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التحركات االحتجاجية في شهر أوت 2014
جمحز قهغ ؤوث املىلض ي بالحجم الهائل للخدغواث

الاخخجاحُت الجماُٖت فلض واهذ  65جدغوا واهذ هما

الاحخماُٖت فبالغغم مً هظه الفترة مً الهُف والتي

ًلي :

جخمحز بالُٗلت والغوىن الى الغاخت والاهخمام بالكاون

 17 جدغوا اخخجاحُا ٖفىٍا

الخانت الا ؤن طلً لم ًمى٘ مدافٓت الخدغواث

 33 جدغوا اخخجاحُا جللائُا

الاحخماُٖت ٖلى هفـ اليؿم جلغٍبا هما هى الكإن

 15 جدغوا اخخجاحُا ٖكىائُا

زالٌ ألاقهغ املايُت

ؤما ًٖ ؤؾباب هظه الخدغواث فُمىً جهيُفها هما
ًلي :

فلض سجلذ وخضة الغنض للخدغواث الاخخجاحُت
الخابٗت للمغنض الاحخماعي الخىوس ي

 19 جدغوا اخخجاحُا ألؾباب ؾُاؾُت

88جدغوا

 6 جدغواث اخخجاحُت ألؾباب ؤمىُت

اخخجاحُا قملذ  21والًت مً والًاث الجمهىعٍت في

 10 جدغواث اخخجاحُت ألؾباب ؤكخهاصًت

خحن بلغ ٖضص الخدغواث الاخخجاحُت زالٌ الكهغ

 22 جدغن اخخجاجي ألؾباب احخماُٖت

املاض ي  90جدغوا وبىفـ ٖضص الىالًاث م٘ بٌٗ

 7 جدغواث اخخجاحُت ألؾباب بُئُت

الازخالفاث خُث لم حكهض والًتي ؾلُاهت وبً ٖغوؽ

 جدغن اخخجاجي واخض ألؾباب اصاعٍت

ؤي جدغن ٖلى غغاع الكهغ املاض ي في خحن قهضث
والًتي ؤعٍاهت وهابل جدغواث اخخجاحُت زالٌ هظا
الكهغ
الخٓىا ؤًًا ازخالفاث هامت في حجم جدغواث بٌٗ
الىالًاث خُث جغاح٘ ٖضص الخدغواث بكيل ملفذ
بيل مً والًاحي جىوـ و نفاكـ في خحن جم عنض
جدغواث اخخجاحُت هامت بيل مً والًتي حىضوبت
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واللحروان وبكيل ؤكل بىالًتي كفهت و بجزعث في خحن
خافٓذ والًت ؾُضي بىػٍض ٖلى هفـ ٖضص الخدغواث

جخمحز نهاًت قهغ ؤوث ٖمىما بيىنها نهاًت الفترة

الاخخجاحُت زالٌ الكهغ املاض ي

الهُفُت وبضاًت لؿىت ؾُاؾُت وصعاؾُت وعٍايُت
حضًضة  ،فالؿىت الؿُاؾُت جبخضؤ بدضر الاهخساباث

خىٌ َبُٗت هظه الخدغواث الاخخجاحُت  ،فلض وان

الدكغَُٗت والتي ؾخليها الاهخساباث الغئاؾُت وهي املغة

ٖضص الاخخجاحاث الفغصًت  23جدغوا جمثل بالخهىم

ألاولى التي ؾُدىافـ فيها الى خض الان ما ًؼٍض ًٖ

في خاالث الاهخداع ومداوالث الاهخداع ،ؤما الخدغواث

الثالزحن مترشحا وؿاءا وعحاال  ،مً مسخلف الاٖماع
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ومً مسخلف الجهاث ومً مسخلف اللُاٖاث ومً

الاكخهاصًت الحاصة التي جمغ بها جىوـ في الفترة

مكاعب ؾُاؾُت مسخلفت ،ؤما ًٖ الاهخساباث

الحالُت واوٗياؾها ٖلى الاؾٗاع وجغصي الخضماث

الدكغَُٗت  ،فٗضًض املساوف حكىبها منها الامىُت

الاحخماُٖت وجىامي الفلغ والهكاقت والاكهاء

والخىُٓمُت واملالُت بالخهىم  .وجلترن الؿىت

والتهمِل الظي حٗاوي مىه املىاَم الضازلُت .

الضعاؾُت بالٗىصة املضعؾُت والجامُٗت  ،فهل ؾخلترن

لٗل الحضر ألاهثر ؤهمُت زالٌ قهغ ؤوث جمحز

هظه الٗىصة بىفـ الاقياالث التي جم حسجُلها في

بالخهىم في جلضًم كائماث املترشححن لالهخساباث

الؿىىاث الفاعَت خىٌ اليلفت املاصًت لهظه الٗىصة

الدكغَُٗت اللاصمت هظه الاهخساباث التي ؾخفغػ

وزانت باليؿبت للٗائالث يُٗفت الضزل وما

الدكىُلت الؿُاؾُت الحاهمت زالٌ الؿىىاث الخمؿت

ًهاخب طالً مً اخخجاحاث ومكاول الىلل والؼمً

اللاصمت  ،وجىمً اهمُت الحضر في بغوػ الٗضًض مً

املضعس ي وجىفغ الىخب املضعؾُت واقياالث الدسجُل

الخجاطباث صازل مسخلف الٗائالث الؿُاؾُت خُث

باليؿبت للُلبت واملبِذ واملىذ واملُاٖم الجامُٗت الى

بغػ قيل زام مً الاخخجاحاث َالذ جلغٍبا ول

غحر طلً والتي واهذ ٖلى الضوام مً ؤؾباب الخدغواث

هظه الٗائالث بؿبب جغهُبت اللائماث الاهخسابُت هظا

الاخخجاحُت زانت في الىؾِ الجامعي وبكيل ؤكل في

وكض هُمىذ هظه الاخخجاحاث ٖلى مسخلف الخلاعٍغ

الىؾِ الخلمظي وما جم عنضه الى الان هى هظا الخلىٍذ

الاٖالمُت في مسخلف املدافل وواهذ الحضر املهُمً ،

باالخخجاج يض ٖضًض الاحغاءاث التي جم اكغاعها مازغا

وبالغغم مً وىن هظه الاخخجاحاث واهذ في الغالب

في مجاالث الخٗلُم الاؾاس ي والثاهىي والتهضًض

صازلُت ٖضي الللُل منها الظي ازظ قيل وكفاث

بااليغاباث والخهُٗض مً َغف املغبُحن  .ؤما باليؿبت

اخخجاحُت للمؿاهضًً لٌٗ الاَغاف ؤو الغافًحن

للؿىت الغٍايُت التي اهُللذ بٗض  ،فلض جم عنض

ألَغاف ؤزغي ؤمام ملغاث الاخؼاب فانها واهذ م٘

الٗضًض مً مٓاهغ الٗىف صازل املالٖب بحن الجماهحر

طلً الكاغل الاؾاس ي ملسخلف ميىهاث املجخم٘

الغٍايُت وبحن هظه الازحرة وكىاث الامً ،وكض جضاولذ

الؿاس ي واملجخم٘ املضوي ،الا ؤن هظه الاخخجاحاث

مسخلف وؾائل الاٖالم ؤقياال ٖضة ًٖ اخخجاحاث

بلُذ ملهىعة ٖلى الفاٖلحن الؿُاؾُحن ولم جازظ

املؿحرًً واخخجاحاث املصجٗحن الكيئ الظي ًىحي

ؤي بٗضا حماهغٍا الكيئ الظي ٌُٗض َغح هفـ الاؾئلت

باملدافٓت ٖلى هفـ وؿب خٓىع الجمهىع في

التي جىاولتها الٗضًض مً وؾائل الاٖالم خىٌ مضي

املباعٍاث الغٍايُت وعبما ًضف٘ الامغ الى احغاء ملابالث

جمثُلُت اللائماث الؿُاؾُت الهخٓاعاث الىازبحن

بضون خٓىع الجمهىع وؤقياٌ الاخخجاحاث التي ًمىً

زانت وان الخالفاث واهذ في الغالب خىٌ ألاؾماء

ؤن جهاخب طلً .

بضعحت ؤؾاؾُت الذ ؾخترؤؽ اللائماث الاهخسابُت ولم

بالغغم مً الاماٌ الىبحر لخجاوػ الاػماث طاث املٓاهغ

جىً لها ٖالكت ببرامج ؾُاؾُت واكخهاصًت واحخماُٖت

املخٗضصة التي جمغ بها خالُا جىوـ فان الؿىت

جمىً مً الخغوج مً مسخلف الاػماث التي جمغ بها

الؿُاؾُت والتربىٍت والغٍايُت جبضو خؿب ٖضًض

جىوـ في هظا الٓغف بالظاث.

املاقغاث نٗبت زانت في يل جىامي الاعهاب

املؿخلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة
ـــ
الٗلي ـ ـا
ـ
ؤٖلًـ ـ ـ ث الهُئت
الاٍ ـ ـ ـ ـ ـ اع ـ ـ
في هفـ ـ ـ

والخىف مً اجساطه الحجام حضًضة  ،وم٘ الاػمت
3

لالهخساباث ؤن ٖضص اللائماث املخلضمت لالهخساباث

الهىاحـ وهفـ املساوف كائمت خىٌ وؿب الاكباٌ

الدكغَُٗت بلغ  1500كائمت مترشحت منها  1382كائمت

واملكاعهت في الاهخساباث  ،فبٗض مٗغهت الدسجُل

صازل البالص و 118كائمت في الخاعج وٖضص اللائماث

ومسخلف خمالث الخٗبئت التي جىلتها الهُئاث الغؾمُت

املؿخللت  459كائمت ؤي ؤن زلث اللائماث املترشحت

وٖضًض الاخؼاب الؿُاؾُت وٖضًض املىٓماث

جلغٍبا هي زاعج مضاعاث اللائماث الحؼبُت واللائماث

والجمُٗاث والتي ؤفغػث ػٍاصة مدترمت في ٖضص

الائخالفُت وكض جم عنض الٗضًض مً عصوص الفٗل ٖبر

املسجلحن الا ان مً امخىٗىا ًٖ الدسجُل بالىٓغ الى

مسخلف وؾائل الاٖالم خىٌ هظه اللائماث املؿخللت

ؤهمُتهم الٗضصًت ًُغح الٗضًض مً الدؿائالث خىٌ

خُث ٖبر البٌٗ منها ًٖ الاخخجاج ٖلى مسخلف

ؤؾباب الٗؼوف وكض جم عنض بٌٗ املىاكف ال غحر

ميىهاث اليؿُج الؿُاس ي في جىوـ ووىن الاخؼاب

والتي جغي في ٖضم الجضوي مً املكاعهت في

جخهاعٕ خىٌ الىغاس ي وخىٌ املىانب والامخُاػاث

الاهخسالباث اخخجاج ٖلى مسخلف الٗائالث الؿُاؾُت

ولِـ في طهنها مكاغل الخىوس ي ومسخلف الاقياالث

املخىافؿت التي يهمها بالضعحت الاولى مىكٗها الؿُاس ي ،

التي ٌٗاوي منها لظلً ًمثل هظا الترشح عص فٗل وقيل

هما ؤن الاخخجاج َاٌ الؿلُت ليىنها ؤهملذ الجهاث

مً ؤقياٌ الاخخجاج ٖلى هظا الخمص ي هما ؤن البٌٗ

املدغومت مً الخىمُت وػاصث في تهمِل الكغائذ

الازغ ٖبر ًٖ الاخخجاج ٖلى الاخؼاب التي ًيخمي اليها

الاحخماُٖت املهمكت وػاصث في وؿب الهكاقت التي

في جىاولها لللائماث الاهخسابُت خُث حٗاملذ م٘

تهضص قغائذ احخماُٖت ؤزغي وٍبلى الاقياٌ صائما في

الاؾماء ولم جخٗامل م٘ الىفاءاث ولم ًىً في ؤؾلىبها

ٖؼوف الكباب ًٖ الدسجُل و هظلً ٖضًض الفئاث

الحض الاصوى الًغوعي للمماعؾت الضًملغاَُت فلم جخم

اليؿائُت وزانت في املىاَم الغٍفُت  ،ؾخيىن املٗغهت

اؾدكاعة اللىاٖض الحؼبُت ولم جخم اؾدكاعة الهُاول

اللاصمت بطن مٗغهت حٗبئت املسجلحن مً ؤحل املكاعهت

الجهىٍت وٖلُه فلض واهذ اللغاعاث فىكُت ومؿلُت

في الاهخساباث ومؿاولُت املترشححن ؤؾاؾُت في هظا

وهكيل مً ؤقياٌ الاخخجاج جم الخغوج ٖلى هظه

املٗغهت اط ماهي البرامج التي ؾخضاف٘ ٖنها وهُف

الاخؼاب وجلضًم كائماث مؿخللت

ؾدخم اصاعة الحمالث الاهخسابُت الى غحر طلً مً

اٖلمذ الهُئت املؿخللت لالهخساباث وىن الـ

الاؾئلت التي جم عنضها هما طهغها والتي ؾخضف٘ هدى

1500

كائمت املترشحت ؾِخم البذ فيها زالٌ الاؾبىٕ الاوٌ

املكاعهت ؤو الٗؼوف ٖلى اٖخباع ؤن الٗؼوف هى قيل

لكهغ ؾبخمبر ختى جيىن نهائُت وٍمىً لهظه

اخخجاجي .

املغاحٗت ؤن جضف٘ هدى اخخجاج اللائماث التي ؾِذ

اجسظث الحيىمت الخىوؿُت زالٌ هظا الكهغ كغاعا

اؾلاَها هما هى الكإن في ول الاهخساباث الؿابلت الا

بخجمُض وكاٍ ول الجمُٗاث التي لها مهاصع جمىٍل

ؤن حجم الاخخجاج والُاجه جبلى مً املؿائل التي

مكبىهت والتي لها ٖالكت بكيل مباقغ ؤو غحر مباقغ

ؾِخم الخٗغف ٖليها في الابان .

بيكاٍ الاخؼاب املدكضصة صًيُا وجبحن ؤن ٖضص هظه

صائما في هفـ امللف الاهخسابي  ،والاهخمام ٌٗىص الى

الجمُٗاث هبحر حضا وخؿب بٌٗ املهاصع الاٖالمُت

مياهت الحضر والححز الاٖالمي الىبحر الظي ؤزظه زالٌ

فان الامىاٌ املخىفغة لبٌٗ الجمُٗاث زُالي ووىن

الاؾابُ٘ الفاعَت  ،في هظا الاَاع جبلى صائما هفـ

مهاصع هظه الامىاٌ مكبىهت هظا في وكذ جىاحه فُه
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جىوـ خغبا مفخىخت ٖلى الاعهاب والاعهابُحن زانت

وزانت جلً املٗىُت بكيل مباقغ باليكاٍ الاعهابي

بتزاًض الازُاع في املىُلت ،وكض ؤفغػ كغاع الخجمُض

فان املٗلىمت شحُدت وال جىفغ مجاالث الاهسغاٍ في

ٖضًض عصوص الفٗل املدخجت ٖلى هظا اللغاع ٖلى اٖخباع

الفٗل املُضاوي الجماهحري لىكف الؼخف

وىهه كغاع غحر صًملغاَي ومً قإهه ؤن ٌُٗم املؿاع

املضمغ وللض الخٓىا الللم والخىف مً جىامي الٓاهغة

الاهخلالي وٍمىً ؤن ًفخذ الباب مً حضًض ؤمام

إلاعهابُت وإلاخباٍ هدُجت لٗب صوع املخفغج وفم هفـ

الضهخاجىعٍت  ،وجىاكلذ وؾائل الاٖالم عصوص ؤفٗاٌ

ألاؾباب امللضمت وهي ٖلى الضوام ؤؾباب ؤمىُت كض

بٌٗ الاخؼاب وبٌٗ الصخهُاث الؿُاؾُت

جفُض إلاعهابُحن ٖ ،لما وؤن الٗضًض مً املُُٗاث

املدخجت وفي هفـ الاَاع حكً الؿلُت في جىوـ خملت

الامىُت والٗؿىغٍت خىٌ جدغواث الجهاث الاعهابُت

ٖلى املؿاحض الخىفحرًت والضاٖمت للمدكضصًً

وخىٌ الُاث املىاحهت ًخم جضاولها ٖبر وؾائل الاٖالم

والخاعحت ٖلى ؤَغ اللىاهحن املىٓمت للمؿاحض وهما

والتي وفم هفـ ألاؾباب التي جخدفٔ ٖلى

هى الكإن باليؿبت للجمُٗاث املجمضة فلض جم عنض

املٗلىماث ًمىً ؤن جفُض الاعهابُحن والجهاث الضاٖمت

جدغواث اخخجاحُت مىضصة بهظا الاحغاء بل ؤن بٌٗ

لهم وفي هظا الاَاع فان الاخخجاحاث الًمىُت

الاخؼاب طاث الخىحهاث الضًيُت َالبذ مغاحٗت هظا

واليامىت الجؼاٌ ٖلى خالها وهظلً خالت الاخخلان

اللغاعوطهب البٌٗ الى الحض بالتهضًض بالخهُٗض

والكً في صحت بٌٗ الازباع .

بالغغم مً َبُٗت املغخلت  ،خُث ؤن جىوـ ملبلت

ال ًؼاٌ امللف الاحخماعي الٗمىص الفلغي لالخخجاحاث

ٖلى اهخساباث هامت وٖلى اؾخدلاكاث ؾُاؾُت

الاحخماُٖت  ،اقياالث البيُت الخدخُت  ،الؼٍاصة في

مفهلُت في يل الازُاع الاعهابُت فان ٖضًض وؾائل

الاؾٗاع التي جخجاوػ بىثحر الؼٍاصة في الاحىع  ،الاكخُإ

الاٖالم املدلُت جىاكلذ ًٖ بٌٗ املؿاولحن ومً

مً الاحىع  ،الؼٍاصة في ؤؾٗاع املدغوكاث  ،الؼٍاصة

مهاصع عؾمُت حضًت الازُاع الاعهابُت وكض الخٓىا

الجىىهُت في مٗالُم الىغاء وفي ؤؾٗاع مىاص البىاء ،

ؤقياال مخٗضصة مً الاخخجاحاث الًمىُت لضي قغائذ

جضوي الخضماث الاصاعٍت  ،اعجفإ ؤؾٗاع مىاص ألاؾتهالن

احضجماُٖت هبحرة وزىفها مً املجهىٌ

ألاؾاؾُت والخلىٍذ بؼٍاصاث حضًضة لللضعة ٖلى اخخىاء

صائما خىٌ امللف ااعهابي ال جؼاٌ هفـ الدؿائالث

الىي٘ الاكخهاصي املترصي  ،الانهُاع املؿخمغ للضًىاع

خىٌ خلُلت ما ًخم جىاكله ٖبر وؾائل الاٖالم

الخىوس ي واوٗياؽ طلً ٖلى املىاص املؿخىعصة ،

فالهىعة التي ًخم جضاولها كاجمت ومسُفت ومفؼٖت

اقياالث املاء الهالح للكغاب والىىع الىهغبائي والىلل

والاؾباب التي ؤقغها اليها في الاٖضاص الؿابلت ال جؼاٌ

الٗمىمي والخضماث الصحُت  ،ولها الجؼاٌ مدل

كائمت خىٌ غُاب املٗلىمت الضكُلت  ،فالٗملُاث التي

اخخجاحاث فغصًت وحماُٖت جم عنضها والاقياٌ هى

ًخم اخباَها هبحرة وهامت هما ؤن بٌٗ الغمىػ

ؤن الحضر ال ًؼاٌ اهخسابي ؤي نغإ صازل الاخؼاب

الاعهابُت الخُحرة التي جم اللاء اللبٌ ٖليها في

ٖلى جهضع اللائماث الاهخسابُت وبحن الاخؼاب مً ؤحل

ٖملُاث ونفذ بالىىُٖت هامت هي الازغي الا ؤن

جىفحر خٓىّ الىجاح في الاهخساباث الدكغَُٗت امللبلت

املٗلىماث خىلها بلُذ مدضوصة وغحر وافُت  ،ومً

 ،في خحن ؤن الاقياالث التي جمذ الاقاعة اليها والتي

زالٌ عنضها لبٌٗ املىاكف في ٖضًض الجهاث

جمثل الهاحـ الاؾاس ي للمىاًَ لم جبرػ في هظه
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إلاعهابي

الخالفاث وهظه الهغاٖاث التي جإزظ ؤخُاها ؤقياال

والخىف مً ؤؾبابه  ،فالُٗب الفني ال ًمىً بإي

غغٍبت بالىٓغ الى ألاويإ الحغحت التي جمغ بها جىوـ

خاٌ مً ألاخىاٌ ؤن ًيىن ٖاما  ،مالظي ًدضر اطن،

الُىم .

في يل هظا الخىجغ والخىف مً الاخخماالث املفؼٖت

قيل حضًض مً الاخخجاج جم عنضه زالٌ هظا الكهغ

وفي غُاب املٗلىمت وهدُجت لٗضم جىفغ امياهاث التهضئت

وٍخمثل في ٖضًض الاٖخهاماث في مسخلف الىالًاث

الغؾمُت لغُاب الخُاع الىهغبائي وكُذ املىاك٘

للٗمضاء الظًً جمذ اكالتهم بؿبب والءاتهم الؿُاؾُت

الاحخماُٖت وجم جباصٌ مسخلف مٗالم الخىف

ٖلى اٖخباع ؤن مؿاولُاتهم حٗىص الى الضولت وال حٗىص

والخسمُىاث ٖبر الاعؾالُاث اللهحر والهىاجف الجىالت

الى الىٓام الؿُاس ي فالىالي واملٗخمض والٗمضة هم مً

 ،هظا وكض جُىع وبكيل ؾغَ٘ ومسُف ؾىق

هُاول الضولت وٍجب ؤن ًخىفغ فيهم قغٍ الحُاص

الاقاٖاث  ،هل هى ٖمل اعهابي ،ؤم الاٖضاص لٗمل

وطلً لللضعة ٖلى جىفحر قغوٍ الحىم الغقُض ،بِىما

اعهابي  ،ماطا ًدضر في الجهاث البُٗضة والحضوصًت

الىػٍغ وختى عئِـ الجمهىعٍت فهم ٌٗىصون الى الىٓام

بكيل زام  ،هل جم اصزاٌ همُاث مً الاؾلحت ،

الؿُاس ي هدُجت املىافؿت الؿُاؾُت بحن الاخؼاب مً

ماطا ًدضر في السجىن  ،في البىىن وامليكئاث املالُت

ؤحل الؿلُت وجُبُم ول خؼب ؤو ائخالف خؼبي

 ،هل ؤن جىوـ حكهض خضزا هبحرا وزُحرا ،هل هىان

لبرامجه الؿُاؾُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت

جضزل ٖؿىغي ؤحىبي ...الى غحر طلً مً الاؾئلت التي

والثلافُت  ،فالىٓام الؿُاس ي بهظا وفم

جم َغخها وجباصلها والتي كضمذ خىلها وفي اَاع

ؤبجضًاث الفٗل الضًملغاَي مخدىٌ هدُجت املىافؿت

الخسمحن الٗضًض مً الاحىبت  ،بٗض خىالي الؿاٖخحن

بحن الاخؼاب الؿُاؾُت ؤما الضولت مً زالٌ هُاولها

والىهف وبدؿب املىاَم ٖاص الىىع الىهغبائي بكيل

وماؾؿاتها فهي زابخت  ،والخدغواث الاخخجاحُت التي

جضعٍجي وحاءث الاحابت الغؾمُت  :الامغ ال ًخٗضي ؤن

جم عنضها في هظا الاَاع حٗىص الى حُٗىاث ؾابلت لم

ًيىن زلل فني  .للض ٖاًىا مٓاهغ الفغح الىبحرة هدُجت

جإزظ بٗحن الاٖخباع هظا الفهل الًغوعي بحن الضولت

ٖىصة الىىع الىهغبائي  ،فخىوؿا خؿب اليكغاث

والىٓام الؿُاس ي والظي ًخإؾـ خىله الفٗل

الاٖالمُت بؿالم  ،ماؾؿاتها بؿالم و الافغاص بؿالم ...

الضًملغاَي

مالظي خضر اطن  ،خاولىا عنض عصوص الفٗل في هفـ

قهضث مسخلف الجهاث الخىوؿُت في الُىم الازحر مً

اللُلت ٖبر مسخلف املىاك٘ الاحخماُٖت فياهذ الاحاباث

قهغ ؤوث وهى ًىم ؤخض جمذ حؿمُخه ٖبر ٖضًض املىاك٘

حٗبر ًٖ الللم والفؼٕ والخىف  ،هىان بالخإهُض خضر

الاحخماُٖت وبٌٗ وؾائل الاٖالم بُىم ألاخض ألاؾىص

ما خضر والخُحر هى اكخىإ الؿلُت ؤن الامغ ال ٌٗضو

وهفًل ؤن هىٗخه باملٓلم هدُجت الاهلُإ املفاجئ

ؤن ًيىن ٖخب فني .

للخُاع الىهغبائي صون ؾابلُت اٖالم في ول الجهاث صون

بغػ الاخخجاج في مسخلف مًامُىه ٖبر املىاك٘

اؾخثىاء وفي هفـ الخىكُذ وطلً مؿاء هظا الُىم ،

الاحخماُٖت وجبلىع الدؿائٌ خىٌ حجم ما خضر  ،في

وان باالميان اٖخباع الحضر ٖاعى بل وٖاصي الا ؤن

املؿدكفُاث والُٗاصاث ،في املدالث الخجاعٍت  ،في

قمىلُخه املتزامىت وفي هفـ الاماهً صون ؤي اؾخثىاء

املُاعاث ،في ؤهٓمت املغاكبت ،في الفًاءاث الترفيهُت

مثلذ الحضر الظي ولض وبؿغٖت هبحرة خالت مً الظٖغ

وهدً ًىم ؤخض  ،في الجزٌ ،في مسخلف فًااث
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الخضماث همدُاث البجزًً مثال  ،الى غحر طلً مً

هظه الحغائم هي بفٗل فاٖل  ،وكض عنضها

الدؿائالث املدحرة واملدبُت واملسُفت  ،في وكغاث

ٖضًض مٓاهغ الخىف والغًب والاخخجاج لٗضم

الازباعً ،خدضر املؿاوٌ ًٖ ُٖب فني وؤهه لم

اللضعة لهظه الاٖماٌ الاحغامُت والتي ًمىً ؤن ًيىن

ًدضر ؤي قيئ اؾخثىائي ٖ ،لما وؤن وؾائل الاٖالم

وعاءها زلفُاث اعهابُت

الغؾمُت جدضزذ في وكذ ؾابم مً مهاصع عؾمُت

اهخهى الٗضوان الاؾغائلي ٖلى غؼة وبنهاًخه لم وسجل

ًٖ الكغهت الخىوؿُت للىهغباء والغاػًٖ هُت هظه

جدغواث اخخجاحُت مؿاهضة بل جدغواث لبٌٗ

ألازحرة كُ٘ الىىع الىهغبائي ًٖ ول املكترهحن الظًً

الاخؼاب وبٌٗ املىٓماث الىَىُت وبٌٗ

لم ٌؿضصوا ما جسلض بظمتهم مً صًىن ،وفي وكذ الخم

الجمُٗاث لجم٘ وجلضًم املؿاٖضة للفلؿُُىحن

جم جىظًب الخبر  ،هما جم الاٖالم بيىن ٖماٌ هظه

هدُجت ما زلفخه الاٖخضاءاث املضمغة الهظا الٗضوان ،

الكغهت ؾِكىىن ايغابا ألؾباب مهىُت  ،وٍدبحن ؤن

ٖلما وؤن حل الىالًاث في الكهغ الؿابم قهضث

ألامغال هظا وال طان

جدغواث اخخجاحُت حماهغٍت وؾلمُت للخىضًض

ًىمً الاقياٌ هىا في غُاب املٗلىمت ختى وان واهذ

باالٖخضاءاث الاؾغائُلُت

ماملت فهي مهمت وؤؾاؾُت  ،ومسخلف مٓاهغ

ديناهيكية التحركات االحتجاجية خالل شهر

الاخخجاج التي جم عنضها حٗىص الى هفـ الاؾباب التي

أوت 2014

ؤقغها اليها والتي لها ٖالكت باملٗلىمت في مسخلف
مجاالث الاعهاب .
ال ًؼاٌ امللف اللُبي ًثحر الٗضًض مً املساوف زانت
م٘ الخدغواث الٗؿىغٍت التي تهضص ؤمً جىوـ والازباع
التي جخضاولها مسخلف وؾائل الاٖالم خىٌ هُت بٌٗ
الخىُٓماث الجهاصًت بٗث مغهؼ للخالفت في املغغب
الٗغبي وفي جىوـ بكيل ؤصق  ،فما ًخم جضاوله ًضف٘
هدى الخىف والاخباٍ ومهضعا ؤؾاؾُا لالخخجاج
الفغصي والجماعي
وفي هفـ هظا امللف جم عنض الٗضًض مً مٓاهغ
الاخخجاج في الجىىب الخىوس ي بؿبب الىلو املسجل

جىىٖذ الخدغواث الاخخجاحُت زالٌ هظا الكهغفلض

في املىاص الاؾتهالهُت الاؾاؾُت هدُجت لخىافض الاالف

جهضعث والًت حىضوبت هظه الخدغواث بدسجُلها

مً الاقلاء اللُبُحن وٖضم اجساط الاحغاءاث الًغوعٍت

لـ12جدغوا في خحن سجلذ

لخالفي هظا الىلو

املىلض ي جليها والًت كفهت ب 11جدغن

ٖاصث زالٌ هظا الكهغ وبلىة مىحت الحغائم التي

ؤي بؼٍاصة ؤعب٘ جدغواث ٖما واهذ ٖلُه في الكهغ

َالذ مىظ قهغ ماي ما ًؼٍض ًٖ

 1500هىخاع مً

 4جدغواث زالٌ الكهغ

الؿابم وجإحي والًت اللحروان في املغجبت الثالثت بـ

الاعاض ي الفالخُت والغاباث وخؿب جلاعٍغ ؤمىُت فان

جدغواث ؤي يٗف ما جم عنضه في قهغ حىٍلُت
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ـ والًت حىضوبت  ،جدغن ٖفىي واخض الؾباب

وخافٓذ والًت ؾُضي بىػٍض ٖلى هفـ ٖضص
الخدغواث بدسجُلها لـ

 8جدغواث وجُىع ٖضص

احخماُٖت و  9جدغواث جللائُت ازىان ألؾباب ؾُاؾُت

الخدغواث الاخخجاحُت بىالًت بجزعث مً  4جدغواث الى

و 3ألؾباب اكخهاصًت و  3ألؾباب احخماُٖت وواخض

7وسجلذ والًت الياف  4جدغواث اخخجاحُت هما جم

ألؾباب بُئُت هما جم عنض جدغن ٖكىائي واخض

عنض  6جدغواث اخخجاحُت زالٌ قهغ حىٍلُت بىالًت

ألؾباب احخماُٖت

مضهحن زمؿت منها لها ٖالكت بالىي٘ البُئي وزالٌ

ـ والًت اللحروان  ،جدغوان ٖفىٍان ألؾباب ؤمىُت و 3

هظا الكهغ جم عنض  4جدغواث وجغاحٗذ الخدغواث

جدغواث جللائُت ألاوٌ ألؾباب ؾُاؾُت والثاوي ألؾباب

الاخخجاحُت بىالًت اللهغًٍ مً  6جدغواث الى جدغن

ؤمىُت والثالث ألؾباب بُئُت وجم عنض جدغوان

واخض وفي والًت نفاكـ مً  9جدغواث الى جدغهحن

ٖكىائُان ألاوٌ ألؾباب ؤمىُت والثاوي ألؾباب بصاعٍت .

ازىحن  ،وفي بلُت الىالًاث  ،جم حسجُل  3جدغواث في

ـ والًت  ،جدغوان ٖفىٍان ألاوٌ ألؾباب ؾُاؾُت

ول مً والًاث كبلي وباحت وكابـ وجدغوان في ول مً

والثاوي ألؾباب بُئُت

والًتي ؤعٍاهت وامليؿخحر وجدغن واخض في ول مً والًاث

ـ والًت مضهحن  ،جدغن جللائي واخض ألؾباب احخماُٖت

ؾىؾت ومىىبت واملهضًت وجىػع.

ـ والًت امليؿخحر  ،جدغن جللائي واخض ألؾباب اكخهاصًت

ؤم ًٖ َبُٗت الخدغواث الاخخجاحُت  ،فلض جم

وجدغن ٖكىائي واخض ألؾباب ؾُاؾُت

حسجُل  23خالت اخخجاج فغصي واهذ بيل مً والًاث

ـ والًت كبلي  ،جدغوان ٖفىٍان ألاوٌ ألؾباب ؤمىُت

جىوـ وبجزعث واللحروان ومضهحن

والثاوي ألؾباب بُئُت وجدغن اخخجاجي ٖكىائي

 3جدغواث

اخخجاحُت وجدغوان بىالًتي نفاكـ وؾُضي بىػٍض

ألؾباب احخماُٖت

وجدغن واخض في في ول مً والًاث املهضًت وؾىؾت

ـ والًت باحت  ،جدغن جللائي واخض ألؾباب ؾُاؾُت

ومىىبت وؤعٍاهت وباحت وحىضوبت وكض ؤزظث ول هظه

ـ والًت ؾُضي بىػٍض  4 ،جدغواث ٖفىٍت  3ألؾباب

الخدغواث قىال واخضا جمثل في الاهخداع ؤو مداولت

ؾُاؾُت وواخض ألؾباب احخماُٖت و 3جدغواث جللائُت

الاهخداع ولم ًخم حسجُل ؤقياٌ ؤزغي هما وان ًدضر

واخض ألؾباب ؾُاؾُت وازىان ألؾباب احخماُٖت

في الؿابم مثل الايغاب ًٖ الُٗام مثال .

ـ والًت اعٍاهت  ،جدغن اخخجاجي ٖفىي واخض ألؾباب

باليؿبت للخدغواث الاخخجاحُت الجماُٖت فلض ؤزظث

بُئُت

ؤقياال ٖفىٍت وجللائُت وٖكىائُت واهذ هما ًلي وفم

ـ والًت الياف  ،جدغن اخخجاجي ٖفىي واخض ألؾباب

زلفُت ول جدغن :

اكخهاصًت و 3جدغواث جللائُت ازىان ألؾباب

ـ في والًت جىوـ جم عنض  3جدغواث اخخجاحُت جللائُت

اكخهاصًت وواخض ألؾباب احخماُٖت
 4جدغواث جللائُت واخض ألؾباب

طاث زلفُت ؾُاؾُت وجدغن اخخجاجي ٖكىائي طو

ـ والًت كفهت ،

زلفُت احخماُٖت

اكخهاصًت وازىان ألؾباب احخماُٖت وواخض ألؾباب

ـ والًت بجزعث  ،جدغوان ٖفىٍان الاوٌ طو زلفُت ؤمىُت

بُئُت و  7جدغواث اخخجاحُت ٖكىائُت

والثاوي احخماُٖت وجدغوان جللائُان ألؾباب احخماُٖت

ؾُاؾُت و  3ألؾباب احخماُٖت
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 4ألؾباب

ـ والًت اللهغًٍ  ،جدغن اخخجاجي ٖكىائي واخض
ألؾباب ؾُاؾُت
ـ والًت هابل  ،جدغن ٖفىي واخض ألؾباب احخماُٖت
وجدغن جللائي واخض ألؾباب ؾُاؾُت
ـ والًت كابـ  ،جدغوان جللائُان ألؾباب اكخهاصًت
وجدغن ٖكىائي واخض ألؾباب بُئُت
ـ والًت جىػع ،جدغن ٖفىي واخض ألؾباب احخماُٖت
ـ الاخخجاج ٖلى غلم مُاه الغي
التحركات االحتجاجية في أبعادها المحلية

ـ جدؿحن الُغكاث الحؼامُت
ـ عفٌ كُ٘ اشجاع الياالجىؽ

هثحرة هي املٗخمضًاث التي قهضث جدغواث اخخجاحُت

ـ جغهحز ؾض

التي جمدىعث في الغالب خىٌ :

ـ جغاهم ألاوؾار والاللاء الٗكىائي للفًالث

 -الاهخمام والٗىاًت باألويإ البُئُت

ـ ْغوف الٗمل والىيُٗاث املهىُت

 -حغحر هُاباث زهىنُت

ـ جغصي زضماث مؿدكفى حهىي

 -جىفحر الخضماث إلاصاعٍت

ـ خفالث الؼواج الفىيىٍت والاؾخسضام املفغٍ

 -جدؿِىالبيُت الخدخُت

للكماعٍش

 -جىفحر املاء الهالح للكغاب

ـ الحماًت مً هجماث الخجزًغ

 -جدؿحن مدُُاث الىلل

ـ الاهخهاب الفىيىي

 -جغصي املؿالً الفالخُت

ـ اعجفإ ؤؾٗاع الاٖالف

 -الحماًت ألامىُت

الخدغواث الاخخجاحُت في ابٗاصها الىَىُت

 -عصاءة الفسضماث الصحُت

جمدىعث الخدغواث الاخخجاحُت في ؤبٗاصها الىَىُت

 -اكخُإ ؤحىع هدُجت ايغاب

خىٌ حملت مً اللًاًا اهمها :

 -انالح قبياث الخُهحر

ـ ٖؼٌ الٗمض
ـ اقياالث الىُاباث الخهىنُت

التحركات االحتجاجية في أبعادها الجهىية

ـ البدث ًٖ ؤؾباب وفاة قاب

جمدىعث الخدغواث الاخخجاحُت في ابٗاصها الجهىٍت

ـ الثروة الؿمىُت

خىٌ ٖضًض الاقياالث وان ؤهمها :

ـ الحض مً ٖؼلت وتهمِل الجهاث الضازلُت

ـ املُالبت بالدكغُل

ـ بقياالث الدكغُل والترؾُم وحؿىٍت الىيُٗاث

ـ الاعجلاء باالويإ الخىمىٍت

املهىُت الهكت

ـ جدؿحن البيُت ألاؾاؾُت

ـ ؤويإ خاملي الكهاصاث الجامُٗت الٗاَلحن ًٖ

ـ الاخخجاج ٖلى هخائج مىاْغاث اهخضاب

الٗمل
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فضاءات التحركات االحتجاجية

ـ اقياالث الاهخضاباث
ـ اَالق ؾغاح مىكىفحن

واهذ ؤهم فًاءاث الخدغواث الاخخجاحُت زالٌ

ـ نُاهت ملغاث اصاعٍت

قهغؤوث والخالي :

ـ كخل فخاجحن بغنام صوعٍت ؤمىُت

 -ؾىق مغهؼٍت

ـ ملف املهاحغًٍ الؿغٍحن املفلىصًً

 الؿاخاث الٗمىمُت والُغكاث الٗامت -ملغاث اصاعٍت وججاعٍت

اليات التحركات االجتواعية خالل شهر أوت
2014

 مُىاء نُض بدغي -مدُت هلل

الًؼاٌ اقياٌ الاهخداع مُغوخا بيل خضة فهى الاًت

 -مغاهؼ والًاث ومٗخمضًاث

الاؾاؾُت التي جم عنضها في الاخخجاج الفغصي والى

 -مؿدكفُاث حهىٍت و مدلُت

الان لم جبرػ ؤي بىاصعحضًت مً َغف الؿلِ املٗىُت

 -مغهؼ زلافي

ملٗالجت هظا امللف  ،هما ؤهىا لم هالخٔ وحىص
مىٓماث وحمُٗاث تهخم بهظه املؿإلت

باليؿبت

الفاعلىى في التحركات االحتجاجية

للخدغواث الاخخجاحُت الجماُٖت فلض ؤزظث زالٌ
هظا الكهغألاقياٌ الخالُت :

جىىٕ الفاٖلىن في مسخلف الخدغواث الاخخجاحُت فلض

 -الاٖخهاماث والايغاباث وكُ٘ الُغكاث الٗامت

واهىا هما ًلي :

 -جىحُه هضاءاث ٖبر وؾائل الاٖالم

 -ججاع وباٖت وبداعة وفالخحن وؾائلي ؾُاعاث ؤحغة

 -جلضًم الٗغائٌ

 -ؤهالي ومدؿاهىحن

 -املؿحراث والىكفاث الاخخجاحُت ؤمام ملغاث

 -وكُاء في املجخم٘ املضوي

اصاعٍت عؾمُت

 -والث ومٗخمضًً وٖمض وعئؾاء بلضًاث

 -مىاحهاث م٘ كىاث ألامً والحغؽ الىَني

ٖ -اَلحن ًٖ الٗمل وؤصحاب الكهاصاث الجامُٗت

 -غلم وحُُٗل ملغقغهت الفؿفاٍ وملغ غؿل

الٗاَلحن ًٖ الٗمل

الفؿفاٍ وبًلاف هلل الفؿفاٍ

 -ؤٖىان واَاعاث َبُت وقبه َبُت واصاعٍت

 -غلم ملغ فغٕ بىً ومغهؼ بغٍض

 -ؤٖىان اصاعة غاباث وزلُت اعقاص فالحي

 -غلم مهالح اصاعٍت

 -مىْفىن وٖماٌ خًائغ

 -التهضًض بسُاَت ألافىاه

 -مىاَىاث وؤمهاث مفلىصًً

 خغق ملغ للكغَت -جىحُه حكىُاث حماُٖت لالصاعة املغهؼٍت

اليات معالجة التحركات االحتجاجية

 -التهضًض باالهخداع الجماعي خغكا

جغاوخذ الُاث مٗالجت الخدغواث الاخخجاحُت في
اقيالها املخٗضصة  ،هما ؾبم وؤقغها خىٌ
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الاخخجاحاث الفغصًت والتي ؤزظث قيل الاهخداع

ّ
ٖلى الاهخداع قىلا بؿبب حٗىغ ويٗه الاكخهاصي

ومداولت الاهخداع فان املٗالجت بلُذ في مؿخىٍاتها

والاحخماعي ٖلما وان هظا الىهل هى اب لثالزت ؤَفاٌ

الخللُضًت ولم جخُىعوباليؿبت للخدغواث الجماُٖت
فلض واهذ عصوص الفٗل احابُت ملاعهت باالقهغ الؿابلت

 والية بنزرت  :قهضث  7جدغواث اخخجاحُت ازىحن

خُث جفهم الىالة واملٗخمضون الٗضًض مً الاقياالث

منها في مجزٌ بىعكُبت وزالر جدغواث في بجزعث املضًىت
ّ
وجدغن في الغفغاف وجدغن في جِىجت .جمثلذ هظه

ؤهم الاقياالث ٖاللت ولم جبرػ ؤي عصوص فٗل عؾمُت

الخدغواث في زالزت مداوالث اهخداع :

ووٖضوا باحاص خلىٌ للٗضًض مً اللًاًا هما بلُذ
ؤمام اخخجاحاث هامت في ٖضًض الجهاث هما واحهذ
الؿلِ الامىُت الٗضًض

 -اكضام فخاة ملُمت للخضاوي في املؿدكفى الجهىي

مً الاحجاحاث ٖبر اؾخٗماٌ الٗىف والاكافاث .

الحبِب بىكُفت ٖلى عمي هفؿها مً الُابم
الؿاصؽ ازغ كُامها بمياملت هاجفُت في بجزعث املضًىت.

جرد للتحركات االحتجاجية التي تن رصدها
خالل شهر أوت 2014

 بكضام فخاة جبلغ مً الٗمغ  12ؾىت ٖلى الاهخداعبزغ وكىب زالف م٘ اخض ؤنضكائها في بجزعث املضًىت.

 والية أريانة  :قهضث والًت ؤعٍاهت ،عاب٘ والًاث

 -بكضام قاب ٖلى كُ٘ قغاًحن ًضه في مجزٌ

بكلُم جىوـ الىبري ،جدغوان جمثل الاوٌ في مداولت

بىعكُبت بؿبب ٖضم جمىىه مً فغنت ٖمل .وهى

اهخداع ؤكضم ٖليها ٖاَل ًٖ الٗمل لالخخجاج يض
الخدغن الثاوي في اخخجاج ّ
ّ
ججاع
َىٌ بُالخه وجمثل

مٗىق ومتزوج وؤب لُفلت لِـ له مؿىً او مىعص
عػق واكضم ٖلى الاهخداع بؿبب جغصي ويٗه

الفىى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وي
ـــ
الؿىق املغهؼي بالجهت يض الاهخهاب

الاحخماعي.

الخفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اٖل م٘ هظا
وجغصي الىي٘ البُئي وكض وان ـ ـ ـ ـ
ّ
الخدغن بًجابُا بط اؾخلبل والي الجهت ممثال ًٖ

هما قملذ هظه الاخخجاحاث كُ٘ َغٍم مً كبل

املدخجحن وحٗهض عئِـ بلضًت الجهت بةٖاصة جإهُل

اهالي قاب جم كخله في مجزٌ بىعكُبت َلبا للدؿغَ٘ في

الؿىق املغهؼي .وهما جدغوان ًىضعحان يمً املُالب

البدث ًٖ اؾباب وفاجه ومؿحرة اخخجاحُت في جِىجت

الاكخهاصًت والاحخماُٖت.

كاصها اهالي مؿغخحن ًٖ الٗمل وممثلىن ًٖ املجخم٘
املضوي امام مٗخمضًت الجهت َلبا للحم في الثروة

 والية باجة ٖ :غفذ الجهت زالٌ قهغ ؤوث
ّ
جدغوان اخخجاحُان جمثل الاوٌ في اخخجاج ممثلي

الؿمىُت وهظلً الخىحه بىضاءاث اؾخغازت ٖبر الاٖالم
مً كبل اهالي الغفغاف وؤهالي بجزعث الجىىبُت في

املجخم٘ املضوي وٖضص مً املدؿاهىحن يض الىُابت

بجزعث املضًىت للمُالبت بخىفحر املاء الهالح للكغاب.

الخهىنُت مُالبحن في مؿحرة اخخجاحُت بدىخي

مجمل هظه الخدغواث طاث الهبغت الاكخهاصًت
والاحخماُٖت لم حكهض اي جفاٖل ًُظهغ.

الىُابت وكض وان الخفاٖل م٘ هظا الاخخجاج اًجابُا اط
اؾخلبل والي الجهت املدخجحن ووٖض بالىٓغ في
مُلبهم .وفي نهاًت قهغ ؤوث ؤكضم ههل في والًت باحت
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 والية قابس  :قهضث مٗخمضًت مُماَت جدغوا

غلم املغؿلت الغابٗت للفؿفاٍ واملهالح الاصاعٍت

اخخجاحُا واخضا زالٌ قهغ اوث جمثل في مؿحرة

الخابٗت لها ٖلى زلفُت غلم الكغهت ملُاه الغي ٖلما

اخخجاحُت امام مٗخمضًت املىُلت للمُالبت بةًالء

وان الفالخت ًتزوصون مىظ ٖام  1970بمُاه الغي مً

مىُلتهم الاهخمام الالػم وجمىُنهم مً املكاعَ٘

الكغهت .هما اخخج مغض ى جهفُت الضم بمغهؼ جهفُت

الخىمىٍت .وكض قهض هظا الخدغن جفاٖال مً كبل

الضم باملخلىي خىٌ ؾىء زضماث املغهؼ وجغاح٘

املٗخمض والظي اؾخلبلهم ووٖض بىلل ملترخاث

مؿخىي الىٓافت فُه.

املجخم٘ املضوي الى الؿلُاث الجهىٍت.
هما قهضث ڤابـ مىاحهاث بحن الحغؽ البدغي
وٖضصا مً مغاهب الهُض ما بٗض مداولت

 -ڤفهت املضًىت  :قهضث جدغوان جمثل الاوٌ في

 60مغهبا

مؿحرة اخخجاحُت قاعن فيها قباب مً مٗخمضًاث

جدغٍغ مغهب نُض يبُه الحغؽ البدغي بهضص

املًُلت واللُاع والؿىض وؾُضي ِٖل وڤفهت

اؾخسضام الىِـ ٖىض الهُض .واهتهذ املىاحهاث

الكمالُت للمُالبت بمغاحٗت هخائج مىاْغة الاهخضاب
ّ
الخدغن الاخخجاجي جفاٖال
في قغهت البِئت وقهض هظا

وحؿلُمه للؿلُاث املٗىُت.

مً كبل والي الجهت بط وٖض بمخابٗت ول املسالفاث في

بةزغاج املغهب املدخجؼ مً البدغ وبًلاف عباهه

هظه املىاْغة وبخىفحر مىاًَ قغل لٗضص مً
 والية قفصة  :قهضث الجهت َُلت قهغ ؤوث
ّ
بخخجاحُت ؤغلبها ُس ِ ّجلذ في الحىى املىجي
جدغواث
وحٗللذ ؤؾاؾا بالدكغُل وحاءث ٖلى زلفُت اٖالن

الٗمل للمُالبت بالدكغُل اهخهى بمىاوقاث بحن الامً

هخائج مىاْغة قغهت البِئت والغغاؾت وجىانلذ

واملدخجحن واًلاف  3مدخجحن وجدىٍلهم للخدلُم

الاخخجاحاث في مسخلف مٗخمضًاث الىالًت الهثر مً

مٗهم ملضة زالر ؾاٖاث الامغ الظي حؿبب في مؼٍض مً

 3اًام مخخالُت وقملذ اهثر مً مٗخمضًت في الُىم:

الاخخلان والخىجغ.

املغفىيحن في مىاْغة البِئت.
ّ
الخدغن الثاوي في اٖخهام هفظه مُٗلىن ًٖ
وجمثل

 الغصًف  :قهضث الغصًف جدغوا وخُضا نهاًت قهغاوث اؾخمغ َُلت زالزت ؤًام اخخج زالله قباب

 -كهغ كفهت  :قهض زالر جدغواث اخخجاحُت

الغصًف خىٌ هخائج مىاْغة الاهخضاب في قغهت البِئت

َالبذ بخدؿحن الخضماث في مدُت اللُاع وبخدؿحن

والغغاؾت .وجمثل هظا الاخخجاج في كُ٘ الُغٍم وغلم

ويُٗت الُغٍم الحؼامُت وبخىفحر املاء الهالح
ّ
ايُغ اهالي كهغ كفهت لغلم الُغٍم
للكغاب؛ بط

والبرًض واغالق ملغ غؿل الفؿفاٍ واًلاف هلل
ّ
الخدغن اي جفاٖل ًُظهغ
الفؿفاٍ ولم ٌكهض هظا

وغلم فغٕ قغهت جىػَ٘ املُاه "الهىهاص" للمُالبت

وحُُٗل ملغ قغهت الفؿفاٍ وملغ فغٕ الخجاعي بىً

بخىفحر املاء الهالح للكغاب وافاص مٗخمض الجهت ان

وفلا للصحف التي جم عنضها في هظا الخلغٍغ.

مغاؾالجه بسهىم هظا الاقياٌ لم جالقي اي عصوص
فٗل ًُظهغ مً كبل املؿاولحن.

 املخلىي  :قهضث مٗخمضًت املخلىي جدغوان اؾخمغاخضهما ملضة زالزت اًام وجىلى زالله فالخى املخلىي
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هما اخخج مؿخسضمى اللُاع يض ؾىء الخضماث
صازل املدُت ولم ًالق اخخجاحهم اي جفاٖل ًُظهغ

َالب الاخخجاج الاوٌ والظي حاء في قيل مؿحرة
بالدكغُل ولم ٌكهض اي جفاٖل ًُظهغ وَالب

وجىحه اهالي اللهغ بٗغًٍت الى بلضًت كفهت

الاخخجاج الثاوي بخدؿحن البيُت الاؾاؾُت وطلً

للمُالبت بخدؿحن وي٘ الُغٍم الحؼامُت.

بالخٗبحر ًٖ الاؾدُاء مً وي٘ البيُت الاؾاؾُت في

 والية جندوبة :

قهضث حىضوبت

 12جدغوا

اخخجاحُا ٖفىٍا زالٌ قهغ ؤوث : 2014
 َبركت  :اخخج اهالي اوالص ًخي في َبركت عفًالألخيام الهاصعة في خم  8قبان مىكىفحن واهىا كض
قاعوىا في اٖخهام للمُالبت بخىفحر املاء الهالح
للكغاب .ووان الاٖخهام املظوىع الظي جؼامً م٘ كُ٘
الُغٍم مً كبل املدخجحن كض اهخهى بالخضزل الامني
لفٌ الاٖخهام باللىة واٖخلاٌ

 8قباب مً

الجهت زالٌ حلؿت ٖمل م٘ الؿلُاث.

املدخجحن.

 -مىُلت غؼالت  :عف٘ اهالي مىُلت غؼالت مً ٖماصة

وفي َبركت ؤًًا ؤغلم ؤهالي مىُلت ٖحن الهبذ

حمىت ٖغًٍت لضي والي حىضوبت للمُالبت بةهجاػ

الُغٍم اخخجاحا ٖلى ٖضم جىفغ املاء الهالح للكغاب

مؿلً فالحي ًفً ٖؼلت اللغٍت .هظه الٗغًٍت للُذ

واهخهى هظا الاخخجاج بخضزل ؤٖىان الامً لخفغٍم

ججاوبا مً كبل الؿلُاث الجهىٍت فاوٗلضث حلؿت

املدخجحن وبٖاصة فخذ الُغٍم.
 -واصي ملحز :

قهضث واصي ملحز

في الغغى بحن املٗخمض ألاوٌ وعئِـ املجلـ الجهىي.

 4جدغواث

 -غاع الضماء  :قهضث  3جدغواث اخخجاحُت .اخخج

اخخجاحُت  3منها َالبذ بخىفحر املاء الهالح للكغاب

فالخىن يض هُفُت جىػَ٘ مُاه الغي في املىُلت

وطلً في مىاَم ؤوالص بىحمٗت وبىڤهت والٗباصلُت
والُبابلت ؤغلبها لم جالقي اي جفاٖل ًُظهغ .اما

الؿلىٍت بغاع الضماء مُالبحن بترهحز ؾض ٖلى واصي
الغغاي هما اخخج اهالي كغٍت وعغل يض جغصي

ّ
الخدغن الغاب٘ فلض جمثل في اخخجاج  100مغبي هدل

زضماث الهغف الهخي وهما جدغوان لم ًالكُا اي
جفاٖل ًُظهغ.

يض كو ؤشجاع الياالجىؽ ٖلى يفاف واصي
مجغصة ٖلى اٖخباع ان كو هظه ألاشجاع ؾًُغ بـ

وفي غاع الضماء اًًا ؤكضم قاب في الٗلض الثالث مً

 1500زلُت هدل واهذ جغعى في هظه ألاشجاع .وهى
ّ
جدغن لم ًالقي اي جفاٖل ًُظهغ.

الٗمغ ٖلى الاهخداع خغكا اخخجاحا ٖلى زالفاث
ٖائلُت.

 حىضوبت املضًىت  :قهضث الجهت جدغوان كاصهمامُٗلىن ًٖ الٗمل وممثلىن ًٖ املجخم٘ املضوي.
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 والية القيروان  :قهضث  10جدغواث اخخجاحُت.
 اللحروان املضًىت  :قهضث  4جدغواث اخخجاحُت؛بط اخخج مدؿاهىى حي الجىان يض ٖضم جىفغ املاء
الهالح للكغاب وٖضم عبِ الخي بكبىت الخىىٍغ
وقبىت املاء الهالح للكغاب ووان الخفاٖل اًجابُا
م٘ هظه املُالب ٖلما وان اخخجاحهم حاء في قيل
بَالق هضاء اؾخغازت ٖبر إلاٖالم.
هما اكخدم مدخجىن ملغ الىالًت َلبا لخمىُنهم مً
عزو الخاهس ي وجُىع الاخخجاج الى اٖخهام صازل

وقهضث مىُلت بئر ؤخمض في بىحجلت اخخجاج ٖائلت

ملغ الىالًت والتهضًض بسُاَت الافىاه .واخخج اهالي
َ
املىكىفحن في ما ُٖ ِغف بإخضار امليكُت للمُالبت
بةَالق ؾغاح املىكىفحن واخخج ٖضص مً فالحي الجهت

َفل نضمخه قاخىت فلخلخه وطلً للمُالبت بترهحز
مسفًاث ؾغٖت.
 -خفىػ :ؤكضم ٖىن خغؽ ٖلى مداولت اهخداع قىلا

امام ملغ الىالًت للمُالبت بخىفحر الحماًت الامىُت لهم

في خفىػ ألؾباب مجهىلت.

ما بٗض جيازغ ٖملُاث ؾغكت املىاش ي جدذ التهضًض.
 -الىؾالجُت  :اخخج بَاعاث وؤٖىان اصاعة الغاباث

 والية القصزين  :قهضث اللهغًٍ جدغوا

وزلُت إلاعقاص الفالحي يض ْغوف الٗمل بؿبب
ٖضم جىفغ صوعة مُاه وٖضم عبِ الاصاعة بكبىت املاء

اخخجاحُا واخضا جمثل في خغق ملغ الكغَت مً كبل
مدخجحن يض كخل فخاجحن بغنام صوعٍت ّ
امىُت.

الهالح للكغاب وَالبىا هظلً بهُاهت ملغ الاصاعجحن

ّ
اخخجاحُت :
 والية قبلي  :قهضث كبلي  3جدغواث

وجىفحر مىُفاث في املياجب .واهخهى هظا الاخخجاج

 صوػ الكمالُت  :اخخج ٖضص مً الفالخحن يض اعجفإؤؾٗاع الكٗحر صون ؤي جفاٖل ًُظهغ.

بالخىحه بالئدت في مُالبهم الى املىضوبُت الجهىٍت
للفالخت.

مي ـ ـ ـاه الغي
 -حمىت  :اخخج ؤهالي حمىت يض جملح ـ ـ

 -بىحجلت  :ؤكضمذ فخاة في الٗلض الثاوي مً الٗمغ

وواهذ الخفاٖل اًجابُا اط وٖض والي الجهت باجساط

ٖلى الاهخداع خغكا عفًا لتزوٍجها كهغٍا واكضم
قاب مً مىالُض

احغاءاث اؾخعجالُت لخفاصي هظا الاقياٌ.

 1978وخامل لكهاصة ٖلُا في

-

مىُلت حهُىت ٖلى الاهخداع بدىاوله ماصة ؾامت وطلً

كبلي املضًىت  :صزل ٖضص مً ّ
ٖماٌ الحًائغ في

بيغاب َلبا لدؿىٍت ويُٗاتهم املهىُت مهضصًً
بالخهُٗض .ال جفاٖل ًُظهغ.

ألؾباب مجهىلت .هما اخخج اهالي بىحجلت يض جغاهم
الاوؾار في املضًىت مهضصًً بالخهُٗض زىفا مً
خهىٌ واعزت بُئُت.

 والية منوبة  :ؤكضم مؿً مً مىالُض ٖام 1939
ٖلى الاهخداع خغكا بزغ زالف قب بحن هؼٍلحن في صاع
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املؿىحن .جم هلل املؿً الى املؿدكفى وجبحن ان

 -مضهحن  :اخخج وؿاء مضهحن في مؿحرة اخخجاحُت

خغوكه بؿُُت.

يض جغصي الخضماث في املؿدكفى الجهىي .وفي جفاٖل
ّ
الخدغن ؤفاص مضًغ املؿدكفى باهه وك٘ جىكُ٘
م٘ هظا

 والية الكاف  :قهضث  4جدغواث اخخجاحُت .

اجفاكُت م٘ وفض مً ؤَباء نِىُحن لخدؿحن الخضماث

 -جاحغوًٍ َ :الب ؾيان مىُلت بغج الضًىاهت في

في املؿدكفى.
هما اكضم قاب في الٗلض الثالث مً الٗمغ ٖلى

مؿحرة اخخجاحُت بخٗبُض املؿلً الفالحي لفً ٖؼلت
اللغٍت ولم ًخم حسجُل اي جفاٖل ًُظهغ .هما اخخج

الاهخداع قىلا في مضهحن الؾباب مجهىلت.

اهالي الؿبُٗاث يض عصاءة الىي٘ البُئي والهخي
الىاحم ًٖ مهى٘ الاؾمىذ وطلً بخىحُه مغاؾالث

 والية املنستير  :قهضث جدغوان ٖفىٍان جمثل

وقياًاث للؿلِ املغهؼٍت وجىُٓم مؿحرة اخخجاحُت

الاوٌ في اخخجاج فالخى َبلبت َلبا إلُٖاء الاولىٍت

للُذ جفاٖال مً كبل املجخم٘ املضوي.

للُإ الفالخت والخضزل الٗاحل لجهغ واصي الحاعة
وخماًت الفالخحن مً ؾُالن مُاه الخُهحر وإلاللاء
ّ
الخدغن الثاوي في اخخجاج
الٗكىائي للفًالث .وجمثل

 الياف املضًىت  :قهضث جدغوا واخضا جمثل فيمُالبت ؤٖىان الغاباث وإلاَفاء بخدؿحن ْغوف

خىالي  50مىْفا مً بلضًت حماٌ يض كغاع بكخُإ

الٗمل والىيُٗاث املهىُت ولم ٌكهض اي جفاٖل
ًُظهغ.
 -ؾاكُت ؾُضي ًىؾف :

ؤًام إلايغاب مً ؤحىعهم ألامغ الظي حٗل مٗخمض
الجهت ًخدىٌ ٖلى ٖحن امليان والخدضر للمدخجحن.

اخخج اهالي مىُلت

الُابُت يض ٖضم جىفغ املاء الهالح للكغاب ولم
ٌكهض جدغههم اي جفاٖل ًُظهغ.

 والية نابل  :قهضث جدغوان ٖفىٍان حٗلم ألاوٌ
باخخجاج املدؿاهىحن يض خفالث الؼواج الفىيىٍت
والاؾخسضام املفغٍ للكماعٍش وحٗلم الثاوي باخخجاج

 والية املهدية  :قهضث جدغوا واخضا جمثل في

املجخم٘ املضوي يض الىي٘ املترصي للمغهؼ الثلافي
هُابىلِـ .جدغوان لم ٌكهضها ؤي جفاٖل ًُظهغ.

اكضام ههل في الٗلض الغاب٘ مً الٗمغ ٖلى الاهخداع
قىلا ألؾباب مجهىلت.

 والية صفاقس  :قهضث نفاكـ جدغوان فغصًان
 والية مدنين  :قهضث  4جدغواث اخخجاحُت بزىحن

جمثال في ٖملُتي اهخداع زالٌ قهغ ؤوث :

منها في حغبت وبزىحن آزغًٍ في مضهحن املضًىت.

 -نفاكـ املضًىت  :اكضم ههل (مً مىالُض ٖ )1959لى

 -حغبت  :ؤكضم قاب ًبلغ مً الٗمغ  20ؾىت ٖلى

الاهخداع قىلا ألؾباب مجهىلت.

الاهخداع قىلا بؿبب خغماهه مً خًىع خفل ػفاف

 -حبيُاهت  :ؤكضمذ امغؤة جبلغ مً الٗمغ  34ؾىت ٖلى

كغٍب له .هما اكضم قاب ًبلغ  23ؾىت ٖلى الاهخداع
ّ
بةللاء هفؿه مً البُاح وطلً الؾباب ٖائلُت وفلا

الاهخداع بدىاوٌ ماصة ؾامت ألؾباب مجهىلت.
* والًت ؾُضي بىػٍض  :قهضث ؾُضي بىػٍض  8جدغواث

للملاٌ املغنىص.

اخخجاحُت.
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 -ؾُضي بىػٍض املضًىت  :قهضث

مُالبحن بٗضم هلله والحفاّ ٖلى املؿخىنف

 4جدغواث جغاوخذ

وجدؿحن زضماجه.

مُالبها بحن ماهى ؾُاس ي وماهى اكخهاصي واحخماعي؛
بط اخخج اهالي ڤُغاهت في ؾُضي بىػٍض الكغكُت يض
ٖؼٌ مٗخمض الجهت هما اخخج اهالي ؾُضي بىػٍض يض

 والية ثونس  :قهضث  7جدغواث اخخجاحُت :

ٖؼٌ ٖ 4مض مُالبحن بالتراح٘ ًٖ كغاع ٖؼلهم.

 جىوـ  :قهضث  5اخخجاحاث واخض يض خغهت حغُحرالٗمض وازىحن حٗللا بملف املهاحغًٍ ّ
الؿغٍحن

واكضمذ فخاة جبلغ مً الٗمغ  12ؾىت ٖلى الاهخداع
قىلا بؿبب زالف م٘ اخض انضكائها .وعف٘ اهالي
ّ
حضاوعٍت الجبل في ؾُضي بىػٍض الكمالُت
مىُلت

زاللهما باالهخداع الجماعي خغكا واخخجاج عاب٘ كاصه

جظمغاتهم ٖبر الاٖالم للمُالبت بةهجاػ مؿلً فالحي

زغٍجى املٗهض الٗالي للخيكُِ الكبابي والثلافي ببئر

ًفً ٖؼٌ كغٍتهم مُالبحن اًًا بدماًتهم مً الخجزًغ.

الباي عفًا إلكهائهم مً اهخضاباث وػاعة الكباب

 -الغكاب  :اخخج الاَاع الُبي وقبه الُبي في

والغٍايت .هما اكضم مخلاٖض مً الخُىٍ الجىٍت

املؿدكفى املدلي بالغكاب يض حُٗحن مضًغ املؿدكفى
مُالبحن بةٖاصة الىٓغ في هظا الخُٗحن .املضًغ ّ
املٗحن

الخىوؿُت ٖلى الاهخداع قىلا بؿبب حٗىغ خالخه
الىفؿُت.

مٗغوف بةهخمائه الؿُاس ي وفلا للمدخجحن.

 -ابً ؾِىا  :اكضم ههل مخلاٖض مً الؿلً الامني ٖلى

 -املىىاس ي  :اخخج اهالي املىىاس ي يض اهدكاع مُاه

الاهخداع بةللاء هفؿه مً الُابم الثالث الامغ الظي

الهغف الهخي في الُغٍم الٗام مُالبحن بالخضزل

اصي بلى وفاجه.

الٗاحل لىكف هظه الياعزت البُئُت.

 -الؿُجىمي  :اهخداع قاب في الٗلض الثالث مً الٗمغ

املفلىصًً في اًُالُا كاصهما ؤمهاث املفلىصًً وهضصن

خغكا ألؾباب مجهىلت.
 والية سوسة  :قهضث جدغوا واخضا جمثل في
اكضام قاب ٖلى الاهخداع غغكا بؿبب غغق نضًله.

مالخٓاث  :سجل قهغ اوث  2014ػٍاصة في ٖضص خاالث

جم بهلاطه مً كبل ؤٖىان الحماًت املضهُت.

الاهخداع وطلً بدسجُل  23خالت اهخداع خغكا ؤو قىلا
ؤو غغكا ؤو جلُُ٘ قغاًحن ؤو جىاوٌ ماصة ؾامت ومؿذ

 والية ثطاوين  :قهضث جدغوان في مضًىت

مسخلف الفُئاث الٗمغٍت مً

غمغاؾً .الاخخجاج الاوٌ كاصه فالخىن وججاع َلبا

مؿً مً مىالُض .1939

 12ؾىت والى خضوص

إلنالح قبىت الخُهحر في الؿىق والثاوي كاصه الُاكم
الُبي في مؿدكفى غمغاؾً َلبا للتراح٘ ًٖ كغاع

عنض اعجفإ في الاخخجاج ٖبر الاٖالم وطلً باٖخماص

بكالت مضًغ املؿدكفى .ولم ٌكهض الخدغواث اي جفاٖل
ًُظهغ.

ٖغائٌ ممًاة ؤو حكىُاث ؤو عف٘ جظمغاث واؾدُاء.
ٖغف قهغ اوث جدؿً ٖلى مؿخىي جفاٖل وعصة فٗل

 والية ثوسر  :قهضث جدغوا اخخجاحُا جمثل في

الؿلِ املدلُت والجهىٍت م٘ الاخخجاحاث املغنىصة

اخخجاج اهالي صڤاف يض هلل كؿم الاؾخعجالي الى

وٍاحي الخفاٖل اؾاؾا فُما يهم الٗغائٌ امليكىعة في

املؿدكفى الجضًض الظي ٌٗاوي ٖضًض الىلائو

وؾائل الاٖالم.
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الحراك االجتواعي في القيرواى
.1

جم افخخاح مغهؼ الاؾخمإ و الخىحُه لليؿاء ضحاًا
الٗىف الاكخهاصي و الاحخماعي في امللغ الجضًض لفغٕ

املىخضي بخاعٍش  11ؤوث  2014و طلً بدًىع بٌٗ ميىهاث
املجخم٘ املضوي و ألاخؼاب الؿُاؾُت .وحغُُت حُضة مً
إلاٖالم الجهىي و كض اهُلم املغهؼ في الٗمل الفٗلي بدىُٓم الاحخماٖاث و اؾخلباٌ خاالث احخماُٖت في مجاله.

.2

جبنى الفغٕ كًُت فالحي ههغهللا الظًً حٗغيىا ملداهمت غحر

ٖاصلت مً زالٌ اتهامهم بالغي الٗكىائي مً َغف املىضوبُت
الجهىٍت للخىمُت الفالخُت زم وك٘ بًلافهم في قهغ حىٍلُت و كض
حؿبب طلً في وفاة املغخىم مدمض الُاهغ الؿالمي.

 احخمإ مكترن للجمُٗخحن م٘ بٌٗ ميىهاث املجخم٘ املضوي في الجهت ًىم الازىحن  25ؤوث 2014
 وكفت اخخجاحُت مكترهت م٘ الىلابت ًىم ألاعبٗاء  27ؤوث  2014ؤمام مدىمت الىاخُت ببىحجلت.

.3

مؿاهضة الفالخحن املدخجحن ٖلى ؾغكت مىاقيهم ؤمام عجؼ الؿلِ

ألامىُت و اللًائُت ًٖ مٗالجت هظا املكيل املخفاكم في ؤعٍاف
اللحروان.

.4جبنى الىثحر مً كًاًا الُٗل بالجهت  :بيافت بلى ؤعٍاف
الٗال و خفىػ و الكبُىت والغوَؿاث و ؤوالص ههحر.
جًاف مىُلت ؤوالص ؾُٗض مً مٗخمضًه الحاحب ،املىُلت
املُٗكت التي حٗض خىالي  4000ؾاهً

.5

تدخل فرع المنتدى في مشكلة مصنع رسكلة البطاريات
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عدد الحاالت ارتفع خالل شهر أوت :
االنتحار...هلف تهوله السلطات
سجلذ وخضة الغنض في املغنض الاحخماعي الخىوس ي
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واملؿً ولهم اكضمىا ٖلى مداولت الاهخداع ما ًاهض اهه

خالت اهخداع ومداولت اهخداع قىلا وخغكا وغغكا (بللاء

هىان هىٖا مً الللم الاحخماعي.

الىفـ في البدغ) وجلُُ٘ قغاًحن وجىاوٌ ماصة ؾامت َُلت

وواهذ صعاؾت كض اهجؼث ٖام  2008مً كبل زالزت مً

قهغ ؤوث وفلا ملا جم عنضه ٖبر الصحف الُىمُت

هباع الاَباء املسخهحن في جىوـ كض اهضث ان واخض باملئت

والاؾبىُٖت.

مً الخىوؿُحن ًداولىن الاهخداع ؾىىٍا ؤي ما ًىاهؼ

هظا الغكم ونفه ٖبض الؿخاع السحباوي الباخث في ٖلم

الاف جىوس ي ؾىىٍا.

الاحخمإ وعئِـ حمُٗت ٖلم الاحخمإ باملفؼٕ ماهضا ان

هما زلهذ هظه الضعاؾت الى ؤن البُالت وما حؿببه مً

ول الؿلُاث ومىٓماث املجخم٘ املضوي اهملذ ْاهغة

بخباٍ وبخؿاؽ باالهىؿاع جإحي في ملضمت صواف ــ٘ إلاكضام

الاهخداع بالغغم مً جُىعها الٗضصي والىُفي.

ٖلي الاهخداع عغم ازخالف الضواف٘ والٓغوف الاحخماُٖت

وكاٌ الاؾخاط السحباوي ان ْاهغة الاهخداع في جُىع

للطحاًا.

مؿخمغ لدكمل زالٌ قهغ اوث َفلت في ؾً

 12عبُٗا

وقُش مً مىالُض  1939ؤي زماهُني جىىغ للضؾُت الحُاة.
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وجفؿغ صعاؾاث ازغي ٖضًضة الؼٍاصة في ْاهغة الاهخداع
بالًغىٍ الاكخهاصًت والاحخماُٖت اللاؾُت والفلغ

واوضح ان ما ًخم وكغه خىٌ اؾباب الاكضام ٖلى الاهخداع والبُالت وما ًسلفاهه مً مٗاهاة

جىٗىـ ؾلبي ا ٖل ي

او مداولت الاهخداع غحر وافُت لخفؿحر هظه الٓاهغة فاللىٌ

الٗالكت بالؼوحت وألابىاء باليؿبت للمتزوج وجىٗىـ ٖلى

بان زالفاث ٖائلُت حغث الطحُت لالهخداع ال جىفي

الٗائلت واملدُِ الاحخماعي املهغغ باليؿبت لألٖؼب

لخفؿحر الٓاهغة.

باإليافت الى الللم والىأبت وٖضم اللضعة ٖلى مىاحهت

هما كاٌ ان خالت الهكاقت الىفؿُت لضي بٌٗ الافغاص

املكاول.

وافخلاص الُاث املؿاٖضة ٖلى خل مكاوله والافخلاص الى

هما حٗخبر اليؿاء املٗىفاث ؤو املُللاث وألامهاث الٗاػباث

املاؾؿاث املؿاهضة جضفٗه لالهخداع مًُفا "وال مىٓمت

ألاهثر بكضاما ٖل ي الاهخداع بيافت بٌ يفاكضي الؿىض

مضهُت اهخمذ بهظه الٓاهغة وخاولذ فهمها والاخاَت

واملضمىحن ٖلياملسضعاث ومغىيإلاًضػ والؿغَان.

بطحاًاها هل ؾمٗخم ًٖ حمُٗت حٗمل ٖلى الخهضي

وٍاهض ٖبض الؿخاع السحباوي ان الهكاقت الىفؿُت واهذ

لٓاهغة الاهخداع هظه الٓاهغة لم حٗض كًُت اخض ال

البىابت التي صزل منها الاعهابُىن وججاع املسضعاث

ؾاؾت وال وكُاء في املجخم٘ املضوي وٍخم جىاولها جىاوٌ

الؾخلُاب الطحاًا وبالخالي ًدخاج هظا امللف الى اهخمام

ازالقي بمٗنى "الاهخداع خغام" او حٗاَي الحضر هسبر ٖابغ

الؿلُاث وحٗله كًُت وَىُت اط ال ًمىً اللبىٌ باهخداع

في الصحف.

ٖكغة الاف جىوس ي ؾىىٍا مًُفا " لضًىا وػاعاث يهمها

هما اوضح الاؾخاط السحباوي ان املجخم٘ ٌِٗل زلال هبحرا هظا امللف لىىىا لم هغاها ًىما ججخم٘ لخً٘ زُت
صلُل طلً ان اٖضاص املىخدغًٍ في ػٍاصة مؿخمغة وجخُىع

مكترهت إلهلاط الخىوؿُحن مً الاهخداع جماما هما لم هغي

مً قهغ الزغ فاملخلاٖض والُفل واملىْف والٗاَل

املجخم٘ الؿُاس ي يهخم بهظا امللف".
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الذكري الثانية لفاجعة لمبيىني:
الح ّراقة :بين م آسي الىاقع واإلجراءات الالنسانية
جإحي الظهغي الثاهُت(  6ؾبخمبر) للفاحٗت التي حضث
كبالت حؼٍغة ملبُىوي الاًُالُت والتي طهب ضحُتها الٗكغاث مً
قبابىا الظًً فغوا مً البُالت ونٗىبت ألاويإ الاحخماُٖت،
جإحي هظه الظهغي وألاهالي الػالىا ٌٗاهىن لىٖت فلضان
طويهم صون ؤن ًجضوا مً الحيىماث املخٗاكبت الخٗاون امليكىص
ملٗغفت مهحر ؤبىائهم،
جإحي هظه الظهغي واجفاكُت الكغاهت بحن جىوـ والاجداص ألاوعوبي خىٌ الخىلل  ،التي ّ
غُبذ جماما املجخم٘
املضوي  ،جإبى بال ؤن ججٗل مً ؤوعوبا كلٗت خهِىت ًمىث ٖلى خضوصها آالف املهاحغًٍ ،ومً بلضان حىىب املخىؾِ
خغاؽ خضوص صوٌ الكماٌ،
جإحي هظه الظهغي والحيىماث املخٗاكبت جغفٌ هضاءاث املجخم٘ املضوي والٗائالث في جيىًٍ لجىت مكترهت
الؾخجالء الحلُلت وجلضًم بحاباث قافُت في ملف املفلىصًً،
وؤزحرا ،جإحي هظا الظهغي الثاهُت وؾِ مدُِ وَني وبكلُمي ًىبئ بمؼٍض الفىاح٘ وطلً عغم حكضًض الغكابت
وإلاحغاءاث ألامىُت يض املهاحغًٍ الؿغٍحن ،بط ،عغم الىؾائل الخلىُت املخُىعة والحغاؾت البدغٍت ،ما اهفً ٖضص
املهاحغًٍ الؿغٍحن ًخًاٖف  .فلض ؤهض الخلغٍغ الهاصع ًٖ مىٓمت "فغوهخاهـ" املخسههت في مغاكبت الحضوص
ألاوعبُت ؤن ٖضص ّ
الحغاكت الظًً ًغهبىن البدغ في اججاه الكىاَئ الاًُالُت كض جًاٖف مىظ ؾىت  2012مً  10آالف
بلى  31.500ؾىت  ،2013وهى مغجح بلى ؤن ًهل بلى  50ؤلف ؾىت .2014
هظا الخضفم لِـ ّ
مغصه الفلغ ونٗىبت ألاويإ الاحخماُٖت في حىىب املخىؾِ فلِ ،ولىً ؤًًا هكاقت
الىي٘ ألامني والحغوب ألاهلُت التي حِٗكها ٖضًض البلضان مثل ؾىعٍا ولُبُا..
ؤزغ هظه الفىاح٘ ٖكغاث الجثث التي لفٓها البدغ في مُىاء الىخف  ،كغب مىُلت بً كغصان  ،والتي ٌٗخلض
ؤن ًيىن اغلبها مً الؿىعٍحن الفاعًٍ مً جحُم الحغب في بالصهم.
ّ
بن املىخضي الخىوس ي للحلىق الاكخهاصًت والاحخماُٖت الظي وان صائما بلى حاهب ٖائالث املفلىصًً مً احل مٗغفت
مهحر ؤبىائهم ومً احل اخترام الحم في خغٍت الخىلل ًجضص مُالبخه ب:
 جىثُف ٖملُاث الىجضة في البدغ مً احل بؾٗاف آالف املهاحغًٍ،بط ؤن إلاؾٗاف يغوعة ًفغيها اللاهىن الضولي،
 جيىًٍ لجىت مكترهت خىٌ املفلىصًً  ،فيها بلى حاهب ممثلي الحيىمخحن الخىوؿُت والاًُالُت ،ممثلحن ًٖ الٗائالث
واملجخم٘ املضوي مً البلضًً،
 بلغاء الاجفاكُت خىٌ الخىلل بحن جىوـ والاجداص ألاوعوبي وبعؾاء قغاهت فٗلُت جدترم فيها ؾُاصة البلضًً وهظلً
الاجفاكاث الضولُت الخانت بالهجغة وخغٍت الخىلل وخم اللجىء.
عن املنتدى التونس ي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية :الزئيس :عبدالزحمان الهذيلي
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