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انفي ـــــــــر جــــــا ، تميز شهـــــــــان متوقعــــــــــا كـــــــكم

اعية ـــــــــــات االجتمــــــــــرة للتحركـــــــبطفرة كبي

دالت ـــــاوزت املعــــــــــــــــاجية فقد تجـــــــاالحتج

 املنقضية. األشهر  تي تم تسجيلها خاللــال

بدايات صعبة للسنة الجديدة تزامنت مع اضرابات 

قطاع النقل في تونس الكبرى وعديد املدن االخرى على 

لحركة غرار والية صفاقس كان من نتائجها شل ا

 إلى أدىاملتساكنين االقتصادية وتوتر واحتجاج 

احتجاجات عنيفة وغلق طرقات واحراق عجالت 

مقرات ادارية خاصة وان  مطاطية واالعتداء على

التوقف عن العمل كان فجئيا وعلى الساعة الثالثة 

بعد الزوال الشيئ الذي دفع العديد والعديد من 

املتساكنين الى العودة الى بيوتهم راجلين وفي الوقت 

واستئناف كان من املنتظر التوصل الى حلول الذي 

زت العمل في اليوم املوالي تواصل االضراب في فترة تمي

عديد دفع باالمتحانات الجامعية الشيئ الذي 

 وقات الحقةأتأجيل االختبارات الى  إلىاملؤسسات 

في االثناء كان التصعيد سيد املوقف من طرف سلطة 

االشراف وذلك باقرار التسخير في مرحلة اولى واالعالن 

 عن املتابعة العدلية لكل من لم يلتحق بعمله

ع النقل في االتحاد العام اجتمعت الهيئة االدارية لقطا

سباب أالتونس ي للشغل بشكل استثنائي  ، ولعدة 

قررت وقف االضراب وبدون الدخول في تفاصيل 

وحيثيات هذا القرار فقد مكن ذلك من االنحدار في 

 .مسارات احتجاجية يبدو انها كانت ستكون عنيفة

في نفس الفترة شهدت كل املعاهد الثانوية احتجاجات 

الوريا على قرار الوزارة بخصوص اليات طلبة الباك

احتساب الـعشرين في املائة في معدالت االمتحانات 

النهائية وقد تراوحت االحتجاجات بين االنقطاع عن 

 يم واحيانا االنخراط فاالدراسة والتظاهر في الطريق الع

غياب التواصل في ، ويبرز االشكال  احتجاجات عنيفة

تام فالوزارة اتخذت  بين الوزارة والتالميذ بشكل

قرارات اعلنت عنها منذ مدة ولكن لم تتوفر على الية 

تفسيرها بالشكل الكافي وانخراط االولياء واملدرسين 

واالطار التربوي عموما في مجاالت توضيح هذه 

االجراءات لذلك كانت ردود الفعل عنيفة وتواصلت 

االضرابات عن الدروس في بعض الجهات الى اكثر من 

 .اسبوع

بالنسبة لتالميذ الباكالوريا طرحت من  األمر كان  كما

جديد مسألة ـ السيزيام ـ وهذه املرة رصدنا احتجاجات 

االولياء امام املدارس االبتدائية وامام الندوبيات 

الجهوية للتعليم االساس ي وكذلك الوقفات االحتجاجية 

 .الشعب للمربين بعضها كان امام مجلس 

وفق سلطة االشراف مرة اخرى ووفق نفس التوجه لم ت

في تطوير اليات الحوار مع مختلف املتدخلين 

االجتماعيين من اولياء خاصة ومربين وحتى قراراتها وان 
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كانت وجيهة وتخضع لعدة مبررات معقولة فان الطابع 

 .الفوقي لهذه القرارات يجعلها مسقطة ومرفوضة

احتجاجات في عديد الجهات شملت املدارس 

والهندسية بسبب قرارات الوزارة فتح التحضيرية 

سالك اخرى المكانية ممسالك امام الطلبة من 

االلتحاق باملدارس الهندسية ، أفرز هذا القرار 

احتجاجات في عديد الجهات اخذت اشكال اضرابات 

سيرات ووقفات احتجاجية امام وزارة معن الدروس و 

التعليم العالي ووقفات اخرى احتجاجية بمساندة 

 ندسين امام مجلس الشعبامله

عن حصول اتفاق بين الطلبة  وبالرغم من االعالن

ن الهياكل الطالبية سريعا ما اصدرت بيانا أوالوزارة اال 

تشجب فيه االتفاق على اعتبار كونه ال يوفر الشروط 

 الدنيا النتظارات الطلبة

 رف الدقيق بالذاتظملاذا كل هذه القرارات وفي هذا ال

 هة طرحت في الوقت الذي تستعد فيجملة من االسئل

تونس لتشكيل حكومة جديدة ينتظر ان تكون في 

 .مستوى االنتظارات

حول الحكومة الجديدة والتجاذبات السياسية حول 

تركيبتها تناقلت وسائل االعالم االحتجاجات من كل 

ة وعلى مهامها  ، على جهة على طبيعة الحكومة الجديد

فيها الشيئ الذي ادى  سماءاأل ها وبعض مكوناتتركيبتها و 

الى اعادة تشكيل حكومة جديدة افرزت هي االخرى 

 العديد من االحتجاجات

احتجاجات امام مقرات االحزاب ، احتجاجات داخل 

ت امهات الشهداء داخل قصر جااالحزاب ، احتجا

االحتفال بذكرى الثورة ، احتجاجات  مفي يو  اجقرط

ل اسلحتها خارج قوات االمن مطالبة بالسماح لها بحم

اوقات العمل ، احتجاجات على االرتفاع املشط لالسعار 

 .خالل شهر جانفي األهماالحتجاجات كانت الشعار  ...

جانفي بذكرى 23بشكل محتشم جدا تم االحتفال يوم 

الغاء العبودية تخلل االحتفال احتجاجات على سلوكات 

اجتماعية  تبلور بشكل او باخر العنصرية ومطالبة 

تخاذ االجراءات للحد من هذه املظاهر وفي اليوم با

خير لشهر جانفي انهزم الفريق القومي التونس ي في األ 

لحساب كأس افريقيا لالمم كان من نتائجها  ةمبارا

مغادرة الفريق التونس ي للسباق نحو التتويج ، وقد تم 

حياز الحكم لفريق البلد املنظم والنتيجة اناالقرار ب

ر الرياضية بشكل عنيف ضد احتجاجات الجماهي

الطلبة االفارقة في تونس وحتى بعض الشبان 

 التونسيون من ذوي البشرة السمراء

احتجاجات حتى ولو كانت معللة اال انها ماكان يجب ان 

 تأخذ هذا املنحى الخطير

الشباب الذي يعاني البطالة والذي قاطع االنتخابات 

ضبه من التشريعية والرئاسية كشكل احتجاجي يفجر غ

 تردي اوضاعه بمناسبة مقابلة رياضية

املخزون االحتجاجي ال يزال  يهدد باالنفجار والحكومة 

في املزاد العلني السياس ي لالحزاب  الجديدة ال تزال

السياسية ... اجراءات سريعة وعاجلة لنزع فتيل الفعل 

 .االحتجاجي الكامن

الوقت امللفات االجتماعية املطروحة ال تنتظر املزيد من 

ة ل، كل الجنوب التونس ي كان اخر الشهر املاض ي في حا

غليان ، االحتقان السياس ي يخفي احتقانا اجتماعيا ، 

نا كانت صعبة والحكومة بدايات السنة كما ذكر 

ب شيئا من الوقت لالنخراط في برامجها لالجديدة تط

االصالحية ، املطلوب فتح باب االمل والطمأنينة 

لى االسعار وتطوير الخدمات والعمل على الضغط ع
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خاصة في املناطق الداخلية واالنخراط في ديناميكا 

رامة بدون ذ ال كإتمكن من توفير الشغل ،  تشاركية

شغل وال شغل بدون تنمية وال تنمية بدون ديمقراطية 

 محلية تشاركية

امكانات الضغط على التحركات االجتماعية 

ساليب اال االحتجاجية ممكنة لكن خارج مجاالت 

.االمنية

2015

 

حجم التحركات االجتماعية  أن األول ذكرنا في 

االحتجاجية كان استثنائيا خالل هذا الشهر وذلك 

سباب التي ذكرناها وايضا بسبب الكم الهائل لل 

للتحركات االحتجاجية التلمذية التي شملت كل الجهات 

 وتواصلت لعدة ايامدون استثناء 

لو حذفنا كل االحتجاجات التلمذية التي تم رصدها 

فاننا مع ذلك نسجل خالل هذا الشهر أعلى نسبة 

لالحتجاجات باستثناء كل االحتجاجات في املجال 

التربوي والتي لها عالقة باملجال التربوي بما في ذلك 

تحركا اجتماعيا احتجاجيا تم 708 إذن. الجامعي

 كما يلي :رصدها وكانت 

 31 التحركات االحتجاجية الفردية

 677 التحركات االحتجاجية الجماعية

بالنسبة للتحركات االحتجاجية الفردية ، فقد رصدنا  

جوع في حين  إضرابات أشكال أخذتاحتجاجات  4

حالة انتحار ومحاولة انتحار وهو نفس الرقم  27سجلنا 

ت فاشكاال 2014الذي تم رصده خالل شهر ديسمبر 

االنتحار التزال مطروحة بشدة وأمام تفاقم هذا الشكل 

كبيرا بهذه  إعالميااالحتجاجي فقد الحظنا اهتماما 

املاضية روبرتاجات وبرامج  األسابيعاملسألة خالل 

وتغطية  واإلذاعيةمتنوعة في عديد القنوات التلفزية 

تكاد تكون يومية عبر عديد الصحف واستضافة 

ول واملقترحات للحد من تطور املختصين وتقديم الحل

هذا الفعل االحتجاجي الذي مرة اخرى يشمل كل 

 االعمار وكل الفئات االجتماعية وعدد كبير من الجهات 

وتبقى دائما والية القيروان متصدرة بقية الواليات 

 االخرى في هذا الشأن

فان الفرع الجهوي للمنتدى التونس ي  األسبابلهذه 

جتماعية  بالقيروان قد دشن للحقوق االقتصادية واال 

حملة تحسيسية للحيلولة دون تطور هذا الفعل 

لسياس ي واملجتمع املدني وتعبئة الرأي العام واملجتمع ا

 يا في هذا االتجاهللعمل سو 

علما وان نفس الفرع قد نظم يوما تحسيسيا حول 

 نفس املسألة في الشهر املنقض ي

ره السنوي هذا ويصدر املرصد االجتماعي التونس ي تقري

 حول االنتحار .

في ما يلي جرد لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي 

 :تم رصدها

 الوالية العدد الضحايا

ـ شاب من املتلين انتحر شنقا السباب 

 ةمجهول

ـ كهل في العقد الخامس من العمر، 

 متزوج من منزل بورقيبة انتحر شنقا

 بنزرت 2

ب املشانق ـ التهديد باالنتحار حرقا وبنص

لعدم ورود اسمائهم في قائمة الناجحين 

 قفصة مجموعة
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 في شركة البيئة والغراسة 

ـ فتاة في العقد الثاني انتحرت شنقا 

 السباب مجهولة

 قبلي 1

ـ في السجن املدني ، قاتل الطالب 

التونس ي في فرنسا ، محاولة االنتحار عبر 

 تناول ادوية وهذه هي املحاولة الثالثة

 تيراملنس 1

ـ موظفة في احدى الوزارات تبلغ من 

سنة االنتحار باألرتماء من  40العمر 

 الطابق الرابع واالسباب  لم يعلن عنها

 تونس 1

ـ شاب في العشرين من عمره ينتحر حرقا 

 لخالفات عائلية

 توزر 1

ـ مدير مدرسة بعين دراهم ينتحر شنقا مع 

 تناول مادة سامة واالسباب مجهولة

سنة ينتحر حرقا بسبب  25غ ـ شاب يبل

 خالف مع خطيبته

 جندوبة 2

ـ شاب في االربعين من عمره ينتحر شنقا 

 السباب غير معلومة

ـ شاب في العشرين من عمره ينتحر حرقا 

 واالسباب مجهولة

سنة أصيل سيدي بوزيد  35ـ شاب عمره 

متزوج واب لطفلين ويشتغل في الشركة 

بب بس ينتحر  الوطنية للسكك الحديدية

 خالفات زوجية

، معوق سنة  35ـ شاب يبلغ من العمر 

 ذهنيا ، ينتحر حرقا

سنة ينتحر  21ـ شاب يبلغ من العمر 

 حرقا السباب نفسية

ـ فتاة لم تبلغ بعد العشرين سنة تنتحر 

 شنقا السباب مجهولة

 صفاقس 6

سنة ينتحر حرقا بسبب  52ـ كهل سنه 

 عدم الحصول على املنحة

سيدي  1

 بوزيد

سنة يحاول االنتحار  35شاب عمره ـ 

 حرقا ألسباب مجهولة

 سوسة 1

ـ امراة في العقد الرابع من العمر تنتحر 

 شنقا بسبب خالفات زوجية

سنة يحاول االنتحار حرقا  42ـ كهل عمره 

 للمطالبة بربط بيته بالنور الكهربائي

سنة ينتحر شنقا  75ـ شيخ يبلغ من العمر 

ة وقدرها بسبب انقطاع منحة الشيخوخ

 دينار 110

سنة بحاجب  72شيخ يبلغ من العمر ـ 

 العيون ينتحر السباب غير واضحة

سنة ينتحر شنقا بسبب  16ـ طفل سنه 

 ضعف نتائجه املدرسية

سنة ببوحجلة يحاول  30ـ شاب عمره 

 القيروان 11

االنتحار عبر قطع شرايين يديه ألسباب 

 مجهولة

ـ شاب من الوسالتية في العقد الثالث من 

نتحر بتناول الكحول ممزوجة العمر  ي

 بمبيدات الفئران السباب مجهولة

ـ شاب من نصر هللا في العقد الثالث من 

العمر ينتحر عبر االلقاء في سد سيدي 

 سعد لظروفه االجتماعية السيئة

سنة في بوحجلة  15ـ فتاة تبلغ من العمر 

تحاول االنتحار بسبب ضعف نتائجا 

 املدرسية

يحاول االنتحار ـ شاب من حاجب العيون 

 ألسباب مجهولة

ـ شاب في االربعين من العمر ينتحر بتناول 

 أدوية
 

سنة  75و 15ايا بين ـــــالحظ تراوح سن الضحــــا نـــكم

ـــبقيت تقريب الللطففبالنسبة  ـــ ي ــــوه اباألسبا نفس ـ

غياب  ىإل رى أخائج الدراسية لنعود مرة ـــــضعف النت

ـــــــبين مختلف مكون التواصل ــ ة التربوية ــــــومظات املنـ

ـــلك داخة وكذـــــوالتعليمي ــ ـــ ر شيخ الـ ـــــ، أن ينتح األسرةل ــ

تي ال تتعدى الـ ـــــسنة لقطع جراية الشيخوخة ال 75

دينار فهذا يعكس الوضع االجتماعي املتأزم لهذا  110

ني املوت عائلته ، فقطع الجراية يعلالشيخ وربما 

 اجيــــــبالنسبة اليه وهو ما فعله عبر فعله االحتج

 

بالنسبة للسباب االخرى لالنتحار ومحاوالت االنتحار 

فقد تعددت وتنوعت ، وفتح ملف االنتحار بكل جدية 

 أصبح من املسائل العاجلة 
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لتالي حجم هذه التحركات بحسب يكشف لنا الجدول ا

 طبيعتها :

 طبيعة التحرك العدد

 ةالتحركات االحتجاجية العفوي 12

 التحركات االحتجاجية التلقائية 631

 التحركات االحتجاجية العشوائية 34

 املجموع 677

ال يمكن تقديم نسب عن طبيعة التحركات  نظرا 

لالهمية العددية 

 للتحركات االحتجاجية

ائية وأهميتها تكمن التلق

في كونها قابلة للتطور 

وباالمكان أن تأخذ 

أشكاال عشوائية هذا 

بالرغم من كون 

االحتجاجات االجتماعية 

العفوية واالحتجاجات 

االجتماعية العشوائية 

سجلت تقريبا نفس االحجام التي تم رصدها في شهر 

ديسمبر املنقض ي اال أن الطابع العنيف لالحتجاجات 

وخاصة في املناطق الداخلية حافظت على  العشوائية

 نفس سماتها العنيفة

لقد أشرنا في العدد السابق للنشرية لعدم تفاعل 

بل أن بعض التقارير  تالسلطة مع هذه االحتجاجا

الصحفية وعلى لسان بعض املسؤولين أعلنوا مرارا 

عدم قدرتهم على اتخاذ القرار في هذه الفترة االنتقالية 

البت في املسائل العالقة اال أنه  ةالجديدوعلى الحكومة 

ومع ذلك تم اتخاذ العديد من االجراءات في املجاالت 

التربوية او بالنسبة للزيادة في العديد من املواد 

االساسية بحكم طبيعة املرحلة والوضع املالي العام 

 وهي اجراءات قوبلت في الغالب بالرفض

ئية مرة اخرى تكشف لنا التحركات االجتماعية التلقا

املخزون الكامن للغضب وعليه االستعداد الضمني 

لالحتجاج وتطوير اليات االحتجاج التي يمكن كما ذكرنا 

 أن تاخذ اشكاال عنيفة

يبرز لنا الجدول التالي الخلفيات القطاعية لكل تحرك 

 احتجاجي

 القطاع العفوي  التلقائي العشوائي عاملجمو 

 السياس ي 2 10 2 14

 االداري  5 13 6 24

 االجتماعي ـ 6 2 8

 الديني ـ 2 ـ 2

 التربوي  1 588 19 608

 الصحي 1 2 2 5

 االقتصادي ـ 7 1 8

 االمني 3 2 1 6

 البيئي ـ 1 ـ 1

 الرياض ي ـ ـ 1 1

 املجموع 12 631 38 708
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االحتجاجات بأحجام مختلفة عشرة قطاعات شملتها 

كان للقطاع التربوي املكانة االساسية وذلك بشكل 

عف فاالغلبية املطلقة لالحتجاجات التربوية امض

شملت التلقائي اال أن االحتجاجات التربوية العشوائية 

كانت هي االخرى االهم في هذا املجال ولو أن العالقة 

لتحركات ، فان ابين التلقائي والعشوائي بعيدة جدا 

االحتجاجية العشوائية هي التي على الدوام تثير الراي 

هي التي تحظى باالهتمام خوفا العام ووسائل االعالم و 

 ةمن أثر املحاكا

على أهميته ، فالعديد من  اإلداري حافظ القطاع 

االحتجاجية كانت لها صبغة ادارية واالدارة  التحركات

دارة هو هنا هي مرادفة للدولة فاالحتجاج على اال 

احتجاج على الدولة والتي تعتبر دائما املسؤولة على 

تردي الخدمات االدارية ، وما يمكن مالحظته كون 

االحتجاجات التي تستهدف االدارة حافظت على نفس 

 ا باملقارنة مع الشهر السابقيبوتيرتها تقر 

جاجات فقد شمل عديد تلم يتغيب السياس ي عن االح

قرطاج وهي املرة االولى  الفضاءات بما في ذلك قصر 

التي تتم فيها بلورة احتجاجات املدعووين بمناسبة 

رسمية تولتها امهات ضحايا الثورة الالتي اعتبرن ان 

حضورهن في هذا الحفل لم يكن تكريميا بقدر ما كان 

الهدف منه انكار ملن كانوا سببا في التغيرات الجذرية 

ز تغيرا وافر  التي شهدها املجتمع التونس ي بفعل الثورة

 .هيكليا في النخبة الحاكمة

 

ن ياحتجاجات على احتجاز الصحفيين التونسي

ا ، احتجاجات أمام السفارة املصرية ، ين بليبياملحتجز 

احتجاجات أمام مجلس الشعب ، احتجاجات أمام 

مقرات بعض االحزاب السياسية ، احتجاجات كامنة 

سية ان لم يتم رصدها داخل العديد من االحزاب السيا

لم تكن االحزاب الفاعلة على الخارطة السياسية 

اال أن  الحالية ، حافظ السياس ي على حضوره النوعي

 املشاغل واالهتمامات تغيرت

امللف االقتصادي وامللف االجتماعي كانا حاضران ، 

وشمال االوضاع التنموية وخاصة ما تعلق بالبنية 

خلية ، التحتية والوضع االقتصادي في املناطق الدا

البطالة وبطالة حاملي الشهادات الجامعية كانت من 

في التحركات االحتجاجية ذات  األساسيةاملحاور 

 الطبيعة االجتماعية

 

القيروان على خلفية تحركات دينية في كل من تونس و 

الصور التي اعادت نشرها صحيفة ـ شارلي ابدوـ 

الفرنسية والتي تم اعتبارها مسيئة للرسول اال ان 

 التظاهرات لم تأخذ أي بعد عنيف

را ولكن باحتشام كبير ضالبعد البيئي كان حا

فاشكاليات االوساخ واالهدار البيئي والتلوث التزال 

عالقة ولم تقدم حولها اجوبة عملية وهو ايضا من 

 امللفات الكامنة القابلة للتطور في كل لحظة

االشكاالت االمنية لم تغب ابدا عن االحتجاجات خالل 

االشهر املاضية اال انها غير موجهة ضد الجهات االمنية 

بل تعبر عن احتجاج لعدم توفر االمن الريفي مثال او 

االمن في محيط املؤسسات التربوية بل لقد الحظنا 

تعاطفا كبيرا مع الجهات االمنية باختالف هياكلها على 

اعتبار كونها مستهدفة من قبل الجهات االرهابية ، كما 

يا العمليات االرهابية من اتعاطفا أكبر مع ضحالحظنا 

 االمنيين والرسائل والخطابات املهددة واملتوعدة لهم
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حالة محدودة لالحتجاج الرياض ي بالرغم من توقف 

البطولة ، عودة هذه االخيرة تنذر بعديد االشكاالت التي 

جة امنية لال يمكن باي شكل من االشكال معالجتها معا

 .جة التقليديةاملعال أساليبوفق 

 

 

 القطاع السياس ي 

تمحورت التحركات االجتماعية االحتجاجية حول 

 الفمحاور التالية :

  والتنديد بابقائه رهن  مساندة املدون ياسين العياري

 االعتقال

  احتجاج عائالت وجرحى الثورة واملطالبة باعطاء

 ية الكاملة ومنحهم االولوية في التوسيمامللف العنا

  املطالبة  بالكشف عن مصير الصحفيين املختطفين

 رابي  ونذير القطاري و في ليبيا سفيان الش

 الترحم على روح  يوهاف حطاب 

  التنديد بمقتل شيماء الصباغ الناشطة الحقوقية

 املصرية

 ة الحكومة ومشاركة اطراف االحتجاج على تركيب

 يهافسياسية 

 فل الدولة بمعالجة جريح الثورة خالد بن نجمة تك

 في الخارج

 تفعيل قانون مكافحة االرهاب 

  القطاع التربوي 

شملت التحركات االحتجاجية في القطاع التربوي 

 املجاالت التالية

  توفير النور الكهربائي بمعهد ثانوي 

  تمكين الطلبة من الدراسة باملبنى الجديد الخاص

 والحرفباملعهد العالي للفنون 

  مراجعة قرار فتح املجال أمام التحاق تالميذ

 التكوين املنهي باملدارس الهندسية

  رفض اسناد شهادة الهندسة من الجامعات

 الخاصة

  رفض الغاء اختصاص  ماجستير البحث في

 االقتصاد واملالية االسالمية

  االحتجاج على االجراءات التي أقرتها وزارة التربية

 كالوريابخصوص امتحانات البا

  تفعيل قرار احداث هيئة عليا لتنظيم قطاع

 الهندسة

 املطالبة بتسمية مدير مدرسة 

 التمكين من الحق في النقلة 

 احتجاجات على تكرر االعتداءات على املعلمين 

  االنتداب وتسوية الوضعيات املهنية للمعلمين

 النواب

 تشغيل االت التدفئة وفتح املطعم الجامعي 

  القطاع االداري 

 صول على مستحقات مالية نتيجة املشاركة في الح

 هيئة انتخابية

  تسوية الوضعية املهنية للهيئات الفرعية للهيئة

 العليا لالنتخابات 

  يفة العموميةظاالنتداب في الو 

 التشغيل في شركة البيئة والغراسة 

  رفض لتعيين موظفة جديدة ال تستجيب للشروط

 في البنك الفالحي

 املواد املنجمية صلب عملة شركة نقل  إدماج

 الشركة االم

 الحق في االنتداب 

 تسوية الوضعيات املهنية لعمال الحضائر 
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  املطالبة بتطبيق االتفاقيات املتعلقة  باملنح

 والترقيات في البلديات

 تحسين خدمات ادارية 

  20تسوية الوضعيات املهنية لعمال االلية 

 اسناد رخص املخابز 

 ملهنيينرفض السناد رخصة مخبزة لغير ا 

  رفض لنقل اعتبرت تعسفية لعدد  من اطارات

 وضباط واعوان امن

 احتجاجات على قرار  اعفاء ناظر عام بمستشفى 

 انقطاع منحة الشيخوخة 

 القطاع االقتصادي 

تمحورت االحتجاجات في املجال االقتصادي حول 

 املطالب التالية

  جابي للواليات يتفعيل قرارات وبرامج التمييز اال

 الداخلية

  توفير حصص استثنائية للجهات الداخلية في

 الوظيفة العمومية

 توفير البنية التحتية 

  التنديد بتدني  وضع البنية االساسية واملسالك

 الفالحية

 املطالبة بالتوزيع العادل للمواد العلفية 

 مراجعة أسعار العلف 

 محطة خاصة  بسيارات النقل الريفي تركيز 

 التواصتحسين البنية التحتية وامل 

 ايقاف نقل الفسفاط عبر الشاحنات الخاصة 

  االحتجاج على االرتفاع املشط ألسعار ماء الري 

 القطاع االجتماعي 

 توفير النور الكهربائي 

 التشغيل 

  توفير الشغل لحاملي الشهادات الجامعية

 والعاطلين عن العمل

 التنديد بالعزلة بسبب موجة البرد 

 توفير املاء الصالح للشراب 

 غطية الصحية واالجتماعيةتوفير الت 

  االحتجاج على تعطل حركة النقل نتيجة اضراب

 ألعوان نقل تونس

 القطاع االمني 

  املطالبة بتوفير االمن الريفي بعد تنامي سرقات

 االغنام ليال عبر استعمال بنادق الصيد

 توفير االمن في محيط املدارس 

  مطالبة سائقي سيارات االجرة بالحماية من

 البراكاجات

 وفير سيارة العوان مركز حرست 

 الحماية من السرقات 

 التنديد بالتدخل العنيف لقوات االمن لحل اعتصام 

  املطالبة بعودة االمن بالحامة بعد احتجاجات  نهاية

 ديسمبر املاض ي

 القطاع الصحي 

 ـ غياب املراقبة الصحية في املدارس

 ـ انجاز مستشفى جهوي 

 ـ تفش ي داء الكلب

 سين الوضع الصحي بمنزل بورقيبةـ توفير أطباء وتح

احتجاج على التدخل في القطاع الرياض ي تم رصد 

شات بين انصار اتحاد االمني العنيف في فض مناو 

 وذرف املطوية وانصار جمعية

وفي القطاع البيئي   احتجاج من أجل تنوير الشوارع 

 ورفع االوساخ والفضالت املتراكمة  املظلمة

ن تم رصدهما وذلك تنديدا في القطاع الديني احتجاجا

 بالرسوم املسيئة للرسول 
 

 

أخذت التحركات االجتماعية االحتجاجية الجماعية  

 االليات التالية كشكل تعبيري :
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 مقاطعة الدروس 

 اضرابات 

 التهديد باالنتحار الجماعي 

 ةالتهديد باضرابات جوع جماعي 

 اضرابات جوع جماعية 

 تقديم عرائض عبر الصحف 

 االعتصامات 

 غلق طرقات واحراق عجالت 

 حرق امالك عامة 

 حرق مقرات ادارية وامنية 

 قوات االمن مواجهات مع 

 مقاطعة امتحانات 

  اعتداء بالعنف على موظفين اثناء قيامهم

 بمهامهم

 وقفات تحسيسية 

 غلق مقرات عمل 

 

تنوعت وتعددت مختلف فضاءات التحركات 

االجتماعية االحتجاجية في مختلف الجهات وكانت كما 

 يلي :

 املعاهد الثانوية 

 معاهد عليا وكليات 

 مندوبيات جهوية للتعليم 

 وزارة التربية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 رئاسات جامعات 

 الشعب مجلس  نواب 

 مقر رئاسة الحكومة 

 مقرات بعض االحزاب السياسية 

 قصر الجمهورية بقرطاج 

 محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف 

 مستشفى 

  سفارة جمهورية مصر العربية 

  وزارة الداخلية 

 مقرات واليات 

 مقرات معتمديات 

 مقرات بلديات 

  واالسكان وزارة التجهيز 

 وزارة الخارجية 

 سجن املرناقية 

 ئة العليا لالنتخاباتمقرات الهي 

 وزارة الصحة 

 املجمع الكيميائي بقابس 

 البنك الفالحي 

 نقابة اساسية للتعليم االبتدائي 

 شركة فسفاط قفصة 

 االتحاد الجهوي للشغل بقفصة 

 محطات نقل مسافرين 

 الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز 

 ركة الوطنية لتوزيع املياهشال 

  ساحات عامة 

 عامة طرقات 

 ز امنيةمراك 

 االتحاد الجهوي للفالحين 

 شركة النقل بين املدن 

الجتماعية الفاعلون االجتماعيون في التحركات ا

يين الجهوي والقطاعي كانوا كما االحتجاجية على املستو 

 يلي :

 تالميذ وطلبة 

  مدرسون 

 مديري مدارس 

 شباب 

 شعبية متساكني أحياء 

 العاملون في حملة انتخابية 
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  العاملون في الهيئات الجهوية التابعة للهيئة العليا

 لالنتخابات

  مدونون 

 نشطاء في املجتمع املدني 

 أولياء تالميذ 

 عائالت شهداء وجرحى الثورة 

  اعالميون 

 العاطلون عن العمل 

 أصحاب الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل 

 انصار فريق رياض ي 

 أمن اعوان 

  املواد املنجميةأعوان شركة نقل 

 سواق النقل الريفي 

 عمال حضائر 

 عمال مخابز 

 سواق سيارات اجرة 

 أيمة مساجد 

  فالحون 

 املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان 

 ملعطلين عن العملاتحاد اصحاب الشهادات ا 

  20عمال االلية 

 

كانت الجهات  التالية موضوع التحركات االجتماعية 

 االحتجاجية :

 سلطات محلية وجهوية 

 القضاء واملشرع التونس ي 

 الرئيس محمد الباجي قائد السبس ي 

 وزارة التربية 

 الحكومة 

 لعاليوزارة التعليم ا 

 القضاء العدلي 

 الحكومة املصرية 

 ادارة سجن املرناقية 

 الهيئة العليا لالنتخابات 

 وزارة الصحة 

 املجمع الكيميائي بقابس 

 البنك الفالحي 

 السلطات االمنية 

 النقابة االساسية للتعليم االبتدائي 

 شركة فسفاط قفصة 

 وزارة الداخلية 

 االتحاد الجهوي للشغل 

 وزارة التجهيزواالسكان 

 قرات واليةم 

 الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز 

 وزارة الفالحة 

 شركة النقل بين املدن 

 وزارة الصحة 

 محاكم 

 الشركة الوطنية لتوزيع املياه 

  اهد ثانويةمعكليات و 

 السلطات االمنية 

التحركات لم نسجل تفاعالت تذكر حول العديد من 

، فقد مثل القطاع  االجتماعية االحتجاجية الجماعية

التربوي الجانب االكبر واالهم من هذه االحتجاجات اال 

ان االجابات لم تتوفر بالشكل الكافي والذي يمكن من 

تجاوز االشكاالت املطروحة , فوزارتي التربية والتعليم 

د العالي على سبيل املثال اتخذت قرارات افرزت العدي

بل ولم توفر االجوبة   من االحتجاجات اال انها لم تسع

الكفيلة للحد من هذه االحتجاجات وعليه وحتى وان 

توفر كافة شروط زال يدت الدراسة فان االحتقان ال عا

 تحوله الى فعل احتجاجي
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عديد االحتجاجات التي ال تتوفر على أجوبة من طرف 

بيا اال الجهات املختصة مثل اختطاف الصحفيين في لي

أن العديد من االحتجاجات االخرى تهم القطاعات 

االمنية واالقتصادية واالجتماعية ال تزال بدون اجوبة 

ولعل انتظار الحكومة الجديدة للبت في هذه امللفات 

 يبقى االمل املنتظر

 

نتظر الحكومة الجديدة ، وخطيرة ت إذنملفات هامة 

تتوفر على  واالجتماعية العالقة االقتصاديةفامللفات 

 كافة شروط البروز من جديد
 

 

كل تحركا احتجاجيا اختلفت اشكاله في 708تم رصد 

القرى املدن و  كانت  فقد .الواليات دون استثناء

ك كما تم رصد تحر   مسارحا لهذه االحتجاجات 

احتجاجي ألول مرة داخل القصر ارئاس ي بقرطاج حيث 

عدم  احتج اهالي وعائالت شهداء وجرحى الثورة على

د السبس ي االولوية لهذا إيالء الرئيس محمد الباجي قائ

امللف بدأ بمنحهم االولوية في التكريم. هذا التحر ك كان 

 سببا إلنهاء احتفاالت الذكرى الرابعة للثورة.

 27اصلت ظاهرة االنتحار لتحصد خالل جانفي تو 

سنة  75و16تراوحت االعمار بين ضحية جديدة 

رق وقطع وتنوعت اشكال االنتحار لتشمل الشنق والح

. وابق عليا او من اعالي سدودطالشرايين واإللقاء من 

الفئران د شاب في القيروان خلط الكحول بمبيدكما عم

لته لالنتحار وتم نقله للمستشفى إلسعافه وكانت حا

ل  خطيرة جدا علما وانها ليست الحالة االولى التي تسج 

 الفئران. شاب بسبب خلط الكحول بمبيد فيها اصابة

فيما يلي تفاصيل االحتجاجات طيلة شهر جانفي في 

 مختلف هذه الواليات :

 : والية أريانة 

شهدت تحركان شهدتهما احياء املنيهلة وحي االنطالقة 

ودوار هيشر. التحر ك 

ل قاده شباب دوار االو 

هيشر وحي االنطالقة 

احتجاجا على تواصل 

اضراب أعوان شركة 

نقل تونس وبالتالي عدم 

توفر امكانية للتنقل. هذا 

االحتجاج سرعان ما 

تطور من االحتجاج الى 

حرق العجالت املطاطية 

 وغلق الطريق.

اما االحتجاج الثاني جاء 

ما لم  في شكل مظاهرة وتهديد بالتصعيد وغلق الطريق

تستجب السلطات للطلبات. هذا االحتجاج قاده سكان 

املنيهلة طلبا لتنوير الشوارع املظلمة في حي الجمهورية 

ورفع الفضالت واألوساخ املتراكمة على حافة الطريق 
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وامام املعاهد الثانوية ودار الثقافة. لم يشهد هذان 

التحركان اي تفاعالت تذكر من قبل الجهات املحلية او 

 جهوية.ال

تحركا احتجاجيا تربويا على  22كما شهدت الوالية 

 ت وزارة التربية ووزارة التعليم العالياقرار  خلفية

يبين الجدول التالي طبيعة التحركات االحتجاجية بوالية 

 اريانة
 

طبيعة 

 التحرك

احتجاج 

 فردي

احتجاج 

 عفوي 

احتجاج 

 تلقائي

احتجاج 

 عشوائي

 املجموع

 1 1 ـ ـ ـ اجتماعي

 1 ـ 1 ـ ـ يئيب

 22 ـ 22 ـ ـ تربوي 

 24 1 23 ـ ـ املجموع

 : والية بنزرت 

تحركات احتجاجية اثنين منها  3بنزرت والية شهدت 

كانا في شكل انتحار شنقا اقدما عليها شاب في املتلين 

السباب مجهولة وكهل في حي الشالغمية بمنزل بورقيبة 

ة ويعمل حالقا وذلك بسبب مروره بضائق 51عمره 

مالية. اما االحتجاج الثالث فقد تمثل في تظاهر اهالي 

منزل بورقيبة طلبا لتحسين الوضع الصحي في الجهة 

 دون ان يشهد هذا التحر ك اي تفاعل ُيذكر.

 تحركا احتجاجيا تربويا . 25شهدت الوالية أيضا 

 في ما يلي جرد لهذه التحركات

طبيعة 

 التحرك

احتجاج 

 فردي

احتجاج 

 عفوي 

احتجاج 

 تلقائي

احتجاج 

 عشوائي

 املجموع

انتحار 

او 

محاولة 

 انتحار

 3 ـ ـ ـ 3

 1 ـ 1 ـ ـ صحي

 25 ـ ـ 25 ـ تربوي 

 29 ـ 1 25 3 املجموع
 

  : والية ڤابس 

شهدت عالوة على التحركات االحتجاجية التربوية فقد 

تحركات احتجاجية تنوعت مطالبها؛ ففي  5الوالية 

على "ظروف" تعيين مطماطة احتج عاطلون عن العمل 

موظفة بالبنك لفالحي واصفين إياها خالل حراكهم 

االحتجاجي قبالة مبنى فرع البنك الفالحي بمطماطة 

بانها ال تتوفر فيها الشروط املطلوبة. وفي الحامة خرج 

مواطنون ونشطاء في املجتمع املدني للتظاهر طلبا 

لعودة االمن ما بعد موجة االحتجاجات التي شهدت 

ة خالل االعالن على نتائج الدور الثاني لالنتخابات الجه

الرئاسية وتطور الوضع نحو املواجهات مع القوات 

ة احتج انصار  االمنية وحرق مركز الشرطة. وفي املطوي 

ة ضد التدخل االمني العنيف لتفريق  اتحاد املطوي 

مناوشات بينهم وبين ضيوفهم انصار جمعية وذرف. هذا 

حرق جانب من مركز الحرس االحتجاج تطور نحو 

 الوطني باملطوية وايقاف خمسة من انصار هذا الفريق.

لطريق اڤابس املدينة اغلق معطلون عن العمل وفي 

طلبا لتشغيلهم في شركة البيئة والغراسات. وفي ڤابس 

املدينة ايضا تظاهر تالميذ الباكالوريا رفضا لإلجراءات 

ــــــي اتخذتهــــــالت ـــ ــ ـــــالتربيا وزارة ـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ ـــة بخصوص امتحـ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ ــ  ان ـ

ـــالب ــ ـــ ـــاكــ ـــ ـــــ ـــ ــــــالوريـ ـــ ـــــــ ـــــ   ا.ـــ

 في ما يلي جرد لهذه التحركات :

طبيعة 

 التحرك

احتجاج 

 فردي

احتجاج 

 عفوي 

احتجاج 

 تلقائي

احتجاج 

 عشوائي

 املجموع

 24 ـ 24 ـ ـ وي ترب

 2 ـ 2 ـ ـ اداري 

 1 1 ـ ـ ـ رياض ي

 1 ـ 1 ـ ـ امني

 28 1 27 ـ ـ املجموع
 

 : والية ڤفصة 

تحركا  13تحركا احتجاجيا تربويا و38الوالية شهدت

لت في  ِّ
حوض املنجمي وكانت الاحتجاجيا اغلبها ُسج 

ة واجتماعية:اأغلب   ملطالب ذات صبغة إقتصادي 
 

 

تحركات احتجاجية رفضا لنقل  4الرديف : شهدت  -

فسفاط ڤفصة عبر شاحنات خاصة. هذا الحراك 

تطور من التظاهر الى غلق الطريق الى مواجهات مع 
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ي  لقواتا
 
ل انسحاب كل ِّ

االمنية وحرق مركز االمن وُسج 

لقوات االمن وقوات الحرس من املدينة وتواصل هذا 

 الحراك ألكثر من يومين.

كر من قبل السلطات مع لم يكن هناك اي تفاعل ُيذ

م ابتدائي في 
 
هذا الحراك. في الرديف ايضا دخل معل

اضراب جوع احتجاجا على مماطلة االدارة الجهوية بعد 

 ان تحصل على وعد بالنقلة.
 

 

تحركات احتجاجية منها  3ام العرائس : شهدت  -

اعتصام دخله عونا امن في مقر مركز الشرطة بالجهة 

فاها ب"التعسفية" واتهم رفضا لنقلتهما التي وص

املعتصمان وزارة الداخلية بمعاقبتهما اثر مشاركتهما في 

. لم يشهد 2014اكتوبر  8وقفة احتجاجية باملتلوي يوم 

 هذا التحر ك اي تفاعل من قبل سلطة االشراف.

دخل عدد من العائالت في ام  2015جانفي  11بتاريخ 

العرائس في اعتصام بعد نصب خيمة وسط السكة 

الحديدية الخاصة بنقل الفسفاط طلبا لتحسين 

  وضعياتهم االجتماعية وتوفير مواطن الشغل.

العرائس باالنتحار كما هدد عدد من الشباب في ام 

نفسهم ونصبوا مشانق احتجاجا على أالجماعي وحرق 

عدم ورود أسمائهم في قائمة الناجحين في شركة البيئة 

 والغراسات.
 

 

نة تحركا احتجاجيا واحدا تمثل يداملتلوي : شهدت امل -

في تظاهر اعوان شركة نقل املواد املنجمية امام مقر 

االتحاد املحلي للشغل تنديدا بالتدخل االمني العنيف. 

هؤالء كانوا قد دخلوا في احتجاجات على خلفية وفاة 

زميلهم في حادث شغل الشهر املاض ي داعين الى توفير 

شخصية وإعداد سيارة اسعاف ووسائل الوقاية ال

قانون اساس ي لحمايتهم من حوادث الشغل علما وان 

الشركة دعتهم للعودة الى العمل وهددت بقطع ايام 

 االعتصام من رواتبهم بعد ان وعدت بتنفيذ مطالبهم.
 

 

قفصة خروج مسيرة  مدينة  ڤفصة املدينة : شهدت -

تضامن مع الصحفيين املختطفين في ليبيا سفيان 

القطاري شارك فيها اعالميون  الشورابي ونذير 

ومواطنون ونشطاء في املجتمع املدني وشهدت ايضا 

صاحب شهادة عليا في مقر  18تواصل اعتصام 

املندوبية الجهوية للتربية طلبا للتشغيل. هذا االعتصام 

 شهرا. 11يتواصل منذ 

لبيئة والغراسات طلبا وفي ڤفصة ايضا تظاهر اعوان ا

 20قفصة وذلك بعد مرور  نتدابهم في شركة فسفاطال 

 جانفي. 2يوما على لتاريخ املفترض لالنتداب وهو 

 في ما يلي جرد لهذه التحركات االحتجاجية :
 

طبيعة 

 التحرك

احتجاج 

 فردي

احتجاج 

 عفوي 

احتجاج 

 تلقائي

احتجاج 

 عشوائي

 املجموع

 1 1 ـ ـ ـ فردي

 2 2 ـ ـ ـ اداري 

 2 1 1 ـ ـ اجتماعي

 1 1 ـ ـ ـ سياس ي

 1 1 ـ ـ ـ تصادياق

 38 ـ ـ ـ ـ تربوي 

 45 5 40 ـ ـ املجموع
 

 

 : والية جندوبة 

تحركات  6تحركا احتجاجيا تربويا و 21الوالية شهدت 

 احتجاجية منها حالتا انتحار حرقا وشنقا.

ـــر مدرسة علـــــأقدم مدي االنتحار : - ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ى االنتحار شنقا ـــ

مادة سامة ألسباب مجهولة. كما انتحر شاب وتناول 

سنة في مدينة بوسالم ألسباب  25يبلغ من العمر 

 مجهولة. الضحية أصيب بجروح من الدرجة الثانية.
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ال الحضائر في جندوبة  التظاهر : - تواصل حراك عم 

بعد وقف اجورهم منذ شهر اكتوبر املاض ي ولم يشهد 

اي تفاعالت  جانفي 22تظاهرهم في جندوبة بتاريخ 

تذكر من قبل السلطات الجهوية. كما شهدت الجهة 

مسيرة مساندة وتضامن مع الصحفيين املختطفين في 

ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري شارك فيها 

اعالميون ومواطنون ونشطاء في املجتمع املدني. وفي 

جندوبة املدينة ايضا احتج سواق التاكس ي طلبا 

ية دون تسجيل اي تفاعل مع لتحسين البنية التحت

حراكهم. وفي غار الدماء احتج سواق النقل الريفي طلبا 

لتركيز محطة خاصة بسيارات النقل الريفي دون اي 

 تفاعل مع حراكهم.

 في ما يلي جرد لهذه التحركات االحتجاجية :

طبيعة 

 التحرك

احتجاج 

 فردي

احتجاج 

 عفوي 

احتجاج 

 تلقائي

احتجاج 

 عشوائي

 املجموع

 2 ـ ـ ـ 2 حارانت

 1 ـ 1 ـ ـ اقتصادي

 1 ـ 1 ـ ـ سياس ي

 21 ـ 21 ـ ـ تربوي 

 2 ـ 2 ـ ـ اداري 

 27 ـ 25 ـ 2 املجموع
 

  : والية قبلي 

 

حالة  تحركا احتجاجيا تربويا و  20شهدت الوالية  

شنقا اقدمت عليها فتاة في العقد الثاني  واحدةانتحار 

 سباب مجهولة.من العمر بمعتمدية دوز ال 

 

 : والية القيروان 

تحركا احتجاجيا تربويا اثنان اخذ 31الوالية شهدت 

شوائيا وجملة من التحركات االحتجاجية شكال ع

 60االخرى، فقد كان مجموع التحركات بهذه الوالية 

حالة انتحار ومحاولة 11تحركا احتجاجيا من بينها 

 كانت هذه التحركات كما يلي : انتحار
 

طبيعة 

 التحرك

 احتجاج

 فردي

احتجاج 

 عفوي 

احتجاج 

 تلقائي

احتجاج 

 عشوائي

 املجموع

انتحار او 

محاولة 

 انتحار

 11 ـ ـ ـ 11

 1 ـ 1 ـ ـ ديني

 3 ـ 3 ـ ـ اجتماعي

 4 ـ 3 1 ـ امني

 4 1 2 1 ـ اداري 

 3 ـ 3 ـ ـ اقتصادي

 2 ـ 2 ـ ـ سياس ي

 31 2 29 ـ ـ تربوي 

 1 ـ ـ 1 ـ صحي

 60 3 43 3 11 املجموع
 

سنة على  72اقدم شيخ يبلغ من العمر  النتحار :ا -

االنتحار السباب ال تبدو واضحة. وفي معتمدية عمر 

سنة على االنتحار  40بوحجلة اقدم كهل يبلغ من العمر 

بتناول أدوية السباب مجهولة. وفي القيروان املدينة 

انتحرت امراة في العقد الرابع من العمر شنقا بسبب 

الوسالتية انتحر شاب بعد خلطه خالف مع زوجها وفي 

الكحول بدواء الفئران وفي حاجب العيون اقدم الشيخ 

عمر بن محمد املباركي ؛ بمنطقة املباركية، على االنتحار 

شنقا بسبب انقطاع منحة الشيخوخة عنه وفي حاجب 

سنة  15العيون ايضا اقدمت مراهقة تبلغ من العمر 

ي معتمدية نصر على االنتحار شنقا السباب مجهولة. وف

سنة( بنفسه في سد سيدي سعد  30هللا ألقى شاب ) 

بسبب ظروفه االجتماعية السيئة. وفي حاجب العيون 

سنة( على محاولة االنتحار حرقا  42اقدم كهل )

احتجاجا على عدم ربط منزل بشبكة الكهرباء علما 

م بمطلب في هذا الغرض منذ اكثر من سنة.  وانه تقد 

اقدم كهل على محاولة االنتحار وفي الحاجب ايضا 

بسبب غالء فاتورة الكهرباء وفي عمر بوحجلة اقدم 

سنة( على محاولة االنتحار عبر قطع شرايين  30شاب )

 يده وغيرها من حاالت االنتحار املسجلة في الجهة.
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اقدم املعلمون النواب على غلق مقر  غلق مؤسسة : -

م وتسوية املندوبية الجهوية للتربية طلبا النتدابه

  وضعياتهم املهنية دون تسجيل اي تفاعل مع مطالبهم.

اصحاب الشهائد العليا للمطالبة بالتشغيل تضاهر  -

وتظاهر طلبة املعهد االعلى للرياضيات واإلعالمية 

بالقيروان طلبا لتفعيل مطالبهم الخاصة باحداث هيئة 

عليا لتنظيم قطاع الهندسة. وشهدت القيروان مظاهرة 

لصحفيين املختطفين سفيان الشورابي ونذير مساندة ل

القطاري. وتظاهر اهالي عين جلولة بمعتمدية الوسالتية 

طلبا لحمايتهم من السرقة كما تظاهر فالحون طلبا 

 لتعديل اسعار مياه الري.

ال  11اضراب : شهدت الجهة  - اعتصاما خاضه عم 

الحضائر وفالحون وأعوان وموظفو بلدية وتالميذ 

واعوان وموظفو الصحة االساسية  ورجال امن

بمستشفى األغالبة طلبا لتسوية وضعيات مهنية 

وابطال اجراءات جديدة تهم امتحان الباكالوريا 

ات امنية وعلى اعوا ن امن وتنديدا باالعتداء على مقر 

ومطالبة بتفعيل قانون االرهاب وتنديد بتواتر سرقات 

املواش ي في القرى وطلبا للتوزيع العادل للمواد العلفية 

 وتنديدا بارتفاع االسعار.

 
 

اقدم معطلون عن العمل على االعتصام  اعتصام : -

في العال طلبا للتشغيل وقد تم تسجيل تفاعل من قبل 

ب وضع الحكومة معتمد الجهة وتأكيده على وجو 

 الجديدة لخطة استراتيجية لتمييز العال ايجابيا.
 

 : والية الڤصرين 

تحركا احتجاجيا تربويا  28والية القصرين شهدت  

ت تحركا 7واحدا من هذه التحركات كان عشوائيا و

 احتجاجية اخرى 

ة  مظاهرات : - ال اآللي  طلبا لتسوية  20تظاهر عم 

ي تفاعل مع تحركهم. وضعياتهم املهنية دون تسجيل ا

تظاهر اعوان املراقبة امللحقين وقتيا بهيئة االنتخابات 

د بالذمة لدى الهيئة ملدة ثالثة 
 
طلبا لتسديد املتخل

اشهر وتم تسجيل تفاعل رئيس الهيئة الفرعية ووعده 

بتسديد املستحقات في اقرب اآلجال. تظاهر عدد من 

يشتبه  املواطنين في القصرين احتجاجا على وفاة طفل

في اصابته بالكلب. هذا االحتجاج كان ضد السلطات 

عائلتا الفتاتين احالم  تالصحية والبيئية. كما تظاهر 

وأنس الدلهومي طلبا ملحاكمة القتلة وتظاهر املعلمون 

النواب طلبا لتسوية وضعياتهم املهنية. وتظاهر تالميذ 

ة الباكالوريا رفضا لالجراءات الجديدة التي اتخذتها وزار 

 التربية بخصوص امتحان الباكالوريا.

ه اهالي منطقة ذراع  عريضة عبر االعالم : - توج 

بوعواج بسبيطلة بعريضة تم نشرها في "الشروق" الى 

السلطات املحلية والجهوية طلبا لتزويد منطقتهم باملاء 

 الصالح للشراب وربطهم بشبكة النور الكهربائي.
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ال ال اضراب واعتصام : - حضائر في اضراب دخل عم 

بالقصرين احتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم املهنية 

وتمكينهم من التغطية االجتماعية والترفيع من 

اجورهم. كما اضرب طلبة املعهد االعلى للفنون 

والحرف بالقصرين احتجاجا على عدم االستجابة 

ملطلب تشغيل آالت التدفئة املركزية وفتح املطعم 

 دة املهندسين بشهادتهم.الجامعي واعتراف عما

 في ما يلي جرد اهذه االعتصامات
 

طبيعة 

 التحرك

احتجاج 

 فردي

احتجاج 

 عفوي 

احتجاج 

 تلقائي

احتجاج 

 عشوائي

 املجموع

 4 ـ 3 1 ـ اداري 

 28 1 27 ـ ـ تربوي 

 1 1 ـ ـ ـ صحي

 1 1 ـ ـ ـ سياس ي

 1 ـ 1 ـ ـ اجتماعي

 35 3 31 1 ـ املجموع
 

 : والية منوبة 

تحركا احتجاجيا تربويا ، علما وان  18الوالية  شهدت 

الوالية تشمل مركبا جامعيا ،وعالوة على التحركات 

دوار هيشر على  التلمذية والطالبية فقد احتج اهالي

اغتصاب طفلين لدى خروجهما من املدرسة من قبل 

  منحرف.

 : والية الكاف 

  4تحركا احتجاجيا تربويا و 21والية الكاف شهدت 

ت احتجاجية منها اضراب جوع و مظاهرات؛ إذ تحركا

دخل عدد من تالميذ الباكالوريا في اضراب جوع طلبا 

ة التي اتخذتها لتراجع الوزارة عن االجراءات الجديد

 كالوريا.بخصوص امتحان الب

ال الحضائر بتاجروين طلبا لتسوية كما تظاهر عم 

وضعياتهم املهنية دون اي تفاعل ُيذكر مع تحركهم 

هر تالميذ الباكالوريا رفضا لالجراءات الجديدة وتظا

املذكورة أعاله. وتظاهر اعالميون ونشطاء ومواطنون 

مساندة للصحفيين املختطفين سفيان الشورابي ونذير 

القطاري. كما تظاهر اهالي الكاف احتجاجا على حالة 

العزلة التي عاشتها الجهة اثناء موجة البرد ونزول 

  الثلوج.

 والية مدنين : 

تحركا احتجاجيا تربويا  وتحركان   31الوالية شهدت 

معطلون عن العمل  خاضهافي وقفات احتجاجية تمثال 

طلبا لتسوية وضعيات العاملين بآليات هشة وسائقو 

سيارات التاكس ي طلبا لحمايتهم من البراكاجات. دون 

  ان تشهد مجمل هذه التحركات اي تفاعالت تذكر.
 

 : والية املنستير 

دت تحركان احتجاجيان. تضامن نشطاء شه 

وإعالميون ومواطنون في مظاهرة مساندة مع 

الصحفيين املختطفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير 

القطاري. كما حاول قاتل الطالب التونس ي في فرنسا 

عفيف شبيل االنتحار في سجنه عبر تناول كمية من 

لثة من نوعها تم انقاذه علما وانها املحاولة الثااالدوية و 

تحركا  32بالنسبة للمتهم، وشهدت الوالية ايضا 

احتجاجيا تربويا على نفس خلفية التحركات التربوية 

 االخرى 

 : والية نابل 

تحركا تمثل و تحركا احتجاجيا تربويا  25الوالية شهدت 

في تظاهر اهالي قرية لبنة احتجاجا على عدم استكمال 

تسجيل اي تفاعل  ؤدية للقرية دون تهيئة الطريق امل

وتحركا  اخر قاده االهالي بسبب اسناد رخص ُيذكر 

 .املخابز

 : والية صفاقس 

الوالية جملة من  شهدت

تحركا من  55التحركات بلغت 

تحركا ذو طبيعة   47بينها 

تحركات  3تربوية من بينها 

عشوائية وبقية التحركات 

 6 الحتجاجية كانت كما يلي 

ب حاالت انتحار؛ إذ اقدم شا

 سنة( على االنتحار حرقا 20)

في منطقة الحاجب السباب 
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سنة( يعمل موظفا في  35مجهولة وانتحر شنقا شاب )

شركة السكك الحديدية في حي االنس بسبب خالفات 

سنة( السباب  35مع زوجته وانتحر حرقا معوق ذهنيا )

مجهولة وانتحرت فتاة شنقا في حي البحري السباب 

حرقا السباب  1993مواليد مجهولة وانتحر شاب من 

  سنة( شنقا السباب مجهولة. 40مجهولة وانتحر كهل )

ـــدخل سبعة تالميذ في املعهد الث ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــانوي بجبنيــ ـــــــ ــ ــ  انة في ـ

اضراب جوع احتجاجا على االجراءات الجديدة التي 

يا. في اتخذتها وزارة التربية بخصوص امتحان الباكالور 

ع الف مواطن على عريضة موجهة الى 
 
جبنيانة ايضا وق

السلطات املحلية والجهوية طلبا العادة تهيئة الطريق 

على أسس صحيحة وتوفير انارة كافية ووضع عالمات 

  مرورية تضمن سالمة مستعملي الطريق.

شهدت صفاقس مسيرة تضامنية مع الصحفيين 

طاري كما املختطفين سفيان الشورابي ونذير الق

شهدت تظاهر طلبة الهندسة رفضا إلسناد شهادة 

مهندس من الجامعات الخاصة وتظاهر طلبة املاجستير 

رفضا اللغاء اختصاص ماجستير البحث في االقتصاد 

واملالية االسالمية دون تسجيل اي تفاعالت مع هذه 

 التحركات.

وشهدت صفاقس ايضا اعتصام طلبة كلية الهندسة 

تالميذ رار فتح املجال امام التحاق طلبا ملراجعة ق

التكوين املنهي بالهندسة. وفي مليتة بجزيرة قرقنة تظاهر 

 االهالي رفضا لتوزيع رخص مخابز دون اية معايير.

 في ما يلي جرد لهذه التحركات :
طبيعة 

 التحرك

احتجاج 

 فردي

احتجاج 

 عفوي 

احتجاج 

 تلقائي

احتجاج 

 عشوائي

 املجموع

 6 ـ ـ ـ 6 انتحار

 47 4 43 ـ ـ تربوي 

 1 ـ 1 ـ ـ سياس ي

 1 ـ ـ 1 ـ امني

 55 4 44 1 6 املجموع

 

  : والية سيدي بوزيد 

تحركا احتجاجيا تربويا 3 3سيدي بوزيد والية  شهدت

منها مسيرة مساندة  تحركا احتجاجيا 40من جملة 

للصحفيين املختطفين سفيان الشورابي ونذير 

راض ي الدولية القطاري. كما شهد مركب ديوان اال 

بالطويلة حالة انتحار حرقا اقدم عليها كهل موظف 

احتجاجا على املعدل الذي تحصل عليه بخصوص 

منحة االنتاج. كما تظاهر اعوان االمن في منطقة االمن 

بسيدي بوزيد احتجاجا على ما وصفوه بالنقل 

التعسفية وتظاهر اصحاب املخابز بالرقاب رفضا 

املنتصبين في الرقاب وتظاهر إلسناد رخصة مخبزة الحد 

معلمو مدرسة الغابة السوداء في الرقاب احتجاجا على 

 الوضع الصحي داخل املدرسة خاصة بعد وفاة تلميذة.

 في ما يلي جرد لهذه االحتجاجات :

 

طبيعة 

 التحرك

احتجاج 

 فردي

احتجاج 

 عفوي 

احتجاج 

 تلقائي

احتجاج 

 عشوائي

 املجموع

 1 ـ ـ ـ 1 انتحار

 1 ـ 1 ـ ـ سياس ي

 2 1 ـ 1 ـ اداري 

 2 1 ـ 1 ـ امني

 1 1 ـ ـ ـ صحي

 33 ـ 33 ـ ـ تربوي 

 40 3 34 2 1 املجموع
 

  : والية سليانة 

 من بينهااحتجاجيا تربويا  تحركا 21الوالية شهدت 

ل التالميذ ملسافة حوالي عشرة كيلومترات في اتجاه جتر 

معهدهم. والية سليانة طلبا لتوفير النور الكهربائي في 

ل انجاز املستشفى 
 
كما احتج اهالي مكثر ضد تعط

 .2013الجهوي منذ عام 
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 : والية سوسة 

تحركان تحركا احتجاجيا تربويا  و  30الوالية شهدت 

اثنان؛ تمثل االول في محاولة انتحار حرقا اقدم عليها 

شاب امام مقر الوحدة االمنية بحي الرياض. وتمثل 

لون عن العمل طلبا الثاني في مظاهرة قادها 
 
املعط

 اليالء ملف التشغيل االولوية.

 : والية تطاوين 

تحركا احتجاجيا تربويا على غرار  21الوالية  شهدت  

تحركا التحركات التربوية  التلمذية في بقية الواليات  و 

تمثل  اخر من نفس الطبيعة لكنه طالبيا و  احتجاجيا 

حرف للمطالبة في اضراب طلبة املعهد العالي للفنون وال

 اسة في املبنى الجديدبتمكينهم من الدر 

  : والية توزر 

تحركا احتجاجيا تمثل في انتحار شاب الوالية  شهدت  

سنة( حرقا السباب تبدو مجهولة واحتجاج عائلة  20)

جريح الثورة خالد بن نجمة للمطالبة بتكفل الدولة 

بعالجه في الخارج بعد فشل العمليتين الجراحيتين 

 9تان قاما بهما في تونس ، كما شهدت الوالية الل

تحركات احتجاجية تلمذية على نفس خلفيات 

 االحتجاجات التلمذية في بقية الواليات
 

 : والية تونس 

والية تونس عديد التحركات االحتجاجية التي  شهدت 

تحركا احتجاجيا  48تحركا احتجاجيا منها   61بلغت 

من  انوعت اشكالهتتربويا ،بقية التحركات االخرى 

االحتجاج الى االضراب واالعتصام واالنتحار واإلضراب 

ملطالب ذات صبغة سياسية اعن الطعام. وكانت 

لت تونس تظاهر  وأمنية واقتصادية واجتماعية؛ إذ سج 

العاملين في الحملة االنتخابية لسليم الرياحي طلبا 

ملستحقاتهم وتظاهر نشطاء ومدونون طلبا الطالق 

دون ياسين العياري وكذلك تنديدا بالرسوم سراح امل

املسيئة للرسول واحتجاج عائالت شهداء وجرحى الثورة 

جانفي بمناسبة االحتفال  14داخل القصر الرئاس ي يوم 

بالذكرى الرابعة للثورة وكذلك تظاهرة تالميذ 

الباكالوريا وطلبة الهندسة. وبخصوص لالنتحار شهدت 

ارات وذلك بالقاء تونس انتحار موظفة بإحدى الوز 

حتفها على  ىا من الطابق الرابع لسكناها لتلقنفسه

عين املكان. كما دخل املدون ياسين العياري في اضراب 

جوع احتجاجا على الحكم العسكري الذي لحقه وطلبا 

 لتمكينه من ارسال واستقبال رسائل داخل السجن.

نجمة امام  كما تظاهرت عائلة جريح الثورة خالد بن

الدولة بمعالجة ابنها بعد  لفالنواب طلبا لتكمجلس 

  فشل عمليتين أجراهما في تونس.

 

 في ما يلي جرد لهذه التحركات :

 

طبيعة 

 التحرك

احتجاج 

 فردي

احتجاج 

 عفوي 

احتجاج 

 تلقائي

احتجاج 

 عشوائي

 املجموع

 1 1 ـ ـ 1 انتحار

 6 1 3 2 ـ سياس ي

 3 ـ 1 2 ـ اداري 

 1 ـ 1 ـ ـ اجتماعي

 1 ـ 1 ـ ـ ديني

 48 3 45 ـ ـ تربوي 

 61 5 51 4 1 املجموع

 

ة تحركات هذا وقد سجلت كل من الواليات التالي

تحركا  22تالي ، والية املهدية احتجاجية تربوية كانت ك

تحركات والية بن  10تحركا والية زغوان  24والية باجة 

 تحركا .  18عروس 
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جتماعي التونس ي، للمنتدى التونس ي انطلق املرصد اال 

للحقوق االقتصادية واالجتماعية، بداية من شهر 

شهري خاص  تقرير  تقديم في العمل على 2015جانفي 

واعتمد املرصد على عينة  بالعنف بمختلف انواعه

نوعية من الصحف اليومية واالسبوعية هي جريدة 

الشروق والصباح والتونسية واملغرب والصريح 

خر خبر آفة و"البراس "و"لوطون" والضمير و والصحا

 والصباح االسبوعي والشعب والفجر و"تونيس ايبدو"

طور الحقا اليات الرصد أولى على أن تتهذا في مرحلة 

التابعة للمنتدى  الفرق امليدانية  عبر بالخصوص 

في مختلف للحقوق االقتصادية واالجتماعية  التونس ي

ال العنف من وأيضا عبر رصد مختلف اشك الجهات

 . خالل مختلف وسائل ملعلومات املتوفرة

جتماعي إضافة وطبقا للعمل املنجز سيقدم املرصد اال 

االجتماعية تحركات الب الى تقريره  الشهري الخاص

في اشكالهاالفردية والجماعية  ومختلف  االحتجاجية 

والعشوائية ، ستسعى  العفوية والتلقائية تمضهراتها 

 العنف بم تتقرير شهري يهتقديم  هيئة املرصد  الى

يلقى عبره ومختلف  اشكاله في املجتمع التونس ي 

هاما من املساحة  االضوء على ظاهرة تاخذ حيز 

االعالمية على صفحات الجرائد وموجات االذاعات 

والتلفزات وانتشارها وتنوعها اصبح يستوجب الدرس 

 واملتابعة.

ة االكراه اذا كان التعريف  االدنى للعنف هو ممارس

عبر القوة  فاننا مع ذلك لن نهتم بمختلف مظاهر 

الرمزية  أشكالهااالجرام ، الحاالت االخرى للعنف فيى 

 أشكالية واملعنوية واملادية والتي تأخذ عدة ظواللف

منها الجنس ي والسياس ي واالقتصادي واالجتماعي 

ذلك ستكون  ر والثقافي والقانوني واملؤسساتي الى غي

 عة ورصدموضوع متاب

حاالت السرقات واالشكال املماثلة للجريمة التهمنا 

بقدر ما يهمنا العنف املنظم وحتى حاالت العنف 

التلقائية فان الذي يهمنا فيها هو الضرر والحدة 

والتكرار والهدف هو ابراز خمائر ومحضنات العنف , 

اسبابه وانعكاساته وسبل التصدي اليه خارج مجاالت 

 التناول االمني

ونس الجمهورية الثانية حتى تتأسس عليها اجتثاث ت

 االسباب الكامنة للعنف

لقد فوجئنا في بدايات هذا البحث والذي قطعا 

سيتطور  في منهجيات الرصد واملفاهيم واالليات 

 اهر العنف .ظالتحليلية بحجم بعض م

هذا ك الهنات التي نحن واعون بها في سنسعى الى تدار 

يس كميا وليس في  برامجنا وهو رصد ل األول الرصد 

ان يكون كذلك بل سيكون نوعيا من اجل النمذجة 

 والتصنيف للقدرة على التحليل والفهم والتدخل في

نكتفي بتقديم عينة عما تم رصده من  اإلطار ذا ه
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حاالت عنف وفق املنهجية التي 

انخرط فيها املرصد وهي 

 باالساس كيفية

حالة عنف  78تم رصد فقد 

خالل ي ظولف ي مادي ومعنو 

شهر جانفي أي بمعدل اكثر من 

حالتي عنف في اليوم، وزعت 

والية وانقسمت الى  17على 

عنف مادي ومعنوي وعنف 

و تحرش ( وعنف تربوي وعنف جنس ي )اغتصاب ا

 سياس ي.

 :هذه الحاالت في مختلف الواليات و فيما يلي تفاصيل

 : احتلت والية تونس صدارة الترتيب  والية تونس

 17مستوى احداث العنف وذلك بتسجيلها  على

حالة عنف خالل شهر جانفي كان أغلبها عنف مادي 

ر واعوان  ص 
ُ
وعنف شديد وكان ضحاياها أقارب وق

 امن.

تم تسجيل حالة اعتداء لفظي واحدة  عنف لفظي : -

ارتكبتها فتاة مخمورة في الشارع من خالل دخولها في 

مر الذي ادى موجة سباب وشتم في الطريق العامة اال 

 سنة. 25الى ايقافها. تبلغ هذه الفتاة من العمر 

لت في تهديد أمين  عنف سياس ي : -
 
حالة واحدة تمث

عام االتحاد العام التونس ي للشغل حسين العباس ي 

 باالغتيال.

حاالت اغتصاب في والية  4تم تسجيل  اغتصاب : -

د كهل استدراج نساء يرغبن في كراء منازل  تونس؛ تعم 

رضها للكراء تخدير ضحاياه واغتصابهن  وتصويرهن  يع

ا الحقا وقد نجح أعوان االمن في القاء  البتزازهن  مالي 

م إحداهن  بشكوى ضده.   القبض عليه بعد تقد 

 18وحاول شاب مخمور االعتداء جنسيا على قاصر )

سنة(  16سنة ( حجز قاصرة ) 30سنة( وتعمد شاب )

االجتماعي فايسبوك  كان قد تعرف عليها عبر املوقع

وعند اول لقاء بينهما استدرجها لحضيرة بناء 

واحتجزها وهددها واغتصبها ملدة ثالثة ايام. تم القاء 

القبض على الجاني فاعترف بجرمه وعبر عن رغبته في 

 الزواج بالفتاة وتم عقد قرانهما واطالق سراحه.

 

حالة عنف مادي منها  11تم تسجيل  عنف مادي : -

تداء بالعنف ارتكبها تلميذ في حق أستاذته حالة اع

وحالة اعتداء بالعنف ارتكبها جار في حق جاره بعد 

محاولته افتكاك قوارير خمر منه كان قد اقتناها للتو 

وحالة اعتداء بسكين اقترفها شاب في حق خصمه في 

الشارع وهو كهل كان قد المه على التفوه بالكالم 

ل ابن شقيقته في البذيء في الشارع. كما طعن خا

جلسة خمرية بسبب خالف قديم وطعن ثالثة اشقاء 

د شاب احتجاز  صديق شقيقتهم ليردوه قتيال كما تعم 

حبيبته في اسطبل وتشويه وجهها بسبب قرارها 

االبتعاد عنه والتزوج بقريب لها. كما تم تسجيل 

حالَتْي عنف مادي في حق السلك االمني االول ارتكبها 

حرقه لسيارة نقيب في االمن والثاني مجهول من خالل 
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اعتداء بالعنف الشديد على اطار في االمن الرئاس ي 

 بتهمة سب الجاللة )الضحية كان في زيه املدني(.

علما وان كل حاالت العنف انتهت بالقاء القبض على 

الجناة باستثناء بعض حاالت العنف املتعلقة 

  باإلرهاب.

 : ت عنف منها حاال  10تم تسجيل  والية جندوبة

  حاالت عنف شديد. 6حاالت اغتصاب و 4

سنة( على اغتصاب  30اقدم شاب ) اغتصاب : -

سنة( بعد االعتداء بالعنف الشديد عليها  80عجوز )

سنة( الغتصاب جماعي في  30كما تعرضت فتاة )

غابة على مشارف وادي مجردة ثم تولوا تشويه 

اء سنة( الى االعتد 85وجهها. كما تعرضت عجوز )

لى إعلى يد شاب مخمور. وتعرضت فتاة  الجنس ي

 االغتصاب الجماعي من قبل اربعة شبان.

اربعة اشقاء تولوا االعتداء  مادي وسياس ي : -

بالعنف الشديد على مرافق شقيقتهم تم ضبطه 

د رشق  بصدد التجول معها في الوادي. مجهول تعم 

السيارات بالحجارة فنجح في تهشيم بلور عدد من 

ة تتوجه بتهديدات بالقتل السيا رات. عناصر ارهابي 

لعناصر امنية بهدف ترويعها وزوج يقتل زوجته 

ويدفنها ثم يعلن عن اختفائها كما انتهى خالف بين 

كهل وشاب في احد شوارع غار الدماء الى طعنة 

 بسكين تلقاها الكهل.

  : حاالت عنف : 7شهدت والية الكاف 

االعتداء  سنة( 74حاول شيخ ) عنف جنس ي : -

سنة( االمر الذي دفع  23جنسيا على ابنته املعوقة )

زوجته الى رفع قضية عدلية ضده مشيرة الى انها 

ليست املرة االولى التي يحاول فيها التحرش بابنتها 

  ومحاولة اغتصابها.

د مجهولون حرق كامل مكتب  عنف تربوي : - تعم 

د تلميذ وشخصان آخران رمي  مدير مدرسة. كما تعم 

  باب املعهد بالزجاجات الحارقة.

تعمدت عصابة لصوص مختصة في  عنف مادي : -

سرقة املواش ي االعتداء بالعنف الشديد على فالح 

سنة( وتعنيف زوجته بعد ان حاوال منعهم  79مسن )

من سرقة مواشيهم وقد القى الفالح حتفه في حين تم 

اسعاف زوجته. كما تعرضت فتاة الى الطعن على 

البطن من قبل حبيبها بعد قطعها العالقة مستوى 

معه. االعتداء على الفتاة تم في الشارع وهي رفقة 

خطيبها الجديد. كما تعرض رئيس مركز حرس الى 

االعتداء بالعنف من قبل سبعة مهربين ولحقته 

 يوما. 20أضرارا جسدية تستوجب الراحة ملدة 

 : حاالت عنف منها حالة  8شهدت  والية سوسة

سنوات( على يد  9جنس ي تعرضت لها طفلة )  اعتداء

لت وفاة صديق على يد  70شيخ ) سنة(. كما سج 

صديقه بسبب خالف خالل جلسة خمرية واعتداء 

منحرف على عامل يومي وحرق دراجته النارية 

وتسجيل حالة صراع بين مجموعتين منحرفتين حول 

فتاة انتهت بطعن احد افراد مجموعة وفرار 

ية بالفتاة. كما شهدت سوسة محاولة املجموعة الثان

قتل شيخ كان يحرس محصول الزيتون وكذلك 

جريمة قتل اب على يد ابنه بمساعدة أمه وشقيقه. 

سنة( الى القتل على يد  25كما تعرضت فتاة )

  خطيبها بعد ان قررت فسخ الخطوبة معه.

 
 : لت  والية القيروان  3حاالت عنف منها  6سج 

االسلحة النارية )بنادق  حاالت سرقة باستخدام

صيد( أدت إحداها الى اصابة فالح على مستوى 

م كهل  لت في تهج 
 
ة الحاالت فقد تمث البطن. اما بقي 
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مخمور على مركز الشرطة ومحاولة خلع الباب 

األمامي وحرق دار الثقافة بحفوز وحرق مقر زاوية ابي 

  القاسم السيوري.

 : لت  والية نابل حالة  حاالت عنف منها 5سج 

 15اغتصاب اقدم عليها شاب في حق فتاة قاصر )

سنة( بعد احتجازها ملدة ثالثة ايام وتهديدها 

بواسطة سكين. من ضمن حاالت العنف املسجلة في 

الجهة اقدام مهاجر تونس ي ببلجيكا على قتل زوجته 

في غرفة نزل بالحمامات ثم تعليقها لإليهام بانتحارها. 

د شاب قتل حبيب ش َم عون امن كما تعم  هِّ
قيقته واتُّ

 بإجبار قاصر على اإلجهاض منه.

 : لت  والية منوبة حاالت عنف منها حالتي  4سج 

لت االولى في اغتصاب تلميذ )
 
سنة(  12اغتصاب تمث

بعد إجباره على استهالك الزطلة من قبل صاحب 

( وتمثلت الثانية في 1986سوابق عدلية )من مواليد 

ة( امام أصدقاؤه سن 30اغتصاب شاب لصديقته )

ثم فسح املجال ألصدقائه للتداول عليها. كما تم 

العثور على فتاة ميتة وملفوفة في غطاء صوفي ملقاة 

في الشارع وتعرضت مغازة للسرقة تحت التهديد 

 بالعنف باستخدام أسلحة بيضاء.

 : حاالت عنف منها حالة  4شهدت  والية بنزرت

على تناول  اغتصاب تعرضت لها تلميذة بعد إجبارها

الزطلة من قبل جالدها وتلقى عون امن تهديد بالقتل 

كما اقدم زوج على قتل زوجته وهو يحاول اخراج 

جن منها. وتعرض سجين في برج الرومي الى العنف 

  الشديد الى حد فقدانه البصر.

 : لت قفصة  والية قفصة حاالت عنف منها  4سج 

كتابة ثالث حاالت موجهة ضد العناصر االمنية مثل 

طاغوت على منزل عون امن ووصفهم بالطاغوت 

وتهديد عون امن بسالح ابيض. كما ألقى مجهولون 

 زجاجة حارقة على أبواب مدرسة اعدادية بالرديف.

 : حاالت عنف منها  3شهدت  والية الڤصرين

معركة بين اربعة تالميذ انتهت بمقتل التلميذ بالل 

ة القاتل. كما مولهي المر لذي ادى الى حرق منزل عائل

د ارهابيون افتكاك املؤونة من صاحب دكان.  تعم 

وتعرض عون امن بصدد حراسة منزل وزير الداخلية 

الى العنف املادي من قبل منظفة باستخدام مكنسة 

املنطقة بسيارة مدنية  ل و عد ان منعها من دخب

تنفيذا لتعليمات منع دخول السيارات غير االمنية الى 

 املنطقة.

 لت  2شهدت  وان :والية زغ
 
حاالت عنف تمث

االولى في اقدام متشددين دينيا على قتل عون االمن 

محمد علي الشرعبي والثانية في العثور على فتاة 

 محروقة ومدفونة في غابة.

 : لت  2شهدت  والية املنستير
 
حاالت عنف تمث

االولى في طعن صديق لصديقه والثانية في اقدام 

 د فطومة بورقيبة.مجهولون على حرق مخزن معه

 : لت في  والية املهدية
 
شهدت حالة عنف تمث

اقدام عصابة على سرقة محصول الزيتون بتهديد 

 صاحب معصرة ببنادق الصيد.

 : لت  2شهدت عدد  والية اريانة
 
حالة عنف. تمث

 8االولى في اقدام منحرف على تحويل وجهة طفلين )

ي سنوات( واغتصابهما قرب املدرسة والثانية ف 9و

تهديد متشددون دينيا بإقامة الحد على خصم لهم 

ار بحي التضامن.   اثر خالف بينهم وبين تج 

 : لت في  والية بن عروس
 
شهدت حالة عنف تمث

 طعن مجهولون لعسكري في الرقبة.

 

 : لت في  والية سليانة
 
شهدت حالة عنف تمث

اقدام ولي على اتالف كراسات التحضيري ومهاجمة 

ب عدم قبول ابنه في املرحلة مؤسسة تربوية بسب

  التحضيرية.
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 : شهدت حالة عنف واحدة  والية صفاقس

لت في مهاجمة شاب لشقيقته 
 
تمث

التلميذة داخل مؤسستها التربوية 

ومطاردتها بسكين بعد ان سمع 

 عن تغيبها عن الدراسة.

كما سبق وذكرنا فقد   

على تقارير صحفية ولو  اعتمدنا

ان  االمر كانت امنية او قضائية لك

مغايرا تماما اال ان ذلك ال 

يستجيب الهدافنا وتوجهاتنا 

يس لاملنهجية حيث كما ذكرنا 

الهدف رصد حاالت االجرام بل 

هندسة العنف وخارطته في املجتمع التونس ي ، 

 الشبكات والفاعلين والضحايا ، 
 

ت التي تم رصدها عبر حاال لفي ما يلي تصنيف ل

 :مختلف الصحف املشار اليها 

هذه الحاالت املحدودة وهي حاالت تعكس بشكل او 

باخر حاالت العنف التي تمارس في مجتمعنا هي دالة 

ممثلة بالشكل العلمي وذلك لالسباب  ولكنها ليست

التي اشرنا اليها وسنسعى الى ان تكون كذلك في 

 .الرصدنا القادمة من خالل تطوير اليات تقارير 

يبي عن حاالت مهم جدا ان نعلم ولو بشكل تقر 

العنف الجنس ي والتي تتمثل في حاالت االغتصاب وزنا 

املحارم علما واننا لم نطور اليات رصد حاالت 

التحرش الجنس ي والتي تنخرط في مختلف اشكال 

العنف الجنس ي ، هذا الحجم ولو كان تقريبيا يبرز الى 

 يا هذه املمارسةااي مدى املرأة واالطفال هم ضح

عنف الديني برز هو االخر في ال أخر على مستوى 

لفة من حيث املمارسات والتهديدات ختاشكال م

 تاملوجهة بشكل خاص في الفترة الحالية ملختلف قوا

اغوت ، مسألة في غاية الخطورة طاالمن املنعوتون بال

 ل االوضاع املحلية واالقليميةظومرشحة للتطور في 

نفس الشيئ بالنسبة للعنف السياس ي والذي تبلور 

بر التهديدات واالغتياالت بالخصوص لعناصر من ع

 اشكال العنف املرصودة العدد

 العنف جنس ي 18

 العنف االحتجاجي 2

 العنف السياس ي 8

 العنف االخالقي 1

 بوي العنف التر  5

 العنف الديني 10

 العنف االنفعالي 8

 العائلي العنف 3

  العنف االمني 2

  العنف الزوجي 1

  العنف املنظم 7

  العنف االقتصادي 1

  يالعنف االجتماع 3
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قوات االمن ، والعنف السياس ي يقترن في هذه املرحلة 

 بالذات بالعنف الديني

االشكال االخرى للعنف ستكون موضوع دراسة في 

النشرات القادمة ، غير ان اشكال العنف املشار اليها 

 مايلي :تعني 

ي ظالعنف اللف أشكالوهو كل  األخالقيالعنف 

 املقترنة بالشتم والتعدى اخالقيا على االطراف االخرى 

العنف التربوي يبرز كل اشكال العنف املقترنة 

 ومة التربوية والتعليميةظباملن

 

العنف االنتقامي وهو شكل من اشكال الجريمة اال ان 

،  هاملترتبة علي ر األضراىما يهمنا في هذا العنف هو 

لحاالت التي يؤدي ذلك اننا سنهتم ىبهذا الشكل في ا

، ففي لقاء فيها الى القتل اوالى اضرار بدنية جسيمة 

كن ان يتطور الخالف الى عنف لفض ي بين اصدقاء يم

وحتى رمزي اال انا هذه االشكال ال تعدو ان تكون 

انفعالية  في حين ان تطورها الى اشكال عنيفة اخرى 

عنينا بالبحث تي كالقتل تصبح من القضايا الت

 والدرس

لعنف العائلي بين االولياء وبين االبناء او بين افرد ا

 العائلة املمتدة والعنف الزوجي وكذلك العنف بين

كلها ايضا من املسائل التي املجموعات  االجتماعية  

موضوع بحث ودرس  من طرف اعضاء  ستكون 

 املرصد

واملؤسساتي ومختلف اشكال  العنف االقتصادي

د وبحث في هذا العنف االخرى ستكون مواضيع رص

 امللف الجديد

 

كان لشهر جانفي دائما وقعا اجتماعيا في تونس فهو 

شهر الحراك االجتماعي وشهر الغضب االجتماعي 

بامتياز. ويشهد التاريخ ان شهر جانفي كان مناسبة 

كبرى في تونس كان وقودها حراكا  ألحداث سياسية

اجتماعيا بسبب توظيف اتاوة او زيادة في اسعار املواد 

 الغذائية.

أثبتت األحداث انه ال يمكن التكهن بما قد يحدث 

 2015خالل شهر جانفي فالبداية الهادئة لجانفي 

والتي تزامنت مع احتفاالت رأس السنة واحتفاالت 

 
 

ر لجانفي هادئ إلى املولد النبوي الشريف كانت تؤش

حين اندالع التحركات التلمذية في مختلف املعاهد 

وفي مختلف الجهات رفضا لقرار الوزارة مراجعة 

كالوريا، وإلى تساب املعدل النهائي المتحان البنسبة اح

حين اندالع تحركات طلبة الهندسة رفضا إلسناد 

شهادة مهندس من الجامعات الخاصة وصوال إلى 

تاج اعوان نقل تونس والتي أعادت معركة منحة ان

 الحراك االحتجاجي للشارع.

 

ْت حركة   
 
ل

ُ
خالل االسبوع الثاني من شهر جانفي ش

 النقل في العاصمة وفي عدد من املناطق في مختلف

دخول اعوان النقل في اضراب الجهات. والحدث هو 

بسبب رفض وزارة النقل تطبيق اتفاقية تم  مفتوح
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والتي كان من  النقل ألعوان إنتاجحول منحة  توقيعها

املفترض ان يحصل عليها االعوان خالل رأس السنة. 

تقول التقارير االعالمية إن  رئيس الحكومة مهدي 

جمعة يتمسك بعدم تطبيق اتفاق ممض ى بين وزارة 

النقل واعوان نقل تونس وتقترح حكومته التي تستعد 

ويضه باتفاق للمغادرة الغاء املحضر السابق وتع

جديد وهو ما يرفضه العمال واألعوان وتمثيليتهم 

النقل بداية مواجهة  إضرابالنقابية وبالتالي يبدو 

 وازمة ستكون لها انعكاساتها.

من ضمن هذه االنعكاسات عودة الحراك للشارع في 

بعض االحياء منها حي االنطالقة طلبا لتوفير وسائل 

ة والعمال النقل بعد ان تهاطلت مصالح الطلب

واملوظفين من مستخدمي النقل العمومي. ويهدد 

املحتجون بالتصعيد فهم ال يحتملون تمطيطا في حل 

هذه االزمة العاجلة. هذا الحراك برز في شكل حرق 

للعجالت املطاطية والتهديد بحرق حافالت عمومية ما 

لم يتم وضع حد إلضراب النقل العمومي في اقرب 

  اآلجال.

شهر الحراك االجتماعي واالزمات في  ذلك هو جانفي

تونس. ويحفظ التاريخ محطات كبرى عاشتها تونس 

السيناريوهات ممكنة في  خالل شهر جانفي. فكل

تونس خالل جانفي الذي اصبح شهرا للغضب 

 الشعبي.

تنبؤ ازمة منحة انتاج اعوان النقل ايضا بالتصادم 

مة. فهذا املناخ من التوتر بين بين االتحاد والحكو 

جانفي  26الحكومة واالتحاد سبق االحتفال بذكرى 

. في هذا التاريخ تازم الوضع بين الحكومة 1978

واالتحاد وكان املناخ للعام يصطبغ بازمة اقتصادية 

واجتماعية ووصلت املفاوضات بين الطرفين الى طريق 

م مسدود وتأزم الوضع اكثر باعتقال الكاتب العا

لالتحاد الجهوي بصفاقس عبد الرزاق غربال فكانت 

نقابي بينهم  500املواجهة وكانت الحصيلة اعتقال 

االمين العام الحبيب عاشور وتقديمهم للمحاكمة 

بتهمة التحريض والتآمر على النظام وتراوحت االحكام 

الصادرة ضد النقابيين بين ستة اشهر وعشر سنوات 

 حبيب عاشور(.اشغال شاقة )صدرت في حق ال

حدث هذا خالل شهر جانفي ويتكرر اليوم في جانفي 

 آخر مشابه.

يقول عبد الستار السحباني االستاذ الباحث في علم 

االجتماعي بجامعة تونس إن  أحداث جانفي كانت لها 

ثالث مستويات مهمة أولها قطاعي، إذ كانت تحركات 

جانفي الحالي قطاعية، وثانيها جهوي إذ تشهد عدد 

ن املناطق تحركات اجتماعية عديدة وثالثها اجتماعي م

               اي السباب اجتماعية.

2015
 

وألول مرة حراك احتجاجي  2015شهد شهر جانفي 

داخل قصر الرئاسة تمثل في احتجاج اهالي شهداء 

 14وجرحى الثورة في الذكرى الرابعة لعيد الثورة، 

نح االولوية مللف شهداء الثورة جانفي، طلبا مل

  وجرحاها.

هذا االحتجاج لم يرق للرئيس الباجي قايد السبس ي 

فقطع مراسم االحتفال ملوحا بيمناه للمحتجين قائال 

ي يعينكم". وكان الرئيس قد تولى تكريم أرامل  ا رب  "بر 

ض  الشهداء شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نق 

محمد علي الشرعبي الذي  وعائلة عون األمن املغدور 

قتله متشددون دينيا في زغوان االمر الذي دفع 

بعائالت شهداء وجرحى الثورة لإلحتجاج رفضا منهم 

 لعدم منح شهداء وجرحى الثورة االولوية في التكريم.

ويعتبر ملف شهداء وجرحى الثورة من أكثر امللفات 

تعقيدا وتعطيال منذ اربع سنوات بل إن هذا امللف 

اصدار املحكمة العسكرية أحكاما صادمة  شهد

دفعت اهالي ضحايا الرصاص وقمع االحتجاجات أثناء 

  الثورة للتظاهر واالحتجاج في مختلف الواليات.

ومايزال اهالي شهداء وجرحى الثورة يطالبون برد 

االعتبار ألبنائهم خاصة وان بعضهم مايزال يحمل في 

حراك أجسادهم رصاصات القمع الديكتاتوري لل

 االحتجاجي قبل اربع سنوات.
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2015

 02  نظم فرع املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية  :2015جانفي

التونسية للنساء الديمقراطيات،  باالشتراك مع الجمعيةبالقيروان واالجتماعية 

عة منظمة العفو جمعية الصحفيين بالقيروان، إذاعة صبرة أف م ومجمو 

حملة تحسيسة من أجل التصدي لظاهرة االنتحار  إلطالقالدولية يوما إعالميا 

 بوالية القيروان 

 09 قام فرع املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية و  :2015جانفي

االجتماعية بالقيروان باملشاركة في الحراك االجتماعي بتونس العاصمة من خالل 

ية التي مثلت القضايا األساسية لفرع املنتدى منذ جمع كل الفئات االجتماع

تأسيسه بالقيروان ) الحضائر ، قضايا الفالحين، كل القضايا التنموية، القضايا 

 (النسوية

 

 10 شارك فرع املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية و  :2015جانفي

يين االجتماعية بالقيروان في الوقفة االحتجاجية بالتعاون مع جمعية الصحف

إذاعة بالقيروان تضامنا مع الصحفيين سفيان الشورابي و نذير القطاري أمام مقر 

 . صبرة أفم

 

 10/11/12 نظم كل من املنتدى التونس ي للحقوق  :2015جانفي

االقتصادية و االجتماعية و  ةتكوينيدورة  DSS216 مدرسة السالمة الرقمية

 حول السالمة الرقمية
 

 15 زيارة  تنظيمتم   :2015جانفي

تضامنية من طرف فرع املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية و االجتماعية 

إلى معتصمين و معتصمات  ، و بعض النشطاء من املجتمع املدنيبالقيروان

 منطقة "العال" و قد تم تنظيم وقفة احتجاجية مساندة لهم.

 16 نظم كل من فرع املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية و  :2015جانفي 

للفالحين باالشتراك مع أهالي جلولة  ةوالنقابة الجهويالقيروان ب االجتماعية

الفالحين ضحايا السرقات املتتالية للمواش ي وقفة احتجاجية أمام مركز 

املحتجون امتعاضهم من عدم حمايتهم  ىبدأالحرس الوطني باملنطقة. و قد 

 .خاصة مع النقص األمني الواضح

 28 ملنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية و االجتماعية مع بعض من مكونات املجتمع شكل فرع ا :2015جانفي

املدني بالجهة التنسيقية الجهوية من أجل الحق في الحياة في إطار التصدي لظاهرة االنتحار التي شملت األطفال في 

 املدة األخيرة 
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، 2015جانفي  21، يوم 2015جانفي 11اجتماعات : يوم  3التأمت بمقر الفرع 

 2015جانفي  27يوم 

كما تم تنظيم يوم للحملة التحسيسية داخل املؤسسات التربوية بالعال التي 

طالتها حاالت انتحار : املدرسة اإلعدادية العال، املدرسة االبتدائية بالنقاز، 

القافلة متنوعة من األخصائيين  املدرسة اإلعدادية الذهيبات. و قد كانت

 جتمع املدني و تمت املطالبة بتفعيل خاليا اإلنصات االجتماعي داخل املؤسسات التربويةاملسؤولين و مكونات املو 
 

 31 نظم املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية و االجتماعية  :2015جانفي

بالقيروان لقاء حواري تحت عنوان "مكاسب سن قانون التناصف في مواقع أخذ 

ضمن حملة مناصرة تقودها مجموعة نساء ويندرج اللقاء "القرار بالوظيفة العمومية

تونسيات من أجل أرضية مشتركة وتضم املجموعة نساء ناشطات باملجتمع املدني 

ذوات رؤى وإيديولوجيات مختلفة من أجل تعزيز وتكريس ثقافة الحوار البناء و 

 .التركيز على املصالح املشتركة في مجال حقوق النساء

 

 

 

عدد من القرى في مختلف الواليات وفي مقدمتها قرى واليتي القيروان وسيدي بوزيد على وقع غزوات  عيشت

  ليلية تقودها عصابات مختصة في سرقة املواش ي تستخدم بنادق صيد لترهيب األهالي ليال.

مدية الكاف هذه العمليات االجرامية الليلية شملت مناطق عديدة في مختلف الجهات ففي قرية النغيمة بمعت

الغربية إنتهت إحدى غارات عصابات السرقة واإلجرام إلى جريمة قتل احد الفالحين. وفي أوتيك بوالية بنزرت 

رأسا من األغنام.  275فشل فالح في مطاردة عصابة مسلحة داهمت ضيعته مهددة اياه باسلحة نارية لتسلبه 

لقى فالح اصابة في بطنه ببندقية مجهول استولى على وفي منطقة النصر بمعتمدية بوحجلة في والية القيروان ت

رأسا من أغنامه. وفي منطقة الحاج قاسم بمعتمدية منزل شاكر داهم مسلحون )بسالح ابيض( فالح في  20

د مسلحون افتكاك سيارة  وضوح النهار لالستيالء على اغنامه مهددين اياه في حال املقاومة. وفي القيروان تعم 

لتهديد باألسلحة النارية )بنادق صيد( كما اصابت عصابة مسلحة فالح بطلقة نارية في بطنه من صاحبها تحت ا

  بعد ان حاول طلب النجدة من األجوار ملنع سرقة مواشيه.

مجمل هذه الحوادث دفعت بعض سكان االرياف الى االحتجاج وقطع الطرقات كشكل احتجاجي والتنقل الى 

حتجاجية طلبا لتوفير الحماية لهم وحماية موارد رزقهم دون ان تشهد هذه حيث مقر الوالية لتنفيذ وقفات ا

االحتجاجات اي تفاعالت تذكر. ُبرود رسمي وامني في التعامل مع ملف تهديد سكان القرى وافتكاك ممتلكاتهم 

ة ي  ؟ وماهو  يطرح اكثر من سؤال حول من بإستطاعته توفير الحماية للقرويين في مواجهة مسلحين مجهولي الُهوِّ

ان القرى وكذلك حماية االمن الغذائي الوطني خاصة 
 
املطلوب عاجال لوقف هذا النزيف وإعادة الطمأنينة لسك

  بعد إقبال الفالحين على التفويت في قطعانهم خوفا من بطش هذه العصابات.
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على امتداد شهر جانفي خاض طلبة مدارس   

املهندسين بكل من تونس وصفاقس وسوسة واملنستير 

جانفي وتواصل الى  5إضرابا مفتوحا انطلق منذ يوم 

تاريخ عقد جلسة بوزارة من نفس الشهر  29حدود 

التعليم العالي جمعت وفد وزاري ولجنة التفاوض عن 

طلبة املعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومعاهد 

ومدارس تكوين املهندسين إضافة الى ممثلين عن 

 عمادة املهندسين والنقابة الوطنية للمهندسين.

الثالثي األول اثر اإلعالن عن تطبيق ودخل طلبة الهندسة في إضراب مفتوح مع مقاطعة امتحانات 

والتي اعتبرها ممثلوا الطلبة القطرة التى . اتفاقية فتح املعابر بين مسالك التعليم العالى والتكوين املنهى

 اختصاص الهندسة. يفلي ل تزايد مشاكل قطاع التعليم العاأفاضت الكأس سيما فى ظ

لصادر عن الجلسة على توحيد مسالك الدخول الى حسب البيان ا ةطراف املجتمعوتم االتفاق بين اال 

مدارس املهندسين العمومية والخاصة عن طريق املناظرة الخصوصية مع تحديد نسبة املنتفعين 

باملائة من مجموع الطلبة املقبولين  30بالتسجيل بمؤسسات التعليم العالي من الطلبة التونسيين ب 

تنزل تدريجيا  أن سأساعلى  2016-2015ة الجامعية في الدراسات الهندسية كحد اقص ى خالل السن

 .2018-2017باملائة خالل العودة الجامعية  25الى 

الى جانب اجراء عمليات تفقد ملؤسسات التعليم الهندس ي الخاص وتكوين لجنة متابعة في الغرض 

اس الشروط وارجاء النظر في اسناد الرخص الجديدة في التعليم الهندس ي الخاص الى حين مراجعة كر 

وذلك مع تكوين لجنة تعنى بتطوير منظومة التكوين الهندس ي ومراجعة كراس الشروط املنظم للقطاع 

تنطلق اشغالها في منتصف شهر فيفري القادم، وتضم كافة املتدخلين في القطاع على ان تكون من 

 ين والطلبة.بين اعضائها ممثلين عن عمادة املهندسين والنقابة الوطنية للمهندسين التونسي

ودعا البيان الصادر عن الجلسة الى مزيد دعم املؤسسات الهندسية العمومية بالتجهيزات الالزمة 

وحث املؤسسات الهندسية العمومية على تحيين برامج التكوين واالختصاصات املتاحة حسب 

 متطلبات سوق الشغل.

وما قد شهد عديد التطورات ي 24ويجدر االشارة الى ان اضراب طلبة الهندسة الذي تواصل لـ 

واالشكال االحتجاجية املختلفة منها املسيرات السلمية والوقفات االحتجاجية واالضراب العام في جميع 

  كليات ومعاهد الجمهورية.
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