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 تقديم

ول يف الهجمات االرهابية يف مرتفعات ثني هامني شهدتهما والية القرصين، تمثل ال بدايات شهر سبتمرب اقرتنت بحد

الحتجاجات سببا مبارشا لعديد ا الذي خلف عرشات الضحايا والجرحى،  وقد كانا الوالية والثانية الحادث املروري

عديدة يف عديد املناطق بالوالية، بالنسبة للمسألة الوىل، كان منتظرا أن تربز من جديد  يامالتي تواصلت عىل مدار أ

قىص من حلقات الخوف الشكل ال  انتاج الهلع باعتباره ىلعل االرهابي هو فعل مباغت ويسعى إ، والفهجمات ارهابية

ن تربز يف نفس املرتفعات التي تم تمشيطها ز القوى االرهابية يف جهات مختلفة، أما أترب  الجماعي، وكان منتظرا أن

، ملاذا عادت الهجمات ا بشكل نهائي من الوجود االرهابي، هنا يكمن اإلشكالمرارا واعتبارها مناطق تم تخليصه

 عالنها مناطقمحارصتها ورضبها بالسلحة الخفيفة والثقيلة وتم إاط السابقة والتي تمت النق االرهابية من نفس

لول االرهابية بهذه فذه العودة تعيد طرح العديد من السئلة حول القضاء الفعيل عىل ال، هسليمة من كل أذى ارهابي

ة عىل املتساكنني االجتماعيو ه النفسية كثر من الهجمات االرهابية باعتبار انعكاساتاملرتفعات، وهذا الوضع موجع أ

وهات حول مدى ذهان عدة سينارياطق التي تم استئصاله منها يعيد إىل ال ىل املنبشكل خاص، فعودة االرهاب إ

ة ىل نفس الطرح الذي سبق تقديمه وهو التعبئأخرى إ، ونعود هنا مرة الجاهزية الفعلية لجهزة مقاومة االرهاب

االت والخالفات السياسية داخل الحزاب الحاكمة وبني هذه شكد هيمنت اإل ، لقعم هذه الجهزةالعامة ضد االرهاب لد

طراف وزارة الثقافة والرتبية خطة اسرتاتيجية تساهم فيها كل ال رهاب تتطلب ، مقاومة اال شهد العاماملحزاب عىل ال 

 الداخلية والدفاع .والتعليم العايل والشباب والرياضة .... هذا عالوة عىل وزارتي 

يمكن أن يكون حادث مرور مهما كانت أسبابه ونتائجه أن يكون حدثا ككل الحداث التي تقع يف كل الجهات كان 

ركات احتجاجية عنيفة عىل عديد اليام فإن املسألة تدعو إىل عديد زمة وتحأما أن يتحول حادث مروري إىل أ

ولكن ذلك ال يجب أن يحجب أسباب  ونتائجه مؤملة للغايةل ن الحادث من الوزن الثقيالتساؤالت، صحيح أ

ي شك تدني االحتجاجات التي أعادت إىل الذهان الوضاع التنموية املرتدية بالجهة، فقد ظهر وبشكل ال يدعو إىل أ

وقعها وىل بتطور الخدمات الطبية نظرا لكونها يف مواجهة مفتوحة بحكم مالتحتية االستشفائية بجهة هي ال  البنية

ر وهو تساوي حظوظ كل املواطنني أمام الخدمات الطبية، فعدم رهابية هذا عالوة عىل اإلشكال اآلخعىل الهجمات اال 

لويات السلط و ة يف كل الجهات الداخلية وهو من أشكال يتطلب املعالجة الجذريالتساوي أمام اللم واملرض إ

 يني املركزي والجهويالعمومية عىل املستو 

ـ احتجاجات تمت تسميتها بحراك ولد نة من والية جندوبة اث التي شهدتها جهة فرناحدطار نشري إىل ال يف نفس اإل 

طرقات وحرق عجالت  ، مظاهرات وغلقمرسحا لعديد االحتجاجات العنيفة خرىوالتي كانت هي ال الحفيانة ـ 

ىل االحتجاج عرب ام البلدية يؤدي إعشكال بني صاحب مقهى مع كاتب إىل غري ذلك ... وهجمات عىل مقرات إدارية إ



ىل فعل تحول الفعل االنتحاري االحتجاجي إ، ينتحار حرق ، برسعة وكما كان المر يف سيدي بوزيد والقرصيناال 

 دارية ...عديد امللفات التنموية يف الجهة، البنية التحتية، البطالة، الخدمات اإل  احتجاجي جماعوي ، وتفتح وبكل قوة

ل املعتمد وعزل ثر قرار عزل الوايل وعز من املواجهات واالحتجاجات عىل إ يامالمور بعد عديد ال  وتهدأ يتطور املشهد

يبقى  شكال الرئييس للفعل االحتجاجي إال أن اإل وىلكاتب عام البلدية، إجراءات كان باإلمكان اتخاذها منذ اللحظات ال 

مام القضايا الساسية املطروحة أدارية وهو من نني والسلطات اإل توترة بني املواطقة املال الوضع التنموي بالجهة والع

  الوزارة الجديدة

يضا يف عديد الجهات حول رداءة املياه وتغري لونها وطعمها  هذا الل هذا الشهر تتالت االحتجاجات أكثر الحديث خ

عرب دخالت العديد من املسؤولني ، تديد املناطق الداخلية بسبب العطشخرى املرصودة يف عتجاجات ال عالوة عىل االح

ت بل واحتمال تقسيط ىل انقطاعات متكررة يف عديد الجهاِؤدي إأكيد بكوننا فعال نمر بأزمة قد تتعالم للوسائل اإل 

االحتياطات خاصة يف فرتة عيد الضحى، لقد سبق وأرشنا يف أعدادنا  ، ووصلت ذروة التنبيه بأخذ كلتوزيع املياه

وذلك  ، تحدثنا بالخصوص عىل االحتجاجات التي تم رصدها يف السنة الفارطة ويف نفس الفرتةملياهالسابقة إىل أزمة ا

املاء  جراءات التي تم اتخاذها وخاصة بالنسبة للمناطق التي تعاني من فقدانلخذ االحتياطات الالزمة، إال أن اإل 

ن فإ فوشانةتوفرها جهة ذ بالرغم من كميات املياه التي الصالح للرشاب محدودة جدا، وعىل سبيل الذكر ال الحرص، إ

التي تم رفعها يف االحتجاجات الخرية  وهذه من الشعاراتتوفرون عىل املاء الصالح للرشاب من السكان ي %10حوايل 

ن الكبرية والساحلية عىل انقطاع ، تحركت السلطات املختصة بشكل خاص حني احتج سكان بعض املدوتم رصدها

 داءة املاء الصالح للرشاب.و ر أ

ات ليصبح البعض منها جهات منكوبة، تتحول الشوارع إىل بحريات والسيارات إىل بعض الجهينزل الغيث النافع يف 

تصبح هي مموال آخر للطرقات باملياه، سجلنا حاالت  املت هاطلةن تستوعب قنوات الرصف املياه زوارق وعوض أ

، االحتجاج هذه املرة عىل عدم القدرة ، لنقف أمام مشهد مغايرن املواد اىل غري ذلك، اتالف العديد موفاة، غلق معاهد

 .ت طريق البحرالتي أخذ ةعىل رصف املياه وعىل الكميات الكبري 

من ن يف تطوير خطة تمكننا ة يف مختلف الربامج االسرتاتيجية، وإذا لم نفكر من اآل من املائي يدخل بالرضور ال 

نهار صناعية قادرة عىل تمويل ىل هذه الثروة الهامة عرب انجاز أة عملحافظمطار وامن تساقط ال االستفادة الكلية 

ل املياه ، كحماية مدينة صفاقس من الفيضانات ىل مرشوعالداخلية وخاصة الجنوبية باملياه، ونشري هنا إالجهات 

 .ائدة املائيةتسكب يف البحر وكان باإلمكان توجيهها إىل مناطق أخرى ودعم وتطوير امل

 القيام بأعمال املخزون املائي وعدم خر عىل فشل الربامج التنموية يف تونس وهو عدم القدرة عىل املحافظة عىلال آمث

والمثلة  ، فطاقة استيعاب الجسور ترتاجع كل سنة وهذا بسبب عدم جهر هذه الجسورالصيانة الرضورية ويف اإلبان



رات التنموية التي تعمق الفوارق بني الجهات وال تمكن الجهات املستفيدة من ، ولها عالقة بالخياعديدة ومتنوعة

 تنمية مندمجة

نا هذه املرة احتجاجات عىل بيان مفتي الديار التونسية حول التحركات االحتجاجية، وإن أصدرت بعض رصد

قوق االقتصادية التونيس للححقوق االنسان و املنتدى  مثل الرابطة التونسية للدفاع عن مات بيانات حول ذلكاملنظ

ىل تحييد املوقف والحال أننا ندعو إبكل استغراب هذا  خرصد االجتماعي التونيس يسجل هو اآل ن املر واالجتماعية ...فإ

ىل كون السيايس واالهتمام بما هو عقائدي، فقد ذكر سماحة املفتي يف حديث آخر إاملؤسسات الدينية عن العمل 

ئكة التي يتوجب االهتمام بها بل إن هذا امللف وهذا من امللفات الشاليست لهم ثقافة علمية دينية  الئمةمن  95%

حداث العالقة بني ت املختصة لالهتمام بهذا االشكال، فقد بينت ال فتاء لحث الجهاهو من الولويات الساسية لدار اإل 

 ما يحدث يف بعض بيوت الصالة واالرهاب .

ليات االصالح وبروز الوضاع االقتصادية املرتدية وآخرية حدة خالل الفرتة ال  رى املطروحة بكلخمن االشكاالت ال 

، ومرة يمكن اتخاذها لتجاوز هذه املرحلةالتي اإلجراءات حول  باإلشاعاتالعديد من التصورات املرتبطة أحيانا 

ت تفتح عىل الدوام آليات شكاال واطنني، إإشكاالت التواصل واالتصال بني سلطة اإلرشاف وامل عىل السطح أخرى تطفو

 شاعة وتراكم االحتجاجات وبالخصوص الكامنة منهانمو وتطور اإل 

قتصاد املوازي والتجارة ، اال جارة الحدودية واالقتصاد التحتي، التهريب والتالتهرب الرضيبي وآليات مقاومته

شكاالت اإلدارة، الحوكمة الرشيدة...إىل غري ذلك من اإل   الطاقة وترشيد استهالك، التحكم يفاملوازية، الحد من االهدار

 قالعهإنعاش االقتصاد بل وتوفري كافة رشوط إمن ة والخطرية والتي يف حال توفر اإلرادة السياسية تمكن الهام

ادي ن الرتدي االقتصقتصادية يتطلب املراجعة الكلية ل وضاع اال حتجاجات هي املسؤولة عىل تردي ال ن اال االعتقاد أ

و اع االجتماعية وتنامي االحتجاجات، اإلشكال اآلخر هنا هو أنه باإلمكان الضغط أوضالسبب املبارش لرتدي ال هو 

ن االحتجاجات التي نقابية من أجل تجميد االحتجاجات أو تأجيلها لوقت الحق، اإلشكال أالتفاوض مع الجهات ال

قابية أو حزبية أو جمعياتية، هي احتجاجات هات نتشهدها تونس حاليا هي احتجاجات غري مؤطرة من طرف ج

االحتجاجات شكال تلقائيا ويمكن أن تتطور  ، رسيعا ما تأخذ هذهعفوية حول تردي الوضاع االجتماعية بالخصوص

يف الغالب   به الذي تواجه تجاهلالساس يف تطور هذه االحتجاجات يكمن بال ، والسبب املبارش للتأخذ أشكاال عنيفة

 ساست املختصة أو التعامل المني العنيف بال الجها من طرف

لشهرية لوزارة الشؤون االجتماعية، اإلشكاالت الخرى حجم االحتجاجات املؤطرة محدود للغاية ويربز يف النرشية ا

ىل بعض امللفات الساخنة خالل السنة بب املبارش لهذه االحتجاجات وباإلمكان اإلشارة إليها هي السالتي أرشنا إ

 :ضيةاملنق



اوبون خالل الصائفة املاضية سواء لقد واصالنا رصد جملة من االحتجاجات الرتبوية والتي يقوم بها املربون املن

مام املقر املركزي للوزارة، وقد كانت لهذه االحتجاجات تأثري عىل السري أمام أو يف مقرات املندوبيات الجهوية أو أ

الصعبة ن السنة الدراسية ستعرف نفس البدايات ة، رصدنا ما يفيد أالفرت ، خالل نفس طبيعي للسنة الدراسيةال

 حيان يف نفس املداراتللسنة الدراسية املاضية وأن املفاوضات مع سلطة اإلرشاف تدور يف أغلب ال 

الحلول ىل نفس هذه لسنة ومع نفس الوزير يتم التوصل إىل حلول عملية وممكنة، ملاذا لم يتم التوصل إيف بداية هذه ا

 يف السنة املاضية ووضع حد لحالة االحتقان واالحتجاجات

طار املدريس يف بعض الجهات لعدم أهلية بعض يف نفس إطار العودة املدرسية، نشري أيضا إىل احتجاجات الولياء واإل 

ن بالصيانة ىل عدم التزام بعض املتعهديملدارس للتعليم أو لعدم اتمام الشغال داخلها والسبب يف ذلك يعود إا

 بالتزاماتهم

 ن انعكاسات ذلك يتحملها التلميذ واملربي والويلاإلشكال أ

ية لحلول لرشكة برتوفاك يف طونمارامفاوضات جوالت أزمة تواصلت عىل امتداد ثمانية أشهر و تم التوصل وبعد 

ن الرغبة توفرت ملهم أا، فاوضات والتنازالت من هذه الجهة أو تلك، لم تتوفر معطيات كافية عىل شكل املقرقنة

، هناك ملفات أخرى يدة التي بدأت مشوارها مع توفري أجوبة للعديد من امللفاتوبشكل أسايس مع الحكومة الجد

 .الحوض املنجمي والذي يدعو هو اآلخر لتوفري الحلول العملية لكل الطراف عالقة كملف

املعطلني عن العمل متواصلة هي من املفروزين أمنيا و مام الوزارات والواليات إشكاالت عمال الحضائر واملعتصمني أ

شكال ا يف أاملحتجون انخرطو  اآلن،وز السنة والحلول ال تزال مغيبة إىل خرى منذ عدة شهور البعض منها تجاال 

ىل ي ومحاوالت انتحار فردية كنا قد أرشنا إليها يف اإلبان وتدعو إاحتجاجية وصلت حد التهديد باالنتحار الجماع

 جاجاتتسباب املبارشة وغري املبارشة التي أدت ملثل هذه االحة الرسيعة لل رضورة املعالج

تجاجات ، مرد هذه االحيف عديد املناطق بمناسبة عيد الضحى رصدنا العديد من االحتجاجات ذات الخلفيات البيئية

نتيجة لذلك الروائح  غنام وتكاثرتال  سواق لبيعحولت العديد من الفضاءات العامة إىل أ، فقد تالتعامل مع الفضاء

ضاحي الطرقات يف عديد املناطق وخاصة أمام محالت بيع اللحوم إىل مسالخ تذبح فيها ال  وتحولتوساخ الكريهة وال 

 والسلطات البلدية غائبة

ة يف طفل، فعديد االحتجاجات حول الحادثة سنة 12ثار تداول فيديو عرب املواقع االجتماعية لخطوبة طفلة سنها أ

ها وتوفري البيئة السليمة عليم وتطوير مواهبتجل المثل هذا السن لها اهتمامات أخرى وتتطلب الرعاية واإلحاطة من أ

قوانني متطورة  ذ ال يكفي ان تكون لناتطبيق مجلة حماية الطفولة، إيات للنموها، اإلشكال السايس هنا يكمن يف آ

االنقطاع التلقائي بشكل خاص واإلشكاالت  ،عليم الذي جاوز املائة ألف تلميذ سنويا، االنقطاع عن التلكننا ال نحرتمها



مة والتجارة املوازية طفال واقحامهم يف شبكات التسول والجريالتي يثريها، عمالة الطفال، االستغالل الشبكي لل 

 ىل غري ذلك...واملخدرات إ

تختل حسب الجنس ومن جهة إىل أخرى والوضاع االجتماعية ة و شكاالت التي لها عالقة بالطفولة عديدة ومتعدداإل 

 خذها بعني االعتبار لالرتقاء بأوضاع الطفولة يف تونستوجب أىل غري ذلك من املتغريات التي يللرسة إ

ة ليات املصاحبة من أجل توفري رشوط النجاح والعدالالكفيلة بتطبيق هذ القوانني واآل ال تكفي القوانني بل االجراءات

 طفاليف تحقيق فرص النجاح لكل ال 

ءات ، وبالرغم مما تتوفر عليه من كفااملختصة يف حماية ورعاية الطفولةمن الهيئات  ىل البعضلقد أرشنا يف السابق إ

 يف الغالب محدودة ن االمكانات املادية واللوجستيةعىل غرار مرصد حماية الطفولة، إال أ

تقبل له ومستقبل ، فاملجتمع الذي ال يهتم بالقدر الكايف بالطفولة ال مسالدعمن مثل هذه الهيئات تتطلب املزيد م

 ن نحن يف مرحلة فيها العديد من الرشائح الطفولية يف خطرتونس هم أطفالها، اآل 

رصدنا خالل هذا الشهر عديد االحتجاجات يف مواضيع مختلف من بينها احتجاجات املحامني عىل قرار نقلة املحكمة 

، حمد واملطالبة بسحب تأشرية العرضيراني يجسد شخصية النبي معىل فيلم إ ، احتجاجات أخرىئية يف تونسبتدااال 

 ....2018ىل سنةت عىل تأخري االنتخابات البلدية إاحتجاجا

، بدار الشباب بقربة 2016سبتمرب  25اىل  23وىل للحركات االجتماعية يف الفرتة من هذا والتأمت الجامعة الصيفية ال 

 تناولت بالبحث والدرس:

 فاق الحل تصادي والسيايس العام: أبعاد الزمة وآاالقـ الوضع 

 حياء الشعبيةـ الحركات االجتماعية داخل ال 

 2011ـ الحركات االجتماعية يف تونس بعد سنة 

 ليات الدعاية والتعبئة للحركات االجتماعيةـ آ

الحركات البيئية والتشغيل الهش والجهات املهمشة  كما تضمنت الجامعة الصيفية خمسة ورشات عمل تناولت

 والحق يف التنمية واملعطلون والحق يف الشغل و الرؤى املشرتكة للعمل

وتم خالل هذه الجامعة الصيفية تكريم تجربة يف االقتصاد االجتماعي والتضامني وتكريم نادي سينما الهواة هاني 

شهر ة خالل ال وعنوانه قرقنة ويصور الحراك االجتماعي يف الجزير  هالسينمائي الذي تم انجاز  جوهرية عىل الرشيط

 املاضية



كات االحتجاجية الجماعية وذلك للسباب ومن أهم نتائج أعمال الجامعة الصيفية هو العمل عىل تشبيك عمل الحر 

 :التالية

 جاجي االجتماعي سلميتن يكون الحراك االحـ العمل عىل أ

فعاليات الحراك االجتماعي للقدرة عىل بلورة وتطوير حلول عملية تمكن من الحد من االحتقان ـ التنسيق بني مختلف 

 مام مثل هذه التحركات االحتجاجيةمات املتتالية التي فتحت املجال أز ري الحلول التي تمكن من تجاوز ال وتوف

ظيف السيايس والحزبي وسعي بعض جاجية بعيدا عن التو ـ القدرة عىل بناء رأي عام مساند لهذه التحركات االحت

 بهو بالتالعب احتكاره أشويهه أو بىل الركوب عىل الحدث االحتجاجي بتالطراف إ

تجاجي، عىل اعتبار تنوعه وتعدده، أهدافه وأساليب عمله، ـ تقديم صورة متكاملة عن طبيعة الفعل الحراك االح

ىل الصور املشوهة له ... إعالم و للرأي العام عرب وسائل اإل  قديمها، الصورة التي يتوجب تالفاعلني فيه واملناوئني له

 غري ذلك

زمة التنموية يف نسختها الحالية وتقديم تجارب والسيناريوهات املمكنة لتجاوز ال جوبة ـ توفري جملة من ال 

 وسيناريوهات ممكنة مثل تجربة جمنة يف االقتصاد االجتماعي التضامني

يم صورة أخرى مغايرة عن ل العمل التشاركي والتضامني وتقدة والتعبئة واالنجاز يف ظواملبادر ـ القدرة عىل الفعل 

وط يف فخ العنف وخالفات وتأطري االحتجاجات االجتماعية وفق ميكانيزماتها الداخلية تجنبا للسق عماقمجتمع ال 

  الذاتية ورصاعات املصالح الفئوية الضيقةاملواقع 

 2016الجماعية والفردية خالل شهر سبتمرب االحتجاجات االجتماعية 

لصيفية والتوقيت الصيفي ، نهاية العطلة اإىل نسقها العادي دريجيتمع بداية شهر سبتمرب بدأت العودة ولو بشكل 

عراس واملناسبات الدينية واالستعداد للعودة املدرسية والجامعية وبداية السنة الرياضية واالنتهاء من وموسم ال 

 الجديدة.عالمي حول الحكومة ويلة والشاقة وما صاحبها من زخم إالط املشاورات

 

 لقد شهد شهر سبتمرب تطورا نسبيا يف منسوب االحتجاجات يف شكليها الفردي واالجتماعي

تلتها وبرسعة كبرية أحداث فرنانة، مناطق تنتمي إىل جهات تميزت بحدة بداية الشهر تميزت بأحداث فوسانة و 

، لقد تكررت ارا عىل هذه املسائل وبالخصوص الوضاع التنموية بالجهات الداخليةوقفنا مر  ، لقداالحتجاجات

زيارة كل وفد حكومي رفيع املستوى،  وبعدجاجات بعد كل مبادرة تاالح إال أن املثري فعال هو تفاقم املبادرات والوعود

زمة ليست نيس عموما، أزمة ترتاكم بفعل اليام، ال ة التي يعاني منها التو ىل أزمة الثقة العميقيبدو أن اإلشكال يعود إ

، التباعد الكبري بني النظام السيايس املحتكر للدولة واملجتمع قبل الثورة ساسية لفرتة مانت من املعالم ال جديدة وقد كا



ب بفعل اصل لهذا النظام الحتكار املجتمع، لقد أفرزت هذه الوضعية آليات مقاومة مختلفة الساليوالسعي املتو 

، والسبب يعود لعدم احرتام ادا نوعية جديدة، تغري املشهد بعد الثورة وأخذ أبعبطش الجهزة المنية لكل نفس مقاوم

 هي شواغل ساسية للفاعلني السياسينيته االنتخابية من ناحية وللتفطن أن الشواغل ال املجتمع السيايس لتعهدا

كن ذاتية وبشكل فج ومفضوح، فتح هذا الوضع تذا لم الحزبية هذا إ ل الحاالت املداراتفضسياسوية ال تتعدى يف أ

 .املشهد االجتماعي عىل جملة من التحركات االحتجاجية

 

لتعهدات سايس الذي يتوجب العامل معه بكل شفافية ومهارة سياسية وقدرة عىل االلتزام باأزمة الثقة هي اإلشكال ال 

 التي يمر بها حاليا مجتمعنازمة العميقة والعمل عىل الخروج من ال 

 

ذه االحتجاجات وبشكل ملفت حول قبل بداية السنة الدراسية بدأت االحتجاجات الرتبوية ومع بداية السنة تطورت ه

توفر اإلطار الرتبوي، ، عدم عديد املدارس يف الجهات الداخلية، غياب أو محدودية الصيانةوضاع التي تمر بها ال 

، اق بالدراسةولياء ملنع ابنائهم من االلتحاها، يتدخل ال تي رصدنلشكاالت ا غري ذلك من اإل غياب وسائل النقل ...إىل

ن سلطة االرشاف انخرطت منذ السنة الفارطة يف عمل مع ومرارا يف عديد الجهات... صحيح أ املشهد تكرر مرارا

ملدارس وخاصة يف رتدية لعديد اوضاع املمرشوع مدرستنا وذلك للتحسيس بال  مختلف فعاليات املجتمع املدني يف

املدني ويف كل  ، فاملجتمعولكنها ويف كل الحاالت غري كافيةعالن عنها هامة جدا الجهات الداخلية، النتائج التي تم اإل 

لإلصالح والدعم لكنه ليس ال رافدا الحاالت ال يمكن أن يعوض مجهود الدولة، واملجتمع املدني ال يمكن أن يكون إ

 ومتكامال بني ن يكون شامالولنه كذلك يجب أن االصالح هو مجتمعي ، لهذه السباب فإاسية والرئيسيةاآللية الس

 ومة الرتبوية والتعليميةمختلف أجزاء املنظ

 

يبدو أنها ستكون هي الخرى صعبة لعديد السباب بداية السنة الجامعية التي لم تنطلق بعد يف عديد املؤسسات 

 مللفات بقيت منذ السنة الفارطة عالقة وتتطلب املعالجةن العديد من اأهمها أ

 

ستجدات ىل طبيعة املنوال التنموي الذي يتعامل مع مختلف املسبق وأرشنا إليها تعيدنا من جديد إأزمة املياه التي 

، يتم جيلهااالقتصادية بشكل انفعايل، االستجابة إىل الوضاع االستعجالية وامللحة، اإلشكاالت الخرى التي يمكن تأ

 حالهافو عىل السطح يف حال استف، لتطها وأحيانا تناسيها بل ونسيانها إن اقتىض المرتأجيل

زمة التنموية وأزمة املنوال التنموي الحايل وتداعياته االقتصادية واالجتماعية وكانت هذه من لقد كثر الحديث عن ال 

ل غياب الحلول جاوز النوايا الطيبة والحسنة يف ظمر لم يتتعاقبة بعد الثورة، إال أن ال هواجس كل الحكومات امل

 هدافة تختلف يف الطبيعة والوسائل وال جاجيتالتي تتحول يوميا لتأخذ أشكاال اح العملية واالنتظارات االجتماعية

 



ن املعالجة قد أاز، أزمة املرشوع التنموي يف كل أبعاده املتكاملة، ال نعتأزمة املياه هي أزمة املنوال التنموي بامتي

 ممكنة بمجرد تقديم الوصفات واملراهم والدعوة للحد من االحتجاجات

ليات جاج واالحتجاج بل وتطوير وسائل وآي العام السائد حاليا هو االحتيف نفس هذا اإلطار، نشري إىل أن الرأ

القرصين بعد االحتجاجات  ىل واليةلسبيل الوحيد للفت انتباه السلطة، تحول وفد وزاري إاالحتجاج لن ذلك هو ا

جندوبة لنفس الغرض، واليات أخرى لم تشملها هذه الزيارات، املخيال  ىل واليةي شهدتها هذه الوالية وتحول وفد إالت

ن عدم زيارة هذه الوالية أو تلك بسبب ضعف االحتجاجات فيها، هذا هو املشهد وهذا هو السلوب العام يذهب إىل أ

 الجهات.ىل محدودة مواقع املسؤولني للتحول إ لفرتة ن يحلحل ولوالذي يمكن أ

و لكونه لم يكن استباقي بل وأساسا نه استجابة فورية لوضع استثنائي أتكمن خطورة هذا التميش ال فقط يف كو 

واملنابر  املتلفزاتعالم والتي تشغل بالتوهات سويق لها بشكل كبري عرب وسائل اإل لكون الحلول املقرتحة والتي يتم الت

نامي أزمة الثقة تىل أسباب يل، هنا نعود مرة أخرى إال القلوال ينجز من الوعود إ ، كونها تنىس بمرور الحدثاإلعالمية

 الخطرية التي يمر بها مجتمعنا يف الفرتة الحالية

 

ا قد تم الحد يس املنظم تحديدن العنف السيانايا املجتمع ويأخذ أشكاال خطرية، صحيح أينمو العنف يف مختلف ث

تتطور، إال أن املظاهر الخرى للعنف، ن لجة يجب أعاشكاالت االرهاب ال تزال مطروحة وكون منهجية املمنه، وأن إ

 و معنوي تخرتق كل القطاعات وكل املجاالت بشكل رسيعسواء كان عنف مادي أو لفظي أو رمزي أ

ث أسبابه املبارشة وغري املبارشة، املقاربة العنف واجتثا وطنية ملقاومة عنف تتطلب االنخراط يف اسرتاتيجيةمقاومة ال

يفتح املجال مرة أخرى للفعل املجتمعي  االنخراط يف مثل هذه االسرتاتيجية، و وأساسية لكنها غري كافية منية هامةال 

 للسيطرة عىل العنف

 

، فثلثي الحاالت احتجاجي ن الفعل االنتحاري أسلوبشكال االحتجاجية التي جعلت مخالل هذا الشهر تطورت ال 

يس االنتحار يف ذاته بل االشعار أن االحتجاج يمكن أن يصل الهدف منها ل املرصودة هي محاوالت انتحار جماعية

 ىل حد االحتجاج عرب الجسدإ

ىل حد تناول والتي تجاوزت التهديد باالنتحار أو محاولة االنتحار ووصلت إساليب لقد سبق ورصدنا مثل هذه ال 

هو الشكل الجديد  املرسححار ت، االنذات بأسلحة بيضاء يف مشاهد مصورةو االعتداء عىل الت أات حرشامبيد

 ن تفرز أثر املحاكاةتي يمكن أ، هذا الشكل مفتوح عىل عديد السيناريوهات املأسوية واللالحتجاج

 

 2016خصائص االحتجاجات االجتماعية الجماعية والفردية خالل شهر سبتمرب 

 ييل:حجم االحتجاجات االجتماعية الجماعية والفردية خالل هذا الشهر كان كما 

 



 الحجم %

 االحتجاجات الفردية 113 14,4%

 االحتجاجات الجماعية 674 85,6%

 املجموع 787 100,0%

 

 
 

وىل الجماعية وهي املرة ال الحتجاجات وىل التي تأخذ فيها االحتجاجات الفردية مثل هذه النسبة مقارنة باإنها املرة ال 

سايس يعود ا الحجم من االحتجاجات والسبب ال منذ بدايات اشتغال املرصد االجتماعي الذي يتم فيه تسجيل مثل هذ

ن عمليات رصد االنتحار ومحاوالت االنتحار يتم تصنيفها ثي محاوالت االنتحار كانت جماعية، واإلشكال ألكون ثل

صل تقريبا محاوالت انتحار جماعية، والسبب يف ذلك حال اننا نرصد وبشكل متواضمن االحتجاجات الفردية وال

ن نتيجة هذا بالنسبة للمثلة التي تم رصدها، فإن كان جماعيا كما هو الشأن  كون الفعل االنتحاري وإىليعود إ

 نها كذلك حتى من طرف الدوائر املسؤولةلفعل هي فردية ويتم تصنيفها عىل أا

ن لهذا الفعل امتدادات جماعية نطالقا من كونه فعل احتجاجي فردي، إال أالفعل االنتحاري ا نحن نتعامل مع

 وانعكاسات اجتماعية

 والية 18ت االنتحار ومحاوالت االنتحار تم رصدها يف حاال 

 واليات 7خرى تم رصدها يف حاالت االحتجاجات الفردية ال 

ة وذلك عىل عكس ما تم الشهر يف كل الواليات وبأحجام مختلف حاالت االحتجاجات االجتماعية تم رصدها خالل هذا

 شهر املاضية حيث لم تشمل االحتجاجات كل الوالياترصده يف ال 

 هذا وتوزعت هذه االحتجاجات كما ييل :

 

ةاالحتجاجات الفردي

14,4%

االحتجاجات الجماعية

85,6%

ل توزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية و الجماعية خال

2016شهر سبتمرب 



 الوالية احتجاج فردي و محاولةانتحار أ احتجاج جماعي املجموع

 بنزرت 0 4 19 23

 تونس 2 28 39 69

 أريانة 0 0 8 8

 منوبة 0 1 7 8

 بن عروس 0 0 3 3

 زغوان 0 0 4 4

 نابل 1 4 18 23

 جندوبة 0 1 51 52

 باجة 0 0 12 12

 الكاف 0 2 17 19

 سليانة 0 0 35 35

 سوسة 0 2 46 48

 املنستري 1 1 11 13

 املهدية 0 2 17 19

 صفاقس 2 1 41 44

 القريوان 2 23 66 91

 القرصين 1 12 62 75

 س بوزيد 0 2 49 51

 قابس 0 14 20 34

 مدنني 0 1 42 43

 تطاوين 1 2 19 22

 قفصة 0 2 55 57

 توزر 0 0 7 7

 قبيل 0 1 26 27

 املجموع 10 103 674 787

 

 



 :التوزيع الجغرايف للتحركات االحتجاجية الفردية والجماعية

 



 
 

 االحتجاجات االجتماعية الفردية

شهر املاضية وكانت هذه االحتجاجات حتجاجات الفردية مقارنة ببقية ال عدد من اال  كثرل هذا الشهر أسجلنا خال

 ييل:كما 

 :ارات االنتحار ومحاوالت االنتحارسلوب احتجاجي خارج مدحتجاجات الفردية التي انخرطت يف أاال 

 يف تونس 

 مام مباني السفارةأ ية بتونسعن العمل من مقرات السفارة السويرس حد العملة الذين تم فصلهم اعتصام أ

 حد االشخاص البنها عرب املواقع االجتماعيةاحتجاج أم عىل مراودة أ

 يف املنستري 

نقلة ابنها من سجن املنستري إىل سجن صفاقس والحال أنها تعيش عىل نني نظرا لارملة أصيلة الورداحتجاج أ

 ىل صفاقس لزيارة ابنهامساعدات الجوار وال يمكنها التنقل إ

 ل يف ناب

 درسة االبتدائية امليناء بقليبيةوساخ باملاحتجاج أحد املربني عىل تردي الوضاع الصحية وتراكم ال 

 يف صفاقس

 حد املحامني عىل االنقطاع املتواصل للمياه يف عديد املناطقاحتجاج أ 

اليشء الذي جعل املدرسة حد املربني عىل التفرقة يف املدارس بني التالميذ وفق معدالتهم وأصولهم االجتماعية احتجاج أ

 1حي الحبيب  خرى عمومية عىل غرار ما يحدث باملدرسة االبتدائيةتتحول إىل مدرسة خاصة وأ
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-ة جويلية توزع التحركات االحتجاجية الفردية والجماعية عرب مختلف الواليات خالل الفرت 

2016سبتمرب 

شهر جويلية شهر أوت شهر سبتمرب



 يف القريوان 

طار الرتبوي والتالميذ من االلتحاق بمقاعد الدراسة رحات حشاد تغلق املدرسة وتمنع اإل حارسة املدرسة االبتدائية ف

 طلبا لتوفري شغل البنها

 غنامه من طرف عصابة مسلحة ببنادق صيديف عبادة الرشقية احتجاج مواطن إثر تعرضه لرسقة أ

 يف القرصين

 وضاع االجتماعية التي يمر بهاإلنقاذه من تردي ال مم املتحدة رفع مواطن لالفتة تنادي بتدخل ال 

 يف تطاوين

 احتجاج قيم عام باملعهد الثانوي برمادة عىل املضايقات التي يتعرض لها من طرف املندوب الجهوي للتعليم

 

 االنتحار ومحاوالت االنتحار

يتم رصد فيها مثل هذا الحجم وىل التي حار خالل هذا الشهر وهي املرة ال حالة انتحار ومحاولة انت 103تم رصد 

 ناثات انتحار جماعية ملحتجني ذكورا وإالحاالت املرصودة هي محاوال ن ثلثي ولو أ

الرابطة وحسب  2003، فقد شهد هذا الشهر اليوم العاملي ملنع االنتحار وهو يوم تم اقراره سنة ويف هذا اإلطار

ماعي تاالجن املرصد االنتحار سنويا وبهذه املناسبة فإلف شخص يقدمون عىل أ 800الدولية ملنع االنتحار فإن 

 تونيس يعرب عن:ال

 لتزايد حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار يف تونس خاصة بعد الثورة  ـ انشغاله الكبري

ن التميش د املستويات للحد من هذا الفعل وأن مقاومة الفعل االنتحاري تتطلب تداخل عديد الجهات وعديـ يقينه أ

 ن هذا امللف من مشموالته ال غرييف دائرات مغلقة ويعترب وكأويدور الحايل للجهات الرسمية ال يزال محتشما 

ني والباحثني اجتماعية شاملة للقدرة عىل تطويقه وتمكني الجامعيـ اعتقاده أن تتطور هذا الفعل يدعو إىل تعبئة 

وفق  النتحارا او من حاولو ومة ودراسة ملفات الضحايا أعالميني ونشطاء املجتمع املدني من النفاذ الحيني للمعلواإل 

معطيات  فراد وحماية املعطيات الشخصية وتمكن من توفريضوابط علمية وأخالقية وقانونية تحفظ كرامة ال 

 بعاد هذا الفعل للقدرة عىل مقاومتهأساسية لرسم مالمح ومختلف أ

يام الدراسية كالتي ا الفعل وال حتى دعوته لتأثيث ال ـ استغرابه لعدم ترشيكه يف أعمال اللجان املختصة بمقاومة هذ

نه يتوفر النتائج التي توصل اليها خاصة وأيف رحاب بيت الحكمة وتقديم قراءته و  2016سبتمرب  11ستعقد يوم 

عىل هياكل جهوية للرصد وكفاءات علمية متعددة االختصاصات تشهد عىل ذلك تقاريرها التي تتميز بالحيادية 

 جنبية مادها من جهات إعالمية وعلمية وأكاديمية تونسية وأمية والتي يتم اعتواملوضوعية والرصامة العل

ة يـ استعداده لوضع امكاناته وخرباته وكفاءاته عىل ذمة الجهات املختصة التي تعمل عىل وضع خطة اسرتاتيج

 ملقاومة الفعل االنتحاري 



 :العمرية فقد كانت كما ييللرشائح بالنسبة لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها وفق مختلف ا

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

 ذكر 1 5 24 48 6 0 84 83%

 أنثى 0 3 11 2 3 0 19 18%

 املجموع 1 8 35 50 9 0 103 100%

  100% 0% 9% 49% 34% 8% 1% % 

 

 ييل:وعن التوزيع الجغرايف فقد كانت كما 

 الوالية جويلية أوت سبتمرب

 بنزرت 2 6 4

 تونس 18 2 28

 أريانة 2 0 0

 منوبة 0 2 1

 بن عروس 0 0 0

 زغوان 0 0 0

 نابل 3 2 4

 جندوبة 0 1 1

 باجة 0 1 0

 الكاف 0 10 2

 سليانة 0 0 0

 سوسة 0 1 2

 املنستري 0 0 1
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2016حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار حسب الرشيحة العمرية خالل سبتمرب 

ذكر أنثى



 املهدية 6 0 2

 صفاقس 5 0 1

 القريوان 4 5 23

 القرصين 2 3 12

 بوزيدس  1 1 2

 قابس 0 13 14

 مدنني 1 2 1

 تطاوين 1 0 2

 قفصة 7 1 2

 توزر 0 0 0

 قبيل 1 0 1

 املجموع 53 50 103

 

 
 ييل جرد لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار املرصودة فيما

 الوالية الجنس سبابالضحية وال  الوسيلة املعتمدة

 ـ االنتحار شنقا

 

 ـ االنتحار عرب سالح ناري

سنة ولم تتوفر  40نه بسجنان سكهل  ـ انتحار

 سباب االنتحار معلومات عن أ

 ذكر
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بتمرب س-حالت االنتحار ومحاوالت االنتحار يف مختلف الواليات خالل الفرتة جويلية 

2016

جويلية

أوت

سبتمرب



 

 االنتحار شنقاـ 

 

 ـ االنتحار شنقا

 

ببندقية صيد عىل بطلقة نارية ـ انتحار كهل بتينجة 

 سباب لم يتم االعالن عنهامستوى العنق وال 

 

سنة يبدو  55ـ يف جرزونة انتحار أب لخمسة أبناء سنه 

 اضطرابات نفسيةنه يعاني من أ

 عالن عنهاـ انتحار كهل بمنزله والسباب لم يتم اإل 

 

 

 ذكر

 

 ذكر

حركات عون رشطة بعد ت 14ـ التهديد باالنتحار لـ  

 ربعني يومااحتجاجية تواصلت عىل مدار أ

 قابس ذكور

 ـ االنتحار حرقا

 

 ـ محاولة االنتحار حرقا

يف العقد الرابع من ـ انتحار مواطن يف حي الرسور  

 عمره احتجاجا عىل عدم تشغيله

روف حاولة انتحار معوق ذهنيا بسبب الظـ م

 رسة تماعية السيئة التي تمر بها ال االج

 ذكر

 

 ذكر

 قفصة

انتحار وسام البوسعايدي بفرنانة، صاحب مقهى ـ  ـ االنتحار حرقا

ر خالف مع كاتب عام البلدية ثوأب لثالثة أبناء عىل إ

شهدتها املنطقة ، احتجاجات كبرية ات إداريةراءجحول إ

قالة الوايل واملعتمد وكاتب عىل مدار عديد اليام انتهت بإ

 عام البلدية

 جندوبة ذكر

 ـ االنتحار حرقا

 

 

 

 

 

 حرقاـ االنتحار 

 

 ـ االنتحار حرقا

 

ثر سنة بالقريوان املدينة عىل إ 36ه ـ انتحار كهل سن

 خالفات عائلية

بية يحاولون مام مندوبية الرت مني أاملعتصمن  20ـ 

لقاء من الطابق العلوي االنتحار الجماعي عرب اإل

للمندوبية وذلك بتسوية وضعهم عىل غرار املعلمني 

 وتفعيل االتفاقات السابقة

املعهد الوطني للرتاث مام ـ شاب يف العقد الثالث ينتحر أ

 ن عمل فيه وتم طرده منهالذي سبق وأ

ر إيقافه ثمعتمدية حاجب العيون إ من ـ انتحار شاب

 وحجز سيارة تحمل وثائق أجنبية بسبب انتهاء

 صالحيتها

 ذكر

 

 ذكور

 

 

 

 

 ذكر

 ذكر

 القريوان

سنة أصيل والية املنستري  35ـ انتحار كهل سنه  االنتحار شنقا

وية للتعليم بقبيل ومقيم وموظف يف املندوبية الجه

 شكاالت نفسيةبسوق الحد، يبدو أنه يعاني من إ

 قبيل ذكر

ـ محاولة االنتحار 

 سلحة بيضاءباستعمال أ

من املعطلني عن العمل  78من املعتصمات من جملة  9

 سلحة بيضاءاولن االنتحار الجماعي باستعمال أتح

 

 ناثإ

 القرصين



 

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار حرقا

 ثر خالف جد بينهمازوجان ينتحران حرقا عىل إ

 

سنة والسباب لم يتم  40انة سنه بفوسـ انتحار كهل 

 عالن عنهااإل 

سنة والسباب لم يتم  25تحار شاب بجدليان سنه ـ ان

 عالن عنهااإل 

 

ذكر 

 نثىوأ

 

 

 ذكر

قاء من االنتحار عرب اإلل

 طابق علوي

سنة ولم تتوفر  30ه انتحار شاب باملحمدية سن

 سباب االنتحارمعلومات حول أ

 منوبة ذكر 

 االنتحار حرقا

 

االنتحار عرب تناول مواد 

 سامة

ثر خالفات سنة بتاجروين عىل إ 50ار كهل سنه انتح

 عائلية

مادة  سنة بالرسس عرب تناول 20انتحار شاب سنه 

 روفه االجتماعيةالجافال املركز وذلك بسبب ظ

 ذكر

 

 ذكر

 الكاف

لقاء من االنتحار عرب اإل

 علو

أصيلة منطقة الرشاردة سنة  18انتحار فتاة عمرها 

 بالقريوان بسبب خالف مع رفيقتها يف السكنى

ثر خالف بينه عىل إ سنة 15الـ  انتحار تلميذ لم يتجاوز

 وبني حارس املدرسة

 نثىأ

 

 ذكر

 املهدية

ة السوق مام بلدية حومزوجان يحاوالن االنتحار حرقا أ محاولة االنتحار حرقا

ل بعد أن ىل العمإبجربة احتجاجا عىل عدم إعادة الزوج 

 ه القضاء من تهمة الرسقةبرأ

ذكر 

 نثىوأ

 مدنني

ة ن تقدمت زوجته بشكايانتحار كهل بحي النزهة بعد أ االنتحار شنقا

 من بعدم التعرض لها ضده وأمىض عىل التزام بمركز ال 

 املنستري ذكر 

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار شنقا

 

 سباب مهنيةانتحار عون أمن بالحمامات الجنوبية ل 

عاما بسبب مشاكل  30انتحار شاب يبلغ من العمر 

 عائلية

انتحار عاملة تنظيف بمستشفى قربة بسبب االقتطاع 

لشهادة  امن رواتبها جراء غيابها بالرغم من تقديمه

 طبية

 ذكر

 

 ذكر

 

 انثى

  

 نابل

 صفاقس ذكر سبابانتحار شاب حرقا ولم تتوفر أي معلومات حول ال  االنتحار حرقا

بسبب  ثر فسخ عائلة خطيبها للخطبةاة إانتحار فت 

تها ثر وفاة عمتها عائلرفض الفتاة الزواج مبارشة إ

 ربعينية عمتها لتتزوجالوحيدة وطلبها انتظار مرور أ

 سيدي بوزيد نثىأ

 محاولة االنتحار حرقا

 

العائدين من حد املستثمرين يف خزامة محاولة انتحار أ 

أشهر من  6تي يواجهها منذ ثر التعطيالت الرنسا عىل إف

 ذكر

 

 سوسة



 

 

 

 لقاء يف برئباإل االنتحار

لبلدية وذلك لفتح مطعم فخم وبعد أن جهزة اطرف ال 

 لف دينارأ 985دفع مبلغ 

بمنطقة الرشارشة انتحار فتاة عىل إثر فسخ خطوبتها 

 من معتمدية سيدي الهاني 

 

 

 

 نثى أ

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار حرقا

سنة يبدو أنها تعاني من  51نها انتحار امرأة س

 شكاالت نفسيةإ

 سنة بغمراسن 40انتحار امرأة سنها 

 نثىأ

 

 نثىأ

 تطاوين

 االنتحار شنقا

 

 

 االنتحار شنقا

صيل مدنني يعمل بمحل انتحار شاب يف العقد الثاني أ

اصمة بعد اخفاقه يف لبيع العطورات التحق بالع

 كالورياامتحانات الب

نة ولم تتوفر أي معلومات عن س 19انتحار شاب سنه 

 سبابال 

 ذكر

 

 

 ذكر

 تونس

 

 االحتجاجات االجتماعية الجماعية

 تحركا احتجاجيا خالل شهر سبتمرب كانت كالتايل 674تم رصد 

 طبيعة التحركات االحتجاجية

 طبيعة االحتجاجات العدد النسبة

 االحتجاجات العفوية 289 43%

 االحتجاجات التلقائية 243 36%

 االحتجاجات العشوائية 142 21%

 املجموع 674 100%
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التحركات االحتجاجية العفوية

التحركات االحتجاجية التلقائية

التحركات االحتجاجية العشوائية

خصائص التحركات االحتجاجية الجماعية



غري بالنسبة لطبيعة االحتجاجات فقد حافظت هندسة االحتجاجات خالل  نفس املشهد تقريبا مع اختالفات كمية ال 

العفوية طليعة الثالثة املاضية حيث تصدرت االحتجاجات  هذا الشهر عىل نفس تركيبتها مقارنة بالشهر

 ات العشوائية التلقائية ثم االحتجاجات االحتجاجات تليها االحتجاج

 الجماعية لالحتجاجات االجتماعيةالهيكل القطاعي العام 

 الجهزة الرسمية داري وتصدر بقية القطاعات والسبب يف ذلك يعود للربط بنيخالل هذا الشهر القطاع اإل  برز

  خريةمحورت االحتجاجات حول هذه ال التزال يف املخيال العام رمزا للسلطة لذلك ت ةخري واإلدارة، فهذه ال 

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 71 11%

 اجتماعي 102 15%

 سيايس 67 10%

 تربوي 121 18%

 بيئي 73 11%

 إداري 139 21%

 ديني 3 0%

 صحي 35 5%

 أمني 57 8%

 ريايض 6 1%

 املجموع 674 100%

 



 

 القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العفوية املجال

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 28 10%

 اجتماعي 45 16%

 سيايس 28 10%

 تربوي 52 18%

 بيئي 33 11%

 إداري 57 20%

 ديني 1 0%

 صحي 18 6%

 أمني 24 8%

 ريايض 3 1%

 املجموع 289 100%
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2016سبتمرب -الهيكل القطاعي العام للتحركات االحتجاجية خالل الفرتة جويلية 

شهر جويلية

شهر أوت

شهر سبتمرب



 

، فقد سجلنا تطورا هاما االحتجاجات ذات الخلفيات البيئيةليها يف الشهر املايض حول نفس املالحظات التي أرشنا إ

 وىل منذ بداية هذه السنة التي يتبوب فيها االحتجاج عىل خلفيات بيئية هذه املكانةال  خالل هذا الشهر وهي املرة

 دةتعد محدو ن االحتجاجات ذات الخلفيات السياسية بالرغم من تطور االحتجاجات فإ

 

 التلقائيةاملجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية 

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 26 11%

 اجتماعي 35 14%

 سيايس 26 11%

 تربوي 45 19%

 بيئي 26 11%

 إداري 49 20%

 ديني 1 0%

 صحي 13 5%

 أمني 20 8%

 ريايض 2 1%

 املجموع 243 100%
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2016لشهر سبتمرب املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العفوية



  

رشاف اسية واالتفاقات التي تم التوصل إليها بني سلطة اإل بالرغم من بداية السنة الدر عودة االحتجاجات الرتبوية 

ن جديدة يف اليام القادمة، علما وأبعادا من هذه االحتجاجات التي يمكن أن تأخذ أ والنقابات لم يحد بالرغم من ذلك

ن يعرب عن جملة من مؤرش يمكن أ معية وغياب الطلبة هوالسنة الجامعية لم تبدأ بعد يف عديد املؤسسات الجا

شكاالت التي برزت يف بداية لتي ستعرتض بداية السنة الجامعية، إشكاالت السكن والتسجيل كانتا أهم اإل الصعوبات ا

 مور خالل هذه السنة؟اضية، فكيف ستكون ال السنة الجامعية امل

 املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العشوائية

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 17 12%

 اجتماعي 22 15%

 سيايس 13 9%

 تربوي 24 17%

 بيئي 14 10%

 إداري 33 23%

 ديني 1 1%

 صحي 4 3%

 أمني 13 9%

 ريايض 1 1%

 املجموع 142 100%
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2016لشهر سبتمرب املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائية



 
عديد  ، فقد رصدنابالنسبة للرتبوي ،اعات التي شهدت احتجاجات عشوائيةهم القطي كانا أداري والرتبو القطاع اإل 

لها عالقة  أسباب، وأساسا ءهم عىل االلتحاق بمقاعد الدراسةبناالحاالت التي يمنع فيها الولياء وبشكل جماعي أ

 بظروف الدراسة والنقل

واالقتصادية حول تردي شكاالت املاء الصالح للرشاب ول إتمحورت االحتجاجات االجتماعية العشوائية بالخصوص ح

 الجهات الداخلية البنية التحتية بالخصوص يف

 

 التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية يف ابعادها القطاعية

 القطاع االقتصادي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 28 39%

 احتجاج تلقائي 26 37%

 احتجاج عشوائي 17 24%

 املجموع 71 100%

 

 عىل بناء جرس احتجاجات التجار

 عىل غلق معمل خياطةاالحتجاج 

 سياسة رشكة فسفاط قفصة

 الوضع التنموي املرتدي

 اتالف منتوجات فالحية

 تحسني البنية التحتية

االستحواذ عىل هنشري تابع لرشكة  تراجع الوزارة عن

 الستيل
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2016لشهر سبتمربيةئاملجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العشوا



 القطاع االجتماعي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 45 44%

 احتجاج تلقائي 35 34%

 احتجاج عشوائي 22 22%

 املجموع 102 100%

 

 شكاالت املياهإ

 وضاع الطبيعيةالتعويض عن خسائر نتيجة ال 

 سنة 12االحتجاج عىل خطوبة طفلة سنها 

 خبار للتخفيض يف املرتبات االحتجاج حول رواج أ

 املطالبة بالتشغيل

 نور الكهربائيلرجاع اإ

 

 القطاع السيايس

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 28 42%

 احتجاج تلقائي 26 39%

 احتجاج عشوائي 13 19%

 املجموع 67 100%

 

 خرىعدم تغيري مجلس بلدي من منطقة إىل أ

 حداث مجالس بلديةإ

 تطوير مجلس قروي لكي يكون بلدية

 االحتجاج عىل التقسيم البلدي

عرفتها منطقة  يحداث التاملوقف السيايس من ال 

 خمودة

 التنديد بالتهميش املمنهج

 وضاع باملناطق الحدوديةال 

 قالة املعتمد عىل خلفية التورط يف الفساداملطالبة بإ

 نيإيقاف التتبعات العدلية ضد محتج

 القطاع الرتبوي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 52 43%

 احتجاج تلقائي 45 37%

 احتجاج عشوائي 24 20%

 املجموع 121 100%

 



 النقل املدريس

 حداث مرحلة ماجستريإ

 عدم احرتام وزير الرتبية لتعهداته

 مساندة يوم الغضب الوطني

 تعطل مرشوع بناء معهد  ثانوي

 للتالميذقامة توفري اإل 

 كلة الجامعيةتردي ال 

 سوء ترصف مدير مدرسة

 غياب مدرسني

 بعض املدارس صالحيةعدم 

 غياب مرافق رضورية

 نقلة طلبة كليات الطب

 القطاع البيئي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 33 45%

 احتجاج تلقائي 26 36%

 احتجاج عشوائي 14 19%

 املجموع 73 100%

 

 وساختراكم ال 

 تغيري موعد رفع الفضالت املنزلية

 منبهات الشاحنات يف الصباح الباكر

 اوضاع الطرقات وصيانتهأ

 الحيوانات السائبة

 مخلفات مصنع  مختص يف تصبري املنتوجات البحرية

 صيانة محطة تطهري

 منيوم بسبب الغازات التي يبعثهاغلق معمل ألو 

 شكاالت التلوث وانعكاساتها عىل املواطننيإ

 داريالقطاع اإل 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 57 41%

 احتجاج تلقائي 49 35%

 احتجاج عشوائي 33 24%

 املجموع 139 100%

 جراء مناظرة انتدابرشوط إ

 رفض مناظرة انتداب

 داريةللخدمات اإل بعث دار 

 تأخر افتتاح مركز بيداغوجي

 مواعيد الحافالت

 مراجعة االتفاق بني السلطة والطرف النقابي

سمية للمعلمني الذين سيتم انتدابهم يف إصدار قائمة إ

 السنوات القادمة

 جرةات ال تغيري محطة سيار 

 منع نقل املسافرين عىل سيارات غري مرخص لها

 ء الطرقاتاملواصفات املطلوبة لبنا

 



 القطاع الصحي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 18 51%

 احتجاج تلقائي 13 37%

 احتجاج عشوائي 4 11%

 املجموع 35 100%

 

 توفري مركز استعجايل

 انتشار الكالب السائبة

 وضاع املستشفياتتحسني أ

 بناء مستشفيات جديدة

 طار الطبيتوفري اإل 

 تحسني الخدمات االستشفائية

 

 منيالقطاع ال 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 24 42%

 احتجاج تلقائي 20 35%

 احتجاج عشوائي 13 23%

 املجموع 57 100%

 

 منع سيارات من املرور

 منمواجهات مع قوات ال 

 منيأتحقيق 

 واملعاهد سالتحذير من فتح املدار 

 االنصاف لدى القضاء

 العنف الجنيس

 من الريفيال 

 من يف محيط املؤسسات الرتبويةال 

 عون حراسة بإيقافالتنديد 

 من املروريال 

 

 جتماعية الجماعية ودرجة كثافتهاليات التحركات االحتجاجية اال آ

التكرار و  الكثافة االجتماعية الجماعية وذلك وفق معايري ليات التحركات االحتجاجيةقياس آبمنهجية ذكر ككل مرة ن

ليات الذي نعتمده يف تقاريرنا والذي يخص اآل من واحد إىل خمسة أي وفق نفس التدرج قياسضمن سلم ال

 .اىل مؤرش سلبيوالفضاءات والجهات والفاعلني هذا وتشري الخانة }ـ{ 

 



 5 4 3 2 1 لياتاآل

    * * عالمنداءات عرب وسائل اإل 

   * * * منع مسؤولني من مغادرة مكاتبهم

  * * * * الشبكات االجتماعية

     ـ التهديد باالستقالة

   * * * االعتصامات

   * * * ارضابات جوع

    * * ارضابات جوع وحشية

   * * * غلق طرق

    * * عرائض احتجاجية

   * * * إداريةاقتحام مؤسسات 

   * * * غلق مقرات عمل

   * * * منمواجهات مع ال 

     ـ حمل الشارة الحمراء

   * * * مسريات سلمية

   * * * إرضابات

    * * طاطيةحرق عجالت م

     * منيةاعتداء عىل مراكز أ

    * * العصيان املدني

     - منع حركة مرور القطارات

     ـ للبيععرض شهائد جامعية 

     ـ مسرية بحرية باملراكب

     ـ التخيل عن الجنسية التونسية

     ـ اغالق ميناء

     ـ مقاطعة امتحانات

     * اتالف انتاج فالحي

     ـ التكبيل بالسالسل

     ـ سالسل برشية

     ـ فواهخياطة ال 

   * * * التهديد باالنتحار

     ـ انتحارات رمزية

     ـ قدام نحو العاصمةالسري عىل ال 



     - التهديد بالهجرة الجماعية

   * * * اعتداءات وشغب

 

 جاجية الجماعيةفضاءات التحركات االحت

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  * * * * طرقات

   * * * دارية مقرات إ

   * * * ساحات عامة

    * * فضاءات عمل

    * * مؤسسات تربوية

   * * * بلديةمصالح 

   * * * مقرات واليات

   * * * مقرات معتمديات

     ـ مقرات قضائية

   * * * مقرات وزارات

     - ندواوي

     ـ منظمات وطنية

     * مجلس نواب الشعب

     * رئاسة الحكومة

     ـ رئاسة الجمهورية

   * * * مستشفى

   * * * الرشكة التونسية للكهرباء والغاز

  * * * * مقرات الرشكة الوطنية لتوزيع املياه

     * سفارات

     * مالعب رياضية

 

 الحتجاجية الجماعيةالجهات موضوع التحركات ا

 5 4 3 2 1 الجهات

    * * مصالح بلدية

  * * * * رشكة توزيع املياه

    * * مؤسسات تربوية



     * مالعب رياضية

     ـ رئاسة الجمهورية

    * * واليات

    * * معتمديات

    * * وزارات

     * رئاسة الحكومة

   * * * مستشفيات

     * جنبيةسفارات أ

   * * * منيةالسلطات ال 

     * السلطات القضائية

     * منظمات  وطنية

    * * مجلس نواب الشعب

   * * * مجامع املياه

     - عالميةمؤسسات إ

 

 يف التحركات االحتجاجية الجماعيةالفاعلون 

 5 4 3 2 1 الفاعلون

    * * أولياء

  * * * * متساكنون

     * صحفيون

    * * عمال الحضائر

   * * * أصحاب الشهادات العليا

   * * * معطلني عن العمل

    * * جرةسائقو سيارات ال 

    * * أمنيني

    * * النقل الريفي سائقو

    * * عمال

     * موظفون

     - أهايل مفقودين

     - أهايل شهداء

    * * فالحون 

     - بحارة



     * طارات شبه طبيةأطباء وإ

   * * * نشطاء حقوقيون

 

 االجتماعية:حول التحركات االحتجاجيّة  2016تقرير شهر سبتمرب 

 ةاالقتصاديدارية و الخلفيات اإل ر سبتمرب وكانت املطالب ذات ملحتجني طيلة شهمطالب اكما ذكرنا تنوعت 

حتجاجات بسبب النقص برز عناوين التحركات االحتجاجية. كما رافقت العودة املدرسية عدد من اال أ ةواالجتماعي

يف أكثر  ة الستقبال التالميذ. وقد عمد الهايلطار الرتبوي وكذلك عدم جاهزيّة بعض املؤسسات الرتبويالفادح يف اإل 

لتالميذ من االلتحاق بمقاعد الدراسة احتجاجا عىل غياب حافالت للنقل املدريس وغياب ابنائهم من منطقة إىل منع أ

  قاعات املراجعة وبسبب االكتظاظ وغياب املطعم املدريس وعدم توفر الظروف املالئمة للدراسة.

ك رفضا للتلوث. كما شهد شهر سبتمرب تحركات كما سّجلت مختلف املناطق تحركات احتجاجية رفضا للعطش وكذل

  واسعة للفالحني بسبب واقع القطاع والذي ال يوفر وفقا للمحتجني املناخ املالئم واملشجع عىل االنتاج واالنتاجية.

صام هرمنا يضا انطالق املحاكمات يف حق نشطاء الحركات االجتماعية من ذلك معتصمي اعتشهد شهر سبتمرب أ

 مام مبنى وزارة التشغيل.القرصين أ ومعتصمي شباب

 الواليات:ما تم رصده من احتجاجات طيلة شهر سبتمرب يف مختلف  همأييل  فيما

 أريانة:والية 

هايل والتالميذ وذلك طلبا دون سابق إنذار سببا الحتجاج ال  مثّل إغالق مبيت املعهد النموذجي فرج الشاذيل بأريانة

التابعة إلحدى  38إليجاد حل للتالميذ خاصة أصييل واليات سليانة وباجة وبنزرت. كما اضطر حرفاء الحافلة رقم 

 ىل قطع الطريق وحجز الحافلة بسبب تأخرها املتواصل.رشكات الناقلة الخاصة إ

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 0 0 0 0

 اجتماعي 0 0 0 0

 سيايس 0 0 0 0

 تربوي 1 1 0 2

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 2 1 1 4



 ديني 0 0 0 0

 صحي 1 0 0 1

 أمني 1 0 0 1

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 5 2 1 8

 باجة:والية 

 عن العمل أصحاب الشهائد املعّطلني اقاده خري من شهر سبتمرب تحركات احتجاجية  باجة خالل السبوع ال  سّجلت

يث دخلوا يف اعتصام داخل مقر املعتمديّة طلبا للتشغيل يف فرص التشغيل املتاحة يف املؤسسات ح يف مجاز الباب

يف  ، كما تم رصد احتجاجاتات املنتصبة يف املنطقةسالجديدة من ذلك املعهد الثانوي واملستشفى الجهوي ويف املؤس

ادة سيدي أحمد بمعتمدية نفزة حيث قطع الهايل الطريق طلبا لتعبيد الطريق املؤدية إىل منطقة الحارة بعم

 منطقتهم.

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 0 0 0 0

 اجتماعي 1 1 1 3

 سيايس 0 0 0 0

 تربوي 0 0 0 0

 بيئي 1 1 1 3

 اداري 2 2 2 6

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 4 4 4 12

  عروس:والية بن 

الجرس الذي نف رفضا ملرشوع طريق الرابطة بني بومهل وحمام ال احتج عدد من التجار يف محالتهم الواقعة عىل ال

هايل رفضا للعطش املهريي احتج ال  نه يهدد موارد رزقهم عىل حد تعبريهم. ويف حي الطيبسيتم انشاؤه باعتبار أ

 ضحى.انقطاع املاء الصالح للرشاب يف أول أيام عيد ال  وذلك بعد



 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 0 0 0 0

 اجتماعي 1 0 0 1

 سيايس 0 0 0 0

 تربوي 1 0 0 1

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 0 0 0 0

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 1 0 0 1

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 3 0 0 3

  بنزرت:والية 

عدم جاهزيّة املؤسسات الرتبوية لعودة التالميذ سببا لالحتجاج  تجاجات العودة املدرسية يف الجهة، إذ مثّلرافقت االح

برج العدواني التابعة ملعتمدية غزالة لياء تالميذ مدرسة منطقة ية بمعتمدية غار امللح كما احتج أيف منطقة الطويب

 لعدم جاهزيّة املدرسة للعودة املدرسية وكذلك عدم توفر وسائل لنقل التالميذ.

كما احتج املعلمون النواب من خالل تعطيل نشاط املندوبية الجهوية للرتبية طلبا لتنفيذ وزارة الرتبية لتعهداتها 

 معهم.

مقربة  التواصل االجتماعي فايسبوك للكشف عن مظاهر التلوث الذي يغزو طلق نشطاء حملة عرب موقعويف جرزونة أ

ن مظاهر التلوث التي غزت عطلق نشطاء حملة مماثلة للكشف الجهة حيث أصبحت مصبا للفضالت ويف بنزرت أ

 سبتمرب حيث خرج 20الواقع يوم مناطق عديدة مثل الحديقة العمومية و"الكورنيش". هذه الحملة تُرِجَمت عىل 

حد للتلوث خاصة منه الذي يمثل من مخلفات  يف مسرية يساندهم نشطاء املجتمع املدني للمطالبة بوضع هايلال 

 املصانع.

وتريكو طلبا لعودة املصنع للنشاط بعد غلقه الفجئي وكذلك طلبا لضمان ويف منزل جميل احتج عّمال مصنع أ

 .2016منيا طلبا لتنفيذ اتفاق جوان الطلبة املفروزين أ ج قدماء اتحادحقوقهم االقتصادية واالجتماعية. كما احت

 



 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 1 1 0 2

 اجتماعي 1 1 0 2

 سيايس 0 0 0 0

 تربوي 4 3 1 8

 بيئي 3 2 0 5

 اداري 1 1 0 2

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 10 8 1 19

 :والية ڤابس

طارا بالرشكة إ 120س النتداب عالنها يف ڤاببيئة والغراسة والبستنة التي تم إأثارت النتائج النهائية ملناظرة ال

استمرار لهذا الحراك  احتجاجات املرتشحني وذلك طلبا للكشف عن املعايري التي تم اعتمادها الختيار الناجحني. ويف

 قدم مرتشح عىل االعتصام داخل الوالية طلبا ملراجعة هذه النتائج.االحتجاجي أ

كما احتج املعلمون النواب مع اقرتاب موعد العودة املدرسية وذلك بالدخول يف اعتصام مفتوح طلبا للحق يف االنتداب 

يل طلبا لوضع حد للتلوث الذي تعاني منه املنطقة هاهم. ويف منطقة شط السالم احتج ال والتسويف يف تسوية ملف

 منذ سنوات.

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 1 1 1 3

 اجتماعي 1 1 1 3

 سيايس 0 0 0 0

 تربوي 1 2 1 4

 بيئي 1 2 1 4

 اداري 1 3 1 5

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 1 0 0 1



 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 6 9 5 20

  ڤفصة:والية 

ال مطلب يعلو عىل مطلب التشغيل واالنتداب يف جهة ڤفصة فأغلب التحركات االحتجاجية املرصودة كانت ذات طابع 

وىل هي رشكة فسفاط ڤفصة حيث يدور انت الوجهة ال اقتصادي واجتماعي طالب خاللها املحتجون بالتشغيل وك

كة واملحتجني. املفرغة تعدد يف االحتجاج وتعطل يف االنتاج وال تفاعل إيجابي يُذكر بني الرش الجميع يف ذات الحلقة 

خبار مفادها اعتزام الرشكة التخفيض يف بعد رواج أ-إقليم الرديف -ط قفصة عوان رشكة فسفاففي الرديف احتج أ

  سفاط.سايس وخصم املنح املرتبطة بإنتاج الفتبات العوان إىل مستوى الجر ال مر 

شهر( والذين يطالبون باالنتداب أ 5ضا ملطالب معتصمي الرشكة )منذ يضا احتج معطلون عن العمل رفيف الرديف أ

  املبارش دون الخضوع ملناظرة.

غلق معطلون عن العمل بالحي الغربي الطريق الجبلية الرابطة بني مقاطع الفسفاط طلبا للتشغيل. ويف ويف املظيلة أ

مام سنوات أ 3ئد العليا ومعتصمون منذ صحاب الشهامن أ-ڤفصة املدينة اعتصم محتجون  وكذلك يفذات املدينة 

عوان التنفيذ. كما احتجز املحتجون سفاط رفضا ملناظرة انتداب خاصة بأتعطيلهم لنشاط رشكة الف بعد-الواليةمقر 

  .2غلقوا املغسلة عدد حنات لنقل الفسفاط وأشا

ينقل الفسفاط من املغسلة  املناظرة يف املظيلة ليصل حد حرق الحامل املطاطي الذي وتواصل االحتجاج حول هذه

  ىل املجمع الكيميائي.إ 2رقم 

طراف الحكومية حول مطلبهم حتجاجا عىل توقف املفاوضات مع ال غلق محتجون مغسلة الفسفاط اويف أم العرائس أ

  املنادي بالتشغيل.

 مقاييس التي تم اعتمادها النتداب ألف معّلم نائب خالل املوسم الدرايس الحايل.كما احتج املعلمون النواب رفضا لل

خرى طالبت بوضع حد للعطش الحوض املنجمي تحركات احتجاجية أ وإىل جانب التشغيل شهدت ڤفصة ومناطق

ايل حارس النزل ه مدرسة الزمرة يف الرديف واحتج أطار الرتبوي يفبتفادي النقص يف اإل يف برج العكارمة باملظيلة و 

 ثر خالف بينه وبني نائبة يف الربملان.املقدمي الذي تم إيقافه يف جربة إخالد 

رسة والطفولة وأهل املندوب وشهدت ڤفصة أيضا تحركا احتجاجيا إلطارات وأعوان املندوبية الجهوية لشؤون ال 

  سنة. 12رها الجهوي رفضا لقرار إقالته عىل خلفية ترصيح أدىل به بخصوص خطوبة فتاة عم



 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 2 2 1 5

 اجتماعي 6 4 2 12

 سيايس 3 2 1 6

 تربوي 2 5 3 10

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 4 6 5 15

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 3 3 1 7

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 20 22 13 55

  جندوبة:والية 

بسبب خالفات بينه وبني املصالح البلدية سببا الندالع -صاحب مقهى-ر الشاب وسام النرصي مثّلت حادثة انتحا

ب وتشييع يوما وتعقد الوضع بعد وفاة الشا 11احتجاجات اجتماعية واسعة يف معتمدية فرنانة تواصلت طيلة 

يجابي للجهة. هذه االحتجاجات وجدت مييز اإل ها بالتنمية وبالتوطالب املحتجون خالل ضحىجنازته عشيّة عيد ال 

والناطق الرسمي باسم الحكومة تم إثره وزراء  ةرشف عليه ثالثعد انعقاد مجلس جهوي يف الوالية أطريقها للحل ب

  راءات لفائدة فرنانة وكافة الجهة.إعالن إج

املندوبية الجهوية للرتبية اعتصم  عن العمل طلبا للتشغيل ويف طة املياه ببني مطري اعتصام معطلنيكما شهدت مح

يضا فالحو جندوبة بعد فساد الرتبية بخصوص انتدابهم. واحتج أ املعلمون النواب طلبا لتنفيذ ما وعدت به وزارة

مي مقابل بيع بالتفصيل للمستهلك  100هكتار من البصل بسبب تدني تسعرية البيع بالجملة لتصل  200محصول 

  مي. 600ب 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي عشوائياحتجاج  املجموع

 اقتصادي 3 4 5 12

 اجتماعي 3 2 6 11

 سيايس 1 2 3 6

 تربوي 4 2 3 9

 بيئي 0 0 0 0



 اداري 1 1 5 7

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 1 2 3 6

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 13 13 25 51

  القريوان:والية 

العودة املدرسية يف القريوان من االحتجاجات لتشهد مناطق كثرية يف الجهة احتجاجات بسبب ظروف نقل  لم تخل

 :يذ. هذه االحتجاجات كانت كالتايلالتالميذ وعدم جاهزية املؤسسات الرتبوية للعودة والستقبال التالم

 وفري النقل واملبيت تعدادية مطالبني بادية العال بسبب غياب مطعم يف اإل ولياء تالميذ إعدالعال: احتج عدد من أ

ولياء تالميذ مدرسة فرحات طعم املدريس لم تنته. كما احتج أشغال املالميذ علما وأن أومطعم مدريس للت

قبله الذي  حّشاد بمنطقة املساعيد للمطالبة برحيل مدير املدرسة عىل خلفية ما اعتربوه سوء ترصف من

  عد الدراسة.بنائهم بمقاانجر عنه عدم التحاق أ

 هايل منطقة املحطة التابعة لعمادة الغويبة بحاجب العيون تنديدا بعدم حصولهم حاجب العيون: احتج أ

دعم خط النقل املدريس من خالل تأمني  ىللنقل عىل مطلبهم الجماعي الداعي إعىل رد من الرشكة الجهوية ل

 كرب عدد ممكن من السفرات خاصة زمن ساعات الفراغ.أ

  ن تعليمهم يف معتمدية الوسالتية أمام مقر ولياء والتالميذ الذين يزاولو لة: احتج مجموعة من ال عني جلو

ىل منازلهم يف الليلة السابقة حيث ظل التالميذ الحافلة املدرسية يف العودة بهم إخر املعتمدية عىل خلفية تأ

 اليوم التايل من هذا االحتجاج تظاهر ىل حدود الساعة الثامنة مساء. ويفىل حافة الطريق يف منطقة بازينة إع

ىل املطالبة بناء املعهد الثانوي بالجهة باإلضافة إ مام مقر البلدية تنديدا بتعطل مرشوعاكنني أعدد من املتس

ل الريايض بعني جلولة. كما واملطالبة بتقديم الدعم املادي لفريق املستقب 4بترسيع بناء مستشفى صنف 

  طار الرتبوي.قالة تنديدا بالنقص الفادح يف اإل  منطقة النولياء التالميذ يفاحتج أ

  بنائهم باملعهد الثانوي عيل الزواوي حاجب العيون: احتج مجموعة من أولياء عىل خلفية عدم توفر اإلقامة ل

ن خدمات النقل الريفي تتوقف يف حدود افالت تؤمن النقل املدريس خاصة وأبحاجب العيون وعدم توفر ح

 رابعة مساء والتالميذ يغادرون املؤسسة الرتبوية يف حدود الساعة السادسة.الساعة ال

 خرى فردية ال تتسع حافلة النقل املدريس املزدوجة بأ ولياء التالميذ يستنكرون استبدالمعتمدية نرص الله: أ

تالميذ مدرسة ولياء يرض بسالمة التالميذ. كما احتج أ تلميذا وهو ما يتسبب يف ازدحام واكتظاظ قد 80ل

  طار الرتبوي.ه بسبب نقص اإل ثامر االبتدائية يف عمادة أحواز نرص الل



 انوية بالوسالتية صييل معتمدية عني جلولة يدرسون باملعاهد الثمعتمدية الوسالتية: مجموعة من التالميذ أ

طقة جبل الريحان ىل منازلهم احتجاجا عىل اكتظاظ الحافلة التي تنقلهم رفقة تالميذ منيرفضون العودة إ

 بالوسالتية مطالبني بتخصيص حافلة نقل خاصة بهم.

 يل بن عمارة" والد عاشور يمنعون أبنائهم من االلتحاق بمدرسة "عبوحجلة: مجموعة من الولياء بمنطقة أ

 طار الرتبوي.احتجاجا عىل نقص اإل 

 نصورة خاصة مع نزول المطار وذلك احتج عدد من الولياء عىل تردي البنية التحتية إلعدادية امل :القريوان

ن اعتداءات املنحرفني. عدادية كما طالبوا بتوفري الحماية لبنائهم مالميذ من االلتحاق باإل بنائهم التبمنع أ

صاب التالميذ بحالة من كما تعرض أحد أقسام مدرسة الهدى إىل سقوط جزء منه أثناء الدرس المر الذي أ

 الهلع.

خرى طالب خاللها املحتجون بتوفري املاء الصالح للرشاب وبتوفري تجاجات اجتماعية أهدت القريوان احكما ش

ساسية التي تحرتم املواصفات وكذلك بالتصدي للكالب السائبة وحماية توفري الخدمات الصحية والبنية ال الكهرباء و 

وكذلك توفري الحماية للفالحني البيئة وبتنظيم قطاع النقل الخاص وتنظيم مواعيد رفع الفضالت من قبل الشاحنات 

 ووضع حد للرسقات.

من  2005مام املحكمة االبتدائية بالقريوان للمطالبة بإنصافهم بعد انتزاع أراضيهم منذ فالحا أ 80ا احتج حوايل كم

 شخصا من عائلته. 11قبل رئيس شعبة سابق و

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 2 1 0 3

 اجتماعي 6 4 2 12

 سيايس 3 2 1 6

 تربوي 5 4 2 11

 بيئي 6 2 0 8

 اداري 5 4 3 12

 ديني 1 1 1 3

 صحي 2 1 0 3

 أمني 3 2 3 8

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 33 21 12 66

 



 :والية الڤرصين

ذات طابع اقتصادي واجتماعي وقد مثّل حادث انزالق شاحنة  حركات االحتجاجية يف الڤرصينتكانت جل مطالب ال

 سبوعي مما خلف العديد من القتىل واملصابني سببالة ثم انحرافها نحو سوق خمودة ال ثقيلة واصطدامها بحاف

لك تضامن املجتمع املدني مع هايل الڤرصين وكذلالحتجاج يف الجهة سواء من قبل أهايل قرية خمودة أو من قبل أ

 الحتجاجات وذلك للمطالبة بتحسني جودة خدمات املستشفى الجهوي بالڤرصين.ا هذه

ول بتحسني ظروف ومجموعة من املمرضني ال  كما طالب عدد من الفنيني السامني )اختصاص إنعاش وتبنيج(

  تدخلهم االستعجايل وتطوير منظومة طب الطوارئ والكوارث.

 79طلبا للتعجيل بحل الوضع االجتماعي علما وانهّن من ضمن قائمة الفتيات ملنزل الوايل  9وسجلت الجهة اقتحام 

يضا باالنتحار. رضا اليحياوي. املحتّجات هددن أفردا التي تم التالعب فيها السنة املاضية وانتحر بسببها الشاب 

ر فية صدو عىل خل عتصام وقطع الطريق من قبل الفالحنيوشهدت معتمدية ماجل بالعباس حالة من االحتقان واال 

يضا ملنطقة خالل مارس املايض. واحتج أعصار الذي شهدته اقائمة من سيتم التعويض لهم من املترضرين من اإل 

هايل منطقة بودرياس بمعتمدية فوسانة بة بالتنمية والتشغيل. كما احتج أعدد من شباب ماجل بالعباس للمطال

طريق الرابطة بني املنطقة ومعتمديّة فوسانة املربمجة منذ تنديدا ب "تلكؤ السلطات املحلية والجهوية يف انجاز ال

 .2012سنة 

هايل منطقة مرشق الشمس درسية احتجاج أكما احتج شباب فوسانة وفريانة طلبا للتنمية. وشهدت العودة امل

 ميذ منبمعتمدية سبيطلة احتجاجا عىل غياب عدد من املرافق الرضورية مثل السور الخارجي الذي يحمي التال 

ن املدرسة املدرسة تقع يف منطقة جبلية باإلضافة إىل املطالبة بمطعم مدريس خاصة وأ نالحيوانات السائبة خاصة وأ

بعيدة عن التجمعات السكنية كما طالبوا بتهيئة الطريق لتفادي عزلة املنطقة وانقطاع التالميذ عن الدراسة خالل 

 فصل الشتاء.

هم التالميذ يف محيط املدارس واإلعداديات واملعاهد الثانوية بنائالحماية ل وطالب عدد من الهايل برضورة توفري 

ه حيث أقدم مواطن يدعى مربوك البوزيدي إىل رفع يضا الجامعية. كما تم رصد تحّرك احتجاجي فريد من نوعوأ

هايل الطريق الرابطة بني االجتماعية. ويف عمادة الرشايع أغلق ال  نقاذه من حالتهالفتة تنادي بتدخل المم املتحدة إل 

يضا عّمال جمعية ي منعتهم من تشييع جنازة. واحتج أسبيطلة والڤرصين احتجاجا عىل تردي املسالك والت

 القارصين عضويا مدعومني بنشطاء يف املجتمع املدني طلبا إلقالة رئيس الجمعية.

 



 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 5 5 4 14

 اجتماعي 5 4 3 12

 سيايس 4 7 3 14

 تربوي 1 1 1 3

 بيئي 3 2 3 8

 اداري 1 1 1 3

 ديني 0 0 0 0

 صحي 4 1 1 6

 أمني 1 1 0 2

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 24 22 16 62

  ڤبيل:والية 

مالك الدولة خلفية إلغاء وزارة أكونات املجتمع املدني عىل هايل جمنة وعدد من ماحتج عّمال هنشري ستيل وعدد من أ

  بتّة هنشري ستيل الذي تترصف فيه جمعية حماية واحات جمنة.

التالميذ من  بنائهموضع املؤسسة الرتبوية وذلك بمنع أكما شهدت منطقة الفوار احتجاجا للهايل بسبب تردي 

 ىل مقاعد الدراسة. التوجه إ

 القطاع عفوياحتجاج  احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 1 1 0 2

 اجتماعي 2 3 1 6

 سيايس 2 2 1 5

 تربوي 2 2 1 5

 بيئي 1 1 1 3

 اداري 1 1 0 2

 ديني 0 0 0 0

 صحي 1 1 1 3

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 10 11 5 26



  منوبة:والية 

دوار هيرش إثر محاولة اختطاف تلميذة من قبل  اإلداري يف إعدادية أبو القاسم الشابي يفطار الرتبوي و احتج اإل 

 عدادية.طالبة بتوفري الحماية الالزمة لإل ربعة منحرفني وذلك للمأ

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 0 0 0 0

 اجتماعي 0 0 0 0

 سيايس 1 2 1 4

 تربوي 0 0 0 0

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 0 0 0 0

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 1 1 1 3

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 2 3 2 7

  الكاف:والية 

هايل منطقة الخليج وسيدي بوسعيد وبرئ خذر يف تاجروين قطاع املتواصل ملياه الرشب احتج أبسبب العطش واالن

الرسس رفضا اللتحاق معّلم بالفصل ولياء تالميذ مدرسة املرجى يف مكينهم من مياه الرشب. كما احتج أطلبا لت

  من يتدخل ملنعهم ولتأمني دخول املعلم للقسم.لبا لتغيريه بسبب ملفه الصحي وال وط

مىض التالميذ ق املدرسة. ويف املعهد النموذجي أغال ويف حي الرياض بالكاف احتج أولياء وتالميذ ومدرسون رفضا إل 

صبح عليه املعهد.  الوضع املزري الذي أجبات وذلك احتجاجا عىلليلة يف قاعات املراجعة بعد رفضهم تناول الو 

حاطة ة جديدة للقطاع الفالحي ومزيد اإل واحتج فالحو الكاف مطالبني بتحسني أوضاعهم من خالل وضع اسرتاتيجي

  بالفالحني.

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 1 1 1 3

 اجتماعي 1 1 0 2

 سيايس 0 0 0 0



 تربوي 3 3 1 7

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 1 1 0 2

 ديني 0 0 0 0

 صحي 1 1 1 3

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 7 7 3 17

 املهدية:والية 

بسبب انبعاث  هايل منطقة الزقانة بمعتمدية املهدية املدينة وكذلك متساكنو حي الطاهر صفر والرجيشتظاهر أ

وجود مدير وقيم عام باملدرسة طار الرتبوي بسبب عدم وائح كريهة من محطة التطهري ويف أوالد الشامخ احتج اإل ر 

 عدادية عىل امتداد سنة كاملة.اإل 

ر الساف بسبب النقص الكبري يف اإلطار الرتبوي المر الذي هايل مدرسة سيدي عساكر الرشقية يف قصو كما احتج أ

 ساتذة النواب طلبا لتنفيذ اتفاق مربم سابقا.روس يف بعض القسام. واحتج ال عّطل الد

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 0 0 0 0

 اجتماعي 0 0 0 0

 سيايس 0 0 0 0

 تربوي 2 4 2 6

 بيئي 2 2 3 7

 اداري 2 2 0 4

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 6 6 5 17

 



  مدنني:والية 

حتجاجا عىل تردي الوضع البيئي دخل مواطن يدعى ميلود الاليف يف ارضاب عن الطعام يف مقر معتمدية بن قردان ا

املنتوجات  جراء ما تتسبب فيه مخلفات أحد املصانع املختصة يف تعليب ه السكني عىل مستوى طريق رأس جديربحي

 البحرية.

ثر وفاة شاب يعمل يف مجال تهريب البنزين برصاصة بقطع الطريق طلبا للتنمية وذلك إ كما احتج شباب بن قردان

ين ذهنيا بسبب ولياء التالميذ القارص بمحاسبة من أطلق النار. كما احتج أ من الجيش الوطني كما طالب املحتجون

بوابه. وقطع عدد من التجار الطريق الرابطة بني بنقردان ومعرب املختصة هذه السنة ل عدم فتح مركز التأهيل للرتبية 

ىل سوء بضائع إضافة إمنية الليبية التزود بالسلع والة تواصل منعهم من طرف الوحدات ال راس جدير عىل خلفي

 رايض الليبية.عاملة التي يتعرضون لها داخل ال امل

ثر تخيل الرشكة الجهوية للنقل بمدنني جرجيس إبعة لعمادة خلف الله من معتمدية هايل منطقة البيقلة التاواحتج أ

ىل املعاهد التالميذ إبنقل  ةالخاص الحافلة لغاءط منطقتهم بوسط مدينة جرجيس بعد أن تم إعن الحافلة التي ترب

 الثانوية.

الف جد بينه وبني نائبة يف الربملان بسبب خ ميقاف زميلهويف جربة ميدون احتج أعوان الحراسة بأحد لفنادق إثر إ

ثر دهسه من قبل سيارة وكانت مرفوقة بغري مقيم. وتظاهر الهايل أمام مركز المن بعد وفاة كهل إنزيلة يف الفندق 

حد الفضاءات السياحية للمطالبة بمستحقاتهم ىل دراجة نارية. كما احتج عّمال أىل العمل عإرشطة وهو يف طريقه 

 املالية.

ساتذة النواب للمطالبة ق احتجاجا عىل العطش كما احتج ال هايل الطرينطقة مغراوية بسيدي مخلوف قطع ال مويف 

 راسية الحالية.الد السنة بانتدابهم عىل دفعات ابتداء من

هايل قل من معتمدية ميدون احتجاجات ال ثار مشكل انتشار املصبات العشوائية للفضالت املحيطة بمنطقة بني معوأ

 ا للتدخل العاجل لوضع حد لها. طلب

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 4 3 2 9

 اجتماعي 5 3 1 9

 سيايس 2 1 0 3

 تربوي 2 2 1 5



 بيئي 1 1 1 3

 اداري 2 2 1 5

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 4 3 1 8

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 20 15 7 42

 املنستري:والية 

سبب طالق رساحه. كما احتج مواطنون يف املنستري باحتج أهايل موقوف أمام مقر إقليم الحرس الوطني للمطالبة بإ

م لسجينني نداء استغاثة ملساعدتها بسبب وضعها العطش. وأطلقت سعاد الجزيري أرملة أصيلة الوردانني وأ

 نها تعيش عىل مساعدات املواطنني.يؤمن لها الحياة خاصة وأرزق الذي االجتماعي الصعب وفقدانها ملورد ال

هذه السيارات  ويف قصيبة املديوني احتج سواق سيارات التاكيس الجماعي رفضا لقرار السلطات تحجري دخول

 ىل وسط مدينة املنستري.وسيارات "اللواج" إ

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 0 0 0 0

 اجتماعي 2 2 1 5

 سيايس 0 0 0 0

 تربوي 0 0 0 0

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 1 1 1 3

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 1 1 1 3

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 4 4 3 11

 

 



 نابل:والية 

وذلك لشبهة التورط يف قالة املعتمد تج مواطنون يف امليدة للمطالبة بإهايل سليمان بسبب العطش كما احاحتج أ

مدارس ابتدائية بسبب قطع رشكة استغالل وتوزيع املياه )الصوناد( للماء لعدم خالص  8الفساد واحتج تالميذ 

  فواتري.

خر القطار واستهتار الرشكة بمصالح املواطنني. ويف حي قطار يف بوعرقوب تنديدا بتواتر تأكما احتج مستعملو ال

مطار منازلهم وذلك بسبب هشاشة ملتساكنون بعد أن غمرت مياه ال بالحمامات احتج ا بمنطقة املنارة 2الزياتني 

 البنية التحتية.

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 0 0 0 0

 اجتماعي 1 1 0 2

 سيايس 1 1 0 2

 تربوي 1 1 0 2

 بيئي 1 1 0 2

 اداري 2 2 1 5

 ديني 0 0 0 0

 صحي 2 3 0 5

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 8 9 1 18

 صفاقس:والية 

يقاف التتبعات العدلية التحركات االحتجاجية املطالبة بإ حداث يف الجهة. وكانتهيمنت أزمة رشكة برتوفاك عىل ال 

من ليشهد مقر منطقة ال ة شهر سبتمرب فريل املايض قد تواصلت خالل بدايحق املحتجني خالل احتجاجات شهر أ يف

صحاب الشهائد املعطلني عن العمل طلبا لوقف هذه اجية ل سبتمرب وقفة احتج 02بأوالد بوعيل يف قرقنة يوم 

 التتبعات. كما قطع املحتجون الطريق طلبا للتشغيل.

ياء عني حواتر انقطاع مياه الرشب كما قطع أهايل أويف صفاقس املدينة رفع محامي قضية ضد الصوناد بسبب ت

تركية والكرمة وطريق العني الطريق احتجاجا عىل انقطاع مياه الرشب. كما احتج املعلمون النواب طلبا لتنفيذ 

 االتفاقات املربمة مع الوزارة.



والد بوناقة يف جبنيانة لتدارك الوضع البيئي الذي اصبحت عليه محطة التطهري. ويف ويف جبنيانة تظاهر أهايل أ

جرة وذلك بسيارة أسنة( دهسا  14ثر وفاة تلميذة )إ هايل يف ارضاب عامتمدية املحرس دخل ال قة ڤرڤور بمعمنط

 4ثر االرضاب حجز ؤسسة الرتبوية من التالميذ وتم إاحتجاجا عىل عدم انشاء معهد ثانوي باملنطقة لتقريب امل

 حافالت نقل.

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 1 1 1 3

 اجتماعي 3 2 2 7

 سيايس 3 2 0 5

 تربوي 4 1 1 6

 بيئي 1 1 0 2

 اداري 5 3 3 11

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 3 3 1 7

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 20 13 8 41

 :والية سيدي بوزيد

عوان العدلية نقابة أساسية ل ام محكمة االستئناف بسيدي بوزيد إثر اعتداء محامي وعضو ماعتصم محتجون أ

ىل الوالية كما قطع متساكنون الطريق املؤدي إبالعنف الشديد عىل كاتب املحكمة وذلك طلبا ملحاسبة املعتدين. 

تضامنا مع والد ضحية كان قد ُقِتل يف حادث سري بسيارة يقودها ابن قايض. وطالب املحتجون بتطبيق القانون عىل 

 الجاني.

 بوزيد املدينة هايل للمطالبة بتطوير املجلس القروي ليصبح منطقة بلدية. ويفسليمان تظاهر ال  ويف منطقة أوالد

  جل ال يتجاوز شهرين.لهم يف أجانفي والقايض بتشغي 18منيا للمطالبة بتطبيق اتفاق احتج املفروزون أ

رابطة" طلبا إلنشاء قسم عدادية "الاإل اق بمقاعد الدراسة يف املدرسة بنائهم من االلتحويف عيل بن عون منع الهايل أ

 وىل ثانوي وتزويد املدرسة باملاء الصالح للرشاب.للسنة ال 



كلم لفك عزلتهم وإيقاف معاناتهم عند نزول  4هايل طلبا لتعبيد طريق طوله يف منطقة الڤلتة املالحة احتج ال و 

 10هايل بعد اختفاء طفلني ال يتجاوز عمريهما ة الرباهمية بجهة لبيّض التابعة لجلمة احتج ال مطار. ويف منطقال 

 سنوات عىل ضفاف بحرية جبليّة باملنطقة.

كما احتج معتصمو اعتصام "هرمنا" عىل خلفية استدعاء خمسة منهم للتحقيق وذلك بعد تقّدم املمثل القانوني 

هايل طلبا الجديد اعتصم ال  عني غريوس بسوق للوالية بشكاية تتعلق بتعطيل العمل بمعتمدية املكنايس. ويف عمادة

 لتعبيد املسلك الرابط بني مدرسة املصابحية ومنطقة الشواش.

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 2 3 0 5

 اجتماعي 3 3 1 7

 سيايس 4 3 2 9

 تربوي 1 1 1 3

 بيئي 1 1 0 2

 اداري 5 6 3 14

 ديني 0 0 0 0

 صحي 1 1 1 3

 أمني 2 3 1 6

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 19 21 9 49

  سليانة:والية 

املحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد إىل االعتداء بالعنف داعني عوان العدلية بسليانة عىل خلفية تعرض زميلهم باحتج أ

لترسيع يف اصدار أوامر النظام مركز الوالية طلبا ل اءات املتكررة. كما احتج أعوان وموظفوىل وضع حد لهذه االعتدإ

لتسوية وضعياتهم املهنية  يضا املعلمون النواب طلباالسايس الخاص بالسلك اإلداري للمجالس الجهوية. واحتج أ

 هايل معتمدية مكثر طلبا للتنمية والتشغيل وقد تفاعل نشطاء املجتمع املدني مع تحركهم.واحتج أ

حداث مرشوع مقطع الحجارة بالجهة وذلك للحفاظ عىل املخزون البيئي ويف برڤو احتج عدد من الهايل رفضا إل 

 بالجهة.



طار الرتبوي. واحتج طلبة املعهد العايل للدراسات يف كرسى بسبب النقص الفادح يف اإل ولياء والتالميذ كما احتج ال 

عهد. واحتج الفالحون طلبا ىل املي وغياب حافلة تنقلهم من املبيت إالتكنولوجية للمطالبة بصيانة املبيت الجامع

 سعار كما طالبوا بزيارة وزير الفالحة للجهة.راجعة مديونيتهم ومراجعة غالء ال مل

ر الرتبوي طاطلبا لتفادي النقص الفادح يف اإل  لواليةامام مقر الجوى بمعتمدية سليانة الشمالية أهايل منطقة واحتج أ

 معلمني فحسب. 7تلميذا وال تضم سوى  150ها ن مدرسة الحساينية وبزايزية والطويي يؤمخاصة وأ

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 1 1 0 2

 اجتماعي 1 1 0 2

 سيايس 1 1 1 3

 تربوي 5 4 2 11

 بيئي 2 3 1 6

 اداري 4 3 1 8

 ديني 0 0 0 0

 صحي 0 0 0 0

 أمني 1 1 1 3

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 15 14 6 35

 :والية سوسة

حية التي يسببها ومن جهتهم طالب سكان مينيوم نظرا للمخاطر الصالب سكان حي الرياض بغلق مصنع اللو ط

يا بمعتمدية سيدي الهاني منيوم بسبب انبعاث غازات سامة منه. ويف منطقة كروسبوفيشة بدورهم بغلق مصنع ألو 

وفر عدادية وعدم تم التالميذ نظرا لبعد املدرسة اإل بنائهالصعبة التي يعاني منها أ هايل عىل خلفية الظروفاحتج ال 

 قسام.قاعات مراجعة وصعوبة التنقل إضافة إىل اكتظاظ ال 

لتعويضات التي بمعتمدية القلعة الكربى احتج الهايل لعدم وضوح الرؤيا بخصوص ا ويف القبو من عمادة بلعوم

هايل طفلني غرقا يف بركة يهم. ويف منطقة حمام بحي الرياض أغلق أسد عىل أراض سيحصلون عليها مقابل إقامة

  يجاد حل رسيع للقنال والبنية التحتية.ريق وأشعلوا عجالت مطاطية طلبا إل مياه الط

والد عبد الله بمعتمدية النفيضة طلبا لوضع حد للهشاشة يف البنية التحتية وغياب قنوات الرصف واحتج أهايل أ

 همال.ية البريوني وصيانتها من حالة اإل عدادر الرتبوي بتحسني وضع املدرسة اإل طاي. كما طالب اإل الصح



ثر نرش الفتاة لتدوينة عىل املوقع مدة بطاقة تعريفها الوطنية وذلك إهايل احتجاج فتاة حجزت املعتويف أكودة ساند ال 

 االجتماعي فايسبوك تنتقد فيها املعتمدة.

يذ يف منطقة كنانة من معتمدية سيدي بوعيل عريضة طالبوا من خاللها بتوفري حافلة نقل خاصة ولياء تالمووقع أ

بالتالميذ والطلبة نظرا لحالة االكتظاظ التي عليها الحافلة مما يخلف فوىض تحرم التالميذ والطلبة من االلتحاق 

 بمقاعد الدراسة.

شخاص حسب الوالءات. ويف منطقة أندرية نحها لبعض ال صحاب سيارات التاكيس بإلغاء الرخصة التي تم موطالب أ

 طاقة التعريف الوطنية من الشباب.احتج عدد من الشباب بعد تعّمد عمدة املنطقة طلب االستظهار بب

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 2 1 1 4

 اجتماعي 0 0 0 0

 سيايس 0 0 0 0

 تربوي 6 5 3 14

 بيئي 7 5 2 14

 اداري 7 3 2 12

 ديني 0 0 0 0

 صحي 1 1 0 2

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 23 15 8 46

 :والية تطاوين

هايل منطقة بني مهرية بمعتمدية الصمار طلبا للتشغيل والتنمية خاصة يف مجال الفالحة والصحة والبنية احتج أ

تقان يف صفوف الفالحني هايل طلبا لوضع حد للتلوث. كما شهدت املنطقة حالة احاحتج ال التحتية. ويف وادي الغار 

يوما. ويف رمادة  28عالف وما خلفه من نقص فادح يف مادة الشعري لكثر من بسبب ارضاب سواق رشكات نقل ال 

 ملندوب الجهوي للرتبية.دخل قيم عام باملعهد الثانوي يف ارضاب عن الطعام بسبب مضايقات يتعرض لها من قبل ا

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 2 1 1 4

 اجتماعي 2 1 1 4



 سيايس 0 0 0 0

 تربوي 1 1 1 3

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 3 1 1 5

 ديني 0 0 0 0

 صحي 2 1 0 3

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 10 5 4 19

 :توزروالية 

ىل االحتجاج للمطالبة بكشف الحقيقة. كما شهدت الجهة امرأة اثر عملية قيرصية المر الذي دفع بالهايل إتوفيت 

 احتجاج املعلمني النواب طلبا لتسوية وضعياتهم املهنية.

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 0 0 0 0

 اجتماعي 0 0 0 0

 سيايس 0 0 0 0

 تربوي 1 1 0 2

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 1 1 1 3

 ديني 0 0 0 0

 صحي 1 1 0 2

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 3 3 1 7

 والية تونس :

ت احتجاجية مام املبنى املركزي لوزارة التشغيل اعتصام شباب الڤرصين. كما شهدت تونس تحركايتواصل أ

ساتذة النواب. كما شهدت محطة املنصف باي لسيارات الجرة حالة احتقان واملعلمني النواب وال للمفروزين أمنيا 

 بسبب عدم توفر عدد السيارات الكايف لتأمني السفرات خالل العيد وكذلك نقص القطارات يف محطة برشلونة.



 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 0 0 0 0

 اجتماعي 1 1 0 2

 سيايس 3 1 0 4

 تربوي 4 3 0 7

 بيئي 3 2 1 6

 اداري 6 4 1 11

 ديني 0 0 0 0

 صحي 1 1 0 2

 أمني 1 0 0 1

 ريايض 3 2 1 6

 املجموع 22 14 3 39

  زغوان:والية 

العشاء باملطعم الجامعي ثر عثور عىل دودة يف الطبق الرئييس إطلق الطلبة حملة يف املوقع االجتماعي فايسبوك بعد الأ

 باملعهد العايل للدراسات التكنولوجية بزغوان.

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 اقتصادي 0 0 0 0

 اجتماعي 0 0 0 0

 سيايس 0 0 0 0

 تربوي 1 1 0 2

 بيئي 0 0 0 0

 اداري 0 0 0 0

 ديني 0 0 0 0

 صحي 1 1 0 2

 أمني 0 0 0 0

 ريايض 0 0 0 0

 املجموع 2 2 0 4

 



  2016سبتمرب  العنف:حول  التقرير الشهري

شكاله خالل شهر سبتمرب ا ولو بسيط ملنسوب العنف بمختلف أاالجتماعي قد سجل تراجع إن املرصديمكن القول 

ومع ذلك تواصل تصدر العنف ذو الطابع االجرامي حصيلة  -أشهر الصائفة  -أشهر التي سبقته  ةمقارنة بالثالث

قل العنف ذو يس ثم العنف يف الوسط العائيل الرسي والزوجي ليأتي يف مرتبة أالرصد يليها العنف ذو الطابع الجن

  الطابع العالئقي واالنفعايل واالجتماعي.

شاب من ذوي الحاجات الخصوصية مع عودة للعنف  استهدف اجتماعيطابع  ره سجل عنف ذووشهر سبتمرب بدو 

  .تربوي(او إطار تربوي وشبه  )تالميذالرتبوي 

 

 أحجام أشكال العنف املرصودة 

 أشكال العنف 1 2 3 4 5

 السيايس × ×   

 االرسي × ×   

 الجنيس × × ×  

 العائيل × ×   

 اإلداري × × ×  

 املنظم × × ×  

 العالئقي × ×   

 المني × × ×  

 االجتماعي × × ×  

 االقتصادي × × ×  

 االحتجاجي × × ×  

 االنفعايل × ×   

 الصحي × × ×  

 العنرصي     

 الرتبوي × × ×  

 الديني ×    

 الريايض ×    

 القانوني ×    

 املؤسساتي × ×   

 املروري × × × × 

 النفيس × × ×  



 االلكرتوني × × × × 

 الجندري × × ×  

 

 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 × ×   

 

 



 ت ممارسة العنففضاءا

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  * * * * طرقات

    * * نقل عموميفضاءات 

    * * مقرات ادارية 

    * * ساحات عامة

    * * فضاءات عمل

   * * * فضاءات تربوية

    * * فضاءات تعليمية

    * * فضاءات ادارية

    * * فضاءات سكن

     - سجون واصالحيات

    * * مقرات امنية

     ـ فضاءات قضائية

     * فضاءات دينية

   * * * صحيةفضاءات 

    * * فضاءات ترفيهية

     * فضاءات احتفالية

    * * فضاءات تجارية

     - فضاءات سياحية

     * فضاءات رياضية

  * * * * فضاءات افرتاضية

 

 اتم رصده العنف التيوفيما ييل عرض ملختلف أشكال 

  

  االجرامي:العنف ذو الطابع 

( املرتو والحافالت والطريق العام محطاتداء بالعنف يف الفضاءات العامة )والخطف والرسقة واالعت موجة الرباكاج

أين تعرض عون أمن بزي  6ي وقع داخل املرتو الخفيف عدد برزها كان الحادث الذ صلت خالل شهر سبتمرب أتوا

  ىل الطعن بعد عملية القبض عىل شاب كان يحاول رسقته.مدني إ



ىل الطعن عندما تربعات ويف السبيخة تعرضت امرأة إىل عملية رسقة لصندوق الساجد يف القريوان إوتعرض أحد امل

ين تم تهديد عون حراسة للغابات اتها نفس املالبسات تقريبا سجلت أيضا يف عني جاللة أاكتشفت عملية رسقة لبقر 

  ىل وفاة فالح..ل إذه الرسقات للموايش أدت يف ناب.. وه. بعد اكتشافه لعملية رسقة موايش

  

  :العنف ذو الطابع الجنيس

لـ غلب الحاالت املسجلة استهدفت أطفال قرص دون اشهر أن أالخطري يف العنف ذو الطابع الجنيس املرصود خالل ال

  غلبها.وكان التحرش ومحاوالت االغتصاب أو تحويل الوجهة أو االختطاف عنوان أ من العمر 18

ربع طالبات اللها مجموعة من الشباب عىل شقة أدخل خ العاصمة كانت الكثر سوء حيث تونسوحادثة برج الوزير ب

  وتعمدوا اختطاف إحداهن وتحويل وجهتها.

 

  :العنف ذو الطابع الرسي الزوجي والعائيل

عدد هام نوعية العالقة داخلها بني زوجني أو بني الشقاء أو بني القارب كانت مرسح العائلة باختالف تفرعاتها و 

تراجعا خالل يتصاعد تدريجيا منذ أشهر الصائفة وعىل ما يبدو لم يشهد  من أحداث العنف املرصودة وهو عنف بدأ

  .شهر سبتمرب

حدهما من قبل بنت عىل أمها ويف الحامة أدى خالف بني أخوين إىل وفاة أيف بن عروس سجلت حالة اعتداء بالعنف 

ىل قتل استعمال مادة حارقة ويف املهدية أقدم شاب يعاني تخلف ذهني إوجته بوأُقدِّم زوج يف القرصين عىل حرق ز 

  ...حدهما يف سوسةف بني طفلني إىل وفاة أأدى خال  الخطأأمه ويف إطار 

 

  :ف ذو الطابع العالئقي واالنفعايلالعن

و بجلسات خمرية أ وفقا للحاالت املرصودة هذا النوع من العنف الذي يرتبط عموما بأحداث غري مقصودة ويسجل

ني شابني يف جلسة خمرية دى خالف بغالب غري محمودة... ففي القريوان أبخالفات وانفعاالت تكون عواقبها يف ال

إىل استعمال أحدهما لسالح ناري ويف قليبية أدى شجار عىل مستوى مفرتق طرق إىل طعن شاب لعون أمن ونقل 

 ...ىل املستشفىهذا الخري إ

 

  الطابع االجتماعي:العنف ذو 

عدد من التحركات االحتجاجية سجلت حاالت عنف ذو طابع اجتماعي تم رصدها من قبل وحدة الرصد خالل شهر 

للرشاب ويف بن قردان سبتمرب من بينها اقتحام محطة ضخ املياه بفرنانة عىل خلفية االنقطاع املتواصل للماء الصالح 

  املقاوالت املكلفة بالطريق السيارة... رشكة تعمد املحتجون إىل تخريب تجهيزات

 



دة للعنف ذو الطابع الرتبوي وكان يف أحد معاهد القريوان أين تعمد أحد القيمني حرمان وسجل شهر سبتمرب عو 

فية اعالن خطوبتها بالتغيب لفرتة عىل خل ةحد مدارس قفصة قام املدير بمطالبة تلميذأحد التالميذ من الدرس ويف أ

  ...عالمياإ وتناول الخرب

ملايض أين تعرض أمني تراجعت مقارنة بالشهر ا ف ذو الطابع المني فيمكن القول إنهالعنأما بالنسبة لحاالت ا

يف الرسقة ويف محطة النقل بقفصة أدى صابة عىل مستوى الرأس يف مواجهة مع مجموعة مختصة بجهة القريوان إل 

ثالث صكوك خالل مشاركته لسيارة  رسقة قرصين تعمد أمني إىلشجار داخل املحطة إىل إصابة أمني بجروح ويف ال

  القريوان.ىل أحد املوطنني يف طريقه إ

ن ذوي االحتياجات الخصوصية تعمد كان ضحيتها شاب م االجتماعيهذا وسجل سبتمرب حالة للعنف ذو الطابع 

  و مواجهته.د الوديان يف ظل عجزه عن الحركة أحارفه إلقاءه يف أعأحد م

حد الجهوي بالقرصين عدد من وسائل اإلعالم من تغطية زيارة أين منعت إدارة املستشفى وحالة عنف مؤسسات أ

  السياسيني التي رافقت حادثة خمودة.

 

 


