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ال            املصرية  ا بني  عالقة  تتميز  فريدة  عموًمالحكومات  بخصوصية  النقل  هذا  ت   حيث  ، وقطاع  الدولة  عترب 

حياتها شرايني  أحد  العامكان  سواًء    ، القطاع  والنقل  والربيد  الحديدية  السكك    أسطول يف    وأ   ، فى 

الال  البالد؛يى  ذ وتوبيسات  أوصال  بجنوبها.  ربط  بغربها، وشمالها  مقدمة  شرقها  لخصته  ما  تغطية    وهذا 

لم يشهد    ا، ربما لهذا السبب تحديدً و حول هذا القطاع.    2009خريف    21مجلة أٍوراق اشرتاكية فى العدد رقم  

كثيً  االالقطاع  من  فيهأ   تردي  رغم  ، اتحتجاجا  العاملني  تدريجىً   ، وضاع  مستوياتها  باقى    ا، وتراجع  مثلها 

لصالح  همال القطاع العام  إ ، ومع بدايات مرحلة السادات و1967بعد نكسة يونيو    ، ت العمل فى مصرقطاعا 

  .الخاص

عرب سياسات    ذلك وجرىجزء. ف الته جزءً ط، إال أن الخصخصة املباشر ورغم استبعاد هذا القطاع من البيع

ات  أوتوبيسأو مرتو االنفاق، أو    ، السكك الحديدية   يفقطاعاته املختلفة، سواءً   طبقت عىل  ، حثيثة ومستمرة

العام السياسات املتبعة  .النقل  بني  الغرض  ومن  القابضة؛  لهذا  الشركات  شركات  التى ضمت    ، استحداث 

الرأ ي الخاص  دخل  لتشغيل مرتو    فيها،   شريًكا سمال  القاهرة  القاهرةأمثل شركة   أو شركات خاصة    ، نفاق 

من  وصال هيئة السكك الحديدية  أ التى فتتت    ، تابعة للقابضة للنقل شركات  ، أو  تعمل من الباطن  بالكامل 

مثل شركات    ، داخل العربات أثناء رحالت السفرخدماتها  تقدم  التي    ،من شركات الخدماتخالل عدد كبي  

وتقد ظاالن الطعام،  فة  الصيانة    وأ يم  بوظهر   .الرحالتبعد  فى  السياسات  تلك  للجميع  ووض ت  بيع    عندح 

بالقاهرة" العام  النقل  هيئة   " غي  جديدة  اسماء  تحمل  خاصة  لشركات  القاهرة  فى  العام  النقل    ، خطوط 

 نعرفها ونستخدمها جميعا.   ، لوان زرقاء وخضراءأ ات كبية ، بأوتوبيسات وليس  سوتستخدم ميكروبا 

أيًض شارة  من ال والبد   ثقاًل احتجاجأن  إىل  ا  هنا  البداية  لها من  كان  النقل  السياسية    ات قطاع  الحياة  فى 

،  عدد العاملني فيهجزاء الجمهورية، بالضافة إىل ضخامة  أربط    التيالقطاع  وظيفة    ويرجع هذا إىل   املصرية. 

من  وتلك   لغيه  تتوفر  ال  تاريخ  و   .القطاعاتميزة  تذّكر  يف ا عمال  نشاط  مع  العام    نا عترب ا ربما  مصر،    لنقل 

يف إضراب الوىل  1976يوليو    هم  يفل  الشرارة  الخبز  عند    .1977يناير    نتفاضة  أيًضا  نتوقف  عبد  وقد  استمالة 

 .1حاسم يف صراعه عىل السلطة مع محمد نجيبمن أثر    ، وما كان لها1954الناصر لنقابة النقل يف 

ا  نستطيع  عن  وال  النقل احتجاجلحديث  قطاع  اال  ، ات  عىل  املرور  السكك    حتجاجدون  لعمال  الشهي 

فى   العمالو   أعقبته،   التى  القضاء  وأحكام  ، 1986الحديدية  ال   أقرتو   ، برأت  س  ضرابسالح    ا الحً باعتباره 

وصدر هذا الحكم  .  بتحسينهاطالبة  وضاعهم، واملأ تردى  عىل    حتجاج يف االلعمال استخدامه  لحق  ي  ، امشروعً 

عىل رأسهم االستاذ    ، ايً محام  29، دافع عنهم  امتهمً   37  افيه  اتهم  قسم االزبكية، التي  4190القضية رقم  يف  

 احمد نبيل الهالىل والدكتور عصمت سيف الدولة. 
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املحكمة  "  : فى نهايتهإىل عبارة جاءت   فقط نشي  نالكنو،  اصيل ومالبسات الحكمتف بالتوسع   رغبة لنا يفوال  

العمال    ضرابك ال انها أن ذلد قد استقر فى وج  لاللتزام  وقد كانت مثاًل   –ما كان يحدث من تلك الفئة من 

حتى ال   ، وذلككاهل فئات الشعب  الواقعة عىلاملعاناة  و ،  إال عندما احست بالتفرقة فى املعاملة   –والتضحية  

 2الدواء".حل الداء ويعز  يستف

مالبسات   العمالإ لكن  عىل  القبض  طه،   وتدخالت  ، لقاء  الشعب  أحمد  إىل    ، حينها  نائب مجلس  تشي 

أي    معالذى ال يمكن التهاون    ، الدولة سيطرتها عىل قطاع النقل الحيوى بها  حكمت  أالقبضة الحديدية التى  

بحقوق مشروعة. وسرنى أن قطاع   كان مطالًبا ولو  للحياة اليومية، حتى  ارتباك  ا قد يحدثه من  مل  ، إضراب فيه

 .2007 إضرابحتى بعدها،    احتجاجشهد أى  لم ي  ، النقل العام"و   "السكك الحديدية، النقل بكافة هيئاته

  دمت ق ، قبل إنشاء هيئة النقل العامف. نشاء هذا القطاع الحيوىإ اريخ  ا عىل تن نمر سريعً أفيد امل من ولعل 

القاهرة،   خدمةعدة شركات   الركاب داخل مدينة  تنقل الفراد داخل  وكانت    .لتزامشركات ال وسميت    نقل 

والسيوطي  ، املدينة أبو رجيلة  السابق  هذا    .مثل  التنظيم  وظل  البلجيكية.  القاهرة  ترام  إىل شركة  بالضافة 

بالقاهرة   العام  النقل  هيئة  إنشاء  حتى  القاهٍ   تضع و و.  1956يف  سائًدا  ترام  وشركات  شركة  البلجيكية  رة 

بداية  الوتوبيس الخ  الهيئة يف  إشرافها. وكانت  ل إنشائها  رى تحت  تتابعة  ثم  حولت  وزارة السكان واملرافق، 

  ا صدر قرارً   ، وأخًيا  .1965، فوزارة النقل يف  1964ثم تبعت القوات املسلحة يف    .بعيتها إىل محافظة القاهرةت

 .3 تبعية الهيئة إىل محافظة القاهرة  بنقل  ، 1971يف    اجمهوريً

قوانني عمل ضمنت لعمال القطاع   عىل أساس  مستقرة حتى بداية السبعينات، وضاع هذا القطاع  أ ظلت  و 

القادرة عىل تسيي  والحوافز    ، لرتقىا ومنظومة    ، والصحى التأمني االجتماعى  ؛ا يشمل ا وظيفيً العام استقرارً 

رأسا عىل عقب، وتسارعت    قلب االقتصاد املصرىان  ، كتوبرأنهاية حرب  مع  و   ويف السبعينات  حياة العاملني.

  1976عام  عمال النقل العام    احتجاج، التى يرى كثيون يف  1977مر بانتفاضة  ينتهى ال ، لسعاررتفاع ال وتية ا

 ا بها ومقدمة لها. ارهاًص 

ففي  .عىل مهل يرتاكم    كان  االستياءإال أن ،  2007  احتجاجلعام مستقرة قبل ا أوضاع عمال النقل وإن بدت 

تقريرً ن  ،  1999 ال تفصيلىً   ا شر  تلك  عن  كا  ، وضاع ا  إىل  نواحي  أشار  الهام،  فة  القطاع  أذلك  جور وحوافز  من 

 
، املكتبة  1986ولة العليا طوارئ برباءة عمال السكة الحديد من تهمة إضرلب املركز املصرى للحقوق القتصادية واالجتماعية، حكم محكمة أمن الد   2

https://ecesr.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-القانونية

-%D8%AD%D9%83%D9%85-%86%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9

-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9

%D8%A8/-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7   

 ، عرب الرابط 1999ر عمال النقل العام فى مصر، موقع االشرتايك ، سبتمرب جمال توفيق ونهى فارس، الدولة واعتصا    3
msr/-fy-lm-lnql-ml-wtsr-farmers/ldwl-https://revsoc.me/workers 

https://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/
https://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/
https://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/
https://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/
https://revsoc.me/workers-farmers/ldwl-wtsr-ml-lnql-lm-fy-msr/
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الصيانة، وحتى نظام عودة السائقني واملحصلني إىل منازلهم  و راحات  الو   ات اليوميةوتوبيسل لدورات انظام  و 

يوم    مساءً  إىل  عمل  بعد  التقرير  الفساد    وصول  كيفيةشاق وحافل. وأشار  واملايلال يد  ،  كل يشء  إىل   دارى 

 اتهم. احتجاجالعاملون بحتى ضج  

دخل ترفع  لة الجر والحوافز  يى بأن حصحتو التى    ، الئحة أجور عمال هيئة النقل العاموتبدأ الشكوى من  

الرقمإىل مستوى مقبول.  السائق واملحصل   لل   يتآكل   غي أن هذا  التي امل  غراماتالو خصومات  نتيجة  تعددة، 

شأن  ال  الذي  السيارات  . ومن المثلة عىل ذلك، تهالك  اواملحصلني فيهال ذنب للسائقني  لسباب  تقتطع منه   

الصيانة الدورية، واستبدال  عن طريق   ، صولها الثابتة ومعداتهاأ الهيئة عىل  يفرتض محافظة  ، إذ للسائقني به

  ذكر التقرير إن كل و   بأخرى جديدة مطابقة للمواصفات، شأن كل املؤسسات الخرى.  ار املستهلكةقطع الغي

العام و   كان تردي حالة  هذا،   وفوق  متوفًرا.لم يكن  ذلك   النقل  ومقابض  مقاعدها    وضععطالها، وأسيارات 

 مشهوًدا من الجميع. التماسك بها،  

بناء عىل ذلك  التذكرة  بنوع الخط، واختالف سعر  تأثر حوافز السائقني واملحصلني  أيًضا،  ومن الشكاوي 

والقصية. حيث يرتتب عىل هذا مفارقات عديدة، يظلم بسببها املحصل والسائق مًعا،  بني الخطوط الطوايل  

التذاكر إيراد  بقيمة  املربوطة  الحوافز  عىل  العتماده  املحصل  الخطوط وخاصة  عىل  العاملني  يظلم  كما   ،

 القصية بوجه عام. 

ال او  الصارم  تمادي  بعد  مر سوءً زداد  الطبقى  أوجه  طالالذى    ، التقسيم  فصارت  مصريف  حياة  ال  كافة   .

الأوتوبيس الجديدةا أحياء    وباقيالخامس    جمعتات  وفًقا    بطةً منضو     وجديدةً   مكيفةً ،  لقاهرة  توقيتها،  يف 

يارات الحياء الشعبية  أمور سويف الوقت نفسه، تسي    .ارات والطائراتالقطعىل  ما يطبق  لنظام صارم يماثل  

ت  ا سيار قلة اللنظًرا   ، بالساعاتبعض الخطوط الطويلة حيث ينتظر الركاب يف ذلك تماًما،  عكس   والعشوائية

 .مثاًل يومًيا  ما اليزيد عن سيارتني ب، عىل الخطالعاملة 

ا  السائق عائدً ، يقبض  الضافة إىل ما سبق، فب4املشار إليه   1999تقريراملذكورة يف  التفاصيل الدقيقة  تتوايل  و 

  لصيانة ا   ديحصل عىل عائ و،  دوار كاملة )يختلف عدد الدوار حسب طول الخط(يف حالة عمله ل دوار  ال   عىل

حدوث عطل  يف حالة  يخصم عائد الدوار والصيانة  . ويف الغالب  يختلف من سيارة لسيارة حسب حالتها  الذي

الذي   الواحد، المر  لم  .الهيئة كما سرنىالسائد يف  فساد  يحكمه  إذا  كامالً  عائد الدوار فيخصم  كمل  ي   أما 

الدور ال تمتلك سيارة قادرة عىل استكمال الدوار كلها، بشكل مستمر و  خي،  السائق  الهيئة ال  يف حني أن 

 
 انظر املرجع السابق.    4
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و  املكيفة.  الجديدة  السيارات  باستثناء  ماهكذا،  كفاءة،  المر   كثًيا  عىل   ينتهي  الحصول  إىل    بالسائقني 

 .فقط  الصىللحافز  بالضافة ل الجرالسايس

.  يف الشهر  يوًما متصلة   16إذا عمل لفرتة    "، تحسني الخدمة  حافز"عىل ما يسمى    السائق فرتض حصول  يو

يف  اذا غاب العامل  و .  جنيه  100إىل  هذا الحافز  كان من املمكن أن يصل  ، وقبلها بعشرين عاًما،  1999فى  و 

حيث تقبض الحوافز  و   .تحسني الخدمةحافز  % من   20 نسبة هتخصم من ، قبض الحوافزعىل  اليومني التاليني 

  وإال خصمت أيا كان السبب،  أي شهر، من  19و 18  التغيب يوميال يستطيع آي عامل  يف الشهر غالًبا،  17يوم  

 .الحافز  من  هذه النسبة

العمال  ، أيًضا  جازاتتضرر العمال من نظام ال و  أيام    فكما استحال عىل  استحال عليهم    ، 19و  18غياب 

أيام  االجازات  منعت  (. كما  28)يوم    املرتب  قبضعىل  ن  ا ن التاليا اليوم، أي  30و  29أي أجازة يومي  أيًضا طلب  

يف  بمنع أية أجازة   ا اصدر قرارً  ثي ، حجازاتلتعسف مع العاملني فى ال لوكان جراج القطامية نموذجا  العياد.

يف  أسبوع واحد  خالل  يمكنهم الحصول عىل أجازات إال  ال  العمال أنيف الشهر، أي    10إىل يوم  1من يوم الفرتة  

 .17يوم   وينتهي  10يبدأ من يوم  ، الشهر

االستهانة  واستمرارً  فى  يف   العاملنيبا  وأعصابهم  الجراج  وصحتهم  وصلتالو   ، هذا  االستفزاز   ت ى    إىل 

صدر  الحقيقي ال قرار  حينها  ،  دورة  بموجبه  تأجلت  بالعمال  ات  وتوبيسعجيب،  تعود  يف  القاطنون  التي 

بما   .ا فجرً   بدالً من الواحدة والنصف ا، الثانية والنصف فجرً   الساعة  لتبدأ فى  ، مساءً   مناطق بعيدة إىل منازلهم

يبقى  يعنى   القاطنني  لا أن  الجراج  الريفبعمال  ا   يف  توقيت  دوامهمنهاية  لوقت املمتد من  طوال  كان  ،  (ه)أًيا 

 .5أوتوبيس توصيل العاملنياتنظاًرا لتحرك    –ةاملتأخر   تلك الساعةحتى و 

ما يتحصلون عليه من  وعدم مالئمة    الدارة،   استفزاز  تحت وطأةيعانون  هيئة النقل العام  ب  ونملاعالوظل  

  ، هابت نقىص درجات اليقظة واالل   مستلز  امل    ، شاقالبالضافة إىل عبء العمل  ف.  جهدمع ما يبذلونه من    أجور 

الائقني،  سللبالنسبة  خاصة   عليهم  الكان  آالف  وربما  مئات  مع  امل  ، يومياركاب  تعامل    املطولة  قشاتانبني 

اليومية خصوًصا يف  شاحناتاملو  التذكرة املوحدة. وتضاعفت املشاحنات  ذات  الطواىل  يشكو  التى    ، الخطوط 

كبية  بني نار الئحة تطالبه بحصيلة يومية  ، املحاصر  مامهم أال املحصل أ ن  ويك  وال  .دائًما  الدخل   و منها محدود 

سواء ركب عشرة محطات أو  موحدة،  رافض دفع تذكرة  راكب  حافزه، ونار  صرف له  حتى ي  من قيمة التذاكر  

 من  وانتشر بني العمال شعور بأن اللوائح ما وجدت إال لتحرمهم من حقهم وتظلمهم، بداًل   محطة واحدة.

 عادل والتقييم المني لعملهم. للحكم ال   أن تكون أداةً 
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  زائفة بني السائقني واملحصلني. منافسة داخلية  من أيضا تخلقه الدارة   كان هناك ما   ، إىل جانب كل ذالكو  

السائقني. وأخًيا،    املحصلني  ةلتجاهل والتسويف املستمر ملطالبا   وفاقم منها العادلة بمساواة عوائدهم مع 

أهم    إحدى. والتي مثلت ضباط الشرطة واملرور يومًيا  منالعاملون بالهيئة  املعاملة البشعة التي يواجهها  كانت  

إىل مطبال   السائقني واملحصلني. وهذاشكاوى   تدفع عنهم  لالسائقني    ةلباضافة  بأن  املخالفات املرورية  لهيئة 

 .6حتى تشاركهم يف دفعها، أو  مكدهدفعها بالكامل من رض عليهم  في  التي 

يبدو أن استمرار  لكن    أحد أسبابه.سعار  ال   تزايدكان  و   كما ذكرنا،   1976الول فى    حتجاجاالكان  ،  وهكذا

يف  لوائح  ال العمال  منها  يشكو  سببً   ، الهيئةالتي  االكانت  تواىل  فى    ت جمعأ  هذا،   ورغم  الحًقا.ات  حتجاجا 

عمالية   اال  ةيث كتقارير  أهم  أن  الثالثة، حتجاجعىل  اللفية  بداية  مع  كانت  الحركة  عادتحني    ات    موجة 

  ملس العمال بشكل واضح   ث، حي2006ات املحلة الكربى الشهية فى  احتجاج  بعد  ، عموًما  للظهور   العمالية

نتائج ال و  الهيكىل وخصخصة الشركاتملموس  وف العمال، والرتاجع  صف  إىل   الخوف   تسرب  وبرغم.  صالح 

. ومن المثلة عىل  عمال النقل العام  بني التضامن  املد و   هناك بعض ومضاتإال أن  ،  لنشاطهم   النسبي املستمر

أوتوبيس    إضراب  ذلك،  العامةسائقي  يوم  سائقي  و   الهيئة  الخيمة  بشربا  القاهرة  أوتوبيس  يناير    14شركة 

 .99197، وتجمهر عمال جراج القطامية فى أغسطس  1997

،   2014، ثم  2012  و  2011و 2010و،   2009، ثم  2007فى   وأقوى تنظيما ، ات أكرث تواتراحتجاجصارت االو 

  ولأ فى    ضرابل ل  دعواادة الذين  التنكيل بالق   تم  حتجاجويف هذا اال   .اتحتجاجآخر االي شهدت  ذال  2016ثم  

، وظلوا قيد االعتقال حتى مارس  واحد بيوم  ضرابقبل ال   وا واعتقل  .2016سبتمرب  يف    ، لعام الدراىسا   يوم من

 ليسكت صوت عمال النقل حتى يومنا هذا.  ، وليس دفعة احدة  .اعنهم تباعً ، وأفرج  2017

 ات من حيث الظروف واملطالب:حتجاجسنحاول فيما يىل تناول تلك االو 

  1976 امـــع

عدم    ومن ثم   ، سعارل ا عىل ارتفاع ااحتجاجً   أنه كانسوى   ، حتجاجهذا االحول  كثي من التفاصيل  ال يوجد  

للمعيشة الجور  اال   .كفاية  هذا  املال  جريدة  رصدت  الجامعات    ، حتجاجوقد  طالب  تضامن  عن  فتحدثت 

بالهتاف   العام  يا عمال  “املصرية معه  التي لم    رفع الجور . وتمثلت مطالبه يف  كم خطوة لقدام” إضرابالنقل 

وقال    .منتمني للوطن  بأنهم غيووصفهم   ، همإضراب وقتها العمال و  السادات  أدانو .  مع السعارمتناسبة  تكن  
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مكن أن يرتكوا عملهم  “العمال املنتمون لوطنهم ال ي ية  قشفيف أحد الخطابات التي أعقبت وقف الجراءات الت

 .”8  أو يسيئوا إليه

عىل حد تعبي    ، رمنها أيام االستقرا، التى لم تخل  ات عمال  النقل العامحتجاجال بوابة الشروق  رصد  فى  و 

كر أ التحقيق الصحفى،   أول   لنهليس فقط    ، ضرابهذا ال كبية لأهمية    أولتقطاعات من اليسار املصري  ن  ذ 

يف يناير    التي تفجرت الحًقايف تاريخ الهيئة الحديث، ولكن أيًضا؛ لنه أشبه باستعداد النتفاضة الخبز    إضراب 

عليها  والتي    .1977 الحرامية.  أطلق  انتفاضة  الرأي،  السادات  لهذا  املتبنني  إلهامي  ومن  االقتصادي  الباحث 

 .9ميغني

   2007 امـــع

  1999، و1997ان صغيان فى  احتجاج، لم يقطعه سوى  2007و  1976  إضرابفارق زمنى طويل بني  فصل  

ا  حافزً   ، ةلثلفية الثاول ال أ ات العمالية فى  حتجاجوبداية اال   ، اضة املحلة  الكربىفانت  . وربما كانتكما أسلفنا

حكمت مباحث النقل العام قبضتها عليهم خالل عقدين  أبعد أن   ، حتجاجلعمال النقل العام عىل العودة لال

 من الزمن تقريبا.

بداية ملرحلة جديدة يف حياة عمال هيئة النقل العام، حيث بدأ العمال يعيدون اكتشاف    2007كان عام  و 

نتزاع حقوقهم، حتى أنه لم يمر عام إال وقد أضرب العمال واعتصموا أكرث  االذي يمكنهم من    ضرابسالح ال 

بداية مرحلة جديدة أيًضا يف    2009  إضراب  مثل ض أن يرتحقوقهم املنقوصة. وكان من املف سعًيا إىل  من مرة  

بات،  اكتشاف حقهم يف التنظيم ويف وجود نقابة تدافع عنهم وعن حقوقهم، خاصة مع بزوغ عهد جديد للنقا

حال مختلًفا  الواقع كان ولكن  ارية.نقابة العاملني بالضرائب العقبدأ مع   ، الذيمع تأسيس النقابات املستقلة

 10بة املستقلة. بعد خمس سنوات من تأسيس النقا 

 
 ، عرب الرابط  2016ايمان عوف، عمال النقل العام، التهام واحد والحاكم متغي، جريدة املال، سبتمرب  8
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-https://almalnews.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84

-%A7%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85/ 

  2014محمدأابو الغيط، تاريخ إضرلبات النقل، بوابة الشروق، فرباير   9
cc177afbd8f0-90b8-494d-6603-https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022014&id=1967ceba 

 2016العام: تاريخ االنتصارات والهزائم و" الفراح"، اكتوبر فاطمة رمضان، موقع مدى مصر، إضرلب النقل   10
-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-https://madamasr.com/ar/2016/10/01/opinion/u/%d8%a5%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a8

-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85

%d9%88%d8%a7/-d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86% 

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/
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/
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/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022014&id=1967ceba-6603-494d-90b8-cc177afbd8f0
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/
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/
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/
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اليوم املصرى  لتحقيق  ال   200711 ضرابإ  بدأ،  ووفًقا  تدهور  للعاملنيبسبب  املالية  وتفاوتت    .وضاع 

أ  الروايات،  التحقيق  اش فبينما  الذكر   ر  ات إىل جراجات الميية والسواح وجسر  حتجاجإىل امتداد االسالف 

تحقيق مدى    ذكر ،  عاماًل   يتفع عدد املضربني إىل  خمسة آالفل  ، وفتح بمدينة نصرمبابة ونصر  إ السويس و 

واستمر ليومني فحسب. وصحيح أن بعض    ، مايو  2يف جراجي نصر وفتح، يوم ا  كان محدودً  ضرابمصر أن ال 

الوجبة وزيادة الير   تحققت؛  املطالب بدل  زيادة  العمال  مثل  أن  إال  للسائق واملحصل،  باالعتداء  اد  ووجهوا 

ددوا بالحبس. ض    حيث  ،  2007مايو   3يف جراج نصر فجر يوم   ضرابأثناء ال   عليهم   12ربوا وه 

ا،  سكندرية معً مه عمال القاهرة وال ، نظا شاماًل إضرابكان    2007  إضرابن  إ   ذكرتحقيق جريدة املال، ف أما  

الخصخصة وإعادة  ال نتيجة  كان  و  نظام مبارك سياسة  السلع والخدماتتباع  المر    .الهيكلة، وتحرير أسعار 

أثر بشكل مباشر عىل العمال، وانعكس يف ازدياد العباء املالية، وانهيار القدرة الشرائية، يف ظل ارتفاع    الذي

،  العمالية التى كانت تغىل  عمال النقل العام خطى الحركةاقتفاء    إىل  تحقيق جريدة املال أشار  كما  .  السعار

أنه اعت رب  الهيئة، إال    إضرابمقارنة ب  هوصغر حجم   يف ثالثة جراجات فقط،   2007  عامهم  إضراب   امتدادورغم  

الحصار حالة  كسر  طريق  عىل  أوىل  العام  خطوة  النقل  هيئة  مباحث  جهاز  من  مع بالطبع،  و  .املفروضة 

الذي    ضرابذلك ال   .2006يف ديسمرب    غزل املحلة  إضرابب  التي بدأت  ية، من تصاعد الحركة العمالاالستفادة  

 .13مع قيادات العمال   التفاوضأجرب الدولة عىل  

 2009 امــــع

حجمه وعدد  من حيث    ، يف النشاط االحتجاجي لعمال النقل العام  نقلة نوعية بحق  2009  إضرابيعد   

تنظيمه يوم    .مطالبه وسعة  ل   11يف  عامل  بدأ أكرث من عشرة آالف  ،  18/8/2009ففي فجر  تابًعا  هيئة  جراج 

جراج يف القاهرة الكربي، ويف اليوم    19يف    يعملونألف عامل،    48ا عن العمل، من أصل  إضرابً النقل العام  

لل  مزيدً   ضرابالثاين  ومن  اانضم  بعمالها،  الجراجات  والرتعة ها؛  من  )املظالت،  القاهرة    شمال 

والميية(،  و  والسواح(،  السويس  )جسر  القاهرة  النبي(،  و شرق  وآثر  الخليج  )فم  القاهرة  وسط  وجنوب 

رياض،   املنعم  وعبد  املستقبل  وجراجات  ونصر(،  )فتح  )إمبابة(،  و القاهرة  الجيزة  الجيزةو شمال     جنوب 

 14الجيزة وبدر واملنيب(. ) 

 
 ، 2007محمد عزوز ومنى ياسني، املصرى اليوم، مايو  11
 https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=56241 

 مدى مصر مرجع سابق فاطمة رمضان    12

 جريدة املال ، مرجع سابق ايمان عوف ،     13

  2009املرصد النقابى والعماىل املصرى، العاملون بهيئة النقل العام يشلون الحياة فى القاهرة، موقع االشرتاىك، اغسطس    14
thqqt-hty-lmny-ldgwt-rgm-drbhm-wywslwn-lqhr-fy-lhy-bdrbhm-yshlwn-lm-lnql-bhyy-farmers/lmlwn-https://revsoc.me/workers 

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=56241
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=56241
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=56241
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=56241
https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=56241
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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من   كأي إضراب آخر  ضرابهذا ال ال يمكن اعتبار  أنه    ، فى بسيوىنيرى الصحفى والباحث العماىل مصطو

  اكثيً أبعد    وتأثي  غزىات مضراببعض ال يكون ل  إذ  .تي ينّظمها العمال يومياً يف مصرات الضرابعشرات ال بني  

الذي  من حدود املنشأة   أولها    ؛ تحديداً أهميته من عدة أسباب  ضرابيكتسب هذا ال و  فيه.  حدثي أو املرفق 

ال  حجم  تضم    رابض بالطبع  القاهرة  يف  العام  النقل  فهيئة  منهم    48نفسه،  عامل،  سائق    18ألف  ألف 

ل،   والدارة. وتشمل خطوط  وومحصِّ والخدمات  الصيانة  بني  الباقون  القاهرة   اتأوتوبيسيتوزع  كل  الهيئة 

وضواحيها.   يفالكربى  السباب  ثاين  جعلت    ويتمثل  التى  التنظيم  يف  ج  17  عمالدرجة  القاهرة راجاً  أنحاء 

انجاحه  ، الكربى عىل  قادرة  اتصاالت  الدارية.  ينسجون شبكة  والضغوط  المنية  املتابعات  ظّل  يف  ، وخاصة 

أثرا  سيارا   اءختفوكان ال الشوارع   من  العام  النقل  احتمالهت  يمكن  حدوث،  ال  رجح  حسم  ل  تدخل   مما 

للمرة الوىل  تدخل  حيث    15. رئيس الوزراءبتدخل أحمد نظيف    ضرابال وانتهى  املوقف، وهو ما جرى بالفعل.  

التي  واعًدا   املطالب  املرور   يف  تركزتبتنفيذ  غرامات  السائقني  تحميل  وعدم  العمل  شروط  الجور وتحسني 

الوعود رفضوا  العمال  أن  إال  وزع  ، العشوائية.  الذي  املنشور    ات،وتوبيسال   مواقف  يفالدارة    تهومزقوا 

ىل  عالعمال   وأصرّ   .بناًء عىل تلك الوعود ضرابحاولوا إقناعهم بإنهاء ال   عندماوهاجموا قادة النقابة الرسمية 

 . ضراببالفعل مساء اليوم الثاين لل  تمإصدار منشور رسمي باالستجابة للمطالب، وهو ما  

 يمكن اجمالها فيما يىل: و،  همإضرابمثلها مثل مطالب العمال تفصيلية وشاملة وكانت 

 العاملني.   كاهل  املخالفات املرورية عنإسقاط   .1

 زيادت املرتبات والحوافز(.تعديل الكادر الخاص بعمال هيئة النقل العام )   .2

 دفع التأمينات التي تخصم من العاملني يف أوقاتها كل شهر.  .3

 تخصيص بدل عدوي نظراً للتعامل مع الجمهور.  .4

 رفع بدل طبيعة العمل واملواظبة. .5

 مساواة املحصل بالسائق بالنسبة للوجبة واليراد. .6

 يف حالة كسره.من املحصل أو السائق  الزجاج املتحرك  قيمة  عدم خصم   .7

 مع سرعة إنهاء إجراءاتهم الطبية.  ، حقوقهم كاملة  ةالخفيف   بالعمالنيالقائمإعطاء   .8

 . هموتعسفه مع  لا مإقالة رئيس قطاع شمال القاهرة املهندس محمد كمال ملا صدر منه تجاه الع .9

 نهاية الخدمة )مائة شهر(. تحت بند تلك املبالغ  صرف ، وتخدمة  عاممبلغ عن كل تعيني   .10

 زيادة حوافز عمال الهندسة. .11

 
 2009مصطفى بسيوىن، إضرلب النقل العام فى القاهرة، تقدم نوعى، موقع االخبار، سبتمرب  15
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 ت أسطول هيئة النقل العام.توفي قطع الغيار الخاصة بسيارا  .12

 % نظراً للغالء الفاحش. 10زيادة عالوة اليراد إيل  .13

 السايس، الذي يصرف للمحليات.   الجر  % من75صرف حافز الثابة  .14

 منة.تحسني الرعاية الطبية والعالج لألمراض املز  .15

  -شرق الدلتا   -غرب الدلتا  -توحيد وتسهيل ركوب عمال هيئة النقل العام بالقاهرة لسيارات )وسط الدلتا  .16

 16مرتو النفاق(   -وجه قبيل

الباحث  . ل  أهميةويرى  العام    إضرابتوقيت  خاصة  النقل  هيئة  للحركة  بالنسبة    2009  يف  اهرةبالقعمال 

ليس فقط لنه جاء أثناء زيارة مبارك لميكا، وال لتوقيته قبل شهر رمضان بأيام قليلة،   العمالية يف مصر، 

جاء    ضرابال   توقيت  ولكن الهم أن  ، من تزايد يف الحركةوقتها  بما يعني تضاعف تأثيه ملا تشهده العاصمة  

ال فيه  الدولة    تعمد توقٍت  ب العمالية،  ضرابتجاهل  عىل  بغرض  ات  اليأس  ينهون    ، العمالفرض  بحيث 

املطالب،  إضراب تنفيذ  دون  من  العماليةفياتهم  الحركة  إىل  الحباط  ال  ، تسرب  ب ويقوى  جدوى  شعور  عدم 

لحكومة، ومن هنا  لتوجه  هذا التحّدي  ع عمال النقل العام  استطاأغسطس،    إضرابيف  و   .وينتشر  حتجاج اال

فيها الدولة  تتأهب    العمالية املصرية، ويف لحظة حرجةلحركة  بالنسبة لأهمية خاصة جداً    ضرابكتسب ال ا

   17. عليها الضغوط  زيادةعن طريق تمارسها  ، لحركة العماليةلسياسات أكرث عداء  لقرار   

تحقيق مدى مصر قانون املرور    أن  ، ويرى  أسباب  2008  عامإصدار  فى    ضرابال   أحد    غسطسأالشامل 

للمخالفات  . حيث2009 العشوايئ  التحميل  و   بدأ  القانون.  أن عدد املخالفات املحررة  مع  العمال وقتها  ذكر 

ات  السيار عدم عمل  ألف جنيه، رغم    11  إىل قضية، حكم فيها بغرامات وصلت    17إىل  ضد سائق واحد وصل  

السي املذكورة يف املحاضر،  يف    وقتها رطة واحد. وقال  كل املخالفات بمعرفة مندوب ش  ورغم تحريرخطوط 

لني إن لفة للسائق، رغم عدم  ويحرر مخا  وتوبيسال   يغادر  بدفع تذكرة،   أمني شرطة  طالبوا  لوهم  أحد املحصِّ

 18. ارتكابه لها

ال  إ لكن لم تستمر املحاولة  ،  9200مايو    25يف    إضرابتنظيم  حاول العمال  ،  2009أغسطس    إضرابقبل  و 

الدولة، حيث  تهاأجهض و ،  لساعتني الهيئة وأمن  الخامسة    الضباط  انتظر  مباحث  الجراجات من  العمال يف 

 19.ضرابق بض عىل العشرات من السائقني واملحصلني، بتهمة التحريض عىل ال ثم  صباًحا، 

 
 . 13املرصد النقابى والعماىل املصرى، موقع االشرتاىك، مرجع سابق ص  16

 مصطفى بسيوىن، إضرلب النقل العام فى القاهرة تقدم نوعى،  مرجع سابق.  17

 مدى مصر ، مرجع سابق. فاطمة رمضان،   18

 املرجع نفسه.    19



13 
 

وقتها عىل    ضرابأدانت ال   ، عة آنذاك لالتحاد العام التاب  ، النقابة العامة للنقل الربي  أن  ، جدير بالذكروال

الجرائد،   تحدث  صفحات  جبايل   رئيسها  إذ  محمد  أيدٍ   جبايل  “وجود  عىل    حرضتخفية    عن  السائقني 

و ضرابال  فيهاأ،  مغاىل  مطالب  برفع  العمال  ممثل    ، تهم  حصولاستحداث  عدوى  هم  طلب  بدل  عىل 

عىل  ل بالتحديد  وافق  الوزراء  أن رئيس مجلس  المر  يف  والغريب  الجمهور”.  مع  الذي  تعاملهم  هذا املطلب 

 20وصفه جبايل بـ”املغاىل فيه”.

 2010 امــــع

الجديد   ومع العام  ال املبدأت    ، مطلع  ملعادوة  العام  النقل  هيئة  عمال  بني  تقاعس    ، ضرابشاورات  بعد 

لم ينفذ    ، قيادات من العاملني بالهيئة. ووفًقا ل2009غسطس  أ  إضرابعليه لفض    أتفق الهيئة عن تنفيذ ما  

بنسبة    همو مسئول العدوى  بدل  للمتفق%،  40مطلب صرف  ال   وفًقا  الطرفني لنهاء  بني  قبل    ضرابعليه 

  وفوق هذا،   عليه أيًضا.  أتفق ن عىل الهيئة ملف مطلب العالج السرى، الذى  والقائم  . كما لم ينههرأشأربعة  

بالهيئة غامضة  ،  2010يناير    1  ليوم السابعيف ا لتحقيق املنشور  ل  اووفقً   .ما زالت الوضاع التأمينية للعاملني 

التأمينات االجتماعيةالجريدة  حصلت   هيئة  هيئة    ، عىل مستخرج رسمى من  الديون املرتاكمة عىل  بأن  يفيد 

التأمينات االجتماعية العام لصالح  يقرب من    ، النقل  و  8وصلت ملا  توقف    .ألف جنيه  400ماليني  يعنى  بما 

 .21من أجور العمال بالفعل خصمها  هيئة النقل عن سداد أقساط التأمينات االجتماعية رغم  

العام  فت  باب المل قد وكأن   النقل  نوعية فى   2009  إضرابكان  يتجاوزوا واقعهم، فلح أمام عمال  نقلة 

عداد له  الذى استغرق ال ، 2010  يناير  إضرابمحاولة تنظيم يف واستثمر العمال ذلك الوعى  .الوعى التنظيمى

بقيادة    ابة العامة للعاملني بالنقل الربيبالتعاون مع  النق  إجهاضه،   استطاع   المن  إال أن.  طوال شهر يناير

جباىلجباىل   تلقيهو   .محمد  العاملون  فجر  أكد  باالعتقال  أمنية  تهديدات  لوا  وحا ما  إذا    ، يناير  27  يومم 

 .وتعطيل حركة املرور  ، بلبلة المن العام  املساهمة يفبدعوى   ، عن العمل  ضرابال 

يبدأ  و    أن  املقرر  من  بحقوقهم    اإضرابً العمال  كان  بمدينة  للمطالبة  السادس  بالحى  "النصر"  جراج  من 

نصر الدين واملنيب وإمبابة  و ليمتد بعدها إىل جراجات "املظالت والرتعة    ، واملجاور ملقر هيئة النقل العام  ، نصر

 .والميية وجسر السويس والقطامية والسالم والبساتني واملطرية

 
 . 2009املرصد النقابى والعماىل املصرى، موقع االشرتاىك، اغسطس    20

 2010يناير  1مصطفى البسيوىن، عمال النقل العام يستعدون لضرلب خالل أيام، اليوم السابع ،    21
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-https://www.youm7.com/story/2010/1/1/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84

-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85

-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-84%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%-%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8

%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84/172838-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF 

 

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
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
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
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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  ، يأت يناير  27يف  ا  ، الذى كان مقررً ضرابن ال أ بالنقل العام    قياداتصرحت    ، ووفق جريدة اليوم السابع

بإنه  العمال  وصفه  ما  عىل  استجابة"  "  اعرتاضاً  وعدم  ووزارة  من  استهانة  الصحة  ووزارة  القاهرة  محافظة 

هم الخي فى أغسطس  إضرابقائمة مطالبهم التى أعلنوها فى  ل  ، التضامن واالتحاد العام لنقابات عمال مصر

 .2009 املاىض

أكد املهندس صالح فرج رئيس الهيئة العامة للنقل العام، أنه ال يعلم أى    ، وكعادة املسئولني فى الهيئة

ا أن  وال صحة   ، العمال إضرابىشء عن    .ملباة غالبية مطالب العاملني بالهيئةملا يشاع فى هذا السياق، مؤكد 

العاوتواطأ   النقابة  رئيس  جباىل  محمد  معجباىل  الربى  بالنقل  للعاملني  أ   مة  حيث  الهيئة،  أن  رئيس  كد 

ينتظر ممثلو العمال رداً من وزارة الصحة للبت    ، بأكملهالبيت  مطالب العاملني   بخالف بدل العدوى الذى 

يصل  عىل أن    ، ول دفعة من السيارات الجديدةل الهيئة    أعلن جباىل عن تسلم   ، ا للرماد فى العيون. وذرً فيه

  املحصلني، أجرت حصراً بدخول السائقني و   النقابة  وأن  .2010فرباير    4باقى السطول الجديد يوم الخميس  

لكل منهما، وذلك بعد زيادة نسبة تحصيل   جنيهاً شهريًا 1200  السائق واملحصل يبلغ ما يتقاضاه  أن فوجدت

بخالف تجاوزات الدخول فى املمنوع والسي عكس    ، وإعفاء السائقني من املخالفات املرورية  ، %8التذاكر إىل  

و االتجاه تهمة.  الغالبة"  ألقى  العمال  بالهيئة.  "تسخني  الداريني  يدعون  كما    عىل  من  جديد    ضرابل أتهم 

 .بأنهم ينظرون ملصلحتهم دون اعتبار ملصالح اآلخرين 

عدد كبي من    إىل غضب   ، ا(عام  55"ف.ش.م" )  ذكركما  و   ، شهادات عمال الهيئة الواردة بالتحقيقوتشي  

التي  ، جاهل الهيئة ملطالبهم ت  بسببالتابعة ملحافظة القاهرة،   ، زمالئه السائقني واملحصلني بهيئة النقل العام

أو    ، أو الجزاءات املوقعة عليهم  ، ضعف املرتباتفيما يتعلق  سواء    لهم،   ظلم قيادات الهيئةرفعوها نتيجة ل

عاماً( بضرورة   44طالب "س.إ" )كما    .وغياب وضعف التأمينات سواء الصحية أو املعاشات  ، الحالة الصحية

إىل    إقرار بالضافة  الحكومية،  التى يحصل عليها جميع موظفى املؤسسات  وصرف بدالت املخاطر والعدوى 

تثبت وأوراقاً حقيقية  أرقاماً  البنوك،  تأمين  حجم   إعطائهم  الحسا اتهم فى  تلك  أن    باتويف حال وجود  يجب 

 .وتوفي أطباء وعالج آدمى لهم  ، بمستشفياتهما، إىل جانب االعتناء ا فوائدً تحسب عنه

التنظيمى أن،  2010يناير    إضرابورغم فشل    ، وعىل املستوى  التنسيق  ،  اا جديدً ه حمل ملمحً إال  بني  هو 

  وأقوى مماثل  إضراب  تنظيميف تمكنهم من  الذين أملوا  ، سائقى النقل العام واملحصلني وعمال ورش الصيانة

يف    إال بعد تحقيق مطالبهم ليس بالوعود وإنما بالتنفيذ  ضراب هذا ال   ويف االمتناع عن فكاملرة السابقة،    من

 .22الواقع

 
  2010ينايرمصطفى النجار وعالم عبد الغفار وأسماء نصار، فشل إضرلب سائقى النقل العام بسبب التدخالت االمنية، اليوم السابع،  22

،-D8%A7%D8%A8%D8%A5%D8%B6%D8%B1%-https://www.youm7.com/story/2010/1/27/%D9%81%D8%B4%D9%84

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-%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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 2011ام ــــع

الثورةفى  و  العام  أ   ، عام  النقل  عمال  دون  أ   كماضرب  القطاعات  جميع  فى  جميعا  مصر  عمال  ضرب 

تقريبً  والنسيج،  ؛ااستثناء  الغزل  الص و عمال  الغذائية،  و ناعات املعدنية،  عمال  الصناعات  العاملون و عمال 

البرتول،   السويس،  و بشركات  قناة  هيئة  بشركات  الو العاملون  بشركات  الزراعى،  العاملون  نتاج 

واملطابع،  الصيادون،  و  الورق  بصناعة  الريفيات،  و العاملون  التابعة  و الرائدات  املعلومات  بمراكز  العاملون 

الوزراء،   وزارة املالية"و ملجلس  بهيئات  الحديدية ومرتو  و الربيد،  و الضرائب والجمارك"،  و   العاملون  السكك 

 حتى اصحاب املعاشات.و العاملون بالقطاع الصحى" الفنيون الصحيون" ،  و االنفاق،  

املستقلة،    رابإضأول    ، 2011سبتمرب    إضرابوكان   النقابة  تأسيس  بعد  املرةو ي نّظم  إيه هذه  دفع   ،  

بالظلم   الحكومة    ةق للتفر الحساس  وموظفي  العمال  الثابة  يف  بني  حافز  التابعني  لكل    ، %200تخصيص 

له،  1976  عامل   47قانون  ل و ال  التابع  بالفعل.  إنهم    حينها، عمال  للعمال  الهيئة  إدارة  تابعني قالت    غي 

 بمكافأة نهاية الخدمة. ا طالبو تبعية الهيئة لوزارة النقل، كما  بنقل  فطالبوا منذ ذلك الحنيلقانون،  ل

بحجة إعطاء فرصة    ، يف املوعد املحدد له  ضرابال   وارفض  مجلس إدارة النقابة املستقلة أعضاء    كرثإال أن أ

الجراجات  العمال يف لقواعد  والقرار إدارة النقابة. بل نزل  واستسلميمن النقابيني لم   قليل للمفاوضات، ولكن 

وزير    أعلن، بغض النظر عن قرار مجلس الدارة. و يف جراجني  ضرابصلوا معهم لبدء ال ، وتو واستشاروهم

العامل الربعي  القوى  العمال  التفا   رفضة أحمد  مع  ال بينما  وض  عليهم فض  وأن  ثم    ضرابهم مضربون، 

التوصل التفاق  و للتفاوض.    الحضور عن  املستقل،  االتحاد  ورئيس  العام  االتحاد  رئيس  مع  باالتفاق  أعلن، 

ال  اتحادي    ضرابوانتهاء  رئيسا  ال   ، نيلجراجا )ونزل  بفض  العمال  إقناع  بتنفيذ  ضرابوحاوال  وعد  عىل   ،

 املطالب(.

الهيئة سبق و و  العمال االتفاق، خصوًصا وأن رئيسة    طاءأع بعد  أن وعدتهم بصرف حافز الثابة، و رفض 

صرفه عىل  موافقتها  يفيد  ما  املستقلة  النقابة  ذلكظهر   ، ممثيل  تنفي  تلفزيونية  قناة  عىل  إعالن    ، ت  بعد 

طلب  إىل  بأمانة مجلس الوزراء    عاماًل أمام مجلس الوزراء، ما دفع  800اعتصم  سبتمرب،    28يوم    . ويفالربعي

املعتصم  اوفدً  أسفل  من  منني  للتفاوض، وكان  بعد    املكتب  أيام  منذ  املختفي  بحيي،  طارق  الوفد  أعضاء 

 
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%89

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/182310 

 

 

، 
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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-%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
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-%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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عصام  مع  مجلس الوزراء، مقابل الوعد بلقاء    أمامطولب العمال بفض التظاهر  و استدعاء المن الوطني له.  

 يف الجراجات.  ضرابال   مع استمرارشرف، رئيس الوزراء آنذاك، يف أول أكتوبر. ففض العمال االعتصام،  

مجل عند  املعتصمني  العمال  عدد  كان  أكتوبر  أول  أالف.  يف  أربعة  الوزراء  العمال  وس  وفد  صعد  وقتها 

أكد أن التفاوض  زراء أن الربعي  للتفاوض مع رئيس الوزراء طبًقا لالتفاق، فأخربهم املتحدث باسم مجلس الو 

 ، وهو ما رفضه العمال، الذين نزلوا وهتفوا برحيل الربعي.منفرًدا  يف امللف من حقه

كبيعمال  فض  و  ال   عدد  الجراجات  صرف    ، أكتوبر  3يوم    ضراب من  عن  العالن  جنيه    48بعد  مليون 

إثابة  باعتبارها للعمال، وليس حافز  يوم    ابضر استمر ال بينما    . حافز إجادة  إمبابة حتى    . أكتوبر  9يف جراج 

بداًل من مجلس الوزراء، ما أدى لتحسني شروط صرف    ، عدد قليل من العمال يف هيئة النقل العام  اعتصمو 

  23تقاىض العمال عنها متوسط الحوافز. ، مدة عمل فعلية  ضرابعىل احتساب أيام ال   ووافقت الدارة  .الحافز

فتوح  اسم رئيس  عاد  و  بعد    24النقابة عىل  الصحف عن ذكره للظهور،  ن إ صرح  و ،  قيادةبوصفه    توقف 

الخليج   فم  بجراح  الهندسية  الخدمات  عامً   اإضرابً سيبدأون  عمال  عامل   35يتوقف  سحيث    ، اسيكون  ألف 

العمل  عن  ال بالهيئة  وبدأ  االربعاءبالفعل    ضراب.  ليلة  امتنع  2011سبتمرب    21  من  حيث    ونامليكانيكي، 

، وذلك 11:30ات من الوردية املسائية، التي من املفرتض أن تبدأ الساعة  وتوبيسوالفنيون عن إجراء صيانة لأل

 .لن  املهندسة منى مصطفى رئيسة الهيئة لم تف بوعودها  لهم يف لقاء جمعهم بها يوم الثالثاء

ال  يف  والفنيون  السائحيث  ،  ضرابوشارك املحصلون  آالف  والعاملنيقنظم  هيئة  ني  جراجات   يف معظم 

بالقاهرة   العام  مفتوح  إضرابالنقل  اعتصام  يف  دخولهم  وأعلنوا  العمل،  عن  شامالً  لحني  اً  الجراجات  أمام 

وعودها بزيادة حافز الثابة    ولم تنفذ  ، بهم  ت العبت  بأنها   رئيسة الهيئة الهندسية   بعد اتهام  تنفيذ مطالبهم، 

لو   ، 200% زمنى  جدول  املطالب.  تنفيذ  تحديد  نا باقي  أعلن  الهيئةوحينها  رئيس  يستطيعون    ، ئب  ال  أنهم 

 .صرف الحافز قبل موافقة وزارة املالية ورئيس الوزراءل   اموعدً تحديد  

الهيئة عىل صرف حافز الثابة   إطار فرتة زمنية  200وكان االتفاق مع رئيسة  باقي املطالب يف  %، وتحقيق 

بغي  محددة منشورا  علقت  لكنها  عليه،  االتفاق  تم  ما  السائقني    .  ومخاوف  الهيئة غضب  قرار رئيسة  وأثار 

فرعاً«، ورفعوا عىل رأس قائمة املطالب: »طلب    25بجميع فروع الهيئة »  ضرابال   فأعلنواوالعاملني بالهيئة،  

النقل،   لوزارة  بنسبة  واالنضمام  الثابة  حافز  بالهيئةو %،  200صرف  للعاملني  الرسمي  الزي  كما صرف   ،  

  . وهذا فضاًل عنتهاحظأي شييء من ذلك حتى ل، ولم ينفذ  منذ توليها منصبها قبل شهرين  رئيستهاوعدت  

 
 فاطمة رمضان، مدى مصر مرجع سابق   23

 /111433https://www.almasryalyoum.com/news/details، 2011سبتمرب  17املصرى اليوم،   24

https://www.almasryalyoum.com/news/details/111433
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سرعة تسوية  و رعاية صحية جيدة،  توفي  و تقديم خدمة جيدة للجمهور،  لها  أوضاع الهيئة ليتسنى  تحسني  

الخدمة،    100صرف  و التأمينات االجتماعية،   نهاية  عليا  لحاصلنيا   حال  تسويةو شهر مكافأة   عىل مؤهالت 

 25.أثناء الخدمة«

وحصولها عىل   ، ، وبيع الخردةهاعىل سياراتعالنات  ال   تحصل عليها الهيئة منالتي  املكاسب املادية  ورغم  

من بني الجراجات التى  و   الجراجات والسيارات التابعة لها.   نسبة من شركات النقل الجماعي، فإنها لم تصلح 

ال  فى  السواح    ؛ضرابشاركت  الخليج  و النصر  و الميية  و جراج  النبي  و الفتح  و فم  طيبة  و إمبابة  و أثر 

  6وفجر  و بدر  واملنيب  و النهري  و املظالت  و   الرتعة و القطامية  و المل  و املستقبل  و بورسعيد  وجسرالسويس  و 

 26جراج الجيزة والبساتني. و أكتوبر  

 2012عـــام 

أضرب العمال ملدة خمسة أيام لزيادة    ، 2012مارس    13ففي    .إضراباكرث من    2012نظم عمال الهيئة فى  

رئيس النقابة  عادل الشاذيل  لم يوافق  و لمطالبة بنهاية الخدمة ونقل التبعية.  لنسبة اليراد وحافز املواظبة، و

ال   حينهااملستقلة   ال  ضرابعىل  البلد  “حال  إن  قائاًل  ال ت،  لكسر  محاولة  ويف  القوات   ضرابسمح”.  دفعت 

تابًعا لجهاز النقل يف القوات املسلحة، ملواجهة  املسلحة بنحو خمسني أوتو عمال النقل العام،    إضراببيًسا 

 .وتواجدت عناصر من الشرطة العسكرية عىل منت هذه الوتوبيسات لحفظ المن

يوم  و  الهيئة2012مارس    26يف  عمال  ملناقشة مشكلة  الشعب  استماع داخل مجلس  انعقدت جلسة   ، .  

الخ  وات فق  نهاية  مكافأة  الوجبةعىل  وبدل  ال   دمة  فض  عليه  ترتب  ما  مطلب  . و ضرابللعمال،  يتحقق  لم 

  الذي وافق عىل  ، تواصلت املفاوضات مع مجلس الشورى. ثم  مكافأة نهاية الخدمة، وانحل مجلس الشعب

  3سبتمرب يف    15يوم    ا إضراب، مع الشارة لعدم وجود موارد. وبالتايل بدأ العمال  2012سبتمرب    12يوم    املطلب

قوات المن  صر احو   .جراجات إمبابةت  وهو جراج  التحريض عىل    .أحدها،  بتهمة  بحيي  عىل طارق  وق بض 

نفس  و   .ضرابال  يف  خروجه  ا يومالقبل  النيابة  ستدع،  عمالية  ت  قيادات  املست  جراج آخرضربني  من    ، يف 

 . ضرابعىل خلفية ال ضدهم بسبب بالغات قدمتها إدارة الهيئة  

رف ملن لم يضرب   املوافقةبعد    ضرابانفض ال و    وا عىل صرف العشرة أيام للجراجات املضربة، أسوة بما ص 

 27وات فق عىل تحسني شروط صرف بدل الوجبة.   ة، أيام عمل فعلي  ضرابمن قبل، واحت سبت أيام ال 

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

 ا ملرجع نفسه.  26

 فاطمة رمضان، مدى مصر ، مرجع سابق  27
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العام نفسه شهد  ،  2012   احتجاجميز   ل إضرابأن  العام باالسكندريةعما  النقل  تصاعدت    حيث  أيًضا.  ال 

العام    إضرابأزمة   النقل  هيئة  وعمال  سائقي  من  املو  السكندريةباآلالف  بحالة   وأصيبت  املدينة  يف  اصالت 

  شهرين   زيادة مكافأة نهاية خدمة إىل  و تمثلت مطالب العمال يف   .يومه الثالث  ضرابل ال ودخ شلل تام، بعد 

جنيهات، ورفع قيمة منحة    10إىل    8بالضافة إىل رفع بدل الوجبة من    هذا  يوًما.  15ن  ع، بداًل  عن كل عام

 فضاًل عن عدة مميزات أخرى.    ، العيد

، وتدخل النائب وليد الكحىك عضو    2012مارس    10السبت    همإضرابعمال النقل باالسكندرية    بدأ  وقد  

الشورى   لشلل  مجلس  التي  املدينةتفادًيا  يق،  ما  سكانها  ميبلغ  سبعة  من  نسمةرب  التوصل    .اليني  ورغم 

إال أن العمال بعد التشاور مع عن كل عام،  يقىض بصرف شهر ونصف الشهر    ، مع وفد العمال  يأالتفاق مبد 

رفضو  زمالئهم املعتصمني  االتفاق  اباقي  كاملة  ، هذا  املطالب  باقى  تنفيذ  عىل  الذيوصمموا  المر  إىل    .  أدى 

   28.ضرابفشل املبادرة واستمرار ال 

العام  احتجاجميز  كما   ك   محاولة  أيًضا  هذا  املسلحة  ال القوات  انزال    ، ضرابسر  طريق    ات أوتوبيسعن 

كما استهجنه  ،  ذلك  عمال الهيئة   استهجن و   .قرشا  50بتذكرة موحدة  فى ميادين القاهرة  للمواقف املزدحمة  

  إتاحة  حال دونها  كبية،   بالحصول عىل دخول الزمة  هذه اتوقعوا االستفادة من    ، حيث امليكرباسات  سائقو

بأوتوبيسملسلحة  القوات ا  فى  فعلت القوات املسلحة فى القاهرة، أرسلت    وكما  29سعار تذاكر منخفضة.أ ات 

الخاصأوتوبيسأيًضا  سكندرية  ال  وللقطاع  لها  تابعة  ال   ، ات  عن  الناتج  العجز  حاولة  مفى    ضرابلسد 

 30.لكسره

حدى  إ عتصامات العمالية عرب  ات وال ضرابال حينها،    ا االتحاد املصرى للنقابات املستقلة، وكان نشطً   وتابع

ال   ، لجانه التضامن مع  لجنة  اسم  واالعتصاماتضرابحملت  وأصدرات  بيانً   .  مارس    26فى    امؤرخً   ااالتحاد 

بما يجعلها يف مظهر  ،  ضرابوضد مسلك القوات املسلحة الرامية لكسر ال   ، للتضامن مع عمال الهيئة  2012

 31، بصرف النظر عن املطالب املشروعة للعمال. تهمه العداء للمواطنني ومواج

أو أن سبتمرب،    16كىل يوم    ضرابل   15جزىئ يوم    إضراب  من  ، ضرابنشر اليوم السابع خرب تطور ال   وبعد 

ى نظمته، وعودة العمال للعمل  ذال  ضرابال النقابة املستقلة فى  فشل    املصرى اليوم  أعلن    له،   طما خطهذا  
 

   .http://gate.ahram.org.eg/News/183533   2012احمد صربى، بوابة االهرام، مارس  28

 اشرف عزوزوهاىن عثمان، اليوم السابع،  29
-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-https://www.youm7.com/story/2012/3/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
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املناهض للتحركات العمالية املطالبة  عالم ل ادور هذا يعكس و .2012سبتمرب   16خ  بنفس التاري،  اجراجً  26فى  

   32  االمتثال له.بما ال تريد الحكومة  

وعوده العمال للعمل فى   ضرابفشل ال وذكر    ، عنوان املقاليف  تعميم  الرغم    ، املصرى اليوم   تحقيقوعاد  

وقد اعتمد التحقيق  .  رتعة واملستقبل وال  املظالت وامبابة  من ذلك؛   ربعة جراجاتأفقط، مستثنًيا    اجراجً   26

 وترفض االعرتاف  ، شكاوى العمالدائما  التى تنكر    ، النقل العامعىل شهادة النقابة العامة لعمال  فى بدايته  

االب يستدعى  الحال  خربً   .حتجاجأن  وترمى  وخربً بل  هنا  هناكا  توزيعه  ، ا  الهيئة  تنوى  حافز  تهدئه  ل  ، عن 

 عاد كل ئش إىل سابق عهده.  ، همإضرابلعمال، فاذا ما فضوا ا خداع  للخواطر أو  ا 

ت ورغم   اليوم    حقيقذكر  اعرتاف  لنفسه،  املصرى  املستقلة  رفض  ال النقابة  عيل    صرح    إذ،  ضراببفشل 

ن »العمال استجابوا لدعوة  بإ والعامل بجراج املظالت،    ، فتوح، رئيس النقابة املستقلة للعاملني بالنقل العام

حالة    نه »يف إ وهدد »فتوح«  جراجي املظالت وإمبابة جزيئ،  يف    ضرابال   وإنالنقابة املستقلة بشكلها املتدرج،  

  ضربسي  عىل رأسها نقل التبعية إىل وزارة النقل، وإقالة إدارة الهيئة الحالية،  و ،  عدم امتثال الدولة ملطالبهم

.  ستوى القاهرة والجيزة والقليوبيةعىل م جراًجا، تمثل كافة الجراجات    28  يف   اماًل ش  اإضرابً العاملون بالهيئة  

يف  ؛ ات كليةإضراب 4هناك    بأن  ، طارق البحيي، املتحدث باسم النقابة املستقلة للعاملني بالنقل العام  وصرح

حتى  ذ أي إجراءات  تخ تجزيئ، وإذا لم    إضرابجراجات املظالت وإمبابة والرتعة وطيبة، وباقي الجراجات بها  

التعميم  . وهكذا، فعموم الجراجاتكيل  ال  ضرابال   سيشمل الهيئة،  تبعية  نقل  خاصة مطلب  و سبتمرب،    19

اجمااًل   التحقيق  عنوانفى   العام  النقل  إضراب  فشل  عن  زائفة  رسالة  لينقل  يقر ،  ال  الذى  املتسرع    أ لقارئ 

 33.الخرب   حتى نهايةتفاصيل  ال

الدولة ا ر ئدا املعركة  وظلت   توجه  تمثل  التى  الرسمية  النقابتني،  بني     رافضالأو    حتجاجاال  وجودل   نكرمل  ة 

الستماع ملطالبه، واملستقلة الوليدة التى ظلت تناضل عىل مدى خمس سنوات، سواء فى شكلها التنظيمى،  ل

يحاولون  الواقع العتقال قياداته،  تم يف الذى لم ي،  2016  إضرابظلوا حتى    ها الذينئ عضا من خالل بعض أأو  

دة للحريات  يالقوانني املق، و جهامنى داخل الهيئة وخار للمطالبة بحقوقهم، رغم الضغط ال نهاض العاملنيإ 

الشعب استهدفت  التى   من  العماىل  أساىس  القطاع  تصريح  .بشكل  فى  واضحا  هذا  كامل   اتوكان   محمد 

لدعوات  عمال النقل العام   لم يستجبفشل و  ضرابال ، الذى قال إن  رئيس نقابة العاملني بهيئة النقل العام

 
 2012حسام الهندى ومينا غاىل، املصرى اليوم ، سبتمرب  32
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بـالنق  واتهملبلد،  ا بأنه وقف حال    ضرابال تعطيل العمل. ووصف    ضراب إرغام العمال عىل ال ابات املستقلة 

  34.بغلق أبواب الجراجات بالقوة

البداية   اليوم قد قررت من  ان جريدة املصرى  و   الصطفافويبدو  الهيئة  إىل جانب  إ إىل جانب  دارتها، أى 

بالسرفيس، فى  ضرابنشرت تحقيقا بعنوان محافظة القاهرة تواجه ال  ، افى نفس التوقيت تقريبً ف  .الحكومة

مصطفىإ  منى  املهندسة  لتصريحات  ستكسر    ، شارة  سيارة    إضراببأنها  تسيي  طريق  عن  العام  النقل 

 بالتنسيق مع ادارة املرور. هى خطوط مباعة للقطاع الخاص، و   ، ضرس الخامليكروبا 

الهيئةوأكدت   الهيئة  ال   ليست املرة  هاأن  ، رئيسة  يعلن فيها عمال  التى  الجديد هو  اعامً   اإضرابوىل  ، لكن 

الذى اختاروه   الدراىس  يفالتوقيت  العام  الهيئة والحكومة لتنفيذ مطالبهم    .بداية  ليكون وسيلة ضغط عىل 

بذلك تحط من شأنهم  املالية،   الثورة مباشرة احتجاج وصفت    . وكانت قدمطالبهمو وكأنها  بعد  العمال  ات 

أعباء   تخفيفالذين يفضلون   ، سبة فى وجه العمال ، بوصفهعالم املصرىالوصف الذى روجه ال  بأنها فئوية، 

االنتاج!!  تهممعيش عجلة  دوران  عد  عىل  توفر،  لمطالبل الهيئة  ة  استجاب  موعللت  الكافيةالسيو  بعدم    . لة 

 35حد.للبهم، لكنهم ال يستمعون  لتلبية مطا  ايً كاف اوقتً ئة طلبت منهم أكرث من مرة إعطاءها  الهي  ذكرت أنو 

الهيئة   لدى  تتوفر  سابًقا،  ذكرنا  وكما  بالهيئة،  العاملني  أحد  لشهادة  طلبات  ووفًقا  لتلبية  املالية  املوارد 

ال م  ، العمال تدره  وعائد    عىلعالنات  ما  الكربى،  القاهرة  شوراع  فى  الهيئة  تقوية  سيارات  أبراج  استخدام 

الهيئة جراجات  داخل  ملساحات  املحمول  التليفون  ع،  خطوط  من حصص  فضاًل  الهيئة  عليه  تحصل  فى  ما 

ذكر اجتماع    ، سبتمرب  14وفى نفس التحقيق الذى نشرته املصرى اليوم فى  الخطوط املباعة للقطاع الخاص.  

دوب من رئاسة  نالذى تتبعه هيئة النقل العام، مع العمال بحضور م  ، القاهرةمحافظ  سامة كمال  الدكتور أ 

وطنيون، وطالبهم   ا لتعاطف العمال وصفهم بأنهمواستدرارً  .الجمهورية ورئاسة الوزراء لبحث املطالب املالية

لتستطيع الحكومة لوطنى،  بعدم إثارة املشاكل والصرب عىل الحكومة، والعمل عىل تحريك عجلة االقتصاد ا 

أو االقتصاد، بصرف النظر    ، نتاجلعجلة  ا تفضل  دائما    .36ات الوضع سوءاً ضرابال   تلبية مطالبهم، حيث تزيد

   !!حوال من يديروا هذه العجلةأعن  

   2013ـــام ع

شهد  سياىس    بداية  2013  عام  وكما  عمجزر  مصر  ذلك،  وًمافى  عمال    عىل  انعكس    العام النقل  نشاط 

حول  ا قدمته بوابة فيتو  ن حصرً أبل  .  قع االخباريةا عىل املو   اتهماحتجاجأخبار  ن  م  ا كثيً فيه    يظهرفلم  ،  أيًضا
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من  ال  املتتالية  الثالثة  أ2014حتى    2012عوام  إىل  ا ش ،  فى  إضراب  3ر  و    2012ات  فى احتجاجوقفة    18،  ية 

 37ل التى اضيفت للقديمة.سوى املطالب الجديدة للعما   4201ذكر فى ، ولم ي3201

العام يف موعدين، هما  النقل  تتكرر احتجاجات عمال    فربما جاءت مارس وسبتمرب من كل عام،    وحيث 

يوم عمل فعيل،    25جنية عن   300بقيمة  عىل زيادة بدل الوجبة  رئيسة الهيئة  املهندسة منى مصطفى  موافقة 

ليوم  ا خبار  أجريدة    ونشرت  حدوثه.  قبل حد  منعهأو    ضرابل ا  من استباق  بمثابة نوع   ، التايلا من يوليو  اعتبارً 

املتحدث باسم النقابة املستقلة للنقل  بطارق بحيى،  هذا    أدىو   .2013مارس    4  يفهذه املوافقة عىل موقعها  

للمطالبة    ، مارس أمام الهيئة  5تنظيمها صباح الثالثاء    اقررً التي كان مية  حتجاجفة االلغاء  الوقإ إىل    ، العام

مهادنة  ودفًعا لتهمة    من يوليو.  ستكون  تطبيقال  أن بدايةرغم  له. وذلك    بعد استجابة الهيئة  بنفس املطلب، 

ومع   ، يف كل االتجاهاتملستطاع  إىل أن النقابة تقوم بدورها عىل قدر ا   شارأ عن نفسه،  خوان املسلمني  نظام ال

املسؤولني أي  أن  و    .املستويات  كافةعىل  و   ، كل  يف  والخية  الوىل  الكلمة  أصحاب  هم  أو   إضرابالعمال 

   38ية.احتجاجاعتصام أو وقفة  

النقابة املستقلة  هنا ونالحظ   قيادات  الذىمث  ، تراجع  جراج املظالت،  من  فتوح  مصادر    عرفنا  ل عىل  من 

مبابة  إ طارق البحيى من جراج  ليظهر   .من املشهد النقابى  ينسحبأنه تعرض لتهديدات كبية جعلته  ، خاصة

أخرى سياسية،  ضاف لصفته النقابية  ا باسمها. غي أنه أ ومتحدًث   ، للنقابة املستقلة  بوصفه ممثاًل    عنه، بدياًل 

 39الرتشح ملجلس الشعب عن أحد االحزاب السلفية. حاول  ف

ال يف  و  حكمول  النصف  أثناء  العام،  املسلمنيال   من  اليوم  يف  خرب  حمل    ، خوان    تصريًحا السابع  موقع 

البحيى باسم هشام قنديل   ، لطارق  الوزراء فى حكومة ال  ، مقرتنا  أن  وربما أكد هذا    .خوان املسلمنيرئيس 

حرص البحيى السلفى عىل  إىل    ، جةهالليف تخفيف حدة  سبب  ال  رجعربما  و   .القيادة صارت لطارق البحيى
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/284323/1/%D8%B5%D8%B1%D9%81-300%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/284323/1/%D8%B5%D8%B1%D9%81-300%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/284323/1/%D8%B5%D8%B1%D9%81-300%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/284323/1/%D8%B5%D8%B1%D9%81-300%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
https://www.almasryalyoum.com/news/details/268736
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، سواء عىل لسان  الخربخلفية  ، ال يتجاوز  ن ظهرإ   عىل فتوح،   وصار اسم  .حراج نظام االخوان املسلمنيإ عدم  

 . البحيي أو يف منت الخرب

العام،  ذكر طارفقد   بالنقل  للعاملني  النقابة املستقلة  نائب رئيس  البحيى،  قنديل دكتور هشا ال  أنق  م 

ات وسائقى هيئة النقل أوتوبيسه عدم دخول  من  وطلب  ، ا بعضو النقابة عىل فتوحهاتفيً اتصل    رئيس الوزراء

العمل   إضرابالعام فى   قن   .عن  السائقني، كما طلب  ملناقشة مطالب  الدخول فى   ديل مهلة من فتوح  قبل 

حني يقول البحيى أن تظاهر عدد  وتظهر النربة الهادئة،  .القاهرة الكربىيف ملا يمثله املرفق من أهمية ، إضراب

املوافق   التاىل  اليوم  فى  بالهيئة  العاملني  الدارة  2013مايو    7من  ال   ، أمام  توقف  يعنى  ات  وتوبيسال 

بالحصول   للمطالبة  والنارة  العامة  الخدمات  عمال  هم  سيتظاهرون  الذين  العمل، ولكن  عن  والكمسارية 

 40جنيهات يوميا.   10إىل   5جنيه عن كل شهر، ورفع بدل املواظبة من   200قع  ا بو عىل حافز الجادة، 

هذا االو  الخدمات وال  حتجاجسبق  العاملل ا  آخرً   ااحتجاجً نارة  لعمال  نفس  ذكر  و   . داريني فى فرباير من 

وربما  ربالخ البحيى،  طارق  لسان  عىل  أيضا  الوحيد    كان  "ال ،  2013فى  الخرب  تعبي  حمل    "ضرابالذى 

اال"وليس  بالتأثي    "، يةحتجاج الوقفة  ارتباطه  عدم  السياراتويالحظ  حركة  منظميه    عمل ل،  إطالًقأ  عىل 

 بالدارة. 

اليوو املصرى  فى  جاء  الذى  الخرب  أيضايذكر  لوسط  أن    ، م  املركزية  بالدارة  والداريني  العمال  عشرات 

اً مفتوحاً عن العمل بدءا من  إضرابأعلنوا  هيئة النقل العام، وبجراجات النصر وإمبابة واملطرية،  يف  القاهرة  

، وتوحيد  200، بمقر الدارة بالجبل الحمر، للمطالبة بزيادة حافز الثابة ليصل إىل %  2013فرباير   23السبت  

 .الجادة لجميع العاملني بالهيئةحافز  

وأعلنت النقابة املستقلة للعاملني بهيئة النقل العام تضامنها مع املطالب، مشية إىل أن موظفي وإداريي  

بها العاملني  من  يتجزأ  ال  جزء  ملطالبهم  ، الهيئة  بتنظيم    وهددت  .ويجب االستجابة  ذاته  الوقت    إضراب يف 

 .إذا لم تستجب إدارة الهيئة للمطالب ، لتابعة للهيئةشامل يف كل الجراجات والدارات ا 

  . عماد هيئة النقل العام  يمثلون  ، الذينفى التساوى مع السائقني واملحصلني لرغبتهمن وداريال  وقد احتج

والداريني  العمال  بنسبة    وتضمنت مطالب  %  من الجر السايس، وتوحيد حافز  200زيادة حافز املوظفني 

الوجبة بدل  وتوحيد  الضايف،  وتعميم  وتوحيد  بالهيئة،  العاملني  لجميع  العمل  طبيعة  وحافز    .الجادة 

 
  2013اشرف عزوز، اليوم السابع، مايو    40

-https://www.youm7.com/story/2013/5/6/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9

-%AF%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%86%D8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84

-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A8

%D9%81%D9%89/1052537-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84 

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
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
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
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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النقابة الداري  وأوضحت  سبق  أن  واملوظفني  فيها  واقدموأن  ني  للبت  الهيئة  مطالب لدارة  لم  قائمة  لكن   ،

 .ضرابلل   همدفعالمر الذي  ،  أي استجابة  تصلهم

التضامن    تعد. ولكن لم يمع مطالب إداريي الهيئةقطًعا    إىل تضامن النقابة املستقلة  طارق البحييواشار

ات بالقاهرة وتوبيسعىل حركة ال   تأثيدون    ، الداريني  إضرابيف  عدد من الجراجات  رمزية لالشاركة  ملحدود ا 

 .الكربى

وإال   املقبلة،  القليلة  اليام  خالل  الداريني  ملطالب  االستجابة  عدم  من  الهيئة  إدارة  »البحيي«،  وحذر 

بالتتابع بداية من السبت، حيث سيدخل    ضراب، موضحاً أن الجراجات ستبدأ يف ال ضرابلخيار ال سيلجأون  

 41اً جزئياً عىل أن تتبعه باقي الجراجات.إضرابجراج إمبابة 

فقالت إن العام لم يشهد    ، 2013  يف  ات حتجاجاالتراجع  حول    ، وابة فيتو ايضا إىل نفس املالحظةبوأشارت  

شاملةإضراب كانت    ، ات  ووقفات  إضراببل  جزئية  شهداحتجاجات  حيث  ية  احتجاجوقفة    18  العام  ية، 

إىل   العامة  الخدمات  مهن  حافز  بزيادة  اليوم  10للمطالبة  يف  دورية    ، جنيهات  عالوة  وتجديد  ،  %7وصرف 

 . 42ات هيئة النقل العام وصرف بدل عدوى ومخاطرأوتوبيسأسطول  

 2014عــــام 

بالقاهرة واالسكندرية يف ال   اشرتك الهيئة  العامضرابعمال  بوابة فيتو أن، و ات هذا    قائمة مطالب  ذكرت 

مع تطبيق الحد الدىن    وتزامن هذا،  العوام السابقةات  إضرابيف  لم تكن مدرجة    البً شهدت مطا   2014  إضراب

الهيئة عمال  منه  استثنى  الذي  بني    .لألجور  للعاملنيوكان  وظيفية  أعباء  ملنشور    ، تلك املطالب صرف  طبقا 

املالية   اعتماد  2014  عامل  2وزارة  عن  فضال  عليهما  ،  املنصوص  العدوى  وبدل  املخاطر  شئون  بدل  بالئحة 

دورية   »  %،   7العاملني، واعتماد عالوة  قوانني  الثالثه  بدال من  الصرف  نظم  القوانني يف  ، 48،  47  وتوحيد 

ل403 وفًقا  العياد  منح  وصرف  الساىس«،  الشامل وليس  العاملني   ، ألجر  عىل  الطبية  املهن  كادر  وتطبيق 

العاملني   ةبالضافة إىل مطالبوهذا    .43أشهر أرباح سنوية للعاملني  6وصرف    ، النقل العام  بمستشفيات هيئة

 تحسني املنظومة العالجية التى توفرها لهم هيئة النقل العام. ببجراجى املنيب وبدر  

تهديد بالتوقف  للوذلك تنفيذا  ،  جراجا للهيئة بالقاهرة  28إىل  امتد    2014  إضرابأن  اليوم السابع    ذكرتو 

العمل  التام   لألجورعن  الحد الدىن  بتطبيق  الجريدة  .للمطالبة  نشرته  الذي  التحقيق  فى  شهادات    ووردت 

 
 w.almasryalyoum.com/news/details/290218https://ww، 2013محمد ماهر، املصرى اليوم، فرباير  41

  25بوابة فيتو، مرجع سابق ذكر فى   42

 املرحع نفسه    43

https://www.almasryalyoum.com/news/details/290218
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ا، وبعد هذه  عامً   25د العمال أنه يعمل بهيئة النقل العام منذ  أكد أحو   . أشارت إىل تدىن الرواتب  لعاملنيل

ا  جنيها،    743د الحوافز وغيها  بعيبلغ إجماىل املرتب    بينما.  جنيهات  403ة مازال أساىس مرتبه  لطويلالفرتة 

ات  أوتوبيسسطول  أ تهالك  إىل  شار  وأ   أفراد؟  6"هل هذا املبلغ يكفى الستمرار أسرة مصرية مكونة من    تسائل و 

العاملة عىل الخطوط،  وتوبيسبتحسني وصيانة ال   طالبوا كثًيا  نيالعامل  وأن  ، الهيئة ا عىل املواطن حرًص ات 

عدد ال رغم  و   .نفسه بجراج املنيب  وتوبيسأن  يعمل منها    500  ات  ما  أن  إال    سيارة   50حواىل  فعلًيا  سيارة، 

تحتاج   التى  السيارات  تشغيل  لعادة  الالزمة  الغيار  قطع  توفر  لعدم  ويعودلصالحاتفقط،  المر  هذا    . 

الفاد السائبالخسارة  عىل  الحوادثحة  إحدى  فى  يتورط  الذى  مسئوليتها.  ق  وحده  يتحمل  حيث  ال  قو ، 

 يحاسب عىل كل املشاريب". ب: "السواق الىل بيعمل حادثة السائق

طالبوا برفع الحوافز مقابل  ف  ، لحوافز فى شهادة العاملني املضربني با   الخاصة خلل اللوائح  انعكس  كما  و 

ع عنه تلك الحوافز وال يتقاىض إال  ترف  إن مرضأن العامل  االنتباه إىل    ولفتوا  . إدراجهم فى الحد الدىن لألجور

 لجور.يف اعىل ضرورة املساواة بني موظفى الهيئة  وشددوا جنيها،    350أساىس املرتب الذى قد يصل إىل 

ألف    38البالغ عددهم  ،  قرر محافظ القاهرة صرف حافز لكافة العاملني بالهيئة  ، وفى محاولة لحل الزمة

وفني   ، موظف ومحصل  سائق  بني  بواقع    ومهندس  ما  شهريً  200وإداري،  اعتبارً   ا، جنيه  أول    اتصرف  من 

لألجور  ، 2014فرباير   الدىن  الحد  دراسة  من  لألجور  العىل  املجلس  انتهاء  تحسني    ةلمساعدل  ، لحني  عىل 

ارتفاع السعار ملواجهة  والظروف االجتماعية  عىل  .  التذكرة، وضع    اقرتاحوافق املحافظ  إعالنات عىل خلفية 

  44.عائدها لزيادة موارد الهيئة ورفع دخول العاملني بهايخصص 

موقع   ذكر  املالأو  بالسكندرية  أن    ، خبار  العام  النقل  هيئة  مارس  إضرابأيضا  نظموا  عمال  بداية  فى  ا 

تصرف للعاملني طوال السنوات  املكافأة  وكانت    .بواقع شهرين  ، للمطالبة بصرف مكافأة نهاية الخدمة،  2014

إبداء أى أسباب  ، 2013يوليو    توقف صرفها منذ ثم    ، السابقة العمالو   .دون  الحد    طالب  بتطبيق قرار  أيضا 

الالزمة الغيار  السيارات، وتوفي قطع  الهيئة، وتجديد أسطول  عمال  ات  أوتوبيسلعمل     الدىن لألجور عىل 

%، ورفع 10رتب السايس ال تقل عن  تعديل الئحة العالوة الدورية لتصبح نسبة من املو الهيئة بكامل طاقتها،  

حسني أداء الهيئة، وتطهيها من الفساد الذى أدى وت، ألف جنيه 30مل إىل  الحد الضريبي لضريبة كسب الع

كما طالب العمال بتعديل بعض التشريعات املتعلقة بوضعهم    .بها إىل تلك الحالة التى يرىث لها من التدهور

 . واملرتو  يةم من عمال السكك الحديداملاىل لتحقيق مساواتهم بأقرانه

 
   2014اشرف عزوز، واحمد عبد الراىض، ووائل ربيعى، وخالد دياب، اليوم السابع فرباير  44

-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-https://www.youm7.com/story/2014/2/23/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8

-28-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9

-82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7

%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86/1522291 
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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
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
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
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ال و  السكندرية    ضرابشمل  مدينة  أصاب  التامبالذى  مطالب    ، الشلل  املسئولني  تجاهل  وسط 

أكد  و   وترام البلد.  ترام الرمل و     عرببرج الو  العجمىو   محرم بكو ة  سموحو بجراجات سيدى بشر     العاملني

حالة تصعيد، باملبيت داخل أن العمال سيبدأون  وقتها،  هيئة  رئيس النقابة املستقلة للعاملني بالعادل جابر  

ال  إعالن  فى  والبدء  املفتوح،  اعتصامهم  معلنني  سيتم    ضرابالجراجات  ملجموعات  الطعام  عن  التدريجى 

انضمامها    ، عليها  االتفاق ال وعىل  اىل  مؤكدً   ضراببالتواىل  الطعام،  كل  عن  بتحقيق  العاملني  تمسك  ا 

 .  تطهي الهيئة من الفساد  مطالبهم وعىل رأسها

تعتذر فيه عن    ، أصدرت بيانا اىل أهاىل محافظة السكندرية  ضرابيذكر أن النقابة املستقلة الداعية اىل ال و

مؤكدة أن العمال حاولوا طرق كل أبواب املسئولني للتفاوض حول مطالبهم، إال أنهم لم   .ضرابلجوئها اىل ال 

    45ستمع اليهم.ت  ًناا ذيجدوا أ 

 2015ـــام ع

مواقع  ت وال   كثيً ال حمل  اخبار  نرتنت  من  فى  احتجاجا  العام  النقل  ما  .2015ات  تضمن  طارق    هذكر   بل 

املستقلةالبحيى،   للنقابة  الرسمى  با  ، املتحدث  فعلًيا  ضرابل تهديًدا  إضراًبا    خربين وجدناهما فى  ،  وليس 

خفوت  من  ، سابًقا الحظناهما ا ويؤكد هذ  .إضرابأي فى النهاية  يظهر، لكن لم  تحدث عن التصعيدكما    عنه.

،  امة للنقل الربى املوالية للسلطةقرب للنقابة العأ التى صارت  ،  عمال النقل العامالنقابة املستقلة لنربة  يف  

 خر غي املدجن من النقابيني. أكرث منها نقابة معارضة معربة عن الجانب اآل

العام عىل قا من نوع جديد، حيث احت احتجاجً   2015فقد شهد    ، ورغم هذا النقل  انون الخدمة  ج عمال 

نائب رئيس    ، طارق البحيى    فصرح  .صداره وتطبيقهإ بالخضوع له فور    املهددين  بني  من  واالذي صاراملدنية  

العام وقتها، أن العمال دخلوا   النقل  جراجات عىل مستوى    3يف    اجزئىً   اإضراب النقابة املستقلة لهيئة عمال 

عالوة عىل  هم،  وآمال العمال  جور  أ ملسألة  وتجاهل املسئولني    ، لرفضهم قانون الخدمة املدنية الجديد  ، الهيئة

بتزايد  ولوح  جسر السويس"،  و فتح  و وكانت الجراجات املتوقفة عن العمل "مصر    .عدم صرف طبيعة العمل 

:  وتحددت مطالب العمال فى ثالث نقاط فى حالة تجاهل املسئولني. ضرابعدد الجراجات التي ستدخل يف ال 

الذى عرف عند    ، 2015لسنه    18، وعدم العمل بقانون  10وصرف الحافز املميز فى يوم  صرف طبيعة العمل،  

 . 46  2016 عامل  81بالقانون ،  2016صدوره عام 

 
https://almalnews.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1- 2014ايمان عوف، جريدة  أخبار املال، مارس    45

-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8

%D8%A8%D8%A7/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A 

 https://www.elbalad.news/1657629 2015عبد الخالق صالح، صدى البلد، أغسطس    46

https://almalnews.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%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/
https://almalnews.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%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/
https://almalnews.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%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/
https://www.elbalad.news/1657629
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التى نظمتها النقابة  و   ، التى استمرت ساعتنيية  حتجاجالوقفة اال ى اليوم  املصر  جريدة  ، غطتفى نوفمربو 

بالقاهرة العام  النقل  لعمال  الصحفيني  ، املستقلة  نقابة  ساللم  نوفمرب    ، عىل    عنوان  وكان  .2015منتصف 

النقل "  : التغطية لوزارة  الهيئة  تبعية  بنقل  يطالبون  العام  النقل  بال   ، عمال  و»بحيي«:    ضرب.ويهددون 

 . تدخل وزير القوى العاملة وندرس التصعيد املفاوضات مع الهيئة فشلت بعد 

العمال   بني  املفاوضات  وفد  ورئيس  بالنقل،  للعاملني  املستقلة  النقابة  رئيس  نائب  بحيي،  طارق  وقال 

تنوإدارة   قرروا  الهيئة  عمال  إن  الوقفة االالهيئة،  إليها وزير  حتجاجظيم  التي دعا  بعد فشل املفاوضات  ية، 

وضات تمت بناء عىل اتصال من الوزير، الذي تدخل لنزع فتيل الزمة ا إىل أن هذه املفالقوي العاملة، مشيا  

 بمبادرة شخصية. 

إذ    . يتم االتصال به من الوزير شخصيا ، اا كبيً براز صورته باعتباره مفاوًض إالبحيى فى تصريحاته  حاولبل 

تلجريدة  لـ  صرح للنقابة املستقلة،  بصفته ممثل  إنه  اليوم«،  قبل ال »املصري  الوزير،  من  اتصاالً   ضراب،قي 

مؤكدا أن الوزير وعد بحل الزمة، وأجري    .ل الهيئة لتنظيمه، يف بداية العام الدرايسا الذي كان يستعد عم

ثالث جلسات مفاوضات باءت جميعها بالفشل، بعد رفض الدارة مطالب    ت مع ممثيل الهيئة، وعقد اتصااًل 

 الجراءات التصعيدية.   دراسةو يم الوقفة االجتجاجية،  لتنظ  ة العمالالعمال، وهو ما دفع

رض الواقع سلطات أعىل  تتنازعها  أن الهيئة  وهي    ، ف معلومة جديدة فى تصريحه للمصرى اليوماضأ كما  

  ، ويتلقى النقل   وزارةة الفنية  ، وتتبع من الناحيالقاهرة  محافظةبع الهيئة من الناحية الدارية  حيث تت ثالثة،  

النهائية له لـ  االجيش الحصيلة  تتويل االنفاقيمليارات جنيه، و  4، والتي تصل  التي  م  لو  .سلمها للمحافظة 

رغم أنه يبدو متشكيا  و   .قادة العاملني بالهيئة من قبل لات أو تصريحات  احتجاجأى  أخبار  فى    اتأكيدً   نجد لهذا

الهيئة للقوات املسلحة    تبعيةأن  بسابق    حتجاجا فى    حصره  ن إال إ دارة الهيئة،  إ من تدخل القوات املسلحة فى  

   .1967فى أعقاب نكسة يونيو   فضل لها، كما كان الوضعأ 

أيًضأ    تصريحات جزافية  تصدر  ، نيتخي ال تني  فى السنالنقل العام    هيئة  تصدرتويبدو أن القيادات التى  

ن الهيئة ستواجه بأ   ، 2012رئيسة الهيئة عام  املهندسة منى مصطفى  صرحت  حيث    طارق البحيى.   ها مثل مثل

العاملني  إضرا  تسيي  عب  طريق  امليكروبا أوتوبيسن  للقطاع     أنهاوأوضحت    ، خضرال   سات  مباعة  خطوط 

سائق بالهيئة وأحد املشاركني بالوقفة، إن الاملقصود،  الوهاب عبد عبد  لاقو ، 47الخاص بمعرفة الهيئة نفسها 

 
 2012اليوم  فى سبتمرب التى تضمن تصريحات رئيسة الهيئة للمصرى    23راجع هامش  47
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العام، سي النقل  باليجاب عناستقرار عمال هيئة  النقل  عكس  الهيئة لوسائل  إدارة  تركته  الذي  ىل املواطن، 

 .48ع القاهرة، بتعريفة ركوب مرتفعة الخاص، والشركات الجديدة، التي انتشرت سياراتها يف شوار

أن    حد املحتجني منأ ن الخطوط مباعة من الهيئة، رغم شكوى  إ   ، التحقيقخرى فى نفس  وتؤكد شهادة أ 

التي انتشرت يف كل    ، الدارة تتبع سياسة غريبة، من شأنها أفساح الطريق لشركات النقل الجماعي الخاصة

أمكان  إذ    .الخطوط بتخصيص  املحافظة  حساب  لتقوم  عىل  بالهيئة،  الخاصة  املواقف  يف  الشركات  هذه 

ات الهيئة لصالح  أوتوبيسقطع الغيار، يف تعطيل    إحاللتسبب إهمال الصيانة و يالنقل العام، وات  أوتوبيس

الشركات و هذه  البسيط  يدفع    .  النقل    ، ثمنالاملواطن  وسائل  لركوب  يضطر  وقته وجهده وجيبه، لنه  من 

تعريفة   ضعف  تعريفتها  تصل  التي  العامأوتوبيسالخاص،  النقل  ال  .ات  هيئة  يدفع  الذى  العام  فما  نقل 

باعتها    ، ماكن فى مواقفها لتلك الخطوطأ اح  فسل  التى  تكن هى  خاصة، مقرتفة فى هذا  اللشركات  لإن لم 

حالل وتجديد، والثانية بيع خطوطها نظي مبالغ ال يعرف عنها  إ سطولها بال صيانة أو أ همال  أجريمتني، الوىل  

 49.التعريفة املبالغ فيها لتلك الشركاتيكون املواطن هو ضحية  وفى النهاية    ، اأحد شيئً 

اال  الوقفة  تلك  بالقاهرةحتجاجوبعد  العام  النقل  لعمال  الخويل   تدخلت    ، ية  محافظ  سعاد  نائب 

، ووعدت بعقد اجتماع موسع  2015فى ديسمرب    عمال النقل العام بالسكندرية   إضرابلوقف    ، االسكندرية

عن العمل. وقالت إن    ضرابال   ملحاولة العمال    دفعتلحل الزمة التي    ، وفد من العاملني ورئيس الهيئةمع  

تكن استمرارا    ضرابمحاولة ال  التى شهدناها فى االللم  السابقةحتجاجلمطالبات  ، ولكن بسبب خصم  ات 

باالسكندرية   الهيئة  للسيارات  ملرئيس  صيني  غيار  قطع  جلب  إىل  بالضافة  العمال،  من  كبية  مالية  بالغ 

 .50وتكرار العطال  ، الملاين

ــــام  ـــــ  2016عــ

التى شهدت  وكان آخر ال  العامل  ااحتجاجً عوام  النقل  بعد    ، عمال  القاهرة أو فى االسكندرية،  سواء فى 

  فى ذلك اليوم.   ضرابعالنهم عن نية ال إ بعد    ، 2016القيادات عشية افتتاح املدارس فى سبتمرب    من  6اعتقال  

اال هذا  ال   ، حتجاجولعل  هذا  يحدث  ضرابأو  لم  االواقعًيا  الذى  أكرث  هو  عنها    اتحتجاج،  نمتلك  التى 

وعىل صلة بأسر العمال    ، حداثا من الكان جزءً   ، ة ، نظرا لن الباحث كاتب هذا التقريرمعلومات تفصيلي

 
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/843529 2015كمال مراد ، املصرى اليوم، منتصف نوفمرب  48

 املرجع نفسه    49

  2015خالد االمي، ومحمد عىل ، بوابة فيتو، ديسمرب  50
-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

-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8

%B1%D9%8A%D8%A9_1929411%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/843529
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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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تضامنى    نشاط عماىل  شهد للعمال،  من اعتقال    صاحبهوما  ،  حتجاجلن هذا االوأيضا    املعتقلني لستة أشهر.

لم ا  الذين واجهوا تعسفً   ، سانة البحرية وعمال النقل معهم، بعد أن تأسست لجنة التضامن مع عمال الرت 

  . الرتسانة البحرية فى االسكندرية إىل املحاكمة العسكرية  من  عاماًل   26  حول  إذ  ، هذا العام  يسبق له مثيل يف 

بعد عىل ال ثم   بقبول  ل  ، تكرر لجلسات محاكمتهم امل تجديد  البعد    ، ستقالةأجربوا فيما  النهاية  يضخوا فى 

االستقاالت   منتقديم  لل  بداًل  التعسفىاللجوء  قانونية  ، فصل  مطالبات  من  يتبعه  قانون    ـ وما  لهم  يكفلها 

لتماسات ملنظمة العمل الدولية ومقرها  أتضمن مكاتبات و   ، وقامت هذه اللجنة بنشاط واسع  .العمل املصرى

القومى لحقوق االنسان، وحملة جمع توقيعات سوف يضمها هذا التقرير كملحقات    فى القاهرة، واملجلس

نهايته. الرتسانة  هذه    وتواصلت  فى  فى  العمال  أسر  مع  أيضا  العاماللجنة  تواصل    .والنقل  وشجعت 

مع العماليني  قصص  السر،   الصحفيني  عن  اآل ظل  فى    هاوالكتابة  املواقع    النشرو   ، باء غياب  الصحفية  فى 

 51ة بالشأن العماىل. املهتم

ويدخلون مفاوضات بال    ضرابويهددون بال   ، ويناشدون الهيئة،  ظل العمال يقدمون املطالب  ، كالعادةو 

رفع مكافأة نهاية الخدمة إىل شهرين  وقد اعترب    .بعد الثورة  كلها  ات حتجاجاال  ويشهد عىل هذا مسار.  جدوى

شهرا فى    36تقاىض  يصار العامل السابق بالهيئة  حيث  ،  نوعية، مكسًبا كبًيا ونقلة  عن كل عام من الخدمة

تم    ، 2012الذى تحقق فى    الفريد  حتى هذا املكسبقبل ذلك. ولكن  شهور    5بدال من    ، نهاية خدمته الطويلة

 .  2013يف   العمال املطالبة بعودته  دو عا ف   .سبابأبداء  إ، وتوقف دون  الرتاجع عنه

تنفيذ   تقريبً   اتهمحتجاجا وقد دأب عمال الهيئة عىل  مرة فى بداية العام فى فرباير أو  ا،  مرتني فى العام 

لة فى  بثارة البل إ   تهمةا من  خوفً  ، احتفاالت ثورة يناير  انتهاءول بعد  التوقيت ال ومرة يف سبتمرب. ويايت    ، مارس

وبعد  توقيت حرج العام  بتنفيذها   ا وعدو التي  قرارات  لا تنفيذ    انتظار،  الثاين معويأيت    .بداية  بداية    التوقيت 

،  2016سبتمرب    24السبت    العام الدرايس. وهكذا، أعلن يف هذا العام قراًرا بالضراب يف أول يوم دايس، وافق

 52“الفرح”.يوم وأطلقوا عليه اسم   .ن يف تحقيقها منذ سنواتوماطل املسئول  االنتزاع حقوقً 

إقالة رئيس الدارة املركزية للشئون الطبية  والنقل،  عودة تبعية الهيئة لوزارة  يف  طالب العمال  وتمثلت م

عرفان،   ل  عقد جمعية و مصطفى  التكافل  لصندوق  الصندوق  رفلص عمومية  مرتب أسايس،  آل   وفًقا  من  خر 

 
  2017موقع جريدة البداية،  البداية ترصد معاناة اسر العمال املعتقلني بعد تجديد حبسهم، فرباير  51

-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%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF

-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86 

   2016فاطمة رمضان، مدى مصر، إضرلب النقل العام تاريخ االنتصارات والهزائم واالفراح، املرصد سبتمرب  52
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-egypt.info/ar/2016/10/01/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-ps://marsadhtt

-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85

%D9%88%D8%A7/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA 

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
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
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
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
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/
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/
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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صرف  و عيشة(،  امل% ) وهي عالوة غالء  10  % الدورية التي ينص عليها القانون، وكذلك عالوة7صرف عالوة  و 

مرت آخر  عىل  التكميلية  والساعات  العمل  طبيعة  املخاطر،  بدل  بدل  وكذلك  أسايس،  عائد  و ب  نسبة  زيادة 

 %. 200% إىل 100%، بالضافة لزيادة الحافز الداري من 17% إىل 13النتاج للمحصل والسائق من 

ال  عىل  السابقة  الليلة  يف  يف  ، ضرابولكن  القيادي  العامل  الوطني  المن  طارق   استدعى  إمبابة  جراج 

بحجة   الثانية    مناقشته بحيي،  يف  القبض  أ لقي  كما  البحيي.  يظهر  لم  وقتها  ومن  العمال،  مطالب  يف 

وهم أخرى  جراجات  يف  القياديني  من  أربعة  عىل  الليلة  نفس  من  هاشم    ؛ والنصف  فتح  من   محمد  جراج 

جراج أثر النبي، وأيمن عبد التواب. من    جراج املظالت، وطارق يوسف  من  بمدينة نصر، ومحمد عبد الخالق

أحمد سوكس من عمال جراج املظالت، بعد ان  أحمد محمود الشهي بكما ألقي القبض يف اليوم التايل عىل  

 وهذا بالضافة إىل طارق البحيى من جراح إمبابة.    .تم استدراجه للقاء عىل مقهى فى رمسيس

وان املسلمني، التهمة الجاهزة واتهامهم بالتبعية لتنظيم الخ لعام  وكالعادة تم تشويه العاملني بالنقل ا 

التاىل:ل  النحو  الخرب عىل  الشروق  نشرت جريدة  العاملني   ى معارض، حيث  لحث  إخواين  “إحباط مخطط 

“أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الجهزة المنية أحبطت    53”، ضراببهيئة النقل العام يف القاهرة عىل ال 

ل بالهيئة  مخطًطا  العاملني  من  مجموعة  الستقطاب  بالقاهرة،  العام  النقل  بهيئة  عاملة  إخوانية  عناصر 

وقررت  الفئوية”.  ملطالبهم  االستجابة  أجل  من  الهيئة  رئيس  عىل  للضغط  زمالئهم  بني  بالتحرك  وتكليفهم 

حبسهم   معهم،  محامني  بدون  العمال،  عليها  رض  ع  التي  نتماء  الالتهم  برز  أوكانت    54يوًما.  15النيابة 

العمل   ضرابلجماعة محظورة، وال  بنظام    ، واالمتناع عن  الذي من شأنه إحداث اضطرابات والخالل  المر 

 واالمتناع عن العمل.  ضرابوالتحريض وتشجيع العاملني عىل ال   ، العمل وواجبات الوظيفة

رف    عد . وبعىل هذا النحوالذي أ جهض  ،  ضرابانتشر المن يف كل جراجات الهيئة صبيحة يوم ال و  هذا ص 

عامل  لكل  أيام  عشرة  املوافقة   ، أجر  وجرت  الهيئة،  لسطول  جديًدا  أوتوبيًسا  تسعني  انضمام  بمناسبة 

بحد  20قدرها    55 صرف مكافأة شهرية عىل بالسكندرية،  العام  النقل  الراتب السايس، أسوة بعمال  % من 

  ت جاء  هذه الزيادة  أعلن رئيس النقابة املستقلة مجدي حسن عىل صفحة النقابة أن و جنيه شهريًا.    75أدىن  

 نتيجة التفاوض مع الدارة.

 
 2016سبتمرب   28ريدة الشروق، جمصطفى عطية، موقع   53

c8dd34c9d924-aec2-4d39-e6fa-https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28092016&id=8f6de47d 

   40نفس مرجع  54

 2016نوفمرب   10صفحة النقابة  العامة للعاملني بالنقل العام بالقاهرة عىل الفيسبوك، بتاريخ  55
https://www.facebook.com/GeneralUnionIndependent/posts/419367901520896 

https://www.facebook.com/GeneralUnionIndependent/posts/419367901520896
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28092016&id=8f6de47d-e6fa-4d39-aec2-c8dd34c9d924
https://www.facebook.com/GeneralUnionIndependent/posts/419367901520896
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النقابة املستقلة أن  له،  56ضرابعارضت ال  ومن املعلوم  لعدم االستجابة  العمال   ذا ه   سنتناولو ، ودعت 

عىل الفيسبوك لم تذكر كلمة املستقلة فى عنوان النقابة   صفحتها بتفصيل أكرث فى نهاية هذا امللف، لدرجة أن  

   ل مصر.النقابة التابعة التحاد عماالعامة، وكأنها  

اثنان   أكمل   ، ل أربعة منهمبينما أخيل سبيو   .2017حتى مارس    2016معتقلني من سبتمرب  ظل العمال  و 

ال  .شهرأ    ستة  هذه  و وفى  العمال  عىل  العام  النقل  هيئة  ضغطت  فصل    ، سرهمأ ثناء  خطابات  بارسال 

عتقالهم،  أمر إ سبوعان كامالن عىل التغيب بسبب االعتقال وكأنها ال تعلم  ألالنقطاع عن العمل بعد مرور  

للخدمة قبلت عودة الجميع  إال أنها فى النهاية    .ئالتهما وماطلت حتى فى صرف مستحقات شهر سبتمرب لع 

هذه    حتجاج الا بعد محاولة    ، أو وسط العمال  ، لعمل النقابىولكن لم تعد هذه القيادات ل  . راج عنهمفبعد ال 

 .2016رب فى سبتم

الشوهما    مسجوننيول  أ تم اخالء سبيل  و    باحمد سوكساحمد محمود  يوسف من  ، هي  عى  فر   وطارق 

النبىأاملظالت و  وفتح  مبابة  إ محمد هاشم وطارق بحيى من فرعى    ثم اخىل سبيل   .  11/206/  20يخ  بتار  ثر 

مارس    12/2016/ 5بتاريخ   وفى  و إ تم      2017،  الخالق  عبد  محمد  سبيل  التأخالء  عبد  فرعى  من    وابيمن 

  .املظالت وفتح

قرار  أيذكر  و ال إ ن  السبيل  الستةل  شاماًل كان    ، 2016/  20/11  ول فىخالء  وا إال    ، لعمال  تغي،  كتفوا  أنه 

فراج، فتهم الستة واحدة ومع  عايي واملسببات الحقيقية وراء ال غياب املهذا  ؤكد  وي  .ثنني فقطباالفراج عن ا

ثارة رعب العمال  إ فى    امعانً إ   لم يكن إال  فراجال من الحبس و تأخر    ن الغرضأ وك  .اذلك لم يفرج عنهم معً 

أى   لقيادة  يعودوا  ال  الهيئةاحتجاجحتى  فى  تحقق  سف. ولأل ات  مع  و   بالفعل.الغرض  هذا  ،  تزامن  خاصة 

حالتهم للمحاكمة العسكرية وتأجيل  إ من  تقريًبا،  توقيت  الحدث لعمال الرتسانة البحرية فى نفس  ما    كرىذ

حكاما بالسجن العسكرى  أأن بخر آ خافتهم باخبار تصلهم بني وقت وإ مرة، و 19كرث من  النطق بالحكم فيها ل 

بما    10 انتظارهم،  فى  ع  سهل سنوات  الضغط  من  مهمة  فخرجوا  النهاية،  فى  االستقاالت  لتقديم  ليهم 

   فالت من السجن العسكرى.فرحني بال   ، الخدمة دون أى حقوق تذكر

 

 

 

 
 2016سبتمرب   17نورا ممدوح، موقع مصراوى،  56

https://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2016/9/17/939939 

http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2016/9/17/939939
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2016/9/17/939939
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2016/9/17/939939
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  

نقابات اتحاد عمال مصرمن املع قضايا الصغية  اللوقوف ضد العمال فى  ، وا مواالتها للدولة  ، روف عن 

وبيع    ، قضايا الخصخصةمثل  مة التى واجهت عمال مصر،  فى القضايا العاحرًكا  االتحاد    م يبدفل  .والكبية

العام القطاع  نظام    ، شركات  من  عليها  ترتب  املبكرلوما  هزيلة  آوتسريح    ، لمعاش  بمعاشات  العمال  الف 

مج  وخرو  ، هزااًل منها  كرث  أومكافأت   واال كثيون  العمل  دائرة  دائ ن  إىل  البطالةر نتاج  سنوات   ، ة  أفضل  فى 

العامإ ووعطاءهم،    عمرهم  القطاع  فى  لعقود  عملت وتدربت  التى  الكفاءات  أصحابها   ، هدار  يجد  ال    حيث 

الخاص القطاع  فى  الفرص  فيلجأوا ل نفس  مثل  ممهاراتهتتناسب مع  ال  عمال  ،  عما،  أو  ل  العمل سائقني 

 . خدمات بعد أن كانوا حرفيني مهرة

العام جزءً تمثل  و  النقل  أربع  نقابة هيئة  نقابية  الربي، وتتكون من لجان  للنقل  العامة  النقابة  هي   ؛ من 

القاهرة )وتضم املظالت  تضم منطقة شمال الجيزة وجنوب الجيزة( ونقابة شمال  و نقابة وسط وغرب النيل ) 

وككل   الجديدة.  مصر  مرتو  ونقابة  الكهربايئ(،  )الجر  الرتام  ونقابة  النهري(  والوتوبيس  والرتعة  والسواح 

وهم  اختياريًا،  ن  وواملوظف  ونن وامليكانيكيوملحصللكن يدفعها ا وا.  إجباريً  هااشرتاكاتالسائقون    ، يدفعالنقابات

غالًبا االشرتاك  الشهري  اوينقسم  .  يفضلون  النقابة    مقًساجنيه  بواقع    (  قرش180)وقيمته  الشرتاك  عىل 

 .ن قرش لصندوق الزمالةوثمان تذهب  بينما   ، العامة واالتحاد العام واللجنة النقابية وصندوق الطوارئ

(،  3000  )غي املشرتكني فيها،  مشرتًكا ألف  16يف مجلس إدارتها، و   اعضوً   15وتضم نقابة هيئة النقل العام  

وامليكانيكي  ايرتكزو و واملحصلني،  السائقني،  الساسية:  املهن  فهي  يف  الكربى،   القاهرة  شركة  أما  شركة  ني. 

 يف مجلس إدارتها.   عمااًل   وي نتَخبقطاع عام، لديها نقابة  

عىل تقديم ضمان ها  كل دور التي يقتصر    ، غياب أي دور للنقابةعىل    ، جمع العمال بالهيئة والشركةي    و  

كما تكون  ،  ةعىل نفقته الخاص  الرخصةتجديد    يكون  ، بالطبع.  ى يستطيع تجديد رخصة القيادةحت  ، للسائق

 .كل املخالفات عىل نفقته الخاصة أيًضا

بعض العانات من صندوق النقابة    ال يزيد كل ما تقدمه النقابة عنبخالف خطاب الضمان للسائقني،  و

يف حالة وفاة الم أو    اجنيهً   50” لهل العضو املتوفى، واجنيهً   400صندوق النقابة “  منحفي  !وصندوق الزمالة

الزوجة.    100الب، و بإنشاء  امللزم    ، 1996  عامل  112القانون  تحرتم  النقابة  العجيب أن  و جنيه يف حالة وفاة 

العمال املضربني، وذلك يف،  طوارئللصندوق   العمال املوقوفني، وعىل  الذي    يصرف منه عىل  الوقت نفسه 

حركة عمال  العامة  النقابة  ال تقود    ، ويف الحقيقة  .، وال تعرتض النقابةات وتمنعهاضرابالدولة ال   تقمع فيه
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ات النقل العام  إضرابعفوية  ذلك    يدل عىل . و يف أحسن الحوال  أو ال تعبأ بها   ، وإنما تواجهها  ، النقل العام

 57  !نقابيال تنظيم  افتقارها لل دائًما و 

اال الكبي فى  ال   حتجاجومنذ  النقابةفوق  ، 2009ول  التابعةت  العام   ،  النقل   إضرابضد    ، لالتحاد  عمال 

جبايل محمد جبايل، رئيس النقابة العامة للنقل الربي وقتها، ورئيس لجنة القوى العاملة   هأدانالذي    ، العام

اآلن النواب  ال   .بمجلس  عىل  السائقني  تحرض  خفية  أيد  “وجود  عن  و ضرابوتحدث  برفع  أ ،  العمال  تهم 

الحصول عىل بدل عدوى نتيجة تعاملهم مع الجمهور”. والغريب    طلباستحداث ممثل  ،  مطالب مغاىل فيها

 58الذي وصفه جبايل بـ”املغاىل فيه”.  ، يف المر أن رئيس مجلس الوزراء وافق بالتحديد عىل هذا املطلب

موقف النقابة العامة، التابعة التحاد عمال مصر،  وبالضافة لعدم تقديم أي خدمات للعمال، فقد كان  

معادًيا   الوقت  يف  ضرابول   لهم طوال  سواء  ما ووفًقا ل  .2009أو    2007  إضراباتهم،  “النقابة  العمال  حد 

وها لقرايبهم. أنا بقايل     عام   21بتعملناش حاجة، وهي واخدة موقف الدارة، دا حتى املصايف والرحالت بيدُّ

 59قف لتأسيس النقابة املستقلة. ا املو   ههذمثل   هكذا، مهدتو   .عمري ما عرفت أطلع مصيف مع النقابة” 

ئيس الهيئة العامة للنقل العام، أنه ال يعلم أى ىشء أكد املهندس صالح فرج ر   ، مسئويل الهيئةوكعادة  

  كما توافق   . بها  غالبية مطالب العاملني الهيئة ل لتلبية    يف إشارة،  حولهوال صحة ملا يشاع    ، العمال  إضرابعن  

الربى بالنقل  للعاملني  العامة  النقابة  رئيس  جباىل  محمد  الهيئةمع    ، جباىل  مطالب أكد  و   .رئيس    تلبية 

ا للرماد  بخالف بدل العدوى الذى ينتظر ممثلو العمال رداً من وزارة الصحة للبت فيه. وذرً   ، العاملني بأكملها

العيون الجديدة  ، فى  السيارات  من  دفعة  أول  الهيئة  تسلم  عن  جباىل  الجديد  أن  و ،  أعلن  السطول  باقى 

الخميس  يصل  س النقابة  .  2010فرباير    4يوم  السائقني    حصرتوأن  الفوجدت    ، ملحصلنيوا دخول  سائق  أن 

منهما    يتقاىضحصل  املو  الشهر  جنيهاً   1200كل  إىل  يف  التذاكر  تحصيل  نسبة  زيادة  بعد  وإعفاء    ، 8%، 

داريي  ججه ل و   .بخالف تجاوزات الدخول فى املمنوع والسي عكس االتجاه  ، السائقني من املخالفات املرورية

ينظرون ملصلحتهم دون اعتبار  "جديد بأنهم  ضرابل  الداعنيهم تأكما   ."تسخني العمال الغالبة"تهمة  لهيئة ا 

 .60"ملصالح اآلخرين
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يوم   انعقد  الصحفيني  بنقابة  النقابية وممثيل منظمة    وحضره،  2011-3-24و فى مؤتمر  الرموز  كثي من 

العام.   النقل  هيئة  لعمال  النقابة املستقلة  تأسيس  عن  أ علن  الدولية،  بوزارة  و العمل  النقابة  أوراق  أودعت 

والهجرة العاملة  النقابة    .القوى  عام    77تأسيس  مع    وبدأت  لها، ويف  وفًقا    2014عاماًل  عدد أعضائها،  بلغ 

  17ا )بينما كان عدد أعضاء النقابة التابعة لالتحاد العام لنقابات عمال مصر، هو  عضوً   10  ، طارق البحييل

 61ألف عضًوا(. 

العام،    ، 2011سبتمرب    إضرابوفى   النقل  هيئة  لعمال  الرسمية  النقابة  بني  الخالف  حدة  تصاعدت 

لل  الدعوة  حول  املستقلة،  الهيئة    ضرابونظيتها  بجراجات  العمل  النقابة    فبينما  .الحديوم  عن  أكدت 

للدعوةإ املستقلة   العمال  السبت  ضرابال بداية  و  ، ستجابة  الهندسية    ، فعليا  الخدمات  عمال  إعالن  بعد 

الرسمية مشاركتها فى ال  النقابة  نفت  العمل،  توقفهم عن  الخليج«  أنها كلفت  ضراببجراج »فم  ، مؤكدة 

بالنزول ملواقع العمل، وإقناع العمال بعدم ال  . بينما أكد الجباىل محمد الجباىل، رئيس النقابة  ضرابلجاناً 

ع جميع  أن  الربى،  للنقل  عىل العامة  للعمل  لجاناً  تشكيله  عن  كاشفاً  حقوقهم،  عىل  حصلوا  النقل  مال 

 62، وإقناع العمال بعدم املشاركة. ضرابإفشال ال 

أن أيًضا »املصري اليوم« صحيفة  النقابة العامة لهيئة النقل العام يف تصريحها لـ  أكدت  ، 2012وفى سبتمرب  

النقابة املست  ضراب»ال  لدعوات  العمال  يستجب  العاملني فشل ولم  نقابة  كامل، رئيس  قلة«. وقال محمد 

مشدًدا:  و فشل ولم يستجب عمال النقل العام لدعوات تعطيل العمل«،    ضراببهيئة النقل العام، إن »ال 

»إرغام  بتهمة  واتهم النقابات املستقلة    ووقف حال البلد«.  ضراب»سنحصل عىل مطالبنا بشكل سلمي دون ال 

 63اب الجراجات بالقوة«. بغلق أبو  ضرابالعمال عىل ال 

باختفاء عىل فتوح رئيس النقابة    . وذلك2013بدءا من    خفتبدأت ت نربة النقابة املستقلة  إن    وبإمكاننا قول

ا للرئيس فرتة رئاسة  وكان نائبً   ا باسم النقابة، يً رسم  ا متحدثً بوصفه  وحلول طارق البحيى  تدريجًيا،  املستقلة  

إنه كان من  ب  اسم النقابة املستقلة للنقل العام، املتحدث بطارق بحيى،  صرح    ، 2013فى مارس  و   . عىل فتوح

  . للمطالبة بإقرار زيادة بدل الوجبة  ، مارس أمام الهيئة  5ية جديدة، صباح الثالثاء  احتجاجاملقرر تنظيم وقفة  

.  يتم إال من يوليو التايل  لنأن التطبيق  . وذلك رغًما عن  فرتاجعنا عما انتويناهالهيئة استجابت ملطالبنا،  إال أن  
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االست  قدر  عىل  بدورها  تقوم  النقابة  أن  إىل  االتجاهاتوأشار  كل  يف  املسؤولني  ، طاعة  كل  كل    ، ومع  عىل 

  . 64يةاحتجاجأو اعتصام أو وقفة    إضرابالعمال هم أصحاب الكلمة الوىل والخية يف أي أن  و   .املستويات

منحهم  تراجع طارق البحيى مرة أخرى أمام طلب رئيس وزراء حكومة مرىس  مايو من العام نفسه،  وفى  

، وأضاف البحيى لـ"اليوم السابع" أن قنديل طلب مهلة من عىل فتوح ملناقشة  العمال  مهلة لتنفيذ مطالب

يمثله هذا املرفق من أ  إضرابمطالب السائقني، قبل الدخول فى   القاهرة  عن العمل، وذلك ملا  همية داخل 

 .65الكربى

تنظيم   محاولة  قيادات    ، 2016سبتمرب    إضرابوبعد  من  أى  يظهر  املستقلة،  ا لم  مجدى    سوىلنقابة 

ببها لنقطة الصفر  . وتراجع، ثم تدرج حتى صار رئيسهابهاا  حسن، الذى كان عضوً  قرارات  ل  كمع  واالة  امل، 

املستقلة  وإسكاتالحكومة،   النقابة  عند  حت  .صوت  يشي  ال  انه  صفحتة    نشرهى  عىل  النقابة  عن  أخباًرا 

 66فى موضع سابق.   ذكرناكما  نها النقابة املستقلة، أ  الشخصية، إىل
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