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 تمهيد:

سببا من أسباب خرى و بأوكانت بطريقة أ 2016ميزت نهاية الشـهر األخ� من السـنة اإلدارية  حداثعديد األ 

 العديد من االحتجاجات

مع تطور الخالفات ب� الحكومة واالتحاد العام التونيس للشغل حول قانون املالية لسنة بداية الشـهر تزامنت 

ــكلت كل معاملها. فجأةوبوادر أتجمعات عمالية تقريبا يف كل الواليات وتلويح باإلرضاب العام  ،2017  زمة تش

ــغل حول الز  ــ للش ، عامرضاب العليه إلغاء اإل يادات و يتم اإلعالن عن اتفاق ب� الحكومة واالتحاد العام التونيس

ضاع ل أو يف متاهات يصعب الخروج منها يف ظ ىل اتفاق يجنب البالد والعباد الدخولهام جدا أن يتم التوصـل إ

ت إرهابية وتوتر اجتماعي ومخاوف أمنية إىل غ� ذلك... اإلشـكال يكمن يف أسباب اقتصـادية صـعبة وتهديدا

لول جاهزة وكان باإلمكان التوصل إىل نفس الحلول مع ن الحالحال أو وضـاع املتأزمة جدا الوصـول إىل هذه األ 

� ونسيزمة والتي كانت محل متابعة من التذي صاحب هذه األ سـاسـا تجنب التوتر االجتماعي الربح للوقت وأ

 فردت للمسألة برامج يومية تقريباوخاصة عرب مختلف وسائل اإلعالم التي أ

لخصـوص بالهشاشة، رئيس الحكومة يتبنى مرشوعا، كل الدالئل تب� أن اىل وضـعية تتميز بيعيدنا املشـهد إ

انون دوار، القل تداخل لأل رية يحسـم املسألة يف ظ، رئيس الجمهو املرشـوع يف أشـكاله الحالية صـعبة القبول

ــعب والب يحظى ــاندة مجلس نواب الش ــدرت عن بعض األحزاب أبمس و املنظمات الوطنية وعن يانات التي ص

يادلة واألطباء والصت املحام� جا، تهدأ العاصفة بعد احتجاف املجتمع املدني تميزت بالتذبذبطياالبعض من أ

 ل... ليعود من جديد الحديث عنواتحاد الصـناعة والتجارة والصناعات التقليدية واالتحاد العام التونيس للشغ

د يف ... كل هذه الضبابية تزيةرئ الجبائيقرار الطوالرضـيبي والتهرب الجبائي والدعوة إىل إعفاء ااألزمة ب� اإل 

 مام املزيد من االحتجاجاتلسيايس عن املجتمع وتفتح املجال أتباعد املجتمع ا

اع وض، يقدم اإلشـارات السلبية عن األ ن الخطاب السـيايس خطاب غ� مطمنئشـكال األسـايس يكمن يف كو اإل 

شارات ، وهو يقدم إالتي تقف وراء االحتجاجاتالحالية وال تتوفر له اإلرادة الفعلية للمعالجة العميقة لألسباب 

ذا لم ترتاجع املطلبية ويتم االنهاء بشكل حاسم مع ىل السـلبية إكونها أقرب إمرشـوطة حول املسـتقبل أهمها 

 االحتجاجات

ـائية العديد و  وضاع االجتماعية، البطالة وتطور مختلف مؤرشاتهاتردي األ  األسعار،، ارتفاع تراجع القدرة الرش

خرى هي سبب االحتجاجات سواء يف أشكالها الفردية أو الجماعية، وكما سبق وذكرنا العديد من اإلشـكاالت األ 

 ن تغي� منهجية التعامل مع هذه االحتجاجات يفتح بدايات الحلولفإ

 

ــيون  ــ� أباغتيال أحد املهنفوجئ التونس ــكل باهتول يف األ ، تم تقديم الحدث مام بيتهدس جوبة أوبدون  بش

ة وله عالقات حدى الفصــائل الفلســطينيحاســمة إىل أن نكتشــف أن محمد الزواري هو عنرصــ تنظيمي يف إ

ــام متطورة مع حزب هللا ــهيد بعد ما تم نعيه من طرف كتائب القس ــف املكانة التنظيمية والعلمية للش ، نكتش

تقديم مختلف أطوار عملية االغتيال من طرف القناة العارشة اإلرسائيلية، نكتشف املشاريع العلمية وحزب هللا و 

ــف تاريخ الرجل  ــف املخرب الكب� الـذي يتوفر عليـه واملعدات الهامة التي يحتويها، نكتش للمهنـدس ونكتش

 وتنقالته ونكتشف مرة أخرى وبكل مرارة حدود املنظومة األمنية
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وفر ن لم تتإىل اآل ىل جلسة استماع بمجلس نواب الشعب و الداخلية ووزير الشـؤون الخارجية إتمت دعوة وزير 

 كل األجوبة عىل عملية االغتيال بعد

 و مواقف يف عديد املواقع االجتماعيةديد االحتجاجات كانت عرب مس�ات أو بيانات أخلفت هذه العملية ع

جاجات هي مسألة عودة اإلرهابي� فرزت العديد من االحتوأ خرى التي طرحت خالل هذا الشهرمن اإلشكاالت األ 

 عنه رئيس الجمهورية وتم تقديمه يف أوقات الحقة وفق اخراج متعدد الديكور. أعلنجراء إ تونس،ىل إ

 ة شاملة وال تقترص عىلن مواجهة اإلرهاب هي مواجهأ وأرشناهاجس اإلرهاب يثقل نفسية التونسي� وقد سبق 

النجاحات التي  ن الحلول األمنية عىل أهميتها تبقى دائما محدودة وغ� كافية، وبالرغم منأجـانب دون آخر و 

ن املعلومات التي نتوفر عنها محدودة جدا وهي ال تزال مصـنفة ضمن "رسي" وعدم توفر تم اإلعالن عنها إال أ

 الفاعل يف مقاومة اإلرهابمام الفاعل� االجتماعي� لالنخراط ة بالشكل الكايف ال يفتح املجال أاملعلوم

ــلطة الابي� وبروز رأي عام رافض لذلك فإمع التلويح بعودة اإلرهـ ــ وهو عدم نفس تزال عىل ن الس  التميش

 شكال واألساليب الرأي العام وتجاهله بمختلف األ ىلااللتفات إ

 ملراقبتهمقبل عودة اإلرهابي� نتساءل عىل الكلفة املالية واإلدارية واالجتماعية واألمنية 

 ن كانت هذه العودة ستنعش القطاع السياحي وتكون حافزا لعودة املستثمرين األجانبنتساءل إ

ــاءل عن الخاليا النائ ــاعنا األمنية يف املناطق الحدودية وعن ما مدى مة وعن اإلرهابي� يف الداخل عن أنتس وض

 الجاهزية لردود الفعل الحينية

 واضحة وشاملة:أسئلة أخرى لم تتوفر حولها أجوبة 

 ىل إرهابي�اب التونيس ببؤر التوتر وتحولهم إمن هي الجهة املمولة اللتحاق الشب

 حاطة والتوجيهتي تتوىل عملية التأط� واإل ماهي الشبكات ال

 و كانت عىل علم بذلكالجهات الداخلية التي ساهمت أو ساندت أ

 ملف حارق يتطلب الكث� من الحذر والتأني والجرأة

 نعرضــت له طالبتان من الكنغو اللتان كادتا أكل قوة ملف العنرصــية يف تونس عىل إثر االعتداء الذي تعاد وب

تقبال العاصمة واسأمام املرسح البلدي ب حداهما، تجمع كب� للطلبة األفارقةب الذي تدخل لنجدة إتذبحا والطال

اءات يس حول العنرصية وتعهده باتخاذ االجر فارقة بتونس وافتتاحه لليوم الدرارئيس الحكومة ملمثل للطلبة األ 

الالزمة الستئصال هذه الظاهرة وتعهد وزارة الصحة بمصاريف العالج... هامة جدا االجراءات التي تم اإلعالن 

 ىل مجلس نواب الشعبد أطياف املجتمع املدني واملقدم إومرشوع القانون املقرتح من عدي عنها

يال العام ومن الذاكرة الجماعية وذلك عرب املراجعة الجذرية للمقررات خمن الال العنرصية يعني اجتثاثها استئص

 املدرسية والربامج التعليمية ومراجعة املنظومة اإلعالمية وترشيك املبدع� والفنان� بمختلف مآربهم يف هذا التوجه

 تجريم العنرصية مسألة أساسية وملحة اليوم يف تونس الثورة

 

مقتضيات وذلك بة عرشة سنة بمغتصبها القايض بتزويج الطفلة ذات الثالثالكاف  بمحكمةالقضائي  أثار االذن

ــل  ار ثيوقف التتبع وأ جني عليهاملالفاعل با ن زواجوالذي ينص عىل أمن املجلـة الجزائيـة  مكرر  227الفص

 يف الطفولة وعديد الجمعياتمندوبية حماية و  والطفولة رسةلوزارة املرأة واأل  جدال كب�ا واحتجاجا ،املحـاكمة
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التحرك يف اتجاه الرجوع يف االذن القضـائي وابطال الزواج نظرا للمصلحة رضـورة لعىل اعتبار عديد الجهات 

ــ " من الفصللة نظرا لكون وضعيتها تنطبق عىل أالفضىل للطف من مجلة حماية الطفل  20حكام الفقرة "هـ

ــحية من ألتعهد املرأة والطفولة ا وزارةوأكـدت  ــحية بمرافقة الطفلة الض ــية والص جل توف� اإلحاطة النفس

جتماعي داعية وادماجها اال  الرضـورية وتقديم املسـاعدة االجتماعية لها ولعائلتها بما يضـمن حسن احتوائها

ىل رضورة التعجيل يف النظر يف القانون األسـايس املتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة مجلس نواب الشـعب  إ

ــو  ــحايا ومس  ىلاعدتهم ودعت العديد من الجمعيات إذلك بالوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الض

 ةالجزائي مكرر من املجلة 27لغاء الفصل إ

كفي وت ،الخصوص األطفالوالذي يتعرض له ب ر مختلفة من العنف الجنيسشـكاال عديدة ملظاهلقد رصـدنا أ

سنوات بميضاء أحد الجوامع  7اغتصاب طفل سنه  ناها خالل هذا الشهر،ىل بعض األمثلة التي رصداإلشـارة إ

سنة بمنطقة منزل بورقيبة،  70سـنة لرضيع من زوج اختها الذي يبلغ  15نجاب طفلة سـنها بحمام األنف، إ

اعتداءات جنسية لشيخ سنه ىل اعتداءات جنسية، ت بإحدى معتمديات والية املهدية إسنوا 7تعرض طفل عمره 

سنوات يف مدينة سليمان، اعتداء  4سـنة بمدن�، اعتداء جنيسـ عىل طفلة سنها  15ة عىل طفل سـنه سـن 70

 6سنوات بسوسة، التحرش بطفلة سنها  10سنة بنابل، اعتداء جنيس عىل طفل سنه  11جنيس ضد طفل سنه 

�ة لقد حان مثلة كثسنة بتطاوين... واأل  13 طفل سنه سـنوات من طرف كهل يف سـوسـة، اعتداء جنيسـ عىل

ــكال األ  الوقت ملواجهة هذه ــا عرب الردع والرتبية واإل ش ــية يف مختلف عالم وأيض من خالل تعميم الرتبية الجنس

 املستويات التعليمية

من مختلف أشكال العنف الجنيس وحاالت االغتصاب والتحرش يف  حدوتطوير الثقافة الجنسـية والترشيعات لل

 مختلف الفضاءات

 

 2016 االجتماعية الجماعية والفردية خالل شهر ديسمرباالحتجاجات 

لعل و تراجعت االحتجاجات االجتماعية الجماعية والفردية خالل شــهر ديســمرب املايض مقارنة بشــهر نوفمرب 

ــاس إ ــبب يف ذلك يعود باألس ــتوى الكمي يف املجال الرتبوي إال أىل تراجع االحتجاجات عىل االس  مع ذلك نناملس

ية ن التحركات االحتجاجية التلمذدوبيات الرتبية للمعلم� النواب إال أمام منرصدنا احتجاجات يف كل الواليات أ

 محدودة.كانت 

اجات كانت  لها عالقة بالقطاع هم االحتجات خالل هذا الشـهر بشكل هام حيث أن أتغ�ت هندسـة االحتجاج

يرنا السابقة وما رصدناه أيضا خالل هذا الشهر حول الرتابط ليه يف تقار اإلداري، ومن خالل ما تمت اإلشـارة إ

بشكل ملفت خالل  ن منسـوب االحتجاجات املوجه ضد الدولة عموما قد تطوروما فإب� اإلداري والسـلطة عم

ــهر ــلطة يف قفص االتهاهـذا الش ن م يف عديد الجهات وعديد القطاعات، وهو ما يعني أ، ومرة أخرى تربز الس

 قابل لالشتعال وفق أي قدح فتيلالن من أي وقت متهمة وموضوع احتجاج وأأكثر السلطة أصبحت 

ــاوت تقريبا يف حجم االحتجاجات، القطاع الرتبوي والقطاع االجتماعي والقطاع األمني،  ثالثـة قطـاعـات تس

ــكل كب� احتجاجات مناالحتجاجات التلمذية والطالبية فإفبـالرغم من غيـاب   لداخ ن هذا القطاع يفرز بش
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ىل املزيد من االحتجاجات نظرا لرتاكم اإلشكاالت وغياب الحلول يف األفق القريبة ، هياكله ومكوناته وهو مرشح إ

ي يكون القطاع الرتبوي طرفا فيها، واعتبارا لكون شــهر جانفي يشــهد يف الغالب العديد من االحتجاجات والت

 نم ىل حد األسبوع الثالثع األول لشهر جانفي إيذ خصوصا ستكون نهاية األسبون العطلة املدرسـية للتالمفإ

نفس الشـهر ولعل يف ذلك سعي للحد من انخراط التالميذ يف مثل هذه االحتجاجات والتي تأخذ أشكاال شعبية 

 عداديات دون أي استثناءيف كل الواليات وكل املعاهد واإل  2016كما كان الحال يف أواسط شهر جانفي 

ع ، انقطا اع السكنية نتيجة لتهاطل األمطاروضاآلخر مرسـحا لعديد االحتجاجات، األ القطاع االجتماعي كان هو 

 ، هذا عالوة عىل بقية اإلشكاالت األخرى التي لها عالقة بالبطالة والتشغيلالكهربائي واملاء الصالح للرشاب النور

واضحة للحد من هذه اإلشكاالت طار لم تربز عالمات االجتماعية عموما بمختلف الجهات، ويف هذا اإل  واألوضـاع

 ولعل هذا الجانب هو الذي جعل حدة االحتجاجات يف القطاع االجتماعي متطورة عىل مدار السنة

 ،املاضية وهو ما لم نالحظه سابقا برزت االحتجاجات ذات الخلفيات األمنية بشكل واضح خالل األشهر القليلة

يفة يف األساليب العن، وذلك بعودة أسلوب التعامل مع املحتج�تغ�  االحتجاجات عىل الجهات األمنية هي نتيجة

 من أهميتها يف بعض الحاالت إال أنها ، وبالرغمتفرز عىل الدوام ردود فعل عنيفة ، املعالجة األمنيةعديد الجهات

 ليات أخرى توفر العديد من األجوبة العمليةال يجب أن تكون أساس املعالجة، أساليب أخرى وآ

 نوالصحي واالقتصادي والبيئي ولو أ الثالثة من القطاعات تتشـكل باألسـاس من القطاع السـيايس املجموعة

ة ، واملالحظة الهامجات املرصودة يف القطاعات األخرىقل بكث� من االحتجاالحتجاجات يف هذا القطاع األخ� أا

بة واملطال وضاع التنمويةل األ حتجاجات ذات الخلفيات االقتصـادية، فقد رصدنا احتجاجات حو تعود لعودة اال 

ة وهذا � خالل األشهر املاضيمث، العنرص الجديد الذي بدأ يتبلور بشكل بالتنمية والحد من اإلقصـاء والتهميش

ي عادة ما تتم يف مراكز ، فقد خرجنا من االحتجاجات الجهوية والتر بالخصوص هو االحتجاجات املحليةالشـه

ة ة عىل غرار ما تم بمعتمدية جلمتمديات مرسحا لالحتجاجات املطالبة بالتنمياملع ، هذه املرة أصـبحتالواليات

 و بنقردانأ

 ل األسايس فيهاات ذات الخلفيات السـياسية برزت أيضا خالل هذا الشهر ولم يكن الفاعاجعودة هامة لالحتج

، ج�ة عىل تأط� املحتهي غ� قادر ، فهذه األخ�ة غائبة يف الفضاءات االحتجاجية وعليه فاألحزاب السـياسـية

ســاسا اإلعالن عن عودة ياسـية ومن بينها قانون املالية وأعديد اإلشـكاالت كانت وراء عودة االحتجاجات السـ

 طار لم تتوفر أجوبة متكاملة للسلطة حول هذا امللفرهابي� ويف هذا اإل اإل 

واملخابرات اإلرسائيلية يف تونس احتجاجات أخرى تم رصدها بعد اغتيال الشهيد محمد الزواري حول التطبيع 

 وتورط عديد الجهات يف عملية االغتيال

جعة قطاعان يتطلبان املرا،  الصحي والبيئيمنذ بداية السـنة واالحتجاجات تتطور بشـكل متأكد يف القطاع�

و إىل دعلجهات الداخلية مرتدية وال توضاع باملستشفيات العمومية وبشكل خاص باملستشفيات يف االجذرية، األ 

ي عموما هدار البيئواإل  وساخاإلصـالح بل إىل فعل أشمل، نفس املالحظة حول تردي األوضاع البيئية، التلوث واأل 

 ىل مراجعة السياسات يف هذا املجال تدعو إ
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 2016 ديسمرب خصائص التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية والفردية خالل شهر

 

 الحجم %

 االحتجاجات الفردية 73 8,4%

 االحتجاجات الجماعية 798 91,6%

 املجموع 871 100,0%

 

 
 

كما ذكرنا تراجع منسوب االحتجاجات بشكل محسوس خالل هذا الشهر، لكننا مع ذلك الحظنا توازنا يف الفعل 

  التالية:وفق املجموعات زيع حجم االحتجاجات و مكان توباإل القطاعات  ب� عديداالحتجاجي 

 القطاع اإلداري :وىلاملجموعة األ 

 املجموعة الثانية: القطاع الرتبوي والقطاع االجتماعي والقطاع األمني

 املجموعة الثالثة: القطاع السيايس والقطاع االقتصادي والقطاع الصحي

 القطاع البيئي :املجموعة الرابعة

 املجموعة الخامسة: القطاع الريايض والقطاع الديني

 

 حتجاجات يف كل الواليات ووفق املجموعات التالية:رصدنا هذه اال 

 وتطاوين واليات الق�وان ومدن� وتونس وسيدي بوزيد :األوىلاملجموعة 

 لقرصين وقفصة وصفاقساواليات  املجموعة الثانية:

 واليات قابس وسوسة ونابل  املجموعة الثالثة:

 واليات جندوبة وباجة والكاف وبنزرت ة:املجموعة الرابع

ةاالحتجاجات الفردي

8.4%

االحتجاجات الجماعية

91.6%

توزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية 

2016والجماعية خالل شهر ديسمرب 
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 واليات سليانة وقبيل وتوزر واملهدية واملنست� وزغوان وبن عروس وأريانة ومنوبة املجموعة الخامسة:

االحتجاجات الفردية فقد رصـدناها بسـبع واليات هي تونس ونابل واملنست� والق�وان والقرصين ومدن�  أما

 وقفصة

 

 والية هي: 18 حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار تم رصدها بـ

بنزرت ، تونس، أريانة، بن عروس، زغوان، نابل، جندوبة، باجة، الكاف، سـوسة، املنست�، صفاقس، الق�وان، 

 القرصين، مدن�، تطاوين، قفصة وتوزر

 

 وكانت هذه االحتجاجات كما ييل يف مختلف الواليات:

 الوالية احتجاج فردي و محاولةانتحار أ احتجاج جماعي املجموع

 بنزرت 0 3 18 21

 تونس 1 3 69 73

 أريانة 0 1 2 3

 منوبة 0 0 4 4

 بن عروس 0 2 6 8

 زغوان 0 1 2 3

 نابل 2 1 46 49

 جندوبة 0 2 26 28

 باجة 0 1 21 22

 الكاف 0 1 29 30

 سليانة 0 0 11 11

 سوسة 0 2 48 50

 املنست� 1 2 4 7

 املهدية 0 0 6 6

 صفاقس 0 2 60 62

 الق�وان 1 6 77 84

 القرصين 1 2 61 64

 س بوزيد 0 0 77 77

 قابس 0 0 52 52

 مدن� 1 3 75 79

 تطاوين 0 31 40 71

 قفصة 1 1 54 56

 توزر 0 1 4 5

 قبيل 0 0 6 6
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 املجموع 8 65 798 871

 :التوزيع الجغرايف للتحركات االحتجاجية الفردية والجماعية
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 2016 حتجاجات الفردية خالل شهر ديسمرباال 

ــد  لخال تم ــهر رص ــكل انتحار أو حالة احتجاج فردية ثمانية من الحاال  73هذا الش ــودة لم تأخذ ش ت املرص

 :محاولة انتحار وكانت كالتايل

 ةىل عملية نشل بمنطقة حي الزهور وتم اختطاف آلي معز حريزي الذي تعرض إاحتجاج الصحف: ـــ يف تونس

 من بالجهة لم يكن جديا ولم يقع إيقاف املتهم�. التصوير وتجهيزات أخرى معتربا أن تعاطي مركز األ 

ــ يف نابل عنيف ثناء التدريس وتملعهد الثانوي بمنزل بوزلفة عىل إثر اقتحام ويلّ للقسم أاحتجاج أستاذ من ا: ـ

 األستاذ لفظيا.

من  هثر إيقافه وهو متجها نحو سوق مدينة الكاف لبيع منتوجح أصيل معتمدية منزل بوزلفة عىل إاحتجاج فال 

 .مليم كلغ 250باألسواق بـ  واضطر بيع هذه الكمية القوراص املقّدر بعرشة أطنان بتهمة التهريب.

ــ يف املنست� ى فطومة سنة والقابعة بمستشف 21اج ويلّ عىل الوضعية الصحية البنته البالغة من العمر جاحت: ـ

 ن هناك دواء قادر عىل شفاء ابنته بدلاملايض أبورقيبة منذ أشـهر مؤكدا أن طبيبها املبارش أعلمه يف شهر أوت 

نه لم يتمكن من ذلك بحكم ارتفاع ســعره وأكد والد ويجب توريد هذا الدواء من فرنســا إال أالعملية عىل القلب 

كل ما قيل  نلت بجلب الدواء من فرنسا ليكتشف أن الدولة تكفاة املريضـة أن الطبيب أعلمه يف وقت الحق أالفت

 ه من الصحة حيث لم يقع توريد الدواء.له ال أساس ل

ــ يف الق�وان احتجاج امرأة من معتمدية العال بدون مأوى وبدون شــغل تعرضــت لالغتصــاب ثالث مرات : ـ

 وتطلب الجهات املختصة ملساعدتها.

ـ  ــ يف القرص بقفصة التي تم ايداعها بمستشفى املحاسبات  ئرةاحتجاج مسـتشـارة بالغرفة الجهوية لدا: ينـ

ــاد اإلداري خلفية تقدمها بتقرير إل  وذلك عىل الرازي املايل و دارتها العامة اتهمت إطارات الغرفة الجهوية بالفس

 ىل االعتداء اللفظي واملادي من قبل العديد من الذين اتهمتهم يف قضية الحال.علما وأنها تعرضت سابقا إ
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توزع التحركات االحتجاجية الفردية والجماعية عرب مختلف الواليات خالل

2016ديسمرب -الفرتة أكتوبر 

شهر أكتوبر شهر نوفمرب شهر ديسمرب
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ن الطبيب بالقســم ادث مرور وذكرت أاحتجاج مواطنة عىل إثر وفاة قريبها بعد تعرضــه إىل ح: ــــ يف مدن�

ته غ� ن حالبعد ساعت� من نقله إىل املستشفى واعترب أ "سـكنار"االسـتعجايل قّرر تشـخيص حالته بجهاز 

ان واعيا وقادرا عىل امليش وكون إصابته خفيفة وبعد نه كدخال عاجال خاصة وأحرجة ومستقرة وال تستدعي ت

طبيب آخر نقله عىل جناح الرســعة إىل مســتشــفى  لنزيف داخيل قّررنه تعرض لكرســ يف الجمجمة و أن تب� أ

يتم لىل الفشل جعلت محاوالت مستشفى صفاقس انقاذه تنتهي إ ن تعطل إجراءات نقله لساعاتصـفاقس إال أ

 أيام. ةاإلعالن عن وفاته بعد ثالث

ــ يف قفصة نقل لرشكة فسفاط قفصة تمام سبعة حافالت تابعة كهل أصيل معتمدية املظيلة يغلق الطريق أ: ـ

 .2009عمال ملواقع عملهم احتجاجا عىل مماطلته يف تجديد رخصة النقل الريفي منذ سنة 

 

 2016حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل شهر ديسمرب 

 :كانت الحاالت املرصودة كما ييل

  15ـ  25ـ16 35ـ26 45ـ  36 60ـ 46 60أكثر من املجموع %

 ذكر 3 6 37 7 8 1 62 95%

 أنثى 0 2 1 0 0 0 3 5%

 املجموع 3 8 38 7 8 1 65 100%

 100% 2% 12% 11% 58% 12% 5% % 

 

 
 رصدنا خالل هذا الشهر:

 سنة 15انتحار ألطفال دون سن الـ  حاالت ـ ثالثة

 ـ لم نرصد أي حالة انتحار لطفلة ضمن هذه الرشيحة العمرية

 سنة 35ـ  26العمرية حضورا يف حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار هي الرشيحة العمرية كثر الرشائح ـ أ

 ـ رصدنا حالة واحدة النتحار مسن

 من مجموع حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار املرصودة سجلنا ثالثة حاالت انتحار لإلناثـ 

3 6

37

7 8
10 2 1 0 0 0

0

20

40

سنة15أقل من  سنة25ـ 16 سنة35ـ 26 سنة45ـ 36 سنة60ـ 46 سنة60مافوق 

حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار حسب الرشيحة العمرية خالل ديسمرب  

2016

ذكر أنثى
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يعها بوالية تناول مواد سامة وكانت جم محاولة انتحار جماعية ضمنها محاوالت فعلية تمت عرب 31ـ رصدنا 

 وىل التي يتم فيها رصد محاوالت انتحار جماعية بهذه الواليةتطاوين وهي املرة األ 

فيها  ما يكون التي عادةو التهديد باالنتحار الجماعي لم يتم رصدها يف الواليات ـ محاوالت االنتحار الجماعية أ

 قفصة والق�وان وسيدي بوزيدهذا الفعل شكل احتجاجي عىل غرار تونس و 

ــ  ن بأوضاع اقتصادية حاالت االنتحار التي تم رصـدها بوالية مدن� كانت كلها ببن قردان والضــحايا يمرو ـ

 وضاع عىل ما يبدو التي تمر بها هذه الجهةصعبة نتيجة األ 

ــهر التوزيع الجغرايف لحـاالت االنتحـار ومحاوالت االنتحار ف ة ىل غايإأكتوبر قد كانت كما ييل منذ ش

 الحايل:الشهر 

 الوالية أكتوبر نوفمرب ديسمرب

 بنزرت 5 1 3

 تونس 6 7 3

 أريانة 0 0 1

 منوبة 2 1 0

 بن عروس 3 3 2

 زغوان 0 0 1

 نابل 1 4 1

 جندوبة 3 3 2

 باجة 2 2 1

 الكاف 0 1 1

 سليانة 0 0 0

 سوسة 5 2 2

 املنست� 1 2 2

 املهدية 3 1 0

 صفاقس 2 5 2

 الق�وان 34 2 6

 القرصين 32 3 2

 س بوزيد 10 30 0

 قابس 5 0 0

 مدن� 1 2 3

 تطاوين 0 1 31

 قفصة 1 17 1

 توزر 0 1 1

 قبيل 3 2 0

 املجموع 119 89 65
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 رصدها:ييل جرد لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم  فيما

 الوالية الجنس الضحية واألسباب الوسيلة املعتمدة

سنة،  30انتحار شاب من معتمدية شطرانة، سنه  االنتحار حرقا

احتجاجا عىل عدم حضــوره يف برنامج "املســامح 

 كريم"  

 أريانة ذكر

 االنتحار شنقا

 

سنة،  40انتحار شـاب من معتمدية تستور، سنه 

ــتيكي معد لربط مكعبات  ــطة رشيط بالس بواس

ــجرة زيتون  بمنطقة أآلجر وذلـك بعـد ربطه بش

 سيدي عقيل واألسباب لم يتم اإلعالن عنها.

 باجة ذكر

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار حرقا

ــ انتحار كهل بمنطقة الوردية، ســنه  سنة،  45ـ

 واألسباب غ� محددة

ــ انتحار شـاب من ذوي السوابق العدلية سكب  ـ

عىل نفسه كمية من البنزين وأرضم النار يف جسده 

الوطني بالجهة يف وحـاول اقتحـام مركز الحرس 

 منتصف الليل واألسباب لم يتم اإلعالن عنها

 ذكر

 

 ذكر

 عروس بن

 محاولة االنتحار شنقا

 

 

 

 

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار حرقا

 رضابيصعد من احتجاجه بعد دخوله يف إـ طالب 

ــهر املـايض يف مقر كلية العلوم ببنزرت  جوع الش

ــيم الرابع ليدخل طلبـا من تمكينه من الرت  ذ منس

رضاب جوع وحيش ثم يحاول االنتحار أسبوع يف إ

 شنقا

ــ سنها  ة، من منطقة هنش� دمنة، تنتحر سن 20ـ

 سباب غ� معلومة أل 

 ذكر

 

 

 

 

 نثىأ
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ديسمرب -أكتوبر حالت االنتحار ومحاوالت االنتحار يف مختلف الواليات خالل الفرتة 

2016

أكتوبر

نوفمرب

ديسمرب
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سنة، من منطقة عوسجة 55ـ كهل يبلغ من العمر 

من معتمـدية غار امللح ينتحر احتجاجا عىل رفض 

السلط ملطلبه للحصول عىل مقسم عىل وجه الكراء 

ــوع ويبمنطقة الحويض ق ــد القيام بمرش عود ص

ــبب الرفض لكون العقار يعود إ ىل وزارة أمالك س

 الدولة والشؤون العقارية

 االنتحار حرقا

 

 سنة، بمنطقة القطار 30انتحار عسـكري، سـنه 

 سباب نفسية حسب املعطيات املتوفرةوذلك أل 

 قفصة ذكر

 االنتحار شنقا

 

 

 

 االنتحار شنقا

ــ  عدادية سنة، يدرس بإ 14انتحار تلميذ ســنه ـ

الهادي بن حس� يف منطقة الذوارعية من معتمدية 

 جندوبة الشمالية وأسباب االنتحار مجهولة

ــ انتح  ةسنة، متزوج وأب لثالث 62ار شيخ سنه ـ

أبناء من منطقة ع� املطوية من معتمدية جندوبة 

امل ذ هو عالية بسبب ظروفه املادية الصعبة إالشم

 بحض�ة بناء

 ذكر

 

 

 

 ذكر

 جندوبة

مـحـاولـة االنـتحــار 

 بسالح ناري

 

 

 محاول االنتحار حرقا

 

 

 

 

 االنتحار حرقا

 

 

 االنتحار حرقا

 

 

 االنتحار حرقا

 

 

االنتحـار عرب االلقــاء 

 من علو

املرور ــــ محاولة انتحار عون أمن تابع لرشــطة 

 ثر خالف بينه وب�باستخدامه لسالحه الشخيص إ

 املبارشرئيسه 

ــ شـاب سنه   سنة، يحاول االنتحار حرقا يف 25ـ

ــمعتمدية بوحجلة وعائلته تحاول إ عافه ونقله س

ــابته بحروق من الدرجة للعنـاية املركزة بعد إ ص

ــعيته حرجة للغاية نتيجة لخالفات  الثـالثة ووض

 عائلية

ــ انتحار شــاب ســنه  ــ من معتمدية  25ـ سنةـ

اعية جتمالوسالتية بسبب أوضاعه االقتصادية واال 

 يةاملرتدّ 

ــورة بمدينة  ـــــ انتحـار كهل من منطقة املنص

ــاحنـة محّملـة الق�وان ا حتجـاجـا عىل حجز ش

 لبسة القديمة "الفريب"باأل

سنة من أصحاب الشهائد  24ـ انتحار شاب سنه 

ــالتية يبدو أ نه يعاني من العليـا بمعتمـدية الوس

 اضطرابات نفسية 

ــة حي يــــ انتحار أحد بائع لقى ث أالخمر خلس

بنفسه من أعىل منزله بعد أن قامت وحدات الحرس 

 املنازل املعّدة لبيعحد بمداهمة أ الوطني بالق�وان

 الخمر خلسة

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 

 

 

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 الق�وان
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 االنتحار حرقا

 

 

 محاولة االنتحار حرقا

ــ انتحار شــاب سنه  سنة، من املعطل� عن  40ـ

ــم�  ــبيطلةالعمل واملعتص ا احتجاج بمعتمدية س

 عىل ترّدي وضعه االجتماعي

ـ محاولة انتحار فنّي سام يف اإلعالمية ومعطل عن 

سنة، يحاول االنتحار نتيجة تجاهل 11العمل منذ 

 شهراصل منذ أاملحلية العتصامه املتو  ةالسلط

 ذكر

 

 

 ذكر

 القرصين

 االنتحارشنقا

 

ســنة من منطقة الدهماني،  47انتحار كهل ســنه 

غادر بيته منذ ثالثة أيام وعثر عليه مشــنوق يتدّىل 

صالح مهجور بمدينة الدهماني بسب عىل باب ويلّ 

 وضاعه االجتماعية الصعبةأ

 الكاف ذكر

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار شنقا

 

 

 

 االنتحار شنقا

ــ انتحار شاب سنة من مدينة بن قردان  22سنه  ـ

 سباب مجهولةأل 

سنة من منطقة الزكرة من  50ـ انتحار كهل سنة 

ــتودع  معتمـديـة بن قردان، عثر عليه معلقا بمس

 مجاور ملنزله ولم تعرف أسباب انتحاره

ــ انتحار كهل سنه  سنة من منطقة الصياح  40ـ

سبب الضغط الذي تعرض رشق مدينة بن قردان، ب

ــائقة املالية التي يمر بها، ليه نتيجة إ الديون والض

ــيعات الزي ــط املرىس عثر عليه بإحدى ض تون بش

 بالجهة

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 

 ذكر

 مدن�

 االنتحار حرقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنتحار حرقا

ربعة سنة،  متزوج وأب أل  34ار شاب سنه ـــ انتح

أطفـال، بعـد ورود معلومات حول اعتزام البلدية 

الل واالستغتنفيذ حملة ضـد االنتصاب الفوضوي 

ــيف علمـا وأ نه يقطن بغرفة بعمارة املفرط للرص

السـربولس بحي الفرينة استوىل عليها منذ الثورة 

وهو يعمـل بـائع متجول ويعـاني من مالحقـة 

مما جعله عاطال عن  الرشـطة له بصــفة مستمرة

 عمل وغ� قادر عىل اإليفاء بحاجات عائلتهال

سنة بمدينة قرص هالل،  33ـــ انتحار امرأة سنها 

 مطلقة وأم لطفل�، وذلك بسبب مشاكل عائلية

 ذكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 نثىأ

 املنست�

 االنتحار شنقا

 

ــاحب رشكة  انتحـار كهل يف مدينة الحمامات ص

 متخلدة تجارية، يعاني من صعوبات مادية وديون

صدار بذمته وقد صدرت يف شأنه أحكام من أجل إ

 صكوك بدون رصيد

 نابل ذكر

االنتحـار عرب االلقــاء 

 من علو

ر كهل بحي البســات� بصــفاقس، وهو ــــ انتحا

ه دقائحدى الواليات املجاورة، كان رفقة أصأصيل إ

 ذكر

 

 صفاقس
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 االنتحار حرقا

لقاء نفسه من علو يف ســهرة خمرية عندما تعّمد إ

 ال تزال مجهولةواألسباب 

سنة بجزيرة قرقنة، بسبب  30ـ انتحار شاب سنه 

جرة  ســيارة أ عدم حصــوله عىل رخصــة ســياقة

 احتجاجا عىل مماطلة السلط الجهوية

 

 

 ذكر

 االنتحار غرقا

 

 التهديد باالنتحار حرقا

صــيلة زغوان ســنة  أ 20ــــ انتحار فتاة ســنها 

 واألسباب ال تزال غ� معلومة

يهدد باالنتحار بسبب منعه من تسلم التقرير ـ أب 

 الطبي البنه املتويف

 نثىأ

 

 ذكر

 سوسة

محاولة االنتحار شنقا 

 وعرب تناول مواد ساّمة

 

 

عامل من رشكة "اطال فلويد  31محـاولة انتحار 

 ةزار املنتصب يللخدمات البرتولية" بحضــ�ة واد 

 ب كميةىل رش بصــحراء تطاوين، عمد ثالثة منهم إ

خرين مشانق بمكان دة "الجفال" ونصب اآل من ما

ن اعي علمـا وأين بـاالنتحـار الجمـدعملهم مهـد

وا يف اعتصـام مفتوح وتعرضوا حسب العمال دخل

أقوالهم إىل العديد من املضــايقات من أجل إفشال 

ــام كما أ ــية االعتص نهم  تلقوا تهديدات برفع قض

ــجنهم يف ــورة عدم فّك عـدليـة يف حقهم وس  ص

اج اإلنتىل إيقاف سيؤدي تواصله إ االعتصـام الذي

ــكة بعد  نه تم التخّيل عنهم من طرفعلما وأ الرش

تفـاق ب� اإلدارة اال نـه تم انتهـاء العقـد يف ح� أ

ــغـل عىل انتدابهم عىل إ واالتحـاد ثر الجهوي للش

 عقود العمل  انتهاء

 تطاوين ذكور

 االنتحار حرقا

 

 ســنة من معتمدية قداش 20انتحار شــاب ســنه 

 سباب غ� معلومةأل 

 توزر ذكر

 االنتحار شنقا

 

محـاولة االنتحار عرب 

 لقاء من علواإل

 

 االنتحار شنقا

ــنه  ـــ انتحار طفل س ــنة بجهة العوينة،  12ـ س

 واألسباب لم يتم اإلعالن عنها

ــ محاولة انتحار شــاب بشــارع حبيب بورقيبة  ـ

ــية"        مطـالبـا  بـدعوة مجموعـة غنـائيـة فرنس

PNL" 

ـــ انتحار  ــنهـ ــنة، كان متفوقا يف  14 تلميذ س س

ــف  ــته وظروفه العائلية جيّدة ولم يتم الكش دراس

 عن أسباب االنتحار

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 تونس

 االنتحار شنقا

 

ــنه  ــنة، من منطقة مقرن،  48انتحـار كهل س س

 واألسباب لم يتم اإلعالن عنها

 زغوان ذكر
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 2016ديسمرب ة الجماعية خالل شهر االحتجاجات االجتماعي
 :ما ييل، وتوزعت هذه االحتجاجات كتحركا احتجاجيا 798ا الشهر رصد هذ تم خالل

 

 طبيعة التحركات االحتجاجية

 طبيعة االحتجاجات العدد النسبة

 االحتجاجات العفوية 421 53%

 االحتجاجات التلقائية 241 30%

 االحتجاجات العشوائية 136 17%

 املجموع 798 100%

 

 
 

 جات عىل مختلف القطاعات كما ييل:وتوزعت هذه االحتجا
 القطاع الحجم %

 اقتصادي 67 8%

 اجتماعي 109 14%

 سيايس 82 10%

 تربوي 113 14%

 بيئي 48 6%

 إداري 204 26%

 ديني 3 0%

 صحي 68 9%

 أمني 97 12%

 ريايض 7 1%

 املجموع 798 100%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

التحركات االحتجاجية العفوية

التحركات االحتجاجية التلقائية

التحركات االحتجاجية العشوائية

خصائص التحركات االحتجاجية الجماعية
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بشكل خاص يف القطاع� اإلداري نها تطورت إال أتراجعت كما ذكرنا االحتجاجات االجتماعية خالل هذا الشهر 

 والصحي

 بقية القطاعات األخرى شهدت تراجعا 

 

 كات االحتجاجية الجماعية العفويةاملجال القطاعي للتحر 
 القطاع الحجم %

 اقتصادي 30 7%

 اجتماعي 59 14%

 سيايس 46 11%

 تربوي 63 15%

 بيئي 26 6%

 إداري 100 24%

 ديني 1 0%

 صحي 45 11%

 أمني 48 11%

 ريايض 3 1%

 املجموع 421 100%
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سمرب دي-الهيكل القطاعي العام للتحركات االحتجاجية خالل الفرتة أكتوبر 

2016
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مقارنة بالشهر املايض حيث  نه حافظ عىل نفس هندستهخالل هذا الشهر إال أ تراجع املنسوب االحتجاجي العام

 تمحافظة االحتجاجان املكانة األوىل ويف هذا اإلطار فإعيـة الجمـاعية العفوية ت االحتجـاجـات االجتمـاتبوء

ت ال تزال جان مجاالت االحتجاالكامن ال يزال هاما وأ ن املخزون االحتجاجيالعفويـة عىل نفس املكـانة يعني أ

 هميةهي األخرى بنفس األ 

 

 ية الجماعية التلقائيةاملجال القطاعي للتحركات االحتجاج

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 23 10%

 اجتماعي 31 13%

 سيايس 24 10%

 تربوي 31 13%

 بيئي 14 6%

 إداري 68 28%

 ديني 1 0%

 صحي 16 7%

 أمني 29 12%

 ريايض 4 2%

 املجموع 241 100%
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ريايض
ديسمربلشهراملجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العفوية
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قارنة قل وباملشكال أهندسـة االحتجاجات التلقائية تعيد نفس هندسـة االحتجاجات يف الحقل العفوي ولكن بأ

ــنة ــبب� اثن� أولهما فإ الحالية ببداية الس فس تكرار نن حجم االحتجاجات التلقائية كان هاما وهذا يعود لس

 جديدة يف كل القطاعات والجهات  ي� القطاعي والجهوي وثانيا بروز احتجاجاتاالحتجاجات عىل املستو 

 

 ة الجماعية العشوائيةاملجال القطاعي للتحركات االحتجاجي

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 14 10%

 اجتماعي 19 14%

 سيايس 12 9%

 تربوي 19 14%

 بيئي 8 6%

 إداري 36 26%

 ديني 1 1%

 صحي 7 5%

 أمني 20 15%

 ريايض 0 0%

 املجموع 136 100%
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ربديسملشهر املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائية
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املـائة من االحتجاجات كانت عنيفة، يبدو للوهلة األوىل أن الحجم محدود لكنه هام لكونه يف  17تقريبـا حوايل 

ــهر خـذ يف الغـالب بعدا جهويا كما كان أ الحال يف بن قردان وجلمة وتطاوين، ويف هذا اإلطار وباملقارنة باألش

 كثر مما هو قطاعيالحتجاجات العنيفة لها بعد جهوي أن االسابقة فإ

 

 بعادها القطاعيةحتجاجية االجتماعية الجماعية يف أالتحركات اال 
 االقتصاديالقطاع 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 30 45%

 احتجاج تلقائي 23 34%

 احتجاج عشوائي 14 21%

 املجموع 67 100%

ومختلف اإلشكاالت  بالجهات الداخلية بالخصوص وضاع التنمويةمحورت االحتجاجات بالخصـوص حول األ ت

الشـمس ومراجعة أسـعار الحبوب والحليب يف مستوى االنتاج  منتجو القوارص وعبادالتي يواجهها الفالحون 

 وتطوير النسيج الصناعي وتفعيل االتفاقيات املربمة مع بعض الرشكات البرتولية يف قرقنة وتطاوين

 

 االجتماعيلقطاع ا

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 59 54%

 احتجاج تلقائي 31 28%

 احتجاج عشوائي 19 17%

 املجموع 109 100%
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تقريبا نفس اإلشـكاالت التي تم تداولها يف السابق بعالقة باملاء الصالح للرشاب وتوف� النور الكهربائي وتوف� 

ــكاالت عزل بعض القرى نتيجة األ  الخـدمات االجتماعية والحد من البطالة وحل مطار وكذلك االحتجاجات إش

 بمغتصبهاحول القرار القضائي القايض بتزويج طفلة 

 السيايسلقطاع ا

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 46 56%

 احتجاج تلقائي 24 29%

 احتجاج عشوائي 12 15%

 املجموع 82 100%

ــهيوني عىل  ــكاالت التطبيع مع الكيان الص ــهيد محمد الزواري أأث�ت من جديد إش  مام منزلهإثر اغتيال الش

كال شــالجهات التي نددت بالعملية وبكل أارة لعديد االحتجاجات يف عديد رش بمدينة صــفاقس وكانت العملية 

فرزت العديد من ملف اإلرهـابي� العـائـدين إىل تونس هو اآلخر أحد امللفات الهامة التي أالتطبيع كمـا مثـل 

 االحتجاجات امليدانية وعىل املواقع االجتماعية

 

 الرتبوي لقطاعا

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 63 56%

 احتجاج تلقائي 31 27%

 احتجاج عشوائي 19 17%

 املجموع 113 100%

ة االشعار منذ بدايالتزال العالقات متوترة ب� املدرسـ� وسـلطة االرشاف عىل عديد الواجهات هذا بالرغم من 

 لتطوراألمكنة والتوتر مرشح لتزال ترتاوح يف نفس  وضاع الالسنة التوصل إىل اتفاقات حول عديد امللفات، األ 

 مام املندوبيات الجهوية للرتبيةلوقفات االحتجاجية يف كل الجهات أإشكاالت املعلم� النواب وا

ــباب املبارشة  ــاع املرتدية يف عديد املدارس واملعاهد كانت هي األخرى من األس ــية واألوض البنية التحتية املدرس

 لعديد االحتجاجات

 حد أسباب االحتجاجات املرصودةذي يطال املدرس� كان أباملؤسسات الرتبوية والعنف الوضاع األمنية األ 

 

 البيئي لقطاعا

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 26 54%

 احتجاج تلقائي 14 29%

 احتجاج عشوائي 8 17%

 املجموع 48 100%
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لسائبة ا وساخ والكالبللغازات السامة مثل رشكة سياب، األ ثة البيئية عموما والتلوث والرشكات الباع األوضـاع

م هوالبنية التحتية نتيجة تهاطل األمطار شكلت أهدار البيئي وتحويل فضـاءات ترفيهية إىل مصبات قمامة واإل 

 هذا القطاعمحاور االحتجاجات يف 

 

 

 دارياإل  لقطاعا

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 100 49%

 احتجاج تلقائي 68 33%

 احتجاج عشوائي 36 18%

 املجموع 204 100%

ئر، افرزت العديد من االحتجاجات تسـوية وضعيات مهنية، ملف عمال الحضكث�ة هي امللفات التي طرحت وأ

ــؤول�، قرارات هدم، تطوي ــكيك يف نتائج مناظرات، إعفاء مس ــالتش ــاءات الش ــالمة املهنية، ر الفض غلية، الس

 ىل غ� ذلك من امللفات الحارقة والتي برزت خالل االحتجاجات املرصودة أشغال إاستئناف 

 

 الصحي لقطاعا

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 45 66%

 احتجاج تلقائي 16 24%

 احتجاج عشوائي 7 10%

 املجموع 68 100%

رشاف وما خلف ذلك أيضا من أمام سلطة اإل ملسـتشفيات وامللف مطروح منذ مدة رضاب القابالت يف مختلف اإ

 احتجاجات املواطن�

ــفيات ــتش ــاع بـاملس ــاص، االتهام باإل ، املاألوض همال الطبي العنف داخل عدات، الطاقم الطبي، طب االختص

 بارشة لعديد االحتجاجات املرصودةالفضاءات االستشفائية كلها كانت من األسباب امل

 

 منياأل لقطاع ا

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 48 49%

 احتجاج تلقائي 29 30%

 احتجاج عشوائي 20 21%

 املجموع 97 100%
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اإلشكاالت املرورية، التجارة ل الشـهيد محمد الزواري، ااح موقوف�، اغتيإشـكاالت املفروزين أمنيا، إطالق رس 

ــوية هذا عالوة عىل عديد املواجه ــودة ب� محتج� الفوض من وغلق طرقات وحرق عجالت وقوات األ ات املرص

 مطاطية

 ليات التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية ودرجة كثافتهاآ

 فةالكثا الجماعية وذلك وفق معاي� االحتجاجية االجتماعيةليات التحركات قياس آ مرة بمنهجيةذكر ككل ن

 نعتمده يف تقاريرنا والذي يخص التدرج الذيىل خمسة أي وفق نفس واحد إ القياس منو التكرار ضمن سلم  

 ىل مؤرش سلبي.إاألليات والفضاءات والجهات والفاعل� هذا وتش� الخانة {ـ} 

 5 4 3 2 1 لياتاآل

   * * * عالمنداءات عرب وسائل اإل 

    * * منع مسؤول� من مغادرة مكاتبهم

  * * * * الشبكات االجتماعية

     ـ التهديد باالستقالة

   * * * االعتصامات

     * رضابات جوعإ

     * رضابات جوع وحشيةإ

  * * * * غلق طرق

    * * عرائض احتجاجية

    * * داريةاقتحام مؤسسات إ

    * * غلق مقرات عمل

   * * * منمواجهات مع األ 

    * * حمل الشارة الحمراء

  * * * * مس�ات سلمية

  * * * * رضاباتإ

    * * عجالت مطاطية حرق

    * * منيةاعتداء عىل مراكز أ

    * * العصيان املدني

     * منع حركة مرور القطارات

     ـ عرض شهائد جامعية للبيع

     ـ مس�ة بحرية باملراكب

     ـ التخيل عن الجنسية التونسية

     ـ غالق ميناءإ

     * مقاطعة امتحانات

    * * فالحياتالف انتاج 

     ـ التكبيل بالسالسل
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     ـ سالسل برشية

     ـ خياطة االفواه

    * * التهديد باالنتحار

     * انتحارات رمزية

     ـ قدام نحو العاصمةالس� عىل األ 

     - التهديد بالهجرة الجماعية

   * * * اعتداءات وشغب

 

 

 حتجاجية الجماعيةفضاءات التحركات اال 

 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

     * يندواو 

     * منظمات وطنية

   * * * مجلس نواب الشعب

    * * رئاسة الحكومة

     ـ رئاسة الجمهورية

  * * * * مستشفى

     * الرشكة التونسية للكهرباء والغاز

    * * مقرات الرشكة الوطنية لتوزيع املياه

     ـ سفارات

     * مالعب رياضية
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 الجهات موضوع التحركات االحتجاجية الجماعية

 5 4 3 2 1 الجهات

    * * مصالح بلدية

    * * رشكة توزيع املياه

   * * * مؤسسات تربوية

     * مالعب رياضية

     ـ رئاسة الجمهورية

   * * * واليات

   * * * معتمديات

   * * * وزارات

    * * رئاسة الحكومة

  * * * * مستشفيات

     ـ جنبيةسفارات أ

   * * * منيةالسلطات األ 

     * السلطات القضائية

     * منظمات  وطنية

   * * * مجلس نواب الشعب

     * مجامع املياه

     * عالميةمؤسسات إ

 

 يف التحركات االحتجاجية الجماعيةالفاعلون 

 5 4 3 2 1 الفاعلون

   * * * ولياءأ

   * * * متساكنون

     * صحفيون

    * * عمال الحضائر

  * * * * أصحاب الشهادات العليا

  * * * * معطل� عن العمل

     * جرةسائقي سيارات األ 

     * نمنيو أ

    * * سائقي النقل الريفي

   * * * عمال

    * * موظفون

     * أهايل مفقودين

     ـ أهايل شهداء
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   * * * فالحون 

    * * بحارة

   * * * طارات شبه طبيةأطباء وإ

   * * * نشطاء حقوقيون

 

 

خالل شــهر ديسمرب  هم االحتجاجات التي تم رصـدها بمختلف الوالياتييل جرد أل  فيما

2016 

عيار تكّرر ذات التحركات من خالل ما يتم رصده شهريا من تحركات احتجاجيّة صار باإلمكان القول ووفقا مل

ــباب أ ــلطات التفاعل معها. فمطلب ن هناك مناطق توتر دائمة يف تونس لـذات األس ملطالب ثابتة ترفض الس

سيدي ة والڤرصــين و التشـغيل والتنمية هو مطلب متكّرر ودائم يف مختلف الواليات وخاصـة يف واليتْي قفصــ

ــد أ ي من وقفات احتجاجيّة ي تفـاعالت تـذكر مع هـذه املطـالب ليتطور الحراك االحتجاجبوزيـد دون رص

 هو الحال يف معتمديّة املكنايس.ىل عصيان مدني كما واعتصامات إ

لجهات عىل وقع تحركات احتجاجيّة كّل حسب خصوصيتها ففي ڤابس اخالل شـهر ديسـمرب عاشت مختلف 

الحتجاج والغضــب ويف الڤرصين مثّل اعتقال معطلون عن العمل عىل خلفية تحرك احتجاجْي حافزا للتحّرك وا

اد سببا لف فسمراض العقلية بعد كشفها ممستشفى األ  بة حسيبة حڤي وإيداعهايقاف مستشارة املحاسمثل إ

 حكومةطالق رساحها. كما عاشـت صفاقس عىل وقع حالة غضب تجاه رئيس اللالحتجاج املتواصـل إىل ح� إ

 لخاصة بصفاقس.سباب تقرؤون تفاصيلها يف الفقرة اجامعة كرة القدم أل  وتجاه وزارة الثقافة وتجاه

ات مام عدم تسوية الوضعييف سوسة بما يهدد املناخ املهني أني لعّمال املصانع كما اسـتمر عدم االسـتقرار امله

لق�وان طيلة شـهر ديسمرب عىل وقع مطالب تتعلق ل عىل املسـتحقات املالية. وعاشـت ااملهنية وعدم الحصـو 

لقوارص ا بتحسـ� ظروف العيش مثل توف� الكهرباء واملاء وتحس� الخدمات الحياتيّة. ويف نابل ورغم صابة

حصول امل زمة ترويج دفعتهم لالحتجاج والتظاهر وقطع الطرقات واتالف كميات منيعيش املنتجون عىل وقع أ

 ثر تدني السعر عند البيع.إ اإلنتاجد حلول عاجلة للترصف يف يجايف الطريق العام طلبا إل 

 كالتايل:تفاصيل مجمل هذه التحركات االحتجاجيّة وبحسب الواليات كانت 

 :والية باجة •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 1 1 3

 االجتماعي 3 2 1 6

 الرتبوي 3 1   4

 البيئي 1 1   2

 االداري 2 2 1 5

 الصحي 1     1

 املجموع 11 7 3 21

ــالزمة ترويج املنتأ ـاب كانت جات الفالحيّة وتدهور البنية التحتية وانقطاع املاء الص ــية دوافع رئيح للرشـ س

وكسالن ب-تحركات احتجاجيّة اجتماعية تم رصـدها يف والية باجة طيلة شهر ديسمرب. ففي منطقة ع� شالو ل
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دي مهيمش والفوار والشقاق قطع ىل سـكان مناطق السودان وسيابعة ملعتمدية باجة الشـمالية باإلضـافة إالت

ــافة إىل هـايل الطاأل  طارات املطاطية احتجاجا عىل انقطاع مياه حرق اإل ريق الرابطـة ب� باجة وبنزرت باإلض

 الرشب منذ شهر رمضان املايض بسبب مشاكل يف الجمعية املائية. 

دعم ترويجهم ملنتوجاتهم ومراجعة مام مقر االتحاد الجهوي للفالّح� احتج منتجو عباد الشــمس مطالب� بوأ

ــتوى االنتاج. واحتجاجا عىل تأ ــعـار الحبوب والحليـب عىل مس ــ� س دهور البنية التحتية انتقد مواطن تقص

السـلطات يف هذا املجال بطريقة مبتكرة تمثلت يف زراعة "بصلة" عند كل "حفرة" يف الطريق العام بدل زراعة 

 وردة.

كما تواصـل حراك املعلم� النواب يف باجة طلبا لتسوية وضعياتهم املهنية بتطبيق اتفاقيات سابقة مع الوزارة 

 م.تقيض بانتدابه

 :والية بن عروس •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االجتماعي 1 1   2

 الرتبوي 1     1

 االداري 1 1   2

 الصحي 1     1

 املجموع 4 2 0 6

الرابط ب� تونس  3قدم شباب معتمديّة املحمدية عىل قطع الطريق الرئييس عدد خالل نهاية شـهر ديسـمرب أ

تداب عملة ملناظرة املتعلقة بانوالتنمية والعدالة االجتماعية وذلك عىل خلفية نتائج ا وزغوان مطالب� بالتشـغيل

 عوان ببلدية املحمدية وفوشانة.وأ

 :والية بنزرت •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االجتماعي 2 2 1 5

 الرتبوي 1     1

 البيئي 1     1

 اإلداري 4 3 1 8

 األمني 1 1 1 3

 املجموع 9 6 3 18

احتج عدد من سواق النقل الريفي يف بنزرت تنديدا برتدي طريق منطقة مغراوة بمعتمدية منزل جميل وللتنديد 

بمنطقة العزيب  8باملمارسـات التعسـفية والتجاوزات من قبل حرس املرور عىل مستوى الطريق الوطنية رقم 

 وذلك بتحرير محارض ضدهم رغم امتالك تراخيص.

حافالت خارج الخدمة ء حملة "بنزرت الرخ ال" عريضـة ضـد الرشكة الجهوية للنقل بسبب الكما وقع نشـطا

 هم الشوارع يف املدينة.واملودعة يف أ
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 :والية ڤابس •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االقتصادي 3 1   4

 االجتماعي 4 1   5

 السيايس 5 2 1 8

 الرتبوي 4 3 1 8

 البيئي 1 1 1 3

 االداري 6 3 2 11

 الصحي 3 1   4

 األمني 6 2 1 9

 املجموع 32 14 6 52

مام املعمل الكيمياوي تنديدا بنتائج املناظرة وانتهى هذا رك� يف مناظرة البيئة والغراسة أاملشـا من احتج عدد

ــببت عمليةمحتجا بينهم فتات� وإ 12بإيقاف  التحرك االحتجـاجي ــجن حربوب بمدن�. وقد تس  يداعهم س

عطل� هايل املوقوف� واملاجيّة من ذلك قطع الطريق من قبل أاإليقاف واملحاكمة يف سلسلة من التحركات االحتج

 عن العمل يف مختلف معتمديات الجهة. هذا التحرك تفاعل معه املجتمع املدني وشارك فيه. 

ــام داخل م ــهدت معتمديّة الحامة دخول عدد من املعطل� عن العمل يف اعتص تمديّة ودخولهم يف قر املعكما ش

 رضاب عن الطعام طلبا للتشغيل والتنمية.إ

بعد اصـداره بيانا طالب فيه بإعادة الصـبغة الجامعية للمستشفى املزمع احداثه يف الجهة والذي أقرته جلسة 

نظم صّعد املجتمع املدني يف الجهة لي 2015جوان  25وجلسة وزاريّة بتاريخ  2016ديسمرب  6وزاريّة بتاريخ 

 صدار بيانه مس�ة احتجاجية جابت مختلف شوارع املدينة.عرشة أيام من إ بعد

ــد املعلم� واأل طار الرتبوي يف الجهة تنديدا بتنكما أرضب اإل  ــاتذة. وعىل خلفية اغتامي ظاهرة العنف ض يال س

ــطاء تنديدا بجريمة االغتيال. واحتج  عدد من الفالّح� املهندس محمد الزواري تظاهر عدد من املواطن� والنش

ويضات حصـولهم عىل تعتنديدا برفض عرائض التقايض ضـد رشكة الفليور واملجمع الكيمياوي وبالتايل عدم 

 رضار التي لحقت بهم جراء املجمع والتي تسببت يف تدهور الوضع الفالحي. عىل خلفية األ 

 :والية ڤفصة •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االقتصادي 2 2 1 5

 االجتماعي 3 2 1 6

 السيايس 2 2   4

 الرتبوي 4 3 2 9

 البيئي 1 1   2

 االداري 6 4 3 13

 الصحي 3 2 1 6

 األمني 4 3 2 9

 املجموع 25 19 10 54
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ــتعميل  ــة االبتدائية الفتة فيها نداء إىل مس يف معتمـديّة العمائم بالقطار (عىل طريق ڤابس) رّكز تالميذ املدرس

ــة بكتب املالطريق  ــهدت إعدادية املحّطة ومعهد لتزويد املدرس فريل احتجاجات أ 9طالعة ويف أم العرائس ش

ــة االبتدا ــة تلمذية عىل وزير الرتبية ويف املدرس ــس ئية "الجمهورية" باملتلوي ندد األهايل بالنقائص داخل املؤس

ة دقاعة تم إسناد سقفها بأعمبرزها نقص الصـيانة من ذلك وجود أسـقف مهددة بالسقوط وبدال من غلق الوأ

ة املظيلة احتج اإلطار الرتبوي يف املدرسن يعرض حياة التالميذ للخطر. ويف ومواصـلة التدريس بما من شأنه أ

 ىل اعتداء من طرف ويل تلميذ إثر تعرض مدير املدرسة إ 1اإلعدادية املظيلة 

ــاعد ــفاط الطيب اليحياوي بعد إعفاءه  يف معتمديّة املظيلة احتج عدد من أقارب املدير العام املس ــكة الفس لرش

 وتعيينه مديرا ملصنع الصخ�ة.

ــكك الحديدية بوقف نقل م العرائس طلبا ملنحهم الحليب وزي العمل. وطالب عّمال ااحتج أعوان بلـديـة أ لس

وفاة فية ك عىل خلىل قابس والصـخ�ة عرب الشاحنات واالقتصار عىل نقله عرب السكك الحديدية وذلالفسـفاط إ

وان عوشاحنة لنقل الفسفاط. كما طالب أ م الخشب ب� قفصة واملتلوي يف اصطدام ب� قطارزميلهم بمفرتق أ

ي الشغيل.  اسة بتفعيل نشاط الرشكة وتمكينهم منرشكة البيئة والغر   الزِّ

الرابط  13مكونات املجتمع املدني تتظاهر رفضا لقرار رشكة السكك الحديدية وقف رحالت القطار عىل الخط 

م� يان. كما احتج عدد من املعتصب� توزر وتونس وذلك نتيجة االعتصامات عىل السّكة خاصة يف معتمديّة بوز 

مام مقر الوالية ويف املندوبية الجهوية للرتبية طلبا للتشـغيل وذلك احتفاال بالذكرى السادسة النطالق الثورة. أ

فرتق الدائري بشـارع الحبيب بورقيبة بواسطة حواجز واحتج عدد من متسـاكني حي الرسـور وذلك بغلق امل

ــيل معتمديّة املظيلات هدم ملنازلهم دون أن يتم إعالمهم بذلك. كما قطع كهل أحديدية تنديدا بتنفيذ قرار  ة ص

حافالت تابعة لرشـكة فسـفاط قفصة مخصصة لنقل العملة احتجاجا عىل مماطلته لتجديد  7الطريق وأوقف 

 .2009وذلك منذ سنة رخصة النقل الريفي 

 رهابي� من بؤر التوتر.ائتالف املجتمع املدني يرفض عودة اإل 

 :والية جندوبة •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 1 1 3

 االجتماعي 1     1

 السيايس 1 1 1 3

 الرتبوي 2 1   3

 االداري 2 2 1 5

 الديني 1 1 1 3

 الصحي 1 1 1 3

 األمني 3 1 1 5

 املجموع 12 8 6 26

ــعياتهم املهنية.  16و 20طالب عّمال اآلليت�  ــوية وض العاملون يف تعليم الكبار بتجديد عقودهم املهنية وتس

وتواصـل الحراك االحتجاجي للمعلم� النواب للمطالبة بتسوية وضعياتهم املهنية وتنفيذ االتفاقيات السابقة. 

ــديد الذي تعرض له قيم أالفالحة الئحة تنديد عىل خلفية االعتكمـا وقع الفنيون بمندوبية  ل و داء بالعنف الش

احتجاجا  باملقر الفرعي للمندوبية بفرنانة مطالب� بالتتبع العديل للمعتدين. ويف فرنانة احتج عدد من الفالّح�

ادة  بتحس� جودة هذه امليف نفوق عدد هام من رؤوس األغنام واألبقار مطالب� عىل نوعية السّداري الذي تسبب
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 والرتفيع يف كمياتها.

 هايل الطريق طلبا لتهيئة الطريق. ويف منطقة حي النقرة ببوسالم قطع األ 

 :والية الق�وان •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 1 1 3

 االجتماعي 7 2 1 10

 السيايس 2 1 1 4

 الرتبوي 6 4 3 13

 البيئي 6 2 1 9

 اإلداري 10 6 4 20

 الصحي 5 2 2 9

 األمني 4 3 2 9

 املجموع 41 21 15 77

 
وف� رب. هذه املطالب تعلقت بتمثّل تحسـ� ظروف العيش أبرز مطالب املحتج� يف الق�وان طيلة شهر ديسم

ـاب وبفك عزلة القرى وبتحس� الظروف الدراسيّة وذلك يف عدداإل  ن مناطق م نارة وبتوف� املاء الصـالح للرش

ــبيكة ومنطقة أالق�وان نـذكر منها العال وا  والد غرس هللا بحفوز ومنطقة الفتح ببوحجلة وقرى العكارتيةلش

 والحمايلية بمنطقة املساعدين وحي املنشية بالق�وان املدينة وغ�ها من املناطق. والبكاكشية والعوالية

طعام رضاب عن الة بعد طرد طلبة وذلك بالدخول يف إكما تواصلت احتجاجات الطلبة يف املركب الجامعي برڤاد

 .2ثم قطع الطريق الوطنية رقم 

إذ طالب ســواق سيّارات النقل الريفي  جات تعلقت بتحسـ� الظروف املهنية،يضـا احتجاشـهدت الق�وان أ

ىل ميلهم إز طية االجتماعية بعد تعرض بالحجام بتهيئة املحّطة وطالب عّمال الحضـائر ببلدية الوسالتية بالتغ

يضـا اعتصـام عدد من شباب معتمديّة الشبيكة رفضا ة. شـهدت الجهة أحادث سـقوط من فوق اآللة الجارف

 لنتائج مناظرة انتداب عملة للمستشفى املحيل بالشبيكة. 

 والية الڤرصين: •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 السيايس 4 2 1 7

 الرتبوي 8 5 3 16

 البيئي 2 1 1 4

 اإلداري 7 6 2 15

 الصحي 4 2 2 8

 األمني 6 4 1 11

 املجموع 31 20 10 61

ــين األ هـامـة كـانت محورا لالحتجاج والحراك االجتماالحـداث جملـة من األ   يف إيداعوىل تمثلت عي يف الڤرص

ة ثر تقديمها شكاية إلدارة املحاسبملحاسبة حسيبة حڤار يف مستشفى األمراض العصبية الرازي إمسـتشـارة ا
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ــوص  ــاد األمر الذي أدى إالعموميـة بخص ــبهة فس  ىل احتجاجات أقاربها وأهايل منطقتها، منطقة بوزڤامش

ــين رساحها وانتهت هذه االحتجاجات بإطالق رساحها. ثاني  طالقالجنوبية، وقطعهم الطريق طلبا إل  بالڤرص

بعد  ده يف الڤرصينو ىل ح� ثبوت وجسبيطلة واندالع احتجاجات إقوف يف حداث هي إشاعة خرب وفاة مو هذه األ 

صفي. ثالث هذه وإصابته بشلل ن ثر تعرضه لشبهة تعذيبمستشفى فطومة بورقيبة باملنست� إنقله للعالج يف 

 قبل والده لإلسعاف ثر تعرضه لحادث مرور خط� ونقله منتلميذ البكالوريا وسام العماري إحداث هو وفاة األ 

ك سعافه بنفسه وذلمما اضطر والده إىل محاولة إ طار الطبي وشـبه الطبي كان غائبااملسـتشـفى إال أن اإل يف 

 .نيس فارق الحياة متأثرا بإصابتهه عرب املوقع االجتماعي فايسبوك إال أن أتسجيل فيديو قص� تم نرش ب

م� شغيل وكذلك احتجاجات املعلكما يتواصـل اعتصـام املعطل� عن العمل يف مقر معتمديّة سبيطلة طلبا للت

ــعياتهم املهنية. ويف منطق ابالنو  ــوية وض ار طة فج حديد بحايس الفريد تظاهر األهايل والتالميذ واإل طلبا لتس

 الرتبوي طلبا لحماية املدرسة بسور وتوف� النور الكهربائي واملاء الصالح للرشاب وتحس� ظروف الدراسة.

 :والية ڤبيل •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االجتماعي 1 1   2

 الرتبوي 1     1

 االداري 1 1   2

 الصحي 1     1

 املجموع 4 2 0 6

 احتج عدد من مهنيي قطاع التاكيس الفردي بمدينة ڤبيل للمطالبة باإلرساع يف تمكينهم من الرخص الجديدة.

 والية منوبة: •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 الرتبوي 1     1

 االداري 1     1

 الصحي 2     2

 املجموع 4 0 0 4

بة ذين توافدوا عىل الرازي ملواكهايل وأقارب املسـتشـارة حسيبة حڤي وعدد من النشطاء يف الڤرصين الاحتج أ

دارة املســتشــفى مغادرة حســيبة قبل توقيع والديها عىل قرار يؤكد فقدانها إطالق رساح حســيبة بعد رفض إ

 ملداركها العقلية. 

 الكاف:والية  •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االقتصادي 1     1

 االجتماعي 3     3

 السيايس 3     3

 الرتبوي 2 1 1 4

 البيئي 2 2 1 5

 االداري 6 3 1 10



33 
 

 الصحي 1     1

 األمني 1 1   2

 املجموع 19 7 3 29

عادة تهيئة الحي. كما احتج املجتمع املدني عىل ر بقلعة سنان طلبا لرصف مستحقات إاحتج سكان حي الزهو 

ة من مغتصبها. ويف سن 13خلفية الحكم القضـائي الصادر باملحكمة االبتدائية والقايض بتزويج طفلة عمرها 

ــة احتج أهـايل املوقوف�  فيفري املايض. كما احتج  12منذ  بنائهم املوقوف�مطـالب� بـاإلفراج عن أالجريص

صـحاب املقاهي واملطاعم واملخابز الذين تعّطلت أنشـطتهم بسـبب انقطاع املاء الصالح للرشاب. ويف منطقة أ

 سيدي مط� احتج املتساكنون طلبا لفك عزلتهم وذلك بتعبيد املسلك الفالحي.

 :والية املهديّة •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 الرتبوي 1     1

 البيئي 1 1   2

 اإلداري 1 1   2

 الصحي 1     1

 املجموع 4 2 0 6

ــقية بفك عزلتهم وتهيئة الطرقات وذلك من خالل قطعهم للطريق. كما طالب أ ــة الرش هايل القريمطة بالنفيض

 الجهوية للرتبية طلبا لتسوية وضعياتهم املهنية.تواصل حراك املعلم� النواب يف املندوبية 

 :والية مدن� •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االقتصادي 4 4 3 11

 االجتماعي 6 3 4 13

 السيايس 3 2 1 6

 الرتبوي 4 4 3 11

 االداري 7 3 3 13

 الصحي 2 1   3

 األمني 7 5 6 18

 املجموع 33 22 20 75

 

 شهر ي صـدى لدى السـلطات الرسـمية فتواصـل غضب املحتج� طيلةتجد احتجاجات تّجار بن ڤردان أ لم

مام املارين يف االتجاه� وكذلك الدخول يف اعتصــام مفتوح طلبا لوضــع حد ديســمرب من خالل قطع الطريق أ

تجاجي هذا الحراك االحس جدير من الجانب الليبي. لها التجار التونسيون يف معرب رأ للتضييقات التي يتعرض

ــادية واالجتماعية مع هذا  ــ للحقوق االقتص ــمت رهيب للحكومة ويف املقابل تفاعل املنتدى التونيس واجهه ص

 الحراك وأصدر بيانا استنكر فيه الصمت الحكومي يف مواجهة استحقاقات ووعود تنموية.

خلت إذ د هني والصــحي واالجتماعي،كما شــهدت مدن� احتجاجات اجتماعية لها عالقة باإلدارة وبالوضــع امل

ــام أ ــاد املايل واختالسمام مقر البلدية طلبا لعودته للعمل بعد عز عائلة موّظف بلدي يف اعتص  له بتهمة الفس
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موال وقد برأه القضـاء من هذه التهمة منذ عام� لكنه لم يتمكن من استعادة نشاطه الوظيفي كما احتج عدد أ

 د يف وسائل النقل التي تربط املناطق الداخلية للوالية.من املواطن� بسبب النقص الحا

 :والية املنست� •
 القطاع عفوي لقائي عشوائي املجموع

 االجتماعي 1     1

 الرتبوي 1     1

 االداري 1     1

 الصحي 1     1

 املجموع 4 0 0 4

 

 حالة الترصف يف سوق السمك للخواص يفرار النيابة الخصـوصية باملنست� إاحتج تّجار السـمك عىل خلفية ق

 شكل لزمة. 

 :والية نابل •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االقتصادي 2 1 3 6

 االجتماعي 1 1 2 4

 السيايس 4     4

 الرتبوي 3 2 2 7

 البيئي 1 1 1 3

 االداري 6 4 4 14

 الصحي 1     1

 األمني 3 1 3 7

 املجموع 21 10 15 46

 

ــامنا ماحتج عملـة وأ ة وبلـدية امليدة تض ر ثإ ديبع زمالءهم املحال� عىل مجلس التأعوان وموظفو معتمـديـّ

تج نشطاء ويف قليبية احاتهامهم بالتطاول عىل رئيس النيابة الخصـوصـية وباقتحام مكتبه ملطالبته بالرحيل. 

 اغتيال الشهيد شكري بلعيد بالسجنمام املحكمة رفضـا لحكم يقيض بسجن محتّج� عىل خلفية ومواطنون أ

 قهايل بغلق الطريق طلبا لفك عزلتهم بتعبيد الطريقة هنش� القرط ببوعرقوب احتج األ سنة. ويف منط 14ملدة 

عداد كب�ة من األســماك ما تسبب يف حالة استياء كربى لدى النشطاء يف ويف سـد منزل تميم تم رصـد نفوق أ

ــولد ومنزل بوزلفة أعية. ويف بني خال املواقع االجتما  يف غلق منتجو القوارص الطريق وألقوا كميات من املحص

 يجاد حلول عاجلة لرتويج صابة القوارص.الشوارع احتجاجا عىل تدني األسعار عند البيع وطلبا إل 

ــام أثناء التدريحد ال بوزلفة عىل خلفية اقتحام ويل أل طـار الرتبوي بـاملعهد الثانوي منز كمـا احتّج اإل  س ألقس

ــتاذ بتهمة رضبه لها. كما احتج أ ــتكت إليه ابنته من األس ــتاذ لفظيا بعد أن اش ي يل الظهار هاوتعنيفـه لألس

 نارة يف الطريق العام بسبب تواتر الحوادث املرورية. بسليمان طلبا لتوف� إ
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 :والية صفاقس
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االقتصادي 3 2 1 6

 االجتماعي 2 1   3

 السيايس 4 2 1 7

 الرتبوي 4 2 1 7

 البيئي 3 2 2 7

 االداري 8 7 4 19

 الصحي 2 1   3

 األمني 2 2 1 5

 الريايض 1 2   3

 املجموع 29 21 10 60

 

 

مر الذي خلف حالة استياء اغتيال املهندس محمد الزواري األ  شـهدت الجهة منتصـف شـهر ديسـمرب حادثة

اقس ت صفشاركت فيها مكونات املجتمع املدني وعدد من املواطن�. كما عاشواسـعة ثم تنظيم مسـ�ة كربى 

جيل زيارة رئيس الحكومة للجهة بسبب غياب الحلول التنمويّة للجهة وبسبب عىل وقع حالة غضـب بسـبب تأ

عدم تفعيل قرار غلق رشكة "السياب" وغضب ثان لعدم رصف بقية املبلغ املرصود لتظاهرة صفاقس عاصمة 

تعطيالت حباء والفريق لللريايض الصفاقيس بعد تعرض بعض األ اء النادي اوغضـب ثالث ألحبة العربية للثقاف

 الحافلة للتفتيش من قبل دوريّة أمنية. وحالة يقافل وصــول حافلة الفريق للبّطاح ثم إيف جربة من ذلك تعطي

 لحكومة يف اإلفراج عنهم. هايل البّحارة املحتجزين يف ليبيا تنديدا بتقص� اغضب رابعة لعدد من أ

 

ّعال منطقة الشعالن الرشـكة عزمها املغادرة النهائية. ويف كة برتوفاك مجددا يف قرقنة بعد إطلت أزمة رش كما أ

ــة بمعتمـديـة املحرس وأ ــبب تعي� معلمة نائبة من غاالبتدائية بخاوي الغزال احتج األ مام املدرس  �هايل بس

العتبار.  اخذها بع�يط� باملدرسة ملطالب نيابة دون أب الشهائد من املحصـحااملنطقة رغم تقديم العديد من أ

 هايل بفتح ملفات شبهات الفساد املتعلقة باملستشفى الجهوي.ويف جبنيانة طالب األ 

 

ف ا خلف حالة استياء يف صفو يد احتجاجا عىل الصيد بالكيس ممغلق بحارة ميناء قرقنة معطل� حركة اللو وأ

لبحر لركوب زوارق تجارية للوصول إىل الجزيرة. ويف منطقة طينة ببلتش بعضـهم عرض ا املسـافرين ونزول

 هايل عريضة لطلب فك عزلتهم بتعبيد املسلك الفالحي. بمعتمدية الحنشة وقع األ 
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 :والية سيدي بوزيد •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االقتصادي 6 4 2 12

 االجتماعي 8 6 5 19

 السيايس 4 3 1 8

 الرتبوي 2     2

 االداري 8 8 4 20

 الصحي 5 4 1 10

 األمني 2 3 1 6

 املجموع 35 28 14 77

 

ــلطات مع املحتج� رغم رشعية مطالبهم ختمت الحركات اال أ ــهر مـام عـدم تفاعل الس جتماعية باملكنايس ش

 مطالبهم. هذه الحركات شملت اعتصامىل ح� انعقاد مجلس وزاري للنظر يف ديسمرب بإعالن العصيان املدني إ

ــائر والناجح� يف مناظ ــبق هذا اإل هرمنا وعّمال الحض ــفاط. وقد س ن تحركات احتجاجيّة عال رة رشكة الفس

 ي تفاعل من قبل السلطات. متواصلة دون أ

لبا ط 16لية لدية يف الجهة كما احتج عّمال اآلحداث ب منطقـة رحـال ببرئ الحفي طـالـب األهـايل بتفعيل إويف

رب بالتنمية ديسم 17هايل سـيدي بوزيد يف الذكرى السادسة النطالق الثورة م. كما طالب ألتسـوية وضـعياته

ر ثإثر وفاة تلميذ متأثرا بإصــابته إ هايل جلمة تنديدا برتدي املنظومة الصــّحية بالجهةوالتشــغيل. كما احتج أ

 حادث مرور. 

 

 :والية سليانة •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 1   2

 السيايس 1 1 1 3

 الرتبوي 1     1

 البيئي 1 1   2

 االداري 1 1   2

 الصحي 1     1

 املجموع 6 4 1 11

 

ــاهد للجهة. كما احتج احتج عـدد من املفروزين أ ــيع النظر يف ملفاتهم تزامنا مع زيارة الش منيـا طلبا لترس

 املعّطلون عن العمل للمطالبة بالتشغيل. 
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 :والية سوسة •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 1   2

 االجتماعي 6 2 1 9

 السيايس 1 1 1 3

 الرتبوي 4 1 1 6

 البيئي 4 1 1 6

 االداري 10 4 2 16

 الصحي 2     2

 األمني 4     4

 املجموع 32 10 6 48

 

جور وعدم الحصول عىل مستحقات ماليّة متخلدة بالذّمة وتحس� الوضعيات املهنية كانت جملة عدم رصف األ 

من مطالب العمال يف رشكات "سيتاكس" للنسيج بسوسة ورشكة املخابر الصيدلية بكندار ومصنع "دركاس" 

نتزه ل متحو  بوعيل وبسبب سيدي خرى بسبب رداءة النقل يفشهدت الجهة احتجاجيّة اجتماعية أ بكندار. كما

شغيل كما منيا طلبا للحق يف الترضه للتخريب. واحتج املفروزين أىل مصب للنفايات بعد تعالزيات� بسـهلول إ

 احتج فالحو منطقة الكرارية بسبب تعرضهم لعديد الرسقات. 

 

 :ية تطاوينوال  •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االقتصادي 2 2   4

 االجتماعي 3 2 1 6

 السيايس 4 2 1 7

 الرتبوي 2 1 1 4

 البيئي 2     2

 االداري 5 3 2 10

 الصحي 1     1

 األمني 1 1   2

 الريايض 2 2   4

 املجموع 22 13 5 40

 

 سها الوزيرة يفاملندوبية الجهوية للشـباب حول ما أسـموه بالهرسلة التي تمار طارات وإداريي احتج أعوان وإ

هايل تنديدا باغتيال املهندس محمد الزواري واحتج عدد من عّمال رشكات التنقيب عن النفط حقهم كما احتج األ 

دا بعملية تندي يل. ويف منطقة بني مه�ة احتج األهايلخ�ة طلبا للتشغأوقفت نشـاطها خالل السـنوات األ  التي

 صيل املنطقة برصاص الجيش يف املنطقة العازلة. قتل مواطن أ
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 :والية توزر •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االجتماعي 1 1   2

 الرتبوي 1     1

 الصحي 1     1

 املجموع 3 1 0 4

 طالب معطلون عن العمل بالتشغيل والتنمية يف معتمديّة تمغزة

 

 :والية تونس •
 القطاع عفوي تلقائي عشوائي املجموع

 االقتصادي 2 2 1 5

 االجتماعي 6 4 2 12

 السيايس 8 5 2 15

 الرتبوي 5 3 1 9

 االداري 7 6 2 15

 الصحي 4 2   6

 األمني 4 2 1 7

 املجموع 36 24 9 69

ــوية ــعياتهم وذلك من خالل التظاهر أمام مقر الربملان. وأمام مبنى  طـالـب املتمتعون بالعفو العام بتس وض

ي عاملعالن التلف الجهات وذلك بمناســبة ذكرى اإل يضــا تظاهرت الحركات االجتماعية القادمة من مخالربملان أ

 رهابي�.لحقوق اإلنسان. هناك أيضا احتج مواطنون رفضا لعودة اإل 

ما ك ويف ساحة برشلونة احتج الباعة املتجولون رفضا لحجز سلعهم. كما تواصلت احتجاجات املعلم� النواب.

 هويةاللون وال سساة طلبة العتداء بآلة حادة عىل أفارقة تنديدا بتعرض ثالثشهدت الجهة مس�ة للطلبة األ 

 

 خر من نفس الطبيعة شمل املجال الصحيكل والية احتجاجا عفويا تربويا وآشهدت  :وأريانة زغوانواليتي 

 
 
 

 2016العنف كما تم رصده خالل شهر ديسمرب 

الرصد، وحافظ العنف ذو الطابع تراجع منسـوب العنف املرصـود خالل شـهر ديسمرب من قبل فريق وحدة 

جرامي عىل الصـدارة عىل غرار بقية األشهر وكان أساسا يف شكل براكاجات يف الشارع تنتهي بعنف جسدي اإل 

 رسقة موصوفة وتكون يف الغالب منظمة من قبل مجموعة من األفراد.يف الكث� من األحيان وعمليات 

 ييف املقابل تراجع العنف ذو الطابع الجنيسـ خالل شـهر ديسمرب وسجل العنف ذو الطابع األمني تقدم نسب

رتب عالم وتتناولها بكثافة من قبل وسائل اإل  ىل جانب تسـجيل الشـهر لحادثة عنف ذو طابع عنرصي تمهذا إ

 ىل سطح أولويات مجلساملجرم لكل أشكال امليز العنرصي إظيم وقفات احتجاجات، عاد بعدها القانون عنها تن

 نواب الشعب.
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رسي والعائيل وحاالت للعنف الرتبوي وحاالت للعنف االجتماعي والعنف ا وتم رصد عدد من حاالت العنف األ هذ

 االنفعايل وحاالت للعنف الصحي والعنف ذو الطابع الديني..

صحف  9طيلة شـهر ديسـمرب من خالل عينة الرصـد املتكونة من  ةوفيما ييل عرض لحاالت العنف املرصـود

 د من اإلذاعات الخاصة والعمومية.يومية وأسبوعية ومواقع صحف الكرتونية واُخرى تعود لعد

 

 أحجام أشكال العنف املرصودة 

شكال العنف 1 2 3 4 5  أ

 السيايس ×    
 األرسي × ×   
 الجنيس × × ×  

 العائيل × ×   

 االداري × × ×  

 املنظم × × ×  

 العالئقي × × ×  

 األمني × ×   

 االجتماعي × × ×  

 االقتصادي × × ×  

 االحتجاجي × × × × 

 االنفعايل × ×   

 الصحي × × × × 

 العنرصي × ×   

 الرتبوي × × ×  

 الديني ×    

 الريايض ×    

 القانوني × ×   

 املؤسساتي × ×   

 املروري × × ×  

 النفيس × × ×  

 االلكرتوني × × × × 

 الجندري × × ×  
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 :حجم العنف يف مختلف الواليات بشكل متدرج

 الوالية 1 2 3 4 5

 املهدية ×    

 تطاوين × × ×  

 زغوان ×    

 اريانة ×    

 بن عروس × × ×  

 منوبة × ×   

 سوسة × × ×  

 سليانة ×    

 باجة ×    

 املنست� × ×   

 مدن� × × × × 

 صفاقس × × ×  

 توزر ×    

 تونس × × ×  

 سيدي بوزيد × × × × 

 نابل × × ×  

 الكاف ×    

 القرصين × ×   

 قبيل ×    

 الق�وان × × × × 

 جندوبة × ×   

 قفصة × × ×  

 قابس × × ×  

 بنزرت ×    

 

 فضاءات ممارسة العنف

 5 4 3 2 1 الفضاءات

   * * * طرقات

    * * فضاءات نقل عمومي

    * * مقرات ادارية 

   * * * ساحات عامة

   * * * فضاءات عمل

   * * * فضاءات تربوية
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    * * فضاءات تعليمية

    * * فضاءات ادارية

    * * فضاءات سكن

     * سجون واصالحيات

     * منيةأمقرات 

     ـ فضاءات قضائية

     * فضاءات دينية

  * * * * فضاءات صحية

     * فضاءات ترفيهية

     ـ فضاءات احتفالية

     * فضاءات تجارية

     * فضاءات سياحية

     * فضاءات رياضية

  * * * * فضاءات افرتاضية

 

 

 تم رصدها العنف التيهم أشكال أل وفيما ييل عرض 

 
هامة، كانت حاالت العنف ذو الطابع اإلجرامي املرصـودة خالل شـهر ديسمرب،  اإلجرامي:العنف ذو الطابع 

قة يف شكل براكاجات وعمليات رس  وكانت فقطفاقترص العنف يف مدينة أريانة وباجة مثال عىل طابعه اإلجرامي 

يع ن جمالعنف ذو الطابع االجرامي. حتى أنه يمكن القول أ باألساس كما لم تستثن أيا من الواليات األخرى من

 الواليات شهدت أحداث عنف إجرامي.

بالرضب الشديد  سـاطور) وعنفو أ (سـك�رامي اسـتعمال آلالت حادة حداث العنف ذو الطابع االجورافق أ

  ..ومحاوالت لالعتداء الجنيس والقتل العمد
شـهر ديسـمرب كان شهر التناول اإلعالمي للعنف ذو الطابع الجنيس وكان عىل  :الجنيسـ العنف ذو الطابع 

ختها قبل زوج أمن  15خلفية حادثة تزويج فتاة الثالثة عرشـ بحكم قضائي يف والية الكاف واغتصاب فتاة ال

 .70الذي يبلغ ال

ىل إمن العمر ..  19تصاب لفتاة يف الوحالة اغ 15وسـجل الشـهر حاالت اعتداء جنيس ألكثر من طفل دون ال

من.. وترافقت حاالت العنف الجنيس املرصودة بعنف ولة االعتداء الجنيس من قبل عون أجانب تعرض فتاة ملحا

 جسدي..

لذي كان اتواصل يف شهر ديسمرب تسجيل للحاالت من العنف ذو الطابع الرتبوي  العنف ذو الطابع الرتبوي :

لة من يعرض له مدير مرسة إعدادية يف املظعىل غرار االعتداء الذى ت طار الرتبوييف شـكل� عنف اسـتهدف اإل 

 فتاة عىل نةحضقدمت عليه مديرة مونذكر منه االعتداء بالرضب الذي أوالية قفصة، وعنف كان ضحيته التلميذ 

مر يف عو االعتداءات ذات الطابع الجنيس التي كانت ضحيتها فتاة يف العارشة من السـنة يف املنسـت� أ 11يف ال

  املهدية.
ــكـال العنف العنف داخـل العـائلـة يبقى من أ رسي والعـائيل والزوجي :العنف ذو الطـابع األ  برز أش
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 الواسعة.و السنة وخالل شهر ديسمرب، يشمل مختلف العالقات التي تكون العائلة املصغرة منها  طيلة املرصود

ىل عنف ينتج عنه إصابات بليغة وحاالت وفاة تؤدي خالفات بسـيطة ب� الزوج� أو اإلخوة أو األصـهار إ وقد

ب يف أ زوجة  وأقدمت لزوجته.تل الزوج ىل قة بنزرت أين وصل خالف ب� زوج� إمثل ما وقع يف منزل بورقيب

كما قام شاب   ى..نقله للمسـتشف ىلأشـهر ما أدى إ 8الذي يبلغ السـنة ووالية قفصـة عىل تعنيف ابن زوجها 

  ..بيه يف منطقة السيجومي عىل خلفية خالف جد بينهماباالعتداء عىل أ
حداث العنف ذو الطابع العنرصـي املرصـودة خالل شهر ديسمرب هي أبرز أ العنف ذو الطابع العنرصـي :

البات ة طتونيس باالعتداء عىل ثالثن قام مواطن ها سـاحة الجمهورية بالعاصمة بعد أحادثة االعتداء التي عرفت

 جانب.سود أ

إلرساع يف برمجة مرشـوع تجريم كل أشكال التمييز العنرصي ضمن الكث� من الجدل وكانت وراء ا حادث اثار

  الشعب.شغال مجلس نواب أولوية أ
 أرضحة أو مقاماتالعنف ذو الطابع الديني كان باألسـاس يف شكل اعتداءات عىل  العنف ذو الطابع الديني :

ــالح�، وهي ظاهرة مأ ــجل من ح� آلخر يف مختلف واليات الجمهورية وآوليـاء ص خرها كان يف ا انفكت تس

 معتمدية نفطة من والية توزر واستهدف الويل الصالح محمد مقدم.

  

نع عوان والية تطاوين بماالت العنف ذو الطابع املؤســســاتي أين قام أهذا وســجل شــهر ديســمرب عدد من ح

ــحفيـة من العمـل عىل ىل جانب عدد من حاالت العنف االنفعايل  خلفية كتابتها ملقال نقدت فيه أداء الوالية إص

دد من بواب عولون وضع عالمات عىل أين تعمد مجهظيلة أاالجتماعي وحالة عنف نفيسـ سجلت يف معتمدية امل

 املنازل..


