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تتميز العالقة بني الحكومات املصرية عمومً ا وقطاع النقل بخصوصية فريدة ،حيث تعترب الدولة هذا
القطاع أحد شرايني حياتها ،سواءً كان فى السكك الحديدية والربيد والنقل العام ،أو يف أسطول
الوتوبيسات الذى يربط أوصال البالد؛ شرقها بغربها ،وشمالها بجنوبها .وهذا ما لخصته مقدمة تغطية
ً
تحديدا ،لم يشهد
مجلة أٍوراق اشرتاكية فى العدد رقم  21خريف  2009حول هذا القطاع .وربما لهذا السبب
يا من االحتجاجات ،رغم تردي أوضاع العاملني فيه ،وتراجع مستوياتها تدريج ًىا ،مثلها باقى
القطاع كث ً
قطاعات العمل فى مصر ،بعد نكسة يونيو  ،1967ومع بدايات مرحلة السادات وإهمال القطاع العام لصالح
الخاص.
ورغم استبعاد هذا القطاع من البيع املباشر ،إال أن الخصخصة طالته جزءً فجزء .وجرى ذلك عرب سياسات
حثيثة ومستمرة ،طبقت عىل قطاعاته املختلفة ،سواءً يف السكك الحديدية ،أو مرتو االنفاق ،أو أوتوبيسات
النقل العام .ومن بني السياسات املتبعة لهذا الغرض؛ استحداث الشركات القابضة ،التى ضمت شركات
ً
شريكا فيها ،مثل شركة القاهرة لتشغيل مرتو أنفاق القاهرة ،أو شركات خاصة
يدخل الرأسمال الخاص
بالكامل تعمل من الباطن ،أو شركات تابعة للقابضة للنقل ،التى فتتت أوصال هيئة السكك الحديدية من
خالل عدد كبي من شركات الخدمات ،التي تقدم خدماتها داخل العربات أثناء رحالت السفر ،مثل شركات
النظافة وتقديم الطعام ،أو فى الصيانة بعد الرحالت .وظهرت تلك السياسات بوضوح للجميع عند بيع
خطوط النقل العام فى القاهرة لشركات خاصة تحمل اسماء جديدة غي " هيئة النقل العام بالقاهرة"،
وتستخدم ميكروباسات وليس أوتوبيسات كبية  ،بألوان زرقاء وخضراء ،نعرفها ونستخدمها جميعا.
أيضا إىل أن احتجاجات قطاع النقل كان لها من البداية ً
والبد من الشارة هنا ً
ثقال فى الحياة السياسية
املصرية .ويرجع هذا إىل وظيفة القطاع التي ربط أجزاء الجمهورية ،بالضافة إىل ضخامة عدد العاملني فيه،
وتلك ميزة ال تتوفر لغيه من القطاعات .ومع تذ ّكر تاريخ نشاط عمال النقل العام يف مصر ،ربما اعتربنا
إضرابهم يف يوليو  1976الشرارة الوىل لنتفاضة الخبز يف يناير  .1977وقد نتوقف ً
أيضا عند استمالة عبد
الناصر لنقابة النقل يف  ،1954وما كان لها من أثر حاسم يف صراعه عىل السلطة مع محمد نجيب.1

وال نستطيع الحديث عن احتجاجات قطاع النقل ،دون املرور عىل االحتجاج الشهي لعمال السكك
الحديدية فى  ،1986وأحكام القضاء التى أعقبته ،وبرأت العمال ،وأقرت سالح الضراب باعتباره سالحً ا
ً
مشروعا ،يحق للعمال استخدامه يف االحتجاج عىل تردى أوضاعهم ،واملطالبة بتحسينها .وصدر هذا الحكم
يف القضية رقم  4190قسم االزبكية ،التي اتهم فيها  37متهمً ا ،دافع عنهم  29محام ًيا ،عىل رأسهم االستاذ
احمد نبيل الهالىل والدكتور عصمت سيف الدولة.
 1مصطفى بسيوين ،ضراب النقل العام فى القاهرة ،تقدم نوعى ،موقع
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وال رغبة لنا يف التوسع بتفاصيل ومالبسات الحكم ،ولكننا نشي فقط إىل عبارة جاءت فى نهايته" :املحكمة
قد استقر فى وجدانها أن ذلك الضراب ما كان يحدث من تلك الفئة من العمال – وقد كانت ً
مثال لاللتزام
والتضحية – إال عندما احست بالتفرقة فى املعاملة ،واملعاناة الواقعة عىل كاهل فئات الشعب ،وذلك حتى ال
يستفحل الداء ويعز الدواء".

2

لكن مالبسات إلقاء القبض عىل العمال ،وتدخالت أحمد طه ،نائب مجلس الشعب حينها ،تشي إىل
القبضة الحديدية التى أحكمت بها الدولة سيطرتها عىل قطاع النقل الحيوى ،الذى ال يمكن التهاون مع أي
إضراب فيه ،ملا قد يحدثه من ارتباك للحياة اليومية ،حتى ولو كان مطالبًا بحقوق مشروعة .وسرنى أن قطاع
النقل بكافة هيئاته" ،السكك الحديدية والنقل العام" ،لم يشهد أى احتجاج بعدها ،حتى إضراب .2007
ً
سريعا عىل تاريخ إنشاء هذا القطاع الحيوى .فقبل إنشاء هيئة النقل العام ،قدمت
ولعل من املفيد أن نمر
عدة شركات خدمة نقل الركاب داخل مدينة القاهرة ،وسميت شركات اللتزام .وكانت تنقل الفراد داخل
املدينة ،مثل أبو رجيلة والسيوطي .هذا بالضافة إىل شركة ترام القاهرة البلجيكية .وظل التنظيم السابق
ً
القاهرة البلجيكية وشركات
سائدا حتى إنشاء هيئة النقل العام بالقاهرة يف  .1956ووضعت شركة ترام
ٍ
الوتوبيس الخرى تحت إشرافها .وكانت الهيئة يف بداية إنشائها تابعة لوزارة السكان واملرافق ،ثم تحولت
تبعيتها إىل محافظة القاهرة .ثم تبعت القوات املسلحة يف  ،1964فوزارة النقل يف  .1965وأخيًا ،صدر قرا ًرا
جمهوريًا يف  ،1971بنقل تبعية الهيئة إىل محافظة القاهرة .3

وظلت أوضاع هذا القطاع مستقرة حتى بداية السبعينات ،عىل أساس قوانني عمل ضمنت لعمال القطاع
العام استقرا ًرا وظيف ًيا يشمل؛ التأمني االجتماعى والصحى ،ومنظومة الرتقى ،والحوافز القادرة عىل تسيي
حياة العاملني .ويف السبعينات ومع نهاية حرب أكتوبر ،انقلب االقتصاد املصرى رأسا عىل عقب ،وتسارعت
وتية ارتفاع السعار ،لينتهى المر بانتفاضة  ،1977التى يرى كثيون يف احتجاج عمال النقل العام عام 1976
ً
ارهاصا بها ومقدمة لها.
وإن بدت أوضاع عمال النقل العام مستقرة قبل احتجاج  ،2007إال أن االستياء كان يرتاكم عىل مهل .ففي
 ،1999نشر تقري ًرا تفصيل ًىا عن تلك الوضاع ،أشار إىل كافة نواحي ذلك القطاع الهام ،من أجور وحوافز
 2املركز املصرى للحقوق القتصادية واالجتماعية ،حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برباءة عمال السكة الحديد من تهمة إضرلب  ،1986املكتبة
القانونيةhttps://ecesr.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B5-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89%D8%A1-%D8%A8/

 3جمال توفيق ونهى فارس ،الدولة واعتصار عمال النقل العام فى مصر ،موقع االشرتايك  ،سبتمرب  ،1999عرب الرابط
https://revsoc.me/workers-farmers/ldwl-wtsr-ml-lnql-lm-fy-msr/
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ونظام لدورات الوتوبيسات اليومية والراحات والصيانة ،وحتى نظام عودة السائقني واملحصلني إىل منازلهم
مساءً بعد يوم عمل شاق وحافل .وأشار التقرير إىل كيفية وصول يد الفساد الدارى واملايل إىل كل يشء،
حتى ضج العاملون باحتجاجاتهم.
وتبدأ الشكوى من الئحة أجور عمال هيئة النقل العام ،التى توحى بأن حصيلة الجر والحوافز ترفع دخل
السائق واملحصل إىل مستوى مقبول .غي أن هذا الرقم يتآكل نتيجة للخصومات والغرامات املتعددة ،التي
تقتطع منه لسباب ال ذنب للسائقني واملحصلني فيها .ومن المثلة عىل ذلك ،تهالك السيارات الذي ال شأن
للسائقني به ،إذ يفرتض محافظة الهيئة عىل أصولها الثابتة ومعداتها ،عن طريق الصيانة الدورية ،واستبدال
قطع الغيار املستهلكة بأخرى جديدة مطابقة للمواصفات ،شأن كل املؤسسات الخرى .وذكر التقرير إن كل
ذلك لم يكن متوفرًا .وفوق هذا ،كان تردي حالة سيارات النقل العام وأعطالها ،ووضع مقاعدها ومقابض
التماسك بها ،مشهو ًدا من الجميع.
ومن الشكاوي ً
أيضا ،تأثر حوافز السائقني واملحصلني بنوع الخط ،واختالف سعر التذكرة بناء عىل ذلك
بني الخطوط الطوايل والقصية .حيث يرتتب عىل هذا مفارقات عديدة ،يظلم بسببها املحصل والسائق ً
معا،
وخاصة املحصل العتماده عىل الحوافز املربوطة بقيمة إيراد التذاكر ،كما يظلم العاملني عىل الخطوط
القصية بوجه عام.
وازداد المر سوءً بعد تمادي التقسيم الطبقى الصارم ،الذى طال كافة أوجه الحياة يف مصر .فصارت
وجديدة ومنض ً
ً
ً
بطة يف توقيتهاً ،
وفقا
مكيفة
أوتوبيسات التجمع الخامس وباقي أحياء القاهرة الجديدة،
لنظام صارم يماثل ما يطبق عىل القطارات والطائرات .ويف الوقت نفسه ،تسي أمور سيارات الحياء الشعبية
والعشوائية عكس ذلك تمامً ا ،حيث ينتظر الركاب يف بعض الخطوط الطويلة بالساعات ،نظرًا لقلة السيارات
العاملة عىل الخط ،بما اليزيد عن سيارتني يوميًا ً
مثال.
ً
عائدا
وتتوايل التفاصيل الدقيقة املذكورة يف تقرير 1999املشار إليه ،4فبالضافة إىل ما سبق ،يقبض السائق
عىل الدوار يف حالة عمله لدوار كاملة (يختلف عدد الدوار حسب طول الخط) ،ويحصل عىل عائد الصيانة
الذي يختلف من سيارة لسيارة حسب حالتها .ويف الغالب يخصم عائد الدوار والصيانة يف حالة حدوث عطل
واحد ،المر الذي يحكمه الفساد السائد يف الهيئة كما سرنى .أما عائد الدوار فيخصم كامالً إذا لم يكمل
السائق الدور الخي ،يف حني أن الهيئة ال تمتلك سيارة قادرة عىل استكمال الدوار كلها ،بشكل مستمر و
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كفاءة ،باستثناء السيارات الجديدة املكيفة .وهكذا ،كثيًا ما ينتهي المر بالسائقني إىل الحصول عىل
الجرالسايس بالضافة للحافز الصىل فقط.

ويفرتض حصول السائق عىل ما يسمى "حافز تحسني الخدمة" ،إذا عمل لفرتة  16يومً ا متصلة يف الشهر.
وفى  ،1999وقبلها بعشرين عامً ا ،كان من املمكن أن يصل هذا الحافز إىل  100جنيه .واذا غاب العامل يف
اليومني التاليني عىل قبض الحوافز ،تخصم منه نسبة  % 20من حافز تحسني الخدمة .وحيث تقبض الحوافز
يوم  17يف الشهر غالبًا ،ال يستطيع آي عامل التغيب يومي  18و 19من أي شهر ،أيا كان السبب ،وإال خصمت
هذه النسبة من الحافز.

وتضرر العمال من نظام الجازات ً
أيضا ،فكما استحال عىل العمال غياب أيام  18و ،19استحال عليهم
ً
أيضا طلب أي أجازة يومي  29و ،30أي اليومان التاليان عىل قبض املرتب (يوم  .)28كما منعت االجازات أيام
العياد .وكان جراج القطامية نموذجا للتعسف مع العاملني فى الجازات ،حيث اصدر قرا ًرا بمنع أية أجازة يف
الفرتة من يوم  1إىل يوم  10يف الشهر ،أي أن العمال اليمكنهم الحصول عىل أجازات إال خالل أسبوع واحد يف
الشهر ،يبدأ من يوم  10وينتهي يوم .17

واستمرا ًرا فى االستهانة بالعاملني وصحتهم وأعصابهم يف هذا الجراج ،والتى وصلت إىل االستفزاز
الحقيقي ،صدر حينها قرار عجيب ،تأجلت بموجبه دورة الوتوبيسات التي تعود بالعمال القاطنون يف
مناطق بعيدة إىل منازلهم مساءً  ،لتبدأ فى الساعة الثانية والنصف فج ًرا ،بدالً من الواحدة والنصف فج ًرا .بما
يعنى أن يبقى العمال القاطنني بالريف يف الجراج طوال الوقت املمتد من نهاية دوامهم (أ ًيا كان توقيته)،
وحتى تلك الساعة املتأخرة– اتنظارًا لتحرك أوتوبيس توصيل العاملني.5

وظل العاملون بهيئة النقل العام يعانون تحت وطأة استفزاز الدارة ،وعدم مالئمة ما يتحصلون عليه من
أجور مع ما يبذلونه من جهد .فبالضافة إىل عبء العمل الشاق ،املستلزم لقىص درجات اليقظة واالنتباه،
خاصة بالنسبة للسائقني ،كان عليهم التعامل مع مئات وربما آالف الركاب يوميا ،بني املناقشات املطولة
ً
خصوصا يف الخطوط الطواىل ذات التذكرة املوحدة ،التى يشكو
واملشاحنات .وتضاعفت املشاحنات اليومية
منها محدودو الدخل دائمً ا .وال يكون أمامهم أال املحصل ،املحاصر بني نار الئحة تطالبه بحصيلة يومية كبية
من قيمة التذاكر حتى يصرف له حافزه ،ونار راكب رافض دفع تذكرة موحدة ،سواء ركب عشرة محطات أو
محطة واحدة .وانتشر بني العمال شعور بأن اللوائح ما وجدت إال لتحرمهم من حقهم وتظلمهمً ،
بدال من
أن تكون ً
أداة للحكم العادل والتقييم المني لعملهم.
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وإىل جانب كل ذالك ،كان هناك ما تخلقه الدارة أيضا من منافسة داخلية زائفة بني السائقني واملحصلني.
وفاقم منها التجاهل والتسويف املستمر ملطالبة املحصلني العادلة بمساواة عوائدهم مع السائقني .وأخيًا،
كانت املعاملة البشعة التي يواجهها العاملون بالهيئة من ضباط الشرطة واملرور يوميًا .والتي مثلت إحدى أهم
شكاوى السائقني واملحصلني .وهذا بالضافة إىل مطالبة السائقني للهيئة بأن تدفع عنهم املخالفات املرورية
التي يفرض عليهم دفعها بالكامل من كدهم ،أو حتى تشاركهم يف دفعها.6

وهكذا ،كان االحتجاج الول فى  1976كما ذكرنا ،وكان تزايد السعار أحد أسبابه .لكن يبدو أن استمرار
ً
الحقا .ورغم هذا ،أجمعت
اللوائح التي يشكو منها العمال يف الهيئة ،كانت سب ًبا فى تواىل االحتجاجات
تقارير عمالية كثية عىل أن أهم االحتجاجات كانت مع بداية اللفية الثالثة ،حني عادت موجة الحركة
العمالية للظهور عمومً ا ،بعد احتجاجات املحلة الكربى الشهية فى  ،2006حيث ملس العمال بشكل واضح
وملموس نتائج الصالح الهيكىل وخصخصة الشركات .وبرغم تسرب الخوف إىل صفوف العمال ،والرتاجع
النسبي املستمر لنشاطهم ،إال أن هناك بعض ومضات املد والتضامن بني عمال النقل العام .ومن المثلة عىل
ذلك ،إضراب سائقي أوتوبيس الهيئة العامة وسائقي شركة أوتوبيس القاهرة بشربا الخيمة يوم  14يناير
 ،1997وتجمهر عمال جراج القطامية فى أغسطس .71999

وصارت االحتجاجات أكرث تواترا ،وأقوى تنظيما فى  ،2007ثم  ، 2009و 2010و 2011و  ،2012ثم ، 2014
ثم  2016الذي شهدت آخر االحتجاجات .ويف هذا االحتجاج تم التنكيل بالقادة الذين دعوا للضراب فى أول
يوم من العام الدراىس ،يف سبتمرب  .2016واعتقلوا قبل الضراب بيوم واحد ،وظلوا قيد االعتقال حتى مارس
 ، 2017وأفرج عنهم ً
تباعا .وليس دفعة احدة ،ليسكت صوت عمال النقل حتى يومنا هذا.
وسنحاول فيما يىل تناول تلك االحتجاجات من حيث الظروف واملطالب:

ع ـام 1976
ال يوجد كثي من التفاصيل حول هذا االحتجاج ،سوى أنه كان احتجاجً ا عىل ارتفاع السعار ،ومن ثم عدم
كفاية الجور للمعيشة .وقد رصدت جريدة املال هذا االحتجاج ،فتحدثت عن تضامن طالب الجامعات
املصرية معه بالهتاف “يا عمال النقل العام إضرابكم خطوة لقدام” .وتمثلت مطالبه يف رفع الجور التي لم
تكن متناسبة مع السعار .وأدان السادات وقتها العمال وإضرابهم ،ووصفهم بأنهم غي منتمني للوطن .وقال

 6نفسه.
 7نفسه.
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يف أحد الخطابات التي أعقبت وقف الجراءات التقشفية “العمال املنتمون لوطنهم ال يمكن أن يرتكوا عملهم
أو يسيئوا إليه ”.8

وفى رصد بوابة الشروق الحتجاجات عمال النقل العام ،التى لم تخل منها أيام االستقرار ،عىل حد تعبي
التحقيق الصحفى ،ذكر أن قطاعات من اليسار املصري أولت أهمية كبية لهذا الضراب ،ليس فقط لنه أول
ً
إضراب يف تاريخ الهيئة الحديث ،ولكن ً
الحقا يف يناير
أيضا؛ لنه أشبه باستعداد النتفاضة الخبز التي تفجرت
 .1977والتي أطلق عليها السادات انتفاضة الحرامية .ومن املتبنني لهذا الرأي ،الباحث االقتصادي إلهامي
ميغني.9

ع ـام 2007
فصل فارق زمنى طويل بني إضراب  1976و ،2007لم يقطعه سوى احتجاجان صغيان فى  ،1997و1999
كما أسلفنا .وربما كانت انتفاضة املحلة الكربى ،وبداية االحتجاجات العمالية فى أول اللفية الثالثة ،حاف ًزا
لعمال النقل العام عىل العودة لالحتجاج ،بعد أن أحكمت مباحث النقل العام قبضتها عليهم خالل عقدين
من الزمن تقريبا.
وكان عام  2007بداية ملرحلة جديدة يف حياة عمال هيئة النقل العام ،حيث بدأ العمال يعيدون اكتشاف
سالح الضراب الذي يمكنهم من انتزاع حقوقهم ،حتى أنه لم يمر عام إال وقد أضرب العمال واعتصموا أكرث
من مرة سعيًا إىل حقوقهم املنقوصة .وكان من املفرتض أن يمثل إضراب  2009بداية مرحلة جديدة ً
أيضا يف
اكتشاف حقهم يف التنظيم ويف وجود نقابة تدافع عنهم وعن حقوقهم ،خاصة مع بزوغ عهد جديد للنقابات،
ً
مختلفا
مع تأسيس النقابات املستقلة ،الذي بدأ مع نقابة العاملني بالضرائب العقارية .ولكن كان واقع الحال
10

بعد خمس سنوات من تأسيس النقابة املستقلة.

 8ايمان عوف ،عمال النقل العام ،التهام واحد والحاكم متغي ،جريدة املال ،سبتمرب  ، 2016عرب الرابط
https://almalnews.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85/
 9محمدأابو الغيط ،تاريخ إضرلبات النقل ،بوابة الشروق ،فرباير 2014
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022014&id=1967ceba-6603-494d-90b8-cc177afbd8f0
 10فاطمة رمضان ،موقع مدى مصر ،إضرلب النقل العام :تاريخ االنتصارات والهزائم و" الفراح" ،اكتوبر 2016
https://madamasr.com/ar/2016/10/01/opinion/u/%d8%a5%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7/

9

ً
ووفقا لتحقيق املصرى اليوم ،بدأ إضراب 2007

11

بسبب تدهور الوضاع املالية للعاملني .وتفاوتت

الروايات ،فبينما أشار التحقيق سالف الذكر إىل امتداد االحتجاجات إىل جراجات الميية والسواح وجسر
ً
عامال ،ذكر تحقيق مدى
السويس وإمبابة ونصر وفتح بمدينة نصر ،ليتفع عدد املضربني إىل خمسة آالف
مصر أن الضراب كان محدو ًدا يف جراجي نصر وفتح ،يوم  2مايو ،واستمر ليومني فحسب .وصحيح أن بعض
املطالب تحققت؛ مثل زيادة بدل الوجبة وزيادة اليراد للسائق واملحصل ،إال أن العمال ووجهوا باالعتداء
عليهم أثناء الضراب يف جراج نصر فجر يوم  3مايو  ،2007حيث ضربوا وهددوا بالحبس.

12

ً
شامال ،نظمه عمال القاهرة والسكندرية ً
معا،
أما تحقيق جريدة املال ،فذكر إن إضراب  2007كان إضرابا
وكان نتيجة التباع نظام مبارك سياسة الخصخصة وإعادة الهيكلة ،وتحرير أسعار السلع والخدمات .المر
الذي أثر بشكل مباشر عىل العمال ،وانعكس يف ازدياد العباء املالية ،وانهيار القدرة الشرائية ،يف ظل ارتفاع
السعار .كما أشار تحقيق جريدة املال إىل اقتفاء عمال النقل العام خطى الحركة العمالية التى كانت تغىل،
ورغم امتداد إضرابهم عام  2007يف ثالثة جراجات فقط ،وصغر حجمه مقارنة بإضراب الهيئة ،إال أنه اعترب
خطوة أوىل عىل طريق كسر حالة الحصار املفروضة من جهاز مباحث هيئة النقل العام .وبالطبع ،مع
االستفادة من تصاعد الحركة العمالية ،التي بدأت بإضراب غزل املحلة يف ديسمرب  .2006ذلك الضراب الذي
أجرب الدولة عىل التفاوض مع قيادات العمال .13

ع ـام 2009
يعد إضراب  2009نقلة نوعية بحق يف النشاط االحتجاجي لعمال النقل العام ،من حيث حجمه وعدد
ً
تابعا لهيئة
مطالبه وسعة تنظيمه .ففي فجر يوم  ،2009/8/18بدأ أكرث من عشرة آالف عامل يف  11جراج
النقل العام إضرا ًبا عن العمل ،من أصل  48ألف عامل ،يعملون يف  19جراج يف القاهرة الكربي ،ويف اليوم
ً
مزيدا من الجراجات بعمالها ،ومنها؛ شمال القاهرة (املظالت ،والرتعة
الثاين للضراب انضم
والسواح) ،وشرق القاهرة (جسر السويس والميية) ،وجنوب القاهرة (فم الخليج وآثر النبي) ،ووسط
القاهرة (فتح ونصر) ،وجراجات املستقبل وعبد املنعم رياض ،وشمال الجيزة (إمبابة) ،وجنوب الجيزة
14

(الجيزة وبدر واملنيب).

 11محمد عزوز ومنى ياسني ،املصرى اليوم ،مايو ،2007
https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=56241
 12فاطمة رمضان مدى مصر مرجع سابق
 13ايمان عوف  ،جريدة املال  ،مرجع سابق
 14املرصد النقابى والعماىل املصرى ،العاملون بهيئة النقل العام يشلون الحياة فى القاهرة ،موقع االشرتاىك ،اغسطس 2009
https://revsoc.me/workers-farmers/lmlwn-bhyy-lnql-lm-yshlwn-bdrbhm-lhy-fy-lqhr-wywslwn-drbhm-rgm-ldgwt-lmny-hty-thqqt
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ويرى الصحفى والباحث العماىل مصطفى بسيوىن ،أنه ال يمكن اعتبار هذا الضراب كأي إضراب آخر من
بني عشرات الضرابات التي ّ
يا
ينظمها العمال يومياً يف مصر .إذ يكون لبعض الضرابات مغزى وتأثي أبعد كث ً
من حدود املنشأة أو املرفق الذي يحدث فيه .ويكتسب هذا الضراب تحديداً أهميته من عدة أسباب؛ أولها
بالطبع حجم الضراب نفسه ،فهيئة النقل العام يف القاهرة تضم  48ألف عامل ،منهم  18ألف سائق
ِّ
ومحصل ،ويتوزع الباقون بني الصيانة والخدمات والدارة .وتشمل خطوط أوتوبيسات الهيئة كل القاهرة
الكربى وضواحيها .ويتمثل ثاين السباب يف درجة التنظيم التى جعلت عمال  17جراجاً يف أنحاء القاهرة
الكربى ،ينسجون شبكة اتصاالت قادرة عىل انجاحه ،وخاصة يف ّ
ظل املتابعات المنية والضغوط الدارية.
وكان الختفاء سيارات النقل العام من الشوارع أثرا ال يمكن احتماله ،مما رجح حدوث تدخل لحسم
املوقف ،وهو ما جرى بالفعل .وانتهى الضراب بتدخل أحمد نظيف رئيس الوزراء 15.حيث تدخل للمرة الوىل
ً
واعدا بتنفيذ املطالب التي تركزت يف الجور وتحسني شروط العمل وعدم تحميل السائقني غرامات املرور
العشوائية .إال أن العمال رفضوا الوعود ،ومزقوا املنشور الذي وزعته الدارة يف مواقف الوتوبيسات،
وهاجموا قادة النقابة الرسمية عندما حاولوا إقناعهم بإنهاء الضراب بناءً عىل تلك الوعود .وأص ّر العمال عىل
إصدار منشور رسمي باالستجابة للمطالب ،وهو ما تم بالفعل مساء اليوم الثاين للضراب.
وكانت مطالب العمال تفصيلية وشاملة مثلها مثل إضرابهم ،ويمكن اجمالها فيما يىل:
 .1إسقاط املخالفات املرورية عن كاهل العاملني.
 .2تعديل الكادر الخاص بعمال هيئة النقل العام ( زيادت املرتبات والحوافز).
 .3دفع التأمينات التي تخصم من العاملني يف أوقاتها كل شهر.
 .4تخصيص بدل عدوي نظراً للتعامل مع الجمهور.
 .5رفع بدل طبيعة العمل واملواظبة.
 .6مساواة املحصل بالسائق بالنسبة للوجبة واليراد.
 .7عدم خصم قيمة الزجاج املتحرك من املحصل أو السائق يف حالة كسره.
 .8إعطاء القائمني بالعمال الخفيفة حقوقهم كاملة ،مع سرعة إنهاء إجراءاتهم الطبية.
 .9إقالة رئيس قطاع شمال القاهرة املهندس محمد كمال ملا صدر منه تجاه العمال وتعسفه معهم.
 .10تعيني مبلغ عن كل عام خدمة ،وتصرف تلك املبالغ تحت بند نهاية الخدمة (مائة شهر).
 .11زيادة حوافز عمال الهندسة.
 15مصطفى بسيوىن ،إضرلب النقل العام فى القاهرة ،تقدم نوعى ،موقع االخبار ،سبتمرب 2009
https://al-akhbar.com/Archive_Articles/127482
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 .12توفي قطع الغيار الخاصة بسيارات أسطول هيئة النقل العام.
 .13زيادة عالوة اليراد إيل  %10نظراً للغالء الفاحش.
 .14صرف حافز الثابة  %75من الجر السايس ،الذي يصرف للمحليات.
 .15تحسني الرعاية الطبية والعالج لألمراض املزمنة.
 .16توحيد وتسهيل ركوب عمال هيئة النقل العام بالقاهرة لسيارات (وسط الدلتا -غرب الدلتا -شرق الدلتا-
وجه قبيل -مرتو النفاق)

16

.ويرى الباحث أهمية خاصة لتوقيت إضراب عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يف  2009بالنسبة للحركة
العمالية يف مصر ،ليس فقط لنه جاء أثناء زيارة مبارك لميكا ،وال لتوقيته قبل شهر رمضان بأيام قليلة،
بما يعني تضاعف تأثيه ملا تشهده العاصمة وقتها من تزايد يف الحركة ،ولكن الهم أن توقيت الضراب جاء
وقت تعمدت الدولة فيه تجاهل الضرابات العمالية ،بغرض فرض اليأس عىل العمال ،بحيث ينهون
ب ٍ
إضراباتهم من دون تنفيذ املطالب ،فيتسرب الحباط إىل الحركة العمالية ،ويقوى الشعور بعدم جدوى
ّ
تحدي هذا التوجه للحكومة ،ومن هنا
االحتجاج وينتشر .ويف إضراب أغسطس ،استطاع عمال النقل العام
اكتسب الضراب أهمية خاصة جداً بالنسبة للحركة العمالية املصرية ،ويف لحظة حرجة تتأهب فيها الدولة
17

لقرار سياسات أكرث عداء للحركة العمالية ،تمارسها عن طريق زيادة الضغوط عليها.

ويرى تحقيق مدى مصر ،أن إصدار قانون املرور عام  2008أحد أسباب الضراب الشامل فى أغسطس
 .2009حيث بدأ التحميل العشوايئ للمخالفات مع القانون .وذكر العمال وقتها أن عدد املخالفات املحررة
ضد سائق واحد وصل إىل  17قضية ،حكم فيها بغرامات وصلت إىل  11ألف جنيه ،رغم عدم عمل السيارات
وقتها يف خطوط السي املذكورة يف املحاضر ،ورغم تحرير كل املخالفات بمعرفة مندوب شرطة واحد .وقال
ِّ
املحصلني إنهم لو طالبوا أمني شرطة بدفع تذكرة ،يغادر الوتوبيس ويحرر مخالفة للسائق ،رغم عدم
أحد
ارتكابه لها.

18

وقبل إضراب أغسطس  ،2009حاول العمال تنظيم إضراب يف  25مايو  ،2009لكن لم تستمر املحاولة إال
لساعتني ،وأجهضتها مباحث الهيئة وأمن الدولة ،حيث انتظر الضباط العمال يف الجراجات من الخامسة
صباحً ا ،ثم قبض عىل العشرات من السائقني واملحصلني ،بتهمة التحريض عىل الضراب.

 16املرصد النقابى والعماىل املصرى ،موقع االشرتاىك ،مرجع سابق ص .13
 17مصطفى بسيوىن ،إضرلب النقل العام فى القاهرة تقدم نوعى ،مرجع سابق.
 18فاطمة رمضان ،مدى مصر  ،مرجع سابق.
 19املرجع نفسه.
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19

والجدير بالذكر ،أن النقابة العامة للنقل الربي ،التابعة آنذاك لالتحاد العام ،أدانت الضراب وقتها عىل
صفحات الجرائد ،إذ تحدث رئيسها جبايل محمد جبايل عن “وجود أيدٍ خفية حرضت السائقني عىل
الضراب ،وأتهم العمال برفع مطالب مغاىل فيها ،مثل استحداث مطلب حصولهم عىل بدل عدوى
لتعاملهم مع الجمهور” .والغريب يف المر أن رئيس مجلس الوزراء وافق بالتحديد عىل هذا املطلب الذي
وصفه جبايل بـ”املغاىل فيه”.

20

ع ـام 2010
ومع مطلع العام الجديد ،بدأت املشاورات بني عمال هيئة النقل العام ملعادوة الضراب ،بعد تقاعس
ً
ووفقا لقيادات من العاملني بالهيئة ،لم ينفذ
الهيئة عن تنفيذ ما أتفق عليه لفض إضراب أغسطس .2009
مسئولوهم مطلب صرف بدل العدوى بنسبة ً ،%40
وفقا للمتفق عليه بني الطرفني لنهاء الضراب قبل
أربعة أشهر .كما لم ينه القائمون عىل الهيئة ملف مطلب العالج السرى ،الذى أتفق عليه ً
أيضا .وفوق هذا،
ً
ووفقا للتحقيق املنشور يف اليوم السابع  1يناير ،2010
ما زالت الوضاع التأمينية للعاملني بالهيئة غامضة.
حصلت الجريدة عىل مستخرج رسمى من هيئة التأمينات االجتماعية ،يفيد بأن الديون املرتاكمة عىل هيئة
النقل العام لصالح التأمينات االجتماعية ،وصلت ملا يقرب من  8ماليني و 400ألف جنيه .بما يعنى توقف
هيئة النقل عن سداد أقساط التأمينات االجتماعية رغم خصمها من أجور العمال بالفعل.21

وكأن باب المل قد فتح أمام عمال النقل العام ليتجاوزوا واقعهم ،فكان إضراب  2009نقلة نوعية فى
الوعى التنظيمى .واستثمر العمال ذلك الوعى يف محاولة تنظيم إضراب يناير  ،2010الذى استغرق العداد له
طوال شهر يناير .إال أن المن استطاع إجهاضه ،بالتعاون مع النقابة العامة للعاملني بالنقل الربي بقيادة
جباىل محمد جباىل .وأكد العاملون تلقيهم تهديدات أمنية باالعتقال فجر يوم  27يناير ،إذا ما حاولوا
الضراب عن العمل ،بدعوى املساهمة يف بلبلة المن العام ،وتعطيل حركة املرور.

وكان من املقرر أن يبدأ العمال إضرا ًبا للمطالبة بحقوقهم من جراج "النصر" بالحى السادس بمدينة
نصر ،واملجاور ملقر هيئة النقل العام ،ليمتد بعدها إىل جراجات "املظالت والرتعة ونصر الدين واملنيب وإمبابة
والميية وجسر السويس والقطامية والسالم والبساتني واملطرية.
 20املرصد النقابى والعماىل املصرى ،موقع االشرتاىك ،اغسطس .2009
 21مصطفى البسيوىن ،عمال النقل العام يستعدون لضرلب خالل أيام ،اليوم السابع  1 ،يناير 2010
https://www.youm7.com/story/2010/1/1/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84/172838
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ووفق جريدة اليوم السابع ،صرحت قيادات النقل العام بأن الضراب ،الذى كان مقر ًرا يف  27يناير ،يأت
اعرتاضاً عىل ما وصفه العمال بإنه "استهانة وعدم استجابة" من محافظة القاهرة ووزارة الصحة ووزارة
التضامن واالتحاد العام لنقابات عمال مصر ،لقائمة مطالبهم التى أعلنوها فى إضرابهم الخي فى أغسطس
املاىض .2009
وكعادة املسئولني فى الهيئة ،أكد املهندس صالح فرج رئيس الهيئة العامة للنقل العام ،أنه ال يعلم أى
ىشء عن إضراب العمال ،وال صحة ملا يشاع فى هذا السياق ،مؤكدا أن غالبية مطالب العاملني بالهيئة ملباة.

وتواطأ جباىل محمد جباىل رئيس النقابة العامة للعاملني بالنقل الربى مع رئيس الهيئة ،حيث أكد أن
مطالب العاملني لبيت بأكملها ،بخالف بدل العدوى الذى ينتظر ممثلو العمال رداً من وزارة الصحة للبت
فيه .وذ ًرا للرماد فى العيون ،أعلن جباىل عن تسلم الهيئة لول دفعة من السيارات الجديدة ،عىل أن يصل
باقى السطول الجديد يوم الخميس  4فرباير  .2010وأن النقابة أجرت حصراً بدخول السائقني واملحصلني،
فوجدت أن ما يتقاضاه السائق واملحصل يبلغ  1200جنيهاً شهريًا لكل منهما ،وذلك بعد زيادة نسبة تحصيل
التذاكر إىل  ،%8وإعفاء السائقني من املخالفات املرورية ،بخالف تجاوزات الدخول فى املمنوع والسي عكس
االتجاه .وألقى تهمة "تسخني العمال الغالبة" عىل الداريني بالهيئة .كما أتهم من يدعون لضراب جديد
بأنهم ينظرون ملصلحتهم دون اعتبار ملصالح اآلخرين.

وتشي شهادات عمال الهيئة الواردة بالتحقيق ،وكما ذكر "ف.ش.م" ( 55عاما) ،إىل غضب عدد كبي من
زمالئه السائقني واملحصلني بهيئة النقل العام ،التابعة ملحافظة القاهرة ،بسبب تجاهل الهيئة ملطالبهم ،التي
رفعوها نتيجة لظلم قيادات الهيئة لهم ،سواء فيما يتعلق ضعف املرتبات ،أو الجزاءات املوقعة عليهم ،أو
الحالة الصحية ،وغياب وضعف التأمينات سواء الصحية أو املعاشات .كما طالب "س.إ" ( 44عاماً) بضرورة
إقرار وصرف بدالت املخاطر والعدوى التى يحصل عليها جميع موظفى املؤسسات الحكومية ،بالضافة إىل
إعطائهم أرقاماً وأوراقاً حقيقية تثبت حجم تأميناتهم فى البنوك ،ويف حال وجود تلك الحسابات يجب أن
ً
فوائدا ،إىل جانب االعتناء بمستشفياتهم ،وتوفي أطباء وعالج آدمى لهم.
تحسب عنها
ً
جديدا ،هو التنسيق بني
وعىل املستوى التنظيمى ،ورغم فشل إضراب يناير  ،2010إال أنه حمل ملمحً ا
سائقى النقل العام واملحصلني وعمال ورش الصيانة ،الذين أملوا يف تمكنهم من تنظيم إضراب مماثل وأقوى
من املرة السابقة ،ويف االمتناع عن فك هذا الضراب إال بعد تحقيق مطالبهم ليس بالوعود وإنما بالتنفيذ يف
الواقع.22

 22مصطفى النجار وعالم عبد الغفار وأسماء نصار ،فشل إضرلب سائقى النقل العام بسبب التدخالت االمنية ،اليوم السابع ،يناير2010
https://www.youm7.com/story/2010/1/27/%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-،
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ع ـام 2011
وفى عام الثورة ،أضرب عمال النقل العام كما أضرب عمال مصر جميعا فى جميع القطاعات دون
استثناء تقري ًبا؛عمال الغزل والنسيج ،وعمال الصناعات املعدنية ،وعمال الصناعات الغذائية ،والعاملون
بشركات البرتول ،والعاملون بشركات هيئة قناة السويس ،والعاملون بشركات النتاج الزراعى،
والصيادون ،العاملون بصناعة الورق واملطابع ،والرائدات الريفيات ،والعاملون بمراكز املعلومات التابعة
ملجلس الوزراء ،والعاملون بهيئات وزارة املالية" والضرائب والجمارك" ،والربيد ،والسكك الحديدية ومرتو
االنفاق ،والعاملون بالقطاع الصحى" الفنيون الصحيون"  ،وحتى اصحاب املعاشات.
وكان إضراب سبتمرب  ،2011أول إضراب ي ّ
نظم بعد تأسيس النقابة املستقلة ،وهذه املرة ،دفع إيه
الحساس بالظلم للتفرقة بني العمال وموظفي الحكومة يف تخصيص حافز الثابة  ،%200لكل التابعني
لقانون  47لعام  ،1976التابع له العمال بالفعل .وحينها ،قالت إدارة الهيئة للعمال إنهم غي تابعني
للقانون ،فطالبوا منذ ذلك الحني بنقل تبعية الهيئة لوزارة النقل ،كما طالبوا بمكافأة نهاية الخدمة.
إال أن أكرث أعضاء مجلس إدارة النقابة املستقلة رفضوا الضراب يف املوعد املحدد له ،بحجة إعطاء فرصة
للمفاوضات ،ولكن قليل من النقابيني لم يستسلموا لقرار إدارة النقابة .بل نزلوا لقواعد العمال يف الجراجات
واستشاروهم ،وتوصلوا معهم لبدء الضراب يف جراجني ،بغض النظر عن قرار مجلس الدارة .وأعلن وزير
القوى العاملة أحمد الربعي رفض التفاوض مع العمال بينما هم مضربون ،وأن عليهم فض الضراب ثم
الحضور للتفاوض .وأعلن ،باالتفاق مع رئيس االتحاد العام ورئيس االتحاد املستقل ،عن التوصل التفاق
وانتهاء الضراب (ونزل رئيسا اتحادي الجراجني ،وحاوال إقناع العمال بفض الضراب ،عىل وعد بتنفيذ
املطالب).
ً
خصوصا وأن رئيسة الهيئة سبق وأن وعدتهم بصرف حافز الثابة ،وبعد أعطاء
ورفض العمال االتفاق،
ممثيل النقابة املستقلة ما يفيد موافقتها عىل صرفه ،ظهرت عىل قناة تلفزيونية تنفي ذلك ،بعد إعالن
ً
عامال أمام مجلس الوزراء ،ما دفع بأمانة مجلس الوزراء إىل طلب
الربعي .ويف يوم  28سبتمرب ،اعتصم 800
ً
وفدا من املعتصمني أسفل املكتب للتفاوض ،وكان من أعضاء الوفد طارق بحيي ،املختفي منذ أيام بعد
%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/182310
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استدعاء المن الوطني له .وطولب العمال بفض التظاهر أمام مجلس الوزراء ،مقابل الوعد بلقاء مع عصام
شرف ،رئيس الوزراء آنذاك ،يف أول أكتوبر .ففض العمال االعتصام ،مع استمرار الضراب يف الجراجات.
يف أول أكتوبر كان عدد العمال املعتصمني عند مجلس الوزراء أربعة أالف .ووقتها صعد وفد العمال
للتفاوض مع رئيس الوزراء ً
طبقا لالتفاق ،فأخربهم املتحدث باسم مجلس الوزراء أن الربعي أكد أن التفاوض
يف امللف من حقه منفر ًدا ،وهو ما رفضه العمال ،الذين نزلوا وهتفوا برحيل الربعي.
وفض عمال عدد كبي من الجراجات الضراب يوم  3أكتوبر ،بعد العالن عن صرف  48مليون جنيه
باعتبارها حافز إجادة للعمال ،وليس حافز إثابة .بينما استمر الضراب يف جراج إمبابة حتى يوم  9أكتوبر.
واعتصم عدد قليل من العمال يف هيئة النقل العامً ،
بدال من مجلس الوزراء ،ما أدى لتحسني شروط صرف
الحافز .ووافقت الدارة عىل احتساب أيام الضراب مدة عمل فعلية ،تقاىض العمال عنها متوسط الحوافز.
وعاد اسم رئيس النقابة عىل فتوح

24

23

للظهور ،بعد توقف الصحف عن ذكره بوصفه قيادة ،وصرح إن

عمال الخدمات الهندسية بجراح فم الخليج سيبدأون إضرا ًبا سيكون عامً ا ،حيث سيتوقف  35ألف عامل
بالهيئة عن العمل .وبدأ الضراب بالفعل من ليلة االربعاء  21سبتمرب  ،2011حيث امتنع امليكانيكيون
والفنيون عن إجراء صيانة لألوتوبيسات من الوردية املسائية ،التي من املفرتض أن تبدأ الساعة  ،11:30وذلك
لن املهندسة منى مصطفى رئيسة الهيئة لم تف بوعودها لهم يف لقاء جمعهم بها يوم الثالثاء.

وشارك املحصلون والفنيون يف الضراب ،حيث نظم آالف السائقني والعاملني يف معظم جراجات هيئة
النقل العام بالقاهرة إضراباً شامالً عن العمل ،وأعلنوا دخولهم يف اعتصام مفتوح أمام الجراجات لحني
تنفيذ مطالبهم ،بعد اتهام رئيسة الهيئة الهندسية بأنها تالعبت بهم ،ولم تنفذ وعودها بزيادة حافز الثابة
 ،%200وتحديد جدول زمنى لتنفيذ باقي املطالب .وحينها أعلن نائب رئيس الهيئة ،أنهم ال يستطيعون
ً
موعدا لصرف الحافز قبل موافقة وزارة املالية ورئيس الوزراء.
تحديد
وكان االتفاق مع رئيسة الهيئة عىل صرف حافز الثابة  ،%200وتحقيق باقي املطالب يف إطار فرتة زمنية
محددة  ،لكنها علقت منشورا بغي ما تم االتفاق عليه .وأثار قرار رئيسة الهيئة غضب ومخاوف السائقني
والعاملني بالهيئة ،فأعلنوا الضراب بجميع فروع الهيئة « 25فرعاً» ،ورفعوا عىل رأس قائمة املطالب« :طلب
االنضمام لوزارة النقل ،وصرف حافز الثابة بنسبة  ،%200وصرف الزي الرسمي للعاملني بالهيئة ،كما
ً
فضال عن
وعدت رئيستها منذ توليها منصبها قبل شهرين ،ولم ينفذ أي شييء من ذلك حتى لحظتها .وهذا
 23فاطمة رمضان ،مدى مصر مرجع سابق
 24املصرى اليوم 17 ،سبتمربhttps://www.almasryalyoum.com/news/details/111433 ،2011
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تحسني أوضاع الهيئة ليتسنى لها تقديم خدمة جيدة للجمهور ،وتوفي رعاية صحية جيدة ،وسرعة تسوية
التأمينات االجتماعية ،وصرف  100شهر مكافأة نهاية الخدمة ،وتسوية حال الحاصلني عىل مؤهالت عليا
أثناء الخدمة».

25

ورغم املكاسب املادية التي تحصل عليها الهيئة من العالنات عىل سياراتها ،وبيع الخردة ،وحصولها عىل
نسبة من شركات النقل الجماعي ،فإنها لم تصلح الجراجات والسيارات التابعة لها .ومن بني الجراجات التى
شاركت فى الضراب؛ جراج السواح والميية والنصر وفم الخليج والفتح وأثر النبي وإمبابة وطيبة
وجسرالسويس وبورسعيد واملستقبل والمل والقطامية والرتعة واملظالت والنهري واملنيب وبدر وفجر و6
أكتوبر وجراج الجيزة والبساتني.

26

عــام 2012
نظم عمال الهيئة فى  2012اكرث من إضراب .ففي  13مارس  ،2012أضرب العمال ملدة خمسة أيام لزيادة
نسبة اليراد وحافز املواظبة ،وللمطالبة بنهاية الخدمة ونقل التبعية .ولم يوافق عادل الشاذيل رئيس النقابة
ً
قائال إن “حال البلد ال تسمح” .ويف محاولة لكسر الضراب دفعت القوات
املستقلة حينها عىل الضراب،
بيسا ً
تابعا لجهاز النقل يف القوات املسلحة ،ملواجهة إضراب عمال النقل العام،
املسلحة بنحو خمسني أوتو ً
وتواجدت عناصر من الشرطة العسكرية عىل منت هذه الوتوبيسات لحفظ المن.

ويف يوم  26مارس  ،2012انعقدت جلسة استماع داخل مجلس الشعب ملناقشة مشكلة عمال الهيئة.
واتفق عىل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الوجبة للعمال ،ما ترتب عليه فض الضراب .ولم يتحقق مطلب
مكافأة نهاية الخدمة ،وانحل مجلس الشعب .ثم تواصلت املفاوضات مع مجلس الشورى ،الذي وافق عىل
املطلب يوم  12سبتمرب  ،2012مع الشارة لعدم وجود موارد .وبالتايل بدأ العمال إضرابا يوم  15سبتمرب يف 3
جراجات .وحاصرت قوات المن أحدها ،وهو جراج إمبابة .وقبض عىل طارق بحيي بتهمة التحريض عىل
الضراب .وقبل خروجه يف نفس اليوم ،استدعت النيابة ست قيادات عمالية من املضربني يف جراج آخر،
بسبب بالغات قدمتها إدارة الهيئة ضدهم عىل خلفية الضراب.
وانفض الضراب بعد املوافقة عىل صرف العشرة أيام للجراجات املضربة ،أسوة بما صرف ملن لم يضربوا
27

من قبل ،واحتسبت أيام الضراب أيام عمل فعلية ،واتفق عىل تحسني شروط صرف بدل الوجبة.

 25وليد مجدى الهوارى ،املصرى اليوم 21 ،سبتمرب www.almasryalyoum.com/news/details/112322 ،2011

26ا ملرجع نفسه.
 27فاطمة رمضان ،مدى مصر  ،مرجع سابق
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ميز احتجاج  ،2012أن العام نفسه شهد إضرابا لعمال النقل العام باالسكندرية ً
أيضا .حيث تصاعدت
أزمة إضراب اآلالف من سائقي وعمال هيئة النقل العام بالسكندرية وأصيبت املواصالت يف املدينة بحالة
شلل تام ،بعد دخول الضراب يومه الثالث .و تمثلت مطالب العمال يف زيادة مكافأة نهاية خدمة إىل شهرين
عن كل عامً ،
بدال عن  15يومً ا .هذا بالضافة إىل رفع بدل الوجبة من  8إىل  10جنيهات ،ورفع قيمة منحة
ً
فضال عن عدة مميزات أخرى.
العيد،
وقد بدأ عمال النقل باالسكندرية إضرابهم السبت  10مارس  ، 2012وتدخل النائب وليد الكحىك عضو
مجلس الشورى تفاد ًيا لشلل املدينة ،التي يبلغ سكانها ما يقرب من سبعة ماليني نسمة .ورغم التوصل
التفاق مبدأي مع وفد العمال ،يقىض بصرف شهر ونصف الشهر عن كل عام ،إال أن العمال بعد التشاور مع
باقي زمالئهم املعتصمني رفضوا هذا االتفاق ،وصمموا عىل تنفيذ باقى املطالب كاملة .المر الذي أدى إىل
فشل املبادرة واستمرار الضراب.

28

كما ميز احتجاج هذا العام ً
أيضا محاولة القوات املسلحة كسر الضراب ،عن طريق انزال أوتوبيسات
للمواقف املزدحمة فى ميادين القاهرة بتذكرة موحدة  50قرشا .واستهجن عمال الهيئة ذلك ،كما استهجنه
سائقو امليكرباسات ،حيث توقعوا االستفادة من هذه االزمة بالحصول عىل دخول كبية ،حال دونها إتاحة
القوات املسلحة أوتوبيسات بأسعار تذاكر منخفضة 29.وكما فعلت القوات املسلحة فى القاهرة ،أرسلت فى
السكندرية ً
أيضا أوتوبيسات تابعة لها وللقطاع الخاص ،لسد العجز الناتج عن الضراب فى محاولة
لكسره.

30

ً
نشطا حينها ،الضرابات والعتصامات العمالية عرب إحدى
وتابع االتحاد املصرى للنقابات املستقلة ،وكان
لجانه ،حملت اسم لجنة التضامن مع الضرابات واالعتصامات .وأصدر االتحاد ً
ً
مؤرخا فى  26مارس
بيانا
 2012للتضامن مع عمال الهيئة ،وضد مسلك القوات املسلحة الرامية لكسر الضراب ،بما يجعلها يف مظهر
31

العداء للمواطنني ومواجهتهم ،بصرف النظر عن املطالب املشروعة للعمال.

وبعد نشر اليوم السابع خرب تطور الضراب ،من إضراب جزىئ يوم  15لضراب كىل يوم  16سبتمرب ،أو أن
هذا ما خطط له ،أعلن املصرى اليوم فشل النقابة املستقلة فى الضراب الذى نظمته ،وعودة العمال للعمل
 28احمد صربى ،بوابة االهرام ،مارس 2012
 29اشرف عزوزوهاىن عثمان ،اليوم السابع،

http://gate.ahram.org.eg/News/183533.

https://www.youm7.com/story/2012/3/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A8%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A9%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/634361

 30املرجع نفسه.
 31انظر املالحق.
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فى  26جراجً ا ،بنفس التاريخ  16سبتمرب  .2012ويعكس هذا دور العالم املناهض للتحركات العمالية املطالبة
بما ال تريد الحكومة االمتثال له.

32

وعاد تحقيق املصرى اليوم ،رغم التعميم يف عنوان املقال ،وذكر فشل الضراب وعوده العمال للعمل فى
 26جراجً ا فقط ،مستثنيًا أربعة جراجات من ذلك؛ املظالت وامبابة والرتعة واملستقبل .وقد اعتمد التحقيق
فى بدايته عىل شهادة النقابة العامة لعمال النقل العام ،التى تنكر دائما شكاوى العمال ،وترفض االعرتاف
ربا هناك ،عن حافز تنوى الهيئة توزيعه ،لتهدئه
ربا هنا وخ ً
بأن الحال يستدعى االحتجاج .بل وترمى خ ً
الخواطر أو لخداع العمال ،فاذا ما فضوا إضرابهم ،عاد كل ئش إىل سابق عهده.
ورغم ذكر تحقيق املصرى اليوم نفسه ،لرفض اعرتاف النقابة املستقلة بفشل الضراب ،إذ صرح عيل
فتوح ،رئيس النقابة املستقلة للعاملني بالنقل العام ،والعامل بجراج املظالت ،بإن «العمال استجابوا لدعوة
النقابة املستقلة بشكلها املتدرج ،وإن الضراب يف جراجي املظالت وإمبابة جزيئ ،وهدد «فتوح» إنه «يف حالة
عدم امتثال الدولة ملطالبهم ،وعىل رأسها نقل التبعية إىل وزارة النقل ،وإقالة إدارة الهيئة الحالية ،سيضرب
العاملون بالهيئة إضرا ًبا ش ً
امال يف  28جراجً ا ،تمثل كافة الجراجات عىل مستوى القاهرة والجيزة والقليوبية.
وصرح طارق البحيي ،املتحدث باسم النقابة املستقلة للعاملني بالنقل العام ،بأن هناك  4إضرابات كلية؛ يف
جراجات املظالت وإمبابة والرتعة وطيبة ،وباقي الجراجات بها إضراب جزيئ ،وإذا لم تتخذ أي إجراءات حتى
 19سبتمرب ،وخاصة مطلب نقل تبعية الهيئة ،سيشمل الضراب الكيل عموم الجراجات .وهكذا ،فالتعميم
ً
اجماال ،للقارئ املتسرع الذى ال يقرأ
فى عنوان التحقيق ينقل رسالة زائفة عن فشل إضراب النقل العام
التفاصيل حتى نهاية الخرب.

33

وظلت املعركة دائرة بني النقابتني ،الرسمية التى تمثل توجه الدولة املنكر لوجود االحتجاج أو الرافض
لالستماع ملطالبه ،واملستقلة الوليدة التى ظلت تناضل عىل مدى خمس سنوات ،سواء فى شكلها التنظيمى،
أو من خالل بعض أعضائها الذين ظلوا حتى إضراب  ،2016الذى لم يتم يف الواقع العتقال قياداته ،يحاولون
إنهاض العاملني للمطالبة بحقوقهم ،رغم الضغط المنى داخل الهيئة وخارجها ،والقوانني املقيدة للحريات
التى استهدفت القطاع العماىل من الشعب بشكل أساىس .وكان هذا واضحا فى تصريحات محمد كامل
رئيس نقابة العاملني بهيئة النقل العام ،الذى قال إن الضراب فشل ولم يستجب عمال النقل العام لدعوات

 32حسام الهندى ومينا غاىل ،املصرى اليوم  ،سبتمرب 2012
www.almasryalyoum.com/news/details/164117

 33املرجع نفسه.
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تعطيل العمل .ووصف الضراب بأنه وقف حال البلد ،واتهم النقابات املستقلة بـإرغام العمال عىل الضراب
بغلق أبواب الجراجات بالقوة.

34

ويبدو ان جريدة املصرى اليوم قد قررت من البداية الصطفاف إىل جانب الهيئة وإدارتها ،أى إىل جانب
الحكومة .ففى نفس التوقيت تقري ًبا ،نشرت تحقيقا بعنوان محافظة القاهرة تواجه الضراب بالسرفيس ،فى
إشارة لتصريحات املهندسة منى مصطفى ،بأنها ستكسر إضراب النقل العام عن طريق تسيي سيارة
امليكروباس الخضر ،وهى خطوط مباعة للقطاع الخاص ،بالتنسيق مع ادارة املرور.
وأكدت رئيسة الهيئة ،أنها ليست املرة الوىل التى يعلن فيها عمال الهيئة إضرابا عامً ا ،لكن الجديد هو
التوقيت الذى اختاروه يف بداية العام الدراىس .ليكون وسيلة ضغط عىل الهيئة والحكومة لتنفيذ مطالبهم
املالية ،وكأنها بذلك تحط من شأنهم ومطالبهم .وكانت قد وصفت احتجاجات العمال بعد الثورة مباشرة
بأنها فئوية ،الوصف الذى روجه العالم املصرى ،بوصفه سبة فى وجه العمال ،الذين يفضلون تخفيف أعباء
معيشتهم عىل دوران عجلة االنتاج!! وعللت عدم استجابة الهيئة للمطالب ،بعدم توفر السيولة الكافية.
35
وذكرت أن الهيئة طلبت منهم أكرث من مرة إعطاءها وق ًتا كاف ًيا لتلبية مطالبهم ،لكنهم ال يستمعون لحد.
ً
ً
سابقا ،تتوفر لدى الهيئة املوارد املالية لتلبية طلبات
ووفقا لشهادة أحد العاملني بالهيئة ،وكما ذكرنا
العمال ،مما تدره العالنات عىل سيارات الهيئة فى شوراع القاهرة الكربى ،وعائد استخدام أبراج تقوية
ً
فضال عما تحصل عليه الهيئة من حصص فى
خطوط التليفون املحمول ملساحات داخل جراجات الهيئة،
الخطوط املباعة للقطاع الخاص .وفى نفس التحقيق الذى نشرته املصرى اليوم فى  14سبتمرب ،ذكر اجتماع
الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة ،الذى تتبعه هيئة النقل العام ،مع العمال بحضور مندوب من رئاسة
الجمهورية ورئاسة الوزراء لبحث املطالب املالية .واستدرا ًرا لتعاطف العمال وصفهم بأنهم وطنيون ،وطالبهم
بعدم إثارة املشاكل والصرب عىل الحكومة ،والعمل عىل تحريك عجلة االقتصاد الوطنى ،لتستطيع الحكومة
تلبية مطالبهم ،حيث تزيد الضرابات الوضع سوءاً .36دائما تفضل عجلة النتاج ،أو االقتصاد ،بصرف النظر
عن أحوال من يديروا هذه العجلة!!

عــام 2013
وكما شهد عام  2013بداية جزر سياىس فى مصر عمومً ا ،انعكس ذلك عىل نشاط عمال النقل العام
ً
يا من أخبار احتجاجاتهم عىل املواقع االخبارية .بل أن حص ًرا قدمته بوابة فيتو حول
أيضا ،فلم يظهر فيه كث ً
 34املرجع نفسه.
 35احمد مجدى رجب ،املصرى اليوم ،سبتمرب ،2012
 36املرجع نفسه

www.almasryalyoum.com/news/details/163766
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العوام الثالثة املتتالية من  2012حتى  ،2014أشار إىل  3إضرابات فى  ، 2012و  18وقفة احتجاجية فى
 ،2013ولم يذكر فى  2014سوى املطالب الجديدة للعمال التى اضيفت للقديمة.

37

وحيث تتكرر احتجاجات عمال النقل العام يف موعدين ،هما مارس وسبتمرب من كل عام ،فربما جاءت
موافقة املهندسة منى مصطفى رئيسة الهيئة عىل زيادة بدل الوجبة بقيمة  300جنية عن  25يوم عمل فعيل،
اعتبا ًرا من يوليو التايل ،بمثابة نوع من استباق الضراب أو منعه قبل حد حدوثه .ونشرت جريدة أخبار اليوم
هذه املوافقة عىل موقعها يف  4مارس  .2013وأدى هذا بطارق بحيى ،املتحدث باسم النقابة املستقلة للنقل
العام ،إىل إلغاء الوقفة االحتجاجية التي كان مقر ًرا تنظيمها صباح الثالثاء  5مارس أمام الهيئة ،للمطالبة
ً
ودفعا لتهمة مهادنة
بنفس املطلب ،بعد استجابة الهيئة له .وذلك رغم أن بداية التطبيق ستكون من يوليو.
نظام الخوان املسلمني عن نفسه ،أشار إىل أن النقابة تقوم بدورها عىل قدر املستطاع يف كل االتجاهات ،ومع
كل املسؤولني ،وعىل كافة املستويات .وأن العمال هم أصحاب الكلمة الوىل والخية يف أي إضراب أو
اعتصام أو وقفة احتجاجية.

38

ونالحظ هنا تراجع قيادات النقابة املستقلة ،مثل عىل فتوح من جراج املظالت ،الذى عرفنا من مصادر
خاصة ،أنه تعرض لتهديدات كبية جعلته ينسحب من املشهد النقابى .ليظهر طارق البحيى من جراج إمبابة
ً
ً
ً
ومتحدثا باسمها .غي أنه أضاف لصفته النقابية أخرى سياسية،
ممثال للنقابة املستقلة،
بديال عنه ،بوصفه
فحاول الرتشح ملجلس الشعب عن أحد االحزاب السلفية.

39

ويف النصف الول من العام ،أثناء حكم الخوان املسلمني ،حمل خرب يف موقع اليوم السابع تصريحً ا
لطارق البحيى ،مقرتنا باسم هشام قنديل ،رئيس الوزراء فى حكومة الخوان املسلمني .وربما أكد هذا أن
القيادة صارت لطارق البحيى .وربما رجع السبب يف تخفيف حدة اللهجة ،إىل حرص البحيى السلفى عىل

 37بوابة فيتو 22،فرباير https://www.vetogate.com/Section-35/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86- ،2014
%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A8/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-3%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-2012-%D9%8818-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2013-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2014-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D8%B1%D9%81-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%87%D9%85-877513
 38محمد ربيع  ،اخبار اليوم ،مارس https://akhbarelyom.com/news/newdetails/284323/1/%D8%B5%D8%B1%D9%81- ، 2013
300%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A9..%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
 39محمد ماهر ،املصرى اليوم ،ديسمرب https://www.almasryalyoum.com/news/details/268736 2012
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عدم إحراج نظام االخوان املسلمني .وصار اسم عىل فتوح ،إن ظهر ،ال يتجاوز خلفية الخرب ،سواء عىل لسان
البحيي أو يف منت الخرب.
فقد ذكر طارق البحيى ،نائب رئيس النقابة املستقلة للعاملني بالنقل العام ،أن الدكتور هشام قنديل
رئيس الوزراء اتصل هاتف ًيا بعضو النقابة عىل فتوح ،وطلب منه عدم دخول أوتوبيسات وسائقى هيئة النقل
العام فى إضراب عن العمل .كما طلب قنديل مهلة من فتوح ملناقشة مطالب السائقني ،قبل الدخول فى
إضراب ،ملا يمثله املرفق من أهمية يف القاهرة الكربى .وتظهر النربة الهادئة ،حني يقول البحيى أن تظاهر عدد
من العاملني بالهيئة فى اليوم التاىل املوافق  7مايو  2013أمام الدارة ،ال يعنى توقف الوتوبيسات
والكمسارية عن العمل ،ولكن الذين سيتظاهرون هم عمال الخدمات العامة والنارة للمطالبة بالحصول
40

عىل حافز الجادة ،بواقع  200جنيه عن كل شهر ،ورفع بدل املواظبة من  5إىل  10جنيهات يوميا.

وسبق هذا االحتجاج لعمال الخدمات والنارة احتجاجً ا آخ ًرا للداريني فى فرباير من نفس العام .وذكر
الخرب أيضا عىل لسان طارق البحيى ،وربما كان الخرب الوحيد فى  ،2013الذى حمل تعبي "الضراب"
ً
إطالقأ ،لعمل منظميه
وليس"الوقفة االحتجاجية" ،ويالحظ عدم ارتباطه بالتأثي عىل حركة السيارات
بالدارة.
ويذكر الخرب الذى جاء فى املصرى اليوم أيضا ،أن عشرات العمال والداريني بالدارة املركزية لوسط
القاهرة يف هيئة النقل العام ،وبجراجات النصر وإمبابة واملطرية ،أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن العمل بدءا من
السبت  23فرباير  ، 2013بمقر الدارة بالجبل الحمر ،للمطالبة بزيادة حافز الثابة ليصل إىل  ،200%وتوحيد
حافز الجادة لجميع العاملني بالهيئة.

وأعلنت النقابة املستقلة للعاملني بهيئة النقل العام تضامنها مع املطالب ،مشية إىل أن موظفي وإداريي
الهيئة جزء ال يتجزأ من العاملني بها ،ويجب االستجابة ملطالبهم .وهددت يف الوقت ذاته بتنظيم إضراب
شامل يف كل الجراجات والدارات التابعة للهيئة ،إذا لم تستجب إدارة الهيئة للمطالب.

وقد احتج الداريون لرغبتهم فى التساوى مع السائقني واملحصلني ،الذين يمثلون عماد هيئة النقل العام.
وتضمنت مطالب العمال والداريني زيادة حافز املوظفني بنسبة  %200من الجر السايس ،وتوحيد حافز
الجادة وحافز طبيعة العمل لجميع العاملني بالهيئة ،وتوحيد وتعميم الضايف ،وتوحيد بدل الوجبة.
 40اشرف عزوز ،اليوم السابع ،مايو 2013
https://www.youm7.com/story/2013/5/6/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%89/1052537
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وأوضحت النقابة أن الداريني واملوظفني سبق وأن قدموا قائمة مطالب لدارة الهيئة للبت فيها ،لكن لم
تصلهم أي استجابة ،المر الذي دفعهم للضراب.

ً
قطعا مع مطالب إداريي الهيئة .ولكن لم يتعد التضامن
واشارطارق البحيي إىل تضامن النقابة املستقلة
حدود املشاركة الرمزية لعدد من الجراجات يف إضراب الداريني ،دون تأثي عىل حركة الوتوبيسات بالقاهرة
الكربى.

وحذر «البحيي» ،إدارة الهيئة من عدم االستجابة ملطالب الداريني خالل اليام القليلة املقبلة ،وإال
سيلجأون لخيار الضراب ،موضحاً أن الجراجات ستبدأ يف الضراب بالتتابع بداية من السبت ،حيث سيدخل
جراج إمبابة إضراباً جزئياً عىل أن تتبعه باقي الجراجات.

41

وأشارت بوابة فيتو ايضا إىل نفس املالحظة ،حول تراجع االحتجاجات يف  ،2013فقالت إن العام لم يشهد
إضرابات شاملة ،بل كانت إضرابات جزئية ووقفات احتجاجية ،حيث شهد العام  18وقفة احتجاجية
للمطالبة بزيادة حافز مهن الخدمات العامة إىل  10جنيهات يف اليوم ،وصرف عالوة دورية  ،%7وتجديد
أسطول أوتوبيسات هيئة النقل العام وصرف بدل عدوى ومخاطر. 42

ع ــام 2014
اشرتك عمال الهيئة بالقاهرة واالسكندرية يف الضرابات هذا العام ،وذكرت بوابة فيتو أن قائمة مطالب
إضراب  2014شهدت مطال ًبا لم تكن مدرجة يف إضرابات العوام السابقة ،وتزامن هذا مع تطبيق الحد الدىن
لألجور الذي استثنى منه عمال الهيئة .وكان بني تلك املطالب صرف أعباء وظيفية للعاملني ،طبقا ملنشور
وزارة املالية  2لعام  ،2014فضال عن اعتماد بدل املخاطر وبدل العدوى املنصوص عليهما بالئحة شئون
العاملني ،واعتماد عالوة دورية  ،% 7وتوحيد القوانني يف نظم الصرف بدال من الثالثه قوانني « ،48 ،47
ً
وفقا لألجر الشامل وليس الساىس ،وتطبيق كادر املهن الطبية عىل العاملني
 ،»403وصرف منح العياد
بمستشفيات هيئة النقل العام ،وصرف  6أشهر أرباح سنوية للعاملني .43وهذا بالضافة إىل مطالبة العاملني
بجراجى املنيب وبدر بتحسني املنظومة العالجية التى توفرها لهم هيئة النقل العام.
وذكرت اليوم السابع أن إضراب  2014امتد إىل  28جراجا للهيئة بالقاهرة ،وذلك تنفيذا للتهديد بالتوقف
التام عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الدىن لألجور .ووردت فى التحقيق الذي نشرته الجريدة شهادات
 41محمد ماهر ،املصرى اليوم ،فرباير https://www.almasryalyoum.com/news/details/290218 ،2013

 42بوابة فيتو ،مرجع سابق ذكر فى 25
 43املرحع نفسه
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للعاملني أشارت إىل تدىن الرواتب .وأكد أحد العمال أنه يعمل بهيئة النقل العام منذ  25عامً ا ،وبعد هذه
الفرتة الطويلة مازال أساىس مرتبه  403جنيهات .بينما يبلغ إجماىل املرتب بعد الحوافز وغيها  743جنيها،
وتسائل "هل هذا املبلغ يكفى الستمرار أسرة مصرية مكونة من  6أفراد؟ وأشار إىل تهالك أسطول أوتوبيسات
ً
حرصا عىل املواطن
الهيئة ،وأن العاملني طالبوا كثيًا بتحسني وصيانة الوتوبيسات العاملة عىل الخطوط،
نفسه .ورغم أن عدد الوتوبيسات بجراج املنيب  500سيارة ،إال أن ما يعمل منها فعليًا حواىل  50سيارة
فقط ،لعدم توفر قطع الغيار الالزمة لعادة تشغيل السيارات التى تحتاج لصالحات .ويعود هذا المر
بالخسارة الفادحة عىل السائق الذى يتورط فى إحدى الحوادث ،حيث يتحمل وحده مسئوليتها .وقال
السائق" :السواق الىل بيعمل حادثة بيحاسب عىل كل املشاريب".
وكما انعكس خلل اللوائح الخاصة بالحوافز فى شهادة العاملني املضربني ،فطالبوا برفع الحوافز مقابل
إدراجهم فى الحد الدىن لألجور .ولفتوا االنتباه إىل أن العامل إن مرض ترفع عنه تلك الحوافز وال يتقاىض إال
أساىس املرتب الذى قد يصل إىل  350جنيها ،وشددوا عىل ضرورة املساواة بني موظفى الهيئة يف الجور.
وفى محاولة لحل الزمة ،قرر محافظ القاهرة صرف حافز لكافة العاملني بالهيئة ،البالغ عددهم  38ألف
موظف ،ما بني سائق ومحصل وفني ومهندس وإداري ،بواقع  200جنيه شهريًا ،تصرف اعتبا ًرا من أول
فرباير  ،2014لحني انتهاء املجلس العىل لألجور من دراسة الحد الدىن لألجور ،للمساعدة عىل تحسني
الظروف االجتماعية ملواجهة ارتفاع السعار .ووافق املحافظ عىل اقرتاح وضع إعالنات عىل خلفية التذكرة،
يخصص عائدها لزيادة موارد الهيئة ورفع دخول العاملني بها.

44

و ذكر موقع أخبار املال ،أن عمال هيئة النقل العام بالسكندرية نظموا أيضا إضرابا فى بداية مارس
 ،2014للمطالبة بصرف مكافأة نهاية الخدمة ،بواقع شهرين .وكانت املكافأة تصرف للعاملني طوال السنوات
السابقة ،ثم توقف صرفها منذ يوليو  ،2013دون إبداء أى أسباب .وطالب العمال أيضا بتطبيق قرار الحد
الدىن لألجور عىل عمال الهيئة ،وتجديد أسطول السيارات ،وتوفي قطع الغيار الالزمة لعمل أوتوبيسات
الهيئة بكامل طاقتها ،وتعديل الئحة العالوة الدورية لتصبح نسبة من املرتب السايس ال تقل عن  ،%10ورفع
الحد الضريبي لضريبة كسب العمل إىل  30ألف جنيه ،وتحسني أداء الهيئة ،وتطهيها من الفساد الذى أدى
بها إىل تلك الحالة التى يرىث لها من التدهور .كما طالب العمال بتعديل بعض التشريعات املتعلقة بوضعهم
املاىل لتحقيق مساواتهم بأقرانهم من عمال السكك الحديدية واملرتو.
 44اشرف عزوز ،واحمد عبد الراىض ،ووائل ربيعى ،وخالد دياب ،اليوم السابع فرباير 2014
https://www.youm7.com/story/2014/2/23/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-28%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86/1522291

24

وشمل الضراب الذى أصاب مدينة السكندرية بالشلل التام ،وسط تجاهل املسئولني مطالب
العاملني بجراجات سيدى بشر وسموحة ومحرم بك والعجمى وبرج العرب وترام الرمل وترام البلد .وأكد
عادل جابر رئيس النقابة املستقلة للعاملني بالهيئة وقتها ،أن العمال سيبدأون حالة تصعيد ،باملبيت داخل
الجراجات معلنني اعتصامهم املفتوح ،والبدء فى إعالن الضراب التدريجى عن الطعام ملجموعات سيتم
ً
مؤكدا تمسك العاملني بتحقيق كل
االتفاق عليها ،وعىل انضمامها بالتواىل اىل الضراب عن الطعام،
مطالبهم وعىل رأسها تطهي الهيئة من الفساد .
ويذكر أن النقابة املستقلة الداعية اىل الضراب أصدرت بيانا اىل أهاىل محافظة السكندرية ،تعتذر فيه عن
لجوئها اىل الضراب .مؤكدة أن العمال حاولوا طرق كل أبواب املسئولني للتفاوض حول مطالبهم ،إال أنهم لم
45
يجدوا أذا ًنا تستمع اليهم.

عــام 2015
يا من اخبار احتجاجات النقل العام فى  .2015بل تضمن ما ذكره طارق
وال تحمل مواقع النرتنت كث ً
ً
تهديدا بالضراب وليس إضرا ًبا فعليًا ،فى خربين وجدناهما
البحيى ،املتحدث الرسمى للنقابة املستقلة،
ً
سابقا ،من خفوت
عنه .كما تحدث عن التصعيد ،لكن لم يظهر فى النهاية أي إضراب .ويؤكد هذا ما الحظناه
يف نربة النقابة املستقلة لعمال النقل العام ،التى صارت أقرب للنقابة العامة للنقل الربى املوالية للسلطة،
أكرث منها نقابة معارضة معربة عن الجانب اآلخر غي املدجن من النقابيني.
ورغم هذا ،فقد شهد  2015احتجاجً ا من نوع جديد ،حيث احتج عمال النقل العام عىل قانون الخدمة
املدنية الذي صاروا من بني املهددين بالخضوع له فور إصداره وتطبيقه .فصرح طارق البحيى ،نائب رئيس
النقابة املستقلة لهيئة عمال النقل العام وقتها ،أن العمال دخلوا إضرابا جزئ ًىا يف  3جراجات عىل مستوى
الهيئة ،لرفضهم قانون الخدمة املدنية الجديد ،وتجاهل املسئولني ملسألة أجور العمال وآمالهم ،عالوة عىل
عدم صرف طبيعة العمل .وكانت الجراجات املتوقفة عن العمل "مصر وفتح وجسر السويس" ،ولوح بتزايد
عدد الجراجات التي ستدخل يف الضراب فى حالة تجاهل املسئولني .وتحددت مطالب العمال فى ثالث نقاط:
صرف طبيعة العمل ،وصرف الحافز املميز فى يوم  ،10وعدم العمل بقانون  18لسنه  ،2015الذى عرف عند
صدوره عام  ، 2016بالقانون  81لعام .46 2016

 45ايمان عوف ،جريدة أخبار املال ،مارس https://almalnews.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1- 2014
%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7/
 46عبد الخالق صالح ،صدى البلد ،أغسطس https://www.elbalad.news/1657629 2015
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وفى نوفمرب ،غطت جريدة املصرى اليوم الوقفة االحتجاجية التى استمرت ساعتني ،والتى نظمتها النقابة
املستقلة لعمال النقل العام بالقاهرة ،عىل ساللم نقابة الصحفيني ،منتصف نوفمرب  .2015وكان عنوان
التغطية" :عمال النقل العام يطالبون بنقل تبعية الهيئة لوزارة النقل ،ويهددون بالضرب .و«بحيي»:
املفاوضات مع الهيئة فشلت بعد تدخل وزير القوى العاملة وندرس التصعيد.
وقال طارق بحيي ،نائب رئيس النقابة املستقلة للعاملني بالنقل ،ورئيس وفد املفاوضات بني العمال
وإدارة الهيئة ،إن عمال الهيئة قرروا تنظيم الوقفة االحتجاجية ،بعد فشل املفاوضات التي دعا إليها وزير
القوي العاملة ،مشيا إىل أن هذه املفاوضات تمت بناء عىل اتصال من الوزير ،الذي تدخل لنزع فتيل الزمة
بمبادرة شخصية.
ً
يا ،يتم االتصال به من الوزير شخصيا .إذ
بل حاول البحيى فى تصريحاته إبراز صورته باعتباره
مفاوضا كب ً
صرح لـجريدة «املصري اليوم» ،إنه بصفته ممثل للنقابة املستقلة ،تلقي اتصاالً من الوزير ،قبل الضراب،
الذي كان يستعد عمال الهيئة لتنظيمه ،يف بداية العام الدرايس .مؤكدا أن الوزير وعد بحل الزمة ،وأجري
ً
اتصاال مع ممثيل الهيئة ،وعقدت ثالث جلسات مفاوضات باءت جميعها بالفشل ،بعد رفض الدارة مطالب
العمال ،وهو ما دفعة العمال لتنظيم الوقفة االجتجاجية ،ودراسة الجراءات التصعيدية.
كما أضاف معلومة جديدة فى تصريحه للمصرى اليوم ،وهي أن الهيئة تتنازعها عىل أرض الواقع سلطات
ثالثة ،حيث تتبع الهيئة من الناحية الدارية محافظة القاهرة ،وتتبع من الناحية الفنية وزارة النقل ،ويتلقى
الجيش الحصيلة النهائية لها ،والتي تصل لـ  4مليارات جنيه ،ويسلمها للمحافظة التي تتويل االنفاق .ولم
ً
تأكيدا فى أخبار أى احتجاجات أو تصريحات لقادة العاملني بالهيئة من قبل .ورغم أنه يبدو متشكيا
نجد لهذا
من تدخل القوات املسلحة فى إدارة الهيئة ،إال إنه صرح فى احتجاج سابق بأن تبعية الهيئة للقوات املسلحة
أفضل لها ،كما كان الوضع فى أعقاب نكسة يونيو .1967
ويبدو أن القيادات التى تصدرت هيئة النقل العام فى السنتني الخيتني ،تصدر تصريحات جزافية ً
أيضأ
مثلها مثل طارق البحيى .حيث صرحت املهندسة منى مصطفى رئيسة الهيئة عام  ،2012بأن الهيئة ستواجه
إضراب العاملني عن طريق تسيي أوتوبيسات امليكروباس الخضر ،وأوضحت أنها خطوط مباعة للقطاع
الخاص بمعرفة الهيئة نفسها ،47وقال عبد الوهاب عبد املقصود ،السائق بالهيئة وأحد املشاركني بالوقفة ،إن

 47راجع هامش  23التى تضمن تصريحات رئيسة الهيئة للمصرى اليوم فى سبتمرب 2012
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استقرار عمال هيئة النقل العام ،سينعكس باليجاب عىل املواطن ،الذي تركته إدارة الهيئة لوسائل النقل
الخاص ،والشركات الجديدة ،التي انتشرت سياراتها يف شوارع القاهرة ،بتعريفة ركوب مرتفعة.48
وتؤكد شهادة أخرى فى نفس التحقيق ،إن الخطوط مباعة من الهيئة ،رغم شكوى أحد املحتجني من أن
الدارة تتبع سياسة غريبة ،من شأنها أفساح الطريق لشركات النقل الجماعي الخاصة ،التي انتشرت يف كل
الخطوط .إذ تقوم املحافظة بتخصيص أمكان لهذه الشركات يف املواقف الخاصة بالهيئة ،عىل حساب
أوتوبيسات النقل العام ،ويتسبب إهمال الصيانة وإحالل قطع الغيار ،يف تعطيل أوتوبيسات الهيئة لصالح
هذه الشركات .و يدفع املواطن البسيط الثمن ،من وقته وجهده وجيبه ،لنه يضطر لركوب وسائل النقل
الخاص ،التي تصل تعريفتها ضعف تعريفة أوتوبيسات النقل العام .فما الذى يدفع هيئة النقل العام
لفساح أماكن فى مواقفها لتلك الخطوط ،إن لم تكن هى التى باعتها للشركات الخاصة ،مقرتفة فى هذا
جريمتني ،الوىل أهمال أسطولها بال صيانة أو إحالل وتجديد ،والثانية بيع خطوطها نظي مبالغ ال يعرف عنها
49
أحد شي ًئا ،وفى النهاية يكون املواطن هو ضحية التعريفة املبالغ فيها لتلك الشركات.
وبعد تلك الوقفة االحتجاجية لعمال النقل العام بالقاهرة ،تدخلت سعاد الخويل نائب محافظ
االسكندرية ،لوقف إضراب عمال النقل العام بالسكندرية فى ديسمرب  ،2015ووعدت بعقد اجتماع موسع
مع وفد من العاملني ورئيس الهيئة ،لحل الزمة التي دفعت العمال ملحاولة الضراب عن العمل .وقالت إن
محاولة الضراب لم تكن استمرارا للمطالبات التى شهدناها فى االحتجاجات السابقة ،ولكن بسبب خصم
رئيس الهيئة باالسكندرية ملبالغ مالية كبية من العمال ،بالضافة إىل جلب قطع غيار صيني للسيارات
الملاين ،وتكرار العطال.50

ع ـ ــام 2016
وكان آخر العوام التى شهدت احتجاجً ا لعمال النقل العام ،سواء فى القاهرة أو فى االسكندرية ،بعد
اعتقال  6من القيادات عشية افتتاح املدارس فى سبتمرب  ،2016بعد إعالنهم عن نية الضراب فى ذلك اليوم.
ولعل هذا االحتجاج ،أو هذا الضراب الذى لم يحدث واقعيًا ،هو أكرث االحتجاجات التى نمتلك عنها
معلومات تفصيلية  ،نظرا لن الباحث كاتب هذا التقرير ،كان جزءً ا من الحداث ،وعىل صلة بأسر العمال
 48كمال مراد  ،املصرى اليوم ،منتصف نوفمرب https://www.almasryalyoum.com/news/details/843529 2015

 49املرجع نفسه
 50خالد االمي ،ومحمد عىل  ،بوابة فيتو ،ديسمرب 2015
https://www.vetogate.com/Section_33/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9_1929411
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املعتقلني لستة أشهر .وأيضا لن هذا االحتجاج ،وما صاحبه من اعتقال للعمال ،شهد نشاط عماىل تضامنى
ً
تعسفا لم
معهم ،بعد أن تأسست لجنة التضامن مع عمال الرتسانة البحرية وعمال النقل ،الذين واجهوا
ً
عامال من الرتسانة البحرية فى االسكندرية إىل املحاكمة العسكرية.
يسبق له مثيل يف هذا العام ،إذ حول 26
ثم أجربوا فيما بعد عىل الستقالة ،بعد التجديد املتكرر لجلسات محاكمتهم ،ليضخوا فى النهاية بقبول
تقديم االستقاالت ً
بدال من اللجوء للفصل التعسفى ،وما يتبعه من مطالبات قانونيةـ يكفلها لهم قانون
العمل املصرى .وقامت هذه اللجنة بنشاط واسع ،تضمن مكاتبات وألتماسات ملنظمة العمل الدولية ومقرها
فى القاهرة ،واملجلس القومى لحقوق االنسان ،وحملة جمع توقيعات سوف يضمها هذا التقرير كملحقات
فى نهايته .وتواصلت هذه اللجنة أيضا مع أسر العمال فى الرتسانة والنقل العام .وشجعت تواصل
الصحفيني العماليني مع السر ،والكتابة عن قصصها فى ظل غياب اآلباء ،والنشر فى املواقع الصحفية
51

املهتمة بالشأن العماىل.

وكالعادة ،ظل العمال يقدمون املطالب ،ويناشدون الهيئة ،ويهددون بالضراب ويدخلون مفاوضات بال
جدوى .ويشهد عىل هذا مسار االحتجاجات كلها بعد الثورة .وقد اعترب رفع مكافأة نهاية الخدمة إىل شهرين
عن كل عام من الخدمة ،مكسبًا كبيًا ونقلة نوعية ،حيث صار العامل السابق بالهيئة يتقاىض  36شهرا فى
نهاية خدمته الطويلة ،بدال من  5شهور قبل ذلك .ولكن حتى هذا املكسب الفريد الذى تحقق فى  ،2012تم
الرتاجع عنه ،وتوقف دون إبداء أسباب .فعاود العمال املطالبة بعودته يف .2013
وقد دأب عمال الهيئة عىل تنفيذ احتجاجاتهم مرتني فى العام تقري ًبا ،مرة فى بداية العام فى فرباير أو
ً
خوفا من تهمة إثارة البلبلة فى
مارس ،ومرة يف سبتمرب .ويايت التوقيت الول بعد انتهاء احتفاالت ثورة يناير،
توقيت حرج ،وبعد انتظار تنفيذ القرارات التي وعدوا بتنفيذها بداية العام .ويأيت التوقيت الثاين مع بداية
العام الدرايس .وهكذا ،أعلن يف هذا العام قرارًا بالضراب يف أول يوم دايس ،وافق السبت  24سبتمرب ،2016
52
ً
حقوقا ماطل املسئولون يف تحقيقها منذ سنوات .وأطلقوا عليه اسم يوم “الفرح”.
النتزاع
وتمثلت مطالب العمال يف عودة تبعية الهيئة لوزارة النقل ،وإقالة رئيس الدارة املركزية للشئون الطبية
مصطفى عرفان ،وعقد جمعية عمومية لصندوق التكافل للصرف من الصندوق ً
وفقا آلخر مرتب أسايس،
 51موقع جريدة البداية ،البداية ترصد معاناة اسر العمال املعتقلني بعد تجديد حبسهم ،فرباير 2017
https://akhbarak.net/news/2017/02/20/10359728/articles/24456605/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86
 52فاطمة رمضان ،مدى مصر ،إضرلب النقل العام تاريخ االنتصارات والهزائم واالفراح ،املرصد سبتمرب 2016
https://marsad-egypt.info/ar/2016/10/01/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7/
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وصرف عالوة  %7الدورية التي ينص عليها القانون ،وكذلك عالوة  ( %10وهي عالوة غالء املعيشة) ،وصرف
بدل طبيعة العمل والساعات التكميلية عىل آخر مرتب أسايس ،وكذلك بدل املخاطر ،وزيادة نسبة عائد
النتاج للمحصل والسائق من  %13إىل  ،%17بالضافة لزيادة الحافز الداري من  %100إىل .%200
ولكن يف الليلة السابقة عىل الضراب ،استدعى المن الوطني العامل القيادي يف جراج إمبابة طارق
بحيي ،بحجة مناقشته يف مطالب العمال ،ومن وقتها لم يظهر البحيي .كما ألقي القبض يف الثانية
والنصف من نفس الليلة عىل أربعة من القياديني يف جراجات أخرى وهم؛ محمد هاشم من جراج فتح
بمدينة نصر ،ومحمد عبد الخالق من جراج املظالت ،وطارق يوسف من جراج أثر النبي ،وأيمن عبد التواب.
كما ألقي القبض يف اليوم التايل عىل أحمد محمود الشهي بأحمد سوكس من عمال جراج املظالت ،بعد ان
تم استدراجه للقاء عىل مقهى فى رمسيس .وهذا بالضافة إىل طارق البحيى من جراح إمبابة.
وكالعادة تم تشويه العاملني بالنقل العام واتهامهم بالتبعية لتنظيم الخوان املسلمني ،التهمة الجاهزة
لى معارض ،حيث نشرت جريدة الشروق الخرب عىل النحو التاىل“ :إحباط مخطط إخواين لحث العاملني
بهيئة النقل العام يف القاهرة عىل الضراب”“ 53،أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الجهزة المنية أحبطت
ً
مخططا ل عناصر إخوانية عاملة بهيئة النقل العام بالقاهرة ،الستقطاب مجموعة من العاملني بالهيئة
وتكليفهم بالتحرك بني زمالئهم للضغط عىل رئيس الهيئة من أجل االستجابة ملطالبهم الفئوية” .وقررت
النيابة التي عرض عليها العمال ،بدون محامني معهم ،حبسهم  15يومً ا 54.وكانت أبرز التهم النتماء
لجماعة محظورة ،والضراب واالمتناع عن العمل ،المر الذي من شأنه إحداث اضطرابات والخالل بنظام
العمل وواجبات الوظيفة ،والتحريض وتشجيع العاملني عىل الضراب واالمتناع عن العمل.
وانتشر المن يف كل جراجات الهيئة صبيحة يوم الضراب ،الذي أجهض عىل هذا النحو .وبعد هذا صرف
ً
جديدا لسطول الهيئة ،وجرت املوافقة
أوتوبيسا
أجر عشرة أيام لكل عامل ،بمناسبة انضمام تسعني
ً
عىل صرف مكافأة شهرية  55قدرها  %20من الراتب السايس ،أسوة بعمال النقل العام بالسكندرية ،بحد
أدىن  75جنيه شهريًا .وأعلن رئيس النقابة املستقلة مجدي حسن عىل صفحة النقابة أن هذه الزيادة جاءت
نتيجة التفاوض مع الدارة.

 53مصطفى عطية ،موقع جريدة الشروق 28 ،سبتمرب 2016
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28092016&id=8f6de47d-e6fa-4d39-aec2-c8dd34c9d924
 54نفس مرجع 40
 55صفحة النقابة العامة للعاملني بالنقل العام بالقاهرة عىل الفيسبوك ،بتاريخ  10نوفمرب 2016
https://www.facebook.com/GeneralUnionIndependent/posts/419367901520896
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ومن املعلوم أن النقابة املستقلة عارضت الضراب ،56ودعت العمال لعدم االستجابة له ،وسنتناول هذا
بتفصيل أكرث فى نهاية هذا امللف ،لدرجة أن صفحتها عىل الفيسبوك لم تذكر كلمة املستقلة فى عنوان النقابة
العامة ،وكأنها النقابة التابعة التحاد عمال مصر.
وظل العمال معتقلني من سبتمرب  2016حتى مارس  .2017وبينما أخيل سبيل أربعة منهم ،أكمل اثنان
ستة أشهر .وفى هذه الثناء ضغطت هيئة النقل العام عىل العمال وأسرهم ،بارسال خطابات فصل
لالنقطاع عن العمل بعد مرور أسبوعان كامالن عىل التغيب بسبب االعتقال وكأنها ال تعلم أمر إعتقالهم،
وماطلت حتى فى صرف مستحقات شهر سبتمرب لعائالتهم .إال أنها فى النهاية قبلت عودة الجميع للخدمة
بعد الفراج عنهم .ولكن لم تعد هذه القيادات للعمل النقابى ،أو وسط العمال ،بعد محاولة االحتجاج هذه
فى سبتمرب .2016
وتم اخالء سبيل أول مسجونني وهما احمد محمود الشهي باحمد سوكس ،وطارق يوسف من فرعى
املظالت وأثر النبى بتاريخ  . 206/11/ 20ثم اخىل سبيل محمد هاشم وطارق بحيى من فرعى إمبابة وفتح
بتاريخ  ، 2016/12/5وفى مارس  2017تم إخالء سبيل محمد عبد الخالق وأيمن عبد التواب من فرعى
املظالت وفتح.
ً
شامال للعمال الستة ،إال أنه تغي ،واكتفوا
ويذكر أن قرار إخالء السبيل الول فى  ،2016/ 11/20كان
باالفراج عن اثنني فقط .ويؤكد هذا غياب املعايي واملسببات الحقيقية وراء الفراج ،فتهم الستة واحدة ومع
ً
ذلك لم يفرج عنهم ً
معانا فى إثارة رعب العمال
معا .وكأن الغرض من الحبس و تأخر الفراج لم يكن إال إ
حتى ال يعودوا لقيادة أى احتجاجات فى الهيئة .ولألسف ،تحقق هذا الغرض بالفعل .وخاصة مع تزامن
ذكرى ما حدث لعمال الرتسانة البحرية فى نفس التوقيت تقريبًا ،من إحالتهم للمحاكمة العسكرية وتأجيل
النطق بالحكم فيها لكرث من  19مرة ،وإخافتهم باخبار تصلهم بني وقت وآخر بأن أحكاما بالسجن العسكرى
 10سنوات فى انتظارهم ،بما سهل مهمة الضغط عليهم لتقديم االستقاالت فى النهاية ،فخرجوا من
الخدمة دون أى حقوق تذكر ،فرحني بالفالت من السجن العسكرى.

 56نورا ممدوح ،موقع مصراوى 17 ،سبتمرب 2016
https://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2016/9/17/939939
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الوضع النقابى للعاملني فى هيئة النقل العام
ما بني النقابة الصفراء والنقابات املستقلة
من املعروف عن نقابات اتحاد عمال مصر ،مواالتها للدولة ،والوقوف ضد العمال فى القضايا الصغية
ً
حركا فى القضايا العامة التى واجهت عمال مصر ،مثل قضايا الخصخصة ،وبيع
والكبية .فلم يبد االتحاد
شركات القطاع العام ،وما ترتب عليها من نظام للمعاش املبكر ،وتسريح آالف العمال بمعاشات هزيلة
ً
هزاال ،وخروج كثيون من دائرة العمل واالنتاج إىل دائرة البطالة ،فى أفضل سنوات
ومكافأت أكرث منها
عمرهم وعطاءهم ،وإهدار الكفاءات التى عملت وتدربت لعقود فى القطاع العام ،حيث ال يجد أصحابها
نفس الفرص فى القطاع الخاص ،فيلجأوا لعمال ال تتناسب مع مهاراتهم ،مثل العمل سائقني أو عمال
خدمات بعد أن كانوا حرفيني مهرة.
وتمثل نقابة هيئة النقل العام جزءً من النقابة العامة للنقل الربي ،وتتكون من لجان نقابية أربع؛ هي
نقابة وسط وغرب النيل (وتضم منطقة شمال الجيزة وجنوب الجيزة) ونقابة شمال القاهرة (وتضم املظالت
والسواح والرتعة والوتوبيس النهري) ونقابة الرتام (الجر الكهربايئ) ،ونقابة مرتو مصر الجديدة .وككل
النقابات ،يدفع السائقون اشرتاكاتها إجباريًا .ولكن يدفعها املحصلون وامليكانيكيون واملوظفون اختياريًا ،وهم
مقسا عىل النقابة
يفضلون االشرتاك غالبًا .وينقسم االشرتاك الشهري (وقيمته 180قرش) بواقع جنيه
ً
العامة واالتحاد العام واللجنة النقابية وصندوق الطوارئ ،بينما تذهب ثمانون قرش لصندوق الزمالة.

ً
مشرتكا فيها( ،غي املشرتكني ،)3000
وتضم نقابة هيئة النقل العام  15عضوً ا يف مجلس إدارتها ،و 16ألف
ويرتكزوا يف املهن الساسية :السائقني ،واملحصلني ،وامليكانيكيني .أما شركة القاهرة الكربى ،فهي شركة
ً
قطاع عام ،لديها نقابة وي َ
عماال يف مجلس إدارتها.
نتخب
و يجمع العمال بالهيئة والشركة ،عىل غياب أي دور للنقابة ،التي يقتصر كل دورها عىل تقديم ضمان
للسائق ،حتى يستطيع تجديد رخصة القيادة .بالطبع ،يكون تجديد الرخصة عىل نفقته الخاصة ،كما تكون
كل املخالفات عىل نفقته الخاصة ً
أيضا.
وبخالف خطاب الضمان للسائقني ،ال يزيد كل ما تقدمه النقابة عن بعض العانات من صندوق النقابة
وصندوق الزمالة! فيمنح صندوق النقابة “ 400جنيهً ا” لهل العضو املتوفى ،و 50جنيهً ا يف حالة وفاة الم أو
الب ،و 100جنيه يف حالة وفاة الزوجة .والعجيب أن النقابة تحرتم القانون  112لعام  ،1996امللزم بإنشاء
صندوق للطوارئ ،يصرف منه عىل العمال املوقوفني ،وعىل العمال املضربني ،وذلك يف الوقت نفسه الذي
تقمع فيه الدولة الضرابات وتمنعها ،وال تعرتض النقابة .ويف الحقيقة ،ال تقود النقابة العامة حركة عمال
31

النقل العام ،وإنما تواجهها ،أو ال تعبأ بها يف أحسن الحوال .ويدل عىل ذلك عفوية إضرابات النقل العام
دائمً ا وافتقارها للتنظيم النقابي!

57

ومنذ االحتجاج الول الكبي فى  ،2009وقفت النقابة ،التابعة لالتحاد العام ،ضد إضراب عمال النقل
العام ،الذي أدانه جبايل محمد جبايل ،رئيس النقابة العامة للنقل الربي وقتها ،ورئيس لجنة القوى العاملة
بمجلس النواب اآلن .وتحدث عن “وجود أيد خفية تحرض السائقني عىل الضراب ،وأتهم العمال برفع
مطالب مغاىل فيها ،مثل استحداث مطلب الحصول عىل بدل عدوى نتيجة تعاملهم مع الجمهور” .والغريب
يف المر أن رئيس مجلس الوزراء وافق بالتحديد عىل هذا املطلب ،الذي وصفه جبايل بـ”املغاىل فيه”.

58

وبالضافة لعدم تقديم أي خدمات للعمال ،فقد كان موقف النقابة العامة ،التابعة التحاد عمال مصر،
ً
ووفقا لحد العمال “النقابة ما
طوال الوقت معاد ًيا لهم ولضراباتهم ،سواء يف إضراب  2007أو .2009
بتعملناش حاجة ،وهي واخدة موقف الدارة ،دا حتى املصايف والرحالت بي ُّدوها لقرايبهم .أنا بقايل  21عام
عمري ما عرفت أطلع مصيف مع النقابة” .وهكذا ،مهدت مثل هذه املواقف لتأسيس النقابة املستقلة.

59

وكعادة مسئويل الهيئة ،أكد املهندس صالح فرج رئيس الهيئة العامة للنقل العام ،أنه ال يعلم أى ىشء
عن إضراب العمال ،وال صحة ملا يشاع حوله ،يف إشارة لتلبية الهيئة لغالبية مطالب العاملني بها .كما توافق
جباىل محمد جباىل رئيس النقابة العامة للعاملني بالنقل الربى ،مع رئيس الهيئة .وأكد تلبية مطالب
العاملني بأكملها ،بخالف بدل العدوى الذى ينتظر ممثلو العمال رداً من وزارة الصحة للبت فيه .وذ ًرا للرماد
فى العيون ،أعلن جباىل عن تسلم الهيئة أول دفعة من السيارات الجديدة ،وأن باقى السطول الجديد
سيصل يوم الخميس  4فرباير  .2010وأن النقابة حصرت دخول السائقني واملحصلني ،فوجدت أن السائق
واملحصل يتقاىض كل منهما  1200جنيهاً يف الشهر ،بعد زيادة نسبة تحصيل التذاكر إىل  ،%8وإعفاء
السائقني من املخالفات املرورية ،بخالف تجاوزات الدخول فى املمنوع والسي عكس االتجاه .وججه لداريي
الهيئة تهمة "تسخني العمال الغالبة" .كما أتهم الداعني لضراب جديد بأنهم "ينظرون ملصلحتهم دون اعتبار
ملصالح اآلخرين".60

 57جمال توقيق ونهى فارس ،الدولة واعتصار عمال النقل العام يف مصر ،موقع االشرتاىك ،مرجع سابق  ،سبتمرب

https://revsoc.me/workers-1999

farmers/ldwl-wtsr-ml-lnql-lm-fy-msr/

 58فاطمة رمضان ،موقع مدى مصر ،مرجع سابق.
 59املرجع نفسه.
 60مصطفى النجار وعالم عبد الغفار وأسماء نصار ،فشل إضرلب سائقى النقل العام بسبب التدخالت االمنية ،اليوم السابع ،يناير2010
https://www.youm7.com/story/2010/1/27/%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-،
%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-
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و فى مؤتمر بنقابة الصحفيني انعقد يوم  ،2011-3-24وحضره كثي من الرموز النقابية وممثيل منظمة
العمل الدولية ،أعلن عن تأسيس النقابة املستقلة لعمال هيئة النقل العام .وأودعت أوراق النقابة بوزارة
ً
عامال لها ،ويف عام  2014بلغ عدد أعضائهاً ،
وفقا
القوى العاملة والهجرة .وبدأت النقابة مع تأسيس 77
لطارق البحيي 10 ،عضوً ا (بينما كان عدد أعضاء النقابة التابعة لالتحاد العام لنقابات عمال مصر ،هو 17
61

ألف عضوًا).

وفى إضراب سبتمرب  ،2011تصاعدت حدة الخالف بني النقابة الرسمية لعمال هيئة النقل العام،
ونظيتها املستقلة ،حول الدعوة للضراب عن العمل بجراجات الهيئة يوم الحد .فبينما أكدت النقابة
املستقلة إستجابة العمال للدعوة ،وبداية الضراب فعليا السبت ،بعد إعالن عمال الخدمات الهندسية
بجراج «فم الخليج» توقفهم عن العمل ،نفت النقابة الرسمية مشاركتها فى الضراب ،مؤكدة أنها كلفت
لجاناً بالنزول ملواقع العمل ،وإقناع العمال بعدم الضراب .بينما أكد الجباىل محمد الجباىل ،رئيس النقابة
العامة للنقل الربى ،أن جميع عمال النقل حصلوا عىل حقوقهم ،كاشفاً عن تشكيله لجاناً للعمل عىل
إفشال الضراب ،وإقناع العمال بعدم املشاركة.
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وفى سبتمرب  ،2012أكدت النقابة العامة لهيئة النقل العام يف تصريحها لـصحيفة «املصري اليوم» ً
أيضا أن
«الضراب فشل ولم يستجب العمال لدعوات النقابة املستقلة» .وقال محمد كامل ،رئيس نقابة العاملني
بهيئة النقل العام ،إن «الضراب فشل ولم يستجب عمال النقل العام لدعوات تعطيل العمل» ،ومشد ًدا:
«سنحصل عىل مطالبنا بشكل سلمي دون الضراب ووقف حال البلد» .واتهم النقابات املستقلة بتهمة «إرغام
العمال عىل الضراب بغلق أبواب الجراجات بالقوة».

63

وبإمكاننا قول إن نربة النقابة املستقلة بدأت تخفت بدءا من  .2013وذلك باختفاء عىل فتوح رئيس النقابة
ً
متحدثا رسم ًيا باسم النقابة ،وكان نائ ًبا للرئيس فرتة رئاسة
املستقلة تدريجيًا ،وحلول طارق البحيى بوصفه
عىل فتوح .وفى مارس  ،2013صرح طارق بحيى ،املتحدث باسم النقابة املستقلة للنقل العام ،بإنه كان من
املقرر تنظيم وقفة احتجاجية جديدة ،صباح الثالثاء  5مارس أمام الهيئة ،للمطالبة بإقرار زيادة بدل الوجبة.
إال أن الهيئة استجابت ملطالبنا ،فرتاجعنا عما انتويناه .وذلك رغمً ا عن أن التطبيق لن يتم إال من يوليو التايل.

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/182310

 61فاطمة رمضان ،موقع مدى مصر ،مرجع سابق.
 62منارا خاطرووليد مجدى الهوارى ،املصري اليوم سبتمرب https://www.almasryalyoum.com/news/details/2011،111433
 63حسام الهندى ،مينا غاىل ،املصرى اليوم سبتمرب https://www.almasryalyoum.com/news/details/164117 2012
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وأشار إىل أن النقابة تقوم بدورها عىل قدر االستطاعة يف كل االتجاهات ،ومع كل املسؤولني ،عىل كل
املستويات .وأن العمال هم أصحاب الكلمة الوىل والخية يف أي إضراب أو اعتصام أو وقفة احتجاجية. 64

وفى مايو من العام نفسه ،تراجع طارق البحيى مرة أخرى أمام طلب رئيس وزراء حكومة مرىس منحهم
مهلة لتنفيذ مطالب العمال ،وأضاف البحيى لـ"اليوم السابع" أن قنديل طلب مهلة من عىل فتوح ملناقشة
مطالب السائقني ،قبل الدخول فى إضراب عن العمل ،وذلك ملا يمثله هذا املرفق من أهمية داخل القاهرة
الكربى.65

وبعد محاولة تنظيم إضراب سبتمرب  ،2016لم يظهر أى من قيادات النقابة املستقلة ،سوى مجدى
حسن ،الذى كان عضوً ا بها ،ثم تدرج حتى صار رئيسها .وتراجع بها لنقطة الصفر ،باملواالة مع كل قرارات
الحكومة ،وإسكات صوت النقابة املستقلة .حتى انه ال يشي عند نشره أخبارًا عن النقابة عىل صفحتة
الشخصية ،إىل أنها النقابة املستقلة ،كما ذكرنا فى موضع سابق.
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 64اخبار اليوم  ،مارس https://akhbarelyom.com/news/newdetails/284323/1/%D8%B5%D8%B1%D9%81-300%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-،2013
%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A9..-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85

 65اشرف عزوز ،اليوم السابع ،مايو 2013
https://www.youm7.com/story/2013/5/6/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%89/1052537
 66صفحة النقابة العامة للعاملني بالنقل العام بالقاهرة عىل الفيسبوك ،بتاريخ  10نوفمرب 2016
https://www.facebook.com/GeneralUnionIndependent/posts/419367901520896
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