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اﻟﻣﻘدﻣﺔ
كــام كان متوقّعــا مثّــل شــهر افريــل  ،2020الــذي عــاش فيــه التونســيون فــرتة غلق
كيل الغلــب األنشــطة االقتصاديــة والحيــاة العامــة بســبب الحجــر الصحــي
ّ
الشــامل الــذي اقرتــه الســلطات بدايــة مــن  22مــارس واســتمر اىل نهايــة
شــهر افريــل ،مق ّدمــة لعــودة قويــة لنســق الحــراك االجتامعــي خــالل الشــهر
التــايل بســبب تفاقــم االزمــة االقتصاديــة واالجتامعيــة .وتشــري حصيلــة الرصــد
للمرصــد االجتامعــي التونــيس الخاصــة بشــهر مــاي  2020اىل زيــادة يف
عــدد االحتجاجــات فاقــت نســبتها  100باملئــة يف مقارنــة بحصيلــة االحتجاجــات
خالل شهر افريل.
وقــد ترافــق شــهر مــاي مــع العــودة التدريجيــة لنســق الحيــاة االقتصاديــة وفقــا
الســرتاتيجية حجــر ص ّحــي موجــه اقرتــه الحكومــة بدايــة مــن  4مــاي واســتمر
طيلــة شــهر مــاي .هــذه العــودة شــهدت زيــادة يف نســق الحــراك االجتامعــي
ـكيل بســبب جائحــة كورونــا يف
ج ـ ّراء التداعيــات القاســية التــي خلفهــا الغلــق الـ ّ
عــدد مــن القطاعــات ويف مقدمتهــا مصانــع النســيج والقطــاع الســياحي حيــث
مل يتحصــل الكثــري مــن عــامل املصانــع والنــزل عــىل مســتحقاتهم املاليــة لشــهر ْي
مــارس وافريــل ودخلــوا يف تحــركات احتجاجيــة وفقــا ملــا تــم ترصــده مــن
احتجاجات.
كــام أعلنــت العديــد مــن الحــركات االجتامعيــة عودتهــا لالحتجــاج طلبــا
للتشــغيل واالنتــداب بالتزامــن مــع العــودة التدريجيــة للنشــاط االقتصــادي.
وقــد اتســم املنــاخ العــام لهــذه العــودة بتعقيــدات جديــدة يف االزمــة
االقتصاديــة واالجتامعيــة وســط توقعــات برتاجــع نســق النمــو االقتصــادي يف
البــالد اىل مــا دون  4باملئــة خــالل العــام الجــاري وكذلــك وســط
توتــر املنــاخ الســيايس وعــودة منــاخ خطــاب الكراهيــة والعنــف وصــوال اىل
الدعــوة اىل "اعتصــام رحيــل  "2واىل "حــل الربملــان" و"تغيــري النظــام الســيايس"
وهــو حــراك ذو خلفيــة سياســية كان موقــع فايســبوك مرسحــه الرئيــيس مــع
نهاية شــهر ماي.
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ا ّمــا بالنســبة اىل املطالــب املرفوعــة طيلــة شــهر مــاي فقــد تعلقــت يف اغلبهــا
بالعطــش وتوفــري الخدمــات األساســية وكذلــك بتفعيــل إجــراءات واقعيــة
تســتجيب لحجــم الخســائر التــي تكبدهــا العاملــون يف مجــال النقــل وقطــاع
املقاهــي وغريهــا مــن القطاعــات املتــرضرة جــراء الغلــق الــكيل بســبب الجائحــة
خاصــة وان املســاعدات االجتامعيــة املعلــن عنهــا "مل تكــن شــفافة بالقــدر
الــكايف وكانــت فيهــا تجــاوزات" وفقــا لشــعارات املحتجــني .ومل يغــب مطلــب
التشــغيل عــن تحــركات شــهر مــاي رغــم عمــق االزمــة االقتصاديــة ودخــول
البــالد مرحلــة ركــود اقتصــادي يصعــب فيــه الحديــث عــن خلــق مواطــن شــغل
جديدة.
ومــن الالفــت للنظر يف احتجاجات شــهر ماي  2020ان االحتجاجات العشــوائية أي
تلــك التــي يشــوبها نوعــا مــن العنــف مثّلــت ابــرز أنــواع االحتجاجــات
املرصــودة بنســبة فاقــت  50باملئــة وهــذا العنــف ال يُرتكــب بالــرضورة ضــد الجهة
املعنيــة باالحتجــاج بــل فيــه أيضــا عنــف مســلط عــىل الــذات مــن ذلــك تســجيل
عــدد مــن محــاوالت االنتحــار حرقــا ،كشــكل احتجاجــي ،خاصــة يف صفــوف
عــامل املقاهــي طلبــا لتســوية وضعياتهــم االجتامعيــة ومتكينهــم مــن
املســاعدات التي اقرتها الحكومة.
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اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣﺎي
عــاد زخــم الحــراك االجتامعــي خــالل شــهر مــاي منــذرا ،كــام اســترشف ذلــك
املنتــدى التونــيس للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة ،مبالمــح انفجــار اجتامعــي
واســع قــد يكــون خــالل األســابيع القادمــة او األشــهر القادمــة تفاعــال مــع
تداعيــات جائحــة كورونــا والتــي محقــت اآلالف مــن مواطــن الشــغل والحقــت
أصحابهــا بصفــوف العاطلــني واملعطّلــني وس ـ ّدت بــاب التشــغيل بســبب خســائر
النمــو االقتصــادي املتوقعة وتفاقم ازمة املاليــة العمومية.
وقــد زاد عــدد االحتجاجــات االجتامعيــة املرصــودة طيلة شــهر مــاي  2020حصيلة
االحتجاجــات املرصــودة خــالل افريــل  2020بنســبة فاقــت  100باملئــة إذ بلغ عدد
احتجاجــت شــهر مــاي  516تحــركا احتجاجيــا اكــرث مــن نصفهــا كانــت تحــركات
احتجاجيــة عشــوائية فيــام بلغ عدد احتجاجات شــهر افريل  254تحــركا احتجاجيا.
ﺗوزع اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت
تربوي
بيئي
صحي
امني
قانوين
الحق عىل املاء
فالحي
نقل
قطاع خاص
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ومــن املالحــظ ان خارطــة الحــراك االجتامعــي بصــدد إعــادة التشــكّل جهويــا
كــام ان طبيعــة الحــراك االجتامعــي بصــدد التغيــري وإعــادة التشــكّل بدورهــا
مــن ذلــك نذكــر رصدنــا لتحــركات احتجاجيــة نوعيــة يف الكثــري مــن القــرى يف
عــدد مــن املناطــق كانــت خلفيتهــا حقوقيــة فاملطالبــة بإقالــة ُع َمــد بســبب
عــدم التوزيــع العــادل للمســاعدات االجتامعيــة فيهــا مطالبــة بتفعيــل حقــوق
مدن ّيــة وهــي مشــهد جديــد بصــدد الــربوز يف هــذه املناطــق واملطالبــة أيضــا
بإطــالق رساح شــابني ،ا ُ ْعتُ ِقــالَ عــىل خلفيــة تدوينــة يف موقــع فايســبوك ،يف
منطقــة التوانســية بــاوالد براهيــم مــن عــامدة الهيرشيــة مبعتمديــة ســيدي
بوزيــد الغربية فيه دفاع عــن حريّة التعبري.
ومــن املالحــظ أيضــا ان طبيعــة الحــراك االجتامعــي يف واليــة القــريوان تطــورت
ليصبــح حــراكا منظام وبعيــد كل البعد عن أي نزعة نحو االحتجاج العشــوايئ.
ﺗوزع اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب اﻟوﻻﯾـﺎت
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مــرة أخــرى ترتاجــع واليــة القــريوان عــن مرتبــة الصــدارة مــن حيــث عــدد
التحــركات االحتجاجيــة املرصــودة ومــرة أخــرى أيضــا تتصــ ّدر واليــة ســيدي
بوزيــد طليعــة املناطــق األكــرث احتجاجــا للشــهر الثــاين عــىل التــوايل
بـــ 188تحــركا احتجاجيــا مــن مجمــوع  516تحــركا احتجاجيــا
مرصــود طيلــة شــهر مــاي أي ان حــوايل ثلــث االحتجاجــات ُســجلت يف ســيدي
بوزيد لوحدها.
وكانــت اغلــب االحتجاجــات املرصــودة يف الجهــة ذات خلفيــة اقتصاديــة
واجتامعيــة منهــا نذكــر احتجاجــات عــامل الفســفاط يف املكنــايس والــذي شــهد
حراكهــم تطــورا طيلــة شــهر مــاي مــن خــالل قطــع الســكة عــن قطــار قــادم مــن
املجمــع الكيميــاوي بقابــس وحجــز شــاحنة خاصــة لنقــل الفســفاط وتفريــغ
شــحنتها يف الطريــق العــام الربــاط بــني صفاقــس وقفصــة وذلــك بعــد ورود
معلومــات تفيــد بانتــداب عــدد محــدود مــن العــامل مــن مجمــوع اكــرث مــن
 160عامال.
طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣﺎي 2020
عفوية

منظمة
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كــام احتجــت حــوايل  100عاملــة يف الجهــة تنديــدا بعــدم حصوله ـ ّن عــىل أجــور
ثالثــة اشــهر مــن العمــل يف املصنــع اىل جانــب توقــف عمله ـ ّن فيــه مطالبــات
بالعودة للعمل.
كــام عاشــت بوزيــد عــىل وقــع تحــرك وطنــي للعاملــني يف مجــال النقــل الخــاص
مثــل ســيارات التاكــيس و"اللــواج" طلبــا لتفعيــل إجــراءات حقيقيــة تخرجهــم
مــن دائــرة الخســارة القاســية جــراء التوقــف الــكيل عــن العمــل بســبب جائحــة
كورونــا .كــام اعلــن حــراك  24ديســمرب مبنــزل بوزيــان اســتئناف
تحركاتــه طلبــا للتشــغيل .وشــهدت بوزيــد أيضــا احتجاجــات عــدد مــن الفالحــني
طلبــا لتفعيــل صنــدوق الجوائــح بســبب الكــوارث التــي لحقــت انشــطتهم
الفالحيــة جراء العوامــل الطبيعية.
ومــن االحتجاجــات النوعيــة التــي تــم رصدهــا يف بوزيــد تر ّجــل ثالثــة مواطنــني مــن
حملــة بطاقــات اإلعاقــة ســريا عــىل االقــدام يف اتجــاه الربملــان ورئاســة الحكومــة
للمطالبــة بانقاذهــم مــن الخصاصــة والحرمــان .هــؤالء املحتجــني الثالثــة كانــوا
مس ّنني.
اﻟﻔﺎﻋﻠون ﻓﻲ اﻟ ّﺗﺣرﻛﺎت

ﻓﺿﺎءات اﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ

عامل ،أطّباء وإطارات شبه طّبية
متساكنونّ ،

مق ّرات واليات ،طرقات ،فضاءات عمل

مواطنني ،تجار ،سائقي ّسيارات األجرة ،سائقي اللواج

ساحات عامة ،مستشفيات ،سكك حديدية

فالّ حون ،سائقي النقل ال ّريفي ،أصحاب الشّ هادات العليا
معطّلني عن العمل

مق ّرات معتمديات ،مصالح بلدية ،وسائل االعالم

نشطاء حقوق ّيون ،أعوان األمن ،طلبة

مق ّرات قضائية ،مق ّرات إدارية ،مؤسسات تربوية
الشبكات االجتامعية

وتــأيت واليــة تطاويــن يف مرتبــة ثانيــة بـــ 58تحــركا احتجاجيــا اغلبهــا احتجاجــات
ذات خلفيــة اقتصاديــة واجتامعيــة تطالــب بالتنميــة والتشــغيل وذلــك بتفعيــل
نــص عليــه اتفــاق الكامــور وكذلــك لوضــع حــد للعطــش إذ لجــأ أهــايل
مــا ّ
منطقــة "تونكــت" بالجهــة اىل حجــز ســيارات رشكــة اســتغالل وتوزيــع امليــاه
)صونــاد( اىل غايــة موعــد اإلفطــار احتجاجــا عــىل اســتمرار انقطــاع ميــاه
الرشب.
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ـي سوســة والقــريوان يف مرتبــة ثالثــة بتســجيلهام  49تحــركا احتجاجيــا
وتــأيت واليتـ ْ
ـت خاللهــا مطالــب مختلفــة كانــت يف اغلبهــا ذات خلفيــة
طيلــة شــهر مــاي ُر ِفعـ ْ
اقتصاديــة واجتامعيــة مــن ذلــك احتجــاج عــامل نــزل ســياحي يف سوســة تنديــدا
بعــدم حصولهــم عــىل اجــر ْي مــارس وافريــل اال ان العطــش كانــت ســ ّيد
املطالــب يف احتجاجــات أهــايل القــريوان وذلــك ســواء بالنســبة لعطــش األهــايل
او عطــش املزروعات طيلة شــهر ماي وكانــت تفاصيله كالتايل :
 احتجــاج فالحــة حفــوز طلبــا لوضــع حــد لآلبــار العميقــة العشــوائية والتــيكانــت لها تأثريات مبارشة عىل آبارهم الســطحية.
 احتجــاج د ّوار أوالد دخيــل بعــامدة الرسجــة مــن معتمديــة حاجــب العيــونبســبب تــوايل انقطاع مياه الرشب طيلة أســبوعني متتاليني.
 احتجاج أهايل الوســالتية بســبب االنقطاعــات املتكررة ملياه الرشب. احتجــاج أهــايل منطقــة املاللســة مــن عــامدة ســيدي عــيل بــن ســامل مبعتمديــةالشــبيكة رفضــا النقطــاع مياه الرشب طيلة  4أيام دون ســابق اعالم.
 احتجــاج أهــايل املســاعيد بالقــريوان الجنوبيــة وذلــك بغلــق الطريــق الرباطــةبــني الشــبيكة والقــريوان وحــرق العجــالت املطاطيــة طلبــا لتوفــري ميــاه
الرشب.
 احتجــاج أهــايل مــرق الليــل مبعتمديــة العــال وذلــك مــن خــالل غلــق الطريــقواشــعال العجــالت املطاطية طلبــا لتوفري مياه الرشب.
 احتجــاج منطقــة الشــوايش بحاجــب العيــون وذلــك بقطــع املســلك الفالحــيبالعــامدة رفضا للعطش.
 احتجــاج أهــايل الحشايشــية مــن عــامدة الرشايطيــة الشــاملية ببوحجلــة طلبــالربطهــم بشــبكة ميــاه الــرشب بعــد إمتــام مــرشوع الربــط ومــد القنــوات منــذ
الســنة املاضيــة دنــون متكينهــم مــن عداداتهــم الفرديــة علــام وان الربــط يهــم
 500شــخص يف املنطقة.
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 احتجــاج شــباب عــني الكديــة مبعتمديــة حفــوز وانطالقهــم يف مســرية ســريعــىل االقــدام يف اتجاه قرص قرطاج رفضــا للعطش والفقر والبطالــة والتهميش.
 احتجــاج عــىل غياب مياه الرشب منذ  10ســنوات يف معتمديــة عمر بوحجلة. احتجــاج أهايل منطقــة الدخيلة بالســبيخة رفضا للعطش. احتجــاج أهايل جهينــة الجنوبية يف بوحجلــة رفضا للعطش.ويف القــريوان أيضــا طالــب أهــايل بــرئ حمــد ببوحجلــة بإقالــة العمــدة لعــدم
متتــع عــدد مــن ذوي االحتياجــات الخصوصيــة باملســاعدة واقــدم شــاب عــىل
خياطــة فمــه احتجاجــا عــىل عــدم حصولــه عــىل منحــة املســاعدة االجتامعيــة
واملقــدرة قيمتها بـ 200دينار ملســتحقيها.
واحتــج العاملــني يف مقاطــع الحجــارة بســبب تعرضهــم للترسيــح مــن قبــل
رشكة الشــامل للنقــل دون حصولهم عىل مســتحقاتهم املالية.
ومل تنتــه ازمــة فقــدان مــادة الســميد مــن الجهــة اذ دخــل ســكان منطقــة
الحوفيــة بحفــوز يف تحــرك احتجاجــي طلبــا لتوفــري مــادة الســميد .كــام ال
يتوقــف غيــاب الخدمــات األساســية يف الجهــة عنــد غيــاب ميــاه الــرشب ونقــص
الخدمــات الصحيــة األساســية بــل إ ّن بعــض االحتجاجــات التــي تــم رصدهــا
كانــت تطالــب بتوفــري االنــارة عــىل غــرار احتجــاج أهــايل القوادريــة مبعتمديــة
الشــبيكة وأهــايل منطقــة أوالد بوســتة مبنطقــة الرمضانيــة مــن معتمديــة
بوحجلة.
واليتــي جندوبــة
ومــن املالحــظ أيضــا عــودة زخــم الحــراك االجتامعــي يف
ْ
والقرصيــن إذ كانــت الجهتــان يف املربــع األول للمناطــق األكــرث غضبــا خــالل
ســنوات  2014و 2015لترتاجــع مكانتهــام الحقــا وهاهــام يعــودان بـــ 9تحــركات
احتجاجيــة يف جندوبــة )اغلبهــا تعلــق بأزمــة العطــش وغيــاب ميــاه الــري وســوء
التــرصف يف الفائــض مــن املنتــوج الفالحــي( وبـــ 17تحــركا احتجاجيــا يف
واليــة القرصيــن نذكــر منهــا احتجاجــات املنتفعــني باآلليــة  16طلبــا للحصــول عىل
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مســتحقاتهم املاليــة واحتجاجــات عــامل املقاهــي وأصحــاب ســيارات التاكــيس
واللــواج واحتجاجــات أهــايل خنقــة الجازيــة بحــايس الفريــد )تضم  5آالف ســاكن(
رفضــا للعطــش وإعــالن اســتئناف "تنســيقية االنتــداب حقّــي" تحركاتهــا
للمطالبة بالتشــغيل.
ويف واليــة قفصــة التــي تــأيت يف مرتبــة خامســة مــن حيــث عــدد االحتجاجــات
االجتامعيــة املرصــودة توقــف انتــاج الفســفاط بشــكل شــبه كيل يف الحــوض
املنجمي بســبب عودة االحتجاج طلبا للتشــغيل يف فســفاط قفصة.
ويــأيت الوســط الغــريب يف مقدمــة األقاليم األكــرث احتجاجا بتســجيله حوايل  49باملئة
مــن مجمــوع التحــركات املرصــودة خــالل شــهر مــاي يليــه الوســط الرشقــي
بـــ 77تحــركا احتجاجيــا ثــ ّم الجنــوب الرشقــي بـــ 71تحــركا احتجاجيــا ثــم
الشــامل الرشقــي بـــ  46تحــركا احتجاجيــا والجنــوب الغــريب بـــ 44تحــركا احتجاجيا
والشــامل الغريب بـ 24تحــركا احتجاجيا.
ﺧرﯾطﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﺣﺳب اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ

كــام بلــغ عــدد التحــركات االحتجاجية العشــوائية  267تحــركا احتجاجيا  140تحركا
منهــا ُســ ّجلت يف ســيدي بوزيــد لوحدهــا و 52تحــركا احتجاجيــا عشــوائيا
ُسـ ّجل يف تطاويــن وايضــا يف سوســة ) 34تحــرك احتجاجــي عشــوايئ( ويف قفصــة )9
تحــركات احتجاجيــة عشــوائية( .وهــي احتجاجــات قابلــة لالنــزالق نحــو العنــف
او يشــوبها نوع من العنف.
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غري عشوائية
عشوائية

ومثلــت الوقفــات االحتجاجيــة ابــرز اشــكال االحتجاجــات املرصــودة ) 26باملئــة(
وكذلــك االعتصــام ) 26باملئــة( تليــه اشــكال مختلفــة منهــا غلــق الطرقــات )6
باملئة( واالرضاب ) 7.4باملئة( واحتجاز شــخص او وســيلة نقل ) 9باملئة(.
أھم آﻟﯾﺎت اﻹﺣﺗﺟﺎج
اعتصام
وقفة إحتجاجية
حمل الشــارة الحمراء
احتجاز شــخص /وسيلة نقل
إرضاب
غلق الطرقات
ا ٓليات ا ٔخرى
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ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺗﺣﺎر وﻣﺣﺎوﻻت اﻻﻧﺗﺣﺎر
الكثــري مــن محــاوالت االنتحــار والتهديــد بــه جــاءت يف شــكل احتجاجــي رفضــا
لــرتدي الوضــع االقتصــادي واالجتامعــي مثــل محــاوالت انتحــار بعــض عــامل املقاهــي
وقــد بلــغ عــدد حــاالت ومحــاوالت االنتحــار املرصــودة طيلــة شــهر مــاي 36
انتحــارا وتــأيت جندوبــة يف مرتبــة أوىل بـــ 10حــاالت تليهــا القــريوان بـــ 8حــاالت ثــم
القرصيــن  3حــاالت ومدنــني ونابــل وقبــيل واملهديــة ومدنــني وصفاقــس بحالتــني لكل
واليــة ثــم حالــة واحــدة يف كل مــن بــن عــروس وتونــس وســليانة وســيدي بوزيــد
وقفصة.
ﺗوزع ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺗﺣﺎر وﻣﺣﺎوﻻت اﻻﻧﺗﺣﺎر ﺣﺳب اﻟوﻻﯾﺎت
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اﻹﻧﺗﺣﺎر ﺣﺳب اﻟﺟﻧس ﻣﺎي 2020
 10اﻧﺎث

 26ذﻛﻮر

مثّــل الذكــور اغلــب ضحايــا هــذه الحــاالت بنســبة  72باملئــة وذلك مبجمــوع  26حالة
واالناث  10حاالت .كام مثّلت الفئة العمرية  36-45ســنة واألطفال دون ســن  15عاما
األكرث اقداما عىل االنتحار ومحاولته وذلك بنسبة  28باملئة تليهم الفئة العمرية 26-35
ســنة بنســبة  22باملئــة .كــام تــم رصد حالة انتحار ملســن يف صفاقس يبلغ  77ســنة من
العمر.
اﻹﻧﺗﺣﺎر ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣﺎي
ا ٔقل من  15سنة

إناث
ذكور

من16إىل25
من26إىل35
من36إىل45
من46إىل60
ا ٔكرث من  60سنة

12

أﻗﻞ ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ

10

ﻣﻦ  16إﻟﻰ 25

3

ﻣﻦ  36إﻟﻰ 45

ﻣﻦ  26إﻟﻰ 35

10

8

ﻣﻦ  46إﻟﻰ 60

4

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﺳﻨﺔ

1

كــام مثّــل االنتحــار شــنقا ابــرز أســاليب االنتحــار ومحاولتــه بنســبة تفــوق  33باملئــة
واالنتحــار حرقــا بنســبة  50باملئــة وهــو الشــكل الــذي ارتبــط بالحـراك االحتجاجــي
حيــث يهــدد غاضبــون بحــرق انفســهم طلبــا لتنفيــذ مطالبهــم القاضيــة باملســاعدة
عــىل تجــاوز االزمــة االجتامعيــة التــي املــت بهــم جـ ّراء الجائحــة وتعطّــل انشــطتهم.
وكذلــك االنتحــار عــرب تنــاول مــواد ســامة ) 5.6باملئــة( والقــاء النفــس
) 11.1باملئة(.
طرﯾﻘﺔ اﻹﻧﺗﺣﺎر اﻟﻣوظﻔﺔ ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣﺎي 2020

اإلنتحار شنقا
اإلنتحار حرقا
رمي النفس
اإلنتحار مبواد سامة
املجموع

الحجم
12
18
4
2
36
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ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻧف
مل يرتاجــع منســوب العنــف خالل شــهر مــاي  ،2020رغــم مرورنا يف اطــار ازمة فريوس
كوفيــد  19التــي متــر بهــا البــالد منــذ شــهر مــارس املــايض ،من مرحلــة الحجــر الصحي
العــام اىل مرحلــة الحجــر الصحــي املوجــه الــذي ميكــن القــول ان معــه قــد عــادت
الحياة اىل نسقها شبه الطبيعي.
وتــايت نتائــج عمــل فريــق املرصــد االجتامعــي التونــيس باملنتــدى التونــيس للحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة فيــام يهــم احــداث العنــف لترتجــم يف جــزء كبــري منهــا
تداعيــات واثــار االزمــة االقتصاديــة واالجتامعيــة عــىل التونــيس حيــث تؤكــد االرقــام
تواصل للعنف االجرامي والعنف االرسي والعنف الجنيس..
وحســب اإلحصائيــات الخاصــة بشــهر مــاي مثــل العنــف يف طابعــه االجرامــي مبــا
هــو رسقــة وب ـراكاج واعتــداءات متعمــدة جرائــم تعنيــف وقتــل ..اكــرث مــن 55%
مــن مجمــوع أحــداث العنــف املرصــودة يف عينــة العمــل املتكونــة مــن جملــة
الصحــف اليوميــة واألســبوعية واملواقــع االلكرتونيــة واإلخبــار املتداولــة عــىل
صفحات التواصل االجتامعي.
يف حــني يــايت العنــف يف شــكله االنفعــايل مبــا هــو ردة فعــل غــري محســوبة ،يف املرتبــة
الثانيــة ليمثــل حــوايل ال 22%مــن جملــة العنــف املرصــود يليهــا يف ذلــك
العنف االرسي الذي مثل حوايل  20%من حجم العنف املرصود.
وعــىل غ ـرار االشــهر الســابقة مثــل العنــف الجنــيس ابــرز اشــكال العنــف املرصــود
وكان يف حــدود ال 15%مــن مجمــوع احــداث العنــف املســجلة خــالل شــهر
ماي .2020
ومثــل الفضــاء الســكني املجــال االول الــذي ســجل الجــزء االهــم مــن العنــف
املرصــود خــالل شــهر مــاي يليــه يف ذلــك الفضــاء العــام والطرقــات ،وكان الذكــور
مســؤولون ومعنيــون بنســبة  85%مــن احــداث العنــف املســجل خــالل الشــهر يف
حني كان  5%يف صفوف االناث والبقية جاء يف شكل عنف مختلط.
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 5%اﻧﺎث

اﻟﻣﻌﺗدي
ﺣﺳب
اﻟﺟﻧس

 10%ﻣﺨﺘﻠﻂ

 85%ذﻛﻮر

وتقريبــا توزعــت حــاالت العنف التي شــهدها شــهر مــاي  2020بطريقة متســاوية بني
العنــف يف شــكله الفــردي والعنــف يف شــكله الجامعــي وتحتــل واليــة سوســة املرتبــة
االوىل يف حــاالت العنــف املرصــود خــالل شــهر مــاي  2020بانفرادهــا بحــوايل االكــرث
مــن  15%مــن املجمــوع العــام لحــاالت
العنــف املســجلة يليهــا يف ذلــك واليــة
القريوان التي شهدت تقريبا  14%من املجموع
العــام للعنــف املســجل لتــأيت كل مــن
القرصيــن واملنســتري يف مرتبــة ثالثــة بنســبة
 8%يليهــم يف ذلــك كل مــن واليــة تونــس
العاصمــة وواليــة قفصــة بنســبة يف حــدود ال
 7%تقريبــا ثــم تــايت واليــة املهديــة وواليــة
نابل بنسبة يف حدود ال.6%
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2

1

اﻟﻌﻧف ﺣﺳب اﻟوﻻﯾﺎت

ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف

ﻋﻧف ﺟﻣﺎﻋﻲ

ﻋﻧف ﻓردي

46%

54%

وحســب الكتابــات واملقاربــات الصــادرة عــن الباحثــني يف علــم االجتــامع عــىل
املســتوى الوطنــي والــدويل عــىل حــد الســواء ،فــان االزمــة االقتصاديــة مبــا هــي
تراجــع يف مســتويات النمــو والدخــل الفــردي وارتفــاع يف معــدالت البطالــة ويف نســب
الفقــر ،ستتســبب لــدى الفئــات األكــرث عرضــة لتداعياتهــا ،عــىل غــرار الشــباب
العاطــل عــن العمــل أو ذوي التعليــم املنخفــض أو الفئــات االكــرث هشاشــة اقتصاديــا
واجتامعيا ،يف انخفاض واضح يف مستويات مداخيلها.
ومــع تزايــد الضغــوط االقتصاديــة يتوقــع باحثــي علــم االجتــامع ان يتولــد ميــل بــني
األفــراد نحــو العنــف والســلوكيات غــري الرشعيــة او غــري القانونيــة وحتــى وان مل
يكــون تأثــري األزمــة االقتصاديــة عــىل الجرميــة آنيــا مبعنــى أن اتســاع نطــاق الجرميــة
يأخــذ وقتــا حتــى تســتجيب الفئــات األكــرث عرضــة الرتــكاب الجرميــة للضغــوط
االقتصاديــة فانــه مــن الطبيعــي ان تعــرف فــرتة الحجــر الصحــي الشــامل او املوجــه،
ارتفاعا يف منسوب العنف االرسي والعنف االجرامي والعنف العالئقي...
وهــو واقــع يتوقــع ان يتواصــل ملــا بعــد فــرتة الحجــر الصحــي ومرتبــط اساســا مبــدى
تواصــل االزمــة االقتصاديــة والتأثــريات التــي ســيكون لهــا عــىل مختلــف الفئــات
االجتامعيــة وبقــدر مــا ســتتعمق االزمــة االقتصاديــة واالجتامعيــة يفــرتض علــم
االجتــامع أن يرتفــع مســتوى الجرميــة وتتســع رقعتــه ،ولذلــك ومــن الناحيــة النظريــة
يتوقــع ان تســجل الفــرتة القادمــة ارتفاعــا يف معــدالت الجرميــة مبختلــف تشــكالتها
العنــف االجرامــي والعنــف االرسي العائــيل والعنــف العالئقــي االنفعــايل والعنــف
الجنيس..
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أﺣﺟﺎم أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣرﺻودة
السيايس
االرسي
الجنيس
اإلداري
اإلجرامي
العالئقي
األمني
االجتامعي
االقتصادي
االحتجاجي
االنفعايل
الصحي
العنرصي
الرتبوي
الديني
الريايض
القانوين
املؤسسايت
املروري
النفيس
االلكرتوين
الجندري

ﻓﺿﺎءات ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف
طرقات
فضاءات نقل عمومي
مقرات ادارية
ساحات عامة
فضاءات عمل
فضاءات تربوية
فضاءات ادارية
فضاءات سكن
سجون واصالحيات
مقرات امنية
فضاءات قضائية
فضاءات دينية
فضاءات صحية
فضاءات ترفيهية
فضاءات احتفالية
فضاءات تجارية
فضاءات سياحية
فضاءات رياضية
فضاءات افرتاضية
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ﺧﺎﺗﻣﺔ
يف املحصلــة ال يبــدو الوضــع االجتامعــي مطمئنــا طيلــة األســابيع واالشــهر
القادمــة وهــو مرتبــط مبــدى تطــور االزمــة االقتصاديــة واالجتامعيــة يف
البــالد ومبــدى فاعليــة اســرتاتيجية الحكومــة لالنعــاش واإلصــالح مــن اجــل
تجاوز هذه االزمة.
ويظــل الوضــع االجتامعــي منفتحــا عــىل مزيــد مــن التطــورات بانتهــاء
الحجــر الص ّحــي املوجــه واتضــاح حجــم الخســائر يف مجمــل القطاعــات
ـكيل ملــدة شــهر ونصــف للحيــاة االقتصاديــة
االقتصاديــة جــراء االغــالق الـ ّ
والحياة يف مواجهــة جائحة كورونا .
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