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ﺣــــــﻮل اﺣﺘﺠــــــــــﺎﺟﺎت

رصد فریق عمل منصة العدالة االجتماعیة  303,1احتجاجات في النصف األول من  ،2019استخدم فیها
المصریون مجموعة متنوعة من األدوات للتعبیر عن استیائهم من أوضاعهم االقتصادیة واالجتماعیة.
تعتمد ورقة الحقائق هذه على بیانات ُجمعت من تقاریر إعالمیة من مجموعة مختلفة من وسائل االعالم ،بعضها
منتم ألحزاب سیاسیة معارضة أو غیر معارضة.
حكومي وبعضها مستقل أو خاص ،وبعضها مؤید للدولة أو
ٍ
ا
مختصرا لالتجاهات العامة لالحتجاج خالل النصف األول من العام.
تحلیال
وتقدم هذه الورقة
ا
من بین الفئات الثالث لالحتجاج (االجتماعي والعمالي واالقتصادي) ،تصدرت االحتجاجات االجتماعیة المشهد في
النصف األول من  ،2019بواقع  121,1احتجا اجا ( %03.86من اإلجمالي) ،وتلتها االحتجاجات العمالیة (94
وأخیرا االحتجاجات االقتصادیة ( 88احتجا اجا.)%75.6 ،
احتجا اجا،)%21.7 ،
ا
وأخذت أغلب االحتجاجات االجتماعیة شكل الشكاوى والبالغات ( ،)070,1التي أرسلت أو سُلمت إلى مسؤولین
أو أعضاء في البرلمان ،أو بعث بها إلى الصحف .وقد زاد تحریر الشكاوى الرسمیة أو اإلعالمیة كشكل من أشكال
االحتجاج بدرجة كبیرة منذ .2017
وثق الفریق كذلك  29واقعة تظاهر فیها المحتجون في الشوارع مطالبین بحقوق أو خدمات ،مثل الصحة أو الحق
في السكن أو التعلیم أو المیاه أو الطرق والصرف الصحي .ووصل األمر في بعض الحاالت إلى انتحار األفراد
ا
إجماال  15حالة من حاالت إیذاء الذات في النصف األول من
احتجا اجا على ظروفهم االجتماعیة .رصد الفریق
 ،2019وانتهت  12حالة من بینهم بالوفاة.
وبتصنیف االحتجاجات حسب الفئة ،رصد الفریق  88احتجا اجا اقتصادیاا في األشهر الستة الماضیة ،نظمها
مزارعون أو مهنیون مثل المحامیین والصحفیین ،باإلضافة إلى ُمالك متاجر وسائقي میكروباص .وكانت هذه
االحتجاجات ضد سیاسات تعیق األفراد عن القیام بعملهم .ومن بین هذا العدد ،وصل عدد حاالت إیذاء الذات إلى
 45حالة ،منهم  43حالة انتحار ،وهو رقم صادم.
وأخیرا ،وصل عدد االحتجاجات العمالیة إلى  94احتجا اجا ،مقسمین إلى  41احتجا اجا من قوى عاملة مستقرة،
ا
و 53احتجا اجا نظمتهم عمالة غیر مستقرة أو عمالة یومیة .ونظمت  41احتجا اجا كذلك في أماكن عمل تابعة للقطاع
العام ،و 15احتجا اجا في قطاع المؤسسات الحكومیة ،و 38احتجا اجا في أماكن العمل الخاصة.
یظل تحریر الشكاوى أو المحاضر الطریقة المفضلة واآلمنة للتعبیر عن االستیاء من المشكالت االجتماعیة
واالقتصادیة ،خاصة وسط زیادة القیود على األنواع المختلفة من المعارضة السیاسیة وصعوبات التنظیم .ومع
ا
أشكاال أخرى مثل التظاهر واالعتصام داخل أماكن العمل وإغالق الطرق.
ذلك ،اتخذ  58احتجا اجا
وبتحلیل االحتجاجات في ما یتعلق بالحقوق التي طالب بها المحتجون ،یمكن استنتاج أن المستوى المتدهور
للخدمات المقدمة للمواطنین یعتبر سبباا لمعظمها ،إذ طالب  780احتجا اجا بخدمات بنیة تحتیة أساسیة مثل میاه
شرب وصرف صحي وطرق وكهرباء أو غاز ،فیما طالب  33احتجا اجا بظروف معیشیة مالئمة .وكانت مطالب
 144احتجا اجا هي توفیر األمن ،وطالب  32احتجا اجا بخدمات اإلسكان ،و 57احتجا اجا بالرعایة الصحیة المالئمة،
وأخیرا ،طالب  81احتجا احا بتوفیر حقوق مختلفة تتعلق بالعمل.
و 15احتجا اجا بتوفیر التأمین االجتماعي.
ا
یظهر تنوع هذه االحتجاجات االستیاء المستمر من السیاسة االقتصادیة للدولة ومستوى الخدمات التي تقدمها
الحكومة أو نقص تلك الخدمات.
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قررت الدولة المصریة خفض دعم الوقود في الخامس من یولیو الماضي ،ومن ثم ارتفعت أسعار البنزین والدیزل
بنحو  1،%25وذلك كجزء من التزام الحكومة بتخفیض الدعم وفقاا لخطة اإلصالح المتفق علیها مع صندوق النقد
الدولي من أجل الحصول على قرض بقیمة  12ملیار دوالر.
ومن المتوقع أن یخف ض الدعم مرة أخرى ،ستكون الخامسة منذ عام  ،2014وهو ما تدلنا علیه الحملة اإلعالمیة
التي تقودها الصحف واإلذاعة والتلیفزیون ،إذ تخطط الحكومة 2إلعادة تحدید أسعار الوقود وفقاا ألسعار النفط
الخام العالمیة مرة كل ثالثة أشهر .وسوف یؤثر ارتفاع األسعار المستمر للوقود كذلك على أسعار الطعام والسلع
األساسیة والمواصالت العامة والدواء ومختلف الخدمات التي شهدت الزیادة قبل ذلك في یونیو .2018

 1دیلي نیوز إیجیبت ” ،مصر تخفض الدعم على الوقود لترتفع أسعار البترول والدیزل بنسبة  “،%25القاهرة :دیلي نیوز إیجیبت ،على
.https://bit.ly/2JXE5Yl
 2األهرام أونالین ” ،مصر تسعى لضبط أسعار المحروقات بمعدل ربع سنوي “،القاهرة :األهرام.https://bit.ly/2Jg1C6B ،
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