
  مؤشر االحتجاجات العمالیة واالجتماعیة خالل شهر مارس 2018
 

 مقدمة
 تزامن شهر مارس مع انتخابات اختیار رئیس الجمهوریة التي جرت على مدى ثالثة أیام وتأثرت حركة االحتجاجات
 بهذه االنتخابات حیث زادت االتهامات بالتخوین والعمالة لدول أجنبیة والتبعیة لإلخوان المسلمین لكل من حاول القیام
 باالحتجاج الجماعي خالل هذا الشهر فضال عن الرقابة الذاتیة التي وضعتها الحركات االجتماعیة لنفسها لتؤجل أي

 احتجاجات عمالیة أو مهنیة لما بعد انتخابات رئاسة الجمهوریة.
 وفي المقابل زادت تحركات االجهزة  للحشد وتنظیم المسیرات لتظهر تایید الجماهیر للرئیس اثناء وقبل التصویت فى

 صنادیق االقتراع، وهو ما ال یدخل في نطاق هذا الرصد.
 وفي مقابل التراجع في عدد الحركات العمالیة التي تتسم بالجماعیة نجد أن التحركات االجتماعیة التي تشمل

 االحتجاجات الفردیة ظلت حول معدلها الطبیعي، كما نالحظ الزیادة الخطیرة في حاالت االنتحار الذي یعود لسوء
 أحوال المعیشة للجماهیر الشعبیة .

 هذا وقد رصد البرنامج ( 44 احتجاجا ) خالل الشهر.. من بینهم (14 احتجاجا عمالیا ومهنیا ) و (30 احتجاجا
 اجتماعیا) نوجزها على الوجه التالي :

 
 
 

 أوال : االحتجاجات العمالیة والمهنیة :

 1 – جاءت الوقفات االحتجاجیة بعدد 5 (خمس وقفات احتجاجات)

  2 – جاء االعتصام بعدد 3 (ثالثة اعتصامات)

 3 – التلویح بالوقفات االحتجاجیة بعدد 3 (ثالثة تلویحات باحتجاج)

 4 – اإلضراب (حالتین)

 5 - العریضة سواء كانت قضائیة أو شكوى بعدد 1 (حالة واحدة)

 



 

 ونفصل ذلك كله على النحو التالى :

 أ – الوقفات االحتجاجیة:

 شهد شهر مارس خمس وقفات احتجاجیة حیث نظم العاملون بإدارة المندوبین والمراسلین بقطاع األخبار بالهیئة
 الوطنیة لإلعالم، وقفة احتجاجیة یوم 31 مارس، أمام مكتب رئیس الهیئة، احتجاجا على تعیین أحمد وجیه مدیرا

 عاما لإلدارة، كما نظم عدد من الشباب المعینین بهیئة النیابة اإلداریة، وقفة احتجاجیة یوم 5 مارس، أمام مبنى الهیئة
 بمدینة نصر، احتجاًجا على وقف قرار التعیین وعدم تسلیمهم عملهم، ونّظم العاملون بمركز أورام المنیا، یوم األحد

 25 مارس، وقفة احتجاجیة بعد صدور قرار بنقل مدیر المركز ورئیس قسم الجراحة.
 ونظم أیضا عدد من العاملین بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة منتجات الزبادي والجبن بمحافظة المنوفیة، یوم

 األربعاء 14 مارس، وقفة احتجاجیة للمطالبة بالحصول على نسبة الزیادة السنویة، كما نظم العشرات من العاملین
 بهیئة التعمیر والتنمیة الزراعیة، وقفة احتجاجیة یوم االثنین 19 مارس، للمطالبة باستالم أرض من الهیئة مقابل إنهاء

 خدمتهم والخروج بمعاش مبكر.
 

 ب - االعتصام :
 شهد شهر مارس 3 اعتصامات فقد اعتصم المعلمون والتالمیذ بمدرسة شلبي للتعلیم األساسي في المنیا وذلك على

 خلفیة تمسكهم بالمدیر الحالي ودخل محصلو میاه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسیوط، في اعتصام مفتوح منذ
 4 مارس، للمطالبة بحقهم في إبرام عقود لهم تضمن لهم التأمین الصحي واالجتماعي.

 ودخل أیضًا "الحسیني عبد العلیم أحمد"، عضو بجودة التعلیم باإلدارة التعلیمیة، في اعتصام مفتوح داخل اإلدارة
 للمطالبة بفتح التحقیق مع مدیر اإلدارة لمخالفته القرار رقم " 13 و 14 " من الئحة القومسیون الطبي .

 
 ج - تلویح  باالحتجاج :

 جاء التلویح باالحتجاج في المركز الثالث بعدد 3 مرات حیث لوح عدد من محامیى جنوب القلیوبیة في 9 مارس،
 بتنظیم اعتصام داخل مكتب رئیس محكمة جنح مستأنف قلیوب على خلفیة عبارة وجهها القاضي ألحد المحامین أثناء
 الجلسة. ولوح مدیر الشئون القانونیة بنادي الزمالك، بإضراب الموظفین والعمال لعدم صرف مستحقاتهم المالیة، على
 خلفیة األزمة التي نشبت بین رئیس نادي الزمالك ووزیر الشباب والریاضة كما أعلن عمال الشركة القومیة لألسمنت
 بحلوان یوم 14 مارس، عن اتجاههم لإلضراب مجددا بعد أیام من عودتهم للعمل بسبب عدم وفاء الشركة بوعودها

 بحل األزمة ومراجعة القرارات
 



  د – اإلضراب:
 شهد هذا الشهر إضراب المدرسین بمدرسة الطلیعة االبتدائیة في أبو رواش عن العمل یوم 29 مارس، احتجاجا على

 اعتداء ولي أمر تلمیذ على مدیر المدرسة، كما استمر إضراب عمال الشركة القومیة لألسمنت بحلوان، حتى یوم 8
 مارس، احتجاجا على وقف الحوافز وإیقاف العمل باألفران وانهى العمال اعتصامهم ومعاودة العمل، بعد تعهد

 الشركة بتشغیل األفران، وحل مشاكل العمال.
 

 هـ -  العریضة

 شهد شهر مارس حالة شكوى واحدة فقد رفع 300 من العمال والموظفین بشركة مصر لألصول العقاریة، التابعة
 للشركة القابضة للتأمین، شكوى للمسؤولین في السلطة التنفیذیة بعد أن رفضت الشركة تعیینهم، رغم أحقیتهم القانونیة

 لمرور 4 سنوات على التعاقد معهم.

 

 ثانیا: االحتجاجات االجتماعیة :

 1 – جاءت حاالت االنتحار بسبب سوء األحوال المعیشیة في المرتبة االولى بعدد 10 (عشر حاالت انتحار)

 2 – وقفة احتجاجیة بعدد 7 (سبعة إضرابات)

 3 - التلویح باالحتجاج بعدد 4 (أربعة مرات)

 4 - التجمهر بواقع 3 (ثالثة حاالت تجمهر)

 5 - التظاهر بواقع 3 (ثالثة حاالت تظاهر)

 6 - العریضة بواقع 2 (حالتین)

 7 - وجاء االضراب في المرتبة األخیرة بواقع 1 (حالة واحدة).

 

 ونفصل ذلك كله على النحو التالى :

 أ - االنتحار ألسباب اقتصادیة:



 شهد شهر مارس عشر حاالت انتحار ألسباب اقتصادیة واجتماعیة هي انتحار العامل "محمد. ف"، 41 عام، بمنطقة
 كوبري الناموس باإلسكندریة، وانتحار "رضا خ.ع"، 36 عاما، بمنطقة أكتوبر، وانتحر "عاشور . م . ع" 21 سنة
 بائع بمنطقة الطالبیة، وانتحر ایضا "محمود. أ" 36 سنة، عاطل بمنطقة بوالق الدكرور، كما انتحر "إسالم.ك"، 32
 عاما، سائق، بمحافظة الجیزة، وانتحر "محمد" بسبب توقیعه على إیصاالت أمانة، لشراء بعض األجهزة حتى یستعد

 للزواج.

 كما انتحر العامل "أحمد.س.ر" 38 سنة؛ بقریة شنشور، محافظة المنوفیة ، وانتحرت "هـ.ع.ر" 23 سنة ربة منزل
 ومقیمة بمركز تال، بمحافظة المنوفیة، وتخلص (سراج م. ع) ٤٢ سنة عاطل متزوج مقیم بكفر المنصورة بالمنیا من

 حیاته، وأقدم العامل “فرید ح.إ” 52 عاًما، بمركز سمسطا محافظة بنى سویف لمروره بأزمة مالیة صعبة.

 ب - الوقفات االحتجاجیة :

 شهد شهر مارس 7 وقفات احتجاجیة هي وقفة للمتضررین من وقف معاشات تكافل وكرامة وقفة بمدینة إسنا
 بمحافظة األقصر، ونظم مقاولي البناء المخالف وأصحاب الشقق باإلسكندریة، وقفة احتجاجیة أمام حى العجمى
 اعتراًضا على قرارات إزالة العقارات المخالفة .كما نظم أعضاء اتحاد المجموعة المصریة لإلعالمیین الشباب،

 وقفتین احتجاجیتین هذا الشهر للمطالبة بتقنین أوضاع أرض االتحاد بطریق الواحات.
 وشهد شهر مارس أیضا وقفة احتجاجیة لطالب معهد الهندسة بمدینة الثقافة والعلوم، التابعة لجامعة ٦ أكتوبر، ووقفة
 أولیاء أمور طالب مدرسة المستقبل التجریبیة بحلمیة الزیتون، ووقفة ألصحاب الـ"توك توك" في مدینة بلطیم بكفر

 الشیخ.
 

 ج – التلویح باالحتجاج

 شهد شهر مارس 4 وقفات احتجاجیة فقد دعت بعض الشخصیات العامة وقیادات جماهیر نادى غزل المحلة لتنظیم
 وقفة احتجاجیة ضد مجلس إدارة النادي بعد تدهور األوضاع فیه، ولوح األمین العام لنقابة الصیادلة بدخول أعضاء

 مجلس النقابة في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام، كما لوح المستثمرون في شركة "سكاى الیت" للتنمیة
 السیاحیة بتنظیم وقفة احتجاجیة، ولوحت النقابة الفرعیة للمحامین بمركز مغاغة بمحافظة المنیا، بمقاطعة الدائرة
 الرابعة جنایات، تضامًنا مع محامین مغاغة المتهمین بتعطیل العمل بمرفق حكومي، والتجمهر وأحداث الفوضى

 والشغب داخل المحكمة.

 د - التجمهر:

 وشهد شهر مارس 3 حاالت تجمهر هي تجمهر أهالي مدینة المنزلة أمام المستشفى العام، وتجمهر المئات من
 المتشددین بقریة " الطود " بمحافظة احتجاجا على تقنین كنیسة باسم " كنیسة السیدة العذراء ".

 كما تجمهر العشرات من أهالي حلوان، أمام شركة أسمنت حلوان، احتجاًجا على استخدام القمامة كوقود مساعد في
 تشغیل األفران وطواحین الفحم لصناعة األسمنت.

 
 هـ - التظاهر:

 تظاهر المئات من أهالي قریة درین، بالدقهلیة، أمام منزل سیدة عجوز تعرضت لالحتیال من جارها مما تسبب في
 القبض علیها السعودیة بتهمة جلب مواد مخدرة، وتظاهر طالب في المرحلة االبتدائیة واإلعدادیة بمدرسة القدس في
 منطقة أرض اللواء، وطالب بمدرسة اإلیمان االبتدائیة، بمحافظة السویس، احتجاجا على عدم التزام المدرسة باقامة

 حفلة عید االم رغم جمع 5 جنیهات من كل طالب القامة الحفل.
 

 و - العریضة:



 شهد شهر مارس احتجاجین اجتماعین اثنین من خالل العریضة القضائیة والشكوى حیث أقام المحامى حسین عبداهللا،
 دعوى قضائیة ضد وزیرة التضامن االجتماعى، بعد قرارها بوقف معاش تكافل وكرامة بقرى ومراكز مدینة إسنا
 بمحافظة األقصر، كما أرسل عدد من أهالي منطقة «البصراوي» بامبابة شكوى جماعیة إلى رقم صحیفة "شارك

 المصري الیوم" بسبب االنقطاع المتكرر للمیاه.
 

 و - اإلضراب:
 شهد شهر مارس حالة إضراب واحدة حیث دخل سائقو قریة المنوات بالجیزة في إضراب رمزي عن العمل، مطالبین

 بنقل موقفهم من أسفل كوبرى المنیب إلى جوار محطة المترو.
 

 ثالثا : التوزیع الجغرافى لالحتجاجات العمالیة والمهنیة:

 

 تصدرت كل من محافظتي القاهرة والجیزة االحتجاجات العمالیة والمهنیة خالل شهر مارس وذلك بواقع 4 احتجاجات
 لكل منهما، وجاءت في المرتبة الثانیة محافظة المنیا بعدد 3 احتجاجات، ثم جاءت محافظتي بورسعید، والفیوم في
 الموقع الثالث بعدد 3 احتجاجات، وفي المركز الرابع جاءت محافظات أسیوط والقلیوبیة والمنوفیة بواقع احتجاج

 واحد خالل شهر مارس
 

 رابعا : التوزیع الجغرافى لالحتجاجات االجتماعیة:



 

 تصدرت محافظة الجیزة

 تصدرت محافظة الجیزة االحتجاجات االجتماعیة بواقع 10 احتجاجات اجتماعیة خالل شهر مارس، وجاءت محافظة
  القاهرة في المرتبة الثانیة بواقع 4 احتجاجات خالل الشهر،

 وفي المركز الثالث جاءت األقصر، واالسكندریة، والدقهلیة، والمنوفیة، والمنیا، بعدد احتجاجین اثنین لكل منهم

 وفي المركز الرابع جاءت محافظات القلیوبیة، والسویس، والغربیة، وبني سویف، وقنا، وكفر الشیخ، بواقع احتجاج
 واحد لكل منهم.

  خامسا : التوزیع القطاعي لالحتجاجات العمالیة والمهنیة:



 

 تصدر قطاع التعلیم والبحث العلمي جمیع القطاعات من حیث عدد االحتجاجات العمالیة والمهنیة خالل شهر مارس
 بواقع (3) احتجاجات، وفي المركز الثاني جاء قطاعي العدل، والصناعات الكیماویة بواقع احتجاجین اثنین لكل

 منهما.

 أما المركز الثالث فقد شغله عدة قطاعات هي اإلعالم والصحافة والطباعة والنشر، التأمین والبنوك، الصناعات
 الغذائیة، والمیاه والصرف الصحي والكهرباء، الریاضة، الزراعة، والصحة بواقع احتجاج واحد لكل منهم.

 سادسا : التوزیع القطاعي لالحتجاجات االجتماعیة:

 



 تصدر االنتحار لسوء األحوال المعیشیة كافة أشكال االحتجاج خالل شهر مارس بواقع عشر حاالت انتحار خالل
 شهر مارس، ولكن ألن المنتحرین ینتمون لقطاعات مهنیة مختلفة ومنهم من انتحر لیأسه من الحصول على فرصة

 عمل فقد جاءت تسمیتهم غیر مصنف.

 وجاء قطاع التعلیم والبحث العلمي في المرتبة الثانیة بواقع (4) حاالت احتجاج، ثم جاء قطاعي األمن، واإلسكان في
 الترتیب الثالث بواقع (3) حاالت احتجاج لكل منهما.

 وفي المرتبة الرابعة جاء قطاعي أصحاب المعاشات، والنقل والمواصالت، بواقع احتجاجین اثنین لكل منهما.
 وفي المركز الخامس واألخیر جاءت قطاعات الریاضة، الصحة، العدل، السیاحة، الصناعات الكیماویة، المیاه

 والصرف الصحي والكهرباء بواقع احتجاج واحد لكل منهم.
 وهكذا یتبین من العرض السابق:

 تصدرت محافظتي القاهرة والجیزة المحافظات التي شهدت احتجاجات عمالیة ومهنیة واالحتجاجات
 االجتماعیة أیضا، كما شهد الشهر دخول محافظات لم تكن على خریطة االحتجاجات العمالیة مثل
 محافظة المنیا التي جاءت في المركز الثاني من حیث االحتجاجات العمالیة لهذا الشهر بواقع ثالثة
 احتجاجات ، وهذا االمر یحتاج إلى دراسة خاصة مع غیاب محافظات مثل االسكندریة والمنوفیة

 والغربیة، ومدن القناة الثالثة عن المشهد.

 والالفت للنظر زیادة حاالت االنتحار عن المألوف حیث بلغت عشر حاالت بسبب االزمة االقتصادیة
 الحادة الذى یعانیها المواطنین، والبطالة التي تمزق الشباب مما یهدد االستقرار االجتماعي واألسري. .

        الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان

    برنامج حریة تعبیر العمال والحركات االجتماعیة                             
 


