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 الوقائع التاريخ

المرحلة 
 20الفاصلة بين 

 14فبراير و

  2011مارس 

انط�ق ا�عتصام أمام مقر إدارة ا�ستغ��ت المنجمية، بحضور عددي يتراوح بين  �
  فرد؛ 200إلى  150نھارا ومبيت معتصمين في حدود  1000و 600

 شخصا؛ 40و 30مارس بين  15مين الذين باتوا ليلة الث�ثاء عدد المعتص �

اجتماعات وعامل اAقليم اجتماعين، مع ممثلين عن  5عقد باشا مدينة خريبكة  �
 المعتصمين؛  

وافقت على اعتماد استمارة لطلب التشغيل  ف.ش.متبليغ العامل للمعتصمين أن إدارة  �
 :يشارك في تعبئتھا

 أبناء المتقاعدين؛ � 

 جوار مع المجمع؛ من لھم � 

 ؛)نموذجا... بوجنيبة وحطان و( يسكن بمدينة أنشأھا المجمع � 

تم توجيه المعنيين Aيداع استمارات طلب التشغيل لدى إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل  �
 والكفاءات أو بمقر المقاطعة الحضرية اRولى بخريبكة؛

 ين المذكورتين كما واجه المعتصمون زحاما شديدا Aيداع استماراتھم باAدارت �

 ؛    2011مارس  31حدد آخر أجل لتلقي استمارات التشغيل في  �

عقد عامل اAقليم �جتماع مع بعض الفعاليات الحزبية Aط�عھم على مبادرة التشغيل  �
 الجديدة؛  

الث1ثاء 
15/3/2011 

ى فردا عل 40إلى  30ھجوم فرقة لقوات اRمن والقوات المساعدة متكونة من حوالي  �
صباحا، حاملين ھراوات وسكاكين لقطع الحبال  5المعتصمين يومه على الساعة 

  المشدودة بھا الخيام؛

17استمرار أعمال النخريب والحرق إلى حدود الساعة  �
30

مساء، أصيب على إثرھا ما  
 من قوات اRمن والقوات المساعدة بكسور وجروح؛ 102يقارب 

 شخص،   16اعتقال  �

 شيوع خبر مقتل أحد الشباب؛ توتر الوضع أكثر بعد �

ا�تصال الھاتفي لعامل اAقليم بالكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، مطالبا إياه  �
باAسھام في تھدئة الوضع المتوتر، حيث كان رفقة أعضاء آخرين من الحزب ومن 
 أحزاب أخرى وسط المحتجين، حيث توفقوا في إقناع المحتجين بوقف الرشق بالحجارة؛

 فردا من المعتقلين؛  11ق سراح إط� �

وعن الھيئات السياسية ) فردا 12( مطالبة العامل بتكوين لجنة من ممثلين عن المحتجين  �
من العدالة والتنمية وممثلْين عن ا�تحاد ا�شتراكي للقوات الشعبية وممثل عن حزب  4( 

18من الساعة وھيئة المحامين، حيث دام اجتماع اRطراف ) جبھة القوى الديمقراطية
30

 

3إلى غاية 
00

 صباحا؛      

ا3ربعاء 
16/3/2011 

صباحا بالشباب المحتج في ) المتكونة من مثلي اRحزاب السياسية( اتصال لجنة المساندة �
 أماكن سكناھم وإقناعھم بالحوار مع السلطات؛ 

ناف بخريبكة بحضور تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة ا�ستئ:10على الساعة  �الخميس 



  

  شخص؛ 800 17/3/2011

 انتقال الوقفة إلى مدخل مقر المحكمة ا�بتدائية؛: 13في حدود الساعة  �

مطالبة وكيل الملك بالمحكمة ا�بتدائية للجنة المساندة Aقناع : مساء 18في حدود الساعة  �
 آباء المعتقلين المحتجين با�نصراف تحت أمل معالجة إيجابية لملفات أبنائھم؛

 أشخاص رھن ا�عتقال ا�حتياطي؛   4وبقاء ) قاصر( ع . سراح ابن حإط�ق  �

الجمعة 
18/3/2011 

  تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة ا�بتدائية؛: 10في حدود الساعة  �

 ؛)من جماعة العدل واAحسان( أشخاص  3اعتقال :13في حدود الساعة  �

 اAفراج عن معتقلين؛:16في حدود الساعة  �

30لساعة في حدود ا �
 اAفراج عن أربعة معتقلين؛: 18

مناداة عامل اAقليم على لجنة المساندة وآباء المفرج عنھم للحضور لمكتبه، بحضور   �
 والي الجھة لkمن ووالي اAقليم لkمن ومدير ا�ستغ��ت المنجمية بخريبكة؛ 

السبت 
19/3/2011 

 ة؛ تنظيم وقفة احتجاجي:  إلى المساء 10في حدود الساعة  �

ا3حد 
20/3/2011 

30في حدود الساعة  �
 ؛)ب. م( اAفراج عن أحد المعتقلين: 19

ا8ثنين 
21/3/2011 

 إط�ق سراح أحد معتقلي جماعة العدل واAحسان؛:  مساء 17في حدود الساعة  �


