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 2014التحركات االحتجاجية  خالل شهر جويلية 
 

 90 سّجلذ وخضة الغضض باإلاغضض الاحخماعي الخىوس ي  

لُت اإلاىلط ي  جدغوا اخخجاحُا  وطلً زالٌ شهغ حٍى

وكض جغاوخذ َظٍ الخدغواث الاخخجاحُت بحن العفىي 

والخللاتي والعشىاتي  هما ؾبم وكضمىا الازخالف بحن 

اث الثالزت في   الؿابلت ، وواهذ ألاعضاصَظٍ اإلاؿخٍى

َظٍ الاخخجاحاث فغصًت وحماعُت  أزظث أبعاصا 

ت ووؾىُت ، وكض جىػعذ َظٍ الخدغواث  مدلُت وحهٍى

 والًت مً والًاث الجمهىعٍت ، َظا 21الاخخجاحُت على

عالوة على عضًض الخدغواث الاخخجاحُت التي جم 

 أمام الؿفاعاث ألاحىبُتعضضَا في عضًض العىاضم 

وملغاث اللىطلُاث الخىوؿُت على غغاع فغوؿا أو 

 أحاٌ مً أحل اإلاؿالبت مثال بالخمضًض في  أإلااهُا

 أن َظٍ الخدغواث لم ًخم ئالالدسجُل في الاهخساباث 

اخدؿابها على اعخباع الاكخطاع على الخدغواث التي 

 حشمل الؿاخت الخىوؿُت

ظٍ هي اإلاغة    التي حشمل الخدغواث أهبر عضص ألاولىَو

ممىً مً الىالًاث مً هاخُت ومً هاخُت ازغي جىىع 

الخدغواث الاخخجاحُت خُث أن العضًض مً اإلاجاالث 

 واللؿاعاث شملتها َظٍ الخدغواث زالٌ َظا الشهغ

 

  العام للتحركات الاحتجاجيةإلاطار  

لُت مع خلٌى شهغ عمػان ، وللض  جؼامً شهغ حٍى

 ألاخضارشهضث الؿاخت الىؾىُت الخىوؿُت عضًض 

الهامت التي وان لها وكعا مباشغا على َظٍ الخدغواث 

مىً ازتزاٌ : ًلي هما ا ٌٍو

ل الدسجُل في الاهخساباث خضزا َاما جىاولخه 
ّ
 مث

 اإلاغةُت واإلاىخىبت واإلاؿمىعت ؤلاعالممسخلف وؾاةل 

وهظلً عضًض اإلاىاكع  الالىتروهُت والشبياث 

عىص   العؼوف الىبحر ئلى ؤلاشياٌالاحخماعُت َو

للخىوؿُحن عً الدسجُل في الاهخساباث خُث مغث 

 ووان الدسجُل مددشما حضا آلاحاٌ وكغبذ ألاًام

 الظي اعخبرجه العضًض مً حمعُاث اإلاجخمع الص يء

 أصاءاإلاضوي شىال مً أشياٌ الاخخجاج الػمني على 

 جلً التي في ؾىاءمسخلف ميىهاث اإلاجخمع الؿُاس ي 

 ألامىُت ألاوغاع اإلاعاعغت لها ، فخضَىع أوالؿلؿت 

 ألاؾعاعوجغاحع اللضعة الشغاةُت والاعجفاع اإلاشـ في 

 الؿُاؾُت الغؤيزاضت في شهغ عمػان وغُاب 

والبرامج العملُت واإلامىىت ولها مً العىامل التي وفغث 

ى ما ًمثل  شغوؽ الػبابُت والتراحع عً الدسجُل  َو

في خض طاجه شىال مً أشياٌ الاخخجاج ، َظا وكض 

 ئلى الؿُاؾُت بحن الضاعي ألاخؼابازخلفذ مىاكف 

 الدسجُل وعبما الاهخساباث وبحن أحاٌالخمضًض في 

ش التي جم   عنها وكض ػاص َظا ؤلاعالنمدشبث بالخىاٍع

 واإلاىاكف خٌى َظٍ اإلاؿألت آلاعاءالخالف في حشدذ 

وهدُجت ليل طلً بغػث العضًض مً الخدغواث 

 مً أحل باألؾاؽالاخخجاحُت في الضازل والخاعج 

ش الاهتهاء مً الدسجُل في الاهخساباث ، هما  جأحُل جاٍع

أن العضًض مً الهُئاث واإلاىكماث والجمعُاث كامذ 

بدمالث جدؿِؿُت شملذ مسخلف الفػاءاث في ول 

الىالًاث مً أحل الحث على الدسجُل ، هما أن 
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 ألازغي  الؿُاؾُت كامذ هي ألاخؼابالعضًضمً 

بدمالث جدؿِؿُت مً احل َظا الهضف والًؼاٌ 

 .بالغغم مً ول طلً عضص اإلاسجلحن صون اإلاأمٌى 

 

 ألازؿاع ئلىـللض ؾبم وأشغها في العضص اإلااض ي 

ابُت  التي تهضص جىوـ والى وحىص العضًض مً البإع ؤلاَع

ابُت  زاضت في اإلاغجفعاث واللاصعة على الخدغن ؤلاَع

ابُتواللُام بعملُاث   واإلامخلياث ألافغاص تهضص ئَع

غ اإلادلُت  واإلاإؾؿاث َظا هدُجت لعضًض الخلاٍع

داث العضًض مً هباع اإلاؿإولحن وألاحىبُت  وجطٍغ

غ وؾاةل   ، وبالفعل هفظ ؤلاعالموهظلً مسخلف جلاٍع

ابُىن   هجىما متزامىا على وخضجحن مً الجِش ؤلاَع

الىؾني في حبل الشعاهبي واهذ هخاةجها مىحعت ومإإلات 

ى ما  جم اؾخعماٌ فيها أهىاعا حضًضة مً ألاؾلحت َو

ابيًمثل في طاجه جدىال هىعُا في اليشاؽ   الص يء ؤلاَع

 و الخأهُض وىن ؤلاكغاع ئلىالظي صفع هباع اإلاؿإولحن 

 في خالت خغب ، ولعل الحضر اإلافؼع َى آلانجىوـ هي 

 خٌى ؤلاعالمما جم عضضٍ وجضاولخه مسخلف وؾاةل 

 بمسخلف   عالماث الفغح إلاجمىعاث الخكاَغ

ؾلفُت  في اإلاؿاحض والجىامع  اؾخبشاعا وجأًُضا لهظٍ 

ابُتالعملُت   عً عملُاث ألازباع،  وكض جىالذ ؤلاَع

ابُت  حؿتهضف اللىاث اإلاؿلحت أزغي  في مىاؾم ئَع

غ عً بغامج  الخىوؿُت وهشفذ العضًض مً الخلاٍع

ومسؿؿاث في غاًت الخؿىعة حؿتهضف شخطُاث 

ت هما جم   العضًض ممً ئًلافوؾىُت وميشاث خٍُى

ابُت لعملُاث ئعضاصَمٌشدبه في غلىعهم أو    .ئَع
 

 عضًض الخدغواث الاخخجاحُت ألاخضارللض أفغػث َظٍ 

ابفي عضًض الىالًاث وأضبذ   َاحؿا مسُفا ؤلاَع

. للخىوؿُحن 

بغػث اخخجاحاث مخعضصة خٌى كاهىن اإلاالُت 

 عبرث ؤلاعالمالخىمُلي  جم عضضَا عبر مسخلف وؾاةل 

عً اعاء ومىاكف وشؿاء  وعضًض الاؾُاف مً اإلاجخمع 

 ئال الؿُاؾُت ألاخؼاباإلاضوي  وهظلً مىاكف لعضًض 

 ألاخضارأن َظٍ الاخخجاحاث حجبذ  هدُجت لػغـ  

اإلادلُت والعاإلاُت ، هما أن الاخخجاحاث الػمىُت التي 

 ألاؾعاعجم عضضَا زالٌ الشهغ اإلاىلط ي خٌى اعجفاع 

والخلىر وجغصي الخضماث في عضًض اللؿاعاث هي 

 أن ئال ألاؾباب حجبذ جدذ غغـ  هفـ ألازغي 

الاخخلان ال ًؼاٌ على خاله وعضًض اإلالفاث الاحخماعُت 

 كابلت للبروػ على الؿاخت في خاٌ جىفغ شغوؽ طلً

 

 على كؿاع كىاث الاخخالٌ مثلذ الحغب التي حشنها 

غؼة مىحاث مسخلفت مً الاخخجاحاث التي أزظث 

أبعاصا مخعضصة ولها مىضصة  بالعضوان على 

ت  وبهٌى الضماع  اإلاضهُحن  العٌؼ وعلى اإلايشئاث الحٍُى

الُىمي لهظٍ الحغب الشغؾت ، لظلً حشيلذ العضًض 

با منها العفىي ومنها  مً الخدغواث في ول الىالًاث جلٍغ

 الؿُاؾُت واإلاىكماث ألاخؼاب ئلُهاإلاىكم والظي صعذ 

الىؾىُت والجمعُاث وختى عةاؾت الجمهىعٍت وأزظث 

  ؾُاؾُتـأبعاصاَظٍ الاخخجاحاث في عضًض اإلاىاؾم 

 

 في لُبُا الىكع الىبحر على ألامىُت ألاوغاعوان لخؿىع 

 ؤلاهباءالغأي العام الخىوس ي هكغا إلاا جىاكلخه وواالث 

خٌى خضة اإلاعاعن واجساطَا مىعغحاث أهثر زؿىعة 

وبغوػ الخىكُماث اإلادشضصة هفاعل أؾاس ي على 

 خٌى اؾتهضاف جىوـ مً ألاهباءالؿاخت وما جىاكلخه 

 اللاصمت ووغع ألاًامؾغف َظٍ اإلاجمىعاث في 

الجالُت الخىوؿُت بلُبُا وما ًتهضصَا مً مساؾغ 

 جىوـ وما ًخسلله ئلىن ي مً اللُبيآلاالفوهظلً هؼوح 

 في أصث واخخجاحاث مع الىاػخحن أمىُت ئشياالثمً 

 مىاحهاث مؿلحت ، ول َظٍ ئلىفتراث مخعضصة 

اث الؿابلت ألاخضار َى  مغشحت لعىصة هفـ الؿِىاٍع
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التي جسللذ مسُماث الالحئحن وما صحبها مً خغواث 

اخخجاحُت كابلت ليي جؿفى مً حضًض على الؿؿذ 

مىً أن جأزظ أشياال وأبعاصا حضًضة في خاٌ  ٍو

 في لُبُا على خاله والاوعؿافاث ألامنياع الىغع عاؾخم

اباإلامىىت   على الؿاخت الخىوؿُت لإلَع

  

ديىاميكية التحركات الاحتجاجية خالل شهر 

 جويلية

 جدغوا  اخخجاحُا في ول 90جم عضض زالٌ َظا الشهغ

 وكابـ وكفطت ثمً والًاث باحت وبً عغوؽ وبجزع

ً وكبلي ومىىبت  والياف  وحىضوبت واللحروان واللطٍغ

واإلاهضًت ومضهحن واإلايؿخحر وضفاكـ وؾُضي بىػٍض 

ً وجىػع وجىوـ والىالًاث  وؾلُاهت وؾىؾت وجؿاٍو

اهت ولعل  الثالزت التي حشهض جدغواث هي والًت أٍع

الؿبب ٌعىص للغب َظٍ الىالًت مً والًت جىوـ وليىن 

الخدغواث الاخخجاحُت بهظٍ الازحرة عاصة ما حشمل 

جىوـ الىبري ، هما لم حشهض والًت ػغىان أي جدغ 

اخخجاجي على غغاع الشهغ اإلاىلط ي وأزحرا  والًت هابل 

هما وان الحاٌ أًػا زالٌ شهغ حىان 

 

فالخدغواث شملذ والًاث لم حشملها جدغواث زالٌ 

 ً الشهغ اإلاىلط ي وهي والًاث ؾلُاهت ومىىبت وجؿاٍو

وبً عغوؽ  وباحت بل  ًمىً جطيُف  والًت 

ؾلُاهت  غمً الىالًاث التي شهضث الاهثر جدغواث 

اما التراحع الهام الظي جم حسجُله فهى ًسظ والًت 

 زالٌ الاشهغ خافكذكفطت ، َظٍ الىالًت التي 

اإلااغُت على ضضاعة الىالًاث التي حشهض جدغواث 

 ألازغي اخخجاحُت وبعضص َام ملاعهت ببلُت الىالًاث 

  جدغواث اخخجاحُت في 6جغاحعذ بشيل هبحر وسجلذ 

 

 19 جدغوا وشهغ ماي 18خحن سجلذ زالٌ شهغ حىان

ل  جم عضض    جدغوا أّما والًت 18جدغوا وفي شهغ أفٍغ

 

 على هفـ وجحرة الاخخجاحاث خافكذجىوـ فلض 

 10حىان   اخخجاحا وشهغ11زالٌ شهغي ماي 

ل  اخخجاحاث في خحن وان الاؾخثىاء في شهغ أفٍغ

  جدغوا اخخجاحُا 16بـ

سجلذ في هفـ الاؾاع والًت ضفاكـ كفؼة هىعُت في 

 9حجم الخدغواث الاخخجاحُت بدسجُلها لـ 

ى هفـ عضص الخدغواث التي جم حسجُلها  جدغواث  َو

ل والحاٌ أن عضص  بهظٍ الىالًت زالٌ شهغ أفٍغ

 جدغواث و جم عضض 5الخدغواث وان زالٌ شهغ حىان 

جدغن واخض زالٌ شهغ ماي 

التراحع جم حسجُله هظلً في ول مً والًاث حىضوبت 

واإلاهضًت وجىػع في خحن جؼاًض عضص الخدغواث 

الاخخجاحُت زالٌ َظا الشهغ بشيل َام بيل مً 

ً ومضهحن  والًاث ؾُضي بىػٍض  وؾىؾت واللطٍغ

مضهحن  و وبشيل أكل بيل مً والًاث اإلايؿخحر

. واللحروان

 

 عً واإلغغابأزظث الاخخجاحاث أشياال فغصًت 

الؿعام أو الاعخطام في مىاكع العمل أو أمام مغاهؼ 

ت  أو الاهخداع ومداوالث الاهخداع وهىا كض أشغها في ئصاٍع

ت عً جفاكم َظٍ ألاعضاص  الؿابلت لهظٍ اليشٍغ

ى ما ًخم عضضٍ بالفعل ،  الكاَغة وجغشحها للخؿىع َو
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هما صعىها الؿلؿاث اإلاسخطت إلاعالجت َظا الخمص ي 

 واللُام بدمالث ؤلاعالمالاخخجاجي عبر وؾاةل 

جدؿِؿُت للحض مً َظا ألاؾلىب ومعالجت وغعُاث 

 ااهخدغو  الاهخداع وصعاؾت خاالث الظًً اخاولىالظًً 

مً أحل بلىعة اؾتراجُجُا جمىً مً الخغوج مً 

 والاهسغاؽ في الفعل  الاخخجاجي وفم  ؤلاخباؽالُأؽ و

 أؾالُب اخخجاحُت مغاًغة

 

حعضصث وجىىعذ الخدغواث الاخخجاحُت الجماعُت 

وأزظث أؾالُب مسخلفت في مجاٌ الفػاءاث والحجم 

 هما ؾجري طلً الخلا وألاؾبابواللؿاعاث واإلاىاغُع 

 جم عضض خاالث اخخجاحاث غمىُت في عضًض الجهاث 

ي  اللضعة 
ّ
لها عالكت بالُىمي ومعِش الاَالي هخضو

 الىلل والحغاةم وئشياالث ألاؾعاعالشغاةُت واعجفاع 

والؿغكاث اإلاىكمت للمىاش ي واإلاداضُل الؼعاعُت 

م واخخجاحاث أصحاب اإلادالث وئشياالث  الدؿٍى

ت والاهخطاب الفىغىي  ت على الخجاعة اإلاىاٍػ الخجاٍع

ت اإلاداضُل بؿبب هلظ وئجالف  أو هجماث ألاصٍو

غ وعضم اللضعة على   اإلاداضُل  الؼعاعُت ئًضاعالخجًز

ً والهُاول اإلاسخطت وخٌى غعف  كبل حعفنها للضواٍو

وهلظ الخضماث الؿبُت والاؾدشفاةُت َظا عالوة 

 الخؿهحر واإلااء الطالح للشغاب والىهغباء ئشياالثعلى 

 التي حعاوي  منها بالخطىص العضًض ؤلاشياالثوهي مً 

 الحلٌى آلان ئلىمً اإلاىاؾم الضازلُت  ولم جخىفغ 

ابالعملُت لها ، َظا عالوة على الخىف مً   ؤلاَع

 ألامىُت وألاحىاءوغُاب اإلاعلىمت خٌى َظٍ اإلاؿألت 

 للمدؿىبحن ؤلاًلافاثاإلاخىجغة وما ًطاخب خمالث 

على الخُاعاث الضًيُت اإلادشضصة وما صحت ما ًخم 

 وبالخطىص عبر الشبياث ؤلاعالمجضاوله عبر وؾاةل 

 غحر طلً مً اللػاًا التي حشيل زماةغ ئلىالاحخماعُت 

 للخدغواث الاخخجاحُت

 

 التحركات الاحتجاجية في أبعادها املحلية

 أشيالهاجم عضض العضًض مً الخدغواث الاخخجاحُت في 

ت والخللاةُت  اإلاخعضصة الفغصًت والجماعُت ، العفٍى

للض وان  والعشىاةُت واليامىت على اإلاؿخىي اإلادلي و

اب  مياهت أؾاؾُت في َظٍ الخدغواث مً طلً لإلَع

الاخخجاج على غعف اإلاعضاث الؿبُت في اإلاىاؾم 

اباإلاعىُت بشيل مباشغ   وهظلً الاخخلان باإلَع

ت  الشضًض والغػب الظي ضاخب اإلاىاهب الجىاةٍؼ

ابلطحاًا   والخىضًض بغُاب اإلاعلىمت وجأزغ ؤلاَع

ابوضٌى حثث ضحاًا   ؤلاَع

عواث حهما اجسظ الخػامً مع الشعب الفلؿؿُني ث

ل مغة أزغي 
ّ
اخخجاحُت في عضًض اإلاعخمضًاث ومث

في ألامً ئشياٌ  اإلااء الطالح للشغاب وئشياالث الٍغ

والبؿالت وغُاب البيُت الخدخُت وغعف الخضماث 

الاحخماعُت ومشاول الىلل ومُاٍ الغي وغُاب الؿُىلت 

اإلاالُت عً أخض فغوع البىىن ومشاول الىُاباث 

 والفخاث اإلاغوع ؤلاهاعة وئشياالثالخطىضُت 

 غحر طلً  مً ئلىواإلاؿخدلاث اإلاالُت للفالخحن 

حاحُت خذاإلاىاغُع التي واهذ أؾاؽ الخدغواث الا

 اإلادلُت

 

 التحركات الاحتجاجية في أبعادها الجهوية

ت  جمحزث الخدغواث الاخخجاحُت في أبعاصَا الجهٍى

ٌ  اإلاىثف لحضزحن َامحن بالحػىع  ى ألاو  وؾني َو

اب  والثاوي صولي وله عالكت بما ًدضر بلؿاع غؼة ؤلاَع

َظا ولم وسجل جدغواث جظهغ حغؿي مسخلف اإلاجاالث 

ت في مؿخىي الدسجُل في الاهخساباث فيان  الجهٍى

اإلاىاؾم الضازلُت غحر معىُت بشيل مباشغ بهظٍ 

ظا اإلاىكف ٌعبر في طاجه عً عص فعل  اإلاؿألت َو

اخخجاجي لهظٍ الجهاث اإلاهّمشت واإلالطُت عً البرامج 
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ت والتي لم جدطض الى الان الا الىعىص  ع الخىمٍى واإلاشاَع

 بػعف البيُت وؤلاكغاعوالىىاًا الحؿىت والخػامً 

الخدخُت وجغصي الخضماث الاحخماعُت وغُاب الخىمُت 

أما في مؿخىي البرامج الفعلُت والعملُت فان َظٍ 

غحر  الجهاث بلُذ على خالها وهأنها مسؼون اهخسابي ال

والعؼوف عً الدسجُل َى مىكف اخخجاجي غمني 

ججظع في   الفغصي بالػُم وؤلاخؿاؽاهؿلم مً 

اإلاماعؾت الجماعُت الغافػت لالهسغاؽ في ما اعخبٍر 

العضًض مً أَالي َظٍ الجهاث باإلاؿغخُت وختى اإلاهؼلت 

الاهخسابُت 

اب إلشياٌباليؿبت   فلض جدغهذ الجهاث ؤلاَع

ابالضازلُت للخىضًض ال فدؿب   بل وأًػا باإلَع

بلطىع الؿلؿت على اإلاعالجت الفعلُت لهظا اإلالف 

 صون أحىبت َظا مً زالٌ ما ألاؾئلتوبلاء العضًض مً 

جىفغ لىا مً مىاكف مُضاهُت جم عضضَا بشيل مباشغ 

والخىف ول الخىف مً جىفحر اإلاعلىمت ختى ال ٌؿخفُض 

ابُىن منها   والتي جبلي اإلاىاؾىحن في خحرة مً ؤلاَع

م وفي وغع العضم اللاصع على الفعل  أمَغ

 على كؿاع غؼة ،فلض جم ؤلاؾغاةُلُتوخٌى الاعخضاءاث 

عضض عضًض الخفاعالث مع الحضر والخىضًض بالؿُاؾت 

م الخؿبُع ئلىالطهُىهُت والضعىة  .  ججٍغ

 

 الخدغواث أؾاؽ التي شيلذ ؤلاشياالثعضًضة هي 

ت وهي هفـ   التي جم ألاؾبابالاخخجاحُت الجهٍى

با زالٌ   أن الجضًض ئال الؿابلت ألاشهغعضضَا جلٍغ

َظٍ اإلاغة َى خضة الاخخجاج خٌى اإلاؿاةل البُئُت 

 الفػالث هما بغػ بالخطىص في ئشياٌوجدضًضا 

غة حغبت   العام ؤلاغغاب ئلى الظي صفع الص يءحٍؼ

هدُجت عضم كضعة الؿلؿت على خؿم اإلاؿألت في 

ت والخداوع مع اإلاىاؾىحن   والفاعلحن ألاوكاث  الػغوٍع

 خلٌى حشاعهُت وجىافلُت إلاثل َظٍ ئًجاصوالعمل على 

 والعىاًت بالبِئت الىكافت :ألاشياٌ َظا وئصعاجاللػاًا 

 وألامغاع ألاوؾارواإلادُؿت وؾالمت اإلاىاؾىحن مً 

اثاإلاترجبت على طلً غمً   الىؾىُت ألاولٍى

 التحركات الاحتجاجية في أبعادها الوطىية 

 على خافكذعضًض الخدغواث الاخخجاحُت الخللُضًت  

 الشهاصاث أصحابهفـ اليؿم مثل اخخجاحاث 

 ئلى ؤلاشاعة علً العمل وكض جمذ عؿلحنالجامعُت الم

غها الؿابلت والى  ي ف ال ًذآلانَظٍ اإلاؿألت في ول جلاٍع

َظا اإلالف بالعىاًت اليافُت  مً ؾغف الؿلؿاث 

 مدلُت باألؾاؽاإلاسخطت زاضت وان امخضاصاجه  هي 

ت هما أن العضًض مً اإلالفاث التي أشغها   في ئليهاوحهٍى

غها الؿابلت الجؼاٌ مىغىع جدغواث اخخجاحُت  جلاٍع

 آلان ئلى ؾابلا لم جالقي ئليها التي أشغها أشيالهافي 

اإلاعالجت وفي هثحر مً الاخُان ختى الىعىص باإلاعالجت 

 اإلالفاث الاحخماعُت فالخىاٌو الًؼاٌ في باألؾاؽوهي 

-اإلااهغو " باإلالفاث ممضاعاث الاَخما

 الظي ًلص ي الص يء "اكخطاصًت-اإلااهغو "  و"احخماعُت

 "احخماعي-اإلاُىغو "مً صاةغاث الفعل مجاالث 

ترن بالخالي اإلادلي في عؼلخه "اكخطاصي-اإلاُىغو "و  ٍو

 عً الفعل ئكطاةهوتهمِشه والجهىي في مجاالث 

بلي  ت وافت ضالخُاث اللغاع لإلصاعةالالمغهؼي ٍو  اإلاغهٍؼ

 والخضزل

 

 ئليها بلُذ ول اإلالفاث التي أشغها ؤلاؾاعفي َظا 

ت والبيُت  مفخىخت والتي لها عالكت بالخىمُت الجهٍى

 ئشياالثخخُت والخضماث الاحخماعُت ومسخلف ثاٌ

اإلاؿيُحن    وأؾفاٌ الشىاعع وألاؾفاٌالفلغ وعمالت 

وطوي الاخخُاحاث الخطىضُت  والظًً ال ًخىفغ لهم 

 غحر طلً مً الشغاةذ الاحخماعُت التي حعاوي ئلىمأوي 

  ؤلاكطاءو مً الهشاشت وجلً التي وعاوي مً الفلغ
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للض شهضث الؿاخت الىؾىُت العضًض مً الخدغواث 

 على كؿاع غؼة جغاوخذ ؤلاؾغاةُلُتخٌى الاعخضاءاث 

 جم ؤلاؾاعبحن العفىي والخللاتي والعشىاتي وفي هفـ 

حسجُل هفـ الخدغواث في هفـ أشيالها خٌى 

ابالخىضًض  طلً في بعؼ  صعمه هم بغػ   أوباإلَع

الىالًاث وفي بعؼ اإلاؿاحض 

َظا وجم حسجُل جدغوان بيل هً والًتي ضفاكـ 

وجىوـ للخىضًض باغخُاٌ اإلاىاغلت الحلىكُت 

عف ــــــــــن ؽــــــــوي بىكعُلُظ مـــــًت  ؾلــــاللُب

 اإلاجمىعاث  اإلادشضصة صًيُا

 

 التحركات الاحتجاجية خالل شهر آليات

 يةلجوو 

 مؿألت الاهخداع ومداولت الاهخداع وهي ئلىللض أشغها 

مً اإلاؿاةل التي جخفاكم ًىما بعض ًىم وفي ول الىالًاث 

ت  با الضازلُت والؿاخلُت وفي اإلاىاؾم الحػٍغ جلٍغ

فُت والتي حشمل على خض الؿىاء   والظوىع ؤلاهاروالٍغ

وال حؿدثني الشباب والىهٌى والشُىر وهظلً أصحاب 

الضزل الػعُف والضزل اإلادترم والعاؾلحن عً 

العغغُحن  العمل والظًً ًخىفغ لهم  عمل كاع و

واإلاتزوححن وغحر اإلاتزوححن ومً لهم شهاةض حامعُت 

ومً ال جخىفغ لهم  شهاصاث جأَُل منهي أو هفاءاث 

 غحر طلً مً اإلاخغحراث التي ًمىً الاخخيام ئلىمهىُت 

 . في مثل َظا الخطيُف ئليها

 

هما شملذ الاخخجاحاث الفغصًت مسخلف  أشياٌ 

 عً الؿعام في شيله الغمؼي أو في شيله ؤلاغغاب

 اإلاعمٌى ألاؾالُب  عً الؿعام وفم ؤلاغغاباإلالجن أي 

 عً الؿعام الىخص ي في شيلُه أي  ؤلاغغاببها أو

 عً الؿعام ؤلاغغابعضم اخترام هىامِـ 

واالمخىاع  عً شغب اإلااء أو ئزاؾت الفم هخعبحرة 

 عً ؤلاغغاباخخجاحُت جىم عً اإلاط ي كضما في 

 الهالن ئلى  طلً أصيالؿعام ختى لى 

باليؿبت  للخدغواث الاخخجاحُت الجماعُت فلض جم 

 الخللُضًت مثل ألاؾالُباعخماص العضًض مً 

الاعخطاماث وغلم الؿغق والىكفاث  الاخخجاحُت 

 عً الؿعام وجلضًم العغاةؼ والخضزل وؤلاغغاب

  والخىضًض ؤلاشياالث خلٌى لبعؼ إلًجاصلضي الؿلـ 

ىان اشياال حضًضة ؤلاًلافاث زالٌ ألامنيبالؿلىن   َو

 وعفع والخكاَغجخطل بؿبُعت مىغىع الاخخجاج 

 على ؤلاؾغاةُلُتالشعاعاث لالخخجاج على الاعخضاءاث 

ابُتكؿاع غؼة  وهظلً للخىضًض بالعملُاث   التي جم ؤلاَع

ً ، وكض أزظث أوحسجُلها مإزغا بالياف   باللطٍغ

بعؼ الاخخجاحاث أبعاصا عىُفت واالعخضاء بالعىف 

على مىقفت زالٌ كُامها بعملها أو مهاحمت كىاث 

 مً ؾغف ؾلفُحن واؾخعماٌ الؼحاحاث الحاعكت ألامً

 البُػاء وألاؾلحت

ً ألاحغة ؾاةلي ؾُاعاث ئكضاموهظلً   غلم ئلى  بخؿاٍو

 خافلت بغمجتممغاث زغوج الحافالث اخخجاحا على 

ً للىلل ئغافُت  طلً ًدض مً وشاؽ ؾُاعاث معخبًر

 ألاحغة

  

 فضاءات التحركات الاحتجاجية

جىىعذ فػاءاث الخدغواث الاخخجاحُت وواهذ 

لُت الشىاعع والؿاخاث باألؾاؽ  زالٌ شهغ حٍى

 هبحرا بمىاؾبت احماَحري العامت التي شهضث مضا 

ابالخكاَغاث اإلاىضصة   واإلاىضصة بالحغب باإلَع

 على كؿاع غؼة، وواهذ العضًض مً ؤلاؾغاةُلُت

 باألؾاؽ مجاال لالخخجاج وهي ألازغي ث ءاالفػا

تاإلاإؾؿاث العمىمُت واإلالغاث   الغؾمُت ؤلاصاٍع

 ألاؾىاقهملغاث الىالًاث والبلضًاث وهظالً 

 ومدؿاث الىلل وفػاءاث العمل
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الفاعلون في التحركات الاحتجاجية خالل 

 جويلية شهر

 

شملذ الخدغواث الاخخجاحُت شغاةذ احخماعُت 

 العضًض مً الفاعلحن مً عضًض الجهاث أفغػثمخىىعت 

ت  وعضًض اللؿاعاث وعضًض الاهخماءاث الفىٍغ

والؿُاؾُت ، ومً الشباب والىهٌى والشُىر وؿاء 

: وعحاال وعمىما وان َإالء والخالي 

ابـ عاةالث شهضاء   ؤلاَع

ابـ مىاؾىىن زغحىا للخىضًض   وملترفُه باإلَع

ـ مىاؾىىن جكاَغوا اخخجاحا وجىضًضا باالعخضاءاث 

 على كؿاع غؼة ؤلاؾغاةُلُت

ـ عةِـ الجمهىعٍت وصعىجه للخكاَغ هطغة لفلؿؿحن 

 أوـ مؿإولحن ؾُاؾُحن مً زالٌ صعىاتهم للخكاَغ 

للمشاعهت في اإلاكاَغاث الاخخجاحُت 

ـ وشؿاء في الحلل اإلاضوي 

ـ مىاؾىىن في عضًض الجهاث للمؿالبت بخدؿحن 

تالخضماث   ؤلاصاٍع

ـ مىاؾىىن للمؿالبت بخىفحر اإلااء الطالح للشغاب 

والىىع الىهغباتي 

 ألامىُت ؾبُت  وشبه ؾبُت للمؿالبت بالحماًت ئؾاعاثـ 

 بشيل ًىمي مً لههدُجت العىف الظي ًخعغغىن 

ؾغف اإلاىاؾىحن 

ت وغعُاتهم اإلاهىُت  ـ عماٌ خػاةغ للمؿالبت بدؿٍى

ـ عماٌ بمإؾؿاث اكخطاصًت للمؿالبت بىكف الؿغص 

الخعؿفي 

 الحغان آلُاثـ هلابُىن اهسغؾىا في مسخلف 

الاخخجاجي ووفغوا له الضعم 

ـ عاؾلىن عً العمل 

ـ عاؾلىن عً العمل مً أصحاب الشهاصاث الجامعُت 

 ألاحغةـ ؾاةلي ؾُاعاث 

في وباألمًـ فالخىن للمؿالبت باإلاؿخدلاث   الٍغ

 ـ عىاضغ صًيُت جيخمي للخُاع الؿلفي 

 عً ؤلاغغابـ أفغاص كامىا باالخخجاج بشيل فغصي عبر 

الؿعام أو مداولت الاهخداع أو الاهخداع 

  

ات ــــــــــــــة للتحركــــــــــالجة الررسمّي ــــــــــــــــ املعاتــــــآليــــــــــ

 الاحتجاجية

 ؾاهضث الؿلؿت في جىوـ ول الخكاَغاث اإلاىضصة 

اب  وجفهمذ الاخخلان الظي ضاخب عملُت صفً باإلَع

الشهضاء هما ؾاهضث ول الخكاَغاث اإلاىضصة بالحغب 

اء غض ئؾغاةُلالتي جسىغها   العٌؼ في كؿاع غؼة ألابٍغ

. اعت اإلاجاػع اإلاغجىبت بشيل ًىمي فوف

 فلض الخكىا ألازغي باليؿبت للخدغواث الاخخجاحُت 

 بعؼ إلًجاصؾعُا مً ؾغف الؿلؿاث اإلادلُت 

 اإلامىً خلها مدلُا أما بلُت ؤلاشياالثالحلٌى لبعؼ 

ت فعمىما ئلى والتي حعىص ألازغي اإلالفاث   الجهاث اإلاغهٍؼ

جم هما وان الشأن في الؿابم ججاَلها بل وعضم 

ذ   ألامً ئشيالُت وحىص خلٌى لها مثل بامياهُتالخلٍى

في والبؿالت والخضماث الصحُت وجىفحر اإلاغافم  الٍغ

غ البيُت الخدخُت  . وجؿٍى

 بشيل عىُف لىكف خغواث ألامىُتجضزلذ الؿلؿاث 

 أنها لم ئالاخخجاحُت هغلم الؿغق أو الاعخطاماث 

 عً الؿعام ولم ؤلاغغاب لحاالث ةباليؿبجخضزل 

جبلىع جطىعا عملُا للحض مً خاالث الاهخداع ومداوالث 

 أزغ ئلىالاهخداع التي حشهض جؿىعا مً شهغ 

 جدغواث اإلادشضصًً الضًيُحن ألامىُتواحهذ الؿلؿاث 

 مىاحهتها باؾخعماٌ ئلىفي عضًض اإلاىاؾم ممً عمضوا 

 كىةاٌ

جرد للتحركات الاحتجاجية التي ثم رصدها 

 خالل شهر جويلية
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 والية باجة 

ٌ شهضث  والًت باحت جدّغوان   وان   جدغوا ألاو

ا في مضًىت حؿخىع حاء في شيل كؿع  اخخجاحُا عفٍى

م  على ازغ جأزغ حؿلُم حثت العؿىغي الشهُض  ؾٍغ

ابُتهاجي الهمامي الظي جىفي في العملُت   بهيشحر ؤلاَع

ش  لُت 16الخلت بخاٍع وكض أغلم اإلادخجىن . 2014 حٍى

 الثاوي فلض أما اإلاضًىت ، ئلىول الؿغق اإلاإصًت 

وان  جدغوا اخخجاحُا جللاةُا بمضًىت باحت خُث اخخج 

 ؤلاصاعة ئكضامعماٌ مطىع السخاهاث الشمؿُت على 

على الخسلي عً عضص منهم والى الاؾخفؼاػاث 

 ئليهاوالاَاهاث  الىبحرة  خؿب كىلهم التي ًخعغغىن 

وعضم اخترام اللىاهحن الشغلُت وقغوف العمل 

الطعبت وغُاب الىكاًت والؿالمت صازل اإلاإؾؿت 

ضصوا بالخطعُض الص يء  خحن ئلى الظي أزاع غػبهم َو

جلبُت مؿالبهم 

 

  والًت بً عغوؽ

شهضث  والًت بً عغوؽ جدّغوا  اخخجاحُا جللاةُا 

وخُضا في مىؿلت الڤىت بمغهاڤ ؾالب زالله 

اإلادخجىن بخىفحر اإلااء الطالح للشغاب وجؿىع 

 اعخضاء على مىقفت في ملغ الىالًت ئلىالاخخجاج 

.  واكخدام مىخب والي الجهت

 

 والية بنزرت 

 جدغواث اخخجاحُت ازىحن منها 4شهضث والًت بجزعث  

في بجزعث اإلاضًىت وواخضة في بجزعث الجىىبُت وعابعت 

ت ُّ .  في مىؿلت الغحران الحؿاًي

مؿحرجان  اخخجاحُخان جللاةِخان جم جىكُمهما على - 

ازغ العضوان على غؼة وُعِفعذ زاللهما شعاعاث مىضصة 

م  بالعضوان الطهُىوي وؾالب اإلادخجىن زاللهما بخجٍغ

. الخؿبُع

في مىؿلت الغحران بالحؿاًيُت اكضم شاب ًبلغ مً - 

بلُذ صوافع   ؾىت على الاهخداع شىلا و38العمغ 

. اهخداٍع مجهىلت

جدغن اخخجاجي جللاتي حعّمض : في بجزعث الجىىبُت - 

م الغابؿت بحن  زالله  عضص مً الشبان ئغالق الؿٍغ

بجزعث اإلاضًىت والجىىبُت وؾالبىا هخابت الضولت للبِئت 

.   فخذ مطب الفػالث باإلاىؿلتئعاصةبعضم 

 

  والية قابس

 شهضث معخمضًت ماعر خاصزت اهخداع شاب مً مىالُض 

 أن ًضعى الفاَم شىشان خغكا وطلً بعض 1994

 اهه لم ًىجح في ئالخاٌو الشاب العثىع على عمل كاع 

 .طلً فلغع وغع خض لحُاجه

 

  والًت كفطت

 خغواث اخخجاحُت  واهذ 6شهضث والًت كفطت 

: والخالي

 على 1975أكضمذ فخاة عؼباء مً مىالُض : اللؿاع - 

 مجهىلت  ألؾبابالاهخداع شىلا  
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 بأمصزل شباب معؿل عً العمل : ام العغاتـ - 

لُت 15العغاتـ ًىم   في اغغاب حىع عمؼي 2014 حٍى

 حىع ئغغاببُىم مؿاهضة ألًىب عماعة الظي ًسىع 

عي العام " العمل والىغامت" .  لخمخُعه بالعفى الدشَغ

 ًا عمؼئغغابا شابا وفخاة 15زاع : كفطت اإلاضًىت -

عً الؿعام بُىم مؿاهضة للمػغبحن عً الؿعام مً 

كضماء الاجداص العام لؿلبت جىوـ الظًً ًؿالبىن 

 كاهىن العفى ئؾاعوقاةف عمىمُت في ب  مبخمخُعه

عي العام . الدشَغ

زاع اَالي البرهت جدغوا  : (ام العغاتـ)البرهت - 

اخخجاحُا ؾالبىا زالله باؾالق ؾغاح السجحن مىس ى 

 وئًلاف 2012 ماي 6الؿعُضي اإلاىكىف مىظ 

الخدبعاث في خم اإلاؿلىبحن اإلاديىمحن بعشغ ؾىىاث 

م في خالت ؾغاح . سجً َو

شهضث معخمضًت اإلاخلىي جدغوان للمؿالبت : اإلاخلىي - 

بالدشغُل الاٌو زاع زالله اإلادخجحن اعخطام 

 ًىما وعغف جضَىع صحت اخض 22وئغغاب حىع صام 

ى الشاب ولُض عؼوػي والثاوي  اإلاػغبحن عً الؿعام َو

زاغه اصحاب الىغعُاث الاحخماعُت الطعبت ووان 

ولم حشهض هال للخدغهحن اي جفاعل . في شيل اعخطام

ت . مً كبل الؿلؿاث اإلادلُت واإلاغهٍؼ

عمىما ًمىً جطيُف الخدغواث الاخخجاحُت 

الجماعُت غمً الخدغواث الاخخجاحُت الخللاةُت 

  

 جىدوبةوالية  

 جدغواث اخخجاحُت في ول مً 4 شهضث والًت حىضوبت 

: اإلاعخمضًاث الخالُت 

ٌ شهضث جدغوان : فغهاهت -  مً 8 ؾالب زالله ألاو

ت وغعُاتهم اإلاهىُت و  عّماٌ الحػاةغ بالغاباث بدؿٍى

 ؾُاعاث للىلل أصحابالترؾُم والثاوي ؾالب زالله 

في بحن فغهاهت وعحن صعاَم  م الٍغ في بخدؿحن الؿٍغ الٍغ

وؾُضي عماع وبىؾالم هكغا لخضَىع وعصاءة اإلاؿالً 

م إلاضة ؾاعت. الغابؿت بُنهم .  ووان في شيل غلم ؾٍغ

ت على أماماخخج مىاؾىىن : عحن صعاَم -  ًّ  ملغ اإلاعخمض

لت ئؾىاص مىذ جدؿحن اإلاؿاهً وؾالبىا باعخماص  ؾٍغ

. معاًحر عاصلت وواكعُت بحن اإلاىخفعحن

هكم عّماٌ بلضًت حىضوبت وكفت : حىضوبت اإلاضًىت - 

اخخجاحُت ؾالبىا زاللها بخدؿحن ألاحىع والخغؿُت 

. الترؾُم الاحخماعُت و

ول َظٍ الاخخجاحاث جطىف أًػا غمً الخدغواث 

الاخخجاحُت الخللاةُت 

  

  القيروانوالية 

واهذ . جدغواث اخخجاحُت5  شهضث والًت اللحروان 

: هما ًلي 

ٌ . شهضث جدغوان: اللحروان اإلاضًىت -   ؾالب زالله ألاو

 ملغ الىالًت بخىفحر الحماًت لهم أمامفالخىن مً 

م وماشُتهم بعض ؾلؿلت عملُاث الؿؿى  وألؾَغ

اإلاخىغعة التي حعغغىا لها والتي اؾخعمل زاللها 

ف الفالخحن ألاؾلحتاللطىص  ُب وجسٍى  مً احل جَغ

 الخدّغن الثاوي أما.  فلضانهم ألغلبُت ماشُتهمئلىوأصث 

كام به أعىان الصحت باإلاؿدشفى الجهىي وؾالبىا 

 في اإلاإؾؿت الصحُت لخىغع عملُاث أمىُتبترهحز هلؿت 

.  الؿبي وشبه الؿبيؤلاؾاعالعىف اإلاسجل غض 

 

م أَاليحعّمض : الشبُىت -   اإلاجضوب غلم الؿٍغ

للمؿالبت بخدؿحن البيُت الخدخُت وطلً بخىفحر ؤلاهاعة 

وكض هجحذ . مسفػاث للؿغعت ووغع الفخاث مغوع و

م   مؿخعملُه أمامكىاث للحغؽ الىؾني بفخذ الؿٍغ

. ؾاعاث بعض غلله

ازغ اهلؿاع اإلااء الطالح للشغاب باإلاىؿلت : الىؾالجُت -

م مما ألاَاليكام  غ خغهت اإلاغوع ئلى أصي بغلم الؿٍغ
ّ
 حعى
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الىؾالجُت علما وان اهلؿاع اإلااء هاجج  بحن الغوَؿاث و

ج ل في الطهٍغ
ّ
.  عً عؿ

 بعٍغػت ؾالبىا فيها بخعُحن ألاَاليجلّضم : ػعفغاهت - 

ت حعؿلذ مطالحهم أنمعخمض في للمىؿلت بعض   ؤلاصاٍع

ظهغ أيلشغىع َظا اإلاىطب ولم ًخم حسجُل  ًُ  جفاعل 

. مع العٍغػت 

للض جغاوخذ َظٍ الخدغواث الاخخجاحُت بحن العفىي 

بيل مً اللحروان اإلاضًىت وػعفغاهت والخللاتي 

بالشبُىت والىؾالجُت 

  

 ًوالية القصري 

 ً  جدغواث اخخجاحُت واهذ 6شهضث والًت اللطٍغ

: والخالي 

ً اإلاضًىت -  ً اإلاضًىت : اللطٍغ  4شهضث اللطٍغ

ٌ . جدغواث اخخجاحُت  وان على مؿخىي اخض ألاو

الفغوع البىىُت باإلاىؿلت هدُجت لغُاب ؾُىلت حغؿي 

وكض جضزل اخض عحاٌ ألاعماٌ . أحىع خغفائها

ً وكام باًضاع ؾُىلت في البىً ؾاعضجه على  باللطٍغ

ى جدغن اخخجاجي عفىي ؤلاشياٌ خل  والثالر . َو

اإلاخبلُت واهذ طاث ضبغت ؾُاؾُت هّضص زاللها 

لُت 18 و17اإلادخجىن ًىمي   بالعملُت 2014 حٍى

ابُت ا وؾالبىا 15 التي عاح ضحُتها ؤلاَع  عؿىٍغ

اببمىاحهت   . وجىفحر اإلاعضاث للجِشؤلاَع

 

لُت بالعضوان 11 ًىم ألاَاليواعجبـ اخخجاج   حٍى

الطهُىوي على غؼة خُث عفع اإلادخجىن شعاعاث 

م الخؿبُع وئًلاف العضوان على  جىاصي بخجٍغ

وحمُع َظٍ الخدغواث هي جدغواث اخخجاحُت .غؼة

 .جللاةُت 

ؾالب معخطم في فىؾاهت بخعُحن هُابت : فىؾاهت - 

 الىُابت أعػاءزطىضُت حضًضة بعض جلضًم اغلب 

علما وان اإلاعخطم َى الىخُض . اإلاىدلت اؾخلاالتهم

ى  الظي لم ًلضم اؾخلالخه مً الىُابت الخطىضُت َو

 ئغالق أصيٌشغل زؿت واجب عام البلضًت وكض 

 خغمان الىازبحن مً الدسجُل ئلىاإلاعخمضًت  البلضًت و

. لالهخساباث

 

 غُاب حهاػ الؿياهاع باإلاؿدشفى الجهىي أصي: جالت - 

بخالت الى اخخجاج اإلاىاؾىحن وحسجُل خاالث عىف على 

الاؾاع الؿبي وشبه الؿبي في اؾاع عفع مؿلب جدؿحن 

ىضعج َظا ألاؾاؾُتالبيُت   والصحُت بالجهت ٍو

.  الاخخجاج غمً الخدغن الاخخجاجي العشىاتي

  

 قبليوالية  

 شهضث والًت كبلي جدغوان حعللا بأشغاٌ الؿىق 

البلضي؛ ئط زاع باعت الخػغ والغالٌ واللطابحن 

ٌ الاخخجاححن   وان في شيل وكفت اخخجاحُت ألاو

ع في  والثاوي في شيل اعخطام ؾالبىا زاللهما بالدؿَغ

وعغف جدغههم جفاعال . اهجاػ الجؼء الثاوي مً الؿىق 

 بعضص الخلىئًجابُا مً كبل الىُابت الخطىضُت خُث 

مً الخجاع وجم الجفاق على جلؿُم الفػاء اإلاىجؼ بحن 

 15 وان اإلايان مسطظ ٌ أنالعاملحن بالؿىق بعض 

ان . جاحغا فلـ ظان الاخخجاحان َما عفٍى . َو

  

 والية مىوبة 

جم عضض جدغوا  اخخجاحُا جللاةُا واخضا بىالًت مىىبت 

 عضص مً اإلادخجحن مً مىؿلت الجضًضة ئكضامجمثل في 

م واإلاؿالبت باعاصة عبـ الجهت بمُاٍ  على غلم الؿٍغ

ؾض بحن مؿحر بعض حغّحر هىع اإلاُاٍ التي أضبدىا 

لُت  وكض أفاص . 2014ًتزوصون بها بضاًت مً شهغ حٍى

 ئعاصة التزّوص مإكذ وؾدخم أن مىىبت في الغغع ئكلُم

. 2014عبؿهم بؿض بني مؿحر بضاًت مً ؾبخمبر 
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 والية الكاف 

 جدغواث اخخجاحُت واهذ هما 5 شهضث والًت الياف 

: ًلي

 ئؾاعفي . جم حسجُل زالر جدغواث: الياف اإلاضًىت - 

ؾلؿلت اإلاؿحراث اإلاؿاهضة لغؼة واإلاىضصة بالعضوان 

لُت ؾالبذ  15الطهُىوي اهخكم في الياف ًىم  حٍى

م الخؿبُع هما شهضث اإلاىؿلت جدغوان . بخجٍغ

 عىف أخضارًان عشىاةُان واها في شيل اجاخخج

 كام بها عىاضغ مخؿغفت ألامًومىاحهاث مع عحاٌ 

 شغب ؾالذ اإلامخلياث الخاضت أعماٌ ئلىصًيُا أصث 

غ اإلاىلىجىف مً كبل  والعمىمُت واؾخعملذ كىاٍع

. ألامًاإلادخجحن والغاػ اإلاؿُل للضمىع مً كبل أعىان 

لاث في معخمضًت : جاحغوًٍ -  ؾالب ؾيان مىؿلت اإلاٍغ

جاحغوًٍ عبر عٍغػت بخىفحر اإلااء الطالح للشغب 

.  باإلاىؿلتألاوغاعومؿلً فالحي هدُجت جغصي 

 

ت : الؿغؽ-  كام فالخىن بىكفت اخخجاحُت  عفٍى

ؾالبىا زاللها فغع البىً الىؾني الفالحي في اإلاىؿلت 

 أنبخمىُنهم مً مىدت الحبىب التي مً اإلافترع 

 علما وان الفغع 2014ًخدطلىا عليها مىظ شهغ حىان 

البىيي كض وعض مً جمىُنهم مً مىدهم في اكغب وكذ 

.  ممىً

  

 والية املهدية 

ان على مؿخىي   جم عضض بىالًت اإلاهضًت  جدغوان  عفٍى

ٌ اإلاهضًت اإلاضًىت وان   في ول مؿحرة حابذ شىاعع ألاو

اإلاضًىت هضصث بالعضوان الاؾغاةُلي وعبرث عً جػامً 

مع الشعب الفلؿؿُني في غؼة اما الثاوي فيان على 

اعة عةِـ الحيىمت مهضي حمعت الى الؿىق  زلفُت ٍػ

البلضي خُث َضصث امغأة بدغق هفؿها هدُجت مىعها 

ت وكض هجح أماممً الاهخطاب  لت فىغٍى  الؿىق بؿٍغ

. حمعت في ئكىاع اإلاغأة بالعضٌو عً فىغة الاهخداع خغكا

  

 والية مدهين 

 جدغواث اخخجاحُت 6في والًت مضهحن جم حسجُل  

زمؿت منها  جللاةُت حعللذ بالىغع البُئي في حغبت 

ذ  وألاشياٌ الظي ؾغخه مطب ڤاللت خُث جم الخلٍى

ا مً مغة خضص على أهثرباغغاب عام في   مىعض ئزَغ

اعة وفض خيىمي وهدُجت لخسلف َظا   عً ألازحرٍػ

 عام ا اغغابألاَالي وزاع أهثر ألاوغاعمىعضٍ جأػمذ 

.  ؾاعاثبأعبع

 الشهاةض اإلاعؿلحن عً أصحابزاع : حغحِـ -

العمل اعخطام ؾالبىا زالله بالدشغُل في الشغواث 

البترولُت بالجهت وكض للي الاعخطام جفهما مً كبل 

. اإلاؿإولحن بالشغهت

  

 والية امليستير 

 جدغواث اخخجاحُت في ول 3  شهضث والًت اإلايؿخحر 

: مً اإلاعخمضًاث الخالُت

 مً العمغ على الاهخداع 53 ههل في أكضم: كطغ َالٌ -

 بلُغت بدغوق مً ئضاباثخغكا مما حؿبب له في 

.  الاهخداع مجهىلتأؾبابالضعحت الثالثت وجبلى 

 عبض أوالص جاحغ مخجٌى أضُل مىؿلت أكضم: مؿاهً - 

هللا على الاهخداع خغكا بعض ان جم حجؼ عغبخه مً كبل 

 . الشغؾت البلضًت وأصي الحاصر الى وفاجه

 

 اإلاىؿلت عٍغػت ؾالبىا زاللها أَاليكّضم : ؾبلبت -

ض حضًض هدُجت لخىؾع الجهت وعضم  بأخضار مىخب بٍغ

ى ألاَاليكضعة اإلاىخب اللضًم على جلبُت خاحُاث   َو

 . جدغن عفىي 
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 والية صفاقس 

 جدغواث اخخجاحُت   في والًت ضفاكـ 9 جم عضض

ت والخللاةُت  لُت جغاوخذ بحن العفٍى زالٌ شهغ حٍى

: وواهذ هما ًلي 

ت7شهضث : ضفاكـ اإلاضًىت -  هكم .  جدغواث عفٍى

 مبنى والًت أمامعضص مً اإلاىاؾىحن وكفت اخخجاحُت 

 في خاصزت اهخداع ألامنيضفاكـ جىضًضا بالؿلىن 

 والتي حعغغذ للعىف اإلااصي واإلاعىىي أماويالشابت 

.  جىكُفها واؾخجىابهاأزىاء

ًسىع اإلاىاؾً اخمض الڤؿاعي بحي الخؼاهاث - 

ل ؤلاصاعة حىع بعض عفؼ ئغغاب  العام للخجاعة جدٍى

 ضىاعت الخبز ئلىوشاؾه مً ضىاعت الخبز باكاث 

وكض للي مؿاهضة مً كبل الاجداص الجهىي . الىبحر 

. لألعغاف

كام شاب في العلض الثالث مً عمٍغ بمداولت خغق - 

ظهغ  ًُ  أؾبابهفؿه صازل حامع بعض ضالة العطغ ولم 

.  على مداولت الاهخداعئكضامه

 حىع عً الؿعام  هشيل ئغغاب سجىاء في 6صزل - 

 أخياممً أشياٌ الاخخجاج الخللاتي وطلً ازغ ضضوع 

بسمـ ؾىىاث سجً في كػُت  اؾتهالن ػؾلت 

 الطاصعة في خلهم علما وان ألاخياموؾالبىا بمغاحعت 

لؿان الضفاع كض اؾخغغب اضضاع اللاض ي لهظا الحىم 

 .واعخبر ان التهم هُضًت

 

م ممثلى اإلاجخمع اإلاضوي وأَالي ضفاكـ وكفت - 
ّ
هك

ت جىضًضا باغخُاٌ اإلادامُت اللُبُت  اخخجاحُت عفٍى

. ؾلىي بىكعُلُظ امام اللىطلُت اللُبُت بطفاكـ

 وبً ابغاَُم ء الخػغاأخُاءهكم مدؿاهىى : علاعب - 

ت للمؿالبت 1وشعاشعت   وكفت اخخجاحُت  عفٍى

بغبؿهم باإلااء الطالح للشغاب ووغع خض لحالت 

 .العؿش التي ٌعاهىنها

 

 والية ريدو بوزيد 

 جدغواث اخخجاحُت واهذ 8في ؾُضي بىػٍض جم عضض 

: هما ًلي 

واهذ الاخخجاحاث جللاةُت : ؾُضي بىػٍض اإلاضًىت 

واعجبؿذ حمُعها بخدؿحن الخضماث اإلالضمت للمىاؾً 

 على جضوي زضماث الشغهت الىؾىُت ألاَاليخُث اخخج 

للىهغباء والغاػ ؾالبىا بخدؿحن الخضماث اإلاؿضاة 

وفي هفـ . يالىهغبابًاع ثوجفاصي الاهلؿاع اإلاخىغع لل

ت  الىكذ ؾالبىا بخدؿحن زضماث ؤلاصاعة الجهٍى

للخجهحز والنهىع باإلاىؿلت اكخطاصًا واحخماعُا وصعم 

 وجغهحز زلُت ئعشاص فالحي ومغهؼ ألاؾاؾُتالبيُت 

لخجمُع وبُع اإلاىخىحاث الفالخُت ومؿاعضة 

ض  ً لترهحز مساػن جبًر  اإلاؿدثمٍغ

 

 ألهطاعهما شهضث اإلاضًىت جدّغوا اخخجاحُا عشىاةُا  

اع الؿلفي على ازغ مضاَمت عشىاةُت إلاسجض  ُّ الخ

 عضص مً العىاضغ الؿلفُت مً كبل وئًلافالفغاث 

  خاٌو زاللها اإلادخجىن بمداولت الكخدام ألامًعحاٌ 

.  زم عشله بالحجاعةألامًمغهؼ 

 الؿابعت فؿالب زاللها اَالي اإلاىكىفحن في كػُت أما

 .أبىائهمخغق العلم الخىوس ي باؾالق ؾغاح 

 

 معخمضًت حلمت أَاليزاع عضص مً : حلمت - 

اعخطام مفخىح بُىمحن ؾالبىا زاللها بخىفحر إلااء 

الطالح للشغاب وكض شهض َظا الخدّغن الاخخجاجي 

الخللاتي  جفاعال مً معخمض الجهت الظي وعض باًجاص 

ب العاحل  . لإلشياٌخل في اللٍغ

  

 والية رلياهة 
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 جدغواث اخخجاحُت بيل 5واهذ والًت ؾلُاهت مجاال لـ   

:  مً 

 منها  جللاةُت 3 اخخجاحاث 4شهضث : ؾلُاهت اإلاضًىت - 

ؾالب زاللها اعبع ؾىاق ؾُاعاث ئؾعاف بالدشغُل 

ت الىغعُاث اإلاهىُت وواهذ على شيل اغغاب  وحؿٍى

 جفاعل أي ولم حعغف ألافىاٍحىع ووضلذ خض زُاؾت 

ظهغ مً كبل الؿلـ اإلاعىُت هما ؾالب فالخىن . ًُ

 .بمؿخدلاتهم مً مجمع الحلُب

ب -  ب : الىٍغ اخخجذ َُئت مهغحان الؿىابل بالىٍغ

على عضم جمىُنها مً اؾخغالٌ فػاء اإلاضعؾت 

ؤلاعضاصًت لخلضًم عغوع اإلاهغحان مً كبل اإلاضًغ 

 ئلىالجهىي للتربُت وئزغ حلؿت جفاوغُت جم الخىّضل 

. اجفاق مع الؿلؿت اإلاعىُت والؿماح باؾخغالٌ الفػاء

  

 والية رورة 

 ئكضام الشاب أولها  شهضث  َظٍ الىالًت جدغوان، 

خامض عبض الالوي على الاهخداع خغكا جىضًضا باالعخضاء 

وزاهيها . الظي حعغع له مً كبل الشغؾت البلضًت

مؿالبت ؾيان حي اإلاؿاع وؾُضي عبض الحمُض في وكفت 

ت البلضًت بغفع الفػالث وئًلاف  اخخجاحُت  عفٍى

 جم حسجُل خاالث أن باإلاىؿلت الؿىىُت بعض ئللاءَا

. ازخىاق وئغماء حغاء الغواةذ الىغيهت

  

 ًوالية ثطاوي 

جم عضض جدغوا  اخخجاحُا عشىاةُا واخضا  بىالًت 

ل في حعّمض ؾىاق ؾُاعاث ألاحغة في 
ّ
ً جمث جؿاٍو

عت  ً حعؿُل زغوج خافلت الىلل بحن اإلاضن بظَع جؿاٍو

م كاصعون على حغؿُت خاحُاث أنها  عخلت اغافُت َو

الغواب مما حؿبب في خالت مً الفىض ى والخىجغ صازل 

 .اإلادؿت اهتهذ بخضزل عةِـ اإلادؿت والشغؾت

 والية ثوزر 

جدغواث اخخجاحُت واهذ بيل 3 َظٍ الىالًت ث  شهض

: مً 

شهضث جدغوان  جللاةُان واخض حعلم : جىػع اإلاضًىت 

بالدشغُل وكاصٍ خاملي الشهاصاث العلُا اإلاعؿلحن عً 

 مدالث الطىاعاث أصحابالعمل والثاوي ؾالب 

الخللُضًت بخىػع جفعُل اللغاع الظي جم اجساطٍ 

. واللاض ي باًلاف الحافالث الؿُاخُت بالؿىق 

 اإلاىؿلت عٍغػت أخُاءعفع مدؿاهىى عضص مً : هفؿت 

ؾالبىا زاللها الشغهت الخىوؿُت للىهغباء والغاػ باًجاص 

. خل لالهلؿاع اإلاخىغع للؿُاع الىهغباتي

  

 والية ثووس 

 جدغوا اخخجاحُا  جللاةُا 12 جم عضض في العاضمت  

وكض واهذ ول الخدغواث  طاث ضبغت ؾُاؾُت اجطلذ 

 منها بما ًدطل في غؼة خُث ؾلب اإلادخجىن 5

 مىكف واضح وعؾمي ججاٍ باضضاعالحيىمت الخىوؿُت 

م  الجغاةم التي حؿتهضف الشعب الفلؿؿُني وججٍغ

. الخؿبُع

 

 باغغاب حىع العمل أزغي  جدغواث 3واعجبؿذ 

 3و. والىغامت الظي ًسىغه كضماء اجداص الؿلبت

ً اعجبؿذ بالعملُاث  ابُتآزٍغ  التي حّضث زالٌ ؤلاَع

لُت   منها وكفت اخخجاحُت مؿاهضة 2014شهغ حٍى

ده خٌى العملُت  ني بعض جطٍغ ابُتللصحبي الجٍى  ؤلاَع

.  بهيشحر الخلت بالشعاهبي

 

هما سّجلذ العاضمت وكفت جػامىُت مع الىاشؿت 

الحلىكُت اللُبُت اإلاغضوعة ؾلىي بىكعُلُظ بعض 

 . اغخُالها عمُا بالغضاص



15 
 

تختزل كل قضايا الحوض ألمنجمي: البركة 

لىنها، في الحلُلت ، ال " فلىحت جىوـ"ٌؿمىنها 

جسخلف عً أًت مىؿلت مً مىاؾم الحىع أإلاىجمي، 

ؾالها ما ؾاٌ ول اإلاىاؾم اإلاخازمت واإلاجاوعة مىظ 

ا .  وختى كبل طلً وبعض طل2008ً أخـ مىاؾىَى

م مً جلً اإلاىاؾم   ، َظا "بلعىت الفؿفاؽ"هغحَر

الثروة الىؾىُت الهامت ، التي حؿاَم  في ئصزاٌ 

اإلالُاعاث مً العملت الطعبت وحغظي  الاكخطاص 

الىؾني لم ججلب ئلى  اإلاىؿلت ، في العلىص ألازحرة،ئال 

. أغغاع ؾالذ الفالخت والبِئت وختى اإلاؿاهً: ألاغغاع

، ان ًخدٌى حؼء مً 2011 حاهفي 14وان ألامل، بعض 

اإلاغصوص الاكخطاصي للثروة ئلى جىمُت الجهت لىً ، مغث 

. الؿىحن ، صون هدُجت

فالخىمُت مغجبؿت باإلعاصة الؿُاؾُت وئعاصة الحيىماث 

اإلاخعاكبت  لم جىً مؿخعضة لخىمُت الجهت، ختى 

، لم 2011 حاهفي 14الحيىماث التي أجذ بعض 

العلاب : حؿخىعب الضعؽ، وجغهذ الحبل على الغاعب

: الؼحغي في مىاحهت الحغواث الاخخجاحُت

واهذ مىؿلت البرهت والى بضاًت : كبل الفؿفاؽ- 

الدؿعُىاث حعِش مً الفالخت وجغبُت اإلااشُت وواهذ 

آلاباع الؿؿدُت حغظي اإلاىخىحاث وواهذ البِئت ؾلُمت 

ع الؼعاعاث وعغم مدضوصًت . ، مما ؾاَم في جىَى

اإلاغصوص ، فان اللىاعت واهذ خاضلت، خؿب الاَالي، 

ض العمل  . بان جدؿحن ؤلاهخاج ال ًأحي ئال بمٍؼ

لىً في مىخطف الدؿعُىاث، كغعث شغهت فؿفاؽ 

 بئرا عمُلت وطلً الؾخغاللها في غؿل 16كفطت خفغ 

آلاباع : الفؿفاؽ، وجدىلذ خُاة اإلاىاؾىحن ئلى جحُم

العمُلت والاؾخعماٌ اإلافغؽ للمُاٍ أغغا  باإلااةضة 

. اإلااةُت التي هػبذ 

شاَض اإلاىاؾىىن هُف طبلذ فالختهم : الختجحر أللؿغي 

م وؾاء  وغعهم البُئي حغاء اؾخعماٌ  وهػبذ أباَع

ولم جلف ألامىع . اإلااء اإلافغؽ في  غؿُل الفؿفاؽ

عىض َظا الحض ، فاالعججاج الىاجج عً اؾخعماٌ 

الخفجحراث ، اعجض على اإلاؿاهً ، فاوشلذ حضعانها 

الخُاع "لظلً وان أمام اإلاىاؾىحن . وؾلـ البعؼ منها

التجغة ئلى أماهً أزغي ، والبدث الطعب : بحن خلحن" 

عً مىاعص عػق ضعبت اإلاىاٌ، أو لفذ هكغ الؿلـ عبر 

: الاخخجاحاث الؿلمُت الى حجم الياعزت بيل أبعاصَا 

اإلاىاؾىىن اؾخعملىا . الفالخُت والاحخماعُت والبُئُت

ً، وواهذ ليليهما هخاةج واعزُت ئط  اهدؿغ عضص . الخُاٍع

ت  ولم ًبم باإلاىؿلت أهثر  الؿيان هدُجت التجغة اللؿٍغ

 كبل 500 شخطا بعض ان واهىا خىالي 150مً 

مىخطف الدؿعُىاث ولم حعترف، هظلً، الحيىماث 

اإلاخعاكبت بدم اإلاىاؾىحن في الاخخجاج، وازخاعث 

 ماي 06مثاٌ ما وكع ًىم :  الحلٌى ألامىُت واللػاةُت 

ت لفً 2012 ، خُث اؾخعملذ ول الىؾاةل الؼحٍغ

ؼ على  الاعخطام اإلاؿالب باإلًفاء بىعىص الخعٍى

ألاغغاع وبالحض مً الخلىر الظي اغغ بالتربت وألاَالي 

: وبالدشغُل للشباب الظي فلض ول أؾباب الغػق

 مً اإلااعة ال عالكت لهم 5زغاؾُم اإلاُاٍ،  ئًلاف 

باالعخطام، ئضابت عاعي أغىام بالغضاص، وان لؿىء 
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 .... ننما تتبب الحرية  إتتنااًء : محاكمة شباب البركة

لُت 15ئلخأمذ الجلؿت ؤلاؾخئىافُت ألاولى إلاداهمت شباب البرهت أمام الضاةغة الجىاةُت بمدىمت ؤلاؾخئىاف بلفطت ًىم   حٍى

2014 
ًا
  . وكض شملذ اإلاداهمت فلـ الشاب مىس ى الؿعُضي الظي ًلط ي علىبت العشغ ؾىىاث سجً اإلاديىم بها ئبخضاةُا

وعغم طلً، فلض جدٌى أغلب أَالي البرهت بشُىزهم ووؿائهم وشبابهم إلاىاهبت الجلؿت وئعاصة الخىضًض باألخيام الجاةغة 

 في خم 
ًا
 آزغ مً اإلاىؿلت13الطاصعة غُابُا

ًا
 مع عضص مً مىكماث اإلاجخمع اإلاضوي مً بُنها باالشترانوكض هكمىا .  شابا

الغابؿت الخىوؿُت للضفاع عً خلىق ؤلاوؿان واإلاىخضي الخىوس ي للحلىق ؤلاكخطاصًت وؤلاحخماعُت ومإؾؿت الشهُض مدمض 

وكفت اخخجاحُت عفعذ زاللها الشعاعاث اإلاىاصًت بالعضالت " 08هىماص"و حمعُت باإلافتي والفغع الجهىي للمدامحن بلفطت 

ؤلاحخماعُت وبىكف الخدبعاث غض شباب الحغان ؤلاحخماعي وبػغوعة اللؿع مع ؾُاؾت جىقُف آلالخحن ألامىُت واللػاةُت 

  .إلاعالجت اإلاشاول ؤلاحخماعُت وؤلاكخطاصًت بالبالص

مً حهخه، ومىظ أن أعلً جبيُه للػُت شباب البرهت زالٌ الىضوة الصحفُت التي هكمها بملٍغ اإلاغهؼي بالعاضمت، فلض 

وعمػان بً عمغ  (عػى الهُئت اإلاضًغة)أوفض اإلاىخضي الخىوس ي للحلىق ؤلاكخطاصًت وؤلاحخماعُت الؿُض مؿعىص الغمػاوي 

هما كام بخيلُف ألاؾخاط . للىكىف ئلى حاهب أَالي البرهت في جدغههم وإلاالخكت حلؿت مداهمت الشاب مىس ى الؿعُضي

  .شغف الضًً الللُل للضفاع عىه وصعاؾت بلُت ملفاث الشباب الطاصعة غضَم أخيام غُابُت

اق   وكض بضث على مالمده عالماث اإلاغع وؤلاَع
ًا
ا الشاب مىس ى الؿعُضي مىكىفا أما فُما ًخعلم بالجلؿت التي خػَغ

وؤلاخباؽ حغاء الػُم الظي ٌشعغ به، وئغغاب الجىع الظي شىه في ػهؼاهخه بالسجً اإلاضوي بلفطت ومداولت ؤلاهخداع التي 

لُت، فلض جفاحأ الؿاصة اإلادامحن الظًً بلغ عضصَم  ذ الؿُض عةِـ الضاةغة الجىاةُت   18أكضم عليها في بضاًت شهغ حٍى بخجٍغ

 أمام صاةغة ؤلاتهام، ألامغ الظي ًدٌى صون 
ًا
في هفؿه باعخباٍع وان مً أخض اللػاة الظًً باشغوا اإلالف عىضما وان ميشىعا

وما ػاص . ئلى خحن حغحر الغةِـ (بما فيها ؤلافغاج اإلاإكذ)الضاةغة وصون جللي مغافعاث لؿان الضفاع أو ختى ؾلباتهم الشيلُت 

 بخعلت ئؾخدالت وحىص كػاة مً هفـ عجبت عةِـ الضاةغة 
ًا
ؼ خُىا في زُبت أمل لؿان الضفاع َى حعظع ئمياهُت طلً الخعٍى

  .باإلادىمت، على الغغم مً جلضم الاؾخاطة عفاف ػعوق بمؿلب ؾابم لخجاوػ طلً اللاصح اللاهىوي

وئزغ الجلؿت التي جسللها حضٌ هبحر وخغص على وحىب عفع َظٍ اإلاكلمت بالؿبل اللاهىهُت كغعث اإلادىمت عفؼ وافت 

  .2014 / 10/ 07اإلاؿالب اإلالضمت مً لؿان الضفاع وجأزحر اللػُت لجلؿت ًىم   

 

با فغح ألاَالي باؾالق ؾغاح مً  . خكه ًغعى كٍغ

وقىىا طلً اعترافا . أوكفتهم الؿلؿت ازغ ألاخضار

. بدلهم في الاخخجاج الؿلمي

لىً بعض ؾىت ، جم ئًلاف الشاب مىس ى الؿعُضي ، 

لُىدشف أَالي البرهت أن الغاةض عاصٌ العبضلي، الظًً 

جلضمىا بشياًت غضٍ في وػاعة الضازلُت، كض جلضم 

 شابا وكض خىهمىا ولهم 13بلػُت حؼاةُت في خم 

ش ٌعُض هفؿه اطن. ؾىىاث سجىا، ابخضاةُا10ب : الخاٍع

ألاخيام  اللاؾُت طهغجىا  باإلخيام الابخضاةُت التي 

.  2008ؾالذ كُاصاث الحىع أإلاىجمي ؾىت 

وجبلى البرهت وأم الاكطاب وأم العغاتـ وول مىؿلت 

فلغ ، : الحىع أإلاىجمي ضحُت حعاوي  هفـ اإلاشاول

ت هما جبلى الحيىماث . جلىر ، بؿالت وخلٌى ػحٍغ

اإلاخعاكبت غحر كاصعة على اؾدُعاب حجم اإلاأؾاة التي 

حعِشها اإلاىؿلت ، وال جمخلً ، في غُاب الغؤٍت ،ئال 

. الهغوب ئلى ألامام
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