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 االجتماعية حول االحتجاجات 5102تقرير شهر سبتمبر 
 

 
  تقديم عام

تحركا احتجاجيا فرديا وجماعيا مقابل  893فلقد تم تسجيل   5102تطورت االحتجاجات االجتماعية خالل شهر سبتمبر 
الماضيين ولعل  في المائة عن الشهرين  52تحركا خالل شهر أوت أي بزيادة في حدود  572تحركا خالل شهر جويلية و 575

السبب في ذلك يعود الى بداية السنة التربوية والسنة الرياضية وكذلك السنة السياسية التي استهلت بجملة من 
ن من ردود فعل مختلفة وكذلة موجة االضرابات التي شملت المصالحة وما أثاره هذا القانو االحتجاجات حول قانون

االساسي واالحتجاجات االجتماعية التي تم تسجيلها في عديد المناطق حول  لتربوي وتحديدا التعليما القطاع بالخصوص
لك االحتجاجات التي تم رصدها في كل الجهات دون ة مع انطالق السنة الدراسية  وكذهذا االضراب الذي تزامن مباشر

هذا عالوة على  استثناء حول االضراب الذي تم اعالنه لسائقي البضائع والمحروقات قبل يومين من عيد االضحى
االحتجاجات المتعددة أيضا في عديد الجهات حول قانون المصالحة في المجال االقتصادي والمالي ، احتجاجات أخذت 

 .في عديد الجهات أشكاال عنيفة 
تطورت اذن حركة االحتجاجات االجتماعية في فترة ال تزال فيها تونس  تواجه االرهاب واالنكماش االقتصادي والبطالة 

بعد فترة صيف وشبه هدنة اجتماعية كانت فرصة للسلطة لمعالجة العديد من   عديد االشكاالت االجتماعية بالخصوصو
ل مل والثقة واالنخراط في نهج الفعل والعمالمشاريع  القادرة على تطوير األ الملفات العالقة وتقديم خطاب يبلور جملة من

طية االجتماعية التشاركية الصمام القادر على فتح مسالك التنمية في من أجل اجتثاث أصول االرهاب وبناء الديمقرا
 .صيغتها المواطنية 

ة غير مؤطر رفية ال تقل صعوبة ، االشكال أننا أمام احتجاجات اجتماعية جماعية في الغالببداية صعبة تتزامن مع ظ
وإيديولوجي ، خارج كل ة ما هو عقائدي لى أي منهجية أوهرمية تنظيمية ، متخلصة أو متجاوزوغير منظمة وال تخضع إ
لى ة إا وتجاهلها ، ويكفي هنا االشارلى لفت االنتباه الى معضالت اجتماعية كثيرا ما يتم تناسيهاألطر السياسية وتسعى إ

ر االبعض من هذه المعضالت ، غياب الماء الصالح للشراب أو انقطاعه أو عدم صلوحيته في عديد الجهات ، في هذا االط
لى جملة االحتجاجات التي تم تسجيلها في والية القصرين حول انقطاع الماء الصالح للشراب يوم العيد ، احتجاجات ير إنش

حول مستحقاتهم ، االحتجاجات المتعددة  ينبل واحتجاجات عمال الحضائر المسنعمال الحضائر في عديد الجهات 
مل والتي أخذت أساليب متنوعة سلمية وعنيفة ، االحتجاجات ذات والمتكررة لحاملي الشهادات الجامعية العاطلين عن الع

وساخ والتي أخذت في عديد المناسبات أشكاال عنيفة ، دي جودة الحياة نتيجة التلوث واألالخلفيات البيئية نتيجة لتر
والتي  ية للمدارسلتحتروف التعليمية والبنية االدراسية حول االضرابات وحول الظ ولياء في بداية السنةاألاحتجاجات 

اع التنموية أشكاال عنيفة ، احتجاجات حول الظروف الصحية وأخرى حول األوض خرى في عديد الحاالتأخذت هي األ
من الريفي ، فعديد واأل سعار والسكن والنقلالوة على االحتجاجات حول تردي األوضاع المعيشية وغالء األهذا ع

العنف الذي يمارس في المناطق الريفية والدعوة إلى توفير األمن والحد من مواشي االحتجاجات تم رصدها حول سرقات ال
 :لى طرح المالحظات التالية جاجات التي تم رصدها والتي تدفع إلى غير ذلك من االحتإ ،

 تبلور هذه االحتجاجات في مختلف تمظهراتها أوضاعا اجتماعية حرجة وحقيقية. 
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 منيةكم طبيعتها وفق األساليب األحتجاجات بحال يمكن التعامل مع هذه اال. 
  لى االنخراط في سياسات اجتماعية مغايرة تماما للمنهجيات التعامل مع هذه االحتجاجات تدعو إمراجعة منهجية

 .التقليدية
  لى تبني أسلوب معالجة استباقيإانفتاح جهات القرار لمعالجة هذه االحتجاجات تدعو. 
 ة محدد يبقى لسلطساسي والهذه االشكاليات اال أن الدور األ هام في معالجة ن يكون له دورني أيمكن للمجتمع المد

 .لإلنجازليات المعالجة الفعلية وفق خطط استراتيجية قابلة االشراف في رسم آ
 عالمي شفاف يفتح باب المشاركة والفعل ي مثل هذا التوجه دون تبني توجه إة االشراف االنخراط فطال يمكن لسل

 .الجمعوي
 االحتجاجات وتنوعت وأخذت أشكاال متراوحة ومتدرجة وفي الغالب القت صمت وتجاهل الجهات  تعددت

 الرسمية وفي بعض الحاالت ووجهت بالعنف
 التي تم رصدها من مختلف الشر ائح االجتماعية ، من كل الجهات وكل الشرائح العمرية وكل  تتشكل االحتجاجات

 .ل يجب أن يكون متعدد وفق طبيعة كل احتجاجالقطاعات وكل المشارب ، لذلك فان التعام
 ن معالجة االحتجاجات االجتماعية ، عالوة على المعالجة المركزية ، يجب أن تكون باالساس محلية وفي درجة إ

 .يين المحلي والجهوييات التي تمكن من ذلك على المستولانية جهوية ، وعليه يجب توفير اآلث
 

I. 5102لجماعية خالل شهر سبتمبر التحركات االحتجاجية الفردية وا 
بالمائة من هذه التحركات كانت فردية أي بحدود  09تحركا احتجاجيا فرديا وجماعيا ،  893تم رصد خالل شهر سبتمبر 

تجات االح لىة مرتفعة قل ما تم تسجيلها في األشهر السابقة والسبب يعود إتحرك واحد على خمسة تحركات وهذه نسب
ار أو محاولة انتحار ، فلقد سجلنا في شهر سبتمبر تضاعف هذه االحتجاجات في أربعة مقارنة مع الفردية في شكل انتح

حالة ، الرقم مفزع ويعكس  99حالة انتحار ومحاولة انتحار وفي هذا الشهر  09أكتوبر تم رصد الشهر الماضي ، ففي شهر 
ي حار في تونس متدنية مقارنة بما يتم تسجيله فلى كون نسب االنتتشير إ أوضاعا خطيرة تتجاوز بعض التعليقات التي

 بعض المجتمعات الغربية بالخصوص ، 
ليات التدخل ضرورية وبمثل هذه القراءات يبقى التناول سطحي ومحدود مثل هذه القراءات وعليه مراجعة آ نحن لسنا في

 .وذو فاعلية منعدمة في الغالب
د فعل ساسي حول الملف االجتماعي ، هذا الملف الذي يعكس ردوعية فقد تمحورت بشكل أأما عن االحتجاجات الجما

لى خطابات ووعود وسياسات ، احتجاجات تعكس اليومي بكل ما فيه من اشكاالت حول أوضاع معيشية ال تدعو إ
وضغوطات وفي حاالت متعددة قسوة ومرارة ، أن نرصد حالة قصوى من الهلع والخوف واالضطراب نتيجة االعالن عن 

ي تجاجات التي كانت فيد الجهات وبشكل مباشر جملة االح، وضعية غير مريحة لكل التونسيين ، لقد عاينا في عد اضراب
ل أنه نزين والحالى مطلع الفجر خوفا من فقدان البمحطات البنزين وطوابير السيارات إالغالب عفوية مساء ذات أحد أمام 

كي يتم اتخاذ االحتياطات الالزمة وتجنب حالة الهلع التي عايشها العديد عالن عن االضراب لذ اإلشعار منكان باالمكان اإل
رى خاالحتجاجات التربوية كانت هي األ من المواطنين في كل الواليات وكل المعتمديات وكل العمادات دون أي استثناء ،

ة وما تبع ذلك من احتجاجات قيم عام على ولي "اعتداء"من العالمات المميزة للحتجاجات الجماعية خالل هذا الشهر ، 
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شويه اذها ضد القيم العام والتيمين المنددين باالجراءات التي تم اتخجتماعية والوقفات االحتجاجية للقعلى الشبكات اال
 حراق نفسه وأبنائه في بهو مدرسة لرفض طلب تغييرمي الذي صاحب ذلك حسب المحتجين إلى محاولة ولي إعالاإل

ل ، مشهد مؤلم بالفعر ، أن يسكب ولي البنزين على نفسه وعلى أبنائه أمام الجميع ويشعل النارخألبناء من قسم إلى آا
ستها كونها بمدر ن تنتحر تلميذة النها تكتشف يوم التحاقهاولياء ، أويدعو إلى المراجعة الجذرية لألساليب اإلعالمية مع األ

 .هذا أيضا مؤلم جدا واالمثلة عديدة عداد التي تؤكد نجاحهاراسبة في حين أنها تلقت بطاقة األ
موس ل النامر بجحاففت خالل هذا الشهر ، ال يتعلق األهدار البيئي برزت وبشكل ملاالشكاالت البيئية ، التلوث واألوساخ واإل

 .يةلى المعالجة الجذر، المهم ، ملف خطير يبرز من حين إلى آخر ويدعو إ لة، مر الصيف ولم تتم االشارة إلى هذه المسأ
خر أحد محاور االحتجاجات الجماعية ، لقد تمحورت االحتجاجات بالخصوص حول قانون الملف السياسي كان هو اآل
كال شع السياسي حول مسائل جوهرية ، اإلجتماعية ، لقد بين المشروع  مدى انقسام المجتمالمصالحة االقتصادية واال

فضة نها حسب الجهات الراقانون به ومختلف الخروقات التي يتضمتعلق بالخصوص بالشكل ، الشكل الذي تم اخراج هذا ال
شكال يتمحور حول القدرة على صياغة تصورات قادرة على بناء المجتمع الديمقراطي المنشود ، الخالفات حول له ،  اإل

.هذه المسألة عميقة بل وخطيرة ويمكن أن تفتح مسارات احتجاجات جماعية يمكن أن تأخذ أشكاال خطيرة ا لقضايا 
راجع في االحتجاجات ذات التي تم رصدها في المقابل هناك تالتنموية سجلت هي األخرى حضورها ضمن االحتجاجات 

 نيبرز النجاحات التي تم تحقيقها إلى اآل رهاب ، فالخطاب الرسمي،وتحديدا االحتجاجات حول اإل منيةاأل الخلفيات
 .ال أن التكتم ال يزال سيد الموقف ذه النجاحات إق هواالستفادة من حالة الطوارئ التي مكنت من تحقي

 
 5102شهر سبتمبر  لكانت االحتجاجات في شكليها الفردي والجماعي كما يلي خال

 طبيعة االحتجاجات العدد النسبة
 االحتجاجات الفردية 72 %01
 ةالجماعي تاالحتجاجا 858 %10
 المجموع 893 %011

 

 
 

االحتجاجات الفردية
19%

االحتجاج الجماعي
81%

شهر سبتمبرتوزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية و الجماعية خالل

االحتجاجات الفردية

االحتجاج الجماعي
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تحركا منها خمسة احتجاجات فردية لم تأخذ  58ت الفردية ، فقد سجلنا خالل الشهر الماضي تطورت كما ذكرنا االحتجاجا
احتجاجات فردية أخرى  9حالة انتحار ومحاولة انتحارو 99شكل االنتحار أو محاولة انتحار ، في شهر سبتمبر سجلنا 

 .ن بداية سنة سياسية صعبةساليب مغايرة ، االحتجاجات الجماعية أخذت أبعادا جديدة ولعلها تعلاتخذت أ
 

 :توزعت التحركات االحتجاجية الفردية والجماعية في مختلف الجهات كما يلي 
االنتحار أو محاولة  الوالية

 االنتحار
 المجموع االحتجاجات الجماعية االحتجاجات الفردية االخرى

 51 9 1 80 بنزرت
 9 9 1 1 قابس
 82 88 0 0 قفصة

 59 58 1 8 جندوبة
 21 58 1 7 روانالقي

 05 05 1 1 قبلي
 00 01 0 1 القصرين

 5 5 1 1 الكاف
 5 5 1 5 نابل

 02 05 1 0 سيدي بوزيد
 25 25 5 1 تونس

 2 2 1 1 توزر
 59 59 1 8 صفاقس

 8 5 1 0 منوبة
 07 00 0 2 المنستير

 3 2 1 8 باجة
 5 5 1 1 سليانة
 59 55 1 5 سوسة
 01 01 1 1 مدنين

 7 7 1 1 بن عروس
 3 7 1 0 أريانة
 5 5 1 1 زغوان

 3 7 1 0 تطاوين
 02 3 0 9 المهدية

 893 858 9 99 المجموع
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ساسي الحتجاجية لكونها كانت الوعاء األالجهوي تصدرت والية تونس جملة التحركات ا على المستوى كما نالحظ
ليها االحتجاجات ذات لت االحتجاجات التربوية تلالحتجاجات حول قانون المصالحة االقتصادية واالجتماعية كما شم

لورت عبر بدارية والبيئية ، فقد كانت من أكثر الواليات استجابة لالحتجاجات ذات الخلفيات البيئية والتي تالخلفيات اإل
كلي ة في شالمواقع االجتماعية ، تليها والية القيروان ثم والية بنزرت التي تصدرت خالل هذا الشهر االحتجاجات الفردي

 .االنتحار ومحاولة االنتحار ثم والية صفاقس فقفصة  وسوسة
 

 التحركات االحتجاجية الفردية .0
تحركات احتجاجية وفق أساليب مغايرة وهونفس الرقم الذي  9تحركا احتجاجيا فرديا منها  72تم رصد خالل شهر سبتمبر 

 :هذه االخيرة كما يلي م تسجيله في الشهر السابق وكانت ت
ه بتردي أوضاعضية سجين سياسي سابق يدخل في اضراب جوع مفتوح بمقر الوالية  تنديدا رضا بالرا :في المهدية ـ 

 .االجتماعية
مترا في شكل شريط ورقي بسبب البطالة  51الشاب محمد بن تيشة يكتب أطول مراسلة طلب شغل طولها  :ـ في قفصة 

 .وتردي أوضاعه االجتماعية
 .اج أم على ايقاف ابنها حاتم القرماسي بسبب صنعه لمواد متفجرةاحتج :ـ في القصرين 
م الضراب جوع احتجاجا على الحكالسجين أيمن دروالة يتمسك ببراءته ويلجأ الى خياطة فمه بعد خوضه  :ـ في المنستير 

 .صادر ضدهال
 .روفه االجتماعيةسابق يدخل في اضراب جوع تنديدا بظسجين سياسي  :ـ في تونس 
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حفية فاتن الوسالتي تنسحب من تقديم أحد برامجها التلفزية على القناة الوطنية الثانية احتجاجا على ضعف الصـ 
 .االمكانات  المتوفرة لبرنامجها

 
 حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار

 ام المرتفعة التي تمرق، خالل هذا الشهر نعود مرة أخرى إلى األحاولة انتحار خالل شهر سبتمبر محالة انتحار و 99تم رصد 
تسجيلها في بداية السنة ، الملفت هو الشكل المسرحي الذي أخذته بالخصوص محاوالت االنتحار الجماعية ، من ذلك 

هم المشانق أمام المصنع تنديدا بعدم دفع مستحقات بوانص نمحاولة االنتحار الجماعي لعمال مصنع فاستراليا ببنزرت الذي
طفال في بداية السنة أمام بهو مدرسة ، عودة انتحار األأو محاولة أب حرق نفسه وحرق أبنائه المالية مدة أربعة اشهر 

  .سباب لها عالقة بالدراسة وانتحار شيوخ تجاوزوا الستين من العمرمن بينها حاالت معلنة أل الدراسية
 

 : الواليات ففي مختل افي مايلي  حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصده
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لى محاوالت ت االنتحار وهذا يعود بشكل خاص إتصدرت اذن والية بنزرت بقية الواليات في حاالت االنتحار ومحاوال
حاالت  9االنتحار الجماعي لعمال معمل فاستريليا ، والية القيروان تأتي في المرتبة الثانية في حين تسجل والية المهدية 

هذه الوالية هذا العدد والية المنستير تسجل  اولى خالل هذه السنة التي تسجل فيهاأل ار ومحاوالت انتحار وهي المرةانتح
حاالت وهو نفس  5حاالت تليها والية سوسة بـ 2على الدوام حاالت انتحار ومحاوالت انتحار فقد سجلت خالل هذا الشهر  

حاالت كل والية وحالتين بنابل  8لت واليات جندوبة وباجة وصفاقس سجالعدد الذي تم رصده خالل الشهر الماضي ، 
وحالة واحدة بكل من تطاوين وأريانة ومنوبة وسيدي بوزيد وقفصة ، بقية الواليات لم تسجل حاالت انتحار أو محاولة 

 انتحار
 اضيةربعة المانتحار أو محاولة انتحار خالل االشهر األواليات قبلي وبن عروس وتوزر وسليانة وقابس  لم تسجل أي حالة 

 شهر الثالثة الماضيةوالية تونس أي حالة خالل األفي حين لم تسجل 
 

 5102االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل شهر سبتمبر في مايلي خصائص حاالت 
 

الشريحة 
 العمرية

 02أقل من 
 سنة

 11مافوق  سنة 11ـ  51 سنة 52ـ  51 سنة 52ـ  51 سنة  52ـ  01
 سنة

 المجموع

 52 5 7 01 09 7 8 ذكر
 55 0 0 9 05 2 1 أنثى

 99 5 3 09 53 05 8 المجموع
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16
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0

ن  م ل  ق ة15أ ن س ة25ـ 16 ن س ة35ـ 26 ن س ة45ـ 36 ن س ة60ـ 46 ن س ق  و ف ا ة60م ن س

ة خالل شهر سب عمري ل ا لشريحة  ا تحار حسب  الن ا ر ومحاوالت  تحا الن ا مبر حاالت  2015ت

ذكر أنثى
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سنة ، ذكرنا مرارا في أعدادنا  72يخ سنه ثالثة حاالت انتحار ألطفال وحالتي انتحار لشيوخ تجاوزوا الستين منهما ش
حجام التي تم تسجيلها خالل ألمرية ، والخوف هو عودة انتحار األطفال إلى االعتناء بهذه الشرائح العالسابقة ضرورة ا

طروحة طفال مذات عالقة بالبرامج الدراسية واإلحاطة النفسية واالجتماعية باألالسنة الدراسية الماضية ، اجراءات عاجلة 
 .بكل حدة في بداية هذه السنة الدراسية

شهر خالل األ تي تم رصدهاكانت حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار خالل هذا الشهر وفق نفس التوجهات العامة ال
سنة  82ـ59شريحة العمرية ناث كما أن الالذكور هو في حدود ضعف حاالت اإل الماضية عموما بالنسبة للذكور واالناث ، فعدد

 .سنة 52ـ09ثم الشريحة العمرية  52ـ  89تليها الشريحة العمرية   حضوراكثر كانت األ

 
 :اوالت االنتحار التي تم رصدها في ما يلي جرد تفصيلي لحاالت االنتحار ومح

 الوسيلة المعتمدة سبابالضحية واأل الجنس الوالية
 أنثى صفاقس

 
 ذكر
 ذكر

ـ فتاة بساقية الزيت في الخامسة والعشرين تعاني من اضطرابات 
 نفسية

 ـ كهل يحاول االنتحار بسبب تردي أوضاعه االجتماعية
 حر بسبب خالفاتـ كهل يجبر زوجته على تناول مبيد حشرات ثم ينت

 أسرية حادة

 االلقاء أمام قطار
 االنتحار حرقا
 مبيد حشرات

 االنتحار شنقا سنة ينتحر بسبب الفشل في مشروع اقتصادي 87ـ شاب يبلغ من العمر  ذكر أريانة

 باجة
 

 ذكر
 ذكر

 
 ذكر

 سباب غير معلومةسنة ينتحر أل 58ـ شاب سنه 
لك صدقائه بذأ ة وقد أعلمـ انتحار شاب بمنطقة باراش قرب حمام سيال

 في وقت سابق
 سباب غير معلومةـ انتحار حارس بمقر عمله أل

 االنتحار شنقا
 االنتحار شنقا

 
 االنتحار شنقا

 ذكر القيروان
 ذكر
 ذكر

 أنثى
 ذكر
 ذكر

 
 ذكر

  سباب غير معلومةبالشراردة أل 0979ر شاب من مواليد انتحاـ 
 عنها سباب لم يتم الكشفـ انتحار كهل بحفوز أل

 ـ انتحار شاب بالشراردة يوم زفافه
 ـ انتحار فتاة ببوحجلة ألسباب لم يتم الكشف عنها

 ـ انتحار عون سجون بسبب خالفات مهنية
بسبب نقلة عقابية من  عدادية أصيل القصرينـ انتحار حارس مدرسة إ

 لى القيروانمقر سكناه إ
 عون سجون بسبب خطأ مهنيـ محاولة انتحار 

 قااالنتحار شن
 لة حادةآ

 االنتحار شنقا
 تناول أدوية
 تناول أدوية
 تناول أدوية

 
 االنتحار حرقا

 االنتحار حرقا انتحر ألسباب غير معلومة سنة 72ذو الـشيخ  ذكر تطاوين
 ذكر سوسة

 ذكر
 االنتحار شنقا سباب مجهولةأل ـ انتحارشاب 

 االنتحار حرقا
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 ذكر
 أنثى

ـ ولي يحاول االنتحار بمدرسة التعمير بسبب رفض ادارة المدرسة 
التي طلبها بسكب البنزين على نفسه وعلى  ائه باألقسامسجيل أبنت

 أبنائه
 ـ شاب بالنفيضة ينتحر ألسباب غير معلومة

 ـ صحفية  باذاعة خاصة تحاول االنتحار بسبب مشاكل مهنية

 
 

 االنتحار شنقا
 االنتحار حرقا

 االنتحار شنقا زوجيةـ ربة بيت تنتحر بسبب خالفات  أنثى منوبة
 ذكر جندوبة

 
 أنثى

 
 أنثى

 سنة ينتحر ببيته ألسباب لم يتم االعالن عنها 81ـ عسكري سنه 
 ـ فتاة في الثالثة والعشرين بعين دراهم تنتحر ألسباب غير معلومة

 ـ فتاة بالعقد الثالث ببلطة بوعوان تنتحر ألسباب غير معلنة

 االنتحار شنقا
 

 االنتحار شنقا
 

 حار شنقااالنت
 ذكر بنزرت

 
 ذكر

 
 ذكر

 
 ذكر

 
 ذكر

 ذكور و
 اناث

 ينتحر ألسباب مجهولة ببنزرت الجنوبية  سنة 55شاب سنه ـ 
 سنة ينتحر بسبب أوضاعه ـ االقتصادية 52من بني نافع سنه شاب ـ 

 ـ شاب بالعقد الثالث بالمتلين يقدم على االنتحار بسبب مشاكل عائلية
وج وأب لطفلين ينتحر ألسباب عائلية سنة متز 83ـ شاب بماطر سنه

 واجتماعية
 كهل يشتغل خبازا بمدينة بنزرت ينتحر ألسباب غير معلومةـ 

يحاولون  52عددهم  وعامالت بمصنع فاستراليا ببنزرت  عمالـ 
 أشهر 5الية منذ االنتحار الجماعي بسبب عدم دفع مستحقاتهم الم

 الخنق بقميصه
 

 شنقااالنتحار 
 
 لة حادةآ
 

 نتحار شنقااال
 

 االنتحار شنقا
 

 االنتحار شنقا
 ذكر نابل

 
 ذكر

  سنوات بمنطقة الميدة ألسباب لم يتم االعالن عنها  3طفل سنه انتحارـ 
 بورقبة ويحاول االنتحار بسبب خالفات عائليةـ زوج يطعن زوجته ببئر

 االنتحار شنقا
 
 لة حادةآ

 االنتحار حرقا عالن عنهام اإللم يتسباب ـ انتحار شاب بالرقاب واأل ذكر سيدي بوزيد
 ذكر المنستير

 أنثى
 ذكر

ذكر و 
 أنثى

 ـ انتحار شاب بجمال ألسباب لم يتم االعالن عنها 
 ـ انتحار امرأة بسبب خالفات عائلية

 سباب عاطفيةـ انتحار شاب ببوحجرأل
 ـ انتحار شاب وصديقته بسبب خالفات بين عائلتي الشاب والفتاة

 االنتحار حرقا
 اول أدويةتن

 االنتحار حرقا
 االنتحار حرقا
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 ذكر المهدية
 

 أنثى
 
 

 ذكر
 

 فتاة

 سبابسنة لم يتم االعالم عن األ 05سنه ـ انتحار طفل بأوالد الشريفية 
ـ انتحار تلميذة بعد اكتشافها رسوبها يوم التسجيل بمعهد البرادعة 

قتها لعداد التي تبقصور الساف والحال أن بطاقة األ بمنطقة الرشارشة
 تبين أنها نجحت

ـ محاولة انتحار سجين سياسي سابق للحصول على تعويض سنوات 
 السجن

 من الطابق الثالث من لقاء نفسهاسنة بالمهدية بإ 52حار فتاة سنها ـ انت
 عالن عنهامستشفى واألسباب لم يتم اإل

 االنتحار شنقا
 

 تناول أدوية
 
 

 االنتحار حرقا
 

القاء النفس من 
 شرفة

 االنتحار شنقا سنة ألسباب لم يتم االعالن عنها 77ـ انتحار شيخ باللة سنه  ذكر قفصة
 
 

 التحركات االحتجاجية الجماعية  .5
 :كما يلي 5102كانت  طبيعة التحركات االحتجاجية خالل شهر أسبتمبر 

 طبيعة التحركات ااحتجاجية الحجم النسبة
 التحركات االحتجاجية العفوية 085 %50.2
 التحركات االحتجاجية التلقائية 085 %50.2
 التحركات االحتجاجية العشوائية 22 %01
 المجموع 858 %011

 

 0 20 40 60 80 100 120 140 160

التحركات االحتجاجية العفوية

التحركات االحتجاجية التلقائية

التحركات االحتجاجية العشوائية

لجماعية ا لتحركات االحتجاجية  ا خصائص 



11 

 
لتي تم ا ، نحن أمام نفس النسب والعشوائيةلى نسب التحركات االحتجاجية في أشكالها العفوية والتلقائية بالنظر إ 

 :كما يبرز ذلك في الجدول التالي الشهر الماضي  تسجيلها في 
 حتجاجيةطبيعة التحركات اال الحجم النسبة

 التحركات االحتجاجية العفوية 015 %50
 التحركات االحتجاجية التلقائية 019 %55
 التحركات االحتجاجية العشوائية 55 %01
 المجموع 525 %011

 
 تالف يكمنال أن االخإ س هندستهاأن التحركات االحتجاجية حافظت على نف نحن اذن أمام اختالفات كمية على اعتبار

لشهر الثاني على التوالي تتساوى االحتجاجات العفوية باالحتجاجات التلقائية وهي وضعيات في حجم االحتجاجات ، فل
لم نألفها خالل هذه السنة والسنة الماضية اذ عادت ما تتجاوز التحركات االحتجاجية التلقائية من حيث الحجم والنسب 

فالصورة تعكس استعدادات كامنة لالحتجاج تتبلور بهذا الكم الهائل من االحتجاجات العفوية والتي االحتجاجات العفوية ، 
ر خرى على نفس نسب الشهت التلقائية والعشوائية ، هذه األخيرة حافظت هي األتلعب دور الخمائر بالنسبة لالحتجاجا

 .الماضي مع تضخم في حجم االحتجاجات التي اتخذت أشكاال عنيفة
 

 الجماعية هيكل القطاعي العام لالحتجاجاتال
 :تبلور هذا الهيكل القطاعي كما يلي 

 النسبة الحجم القطاع
 3% 52 االقتصادي

 08% 58 االداري
 53% 95 االجتماعي

 02% 59 التربوي
 08% 55 البيئي

 8% 01 منياأل
 08% 50 السياسي

 8% 01 الصحي
 5% 7 الديني

 0% 5 الرياضي
 011% 858 المجموع
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نفس المالحظة تقريبا بالنسبة لطبيعة االحتجاجات نالحظها في التركيبة القطاعية لالحتجاجات حيث حافظت 
ال أن حجم االحتجاجات تطور، فثلث االحتجاجات الجتماعية على صدارة االحتجاجات إاالحتجاجات ذات الخلفيات ا

هر قريبا على نفس نسب الشخرى تت الخلفيات االدارية حافظت هي األذااجتماعية ، االحتجاجات  تقريبا كانت لها خلفيات
ات ذين القطاعين ، فاالحتجاجتزامنتا مع تطور االحتجاجات في هال أن بداية السنة السياسية والسنة التربوية الماضي إ

ت تليها االحتجاجات ذا  جات ذات الخلفيات االجتماعيةذات الخلفيات التربوية جاءت في المرتبة الثانية بعد االحتجا
بالنسبة  لالحتجاجات ذات الخلفيات الصحية والدينية  .الخلفيات البيئية واالحتجاجات ذات الخلفيات السياسية 

 .شهر الفارطةفظت على نفس النسب المسجلة في األوالرياضية فقد حا
 المجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العفوية

 عالقطا الحجم النسبة
 االقتصادي 7 %2
 االداري 08 %01
 االجتماعي 29 %55
 التربوي 05 %01
 البيئي 55 %01
 منياال 5 %0.2
 السياسي 08 %01
 الصحي 5 %5
 الديني 5 %0.2

 الرياضي 0 %0
 المجموع 085 %011
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شهر جويلية

شهر أوت
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هات ة الجهوية تحديدا وتنمية الجهناك تراجع لالحتجاجات العفوية ذات الخلفيات االقتصادية ، فقضايا التنمية والتنمي
ليات الدافعة لالحتجاجات ، يبدو أن التعامل السلبي مع هذه المنوال التنموي كانت من أهم اآل المقصية والمهمشة عن

ة كانت شهر الماضيفالتحركات من هذا القبيل خالل األاالحتجاجات أفرز حالة من اليأس واالنسحاب عن المطالبة بالتنمية ، 
اجات ذات ال أن االحتجيقارب نصف االحتجاجات ، إ، االحتجاجات ذات الخلفيات االجتماعية مثلت ما  للغاية محدودة

 .بعد االجتماعي تليها التربوي فاالداري والبيئي حضوراكثر الخلفيات البيئية هي األ
 

 المجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائية

 القطاع الحجم النسبة
 االقتصادي 05 %01.2
 االداري 50 %02.2
 االجتماعي 03 %05.2
 التربوي 59 %01.2
 البيئي 03 %05.2
 منياأل 9 %5.2
 السياسي 51 %02
 الصحي 9 %5.2
 الديني 8 %5
 الرياضي 5 %0.2
 المجموع 085 %011
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بتمبر لشهر سالمجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العفوية
2015

الحجم
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لمرتبة الرابعة ، اذ يتصدر التربوي بل ويأتي في ا يتراجع االجتماعي في هندسة التحركات االحتجاجية التلقائية
التعليم  ساسي ، اشكاالت فيبدأت باضرابات مدرسي التعليم اال االحتجاجات التلقائية في وقت قياسي ، فالسنة الدراسية

ل ألكتوبر ول رسمي لكنه لم يبدأ فعليا ، فاألسبوع األاالعدادي والثانوي حول التسجيل والنقل ، التعليم العالي بدأ بشك
ئي ، مر بالنسبة للبيوكذلك األقترن عادة بعودة الطلبة اثر عطلة العيد  ، االداري  والسياسي يقفزان الى مواقع أمامية ي

جة حتى ال تتحول هذه االحتجاجات خرى وضعيات متراكمة تتطلب المعالاالحتجاجية التلقائية تخفي هي األالتحركات 
 .لى احتجاجات عشوائيةإ

 يةئركات االحتجاجية الجماعية العشواالمجال القطاعي للتح

 القطاع الحجم النسبة
 االقتصادي 5 %1
 االداري 9 %01
 االجتماعي 03 %55
 التربوي 9 %01
 البيئي 5 %5
 منياأل 5 %5
 السياسي 3 %05.2
 الصحي 1 %1
 الديني 8 %2.2
 الرياضي 1 %1
 المجموع 22 %011
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المجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائية
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عشوائية  يعود االجتماعي لتصدر بقية القطاعات ،فثلث االحتجاجات العنيفة  كانت ذات بالنسبة للتحركات االحتجاجية ال
خرى مسارح الحتجاجات عنيفة أخذت عديد االشكال مثل وي واالداري والسياسي كانت هي األخلفيات اجتماعية ، الترب

 .منغلق الطرقات ومواجهات مع قوات األاالعتصامات و
 عية في أبعادها القطاعيةالتحركات االحتجاجية  الجما

 :كانت كما يلي أهم خلفيات  هذه التحركات أهم القطاعات التي تصدرت االحتجاجات االجتماعية الجماعية و
 :القطاع االجتماعي

 
 القطاع التربوي

 
 القطاع االداري

 
 القطاع البيئي

 
 القطاع السياسي

 
ضراب إعالن إ- 

سائقي البضائع 
 .المحروقاتو
الماء انقطاع  -

او  الصالح للشراب
عدم توفره أو عدم 

 .صلوحيته
تدني أوضاع   -

 .اجتماعية
بطالة حاملي - 

 .الشهادات الجامعية
 

ضراب مدرسي المدارس - 
 .ساسيةاأل

الوضع المتدني -
 .بالمؤسسات التربوية

الغيابات بالمؤسسات -
 .التربوية

 .تسوية وضعيات تربوية-
العنف بالمؤسسات -

 .التربوية
البيع المشروط لمواد -

 .مدرسية
 .المنح الجامعية-
 

 تتسوية وضعيا-
 مهنية

 عمال الحضائر
تغيير فضاءات -

 عمل
 الطرد التعسفي-
 لغاء رحالتإ-
 تغيير مسؤولين-
تسوية وضعيات -

 مالية
 

 الكالب السائبة-
 وساخالتلوث واأل-
الصيد البحري -

 العشوائي
 استصالح محطة-

 تطهير
الوضع البيئي أيام -

 العيد
 

الغاء قانون المصالحة -
 تصاديةالمالية واالق

عودة موقوفين من -
 جون السوريةالس

 قلياتالدفاع على األ-
تحسين أوضاع -

 سجين سياسي
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المجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العشواوية
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 ليات التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية ودرجة كثافتهاآ

الجماعية وفق كثافتها و تكرارها  وقياس ذلك من واحد الى خمسة أي  ليات التحركات االحتجاجية  االجتماعيةآ نقدم
ن علما فضاءات والجهات والفاعليليات والوفق نفس التدرج  الذي اعتمدناه سابقا والذي يشمل على حد السواء بالنسبة لآل

 مر في السابقها خارج مجال التقييم كما كان األتعني أن {ـ}ن الخانة التي تحمل اشارة وأ
 

 2 5 5 5 0 لياتاآل
    * * نداءات عبر وسائل االعالم

     * منع مسؤولين من مغادرة مكاتبهم
  * * * * الشبكات االجتماعية

     * التهديد باالستقالة
    * * االعتصامات

     * اضرابات جوع
     * اضرابات جوع وحشية

    * * غلق طرق
     * عرائض احتجاجية

     * سات اداريةاقتحام مؤس
     * غلق مقرات عمل
   * * * منمواجهات مع األ

     ـ حمل الشارة الحمراء
  * * * * مسيرات سلمية

   * * * اضرابات
     * طاطيةحرق عجالت م

     * منيةاعتداء على مراكز أ
     ـ العصيان المدني

    * * اعتداءات وشغب
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 الجماعية فضاءات التحركات االحتجاجية
 2 5 5 5 0 الفضاءات

   * * * طرقات
    * * مقرات ادارية 
   * * * ساحات عامة

    * * فضاءات عمل
   * * * مؤسسات تربوية

     ـ مصالح بلدية
     * مقرات واليات

     * مقرات معتمديات
     ـ مقرات قضائية
     * مقرات وزارات

     * دواويين
     * يةمنظمات وطن

     * رئاسة الحكومة
     * رئاسة الجمهورية

   * * * مستشفى
    * * الشركة التونسية للكهرباء والغاز

   * * * مقرات الشركة الوطنية لتوزيع المياه
 

 الجهات موضوع التحركات االحتجاجية الجماعية
 2 5 5 5 0 الجهات

     * مصالح بلدية
  * * * * شركة توزيع المياه

   * * * مؤسسات تربوية
     * مالعب رياضية

     * رئاسة الجمهورية
     * واليات

     * معتمديات
    * * وزارات

     * رئاسة الحكومة
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    * * مستشفيات
     ـ جنبيةسفارات أ

   * * * منيةالسلطات األ
     ـ السلطات القضائية

     * منظمات  وطنية
     * الشعبمجلس نواب 
     * مجامع المياه

     * مؤسسات اعالمية
 
 

 في التحركات االحتجاجية الجماعيةالفاعلون 
 2 5 5 5 0 الفاعلون

    * * ولياءأ
   * * * متساكنين
     * صحفيين

     * عمال الحضائر
    * * أصحاب الشهادات العليا

    * * معطلين عن العمل
    * * رةاالج سائقي سيارات

    * * أمنيين
   * * * سائقي النقل الريفي

   * * * عمال
     * موظفون

     * أهالي مفقودين
     * أهالي شهداء

    * * فالحون 
     * بحارة

     * أطباء واطارات شبه طبية
   * * * نشطاء حقوقيون
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 :شهدت احتجاجات الواليات التي  د ألهم التحركات االحتجاجية في أكثرجر
ية وتربوية وبيئية وسياسإجتماعّية خلفيات ين والتي كانت في أغلبها ذات وعت خالل شهر سبتمبر مطالب المحتجتن

ي تفاعالت العيش ولتوفير مواطن الشغل دون أن تالقي مجمل هذه االحتجاجات أ طلبا لتحسين ظروفواقتصادية 
 .ركزيةتذكر من قبل السلطات المحلية والجهوية والم

ي مرتبة فالية بنزرت وتليها والية القيروان ،كثر احتجاجا طيلة شهر سبتمبر ي مقدمة الواليات األف تونسوتأتي والية 
صد والتي تشمل الصحف اليومية الصدارة من حيث عدد حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها في عينة الر

 .والفرنسية وكذلك االذاعات والمواقع االخبارّية االلكترونية سبوعية الناطقة باللغتين العربيةواأل
شغال صيانة بعض التحركات االحتجاجية بسبب تعطل أ ن العودة المدرسية رافقها عدد منكما تجدر اإلشارة إلى أ

وخاصة  اوتدني البنية التحتية عموم المؤسسات التربوية وتأخر انطالق الدروس وكذلك بسبب نقص عدد االطار التربوي
 .بالجهات الداخلية 

لى تغّير خارطة التحركات االحتجاجية وفقا لما تم رصده؛ إذ كانت واليات القيروان وڤفصة وجندوبة نشير أيضا إ
2014كثر احتجاجا طيلة سنة د والڤصرين في طليعة الواليات األوسيدي بوزي ولى للسنة الجارية كما وخالل األشهر األ 

تم  لكن خارطة التحركات التي .الساحل والشمال الشرقي والجنوب طيلة الفترة المذكورة غاب االنتحار عن مناطق
16)لى تزايد عدد حاالت االنتحار في مناطق الساحل رصدها طيلة شهر سبتمبر تشير إ  (حالة انتحار ومحاولة انتحار 

ك تقّدم واليات الساحل وصفاقس وكذل .قصى الجنوب التونسيار في والية باجة ووالية تطاوين أوظهور حاالت انتح
ية دمن حيث عدد التحركات االحتجاجية المرصودة؛ إذ تأتي واليات القيروان وتونس وڤفصة وصفاقس وسوسة والمه

كثر احتجاجا في سبتمبر فيما تقلصت االحتجاجات في واليات سيدي بوزيد والڤصرين وبنزرت في طليعة الواليات األ
 .وجندوبة

 : الواليات في مختلف  حركات االحتجاجية طيلة شهر سبتمبرالت أهمفيما يلي  
 
*  : والية القيروان 

ومّثل تحسين  .كانت كل المناطق تقريبا مسرحا لالحتجاج واالضراب واالعتصام وقطع الطرقات في والية القيروان
ففي  .برز مطالب المحتجينحين وتوفير الماء الصالح للشراب أالخدمات االدارية والصحية واالجتماعية وتأمين الفال

 05)حاجب العيون احتج مواطنون وساندهم المجتمع المدني للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية ما بعد وفاة طفلة 
بعد ان لسعتها عقرب وفي منطقتي المرايحية بحفوز والكرمة بالشبيكة اعتصم مواطنون وقطعوا الطريق رفضا  (سنة

ضعياتهم و وفي الشبيكة والقيروان اعتصم عّمال الحضائر طلبا لتسوية .للشراب للعطش وطلبا لتوفير الماء الصالح
ا علما وأننا رصدنا أيض .سرقة المواشيضرب الفالحون في سيدي عمر بوحجلة طلبا لحمايتهم من المادية واالجتماعية وأ

قيروان حيث تستخدم عمر بوحجلة وفي عدد من مناطق السيدي صحاب المواشي في تطورا في العنف الموجه ضد أ
ذبح عجوز حاولت التصّدي لهم اثناء سرقتهم لمصوغ  إلى العصابات بنادق صيد في عمليات السطو كما عمد لصوص

ى لنيفها كوالية ذات اولوية وتحتاج إن والية القيروان يمكن تصوتجدر اإلشارة هنا إلى أ .ستعد للزواجابنتها التي ت
.رتْي العنف واالنتحاراهتمام السلطات خاصة مع تنامي ظاه   

طفال بمناسبة زيارة وزير البيئة للجهة للمطالبة باستصالح حديدا في منطقة المتبسطة احتج األفي القيروان ايضا وت
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 .محطة تطهير في الجهة تفاديا لمزيد تدهور الوضع البيئي
ي تفاعالت لتحركات لم تالق أمجمل هذه ا .يةكما سّجلت القيروان احتجاجات ضد مشروع قانون المصالحة االقتصاد

ن احتجاج في منطقة العالية بمعتمدية حفوز اك الجيش لتفريق المحتجين علما وأمنية وكذتدخل القوات األ باستثناء
هت إليهم تهمة رمي قوات الشرطة بالحجارة وقطع الطريق  .انتهى باعتقال خمسة محتجين من الشباب ُوجِّ

عقد في ال وكان ضحاياها شابسبعة والت االنتحار المرصودة في القيروان بلغ عددها اما بالنسبة لحاالت االنتحار ومحا
هذه المحاوالت تمّثلت في االنتحار  .الثالث من العمر وكهل وفتاة وحارس مدرسة اعدادية في القيروان وعون سجون

 .دويةوطعن النفس بآلة حادة وتناول األ شنقا وحرقا
 
*  : والية تونس 

ساس؛ إذ احتج نشطاء حول حادثة الفحص الشرجي لطالب باأل برز الحتجاجات والية تونس اجتماعيألكان العنوان ا
من المجلة الجزائية ودخل الصحفيون العاملون في  581تونسي تم إيداعه السجن لمدة سنة بتهمة اللواط وفقا للفصل 

ع بسبب اضراب موزعي المحروقات الذي كما سّجلت العاصمة حالة هل .قناة حنبعل في اعتصام احتجاجا على طردهم
سبتمبر ما نتج عنه حالة نفور جماعي وتزاحم للحصول على البنزين من محطات شركة  58الى  50كان مبرمجا من 

ظة همية المحافنظافة في وسائل النقل والتحسيس بأكما شهدت تونس ايضا تنظيم حملة  .وفوضى واحتجاج "عجيل"
 .كذلك حملة نظافة في الشوارع والتي تمت برمجتها عبر الموقع االلكتروني فايسبوكعلى وسائل النقل العمومية و

لمطالبة ساسا في االسياسية واالقتصادية والمتمثلة أشارع بورقيبة ايضا مسرحا لعدد من االحتجاجات ذات الخلفية  كان
.بسحب مشروع قانون المصالحة االقتصادية   

 .اعالت تذكري تفاغلب هذه االحتجاجات لم تالق أ
 
*  : والية صفاقس 

في الصخيرة قطع مواطنون الطريق احتجاجا على انقطاع الماء الصالح للشراب كما احتج مواطنون ونشطاء في 
صفاقس ضد مشروع قانون المصالحة االقتصادية واحتج تّجار ضد بعض مديري المدارس الذين يفرضون اقتناء 

، .مام عينته وزارة الشؤون الدينيةاحتج أيضا مصلون ورفضوا إمامة إو .لمدرسية من تّجار معينينالميداعات ا
 .احتجاجات اخرى تم رصدها على خلفية تسمية مدير مستشفى

25وبخصوص حاالت االنتحار اقدمت فتاة تبلغ من العمر  مام القطار بسبب مشاكل سنة على االنتحار بإلقاء نفسها أ 
.حار حرقا بسبب وضعه االجتماعي واالقتصادي السيءنفسية وفي صفاقس المدينة هدد كهل باالنت جبر زوج كما أ 

َي ناول كمية من دواء الفئران ولئن أزوجته على تناول دواء الفئران بسبب خالفات زوجية ثم ت مكن إسعاف الزوجة ُتُوفِّ
.الزوج   

 
* : والية ڤفصة    

اطنون ونشطاء في قفصة ضد مشروع قانون كما احتج مو .سباب مجهولةفي اللة أقدم شيخ على االنتحار شنقا أل
تم تسجيله ألول مرة تمثل في إقدام الشاب محمد بن لت المتلوي شكل احتجاجي طريف كما سّج  .المصالحة االقتصادية
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في شكل شريط موصول ببعضه وتوجيهها لرئيس الحكومة  (مترا 51طولها )تيشة على كتابة أطول مراسلة طلب شغل 
.طلبا للتشغيل   

 مياهم العرائس طالب مديرو المدارس االبتدائية بايجاد حلول جذرّية لتنظيف المدارس على خلفية انقطاع الأوفي 
لياء وواحتج أ .ض التهاب الكبد الفيروسي بسبب األوساخ والتلوثصابة التالميذ بمروعبروا عن تخوفاتهم من خطر إ

لبا للحد من كثرة الغيابات في المؤسسة وطلبا لتدخل التالميذ في المدرسة االبتدائية بالحي العصري بالمظيلة ط
 .المندوب الجهوي للتعليم لحسم هذه الوضعية

ق يم العرائس وقطعن الطرعياتهم واعتصم عدد من النسوة في أكما احتج عّمال البلدية في ڤفصة طلبا لتسوية وض
 .بعد رواج خبر عن الئحة تشغيليةللمطالبة بالحق في التشغيل  

صدى ُيذكر لدى السلطات  واالجتماعية واالقتصادية لم تالقاالحتجاجات ذات الخلفية التربوية والبيئية  مجمل هذه
 .المحلية والجهوية

 
* : والية سوسة    

سنة في منطقة هيشر من  55ربع حاالت ومحاوالت انتحار اثنين منها شنقا تمّثلت في انتحار شاب عمره سّجلت سوسة أ
 .تتوفر معطيات حول عمره أو مهنته أو حالته االجتماعية نر شاب آخر في سوسة المدينة دون أامعتمدية النفيضة انتح

األقسام بنائه بة سريعة االلتهاب على نفسه وعلى أبنائه بسبب رفض إدارة المدرسة تسجيل أقدم ولي على سكب مادكما أ
اآلخر ذات المادة سريعة االلتهاب محاوال  التي طلبها وحين تدخل الحارس لمنعه من محاولة االنتحار سكب عليه هو

 .إضرام النار في الجميع
 .اذاعة خاصة بالجهة -وحاولت الصحفية سهام عمار االنتحار حرقا بسبب مشاكل مع مشغلها

كما عاشت سوسة على وقع يوم غضب لعمال القطاع السياحي بسبب صعوبة الوضع الذي تمر به المهنة وطلبا للتعجيل 
كما سّجل  .هالي البرجين الطريق طلبا للتنمية وخاصة تحسين البنية التحتيةكما قطع أ .االجتماعية للقطاعاكل بحل المش

عوان بشبهة ممارسة التعذيب مواطنين وتوجيه اتهامات لمركز األمن ببوحسينة وعدد من األمركز بوحسينة احتجاجات 
 .طالق سراحه الحقاركز ثم تم إاج عن اعتقال رئيس المعلى مواطن وأمه وزوجته وأسفر االحتج

 
*  : والية المهدية 

ضراب جوع احتجاجا على وضعه االجتماعي وفي السياسي السابق رضا بالراضية في إفي قصور الساف دخل السجين 
ازة لبيع الخمور وتطور االحتجاج إلى قطع الطريق ما أدى إلى تدخل القوات لجم احتج مواطنون رفضا الفتتاح مغا

.تفريق المحتجينمنية لاأل    
وفي  سنة شنقا 05والد الشريفية بمعتمدية شربان انتحار طفل يبلغ من العمر النتحار سّجلت منطقة أوبخصوص حاالت ا

وكانت  .النتحار بتناول كمية كبيرة من األدوية بعد اكتشاف رسوبهاقدمت تلميذة على امنطقة الرشاشة بقصور الساف أ
ف هناك انها راسبة رغم أن بطاقة كشف األعداد اتي الثانوي بالبرادعة للترسيم لتكتشلى المعهد الضحية قد تحولت إ

.نها نجحتكانت قد وصلتها تبّين أ   
ن لسنوات السجمام مقر الوالية في حال عدم حصوله على تعويض ن سياسي سابق بحرق نفسه وسيارته أكما هدد سجي
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لرجل قد خاض تحركات سابقة منها الدخول في اضراب جوع لمدة وكان ا .يام نظام حكم بن عليالسبعة التي سجنها أ
 .ي تفاعل مع مطلبهالثة أيام وخياطة فمه دون تسجيل أث

إمراة على قدمت هوي ألسباب غير محددة كما ألقاء نفسها من الطابق الثالث للمستشفى الجكما أقدمت إمراة على إ
 .سبابقاء نفسها في بئر دون وضوح األلاالنتحار بإ

 
*  : والية بنزرت 

احتج مواطنون ونشطاء في معتمدية منزل بورقيبة رفضا لالخالالت البيئية الناجمة عن توزيع الفحم البترولي ومطالبة 
اك سع مشاريع تربية األسموفي بنزرت المدينة عرض بحارة مراكبهم للبيع احتجاجا على تو .بمراقبة نقل المواد الخطرة

 .كبحارة نتيجة انتشار أقفاص تربية األسماك لى تعّكر سير عملهممشيرين إ
سباب مجهولة سنة بعد أن خنق نفسه بقميصه حد الموت أل 55ت بنزرت انتحار شاب عمره  بخصوص االنتحار شهد

شنقا في منطقة بني نافع بسبب تردي ظروفه النفسية واالجتماعية وانتحار شاب في العقد  (سنة 52)وانتحار شاب 
 .عامال وعاملة في مصنع فاستراليا 52محاولة انتحار و رالثاني من العم

 
 

I I.  العنفحول  5102تقرير شهر سبتمبر: 
ثلت وم غلب الواليات المرصودةسجل في أ برز من حيث العدد واالنتشار حيثسري كان خالل شهر سبتمبر األلعنف األا

بل وأصبح  ورا في كل الواليات خر حضل هو اآلالعنف المروري سج .خطرهاحاالت القتل التي تهم إما االزواج أو األقارب أ
الثقافة  لىاالرقام جد مرتفعة بتونس ولكن وأساسا إ لى حوادث الطرقات وهي بلغةال نشير هنا إ، مرادفا للثقافة المرورية 

عاني الم خر أو الراجل ، لقد أضحى الطريق خطرا بكلون الطروقات وال تحترم السائق اآلالمرورية التي لم تعد تحترم قان
 العنف االلكتروني برز أيضا عبر مختلف المواقع االجتماعيةوالدالالت ، خاصة على التالميذ ونحن في بداية سنة مدرسية ،
ن أجل التفنن في إنتاج العنف واإلساءة واإلشاعة عالمي م، فكأن المسالة أصبحت مباحة ، إذ يكفي التخفي وراء جهاز إ

ي ثقافة الذكورية التمثلة عديدة ومتعددة ومثيرة حول ال، األابق في رصد العنف الجندري هانة ،شرعنا في العدد السواإل
ردنا مثلة تم رصدها ونقدمها عبر جتنتج وتعيد إنتاج هذا العنف في أشكاله الرمزية والمعنوية واللفظية والمادية ، عديد األ

ت الطبية التي مورس، وهنا جمعيات تندد بالممارسات  قلياترة أخرى باعتباره عنف موجه ضد األيبرز العنف العنصري م ,
، بمناسبة عيد اإلضحى تثار مرة أخرى  فرز ذلك موجة من االحتجاجاتضد طالب من أجل تأكيد أو نفي مثليته ، وقد أ

ات جشكاله بالمناطق الريفية خصوصا لسرقة المواشي ، االحتجاريفي ، فقد برز العنف المنظم في أرقى أمن المسألة األ
طار التنديد بالعنف القانوني ،برز ايضا قانون المصالحة المالية تدخل في إالعديدة التي تم رصدها في عديد الجهات حول 

العنف الصحي في مختلف الفضاءات االستشفائية وقد قدمنا في تقريرنا حول االحتجاجات نماذج عن أشكال هذا العنف 
هر تواصل في شنف االقتصادي ، نماذج عديدة برزت في عديد الفضاءات هذا و ، العنف االحتجاجي والعنف العالئقي والع

في  ل المناز مقر ولي في القيروان عبر تهديمه وتهشيمه وعدد من العنف ذو الطابع اإلرهابي الذي استهدف سبتمبر رصد
 .جل أخذ مؤونةالقصرين والكاف من أ
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بار جنتحر وحرق شاب لصديقته وإاقدام زوج على طعن زوجته ثم ا كما تم تسجيل حاالت عنف باإلجبار على االنتحار مثل
  .زوج لزوجته على تناول مبيد الفئران ثم انتحاره

التربوي  شكاله بين مكونات النسيجبكل حدة العنف التربوي في مختلف أيام األولى يبرز وبمناسبة العودة المدرسية ومنذ األ
طش ، عنف الع ل اجتثاث العنف من مختلف المؤسسات التربويةثابرة من أج، بداية صعبة تدعو إلى العمل بكل عمق وم

 .هذا الملف العناية ب مزيدلى سب متفاوتة  على الساحة ، المسألة تدعو إشكال برزت ولو بنأوالعنف النفسي والعنف الديني 
 

 حجم أشكال العنف المرصودة
 أشكال العنف 0 5 5 5 2
 السياسي × × ×  
 سرياأل × × × × 
 الجنسي × × × × 
 العائلي × × ×  
 دارياإل × ×   
 المنظم × × × × 
 العالئقي × ×   
 األمني × × ×  
 االجتماعي × × × × 
 االقتصادي × × ×  
 االحتجاجي × × × × 
 االنفعالي × ×   
 الصحي × ×   
 العنصري ×    
 التربوي × × × × 
 الديني × ×   
 ضيالريا ×    
 القانوني × × ×  
 المؤسساتي × ×   
 المروري × × × × 
 النفسي × × ×  
 االلكتروني × × × × 
 الجندري × × × × 
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 :حجم العنف في مختلف الواليات بشكل متدرج 
 الوالية 0 5 5 5 2
 المهدية × ×   
 تطاوين × ×   
 زغوان ×    
 اريانة × × ×  
 بن عروس × ×   
 منوبة × ×   
 سوسة × × ×  
 سليانة ×    
 باجة × × ×  
 المنستير × ×   
 مدنين × ×   
 صفاقس × × ×  
 توزر ×    
 تونس × × × × 
 سيدي بوزيد × ×   
 نابل × ×   
 الكاف ×    
 القصرين × ×   
 قبلي ×    
 القيروان × × × × 
 جندوبة × × ×  
 قفصة × × ×  
 سقاب ×    
 بنزرت × × ×  
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 فضاءات ممارسة العنف
 2 5 5 5 0 الفضاءات

  * * * * طرقات
   * * * فضاءات نقل عمومي

    * * مقرات ادارية 
  * * * * ساحات عامة

  * * * * فضاءات عمل
  * * * * فضاءات تربوية

   * * * فضاءات تعليمية
  * * * * فضاءات ادارية

   * * * فضاءات سكن
     * سجون واصالحيات

    * * منيةأمقرات 
     * فضاءات قضائية

    * * فضاءات دينية
    * * فضاءات صحية

   * * * فضاءات ترفيهية
   * * * فضاءات احتفالية

   * * * فضاءات تجارية
    * * فضاءات سياحية
     * فضاءات رياضية

  * * * * فضاءات افتراضية
 

 ي نماذج لمختلف حاالت العنف المرصودة في مختلف الوالياتفي ما يل
 :ريانة أ

قة من قبل مجهولين بهدف السر 5ين تم إيقاف المترو رقم االت عنف ذات طابع إجرامي أساسا أح عدةريانة شهدت مدينة أ
 مكين كما قامت أباستعمال أسلحة بيضاء وغاز مشل للحركة وأدى خالف عائلي في حي إلى قتل ابن ألمه باستعمال س

  .الشرعيةبذبح رضيعها بعد والدته خارج اأُلطر 
 : باجة

  .ة صيد مما أدى الى وفاة الثانيحدهما بندقيجة خالف بين رجلين استعمل خالله أعرفت منطقة السلوقية بمدينة با
 :بنزرت 
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ا جسدية بعد خالف جد بينهم قامت قريبته بطعنه بسكين مخلفة له أضرار ين لت منطقة أوتيك محاولة قتل معلم أسج
 للمرور دهس زوجته التي كانت ين تعمد عون ق السريعة ببنزرت حالة عنف زوجي ألى الطريوشهد مفترق الطريق المؤدي إ

حت ت حد مسالكها الفالحية حالة اعتداء جنسينطقة وعرفت جهة منزل بورقيبة في أتعمل معه كعون مرور في نفس الم
  .نيالتهديد انتهت بتدخل أم

 : قابس
عون أمن خالل رحلة حافلة متجهة إلى بن قردان على إثر تدخل العون  قام شاب في التاسع عشر من العمر باالعتداء على

  .جد بين الشاب وسائق الحافلة فجل ُفض خالمن أ
 :قفصة 

ل اإليقاف، و في جهة األعوان بتعذيب شاب خال في المركز األمني بمنطقة القطار أين قامعرفت قفصة حالة عنف أمني 
  .المولى في محاولة لالنتقام قام رجل في األربعين باالعتداء على شيخ في الستين مما تسبب في وفاته

  :جندوبة 
  .الف جد بينهما الى طعنها بسكينثر خم من إنقاذ زوجة تعمد زوجها على إطار الطبي في مستشفى بوسالنجح اإل

 :القيروان 
ين سجلت حاالت عنف على وعنف اجتماعي واعتداء جنسي أ لى عنف إجراميعنف انقسمت إ شهدت القيروان  حاالت

كثر من فالح كما عرف مقام الولي سيدي صالح بالقيروان تخريب لفية عمليات سطو مسلح بهدف سرقة أغنام استهدفت أخ
ل ربع فتيات وتحويالشبان ألقبل مجهولين وسجلت الجهة حاالت إعتداء جنسي كان أبرزها اختطاف عدد من  وتهشيم من

     .بعد تقدم المتضررات بشكاياتوجهتهن وتم إيقاف المعتدين من اعوان األمن 
 : القصرين

القصرين ذو طابع إجرامي إرهابي أين عمد مجموعة من أصحاب السوابق إلى وضع عالمات  كان العنف المسجل في والية
عوان أحد أثر صالته على هولين على إمام الجهة من قبل مجهديد إوان أمن وفي نفس الوقت تم تععلى أبواب منازل أ

  .رهابيينوانة الذي قتل على يد إالدي
 :قبلي 

نف المسجل في قبلي حيث تعمد زوج إلى دهس زوجته بسيارة على إثر خالف جد بينهما برز أشكال العكان العنف األسري أ
توجب ي إسمر الذني بسكين األلثالول األ لى طعنوعون حرس إفي حافلة نقل بين شاب  نتهى خالف جدفي نفس الوقت إ

  .لى المستشفىنقله إ
 :الكاف 

الجتماعي الذي يكون هدفه السرقة إما بمرجعية إجرامية أو بمرجعية إرهابية في والية الكاف فإن رغم أهمية العنف ا
  .برز في المنطقةحادث الثاني كان األفاة شيخ في الول ووالعنف األسري الذي أدى إلى وفاة الصهر في الحادث األ

  :منوبة 
لعنف في التعامل مع الموقوفين من عوان األمن اعتماد امن له طابع أمني تعمد خالله أسجلت منوبة حاالت عنف منها 

  . مام القضاءابعة انتهاك العرض أالمواطنين وتم التقدم بشكاية ومت
 :مدنين 
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ى لم سلك مسلكا مغايرا وحول وجهتها إلحيلة وذلك بايهامها بإيصالها بسيارته ثحول شاب في جزيرة جربة وجهة فتاة با
يضا تم رصد حالة عنف وفي جربة أ .وفقا للمقال المرصود حد أقاربهاة حيث اغتصبها بوحشية علما وأنه أبناية مهجور

 .M6ة تمثلت وفقا للمقال المرصود في طلب وكالة أسفار من عروس خلع حجابها تلبية لطلب قنا
خاه النقاذه تم االعتداء عليه بساطور ما أسفر عن إصابته إصابة ة أقارب غريمهم وعند تدخل أوفي بن قردان اختطف ثالث

 .نف جنسي تعرض لها طفل في المسجدس تم رصد حالة عيفي جرج .بليغة
 :المهدية 

انوا طلق ملثمون كأ اب طعن شاب آخر وشابة حيث عمد شتم رصد حالة اعتداء بالعنف الشديد في حفل زواج بمعتمدية ال
لجم تعرض محتجون ضد افتتاح مغازة لبيع اوفي  .يركبون سيارة خاصة النار على مواطن في الطريق العام والذوا بالفرار

 .وفاته لىام في السواسي ما أدى إكما تعرض شاب للطعن في الطريق الع .المشروبات الكحولية للعنف على يد البوليس
  : المنستير

لى هجوم باالسلحة البيضاء من قبل منحرفين في المنستير ما أدى الى جرح عشرة أشخاص ثالثة نزل إ ءتعرض حرفا
وفي زرمدين تعرض شاب صاحب محل للطعن على يد لص ما أسفر عن وفاة  .منهم حالتهم خطرة وذلك في ملهى ليلي

  .صاحب المحل
وفي المنطقة الفاصلة بين بوحجر وقصر هالل تعمد شاب  .سنوات 2ر امرأة طفل يبلغ من العم توفي الساحلين اختطف

في زرمدين قتل صاحب محل لبيع المواد الغذائية لص سرق  .حرق حبيبته ثم حرق نفسه احتجاجا على رفض خطبته منها
ا صيانتها حديثمدرسة تمت  بالمنستير تعرضت وفي طريق القيروان .سنة 50سنة والضحية  55القاتل يبلغ من العمر  .محله

عوان األمن كمية كبيرة من الكحول معدة للبيع خلسة لدى مرّوج فما كان حجز أ و .حواضها المائيةفياتها وألى سرقة حنإ
من سوى عوان األمن بالحجارة لتحرير البضاعة المحجوزة فما كان من األاألخير سوى اصطحاب أصدقائه ورشق أن م

  .إطالق الرصاص لتفريقهم
 :نابل 

 وفي نابل المدينة انتهت خصومة في .رضت زوجة للطعن على يد زوجها في بئر بورقبة ثم طعن نفسه وقد تم انقاذهماتع
 يم تعرضت معوقة ذهنية في منزل تم .لى وفاته على عين المكانعنة سكين ألحد المدعووين ما أدى إحفل زواج بط

ي حي وف .أقوالهايد بالذبح في حال عدم تراجع الشاكية عن لى محاولة اغتصاب ثم تعرضت عائلتها الى التهدإ -سنة  52-
  .نف حد الموت على يد عميه وعمتهلى العالبرج تعرض شاب إ

 :سيدي بوزيد 
لى الطعن مساء العيد على يد صهره ما أدى الى وفاته كما تعرض زوجان كهل في منطقة الكرادمية بالرڤاب إتعرض 

ة ملوفي منطقة غدير الزيتونة بج .ديدهولين في منطقة الطواهرية بسوق الجلالعتداء في الطريق العام على يد مج
 .لى وفاتهيسر في الشارع ما أدى إتعرضت زوجة للطعن على يد زوجها كما تعرض شاب للطعن في جنبه األ

 :سوسة 
يارة مشاركته في زهاتف وذلك اثر تعرض زهير الجيس رئيس تحرير جوهرة أف أم إلى التهديد بالقتل عبر الفايسبوك وال

 .وفي مركز بوحسينة تم رصد حالة اعتداء بالعنف على مواطن وأمه وزوجته .لى سورياأداها وفد إعالمي تونسي إ
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دارة نقل ابنائه لألقسام التي طلبها وحين تدخل الحارس حاول أب حرق نفسه وحرق أبنائه أمام مدرسة بعد رفض اإل
 .ته سكب عليه البنزين وحاول حرقهلتهدئ

  :صفاقس 
تعمد شاب في معتمدية المحرس عقد قرانه بالحيلة على فتاة رفضت الزواج منه؛ إذ اقنع شقيقته بتقمص دور الفتاة 

هورية لجمنها أصبحت زوجته لكن الفتاة توجهت لوكيل اعليها وبعد فترة واجهها بحقيقة أ واستعان بشهود وعقد قرانه
  .وبالتالي أصبحت متزوجة برجلين فتم إلقاء القبض على الشاب الثاني نها على شاب آخرباعتبار انها عاقدة بقرا

خصاصة وعدم ن الدته وتركت معه رسالة تقول فيها بأتركته وال الحبيب بورقيبة بصفاقس على رضيع ُعِثر قرب مستشفى
  .قدرتها على رعاية طفلها بسبب الظروف االجتماعية جعلتها تفضل تركه في المستشفى

همهم بطاقة التعريف الوطنية واتن طلبوا منه االعتداء عليه لفظيا وجسديا بعد أعوان أمن بأيضا اتهم معلم أوفي صفاقس 
هدت وقفة كما ش .وقد لقيت الحادثة تفاعل منظمات المجتمع المدني بصفاقس .نه معلم تم االعتداء عليهبأنه بعد ثبوت أ

للدموع  الغاز المسيللحة تدخال عنيفا لقوات األمن باستخدام احتجاجية نظمها نشطاء بصفاقس ضد مشروع قانون المصا
  .والهراوات

 :تونس 
الف ر خثائة في عينها وذلك إئة بالماسقوط بنسبة م لها  ما أدى ممعهد باب الخضراء حالة اعتداء بالعنف على ولّية  شهد

  .ثره القيم العام واعتدى عليهاجد بينها وبين االدارة تدخل إ
ى لمحاولة اغتصاب فتاة اقتادها شاب إحبط األمن حين تفطن للص سرق سيارته كما أ سيارة طعنة بسكين حباوتلقى ص

بنه كما انتهت مشاجرة بين قريبين في وتوفي أب بطعنة سكين تلقاها من إ .بناية مهجورة في باردو بهدف اغتصابها
وات لى تدخل عنيف لقحة إمشروع قانون المصالوشهدت وقفة احتجاجية نظمها نشطاء ضد  .الطريق العام بطعنة بسكين

 .األمن باستخدام الغاز المسيل للدموع
 
 

 

 

 

 

 

 

 


