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 4102التحركات االحتجاجية خالل شهر أكتوبر 
 

 

ذ ال ذ لااث خدشواسّجلذ وخذة ـس خخجاحُت لاصرـش

 81 لاحخماعي الخىوس ي خالٌ ؼهش أهخىبش اصرىلط ي 

امً والًاث الجمهىسٍت . والًت 61في  جدشوا اخخجاحُا

 16مً هزه الخدشواث لاخخجاحُت واهذ فشدًت و 61

جدشوا 61جدشوان ازىان واها عؽىائُان و منهاحماعُت 

ا و  اجدشوا اخخجاحُا جللائُا 61اخخجاحُا عفٍى

 الاطار العام للتحزكات الاحتجاجية خالل هذا الشهز

عُت التي  ؼهش أهخىبش اصرىلط ي جمحز لاالهخخالاث الدؽَش

بعذ خملت اهخخالُت امخذث  6166أهخىبش 61جمذ ًىم 

على زالزت أظالُع وعلُه فلذ وان لاهخمام لاعالمي 

مشهضا بؽيل خاؿ على هزا الخذر العُاس ي الزي 

ظحرظم الخاسوت العُاظُت لخىوغ مذة الخمغ ظىىاث 

االلادمت.

ث هزه عذًذ اصرخاوف مً اعخذاءاث اسهالُت ظاًشا

ش لامىُت التي  الخملت لاهخخالُت خاـت لمً الخلاٍس

رهشث أن جىوغ معتهذفت بهزه لاعخذاءاث لل وهىان 

مخىىاث الفعاد لاهخخالاث وسبما اللُام لخدشواث 

اسهالُت حعتهذف مياجب لاكتراع وكذ جم حسجُل 

جدشواث في هزا لاواس في نهاًت الخملت لاهخخالُت 

جىىب أهمها ما جم الىؽف عىه لالؽماٌ والىظي وال

لاخذي لىاحي العاـمت كبل ًىمحن مً ًىم الفمذ 

الاهخخابي .

جمذ الخملت لاهخخالُت دون اؼياالث اسهالُت أزشث على 

ظحرها الىبُعي وجمذ لاهخخالاث دون اؼياالث في هزا 

االجاهب أًما .

عُت ٌعىد الخذًث مشة  بعذ اهتهاء لاهخخالاث الدؽَش

ماٌ حعشك الخملت لاهخخالُت الشئاظُت أخشي الى اخخ

الهجماث اسهالُت وسبما أًما مشاهض لاكتراع .

وان الفعل العُاس ي العىفش الباسص واصرهُمً على 

حغىُت  ئلى إلاعالمالعاخت ، هما ظعذ مخخلف وظائل 

مخخلف حىاهب هزا الخذر مؽحرة أًما الى لاخالالث 

ذها في مخخلف الجه اث ، ولعل والخجاوصاث التي جم ـس

وعبت اصرؽاسهت  لاظخيخاج اصرهم بعذ هزه لاهخخالاث هى

لاصرائت وهى ما ٌعني أن زلث اصرسجلحن  16 التي لم جخجاوصا

با ملُىوي هاخب  لم ًذلى لأـىاتهم  وهى ما ًمثل جلٍش

فهل ًمثل رلً سد فعل اخخجاجي وامً وساء هزا 

االعضوف؟ 

ؼشوه اصرؽاسهت مً جخىفش فيهم مً لحن الثماهُت مالًً م

في لاهخخالاث زالزت مالًحن لم ٌسجلىا في اللائماث 

لاهخخالُت وكذ أؼشها الى رلً في كشاءاجىا العاللت 

اث في جىوغ . ان اصردفلت النهائُت جلذًىامُىُت لاخخج
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في هزه  اجفُذ وىن خمعت مالًحن هاخب لم ٌؽاسوىا

اٌ لاهخخالاث وهى ما ٌعني أن اصرخضون لاخخجاجي ال ًضا

هاما في جىوغ هدُجت لتردي لاولاع لاكخفادًت 

والمبالُت العُاظُت ولاؼياالث لامىُت هزا عالوة على 

لاولاع لاحخماعُت التي لم حعشف جدعىا ًزهش مثل 

لىالت خاملي الؽهاداث الجامعُت خاـت البىالت وا

اوغالء لاظعاس والخطخم اصرالي الى غحر رلً .

واللُام العُاظُت ً اصرؽاسهت العضوف الىبحر للؽباب ع 

هم في هزه لاهخخالاث وان الخذر لاا لالىاحب لاهخخابي

ذها الثيئ الزي ًىشح عذًذ الدعاؤاالؽ ، فمً خالٌ ـس

للخدشواث لاخخجاحُت عبر مخخلف الجهاث سجلىا 

ما ٌعني اصرؽاسهت الهامت للؽباب في هزه الخدشواث وهى 

عً اصرؽاسهت في  أن عضوفهفي الؽأن العام لا  اهخشاوه

الخذر لاهخخابي ًمىً ان  ًيىن مىكفا لمىُا ًمثل 

اهى لاخش ؼىال مً أؼياٌ لاخخجاج الفامذ .

هزا وكذ سجلىا عذًذ لاخخجاحاث عً ظحر الخملت 

لاهخخالُت مً وشف العذًذ مً اللائماث وهي مدل 

ادسط مً وشف الجهاث اصرخخفت .

 التحزكات الاحتجاجية خالل شهز أكتوبز طبيعة

ذ خالٌ هزا الؽهش  جدشوا اخخجاحُا ووان  16جم ـس

مىخظشا أن ًيىن عذد الخدشواث لاخخجاحُت أكل ورلً 

ت  لالىظش الى الخذر لاهخخابي والخعبئت لاعالمُت ولاداٍس

والعُاظُت التي سافلذ هزا الخذر ، رلً أن اصرؽهذ 

لخدشواث الى ما بعذ لاهخخالاث لاحخماعي ًىحي لخأحُل ا

لا أن عىغ رلً هى الزي خذر ، وباصرلاسهت مع 

دشواث الخدشواث لاخخجاحُت خالٌ ؼهش ظبخمبر فان ج

اجدشوا . 61أهخىبش سجلذ جشاحعا هاما وبدذود 

أخز لاخخجاج الفشدي عبر الُت  لاهخداس حجما هاما 

ذ  عبر  خالت 61ٌعُذها الى لاؼهش اصرىلمُت فلذ جم ـس

أؼياٌ مخخلفت ؼملذ هزه اصرشة أًما ول لاعماس ومً 

ى هزا ظالجيعحن وفي عذًذ الجهاث والى لان لم ًد

اصرلف لالعىاًت التي ٌعخدلها مً وشف الجهاث 

ااصرعإولت .

والًت في خحن وان  61ؼملذ الخدشواث لاخخجاحُت 

والًت فلم جىً والًاث  61عذد الىالًاث في ؼهش ظبخمبر 

ً وا اصريعخحر وكبلي ومىىبت وصغىان معشخا لهزه جىاٍو

لاخخجاحاث في خحن سجلذ والًت ظلُاهت جدشوا 

اهت وجىصس  اخخجاحُا واخذا ، أما والًاث لً عشوط واٍس

اخخجاحُا على غشاس الؽهش  افلم حؽهذ أي جدشو

ااصرىلط ي.

ؼهذتها والًت اللحروان ـذاسة الخدشواث لاخخجاحُت 

جدشواث زم  61والًت جىوغ لـ  جدشوا اخخجاحُا جليها 61لـ

ً و حىذوبت وظُذي لىصٍذ لـ  جدشواث  1والًاث اللفٍش

جدشواث على خالف الؽهش اصرىلط ي  1زم والًت كففت لـ 

جدشواث  6جدشوا زم والًت ظىظت لـ  66خُث سجلذ 

خاالث اهخداس وهي لاولى خالٌ هزا الؽهش بهزا  6منها 

جاحاث لبلُت الؽيل لاخخجاجي الفشدي وجشاوخذ لاخخ

االىالًاث لحن جدشن واخذ وزالزت جدشواث اخخجاحُت .

ا في عذد ظلاليعبت للىالًاث التي ؼهذث جشاحعا ملخىا

الخدشواث لاخخجاحُت ، فعالوة على والًت كففت ، 

والًت الياف  والًت اصريعخحر واهىان والًت حىذوبت وا

والًت ظُذي ووالًت مىىبت بؽيل خاؿ وبيعبت أكل  

اووالًت كابغ ووالًت لجزسث ووالًت جىوغ.لىصٍذ 

ً جىىسا خفُفا في  سجلذ ول مً والًتي هالل واللفٍش

احجم الخدشواث لاخخجاحُت خالٌ هزا الؽهش .
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  التحزكات الاحتجاجية الجماعية خصائص

جم حسجُل جشاحع هبحر في حجم الخدشواث لاخخجاحاًت 

 جدشوا 01العؽىائُت فلذ سجلىا خالٌ الؽهش اصراض ي 

اخخجاحُا عؽىائُا وخالٌ هزا الؽهش سجلىا جدشوان 

الغحر، سبما ٌعىد رلً للىلع لامني العام في البالد 

والخىف مً الهجماث لاسهالُت وسبما اظخغالٌ مثل 

هزه الخدشواث لللُام لأعماٌ اسهالُت ، لزلً ًمىً 

اعخباس هزا التراحع في هزا الظشف لالزاث لاصرإؼش الهام 

ا.

ت بؽيل وعبي جىىسث الخدشا واث لاخخجاحُت العفٍى

 66جدشوا ملالل  61ملاسهت لالؽهش اصراض ي فلذ سجلىا 

جدشوا لِىما جشاحع حجم الخدشواث لاخخجاحُت 

الخللائُت خالٌ هزا الؽهش لدىالي الىفف ملاسهت 

جدشوا ، وهظشا  16جدشوا ملالل  61لالؽهش اصراض ي 

لىبُعت  لىبُعت هزه الخدشواث في وىنها مىحهت وواعُت

جدشهها وبأهذافها ووىنها تهذف لالخفىؿ الى ازاسة 

الشأي العام  خٌى مىلىع جدشهها وحلب اهدباه العلي 

اصرعىُت ، فان الظشف العام ًفعش هى لاخش هزا التراحع 

بلى مع رلً حجم الخدشواث لاخخجاحُت الخللائُت  ، ٍو

ت . اأهم لىثحر مً الخدشواث لاخخجاحُت العفٍى

 التحزكات الاحتجاجيةمجاالت 

مثل الخلل الترلىي اصرجاٌ لاهم للخدشواث لاخخجاحُت 

 61حُا جدشوا اخخجا 61الؽهش فلذ سجلىا  خالٌ هزا

ت ، وعخلذ أن لامش وان  6جدشوا جللائُا و جدشواث عفٍى

مىخظشا لالىظش صرخخلف الفعىباث التي محزث اهىالق 

هزه اصرعألت العىت اصرذسظُت والجامعُت وكذ اؼشها الى 

ذ  شها العالم خُث جم ـس جدشوا اخخجاحُا  66في جلٍش

أي مىز اوالق  خالٌ الىفف الثاوي لؽهش ظبخمبر

العىت اصرذسظُت والجامعُت هما أن العذًذ مً 

لاؼياالث الجضاٌ عاللت وحعامل العلي اصرخخفت الًضاٌ 

في الغالب مغُبا جماما ولم ًخم اجخار احشاءاث عملُت 

ًذ اللماًا التي لها عالكت لالعحر العادي وملمىظت لعذ

والىبُعي للذسوط خاـت في الىالًاث الذاخلُت ، وعلُه 

هش اللادمت ارا لم ؼفان لاخخجاحاث كاللت للخىىس في لاا
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ًخم اجخار لاحشاءاث التي جدذ مً أظبابها والخفاعل 

اجابي مع اصردخجحن .ًلاا

خجاحاث وان للخلل العُاس ي مياهت هامت أًما في لاخ

خالٌ هزا الؽهش، فلم وسجل جدشواث اخخجاحُت 

عؽىاًت هما وان الؽأن في الؽهش اصراض ي خُث جم 

ولم ، جدشوا اخخجاحُا 01مً حملت جدشواث  6حسجُل 

 66جخجاوصالخدشواث لاخخجاحُت خالٌ هزا الؽهش 

سجلىا  جدشوا 66جدشوا غلب عليها الىابع الخللائي لـ 

 6لاخخجاحُت ألظباب لُئُت جشاحعا هاما في الخدشواث 

 1في الؽهش اصراض ي هما سجلىا  60جدشواث ملالل 

ت و جدشواث ألظباب  6جدشواث اخخجاحُت ألظباب اداٍس

ت  احخماعُت هما ؼملذ الخدشواث اصرجاالث الخىمٍى

اوالصخُت . ولامىُت

 التحزكات الاحتجاجية في أبعادها القطاعية 

 البعد التربوي :

امذسظحناصرىالبت لخىفحر ـ 

اـ جىفحر مبِذ للخالمُز

اـ اصرىالبت لاكالت مذًشمعهذ

اـ انهاء الخذَسغ لىظام الفشقا

اـ اصرىالبت لخغُحر مذسط

ت اـ خماًت اصرإظعاث الترلٍى

اـ ـعىبت الخىلل الى اصرذسظت

ت ولعُاث مهىُت اـ حعٍى

اـ لادماج في ظلً اصرذسظحن

اـ اخذار مذسظت اعذادًت

اـ اخذار مذسظت الخذائُت

ًـ اصر اىالبت لالخللُق في مذة الخيٍى

اـ لاهاسة في مدُي اصرذسظت

اـ ولع مخفماث العشعت أمام اصرذسظت

ت اـ غُاب مذًشي معاهذ زاهٍى

اـ لعف اصرعذاث الذساظُت

افي اصرائت في امخدان الباوالىسٍا 66ـ سفن الخخلي عً الـ 

افي لاواس لاداسي الترلىيا ىلقالـ 

اـ الىلق في اللُمحن

افي العملتـ الىلق 

ااصراء الفالح للؽشاب لمذسظت ـ جىفحر

اـ جدعحن ؼبىت الىىس الىهشبائي لمذسظت

اـ جشدي ظشوف العمل

اـ لاعخذاءاث على اصرشبحن

اـ اصرىالبت لدل لجان اصراحعخحر

 البعد السياس ي :

اـ هفي جضهُت مترشخحن لالهخخالاث الشئاظُت

ـ اهخمام الخيىمت لاخذ أعىان الخشط اصرفالحن 

اواصرىالبت بعالحه

يي صرشهض اكتراع اسة العفحر لامٍش اـ سفن لٍض

ذ في لاهخخالاث اـ اصرىالبت لالخمىحن مً الخفٍى

اـ لاعتراف لاالجداد العام الخىوس ي للىلبت

ع البدث عً صخافُحن اـ حعَش

االخىذًذ لتهمِؾ اصرىاوم الذاخلُتـ 

اـ سفن عٌض عمذ

اـ سفن كشاس انهاء مهام واجب عام والًت

الاهخمام لملف ؼهذاء وحشحى الثىسة ـ

اـ الىؽف عً خلُلت اغخُاٌ الؽهُذًً البراهمي وبلعُذ

 البعد الصحي :

ف  اـ اوؽاء معخـى

اـ غُاب الخجهحزاث الىبُت
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اـ الىلق في لاواس الىبي

اـ الىلق في لاواس ؼبه الىبي

 البعد الاجتماعي:

ا

اـ لاخخجاج على كىع الىىس الىهشبائي

االفالح للؽشاباصراء  راـ جىفح

االترفُع في الشواجبـ 

اـ الفلش والخفاـت

اـ جدعحن الظشوف لاكخفادًت ولاحخماعُت

اـ اصرىالبت لالدؽغُل

اـ جىفحر الخغىُت لاحخماعُت

 البعد الامني :

ت اـ خماًت اصريؽئاث الترلٍى

اـ الغاء معلىم اصرغادسة لالحاهب وخاـت اللُبحن

اـ لاًلاف مً كبل عىاـش لامً

 البعد الاداري :

اـ اخخجاج اصخاب ظُاساث احشيا

اـ اصرىالبت لمعخدلاث

ت ولعُاث مهىُت اـ حعٍى

اـ سفن الخفُذ في اساض ي دولُت

اـ عذم كبٌى مذسظحن مىخذلحن لالخعُحن مً خاسج الىالًت

ت اـ الىلق في لاواساث الترلٍى

اـ ولع سصهامت عمل صرىخذلحن

اللدؽغُل 61ـ لاهخفاع لااللُت 

اهؽًـ هذم 

 البعد البيئي :

اـ سفن عىدة ؼشهت مىلبت عً غاص الؽِعذ

اـ اهدؽاس الىفاًاث

اـ اهدؽاس الفىالل

اـ لاخخجاج على غلم مفب مً كبل لاهالي

 البعد التىموي :

اـ البيُت الخدخُت

اـ اوؽاء حعش

ش ؼبىت الىشكاث اـ العضلت وجىٍى

 اليات التحزكات الاحتجاجية الجماعية 

اـ لالشالاث

ااهشظـ الخ

اـ لاعخفاماث

اـ غلم وشكاث

اـ الشاب حىع

اـ مىاحهاث مع الؽشوت

اـ ملاوعت الذسوط

اـ وكفاث اخخجاحُت

اـ حجض خافلت سواب والتهذًذ لدشكها

اـ غلم مذسظت ومىع لاواس الترلىي لااللخداق بها

اعشائن لىهُل الجمهىسٍتـ 

اـ مداولت حعىُل ؼبىت مُاه ـالخت للؽشاب

في لاماهً اصرخففت لخعلُم ـ حعلُم ؼهائذ حامعُت 

االلائماث لاهخخالُت

اـ سفع ؼعاس دًلاج

 فضاءات التحزكات الاحتجاجية الجماعية

اـ مدىاث هلل اصرعافٍشً

اـ مىذوبُاث الترلُت

ت سظمُت اـ ملشاث اداٍس

اـ مذاسط اعذادًت

ت اـ معاهذ زاهٍى
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اـ مذاسط الخذائُت

اـ ولُاث

اـ الفماءاث العمىمُت

اـ الىشكاث

االؽشهت الخىوعُت للىهشباء والغاصـ اكلُم 

اـ اخُاء ؼعبُت

اـ مبِذ مذسس ي

اللذًاثـ 

اـ معدؽفى مدلي

 الفاعلون في التحزكات الاحتجاجية الجماعية

اظُاساث أحشيا ىاـ ظائل

اـ جالمُز

اـ عمذ معضولحن

اـ اصرىخذي الخىوس ي للخلىق لاكخفادًت ولاحخماعُت

اـ ولبت

اـ مدعاهني أخُاء ؼعبُت

امعخمذًاثـ مدعاهني 

اـ مىظفى والًت

اعامحنُمحن كُمحن وكـ 

ا61ـ اصرلخلحن لااللُت

اـ مىظفى معخمذًت

اـ أولُاء جالمُز

اـ مىاوىىن جم الخدُل عليهم

اـ أهالي حشحى وؼهذاء الثىسة

اـ مىخذلحن حذد في الخعلُم

اـ ججاس

اـ عماٌ لُعت فالخُت

اـ ولبت اصرعهذ لاعلى للمداماة

اـ عذد مً الىاخبحن

االخمائش الظشفُت واللاسةـ عماٌ 

اـ أصخاب الؽهائذ الجامعُت العلُا

اـ مىظفى الصخت

 الجماعية يةالجهات موضوع التحزكات الاحتجاج

اـ مىذوبي الترلُت

اـ العلىاث البلذًت

اواصرعخمذونا ـ الىالث

اـ الؽشهت الخىوعُت للىهشباء والغاص

اـ وصاسة الذاخلُت

اـ ؼشهت الخىلُب عً غاص الؽِعذ

االلمائُت ـ العلىاث

اـ وصاسة الترلُت

اـ وصاسة الخجهحز

اـ الهُئت العلُا اصرعخللت لالهخخالاث

اـ الخيىمت

اـ مشاهض أمىُت

عُت اـ لاخضاب العُاظُت اصرترشخت لالهخخالاث الدؽَش

اـ وصاسة الصخت

اـ وصاسة اصرالُت

ت المالن الذولت اـ لاداسة الجهٍى

ىُتـ  اظفحر الىالًاث اصرخدذة لامٍش

العذٌـ وصاسة ا

اـ وصاسة الخاسحُت والعلىاث اللُبُت

اـ وصاسة الثلافت

اـ الىلالت العامت للخعلُم الثاهىيا

ت لىلل اـ ؼشهت حهٍى

ا
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 اليات معالجة التحزكات الاحتجاجية الجماعية

جالُت هامت اصاء الخدشواث ًلم وسجل جفاعالث ا

لاخخجاحُت لل وكع اهماٌ وعذم اهترار لالغالبُت 

ذها جذخالث امىُت الغالبت لهزه  الخدشواث هما ـس

عىُفت في بعن الخاالث مً وشف كىاث لامً 

واظخعماٌ الهشاواث والغاص اصرعُل للذمىع وجم حسجُل 

ابعن لاًلافاث .

 

جزد للتحزكات الاحتجاجية التي ثم رصدها خالل شهز 

 4102اكتوبز 

 

 باجة : والية 

 1ؼهذث لاحت جدشوا اخخجاحُا وخُذا ورلً ًىم 

ت وىلت لمعخمذًت حعخىس  خ غلم مدعاهني كٍش اهخىبش جاٍس

م الىوىُت عذد  اخخجاحا على عذم جىفش  6للىٍش

ت. ؼهذ هزا الخدّشن جفاعال مً  معلمحن في مذسظت اللٍش

كبل معخمذ حعخىس ورلً لالالغه مىالب اصردخجحن الى 

ت للترلُ ات.اصرىذوبُت الجهٍى

 بنزرت : والية

جدشواث اخخجاحُت وُلت ؼهش  0ؼهذث هزه الىالًت 

خ  خ ئكذام  61أهخىبش اولها وان فشدًا لخاٍس أهخىبش جاٍس

مً العمش على لاهخداس ؼىلا ألظباب  16ؼُخا في 

مجهىلت ًليها جدشوا مىخفف ؼهش أهخىبش جمثل في جظاهش 

ؼاب لذ التهمِؾ لمىاظبت خمىس الشؤظاء  611

ؽهذ هزا الثالر ئلى لجزسث إلخُاء عُذ الجالء دون ان ٌ

زهش. ًُ االخدّشن اي جفاعل 

ا

وفي نهاًت ؼهش أهخىبش دخل لاواس 

الترلىي وإلاداسي والخالمُز في اصرعهذ 

الثاهىي لأوجًُ في الشاب للمىالبت 

لخىثُف إلاهاسة في مدُي اصرعهذ 

وجشهحز مخفماث للعشعت على خلفُت 

وفاة جلمُز حشاء خادر مشوس دون ان 

زهش.ٌؽهذ هزا الخدّشن اي جفاعل  اًُ

ا

 ڤابس : والية 

ؼهذث ،  لجزسث  والًت على غشاس

والًت ڤابغ زالر جدشواث اخخجاحُت 

امخذث وُلت ؼهش اهخىبش؛ ئر جىاـل 

أهالي الضساوة في معخمذًت مىماوت للمىالبت اخشان 

لمذسظت ئعذادًت في اصرىىلت وجمثل هزا الخشان في 

 الخظاهش وملاوعت العىدة اصرذسظُت دون ان ٌؽهذ خشان

زهش. ًُ اصساوة اي جفاعل 
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في مىخفف الؽهش ؼهذث ڤابغ وفاة ؼاب ًبلغ مً 

ظىت بعذ ئكذامه على لاهخداس خشكا ألظباب  06العمش 

امجهىلت.

وفي ؼىّني اخخج مىظفى الصخت للعم لاظخعجالي 

ض لاواس الىبي وؼبه الىبي  لاصرعدؽفى اصردلي ولبا لخعٍض

زهش. ًُ ادون ان ٌؽهذ هزا الخشان اي جفاعل 

 

ا ڤفصة :والية 

خمت ال
ُ
في والًت ڤففت؛ ئر  اث لاخخجاحُتوخدشاحعخمش ج

للؽهش الثامً على الخىالي حؽهذ الجهت ما ًفىق العخت 

جدشواث اصرىادي أغلبها لمىالب راث ـبغت احخماعُت. 

جدشواث واهذ  1وكذ سجلذ ڤففت خالٌ ؼهش اهخىبش 

اواآلحي :

ا

أؼلاء لمىاظبت  6ؼهذث جدشوان واخذ كاده  املتلوي : -

اهىالق الخملت لاهخخالُت ئر كامىا لخعلُم ؼهائذهم 

الجامعُت في لاماهً الخاـت لخعلُم اللائماث 

لاهخخالُت ورلً للمىالبت لالدؽغُل وجدشن زان كاده 

مجمىعت مً اصرىخذلحن الجذد في ؼشهت البِئت 

وولع  والغشاظاث للمىالبت لمبي لشهامج واضح

اسصهامت عمل للمىخذلحن الجذد.

اولم ٌؽهذ هزان الخدشوان اي جفاعل.

ا

خ  أم العزائس : - اهخىبش مً كبل  66ؼهذث جدشوا لخاٍس

لاواس الترلىي وإلاداسي اخخجاحا على العىف لذ لاواس 

الترلىي وللمىالبت لخىفحر الخماًت صرخخلف اصرإظعاث 

ت دون ان ٌؽهذ هزا الخشان اي جف اعل مً كبل الترلٍى

االعلىاث اصردلُت.

ؼهذ خالت اهخداس ئر أكذم الؽاب حاظم  الڤصز : -

ظىت على لاهخداس ؼىلا ألظباب  66لى البالغ مً العمش 

امجهىلت.

ًّ اهالي مىىلت الخمادي الشالا في  الڤطار : - ؼ

الىفف لاٌو مً ؼهش أهخىبش اخخجاحا على الىلق في 

ل معه اصرىذوب لاواس الترلىي. هزا لالشاب جفاع

الجهىي وجم علذ احخماع مع لاهالي ومع واجب عام 

الىلالت لاظاظُت للخعلُم لالڤىاس وجم الخعهذ لالعهش 

ت. اعلى خعً حعُحر العمل في اصرإظعت الترلٍى

م في غشة اهخىبش  السىد : - أغلم اهالي العىذ الىٍش

مً  61اصراض ي معاهذة إللشاب اصرىخفعحن لاآللُت 

ف صاهىػ. خشان  العاملحن في اصرعدؽفى اصردلي ومعخـى

اجفاعل معه اصرذًش الجهىي للصخت.

ا

ا جىدوبة : والية

في حجم الخدشواث  حىذوبت سابع الىالًاثوالًتجمثل 

وظُذي وجىوغ اللحروان والًاث  لاخخجاحُت بعذ

ت وُلت ج 1فلذ ؼهذث الجهت لىصٍذ،  ُّ دشواث ئخخجاح

جدشواث عاؼتها حىذوبت اصرذًىت وجدشوان  6ؼهش أهخىبش. 

عاؼتهما ول مً فشهاهت وغاس الذماء. هزه الخدشواث 

ت ووان  ُّ ت وئحخماع ًّ سفعذ مىالب راث ـبغت ئكخفاد

األغلبها عالكت مباؼشة لالعىدة اصرذسظُت.

ت : دفع الفلش والخفاـت مىال - ُّ ت وئحخماع ًّ ب ئكخفاد

أهخىبش  6بؽاب مً غاس الذماء ئلى مداولت إلاهخداس ًىم 

متر عً وادي مجشدة وجم  66ورلً لاللاء هفعه مً على 

ئهلاره مً مىث مدلم. وفي مىخفف ؼهش أوث جظاهش 

عّماٌ الخمائش الظشفُت واللاسة في حىذوبت ولبا للترفُع 

شي والزي ًشوهه دون معخىي لاحش لادوى في ساجبهم الؽه
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م مً  اصرخفم علُه. هما ؼهذث حىذوبت جظاهش وغلم وٍش

ت  ُّ ت  61كبل اصرعىلحن عً العمل لمً آلال ولبا لدعٍى

اولعُاتهم اصرهىُت.

مىالب جخق العىدة اصرذسظُت : ألشب أظاجزة معهذ  -

ل لجىذوبت ًىم  6 اهخىبش ولبا إلكالت مذًش  61أفٍش

لاصرعهذ. ب
ّ
غُاب اعذ ًىم فلي مً هزا الخشان مث

جُا و ً في معاهذ لالٍس ت  6مذًٍش ل وؼاسع الخٍش أفٍش

خ   66ظببا لخظاهش الخالمُز في اصرعاهذ الثالر لخاٍس

أهخىبش ولبا لعذ هزه الؽغىساث. وئر لم ٌؽهذ هزا 

زهش فاهه حعبب في خالت مً  ًُ الخشان اي جفاعل 

ب إلاداسي في اصرعاهذ ا ِّ الثالر.الفىض ى والدع

اهت ألشب لاواس الترلىي ئخخجاحا على هلق  وفي فٍش

لاواس الترلىي وهزلً ولبا لخدعحن البيُت الخدخُت 

اللمعهذ.

 

ا: الڤصزينوالية 

جدشواث اخخجاحُت منها خالتي اهخداس  1الىالًت ؼهذث  

وخالتي اخخجاج للمىالبت لاهفاف ؼهذاء وحشحى 

ذ أمني وخالت اخخجاج لدؽُِذ حعش  الثىسة وحٍش

ت لاصراء الفالح للؽشاب. مجمل هزه  ولتزوٍذ كٍش

زهش سغم انها حاءث  ًُ لاخخجاحاث لم حؽهذ اي جفاعل 

م. وبخفىؿ خالتْي لاهخدا س في ؼيل جظاهش وغلم وٍش

ً خالتْي اهخداس خشكا لاولى حّذث ًىم   1سّجلذ الڤفٍش

خ ئكذام ئمشأة على خشق هفعها امام مشهض  أهخىبش جاٍس

امً جاللذ بعبب عذم ئوالق ظشاح ئلنها والثاهُت حّذث 

ً مً  61ًىم  أهخىبش بعذ ان اكذم ؼاب في العؽٍش

عمشه على لاهخداس خشكا بعبب ظىء ظشوفه 

علما وان هزا الؽاب خاٌو  لاكخفادًت ولاحخماعُت

ىد في  ت في اهثر مً مشة وفلا للملاٌ اصرـش الهجشة العٍش

خ  ذ لخاٍس ذة الفٍش ا.6166أهخىبش  61حٍش

 

اسوسة :والية 

جدشواث اخخجاحُت منها   6ت ظىظوالًت ؼهذث  

واهخداسان واظعاف فخاة خاولذ هي اهخداسا مداولت

افي ما ًلي جفاـُلها : لاخشي لاهخداس،

أللذ فخاة في العلذ الثاوي مً العمش  أكتوبز : 5يوم  -

الاث خىحرة  لىفعها مً الىالم الثاوي وحعشلذ إـل

خ الُىم  ذ لخاٍس ذة الفٍش ىد في حٍش ؽحر اصرلاٌ اصرـش َو

ااصرىالي ئلى ان الفخاة واهذ على خالف مع خىُبها.

ظىت، أللى هفعه  66ظائذ دهماسوي،  أكتوبز : 01يوم  -

وفاجه على عحن ظباب مجهىلت جمذ مً الىالم الخاظع ألا

اااصريان.

ظىت، خاٌو لالهخداس ؼىلا  66ههل،  أكتوبز : 01يوم  -

بعلعلت خذًذًت ازىاء مشوس مىهب ظفحرة الهىذ في 

. جم هظىظت ورلً بعذ هذم هؽً وان جدذ جفشف

ئخباه عملُت لاهخداس واعخلاٌ الىهل في اهخظاس عشله 

اعلى الىُالت العمىمُت.

ظىت، اهخدش ؼىلا في  66ؼاب،  أكتوبز : 41يوم  -

امذًىت الىفُمت ألظباب مجهىلت.

م مً كبل اهالي الللعت  هما عاؼذ ظىظت غللا للىٍش

االفغشي ولبا لخىفحر إلاهاسة ومخفماث العشعت.

ا

اسلياهة : والية

جدشوا ئخخجاحُا وخُذا جمثل في هزه الىالًت ؼهذث  

دخٌى مدعاهني مىىلت هفاظت لمعخمذًت هعشي في 

اهخىبش للمىالبت لتزوٍذ  66الشاب وجظاهشهم ًىم 
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مىىلتهم لالىهشباء دون ان ٌسجل هزا الخدّشن اي 

زهش. ًُ اجفاعل 

 

ا سيدي بوسيد : والية

جدشواث اسجبىذ أغلبها لالعىدة  1الىالًت  ؼهذث 

ء جدّشن وخُذ رو ـبغت ظُاظُت جمثل اصرذسظُت لاظخثىا

مىاوىا وجىكُعهم لعٍشمت ؼيىي لىهُل  11في اخخجاج 

الجمهىسٍت بعذ ئكدام أظمائهم في جضهُت مترشخحن 

للشئاظُت. في ما ًلي جفاـُل لاخخجاحاث اصرخعللت 

لالعىدة اصرذسظُت علما وان لاخخجاحاث أخزث أؼياال 

اعذًذة:

هالي الخالمُز اصرلخلحن غلم مإظعت حعلُمُت : أغلم ا -

لمبِذ الً ظِىا لالشڤاب مإظعت حعلُمُت ورلً بعذ 

اجأخش حسجُل ألىائهم في اصربِذ.

خ  - اهخىبش سفما  60جظاهش : جظاهش اهالي الشڤاب لخاٍس

لخعىل الذسوط في اصرعهذ الثاهىي الىاهش الخذاد هما 

جظاهش اهالي مىىلت اوالد عاؼىس لمعخمذًت حلمت 

ُل اصرعلً الزي ًشبي اصرذسظت لاصرىىلت للمىالبت لخأه

زهش. ًُ ادون ان ًالقي هزان الخدشوان اي جفاعل 

اعخفام : اعخفم اهالي جالمُز اصرضوهت صرذة اسبعت اًام  -

ولبا إلًلاف العمل لىظام الفشق دون ان ٌؽهذ هزا 

االخشان اي جفاعل.

الشاب : الشب جالمُز ئعذادًت سخاٌ ولبا لخىفحر  -

لاظاجزة. جدّشن جم ججاهله مً كبل عذد واف مً 

ت. االعلىاث اصردلُت والجهٍى

مداولت اهخداس خشكا: اكذم عليها ولي اخذ الخالمُز في  -

ل الذسوط في معهذ الىاهش 
ّ
الشڤاب سفما لخىاـل حعى

االخذاد.

 صفاقس :والية 

منها خالت اهخداس  جدشواث اخخجاحُت 0الىالًت ؼهذث  

ً سبُعا في ظاكُت  خشكا أكذم عليها ؼاب في العؽٍش

ذ ًىم  اهخىبش بعبب خالف عائلي. هما ؼهذث  6الٍض

معخمذًت اصردشط مظاهشة ؼاسن فيها لاواس الترلىي 

وإلاداسي في اصرعهذ الثاهىي علي لىسڤُبت للمىالبت لخىفحر 

اعذد واف مً لاواس الترلىي.

ا

 هابل : والية

جدشواث اخخجاحُت اسجبىذ حلها  0 الىالًتث ؼهذ 

لالعىدة اصرذسظُت؛ ئر حعبب هلق عذد اصرذسظحن في 

جظاهش اهالي الخالمُز امام مذسظت الذهذاهت لڤشهبالُت 

هما جظاهش جالمُز مىىلت خالىصة لخاولعت للمىالبت 

ل الخافالث ٌعىد 
ّ
لخىفحر الىلل اصرذسس ي علما وان حعى

م الشالىت لحن أ 1الى وحىد خفشة بعمم  مخاس وظي الىٍش

اخالىصة وجاولعت.

وفي الخماماث جظاهش عذد مً اصرذسظحن اصرعىلحن 

ت ولعُاتهم اصرهىُت وادماحهم في ظلً  للمىالبت لدعٍى

امذسس ي الخعلُم الثاهىي.

ا

امدهين :والية 

جدشوان ازىان لاٌو مظاهشة في حشبت  الىالًت  ؼهذث 

خ غشة اهخىبش للمىالبت ًاًجا ت صرؽيل لخاٍس د خلٌى حزسٍّ

ت  الىفاًاث في حشبت ؼاسن فيها جالمُز اصرعاهذ الثاهٍى

م اكذم علُه جّجاس  لدىمت العىق والثاوي غلم وٍش

أهخىبش للمىالبت لالغاء معلىم الخشوج  6جىوعُىن ًىم 

اصرىظف على اللُبُحن. ولم ٌسجل الخدشوان اي جفاعل 

زهش. اًُ
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اهدية :املوالية 

في غلم  جمثالا ن اخخجاحُان جدشوا الىالًتهزه   ؼهذث 

م والخظاهش للمىالبت لالخىمُت وباخذار مذسظت  الىٍش

وباخذار  في مىىلت الخُىس لمعخمذًت ؼشبان 

ف لىفغ اصرعخمذًت اهخشه فيهما  اهالي  معخـى

ااصرىىلت اصرزوىسة.

 الكاف :والية 

ن منها حعللا لالعىدة جدشواث ازىا 0 الىالًت ؼهذث 

ل جالمُز اصرعهذ الىمىرجي لالياف في اصرذسظُت؛ ئر دخ

الُاث في ؼعبت  الشاب ولبا لخغُحر مذسط مادة الٍش

الُاث هما جظاهش اصرعلمحن الىىاب لخمىُنهم  لاوالىسٍا ٍس

امً الخعُحن في الجهت.

اما لاخخجاج الثالث فخمثل في مظاهشة اهذفع اليها عّماٌ 

لُعت الفخذ والعالُت لالعشط ولُعت العللت 

ذ في لاساض ي الذولُت للخىاؿ لخاحشوٍ ً سفما للخفٍى

اولؽشواث الخعالذ.

ا

ا:  ثووس والية

جدشواث اخخجاحُت منها خالتي  61والًت جىوغ ؼهذث 

على لاهخداس  6611اهخداس؛ ئر أكذم ؼاب مً مىالُذ 

لاللاء الىفغ مً الىالم الشابع هما أكذم ؼاب ًبلغ 

لاظخخذام خضام ظىت على لاهخداس ؼىلا  66مً العمش 

االعشواٌ.

هما ؼهذث العاـمت جدشواث مشجبىت لاالهخخالاث؛ ئر 

اخخج عذد مً اصرىاوىحن على عذم جمىُنهم مً 

ذ ًىم لاهخخالاث هما اخخج عائالث حشحى  الخفٍى

اهخىبش جىذًذا لمماولت  60وؼهذاء الثىسة ًىم 

العلىاث في فخذ هزا اصرلف هما اخخج الىاخبىن في 

اسة العفحر ئعذادًت ههج  ذ لذ ٍص مشظُلُا ًىم الخفٍى

يي صرشهض لاكتراع واخخج اهالي الؽهُذًً البراهمي  لامٍش

اوبلعُذ للمىالبت لالىؽف عً اللخلت.

وجظاهش اهالي الصخفُان اصرخخىفان في لُبُا ظفُان 

الؽىسابي وهزًش الڤىاسي امام العفاسة اللُبُت ولبا 

ذث للىؽف عً مفحرهما واوالق ظشاخهما؛ وؼه

العاـمت اًما دخٌى الفىاهت هجىي مُالد في الشاب 

حىع اخخجاحا على عذم ئلخاكها لمإظعت اصرعشح 

الىوني. وجظاهش ولبت مدعىبحن على لاجداد العام 

الخىوس ي للىلبت ولبا لالعتراف لاصرىظمت والخفاعل مع 

مىالبها. هما دخل ولبت اصرعهذ لاعلى للمداماة في 

ً اعخفام والشاب مفخىح و لبا للخللُق في مذة الخيٍى

خ اداء الُمحن وجىفحر مىدت لهم. اوبخلذًم جاٍس

ا القيروان : والية

الخدشواث اللحروان مشجبت الفذاسة في والًت خخلذ ا

 61لـ  لدسجُلها الؽهش ورلً لاخخجاحُت خالٌ هزا

اجدشوا اخخجاحُا جىىعذ فُه لاؼياٌ لاخخجاحُت :

جىصعذ في  ثالشالا 61للغ عذد إلالشالاث في الجهت 

مً رلً الشاب اصخاب  مً الىالًت عذد مً اصرىاوم 

ظُاساث لاحشة في خاحب العُىن اخخجاحا على هلل 

ً دون سخق والشاب الخالمُز في معهذ الً  اصرعافٍش

٪ في امخدان الباوالىسٍا  66الجضاس سفما للخخلي عً 

اوالشاب عذد مً العمذ اصرعضولحن سفما للشاس عضلهم.

ؼهذث اللحروان خالت اهخداس خشكا اكذم عليها هما 

ظىت الظباب مجهىلت. وؼهذث  66ؼاب ًبلغ مً العمش 

اًما جدشواث واهذ لها عالكت مباؼشة لالعىدة اصرذسظُت 

مً رلً جظاهش اولُاء جالمُز مذسظت رساع عفان 

لمعخمذًت الؽبُىت وغللهم للمذسظت ومىع لاواس 

ا على هلق لاواس الترلىي مً الذخٌى ئليها اخخجاح

االترلىي.
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 حالت إوخحاز خالل شهس أكخىبس : 15 

 ؟ االوخحازلماذا حصمج السلطاث حجاي حىامي ظاهسة            

ا

بعـــذ هـــذوء وعـــبي خـــالٌ ؼـــهش ظـــبخمبر اسجفـــع عـــذد خـــاالث 

اهخدـاس خالـت  66لاهخداس مجذدا خـالٌ ؼـهش أهخـىبش لُبلـغ 

ت علمـــا وان خـــاالث لاهخدــــاس  ُّ أدث أغلبهـــا ئلـــى وفـــاة الطـــخ

خـــاالث فلـــي خـــالٌ  1خالـــت خـــالٌ ؼـــهش أوث و 60للغـــذ 

اؼهش ظبخمبر.

ـــذتها وخـــذة  وبـــالعىدة ئلـــى جفاــــُل هـــزه الخـــاالث التـــي ـس

ــــــــــت منهــــــــــا  ًّ ــــــــــت  الفشد ــــــــــذ الخدشوــــــــــاث لاحخماعُــــــــــت العفىٍّ ـس

ـذ لاحخمــاعي الخىوسـ ي عبـر  ـت  فـي اصرـش ُّ ىـت مــً والجماع ُّ ع

والًـــــاث هـــــي  61االصـــــخف هدبـــــّحن مىحـــــت لاهخدـــــاس ؼـــــملذ 

فاكغ وڤابغ وڤففت  جىوغ وظىظت وظُذي لىصٍذ ـو

ً وحىذوبت. ااواللحروان والڤفٍش

ا

خاالث ئهخداس؛ ئر  6جأحي ظىظت في مشجبت أولى لدسجُلها 

أكذمذ فخاة في العلذ الثاوي مً العمـش علـى ئللـاء هفعـها 

م ألظــباب مجهىلــت  مــً الىــالم الثــاوي فــي لىاًــت بؽــي مــٍش

ذ فـي عـذدها الفـادس ًــىم  ـذة الفــٍش  1وفلـا صرـا أوسدجـه حٍش

. حعشلـذ الطـخُت ئلـى ئــالاث خىحـرة وجـم 6166أهخىبش 

ـــحن  ــــب لـــ ـــالف وؽــ ــــى خـــ ـــاس اصرلــــــاٌ الــ ـــا للمعدؽــــــفى. واؼـــ هللهـــ

االطخُت وخىُبها كذ ًيىن دافعا لالهخداس.

ـــاسوي ًــــىم  أهخــــىبش لاللــــاء هفعــــه  61همــــا اهخدــــش ظــــائذ دهمـ

مً الىالم الخاظع ألخذ الجٌز لامـش الـزي أدي ئلـى وفاجـه. 

خ  ـــــــذة الخىوعـــــــُت لخـــــــاٍس ؽـــــــحر اصرلـــــــاٌ الفـــــــادس فـــــــي حٍش  66َو

أهخـــــىبش ئلــــــى ان والــــــذة الطــــــخُت أؼـــــاسث ئلــــــى معاهــــــاة النهــــــا 

ت. 66البالغ مً العمش  ُّ ااظىت مً مؽاول هفع

ــــعت  ـــي الخاظـ ـــل فــ ــــذم ههــ ــــبىع مـــــً هـــــزا الخـــــادر أكـ بعـــــذ أظـ

ـــــىلا ولاسبعــــــــــــحن مــــــــــــً العمــــــــــــش  ــ ــ ــ ـــاس ؼـ ــ ــ ــ ــ ـــــت لاهخدـ ــ ــ ــ ـــى مداولـ ــ ــ ــ ــ علـ

ــــذ  ــــذم هؽـــــً جدـ ـــبب هـ ــــت بعــ ـــخخذام ظلعـــــلت خذًذًـ لاظــ

جفـــشفه. الىهـــل خـــاٌو لاهخدـــاس لـــذي مـــشوس مىهـــب ظـــفحرة 

الهىــذ فــخم ئخبــاه اصرداولــت واعخلالــه لعشلــه الخلــا علــى 

ااأهظاس العذالت.

ظـــىت علـــى  66وفـــي الىفُمـــت أكـــذم ؼـــاب ًبلـــغ مـــً العمـــش 

ر ُعثـــر علـــى الؽـــاب إلاهخدـــاس ؼـــىلا ألظـــباب غحـــر مدـــذدة؛ ئ

 فــــــي شــــــجشة كــــــشب مدــــــل ظــــــىىاه ولــــــم ًــــــزهش اصرلــــــاٌ 
ج
معللــــــا

خ  ذة الفباح لخاٍس معىُـاث  أيأهخىبش  66الفادس في حٍش

االتي دفعخه لالهخداس. لاظبابخٌى 

ْي  ؛ ئر اهخدــــاسجـــأحي جــــىوغ فــــي مشجبــــت زاهُــــت لدســــجُلها خــــالت 

ظــىت علــى لاهخدــاس ؼـــىلا  66أكــذم ؼــاب ًبلــغ مــً العمـــش 

ي لاظـــــــخخذام خـــــــضام ظـــــــشواله ألظـــــــباب غحـــــــر فـــــــي مىهفلـــــــىسا

امعلىمت.

ظــــىت  61أكــــذم ؼــــاب ًبلــــغ مــــً العمــــش  ءوفــــي حــــي الخمــــشا

عمل مذًش ؼشهت على لاهخداس  هفعه مً الىالم  لاللاءَو

االشابع.
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ً جـم حسـجُل خـالتْي ئهخدـاس لاولـى حـّذث ًـىم  وفي الڤفـٍش

ـــً  1 ــــي العلــــــذ الخــــــامغ مـــ ــــث أكــــــذمذ ئمــــــشأة فــ ــــىبش خُــ أهخـ

الىاس في حعذها أمام مشهض الؽـشوت فـي  العمش على ئلشام

اجاللذ ئخخجاحا على عذم ئوالق ظشاح ئلنها اصرىكىف.

فــي معخمذًـــت ســـجىان لىالًـــت لجـــزسث أكـــذم ؼـــُخ ًبلـــغ مـــً 

اظىت على لاهخداس ؼىلا ألظباب مجهىلت. 16العمش 

ـــً العمــــــش  ــــغ مـــ ــــاب ًبلــ ــــي ڤــــــابغ أكــــــذم ؼــ ــــى  06وفــ ظــــــىت علــ

الاهخداس خشكا ألظباب غحر مدذدة.

ڤففــــت أكــــذم الؽــــاب حاظــــم لــــى البــــالغ مــــً  -ڤفــــش فــــي 

ظـــىت علـــى لاهخدـــاس ؼـــىلا ألظـــباب غحـــر مدـــذدة  66العمـــش 

ًـــت  أًمـــا. وفـــي مىىلـــت حهُىـــت لمعخمذًـــت لىحجلـــت مـــً وال

ـــــش  ـــً العمــ ــ ــــغ مــ ــ ــــاب ًبلـ ــ ـــذم ؼـ ــ ـــروان أكــ ــ ــــى  66اللحــ ــ ـــــىت علـ ظــ

الاهخداس خشكا ألظباب مجهىلت.

ــــذ لىالًــــت ـــــفاكغ أكــــذم ؼــــاب ًبلــــغ مــــً  فـــي ظــــاكُت الٍض

ظـــىت علـــى لاهخدـــاس خشكـــا ألظـــباب غحـــر مدـــذدة.  61ش العمـــ

خ  ـذة الفــباح لخـاٍس ؽـحر اصرلــاٌ اصريؽـىس فــي حٍش اهخــىبش  1َو

الـــــى ان الطـــــخُت كـــــذ ًيـــــىن وكـــــع خـــــالف لِىـــــه وبـــــحن اخـــــذ 

اأكاسبه.

وفــــــــي الشڤــــــــاب بعــــــــُذي لىصٍــــــــذ أكــــــــذم ولــــــــي جلمُــــــــز لمعهــــــــذ 

الىــــاهش الخــــذاد علــــى لاهخدــــاس خشكــــا كبالــــت اصرعهــــذ سفمــــا 

ــ
ّ
ل الــذسوط فــي اصرعهــذ اصرــزوىس وبالخــالي عــذم لخىاـــل حعى

خ  61ئلخدـــــاق ئلىـــــه لالذساظـــــت ئلـــــى غاًـــــت ًـــــىم  أهخـــــىبش جـــــاٍس

ئكذامـــــــه علـــــــى لاهخدــــــــاس أي بعـــــــذ مـــــــشوس خــــــــىالي ؼـــــــهش عــــــــً 

االعىدة اصرذسظُت.

ـــاس الـــــذماء لىالًـــــت حىذوبــــت أكـــــذم ؼـــــاب علـــــى ئللـــــاء  وفــــي غــ

ـــرا فـــــي وادي مجـــــشدة ًـــــىم  66هفعـــــه مـــــً علـــــى  أهخـــــىبش  6متــ

ـــً خعـــــً خ ـــخفىً ئلُـــــه وئهلـــــاره وهللـــــه ومـ ـــم الــ ظـــــه اهـــــه جـ

ـــىد،  بـــذو وفلـــا للملـــاٌ اصرـش للمعدؽـــفى لخلّلـــي العـــالج. ٍو

ذ، ان الؽـاب وـان ٌعـاوي مـً الفلـش  ـذة الفـٍش ِؽش  فـي حٍش
ُ
و

اوالخفاـت.
ا

ــــت  ــ ــــالٌ الثالزُــ ــ ــــىدة خــ ــ ــ ـــاس اصرـش ــ ـــــاالث لاهخدـــ ــ ــــذد خـ ــ ـــحر عــ ــ ٌؽـــ

ـــرة ــ ــ ـــــذام لاخحـ ــ ــــى ئكـ ــ ــــىبش، ئلــ ــ ــــبخمبر وأهخــ ــ ـــهش أوث وظــ ــ ــ  61، أؼـ

ع خذ لخُـاتهم فـي مخخلـف الجهـاث وفلـا شخفا على ول

ُـــت  أوسدجـــهصرـــا  وهـــى سكـــم مثحـــر  ولاظـــبىعُتالصـــخف الُىم

دخـــاج ئلـــى  ــــت وان اصرلبلـــحن علــــى  اهخمـــامٍو العـــلىاث خا

ـــا  ـــم أًمــ ـــــت وهــ ـــف الؽــــشائذ العمٍش ـــم مـــــً مخخلــ ـــاس هــ لاهخدـ

مىظفــــــــــىن وأصــــــــــخاب ؼــــــــــهائذ علُــــــــــا وأًمــــــــــا مخلاعــــــــــذون 

ا
ّ

ـــحن وأوفــــــاٌ. هــــــزه الظــــــاهشة لاحخماعُــــــت التــــــي عؽ ــــذ لـــ ؽــ

الخىوعـــُحن أــــبدذ حعـــخلىب ضـــخاًا مـــً الجيعـــحن ئر 

ـــاس  ال جخلــــى خفــــُلت هــــزه الثالزُـــــت اصرثللــــت لفىاحــــع لاهخدــ

مـــً اليعـــاء لِســـّجل ؼـــهش أهخـــىبش ئكـــذام فخـــاة علـــى ئللــــاء 

اهفعها وئمشأة على خشق هفعها.

ا

حؽـــترن هـــزه الخــــاالث فـــي الغمـــىك خــــٌى أظـــباب ئكــــذام 

ـــل ؼـــــبذ الف ـــاس لُظــ ـــى لاهخدــ ــــت الطـــــخاًا علــ لـــــش والخفاـــ

بعــــبب البىالــــت الــــذافع لالــــشص الكــــذام هــــإالء علــــى ولــــع 

خـــــــذ لخُـــــــاتهم. الـــــــبعن كـــــــذ ًيـــــــىن وحـــــــذ فـــــــي اصرـــــــىث خـــــــال 

ت لىـــــــــً ــــــــــمذ  ُّ ـــــــــت وأصماجـــــــــه الصخفـــــــــ ُّ صرأظـــــــــاجه إلاحخماع

العلىاث ججاه جىامي هزه الظـاهشة ًجعلهـا ؼـبه مىّسوـت 

فــي التــروٍج لالهخدــاس هلــذس مدخــىم ليــّل اصردبىــحن. همــا ال 

ــــش لفــــمتها ججــــاه مجمــــل ـــــُداث الفــــضع ًمىــــً ئ ًجــــاد جبًر

التــي ًىللهــا إلاعــالم خــٌى جىــامي ظــاهشة إلاهخدــاس هاسهــاب 

اشخص ي ًدىامى لحن الخىوعُحن ًىما بعذ آخش !

ا
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  البسلمان الجديد والِحساك االجخماعي :

 االجخماعيتهكرا يمكه حطىيق األشمت 

البرصران الجذًذ ِخشاوا ئحخماعُا هاما ًبـذو اهـه لـً ًىاحه 

ًخىكــف علــى لاكــل خــالٌ العــىت البرصراهُــت لاولــى؛ ئر ًبــذأ 

البرصرـــــان وؽــــــاوه الؽــــــهش الجــــــاسي وعلــــــى الىاولــــــت خفــــــُلت 

ــــت  غحــــر اصرــــإوشة   هامــــت مــــً الخدشوــــاث لاحخماعُــــت العفٍى

جدشوا اخخجاحُا  الزي جضامً مـع  11خالٌ ؼهش أهخىبش  

ث لاهخخالُت للىّىاب.  وحؽهذ هـزه الخدشوـاث التـي الخمالا

والًـــاث لـــذسحاث مخفاوجـــت وحؽـــابهذ مـــً خُـــث  61مّعـــذ 

ــــت  ــ ـــــادًت واحخماعُــ ــ ـــــبغت اكخفـ ــ ــ ـــــب راث  ــ ـــب، مىالـ ــ ــ اصرىالـ

ــــت، جضاًــــذا معــــخمشا مــــً ؼــــهش ئلــــى آخــــش وفلــــا  وأمىُــــت وئداٍس

ـــــــــــذ لاحخمـــــــــــاعي  ـــــــــــذها اصرـش ت التـــــــــــي ًـش ش الؽـــــــــــهٍش للخلـــــــــــاٍس

ـــل وج ـــل ال جفاعــ ـــلىاث الخىوســـــ ي ملالــ ـــل العــ ـــً كبــ جاهـــــل مــ

ت. ت واصرشهٍض  اصردلُت والجهٍى

هما حؽهذ الخدشواث لاحخماعُت اصرإوشة اي التي جلىدها 

ت فلبــــــــل اوعلــــــــاد الجلعــــــــت  هلالــــــــاث ومىظمــــــــاث اظــــــــخمشاٍس

الألولـــى للبرصرـــان الجذًـــذ ظـــدخدشن هلالـــاث لاجدـــاد العـــام 

الخىوســــــ ي للؽــــــغل لــــــذ كــــــشاس لاكخىــــــاع مــــــً لاحــــــىس همــــــا 

َي وصاسة الترلُت مىز خىالي ؼـهش والـزي ٌعخمش خشان اداسا

ـــــز  ـــــذأ مىـــ ــــت  1لــ ــ ــــت ًىمُــ ــ ــــاث اخخجاحُــ ــ ـــــز وكفــ ــــىبش لدىفُـــ ــ اهخــ

عخمش اًمـا خـشان  والذخٌى في الشاب ًىمي بعاعخحن َو

أعــــىان العــــخا  الـــــشافن صرؽــــشوع كـــــاهىن اهخــــاج الىهشبـــــاء 

عــــخعذ اعــــىان ؼــــشهت النهــــىك  مــــً الىاكــــاث اصرخجــــذدة َو

ـــبرولغخ للــــــذخىا ـــاهً لاحخماعُــــــت خظـــ ٌ فــــــي الــــــشاب لاصرعـــ

لُــــىمحن خــــالٌ الىفــــف الــــألٌو مــــً الؽــــهش الجــــاسي ولبــــا 

ادة في حملت مً اصرىذ.  للٍض

ـــً  مجمــــل هــــزه اصرإؼــــشاث جإهــــذ ان الخــــشان لاحخمــــاعي لـ

خـه ئلـى مـا كبـل  ًخىكف خبعما مً هزا الخـشان ٌعـىد جاٍس

الثــــىسةخ علــــى خــــذ كــــٌى معــــعىد سممــــاوي هاؼــــي خلــــىقي 

دًت وعمـــــــــــــــــــى اصرىخـــــــــــــــــــذي الخىوســـــــــــــــــــ ي للخلـــــــــــــــــــىق لاكخفـــــــــــــــــــا

ولاحخماعُت. واعخبر اصرخدذر ان وعىد الثىسة لم جخدلم 

واهه خهىان فشكا هبحرا لحن ما ًلىله العُاظُىن وبحن مـا 

ـــــضداد  ــ ـــــاعي ًــ ــ ــــع لاحخمــ ــ ــ ـــع فالىلـ ــ ــ ــــي الىاكــ ــ ــ ـــــاط فـ ــ ــــه الىــ ــ ــ ٌعِؽـ

ــادة مخىاــــلت ووعــبت البىالـــت  جــذهىسا ووعــبت الفلـــش فــي ٍص

ادة معخمشة وهى واكع وان له جأزح را جخفاكم ولاظعاس في ٍص

ـــبت  ــ ــــى وعـــ ــ ــــلبا علــ ــ ــــغ ظــ ــ عُت واوعىــ ـــــَش ـــــاث الدؽـــ ـــي لاهخخالـــ ــ فـــ

مؽــاسهت الؽــباب فـــي لاهخخالــاث فمؽـــاغل الؽــباب لـــذث 

بعُـــذة عـــً مؽـــاغل العُاظـــُحن والعُاســـ ي أــــبذ ًلـــٌى 

 هالما ال عالكت له لىاكع الؽبابخ.

هما كاٌ مععىد الشمماوي ئّن خالخـشان ظِخىاــل امـام 

ـــع اكخفـــــادي واحخمــــاعي ــــــعبخ مإهــــذا علـــــى وا حـــــىب ولـ

ـــل ئلـــى خلــــٌى صرجمـــل هـــزه اصرؽــــاول سغـــم ـــــعىبتها.  ـّ الخى

واؼـــــاس اصرخدـــــذر ئلـــــى دوس اصرجخمـــــع اصرـــــذوي فـــــي ئًجـــــاد هـــــزه 

الخلــٌى كــائال خفــي فتــرة خىــم خيىمــت التروٍيــا وــان هىــان 

اؼياالن هبحران اوال عذم اًجاد خلٌى للمؽـاول العاللـت 
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بـــــا. هخمنـــــى فـــــي ظـــــل غُـــــاب  ُّ وزاهُـــــا وـــــان اصرجخمـــــع اصرـــــذوي مغ

خلـــــــــــٌى اصرعـــــــــــخعجلت صرجمـــــــــــل هـــــــــــزه الخدشوـــــــــــاث ان ًـــــــــــخم ال

ـــاد  ً إلًجـــ ــــذوي وئدخالـــــه هؽـــــٍش ــــع اصرـ ـــع اصرجخمـ الخىاــــــل مــ

خ.  خلٌى

وهّبـــــــــه معـــــــــعىد الشممـــــــــاوي ئلـــــــــى ان غُـــــــــاب الخفاعـــــــــل مـــــــــع 

ـــذ إلاخخلـــان الن عـــذم الخفاعـــل  الخـــشان كـــذ ًـــإدي ئلـــى مٍض

يا  ٌعني الخجاهل مبرصا ان اصرجخمع اصرذوي ًشي هفعه ؼٍش

 في اًجاد الخل.

مـــــــــا كـــــــــاٌ خهخمنـــــــــى ان ًيـــــــــىن هىـــــــــان هـــــــــىع مـــــــــً الخىىـــــــــت ه

 ً واصرعــــــإولُت وبعــــــذ الىظــــــش للىكــــــىف علــــــى وحــــــىب حؽــــــٍش

خ ممـــــُفا ان الىاخـــــب  اصرجخمـــــع اصرـــــذوي فـــــي اًجـــــاد الخلـــــٌى

 اخخاس هإالء الىىاب ولىً لم ٌعىهم ـيا على لُاك.

ـــاث لىـــً مـــع  واعخبـــر ان مىاحهـــت لاسهـــاب هـــي أوهـــذ لاولٍى

الخلـــىق لاظاظـــُت للمــىاوً اي دون حغـــّىٌ أمنـــي اختــرام 

ـــــــت. همـــــــا اعخبـــــــر ان  ُّ أو كمـــــــائي أو حغـــــــّىٌ لاوـــــــشاف الخيىم

مىاحهت لاسهاب حؽمل اًما مىاحهت الفلـش والخفاــت 

ـــب والـــزي هـــى لـــِغ فلـــي عمـــال  والبىالـــت وميافدـــت التهٍش

ــــاخ لــــل هــــى ٌعــــخلىب مــــىاوىحن عــــادًحن جــــذفعهم  ٍّ خمافُىص

ــــزه اصرهمــــــاث.الخاحــــــت ئلــــــى لللبــــــٌى لخــــــىظُ ــــي مثــــــل هــ فهم فــ

 الحساك االجخماعي بجهت القيسوان خالل شهس أكخىبس

ا

هظم فشع اصرىخذي الخىوس ي للخلىق لاكخفادًت ولاحخماعُت 

لاللحروان وكفت اخخجاحُت مع أهالي أوالد هفحر أمام هلىت 

الخىلُب مع عىدة ؼشهت دًاالهغ لالؼخغاٌ سغم لالشاس 

ت  والبِئت والصخُت التي حعبب فيها العىت الفادخت اصرعماٍس

 اصرالُت.

 

ا

لمىاظبت الُىم العالمي للمشبي ، هظمذ هذوة مؽترهت لحن 

لاجداد الجهىي للؽغل و اصرىخذي الخىوس ي للخلىق لاكخفادًت 

و لاحخماعُت جىاولذ الذساظت العلمُت خٌى لاهلىاع اصرذسس ي و 

 6:01ى العاعت لملش اصرىخذي عل 6166أهخىبش  66رلً  ًىم 

اـباخا

ا

ا
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م   همم يُت وسؼت لازىحن ًىمMRA فٍش  الخىوس ي اصرىخذي مع جيٍى

 و رلً . يعخحراصروا اللحروان فشع ولاحخماعُت، لاكخفادًت للخلىقا

 لاظخماعاصرخمدىس خٌى  شهضيااصر عملال خفُلت ولع أحل مً

 جذاسط جم أًما لاحخماعي لاكخفادي العىف ضخاًا لليعاء

 و لليعاء، اللاهىهُت اصرشافلت لشامج الخىفُز خحز ولع مشاخل

  .العمىمُحن الفاعلحن مع الىاجح للخعاونا اظتراجُجُاث جدلُل

 

ا

فُت للمشأة العالمي الُىم لمىاظبت جمامني جدعِس ي ًىم اسة مُذاهُت لٍشف ظُذي عمش لى حجلتجمثل في  الٍش االلحروان-ٍص

ا

بالحقوق الصحية للنساء و التعريف بمركز  ةاالقتصادية و االجتماعية بالقيروان في حملة تحسيس ناشطات فرع المنتدى التونسي للحقوق

 االستماع و التوجيه للنساء ضحايا العنف االقتصادي و االجتماعي

 


