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 254تحـــرك احتجـــاجي و  30حـــالة و محـاولة إنتحـار
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اﻟﻣﻘدﻣﺔ
اســتم ّرت تونس طيلة شــهر افريل  2020يف حالة حجر صحي شــامل ،أقرته الســلطات
بتاريخ  22مارس  2020وتم التمديد فيه باســبوعني يف مناســبتني ،كإجراء وقايئ للحول
دون االنتشار الواسع لوباء سارس كوفيد ) 2كورونا املستجد( الذي فاق عدد اإلصابات
بــه يف مختلــف دول العــامل مــع نهايــة شــهر افريــل الثالثــة مليــون مصــاب كــام انــه
اودى بحياة اكرث من  200الف آخرين.
ويف تونس اصابت هذه الجائحة العاملية اىل غاية  30افريل  2020ما يناهز  994شخصا
يخضــع  66منهــم لإلقامــة يف املستشــفيات وتتواجــد  24حالة إصابة يف غــرف اإلنعاش
الط ّبي كام تسببت يف وفاة  41شخصا وبلغ عدد حاالت الشفاء  305حالة.
وتشــري ارقــام املرصــد الوطنــي لألمـراض الجديــدة واملســتجدة طيلــة شــهر افريــل اىل
ان املعــدل اليومــي لإلصابــات بلغ  18حالــة وان معدل اعامر حــاالت الوفايات هو 67
سنة ومتثل الفئة العمرية  44-15سنة األكرث تسجيال لإلصابات .
هــذه الجائحــة رفعــت الحجــاب طيلــة شــهر افريــل عــن ازمــة اجتامعيــة هيكليــة
ترجمتهــا األرقــام الرســمية حــول مــؤرشات الفقــر والتــي تُكشــف ألول مــرة مــن قبــل
الســلطات وترجمتهــا أيضــا مختلــف أنــواع االحتجاجــات االجتامعيــة املرصــودة
والتــي كَــام كشــفت أحقيــة يف املطالــب كشــفت أيضــا عــن ازمــة اجتامعيــة تعيشــها
البالد ميزتها الوصم والعنف واالقصاء والتمييز االجتامعي.
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اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﺷﮭر أﻓرﯾل
ـكيل للحيــاة االقتصاديــة يف تونــس طيلــة شــهر أفريــل بســبب
رغــم التوقــف شــبه الـ ّ
حالــة الحجــر الصحــي الشــامل والتــي أخلــت الشــوارع وأغلقــت فضــاءات العمــل
واألســواق واملراكــز التجاريــة واملقاهــي واملطاعــم وأوقفــت حركــة النقــل داخــل
املــدن وبينهــا وألزمــت الجميــع بالبقــاء يف منازلهــم اىل حــني التحكــم يف الحالــة
الوبائيــة للجائحــة مل تتوقــف أصــوات املحتجــني مــن ذوي الحقــوق األساســية ويف
مقدمتهــا الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة بــل هــي بــرزت يف فضــاءات االحتجــاج
التقليديــة أال وهــي الشــوارع واملقـرات االجتامعيــة ملراكــز الســيادة محليــا وجهويــا
ولجــأت اىل فضــاءات احتجاجيــة بديلــة مثّلهــا موقــع فايســبوك لالبــالغ باصواتهــا
ومطالبها.
وتعلقــت أغلــب مطالــب املحتجــني بالحــق يف املــاء والغــذاء إذ ســاد العطــش
والجــوع عــددا مــن املناطــق نذكــر خاصــة منهــا اريــاف القــريوان حيــث فُ ِقــدت
املــواد الغذائيــة األساســية مثــل الســميد والفرينــة والزيــت املدعــم مــام اضطــ ّر
املتســاكنني يف مناطــق الجوامع ّيــة والرباهميــة )معتمديــة العــال( والشــوايحية
)معتمديــة ال ـرشاردة( والقصــور والرشايطيــة الجنوبيــة وبــرئ الوصفــان )معتمديــة
عمر بوحجلة( لالحتجاج طلبا لتأمني الغذاء .
ﺗوزع اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت
تربوي
بيئي
صحي
امني
قانوين
الحق عىل املاء
فالحي
نقل
خاص
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ويف منطقــة بــرئ املســيكني يف بوحجلــة أيضــا احتــج األهــايل بســبب حالــة العطــش
التــي فُرِضــت عليهــم جـ ّراء توقــف االمــدادات بصهاريــج ميــاه الــرشب بســبب عــدم
قدرة املزودين عىل التنقل جراء حالة الحجر الص ّحي.
وقــد شــهدت بعــض املناطــق جنــوح حالــة االحتجــاج االجتامعــي مــن اجــل مــاد ْيت
الســميد والفرينــة اىل القــوة مــن خــالل التع ـ ّرض اىل شــاحنات نقــل هاتــني املادتــني
واالســتيالء عليهــا مــن قبــل املواطنــني بســبب حالــة الجــوع التــي عاشــها الســكان يف
مناطــق عديــدة مــن ذلــك نذكــر حالــة اســتيالء ســكان منقطــة الفريــوات بالســبيخة
عــىل شــحنة شــاحنة لنقــل الســميد ولجــوء ســكان منطقــة سيســب الذراعــات يف
الســبيخة اىل غلــق الطريــق بســبب رفــض أصحــاب املحــالت التجاريــة منحهــم مــادة
الســميد مــع تحديــد كميتهــا بخمســة كلــغ والحــال ان القــوت األساســية للنــاس يف
تلك املنطقة هي مادة السميد.
كــام ان رســائل الطأمنــة التــي اســتمرت وزارة التجــارة يف ارســالها بشــكل يومــي طيلــة
شــهر افريــل واملؤكــدة عــىل توفــر هاتــني املادتــني ووجــود اســرتاتيجية حكومــة
لتوزيعهــام العــادل بــني املناطــق مبرافقــة مــن الجيــش الوطنــي إالّ ان هــذه الرســائل
تصطــدم بواقــع مغايــر إذ اســتمر فقــدان املادتــني يف مختلــف املناطــق تقريبــا .ثــم
الحــت الحقــا اخبــار تعقّــب ملســؤولني محليــني يف الدولــة )عمــد معتمديــن( يف
عملية احتكار هاتني املادتني وفقا للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.
كــام شــهدت بعــض املناطــق حالــة احتقــان اجتامعــي طلبــا للترسيــع يف منــح
املســاعدات االجتامعيــة التــي اقرتهــا الحكومــة ملســاعدة املترضريــن مــن الجائحــة
كعــامل وحرفيــني ومهمشــني .وتحــول هــذا االحتقــان يف
ممــن توقــف نشــاطهم ّ
معتمديــة مكــرث بواليــة ســليانة اىل محــاوالت انتحــار لثالثــة شــبان داخــل مقــر
املعتمدية.
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وكانــت الحكومــة قــد ســ ّنت إجــراءات اجتامعيــة مســاندة للفقــراء واملهمشــني
والذيــن مثلــوا الفئــة الهشــة األكــرث تــرضرا مــن جائحــة كورونــا ليتّضــح ان عــدد
هــؤالء يناهــز الثالثــة مليــون تونــيس وهــم مــن يعيشــون تحــت مســتوى خــط الفقــر
ومــع عتبــة الفقــر أي العائــالت املعــوزة وفاقــدي الســند واملتقاعديــن الذيــن
يتقاضــون منحــة تقــل عــن املنحــة التــي تتحصــل عليهــا العائــالت املعــوزة واملقــدرة
بـــ 180دينــار وغريهــم مــن الفئــات الهشــة التــي افرزتهــا الخيــارات االقتصاديــة
الفاشــلة للحكومــات املتعاقبــة .ومل تخلــو هــذه اإلجـراءات أيضــا مــن التجــاوزات إذ
اضطــرت وزارة الشــؤون االجتامعيــة ملراجعــة قامئــة املنتفعــني بعــد ان اتضــح ان
اآلالف ممن تحصلوا عىل املساعدات االجتامعية هم من غري مستحقيها.
ﺣﺟم اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﺷﮭر أﻓرﯾل
مل تتوقــف احتجاجــات شــهر افريــل  2020عنــد املطالبــة بتوفــري املــواد الغذائيــة
األساســية وميــاه الــرشب بــل شــملت أيضــا جملــة مــن املطالــب التــي متثّــل مــن
افرازات جائحة كورونا.
وقد بلغ عدد االحتجاجات االجتامعية املرصودة طيلة شهر افريل  254تحركا احتجاجيا
وفقــا لعينــة الرصــد التــي اشــتغلت عليهــا وحــدة الرصــد ،متمثلــة يف النســخ
االلكرتونيــة للصحــف ومواقعهــا االلكرتونيــة وكذلــك مواقــع اإلذاعــات وأيضــا موقــع
فايســبوك ،تغـ ّـريت معهــا خارطــة االحتجــاج ألول مــرة منــذ انطــالق نشــاط مــرشوع
املرصــد االجتامعــي التونــيس يف املنتــدى التونــيس للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
إذ تصـ ّدرت واليــة ســيدي بوزيــد طليعــة املناطــق األكــرث احتجاجــا خــالل شــهر افريــل
بـــ 75تحــركا احتجاجيــا )أي مبعــدل يومــي  2.5تحرك احتجاجــي( وهكذا انتقــل الثقل
االحتجاجــي مــن واليــة القــريوان التــي تصــدرت املشــهد ألشــهر ولســنوات اىل ســيدي
بوزيد.
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وتأيت القريوان يف مرتبة ثانية بـ  41تحركا احتجاجيا تليها سوســة ) 24تحركا احتجاجيا(
ثــم مدنني ) 20تحــركا احتجاجيا( والقرصين ) 17تحركا احتجاجيا( وتطاوين ) 14تحركا
احتجاجيــا( وقفصــة ) 13تحــركا احتجاجيــا( فيام ّقل عــدد االحتجاجــات االجتامعية يف
بقيــة الواليــات عــن  10تحــركات احتجاجيــة طيلــة شــهر افريــل كان اقلهــا يف واليــات
توزر واملهدية ونابل بتحركني فقط.
ﺗوزع اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب اﻟوﻻﯾـﺎت

ومثّــل إقليــم الوســط الغــريب مركــز ثقــل احتجاجــي بـــ 133تحــركا احتجاجيــا يليــه
أقاليــم الــرشق )وســطا وجنوبــا وشــامال( بـــ 90تحــركا احتجاجيــا ثــم إقليــم
الجنوب الغريب بـ 20تحركا احتجاجيا والشامل الغريب بـ 11تحركا احتجاجيا.
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ﺧرﯾطﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﺣﺳب اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ

كــام مثلــت االحتجاجــات العفويــة نســبة  47.6باملئــة مــن مجمــوع االحتجاجــات
املرصودة ُس ّجلت  22.3باملئة منها يف والية سيدي بوزيد لوحدها ) 27تحرك احتجاجي(.
عفوية

منظمة
47.6%

52.4%
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فيــام بلغــت نســبة التحركات العشــوائية أي العنيفة  36.6باملئة مــن مجموع التحركات
املرصودة بلغت يف سيدي بوزيد لوحدها  54.8باملئة ) 51تحرك احتجاجي عشوايئ(.
غري عشوائية

عشوائية
63.4%

36.6%

ومــن ضمــن املطالــب التــي رفعهــا املحتجــون يف واليــة ســيدي بوزيــد طيلــة شــهر
افريــل توفــري املــواد الغذائيــة األساســية وكذلــك تســهيل دخــول العالقــني مــن أبنــاء
الجهــة عــىل الحــدود التونســية الليبيــة ثــم الحقــا االحتجــاج مــن اجــل "ســوء
املعاملــة" التــي تعــرض لهــا أبنائهــم اثــر تدافعهــم القتحــام بوابــة راس جديــر الحــدود
بســبب طــول انتظــار فتحهــا رســميا للدخــول وتحــت تاثــري تصاعــد املواجهــات
املســلحة يف األرايض الليبيــة وكذلــك احتجــاج االطــار الطبــي وشــبه الطبــي بســبب
عــدم توفــر مســتلزمات الوقايــة الرضوريــة مــن فــريوس كورونــا املســتجد وكذلــك
تر ّهــل البنيــة األساســية الصحيــة يف مشــفى الجهــة وخاصــة يف املســلك املخصــص
لفريوس كوفيد.
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الــكيل يف البــالد مثّلــت الوقفــات
رغــم الحجــر الصحــي وحالــة الغلــق شــبه ّ
االحتجاجيــة ابــرز االشــكال االحتجاجيــة املرصــودة طيلــة شــهر افريــل بنســبة 29.1
باملئــة مــن مجمــوع آليــات االحتجــاج املرصودة يليهــا اإلعتصــام ) 18.1باملئــة( واطالق
نــداءات االســتغاثة ) 12.6باملئة( وتوجيه النداءات عرب االعــالم ) 7.5باملئة( والدخول يف
ارضاب وغريها.
أھم آﻟﯾﺎت اﻹﺣﺗﺟﺎج
وقفة إحتجاجية
اعتصام
نداء إستغاثة
نداء عرب وسائل االعالم
غلق الطرقات
حمل الشارة الحمراء
إرضاب
آليات أخرى

ومثّلــت االحتجاجــات ذات الخلفيــة الصحيــة ابــرز املطالــب فمواجهــة جائحــة كورونــا
اســتوجبت توفــر مســتلزمات وقائيــة يف مختلــف املراكــز الصحيــة يف البــالد وتوفــر
بنيــة أساســية صحيــة مالمئــة وتوفــر أطبــاء اختصــاص خاصــة يف اإلنعــاش واملطالبــة
باجـراء التحاليــل للتقـ ّـيص حــول الفــريوس وقــد مثلــت مجمــل هــذه العنــارص دوافــع
الحتجــاج مواطنــني واطــارات طبيــة واعــوان الصحــة يف الكثــري مــن املناطــق منهــا
نذكــر نــداء االســتغاثة الــذي اطلقــه االطــار الطبــي يف مستشــفى الصــادق املقــدم
بجربــة وكذلــك احتجــاج األهــايل يف منطقــة راس الــكاف بقفصــة للمطالبــة باج ـراء
تحاليــل لتقـ ّـيص اإلصابــات يف املنطقــة وللمطالبــة بالتعقيــم ثــم احتجاجــات نشــطاء
لتقــيص
قفصــة الحقــا لتمكــني الجهــة مــن مخــرب تحليــل يؤمــن حاجياتهــا
ّ
الفريوس.
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اﻟﻔﺎﻋﻠون ﻓﻲ اﻟﺗّﺣرﻛﺎت

ﻓﺿﺎءات اﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ

متساكنون ،مواطنني

وسائل االعالم ،طرقات ،مقرات عمل

موظّفون ،عامل ،أط ّباء وإطارات شبه ط ّبية

مستشفيات ،مق ّرات واليات ،مق ّرات معتمديات،
مصالح بلدية

نشطاء ،تجار ،فالّ حون ،أعوان األمن

الشبكات االجتامعية ،مقرات ادارية ،ساحات عامة

سائقي سيّارات األجرة ،سائقي النقل ال ّريفي ،معطلني
عن العمل

مق ّرات قضائية ،مجلس نواب الشعب

ولعـ ّـل مــن االحتجاجــات ذات الخلفيــة الصحيــة التــي واجهــت الكثــري مــن االنتقــادات
نظـرا لكونهــا كانــت "مخالفــة لرســالة االنجــاد الطبــي اال وهــي غلــق بــاب املستشــفى
يف وجــه ســيارة اســعاف" احتجــاج أعــوان الصحــة يف املستشــفى الجامعــي
مبدنني.
ومــن االحتجاجــات األخــرى ذات الخصوصيــة التــي افرزتهــا جائحــة كورونــا رفــض
دفــن ضحايــا الفــريوس يف بعــض املناطــق مــن ذلــك مــا حصــل يف معتمديــة مجــاز
البــاب حيــث رفــض متســاكنون مــن اجــوار مقــربة الرب ـرايب دفــن ضحيــة كان قــد
امــىض حياتــه يف الجهــة وأوىص بدفنــه فيهــا اال ان املحتجــون رفضــوا ذلــك بذريعــة
انه ليس اصيل منطقة مجاز الباب.
ومل يتوقــف الوصــم االجتامعــي ضـ ّد ضحايــا الفــريوس بــل طــال مصابــون إذ شــهدت
فضــال حالــة وصــم وعنــف اجتامعــي ألرسة متــوىفّ بفــريوس كورونــا بلــغ
منطقــة دار ّ
حـ ّد اســتبدال اســامي افـراد االرسة مــن قبــل اجوارهــم ومناداتهــم بـ"كورونــا" وبلــغ
االمــر حـ ّد منــع افرادهــا مــن مغــادرة املنــزل القتنــاء حاجياتهــم مــن الغــذاء لدرجــة
ان االرسة استمرت يف تناول الخبز وزيت الزيتون ملدة ثالثة أيام.
االحتجاجــات التــي افرزتهــا جائحــة كورونــا ظهــرت أيضــا مــن خــالل رفــض أهــايل
تخصيــص بعــض الفضــاءات للحجــر الصحــي االجبــاري مثلــام حصــل يف منطقــة بنــي
مطــري بجندوبــة كــام طالــت أيضــا املعنيــون بالحجــر الصحــي االجبــاري والذيــن رفــض
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الكثــري منهــم الوضعيــة التــي كانــت عليهــا تلــك الفضــاءات مــن ذلــك نذكــر قضــاء
حــوايل  80شــخصا ليلتهم خارج الغرف يف مبيت جامعــي بصفاقس رفضا لوضعية فضاء
الحجر الذي خصصته السلطة.
كــام شــهد شــهر افريــل احتجاجــات ذات خلفيــة امنيــة نذكــر منهــا نــداء االســتغاثة
الــذي اطلقــه ســكان منطقــة خزامــة الرشقيــة خوفــا مــن اقتحــام اللصــوص لبيوتهــم
نهــارا .ومــن االحتجاجــات الطريفــة التــي تــم رصدهــا توجــه فالحــة كنــدار اىل مقــر
الحــرس الوطنــي لالحتجــاج طلبــا لتوفــري مــادة الشــعري لحيواناتهــم وهــو مــا تــم فعــال
اذ متكنــت الســلطات األمنيــة مــن توفــري هــذه املــادة لهــم بالتواصــل مــع الســلطات
املحلية.
احتجاجــات أخــرى متنوعــة تــم رصدهــا طيلــة شــهر افريــل تؤكــد عــىل تدهــور
الوضــع املعيــيش واالقتصــادي واالجتامعــي وتراجــع الخدمــات يف مختلــف الجهــات
وتنبــئ بانفجــار اجتامعــي قــادم ســيكون ميــزة مــا بعــد كورونــا فأزمــة البحــارة طلّــت
مجــددا يف مينــاء الصيــد البحــري بطبلبــة حيــث احتــج البحــارة طلبــا لتمكينهــم مــن
تعويض من صندوق الراحة البيولوجية.
كــام ا ّن ازمــة املهــن الصغــرى تبــدو هيكليــة ومعقــدة ففــي مجــال الصناعــات
التقليديــة مثــال رفعــت كورونــا الحجــاب عــن رقــم صــادم اال وهــو وجــود  170الــف
"صنايعــي" يشــتغلون عــىل الهامــش أي غــري مســجلني يف الديــوان الوطنــي للصناعــات
التقليديــة وقــد دفــع توقــف النشــاط التجــاري طيلــة افريــل وفقدانهــم ملواطــن
الــرزق ســتة منهــم اىل محــاوالت االنتحــار عــرب تنــاول االدويــة )حالــة وفــاة حــريف
بصفاقــس( وعــرب االعتــداء عــىل النفــس بقطــع رشايــني اليــد يف كل مــن بنــزرت
ومنوبة وتونس والقرصين وقفصة.
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ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺗﺣﺎر وﻣﺣﺎوﻻت اﻻﻧﺗﺣﺎر
اﻹﻧﺗﺣﺎر ﺣﺳب اﻟﺟﻧس أﻓرﯾل 2020
4

26

ذﻛور

اﻧﺎث

شهد شهر افريل  30حالة ومحاولة انتحار اغلب ضحاياها من الذكور بنسبة  87باملئة.
ومتثــل الفئــة العمريــة  35-26ســنة و 45-36ســنة األكرث اقبــاال عىل االنتحــار ومحاولته
بنسبة جملية ناهزت  66باملئة.
اﻹﻧﺗﺣﺎر ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﺧﻼل ﺷﮭر أﻓرﯾل
أقل من  15سنة
من  16إىل 25
من  26إىل 35
من  36إىل 45
من  46إىل 60
أكرث من  60سنة

أقل من  15سنة

0

من  16إىل 25

6

من  36إىل 45

من  26إىل 35

10

11

10

من  46إىل 60

3

أكرث من  60سنة

1

وميثــل االنتحــار ومحاولتــه باالعتــداء عــىل النفــس عــرب قطــع رشايــني اليــد ااكــرث
االشــكال التــي التجــا اليهــا الضحايــا ) 9حــاالت( لتمثــل نســبة  30باملئــة مــن
مجموع اشكال االنتحار املرصودة يليها االنتحار حرقا بنسبة  27باملئة ثم االنتحار شنقا
بنســبة  23باملئة والقاء النفس من علو شــاهق بنســبة  10باملئة علام وان رئيس قســم
جراحــة العظــام الدكتــور ماهــر الربصــاوي كشــف يف ترصيــح اعالمــي نهايــة شــهر
افريــل ان القســم اســتقبل عــدد مــن الحــاالت االســتعجالية التــي تطلبــت عمليــات
جراحيــة ليتضــح الحقــا ان اغلبهــم كانــت محــاوالت انتحــار .كــام ذكــر الدكتــور
الربصــاوي رقــم نســوقه بحــذر اذ قــال إ ّن "عــدد ضحايــا محــاوالت االنتحــار الوافــدة
ارتفعــت طيلــة افريــل بنســبة  30باملئــة" وذلــك باعتبــار غيــاب
الرقــم األســايس الــذي بنــى عليــه هــذه املقارنــة .كــام أوضــح املتحــدث ان اغلــب
الضحايــا هــم مــن الفئــة العمريــة دون  35ســنة واغلبهــ ّن إنــاث وينحــدر اغلــب
هــؤالء الضحايــا مــن الحـزام الغــريب للعاصمــة أي مــن االحيــاء الشــعبية الغربيــة مثــل
حي سيدي حسني.
طرﯾﻘﺔ اﻹﻧﺗﺣﺎر اﻟﻣوظﻔﺔ ﺧﻼل ﺷﮭر أﻓرﯾل 2020
الحجم
اإلنتحار شنقا
اإلنتحار حرقا
رمي النفس
اإلنتحار بصعقة كهربائية
اإلنتحار بســالح أبيض/ناري
االنتحار مبواد ســامة
املجموع

3.3%

7
8
3
2
9
1
30

12

امــا بالنســبة لخارطــة االنتحــار ومحاولتــه وفقــا ملــا تــم رصــده مــن قبــل وحــدة
الرصــد يف املرصــد االجتامعــي التونــيس فــإن القــريوان ترتاجــع مــرة أخــرى عــن مرتبــة
الصــدارة يف هــذه الظاهــرة بتســجيلها حالتــني فقــط فيــام تــأيت واليــة ســليانة يف مرتبــة
أوىل بتســجيل  6حــاالت ومحــاوالت انتحــار تليهــا واليــات املهديــة وصفاقــس
وتونس يف مرتبة ثالثة مبجموع  12حالة أي معدل أربعة حاالت لكل جهة.
ﺗوزع ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺗﺣﺎر وﻣﺣﺎوﻻت اﻻﻧﺗﺣﺎر ﺣﺳب اﻟوﻻﯾﺎت
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ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻧف
تؤكــد مختلــف الترصيحــات الرســمية الصــادرة عــن كل مــن وزارة املــرأة واألرسة
والطفولــة وكبــار الســن وعــن ممثــيل الجمعيــات النســوية وتلــك املهتمــة بالطفولــة،
ارتفاعــا ملحوظــا للعنــف بصفــة عامــة خــالل فــرتة الحجــر الصحــي الشــامل وبأكــرث
خصوصيــة ذلــك العنــف املســلط عــىل النســاء واألطفــال  ،حيــث ذكــرت وزيــر املــرأة ان
عــدد إشــعارات العنــف املســجل خــالل شــهر أفريل قــد تضاعفــت مقارنة بنفــس الفرتة
مــن الســنة املاضيــة حـوايل ال  5مـرات يف املقابــل ذهبت تقاريــر مراكز اإلنصــات التابعة
للجمعيــات النســوية اىل القــول ان مــؤرشات العنــف املســلط عــىل النســاء قــد ســجل
مســتويات قياســية خــالل الشــهرين املاضيــني ومعدالتــه قــد تضاعــف بحـوايل الثــامين
مـرات وكان العنــف االقتصــادي أبــرز أشــكاله يليــه يف ذلــك العنــف الجنــيس والعنــف
الجسدي واملعنوي.
ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف

ﻋﻧف ﺟﻣﺎﻋﻲ

ﻋﻧف ﻓردي

49%

51%

وغــري بعيــدا عــن الطــرح الســالف عرضــه ،جــاءت نتائــج الرصــد الشــهري لفريــق عمــل
املرصــد االجتامعــي التونــيس باملنتــدى التونيس للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعية .حيث
أظهــرت ارتفاعــا يف العنــف يف شــكل الجنــيس والــذي مثــل  18%مــن مجمــوع
العنف املسجل خالل شهر أفريل.
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ويعتــرب علــم االجتــامع ان هــذا االرتفــاع يف العنــف ذو الطابــع الجنــيس امــر طبيعــي يف
ظــل مــا خلفــه الحجــر الصحــي الشــامل مــن خلــو للفضــاء العــام وغيــاب شــبه كامــل
للرقابةاالجتامعية.
أﺣﺟﺎم أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣرﺻودة

السيايس
االرسي
الجنيس
اإلداري
اإلجرامي
العالئقي
األمني
االجتامعي
االقتصادي
االحتجاجي
االنفعايل
الصحي
العنرصي
الرتبوي
الديني
الريايض
القانوين
املؤسسايت
املروري
النفيس
االلكرتوين
الجندري

ويعيــد املتابعــون للشــأن العــام ،االرتفــاع املســجل يف مــؤرشات العنــف املســلط عــىل
املــرأة والفتــاة اىل ارتفــاع نســق الحمــالت التــي ســجلتها فــرتة الحجــر الصحــي ومســتوى
املقروئيــة وتســلط الضــوء الــذي حــيض بها املشــكل واليــات معالجتــه وقنوات املســاعدة
املتوفرةللنساء.
يف نفــس الوقــت عــرف الشــهر امــام مــا خلفتــه ازمــة كورونــا مــن تداعيــات اقتصاديــة
واجتامعيــة ،منــو واضــح للعنــف يف شــكله االقتصــادي والــذي مثــل ح ـوايل ال 14.5%
من مجموع حاالت العنف املسجلة.
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 1%اﻧﺎث

اﻟﻣﻌﺗدي
ﺣﺳب
اﻟﺟﻧس

 7%ﻣﺧﺗﻠط

 92%ذﻛور

وتــوزع العنــف االقتصــادي خــالل شــهر أفريــل اىل نوعــني ،عنــف اقتصــادي ناتــج عــن
الحاجــة وضيــق الحــال وقلــة ذات اليــد ،التــي واجههــا عــدد هــام مــن التونســيني زجــر
الصحي الشامل وكانت النساء واألطفال وكبار السن من أبرز ضحاياه.
امــا النــوع الثــاين فتعلــق أساســا مبوجــة االحتــكار والرتفيــع يف األســعار والحــد املســجل يف
عــدد مــن املـواد األساســية يف األسـواق .حيــث مثلــت فــرتة الحجــز الصحــي الشــامل اطار
لتغذيــة هــذا الســلوك االنتهــازي والــذي مل يشــمل فقــط التجــار والوســطاء بــل انخــرط
فيه عمد وموظفي دولة.
ولإلشــارة حافــظ العنــف يف شــكله االجرامــي عــىل املرتبــة األوىل يف نتائــج عمــل فريــق
املرصــد االجتامعــي التونــيس حيــث مثــل أكــرث مــن  45%الحــاالت املســجلة خــالل
شهر أفريل وتباينت بني براكاجات ورسقة وعنف متبادل.
وامــام مــا فرضــه الحجــر الصحــي العــام مــن بقــاء يف البيــوت ،فقــد كان الفضــاء املنــزيل
األكــرث تســجيال لحــاالت العنــف ايــن عــرف حــوايل ال  29%مــن احــداث العنــف
املســجل خــالل شــهر أفريــل يليهــا يف ذلــك الطريــق العــام بنســبة تتجــاوز ال 20%
ليأيت بعدها فضاءات العمل التي شهدت نحو  18%من حاالت العنف.
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وتوزعت حاالت العنف املتبقية بني الفضاءات التجارية ) (4%والفضاءات الصحية وخاصة
منها املستشفيات )حوايل ال  (2.5%ووسائل النقل العمومي والفضاء االفرتايض ).(1.2%
ﻓﺿﺎءات ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف
طرقات
فضاءات نقل عمومي
مقرات ادارية
ساحات عامة
فضاءات عمل
فضاءات تربوية
فضاءات ادارية
فضاءات سكن
سجون واصالحيات
مقرات امنية
فضاءات قضائية
فضاءات دينية
فضاءات صحية
فضاءات ترفيهية
فضاءات احتفالية
فضاءات تجارية
فضاءات سياحية
فضاءات رياضية
فضاءات افرتاضية

ونســبيا مل تعــرف خارطــة العنــف تغيـريات تذكــر
خــالل فــرتة الحجــر الصحــي الشــامل حيــث
بقيــت واليــة تونــس العاصمــة وواليــة القــريوان
وواليــة سوســة يف صــدارة الواليــات التــي ســجلت
احــداث عنــف يليهــم يف ذلــك واليــات ســليانة
وبن عروس والكاف ..
4
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ﺧﺎﺗﻣﺔ
كــام كشــفت ازمــة كورونــا عــن ازمــة حقوقية هيكليــة طالــت املهاجريــن املقيمني يف
تونــس واملقيمــني يف مراكــز االي ـواء مثــل مركــز االي ـواء بالورديــة .وســتكون هــذه
االزمــات الهيكليــة عنوانــا ملســار مع ّقــد مــن االحتجاجــات والهـزات االجتامعية خالل
األشــهر القادمــة مــا مل تنجــح الحكومــة يف اســتباق تدهــور األوضــاع ووضــع خطــة
انقاذ اقتصاد عاجلة وأخرى اسرتاتيجية.
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منهجيــة احتســاب علمية جديدة :
بدايــة مــن شــهر مــارس اعتمد املرصــد االجتامعــي التونيس باملنتــدى التونــيس للحقــوق االقتصادية،
ملنهجية احتساب علمية جديدة وفيام ييل بسطة عىل قواعدها:

املفاهيم :
التحــركات العفويــة  :تتســم باملباغــة و رسعــة التحــرك نتيجة حــاالت الغضب الجامعــي القصوى
واالحتقــان الــذي يولدهــا اال أنهــا محــدودة يف الزمــان و املــكان وتســعى إىل اإلثارة ولفــت اإلنتباه
والتعبئــة اإلجتامعيــة وتتميــز بطابعهــا الســلمي اال أنهــا تتفــاوت يف معــامل تطويــر االحتجاج مبا
يف ذلك مامرسة العنف.
التحــركات املنظمــة  :تحــركات كانــت باألســاس عفويــة إال أنهــا تطــورت وطورت آليــات فعلها يف
الزمــان واملــكان وتوفــرت عــىل القــدرة عــىل تنظيــم اإلحتجــاج واإلعــداد لــه وتســعى إىل تطويــر
التعبئة املضادة إال أنها تبقى يف األساس سلمية.
تتميــز بوســائلها التنظيميــة و قدرتهــا عــىل ضــامن إســتمرار فعلهــا و اعــادة التعبئــة مــن جديــد
من أجل نفس األسباب.
التحــركات العشـوائية  :هــي التحــركات العنيفــة والتــي تجعــل مــن العنــف املضاد إحــدى آليات
فعلهــا وهــي يف الغالــب :
ردود فعــل مبــارشة توظــف كل اإلمكانــات مــن أجــل املواجهــة وتحقيق
أهدافها لكنها يف الغالب تفتقد عنارص التنظيم والربنامج والوسائل الواضحة.

منهجية االحتســاب :

يحدد التحرك طبقا لشكل االحتجاج ،املكان ومدته يف الزمن.
التحــرك االحتجاجــي ميكــن ان يــدور يف اكــرث مــن مــكان وبالتــايل يتــم احتســابه اكرث من مــرة ،أي
بحسب عدد األطر التي شهدت تحركات احتجاجية.
التحرك االحتجاجية الذي ميتد عىل اكرث من يوم يتم احتسابه يوميا عىل انه تحرك جديد.
كل تغيري يف الشكل االحتجاجي للحركة االحتجاجية يتم احتسابه كتحرك احتجاجي جديد.

