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الخحزكاث الاحخجاجيت خالل شهز سبخمبر 2014
جُىع حجم الخدغواث الاخخجاحُت هما
وهىٖا زالٌ قهغ ؾبخمبر  2014فلض جم
عنض  138جدغوا اخخجاحُا َىاٌ هظا
الكهغ  ،وكض أقغها زالٌ جلغٍغ قهغ
أوث اإلاىلض ي بيىن الؿىت الؿُاؾُت
والتربىٍت والغٍايُت جخىفغ ٖلى وافت
ميىهاث بضاًت ؾىت جخمحز بدغان
اخخجاجي ٖفىي أو جللائي أو ٖكىائي
هائل وبالفٗل هظا ما جم عنضه ٖلى
اٖخباع أن ٖضص الخدغواث مىظ بضاًت
الؿىت الخالُت ٌٗخبر كُاؾُا في قهغ

ؤلاٖالم اإلاىخىبت واإلاؿمىٖت واإلاغئُت ومكاغل الكبياث

ؾبخمبر وٖلى مؿخىي أزغ جمحز هظا الكهغ أًًا بدغان

الاحخماُٖت .

مخمحز للخدغواث الاخخجاحُت اإلاىٓمت واإلاهُيلت وجىفي هىا

جم عنض زالٌ هظا الكهغ

ؤلاقاعة ئلى البضاًاث الهٗبت للؿىت اإلاضعؾُت خُث لىح

بؼٍاصة  54جدغوا ًٖ قهغ أوث الظي قهض

الاَاع التربىي بملاَٗت وْائفهم هدُجت لٗضم الاؾخجابت

 88جدغوا

اخخجاحُا وقهغ حىٍلُت الظي قهض  90جدغوا اخخجاحُا

إلاُالبهم اإلاهىُت وفي هظا ؤلاَاع وكحر ألهمُت الاخخجاحاث
طاث ألابٗاص التربىٍت  ،هما سجلىا

 139جدغوا اخخجاحُا أي

ؤلايغاب الٗام في

قملذ هظه الخدغواث  20والًت باؾخثىاء والًاث بً

اللُإ الهخي وهظلً ؤلايغاب الٗام لٗماٌ الكغهت

ٖغوؽ وؾلُاهت واعٍاهت وجىػع ٖلما وأن هاجحن الىالًخحن

الخىوؿُت للىهغباء والغاػ وئيغاب ٖملت الخٗلُم الٗالي

الازحرجحن قهضجا جدغواث اخخجاحُت مدضوصة زالٌ

والبدث الٗلمي هظا ٖالوة ٖلى ؤلايغاب الٗام بجؼٍغة

الكهغ اإلااض ي.

حغبت وٍىم الغًب في والًت نفاكـ  ،اإلاهم هى أن

جهضعث الخدغواث الاخخجاحُت زالٌ هظا الكهغ والًت

حجم الاخخجاحاث وان هاما زالٌ هظا الكهغ ،هما

كفهت جليها والًت اللحروان فجىضوبت زم جىوـ والياف

سجلىا ٖضًض الاخخجاحاث اليامىت هدُجت العجفإ ألاؾٗاع

وؾُضي بىػٍض في خحن

وجضوي الُاكت الكغائُت والاعجفإ الخُالي ألؾٗاع ألاياحي

ؽحلذ والًت مىىبت جدغواث

مخمحزة ملاعهت م٘ الاقهغ اإلاايُت بِىما جمحزث الخدغواث

والخيالُف اإلاكُت للٗىصة اإلاضعؾُت والجامُٗت ئلى غحر

في والًت مضهحن بكيل جهاٖضي الظي أزظجه اقياالث

طلً مً ؤلاقياالث التي مثلذ مىايُ٘ ٖضًض وؾائل

البِئت
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ؾلمُت  .جخمحز الخدغواث الاخخجاحُت الخللائُت بىؾائلها

التحزكاث الاحخجاجيت الفزديت

الخىُٓمُت وكضعتها ٖلى يمان اؾخمغاع فٗلها وئٖاصة

جغاحٗذ زالٌ هظا الكهغ الخدغواث الاخخجاحُت الفغصًت

الخٗبئت مً حضًض مً أحل هفـ ألاؾباب .

ملاعهت بالكهغ اإلااض ي خُث جم حسجُل  8خاالث اهخداع
ملابل 21خالت اهخداع الكهغ اإلاىلض ي وخالت تهضًض

أما الكيل الثالث للخدغواث الاخخجاحُت الجماُٖت فهى

باالهخداع وخالت مداولت اهخداع وأزحرا خالت ئيغاب حىٕ

العشوائيت وهي الخدغواث الٗىُفت والتي ججٗل مً

وخص ي  ،وواهذ خاالث الاهخداع بيل مً والًاث اللحروان

الٗىف اإلاًاص ئخضي آلُاث فٗلها  ،وهي في الغالب عصوص
ؤلامياهاث مً أحل اإلاىاحهت

وحىضوبت ومضهحن ونفاكـ والياف وؾىؾت وػغىان وهي

فٗل مباقغة جىْف ول

والًاث سجلذ في الاقهغ الؿابلت ٖضًض خاالث الاهخداع

وجدلُم أهضافها لىنها في الغالب جفخلض ٖىانغ الخىُٓم

وبكيل زام والًتي اللحروان ومضهحن ولم حسجل خاالث

والبرهامج والىؾائل الىاضخت .

اهخداع بيل مً والًاث جىوـ وبجزعث وؾُضي بىػٍض التي
قهضث زالٌ الكهغ الؿابم أعف٘ ٖضص خاالث الاهخداع

الخحزكاث الاحخجاجيت الجماعيت
جم عنض  128جدغوا اخخجاحُا حماعي ا وهى جلغٍبا
 65جدغوا ـ

يٗف ما جم حسجُله زالٌ قهغ أوث ـ

وجمحزث هظه الخدغواث بىفـ الخهائو التي جم
عنضها زال ٌ ألاقهغ الؿابلت ئط أجها عفويت ليىجها
جدؿم باإلاباغخت وؾغٖت الخدغن هدُجت خاالث الغًب
الجماعي اللهىي والاخخلان الظي ًىلضها
مدضوصة في الؼمان واإلايان وحؿعى

ئال أجها

واهذ الخدغواث الاخخجاحُت زالٌ هظا الكهغ هما ًلي :

ئلى ؤلازاعة ولفذ

الاهدباه والخٗبئت الجماُٖت وجخمحز بُابٗها الؿلمي ئال أجها

 -الخدغواث الاخخجاحُت الٗفىٍت  12جدغوا

جخىفغ ٖلى مٗالم جُىٍغ الاخخجاج بما في طلً مماعؾت

 -الخدغواث الاخخجاحُت الخللائُت  84جدغوا

الٗىف .

 -اٌجدغواث الاخخجاحُت الٗكىائُت  30جدغوا

الهفت الثاهُت للخدغواث الاخخجاحُت الجماُٖت هي

وهىا هالخٔ جغاح٘ الخدغواث الاخخجاحُت الٗفىٍت ملاعهت

الخلقائيت وهي جدغواث اخخجاحُت واهذ باألؾاؽ ٖفىٍت

بالكهغ اإلااض ي ـ  17ـ جدغوا في خحن جُىعث الخدغواث

ئال أجها جُىعث وَىعث آلُاث فٗلها في الؼمان واإلايان

الخللائُت بكيل ملفذ ملاعهت بالكهغ اإلااض ي ـ  33ـ بِىما

وجىفغث ٖلى اللضعة ٖلى جىُٓم الاخخجاج

وؤلاٖضاص له

جٌٖف حجم الخدغواث الٗكىائُت وَٗىـ هظا
ا
الخدىٌ ججظع الخدغواث الاخخجاحُت الٗفىٍت واهسغاَها

وحؿعى ئلى جُىٍغ الخٗبئت اإلاًاصة ئال أجها جبلى في ألاؾاؽ
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في الخمص ي الخللائي هدُجت إلاا جمذ مالخٓخه في الخلاعٍغ

 9جدغواث جللائُت قملذ اإلاجاٌ البُئي والتربىي وألامني

الؿابلت من ٖضم اهترار الؿلِ اإلادلُت والجهىٍت

وجدغوا واخضا في اإلاجاالث الؿُاؾُت والاحخماُٖت .

والىَىُت لهظه الاخخجاحاث وٖضم اًالئها ما حؿخدم مً

والًت الياف سجلذ

الٗىاًت وهى ما ًفؿغ أًًا الُاب٘ الٗكىائي لٗضًض

 7جدغواث اخخجاحُت قملذ

بالخهىم ما هى ؾُاس ي و ئصاعي واحخماعي هما سجلذ

الاخخجاحاث الجماُٖت واهسغاٍ أصخابها في اإلاىاحهاث

والًت مىىبت  6جدغواث  3منها قمل ماهى ؾُاس ي وجدغن

الٗىُفت .

واخض ألؾباب اكخهاصًت وبُئُت وئصاعٍت أما والًت مضهحن
فلض سجلذ  5جدغواث قملذ ما هى بُئي وئصاعي وجدغوا

خصائص الخحزكاث الاحخجاجيت العفويت

واخض قمل اإلاجاٌ التربىي وفي كابـ جم حسجُل أًًا 5

جمحزث هظه الخدغواث باالؾاؽ بترهحزها ٖلى الابٗاص

جدغواث قملذ ما هى ؾُاس ي وجغبىي وبُئي ونخي وصًني

التربىٍت ـ  4ـ والبُئُت ـ  3ـ وبهفت أكل قملذ ما هى

وفي اللهغًٍ جمدىعث الخدغواث الاخخجاحُت الخللائُت

احخماعي وئصاعي وامني وؾُاس ي وقملذ ول مً والًاث

خىٌ التربىي ـ  3ـ والؿُاس ي جدغوا واخضا وقهضث اإلاهضًت

جىوـ واللحروان واإلايؿخحر وؾُضي بىػٍض والياف ومىىبت

وجُاوًٍ جدغوان ازىان في ول والًت وفي هابل وؾىؾت

وكفهت وؾىؾت

ونفاكـ وباحت وكبلي واإلايؿخحر وبجزعث جدغوا
اخخجاحُا جللائُا واخضا في ول والًت .

خصائص الخحزكاث الاحخجاجيت الخلقائيت
قملذ الخدغواث الاخخجاحُت الخللائُت اإلاجاٌ
الؿُاس ي ـ  20جدغوا ـ والتربىي ـ

 15جدغوا ـ

والاصاعي ـ  15جدغوا ـ والاحخماعي ـ 10جدغواث ـ
والبُئي ـ  10جدغواث ـ والاكخهاصي ـ  7جدغواث ـ
والامني ـ  6جدغواث ـ وجدغوان في اإلاجاٌ الهخي
وجدغوا واخضا في اإلاجاٌ الضًني .
ٖلى اإلاؿخىي الجهىي سجلذ والًت كفهت
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جدغوا اخخجاحُا جللائي ا قمل بالخهىم اإلاجاٌ
الؿُاس ي وؤلاصاعي والاحخماعي جليها والًت جىوـ بـ

خصائص الخحزكاث الاحخجاجيت العشوائيت

 11جدغوا ـ 4طاث نبغت جغبىٍت و  3طاث نبغت ؾُاؾُت
وازىان ألؾباب احخماُٖت وجدغوا واخضا ألؾباب

ئطا اؾخثىِىا والًت كفهت بدسجُلها لـ

اكخهاصًت وئصاعٍت ـ زم والًت حىضوبت بـ  10جدغواث قملذ

اخخجاحُت ٖكىائُت قملذ بالخهىم ماهى احخماعي

الؿُاس ي والاكخهاصي

وؤلاصاعي وبكيل أكل اإلاجاٌ

واصاعي ووالًت بجزعث بـ

الهخي والاحخماعي وألامني والتربىي  ،زم والًت اللحروان بـ

 6جدغواث

 4جدغواث خىٌ مكاغل

احخماُٖت وجغبىٍت وؾُاؾُت وصخُت ففي بلُت الىالًاث
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التي قهضث جدغواث جغاوخذ هظه

ألازحرة بحن جدغن

 -ؤلاصعاج في كائماث الىاجخحن في مىا ّعة هدُجت لترصي

واخض وجدغوان ازىان ئط سجلذ ول مً والًاث مضهحن و

ألاويإ الاحخماُٖت

اإلايؿخحر وكبلي وؾُضي بىػٍض والياف جدغوان ازىان

البعد التربوي  :حشكلت الاحخجاجاث حول املواضيع

وجدغن واخض في حىضوبت و جُاوًٍ و باحت و نفاكـ

الخاليت:

وؾىؾت واللهغًٍ و كابـ .

 -حؿىٍت ويُٗاث مضعؾحن واهخضابهم

الخحزكاث الاحخجاجيت في أبعادها القطاعيت :

 حؿىٍت مؿاعاث مهىُت إلاضعؾحن -حؿىٍت أويإ اإلاضعؾحن اإلاخمخ٘ ين بالٗفى الدكغَعي

البعد السياس ي  :شمل هذا الجاهب املسائل الخاليت :

الٗام
 -عفٌ لخغُحر مٗلمت

 -اإلاُالبت بالخمخ٘ بالٗفى الٗام وؤلاصماج اإلانهي

 -اإلاُالبت باكالت مضًغ مٗهض زاهىي

 -اإلاُالبت باكالت ٖمضة

 -مُالبت بخجضًض ٖلىص الٗغيُحن

 -اإلاُالبت باكالت مٗخمض بؿبب اهخمائه الؿُاس ي

 -عبِ مضعؾت بلىىاث اإلااء الهالح للكغاب

 -اإلاُالبت باإلههاف في اإلاجاالث الخىمىٍت

 -عفٌ لغلم مضعؾت ئٖضاصًت

 -الخىضًض بؿىء اإلاٗاملت ٖىض ؤلاًلاف

 -عفٌ الٗمل بالخىملت لٗضص مً الاؾاجظة في

 -اإلاُالبت باَالق ؾغاح سجُىت

مإؾؿاث حٗلُمُت أزغي

 -التراح٘ ًٖ كغاع ئصاعي

 -جدؿحن ْغوف هلل الخالمُظ

 -الخىضًض بخدبٗاث ٖضلُت ألؾباب ؾُاؾُت

 -ئنضاع هخائج التركُاث اإلاهىُت

 -ئَالق ؾغاح مىكىفحن

 -مغاحٗت الخُِ الىُْفُت الجهىٍت واإلاغهؼٍت

 -عفٌ إلكالت عئِـ هُابت زهىنُت

 -نغف اإلاؿخدلاث اإلاالُت للمضعؾحن الخانت

 -اإلاُالبت باكالت عئِـ مغهؼ خغؽ وَني

بمغاكبت الامخداهاث الىَىُت والؿاٖاث ؤلايافُت

 -اإلاُالبت بغف٘ مٓلمت ًٖ مىاًَ

 -عفٌ ئٖاصة جىػَ٘ الخالمُظ ٖلى ألاكؿام

البعد الاجخماعي  :جمحورث الاحخجاجاث حول :

 جفُٗل هخائج الاهخساباث واخترام كغاعاث اإلاجالـالٗلمُت

 -الخمىحن مً مؿخدلاث مالُت هدُجت أحىع مخسلضة

 -جىفُظ الاجفاكُاث اإلابرمت م٘ وػاعة التربُت

 -ألاولىٍت في الدكغُل

 -حغُحر هٓام الضعاؾت ئلى هٓام الخهت الىاخضة

 -اإلااء الهالح للكغاب

 -حغُحرا َاع الخضعَـ

 -حؿىٍت ويُٗاث مهىُت

 عفٌ هللت جالمُظ الى مٗهض ازغ جغهحز مضعؾت اٖضاصًت5

البعد داري وقد جمحورث الاحخجاجاث حول مايلي :

 جلىر الكغٍِ الؿاخلي -الخلىر الىاجج ًٖ الاهبٗازاث الغاػٍت إلاٗمل و٘

 -حؿىٍت ويُٗاث ئصاعٍت

ٌٌبَاعٍاث

 -جىفحر عزو ٖمل كاهىوي

 -التهُئت والىٓافت لألخُاء الؿىىُت

 -اخترام مىاُٖض الغخالث

 -جغصي الىي٘ البُئي صازل مؿلخ

 -حؿىٍت ويُٗاث مهىُت

 -وي٘ خض لألوؾار اإلاتراهمت بمهباث اللمامت

 -جدؿحن ْغوف الٗمل

 -اللًاء ٖلى الىالب الؿائبت

 -مُالبت ؤلاصاعة باجهاء أقغاٌ

 -الغوائذ اإلاىبٗثت مً مهى٘ لالحبان

 -ؤلاصماج اإلانهي

 -قفِ اإلاُاه اإلاؿخٗملت مً أمام مىاػٌ

 -ؤلاههاف في مىذ عزو ٖمل

مدؿاهىحن

 -هلو الاٖىان وحٗمُم مىذ

 -مغاحٗت كىاهحن يبِ أوكاث نُض ألاؾمان

 -جىفحر مىْفحن لإلًفاء بداحت اإلاىاَىحن

البعد الامني وقد جمحورث الاحخجاجاث حول :

 -خظف الامخُاػاث ؤلاصاعٍت

 -جىفحر الخماًت مً مٓاهغ الٗىف

البعد الاقخصادي وشمل املحاور الخاليت :

 -جغهحز هلُت أمً كاعة أمام مضعؾت

 -اهجاػ مٗمل

 -الاٖخضاءاث ٖلى ؤلاَاع التربىي

 -جغفُ٘ خهت مٗمل مً الؼٍذ الىباحي

 -وفاة مىاًَ في خاصر مغوع

 -الترفُ٘ في خهت الؼٍذ اإلاضٖم

 -الٗىف اإلاضعس ي

 -ئٖاصة فخذ مهى٘

 -ألامً في اإلاؿدكفُاث

 -الخىمُت الجهىٍت

الياث الخحزكاث الاحخجاجيت الجماعيت:

 البيُت الخدخُتالبعد الصحي وجمثل بالخصوص في :

جمثلذ هظه الاًٌاث في ماًلي :
 -الخٓاهغ

 -جدؿحن الاويإ الصخُت في اإلاضاعؽ

 -غلم الُغكاث

 -خماًت الاَفاٌ مً الاناباث الجلضًت

 -الاٖخهاماث

 -جىفحر الاصوٍت في اإلاؿدكفُاث

 -مداولت اكخدام ملغاث اصاعٍت

 -عفٌ لخُُٗل اوكاء مغهؼ لالمغاى الؿغَاهُت

 -جىحُه عؾائل ٖبر وؾائل الاٖالم

البعد البيئييوقد جمحورث الاحخجاجاث حول :

 الٗغائٌ -ايغاباث حىٕ

 وي٘ خض ٌجضهىع الىي٘ البُئي6

 -ايغاباث حىٕ وخكُت

 -أخُاء قٗبُت

 -الايغاباث

 -مدُاث ؾُاعاث الاحغي

 -كُ٘ كىىاث اإلاُاه

 -الفاٖلىن في الخدغواث الاخخجاحُت الجماُٖت :

 -غلم مضزل مؿلخ

 أهم الفاٖلىن في مسخلف الخدغواث الاخخجاحُت التيجم عنضها زالٌ هظا الكهغ واهى هما ًلي :

 مهاحمت مغاهؼ أمً -مىاحهاث م٘ كىاث الامً

 -جالمُظ مضاعؽ ابخضائُت

 -ملاَٗت الضعوؽ

 -أهالي ومدؿاهني أخُاء قٗبُت

 -اٖخضاءاث بالٗىف

ٖ -ماٌ

 -حُُٗل صعوؽ

 -هاقُحن في الخلل اإلاضوي

 -مى٘ مىْفحن مً الالخداق بمغاهؼ الٗمل

 -أَغ جغبىٍت بمضاعؽ اٖضاصًت

 -غلم مىخب بغٍض

 -مضعؾحن في مٗاهض زاهىٍت

 -اغالق مٗاهض

 -أؾاجظة حٗلُم ٖالي مخٗاكضون

 -الايغاب الجهىي الٗام

 -أٖىان مخٗاكضون

 -اقٗاٌ عجالث مُاَُت

 -الامىُحن اإلاٗؼولحن

فضاءاث الخحزكاث الاحخجاجيت الجماعيت :

 -عحاٌ الخٗلُم اإلاىخفٗحن بالٗفى الدكغَعي الٗام

ان أهم فًاءاث الخدغواث الاخخجاحُت الجماُٖت

ٖ -ماٌ مىاولت

الٗفىٍت والخللائُت والٗكىائي ة واهذ زالٌ قهغ ؾبخمبر

 -صخفُىن

هما ًلي :

 -مؿافغون

 -اإلاٗاهض واإلاضاعؽ

 -أولُاء جالمُظ

 -الؿاخاث الٗمىمُت

 -فالخىن

 -الُغكاث

 -بداعة

 -ملغاث اصاعٍت

 -أٖىان خغؽ وأٖىان خماًت مضهُت

 -مإؾؿؿاث اهخاحُت وججاعٍت

 -مدكضصًً صًيُحن

 -فًاءاث صخُت

 -أهالي مىكىفحن

 -ملغاث الٗمل

ٖ -ملت الخًائغ

 -مُاع كغَاج

ٖ -اَلحن ًٖ الٗمل

 -ملغ الضًىان اٌوَني للبرًض

 -مىخفٗىن ببرهامج جضُٖم مىاعص الغػق

 -أمام مباوي وػاعة الضازلُت

 -خاملي الكهاصاث الجامُٗت والٗاَلحن ًٖ الٗمل

 -ؾاخت اللهبت

 الاَاع الُبي وقبه الُبي7

قيل مٓاهغاث اخخجاحُت مىحهت للؿلُاث اإلادلُت
والجهىٍت .والن الاخخجاج جىانل أنبذ بٗض بًٗت أًام
مهُىال ومإَغا مً كبل مجلـ كغوي ًًم ٖضصا مً
وكُاء اإلاجخم٘ اإلاضوي.
جمثل زاوي اخخجاحاث والًت باحت في جٓاهغ ؾائلي
ؾُاعاث ألاحغة أمام ملغ الىالًت َلبا لخمخُٗهم بغزو
" ّلىاج" بٗض ان جم وٖضهم بظلً مً كبل خىالي ؾىت.

الياث معالجت الخحزكاث الاحخجاجيت الجماعيت :
لم ًىً حٗامل الؿلِ م٘ هظه الخدغواث ا

يحابُا في

أغلب الخاالث طلً أن  69جدغوا اخخجاحُا حماعي ا في
أقيالها الثالزت لم جالق أي جفاٖل م٘ الؿلِ بِىما
حٗاملذ بكيل ؾلبي وأخُاها ٖىُف م٘

 26جدغوا

اخخجاحُا ووان جفاٖلها احابُا م٘  27جدغوا ولم ًىً
ًخىفغ ٖلى الىيىح م٘ بلُت الخدغواث الاخخجاحُت .

 بنزرث  :قهضث والًت بجزعث  5جدغواث اخخجاحُت
طاث مُالب اكخهاصًت واحخماُٖت وؾُاؾُت.
ايُغ ّ
ّ
ٖماٌ
 مُالب احخماُٖت اكخهاصًت  :في الٗالُت10
قغهت "فؿترالُا بىُالُا" الى غلم الُغٍم ًىم
ؾبخمبر اخخجاحا ٖلى ٖضم زالم احغ قهغ اوث هما
جٓاهغ ٖضص مً الكباب في بجزعث يض مهى٘ للؿىغ
َلبا إلاىدهم الاولىٍت في الدكغُل ٖلما وان وكاٍ هظا
اإلاهى٘ ًىُلم زالٌ قهغ هىفمبر اللاصم.
ّ
في حي خكاص في بجزعث الكمالي جٓاهغ أولُاء الخالمُظ
زالٌ الاؾبىٕ الاوٌ مً الٗىصة اإلاضعؾُت للمُالبت
بخدؿحن الىي٘ الهخي في اإلاضعؾت وصٖم الىٓافت
لخماًت الخالمُظ مً الاناباث الجلضًت .وفي بجزعث
اًًا جٓاهغ جالمُظ الؿىت الؿاصؾت يض اصاعة اإلاضعؾت
عفًا لخغُحر مٗلمتهم وهى اخخجاج ؾاهضه أولُاء الخالمُظ.
مُلب ؾُاس ي  :في بضاًت قهغ ؾبخمبر جٓاهغ ٖضص مً
اإلاىاَىحن في مٗخمضًت سجىان مؿىىصًً بيكُاء في
اإلاجخم٘ اإلاضوي يض مٗخمض الجهت مُالبحن بدىدُه وجُىع
ّ
اإلاٗخمضًت.
الاخخجاج هدى مداولت اكخدام ملغ
مجمل هظه الخدغواث لم ًخم وكغ اي جفاٖالث مٗها
جظهغ.
 6جدغواث
 ڤابس ٖ :اقذ ڤابـ ٖلى وك٘
اخخجاحُت َُلت قهغ ؾبخمبر وواهذ اإلاُالب مخىىٖت
بدىىٕ الاخخجاحاث.
جىػٖذ هظه الاخخجاحاث َُلت قهغ ؾبخمبر لدكهض
الخامت ًىم  6ؾبخمبر جىكُ٘ ٖغًٍت مً كبل الاهالي
عفًا لٗؼٌ الٗمضة جالها اَالق هضاء اؾخغازت ٖبر الاٖالم

جزد للخحزكاث الاحخجاجيت التي جم رصدها
خالل شهزسبخمبر 2014
ّ
سجلذ وخضة الغنض  138جدغوا اخخجاحُا زالٌ قهغ
ؾبخمبر  2014في  20والًت واهذ هما ًلي :
 باجت  :قهضث والًت باحت جدغهحن اخخجاحُحن َُلت
قهغ ؾبخمبر حٗلم اخضهما بالٗىصة اإلاضعؾُت ئط عفٌ
أهالي كغٍت جىوابغ الخابٗت لىالًت مجاػ الباب غلم اإلاضعؾت
الاٖضاصًت ًىغغَت وجدىٍل الخالمُظ هدى ئٖضاصًت الُاهغ
ّ
الخدغن اؾخمغ ألًام ٖضًضة في
الخضاص بمجاػ الباب .هظا
8

الكباب اإلاٗخهمحن كغب مغاؾل الفؿفاٍ ٖلى زلفُت
عفًهم لىخائج مىاْغة الاهخضاب في قغهت البِئت
والغغاؾاث .ال جفاٖل م٘ هظا الخغان.
 اٖخهام وايغاب حىٕ وايغاب حىٕ وخص ي  :قهضثاإلاخلىي والغص ًف وػاهىف والؿىض وڤفهت جدغواث مً
احل الدكغُل هفظ زاللها اإلادخجىن أقياال مسخلفت مً
الاخخجاج مً الاٖخهام الى ايغاب الجىٕ الىخص ي .ففي
الؿىض ايُغ ٖ 25امال يمً ّ
آلالُت  16ئلى زىى
ايغاب حىٕ للمُالبت بدؿىٍت ويُٗاتهم اإلاهىُت .وفي
ّ
ايُغ مىجي بً ٖاوس ي وٖبض
ػاهىف بمٗخمضًت الؿىض
اللاصع كاؾمي وزحر الضًً خغش ي الى زىى ايغاب حىٕ
وخص ي للمُالبت باصعاحهم يمً كائمت الىاجخحن في
هخائج مىاْغة اهخضاب في قغهت البِئت والغغاؾاث باٖخباع
خاالتهم الاحخماُٖت وؤلاوؿاهُت هما صزل قباب مً
مسخلف مٗخمضًاث ڤفهت في ايغاباث حىٕ َلبا
ّ
لدكغُلهم بؿبب ويُٗاتهم الاحخماُٖت الهكت ٖلى
اٖخباعهم مً ٖائالث مٗىػة.
هما صزل زالض بىقُدت اؾخاط عٍايُاث في ايغاب حىٕ
اخخجاحا ٖلى ٖضم هللخه ئلى ئكلُم جىوـ الىبري.
لِـ هىان اي جفاٖل م٘ اغلب هظه الاخخجاحاث.

بخاعٍش  9ؾبخمبر مً كبل اهالي ٖماصة بني ػلًُ
بمٗخمضًت مُماَت الجضًضة مً ئحل جغمُم أيغخت
الاولُاء .وجُىع الخغان الى كُ٘ الُغٍم وجٓاهغ وخغق
عجالث مُاَُت بخاعٍش  18ؾبخمبر في مُماَت الجضًضة
َلبا لفخذ جدلُم في جأزغ ئؾٗاف فخاة واهذ ضخُت
22
خاصر مغوع .اهالي مُماَت جٓاهغوا مجضصا ًىم
ؾبخمبر للمُالبت بترهحز مضعؾت ئٖضاصًت في الؼواعة .وبٗض
ًىم واخض اهضل٘ خغان ٖفىي جُىع ئلى خالت اخخلان
قضًض ومداولت ئكخدام اإلاجم٘ الىُمُاوي مً كبل أهالي
حي قِ الؿالم بڤابـ بٗض ما ّ
حؿغب غاػ ئلى الخي
وحؿبب هظا الخاصر في خاالث ازخىاق وهلل مهابحن ئلى
اإلاؿدكفى.
وفي الخامت صزل اهالي اإلاضًىت في ايغاب ٖام جهاًت قهغ
ؾبخمبر عفًا لخُُٗل ئوكاء مغهؼ لٗالج ألامغاى
ّ
الؿغَاهُت.
ّ
 ڤفصت  :قهضث ڤفهت  21جدغوا اخخجاحُا حٗلم
 14اخخجاحا منها باإلاُالبت بالدكغُل وعفٌ هخائج
مىاْغة قغهت البِئت والغغاؾاث وجىىٖذ أؾالُب
الاخخجاج لدكمل الخٓاهغ والاٖخهام وئيغاب الجىٕ
وايغاب الجىٕ الىخص ي والتهضًض باالهخداع الجماعي ّ
زم
التهضًض بملاياة الؿلُاث بؿبب ٖضم اهتراثها بمُالب
اإلادخجحن.

 مى٘ مً مباقغة ٖمل وحجؼ وؾائل ٖمل وغلممإؾؿت ٖ :مض ٖضص مً اإلاُٗلحن ًٖ الٗمل ممً لم
ًىجخىا في مىاْغة قغهت البِئت والغغاؾاث في اإلاخلىي ئلى
مى٘ أٖىان قغهت الفؿفاٍ مً الضزىٌ ئلى مغاهؼ الٗمل
وحجؼوا وؾائل ٖملهم .وفي ام الٗغائـ ٖمض غايبىن
مً هخائج مىاْغة الاهخضاب في قغهت البِئت والغغاؾت ئلى
ئغالق مىخب البرًض.
ولم ٌكهض هظان الخدغوان اي جفاٖل ًُظهغ.

 اخخجاج  :زالر اخخجاحاث ٖاقتها ڤفهت َلباللدكغُل .اخخجاج كاصه ؾىاق الخاهس ي َلبا لخمىُنهم
مً الغزو واخخجاج كاصه أؾاجظة اإلاٗهض الٗالي
للضعاؾاث الخُبُلُت في ؤلاوؿاهُاث صازل الخغم
الجامعي َلبا لخفُٗل هخائج الاهخساباث واخترام كغاعاث
إلاجلـ الٗلمي واخخجاج كاصه اهالي اإلاًغبحن ًٖ الُٗام
إلاُالبت الؿلُاث بالىٓغ في مُالب اإلاًغبحن ًٖ
الُٗام .ال جفاٖل م٘ هظًً الاخخجاححن.
17
 كُ٘ َغٍم  :كُ٘ قباب اإلاخلىي الُغٍم بخاعٍشٌٖضص مً
ؾبخمبر اخخجاحا ٖلى اٖخلاٌ كىاث الامً

 تهضًض باهخداع حماعي ومداولت اهخداع خغكا ٖ :مضمٗخهمىن مً الكباب غحر اإلالبىلحن في مىاْغة البِئت
والغغاؾاث ئلى التهضًض باالهخداع الجماعي الامغ الظي حٗل
والي ڤفهت ًخضزل وَٗلً حكىُل لجان مدلُت في
9
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ٖمل م٘ اإلاؿإولحن او بىٖض بالخضزل فُما لم حكهض
جدغواث اي جفاٖل ًُظهغ.
 اهخداع  :قهضث الجهت زالر مداوالث اهخداع .الاولى فيٖماصة جدب٘ مٗخمضًت بىؾالم خُث أكضمذ عجىػ
ججاوػث الؿبٗحن مً الٗمغ ٖلى الاهخداع قىلا الؾباب
مجهىلت .والثاهُت في مضًىت غاع الضماء خُث اكضم قاب
ٖلى اللاء هفؿه مً ٖلى جؾغ واصي مجغصة بؿبب الفلغ
ومكاول ٖائلُت وكض جم ئهلاطه .والثالثت في مضًىت َبركت
خُث ّ
هضص بداع بالخغق اطا لم ًخم حؿضًض مؿخدلاجه
اإلاالُت.

اإلاٗخمضًاث بمكاعهت اإلاجخم٘ اإلاضوي لخضاعؽ الىيُٗاث
اإلاُغوخت .وهى الخفاٖل الىخُض الظي وسجله في مجمل
الخدغواث اإلاسجلت في والًت ڤفهت .وفي ام الٗغائـ خاوٌ
قاب ًبلغ مً الٗمغ  30ؾىت الاهخداع خغكا لٗضم كبىله
في قغهت البِئت.
ولإلقاعة هظهغ ان الاخخجاحاث يض هخائج مىاْغة البِئت
والغغاؾاث في مسخلف مٗخمضًاث ڤفهت اؾخمغث ألهثر
مً أؾبىٕ.
هما قهضث ڤفهت جدغواث اخخجاحُت أزغي جىىٖذ
مُالبها فاخخج اهالي حي الؿغوع للمُالبت بخغُحر الٗمضة
واخخجذ ؤلاَاعاث الٗلُا لكغهت فؿفاٍ ڤفهت
للمُالبت بالخىهمت الغقُضة واخخج اإلاىخفٗىن ببرهامج
جضُٖم مىاعص الغػق وعفًىا حؿلم اإلاؿاٖضة ما بٗض
الدكىًُ في نفلت اإلاؿاٖضاث واتهاماث للجىت
ّ
الهفلاث .واخخج أهالي مٗخمضًت بلخحر بؿبب حُٗل
الٗىصة اإلاضعؾُت لٗضم جىفغ مضعؾحن .وػاعة التربُت
جفاٖلذ م٘ اخخجاج بلخحر ووٖضث باجساط الاحغاءاث
اللاهىهُت الالػمت يض اإلاضعؾحن الظًً امخىٗىا ًٖ
الالخداق بمىاكٗهم .هما اخخج اهالي كغٍت الٗياعمت
باإلآُلت ٖبر جىكُ٘ ٖغًٍت َالبىا زاللها بفخذ مىخب
بغٍض في حهتهم.
ولم حكهض أغلب الاخخجاحاث اإلاسجلت اي جفاٖالث
جظهغ.

 القيروان  :قهضث  15جدغوا اخخجاحُا جىىٖذ
قٗاعاتها فمنها ماهى بُئي ومنها ما هى مغجبِ بالٗىصة
اإلاضعؾُت ومُالب ازغي اكخهاصًت واحخماُٖت بااليافت
الى حسجُل خالت اهخداع.
 بِئت  :جم حسجُل  4جدغواث اخخجاحُت للمُالبتبدماًت البِئت وواهذ هظه الاخخجاحاث في قيل
مٓاهغاث عفٗذ قٗاعاث جُالب بالغلم الفىعي إلاهى٘
جىغٍغ البُاعٍاث بؿبب الخلىر الهىائي الىاحم ًٖ
اهبٗازاجه الغاػٍت وجُالب بتهُئت حي اعى ًىؾفي اإلاخًغع
بؿبب جغاهم اإلاُاه الغاهضة فُه وجُالب اًًا باًجاص
خلىٌ لخضهىع الىي٘ البُئي في بىحجلت وجغصي الىي٘
البُئي صازل اإلاؿلخ البلضي في اوالص مىإ باللحروان
اإلاضًىت.
ولم حكهض مجمل هظه الخدغواث اي جفاٖالث اًجابُتّ
جظهغ.
 اخخجاحاث لها ٖالكت بالٗىصة اإلاضعؾُت  :جم حسجُل 4جدغواث ٖلى ٖالكت مباقغة بالٗىصة اإلاضعؾُت .وكض
جىىٖذ اقياٌ هظه الاخخجاحاث لدكمل الايغاب
والخٓاهغ والاٖخهام وطلً عفًا للٗىف اإلاضعس ي
ومُالبت بخفُٗل اإلاجلـ البُضاغىجي ومُالبت بغبِ
مضعؾت باإلااء الهالح للكغاب .وقهضث مجمل هظه
الخدغواث جفاٖالث جظهغ منها جىلل اإلاىضوب الجهىي
للتربُت ٖلى ٖحن اإلايان إلاالكاة مدخجحن.

 جىدوبت  :قهضث حىضوبت  14جدغوا اخخجاحُا منها
 10اخخجاحاث و  3مداوالث اهخداع وجىحُه عؾالت الى
وػٍغ الصخت ٖبر الاٖالم.
 7جدغواث
 الاخخجاحاث ٖ :اقذ حىضوبت ٖلى وك٘اخخجاحُت َالب زاللها اإلادخجىن بالخىمُت والدكغُل
وبخدؿحن الىيُٗاث اإلاهىُت واإلاُالبت بخدضًض ٖلىص
والترفُ٘ في خهت الجهت مً الؼٍذ اإلاضٖم .مجمل هظه
اإلاُالب الاكخهاصًت قهضث جفاٖال اما بخدضًض حلؿاث
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 مُالب طاث نبغت اكخهاصًت  3 :جدغواث؛ ئط جىانلاٖخهام اؾخاط الفغوؿُت ٖاصٌ الللمامي اإلاخمخ٘ بالٗفى
الدكغَعي الٗام عفًا لىللت اٖخبرها حٗؿفُت وعئِؿت
قهضاء وحغحى الثىعة والٗفى الدكغَعي الٗام امُىت
الؼغالمي جىًم لالٖخهام وجضزل في ايغاب مفخىح امام
اإلاىضوبُت الجهىٍت للتربُت في مىىبت جًامىا م٘ مُالب
اإلاٗخهم .هما َالب ّ
ٖماٌ الخًائغ باإلاىضوبُت الجهىٍت
للخىمُت الفالخُت بدؿىٍت ويُٗاتهم اإلاهىُت وقهض
جدغههم جفاٖال مً كبل اإلاىضوب الجهىي .وجٓاهغ
واٖخهام وغلم َغٍم مً كبل ٖ 350امال في مهى٘
للخلُب للمُالبت بٗىصة اليكاٍ للمهى٘ وئٖاصة فخذ
باب الكغهت في واصي اللُل.
 مُالب طاث نبغت احخماُٖت بُئُت  3 :جدغواث قهضّ
ايُغ
ئخضاها جدغوا مً كبل الؿلُاث الجهىٍت؛ ئط
الاَاع التربىي في اخض مٗاهض صواع هِكغ الى الايغاب ًٖ
الٗمل إلاضة ؾاٖخحن بؿبب حٗغى أؾخاطة الى ًٖت ولب
صازل الخغم اإلاضعس ي وطلً للمُالبت بدماًت اإلادُِ
اإلاضعس ي مً الىالب الؿائبت هما اٖخهم ٖضص مً ؾيان
الجضًضة اخخجاحا ٖلى اإلاكاول البُئُت التي افغػها
مهى٘ للجبن وجىحه ؾيان حي  20ماعؽ بٗغًٍت الى
والي مىىبت للمُالبت بتزوٍضهم بالىهغباء وباإلااء الهالح
للكغاب.
مجمل هظه الخدغواث لم حكهض جفاٖال.

 مُالب طاث نبغت اكخهاصًت احخماُٖت وؾُاؾُت  :جمحسجُل  6اخخجاحاث مؼحذ مُالبها بحن ماهى ؾُاس ي
وامني واكخهاصي واحخماعي واجسظث هظه الاخخجاحاث
أقياال مسخلفت والخٓاهغ وايغاب الجىٕ الىخص ي
والاهخداع قىلا والاهخداع ٖبر زغَىم مُاه مٗض للغي؛ ئط
مثل اٖخلاٌ اإلاُٗلت ٖفاف ؾُٗضاوي خضر زغج مً
احله مدخجىن للخٓاهغ للمُالبت باَالق ؾغاخها .هما
صزل  10مدخجىن في ايغاب حىٕ وخص ي ٖلى زلفُت
ؾىء مٗاملت ازىاء ؤلاًلاف والاًلاف ٖلى زلفُت اخخجاج
بؿبب الُٗل.
وجفاوجذ الخفاٖالث م٘ هظه الاخخجاحاث لىنها في الغالب
لم جىً طاث قأن ًُظهغ.
 الڤصزيً  :قهضث  5خغواث اخخجاحُت .ايغاب
هفظه الاَاع التربىي بمضعؾت حي الىىع للمُالبت بخدؿحن
ْغوف الٗمل .وغلم َغٍم هفظه اهالي هكام اإلاِؿاوي -
اخض ٖىانغ الُالئ٘ في الخغؽ الىَني -للمُالبت باًالء
اإلاخًغع الٗىاًت الالػمت وغلم مٗهض زاهىي في جالبذ مً
كبل أولُاء جالمُظ الباوالىعٍا قٗبت ئٖالمُت عفًا لىلل
أبىائهم ئلى مٗهض فغهاهت .وجٓاهغ اهالي الغَُباث
للمُالبت بخغُحر مٗلمخحن وحغُحر هٓام الضعاؾت ئلى هٓام
خهت واخضة.
 ڤبلي  :قهضث هظه الىالًت  3جدغواث.
ّ
 غلم َغٍم في ٖماصة بكني مً مٗخمضًت الفىاعللمُالبت بالخىمُت والدكغُل وجىفحر اإلاغافم الًغوعٍت .ال
جفاٖل.
 غلم َغٍم واخخجاحاث ومىاحهاث م٘ الامً ومداولتاكخدام مغهؼ الامً في صو ػ للمُالبت باَالق ؾغاح
مىكىفحن مدكضصًً صًيُا .الخهُلت  :انابت ٖىن امً
بالغف وجضزل بالغاػ اإلاؿُل للضمىٕ.

 الكاف  :قهضث  11جدغوا اخخجاحُا منها ّ
جدغن
اهالي اللهىع للمُالبت بدىدُت عئِـ مغهؼ الخغؽ
الىَني واإلاُالبت بدىدُت مضًغ اإلاٗهض الٗالي للغٍايت
والتربُت البضهُت والاخخجاج يض جغصي الخضماث الاصاعٍت
في جاحغوًٍ وصزىٌ اصخاب ؾُاعاث ألاحغة " ّلىاج" في
ايغاب عفًا للخمضًض في زِ الاؾخغالٌ لدؿ٘ ؾُاعاث
أحغة ايافُت .وهظلً جٓاهغ ّ
ٖماٌ الخًائغ في بغهىنت
عفًا إلًلافهم ًٖ الٗمل ومُالبت باٖاصة اصماحهم
وجمىُنهم مً أحغة قهغ اوث.

 مىوبت  :قهضث  8جدغواث اخخجاحُت جىىٖذ
مُالبها وجىىٖذ أؾالُب الاخخجاج فيها.
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هما جٓاهغ اهالي الؿغؽ للمُالبت بىي٘ خض للخضهىع
البُئي واٖخهمذ أؾغة في الؿغؽ َلبا لخمىُنها مً
جدؿحن اإلاؿىً.
وسجلذ الياف خالت اهخداع قىلا عاخذ ضخُتها امغأة
جبلغ مً الٗمغ  48ؾىت الؾباب مجهىلت.
ُ
مجمل هظه الاخخجاحاث لم حكهض اي جفاٖل ًظهغ.

جٓاهغ ٖضص مً اإلادخجحن ٖلى زلفُت وفاة شخو في
خاصر مغوعٖ .ملُاث هغ وفغ م٘ الامً واؾخسضام مىثف
للغاػ اإلاؿُل للضمىٕ لخفغٍم اإلادخجحن .جٓاهغ مضعس ي
مٗهض البلاٌٍة للخىضًض باٖخضاء ولي ٖلى مضعؽ.
جٓاهغ ٖضص اإلادخجحن مً أهالي كهِبت اإلاضًىوي وإلاُتونُاصة أمام مدُت الخُهحر اخخجاحا ٖلى جلىر
الكغٍِ الؿاخلي بٗض هفىق همُاث ّ
هامت مً ألاؾمان.

 املهديت  :قهضث جدغوان اخخجاحُان .الاوٌ كاصه
ؤلاَاع الُبي بمؿدكفى اٌحم للمُالبت بخىفحر الخماًت
الامىُت وجفُٗل اللىاهحن الخانت بًمان خلىق الاَباء
واإلامغيحن في خاالث الٗىف اإلااصي واإلاٗىىي .والثاوي
كاصه بداعة الكابت للمُالبت بمغاحٗت اللىاهحن اإلاخٗللت
بًبِ أوكاث نُض بٌٗ ألاؾمان .ال جفاٖل م٘
الاخخجاحان.
 مدهين  :قهضث  8اخخجاحاث واهذ ابغػ مُالبها
وي٘ خض للخضهىع البُئي في حؼٍغة حغبت .وكض جىىٖذ
أؾالُب الاخخجاج مً الخٓاهغ الى غلم الُغٍم الى
الايغاب الٗام زم الضزىٌ في ايغاب حىٕ وخص ي؛ ئط
صزل ٖ 19امال في قغهت اليىابل "ؾُاٌ" في ايغاب
حىٕ وخص ي للمُالبت باصماحهم في اخض اإلاإؾؿاث.
هما ّ
سجلذ الجهت خالت اهخداع خغكا لكاب أنُل والًت
حىضوبت الؾباب مجهىلت.
ٖلما وان مجمل الاخخجاحاث اإلاسجلت في الجهت لم
ّ
حسجل جفاٖالث جظهغ ٖضي الخفاٖل م٘ اخخجاحاث اهالي
ّ
الخىنل  -الى خض جهاًت قهغ
حؼٍغة حغبت .ولم ًخم
ؾبخمبر -الى خل الػمت الخلىر في الجؼٍغة.

 هابل  :قهضث اخخجاحا واخضا جمثل في جٓاهغ ٖائلت
وػٍغ البِئت ألاؾبم هظًغ خماصة للمُالبت باَالق
ؾغاخه .ال جفاٖل ًُظهغ.
 صفاقس  :قهضث  3جدغواث اخخجاحُت منها خالت
اهخداع قىلا اكضم ٖليها خاعؽ كاٖت مدمض ٖلي
للغٍايت بؿبب مغوعه بًائلت مالُت .هما قهضث
نفاكـ ًىم للغًب ًىم  27ؾبخمبر مً أحل الخىمُت
في الجهت .وقهضث اًًا اٖخهاما مً كبل الاؾاجظة
اإلاخٗاكضًً لخىفُظ الاجفاكُاث اإلابرمت م٘ ؾلُت
الاقغاف .ال جفاٖل م٘ الخغاهحن اإلاظوىعًٍ.

 امليسخير  :قهضث  5جدغواث اخخجاحُت .جٓاهغ ٖضص
مً اإلاجهؼًٍ والبداعة بضاًت قهغ ؾبخمبر يض كغاع هلل
عئِـ مهلخت الؿالمت البدغٍت .ال جفاٖل ًُظهغ .جٓاهغ
ؾىاق الخاهس ي للمُالبت بمىدهم عزو ٖمل وسخب
الازحرة مً غحر مؿخدليها .ال جفاٖل ًُظهغ.

 سيدي بوسيد  :قهضث  9جدغواث اخخجاحُت جىىٖذ
مُالبها وحٗللذ اغلبها بالٗىصة اإلاضعؾُت.
  6جدغواث جىىٖذ أؾالُب اخخجاحها مً الايغاب الىالخٓاهغ الى ملاَٗت الضعوؽ بؿبب الٗىف اإلاضعس ي
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وفي كغٍت همبىث الىاكٗت في مضزل الصخغاء اٖخهم
ٖضص مً الكباب للمُالبت بالخىمُت والدكغُل صون اي
جفاٖل ًُظهغ مً كبل الؿلُاث اإلادلُت والجهىٍت.
واٖخهم أٖىان الخغؽ الىَني مؿىىصًً ألٖىان
الخماًت اإلاضهُت في جُاوًٍ للمُالبت بخمىُنهم مً
الخجهحزاث الًغوعٍت وجدؿحن ْغوف ٖملهم صون اي
جفاٖل ًُظهغ مً كبل الؿلُاث.

وبؿبب جغصي ْغوف هلل الخالمُظ وطلً في مىاَم
ٖضًضة في ؾُضي بىػٍض والهِكغٍت والٗىالي في ؾُضي
بىػٍض الكغكُت .ال جفاٖل م٘ مجمل هظه الخدغواث .بل
ّ
ئن خغان الاَاع التربىي للمُالبت بخمىُنهم مً كاٖت
جضعَـ ايافُت في ؾُضي بىػٍض أصث الى عف٘ كًُت مً
كبل عئِـ مهلخت الخجهحزاث يض الاَاع التربىي وألازحر
ًباصله عف٘ كًُت بتهمت الاؾدُالء ٖلى زالر كاٖاث
جضعَـ ومداولت صهـ مٗلمحن بؿُاعجه الخانت.
  3جدغواث اخخجاحُت جىىٖذ مُالبها وجىىٖذ أؾالُبالاخخجاج فيها مً الايغاب الى الخٓاهغ الى ايغاب
الجىٕ؛ اط صزل خؿان الفًلي وأهغم عبٗاوي في ايغاب
حىٕ في مجزٌ بىػٍان للمُالبت بالدكغُل صون جفاٖل
ًُظهغ م٘ جدغههما .هما ايغب أٖىان وئَاعاث الاصاعة
ْ
للمل ِى َُّت الٗلاعٍت للمُالبت بدؿىٍت ويُٗاتهم
الجهىٍت ِ
ُ
اإلاهىُت صون جفاٖل ًظهغ .واخخج أٖىان بلضًت الم ػوهت
وٖضص مً اإلاىاَىحن عفًا إلكالت عئِـ الىُابت
الخهىنُت.

 سغوان  :قهضث ّ
جدغن اخخجاجي واخض جمثل في
خالت اهخداع قىلا اكضم ٖليها ههل ًبلغ مً الٗمغ 45
ؾىت.
 جووس  :قهضث  13جدغوا اخخجاحُا  7منها حٗللذ
باإلاُالبت بالدكغُل وباٖاصة ؤلاصماج وبخدؿحن ويُٗاث
مهىُت وجىىٖذ أؽ الُب الاخخجاج لدكمل الاٖخهام
والخٓاهغ وايغاب الجىٕ الىخص ي.
وحؿبب جأزغ مىٖض الُائغة في خالت مً الاخخلان
والاخخجاج صازل مُاع جىوـ كغَاج هما اخخج ٖضص مً
اإلاىخفٗحن بالٗفى الدكغَعي الٗام يض كغاع وػٍغ التربُت
صون اي جفاٖل مً كبل الىػاعة .واخخج ٖضص مً
الصخفُحن وصزلىا في اٖخهام بؿبب ٖضم خهىٌ
مإؾؿاتهم الاٖالمُت ٖلى جغازُو ٖمل كاهىوي صون اي
جفاٖل ًُظهغ مً كبل الهُيا.

 سوست  :قهضث  4جدغواث منها خالت اهخداع خغكا
اكضم ٖليها قاب في الٗلض الثاوي مً الٗمغ لخالف م٘
نضًله .هما اغلم ؾيان حي الغٍاى الُغٍم وجٓاهغوا
للمُالبت بكفِ مُاه مؿخٗملت غمغث مىاػلهم وصزل 3
ّ
ٖماٌ في اٖخهام وايغاب حىٕ للمُالبت بخمىُنهم مً
أحىعهم الخامة بالكهغ اإلااض ي واٖخهم ٖضص مً
الاؾاجظة اإلاخٗاكضًً للمُالبت بدىفُظ الاجفاكُاث اإلابرمت
م٘ ؾلُت الاقغاف .ولم حكهض مجمل هظه الاخخجاحاث
اي جفاٖالث جظهغ.
ّ
 جطاويً  :قهضث  3جدغواث اخخجاحُت جمثلذ في
اٖخهامحن وايغاب حىٕ زايه ٖ 11امال وفىُا في
قغهت اًُاٌ فلىعٍض الٗاملت إلاهلخت الكغهت الاًُالُت
ئًني اإلاؿخغلت للخم البترولي للمُالبت بدؿىٍت
ويُٗاتهم اإلاهىُت وزالم أحىع مخسلضة بالظمت.

هما جىلل اهالي حغبت الى جىوـ لالخخجاج كبالت مبنى
وػاعة الضازلُت وللمُالبت بىي٘ خض للخضهىع البُئي في
الجؼٍغة .صون اي جفاٖل ًُظهغ.
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عامالث القطاع الفالحي في مواجهت الهشاشت والخمييز
هكفذ حمُٗت اليؿاء الضًملغاَُاث مإزغا الىخائج
النهائُت لضعاؾت أٖضتها خىٌ الٗامالث في اللُإ
الفالحي
حاء فيها جأهُض ٖلى مضي مٗاهاة اليؿاء الغٍفُاث
الٗامالث في اللُإ الفالحي بؿبب هكاقت ْغوف
ّ
ّ
وخغماجهً مً الخم في ملىُت الاعى والؿىً.
ِٖكهً
هما حٗاوي الٗامالث في هظا اللُإ مً الخمُحز اإلامىهج
ٖلى أؾاؽ الجيـ.
هما حكحر هظه الضعاؾت ئلى ان الٗامالث في اللُإ
 12ؾاٖت ًىمُا لخأمحن
الفالحي ٌٗملً أهثر مً
ّ
أؾغهً وجىفحر اإلاؿىً الالئم وهى هضف
اخخُاحاث
ًهٗب جدلُله باليؿبت إلاا ًفىق  ٪ 75مً اإلاؿخجىباث.
ُ َ
ض ّخ ْ
"م ّلي ً ْب َضي َ َ َ َ ْ ْ َ
ُذ ِب َد َُا ِحي الي ْل َٖلى
النه ْاع وأها ِوؿ ِلذِ ،
ِِ
َ ِْ َ
َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ
َ
َ
ْ
َ
اَغ أوال ِصي وكغ ِاًت ِهم وباف ًيىن ِٖىضهم ؾىنى ب ِاهُت.
ز ِ
َ ْ ْ َّ ْ ّ ْ َ َ
ُ ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْال ْم َوما ْػلذ ماَ
الضهُا
هس ُغج وحىه الهباح وهغوح ِ
ون ْل ِد ْ
ل" هىظا جلىٌ ئخضي اإلاؿخجىباث في صاللت ٖلى
ِ
اؾخدالت جدلُم الخلم بٓغوف خُاة أفًل في ْل واك٘
منهي مكب٘ بالهكاقت والخمُحز.

الفحزًىلىحُت والؾخغالٌ الللُل مً الىكذ للؼٍاعاث
الٗائلُت وأصاء الهلىاث.
جخٗغى اليؿاء الغٍفُاث للٗضًض مً الهٗىباث واإلاساَغ
للخهىٌ ٖلى الٗمل بؿبب هكاقت اوياٖهً وٖضم
هُيلت اللُإ .وحكحر خىالي  ٪ 90مً اإلاؿخجىباث ئلى
ّ
صافٗهً هى نٗىبت
أجهً ازترن الٗمل اعاصًا وان
لهً وألؾغهًّ.
الٓغوف اإلاِٗكُت واإلاكاول اإلاالُت ّ
وباإليافت ئلى الخمُحز ٖلى اؾاؽ الجيـ في الٗمل
الفالحي جىاحه ٖامالث اللُإ الفالحي في الغٍف
ّ
أغلبهً الى الخىلل ٖلى
نٗىبت في ْغوف الخىلل فخًُغ
مؿافاث جتراوح بحن  5و  20ولم للىنىٌ الى الٗمل ٖبر
قاخىاث او بىاؾُت مجغوعاث او قاخىاث زلُلت.
وحؿخمغ مأؾاة الخىاصر اإلاغوعٍت التي جدؿبب في الغالب
في خاالث وفاًاث في نفىف ٖامالث اللُإ الفالحي
ّ
جىللهً صون ان
بؿبب الخمىلت ؤلايافُت للؿُاعاث التي
جيىن هىان اًت مغاكبت مً كبل الؿلُاث.

حكخغل  ٪ 61مً اليؿاء هٗامالث ٖغيُاث مىؾمُاث
في خحن ٌكخغل ّ ٪28
منهً بهفت كاعة .وجىول لليؿاء
مهمت الجني (  )٪78وملاومت ألاٖكاب الًاعة ( )٪69.5
والبظوع (  )٪64.5ومهمت خمل اإلاىخىج (  )٪36.2وهلل
ّ
اإلادهىٌ (  )٪17وجىلي أٖماٌ الخغر (  .)٪ 10وحِٗل
ٖاملة الفالخت يغُا هبحرا في أًام الٗمل بؿبب وكاَها
الفالحي وكُامها باألقغاٌ اإلاجزلُت وجغبُت اَفالها الامغ
الظي ًضفٗها لخسهُو ؾاٖخحن فدؿب لخاحُاتها
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الحزاك الاجخماعي بالقيروان خالل شهز سبخمبر
.1

اإلاىخضي الخىوس ي للخلىق الاكخهاصًت و الاحخماُٖت باللحروان ًىٓم
وكفت اخخجاحُت أمام اإلادىمت الابخضائُت اخخجاحا ٖلى ئًلاف ٖفاف
الؿُٗضاوي ئخضي اإلاُٗالث و هاقُت يمً اٖخهام الٗال .

.2

ػٍاعة مُضاهُت للخٗغف ٖلى واك٘ اإلاغأة الغٍفُت في اإلاىُلت

اإلاُٗكت ”الخؿُان” مً مٗخمضًت الىؾالجُت

.3

فغٕ اإلاىخضي ًىٓم خىاعا حهىٍا خىٌ ويُٗت اإلاُاه باإلاضاعؽ ؤلابخضائُت
ًىم  13ؾبخمبر  2014بدًىع الىفض ألاعوبي و بٌٗ ميىهاث اإلاجخم٘
اإلاضوي باللحروان

.4

ػاع الىفض ألاوعوبي بغفلت فغٕ اإلاىخضي مىُلت الٗالُت اإلاُٗكت مىظ 5

أقهغ لالَالٕ ٖليألاويإ :الؼٍاعة جغافلذ م٘ وكفت اخخجاحُت زالثت خُث ٖبر
ألاهالي ًٖ سخُهم مً جساطٌ والي الجهت  ,اؾخغغب الىفض مً

ألاويإ

زانت أن الؿيان ًتزوصون خالُا بمُاه ملىزت أما الىي٘ في اإلاضعؾت الابخضائُت
فاإلاُاه مىلُٗت مىظ حاهفي الفاعٍ.

.5

ػاع الىفض ألاوعوبي بغفلت فغٕ اإلاىخضي مىُلت أوالص ههحر ٌ َغح مىيىٕ
غاػ الكِؿذ و مكيلت اإلاُاه اإلاىلُٗت مىظ  3ؾىىاث

.6

هٓم فغٕ اإلاىخضي ًىم جدؿِس ي خىٌ الخلىق الصخُت لليؿاء بٗحن حلىلت.
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فشل العودة املدرسيت يؤثث احخجاجاث شهز سبخمبر .
قهض قهغ ؾبخمبر  27اخخجاحا ٖفىٍا ٖلى زلفُت
الٗىصة اإلاضعؾُت ،أي بما ٌٗاصٌ جلغٍبا اخخجاج في
الُىم ..وٍضوع اغلبها وفلا لخلغٍغ وخضة عنض الاخخجاحاث
الٗفىٍت باإلاىخضي الخىوس ي للخلىق الاكخهاصًت
والاحخماُٖت و خىٌ حُٗل الٗىصة اإلاضعؾُت وجأزغ
اهُالكتها لالؾبىٕ الثالث أو غُاب الاَاع التربىي أو
جدؿحن البيُت الخدخُت للمإؾؿت التربىٍت.
و قملذ الاخخجاحاث ول مً والًاث اللحروان وبجزعث
لخغُحر اإلاضًغ فامخى٘ الاهالي ًٖ ٖىصة ابىائهم للمضعؾت

وكفهت وجىوـ وحىضوبت واللهغًٍ ومىىبت والياف

ٖلما وان اإلاضعؾت جًم

 225جلمُظ .وفي الُلح مً

ومضهحن وؾُضي بىػٍض.
ّ
ّ
ايُغ أولُاء الخالمُظ
الهِكغٍت مً والًت ؾُضي بىػٍض
في
لإلخخجاج بؿبب ّ
جغصي ْغوف هلل أبىائهم الخالمُظ الى

اإلاضعؾحن ئط اخخاحذ مىُلت الُلح ئلى  63مضعؾا فخم

اإلاضاعؽ والاٖضاصًاث واإلاٗاهض .وفي بجزعث جىكفذ

حُٗحن  50فلِ عفٌ  38منهم اإلاباقغة.

مٗخمضًت بلخحر (ڤفهت) جخىكف الضعوؽ بؿبب هلو في

الضعوؽ في ئخضي اإلاضاعؽ بؿبب اهدكاع البرغىر
وئنابت ٖضص مً الخالمُظ .وفي كغٍت ؾُضي ْاهغ

هىظا جىػٖذ ٖضالت فكل الٗىصة اإلاضعؾُت بحن مسخلف

بمٗخمضًت بئر ٖلي بً زلُفت (والًت نفاكـ) جخىكف

اإلاىاَم الخىوؿُت التي ماجؼاٌ حٗاوي مً هفـ التهمِل،
في ْل خىم هفاءاث ّ
وَىُت وان مً اإلاىخٓغ ان جدغم

الثاهىٍت في باحت جخىكف الضعوؽ عفًا لخُٗحن اإلاضًغ.

ٖلى ٖضالت جيافإ الفغم بحن مسخلف ابىاء جىوـ

وفي اللحروان جىكفذ الضعوؽ بؿبب ٖىف مضعس ي..

وحٗمل ٖلى اهجاح الٗىصة اإلاضعؾُت؛ فبالصها التي
ّ
اؾدثمغث ّ
البكغٍت وعاهىذ ٖليها
مُىال في كضعاتها

وفي جاحغوًٍ ماػاٌ الخالمُظ ًيخٓغون مضعؾيهم الظًً لم

وخهضث زماع هظا الغهان هاهي الُىم جللي باإلاىضًل

ًلخدلىا بٗض  .وفي حىضوبت ايُغ أولُاء جالمُظ باوالىعٍا

وجبضأ بسؿاعة اهم عهان لها وهى اإلاضعؾت الخىوؿُت.

الضعوؽ بؿبب ٖضم جىفغ مضعؾحن وفي أخض اإلاٗاهض

ولىفـ الؿبب جىكفذ في اٖضاصًت بالضهضان.

قٗبت ٖلىم اٖالمُت الى ئغالق مٗهض زاهىي بؿبب هلل
ابىائهم الى مٗهض بفغٍاهت .وفي ڤفهت جخىكف الضعوؽ في

ّ
خمل الُاهغ طاهغ واجب ٖام هلابت الخٗلُم الابخضائي

مضعؾت أوالص ػٍض ڤُِـ (ڤفهت الكمالُت) الن اإلاضًغ
الجهىي لم ٌؿخجب لٗغًٍت ّ
جىحه بها اهالي اإلاىُلت َلبا

وػٍغ التربُت فخخي الجغاي مؿإولُت فكل الٗىصة
اإلاضعؾُت في ٖضص مً اإلاإؾؿاث التربىٍت في مسخلف
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اإلاضاعؽ كائال "هىان هلو في الاهخضاباث والىػاعة حٗترف

ّ
وبسهىم هلو الاَاع التربىي كاٌ الُٗلىبي ئهه وان

بهظا ئط لم ًخم اهخضاب الٗضص اليافي هما ان مً جم

ٖلى وػاعة التربُت اهجاػ مىاْغة الاهخضاب مبىغا وئَالق

اهخضابهم وٖضصهم خىالي ألف لم ًخم حُُٗنهم بٗض وهظا

صوعاث الخضعٍب مبىغا والخُٗحن بكيل مبىغ لخجاوػ مثل

امغ ًإهض ان الخأزحر حؼء مً ٖمل الىػاعة".

هظا الاقياٌ في الٗىصة اإلاضعؾُت وهظلً اٖالن خغهت

هما اهخلض طاهغ جىانل الىلائو في البيُت الاؾاؾُت وفي

الىلل بكيل مبىغ لىً قِئا مً هظا لم ًخم لِؿخمغ

الخجهحزاث وفي جأزغ الترمُماث الى خحن خلىٌ مىٖض
الٗىصة اإلاضعؾُت كائال "هىان غُاب عؤٍا واضخت للتربُت

جأزغ خغهت الىلل ولخخم الخغُحراث بكيل أخاصي الجاهب
ّ
 170مضعؾا.
ولُخىانل الخُٗل في حُٗحن خىالي

والخٗلُم وهىان مداولت لًغب الخٗلُم الٗمىمي

وَؿخمغ ،وفلا للُٗلىبي ،الىلو الىبحر في اإلاضعؾحن

إلاهلخت الخٗلُم الخام فالىػاعة جغفٌ
الخفاوى في مؿائل ٖضًضة منها حؿىٍت اإلاٗلمحن
الىىاب ّ
وحٗمض اهخضاب ّهىاب حضص وجأزحر
التركُاث وجأزحر الدؿمُاث وجأزحر اقغاٌ
الترمُم والهُاهت وهظا واك٘ لألؾف ؾُإصي ئلى
مؼٍض جأزغ الٗىصة اإلاضعؾُت في بٌٗ اإلاإؾؿاث
التربىٍت ئلى ما بٗض ُٖلت ُٖض ؤلايخى".
مً حهخه خمل لؿٗض الُٗلىبي واجب ٖام هلابت
ّ
الخٗلُم الثاهىي مؿإولُت حُٗل الٗىصة
اإلاضعؾُت للىػاعة كائال "وان هىان صائما هلائو
هبحرة لم جىجح الىػاعة في ججاوػها فخأزغث في
حُٗحن اإلاضعؾحن وجأزغث في حُٗحن اإلاضًغًٍ وهىان اقغاٌ

لُخم اللجىء إلاٗىيحن هظا باإليافت ئلى جىانل جأزغ
اقغاٌ الهُاهت وانفا الىػاعة بٗضم ّ
الجضًت في حٗاَيها

جغمُم ما جؼاٌ حاعٍت الامغ الظي حٗل الاَاع التربىي ًدخج

م٘ اإلالاولحن والفائؼًٍ بالهفلاث.

في اخُان هثحرة خىٌ جغصي ْغوف الٗمل هظا باإليافت

هما اهخلض اهدكاع الامغاى (مثل البىنفحر والجغب )

ئلى ْاهغة أزغي لم هخلضم فيها وهي الٗىف اإلاضعس ي مثاٌ

وجغادي الىػاعة في الٗىاًت بالجاهب الهخي كبل خلىٌ

ٖلى طلً ما خضر في مٗهض في الضهضان في ألاؾبىٕ الاوٌ

مىٖض الٗىصة اإلاضعؾُت كائال "الٗىصة اإلاضعؾُت مخٗثرة

للٗىصة اإلاضعؾُت وفي مىاَم ازغي ٖضًضة واللحروان

وفيها الٗضًض مً الىلائو التي ال جخجاوػ في حىهغها

بؿبب الدؿِب وهلو الٗملت الامغ الظي اصي الى عص فٗل

امياهُاث الضولت بل هي هاحمت ًٖ ؾىء جلضًغ وؾىء

مً كبل الاَاع التربىي".

ئصاعة".
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