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مقدمة
يف أثناء تغطية حصاد عام  ،2019انقسمت وسائل اإلعالم الليربالية واملؤيدة للحكومة بشأن اعتبار عام ” 2019عام العدالة
2
االجتماعية يف مصر“ 1أو ”عام حصاد ثمار اإلصالحات االقتصادية“.
حاول أصحاب االسم األول 3تربير إجراءات خفض دعم الوقود 4األخرية ،التي تعترب جزءًا من التزام الحكومة إزاء تخفيض
الدعم ً
وفقا لخطة اإلصالح املتفق عليها مع صندوق النقد الدويل ،من أجل الحصول عىل قرض بقيمة  12مليار دوالر ،ويدعي
مؤيدو هذه اإلجراءات أن خفض الدعم كليًا سيساعد يف إعادة توزيعه يك يصل إىل مستحقيه 5،أي ”املواطنني الذين يستخدمون
البطاقات التموينية وأصحاب الحد األدىن من األجور الذي ارتفع من  1200إىل  2000جني ًها مصريًا“.
ً
عنوانا للعام فريون أن مصر كانت قادرة عىل تمهيد الطريق للتنمية
أما من استخدموا ”حصاد ثمار اإلصالحات االقتصادية“
والرفاهية بإصالحاتها السياسية واالقتصادية ،من خالل املشروعات القومية الجديدة يف جميع أنحاء الدولة ،ويذكرون أرقامً ا
ضخمة ،أصبحت مؤخرًا مفضلة لدى الحكومة التي تعيد استخدامها ونشرها ،مثل تخفيض عجز املوازنة من  %11.4يف
6
 2015/2014إىل  %8.4يف  ،2019وزيادة معدل النمو إىل .%5.6
ويظهر التقرير املذكور يف الفقرة األوىل أن روايات الدولة بشأن االقتصاد والعدالة االجتماعية تركز عىل مؤشرات االقتصاد الكيل
املنتقاةُ ،
وتستخدم لخدمة األجندة السياسية ،مثل تربير إجراءات التقشف ،ومطالبة الشعب بالتحيل بالصرب ،أو الثناء عىل
القيادة السياسية ،ويف وسط التضييق عىل املعارضة املستقلة والقنوات البديلة لحرية التعبري واإلعالم واألحزاب السياسية
وأنواع أخرى للمشاركة االجتماعية ،تأيت روايات الدولة دون منازعة وبدون دراسة.
وعىل الرغم من هذه التقارير اإليجابية ووعود الرفاهية والتنمية واألرقام الواعدة ،فإن هناك حالة استياء عامة ،تظهر يف صورة
احتجاجات وشكاوى وتظاهرات ينظمها مدنيني يف الشارع املصري أو عرب الوسائط اإللكرتونية .فبسبب قمع طرق التعبري
املختلفة عن الرأي ،اضطر آالف املصريني للتعبري عن مواقفهم عرب اإلنرتنت ،ومع عدم الثقة املتزايد يف وسائل اإلعالم الحكومية
والخاصة ،نجد أن الحراك والقدرة عىل إثارة الرأي العام تظهران غالبًا عىل اإلنرتنت ،ال يف الشارع.
أبرز أمثلة ذلك مقاطع الفيديو التي نشرها املمثل واملقاول املصري محمد عيل 7عىل مواقع التواصل االجتماعي ،متهمً ا مسؤولني
يف الدولة بالفساد واملحسوبية ،ومطالبًا املصريني باملشاركة فيما يسمى بمظاهرات  20سبتمرب 8،والتي هزت الصورة املستقرة
التي اجتهدت الحكومة لرسمها بشتى الوسائل .يسعى التقرير الحايل إىل شرح انعكاسات هذه االحتجاجات ،والبحث يف ما إذا
كان لها أهمية الحقة أم ال.

 1أخبار اليوم” ،باألرقام ‘2019’ ..عام العدالة االجتماعية يف مصر “،القاهرة :أخبار اليوم 1 ،يوليو  ،2019عىل https://bit.ly/2NMfszm.
” 2عام اإلنجازات وجني الثمار“ مقطع يوتيوب ،نشر بواسطة أخبار مصر 26 ،ديسمرب  ،2019عىل https://bit.ly/37A0FPH.
 3يضم التقرير مقطع فيديو واحد ُنشر يف عشرات الصحف والقنوات إعالمية بنفس الزوايا واملعلومات ،وهذا اتجاه جديد يظهرمؤخرًا بوضوح يف الصحافة
واإلعالم.
 4املصري اليوم” ،تعرف عىل الزيادات يف أسعار الوقود خالل  5سنوات “،القاهرة :املصري اليوم 5 ،يوليو  ،2019عىل https://bit.ly/38zw9qg.
 5سكاي نيوز العربية” ،قرض جديد من البنك الدويل ملصر “،سكاي نيوز ،عىلhttps://bit.ly/37jCKVk.
 6الهيئة العامة لالس ت ت ت ت تتتعالمات ” ،مص ت ت ت ت تتر تتص ت ت ت ت تتدر معدالت النمو االقتص ت ت ت ت تتادي يف املنطقة “،القاهرة :الهيئة العامة لالس ت ت ت ت تتتعالمات 14 ،أكتوبر  ،2019عىل
https://bit.ly/2v7gPlL.
7
Ruth Michaelson, “Contractor, Actor … Protest Leader? The Egyptian Exile Driving Rare Dissent,” The Guardian, 25 Sep
2019, online at https://bit.ly/2OX2KhZ.
8
Independent, “Cairo Protests: Mass Uprising Against Egyptian President as Demands Grow for Resignation after
Crackdown on Critics,” Independent, 21 Sep 2019, online at https://bit.ly/39EemOC.
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ً
وإجماال ،استطاعت منصة العدالة االجتماعية توثيق  2,792احتجاجً ا يف  ،2019تندرج تحت ثالثة أنواع مختلفة من
االحتجاجات (اجتماعية وعمالية واقتصادية ،انظر الشكل رقم  9.)1تصدرت االحتجاجات االجتماعية هذه األنواع الثالثة يف
 2019بواقع  2,430احتجاجً ا (بنسبة  %87.03من إجمايل االحتجاجات) ،واحتلت االحتجاجات العمالية املركز الثاين (193
احتجاجً ا ،)%6.91 ،وأتت االحتجاجات االقتصادية يف املركز الثالث واألخري ( .)%6.05 ،169سيدرس التقرير كل فئة عىل حدة،
يف محاولة لتحليلها من جهة االنتشار الجغرايف والتوقيت وطبيعة املتظاهرين.
واجه فريق البحث بمنصة العدالة االجتماعية هذا العام القيود نفسها التي واجهها يف  ،2018واملتمثلة يف صعوبة الوصول إىل
معلومات خاصة بالنشاط االحتجاجي .وعىل الرغم من املساعي املستمرة لجمع معلومات وبيانات بشأن االحتجاجات اليومية،
يعتمد التقرير يف املقام األول عىل التقارير اإلعالمية من مجموعة من الوسائل اإلعالمية املختلفة ،منها الحكومية واملستقلة
ً
اتجاها متناميًا نحو تجاهل االحتجاجات
والخاصة ،باإلضافة إىل الوسائل اإلعالمية املؤيدة للدولة والحزبية ،والتي الحظنا فيها
حتى تصدر أي هيئة حكومية ً
بيانا رسميًا بشأنها.
واجه الفريق كذلك مشكلة حجب الحكومة املصرية للكثري والكثري من املواقع االلكرتونية 10،وبعضها محجوب لكونها مصدرًا
للمعلومات املتعلقة باالحتجاجات .شنت السلطات كذلك هجمات 11عىل مقار بعض هذه املواقع ،وهددت 12آخرين ،ولذلك ال
نزعم أننا استطعنا جمع كل االحتجاجات التي وقعت يف  ،2019والتي ستكون بالتأكيد أعىل بكثري من تلك املرصودة يف التقرير.
يقدم هذا التقرير إذن البيانات السنوية التي جُ معت عن االحتجاجات العمالية واالقتصادية واالجتماعية التي وقعت يف أي وقت
من  ،2019بهدف توفري قاعدة بيانات وتحليل أويل لالحتجاجات يف مصر ،وإتاحتها للجمهور والباحثني والصحافيني والطالب
واملهتمني ،عىل أمل يف املزيد من املشاركة العامة وسط اتجاه يتزايد لرفض وتقويض أي نوع من املعارضة يف املجال العام يف
مصر.

 9يعتمد هذا التقرير عىل منهجية أقرها املركز املص ت ت ت تتري للحقوق االقتص ت ت ت تتادية واالجتماعية لجمع وتحليل أخبار االحتجاجات املتعلقة بالحقوق االقتص ت ت ت تتادية
واالجتمتاعيتة والثقتافيتة والعمتاليتة ،وتست ت ت ت ت تتما هتذه املنهجيتة بتاملقتارنتة بني االحتجتاجتات عىل متدار األعوام بتدءًا من  ،2010وهي الخطوة األوىل يف توفري بيتانتات
طولية عن اتجاهات االحتجاج يف مصر.
10
Mohamed El-Taher, “Thousands of Websites Are Collaterally Blocked in Egypt,” AFTE, 22 May 2019, online at
https://bit.ly/2uNsuGK.
11
CPJ, “Egypt Arrests Three More Journalists amid Crackdown,” CPJ, 30 Sep 2019, online at https://bit.ly/2wkowG2.
12
NPR, “Egyptian Government Raids Independent News Outlet,” NPR, 25 Nov 2019, online at https://n.pr/2UT9GAv.
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النسب املئوية لفئات االحتجاج

االتجاهات العامة لالحتجاجات2019–2012 :
إجمايل عدد االحتجاجات من  2012إىل 2019

7

كان  2019عامً ا للتأكيد عىل الدولة املصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السييس ،الذي قاد حركة اإلطاحة بالرئيس اإلسالمي
السابق محمد مريس يف عام  .2013يف مارس من هذا العام ،أجرت الدولة املصرية استفتا ًء عىل التغيريات الدستورية التي قد
ً
تعديال لدستور  :2014تمديد فرتة والية الرئيس لست
تؤدي إىل استمرار حُ كم السييس حتى عام  ،2030وجاءت النتائج
سنوات ،مما يسما له بالرتشا إلعادة انتخابه يف عام  ،2024وتوسيع السيطرة الرئاسية عىل القضاء ،واالحتفاظ بدور الجيش
13
يف السياسة.
ً
ملحوظا من االحتجاجات ،بلغت  2,792احتجاجً ا ،فقامت احتجاجات عىل سلوك القيادة السياسية
سجل عام  2019عد ًدا
نفسها ،يف أشياء تتعلق بفسادها وسوء إدارتها ملوارد الدولة ،مما جعلها لحظة مهمة يف االستمرارية التاريخية للجمهورية
الحالية منذ يوليو  ،2013وهو العام الذي شهد ذروة االحتجاجات 5,232( 14احتجاجً ا) التي اعتمدت يف املقام األول عىل املواجهة
مع الدولة.
من بني االحتجاجات التي شهدتها  ،2019اشتملت  308واقعة احتجاج عىل تحدٍ فعيل للدولة أو السلطات أو أصحاب األعمال
أو املديرين أو غريهم من األفراد عل ًنا وعىل األرض ،وتراوحت هذه األنواع من االحتجاجات بني إغالق الطرق أو التظاهرات أو
التخريب أو اإلضراب أو اإليذاء الجسدي أو االستيالء عىل مكان العمل ،ويف الوقت نفسه ،رصد الفريق  2,484احتجاجً ا من
دون مواجهة مباشرة ،مثل تقديم الشكاوى والتهديد باإلضراب وحمالت املقاطعة.
لم يشهد عام  2013إال  39احتجاجً ا رمزيًا أو غري مباشر فقط ،من أصل  5,232احتجاجً ا كان معظمهم يف الشارع ،وباملقارنة بني
العامني ،نالحظ أن القيود املستمرة عىل الحقوق املدنية وحريات الصحافة والقدرة عىل التنظيم اجتماعيًا أو سياسيًا ،كانت
فعالة يف إبعاد املصريني جزئيًا عن الشارع .ومع ذلك ،يفتا هذا ً
ً
جديدا للتحليل :قدرة املدنيني عىل الحشد وإثارة الرأي
أيضا بابًا
العام عرب اإلنرتنت ،سواء يف مجموعات أو بشكل فردي.
لن نتطرق إىل هذا التحليل بصورة موسعة يف هذا التقرير ،لكنه سيكون محورًا النتباه فريق املنصة يف دراسة احتجاجات ،2020
لتشمل ”حشد وسائل التواصل االجتماعي“ من أجل وضعها يف سياق مناسب.

االحتجاجات املباشرة وغري املباشرة من  2013إىل 2019
االحتجاجات الجسدية يف 2013

Ruth Michaelson, “Sisi Wins Snap Egyptian Referendum amid Vote-buying Claims,” The Guardian, 23 Apr 2019, online
at https://bit.ly/38vARFx.
 14املركز املص ت ت تتري للحقوق االقتص ت ت تتادية واالجتماعية ،تقرير االحتجاجات لعام  ،2013املركز املص ت ت تتري للحقوق االقتص ت ت تتادية واالجتماعية 7 ،يوليو  ،2014عىل
https://bit.ly/38x0962.
13
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االحتجاجات الجسدية يف 2019

املتظاهرون وطرائق االحتجاج
تنوع متظاهرو هذا العام بحسب املطالب والسياق االجتماعي لالحتجاج .يظل املواطنون العاديون مع ذلك (ونسميهم هنا
املدنيني) ،من دون أي انتماء محدد ،أكرب فئة محتجة بال منازع؛ إذ وثق الفريق  2,385احتجاجً ا للمدنيني ،اتخذت مناهج
مختلفة لالحتجاج ،من مجابهة مباشرة للسلطات أو سد للطرق وحتى تقديم الشكاوى.
وسط غياب أي شكل من أشكال التنظيم ،سواء املجتمع املدين أو األحزاب السياسية أو مجموعات الشباب أو البلديات ،ينظم
املدنيون االحتجاج من تلقاء أنفسهم ،ويطالبون بشكل رئييس بطلبات خاصة متفردة يف منطقتهم ،مثل املشكالت املتعلقة
بمياه الصرف الصحي ،الكالب الضالة ،وعدم وجود تعويضات ،أو مشاكل مياه الشرب.
وعىل الرغم من التوسع يف نشر التقارير اإلخبارية ،بشكل أسبوعي تقريبًا ،لإلشادة بقرارات الحكومة واإلشارة إىل تلقي
املواطنني للحصص التموينية وخدمات من األحزاب السياسية الحكومية ،مثل حزب مستقبل وطن ،إال أن فريق املنصة استطاع
رصد احتجاجات املدنيني بعد فشلهم يف التعبري عن آرائهم ومخاوفهم للسلطات ،فوثق العشرات من االحتجاجات التي ناشدت
أعضاء الربملان أو الصحف املحلية أو الوزراء املختصني .من أمثلة ذلك احتجاج املدنيني عىل عدم وجود مرافق يف مستشفى
حكومي محيل يف الشرقية ،وتصعيد املطالب إىل الوزير ،بعد اإلخفاق يف مخاطبة املسؤولني يف املحافظة وأعضاء الربملان.

9

أعىل الفئات احتجاجً ا يف 2019

اقل من %1

وتأيت االحتجاجات العمالية يف املرتبة الثانية ،إذ بلغ عددها  139احتجاجً ا .ويرجع االختالف الحاد بني املرتبة األوىل والثانية إىل
عدم وجود أي شكل من أشكال التنظيم وسط تصاعد القمع عىل العمل املنظم ،مما يدفع املواطنني للتعبري عن مطالبهم من
ً
خصوصا إذا كان االحتجاج خارج القاهرة والجيزة،
دون أي دعم سيايس .بسبب هذا تصبا التغطية املستقلة أكرث صعوبة،
10

حيث تتواجد معظم الصحف ووسائل اإلعالم يف البالد .نظم عمال يف القطاعات الحكومية والخاصة وقطاع املؤسسات العامة
 139احتجاجً ا.
ومقارنة باالحتجاجات الطالبية العام املايض ،والتي بلغت  89احتجاجً ا ،نظم الطالب  77احتجاجً ا هذا العام ليحتلوا املرتبة
الثالثة بني أكرث املجموعات احتجاجً ا ،إذ أعربت غالبية هذه االحتجاجات عن غضبها من سياسات النظام التعليمي ،واإلغالق
القسري للمدارس ،وصعوبة االمتحانات .وتضمنت هذه الفعاليات انتحار عد ًدا من الطالب بسبب الخوف من االمتحانات أو
بسبب النتائج.
وتنوعت باقي الفئات االحتجاجية بني الباعة الجائلني الذين طالبوا املحافظات بتقنني أوضاعهم ،ومزارعني احتجوا عىل عدم
توافر مياه الري أو ارتفاع أسعار املحاصيل الزراعية ،وفئات أخرى مثل املمرضني واملستثمرين والصيادين واملهنيني (من معلمني
ومحامني وصحافيني) ،والسائقني وحراس األمن ،وكذلك العاطلني عن العمل .ومع ذلك ،لم تتجاوز أي فئة منهم نسبة %1
(أي  27احتجاجً ا) من إجمايل عدد االحتجاجات.
لجأت هذه الفئات ملجموعة متنوعة من الطرائق واألساليب للتعبري عن إحباطهم ومطالبهم من عرائض وتقديم شكاوى ،وحتى
ً
وأيضا اللجوء لالنتحار كوسيلة لالحتجاج.
اإلضراب وقطع الطرق والتظاهر ومحاوالت اإليذاء الجسدي،

ً
شيوعا
أشكال االحتجاج األكرث

املطالب
نتعرض هنا إىل ما تطالب به الفئات املختلفة عىل مستوى البالد .كانت االحتجاجات من أجل الحق يف الحصول عىل بنية تحتية
وخدمات عامة فعالة ( 1,140احتجاجً ا ،انظر الشكل رقم  )5من أعىل املطالب يف  ،2018وشملت مطالب فرغية عديدة مثل
تحسني الطرق وصيانة الصرف الصحي .وجاء الحق يف األمن يف املرتبة الثانية ،فشمل مطالب كتأمني الكنائس والحد من خطر
فضال عن عقود وظروف عمل أكرث ً
ً
عدال،
الكالب الضالة .وأخريًا طالب املحتجون بتوفري خدمات تعليمية وصحية أفضل،
ً
خصوصا يف األعمال الصناعية.
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بالتحليل اإلحصايئ الحتجاجات  ،2018يمكن استنتاج أن تدهور مستوى الخدمات املقدمة للمدنيني كان سببًا يف معظم هذه
االحتجاجات ،إذ طالب  1,656احتجاجً ا (وهو قرابة ضعف احتجاجات  )2017بتوفري بنية تحتية وخدمات ،مثل مياه الشرب
والصرف الصحي والطرق والكهرباء والغاز ،يف حني طالب  39احتجاجً ا بظروف معيشية مناسبة .وشملت املطالب كذلك الحق
يف األمن ( 315احتجاجً ا) ،والسكن ( )49والرعاية الصحية ( )116والتأمني االجتماعي ( )41ومختلف حقوق العمل (.)176
يُظهر تنوع هذه االحتجاجات استيا ًء مستمرًا من السياسات االقتصادية للدولة ومستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة أو
تعجز عن توفريها ،باإلضافة إىل تدهور حالة البنية التحتية ال يف القرى واملناطق النائية مثل صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء
فقط ،بل يف القاهرة والجيزة كذلك.

ً
شيوعا
املطالب األكرث

توزيع االحتجاجات عىل أشهر 2019
شهد بداية العام  23احتجاجً ا عمال ًيا (وهو ثاين أعىل مستوى لالحتجاجات العمالية يف  ،2019بعد سبتمرب الذي شهد 24
احتجاجً ا عماليًا) ،إذ أن يناير هو الوقت الذي يحتج فيه العديد من العمال عىل تأخر الزيادات السنوية وعدم الوفاء بوعود
السنة املاضية .تزايد عدد االحتجاجات العمالية يف شهر يناير ،بما يف ذلك التظاهرات املباشرة ،وهذا بالتزامن مع حالة التأهب
القصوى لقوات األمن بسبب األعياد القبطية وعيد الثورة .ومع ذلك ،عند مقارنة هذه االحتجاجات بالعدد اإلجمايل ،نجد أن
ً
مسجال  214احتجاجً ا فقط ،فيما احتل شهر ديسمرب املرتبة األوىل بعدد احتجاجات بلغ
شهر يناير احتل املرتبة الثامنة يف العام،
 305واقعة.
ونلحظ انخفاض االحتجاجات العمالية تدريجيًا من يناير وحتى أغسطس ،قبل أن تصل لذروتها يف سبتمرب ،وهو الشهر نفسه
الذي يشهد ثاين أعىل مستوى لالحتجاجات االجتماعية ( )236والتي تضمنت احتجاجات  20سبتمرب يف عدة محافظات .وشهد
شهر يونيو أقل عدد من االحتجاجات العمالية (.)6
12

ً
تصاعدا يبدأ من يوليو ( 178احتجاجً ا) ،بعد تخفيض الدولة للشريحة األخرية من دعم الوقود 15،ويمر
يمكن كذلك أن نلحظ
بأغسطس ( 269احتجاجً ا) ،ثم سبتمرب وأكتوبر ( )260لكل منهما ،ونوفمرب ( ،)264حتى يصل أخريًا للذروة يف يف ديسمرب
ً
تواجدا أمنيًا
( .)305كان شهر يوليو شهرًا مزدحمً ا يف مصر ،إذ استضافت البالد بطولة كأس األمم األفريقية ،وشهدت الشوارع
ً
كثيفا .وعىل الرغم من تنظيم أقل عدد من االحتجاجات ،فليس من املستغرب أن يسجل هذا الشهر ثاين أعىل معدالت احتجاج
اقتصادي ،نظرًا لتخفيض الدعم يف مطلع الشهر .وشهد أبريل  226احتجاجً ا يف ظل تواجد أمني كثيف كذلك بسبب االستفتاء
عىل التعديالت الدستورية.

االحتجاجات لكل شهر

 15املصري اليوم” ،تعرف عىل الزيادات يف أسعار الوقود خالل خمس سنوات “،عىل https://bit.ly/2vCTLLW.
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التوزيع الجغرايف لالحتجاجات

كان طبيعيًا أن تحظى القاهرة والجيزة بأكرب نصيب من االحتجاجات ( 1,103من أصل  2,792احتجاجً ا) لعدة أسباب .أوالً ،تؤدي
مركزية القاهرة إىل تسليط اهتمام إعالمي كبري وإعطاء األولوية يف التغطية الصحافية باعتبارها مقر غالبية وسائل اإلعالم يف
مصر ،باستثناء الصحف الحكومية الكبرية التي تتطلب وجود مكاتب يف مدن أخرى .وثانيًا ،ترك العديد من املتظاهرين مكان
عملهم أو إقامتهم وأتوا فعليًا إىل القاهرة ( )594والجيزة ( )509لالحتجاج إما أمام مقرات الوزارات أو املباين الحكومية أو
النقابات أو الربملان أو مقرات شركاتهم.
ثمة زيادة كبرية يف األحداث االحتجاجية التي ُتنظم يف القاهرة مقارنة بالعام املايض ( 440احتجاجً ا يف  )2018والعام األسبق
( 243يف  ،)2017وتصدرت القاهرة جميع املدن األخرى يف الفئات االحتجاجية الثالثة كذلك .يف الوقت نفسه ،قفزت الجيزة
( )388من املرتبة الرابعة يف  ،2018بعدد  388احتجاجً ا ،إىل املرتبة الثانية يف  2019بعدد  440احتجاجً ا ،وظلت الشرقية يف
املرتبة الثالثة بعدد  224احتجاجً ا ،مقارنة بعدد  185احتجاجً ا يف .2018
ً
مقارنة بالعام املايض ( .)459وبالنسبة لشبه جزيرة سيناء ،والتي
أما محافظات صعيد مصر فشهدوا مجتمعني  420احتجاجً ا
تضم شمال وجنوب سيناء والبحر األحمر ،فشهدت  55احتجاجً ا ،بزيادة أكرث من  ٪50عن العام املايض .وشهدت شمال
ً
وتصاعدا للتمرد املسلا 12 ،احتجاجً ا ،أي أكرث من ضعف العام املايض ( .)5باإلضافة إىل ذلك،
سيناء ،التي تشهد اضطرابات
تقدم بعض املواطنني أح ً
يانا بشكاوى لها مطالب محددة ،مثل ضمان توفري حقن األنسولني يف الصيدليات ،لكن التقارير
الصحافية لم تحدد مكان هذه االحتجاجات ،ومعظمها شكاوى جاءت عن طريق اإلنرتنت.
14

ً
احتجاجا]
[جدول  :1أعىل املحافظات

صندوق حقائق :البطاقات التموينية
ُ
وثقتت مئتات الش ت ت ت ت ت تكتاوى هتذا العتام بعتد أن قررت الحكومتة حتذف آالف املواطنني من نظتام الحصت ت ت ت ت تتص التموينيتة املتدعومتة ،فقتد
وثقت  38ش تتكوى يف  ،2019طالب فيها املواطنني إعادة تجديد بطاقتهم التموينية بعد إيقافها أو حذف بعض أفراد األس تترة من
عليها .وقد حذف إجمايل  400,000مواطن مص ت تتري من قائمة املس ت تتتفيدين من الس ت تتلع الغذائية املدعومةً ،
وفقا لوزارة التموين
يف يوليو املايض ،وبررت الوزارة هذا اإلجراء بأنه ”خطوة لض ت تتمان وص ت تتول الدعم إيل مس ت تتتحقيه وحفظ حقوق الدولة ،ووص ت تتفت
األفراد املحذوفني بأنهم ’غري مستحقني“‘.
كانت حص ت ت ت تتة الدعم عىل البطاقة التموينية قد زادت للفرد الواحد بنس ت ت ت تتبة ( %138من  21جني ًها إىل  50جني ًها) يف يوليو ،2017
وه تتذا بع تتد زي تتادة قيم تتة ال تتدعم يف املوازن تتة الع تتام تتة لل تتدول تتة من  45ملي تتار إىل  85ملي تتار .ج تتاءت ه تتذه الخطوة للتع تتام تتل مع ارتف تتاع
التض تتخم بعد تعويم الجنيه املص تتري وخفض دعم الوقود .وص تترحت الوزارة يف ذلك الوقت بأنها لن تحذف س تتوى املواطنني غري
ً
معقوال ملواطن ينفق  1,000جني تته عىل جه تتازه املحمول أو فواتري الكهرب تتاء أن يحم تتل بط تتاق تتة
املست ت ت ت ت تتتحقني .وأضت ت ت ت ت ت تتاف تتت” ،ليس
تموين“.
وأشت ت ت تتارت الوزارة إىل معايري أخرى غري املحمول والكهرباء ،مثل تست ت ت تتجيل األبناء يف مدارس أجنبية تتجاوز مصت ت ت تتاريفها 30,000
جنيه ش ت ت ت تتهريًا ،ألن كل تلك املعايري تجعل املواطنني غري مس ت ت ت تتتحقني للدعم .لذا أعلنت الوزارة يف ديس ت ت ت تتمرب عن تقديم املواطنني
لس ت ت تتتة مليون ش ت ت تتكوى 16،اعرتا ً
ضت ت ت تا عىل حذفهم من نظام الدعم .ووصت ت ت تتل األمر إىل أن خصت ت ت تصت ت ت تتت الوزارة موقعً ا إلكرتونيًا ،من
تصميم وزارة اإلنتاج الحربي ،لتقديم الشكاوى.

 16أخت تب ت ت تتار الت تي تتوم” ،مت تلت تي تتون بت تط ت ت تتاق ت ت تتة تت تم تتوي تتن ج ت ت تتدي ت ت تتدة ..وخت تم تتس م تتالي تتني يت تنت تتت تظ تترون امل تتوافت تق ت ت تتة “،الت تق ت ت تتاه تترة :أخت تب ت ت تتار الت تي تتوم 24 ،ديس ت ت ت ت ت ت تم تترب  ،2019ع تتىل
https://bit.ly/31XzVai.
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نظرة أعمق عىل احتجاجات العام
االحتجاجات العمالية :تعريفها وأهميتها
يمكن لرصد إجمايل عدد االحتجاجات العمالية ومقارنتها منذ  2012أن يضع احتجاجات  2019ووضع العمال يف سياقهم
املالئم .يف  ،2012وهو العام السابق عىل إطاحة املجلس العسكري بمحمد مريس ،وثق املركز املصري للحقوق االقتصادية
واالجتماعية االحتجاجات املختلفة التي نادت بمطالب اقتصادية أو اجتماعية أو عمالية إىل جانب املطالب السياسية الخاصة
بإطاحة الرئيس املحسوب عىل تيار اإلخوان املسلمني.

االحتجاجات العمالية 2019–2013

ووصلت االحتجاجات العمالية إىل ذروتها يف  2013بدرجة غري مسبوقة 17،يف ظل انقسامات اجتماعية حادة وجذرية وأعمال
عنف منقطعة النظري قبل وبعد فرتة سيطرة الجيش عىل البالد ،ثم انخفضت وترية االحتجاجات يف الفرتة بني  2013و2019
نظرًا لزيادة تدخل الدولة يف الشؤون العمالية من تمثيلهم وتنظيمهم؛ مما أعطى الحكومة سلطة لقمع أي معارضة والسيطرة
عليها.
ليست محاوالت ترويض الحركة العمالية وليدة عام  ،2019لكنها بدأت بعد الثورة يف  ،2011إذ بدأ صناع القرار من مدنيني
وإسالميني وعسكريني بتطويع كل سلطاتهم ،األمنية والقضائية ،لقمع الحركات العمالية والنقابات املستقلة املنظمة .بالنسبة

 17تقرير االحتجاجات لعام .2013
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للعمال ،تمثل هذا الحصار يف عودة االتحاد العام لنقابات عمال مصر التابع للدولة إىل الساحة مرة أخرى 18،ليهيمن عىل
خطاب النقابات والعمال ،وقيامه بدور ممثل الدولة أمام العمال ،وليس ممثل العمال أمام الدولة.
يُضاف إىل ذلك قانون النقابات العمالية الجديد 19لعام  ،2017والذي تلقى ً
نقدا بسبب القيود األمنية والقانونية التي وضعها
ً
حديثا والذي سهل التخلص من العمالة .يمنا
عىل حرية التنظيم وتأسيس النقابات ،وكذلك قانون الخدمة املدنية املطبق
20
القانون أي مؤسسة الحق يف إقالة املوظفني مباشرة بنا ًء عىل تقييماتهم السنوية لعامني متتاليني ،وبهذه الطريقة ،يفتا
التقييم الضعيف بابًا أمام الفصل .وعىل نحو مماثل ،يمكن تطبيق هذا عىل النقابات املهنية :نقابات الصحافيني واملهندسني
واملحامني ،والتي أصبحت كلها بقيادة أفراد يمثلون للدولة.
يشمل مصطلا ”احتجاجات العمال“ يف سياق هذا التقرير كل أشكال العمل وعالقات أصحاب األعمال باملوظفني ،بصرف
النظر عن نوع القطاع املُحتج ،خاص أو حكومي أو عام أو شركات ،ويشمل املصلا كذلك كل العمالة سواء كانت مهنية أو
عمال مصانع أو حرف يدوية .ويمكن أن تختلف أسباب االحتجاج ما بني تأخر املدفوعات ،أو املطالبة بزيادة األجور بعد غالء
األسعار ،أو املطالبة بعقود دائمة كما هو الحال مع العمال املؤقتني.

االحتجاجات العمالية لعام 2019
شهد املشهد العمايل يف مصر هذا العام إضرابات واحتجاجات متنوعة ترتاوح غالبيتها بني حوادث إيذاء النفس وبني الخيار
املفرتض كونه أكرث أم ًنا وهو تقديم الشكوى عرب قناة رسمية .أدى غياب الحوار والتسرع يف استخدام القوة إلنهاء اإلضرابات أو
أشكال االحتجاج األخرى إىل عشرات االعتقاالت للعمال بتهمة ”التحريض عىل اإلضرابات وتعريض السلم االجتماعي للخطر“.
ووسط األزمة االقتصادية املستمرة ،ومع ارتفاع مستويات الفقر وغالء األسعار ،يظل العمال واملهنيون واقعني بني إدارات
سلطوية غري مبالية وبني دولة أمنية ترفض أي شكل من أشكال االحتجاج.
نظم عمال املصانع  110احتجاجً ا (من أصل  193احتجاج عمايل) ،بينما نظم املعلمون  18احتجاجً ا لإلعالن عن مطالبهم التي
تنوعت بني رفض قرارات النقل ،واملطالبة بتجديد عقود عملهم وتقديم شكاوى ضد موظفني إداريني يف مدارسهم رفضوا صرف
العالوات عىل حد قول املشتكني .ونظم املوظفون  33احتجاجً ا (من قضاة والعبني رياضيني ومصرفيني وإعالميني ورجال دين
وباحثني وغريهم) للمنادة بمطالب شملت صرف رواتب إغاثة بسبب ارتفاع األسعار ،او احتجاجً ا عىل غياب عقود العمل.

طرق االحتجاج
عىل الرغم من الخطر الذي قد يواجهه العمال بتنظيمهم ملثل هذه االحتجاجات من أحكام بالسجن أو االعتقال أو الفصل أو
املعاش املبكر ،إال إنهم نظموا  63فعالية احتجاجية وتظاهرةُ ،نظم أغلبها داخل مكان العمل أو بالقرب من املقر الرئييس
للشركة أو النقابة .ولم تتجول معظم هذه املظاهرات يف الشوارع املحيطة ،باستثناء احتجاج واحد ُنظم بالقرب من مجلس
الوزراء يف وسط القاهرة.

 18عقد اتحاد نقابات عمال مص ت تتر مؤتمرًا يف يناير  2018لتقديم الدعم الس ت تتيايس للرئيس الحايل عبد الفتاح الس ت تتييست ت ت قبل االنتخابات الرئاس ت تتية ،وتش ت تتجيع
العمتتال عىل التصت ت ت ت ت تتويتتت” .اتحتتاد نقتتابتتات عمتتال مصت ت ت ت ت تتر يتتدشت ت ت ت ت تتن مؤتمر لتتتأييتتد الرئيس الست ت ت ت ت تتييست ت ت ت ت تت “،فيتتديو يوتيوب ،الهالل اليوم يت يف 30 ،ينتتاير ،2018
https://bit.ly/2V6NxPt.
 19كثري من مواد القانون ُتعقد إجراءات النقابات املست ت ت ت تتتقلة ،مثل إجراءات ”تقنني األوضت ت ت ت تتاع “،أو تمارس قيو ًدا ممنهجة عىل حقوق وحريات النقابات عىل
عدة مستويات ،سواء يف القطاعني الحكومي والعام أو يف الجهاز اإلداري الحكومي أو عمال الخدمة املدنية أو العمال املوسميني.
 20منصت ت ت ت ت ت تتة الع تتدال تتة االجتم تتاعي تتة ،قراءة تحليلي تتة ملست ت ت ت ت تتودة تع تتدي تتل ق تتانون العم تتل  12لست ت ت ت ت تن تتة  ،2003منصت ت ت ت ت ت تتة الع تتدال تتة االجتم تتاعي تتة 8 ،ين تتاير  ،2019عىل
https://bit.ly/37pNHUs.
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وقعت اعتقاالت يف  15من تلك االحتجاجات ،إما يف شكل اعتقال تعسفي أو هجمات يف الفجر قبل أو بعد تنظيم االحتجاج.
ً
تواجدا أمنيًا ،سواء يف شكل القوات املحلية باملدينة أو تعزيزات قادمة من مقرات أكرث مركزية،
وشهدت كل هذه االحتجاجات
مثل مديرية األمن أو أقرب معسكر لقوات األمن املركزي.
من أمثلة ذلك اعتقال سبعة عمال من شركة حسن عالم العقارية ،بعدما نظم قرابة  500عامل مظاهرة عىل خلفية تخفيض
اإلدارة  %20من رواتب العمال .ونظم العمال وبعض املهندسني من الشركة ،املتعاقدين عىل القيام بأعمال يف العاصمة اإلدارية
الجديدة ،إضرابًا أمام مقر الشركة يف العباسية يف  4مارس .وبعد ثالثة أيامُ ،قبض عىل سبعة عمال واح ُتجزوا ملدة  45يومً ا.
وهناك مثالني آخرين عىل حاالت اعتقاالت وقعت يف مظاهرتني منفصلتني يف القطاع الحكومي؛ أولهما وقعت يف هيئة السكك
الحديدية يف شهر يونيو ،واألخرى يف شركة الشرقية للدخان يف أكتوبر .يف التظاهرة األوىل ،طالب عمال السكك الحديدية
بزيادة املرتبات ملواجهة غالء األسعارُ ،
وقبض عىل  7عمال يف املظاهرة وحُ قق معهم وأخيل سبيلهم بعد إنتهاء اإلضراب .وكانت
التظاهرة الثانية يف شركة الشرقية للدخان ،وتجاوزت مطالبها حد املطالب االقتصادية املعتادة ،إذ طالب العمال بطرد املدير
التنفيذي للشركة ،هاين أمان ،بعد تسريب معلومات عن إقدامه عىل تقديم مقرتح سيؤدي إىل تخيفض رواتب العاملني .طالب
العمال كذلك بزيادة اإلضايف اليومي إىل  220حني ًها يف الشهر ،وبزيادات لكل من العمال واملوظفني ،وتوقيع عقود مع املوظفني
الذين ليس لهم عقود بعد .واحُ تجز  7من العمال يف أثناء التظاهرة لفرتة قصرية وأطلق سراحهم فيما بعد.
واحتلت املظاهرات املرتبة الثانية يف طرائق االحتجاج بعد تقديم الشكاوى ( 80شكوى) ،وهي آلية احتجاج ال تتطلب أي
مجابهات ،عىل األقل بالنسبة إىل طرائق االحتجاج األخرى .أصدر نادي القضاة املصري ،وهو نادي اجتماعي ألحد أكرث موظفي
الدولة تقديرًا اقتصاديًا واجتماعيًاً ،
بيانا يدعو فيه الحكومة إىل صرف عالوات سريعة ملواجهة ارتفاع األسعار .ويف هذا الصدد،
طالبت بقية الشكاوى البالغ عددها  80شكوى ،والتي قدمها عمال ومعلمني وأطباء ،بزيادة املرتبات أو تحسني ظروف عملهم.
يف املرتبة الثالثة جاءت  34واقعة إضراب ووقف لإلنتاج ،وجاء إيذاء النفس يف املرتبة الرابعة ،إذ سجل الفريق  10محاوالت
انتحار أو إضراب عن الطعام ،ألسباب متعددة ،منها ً
مثال معلمة يف محافظة قنا حاولت االنتحار بعد نقلها قسرًا إىل مدينة
أخرى ،وحاول موظف يف محافظة الشرقية إنهاء حياته بعد نقله إىل قسم بعيد ،ويف وسط هذه األحداثُ ،سجلت حالة انتحار
ملوظف يف كلية الطب بدمنهور ،بعد مناقشات جرت بشأن عملهً ،
وفقا للتقارير اإلخبارية.

طرائق االحتجاج
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تمحورت أسباب احتجاج العمال حول املطالب االقتصادية ،مثل تأخر مرتبات من األعوام السابقة ،أو تأخر صرف األرباح أو
تجاهل العالوت السنوية التي تصرفها الحكومة.
وكان أحد األسباب الرئيسية لإلضرابات واملظاهرات يف قطاع العمل بشكل عام هو القرارات الفردية التي تتخذها اإلدارة أو صناع
القرار ،مثل تسريا العاملني وخفض األجور وتأخري األرباح أو العالوت وتجاهل صرف الزيادات وما إىل ذلك .يمكن القول إن
السبب وراء تزايد هذه القرارات الفردية عدم وجود دعم نقابي ،والرتهيب املستمر من قبل الدولة ،واستعداد الشرطة ملحاباة
ً
ً
خصوصا مع
عادة تجد النقابات الحالية نفسها يف معركة غري عادلة إذا ُسما لها بحرية الحركة،
أصحاب األعمال يف أي وقت.
ضعف الدعم من االتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ويف حالة القبض عىل قادة النقابة فإن هذا يؤدي إىل نهاية أي حراك.
وكان من أسباب التظاهر للعمال كذلك واقعة احتج املتظاهرون فيها عىل تهجم مدير مستشفى عىل ممرضة ،وطالبوا بطرده
ً
ومهندسا من الشركة العربية لأللومنيوم بضمان اجتماعي وتأمني صحي.
موظفا
من العمل .ويف واقعة تظاهر أخرى طالب 350
ً
وانتشرت االحتجاجات العمالية طوال العام بطريقة ال تربز ً
ً
خصوصا مع قلة عددها ،واألشهر التي شهدت أكرب
نمطا واضحً ا،
عدد من االحتجاجات ً
مثال كانت سبتمرب ويناير عىل التوايل 24( ،و .)23وشهد يونيو أقل عدد احتجاجات عمالية ( ،)6وبعده
ديسمرب ( ،)8ووصل متوسط عدد االحتجاجات العمالية شهريًا يف  2019إىل  15احتجاجً ا لكل شهر .ويف شهر مايو الذي تحتفي
فيه الدولة بخطاب قومي عن العمل ،نظم العمال  12احتجاجً ا.

االحتجاجات العمالية لعام 2019

واحتلت احتجاجات القطاع الحكومي املرتبة األوىل بنسبة  %44.56من إجمايل االحتجاجات العمالية ،لتحافظ عىل نفس املرتبة
كالعامني السابقني ،عندما بلغت  %56.88يف  2018و %67.5يف  .2017كذلك استمرت االحتجاجات يف القطاع الخاص يف عام
 2019يف املرتبة الثانية ،فحصلت عىل  %39.38من إجمايل االحتجاجات العمالية ،مقابل  %26.09يف عام  .2018نظم العمال يف
القطاع الحكومي غالبية االحتجاجات ( 86من  ،)193فيما نظم عمال القطاع الخاص  76احتجاجً ا ،ونظم القطاع العام وقطاع
األعمال العام  31احتجاجً ا.
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احتجاجات العمال بالقطاع

صندوق حقائق :احتجاج صحفيي التحرير
ً
واحدا من أهم أحداث العام ،إذ ألقى الض ت ت ت ت تتوء عىل تعامل الحكومة املص ت ت ت ت تترية مع
كان احتجاج ص ت ت ت ت تتحفيي ص ت ت ت ت تتحيفة التحرير
اإلعالم املس ت تتتقل من ناحية الرقابة واإلهمال ،عندما بدأ عش ت تترات الص ت تتحفيني يف جريدة التحرير الخاص ت تتة باالحتجاج عىل قرار
اإلدارة تخفيض رواتبهم منذ منتصف سبتمرب ،فدخلوا إضرابًا مفتوحً ا يف مكتبهم بالجيزة.
جريدة التحرير واحدة من آالف املواقع اإللكرتونية والص تتحف التي حظرتها الحكومة املص تترية بص تتورة غري قانونية ،فمنذ بداية
األزمة ،قامت مفاوض تتات بني الص تتحافيني ورئيس نقابتهم ض تتياء رش تتوان ،وكذلك مع إدارة الص تتحيفة .بدأ الص تتحفيون إض تترابًا
عن الطعام ملدة  48س ت ت ت ت تتاعة يف أكتوبر ،وتعهدوا بالتص ت ت ت ت تتعيد ض ت ت ت ت تتد اإلدارة برئاس ت ت ت ت تتة أكمل قرطام عض ت ت ت ت تتو الربملان ورئيس حزب
املحافظني .وصت ت ت تترح الصت ت ت تتحافيون بأن رواتبهم ُخفضت ت ت تتت إىل  900جنيه مص ت ت تتري منذ س ت ت تتبتمرب ،بجانب تس ت ت تتريا العش ت ت تترات من
زمالئهم.
كان للمفاوضت ت تتني الرئيست ت تتيني يف قضت ت تتية صت ت تتحافيي التحرير دورًا رئيست ت تيًا يف حالة الص ت تتمت املتعلقة بالحص ت تتار غري القانوين ملئات
املواقع اإللكرتونية ،بما يف ذلك وستتائل اإلعالم الخاصتتة يف البالد .فضتتياء رشتتوان ً
مثال ،وهو مدير الهيئة العامة لالستتتعالمات
التابعة للرئاست تتة والتي تتحدث بلست تتان الحكومة املصت تترية ،يتجاهل وينكر مصت تتداقية جميع تقارير حقوق اإلنست تتان والتحليالت
املستتقلة ويصتفها بأنها ”أخبار غري مربرة وملفقة“ أو ”معلومات مضتللة تنشترها جماعة اإلخوان املستلمني املحظورة “.وصترح
رشوان قبل ذلك بأن الحجب ال يدخل ضمن أعمال النقابة ولكنه مسؤولية ”كيانات أخرى“.
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بالطريقة نفستها لم يعرب أكمل قرطام ،وهو عضتو برملان وصتاحب جريدة ،عن أي قلق بشتأن واقعة حجب صتحيفة التحرير يف
أواخر عام  .2018كانت جريدة التحرير واحدة من املنافذ املس ت ت تتتقلة القليلة التي غطت االحتجاجات وانتهاكات حقوق اإلنس ت ت تتان،
وقدمت تغطية بديلة للقض ت تتايا املحلية ،وهو ما يظنه الكثريون س ت تتببًا للحجب ،وكذلك الوض ت تتع بالنس ت تتبة للمواقع األخرى .وأخريًا
أعلن قرطام حل الصحيفة يف  23يناير .2020
يعد حجب املواقع جزءًا من حملة القمع عىل وس تتائل اإلعالم املس تتتقلة يف مص تتر ،والتي أدت ببعض الوس تتائل اإلعالمية إىل تغيري
محتواها بحيث تغطي فقط البيانات الرست تتمية الصت تتادرة عن ست تتلطات الدولة دون تحليل ،باإلضت تتافة إىل األخبار املتعلقة بالثقافة
والست ت ت تتياحة واملصت ت ت تتارف والست ت ت تتيارات واملوضت ت ت تتة .واجهت املواقع اإللكرتونية األخرى حملة صت ت ت تتارمة مثل االعتقال أو االحتجاز ،بينما
أوقفت مواقع أخرى أنشتتطتها بستتبب القيود االقتصتتادية التي يفرضتتها الحجب ،إذ تعتمد الصتتحف بشتتكل أستتايس عىل اإلعالنات
كمصدر لتوفري الدخل.

االحتجاجات االقتصادية لعام 2019
االحتجاج االقتصادي هو احتجاج يتعلق بالوصول إىل العمل أو بظروف عمل املوظفني يف املؤسسات غري الرسمية ،مثل سائقي
سيارات األجرة الخاصة ،والباعة الجائلني ،واملزارعني ،أو حتى حديثي التخرج والعاطلني عن العمل الذين يطلبون وظائف.
ترتبط هذه االحتجاجات يف األغلب بسياسات الحكومة وتأثرياتها عىل املصالا االقتصادية ملختلف الفئات ،مثل أصحاب األعمال
الصغرية أو املهنيني .من أمثلة ذلك املحامون الذين يحتجون عىل القوانني والرسوم الجديدة التي فرضتها وزارة العدل عىل
اشرتاكات النقابة ،ويف هذه الحالة يصنف االحتجاج كاحتجاج اقتصادي .أما إذا نظم املحامون يف شركة محاماة خاصة اعتصامً ا
ملطالبة اإلدارة بإلغاء إجراء خفض الرواتب ،فإننا نعد ذلك احتجاجً ا عماليًا.
وملثال آخر ،إذا احتج املزارعون عىل فيضان مياه الصرف الصحي يف أراضيهم وتأثريها يف محاصيلهم فإننا نعد هذا احتجاجً ا
اقتصاديًا ،أما إذا احتجوا عىل كون مياه الصرف نفسها كريهة الرائحة أو تسبب العدوى ،فإننا نعترب هذا احتجاجً ا اجتماعيًا.
وبأخذ هذه املعايري يف االعتبار ،استطعنا توثيق  169احتجاجً ا اقتصاديًا ،أي ما يعادل  %6.05من احتجاجات العام (بنسبة %2
أقل من  .)2018تكمن أهمية االحتجاجات االقتصادية يف أنها ال تقتصر عىل العالقة بني العمال وأصحاب األعمال ،بل ربما
ترتبط االحتجاجات االقتصادية بقطاعات كاملة ،تتأثر مصالحها االقتصادية ومصادر رزقها بالقرارات الحكومية .لهذا تضع
االحتجاجات االقتصادية أمامنا املطالب الجماعية ألصحاب مهنة معينة.
شهدت االحتجاجات االقتصادية تقلبات طفيفة هذا العام ،وشهد فرباير أعىل نسبة احتجاجات ( .)22يمكن مالحظة التقلبات
السريعة بطول العام ،إذ نرى ذروة يف االحتجاجات يف فرباير ويونيو وديسمرب ،مع  22و 20و 17احتجاجً ا عىل التوايل .وشهد
شهر يوليو وحده  8حاالت انتحار (من أصل  17احتجاجً ا) بسبب املصاعب االقتصادية ،وهو الشهر التايل مباشرة الرتفاع األسعار
يف منتصف العام،
بلغ متوسط االحتجاجات للشهر  11.5احتجاجات ،وبلغت ذروتها مرة واحدة يف فرباير بواقع  22احتجاجً ا ،ثم مرة أخرى يف
يوليو ،بالتزامن مع موجة جديدة من ارتفاع األسعار يف السلع الغذائية والوقود والغاز ووسائل النقل .ويف الوقت نفسه ،سجل
ً
متبوعا بسبتمرب ( ،)9ثم مارس (.)12
شهر نوفمرب الحد األدىن من االحتجاجات (،)5
وظلت القاهرة عىل رأس القائمة هنا كذلك بعدد  33احتجاجً ا ،ثم تبعها الجيزة ( )15والشرقية ( )13والدقهلية ( )12واملنيا
والقليوبية ( 10لكل منهما) .ومثل عام  ،2018لم تسجل أي احتجاجات اقتصادية يف مرىس مطروح أو شمال سيناء أو الوادي
الجديد ،ولم ُتوثق أي احتجاجات يف أسوان هذا العام.
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االحتجاجات االقتصادية بطول العام

أكرث تفاصيل التقرير الحايل إثارة للفزع هو عدد حاالت إيذاء النفس كوسيلة لالحتجاج ( ،)136والتي انتهت  116حالة منهم
بالوفاة .تمثل االحتجاجات االقتصادية القسم األعظم من هذه الحاالت ،إذ وثق الفريق  89احتجاجً ا اقتصاديًا بإيذاء النفس،
منهم  84حالة انتحار .أصبا إيذاء النفس إذن أكرث األساليب املستخدمة يف فئة االحتجاجات االقتصادية ،وهي املرة األوىل
مقارنة بعامي  2018و ،2017بينما جاءت الشكاوى يف املرتبة الثانية ( ،)61عىل عكس  2017عندما سجلت  76شكوى وبيان.

طرائق االحتجاج االقتصادي
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كان املدنيون أعىل الفئات احتجاجً ا ( ،)46وتالهم العمال ( ،)29وأخريًا املزارعون ومالك األرايض ( .)26وشمل  26احتجاجً ا من
ً
ووفقا لتقارير وسائل اإلعالم ،كان الضحايا يعانون من صعوبات اقتصادية ،مثل عدم القدرة
احتجاجات العمال حاالت انتحار.
عىل إعالة أسرهم أو عالج طفل مريض أو عدم القدرة عىل دفع إيجار أو رسوم دراسية.
ومن ضمن أساليب االحتجاج األخرى املظاهرات ( ،)9واإلضراب ( ،)6وجمع التوقيعات والتهديد باإلضراب (.)4

أعىل الفئات احتجاجً ا
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صندوق حقائق :احتجاجات متعلقة باملياه
بلغ تتت احتج تتاج تتات املزارعني ومالك األرايض  26احتج تتا ًجت تا ،من بينهم  16احتجت تتا ًجت تا اقتص ت ت ت ت ت ت تتاد تًيت تا متعل ًقت تا بت تتامليت تتاه ،وك تتان تتت ه تتذه
االحتجاجات عىل ض ت ت ت تتعف ض ت ت ت تتغط املياه ،أو نقص املياه النظيفة ،أو الض ت ت ت تترر الالحق باألرايض نتيجة نقص املياه ،بس ت ت ت تتبب أعمال
الصت ت ت تتيانة أو التغيري يف توزيع املياه أو عدم وجود قنوات للري .إضت ت ت تتافة لتلك االحتجاجات ،قامت احتجاجات اجتماعية متعلقة
باملياه وبلغت  657احتجاجً ا ،ش ت ت ت ت تتملت ش ت ت ت ت تتكاوى أو أش ت ت ت ت تتكال أخرى للتعبري عن االس ت ت ت ت تتتياء من نقص املياه النظيفة ،أو عربت عن
مطالب تتعلق بمياه الصرف الصحي.
من املتوقع أن تشتتكل قضتتية نقص املياه مشتتكلة ملصتتر ،وهي دولة ذات موارد مائية شتتحيحة .فمع بناء ستتد النهضتتة 21يف إثيوبيا،
ثمة تهديد بخفض إمدادات املياه يف مصت ت ت ت ت تتر 22،لذا تبحث الحكومة عن مصت ت ت ت ت تتادر ماء بديلة ،وتحاول اتخاذ تدابري مثل الحد من
زراعة املحاصيل كثيفة املياه.
أثار النزاع حول بناء وتش ت تتغيل هذا الس ت تتد الض ت تخم أزمة دبلوماست ت تتية بني مصت ت تتر وإثيوبيا ،إذ يرى كالهما يف موقف ا خر ً
نوعا من
العدوان .تخىشت مصتر من أن يحد الستد من إمدادات مياه النيل الشتحيحة ً
فعال والتي يعتمد عليها ستكان يتجاوز عددهم 100
مليون نسمة.
أتت هذه االحتجاجات يف الوقت الذي انخفضت ت ت ت تتت في ه حصت ت ت ت تتة مصت ت ت ت تتر الست ت ت ت تتنوية من مياه النيل بمقدار  5مليارات مرت مكعب يف
23
ً
 ،2019مع إعالن حالة الطوارئ عىل مس ت تتتوى البالدً ،
ووفقا للوزارة ،فإن تدفق
طبقا لوزارة املوارد املائية والري يف يوليو .2019
النيل يتأثر كذلك باملعدل املتناقص ملياه األمطار الست ت تتنوية التي تأيت من املرتفعات اإلثيوبية .وتعاين مصت ت تتر فجوة ست ت تتنوية تبلغ 21
مليار مرت مكعب بني استهالك املياه وإنتاجها.
صت ت ت ت ت تتدق الرئيس عبتد الفتتاح الست ت ت ت ت تتييست ت ت ت ت ت عىل تعتديالت جتديتدة لقتانون الزراعتة رقم  53لعتام  1966يف  21متايو  ،2018ست ت ت ت ت تتتحدد
الحكومة بموجبها مناطق لزراعة بعض املحاصتتيل كثيفة استتتهالك املياه ،مثل األرز وقصتتب الستتكر من أجل ترشتتيد االستتتخدام.
ويص ت تتل اس ت تتتهالك املص ت تتريني الحايل من املياه الص ت تتالحة للش ت تترب إىل  11مليار مرت مكعب ،مقارنة بس ت تتبعة مليارات مرت مكعب يف
األعوام السابقة.
ويف الوقت نفسه ،تنفي إثيوبيا أن يعوق السد وصول املياه إىل مصر ،وتقول إن املشروع حيوي لنموها االقتصادي ،ألنها تهدف
إىل أن تص تتبا أكرب مص تتدر للطاقة يف إفريقيا بس تتعة يمكن أن تبلغ أكرث من  6,000ميجاوات .ومع اس تتتمرار املفاوض تتات بني مص تر
والس تتودان وإثيوبيا 24،س تتيكون من املثري لالهتمام أن نرى كيف ثار بناء الس تتد ،إىل جانب تأثريات تغري املنا األخرى ،أن تش تعل
االحتجاجات عندما يتعلق األمر بالحصول عىل املياه.

االحتجاجات االجتماعية لعام 2019
تعكس االحتجاجات االجتماعية حالة املرافق املتدهورة ،غري املرتبطة بأي نشاط اقتصادي معني ،والتي يتعني عىل املدنيني
التعامل معها يف حياتهم اليومية ،مثل التعليم والصحة والبنية التحتية واألمن .ينظم املدنيون غالبية هذه االحتجاجات من
 21بدأ الخالف في  ،2010عندما وقّعت خمس دول من دول حوض النيل (إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا) على اتفاقية عنتيبي ،والتي يمكن بموجبها
التخلي عن اتفاقيتي  1929و 1959المبرمتين في فترة االستعمار البريطاني.
 22سي إن إن” ،مصر :ال تقدم في مفاوضات سد النهضة ..وإثيوبيا ال تراعي مصالحنا “،سي إن إن 10 ،يناير  ،2020على https://cnn.it/2uORM7l.

24

دون أن يكونوا تابعني بالضرورة ألي تنظيم ،ونادرًا ما يكونوا مسيسني ،ومعظم هذه االحتجاجات تلقائية وال يخطط لها حزب
سيايس أو نقابة.
تكمن أهمية هذه االحتجاجات يف إعطائنا فكرة عن الطريقة التي ينظر بها املدنيون إىل الدولة ،إذ تميل الحكومة إىل املشاركة يف
كل جانب من حياة املدنيني من تعليم وصحة وترفيه ورياضة ومجال عام وزواج وأمن وبنية تحتية وثقافة ودين ونشاط سيايس.
ومن ثمَّ  ،فإن االستياء من وضع الخدمات املقدمة هو املحور الرئييس لالحتجاجات االجتماعية ،وهي فئة آخذة يف االزدياد منذ
التحول الذي طال بنية السلطة يف يوليو  .2013تؤهلنا هذه االحتجاجات لتفسري وفهم مدى رضا املواطنني عن أداء الحكومة
عندما يتعلق األمر بالخدمات األساسية.
جاءت االحتجاجات االجتماعية يف مقدمة جميع الفئات األخرى يف  ،2019إذ بلغ عدد االحتجاجات  2,430احتجاجً ا (بنسبة
ً
مقارنة بنسبة  %80.90يف  ،2018و %64.3يف  ،2017ونستطيع القول إن االحتجاجات االجتماعية
 %87.03من اإلجمايل) ،وهذا
مجال ينمو وسط إغالق املجال العام واإلدانة املستمرة ألي جماعات أو شخصيات معارضة.
بلغ متوسط عدد االحتجاجات االجتماعية  210احتجاجات عىل مدار العام ،مما يؤكد عىل أهمية هذا النوع من االحتجاجات
كوسيلة للتعبري عن استياء املواطنني تجاه واجبات الدولة اليومية .وشهد شهر يوليو أقل عدد من االحتجاجات ( ،)141بينما
ً
متبوعا بسبتمرب ،وهو الشهر الذي شهد مواجهة نادرة بني املدنيني وقوات الشرطة .وعندما
احتل ديسمرب املرتبة األوىل (،)280
تعرضت البالد ملوجة من األمطار يف الشهرين األخريين من العام ،بلغت االحتجاجات االجتماعية ذروتها ،فطالبت بعض
االحتجاجات الدولة بالتدخل السريع لتنظيف املياه من الشوارع لضمان سالمة املدنيني من أي خطر للكهرباء ،كما أبلغ عن
عشرات الوفيات بسبب الصعق بالكهرباء.

االحتجاج االجتماعي يف 2019
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Samar Samir, “Egypt’s Annual Water Share Declines by Five Million Cubic Meter: Ministry,” Egypt Independent, 28 Jul
2019, online at https://bit.ly/2vHuBMb.
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Mohamed Soliman, “Khartoum to Host ‘Legal and Technical’ Talks on GERD on Wednesday,” Ahram Online, 21 Jan 2020,
online at https://bit.ly/39K52Jr.
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شهدت جميع املحافظات احتجاجات اجتماعية تمتد من اإلسكندرية ( )80إىل أسوان ( ،)45ومن مطروح ( )13إىل شمال سيناء
( .)11وتحتل القاهرة مرة أخرى أعىل مرتبة ( 506احتجاجً ا) ثم الجيزة ( ،)472ثم الشرقية بفارق كبري ( .)198ووقعت 420
مظاهرة احتجاجية يف صعيد مصر ،والذي يشمل محافظات املنيا وأسيوط وسوهاج واألقصر وبني سويف وأسوان وقنا .وعجز
الفريق عن تحديد موقع  24حادثة من االحتجاجات ،كان جميعها شكاوى مقدمة عرب قنوات رسمية.
كان تقديم الشكوى أو إبالغ الشرطة أو إصدار بيان عام هو أهم أساليب االحتجاجات االجتماعية لهذا العام ،إذ وثق فريقنا
ً
حدثا احتجاجيًا ،أغلبهم كان من هذا النوع ،وهو أمر غري مسبوق ،ويشري إىل لجوء املحتجني حاليًا إىل هذه األساليب
2,328
للتعبري عن مطالبها دون الحاجة إىل تعريض نفسها ألخطار االعتقاالت .وباإلضافة للشكاوى ،وثق الفريق  51حالة إضراب و37
حالة إيذاء جسدي ،معظمها لطالب.

باألرقام :الحقوق التي طالبت بها االحتجاجات االجتماعية
عند التحليل اإلحصايئ لالحتجاجات االجتماعية يف ما يتعلق بالحقوق املطلوبة ،نستنتج أن تدهور مستوى الخدمات املقدمة
للمدنيني كان السبب يف معظم هذه االحتجاجات.
العدد

الحقوق املطلوبة يف االحتجاجات االجتماعية

1,635

البنية التحتية والخدمات ،مثل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء أو الغاز

143

التعليم

310

األمن

50

التنظيم

31

بيئة نظيفة

116

الرعاية الصحية

25

الوصول إىل املعلومات والشفافية ومكافحة الفساد

49

اإلسكان

9

ظروف معيشية مناسبة

40

التأمني االجتماعي

26

19

التعويضات والعدالة اإلدارية

2

الخدمات الحكومية

نظم الطالب  74فاعلية احتجاجية هذا العام ،وانقسمت بقية االحتجاجات االجتماعية إىل أغلبية كبرية من  2,337احتجاجً ا
نظمهم مدنيني ،وتسعة احتجاجات نظمتها أقليات دينية ،وعشرة احتجاجات أخرى موزعة بالتساوي بني تجمع غري منظم ()5
واحتجاجات لذوي االحتياجات الخاصة (.)5

صندوق حقائق :االنتحار كوسيلة لالحتجاج
وصت تتلت حاالت اإليذاء الجست تتدي إىل  136حالة هذا العام ،وهو عدد مقلق يأخذ يف االزدياد خاصت تتة باملقارنة بنست تتبة  2018إذ لم
يس تتجل س تتوى  79حالة .الجدير بالذكر أن هذه الحاالت ترتبط بموض تتوع التقرير ،ولذلك ينص تتب الرتكيز عىل توثيق هذه الحاالت
إذ تتعلق أس ت ت ت ت تتبابها بالحالة االقتص ت ت ت ت تتادية :الفقر والعمل والتعليم واإلخفاق يف تأمني وظيفة أو حياة كريمة .يض ت ت ت ت تتاف إىل هؤالء
ً
اعرتاضا عىل السياسات االقتصادية أو االجتماعية للحكومة.
حاالت اإليذاء الجسدي التي تأيت

االنتحار يف 2019
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ال يرصد هذا التقرير أي حاالت انتحار حدثت نظرًا ألسباب نفسية أو عاطفية ،مثل العالقات أو القضايا الزوجية ،وال يرصد
كذلك حاالت الهروب من السلطات أو أي أسباب غري اقتصادية أو اجتماعية أو عمالية .وبسبب عدم توافر األرقام الرسمية،
ينبغى اإلشارة مرة أخرى إىل أن هذه األرقام تعتمد يف املقام األول عىل التقارير الصحفية التي تستند إىل البيانات الرسمية التي
يُسما بإرسالها إىل الصحافة .ويف أثناء جمع هذه النسب ،نضع باعتبارنا وصمة العار االجتماعية والدينية التي تحيط باالنتحار
يف مصر ،وقد تحجب حقيقة بعض الحاالت التي تسجل كأنها حاالت وفاة طبيعية أو حوادث ،عىل الرغم من أن بعض حاالت
الوفاة األخرى ي ّ
ً
أحيانا باعتبارها حاالت انتحار.
ُبلغ عنها
تدلنا بعض املؤشرات عىل تزايد حاالت اإليذاء الجسدي عىل خلفية األسباب االقتصادية واالجتماعية ،إذ ارتفعت نسبة
األشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ،وتقدر دخولهم بقرابة  735.5جنيهات شهريًا ،من  %27.8من إجمايل السكان يف
 2015إىل  %32.5يف  .2018/2017ارتفع عدد السكان يف شريحة الفقراء بنحو خمسة ماليني نسمة يف غضون ثالث سنوات فقط،
ً
فوفقا خر تقارير الدخل واإلنفاق الذي نشره الجهاز املركزي للتعبئة العامة
ومن املتوقع أن تأخذ هذه األعداد يف االزدياد،
واإلحصاء التابع للدولة 25،ارتفع معدل الجوع أو الفقر املدقع (أصحاب الدخل الذي يساوي أو يقل عن  461جني ًها شهريًا) من
 %5.35إىل  %6.2يف نفس الفرتة.

طرائق االحتجاج االجتماعي

 25الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أهم مؤشرات بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك ( 1أكتوبر  30 – 2017سبتمبر  ،)2018القاهرة :الجهاز المركزي
للتعبئة العامة واإلحصاء.2019 ،
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صندوق حقائق :احتجاجات األقباط
نظمت األقليات الدينية  10فعاليات احتجاجية هذا العام ،مقست تتمة إىل  6احتجاجات اجتماعية و 4احتجاجات اقتصت تتادية،
منهم اثنتني يف يف الدقهلية واألقصر ملطالبة السلطات بتكثيف البحث عن فتاتني اختطفا يف حادثتني منفصلتني.
ونظم م تتدني ون أقب تتاط ثالث مظ تتاهرات يف املنوفي تتة واملني تتا وست ت ت ت ت تتوه تتاج احتج تتا ًج تا عىل منعهم من دخول دور العب تتادة وط تتالبوا
ب تتإع تتادة فتا الكن تتائس املغلق تتة ،واحتجوا ك تتذل تتك عىل إغال ق مبنى الست ت ت ت ت تتتقب تتال املصت ت ت ت ت تتلني ،وط تتالبوا بوقف أمر ه تتدم مبنى آخر
يستخدمه املواطنون للصالة.
ونظم رهبان دير القديس صتموئيل أربع احتجاجات مطالبني إزالة ما ستموه ”حصتارًا عىل الطرق املؤدية إىل الدير “،وطالبت
هتتذه االحتجتتاجتتات ،التي نظمتتت عىل متتدار العتتام عن طريق الشت ت ت ت ت تكتتاوى أو التظتتاهرات الصت ت ت ت ت تتغرية ،بتتإلغتتاء الحظر عىل عربتتات
املاش تتية للس تتري عىل الطرق املؤدية إىل الدير ملا يس تتببه من تأثريات اقتص تتادية .طالب املحتجون كذلك بإزالة نقطة التفتيش عىل
الطريق املؤدي إىل التدير ،إذ تست ت ت ت ت تتببتت يف انخفتاض أعتداد الزائرين ،وهو متا يؤثر عىل دختل التدير ،وطتالبوا بفتا الطريق أمتام
الست ت ت ت ت تي تتارات التي تنق تتل منتج تتات ال تتدير .ويف نوفمرب  ، 2017أطلق مست ت ت ت ت تتلحون ملثمون النريان عىل مجموع تتة من األقب تتاط يف
طريقهم إىل الدير فقتلوا  7أش ت ت ت ت تتخاص ،وكان قد س ت ت ت ت تتبق ملس ت ت ت ت تتلحني الهجوم عىل أقباط يف املنطقة نفس ت ت ت ت تتها يف مايو من نفس
ً
شخصا تقريبًا.
العام ،مما نتج عن قتل 30
نزحت مجموعة من أقباط جنوب ستتيناء قسترًا يف عام  2017بستتبب إعدام عدد من األقباط يف العريش عىل يد تنظيم الدولة
ً
ووفقا لعدة مصت تتادر ،أقدم أقباط املحافظة عىل نزوح جماعي إىل اإلست تتماعيلية والست تتويس وبورس تتعيد،
اإلس تتالمية املتطرف،
بينما جاءت عائالت أخرى إىل الدلتا وغريها من املدن ،هربًا من وحش ت ت ت ت تتية الجماعات املس ت ت ت ت تتلحة .قدم هؤالء األقباط شت ت ت ت تتكوى
غطى تفاص ت ت ت ت تتيلها واحد من املواقع القبطية الكبرية يف مصت ت ت ت ت ت ر ،وناش ت ت ت ت تتدت الش ت ت ت ت تتكوى الحكومة بحماية األقباط وإعادتهم إىل
منازلهم املهجورة.

أعىل فئات االحتجاج االجتماعي

29

صندوق حقائق :احتجاجات  20سبتمب
ناقش فريق منص تتة العدالة االجتماعية إمكانية إض تتافة احتجاجات  20س تتبتمرب ملكافحة الفس تتاد يف قاعدة بياناتها هذا العام أم ال،
فعىل الرغم من طبيعتها الس تتياس تتية الظاهرة ،اندلعت هذه االحتجاجات يف نهاية املطاف ر ًدا عىل التص تتريحات واملطالبات املتعلقة
بالفست تتاد عىل مست تتتوى الدولة وست تتوء إدارة األموال العامة .يمكن القول إن أهمية هذه االحتجاجات تكمن يف ست تترعة تأثريها ،ففي
غضت ت ت تتون أست ت ت تتبوع تف اعل ا الف مع مقاطع الفيديو التي نشت ت ت تترها محمد عيل ،املمثل واملقاول املصت ت ت تتري الذي يملك شت ت ت تتركة املقاوالت
”أمالك “،والذي بدأ بنشت ت ت ت تتر فيديو عىل فيست ت ت ت تتبوك تحدث فيه عما ست ت ت ت تتما ه ”تورط كبار املست ت ت ت تتؤولني العست ت ت ت تتكريني ورئيس الدولة يف
الشت تتؤون املالية ،وإست تتاءة است تتتخدامهم للست تتلطة ،وحركة بناء القصت تتور الرئاست تتية الجديدة“ التي اعتربها الكثريون خطوة متناقضت تتة
تعارض خطاب التقشف الذي تتبناه الدولة منذ .2013
يف غض ت تتون أيام قليلة ،ش ت تتاهد ماليني املص ت تتريني مقاطع الفيديو التي تض ت تتمنت ألول مرة راية من الداخل للدائرة املقربة للس ت تتلطة،
وجاء التأثري الكبري ملقاطع الفيديو ه ذه بست ت ت ت تتبب حديث محمد عيل كرجل عادي ،ال كناشت ت ت ت تتط ست ت ت ت تتيايس تقليدي ،مما جعل دعوته
وكتتذلتتك رد الفعتتل عليهتتا تلقتتائيني ،وأص ت ت ت ت ت تتبا التنبؤ بنتيجتهمتتا ص ت ت ت ت ت تتعبتًا ،إذ تميزا إىل حتتد متتا عن اإلطتتار التنظيمي املعتتتاد للخطتتاب
السيايس املصري الشعبي ،سواء هذا الذي يأيت من وجهة نظر إسالمية أو يسارية أو ليربالية أو قومية.
أدى إغالق املجال العام أمام املحتجني ،كما ُذكر ست ت ً
تابقا ،إىل التوست تتع يف است تتتخدام الوست تتائط االفرتاضت تتية كوست تتيلة لالحتجاج ،مما
دفع الجموع إىل التنظيم عرب اإلنرتنتت ،وهي طريقتة تختلف عن االست ت ت ت ت تتتختدام املعتتاد لفيست ت ت ت ت تتبوك وتويرت ،والتذي تطورت آليتاتته يف
املجالني السيايس واالجتماعي منذ  .2011يمكن حاليًا ألي مؤسسة أو مجموعة عمل أو أسرة أو مجموعة من األصدقاء أو الدوائر
املدرس ت تتية أن تنظم فعاليات من خالل تطبيقات الرس ت تتائل الجماعية املجانية التي يس ت تتهل عىل أي طبقة أو فئة الوص ت تتول إليها .فبدأ
األمر بتداول فيديوهات املقاول سرًا كأنها مقاطع للتسليةً ،
بدال من كونها وسائل للتحريض السيايس أو اإلبالغ عن الفساد.
ويختلف هذا عن حراك مواقع التواص تتل االجتماعي يف أثناء موجة الربيع العربي ،والتي لجأت إىل مناورات س تتياس تتية مختلفة عىل
فيست تتبوك وتويرت ،كانت موجهة خصت تتو ً
صت تا إىل الطبقة الوست تتطى يف مصت تتر وش تتبابها املتعلم واملثقف ،عىل عكس أس تتلوب محمد عيل
الذي يلجأ إىل طريقة كالم وتعبري لها طابع ”الطبقة العاملة“.
تنقست ت ت ت تتم احتجاجات ست ت ت ت تتبتمرب يف هذا التقرير إىل  6فعالياتُ ،نظم اثنان منهم يف الس ت ت ت ت تتويس ،وتظاهرة واحدة يف كل من القاهرة
واإلس ت ت ت تتكندرية والجيزة والدقهلية .وش ت ت ت تتارك املئات يف هذه االحتجاجات الس ت ت ت تتريعة التي كانت ش ت ت ت تتعاراتها عن العدالة االجتماعية،
والتي أدانت الظلم ،وأعربت عن غض تتبها من املس تتؤولني الكبار يف الدولة .وعىل خلفية هذه االحتجاجات التي نظمت يف الفرتة بني
 22–20س ت ت ت ت تتبتمربُ ،قبض عىل  2,800ش ت ت ت ت تتخ ً
صت ت ت ت ت تا ،ويض ت ت ت ت تتم هذا العدد الكبري بعض املقبوض عليهم عش ت ت ت ت تتوائيًا يف أثناء تجوالهم يف
الشوارع.
ش ت ت ت ت ت تنتتت التتدولتتة حمالت إعالميتتة عنيفتتة ر ًدا عىل تلتتك االحتجتتاجتتات ،عالوة عىل حراك جمتتاهريي مضت ت ت ت ت ت تتاد خرج فيتته مؤيتتدو التتدولتتة
لالحتفال بش تتعبية القادة الحاليني ،مع إنكار تام لالحتجاجات يف أي بيان رس تتمي .لم يص تتدر أي بيان عن هذه االحتجاجات س تتوى
ً
واصفا املحتجزين بأنهم ”مخربني“.
بيان النائب العام الذي أكد عىل االعتقاالت،
تكمن أهمية هذه املوجة القصت تترية من االحتجاجات يف مجرد حدوثها واالحتماالت التي تؤست تست تتها ملا قد يحدث بعد ذلك ،لكنها ال
تشري بالضرورة إىل أي شرعية أو استمرارية متوقعة.
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خاتمة
كانت  2019سنة لتدعيم الدولة املصرية وتحدي سلطتها يف الوقت نفسه ،مع كل من التعديالت الدستورية التي ستمد حكم
الرئيس عبد الفتاح السييس إىل  ،2030واحتجاجات سبتمرب  2019التي كانت قادرة عىل تحدي الدولة مباشرة ألول مرة منذ
 ،2013ما يعني قلب موازين االستقرار .كان هذا االستقرار نتيجة سنوات من حماية نفوذ الدولة الذي ُفرض عىل الربملان
والحكومة واإلعالم واملجال السيايس عمومً ا ،ونتيجة للقوانني واللوائا الصادرة التي تحد من حريات ومساحات املجال العام
واملواطنني.
وعىل الرغم من كرثة األسباب املحتملة لهذا الرتاجع يف االحتجاجات ،إال أن هذا الرتاجع هو ،يف املقام األول ،نتيجة الحمالت
القمعية التي تشنها الدولة عىل أي شكل من أشكال املعارضة والعمل الجماعي ،وعادة ما تستخدم الخطاب القومي وتستشهد
باملواجهة املستمرة مع املتشددين اإلسالميني وتصاعد موجة اإلرهاب كمربر .لكن يف النهاية يستمر ميل االحتجاجات لالنخفاض
كما بدأ منذ خمس سنوات ،إذ وصل إىل  3,008احتجاجً ا يف  ،2014ثم  1,955احتجاجً ا يف  ،2015و 1,878يف  ،2016و 1,518يف
.2017
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