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ةث  اامضية  ياضةة  ي الغوو  اقاتصاضةا   ل ى تاض  أب ر ن  ااميرياب د يد شهدت السنوات الثل  
الصي تنص للةهيض “ اإلصلح اقاتصاضةي”ت وام الجنةه وتخفةض الدلم ل ى الاضت ، بجزء ن  خا  

رشو  ترض صندوق النقد الدويل، وهي السةضسيضت الصيي دصيد تهةث هيض دضلصيديام لةمليهد اامزايد 
 . دةد الخاضب الرسهي  ي الوتت نفسه لنز  ااماداتة  ل  أي ن ضيي ،واامزاد ن  ااميراب

وشةان  اقاحصجضجضت دضلصبضيهض صوًيا للصدخد األجنبي أو ااماضلح الفئوا  األنضنة ، لكي  تاضليضت  
 .2018نخصلف  ن  ااميراب واصلت اقاحصجضج وإللن السخط دوسضئد نخصلف   ي 

 
ال دال  اقاجصاملة  البةضنضت السنوا  اامجه   ل  اقاحصجضجضت تزانًنض نع لةد ال امل، تقدم ننا  

، ااحبهض د ض اامقضينضت والصحلةلت األولةي . سيجد 2018ال املة  واقاتصاضةا  واقاجصاملة  ل ضم 
احصجضًجيض، أي  2,502فراق اامنا  ياضةة نلحوظ   ي لدة اقاحصجضجضت لهذا ال ضم، إذ دلغ ليدةهض 

%، وشهلت هذه اقاحصجضجضت لدًةا بب ًا ن  البلغضت والملكضوى، 39.33دنسب   2017نض ازاد ل  
دضإليضف  إىل إرضادضت وإاقضفًض لل هد وتظضهرات والصاضنضت، ن  دب وسضئد احصجضج أخرى، وبيضن 
القضمئون للةهض لامقًا وفلحب وغ هم ن  نخصلف الفئضت. وةثق الفراق بيذل  ليدًةا صيضةًنض ني  

 .لصي تاد حد اقانصحضي أحةضنًض باوية ن  صوي اقاحصجضجحضقات إاذاء النفس ا
 

، إذ تصلقى نيري القسيم األخي  ني  تيرض 2019ن  اامصوتع أن ترتفع األس ضي نجدًةا  ي ننصاف 
صندوق النقد، واس  هذا دضلصوايي نع نجضل لضم أبرث انولتًض ون ضيي  قا تجد نسيضح  للصنظيةم، 

اإلصيلح ”ت الحكوني  إلييفضء صيوية إاجضدةي  لي ى لك  ل ى الرغم ني  بيد هيذا، ونيع نحيضوقا 
الجضيي، احصم آقاف اامواطنب  ي بد نكضن  ي نير ل ى ظروفهم اام ةملة  الا ب ، غ  “ اقاتصاضةي

لضدئب دضلقةوة الصي تحد ن  حربصهم. مل اصوتف الالب واامهنةون والفلحون ل  ناميسي  حقهيم 
  ضل دال  ودحةضة أفغد. ي الص ب ، ومل اصوتفوا ل  ااماضلب  د
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 مقدمة

ينناير  يف اًلحافظنة مبنن  أمنام وتظاهروا الدقهلية ًلحافظة التابعة رسسو قرية من الفالحٍن عرشات ماعتص

 التسوية هذه بتأخًن الحكومة ومتهمٍن 1الستينيات، منذ لهم اًلملوكة األرايض أوضا  بتسوية ، مطالبٍن2018
 التني نفسها األرايض وهي 2،الزراعي اإلصالح هيئة من سابق بقرار لألرايض القانونية حيازتهم من الرغم عىل

 31 ويف. اعتصامهم لفض الرشطة قوات الفالحٍن، تدخل  شهادة وبحسب. السادات عهد منذ نزا  عليها قام

 عندم بسنبب بناألزهر موظف فيها أخرى، انتحر واقعة سوهاج جنو  اًلناطق إحدى شهدت 2018 ديسمرب
 .أرسته إعالة عىل قدرته

 وثقهنم احتجاًجا 2502 من فقط اثنان واالقتصادي، وهام االجتامعي لالحتجاج منوذجٍن الحادثان هذان ٌنثل
 الحكومنة بتندخل يطالنب احتجاًجنا األوًف الواقعنة تظهنر ، وفنيام2018يف  االجتامعينة العدالة منصة فريق

 الضحايا احتجاج أي“ النف ، إيذاء” ، وهو2018يف  لالحتجاج رائًجا منوذًجا الثانية قانوين، تظهر حكم لتفعيل

 .أجسادهم عىل األذى بإيقا  االقتصادية أوضاعهم تعسف عىل

، 2018يف  واالجتامعية واالقتصادية العاملية االحتجاجات عن اًلجمعة السنوية البيانات التقرير هذا يف نقدم

 بياننات قاعندة تنوفًن لألرقام، بهندف أعمق فهم أجل من وتحليالت مقارنات لعقد نفسه الوق  يف ونسع 
 مزيند نحو الدفع يف العام، آملٍن شأنبال واًلهتمون والطلبة والصحافيون الباحثون منه يستفيد أوٌف وتحليل

 وقن  يف كنذلك التقرينر هنذا وينأي. الجمهور من أوسع قطاعات قبل من اًلعلومات هذه مع االشتباك من

 فئوينة مطالنب أجنبية، أو مصالح بتمثيل مرص، واتهامها يف االحتجاج صور مختلف لشيطنة اًليل فيه ينترش
 3.تقدير أقل عىل ضيقة

 اًلعلومات إًف الوصول صعوبة رأسها التوثيق، وعىل وإمكانات حدود التقرير هذا بيانات لجمع جهدنا كشف
 واًلسنتقل الحكنومي اًلختلفنة، ومنهنا واإلعالمينة الصحافية اًلنافذ عىل باألساس التقرير يعتمد أحيانًا، لهذا

 جمعنا يف لهذا، لحظنا ةإضاف. أخرى سياسية وجامعات ألحزا  أو للدولة اًلنحاز أو الخاص للقطا  واًلملوك

 عنىل حكومية، وهذا جهة من رسمي بيان صدور حت  االحتجاجات لتجاهل اإلعالم وسائل من مياًل  للبيانات
 تحجنب اًلرصنية الحكومنة أن هنا بالذكر جدير. الحجب أو الجنائية العقوبات أو الغرامات لتجنب األرجح

 .احتجاج لوقائع تغطيتها بسبب ُحجب  اًلواقع هذه وبعض 4السطور، هذه كتابة وق  موقع 500 قرابة

 

                                                 
1
، 6103أبرٌل  64“ أزمة فالحً سرسو8 الشرطة تحتجز طفلة ورضٌعها، ومحامً المركز ٌنسحب،”المركز المصري للحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة،  

r.org/?p=769980https://eces. 
2
 .https://bit.ly/2UrISHM، 6103ٌولٌو  01، مدى مصر“ اإلصالح الزراعً تمر بتمكٌن فالحً سرسو من أرضهم،”دمحم حمامة،  
3
انظر كانت تحركه جماعة اإلخوان المسلمٌن.  6105فً  على سبٌل المثال، ادعى الصحافً المؤٌد للحكومة أحمد موسى أن إضراب شركة الغزل والنسٌج 
، 6105أغسطس  07، 4801فٌدٌو )ٌوتٌوب(، “ على مسؤولٌت8ً شاهد محاوالت اإلخوان الستغالل إضراب عمال الغزل والنسٌج بالمحلة،”

h?v=1HUW4LvOneEhttps://www.youtube.com/watc. 
4
websites-https://afteegypt.org/en/blocked-، 6107أبرٌل  1شوهد بتارٌخ “ لائمة الموالع المحجوبة،”انظر مؤسسة حرٌة الفكر والتعبٌر،  

list. 

https://ecesr.org/?p=769980
https://ecesr.org/?p=769980
https://bit.ly/2UrISHM
https://www.youtube.com/watch?v=1HUW4LvOneE
https://www.youtube.com/watch?v=1HUW4LvOneE
https://afteegypt.org/en/blocked-websites-list
https://afteegypt.org/en/blocked-websites-list
https://afteegypt.org/en/blocked-websites-list
https://almansoura.weladelbalad.com/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D9%88-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9/
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 التقليدية الحدود إًف نقابية، باإلضافة أو رسمية صفة لها للبيانات قاعدة أي غيا  الصعوبات هذه إًف تُضاف

العاصمة،  عن البعيدة القرى يف اًلحلية، خصوًصا شديدة حوادث تغطية عن يعجز قد الصحايف، الذي للعمل
 .لها صوت ال أقليات أو مهمشة جامعات قبل من اتاالحتجاج تغطية أو

 أخبنار وتحلينل جمنع يف واالجتامعينة االقتصادية للحقوق اًلرصي اًلركز طوره منهًجا الحاٌف التقرير ويعتمد

 يسنمح النذي اًلننهج العاملية، وهنو أو الثقافية أو االجتامعية أو االقتصادية بالحقوق اًلتعلقة االحتجاجات
 عنن طولينة بياننات جمنع مسنًنة يف أوًف خطنوة ثمَّ يعند ، ومن2010منذ  لالحتجاجات ويةسن عرب مبقارنة

 .طويلة زمنية فرتات عرب مرص يف االحتجاجات

 االجتامعي، بعدد االحتجاج 2018 عىل غلبواقتصادية،  وعاملية اجتامعية) االحتجاج من أنوا  ثالثة بٍن من

%(، 11.03احتجاًجا،  276) الثاين اًلركز يف العامٌف االحتجاج اًلجمو ، وتاله من% 80.90 احتجاًجا، أي 2024

 %(.8.07، 202االقتصادي ) االحتجاج وأخًنًا

 

 2018–2012: لالحتجاجات العامة السامت

. أشنمل سنياق يف ووضنعها 2018 احتجاجنات فهم يف 2012 منذ لالحتجاجات العامة األرقام يف النظر يفيدنا

 فيهننا تصنناعدت التنني السنننة وهنني) 2012 يف واالجتامعيننة االقتصننادية للحقننوق اًلرصنني ًلركننزا اسننتطا 
 فينه امتزج  ما احتجاًجا، منها 3387 يوثق أن( لعزله ممهدة مرٍل محمد السابق الرئي  ضد االحتجاجات

 اإلخنوان امعةج عىل اًلحسو  الرئي  لعزل السياٍل اًلطلب مع والعاملية واالجتامعية االقتصادية اًلطالب

 االنشقاقات احتدت فيام 5احتجاًجا، 5232 بلغ  هائلة، إذ قفزة 2013 يف االحتجاجات شهدت ثم. اًلسلمٍن
 .الجيش قبل من مرٍل لعزل مبارشة والتالية اًلمهدة الفرتة عنًفا، يف وأشد راديكالية أكرث لتصبح االجتامعية

                                                 
5
 .https://ecesr.org/?p=768677، 6102ٌولٌو  5، 6101تمرٌر االحتجاجات جتماعٌة، المركز المصري للحموق االلتصادٌة واال 

https://ecesr.org/?p=768677
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 النظنام فينه سنيعمل الذي الوق  ، يف 2017 وحت  2014 منذ باالنخفاض سيستمر االحتجاجات معدل لكن

 والحكومنة الربًلنان يف نفنوذه فنرض السييسن، عنىل الفتناح عبد الحاٌف الجمهورية رأسهرئي  الجديد، وعىل
 .اًلدين اًلجتمع حركة تقيد قوانٍن مترير عموًما، مع السياٍل اًلجال اإلعالم، وعىل ووسائل

 واألمني القانوين الضغط هو احتاماًل  األكرث االحتجاجات، لكن عدد يف االنخفاض لهذا ملةمحت كثًنة أسبا  مثة
 إًف تحيل وتربيرات قومي بخطا  الجمعي، واًلصحو  والفعل اًلعارضة أشكال كل عىل الدولة متارسه الذي

 يف االحتجاجنات مجمنو  انخفض. اإلسالميٍن اًلسلحٍن ضد الدولة تخوضها التي واًلواجهات اإلرها  صعود

 2017و( 1878) 2016و( احتجاًجنا 1955) 2015 يف باالنخفناض اسنتمر احتجاج، ثنم واقعة 3008 إًف 2014
(1518.) 

 

 وحرينة اًلدنينة الحرينات عىل اًلفروضة القيود كل من الرغم عىل االحتجاجات من الفتًا عدًدا 2018 تسجل
 بنسنبة 2017 عن يزيد ما احتجاًجا، وهو 2502 السنة ذهله الكيل العدد بلغ التنظيم، إذ يف والحق الصحافة

 التعبنًن فيهنا يتفناقم تاريخية لحظة عىل إًذا 2018 يف االحتجاج وتكتيكات حجم يف التحول يشهد%. 39.33

 الوقن  يف اًلدنينة والحقنوق العنام النشاط مساحات عىل القيود تزايد من الرغم السخط، عىل عن الشعبي
 .نفسه

 اًلحتجون

،  بهنا طالبوا التي الحقوق وأنوا  مطالبهم سياقات بحسب االحتجاجات هذه يف الرئيسيون الفاعلون فاختل

 الصحة مثل بخدمات اًلواطنون طالب انتشاًرا، إذ األكرث هي عامة مدنية مبطالب اًلنادية االحتجاجات وكان 
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 أسنعار اًلعيشنة، وخصوًصنا كلفنة ارتفا  جراء وااحتج الصحي، أو والرصف والطرق واًلياه والتعليم والسكن

 .السنة احتجاجات مجمل من% 77.90 بنسبة“ اًلدنية االحتجاجات” هذه الغذاء، وجاءت

احتجاًجنا،  89) الطلبنة اًلجمنو (، وتنبعهم منن% 6.16) احتجاًجنا 154 التناٌف، بقرابنة اًلركز يف العامل حل

 %(.2.56 ،64القطاعات ) مختلف يف %(، واًلوظفون3.56
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 الرسمية، مروًرا الشكاوى تقديم ومطالبهم، من مظاًلهم إلذاعة مختلفة وطرائق تكتيكات اًلحتجون استخدم

 وكنان. االحتجناج صنور منن كصورة االنتحار وحت  النف  بإيذاء والتظاهر، وانتهاء الطرق وقطع باإلرضابات
 هنذا من وثقنا ، إذ العام لهذا االحتجاج طرق أبرز اتالبيان نرش أو الرشطة محارض عمل أو الشكاوى تقديم

 مسنبوق غنًن عندد رسنمية، وهنو جهنات إًف مقدمة شكاوى صورة يف احتجاج، معظمها واقعة 1968 النو 

 جناءت. التظناهر قنانون بخنرق االتهنام صندامية، تتجننب غنًن احتجاجية لتكتيكات متزايد لجوء إًف ويشًن
 إينذاء حناالت منن صنادم عدد واقعة، وتبعها 275 الثاين، محققة اًلركز يف ذلك مع تصاماتواالع التظاهرات

 (.79) واالنتحار( واقعة 109) النف 

 منن حالنة 22 لنه تاليًا الرابع، وجاء اًلركز يف التكتيك هذا يضع للعمل، ما تعطياًل  أو إرضابًا 79 أخًنًا، سجلنا

 .بالتظاهر أو باإلرضا  التهديد
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صورة ارشيفية
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 اًلطالب

 فعالنة عامنة وخندمات سنليمة تحتية بنية يف الحق 2018 يف أبرزها اًلحتجٍن، وكان مطالب إًف هذا يأخذنا

 وإصنالح الطنرق تحسٍن ية، تشملفرع مطالب عدة إًف بدوره اًلطلب هذا (، وينقسماحتجاج واقعة 1140)

.“ الضنالة الكنال ” منن شنكاوى أو الكننائ  بتنأمٍن مطالبات تاليًا، وشمل األمن يف الحق جاء. الرصف نظام

 يف أفضل، خصوًصنا توظيف وعقود عمل أفضل، وبرشوط وصحية تعليمية بخدمات اًلحتجون وأخًنًا، طالب
 .العاملية االحتجاجات

 

 السنة شهور

اكتوبر أعىل  سجل (، فيام162اجتامعية ) احتجاجات يناير، معظمها يف احتجاج واقعة 208 بعدد 2018 بدأت

 ثنم( 232) نوفمرب مبارشة وتالهام لكل منها( 233وبعده كل من سبتمرب وديسمرب ) (،235) عدد احتجاجات

 (.231) فرباير
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 بداينة يف االرتفا  هذا تفسًن (، وٌنكن39وفرباير )( 33) يناير يف لها معدل أعىل العاملية االحتجاجات بلغ 
 والعنام والخناص االقتصنادية، الحكنومي القطاعات جميع يف شائعة ظاهرة األرباح، وهي رصف بتأخر السنة

 .العام األعامل وقطا 

“ ،2018اء سنين” العسنكرية العملينة بندء منع فرباينر، تزامًننا منن باالنخفناض تبندأ االحتجاج معدالت لكن

 احتجاًجنا، مزامًننا 183) منارس ينأي األخنًنة قبنل اًلرتبنة يف. الشنوار  يف اًلسنلحة للقوات الواسع واالنتشار

بسيطة،  تقلبات يوليو إًف أبريل من الشهور وشهدت(. احتجاًجا 182) يونيو يأي الرئاسية(، وأخًنًا لالنتخابات
 .187 ، ويوليو182نيو ، ويو 197مايو  احتجاًجا، وسجل 196 أبريل فسجل

 االقتصنادي لإلصنالح الدولة خطة من كجزء 6والغاز، الوقود أسعار يف كبًنة زيادات عن يونيو يف مرص أعلن 
 بكنأس الجمهنور فينه انشنغل النذي نفسه الشهر اًلتداعي، وهو االقتصاد إلنقاذ الهادفة التقشف وسياسات

 هنذه بنٍن منن 22 كنان(. 182) االحتجاجنات منن دعند أقنل شنهد النذي نفسنه القدم، والشهر لكرة العامل

 سجال اللذان وأغسط  ديسمرب باستثناء عدد أقل وهو) عامٌف طابع ذا 16اقتصادي، و طابع ذا االحتجاجات
 يف لهنا معندل أعنىل لتسنجل أغسنط  نهاينة بعد للزيادة االحتجاجات عادت ثم(. منهام لكل احتجاًجا 13

 (.منهام لكل 233) وديسمرب سبتمرب (، ثم235أكتوبر )

                                                 
6
، 6106ٌونٌو  04]باإلنجلٌزٌة[، “ مصر ترفع أسعار الولود فً خطتها للتمشف بدعم صندوق النمد الدولً”، روٌترز 

https://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL8N1TI054. 

https://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL8N1TI054
https://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL8N1TI054
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 االحتجاجات جغرافيا

   اججهاعي اكجصادي عهالي  

 440 339 25 76 اللاهرة

 132 116 5 11 اإلسكًذرية

 126 99 11 16 الغرةية

 388 346 21 21 الجيسة

 83 72 9 2 التحيرة

 185 152 5 28 الشركية

 141 110 20 11 الذكهلية

 74 61 9 4 كفر الشيخ

 102 78 11 13 الهًوفية

 10 7 2 1 السويس

 153 135 10 8 اللليوةية

 69 51 7 11 الهًيا

 64 57 2 5 أسيوط

 99 83 11 5 سوهاج

 14 8 2 4 التحر األحهر

 39 28 5 6 األكصر

 10 8 0 2 الوادي الجذيذ

 24 15 5 4 ةورسعيذ

 66 51 7 8 أسواى

 54 41 6 7 ةًي سويف

 31 24 4 3 االسهاعلية

 15 4 5 6 غير نحذد

 46 37 2 7 الفيوم

 68 51 7 10 كًا

 55 43 10 2 دنياط

 5 2 0 3 شهال سيًاء

 6 3 1 2 جًوب سيًاء

 3 3 0 0 نطروح

  276 202 2024 2502 

 

 منن% 17.59 احتجاًجا، بنسنبة 440 سجل  ، إذ2018لعام  االحتجاجات عدد يف األول اًلركز القاهرة احتل 

نسنمة،  ملينون 19.5 يبلنغ النذي العاصمة سكان لعدد بالنظر ُمستغرَ  غًن ، وهو العام احتجاجات مجمل
 مننن% 17.27 نسننبة. فقننط احتجاًجننا 243 إال فيهننا القنناهرة تسننجل مل التنني 2017 إًف قياًسننا مرتفننع لكنننه

أخرى،  مدينة أي من أعىل النسبة هذه عاملية، وتضعها احتجاجات كان  العام لهذا القاهرة يف االحتجاجات

 %.77.05 ذلك، بنسبة مع االحتجاجات أنوا  أبرز كان  االجتامعية االحتجاجات لكن

 اًلركنز يف يجعلهنا اجتامعيًنا، منا احتجاًجا 346 %(، منهم15.51احتجاًجا،  338) الثاين اًلركز يف الجيزة جاءت

 فكنان الجينزة يف العاملينة االحتجاجنات أما. اجتامعيًا احتجاًجا 339 سجل  كذلك، والتي القاهرة بعد الثاين
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 اًلحافظنة يف االحتجاجنات عندد زاد والرشنقية، وعموًمنا القناهرة بعد الثالث اًلركز يف يضعها ، ما21عددها 

 .فقط احتجاًجا 158 سجل  ، عندما2017عن  تقريبًا% 146 بنسبة

 

( 28) العاملينة االحتجاجنات منن عنىلأ  بعندد %(، لكن7.39، 185الثالث ) اًلركز يف الرشقية محافظة جاءت

 16 ، منهنا126السنابع ) اًلركنز يف الغربينة %(، ثنم6.12احتجاًجا،  153) القليوبية الجيزة، وبعدها إًف نسبة
 وسنجل . الندلتا يف متعنددة واقتصنادية صنناعية ألنشنطة محناًل  كونهنا منن النرغم عامليًا(، عنىل احتجاًجا

 .احتجاًجا 132 اإلسكندرية

 459وقننا،  وأسنوان سويف وبني واألقرص وسوهاج وأسيوط مجتمعة، اًلنيا محافظاته يف عيد، فوثقناالص أما

وأخنًنًا، . 2017 عنن% 2 بنسنبة انخفناض مرصن، وهنو يف االحتجاجات إجامٌف من% 18.34 احتجاًجا، بنسبة
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 25األحمنر،  رالبحن محافظنة إًف سنيناء، إضنافة وجننو  سيناء مبحافظتيها، شامل سيناء جزيرة شبه سجل 

 .اًلجمو  من%  0.88 فقط، أي احتجاًجا

 أشمل ظرةن

 العاملية الحتجاجاتا
 

 بأصنحا  اًلنوظفٍن وعالقنات العمنل صنور كنل تشنمل اًلصانع، لكنها عامل إًف فقط“ عامل” كلمة تشًن ال
 مطالبنةو  متنأخرة مدفوعات بٍن االحتجاج أسبا  تتنو . اًلعني االقتصادي القطا  عن النظر العمل، وبغض

 .اًلؤقتة العاملة إًف بالنسبة دامئة بعقود مطالبة أو األسعار ارتفا  توازي بعالوات

 الجامهنًني، وكنان لالحتجناج األساسنية اًلحركنات منن واحدة تاريخها طوال اًلرصية العاملية الحركة كان 

يف  للثنورة الطرينق 2008 يف اًلحلنة عنامل احتجاجنات مهندت الواسعة، كأن لالنتفاضات سابًقا دامئًا حراكها
 الحكومنة أن األسنبا ، يبندو لهنذه. 1977 النتفاضنة السبعينيات يف اإلرضابات من موجة مهدت ، كام2011

 النقابنات وتقنويض العاملية الحركة إلجهاض وقضائية وأمنية سياسية أدوات من متلك ما كل توظف الحالية

 بناًلجل  العنامٌف، بندًءا الحنراك حصنار هني 2011 منذ تعاقب  التي للحكومات مشرتكة اًلستقلة، والسمة
يولينو –2012 يونينو) اًلسنلمٍن اإلخوان بحكومة (، ومروًرا2012يونيو –2011 فرباير) اًلسلحة للقوات األعىل

 يونينو) السييسن الفتناح عبند (، وانتهاًء بنالرئي 2014يونيو –2013 يوليو) منصور عدٌف حكومة (، ثم2013

 7السناحة، إًف مرصن عنامل لنقابنات العنام االتحاد عاد أن العاملية للحركة الحصار هذا مظاهر من(. –2014
 .الدولة أمام العامل ٌنثل أن من بداًل  العامل أمام للدولة والعامل، وممثاًل  النقابات خطابات عىل مهيمًنا

 هندسنٍنواًل الصنحافيٍن نقابنات لخطابهنا ومنرددين للدولنة ممثلنٍن أشنخاص توٌف الحصار هذا مظاهر من
 صنحافيًا الصحافيٍن، باعتباره نقابة لرئاسة امؤخًر  انتخب الذي رشوان ضياء إًف مثاًل  اإلشارة واًلحامٍن، وٌنكن

 يتعلق إذا للحكومة الصاخبة األبواق من كان  لالستعالمات، والتي العامة للهيئة حاليًا ورئيًسا للدولة منحازًا

 رشنوان الدولنة دعمن . اإلنسنان حقنوق مننظامت أو األجنبي اإلعالم من الدولة تتلقاه نقد أي بإدانة األمر
 يف 2017 إًف 2016 من السياسية للمعارضة مركزًا نفسها النقابة كان  ، بعدما2019يف  النقابة لرئاسة كمرشح

 اًلهندسنٍن، وهني ةنقابن عنىل“ مرص حب يف مهندسٍن” قامئة هيمن الطريقة،  وبنف . وصنافًن تًنان أزمة

 .اليسارية للقوائم اكتساحها مرص، بعد يف اًلهنية اًلؤسسات أضخم من واحدة

 العمنل منظمنة منن نقنًدا تلقن  والنذي 8الجديند، العاملينة النقابات قانون 2017 يف السييس الرئي  أصدر

 إًف القنانون مواد من كثًن تؤدي. اًلستقلة النقابات حقوق وخرق العام لالتحاد باالنحياز واتهامات 9الدولية،

                                                 
7
مؤتمًرا لتأٌٌد الرئٌس الحالً، عبد الفتاح السٌسً، لبل االنتخابات الرئاسٌة، مشجعًا العمال على  6106عمد االتحاد العام لنمابات عمال مصر فً ٌناٌر  

، 6106ٌناٌر  11، 3867فٌدٌو )ٌوتٌوب(، “ د.. اتحاد نمابات عمال مصر ٌدشن مؤتمًرا لتأٌٌد الرئٌس السٌسً،شاه”التصوٌت. 
https://www.youtube.com/watch?v=XBR12V4pwtQ. 
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 .https://bit.ly/2YJWZYc، 6105دٌسمبر  06“ لنمابٌة العمالٌة وحماٌة حك التنظٌم النمابى،السٌسى ٌصدق على لانون المنظمات ا”، الٌوم السابع
9
، 6105ٌونٌو  5]باإلنجلٌزٌة[، “ مصر على المائمة السوداء لمنظمة العمل الدولٌة، مجدًدا”، مدى مصر 

organization/-labor-international-by-again-blacklisted-https://madamasr.com/en/2017/06/07/news/u/egypt. 

https://www.youtube.com/watch?v=XBR12V4pwtQ
https://www.youtube.com/watch?v=XBR12V4pwtQ
https://bit.ly/2YJWZYc
https://madamasr.com/en/2017/06/07/news/u/egypt-blacklisted-again-by-international-labor-organization/
https://madamasr.com/en/2017/06/07/news/u/egypt-blacklisted-again-by-international-labor-organization/
http://www.sis.gov.eg/Story/138050/Diaa-Rashwan-elected-press-syndicate-head?lang=en-us
https://madamasr.com/en/2017/06/15/news/u/several-journalists-activists-charged-still-detained-after-island-protests/
https://madamasr.com/en/2018/03/13/feature/politics/for-the-love-of-state-control/
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 الحقنوق عنىل منهجينة تضييقات متارس أو 10أوضاعها، لتقنٍن اًلستقلة النقابات من اًلطلوبة الرشوط تعقيد

 أو للدولنة اإلداري الجهناز أو والعامنة الحكومينة القطاعات يف عدة، سواء مستويات عىل النقابية والحريات
 .اًلوسمية العاملة أو اًلدنية الخدمة

 2018 يف العاملية حتجاجاتاال 

األخًنة،  سنوات بالخم  االحتجاجات، ومقارنة مجمو  من% 11.03 ، أي2018يف  عامليًا احتجاًجا 276 وثقنا

 751، و2015يف  993 ، ثم2014يف  1609 ، إًف2013يف  احتجاًجا 2239 ، من تدريجي انخفاض مالحظة يسهل

 .2018 يف 276 ًنًا، وأخ2017يف  450، و2016يف 

 

بينهنا،  منا يف كبًنًا تبايًنا الشهور أظهرت ذلك مع احتجاًجا، لكن 23 شهر لكل االحتجاجات عدد متوسط كان

 لكنل 13) القامئنة ذينل يف وأغسنط  ديسنمرب جناء (، فنيام39العامٌف ) لالحتجاج معدل أعىل فرباير فسجل

 (.منهام

فرباينر،  يف أقصناه يبلنغ اًلعندالت، ثنم أعنىل ثاين (، وهو33يناير ) رشه يف عالية نقطة من البياين الرسم يبدأ

 يبندأ احتجاًجنا، وبعندها 25 سنبتمرب للشنهر، ويسنجل احتجاًجنا 21 مبتوسنط وأغسط  مارس بٍن ويتقلب

 .فقط احتجاًجا 13 ديسمرب يسجل العام، عندما نهاية حت  االنخفاض

، العاملية االحتجاجات مختلف إًف بالنسبة%( 56.88) ألولا اًلركز يف الحكومي القطا  يف االحتجاجات جاءت

 اسنتمرت نفسنها آننذاك، وبالطريقنة اًلجمنو  منن% 67.5 بنسنبة 2017 يف احتلتنه الذي نفسه اًلركز وهو

                                                 
10
، 6106أكتوبر  03]باإلنجلٌزٌة[،  الدستور والمواثٌك الدولٌة لانون المنظمات النمابٌة ولوائحه تخالفمنصة العدالة االجتماعٌة،  

https://bit.ly/2uGykGc. 

https://bit.ly/2uGykGc
https://bit.ly/2uGykGc
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 نسنبتها االحتجاجات، وكانن  مجمو  من% 26.09 الثاين، محققة اًلركز يف كذلك الخاص القطا  احتجاجات

 %.17.3 تساوي 2017 يف

 (، وأخًنًا72الخاص ) القطا  احتجاًجا(، ثم 157) األول اًلركز يف الحكومي القطا  احتجاًجا، جاء 276 بٍن من

 (.47) العام األعامل وقطا  العام القطاعٍن

 

 احتجاًجنا 13 عند االحتجاجات متوسط( 10 الشكل) الرسم الحكومي، يبٍن القطا  يف احتجاًجا 157 بٍن ومن

 يف موثقنة االحتجاجنات هنذه معظنم(. 5) ديسنمرب يف منداه وأقنل( 23) منايو يف مداه أقىص شهر، ويبلغلل

 السنوي ، فنيام أو مطنروح منرٌل يف احتجاجنات أي توثق (، ومل10(، والغربية )11اًلنيا ) (، ثم38القاهرة )
 منن% 100 نسنبة ءسنينا وشنامل الجديند والنوادي اًلنيا محافظات يف الحكومي القطا  احتجاجات شكل 

 .اًلحافظات لهذه العاملية االحتجاجات

(، 13فرباير ) يف أقصاه اًلعدل احتجاجات، وبلغ ستة فكان الخاص القطا  يف للشهر االحتجاجات متوسط أما

 االحتجاجنات هنذه ويف(. 3) ننوفمرب هني اًلنحنن  يف نقطنة أخفنض (، وكانن 10(، ويناير )11سبتمرب ) ثم

 والقليوبينة اإلسنامعيلية (، أمنا17الرشنقية ) احتجاًجا، وبعندها 22 سجل  إذ صدارتها عىل القاهرة حافظ 
 .الخاص القطا  الحتجاج معدالت أقل فسجلوا والسوي 
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، 2018احتجاجات  مجمو  من% 17.03 احتجاًجا، أي 47 مجتمعٍن العام األعامل وقطا  العام القطا  وسجل
 كنان. احتجاجاتنه مجمنل منن% 21.05 احتجاًجنا، أي 16  القطنا ، فسنجل هنذا كنذلك القاهرة وتصدرت

 ويونيو وأبريل مارس يف معدل وأقل( 7) أكتوبر يف لها معدل أقىص للشهر، وبلغ  احتجاجات أربعة اًلتوسط

 (.منهم لكل 3)

 االحتجاج وطرائق اًلحتجون

 اًلؤسسات يف معينة مامرسات أو سياسات من سخطهم وإعالن مطالبهم لبث متعددة طرائق إًف العامل لجأ

 أو لالسنتقالة حناالت سنبع اًلنصنة فرينق وثنق. إليهنا ينتمنون التي األجهزة أو الرشكات أو العمل أماكن أو

 مكنان اقتحنام أو الحنتالل معيننة، وحنالتٍن مامرسات أو سياسات عن الرضا عدم نتيجة العمل عن االنقطا 

اإلدارة،  سنوء عىل منهام واحد الحكومة، احتج يف مؤقتة بعقود موظفٍن األخًنتٍن الحالتٍن بطال العمل، وكان
 .مديره من اللفظية اإلهانة عىل اآلخر واحتج

 اإلحالنة أو الفصنل أو االعتقنال أو للسجن يتعرضوا قد الذين اًلحتجون هؤالء يتحملها التي اًلخاطر كل مع
 تننو . واعتصناًما مظناهرة 85 إًف ضافةباإل  للعمل وتعطياًل  إرضابًا 47 العام هذا سجلنا للمعاش، فقد اًلبكرة

 وعنامل ومنؤقتٍن موسنميٍن عنامل احتجاًجنا، بنٍن 130 االحتجاجنات، ومجموعهنا هذه يف اًلشاركون العامل

 .الرشطة قوات قبل من بالتدخل تهديًدا أو تدخاًل  االحتجاجات هذه من 10 بعقود، وشهد

 بعند بتعويضات يطالبون هؤالء من تسعة ، وكاناإلرضا  أو بالتظاهر يهددون لعامل حالة 14 كذلك سجلنا

 .دامئة بعقود العامل مع مساواة متأخرة، أو وعالوات بأجور نقلهم، أو



 
21  

 

الحكنومي،  القطنا  يف الطعنام، وكلهنا عنن اإلرضا  هذا نف ، ويشمل إيذاء حالة 20 لهؤالء، وجدنا إضافة
 أو رُتنب  أعنىل يف آخنرين ًلوظفٍن مساوية اليةم بحقوق مطالبة أو النقل عىل اعرتاًضا الحاالت هذه وجاءت

 وستة وموظفٍن عامل وستة مدرسٍن خمسة الحاالت هذه ضحايا وكان. األجور طال  خصومات عىل اعرتاًضا

. العناٌف التعلنيم وزارة قبنل منن بنالتوظيف يطالنب حنديثًا متخنرج موسنمي لعامل وممرضٍن، وحالة أطباء
 .االقتصادية االحتجاجات مناقشة عند النف  إيذاء اتالحتجاج التحليل من مزيًدا وسنجري

 وأنوا  االقتصادية القطاعات عىل موزعون رسمية، وهؤالء شكوى تقديم شكل يف احتجاًجا 100 كذلك سجلنا
 العاملة لتعيٍن بالتدخل العاملة القوى لوزير مطالبة مثاًل  فتشمل الشكاوى هذه طبيعة كلها، وتتنو  العمل

 عنودة التقاعند، أو براتنب معطلة، ومطالبنة مكافآت أو اًلاضية السنة من متأخرة مبكافآت ةاًلؤقتة، ومطالب

 أجل من اًلسؤولٍن بتدخل تطالب عموًما الشكاوى هذه كان . البرتول وزارة يف إصالحات مفصولٍن، أو زمالء
مسنتقلة،  أو عامنةنقابنات،  أو نقابينة أجهزة إًف قدم الشكاوى هذه من 10 أن الالف  ما، ومن مشكلة حل

 .عادل أجر يف الحق بند تح  الشكاوى هذه معظم ويندرج

 العنام األعامل وقطا  العام القطا  أن االقتصادية، نجد القطاعات عرب اًلختلفة االحتجاج طرائق إًف وبالنظر

 حالنة 27االعتصنام، و أو باإلرضا  التهديد من شكوى، وحالتٍن رفع طريق عن احتجاج حالة 17 سويًا شهدا

 قبنل شنكوى، منن 25 فشنهد الخناص القطا  أما. جامعية الستقالة فقط للعمل، وواحدة تعطيل أو إلرضا 
 اًلتعسنفة السياسنات يف بالتندخل اًلسنؤولٍن يطنالبون أو مناٌف باتفناق إخنالل أو فصل عىل يحتجون عامل

 قبنل من الستقاالت حاالت واالعتصام، وثالث للتظاهر حالة 41 كذلك الخاص القطا  شهد. أعاملهم ألصحا 

 .اإلدارة سياسات عىل يحتجون موظفٍن
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 منن منن شنكوى 58 شهد العجوز، فقد مرص 11“ديناصور” اًلراقبٍن بعض يسميه الحكومي، الذي القطا  أما

 بنصنف اًلدرسنٍن أو األوقناف أمئنة أو التعليمية الهيئات موظفي أو اًلصانع اًلشار ، كعامل عامل  مختلفي
 18 عىل نفسه القطا  واشتمل. اًلستشفيات عامل أو اًلعاشات أصحا  أو الزراعة وزارة يف حثٍنالبا أو دوام

 منا الحاالت هذه معظم يف واإلرضا ، وشارك والتظاهر لالعتصام حالة 64النف ، و إليذاء ذكرهم سبق حالة

 .فقط واحد ًلحتج بعضها متظاهرين، وكان عرشة عن يزيد

 رد إًف الزيادة، بالنظر يف تستمر أن اًلتوقع مفاجئة، ومن الحكومي القطا  جاتاحتجا عدد يف الزيادة ليس 

الحكومة،  موظفي أعداد لتخفيض اًلعلنة الحكومة خطط نحو( اًلتوقع العارم الغضب ورمبا) اًلحتمل الفعل
% 13 بنسنبة أقنل موظنف، أي ماليٍن خمسة 2016/2017 يف الحكومة موظفي عدد بلغ. بعد تنفذ مل والتي

 اًلركنزي الجهناز أصندره 2017 من رسمي تقرير وفق مليونًا، وهذا 5.8 عددهم كان عندما 2015/2016 من

 خطنط تجناه مرصن التزامنات منن جنزء هنو اًلنوظفٍن عندد يف اًلتوقع والتخفيض. واإلحصاء العامة للتعبئة
 يف دوالر، ويتوقنع لينارم 12 يبلنغ بقنرض الحالينة االقتصنادية اإلصالحات يدعم الدوٌف، الذي النقد صندوق

 .البطالة نسبة كذلك العام، وتخفض إنفاقها الدولة تخفض أن اًلقابل

 تخفيض للدولة، دون اإلداري الجهاز ًلوظفي العمل أيام عدد لتخفيض مقرتحات عن سابًقا الحكومة أعلن 

 وسنائل يف رائًجنا كان للحكومة اقرتاح بحسب“ اًلروري، االختناق وتقليل اإلنفاق ترشيد” أجل مرتباتهم، من

، 2015يف  السييسن الفتناح عبند للرئي  خطا  من آخر دعاًم  اًلقرتحات هذه مثل ولق . 2018 عام اإلعالم
 الدولة تحتج مل الذي ق الو  وقتئذ، يف حكومي موظف ماليٍن لسبعة الكبًن العدد من استيائه عن فيه أعر 

 .رأيه يف موظف مليون من أكرث فيه

 القانون ٌننح محتماًل، إذ اًلوظفٍن لعدد التخفيض من النو  هذا الجديد  اًلدنية الخدمة قانون جعل ومؤخرًا

 يف للفصنل البا  يفتح ما متتاليتٍن، وهو لسنتٍن السنوية تقييامتهم بناًء عىل اًلوظفٍن فصل حق اًلؤسسات

 2019 تخبئنه لنذيا منا هني اآلن واًلتابعنة للبحنث اًلطروحنة األسنئلة أهم تكون رمبا. التقييم ضعف حال
 قامن  إذا الحكومنة ستسنتجيب كينف احتجوا، وأخًنًا حال يف أنفسهم سينظمون الحكومة، وكيف ًلوظفي

 لها؟ وفية عادة كان  التي بًنوقراطيتها ضدها

 االقتصادية االحتجاجات

 أو مؤسسات يف رشوطه أو بالعمل اًلتعلقة االحتجاجات إًف اإلشارة يف“ االقتصادي االحتجاج” تعبًن نستخدم

 والعناطلٍن التخنرج حنديثي أو الفالحنٍن أو الشنوار  باعنة أو التاكيسن سنائقي رسمية، كحناالت غًن هيئات

 العالقة يف محصورة غًن عادة ألنها العامٌف االحتجاج عن منفصلة تأي االحتجاجات وهذه. عمل عن الباحثٍن
 .العمل وأصحا  العامل بٍن

                                                 
11
ري المص“ اإلداري،„ الدٌناصور”‟لنمد العدد الضخم من الموظفٌن فً الحكومة. انظر لمٌس الحدٌدي، “ دٌناصور”تستخدم بعض الشخصٌات العامة تعبٌر  

 .https://www.almasryalyoum.com/news/details/429004، 6102أبرٌل  02، الٌوم

https://www.almasryalyoum.com/news/details/429004
https://www.almasryalyoum.com/news/details/898675
https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/newlaws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A919-3-2015.pdf
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الجامعنات،  ًلختلنف االقتصنادية اًلصنالح عنىل وآثارها الحكومية ياساتبالس عادة االحتجاجات هذه ترتبط

 لإلعنالم األعنىل اًلجلن  قنوانٍن عنىل منثاًل  الصنحافيٍن واحتجاجنات. اًلهنينٍن أو الصغًنة اًلشاريع كأصحا 
 احنتج إذا منا اجتامعيًنا، بعكن  احتجاًجنا التقرينر هذا وفق عملهم، تعد تنظيم بها يُفرتض الجديدة، والتي

 االقتصادي االحتجاج أن هذا يعني. عامليًا احتجاًجا سيعد أجورهم، ما تأخر عىل معينة جريدة يف لصحافيونا

 عىل الفالحون احتج آخر، لو الدولة، وكمثال بسياسات معاشها ومصادر مصالحها تتأثر كاملة بقطاعات يرتبط
 نرش عىل احتجاجهم اقتصادي، بعك  احتجاج ًلحاصيلهم، فهذا وإفسادها أراضيهم إًف اًلجاري مياه ترس 

 .اجتامعيًا احتجاًجا سيعد ما األمراض، وهو أو الكريهة للروائح اًلجاري مياه

 احتجاجنات مجمنل منن% 8.07 ، بنسبة2018يف  اقتصاديًا احتجاًجا 202 توثيق اًلعايًن، استطعنا هذه وفق

 من جديدة موجة مع بالتزامن يونيو يف مرة ،22يبلغ  أقىص للشهر، ومعدل احتجاًجا 17 يبلغ العام، ومبتوسط

 اًلركنز سنبتمرب، ويف يف مجندًدا واًلواصالت، ثم والديزل والغاز والوقود األساسية الغذائية اًلواد أسعار ارتفا 
 لثالثةا اًلراتب (، ويف13يناير ) يف فكان لالحتجاجات مسجل عدد أقل أما(. 21) يوليو شهر كان مبارشة الثاين

 (.15) ديسمرب ثم( 16) وأبريل مايو ثم( 17) نوفمرب تباًعا يأي الخامسة إًف

العنام،  لهنذا االقتصنادية االحتجاجنات مُثنن تقريبًنا يساوي (، وهو25احتجاج ) معدل أعىل القاهرة وسجل 

 الوادي أو ءسينا شامل أو مطروح مرٌل محافظات تسجل (، ومل20الدقهلية ) (، ثم21الجيزة ) بعدها وجاءت

 ًلحافظنات احتجاًجنا 45احتجاًجنا، و 11 مجتمعة فسجل  القناة مدن اقتصادية، أما احتجاجات أي الجديد
 يد .الصع

 االحتجاج وطرائق اًلحتجون

 الطنرق إلصنالح الحكومنة بتندخل مننهم 25 وفالحٍن، طالب مدنية ًلجموعات احتجاًجا 38 العام هذا وثقنا

 نقن  عنىل آخنرون احنتج للامشية، فيام األدوية للمزارعٍن، ورصف إتاحتها أو/و لريا مياه والكباري، وتنقية

 يف الثعنابٍن انتشنار عنىل أخرى، أو مرافق تهالك عىل غًنهم التحتية، واعرتض البنية أو كاًلياه العامة اًلرافق
 أو أنفسهم الفالحٍن وأ  اًلحصول بإيذاء أخرى، إما أو بصورة الزراعي النشاط طال  اًلظامل هذه كل. أراضيهم

 .معاشهم مصادر ثمَّ يف من أثرت أنها يعني أراضيهم، ما

 توفر التي اًلخابز أصحا  منهم مختلفة، وبرز بدوافع اًلحتجٍن من أخرى فئة والتجار اًلحالت أصحا  وكان

 ةأنظمن أو القمنح حصن  أو األسنعار بخصنوص التمنوين وزارة منع مشنكالت أحيانًنا وتواجه اًلدعم الخبز

 .التموين منظومة عليها تعتمد التي اًلمغنطة البطاقات

 أو التموينينة السلع وتجار السمك وبائعي والجزارين والبقالٍن اًلحالت أصحا  قبل من احتجاًجا 15 سجلنا

( األمراض ببعض اًلصابة اًلاشية كإعدام) معينة مامرسات إليقاف الحكومة بتدخل يطالبون اًلستوردة، وكانوا
زائدة،  رسوم دفع يرفضون التموينية، أو السلع تجار قبل من اًلستخدم الرقمي النظام سوء عىل ضونيعرت  أو

 .األكشاك حالة يف كام أوضاعهم بتقنٍن يطالبون أو
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 واضنح بتعينٍن واألمنينة اإلدارينة األجهنزة مسنؤوٌف ًلطالبنة احتجاًجنا األحمنر البحنر محافظة صيادو ونظم

 سيناء العسكرية العملية بدأت ، عندما2018فرباير  9 إًف تعود قضية صيد، وهيال فيها يُحظر التي للمناطق
 يف للتظناهر بالغردقنة الصنيادين جمعينة وأعضناء الصيادون خرج. وبحرًا برًا الحركة تحديد إًف وأدت 2018

 .وأرسهم الصيادين من اًلئات حياة يف قاس تأثًن للحظر كان الصيد، إذ ًلناطق واضح بتحديد مطالبٍن مارس

 أعمق بحثًا يتطلب أمر عاملٍن، وهو نتيجة السابقة السنوات يف اًلحتجٍن من متميزة فئة فكانوا السائقون أما

 برفع الحكومة قرار عن الناتجة األسعار ارتفاعات سلسلة هو األول العامل. موسعة أنرثوبولوجية دراسة ورمبا

 عنىل أجنربهم والديزل، والذي البنزين أسعار يف% 66و% 17 بٍن ترتاوح زيادة إًف أدى الوقود، ما عن الدعم
 جنيهات خمسة من 92 البنزين لرت سعر فيه زاد الذي الوق  مربًحا، يف عملهم يظل ليك األجرة تعريفة رفع

 الواسنع االنتشنار فهنو الثناين العامنل أمنا. جنيهنات 5.50 إًف 3.65 من والديزل 80 البنزين ، وسعر6.75إًف 

 تسمح األجرة لسيارات حديثة أنظمة وكريم، وهي أوبر هاتفية، مثل تطبيقات عىل اًلبنية التاًلواص لوسائل
 هنذان وأدى. للهناتف تطبينق طرينق عنن مبارشة مواقعهم إًف سيارة لطلب― GPS‖ نظام باستخدام للركا 

 واًلينيبناص اًليكروبناص سنائقي فقنط أولهنام دفنع االحتجناج، بيننام إًف األبنيض التاكيس بسائقي العامالن

 .لالحتجاج

 وكانن . األجنرة تعريفنة بزينادة الحكومنة فيهم ، طالبوا2018ويوليو  يونيو بٍن احتجاًجا 18 السائقون نظم

 ًلواقنف الرشنطة وضنباط اًلسؤولٍن زيارات عن أخبار إذاعة إًف الفرتات هذه يف تلجأ ما عادة اإلعالم وسائل
 كانن  التعريفنة زيادة والسائقٍن، لكن الركا  شكاوى وسام  عملها، سالسة عىل األجرة، لالطمئنان سيارات

 والركا ، أو السائقٍن بٍن اشتباكات أو خالفات إًف دامئًا يؤدي كان األسعار، ما زيادات إًف بالنسبة متأخرًا تأي

 يندتهد أو تجمهر أو للعمل تعطيل أو إرضا  وقائع االحتجاجات بٍن نجد وهكذا. السائقٍن بٍن إرضابات إًف
 ودمنهنور سويف بني ومدن محافظات يف التعريفة بزيادة للمطالبة إرضابات اًلنصة فريق ، ووثق باإلرضا 

 .الشيخ وكفر واًلنوفية والفيوم والقليوبية والدقهلية واألقرص واًلنصورة وطلخا

 

 جمع  أكتوبر يف أخرى طالب  متأخرات، ثم بدفع كريم تطبيق سائقو نظمها يناير يف أخرى واقعة وطالب 

 .لها يتعرضون التي والغرامات اًلضايقات لتجنب الرشكتٍن أوضا  بتقنٍن وأوبر كريم سائقي
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 هنذه عملهم، وكان  ظروف يف تضييقات عىل لالعرتاض كذلك، غالبًا االحتجاجات من نصيبهم للمحامٍن كان

 أو اًلحناكم داخنل بالعمنل النيابة، وتتعلق أو الرشطة رجال أو القضاة مع احتكاكات إًف تؤدي االحتجاجات
 عنىل اًلاضنية السننوات يف كنذلك اًلحنامون احنتج. منوكليهم منع التواصنل عىل اًلحامٍن بقدرة األقسام، أو

 .الرشطة رجال قبل النار، من إطالق البدنية، وأحيانًا لالعتداءات تعرضهم

اعتصنامات،  أو شنكاوى وبعضنها تظناهرات صنورة يف ، بعضنها2018يف  احتجناج وقائع س  اًلحامون نظم

 تجديند عنن اًلحنامٍن منن كثنًنًا عطل  والتي للنقابة لالنضامم الجديدة بالرشوط اًلطالب معظم وتعلق 

 يف منوكليهم عنن اًلحنامٍن لفصنل النيابنة بقرار أخرى احتجاجات تعلق  مهنتهم، فيام ومامرسة تصاريحهم
 ظنروف بتوفًن لهم، مطالبٍن زميل عىل االعتداء بعد كذلك ًلحامونا احتج. اًلحامون رفضه ما اًلحكمة، وهو

 .لعملهم آمنة

 إًف الشنكوى رفع لالحتجاج وسيلتهم ، وكان 2018يف  مرات س  كذلك األعامل وأصحا  اًلستثمرون احتج

 بعند كهربينة مبولندات الفننادق أصنحا  طالنب السياحة، إذ مجال يف هؤالء من احتجاجان كان. اًلسؤولٍن

 جننو  يف السنياحة قطنا  يف اًلستثمرين بعض أسوان، وطالب يف رملية عاصفة نتيجة الكهرباء أبراج نهيارا
 الخاصنة الرشكات أصحا  قدم. القادمة الفرتة يف للتنمية الدولة خطط يف كاترين سان  مدينة بإدراج سيناء

 تشنغيل إلعنادة الدولنة مبسناعدة فنيهام طنالبوا آخنرين احتجناجٍن الخيمنة وشربا اًلحلة يف والنسيج للغزل

 .مصانعهم

 احتجاج كوسيلة االنتحار

 اًلنصنة فريق ، فحاول2018يف  لالنتباه الفتة النف ، ظاهرة إيذاء صور كأسوأ هنا نصنفه االنتحار، الذي كان
 أو صنعبة مالينة لظنروف الضنحايا عليهنا أقندم اجتامعية، والتي أو اقتصادية ألسبا  االنتحار حاالت توثيق

 .للدولة اجتامعية أو اقتصادية سياسات عىل احتجاجي كفعل

 بعنض إًف نلتفن  مل الرسمية، لنذلك األرقام غيا  بسبب الصحافة تقارير عىل حرًصا اًلجمعة األرقام تعتمد

 للتشنويه الوقائع بعض تتعرض قد أحيانًا. اًلصداقية أو الواضحة اًلعلومات إًف تفتقر التي اًلنشورة التقارير

 بعض أن طبيعية، مع وفاة حوادث كأنها الحاالت مرص، فتقدم يف لالنتحار والديني االجتامعي الوصم بسبب
 التقرينر يلجنأ مل األسنبا  لهنذه. انتحار حوادث معينة، باعتبارها ظروف تقدم، يف قد األخرى الوفاة حوادث

 أي تشنمل قند األسنبا  هذه أن مبا“ سيكولوجية،/ نفسية أسبا ” إًف فيها أشًن التي االنتحار حاالت لحرص

 هنذه وتشنمل. النفيسن اًلنرض أو القرسني النزواج وحتن  لإلينذاء التعرض أو العاطفية اًلشكالت يشء، من
 للفح  ستخضع أنها اًلرتو، عىل قطارات أسفل الضحايا فيها قفز التي الشهًنة الوقائع بعض األخًنة الحاالت

 بإحصناء يسنمح نظنري إطار بعض، وخط من بعضها لتمييز لفعا مبنهج الخروج أجل من مستقباًل  والتحليل

 .أدق
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 إًف أشنارت تننجح، كلهنا مل انتحنار محاوالت وثالث انتحاًرا 57 الفريق اًلنهجية، وثق االعتبارات هذه كل مع

 وعاطلٍن محال وأصحا  وعامل ومهنيٍن وحرفيٍن حكوميٍن موظفٍن بٍن ضحاياها اقتصادية، وتنو  صعوبات
 .بالواقعة ترتبط محددة صفة بال مواطنٍن ومزارعٍن، وأحيانًا وطلبة جائلٍن عةوبا وسائقٍن

 أربع وقو  الصدمة، فبعد يف أحيانًا، متفوقًا غيابه الحكومة، أو فعل رد الحاالت، جاء لهذه الصادم العدد ومع
الهيئة،  باسم رسميال اًلتحدث اًلثال، خرج سبيل عىل يوليو شهر يف للمرتو مختلفة محطات يف انتحار حاالت

 رغبنة منن“ أهنم النناس مصنالح” اًلنرتو، ألن عنن االنتحارينة اًليول ذوي بابتعاد الهادي، مطالبًا عبد أحمد

 .آنذاك اإلعالم يف ذا  له ترصيح االنتحار، حسب يف“ النفوس ضعاف”

االجتامعية،  االحتجاجات فئة إًف وضمها الفريق وثقها إضافية حالة 22 أعاله، مثة اًلذكورة للحاالت وباإلضافة

 الرضا عدم أو االمتحانات قلق بسبب انتحروا لطلبة كلها اإلضافية الحاالت حالة، وهذه 79 اًلجمو  يجعل ما
 شنهادة العامنة، وهني الثانوينة طلبنة منن االمتحان، وكلهم لدخول استعدادهم عدم أو الدراٍل أدائهم عن

 حناالت عنام كنل امتحاناتها موسم يرافق ما العاٌف، وعادة مالتعلي معاهد أو الجامعات يف للتسجيل مطلوبة

 .لالمتحانات منهكة وتجهيزات وخوف نوم وقلة وتوتر قلق وإغامءات واكتئا  عصبية انهيارات

 والتغلنب جديد تعليم نظام لتطبيق فيها مرص تستعد التي نفسها السنة يف كذلك كلها الحاالت هذه جاءت

 تصنل وإجاباتها األسئلة األخًنة، فكان  الثالثة السنٍن يف شاع  ظاهرة وهي االمتحانات، ترس  مشكلة عىل
 .االمتحان بدء قبل للطال 
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 االجتامعية االحتجاجات

 والتعلنيم الصنحة العامنة، مثنل تنام، للخندمات غيا  عام، وأحيانًا تدهور عن االجتامعية االحتجاجات تعرب

 بالتندخل الحكومنة يطنالبون مواطننون عادة االحتجاجات هذه عىل واألمن، ويقوم والسكن التحتية والبنية
 منن النرغم وعنىل. منظمنة وغنًن عفوية االحتجاجات هذه الرش ، ومعظم مياه بتلوث تتعلق مشاكل لحل

 عنن اًلواطننون يتوقنف مل 2013 لسننة 107 رقم التظاهر قانون إقرار منذ لالحتجاج متعددة وسائل تجريم

 .الخدمات مستوى وانخفاض التقشف أوقات يف بحقوقهم، خصوًصا اًلطالبة

 أو السياسية األحزا  تحركها منظمة، فال ليس  مسيسة، وعادة ليس  تامعيةاالج االحتجاجات أن الدال من

 منن ننو  الخندمات، وهني تجناه السنخط غالبًنا السياسيٍن، ويدفعها القادة أو كالنقابات أخرى كيانات أي
 االحتجاجنات كانن  2018 ويف. 2013 يولينو يف السنلطة عنىل الجنيش اسنتيالء مننذ باطراد يتزايد االحتجاج

االحتجاجنات،  مجمو  من% 80.90 واقعة، ونسبة 2024 إًف وصل االحتجاجات، بعدد أنوا  أبرز تامعيةاالج

 .2017 يف% 64.3 بنسبة مقارنة

 205 ديسنمرب ، فسنجل للسننة األخنًنة الثالثنة الشنهور يف معندالتها أقىصن االجتامعينة االحتجاجنات بلغ 

 (.192) أكتوبر أخًنًا(، و 200نوفمرب ) تاله احتجاًجا، ثم

http://english.ahram.org.eg/News/87375.aspx
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 بفنارق( 135) القليوبينة (، ثنم339القاهرة ) االجتامعي، وبعدها االحتجاج من األسد نصيب الجيزة حصدت

 تخل ومل. 59 القناة احتجاًجا، ومدن 335 فسجل  مجتمعة الصعيد محافظات (، أما116كبًن، واإلسكندرية )

 بنٍن معندل أقنل وهنو فقنط احتجاجٍن سجل  سيناء املش أن االجتامعية، إال االحتجاجات من محافظة أي
 .اًلحافظات

 سيناء شامل يف االحتجاج

 الصنحافيٍن قبنل منن إليهنا الوصنول بصنعوبة اًلوثقنة سنيناء شنامل الحتجاجات اًلنخفض العدد فهم ٌنكن

 سنكان عاىن. اًلتمردين ضد الجيش يقودها التي العسكرية العمليات اًلستقلٍن، بسبب والباحثٍن واإلعالميٍن

 تهندف هنناك، والتني العسنكرية للسياسنة الكارثينة الكلفنة تحملنوا ، إذ2018يف  قاسية ظروفًا سيناء شامل
 يف اًلندنيٍن إن مرصن مندى موقنع اًلثال، قنال سبيل وعىل. اًلسلحٍن عىل الخناق تضييق إًف الجيش بحسب

 توزينع عنىل الدولنة أجنرب ، منا2018فرباير  9 يف العمليات بدء منذ الغذائية اًلواد يف احادً  انقصً  عانوا سيناء

 ألربعنة األزمنة هنذه اسنتمرت. طنوابًن يف بالوقوف السكان يستلمها والزبادي واللنب الخرضوات من حص 
 كنذلك اًلحافظنة عان . منتظمة بصورة الغذائية للمواد اًلحملة السيارات بدخول الجيش سمح حت  ورشه

 رحالتهنا عدد لتخفيض اًلواصالت وزارة العمل، ودفع عن للتوقف التاكيس بسائقي أدى الوقود، ما نق  من

 .اليومية

 

 

https://madamasr.com/en/2018/03/04/feature/politics/scenes-from-arish-in-search-of-food-in-a-besieged-city/
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 االجتامعية االحتجاجات مطالب

 الخندمات حالنة تندهور أن اسنتنتاج اًلطلوبة، ٌنكن الحقوق إًف النظرب االجتامعية االحتجاجات تحليل عند

 .االحتجاجات هذه ًلعظم األساٍل الدافع كان

 

 االحججاجات عذد الهطلوب الحم

 والكهرةااء والطرق الصحي والصرف الشرب نياٍ والخذنات، نثل الجحجية التًية

 والغاز

1110 

 193 الجعليو

 178 األنٌ

 154 الجًظيو في الحم

 123 التيئة يظافة

 116 الصحة

 85 الفساد ونكافحة والشفافية للهعلونات الوصول حرية

 40 السكٌ

 15 نًاستة نعيشة ظروف

 14 االججهاعي األناى

 13 اإلدارة وثحسيٌ األجور عذالة
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 االحتجاج وطرائق اًلحتجون

 الخاصة اًلستقبل جامعة يف ، واحدة جامعيٍن لطلبة منهام ، اثنانالطرق إلغالق حادثة 19 اًلنصة فريق وثق

 طالنب حينث الحكومينة أسنوان جامعنة يف للجامعة، وأخرى أفضل مواصالت بوسائل اًلحتجون فيها البط

 إغنالق وقنائع ، وفيها17وعددها  االحتجاجات باقي أما. اًلرور حوادث ًلنع للمشاة يكوبر  بإنشاء اًلحتجون

 هنذا حالة، ويشنمل 13 يف األمن يف بحقهم طالبوا اًلواطنٍن، الذين عموم من منظموها للطرق، فكان أخرى
 األمنينة السنلطات اًلحتجنون طالنب أخنرى حاالت ويف. الشوار  كال  تهديد مع التعامل أو اًلطبات إنشاء

 بعند آخرون احتج للمياه، فيام انقطا  أو عاٌف ضغط برج انهيار أو طفل معينة، كاختفاء وقائع يف بالتحقيق

 .الرشطة قوات مع نار إطالق تبادل يف عامل قتل أن

 مطلبًنا تحمنل التني البياننات أو التقنارير أو الشكاوى طريق عن لالحتجاج السنة هذه األكرب النصيب وكان

قرابنة  الفريق وثق. اًلحيطة التحتية البنية يف مشكالت استياًء من أو ما خدمة من سخطًا تعلن أو للحكومة
 والبياننات والتقارير الشكاوى أن األرجح، أولهام عىل لسببٍن مرتفًعا الرقم هذا ، ويأي2018يف  شكوى 1790

 تتطلنب ال القضنائية، ألنهنا ًلالحقنةا أو األمنني بنالتحرش تهديًدا تحمل اًلطالب، وال لرفع آمنة وسيلة توفر

 للقنراء مساحة مؤخرًا اإلعالمية اًلنصات وبعض الجرائد توفًن هو الثاين الشار ، والسبب يف اًلحتجٍن حضور
 مختلفنة، عامنة جرائند تندعوه منا اًلحلينة، يف ًلشناكلهم بااللتفنات اًلسنؤولٍن مطالبة أو الشكوى أجل من

 .لهم صوت ال ًلن صوت إلعطاء وفيتو، محاولة والوطن عالساب واليوم األهرام وخاصة، مثل

 

 تنروج ألقبناط، والنذين احتجاجنات أربعة إًف لطلبة، باإلضافة 18 واعتصاًما، منهم تظاهرة 159 كذلك وثقنا

 اًلؤدية الطرق تهالك أو الخدمات، كاألمن فقر أو لالنتهاكات واالستكانة الخنو  جوهرها تقليدية صورة عنهم

http://gate.ahram.org.eg/News/1843548.aspx
https://www.dostor.org/2119894
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 األنبنا دينر رهبنان قبنل من تظاهرات شكل أخذا وديسمرب مايو يف االحتجاجات من اثنان. العبادة نأماك إًف

 اإلجنراءات بتشنديد الثانينة للدير، وطالبن  اًلؤدية الطرق عن الحصار برفع األوًف باًلنيا، فطالب  صموئيل
 سنبعة فقتلنوا نوفمرب يف باًلنيا حافلة يستقلون األقباط من مجموعة عىل النار ملثمون أطلق أن بعد األمنية

 كانن  الهجنامت، إذ ًلننع للندير اًلنؤدي الطرينق بتنأمٍن أيًضا، وطالبوا نالرهبا من اًلحتجون كان. أشخاص

 .قتياًل  30 قرابة وخلف  2017 مايو يف نفسها اًلنطقة طال  أخرى هجمة

 األقباط ورفع. الشخصية ألحوالهم قانون بإصدار الحكومة األقباط شكوى، طالب شكل أخذ آخر احتجاج ويف

 اًلتطرفٍن هجامت عىل فيها وحلوان، احتجوا واألقرص واًلنيا البحًنة نة، يفالس طوال الشكاوى من عدًدا كذلك
 .للكنيسة مبان  تابعة أو عبادة أماكن عىل

 

 

 يف انندلع  التني التظناهرات األسنعار، خصوًصنا زينادات منع العنام هنذا احتجاجات من العرشات تزامن 
 وأحيلوا اشخصً  عرشين عىل فيها قُبض رة، والتيالتذك سعر ارتفا  عىل لالحتجاج مايو شهر يف اًلرتو محطات

 التنذكرة سنعر لزينادة اسنتجابة عددها، وجاءت قلة رغم كبًنة اًلرتو محطات يف االحتجاجات كان . للنيابة

 اإلنفناق لتخفنيض الحكومنة فينه تسنع  النذي الوقن  الركا ، يف بعض إًف بالنسبة أضعاف ةثالث من ألكرث
 .النقد صندوق يشجعها اقتصادية سياسات وتطبيق

 التني االقتصنادي لإلصنالح خطتهنا يف الطاقة دعم وخفض  2016 نوفمرب يف العملة رصف سعر مرص حررت
 إًف التضنخم قيمنة وارتفعن  قيمتنه ثلثي تقريبًا رصياًل الجنيه الدوٌف، فخرس النقد لصندوق قرض اشرتطها

 الندوٌف البننك دعمهنا التي اإلصالحات وشمل .“ عسًنة” اًلحللون سامها تكييف فرتة قياسية، عرب معدالت

 وانخفض الوقود أسعار فيه ارتفع  الذي الوق  %، يف14بنسبة  مضافة قيمة رضيبة تطبيق النقد وصندوق
 من تقريبًا% 54 بلغ ألسعارا يف الرتفا  مقدمة مجتمعة العوامل هذه التضخم، وكان  وتضاعف الجنيه سعر

https://www.thenational.ae/world/mena/seven-killed-in-egypt-as-gunmen-open-fire-on-bus-carrying-coptic-christians-1.787361
https://www.reuters.com/article/us-egypt-security/egypt-orders-20-more-alleged-metro-protesters-detained-idUSKCN1IF30O
https://www.reuters.com/article/us-egypt-economy-metro/egypts-sisi-defends-cairo-metro-fare-hikes-after-protests-idUSKCN1IH2K5
https://madamasr.com/en/2019/01/02/feature/economy/on-the-egyptian-pound-living-standards-and-real-estate-an-economy-forecast-for-2019/
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 يف زيادة أي الزيادات هذه تصاحب ومل. مستمرة تزال ال زيادة وهي 2018،12منتصف  وحت  2016 ديسمرب

 .الفقر خط أسفل إًف اًلرصيٍن من باًلزيد دفع األجور، ما
 

طي العنف وإنهاء الشفافية أجل من االحتجاج  الرشر

 قضنايا يف والعدالنة بالشنفافية اًلحتجنون فيها طي، طالبالرشر  العنف ضد احتجاجات خمسة 2018 شهدت
 القناهرة يف الرشنقية، واثنتنٍن يف االحتجاجنات هذه من واحدة رشطة، وكان  أقسام أو برجال عالقة لها قتل

 .دمياط يف وواحدة أسوان يف وواحدة

 أرستنه أفراد تجمهر مسجون، ثم وفاة بإعالن لألحداث، يبدأ واحًدا ترتيبًا األوًف األربعة االحتجاجات أظهرت

 عنىل تقنارير نرشن يف للدولنة اًلؤيندة الصحف الجثة، وتبدأ بها توجد التي اًلستشف  أو الرشطة قسم حول

 أو الدموينة الندورة يف هبنوط نتيجة الضحية موت تفيد أو تعذيب وقو  تنكر ُمجهَّلة رشطية مصادر لسان
 مجموعات تظاهرت األربعة االحتجاجات ويف. جنائية سوابق له أن فقط تعلن اًلخدرات، أو من زائدة جرعة

 عىل الرابعة اشتمل  ثالثة، بينام يف الرشطة رجال مع البسيطة االشتباكات بعض مبان  حكومية، ووقع  أمام

 إداننة، ولنو أو تحقينق إًف انتهن  التي االعتقال أماكن يف السابقة اًلوت حاالت أن بالذكر جدير. أكرب عنف
بجدينة،  أخنذها عنىل اًلسؤولٍن أجربت عنف وأحداث بتظاهرات مسبوقة دامئًا رشطة، كان  رجالطفيفة، ل

 بعد فقط فيه النيابة نظرت اًلطرية، والذي قسم يف 2015 يف حمدي كريم اًلحامي مقتل مع حدث كام مثاًل 

 يند عنىل 2016 رباينرف يف القناهرة يف تاكيس سائق موت بعد أيًضا حدث نقابتهم، وكام أمام اًلحامٍن تظاهر
 .القاهرة أمن مديرية أمام العرشات تظاهر بعد الواقعة يف رشطة، وُحقِّق رجل

 العرشات ، تظاهر2018يناير  يف تويف بعفروتو، والذي الشهًن الحكيم عبد محمد حالة األوًف، وهي الواقعة يف
 متهمنٍن اًلحكمنة يف الرشنطة برجنال  انتهن تحقيق إًف النهاية يف أدى اإلعالم، ما وسائل انتباه عنفهم وأثار

 من زائدة بجرعة مات عفروتو أن التحقيق قبل أعلن  للدولة اًلنحازة الصحافية اًلنصات أن بالتعذيب، مع

شنهور،  بسنتة آخنر سنوات، وعىل ثالث بالسجن الرشطة رجال أحد عىل اًلحكمة حكم . االسرتوك  مخدر
 بتهمنة مننهم لكنل السنجن يف بسننة عفروتنو وأصندقاء أرسة منن اًلتظناهرين من 99 عىل كذلك وحكم 

 .“التجمهر”

 القبة، وبعد حدائق بقسم الحجز يف شخ  وفاة بعد العرشات تظاهر عندما يونيو يف الثانية الحادثة وقع 

 الضنباط قنة، ويواجنهرس  بجنرائم االعنرتاف عنىل إجبناره أجنل من بتعذيبه ضباط تسعة التحقيق، اتهم فتح

 .الحاٌف الوق  يف اًلحكمة التسعة

 منوت بعند نجنم دينر  قسنم أمنام جمنع تظناهر ديسمرب، عندما يف الرشقية يف فوقع  الثالثة الحادثة أما

 أعلن  الذي الوق  القسم، يف من االقرتا  من عائلته ًلنع اًلركزي األمن تدخل إًف أدى الحجز، ما يف معتقل
 مؤيندة أخنرى منصنات اًلخدرات، وأعلنن  تجارة خلفية عىل محبوًسا كان الرجل أن فيه ةاإلعالمي اًلنصات

                                                 
12
تأثٌر سٌاسات لة االجتماعٌة، ٌمكن االطالع على مزٌد من التحلٌل للعاللة بٌن الممع السٌاسً وبرنامج التمشف االلتصادي فً تمرٌر سابك8 منصة العدا 

 .https://bit.ly/2KnqpnL، 6106ماٌو  0، اإلصالح االلتصادي على حموق اإلنسان

https://bit.ly/2KnqpnL
https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2018/11/28/1470242/-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%80102-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88-
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 ينكنرون الحجنز يف زمنالءه أن األمنن ومنديريات الرشنطة أقسنام داخل مبصادر عالقتها عنها ويُعرف للدولة

 .للمستشف  طريقه يف وعيه فقد اعتداء، وأنه ألي تعرضه

 سنيارات وقنذفوا العمومينة أسنوان مرشحة أمام كذلك العرشات ظاهرأسوان، فت يف الرابعة الحادثة ووقع 

 بتهمنة محجنوزًا كنان اًلتوىف أن اإلعالم أسوان، وأعلن بقسم الحجز يف لهم قريب وفاة بعد بالطو  الرشطة
 .اًلخدرات حيازة

 صغار أحد اتانتهاك ضد دمياط يف اًلواطنٍن عرشات تظاهر يونيو، عندما يف الخامسة الحادثة وأخًنًا، وقع 
 .ضده إجراء أخذ أو وفصله أفعاله يف بالتحقيق اًلسؤولٍن الضباط، وطالبوا

 ونتائج خالصة

 اًلرصنية الدولنة منرٍل، أخنذت محمند السنابق النرئي  عنزل عنىل الدوٌف للمجتمع العنيف الفعل رد بعد

 حمالت فدشن  13لعاًلية،ا الصحافة يف السلبية اآلراء حدة وتلطيف العامل أمام صورتها لتعزيز عدة خطوات

 مثنًنة رسدينة ًلرصن، وهني واإلكزوتيكينة والطبيعينة التاريخينة النواحي عىل مشددة السياحة لدعم دعائية

 الشنبا  الرأسنامليٍن لندعم دولينة منؤمترات يف الجنيهات ماليٍن كذلك األجانب، وأنفق  السائحٍن إلعجا 

 عنن رواينة الحكومنة روجن .“ والنسناء الشنبا  متكٍن”لن دعمها إًف األعامل، باإلضافة رواد باسم اًلعروفٍن
 لالسنتثامر جاذبنة صنورة بنث أجنل منن الطموحة واًلبادرات القومية واًلشاريع اإلنجازات عىل تركز نفسها

 .النيوليربالية لسياساتها دعاًم  منها الحكومة تأمل التي الدولية اًلالية للمؤسسات ومشجعة األجنبي

 هنذه سنبيل يف اًلعارضنة أو اًلسنتقلة الصنحافية اًلنصنات من كبًن عدد حجب رىج نفسه الوق  يف ولكن

 الحكومة استحوذت فيام 14“كاذبة، أخبار نرش” بتهمة والصحافيٍن اًلدونٍن عرشات الدعائية، واعتقال الحملة

 واطنٍناًلن لتمكنٍن وجهندها ومشناريعها إنجازاتهنا عن أخبار لنرش 15باإلنجليزية اًلتحدثة اًلواقع بعض عىل
 .اإليجابية الطاقة ونرش التحتية البنية وتحسٍن

 وهني 2015،16مننذ  عنيفنة تقشنف سياسنات فينه الدولنة تطبق الذي نفسه الوق  يف اًلحاوالت هذه تأي
 كذلك وغًنها، بل الغذائية والسلع واًلواصالت والوقود األساسية السلع أسعار يف فقط تؤثر مل التي السياسات

 دون ممكًننا السياسنات هنذه تطبيق يكن مل. تقريبًا الثلث إًف واًلدخرات للمرتبات ليةالفع القيمة خفض 

 مرصن أنحناء كنل يف اًلنواطنٍن آالف واالحتجاج، لكن التنظيم إمكانات وقمع اًلعارضة حركة مساحة تحطيم
 الذي التضييق لك االقتصادية، ومع أو العاملية أو االجتامعية ظروفهم قسوة عىل باالحتجاج ذلك مع استمروا

                                                 
13
، 6105مارس  4، أسوشٌتد برس]باإلنجلٌزٌة[، “ المخابرات المصرٌة تسعٌن بلوبٌات واشنطن لتحسٌن صورتها”برٌان روهان،  

https://bit.ly/2K4JzTn. 
14
 .https://bit.ly/2VhmhuA، 6107أبرٌل  1]باإلنجلٌزٌة[، تارٌخ االطالع “ مصر8 سجن بال جدران لنماد الحكومة”منظمة العفو الدولٌة،  
15
مولع محجوب هم موالع إنجلٌزٌة، معظمها كان ٌنشر محتوى نالد للدولة وسٌاساتها، لكن فً ما بعد بدأت الدولة بتمدٌم دعم  311عشرة موالع تمرٌبًا من  

وتلمت هذه المنصات دعًما ومدًٌحا “ ،Egyptian Streets”المرتبطة بالٌوم السابع، أو “ Egypt Today”غٌر رسمً لمنصات باللغة اإلنجلٌزٌة، مثل 
 وتدعم السٌاحة.“ األخبار اإلٌجابٌة”فً مناسبات عدة، مثل مؤتمرات الشباب، باعتبارها منصات تنشر  من الدولة

16
، 6106نوفمبر  61، صدى8 تحلٌالت للشرق األوسط“ أزمة الدٌن فً مصر،”ماجد مندور،  

org/sada/77756https://carnegieendowment.. 

https://bit.ly/2K4JzTn
https://bit.ly/2K4JzTn
https://bit.ly/2VhmhuA
https://carnegieendowment.org/sada/77756
https://carnegieendowment.org/sada/77756
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 إذاعنة عن والفالحون واًلهنيون والطال  والعامل اًلواطنون يتوقف التنظيم، مل يف الحق عىل الدولة مارسته

 انتشار عىل يطلعنا إمنا للقيود الحاٌف الحجم أن األمر واقع. أفضل وحياة اجتامعية بعدالة واًلطالبة سخطهم
 إعالمينة أو قضنائية قننوات عنرب الشنكاوى رفنع عىل منه كبًن قسم اعتمد اًلنظم، الذي غًن لالحتجاج هائل

 .للناس اليومية اًلظامل عىل بديلة احتجاج كوسيلة

 األسنعار ترتفنع أن اًلتوقنع ، من2019يف  الدوٌف النقد صندوق قرض من األخًنة الدفعة مرص ستتلق  وفيام

 إغنالق الخدمينة، منع السياسنات يف تحول أي غيا  إًف العوامل هذه أضيف  مجدًدا، فإذا الدعم وينخفض

وسياساتها،  الدولة أولويات يف حقيقي تغيًن حدث إذا االحتجاج، إال من مزيد توقع كذلك العام، يجب اًلجال
  .األولويات هذه قامئة عىل ورخاءه مرص شعب لتضع
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