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5102

 

 

خالل شهر جوان ، احتجاجات  كات الاحتجاجيةأحداث عديدة تخللت هذا الشهر وكانت سببا مباشرا أو غير مباشر لعديد التحر 

راجع القدرة الشرائية وعدم قدرة أمام تنامي التضخم املالي وت عار لألسضمنية وغير معلنة في الغالب ارتبطت بالغالء املشط 

ذكر تم لشهر رمضان على سبيل ال ألاول ففي النصف  السلطات املختصة على التدخل والحد من املضاربة والاحتكار والتهريب

 مخالفة اقتصادية 0066تسجيل ما يزيد عن 

علما وان هذه  احتجاجات عديدة تم رصدها في الجهات الداخلية حول انقطاع املاء الصالح للشراب وانقطاع النور الكهربائي

عديد الاحتجاجات  ىإلنشير  إلاطار الفارطة وفي نفس  ديد التحركات الاحتجاجية في الصائفةاملباشرة لع ألاسباباملسائل كانت من 

التي تبرز بشكل  إلاشكاالتغير ذلك من  إلىوجحافل الناموس والكالب السائبة  وألاوساخالتي تم رصدها أيضا حول أنواع التلوث 

 الاستباقية للحد من أخطارها إلاجراءاتاتخاذ  إلىملفت خالل الفترة الصيفية وهي من القضايا التي تدعو 

املعلنة كانت   وألاسبابوالية قبلي  جوان اقترنت بتحركات احتجاجية عنيفة شهدتها بالخصوص نهاية شهر ماي وبدايات شهر 

أم  ألاوضاعوهل هناك أطراف عملت على تأجيج   ألاحداثبالخصوص  تنموية ، املهم وبدون الدخول في نقاشات حول طبيعة 

 يد الشبكات الاجتماعية .وعد  إلاعالمغير ذلك من املسائل التي تداولتها عديد وسائل  إلىال، 

، فاالختالالت التنموية الجهوية تعكس بالضرورة اختالالت    والية 31في حوالي  التنموية املتردية  ألاوضاع إلى إلاشارة باإلمكان 

 عديدل املتاخمةاالحياء الشعبية بهذه الواليات أو ب سواءاجتماعية وهي خمائر النتاج واعادة انتاج مختلف أشكال الاحتجاجات 

لالحتجاجات التي يمكن في أي لحظة أن تأخذ أشكاال عنيفة كما كان الحال  كما ذكرنا الواليات الساحلية وهي محاضن املدن في

 كل من واليتي قبلي ومدنين في

في املدارس  آلاليةوالنقلة  تم تسجيل  تحركات احتجاجية مؤطرة في عديد القطاعات شملت بالخصوص القطاع التربوي 

والتي كانت وراء العديد من الاحتجاجات  ألاخرى هذا عالوة على عديد القطاعات  والعالج املجانيوالقطاع الصحي  ساسيةألا 

يتمحور حول عديد امللفات التي ال تزال عالقة والتي ستثار من جديد بعد العطلة  ألاشكالالعشوائية ، و تراوحت بين العفوية 

 الصيفية بالخصوص
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تقترن عادة بتراجع التحركات الاحتجاجية الجماعية بسبب العطلة الصيفية بالخصوص وعليه  هاامة جدا لكونتعتبر هذه الفترة ه

من شهر  ابتداءمعالجة عميقة وجذرية توفر املجال لتجنب العديد من التحركات الاحتجاجية  آلانفان معالجة هذه امللفات من 

 . أكتوبر

والتي شملت مواد غذائية بالخصوص عرضت وتعرض صحة املواطن للخطر،  إليها عديدة حاالت الغش التي تم رصدها والتفطن

م تداوله  بشكل خاص عبر التجارة املوازية أن املخفي والذي يت إال غش مفزع  عنه من مخالفات اقتصادية وحاالت إلاعالنما تم 

يراته الحد من حجمه  والحد من تأث آلان إلىله عالقة بحجم السوق املوازية وعدم القدرة  يعتبر أكثر خطورة لسبب أساس ي

السلبية ، ذلك أن من أسباب التراجع الاقتصادي الذي تم تسجيله خالل الثالثية الاولى من السنة  التجارية والاقتصادية 

أساسيا في الحالية يعود في سبب من أسبابه لتغول التجارة املوازية و نفوذ الجهات التي تقف خلفها ، فاملوازي أصبح يلعب دورا 

تراجع الاداء الاقتصادي والقدرة الشرائية بسبب خنقه لكل مجاالت الفعل الاقتصادي وانعكاس ذلك على عدم القدرة على 

 الاستثمار وانتاج مواطن الشغل القادرة على اعادة دفع السوق املحلية وتطوير الاستهالك الداخلي

بل في الانخراط في نهج تنموي متكامل ومندمج يمكن الجهات الداخلية من  هنا في اتخاذ قرارات املنع والزجر  ألاشكالال يكمن 

والتهميش حيث ال حلول متوفرة غير التهريب والانخراط في املوازي وتأثير ذلك على  الانقطاع التلقائي  وإلاقصاءالخروج من العزلة 

 بالخصوص كل سنة إلاعداديةمن تالميذ املدارس  آلاالفعن الدراسة لعشرات 

رف قياس ي تم تسجيل ثالثة ظفي املناطق الداخلية ففي  نية التحتية املتردية من خالل وضع الب التنموية ألاوضاعتبرز مرة أخرى 

في مجاالت السكك الحديدية تمت بالجهات الداخلية لعل أخطرها الحادث املؤلم الذي جد بجهة الفحص وخلف  حوادث مؤملة

دنا هذا الحادث الذي خلف عديد الاحتجاجات في الجهات الداخلية الى تردي  أوضاع عشرات القتلى وعشرات الجرحى ، يعي

السكك الحديدية وخاصة باملناطق الداخلية وتردي  أوضاع القطارات وتردي الخدمات ، قطار يسير وأبوابه مفتوحة ويحمل 

 إلىالحوادث تتحول كون دية ، والنتيجة ، تر عددا من املسافرين يتجاوز طاقة استيعابه ، قاطرة في وضع سيئ وسكك حديدية م

شهود عيان  حول لشهادات عديد ال، فقد تم تقديم  إلاسعافتدخل ب املراجعة النقدية له عالقة بيتطل أخر  إشكال. كوارث

 من مناطق بعيدة وكان طبيعيا إلاسعافبالنسبة لضحايا الحادث ، فقد تطلب ذلك تعبئة شاملة لسيارات  إلاسعافتأخر وصول 

 إلارهابجدا أن تصل متأخرة ، تحيلنا هذه املسألة الى الوضع الاستثنائي الذي تمر به تونس حاليا على اعتبار الحرب املعلنة على 

الصحية  التحتية تدني البنيةوأمام  بط حجم  أخطاره وانعكاساته ،ال  يعلن  متى وكيف يتبلور ونحن ال نعلم بالض  إلارهاب، و 

 إلاسعافالطبي وشبه الطبي وغياب  ثقافة  وإلاطار ومحدودية الوسائل واملعدات اللوجستية  ة بالخصوصفي املناطق الداخلي

وعليه فان تفعيل العمل التطوعي وفتح مراكز  ألاهميةمسألة في غاية  إلاسعاف فان مراجعة  مسألة والتمكن من وسائله والياته

ضع وحدات مختصة تتوفر على معدات جوية وقادرة على التدخل في املدني وو  إلاسعافللتكوين الجماعي في مختلف تقنيات 

 ومن يقف وراءه إلارهاب ضرب ، فقدإلارهاب إلى أخرى نعود مرة  .في هذه املرحلة الدقيقة ألاساسية ألاولوياتأوقات قياسية من 

سوى ثقافة الرعب  إلرهابلوخلف القتلى والجرحى ، أمنيين ومواطنين عزل وسياح أجانب ، ليس   بعنف في مناطق مختلفة

 وتقنيات القتل وكان من نتائج ذلك موجات الاستياء والاحتجاجات

نعلم جيدا أنه منذ السنة الفارطة تم الاعالن من قبل الجهات الرسمية كوننا في حالة حرب ضد الارهاب وتداولت مختلف 

نعلم أيضا كوننا في محيط اقليمي صعب للغاية وعليه وسائل الاعالم أنباء متقاطعة  حول عمليات ارهابية محتملة في تونس ، و 

والحد من  الارهاب كاملة لصد فان أمننا القومي محفوف بمخاطر جمة لذلك نعتقد أن الانخراط في استراتيجية شاملة ومت

 ستوى البعيد على امل العمل على اجتثاث جذورهمقاومته بشكل منهجي على املستوى املتوسط  و  و  فعاليته على املستوى القريب
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 من املواضيع العاجلة التي يجب الانخراط فيها وتشريك كل الشرائح والفئات الاجتماعية وكل القطاعات املهنية وتوفير املعلومة

 . ألامنيالحينية التي تساعد على معاضدة املجهود 

بكون الجهات الامنية املختصة  شعار إلا وتم  إرهابيةعمليات  وإحباط إرهابيةعن تفكيك خاليا  إلاعالنفي أوقات مختلفة تم 

اليزال على حاله ، فالتعامل مع املعلومة اليزال وفق نفس املنهجية التقليدية  إلاشكالحققت نجاحات في هذا املجال الا أن 

 هي وحدها املعنية بذلك ،  ألامنيةوفقط الجهات 

 إلارهابيةكها سيكون له الدور الهام في صد الضربات وعليه فان توفير املعلومة  وكل املعطيات عن الشبكات التي تم تفكي

 ومقاومتها والانخراط في أشكال املقاومة الاستباقية

الاحتجاجات الكامنة  إلى، وبالنظر  ألاخيرة ألاشهراملباشرة لتنامي الاحتجاجات في  ألاسبابنشير الى كل هذه املسائل ألنها كانت من 

 يتجسد الكامن في أشكال معلنة قد تكون خطيرة ة ممكنة حتى الاملعالجة الجذري إمكانات، نعتقد أن 

رصدنا تحركات احتجاجية  مختلفة على خلفية موجات الاختطاف التي تعرض لها تونسيون في ليبيا وفي هذا املجال أيضا نشير  

 .إلاعالمناها في وسائل التي الحظ إلاعالميةالضبابية الكبيرة التي رافقت هذا امللف والتي تفسر عديد املزايدات  إلى

 ، احتجاجات كثيرة تم رصدها في املواقع الاجتماعية حول قضايا مختلفة مثل البترول وكان من نتائجها تحركات  أخيرا

في عديد  وتضارباحتجاجية ميدانية في بعض املدن وأساسا بتونس العاصمة وردود أفعال مختلفة من طرف الجهات الرسمية 

 ، مرة أخرى نعود الى ضرورة توفير املعلومة بكل شفافية وموضوعية لتجنب مثل هذه الاحتجاجات  عالميةإلا املواقف والتقارير 
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تحركا  132تحركا احتجاجيا في حين سجلنا  782تراجع حجم التحركات الاحتجاجية عموما خالل هذا الشهر ، فقد تم رصد 

 خالل شهر ماي املاض ياحتجاجيا 

 :توزعت التحركات الاحتجاجية الاجتماعية خالل شهر جوان كما يلي 

 طبيعة الاحتجاجات العدد النسبة

 الاحتجاجات الفردية 15 %02

 الاحتجاجات الجماعية 512 %52

 املجموع 552 %011

 ألاساس يحار في حين كان الاجتماعي املحرك شملت التحركات الاحتجاجية الفردية بالخصوص حاالت الانتحار ومحاوالت الانت

، كانت  ألاخرى اجتماعية مقابل ثالثة تحركات في بقية القطاعات  ألسبابللتحركات الاحتجاجية الجماعية حيث سجلنا تحركا 

 .وإداريةأيضا للتحركات الاحتجاجية الجماعية بالخصوص خلفيات سياسية واقتصادية 

 : واليات الجمهوريةالفردية والجماعية كما يلي على مختلف  توزعت التحركات الاحتجاجيةهذا و 

 النسبة العدد الوالية
 %2 50 بنزرت
 % 1.2 01 قابس

 %00 15 قفصة
 %1 8 جندوبة

 %00.2 11 القيروان
 %5 51 قبلي

 %2 03 القصرين
 %0.2 1 الكاف

 %1 00 نابل
 %05.2 10 سيدي بوزيد

 %01 53 تونس
 %5.2 2 توزر

 %1 5 صفاقس
 %1.2 0 منوبة

 %0 2 املنستير
 %0.2 1 باجة

 %5.2 2 سليانة
 %2 00 سوسة
 %0 5 أريانة

 %0 1 تطاوين
 %5.2 2 املهدية

 %011 552 املجموع
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التراجع في حجم الاحتجاجات بكل من واليات قفصة والقيروان وجندوبة ومدنين وقبلي في حين سجلت  ما يمكن مالحظته هو 

ين ونابل تطورا نسبيا في حجم التحركات الاحتجاجية  وحافظت واليتي سوسة وسيدي بوزيد تقريبا على نفس حجم واليتي القصر 

 التحركات

تليها والية القيروان ثم والية  ألاولىحجم الاحتجاجات الفردية والجماعية  فان والية سيدي بوزيد تأتي في املرتبة   إلىوبالنظر 

تليها والية تونس ثم  ألاولىالاحتجاجات الجماعية الغير فان والية قفصة تأتي في املرتبة  إلىنظرنا  اإذقفصة ثم والية تونس ، أما 

طبيعة القطاعات  إلىوتتغير مواقع الواليات بالنظر  .ة سيدي بوزيد املرتبة الخامسةوالية القيروان فوالية قبلي وتحتل بذلك والي

 .كما سنرى ذلك الحقا

 07حالة انتحار ومحاولة انتحار في حين رصدنا  27تراجعا ملحوظا تم تسجيله خالل هذا الشهر مقارنة بشهر ماي ، فقد تم رصد 

 0ت الانتحار حيث تم رصد حالة انتحار ومحاولة انتحار في الشهر السابق ، تغيرت أيضا الهندسة الجهوية لحاالت الانتحار ومحاوال 

حاالت بوالية سوسة ولم نرصد أي حالة بوالية  2حاالت بوالية بنزرت و 0في الشهر السابق و 30حاالت بوالية القيروان مقابل 

 حالة 32في حين تصدرت والية سيدي بوزيد بقية الواليات بـ  حاالت في شهر ماي 0نابل والحال أننا رصدنا 

سنة على الانتحار ومحاوالت الانتحار وقد سجلنا تراجعا  30دون الـ  ألاطفال إقدامي تم تسجيله هو عدم لعل العنصر الهام الذ

 ، للغايةهاما في شهر ماي وفي هذا الشهر كان الوضع جيد 

 إلاعداديةولعل السبب يعود الى تراجع الضغط املدرس ي بانتهاء السنة الدراسية حيث تنتهي هذه السنة بالنسبة لتالميذ املدارس 

 املغلق ألاسبوعوالثانوية عدا املترشحين المتحانات الباكالوريا  مع نهاية شهر ماي أي مباشرة بعد الانتهاء من امتحانات 
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 تمثل تقريبا ثلث املحاوالت إلاناثوالذكور بالنسبة لحاالت الانتحار ومحاوالت الانتحار فنسبة  إلاناثنفس العالقة تقريبا بين 

في امتحانات  باإلخفاقسنة ولو أننا رصدنا حالتين تخصان هذه الشريحة لها عالقة  70ـ30ع للشريحة العمرية تم تسجيل تراج

 31سنة بـ  20ـ10حالة ثم الشريحة العمرية  31سنة بـ  10ـ70الباكالوريا وكانت الشريحة العمرية ألاكثر حظورا هي الشريحة 

 86الستين سنة واحد منهما سنه  االشهر السابق حالتي انتحار لشيخان تجاوز  حالة وهو تقريبا نفس الحجم الذي تم تسجيله في

 سنة

 يبين الجدول التالي التركيبة العمرية لحاالت الانتحار ومحاوالت الانتحار التي تم رصدها :
 املجموع سنة 01مافوق  سنة 01ـ  10 سنة 12-10 سنة 12-50 سنة  52ـ 00 سنة 02أقل من  الشريحة العمرية

 15 5 5 0 02 2 1 ذكر

 01 1 0 0 5 0 1 أنثى

 15 5 1 05 03 0 1 املجموع
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هي الانتحار شنقا  يليها الانتحار حرقا وان كانت حاالت الانتحار شنقا  إتباعا ألاكثرأن الوسيلة  إال تعددت أسباب ووسائل الانتحار 

في فضاءات عامة أو أمام  سواءيتم أمام شهود عيان  تتم بشكل متخفي وعادة ما يتم اكتشاف الضحية فان الانتحار حرقا

 وقد رصدنا حالة انتحار امرأة حرقا أمام مسكنها بسبب خالفها مع والدها مؤسسات رسمية

بوالية  الكونغو لطالب من جمهورية  ألاولىفي تونس  جانبأل  السابقة ، تم رصد خالل هذا الشهر ثالثة حاالت انتحار  لألشهر خالفا 

 أريانةنية لسائح بولوني بوالية املنستير والثالثة لسائح ليبي بوالية سوسة والثا

 مختلف الواليات كما يلي : الانتحار فيتوزعت حاالت الانتحار ومحاوالت و

 العدد الوالية
 2 بنزرت
 5 قفصة

 0 القيروان
 0 القصرين

 0 الكاف
 01 سيدي بوزيد

 0 تونس
 0 صفاقس
 5 املنستير

 5 باجة
 1 سوسة
 5 أريانة
 0 املهدية
 15 املجموع

 



9 
 

 وكانت حاالت الانتحار ومحاوالت الانتحار التي تم رصده كما يلي :

 الوالية وألاسبابالضحية  الوسيلة املعتمدة
 االانتحار شنق

 

 تناول أدوية

 

 الانتحار شنق

 الانتحار شنقا

 

 الانتحار حرقا

رح  أن  ععان  من بع  الاططرابات وامل ةـ انتحار شاب بمنزل بورقيبة ألسباب مجهول

 النفسية

 ةفي العقد الرابع بعوسجة ويرح  أنها تعان  من بع  الاططرابات النفسي امرأةـ انتحار 

 شاب ألسباب مجهولة انتحار ـ 

سنة بسجنان ألسباب مجهولة علما وأن  حاول الانتحار السنة  51ـ انتحار شيخا سن  

 املاطية

 سنة بتينجة بسبب تردي أوطاعها الاقتصادية والاجتماعية 15ـ انتحار امرأة سنها 

 بنزرت

 

 

 الانتحار شنقا

 ـ انتحار عون حماية مدنية باملتلوي بسبب نقلة تعسفية حسب مصادر املعلومة

 ـ انتحار كهل بالقصر بسبب عدم تمكين  من رخصة لالنتصاب لبيع الفواك  الجافة

 قفصة

 الانتحار حرقا

ن القاء النفس من مكا

 عال

 

 الانتحار شنقا

 

 الانتحار حرقا

 

 الانتحار حرقا

 سنة بسبب الايهام بالزواج وعدم الالتزام بذلك 12ـ انتحار امرأة تبلغ من العمر 

سنة أمام املحكمة الابتدائية بالقيروان احتجاجا على الحكم القضائ   10ـ انتحار كهل سن  

 شاب اغتصب ابنت  القاصر منذ سنة طدالصادر 

 تحار تلميذة بالعال بسبب اخفاقها في امتحانات الباكالورياانـ 

 

 سنة بسبب زواج والده مرة ثانية 02ـ انتحار شاب ببوحجلة سن  

ـ انتحار بائع متجول بمدينة القيروان بسبب منع  من طرف الشرطة البلدية لعدم توفره 

 لالنتصاب رخصةعلى 

لة بسبب خالفها مع والدها بسب ماعز أراد سنة أمام مسكنها ببوحج 11ـ انتحار امرأة سنها 

 بيع 

 القيروان

 القصرين غير معلومة سنة بجدليان بسبيبة ألسباب 51ـ انتحار شاب سن   الانتحار شنقا

 الكاف ـ انتحار شاب من منطقة قرن حلفاية من معتمدية تاجروين ألسباب مجهولة الانتحار شنقا

 الانتحار شنقا

 

 ينسك باستعمالالانتحار 

 

 

 الانتحار شنقا

 سنة بسبب خالف مع جارت  على قطعة أرض 01ـ انتحار شيخ تجاوز الـ 

 ـ انتحار كهل بعد محاولت  قتل زوجت 

 ـ محاولة انتحار شاب من املعتصمين حاملي الشهادات الجامعية

شبان بمنزل بوزيان من حاملي الشهادات الجامعية بسبب تجاهل  01ـ محاولة انتحار 

 طالبهمالسلط مل

 سنة بمنطقة فرش غريب بمعتمدية الرقاب ألسباب مجهولة 05ـ انتحار شاب سن  

سيدي 

 بوزيد

بجهة قمرت بسب تردي أوطاعها  في العقد الخامسبمطعم  ـ محاولة انتحار عاملة  محاولة الانتحار حرقا

 الاقتصادية والاجتماعية

 تونس

 صفاقس خالف مع عائلة زوجها املسجون حول حضانة ابنيها سنة بسبب 11ـ انتحار امرأة سنها  الانتحار حرقا

 الانتحار شنقا

 الانتحار شنقا

 ـ انتحار شاب في العقد الثالث من العمر ألسباب مجهولة

 اقدم سائح بولون  على شنق نفس  بواسطة سلك كهربائ  السباب مجهولة..

 املنستير

 باجة سنة ألسباب مجهولة 11سنها ـ انتحار امرأة  الانتحار حرقا
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 سنة بقبالط بسب تردي أوطاعها الاقتصادية والاجتماعية 10ـ انتحار امرأة سنها  القاء نفسها في بئر

 الانتحار شنقا

 الانتحار شنقا

 الانتحار شنقا

 ـ انتحار امرأة في العقد الرابع بحومة الغاز بسيدي عبد الحميد بسبب اختفاء ابنتها القاصر

 سنة  بالقلعة الكبرى ألسباب مجهولة 11ـ انتحار امرأة سنها 

 سنة بالقلعة الصغرى ألسباب مجهولة 11ـ انتحار كهل سن  

 سوسة

ـ انتحار شاب بجهة حي الوزير ألسباب مجهولة ويرح  حسب مصادر املعلومة أن  ععان  من  الانتحار حرقا

 اططرابات نفسية

 أريانة

 املهدية لوان ألسباب غير معلومةسنة بسيدي ع 05ـ انتحار شاب سن   الانتحار شنقا

 

5102

 توزعت التحركات الاحتجاجية الجماعية حسب طبيعتها ـ عفوية ، تلقائية وعشوائية ، كما يلي :

 طبيعة التحركات ااحتجاجية الحجم النسبة

 التحركات الاحتجاجية العفوية 50 %11

 كات الاحتجاجية التلقائيةالتحر  000 %12

 التحركات الاحتجاجية العشوائية 21 %55

 املجموع 512 %011

 

 



11 
 

 

جديدة شكلت خلفية  إشكاالتتطورت التحركات الاحتجاجية الجماعية العفوية مقارنة بالشهر السابق وهو ما يعني بروز 

نفس الحجم ونفس النسبة بينما تراجعت فظت التحركات الاحتجاجية التلقائية على الهذه الاحتجاجات في حين ح

 ألامنالتحركات الاحتجاجية الجماعية العشوائية أي الاحتجاجات التي تأخذ أشكاال عنيفة من خالل املواجهات مع قوات 

الاحتجاج ،  آلياتما في طبيعة بلورة اغير ذلك ، ويعتبر هذا التراجع مؤشرا ه إلىغلق طرقات  أو  إداريةمهاجمة مقرات  أو 

تحركا أي  01 باملائة من جملة التحركات وفي شهر جوان 10تحركا عشوائيا أي بنسبة  10قد سجلنا خالل شهر ماي ف

لقد سجلنا تهدئة لالوضاع خاصة باملناطق الجنوبية كما أن الاحتجاجات العشوائية التي تستند  .في املائة 77بنسبة 

 ألسباب تربوية تراجعت بشكل كبير

 حركات الاحتجاجية العفويةاملجال القطاعي للت

 القطاع الحجم النسبة

 الاقتصادي 05 %02

 الاداري  2 %3

 الاجتماعي 03 %51.2

 التربوي  2 %3

 البيئي 2 %3

 الامني 1 %2

 السياس ي 03 %51.2

 الصحي 5 %5

 الديني 1 %1

 الرياض ي 0 %0

 املجموع 50 %011
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العفوية بمعية القطاع السياس ي  ثم القطاع الاقتصادي فالبيئي برز القطاع الاجتماعي كسبب  رئيس ي لالحتجاجات 

والتربوي ويعكس هذا التدرج أهم املشاغل في هذه الفترة بالذات ، فاالجتماعي يرتبط بتدني الخدمات املتوفرة والسياس ي 

ج على انعكاس فشل والبيئي ، الاحتجا والاقتصادي تردي البنية التحتية إلارهابيةيعكس طبيعة الوضع اثر الهجومات 

 ، نظرا للتلوث والناموس ةلهياكل النقابية للمعلمين والبيئوا إلاشرافاملفاوضات بين سلطة 

 املجال القطاعي للتحركات الاحتجاجية التلقائية

 القطاع الحجم النسبة
 الاقتصادي 00 %01.2
 إلاداري  55 %51
 الاجتماعي 52 %51
 التربوي  2 %0
 البيئي 0 %2
 ألامني 05 %00
 السياس ي 02 %01.2
 الصحي 1 %1
 الديني 1 %1
 املجموع 000 %011
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املطروحة والتي لم تتوفر  إلادارية إلاشكاالتعلى خلفية   إلاداري على عكس التحركات الاحتجاجية العفوية ، يبرز القطاع 

واملواطن في حين بقي الاجتماعي   ألامنجل واليات التعامل بين ر  ألامنية إلاشكاالتلها حلول مثل عمال الحضائر وكذلك 

التنموية بالخصوص في املناطق  إلاشكاالتمباشر لالحتجاج التلقائي وكذلك القطاع الاقتصادي على اعتبار  محركأهم 

 الداخلية

 سجلنا بعض الاحتجاجات املحدودة ذات الخلفية الدينية في حين لم نسجل اي احتجاج تلقائي السباب رياضية

 القطاعي للتحركات الاحتجاجية العشوائية املجال

 القطاع الحجم النسبة
 الاقتصادي 3 %02
 الاداري  01 %03
 الاجتماعي 05 %51
 التربوي  1 %2.2
 البيئي 0 %5

 الامني 5 %02
 السياس ي 2 %01
 الصحي 5 %1.2
 املجموع 21 %011
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 2في حين سجلنا  اقتصادية وامنية وسياسية  حسب التدرج ، كانت لالحتجاجات العنيفة خلفيات اجتماعية ثم

تربوية ولم نسجل حاالت اعتداءات على مربين واطارات تربوية وعموما لم نسجل  أسبابعشوائية ذات  تاحتجاجا

 في مراكز عملهم وموظفين إداريينالسابقة على  ألاشهر حاالت عنف كما هو الحال في 

 لقطاع الاقتصاديا

 طبيعة الاحتجاج العدد

 احتجاج عفوي  05

 احتجاج تلقائ  00

 احتجاج عشوائ  3

 املجموع 12

 

 تمحورت الاحتجاجات حول املسائل التالية :

 الاقتصادية بدقاش ألاوضاعالاحتجاج على 

 التنمية بنفطة أسبابالاحتجاج على عدم توفير 

 القيروانتحسين  طاقة استيعاب مجمع الحبوب ب

 عدم توفر نقاط بيع للخضر والغالل بالقصر

 توفير الشغل بمنطقة سيدي احمد زروق 

 التهميش الاقتصادي لغنوش وبوشمة

 توفير الشغل بعين سالم بقابس

 رفع التحجير عن بيع الدجاج الحي

 املطالبة بالتنمية ببنزرت

 نس الكبرى لحرية العمل بكامل مناطق تو  ألاجرةرخصة جماعية لسائقي سيارات 

 ةيفي الاستفادة من الخيرات الطبيع إلانصاف

 املطالبة بالحق في الثروة الطبيعية بدوز والفوار

 تخصيص جزء من الثروة النفطية لتنمية قبلي

 توفير مياه الري 

 بالكاف ألاجر املطالبة بعودة نشاط مصنع 
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 إلاداري القطاع 
 طبيعة الاحتجاج العدد

 احتجاج عفوي  2

 تلقائ احتجاج  77

 احتجاج عشوائ  36

 املجموع 11

 

 التالية : إلاشكاالتالاحتجاجات حول  تمحورت

 حل املجلس القروي بحزوة بتوزر

 النظر في القائمة الاسمية للمنتفعين بمنحة تحسين سكن  إعادة

 بالقيروان على املرض التنديد باالنتدابات العشوائية في الصندوق الوطني للتأمين

 لفات الفساد واسناد رخص النقل الريفيفتح بحث في م

 عودة العمل لعمال املناولة بمعمل السكر بجندوبة الشمالية

 توفير الشغل  بمدينة ام العرائس

 تخصيص مكتب خاص بقبول مطالب التشغيل في مقر معتمدية قفصة الجنوبية

 في تعليق قوائم مطالب التشغيل  بقفصة وإلاسراعالحقوق املهنية 

 شركة البيئة وإطارات ألعوان إلاداريةعية تسوية الوض

 ألاجور احتجاج على عدم الزيادة في 

 تسوية وضعيات مهنية بماطر

 إلاضراببسبب  ألاجور رفض الاقتطاع من 

 املهندسين أجور مراجعة سلم 

 تسوية وضعيات مهنية بشركة الخدمات النفطية تليتك وشركة أم في بتطاوين

 ةبسوس ألاجرةتطهير قطاع سيارات 

 تسوية وضعية عمال الحضائر بسليانة

 رد الاعتبار لسلك الديوانة بسيدي بوزيد

 رخص نقل بمنوبة إسناد
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 القطاع الاجتماعي

 طبيعة الاحتجاج العدد

 احتجاج عفوي  31

 احتجاج تلقائ  72

 احتجاج عشوائ  37

 املجموع 08

 

 كانت مواضيع الاحتجاجات مايلي : 

 اب بالوسالتيةانقطاع املاء الصالح للشر 

 اانقطاع املاء بمنطقة هماد

 توفر املاء  بالفوازعية

 غياب املاء الصالح للشراب ببوحجلة

 رفع شعار وينو املاء امام والية القيروان

 فقدان املاء بالعال

 املطالبة باملاء باملتلوي 

 املطالبة باملاء في ام العرائس

 تمكين عملة من رواتبهم بمصنع فيستراليا ببنزرت

 لوضع الاجتماعي لعملة الحضائر بعين بومرداسا

 توفير العمل بالقصرين

 العمومية الوظيفةتوفير الحق في التشغيل والانتداب في 

 الاحتجاج على طرد عائالت من مساكنهم بالقوة العامة بمنطقة السيدة لصالح شركة عقارية

 الاجتماعية املتردية بقبلي ألاوضاع

 ببوعجيلةتوفير املاء الصالح للشراب 
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 القطاع التربوي 

 طبيعة الاحتجاج العدد

 احتجاج عفوي  2

 احتجاج تلقائ  2

 احتجاج عشوائ  1

 املجموع 05

 

 كان موضوع الاحتجاجات في القطاع التربوي مايلي :

 الامتحانات إجراءباملدارس الابتدائية دون  أبنائهمالتحاق  ألاولياءرفض 

 املعلمين إلضرابرفض 

 اج على وجود خطأ في اختبار علوم الحياة في امتحانات الباكالورياالاحتج

 أدائهرفع شعار ديغاج ضد وزير التربية بسبب ضعف 

 آلاليرفض لالنتقال 

 القطاع البيئي

 طبيعة الاحتجاج العدد

 احتجاج عفوي  2

 احتجاج تلقائ  0

 احتجاج عشوائ  0

 املجموع 01

 

 تاليةتشكلت الاحتجاجات حول املحاور ال

 التلوث بحقل سيدي الكيالني بالسواس ي

 رفض لعودة مصنع الورق بالشبيكة بسبب التلوث

 التعويضات عن اضرار الفيضانات

 التلوث بقابس
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 الاوساخ وتردي الاوضاع البيئية

 القطاع الامني

 طبيعة الاحتجاج العدد

 احتجاج عفوي  2

 احتجاج تلقائ  37

 احتجاج عشوائ  8

 املجموع 72

 

 رت اهم الاحتجاجات في هذا القطاع حول الاسباب التالية:دا

 التحقيق مع رئيس مركز حرس  ببومرداس

 تأخر وصول الحماية املدنية

 الريفي ألامن

 تركيز مخفضات سرعة

 سراح موقوفين على خلفية احتجاجات إطالق

 ف ببلدية القصرينظعلى مو  ألامن أعواناعتداء احد 

 حاكمتهاملطالبة باسراع عون امن بم

 باملستشفى الجهوي بسليانة ألامناملطالبة بتوفير 

 بالرقاب ألامنالتنديد بالعتداءات الجنسية على قاصرات وتوفير 

 حل اشكاالت املفروزين امنيا

 القطاع السياس ي

 طبيعة الاحتجاج العدد

 احتجاج عفوي  03

 احتجاج تلقائ  02

 احتجاج عشوائ  2

 املجموع 10
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 حتجاجات مايلي :مثلت مواضيع الا 

 صفاقس لكون السلط الجهوية تخفي الحقائق أهالي إشكاالتفي  للنظر دعوة رئيس الحكومة 

 السياسية في عمل النيابة الخصوصية بنابل ألاحزابتدخل بعض 

 تفعيل قانون الارهاب

 حل لتعطل نقل الفسفاط الى قابس داإليج التدخل السياس ي

 معرفة الحقيقة عن مصير املفقودين

 دخل السلطات لالفراج عن املخطوفين بليبيات

 حملة وينو البترول

 تفعيل تدابير العفو العام

 ملف شهداء وجرحى الثورة

 العدالة الانتقالية

 توفير الحقيقة حول الثروات الطبيعية

 التنديد بالصورة السلبية التي يتم الترويج لها على كون منطقة سيدي علي بن عون وكر لالرهاب

 صحيالقطاع ال

 طبيعة الاحتجاج العدد

 احتجاج عفوي  7

 احتجاج تلقائ  1

 احتجاج عشوائ  7

 املجموع 2
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 كان موضوع الاحتجاجات :

 إلاسعافاتبتقديم  إلاسراع

 نتوفير طب الاختصاص بتطاوي

 الوالدة باملستشفى الجهوي بقبلي أثناء وفاتها  إلىأدت  أة لحالة نزيفتعرض امر 

 ان الحرس للعالج بالخارجارسال جريح من اعو 

التنديد بقرار غلق جمعية بن عمر لحفظ القران  باألساست ذات الخلفية الدينية فقد كان موضوعها جابالنسبة لالحتجا

سجلنا احتجاجا على وضع البنية التحتية كما هم للقميص عملتهمون مغادرة السجن بسبب حلق لحيهم ونز اورفض 

 الرياضية بسيدي بوزيد

 تحركات الاجتماعية الاحتجاجية الجماعية ودرجة كثافتهاال آليات

كما كان الشأن في تقرير شهر ماي الفارط ، نقدم اليات التحركات الاحتجاجية الجماعية انطالقا من عامل  الكثافة 

 والتكرار وقياس ذلك من واحد الى خمسة أي وفق التدرج بالنسبة لالليات والفضاءات والجهات والفاعلين

 

 0 2 1 7 3 ياتالال

   * * * الاعتصامات

    * * اطرابات جوع

     * اطرابات جوع وحشية

    * * غلق طرق 

     * عرائ  احتجاجية

     * اقتحام مؤسسات ادارية

     * غلق مقرات عمل

   * * * مواجهات مع الامن

     * حمل الشارة الحمراء

   * * * مسيرات سلمية

    * * اطرابات

    * * مطاطيةحرق عجالت 

    * * أمنيةاعتداء على مراكز 

     * العصيان املدن 

   * * * اعتداءات وشغب
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تراجعت اليات الاحتجاج خالل هذا الشهر وبالخصوص تلك التي لها عالقة باالحتجاج العشوائي فلم نشهد اضرابات 

الجماعي كما تراجعت حاالت اغالق الطرقات واقتحام عامة جهوية واحتجاز سيارات ادارية وتهديدات باالنتحار 

 املؤسسات الادارية والاعتداء على املراكز الامنية وحاالت العصيان املدني

 فضاءات التحركات الاحتجاجية الجماعية

 

 2 1 1 5 0 الفضاءات
   * * * طرقات

    * * مقرات ادارية 
  * * * * ساحات عامة
    * * فضاءات عمل

     * ت تربويةمؤسسا
    * * مصال  بلدية
     * مقرات واليات

    * * مقرات معتمديات
     * مقرات قضائية
   * * * مقرات وزارات

     * دواويين
    * * منظمات وطنية

     * شركة بترولية
     * رئاسة الحكومة

 

 الفضاءات التي غلب عليها الاحتجاج العفوي والتلقائيكذلك كان الامر بالنسبة للفضاءات فقد سجلنا تراجعا في عديد 

 الجهات موطوع التحركات الاحتجاجية الجماعية

 0 2 1 7 3 الجهات
     * مصالح بلدية

   * * * شركة توزيع املياه
     * مؤسسات تربوية

     * واليات
   * * * معتمديات

     * اتوزار 
     * رئاسة الحكومة

     * مستشفيات
     * سفارات اجنبية

   * * * السلطات الامنية
     * السلطات القضائية

     * مجامع املياه
     * شركة نفطية
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 الفاعلون في التحركات الاحتجاجية الجماعية

 0 2 1 7 3 الفاعلون 
     * اولياء

   * * * متساكنين
    * * عمال الحضائر

  * * * * أصحاب الشهادات العليا
  * * * * معطلين عن العمل

     * سائقي سياراة الاجرة
     * أمنيين

     * سائقي النقل الريفي
    * * عمال

     * موظفون 
    * * أهالي مفقودين

     * فالحون 
     * ةطبيات شبه طار أطباء وا

   * * * نشطاء حقوقيين

 

 5102تم رصدها خالل شهر جوان   جرد ألهم التحركات الاحتجاجية الجماعية التي

 

شهر آخر يمض ي محّمال بمطالب ملحتّجين في مختلف الجهات دون ان تكون لهذه املطالب إجابات لدى السلطات املحلية 

 والجهوية وحّتى املركزية.

هّمشون ، تشابهت مطالب املحتجين في الواحد وعشرون والية ليتقاسم هؤالء العطش ى وامل7630طيلة هذا الشهر، جوان 

ة مطالب التشغيل والتنمية 
ّ

لون عن العمل واملحرومون من النور الكهربائي ومن يشتغلون في ظروف عمل هش
ّ
واملعط

ومطالب تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية وإلادارية والامنية مع املالحظة بان الاحتجاجات التي يتم رصدها 

لتونسية حيث يتظاهر محتجون ويعتصمون ويقطعون الطرقات ويهددون من الخارطة ا ٪ 16شهريا تدور على الاقل في 

 باالنتحار ويدخلون في اضرابات جوع وحيث ال إجابات عن مطالبهم.

 حالة انتحار ومحاولة إنتحار. 27من ضمنها  تحركا  احتجاجيا فردي وجماعي782طيلة هذا الشهر تم رصد 

ر لتقليد يمكن القول ايضا إن خارطة الاحتجاجات التي يتم
ّ

في الاحتجاج فالحراك الاحتجاجي  رصدها شهريا اصبحت تؤش

اصبح حركة شهرية ثابتة في واليات القيروان وڤفصة وسيدي بوزيد وتونس والڤصرين وڤابس مع مالحظة تراجع 

 الاحتجاجات في والية جندوبة والتي كانت في املربع الاول ألشهر عديدة.

علما وأن أغلب هذه إلاحتجاجات لم تالقي اي تفاعالت تذكر من  7630شهر جوان في مايلي خارطة الاحتجاجات طيلة 

 مختلف الجهات املعنية :
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 * والية القيروان :

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك
 0    0 ةومحاولانتحار ا

 5 1 0 0  اقتصادي
 1 1 5 0  اداري 

 3 0 2 1  اجتماعي
 1 1 5 5  تربوي 

 5 1 0 0  يبيئ
 5 1 5 1  امني

 2 5 0 5  سياس ي
 11 1 01 01 0 املجموع

 

تحركا احتجاجيا أي ما  11شهر جديد، شهر آخر تكون فيه لوالية القيروان مكانة متقدمة في التحركات الاحتجاجية بـ

إناث وثالث لثالثة ار حاالت انتحار ومحاوالت انتح 0حالة إحتجاج يوميا. من ضمن هذه الاحتجاجات تم تسجيل  يعادل 

ْر وأربعة شباب تراوحت أعمارهم بين  ةذكور من بينهم ثالث صَّ
ُ
 سنة فما فوق. 10و 70ق

في القيروان احتّج مواطنون في القيروان املدينة وفي الوسالتية وفي حفوز وفي الشبيكة ومنطقة هماد والفوازعية 

بسبب أزمة العطش وبسبب ازمة غياب النور الكهربائي. كما  وبوحجلة والعال ومنطقة اوالد عمار وغيرها من قرى الجهة

احتجوا طلبا للتنمية والتشغيل وتحسين وضعيات مهنية من ذلك التنديد باالنتدابات العشوائية في صندوق التامين عن 

في انه  املرض بحفوز وتحسين الوضعيات املهنية ملربي الدواجن. كما طالب املحتجون بفتح ملف بحث في فساد ُيشتبه

يسوس ملف إسناد رخص النقل الريفي وكذلك طالبوا بتركيز مخفضات سرعة وغيرها من املطالب ذات الصبغة 

الاجتماعية وإلادارية والتربوية دون ان تالقي هذه املطالب اي تفاعالت تذكر خاصة بالنسبة لالحتجاجات التي قادها 

 عطش ى.ال

 والية سيدي بوزيد : *

 املجموع عشوائ  تلقائ  فوي ع فردي طبيعة التحرك

 01    01 ةاومحاول انتحار

 1 1 5 0  اقتصادي

 0 1 1 0  اداري 

 2 1 1 5  اجتماعي

 1 0 0 0  تربوي 

 1 1 5 0  امني

 5 1 1 5  سياس ي

 1 1 5 5  ديني

 0 1 0 1  رياض ي

 10 0 00 01 01 املجموع
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ءت في شكل مظاهرات وحمل للشارة الحمراء. كما شهدت سيدي تحركات جا 0تحركا إحتجاجيا منها  10الوالية  سّجلت 

لين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا على 36حالة انتحار ومحاولة إنتحار منها محاولة 32بوزيد وألول مرة 
ّ
معط

  نذ فترة.الانتحار طلبا للتشغيل واحتجاجا على تجاهل السلطات الرسمية ملطالب املضربين عن الطعام في منزل بوزيان م

 * والية ڤفصة :

 املجموع عشوائ  تلقائ  عفوي  فردي طبيعة التحرك

 5    5 ةمحاول وانتحار ا

 2 5 0 5  اقتصادي

 3 2 1 0  اداري 

 0 1 5 0  اجتماعي

 1 0 0 0  تربوي 

 1 5 0 1  امني

 1 5 0 0  سياس ي

 15 02 3 0 5 املجموع

 

 

كان شهر جوان شهر قطع الطريق بامتياز في والية ڤفصة فاغلب املحتجين إختاروا قطع الطريق الشكل إلاحتجاجي ألابرز 

تحركا احتجاجيا( للتعبير عن مطالبهم املتعلقة اساسا بالتشغيل والتنمية وكذلك للمطالبة بوضع حد  17)من ضمن 

نة دخول تلميذة ووالدها في اضراب جوع على خلفية حرمانها للعطش وبتحسين وضعية مهنية. كما سّجلت ڤفصة املدي

من اجتياز احد اختبارات الباكالوريا بعد وصولها متاخرة. وشهدت ڤصر ڤفصة دخول امراة وأطفالها في اعتصام داخل 

يه مبنى البلدية احتجاجا على إعتقال زوجها والذي كان بصدد تركيز نقطة لبيع الخضر والغالل بشكل غير مرخص ف

وكذلك احتجاج اهالي منطقة البركة للمطالبة باطالق سراح ابنائهم الصادرة في حقهم احكاما بالسجن ما بين عامين 

 وعشر سنوات على خلفية احتجاجات اجتماعية.

كما عاشت ڤفصة على وقع محاولتْي انتحار الاولى اقدم عليها في املتلوي عون حماية مدنية بسبب تلقيه نقلة وصفها 

 عسفية والثانية اقدم عليها في الڤصر كهل لم يتمكن من الحصول على رخصة انتصاب لبيع الفواكه.بالت
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 * والية تونس :

 املجموع عشوائ  تلقائ  عفوي  فردي طبيعة التحرك

 0    0 اومحاولة انتحار

 5 0 0 1  اقتصادي

 1 1 1 0  اداري 

 1 0 5 1  اجتماعي

 2 0 0 1  تربوي 

 5 1 1 5  بيئي

 1 0 5 1  امني

 2 5 1 5  سياس ي

 5 1 0 0  ديني

 53 0 01 3 0 املجموع

 

تحركا احتجاجيا طيلة شهر جوان. فاملحتجون كانوا  71ي احتجاجات والية تونس والبالغة برزت الخلفية السياسية ف

عاصمة طرابلس وكانوا ايضا عائالت مختطفين في ليبيا بينهم عائالت الطاقم الديبلوماس ي الذي تم اختطافه في ال

موقوفين على ذّمة قضايا إرهابية احتجوا على حلق لحيهم ومنعهم من ارتداء القميص برفض الخروج من السجن 

  للمثول امام القاض ي في قضية مقتل وكيل الحرس الوطني أنيس الجالص ي.

لبترول في تونس وإعتماد الشفافية في كما احتج مواطنون في شارع الحبيب بورقيبة في مناسبتين طلبا لتوضيح ملف ا

  ملف الطاقة وفي عقود إلانتاج.

كما عاشت الجهة على وقع احتجاجات ذات خلفية إقتصادّية وإجتماعّية منها عودة حراك قدماء إتحاد الطلبة املفروزين 

ع بين ممثليهم )اربعة نّواب في مجلس نّواب الشعب( وممثل 
ّ
ر إلاتفاق املوق

ّ
عن الحكومة. واضرب سواق أمنيا بعد تعث

جوان تضامنا مع زميلهم سائق القطار القادم فجر اليوم املذكور من ڤعفور ليصطدم بشاحنة ثقيلة  30القطارات يوم 

أودت بحياة عدد من الركاب. شهدت تونس ايضا احتجاجات على خلفية اضراب املعلمين ومقاطعتهم المتحانات الثالثي 

عائالت احتجاجا على طردهم بالقوة العامة  0لسيزيام. وتظاهر في حي السيدة غرب العاصمة الثالث ومقاطعتهم ملناظرة ا

من منازلهم لفائدة شركة عقارية. وفي ڤمرت أقدمت عاملة بمطعم في العقد الخامس من العمر على الانتحار حرقا 

 ألسباب مجهولة.

 * والية بنزرت :

 وعاملجم عشوائ  تلقائ  عفوي  فردي طبيعة التحرك

 2    2 محاولة او انتحار

 5 1 0 0  اقتصادي

 1 0 5 0  اداري 

 2 5 1 5  اجتماعي

 1 1 0 5  سياس ي

 50 1 2 0 2 املجموع
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اشخاص على الانتحار ومحاولة الانتحار في بنزرت طيلة شهر جوان بينهم امرأتان في العقد الرابع من العمر  0اقدم 

جوان.  76تاريخ لمقالين املرصودين في جريدة الصريح بتاريخ غرة جوان والصباح بانتحرتا حرقا ألسباب مجهولة وفقا ل

لت  تحركا احتجاجيا30كما شهدت بنزرت 
ّ
مظاهرات واعتصامين واضراب جوع. فغياب الرواتب دفع  1في بالخصوص تمث

فة مصير ابنائهم كما اعتصم عّمال بالعمال الى الاعتصام في مدينة العالية وأهالي املفقودين في ايطاليا احتجوا طلبا ملعر 

الحضائر باملنبت الغابي بعين بومرداس طلبا لتسوية وضعياتهم املهنية. ودخل عامالن في البلدية في اضراب جوع طلبا 

جوان. واحتج بائعو  0للعودة للعمل بعد تعرضهما للطرد التعسفي حسب املقال املرصود في جريدة الشروق بتاريخ 

وزارة التجارة برفع التحجير عن بيع الدجاج الحي. واحتج اهالي بنزرت للمطالبة بالتنمية وتمييز الجهة الدواجن ملطالبة 

 إيجابيا.

 

 

 * والية سوسة :

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك

 1    1 ةانتحارا ومحاول

 5 1 0 0  اقتصادي

 1 0 5 1  اداري 

 5 1 0 0  امني

 2 1 5 1  سياس ي

 00 0 0 2 1 املجموع

 

بالخصوص  حاالت إنتحار من ضمن ضحاياها طالب يحمل جنسية ِإفريقية. كما شهدت سوسة  2سّجلت سوسة 

إعتصامين خاضهما اصحاب سيارات التاكس ي الفردي طلبا لتطهير قطاعهم ممْن سّموهم بالدخالء واملتحيلين وتونسيون 

جمعية املواطنة والصداقة التونسية  تأسيسية وذلك في اطار مشروع مقيمون بأملانيا طلبا لدعم السياحة التونس

 الاملانية.
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 *والية ڤابس :

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك

 1 5 0 0  اقتصادي

 0 1 1 0  اداري 

 1 1 0 5  اجتماعي

 5 1 0 0  بيئي

 0 1 1 0  امني

 5 1 1 5  سياس ي

 01 5 1 5 1 املجموع

 

حالتْي قطع طريق في منطقتْي غنوش بوشّمة وعين سالم طلبا للتشغيل والتنمية. كما الوالية بشكل خاص  شهدت 

شهدت تنظيم أربعة وقفات إحتجاجّية طلبا للتشغيل وتحسين البنية التحتية وللتنديد بالتلوث البيئي في منطقة شط 

 السالم.

 

 * والية الڤصرين :

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك

 0    0 ةمحاول او انتحار
 1 1 5 0  اقتصادي

 1 0 5 1  اداري 
 2 0 0 1  اجتماعي

 0 1 1 0  بيئي
 0 1 1 0  امني

 5 1 0 0  سياس ي
 1 0 0 0  صحي

 03 1 2 5 0 املجموع
 

لت  تحركا إحتجاجّيا31خاض محتجون في والية الڤصرين 
ّ
يضة )وقعها اهالي حي السالمة في : توقيع عر بالخصوص  تمث

لون عن العمل( والتظاهر 
ّ
طلبا الصالح قنوات الصرف الصحي بعد فيضان املياه على حيهم( والاعتصام )خاضه معط

)مابعد اعتداء اعوان امن على عون بلدي( وقطع الطريق )خاضه اهالي جريح من الحرس الوطني طلبا لعالجه بالخارج( 

سنة على الانتحار شنقا في منطقة جدليان(. ولم تسّجل مختلف هذه ألاشكال  76 والانتحار )اقدم شاب عمره

 الاحتجاجية اي تفاعالت تذكر من قبل السلطات.
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 * والية ڤبلي :

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك

 1 5 0 0  اقتصادي

 5 1 5 1  اداري 

 5 5 1 5  اجتماعي

 5 5 1 1  امني

 2 1 0 0  سياس ي

 1 0 0 0  صحي

 51 01 3 2 1 املجموع

 

غلق الطريق كشكل إحتجاجي للتعبير عن مطالبهم. فالنزيف الذي أودى  صة إختار عدد من املحتجين في ڤبليعلى غرار ڤف

بحياة إمرأة على فراش الوالدة ادى الى غلق الطريق من قبل عدد من املواطنين احتجاجا على رداءة الخدمات الصحية في 

ملستشفى الجهوي بڤبلي. كما ان املطالبة بشفافية العقود في قطاع انتاج النفط ادى الى قطع الطريق والتظاهر وإلى ا

 مواجهات مع قوات ألامن في معتمدية دوز.

ودفعت املطالبة بالتشغيل اهالي الفوار الى غلق الطريق وذلك طلبا للتشغيل في شركة هولندية ُيْفترض انها بدأت التنقيب 

 0و 7على النفط. الحق في الثروة ايضا كان الدافع لغلق الطريق في دوز مرة اخرى خالل الاسبوع الاول لشهر جوان )يومْي 

جوان(. وفي مثل الصابرية النفطّية تظاهر محتجون طلبا لتخصيص جزء من عائدات النفط للتنمية إلاجتماعية وتوفير 

ات بإستثناء تدخل الامن لتسريح الطريق املغلقة وبالتالي دخوله في فرص عمل. ال تفاعالت مع مختلف هذه الاحتجاج

 مواجهات مع املحتجين.

 

 

 * والية نابل :

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك

 1 1 5 0  اقتصادي

 1 1 1 1  اداري 

 0 1 1 0  اجتماعي

 1 0 5 0  تربوي 

 1 1 0 5  سياس ي

 00 0 2 2 1 املجموع
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ت والية نابل من قائمة الواليات ألاكثر إقداما على إلانتحار وذلك بعد ظهورها املفاجئ خالل الشهرين املاضيين في إختف

تهديدا باالنتحار. علما وان والية نابل سّجلت خالل نفس الفترة من العام املاض ي بروزا  انتحارا و مقدمة املناطق الاكثر 

  ا.لظاهرة إلانتحار ثم تختفي الظاهرة الحق

جماعية ألعضاء املجلس البلدي بمنزل بوزلفة وحالة قطع طريق  استقالةوبخصوص إلاحتجاجات شهدت نابل حالة 

َفتْين  إلضرابرفضا  الابتدائيةاقدم عليها أولياء تالميذ باملدارس 
ْ
في كل من نابل وبني  احتجاجيتيناملعلمين كما سّجلت وق

  في املنطقة.خالد قادهما فالحون بسبب أزمة مياه الري 

 

 * والية صفاقس :

 املجموع عشوائ  تلقائ  عفوي  فردي طبيعة التحرك

 0    0 ةاومحاول انتحار

 1 1 5 0  بيئي

 0 1 0 1  امني

 1 1 0 5  سياس ي

 5 1 1 1 0 املجموع

 

املسجون حول  سنة( على الانتحار حرقا في حي السمار بصفاقس بسبب خالف بينها وبين عائلة زوجها 11اقدمت فتاة )

حضانة ابنيها. كما شهدت تنظيم مسيرة مشيا على ألاقدام خاضها قدماء اتحاد الطلبة املفروزين امنيا طلبا لتطبيق 

  يوما. 06الحكومة لوعودها بخصوص الاتفاق املبرم معهم والذي علقوا بسببه إضراب جوعهم الذي استمر لحوالي 

َفتْين احتجاجيتين في الجهة ا
ْ
يضا وذلك بسبب ازمة التلوث وبسبب الوضع املترّدي الذي اصبحت عليه الجهة تم رصد وق

 وكذلك تم رصد شكاية ضد بلدية صفاقس طلبا لتدخلها لحماية بناءات من املوروث املعماري للمدينة.

 

 * والية توزر :

 املجموع عشوائ  تلقائ  عفوي  فردي طبيعة التحرك

 1 5 0 1  اقتصادي

 5 0 0 1  اداري 

 5 0 0 1  جتماعيا

 2 1 0 5 1 املجموع

 

لت في قطع الطريق والتظاهر والاعتصام وحرق العجالت املطاطية وذلك في كل  2الوالية  شهدت 
ّ
تحركات إحتجاجّية تمث

 من دڤاش وحزوة الحدودية ونفطة طلبا للتشغيل والتنمية دون تسجيل اي تفاعالت تذكر حول مجمل هذه املطالب.
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 ين :* والية تطاو 

طلبا لتوفير طب الاختصاص في الجهة  -إضرابين خاضهما الاطار شبه الطبي باملستشفى الجهوي بتطاوين الوالية  شهدت  

عامال من عّمال شركة أو أم في النفطّية طلبا لتحسين وضعيات مهنية ورفض التسريح العشوائي للعمال. كما   86و -

 ر الشفافية في عقود إنتاج النفط.نتاج البترول في تونس وإقرااحتج مواطنون في تطاوين طلبا لتوضيح ملف إ

 * والية سليانة : 

لت في تهّجم عائلة رجل  2الوالية سّجلت 
ّ
على الاطار الطبي  -مات بعد ان دهسته عجلة مجرورة فالحّية-إحتجاجات تمث

ج اهالي بوعجيلة طلبا لوضع حد للعطش وشبه الطبي الامر الذي دفع باتجاه إخالء الاعوان ملقر املستشفى الجهوي. واحت

وتشبيكهم باملاء الصالح للشراب. واعتصم عّمال الحضائر في الطريق الرئيس ي الرابط بين سليانة وتونس طلبا لتسوية 

 جتماعّية.وضعياتهم إلا 

 * والية باجة :

ثانية انتحرت في ڤبالط بإلقاء اقدمت امرأتان على الانتحار في باجة واحدة إنتحرت شنقا في باجة السباب مجهولة وال

النفس في بئر بسبب ظروف مادية قاسية. في باجة ايضا احتج مواطنون رفضا لهدم سور تاريخي في بلدية املدينة واحتج 

  معطلون عن العمل طلبا للتشغيل. اصحاب شهائد عليا

 * والية الكاف :

 166فية إقتصادّية وإجتماعّية منها احتجاج شهدت حالة غلق طريق وتنظيم وقفة إحتجاجية لرفع مطالب ذات خل

عامل بمصنع لآلجر طلبا لعودة النشاط للمصنع مابعد توقف إنتاجه وتوقف رواتب العّمال. كما قطع محتجون الطريق 

احتجاجا على عدم إنقاذ شيخ في الستين من العمر بسبب وصول الحماية املدنية متأخرة إلطفاء حريق وقع في املكان 

 حلفاية بتاجروين ألسباب مجهولة. شاب على الانتحار شنقا في منطقة ڤرن  أقدماجد فيه الشيخ. كما الذي يتو 

سنة( على الانتحار شنقا في منطقة سيدي علوان ألسباب مجهولة.  38مراهق ) إقدام من أهم التحركات* والية املهدية : 

مرأة محصنة قاطنة بنفس اعد اتهامه بالزنا مع وفي بومرداس احتج مواطنون طلبا للتحقيق مع رئيس مركز الحرس ب

  طلبا للتشغيل وطلبا ملنحة تلوث.املنطقة. واحتج مواطنون بحقل البترول بسيدي الكيالني بالسواس ي 

عّمال مناولةفي مصنع السكر الطريق رفضا لتسريحهم ومطالبة بالعودة للعمل  36قطع من أهم التحركات* والية جندوبة :

مع تحركهم من خالل فتح التفاوض مع من يمثلهم. واحتج مواطنون وفالحون في منطقة سوق السبت  وقد تم التفاعل

 للتعويضات على أضرار الفيضانات. طلبا

مقيم ليبي الجنسية على إلقاء نفسه من الطابق  أقدم؛ إذ انتحارشهدت الواليتين حالتْي  * واليتْي أريانة واملنستير:

على  ولة. وفي املنستير اقدم سائح بولونيمجه ألسباب أيضا أريانةنفسه في  كهلجهولة واحرق م ألسبابالثالث في أريانة 

 .ر شاب في العقد الثالث من العمر ألسباب مجهولةانتحو  واسطة سلك كهربائي السباب مجهولةشنق نفسه ب

معه هرم السلطة في الجهة احتج سواق التاكس ي في منوبة طلبا إلسناد رخص. هذا التحّرك تفاعل  * والية منوبة :

 فاجتمع باملحتجين ووعد بحل إلاشكال.
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5102
 

أكدت حاالت العنف املرصودة عبر عينة الرصد التي يعتمدها املرصد الاجتماعي التونس ي ان العنف السياس ي او العنف 

حالة اعتداء بالعنف في  86شهر واحد ومن ضمن أكثر من ذو الخلفية الارهابّية اصبح ينتشر في مختلف املناطق فخالل 

مختلف أنواعه وأشكاله كان هناك حوالي عشر حاالت اعتداء بعنف ذو خلفية إرهابية ابرزها العملية الارهابّية بنزل 

ِتل 
ُ
ذكور. سائحا أجنبيا وُجرَِح عشرات آخرين في هجوم مسلح نفذه إرهابي على شاطئ النزل امل 18مرحبا بسوسة حيث ق

ذبح  أيضامؤونة وتم  اقتناءوإفتكوا سيارته في معتمدية العيون الستخدامها في  افي الڤصرين مواطن إرهابيون كما حجز 

واعتداء ملتحون على عون حراسة بصفاقس  ألامنيعون أمن في منطقة الياسمينات ببن عروس وقد كان يرتدي زيه 

منطقة امللة بغار الدماء بجندوبة أودى بحياة شخص وكذلك تهشيم ن في يوتسجيل حالة اعتداء بالعنف من قبل مسلح

 تمثال عامل املناجم بالرديف بڤفصة وكتابة شعارات عليها تفيد بان مرتكب الجريمة تكفيري.

 املنظمكما تجدر املالحظة ايضا ان حاالت الاعتداء الجنس ي تراجعت في مختلف املناطق وبالتوازي تصاعدت وتيرة العنف 

ح بإستخدام بنادق الصيد.من ذل
ّ
  ك زيادة حجم السطو املسل

وتكفي هنا الاشارة الى فاجعة الفحص التي  العنف املروري من خالل التطور الكبير لحوادث الطرقات ى بأخر برز مرة 

 ناهنا الاشارة الى عدد القتلى يوماملواطنين وعشرات الجرحى  في اصطدام قطار بشاحنة  وتكفي  عشراتأودت بحياة 

جريحا  نتيجة  1186قتيال و 286يوميا حسب املرصد الوطني لسالمة املرور الذي سجل  ما يزيد عن الـ  0والذي يناهز الـ 

تحسيسية من أجل  وقد دشنت الجهات املختصة حملةلحوادث املرور خالل الخمسة أشهر  الاولى  للسنة الحالية هذا 

 والحد من حوادث الطرقات منةآعطلة 
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 أشكال العنف 0 5 1 1 2
 السياس ي × × × × 
 الاسري  × × ×  
 الجنس ي × × × × 
 العائلي × × ×  
 الاداري  × × ×  
 املنظم × ×   
 العالئق  × ×   
 ألامني × × × × 
 الاجتماعي × × ×  
 الاقتصادي × × ×  
 الاحتجاجي × × × × ×

 الانفعالي × ×   
 الصحي × ×   
 لعنصري ا     
 التربوي  ×    
 الديني ×    
 الرياض ي × ×   
 القانون  ×    
 املؤسسات  × × ×  
 املروري  × × × × 
 النفس ي × × × × 

 

كما ذكرنا تعددت أشكال العنف وشملت جمي ىالقطاعات ، فالعنف السياس ي  بقي كامنا الا أنه برز وبشكل ملفت على 

 حاسبة للنظام السياس ي واتهامه بالفشل في معالجة مختلف امللفات الشائكةالصفحات الجتماعية وأخذ شكل امل

باطناب وتعكس حالة التوتر التي اضحت  إلاعالمالعنف الاسري كان هو الاخر الاكثر حضورا وقد تناولته مختلف وسائل 

 الدقيق الظرفعليها املؤسسة العائلية والضغط الكبير الذي تعيشه في هذا 

كان هو تعبيرا عن الثقافة الجنسية وحاالت الاغتصاب وخاصة اغتصاب الاطفال واشكاالت التحرش في العنف الجنس ي 

 مختلف الفضاءات العامة والخاصة

العنف العائلي وهو العنف الذي يشمل مختلف أفراد العائلة املمتدة ، ومرة أخرى يبرز العنف أحيانا ألسباب واهية لكنها 

جتماعية وتكفي هنا الاشارة الى الاشكاالت التي لها عالقة بامليراث وما يخلفه ذالك من عميقة وتكشف أزمة الروابط الا 

 عنف
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العنف الاداري كان هو الاخر السمة البارزة خالل هذا الشهر ، فاالدارة في املخيال الجماعي هي الدولة وعنف الادارة هو 

لم يجدو القطارات هم أيضا في حالة غضب والامثلة عنف الدولة ، فعمال الحضائر في حالة غضب واملسافرين الذين 

 عديدة والادارارة هي املسؤولة نتيجة لتردي خدماتها

حول العنف املنظم والذي ياخذ عديد الاشكال ولعل أهمها خالل هذا الشهر مااقترن بالجريمة املنظمة والاعتداءات على 

 فعل شبكات ىتعد تقتصر على فاعل واحد بل عل الامالك والافراد من أجل النهب والسرقة ، وهي عمليات لم

كثيرة هي حاالت العنف التي تبرز توتر العالقات الاجتماعية بين الافراد والحال أن هؤالء أحيانا هم من الاصدقاء بل ومن 

 الندماء ، واللقاء سريعا ما يتحول الى تبادل العنف الشديد الذي يصل الى حد القتل

عديد من حاالت العنف الامني سواء داخل املراكز الامنية أو في معالجة بعض الاشكاالت أو في  سجلنا خالل هذا الشهر ال

 مواجهة محتجين ، فال تزال أصابع الاتهام موجهة الى املؤسسات الامنية على اعتبار كونها محضنة النتاج العنف

اطار ملف العروشية ، فالخالفات، وأحيانا التي  العنف الاجتماعي تبلور هو الاخر في الاشكال التي تمت الاشارة اليها في

تعود الى اسباب واهية تتحول وبسرعة الى ممارسة العنف وهو ما حدث بعديد الجهات في الجنوب التونس ي ونحن 

 مقبلون على موسم الاعراس فان العنف الاجتماعي سيبرز في أشكال مختلفة

ت تبلور مختلف مظاهر العنف الاقتصادي ، ونحن نعيش هذه الايام حاالت الفقر والبطالة والاقصاء والتهميش كلها حاال 

 على وقع تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي فان هذا العنف ربما سيأخذ أبعادا جديدة في املستقبل القريب

ا العنف الاحتجاجي ، واملثال على ذلك ما تنقلته الرواية الرسمية حول عملية ثكنة بوشوشة ومن خالل ما روته أيض

 بعض وسائل الاعالم فان الجاني عبر عن احتجاجه بهذا الشكل العنيف ، وأشكال العنف الاحتجاجي عديدة متنوعة

العنف الانفعالي ويمكن أن يكون ألسباب عاطفية أو ألسباب مزاجية سجل هو الاخر حضوره ، وقد تم رصد عديد 

 الانخراط في سلوك هستيري ال يمكن التنبأ بنتائجهالحاالت التي تعكس حاالت اكتئاب وتوتر وخوف وقلق تدفع الى 

حاالت التسمم العديدة التي تم رصدها واملواد املعفنة املعروضة للبيع والاشكاالت الصحية في املستشفيات واملصحات 

 صحيالخاصة كانت هي الاخرى من املواضيع الهامة التي تناولتها مختلف وسائل الاعالم والتي تدخل في اطار العنف ال

نقصت حدة العنف التربوي كما أشرنا الى ذلك ولعل السبب يعود الى نهاية السنة الدراسية الا أننا مقبلون على فترة 

الامتحانات والاعالن على نتائج هذه الامتحانات ويجب العمل على الحد من العنف الذي يصاحب ذلك وتكون انعكاساته 

 سلبية خاصة على التالميذ والطلبة

ض الاشكال من العنف الرياض ي في موفى السنة الرياضية الا أن مجاالت هذا العنف التزال كامنة ومعالجته رصدنا بع

 بصفة جذرية تعد من الاشياء املؤكدة فاملقابالت الرياضية بدون جمهور تحجب الاسباب العميقة للعنف الرياض ي

يد في تأزم الوضع واملعالجة الامنية تبقى محدودة وغير التزال طرقاتنا مسرحا للعنف املروري وغياب الثقافة املرورية يز 

 وطنية لتطوير الثقافة املرورية إستراتيجية في كافية وعليه يجب الانخراط
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النفس ي تبلور عبر عديد الاشكال وأساسا العنف الرمزي والعنف املعنوي وهو يمارس بشكل كبير في جميع  العنف

 ا في العدد السابق هي أحد اشكالها ذكرنوفي جميع املجاالت والحقرة كم ألاوساط

 :بشكل متدرج  حجم العنف في مختلف الواليات

 الوالية 3 7 1 2 0
 املهدية ×    
 تطاوين × × ×  
 زغوان ×    
 اريانة × × ×  
 بن عروس × ×   
 منوبة × ×   
 سوسة × × × × 
 سليانة × ×   
 باجة ×    
 املنستير × × ×  
 دنينم × ×   
 صفاقس × × ×  
 توزر × ×   
 تونس × × × × 
 سيدي بوزيد × × ×  
 نابل × ×   
 الكاف ×    
 القصرين × × ×  
 قبلي × × × × 
 القيروان × × ×  
 جندوبة × ×   
 قفصة × × × × 
 قابس × ×   
 بنزرت × × ×  

 

 برز بشكل كبير في الجهات الداخلية وفي  مدينة سوسة عالوة على الاشكال املعتادة للعنف فان العنف الارهابي 

فبالرغم من تراجع حدة الاحتجاجات خالل هذا الشهر الا أن حاالت العنف تتطور وبشكل نوعي وتكفي هنا الاشارة الى 

ديدات التي املناطق الريفية هذا عالوة على الته في ألاهاليتنامي العنف املرتبط بسرقات املواش ي والتي تزيد في معانات 

 مأرزاقهاليها نتيجة دفاعهم على  ايمكن أن يتعرضو 

 يبرز الجدول التالي أنواع العنف التي تمت مالحظتها خالل عمليات الرصد

 في ما يلي حجم أشكال العنف املرصودة
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 أشكال العنف 3 7 1 2 0

 السياس ي × ×   

 الاسري  × × ×  

 الجنس ي × × × × 

 العائلي × ×   

 الاداري  × × ×  

 املنظم × × × × 

 العالئق  × ×   

 ألامني × × ×  

 الاجتماعي × × × × 

 الاقتصادي × × ×  

 الاحتجاجي × × × × 

 الانفعالي × × ×  

 الصحي × ×   

 العنصري  ×    

 التربوي  ×    

 الديني × × ×  

 الرياض ي ×    

 القانون  ×    

 املؤسسات  × × ×  

 املروري  × × × × 

 النفس ي × × × × 

 الالكترون  × × × × 
 

لعل مايلفت الانتباه هو تنامي العنف الالكتروني وهو عنف يبرز في أشكال عدة منها تشهير أو التحريض أو السلب والشتم 

ي كبيرة ملستعملعلى البريد الالكتروني ، لقد الحظنا كيف أصبح هذا الشكل من العنف من الهواجس ال السطو أو

 خاص الشبكات الاجتماعيةوبشكل  الانترانت

 

 :لعينة من حاالت العنف التي تم رصدها بعديد الجهات في ما يلي جرد

طليعة الرصد في والية تونس حيث مثل ثلث أي العنف املنظم  : تصدر العنف ذو الخلفية الاجرامية  * والية تونس

نتهى في اغلب ألاحيان بالطعن بآلة حادة، فه باالساس السرقة وييهدالحاالت املسجلة في الوالية طيلة شهر جوان وكان 

قصر ) ذكرين وانثيين( وتم التنكيل بالضحية الخامسة البالغة من  اعتداءات منها على  تم رصدتاله العنف الجنس ي اين 

مكان مهجور  شابين على متن سيارة وتحويل وجهتها الىقبل ها بسيدي حسين من سنة بعد اختطافها من حي 76العمر 

  برادس اين تم الاعتداء عليها جنسيا والتنكيل بها.
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كما شهدت تونس اعتداءات امنية استهدفت بعضها صحفيين ومتظاهرين بشكل سلمي وعرفت حاالت عنف لفظي 

وسياس ي وأسري وتربوي وايضا زوجي تمثل في شد وثاق الزوجة وتعنيفها من قبل زوجها. شهدت ايضا حالة اعتداء أسري 

لت في اغتصاب فتاة من قبل والدها وحملها منه ووضعها مولودة من صلبه.
ّ
  في منطقة الجبل ألاحمر تمث

 

العملية  أبرزهاإعتداء بالعنف اغلبها ذو طابع إجرامي كان هدفها السرقة. وكان  الوالية حاالت: شهدت  * والية سوسة

قتيال  18سقط منهم  نفي حق عشرات السّياح ألاجانب والذي الفضيعة التي نفذها إلارهابي سيف الدين الرزقي إلارهابية

وُجرِح عشرات آخرين. كما شهدت حالة عنف جنس ي وعنف احتجاجي وعنف امني اعتدى خاللها اعوان الامن بالعص ي 

والغاز املسيل للدموع على جماهير النجم الرياض ي الساحلي لتفريقها. وتم تسجيل حالة عنف مروري بالجهة تمثل في 

امرأة  72نساء وجرح  0انقالب شاحنة نقل عشوائية لعامالت الفالحة في عمادة قريميط بالنفيضة ما ادى الى مقتل 

  امراة كّن على متن الشاحنة. 26وذلك من مجموع 

 

تم رصد  حاالت اعتداء بالعنف اغلبها ذو طابع إجرامي هدفه السرقة وشملت حالتي اعتداء  :  * والية سيدي بوزيد

سنوات( من قبل شيخ في الستين وعرفت املنطقة حالة عنف ارهابي في منطقة سيدي علي بن  0و 2على طفلتين ) جنس ي

  مواطنين ومقتل ارهابي واعتقال اخر. 8عون والحفي اودت بحياة ثالث اعوان من الحرس الوطني و

قبل زوجها ثّم محاولته الانتحار شهدت ايضا حالة عنف زوجي شديد تمثل في ذبح زوجة منتقبة في حي الفرايجية من 

  بطعن نفسه بآلة حادة.

 

ل  حاالت ال عديدبلغ عدد حاالت العنف املرصودة في والية القيروان  * والية القيروان :
ّ
من ضمنها حالة عنف زوجي تمث

خالف  في إيقاف عون حضيرة بعد تفي اعتداء شاب على شقيقته وحالة عنف إداري تمثل تتمثل ى ر في طعن زوجة وأخ

جّد بينه وبين معتمد حفوز وذلك على خلفية رفض العون النقلة. وكانت الغاية من مجمل احداث العنف املرصودة هو 

 السرقة والاحتجاج والاعتداء والتقزيم. وتمت معالجة مجمل هذه الحاالت أمنيا.

 

لت في إ * والية املنستير :
ّ
قدام شاب على إغتصاب مريضة كانت شهد مستشفى املنستير حالة اعتداء جنس ي فضيعة تمث

تحت جهاز التنفس وقد تم القاء القبض عليه. كما شهدت الجهة حالة اعتداء بالضرب املبرح تعرض له عّراف في الجهة 

قبل زوجها بآلة حادة في حالة وفاة زوجة بسبب طعنها من  أيضامتشددان دينيا في منزله بمنزل نور. سّجلت  أيديعلى 

 ة.لبمدينة طب
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لت في ك
ّ
مدير إقليم ألامن باملنستير مرفوقا بعدد من  اقتحامما شهدت الجهة حالة عنف أمني أثارت الرأي العام تمث

للمفطرين في رمضان ومحاولة غلقها بالقوة ثم اعتداءه بالعنف على نادلة بعد تهشيم هاتفها  أبوابهملقهى يفتح  ألاعوان

 ر إلاقليم باملنستير واعتذار وزير الداخلية لصاحب املقهى وللنادلة.الجوال وقد تم على اثر هذه الحادثة عزل مدي

 شاحنة من الحجم الكبير. 30وفي الوردانين شن مهّرب هجوما مسلحا على مخازن للديوان وذلك لسرقة 

 

م على مديرة مالوالية  حاالت عنف شهدت  * والية نابل :
ّ
درسة منها حالة اعتداء جنس ي على فتاة وحالة اعتداء معل

رفضت مده باوراق الامتحان باعتبار ان املعلمين في اضراب واعتداء طالب في معهد الديوانة بفندق الجديد على زميله 

بحياته. وفي بئر مسعود فضح مواطن رئيس  أودتتنظيف سالحه وذلك بتلقيه رصاصة خاطئة قريبة من القلب  أثناء

 منحه مقابل عن صمته تجاه الانتصاب الفوضوي البنه. ألاخير البة ما بعد مط باالرتشاءرس الوطني واتهامه حمركز ال

 

شهد الطريق العام ببنزرت حالة ترويع وسلب للمارة باستخدام ساطور تزعمها شقيقان. وفي حي  * والية بنزرت :

ف قتي
ّ
م بهرسلة تلميذته جنسيا. وفي زعرور تم تسجيل حادث بين شاحنة والقطار خل

ّ
ِهَم معل ال ومصابا. كما ألاندلس آتُّ

وعدد من الشباب في  ألامنالرشق بالحجارة لتنتهي الحادثة بمواجهات بين  إلىفي حي ظهر الكدية  أمنيةتعرضت سيارة 

 املنطقة انتهت باعتقال عدد من املشتبه بهم.

  .باإلرهابحاالت اعتداء بالعنف ارتبط اغلبها  ألاخرى الوالية هي شهدت  * والية الكاف :

اعتداء  إلى أستاذطالب وفي نفزة تعرض  366مبيت جامعي خاص بباجة احداث عنف بمشاركة  شهد جة :* والية با

 عنف في باجة. بأحداث انتهىبالعنف على يد احد تالميذه. وبالتالي يمكن القول إن اختتام السنة الدراسية والجامعية 

جهولين وشهدت ام العرائس حالة اعتداء بالعنف شهدت الرديف تهشيم تمثال عامل املناجم من قبل م * والية ڤفصة :

 بسن عون امن وتلميذ باكالوريا.

ة بمعتمدية غار الدماء حيث  * والية جندوبة :
ّ
تم رصد  حاالت عنف في جندوبة منها حالة عنف ارهابي في منطقة املل

ي شخص 
ّ
تلميذا الى حالة تسمم  37منطقة الغرة بنفس املعتمدّية تعرض  وفيمواجهة بين الامن ومسلحين  بسببتوف

جماعي بعد تناولهم مواد من دكان قريب من املدرسة. وفي بوسالم تم رصد حادث تمثل في اصطدام سيارة اجرة بالقطار 

ف مقتل سائق سيارة ألاجرة وتعرض املارة في طبرقة الى حالة تهديد وسلب جماعي من قبل شاب تم إيقافه الحقا.
ّ
 خل

دخلها  اجتماعية احتجاجاتة إثر و في املنطقة الحدودية بحز  ألامن وأعوانجهات بين محتجين شهدت موا * والية توزر :

 .أسرتهحالة اختطاف وتعرض للعنف الشديد وتهديد  إلىاملنطقة كما تعرض شاب  أهالي

تزعمه ملتحون ضد عون حراسة  إرهابيةشهدت حالتي اعتداء بالعنف تمثال في عنف ذو خلفية  * والية صفاقس :

ح على املواش ي في طريق منزل شاكر باستخدام بنادق الصيد 
ّ
بمنطقة العامرة وكذلك عنف إجرامي تمثل في السطو املسل

ف 
ّ
 مواطنين. 1في صفوف  إصاباتخل
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تعرض تلميذ الى عملية طعن بالة حادة على يد زميله وفي طبربة تعرضت فتاة الى حالة اغتصاب من قبل  * والية منوبة :

 شاب.

لتخريب على يد مجهولين كما سّجل املستشفى الجهوي ا إلىتعرض موقع اثري باملنطقة الصحراوية بدوز  ڤبلي : * والية

 فرق الرياضية.دخول بالقوة من قبل جماهير احد ال بڤبلي حالة

ن في منطقة البراطلية تم ضبط شاب يحاول الاعتداء جنسيا على فتاة وحين تفطن له ثالثة شبا * والية الڤصرين :

وحاولوا منعه أطلق عليهم النار من بندقية صيد ليصيب احدهم بالرش على مستوى الصدر. كما تعرض مواطن الى 

عملية افتكاك سيارته وحجزه من قبل ارهابيين على مستوى الطريق الرابطة بين معتمديتْي العيون وسبيطلة وذلك 

ة ث
ّ

 م تم إرجاع السيارة واطالق سراحه.الستخدام السيارة في نقل كمية من املؤونة الى جبل توش

: تعرض عون امن الى عملية ذبح في منطقة الياسمينات وقد كان اثناء الحادث يرتدي زيه الامني.  * والية بنعروس

 وتعرضت فتاة الى عملية اختطاف وحجز ولم يتم الاعتداء جنسيا عليها رغم احتجازها لليلة كاملة.

: تم رصد حالة عنف في كل والية؛ إذ تسبب حادث بين شاحنة ثقيل وقطار  وسليانة * واليات املهدية وأريانة ومدنين

آخرين وفي املعبر الحدودي راس جدير  26شخصا وجرح  32كان ينقل مسافرين من منطقة بوعرادة بسليانة في مقتل 

احد  اتعرض متساكنو  أريانةاعتداءات لفظية ومادية على ايدي عناصر امن ليبية وفي  إلىتعرض مواطنون تونسيون 

املوّرطين وفي منطقة بومرداس باملهدية كادت  وإيقاف ألامنعمليات سرقة وبراكاجات انتهت بتدخل  إلىالراقية  ألاحياء

 واتهامه  ألاهاليوقود لحراك احتجاجي في الجهة فاحتجاجات  إلىباملنطقة وامرأة ان تتحول  ألامنعالقة بين رئيس منطقة 
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 5102يلية جو  5تونس في 

متكررة تستهدف مباشرة قطاع السياحة الـذي ععتبـر  إرهابيةعمليات  إلى 5102يتعرض الاقتصاد التونس ي منذ بداية 

ل القطاعــات ألاخــرى.  ذلــك ان آخــر املعطيــات حســب بعــ  قطاعــا حساســا ولــ  تــبثيرات مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى جــ

ــل 0املصــادر املرتبطــة بالقطــاع )
 
ويشــغل  5101باملائــة مــن النــاتي املحلــي الخــام ســنة  2.1( تفيــد ان قطــاع الســياحة مث

الت االــف بصــفة مباشــرة ، مــوزعين بــين النــزل ووكــ 513مــن جملــة املشــتغلين ، مــنهم  % 01.3 أيمــواطن ،  ألــف 121

مختصة في النقل السياحي. كما يمثل القطاع مصدرا هامـا مـن مصـادر  أخرى  وشركات النقل الجوي وشركات ار ألاسف

 جنبية ويحتل في هذا املجال املرتبة الثانية.العملة ألا 

ذات الطــابع الهيكلــي ، والتــي  لــم يــتمكن  إلاشــكالياتعشــتك  هــذا القطــاع منــذ ســنوات جملــة مــن  أهميتــ إال انــ  رغــم 

ن عليـــ  واملســـؤولون عنـــ  مـــن معالجتهـــا وتجاوزهـــا نظـــرا لتعـــاملهم مـــع القطـــاع بعقليـــة ريعيـــة وبنظـــرة قصـــيرة املشـــرفو 

 5100ونظـرا كـذلك لغيــاب الحرفيـة والجديـة لــدى اغلـب املــالكين، ذلـك ان القطـاع ععــان  منـذ سـنين وحتــى قبـل ســنة 

جانب )الشركات السياحية املتدخلين ألا  من طعف تنوع املنتوج السياحي ومن تراجع الخدمات السياحية ومن هيمنة

جنبيـــة...( وكـــذلك مـــن غيـــاب التضـــامن والتعـــاون بـــين املتـــدخلين شـــركات النقـــل ألا و وإلاشـــهار  ألاســـفار العامليـــة وكـــاالت 

غــــراق لجلــــب الســــياح الاجانــــب علــــى حســــاب جـــــودة إلا املحليــــين واحتــــداد املنافســــة بيــــنهم واعتمــــادهم علــــى سياســـــات 

 الخدمات.

وغيـــاب الخــــدمات  ألاثريـــةاملعــــالم بلقطــــاع مـــن غيـــاب محــــيط مـــدعم لتطـــور الســــياحة : طـــعف العنايـــة كمـــا عشـــتك  ا

والتنشـــيط الثقـــافي داخـــل املـــدن، رداءة الخـــدمات العموميـــة مـــن نقـــل وفضـــاءات اســـتراحة...  ألانشـــطةحولهـــا، غيـــاب 

 غالء منتوج الصناعات التقليدية الخ.... وبالنظافةطعف العناية باملحيط 

ادت و العوامل ساهمت في تراجع موقع القطاع في السوق العاملية وطعف نسـبة اسـتغالل امكانياتـ  وطاقتـ  كل هذه 

فــــي عـــدم الخـــالص( ومـــع صــــندوق  ألاولـــىالـــى تكـــاثر مشـــاكل  مـــع البنــــوك لعـــدم تســـديد الـــديون )القطــــاع يحتـــل املرتبـــة 

مية ، مثل شـركة الكهربـاء والغـاز وشـركة الضمان الاجتماعي لعدم خالص املساهمات الاجتماعية ومع الشركات العمو 

دين نظرا لعدم خالص الفواتير واملتخلدات.  توزيع املياه وعديد املزو 
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كما يتميز القطاع في عديد املؤسسات بسوء التصـرف وعـدم اتخـاذ الاجـراءات الكفيلـة بالضـغط علـى التكـاليف، مثـل 

ار ورســم خطــط الســتقطاب الحرفــاء املحليــين وتــوفير تجهيــزات تســمح باســتغالل الطاقــة الشمســية وميــاه الامطــ إقامــة

 وظروف الحماية ألامنية )كاميرا حراسة... ( ألاجهزة

ومــن املؤســف ان الاجــراءات التــي وقــع اتخاذهــا اخيــرا اكتفــت بمعالجــة الصــعوبات الظرفيــة وأخــذت دون التمييــز بـــين 

م التزاما هــــا وتطـــوير وطـــعيا ها واملؤسســــات املؤسســـات الســـياحية الجديـــة التــــي تحـــرص علـــى القيــــام بواجبا هـــا واحتـــرا

  ألاطـرارسـتحول  إلاجـراءاتالسياحية التي  تترقب عطايا الدولة وإلاعفـاءات والامتيـازات وإلغـاء الـديون. كمـا ان هـذه 

تشــــتك  مــــن صــــعوبات ماليــــة : املاليــــة العموميــــة ،  أخــــرى الصــــعوبات مــــن قطــــاع الســــياحة الــــى قطاعــــات ومؤسســــات و 

 املالية في شركة النقل الجوي... ألاوطاعدوق الضمان الاجتماعي ، الوطع املالي بصن

 :ألات يقترح املنتدى التونس ي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  ألاسبابلكل هذه 

  القيــام بدراســة جديــة حــول وطــع القطــاع الســياحي مــع تحديــد مســؤوليات كــل طــرف ومتــدخل فــي هــذا القطــاع

ة علـــى عالقــات تعاقديـــة وتوزيــع املســـؤوليات وطــبط الالتزامـــات لــدعم القطـــاع طويلــة املـــدى قائمــ إســـتراتجيةوطــبط 

 وتطوير مكانت  التنافسية

  القيام بتقييم موطوعي ملردود النفقـات والامتيـازات والتضـحيات التـي تتحملهـا املجموعـة الوطنيـة للنهـوض  هـذا

 القطاع،

  الرشـيدة والحريصـة علـى احتـرام التزاما هـا تخصيص الدعم للمؤسسات السـياحية الجديـة التـي تتميـز بالحوكمـة

والنهــوض بوطــعها علــى حســاب املؤسســات املكتفيــة بترقــب الــدعم واســتهالك الامتيــازات والتحــويالت املاليــة لتكــدعس 

 الثروات الشخصية على حساب املجموعة الوطنية،

  ملؤسســات والشــركات العموميــة وطــاع املاليــة لعديــد اذات الانعكاســات املاليــة الســلبية علــى ألا  إلاجــراءاتتفــادي

 وطاعها املالية،أمن تدهور  ألاخرى ي هوالتي تعان  

 طير مـــع بلقطـــاع عبـــر التكـــوين والرســـكلة والتـــالتركيـــز فـــي املـــدى القصـــير علـــى العنايـــة بـــاملوارد البشـــرية املشـــتغلة با

 أمنهاو  ونظافتها لتحسين جودة الخدمات السياحية والحرص على جمالية املؤسسات وصيانتها ألاولوية إعطاء

   اعتمــاد خطـــة تعنــى بلنظـــيم القطـــاع الســياحي وتؤســـس لعالقـــات تعــاون وتضـــامن قويـــة بــين املتـــدخلين املحليـــين

 وتقلص من عالقات الهيمنة الخارجية املسلطة على القطاع.

(1) Rapport 2015, World Travel and Tourism Council (WTTC) 
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