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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide 
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning”9. 

The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water 
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering 
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of 
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only 
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual 
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from 
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s 
governorates1314.

As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions 
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water 
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April 
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases 
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya, 
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in 

9 Abdelfattah Farag. 2020. “« « The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
10  “ The ‘Walk of the People of Egypt’ on the Nile.” The Arab Contractors. https://www.arabcont.com/project-
608.
11 Abdelfattah Farag. 2020. “« « The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
12 Safeyya Hamdy. 2020. “« « » ..« ‘It Will Change the Face of 
Cairo’. The Government Announces the Details of ‘People of Egypt Walk’ Project on the Nile Corniche.” almal news.
https://almalnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5/.
13 Abdelfattah Farag. 2020. “« « The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
14 Asmaa Nassar. 2020. “ 26 Violations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov.
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631.
15  “ The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020. 
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30.
16  “ The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020. 
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30.
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. يمكن تصنيفها إلى ثالث 2021إحتجاج عام  2618تمكنت منصة العدالة االجتماعية هذا العام من توثيق 

(. وغلبت االحتجاجات االجتماعية 1انظر الشكل  -فئات مختلفة )االجتماعية ، والعمالية ، واالقتصادية 

من اإلجمالي. فيما جاءت ٪ 89.69إحتجاًجا بنسبة  2348على إحتجاجات هذا العام بكل فئاتها، بواقع 

٪(. وأخيرًا احتلت االحتجاجات االقتصادية المرتبة الثالثة 5.42االحتجاجات العمالية في المرتبة الثانية )

٪(. يتعمق التقرير في كل فئة من الفئات الثالث، ويحاول تحليل كل منها فيما يتعلق بالجغرافيا و 4.89)

 التوقيت ونوعية المتظاهرين.

 

 حتجاجات على الثالث أنواعتقسيم اال
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 مقدمة

، كان لدى المصريين أسبابًا عديدة لالحتجاج وإبداء عدم رضاهم عن وضعهم االقتصادي 2021في عام 

واالجتماعي. ورغم أن مساحة االحتجاج المسموحة لهم صارت أصغر فأصغر، يواصل المصريون ابتكار 

سائل اإلعالم الغربية ووسائل اإلعالم المناهضة والمنتقدة منافذ جديدة للتعبير عن غضبهم. تركز و

للحكومة  على االحتجاجات السياسية بشكل أساسي، التي تستهدف بشكل مباشر رئيس الدولة أو كبار 

المسؤولين، باعتبارها عالمة على االضطرابات المجتمعية. لكن قد يفوتهم االسترسال في قراءة 

 .لم، أو يحتج، المصريون على القرارات االقتصادية التي تصدرها الحكومةالسياق االجتماعي، وكيف يتأق

عودة األنشطة التجارية واالقتصادية بعد أن خفت حدة فيروس كورونا. لكن بالنسبة  2021وشهد عام 

وكذلك تدهور البنية التحتية واإللغاء السريع للدعم  1لعامة المصريين، فإجراءات التقشف مستمرة،

 ى السلع األساسية، وانسحاب الحكومة من أدوارها للحماية االجتماعية.الحكومي عل

 توزيع اإلحتجاجات المباشرة وغير المباشرة

 النسبة المئوية العدد وسيلة االحتجاج

 %0.15 4 قطع طريق

 %0.04 1 إغالق أو حصار أو اقتحام

 %0.92 24 االضراب ووقف العمل

 %1.99 52 االعتصام وتظاهر ووقفة إحتجاجية

 %0.04 1 إتالف أو حرق

 %3.28 86 ايذاء النفس

 %0.00 0 مسيرة

 %6.42 168 إجمالي الوسائل التى تمت بها مواجهة مباشرة

 %0.23 6 رفض أو مقاطعة

 %92.90 2432 شكوي او بالغ او بيان

 %0.04 1 استقالة أو تعليق عضوية

 %0.19 5 التهديد او التلويح باالحتجاج أو اإلضراب

 %0.23 6 حملة أو جمع توقيعات

إجمالي الوسائل التى لم يكن بها مواجهة 

 مباشرة

2450 93.58% 

 %100.00 2618 اإلجمالى الكلى

 

                                                
، مصرواي 2021نوفمبر  10ياسمين سليم، موجة زيادة أسعار الغذاء العالمية تصل مصر.. وتوقعات بالمزيد، 1
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https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/11/10/2120822/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/11/10/2120822/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/11/10/2120822/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF
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مرة. ومارس معظمها  2618، تمكن المصريون من اإلحتجاج بأساليب مختلفة 2021على مدار عام 

. كانت أغلبيتها لمواطنين يطالبون مواطنون ليسوا جزًءا من منظمات سياسية أو نقابية أو دينية

 )جسديًا أو من خالل منصات اإلنترنت( بظروف معيشية وعمل أفضل.

 

 2618وفي هذا التقرير، سنناقش سياق االحتجاجات في مصر السنوات الماضية، لفهم كيف وصلنا إلى 

في أقسام . وبعد ذلك سنقوم بتفكيك ومناقشة الفئات الثالث لالحتجاج 2021واقعة احتجاج في 

 منفصلة.

 

 22021-2011عشر سنوات من االحتجاجات: 

إحتجاج، حيث استخدم المصريون أساليب مختلفة  35944وشهدت مصر خالل العقد الماضي أكثر من 

للتعبير عن عدم رضاهم عن أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية وظروفهم المعيشية. وبعد عشر 

ا ماليين المصريين إلى الشوارع مطالبين بتحسين ظروف يناير، التي نزل فيه 25سنوات من ثورة 

( كان أهم عقد سياسي واجتماعي في 2021-2011المعيشة وحرية التعبير، يمكن القول إن هذا العقد )

التاريخ المصري المعاصر. وخالل هذه السنوات، شهدنا صعود االحتجاجات االقتصادية واالجتماعية 

إحتجاًجا غير مباشر، في  35إحتجاج جسدي و 5197ذروة ملحوظة مع  2013. ثم شهد عام 2012-2011عامي 

ظل تصاعد االحتقان السياسي واالجتماعي، وفشل الحكومة في السيطرة على المجال العام. ورأينا 

-2017، لتهدأ االحتجاجات فقط في األعوام 2016-2015-2014الكيفية التي قيد المجال بها العام في األعوام 

2018- 2019-2020-2021.   

 

وطوال هذا الوقت، يبتكر المصريون طرًقا مختلفة للتعبير عن عدم رضاهم بظروف حياتهم المختلفة. 

وتحول االحتجاج من أساليب مباشرة مختلفة مثل التظاهر، واحتالل مكان العمل، وقطع الطرق، 

تتطلب المواجهة  واإلضراب، وأعمال الشغب، وإيذاء النفس( إلى أشكال أخرى من االحتجاج ال

)مقاطعة، وتقديم شكوى، واستقالة، والتهديد باإلضراب، وتنظيم حمالت إلكترونية على قنوات التواصل 

 االجتماعي(.

 

، اندلعت  2021حتى عام  2016لكن على الرغم من األعداد الهائلة لهذه االحتجاجات االفتراضية من عام 

ض األحيان إلى اعتقاالت جماعية وعنف من جانب الشرطة. مئات االحتجاجات في الشوارع. مما أدى في بع

، حيث تظاهر آالف المواطنين في مدن مصرية مختلفة، ما أدى إلى اعتقال 2019وكان أبرز مثال في سبتمبر 

.  ومع ذلك، يمكن القول إن أعمال اإلحتجاج على ٢٠٢٠المئات. وتكررت نفس نوعية االحتجاجات في أكتوبر 

رها، حتى لو كانت عبر اإلنترنت، يمكن أن تظهر التصدع العميق في النظام االجتماعي نطاق صغير وتكرا

 واالقتصادي والفجوة الهائلة بين عملية صناعة القرار في البالد والحياة اليومية لماليين المصريين.

                                                
يمكن االطالع على تقارير اإلحتجاجات المنشورة في موقع منصة العدالة االجتاعية  2

-https://sjplatform.org/category/%d8%b1%d8%a7%d8%b5%d8%af

-%ac%d8%a7%d8%aad8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%

-d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9%

  /d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7% 

https://sjplatform.org/category/%d8%b1%d8%a7%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/
https://sjplatform.org/category/%d8%b1%d8%a7%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/
https://sjplatform.org/category/%d8%b1%d8%a7%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/
https://sjplatform.org/category/%d8%b1%d8%a7%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/
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بهدف وهنا تكمن أهمية إيجاد مصادر بديلة للمناقشات وعرض االحتجاجات االجتماعية واالقتصادية، 

توفير أدلة موثقة تتحدى عديد من تقارير االقتصاد الكلي المقتضبة، التي تركز على الناتج المحلي اإلجمالي 

والعقارات واالستهالك واالدخار، ومعظمها صادر عن الحكومة أو منظمات اقتصادية دولية. وتوضح 

ظهر في االحتجاجات والشكاوى إحصائيات االحتجاجات أن وراء وعود الرخاء والتنمية حالة من السخط ت

 والتظاهرات شبه اليومية التي يمارسها المواطنون، جسديًا أو عبر الوسائل االفتراضية.

 

 زمنيًا وجغرافيا 2021تقسيم االحتجاجات في عام 

٪ من إجمالي هذا العام. 90بحوالي  2021سجلت االحتجاجات االجتماعية، وال تزال، أعلى مرتبة في عام 

بية هذه االحتجاجات االجتماعية على شكل شكاوى للصحف، تطالب مسؤولي الحكومة بالتدخل وتأتي غال

لحل مشكلة معينة. ونتيجة لعدم وجود نظام واضح للمساءلة في المجالس المحلية، والفجوة بين 

 نواب البرلمان وعامة الناس، عادة ما يلجأ المواطنون إلى الشكاوى للتعبير عن اإلحتجاج.

 

 على شهور السنة 2021حتجاجات توزيع إ

 
احتجاج(. وفي الجزء األول من  245احتجاج(. وتاله شهر أكتوبر) 272شهد يوليو أكبر عدد من االحتجاجات )

يُظهر توزيع اإلحتجاجات زيادة المطالب المتعلقة بالبنية التحتية )إدخال مياه الصرف الصحي في  العام،

انقطاع مياه الشرب أو ضعفها(. بينما سادت في الجزء الثاني  - البنايات السكنية واألراضي الزراعية

غياب -بطاقات التموين -زيادة عدد الكالب الضالة  -المطالب المتعلقة بالخدمات أساًسا )إزالة المخلفات

 عدم وجود كباري للمشاة(.  -غياب المدارس-الوحدات الصحية أو الحضانات 

 

احتجاج(، في حين سجل  1177بي في النصف األول من العام )ويالحظ انخفاض عدد االحتجاجات النس

في النصف األول  19احتجاج. وقد يرجع ذلك إلى اشتداد معدل اإلصابة بفيروس كوفد  1441النصف الثاني 

 من العام، وارتفاع معدالت التضخم خاصة بالنسبة للمواد الغذائية في النصف الثاني منه.
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([، عندما تقرر الحكومة 19( أغسطس )15عادة في منتصف العام ] يوليو ) تزداد االحتجاجات االقتصادية

رفع أسعار منتجات الوقود، بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات األخرى. وفي هذه الحاالت، 

ينظم مقدمو الخدمات وقفات واحتجاجات؛ مثل بائعي المواد الغذائية أو سائقي الميكروباص للمطالبة 

 حكومة وتنظيمها األسعار، حتى يتجنبوا مشاجرات العمالء.بتدخل ال

 

احتجاًجا(، وهي سمة معتادة في االحتجاجات  32وسجل شهر يناير أعلى عدد من االحتجاجات العمالية )

العمالية. حيث يبدأ العمال فيه التحرك للمطالبة بتأخير المدفوعات والبدء في محاسبة أصحاب العمل 

التي لم يفوا بها. ولهذا، تبلغ االحتجاجات العمالية عادة ذروتها في يناير وفبراير.  وشركاتهم على الوعود

ويمكن تفسير قمة الرسم البياني في بداية العام باألرباح المتأخرة، المشكلة المشتركة في جميع 

الحكومية أو الخاصة أو العامة أو المؤسسات العامة. تم توثيق أقل عدد من  -قطاعات األعمال 

إحتجاجات لكل شهر. وبسبب عدم وجود أي تواصل  6االحتجاجات في ديسمبر وأغسطس بالتساوي: 

نقابي بين النقابات العمالية المختلفة في الصناعات المتشابهة أو في المحافظات نفسها أو  األفرع 

يل أي نفسها في الشركات نفسها، والقمع الشديد للناشطين العماليين، تجدر اإلشارة إلى عدم تسج

حوادث تضامن بين العاملين في المصانع أو بين النقابات المختلفة. كما لم توثق أي إضرابات مشتركة، 

 .3في عيد العمال على سبيل المثال

 

 توزيع االحتجاجات على الفئات المحتجة

 إجمالي اجتماعي اقتصادي عمالي الفئات المحتجة

 6 6 0 0 أقليات دينية وعرقية

 1 0 1 0 الباعة الجائلين

 7 0 7 0 الحرفيون

 61 61 0 0 الطالب

 21 1 20 0 (المزارعين ) أصحاب األراضي والعقارات

 2308 2262 46 0 اهالي

 12 1 11 0 أصحاب المحالت وتجار

 3 0 2 1 أطباء

 17 10 3 4 حشد اخر منظم

 11 4 7 0 ذوي اإلعاقة

 1 0 0 1 (سائقين ) عمالي

 4 0 4 0 (سائقين )اقتصادي

 1 0 0 1 افة واعالمصح

 7 0 7 0 عاطلون وخريجون

                                                
، ٢٠٢١نوفمبر  ٢٥مصر: السلطات تتقاعس عن حماية العمال المضربين من األعمال االنتقامية، منظمة العفو الدولية، 3

 /2-reprisals-from-workers-striking-protect-to-fail-authorities-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/11/egypt 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/11/egypt-authorities-fail-to-protect-striking-workers-from-reprisals-2/
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 2 0 0 2 أساتذة جامعة

 2 0 2 0 الصيادين

 1 0 1 0 المهنيون

 102 1 11 90 عمال

 6 1 1 4 محامون

 14 0 0 14 مدرسين

 3 0 3 0 مستثمرين

 5 0 0 5 ممرضين

 23 1 2 20 موظفين

 142 128 2348 2618 

 

. وكانت حالة 4، ألول مرة منذ سنوات2021صر لحالة الطوارئ في أكتوبر وتجدر اإلشارة أيًضا إلى رفع م

بعد تفجيرات دامية للكنائس في اإلسكندرية وطنطا. ومنذ ذلك  2017الطوارئ قد فرضت في أبريل  

في  5-بشكل غير مباشر -الحين مددتها الحكومة بشكل روتيني. ومع ذلك، ال تزال حالة الطوارئ مفروضة

حيث تنشط مجموعات مسلحة مختلفة وتستهدف المدنيين والعسكريين. وبعد رفع شمال سيناء، 

حالة الطوارئ، ُسجلت زيادة في عدد االحتجاجات، السيما التظاهرات واإلضرابات. ومع ذلك، استمر 

اعتقال العمال والمتظاهرين بناًء على قانون التظاهر، واحتجازهم خارج نطاق القضاء. ويمكن القول إن 

 الة الطوارئ لم يؤثر على منحنى االحتجاجات على مدار العام.رفع ح

٪ من إجمالي 18.18، مسجلة 2021احتجاج عام  476جغرافًيا، جاءت العاصمة القاهرة في المرتبة األولى مع 

 679) 2020االحتجاجات. ومع ذلك، يعد هذا أقل من عدد االحتجاجات المسجلة في القاهرة في عام 

 20ع األحوال، ال يزال التفوق العددي للقاهرة هو نفسه بسبب تعداد سكانها البالغ إحتجاج(. وفي جمي

احتجاًجا من االحتجاجات اإلجمالية، أعلى من  37مليون نسمة. سجلت االحتجاجات العمالية في القاهرة  

 أي محافظة أخرى، بسبب التركيز العالي للمنشآت الصناعية فيها.

 

 

 

 

                                                
، ٢٠٢١أكتوبر  ٢٥ف من فرضها.. السيسي يلغي حالة الطوارئ، دويتشه فيله، بعد نحو أربع سنوات ونص 4

-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D8%AD%D9%88-https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF

-%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%88%D8%A7%D8%AAD8%B3%D9%86%D9%

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7%

-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A%

 59622461-D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6/a% 
ل مباشر حالة الطوارئ على شمال سيناء، يحق لوزير الدفاع أخذ القرارات تقرر"حظر التجوال في بعض بينما ال تفرض الحكومة بشك  5

األماكن، وتحديد مواعيد للتجول في أماكن معينة، وإخالء بعض األماكن، وحظر اإلقامة أو التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام 

واد، وحظر سير الدراجات البخارية، وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا في المدارس، وسائل اتصال معينة، وحظر حيازة أو إحراز بعض الم

42f0-0622-ews/view.aspx?cdate=04102021&id=d1a4fa36https://www.shorouknews.com/n-وحظر تداول المواد ثنائية االستخدام." 

 6f3cc667cb03-aca4 

https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6/a-59622461
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6/a-59622461
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6/a-59622461
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6/a-59622461
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6/a-59622461
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04102021&id=d1a4fa36-0622-42f0-aca4-6f3cc667cb03
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04102021&id=d1a4fa36-0622-42f0-aca4-6f3cc667cb03
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04102021&id=d1a4fa36-0622-42f0-aca4-6f3cc667cb03
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 حافظات الجمهوريةعلى م 2021توزيع إحتجاجات 

 
إحتجاج على  191إحتجاج. وظلت الشرقية في المركز الثالث مع  256وجاءت الجيزة في المركز الثاني برصيد 

الرغم من كونها موطًنا للعديد من األنشطة الصناعية واالقتصادية في الدلتا، بينما شهدت اإلسكندرية 

 إحتجاج. 104

محافظتين شمال وجنوب، جنًبا إلى جنب مع محافظة البحر في شبه جزيرة سيناء، التي تنقسم إلى 

٪ من إجمالي االحتجاجات في البالد. ورغم النشاط  0.80إحتجاًجا فقط، وهو ما يمثل  34األحمر، تم توثيق 

العسكري والحملة األمنية الواسعة في شمال سيناء، شارك المواطنون في المدن التي مزقتها الحرب 

هضة لعمليات الهدم التي اندلعت في عدة أماكن بالدولة، ضد هدم الحكومة للمنازل في االحتجاجات المنا

 .6واألحياء من أجل بناء مدن جديدة أو تطوير المنطقة

 االحتجاجات العمالية

                                                
 ، 2021أغسطس  24محمود خليل، العريش عاصمة شمال سيناء تواجه خطر الهدم الثالث، العربي الجديد،  6

-8%B1%D9%8A%D8%B4https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D

-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9%

-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%

 D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB% 

https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
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لتعريف مصطلح االحتجاجات العمالية، نعني بها جميع أنواع العالقات بين العامل أو الموظف وصاحب 

وع القطاع المحتج )القطاع الخاص أو الحكومي أو العام(، سواء كانوا  عمال العمل، بغض النظر عن ن

مصانع، شركات، او عمالة حرة . وقد تختلف أسباب االحتجاج؛ مثل تأخر المستحقات والمرتبات، 

والمطالبة بزيادة األجور بسبب ارتفاع األسعار والتضخم، أو المطالبة بعقود دائمة بالنسب للعمالة 

 المؤقتة.

 

بضربة قاسية للمنظمات العمالية والصناعة المصرية بشكل عام. فقد أعلنت الحكومة  2021وبدأ عام 

. ولم يقتصر الغضب على إغالق مصانع الشركة على دوائر 7المصرية تصفية شركة الحديد والصلب

عروفة األحزاب والنشطاء، بل وصل أيًضا إلى المنظمات والنقابات العمالية التابعة للحكومة والم

(، التابع للحكومة، في يناير ETUFبعالقاتها الوثيقة بها. حيث أعلن االتحاد العام لنقابات عمال مصر )

، عن اعتزامه مقاضاة الحكومة بسبب قرارها إغالق شركة الحديد والصلب، متعهدًا بدعم عمال 2021

 وقف إجراءات اإلغالق.المصنع المفصولين. وأقام القسم القانوني لالتحاد دعوى قضائية عاجلة ل

 

وطالب عمال شركة الحديد والصلب بوقف فوري لقرار الحكومة، لمناقشة سيناريوهات بديلة لإلغالق 

وخصخصة أرض الشركة، إلى جانب التحقيق في مزاعم الفساد بالشركة. وشدد االتحاد العام لنقابات 

في عهد الرئيس  1954ث تأسست عام حي -عاًما  67عمال مصر على رفضه اقتراح تصفية الشركة، وعمرها 

 .8األسبق جمال عبد الناصر

 

وتعهد االتحاد بالوقوف إلى جانب مطالب العمال. ودعا الحكومة إلى تشكيل لجنة وطنية متخصصة 

للنظر في عملية تطوير وإصالح المصنع بداًل من إغالقه. وأكد االتحاد في البيان أهمية "الحفاظ على الثروة 

 9تمتلكها هذه الشركة الرائدة في الشرق األوسط".الصناعية التي 

 

كما استنكر محاوالت تجاهل دور الشركة "في خدمة الصناعة الوطنية ودعم الدولة في أوقات األزمات 

والحروب." وذكر  دعم الشركة للدولة في أوقات الحروب، بالمشاركة في صناعة األسلحة، وفي أوقات 

بدعم المستشفيات الحكومية بأنابيب البوتاجاز. هذا باإلضافة المتالك  األزمات مثل الوباء. وضرب مثالًا

الشركة خطوط إنتاج اسطوانات األوكسجين، وتزويدها وزارة الصحة بها. كما دعا االتحاد رئيس مجلس 

 الوزراء ووزير قطاع األعمال العام لزيارة الشركة واالستماع إلى مطالب العمال.

 

                                                
، 2021مايو  30الحديد والصلب تغلق أبوابها تمهيدًا للتصفية، مصرواي،  شيماء حفظي، وقف حضور العمال..  7

-/5/30/2031684/%D9%88%D9%82%D9%81https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%

-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82%

 -%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7-D9%8A%D8%AFD8%AA%D9%85%D9%87%% 
، 2021ديسمبر  7وتداعياته، الدستور،  « الحديد والصلب»لقرار تصفية  دعاء جابر، اتحاد العمال يرصد تصديه  8

 https://www.dostor.org/3648811 
 لمصدرنفس ا 9

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/5/30/2031684/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/5/30/2031684/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/5/30/2031684/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/5/30/2031684/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/5/30/2031684/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-
https://www.dostor.org/3648811
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عمال التظاهر واالعتصام بالقرب من مصانع الشركة. وكان العمال في غضون ذلك، واصل آالف ال

 يتناوبون  الحضور، وبذلك شارك منهم عدد كبير. 

 

وبرر هشام توفيق وزير قطاع األعمال العام اإلغالق، مشيًرا إلى بلوغ خسائر الشركة للعام المالي 

لي. وأضافت الوزارة أن إنتاج الشركة من مليار جنيه على التوا 1مليار جنيه و 1.5مبلغ  2019/20و  2018/19

٪ من حجم السوق. بينما يتراوح استهالك الدولة 1ألف طن / سنويًا، ويمثل هذا أقل من  112الصلب يبلغ 

مليون  11.8ماليين طن / سنويًا. وأضافت أن حجم الطاقة اإلنتاجية لمصر يبلغ حوالي  8و  7بأكملها بين 

 مليوني طن بأسعار منخفضة. طن / سنويًا ، مع استيراد نحو

 

ويعد إغالق شركة الحديد والصلب أحد آخر موجات خصخصة المصانع والشركات العامة التي ترعاها 

الحكومة المصرية. إال أن الحكومة مازالت تتعهد بتصفية المزيد من المصانع المملوكة للحكومة لفتح 

ال يصلح وضع مثل هذه السياسات دون الباب أمام مستثمري القطاع الخاص لالستفادة منها. وقد 

النظر في السياق العام لشؤون العمل في مصر، ودون تقييم قدرة العمال على التنظيم والمطالبة 

 بالحقوق واالحتجاج.

 

بشكل عام، تعرض عمال مصانع وشركات عدة لالعتقال والترهيب والتهديد وإحالتهم لنيابة أمن الدولة. 

دمت قوات األمن الغاز المسيل للدموع والهراوات والخرطوش والذخيرة وفي كثير من الحاالت، استخ

الحية لتفريق احتجاجات العمال. ومع ذلك، ال يمكن اعتبار هذه المحاوالت لترويض الحركة العمالية نتاًجا 

، مع صانعي القرار من خلفيات مدنية وإسالمية 2011فقط. فقد بدأ ذلك مباشرة بعد ثورة  2021لعام 

ية. حيث استخدمت السلطات األمنية والقانونية لقمع أي حراك عمالي، وقمع أي نقابات وعسكر 

مستقلة منظمة. بالنسبة للعمال، ومع فرض هذا الحصار، عاد االتحاد العام لنقابات العمال المصري 

ل التابع للحكومة إلى الساحة، وسيطر على الخطاب العمالي. وأصبح ممثل الحكومة للعمال، وليس ممث

 2017العمال لدى الحكومة. وفي السياق نفسه، فرض قانون النقابات العمالية الجديد في مصر لعام 

 قيوًدا أمنية وقانونية على حرية التنظيم وإنشاء النقابات. 

 

كما يواجه العمال خطر االعتقال واإلحالة لنيابة أمن الدولة. وقد يواجهون تهًما خطيرة كاالنضمام إلى 

ة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي. ومن األمثلة العديدة جماعة إرهابي

واختطافهم بعد مهاجمة منازلهم، ” يونيفرسال“على ذلك، اعتقال قوات األمن، ثالثة من عمال شركة 

ل بسبب احتجاجهم وتجمهرهم أمام الشركة للمطالبة بحقوقهم. وذكر عدد من عمال المصنع، أن العما

 10”.محمود هريدي، سعيد محمد، وسعيد عبدهللا“الثالثة هم 

 

 

                                                
 ، 2021سبتمبر  29بعد تجمهرهم للمطالبة بحقوقهم، ، نوافذ،  ” يونيفرسال“القبض على ثالثة من عمال شركة  10

-%D8%B9%D9%84%D9%89-https://nwafez.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6

-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9%

 /%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A-D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9% 

https://nwafez.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84/
https://nwafez.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84/
https://nwafez.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84/
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، من المصنع واحتشادهم أمام 2021، في شهر سبتمبر ”يونيفرسال“وجاء االعتقال بعد خروج عمال 

أكتوبر، مطالبين بالحصول على رواتبهم المتأخرة. وأعلن العمال،  6أبوابه في المنطقة الصناعية بمدينة 

سوء ”خل الشركة، بعد استمرار تجاهل اإلدارة لمطالبهم. وكان االحتجاج بسبب ـاالعتصام والمبيت دا

 .11”الُمعاملة، وتأخير صرف األجور من شهر يوليو وأغسطس

 

، 2019وهذا فضًلا عن عدم التزام إدارة المجموعة باالتفاقية الجماعية التي ُأبرمت في شهر أكتوبر في عام 

وزارة القوى العاملة. وبعدها صرفت أجور عمال المجموعة الذين  ووقعتها إدارة مجموعة يونيفرسال مع

  12أشهر، من صندوق الطوارئ. 6عامل، لمدة  5000يزيد عددهم عن 

 

 توزيع القطاعات العمالية 

 إجمالي عام قطاع عام / اعمال قطاع خاص قطاع حكومي الشهر

 32 24 3 5 يناير

 11 2 4 5 فبراير

 12 2 7 3 مارس

 7 0 2 5 أبريل

 8 2 0 6 مايو

 10 3 2 5 يونيو

 12 0 6 6 يوليو

 6 0 5 1 أغسطس

 23 1 16 6 سبتمبر

 12 6 4 2 أكتوبر

 3 1 2 0 نوفمبر

 6 2 1 3 ديسمبر

 142 43 52 47 إجمالي

 

، تحديًا للسلطات أو أصحاب 2021إحتجاج عمالي موثق في عام  142من  66على الرغم من ذلك ، تضمن 

حالة  76حاالت إيذاء للنفس. كما سجلت   6مظاهرة، و  37إضرابًا، و 23يًا. وشمل ذلك األعمال جسد

 احتجاج غير مباشر، شملته أشكال المقاطعة والشكاوى واالستقاالت والتهديد باإلضراب.

 

من الواضح أن إيذاء النفس كأداة لإلحتجاج بين العمال آخذ في االزدياد مقارنة بالسنوات األخرى. ومع  

ك، ففي سياق الحظر اإلعالمي حول حوادث االنتحار، يصعب الحصول على رقم واضح حول عدد هذه ذل

احتجاًجا منها بالحق في التعويض، مما  64إحتجاج إجمالي، طالب المحتجون في  142الحوادث. ومن بين 

 يدل على عدم وجود كيان منظم يستطيع العمال التوجه إليه للمطالبة بحقوقهم.

                                                
 نفس المصدر 11
 نفس المصدر  12
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 االحتجاجات االقتصادية

االحتجاج االقتصادي هو أحد األدوات التي تسمح لنا بمعرفة تأثير قرارات الحكومة االقتصادية على عامة 

الناس. وتخص اإلحتجاجات االقتصادية الحصول على العمل وتحسين ظروف العمل للعاملين في 

لباعة الجائلين أو المزارعين أو حتى المؤسسات غير الرسمية؛ مثل سائقي سيارات األجرة الخاصة أو ا

 الخريجين والعاطلين عن العمل الذين يطالبون بالتوظيف.

 

كما ارتبطت االحتجاجات في الغالب بسياسات الحكومة وتأثيرها على المصالح االقتصادية لمختلف 

ي أنها ال الفئات؛ مثل أصحاب األعمال الصغيرة أو المهنيين. وتكمن أهمية االحتجاجات االقتصادية ف

تقتصر على العالقة بين العمال وأصحاب األعمال. وفي هذا الصدد، ترتبط بقطاعات بأكملها تتأثر 

مصالحها االقتصادية ومصادر رزقها بقرارات الحكومة. بهذا المعنى، تمنحنا هذه االحتجاجات بعض 

 الفهم للمطالب الجماعية لمهنة معينة.

 

 بطة باإلحتجاجتوزيع اإلحتجاجات على الحقوق المرت

 اجمالى اجتماعي اقتصادي عمالي الحقوق المرتبطة باإلحتجاج

 25 7 18 0 معيشي مالئم الحق في مستوي

 281 277 2 2 الحق في األمن

 1588 1572 16 0 الحق في البنية التحتية والخدمات

 81 80 1 0 الحق في البيئة

 102 102 0 0 الحق في التعليم

 139 13 62 64 عدالة اإلداريةالحق في التعويض وال

 170 169 1 0 الحق في التنظيم

 18 16 2 0 الحق في السكن المالئم

 71 71 0 0 الحق في الصحة

 10 4 5 1 الحق في الضمان االجتماعي

 23 0 19 4 الحق في العمل

 44 37 2 5 الحق في المعرفة والشفافية ومكافحة الفساد

 66 0 0 66 حقوق العمال

 2618 2348 128 142 الىاإلجم

 

٪ من احتجاجات 2.94إحتجاج اقتصادي، بما يمثل  128مع وضع هذه المعايير في االعتبار، تمكنا من توثيق 

احتجاًجا من هذه االحتجاجات، معظمها بتقديم شكوى.  46العام. وكان المحتجون من المواطنين في  

احتجاًجا منها.  11حتجاجات، وأصحاب دكاكين في من هذه اال 20كما احتج  مزارعون أو أصحاب أراض في 

وكانت أسباب االحتجاج؛ نقص مياه الري، أو التأخر في توزيع األسمدة، أو ما وصفوه بالتوزيع غير العادل 

لحصص مياه الري. وناشد مزارعون آخرون المسؤولين االنتباه إلى مستويات التلوث في البحيرات 

 المجاورة ألراضيهم الزراعية.
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كانت لحوادث االنتحار ثاني أعلى تكرار بين طرق احتجاج هذه الفئة، حيث ارتفعت عن العام الماضي  إلى و

حادثة. قام بغالبية هذه الحوادث عمال أو أرباب او ربات األسر فشلوا، بحسب مصادر األخبار، في إعالة  54

 أسرهم أو دفع اإليجار وتوفير العيش الكريم.

 

 االحتجاجات االجتماعية

ورغم االعتقاالت الجماعية والرد العنيف على االحتجاجات، إال أن ذلك لم ينجح في منع المصريين من 

النزول إلى الشارع لالعتراض على عدم وجود خدمات أو انسحاب الحكومة من دورها في مجاالت التعليم، 

بالد تميل فقط إلى تكرار والصحة، والمواصالت، واألمن. وعلى الرغم من أن غالبية وسائل اإلعالم في ال

رواية الحكومة وتصريحات المسؤولين، وتجاهل أي حراك اجتماعي في الشارع، إال أن المواطنين في كثير 

من الحاالت يعملون كمراسلين خاصين لنقل أخبارهم باستخدام وسائل التواصل االجتماعي األساسية، 

بهم وإثبات أنهم ليسوا متطرفين أو أعضاء للوصول إلى الصحفيين والجمهور العام، والتعريف بمطال

 في جماعة اإلخوان المسلمين.

 

تعكس الزيادة المستمرة في االحتجاجات االجتماعية تدهوًرا عاًما أو نقًصا تاًما في الخدمات المقدمة 

مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية واإلسكان واألمن. وعادة ما ينظم هذه االحتجاجات  -للمواطنين 

اطنون يطالبون الحكومة بالتدخل لحل المشاكل مثل التلوث المؤثر على مياه الشرب ومياه الري. مو

معظم هذه االحتجاجات ليست مرتبطة بالزمن أو الجغرافيا، ألنها نُظمت دون تنظيم مسبق. على الرغم 

ت والتظاهرات من القيود المتزايدة على أساليب االحتجاج المختلفة، والتي تتجلى في تجريم المسيرا

وفرض قيود على وسائل التواصل االجتماعي، لم يتوقف المواطنون عن المطالبة بحقوقهم، ال سيما 

 في أوقات تطلق الحكومة فيها دعوات التقشف.

 

يمكن القول أن استمرار لجوء المصريين للشكاوى في حاالت االحتجاج ضد غياب أو تدهور البنية التحتية 

مؤشر يظهر سوء تفاهم وانعدام ثقة هائلين بين المواطنين والحكومة، نظًرا والمنظومة الصحية، هو 

لغياب أي قنوات شرعية، مؤسسية وآمنة لدى المواطنين إلبداء عدم رضاهم. ويتم إرسال هذه الشكاوى 

إلى خدمات تطبيق الواتساب التابعة للعديد من الصحف القومية والخاصة، التي تشجع المواطنين على 

كاواهم. تتمثل الجهات المنوطة التي طالما تُرسل إليها الشكاوى في مسؤولي المحافظة، إرسال ش

 …(.التنمية المحلية-الصحة-وموظفي الحي السكني، ومسؤولي بعض الوزارات الخدمية )التعليم

 

تكمن أهمية االحتجاجات االجتماعية في أنها غير مسيسة وغير منظمة في الغالب. وال يتم الحشد لها 

األحزاب السياسية أو المجموعات المماثلة. كما ال تنظمها النقابات أو القادة السياسيين. ويكون  من

. ففي القرى 2013عدم الرضا عن الخدمات محوًرا رئيسًيا لالحتجاج االجتماعي، وتتزايد هذه الفئة بعد  يوليو 

ناطق البالد وأبعدها، تمتلئ والبلدات البعيدة عن القاهرة حيث يتخذ القرار، وخاصة في بعض أفقر م

الشوارع تلقائًيا باحتجاجات تطالب بتركيب منافذ مياه نظيفة أو رصف طرق أو حماية المواطنين من 

 الكالب الضالة. 
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 2348، سيطرت االحتجاجات االجتماعية على جميع الفئات األخرى، حيث بلغ عدد االحتجاجات  2021في عام 

حالة من تلك االحتجاجات في تقديم الشكاوى. وكان  2293جمالي. وتمثلت ٪ من اإل89.6إحتجاًجا بما يمثل 

الحق في البنية التحتية والخدمات من أكثر الحقوق التي طالبت بها االحتجاجات االجتماعية. وسجل عام 

احتجاج طالب فيها مواطنون ببنية تحتية أفضل وتدخل من الحكومة. وعادة ما تتضمن  1588عدد  2021

طالب تحسين الطرق، وإجراءات صيانة للصرف الصحي، أو حتى بناء جسور المشاة على الطرق هذه الم

السريعة من أجل تجنب الحوادث. وكان الحق في األمن ثاني أكثر الحقوق المطالب بها . وتراوحت 

ما طالب المطالب بين الحد من خطر الكالب الضالة، أو البلطجية والباعة الجائلين في المناطق النائية. ك

إحتجاج، طالبت  170المحتجون أيًضا بتحسين الخدمات التعليمية والصحية. وباإلضافة إلى ذلك، وثق 

بالحق في المشاركة أو مطالبة الحكومة بالسماح بالتنظيم اجتماعًيا أو سياسًيا. وطالب محتجون آخرون 

لمخالفات التي تستدعي تدخل بالمأوى بعد هدم منازلهم. وكانت احتجاجات أخرى بمثابة إبالًغا عن ا

الحكومة التخاذ إجراءات لوقف الرشوة أو الفساد. بينما احتج آخرون على انقطاع المياه ووجود جبال من 

 النفايات بالقرب من منازلهم.
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 ختام
، أكد وزير التموين، علي المصيلحي، أحد السياسيين في عهد مبارك وأحد رجال الحزب 2021بنهاية عام 

نحل، بدء اإللغاء التدريجي لدعم الخبز من أجل تحسين جودة المنتج وتطوير عملية اإلنتاج. الوطني الم

 ."13وكرر المصيلحي حجة شائعة وهي "الهدف ليس خفض الدعم بل رفع كفاءته

 

في ظل أزمة اقتصادية حادة دفعت بالماليين إلى ما دون خط الفقر، تصر الحكومة المصرية على بناء ما 

ية الجديدة، التي تتجسد في بناء عدة مدن حديثة في جميع أنحاء البالد مثل العاصمة يسمى بالجمهور 

اإلدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. وتلعب عمليات البناء هذة دوًرا ترويجًيا من شأنه تحويل مصر 

التنمية  إلى العب رئيسي لالنضمام إلى دول العالم السياسية واالقتصادية القوية، وتعزيز برامج

النيوليبرالية للحكومة من خالل إعطاء المزيد من األدوار االقتصادية واالجتماعية للقطاع الخاص، مع 

التركيز بشكل أقل على الدعم االجتماعي لغالبية الشعب وزيادة اإلجراءات التقشفية. وفي مقابل هذا 

جعة للسياحة واالستثمار وبناء اإلنفاق الباذخ على المؤتمرات الشبابية والحمالت اإلعالنية المش

ناطحات السحاب في العواصم الجديدة في نواحي الجمهورية، يأتي ارتفاع أسعار السلع األساسية 

وزيادة كثافة الطالب  14والمواصالت العامة، وانخفاض مستويات الصحة والتعليم )كقلة أعداد األطباء

  (، وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري.15في الفصول

 

                                                
 بيسان كساب،  وزير التموين: تحويل دعم الخبز إلى نقدي مطروح للمناقشة | هكذا تدهورت أوضاع الصحافة في مصر، مدى مصر، 13

news/u/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1/https://www.madamasr.com/ar/2021/12/11-، 2021ديسمبر  11

-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86%

-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-D8%AF%D8%B9%D9%85%

 /%D9%85-D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A% 
، 2022مايو  23هات األطباء المصريين: بين سرديات الجيش األبيض واتهامات العمالة، منصة العدالة االجتماعية، الحرب على ثالثة جب 14

-%d8%b9%d9%84%d9%89-https://sjplatform.org/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8

-%d8%ac%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%aa-d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9%

 /85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%-d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1% 
، ٣٦٠، مصر 2021أكتوبر  2،  ”كورونا“ألفت كامل، أرقام رسمية متضاربة عن كثافة الفصول تزيد المخاوف من   15

/%D9%85%D8%B5%D8%B1-https://masr.masr360.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1 

-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B9%D8%A7%D9%85%

-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

 /%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9 

https://www.madamasr.com/ar/2021/12/11/news/u/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D9%85/
https://www.madamasr.com/ar/2021/12/11/news/u/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D9%85/
https://www.madamasr.com/ar/2021/12/11/news/u/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D9%85/
https://www.madamasr.com/ar/2021/12/11/news/u/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D9%85/
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