
تقرير المرصد النقابي والعمالي المصري
2007دراسة حالة شهر أبريل، 

 أبريل6أحداث المحلة يوم 
  أبريل بهدوء غير مسبوق، وأنت تسير في الشوارع كأنه يوم إجازة بالفعل6بدأت أحداث يوم 

ابقة ليوم  في اليام الس بة  سبق هذا اليوم الدعوات المتضار يث  مل، ح يس يوم ع يل6ول   أبر
 فهناك من يدعو للضراب والتظاهر وهناك من يدعو للمكوث في البيت وعدم مغادرته، وعدم

شراء أي شئ في هذا اليوم.
 الهم والذي سوف نركز عليه هو أحداث المحلة، فقد بدأت أجهزة المن مبكرا: في محاولت
بل كة،  صر الشر تي تحا من المركزي ال يث عربات ال يف عمال المحلة، ح يب وتخو  تره
بل أن هناك عشرات هم لم يكتفوا بذلك  من يقول بأن ها، وكان هناك  نة المحلة كل صر مدي  وتحا
 اللف من جنود المن المركزي، في المدن المجاورة مثل مدينة طنطا وكفر الشيخ وغيرها،
من  يضرب أو يحاول عدم كل  يد ل يد والوع يث التهد بل الدارة ح من ق يب   هذا بخلف التره

كة يوم  كة وترك6الحضور للشر ية بالشر مت الدارة بلحام البوبات الرئيس ما قا يل، ك   أبر
خل ارات دخول وخروج العمال دا ير مس من، وتغي ها ال يطر علي تي يس غيرة ال  البوبات الص
من خص  سحب الر تم  نه  ما أ في ذلك اليوم. ك نع تجمعات العمال  في محاولت لم كة،   الشر

سائقي التوبيسات التي تأتي بالعمال من قراهم قبلها بأيام.
من قيادات ستدعي عدد  يث ا نع الضراب ح في محاولت م قد كان لتحاد العمال  دور   ول

  عمال) وأجبروا خمسة منهم علي التوقيع علي تعهد بأنهم لن يشتركوا في7العمال بالشركة (
في أيام كل مرة  في  ها لعشرات العمال  تي نظمو ية ال  الضراب، هذا بخلف الدورات الثقاف
 متتالية يتحدثون معهم عن ضرورة الدعوة لعدم الضراب، والعمل علي زيادة النتاج في هذه

اليوم.
ابقة علي يوم في اليام الس من العمال  ها علي عدد  تم توزيع تي   هذا بخلف البيانات ال
سم قع با ها مو في هذا اليوم، وبعض مل وزيادة النتاج  عو للع  الضراب الذي حدده العمال، تد

الضباط الحرار.
اء يوم  في مس قي عمال6 و تي ل يلت كة، ح من دخول الشر ية  ية الليل نع عمال الورد يل م   أبر
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  أبريل، وحدثت عدد من التجمعات من6ومضي اليوم هادئا: حتي الساعة الرابعة عصر يوم 
ين ما ب كن أهمها تجمع   أهالي المحلة بالقرب من شركة غزل المحلة تنتظر خروج العمال، ول

من7 آلف و 5 بل ال من ق هت  تي ووج من عمال وأهالي المحلة بميدان الشون، وال   ألف 
هم يضعون الفوط في بيوت جة أن الهالي  يلة للدموع بغزارة لدر بل المس يث القنا نف ح  بالع
ستخدام حض ا كر الب طي وذ صاص المطا ستخدم الر هم، وا هم وعيون  المبلولة بالمياة علي أنوف

فل عمره  ما ط من أبناء المحلة أحده تل اثنان  حي، وق صاص ال خر شاب9الر سنوات وال   
اء تعدوا  ية عشرة مس سنة، وهناك جرحي حتي الثان ين  من150حوالي عشر يح بخلف    جر

 خافوا من الذهاب لمستشفي المحلة العام فذهبوا للعيادات الخاصة، أو ظلوا بدون إسعاف خوفا
بة يع حرق عر ما أش من أبناء المحلة، ك بض علي المئات  تم الق قد  هم، هذا و بض علي  من الق
 قطار، وتكسير عدد من المحلت، هذا وهناك احتمالت مفتوحة لما سوف يسفر عنه الغد في

ظل هذه الظروف، وسوف يتابع المرصد الحداث بشكل يومي.
المرصد النقابي والعمالي المصري
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