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نشــرية  شــهر جويلة 2020
حول االحتجاجات الجماعية و اإلنتحار و العنف
تحرك احتجاجي و 11 حالة إنتحار و محاولة إنتحار  798



المقدمة

 لم یھدأ الوضع االجتماعي بالبالد خالل شھر جویلیة رغم تراجع منسوب التحركات االجتماعیة فیھ مقارنة
المشھد االستقرار وضبابیة  وامام عدم  الجھات..  باغلب  والغضب  االحتقان  فتواصلت حالة   بشھر جوان. 
 السیاسي عّم البالد شعور عام بفقدان االمل وعدم الرضا وھو ما یفسر في جزء كبیر منھ الموجة العالیة
فئات الثورة، شملت كل  منذ  باألضخم  المختصین  والتي صنفھا  الشھر  التي سجلھا  النظامیة   للھجرة غیر 

المجتمع واتسمت بمغادرة جماعیة لعائالت وحضور ھام للنساء والقصر واالطفال
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الحركات االحتجاجیة االجتماعیة خالل شھر جویلیة
 حسب نتائج عمل المرصد االجتماعیة التونسي للمنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة، وما جاء في

 عینة الرصد المتكونة من مجموع الصحف الیومیة واألسبوعیة وابرز المواقع االلكترونیة الرسمیة والخاصة،

 عاش التونسیون خالل شھر جویلیة على وقع 798 تحركا احتجاجیا سجل اكثر من نصفھا في المنطقة الغربیة

الجملي المجموع  من   39.9% یمثل  ما  اي  احتجاجیا  تحركا   319 لوحدھا  قفصة  والیة  واحتكرت   للبالد 

بمنطقة التحركات  اغلب  وتركزت  الشھر.  امتداد  على  الجمھوریة  والیات  مختلف  شھدتھا  التي   لالحتجاجات 

 الحوض المنجمي وكانت في شكل اعتصامات تسببت في حالة شلل كلي لمواقع انتاج الفسفاط الكثر من شھر

 وایقاف تام للوسق نحو معامل المجمع الكیمیائي االمر الذي تسبب في اعالن المجمع للقوة القاھرة على المستوى

العالمي والتلویح بامكانیة احالة عمالھ على البطالة الفنیة في حال تواصل الوضع على ماھو علیھ
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 وتأتي والیة القیروان في مرتبة ثانیة ب103 تحرك احتجاجي یلیھا في

 ذلك والیة تونس العاصمة ب79 تحركا فوالیة القصرین ب66 تحرك

والیة في  العدد  نفس  وتقریبا  تحركات  بوزید ب51  سیدي  والیة   ثم 

 توزر التي عرفت 50 تحركا لتحتل والیة تطاوین المرتبة السابعة في

الكامور باتفاق  في مجملھا  ارتبطت  احتجاجیا  تحركا   الترتیب ب48 

 الذي یعود الى سنة 2017 وتقعصت الحكومات المتعاقبة في تنفیذه ما

مساندة وسط  التحرك  الى  العودة  الى  الكامور  تنسیقیة  بشباب   ادى 

جھویة ھامة

%45طرقات
%14مقر السيادة

%10مقر اعتمديات
%9مقر الوزارات
%5مقرات ادارية
%5مستشفيات

%4السكك الحديدية
%4مقر الو�ية
%3مقرات عمل
%3مقرات عامة
%2وسائل ا�ع�م

فضاءات التحركات االحتجاجیة

.
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وتواصل تحركات العاطلین عن العمل في والیة القصرین وفي والیة توزر وفي سیدي بوزید

المبرمجة خالل شھر جویلیة حیث مثلت نحو التحركات االجتماعیة   وھذا ما یفسر على االغلب ارتفاع نسبة 

%67 من حجم التحركات الجملیة في حین كانت التحركات غیر المبرمجة في حدود ال33%

او وقفات او قطع طریق  اتخذتھ، اعتصام  الذي  الشكل  التحركات االجتماعیة على اختالف   ولم تشھد مختلف 

 احتجاجیة او مسیرة نحو العاصمة، ردود فعل تذكر من قبل مؤسسات الدولة، الجھویة او المركزیة. وحتى مع

 امتداد االعتصامات ( الكامور والحوض المنجمي ) السابیع وما تسببت فیھ من ایقاف لالنتاج وخلفتھ من تداعیات

الوضع لحلحلة  تذكر  مبادرات  او  اتفاقات  او  حوار  جلسات  جویلیة  شھر  یعرف  لم  التونسي  االقتصاد   على 

االجتماعي واالقتصادي بتلك الجھات

التي عرفھا شھر جوان الماضي قد رحلت الى شھر جویلیة، این  وما یمكن مالحظتھ ان اغلب االعتصامات 

 تواصل اعتصام الكامور في والیة تطاوین كما تواصل اعتصام المغسلة عدد 4 في معتمدیة المتلوي واعتصام

.العاطلین عن العمل في كل من معتمدیة المظیلة والقصر وام العرائس والردیف

..

.

.
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 وحسب نتائج عمل فریق المرصد االجتماعي التونسي، شھد

 جویلیة اكثر من 530 یوم اعتصام وھو ما یمثل 67.3%

 من الحجم الجملي للتحركات االحتجاجیة التي سجلت خالل

 الشھر. ومثل العاطلون عن العمل الفاعل االبرز للتحركات

التحركات فكانوا مسؤولون عن حوالي نصف   االحتجاجیة 

من كانوا   40% جویلیة،  شھر  خالل  البالد  عرفتھا   التي 

في العلیا.  الشھائد  حاملي  من  و7%  العمل  عن   العاطلین 

 المقابل كان المواطن بصفة عامة مسؤول عن حوالي 20%

اطار في  فجاءت  البقیة  اما  االحتجاجیة  التحركات   من 

االجتماعیة الھشة  الوضعیات  أصحاب  تھم  التي   المطلبیة 

والمعلمون الحضائر  عمال  غرار  على   واالقتصادیة 

واألساتذة النواب

اھم الفاعلون في الّتحركات
%39عاطل  عن العمل

%32ع�ل
%8مواطن 

%7متساكنون

%8ع�ل الحظائر
%8مواطن 

%2شباب

%6أصحاب الشهادات العليا

.
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 وعرف شھر جویلیة بدایة بروز للتحركات العطش ومشكل التزود بالماء الصالح للشراب، التي ما انفكت تتفاقم

الدافع لیبقى  الشھر.  خالل  االحتجاج  الى  الدافعة  األسباب  من   10% تقریبا  مثلت  این  أخرى،  الى  سنة   من 

للتحركات األول  السبب  واالقتصادي   االجتماعي 

البنیة بتحسین  المطالبة  التحركات  یلیھ   االجتماعیة 

 التحتیة وفك العزلة وتوفیر األمن والخدمات اإلداریة

والخدمات الصحیة

 ومن خالل عرفتھ االیام االخیر للشھر والتي تزامنت مع ایام

 عید االضحى، من انقطاعات للماء الصالح للشراب ومشاكل

الجمھوریة والیات  كل  تقریبا  شملت  بالماء  التزود   في 

 وتوزعت على المناطق الریفیة كما المناطق الحضریة من

من العطش  لمشكلة  بروز  القادمة  االیام  تشھد  ان   المنتظر 

 جدید. ھذه المعضلة التي یبدو انھا تتجھ نحو مزید التازم ال

االنفراج

.

.



توزع حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار حسب الوالیات

 وسجل شھر جویلیة 11 محاولة وحالة انتحار، توزعت على كل من والیات قفصة والقیروان وسوسة وتونس

العاصمة
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وتوزع منھم.   54% من  اكثر  االناث   مثل 

 الضحایا على مختلف االعمار من االطفال دون

 ال15 عاما والى غایة سن ال60 عاما. واغلبھا

 سجلت في صفوف الشباب الذین سنھم بین ال25

 و45 سنة وتنوعت اشكال محاوالت االنتحار بین

 الشنق والحرق واستعمال االدویة والمواد السامة

ورمي النفس

اناث5ذكور6

اإلنتحار حسب الفئة العمریة خالل شھر جویلیة

أقل من 15 سنة

من16ا25�ٕ

من26ا35�ٕ

من36ا45�ٕ

من46ا60�ٕ

أك� من 60 سنة

إناث

ذكور



تقریر العنف

 لم یختلف الوضع فیما یتعلق بحالة العنف المرصود من قبل المرصد االجتماعي التونسي خالل شھر جویلیة عّما

 تم رصده خالل شھر جوان حیث تأكدت القراءات النفسیة واالجتماعیة الرتفاع حالة العنف ما بعد الحجر الصحي

 الشامل والموجھ. وقد زادت ظاھرة البراكاجات والسرقة تحت التھدید والعنف خالل شھر جویلیة بشكل ال یكاد

یختلف عّما تم رصده خالل شھر جوان

 ألنھ یصعب حصر ظاھرة العنف في رقم نھائي ومن خالل عینة عمل تقتصر حول ما یتم نشره عبر الصحف

بانھ تم القول   الورقیة واإللكترونیة والمواقع االلكترونیة لإلذاعات وصفحاتھا الرسمیة في موقع فایسبوك فإن 

 رصد 42 حالة عنف طیلة شھر جویلیة ال یعكس بالضرورة واقع حالة العنف في البالد والتي تأكد انتشارھا في

.فضاءات ثالث ھي الفضاء العام اوال ثم الفضاء األَُسري ثانیا ثم في المقرات االجتماعیة لإلدارات ثالثا

 من المالحظ من خالل ما تم رصده من حاالت عنف طیلة جویلیة ان فضاء التواصل االجتماعي فایسبوك یمثل

 فضاء الستدراج ضحایا االعتداءات الجنسیة ومن الحاالت المرصودة تحرش كھل بمئة طفل عبر فضاء فایسبوك

 وكذلك استدراج مراھقة عمرھا 16 سنة عبر فایسبوك واغتصابھا. وِفي عالقة باالعتداءات الجنسیة أیضا تم

 رصد حالة اغتصاب تعرض لھا طفل على أیدي كھل في العقد الخامس من عمره تولى تحویل وجھتھ نحو مقھاه

.واغتصابھ وكذلك رصد حالة اغتصاب ارتكبھا طفل عمره 11 سنة في حق طفلة عمرھا 10 سنوات

 یتصّدر الذكور طلیعة المعتدین فیما تم رصده من عنف طیلة شھر جویلیة وذلك بنسبة 87.2 بالمئة ویاتي العنف

 الفردي في الطلیعة بنسبة 61.5 بالمئة یلیھ العنف الجماعي بنسبة 38.5 بالمئة. ویأتي العنف االجرامي في

صدارة انواع العنف المرصود بنسبة تناھز الثلث
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61,5% 38,5%

عنف جماعي عنف فردي



 اما العنف االسري تمثل حادثة مقتل اب امام طفلھ (13 سنة) جراء اعتداء زوجتھ علیھ بعصا في منطقة الجوف

فضاء في  تحصل  ان  یمكن  التي  االسري  العنف  حالة  تعكس  التي  االعتداءات  اكثر  (زغوان)  الزریبة   بحمام 

.ُیفترض انھ اكثر الفضاءات أمانا بالنسبة لألسرة والطفل

حد عنف  وحاالت  اعتداءات  أیضا   ھناك 

حالة تعكس  لكنھا  بسیطة  ألسباب   الموت 
وایضاً العام  الفضاء  تمیز  التي   االحتقان 

سلوكیات في  استشرت  التي  العنف   ثقافة 

ھاتف سرقة  حول  بسیط  فخالف   األفراد 

 جوال اودت بحیاة شاب في منطقة الجھینة

 بالقیروان على ید ابن عمھ كما لقي شاب

 مصرعھ اثر طعنة على مستوى الفخذ على

بخصوص بینھما  جد  جدال  اثر  جاره   ید 

 تفوه الجاني بكالم بذيء امام منزل جاره.

 ھذه الحالة من االحتقان وھذه الثقافة التي تستبطن العنف جعلت من تالقي األصدقاء في الجلسات الخمریة مصدرا

.الرتكاب الجرائم في حق األصدقاء الندماء

 َلم تسلم المقرات االجتماعیة للمؤسسات أیضا من العنف في إطار استشراء ثقافة العنف في الشارع وِفي سلوكیات

 األفراد والتي ھي أیضا لیست بمعزل عن تنامي خطاب العنف والكراھیة الذي بات یمیز الفضاء العام والنقاش

 السیاسي والذي یتغذى من أزمة اقتصادیة واجتماعیة معقدة زادتھا جائحة كورونا مزیدا من التعقیدات فخسارة

مؤسسات وإغالق  العمال  وتسریح  البطالة  مستوى  على  ذلك  وانعكاس  االقتصادي  النمو  من  بالمئة   7  حوالي 

 اقتصادیة سیضاعف من مستویات العنف الجماعي والفردي ویزید من حدة االحتقان في الفضاء العام وتكون لھ

.أیضا كلفتھ في الفضاء االسري
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%5,2اناث

%87,2ذكور

مختلط7,7% المعتدي
حسب 
الجنس 

فضاءات ممارسة العنف
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الخاتمة

 یرجح المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة في حال لم تضع الطبقة السیاسیة والحكومة الجدیدة
 حد لحالة عدم االستقرار العام والصراعات والتجاذبات السیاسیة التي تشھدھا البالد منذ أكثر من شھر فان
الشامل الصحي  الحجر  فترة  مخلفات  تزیده  ولن  والتوتر  االحتقان  مزید  نحو  سیتجھ  االجتماعیة   الوضع 
 لفیروس كورونا التي ما انفكت تتسع رقعتھا اال حدة على مختلف الفئات االجتماعیة وخاصة تلك األكثر

ھشاشة والتي تعتبر الفاعل األبرز لمختلف التحركات االحتجاجیة التي تعرفھا مختلف والیات الجمھوریة
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