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جلدًم:
ؤلاافدااث التي جللتهد "اإلابدازة اإلادهُت مً أحل السٍف" خالٌ شٍدزتهد ألاولى للحظُمت أًدم -5
ًيبني هرا الخلسٍس ُلى إ
ً 8-7-6ىهُى  ،2017والتي الخلذ خاللهد ممثلحن ًُ الحسهت الاخخجدحُت ومىخخبحن ،ومظئولحن حهىٍحن واكلُمُحن
ومدلُحن وؼودء في اإلاجخمّ اإلادوي وممثلحن ًُ الظلودث الِمىمُت .إ
مىهجُد ًىلظم هرا الخلسٍس ألاولي الى أزبِت مظخىٍدث :إ
 اإلاظخىي ألاوٌإ :يهم زؿد طُدق ألاخدار في جلدهِهد مّ مدض ي اإلاىولت وخدكسهد، اإلاظخىي الثدويً :لدم جىؿُفد مددًدا إلاد جم زؿده خالٌ الصٍدزة بىدء ُلى الاطخمدَ لِدا مً اإلاظئىلحن في مساافممخخلفت ،إوُدا مً اإلاىخخبحن إولبِم شخـُدث اإلاىولت وبِم اليؼودء اإلاؼدزهحن أو اإلائزسًٍ في الاخخجدحدث
(الحسان وافم كىٌ اإلاؼدزهحن افيهد)،
 اإلاظخىي الثدلثً :لدم كساءة أولُت في الىكدئّ، اإلاظخىي السابّ :يهم جلدًم الخىؿُدث.إ
إ
إ
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املصتوى لاول  :شياقاث الاحتجاجاث
الاطخمدَ اليهد حؼحر مظخىٍحن مً ألاطبدب :إ
ألاهسا التي جم إ
اإلاِوُدث اإلاسؿىاة التي جىسزث ُلى لظدن مخخلف إ
 لاشبا املباشزة وما رافقها وأعقبها وجتمثل في:
 خدازت ملخل اإلاسخىم مدظً افىسيإ بوسٍلت مؤطدوٍت ،وُدم مبدازة
الظلودث اإلادلُت لخدازن الىكّ طدُتهد إواهوالق الحسهت الاخخجدحُت
اإلاولبُت ( 28أهخىبس  ،)2016إ
 ؿمذ الحيىمت اإلاىتهُت والًتهد إواإلاالبظدث التي زاافلذ حؼىُل الحيىمت
الجدًدة ،إ
وزا افِل الؼدزَ -
 الاهصٍدخدث اإلاسجلت (جـسٍددث أخصاب ألاغلبُت ّإ
خدالث مً الِىف اإلاخبداٌ – اكددم افلدءاث الخِبد للخدسٍم
الظُدس ي مً حهت الدولت أو ألاافساا) إ


-

 الخدبحر الحيىمي "الخدازوي" غحر اإلاىافم لحيىمت الظُد طِد الدًً
الِثمدوي .إ
لاشبا ير املباشزة،
زغم مجمىُت مً اإلابدازاث وؤلاػدزاث ؤلاًجدبُت ججده اإلاىولت ،إواإلاخمثلت في:
اهخمدم الدولت بمىولت السٍف في شخف اإلالً مدمد الظداض مىر جىلُه الِسغ مً خالٌ
الصٍدزة ألاولى والصٍدزاث التي جلتهد ،إ
الخلدمً الجمدعي السطمي والؼِبي ُلب الصلصاٌ (افبراًس  ،)2004إ
هخدئج وجىؿُدث هُئت ؤلاهـد واإلاـدلحت في مد ًخِلم بدلسٍف ( ،)2006إ
ؤلاُالن ًُ مخوى "الحظُمت مىدزة اإلاخىطى" (،)2015

بدلسغم مً ذلً ،افبن خدازت ملخل اإلاسخىم مدظً افىسي ومالبظدتهد كد أججذ في الراهسة
الجمدُُت اللسٍبت والبُِدة أطبدبد أخسي غحر مبدػسة ػيلذ الخلفُت الِدمت لخـدُد الاخخجدج
وؿىال الى وكُِت الاخخلدن .إوجخىشَ هره ألاطبدب غحر اإلابدػسة بحن جـىزًٍ ًسبى أولهمد مد خدر
بدلسٍف في اإلادض ي اللسٍب ( )..1984-1958مِخبرا هره الاخخجدحدث امخدااا لسا افِل ججده التهمِؽ
الري ُدهذ مىه اإلاىولت ،إوهى مد ُإٌِبر ُىه بمفهىم ًخداوله اليؼودء" :الحىسة" .أمد الخـىز الثدوي
افِظخدلس الظُدق الساهً اُخمداا ُلى مِوُدث بِلهد اكخـداي ،وبِلهد احخمدعي ،وبِلهد
مِىىيإ ،وفي هرا الـدا افبن ُداا مً الفدُلحن الرًً اطخمِذ اليهم "اإلابدازة اإلادهُت" ومً
كمنهم بِم وؼودء الحسهت الاخخجدحُت ٌِصون ألاطبدب غحر اإلابدػسة لِدا مً الِىامل ،بِلهد
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ُ
ػيلخه أخدار بُِنهد وبِلهد آلاخس جمخم مً خالٌ جساهمدث مخخدلُتً .مىً خـس أهمهد في مد
ًلي :إ


هلل ُدؿمت الجهت مً الحظُمت الى هىجت هبلد للخلظُم الجهىي الجدًد ،مّ مد جسجإب
ًُ ذلً مً اهخلدٌ ُدا هبحر مً اإلاىًفحن وأطسهم ،ممد ودن له اوِيدض طلبي ُلى
السواج الخجدزي وكودَ الخدمدث في اإلادًىت،...



اإلاؼدول التي زاافلذ جىفُر بِم جدابحر مخوى اإلاغسب ألاخلس في اإلاىولت،



الخـدؾ اإلاسجل في اإلاجدٌ الوبي والري أاي الى وكّ ؿحي مخؤشم لدي الظدهىت ،إوكلت
اإلاىازا البؼسٍت مً ممسكحن وممسكدث وأهبدء إوأخـدئُحن بؼيل خدؾ،



كِف الاطدثمدز مً كبل الجدلُت بظبب ُدم وحىا حظهُالث وجدفحزاث،



اهتز إاش الثلت لدي اإلاىاهىحن إوالؼبدب خدؿت ججده اإلاظئىلحن واإلاجخمّ اإلادوي والىلدبدث
وألاخصاب الظُدطُت،
جدبحر الدولت غحر اإلاِللً إلالف شزاُت وجسوٍج اللىب الهىدي،



ُدم ؤلالغدء الـسٍذ للٌهحر الخدؾ بىكّ الحظُمت اكلُمد ُظىسٍد،



جللُف اإلاحزاهُت اإلاخــت لإلكلُم ابخداء مً ،2011



ُدم اهجدش الوسٍم اإلاصاوحت [ جدشة – الحظُمت ] في آلاحدٌ اإلالسزة لِدة أطبدب،
اهمدٌ جىؿُدث هُئت ؤلاهـد واإلاـدلحت ،إالطُمد مد ًخِلم منهد بجبر اللسز الجمدعي،



أزدز هخدئج الاهخخدبدث بدُخبدزهد لم جدترم ازااة الىدخبحن،



غُدب الخىاؿل مّ اإلاىاهىحن بخـىؾ اإلاؼدزَّ وأطبدب جىكفهد،
ُ
ألاوزاغ التي أهللذ مّ الصٍدزة اإلالىُت،
جىكف/حِثر ُدا مً إ
جسامي ااازة اإلاُده والغدبدث ُلى أزاض ي الظدهىت في ُدا مً مىدهم ؤلاكلُم.








ثاهيا :املصتوى الوصفي
 .0فضاءاث الاحتجاجاث وكيفيت التعامل معها
ججسي الاخخجدحدث في افلدءاث مدداة ااخل مدًىتي الحظُمت وامصوزن وافم الـىزة آلاجُت :إ
إأ) الحصيمت :طدخت اإلادًىت  -حي طُدي ُدبد – حي مىزو بُِخى – الحي الِمدلي – حي أغصاز أوبىالي.
 طدخت اإلادًىت :ودهذ الخٌدهساث ججسي في الظدخت اال أن الظلودث أكدمذ مجمىُت مً
الخُدم همِسق للـىدُت الخللُدًت ًدُى بهد ،افدهخللذ الاخخجدحدث هدى أخُدء أخسي
زم ُداث الى الظدخت الخلد،
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اجـف حِدمل الظلودث الِمىمُت بدإلاسوهت هُلت اإلادة الفدؿلت مد بحن وافدة اإلاسخىم
افىسي واُخلدٌ الظُد هدؿس الصافصافي ،لخبدأ مىاحهدث مخلوِت بحن اإلادخجحن إوكىاث
ألامً ،لىنهد جبلى الى خدوا ًىم الخمِع ً 08ىهُى مدـىزة في أزبّ أو خمع مىاحهدث،

) إمزورن:


جخم الخٌدهساث في أخُدء مخِداة ًخم جددًدهد مً هس اإلاخٌدهسًٍ ُبر وطدن الاجـدٌ
الاحخمدُُت،
جيىن بِد الصلصاٌ في مجدٌ كسوي وهى حي بدون جـمُم ،خُث
جم ذهس حي "بسهم" الري إ
اإلاظدهً حِس هثدافت طيدهُت إوحغُب ُىه ول اإلائطظدث .جم كم هرا الحي الى بلدًت
امصوزنإ،



حسث الاخخجدحدث في طدخت اإلادًىت كسب اإلالس اللدًم للبلدًت ،زم بدأ جوىٍلهد لخؤخر
ميدهد كدزا ُىد حي "الؼِبي"ُ ،لمد أنهد حِس مىاحهدث ًىمُت ،ودهذ هدُجتهد ُؼساث
الجسحى مً الجدهبحن ،ممد اطخدعى هلل بِم الحدالث مً بحن كىاث ألامً الى
اإلاظدؼفى الِظىسي بدلسبدن.



ث) باقي إلاقليم
 جىحد جيظُلُدث للمدخجحن في ول مً جدزهِظذ  -بني بىُُدغ – جمدطُيذ – جالزواق،
ٌؼدزن أُلدإهد بحن الفُىت وألاخسي في الاخخجدحدث التي حِسافهد امصوزن بدىم اإلاىكّ
الجغسافي لهره ألاخحرة ،الري ًخىطى هره اإلادن واللسي.
إ
 .6معطياث عن مكوهاث الحزكت الاحتجاجيت املطلبيت:
ً خيىن وؼودء الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت مً مجدشًٍ مِولحن ،ومً بِم ألاهس اإلاخخلفت:
مددمىنإ  -أطدجرة  -مىًفىنإ،
 وظبت مهمت مً اإلادخجحن جخيىن مً ًدافِحن وػبدب مِولحن،
 .3معطياث عن جدبر الحزكت الاحتجاجيت املطلبيت:
 اإلاِوُدث التي هخىافس ُليهد ال جئػس ُل ى وحىا جُدز اهفـدلي كمً الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت،
همد ؿسح أُلدء كمً اليؼودء بؤن الؼِدزاث الاهفـدلُت غحر مسهصٍت ،واذا خدر أن ُإزافِذ اففي
خدلت غلب افلى،
 الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت جللدئُت بُِدة ًُ أي لىن طُدس ي أو مدوي أو هلدبي،
الاخخجدحُت اإلاولبُت وؿىاق ُليهد في الظدخت الِمىمُت،
 جمذ ؿُدغت مودلب الحسهت إ
 جوىز الاخخجدج ػِئد افؼِئد ،والاهفالث أؿبذ ممىىد في أي لحٌت خدؿت في مىولت امصوزنإ،
 مئهسو الحسهت الاخخجدحُت مخِداون،
 الخودبدث اإلاخداولت في الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت غحر هموُت ،مخِداة ومخىىُت،
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ظت في خم ألاشخدؾ واإلائطظدث
هىدن مُل الى اطخِمدٌ الِىف اللفٌي والاتهدمدث غحر اإلائطإ َ إ
لدي بِم أافساا الجدلُت اإلاغسبُت في الخدزج ،لىنهد جٌل كُِفت الخؤزحر ااخلُد،
اإلادخجىن ًسافلىن الخِدمل مّ أي ودن ،افدليل في اُخبدزهم اودهحن وأصحدب مـدلح ذاجُت أو
افئىٍت،
زواج إوجؤزحر الودبّ الؼِبىي للخودب اإلاظخِمل اكدافت الى اطخِمدٌ الخودب الدًني،
جىًُف مىاكّ الخىاؿل الاحخمدعي مً ِك َبل مً ًـفىن أهفظهم ب"الجمهىزٍحن" ًُ هسٍم اللُدم
بدمالث الخخىًٍ والخخىٍف،
مىاحهت مبدازة الىالي للجزوٌ الى الؼدزَ مً أحل مددوزة اإلاىاهىدث واإلاىاهىحن بدملت ػسطت،
زؿد خدالث مً الِىف اللفٌي ججده بِم اإلاىاكف اإلاخخلفت مّ بِم جىحهدث الحسهت
الاخخجدحُت،
الحدًث ًُ زؿد خىاار مىفساة جمثلذ في مهدحمت مظدهً زحدٌ ألامً،
الحدًث ًُ جسهُب أافساا مً الظدهىت مً هس بِم اإلادخجحن،
خلىز بِم اليؼودء في الللدء مّ الىافد الىشازيإ،
هىدن ازجبدن إوغمىق لدي الِدًد مً الفدُلحن في افهم مد ًجسيإ.

 .4أشلو التعامل مع املحتجرن
حِدمل الظلودث مّ الخٌدهساث هُلت اإلادة مد بحن وافدة اإلاسخىم مدظً افىسي واهوالق
الاُخلدالث ودن ًدظم بدإلاسوهت زم بدأ ًهىز مىاحهدث مخلوِت بحن اإلادخجحن وزحدٌ ألامً لىنهد
ًلذ مددواة الى خدوا ًىم الخمِع ً 08ىهُى (أزبّ أو خمع مىاحهدث)،
 .5التواجد لامني:
جىاحد أمني مىثف وبدزش للُِدن بدإلكلُم خدلُد .إ
إ
 .6مظاهز العنف املسجلت حصب املحتجرن:
أ) الحصيمت:
 حِسٍم اليظدء اإلاؼدزودث في الاخخجدج للِىف اللفٌي والجظدي،
البدهس خدزج ألاوكدث اللدهىهُت،
إ
 اللدء اللبم ُلى اليؼودء في الـبدح
 مىر ً 07ىهُى  2017جىؿل اليؼودء بدطخدُدء مىخىب  -ذهبىا الى مساهص الؼسهت
أو الدزن ووكِىا ُلى التزامدث بِدم اإلاؼدزهت في الخٌدهساث.
) إمزورن:
 جىظحر أبىاب البُىث ومداهمتهد بِىف،
 اطخِمدٌ مفسن لللىة ججده اإلاخٌدهسًٍ،
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 جىاحد أُداا مً زحدٌ ألامً في مدخل امصوزن.
 .7النتائج املت جبت عن حاالث العنف :من  66مارس الى حدود  16يوهيو  6107جصب مصؤول بقطاع الصحت:
إأ) اطخلبلذ اإلاظخعجالث ُداا مً الجسحى اإلادهُحن اال أن جلدًساث جلىٌ أن ُداا مً اإلادهُحن
اإلاـدبحن لم ًخىحهىا الى اإلاظدؼفى خؼُت الاُخلدٌ،
ب) اطخلبلذ اإلاظخعجالث هرلً  90مً أافساا زحدٌ ألامً أزبِت منهم جم هللهم في خدلت خسحت
إ
الى اإلاظدؼفى الِظىسي بدلسبدن ،إ
 .8املؤاخذاث:
ٌِخبر ُدا مً وؼودء الحسهت أن هىدن أطبدبد اكدافُت حظببذ في الاخخلدن:
 ؤلاؿساز ُلى اذالٌ السٍف وُصله واهمدله زغم ول مد كدمذ به هُئت ؤلاهـد واإلاـدلحت:
 همىذج ؤلاهمدٌ ُإًمثل له بىكُِت مظدؼفى ألاهيلىحُد ووكُِت اإلاخدف:
 .0وضعيت مصتشفى لاهكلوجيا:
 إزاحذ افىسة جمىحن الجهت في ؿُغتهد الظدبلت مً مظدؼفى مِدلجت أمساق الظسهدن
مّ بداًت ألالفُت الثدلثت ،وفي طىت  2004بدأث الفىسة جخخمس،
 في طىت  2008خٌي اإلاسهص الاطدؼفدئي لألمساق الظسهدهُت بدلحظُمت بخدػحن مليي.
وهٌسا ليىن اكلُم الحظُمت ال ًخىافس ُلى مخخبر للدؼسٍذ الدكُم وال ُلى حهدش طيدهحر
ؿىف السهحن اإلاغىدهِس ي ( )IRMإوال ُلى طيدهحر الظىدُغساافُد  Synthigraphieبدُث
حظخدُل مِه ُملُت الدصخُف ،افلد حؼيل الاهوبدَ لدي الظدهىت بؤن اإلاسهص في خدلت
ُودلت.
 جىحد في اإلاسهص اإلاِداث الخدلُت :زااًى للِالج مً هىَ 2ا وٍخم ججهحزه خدلُد بجهدش 3ا
وغسافت لإلػِدَ اإلاىكعي ،Curithérapie
 ال ًخىافس اإلاسهص ُلى غسافت لإلوِدغ الوبي .إ
 في مظدؼفى مدمد الخدمع مخخبر للخدلُالث اال أهه ال ًخىافس ُلى الخلني اإلاخخف ،إ
ً دخدج اإلاظدؼفى إلاخخبر الخدلُالث  +زااًى  + IRMزااًى  + synthétiqueمّ جصوٍده
بدإلا إىازا البؼسٍت اإلاخخـت خدؿت الخلىُحن اإلايلفحن بدلخدلُالث،
 .2املتحف :مؼسوَ ممىٌ في ألاؿل مً هس الاجددا ألاوزوبي في اهدز حبر اللسز الجمدعي ،إ
 اإلاظئىٌإ ًُ اإلاؼسوَ :اإلاجلع الىهني لحلىق ؤلاوظدن إ
 مىر البداًت خدر اخخال في وحهت الىٌس خىٌ:
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 اإلايدن الري جم اخخُدزه (البدػىٍت الاطخِمدزٍت) والري زافم ليىهه ودن
زمصا لللمّ ،إ
 الؼيل الهىدس ي للمخدف ،اذ أن ؤلاكدءة الوبُُِت جخترق حمُّ حىبدجه،
ممد ًئزس ُلى مدخىٍدجه ،إ
ألاػغدٌ وبدأ الترمُم اال أن الىكذ أازن اإلاؼسوَ إوسحب الخمىٍل
 زغم ذلً اهوللذ إ
اإلاخـف له.
 الخِدمل اللُم مّ مودلب الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت والخِدمل مِهد وهؤنهد خسهت اهفـدلُت،
 الودبّ الاطخفصاشي الالمظئوٌ لخـسٍددث بِم أخصاب ألاغلبُت،
 جخىًٍ الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت ووِتهد بيلمدث هدبُت مهُىت ،إوجسوٍج اإلاغدلودث خىلهد،
 امخىدَ اللىىاث الِمىمُت ًُ افخذ أي مجدٌ أمدم الؼبدب اإلادخج مً أحل الخِبحر ًُ مودلبهم،
ُ دم الجلىض للحىاز مّ اإلادخجحن،
 ججىُد مجمىُدث مً اإلاخدسػحن بدلحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت،
 اللدء اللبم ُلى اإلادخجحن بدون اذن مً الللدء.
.9

الخطواث املتخذة من أجل إيجاد حلول (حصب إفاداث الصيد الوالي):
 هصوٌ الىالي الى الؼدزَ مسازا مً أحل الخددوز مّ اإلاىاهىدث واإلاىاهىحن في ػىازَ وأشكت اإلادًىت،
 خلىٌ وافد وشازي بدلحظُمت وجىٌُم للدءاث ُلىُت مّ الظدهىت،
 للدءاث الىالي مّ اإلاىخخبحن وزإطدء اإلاـدلح.

 .01إلاكزاهاث حصب جقديز الصلطاث العموميت (إفاداث الصيد الوالي):






جؤخس اهجدش الوسٍم اإلاصاوحت (جدشة  /الحظُمت) إلادة طيخحن طببه مؼيل الدزاطدث
الخلىُت ،إ
مِدهدة اإلاىولت هبدقي الجهدث مً كلت ألاهس الِلُد مً مهىدطحن وأهبدء،...
الىُدء الِلدزي ال ًىحد في ًد الجمدُدث الترابُت أو الدولت ،وألازمىت خُدلُت ُىد
اإلابدازة الكخىدء كوِت أزكُت مثال مً أحل بىدء مدزطت (زمً اإلاتر اإلاسبّ ًبلغ  20ألف
ازهم)،
ؿِىبت افخذ الحىاز مّ أي هدػى أو اًجدا مخدهب زطمي كداز ُلى الاطخمساز في الحىاز
والالتزام بيخدئجه ،إوذلً بظبب التهسب مً جدمل اإلاظئولُت ،ومد جسجب ًُ ذلً مً
خـس "الحىاز" في مبدازاث الظُد الىالي ُىد الجزوٌ الى الؼدزَ،
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 هسوب اليؼودء الى ألامدم ُىد أي خىاز واللفص الى مولب حدًد ولمد جمذ مىدكؼت
هلوت مّ كسب الىؿىٌ افيهد الى هدُجت،
 جبخِع ول مد جم اهجدشه في اإلادًىت وفي ؤلاكلُم.
 .00املطالب املصتعجلت والحلول املقت حت من قبل املشاركرن في الحزكت الاحتجاجيت املطلبيت،
 اهالق طساح اإلاِخللحن ُلى خلفُت الخٌدهساث الظلمُت،
السحىَ الى زوح جىؿُدث هُئت ؤلاهـد إواإلاـدلحت،
 اإلاظدءلت الجىدئُت ليل مً اهتهً خلىق الاوظدن ،إو إ
 زافّ الحىاحص ُلى الوسكدث،
 ميدجبت الهدود خىٌ ججدوشاث اُالمُت،
 اوؼدء مىولت ؿىدُُت خسة بدإلكلُم،
 جمىحن وجؤهحر الخِدوهُدث اإلادلُت خدؿت اليظدئُت منهد لخثمحن مىخىحدتهد وحظىٍلهد،
 إوكّ مخوى للتهُئت مً هس الظلودث ٌؼمل ؤلاكلُم هيل،
البدسي لُبدَ ااخل الحظُمت وؤلاكلُم (ال ٌِلل أن ًبدَ الظساًً ب 25ازهم
إ
 جخـُف وىهد مً الـُد
في الحظُمت وب 10ازاهم في جدوهدث)،
 جـيُّ اللىب الهىدي في ؿىدُت الىزق ومىاا الخجمُل،...
 جىفُر اإلاؼدزَّ اإلالسزة واإلاِلً ُنهد،
 وكّ جدفحزاث للمظدثمسًٍ،
ّ
مدفصة،
 افخذ الخيىٍىدث للؼبدب بمىذ ِ
 اًجدا خل للىُدء الِلدزي الري طُخـف لالطدثمدزاث،
 الِىدًت بدإلايؼآث الهُدزوافالخُت،
 اُداة جؤهُل الـُد البدسي الخللُدي،
 اهجدح بسهدمج الدصجحر،
 الخفىحر في زبى ؤلاكلُم بدلظىً الحدًدًت إوالوسٍم الظُدز ُبر هسطُف إوجىطُّ اإلاودز،
 اوؼدء هىاة حدمُِت،
 جىطُّ ػبىت اإلادء الؼسوب.
هبحرا كد برٌ في بىدء اكدمت بىدًدث هثحرة كمً اإلابدازة الىهىُت ،وبدطم مئطظت مدمد
 ؤلاكساز بؤن مجهىاا إ
الخدمع والخِدون الىهني ،ولىنهد ملفلت بظبب ُدم وحىا جمىٍل لدًمىمتهد.

إ
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ثالثا :قزاءة في مجزياث لاحداث
َ
مـداز
مً أحل كساءة الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت بدلسٍف اُخمدث "اإلابدازة اإلادهُت مً أحل السٍف"
ً
ً
ً
بمِوُدث اكدافُت مً
مخِداة جيبني ُلى مد اطخلخه مً مِوُدث مبدػسة أزىدء شٍدزتهد للمىولت ،مدُمت
ٍ
خالٌ اإلاىاهبت الُىمُت لألخدار في جفدُالتهد طىاء اإلادلُت أو الجهىٍت أو الىهىُت .إ
وهىرا ،افبن كساءة مخخلف اإلاِوُدث اإلاخىافسة حظمذ بدالطخيخدحدث ألاولُت الخدلُت :إ
.1

.2

.3
.4

.5

.6

.7

.8

جيخمي الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت بدلسٍف في جىحههد الِدم – كمً خسودث مؼدبهت طدبلت أو خدلُت في
بالاهد – الى حُل حدًد مً أػيدٌ الاخخجدج الاحخمدعي الري ًدظم بظمدث الظلمُت والاطخعجدٌ
والحدة وزافم الىطدهدث اشاء الدولت،
جثحر الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت بدلسٍف الاهدبده الى اطخعجدٌ الخِدهي وهىُد مّ اإلالف الاحخمدعي في
ُحمدُه وبوسٍلت حدًدة والى كسوزة حِله في كلب ألاحىدة الىهىُت ،وهي برلً حؼيل حسض اهراز
حدي ًيبه الى خوىزة الخؤخس في اازان اطخعجدله وأولىٍخه وفي الخِدهي مِه،
جثحر الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت بدلسٍف الاهدبده الى كسوزة اللوّ مّ الخـىز والظلىن اإلاسهصٍحن
للدولت والري مد شاٌ يهمؽ الىفدءاث وَظخدىذ ُلى اجخدذ اللساز ُوٍلِف اإلاؼدزهت،
جمحزث الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت بدلسٍف بدلِفىٍت وهىٌ الىفع مّ الحسؾ ُلى اطخمساز هدبِهد
ُ
ًّ
الظلمي ،ممد ٌِخبر مىظبد مهمد في جوىٍس هسق اإلاودلبت الظلمُت وهى زؿُد ًلد الى مىدظبدث
ْ
جمحزث بسافلهد الخدم إلاددوزة الفسكدء والىطودء ،خؼُت الالخفد ُلى مودلبهد ،وهى
اإلاجخمّ هيل ،همد
مد ًوسح مؼيل الثلت اشاء اإلائطظدث،
احظمذ الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت بدلسٍف بسافّ مودلب مخِداة ذاث هبُِت خلىكُت وكدهىهُت
واحخمدُُت واكخـداًت وزلدافُت لهد ودمل اإلاؼسوُُت ،جمذ بلىزتهد بؼيل موسا ومخـدُد بؤطلىب
حؼدزوي ممحز،
ُسافذ الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت بدلسٍف بِم الاهصٍدخدث اللفٌُت التي لم جئزس بيُىٍد ُلى هدبِهد
الاخخجدجي اإلاولبي ،والتي حدءث كمً خمدض اللحٌت إوخدازت ججسبت أصحدبهد ،وهسا افِل ُلى غُدب
الخفدُل ؤلاًجدبي للحيىمت مّ مظلظل الاخخلدن خالٌ ػهىز ،إوهرا بىء جىفُر الِدًد مً مخوودث
الخىمُت اإلاِلىت والخخلي ًُ بِلهد،
مولم إلاخوودث خدزحُت مدخملت ألهسا كد تهد الى السغبت في اشاغت
الطدبِدا
لِع هىدن مجدٌ
ٍ
ٍ
ً
كودز الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت بدلسٍف ًُ طىخه خدمت ألحىداث ومـدلح غحر مِلىت ،لىً ألامس ال
جـسٍددث مد ُلى أنهد خدمت لخلً اإلاخوودث،
ًىوبم ُلى الحسهت وال ُلى وؼودئهد ،وال ًمىً جؤوٍل
ٍ
ُبرث الِدًد مً ألاؿىاث كمً الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت بدلسٍف ًُ ػدًد جدفٌهد مً
اإلاخدهبحن الخللُدًً (ااازٍحن ومىخخبحن) بظبب لجىء الىثحر منهم إلاد ًمىً وِخه بدلخِدمل ؤلااازي
البدزا ،البُِد ًُ اازان حجم الخددًدث الخدزٍخُت في الخىمُت وبىدء الدًملساهُت ،ممد ًئاي الى
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"التزامدث الىاحهت" مّ ااامت ألاوكدَ ُلى مد هي ُلُه الى أحل مفلىا ،اون اهدبده الى خوىزة ألامس ُلى
مِدهدة اإلاِىُحن بهد وُلى مظخلبل البلد هيل ،مً خُث الخمخّ بدلحلىق والحسٍدث ومً خُث الحفدي
هى اللمدهت ألاولى للنهىق بدلىق ؤلاوظدن،
ُلى الظلم الاحخمدعي واإلادوي وُلى الاطخلساز الري إ
 .9جمحز طلىن كىاث خفٍ ألامً بلبى الىفع في اإلاساخل ألاولى للحسهت ،وهى طلىن اًجدبي ٌُسجل ُلى
السغم مً لجىئهد في مساخل مخؤخسة الى ممدزطت أهىاَ مً الساَ هخجذ ُىه اؿدبدث وحسوح في ؿفى
اإلاخٌدهسًٍ ،همد حِسكذ جلً اللىاث هفظهد لخدسػدث مً هس ُىدؿس غحر مخدىم افيهد أاث الى
ّ
وبغم الىٌس ًُ ول طلىن كمعي مخِمد خالٌ الفترة بيدملهد ،افبن هىٌ مدة
اؿدبدث وحسوح وطوهد.
ِ
الاخخجدج وهىٌ مدة كبى الىفع ًمىً اُخبدزهمد مىظبد في مجدٌ طلمُت الاخخجدج والحيدمت
ألامىُت وجدبحر ألاشمدثً ،جب جوىٍسه الى ألاافلل،
 .10أزس ؿمذ الحيىمت الظدبلت الري اام ػهىزا ،أزس طلبد ُلى مجسي ألاخدار بظبب مساهىتهد ُلى
الخالش ي الراحي للىة الحسهت الاخخجدحُت ،ومً اإلائهد أن ؿىزة خيىمت مخِثرة ومىبىخت وُدحصة ًُ
الدؼيل إوغحر ّ
ملدزة لِىاكب مد ًجسي بدإلاىولت كد شاا مً غلب الؼدزَ بهد،
ِ
ؤلاػدزاث ؤلاًجدبُت مً هس اإلائطظت اإلالىُت ججده اإلاىولت (ؤلاكدمت اإلالىُت خالٌ افترة الصلصاٌ،
 .11ػيلذ إ
الخدُت ألطسة ُبد الىسٍم الخودبي ،اهالق بسهدمج "الحظُمت مىدزة اإلاخىطى" )...زؿُدا مهمد الطخِداة
الخدزٍخُت الظدبلت،
الثلت ،لىنهد ال حغني ًُ برٌ حهىا اكدافُت مً أحل ججدوش مخلفدث اإلاسخلت إ
ٌ .12ؼيل مىكىَ كِف الثلت اإلاِبر ُىه همىكف ػدئّ في اإلاىولت وبؼيل مخىاجس في مىدطبدث ُدة وُلى
لظدن مخخلف ألاهسا طىاء أودهذ زطمُت أم ػِبُت ،مىكىُد ًخولب الىثحر مً الاهدبده .للد اجخر
هرا اإلاىكف ؿىزا حِبحرًت جدذ مظمُدث مً كبُل :الدودهحن الظُدطُت أو "الُِدػت" ،...وكد أاي الى
ُلد مهدم ول الهُئدث ،وحِل طلف اإلاودلب
اكِد وتهمِؽ ول وطدهت مهمد ودهذ هبُِتهد ،وهى مد ّإ
غحر كدبل للحـسُ ،لمد بؤن بىدء الثلت ال ًمىً أن ًخم مً خالٌ ؤلاُالهدث أو الىىاًد الحظىت ،بل
بخغُحر الِللُدث إواجخدذ جدابحر ملمىطت مظخدامت وبؤطدلُب مجداة،
 .13مدشاٌ زلل الخدزٍخ ًىحه اإلاىاكف واإلاؼدُس ،اذ ًخم اطخدلدز مدودث مُِىت مً جدزٍخ اإلاىولت بدُخبدزه
الُال ُلى هُت التهمِؽ ،وهى أمس ٌظدئل مئطظدث الخيؼئت الاحخمدُُت ،همد ٌظدئل الهُئدث اإلادهُت
واإلائطظدث الثلدافُت وؤلاُالم ،ألنهد لم حظدهم ُ
بِد في اُداة كساءة الخدزٍخ بؼيل ٌظمذ بخجدوش
مخلفدث جلً اإلادودث ،همد ٌظدئل الجهدث اإلاِىُت ببُمدٌ جىؿُدث هُئت ؤلاهـد واإلاـدلحت وحبر
اللسز الجمدعي ،خُث لم حِى ألاهمُت اإلاولىبت لدُم اإلائطظدث اإلادلُت والىهىُت التي حؼخغل ُلى
ؤلاػيدالث ذاث الـلت بللدًد حبر اللسز الجمدعي والراهسة،
مىكّ مظدءلت بدُخبدزه لم ًساَ ُداا مً الخـىؿُدث الظىطُى -
ُإ
ً .14بدو أن الخلظُم الجهىي هى الُىم
زلدافُت ،ولم ٌظخدلس الخبِدث الاكخـداًت اإلادخملت غحر اإلابدػسة الهخلدالث اإلاىًفحن الى ُدؿمت
حهىٍت أخسيإ ،هدهًُ ًُ كِف الخىشَّ الِداٌ لخحراث الجهت،
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 .15حمىا مؼدزَّ الخىمُت واهدظدز افِدلُتهد ،اذ ُسافذ اإلاىولت جدػحن الِدًد مً اإلاؼدزَّ لىنهد بلُذ
خبِظت لحٌت جدػُنهد اون مخدبِت أو مددطبت ،وَؼيل مثدٌ الوسٍم اإلاصاوج جدشة-الحظُمت مثدال االا
في هرا اإلاجدٌ،
ُ .16برث الِدًد مً افِدلُدث الظدهىت ًُ أن الظُدطدث اللودُُت مثل الصحت والـُد والخجهحز
والخِلُم كد ُبرث ًُ افؼلهد ،وفي هرا ؤلاهدز ٌُِخمد مثدٌ اإلاسهص الاطدؼفدئي لألمساق الظسهدهُت الُال
ُلى ذلً ،ػؤهه في ذلً ػؤن الىىاة الجدمُِت .ووي جخم البرهىت ُلى ؤلاخظدض بدلتهمِؽ افبن الظدهىت
حِخبر مىكىَ البيُت الخدخُت مىكىُد طُدطُد وهى ألامس التي جئهده ُبدزة "هسٍم الحظُمت جدشة هسٍم
طُدطُت"،
 .17لم جلم مئطظدث الىطدهت بدألاواز اإلاىىهت بهد ،وكد ججلى ذلً في خدًث الظدهىت ًُ ؤلاخظدض
بدإلهدهت ُلى ازس جـسٍددث كداة ألاخصاب ألاغلبُت الحيىمُت التي جددزذ ًُ الِمدلت للخدزج ،ومد ًترجب
ًُ ذلً مً وؿف بدلخُدهت .وٍبدو أن الىثحر مً اإلاىاكف اإلاِبر ُنهد مً كبل هُئدث خصبُت أاث الى
ي،
ازدزة وجؤحُج زا افِل مِىى إ
 .18لم ٌؼيل ؤلاُالم الِمىمي افلدء إلهـد الحسهت الاخخجدحُت ولم ًىً ،في هثحر مىه ،مساُُد
ألخالكُدث اإلاهىت ومد جلخلُه مً اكت الخدسي ومىكىُُت جلدًم الخبر ،لرلً زهصث الظدهىت ُلى
ُ
وىنهد لم إجىـف مً كبل ؤلاُالم خدؿت خحن جم وؿف الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت بدلخُدهت
ُ
ُبره أاث الى الخفدُل الظلبي مً هس الِدًدًً
والِمدلت ،همد أن بِم الخدلُالث التي ودهذ إجلدم ُإ
ججده الحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت ومودلبهد اإلاؼسوُت،
 .19الاكخـدز ُلى اإلالدزبت ألامىُت اخخُدز غحر طلُم ،ألنهد ججس الى زاوا افِل طلبُت ،والى الؼوى في
اطخِمدٌ الظلوت،
ُ .20ىد اهوالق الاُخلدالث جدىلذ خسهت اإلاودلب مً اكخـداًت واحخمدُُت وزلدافُت الى مودلب حِخبر
اهالق طساح اإلاِخللحن مولبد أولىٍد طدبلد ًُ ول خىاز.
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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رابعا  -التوصياث
حظوس "اإلابدازة اإلادهُت مً أحل السٍف" ُلى مؼسوُُت اإلاودلب الاكخـداًت والاحخمدُُت والثلدافُت اإلاسافىُت .وكد
جسسخذ لديهد هره اللىدُت ُلب شٍدزتهد اإلاُداهُت للمىولت ،واطخمدُهد إلاخخلف ألاهسا وحسجُلهد بؤهثر مد ًمىً
َ
ٌ
َ
هدى مد هى مدون في الؼم الىؿفي مً هرا الخلسٍس .إ
اإلاودلب واإلاىاكفُ ،لى ِإ
مً ألامدهت واإلاىكىُُت
أخرا بيل ذلً افبن اإلابدازة جىص ي ب :إ
o

o

 .Iجوصياث تهم للدولت
جوصياث مصتعجلت:
 الِمل بال ابودء ُلى ازطدء ػسون الثلت بدإلافساج ًُ حمُّ اإلاِخللحن ُلى خلفُت
الخٌدهساث الظلمُت ،واًلد اإلاخدبِدث في خلهم،
 اهوالق مظدز جفُِل اإلاودلب ذاث ألاولىٍت ،والىازاة في مودلب الحسهت الاخخجدحُت
اإلاولبُت بدلسٍف (اإلاظدؼفى -الوسٍم -الىىاة الجدمُِت)...
 ؤلاكالَ ًُ هُل التهم للحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت ووِتهد بدلخُدهت والِمدلت للخدزج ،مّ
الحسؾ ُلى ابلدء الخِدهي مّ اإلاىكىَ كمً أافله الىهني اإلاؼسوَ،
 الدُىة بدون ابودء الى افخذ الحىاز بحن ممثلي الحيىمت ووؼودء الحسهت الاخخجدحُت
اإلاولبُت وممثلي اإلاجخمّ اإلادوي واإلاىخخبحن ،مّ اُخبدز الخىكُددث الىشازٍت الظدبلت
اإلاخِللت بمؼسوَ "الحظُمت مىدزة اإلاخىطى" وودمل اإلالف اإلاولبي بمثدبت خدزهت هسٍم
جترجب ُنهد التزامدث ملمىطت وحظخدبّ اوؼدء لجىت زالزُت مىطِت للخدبّ والُلٌت
والخلُُم مً ممثلي للحسهت الاخخجدحُت اإلاولبُت وممثلي الىشازاث وممثلي اإلاىخخبحن،
بدلىز وؼودء مً اإلاجخمّ اإلادوي وهىُد،
 جخـُف ؿىدوقإ اُم اطخعجدلي إلاىولت السٍف.
جوصياث متوشطت املدى
 اُداة الدًىدمُت إلاظدز اإلاـدلحت بمىولت السٍف ًُ هسٍم اطخىمدٌ جىفُر
جىؿُدث هُئت ؤلاهـد واإلاـدلحت همد حدءث في الخلس إٍس الخخدمي:
 اازاج ازاطت أخدار السٍف هؤولىٍت مً أولىٍدث بسهدمج ُمل مِهد
جدزٍخ اإلاغسب،
 مخدبِت الاجـدالث مّ ُدئلت ُبد الىسٍم الخودبي كـد ازاطت
ػسون اُداة زافدجه الى اإلاغسب خظب زغبت الِدئلت وألاكدزب،
مسهص ألابددر
 الِمل ُلى اُمدٌ اإلاؼدزَّ واإلالترخدث الخدلُت :اوؼدء إ
ملس ااازجه مِلمت جدزٍخُت وجسمُمه
ُبد الىسٍم الخودبي واُخبدز إ
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همسهص جدزٍخي للخِسٍف بصخـُت مدمد بً ُبد الىسٍم
إ
واطخِمدله
طىطُى زلدفي ،مّ جىٌُم مِسق وهني مخىلل خىٌإ
إ
وهمسهص
إ
الخودبي
ُبد الىسٍم الخودبي،










.II

اهجدش مؼدزَّ
إ
 خلم بسامج لفدئدة وظدء اإلاىولت (مددزبت ألامُت،
طىطُى زلدافُت ومؼدزَّ اكخـداًت لفدئدة اليظدء ،اُم جمدزض
إ
ي اللدهىوي
اهص لخىحُه وجيىًٍ اليظدء ُلى اإلاظخى إ
الفخُدث ،خلم مس إ
وُلى اإلاظخىيإ الـحي،
اُخبدز مىولت السٍف كمً ألاولىٍدث الخىمىٍت الىهىُت مّ بِم الخمُحز الاًجدبي
بدلىٌس الى الفسؾ اإلافىجت ًُ اإلاىولت هُلت افترة الاهتهدودث الجظُمت لحلىق ؤلاوظدن،
اكساز جدفحزاث مدلُت وكسٍبُت لـدلح مىولت السٍف .خدؿت ججده اإلالدوالث الـغحرة
واإلاخىطوت.
اًالء ػدًد ألاهمُت والاهدبده للبِد اإلاِىىي والسمصي في الخِدهي مّ الحسهت
الاخخجدحُت اإلاولبُت ،الى حدهب النهىق بدإلاىولت اكخـداًد واحخمدُُد وفي مجدٌ
البيُدث الخدخُت ،بدُخبدز ول هره الخوىاث جدخل في اهدز زوح اإلاـدلحت وؤلاهـد ،
اُودء ملمىن ملمىض إلاظلظل الِدالت اإلاجدلُت ًُ هسٍم الدافّ بدلبىدء اإلائطظدحي
للهُدول الجهىٍت وحِصٍص أاواز اإلاجدلع ؤلاكلُمُت والجهىٍت والظهس ُلى اهفخدخهد الفِلي
والجدي ُلى الودكدث التي حؼيلهد الىخب الجدًدة مً ػبدب ووظدء وأهس في مخخلف
اإلاجدالث،
مددزبت الِللُت البحروكساهُت وؤلااازٍت اإلادلت في جدبحر الؼؤن الِدم في حمُّ
مظخىٍدث اإلاظئولُت الترابُت وؤلااازٍت،
جىٌُم مىدًسة وهىُت خىٌ اإلاظؤلت الاحخمدُُت مً شاوٍت الِدالت الاحخمدُُت واإلاجدلُت
بمؼدزهت وهىُت واشهت ليل الفدُلحن ومً كمنهم وؼودء الحسودث الاخخجدحُت اإلاولبُت
مً أحل بلىزة خدزهت هسٍم اطتراجُجُت في اإلاىكىَ،

جوصياث تهم الحزكت الاحتجاجيت واملطلبيت بالزيف
 .1الحسؾ ُلى طلمُت الاخخجدحدث ،والخبرإ مً ول مظخِمل للِىف لفٌد أو طلىود مّ
اخترام السأي اإلاخدلف،
 .2الابخِدا ًُ الخودبدث التي حصخـً اإلاودلب،
 .3اللبىٌ بدلحىاز مّ الجهدث التي جدُى الُه (مئطظدث زطمُت  -أخصاب  -هُئدث
مدهُت.).....
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.III

.IV

 .4الؼسوَ في ؿحروزة تهدئت حظمذ بخفُِل اإلابدازاث الظدُُت الى جسطُخ الحىاز وملىمدث
الثلت اإلاولىبت.
جوصياث تهم إلاعالم العمومي:
 oاُىة ؤلاُالم الِمىمي الى اللُدم بىاحبه اإلاظدهم في حِل الىلدغ مىحهد الى الللدًد
التي جخؤطع ُلى اإلاؼترن الىهني ،والابخِدا ًُ اإلاعجم الخفسٍلي ألن هخدئجه وخُمت ،مّ
افخذ وطدئل ؤلاُالم الِمىمي أمدم اإلادخجحن واليؼودء مً أحل جىكُذ مىاكفهم،
 oاُىة وطدئى الاجـدٌ وؤلاُالم الى اإلاصٍد مً الخدلي بسوح اإلاظئولُت واخترام اللىابى
اإلاهىُت في الخِدهي مّ أخبدز اإلاىولت واطخدلدز خظدطُت واكت اإلاسخلت،
 oاُىة اإلائطظدث اإلاِىُت للخدخل كـد البذ في الخجدوشاث والخددمل الري ؿدز ًُ
مئطظدث اُالمُت ،أو أشخدؾ مدداًً.
جوصياث تهم باقي لاطزاف
 oحصجُّ البدخثحن وُلمدء الاحخمدَ والظُدطت ُلى الاهىبدب ُلى طبر الٌىاهس الجدًدة
اإلاسجبوت بدلحسودث الاخخجدحُت واإلاولبُت هِىـس أطدض في البىدء الدًملساهي ٌظخىحب
الدزض والاطخيخدج ،وُالكت ذلً بدلخِبحراث الظُدطُت والىلدبُت واإلادهُت بدُخبدزهد افدُلت
زئِظُت في أي هٌدم اًملساهي .إ
 oالخخلي ًُ ول ؿُغ السوىب ُلى اإلاودلب وجدسٍفهد ًُ مظدزهد الحلُلي.
إ
إ
إ

"املبادرة املدهيت من أجل الزيف"
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