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 5102التحركات  االجتماعية االحتجاجية خالل شهر أفريل 

بزخم التحركات  الاجتماعية  5102تميز شهر أفريل 

 استثناء شملت كل الواليات دون أيالتي الاحتجاجية 

تحركا احتجاجيا عفويا وتلقائيا  474فقد تم رصد 

وعشوائيا هذا عالوة على التحركات املنظمة واملؤطرة من 

السياسية والجمعيات والنقابات والتي  ألاحزابطرف 

العام في تونس خالل هذا  خيمت على املشهد الاجتماعي

الشهر ، فاالحتجاجات التي تم رصدها خالل هذا الشهر 

ضعف تقريبا ما تم رصده خالل شهر مارس تمثل 

والية من واليات  55ـ تحركا شمل  544املنقض ي ـ 

التحركات  نصف تقريبا ما يمثل الجمهورية وهو 

الاجتماعية الاحتجاجية التي تم رصدها خالل سنة 

تحركا اجتماعيا احتجاجيا  011، في حين تم رصد  5104

 سنة ال من عفويا وتلقائيا وعشوائيا خالل نفس الشهر

 .والية من واليات الجمهورية 55لت شم 5104الفارطة 

 

سجلنا مرة أخرى أرقاما مفزعة حول الانتحار ومحاوالت 

الانتحار ، فبالرغم من كل الدعوات حول ضرورة ايالء 

هذه املسألة ما تستحقه من طرف الجهات الرسمية 

حول الانطالق في استراتيجية وطنية للحد من هذا الفعل 

الاحتجاجي ، فان الاجراءات التزال في خطواتها الاولى ولم 

تتجسد ميدانيا على أرض الواقع بل ولم نرى الى الان 

تصورا كامال ومتكامال للبحث في الاسباب العميقة 

لالنتحار وتأثيراته املباشرة وغير املباشرة على محيط 

الضحايا أو املرافقة التي يتوجب توفرها بالنسبة لكل من 

هذا عالوة على  ولوا الانتحار حتى ال يعيدون الكرةحا

 بانتحارفي ما يتعلق  التربوية والتعليمية املنظومةمراجعة 

انتحار  51فلقد سجلنا خالل هذا الشهر  ألاطفال

سنة في حين سجلنا  02ومحاولة انتحار ألطفال دون الـ 

حالة انتحار ومحاوالت  01عدد  5104خالل كامل سنة 

مفزعة وتدعو  فاألرقامسنة ،  02ال دون الـ انتحار ألطف

 الى ضرورة التدخل السريع والحاسم

احتجاجات تلمذية تم رصدها في كل الواليات بمناسبة 

الـ باك ـ سبور وهو ما يعرف عادة بالدخلة وأحيانا 

بالخرجة ، وهي عبارة على طقوس احتفالية يأتيها 

هذه السنة التالميذ بهذه املناسبة ، الا أن الامر اخذ 

اقترنت بالعنف وبشعارات عديد الابعاد الجديدة 

سياسية وبممارسات تم اعتبارها من طرف وسائل 

الاعالم ومن الجهات الرسمية نفسها بغير املقبولة ، فلقد 

أصدرت رئاسة الحكومة بيانا في هذا الشأن للتنديد 

بعديد املمارسات في عديد الجهات كما تم ايقاف العديد 

 لةأميذ على ذمة التحقيق في هذه املسمن التال 

تحولنا الى عديد الجهات للوقوف على طبيعة هذه 

انحرافها عن مسارها  وأسبابالطقوس الاحتفالية 

الاصلي ، لقد كان الطابع الاحتجاجي العنصر املهيمن في 

خطاب من تحدثنا معهم ، ظروف الدراسة ، الاضرابات 

في املائة ، عدم اجراء  52التلمذية في بداية السنة حول الـ

امتحانات السداس ي الثاني ، الدروس الخصوصية ، عدم 
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املطالب الاساسية  دالاقرار بنقابة تلمذية التي كانت اح

وغيرها من الاشكاالت  5102لتحركات شهر جانفي 

الخصوصية لكل جهة وكل معهد ، املهم أن الدخلة هي 

كن أن شكل احتجاجي والتعامل معها من هذه الزاوية يم

يوفر الحلول لعدم تكرار ذلك في السنوات القادمة ، 

علما وأننا سجلنا ممارسات مماثلة في السنة الفارطة 

وكانت أقل حدة وأشرنا اليها ، غير أن املسألة سريعا ما 

امتحانات اخر  وإجراءتم تناسيها بانتهاء السنة الدراسية 

طة السنة ، لقد تفجر املخزون الاحتجاجي للسنة الفار 

خالل هذه السنة عبر مختلف التحركات الاحتجاجية 

التي تم تسجيلها ولتأخذ أشكاال أكثر عنفا  التلمذية

 بمناسبة الـ باك ـ سبور 
 

 شهر أفريلالتحركات االحتجاجية خالل 

5102 
 

داية الى كون وحدة رصد التحركات بأشرنا في ال

خالل هذا  الاحتجاجية في مختلف اشكالها رصدت

ماعيا كانت اجيا فرديا وجتحركا احتج 474الشهر 

 :كما يلي 

 النسبة العدد طبيعة التحركات

 %0102 21 التحركات الفردية

التحركات 

 الجماعية

454 1.02% 

 %011 474 املجموع
 

تم  ابكثير مم كانت الاحتجاجات الفردية أقل

ـ وهذا يعود  % 25تسجيله خالل مارس  املاض ي ـ 

باالساس لحجم الاحتجاجات الجماعية التي كانت 

جد هامة  خالل هذا الشهر ، والن تمحورت الاحتجاجات 

الفردية بشكل أساس ي حول الانتحار ومحاوالت الانتحار 

فان العنصر الذي ميز التحركات الاحتجاجية الجماعية 

خالل هذا الشهر هي التحركات التلمذية وكذلك 

الطالبية في عديد الكليات واملعاهد العليا  الاحتجاجات

بالرغم من كون السنة الدراسية والجامعية اشرفت على 

، فبداية امتحانات اخر السنة  إلجراء التهيأبدأ النهاية  و 

 السنة 

 

 ألاشكالالدراسية والجامعية اقترنت بالعديد من 

الاحتجاجية التي اشرنا اليها في نشرياتنا السابقة فان 

 ة السنة تتميز بنفس العسرنهاي

ائر واحتجاجات ضرصدنا ايضا احتجاجات عمال الح

العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية 

واحتجاجات عن تردي الخدمات الادارية في بعض 

املصالح ، احتجاجات أيضا عن انقطاع املاء الصالح 

للشراب وتردي البنية التحتية واملطالبة بالتنمية والحق 

في العمل والتنديد بالعنف والارهاب الى غير ذلك من 
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أشكال الاحتجاجات التي سنتناولها الحقا بالبحث 

  000والدرس

في ما يلي حجم هذه الاحتجاجات في كل والية من واليات 

 :الجمهورية 
 

 

 % العدد الوالية

 %.20 51 بنزرت
 %202 07 قابس

 %108 40 قفصة

 %200 02 جندوبة

 %0501 80 القيروان

 %200 02 قبلي

 %405 51 القصرين

 %207 01 الكاف

 %404 50 نابل

 %401 52 سيدي بوزيد

 %105 .2 تونس

 %001 . توزر

 %207 57 صفاقس

 %204 08 منوبة

 %204 08 املنستير

 %2 04 باجة

 %502 05 سليانة

 %202 07 سوسة

 %504 00 دنينم

 %2 04 بن عروس

 %502 05 أريانة

 %005 8 زغوان

 %504 00 تطاوين

 %504 00 املهدية

 %011 474 املجموع

وهكذا تصدرت والية القيروان الاحتجاجات الفردية 

عدد من حاالت الانتحار ومحاوالت  ألكثر بتسجيلها 

الانتحار وكذلك الاحتجاجات الاجتماعية الجماعية  

 40تحركا احتجاجيا تليها والية قفصة بـ  80بتسجيلها لـ 

احتجاجا ثم والية بنزرت بـ  .2احتجاجا ثم والية تونس بـ 

حاالت انتحار ومحاوالت انتحار ثم  01احتجاجا منها  51

حتجاجا فوالية سيدي بوزيد ثم ا 57والية صفاقس بـ 

والية نابل تليها والية القصرين ، وعن الواليات التي 

 8غوان بـ سجلت اقل عدد من الاحتجاجات والية ز 

 00واملهدية وتطاوين بـ   احتجاجات وواليات مدنين

 احتجاج لكل والية
 

االنتحار : االحتجاجية الفردية  كاتالتحر

 ومحاوالت االنتحار
 

تحركا احتجاجيا فرديا خالل شهر أفريل  21تم رصد 

، تحرك احتجاجي فردي واحد  من بين هذه  5102

جوع  إضرابتمثل في  أريانةالاحتجاجات  كان بوالية 

نتيجة لعنف شديد تعرض له معتمد سابق من قبل 

قيادي في املكتب املحلي لحركة النهضة باملنيهلة  أما بقية 

ـ فقد كانت محاوالت انتحار  .4ـ  ألاخرى ت جاالاحتجا

وانتحار، لقد سجلنا تراجعا في محاوالت الانتحار 

 77والانتحار مقارنة بالشهر السابق حيث تم تسجيل 

حالة ومع ذلك فما تم رصده يعتبر هاما وخطيرا خاصة 

على الانتحار ومحاوالت  االذين أقدمو  لألطفالبالنسبة 

 0الانتحار

 
 :رصدها هي كالتالي خصائص الحاالت التي تم 

الشريحة 

 العمرية

أقل 

من 

51 

ـ  51

51  

 سنة

ـ  51

51 

 سنة

ـ  51

51 

 سنة

ـ  15

16 

 سنة

مافوق 

16 

 سنة

 املجموع
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 سنة

 51 5 5 5 8 5 5 ذكر

 55 6 6 5 5 5 51 أنثى

 54 5 5 1 55 7 56 املجموع

في  وإلاناثتقارب كبير بين الذكور  إلى ألارقامتشير 

 إناث 54محاوالت الانتحار والانتحار خالل هذا الشهر 

من الذكور على عكس تماما ما تم تسجيله في  52مقابل 

من الذكور ، غير أن   82مقابل  إناث 05الشهر السابق 

بقيت  لألطفالبالنسبة  وإلاناثنفس العالقة بين الذكور 

ثة العلى ما هي أي حالة انتحار بالنسبة للذكور تقابلها ث

ة انتحار ومحاولة انتحار في حال 51، وعموما  إناثحاالت 

م ظهو رقم مفزع ومخيف خاصة وأن مع ألاطفالشريحة 

من التالميذ في املدارس الابتدائية  يالحاالت  ه

ناقوس الخطر من ، وعليه مرة أخرى يدق  وإلاعدادية

، فمن  إلاشكالأجل املعالجة الجذرية والعميقة لهذا 

خالل التقرير السنوي لحاالت الانتحار ومحاوالت الانتحار 

 على الانتحار االذين أقدمو  ألاطفالفان كل  5104لسنة 

خالل السنة الدراسية وعليه فان على ذلك  اأقدمو 

يرتبط من قريب أو من بعيد  إلاشكال

بالفضاء املدرس ي وبالدراسة ومختلف 

ن الضغوطات التي يتعرض لها التلميذ م

 العائلة أو من املحيط أو من املدرسة ذاتها 

لية آلها عالقة باالحتجاج عبر يبدو أن 

، علما وأن تلميذا في السنة السابعة الانتحار

أساس ي بجومين انتحر شنقا وقد حاولت 

شقيقتاه الانتحار من قبل بتناول مبيد 

الانتحار وانتحر،  سلوبأأنه غير  إال حشرات 

عبر  ألاسرةمرافقة هذه  انباإلمكوالحال أنه كان 

 إلىالتي دفعت بأبنائها  ألازمةمختصين والبحث في أسباب 

اجتثاث هذه  باإلمكانمحاوالت الانتحار والانتحار وكان 

، على الانتحار أخر فرد  إقداموالعمل على عدم  ألاسباب

كما انتحر طفالن باملركز املندمج بالكاف بسبب عدم 

التفطن لحالة  باإلمكانزيارة أفراد عائلتهما وكان أيضا 

الاكتئاب التي يعاني منها الطفالن باملركز واتخاذ 

الالزمة ملنع الحادثة ، ولعل السؤال الذي  إلاجراءات

على مختصين  يطرح بالنسبة لهذه املراكز ، هل تتوفر 

 ين ونفسيين لرصد مثل هذه الحاالت؟اجتماعي

 51فقد سجلنا  ألاخرى بالنسبة لبقية الشرائح العمرية 

حاالت  1محاولة انتحار وانتحار بالنسبة للذكور مقابل 

ولم تسجل أي حالة بالنسبة للشرائح  لإلناثبالنسبة 

سنة وأكثر، وقد سجلت الشريحة العمرية  48العمرية 

ر وانتحار تليها الشريحة محاولة انتحا 05سنة  22ـ  58

حاالت  هذا وقد سجلنا حالة  7سنة بـ  52ـ  08العمرية 

شنقا ملتقاعد من الجيش الوطني  حاول الانتحار  انتحار

 11سنه واحدة النتحار شيخ مرارا في السابق  وحالة 

 0 سنة بامليدة من والية نابل ألسباب صحية على ما يبدو

 نتحار الا هذا وقد تصدرت والية القيروان حاالت 

ثم والية ـ  01ـ  تليها والية بنزرت  ـ00ـ ومحاوالت الانتحار

ثم واليات تونس والقصرين ـ  4ـ  فوالية الكاف  ـ  8ـ  نابل

ـ واليات جندوبة سوسة ومنوبة ـ ف 2ـ وسيدي بوزيد 

في حين تم تسجيل حالة واحدة بكل من واليات حالتان ـ 
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 ألاخيرة هعلما وأن هذ ليانة وبن عروس  وقفصةس

محاولة انتحار بينما  21سجلت خالل الشهر املاض ي 

حالة انتحار ومحاولة انتحار  02سجلت والية جندوبة 

محاوالت انتحار  2وتراجعت والية القيروان بتسجيلها لـ 

أنها خالل هذا الشهر تعود لتتصدر من جديد  إال وانتحار 

 0بقية الواليات 

في مايلي جرد لحاالت الانتحار ومحاوالت الانتحار التي تم 

 : رصدها

 الوالية
العد

 د
 الوسيلة املعتمدة الضحية وألاسباب

 01 بنزرت

سنة   42كهل سنه  ـ انتحار

 مجهولة ألاسباب

 ـ انتحار طبيب ألسباب مجهولة

 ـ سجين محكوم باملؤبد

سنة  04ـ محاولة فتاة سنها 

 الانتحار

تلميذات  4ـ محاولة انتحار 

 عقاب مجلس التأديبخوفا من 

 02ـ محاولة انتحار تلميذة سنها 

سنة بسبب الخوف من العقاب 

 الاسري 

ـ انتحار تلميذ بالسنة السابعة 

أساس ي وهو شقيق فتاتين 

حاولتا الانتحار سابقا بتناول 

 مبيد حشرات

 ـاالنتحار شنقا

 ـاالنتحار شنقا

 ـاالنتحار شنقا

 

 دواء الفئران ول تنا

 

 ـتناول مبيد حشرات

 

 ـاالنتحار شنقا

 

 0 قفصة
 22ـ  محاولة انتحار كهل سنه 

 سنة ألسباب مجهولة

ـمحاولة الانتحار 

 شنقا

 5 جندوبة

سنة  20شاب سنه  ـ  انتحار

 ألسباب مجهولة

ـ انتحار عاملة بمستشفى 

 ألسباب مجهولة

 ـاالنتحار شنقا

 ـ الانتحار حرقا

 00 القيروان

تلميذة   ـ محاولة انتحار

سنة بسبب   01بالسبيخة سنها 

 رفتها من املعهد

 ـ انتحار تلميذة ألسباب مجهولة

ـ محاولة انتحار مفتش عنه من 

 قبل الامن

 مبيد حشرات

 

 تناول دواء فئران

 سالح أبيضـ 

 

 

ـ محاولة انتحار تلميذ بالسبيخة 

بسبب تردي نتائجه املدرسية 

 وخالفه مع اسرته

ـ محاولة انتحار تلميذة  

بسبب ضعف بالقيروان املدينة 

 نتائجها املدرسية

ـ محاولة انتحار أستاذة بسبب 

 خالفها مع املتفقد

ببوحجلة  تلميذة ـ محاولة انتحار

 سنة ألسباب مجهولة 04سنها 

ـ محاولة انتحار كهل بالوسالتية ـ 

مهرب سلع ـ تم ايقافه من قبل 

 الشرطة

 52ـ انتحار فتاة بحفوز سنها 

 سنة بسبب خالفات عائلية

انتحار تلميذة بالتاسعة  ـ محاولة

 أساس ي داخل املدرسة

 

 

 تناول مادة الجافال

 تناول مبيد حشرات

 

 الحرق 

 

 

 تناول مواد سامة

القصري

 ن
2 

ـ انتحار تلميذ بالسنة التاسعة 

أساس ي في فوسانة ألسباب 

 مجهولة

سنة  08ـ انتحار طفل سنه 

 معلنةألسباب غير 

 02ـ محاولة انتحار طفلة سنها 

 سنة ألسباب مجهولة

 ـ الانتحار شنقا

 

 ـ الانتحار شنقا

 ـ تناول أدوية

 4 الكاف

ـ انتحار طفالن باملركز املندمج في 

الكاف بسبب عدم زيارتهما من 

 طرف العائلة

انتحار شاب بالقلعة الخصبة ـ 

لعدم تمكينه من التيار 

 الكهربائي

انتحار شاب  بالكاف ـ محاولة 

 بسبب البطالة

ـ الانتحار بتناول 

 مبيد فئران

 ـ الانتحار حرقا

 8 نابل

ـ انتحار كهل بنابل مباشرة اثر 

 خروجه من املحكمة

ـ محاولة انتحار العب النادي 

 القربي بسبب مستحقات مالية

 02ة سنها ـ محاولة انتحار تلميذ

 سنة أمام اعدادية منزل بوزلفة

متقاعد من الجيش ـ انتحار 

الوطني بتاكلسة ألسباب مجهولة 

 

 ــ الانتحار حرقا

 

 ـ تناول أدوية

 

 ـ تناول أدوية
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 وقد حاول سابقا الانتحار

 سنة 11ـ انتحار شيخ سنه 

سنة  08ـ انتحار تلميذ سنه 

 بسيدي بوعلي ألسباب مجهولة

 ـ الانتحار شنقا

 

 

 ـ الالقاء في بئر

 

 الانتحار شنقا

 

سيدي 

 بوزيد
2 

سنة   05ـ انتحار طفل سنه 

 بمنطقة النوامر ألسباب مجهولة

ـ انتحار طفل بسيدي بوزيد 

 ألسباب مجهولة

ـ انتحار عاملة حضائر بسبب 

 منعها من زيارة والدها بالسجن

 ـاالنتحار شنقا

 

 الانتحار شنقا

 ـ الانتحار حرقا

 

 2 تونس

 سباب مجهولةسجين أل  ـ انتحار

بمنطقة العوينة ـ انتحار شاب 

 ألسباب مجهولة

 02ـ محاولة انتحار تلميذة سنها 

سنة باملدرسة الاعدادية خوفا 

 من وشاية احد التالميذ

 

 ـ الالقاء من قنطرة

ـ الالقاء من طابق 

 علوي 

 0 سليانة
ـ انتحار كهل اثر قتله لشقيقة 

 زوجته
 في بئر إلالقاءـ 

 5 سوسة

 .ـ انتحار طفلة ببوفيشة سنها 

 سنوات ألسباب مجهولة

انتحار شاب في العقد الثالث ـ 

بالقلعة الصغرى ألسباب 

 مجهولة

 ـ تناول مبيد فئران

 الانتحار شنقا

 

 5 منوبة

ـ محاولة انتحار سجينة بسب 

 قيام زوجها باجراءات الطالق

ـ محاولة انتحار نتيجة حالة من 

 إلاحباط

 

بن 

 عروس
0 

ـ محاولة انتحار كهل في 

الثالثينات بسبب حصول 

 زوجته على حضانة الابناء

 الانتحار حرق 

التفطن  باإلمكانهي حاالت الانتحار التي كان  إذنعديدة 

لها في السابق ، فالتفكير في الانتحار يسبق في الغالب 

لطفل محاولة الانتحار بالنسبة للكهول في حين يمر ا

أن  إال تفكير في الانتحار الانتحار دون ال إلىمباشرة 

أو  لألطفالبالنسبة  إلاحباطالعالمات الدالة على حاالت 

فان  رصدها من طرف مختصين وعليه باإلمكانللكهول 

الاهتمام بهذا امللف مسألة هامة للغاية كما سبق وأشرنا 

 ذلك إلى
 

 التحركات االحتجاجية الجماعية

 

تحركا احتجاجيا جماعيا  454تم رصد خالل هذا الشهر

 ألاهميةفي كل الواليات ، ويحتل هذا الحجم من حيث 

املرتبة الثانية بعد الكم الهائل من الاحتجاجات التي تم 

وأخذت هذه  5102جانفي  رصدها خالل شهر

 :التالية إلاشكالالاحتجاجات 

 النسبة الحجم طبيعة التحركات الاحتجاجية

 %1545 575 ةالتحركات الاحتجاجية العفوي

 %5441 85 التحركات الاحتجاجية التلقائية

 %51 18 التحركات الاحتجاجية العشوائية

 %566 555 املجموع
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منذ بدايات رصد التحركات الاحتجاجية  ألاولىاملرة  إنها

الجماعية التي تتصدر فيه التحركات الاحتجاجية 

العفوية صدارة التحركات الاحتجاجية ذلك أن التحركات 

الاحتجاجية التلقائية كانت على الدوام أهم التحركات 

من حيث الحجم ، وتعود أسباب ارتفاع عدد التحركات 

ات الهائلة التي شهدتها التحرك إلىالاحتجاجية العفوية 

العديد من املعاهد الثانوية التي تم رصدها بمناسبة 

الدخلة ، وهي تحركات محدودة في الزمن ولم تتجاوز في 

الغالب اليوم الواحد هذا بالرغم من كون العديد منها 

عنيفة واقترنت بعديد مظاهر الاحتجاج في  إشكاال أخذ 

ة من الاحتقان لدى أنه يخفي حالة كبير  إال شكل احتفالي 

عديد التالميذ في الكثير من املعاهد الثانوية ، وان كان 

 ألاحجامحجم التحركات الاحتجاجية التلقائية في نفس 

أن التحركات الاحتجاجية  إال السابقة  لألشهر تقريبا 

تطورا ، فقد سجلنا في شهر مارس  العشوائية شهدت

يزيد  الشهرتحركا وما تم رصده هذا  20على سبيل املثال 

عن الضعف وهذا نتيجة التحركات الاحتجاجية التي 

السابقة وبرزت من جديد لتأخذ  ألاشهر بقيت علقة منذ 

أشكاال أكثر عنفا ، مع تطور الاحتجاجات املؤطرة فان 

للتطور في عدة  ألاخرى الاحتجاجات العشوائية قابلة هي 

 وعدة تمظهرات أشكال

وفق طبيعة كل تحرك في مايلي التحركات الاحتجاجية 

 :ومجاالته القطاعية 
 

 املجال القطاعي للتحركات الاحتجاجية العفوية

 القطاع العدد

 الامني 7
 الاجتماعي 5

 السياس ي 5

 التربوي  511

 الاداري  5

 البيئي 6

 الاقتصادي 5

 الصحي 6

 املجموع 575

تصدرت كما ذكرنا التحركات الاحتجاجية العفوية بقية 

التحركات الاحتجاجية وهذا يعود ملكانة املجال التربوي 

في حين لم تكن لبقية  الاحتجاجاتضمن هذه 

تحركا  01ذلك أننا سجلنا القطاعات مكانة متميزة 

تحركا عفويا خارج  572احتجاجيا عفويا من جملة الـ 

هذا الرقم الى الحجم العادي  املجال التربوي ويعيدنا

للتحركات العفوية في كل شهر والتي تتأثر بطبيعة 

 ألاكثر الحينية ، ففي شهر مارس كان القطاع  ألاحداث

 إلارهابيةحضورا هو السياس ي وذلك نتيجة الهجمة 

السافرة التي تعرض لها متحف باردو وما ولد ذلك من 

 0 باإلرهابردود مباشرة منددة 

تحركات تليها  7حضورا بـ  ألامنية إلاشكاالتسجلت 

تحركات لكل  2تحركات ثم  4التحركات ألسباب ادارية بـ 

 من املجالين الاقتصادي والسياس ي
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 املجال القطاعي للتحركات الاحتجاجية التلقائية

 القطاع العدد

 الامني 5
 الاجتماعي 55

 السياس ي 55

 التربوي  54

 الاداري  55

 البيئي 5

 الاقتصادي 55

 الصحي 5

 املجموع 85
 

كان للمجال التربوي نفس الحضور الا انه بأقل أهمية 

وقد شمل بالخصوص التعليم العالي ، احتجاجات على 

الامتحانات وعلى التسجيل وعلى الغاء ماجستير الى غير 

وله عالقة بالخصوص  إلاداري ذلك يلي ذلك املجال 

بوضع عمال الحضائر ثم املجال الاجتماعي واملطالبة 

بالتشغيل وباملاء الصالح للشراب وتوفير الخدمات ثم 

الاقتصادي واملجال السياس ي  وبشكل متساوي املجالين

التنموية وتوفير البنية التحتية  لإلشكاالتبالنسبة  سواء

 باإلرهابالقة نتيجة ملواقف سياسية كتلك التي لها ع أو

احتجاج وحيد له خلفيات صحية وله عالقة بحاالت 

التسمم وهي حاالت اشرنا اليه في تقاريرنا السابقة وقد 

اتخذت الجهات املسؤولة عديد الاجراءات ملقاومة املواد 

الفاسدة املعروضة للعموم ، هذا وقد سجلنا خالل 

ن الشهر املاض ي عديد حاالت التسمم في عديد املناطق كا

 ضحيتها اطفال وتالميذ

 

 

 

 

 

 

 يةاملجال القطاعي للتحركات الاحتجاجية العشوائ
 

 القطاع العدد
 الامني 5
 الاجتماعي 4
 السياس ي 1

 التربوي  54
 الاداري  55
 البيئي 6
 الاقتصادي 6
 الصحي 6

 املجموع 18
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عالوة على الاحتجاجات التربوية التي أخذت أشكاال 

عنيفة فان املجال الاداري سجل حضورا هاما ، 

ي هذا فوالاداري هنا يعني مؤسسات الدولة ، فالعنف 

املجال كان الهدف منه هياكل ورموز الدولة على اعتبار 

كونها املسؤولة عن عدم حل العديد من الاشكاالت مثل 

ئر او املستحقات املالية تردي اشكاليات عمال الحضا

الخدمات الاجتماعية كان هو الاخر سببا مباشرا لعديد 

 الاحتجاجات العنيفة التي تبلورت عبر غلق طرق 

 

 

واعتصامات وكذلك الشأن بالنسبة للمجال السياس ي ، 

ا تجاوزنا مراحل الاحتقان التي ميزت نفبالرغم من كون

اسية بالخصوص وما الحمالت الانتخابية التشريعية والرئ

صاحبها من حاالت عنف ادت الى استعمال الذخيرة 

الحية في بعض الحاالت من طرف قوات الامن ، فان 

أخذت الاحتجاجات السياسية التزال قائمة ولو أنها 

أبعادا كامنة وهي قابلة للبروز في كل لحظة خاصة مع 

 تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية

 

 

 أبعادهاالتحركات االجتماعية االحتجاجية في 

 القطاعية

 

 القطاع الامني

 العدد طبيعة الاحتجاج

 7 احتجاج عفوي 

 5 احتجاج تلقائي

 5 احتجاج عشوائي

 55 املجموع

 :تمحورت الاحتجاجات بالخصوص حول املسائل التالية

 املطالبة بالتحقيق في قضية عنفـ 

 سرعةـ املطالبة بتركيز مخفضات 

 ـ الاحتجاج على سلوك أحد سائقي سيارات الاجرة

 ـ الاحتجاج على التعرض للعنف

ـ التنديد بمجموعة من املسلحين اعتدت على ممتلكات 

 الاهالي

 ـ املطالبة بالحماية من مجموعات منحرفة

 ـ املطالبة باالمن الريفي للحد من السرقات

ـ الاحتجاج على تدخل أمني ضد معتصمين مطالبين 

 بالتشغيل

 ـ املطالبة باالمن أمام املدارس

 ـ حماية املؤسسات التربوية من اعتداءات خارجية

 ـ حماية الاطار التربوي من العنف

ـ الاحتجاج على استعمال القوة والسالح من طرف الامن 

 ضد املواطنين

 ـ رفض الطالق سراح أحد املشتبهين في عمليات سرقة
 

 القطاع الاجتماعي

 العدد الاحتجاجطبيعة 

 5 احتجاج عفوي 
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 55 احتجاج تلقائي

 4 احتجاج عشوائي

 55 املجموع

 

 :تمحورت الاحتجاجات حول الاسباب التالية 

 ـ الانقطاع املتكرر للماء

 ـ تسوية وضعيات اجتماعية

ـ رفض لقطع الشركة التونسية للكهرباء والغاز للنور 

 الكهربائي

 ـ تمكين عمال من الحق النقابي

 ـ املطالبة بالتشغيل

 في املناظرات وإلانصافـ التشغيل 

 تمكن من الحق الدستوري في التشغيل آلياتـ توفير 

 ـ العناية بأصحاب الظروف الاجتماعية الصعبة

 في العمل إلادماجـ 

 ـ توفير موارد الرزق من أجل الحياة الكريمة
 

 

 القطاع السياس ي

 العدد طبيعة الاحتجاج

 5 احتجاج عفوي 

 55 احتجاج تلقائي

 1 احتجاج عشوائي

 54 املجموع

 

 :تمحورت الاحتجاجات حول القضايا التالية 

 مساندة مضربين عن الطعامـ 

 باإلرهابـ التنديد 

 أحزاب أعضاءـ رفض العنف الذي يمارسه بعض 

 سياسية

 ـ املطالبة بتغيير معتمد

ـ احتجاز سيارتين وزاريتين من اجل التفاوض حول 

 الجهة لمشاك

 ـ التنديد بالوالي لتجاهله ملضربين عن الطعام

 عن موقوفين إلافراجـ 

 خطابا وإلقائهـ رفض حضور احد كوادر حزب سياس ي 

ـ املطالبة بمراجعة تعيين والي بسبب انتمائه الى النظام 

 السابق

 معتمدية إحداثـ 

 الاحتجاج على تأخر وصول جثمان شهيدـ 

 والية واتهامه بالفسادـ احتجاج على كاتب عام 

 ـ املطالبة بالشفافية في تسميات املسؤولين

 

 القطاع التربوي 

 العدد طبيعة الاحتجاج

 511 احتجاج عفوي 

 54 احتجاج تلقائي

 54 احتجاج عشوائي

 555 املجموع
 

 :كان موضوع الاحتجاجات املحاور التالية 

 ـ العناية بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية

 لجنة ملتابعة ملف شعبة البيو تكنولوجيا إحداثـ 

 بمنوبة آلاداببكلية  ألاول ـ مراجعة نتائج السداس ي 

 ـ تحسين وضع املعهد العالي للتربية البدنية بالكاف

اختصاصات  إحدىـ رفض حذف شهادة ماجستير في 

 والاجتماعية بتونس إلانسانيةعلم النفس بكلية العلوم 

 املناوبين لألساتذةة ـ تسوية الوضعية املهني

 ـ تمكين الطلبة من حقهم في التربص

ـ التنديد بأساليب الترهيب التي تمارسها مجموعات دينية 

 ضد املدرسين
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ـ تصنيف مدرسة ضمن املدارس الريفية للتمتع بالحق 

 في منحة املدارس الريفية

ـ الخوف على مصير السنة الدراسية نتيجة الخالف بين 

 العامة للتعليم الثانوي الوزارة والنقابة 

 الجامعية ألاكلةـ تحسين 

 ـ العناية بأوضاع املبيتات الجامعية

ـ الاحتجاج على عدم تعليق نتائج امتحانات السداس ي 

 والتصرف بالقيروان لإلعالمية ألاعلىباملعهد  ألاول 

 
 القطاع الاداري 

 العدد طبيعة الاحتجاج

 5 احتجاج عفوي 

 55 احتجاج تلقائي

 55 احتجاج عشوائي

 54 املجموع

 :كان موضوع الاحتجاجات الاشكاالت التالية 

 ـ التشكيك في مناظرة انتداب بشركة

 ـ تسوية وضعيات عمال الحضائر

 ـ تمكين عمال الحضائر من مستحقاتهم املالية

ـ الاحتجاج على مماطلة وزارة الداخلية لتسوية وضعيات 

 بوالية القيرواناعوان الالية التابعة للوزارة 

 ـ تحويل منطقة توجان الى منطقة بلدية

ـ املطالبة بالتراجع عن نقل سوق الجملة بمنطقة رأس 

 الكاف بقفصة

ـ تأخر صرف الساعات الليلية العوان  الحرس الوطني 

 بالقيروان

ـ اجراءات القوانين املرورية بالنسبة لسائقي سيارات 

 الاجرة بقبلي

ـ رفض لنتيجة مناظرة خارجية واملطالبة بانتداب احد 

اصحاب الشهادات الجامعية العاملين في نفس القسم 

 جمنة بقبلي بمعتمديهالحضائر  آليةتحت 

ـ التنديد باملماطلة بتسوية وضعيات مهنية لشركة التون 

 سيه بالقيروان

ـ الاحتجاج على الفوض ى التي تشهدها محطات النقل 

 بالقيروان

الاعتراض عن تسمية رئيس جمعية الامل  بتوزر للمركز ـ 

 النموذجي لتربية وتأهيل املعوقين

ـ رفض النتشار البناءات الفوضوية في السوق التقليدية 

 بنابل

ـ التنديد ببناء قضاة منازل دون رخص بمنطقة عين 

 زغوان بالعاصمة

ـ الاحتجاز على حجز الشرطة البلدية لسلع معروضة في 

 غير نظامية نقاط بيع

 ـ مطالبة مجموعة من الامنيين املعزولين للعودة للعمل

 ـ  املطالبة  باعادة بفتح متحف طال غلقه بالقصرين

 القطاع البيئي

 العدد طبيعة الاحتجاج

 6 احتجاج عفوي 

 5 احتجاج تلقائي

 6 احتجاج عشوائي

 5 املجموع

محدودة هي الاحتجاجات في هذا القطاع وقد تمحورت 

 :الاشكاالت التالية  حول 

ـ اقالة النيابة الخصوصية بمنطقة املرس ى بالعاصمة 

 والاهتمام بالوضع البيئي
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 ـ تهيئة حي املندرة بقفصة

ـ وقف حفر بئرين تعويضيين  من قبل املجمع الكيميائي 

 بقابس ووقف استعمال املياه الجوفية
 

 القطاع الاقتصادي

 العدد طبيعة الاحتجاج

 5 احتجاج عفوي 

 55 احتجاج تلقائي

 6 احتجاج عشوائي

 55 املجموع

 :كان موضوع الاحتجاجات الاشكاالت التالية 

 ببوحجلة بالطريق العام ـ ربط منطقة الطوالب

 يلةظـ دعم البنية التحتية بامل

ـ املحافظة على تجهيزات احد املصانع  بنابل اثر فرار 

 صاحبه

بقرقنة العالقة  الاحتجاج على قطع شركة بيتروفاكـ 

الشغلية التي تربطها  مع عدد من الشبان منذ شهر 

 جانفي

ـ املطالبة بتدعيم حصة جندوبة من برنامج الخدمة 

 املدنية التطوعية

ـ الاحتجاج على تجاهل السلط للخسائر التي تكبدها 

 الفالحون نتيجة الفيضانات الاخيرة

 ـ تهذيب الطريق الرابطة بين منطقة اوالد هالل من

 معتمدية حفوز  وعين زالة

ـ املطالبة بالتنمية بمنطقة علي بن عون في والية 

 القيروان

 ـ توفير الاسمدة للفالحين

 ـ ايجاد حلول ملوزعي الدواجن

 

اعية ـــات االجتمـــــــــــات التحركـــــــــــالي

 االحتجاجية الجماعية
 

تمحورت هذه الاليات بالخصوص حول الوسائل 

 :التالية  الاحتجاجية

 غلق الطرقات الاعتصامات
عرائض 

 احتجاجية

 اضرابات اضرابات جوع
اضراب عام في أم 

 العرائس

 حمالت نظافة
اضرابات جوع 

 وحشية

ايقاف ملختلف 

 مصالح العمل

 خياطة أفواه
طرد معتمد 

 وموظفين

 غلق مقر معتمدية

اقتحام 

 مؤسسات

احتجاز 

سيارتين 

 إداريتين

مواجهات مع 

 الامنقوات 

 

اعية ـــــات االجتمـــــاءات التحركــــــــــفض

 االحتجاجية

 

 :العام للتحركات الاحتجاجية مثلت الفضاءات الاطار 

 معاهد ثانوية مقر معتمدية
مقرات شركة 

 بيتروفاك

كليات ومعاهد 

 عليا
 الطرقات

 الساحات العامة

 مقرات واليات
شركة فسفاط 

 قفصة

فضاءات تربوية 

 ورياضية

مقرات ادارية 

 رسمية
 

 

 

الجهات  موضوع التحركات االجتماعية 

 االحتجاجية الجماعية

 

الشركة الوطنية 

 لتوزيع املياه
 وزارة التربية مراكز أمنية
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مندوبيات جهوية 

 للتربية

وزارة الفالحة 

 واملوارد املائية

 وزارة الداخلية

نزل السندباد 

 بنابل
 وزارة التجارة

مجلس نواب 

 الشعب

 تياوال  شركة بيتروفاك
الشركة التونسية 

 للكهرباء والغاز

 وزارة الدفاع

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

 العلمي

وزارة التجهيز 

 والاسكان

 بلديات
وزارة الشؤون 

 الاجتماعية

النقابة العامة 

 للتعليم الثانوي 

شركة فسفاط 

 قفصة

قيادة نداء 

 تونس

 وزارة التشغيل

 

 

التحركات االجتماعية االحتجاجية الفاعلون في 

 الجماعية

 كانواالفاعلون في هذه التحركات الاحتجاجية  أهم

 :كالتالي

 أهالي
عملة 

 الحضائر

قواعد نداء 

تونس في 

 قفصة

ن عن و عاطل

 العمل
 طلبة

 تالميذ

أصحاب 

الشهادات 

 الجامعية

 وفد وزاري  ن و معلم أساتذة

ممثلين عن 

املجتمع 

 املدني

أعوان 

 بلديةوعملة 

مهندسو 

 خلية ارشاد

أعوان الية 

وزارة 

 الداخلية

لجنة 

مساندة  

اضراب 

 جوع

ـ تنسيقية 

أصحاب 

الشهائد 

 الجامعية

ـ فرق 

الحرس 

 الوطني

ـ سائقي 

سيارات 

النقل 

 الريفي

ـ سائقي 

سيارات 

الاجرة 

 الجماعية

ـ أمنيين 

 معزولين

ـ باعة 

 متجولون 

ـ الرابطة 

لتونسية 

للمعطلين 

موزعي ـ 

 الدواجن
 ـ عملة ـ فالحون 

 عن العمل

 ن و ـ محام

أعوان شركة 

 التونسية

 للكهرباء

 ـ قيمون  ـ أولياء ـ تجار

 

الجماعية  اجيةــــــاالحتجات ــــــجرد ألهم التحرك

 5651التي تم رصدها خالل أفريل 

شملت كل  تحركا احتجاجيا  474 شهد شهر أفريل

بلغ عدد حاالت الانتحار الواليات دون أي استثناء  و 

انخفاض  حالة وهو ما يشكل .4ومحاوالت الانتحار 

نسبي لهذا الشكل الاحتجاجي مقارنة بشهر مارس املاض ي 

والذي تم فيه تسجيل الذروة مقارنة بأشهر السنة 

املاضية حيث لم يتجاوز املعدل الشهري لالنتحار 

حالة شهريا علما وان عدد  07ومحاوالت الانتحار 

والت الانتحار وحاالت الانتحار خالل شهر مارس بلغت محا

 0حالة 77

كما تجدر إلاشارة إلى ان املراتب الاولى في التحركات 

الاحتجاجية شهدت تحويرا في الواليات، ولئن حافظت 

تقدمة من حيث الحراك على املراتب امل وقفصةالقيروان 

 شهد بروز واليات تونس  أفريلشهر فان  الاحتجاجي

في والقصرين  ونابل  وصفاقس وسيدي بوزيد  تبنزر

 0احتجاجا ألاكثر للواليات  ألاولى واقعامل

االت الانتحار زيادة في عدد حال امللفت لالنتباه هو

حاالت انتحار و  01بنزرت بكل من  ومحاوالت الانتحار

ويمكن من خالل هذا املؤشر القول 0 حاالت انتحار 8نابل 

بان هذا الشكل الاحتجاجي بدأ يتسّرب رويدا رويدا من 

مناطق الوسط الغربي لينتقل لهيبه إلى مناطق الشمال 

الشرقي وهو ما يتطلب اليقظة ووضع خطة استراتيجية 

للوقاية من الانتحار والذي أصبح يتدحرج ككرة الثلج 

  0ر يتقّدمهليكبر عند كل شب
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املناطق  في كلستمرت لتي اأما بالنسبة لالحتجاجات ا

طلبا لحقوق ينتمي بعضها للجيل الاول من حقوق 

0 الانسان ونعني هنا املطالبة بتوفير املاء الصالح للشراب

كما استمرت التحركات الاحتجاجية ذات الخلفية 

الاقتصادية والاجتماعية وايضا الامنية والسياسية 

وبرزت 0 مية وللمطالبة بتحسين البنية التحتيةوالتنظي

مثير الاحتجاجات التلمذية والطالبية ونحن على  لبشك

كما استمرت ،  ةمشارف نهاية السنة الدراسية والجامعي

للشهر الثاني على التوالي املطالبة بالتشغيل عبر مختلف 

 إلى إلاضراب إلىالاحتجاجية من الاعتصام  ألاشكال

جوع جماعية وفردية في عدد  إضرابات شن إلىالتظاهر 

ومرة أخرى يغيب تفاعل السلطات املحلية 0 من الجهات

والجهوية واملركزية مع مجمل هذه التحركات 

 0الاحتجاجية

تحركات شهر أفريل في مختلف  جرد ألهمفي ما يلي  

 :الواليات 

 

 :والية القيروان * 

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك

انتحار 

أومحاولة 

 انتحار

55 6 6 6 55 

 7 6 5 5 6 امني

 1 6 1 5 6 اجتماعي

 5 6 5 5 6 سياس ي

 56 5 5 51 6 تربوي 

 55 5 7 5 6 اداري 

 5 6 5 6 6 اقتصادي

 5 6 5 6 6 صحي

 15 1 55 55 55 املجموع

 

تحركا احتجاجيا لتتصدر قائمة  80الوالية شهدت 

كما تمّيز 0 الواليات الاكثر احتجاجا طيلة شهر أفريل

اضرابا  50الحراك في القيروان طيلة الشهر املذكور بشن 

هذا تحركا احتجاجيا  21كشكل احتجاجي من مجموع 

انتحار ومحاولة انتحار كان 00إلى تسجيل الوالية باإلضافة

ْر اي ما ين 8من ضمنها  صَّ
ُ
٪ من مجموع حاالت  48اهز ق

وكان من ضمنها 0 الانتحار ومحاوالت الانتحار املرصودة

٪ من عدد املنتحرين ومن  80إناث اي ما يناهز  1ايضا 

 0حاولوا الانتحار

كانت مجمل الاضرابات املسجلة في القيروان خالل شهر 

أفريل ذات خلفية اقتصادية واجتماعية وايضا امنية 

وفيها مطالبة بتحسين البنية وتربوية  وسياسية وتنظيمية 

التحتية، من ضمن هذه الاحتجاجات نذكر اضراب 

املهندسين والعملة باألسالك الفالحية بعد تعرض تقني 

لالعتداء من قبل بعض الفالحين واضراب جميع مراكز 

فرق الحرس الوطني بسبب تاخر صرف منحة الساعات 

الصعادلية الليلية واحتجاج متساكنو اوالد الزائر و 

بالشبيكة رفضا لتمرير الطريق السيارة تونس قفصة 

فوق اراضيهم واحتجاج الاطار التربوي بمدرسة العين 

البيضاء بحفوز بسبب غياب املرافق الصحية والبنية 

التحتية املهترئة للمدرسة وكذلك احتجاج الاطار التربوي 

بمدرسة رأس العيسة بالوسالتية بسبب صعوبة العمل 

  0سة نظرا لرداءة البنية التحتيةباملدر 

كما دخل اهالي منطقة اوالد هالل بحفوز في اضراب 

طلبا لتوفير املاء الصالح للشراب واحتج اهالي الاقرعين 

بمعتمدية الوسالتية طلبا لتزويدهم باملاء الصالح 

واحتج اهالي القيروان ضد تعيين والي جديد 0 للشراب
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حد قولهم ودخل عّمال ينتمي لحزب التجمع املنحل على 

في اضراب جوع طلبا  08الحضائر املنتفعين باآللية 

لتسوية وضعياتهم املهنية وغيرها من التحركات 

الاحتجاجية والتي لم تتفاعل معها السلطات املحلية 

 0والجهوية
 

 : والية ڤفصة *

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك

 انتحار أو

 محاولة انتحار
5 6 6 6 5 

 7 7 6 6 6 اجتماعي

 1 5 5 5 6 سياس ي

 55 6 6 55 6 تربوي 

 5 5 6 6 6 اداري 

 5 6 5 6 6 بيئي

 5 6 5 6 6 اقتصادي

 55 55 5 55 5 املجموع

 

للمحتجين في والية  ألابرز كان مطلب التشغيل هو الشعار 

ڤفصة طيلة شهر أفريل، علما وان الحراك من اجل 

التشغيل تطور نحو اعتقال محتجين لتشهد املنطقة 

كما تطور 0 عن املعتقلين باإلفراجحراك آخر للمطالبة 

الحراك نحو احتجاز سيارتين كانتا ضمن الوفد الوزاري 

  0وصحفيين إداريينالذي زار الجهة وكان على متنيهما 

لة انتحار و حامتحركا احتجاجيا منها 40وسجلت الوالية 

تم  سنة 22هل أعزب يبلغ من العمر عليها ك أقدمشنقا 

  0إسعافه

ل التشغيل عالوة على الاحتجاجات التربوية فقد و 
ّ
مث

التحركات واملتمثلة  بقية٪ من مجمل 71محورا لحوالي 

اساسا في التظاهر وغلق الطريق واحتجاز سيارتين 

عتصام واقتحام مقر معتمدية املظيلة وطرد املعتمد والا 

منها وغلق ادارة اقليم شركة فسفاط قفصة باملظيلة 

والاضراب عن الطعام في املتلوي وخياطة الافواه في 

مجمل هذه التحركات تفاعلت معها الحكومة 0 املتلوي 

بإرسال وفد وزاري ملتابعة الوضع في الجهة والاستماع 

بعد اي تفاعل من الحكومة مع لألهالي ولم يصدر 

 0مطالب الاهالي التي تم الاستماع إليها

 

 : والية بنزرت * 

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك

 انتحار أو

 محاولة انتحار
56 6 6 6 56 

 5 5 6 6 6 امني

 5 6 6 5 6 اجتماعي

 5 6 5 6 6 سياس ي

 51 6 6 51 6 تربوي 

 58 5 5 51 56 املجموع

 

من حيث عدد الاحتجاجات تأتي بنزرت في املرتبة الرابعة 

تحركا 51صودة طيلة شهر أفريل؛ إذ سّجلت املر 

٪ من 80حاالت انتحار اي حوالي  01احتجاجيا منها 

من ضمن هذه 0 مجمل التحركات املرصودة في الجهة

 ألسباب شنقا في جومين( سنة 02)الحاالت انتحار طفل 

مجهولة علما وان الضحية هو شقيق لفتاتين حاولتا 

كما اقدم 0 إسعافهماالانتحار مؤخرا بتناول دواء الفار وتم 

كهل في ألاربعين من العمر على الانتحار شنقا السباب 

مجهولة ايضا  ألسبابمجهولة وانتحر شنقا طبيب 

وانتحر شنقا سجين محكوم باملؤبد في سجن الناظور 

الانتحار السباب مجهولة في ( سنة 04)وحاولت قاصر 

جومين وحاولت اربع تلميذات الانتحار بتناول مادة دواء 

 0السباب مجهولة وقد تم اسعافهّن  الفار في منطقة بازينة
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تربوية  اما بالنسبة لالحتجاجات، فقد كانت ذات خلفية 

اقتصادية واجتماعية فيها مطالبة بالتشغيل والتنمية و 

لك تضامن مع املضربين عن وتسوية وضعيات وكذ

الطعام في مختلف الجهات طلبا للتشغيل وفيها ايضا 

مطالبة بتركيز مخفضات سرعة طالب بها سائقو النقل 

الريفي واللواج عبر غلق الطريق الرابطة بين بنزرت ومنزل 

بورقيبة ومطالبة بتمكين الطلبة من حق التربص في كلية 

 0العلوم بجرزونة

الي الجهة مع احتجاج اهالي برج وباستثناء تفاعل و 

الجباري للمطالبة بالتنمية من خالل زيارته امليدانية 

للمنطقة املعنية لم يتم تسجيل اي تفاعالت تذكر مع 

 0مجمل التحركات املرصودة

 
 

 :والية نابل * 

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك

انتحار 

أومحاولة 

 انتحار

1 6 6 6 1 

 5 6 5 6 6 اجتماعي

 55 5 5 56 6 تربوي 

 5 6 5 6 6 اقتصادي

 55 5 5 56 1 املجموع

 

الغالبية ذات  تحركا احتجاجيا  50الوالية شهدت  

تحركات احتجاجية  أربعمنها طبيعة تربوية والبقية 

لت في الاعتصام والتظاهر 
ّ
طلبا لتحسين  وإلاضرابتمث

البنية التحتية وتمكين العمال من حقهم النقابي في نزل 

ُيذكر  تفاعل  أيسندباد بالحمامات دون تسجيل 

التربوي  إلاطار باستثناء تفاعل وزير التربية مع احتجاج 

للمدرسة وتعهده ملدرسة الحبيب ثامر بسليمان وزيارته 

عد سقوط التربوي ب قربة وإلاطار  أهاليوتظاهر ، بصيانتها

 0تفاعل أيليس هناك 0 سقف قسم على التالميذ

منها انتحار شيخ نذكر محاوالت انتحار  8وسجلت نابل 

ثمانيني عبر القاء نفسه في بئر في منطقة العوام بامليدة 

انتحار تلميذة عبر تناول كمية من أقراص عالج محاولة و 

 إسعافهامنزل بوزلفة وقد تم  إعدادية أمامفقر الدم 

الالعب  وأقدم0 على الانتحار إقدامهادون توضيح سبب 

اشرف التريكي العب النادي الرياض ي القربي الناشط في 

بطولة الرابطة املحترفة الثانية لكرة القدم وذلك بتناوله 

كمية من أقراص أدوية مخصصة لعالج مرض ى الدم 

عدم حصوله على مستحقاته املالية  إلىويعود السبب 

 0أشهر أربعةدي ملدة من هيئة النا

 

 : والية تونس* 

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك

انتحار 

أومحاولة 

 انتحار

5 6 6 6 5 

 5 6 5 6 6 بيئي

 58 1 5 56 6 تربوي 

 5 5 5 6 6 اداري 

 5 6 5 5 6 اقتصادي

 54 7 8 55 5 املجموع
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حالة 2منها  تحركا احتجاجيا .2والية تونس شهدت 

شنقا اقدم عليها  وحاوالت انتحار ، حالة انتحارانتحار 

سنة واقدام   54سجين تونس ي في فرنسا يبلغ من العمر 

 ألسبابجسر العوينة  شاب على القاء نفسه من 

سنة على محاولة  02مجهولة كما أقدمت تلميذة  سنها 

املدارس  إحدى إعداديةالانتحار مرارا وفي نفس اليوم في 

باملنزه الخامس خوفا من وشاية زميلها الهلها وامكانية 

 تعرضها لعقاب أسري 

 

وكانت مجمل التحركات الاحتجاجية املرصودة في والية 

تربوية  بالخصوص بمناسبة  دخلة  تونس ذات صبغة 

اقتصادية واجتماعية من ذلك احتجاج الباك سبورـ  و 

الباعة املتجولين في عدد من الشوارع بعد حجز بضاعتهم 

كما كانت هذه الاحتجاجات 0 من قبل الشرطة البلدية

ذات خلفية تنظيمية مثل املطالبة بمراجعة تركيز محطة 

ومراجعة ( عي الدواجنز ملو )نقل واملطالبة بتكوين نقابة 

 0الوضع البيئيالبناء الفوضوي ومتابعة 

تفاعالت تذكر مع مجمل هذه  أيولم يتم عموما تسجيل 

 0التحركات

 
 

 : والية الڤصرين * 

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك

انتحار 

أومحاولة 

 انتحار

5 6 6 6 5 

 5 6 6 5 6 سياس ي

 55 5 6 56 6 تربوي 

 5 5 5 6 6 اداري 

 56 1 5 55 5 املجموع

 

 

ذات طبيعة تربوية  منها  02 ااحتجاجي تحركا51 تم رصد

لت في التظاهر والاعتصام وخوض  2و
ّ
احتجاجات تمث

هذه التحركات كانت خلفيتها 0 اضرابات جوع وقطع طريق

اقتصادية واجتماعية مثل مطالبة عّمال الحضائر 

 0بصرف اجورهم ومطالبة بتسوية وضعيات مهنية

انتحار تلميذ  ر و ت الجهة ثالث محاوالت انتحاكما شهد

وانتحار  يدرس سنة تاسعة اساس ي شنقا في فوسانة

 0تلميذة في فوسانة ايضا

 

 : والية الكاف * 

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك

انتحار 

أومحاولة 

 انتحار

5 6 6 6 5 

 5 6 5 5 6 اجتماعي

 5 5 6 6 6 سياس ي

 55 5 5 4 6 تربوي 

 58 5 5 56 5 املجموع
 

تحركا  00تحركا احتجاجيا، منها  01والية الكاف شهدت 

تحركات  2حاالت انتحار و أربع ذو طبيعة تربوية و

في  ألاوضاعاحتجاجية كان محورها مطالبة بتحسين 

للرياضة وتفادي الانقطاع املتكرر ملياه  ألاعلىاملعهد 

الشرب ومراجعة قرار قطع الكهرباء على معتمدية 

وصول جثمان الشهيد  تأخر د السرس والاحتجاج ض



18 
 

ولم يتم التفاعل ايجابيا مع مجمل هذه 0 بالل جفافلية

الاحتجاجات والتي جاءت في شكل مظاهرات وقطع 

وبخصوص حاالت الانتحار شهد املركز املندمج 0 الطريق

لالطفال انتحار طفالن بتناول مادة دواء الفار ومحاولة 

عدم ربط انتحار شاب حرقا في القلعة الخصبة بسبب 

منزله بالكهرباء ومحاولة انتحار حرقا اقدم عليها عاطل 

  0عن العمل في الكاف املدينة

 

 :والية سيدي بوزيد *

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك

انتحار 

أومحاولة 

 انتحار

5 6 6 6 5 

 5 6 6 5 6 امني

 5 6 5 6 6 اجتماعي

 51 5 5 56 6 تربوي 

 5 6 5 6 6 اقتصادي

 55 5 1 55 5 املجموع

 

 02تحركا احتجاجيا بوالية سيدي بوزيد  52تم رصد 

 ثالثة حاالتاحتجاجات و  2 تحركا ذو خلفية تربوية و

 0انتحار منها انتحار طفل شنقا في منطقة النواِمرِ 

واملطالبة بالتنمية والاحتجاج ضد  باإلرهابوكان التنديد 

الانقطاع املتكرر للماء الصالح للشراب واملطالبة بحماية 

مبيت للفتيات وتركيز مخفضات سرعة ابرز مطالب 

املحتجين دون تسجيل اي تفاعالت تذكر مع مجمل هذه 

 0الاحتجاجات

 

 : والية جندوبة * 

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك

انتحار 

أومحاولة 
5 6 6 6 5 

 انتحار

 5 6 5 6 6 اجتماعي

 55 5 6 4 6 تربوي 

 5 6 5 6 6 اقتصادي

 51 5 5 4 5 املجموع

 

منها حالتْي انتحار تحركا احتجاجيا  02الوالية شهدت 

حرقا اقدمت عليها عاملة في املستشفى وشنقا اقدم عليها 

 0سنة السباب مجهولة 20شاب عمره 

اما بخصوص الاحتجاجات شهدت جندوبة ثالث 

مظاهرات تم فيها التنديد باالرهاب واملطالبة بتدارك 

الخسائر التي لحقت بالفالحين جراء الفيضانات واملطالبة 

املهنية للعاملين وفقا بالتشغيل وبتسوية الوضعيات 

 تحركا احتجاجيا ذو خلفية تربوية 00و 08لآللية 

 

 

 

 

 :والية ڤابس *

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك

انتحار 

أومحاولة 

 انتحار

6 6 6 6 6 

 5 6 5 6 6 سياس ي

 5 6 6 55 6 تربوي 

 5 6 5 6 6 اداري 

 5 6 5 6 6 بيئي

 57 6 1 55 6 املجموع

 

لت في قيام اهالي  احتجاجيا كاتحر  07الوالية  شهدت 
ّ
تمث

توجان بحملة نظافة والدعوة الى تسمية املنطقة 

كمنطقة بلدية وتظاهر مواطنين ونشطاء في املجتمع 

املدني للتنديد بصمت السلطة الجهوية تجاه اضراب 
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معطلين عن العمل وتظاهر تالميذ  1الجوع الذي خاضه 

ڤابس مساندة للمضربين عن الطعام وتظاهر مواطنين 

اء في املجتمع املدني تضامنا مع راديو اوازيس اف ونشط

ام وتظاهر مواطنون ونشطاء للمطالبة بالوقف الفوري 

لعملية حفر بئرين تعويضيين من قبل املجمع الكيمياوي 

 0واملطالبة بوقف استعمال املجمع للمياه الجوفية

كما شهدت 0 مجمل هذه التحركات لم تشهد اي تفاعل

 0قدم عليها كهل السباب مجهولةر اڤابس محاولة انتحا

 
 

 

 

 :والية ڤبلي * 

 املجموع عشوائي تلقائي عفوي  فردي طبيعة التحرك

انتحار 

أومحاولة 

 انتحار

6 6 6 6 6 

 5 6 5 6 6 امني

 55 5 5 4 6 تربوي 

 5 5 6 6 6 اداري 

 51 1 5 4 6 املجموع

 

لم تسّجل على  احتجاجيا تحركا02والية قبلي شهدت  

اثرها اي تفاعالت باستنثاء تسجيل مواجهات محتجين 

مع قوات الامن في دوز اثر تدخل الامن لفض اعتصام 

اما بقّية الاحتجاجات فقد 0 محتجين من اجل التشغيل

لت في تظاهر تالميذ بسبب التعطيالت الحاصلة بين 
ّ
تمث

وزارة التربية ونقابة الاساتذة واحتجاج سواق سيارات 

النقل الريفي للمطالبة بمراجعة اجراءات وصفوها 

بالتعسفية واحتجاج اعوان وعملة بلدية جمنة رفضا 

لنتيجة مناظرة خارجية أسفرت عن نجاح فتاة من سوق 

العليا  دهائشالاحد ومطالبة بانتداب احد اصحاب ال

 0في ذات القسم تحت آلية الحضيرة العاملين

 

 :والية توزر * 

لت في دخول  .الوالية  شهدت 
ّ
تحركات احتجاجية تمث

ن عن العمل في اضراب جوع في نفطة تضامنا مع يمعطل

املضربين عن الطعام في ڤابس وتظاهر اهالي تمغزة طلبا 

لوضع حد لالنقطاع املتكرر للماء الصالح للشراب 

وتظاهر نشطاء للمطالبة بالتراجع عن تسمية مدير املركز 

وجملة من الاحتجاجات  ينالنموذجي لتربية وتأهيل املعوق

دون تسجيل اي تفاعل ُيذكر مع هذه  التلمذية

 0الاحتجاجات

 

 :والية منوبة * 

لت في  احتجاجيا  تحركا 08والية منوبة سّجلت  
ّ
تمث

ف الدين الهذلي اضراب جوع يخوضه الشاب محمد شر 

وية وضعيته الاقتصادية والاجتماعية في طبربة طلبا لتس

اضه طلبة كلية آلاداب ومظاهرة واضراب جوع خ

والفنون الانسانية بمنوبة وحالتي انتحار اقدمت عليها 

نتحار اقدمت سجينة في سجن النساء بمنوبة ومحاولة ا

 عليها فتاة في طبربة وجملة من الاحتجاجات التلمذية

 

 :والية صفاقس *
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تمثلت في  تحركا احتجاجيا في الوالية  57تم رصد  

قيمون واساتذة في اعدادية احتجاج احتجاجات تلمذية و 

 588علي النوري رفضا لالعتداء عليهم بالعنف واعتصام 

شابا رفضا لقطع شركة بيتروفاك للعالقة الشغلية التي 

واقتحام محتجين في املحرس ملكتب املعتمد 0 تربطهم بها

مطالبين بإعادة فتح جامع لم ترخص له الدولة وهو 

 0تفاعلاي  ، هذا ولم نسجل ملف نزاع قانوني

 

 : والية مدنين *

تحركان تمثال في تظاهر عّمال الحضائر الوالية  سّجلت 

ببن قردان طلبا لتسوية وضعياتهم املهنية وتظاهر اهالي 

بن قردان رفضا للممارسات الامنية ضدهم وذلك على 

ر مطاردة امنية له وهو في اثر مقتل مختار زغدود اث

ضو  منطقة رقايةلى مراعي إلابل والاغنام في طريقه ا

وكذلك جملة من ىالتحركات  التوي منتصف شهر افريل

الاحتجاجية على غرار بقية الجهات هذا ولم يسجل أي 

 0تفاعل مع هذه الاحتجاجات

 

  :والية املنستير * 

املنارة رفضا  أهاليسّجلت تحركان تمثال في احتجاج 

 سراح مشتبه به بالسرقة  إلطالق

 

 : والية سوسة* 

تسعة )حالتْي انتحار تمثال في انتحار طفلة سّجلت  

في  بشرب مبيد فئران وانتحار شاب ثالثيني شنقا( سنوات

 القلعة الصغرى السباب مجهولة وتحركات تلمذية

 

  :والية باجة * 

املتكرر شهدت تحركان للفالحين طلبا لتدارك القطع 

ولم 0 وتحركات تلمذية الامونيتر للماء وطلبا لتوفير مادة 

 0مع هذه التحركات تفاعل يسجل أي 

 

  :والية سليانة * 

في حالة انتحار اقدم  الوالية تحركات تمثلت شهدت 

عليها كهل بالقاء نفسه في بئر اثر قتله لشقيقة زوجته 

ن وتحركات تلمذية و تظاهر تالميذ ومربي طعنا بسكي

 0مدرسة حي الجمهورية للتنديد باالرهاب

 

  :والية أريانة * 

شهدت دخول قيادي في املكتب املحلي للنهضة باملنيهلة في 

معتمد سابق   كاية تقّدم بها ضده اضراب جوع رفضا لش

 وتحركات تلمذية على غرار بقية الجهات

 

 :والية زغوان * 

تمثل في دخول  ت تلمذية واحتجاجا شهدت تحركا 

ندة للمضربين ن عن العمل في اضراب جوع مسايمعطل

 0ڤابسعن الطعام في 

 

  :والية بن عروس * 

شهدت محاولة انتحار اقدم عليها كهل بعد ان آلت 

 0وجملة من التحركات التلمذية حضانة أطفاله لزوجته

 

 :والية تطاوين * 
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اعتصام عّمال نظافة باملناولة ت تلمذية و شهدت تحركا 

للمطالبة ( بالبرمة)ملدة اسبوعين في شركة نمساوية 

 0رار تسريحهمبادماجهم والعدول عن ق
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 حول العنف 5102تقرير شهر أفريل 

تم خالل هذا الشهر رصد أشكاال عديدة من العنف في  

عديد الواليات وعديد القطاعات ، وان كانت عملية 

الرصد ال تهدف تقديم معطيات كمية حول مختلف 

اشكال العنف التي تخترق املجتمع التونس ي فاننا نهدف  

تقديم جملة من املؤشرات الدالة عن العنف ، طبيعته 

اساته املباشرة وغير املباشرة على والياته واشكاله وانعك

واملجموعات ، على املؤسسات والهياكل  ألافراد

الاجتماعية ، فالعنف يمارس باشكال عدة ومختلفة وال 

يمكن تقديم صورة متكاملة عن مختلف تمظهراته وعن 

جوانبه املخفية وعن الجهات التي تقف وراءه وخاصة 

تظافر العديد بالنسبة للعنف املنظم واملمنهج اذا لم ت

من الجهود بين مختلف املشتغلين في هذا الحقل 

والاستعداد الكامل للجهات الرسمية للتعامل  مع هؤالء 

املشتغلين ، فتوفر املعلومة يعتبر الشرط الاول الذي 

يمكن من تشخيص مختلف اشكاالت العنف وطبيعته 

والقائمين عليه وحدة انعكاساته الشيئ الذي يساعد 

القرار وبلورة الاجراءات التي تمكن من على اتخاذ 

استئصاله والحد منه وفي كل الحاالت القدرة على 

 مراقبته وضبطه

منهجيتنا في التعامل مع ماتم رصده سيكون وفق ابراز 

العنف لذلك ، وبعيدا عن  أشكالحدة كل شكل من 

سيتم قياس مختلف أشكال  وإلاحصائيةالطرق الكمية 

ق درجات حدتها وحضورها العنف التي تم رصدها وف

على الساحة ، لذلك ستكون منهجية القياس متدرجة 

د ألاعلى وهو ـــى الحــــى الـــأي من الحد الادن 2الى  0من 

 2عدد 

في ما يلي حجم أشكال العنف املرصودة وفق هذه 

 التوجه املنهجي

 أشكال العنف 5 5 5 5 1

 السياس ي   ×  

 الاسري     × 

 الجنس ي    × 

 العائلي   ×  

 الاداري    ×  

 املنظم  ×   

 العالئقي  ×   

 ألامني   ×  

 الاجتماعي ×    

 الاقتصادي   ×  

 الاحتجاجي    × 

 الانفعالي ×    

 الصحي ×    

 العنصري   ×   

 التربوي     × 

 الديني   ×  

 الرياض ي ×    

 القانوني ×    

 املؤسساتي  ×   

 املروري    ×  

 النفس ي    × 

ما نالحظه خالل هذا الشهر هو الحضور املكثف للعنف 

الاسري ، أي العنف بين أفراد العائلة والعنف الجنس ي 
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، وأساسا حاالت الاغتصاب والاقتصادي والذي ارتبط 

بالخصوص بالعمل املوازي والتهريب والتربوي وهو 

الدراسة مختلف اشكال العنف التي لها عالقة بفضاء 

خصوص واثر وبمحيطها والعنف النفس ي وارتبط بال

هي التي كانت  ألاشكالحقرة ـ هذه الثورة بما يعرف بالـ

 0أكثر حضورا خالل هذا الشهر 

 

حدة العنف السياس ي والعنف العائلي وهو عنف  بأقل

يشمل العائلة املمتدة على خالف العنف الاسري 

والعنف الاداري ويعكس العالقة املتوترة بين املواطن 

والادارة والعنف الامني وهو العنف الذي تمارسه 

والتعذيب  كاإليقاف ألامنيةمختلف املؤسسات 

ديني الذي تفش ى واستعمال العنف غير املبرر والعنف ال

من خالل التكفير والتهديد والعنف  ألاخيرةفي السنوات 

املروري وهو عنف يمارس بشكل يومي وال نوليه في 

 كبرى  أهميةالغالب 

بشكل أقل رصدنا أشكال عنف منظم وهو العنف الذي 

يرتبط بالخصوص بالعمل الاجرامي املبرمج والذي يتواله 

هو العنف الذي حرفيو الجريمة والعنف العالئقي و 

يصدرعن أطراف تربطهم عالقات حميمية على الاقل في 

الظاهر والعنف العنصري وهي الاشكال التي رصدناها 

ولها عالقة بما يحدث بمنطقة القصبة حيث تم وضع 

حافلة خاصة بالتالميذ السود وأخرى بالتالميذ البيض 

 أفارقةأو ما حدث منذ شهر حين تم الاعتداء على طلبة 

اثر هزيمة الفريق القومي التونس ي في مباراته مع على 

، العنف املؤسساتي  كان هو  إلافريقيةالفرق  إحدى

 0 وإلاقصاءحاضرا وتبلور عبر التهميش  ألاخر 

 

كان حضور العنف الاجتماعي والعنف الانفعالي والعنف 

الصحي والعنف الرياض ي والعنف القانوني أقل حدة 

أشرنا اليها خالل هذا  يالت ألاخرى من أشكال العنف 

 الشهر

بالنسبة ملختلف الجهات ، ووفق نفس التمش ي  كان 

 :حجم العنف بكل والية كما يلي 
 

 الوالية 5 5 5 5 1

 املهدية ×    

 تطاوين  ×   

 زغوان ×    

 أريانة ×    

 بن عروس  ×   

 منوبة  ×   

 سوسة ×    

 سليانة ×    

 باجة ×    

 املنستير ×    

 مدنين  ×   

 صفاقس   ×  

 توزر ×    

 تونس    × 

 سيدي بوزيد   ×  

 نابل  ×   

 الكاف ×    

 القصرين   ×  

 قبلي ×    

 القيروان    × 

 جندوبة    × 

 قفصة    × 

 قابس  ×   

 بنزرت   ×  

تونس : الواليات التي شهدت أكثر أشكال العنف هي 

وجندوبة وقفصة تليها واليات صفاقس والقيروان 
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وسيدي بوزيد والقصرين وبنزرت ، ثم في املرتبة الثالثة 

واليات تطاوين وبن عروس ومنوبة ومدنين ونابل وقابس 

: وأقل الواليات التي شهدت مختلف أشكال العنف هي 

قبلي  والكاف وتوزر واملنستير وباجة وسليانة وسوسة 

 وأريانة وزغوان واملهدية

مايلي تقديم لنماذج لبعض حاالت العنف  الدالة في  في

 :هذه الواليات 

 

في ( التحرش والاغتصاب)كانت الاعتداءات الجنسية 

مقدمة هذه الاعتداءات تليه اعتداءات تعلقت 

باملؤسسة التربوية وهو عنف مرتكب من التالميذ ضد 

الاطار التربوي او من املؤسسة التربوية تجاه التالميذ 

ويأتي 0 تسّمم التالميذ في مؤسسة تربوية في تطاوينمثل 

العنف الاجرامي مثل السرقة والخطف والاحتجاز في 

مرتبة ثالثة يليه العنف الاجتماعي ثم العنف املرتكب 

داخل الاسرة والعنف املؤسساتي اي املوجه ضد 

املؤسسة والاعتداءات الارهابّية ذات الخلفية الدينية 

واملقصود به  العنف نف العالئقي ويأتي الع0 لسياسيةا

املرتكب بين الافراد الذين تربط بينهم عالقات صداقة 

ونذكر مثال قتل عون امن على يد صديقه وبسالحه 

الشخص ي في جهة الڤصرين بعد خالف دّب بين 

 0الطرفين في جلسة خمرية وفقا للمقال املرصود

وللتذكير نشير الى اننا نعتمد عينة تتكون من الصحف 

اليومية والاسبوعية الناطقة باللغتين العربية 

والفرنسية لرصد مختلف اشكال العنف املرتكبة في كل 

 :وكذلك مراسلين في كل الجهات0 الجهات

  :والية القيروان * 

عاشت الجهة على وقع  حاالت عنف منها حالتي اعتداء 

" عريس"امني تمثال في احتجاز تجهيزات كهرومنزلية لدى 

لزواجه بعد مطالبته باالستظهار بفواتير  كان يستعد

فحاول هذا الشاب الانتحار حرقا حينها تم اعتقاله 

اما الحالة الثانية 0 توجيه تهمة الاعتداء لفظيا عليهمو 

فتمثلت في اعتداء عون امن بالعنف على مستثمر 

ف عن شتمه فما كان من العون 
ّ
فالحي طلب منه التوق

 0سوى الاعتداء عليه بالعنف

 

كما شهدت القيروان محاولة تحويل وجهة فتاة بعد 

الاعتداء على صديقها وشهدت ايضا حالتْي عنف تربوي 

وكانت 0 وواحد عنف اجتماعي وحالتي عنف إجرامي

وتراوحت 0 املعالجة أمنية ملجمل هذه الاحداث العنيفة

ْعتدى  42و 58سن املعتدين ما بين 
ُ
سنة فيما كان امل

 0باب وكهول عليهم اطفال ومسنين وش

 

 :والية تونس * 

خالل شهر أفريل سّجلت تونس  العاصمة حاالت  

لت 0 اعتداء وفقا ملا تم رصده عبر عينة الصحف
ّ
تمث

هذه الاعتداءات في حالتْي عنف مرتكب ضد مؤسسات 

لتا في محاولة خلع مقر قناة التاسعة ومحاولة خلع 
ّ
تمث

كما "0 الهايكا"مقر هيئة الاتصال السمعي البصري 

في اغتصاب جماعي لفتاة شهدت حالتْي اغتصاب تمثال 

واغتصاب شاب لقاصر كان يستخدمها تاجر مخدرات 

  0للترويج لبضاعته
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لت في محاولة 
ّ
شهدت تونس ايضا حالة عنف اسري تمث

ها وحالة نزوج قتل زوجته بعد ان شك في أبوته لجني

لت في اعتداء احد عناصر فرقة مكافحة 
ّ
عنف امني تمث

ستشفى فطومة بالعنف الشديد على حارس م إلارهاب

 0بورقيبة بعد منعه من الدخول في غير اوقات الزيارة

 

 :والية سوسة *

محاولة اغتصاب طالبة أفريقية وحالة عنف تربوي  

لت في محاولة تلميذ حرق سيارة أستاذه وعنف 
ّ
تمث

اسري تمثل في اعتداء زوج على زوجته بالة حادة 

ا وعنف امني تمثل في اعتقال فتاة وتوجيه التهمة له

 0باالعتداء اللفظي على أمنيين

 

 :والية جندوبة * 

حادثتْي طعن بسكين تعرض لها شاب في جلسة خمرية  

وامرأة على يد شاب رفضت تزويجه ابنتها وهما حادثتْي 

كما شهدت جندوبة حالتْي اعتداء ارهابي 0 عنف إجرامي

تمثال في بعث رسائل تهديد بالقتل الى معلمات وترهيب 

 0تيالء على املؤونةمواطنين لالس

 

 :والية الڤصرين * 

قتل صديق لصديقه عون الحرس الوطني وبسالحه  

الشخص ي اثر خصومة بينهما افتك خاللها الصديق 

 2كما شهدت الجهة 0 سالح عون الامن وارداه قتيال به

 0حاالت عنف إرهابي

 

 :والية املهدية * 

 محاولة اغتصاب طبيبة وذلك بتحويل وجهتها عنوة من 

امام باب منزلها وخلع وسرقة جامع الفتح وطعن جار 

 0لجاره بسكين

 

 :والية نابل * 

حالتْي اغتصاب تعرضت لها عجوز في الحمامات  

كما شهدت 0 وتحرش تعرضت لها تلميذة على يد مدرسها

حالة اعتداء بالعنف الشديد تعرض لها كهل على يد 

 0شاب

 

  :والية سيدي بوزيد * 

بالتهاب الكبد الفيروس ي واصابة تلميذ اصابة تالميذ 

بالتهاب السحايا بسبب إهمال الصحة الجماعية 

 0للتالميذ في املؤسسة التربوية وفقا للمقال املرصود

 

 :والية مدنين * 

عنف اجتماعي تمثل في امليز العنصري من خالل  

0 الفصل بين اللونين في حافلة النقل في منطقة القصبة

امرأة على يد سارقان هدداها عنف جنس ي تعرضت له 

 0وسرقاها واغتصباها

 

 

 :والية الكاف *
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عنف اسري تمثل في اقدام شاب على حرق منزل  

الاسرة ملنع والده من بيعه وعنف اجتماعي تمثل في 

 0طعن جار لجاره الشاب بسكين بسبب خالف قديم

 

  :والية ڤبلي *

عنف مؤسساتي موجه ضد الاطار الصحي داخل 

وعنف إجرامي تمثل في قتل شاب بمنجل املستشفى 

 0خالل جلسة خمرية

 

 

  :والية منوبة * 

اختطاف وحجز شاب معوق وطلب فدية الطالق سراحه 

 0وعنف تربوي تمثل في اعتداء تلميذ على أستاذه بكرس ي

 

 :والية ڤفصة * 

 0محاولة اغتصاب فتاة وتشويه تلميذ لوجه زميله 

 

 :والية توزر * 

في اغتصاب متشدد دينيا لفتاة  عنف جنس ي تمثال  

 0واغتصاب شاب لطفلة عمرها اربع سنوات

 

 :والية بنزرت * 

طعن شاب بسكين حتى املوت وحرق منزل قيادي في  

 0التنسيقية الجهوية لنداء تونس في غزالة

 

  :والية بن عروس * 

عنف امني تمثل في اشهار عون امن ملسدسه في وجه 

اشهار املسدس في وجه من مواطن اصطدم بسيارته ثم 

عنف عالئقي تمثل في طعن صديق 0 حاولوا تهدئته

 0لصديقه خالل جلسة خمرية

 

 :والية سليانة * 

قتل كهل لشقيقة زوجته طعنا بسكين اثر خالف  

ومشادة كالمية ثم اقدم القاتل على الانتحار برمي نفسه 

 0في بئر

 

 :والية تطاوين * 

 0التي تقدمها املدرسةتسمم تالميذ بعد اكل اللمجة  

 

 :والية اريانة * 

لت في محاولة  عنف موجه 
ّ
ضد املؤسسة الامنية تمث

 0حرق مركز الشرطة البلدية بقلعة ألاندلس

 

  :والية صفاقس * 

 0تهشيم سيارة وأضرار جسدية وتهديد بين جارين
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 بعد اكبر حادثة غرق لمهاجرين
 ..وقرارات دون المأمول األوروبيلدول االتحاد  إحراج

 

على السواحل الايطالية خالل الشهر الفارط كانت دون مهاجر  111غرق 

لمنظمات الدولية الراعية لحقوق لشك فاجعة القرن والضربة املوجعة 

حصيلة اعتبرت  0 الانسان العامة والفردية والتي منها الحق في التنقل

لعليا لشؤون الالجئين التابعة لالمم املتحدة واملنظمة الدولية املفوضية ا

 .للهجرة ألاكبر في صفوف املهاجرين

شخص على متن سفينة الصيد التي انطلقت من السواحل الليبية  111ووفقا بإفادات الناجين كان هناك أكثر بقليل من 

عاما  05و 01استيعابها، وكان بين ركابها أطفال تتراوح أعمارهم بين املقابلة للسواحل إلايطالية حاملة اكثر من طاقة 

بنغالديش، و ن وصوماليون ومن مالي وغامبيا والسنغال و وتنوعت جنسيات املهاجرين فكان هناك سوريون، وأريتري

ب سفينة شحن وغرقت السفينة بسبب فقدانها التوازن نتيجة لتحرك جموع املهاجرين الذين كانوا على متنها لدى اقترا

 0برتغالية أتت لنجدتها

 بالنسبة "الهالك طريق"أضحى  بحرا وإيطاليا ليبيا بين نيمظنملا غير املهاجرون يسلكه الذي الطريق إن املتحدة ألامم وتقول 

 من الهاربين ملهاجرينا تحمل التي القوارب إلطالق امركز  في ليبيا، لتكون  السياسية ألازمة البشر مهربو ويستغل للمهاجرين

 .ألاوسط والشرق  أفريقيا في الاقتصادية ألازمات العنف

وزراء خارجية وداخلية دول الاتحاد ألاوروبي  مهاجر 111وقد عقد بعد حادثة غرق سفينة الصيد وهالك ما يتجاوز ال 

محاوالت اجتماعا عاجال في لوكسمبورغ لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية وتزايد حوادث غرق املهاجرين خالل 

  4الوصول إلى سواحل القارة ألاوروبية عبر البحر املتوسط

على قرار يطلب من املفوضية الاوروبية العمل على إعداد مشروع خاص يوزع بموجبه  ةاملطلق باألغلبيةوتم التصويت 

فرونتكس " الاتحاد الاوروبي رفع ميزانية قامكما 0 الثمانية و العشرين ألاوروبيعلى دول الاتحاد  نيمظنملااملهاجرون غير 

 0الى مئة و عشرين مليون يورو و هي مخصصة ملراقبة الحدود البحرية الاوروبية و انقاذ املهاجرين عندما تدعو الحاجة"

أن مصداقية الاتحاد ألاوروبي أصبحت على املحك وبخاصة  الاجتماع أتى في وقت رأى فيه كثيرونأن  إلىيجدر إلاشارة 

 0بسبب زيادة التكلفة" مير نوستروم"د القرار الذي اتخذته الدول ألاعضاء العام املاض ي بإلغاء عملية البحث بع

 املياه إلى شخص 13500حوالي ين املهاجر  قوارب حملتفقد املتحدة،  ألامم في لالجئين العليا املفوضية بحسبو  انه كما

 900حوالي  املاض ي ، توفي افريل 15الحالي، وحتى  بدايةالعام ومنذ سلفا املذكورة الباخرة غرق  أسبوع خالل إلايطالية

 حين في .وحدها إيطاليا إلى شخص ألف 170حوالي  عبر ، فقد2014عام  في أما .املتوسط البحر عبور  محاولتهم أثناء مهاجر

 .الرحلة ثناءأ  3500منهم  ألفا، مات 218 حوالي  املتوسط عبور  حاولوا من أعداد بلغت
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 ..فيه تهديد واضح للحريات
 القوات الحاملة للسالح ضروري سحب مشروع قانون زجر االعتداء على

 

صنف مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات 

املسلحة ضمن ابرز املشاريع املعروضة على مجلس 

هددة للحريات والتي 
ُ
تتعارض مع نواب الشعب امل

حرية الصحافة، ورأى فيه منظمات املجتمع املدني 

وقمع  إلاعالملسعي السلطة لتطويع  اواضح امؤشر 

و يجعل من القوات   الحريات يتناقض مع الدستور 

  00فوق القانون وفوق املحاسبة الحاملة للسالح 

ودعت اغلب القراءات ملشروع القانون املختصة 

من مجلس نواب الشعب وحتى من اختار جانب الدفاع عنه تبنى مبدأ مراجعته  والحقوقية الى إلغائه وسحبه

ويذكر ايضا ان القوى  0حقوق الانسان والحريات العامة والفردية ومبادئوتنقيحه بما يتماش ى والدستور 

عليه  املشروع واعلنت انها لن تصادق في جزء كبير منها لم تتبن -عبية حركة النهضة والجبهة الش -السياسية 

  0ة مجلس نواب الشعب امام ما يحتويه من عقوبات سلب للحرية تصل املؤبدبداخل ق

أبواب اهتم الاول باألحكام العامة و نّص الثاني على الاعتداء على أسرار ألامن الوطني  2وتضمن مشروع القانون 

كرية واملقرات واملنشآت وتناول الباب الثالث الاعتداء على قوات الامن الداخلي والقوات املسلحة العس

والتجهيزات املوضوعة في تصرفها او تحت حمايتها او رقابتها والباب الرابع نص على الاعتداء على اعوان قوات 

الامن الداخلي والعسكريين وذويهم وعلى محل سكنى هؤالء الاعوان ووسائل تنقلهم وباب اخير تضمن احكاما 

 0مختلفة

 مخيفة444  تفاصيل

اعتبر مشروع القانون في فصله الثالث ان جميع املعلومات واملعطيات والوثائق املتعلقة باالمن الوطني هي سر من 

د في فصله الرابع كل من مسك او استعمل او تداول هذا السر   اسرار الامن الوطني وتوعَّ

 



29 
 

وتوعد في الفصل الخامس كل  00بعقوبة بدنية مدتها عشر سنوات مع دفع خطية مالية قدرها عشرة آالف دينار

سنوات  01من يحاول الاستيالء على هذا السر او النفاذ اليه او الاطالع عليه او إتالفه او نسخه او افشاؤه ب

  0الف دينار خطية مالية 21سجن و

 ونص فصله السادس على منع التصوير داخل املنشآت الامنية وفي مواقع العمليات الامنية او بالعربات او على

متن الوحدات البحرية او الجوية الا بترخيص مسبق ويواجه كل من يخالف احكام هذا الفصل عقوبة بدنية من 

 !شهرين الى سنتين وفقا للفصل املوالي مع التنصيص على ان املحاولة اي محاولة التصوير موجبة للعقاب 

ر باالمن الوطني بالسجن سنتين كل من تعّمد تحقير قوات الامن الداخلي بقصد الاضرا 00ويعاقب الفصل 

  0آالف دينار 01وبخطية قدرها 

أماكن  أو عسكرية  أو  أمنيةكل من شارك ضمن جمع غير مسلح في الاعتداء على مقّرات  02ويعاقب الفصل 

كان الجمع  إذادينار خطية مالية وتضاعف العقوبة  ألف 21سجن بعشر سنوات سجن و أو  إيقاف أواحتفاظ 

 أو هدد قرينه  أو العسكري  أو  ألامنكل من هدد بارتكاب جناية او جنحة في حق عون  04لفصل وتهدد ا0 مسلحا

كل  02دينار، وهدد الفصل  ألف 02احد في كفالته بخمسة أعوام سجن وخطية قدرها  أو فروعه  أو  أصولهاحد 

 أوعلى وسيلة نقله سواء بإفسادها  أو عسكري او اعتدى على محتوياته  أو من يعتدي على مسكن عون امن 

 011سنة سجنا وخطية ب 51 إلىالف دينار وترفع هذه العقوبة  21سنوات سجن وخطية قدرها  8ب إتالفها

 أو  أصولهاحد  أو لقرينه  أو العسكري  أو  ألامنعجز مستمر لعون  أو نتج عن الاعتداء بتر عضو  إذادينار  ألف

 0نتج عن الاعتداء املوت إذالعقوبة املؤبد وتكون ا0 من هو في كفالته أو فروعه 

ال تترتب  إنالقتل املباح في الفصول ثالثة عشر وأربعة عشر وستة عشر ونص على  إلىويؤسس مشروع القانون 

على العسكري املتسبب عند دفعه لالعتداء املنصوص عليه في  أو مسؤولية جزائية على عون ألامن الداخلي  أي

رضا الرداوي في تقرير  ألاستاذابة املعتدي او موته وهذا الفصل يتعارض حسب تحليل الفصول املتقدمة في إص

النقابة الوطنية للصحفيين مع آلية التدرج في استعمال العنف املنصوص عليه في القانون عدد أربعة لسنة 

0.8.0  

من  أعوانها إعفاءتعديل القوانين في اتجاه  إلىمناسبة  نم أكثر ت في الداخلية سع إنويذكر حسب نفس التقرير 

لم توفق وهي اليوم تحاول من جديد  إنها إالنفسه  .8املسؤولية الجزائية وحاولت ذلك عبر تعديل قانون 

 0استباحة الدم التونس ي دون تبعات وال جزاء


