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، بتسجيله لسلسلة من االحداث ذات الدالالت التي تماهت في 2022تميز شهر سبتمبر 

تقدمها مع المسارات السياسية التي عاشت على وقعها البالد. اين تفاقمت حالة عدم 

، وأعطت شعور عام بعدم الراحة والرضا لدى االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي

عموم التونسيين. واذا ما اخذنا بعين االعتبار خصوصية الظرف الحالي والطريقة التي تعاملت 

بها الحكومة مع االزمة التي هي في نفس الوقت سياسية واقتصادية واجتماعية، فيمكن 

ي تم رصدها على امتداد الشهر، القول ان االحتجاجات المسجلة وحاالت العنف واالنتحار الت

تعكس عدم الرضاء العام لدى المواطنين في عالقة بالوضع العام. وهي تعبيرات تأتي قبل 

شهرين فقط من االنتخابات التشريعية لتذكرنا بحجم الهوة بين ما هو اجتماعي وما هو 

  .سياسي

ارتفاع  الل شهر سبتمبر، الىويؤشر تنوع الفاعلين االجتماعيين الذين خاضوا تحركات احتجاجية خ

عام في نسق المطلبية المرتبطة بتراجع مستوى الخدمات العمومية وخاصة منها ما يرتبط 

   .بقطاع النقل العمومي والصحة والتعليم

واعتمدت التحركات االحتجاجية التي شهدها شهر سبتمبر ما يشبه " السياسية االحتجاجية "، 

ية وتتجه جميعها بمطالبها الى رئاسة الحكومة. وعلى غرار تنبني على رد الفعل واالنفعال

األشهر السابقة، تبقى التحركات االحتجاجية واحداث العنف وحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار 

   .رغم أهمية حجمها ونسقها المرتفع ال تخضع لمحرار التنبؤ او التوقعات االستباقية

لمنظمة العشوائية خالل شهر اوت الماضية، بعد تطور ويأتي التراجع في نسق التحركات غير ا

، وكان بمثابة المنطلق والشاهد على ديناميكية ناشئة 2022واضح لها سجله شهر افريل 

   .لفاعلين اجتماعيين جدد

في المقابل حافظ العنف في احداثه وتمظهراته واشكاله على نفس نسق األشهر السابقة، 

  .ليكون أكثر حدة في الكثير من المناسبات مع توجه نحو التطرف والوحشية
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اما بالنسبة لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها عبر شبكات التواصل االجتماعي 

ووسائل االعالم بمختلف أنواعها المكتوبة والمرئية والمسموعة، فقد كان عدم االستقرار 

   .االقتصادي واالجتماعي احد ابرز أسبابها

اول المرصد االجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية، وسيتن

خالل هذا التقرير وصف وتحليل االحتجاجات والعنف وحاالت االنتحار التي وقعت خالل شهر 

. وستراعي القراءة الوصفية والتحليلية لهذه األحداث الديناميكات السياسية 2022سبتمبر 

  .قتصادية الناشئة لمختلف التمثالت المذكورة اعالهاال -واالجتماعية 

   

   ـ الديناميكية السياسية1

الحرب الروسية االكرانية مازالت تلقي بضاللها على الوضع السياسي العالمي، والتي تاتي 

ة صحيبعد فترة طويلة واجهت خاللها الدول تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة الزمة ال

وكان ذلك بالتوازي مع اجراء انتخابات في عدد من دول الشمال والجنوب  19لفيروس كوفيد 

   .على حد السواء

وهذه التغيرات السياسية كان لها مجتمعة األثار الواضحة والعميقة االقتصادية واالجتماعية، 

 الذي كان من اين سجل العالم ارتفاع في عدد المشردين والمهجرين والمفقرين، في الوقت

المنتظر ان نعود الى حياتنا الطبيعية بعد التحسن المسجل فيما يتعلق بالوضع الصحي. للترك 

الحرب الروسية االكرانية صدمة اثار سلبية لدى الجميع ال يمكن التنبؤ بها من حيث الحجم او 

لدول بعض ا المدة. وتتوقع السياسات النقدية العالمية ان يكون لها تداعيات اكثر حدة على

   .التي منها تونس

في البالد، ويسجل  2021جويلية  25وتتواصل حالة الضبابية وعدم الوضوح التي رافقت مسار 

حالة عطالة إدارية فضال عن وجود غموض في أسلوب الحكم المعتمد. وتحافظ السلطة على 

لرسمية في ، وتستمر غالبية التصريحات ا2019خطابات كشف الخيانات الحاصلة منذ عام 

سبتمبر  15التحذير من المؤمرات والوالءات للجهات األجنبية. اما من حيث الممارسة فكان 

موعد تقديم الرئيس قيس سعيد للقانون االنتخابي الجديد الذي اقصى استنادا له مشاركة 

 ىاألحزاب لينتقل التونسيون الى شكل جديد لالنتخابات، وينتقل من انتخابات على القائمات ال

ديسمبر موعد  17انتخابات على االفراد يتم خالله اختيار نواب الشعب بطريقة مباشرة يوم 

االنتخابات التشريعية المقررة من قبل رئيس الجمهورية لتكون بداية تجسيم نموذج الحكم الذي 

   ." دعا اليه الرئيس الحكم القاعدي " من األسفل الى األعلى

المتغير المستقر، تقف تونس ، المثقلة بالديون والتي تواجه وبالتوازي مع المسار السياسي 

ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة، امام تحديات المرور في تنفيذ شروط الحصول على قرض 
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صندوق النقد الدولي والتي تتعلق بتنفيذ جملة من اإلصالحات ستزيد في تفقير التونسيين 

لغذائية األساسية والمحروقات وتجميد الزيادات ونذكر منها تحدي رفع الدعم عن المنتوجات ا

في األجور والتفويت في المؤسسات العمومية، وهي خطوات عارضها االتحاد العام 

   .التونسي للشغل واعتبر انها لن تكون حل االزمة االقتصادية بل تزيد في حدتها

ا يعيشه ووسط كل هذا وحتى مع عمق االزمة االقتصادية وتداعايات االجتماعية وم

التونسيون من نقص وفقدان حاد للعديد من المواد الغذائية، يواصل الرئيس تبني خطاب 

االنكار وعدم االعتراف وتنزيل ما يقع من تحركات واحتجاجات وشعور عام بعدم الرضا ضمن 

المؤامرة ومحاوالت تعطيل عمل أجهزة الدولة االمر الذي قد يزيد في تغذيةاالزمة 

   .جتماعيةاالقتصادية واال

   ـ الديناميكية االقتصادية االجتماعية2

بينما كانت النسبة في  %1.1، معدل ارتفاع في األسعار حدد ب2022سجل شهر سبتمبر 

خالل  %2.2خالل شهر اوت. بلغ فيها معدل ارفاع أسعار المواد الغذائية ال  %0.4حدود ال 

، وفاكهة ٪21.8صالحة لألكل بنسبة  ، وزيوت٪25، وبيض بنسبة ٪27.4سبتمبر )دواجن بنسبة 

على مدار عام واحد(. وهي نسب يكون الشعور بها اعمق لدى الفئات األكثر  ٪18.2بنسبة 

   .فقرا وهشاشة

وامام تزامن شهر سبتمبر مع العودة المدرسية، فقد كان اثر الزيادات في األسعار مضاعفا 

المدرسي ولوازم العودة المدرسية  لدى االسر التونسية اين شهدت أسعار الكتب والكراس

، االمر الذي خلف صعوبات لدى عدد من التالميذ %4.4بدورها ارتفاعا واضحا حدد بنسبة 

والطلبة في االلتحاق بمقاعد الدراسة، ودفع دفعا اخرين الى االنقطاع والتسرب في ضرب 

  .مخاطر انحراف الحد اهم الحقوق األساسية وهو التعليم وفي ظل ما يمكن ان يكون له من

في نفس الوقت تواصلت خالل شهر سبتمبر ازمة فقدان المواد الغذائية االساسية على غرار 

السكر والقهوة واألرز والزبدة والحليب... وتدهورت اكثر المقدرة الشرائية للتونسيين وهو ما 

 راتضاعف وعمم شعور بالسخط واإلحباط لتاتي االحتجاجات والتحركات كردة فعل وتعبي

   .اجتماعية رافضة للوضع الراهن

   

وشهد شهر سبتمبر وفقا لرصد فريق عمل المرصد االجتماعية التونسي بالمنتدى التونسي 

احتجاجا، مسجال بذلك تراجعا مقارنة بنفس الفترة من  832للحقوق االقتصادية واالجتماعية، 

   .حركا اجتماعيات 1006اين تم تسجيل  2021السنة الماضية 

احتجاًجا وكانت المنطقة التي عرفت  251وفي تقسيم حسب األقاليم سجل الشمال الشرقي 

 163، تليها منطقة الوسط الغربي التي سجلت 2022اعال نسق لالحتجاجات خالل سبتمبر 



  2022 بتمبرستقرير   5
 

احتجاجا والجنوب  125احتجاًجا. وسجل الوسط الشرقي  158احتجاًجا، ثم الجنوب الغربي بعدد 

احتجاجا، رغم انها  65. وكان الشمال الغربي المنطقة األقل تحركا اين عرفت 70الشرقي 

  .المنطقة األكثر فقرا وتهميشا والتي تعرف تفاوتات جهوية كبيرة

 

  .فقط كانت رجالية باالساس ٪9.1كانت مختلطة و  ٪90.6غالبية االحتجاجات المقدرة ب 
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ل شـــــهر ســـــبتمبر إلى نوعين حركات احتجاجية عشـــــوائية وتنقســـــم االحتجاجات المســـــجلة خال

وأخرى غير عشـــــــوائية المحدد فيها التنســـــــيق المســـــــبق من عدمه بين الفاعلين االجتماعيين. 

تحركا غير عشــــوائي  137( و٪83.5تحركا عشــــوائيا ) 695وطبقا لعملية الرصــــد شــــهد الشــــهر 

ان نسبة التحركات العشوائية قد  (. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر من السنة الفارطة نجد16.5٪)

  .ارتفعت رغم ان حجمها كان اقل

 

ـــــــــ  احتجاجات، تليها تونس  106فيما يتعلق بالحركات العشــوائية، تحتل والية قفصــة الصــدارة بـ

احتجاًجا. وشهدت منوبة ثالث احتجاجات فقط  79احتجاًجا ثم سيدي بوزيد بـــــ  98العاصمة بـــــ 

   .د الكاف وسليانة أي احتجاجات عشوائيامن هذا القبيل، بينما لم يشه

وعرفت الجهات التقليدية للتحركات االحتجاجية ارتفاع في نســــــق وعدد الحركات العشــــــوائية 

مثال اســـتمرار ) خالل شـــهر ســـبتمبر. ويرتبط ذلك باألســـاس بمشـــاكل واشـــكاليات حياتية يومية

ة الخاضعة نسبيا لتنظيم ، وغير العشوائي(في قفصة CPG انقطاع مياه الشرب والمشاكل مع

اتصــلت بغياب العدالة االجتماعية وتباين نوعية الخدمات األســاســية المقدمة على غرار النقل 

    ..والصحة والطرقات وفك العزلة والبنية التحتية للمدارس والتعليم

83%

17%

عشوائية غير عشوائية
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ي \تحركا في الوقت ال 20اما بالنسبة للتحركات غير العشوائية، فقد سجلت تونس العاصمة 

تحركات ونفس  7تحركا وشــــــــهدت ســــــــيدي بوزيد  14ت فيه كل من منوبة والقيروان وعرف

   .العدد سجلته والية قفصة فيما يتصل بالتحركات غير العشوائية

 

ويتم تقســــيم التحركات االحتجاجية أيضــــا في اطار تصــــيف المنظمة والعفوية، وســــجل شــــهر 

أي ما يعادل  %77ت في حدود ال ســــــبتمبر ارتفاعا في نســــــبة التحركات المنظمة والتي كان

من مجموع  %23تحركا احتجاجيا في الوقت الذي بلغت فيه التحركات العفوية نســــــــبة  641

   .احتجاجا 191التحركات االجتماعية وهو ما يمثل 

 

 108وفيمـــا يتعلق بـــالتحركـــات المنظمـــة، تـــأتي تونس على رأس القـــائمـــة حيـــث تم رصـــــــــــد 

احتجاجا. أما  77احتجاجا،ثم ســـيدي بوزيد التي شـــهدت  104احتجاجات. يليها والية قفصـــة ب 

 22حركة، وجندوبة  24تحركا، ونابل  31بالنســــــــبة للتحركات العفوية، فقد ســــــــجل القصــــــــرين 

  .تحركا

77%

23%

منظمة  تلقائية
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وتتعدد األســباب الدافعة لجملة التحركات االحتجاجية التي تم رصــدها خالل شــهر ســبتمبر، ف 

مرتبطة  ٪22مرتبطة بالتوظيف، و  ٪27كومة، و من التحركات كانت ضـــــــــد قرارات الح 33٪

غل، و  ٪10بحقوق العمل، و  تهدف إلى تحســــــــين الظروف االجتماعية  ٪9مطالبات تشــــــــ

 ٪7كتعبيرات عن دعم الشـــخصـــيات العامة، و  ٪8واالقتصـــادية.  في الوقت الذي كانت فيه 

ألخرى ل األسباب امرتبطة باالحتجاجات ضد نظام التعليم ونوعية الخدمات المتصلة به وتتص

بالحق في الماء، واألمن والحماية، والنقل، والبيئة، واالفتقار إلى المنتجات األساسية، وارتفاع 

من االحتجاجات المســـجلة، في  ٪53 االجتماعي وراء ويكون الســـببلك. األســـعار، وما إلى ذ

ت تتعلق بعمل المؤســـــــســـــــا ٪4وســـــــياســـــــية،  ٪4واقتصـــــــادية،  ٪4وإدارية،  ٪35حين تكون 

  .الخاصة

 

33%

27%

22%

10%
9%

8%
7%

6% 6% 6%
4%

3%

احتجاج على 

قرار

الحق في 

التشغيل 

حقوق العمال االنتداب تحسين 

ظروف العمل

المساندة 

لشخص 

المنظومة 

التربوية

األوضاع 

االجتماعية

تسوية 

الوضعية

الترسيم غلق مؤسسة بنية تحتية
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ا. اين شـــــارك معلمو  الفاعلون االجتماعيون المشـــــاركون في هذه االحتجاجات متعددون أيضـــــً

 ٪10من هذه التحركات. وشـــــــارك أشـــــــخال من مناطق مختلفة بنســـــــبة  ٪42المدارس في 

 من المتظاهرين، والموظفون ٪7. االولياء كانوا في ٪9وســــاهم الشــــباب بنســــبة تصــــل إلى 

. ويمثل ٪9من المحتجين ومثل العاطلون عن العمل من حاملي الشـــهائد العليا  ٪5يشـــكلون 

 .٪3ونشطاء مختلفون  ٪3من االحتجاجات وسائقي سيارات األجرة  ٪4المهاجرون 

 

ويشــــــــترك مختلف الفـاعلون االجتمـاعيون من أوليـاء ومعلمون وتالميـذ ومواطنون فالحون   

ل الدولة والهياكل الحكومية الرســــــــمية الجهوية والمركزية رغم ان وعمال في ضــــــــعف تفاع

ا مطالبة باالعتراف بهم  االحتجاجات المســـــجلة ليســـــت مجرد تعبير عن الغضـــــب، ولكنها أيضـــــً

  .كمواطنين لهم حقوق ومطالب شرعية

42%

10%10%9%9%9%
7%

5%4%3%
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وتتوجه مختلف التحركات االحتجاجات بشــــكل أســــاســــي نحو الســــلطة المركزية ومثلت نســــبة 

، ورئاســــة ٪35)وزارة التعليم بنســــبة  ٪48مجموع العام وتحديدًا الحكومة بنســــبة من ال 56٪

، ووزارة الشؤون االجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة العمل، ووزارة السياحة، ٪8الحكومة بنسبة 

ي تتوجه المطالب األخرى نحو الســلطات الجهوية، والبلديات، \وما إلى ذلك(. في الوقت ال

والقطاع  ٪46ية لتوزيع واســــتغالل المياه، ويســــتهدف قطاع التعليم بنســــبة والشــــركة الوطن

. هذا باإلضافة الى جهات أخرى، كوزارة الفالحة والصيد البحري ٪36العام بشكل عام بنسبة 

في المــائــة، والقطــاع البيئي، والقطــاع القــانوني، وقطــاع النقـل  5والموارد المــائيــة بنســــــــبــة 

  .والي، إلخفي المائة على الت 4بنسبة 

 

اما بالنســــــبة للفضــــــاءات التي دارت فيها االحتجاجات فهي في الغالب مقرات إدارية بنســــــبة 

احتجاجا  66اي  ٪8منها الى غلق طرقات. و  129احتجاًجا وصــــلت في  364واحتضــــنت  44٪

في المائة في المؤسسات التعليمية  6وقع في مباني شركة فسفاط قفصة. وجرت نسبة 

في المائة امام الوزارات. وشــــــــملت االحتجاجات األخرى أماكن العمل والمباني  6 ونســــــــبة

العامة ومقر الحكومة ووســـائل اإلعالم ومقرات البلديات والقصـــر الرئاســـي والمســـتشـــفيات 

  .وما إلى ذلك
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من االحتجاجات )في أيام( هي اعتصــــــامات. في الوقت الذي مثلت فيه المســــــيرات  72.5٪

من إجمــالي الحركــات، تليهــا قطع الطرق، والتعبير عن الســــــــخط، ومنع  ٪12.1جــاجيــة االحت

األنشــــــــطة، والنداءات عبر وســـــــــائل االعالم، ونداءات االســــــــتغاثة، واإلضــــــــراب عن الطعام، 

  .والمسيرات السلمية، وأيام االضراب، والمظاهرات، إلخ

 

اعتصــاًما خالل شــهر  30نظيم االعتصــامات كانت األعلى في حســب العدد واأليام. حيث تم ت

  .يوم اعتصام في جميع أنحاء البالد 603سبتمبر، وهو ما يعادل 

  

44%

16%

8%
6% 6%

4% 4% 4% 4% 3%

المقرات 
اإلدارية

الطرقات شركة فسفاط
قفصة

المؤسسات 
التعليمية

مقرات 
الوزارات

ةالسكة الحديدي مقرات عمل مقرات السيادة مقر الوالية وسائل االعالم
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، الحركات االحتجاجية االجتماعية على مســـــارها الدوري 2022وحافظت خالل شـــــهر ســـــبتمبر 

المعتاد صلب مطالبها االجتماعية والسياسية ، وفي توجهها نحو السلطات السياسية )رئاسة 

والحكومة والســــــــلطات المحلية واإلدارات( على أمل تدخل عاجل، علما وان عدد الجمهورية 

الباس به من التحركات حملت في مطالبها حلول ومقترحات للســــــــلط المعنية من اجل تغيير 

   .واقعها

بين الحاكم « العقد االجتماعي»وشــــــــملت المطالب الحماية االجتماعية والمطالبة باحترام 

والوعود التي لم تف بهـــا اجهزة الـــدولـــة، على غرار أزمـــة المعلمين  والمحكوم. والتعهـــدات

النواب الذين تم دعوتهم كاعوان تدريس. كما تعلق عدد منها بتصــــــريحات ال مســــــؤولة لعدد 

من مســــؤولي الدولة كانت ســــببا في تاجيو الوضــــع وخلق حالة احتقان بدل تهدئته. ها وقد 

كات االحتجاجية وعدم التفاعل في اضــــعافها تســــبب تجاهل الســــلط الرســــمية لعديد من الحر

   .وحتى التسبب في اضمحاللها

وقد ترافق حلول شــــهر ســــبتمبر الذي يكون موعد افتتاح الســــنة الدراســــية والجامعية ونهاية 

الصـــــائفة، مع جملة من اإلشـــــكاليات التي ميزت العودة مثل ازمة النقل المدرســـــي في عدد 

التربوي مع عودة  اإلطارالتي تشــــــــكو من العزلة ونقص من المناطق وخاصــــــــة منها الريفية و

قويـــة في طرح ملف المعلمين النواب الـــذين تنكرت فيـــه وزارة التربيـــة لتعهـــدات ولمســــــــــار 

   .التسوية على دفعات الذي سبق واتفقت حوله معهم

 

وتتواصــــــــل تحركات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم على خلفية إلغاء الرئيس قيس 

، وهو تحرك يتشـــــــــابه مع ذلك الذي 2020أوت  13المؤرخ  38-2020للقانون رقم  ســــــــعيد

 –ذ بدايتها من -يخوضــه حاملي الشــهادة التطبيقية في التعليم والتدريس، التي تم تســويقها 
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في ســــــياق قدرتها العالية المزعومة على التوظيف. ليجد خرجيها انفســــــهم امام الية انتداب 

   .ي مجهولغير قانونية ومستقبل مهن

باإلضــــــــافة إلى ذلك، تم فرض حواجز أمام الوصــــــــول إلى المدرســــــــة على الطالب، من خالل 

فقدان وســــــــائل النقل، وعدم كفاية البنية التحتية، ونقص كما تعلقت االحتجاجات المســــــــجلة 

يها الفاعلين ف أبرزخالل شــــــهر ســــــبتمبر في جزء كبير منها بالعودة المدرســــــية والجامعية، كان 

التالميذ، وارتبطت بوضــــعية المدارس وغياب النقل المدرســــي وفقدان مياه الشــــرب او  اولياء

وتدهور حالة الجدران واألســـطح، واكتظاال االقســـام  التربوية،مياه نظيفة داخل المؤســـســـات 

الدراســـية، والعودة للتدريس ضـــمن فرق، إلخ. ووصـــال التحركات فيما يتصـــل العودة المدرســـية 

رقات في منطقة حاســي الفريد بوالية القصــرين وطبربة في منوبة حد االعتصــامات وغلق ط

   ..وفوشانة في بن عروس والرديف في قفصة، وسوق األحد في قبلي

االوليــاء في ســــــــيــدي بوزيــد على اغالق الطريق بين معتمــديــة بوزيــان  أقــدموفي تحرك اخر 

«  رمةالك»طقة ومنطقة الخرشــــف للمطالبة بتعبيد الطريق.  في نفس الوقت قام ســــكان من

من معتمدية المكناســــــــي بســــــــيدي بوزيد بتغالق الطرق التي تربط بين محافظة قفصـــــــــة 

  .وصفاقس لطلب حافالت لنقل أطفالهم من المدرسة الثانوية إلى القرية

 

وتشــــــــير اليــات االحتجــاج المعتمــدة من قبــل االوليــاء عبر قطع الطريق او االعتصــــــــــام داخــل 

نائهم من االلتحاق بمقاعد الدراســـة الى محاوالتهم اســـتعمال المؤســـســـات التربوية او منع أب

أطفالهم الذين يفترض انهم الفئة األكثر احاطة من قبل الدولة ومؤســـســـات للضـــغط من اجل 
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االســــــــتماع الى مطالبهم والتفاعل معها بما ان منع التالميذ من الذهاب الى المدارس اكثر 

   .ق في التعليمتاثيرا على مؤسسات الدولة من رفع شعار الح

وبعيدا عن العودة المدرســــــية والجامعية، كان مشــــــكل البنية التحتية وحالة الطرقات الســــــيئة 

محفزا لعدد هام من االحتجاجات في عدد من واليات الجمهورية ، مثل الهوارية وســــــــليانة 

وبــاجــة وبوعرادة. وكــانــت على خلفيــة حــالــة العزلــة التي تعيشــــــــهــا عــدد من المنــاطق وتمنع 

ســــــاكنيها من حقهم في التنقل كما تعيق قيامهم باشــــــغالهم الفالحية وقضــــــاء حاجياتهم مت

اليومية. ولذلك فتن الشــــــعور بمنعهم من الحصــــــول على الحقوق األســــــاســــــية بســــــبب أوجه 

   .القصور في الدولة دفع السكان إلى االحتجاج

ضــــب كما تســــببت مشــــاكل الصــــرف الصــــحي في منطقة صــــاحب الجبل في الهوارية في غ

الســــــكان على خلفية ما خلفته من روائح وســــــيول من شــــــانها ان تهدد متســــــاكني المنطقة 

وعجزت بلدية المكان على حله نهائيا.  2012باإلصــــابة بأمراض. وهو مشــــكل يعود الى ســــنة 

وفي هذه الحالة . االحتجاجات ال تعد مجرد تعبير عن الســــــــخط، بل هي تتنزل في ســــــــياق 

بشــــكل غير مباشــــر مجموعات من األفراد، من خالل عدم توفيره  محاولة لمكافحة نظام يقتل

   .لمعايير النظافة الالزمة وعدم التفاعل الجدي مع مطالب المتساكنين

 

وفي تطــاوين وقبلي، تتواصــــــــــل تحركــات شــــــــركــة البيئــة والغراســــــــــة والبســــــــتنــة للمطــالبــة 

، والتي تم 2022 نوفمبر 5اشــــــــهر وتنفيذ اتفاقية  4بمســــــــتحقاتهم المتخلدة منذ اكثر من 

خاللهـا االتفـاق على صــــــــرف اجورهم والنظر في وضــــــــعيـاتهم المهنيـة مشـــــــــددين على ان 

   .اوضعاهم االجتماعية تتطلب تدخل عاجل
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 لمواطنين في تعميق ازمة الثقة فيوقد يتســـــبب تنكر الســـــلطة لتعهداتها والتزاماتها تجاه ا

المســــــــؤول. وتزيد في الشــــــــعور بالعجز لدى الفاعلين االجتماعيين االمر الذي قد يدفع الى 

مضــــــــاعفته التحركات االحتجاجية وتوجهها نحو العشــــــــوائية والعنف اكثر فاكثر. مقابل تقلص 

ثر ســــياســــية اكفرضــــيات التنظيم وتجعل إمكانيات الذهاب في إصــــالحات حكومية اقتصــــادية 

   .صعوبة

هذا واحتو مجموعة من الفالحين في ســــليانة بســــبب عدم توفر البذور واالســــمدة للموســـم 

الزراعي الجديد. والعاطلون عن العمل من حاملي الشــــــــهائد بالتحرك امام القصــــــــر الرئاســــــــي 

  وخاض أصحاب سيارات التاكسي تحركات للمطالبة بمراجعة التعريفة

د شـــــهر ســـــبتمبر في ثالث مناســـــبات تحركات ليلية )بســـــبب نهاية باإلضـــــافة إلى ذلك، شـــــه

االجتماع التنظيمي في وقت متأخر( لما اطلقوا عن انفســــــــهم في منطقة دوار هيشــــــــر " 

المفروزين اجتماعيا "  وعرفت كل من صــــــــفاقس وقبلي أزمة في تزويد المخابز. كما نظمت 

ئية للتونســـيين ونقص المواد الغذائية عدد من األحزاب تحركات للتنديد بتدهور المقدرة الشـــرا

  .األساسية

 

وعرف الشهر أيضا تحركات بيئية تعلقت بتاخر إيجاد حل لمشكل النفايات في صفاقس وإعالن 

والي الجهة خبر إعادة فتح مصــــــب عقارب الذي كان موضــــــوع لســــــلســــــة من التحركات بداية 

ة ن شـــعار نريد التنمية ال القمامالســـنة وتم غلقه بتوصـــية من رئيس الجمهورية. ورفع المحتجو

في تعبيرة واضــــــــحة عن خيبة االمل في الدولة وبرامجها التي لم تنجح في انصــــــــافهم بيئيا 

   .حتى مع ما تسبب فيه المصب من إشكاليات صحية البناء عقارب
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وفي القيروان أيضا، احتو سكان قرية سيدي إبراهيم زهار على خلفية انقطاع المياه على أكثر 

أيام. وكان مشـــكل العطب ســـببا في احتجاج كل من ســـكان جندوبة  10أســـرة لمدة  133من 

   .وتطاوين أيضا اين طالبوا بحق في الماء الصالح للشراب

وتســـــبب التعامل البوليســـــي مع المحتجين واالنتهاكات المســـــجلة من قبل قوات االمن في 

معاملة وفي بداية شــــــــهر تطاوين الى تنظيم تحركات للتنديد بظروف االعتقال وســــــــوء ال

ســـــــبتمبر اثارت وفاة احد الباعة المتجولين بســـــــبب طلق نار من قبل عون ديوانة في حالة من 

الغضـــــــــب واالحتقان والغليان. وفي نفس الوقت خلفت حادثة انتحار بائع متجول في مرناق 

بسبب سوء معاملة عون مراقبة في سلسلة من االحتجاجات الغاضبة وفي حالة من السخط 

    .وعدم الرضا

وتكشـــف التحركات واالحتجاجات وحالة الغضـــب العام في اكثر من منطقة بالبالد، عن تدهور 

للوضــع العام الذي اصــبح يتســم بالســلبية ويؤشــر لفرضــيات كبيرة، في التوجه نحو مزيد التعكر 

خاصة اذا ما وضعناه في مواجهة مع ضعف العمل السياسي للحكومة وحالة الضبابية وعدم 

 .2021جويلية  25الوضح التي مازالت تحكم فترة ما بعد 
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2022

رغم التغييرات المناخية التي رافقت  حافظت ديناميكيات الهجرة غير النظامية على تصــــاعدها

وصول الى السواحل في ال ا من ذوي الجنسية التونسيةمهاجر 2958شهر سبتمبر حيث نجح 

في حين  39.28 %أي ارتفاع بنســبة  2021خالل نفس الفترة من ســنة 1796اإليطالية مقابل 

و اغلب  ا من الوصـــول الى الســـواحل اإليطاليةمهاجر 3883عملية اجتياز و منع  270تم احباط 

بة  يات غير  74.81%العمليات المحبطة بحرا بنســــــــ و من جملة اللذين تم منعهم من جنســــــــ

هد شو البقية تونسيين و لم تتغير خارطة عمليات االجتياز المحبطة لت 52.43%نسية بنسبة تو

 % 15.55ثم المنستير بنسبة  27.40%النسبة األكبر  قس صفاسواحل والية 

مهاجرا في  69ارتفع الموت على السواحل التونسية حيث شهد شهر سبتمبر موت وفقدان 

 544ت ليرتفع بذلك عدد الضــــحايا والمفقودين الى فواجع شــــملت جرجيس والمنســــتير وبنزر

 ضحية ومفقودا منذ بداية السنة.

2019202020212022
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2022 
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جويلية

اوت--

سبتمبر

المجموع

المجموعسبتمبراوت--جويليةجوانمايأفريلمارسفيفريجانفي

عدد الواصلين 3823082243451024171434614284295814700

الرجال 321250174261841131823283336211410943

النساء 12151386075176251142752

القصر مع مرافقة 151210114196192323181881

القصر دون مرافقة 34312765822254015574211843
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2022

 
 وجود هذه العالمة ال يعني ان هذه الجهات ال تشهد عمليات اجتياز لكن املعطيات الرسمية املنشورة في البالغات لم تتضمن عمليات اجتياز  *

 محبطة في هذه الجهات
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2022 

  

 

عدد املوتى واملفقودين في الحوض األوسططططططو للمتوسططططططو 

 2022خالل 

السططططططواون التوالسططططططية خالل عدد املوتى واملفقودين على 

2022 

1017 544 

 
 

 

 

  

46

20

65

145

123

27

3

46

69

جانفي  فيفري مارس أفريل ماي جوان جويلية اوت سبتمبر
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2022

 

ومقارنة باالشــهر الســابقة بدأ العنف بالتوســع  2022تواصــل ارتفاع العنف طيلة شــهر ســبتمبر 

واالنتشــــار أكثر. وتراوحت احداث العنف المرصــــود طيلة شــــهر ســــبتمبر بين القتل وقتل النســــاء 

نف الزوجي وقتل األمهات والطعن باالت حادة والعنف اللفظي والقذف وكذلك مقتل والع

ديواني اثنــاء أدائــه لواجبــه المهني الخ. وقــد ارتفع العنف بمعــدل ثالث مرات خالل شــــــــهر 

حالة عنف كان لها وقعا في وســــــــائل االعالم والشــــــــبكات  63ســــــــبتمبر من ذلك تســــــــجيل 

 .االجتماعية

وتــخــتــلــف خــــارطــــة تــوزيــع 

عـــنـــف بـــيـــن الـــجـــهــــات الـــ

لـــتـــحـــظـــى واليــــة تـــونـــس 

بمرتبــة متقــدمــة من حيــث 

انتشار العنف وذلك بنسبة 

بــــالمئــــة من  46.8نــــاهزت 

حـجـم الـعـنـف الـمـرصـــــــــود 

 11.3تليها القيروان بنسبة 

ــالمئــة ثم بنزرت بنســــــــبــة  ب

ـــالمئـــة ثم المهـــديـــة  6.5 ب

والقصرين وسوسة بنسبة 

بالمئة. ويخضع  4.8ناهزت 

هــــذا الــتــوزيــع الــجــغــرافــي 

ف الى عــــدة عوامــــل للعن

ديمغرافيـة واجتمـاعيـة من 

ذلــــك نســـــــــبــــة الكثــــافــــة 

الســــــــــــكـــــانـــــيـــــة وكـــــذلـــــك 

ــتــهــمــيــب االجــتــمــــاعــي  ال

واالقتصــــــــــــادي والتمثيــــل 

 .االجتماعي والالمساواة
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بالمئة فيما تظهر االناث األقل ارتكابا  81ويظهر الذكور األكثر ارتكابا للعنف بنســــــــبة بلغت 

حداث العنف فاعلون من اجناس مختلفة بنســــــــبة بالمئة. كما شــــــــملت ا 13.8للعنف بنســــــــبة 

 .بالمئة 5.2ناهزت 

اما بخصــــــول األشــــــخال الذين كانوا ضــــــحايا للعنف تشــــــير األرقام الى تصــــــدر الذكور المرتبة 

بالمئة من مجموع األشـــــخال ضـــــحايا  29.3بالمئة تليهم االناث بنســـــبة  56.9األولى بنســـــبة 

بالمئة من  3.4بالمئة علما وان  10.3األخرى بنســـــــبة العنف. ثم نجد في مرتبة ثالثة االجناس 

 .األشخال المعتدى عليهم ماتوا

 

بالمئة فيما  69.4ويفيد حصـاد الرصـد لشـهر سـبتمبر ان العنف بين االفراد اغلبي بنسـبة بلغت 

 .بالمئة 30.6بلغت نسبة العنف الجماعي 

 

 

31%

69%

جماعية فردية
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اشــــــــكـال العنف  أبرزمي حـدث العنف المرصــــــــود في مختلف القطـاعـات وكـان العنف االجرا

بالمئة  3.2بالمئة ويمثل العنف المدرسي نسبة  84المرصود طيلة شهر سبتمبر بنسبة ناهزت 

 .بالمئة 6.5بالمئة والعنف االحتجاجي أيضا  6.5وبلغت نسبة العنف االقتصادي 

 

 

ف نتنوعت الفضـــــــاءات التي تم فيها ارتكاب العنف. ومثل الشـــــــارع اكثر الفضـــــــاءات ارتكابا للع

بالمئة من مجموع العنف المرصـــــــود. يليه المنزل كاكثر الفضـــــــاءات عنفا  46.8بنســـــــبة ناهزت 

 17.7بالمئة ثم المؤســســات التربوية )مدارس ومدراس اعدادية ومعاهد( بنســبة  19.4بنســبة 

بالمئة. وتشــــهد فضــــاءات أخرى مثل النقل العمومي والســــجون ومراكز االحتجاز والفضــــاءات 

  .دارات والمؤسسات االقتصادية والفضاءات الصحيةاالفتراضية واإل
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رتكب فيها.  ســـاهم التقليل من أهمية العنف في زيادة حجم الظاهرة وتنوع الفضـــاءات التي يف

ويظهر التنديد بالعنف لكنه في طريقه نحو التضــــــاال اذ ان غياب ردة الفعل القوية المنتظرة 

س للتطبيع مع العنف. ويمثل غياب السخط من قبل مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية يؤس

فترض ان يكون عمق االخالق في المجتمع، دافعـــا لـــدعم  تجـــاه العنف ورفضـــــــــــه، وذلـــك يف

 .التعبيرات العنيفة بين مختلف االفراد والفئات االجتماعية

تل قاصر ) سنة(  14البد من اطالق صيحة فزع تجاه العنف/ الرعب الذي يواجهه األطفال اذ قف

لة حادة داخل القســــــــم من قبل زميله بســــــــبب خالف بينهما. وتعكس هذه الحادثة طعنا با

المشـــــاكل االســـــرية والتربوية والنفســـــية للجاني والمناخ غير االمن وغياب أجهزة الرقابة داخل 

  .المؤسسات التربوية

وتعكس اشكال العنف المرصود طيلة شهر سبتمبر مؤشرات العنف المنتشر صلب المجتمع. 

س تنوع فضــاءات العنف ســلبية مؤســســات الدولة في التعاطي مع الظاهرة خاصــة كما يعك

  .اذا ما تعلق االمر بأمن وسالمة مواطنيها

هـــذه الزيـــادة المطردة للعنف داخـــل المجتمع تظهر حـــالـــة احبـــاط جمـــاعي وردات فعـــل غير 

و مدروســـــــة وفشـــــــل في العالقات االجتماعية وصـــــــعوبة بناء روابط ال تنطوي على العنف ا

 .المواجهة
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2022

حالة وذلك من خالل  15المرصــــــودة طيلة شــــــهر ســــــبتمبر  االنتحاربلغ عدد حاالت ومحاوالت 

عينة الرصـــــد التي يتم االشـــــتغال عليها. هذا الرقم هو االرفع مقارنة باالشـــــهر الماضـــــية وهو 

حــالــة  11يعكس حــالــة العنف ضــــــــــد الــذات. وســــــــجلــت واليــات القيروان وتونس وبن عروس 

ومحاولة انتحار تليها واليات منوبة وصــــــفاقس والمهدية والقصــــــرين بمعدل حالة واحدة لكل 

 .والية
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عامل ينتحر شنقا في مقر عمله في القصرين، القاء النفس من الطابق الرابع، رجل ينتحر بتلقاء 

امرأة اثر نفســــــه امام القطار في المهدية، انتحار شــــــاب شــــــنقا في مزرعة بوادي الليل، انتحار 

خالفات زوجية، انتحار بالغين حرقا في فضاءات عامة ومكشوفة، محاولة انتحار شاب تونسي 

في احدى ســـجون إيطاليا، االعتداء على النفس من قبل تونســـيين في عدة ســـجون إيطالية، 

 .االنتحار شنقا في فضاء منزلي، انتحار بائعين متجولين اثر خالفات مع الشرطة

االنتحاري متأرجحا بين الفضــــــــاء العام والخال. اذ وقعت ثماني محاوالت  هكذا يظهر الفعل

وحاالت انتحار في فضــــــــاءات خاصــــــــة أي المنزل فيما وقعت بقية الحاالت والمحاوالت في 

 .مؤسسات خاصة واحيانا في الشارع واحيانا في مراكز احتجاز وفي السجون االيطالية

لية واجتماعية. وهي متغيرة بحســــب كل ومســــت األســــباب جوانب شــــخصــــية وعالئقية وعائ

ضـــــحية لكنها في المطلق مرتبطة بنزاعات اســـــرية ومشـــــاكل زوجية واضـــــطرابات نفســـــية غير 

 .معالجة وهشاشة اجتماعية أصبحت ال تطاق باإلضافة الى سوء المعاملة والترهيب

ه االنتحار حرقا بالمئة يلي 53.3ومثل االنتحار شــنقا أبرز اشــكال االنتحار المرصــودة ودلك بنســبة 

 6.7بالمئة فيما حاول  20بالمئة وكذلك االنتحار او محاولته عبر القاء النفس بنسبة  20بنسبة 

 .بالمئة من الضحايا االنتحار عن طريق تناول االدوية

 

يظهر التباين بين الجنســـــــين فالذكور هم 

الضــــــــحايا األبرز لالنتحار ومحاولته طيلة 

بالمئة  93.3شــهر ســبتمبر وذلك بنســبة 

من مجموع الضحايا فيما ال تتجاوز نسبة 

بالمئة. هذا التباين  6.7الضــــــــحايا االناث 

يرتبط بعوامــــل نفســـــــــيــــة واجتمــــاعي 
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وثقافية ولكن أيضــــــــا هناك إخفاء لمحاوالت وحاالت انتحار االناث ألســــــــباب تتعلق بالخطاب 

 .العام المحافظ

بين ضــــــحايا حاالت ومحاوالت االنتحار ســــــنة في مرتبة أولى من  25-16وتاتي الفئة العمرية 

 .سنة في مرتبة ثانية 45-36وذلك من الجنسين وتاتي الفئة العمرية 

يعكس االنتحار او محاولته، كعنف موجه ضـــد الذات أي كانت حجته او دوافعه، ســـلوكا عنيفا 

 اب العنفهو مؤشر لحالة عدم ارتياح متعددة األسباب. والمرور الى الفعل االنتحاري او الرتك

ضـــــد الذات يعني عدم كفاية وســـــائل الدفاع الذاتية والخارجية التي من شـــــانها ترميم التوازن 

النفسي والعالئقي والبيئي. ويغذي عدم القدرة على مكافحة هذا الشعور بالضيق من قبل 

وســـطاء مثل العنف بين االفراد واالحتجاج الســـياســـي واالبداع الفني والعالج النفســـي الى 

 .ر نحو الفعل االنتحاريالمرو

ويظل االنتحار نتيجة منطقية لفشــل الســياســات العامة التي ال تســتثمر في الصــحة النفســية 

وال تســـمح بنفاذ الفئات الهشـــة والمهمشـــة لخدمات الرعاية الصـــحية النفســـية والتي تاكدت 

  .الحاجة اليها في ظل ازمة اقتصادية وسياسية

حة النفســية، تظل الممارســات العالجية غير موجودة وال مع انخفاض الميزانية المخصــصــة للصــ

ا مالحظة حواجز الوصــول على مســتويات متعددة ، مما يمنع  يمكن الوصــول إليها. يمكن أيضــً

الفئات المهمشـــــــــة اجتماعيًا واقتصـــــــــاديًا من االســــــــتفادة. ال يمكن أن يكون "المتخلفون عن 

ت الرعاية النفســية والعنف الرمزي الركب" بســبب المعلومات المضــللة والعيوب في ســياســا

الذي يوصـــم االضـــطرابات النفســـية ويضـــفيها على الثقافة من خالل منع األفراد المهمشـــين 

 .بشكل مباشر أو غير مباشر من االستفادة منها
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في حادثة انتحار البائع المتجول في مرناق اثر خالف مع الشـــــــرطة البلدية تم تفســـــــير الحادثة 

ا الضحية مؤخرا. صحيح أن معاناة الفرد يمكن أن تكون متعددة بالفعل. بخالفات عائلية عاشه

  .ويمكن أن تتعايب النزاعات األسرية والمجتمعية وال يتم التغاضي عن أي منهما

ويشــــــــهد تاريخ تونس والعالم العدد الكبير من حاالت االنتحار التي حدثت نتيجة للصــــــــراع مع 

الفات قد تكون فعال مدمرة للشــــــــخص نفســــــــيا الســــــــلطة وعمالئها أي ان مثل هذه االخت

واجتماعيا. وتمثل التضحية بالنفس امام الشعور باالقصاء السياسي طريقة للتعبير عن الرفض، 

 .عبر الجسد، للتمييز االجتماعي

وتدفع السـياسـات األوروبية القمعية ضـد المهاجرين التونسـيين في مراكز االحتجاز الى انتشـار 

انثى  12تونســـيا في الســـجون اإليطالية من بينهم  1745تحار. ويتواجد حاالت ومحاوالت االن

ويعزز التواجد في أماكن االحتجاز هذه لدى هؤالء السجناء التونسيين الشعور بأنهم يواجهون 

مأزًقا غير متوقع قبل المغادرة ومواجهة مؤســــــســــــة قمعية تدفعهم إلى االنتحار ومحاوالت 

 .االنتحار وأعمال التخدير

ر حاالت ومحاوالت االنتحار وســــــيلة للقطع مع الحياة وهي أيضــــــا نتيجة للعنف الرمزي وتظه

مارس ضد التونسيين  .المف

وتمر الوقاية من االنتحار عبر وضـــــع عوامل عديدة قيد التســـــاالال الفقر، االضـــــطرابات العقلية، 

االجتماعية  االذالل الذي يتعرض له، عنف أعوان الشــرطة، الخالفات الزوجية، غياب المســاعدة

الكافية للتغلب عليها. هناك إجراءات سياسية يمكن اتخاذها لمقاومة االنتحار والحد من تطور 

 .االكتئاب داخل المجتمع

خالل شــهر ســبتمبر اســتمرت االحتجاجات في التطور مقارنة باألشــهر الســابقة. كما زاد العنف 

قان اجتماعي في ســــياق مازوم ســــياســــيا وحاالت االنتحار. وتعكس هذه المؤشــــرات حالة احت

واجتماعيا واقتصـــــــاديا. وتســـــــاهم صـــــــعوبات التنظيم وتشـــــــتت االحتجاجات في اإلبقاء على 

الحركات االجتماعية مجزأة. ومع ذلك ونظرا لخصــــــوصــــــية الســــــياق الســــــياســــــي واالجتماعي 

ريقة بط واالقتصادي الحالي يمكن لهذه الحركات أن تستمر في التطور خالل األشهر المقبلة

 .متزايدة

ان العوامل الدافعة لالحتجاج والعنف واالنتحار متشـــــابهة والفرق الوحيد بين هذا الثالثي هو 

الطريقة التي يختارها االفراد لمحاربة الحالة التي يعيشــونها. وهي دون شــك تظهر رغبة في 

 .اختراق الفضاء العام والسياسة والتي تظل مساحة حصرية للناس المهمشين
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 منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غير النظامية: 

تمثل جملة املعطيات الواردة بهذا التقرير  ما امكن للمنتدى التونسيييييييييييالق لادقو  ا  ت ييييييييييياد ة 

وا جتماعية جمعه من م يييادر مفتلفة ووالوسييياال املتاىة تعقي املعطيات الر مية ائر  هااية 

 ع   يييييييييييييفيية تيياميية لكن    ايييا   املعلوميية وائر تف ييييييييييييييلييية و ييا ليية للتايئن و ييد    عك  الوا

نة من الجاني الرسيييييييعق التونسيييييييالق   عدد عمليات ا جتيا    – عدد املجتا ين –املف يييييييلة  واملديا

 –تاد د الجهات التق  نادرون منهما  –تو يعهم ىسيييييييييييييي الفحات العمرية وىسيييييييييييييي الجندر 

  فهم أوضييييييييييييي  عييييدد املفقود ن      ييييد  سييييييييييييييييا م  ييييذي املعطيييييات   –وضيييييييييييييعي هم ا جتميييياعييييية 

 لد ناميكيات الهجرة وا ر  التاو ت 

 :قع ا عتمييياد عبال  تايييات و ارة اليييدايليييية وت يييييييييييييريايييات  عمليطططات االجتيطططاز املحبططططة 

الناطق الرسيييييييييييعق لادرس الوط ق    مفتلال وسييييييييييياال ا عت    و  تت يييييييييييمن    ا الي 

 رون      هاجمعطيات تف يلية  الجن  والفحات العمرية والجهات التق  نادر منها امل

 :ياكل عد دة ت يييييييييييييدر معطيات ر مية ىو   الواصطططططططططططططلون الى السطططططططططططططواون األورو ية 

الواصلئن الال أورووا مثل املفوضية السامية لتجحئن واملنظمة الدولية للهجرة وو ارات 

 الدايلية    الدو  األورووية والوكالة ا وروية ملرا عة السواىل 

اج الال تايئن متواصيييييل ىسيييييي األر ا  ال يييييادرة عن الهياكل تعقي األر ا  املقدمة تقريبية وتات

ر    تطور والتغيئللكنهيييا تقيييد   را ة لالرسيييييييييييييميييية وامليييدنيييية التق  يييد ت يييييييييييييييدر    تقيييارير  ىقييية 

 د ناميكيات الهجرة ائر النظامية 

ان تمر  دون عبر مفتلال املسييييييال  أورووا ه  اعداد املهاجرين التق ت ييييييل الال  األرقام الالمرئية:

السييييييلطات املدلية او الهياكل األممية و  ن د لها ا را    وى ييييييا  وه  ار ا   امة وتفتلال عبر 

ىسييييييي تكتيكات تييييييعكات يهريي املهاجرين   ما ت ييييييم أ  ييييييا عمليات ا نطت  من السييييييواىل 

التونسيييييييييييييية والتق تنن     ابفتت من الر ا ة األمنية ال يييييييييييييارمة او تل  التق  قع منع اجتيا  ا 

                      تاات او دون أن  قع ابعتن عنها  دون ان ت در

 


