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 تقديم 

ات االجتامعية الجامعية رصد االحتجاج 2014انه الشهر األكرث احتجاجات منذ تويل املرصد االجتامعي يف بداية سنة 

ضاء عام الشاب رضا اليحياوي عىل االنتحار يف ف إقدام، تطورت االحتجاجات يف أواسط شهر جانفي اثر والفردية

من  كهربايئ  يف مشهد عام أفرز وبرسعة حركة احتجاجية جامعية يف الوالية كانمبدينة القرصين بتسلقه لعمود 

حدود الخامسة صباحا ، وبرسعة كبرية ينتقل  إىل من الساعة السادسة مساء ابتداء والن منع الج إعالننتائجها 

لتشهد البالد حالة من االحتجاج الجامعي وحالة من التسيب والفوىض كان من  األخرىبقية الواليات  إىلاالحتجاج 

 .من الساعة الثامنة ليال ابتداء بكافة الواليات ن الكيلال منع الجو  إعالننتائجها 

 أحياناقراءات وتحاليل متعددة ومتداخلة  عليها،أوضاع أصبح من الصعب السيطرة  إىلتطور املشهد وبرسعة كبرية 

لبالد عىل الذي يفتح ا األمنينقد وخوف من االنفالت  بالجملة،اتهامات  وراءها،ومن يقف  األحداثحول طبيعة 

املرتبص بالجميع دون  اإلرهاباقتصادية مرتدية ومؤرشات غري واعدة وخطر  ل أوضاعسيناريوهات متعددة يف ظ

 استثناء.أي 

وحالة االحتقان القصوى التي  والتوترلقد سبق وقدمنا يف تقاريرنا الشهرية السابقة طبيعة الديناميكا االجتامعية 

أن التحركات  كنا ذكرناهاأنه ولعدة اعتبارات  2015ذكرنا يف تقريرنا لشهر ماي  تونس،تعيش عىل أوتارها 

االحتجاجية ستمر خالل الصائفة بحالة سبات نسبي وهي فرصة هامة وأساسية ملعالجة العديد من امللفات الحارقة 

 االجتامعي.ومن بني هذه امللفات امللف  التي تتطلب التدخل الرسيع

هذه  إىللقد أرشنا مرارا  رداءته،مسألة العطش بسب غياب املاء الصالح للرشاب أو انقطاعه أو  إىل اإلشارةوتكفي هنا 

التي كانت أقل بكثري من االنتظارات والتي ساهمت  اإلجراءات إىلوهنا نشري  الحرارة،املسألة يف فصل صيف شديد 

 ائر،الحضمسائل أخرى لها عالقة بعامل  عموما،ة مسألة بطالة حاميل الشهادات الجامعية والبطال االحتقان،يف تراكم 

ملفات مل  األوضاع الصحية... والقامئة تطول... والتعليمية،امللفات الرتبوية  املايل،والتضخم  الرشائيةتردي املقدرة 

عىل املستوى  اإلشكاالتيف تجاوز هذه  األملتعالج كام ذكرنا وفق االنتظارات أو لنقل أن املعالجة مل تفتح باب 

 .ت مغايرة ملدارات الحس االجتامعي، وبقيت السلطة تدور يف مدارااألقلاملتوسط عىل 

 األسايسوامللف  األهمعدم التقاء هذه املدارات بالرغم من التقاطعات الكثرية جعل من امللف االجتامعي امللف 

 .لالحتجاجات
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ابه شيئا فشيئا الكثري أن هذا االهتامم أص إال، امعي غداة الثورةبامللف االجت املجتمع املدينالعديد من فعاليات  اهتمت

ملجال أمام ، غياب التأطري فتح اآليات تطور الفعل االحتجاجي، لقد انعكس هذا الوضع ميدانيا عىل من الفتور

وقفنا عىل ، لقد وأسلوبا لالحتجاجلية آ ، أي االحتجاجات التي جعلت من مختلف أشكال العنف االحتجاجات العشوائية

، من األخرية التي شهدها شهر جانفي األحداثوهو يربز بشكل الفت لالنتباه يف  2015مرارا خالل سنة  األمرهذا 

 .جتمع املدين يف تأطري االحتجاجاتالحظنا غيابا ميدانيا مفزعا للم األحداثخالل متابعتنا لتطور 

برزت فجأة  الداخلية،مختلف مكونات املجتمع السيايس كان حضورها باهتا والعديد منها كانت منشغلة بخالفاتها 

، بقي الخطاب يف مستويات عىل سريورة الحدث االحتجاجي لكن مل يكن لها تأثري حاسم األحداثعىل الساحة بتطور 

 ال غري.الحدث االحتجاجي 

، بل ومل تهتم االحتجاجات بردود اجياملستويات املتداخلة للفعل االحتج إىلموما خطاب املجتمع السيايس ع مل يرتق

بخطابات سياسية منغلقة عىل طبيعة وأشكال الخالفات  2015، لقد متيزت سنة واإلعالميةفعل الخطابات السياسية 

 األحزاب، فان بقية ة السياسيةاألحزاب املهيمنة عىل الساح، عالوة عىل األحزابالسياسية والتنظيمية التي تخرتق هذه 

إال أن ، لألحزاب املهيمنةكام هو الشأن بالنسبة  اإلعالميتنظيمية وبرصاعات مواقع مل تشغل الحيز  بإشكاالتمتر 

، غياب كبري عىل الفعل امليداين واهتامم برصاعات املواقع الداخلية عىل حساب امللف االجتامعي النتيجة كانت واحدة

 .بارونات الفعل السيايسل من همشتهم التنمية وأقصاهم الحارق الذي يشغ

 واملجتمع.اللحظة لحظة مصالحة بني املجتمع السيايس 

 جديدة.تفويت اللحظة قطعا سيعطي االحتجاجات االجتامعية الفردية والجامعية أبعادا 

زر جراء و قبيل وت أهايل معاناةف لرتات الحليب يوميا واىل ال ل  إهداراالقتصادية واىل  األزمة إىللقد سبق وأرشنا 

يف الجنوب  املطروحة بكل حدة األخرىىل عديد امللفات تهريب والتجارة املوازية وإال إىل التمور،عدم تسويق  أزمة

 الرشقي.

احتجاج فردي يف  2010 ديسمرب 17حد كبري ما حدث ذات  إىلالذي حدث خالل هذا الشهر يشبه  أنيعلم الجميع 

هبة عامة  والنتيجة،الوسيلة االنتحار بشكل استعرايض مؤمل ومفزع ومخيف  بالظلم، إلحساساالسبب  عام،فضاء 

بأشكال أوضاع تشكل  لالحتجاج،أوضاع يحياها من هبوا ... إىل االحتجاج عرب االنتحارالتي أدت  باألوضاعللتنديد 

 ...اقامت اويومي مظلام امختلفة معيش



4 
 

مع  اإلنهاءالطبقة الوسطى التي كانت فاعال يف  الشعار،رفع من جديد شعار "ديغاج" وتوقفت وبرسعة صريورة 

 الفوىض،لزرع  األطرافدخول عديد  السبب، الشوارع، إىلالنزول  النوفمربية تراجعت بشكل ملفت عن املنظومة

وف من الجهاديني الذين يرتبصون ويتحينون ومع الخ مدمرة،الفوىض التي لو تواصلت كان ميكن أن تأخذ أشكاال 

 وحاسام،رسيعا ومباغتا  كان رد الفعل منتظرة،ة غري كارثي اذهبي كان ميكن أن تفتح أفق هدية عىل طبق الفرصة،

 املوجة.الرتاجع عن االحتجاجات السلمية خوفا من الذين سريكبون 

 قامئة.أن أسبابها ومسبباتها ال تزال  إالتراجعت االحتجاجات 

... عىل السلطة التعامل مع مختلف امللفات االجتامعية مبنهجيات مغايرة وأن إىل أي تأويلالخطاب واضح وال يدعو 

التكنوقراط اللحظة بامتياز و  الوزراءو الخرباء تنخرط يف أسلوب تشاريك يقطع مع الشعبوية والسياسوية وسلطة 

 امللفات الحارقة.عاملها مع ليات فعلها وتآ لحظة سياسية وعىل السلطة مراجعة 

 األمنية اإلجراءات إىلمنع الجوالن ليال وال  إقرار إىل باألساسلقد تراجعت االحتجاجات بشكل كبري والسبب ال يعود 

أي تأثري مبارش أو غري مبارش  اإلرشافموقف مجتمعي مل يكن لسلطة  إىلالرتاجع يعود  السياسية،القرارات  إىلوال 

 تونس األعامق،تونس  فعل إىل وباألساسفعل الطبقة الوسطى بل  إىلالجتامعي هذا ال يعود فحسب رد الفعل ا عليه،

 ...نسية التي نتذكرها بشكل مناسبايتتونس امل األخرى،

من أطياف عدة من املجتمع املدين، من بينهم  احتفاالت أعياد السنة امليالدية متت بجبال الشعانبي بالقرصين  ومببادرة

، مل يكن الحدث ذو شأن كبري وهام لألمن الوطني، مل يفسد الجهاديون الحفلومساندة  باإلرهاب، تنديدا املثقفني

 ، تقريبا بعدع الفعيل والعميل عىل املتساكننيرمبا كان أكرب بكثري من الوق  اإلعالمي، االهتامم لألهايلبالنسبة 

مناضلني بصمت من أجل عالقة لهم بالواقع اليومي للخر لكل الذين ال آ ، خطاب أسبوعني من الحدث تنتفض الوالية

 .للكامرياتاملثرية  واألضواءاالرتقاء بأوضاعهم االجتامعية، بعيدا عن ضوضاء امليكروفونات 

 ،2016 امللف االجتامعي كان العنرص الحاسم يف مختلف االحتجاجات االجتامعية الجامعية والفردية يف بدايات سنة

 مريحة.املتوفرة حاليا غري  سنة تبدو كل مؤرشاتها

 ...مي اجتامعياملعالجة وفق منهجيات مغايرة رضورة لتجنب تسونا
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 جانفي:االحتجاجات االجتامعية الجامعية والفردية خالل شهر 

 ييل:احتجاجا توزعت كام  1519االحتجاجات التي تم رصدها خالل شهر جانفي كانت يف حدود 

 الحجم %

 الفرديةاالحتجاجات  62 4,08%

 االحتجاجات الجامعية 1459 95,92%

 املجموع 1521 100,00%
 

 

 الواليات:مختلف  ييل يفوتوزعت هذه االحتجاجات كام 

 الوالية احتجاج فردي محاولة أوانتحار  احتجاج جامعي املجموع

 بنزرت 0 4 30 34

 تونس 0 1 135 136

 أريانة 0 0 24 24

 منوبة 0 2 86 88

 بن عروس 0 0 30 30

 زغوان 0 0 20 20

االحتجاجات 
الفردية
4,08%

االحتجاج 
الجماعي
95,92%

توزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية و الجماعية خالل شهر 
2016جانفي 
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 نابل 0 2 43 45

 جندوبة 2 3 65 70

 باجة 0 5 68 73

 الكاف 1 0 81 82

 سليانة 0 1 52 53

 سوسة 0 5 64 69

 املنستري 0 0 28 28

 املهدية 0 0 31 31

 صفاقس 0 2 106 108

 القريوان 1 8 108 117

 القرصين 0 2 99 101

 س بوزيد 0 0 97 97

 قابس 0 2 15 17

 مدنني 0 0 59 59

 تطاوين 0 0 47 47

 قفصة 2 14 117 133

 توزر 0 3 35 38

 قبيل 0 2 19 21

 املجموع 6 56 1459 1521
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 جانفي:االحتجاجات الفردية خالل شهر  .1

تقريبا أمام الكم الهائل من االحتجاجات االجتامعية الجامعية ومحافظة االحتجاجات الفردية عىل نفس أحجامها 

من حجم االحتجاجات العامة  %4.08اله  لذلكمل تتجاوز نسب االحتجاجات الفردية تبعا  املاضية، األشهرمع  باملقارنة

 املرصودة.

وكانت هذه  االنتحار،تم رصد ستة احتجاجات فردية وفق أساليب مغايرة لالحتجاج عرب االنتحار أو محاولة 

 ييل:االحتجاجات كام 

ه احتجاج حسني العبيدي بجندوبة من خالل دعوة الوايل للتخيل عن جنسيته بسبب عدم متكينه من رخصة بناء عىل 

 .توجد مبنطقة خرضاء األرضسنة بدعوى أن  39أرض متتلكها عائلته منذ 

ائر احتجاجا بسجنه ويعرض أبنائه للبيع ثم يحاول اجتياز الحدود نحو الجز  االنتحار ويطالبه كهل بجندوبة يحاول 

 .وهو تاجر صناعات تقليدية تجارته،عىل كساد 
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خالل توزع التحركات االحتجاجية الفردية والجماعية عبر مختلف الواليات
2016جانفي -2015الفترة نوفمبر

شهر نوفمبر شهر ديسمبر شهر جانفي
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املهدية من خالل االستغاثة وطلب املساعدة نتيجة وجوده مبعية  إىله احتجاج سائق شاحنة يف الكاف كانت متوجهة 

 .يف منطقة معزولة نتيجة الثلوج بني منطقتي الرسس ومكرثحنات أخرى اش 10

الجوع للمطالبة بنقلة زوجته التي تعمل  إرضابنرص الله بوالية القريوان عرب ه احتجاج عامل حضرية يف معتمدية 

 .كم عن نرص الله 30ممرضة بقرية النور التي تبعد 

بعزف املوسيقى بسبب عدم تفاعل الجهات الرسمية  األمناحتجاج مجموعة من الشباب بالقرص بقفصة أمام مركز ه 

 .مع طلبات املحتجني

، حسب الجهات البلدية عدم متكينها من رخصة مرشوعجوع بسبب  إرضاب بإعالنهابقفصة ه احتجاج ثريا شهود 

 .فان املرشوع يوجد خارج املناطق املؤهلة العمرانية

 :حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل شهر جانفي .2

إلغاء اسمه من قامئة انتحار الشاب رضا اليحياوي احتجاجا عىل  إثرانطلقت االحتجاجات مبدينة القرصين عىل 

ديسمرب  17يوم  الشاب البوعزيزييذكرنا الحدث بانتحار  جانفي، 17 كهربايئ يومنتدابات من خالل تسلقه لعمود اإل 

بالقرصين كان  انتحار اليحياوي التونسية،للثورة  األوىل، هذا االنتحار الذي مثل الرشارة سيدي بوزيد مبدينة 2010

االجتامعية وكان  األوضاعالرشارة التي أججت جملة من االحتجاجات يف كل الواليات تقريبا بسبب تردي  الخرهو 

 الواليات.حرض الجوالن ليال بكافة  إعالنمن نتائجها 

واليتي قفصة والية كانت بأحجام مختلفة أهمها ب 13حالة انتحار ومحاولة انتحار يف  56تم رصد خالل هذا الشهر 

 والقريوان.

كام تم رصد  ،إناثأربعة ذكور وثالثة  سنة، 15سبع حاالت انتحار ومحاوالت انتحار تم رصدها ألطفال دون سن اله 

سنة وتساوي حاالت االنتحار  60ه  46حاالت ينتمون للرشيحة العمرية  6حالة انتحار شيخ تجاوز الستني سنة و

عىل  إقداما األكرثسنة يف حني كانت الرشيحة العمرية  45 ه 36وسنة  25ه  16بالنسبة للرشيحتني العمريتني 

يربز الجدول التايل الخصائص العمرية لحاالت االنتحار  نة.س 35ه  26االنتحار ومحاولة االنتحار هي الرشيحة 

 االنتحار:ومحاوالت 

 حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار



9 
 

  15أقل من 25-16  35-26 45 -36 60-46  60أكرث من املجموع %

 ذكر 4 8 21 7 5 1 46 

 أنثى 3 2 1 3 1 0 10 

 املجموع 7 10 22 10 6 1 56 

 

 

 الواليات:وتوزعت حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار كام ييل يف مختلف 

 الوالية العدد

 بنزرت 4

 تونس 1

 أريانة 0

 منوبة 2

 بن عروس 0

 زغوان 0

 نابل 2

 جندوبة 3

 باجة 5
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سنة15أقل من  سنة25ـ 16 سنة35ـ 26 سنة45ـ 36 سنة60ـ 46 سنة60مافوق 

في حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار حسب الشريحة العمرية خالل جان
2016

ذكر أنثى
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 الكاف 0

 سليانة 1

 سوسة 5

 املنستري 0

 املهدية 0

 صفاقس 2

 القريوان 8

 القرصين 2

 س بوزيد 0

 قابس 2

 مدنني 0

 تطاوين 0

 قفصة 14

 توزر 3

 قبيل 2

 املجموع 56
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 ييل:وكانت الحاالت املرصودة كام 

 الوالية الجنس واألسبابالضحية  الوسيلة املعتمدة

 االنتحار شنقاه 

 

االنتحار عرب تناول ه 

 أدوية

االنتحار عرب تناول ه 

 أدوية

ه تلميذ بالسنة التاسعة أسايس مبنطقة الزاوية من معتمدية 

 جومني ينتحر ألسباب غري معلومة

تنتحر  سنة مبنطقة جبرية من معتمدية جومني 25ه امرأة سنها 

 ألسباب غري معلومة

سنة مبنطقة أم الهاين مبعتمدية منزل  14ه انتحار طفلة سنها 

 بورقيبة ألسباب غري معلومة

 ذكر 

 

 أنثى

 

 أنثى
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 ذكر  غري معلومة امللح ألسبابسنة مبنطقة غار  62نه ه انتحار شيخ س االنتحار حرقاه 

 بأحواز العاصمةسنة مبنطقة الزهروين  19ه انتحار شاب سنه  االنتحار شنقاه 

 أمامهوقد ترك رسالة يعلم فيها بكونه مل الحياة واسودت الطرق 

 تونس ذكر

 

 

 

 االنتحار حرقاه 

يف العقد الرابع باالنتحار بسبب عدم تسوية ر ئه تهديد عامل حضا

 وضعيته املهنية

 يف العقد الرابع من العمر بسبب خالفات مع ابنها امرأةانتحار ه 

 ذكر

 

 أنثى

 

 منوبة

 اإللقاء االنتحار عربه 

 من علو

 ه االنتحار شنقا

 ه انتحار شاب أصيل والية القريوان بقرمبالية ألسباب مجهولة

 

 بالحاممات بسبب مشاكل عائليةه انتحار شاب 

 ذكر

 

 ذكر

 

 نابل

 ه االنتحار حرقا

 

 ه االنتحار حرقا

 

ه ألقت بنفسها أمام 

 القطار

أصيل منطقة بالريجيا ينتحر  1968ه انتحار كهل من مواليد سنة 

 أمام مقر الوالية مطالبا بالتشغيل

 مبقهى بسببه انتحار شاب يف العقد الثاين من العمر يعمل نادل 

 طرده من العمل من قبل مؤجره

سنة مبنطقة الطواهرية بسبب خالفات  36 اه انتحار امرأة سنه

 عائلية

 ذكر

 

 ذكر

 

 أنثى

 

 

 

 جندوبة

ه محاولة االنتحار 

 حرقا

 محاولة االنتحار حرقاه 

 ه االنتحار شنقا

 

 ه االنتحار شنقا

 ه االنتحار حرقا

سنة مبنطقة قرص  41لطفلني سنه  كهل وأبه محاولة انتحار 

 االجتامعية تردي أوضاعهمزوار مبعتمدية باجة الشاملية بسبب 

 ه محاولة انتحار كهل بباجة بسبب الخروج من عقار عىل ملك الغري

ه انتحار شاب مطالب من العدالة بسبب انخراطه يف شبكة لتزييف 

 العملة

 نفسية إشكاالتن ه انتحار امرأة تعاين حسب املعطيات املتوفرة م

 ه انتحار كهل مبنطقة عمدون من والية باجة ألسباب غري معلومة

 ذكر

 

 ذكر

 ذكر

 

 أنثى

 ذكر 

 

 

 

 

 

 باجة

 سليانة ذكر نة بسبب خالفات عائليةاه انتحار شاب بوالية سلي ه االنتحار حرقا

 رقاحه االنتحار 

 

 

 

 االلقاء ببرئ

 

الشط سنة من قصيبة  22ه انتحار شاب أمام مقر الوالية سنه 

عبد الحميد بسبب منعه من بيع السجائر عىل دراجته  بسيدي

النارية وبعد أن تم انزاله من العمود الكهربايئ أشعل النار يف 

 جسده

سنة مبنطقة منزل املحطة بسيدي  22ه شاب يبلغ من العمر 

 املعلومات املتوفرة بسبب اضطرابات نفسيةانتحر حسب  بوعيل،

 ذكر

 

 

 

 ذكر
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 ه االنتحار حرقا

 

ه االنتحار بسالح 

 أبيض

 

 االنتحار حرقا

سنة  20سيدي عبد الحميد مل يتجاوز اله  شاب مبنطقةه انتحار 

 بسبب خالفات عائلية

سنة بسبب تدين أعدادها يف  16ه انتحار تلميذة مل تتجاوز اله 

ويبدو حسب املعطيات املتوفرة أنها تعيش يف  االخرية،الثالثية 

 ت مرارا االنتحارمناخ أرسي متفكك وقد حاول

 يف العقد الثالث ألسباب مجهولة انتحار شابه 

 ذكر

 

 أنثى

 

 

  ذكر

 

 سوسة

 

 

 

 ه االنتحار حرقا

 

 ه االلقاء من علو

 

 

وأصيل منطقة العال بسبب  1984من مواليد سنة  انتحار شابه 

 الحرس الديواين من قبلشاحنته  حجز

من  العمر وهوالعقد الخامس من  قرمدة يفه انتحار كهل بطريق 

السلك الطبي ويبدو أنه يعاين من بعض االضطرابات النفسية 

 سباب غري معلومةملعطيات املتوفرة واأل وذلك حسب ا

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 صفاقس

 ه االنتحار شنقا

 

ه التهديد باالنتحار 

 حرقا

 

 ه االلقاء يف برئ

 

 ه االلقاء من سطح

 

 ه االنتحار شنقا

من منطقة  حديثا،سنة ومتزوج  29ه انتحار شاب يبلغ من العمر 

 غري معلومة واألسبابحاجب العيون  الغدايرية مبعتمدية

ه كهل من معتمدية السبيخة يهدد بحرق نفسه وأبنائه الثالثة 

نتيجة عجزه عن ايجاد حل مع الرشكة التونسية للكهرباء والغاز 

 وقطع التيار الكهربايئ عنه

امرأة يف عقدها السادس مبعتمدية بوحجلة ألسباب غري  انتحاره 

 معلومة

سنة بسبب عدم حصوله عىل منحته  39ه محاولة انتحار كهل سنه 

 شهرا ومن أجل املطالبة بتسوية وضعيته املهنية 13الشهرية منذ 

 ه انتحار شاب مبدينة القريوان ألسباب مجهولة 

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 أنثى

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 

 

 

 

 القريوان

 ه االنتحار حرقا

ه االنتحار بتسلق 

 عمود كهربايئ

 واإلذاللشعوره بالضيم  سنة بسبب 22ه انتحار شاب سنه 

 ه انتحار شاب احتجاجا عىل الغاء اسمه من قامئة االنتدابات

 ذكر

 ذكر

 

 القرصين

 

 ه االنتحار شنقا

 ه االنتحار حرقا

 مجهولةه انتحار كهل مبنطقة زريق بقابس الجنوبية ألسباب 

ه انتحار فتاة يف العقد الثالث مبنطقة القصبة مبعتمدية مارث  

يبدو حسب املعطيات املتوفرة أنها تعاين من مرض نفيس ، تلقي 

بنفسها يف برئ ويتم انقاذها  من قبل الجريان  فترضم النار يف 

 جسدها

 ذكر

 أنثى

 

 

 قابس
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 ه االنتحار شنقا

 

ه الصعود يف عمود 

 كهربايئ

مبقطع الفسفاط  5أحد املعتصمني مبغسلة الفسفاط رقم ه انتحار 

 باملتلوي للمطالبة بالتشغيل  كاف الدور

شباب من املعطلني عن العمل للمطالبة  6ه محاولة انتحار 

 بالتشغيل

 ه محاولة انتحار شاب بالقرص للمطالبة بالتشغيل

 شباب باالنتحار للمطالبة بالتشغيل 6ه تهديد 

 ذكر

 

 ذكور

 

 ذكر

 ذكور

 

 

 

 قفصة

 

 ه االنتحار حرقا

 ه االنتحار حرقا

 ه االنتحار حرقا

 ه انتحار شاب بنفطة بسبب البطلة

 مجهولة ألسبابسنة  20ه انتحار شاب بتوزر سنه 

سنة بتوزر يقطن يف مقربة سيدي عبد  21ه انتحار شاب سنه 

عن العمل يف  وإيقافهخالفات مع ارسته الرحيم منذ شهرين بسبب 

 الحضائر

 ذكر

 ذكر

 ذكر

 

 توزر

 ه االنتحار حرقا

 ه االنتحار شنقا

 مجهولة واألسبابسنة  30ه انتحار شاب يف سوق االحد سنه 

ه انتحار مدرسة مبدينة دوز يبدو حسب املعطيات املتوفرة كونها 

 تعاين من اشكاالت نفسية

 ذكر

 أنثى

 قبيل

 

حالة يف حني مل تتجاوز حاالت االنتحار  22من خالل الرصد هو ارتفاع حاالت االنتحار حرقا فقد بلغت  الحظناهما 

 .أما محاوالت االنتحار فقد متحورت أساسا حول تسلق عمود الكهرباء حاالت، 10شنقا 

 .اإلناثحاالت انتحار ومحاوالت انتحار بالنسبة  10سجلنا  املرصودة،من جملة الحاالت 

الرشيحة  أنرشائح العمرية كانت حارضة يف حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار بالنسبة للذكور يف حني كل ال

 .غائبةالوحيدة التي كانت  لإلناثسنة بالنسبة  60العمرية ما فوق اله 

 15من  لاألقحاالت انتحار ألطفال ضمن الرشيحة العمرية  4حاالت انتحار للفتيات مقابل  3رصدنا خالل هذا الشهر 

 عدد اإلناث.بالنسبة لهذه الرشيحة العمرية التي يتجاوز فيها عدد الذكور  األوىلسنة وهي املرة 

 2016التحركات االحتجاجية االجتامعية الجامعية خالل شهر جانفي  .3

هذا الشهر وقد شملت بالخصوص حتجاجات االجتامعية الجامعية يف كام سبق وذكرنا فقد تعددت وتنوعت اال 

العموم هامة  بدرجات مختلفة ولكنها يف واألمنيةوالرتبوية  واإلداريةلسياسية االقطاعات االقتصادية واالجتامعية و 
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البعض من هذه يف حني مل متثل بقية القطاعات ، البيئية والصحية والدينية والرياضية مجاالت هامة لالحتجاجات بل 

لك يعود اىل هيكلية االحتجاجات وآليات دفعها السبب يف ذ تقريبا احتجاجات تذكر ، ولعلالقطاعات مل تعرف 

 كمت أسباب االحتجاجات ومن خالل العديد من املؤرشات كانت تربزات التي استوعبتها ، فقد تراواملجاالت والفضاء

ر يف تنفج يالئها العناية الكافية أو القصور يف معالجتها جعلتهاإال أن تجاهل هذه املؤرشات أو عدم إ ،  لخرمن حني 

عالن حظر الجوالن ليال بكامل تراب الحتجاجات تراجعت بشكل كبري اثر إ ن وترية ابداية السنة الحالية ، ولو أ 

تزال كامنة  سباب العميقة والتي الحكومية للحد من هذه االحتجاجات فإن األ هورية ، وبالرغم من االجراءات الالجم

 فيها رشوط ذلك . تهدد  باالنفجار يف كل الحاالت التي تتوفر

 التالية:هذا وأخذت هذه االحتجاجات األشكال 

 طبيعة االحتجاجات العدد %

 عفويةالاالحتجاجات  309 21,18%

 االحتجاجات التلقائية 395 27,07%

 االحتجاجات العشوائية 755 51,75%

 املجموع 1459 100,00%
 

 

 االحتجاجية االجتامعية الجامعية م للتحركاتاالهيكل القطاعي الع

0 100 200 300 400 500 600 700 800

التحركات االحتجاجية العفوية

التحركات االحتجاجية التلقائية

التحركات االحتجاجية العشوائية

خصائص التحركات االحتجاجية الجماعية
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 القطاع املجموع %

 اقتصادي 164 11,24%

 اجتامعي 205 14,05%

 سيايس 73 5,00%

 تربوي 595 40,78%

 بيئي 19 1,30%

 إداري 148 10,14%

 ديني 4 0,27%

 صحي 19 1,30%

 أمني 224 15,35%

 ريايض 8 0,55%

 املجموع 1459 100,00%
 

 

حضورا يف هذه االحتجاجات  األكرثاجتامعية فان القطاع الرتبوي كان  باألساسبالرغم من كون االحتجاجات كانت 

 يعود: األسايسولعل السبب 
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ر الهيكل القطاعي العام للتحركات االحتجاجية خالل شهر نوفمبر وديسمب
2016وجانفي 2015
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املطروحة منذ  اإلشكاالتمختلف و  املقرتحة من طرف الوزارة واإلصالحاتاملغلق  األسبوعالهامة حول  اإلشكاالته 

 ساسية التي برزت عىل الساحة.األ  لبداية السنة كانت من العوام

خرى فضاءات لالحتجاج نتيجة عديد العوامل التي لها عالقة بالتسجيل ون الفضاءات الجامعية كانت هي األ ه ك

 واالمتحانات

 ه انطلقت االحتجاجات يف مختلف الفضاءات الرتبوية قبل انطالق االحتجاجات يف مدينة القرصين

 واألسبوع %20دمج الثالثيات واله  إشكاالت الرتبوية، حوليف بعض الفضاءات  عاألسابيه تعطلت الدروس لعديد 

سيبدأ العمل  اإلجراءاتأن هذه  اإلعالن إىلوقد سارعت الوزارة  املنقضية،نهاية السنة  إىلالبعض منها يعود  املغلق،

 الرتبوية اإلشكاالتتؤجل املعالجة الفعلية ملختلف  إجراءات املقبلة،بها يف السنة 

سجيل االستثنايئ ته احتجاجات متعددة يف عديد الفضاءات الجامعية تم رصدها يف عديد الكليات والجامعات حول ال

 الجوع. وإرضاباتواالعتصامات  اإلرضاباتغري ذلك تبلورت عرب  إىلوالتسجيل يف املاجستري ونظام االمتحانات 

نخراط يف أي شكل احتجاجي ولو كان خارج مجاالت فعلها وزهو ه كانت اللبنة االجتامعية لالحتجاجات جاهزة لال 

 ما تم بالفعل

ه تجاوزت االحتجاجات يف املجال الرتبوي بكثري ما قدمناه يف تقريرنا والسبب يعود اىل الرغبة يف عدم تفخيم 

 املعطيات والرتكيز عىل ما هو دال وتطور الفعل وفق طبيعة االحتجاج

 االحتجاجية الجامعية العفوية املجال القطاعي للتحركات

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 26 8,41%

 اجتامعي 42 13,59%

 سيايس 18 5,83%

 تربوي 144 46,60%

 بيئي 5 1,62%

 إداري 33 10,68%
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 ديني 2 0,65%

 صحي 5 1,62%

 أمني 30 9,71%

 ريايض 4 1,29%

 املجموع 309 100,00%

 

 

من مجموع التحركات وهي نسبة تعكس عموما مدارات  %21.18مثلت التحركات االحتجاجية الجامعية العفوية 

ن القطاع االجتامعي كان ا ، فإليهالتي كنا أرشنا إ واألسبابىل القطاع الرتبوي لتحركات العفوية ، وبدون العودة إا

، فبالرغم من كون االشكاالت التنموية والبنية التحتية ووضع مني فاالقتصادي داري ثم األ يليه القطاع اإل كرث حضورا األ 

ن الت ذات الخلفيات االقتصادية ، فإساسية لالحتجاجات أي مختلف االشكااأل الجهات الداخلية كانت من العوامل 

 . العامل االسايس بالنسبة لالحتجاجات العفوية كان االجتامعي واالجتامعي هنا له عالقة مبارشة بالبطالة

قد كان هذا القطاع عىل الدوام  رمزا للدولة وكل داري ، فأرشنا اليه له عالقة بالقطاع اإل  خر والذي سبق وأناالشكال ال 

حتجني ساسية بالنسبة للمفاإلدارة هي الدولة وهي التعبرية األ ضد دولة ،  جات يف هذا املجال ترمز لالحتجاجاالحتجا

0 20 40 60 80 100 120 140 160

اقتصادي

اجتماعي

سياسي
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المجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية 
2016جانفي لشهرالعفوية

الحجم
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نسبة لالحتجاجات ذات الخلفيات دارية هامة ، بالحتجاجات ذات الخلفيات اإل كانت اال سباب عن الدولة ، لكل هذه األ 

خرى عىل العالقة بني الدولة ربطها بالدولة ، فهي التعبرية األ منية ، وهي أيضا من االحتجاجات التي يف العادة يتم األ 

ىل ية ومن ناحية أخرى االحتجاج علجة أمنية من ناحاواملواطن ، وكانت عىل الدوام أساليب معالجة امللفات الهامة مع

 من .ل هذه العوامل تعكس املوقف من األ منية ، كسلوك ومامرسات بعض الوحدات األ 

 املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجامعية التلقائية

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 45 11,39%

 اجتامعي 53 13,42%

 سيايس 21 5,32%

 تربوي 175 44,30%

 بيئي 5 1,27%

 داريإ  38 9,62%

 ديني 2 0,51%

 صحي 3 0,76%

 أمني 52 13,16%

 ريايض 1 0,25%

 املجموع 395 100,00%
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هذه االحتجاجات ،  من جملة  االحتجاجات التي تم رصدها ، وتتصدر %27.07متثل االحتجاجات التلقائية 

وبشكل أقل بكثري االحتجاجات ذات  واإلدارية، ثم االقتصادية  واألمنيةالخلفيات  االجتامعية  االحتجاجات ذات

أن هذا الجانب كان مغيبا  إالول مع تطور  نسق االحتجاجات حضور السيايس ، فيات السياسية ، كنا نعتقد يف األ الخل

ىل ود إولعل السبب يف ذلك يعالتي انطلقت من شعارات سياسية كانت محدودة ، ت جابشكل ملفت ، بل أن االحتجا

ىل تأطري أو توجيه أو توظيف هذه االحتجاجات ، لقد كان املجتمع السيايس الفعل السيايس املنظم الذي سعى إ غياب

 . 2010ديسمرب  17مر بعد لألحداث كام كان األ بكل أطيافه مغيبا تقريبا عن هذه االحتجاجات وبدا متابعا عن بعد 

يف مجال االحتجاجات التلقائية ، وتربز املعالجة االمنية  واألمنيالعالقة تبدو مرة أخرى هامة بني االجتامعي 

داري واالقتصادي ، فبالرغم من االشكاالت التنموية التي تم لإلشكاالت التنموية ،ويف نفس اإلطار العالقة بني اإل 

جاجات ن تقارب االحتإاملناطق الداخلية ، فوضاع االقتصادية عموما بواإلقصاء وتردي األ التلويح لها وقضايا التهميش 

االقتصادية والتنموية ، هذه العالقة التي كانت من  باألبعاددارية االقتصادية باالحتجاجات اإلدارية تعكس العالقة اإل 

نا فوقية ومركزية ادارية التي تكون أحية التي اصابته نتيجة املعالجة اإل أسباب تصدع املنوال التنموي بل والعطال

 طاروهي معالجة أساسية يف هذا اإل  وغياب املعالجة التشاركية حيل والجهوي عالقة باملوليست لها 

 املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجامعية العشوائية

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 93 12,32%
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لشهرالمجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائية
2016جانفي 
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 اجتامعي 110 14,57%

 سيايس 34 4,50%

 تربوي 276 36,56%

 بيئي 9 1,19%

 داريإ  77 10,20%

 ديني 0 0,00%

 صحي 11 1,46%

 أمني 142 18,81%

 ريايض 3 0,40%

 املجموع 755 100,00%
 

 

ت العنيفة والتي جاحضورا خالل شهر جانفي كانت االحتجاجات العشوائية وهي االحتجا واألكرث األهمت جااالحتجا

ة غضب أو عن حال األويلي التعبري كانت االحتجاجات العفوية ه فإذاتعتمد العنف كشكل من أشكال االحتجاج ، 

كانت االحتجاجات التلقائية هي االحتجاجات التي تتميز باالستمرارية عىل  وإذاين واملبارش احتقان وهو رد الفعل ال 

ن االحتجاجات العشوائية ميكن أن تكون النتيجة ل املعتمدة ليست وسائل عنيفة ، فإأن الوسائ إالعكس العفوي 
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ةيئالمجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العشوا
2016لشهر جانفي 
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نتيجة ما هو تلقايئ  عشوايئ وميكن أن تكون هو ىل ماأن تطور العفوي بشكل رسيع إ وميكناملبارشة ملا هو عفوي 

 من جملة االحتجات التي تم رصدها . %51.75كرث حضورا فقد مثل لوحده نسبة ، املهم هو أن العشوايئ كان األ 

 % فاإلداري12.32االقتصادي به  % ثم14.57يليه االجتامعي به  %18.81مني موضوع االحتجاجات به.در األ تص

أرشنا اليها كان حضور سباب التي سبق و ال غري ولنفس األ  %4.5يف حني كان للسيايس حضور به  %10.20به 

 %. 36.56هم يف هذه االحتجاجات وذلك بنسبة الرتبوي األ 

والتي بدورها بعاد العنيفة التي أخذتها هذه االحتجاجات يتمثل يف حدة االحتجاجات ويف األ  العنرص الهام كام ذكرنا

التي زادت من حدة االحتقان وحدة االحتجاجات ولعل  هيمني ولعل هذه املعالجة القت معالجة غلب عليها الجانب األ 

 منية .ري من االحتجاجات حول الجوانب األ ذلك ما يفرس متحور جانب كب

يف املجال  احتجاجات عنيفةننا هذه املرة مل نسجل وأخذت مداخل عدة ولو أ االحتجاجات العشوائية كانت هامة 

قارية ولكون بعض املباريات التي أجريت نشطة الرياضية وكون الفريق القومي له التزامات الريايض بسبب توقف األ 

 ها بدون حضور الجمهور .تم اجراء

 الفعل.ليات وأطراف مراجعة منهجية وآ فتيلة االحتجاجات ال تزال قامئة واملعالجة تتطلب 

 االحتجاجية االجتامعية الجامعية يف أبعادها القطاعيةالتحركات 

 االقتصادي:القطاع 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 26 15,85%

 احتجاج تلقايئ 45 27,44%

 احتجاج عشوايئ 93 56,71%

 املجموع 164 100,00%

 

 التالية:متحورت االحتجاجات يف هذا القطاع عرب املحاور 

ه إعادة  ليات الترصفوإيجاد حلول للفائض وتغيري آ ه فتح مسالك توزيع الحليب  ه البنية التحتية الجهويةه التنمية 

ه االحتكار والسوق  املركبة باألعالفه التزود واالنتفاع  التهميش االقتصاديه  ىل املستهلكفتح مسالك من املنتج إ



23 
 

ه  ه الحصول عىل رخص للعمل تواصل غلق املعرب الحدوديوية مع ه  توفري مشاريع تنم ه تراكم الديون  السوداء

  مصنع اسمنت بقفصة ه تركيز وحدة تعليب املياه املعدنية

 االجتامعي: القطاع

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 42 20,49%

 احتجاج تلقايئ 53 25,85%

 احتجاج عشوايئ 110 53,66%

 املجموع 205 100,00%

 

 التالية:تشكلت االحتجاجات بالخصوص حول املحاور 

ه  ه الحق يف العمل طاع أو غياب املاء الصالح للرشابه انق ه انقطاع النور الكهربايئ التشغيله البطالة واملطالبة ب

الحصول ه  وضاع املناخية والثلوجه العزلة جراء األ  ستفادة من كميات الحليب املهدورةاال ه  تسوية وضعيات مهنية

 واإلنصافالحياة الكرمية ه  ع الجانب الحكوميه الحصول عىل منح وااللتزام باالتفاقيات املربمة م عىل منح البطالة

  ه املطالبة بعدم االحالة عىل البطالة الفنية

 السيايس: القطاع  

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 18 24,66%

 احتجاج تلقايئ 21 28,77%

 احتجاج عشوايئ 34 46,58%

 املجموع 73 100,00%
 

ه  التمييز اإليجايبه االستفادة من  ديسمرب يوم عيد الثورة 17اعتامد ه  االنتقاليةه الترسيع يف مسارات العدالة 

ه رد  حرض الجوالن ليالتم اعتقالهم نتيجة عدم احرتامهم لرساح من  إطالقه  مراجعة التعامل مع قضايا الفساد

ه  االحتجاج عىل سياسة الدولة يف مجاالت التشغيله  ه االحتجاج عىل سياسات الحكومة ار للجهات املهمشةاالعتب
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ه  ه التجرد من الجنسية التونسية ه تنفيذ الحكومة لوعودها ة الحكومة يف حق املفروزين امنيااالحتجاج عىل سياس

 ه رفض تعيني معتمد حاماةقطاع امل رفض الرتسيم يفه  باإلرهابالتنديد ه  ىل الحدود الجزائريةالتوجه إ

 ه تفعيل قرارات رئاسة الحكومة جراءات التي اتخذها رئيس الحكومةه االحتجاج عىل اال  ه تعليق الشهادات العلمية

  ه االحتجاج عىل ايقاف نشطاء من املجتمع املدين عىل خلفية االحتجاجات ه االحتجاج عىل غلق معرب حدودي

 لرتبوي:ا القطاع

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 144 24,20%

 احتجاج تلقايئ 175 29,41%

 احتجاج عشوايئ 276 46,39%

 املجموع 595 100,00%
 

 التالية:متحورت االحتجاجات بالخصوص يف املجال الرتبوي حول املواضيع 

ه املطالبة  ىل نظام السداسياتإه االبقاء عىل نظام الثالثيات وعدم املرور  الرتبوي اإلطاراالحتجاج عىل العنف ضد ه 

ه تطبيق املنشور الوزاري القايض بالتخفيف  يف االمتحانات يف مستوى الشهادة الوطنية  بعزل حارس مدرسة

ه االحتجاج عىل  يةساسه توفري املكونني يف املواد األ  صالح الجديد للمنظومة الرتبويةه االحتجاج عىل اإل  لإلجازة

ه العودة للعمل  عضاء مجلس علميه االستقالة الجامعية أل  د دراسات علياهشغال مبعمجال األ  وزارة التعليم العايل يف

ه تطوير املناخ املدريس  دارية ضد التالميذباإلجراءات اإل التنديد ه  ستاذ للطلبةه االحتجاج عىل إهانة أ  املغلق باألسبوع

 والجامعي

 البيئي: القطاع

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 5 26,32%

 احتجاج تلقايئ 5 26,32%

 احتجاج عشوايئ 9 47,37%

 املجموع 19 100,00%
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 التالية:تشكلت االحتجاجات حول املحاور 

وساخ األ ه  ه العزلة نتيجة تراكم الثلوج الطرقات وتعبيد الطرقات الفالحيةه تحسني وضع  ه غلق معمل السياب

  ة خنقونا للتنديد بالتلوثحمله  املداجنه التلوث الناتج عن  والتلوث والفضالت

 اإلداري: القطاع

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 33 22,30%

 احتجاج تلقايئ 38 25,68%

 احتجاج عشوايئ 77 52,03%

 املجموع 148 100,00%

 

 االشكاالت التالية :متحورت االحتجاجات بالخصوص حول 

ه احرتام  ه حلول لعامل النزل ةه تسوية وضعيات مهني املطالبة بالرتسيمه  جرةسيارات األ ه توفري رخص لسائقي 

ه مراجعة  يف االنتدابات االيجايبه التمييز  ه الحق يف الرتسيم طار شغيل منظمه التمكني من إ مواعيد السفرات

ه التحقيق  ه االحتجاج عىل قرار العزل رية واملراجعات يف مصالح املحاكمداعامل اإل ه األ  سوق لتسوغدارية الليات اإل 

اعتامد القانون ه  الحتجاج عىل املحسوبية والوالءاته ا ه الحصول عىل منح البطالة نذ خمس سنواتيف تغيب عون م

 داريةمن اإلجراءات اإل  ه الحد ية ضد التجارة املوازية والتهريبداره رفع اإلجراءات اإل  اتبيف االنتدا

 الديني: القطاع

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 2 50,00%

 احتجاج تلقايئ 2 50,00%

 احتجاج عشوايئ 0 0,00%

 املجموع 4 100,00%
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 هم االحتجاجات كام ييل :كانت أ 

هتطبيق  لألطفاله احتجاج عىل غلق نادي عقبة بن نافع  فتح نقطة بيع خمر إعادةه رفض  ه غلق نقطة بيع خمر

يع  أعوان املساجد واألمئة ه متت ة الشؤون الدينيةأفريل بني النقابة ووزار  14االتفاقات املهنية االجتامعية يف محرض 

 من االمتيازات بجملة

 الصحي: القطاع

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 5 26,32%

 احتجاج تلقايئ 3 15,79%

 احتجاج عشوايئ 11 57,89%

 املجموع 19 100,00%

 ييل: فياممتثلت أهم االحتجاجات 

ه تحسني  كل من الخاميرية وتاقمة و الويعيه املطالبة مبركز صحي ب ى الحروق البليغةىل مستشفه نقل مريض إ

ه  الصحية مبستشفى سيدي بوزيدخدمات ه تدين ال ه أوضاع مطبخ مستشفى الرابطة وضعية مستشفى الصخرية

مراض لأل  مع املرشوع النمساوي لبعث مركز االيجايبطراف الحكومية للتفاعل ه دعوة األ  سعافتأخر قدوم سيارة إ 

 الرسطانية بجندوبة

 مني :األ  القطاع

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 30 13,39%

 احتجاج تلقايئ 52 23,21%

 احتجاج عشوايئ 142 63,39%

 املجموع 224 100,00%

 

 ييل:كانت أهم االحتجاجات يف هذا القطاع كام 
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ه ترصفات  منيةتوفري الحامية األ  ه أمنية عىل مستوى السكة الحديدية ه وضع حواجز مني مع املحتجنيه التعامل األ 

مع مهريب  لألمن االيجايبه التعامل  ه حوادث الطرقات ه العنف املروري ه تركيز مخفضات للرسعة منينيبعض األ 

 البنزين

 جتامعية الجامعية ودرجة كثافتهاليات التحركات االحتجاجية اال آ 

لتكرار الكثافة و ا ليات التحركات االحتجاجية  االجتامعية الجامعية و ذلك وفق معايرينعيد التذكري  مبنهجية قياس آ 

 اللياتىل خمسة أي وفق نفس التدرج  الذي نعتمده يف تقاريرنا والذي يخص ضمن سلم القياس  من واحد إ

 تشري الخانة }ه{ اىل مؤرش سلبي .والفضاءات والجهات والفاعلني هذا و 

 5 4 3 2 1 االليات

   * * * نداءات عرب وسائل االعالم

   * * * منع مسؤولني من مغادرة مكاتبهم

  * * * * الشبكات االجتامعية

    * * التهديد باالستقالة

  * * * * االعتصامات

  * * * * ارضابات جوع

  * * * * ارضابات جوع وحشية

  * * * * غلق طرق

   * * * عرائض احتجاجية

  * * * * داريةاقتحام مؤسسات إ 

  * * * * غلق مقرات عمل

 * * * * * منمواجهات مع األ 

     * حمل الشارة الحمراء

  * * * * سلميةمسريات 

  * * * * رضاباتإ

 * * * * * طاطيةحرق عجالت م

  * * * * منيةاعتداء عىل مراكز أ 

  * * * * العصيان املدين
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   * * * منع حركة مرور القطارات

   * * * عرض شهائد جامعية للبيع

     * التخيل عن الجنسية التونسية

    * * مقاطعة امتحانات

   * * * فالحياتالف انتاج 

     * التكبيل بالسالسل

     * سالسل برشية

     * فواهخياطة األ 

     * التهديد باالنتحار

     * انتحارات رمزية

     * قدام نحو العاصمةالسري عىل األ 

 * * * * * اعتداءات وشغب
 

 ات التحركات االحتجاجية الجامعيةفضاء

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  * * * * طرقات

  * * * * دارية مقرات إ 

 * * * * * ساحات عامة

  * * * * فضاءات عمل

  * * * * مؤسسات تربوية

   * * * مصالح بلدية

  * * * * مقرات واليات

  * * * * مقرات معتمديات

     * مقرات قضائية

  * * * * مقرات وزارات

   * * * دواوين

    * * منظامت وطنية

     * الشعبمجلس نواب 
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    * * رئاسة الحكومة

     * رئاسة الجمهورية

    * * مستشفى

    * * للكهرباء والغاز التونسية الرشكة

    * * مقرات الرشكة الوطنية لتوزيع املياه

     * مالعب رياضية
 

 الجهات موضوع التحركات االحتجاجية الجامعية

 5 4 3 2 1 الجهات

  * * * * مصالح بلدية

    * * رشكة توزيع املياه

  * * * * مؤسسات تربوية

     * مالعب رياضية

     * رئاسة الجمهورية

  * * * * واليات

  * * * * معتمديات

  * * * * وزارات

  * * * * رئاسة الحكومة

    * * مستشفيات

     ه جنبيةسفارات أ 

 * * * * * منيةالسلطات األ 

     ه السلطات القضائية

    * * منظامت وطنية

     * مجلس نواب الشعب

     ه مجامع املياه

     * مؤسسات اعالمية

 

 الفاعلون يف التحركات االحتجاجية الجامعية
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 5 4 3 2 1 الفاعلون

    * * ولياءأ 

 * * * * * نمتساكنو 

     * نصحفيو 

   * * * عامل الحضائر

 * * * * * أصحاب الشهادات العليا

 * * * * * معطلني عن العمل

     * جرةسائقو سيارات األ 

    * * نأمنيو 

     * النقل الريفي سائقو

   * * * عامل

   * * * موظفون

     * أهايل مفقودين

    * * أهايل شهداء

  * * * * فالحون 

     * بحارة

     * شبه طبية وإطاراتأطباء 

  * * * * نشطاء حقوقيون

 

 2016خالل شهر جانفي ات الوالي مختلفجرد ألهم التحركات االحتجاجية يف  .4

 مثل التحرك، 2011ثورة جانفي  الثورة،نه تم تشبيهه بشهر أ  بامتياز حتىالحراك االجتامعي شهر جانفي كان شهر 

جج الحدث الذي أ  لشاب رضا اليحياوي..االحتجاجي واالحتقان الذي عرفته والية القرصين وجاء عىل خلفية انتحار ا

 القرىالفتيل الذي أدى اىل تحرك الشباب العاطل عن العمل يف مختلف  الجمهورية وكانالحراك يف جميع واليات 

  .. واملعتديات
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 والية بنزرتت االحتجاجية الجامعية يف التحركا

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 9,09% 1 14,29% 1 8,33% 3 10,00%

 االجتامعي 1 9,09% 1 14,29% 1 8,33% 3 10,00%

 السيايس 1 9,09% 0 0,00% 1 8,33% 2 6,67%

 الرتبوي 8 72,73% 5 71,43% 9 75,00% 22 73,33%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 11 100,00% 7 100,00% 12 100,00% 30 100,00%

بالتشغيل وتربوي احتج خالله التالميذ عن  ةذو طابع اقتصادي للمطالب تحركا احتجاجيا 30 بنزرت سجلت والية

األهايل بأعامل الشغب  هجانب تحرك ذو طابع سيايس ندد خالل إىلاإلصالحات التي أدرجت عىل املنظومة الرتبوية 

  التي رافقت التحركات االحتجاجية املطلبية التي عرفتها الجهة.

 

 تونسوالية التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 3 8,33% 3 9,38% 6 8,96% 12 8,89%

 االجتامعي 4 11,11% 2 6,25% 7 10,45% 13 9,63%

 السيايس 3 8,33% 5 15,63% 2 2,99% 10 7,41%

 الرتبوي 12 33,33% 10 31,25% 20 29,85% 42 31,11%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  9 25,00% 6 18,75% 5 7,46% 20 14,81%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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 األمني 4 11,11% 5 15,63% 26 38,81% 35 25,93%

 الريايض 1 2,78% 1 3,13% 1 1,49% 3 2,22%

 املجموع 36 100,00% 32 100,00% 67 100,00% 135 100,00%

بعد االحتجاجات التلمذية عىل املنظومة الرتبوية الجديدة بداية الشهر كانت جميع االحتجاجات ذات طابع اقتصادي 

 أويف شكل وقفات احتجاجية  إمااجتامعي طالب املحتجون فيها بالتشغيل وتسوية الوضعية املهنية وكانت عموما 

  مسريات. أواعتصامات 

  سنة. 19انتحار لشاب سنه كام سجلت العاصمة حالة 

 

 والية أريانةت االحتجاجية الجامعية يف التحركا

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 0 0,00% 3 27,27% 3 12,50%

 االجتامعي 1 12,50% 1 20,00% 2 18,18% 4 16,67%

 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 1 4,17%

 الرتبوي 5 62,50% 3 60,00% 4 36,36% 12 50,00%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 اإلداري 1 12,50% 1 20,00% 1 9,09% 3 12,50%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,17%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 8 100,00% 5 100,00% 11 100,00% 24 100,00%

واالجتامعية  االقتصاديةاحتجاجات تربوية وعديد االحتجاجات ذات الخلفيات  أريانةفقد شهدت  الواليات،كغريها من 

 التي لها عالقة بالخصوص بالتشغيل

 منوبةوالية ت االحتجاجية الجامعية يف لتحركاا

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 5,00% 1 4,00% 3 7,32% 5 5,81%
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 االجتامعي 3 15,00% 2 8,00% 4 9,76% 9 10,47%

 السيايس 2 10,00% 0 0,00% 1 2,44% 3 3,49%

 الرتبوي 8 40,00% 10 40,00% 17 41,46% 35 40,70%

 البيئي 1 5,00% 2 8,00% 2 4,88% 5 5,81%

 دارياإل  2 10,00% 2 8,00% 4 9,76% 8 9,30%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 3 15,00% 8 32,00% 10 24,39% 21 24,42%

0,00% 0 0,00% 0 0,00% O 0,00% 0 الريايض 

 املجموع 20 100,00% 25 100,00% 41 100,00% 86 100,00%

احتجاجا  األولكلية الداب مبنوبة وتأجيل امتحان السدايس  بأزمةتنوعت مطالب املحتجني يف منوبة وكانت البداية 

  .اإلجازةعىل عدم تطبيق املنشور الوزاري القايض بالتخفيف يف االمتحانات يف مستوى شهادة 

الليل قطع  يعىل عدم قبول معمل ستيل لكميات إضافية من الحليب. ويف واد كام شهدت الجهة احتجاجات للفالحني

  انزالق حافلة مطالبني بااللتزام بتوقيت السفرات. إثراألهايل الطريق احتجاجا عىل حالة الطريق 

 .مرأةوإعليها عامل حضرية  أقدموتم رصد حالتي انتحار وتهديد باالنتحار يف منوبة 

 

 بن عروسالجامعية يف والية  االحتجاجية التحركات

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 14,29% 1 11,11% 0 0,00% 2 6,67%

 االجتامعي 1 14,29% 2 22,22% 2 14,29% 5 16,67%

 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الرتبوي 4 57,14% 5 55,56% 10 71,43% 19 63,33%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 14,29% 1 11,11% 2 14,29% 4 13,33%
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 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 7 100,00% 9 100,00% 14 100,00% 30 100,00%

حلول لوضعياتهم املهنية وجملة  بإيجاد خالله لبوااحاميل األدباش يف ميناء رادس ط تحرك لعاملعرفت بن عروس 

 من التحركات الرتبوية

 

 والية زغواناالحتجاجية الجامعية يف  التحركات

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 11,11% 0 0,00% 1 12,50% 2 10,00%

 االجتامعي 2 22,22% 1 33,33% 1 12,50% 4 20,00%

 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الرتبوي 5 55,56% 1 33,33% 4 50,00% 10 50,00%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 1 5,00%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 11,11% 1 33,33% 1 12,50% 3 15,00%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 9 100,00% 3 100,00% 8 100,00% 20 100,00%

يف املنطقة  انتداباتبدأت االحتجاجات االقتصادية االجتامعية يف الفحص منذ منتصف شهر جانفي عىل خلفية 

السلط  أنانعقد مجلس جهوي لتدارس األزمة االجتامعية غري  أينمن نفس الشهر  23غاية  إىلالصناعية وتواصل 

  محتج. 25الحل األمني وتم بذلك إيقاف  إىلحلحلة الوضع اختارت التوجه  إىلِعَوض السعي 

 الرتبوية املعلنة. اإلصالحاتهذا وعرفت زغوان احتجاج تلمذي عىل خلفية 

 

 والية نابلالتحركات االحتجاجية الجامعية يف  

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 11,11% 3 20,00% 2 10,53% 6 13,95%

 االجتامعي 1 11,11% 4 26,67% 4 21,05% 9 20,93%
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 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الرتبوي 5 55,56% 7 46,67% 8 42,11% 20 46,51%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 اإلداري 1 11,11% 0 0,00% 3 15,79% 4 9,30%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 11,11% 1 6,67% 2 10,53% 4 9,30%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 9 100,00% 15 100,00% 19 100,00% 43 100,00%

واقتصادي تنموي باألساس فسجل الشهر احتجاجات للمطالبة  طابع تربوياالحتجاجات يف نابل كانت ذات 

بالتشغيل والحفاظ عىل مواطن الشغل واحتجاج للمطالبة بتحسني البنية التحتية وجاء عىل خلفية حادث مرور أودى 

  أشخاص وسببه غياب الحاجز عىل السكة الحديدة مبنطقة البسباسية. 6بحياة 

  العمر.ا شابان يف العقد الثالث من سجلت نابل حالتي انتحار ذهب ضحيته

 

 والية جندوبةت االحتجاجية الجامعية يف التحركا

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 6,25% 1 7,14% 3 8,57% 5 7,69%

 االجتامعي 2 12,50% 1 7,14% 4 11,43% 7 10,77%

 السيايس 1 6,25% 0 0,00% 1 2,86% 2 3,08%

 الرتبوي 8 50,00% 10 71,43% 14 40,00% 32 49,23%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 اإلداري 2 12,50% 1 7,14% 2 5,71% 5 7,69%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 2 12,50% 1 7,14% 3 8,57% 6 9,23%

 األمني 0 0,00% 0 0,00% 8 22,86% 8 12,31%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 16 100,00% 14 100,00% 35 100,00% 65 100,00%
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واقتصادي واجتامعي لشباب عاطل عن العمل طالبوا بالتنمية والتشغيل  طابع تربويذات  جندوبة احتجاجاتعرفت 

 إىلبأحد األهايل  األمرطريق ووصل  وقطعومسريات وفك العزلة عىل املناطق الريفية جاءت يف شكل اعتصامات 

  بسحب جنسيته التونسية. أخرللبيع وطلب  أبنائهعرض 

مستشفى الحروق البليغة بنب عروس  إىلعىل حرق نفسه بنقله  أقدمالشاب بسام بن املولدي الذي  أهايلهذا وطالب 

  كز للصحة يف منطقة الرشيط الحدودي.كام بعث عدد من متساكني الخاميرية بعريضة طالبوا فيها السلط برتكيز مر 

  وتم رصد ثالث حاالت انتحار ومحاولة انتحار، كان اثنان منها كتبعات للمطالبة بالشغل. 

 

 والية باجةالتحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 3 25,00% 2 9,52% 3 8,57% 8 11,76%

 االجتامعي 2 16,67% 4 19,05% 2 5,71% 8 11,76%

 السيايس 0 0,00% 1 4,76% 2 5,71% 3 4,41%

 الرتبوي 6 50,00% 11 52,38% 17 48,57% 34 50,00%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  1 8,33% 1 4,76% 3 8,57% 5 7,35%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 0 0,00% 2 9,52% 8 22,86% 10 14,71%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 12 100,00% 21 100,00% 35 100,00% 68 100,00%

شهدت مدينة باجة تحركات احتجاجية ذات طابع اقتصادي واجتامعي وكانت يف شكل اعتصام وقطع طريق ووقفات 

 إطاراتجانب التحرك الذي نظمه  إىلاحتجاجية قادها شباب عاطل عن العمل وطالبت جميعها بالتنمية والتشغيل. هذا 

املالية  يف املراسيموالتحرك الذي قاده تجار السوق عىل خلفية ترفيع املتسوغ الجديد  معهد عمر القلشاين وأعوان

  اب يف السوق.لالنتص

  مرأة.ت انتحار ومحاوالت انتحار بينهم إحاال  5كام سجلت باجة 

 

 والية الكافالتحركات االحتجاجية الجامعية يف 
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 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 2 11,11% 1 4,00% 2 5,26% 5 6,17%

 االجتامعي 5 27,78% 1 4,00% 4 10,53% 10 12,35%

 السيايس 0 0,00% 1 4,00% 1 2,63% 2 2,47%

 الرتبوي 8 44,44% 15 60,00% 18 47,37% 41 50,62%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  1 5,56% 1 4,00% 3 7,89% 5 6,17%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 2 11,11% 6 24,00% 10 26,32% 18 22,22%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 18 100,00% 25 100,00% 38 100,00% 81 100,00%

بارش الشباب العاطل السنة الجديدة  إذامتدت تحركات املعطلني عن العمل يف والية الكاف عىل كامل شهر جانفي 

  باعتصام طلبا للتشغيل.

صعوبة ترويج منتوجهم وذلك بإتالف كميات من الحليب عرب سكبه يف الشارع. واشتد  أمامواحتج منتجو األلبان 

وعامل الحضائر خالل النصف الثاين من الشهر وخاضوا أشكال عديدة بدء بالتظاهر وصوال  العمل حراك املعطلني عن

وكان املطلب الرئييس للمحتجني هو التشغيل وتسوية الوضعيات  ألفواههممعتصمني يف القصور  7خياطة  إىل

  املهنية الهشة.

 

 والية سليانةت االحتجاجية الجامعية يف التحركا

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 2 13,33% 4 14,29% 6 11,54%

 االجتامعي 1 11,11% 3 20,00% 5 17,86% 9 17,31%

 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 1 1,92%

 الرتبوي 5 55,56% 7 46,67% 10 35,71% 22 42,31%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  2 22,22% 1 6,67% 2 7,14% 5 9,62%
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 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 6 21,43% 6 11,54%

 األمني 1 11,11% 2 13,33% 0 0,00% 3 5,77%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 9 100,00% 15 100,00% 28 100,00% 52 100,00%

طابع االقتصادي والتي خاضها لة االحتجاجات االجتامعية ذات الاالحتجاجات يف والية سليانة فإىل جانب سلستنوعت 

تكوين وطالب األهايل  أساتذةاب عاطل عن العمل سجلت الجهة احتجاج ملدة أسبوع يف مركز التكوين لعدم توفر بش

 من ، كام طالب األهايلاملهرتئةعرب وقفات احتجاجية السلط بفك عزلتهم بعد تساقط كميات من الثلوج وحالة الطريق 

  .األمنمتساكني األماكن املتاخمة لجبل بلوط بتوفري 

  وعرفت الجهة حالة انتحار كان ضحيتها شاب يف العقد الثالث.

 

 والية سوسةجامعية يف ت االحتجاجية الالتحركا

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 9,09% 1 5,56% 2 5,71% 4 6,25%

 االجتامعي 2 18,18% 3 16,67% 2 5,71% 7 10,94%

 السيايس 1 9,09% 2 11,11% 3 8,57% 6 9,38%

 الرتبوي 7 63,64% 9 50,00% 20 57,14% 36 56,25%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 اإلداري 0 0,00% 1 5,56% 1 2,86% 2 3,13%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 0 0,00% 2 11,11% 7 20,00% 9 14,06%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 11 100,00% 18 100,00% 35 100,00% 64 100,00%

 

ن واألهايل بالتنمية وتحسني صادي باألساس طالب خاللها املعطلو التحركات يف سوسة كانت ذات طابع اجتامعي اقت

  ظروف العيش.
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  العمر.من  16حاالت انتحار ومحاولة انتحار شملت شباب وفتاة يف  5سوسة وشهدت 

 

 والية املنستريالتحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 االجتامعي 0 0,00% 1 14,29% 1 6,67% 2 7,14%

 السيايس 1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57%

 الرتبوي 4 66,67% 5 71,43% 8 53,33% 17 60,71%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  0 0,00% 0 0,00% 2 13,33% 2 7,14%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 16,67% 1 14,29% 3 20,00% 5 17,86%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% 1 3,57%

 املجموع 6 100,00% 7 100,00% 15 100,00% 28 100,00%

 

لبة التي استقالت بالسياحة طلبا ملنحة البطالة واحتجاج مديرة املعهد الثانوي بط احتجاج لعاملحاالت  شهدت الوالية

سنوات وتواصل حصوله  5ن منذ من منصبها احتجاجا عىل عدم التجاوب مع مطلبها الداعي لفتح تحقيق يف تغيب عو 

 هذا عالوة عىل االحتجاجات التلمذية  مساندة لإلطار الرتبويجره ومنحه وشهد التحرك عىل أ 

 

 والية املهديةت االحتجاجية الجامعية يف التحركا

 القطاع عفوي % لقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 2 10,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,45%

 االجتامعي 3 15,79% 0 0,00% 0 0,00% 3 9,68%

 السيايس 1 5,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,23%

 الرتبوي 10 52,63% 4 80,00% 5 71,43% 19 61,29%
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 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  2 10,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,45%

 الديني 1 5,26% 1 20,00% 0 0,00% 2 6,45%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 0 0,00% 0 0,00% 2 28,57% 2 6,45%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 19 100,00% 5 100,00% 7 100,00% 31 100,00%

الخدمة املدنية التطوعية  وأعوان التالميذخاضها واقتصادي واجتامعي  طابع تربويشهدت املهدية احتجاجات ذات 

 عن العمل طلبا للتشغيل وتسوية الوضعيات املهنية ومعطلون 20و 16وعامل القطاع السياحي وعملة الليتني 

  األسامكفضاء لبيع ب البنيطميضا باعة السمك املتجولني والحصول عىل منحة بطالة. واحتج أ 

 

 والية صفاقست االحتجاجية الجامعية يف التحركا

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 3 8,57% 6 13,95% 9 8,49%

 االجتامعي 1 3,57% 2 5,71% 8 18,60% 11 10,38%

 السيايس 1 3,57% 2 5,71% 3 6,98% 6 5,66%

 الرتبوي 7 25,00% 19 54,29% 13 30,23% 39 36,79%

 البيئي 2 7,14% 1 2,86% 0 0,00% 3 2,83%

 دارياإل  5 17,86% 3 8,57% 8 18,60% 16 15,09%

 الديني 1 3,57% 1 2,86% 0 0,00% 2 1,89%

 الصحي 3 10,71% 2 5,71% 2 4,65% 7 6,60%

 األمني 5 17,86% 2 5,71% 3 6,98% 10 9,43%

 الريايض 3 10,71% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,83%

 املجموع 28 100,00% 35 100,00% 43 100,00% 106 100,00%

املنظومة الرتبوية الجديدة كام عرف املبيت صفاقس ايضا عرفت احتجاجات ذات طابع تربوي بداية شهر جانفي عىل 

عوان أمن أرادوا يف زميلهم الحارس اللييل من قبل أ ن عىل خلفية تعنجامعي الياسمني بصفاقس إرضابا لألعواال

  اقتحام املبيت ليال.
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صفاقس مرسحا للحركات االحتجاجية طلبا للتشغيل وتزامن ذلك مع موجة االحتجاجات  وكانت مختلف معتمديات

كرث يف معتمدية ت وقطع طريق ومسريات سلمية اشتدت أالتي سجلتها البالد. وكانت احتجاجات يف شكل إرضابا

  األفواه.الجوع الوحشية وخياطة  وإرضاباتالغريبة التي شهدت جملة من االعتصامات 

  اقس حالة انتحار لشاب يف الثالثينات ومحاولة انتحار إلطار يف السلك الطبي يف العقد الخامس. وعرفت صف

 

 والية القريوانت االحتجاجية الجامعية يف التحركا

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 2 18,18% 6 18,75% 13 20,00% 21 19,44%

 االجتامعي 1 9,09% 8 25,00% 15 23,08% 24 22,22%

 السيايس 1 9,09% 2 6,25% 2 3,08% 5 4,63%

 الرتبوي 5 45,45% 10 31,25% 18 27,69% 33 30,56%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 4 6,15% 4 3,70%

 دارياإل  1 9,09% 1 3,13% 8 12,31% 10 9,26%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 9,09% 5 15,63% 5 7,69% 11 10,19%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 11 100,00% 32 100,00% 65 100,00% 108 100,00%

يف كافة املعاهد رفضا لنظام االمتحانات  ذية تهدأ القريوان طيلة شهر جانفي إذ عرفت بداية الشهر تحركات تلممل

نفسهم السداسية كام استمرت احتجاجات سواق التاكيس طلبا ملنحهم رخص استغالل. هؤالء اعتصموا وكبلوا أ 

  حدهم باالنتحار يف حال عدم ايجاد حل لوضعياتهم.بالسالسل وهدد أ 

  من تاخمة لجبل بلوط طلبا لتوفري األ والد زناد املأمنية بداية الشهر تظاهر خالله أهايل أ  وتم رصدتحرك ذو خلفية

قبل منحرفني رفض  ىل " براكاج" يف منطقة بوحجلة منت نقل التالميذ بعد تعرض زميلهم إواحتج سائقو حافال  

  تلميذ ملؤسساتهم الرتبوية. 200آالف و 3 نقلمر الذي تسبب يف تعطل نقلهم األ 

الل النصف الثاين من الشهر وشمل جل معتمديات الجهة وقراها فاعتصم واشتد الحراك االجتامعي يف القريوان خ

الت حضائر طلبا للتشغيل ولتحسني وضعيات مهنية وتوفري املاء الصالح للرشاب ماباب وعامل وعوتظاهر ش

 والكهرباء.
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الثانوي  وتم رصد تحرك ذو طابع بيئي يف منطقة العال احتجاجا عىل تدهور الوضع يف السوق املحاذية للمعهد

  واملستشفى ودور الشباب.

  يف العقد السادس. بينها عجوزتم رصدها ومن  االنتحار التي حاالت االنتحار ومحاوالتىل هذا إضافة إ

 

 والية القرصينت االحتجاجية الجامعية يف التحركا

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 4,76% 1 6,67% 8 12,70% 10 10,10%

 االجتامعي 8 38,10% 1 6,67% 9 14,29% 18 18,18%

 السيايس 2 9,52% 2 13,33% 5 7,94% 9 9,09%

 الرتبوي 9 42,86% 7 46,67% 18 28,57% 34 34,34%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  1 4,76% 3 20,00% 9 14,29% 13 13,13%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 0 0,00% 1 6,67% 13 20,63% 14 14,14%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 1 1,59% 1 1,01%

 املجموع 21 100,00% 15 100,00% 63 100,00% 99 100,00%

جج القرصين وكانت انطالقة لسلسلة من تصف الشهر الفتيل الذي أ كانت حادثة انتحار الشاب رضا اليحياوي من

 واليات الجمهورية. كافة معتمديات الوالية ومن بعدها جميع االحتجاجات يف

اعتصامات وإرضابات وغلق طرق وإرضاب عام وخياطة أفواه وعرض  وسجل يف الجهة كافة األشكال االحتجاجية من

  عني. حكومة واعتبارها َذر رماد عىل األ علنها رئيس الالتي أ سبوعية ردا عىل اإلجراءات علمية للبيع يف السوق األ شهائد 

أخرى باتجاه تونس كام قام الشباب العاطل مبسريتني عىل األقدام واحدة باتجاه الرتاب الجزائري من تالبت و 

  ساتذة الرتبية البدنية بالقرصين.العاصمة نفذها أ 

  لت حالتي انتحار.لرتبوية كام سجة عىل إصالح املنظومة ايذوشهدت القرصين احتجاجات تلم

 

 سيدي بوزيد التحركات االحتجاجية الجامعية يف والية

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %
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 االقتصادي 1 8,33% 5 25,00% 15 23,08% 21 21,65%

 االجتامعي 2 16,67% 4 20,00% 19 29,23% 25 25,77%

 السيايس 1 8,33% 2 10,00% 3 4,62% 6 6,19%

 الرتبوي 6 50,00% 6 30,00% 10 15,38% 22 22,68%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  1 8,33% 2 10,00% 8 12,31% 11 11,34%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 8,33% 1 5,00% 10 15,38% 12 12,37%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 12 100,00% 20 100,00% 65 100,00% 97 100,00%
 

قرى املنطقة والية سيدي بوزيد ذات خلفية اقتصادية واجتامعية شملت جل معتمديات و  االحتجاجات يفغلب كانت أ 

ومسريات سلمية وإرضابات عن الطعام واقتحام ق وحرق عجالت مطاطية واعتصامات وكانت يف شكل قطع طر 

من وطرد ملسؤولني تحركات االحتجاجية مواجهات مع األ مؤسسات عمومية طالبت بالتشغيل والتنمية وخلفت ال

  رسميني عىل غرار معتمد املزونة.

وخاصة بعد تلقيهم لدة بالذمة لدى بلدية سيدي بوزيد لتجارية طلبا لجدولة ديونهم املتخصحاب املحالت اكام احتج أ 

  تهديدات بإخراجهم بالقوة العامة من محالتهم.

هايل قربار احتجاجات أ  ويف منطقة تلة السوايسية من معتمدية جلمة احتج األهايل طلبا للامء الصالح للرشاب. وكانت

ة نفس املعتمديمن معتمدية الرقاب ذات طابع بيئي طالبو خاللها بوضع حد للتلوث الذي تسببه املداجن. كام شهدت 

  ىل وفاة الشيخ.مسن لتأخر قدوم سيارة اإلسعاف األمر الذي أدى إهايل تحرك ذو خلفية صحية احتج خالله أ 

 

 والية قابست االحتجاجية الجامعية يف التحركا

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 1 6,67%

 االجتامعي 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 1 6,67%

 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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 الرتبوي 3 100,00% 3 75,00% 5 62,50% 11 73,33%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 1 6,67%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 1 6,67%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 3 100,00% 4 100,00% 8 100,00% 15 100,00%

  االحتجاجات شملت بالخصوص القطاع الرتبويوجملة من  سجلت قابس حالتي انتحار لكهل وفتاة يف العقد الثالث

 

 والية مدننيت االحتجاجية الجامعية يف التحركا

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 1 4,55% 5 17,24% 6 10,17%

 االجتامعي 0 0,00% 1 4,55% 2 6,90% 3 5,08%

 السيايس 1 12,50% 1 4,55% 1 3,45% 3 5,08%

 الرتبوي 4 50,00% 9 40,91% 7 24,14% 20 33,90%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  2 25,00% 6 27,27% 3 10,34% 11 18,64%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 12,50% 4 18,18% 11 37,93% 16 27,12%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 8 100,00% 22 100,00% 29 100,00% 59 100,00%
 

باستثناء احتجاج التالميذ عىل اإلصالحات الرتبوية املقرتحة اتسمت بقية االحتجاجات بطابعها االقتصادي االجتامعي 

  طالبت بالتشغيل وتسوية الوضعية املهنية ومتكني العملة املرسحني من السياحة مبنحة بطالة.

  وفساد يف انتداب حارس بأحد املدارس. منطقة املزراية قطع طريق احتجاج عىل شبهة محاباة هذا وعرفت
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 والية تطاوينت االحتجاجية الجامعية يف التحركا 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 2 16,67% 1 6,25% 1 5,26% 4 8,51%

 االجتامعي 1 8,33% 2 12,50% 1 5,26% 4 8,51%

 السيايس 2 16,67% 1 6,25% 0 0,00% 3 6,38%

 الرتبوي 3 25,00% 5 31,25% 4 21,05% 12 25,53%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  1 8,33% 2 12,50% 5 26,32% 8 17,02%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 3 25,00% 5 31,25% 8 42,11% 16 34,04%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 12 100,00% 16 100,00% 19 100,00% 47 100,00%

ومعرب بن قردان وتداعياته  شهدت تطاوين احتجاجات ذات طابع اقتصادي اجتامعي ارتبطت أساسا بغلق معرب ذهيبة

العمل  ك غلق الطريق وتنظيم مسريات طالب خاللها الشباب املعطل عنعىل شباب املنطقتني، وتم عىل خلفية ذل

  بحلول ألوضاعهم غري املستقرة والبطالة طويلة املدى.

املوقوفني يف  ألهايللمنظومة الرتبوية واحتجاج لمذية بسبب االصالحات املعلنة لهذا وشهدت املنطقة احتجاجات ت

  بنائهم بعد انتهاء مدة اإليقاف القانونية.ه بإطالق رساح أ قضية اغتيال نقض طالبوا خالل

 قفصةاالحتجاجية الجامعية يف والية  التحركات

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 8 25,00% 12 16,00% 20 17,09%

 االجتامعي 0 0,00% 6 18,75% 14 18,67% 20 17,09%

 السيايس 0 0,00% 2 6,25% 5 6,67% 7 5,98%

 الرتبوي 4 40,00% 6 18,75% 28 37,33% 38 32,48%

 البيئي 2 20,00% 2 6,25% 3 4,00% 7 5,98%

 دارياإل  1 10,00% 4 12,50% 6 8,00% 11 9,40%
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 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 3 30,00% 4 12,50% 7 9,33% 14 11,97%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 10 100,00% 32 100,00% 75 100,00% 117 100,00%
 

 املحتجون كللالحتجاجات التي سجلت يف واليات قفصة ومعتمدياتها وخاض خاللها  األبرزكان التشغيل املطلب 

ق واقتحام ملقر الوالية ومسريات سلمية وإرضاب عن اعتصامات وإرضابات عامة وقطع طر  حتجاجية مناألشكال اال 

عىل سكة القطار ملنع ىل بناء جدار إ مر وصل بشباب يف القطارديد باالنتحار وتوقيع عرائض حتى أن األ الطعام وته

من نفذه ديد متثل يف االحتجاج باملوسيقى أمام مركز األ مرور الفسفاط باملقابل سجلت قفصة شكل احتجاجي ج

  شباب معطل عن العمل.

بالسند طلبا  رتبوي طار الات طابع تربوي متثلت يف ارضاب اإل كام عاشت قفصة بداية الشهر عىل وقع احتجاجات ذ

ذية طالبت بعدم اعتامد نظام مختلف معاهد الجهة احتجاجات تلم ملاء الصالح للرشاب وشهدتلتزويد املدرسة با

يلة احتج األهايل عىل تدهور الوضع ويف املتلوي واملظ ام الثالثيات. السداسية والعودة اىل األسبوع املغلق ونظ

  البيئي.

  منحها الرخصة.رضاب عن الطعام بسبب عدم ثريا شهود صاحبة مرشوع مقهى يف إ ودخلت

حد املعتصمني يف ك االجتامعي واملطالبة بالتشغيل إذ هدد أ خر للحرااالنتحار ومحاولة االنتحار شكال آ كان التهديد ب

باملتلوي باالنتحار شنقا وهدد معطلون عن العمل يف القرص باالنتحار يف ثالث مناسبات  5مغسلة الفسفاط رقم 

  نفي.متتالية يف النصف الثاين من شهر جا

 

 والية توزرالتحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 2 22,22% 3 27,27% 3 20,00% 8 22,86%

 االجتامعي 1 11,11% 2 18,18% 1 6,67% 4 11,43%

 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% 1 2,86%

 الرتبوي 5 55,56% 4 36,36% 6 40,00% 15 42,86%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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 دارياإل  0 0,00% 2 18,18% 1 6,67% 3 8,57%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 11,11% 0 0,00% 3 20,00% 4 11,43%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 9 100,00% 11 100,00% 15 100,00% 35 100,00%

شهدت توزر تحركات ذات طابع اقتصادي اجتامعي طالب خاللها معطلون عن العمل بالتنمية والتشغيل تخللها تحرك 

  املطالبة بإطالق رساحهم. تاحتجاجي لألهايل جاء عىل خلفية إيقاف عدد من املحتجني ومت

  شبان عىل االنتحار يف والية توزر خالل شهر جانفي. ةقدم ثالثام أ ك

 

 التحركات االحتجاجية الجامعية يف والية قبيل

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26%

 االجتامعي 0 0,00% 1 14,29% 1 12,50% 2 10,53%

 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 1 5,26%

 الرتبوي 3 75,00% 4 57,14% 3 37,50% 10 52,63%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  0 0,00% 1 14,29% 1 12,50% 2 10,53%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 0 0,00% 1 14,29% 2 25,00% 3 15,79%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 4 100,00% 7 100,00% 8 100,00% 19 100,00%

 

  العمل طلبا للتشغيل. نظومة الرتبوية كام احتج العاطلون عناحتج التالميذ يف قبيل رفضا إلصالحات امل

  لتي انتحار لشاب وأستاذة تعليم.وتم رصد حا



48 
 

 

I.  2016العنف خالل شهر جانفي 

شهر جانفي مناسبة لربوز العنف لتونسية خالل عه مختلف املناطق اكان الحراك االجتامعي الذي عاشت عىل وق

حاالت نهب ورسقة عنف وقد تزامنت موجة االحتجاجات مع لل األخرى األشكالىل بشكل هام هذا إضافة إ االحتجاجي

أنها ظواهر تصاحب كل التحركات االحتجاجية يف  إال ،وبالرغم من أهميتها والخاصة،العامة  األمالكواعتداءات عىل 

لك النهب والرسقة تم رصدها من قبل حتى يف ت عىل حد السواء،علام وأن مختلف أشكال العنف مبا يف ذاعكل املجتم

 هذه الحاالت .الحاالت التي تشهد غياب االحتجاجات ، واملثال التونيس ال ميثل أي استثناء يف مثل 

مدياتها لقد شهدت كل الواليات حالة قصوى من االحتقان االحتجاجي ، بل أن بعض الواليات شهدت مختلف معت 

 همية والخطورة .تزامنت مع حاالت عنف متفاوتة األ  حيائها خالل شهر جانفي احتجاجاتوعامداتها وحتى أ 

دة ومتنوعة ويف كل والية تعامل أمني مع اشكال العنف شكال عنف متعدية شهدت احتجاجات ويف كل والية أ فكل وال 

 هذه .

طفال سواء داخل املؤسسات الرتبوية أو يف الفضاءات العامة بالخطف يد ظاهرة االعتداء بالعنف عىل األ تزا الحظنا 

الهزة االجتامعية التي عاشتها البالد  منية  بسببعتداءات ذات الخلفية األ اال  أهميةبهدف االعتداء الجنيس. ومن املالحظ 

استخدام الرصاص  انه مل يتم تسجيل حاالت عنف تم خاللهإال أ منية واملتظاهرين التي شهدت مواجهات بني القوات األ و 

  ىل وقوع قتىل وجرحى يف صفوف املحتجني.الحي األمر الذي مل يؤد إ

اعتقاالت جامعية كانت  عديد املدن شهدتالتجول ليال  وخالل حرض ن نهاية شهر جانفي تجدر اإلشارة أيضا إىل أ 

لك طال ايضا ناشطني وحقوقيني  وفاعلني يف الحراك إال أن ذللمشتبه فيهم يف أعامل النهب والرسقة  باملئات 

 االحتجاجي

 أحجام أشكال العنف املرصودة خالل شهر جانفي

 أشكال العنف 1 2 3 4 5

 السيايس × × ×  
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 االرسي × ×   

 الجنيس × × ×  

 العائيل × ×   

 دارياإل  × × × × 

 املنظم × × × × 

 العالئقي × × ×  

 األمني × × × × 

 االجتامعي × × × × 

 االقتصادي × × × × 

 االحتجاجي × × × × ×

 االنفعايل × ×   

 الصحي × ×   

 العنرصي ×    

 الرتبوي × × × × ×

 الديني ×    

 الريايض ×    

 القانوين ×    

 املؤسسايت × ×   

 املروري × × × × 

 النفيس × × × × 

 االلكرتوين × × × × 

 الجندري × × ×  

 

 متدرج:حجم العنف يف مختلف الواليات بشكل 

 الوالية 1 2 3 4 5

 املهدية × ×   

 تطاوين × × × × 

 زغوان × × ×  
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 أريانة × ×   

 بن عروس × ×   

 منوبة × × × × 

 سوسة × × ×  

 سليانة × ×   

 باجة × × ×  

 املنستري × ×   

 مدنني × × ×  

 صفاقس × × × × 

 توزر × ×   

 تونس × × × × 

 سيدي بوزيد × × × × 

 نابل × × ×  

 الكاف × × ×  

 القرصين × × × × 

 قبيل × ×   

 القريوان × × × × 

 جندوبة × × × × 

 قفصة × × × × 

 قابس × ×   

 بنزرت × × ×  

 

 فضاءات مامرسة العنف

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  * * * * طرقات

    * * فضاءات نقل عمومي

  * * * * دارية مقرات إ 

  * * * * ساحات عامة
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  * * * * فضاءات عمل

 * * * * * فضاءات تربوية

  * * * * فضاءات تعليمية

  * * * * داريةفضاءات إ 

    * * فضاءات سكن

     * سجون واصالحيات

  * * * * منيةمقرات أ 

     ه فضاءات قضائية

     * فضاءات دينية

    * * فضاءات صحية

    * * فضاءات ترفيهية

     * فضاءات احتفالية

   * * * فضاءات تجارية

     * فضاءات سياحية

     * فضاءات رياضية

  * * * * فضاءات افرتاضية

 

 : عنف طيلة شهر جانفيالحداث ن أ م رصد لنامذجيف ما ييل 

  برزت القريوان كأكرث املناطق عنفا خالل شهر جانفي. هذا العنف كان ذو خلفية إحتجاجيّة إذ تزامن أغلبه

بالنهب  ة شهر جانفي؛ ففي القريوان تم االعتداءمع فرتة الحراك االجتامعي يف مختلف املناطق التونسية نهاي

ام تم التعرّض لشاحنة محّملة باألمونيرت والتخريب عىل مخزن حجز تعود ملكيته للديوانة التونسية ك

وهي تخضع مونيرت مصنفة كامدة خطرة نظرا الستخدامها يف صنع املتفجرات ورسقتها علام وان مادة األ 

الغريب تحركات احتجاجية سابقا  وقد خاض الفالحة يف الشامل يف تونس ىل مراقبة شديدةمن قبل  الثورة إ

 طلبا لتوفري هذه املادة.
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منطقة يضا عىل وقع قطع طرق للنهب والرسقة والتخريب خالل فرتة الحراك االجتامعي خاصة يف عاشت القريوان أ 

ة جانفي بعد قطع الطريق الحزامي 23ىل سيارة املواطن ياسني عبد الكايف مساء الجمعة عمر بوحجلة، إذ تم التعرض إ

دينار كام متت  أالف 5بالقريوان واالعتداء بالعنف عليه وعىل زوجته وسلبهام مصوغ وهواتف جوالة ومبلغ قيمته 

ن قاما رسقة السجائر من القباضة املالية مبعتمدية عمر بوحجلة وأفرزت هذه الرسقة حالة عنف ثانية بعد تخاصم م

جهزتها. كام شهد طريق نرص الله عمليات ي أدى إىل تهشيم أ بعملية الرسقة وتبادلهام للعنف داخل مقهى األمر الذ

 رسقة بعد قطع الطريق ومطالبة املارين مبعلوم عبور.

التالميذ عند عودتها لنقل  مخصصة حافلةعاشت القريوان أيضا عىل وقع أحداث عنف أخرى منها تعرض منحرفني ل

 لة حادة عىل مستوىطلبهم اعتدوا عليه بالعنف الشديد بآ  ىل معتمدية بوحجلة وحني رفض السائقبهدف نقلهم إ

لحافالت. هذا التحرّك فرز تحركا احتجاجيا يف الجهة طلبا لتأمني النقل املدريس وحامية االرأس األمر الذي أ 

  ىل مؤسساتهم الرتبوية.تلميذ إ 3200االحتجاجي أدى إىل تعطّل التحاق 

  أفرادربعة صابة أانني بعمر بوحجلة تم خاللها الرتاشق بالحجارة والعيص اوأفرزت معركة داخل أرسة يف منطقة املث

  العنف االحتجاجي : محاوالت تخريب ورسقة يف كل من بن عروس وڤابس وڤفصة ودوز ودڤاش ومعتمديّة

تاجروين بالكاف. ويف املهدية تم نهب مخزن االتحاد التونيس للتضامن االجتامعي. كام شهدت مناطق حي 

ب بصفاقس ومدخل مدينة الرڤاب وسيدي بوزيد وبعض أحياء سوسة وتوزر وحي التضامن بتونس الحبي

منية يف كل جانفي. كام تم حرق مراكز أ  23و 22و 21والفحص بوالية زغوان محاوالت رسقة ونهب مساء 

 من تاجروين )الكاف( ودڤاش )توزر(.

 لقتل واإلصابات. ففي أريانة أنهت زوجة حياة العنف األرَُسي : تم رصد حاالت عنف أرسي وزوجي انتهى با

ىل كرس يف اليد بسبب تعنيفها من قبل  فيام تعرضت زوجة يف نفس الجهة إزوجها املدمن طعنا بسكني

طعنا بسكني يف طربقة عىل  امرأةالزوجي واألرسي؛ إذ تم رصد وفاة زوجها. وكانت جندوبة مرسحا للعنف 

بسكني يف جندوبة يف املنزل  عىل الزوجة بالطعن اعتداءوأيضا حالتْي  يد شقيق زوجها وكذلك اصابة ابنتها

رسي وزوجي يف قرمبالية بنابل منها نذكر يق العام. كام تم رصد حاالت عنف أ ي يف الطروأمام مقهى أ 

بسبب رفضها  باملائةئة اىل نسبة سقوط فيها بنسبة مبعىص عىل مستوى عينها اليمنى ما أدى إاصابة زوجة 

 مرأة ومحاولة اقتالع عينيها.ثّلت يف خنق إرسي متوجها. ويف سوسة تم رصد حالة عنف أ ة ز معارش 



53 
 

  جهة الزوجة العنف الجنيس : يف منطقة حامم الشط تم اعرتاض نزهة زوجني عىل الشاطئ وتحويل و

اغتصب طقة املصيدة ببنزرت ىل غابة برئ الباي حيث تم اغتصابها. ويف منالحامل من قبل ثالثة أشخاص إ

سنوات. ويف منوبة تم اغتصاب فتاة  8شخاص بينهم شيخ يف العقد السادس من العمر طفل عمره ثالثة أ 

جنبي بناء. ويف تونس تم القاء فتاة من الطابق الثاين من قبل أ  متخلفة ذهنيا يف حضرية بناء من قبل عامل

 شباب.ىل محاولة اغتصاب يف محطة املرتو السنة( إ 18تان )كام تعرضت قاص 

 حداث عنف ذات اممة ومنطقة مزرق الشمس بسبيطلة أ العنف االرهايب : شهدت مناطق سبيطلة وجبل س

من قبل  وإجبارهمسنوات  9خلفية ارهابيّة بداية شهر جانفي متثّلت يف تهديد مواطنني بينهم طفل عمره 

 غطية الصوفية.سلحني عىل تزويدهم باملؤونة وباأل ملثمني م

 : تنوعت حاالت العنف االجرامي يف مختلف املناطق التونسية وكان الهدف منها انتقام عىل  العنف االجرامي

طار الزواج ومحاوالت غش والقتل تحت مسّمى املعالجة بالرقية ختالف ومحاولة اخفاء مولود خارج إخلفية ا

سنة(  14ختطاف طفل )الرشعية والرسقة واالعتداء عىل املقربة املسيحية بالحاممات والقتل العمد ومحاولة ا

صابة عون يف رشكة نة( يف سوسة ودهس والدتها عمدا وإ س 18يف ڤابس ومحاولة اختطاف طفلة )

صابته بنزيف ووفاته بعد ساعات. مستوى الصدر رشقه به منحرفون ما أدى إىل إ الكهرباء والغاز بحجر عىل 

 ىل وفاته.ما أدى إقة برج العامري كام تم رصد عملية دهس عامل يف جني الزيتون من قبل مؤجره يف منط

  تربوي ففي صفاقس تعمدت تلميذة  وإطارالعنف الرتبوي : تم رصد حاالت عنف كان ضحاياها تالميذ

ير تلميذ يدرس يف السنة بدوار هيرش صفع املد 2تشويه وجه زميلتها بشفرة حالقة ويف مدرسة التقدم 

وتم رصد حاالت رسقة واعتداء بالحرق عىل مؤسسة مام والدته فردت الفعل وصفعت املدير. السادسة أ 

 بواب وبهو بعض املكاتب.إال أن األرضار اقترصت عىل احرتاق األ تربوية يف الحامة بڤابس 

  لجهوية للصحة بڤبيل تدين ىل وزارة الصحة واملندوبية اخلفية صحية : تقدمت أرسة بشكاية إالعنف ذو

املستشفى ما تسبب يف مقتلها. ويف منطقة ڤرڤور باملحرس بوالية  حامل يف امرأة بإهاملطار الطبي فيها اإل 

ر مرض التهاب الكبد الفريويس بني التالميذ بسبب غياب اصفاقس توقفت الدروس يف املدرسة بسبب انتش

 املاء الصالح للرشاب.

  لعنف ىل اوهو رقيب سابق يف الجيش الوطني إ مني : يف صفاقس تعرض الشاب منري العبدويلالعنف األ

ن يتمكن جريانه من التفطن إليه حاوية فضالت حيث قىض ليلته قبل أ  منية ثم تم القاؤه يفت أ عىل يد وحدا

عتداء بالعنف ىل اال ة باملستشفى الجهوي الهادي شاكر إيف صباح اليوم التايل. كام تعرض عون حراس

 نعاشصديقه يف قسم اال خري من زيارة الشديد من قبل عون أمن وذلك اثر رفضه متكني صديق األ 


