  . وضاعهم المادية، وكانت تشجعهم على الكفاح من أجل نيل مطالبهملتحسين أ
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Summary: 

Labors who were working cigarettes industries are considered the first 

who organized a strike during the Egyptian industrial history. Historians 

were different in defining that beginning. It was established during the study 

that the strike of 25 and 26 August 1889 was the first to protest of this 

category, followed by several strikes that differed in the force of their 

influence. Over the next ten years, a cigarette strike at the end of 1899 was a 

real start for labor movements in general and workers Cigarettes in 

particular, creating a new spirit and thought for workers of other industries. 

The strikes of this category passed through many steps such as: 

1- Organization and mobilization: in which the workers of the prisoners 

were keen to mobilize their ranks and elect their decision-makers. 

2- Defining demands: The demands of the protesters have often 

crystallized in order to improve their economic situation, and their 

demands have risen to include psychological, social and health aspects. 

3-Escalation and the use of violence: One of the most dangerous stages of 

the strike of cigarette workers, violence began to threaten and intimidate 

and ended up assaulting workers who refused to join the strike, so 

factory owners resorted to police to protect their workers and workers 

from such attacks. 

4- The intervention of officials: The most intrusive were the consuls of the 

countries that belonged to the protesting workers, in addition to senior 

government officials such as the governor and his agent. 

Trade unions played an important role in workers' strikes. The unions 

were also a great concern for many of the owners of the factories, so they 

tried to keep them from interfering in affairs, especially their relationship 

with the workers. The role of a cigarette-free association is not only to help 

its own community members, but also to participate in their sit-ins. 

Therefore, there was a constant clash between the owners of the factories 

and the associations of the cigarette workers. Some newspapers played a 

role in supporting the trade unions against the owners of the monuments 

who wanted to weaken them and eliminate them because they were helping 

the workers in their strikes to improve their financial situation. For 

obtaining their demands. 
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  ١٩١٤- ١٨٨٩    فى مصر الحركات االحتجاجية لعمال السجائر

  :مقدمة

قامت صناعة الدخان والسجائر في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر على أيدي طبقة فريدة من المستثمرين األجانب، معظمهم من اليونانيون 

دًدا من الشركات التي انتشرت فروعها في كافة أنحاء البالد، أسس هؤالء ع. واألرمن
وجنوا من وراءك ذلك أرباًحا وفيرة، كانت المنافسة على أشدها بين أصحاب تلك 

شهد . الشركات، حيث سعى كًال منهم لتحقيق أكبر نسبة من المبيعات داخلًيا وخارجًيا
ج السجائر، كان يكمن هذا التطور أواخر القرن التاسع عشر تطوًرا كبيًرا في فنون إنتا

في دخوله اآلله إلى مصانع السجائر، حيث حلت محل األيدي العاملة في كثير من 
مراحل اإلنتاج، ما أثار غضب العمال، ألنه اإلنتاج اآللي دفع أصحاب المعامل إلى 
االستغناء عن عدد كبير منهم أو التقليل من أجورهم، وهذا ما دفعهم إلى االحتجاج 

  .الثورة على أصحاب العملو 
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 التــــي قــــام بهــــا عمــــال ةاختلــــف الكثيــــرون حــــول مــــسمى الحركــــات االحتجاجيــــ
الصناعة بوجه عام وعمال صناعة الـسجائر بوجـه خـاص، لـم يـرد مـصطلح اإلضـراب 
في مصادر القـرن التاسـع عـشر وحتـى أوائـل القـرن العـشرين إال نـادرا، كـان الـشائع فـي 

 فــي ذلــك الوقــت بأنــه العلمــاء العتــصاب، الــذي عرفــه الكثيــر مــن المــصادر مــصطلح ا
 قــسم  )١( " إضــراب عــن العمــل ينــتج عــن اتفــاق هيئــة مــن العمــال علــى هــذا اإلضــراب"

االعتصاب إلى قسمين مختلفين في شخص المعتصب ضده، قد يعتصب العمال ضـد 
نـاع  اعتبر علماء العصر الحـديث أن اإلضـراب امت)٢( الحكومة أو ضد فرد من األفراد

العمال عن تأدية أعمـالهم لفتـرة مـن الـزمن كوسـيلة ضـغط علـى صـاحب العمـل إلجابـة 
مطــالبهم، ارتكــز هــذا المفهــوم علــى عــدة أســس منهــا وجــود اتفــاق بــين جماعــة العمــال، 

   .)٣(ترك العمل بصفة مؤقتة والضغط على صاحب العمل

ـــة التـــي  ـــت بعـــض الـــصحف نفـــي صـــفة اإلضـــراب عـــن الحركـــات العمالي حاول
أ إضــــراب أم "رت أوائــــل القــــرن العــــشرين، جــــاء فــــي جريــــدة المؤيــــد تحــــت عنــــوان ظهــــ

اعتبــر   بحـــث الجريـــدة المــذكورة أن حركـــة عمــال معمـــل الخواجـــة "  اعتــصاب أم ثـــورة
ليـست إضـرابا عـن العمـل بمعنـى أن أفـراد وجماعـة مـن العمـال تركـوا العمـل " صوصة 

خـــر فـــي محـــل أخـــر بغيـــر جلبـــة وال ألن األجـــرة المعينـــة ال تـــوافقهم وســـعوا وراء عمـــل أ
ضجة وكذلك ليست  اعتصابا بمعنـى أن بعـضا مـن العمـال اتفقـوا فيمـا بيـنهم علـى أن 
ال يشتغل واحد منهم إال إذا أرضى صـاحب   المعمـل الجماعـة ، بـل هـي ثـورة اعتـداء 
على حرية صـاحب العمـل وعلـى العمـال الـذين يرغبـون فـي العمـل بمحلـه بـاألجرة التـي 

      .)٤(" ومع أن هذا العمل الوحشي من أكبر الفظائعحددها هو

لخــــص الــــبعض أســــباب االعتــــصاب فــــي أمــــور ثالثــــة منهــــا الجهــــل بــــالقوانين 
 أدت االعتـصابات )٥(االقتصادية، الجهل بحالـة الـسوق وطمـع العمـال وأربـاب األعمـال

لي ارتفـاع المتعددة وما نتج عنها من زيادة أجور العمال إلى ارتفاع فـي األسـعار وبالتـا
  ) .٦(في نفقات المعيشة
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  -:انطالق حركات عمال السجائر

اختلـــف المؤرخـــون حـــول البـــدايات األولـــى فـــي تـــاريخ حركـــات عمـــال صـــناعة 
 كـــذلك أكـــد رءوف عبـــاس أن )٧(م١٨٩٤الـــسجائر حـــددها يونـــان لبيـــب رزق فـــي عـــام 

  ثبـــت مـــن خـــالل ).٨(م قـــد ســـبقه عـــدة إضـــرابات محـــدودة النطـــاق١٨٩٩إضـــراب عـــام 
لبحث أن هناك بعض الحركات التي قام بها عمال السجائر وٕان لم تتـوافر المعلومـات ا

 أغـسطس مـن عـام ٢٦و ٢٥التفصيلية الدقيقة عنها مثل إضراب عمـال الـدخان يـومي 
 بعـد هــذا اإلضــراب بأيــام نــشر المقطــم األسـبوعي بحثــا مطــوال حــذر فيــه مــن )٩(م١٨٨٩

وأعقــل علمــاء االقتــصاد وأعظمهــم " فقــال عواقــب اإلضــراب وأثــاره الــضارة علــى العمــال
ـــة علـــى تـــرك األعمـــال فجـــأة يـــأول إلـــى  اختبـــارا متفقـــون علـــى أن تعـــصب العمـــال جمل
األضـــرار بهـــم وبغيــــرهم وٕالـــى تنقـــيص أجــــرهم ال إلـــى زيادتهـــا، وذكــــر غيـــر واحـــد مــــن 
مـشاهيرهم أنــه لـوال تعــصب الــصناع بقـصد زيــادة أجـرهم فــي الثالثــين سـنة التــي مــضت 

جر في يومنا هذا أعظم مما هي عليه وأن نتيجة  هذا التعصب هي الخسارة لكانت األ
  .)١٠"(غالبا سواء نجح العمال أو لم ينجحوا

يعــد هــذا اإلضــراب هــو بدايــة إلضــرابات عمــال صــناعة الــسجائر، حيــث اتــسم 
العمــال مــن قبــل بالرضــا والــسكون، قبــل أن تنقــل إلــيهم عــدوى اإلضــرابات مــن أوروبــا، 

، وفــي )١١(إنجلتــرا، فرنــسا، ألمانيــا، والنمــسا مــن إضــرابات هــذه الفئــةحيــث عانــت دول 
، قـــد وصـــفت جريـــدة )١٢(م تجمهـــر  العمـــال أمـــام محـــل الخواجـــات مـــاكري١٨٩٠يوليـــو 

م ضد المسيو ستوراري باإلسكندرية باألزمة، ١٨٩٢يونيو ٢٠األهرام حركة العمال في 
ســــيجارة، لكــــن ١٠٠٠قرشــــا علــــى لــــف كــــل ١٧ألن العامــــل مــــنهم كــــان يحــــصل علــــى 
قــرش، لــذلك امتنــع العمــال عــن العمــل ومنعــوا ١٥صــاحب المعمــل أراد تخفيــضها  إلــى 

 رأى   ،)١٣(١٧ قرشا بـدال مـن ٢٠غيرهم وصرحوا بأنهم لن يعودوا إليه إال إذا دفع لهم 
م كان أول إضراب في تاريخ ١٨٩٩عدد من المؤرخين أن إضراب لفافو السجائر عام 

ه خـاص، وفـي تـاريخ الطبقـة العاملـة المـصرية بوجـه عـام، عمال صناعة السجائر بوجـ
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وضــع هــؤالء نموذجــا وخــط ســير لبــاقي العمــال مــن أبنــاء الــصناعات األخــرى وأوجــدوا 
  .  )١٤("وفكرا جديدا"روحا 

اتهم العمال االجانب فـي مـصانع الـسجائر بتحـريض  العمـال المـصريين علـى 
 رفــــض  ،)١٥(عات العمــــلاإلضــــراب عــــن العمــــل والتمــــاس زيــــادة األجــــور وخفــــض ســــا

الكثيــرون مــا تــردد عــن أن المــصريون قــد أجبــروا علــى االعتــصاب مــن قبــل األجانــب 
باستخدامهم لوسائل التهديد واإلرهاب لمنعهم من العمل، أقروا أن العامل المصري كان 

  .)١٦(لديه استعداد وقابلية لالعتصاب  رغبة منه في تحسين وضعه االقتصادي

صاب أصــــبح مــــن األعمــــال التــــي لــــم يعاقــــب عليهــــا اعتبــــر الــــبعض أن االعتــــ
القــانون، بــل راوا ان الحكومــة ملتزمــة بحمايــة حريــة العمــال وعــدم تعرضــهم لاليــذاء فــي 

، تعـــددت اإلضـــرابات وشـــملت عـــدد كبيـــر مـــن طوائـــف عمـــال الـــصناعات )١٧(أعمـــالهم
االخـــــرى ، لـــــذلك انـــــشأت محافظـــــة مـــــصر دفتـــــرا تـــــضمن أســـــماء العمـــــال المعتـــــصبين 

" ١"، الملحــق رقــم )١٨(ن عــن العمــل وصــناعتهم وأعمــارهم وتــاريخ اعتــصابهموالمــضربي
   .)١٩(بيان استداللي إلضرابات عمال السجائر

اتـــسمت حركـــات عمـــال الـــسجائر بـــالتنظيم والتخطـــيط الجيـــد الـــذي كـــان يكفـــل 
النجــاح للكثيــر منهــا، مــرت اضــطرابات هــؤالء العمــال بعــدة خطــوات يمكــن إيجازهــا فــي 

  :التالي

  -:ظيم والتعبئة التن-١

حــرص عمــال الــسجائر علــى تنظــيم صــفوفهم قبــل القيــام باإلضــراب، وضـــعوا 

م، اجتمعوا وانتخبوا رؤساء منهم لالعتماد عليهم ١٨٩٤خطة محكمة قبل إضراب عام 

فــي اتخــاذ القــرارات فــي هــذا االعتــصاب، بلــغ عــدد الرؤســاء الــذين انتخبــوهم ســتة عــشر 

 مـــن الـــوطنيين وثالثـــة مـــن الـــسوريين وثالثـــة مـــن خمـــسة مـــن اليونـــانيين وأربعـــة"رئيـــسا 

 وواحــد لألرمــن، وأرفــض حــشدهم بعــد اإلجمــاع عــن اإلضــراب عــن العمــل، ناإلســرائيليي
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وفي المـساء توجـه أربعـة رؤسـاء مختلفـين إلـى بـوليس مـصر وأبلغـوا عـز تلـو هرنجتـون 

م بــك ســبب اعتــصاب العمــال وامتنــاعهم عــن الــشغل واالنتخــاب الــذي حــصل وأبــانوا لهــ

  .)٢٠"(مطالبهم وفحوى الشروط التي يطلبونها

لعب األجانب من لفافي السجائر دورا هاما في تنظيم االضطرابات بفضل ما 
تمتعوا به من حماية قنصلية وامتيازات أجنبية، باإلضافة إلى ما حملوه من خبرات في 

 هؤالء ، سعى)٢١(أساليب النضال الجماعي والكفاح العمالي لتحقيق المطالب المشروعة
، وضعوا ذلك عندما تجمهروا أمام مإلى ضم أكبر عدد من المصريين إلى اعتصاما ته

محل الخواجة صوصة، كان يعمل به نحو مائتي عامل، معظمهم من المصريين 
 رأى أعضاء النقابة أن يجبروا هؤالء )٢٢("نقابة لفافي السجائر"الذين ظلوا بمعزل عن 

بمضي . )٢٣( من األجور على االنضمام تحت لوائهمالعمال الذين ارتضوا بما قسم لهم
الوقت نجح األجانب في نشر فكرهم وتحريض زمالئهم على مشاركتهم في المطالبة 

، ازداد عدد المعتصمين من إضراب ألخر، قدر عددهم في )٢٤(بحقوقهم المهدرة
، ثم بلغ عددهم في إضراب ديسمبر )٢٥(عامل٩٠٠م بـ ١٨٩٩إضراب ديسمبر 

  . )٢٦(عامل٢٤٠٠م ١٩٠٣

 كان زيادة أعداد المعتصمين، من اسباب نجاح الحركات العمالية لذلك كان 
البد من حدوث اتصال وتنسيق بين المعتصمين بعضهم وبعض، عندما أحضر أحد 
تجار السجائر بعض اللفافين من بورسعيد كى يستعيض بهم عن لفافيه الذين 

زمالئهم المعتصمين وعمل البعض اعتصبوا، انضم بعضا من    اللفافين الجدد إلى 
مقفال عليهم لئال يختلطوا باألخرين وقد عز  على هؤالء أن يكونوا مسجونين " األخر 

في محل شغلهم أو أن يكونوا على رأي يخالف رأي زمالئهم فأرسلوا كتابا إلى جمعية 
دون اللفافين يقولون فيه أنهم مكرهون على العمل وأن األبواب مقفلة عليهم وهم يري

الخروج فعبث رفاقهم بهذا الكتاب إلى المحافظة فلعل به محركا للحكومة فتتوسط بين 
  .)٢٧"(العملة والتجار وتقيم  نفسها حكما
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انتقلت االعتصامات من القاهرة إلى اإلسكندرية عن طريق بعض المعتصمين 
لخواجة الذين وفدوا على اإلسكندرية باحثين عن العمل، ثم قاموا باالعتصام في محل ا

، نتيجة النتشار االعتصامات في القاهرة اضطرت بعض )٢٨(ماتوسيان وشركاه
، )٢٩(المعامل إلى االنتقال إلى اإلسكندرية الستخدام عمالها خروجا من تلك األزمة

أصبحت اإلسكندرية مثلها مثل القاهرة تعج  بالمعتصمين، مما دعا الخواجة اسمعلوم 
لقاهرة من الخارجين عن جمعية لفافي السجائر، بعد إلى االستعانة بسبعين عامال من ا

ألف لفاف و ذلك حتى يستطيع أن يتم  ٢٠٠أن اعتصب لفافيه الذين قدر عددهم ب 
، في حالة استعانة صاحب العمل بعمال آخرين، كان عماله )٣٠(ما تعهد به محله

  .)٣١(المعتصمين  يتجمهرون أمام المعمل لمنع المشتغلين به عن مزاولة أعمالهم

عقد رئيس جمعية عمال السجائر اجتماعات دورية للمعتصمين لحثهم على 
مواصلة االعتصاب، قدم لهم المساعدات المالية، كانوا قد حصلوا عليها من أخوانهم 

، مما ساهم بشكل )٣٢(في الصناعة ومن التبرعات التي كان يتلقاها صندوق الجمعية
    .     )٣٣(ت إلى ثالثة أشهركبير في استمرار االعتصام لفترة طويلة وصل

كانت خطة المضربين تدور في فلك إطالة مدة اإلضراب حتى تنفذ السجائر 
من مخازن التجار، بالتالي يضطر أصحاب المعامل إلى الدخول في مفاوضات مع 
المعتصمين وٕاجابة مطالبهم، وحتى يتم ذلك حرص قادة اإلضراب على عدم االستعانة 

، اعتبرت جريدة المقطم أن طول مدة )٣٤( محل المعتصمينبلفافين جدد كي يحلوا
أعظم من الخسارة التي يخسرونها بإبقاء "االعتصاب تعود بالخسارة على المعتصمين 

 في بعض األحيان أضطر المضربون إلى االستالم ) ٣٥("أجرتهم على ما هي عليه
   .)٣٦(تمراروٕانهاء اإلضراب الفتقادهم لألموال الكافية التي تساعدهم على االس

بإعالن اإلضراب كان الصراع ين العمال وأرباب األعمال يدخل في مرحلة أطلق 
عليها البعض مرحلة امتحان الصبر وطول المقاومة ، سعى  أصحاب المعامل والتجار 
خالل تلك الفترة إلى بذل جهود مضيئة لضمان استمرار اإلنتاج ولو بشكل جزئي، ذلك عن 
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او كسب والء فئة من العمال المعتصبين وتأليبهم على طريق استخدام عمال جدد 
، وفي الغالب كان المصريين هم الفئة المنشقة التي كانت تعود إلى العمل )٣٧(زمالئهم

وتترك األجانب بمفردهم في مواجهة أصحاب المعامل وقد عانى هؤالء في أوائل عام 
ضنك عيش بعد ما رأوا من أصبح لفافوا السجائر من األجانب في ارتباك أحوال و "م ١٩٠٤

 قد ) ٣٨("اكتفاء أصحاب الفاوريقات بالعمال الوطنيين  الذين انشقوا عنهم وعادوا إلى أعمالهم
يلجأ المعتصبين األجانب إلى توزيع عرائض عل الناس الستعطافهم بلغات عدة، التمسوا 

عض يروا أنهم  وقاية لعائالتهم من الفقر والحاجة، مما جعل البممنهم إسعافهم ومساعدته
أخطئوا في إضرابهم، حيث كان األفضل لهم االقتداء بزمالئهم المصريين في العودة إلى 

، لذلك رأى الكثيرون أن وجود )٣٩(أعمالهم وحسم الخالف بينهم وبين أرباب الفاوريقات
ألنهم "المعتصبين المصريين داخل االعتصاب لم يرجح كافة االعتصاب وال كفة العمل 

 األكثرية في تصرفهم فإذا قبل العمال اليونانيون وغيرهم شروط أصحاب العمل مندفعون مع
   .)٤٠("كانوا هم من القابلين وٕان عاندت األكثرية عاندوا

  : تحديد المطالب- ٢

تعددت أهداف المعتصمين من عمال السجائر، كان أكثرها شيوعا على مر 
.  أو عدم تخفيفها)٤١("إلصالح بعض شئونهم"تاريخ إضرابهم هي زيادة األجور 

اعتصم لفافي السجائر ألنهم قد اشترطوا على أصحاب العمل أال يخفضوا أجورهم عن 
 قرشا، ولم يمض وقت طويل حتى نقض التجار عهدهم وخفضوا األجرة إلى ٢٦
، أصبحت تلك األجور ال تكفي لسد نفقات معيشتهم، رغم أن أصحاب )٤٢(قرش١٥

منذ اللحظة األولى إلضرابات .  )٤٣(ارباحا عظيمةالمعامل قد ربحوا من وراء  عملهم 
           :)٤٤(فيما يخص األجور مثل"تلك الفئة، قد وضعوا مطالب أكثر تحديدا 

 ٢٤ قرشا والثانية ٢٦درجتين األولى ) المسطحة(أجرة السجائر االبالكيه  .١
 . سيجارة١٠٠٠قرشا عن كل 

 . قرش١٥ والثانية ١٧أجرة السجائر المبرومة درجتين األولى  .٢
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 بارة وصنف المبروم قرشا ٦٠أجرة قص األلف سيجارة من صنف األبالكيه  .٣
 .واحدا

انتخاب ثالثة أو أربعة من رؤساء اإلضراب لتحديد أجرة كل عامل حسب  .٤
  .درجة كفاءته

وافق أصحاب المعامل على مطالب العمال وجعلوا أجرة األلف سيجارة من 
قرشا وباقي الشروط نفذت ٢٤ثانية قرسا وال٢٦صنف األبالكيه فئتين األولى 

، لم يتفق لفافي السجائر وأصحاب رؤوس األموال في كل األحوال، كثيرا ما  )٤٥(أيضا
م، ١٩٠٠، في فبراير من عام )٤٦(رفض العمال شروط التجار التي حاولوا تقييدهم بها
 على شروط توافق العملة أكثر من"انتهى الخالف بين لفافي السجائر وتجار الدخان 

 أصبح اإلضراب وسيلة ضغط وتهديد ) ٤٧("التجار حيث فازت العملة بأكثر طلباتهم
  .ألصحاب المعامل من قبل العمال

قرش عن كل ١٢اتفق الخواجة ملكونيان  مع عمال محله على أجرة 
، بعد موافقتهم تراجعوا وطالبوه بالزيادة وهددوه  باإلضراب، ١٨سيجارة بدال من ١٠٠٠

ألن "قرشا ١٨قرش، ثم هددوه   مرة أخرى كي يزيد لهم القيمة إلى ١٥فرفع األجرة إلى 
   .)٤٨("ذراعه  أبتر بغيرهم وماله ضائع بدون أعمالهم

تمسك العمال بمطالبهم وأصروا على عدم التراجع عنها مهما كلفهم األمر من 
على العمل بأجرة ال توازي " أننا نفضل الموت جوعا"خسائر، جاء على ألسنتهم 

 أتعابنا فإذا كنا نعرض بأنفسنا النهار كله لمرض السل والصدر وغيرهما من قيمتها
األمراض التي يجلبها نيكوتين الدخان للحصول على أجرتنا الحاضرة التي يخصم 

أن بعض ما "قروش بطمع صاحب المعمل فيها مدعيا ٥إلى ٤منها في كل يوم من 
، )٤٩("ضى بتخفيض األجورعملناه    من السجاير قد تفرغ فهل من العدل أن نر 

يتضح من حديث العمال ازدياد الوعي بضرورة الحصول على حقوقهم السيما وأنهم 
  .يؤدون واجباتهم بمنتهى اإلخالص
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كان استخدام اآلالت في لف السجائر والتطور في فنون إنتاج الدخان الذي 
 حدث منذ أواخر القرن التاسع عشر وما أدى إليه من قيام أصحاب المصانع
باالستغناء عن عدد كبير من لفافي السجائر أو إجبارهم على تخفيض أجورهم، كان 
السبب المباشر لوقوع الكثير من اإلضرابات، هذا ما حدث في اعتصاب عمال 

سيجارة ١٠٠٠م، كان العامل يلف بيده في اليوم الواحد ١٩٠٣السجاير في ديسمبر 
 فرأى أصحاب المعامل استبدال قرش،ـ٢٦قرش،  ولم تزيد عن ٢٢بأجرة لم تقل عن 

اللف باليد باللف بالمكارونة  ألنه ال يستغرق وقتا طويال، فضال عن أن العامل يمكنه 
، كان من نتائج ذلك أن أقدم )٥٠(سيجارة٣٠٠٠إلى ٢٠٠٠أن يلف في اليوم الواحد من 

: أجرة األلف سيجارة بالعملة الصاغ"أصحاب المعامل على تخفيض األجور فكانت 
، لم )٥١("١٣ فجعلوها ١٥ ومدور١٨ فجعلوها ٢١ ومبطط ٢٢ فجعلوها ٢٨توني كار 

يكتفي أرباب المعامل بخفض األجور في ظل األرباح الكبيرة التي حصلوا عليها، بل 
وضعوا الئحة جديدة طلبوا فيها من العامل أن يسلمهم الدخان ملفوفا، كما استلمه 

مهم التام ان الدخان يكون رطبا في كمادة خام أي بنفس الوزن، على الرغم من عل
يحاسبوا العمال "بداية األمر كما يجف في الهواء وبالتالي يفقد بعضا  من وزنه، فإن 

، أضيف إلى ذلك الخصومات الكثيرة )٥٢(على هذا النقص وهو منتهى الظلم واالستبداد
التي تعرض لها العمال، خاصة في محل ملكونيان  الذي أعتصب عماله عام 

سيجارة في كل ٤٠٠م،  الن   صاحب العمل كان يخصم من كل عامل ١٩٠٨
  .)٥٣(وخصومات أخرى غيرها% ٢أسبوع، فضال عن خصم 

ارتقت مطالب عمال صناعة السجائر، لم تعد تقتصر على النواحي المادية، 

بل تطورت لتشمل نواحي نفسية واجتماعية وصحية وغيرها، اشترط المعتصبين على 

م، أن بعد موافقته على مطالبهم المادية ١٨٩٤اعتصاب يوليو أصحاب المعامل في 

، ثم ارتفع )٥٤(أال يحقدوا عليهم او    يحاولوا االنتقام منهم بعد عودتهم إلى العمل

سقف مطالبهم مع نمو وعيهم الثوري في مطلع القرن العشرين مثل مطالبتهم بعدم 
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، عدم إلزامهم )٥٥(ن داخلهالتفتيش عند الخروج من العمل والسماح لهم بشرب الدخا

، ونقلهم إلى محل واسع جيد )٥٦(بالمأكل والمشرب بالمحالت التابعة لصاحب العمل

، اتجهت مطالب العمال في )٥٧(التهوية تتوافر  فيه الشروط المالئمة للصحة

، )٥٨(للتخلص من غطرستهم" كومندات"إضراباتهم في أحيان كثيرة نحو عزل رؤسائهم 

، اشتكى عمال محل الخواجة )٥٩(م واإلتاوات التي فرضوها عليهموتعسفهم في معاملته

صوصة من رئيسهم الذي قاسمهم أرزاقهم مثل أوراق الياناصيب وألزمهم بدفع إعانات 

ومن يتعسر عليه دفع ما "بحجة مساعدة الفقراء بالرغم من أنها كانت ال أصل لها 

ة األسبوع يعلنه بعدم وجود يطلب منه نظرا الحتياجه يسلط    السخط عليه وفي نهاي

 اعتصب مجهزوا ورق )٦٠("شغل له بالمحل فيصبح العامل منا خالي االشتغال

السجاير في محل الخواجة ماتوسيان ألن مراقب أعمالهم أنقص أجورهم، ثم استخدم 

  .)٦١(سواهم وهددهم بالطرد بعد أن قضى معظمهم سنوات طويلة في خدمة هذا المحل

هم إلى أبعد من ذلك، طالبوا بخفض ساعات العمل ذهب العمال في مطالب

، وفي اعتصاب عما محل ملكونيان  طالبوا )٦٢(واحتساب األجازة المرضية بأجر

بضرورة إحضار طبيب للعمال عند الحاجة واإلبقاء على العمال المعتصمين دون 

  .)٦٣(أدنى معارضة لهم

ح االتحاد توالت مطالب العمال حتى أصبحت مع مرور الوقت تعبر عن رو 
والتضامن التي كانت تشملهم في تلك الفترة، مما يدل على ذلك الشروط التي انتهى 

أن جمعيتهم ال "على أساسها اعتصاب عمال السجائر في مطلع القرن العشرين ومنها 
، ظهرت )٦٤("تتداخل بشوءون  التجار ووكالء التجار ال يجوز لهم عزل احد من العملة

عتصب لفافو    السجائر في محل الخواجة فافيادس ألنه طرد تلك الروح جليا عندماا
، كذلك االمر بالنسبة لعمال )٦٥(عدد من رفاقهم دون سبب وقام باستبدالهم بعمال جدد

الخواجة ماتوسيان الذين أضربوا عن العمل من أجل إعادة ثمانية من زمالئهم الذين 
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البهم، وضح ، أصبح عمال السجائر أكثر خبرة في تحديد مط)٦٦(زمالئهم الذين طردوا
ذلك من خالل مطالب لفافي السجائر بفاوريقة لورانس باإلسكندرية التي اشتملت على 

   :)٦٧(اآلتي

  تحسين قطع وخلط الدخان كي تصبح السجائر جيدة: المطلب األول

اطالع النقابة على الشكاوي التي يقدمها العمال إلى رئيس : المطلب الثاني
  .مدير الفاوريقة ما يجب عمله بشأن تلك الشكوىالمراقبين ثم يقرر رئيس النقابة و 

عدم تعيين عمال جدد إال إذا زادت ساعات العمل عن عشر : المطلب الثالث
  .ساعات

ال يجوز إلدارة الفاوريقة طرد العمال في حالة نقص إنتاجهم  :المطلب الرابع
تغناء سيجارة في اليوم إال إذا استمر الوضع لمدة شهر، على أن يتم االس١٥٠٠عن 

  .عنهم بترتيب الدخول في خدمة الفاوريقة

التزام الفاوريقة بإعادة العمال الذين تم االستغناء عنهم : المطلب الخامس
  .بمجرد عودة حركة العمل إلى سابق عهدها

ال يجوز طرد عمال من الفاوريقة إال بعد التخابر مع رئيس : المطلب السادس
  .النقابة، واستثناء المشاغبون مع ذلك

عدم السماح بطرد العمال المحركين لإلضراب إال ألسباب : المطلب السابع
لم يكن هناك استجابة لجميع تلك المطالب، السيما المطلب . تجبر لطرد غيرهم 

على عزل أحد "األخير، اعتصب عمال معمل الخواجات استماليس دوراس اعتراضا 
اد لفافي السجائر زمالئهم لمطالبته لرفاقه االندماج في سلك جمعية اتح

، سئم أصحاب المعامل من تجدد مطالب العمال  من فترة  ألخرى، )٦٨(باإلسكندرية
يؤثر استعمال اآلالت في لف السجائر على "جاء على لسان مدير محل ملكونيان أنه لذلك 

      .)٦٩("احتمال مثل هذه المطالب التي تتجدد من يوم إلى يوم وال يعرف لها أخر
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  :لجوء  إلى الصنفالتصعيد وال- ٣

كانت هذه المرحلة من أخطر مراحل إضراب عمال السجائر، لجأ إليها 
المعتصمين عند حدوث اعتصام من بعضهم وبقاء البعض األخر من العمال في 
المعامل لمزاولة  أعمالهم بدأ العنف  بالتهديد والوعيد، حيث قام المعتصبين بالمرور 

روا من فيها من العملة بترك العمل، وٕاال لقو ما ال معامل السجاير المشتغلة وانذ"على 
، أحيانا لم )٧٠("يحبون فأخرجهم أصحاب المعامل خوف أن يصيبهم مكروه بسببهم

يستجيب صاحب العمل لمطالب المعتصبين بإخراج زمالئهم العاملين، إنما كان يقوم 
 إزدادت ، عندما)٧١(بإغالق األبواب والنوافذ وٕابالغ الشرطة خشية تطور األمر

تهديداتهم جاءت قوة عسكرية لمنع شرهم وتسكين ثورتهم، كان في مقدمة الحاضرين 
منسفيلد بك وكيل حكمدارية البوليس ومحمود أفندي رأفت مأمور قسم األزبكية، عندما 

ليسقط البوليس وحاول قوم منهم ان يدخلوا محل فافيادس  "رأوا هذه القوة صرخوا قائلين 
ال الذين يشتغلون منه فضايقتهم العساكر وعند ذلك هجم أخرون عنوة ليخرجوا العم

منهم على حضرة منسفيلد بك وحضرة محمود رأفت أفندي فأوسعوهم ضربا ولكما 
  .  )٧٢(" وجرت بينهم وبين البوليس مشاجرة

ثم القبض على خمسة عشر شخصا من المعتصبين وتم إلقائهم في السجن، 
لحماية معامل التجار ومنع االعتداء على العمال أرسلت المحافظة قوة من البوليس 

الذين كانوا يعملون في محل فافيادس ، بالتالي أصح البوليس يقف بالمرصاد ضد أي 
، وقفت قوة البوليس على أهبة االستعداد بشكل دائم لتفريق تظاهرات )٧٣(اعتداء منهم

  .  )٧٤(لفافي السجائر التي لم تهدأ

حلوا، عندما كانوا يطوفون حول محل الخواجة كان البوليس يتتبعهم أينما 
صوصة حاملين العصا بأيديهم لمنع عماله من العمل داهمهم رجال البوليس بقيادة 
حكمدار العاصمة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى مدرسة البنات باعتصام بها، قام رجال 

  .)٧٥(األمن بتمشيط المنطقة منعا لتعدياتهم على األرواح والممتلكات
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فإذا تشاجروا أو أضروا "ت مهمة الشرطة ضبط المعتصمين وضبط سلوكهم كان
ماديا فعلت بعد ذلك ما يجب عليها وأصبح المعتصبون حينئذ في نظرها " بأحد ضررا

 لذلك استنكر البعض موقف مأمور أحد األقسام )٧٦("كأنهم متشاجرون وليسوا متعصبين
 بضرورة الخروج من المدينة المذكورة باإلسكندرية عندما أمر اثنين من لفافي السجائر

والعودة إلى القاهرة، لمجرد أنهم جاءوا لمعرفة حجم السجائر التي كان يتم إرسالها من 
اإلسكندرية إلى مخازن المعتصبون ضدها في القاهرة وذلك حق يكونوا على بينة   من 

، )٧٧(اعتصابهم، ألن هذا اإلرسال كان يطيل مدة االعتصاب مما يضر بمصالحهم
أحيانا لجأ رجال الشرطة إلى خطر التجوال في الشوارع حتى يسهل عليهم تفريق 
المعتصبين، وأحيانا أخرى كانوا يشتتون شمل اجتماعاتهم بغلق المقاهي التي كانوا 

، من أبرز األساليب التي استخدمها رجال البوليس لفض االضرابات )٧٨(يتجمعون عليها
، )٧٩( على المعتصبين في حالة ازدياد مشاغباتهمتوجيه وابور لصب الماء الساخن

المسدسات والمدى ويتأبطون العصى ليدفعوا "السيما وأنهم كانوا يحملون األسلحة مثل 
  .)٨٠("الشر بشر مثله ويهددوا كل من أبى اإلنضمام إليهم بالضرب والقتل

أشارت المصادر أن جميع المعتصبين المسلحين في اعتصاب ديسمبر 
الذين يبيعوا األرواح بيع السماح في سبيل تنفيذ "دا كانوا من اليونانيون م تحدي١٩٠٣

حتى أن محل الخواجة كريازي الذي كان يعمل به أكثر من أربعمائة  )٨١("أغراضهم
ولذلك وزعت حكمدارية العاصمة بوليس ، )٨٢(عامل، أصبح ال يوجد به سوى مئة فقط

ا لحمايتها، استعانت الحكمدارية أقسامها على معامل السجائر التي اعتصب عماله
بعساكر من الجيش لمساعدة البوليس في مقاومة المعتصمين الذين تربصوا بزمالئهم 
الرافضين لالعتصام، تعهد رجال الشرطة بتأمين العمال أثناء وجودهم في المعمل 

  .)٨٣(فقط، أما في حالة خروجهم فقد أخلوا هؤالء مسئوليتهم عن تأمين حياتهم

وار المعتصبين زمالئهم الخارجين عنهم وهددوا أهاليهم، ذهب تخطى الث
المعتصبين إلى منازل عمال الخواجة صوصه وهددوا النساء والشيوخ واألطفال لمنع 
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، اشتكت زوجة  احد )٨٤(أقاربهم وزيهم من العمل واإلنصياع لرأي أعضاء الجمعية اللفافين
من احد المعتصبين لمجرد كونها العمال الخارجين عن الجمعية من تعرضها لالهانة 

، لم يكتف  المعتصبون بالتهديد والوعيد، بل )٨٥(زوجة عامل لم يشاركهم في اعتصابهم
أقدموا على التنفيذ، اعتدوا على عمال مصنع الخواجة ديمترينو وضربوهم ضربا مبرحا، 

قف ، لم ت)٨٦(وهجموا على أحد العمال في نهاية شارع األزبكية حتى كان يفقد حياته
التهديدات واالعتداءات عند زمالئهم وأقاربهم، بل شملت أرباب المعامل أيضا، أقبل أحد 
لفافي السجائر المعتصبين على الخواجة كريازي صاحب معمل السجائر وأظهر رغبته 
في شرب الخمر، لكنه حاول االعتداء عليه، لكن رجال البوليس ضبطوه، وعند تفتيشه 

  .)٨٧("ن محشوة رصاصا وخنجراغدارة ذات طلقتي"وجد معه 

اشتدت الكراهية بين المعتصبين بين عمال السجائر وأصحاب معامل الدخان، 
ولئك أوأصبح الوضع األمني في البالد غير مستقرا تماما بسبب تعديات 

تحايل المعتصبون على أصحاب المعامل الذين استعانوا بعمال جدد ، )٨٨(المعتصبين
نان من هؤالء المعتصبون إقناع مديري المصنع برغبتهم لمواصلة سير العمل، حاول اث

في العودة إلى العمل، لكنهم  في الحقيقة أرادوا الفتك بالعمال الجدد الذين أدمجتهم 
الشركة في سلك خدماتها منذ بداية اإلضراب، بمجرد اكتمال عدد العمال داخل 

جرح فيها البعض ، )٨٩(المعمل، هجم المعتصبين عليهم ودارت معركة بين الطرفين
ومنهم جورج جوانو اليونانى الذى   ، )٩٠(وأصيب البعض األخر إصابات شديدة

بلغ عدد ، )٩١(أصيب برصاصة  في زراعه  والجرحى الباقيين كانوا من المصريين
    .)٩٢( مصابا٢١المصابين 

  : تدخل المسئولين -٤

 اقتصر دور البوليس على فض االشتباكات التي حدثت بين المعتصبين
وزمالئهم الذين رفضوا االنضمام إليهم، ونشر األمن واألمان في منطقة االعتصاب 
ذاتها، لكن هذا األمر لم يساهم في حل األزمة، لذلك كان البد من تدخل قوي من قبل 
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مسئولي الدولة إلنهاء الخالف الذي كان سببا في االعتصاب، لما كان معظم العمال 
يونانيون، فقد فطن  هؤالء إلى أهمية دور قناصلهم  المعتصبين من األجانب وخاصة ال

  .فى دعمهم وحمايتهم  من ظلم أصحاب المعامل

لذلك اعتصب لفافو السجائر أمام جمهورية اليونان في القاهرة  في البدايات 
بالفعل استجاب القنصل لمطالبهم، اجتمع بأصحاب ، )٩٣(األولى للحركة العمالية

حاولت ، )٩٤( الشروط التي من شأنها حسم االعتصابالمعامل واتفق معهم على بعض
القنصلية المذكورة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، دعت الدكتور أبسطولو رئيس 

   .)٩٥(جمعية اللفافين للتفاوض مع رئيس جمعية التجار

المعتصبين الذين تعرضوا  حرصت قنصلية اليونان على االهتمام برعاياها من
على  المضروبين من "صاب ، كلفت طبيبها بالكشف لإلصابات أثناء االعت

أما الجناة فلم تستطيع الحكومة المصرية أن تتعرض لهم بالسوء، الن ، )٩٦(رعاياها
إذا جنوا  جناية أو أهاجو الرأي "مصر ارتبطت بمعاهدات مع األجانب أفادت بأنهم 

 شرع ،)٩٧("جزاءالعام يحاكمون أمام قناصلهم مهما كان نوع الجرم ومهما كان نوع ال
قناصل الدول التي أهينت رعاياها في فض االعتصام من قبل قوات الشرطة، بإجراء 
تحقيقات عاجلة وخشى البعض من مطالبتهم للحكومة المصرية برد الشرف 

عندما تطاول أحد الخواجات من أصحاب المعامل على أحد عماله بالسب ، )٩٨(المهان
ية إلى جبران بك مسكات بالمحافظة لكن والضرب، رفع العامل شكواه في البدا

المذكور أحال تلك الشكوى على القنصلية اليونانية، التي نظرت في الشكوى، ألن 
  .    )٩٩(العمال اعتصبوا بسبب ما لحقهم من اهانة

أشار قنصل اليونان في البعض األحيان على العمال الذين طردوا من محل 
، )١٠٠(عمالهمإلعادتهم أل تذار لصاحب المحلالخواجه فافيادس لهذا السبب بتقديم اع

مما دفع العمال على التفكير في وجود تحالف بين القناصل وأرباب المال ضدهم 
 ،)١٠١("وهى الحججأيضيقون على هؤالء المساكين ويواخذونهم بأقل الشبهات و "فكانوا 
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ن  محكمة اليونان القنصلية النظر في قضايا لفافي السجائر المعتصبين الذيتولت
أما الجناة من المصريين ، )١٠٢(اتهموا بضرب زمالئهم الخارجين عن        اعتصابهم

، تولى القنصل اليوناني التحقيق مع الجناة )١٠٣(فكانوا يحاكمون أمام  المحاكم األهلية
بعد ، و )١٠٤(من رعاياه، كان يستجوب   رئيس جمعية لفافي السجائر وبعض األعضاء

إدانة المعتصبين على أساس أنهم اعتدوا  على زمالئهم االنتهاء من التحقيقات وثبوت 
  .)١٠٥(عمدا، كان يتم سجنهم بسبب هذه الجريمة

لمؤازرة إخوانهم الذين تم سجنهم، ذهب بعض لفافوا السجائر المعتصبون إلى 
لكي "ليس بطريرك الروم األرثوذكس والتمسوا منه أن يتوسط لهم لدى حكمدار البو 

 كانت قضية اعتصاب عمال ،)١٠٦("يرأف بحالة زمالئهم المسجونين في سجن الحضرة
لوران   باإلسكندرية من أكبر قضايا المعتصبين التي فصلت فيها المحكمة، كان عدد 

شخصا، جميعهم اروام  ماعدا ثالثة فقط من المصريين،  ٣٣المتهمين في هذه القضية 
 لم يتم ١٣عشرون شخصا، ألن البقية وعددهم حضر منهم في جلسة المحاكمة 

تولى المحامي محمد بك الشوباشي الدفاع عن جميع المتهمين، ، )١٠٧(ضبطهم بعد
كان وكيل النيابة العمومية الذي طلب معاقبتهم بسطوروس بك ورئيس المحكمة عزيز 

شاهدا، ١٨بك كحيل ، سمعت المحكمة أقوال شهود اإلثبات الذين قدر عددهم ب 
شخصا، من المدعي عليهم ١٤ الدفاع عن المتهمين، بعد المداولة حكمت على وبحث

بالسجن ستة اشهر،  وغيابيا بمثل هذا الحكم على ستة آخرين، حكمت على واحد 
بالحبس ثالثة أشهر، برأت ستة أشخاص وحكمت بعدم اختصاصها بالنظر في أمر 

     .)١٠٨(بالبقية وعددهم ستة ألنهم غير عثمانيين

أطراف عدة من المسئولين لحل األزمات التي سببها اعتصام عمال تدخلت 
السجائر، مثل مسئولي محافظة مصر الذين ساهموا في إنهاء الخالف بين  تلك الفئة 

م، مما دعا جماعة من هؤالء التجار إلى تشكيل وفد منهم ١٨٩٤وتجار الدخان عام 
أن يبلغ سعادتلو ستل باشا " منه لزيارة المحافظة وتقديم الشكر إلى المحافظ، ثم طلبوا
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، عندما إزدادت اعتصابات عمال السجائر حمل )١٠٩("مدير عموم البوليس شكرهم  أيضا
البعض الحكومة المصرية مسئولية التهاون في القضاء على تلك الظاهرة وذلك لعدم 
وجود قانون يعاقب المضربين، لهذا السبب وجهت الحكومة الدعوة لسن قانون  

، رأى )١١٠( وفرض عقوبات شديدة على كل من يتعدى على حرية غيرهاالعتصاب
أصحاب تلك الدعوة ان   الفرصة سانحة لوجود اللجنة  التي ألفت لتعديل قانون العقوبات 

، اعتبر البعض أن تدخل الحكومة كان )١١١(كي تضيف إليه مادة تتعلق باالعتصاب
، أمام )١١٢( حاول التجار هضمهماضروريا للغاية ألنه يؤدي إلى حفظ حقوق العمال التي

هذا الموقف المتخاذل من قبل الحكومة، رأى الكثيرون أن عدم االهتمام بأمور العمال 
، رغم أهمية المساعي التي من شأنها القضاء )١١٣(ليس من الحكمة أو العدل في شيء

ن على الخالفات التي اثيرت  بين عمال الدخان وأصحاب المعامل لتوفير الراحة واألما
  . )١١٤(للمجتمع بشكل عام وللفئتين المذكورتين بشكل خاص

كان اللورد كرومر من أبرز المسئولين الذين ساهموا في حل أزمات عمال 
السجائر،  فقد أشار على أصحاب معامل الدخان بإنشاء صندوقا إلعانة عمالهم في 

نهم حالة تعرضهم لألمراض واألزمات الشديدة وتخصيص معاش لمن كان يتقاعد م
كان وكيل الحكمدار من أكثر مسئولي ، )١١٥(عن العمل بسبب كبر سنه أو مرضه

أثناء أزمة  الدولة تدخال للتوفيق بين العمال وأصحاب األعمال، قام بهذا الدور
  وكذلك األمر مع عمال شركة السجائر ،)١١٦(الخواجات ماتوسيان وعمال مصنعه

     .)١١٧(األفريقية

  :نقابات عمال السجائر

ت عدة عوامل في إنشاء النقابات العمالية، من أهمها صدور دكريتو تضافر 
م الذى   قرر حرية العمل بالصناعة، فضال عن ظهور اآلالت ونشأة ١٨٩٠يناير ٩

النقابات في الدول األوروبية وقد بلغ هذا االمر صداه   فى مصر، جميع هذه العوامل 
  .)١١٨(ق عليها في هذا الوقتكما أطل" الجمعيات"ساهمت في تأسيس بعض النقابات 
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كان السبق  في ظهور هذه النقابات لعمال السجائر، شكلت جمعية اللفافين 
ألن صاحب "م، كان معظم أعضائها من العاملين في محل ملخرينو ١٨٨٨عام 

المحل أردا في هذا العام إنقاص األجور بسبب ضريبة الباطنطا فمن كان يأخذ ستة 
العمال وعدم توصلهم لطريقة يتوسلون بها إلى المطالبة  ولسبب فقر ٥فرنكات أعطاه 

بحقهم رضخوا لطلب أصحاب األموال ولكنهم ألفو شبه جمعية غرضها المحافظة 
، ٩٧، ٩٤، ٩٠، ٨٩على حقهم ومنذ هذا الحين بدأت االعتصابات بالتوالي في عام 

  .)١١٩("ولكن بشكل لم يستلفت األنظار

بلفافي السجائر المصريين م جمعية خاصة ١٨٩٦أنشئت في أغسطس 
كانت " الجمعية االقتصادية الشرقية لعمال اللفائف بمصر"والسوريين أطلق عليها اسم 

تهدف إلى إصالح أحوال هذه الطائفة عن طريق خصم جزء من إيراداتهم الشهرية 
وتوفيرها لمدة عام، ثم استغاللها في اإلنفاق على العاجزين عن العمل وٕاعانة 

بدأ االكتتاب لهذه الجمعية بسبعين عامال، ، )١٢٠(الج المرضى من أبنائهاالمكروبين وع
اختاروا من بينهم لجنة ألفت من خمسة أعضاء لوضع القانون الخاص بالجمعية، 
انهت اللجنة دورها بتدوين القانون في كراسة كاملة، تضمنت تلك الكراسة عدة مواد 

ثم تطورت ، )١٢١(شتركين وواجباتهمأوضحت غاية الجمعية، نظام  االشتراك، حقوق الم
بلغ عدد المشتركين " الجمعية المتحدة للفافي السجائر"الجمعية وتغيير اسمها إلى 

عامل و تم  تعيين وكيلين للجمعية في كل معمل من معامل السجائر، اقتصر ١٠٠٠
 عام فى  ،)١٢٢(دورهما على جمع االشتراكات وتقديم الخدمات للعمال المحتاجين

م، ١٩٠١ت جمعية لفافي السجائر بالقاهرة، استمرت قائمة حتى عام م أسس١٨٩٩
نقابة عمال " ، عرفت تلك النقابة باسم )١٢٣(كان رئيسها  يونانيا  سمي الدكتور كريازي

     .)١٢٤(نظرا الشتمالها على مصريين وأجانب"  السجائر المختلطة 

مل، لذلك شكلت جمعيات لفافي السجائر قلقا كبيرا لكثير من أصحاب المعا
أحيانا ، )١٢٥(حاولوا إبعادها عن التدخل في شئون أصحاب المعامل وعالقتهم بالعمال

م، ١٩٠٠اصطدمت مصالح عمال السجائر برؤساء الجمعيات كما حدث في عام 
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عندما واصل لفافوا السجائر إضرابهم عن العمل رغم اتفاق رئيس الجمعية مع التجار 
من العملة ليعرف تماما " بأن الرئيس ليس واحدا"على إرضائهم، برر العمال موقفهم 

ما نشكو منه فلهذا جاء في اتفاقه مع التجار ما ال ينطبق على مصلحتنا فرفضنا  
م، اعترف أصحاب المعامل بحق ١٨٩٩بعد انتهاء إضراب ديسمبر ، )١٢٦(قبوله

من العمال في اللجوء إلى جمعية اللفافين وتدخلها إلنصافهم في حالة تعرضهم لظلم 
  .)١٢٧(قبل أصحاب المعامل

لم ينحصر دور جمعية لفافي السجائر على مساعدة أبناء طائفتها فحسب، بل 
شاركت الجمعيات األخرى في اعتصاماتهم، انضم  بعض أعضاء جمعية لفافي 

م، عندما عقد الخياطين ١٩٠١السجائر إلى الخياطين في اعتصابهم  في نوفمبر 
جمعيتهم، تحدث رئيس جمعية لفافي السجائر في اجتماعا رأسه دكتور بستس رئيس 

هذا االجتماع عن واجبات العامل تجاه صاحب راس المال وكذلك حقوقه المهدرة لدى 
 طلب حصول العمال على جزء من األرباح  كما-   ارباب االعمال -ك الفئة  تل

 بل ، لم تقتصر المساعدة على الناحية المعنوية والتشجيع فقط،)١٢٨(مراعاة للعدالة
أهدت جمعية لفافي السجائر خمسة أالف سيجارة إلى "شملت النواحي المادية أيضا 

عمال الخياطين المعتصبين ليدخنوها او ينتفعوا    بثمنها ووعد لفافو   السجائر أن 
يتبرع كل منهم بما  تجود نفسه به من الغروش  عندما يأخذون أجرتهم في أخر 

 جمعيتهم أيضا أن تجود بمبلغ من المال الذي في وقررت. األسبوع مساعدة إلخوانهم 
     .)١٢٩("خزينتها ليستعين به العمال الفقراء  على قضاء بعض حاجاتهم الضرورية

كان من . يتضح من ذلك أن سمة رابط كان يجمع بين هذه الجمعيات 
غرائب االتفاق أن جمعيات اعتصاب العمال في مصر لم يرأسها سوى األطباء، كان 

 الدكتور بيستيس  رئيس الخياطين، الدكتور ، السجائرللفافى"   كريازي رئيساالدكتور
للخبازين، رشح الدكتور فورنوف "  زوريانوس رئيس الكندرجية، الدكتور ييليديس  رئيسا

لرئاسة الحالقين، بالتالي كانت هذه الجمعيات تحت قيادة وتوجيه طبقة من المثقفين 
       .)١٣٠(األجانب
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ضاء جمعية لفافي السجائر من عدم اهتمام الجمعية برعاية اشتكى بعض أع
حقوقهم داخل المعامل، السيما في حالة تعرضهم للفصل أو المرض، باإلضافة إلى 
تهاونها في جمع كلمة العمال والتصدي لخالفتهم، مثل مشكلة قتل احد العمال بمحل 

عملية طبق "نة الخواجة جناكليس بسبب رغبته في احتكار عملية  تشغيل المكرو 
ونشب الخالف بين العمال بين صائب " طرفي الورقة على بعضها أو لصقها بالنشا

ومخطئ، قامت بين الفريقين مناوشات انتهت بقتل احد العمال الذي كان جزائه من 
الجمعية أن شيع جنازته جميع أعضائها حتى ازدحم بهم شارع قصر النيل وفم الخليج 

  .)١٣١(وارتفعت أجور العربات

عرفت الخالفات طريقها بين أصحاب معامل السجائر والجمعيات العمالية 
اعتبرت جمعية لفافي السجائر أن محل صوصة أخوان . التي كانت ترعى مصالحهم 

حاول ، )١٣٢(من ألد أعدائها، ألنهم لم يقبلوا في محلهم عامال من أعضاء الجمعية
ى االنضمام إليهم، لذلك أعضاء جمعية اللفافين أجبار عمال الخواجة صوصة عل

نسبوا فيه لجناب المسيو غريبا ريس التحامل "أرسلوا إلى حكومة ملك اليونان تلغرافا، 
عليهم ومساعدة الحكومة على تثبيط  همهم وقد جاء اليوم إلى جناب القنصل تلغراف 

وكذلك بعثوا عريضة لجناب اللورد كرومر الحوا فيها . باالستفسار عن حقيقة الحال 
ة  فلم يبال يه بمساعدتهم على اجبتر الخواجا صوصه بان يقر على تعريفة الجمعيعل

 عندما كتب بعض معتمدي جمعية لف السجائر إلى اللورد )١٣٣("جناب اللورد بكالمهم
المذكور وطلبوا مساعدته في حل الخالف القائم بينهم وبين أصحاب المعامل، 

لحل الخالفات بين العامل وصاحب فاجابهم أن من الصواب أن ال تتدخل الحكومة 
العمل، ثم قال لهم ان الحكومة ال تسمح بالضغط على عامل الجباره على االعتصاب 

بلغت كراهية ، )١٣٤(ولم تمنع المعتصبين من تآمر إال إذا اخل   األمر باألمن العام
أصحاب الفابريقات لجمعيات عمال السجائر حد أن تبرع أحدهما لجمعية لفافي 

جنيها، ليس على سبيل المساعدة، إنما لبث ٥٠ اليونانية الجديدة بمبلغ السجائر
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الشقاق بين جمعية لفافي السجائر المختلطة، كي يتمكن فيما بعد من خصم عروة هذا 
        .)١٣٥(االتحاد ثم استخدام العمال بأقل األجور

سعى أصحاب فاوريقات  الدخان لتنفيذ مخطط التفرقة، لذلك ادخل الخواجة 
 بين عملة أحد العمال المعادين -  الذي كان أكثر أرباب األموال اعتداال- ريازي ك

، عزم )١٣٦(لجمعية االتحاد المختلطة ورئيس العصابة اليونانية التي أرادت حل الجمعية
أصحاب معامل السجائر على التنصل من القانون المعقود بينهم وبين جمعية العمال 

س إدارة الجمعية للنظر في اإلجراءات الالزم انعقد مجل ،)١٣٧(وعدم االعتراف به
اتخاذها لمواجهة هذا الموقف، قرر المجلس أن يكتب إلى محافظة العاصمة وقنصلية 

  .)١٣٨(اليونان لحسم هذا الخالف

العمال يضايقون أصحاب " بنى أصحاب المعامل موقفهم على أساس أن 
جمعية على تنفيذ هذا المحالت بتداخلهم فيما هو ليس من اختصاصهم وقد عزمت ال

الكتاب وٕاثبات بطالن هذه الدعوى على لسان الصحف والجرائد والظاهر أن حالة 
العمال مع أصحاب األموال قد وصلت   اآلن  الى درجة الشدة في الحراجة وصعوبة 

عقدت الجمعية اجتماعاتها بصفة دورية، حث رئيسها جميع األعضاء  )١٣٩("الموقف
 ونهاهم عن االعتصاب، على اعتبار أن الجهات المختصة على المثابرة واالتحاد،

كانت تفكر في حسم النزاع وٕاعطاء كل ذي حق حقه من العمال وأصحاب 
ساندت بعض الصحف النقابات العمالية في مواجهة أصحاب المعامل . )١٤٠(األموال

الذين أرادوا أضعافها والقضاء عليها، حذر هؤالء من أضعاف النقابات وتسرب 
ى إليها، على اعتبار أن كل جماعة ال قائد لها، فإن أعضائها يصبح لديهم الفوض

فرصة للتخريب والتدمير، لذلك دعا هؤالء إلى ضرورة وجود نقابات العمال بالشكل 
  .)١٤١(القوى  الذي يجعلها في موازنة أمام قوة رأس المال

م، اشترك جميع عمال السجائر في نقابة على أثر ١٩٠٨أكتوبر ١٧في 
، )١٤٢("نقابة عمال الدخان"تماع عام عقد بينهم، سميت هذه النقابة الجديدة باسم اج
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شكل عمال بعض المصانع نقابات خاصة بهم  فقط مثل نقابة عمال لوران 
باإلسكندرية، كانت تهدف إلى مساعدة عائالت العمال الذين حكم عليهم بالسجن بعد 

  .)١٤٣(م١٩١٢اعتدائهم على زمالئهم في اعتصاب عام 
حاولت جمعية عمال السجائر المختلطة ترقية شان أعضاها أدبيا، مثلما 
تضامن معهم في تحسين أوضاعهم ماديا، اقترح رئيسها إنشاء نادي العمالـ اشتمل 
على قائمة خاصة لالطالع ومكان خصص إللقاء الخطب العليمة، األدبية، الصحية، 

 الليالي التمثيلية التي خصص ، أحيا مجلس إدارة الجمعية عديد من)١٤٤(والتهذيبية
دخلها لمساعدة الجمعية، وجهت الدعوة إلى الخواجة جناكليس كي تكون إحدى هذه 
الليالي تحت رعايته، لكنه اعتذر عن القبول، وأظهر استعداده لمساعدة الجمعية في 

، تلقت الجمعية من الرئيس كي )١٤٥(مشروعها هذا وذلك بأخذ جانب كبير من أوراقها
وة لألعضاء في دفع المتأخر عليهم من االشتراكات، كانت قيمة المبلغ عشرة يصبح قد
،  رأى البعض أن جمعية عمال السجاير ظلت حتى وقت طويل غير )١٤٦(جنيهات

، اتجهت )١٤٧(قادرة على وضع الدعائم التي تشيد عليها وتبقى ثابتة األركان إلى األبد
عاونية لالستهالك المنزلي فتأسست النقابات في ذلك الوقت إلى تكوين الجمعيات الت

جمعية تعاونية في القاهرة وأخرى في اإلسماعيلية، وعلى ذلك فلم تكن النقابات سوى 
جمعيات  تعاونية ولم تؤدي دورها فيما يختص بالدفاع عن مصالح أعضائها في 

  .)١٤٨(مواجهة أصحاب العمل

دة العمال ساهمت الجمعيات التي أسست أواخر القرن التاسع عشر في مساع
وتحسين أوضاعهم المادية وتشجيعهم على الكفاح من أجل نيل مطالبهم كان عمال 
السجائر األسبق في تأسيس مثل هذه الجمعيات التي كان عمالهم أول من صعد سلم 

  . الكفاح العمالي وتبعتهم باقي عمال الصناعات األخرى
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   :خاتمة

اجيــة لعمــال الــصناعة فــي ثبــت مــن خــالل الدراســة أن بكــورة الحركــات االحتج

مصر كانت لعمال الدخان والسجائر، أول إضرابات تلك الفئة كان فـي يـومي الخـامس 

ــــسادس والعــــشرون مــــن شــــهر أغــــسطس مــــن عــــام  ــــت . م١٨٨٩والعــــشرون وال ثــــم توال

ثـــم جـــاء " االعتـــصابات"اإلضـــرابات أو كمـــا أطلقـــت عليهـــا المـــصادر الخاصـــة بـــالفترة 

م باعتباره األكبـر عـدًدا واألقـوى تـأثيًرا ١٨٩٩ر ديسمبر إضراب لفافو السجائر في أواخ

فــي تــاريخ الطبقــة العاملــة بوجــه عــام وطبقــة عمــال الــسجائر بوجــه خــاص، ألنــه وضــع 

نموذًجــا وخــط ســير لبــاقي العمــال مــن أبنــاء الــصناعات األخــرى، وأحــدث روًحــا وفكــًرا 

ة إلضـــرابات عمـــال كـــان العمـــال األجانـــب هـــم الـــرأس المـــدبر واأليـــدي الفاعليـــ. جديـــًدا

الـسجائر فـي مـصر، وذلـك بفـضل مـا تمتعـوا بـه مـن حمايـة قنـصلية وامتيـازات أجنبيــة، 

باإلضــافة إلــى مــا حملــوه مــن خبــرات  فــي أســاليب النــضال الجمــاعي والكفــاح العمــالي 

وانــضم إلــيهم الكثيــر مــن العمــال المــصريين، بينمــا فــّضل . لتحقيــق المطالــب المــشروعة

وتـدخلت أطـراف عـدة للتوفيـق بـين . بعيـًدا عـن مثـل تلـك األعمـالالبعض اآلخـر البقـاء 

العمــال وأصــحاب المعامــل، ازدادت حــدة اإلضــرابات فــي فتــرة الحــرب العالميــة األولــى، 

 . خاصة بعد أن اضطر أرباب المصانع إلى االستغناء عن عمالهم وٕاغالق مصانعهم
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  )١(ملحق رقم 

  سببه  مكان اإلضراب  زمن اإلضراب

ـــــــــــــــــو وي ـــــــــــــــــو يوني ولي

١٨٩٤  

قيــــــــام أصــــــــحاب المعــــــــالم بتخفــــــــيض   القاهرة 

  األجور 

 ١٨٩٩من ديـسمبر 

   ١٩٠٠حتى فبراير 

قيــــــــام أصــــــــحاب المعــــــــالم بتخفــــــــيض   القاهرة 

  األجور

ـــــــــــــــــان   ١٩٠١أغسطس  محـــــــــــــــــل ملكوني

  بالقاهرة 

  مطالبة العمال بزيادة األجور

  مطالبة العمال بزيادة األجور  فبريقة النيل بالقاهرة  ١٩٠١سبتمبر 

محــل إخــوان صوصــة   ١٩٠١يسمبر د

  بالقاهرة

المطالبــة بــضم عمــال محــل الخواجــة 

  صوصة إلى جمعية لفافي السجاير 

محـــــــــــــــــــل الخواجـــــــــــــــــــة    ١٩٠٢مارس 

  اسمعلوم باإلسكندرية

طالـــب العمـــال بزيـــادة أجـــورهم وعـــزل 

  .رئيسهم

محـــــــــــــــل الخواجـــــــــــــــات   ١٩٠٣فبراير 

  فافيادس وشركائه 

قيــام أصــحاب محــل فافيــادس بخفــض 

وطــــرد بعــــض العمــــال بــــدون األجــــور 

  سبب

  طالب العمال بزيادة أجورهم   القاهرة  نـــــــــــوفمبر ٣٠مـــــــــــن 
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  سببه  مكان اإلضراب  زمن اإلضراب

 ٢٢ حتـــــــــــــى ١٩٠٣

  ١٩٠٤فبراير 

محـــــــــــــــــــل الخواجـــــــــــــــــــة   ١٩٠٥أبريل 

جمراجـــــــان ماتوســـــــيان 

  بالقاهرة 

خفـــــــض أجـــــــورهم مـــــــن قبـــــــل مراقـــــــب 

  األعمال واستخدام سواهم 

محـــــــــــــــل الخواجـــــــــــــــات   ١٩٠٨يوليو 

  ملكونيان بالقاهرة 

ــــ ادة الخــــصومات خفــــض األجــــور وزي

  من قبل أصحاب المحل

جميــع عمــال الــسجاير   ١٩٠٨أغسطس 

  بالقاهرة

طالبوا بزيادة األجور وخفض ساعات 

  العمل واحتساب األجازة المرضية

محــــــــــــــــل ماتوســــــــــــــــيان    ١٩٠٩مارس 

  بالقاهرة 

طلــــب العمــــال زيــــادة أجــــورهم وٕاعــــادة 

  ثمانية من زمالئهم المطرودين

 شـــــــــــــــركة الـــــــــــــــسجاير   ١٩٠٩أغسطس 

  حلمية بال

  

    محل لوران بالقاهرة   ١٩١٠يونية 

شــــــــــــــــــــركة هلمــــــــــــــــــــيس   ١٩١٠ديسمبر 

  ومفرديس بالقاهرة 
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  سببه  مكان اإلضراب  زمن اإلضراب

فاوريقـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــجاير   ١٩١٢أبريل 

  لورانس باإلسكندرية 

طلـــــب العمـــــال تحـــــسين قطـــــع وخلـــــط 

الـــدخان، عـــدم تعيـــين عمـــال جـــدد إال 

  إذا زاد عدد ساعات العمل 

معمـــــــــــــل الخواجـــــــــــــات    ١٩١٢سبتمبر 

اســـــــــــــــــــــــتماليس دوراس 

  اإلسكندرية ب

  

    لفافو السجاير بالقاهرة  ١٩١٣يناير 
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  .٣م، ص١٨٩٤يوليو ١٠، السنة السادسة، ١٦١١جريدة المقطم، عدد (43)
  .١م، ص١٨٩٤يوليو ١٨، السنة السادسة، ١٦١٨جريدة المقطم، عدد (44)
  .٢م، ص١٨٩٤يوليو ٢٤، السنة السادسة، ١٦٢٣جريدة المقطم، عدد  (45)
  .٢م، ص١٩٠٠يناير ٢٢، السنة الخامسة، ١١٩٧جريدة مصر، عدد (46)
  .٣م، ص١٩٠٠فبراير ٢٣، السنة الرابعة عشر، ٩١٧جريدة الفالح، عدد (47)
  .١م، ص١٩٠١أغسطس ١٤، السنة  الثانية عشر، ٣٤٣٤دة المؤيد، عددجري (48)
  .٣م، ص١٩٠٣نوفمبر ٣٠، السنة األولى ٢٥٠جريدة الراوي، عدد (49)
  .١م، ص١٩٠٣ديسمبر ٢، السنة السابعة، ١٨٩٠جريدة البصير، عدد (50)
  .٣م، ص١٩٠٣ديسمبر ٧، السنة األولى، ٢٥٦جريدة الراوي، عدد (51)
  . نفسه (52)
  .٣م، ص١٩٠٨يوليو ٩، السنة الثالثة والثالثون، ٩٢١٤دة األهرام، عدد جري(53)
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  ".٥، ص١٩٠٨يوليو٩، السنة العشرون، ٥٨٦١أنظر أيضا جريدة المقطم، عدد"
  .١م، ص١٨٩٤يوليو ١٨، السنة السادسة ، ١٦١٨جريدة المقطم، عدد (54)
  .٢م، ص١٩٠٠يناير ٣١، السنة الخامسة والعشرون، ٦٦٤٨جريدة األهرام، عدد (55)
  .٢م، ص١٩٠٠فبراير ٢١، السنة الخامسة والعشرون، ٦٦٦٥جريدة األهرام، عدد (56)
  .٢م، ص١٩٠١سبتمبر٢٢، السنة الحادية والعشرون، ٢٠٨٨جريدة االتحاد المصري، عدد (57)
  .١م، ص١٩٠١ديسمبر٦، السنة الخامسة، ١٢٩٤جريدة البصير، عدد (58)
  .٦٤ المرجع السابق، ص-:أمين عز الدين (59)
  .٢م، ص١٩٠١ديسمبر ٢٧، السنة الثالثة عشر، ٣٨٧٩جريدة المقطم، عدد (60)
  .٢م، ص١٩٠٨يوليو ٤، السنة الثالثة والثالثون، ٢٩١٠جريدة األهرام، عدد (61)
  .٥٦ المرجع السابق، ص- :رءوف عباس (62)
  .٣م، ص١٩٠٨يوليو ١٠، السنة الثالثة والثالثون، ٩٢١٥جريدة األهرام، عدد (63)
  .٢م، ص١٩٠٠فبراير ١٠، السنة األولى ٨٣هرام، عددصدى األ (64)
  .٣م، ص١٩٠٠ فبراير ٢٨، السنة األولى، ١٨جريدة الراوي، عدد (65)
  .٣م، ص١٩٠٠ فبراير ٢٨، السنة األولى، ١٨جريدة الراوي، عدد (66)
  .٣م، ص١٩١٢ ابريل ٢٠، السنة السابعة والثالثون ،  ٩٨٣جريدة المحروسة، عدد (67)
  .٢م، ص١٩١٢ستمبر ٢٤، السنة السابعة والثالثون، ١٠٥٠٨رام، عددجريدة األه (68)
  .٣م، ص١٩١٩أغسطس ٢١، السنة الخامسة واألربعون، ١٢٩٠٢جريدة األهرام، عدد  (69)
  .٥٠م، ص١٨٩٤يوليو ١٠، السنة الثامنة عشر، ٢٠٤٣جريدة المحروسة، عدد (70)

  "٣م، ص١٩٠٠ديسمبر ١٧، السنة السادسة، ١٣٩٣أنظر أيضا جريدة مصر، عدد"
م، ١٩٠١أغسطس ١٨، السنة الحادية العشرون، ٢٠٧٨أنظر كذلك جريدة االتحاد المصري، عدد "

  "٢ص
  .٣م، ص١٩٠٠فبراير ٦، السنة الثانية عشر، ٣٣٠٢جريدة المقطم، عدد  (71)
  .٢م، ص١٩٠٠فبراير ١٤، السنة الخامسة، ١٢١٥جريدة مصر، عدد (72)
  .٣م، ص١٩٠٠فبراير ١٥الخامسة والعشرون، ، السنة ٦٦٦٠جريدة األهرام، عدد  (73)
  .٣م، ص١٩٠٠سبتمبر ١٩، السنة السادسة، ١٣٩٥جريدة مصر، عدد   (74)

  "١م، ص١٩٠١ أكتوبر ٢٤، السنة الثالثة والعشرون، ٢١١٠أنظر أيضا جريدة الوطن، عدد "
  "١م، ص١٩٠١ديسمبر ٦، السنة الثالثة والعشرون، ٢١٤٧أنظر كذلك جريدة الوطن، عدد "
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  .١م، ص١٩٠١ديسمبر ٦، السنة الخامسة، ١٢٩٤جريدة البصير، عدد (75)
  .٢م، ص١٩٠١ديسمبر ١٣، السنة الخامسة، ١٣٠٠جريدة البصير، عدد (76)
  .نفسه (77)
  .١م، ص١٩٠١ديسمبر ٢٤، السنة الثالثة والعشرون، ٢١٦٢جريدة الوطن، عدد (78)
  .١م، ص١٩٠١سمبر دي٢٧، السنة الثالثة والعشرون، ٢١٦٥جريدة الوطن، عدد (79)
  .٣م، ص١٩٠٣نوفمبر ٣٠، السنة األولى، ٢٥٠جريدة الراوي، عدد (80)
  .٢م، ص١٩٠٣ديسمبر ١، السنة السابعة، ١٨٨٩جريدة البصير، عدد (81)
  .١م، ص١٩٠٣ديسمبر ٢، السنة السابعة، ١٨٩٠جريدة البصير، عدد (82)
 بين الطرفين  ورفضوا   انتقض البعض موقف رجال الشرطة الذين وقفوا موقف  المشاهد "  

  ".نفسه.  التدخل إال إذا حدث ما يعكر صفو األمن 
  ٣م، ص١٩٠٣ديسمبر ٢، السنة األولي، ٢٥٢جريدة الراوي، عدد (83)
  .٢م، ص١٩٠٢يناير ٩، السنة الثالثة عشر، ٣٥٥٩جريدة المؤيد، عدد (84)
  .٢، ص١٩٠٣ديسمبر ١٢، السنة الخامسة عشر، ٤٤٧٥جريدة المقطم، عدد (85)
  .٣م، ص١٩٠٣ديسمبر ١٥، السنة األولى ، ٢٦٣جريدة الراوي،  عدد  (86)

  ".٣م، ص١٩٠٣ديسمبر ١٥، السنة التاسعة، ٢٣٦٩أنظر أيضا جريدة مصر، عدد"
  .٣م، ص١٩٠٤يناير ٢٩، السنة السادسة عشر، ٤٥١٢جريدة المقطم، عدد (87)

  ".٣، صم١٩٠٤يناير ٣٠، السنة األولى، ٢٩٨أنظر كذلك جريدة الراوي، عدد"
  .٣م، ص١٩٠٤فبراير ٢، السنة التاسعة، ٢٤٠٥جريدة مصر، عدد (88)
  .٢م، ص١٩١٢أبريل ١٨، السنة السابعة والثالثون، ٩٨١جريدة المحروسة، عدد (89)
  .٢م، ص١٩١٢أبريل ١٩، السنة السابعة والثالثون، ٩٨٢جريدة المحروسة، عدد (90)
  . ٢م، ص١٩١٢أبريل ١٨ون، ، السنة الرابعة والعشر ٧٠٠٨جريدة المقطم، عدد (91)
  .٢م، ص١٩١٢أبريل ٢١، السنة السابعة والثالثون، ٩٨٤جريدة المحروسة ، عدد (92)
  .٤٤م، ص١٨٩٤يونيو ١٩، السنة الثامنة عشر، ٢٠٤٠جريدة المحروسة، عدد (93)
  .٣م، ص١٨٩٤يوليو ١٣، السنة السادسة، ١٦١٤جريدة المقطم، عدد (94)
  .٢م، ص١٩٠٠ يناير ٣١سنة الخامسة والعشرون، ، ال٦٦٤٨جريدة األهرام، عدد (95)
  .١م، ص١٩٠١ ديسمبر ٧، السنة الثالثة والعشرون،  ٢١٤٨جريدة الوطن، عدد (96)
  . ٢م، ص١٩٠١ ديسمبر ١١، السنة الثالثة والعشرون، ٢١٥١جريدة الوطن، عدد  (97)
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  .١م، ص١٩٠١ديسمبر ١٢، السنة الحادية والعشرون، ٢١١١ جريدة اإلتحاد المصرى ، عدد(98)
  .٣م، ص١٩٠٣مارس ٤، السنة الرابعة والعشرون، ٢٥١٦ جريدة الوطن، عدد(99)

  .٣م، ص١٩٠٣مارس ٦، السنة الرابعة والعشرون، ٢٥١٨جريدة الوطن، عدد (100)
  .٢م، ص١٩٠٤فبراير ٢، السنة األولى، ٣٠١جريدة الراوي، عدد (101)
  .٢م، ص١٩٠٤فبراير ١٠، السنة السابعة، ١٩٤٤جريدة البصير، عدد (102)
  .٢م، ص١٩١٢أبريل ٢١، السنة السابعة والثالثون، ٩٨٤جريدة المحروسة، عدد (103)
  .نفسه (104)
  .٣م، ص١٩١٢أبريل ٢٥، السنة السابعة والثالثون، ٩٨٧جريدة المحروسة، عدد (105)
  .٣م، ص١٩١٢أبريل ٢٧، السنة السابعة والثالثون، ٩٨٩جريدة المحروسة، عدد (106)
  .١،  ص ١٩١٢أغسطس ١٤، السنة السابعة والثالثون، ١٠٤٧٥دجريدة األهرام، عد (107)
  نفسه (108)
  .٥٤م، ص١٨٩٤يوليو ٢٤، السنة الثامنة عشر، ٢٠٤٥جريدة المحروسة، عدد (109)
  .٢م، ص١٩٠٢يناير ٩، السنة الثالثة عشر، ٣٥٥٩جريدة المؤيد، عدد (110)
  .نفسه (111)
  .٢م، ص١٩٠٣ديسمبر ٥، السنة األولى، ٢٥٥جريدة الراوي، عدد (112)
  .٣م، ص١٩٠٣ديسمبر ١٥، السنة األولى، ٢٦٣جريدة الراوي، عدد (113)
  ٣م، ص١٩٠٤يناير ٧، السنة األولى ، ٢٨٠جريدة الراوي، عدد (114)
  .٢م، ص١٩٠٤ يناير ١٣، السنة األولى ، ٢٨٥جريدة الراوي، عدد (115)

قنصلية اليونانية من اجل العفو عن  زمالئهم الذين حكمت عليهم ال" لجأ المعتصبون إليه أيضا"
م، ١٩٠٢يناير ٦، السنة الثالثة والعشرون، ٢١٧٣جريدة الوطن، عدد .  بالخروج من مصر 

  " .١ص
  .٤ م ، ص١٩٠٨يوليو  ٧، السنة العشرون، ٥٨٥٩جريدة المقطم، عدد (116)
  .٣م، ص١٩٠٨يوليو ٢٠، السنة الثالثة والثالثون، ٩٢٢٣جريدة األهرام، عدد (117)
  .١٣ تاريخ الحركة النقابية وتشريعات العمل باإلقليم المصري، ص- :محمد فهيم امين (118)
  .١م، ص١٩٠١ديسمبر ١٩، السنة الثالثة والعشرون، ٢١٥٨جريدة الوطن، عدد (119)
  .٣، ص١٨٩٦أغسطس ٢٧، السنة السابعة، ١٩٥٤جريدة المؤيد، عدد  (120)
  .٣٠م، ص١٩٩٩ -١٨٩٩ الحركة النقابية لعمال الدخان - :محمود عوض عبد العال (121)



   الخامس واألربعونالعدد                                                                مجلة بحوث الشرق األوسط

 - ٩٨ -  

                                                                                                                            
  .نفسه (122)
  .٥٣ المرجع السابق ص- :رءوف عباس (123)
  .٣٣ تاريخ الحركة النقابية المصرية، ص- :أحمد عاطف حسن (124)
  .٢م، ص١٩٠٠فبراير ٩، السنة الخامسة والعشرون، ٦٦٥٥جريدة األهرام، عدد (125)
  .٢م، ص١٩٠٠فبراير ١٣، السنة الخامسة والعشرون، ٦٦٥٨جريدة األهرام، عدد  (126)
  .٢م، ص١٩٠٠فبراير ٢١، السنة الخامسة والعشرون، ٦٦٦٥جريدة األهرام، عدد (127)
  .٥٥ المرجع السابق ، ص- :رءوف عباس (128)
  .٢م، ص١٩٠١نوفمبر ٢٨، السنة الثالثة عشر، ٣٨٥٥جريدة المقطم، عدد (129)
  .٢م، ص١٩٠١ديسمبر ٢٦، السنة الخامسة، ١٣١٠جريدة البصير، عدد (130)
  .١م، ص١٩٠١ديسمبر ٢٠، السنة الثالثة والعشرون، ٢١٥٩جريدة الوطن، عدد (131)
  .١م، ص١٩٠١ديسمبر ٢١، السنة الثالثة والعشرون، ٢١٦٠جريدة الوطن، عدد (132)
  .١م، ص١٩٠٢يناير ٣، السنة الثالثة والعشرون، ٢١٧١جريدة الوطن، عدد (133)
  .٢م، ص١٩٠٣يناير ٣، السنة السابعة، ١٧٨٢جريدة مصر، عدد (134)
  .٣م، ص١٩٠٣قبراير ١٣، السنة الرابعة والعشرون، ٢٥٠٠وطن، عددجريدة ال (135)
  .٣م، ص١٩٠٣مارس ١٧، السنة الرابعة والعشرون، ٢٥٢٤جريدة الوطن، عدد (136)
  . ٢م، ص١٩٠٣مارس ٢٣، السنة الرابعة والعشرون، ٢٥٢٩جريدة الوطن، عدد  (137)
  .نفسه (138)
  .٣م، ص١٩٠٣مارس ٢٦، السنة الرابعة والعشرون، ٢٥٣٢جريدة الوطن، عدد (139)
  .٣م، ص١٩٠٣أبريل ٦، السنة الرابعة والعشرون، ٢٥٤١جريدة الوطن، عدد (140)
  .٤٢٧م، ص١٩١٠مجلة الزهور، السنة األولى، الجزء العاشر،  أول ديسمبر  (141)
  .٤٠ تاريخ الحركة العمالية في مصر، ص-:سليمان محمد النخيلي (142)
  .١م، ص١٩١٢أغسطس ١٤بعة والثالثون، ، السنة السا١٠٤٧٥جريدة األهرام، عدد (143)
  .٢م، ص١٩٠٣ يناير ١٤، السنة الرابعة والعشرون، ٢٤٧٥جريدة الوطن، عدد  (144)
  .٣م، ص١٩٠٣ فبراير ٢٠، السنة الرابعة والعشرون، ٢٥٠٦جريدة الوطن، عدد (145)
  .٣م، ص١٩٠٣ مارس ٢٣، السنة الرابعة والعشرون، ٢٥٢٩جريدة الوطن، عدد  (146)
  .١، ص١٩٠٣ مايو ٨، السنة الرابعة والعشرون، ٢٥٦٦الوطن، عدد جريدة  (147)
  .٤٢ المرجع السابق، ص-:سليمان محمد النخيلي (148)


