
ــة  ــة والعاملي ــة واالجتامعي ــات االقتصادي ــاميل لالحتجاج ــدد اإلج ــغ الع ــام 2017، بل يف ع
1518 ألًفــا وخمســامئة ومثانيــة عــر احتجاًجــا. وتصــدرت االحتجاجــات االجتامعيــة القامئــة 
إجــاميل  مــن   64% حــوايل  أي  احتجاًجــا،  وســبعني  وســتة  تســعامئة   976 بإجــاميل 
 450 بإجــاميل  الثانيــة  املرتبــة  يف  العامليــة  االحتجاجــات  جــاءت  بينــام  االحتجاجــات. 
ــا عــى مــدار العــام، بنســبة %30 مــن إجــاميل االحتجاجــات.  أربعامئــة وخمســني احتجاًج
ــا  ــعني احتجاًج ــني وتس ــدد 92 اثن ــرة بع ــة األخ ــة يف املرتب ــات االقتصادي ــاءت االحتجاج وج

يف 2017، بنســبة %6 فقــط مــن العــدد اإلجــاميل.
ــت  ــا، حيــث تعلق ــات احتجاًج ــة األويل باعتبارهــا أكــر الفئ ــايل يف املرتب ــة األه جــاءت فئ
مطالبهــم بالخدمــات، مــن صحــة وســكن وتعليــم وخدمــات امليــاه والطــرق والــرف 
الصحــي، وصــوالً إىل التظاهــر اعرتاًضــا عــى غــالء األســعار، والســيام ارتفــاع أســعار 
الغــذاء وغــالء املعيشــة. ويف املرتبــة الثانيــة للفئــات األكــر احتجاًجــا، جــاءت فئــة 
251 مائتــني وواحــد وخمســني احتجاًجــا، أي بنســبة %16.5 مــن العــدد  العــامل بعــدد 
ــات،  ــن االحتجاج ــبة %7 م ــة بنس ــة الثالث ــالب يف املرتب ــاء الط ــات. وج ــاميل لالحتجاج اإلج
بإجــاميل 100 مائــة احتجــاج. وتوزعــت تلــك االحتجاجــات عــى كافــة األقاليــم، فيــام جــاءت 
محافظتــا القاهــرة والجيــزة يف الصــدارة، بإجــاميل 243 مائتــني وثالثــة وأربعــني احتجاًجــا 
و 158 مائــة ومثانيــة وخمســني احتجاًجــا عــى الرتتيــب. أمــا بالنســبة ألســباب االحتجاجــات 
ومطالبهــا، فقــد تصــدرت املطالبــة بالوصــول للبنيــة التحتيــة والخدمــات، وخاصــة امليــاه 
والــرف الصحــي والطاقــة والطــرق، فقــد احتلــت مجموعــة املطالــب تلــك النصيــب األكــر 
مــن احتجاجــات عــام 2017 بنحــو  434 أربعامئــة وأربعــة وثالثــني احتجاًجــا، أي مــا يزيــد عــن 
ــت  ــي تعلق ــة، والت ــامل املختلف ــب الع ــا مطال ــام تلته ــات. بين ــاميل االحتجاج ــن إج %28 م
بالتعويضــات املاليــة واألجــور والحوافــز واألجــازات والحــق يف التنظيــم، ممثلــة حــوايل 
ربــع االحتجاجــات يف عــام 2017، بنســبة %24 بنحــو 365 ثالمثائــة وخمســة وســتني احتجاًجا.
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االحتجاجات منذ 2012:

تفاوتــت معــدالت االحتجاجــات االقتصاديــة واالجتامعيــة والعامليــة منــذ عــام 2012، وهــو 
العــام التــايل للثــورة والــذي شــهد عــدًدا غــر مســبوق مــن االحتجاجــات الشــعبية 
والجامعيــة التــي عكســت مطالــب املواطنــني بعــد ثــورة ينايــر، تعبــرًا عــن آمالهــم 
ــز  ــام 2012، إال أن »املرك ــية يف ع ــات السياس ــة االحتجاج ــن كثاف ــم م ــم. وبالرغ ورغباته
املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة« قــد َصــبَّ ُجــل تركيــزه عــى االحتجاجــات 
االجتامعيــة واالقتصاديــة والعامليــة منــذ ذلــك العــام؛ لتســليط الضوء عى فعــل االحتجاج 
كحــق مــروع لكافــة املواطنني، ال يقتر عى املجموعات واألحزاب السياســية فحســب. 
ولعــل اســتمرار االحتجاجــات بالرغــم مــن ضيــق الفضــاء العــام وتقييــد الحريــات السياســية 
يف مــر خــر دليــل عــى أهميــة تســليط الضــوء عــى االحتجاجــات اليوميــة للمواطنــني، 
املطالبــة بحيــاة كرميــة، وتوفــر الخدمــات، وفــرص العمــل وكســب الــرزق، والتــي عكســت 
آثــار السياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة  –تلــك االحتجاجــات- يف األعــوام الســابقة 
والعامليــة التــي تســببت يف رفــع أســعار الغــذاء والخدمــات، وخفــض بعــض بنــود الدعــم 
الهامــة للمواطنــني، وتحريــر ســعر الــرف الــذي أودى بنصــف ادخــارات املواطنــني وقلل 
مــن القيمــة الحقيقيــة ألجورهــم، وفــرض رضائــب االســتهالك )القيمــة املضافــة( التــي 
ــة  ــوق العاملي ــة الحق ــايب، ومامرس ــل النق ــى العم ــود ع ــرض القي ــعار، وف ــت األس رفع
ــي  ــة الت والتنظيميــة وعــى رأســها الحــق يف االرضاب، وغرهــا مــن السياســات الرجعي
ــاة  ــة وحي ــة اجتامعي ــى عدال ــول ع ــم يف الحص ــى آماله ــت ع ــني وقض ــت املواطن خذل
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ــام 2013، إذ  ــذ ع ــات من ــداد االحتجاج ــاميل أع ــتمر يف إج ــاض املس ــن االنخف ــم م وبالرغ
بلغــت االحتجاجــات ذروتهــا يف ذلــك العــام الــذي بلغــت فيــه املرحلــة االنتقاليــة ذروتهــا 
أيًضــا، حيــث تغــر نظــام الحكــم مــن عهــد اإلخــوان املســلمني يف النصــف األول للعــام، 
لعهــد عــديل منصــور تحــت إرشاف املجلــس األعــى للقــوات املســلحة، إال أن االحتجاجــات 

الزالــت مســتمرة حتــى يومنــا هــذا. 

وعــى الرغــم مــن القيــود املتزايــدة عــى الحــق يف التنظيــم، مل تتوقــف جمــوع 
املواطنــني والعــامل والطــالب واملهنيــني واملزارعــني وســكان القــرى واألحيــاء عــن 
ــض  ــل. وانخف ــاة أفض ــة وحي ــة اجتامعي ــة بعدال ــة الحكوم ــهم، ومطالب ــن أنفس ــر ع التعب
العــدد اإلجــاميل لالحتجاجــات عى مســتوي الجمهوريــة يف عام 2014، ليصــل إىل 3008 
ثالثــة آالف ومثانيــة احتجاًجــا، مقارنــة باألعمــوام الســابقة، التــي بلغــت االحتجاجــات فيهــا: 
ــة آالف  ــام 2012، و 5232 خمس ــا يف ع ــر احتجاًج ــبعة ع ــة وس ــة آالف ومثامنائ 3817 ثالث
ومائتــني واثنــني وثالثــني احتجاًجــا يف عــام 2013، ثــم اســتمر العــدد اإلجــاميل لالحتجاجــات 
يف االنخفــاض، ففــي عــام 2015 بلــغ 1955 ألًفــا وتســعامئة وخمســة وخمســني احتجاًجــا، 
ويف عــام 2016 بلــغ 1878 ألًفــا ومثامنائــة ومثانيــة وســبعني احتجاًجــا، وأخــرًا يف عــام 

2017 بلــغ 1518 ألًفــا وخمســامئة ومثانيــة عــر احتجاًجــا.
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االحتجاجات العاملية منذ 2000:

ــات  ــات، إال أن االحتجاج ــاميل لالحتجاج ــدد اإلج ــتمر يف الع ــاض املس ــن االنخف ــم م وبالرغ
العامليــة التــي تتوفــر إحصــاءات حولهــا منــذ عــام 2000 تــروي قصــة أكــر تفــاؤالً، 
ــدد  ــاض ع ــن انخف ــم م ــة. فبالرغ ــات العاملي ــد املطالب ــورة يف تزاي ــا دور الث ــح معه توض
االحتجاجــات العامليــة يف 2017، إذ وصلــت 450 أربعامئــة وخمســني احتجاًجــا، ممثلــة 30% 
فقــط مــن إجــاميل االحتجاجــات يف هــذا العــام، إال أن االحتجاجــات العامليــة بعــد الثــورة 
قــد تضاعفــت عــن مثيالتهــا قبــل الثــورة، وميكننــا أن نــرى التطــور جليــا خاصــة منــذ عــام 
2007 والــذي شــهد إرضاب عــامل غــزل املحلــة يف ســبتمر 12007 ، وشــهد هــذا العــام 
إجــاميل 692 ســتامئة واثنــني وتســعني احتجاًجــا عامليًــا، لرتفــع ذلــك الرقــم ويصــل إىل 
1969 ألف وتســعامئة وتســعة وســتني احتجاًجا يف 2012، و 2239 ألفني ومائتني وتســعة 
وثالثــني احتجاًجــا عامليًــا يف 2013، منخفًضــا بعــد ذلــك إىل 1655 ألــف وســتامئة وخمســة 
ــا يف  ــني احتجاًج ــة وثالث ــعامئة وثالث ــا يف 2014، وإىل 933 تس ــا عامليً ــني احتجاًج وخمس

ــا يف 2016.  ــني احتجاًج ــد وخمس ــبعامئة وواح 2015، وإىل 751 س

1   http://carnegie-mec.org/201228/06//ar-pub-48864
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مؤرشات عامة لالحتجاجات يف 2017:

ــوق يف  ــة بالحق ــرأي واملطالب ــن ال ــر ع ــارشة للتعب ــيلة املب ــو الوس ــاج ه ــر  االحتج يعت
كافــة أنحــاء العــامل، وتختلــف أنــواع االحتجاجــات مــن حيــث درجــات التصاعــد واملواجهــة، 
بــني تقديــم الشــكاوى وتنظيــم الوقفــات الصامتــة، واالشــرتاك يف املســرات، واإلرضاب 
املســؤولني  انتبــاه  للفــت  وســائل  النهايــة  يف  وكلهــا  الطــرق،  وغلــق  العمــل  عــن 
الحتياجــات مجموعــات مــن املواطنــني املدافعــني عــن أرزاقهــم وعملهــم ومســكنهم 

ــن. ــية ألي مواط ــات األساس ــن االحتياج ــا م ــم، وغره ــم ومربه ومأكله

وبالرغــم مــن تزايــد القيــود عــى مامرســة وســائل االحتجــاج املختلفــة، وزيــادة التعســف 
ضــد النقابيــني2 وتجريــم كافــة املســرات والتظاهــرات ووســائل التعبــر عــن الــرأي منــذ 
 ،)http://ecesr.org/?p=768847( 2013 ــنة ــم 107 لس ــر رق ــون التظاه ــى قان ــق ع التصدي

إال أن املواطنــني مل يتوقفــوا عــن املطالبــة بحقوقهــم.

2  http://www.ctuws.com/content/%D981%%D98%A-
%D8%A7%D984%%D986%%D981%%D982-%%D8%A7%D984%%D980%%D985%%D8%B9%D
8%AA%D985-%%D8%AA%D982%%D8%B1%D98%A%D8%B1-%D8%AD%D988%%D984-%%D8
%A7%D986%%D8%AA%D987%%D8%A7%D983%%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D984%%D8
%AD%D8%B1%D98%A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D984%%D986%%D982%%D8%A7%D
8%A8%D98%A%D8%A9-%D985%%D986-%%D98%A%D986%%D8%A7%D98%A%D8%B1-
%D8%AD%D8%AA%D989-%%D98%A%D988%%D986%%D98%A%D92017%-88%E28%80%E 
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تعريف: االحتجاجات العاملية:

وعــى الرغــم مــن تنــوع أســباب »االحتجاجــات العامليــة«، إال أنهــا يف املعظم تــدور حول 
تأخــر رصف الرواتــب أو الحوافــز، أو املطالبــة بزيــادات ىف األجــور ملواكبــة ارتفاع األســعار، 
بــرف النظــر عــن نــوع القطــاع املحتــج »خــاص ، حكومــى ، قطــاع عــام، وقطــاع أعــامل عام 
ــة مــن العمــل  ــة بالتثبيــت بعــد ســنوات طويل ــاك أســباب أخــرى مثــل: املطالب »، لكــن هن
ــوام إىل  ــعة أع ــني تس ــع ب ــض املواق ــرتاوح ىف بع ــة ت ــة يومي ــة أو كعامل ــود مؤقت بعق
ســبعة عــر عاًمــا، كــام كــرت احتجاجــات العاملــني بالقطــاع الحكومــي للمطالبــة بإصــدار 
قانــون العــالوة االجتامعيــة، الـــ %10 املقــررة لغــر املخاطبــني بقانــون الخدمــة املدنيــة.

وبشــكل عــام، ســيطر القطــاع الحكومــي عــى النســبة األكــر مــن االحتجاجــات العامليــة 
ــم  ــبة %17 ث ــاص بنس ــاع الخ ــه القط ــة، يلي ــات العاملي ــاميل االحتجاج ــن إج ــبة %68 م بنس

ــبة 15%. ــام(  بنس ــامل الع ــام، واألع ــني )الع القطاع

االحتجاجات العامليةشكل 4
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تعريف: االحتجاجات االقتصادية:

»االحتجاجــات االقتصاديــة« هــي االحتجاجــات املرتبطــة بالعمــل وظــروف العمــل لغــر 
ــي  ــائقي التاك ــر، كس ــدى الغ ــني ل ــر العامل ــمية، أو غ ــآت الرس ــني يف املنش العامل
ــن  ــني ع ــني والعاطل ــى الخريج ــطاء أو حت ــني البس ــني أو املزارع ــة الجائل ــاص، أو الباع الخ
العمــل املطالبــني بإيجــاد فــرص العمــل. وترتبــط االحتجاجــات االقتصاديــة يف معظمهــا 
ــاب  ــن أصح ــة م ــات املختلف ــة للفئ ــح االقتصادي ــى املصال ــا ع ــة وآثاره ــات الحكوم بسياس
األعــامل الصغــرة والحرفيــني واملهنيــني. وشــهد العامــان )2016، 2017( صــدور حزمــة من 
السياســات االقتصاديــة التــي ســاهمت يف فــرض ضغــوط عــى املواطنــني والعاملــني، 
رضائــب  فــرض  يف  التوســع  مثــل:  تضخمــي،  أثــر  ذات  إجــراءات  عــى  اشــتملت  حيــث 
االســتهالك عــر قانــون »رضيبــة القيمــة املضافــة«، والــذي أثــار حفيظــة املحامــني مثــالً، 
ــار غضــب الســائقني  وتحريــر ســعر الــرف ورفــع أســعار بنــود الطاقــة والوقــود، مــام أث

ــال. ــبيل املث ــى س ــني، ع واملزارع

إذن فاالحتجاجــات االقتصاديــة تخــص قطاعــات بأكلمهــا تتــرر يف مصالحهــا االقتصاديــة 
ومصــادر رزقهــا مــن قــرارات الحكومــة، وتتــوزع عــى محافظــات بالدلتــا والصعيــد وعــى 
ســواحل البحــر املتوســط، ، مثــل: احتجاجــات الصياديــن عــى منعهــم مــن الــروح 
بدميــاط، واحتجاجــات الســائقني بســبب نقــل املواقــف أو رفــع قيمــة »الكارتــة« مبختلــف 
ــل أرايض  ــرة بتحوي ــة البح ــرار محافظ ــى ق ــدر ع ــز ب ــو مرك ــاج فالح ــات، أو احتج املحافظ
زراعيــة باملحافظــة إىل مقالــع  للزلــط والرمــل، أو احتجــاج أهــايل ومزارعــي أخميــم 
بســوهاج عــى تجريــف خمســامئة فــدان وتحويلهــم لصالــح جهاز مدينــة أخميــم الجديدة 
ــامح  ــى الس ــض ع ــي األبي ــائقو التاك ــاج س ــات، أو  احتج ــاب اإلرضار باملزروع ــى حس ع
ــة،  ــة اقتصادي ــح جامعي ــل مصال ــات متث ــا احتجاج ــل. جميعه ــم بالعم ــر وكري ــي أوب لركت
وتتعلــق بكســب الــرزق، والعمــل خــارج اإلطــار العــاميل، الــذي يتمثــل يف: وجــود عامــل 

وصاحــب عمــل.

كــام تتضمــن احتجاجــات املهنيــني مــا بــني املطالبــة مبــد فــرتة التقديــم للتكليــف »أطبــاء 
دفعــة مــارس 2017”، أو املطالبــة بتنفيــذ حكــم املحكمــة بإلغــاء رشوط القيــد الجديــدة 
بنقابــة املحامــني، والتــي تغلــق البــاب أمــام العديــد مــن املحامــني لتجديــد بطاقاتهــم 

لعضويــة النقابــة ومامرســة املهنــة.

تعريف: االحتجاجات االجتامعية:

املقدمــة  الخدمــات  يف  العــام  الــرتدي  حالــة  االجتامعيــة«  »االحتجاجــات  تعكــس 
للمواطنــني، فتتــوزع عــى قطاعــات الصحــة والتعليــم واملرافــق واإلســكان واألمــن. 
يتصدرهــا بالطبــع االحتجــاج عــى تــردى املرافــق مشــتبكة مــع أوضــاع التلــوث » انقطــاع 
ــع بالنيــل، انســداد الــرتع بســبب  ــاة الــرتع، إلقــاء مخلفــات املصان ــاه الــرب، تلــوث مي مي
أكــوام القاممــة«، وهــي احتجاجــات غالبًــا مــا تقــع خــارج القاهــرة، كاحتجاجــات املزارعــني 
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ــى  ــل الحم ــا مث ــني بينه ــرض مع ــار م ــيهم أو انتش ــة ملواش ــوق جامعي ــاالت نف ــى ح ع
ــات ال  ــا احتجاج ــد، وجميعه ــد الصي ــد ومواعي ــى قواع ــن ع ــاج الصيادي ــة، أو احتج القالعي
يربــط بينهــا رابــط زمنــي أو جغــرايف، لكنهــا تــأيت دون تنظيــم مســبق مــن املواطنــني.

التوزيع الجغرايف:

ــن )القاهــرة والجيــزة( يف  ــاءت كل م ــة املحافظــات، وج توزعــت االحتجاجــات عــى كاف
الصــدارة، بإجــاميل 243 مائتــني وثالثــة وأربعــني احتجاًجــا و 158 مائــة ومثانيــة وخمســني 
 )95( )102( واإلســكندرية  تبعتهــام محافظــات الرقيــة  ثــم  التــوايل،  احتجاًجــا عــى 
ــوب  ــط وجن ــامل، ووس ــات ش ــات يف محافظ ــاميل االحتجاج ــغ إج ــام بل ــة )91(، في والغربي
الصعيــد 308 ثالمثائــة ومثانيــة احتجاجــات، ممثلــني %20 مــن االحتجاجــات عــى مســتوي 

الجمهوريــة يف عــام 2017.

االحتجاجات يف املحافظاتشكل 5
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الفئات املحتجة:

أمــا الفئــات املحتجــة، فقــد تنوعــت يف عــام 2017، بــني األهــايل والعــامل واملزارعــني 
وأصحــاب  الجائلــني  والباعــة  واملزارعــني  املنظمــة  والحشــود  واملهنيــني  والطــالب 
ــا يف 2017  ــة األوىل األكــر احتجاًج ــل األهــايل الفئ ــات. واحت املحــالت وغرهــم مــن الفئ
بإجــاميل 855 مثامنائــة وخمســة وخمســني احتجاًجــا، أي حــوايل %56 مــن إجــاميل 
االحتجاجــات. فيــام جــاء العــامل يف املرتبــة الثانيــة بنحــو 251 مائتــني وواحــد وخمســني 
ــبة  ــة بنس ــة الثالث ــالب يف املرتب ــاء الط ــات. وج ــن االحتجاج ــبة ٪16.5 م ــا، أي بنس احتجاًج
٪7 مــن االحتجاجــات بنحــو 100 مائــة احتجــاج. كــام ســجلت فئــات املهنيــني نســبًا مرتفعــة 
مــن االحتجاجــات، ومــن ضمنهــا األطبــاء )33 ثالثــة وثالثــون احتجاًجــا( واملحامــني )24 أربعــة 
وعــرون احتجاًجــا(. وأخــرًا جــاء املوظفــون العاملــون يف القطــاع الحكومــي يف 
املرتبــة الرابعــة بعــد الطــالب مســجلني نســبة %5 مــن إجــاميل االحتجاجــات، أي 75 خمســة 

ــا.  ــبعون احتجاًج وس

الفئات املحتجةشكل 6
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وسائل االحتجاج:

ــالت يف  ــات والحم ــاءت البالغ ــاج، فج ــوع االحتج ــب ن ــة حس ــاج خاص ــائل االحتج ــت وس تنوع
املرتبــة األويل، خاصــة يف االحتجاجــات االجتامعيــة، بعــدد 673 ســتامئة وثــالث وســبعني 
حالــة احتجــاج. فيــام جــاءت الوقفــات االحتجاجيــة والتظاهــرات يف املرتبــة الثانيــة مبعــدل 
521 خمســامئة وواحــد وعريــن تظاهــرة ووقفــة احتجاجيــة يف 2017. أمــا االرضاب ووقف 
العمــل، فجــاءت يف املرتبــة الثالثــة، خاصــة بــني االحتجاجــات العامليــة، التــي شــهدت 133 
مائــة وثالثـًـا وثالثــني حالــة إرضاب عــن العمــل، مــن بــني إجــاميل 158 مائــة ومثــاٍن وخمســني 
حالــة إرضاب، شــهد باقيهــا قطــاع االحتجاجــات االقتصاديــة. وأخــرًا، اســتمرت وســيلة قطــع 
الطــرق خاصــة بــني االحتجاجــات االجتامعيــة لألهــايل، حيــث حدثــت نحــو 55 خمس وخمســني 
ــع  ــة، و 19 تس ــاج اجتامعي ــة احتج ــون حال ــس وثالث ــم 35 خم ــن بينه ــق، م ــع طري ــة قط حال

عــرة حالــة احتجــاج اقتصــادي، خاصــة مــن قبــل الســائقني واملزارعــني.

وسائل االحتجاجشكل 7
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أسباب االحتجاجات يف 2017:

اختلفــت أســباب ومطالــب االحتجاجــات يف عــام 2017، ولكــن ظهــرت بعــض األمنــاط التــي 
تعــر عــن مطالــب شــعبية واســعة بــني جمــوع املواطنــني، وكان عــى رأســها الحــق يف 
ــد  ــرق، فق ــة والط ــي والطاق ــرف الصح ــاه وال ــة املي ــات، وخاص ــة والخدم ــة التحتي البني
احتلــت مجموعــة املطالــب تلــك النصيــب األكــر مــن االحتجاجــات يف عــام 2017 بنحــو 434 
أربعامئــة وأربعــة وثالثــني احتجاًجــا، أي مــا يزيــد عــن %28 مــن إجــاميل االحتجاجــات. فيــام 
مثلــت مطالــب العــامل املختلفــة، التــي اشــتملت عــى الحــق يف التعويضــات املاليــة 
ــع االحتجاجــات يف 2017  ــم حــوايل رب ــازات والحــق يف التنظي واألجــور والحوافــز واألج
بنســبة %24، بنحــو 365 ثالمثائــة وخمســة وســتني احتجاًجــا. وجــاء الحــق يف التعليــم 
ــة،  ــات العام ــة والخدم ــة التحتي ــق يف البني ــد الح ــة بع ــات االجتامعي ــى رأس االحتجاج ع
ــالب  ــن الط ــة م ــبة مرتفع ــاك نس ــت هن ــات، وكان ــن االحتجاج ــن %10 م ــر م ــل أك ــذي مث وال
واألهــايل واملدرســني املحتجــني مــن أجــل جــودة التعليــم وعــدم الحرمــان مــن االلتحــاق 
باملــدارس وغرهــا مــن املطالــب التــي تخــص التعليــم يف كافــة مراحلــه، وخصوًصــا قبــل 
ــات  ــول للخدم ــة والوص ــق يف الصح ــة بالح ــات املطالب ــاءت االحتجاج ــرًا ج ــة. وأخ الجامعي
الصحيــة بنســبة %5 )78 مثانيــة وســبعون احتجاًجــا(، واالحتجاجــات املطالبــة بالســكن 
املالئــم واملنــددة بــاإلزاالت والتعــدي عــى الحــق يف الســكن اآلمــن بنســبة %4.3 مــن 
االحتجاجــات بنحــو 65 خمســة وســتني احتجاًجــا. أمــا عــن االحتجاجــات مــن كافــة القطاعــات 
املطالبــة بالتعويــض والعدالــة اإلداريــة فبنســبة %4 بنحــو 59 تســعة وخمســني احتجاًجــا. 
ــر  ــة غ ــمي وبالعامل ــر الرس ــاع غ ــني بالقط ــني والعامل ــات الخريج ــت احتجاج ــرًا، ظل وأخ
املثبتــة مســتمرة لضــامن الحــق يف العمــل، ووصلــت لحــوايل 137 مائــة وســبعة وثالثــني 

احتجاًجــا بنســبة تتعــدى الـــ 9%.
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