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المجتمع المصري  :2017المطالب الفئوية
د .مصطفي جاويش
يقصددب دددددددددد«المطالب الفئوية» تلك التي تتعلق شددري ة م بودم ما السا

س اددواع جمعكا مماي مع اس

ً
معا في قرية أو مبيسة صغ رم م رومة ما خبمات تطالب توف رها أو ت س ا م ستواهاس أو
كالع ش
مكسة مع سة يرى أص ا كا أنكا ُحرموا ما حقوق أااا ة يطالبوي تمم سكا مسكا.

أوال :احتجاجات العمالة المؤقتة:
 - 1ااددتقبا المئات العامل ا المؤقت ا سماا ال وم ة م افمة أاددوايس صبر صددادا في السدداىات ا ول
ما العاا 2017س مسعكا ما التوق ع في دفاتر ال ضدددوا واالنصدددرام ىل
واإلدااات ال صبم ة ال تا عة ل كاس ما أدى إل

مسدددتوى ديواي ىاا الم افمة

تسم ا وق فة احت جاج ة للعشدددددددرات مسكا أ ماا ديواي ىاا

الم افمة(الوطا).
 - 2أضرب العاملوي في المركز ال ضري مسطقة المرنك شمال م افمة ا قصر ىا العماس وذلك سبب
ً
بال ما التعاقب وأكب الم تجويس أنكا مسدددددددتمروي في اإلضدددددددراب حت
ت ويلكا لسماا ال وم ة
التعاقب مرم أخرىس وإلغاع نماا ال وم ة الجبيب الذي تا ت ويلكا إل هس مش ريا إل

إتماا

أي اإلضراب يشما

جم ع المتعاقبيا(الوطا).
 - 3حتج ىمال شدددركة كويا اددد رف ط في مطروو عب وقد تجبيب تعاقبها مع مسدددتشدددف ات الصددد ة
في مجاالت ا ما والسمافةس وتوجه ىمال الشدددددددركة إل

ديواي ىاا الم افمة عب إنكاع تعاقب الشدددددددركة

معكا لعبا وجود م زان ة (الوطا).
 - 4أضدددددددرب ىبد ما المعلم ا المؤقت ا المعاهب ا اهرية المس اس ال وا االنس اس ىا الطعااس للمطالبة
تثب تكا أاوم زمالئكا الم افمات ا خرىس عب افض تجبيب ىقود ىملكا السسوية وتا حجز  5مسكا
المستشف

العاا لتبهوا حالتكا الص
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 - 5أىرب ىشددددرات المعلم ا المعاهب ا اهرية في المس ا ىا ضددددبكا سددددبب ىبا تجبيب ىقودهاس ما
خالل وقفة احتجاج ة أماا مسطقة المس ا ا اهريةس ا ا ىملكا التبايط مسذ خمط ادددددددسواتس وافع
الم تجوي الفتات تطالب تجبيب ىقودها والتثب ت (اصب).
 - 6نما ىشدددرات العامل ا المؤقت ا شدددركة م ا الشدددرب والصدددرم الصددد ي في قساس وقفة احتجاج ة
ة قر ية الجبالو ال تا عة لمركز ق ساس للم طال بة التثب تس وأ كب

أ ماا مقر الشدددددددر كة في مسط قة الصددددددددال

الم تجويس أي ائ ط الشدددددددركة وىبها أكثر ما مرم تع سكا والتيم ا ىل كاس لما هذا المالا لا يتا
تسف ذ

سبب تسصا المسؤول ا في قراا تثب تكا(الوطا).

 - 7دخا ىشددرات العمال مسددتشددف

الف وا العاا ومسددتشددف

وتجمكروا أماا ممتب مبير المسدددددددتشدددددددف

اددسوا

العااس احتجاجا ىل

المركزيس في إضددراب ىا العماس

اواتبكا الضدددددددئ لة وللمطالبة

الماديةس واددوا هتافات مسبدم إداام المسدددتشدددف س وأكب العمال أي ىبد العامل ا المسدددتشدددف

قوقكا
يبل ن و

 350ىامال وىاملةس موض ا أي الجم ع يعاني ما ا جوا التي ال تتجاوا الدددد 500جس ه دوي ال صول ىل
أي ىالوات أو بالت أخرى(الوطا).
 - 8نما أكثر ما  160موظفا رئاادددددددة مركز ومبيسة سي ىب ب البقكل ةس وقفة احتجاج ة أماا ممتب
ً
احتجاجا ىل
ائ ط المركز

ىبا صدددددرم اواتكا مسذ شدددددكرياس وىبا ضدددددا ىالوم الباجة مسذ شدددددكرياس

وطالب الم تج ا تبخا البكتوا أحمب الشددددعراويس م افد البقكل ةس لصددددرم مرتباتكاس وخاصددددة أنكا
يستعبوي حال ا الاتقبال ى ب ا ض

(الوطا).

 - 9نما العشدددددرات ما العامل ا ا وقام إداام أوقام أواددددد اس وقفة احتجاج ة أماا مجلط الواااع
للمطالبة مسدددددددت قاتكا عب أي تا تع سكا قراايا اقا  135و 64لسدددددددسة  2010تاايخ  5يول و 2010س
وافض الوااام االىترام كا معتبرم إياها مع س ا قراا

ر صددددددد

بس وطالب العمال اىترام الوااام

كا ومس كا تسوياتكا وادااجكا التيم ا الص يس مؤكبيا أنكا تماهروا ىبم مرات وأاالوا خطا ات
ااتغانة لرئااة الجمكواية ولمجلط الواااع(الوطا).
 - 10واصا ىبد ما العامل ا المشروىات الصاصة م افمة الشرق ة احتجاجكا ىل

قرااات تقل ص

ا جوا ما  4000إلي900جس هس ونمموا ىبم وقفات أماا البيواي العاا ومسطقة الزااىة مبيسة الزقاايقس
شااك في االحتجاج ىمال مشروىات الم اجر والمصا ز والسقا والرصد والصساىات السمط ة (ا هراا).
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 - 11أضددرب ىبد ما العامل ا واإلدااي ا والفس ا وطاقا التمريض مسددتشددف
ً
احتجاجا ىل
المس ا ىا العماس وذلك
المؤقت ا الوحبات الص

التيم ا الص د ي مبيسة

اادددددددتقطا مبال مال ة ما ال وافز المقرام لكاس كما نما ىبد ما

ة وقفة احتجاج ة شاا كوان ش الس ا للمطالبة تثب تكا(الوطا).

 - 12تجمكر ىشدددددددرات العددامل ا ددالصددبمددات المعدداونددة مددبيريددة التر ددة والتعل ا ددالددبقكل ددةس أمدداا مبس
الم افمةس المثبت ا ىل

ح ساب ال صساديق لعبا انتماا صرم اواتبكا والتي توقد صرفكا مسذ ن و 6

شكوا ا ا أي مصبا دخلكا الوح ب ما ىملكا المباا
 - 13أوضدددددب البكتوا جمال شددددد

(الوطا).

ة ائ ط لجسة التعل ا مجلط السواب في

مكسة المعلا ل سدددددددت مجرد وظ فة ا هي اادددددددالةس مضددددددد فا" :وف
المجاالت ولما يبق
ا اا

س الذى ُتبس

اي لهس  6أكتو ر 2017س أي

كا مجتمع تتعبد الوظائد في كا

المعلا وحب هو صددداحب الفضدددا ا ول في كا نكضدددة وكا تقباس نه الذي يضدددع
ىل ه شصص ة المواطا وهوية المجتمع" (ال وا السا ع).

نان ا :مماهرات حملة الماجست ر والبكتواا :
نما ىبد ما حملة الماجسدددددددت ر والبكتواا س وقفة احتجاج ةس ال وا الثالناع  7ماا
العددبلس للمطددالبددة تسف ددذ قراا ائ ط مجلط الواااعس تع ا دفعددات  2012وحت

2017س أماا وااام
2015س في الواااات

والجكات ال موم ة .وأوضب حملة الماجست ر والبكتواا س أي ائ ط الواااع أصبا قرااا اا قا تع سكا
في الجكات ال موم ةس مش ريا إل

أي جكاا التسم ا واإلداام أااا خطا ا لمجلط الواااع يف ب وجود

داجات وظ ف ة شا رم الجكات ال موم ةس وأي التع ا يتطلب قرااا موافقة المجلطس الذي لا يصبا
قرااا التع ا حت

اآلي( .ال وا السا ع)

وفضددددت قوات الشددددرطةس صددددباو الثالناعس  10اكتو ر  2017تماهرم ائتالم حملة الماجسددددت ر والبكتواا
دفعات  2014و 2015و2016س ما أماا مجلط الواااع شاا قصر الع سي (المصري ال وا )
شدددددصصدددددا ما حملة الماجسدددددت ر
ً
و اشدددددرت ن ا ة قصدددددر الس اس ا ا عاع  11أكتو ر 2017س الت ق ق مع 35
والبكتواا س والمقبوض ىل كا شددددداا مجلط الواااع .وقال الم امي م مب ى سددددد س إي الس ا ة وجكت
للمتكم اس اتكامات التماهر بوي تصريبس والتجمكر وااتعراض القومس وتعط ا واائا السقا .وأضام
"ى سددددد " :إي ا حراا المباجة في الم ضدددددر ىباام ىا ف بيوهات لوقفتكا االحتجاج ة والفتات فق .
وقال البكتوا م مود أ و ايبس "المت بث الرادددمي اادددا حملة الماجسدددت ر والبكتواا " إي قوات ا ماس
مصر ،مجتمع
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دددصصدددداس خالل وقفة احتجاج ة لكا ىل
ً
 35شد

أماا مجلط الواااعس ألقت القبض ىل

ىبا التع اس وتا

إحالتكا للس ا ة( .مصراوي).

نالثا :احتجاجات ومماهرات واضرا ات للسائق ا والعامل ا صبمات نقا الركاب:
 - 1أضرب العشرات ما السائق ا مشرو السقا الباخلي مجمع مواقد دمسكوا في الب
ً
احتجاجا ىل
إل

رمس ىا العما

خصدددددا عض المسدددددت قات المال ة مسكا وما جانبكاس انتقلت الق ادات ا مس ة والتسف ذية

السدددائق ا المضدددر ا ىا العماس إلقساىكا العبول ىا اإلضدددراب والعودم إل

العماس وتقبيا الوىود

إل كا تلب ة مطالبكا وحا مشاكلكا( .الوطا)
 - 2قطع اددددددائقو ادددددد ااات السدددددد رف ط في مسفلو
إضدددددددرا كا ىا العماس احتجاجا ىل
ممانه إل

يادددددد و س طريق (مسفلو

نقا الموقد ما واددددددد

المبيسة إل

 -سي شددددددق ر)س وأىلسوا

مسددددددداكا أ و مسبياس وت ويا

اوق للباىة الجائل ا (الوطا).

 - 3أضرب اائقوي مبيسة سكا /القل و ةس ىا العما احتجاجا ىل

ىما "الس ااات السواوكي المالكي"

سماا االجرم دوي دفع الراددددوا المقرام ما الضددددرائب والماانة" و"السددددرف ط" الصاص إداام المواقد
العموم ة وقال م تجوي إنكا يبفعوي الضدددددددرائبس ىل

ىمط ادددددددائقي المالكي الذي يعملوي دوي دفع

هذ الراوا ما يعب مصالفا"( .الوطا)
 - 4افض م افد الوادي الجبيب اللواع م مب المملو س افع تعري فة ا جرم للتاكسدددددددي داخا مبيسة
الصددااجددة ح د

طددالددب اددددددددائقو التدداكسدددددددي الم ددافد للتددبخددا لرفع تعريفددة ا جرم وذلددك خالل وقفدده

احتجاج ه نممكا السائق ا أماا ديواي ىاا الم افمة ( .وا ة االخباا)
 - 5شددكبت خطو

(الم لة – العزيزية) و (افت  -العج زية) إضددراب العشدرات ما اددائقي الم مرو اص

ً
اىتراضدددددددا ىل
ىا العما معلس ا تجمعكا مبيسة الم لة المبرى أنساع خروج وادية ىمال زل الم لة
تعريفة الركوب الجبيبمس ويرجع ابب اإلضراب ال

صبوا التعريفة الرام ة ما الم افمة ق مة جس ه

ونصدس ً
بال ما التعريفة التي فرضكا السائقويس والتي لغت جس كاي ( وا ة االخباا).
 - 6أضددددددرب جم ع السددددددائق ا مواقد ادددددد ااات مراكز جرجا والبل سا والمسشددددددامس ىا العما وامتسعوا ىا
ت م ا الركاب احتجاجا ىل
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ايادم أادددددددعاا الوقودس وتا إخطاا م افد اإلقل ا الذى أمر إاادددددددال اتو سدددددددات تا عة للم افمة لسقا
الركاب ما وال

الموقد ( وا ة االخباا).

اوهاج والمراكز الجسو ة والس طرم ىل

 - 7أضددرب ىبد ما العامل ا مرفق السقا الباخلي م افمة المسوف ة ىا العما وتوقفت ا د ااات السقا
الصاصدددة المرفق مما نتج ىسه تعط ا مصدددالب المواطس ا وذلك ىل

خلف ة طلب العامل ا مرفق السقا

ىالوم مال ة ( وا ة االخباا).
 - 8أضدددرب العشدددرات ما ادددائقي السقا الباخليس مرفق م افمة المسوف ةس جراج المشدددرو في شدددب ا
المواس ىا نقددا ا هددالي داخددا مراكز الم ددافمددةس ح د

توقفددت  54اددددددد دداامس وأضدددددددرب  104اددددددددائق ا

وم صدددددل اس للمطالبة صدددددرم ىالوم الدددددددددددد %10ىا ىامي  2016و 2017ينر اجعيس وت سددددد ا ظروفكا
العما إال عب صرم العالوم و ينر اجعي (الوطا).

المع ش ةس وأكب السائق ا أنكا لا يعودوا إل

 - 9هبد العاملوي إداام ه ئة السقا العاا في اإلامسبايةس البخول في اىتصاا مفتوو أماا مبس

إداام

الك ئةس للمطالبة عبا تطب ق قانوي الصبمة المبن ة ىل كا وإلقالة ائ ط الك ئةس وكاي العشدددددددرات ما
العامل ا تجمعوا أماا مقر الك ئةس مسطقة الشاطبي وا

اإلامسبايةس للمطالبة ضا ال وافز مع الراتب

االاااي أنساع احتساب العالوات البواية الثالنة (الوطا).
 - 10نما الم ئات ما ال عامل ا ك ئة الس قا ال عاا في اإلادددددددم سبا يةس وق فة احت جاج ة أ ماا مبس
الك ئةس مسطقة الشددددددداطبي شدددددددرق اإلادددددددمسبايةس احتجاجا ىل
المصالفة لس صوص القانويس ح

أنكا تا ع ا الئ

إداام

تطب ق قانوي الصبمة المبن ة ىل كاس

ً ا لم افمة اإلامسباية والتي ال يسطبق ىل كا قانوي

الصبمة المبن ة (الوطا).
 - 11تجمع ىبد ما ادددددددائقي السقا الثق ا ىل
اىتراضدددا ىل

الطريق الزااىي مركزي طما وطكطا سدددددددوهاجس وذلك

افع ق مة السولوي الصاص ت م ا ضدددائع الفوادددفاتس وم اجر الطفلة الصاصدددة شدددركات

السددد رام كس وتمك ب طريق الم اجر في السدددباى ة يادددوايس ىقب ايادم أادددعاا الم روقاتس ولا ت بث
تباى ات أمس ةس أو تعط ا ل ركة المروا(الوطا).
 - 12أضددددرب اددددائقو ادددد ااات ا جرم ص
ا حبس احتجاجا ىل

السدددد ر الغر ي مبيسة إاددددسا جسوب م افمة ا قصددددرس ال وا

القراا الصادا ما مجلط المبيسةس ت بيب خ

ا رها والتشبيب ىل

االلتزاا هس

وىبا السماو لكا بخول المبيسةس وتسبب اإلضراب في أحباث أامة كب رم للموظف ا وطلبة المباا
ما تسبب في تيخرها ىا مواى ب ىملكا (الوطا).
مصر ،مجتمع
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س

اا عا :حراك العامل ا ال مومة:
 - 1اىتصا العاملوي مستشف

ً
احتجاجا ىل
الش خ اويب العااس

ىبا صرم حافز اإلنا ة %250س والذي

كاي م افد شددمال اد ساع قب وىب صددرفه وقال وائا ال مايبمس إنه لا يتا صددرم حافز اإلنا ة للعامل ا
القطا الصدد ي ما الموظف ا شددمال ادد ساع ما أهالي الم افمةس اددواع في العريش أو الشدد خ اويب
وافبس في ح ا تا صرفه للقادم ا ما الم افمات ا خرى(الوطا).
 - 2أضددددرب العشددددرات ما العامل ا شددددركة "نسددددتله" فر قل وبس ىا العماس سددددبب ا بة الشددددركة في
تصف ض ىمولة الب ع وىبا ايادم ا جوا ما يتسااددب مع ااتفا ا اددعااس اإلضددافة إل

ت م ا مسبو ي

الب ع تملفة المستجات المرتجعة وتكبيب العمال الفصدددددا ىا العماس ويذكر أي هذا اإلضدددددراب ل ط ا ول
ما نوىهس ووىبت الشركة الجلو

مع الموظف ا وحلكا وهو مالا تفعله الشركة(الوطا).

 - 3نما العشددرات ما اإلدااي ا العامل ا التيم ا الص د ي مافة الفرو ىل

مسددتوى م افمة الغر ة

وقفة احتجاج ةس للمطالبة المسددددداوام في الزيادات التي أقرها ائ ط ه ئة التيم ا الصددددد ي ىل
العددامل ا مصتلد اإلداا ات ىل

مسدددددددتوى الجمكوايددة معبريا ىا ضدددددددبكا ما التفرقددة

جم ع

ا العددامل ا

المؤاسة الواحبمس مطالب ا مساواتكا العامل ا المكا الطب ة ( وا ة االخباا).
 - 4دخا عض اإلدااي ا ىا العماس في ى ادات التيم ا الصددددد ي مساطق م افمة ادددددوهاجس احتجاجا
ىل

ا

ال افز التق ا والمطالبة المادا مؤكبيا أي ا طباع ي صدددددددلوي ىل

ها ي صلوي ىل

امت ااات كب رمس

سما

نسبة  %150ما ال افزس ويتا ا طكا تق ا العما ما قبا اإلدااي ا (الوطا).

 - 5دخا العاملوي التيم ا الصدددددد ي المس ا في يومكا الثال
ً
اىتراضدددددددا ىل
التيم ا الصددددددد ي مبيسة المس ا
ائ ط الك ئة البكتوا ىل

حجااي ىل

لعضددددددراب ىا العما داخا مسددددددتشددددددف

إهباا حقوقكا المال ة ما ال وافز والجكود التي ألغاها

حب تعب رها وطالب الم تجوي ضدددددددروام اح ا ائ ط الك ئةس

وىودم حقوقكا المال ة المكبام ( وا ة االخباا).
 - 6اادددددددتقبا العاملوي قاىات الف بيو كونفرانط والذيا تا إنكاع نب كا ما العما بيواي الوااام إل
المباا

واإلدااات البكتوا طااق شدددددددوقي واير التر ة والتعل ا التماهر أماا قصدددددددر الوااام وحبنت

مشدددادات كالم ة

ا المتماهريا وا ما اإلدااي للوااام عب لق ا ما لباب القصدددر ومسعكا ما مقا لة

الواير وىرض مطالبكا (ال وا السا ع).

مصر ،مجتمع
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 - 7دخا العاملوي التيم ا الصددددد ي المس ا في يومكا الصامطس داخا مسدددددتشدددددف
اىتراضددددددددا سىل

المبرم مبيسة المس ا

إهباا حقوقكا ال مال ة ما ال وافز والجكود التي أل غاها ائ ط الك ئة د .ىل

وهتد الم تجوي" ف ا حقوقسا ف ا " ف ا ائ ط الك ئة ف ا " يالل

حجااي

ااكت ااكت ل ه" خبت حقك وال

إيه " وأاحا أاحا( وا ة االخباا).
 - 8تماهر ن و  400ما موظد ك ئة تعل ا المباا أماا مقر الك ئة مسطقة جسدددددددر السدددددددويطس للمطالبة
تعبيا أوضاىكا المال ة لتتسااب مع االاتفا المستمر في أاعاا السلع و الصبمات وقال ض اع ات مة
–الموظد ك ئة تعل ا المباا -إي اواتب العامل ا الذيا لغوا  8500موظفا متبن ة جبا ال تتساادددددددب مع
معبالت التضصا وااتفا ا اعاا (مصر العر ة).
 - 9هبدت السقا ة المسدددددددتقلة للضدددددددرائب اإلادددددددماى ل ةس تسم ا وقفة احتجاج ةس وذلك في حالة ىبا
االادددددددتجا ة لمطالبكاس معلس ا ىبا ادخااها وقت أو مجكود لت ق قكاس والتي تشدددددددتما ىل

"تسدددددددوية

المؤهالت للموظف اس وىددبا ت ويددا الموظف ا للس ددا ددة اإلداايددةس والمسدددددددداوام في ال وافز ددالمصددددددددالب
اإليرادية" (الوطا).
 - 10نما ىبد ما ذوي اإلىاقة وقفة احتجاج ة أماا وااام التضدددددددداما ضددددددددب قراا وايرم التضدددددددداما
االجتماىي ادم واليس الصاص وقد صدددددرم معاي ما يمتلك اددددد اام مسكاس مسذ شدددددكر يسايرس ومطالبة
عضكا ر ّد المبال التي حصا ىل كا خالل العاا الماضي (مصر العر ة).
 - 11أضدددرب العاملوي في الك ئة العامة للتيم سات والمعاشدددات "صدددسبوق القطا ال مومي" المسصدددوامس
ىا العمدداس وافضدددددددوا الق دداا دديي أىمددال احتجدداجددا ىل
وخضوىكا لقانوي الصبمة المبن ة ىالوم ىل

ىددبا تطب ق الالئ ددة الجددبيددبم الصدداصددددددددة كاس

ال الة الس ئة التي يعملوي كا (الوطا).

 - 12توقد أكثر ما  1800ىاما ما ىمال ه ئة الت م ا واختبااات القطا اإلامسبايةس والتا عة لوااام
ً
احتجاجا ىل
التجاام والصدددددساىةس ىا العماس الصم ط 2016-4-27س وذلك
المفترض أي يتا تسل مكا إل

تيخر المرتباتس والتي كاي ما

العامل ا (الوطا).

 - 13نما ىشددرات ما أىضدداع ه ئة التمريض واإلدااي ا مسددتشددف

أاددواي الجامعيس وقفة احتجاج ة

داخا حرا المسدددتشدددف س صددداحبكا البخول في إضدددراب جزئي ىا العما للمطالبة مجموىة ما ال قوق
المال ة واإلدااية الصاصة كاس وافع الم تجوي مجموىة ما الالفتات ف كا "ىايز حقي ..ال للفساد ..الغ
للسائب العاا"(الوطا).
مصر ،مجتمع
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 - 14تجمع العشددددرات ما العامل ا في شددددركة ا و الكول المصددددرية للزيوت والمسمفاتس اماا مبس

االداام

في م را ك اإلادددددددمسبايةس للمطالبة صدددددددرم العالوم البواية التي أىلست ال مومة ىا صدددددددرفكا قبا
حلول شددكر امضدداي ولا يتا صددرفكا حت

اآليس وهبد العمال اإلضددراب ىا العما في حال تيخر صددرم

العالوات عب اخطاا ا ما واالت اد العاا لعمال اإلامسباية ( وا ة االخباا).
 - 15أضددددرب المئات ما العامل ا في م طات شددددركة م ا الشددددرب اإلاددددمسبايةس ىا العما مسذ عب اي
اىلست اداام الشددركة ىبا صددرم فروق العالوم عب ضددمكا للمرتب ا اددااددي أاددوم العامل ا في معما
ال شركاتس و بأ اإل ضراب في م طة م ا ال س وم الرئ س ة التي تغذى مبيستي واال امسباية والب

رم

نا انضا العامل ا في م طات شرق والسزهة (الوطا).
 - 16نما المئات ما ىمال شددركة "إيزاكو" برج العربس وقفة احتجاج ة أماا الشددركةس للمطالبة صددرم
مرتباتكا التي امتسع صاحب الشركة ىا صرفكا مسذ  3أشكرس وقال أحب العمالس إي إداام الشركة هبدت
العمال الم تج ا الفصدددددددا والطرد ما العماس وتسدددددددل مكا إل
الفوض

الشدددددددرطة بىوى وقد اإلنتاج وإناام

في الشركةس وأوضب أي الشركة فصلت ن و  300ىاما تعسف ًا (الوطا).

 - 17ادددلا العاملوي في شدددركة م ا اإلادددمسبايةس يمثلوي ىبم م طات ائ سددد ة للم ا والفرو س مذكرم
شدداملة المسددتسبات إل

ائااددة الجمكوايةس وأمانة مجلط السوابس تمك با لت بيب موىب ىاجا للقاع مع

مسدددددئول كب ر الرئاادددددةس وائ ط لجسة القوى العاملة وأمانة المجلط لب

مشدددددمالتكاس وشدددددرو ممثلو

العمال أاددددباب دخولكا في إضددددراب ىا العماس ومطالبتكا تطب ق قواىب صددددرم العالوم البواية %10
وضددمكا للمرتب ا اددااددي أاددوم شددركات أخرى مماناس كاي إضددراب العامل ا قب ااددتمر لل وا الصامط
ىل

التوالي ( وا ة االخباا).

 - 18خالل ا ياا القل لة الماضدددددد ةس وفي نالث م افمات مصتلفة ىل

ر اتفاق مسددددددبقس احتج ىمال

نالث شددركات مصتلفة لرفع اواتبكا أو المطالبة مسددت قات مال ة متيخرمس إال أي الست جة كانت احتجاا
أحب العمال  15يوما ىل

خلف ة الت ريض ىل

اإلضراب (مصر العر ة).

 - 19أىلست السقا ة المسددددتقلة للعامل ا اآلناا ىا دىمكا ل ق العامل ا في اإلضددددرابس 2017-7-31س وقال
مصبا وااام اآلناا أي الفساد اإلدااي والمالي صوام خاصة ظاهرم شبيبم االنتشاا في الوااامس وأشاا
إل

أي تبني أجوا ومرتبات العامل ا الوااام إل

مصر ،مجتمع
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 - 20أضدددرب موظفو إادددعام القل و ة مقر المركز الرئ سدددي بسكا ىا العما والطعاا وقاما اصدددط اب
أاددددددرت كما وأطفالكما واإلضددددددراب أماا ممتب مبير اإلاددددددعام اىتراضددددددا ىل

وقفكما ىا العما شددددددكرً ا

وإحالتكما الت ق ق في إتكاا المبير لكما احتجاا والتجمكر وتعط ا العما (الوطا).

ً
خامسا :حراك العامل ا ال مومة لمواجكة الفساد المالي واإلدااي:
 - 1نما ىبد ما العامل ا مسدددددددتشدددددددف
رح ا مبير المسددددددتشددددددف
المستشف

طول المركزي في القل و ةس ال واس وقفة احتجاج ة للمطالبة

احتجاجا مسكا ىل

ما وصددددددفو

طريقة التعاما

ر الالئقة واددددددوع إداام

وقال المشااكوي في الوقفة إي المبير يعاما ا طباع والتمريض والص ادلة يالوب ال يل ق

ويرفض ىما تيم ا للص بل ات (الوطا).
 - 2تجمكر ىبد ما ا طباع والعامل ا في مسددددددتشددددددف
البكتوا أحمب ىمادس واير الصدددد ة للمسددددتشددددف

ا حراا التعل مي مبيسة الزقاايق فوا وصددددددول

لتفقب ادددد ر العما للمطالبة

ومشدددمالتكا خاصدددة تثب ت المؤقت ا ف ما لا يتممسوا ما مقا لته حت

ا مشددددمالت المسددددتشددددف

ا ي سدددبب مسع أفراد ا ما لكا

(الوطا).
 - 3نما ىبد ما العامل ا مسطقة التيم سات االجتماى ة الب
للمطالبة اادددددتبعاد مبير المسطقةس سدددددبب ما وصدددددفو

رمس وقفة مقر المسطقة مبيسة دمسكواس

تعسدددددفه تجاهكا وتوق عه جزاعات

ر قانون ة

ىل كاس وفقا لكا وافع الم تجوي الفتات ممتوب ىل كا "ااحا"س و"اىتصدددددداا ضددددددب ىصدددددداا"س كما اددوا
إداام الك ئة (الوطا).

هتافات مطالبة عزل مبير المسطقةس لعبا قباته ىل

 - 4نما العشددددددرات ما موظفي الوحبم الم ل ة لمركز ومبيسة اددددددمالو س شددددددمال المس اس وقفة ضددددددمت
ً
احتجاجا ىل
موظف ا ما جم ع الوحبات القروية التسدددددددع التا عة للمركزس وذلك
وصددفوها التعسددف ةس و

ر القانون ةس ومسكا نقا موظفي التسم ا وا مالك ىل

عض القرااات التي

مسددتوى جم ع الوحبات

القروية (الوطا).
 - 5دخا ىبد ما العامل ا قطا شدددددددبمات ككر اع المس اس في اىتصددددددداا مفتووس اىتراضدددددددا ىل
ق ادات مسطقة ككر اع مصددر الواددط س وقطا شددبمات المس اس وإصددرااها ىل
المائا قرية ماقواة إل
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 - 6نما العشدددددددرات ما شدددددددب اب مركز ومبيسة الم مودية الب

رمس وقفة احتجاج ة أماا م طة م ا

الشددددددرب الجبيبمس للمطالبة التع ا كاس وأقاموا خ مة وافترشددددددوا ا اضس وقالوا إي الم طة الجبيبمس
تقع في نطاق أااضددددددي كانت ملك المث ر ما أهالي المركزس وفوجئسا تع ا أكثر ما خمسددددددة وىشددددددريا
شصصا ما خااج الم مودية (الوطا).
 - 7أضرب  4ىمال واائق ا مصسع تبوير القمامة التا ع للوحبم الم ل ة مركز ومبيسة امسطا جسوب
رب م افمة سي اددددويدس ىا الطعاا مسددددتشددددف

اددددمسددددطا المركزيس للمطالبة سقلكا للعما الوحبم

الم ل ة لمركز ومبيسة امسطا(الوطا).
 - 8اددددددددادت حالة ما التذمر

ا المئات ما العامل ا في مواد البشددددددددتس والمااتويس ومصلفات المواد

الصدددلبةس مركز صدددبفا عب قراا الم افد مصدددادام السددد ااات الم ملة مواد البشدددتس والمصلفاتس وذلك
خالل مرواها الطرق كما اىترض العاملوي ىل
أا و

قراا ت رير م ضدددددددر لما ما يسبش القمامة م افمة

(الوطا).

 - 8دخا ىمال مستشف

كفر شمر المركزي "ت ت اإلنشاع"س في إضراب مفتوو ىا العما سبب ض ا

العكبم التي وقعوا ىل كاس قبا نقا المسددتشددف

ما ممانكا ال الي إل

اإلحالل والتجبيب لكا كذلك ض ا أموال التبرىات ما المستشف

مسددتشددف

أاددس ت إلجراع ىمل ات

دوي أي اسب ما القانوي(الوطا).

 - 9دخ لت  13معل مة لل غة العر ة و 9معل مات لل غة اإلنجل زية في إضدددددددراب مفتوو ىا الط عاا دا خا
مستشف

طكطا العااس اىتراضا ىل

صبوا نشرم سقلكا ما قرية شطوام إل

مباا

الس ول الجبا

الغر ي لمسدددددافة تتجاوا  25ك لومتراس وىبا تممسكا ما إيجاد واددددد لة مواصدددددالت مباشدددددرم للمباادددددة
(الوطا).

ً
ااداا :امك حبيب مصر تشكب احتجاجات واضرا ات وتعط ا ل ركة القطااات:
 - 1توقفت حركة قطااات "المرج  -شب ا القساطر" سبب إضراب ىبد ما الممسااية ىا العما م طة
ً
اىتراضددددا ىل
شددددب ا القساطر

اددددوع حالة القطاااتس وت طا الشددددبا ك وا واب وطفايات ال ريق مما

يعرضددددكا ويعرض الركاب للصطر(الوطا)س واىتصددددا ىبد ما اددددائقي القطااات العامل ا ص

" شددددب ا

القساطر  -المرج " داخا ممتب م طة مبيسة شدددددددب ا القساطرس وطالبوا تع ا خبمات شدددددددرط ة داخا
القطااات غرض توف ر ا ما للركاب والسائق ا وموظفي تذاكر السقا (ال وا السا ع)س كما شكبت م طة
مصر ،مجتمع
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اددددمك حبيب أاددددوايس تجمكر مجموىة ما اددددائقي القطااات والممسددددااية ىل

السددددمة ال بيبس

شددددري

للمطالبة صددرم حافز المسددافات الطويلة عب تيخر ااددتالمه وتسددبب تجمكر السددائق ا في تعطا حركة
القطااات "أاددواي  -القاهرم" لس و السدداىةس ما أدى لغضددب المسددافريا إل

الوجه الب ري وتعطا سددبب

ذلك ق اا القطاا المم ز المتجه ما أاواي للقاهرم (الوطا).
كذلك دخا العشددددرات ما العامل ا شددددركة السددددمك ال بيبية للصبمات المتماملةس م طة قطاا مسومس
ً
احتجاجا ىل
م افمة المسوف ةس في إضراب مفتوو ىا العما داخا م طة القطااس

ىبا صرم ىالوم

الدددددددد%10س التي أقرها الس سيس مساابة شكر امضايس وطالب المشااكوي في اإلضرابس الزيادم السسوية
التي ُطبقت ىل

شركات ضما قطا الصبمات السمة ال بيبس دوي أي تطبق ىل كا (الوطا).

اا عا :حراك ما متسو حول المشاكا التمويس ة وتوف ر الصبز للمواطس ا:
 - 1ادددادت حالة ما االادددت اع والتذمر الشدددبيب ا أصددد اب معاشدددات التضددداما االجتماىي ياددد و س
وأكثرها ما ا ااما وكباا السدددددددا وذلك ىل

خلف ة افعكا ما البطاقات التمويس ة وقالت أحب االااما

"لما يرفعوا البىا ىا معاشدات التضداما االجتماىي الذيا حصدلوا ىل ه كمعونهس نكا فقراع ول ط لكا
دخا آخر ولما يرفعوا البىا ىا الفقراع يبق

م ا يست قه وهللا حراا"(الوطا).

 - 2تسددبب إلغاع مسمومة "الماات الذهبي" في ضددب أص د اب المصا ز م افمة الغر ةس خاصددة عبما
ً
أيضددددا صددددرم  500ا
ألغي بيلكا

د يوم ا صدددد اب المصا ز مجانا ت ت سب الكالك وألغ ت مسمومة

"الماات الذهبي" و بيلكا عب اتكاا اددامي الس ا
ىل

اشاو ما أجا تمرير حصة المصا ز د  500ا
ٍ

وك ا وااام التمويا السددا قس التوا

في ال صددول

د يوم ً ا مجا ًنا (مصر العر ة).

وفي الس اق نفسه تصاىبت حبم ا امة ا أص اب المصا ز ووااام التمويا المصريةس سبب مسمومة
الصبز الجبيبم التي بأ تطب قكاس ح

ً
احتجاجا ىل
اىتصدددا مئات الصباايا

المسمومة الجبيبم للصبز.

ونما أص اب المصا ز االىتصاا في مقرات الغرم التجااية في ىبد ما الم افماتس مسكا "اإلامسباية
واإلاماى ل ة والسويط ودم ا

والغر ة والب

رم وكفر الش خ والشرق ة" (العر ي الجبيب).

 - 3تجمكر ىبد ما الفالح اس أماا ديواي م افمة دم ا

ً
اىتراضددددا ىل

ىبا صددددرم السصالة للماشدددد ة

المؤما ىل كا وما جانبهس قال اددم ر ىمايس وك ا وااام التمويا بم ا س لددددددددد"الوطا"س "لبيسا ن و 6000
اأ

تقريبا(الوطا).
ماش ة في دم ا س ولا يتا الصرم للمر ا مسذ أابو
ً
مصر ،مجتمع
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 - 4واصا جزااو أا و
نقا المجزا القبيا إل

إضرا كا ىا الذ ب وإ الق م الكاس لل وا الثاني ىل
ىرب المبا

ىل

التواليس احتجاجا ىل

طريق المطاا الذي يمثا خطوام كب رم ىل كا وما يعرضدددددددكا

لصطر ادددددرقة مواشددددد كا وقال أحب الجزاايا إي المجزا الجبيب ل تملفته  30مل وي جس ه"س م ذاا ما
أي ااتمراا المجزا في هذا المماي ا تسبب في تسريب أكثر ما  200ىاما (الوطا).
 - 5أضدددددددرب قالو التمويا في مركزي السدددددددسبالويا و سي ىب ب م افمة البقكل ةس ىا اادددددددتالا ا اا
التمويسيس احتجاجا ىل

ما وصددفو

ينه أاا هسبي واددعر مرتفع السسددبة لباا البلبيس ويرفضدده معما

المواطس ا خاصدددددددة في القرىس وتجمكر ىبد ما البقال ا أماا مصااي الشدددددددركة العامة للسدددددددلع التمويس ةس
وأىلسوا افضكا الاتالا ا ااس وطالبوا لتبخا الوايرس وىبا فرض ا اا ىل كا (الوطا).
 - 6افض ىددبد ما البقددال ا التمويس ا في مركز السدددددددسبالويا ددالددبقكل ددةس لل وا الثدداني اادددددددتالا ا اا
التمويسيس ضما ال صة التمويس ة لما وصفو

مصر ،مجتمع

ينه اديع ويرفض المواطسوي شراع (الوطا).
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