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 تقديم

قد كان و  2016االحتجاجية االجتماعية يف شكليها الفردي والجماعي خالل شهر مارس  وتنوعت التحركاتتعددت 

ذلك أن محاولة  الرهابي،هجوم يعرب عن تغري نوعي يف الفعل  قردان،ينة بن رهابي عىل مدالحدث الهام هو الهجوم ال 

دن واالنطالق من هذه املدينة القتحام مرهابية ت التنظيمات ال عالنها منطقة محررة ورفع راياالسيطرة عىل مدينة وإ

خرى العربية ال هايل والعمل عىل استنساخ ما تقوم به هذه التنظيمات يف املدن أخرى وفرض أسلوب حياتي عىل ال 

 قردان.التي احتلتها يف مدينة بن 

جانب السياح ال وال من والجيش يعد عنارص ال  لم الرهابي،توجها جديدا يف ممارسة الفعل  نه يبلورالحدث هام ل 

 مكوناتها.هم محور هذا الفعل بل مدينة بأكملها بكل 

 التونسية، لقد تعددت التقارير العالمية والمنية حول العديد من املخططات الرهابية التي تستهدف عديد املدن

لوضع يتسم بالخطورة ا املناطق،رهابية الخطرية يف عديد تم تفكيك العديد من املجموعات ال و  إحباطهامخططات تم 

لقد سبق وأن أرشنا إىل كون املعالجة  الرهابي،عية واملؤسساتية للتصدي للفعل ويطرح سؤال الجاهزية االجتما

ن تدخل مختلف املؤسسات الرتبوية وعليه فإ كافية،المنية أساسية وحاسمة يف مواجهة الرهاب إال أنها غري 

 الفعل.ى أسايس يف استئصال هذا لك معطعية والثقافية إىل غري ذواالجتما

ية كبرية تميزت رهابت مرسحا خالل هذا الشهر لعمليات إعديد القطاعات وعديد املدن يف جهات عديدة من العالم كان

ليات الذعر العام واالنخراط يف شكل من أشكال الهسترييا بوحشيتها وإرصار أصحابها عىل تطوير وتفعيل مختلف آ

 أخرى،سباب نعيدها مرة لإلرهابيني لزرع الدمار ولهذه ال الجماعية التي تعيق الفعل وتفتح مختلف مجاالت التدخل 

 .رضورة التحصني االجتماعي من خالل االنخراط يف منهجيات مقاومة متعددة الواجهات والوسائل

ي تم الحد رهابوحال العالن عن الهجوم ال  واليات، ل هذا الشهر عديد التحركات االحتجاجية يف عدةلقد رصدنا خال

لم تكن اللحظة كما ذكرنا  الشهداء،منية الباسلة والرتحم عىل من هذه االحتجاجات وتم تقديم التحية إىل القوات ال 

 لإلرهاب.لحظة احتجاج بقدر ما هي لحظة تصدي ومقاومة 

الكم الهائل من االحتجاجات التي تم رصدها والتي  2016يف تقاريرنا السابقة وخاصة يف تقرير شهر جانفي  تناولنا

وانتهت االحتجاجات أو لنقل تراجعت بشكل  التجول،ىل فرض حظر ل الواليات وكل القطاعات وانتهت إشملت ك

 والجهات.ي شهدتها عديد القطاعات عنف التوتعدد مختلف أشكال ال ت المنيكبري خوفا كما سبق وذكرنا من االنفال 
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وهي تتطلب  ال أن أسبابها املبارشة وغري املبارشة بقيت عالقةبشكل كبري وهام إ وإن تراجعت هذه االحتجاجات 

فيات االجتماعية عىل استئصال الخل بالساس العملفتحصني املجتمع من الرهاب هو  والحاسم، التدخل الرسيع

 لالحتجاجات.ساس والدارية بال واالقتصادية 

وضاع التنموية املرتدية يف عديد الجهات هي معركة واحدة ولو أن ومقاومة الفقر والتهميش وال  الرهابمقاومة  

 السايس.رهابية هو ولو أن البعض يعتقد أن امللف المني يبقى عىل الدوام يف ظل الخطار ال  أشكالها تختلف

 أيضا.ماعية يف هذه الفرتة يعترب من الولويات الساسية تلف امللفات االجتعىل معالجة مخ االنكباب

ضا عديد شملت أي الواليات،لقد شملت البلديات واملعتمديات ومقرات  االحتجاجية،ساليب كما ذكرنا ال  تنوعت

ن املرأة ووزارة الشؤو  ووزارةالتشغيل وىل ووزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الرتبية ووزارة الوزارات مثل الوزارة ال 

 هذا.ىل يومنا عض من هذه الهياكل الحكومية متواصلة منذ عدة أسابيع إواالعتصامات أمام أو داخل الب الخارجية،

 املكفوفني. البحري واتحادبعض املنظمات الوطنية عىل غرار اتحاد الفالحة والصيد  شملت االحتجاجات

ت املربني جاالحليب مطروحا بكل قوة واحتجا إشكالال يزال  التمور،شهدها قطاع العديدة التي  الشكاالتوعىل غرار 

أخرى لها عالقة بتسويق الطماطم وقطاع الدواجن واملوايش تم  إشكاالت رصدها،وناقيل الحليب يف عديد الواليات تم 

والشابة وطبلبة  هديةالبحارة بالخصوص يف كل من امل إشكاالت االحتماالت،رصدها وهي مفتوحة عىل عديد 

ك بل والتهديد سمابور البواخر واالمتناع عن صيد ال ومنع حركة ع  عديد االحتجاجات وغلق املوانئىلوصفاقس أدت إ

 يطاليا...بالهجرة الجماعية إىل إ

خرى نسبة للنور الكهربائي كانت هي ال فقدانه أو انقطاعه ورداءته وكذلك الشأن بال للرشاب،ملف املاء الصالح 

 الجهات.سببا لعديد االحتجاجات يف عديد 

لعل املالحظة الهامة التي يمكن استخالصها من مختلف التحركات االحتجاجية خالل هذا الشهر هو تراجع 

رهابية التي ملية ال ىل العتجاجات بشكل خاص ذات الخلفيات المنية ويبدو أن السبب يف ذلك يعود بالساس إاالح

 .االحتجاجات العشوائية كانت محدودة للغاية وانحرصت يف عدد محدود من الوالياتف قردان،بن شهدتها 

التنمية الجهوية  الشهر،تصدرت االحتجاجات ذات الخلفيات االقتصادية التحركات االحتجاجية الجماعية خالل هذا 

 .ىل هذه االحتجاجاتاب التي دفعت إسبات الداخلية بالخصوص مثلت أهم ال يف الجه

االعتصامات، خياطة الفواه،  العاصمة،قدام نحو يب االحتجاجية كانت هي الخرى متعددة، السري عىل ال السال

 ىل غري ذلك...التهديد باالنتحار إ
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 2016الحتجاجات االجتماعية الجماعية والفردية خالل شهر مارس ا

ن االختالف يكمن بالشهر املايض، إال أا الشهر مقارنة تقريبا رصدنا نفس الكم من االحتجاجات الجماعية خالل هذ

 بالخصوص غياببالنسبة لالحتجاجات الفردية سجلنا  االحتجاجات،يف التوزيع القطاعي والجهوي لهذه 

 ييل:جات كما جاهذه االحت االحتجاجات الفردية وتراجع هام يف حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار، هذا وكانت

 االحتجاجات الفردية والجماعية

 الحجم %

 االحتجاجات الفردية 43 8,4%

 االحتجاجات الجماعية 468 91,6%

 املجموع 511 100,00%

 

 

 

 

ةاالحتجاجات الفردي
8,4%

االحتجاج الجماعي
91,6%

س توزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية و الجماعية خالل شهر مار
2016
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 الجهوي:جات كما ييل عىل املستوى جاوتوزعت االحت

 الوالية احتجاج فردي محاولة أوانتحار  احتجاج جماعي املجموع

 بنزرت 0 5 22 27

 تونس 0 3 32 35

 أريانة 0 1 5 6

 منوبة 0 2 8 10

 بن عروس 0 0 13 13

 زغوان 0 0 7 7

 نابل 0 0 5 5

 جندوبة 0 0 32 32

 باجة 0 4 22 26

 الكاف 0 0 5 5

 سليانة 0 5 8 13

 سوسة 0 2 22 24

 املنستري 0 2 11 13

 املهدية 0 0 15 15

 صفاقس 0 1 31 32

 القريوان 0 8 49 57

 القرصين 0 4 37 41

 سيدي بوزيد 0 0 48 48

 قابس 0 1 17 18

 مدنني 0 0 17 17

 تطاوين 0 1 12 13

 قفصة 0 2 36 38

 توزر 0 1 10 11

 قبيل 0 1 4 5

 املجموع 0 43 468 511
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 ييل:ما يمكن مالحظته هو التقسيم الجغرايف لهذه االحتجاجات وفق ما 

قرصين وجميع هذه الواليات بوزيد والـ أكرب عدد من هذه االحتجاجات تم رصدها بكل من واليات القريوان وسيدي 

 كثر املناطق فقرا وأقلها تنميةتنتمي إىل الوسط الغربي وهي أ

 وجندوبة تأتي من حيث حجم االحتجاجات يف املرتبة الثانية وصفاقس وتونس ـ واليات قفصة

 ـ واليات بنزرت وباجة وسوسة تأتي يف املرتبة الثالثة

قل احتجاجات من الواليات ن واملنستري وبن عروس وتوزر شهدت أوتطاوي وسليانةواملهدية ـ واليات قابس ومدنني 

 السابقة

 شهدت احتجاجات محدودة ونابل ريانة وقبيل والكافـ واليات منوبة وزغوان وأ

الغربي خرى واليات الوسط املايض كانت هي ال  شهر فيفريخالل علما وأن الواليات التي تصدرت االحتجاجات 

ملالحظة بالنسبة للواليات التي ونفس ا بوزيد،ثم سيدي  تليها القريوانوال بالقرصين االحتجاجات كانت أوحسب كم 

قفصة ثم جندوبة أي لم يكن لوالية تونس  صفاقس تليهافقد كانت  االحتجاجات،تي يف املرتبة الثانية من حيث كم تأ

 نفس الحضور كما هو الشأن بالنسبة لهذا الشهر
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 :الفردية والجماعية االجتماعية يف لالحتجاجاتلتوزع الجغراا
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 تم رصدها خالل شهر مارس االنتحار التيحاالت االنتحار ومحاوالت 

خالل شهري جانفي وفيفري فقد تراجعت حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار خالل هذا  باملقارنة مع ما تم رصده

حالة  43حالة ويف شهر مارس الحايل رصدنا  83فيفري ، وشهر حالة 56الشهر، فقد كانت خالل شهر جانفي 

 توزعت كما ييل عىل مختلف الواليات

محاوالت  أوحاالت االنتحار 

 االنتحار

 الوالية

 بنزرت 5

 تونس 3

 أريانة 1

 منوبة 2

 بن عروس 0

 زغوان 0

 نابل 0

 جندوبة 0

 باجة 4

 الكاف 0

 سليانة 5

 سوسة 2

 املنستري 2

 املهدية 0

 صفاقس 1

 القريوان 8

 القرصين 4

 سيدي بوزيد 0

 قابس 1

 مدنني 0

 تطاوين 1

 قفصة 2

 توزر 1

 قبيل 1

 املجموع 43
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 ال غريوالية  16حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها شملت ـ 

نرصد فيها أي حالة انتحار  ني لمـ واليات بن عروس وزغوان ونابل وجندوبة والكاف واملهدية وسيدي بوزيد ومدن

 و محاولة انتحارأ

 ونابل وقابس ـ الرتاجع الهام مقارنة بالشهر املايض كان بكل من واليات سيدي بوزيد وتونس وقفصة

حجم تم تسجيله يف والية سليانة منذ السنة الفارطة الت االنتحار بوالية بنزرت وأهم عودة حاالت االنتحار ومحاو ـ 

 كان هذا الشهر

 2015وىل لهذه السنة ثلث حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل سنة رصد خالل الثالثية ال تم 

 

لسنة وىل مختلف الواليات خالل الثالثية ال يربز الجدول التايل تطور حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار ب

2016  

 الوالية شهر جانفي شهر فيفري شهرمارس املجموع

 بنزرت 4 1 5 10

 تونس 1 15 3 19

 أريانة 0 0 1 1

 منوبة 2 2 2 6

 بن عروس 0 0 0 0

 زغوان 0 0 0 0

 نابل 2 5 0 7

 جندوبة 3 2 0 5

 باجة 5 2 4 11

 الكاف 0 0 0 0

 سليانة 1 2 5 8

 سوسة 5 2 2 9

 املنستري 0 0 2 2
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 املهدية 0 1 0 1

 صفاقس 2 3 1 6

 القريوان 8 7 8 23

 القرصين 2 6 4 12

 سيدي بوزيد 0 20 0 20

 قابس 2 5 1 8

 مدنني 0 0 0 0

 تطاوين 0 1 1 2

 قفصة 14 9 2 25

 توزر 3 0 1 4

 قبيل 2 0 1 3

 املجموع 56 83 43 182
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 ييل:كانت كما  مارس فقدللرشائح العمرية خالل شهر  بالنسبة

  15ـ  25ـ16   35ـ26 45ـ  36 60ـ 46  60أكثر من املجموع %

 ذكر 2 6 12 6 6 2 34 79%

 أنثى 5 3 0 1 0 0 9 21%

 املجموع 7 9 12 7 6 2 43 100%

 100% 5% 14% 16% 28% 21% 16% % 
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سنة بقية الرشائح كما كان الشأن يف الشهر املايض تليها الرشيحة العمرية  35ـ  26ـ تصدرت الرشيحة العمرية 

 سنة 25ـ  16

 ومحاوالت االنتحار بالنسبة لثالثة رشائح عمريةـ تساوت حاالت االنتحار 

 حاالت كما يف الشهر املايض  7طفال ال تزال مرتفعة فقد رصدنا ر ومحاوالت االنتحار بالنسبة لل ـ حاالت االنتحا

 سنة 80ـ حالتي انتحار شيوخ تم رصدها من بينها انتحار شيخ سنه 

 حاالت بالنسبة للذكور 4مقابل  لإلناثـ سجلنا حالة انتحار واحدة 

 حاالت للفتيات 5سنة حيث رصدنا طفلني مقابل  15قل من ة العمرية ال ـ تتغري املعادلة كليا بالنسبة للرشيح

خالل هذا الشهر عىل عكس احتجاجي تبناه بالخصوص عديد املعتصمني  الجماعية كشكلـ غابت محاوالت االنتحار 

 ما تم رصده يف الشهر املايض

صديقتهن التي انتحرت يف الشهر  ،محاوالت انتحار لتلميذات بنفس املدرسة تضامنا مع التلميذة رصدنا ثالث ـ

 املايض نتيجة تعرضها لالغتصاب

 حالة انتحار أو محاولة انتحار كانت حرقا 15ـ 

 حاالت انتحار أو محاولة انتحار كانت شنقا 10ـ 
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2016حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار حسب الشريحة العمرية خالل مارس 

ذكر أنثى
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 و أدويةعرب تناول مبيدات حرشات أار كانت حاالت انتحار أو محاوالت انتح 8ـ 

 ـ بقية حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار كانت بأساليب أخرى

 الشهر:ييل جرد لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل هذا  فيما

 الوالية الجنس والسبابالضحية  الوسيلة املعتمدة

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار حرقا

 

 

 شنقااالنتحار 

 

 

 االنتحار حرقا

 االنتحار شنقا

 

بمنطقة برج طالب  1972ـ انتحار كهل من مواليد 

 لسباب مجهولة

سنة بمنطقة  59ـ انتحار كهل يبلغ من العمر 

التوامرية بعمادة بازينة من معتمدية جومني يبدو أنه 

 يعيش مشاكل عائلية حادة

سنة بمنطقة أوالد  80ـ انتحار شيخ يبلغ من العمر 

غانم بمعتمدية جومني يبدو حسب ما توفر من 

 معلومات كونه يعاني من اضطرابات نفسية

 سنة لسباب غري معلومة 50ـ انتحار كهل سنه 

سنة بمنطقة كاف عباد من  36ـ انتحار شاب سنه 

 سباب عائليةمعتمدية سجنان ل 

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 

 رذك

 ذكر

 بنزرت

 االنتحار حرقا

 

االنتحار عرب تناول 

 أدوية

 

 

 االنتحار شنقا

ام النف سنة بمنطقة حم 30انتحار شاب سنه  ـ

 شكاالت أمنية حيث أنه بائع خمر خلسةل 

 عالن عنهاانتحار طفل لسباب لم يتم ال ـ 

لتكرار غيابه عن الدروس ويبدو أن والده قد عاقبه 

 عىل ذلك

 عالن عنهالسباب لم يتم ال  انتحارطفلـ 

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 تونس

 االنتحار شنقا

 

عرب تناوله ملواد  االنتحار

 سامة

بمنطقة الجديدة سنوات  10انتحار طفلة سنها ـ 

 عالن عنهالسباب لم يتم ال 

سنة بمنطقة القباعة  27محاولة انتحار شاب سنه ـ 

 بمعتمدية وادي الليل بسبب خالفات عائلية

 أنثى

 

 ذكر

 منوبة

 أريانة ذكر عالن عنهاـ انتحار شيخ لسباب لم يتم ال  االنتحار بسالح أبيض

 االنتحار حرقا

 

 احرقاالنتحار 

 

ن يف انتحار شاب لسباب مجهولة هو ال  محاولة ـ

 وضعية حرجة باملستشفى

لتعكر وضعها  سنة نتيجة 24ـ انتحار فتاة سنها  

 محاولة االنتحاراقدام صديقها عىل  إثرالنفيس عىل 

 ذكر

 

 أنثى

 

 باجة
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 االنتحار حرقا

 

 االنتحار حرقا

حدى قبل يومني وهو تحت العناية املركزة بإ

 مستشفيات العاصمة

ق عىل دعوته للتحقي إثرمحاولة انتحار عون أمن ـ 

 منية بالقصبةخلفية احتجاجات النقابة ال 

ساسية انتحار الكاتب العام للنقابة ال  محاولةـ 

إثر الوطني بباجة  للحرس ة الجهويةباملنطق

نطقة من طارات وأعوان املاالستدعاءات الواردة عىل إ

فقد سكب  الوطني،من قبل التفقدية العامة لل 

ا وتم نقله عىل ال أن زمالءه تدخلو لبنزين عىل جسده إا

 ىل املستشفىجناح الرسعة إ

 

 

 ذكر

 

 ذكر

تناول  عرب االنتحار

 أدوية

 

 االنتحار شنقا

 االنتحار شنقا

تلميذات تعاطفا مع صديقتهم  3ـ محاولة انتحار 

 ىل االغتصابضت إالتي تعر 

 عالن عنهاانتحار شاب لسباب لم يتم ال ـ 

 سنة 35 العمر من يبلغ شابـ انتحار 

 أنثى

 

 ذكر

 ذكر

 سليانة

 االنتحار حرقا

 

عرب تناول  االنتحار

 أدوية

بمنطقة سيدي  1999سنة شاب من مواليد  ـ انتحار

 الهاني

 سباب مهنيةانتحار كهل، سائق حافلة، يبدو ل ـ 

 ذكر 

 

    ذكر

 سوسة

االنتحار عرب تفجري 

 نفسه

 إشكاالتانتحار كهل يبدو أنه يعاني من  محاولة ـ

 نفسية

 نستريامل ذكر

دعوته للتحقيق عون أمن عىل خلفية  ـ محاولة انتحار االنتحار حرقا

 منية بالقصبةاالحتجاجات ال إثر 

 صفاقس ذكر

عرب تناول مبيد  االنتحار

 حرشات

 

 حرقا االنتحار

 

 

 االنتحار حرقا

 

 

 االنتحار شنقا

سنة بمنطقة الرشايطية  20انتحار تلميذة تبلغ ـ 

 العالنلسباب لم يتم  الشمالية من معتمدية بوحجلة

 عنها

 محاولة انتحار كهل يف العقد الرابع بمنطقة حفوزـ 

زوجته املورطة يف قضية تسول وتم  إيقافبسبب 

  حجز مبلغ ألف دينار كانت بحوزتها

محاولة انتحار كهل بطريق حفوز بسبب اعتداء ـ 

كشك تطورت  عون أمن عليه وعىل أخته وهو صاحب

 هو وأخته إيقافهىل العنف وتم مشادة كالمية بينهما إ

 سنة لسباب مجهولة 18محاولة انتحار فتاة سنها ـ 

 أنثى

 

 

 

 ذكر

 

 

 ذكر 

 

 

 القريوان
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االنتحار عرب تناول 

 أدوية

يف  قاءاإللاالنتحار عرب 

 برئ

 

 

 االنتحار شنقا

 سنة بسبب خالفات عائلية 18سنه  انتحار شابـ 

 بوحجلة بسببيف سنة  41انتحار امرأة سنها ـ 

الها عن زوجها تدهور حالتها النفسية بعد انفص

 خريوزواج هذا ال 

بوحجلة للمطالبة  شاب بمعتمديةمحاولة انتحار ـ 

 بتسوية وضعيته املهنية بالحضائر

 أنثى

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 االنتحار حرقا

 

 

 

 تسلق عمود كهربائي

 

 االنتحار شنقا

 محاولة انتحار شاب من املعتصمني يف سبيطلةـ 

 ملعطلني عنـ انتحار شاب بماجل بالعباس من ا

قائمة  اسمه منثر حذف العمل املعتصمني عىل إ

يفائها  ووعد الحكومة بتدارك ذلك وعدم إاملنتدبني

 بتعهداتها

نتحار شقيق رضا اليحياوي بنفس محاولة اـ 

 خوهالسلوب الذي انتحر به أ

الفريد لسباب  سنوات بحايس 9ـ انتحار طفلة سنها 

 عالن عنهايتم ال لم 

 ذكر

 ذكر

 

 

 

 ذكر

 

 أنثى

 قرصينال

االنتحار عرب تناول 

 أدوية

 قابس ذكر يعمل صياد سنة بالزارات 52ـ انتحار كهل سنه 

انتحار شاب يف الثالثينات بمنطقة غمراسن لسباب ـ  االنتحار حرقا

 لم يتم الكشف عنها

 تطاوين ذكر

 توزر ذكر اش لسباب لم يتم ذكرهاقـ انتحار شاب يف مدينة الد حرقا االنتحار

 قبيل ذكر ـ انتحار شاب بقبيل لسباب لم يتم ذكرها االنتحار شنقا

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار حرقا

 

ثر فض محاولة أحد املعتصمني االنتحار عىل إـ 

 االعتصام الذي ينفذه بالقوة العامة

ىل وذلك للمطالبة للعودة إ انتحار شابـ محاولة 

   العمل الذي أطرد منه بشكل مفاجئ

 ذكر

 

 ذكر

 قفصة

  

 

 االجتماعية الجماعية خالل شهر مارس التحركات االحتجاجية

ه ها القطاع االقتصادي يلياجيا جماعيا عرب كل الواليات تبوأتحركا احتج 468كما ذكرنا تم رصد خالل هذا الشهر 

املرتبة الخامسة يليه مني يف ال  يف املرتبة الرابعة والقطاعالداري القطاع ف الرتبويالقطاع االجتماعي ثم القطاع 

 خريا الريايض ثم الدينيسيايس ثم البيئي فالقطاع الصحي وأالقطاع ال
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 ييل:حول طبيعة هذه االحتجاجات فقد كانت كما 

 طبيعة التحركات االحتجاجية

 طبيعة االحتجاجات العدد النسبة

 االحتجاجات العفوية 168 36%

 االحتجاجات التلقائية 199 43%

 االحتجاجات العشوائية 101 22%

 املجموع 468 100%

 

 

تصدرت االحتجاجات التلقائية جملة االحتجاجات تليها االحتجاجات العفوية ثم االحتجاجات العشوائية وهي نفس 

حيث  في املنقيضكما كان الحال خالل شهر جانال يف الحاالت االستثنائية لهندسة تقريبا لالحتجاجات عموما إا

 .باملائة من حجم االحتجاجات 50تجاوزت االحتجاجات العشوائية الـ 

 هذا وتتميز االحتجاجات العشوائية بشكلها العنيف عىل عكس االحتجاجات التلقائية والعفوية

 :االحتجاجية االجتماعية الجماعية الهيكل القطاعي العام للتحركات

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 97 21%

 اجتماعي 96 21%

 سيايس 42 9%

0 50 100 150 200 250

التحركات االحتجاجية العفوية

التحركات االحتجاجية التلقائية

التحركات االحتجاجية العشوائية

خصائص التحركات االحتجاجية الجماعية
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 تربوي 75 16%

 بيئي 16 3%

 إداري 71 15%

 ديني 2 0%

 صحي 11 2%

 أمني 51 11%

 ريايض 7 1%

 املجموع 468 100%

 

 مالحظته:يربز لنا الجدول توزيع االحتجاجات عىل مختلف القطاعات وما يمكن 

 ـ محافظة االحتجاجات عىل نفس هندستها القطاعية

 االحتجاجات ذات الخلفيات السياسيةـ تراجع 

 ـ لم تكن يف الغالب هذه االحتجاجات مسايرة من طرف املجتمع السيايس

 لهذه االحتجاجات املعالجة العمليةيف  الرشافالكبرية التي تواجهها سلطة  الشكاالتـ 

 ساسيا يف حجم االحتجاجات الجماعيةيزال القطاع الرتبوي يلعب دورا أ ـ ال

 كيل لالحتجاجات ذات الخلفيات الدينية واالحتجاجات ذات الخلفيات الرياضيةـ تراجع 

 عمليات الرصد بالرغم من كون االحتجاجات ـ حافظ القطاع الصحي والقطاع البيئي عىل نفس الوترية منذ انطالق

 اعان تأخذ أحيانا أشكاال عشوائيةيف هذان القط

 :ة العفويةاملجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعي
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 القطاع الحجم %

 اقتصادي 27 16%

 اجتماعي 31 18%

 سيايس 24 14%

 تربوي 29 17%

 بيئي 8 5%

 إداري 25 15%

 ديني 1 1%

 صحي 5 3%

 أمني 15 9%

 ريايض 3 2%

 املجموع 168 100%

 

صادي والقطاع االحتجاجات االجتماعية العفوية القطاع االجتماعي يليه بشكل متساوي القطاع االقت تتصدر 

ىل طبيعة االحتجاجات العفوية عىل اعتبار كونها ردود فعل رسيعة وبالنظر إ ،يايسداري ثم السالرتبوي فالقطاع ال 

ن هذه االحتجاجات تلعب عىل فإ ،كان مفاجئاعن حالة احتقان وغضب أو نتيجة لجراء لم تتم صياغته أو  ومبارشة

و لتبلور االحتجاجات الكامنة ر املحرار لالحتجاجات التي يمكن أن تتحول وتتطور لتأخذ أشكاال مغايرة أالدوام دو 

يايس عموما منذ فرتة طويلة يدعو عالمي والخطاب السفالخطاب ال  ،ظرا لطبيعة املرحلةالتي يتم تجاوزها مرحليا ن

وضاع االقتصادية أو ال  ،مرحلة دقيقة تتميز بالحرب عىل الرهابف عن االحتجاجات عىل اعتبار كوننا يف ىل الكإ
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2016مارس لشهرالمجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العفوية
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الصعبة أو الظروف املناخية غري املالئمة ...كلها عوامل يمكن أن تحد من االحتجاجات لكنها ال تنهيها فحال توفر 

 رشط بروزها تربز أوال يف أشكالها العفوية ثم تتطور

 ت االحتجاجية الجماعية التلقائيةالقطاعي للتحركا املجال

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 43 22%

 اجتماعي 40 20%

 سيايس 16 8%

 تربوي 28 14%

 بيئي 7 4%

 إداري 28 14%

 ديني 1 1%

 صحي 5 3%

 أمني 27 14%

 ريايض 4 2%

 املجموع 199 100%

 

منزلة بني  فهذه االحتجاجات تأتي يف االحتجاجات،حة ئالتلقائية ال تصدرت االحتجاجات االجتماعية الجماعية 

ىل تلقائية وكذلك لكونها يل إالتي استمرت وتحولت بالتا ذ هي عادة ما تبلور االحتجاجات العفويةمنزلتني يف الغالب، إ
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2016مارس لشهرالمجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائية



20 
 

ىل إن يتحول أيمكن ن البعض من االحتجاجات التلقائية يتطور و ئية أي أالالحتجاجات العشو تعترب مخزونا أساسيا 

 .فعل احتجاجي عشوائي

التنموية  الشكاالتفقد عادت من جديد مختلف  لقطاع املتصدر لبقية القطاعات الخرى،القطاع االقتصادي كان ا

كالبطالة  الشكاالتىل عديد ذلك القطاع االجتماعي وهنا نشري إييل  حدة،ىل الربوز وبكل الجهات الداخلية إوخاصة ب

و غري ن املحاور التي كانت بشكل مبارش أىل غري ذلك مالسكن إ وإشكاالتالقدرة الرشائية سعار وتدنى وارتفاع ال 

 .مبارش أساس هذه االحتجاجات

ق وذكرنا فغالبا ما يتم الربط اليل بني السلطة سب اداري مجاال هاما لالحتجاجات التلقائية وكممثل القطاع ال 

دارة عىل اعتبار كونها املؤسسات التي تجسد وجه االحتجاجات ضد السلطة نحو ال دارة وعادة ما تل السياسية وا

 .السلطة

 الخلفيات المنية تعكس حالة التوترالقطاع الرتبوي كما ذكرنا ال يزال مخزونا احتجاجيا هاما واالحتجاجات ذات 

ذا جني ولو أن االحتجاجات يف هذا القطاع تراجعت خالل همنية واملحتوروثة والعالقات املتشنجة بني الجهزة ال امل

منية يف صد هذه الهجمة الشهر والسبب كما ذكرنا يعود إىل الهجمة الرهابية عىل بن غردان والداء املتميز للجهزة ال 

 .والحد من خطورتها

 :املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العشوائية

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 27 27%

 اجتماعي 25 25%

 سيايس 2 2%

 تربوي 18 18%

 بيئي 1 1%

 إداري 18 18%

 ديني 0 0%

 صحي 1 1%

 أمني 9 9%

 ريايض 0 0%

 املجموع 101 100%
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تصادي حول القطاع االق ةبقيت متمحور  او االحتجاجات العنيفة تراجعت بشكل مهم لكنهاالحتجاجات العشوائية أ

 .سباب التي تم ذكرهااالجتماعي وذلك لل والقطاع 

 شكاال عنيفة كما كان الحال يفيعا ما يمكن أن تأخذ االحتجاجات أقطاع الرتبوي لذلك رس االنفالت ممكن دائما يف ال

 دارية للمطالبة بالتشغيل مثالامات داخل مقرات إداري تبلور يف االعتصكليات منوبة وجندوبة والقريوان أيضا وال 

ل للحد من احتمال االنفجار العم أن فتيلها ال يزال قائما وعليه فإنال تراجع هذه االحتجاجات العشوائية إمن بالرغم 

 .ة واالجتماعية والرتبوية بالخصوصاالقتصادي لإلشكاالتليب مغايرة اىل االهتمام بأسإ

 بعادها القطاعيةية االجتماعية الجماعية يف أالتحركات االحتجاج

 االقتصاديالقطاع 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 27 28%

 احتجاج تلقائي 43 44%

 احتجاج عشوائي 27 28%

 املجموع 97 100%

 التالية:القطاع حول املواضيع  تمحورت االحتجاجات يف هذا

 الحليب لشكالياتحلول  إيجادـ  ـ حل مشكل مديونية التجار

 حلول لزمة قطاع الدواجن ليجادـ تدخل الدولة  عالفـ النقص الفادح يف ال 

 ـ ضبط حمولة الشاحنات وفق القوانني ـ قطع مياه الري
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 شكاالت الصيد البحريـ تجاهل إ ـ التنمية الجهوية

 وتوزيع الطماطم إنتاجشكاالت ـ إ باركهربة ال ـ 

 ية التحتيةـ تطوير البن عادة هيكلة القطاع الفالحيـ إ

 حية ـ ارتفاع أسعار املواد الفال  عىل منع التجارة املوازيةـ االحتجاج 

 ـ االنتصاب الفوضوي ـ تنظيم قطاع املخابز

 ـ تهيئة املسالك الفالحية ـ دعم قطاع الصناعات التقليدية

 القطاع االجتماعي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 31 32%

 احتجاج تلقائي 40 42%

 عشوائي احتجاج 25 26%

 املجموع 96 100%

 :كالتايلكانت مواضيع االحتجاجات 

 ـ البطالة ضاع االجتماعية ملنتجي الحليبـ الو 

 ـ بطالة حاميل الشهادات الجامعية ـ تسوية وضعيات اجتماعية

 ـ التزود باملاء الصالح للرشاب ـ املطالبة بتحسني ظروف العيش

 ـ انقطاع املاء الصالح للرشاب ورداءته االجتماعيةـ االلتزام بالوعود يف املجاالت 

 و انقطاعهـ غياب النور الكهربائي أ جورـ الحصول عىل ال 

 ـ الطرد التعسفي وانعكاساته االجتماعية ـ االنخراط يف الصناديق االجتماعية

 ـ الحماية االجتماعية الحصول عىل منحة البطالةـ 

 ـ تحسني ظروف العيش الفريبحلول اجتماعية لعملة  إيجادـ 

 القطاع السيايس

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 24 57%

 احتجاج تلقائي 16 38%

 احتجاج عشوائي 2 5%

 املجموع 42 100%

 التالية:هذا وتمحورت االحتجاجات حول املواضيع 

 ىل تونسلبة بعودة السفري السوري إـ املطا ـ تفعيل العفو الترشيعي العام

  رهابلتنديد بالجهات التي تقف وراء ال اـ  طالياـ التهديد بالهجرة الجماعية إىل إي
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 قدام نحو العاصمةـ السري عىل ال  نواب الشعب أمام مجلسـ االحتجاج 

 ـ دعوة املجتمع املدني ملساندة االحتجاجات السياسية للمحتجني والحزابـ تجاهل الحكومة 

 عدم جدية املسؤولني يف تسوية ملفاتـ  بتعهداتها ـ التزام الحكومة

 رهاب وتوفري املعلومات حولهـ التنديد بال  ـ فتح قنوات الحوار مع السلط السياسية

 ـ مساندة مرضبني عن الطعام ـ االحتجاج عىل وقف تظاهرة بسب زيارة الوايل

 قضية الرباهمي التحقيق يفـ االحتجاج عىل تقدم  رهابـ التضامن مع عائالت ضحايا ال 

 القطاع الرتبوي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 29 39%

 احتجاج تلقائي 28 37%

 احتجاج عشوائي 18 24%

 املجموع 75 100%

 التالية:تمحورت االحتجاجات حول املواضيع 

 ـ االحتجاج عىل ترصيحات وزير الرتبية ـ االحتجاج عىل مديري مدارس

 طار الرتبويـ احتجاج عىل العنف ضد ال  اسم املدرسة العليا ملهنديس التجهيز الريفي تغري ـ

 ـ حرق قاعة تدريس وزيارة وزير الرتبية ـ االحتجاج عىل فروض املراقبة يف الكليات

 ساتذةـ التخيل عن أ من يف محيط املدارسال ـ 

 املدرسيةتداعي البنية التحتية ـ  ـ اقتحام مجهولني ملدرسة

 ولياء ضد املربنيـ عنف ال  طار الرتبوياالحتجاج عىل عنف التالميذ ضد ال ـ 

 بناء سور مدرسة إتمامـ  رهابيةميذ عىل العمليات ال ـ احتجاج التال 

 ـ تحقيق وعود االنتداب ـ االمتحانات والفروض

 علمي ـ فتح ماجستري رـ االحتجاج عىل إقالة ناظ

 القطاع البيئي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 8 50%

 احتجاج تلقائي 7 44%

 احتجاج عشوائي 1 6%

 املجموع 16 100%
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 :موضوع االحتجاجات كان خالل هذا الشهر كالتايل

 ـ تراكم املياه املتعفنة ـ تساقط الفحم الحجري يف ميناء عند تفريغ حمولة

 ديوان التطهري بالخدمات الرضوريةـ عدم قيام  ـ ربط التنمية بالبيئة

 ـ تحسني الظروف البيئية ـ ارتفاع تكاليف مياه الري بسبب املحروقات

 ـ االحتجاج عىل رداءة الخدمات البيئية ـ غلق ميناء 

 

 داريالقطاع اإل 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 25 35%

 احتجاج تلقائي 28 39%

 احتجاج عشوائي 18 25%

 املجموع 71 100%

 

 التالية:كاالت حتجاجات يف هذا القطاع حول الشتمحورت اال 

 تسوية وضعيات مهنيةـ  ـ انتداب مهندس معماري

 ـ عزل عمدة ـ تطبيق القانون وتفريق املعتصمني

 ـ الترسيع يف االنتداب ـ تطبيق القانون حول العفو الترشيعي العام

 جابيتطبيق التمييز الي ـ ـ االحتجاج عىل كثرة الوعود

 مني وممثيل الواليةصـ فتح حوار بني املعت جورـ الزيادة يف ال 

 دارية لعدد من املطالبـ تجاهل السلط ال  ـ توضيح الوضعية القانونية ملصنع تم غلقه

 جار والديون املتخلدةمن معاليم الي العفاءـ  املديونية والتغطية االجتماعيةـ 

 رخص البناء لسنادلجنة  إحداثـ  عىل رواتب ـ عدم الحصول

 ـ تأجيل جلسة انتخابية لتكوين جمعية مائية ـ املطالبة بمستحقات مالية

 ـ مناظرات االنتدابات ـ توضيح وضعيات مهنية

 

 القطاع الديني

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 1 50%

 احتجاج تلقائي 1 50%

 احتجاج عشوائي 0 0%

 املجموع 2 100%

 

 رهابينيت بالخصوص حول رفض دفن أحد ال جاتمحورت االحتجا
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 القطاع الصحي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 5 45%

 احتجاج تلقائي 5 45%

 احتجاج عشوائي 1 9%

 املجموع 11 100%

 جات بالخصوص حول املواضيع التالية:جاتمحورت االحت

 ـ تسخري ممرض لتقديم الخدمات الصحية الصحي املرتديـ التنديد بالوضع 

 ـ االحتجاج عىل نقلة مدير مستشفى محيل ـ تحسني الخدمات الصحية

 منيالقطاع ال 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 15 29%

 احتجاج تلقائي 27 53%

 احتجاج عشوائي 9 18%

 املجموع 51 100%

 كالتايل:كانت مواضيع االحتجاجات 

 من الفالحيـ ال  رهابيةـ التنديد بالعمليات ال 

 من يف املؤسسات الرتبوية ويف محيطهاـ ال  املعتصمني أمام وزارة التشغيل إيقافـ 

 ـ تعدد وتكرر الرسقات منيـ غياب الحضور ال 

 رهابـ مساندة الوحدات المنية ضد ال  من ـ مواجهات مع ال 

 منينيـ احتجاجات ال  الجرةمنية مع سائقي سيارات ـ املعاملة ال 

 تجريم االعتداء عىل املؤسسات الرتبويةـ  رهابساندة الوحدات المنية ضد ال ليات مـ تطوير آ

 ـ اقتحام منحرفني ملؤسسات تربوية إسمنتيـ رفض تقسيم طريق بحاجز 

 املعتصمنيمني مع ـ التعامل ال  من العام ـ توفري ال 

 القطاع الريايض

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 3 43%

 احتجاج تلقائي 4 57%

 احتجاج عشوائي 0 0%

 املجموع 7 100%
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 مختلفة،شكاال الرياضية يف عديد الجهات وأخذت هذه االحتجاجات أ ثر املقابالتتمحورت االحتجاجات بالخصوص إ

و ما هو الحال يف والية سيدي بزيد أندية كالرياضية عىل الوضعية املالية لل كما رصدنا احتجاجات الجماهري 

ن هذه االحتجاجات تائج الرياضية ومردود بعض الفرق إال أيضا عىل النيري واحتجاجات أليات التسآ االحتجاج عىل

 أحيانا.غم من تطورها لم تربز بشكل الفت وبقيت يف أطر مجاالتها الرياضية بالر 

 ليات التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية ودرجة كثافتهاآ

والتكرار الكثافة  معايري وذلك وفقالجماعية  االحتجاجية االجتماعيةليات التحركات عيد التذكري بمنهجية قياس آن

ليات نعتمده يف تقاريرنا والذي يخص ال التدرج الذيواحد اىل خمسة أي وفق نفس  القياس منسلم  ضمن

 سلبي.ىل مؤرش إوالفضاءات والجهات والفاعلني هذا وتشري الخانة }ـ{ 

 5 4 3 2 1 لياتال

    * * عالمنداءات عرب وسائل اإل 

     * منع مسؤولني من مغادرة مكاتبهم

  * * * * الشبكات االجتماعية

     ـ التهديد باالستقالة

  * * * * االعتصامات

    * * رضابات جوعإ

     * رضابات جوع وحشيةإ

     * غلق طرق

    * * عرائض احتجاجية

   * * * داريةاقتحام مؤسسات إ

    * * غلق مقرات عمل

     * منمواجهات مع ال 

     * حمل الشارة الحمراء

   * * * مسريات سلمية

    * * إرضابات

     * حرق عجالت مططاطية

     * منيةاعتداء عىل مراكز أ

     * العصيان املدني

     * منع حركة مرور القطارات

     * عرض شهائد جامعية للبيع

     * مسرية بحرية باملراكب

     * التخيل عن الجنسية التونسية
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    * * غالق ميناءإ

    * * مقاطعة امتحانات

   * * * تالف انتاج فالحيإ

     ـ بالسالسلالتكبيل 

     ـ سالسل برشية

     * فواهخياطة ال 

     * التهديد باالنتحار

     ـ انتحارات رمزية

    * * قدام نحو العاصمةالسري عىل ال 

     * التهديد بالهجرة الجماعية

     * اعتداءات وشغب
 

 فضاءات التحركات االحتجاجية الجماعية

 5 4 3 2 1 الفضاءات

    * * طرقات

   * * * دارية مقرات إ

   * * * ساحات عامة

    * * فضاءات عمل

   * * * مؤسسات تربوية

    * * مصالح بلدية

  * * * * مقرات واليات

  * * * * مقرات معتمديات

     ـ مقرات قضائية

   * * * مقرات وزارات

     * دواويني

     * منظمات وطنية

     * مجلس نواب الشعب

    * * رئاسة الحكومة

     ـ رئاسة الجمهورية

     * مستشفى

  الرشكة التونسية للكهرباء والغاز

* 

 

 

   

      مقرات الرشكة الوطنية لتوزيع املياه
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* *   

     * مالعب رياضية
 

 الجهات موضوع التحركات االحتجاجية الجماعية

 5 4 3 2 1 الجهات

    * * مصالح بلدية

    * * رشكة توزيع املياه

   * * * مؤسسات تربوية

     * مالعب رياضية

     ـ رئاسة الجمهورية

   * * * واليات

  * * * * معتمديات

   * * * وزارات

     * رئاسة الحكومة

     * مستشفيات

     ـ جنبيةسفارات أ

    * * منيةالسلطات ال 

     ـ السلطات القضائية

    * * وطنية منظمات 

     * مجلس نواب الشعب

     ـ مجامع املياه

     * عالميةمؤسسات إ

 

 الفاعلون يف التحركات االحتجاجية الجماعية

 5 4 3 2 1 الفاعلون

    * * أولياء

   * * * متساكنون

     * صحفيني

   * * * عمال الحضائر

  * * * * أصحاب الشهادات العليا

  * * * * العملن عن معطلو 

     * جرةسائقو سيارات ال 

    * * نأمنيو 
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     * النقل الريفي سائقو

   * * * عمال

    * * موظفون

     * أهايل مفقودين

     * أهايل شهداء

   * * * فالحون 

    * * بحارة

     * طارات شبه طبيةأطباء وإ

    * * نشطاء حقوقيون

 

 2016االحتجاجية يف مختلف الواليات خالل شهر مارس جرد لهم التحركات 

ثر الهزة ناطق التونسية وذلك إجل التشغيل للشهر الثالث عىل التوايل يف عدد من املاستمر الحراك االحتجاجي من أ

قد شهدت تحركات احتجاجية  االجتماعية التي اجتاحت البالد منتصف شهر جانفي املايض. وكانت جهة الڤرصين

قدم لشاب رضا اليحياوي والذي كان قد أثر وفاة الفساد يف االنتدابات واملناظرات إللمطالبة بالتشغيل ووضع حد ل

اك احتجاجي ن هذه القائمة كانت نتيجة لحر علما وأ اسمهئمة االنتدابات وحذف عىل االنتحار تنديدا بالتالعب بقا

ن املعطلني عن العمل انتهى بتحديد قائمة إسمية يف االنتدابات. حراك الڤرصين تفاعلت م خاضه اليحياوي وعدد آخر

وفقا لآلليات الهّشة المر الذي معه الحكومة بجلسة وزارية انتهت بإقرار جملة من الجراءات منها تكريس العمل 

 ر التجول يف كامل مناطق البالد.يف مختلف املناطق التونسية فكان إعالن حظىل اندالع حراك احتجاجي واسع أدى إ

الوافدين من الجهات  جل التشغيل فالعاصمة كادت تفيض بعدد الغاضبنياالجتماعي من أ االحتجاجلم يتوقف هذا 

يف مناطقهم فتحولوا سرًيا عىل القدام للعاصمة لالحتجاج أمام املقرات الرسمية  ال تُْسَمعْ  أصواتهمن من اعتربوا أ

اسة الحكومة. هؤالء قدموا من الڤرصين ومن القريوان ومن جندوبة وڤفصة وتواصلت مام رئللوزارات وأ

ي تفاعالت تذكر مع مطالبهم من ودخلوا يف إرضاب جماعي عن الطعام دون تسجيل أ مواحتجاجاتهعتصاماتهم ا

 قبل السلطات.

يف عدد من املناطق  يضا وقبل شهرين فقط من حلول فصل الصيف تم رصد تحركات اجتماعيةخالل شهر مارس أ

القريوان. كما تجدر طلبا لكف العطش عنهم وتوفري املاء الصالح للرشاب. هذه االحتجاجات برزت خاصة يف والية 

الطار الرتبوي  أوماعي سواء من قبل التالميذ ن املؤسسة الرتبوية أصبحت مكانا لالحتجاج والحراك االجتالشارة إىل أ

  التالميذ.ولياء وأيضا من قبل أ
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سواء يف  النتاجيج فائض يضا رصد تحركات احتجاجية مختلفة للفالحني الذين يواجهون صعوبات يف ترو تم أ

عالف وعدم توفرها وكذلك عدم توفر مياه الري. ال  شكاليات تجاه غالءالحليب أو مادة الطماطم وأيضا مواجهة إ

القطاع السياحي  ازمهزمتها وخاصة رى ما تزال تغرق يف أة تجاوبا مع مطالبهم فإن قطاعات أخولنئ وجد البّحار 

 وأزمة تربية الدواجن وأزمة الصناعات التقليدية.

رهابيني يف معتمدية ستمرار املواجهات مع ال برزها اي عاشتها البالد طيلة شهر مارس وأحداث الكربى التورغم ال 

حداث لم تمنع من استمرار الحراك االجتماعي أن هذه ال وع واالحتفال بستينية االستقالل إال بن ڤردان لحوايل أسب

 كالتايل:يف مختلف املناطق التونسية فكانت 

 بنزرت والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 2 20% 3 50% 2 33% 7 32%

 االجتماعي 3 30% 1 17% 2 33% 6 27%

 السيايس 1 10% 0 0% 0 0% 1 5%

 الرتبوي 1 10% 0 0% 0 0% 1 5%

 البيئي 1 10% 1 17% 0 0% 2 9%

 االداري 2 20% 1 17% 2 33% 5 23%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 10 100% 6 100% 6 100% 22 100%

 

للمصنع وذلك للمطالبة بمستحقاتهّن وبتوفري  يجئومورتاكس يف جرزونة بعد الغلق الفاحتجت عامالت مصنع ريم

الوضعية القانونية للمصنع. وقد تم التفاعل مع مطلبهّن عىل املستوى الجهوي وذلك بعقد جلسة عمل يف الوالية 

بحضور ممثلني عنهّن. ولم تتوقف االحتجاجات ذات الخلفية االقتصادية عند قطاع النسيج فحسب إذ مثّلت أزمة 

خرى مة. السلطات الجهوية تفاعلت مرة أز دواجن طلبا لتدّخل الدولة لحل ال افعا لحتجاج مربّي القطاع الدواجن د

هايل طلبا لوضع حل لتساقط احتج ال مع الحراك االحتجاجي وعقدت جلسة تفاوض مع املحتجني. ويف منزل بورقيبة 

ط حمولة شاحنات نقل هذه املادة وفقا الفحم البرتويل يف مياه البحر عند تفريغ الحموالت وطالب املحتجون بضب
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ينجة احتج فالحون طلبا لالتفاقيات الدولية ولم يتم التفاعل مع هذا الحراك االحتجاجي ذو الخلفية البيئية. ويف ت

 تسجيل نقص فادح يف هذه املادة. لتوفري العالف بعد

 

 تونس والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 9% 3 25% 5 56% 9 28%

 االجتماعي 2 18% 1 8% 3 33% 6 19%

 السيايس 3 27% 1 8% 1 11% 5 16%

 الرتبوي 2 18% 1 8% 0 0% 3 9%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 0 0% 2 17% 0 0% 2 6%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 3 27% 4 33% 0 0% 7 22%

 املجموع 11 100% 12 100% 9 100% 32 100%

غلب التحركات االحتجاجية التي تم رصدها يف تونس هي تحركات لغاضبني وافدين من الجهات؛ إذ تواصل إىل أ

املبنى املركزي لوزارة التشغيل بعد فشل جلسة تفاوض مع الوزير مام ة شهر مارس اعتصام شباب الڤرصين أنهاي

 29غيل بتاريخ تنظيم يوم للحوار الوطني حول التش . املعتصمون صعدوا من احتجاجهم بعدمنتصف شهر فيفري

رضاب عن الطعام تدهورت إثره الحالة الصحية لربعة إليهم بالدخول يف إو االستماع مارس دون ترشيكهم أ

معتصمني. يف املقابل تتواصل الضغوطات عىل املعتصمني لفض اعتصامهم من ذلك توجيه دعوات للمثول للتحقيق 

يف منطقة العيون بالڤرصين بالنسبة لصييل الجهة ومن ثمة إيقافهم. كما تم منع وصول سيارات السعاف 

. إليهمقة للضغط لفض االعتصام بالقوة يف ظل غياب تشخيص واقعي ملطالبهم واالستماع للمعتصمني وهي طري

عدوا بدورهم يف حراكهم كما استمرت احتجاجات املنتفعني بالعفو الترشيعي العام طلبا لتسوية وضعياتهم. هؤالء ص

الطفولة أمام املبنى  أساتذةرضاب عن الطعام. كما استمرت احتجاجات مربي و االحتجاجي وذلك بالدخول يف إ

  مني يف مقدمة الحلول لفض اعتصامهم.املركزي لوزارة املرأة ومرة أخرى كان الحل ال 

يضا طفل عاما وتناول أدوية راح ضحيتها أ 15يضا رصد حالتْي انتحار شنقا راح ضحيتها طفل سنه دون تم أ

 سنة. 15دون 
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 نةأريا والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 33% 0 0% 0 0% 1 20%

 االجتماعي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 2 67% 1 100% 1 100% 4 80%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 3 100% 1 100% 1 100% 5 100%

 اهم االحتجاجات التي شهدتها الوالية كانت ذات خلفيات تربوية

 منوبة والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 1 100% 2 100% 5 100% 8 100%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 1 100% 2 100% 5 100% 8 100%
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طفلة  أقدمت كما التأديباملركب الجامعي عديد االحتجاجات أدت إىل وقف االمتحانات وإحالة طلبة عىل مجلس شهد 

 27سنوات( عىل االنتحار شنقا يف معتمدية الجديدة ويف منطقة القباعة بمعتمدية وادي الليل حاول شاب ) 10)

 رسته.إثر خالفات مع أدة الجافال سنة( يعمل موظفا حكوميا االنتحار بتناول كمية من ما

 بن عروس والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 25% 2 29% 1 50% 4 31%

 االجتماعي 1 25% 2 29% 1 50% 4 31%

 السيايس 1 25% 1 14% 0 0% 2 15%

 الرتبوي 1 25% 2 29% 0 0% 3 23%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 4 100% 7 100% 2 100% 13 100%

 قدام من والية ڤفصةوصلوا إىل العاصمة سرًيا عىل ال  مواطنا 57 اعتصامتواصل طيلة شهر مارس يف منتزه املروج 

حكومة ىل ساحة السنة كانوا ينوون الوصول إ 52و 23 . املحتجون الذين ترتاوح أعمارهم ما بني2016فيفري  9منذ 

وا يف منتزه املروج. ويطالب املعتصمون بالتنمية والتشغيل.  بالقصبة لالعتصام فيها لكن تم منع تقدمهم وُحورصر

تعّرض قيّمة يف  عتصامهم وتعليق ومقاطعة الدروس بعدواطار الرتبوي ال  احتجاجروج أيضا شهدت املنطقة يف امل

عليها بائع خمر خلسة يف  قدملفظي واملادي عىل يد تلميذة. تم أيضا رصد محاولة انتحار حرقا أاملعهد إىل االعتداء ال

 من عىل االنتصاب الفوضوي.بعد منعه من قبل أعوان ال نف حمام ال 

 زغوان والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 33% 1 25% 0 0% 2 29%

 االجتماعي 1 33% 2 50% 0 0% 3 43%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
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 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 1 33% 1 25% 0 0% 2 29%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 3 100% 4 100% 0 0% 7 100%

احتجاج الحارضون من شهد املجلس املحيل للتنمية املنعقد يف معتمدية الناظور حالة من الغضب واالحتقان بعد 

 متساكني الجهة تنديدا بكثرة الوعود وعدم التنفيذ مطالبني بالتشغيل أساسا.

 نابل والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 1 50% 1 33% 0 0% 2 40%

 البيئي 1 50% 2 67% 0 0% 3 60%

 الداري 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 2 100% 3 100% 0 0% 5 100%

الدروس احتجاجا عىل عدم تنظيف املدرسة من مياه  مدرسة االزدهار بڤرمبالية وقاطعطار الرتبوي باعتصم ال 

 ملوثة غمرتها من قنوات الرصف الصحي.

 جندوبة والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 11% 2 22% 3 21% 6 19%

 االجتماعي 2 22% 3 33% 1 7% 6 19%
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 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 1 11% 2 22% 6 43% 9 28%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 3 33% 1 11% 4 29% 8 25%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 2 22% 1 11% 0 0% 3 9%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 9 100% 9 100% 14 100% 32 100%

كثر بة كانت من ضمن الربع واليات ال تراجعا يف نسبة الحراك االحتجاجي بجندو  تشهد الجهة شهرا بعد آخر

مربو  قطعمارس يوميا. بتاريخ غرة  احتجاجاحتجاجا وكان معدل التحركات االحتجاجية التلقائية يف حدود حوايل 

هايل قرية اج أاحتجاج الفالحني طلبا لتمكينهم من مياه الري واحتج ،بقار الطريق طلبا لقبول كميات الحليبال 

 ساكنا. 180الرباهمي طلبا لرفع الفضالت التي تتوسط تجمعهم السكني ويقطنه حوايل 

 االمتحانات إيقافىل اجات طالبية هامة تم رصدها وأدت إاحتج

 باجة والية:ت االحتجاجية الجماعية يف طبيعة التحركا

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 11% 2 20% 1 33% 4 18%

 االجتماعي 3 33% 2 20% 0 0% 5 23%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 2 22% 5 50% 2 67% 9 41%

 البيئي 2 22% 0 0% 0 0% 2 9%

 االداري 1 11% 1 10% 0 0% 2 9%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 9 100% 10 100% 3 100% 22 100%
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شغال تقوم بها املاء الصالح للرشاب وذلك بسبب أ عاشت الجهة عىل وقع احتجاجات تطالب بكف العطش وبتوفري

رشكة توزيع واستغالل املياه الصوناد وكذلك بسبب وقف جمعية مائية يف قرية تافرشة بمعتمدية تستور تزويد 

القرية باملاء الصالح للرشاب بعد تسع سنوات من العمل. كما شهدت الجهة احتجاجات ذات خلفية تربوية إذ تم 

الرتبوي للمطالبة بتنحية مديري املدرستني ويف املدرسة العليا  الطارتعطيل الدروس يف مدرستني اثنتني من قبل 

"التسمية الجديدة ال  أناملدرسة باعتبار  اسمملهنديس التجهيز الريفي بمجاز الباب اعتصم الطلبة رفضا لتغيري 

عبريهم. ويف رسة" عىل حد تتشجع الطلبة الناجحني يف املناظرة الوطنية وخاصة املتميزين منهم عىل االلتحاق باملد

من الوطني التفقدية العامة لل  أمامللمثول  يضا حاول عون أمن بمنطقة باجة االنتحار حرقا بعد دعوتهالجهة أ

قدمت ة واقتحام املحتجني للساحة. كما أمنية يف ساحة الحكومة بالقصبعه عىل خلفية تحركات النقابات ال للتحقيق م

حالتها النفسية بعد إقدام صديقها عىل محاولة االنتحار حرقا قبل ر سنة( عىل حرق نفسها بسبب تعك 24فتاة )

 يومني وإصابته إصابات بليغة.

 الكاف والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 السيايس 20% 25% 0 0% 0 0% 1 20%

 الرتبوي 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 40% 50% 0 0% 0 0% 2 40%

 الديني 40% 25% 1 100% 0 0% 2 40%

 الصحي 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 100% 100% 1 100% 0 0% 5 100%

رهابي تمت كر بمعتمدية الدهماني رفضا لدفن إرهابي يف مقربة الجهة. ال تظاهر متساكنو منطقة سيدي عس

خرى بمعتمدية فوسانة من والية ردان وقد تمت االستجابة ملطلب الهايل ليدفن يف مقربة أحداث بن ڤه يف أتصفيت

 الڤرصين.
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 سليانة والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 20% 0 0% 0 0% 1 13%

 االجتماعي 1 20% 0 0% 0 0% 1 13%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 2 40% 3 100% 0 0% 5 63%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 1 20% 0 0% 0 0% 1 13%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 5 100% 3 100% 0 0% 8 100%

سباب مجهولة ويف نفس يف بوعرادة ل  عىل االنتحار شنقا سنة( 31)قدم شاب أ انتحار؛ إذحاالت  أربعةشهدت الجهة 

سنة عىل االنتحار  15قدمت ثالث فتيات سنهّن دون ة( عىل االنتحار شنقا. ويف مكثر أسن 35شاب ) أقدماملنطقة 

 .اغتصابتضامنا مع صديقتهّن التي توفيت بسبب حادثة 

 سوسة والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 13% 2 18% 1 33% 4 18%

 االجتماعي 1 13% 3 27% 1 33% 5 23%

 السيايس 1 13% 2 18% 0 0% 3 14%

 الرتبوي 3 38% 0 0% 0 0% 3 14%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 2 25% 1 9% 1 33% 4 18%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 3 27% 0 0% 3 14%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 8 100% 11 100% 3 100% 22 100%
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املويسات التابعة ملعتمدية سيدي الهاني طلبا لتحسني ظروف العيش الكريم من ذلك توفري املاء  أهايلاحتج 

صحاب املحالت التجارية املتواجدة يف احتج أ والكهرباء للمتساكنني دون تسجيل أي تفاعل يذكر مع مطالبهم. كما

مارس بحي الجوهرة الرابط بني شارع محمد القروي وخليفة القروي رفضا لتقسيم الشارع بحاجز  20شارع 

عية إسمنتي. ويف النفيضة احتج عّمال الضيعة الدولية "اقروليتو" مستنكرين تجاهل السلطات لظروفهم االجتما

  سنوات من العمل. 10جنبي بعد مشغلهم ال الصعبة بعد مغادرة 

طار املهنية ويف حي العوينة احتج ال  ثرية عريضة طلبا لتوضيح وضعياتهمع العمال العرضيون يف املواقع ال كما وق

الرتبوي. كما تم رصد حالة انتحار بتناول كمية  الطارالرتبوي تنديدا بتكرر العنف املرتكب من قبل التالميذ ضد 

  عليها سائق حافلة. أقدموية دمن ال 

 املنستري والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 20% 2 33% 0 0% 3 27%

 االجتماعي 1 20% 0 0% 0 0% 1 9%

 السيايس 2 40% 2 33% 0 0% 4 36%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 1 20% 2 33% 0 0% 3 27%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 5 100% 6 100% 0 0% 11 100%

يف املنستري تضامنا مني. كما خرجت مسرية التواجد ال ريق احتجاجا عىل غياب قطع متساكنون يف منطقة بنبلة الط

رهابي ودفنها وكان قبول جثة ابنه ال  مدينة طوزة رهاب. ورفض مواطن يفمع القوات المنية والعسكريّة ضد ال 

 رهابيّة ببن ڤردان. العملية ال ابنه قد تمت تصفيته يف
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 املهدية والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 14% 2 29% 1 100% 4 27%

 االجتماعي 1 14% 3 43% 0 0% 4 27%

 السيايس 2 29% 0 0% 0 0% 2 13%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 2 29% 1 14% 0 0% 3 20%

 الداري 1 14% 1 14% 0 0% 2 13%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 7 100% 7 100% 1 100% 15 100%

يطاليا بسبب ديد باملغادرة الجماعية واللجوء إىل إىل التصعيد بالتهجاجات البّحارة يف الجهة وعمدوا إتواصلت احت

عدم التفاعل مع مطالبهم االجتماعية خاصة املتعلقة بتعميم منحة املحروقات وبمراجعة اجراءات التغطية 

 للمطالبة بمنحة البطالة الفنية. االجتماعية. كما تواصلت احتجاجات عّمال القطاع السياحي املرسحون

 صفاقس والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 2 13% 4 36% 1 20% 7 23%

 االجتماعي 1 7% 2 18% 1 20% 4 13%

 السيايس 3 20% 1 9% 0 0% 4 13%

 الرتبوي 4 27% 1 9% 0 0% 5 16%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 2 13% 1 9% 3 60% 6 19%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 3 20% 2 18% 0 0% 5 16%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 15 100% 11 100% 5 100% 31 100%
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لون عن العمل من أصحاب لفية اعتصام معطرضاب عن الطعام عىل خدخل أربعة أعوان برشكة برتوفاك يف إ

االعتصام وتطبيق القانون  عن الطعام بفك نشاط الرشكة ويطالب املرضبونيقاف وهو ما تسبب يف إ داتالشها

راجعة التغطية االجتماعية لعودة النشاط للرشكة. وتواصل يف الجهة احتجاج البّحارة للمطالبة بمنحة املحروقات وبم

احتجاجات حوايل رضاب استجابت نهاية شهر مارس ملطالب البّحارة يف مختلف الجهات وتم فض علما وأن سلطة ال 

مام مصحة ستعملة رفضا ملنعهم من االنتصاب أبّحار. ويف منطقة باب الجبيل احتج باعة املالبس امل ألف 450

  من خّلفت فوىض وعنف يف املكان.يل ودخلوا يف مواجهات مع قوات ال الضمان االجتماعي بباب الجب

إيقاف كل تاكيس بلوحة عىل حد وصفهم واملتمثلة يف منية الحادة التاكيس الطريق رفضا للمعاملة ال قطع سائقو 

رفضا  عىلبمئة دينار. واحتج عدد من املسافرين يف عڤارب وبرئ  السائقالف املواصفات وتحرير خطية ضد تخ

  للزيادة يف سعر تذكرة السفر عرب اللواج.

 16عمارهم بني شخصا ترتاوح أ 25بمشاركة  لشعانبيقدام يف اتجاه جبل اا عىل ال خرجت من صفاقس مسرية سري 

من االنتحار حرقا بعد يف الجهة تمثّلت يف محاولة عون أ رهاب. كما تم رصد حالة انتحارسنة وذلك للتنديد بال  63و

 من متظاهرون لساحة القصبة.ه للتحقيق معه عىل خلفية اقتحام أعوان أدعوت

 القريوان والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 3 21% 4 17% 2 18% 9 18%

 االجتماعي 3 21% 6 25% 4 36% 13 27%

 السيايس 2 14% 1 4% 0 0% 3 6%

 الرتبوي 2 14% 3 13% 4 36% 9 18%

 البيئي 1 7% 1 4% 0 0% 2 4%

 الداري 1 7% 3 13% 0 0% 4 8%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 1 7% 3 13% 1 9% 5 10%

 المني 1 7% 3 13% 0 0% 4 8%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 14 100% 24 100% 11 100% 49 100%

ي تفاعالت تذكر من قبل وان حراكا احتجاجيا متواصال دون أن تكون لهذه االحتجاجات أتشهد القري  القريوان:والية 

برز االحتجاجات ع الرتبوي واالحتجاجات ضد العطش أالسلطات الجهوية واملحلية. وقد مثّلت االحتجاجات ذات الطاب

ملعهد ويف بلدية لبة بتنحية أستاذة يف اولياء التالميذ للمطاعهد النموذجي دار المان اعتصم أاملرصودة؛ ففي امل
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طلبا لتسوية وضعياتهم مطالبني باالنتداب  2010و 2000بوحجلة اعتصم عّمال الحضائر املنتدبون منذ سنتي 

ولياء وعطلوا الدروس ومنعوا أبنائهم من تمدية الوسالتية اعتصم عدد من ال النهائي. ويف مدرسة رأس العيثة بمع

 رسة. ويف منطقة الربيكات احتج الولياء بعد رفض بعضااللتحاق بمقاعد الدراسة طلبا لتحسني البنية التحتية للمد

ىل املعاهد بمعتمدية نرص الله وذلك رغم العقود املربمة بينهم أصحاب النقل الريفي باملنطقة نقل أبنائهم التالميذ إ

عدادية ببوحجلة بكر عن الدراسة. ويف املدرسة ال طار برنامج الحد من االنقطاع املوبني جمعية املدنية املتدخلة يف إ

طقة حد القيمني العاملني بها. ويف منحام منحرف للمدرسة واالعتداء عىل أإثر اقتأرضب الطار الرتبوي والتالميذ 

هم من االلتحاق بالدروس وغلق لقوا املدرسة االبتدائية ومنعوا أبناءهايل وأغالعوينة من معتمدية السبيخة أرضب ال 

 معهد ثانوي. بإحداثوذلك للمطالبة  48الطريق الجهوية رقم 

هم. ويف عني للرتبية تواصل االعتصام املفتوح للمعلمني النواب طلبا للترسيع يف انتدابويف مقر املندوبية الجهوية 

طار الرتبوي ويف املعهد جلولة اعتصم عدد من أولياء تالميذ املدرسة العدادية بعني جلولة احتجاجا عىل إرضاب ال 

ميذ للمطالبة بإلغاء قرار إعفاء ناظر داريني والعملة والتال ي الطاهر الحداد ببوحجلة احتج الساتذة وال الثانو 

املؤسسة الرتبوية من مهامه وهي الخطة التي اشتغل بها لسنوات عديدة وتميز خاللها بالكفاءة عىل حد تعبريهم. 

ساسية يف اللكرتونيك للمطالبة بفتح تكنولوجيا اعتصم طلبة الجازة ال ويف املعهد العايل للعلوم التطبيقية وال

 العلمي. ماجستري البحث

تنديدا بتغييبهم عن الحوار الوطني  الشهاداتصحاب صم عدد من املعطلني عن العمل من أيف مقر والية القريوان اعت

فمه وهدد بحرق شاب يف العقد الثالث من العمر  مارس يف العاصمة. ويف السبيخة أخاط 29للتشغيل املنعقد بتاريخ 

  الجهة. حد املصانع املنتصبة يفنفسه بعد طرده من أ

فالحا  30شخصا رفضا لقالة العمدة ومطالبة بعودته للعمل. وتوجه حوايل  50ويف منطقة الرباهمية اعتصم حوايل 

اليصية بمعتمدية عطب باملضخة الكهربائية. ويف منطقة الج بإصالحمن منطقة السهالت بنداء استغاثة للمطالبة 

هايل للمطالبة بالتنمية ومطالبني مسلك فالحي للقرية. يف الشبيكة أرضب ال  هايل للمطالبة بتهيئةالشبيكة احتج ال 

شخصا للمطالبة بالنظر يف  37بتعيني معتمد وبتوفري مواطن شغل وتحسني املساكن ويف منزل املهريي اعتصم 

لتنديد بالوضع مشاكل الجهة ويف حاجب العيون اعتصم نشطاء للتنديد بقرار نقلة مدير املستشفى املحيل بالجهة ول

 الصحي املرتّدي يف الجهة.

 إنتاجزمة فائض من أ لنقاذهمطلبا للتدخل الرسيع فالح من منطقة سيسب الكربى بمعتمدية السبيخة  100واحتج 

ن صابة الطماطم ال تحتمل االنتظار. الحدود مع ليبيا خاصة وأ الطماطم وذلك بسبب ركود املوسم السياحي وغلق

 طقة شاكر بمعتمدية الوسالتية طلبا لكهربة البرئ العميق يف املنطقة وذلك بسبب ارتفاع كلفةكما احتج فالحو من

 .ةرئ العميقبمياه الري إذ يستعملون املحروقات الستخراج املياه من ال
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  قدام يف اتجاه العاصمة للمطالبة بالتشغيل.وان سرًيا عىل ال كما خرجت مسرية احتجاجية من القري 

 القريوان:رصودة واملتعلقة بالعطش يف االحتجاجات امل

 .دوار الدعايسية التابعة ملعتمدية نرص الله: نقص يف مياه الرشب 

  انقطاع املاء الصالح للرشاب. حفوز:املدرسة االبتدائية طرزة الجنوبية بمعتمدية 

  سنوات. 5انقطاع املاء الصالح للرشاب منذ  السبيخة:منطقة اوالد عبيد بسيدي مسعود من معتمدية 

  انقطاع املاء الصالح للرشاب منذ حوايل شهرين. الوسالتية:منطقة املناجلية بمعتمدية 

  عدم توفر املاء الصالح للرشاب. السبيخة:منطقة فريحينة بمعتمدية 

 لتايل تعّطل الحصول تعّطل تكوين جمعية مائية كانت مقررة وبا السبيخة:والد شهيد بمعتمدية منطقة أ

 عىل املاء الصالح للرشاب.

  عائلة تعاني من العطش رغم توفر محطة ضخ خاصة ببرئ  400 السبيخة:منطقة الدخايلية بمعتمدية

ن عدم ربط الجهة بهذه املحطة فرض العطش عىل هؤالء الليل جاهزة منذ حوايل سنة إال أعميقة بأوالد ب

 املتساكنني.

 انقطاع املاء الصالح للرشاب. العال:مدية منطقة الذهيبات من معت 

سنة( وشابة وشاب  41اها قارصان )مراهق ومراهقة( وامرأة )ضحاي لقريوان ثماني حاالت انتحار كانكما شهدت ا

رضه العتداء عىل يد عون أمن المر ثر تعاحتجاج شخص يف منطقة طريق حفوز إ ما الحالة الثامنة فتتمثل يفوكهل. أ

 ين عىل جسمه والتهديد بحرق نفسه.غلق الطريق وسكب البنز  ىلالذي دفعه إ

 القرصين والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 2 25% 4 25% 3 23% 9 24%

 االجتماعي 1 13% 2 13% 3 23% 6 16%

 السيايس 1 13% 2 13% 0 0% 3 8%

 الرتبوي 1 13% 3 19% 0 0% 4 11%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 1 13% 3 19% 4 31% 8 22%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 2 25% 2 13% 3 23% 7 19%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 8 100% 16 100% 13 100% 37 100%



43 
 

 برز للحراك االحتجاجي يف الجهة؛ إذ اعتصم معطلون عن العمل يف منطقة ماجل بالعباسالعنوان ال مثل التشغيل 

دية يف تسوية ملف ردوا املعتمد بعد اتهامه بعدم الجطتجون مقر املعتمديّة يف العيون وألق محطلبا للتشغيل وأغ

 إيقافدد من املعتصمني. كما تم يف العيون بينه وبني وايل الجهة وع تقد جمع تالتشغيل وتجاهله ملحارض جلسة كان

مام املقر املركزي لوزارة التشغيل ين املعطل عن العمل أمعتصمني أصييل املدينة يشاركون يف اعتصام شباب الڤرص 

ن اعتصام شباب الڤرصين يف العاصمة انطلق منذ إليهم يف العيون علما وأيف العاصمة وذلك بعد دعوتهم لالستماع 

 فيفري. 12

داث بن حإثر أمن والجيش وذلك حولت مسرية كانت تطالب بالتشغيل إىل مسرية مساندة لقوات ال ويف الڤرصين ت

هايل طلبا لتزويدهم باملاء الصالح للرشاب. ويف منطقة بوحسني يف جبل الشعانبي احتج ال  رهابيّة. ويف فجڤردان ال 

الطريق الرابطة بني عمادة بوشبكة ومعتمديّة  لصالحايل طلبا هابعتني ملعتمدية فريانة اعتصم ال درناية وبوشبكة الت

 فريانة لسوء بنيته التحتية وضيق املمر وغياب التنوير.

الذي كان قد انتحر منتصف شهر  -حد املعتصمني االنتحار كما أقدم شقيق رضا اليحياوي ويف سبيطلة حاول أ

ي صعق نفسه بالكهرباء احتجاجا عىل وضعه االقتصاد  عىل -االنتداباتاحتجاجا عىل التالعب بقائمة  2016جانفي 

قائمة املنتدبني. ويف حايس قدم شاب عىل حرق نفسه احتجاجا عىل حذف اسمه من واالجتماعي. ويف ماجل بالعباس أ

 سنوات( عىل االنتحار شنقا. 9قدمت طفلة )الفريد أ

 سيدي بوزيد والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 2 15% 4 21% 5 31% 11 23%

 االجتماعي 3 23% 5 26% 6 38% 14 29%

 السيايس 2 15% 1 5% 1 6% 4 8%

 الرتبوي 2 15% 1 5% 0 0% 3 6%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 2 15% 4 21% 1 6% 7 15%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 2 15% 4 21% 3 19% 9 19%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 13 100% 19 100% 16 100% 48 100%
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شهدت معتمدية املكنايس حراكا احتجاجيا كبريا خالل شهر مارس وذلك احتجاجا عىل نتائج مناظرة انتداب يف 

مارس  17ىل طرد املعتمد. بدأت التحركات منذ تطور من مطالبة بمراجعة النتائج إ. هذا االحتجاج رشكة الفسفاط

البة بالتشغيل. مارس للمط 26ىل غاية االنتداب ثم تواصلت االحتجاجات إ ج مناظرةوذلك بقطع الطريق رفضا لنتائ

رضاب ومنددين بانتشار املخابز رخص جديدة مهددين بال صحاب املخابز رفضا لسناد ويف الرڤاب احتج أ

 العشوائية.

بقار الحلوب يد طلبا لتسوية وضعياتهم واعتصم أيضا عدد من مربي ال اعتصم عّمال الحضائر يف بلدية سيدي بوز 

 هايل يفال  وعدد من سائقي السيارات الناقلة للحليب يف الجهة طلبا ليجاد حلول لزمة قطاع اللبان ويف جلمة خرج

طار الرتبوي باالمارة ويف معتمدية سوق الجديد احتج ال  .لإلرهابينيها تصدي من يفندة للجيش وال ة مساسري م

  الرتبوي. الطارلعبارات تستهدف بمنطقة الصرية عىل إقتحام مجهولني للمدرسة االبتدائية وكتابتهم 

 قابس والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 17% 2 22% 0 0% 3 18%

 االجتماعي 1 17% 2 22% 1 50% 4 24%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 1 17% 2 22% 1 50% 4 24%

 الداري 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 2 33% 1 11% 0 0% 3 18%

 المني 1 17% 2 22% 0 0% 3 18%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 6 100% 9 100% 2 100% 17 100%

فبّحارة الجهة احتجوا طلبا لتسوية وضعياتهم  اجتماعيكانت مجمل االحتجاجات املرصودة يف الجهة ذات طابع 

املهنية وحل مشكل املديونية ومراجعة التغطية االجتماعية. أيضا احتج مواطنون طلبا لتنفيذ وعود بانتدابهم يف 

مجموعة طوق وذلك منذ ترأس حمادي الجبايل للحكومة. ويف مناطق زلطن ومزاتة والعامرة التابعة ملعتمدية 

مر الذي تسبب يف احتجاجا عىل رداءة الطريق ال  إرضابدخل سواق سيارات النقل الريفي يف  مطماطة الجديدة

وي باملدارس لتعذّر النقل. الرتب الطارتعّطل الدروس يف املدارس االبتدائية يف املناطق املذكورة بسبب عدم التحاق 

هايل عمادة وادي الغريان من معتمدية مارث الطريق وحجزوا حافلة معدة للنقل املدريس احتجاجا عىل تجاهل وقطع أ



45 
 

السلطات املحلية والجهوية ملطالبهم بتسخري ممرض لتقديم الخدمات الصحية يف مستوصف املنطقة وذلك بعد 

 تقاعد املمرض الذي كان يعمل هناك.

طار الرتبوي بعد اندالع حريق يف قاعة تدريس لجنوبية اعتصم ال رة يف ڤابس ايف املدرسة االبتدائية بحي املنا

ي تفاعالت ة. مجمل هذه االحتجاجات لم تشهد أوللمطالبة بتوفري حارس للمدرسة وذلك بمناسبة زيارة وزير الرتبي

 نسية اليوميةتذكر وفقا ملا تم رصده يف عينة العمل التي تشتغل عليها وحدة الرصد وهي جميع الصحف التو 

 طقة باللغتني العربية والفرنسية.سبوعية الناوال 

 مدنني والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 السيايس 2 29% 3 30% 0 0% 5 29%

 الرتبوي 3 43% 2 20% 0 0% 5 29%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 1 14% 3 30% 0 0% 4 24%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 1 14% 2 20% 0 0% 3 18%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 7 100% 10 100% 0 0% 17 100%

لحراك االجتماعي يف الجهة فاحتج أهايل مارس عىل ا 7رهابيّة التي شهدت معتمدية بن ڤردان فجر خيمت الحداث ال 

ت بن ڤردان حالة منية والعسكريّة يف التصّدي لإلرهاب. كما شهداملدينة ضد الرهاب مساندين جهود القوات ال 

ة للحداث من بينهم وزير الصحة سعيد ثناء الزيارات التي أداها مسؤولون رسميون للجهة متابعاحتقان اجتماعي أ

 العايدي وذلك للمطالبة بتحسني الخدمات الصحية وتجهيز املستشفى الجهوي ببن ڤردان.

يدية يف اعتصام مفتوح للمطالبة بإعفائهم من صحاب محالت الصناعات التقليف مطار جربة جرجيس الدويل دخل أ

قطاع السياحي. هذا الحراك االحتجاجي لقي تفاعال بذمتهم بسبب تأزم ال ديون اليجار واملعاليم التجارية املتخلدة

 مقرتحات ن لجان مختصة بصدد دراسة وتحضريملدني بوزارة النقل والذي رّصح بأمن قبل مدير عام الطريان ا

  لنهاء املشكل.
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رفضا ملنعهم من استعمال املراكب املجهزة باملحركات خالل عملية الصيد  كما احتج بحارة بحرية البيبان ببن ڤردان

مهندس  ن املعماريون يف بن ڤردان طلبا لحداث لجنة إسناد رخص بناء وانتدابداخل البحرية واعتصم املهندسو 

انقطاع  ثرجي بسبب العطش يف بن ڤردان وذلك إمعماري أسوة ببقية معتمديات الجهة. كما تم رصد تحّرك احتجا

لإلعالمية بمدنني دخل الطلبة يف إرضاب مفتوح احتجاجا عىل يام. ويف املعهد العايل املاء الصالح للرشاب ملدة ثالثة أ

 حداث بن ڤردان.عدم تأجيل االمتحانات لسبوع آخر بسبب أ

 والية: تطاوينطبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 17% 2 33% 0 0% 3 25%

 االجتماعي 3 50% 1 17% 0 0% 4 33%

 السيايس 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االداري 1 17% 1 17% 0 0% 2 17%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 1 17% 2 33% 0 0% 3 25%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 6 100% 6 100% 0 0% 12 100%

يام. كما نقطاع املاء الصالح للرشاب لعدة أاحتج متساكنو مناطق تطاوين وغمراسن وقرى فرشة والرڤبة بسبب ا

ور الصحراوية بمقاطعة املهرجان الدويل للقصاحتج حرفيو الصناعات التقليدية بسبب االنتصاب الفوضوي وهددوا 

قدم عليها شاب يف العقد الثالث من العمر يف ا رصد حالة انتحار حرقا أيضوغلق محالتهم طيلة أيام املهرجان. تم أ

 غمراسن.

 والية: قفصةطبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 3 27% 3 20% 2 20% 8 22%

 االجتماعي 2 18% 3 20% 2 20% 7 19%

 السيايس 1 9% 1 7% 0 0% 2 6%

 الرتبوي 1 9% 1 7% 0 0% 2 6%
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 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 2 18% 3 20% 3 30% 8 22%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 2 18% 4 27% 3 30% 9 25%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 11 100% 15 100% 10 100% 36 100%

م رصد تبرز دوافع الحراك االحتجاجي يف الجهة طيلة شهر مارس؛ إذ لة وعدم تسوية الوضعيات املهنية أمثّلت البطا

م العرائس من قبل محتجني للمطالبة بالتشغيل املغسلة التابعة لها يف معتمدية أغلق مقر إدارة رشكة فسفاط ڤفصة و 

تفعيال ملحارض جلسات سابقة واتفاقات موقعة. ويف بلدية املتلوي تم رصد اعتصام لعمال البلدية طلبا لتسوية 

الرابطة بني  15غلق عّمال البلدية الجدد الطريق رقم بار السن منهم. ويف بلدية الڤرص أوضعياتهم املهنية وخاصة ك

ا مقر البلدية طلبا بس بواسطة عجالت مطاطية مشتعلة ومنعوا شاحنات نقل الفسفاط من املرور وأغلقو ڤفصة وڤا

أشهر. وقد تم التفاوض مع املحتجني لفتح الطريق ثم عقد  9جورهم والتي لم يحصلوا عليها منذ لتمكينهم من أ

بقار بسبب يف الجهة أيضا اعتصم مربو ال ة ليجاد حل لزمتهم. و ول يف الجهمد ال جلسة تفاوض خاصة بهم مع املعت

 وطلبا ملساعدتهم عىل التخزين. النتاجالعجز عن ترصيف الفائض يف 

حد املعتصمني يل والتنمية. ويف معتمدية زانوش أقدم أرضاب عام يف الجهة طلبا للتشغيف معتمدية السند تم رصد إ

منية فض االعتصام ات ال حرقا وذلك إثر محاولة القو  سنة( من املعطلني عن العمل عىل االنتحار 31باملعتمدية )

  بالقوة.

 توزر والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 1 20% 1 20% 0 0% 2 20%

 االجتماعي 1 20% 2 40% 0 0% 3 30%

 السيايس 1 20% 0 0% 0 0% 1 10%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 1 20% 1 20% 0 0% 2 20%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
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 المني 1 20% 1 20% 0 0% 2 20%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 5 100% 5 100% 0 0% 10 100%

 

حل لوضع النزل بعد اندالع  ليجادبرز دوافع االحتجاج يف الجهة فعّمال نزل الواحة احتجوا طلبا مثل التشغيل أ

حتجون بترسيحهم حسب قانون شهر ويطالب املأ 10ة وعدم حصول العمال عىل أجورهم ملدة خصومة بني الورث

رضاب عن الطعام عن العمل يف إمل. كما دخل معطلون و تسوية الخصومة بني الورثة لضمان استمرارية العالشغل أ

طلبا للتشغيل وللتنمية. هذا الحراك االحتجاجي لقي تفاعال من قبل نشطاء املجتمع املدني والذين خرجوا يف مسرية 

طعام. كما ساند نشطاء مجهودات المن والجيش يف تصديهم لإلرهاب عقب العملية مساندة للمرضبني عن ال

 قدم عليها شاب.لة انتحار حرقا أحا ان. ويف منطقة دڤاش تم رصدرهابيّة التي استهدفت بن ڤردال 

 قبيل والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجماعية يف 

 القطاع عفوي % تلقائي % عشوائي % املجموع %

 االقتصادي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 االجتماعي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 السيايس 1 50% 1 50% 0 0% 2 50%

 الرتبوي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 البيئي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الداري 1 50% 1 50% 0 0% 2 50%

 الديني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الصحي 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 المني 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 الريايض 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 املجموع 2 100% 2 100% 0 0% 4 100%

هدفت مدينة بن ڤردان. ويف ن والجيش عقب العملية االرهابيّة التي استمسرية مساندة لقوات الم خرجت يف الجهة

 قدم عليها كهل لسباب مجهولة.الجهة أيضا تم رصد حالة انتحار شنقا أ
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  2016تقرير العنف لشهر مارس 

بني مدنيني  18هاد ىل استشبن قردان من والية مدنني وأدى إ الحدث الرهابي الذي جد بداية شهر مارس بمعتمدية

كان العنوان الكرب دون شك لحاالت العنف املرصودة من قبل وحدة الرصد باملرصد االجتماعي وقوات مسلحة، 

  .2016التونيس خالل شهر مارس 

 عدد الحاالت املرصودة الثقل من ناحية التأثري  محدوديةرسي والعنف الجنيس رغم ومثل العنف ال 

 

 مارس:أشكال العنف املرصودة خالل شهر و أحجام 

 أشكال العنف 1 2 3 4 5

 السيايس * * *  

 االرسي * *   

 الجنيس * * *  

 العائيل * *   

 داريال  * * *  

 املنظم * * *  

 العالئقي * *   

 المني * *   

 االجتماعي * * *  

 االقتصادي * * *  

 االحتجاجي * *   

 االنفعايل * *   

 الصحي *    

 العنرصي *    

 الرتبوي * * *  

 الديني *    

 الريايض *    

 القانوني *    

 املؤسساتي * *   

 املروري * * *  

 النفيس * * * * 

 االلكرتوني * * *  

 الجندري * *   
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 متدرج:حجم العنف يف مختلف الواليات بشكل 

 الوالية 1 2 3 4 5

 املهدية * *   

 تطاوين * * *  

 زغوان *    

 اريانة * *   

 بن عروس * *   

 منوبة * *   

 سوسة * * *  

 سليانة *    

 باجة * *   

 املنستري * *   

 مدنني * * * * 

 صفاقس * * *  

 توزر * *   

 تونس * * * * 

 سيدي بوزيد * * *  

 نابل * *   

 الكاف * *   

 القرصين * * *  

 قبيل * *   

 القريوان * * *  

 جندوبة * * *  

 قفصة * * * * 

 قابس * *   

 بنزرت * *   

 :فضاءات ممارسة العنف

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  * * * * طرقات

فضاءات نقل 

 عمومي

* *    

   * * * ادارية مقرات 
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   * * * ساحات عامة

    * * فضاءات عمل

   * * * فضاءات تربوية

  * * * * فضاءات تعليمية

   * * * فضاءات ادارية

    * * فضاءات سكن

     * سجون واصالحيات

     * مقرات امنية

     ـ فضاءات قضائية

     * فضاءات دينية

    * * فضاءات صحية

     * ترفيهيةفضاءات 

     * فضاءات احتفالية

   * * * فضاءات تجارية

     * فضاءات سياحية

     * فضاءات رياضية

  * * * * فضاءات افرتاضية
 

  هدتها عدد من واليات الجمهورية:ييل عرض لنواع العنف التي ش فيما

  جراميالعنف اإل 

هر مارس املرصودة وتفرد تقريبا بنصف الحاالت املسجلة خالل شجرامي حاالت العنف تصدر العنف ذو الطابع ال 

بني مدنيني وأمنيني  18استشهاد  إىلبرز عىل الطالق حيث أدت والحادثة الرهابية ببن قردان بداية الشهر كانت ال 

تعرضت  واملهدية وشمل املحتجني يف قفصة أينعوان أمن يف القريوان يني واستهدف هذا العنف الجرامي أوعسكر 

  والية. كثر منرب الرباكاجات يف أىل الحرق وكان يف شكل رسقة عخيمة اعتصامهم إ

 رسي:ال العنف 

ال تتجاوز أصابع اليد يستوجب الوقوف عندها  االت العنف املسجلة ذو الطابع الرسي والتيرغم العدد املحدود لح

عاما ثم سكب البنزين عليها  15الـ قدم أب عىل تعنيف ابنته التي لم تتجاوز ففي حي ابن خلدون أ لفظاعتهاوذلك 

ء حراق جز املنشية بالقريوان قام شاب عىل إثر خالف مع والد أقدم عىل إ ومحاولة إرضام النار يف جسدها ويف حي

 لسلوكها.خالقية من منزل والديه ويف صفاقس طعن أخ أخته نتيجة مقاربة أ

  العائيل:العنف 
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الحاالت املرصودة حيث  فظاعةمن  أثره-ثالث حاالت فقط يف شهر مارس -بدوره يستمد العنف ذو الطابع العائيل 

الرضيع الذي  أختهقدم كهل يف السبيخة عىل دفن ابن ه يف جبل الجلود بتونس العاصمة و سجل اعتداء ابن عىل أم

ب بحرق ابنته الرضيعة يف مركز الم والطفل مختالن عقليا. ويف القرصين هدد أ أخوينأتى بعد عالقة جمعت 

   داء الطبيب املبارش.احتجاجا عىل أ

 :الئقيالعنف االنفعايل الع

من حيث عدد الحاالت املرصودة  الجراميياتي العنف ذو الطابع االنفعايل العالئقي يف املرتبة الثانية بعد العنف 

و معارف جلسات خمرية وخالفات بني أصدقاء أو الجوار أخالل شهر مارس وعموما ارتبطت الحوادث املسجلة ب

ن حاالت العنف املرصودة يف الغالب يكون لها نتائج وخيمة تصل حد وفاة ف عن سبق نية. غري أوال يكون فيها العن

  ىل وفاة كهل متأثرا بطعنة سكني. الجلسة الخمرية بنزرت التي أدت إ املعتدى عليه مثل حادثة

 إعطائهن امتنع التاجر عن بني خيار عىل حرق دكان الحي بعد أشاب من  أقدامت املرصودة ومن أطراف الحاال 

 سطة شاحنته بعد خالف جد بينهما.سيجارة دون مقابل وحادثة الكاف التي قام خاللها كهل بدهس جاره بوا

 الجنيس:العنف 

عجوزا يف التسعني وخلفت لديها حالة تم رصد ثالث حاالت عنف ذو طابع جنيس خالل شهر مارس الوىل استهدفت 

غنام وتم االعتداء سنوات الول راعي أ 8. و15املتبقني طفالن  جسدية ونفسية سيئة للغاية وكان ضحية الحادثني

  مام جامع.والثاني تم االعتداء عليه من قبل إ إبل قبل راعيعليه من 

 :العنف االجتماعي

تحاد قاه المني العام لال عىل غرار التهديد الذي تل الرهابرصودة بظاهرة ارتبطت عموما حاالت العنف االجتماعي امل

و املنقبة التي طالبت بتمكينها من شملت إطارا تربويا بأحد املعاهد يف نابل أو التهديدات التي العام التونيس للشغل أ

  بسوسة.رفع شعار ما يسمى بدولة داعش يف جامع 

 :العنف النفيس

   شاب يعاني اضطرابات نفسية قام بتهديد الهيكل القضائي باملحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد.لالحالة املرصودة 

 العنف الريايض

للرضب مما من ن والية قفصة تعرض خاللها عون ال سجلت حالة عنف ذو طابع ريايض يف معتمدية القرص م

 .خرى بعديد املالعب الرياضيةوحاالت أ استوجب نقله للمستشفى

 منيالعنف ال 

م القصاب من والية قفصة باستعمال القوة الجبار املعتصمني عىل الحدود التونسية قامت قوات المن بعمادة أ

 .الجزائرية عىل فك اعتصامهم والتخيل عىل تحركهم املطلبي

 العنف الرتبوي

   وحالة نفسية حرجة.قدم إطار تربوي عىل خنق تلميذة داخل القسم بسلك كهربائي مما خلف لديها أرضار جسدية أ
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 .ت عديد الكليات حاالت عنف متعددةكما شهد


