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مقدمة

1

ــات ــن مراحــل تطــور ا�جتمع ــة م ــة متقّدم ــع هــو مرحل ــي �شــاكل ا�جتم  إن الوع
 بــدءا �رحلــة ا�عرفــة ا¡وليــة (الحســيّة) مــرورا با�رحلــة الفكريّــة (التصوريــة

الناقــدة) وصــو¨ إ§ مرحلــة الوعي الحقيقي غ¥ ا�زيــف بالواقع وقضاياه

ــا ــاج وعي ــة ا¡خــرى، تحت ــف الظواهــر ا¨جت�عي  مظاهــر العنــف، شــأنها شــأن مختل
 بالعوامــل ا�وضوعيّــة لفهمهــا وتحليلهــا. كذلــك الوعــي بنمــط ا�عيــش اليومــي
 وا¡نســاق الثقافيــة الســائدة حتــى ¸كــن تحليــل الظاهــرة · ســياقه ا�جتمعــي

للوقــوف ع¼ مســار تطّور الظاهــرة والتحكم فيها

ــ¿اع ــتقرار وال ــى ا¨س ــ� معن ــرف طوي ــذي ع ــ�، ال ــع التون ــل ا�جتم ــع مث  ومجتم
Áالســلمي، أصبــح اليــوم ينطــوي عــ¼ قــدر هائــل مــن العنــف دفــع الباحثــ 
 وا�هتمــÁ إ§ القــول بتطــّور الشــخصيّة التونســية إن عــ¼ ا�ســتوى الفــردي أو
 الج�عــي. وصــارت ا�قــو¨ت الســابقة عــن طبيعــة ا�جتمــع التونــ� الســلميّة أمــر

يحتــاج إ§ إعادة نظر ¡نه Å يعد من ا�ســلّ�ت

البــ�د وإن بشــكل ا�نتــÆ تقريبــا · كّل مناطــق   فالعنــف، �ختلــف تجلياتــه، 
ــّد ــف · ح ــس العن ــّ¥ لي ــا. وا�ح ــأÈ فيه ــتوجب الت ــوءة تس ــرة موب ــاوت، ظاه  متف
 ذاتــه بــل مجانيتــه وعــدم وجــود تفســ¥ جامــع لــه، وا�حــّ¥ أكــË · ا�جتمــع
 التونــ� ظاهــرة ال�مبــا¨ة ا¨جت�عيــة التــي ترافقــه التــي قــد تبلــغ أحيانــا تبييضــه
ــل عــ¼ مــا أصــاب ــا¨ة "دلي ــا تكــون هــذه ال�ّمب  والتهــاون · التعامــل معــه. أو رّ�
 قيــم التضامــن وا�ــؤازرة مــن تفــّكك وعــدم فاعليّــة جــّراء التحديــث الÏيــع
 والفجئــي مــن جهــة وا¨نشــغال �ســتلزمات ا�عيــش اليومــي وإدارة الشــأن الخــاص
ــذي ــر ال ــة ا¡م ــة ا�هادن ــة ونتيج ــة الواقعيّ ــي محّصل ــك ه ــرى".  تل ــة أخ ــن جه  م

يؤدي إ§ بنــاء مجتمع متفّرج

ــ¼ ــادرة ع ــد ق ــل Å تع ــت · ا�قت ــي ُ×ب ــة الت ــة والقيمي ــة الثقافي ــّل ا�نظوم  أو لع
عمليــات أّن  حيــث  التونــ�.  ا�جتمــع   · الــ¿اع  والع�قــات  النزاعــات   إدارة 
الســلمي الــ¿اع   التشــويه والتوظيــف ا�يديولوجــي والحــزØ أفقــدت ع�قــات 
 والحــوار النســق الثقــا· الــذي تســتند إليــه، فأحدثــت بالتــاÙ خلــ� · الواقــع

.

.

.

.

1وناس (ا�نصف)، الشخصيّة التونسية: محاولة · فهم الشخصيّة العربية، الدار ا�توسطية للنÆ، ط1، تونس، 2011، ص 181

1



2

العنف ثقافًة

ــه  ــا تبنت ــا ومنطلق ــح منطق ــدوره إ§ العنــف. فأصب ــاد ب ــوازن ق  ا¨جت�عــي وعــدم ت
ــا بهــدف إعــادة التــوازن أو تأكيــدا  مختلــف مكونــات وÝائــح ا�جتمــع التونــ� إّم
 لوجودهــا ودفاعــا عــن مصالحهــا بعــد أن أصبــح طريــق الحــوار مغلقــا بســبب
ــع · ــاع واس ــول قط ــا وقب ــى برض ــي تحظ ــة الت ــة ا�رجعي ــزاز الثقاف ــاب أو اهت  غي

�جتمع .ا

Conjoncture Þuide

 شــكلّت الوضعيــة الجديــدة للب�د التونســية منذ أحداث 14-17 ديســمß جانفي لحظة
ــة ا�ختلفــة التــي انطلقــت  فارقــة · التاريــخ ا�عــاá للبــ�د. فا�ســارات ا¨حتجاجي
السياســية الãكيبــة  تغيــ¥  إ§   äتفــ  Å وا�جاليــة  ا¨جت�عيّــة  الهوامــش   مــن 
ــام ســياق ــل فســحت ا�جــال أم ــة عــ¼ ا�ســتوى ا�ؤسســاå فحســب، ب  وا¨جت�عيّ
 انســياØ                           أدخلــت حالــة مــن الشــك البنيــوي عــ¼ جــّل الحقــول
ــم ــي تحك ــس الت ــة مســاءلة النظــم والنوامي ــد شــهدت هــذه ا�رحل ــة. وق  ا¨جت�عي
 الãكيبــة ا¨جت�عيــة للمجتمــع التونــ� (ا�جــال الدينــي، الســياæ، ا¨قتصــادي،
متعــّددة ومطلبيــة  احتجاجيــة  لحــركات  ا�جــال  فســح  مــا  وهــو   الãبــوي...) 
التــي الفاعلــون ا¨جت�عيــون يحركــون مواردهــم   ومتجــّددة ومتواصلــة. فصــار 
 اكتســبوها مــن خــ�ل مســارات بيوغرافيــة مختلفــة وانخرطــوا · العمــل "ا�ناضــل"

Dobry (Michel) ; Sociologie des crises politiques : La dynamique des mobilisations multisectorielles ; Presses de Sciences Politiques ; 
Paris ; 2009 ; P 432.

2

 مــن داخــل منظــ�ت أو ج�عــات تصــوغ قضايــا وتــدرس وتبلــور اســãاتيجيات
عنها .للدفاع 

Hibou (Béatrice) et Meddeb (Hamza) ; Tunisie : La "démocratisation" ou l’oubli organisé de la question sociale ;  
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/cerispire-user/7172/667  Le 16/12/2019 à 09:48

3

 ولــë كان تعــّدد وتنــّوع الحــركات ا¨حتجاجيــة بعــد 2011 مــؤÝا عــ¼ حجــم "الخزان
 ا¨حتجاجــي" · تونــس، إ¨ّ أّن هــذا ليــس مرادفــا لقوتــه ولفاعليتــه خاصــة ·
ــة تشــكو مــن عجــز ــت الحــركات ا¨حتجاجي ــه. حيــث ¨ زال  الجانــب ا¨جت�عــي من
 كبــ¥ · أن تصبــح ذات وزن · ا�عادلــة التــي تهيــكل الع�قــات بــÁ ا�تطلبــات
 والحاجــات ا¨جت�عيــة وا¨قتصاديــة والسياســية للج�هــ¥ مــن جهــة و"ا¡عــداء
ــظ ــح ن�ح ــورة أوض ــة. وبص ــة ثاني ــن جه ــÁ م ــÁ أو ا�خاطب ــÁ" أو ا�نافس  الطبقي
ــث تصطــدم هــذه ــة ا�نشــودة، حي ــة الوجه ــه السياســات العمومي  عجــزا عــن توجي
 التحــركات "بسياســة ا¨نتظــار"  عــ¼ ا�ســتوى ا¨قتصــادي وا¨جت�عــي مــن خــ�ل
ــق "الســلم ــا امتصــاص الغضــب الج�عــي وتحقي ــزة ومؤسســات وظيفته ــز أجه  تركي

." ا¨جت�عي
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 ولكــن، إ§ جانــب التفــاف الدولــة ومراكــز القــرار حــول íــاذج ليßاليــة �دارة
ــي ــل ا¨حتجاج ــي للحق ــكك التنظيم ــب التف ــة، لع ــة وا¨قتصادي ــؤون ا¨جت�عي  الش
ــاتها ــيّ� م�رس ــا ¨ س ــن · مÆوعيته ــة وســهولة الطع ــË الكفاحــات ا¨جت�عي  وتبع
ــورة ــة ســاهمت · بل ــا عوامــل داخلي ــي ُصنفــت عنيفــة كله ــة الت  وأشــكالها التعب¥يّ

العجز .هذا 

ــب ــات تخضــع للعــرض والطل ــة هــي عملي ــار ا¨حتجــاج وا�طلبي ــا، وباعتب ــن هن  وم
 والتفــاوض ومختلــف أشــكال التصعيــد. ظهــرت م�رســات ُصنفــت · بــاب ا¡عــ�ل
ــة، ــة ا¡مني ــع ا�ؤسس ــاÝة م ــات ا�ب ــات، وا�واجه ــق الطرق ــل: غل ــن قبي ــة م  العنيف
ــة ــة وتعطيــل ســ¥ بعــض ا�رافــق العمومي ــãاس · ا��عــب الرياضيّ  ومجوعــات ا¡ل
ــا ــوي...) وغ¥ه ــð والجه ــم ا�ح ــز الحك ــة، إدارات ومراك ــل العمومي ــائل النق  (وس
 مــن ا��رســات التــي هدفــت إ§ إقامــة موازنــة للقــوة بــÁ طــر· النــزاع أو الــ¿اع

ّكن من تغي¥ وتحســÝ Áوط التفاوض ُ̧ .�ا من شــأنه أن 

Max Weber

 و¨ اختــ�ف أّن هــذا الوصــم الــذي أصبــح يــ�زم كّل تحــرّك احتجاجــي اجت�عــي، �ــا
Ýــة عــن الرفــض والغضــب، دليــل عــ¼ تعطّــل ا�فاوضــة ومــؤ  هــو تعبــ¥ة اجت�عيّ
 ¨نســداد عمليــة التواصــل بــÁ مختلــف ا¡طــراف. وهــو إ§ هــذا وذاك حــدث
وا�طالــب الحقــوق  جملــة  "ل�عتداء"عــ¼  اجت�عيــة  ومÏحــٌة   اجت�عــي 
ــة بــل هــو  ا¨جت�عيــة ا�Æوعــة وا¡كيــدة للج�هــ¥. فليــس العنــف ظاهــرة عرضيّ
 ظاهــرة اجت�عيــة تعــد كــ� يــرى                  تعبــ¥ا أساســيا عــن التنافــس القائــم
ــل áاع القيــم. فالــ¿اع ع�قــة  بــÁ ا�رادة والــôورة. وهــو óفصــل منطقــي يتخلّ
 اجت�عيــة أساســية تتحــّدد بــإرادة كّل فاعــل فــرض إرادتــه عــ¼ اõخــر، وقــد يكــون
أســاليبه تتغــّ¥  وقــد  فكريــا،  أو  أو جنســيا  اقتصاديــا  أو  الــ¿اع سياســيا   هــذا 

.ووســائله بحســب مجال الفعل وغايتــه... والعنف بعض أوجهه

 وقــد دأب منتــدى الحقــوق ا¨قتصاديــة وا¨جت�عيــة عــ¼ البحــث وا¨ســتقصاء
 حــول الحــركات ا¨جت�عيــة وظواهــر ا¨نتحــار والعنــف والهجــرة غــ¥ الÆعيــة �ــا
· وبشــدة،  ا�نتــÆة،  وا¨جت�عــي  ا¨حتجاجــي  للتعبــ¥  مختلفــة  أشــكال   هــي 
ــة ا¡و§  ا�جتمــع التونــ� منــذ مــا يقــارب العقــد. وهــي محــاور وإن بــدت للوهل
ــه ¨ ــى أن ــا حت ــ� بينه ــل في ــديدة التواص ــا ش ــض، إ¨ّ أنه ــن بع ــا ع ــة بعضه  منفصل
ــار الظواهــر  ¸كــن أن نتــدارس أيــة ظاهــرة منهــا إ¨ّ مــن خــ�ل ا¡خــذ بعــÁ ا¨عتب

.ا¡خــرى ا�تصلة بها
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ــف ــات بالعن ــذه ا��رس ــل ه ــت مث ــا ُوصم ــه لطا� ــا، أن ــر هن ــت للنظ ــّل ال�ّف  ولع
ــا ومؤسســاتيا ¨ ســيّ� إذا كان ــا وقانوني ــة اجت�عي  والخــروج عــن ا��رســات ا�قبول
 محــور ا��رســات هــو الحــركات ا¨حتجاجيــة ا¨جت�عيــة وا�طلبيــة ا¨قتصاديّــة
ــل ــل كاه ــح يثق ــذي أصب ــزØ ال ــياæ والح ــف الس ــع التوظي ــة م ــة خاص  وا�واطني

التحركات هذه 

 ومــن نافــل القــول أّن العنــف هــو نتيجــة حتميّــة �ــا اعــãى وظيفــة مختلــف
 ا�ؤسســات ا¨جت�عيــة (ومــن أهمهــا ا�درســة وا¡øة) مــن تــآكل، وهــو مــا ¸كــن
ــر ــروز ظواه ــع وب ــة · ا�جتم ــئة ا¨جت�عي ــة التنش ــ�ل وظيف ــؤÝا ¨خت ــاره م  اعتب

جديدة سلوكية 

 ولقــد اتســم العقــد ا¡خــ¥ بنمــو وانتشــار العنــف كظاهــرة ســلوكية اجت�عيّــة
ــم أو ــ� بينه ــراد في ــÁ ا¡ف ــواء ب ــل س ــاط التفاع íــة وأ ــات ا¨جت�عي ــت الع�ق  طبع
ــاج ــا ســاهم · إنت ــراد وا�ؤسســات. وهــو م ــÁ ا¡ف ــا ببعــض أو ب  ا�ؤسســات بعضه

أíاط ســلوك غ¥ ســوية وبروز ســلوكات تنّم عن صعوبات التكيّف

 و· ع¿نــا الراهــن تتزايــد مظاهــر العنــف (�ــا هــو تعبــ¥ة اجت�عيــة عــ¼ الرفــض
ا¡نظمــة فــوارق  تتجــاوز  ظاهــرة  ويصبــح  م�رســته،  ومجــا¨ت   وا¨حتجــاج) 
 السياســية وا�نطلقــات ا�يديولوجيــة وا�عطيــات الحضاريــة، حتــى أنــه أصبــح
ودراســة طرحــه  ســنحاول  مــا  وهــو  والعÆيــن.  الواحــد  القــرن  لغــة   وكأنــه 
 الفروقــات بــÁ أíاطــه وتحديــد مــا يجعــل فعــ� مــا أو ردة فعــل مــا ســلوكا

عنيفا

Áولدراســة هذا ننطلق من فكرت

 أّن العنــف الــذي يصــدر بــÁ الج�عــات ومــن ج�عــة ¡خــرى ¨بــّد أن يؤثــر عــ¼
 الســلوك الفــردي بشــكل مبــاÝ، أي أّن العنــف الفــردي ا�ــ�رس ضــّد اõخــر
 وحــدوده الفاصلــة هــي حــدود هّشــة. وبالتــاÙ فــإّن العنــف مــدان · أغلــب

حا¨تــه مع مراعاة الفصل بÁ الفكر وا��رســة

العو�ــة مقــو¨ت  إشــكالية  يحمــل  الــذات،  عــن  للدفــاع  ا�ــÆّع  العنــف   أّن 
 والد¸قراطيــة وا�رهــاب أيضــا. فهــو وإن كان لــرّد الغــù والدفــاع عــن الــذات
ــف ــل هــو عن ــردي ب ــ¿ عــ¼ الشــخú والف ــف ¨ يقت ــه عن ــة، فإن  واســتبعاد ا�ذل
مســتقلة غــ¥  حالــة  هــو  فالعنــف  إليــه.  وعائــد  ا¨جت�عــي  مــن   متــأت 

-

-

.

.

.

.

:

.
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ــة مــن حيــث ظهورهــا ــة مركب ــة. وهــو حال  موجباتهــا ومßراتهــا ومســاراتها التاريخي
 وأدائهــا وترابطاتهــا (...) يتســم بســمة ا¡داء الفــردي أو ا¡داء الج�عــي، كا¡داء
تجربــة أيضــا  وهــو  اختيــار.  أو  انســياق  عــ¼  أو  الفعــل  ردة  عــ¼   ا�ؤســس 
 نفســية-اجت�عية مــن تجــارب إيــذاء اõخــر ¨ تنفصــل عــن تغــ¥ات ا�جتمــع

.وثقافته

̈جت�عيّة، مكتبة لبنان، ب¥وت، 1977 4خليل (أحمد خليل)، معجم ا�صطلحات ا

4

 ومنــه فإننــا ننطلــق مــن مســلّمة أن منشــأ العنــف · ا�جتمــع التونــ� اليــوم، وإن
ــع اجت�عــي ــا ومشــاكل لهــا طاب ــدأ با�طــار الشــخú فهــو يتجــاوزه ليطــال قضاي  ب

.واقتصــادي تطال بدورها الشــمول الكوÈ وأنظمتــه والهيمنة عليه
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I.CasCulture  األطر الثقافّیة لعبور العنف من الحاالت        إلى الثقافة

Robert McAfee 

الواحــد القــرن  مجتمعــات   · ا�فتــاح  ا�فاهيــم  مــن  العنــف  مفهــوم   ßيُعتــ 
 والعÆيــن رغــم مــا يعãيــه مــن لبــس أحيانــا وغمــوض · بعــض ا¡حيــان وتداخــل
 ا�عــاÈ · أحيــان أخــرى: فكــ� ¸كــن أن تشــ¥ لفظــة عنــف إ§ معــاÈ القــوة
 والســلطة، وقــد تشــ¥ · مواقــع أخــرى إ§ معنــى العــدوان. إ¨ّ أنهــا · كّل ا¡حــوال
ــدر ــان كالق ــه ا�نس ــي ينزل ــردي أو ج�ع ــع ف ــوي دو طاب ــدي أو معن ــط جس  "ضغ
 الــذي يتحملــه عــ¼ أنــه مســاس ��رســة حــق أســاæ".  ويعرّفــه                       أنــه
ــ¥ ــا أو غ ــه مادي ــكاره أو تجاهل ــر أو إن ــ¼ اõخ ــّد ع ــه تع ــخصيّة وأن ــاك للش  "انته
ــا العنــف "كفعــل مضــاد للرفــق  ذلــك".  و· معجمــه الفلســفي، عــرّف جميــل صليب
الــüء، ويكــون فــكل فعــل يخالــف طبيعــة   (...) للشــدة والقســوة   ومــرادف 
ــوي ــف أيضــا الق ــف. والعني ــل عني ــا فع ــى م ــن الخــارج هــو �عن ــه م  مفروضــا علي
 الــذي تشــتد ســورته بازديــاد ا�وانــع التــي تعــãض ســبيله كالريــح العاصفــة والثــورة
ــلوك ــه "الس ــ¼ أن ــف ع ــرّف العن ــي فيع ــم النف�-ا¨جت�ع ــا ا�عج ــة".  أّم  الجارف
Áخــر مــع ســابقيّة النيــة لذلــك"،  و¸يّــز هنــا بــõبا Å¡ر واôا�ــراد منــه إلحــاق الــ 

منه  Áصنف

̈جت�ع، ترجمة سليم حّداد، ديوان ا�طبوعات الجامعيّة، ط 1، الجزائر، 1986، ص 397 بودون (ر¸ون)، ا�عجم النقدي لعلم ا

:
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 أسعد وطفة (عð)، من الرمز والعنف إ§ م�رسة العنف الرمزي: قراءة · الوظيفة البيداغوجيّة للعنف الرمزي · الãبية ا�درسيّة،
مجلة شؤون اجت�عيّة، عدد 104، ا�مارات العربية ا�تحدة، 2009، ص 65

صليبا (جميل)، ا�عجم الفلسفي، جزء 2، دار الكتاب اللبناÈ، ب¥وت، 1982، ص 670  

 زغفران (العبيدي روضة)، شلبي (جلّول)، العبيدي (حافظ)، جرائم العنف لدى الشباب التون�: دراسة علميّة ميدانيّة، مركز الدراسات
القانونيّة والقضائيّة، وزارة العدل، تونس، 2013، ص 12

L’agression impulsiveا¨ندفاعــي                                : وهــو ا�بنــي عــ¼ ا¨ســتثارة Èالســلوك العــدوا 
ا�زعجة والعوامل ا�كونة للشخص مرورا بجملة من ا�تغ¥ات ا�عرفيّة والفيوزيولوجيّة

L’agression instrumentaleÈوهــو الســلوك العــدوا :                                 åا¡دا Èالســلوك العــدوا 
ــة ــة ماديّ ــط لــه وا�ــدروس مســبقا وا�عتمــد كأداة لتحقيــق غايــات انتفاعيّ  ا�خطّ

ومعنويّة

-

-

.

.
با¡ســاس بامتيــاز، وهــي  العنــف ظاهــرة اجت�عيــة وثقافيــة   وتعتــß إشــكالية 
ــردي إ§ ــد الف ــاوزت البع ــا تج ــث أنه ــات حي ــا ا�جتمع ــة تواجهه ــرة اجت�عيّ  ظاه
ــض ــ¥ة · بع ــ¥ة أو كب ــات صغ ــة · تجمع ــة اجت�عيّة-ثقافي ــف كحال ــكيل العن  تش
 ا¡حيــان داخــل مجتمــع مــا أو ضمــن تشــكيل اجت�عــي معــÁّ. وبالتــاÙ فإننــا
ــا ــا وفق ــب تحليله ــام ا¡ول ويج ــة · ا�ق ــرة اجت�عيّ ــا ظاه ــد أنه ــتطيع أن نؤك  نس

.�بــادئ العلوم ا¨جت�عيّة



7

ــة لظاهــرة العنــف لحــّد اõن لتشــّكل ميدانــا جديــدا  Å تتبلــور الدراســات ا¨جت�عيّ
 مــن مياديــن علــم ا¨جتــ�ع (مثــل الحــôي والدينــي...)، إ¨ّ أننــا نجــد صــدى لهــذه
 الظاهــرة · علــم ا¨جتــ�ع الجنــاÿ: حيــث أنــه يبــدو مدخــ� مناســبا لتحليــل
ــن ــّددا م ــا مح ــاول íط ــدان ¨ يتن ــذا ا�ي ــا أن ه ــيّ� إذا علمن ــف، ¨ س ــرة العن  ظاه
ــرد أو ــن ف ــا م ــا عنف ــة" بوصفه ــوان "جر¸ ــت عن ــدرج تح ــا ين ــا كّل م íّــم وإ  الجرائ
ــل ــه فتحلي ــن. وعلي ــراد آخري ــرد أو مجموعــة أف ــراد · مجتمــع ضــّد ف  مجموعــة أف
 العنــف بوصفــه جر¸ــة اجت�عيّــة ينتهــي بنــا إ§ إدراجــه ضمــن مجــال علــم
 ا¨جت�عــي الجنــاÿ الــذي يــدرس العوامــل والدوافــع التــي تــؤدي إ§ حصــول
 الجر¸ــة مــن أجــل الوصــول إ§ تحليــل معّمــق للظاهــرة. وهــي عوامــل كثــ¥ة
ــا ــة ومنه ــل قطــار التنمي ــة وتعطّ ــا ا¨جت�عــي كالبطال ــر منه ــع ا¡م  ومتنوعــة · واق
ومنهــا الكريــم  العيــش  أساســيات  تكلفــة  وارتفــاع  ا¡ســعار  كغــ�ء   ا¨قتصــادي 
ــزي ــا الرم ــات، ومنه ــن الحري ــّد م ــي والح ــري وا�يديولوج ــع الفك ــياæ كالقم  الس
 أيضــا كعنــف الصــورة وعنــف مؤسســات التنشــئة ا¨جت�عيــة (ا¡øة، ا�درســة،

الدينية ...).ا�ؤسسة 

Durkheim
Anomie

ــÁ بسوســيولوجية ــد القائل ــي أيضــا عن ــف ا¨جت�ع ــدارس العن ــد نجــد صــدى لت  وق
 الفعــل الج�عــي: فقــد فــÏّ                ، ظاهــرة اســتفحال العنــف بخضــوع
 ا�جتمــع لحالــة طارئــة ســ�ها  "¨ معياريــة"             ، التــي تفيــد عجــز ا�جتمــع
ــي ــّ� يعن ــراده، م ــع أف ــة عــ¼ جم ــة والقانوني ــده ا¡خ�قي ــرض احــãام قواع  عــ¼ ف
 عيشــه ُمؤقتــا · حالــة مــن الفــو{ الناتجــة عــن غيــاب القواعــد ا�نظمــة أو عــدم

بها .ا¨لتزام 

فــإن معياريــة   الــ�  الحالــة  هــذه  ا�تســببة ·  العوامــل  عــن  النظــر   وبقطــع 
 اســتفحال العنــف · ا�جتمــع التونــ�، دفــع الكث¥يــن إ§ القبــول �ثــل هــذا
ــاملة ــة ش ــة ¨ معياري ــش حال ــ� يعي ــع التون ــأن ا�جتم ــزم ي ــ¥ أّن الج ــ¥. غ  التفس
 مجانــب للصــواب · الحقيقــة. فعــ¼ الرغــم مــن تواتــر حــا¨ت عــدم ا¨لتــزام
ــزال محــدودا · ــك ¨ ي ــإن ذل ــة ا�نظمــة للمجتمــع، ف ــد ا¡خ�قي ــون وبالقواع  بالقان
ــن ــث ع ــدل الحدي ــك فب ــا .ولذل ــع تقريب ــن الجمي ــة م ــل إدان ــكان ومح ــان وا�  الزم
إزاء أننــا  القــول  كــن  ُ̧ التونــ�  ا�جتمــع  يعيشــها  شــاملة  معياريــة   ¨   حالــة 
ــمح ــت...) يُس ــة، انãن ــاحات العام ــوارع، الس ــب، الش ــة (ا��ع ــاءات ¨ معياري  فض

.فيهــا ل|فــراد بفعــل وقول كل ما هو غ¥ مســموح به خارجها



ــع ــا ا�ن ــت¥يا مجاله ــن الهس ــوع م ــا ن ــه أحيان ــج عن ــه: ينت ــّد نفس ــرد ض ــف الف  عن
 وســبل انتهاكــه وكــÏه. لكنهــا "هيســت¥يا داخليــة" ¨ تُوجــه ضــد اõخــر، بــل
ــف ــه العن ــرز م�مح ــّل أب ــه. لع ــد نفس ــرد ض ــه الف ــف ¸ارس ــكل عن ــور · ش  تتبل
 اللفظــي الــذي يقســو بــه الفــرد عــ¼ نفســه إ§ درجــة انتهــاك أكــË القيــم قداســة
 عنــده (أولهــا قيمــة ا�لــه وا¡م والــÆف والعــرض) إمعانــا · التنكيــل والقســوة إ§
ــن وارض ــراء". وم ــوط الحم ــاوز كّل "الخط ــة وتج ــح ا�عياريّ ــدان الكواب ــة فق  درج
 هــذه الهســت¥يا أيضــا، مــا ¸كــن معاينتــه · مشــاهد تــرى فيهــا الفــرد يكلّــم
 نفســه أو يجــري مكا�ــة هاتفيــة مجــاد¨ بصــوت مرتفــع حــّد ا¨نفعــال أحيانــا و¨
 يســتفيق إ¨ّ عــ¼ نظــرات Ýكائــه · الفضــاء العمومــي ا�ســتغربة وا�ســتنكرة

وا�ندهشة

-

ــف ــف كالخط ــاهد العن ــت إزاء مش ــّ¼ · الصم ــع: ويتج ــّد ا�جتم ــرد ض ــف الف  عن
والÏقــة والعنف ا�ســلط ع¼ الفئات الهشــة · الفضاء العــام والتحرّش الجن�
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 وتãافــق ظاهــرة العنــف · ا�جتمــع التونــ� بســلوك ال�مبــا¨ة. فقــد أصبــح
ــو ــه، فه ــه ومكونات ــة Ýائح ــ� بكاف ــع التون ــز ا�جتم ــمة óيّ ــاÙ س ــلوك ال�ّمب  الس
ــة ــة التــي ¨ تــرى مشــكلة · مهادنــة الظواهــر ا¨جت�عيّ  محّصلــة الشــخصيّة الواقعيّ
 والســلوكيّة غــ¥ الســوية. حتــى أّن ال�ّمبــا¨ة أصبحــت ×بــا مــن ×وب اللغــة
ــراد ــا ا¡ف ــّج فيه ــا. يحت ــا قواعدهــا وأصوله ــة مكتومــة له ــ¥ة احتجاجي ــة وتعب  الصامت
 "انســحابا وتحــّركا · الزوايــا ا�لتبســة مــن ¨ واقــع لــه مهــم · صنــع القــرار الــذي
ــة ــي عــ¼ قناع ــع و¨ تفعــل، فه ــك الج�عــات تشــاهد وتســمع وتتاب ــم".  تل  يخصه
"فالطبقــات با¨نســحاب  وتقــاوم  وتجاذبــات...  منــاورات  موضــوع  أنهــا   تامــة 
 ا�هيَمنــة ¨ تتكلّــم، بــل يُتكلّــم مــن خ�لهــا، ُمهيَمــن عليهــا هيمنــة تبلــغ حــّد

".التدخــل · إنتاج صــور عا�ها ا¨جت�عي وبالتــاÙ · إنتاج هويتها

̈جت�عي، الدار العربية للكتاب، تونس، 2009، ص 154 ̈حتجاجية وا�جال ا 9بوعزيزي (محسن)، التعب¥ات ا

10
̈جت�عي، الدار ̈حتجاجية وا�جال ا  بورديو(بي¥)، مرقص العزاب: أزمة ا�جتمع الف�حي، نق� عن بوعزيزي (محسن)، التعب¥ات ا

العربية للكتاب، تونس، 2009، ص 145

9
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ــرأي العــام ــا ال ــا¨ة تجــاه مختلــف قضاي ــه مــن نافــل القــول التذكــ¥ أّن ال�ّمب  ولعل
 أو الظواهــر ا¨جت�عيــة ا�نحرفــة أو الشــاذة أو غــ¥ ا�قبولــة قــد يولّــد عنفــا.

:عنــف ال�مبــا¨ة هذا يرد · نوعــÁ · ا�جتمع التون�

-
.

.



9

زمنیة العنف1.
 مــن تحصيــل الحاصــل أّن ا¡فعــال ا¨جت�عيّــة متعــّددة ا¡بعــاد · بنيتهــا وأّن
 البعــد الزمنــي فيهــا هــام ومميــز. والعنــف، كــ� الحــركات ا¨حتجاجيــة، كغــ¥ه مــن

.ا¡فعــال ا¨جت�عيــة له بعده الزمني الذي يشــمل امتداده وتكراره ومناســباته

Áــ ــع إ§ زمن ــي يخض ــل اجت�ع ــو فع ــا ه ــف � ــ¥ أّن العن ــôوري التذك ــن ال  وم
 متقابلــÁ يســتندان إ§ معــاÈ هــذا الفعــل بالنســبة للطرفــÁ ا�تعارضــÁ. فــ� هــو
 زمــن مناســب لطــرف يكــون زمنــا حرجــا وقاتــ� للطــرف الثــاÈ، كــ� هــو الشــأن ¸ــا
 يُصّنــف عنفــا وتعــٍد عــ¼ ا�لــك والصالــح العــام وتعطيــل لــدورة ا¨قتصــاد. وليــس
ــعار ــت ش ــãول تح ــوات البي ــ�ق قن ــور" (إغ ــركات "الكام ــن تح ــك م ــ¼ ذل  أدّل ع
ــاحنات ــور ش ــام عب ــق أم ــ�ق الطري ــي (إغ ــوض ا�نجم ــرخ ¨") والح ــخ ¨، وال  "الض
� نقــل الفســفاط، بنــاء جــدران فــوق الســكة الحديديــة) الذيــن تُحــّدد فيهــ
ــن ــه م ــÁ، ولكن ــل ا�حتج ــن قب ــب م ــرض ا�طال ــرض ف ــة بغ ــات العنيف  ا¨حتجاج
 وجهــة نظــر ا�ؤسســات الرســمية أو الدوائــر الحزبيــة الحاكمــة ×ٌب �صلحــة
ــبة ــر بالنس ــك ا¡م ــب. كذل ــن صع ــاد · زم ــة ا¨فتص ــل عجل ــا بتعطي ــ�د وأمنه  الب
 لتعــارض زمــن (موعــد) ا¨حتجاجــات ا¨جت�عيــة العنيفــة أو ا�حتــّدة والتهديــدات
ــكل ــ�د بش ــوارئ · الب ــة الط ــرار حال ــا Ýّع تك ــة � ــاة ا¡مني ــة والهشاش  ا�رهابي

¨فت منذ 2011
 كذلــك يتبــادر إلينــا هنــا تحــركات ا¡ســاتذة وا�علمــÁ وعمــوم ا�ربــÁ التــي
 تزامنــت · أكــË مــن مناســبة مــع ا�متحانــات وا�ناظــرات الوطنيــة والتــي وصلــت
ــن ــه م ــب عن ــا ترتّ ــد¨ت، وم ــداد وا�ع ــب ا¡ع ــذ وحج ــج الت�مي ــاز نتائ ــّد احتج  ح

تحــركات عنيفة من قبــل الت�ميذ وا¨ولياء

 و· أحيــان كثــ¥ة ينتقــل الجــدل مــن مبــدأ رفــض العنــف ذاتــه إ§ مناقشــة زمنيتــه
�ا يزيد من هشاشــة مؤسســات الضبط الج�عــي ا�ختلفة

.

.

.

الفضاء منتج للعنف2.

Machaela ChristLes espaces de la violence
 يقــãن العنــف بالفضــاء ×ورة، بــل ويأخــذ ســ�ته منــه ويُكّنــى باســمه ومــن أشــهرها
                                                     عنف ا��عب. وقد أكّدت                           · بحثها                                    ع¼

.أّن العنــف هــو دا_ــا نتاج فضاء: فهــو ناجم عن الع�قات ا¨جت�عيــة ضمن الفضاء

*

̈حظها ودرسها                            · مقاله حول "ثنائية زمنية وóثّل العنف" الذي بحث فيه · óظهرات السلطة الوطنية وا�حلية وبصفات  والصورة ذاتها 
¨�العنف · مجال محّدد هو ش�ل Ýق غواتي

*Simon Saskia
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ــار ــÁ وإط ــÁ ا�تنازع ــ�س ب ــال الت ــه مج ــف أنّ ــاج العن ــاء · إنت ــاد الفض ــن أبع  وم
Áــ ــف ب ــبب العن ــ¿اع وس ــوع ال ــرى موض ــان أخ ــو · أحي ــم، وه ــة والحس  ا�فاوض

الج�عات

Áا�حتجــ Áعــي هــي وجــه للعنــف بــ� واعتبــارا ¡ّن حــركات ا¨حتجــاج ا¨جت
ــاج ــع ا�نت ــازع مواق ــا ولعــّل أبرزهــا تن ــا فيه ــإّن الفضــاء يكــون محوري  والســلطة، ف
 عــ¼ أنهــا فضــاء ��رســة الســلطة. حيــث تتجــه ا�جموعــات ا�حتّجــة إ§ التموقــع
الســلطة لســحب  محاولــة   · عليــه  للســيطرة  وتســعى  ا�نتــاج  فضــاء   ضمــن 
ــلطة ــاذب الس ــة وتج ــا¨ للمفاوض ــاء مج ــك الفض ــون بذل ــا. ويك ــا وتوجيهه  لصالحه
 بقــدر التحّكــم · الفضــاء والتحــرّك فيــه. وقــد شــهد الشــارع الرمــز "شــارع الحبيــب
 بورقيبــة" أكــË أحــداث العنــف رمزيــة منــذ 14 جانفي 2011 ومــا لحقها مــن عمليات
 عنــف كانــت فيهــا ا�واجهــة بــÁ الســلطة وا�واطنــÁ ا�حتجــÁ أو بــÁ مجموعــات
ــت · ــة تفش ــة خاص ــب رمزي ــاء اكتس ــذا الفض ــة. فه ــات ا�تعارض  ذات ا�يديولوجي
ôــتخ ــدي. ونس ــÏح البل ــة وا� ــاحة وزارة الداخلي ــة" وس ــا "ا�نڤال ــه ومنه  مكونات
 هنــا العمليــة ا¨نتحاريــة للفتــاة ا�فخخــة 29 أكتوبــر 2018 و"غــزوة ا�نڤالــة"
 27 مــارس 2012 وا¨حتــ�ل ا�تواتــر �دخــل ا�ــÏح البلــدي وعــودة نصــب الحبيــب
 بورقيبــة، ومــا يُشــاهد مــن مظاهــر التوقــي ا¡منــي · متاريــس ســفارة فرنســا

.وا¡ســ�ك الشــائكة · القســم ا�واجه لوزارة الداخلية من الشارع

ــة ــات الع�لي ــÁ النقاب ــ¿اع ب ــز إ§ فضــاء ال ــي ترم ــد عــð الت ــه ســاحة محم  ومثل
 صــوت الشــغالÁ والدولــة وأجهزتهــا ا¡منيــة ا�خولــة للعنــف لضــ�ن ا¡مــن العــام.
ــا ــت دا_ ــا كان ــت أو ر� ــð" أصبح ــد ع ــاء محم ــل إن "بطح ــط، ب ــذا فق ــس ه  ولي
 فضــاء لــ¿اع عنيــف بــÁ ا¡íــاط ا¨جت�عيــة ا�تنافســة · البــ�د: فــôب اليســار

.¸ّر عß "تدنيس" ســاحة محمد عð وقß فرحات حشــاد

3.العنف اللفظي: باتولوجیا اجتماعیة صحّیة
اللفظــي" يجــد طريقــه بالبعيــدة أصبــح مفهــوم "العنــف   منــذ فــãة ليســت 
 ل�نتشــار بعــد أن كان جــزءا مــن مفهــوم أشــمل وهــو العنــف. فمــع تســارع
 التحــو¨ت ا¨جت�عيــة وا¨قتصاديّــة والثقافيّــة خاصــة والتــي أفــرزت óايــزا ·
ــذ ــتع�ل واتخ ــع ا¨س ــي واس ــف اللفظ ــوم العن ــح مفه ــر، أصب ــلوكات والظواه  الس

*

̈جت�عيّة ويتفق أغلب الدارسÁ أّن كّل فعل ̈جت�عيّة أي صحة الحياة ا ̈جت�عية                                  ويقصد بها حالة الشذوذ عن الصحة ا  ا�رض (علّة) ا
̈جت�عيّة الباثولوجيّة، وهي ظاهرة جامعة غ¥ موحدة تختلف  أو تفاعل اجت�عي فردي أو ج�عي يحيد عن ا�عنى ا¡نËوبولوجي للثقافة يندرج الظواهر ا

باخت�ف الثقافات والحضارات ا�جتمعات

*Pathologie Sociale
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 معــاÈ ود¨¨ت إجرائيّــة مختلفــة لكنهــا واضحــة ا�عــاÅ. فالعنــف اللفظــي هو ســلوك
ــرد أو ــا، ¸ارســه ف ــا أو أو دفاعي ــوب، يتخــذ طابعــا هجومي  لفظــي، منطــوق أو مكت
 ج�عــة ضــّد فــرد أو ج�عــة أو هيئــة مقابلــة، حــا×ة أو غائبــة، وذلــك عنــد
 حصــول ×ر مــادي أو معنــوي أوعنــد حصــول مواجهــة أو تنافــس أو áاع أو

.11اعتداء

ــا ــا لفظي ــه عنف ــح علي ــا يُصطل ــا، أن م ــة هن ــذ البداي ــا يجــب توضيحــه من  غــ¥ أّن م
ــ¥ مــن ــôر باõخــر. فالكث ــذي يلحــق ال ــاه العــدواÈ ال ــا �عن ــôورة عنف ــس بال  لي
ــكل ــث الش ــن حي ــي م ــف اللفظ ــن العن ــف ضم ــ�" يصن ــعبي التون ــوظ "الش  ا�لف
 والصيغــة، إ¨ّ أنــه ¨ يحمــل دا_ــا رســائل عدائيــة. مــن ذلــك مثــ� عبــارات الدعــاء
 لــدى ا¡مهــات عــ¼ أبنائهــن دون أن يحمــل ذلــك رغبــة و¨ قصــدا · ا�يــذاء
 وإلحــاق الــôر با¨بــن. كذلــك قــد تــرد عبــارات التعبــ¥ عــن ا¨ستحســان أو

*...ا�عجاب · شــكل عنيف

ــر وا¨نخــراط · ا¨تجاهــات النفســيّة ــÏّع · التأث ــدم الت ــا إ§ ع ــا يدفعن  وهــذا م
ــار أن الســلوك ــا باعتب ــه ســلبا أو إيجاب ــة ا�رتبطــة ب ــم ا�جرائي ــة وا�فاهي  وا¡خ�قي
 ا�وســوم بالعنــف اللفظــي قــد ¨ يثــ¥ · كّل ا¡حــوال عنفــا، فمنــه مــا ¨ يعــّد عنفــا
 بــل يدخــل · مجــا¨ت التنفيــس النفــ� وا¨جت�عــي. وقــد يؤمــن هــذا النــوع مــن
وóنــع ا�ãاكمــة  والعدوانيــة  الحقــد  تــ¿ف  فهــي  تفريجيــة  وظيفــة   تعبــ¥ 
ــا نحــو الداخــل عــ¼ ــة توجهه ــن إمكاني  انفجارهــا نحــو الخــارج. وهــي تخفــف م
 شــكل إدانــة للــذات عــ¼ فشــلها... فكلّــ� زاد الت¿يــف اللفظــي للعدوانيــة

انحــÏ خطر ت¿يفها · ســلوك حر? عنيف

ــا، ــتخداما واعي ــي اس ــف اللفظ ــوم العن ــتخدام مفه ــح اس ــق يصب ــذا ا�نطل ــن ه  وم
ــو ــي ه ــف اللفظ ــß أّن العن ــا أن نعت ــّل أهمه ــه، لع ــدوده ومßرات ــه ح ــتخدام ل  اس
ــو إ§ ــادي والجســدي. وه ــف ا� ــوي) والعن ــزي (ا�عن ــف الرم ــي للعن ــن الÆع  ا¨ب
ــورة ــة، وبص ــرّد · الج�ع ــول التم ــن مي ــاري ع ــ¥ انفج ــو إ¨ّ تعب ــا ه ــذا وذاك م  ه
ــرد · صيغــة رّد فعــل احتجاجــي. مــع ×ورة ــه ي ــإّن الســواد ا¡عظــم من  أوضــح ف

Áب التمييز 

2
...*يعطيك عزا ما أح�ك، يلعن بو زينك، م�ّ سخطة

 الزيدي (منجي) بوطالب (محمد نجيب) ا�ßوك (مهدي)، ظاهرة العنف اللفظي لدى الشباب التون�: دراسة سوسيو-ثقافيّة، ا�رصد الوطني
للشباب، وزارة الثقافة والشباب والãفيه، تونس، 2004، ص 20

11

̈جت�عي: مدخل إ§ سيكولوجيا ا�نسان ا�قهور، ا�ركز الثقا· العرØ، الرباط، 2001، ص 184-185 12حجازي (مصطفى)، التخلف ا

12.

:
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ــزة وســهمية تســتهدف أشــخاصا أو فئــات  ا��رســة اللفظيــة العدوانيــة وهــي مركّ
 أو ج�عــات بعينهــا قصــد ا�ســاءة وتشــكيل صــورة ســلبية عنهــم وتوجيــه الــرأي
ــم ــم وع�قاته ــاس بروابطه ــلبياتهم وا�س ــراز س ــم وإب ــم وأخطائه ــام إ§ عيوبه  الع

Áعيّــة وجعلهم موصوم�ا¨جت

 ا��رســة اللفظيــة ا¨حتجاجيــة وهــي شــكل مــن أشــكال التصعيــد يكــون ·
ــع ــات ا�جتم ــع مؤسس ــع وم ــع الواق ــاوض م ــب والتف ــة · التخاط ــة متقّدم  مرحل
ــراد ــا ا¡ف ــأ إليه ــادي. ويلج ــي واقتص ــر اجت�ع ــعور بقه ــن الش ــ¥ا ع ــم تعب  والحك
Áــ ــم أو ح ــم وهمومه ــال صوته ــن إيص ــز ع ــاس بالعج ــد ا�حس ــات عن  والج�ع
 ا¨قتنــاع بالفشــل · ا¨عــãاف بكيانهــم وقيمتهــم ودورهــم ا¨جت�عــي. ولعــّل
والكتابــات أحيانــا  ا��عــب   · يــãّدد  ومــا  الــراب   Èبأغــا يرتبــط  مــا   منهــا 

ــا مــن جهــة، ــة ثقافي ــة مقبول ــة الخشــنة: وهــي م�رســة اجت�عي  ا��رســة اللفظي
 وعنــف مقنــع يعــّوض التعبــ¥ ا�بــاÝ وال¿يــح مــن جهــة ثانيــة. وهــو · ا¡صــل

قلــب وهمي ل|دوار (انتصــار وهمي وضعيف

-

.العشــوائية ع¼ الجدران ووســائل النقل العمومي وغ¥ها

-

-

.(

.

التطبیع مع العنف: ماذا تغّیر؟ II.
ــة عنــف عــ¼  · الفــãة بــÁ 2010 و2017 تــّم تســجيل أكــË مــن 600 ألــف قضيّ
ــف ــß مختل ــا ع ــّم فضه ــي ت ــف الت ــا¨ت العن ــار ح ــي دون اعتب ــتوى الوطن  ا�س
ــاف ــون 3 أضع ــد تك ــي ق ــأنها والت ــا · ش ــجيل قضاي ــدم تس ــاطة وع ــرق الوس  ط
العنــف · ا�جتمــع أّن   ا¡رقــام ا�ســجلة. وهــو مــؤÝ ¸كــن أن يقودنــا إ§ 
ا¡فــراد معهــا  يتعايــش  متواتــرة  وظاهــرة  يوميــا  معيشــا  أصبــح   التونــ� 
 والج�عــات ســواء بالتفاعــل · إطارهــا واعتــ�د مبــدأ الفعــل العنيــف رّد الفعــل
ــزات ــاب كّل محف ــروض واجتن ــع ا�ف ــع الواق ــل م ــ�ل التعام ــن خ ــف أو م  ا¡عن

للعنف .التعرض 

الحقــوق فريــق مرصــد  قبــل  مــن  ا�رصــودة  العنــف  إ§ خارطــة   وبالعــودة 
ــق ــس النس ــ¼ نف ــت ع ــا حافظ ــ¼ أنه ــد ع ــن التأكي ــة �ك ــة وا¨جت�عي  ا¨قتصادي
 طيلــة ســنة 2019 حيــث تصــّدر العنــف ا�جرامــي أشــكال العنــف ا�ســجلة
 بنسبة  %36,39، وحّل العنف ا�نفعاÙ · ا�رتبة الثانية بنسبة %23,21 والعنف ا¡øي

بنســبة %8,78 ثــم العنف الع�ئقــي %8,06 العنف الجن� 7,59%



13

ــا ــو م ــا وه ــة · أغلبه ــال فردي ــا أفع ــا بأنه ــي طبيعته ــة توح ــال عنيف ــي أفع  وه
    تؤكــده ا�عطيــات ا�حصائيــة حيــث بلغــت نســب العنف الفــردي ا�رصودة 49,63%
 مقابــل %50,37 للعنــف الج�عــي. ومــن هنــا فإنــه ¸كــن القــول أّن رغــم الطابــع
 ا¨جت�عــي والج�عــي الــذي ميّــز العنــف ا�جتمعــي إ¨ّ أّن ا�عطــى الفــردي

والشــخú ¨ يزال رئيســيا وفّعا¨ · íو العنف وانتشــاره

العنف ا�جرامي العنف ا�نفعاÙ العنف ا¡øيالعنف الع�ئقي العنف الجن�
0
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50.37% 49.63%

عنف جماعي عنف فردي

 ويتصّدر إقليم الوســط الÆقي صدارة ســلّم أحداث العنف ا�رصودة بنســبة 30,57%
 وكانــت و¨يــة تونــس هــي ا¡كــË عنفــا بنســبة %13,42 وحلــت و¨يــة القــ¥وان ثانية

. بنســبة %11,95 ثم و¨ية سوســة �جموع 11,20%
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العنف والفضاء العمومي .1

 · الفضــاء العــام (العمومــي)، ورد العنــف · أشــكال وأنــواع مختلفــة. حيــث
 يتطــّور بــÁ الج�عــات ا¨جت�عيــة بصفــة تدريجيّــة مــن الفــرد ليشــمل ا�جموعــة:
ــوغ ــال · بل ــل ا¨نفع ــاع، يتكّف ــه · ا¨ندف ــن جهت ــد م ــاهم الحش ــÁ يس ــي ح  فف
 أقــ< درجــات العنــف. وقــد تتحــد ظاهــرة "العنــف ا¨حتجاجــي" مــع مــا اصطلــح
 عليــه "العنــف ا¨نفعــاÙ" كــردة فعــل عــن عنــف مؤسســات الدولــة · شــكل

.شــعارات وأهازيــج حاملة �ضامÁ سياســيّة أو اجت�عيّة أو دينيّة

BarbareMarc Perelman 
ــة أقــل مــا توصــف بــه  وقــد تضّمــن عنــف الفضــاء العــام م�رســات فعليــة وماديّ
ــك ــ¥                     أي تل ــد تعب ــ¼ ح ــة،             " ع ــق" أو "الßبريّ ــة الرف  "قل
 الت¿فــات التــي تلحــق الــôر با�لــك العــام وا�نشــئات داخــل الفضــاء الريــا=)،
ــن ــ¥ ع ــاره تعب ــن اعتب ــ� ¸ك ــم في ــ� بينه ــة في ــات ا¨جت�عي  وم�رســات ا�جموع
ــة وحــب الســيطرة وإقصــاء اõخــر ــة مــن الرفــض ل|وضــاع الســائدة مــن جه  حال
 مــن جهــة أخــرى. ولعــّل أهــم مــا ¸يّــز عنــف الفضــاء العــام أنــه ليــس حكــرا عــ¼
 الج�هــ¥ والســباب الطائــش فقــط، بــل إنــه يشــمل كّل الفاعلــÁ · ا�جــال
ــÁ وتصورهــم ¡دوارهــم، وهــو ــن آراء الفاعل ــا م ــو يتشــّكل انط�ق ــي: فه  ا¨جت�ع

*

 ينتمي الفضاء العمومي (أو العام) إ§ ا�جال العام الراجع للج�عة العمومية، وتشمل الفضاءات العامة كّل ا�جا¨ت ا�تقاسمة بÁ جميع أفراد ا�جتمع دون
 استثناء أو إقصاء. فهو مجال للتجّمع وا�رور وهو مجال رحب يعني حرية الحركة والتنقل وحرية التعب¥ والرأي والتظاهر. فالفضاء العام هو مجال رحب يãجم

̈جت�ع والعمل والتعب¥ ̈جت�عي من منظور التحرّك وا¨لتقاء وا ̈جت�عية ا�تقاسمة، ويعßّ أساسا عن الفعل ا الظهور ا�تبادل ل|فراد · إطار الحياة ا

*

.غــ¥ منفصل عن الســياق ا¨جت�عي العام الســائد داخل ا�جتمع

العنف الرمزي

Bourdieuمــن خــ�ل Áعيــ� يــرى               أّن العنــف الرمــزي يتجّســد بــÁ الفاعلــÁ ا¨جت
 ســلطة رمزيـّـة داخــل الفضــاء ا¨جت�عــي وخارجــه. فهــي "أّي نفــوذ يفلــح · فــرض
تؤّصــل التــي  القــوة   د¨¨ت معيّنــة بوصفهــا د¨¨ت Ýعيّــة، حاجبــا ع�قــات 

".قوته
ــة ــلطة الرمزيّ ــة بـــ "الس ــة الرمزيّ ــ�              الهيمن ــي الفرن ــرّف ا¨جت�ع  ويع
ــة والتــي ¨ ¸كــن أن óُــارس إ¨ّ بتواطــؤ أولئــك الذيــن ــة ¨ مرئيّ  وهــي ســلطة خفيّ
 يريــدون ا¨عــãاف بكونهــم يخضعــون لهــا".  هــذه ا��رســات الرمزيـّـة ا�نتــÆة ·
ــا ــب م ــا، حس ــّرع عنه ــا يتف ــة تطوره ــا ودرج ــ�ف خصائصه ــ¼ اخت ــات ع  ا�جتمع
Åالعــا عــن  معيّنــا  تصــّورا  يفــãض  رمــزي  ا¨جت�عيّــة، áاع  التجربــة   أثبتتــه 
 ا¨جت�عــي الــذي يشــãط أن يكــون أكــË تواؤمــا مــع رغبــات وحاجــات ومصالــح

Áا�هيمن "ا¡فراد 

Bourdieu

".
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 هــذا ا¨حتــكار والهيمنــة يتجســدان خاّصــة مــن خــ�ل ا¨ســتفادة مــن تطــّور عــدد
ــة التأســيس وا¨نخــراط  ا�نخرطــÁ وا�والــÁ داخــل ا�جموعــات ا¨جت�عيــة وأقدميّ
 · "الحــراك الثــوري" والتحالفــات ا�ßمــة بــÁ ا�جموعــات بهــدف فــرض íــط مــن
ــا ــا وخطابه ــام تصوراته ــراد نظ ــات وا¡ف ــذه ا�جموع ــث ه ــا تب ــن هن ــة. وم  الهيمن
 ولغتهــا الخاصــة ســعيا لتßيــر وÝعنــة هيمنتهــا · ا�جــال ا¨جت�عــي، فتــزداد
ــح ــ¥ واض ــه تأث ــا ل ــو م ــة وه ــة والغلب ــي والهيمن ــل ا¨جت�ع ــات التفاع ــوة ع�ق  ق
ــي ــÁ الت ــÁ ا¨جت�عي ــÁ هــؤ¨ء الفاعل ــة الظاهــرة ب ــد عــ¼ ا��رســات العيني  وأكي
 تصبــح متواتــرة ومتكــررة. هــذا مــا قادنــا إليــه ا¨ســتط�ع ا�يــداÈ خاصــة وأّن مثــل
لغلبــة وتؤســس  والتوتــرات  ا¨ضطرابــات  شــّدة  مــن  تزيــد  ا��رســات   تلكــم 
 مجموعــة عــ¼ حســاب أخــرى، وهــو مــا أكّــده                حــáّ Áح أّن "كّل ســلطة
ــا ــ¼ أســاس أنه ــى ع ــرض معن ــل إ§ ف ــزي هــي كّل ســلطة تتوّص ــف الرم ــن العن  م
 Ýعيّــة مــع إخفــاء ع�قــة النفــوذ التــي تهيــكل · أســاس قوتهــا وإíّــا هــي تضيــف

".قوتهــا الخاصــة أي بضبــط قوتها الرمزيّة والتي لهــا ع�قة بالنفوذ

Bourdieu

ــة ل+خضــاع بقــدر القــدرة الفائقــة  فالعنــف الرمــزي، إذن، ¨ يشــãط وســائل ماديّ
 عــ¼ ترســيخ وضعيــات الهيمنــة والقــوة والتمّكــن والجــßوت داخــل الفضــاء
 وا�جــال ا¨جت�عــي ا�ســتهدف. ولعــّل ا�جــال الريــا= أكــß مثــال اجت�عــي حــي
ــن ــّرر م ــع التح ــه طاب ــب علي ــذي يغل ــع، ال ــاء الشاس ــذا الفض ــبق: فه ــا س ــ¼ م  ع
ــة وتتشــابك، ــات ا¨جت�عيّ ــه الع�ق ــف في ــة، تتكثّ ــة ا¨جت�عيّ ــة أشــكال ا�راقب  كاف
ــه غــ¥ ــات في ــح الع�ق ــه مظاهــر التفاعــل ا¨جت�عــي وتتداخــل، فتصب  وتتعــّدد في
ــة متواصلــة. وأمثلــة  متوازنــة وقــد تصــل حــّد التضــارب أحيانــا وتكــون · ديناميكيّ
 ذلــك عديــدة بعــدد مؤسســات ا�جتمــع: فلــ|øة عنفهــا الرمــزي وللمدرســة
ــل · الخضــوع الطوعــي ــا الرمــزي وا�تمثّ ــة عنفه ــى أّن للدول ــا الرمــزي... حت  عنفه

.للقانون ومؤسســات تنفيذه

العنف اللفظي
ــف ــي عن ــف اللفظ ــإّن العن ــن، ف ــ¥ معل ــا غ ــا خفيّ ــزي عنف ــف الرم  وإذا كان العن
ــة ــكّل جمل ــاÝة "ف ــة ا�ب ــ�ل ا��حظ ــن خ ــاه م ــا تبين ــو م ــة، وه ــر با��رس  ظاه
ــاه ــت ل�نتب ــل ال�ّف ــ¥ه".  ولع ــل بتأث ــاه ب ــÏ' ¨ �عن ــٌي يُف ــٌل ك�م ــي فع ــق ه  تُنط
ــا، انتشــار اســتخدام الــك�م ا�صنــف بذيئــا أي الــك�م الخــارج عــّ� اتفــق عــ¼  هن
 قبولــه اجت�عيــا وثقافيــا. فالعنــف اللغــوي قــد يســتعمل طــرق الجذمــور أو عنــف
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ــعور. ــ�ّ ش ــف ال ــام وعن ــوي الع ــرف اللغ ــي للظ ــف الج�ع ــا العن ــة، وأيض   ا�هان
ــا ¸ارســه ــا أو دفاعي ــا هجومي ــوب يتخــذ طابع  وهــو أيضــا ســلوك منطــوق أو مكت
 فــرد أو ج�عــة أو هيئــة وذلــك عنــد حصــول ×ر مــادي أو معنــوي أو عنــد áاع
ــي أو ــف اللفظ ــإّن العن ــر ف ــع ا¡م ــداء.  و· واق ــة أو áاع أو اعت ــول مواجه  حص
ــث ــÁ حي ــÁ ا¨جت�عي ــف الفاعل ــÁ مختل ــداو¨ ب ــË ت ــي ا¡ك ــة ه ــاءة اللفظيّ  ا�س
 يعتــß "شــك� مــن أشــكال ا��رســة رغــم ارتباطــه بالقهــر النفــ� إ¨ّ أنــه يــßز مــن

.خ�ل غياب تعب¥ جســدي كوســيلة أو§ للتعب¥

ــاره ــف اللفظــي باعتب ــة ا��_ــة ¨نتشــار العن ــّر الفضــاء العمومــي ا¡رضيّ ــد وف  وق
 ا�تنفــس ا¡ّول الــذي ¸كــن مــن الكشــف عــن ا�خــزون النفــ� وا¨جت�عــي
ــات ــا ع�ق ــراد تحكمه ــات وأف ــي ج�ع ــث تلتق ــد حي ــاء الحش ــو فض ــراد: فه  ل|ف
ــة �ــا ــة ذات طابــع انفعــاÙ تنبنــي عــ¼ أســاس ع�قــات شــخصيّة أو ذاتيّ  اجت�عيّ
ــف · آن ــ¿اع والعن ــل وال ــرص التواص ــÁ ف ــÁ ا¨جت�عي ــف الفاعل ــن �ختل  يضم
ــح الفضــاء العمومــي مــن هــذا ا�نطلــق ملجــأ ومتنفســا خاصــة مــع  واحــد. فأصب
 غيــاب كافــة أشــكال ا�راقبــة، وبذلــك ينســاق ا¡فــراد مــع ا�جموعــة تحــت وطــأة
 عديــد التعبــ¥ات وا�ؤثــرات ف¥تبــط، بالتــاÙ، تشــّكل العنــف بالســياق العــام
ــر ــة وتتأث ــث تنصــاع هــذه ا�جموعــات ا¨جت�عي  للمجتمــع وا�جــال الفضــاÿ. حي
ــات ا�ســايرة ــرة "فعملي ــة ا�ســايرة وا�غاي ــا وســلوكاتها لثنائيّ ــا وóث�ته  · تفاع�ته
أنّــه مفهــوم وثيــق الصلــة  �التفاعــل ا¨جت�عــي كــ  وا�غايــرة احــد أشــكال 
 بالتســهيل ا¨جت�عــي. فا�ســايرة تعنــي أن يتحّكــم الفــرد ويعتقــد وينــ¿ف وفــق
ــي ــايرة فه ــوم ا�س ــس مفه ــي عك ــرة تعن ــة. وا�غاي ــم الج�ع ــد وقي ــكام وعقائ  أح
ــوط ــل ضغ ــه · مقاب ــاده وتّ¿ف ــرد واعتق ــكام الف ــلو? · أح ــوع الس ــي التن  تعن
 الفريــق".  ويرتبــط مفهــوم ا�ســايرة وا�غايــرة بالضغــوط التــي تطــرأ عــ¼ ج�عــة
واســعة أو  العــدد  محــدودة  ج�عــة  كانــت  إن  النظــر  بغــض  مــا   اجت�عيّــة 
 ا¨نتشــار. وهــو مفهــوم مــن شــأنه أن يُوّضــح طبيعــة الع�قــات التــي تحكــم
التــي الضغــوط   Áوبــ مــن جهــة  الشــخصيّة  ا¨جت�عيــÁ وســ�تهم   Áالفاعلــ 
ــات ــإّن الج�ع ــق ف ــذا ا�نطل ــن ه ــرى. وم ــة أخ ــن جه ــا م ــت وطأته ــون تح  يرزح
ــة ا�ت�ســكة، تعمــل عــ¼ تقديــم الســلوك ا¨جت�عــي الفــردي ا�ناســب  ا¨جت�عيّ
 وا�طلــوب مــن خــ�ل ضغــوط ا�ســايرة كــ� تُكســبه "َملََكــة" اتخــاذ القــرار

.با�ســايرة أو با�غايرة أو با¨ســتق�ل
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ــف ــÁ  مختل ــة ب ــات التفاعليّ ــة · الع�ق ــف ا�ختلف ــكال العن ــرّت أش ــد أث  إذن، فق
ــة: فالفضــاء ــده ا��حظــة ا�يدانيّ  الفاعلــÁ داخــل الفضــاء العمومــي، وهــو مــا تؤيّ
 ا¨جت�عــي ا�فتــوح كفضــاء ا�لعــب أو وســائل التواصــل ا¨جت�عــي الــذي يرتفــع
�ــ ــيطر عليه ــة وتس ــات ا¨جت�عيّ ــ� الع�ق ــف فيه ــ¥، وتتكث ــدد الج�ه ــ� ع  فيه
 الفئــات ا�تعّصبــة، خاصــة مــع الغيــاب شــبه التــام �ختلــف أشــكال ا�راقبــة
ــة ــن الذاتيّ ــ¥ ع ــة للتعب ــË م�_ ــاء أك ــح الفض ــة...). فيصب ــة، أمنيّ ــ¥ (أøيّ  والتأط
 بحريّــة والبحــث عــن الهويّــة ا�تمــرّدة بانتهــاج أســاليب وم�رســات ترمــز إ§
 حضــور الــذات مــن خــ�ل الســلوكيات التــي تعــاÈ القمــع والرفــض خــارج الفضــاء
ــداء ــة كا¨عت ــن خــ�ل بعــض الســلوكيات الج�عي ــا نســتجليه م ــا=. وهــو م  الري
 بالعنــف اللفظــي عــ¼ أعــوان ا¡مــن أو أفــراد منتمــÁ إ§ فئــات اجت�عيــة أخــرى

د¨لــة اكتســب  العمومــي  الفضــاء   · اللفظــي  العنــف  مظاهــر  تواتــر   ولعــّل 
مختلــف التونــ�  ·  ا�جتمــع  داخــل  ديناميكيّتــه  مــن خــ�ل   سوســيولوجيّة 
ــع ــل ا�جتم ــّ� يعتم ــßّة ع ــة مع ــركات ا¨حتجاجي ــت التح ــث أصبح ــا حي  فضاءاته
ــ¥ ــم وا�عاي ــّدد القي ــذي يه ــر ال ــن التوت ــوع م ــق ن ــ¥ة · خل ــة كب  ومســاهمة بصف
ــ� ــجّل الجن ــيطر الس ــه فس ــ¥ عن ــة أو التعب ــا وا�ألوف ــارف عليه ــة ا�تع  ا¨جت�عيّ
ــة واســعة مــن رّواد الفضــاء العــام ¨  وملفــوظ الشــتيمة عــ¼ لغــة التخاطــب لفئ

ســيّ� ا¨حتاجي منه

Marx

 وتــكاد تنحــ¿ دوافــع ومــßرات الفاعلــÁ ا¨جت�عيــÁ حــول موضــوع العنــف اللفظــي
 وأســباب · ضغــوط ا�عيــش اليومــي ا¨جت�عــي منهــا والنفــ� والســياæ، مــع ا�áار
ــا مــن ×وب ا¨نحــراف القيمــي أو ا¨جت�عــي. وقــد يكــون  عــ¼ عــدم اعتبــاره ×ب
 مــن ا�فيــد هنــا أن نســتنجد �فهــوم التشــّكل اللغــوي اقتباســا مــن ا�فهــوم ا�اركــ�
ــ¥ ــر أو تفس ــول إ§ تßي ــه           الوص ــن خ�ل ــعى م ــذي س ــي ال ــّكل ا¨جت�ع  التش
 للمزيــج ا�حــّدد لطــرق ا�نتــاج بعضهــا مســيطر وبعضهــا اõخــر ســوف يحــاول مجــرّد
مــن معينــة  لحظــة   · ا¡ّمــة  أو  الدولــة  ضمــن  الحيــاة  قيــد  عــ¼   البقــاء 

التاريخ

.أو ضــد أفــراد أو ضّد فكر أو إيديولوجيا منافســة

.

.

 هــذا العنــف اللفظــي هــو · واقــع ا¡مــر لغــة متحــّررة مــن القيــود عــ¼ اختــ�ف
ــراد ــاÝة ل|ف ــة مب ــه بصف ــاÝة" توّج ــة ومب ــة "áيح ــا. لغ ــا ومÆوعيته  مصادره
 والج�عــات داخــل الفضــاء العــام والــذي Å يقتــ¿ فقــط عــ¼ الفضــاء العمومــي
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 ومجالــه الزمنــي، بــل إننــا ن�حــظ أّن فئــة الشــباب عــ¼ وجــه الخصــوص أصبحــت
ــه ــ� يعتßون ــوارع في ــي و· الش ــد و· ا�قاه ــل ا�عاه ــف داخ ــذا العن ــارس ه ó 
 طريقــة للتعبــ¥ والتنفيــس ا¨جت�عــي. وبذلــك أصبــح تشــّكل العنــف متعلقــا
 بالتمثــل ا¨جت�عــي لهــؤ¨ء ا¡فــراد لج�هــ¥ الفــرق ا�نافســة وهــو مــا نســتجليه
 مــن خــ�ل عبــارات "جبــورة" و"نــزوح" و"فــرورخ" و"هــّدارة" وغ¥هــا... إ§ جانــب
 óثــ�ت ذات بعــد ســوقي و¨ أخ�قــي خاصــة إذا مــا تعلّــق ا¡مــر بإهانــة وتقزيــم
العنــف تبــادل  يشــãط  و¨  الداخليــة.  وا�ناطــق  ا¨جت�عيــة  الفئــات   بعــض 
ــن · ــف الكام ــوس الوجــه و¨ إشــهار ا¡ســلحة "فالعن ــة و¨ عب ــßة عالي  اللفظــي ن
 ا�هانــة ليــس راجعــا إ§ النــßة العاليــة للصــوت الــذي يحملهــا، بــل إنّهــا مقحمــة
ــن ــلة م ــة وسلس ــركات التعب¥يّ ــاظ والح ــن ا¡لف ــلة م ــخة · سلس ــة راس  · م�رس

".التأثــ¥ات والتوقعات شــبه التقليديّة

العنف المادي 
 أكّــدت عمليــات الرصــد وجــود عنــف مــادي ســواء بــÁ الج�عــات ا¨جت�عيــة مــن
Áــة التحتيــة مــن جهــة أخــرى أو بــ ــة وا�ســلط عــ¼ البني  جهــة ومؤسســات الدول
 مختلــف الفاعلــÁ ا¨جت�عــÁ فيــ� بينهــم. ومــن مظاهــر العنــف ا�ــادي ا�تفشــية
محــ�ت...) واجهــات  (ســيارات،  الخاصــة  للممتلــكات  ا�وجــه  العنــف   أيضــا 
ــة (مدرجــات ا�لعــب، دورات ا�يــاه · ا�لعــب، وســائل النقــل العمومــي  والعموميّ
العنــف وبعاضــد  يãتّــب  إذن،  ا�ــادي،  فالعنــف  وحافــ�ت...).  قطــارات   مــن 
ــراد وا�جموعــات ــÁ ا¡ف ــدور ب ــذي ي  اللفظــي خاصــة وأّن ا�شــاحنات والت�ســن ال
 داخــل الفضــاء العــام عــادة مــا ¸ــّر مــن طــور النقــاش العــادي إ§ النقــاش الحــاد
Áــ ــادل العنــف ا�ــادي والجســدي ب  وصــو¨ إ§ التشــنج وا¨ســتفزاز وينتهــي إ§ تب
 هــؤ¨ء ا¡فــراد. ولعــّل الدافــع ا¡ســاæ لتمثــّل الج�عــات ا¨جت�عيــة، خاصــة فئــة
ا�خضــاع وســائل  أنجــع  مــن  يعتßونــه  أنهــم  الجســدي،  للعنــف   الشــباب، 
ــة وجــود ردة فعــل ــ� نســتغرب · هــذه الحال ــة. ف ــف والســيطرة والهيمن  والتخوي

."مــن الطــرف ا�قابل تجــاه هذا ا¨عتداء حتى وإن كان مجــرّد "تهديد بالعنف

 أّمــا عــن دوافــع اللجــوء إ§ العنــف ا�ــادي · الفضــاء العمومــي فتختلــف وتتعــّدد
üــ ــباب تف ــرز أس ــن أب ــّل م ــا. ولع ــا تقريب ــة كلّه ــمل الج�ع ــر ليش ــرد õخ ــن ف  م
 العنــف ا�ــادي ا�شــاكل ا¨جت�عيّــة والسياســيّة و· بعــض ا¡حيــان النفســيّة
ــن ــة ¨ ¸ك ــوة ا�اديّ ــة. فالق ــئة ا¨جت�عيّ ــود إ§ التنش ــي تع ــراد والت ــض ا¡ف  لبع

.القضــاء عليهــا إ¨ّ بالقوة ا�اديّة أو م�رســة العنف
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Áــ ــلوكيات ب ــات والس ــد الع�ق ــة · تحدي ــئة ا¨جت�عيّ ــأå دور التنش ــا ي ــن هن  وم
ا�جموعــات  Áبــ أو  نفســها  ا¨جت�عيــة  ا�جموعــة  داخــل   Áالفاعلــ  مختلــف 
احتكاكــه مــن خــ�ل  وأهوائــه  ميو¨تــه  يحــّدد  فالفــرد  ا�ختلفــة.   ا¨جت�عيــة 
 بواقعــه ا�عيــش والج�عــة التــي يعايشــها فكأíــا العنــف هنــا نتــاج التعلّــم
ــذي ــف ال ــش والعن ــع والتهمي ــاÈ القم ــة تع ــات ا¨جت�عي ــذه الفئ ــي. فه  ا¨جت�ع
ــة وا�درســة وصــو¨ إ§ ــدءا بالعائل ــة ب  تســلطه عليهــم أكــË مــن مؤسســة اجت�عيّ
ــه ــó Áثل ــ�ؤم ب ــق ت ــب بخل ــل "مطال ــا أّن الفاع ــة. و� ــة ا�ختلف ــات الدول  مؤسس
 لذاتــه ودوره ا¨جت�عــي" حســب تعبــ¥                ، فقــد أصبــح الفضــاء العمومــي
ــاب ــع غي ــا م ــيّة خصوص ــّ�ت نفس ــن ع ــوه م ــا اختزن ــراج م ــد �خ ــس الوحي  ا�تنّف
ــ¥ ــد للتعب ــح الفضــاء الوحي ــذي أصب ــة داخــل هــذا الفضــاء ال ــة أشــكال ا�راقب  كاف
ــف ــدة · العن ــة متجّس ــو{ والعدوانيّ ــة تتســم بالف ــاليب مختلف ــس بأس ــن النف  ع

أشكاله .�ختلف 

العنف االحتجاجي .أ
Groupe de pressionعــات ضاغطــة                          سياســية� تنبثــق عــن الحــركات ا¨حتجاجيــة، ج

ــí ÁطــÁ مــن الج�عــات: íــط ــا ب ــق هن ــة وغ¥هــا. و¸كــن التفري ــة ومهني  وديني
ــان يســعى ــة)، وíــط ث ــة واحــات جمن  أّول يســعى لتغيــ¥ ا¡حــكام (جمعيــة ح�ي

لتغي¥ القيم (الجمعية التونســية �ســاندة ا¡قليات، جمعية شــمس...).

 و¨ تــãدد الج�عــات الضاغطــة مــن أجــل الوصــول إ§ أهدافهــا · اســتع�ل أنــواع
ــل ســ¥ ــا وتعطي ــات وقطــع الســ¥ فيه ــق الطرق ــل غل ــف مــن قبي ــة مــن العن  معين
ßانتشــارا وبلغــت %20 نســبتها · نوفمــ Ëرســات ا¡كــ� القطــارات (وهــي ا�
 2019) وعرقلــة ســ¥ ا�ؤسســات العموميــة (ا¨عتصــام فيهــا أو · مداخلهــا) ورفــض
 التعــاون مــع الســلطة وإجهــاض بعــض ا�شــاريع عمــدا تحــت مســميات الشــفافية
· بالصحــراء  با¡نابيــب  النقــل  (Ýكــة  البيئيــة  والح�يــة  الشــغل   ومطالــب 
ــات ــال ا¡زم ــق وافتع ــ¼ خل ــل ع ــس...)، والعم ــاÿ بقاب ــب الكيمي ــس، ا�رك  صفاق
مليــار  1.5) الôائــب  دفــع  ورفــض  ماليــة...)  (هوويــة،   الخانقــة 
ــة ــة ا�خصص ــن ا�يزاني ــنة، أي %25 م ــي كّل س ــرب الôيب ــة الته ــي قيم ــار ه  دين

...للتنمية ســنة 2019) وغ¥ها من ا��رســات

 وقــد انتــÆت هــذه ا��رســات ا¨حتجاجيــة ذات الطابــع العنيــف وعرفــت رواجــا
اعتــßت حيــث  ا¨حتجاجــي،  الفعــل  أشــكال  بباقــي  مقارنــة  النظــ¥   منقطــع 
ــل ــا أه ــي يفهمه ــل الت ــ¥ ا¡مث ــة التعب ــدف وطريق ــق اله ــع لتحقي ــة ا¡نج  ا��رس

لحكم .ا
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ــة ــة الجمعوي ــار الحرك ــا بازده ــزداد عنف ــة وت ــات الضاغط ــذه الج�ع ــر ه  وتتكاث
 وا�نظــ�ت الفئويــة ا�ختلفــة. وهــو مــا بدأنــا ن�حظــه بشــدة منــذ جانفــي 2011:
ــج ــي النات ــط ا¨جت�ع ــاع الضغ ــع ارتف ــي م ــف ا¨حتجاج ــ¥ة العن ــع وت ــث ترتف  حي
ــة وارتفــاع ا¡ســعار والتجــاذب الســياæ الــذي يعتــßه  عــن تراجــع القــدرة الÆائيّ
وا�حليــة والجهويــة  ا¨قتصاديــة  التنميــة  يعطّــل  "تهريجــا"  العــام   الــرأي 
وانتشــار البطالــة  مثــل  الحارقــة  ا¨جت�عيــة  القضايــا  معالجــة   ·  و"م�طلــة" 

والفقر .الجر¸ة 

العنف اإلجرامي .ب
 Å يســبق للمجتمــع التونــ� أن عــاش عــ¼ وقــع مخــاوف وهواجــس العنــف
ــات، ــßاكاج"، الÏق ــف أي "ال ــطو العني ــب والس ــكاله (النه ــف أش ــي �ختل  ا�جرام
التــي يعيشــونها منــذ بضعــة أشــهر عــ¼ مــدار القتــل...) كتلــك   ا¨غتصــاب، 

...الســاعة و· مختلف ا�ناطق

 ورغــم أن ا�جتمــع التونــ� يعــرف هــذه ا�ظاهــر منــذ ســنوات، إ¨ أن تفاقمهــا ·
ــث ــادة. حي ــن الع ــË م ــا أك ــون خطره ــيÁ يخش ــل التونس ــ¥ة جع ــنوات ا¡خ  الس
التــي الجر¸ــة  تنامــي  عــ¼  اليــوم  تونــس   · ا�ــؤÝات  مختلــف   تؤكــد 
 بلغــت%93 مــن مجمــوع القضايــا ا�ســجلة ســنة 2018 منهــا %36.4 تعلقــت

.بجرائم العنف الشــديد والخفيف

ــداء  ــبة ا¨عت ــة أن نس ــات ا�ختص ــا الجه ــي تبثه ــؤÝات الت ــات وا� ــد ا�عطي  وتؤكّ
 ع¼ الجسم البÆي تطورت  %21 منذ 2011، وارتفع منسوب العنف ا�جرامي ا�وجه
 ضد الطفل وا¡øة بنسبة %39 · حÁ بلغت حا¨ت القتل العمد سنة 2019، 226 حالة

.أي بنســبة تطــّور بلغت %39,9 منذ 2011

ــاباته كل ــع · حس ــد وض ــاح وق ــه · الصب ــادر منزل ــ� يغ ــن التون ــح ا�واط  فأصب
ــه ــة أو حاســوبه أو مــا بحوزت ــه اليدوي ــات انتشــال هاتفــه الجــوال أو حقيبت  فرضي
 مــن أمــوال... وأصبــح التاجــر وا�وظــف والعامــل مهووســا بفرضيــة التعــرض
 �داهمــة · مقــر عملــه قصــد ســلبه. أمــا النســوة والفتيــات فقــد أصبــح شــغلهن
ــائل ــى و· وس ــ� تواجــدن · الشــارع و· ا�قه ــوم، وحيث ــدار الي ــ¼ م  الشــاغل ع
Áالحقيبــة اليدويــة وا�صــوغ مــن نشــل ُمحتمــل إ§ جانــب تامــ Áالنقــل هــو تأمــ 
ــث ــا حي ــا مؤ� ــا اغتصاب ــون نهايته ــد تك ــة ق ــل وجه ــة تحوي ــد فرضي ــهن ض  أنفس
Ùحــوا ليبلــغ  ا¨غتصــاب  منســوب  ارتفــاع  إ§  حقوقيــة  تقاريــر   تشــ¥ 
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ــات ا¨غتصــاب ــاع عملي ــÏّ ارتف ــة ســنويا وهــو مــؤÝ يف ــغ حــواÙ 1050 حال  ليبل
 منــذ جانفــي 2011 والتــي بلغت نســبة %200 . في� أصبحت ســ�مة الت�ميذ أمام أو

.داخل ا�ؤسســات الãبوية شغ� شــاغ� ¡وليائهم

 ومــن البديهــي أّن عــ¼ رأس ا¡ســباب ا�بــاÝة لتنامــي ظاهــرة ا�جــرام هــي حالــة
 الفقــر والتهميــش التــي تعيشــها بعــض الفئــات. و· تونــس مــا بعــد الثــورة،
ــاء الشــعبية، ــد الجهــات وا¡حي ــة وزاد تهميــش وفقــر عدي  ارتفعــت ظاهــرة البطال
الãفيــه أســباب  óامــا  وغابــت  ملحــوظ  بشــكل  ا�عيشــة  تكاليــف   وارتفعــت 
ــك، إ§ ــؤدي، دون أد& ش ــل ت ــذه العوام ــة. كل ه ــن منطق ــË م ــف · أك  والتثقي
ــßون الفاعــل ــن يعت ــد الشــبان الذي ــول وأذهــان عدي ــب · عق ــراغ رهي  إحــداث ف
دون العمريــة  الفئــة  óثّــل  حيــث  ا�جرامــي  العنــف   ·  الرئيــ� 

Á18 ســنة %73 مــن مجموع ا�تهم.

 وقــد كشــفت عديــد الجرائــم عــن انتشــار ملحــوظ لــدى عديــد ا�نحرفــÁ لعبــوات
 الغــاز ا�شــل للحركــة ول|ســلحة البيضــاء (ســيوف، ســكاكÁ، شــفرات حــادة،
ــاع ــن ارتف ــفت ع ــ� كش ــة. ك ــة اليدوي ــات الكهربائي ــú...)، وللصاعق ــراوات، ع  ه
ــي ــبوهة" الت ــاحنات "ا�ش ــيارات والش ــة والس ــات الناري ــدد الدراج ــوظ · ع  ملح
ــة ــة جنوني ــق رســمية وتســ¥ بÏع ــ� وثائ ــة وب ــ� لوحــات منجمي ــ�د ب  تجــوب الب
ــي يقــع اســتع�لها ــم، والت ــون وذوو ســوابق وســجناء مفــرج عنه  ويقودهــا منحرف

.· تنفيــذ عديد الجرائم

االرھاب .
ــو ــ¼ نح ــا ع ــعا ومتنوع ــا متس ــس مبحث ــة · تون ــركات ا�رهابي ــث الح ــدو مبح  يب
 يجعــل ا�تابعــÁ لهــذه الظاهــرة يؤكــدون عــ¼ óثــ�ت ووســائل إرهابيــة متعــّددة
ــ¥ ــي والتكف ــل الج�ع ــات القت ــ¥ات وعملي ــة. فالتفج ــات ا�رهابي ــف العملي  �ختل
ßعــ �التونــ يتابعهــا ا�جتمــع   الفــردي والج�عــي Å تعــد صــورا مســتوردة 
 وســائل ا¨تصــال الحديثــة، بــل إّن هنــاك آراء تقــول أّن الجيــل الجديــد مــن
فمنــذ بامتيــاز.  تونســية  صناعــة  هــم  وغ¥هــا  تونــس   ·  Áا�رهابيــ 
 2011 ارتفــع عــدد التونســيÁ ا�نتمــÁ للتنظيــ�ت ا�رهابيــة بشــكل ملحــوظ رغــم
Áــ ــÁ ا�نتم ــدد ا�رهابي ــس أن ع ــد تون ــي حــÁ تؤك ــرة: فف ــام ا�توف  تضــارب ا¡رق
 للتنظيــ�ت ا�رهابيــة · مختلــف بــؤر التوتــر Å يتجــاوز 2929 إرهــاØ وأن غالبيــة
ــة ــات ا�رهابي ــاق با�جموع ــن ا¨لتح ــم م ــم منعه ــد ت ــاد ق ــرة الجه ــÁ لفك  الحامل

 ج



22
http://www.firil.net/ 13

Firil Center For Studies

(ðــ ــدد الجم ــدة أّن الع ــم ا�تح ــر ا¡م ــدت تقاري ــنة 2015). أكّ ــواÙ 15000 س  ح
ل+رهابيــÁ التونســيÁ بلــغ 5500 فــرد منهم 4000 · ســوريا وحــواÙ 1500 · ليبيا و
 200 · العــراق و60 · مــاÙ و50 · اليمــن. أّمــا مركــز                                     ،
Øبلغ 12800 إرها Áالتونسي Áدراسة أواخر عام 2019 أّن عدد ا�رهابي · Æفقد ن 

.قُتــل منهم حواÙ 5000 وبقــي 1320 · عداد ا�فقودين

العمليــات أي   "Èا�ــد "ا¨ٍرهــاب  تبقــى  اعتقادنــا   ·  ßا¡كــ الخطــورة  أن   إ¨ّ 
ــه ــح علي ــ� اصطل ــا أو ك ــة مÏحــا له ــدن اõمن ــي تكــون ا� ــة الت ــة الفردي  ا�رهابي
ــارع ــة وش ــاردو وسوس ــة ب ــال · عملي ــو الح ــ� ه ــردة ك ــاب ا�نف ــات الذئ  عملي
 الحبيــب بورقيبــة · العاصمــة وعمليــة حافلــة ا¡مــن الرئــاæ. وهــو اعتقــاد
العمليــات  · ا�ــوت  حــا¨ت  معــّدل  بلــغ   Áحــ ففــي  ا�حصائيــات:   تؤكــده 
كان  Åالعــا  · عمليــة  لــكل  مــوت  حالــة   0.6 ا�نفــردة   ا�رهابيــة 
 ا�عــدل · تونــس 15.4 حالــة مــوت لــكّل عمليــة مقابــل 3.5 حالــة موت لــكل عملية

إرهابيــة ج�عيّــة · الفãة بÁ 2013 و2017

     2013-2017  

      
   

3.51 15.4 0.6 

 ولعــّل ال�فــت · العمليــات ا�رهابيــة التــي تحصــل · تونــس أنّهــا عمليــات
 فرديــة با¡ســاس يعمــل فيهــا ا�رهــاØ أو الذئــب ا�نفــرد وحيــًدا لكــن ضمــن
التــي ا�رهــاب  مكافحــة  عــ¼ جهــود  ا¨لتفــاف  بهــدف  تنظيميــة   ديناميكيــة 
ــ�ت ــي الهج ــم مرتكب ــأن معظ ــض ب ــادل البع ــة. ويج ــود الج�عي ــتهدف الجه  تس
 الخطــ¥ة · تونــس خــ�ل الســنوات ا¡خــ¥ة يربطهــم رابــط أو أكــË �ركــز وقيــادة
Ùــا ولوجســتيا، وبالتــا  تنظيــم الدولــة · ســوريا، ور�ــا تلقــوا منــه دعــ� أيديولوجيً
ــر وأبحــاث  فــإن وصــف هــؤ¨ء بأنهــم "منفــردون" غــ¥ دقيــق. حيــث تشــ¥ تقاري
 · هــذا الصــدد أنــه و· عــام 2012 تم إنشــاء كتيبة · الســاحل الســوري هــي كتيبة
ــة · ســوريا، فقــط ــة قتالي ــة عملي ــة Å تشــارك · أي ــار، وهــي كتيب  الحفــاة أو البت
العمليــات فيهــا منهــا لتنفيــذ   وقــع تدريبهــم وإرســالهم إ§ دولهــم ا¡صليــة 
وفــاة) حالــة   60  Ùحــوا العيــاري   Áياســ  2015 مــارس   18) بــاردو   عمليــات 
 سوســة (26 جــوان ســيف الديــن الرزقــي، حــواÙ 40 حالــة) وعمليــة حافلــة ا¡مــن

).(الرئــاæ (نوفمß 2015، 12 حالة وفاة

13

.
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العنف الریاضي .د
 لدراســة ظاهــرة العنــف · الفضــاء الريــا= اعتمدنــا عــ¼ م�حظــة تفاعــ�ت
ــ�ت ــج، ا�قاب ــارة، التتوي ــح، الخس ــف (الرب ــف ا�واق ــدارج · مختل ــور · ا�  الجمه
 الدوليّــة، ا�قابــ�ت الوديّــة، ا�قابــ�ت ذات الرهــان، ا�واجهــات ا�بــاÝة مــع
الــدرØ...). كــ� قمنــا بتوظيــف بعــض التقليديّــة، مقابــ�ت  ا�نافســة   الفــرق 
وبعــض للشــباب  الوطنــي  وا�رصــد  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة   تقاريــر 
 التقاريــر والنــدوات الصحفيّــة �مثــð الهيــاكل الرياضيّــة والفــرق ا�تنافســة ·
ــف · ــرة العن ــتنتجنا أن ظاه ــا اس ــن هن ــدم. وم ــرة الق ــة ا¡و§ لك ــة ا�حãف  الرابط
ــاف ــات وا¡صن ــب وا¨ختصاص ــكل ا��ع ــاملة ل ــة وش ــي جامع ــا= ه ــاء الري  الفض
ــه ــة، أن ــوم والثقاف ــدة للعل ــم ا�تح ــة ا¡م ــد منظم ــا "تؤكّ ــة. وهن ــرق الرياضيّ  والف
 عــ¼ الرغــم مــن انتشــار ظاهــرة الشــغب بــÁ مشــجعي كــرة القــدم، فــإّن ا¡غلبيــة
ــا وتطّورهــا ــم خطورته ــف".  ورغ ــن العن ــدة ع ــى مســا�ة وبعي ــن الج�هــ¥ تبق  م
 مــن موســم õخــر خاصــة بعــد ثــورة 17 ديســم14ß- جانفــي، إ¨ّ أّن ظاهــرة عنــف
 ا��عــب · تونــس تبقــى أقــل حــّدة مــّ� تشــهده ا��عــب العا�يــة (م�عــب
ــة (مــ¿ والجزائــر ــة وا�ملكــة ا�تحــدة) والعربيّ ــا الÆقيّ ــة وأوروب  أمريــكا الجنوبيّ

).خاصة

http://www.acrseg.org/39855  14

14

 وتبــÁّ ا�حصائيــات الرســمية لــوزارة شــؤون الشــباب والرياضــة أّن الفاعــل الرئيــ�
ــة ــة الثاني ــ¥ون · ا�رتب ــم ا�س ــون ث ــون وال�عب ــو الرياضي ــا= ه ــف الري  · العن
 ويــأå الجمهــور · ا�رتبــة ا¡خــ¥ة بصفتــه الفاعــل الريــا= ا¡قــل عنفــا · ا��عــب

لتونسية .ا

 وحســب تقارير وزارå شــؤون الشــباب والرياضة والداخليّة، شهدت سنة 2011 ذروة
 حــا¨ت الشــغب والعنــف · ا��عــب الرياضيّة التونســيّة بحصيلــة تجاوزت 200 حالة
 ُســّجل أغلبهــا · سوســة (24 حالــة) و20 حالــة · إقليــم تونــس الكــßى. كــ� تــم
 تســجيل حــواÙ 200 حالــة اعتــداء ع¼ أعوان ا¡مــن · نفس الفــãة و61 حالة اعتداء
 عــ¼ الحــّكام الرياضيــÁ. كــ� تــّم إيقاف 29 مباراة كرة قــدم. وهو ما نتــج عنه القرار
Å ــرار ــذا الق ــور. إ¨ّ أن ه ــور الجمه ــة دون حض ــ�ت الرياضيّ ــراء ا�قاب ــه¥ بإج  الش
ــف ــ¥ة العن ــاع وت ــظ ارتف ــا ن�ح ــل أصبحن ــا=، ب ــف الري ــار العن ــن انتش ــد م  يح

Áوا�ســ¥ين الرياضي Áال�عب Áا�تبــادل ب.
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 جدول: األحداث الُمخّلة بالسلوك الحضاري المرتكبة
داخل الفضاءات الریاضّیة

ــروح ــة بال ــة وا�خل ــداث العنيف ــبة ا¡ح ــي نس ــدول تنام ــ�ل الج ــن خ ــظ م  ون�ح
 الرياضيّــة وا�يثــاق الريــا=، وهــو مــا مــن شــانه أن يحيلنــا إ§ أّن البعــد التنافــ�
 ورهاناتــه اõنيّــة صــارا طاغيــÁ · ا�شــهد الريــا= اليــوم فطمســا كّل اعتبــار
 أخ�قــي أو مرجعيّــة قيميّــة. إ¨ّ أننــا إذا مــا قارنــا نســب العنــف ا�رتكــب مــن قبــل
ــا ــظ نوع ــة، ن�ح ــ¥ الرياضيّ ــف الج�ه ــبة عن ــة ونس ــن جه ــ¥ين م ــÁ وا�س  ال�عب
 مــن الظلــم والتحامــل عــ¼ رّواد ا��عــب حيــث أنهــم Å يحتكــروا هــذه "الظاهــرة
وا�ســ¥ين  Áال�عبــ بعــد  الثالثــة  ا�رتبــة   · يأتــون  أنهــم  حتــى   ا�وضــة" 

Áالرياضي.

15

15التقارير الســنوية لوزارة شــؤون الشــباب والرياضة خ�ل الفãة ا�ãاوحة ما بÁ ا�وســم الريا= 2004-2003 وا�وســم الريا= 2013-2014



25

 ومــن خــ�ل اط�عنــا عــ¼ إحصائيــات وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة حــول عنــف
 ا�ســ¥ين · كّل ا¨ختصاصــات الرياضيّــة، نتبــÁّ أن رياضــة كــرة القــدم تحتكــر

Áثلثــي نســبة أحــداث العنف ا�رتكبة من قبل ا�ســ¥ين الرياضي

          

  20 - 01 - 

 28 02 03 - 

    40 12 13 04 

    03 - - - 

     08 - 01 - 

 99 14 18 04 

ا�صدر: وزارة شــؤون الشباب والرياضة

 أّمــا بالنســبة للحــوادث ا�ســجلة مــن قبــل الجمهــور داخــل الفضــاء الريــا= فــإّن
 خطورتهــا تــأå · الصــدارة نظــ¥ تأث¥اتهــا الجانبيّــة خــارج الفضــاء الريــا=
 وقابليتهــا للتطــّور الÏيــع لتصــل إ§ درجــة أعنــف وأشــمل. وقــد اســتأثرت
 رياضــة كــرة القــدم بنصيــب ا¡ســد مــن أحــداث العنــف التــي يقــوم بهــا الجمهــور

.بنســبة وصلت إ§ حدود 69%

جدول: الحوادث المسجلة من قبل المسیرین

          

    14 03 03 02 

   34 08 21 03 

  11 03 - - 

   01 - - - 

 60 14 24 05 

جدول: الحوادث المسجلة فیما یخّص الجمھور

 ومــن خــ�ل ا��حظــة ا�يدانيــة، توصلنــا إ§ اســتنتاج أّوÙ مفــاده أّن العنــف
ــد ــة ليمت ــث تجــاوز حــدود ا�نشــئات الرياضيّ ــدة حي ــا= اتخــذ أشــكا¨ جدي  الري
انتشــار مــع  خاصــة  الãبويّــة.  وا�ؤسســات  وا¡حيــاء  وا�قاهــي  الشــوارع   إ§ 
خــ�ل مــن  التلمــذي  الشــباب  اســتقطاب   · ونجاحهــا  الج�هــ¥   مجموعــات 
ــن ــة م ــروف اõني ــع الظ ــا م ــم فيه ــجيع تتأقل ــة · التش ــاليب خاص ــا ¡س  ابتكاره
لــرّواد أد&  ســن  تحديــد  أو  ا�باريــات   · الج�هــ¥  حضــور  منــع   قبيــل 

.ا��عب

ا�صدر: وزارة شــؤون الشباب والرياضة

.
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ــوزارة ــر الســنوية الرســمية ل ــة بالتقاري ــة الرســمية، مقارن ــر ا¡مني ــن التقاري  تتضّم
ــف ــة حــول أعــ�ل العن ــË دقّ ــة أك ــات إحصائي  شــؤون الشــباب والرياضــة، معطي
 ا�رتكبــة داخــل الفضــاء الريــا= مــن قبــل الج�هــ¥ الرياضيــة وتصنيــف ¡شــكال
ــ�ل ــجلة خ ــف ا�س ــداث العن ــð ¡ح ــدول تفصي ــð ج ــ� ي ــ�ل. وفي ــذه ا¡ع  ه

:سنتي 2017 و2018

  
  

2017 

 

)%( 

  

2018 

 

)%( 

         100 14.7 2 3 

     94 13.8 15 22.7 

     91 13.4 11 16.7 

   )        ( 90 13.2 0 0 

    65 9.6 8 12.2 

       64 9.4 10 15.2 

          63 9.3 7 10.6 

      61 9 6 9.1 

          24 3.5 3 4.5 

  23 3.4 4 6 

        5 0.7 0 0 

 680 100% 66 100% 

جدول: أحداث العنف والشغب بالمنشآت الریاضیة خالل سنتي 2017 و 2018

:وفي� يð رســم بياÈ توضيحي

16التقارير ا¡منية لوزارة الداخلية ¡حداث الشــغب والعنف ا�ســجلة خ�ل ســنتي 2017 و2018

16

العدد سنة 2017 العدد سنة 2018

قيــام ¨عب أو إطار فنــي بحركة ¨ أخ�قية

0 20 40 60 80 100 120

إجتياح ا�يدان
إعتــداء بالعنف عــ¼ ¨عبÁ أو إطار فني

إحتجــاج أو إعتــداء بالعنف ع¼ الحكم
خــ�ف أو تبادل العنف بÁ ال�عبÁ أو مســ¥ين

إيقــاف أو إلغاء مقابلــة من طرف الحكم
إعتــداء ع¼ أعوان ا¡من

...) حجز مواد ممنوعة (أســلحة بيضاء أو غاز مشــل
إشــعال أو حجز ش�ريخ و كر¸وجان

إلقــاء ا�قذوفات مــن قبل الجمهور
...)أع�ل شــغب أخرى (ترديد شــعارات منافية
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 تذكــر أحــدث التقاريــر ا¡منيــة الرســمية الخاصــة �جريــات ا¡حــداث · ا�قابــ�ت
 الرياضيــة الرســمية · كــرة القــدم التونســية إ§ حدود شــهر فيفــري 2018 أن أحداث
 العنــف الريــا= نجــم عنهــا إصابــات ســواء · صفــوف الج�هــ¥ أو رجــال ا¡مــن،
ــ¥ ــذ التداب ــا وأخ ــي منه ــوب التوق ــداث ووج ــذه ا¡ح ــورة ه ــ¼ خط ــدّل ع ــ� ي  م
ــð جــدول ــ� ي ــم هــذه ا�ظاهــر الســلوكية الخطــ¥ة. وفي  ال�زمــة للحــّد مــن تفاق
ــا ــم عنه ــا نج ــة وم ــاءات الرياضي ــجلة بالفض ــف ا�س ــداث العن ــواع أح ــاÿ ¡ن  احص

:مــن إصابات إ§ مو# 13 فيفري 2018

     )%(    )%( 

   74 29.3 2 3.3 

       46 18.2 23 37.7 

   42 16.7 4 6.6 

     25 10 4 6.6 

     23 9.1 15 24.5 

      15 6 13 21.3 

     14 5.5 - - 

     13 5.2 - - 

 252 100% 61 100% 

 جدول:إصابات وأحداث العنف المسجلة داخل الفضاء الریاضي
17إلى حدود 13 فیفري 2018

السابق 17ا�رجع 

 م�حظــة: تــم إيقــاف 21 مقابلــة رياضيــة مــن قبــل الحــكام بســبب أحــداث العنــف
.· جميــع ا¡صنــاف وا¨ختصاصات الرياضية

 ن�حــظ مــن خــ�ل الجــدول الســابق مــدى تنامــي نســبة ا¡حــداث العنيفــة
 وا�خلــة بالــروح الرياضيّــة وا�يثــاق الريــا=، وهــو مــا مــن شــأنه أن يحيلنــا إ§ أّن
ــة صــارا طاغيــÁ · ا�شــهد الريــا= اليــوم فطمســا  البعــد التنافــ� ورهاناتــه اõنيّ
العنــف أننــا إذا مــا قارنــا نســب   كّل اعتبــار أخ�قــي أو مرجعيّــة قيميّــة. إ¨ّ 
الج�هــ¥ عنــف  ونســبة  مــن جهــة  وا�ســ¥ين   Áال�عبــ قبــل  مــن   ا�رتكــب 
.Èالرياضيّــة، ن�حــظ أن نســبة الطــرف ا¡ول طاغيــة إحصائيــا مقارنــة بالطــرف الثــا 
 ولكــن ا¨هتــ�م بعنــف الج�هــ¥ أكــË هــو مــرّده خطــورة هــذا العنــف وتســببه
 · وقــوع اصابــات بليغــة وا¡خطــر تحولــه مــن الفضــاء الخــاص إ§ الفضــاء العــام
ــع لتصــل إ§ ــّور الÏي ــا للتط ــا= وقابليته ــارج الفضــاء الري ــة خ ــا الجانبيّ  وتأث¥اته
ــن ــد م ــب ا¡س ــدم بنصي ــرة الق ــة ك ــتأثرت رياض ــد اس ــمل. وق ــف وأش ــة أعن  درج
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 أحــداث العنــف التــي يقــوم بهــا الجمهــور بنســبة وصلــت إ§ حــدود 58.3 با�ائة من
.مجموع الحوادث ا�ســجلة ا�تعلقــة بالجمهور

:وفي� يــð جدول توضيحي

          

   34 08 21 03 

    14 03 03 02 

  11 03 - - 

   01 - - - 

 60 14 24 05 

18جدول: حوادث العنف المرتكبة من قبل الجمھور

18التقرير الســنوي لوزارة شــؤون الشــباب والرياضة لسنة 2016 

ــة ــدة تتجــاوز حــدود ا�نشــئات الرياضيّ ــا= أشــكا¨ جدي ــف الري  لقــد اتخــذ العن
 لتمتــد إ§ الشــوارع وا�قاهــي وا¡حيــاء وا�ؤسســات الãبويّــة، خاصــة · ظــّل
 انتشــار مجموعــات الج�هــ¥ ونجاحهــا · اســتقطاب الشــباب التلمــذي مــن خــ�ل
ــل ــة مث ــروف اõني ــع الظ ــا م ــم فيه ــجيع تتأقل ــة · التش ــاليب خاص ــا ¡س  ابتكاره

.منــع حضــور الج�ه¥ · ا�باريات أو تحديد ســن أد& لرّواد ا��عب

 ولكــن مــا وجــب التأكيــد عليــه هنــا، أّن جمهــور كــرة القــدم ليــس الفاعــل
ــل أّي ــك مثَ ــه · ذل ــ�، مثَل ــع التون ــف · ا�جتم ــرة العن ــم ظاه ــ� · تفاق  الرئي
جهــة مــن  وóييزهــم  عليهــم  التعــرّف  فســهولة  مشــابهة:  أخــرى   مجموعــة 
ــاع ــك ا¨نطب ــد يفــÏان ذل ــة، ق ــة ثاني  وم�رســاتهم الواضحــة وا�كشــوفة مــن جه

.الســيئ الذي رســخ · ا¡ذهان حتى اقãن التشــجيع الريا= بالعنف

13%

77%

10%

توزع أحداث العنف الریاضي

عنف
الرياضيين 

عنف
المسيرين 

عنف
الجماهير 

إحصائيات

وزارة الشباب و الرياضة 

 2003 - 2018
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العنف الرقمي2.
العنف في وسائل اإلعالم .أ

ــاب ــه خط ــس أن ــي · تون ــاب ا�ع�م ــه الخط ــف ب ــن أن نص ــا ¸ك ــË م ــّل أك  لع
 تعصــب يدعــو إ§ العنــف وتغذيــة وتأجيــج ال¿اعــات ا¨جت�عيــة. وهنــا ¨بــّد أن
 نعــãف بالــôورة أن عمليــات رصــد أداء ا�عــ�م تجــاه العديــد مــن القضايــا
ــزال · شــكلها ــة، ¨ ت ــة منهــا والسياســية وا¨جت�عي ــة، ا¨قتصادي ــة وا�قليمي  ا�حلي
ــل ــن "العم ــوع م ــذا الن ــأن ه ــãف ب ــ� نع ــ¥. ك ــّد كب ــة إ§ ح ــا متواضع  ومضمونه
 الرقــاØ" قــد قطــع شــوطا ¨ بــأس بــه · وســائل ا�عــ�م خاصــة مــن خــ�ل
� مجهــودات الهيئــة العليــا ا�ســتقلة ل�تصــال الســمعي والبــ¿ي (الهايــكا) ¨ ســيّ
،2019 والتÆيعيــة  الرئاســية  للــدورة  ا¨نتخابيــة  الحمــ�ت  فــãة   خــ�ل 
 إ¨ّ أنــه ¨ يــزال · حاجــة إ§ مزيــد التطويــر والتعميــم ليشــمل فــãات أطــول

...).ومجا¨ت أوســع (الدراما، برامج ا¡طفــال، الßامج الرياضيّة

Le TempsLa Presse 

كشــفت التونســيّة  اليوميــة  الصحــف   · و"الكراهيــة"  العنــف  خطــاب   وعــن 
 تقاريــر  أّن نســبة انتشــار الخطــاب العنيــف · الصحــف ا�كتوبــة الناطقــة باللغــة
 العربيــة بلغــت %90,3 · حــÁ تقاســمت صحيفتــا              و            نســبة 9,7%
ــا ــل تبني ــف ا¡ق ــة الصح ــÆوق" و"           " قا_ ــا "ال ــدرت صحيفت ــة. وتص  الباقي
Èوترويجا للخطاب العنيف بنســبة مجتمعة بلغت  %7,73. وقد يكون الوضع القانو 
ا¡عبــاء  ãودفــ ا¨فتتاحــي  الخــط  وقيــود  عمومــي)  إÝاف  ذات   (مؤسســتان 

الصحفية مــن العوامل ا�فÏة

Le Temps

.

 وقــد مثّلــت الدعــوات الضمنيــة أو ال¿يحــة للعنــف مــا يزيــد عــن %13 مــن نســبة
شــكل  · تبلــورت  التــي  ا�حــاور  أهــم  أّمــا  والكراهيــة".  "العنــف   خطابــات 
 خطابــات عنيفــة هــي: الحيــاة السياســية وا¡حــزاب بنســبة %44.78، يليهــا الديــن
 بنســبة %13.43. وقــد وردت هــذه "ا¡خبــار العنيفــة" · عّدة أشــكال أهمها الســب

.والشــتم والقذف بنسبة 72%

19

 تقريــر رصــد خطابات الحقد والكراهية · وســائل ا�ع�م التونســية، مرصد ا�ع�م · شــ�ل إفريقيا والÆق ا¡وســط وا�جلــس الوطني للحريات،
2013 ßا�جموعــة العربية لرصد ا�ع�م، ســبتم

19

          
 2.17 4.35 50 17.39 23.91 2.71 
 15.63 0 25 3.13 53.13 3.13 
 0 0 7.14 28.57 57.14 7.14 

Le Temps 0 0 0 0 100 0 
La Presse 12.5 12.5 0 0 62.5 12.5 

 جدول (1): رصد نسب وطبیعة الخطاب العنیف لبعض الصحف
التونسیة  الیومیة
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العنــف خطابــات  نســبة  جــاوزت  فقــد  ا¡ســبوعية،  الصحــف  خطــاب   أّمــا 
 والكراهيــة %75. وتتصــّدر محــاور ا¡حــزاب والحياة السياســية، الرشــوة، ا�ؤسســات
ا�ســتقلة العليــا  الهيئــة  والكرامــة،  الحقيقــة  (هيئــة  وا¨نتقاليــة   الدســتورية 
 ل�نتخابــات...) الخطــاب العنيــف مــن خــ�ل النســب ا�تتاليــة: 27,54%، 23,95%،

8,98%.

%          
 17.39 4.35 17.39 4.35 56.52 0 
 1.67 0 34.17 2.5 60 1.67 

  25 8.33 8.33 0 50 8.33 

Mosaïque Fm 

ــاب ــرارات خط ــدد تك ــة لع ــة ا�تأني ــح ا�تابع ــموعة، توض ــة ا�س ــا · الصحاف  أّم
ــّل الصــدارة حيــث بلغــت ــة الخاصــة تحت ــة أّن ا�حطــات ا�ذاعي  العنــف والكراهي
 نســبة %98 �جمــوع 52 تكــرارا. وجــاءت إذاعــة · ا�قدمــة                      بأغلبيــة

معتــßة %55 (29 تكرارا

 جدول (2): رصد نسب وطبیعة الخطاب العنیف لبعض الصحف
التونسیة  األسبوعیة

.(

   
Mosaïque Fm 29 55 

Radio 6 07 13 
Express Fm 07 13 

  01 0.2 

 جدول (3): رصد نسب وعدد تكرارات الخطاب العنیف لبعض
اإلذاعات التونسیة

ــموعة ــة ا�س ــف · ا�ذاع ــات العن ــن خطاب ــد أن %67 م ــات الرص ــد عملي  وتؤك
).تكون عبارات شــتم (%47.17) وقذف (20.75%

Express Fm
Mosaïque Fm 

 أّما الدعوات ال¿يحة للعنف والقتل فقد بلغت نسبتها %9 (�عّدل 10 تكرارات)،
 وجاءت                     · ا�رتبة ا¡و§ · دعوات العنف بنسبة %14,29 وتصدرت
 إذاعــة                        دعــوات القتــل بنســبة %10,34. وهــي نســب جــّد عاليــة

قا خط¥ا للخطابÁ الســياæ وا�ع�مي قــد تعكــس ان̈ز

 أّمــا عــن محــاور خطابــات العنــف ا�ذاعيــة فقد توزعت كــ� يــð: %26.42 �حور
 ا¡حــزاب والحيــاة السياســية، %16.98 �حــور الديــن و %9.43 للهيئــات ا�ســتقلة
ــا ا�ســتقلة ل�تصــال الســمعي ــا ا�ســتقلة ل�نتخابــات، الهيئــة العلي  (الهيئــة العلي

...).البــ¿ي...) وا�ؤسســات ا¨نتقالية (هيئــة الحقيقة والكرامة

.
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ــاءت · ــة ج ــف والكراهي ــات العن ــف خطاب ــد أّن نص ــات الرص ــفت عملي ــد كش  وق
ــة ــات عنيف ــوا إ¨ّ بنقــل خطاب ــي ا�ذاعــات Å يقوم ــاج" أي أن صحفي  شــكل "ريبورت
 صــادرة عــن فاعلــÁ اجت�عيــÁ وسياســيÁ وغ¥هــم. ومــن جانــب آخــر، بلــغ
ــؤÝ أن ــن أن ي ــا ¸ك ــو م ــة %23.08 وه ــات ا�خباري ــف · النقاش ــوب العن  منس
 خطابــات الكراهيــة تتقاســمها ا¡øة ا�ع�ميــة والفاعلــÁ السياســيÁ ومكونــات
.ا�جتمــع ا�دÈ. وهي ســمة · التجاذب الســياæ خاصة · فãة الحمــ�ت ا¨نتخابية

ــة" ــة ح¿ي ــف "صناع ــاب العن ــل خط ــد مثّ ــة، فق ــوات التلفزي ــبة للقن ــا بالنس  أّم
 للمحطات الخاصة، حيث احتكرت 42 تكرار مرصودا بنسبة %100. وكشفت عمليات
 الرصــد أّن %9 مــن خطابــات الكراهيــة والعنــف وردت · شــكل دعــوات áيحــة

والقتل .للعنف 

Buzz

 مــن جهــة ثانيــة شــملت خطابــات العنــف التلفــزي عــّدة محــاور أهمهــا: ا¡حــزاب
 والحياة السياسية %57,14 ومحور الدين %16,67. و· مقدمة التفس¥ات ا�مكنة لهذه
Áبــ ÿ� ا¡رقــام نقــãح أن: احتــدام التجــاذب والتملمــل ا�يديولوجــي والدوغــ
للخطابــات وا�عــ�م  السياســة  رجــال  وتبنــي  جهــة  مــن   Áالسياســي  Áالفاعلــ 
ــة و"التســويقية" (ثقافــة       ) بهــدف رفــع الشــعبية ونســب ا�شــاهدة،  ا¨نفعالي
ــة ــة. إضاف ــج التلفزي ــف · الßام ــوب العن ــاع منس ــيان ¨رتف ــزان ا¡ساس ــ� ا�حف  ه
ــه مــن كراهيــة ــكّل مــا تضمن ــة الدينيــة · الفضــاء ا�ع�مــي ب  إ§ عنــف الدوغ�ئي
ــه ــّر عن ــا ينج ــن وم ــفيه والتخوي ــ¥ والتس ــاب التكف ــس لخط ــر وتكري ــض لJخ  ورف

.من خطابات مضــادة وعنف معاكس

Micro Trottoirكشفت عمليات الرصد أّن %39 من خطابات العنف جاءت · إطار                  أي � ك
 · الفقــرات أو ا�ســاحات ا�فتوحــة لتعبــ¥ ا�واطنــÁ عــن مشــاغلهم أو تفاعلهــم مــع
̈قتصاديــة والسياســية. أّمــا نســبة الخطــاب العنيــف ·  التطــورات ا¨جت�عيــة وا

.النÆات ا�خبارية والßامج الحوارية السياسية فقد بلغت 29,27%

ــة ــوات التلفزي ــو القن ــج صحفي ــة وا�ســموعة، Å ينت  وعــ¼ عكــس الصحافــة ا�كتوب
 إ¨ّ بنسبة 2.38. وهي نسبة إيجابية عامة لكنها ¨ تنفي مسؤوليتهم ا¡خ�قية وا�هنية
 وغــ¥ ا�بــاÝة · بــث والتســاهل مــع مختلــف صــور ورســائل العنــف · الشاشــة

الصغ¥ة

 أّمــا ا�سلســ�ت والدرامــا فقــد شــهدت 2011 طفرتــÁ عــ¼ مســتويÁ مختلفــÁ وإن
اجتمعا · ســياق واحد

.

:
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åا¡و§ طفــرة إنتاجيــة عــ¼ مســتوى الكــم الدرامــي الــذي رافــق ا¨نفتــاح القنــوا 
غــ¥ ا�ســبوق الذي فاق العÆ قنوات بــÁ حكومية وخاصة

ــف ــا العن ــرح قضاي ــول · ط ــو ا�جه ــة نح ــزة العم�ق ــك القف ــت · تل ــة óثل  الثاني
والجر¸ــة والخيانــة والدعارة وا�خدرات وا�رهاب والتشــدد الديني

-

-

 نجــوم الليــل"، "ناعــورة الهــواء"، "مكتــوب"، "الريســك"، "أو¨د مفيــدة"، "ليلــة"
 الشــك" و"عــð شــورب" وغ¥هــا، هــي غيــض مــن فيــض مــ� شــاهده التونــ� مــن
بــكل العنــف   æا¡ســا محورهــا  كان  والتــي  ا�اضيــة،  الســنوات   ·  مسلســ�ت 
ــث ــل مــن حي ــه · مقت ــذي أصاب ــر ال ــة والجســدية، ا¡م ــه ومشــتقاته اللفظي  تجليات

.كــم الكآبة وا�حباط الذي بات يعيشــه · يومياته ومسلســ�ته

ــان" جــاءت ــا أخــرى" و"قســمة وخي ــل "دني ــن قبي ــة م ــى ا�سلســ�ت الكوميدي  حت
ــة ــة وا¨نتهازي ــا الوصولي ــة · طــرح قضاي ــاء، موغل ــôب والدم ــة باللكــم وال  محتفي
ــي "وردة ــل الدرام ــّدم ا�سلس ــ� ق ــل، ك ــذل ومفتع ــزÙ مبت ــب ه ــة · قال  والخيان
Áســيعيد ¡ذهــان التونســي �وكتــاب" الــذي يــكاد عنوانــه يوحــي أنــه رومانــ 
 بعضــا مــن ذكريــات مسلســل "الخطــاب عــ¼ البــاب"، أو "قمــرة ســيدي محــروس"
 التاريخــي الســلس، أو "صيــد الريــم" النقــدي ا¨جت�عــي، وجميعهــا با�ناســبة

 أنجــزت قبل أحداث 14 جانفي - 17 ديســم¥

.

.

.

ــن ــام م ــه ا¨نتق ــا يعني ــل، وم ــة التفاصي ــام محبوك ــة انتق ــأK قص ــر" ف ــا "ا¡كاب  أم
ــوي يصــل ــادي ومعن ــف م ــن عن ــدوره م ــو ب ــم انقضــاض ¨ يخل ــة ث ــص ومخاتل  تربّ

حــّد القتل بأعصاب باردة

 و· هــذا الســياق، أكــدت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق ا�نســان، أّن
ــة ــوات التلفزي ــث عــ¼ القن ــي تب ــة الت ــف مرتفــع · ا¡عــ�ل الدرامي  منســوب العن
ــال ــتقلة ل�تص ــا ا�س ــة العلي ــه الهيئ ــا أكدت ــو م ــهر رمضان.وه ــ�ل ش ــية خ  التونس
 الســمعي والبــ¿ي (الهايــكا)، مــن خــ�ل إرســال لفــت نظــر لقنــاة الحــوار التونــ�
ðــ ــدة" و"ع ــð "أو¨د مفي ــرض مسلس ــدم ع ــزام بع ــه ل�لت ــ� في ــعة، دعته  والتاس
 شــورب" قبــل الســاعة العــاÝة مســاء، مــع إلزامهــ� أيضــا بوضــع شــارة عــ¼ كامــل
ــأنها ــن ش ــف م ــاهد عن ــ¼ مش ــوي ع ــج يحت ــذا الßنام ــح "ه ــط واض ــة وبخ  الشاش

التأث¥ ع¼ الفئات الحساســة، وخاصة ا¡طفال دون ســن 12 ســنة

.

."



33

ــأن الصــورة ســّجلت حضــورا فاعــ� · زمــن وســائل  فمــن نافــل القــول التذكــ¥ ب
 ا¨تصــال الحديثــة والرقميــة، وتدخلــت · جميــع جوانــب الحيــاة نظــرا ¨رتباطهــا
ــرة ــة وا�ؤث ــب ا�هم ــل وكّل الجوان ــا¨ت والتخيّ ــة ا¨نفع ــة ا¨ســته�ك وبحرك  بثقاف
Åالعــا "يــرى  طفــ�  أو  شــاب  كان  إذا  خاصــة  فالفــرد  ا�نســان.  حيــاة   · 
ــة ّN ــن ــه كصــورة... وم ــع ا�حيطــÁ ب ــل م ــه كصــورة، ويتعام ــر في  كصــورة ويفّك
ــق ا�دراك أو¨ ــن طري ــن ع ــع اõخري ــل م ــم والتفاع ــيلة للتعلّ ــورة وس ــون الص  تك

20قبل أن يصــل إ§ النطق والك�م

20عبــد الحميــد (شــاكر)، نعيش ع¿ الصورة وثقافة ا¨ســته�ك، صحيفة الوســط ا¨لكãونيّة، العــدد 2351 البحرين، فيفري 2009

."

الواقــع نقــل   · الصــورة  تلعبــه  الــذي  الــدور  حــول  التســاؤل  يجــب   هنــا 
ــه كــ� هــو أم أنهــا تبنــي مشــهدا آخــر  ا¨جت�عــي وا¨قتصــادي فهــل هــي تنقل
ــن العســ¥ جــدا ــه م ــك أن ــا. ذل ــð ا�وجــود فعلي ــع الفع ــب للواق ــرادف مجان  م
ــو ــا ه ــي وم ــادي وواقع ــو م ــا ه ــÁ م ــف ب ــة والزي ــÁ الحقيق ــز ب ــوم التميي  الي
ــة  افــãا= ووهمــي... فنحــن إزاء عــاÅ مــن الصــور ا�تخي'لــة وا�ختلفــة والوهميّ
ــد ــه عب ــßّ عن ــ� ع ــف وســائط ا�عــ�م وا¨تصــال · انتشــارها في  ســاهمت مختل
ــده ــذي تجّس ــام ال ــو النظ ــ¿ي.  وه ــمعي الب ــام الس ــيطرة النظ ــز س ــه بلقزي  الل
 اليــوم عــÆات ا�مßاطوريــات ا�ع�ميّــة التــي تبــث م�يــÁ الصــور يوميــا...

صــوٌر يســتقبلها م�يÁ البــÆ · كّل أنحاء الكرة ا¡رضيّة

21

http://www.alwasatnews-com/2351/news/read/37029 .html
21بلقزيــز (عبــد اللــه)، العو�ة والهويّة وثقافة ا¨ســته�ك، العرب والعو�ة، مركز دراســات الوحــدة العربيّة، ب¥وت، 1998، ص15

.

 إّن انتظــام عمليّــة ا�شــاهدة مــن شــأنه أن يرّســخ · ذهــن ا�تابــع حقيقــة
أّن الواقعــي، مفادهــا  الوهمــي وا¨جت�عــي   Áمزدوجــة للصــور ا�بثوثــة بــ 
ــة ــد¨¨ت ا¨جت�عيّ ــ¥ة بالنســبة إ§ ال ــد أضــاف أشــياء كث ــãا= الوهمــي ق  ا¨ف
 والثقافيّــة للصــورة العنيفــة مقارنــة �ــا هــو مستنســخ مبــاÝة مــن الواقــع،
 وذلــك حتــى تكــون أشــّد تأثــ¥ا مــن خــ�ل قدرتهــا عــ¼ صناعــة الحــدث
ــ�ده منهجــا للحــوار والتواصــل وأســلوبا للتفاعــل... ــه واعت ــب · محاكات  والãغي
 فزيــف الصــورة وقدرتهــا عــ¼ م�رســة التحريــف، ¸ثــ�ن معــا عامــ� مهــ� مــن
الحيــاة مجــا¨ت  لــكّل  واخãاقهــا  ا¨فــãا=  الفضــاء   · انتشــارها   عوامــل 
ــن ــل م ــي تعم ــدة الت ــوة الجدي ــي الق ــه... فه ــب إيقاف ــكل يصع ــانيّة، بش  ا�نس
ــا ــويق مواده ــدة لتس ــات جدي ــاد مواصف ــ¼ إيج ــة ع ــا الفرجويّ ــ�ل مضامينه  خ
ــة ا�صــّورة دون إحســاٍس حقيقــي �قــدار ا¨نتهــاكات والتشــويه ا�منهــج  الãفيهيّ

.الحاصل
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تفاصيــل ومتابعــة  التلفزيــة  الصــورة  عــ¼   Áعيــ�ا¨جت  Áالفاعلــ إقبــال   إّن 
ــر ــن النظ ــتخدمة ¨ ¸ك ــة ا�س ــائط الرقميّ ــ�ف الوس ــة باخت ــات الدرامي  ا�نتوج
عمليــات تحكــم  التــي  والثقافيّــة  ا¨جت�عيّــة  الســياقات  عــن  �عــزل   إليــه 
ــة قراءتهــا وتأويلهــا �ــا وراء  اســتخدام هــذه الفئــات �حتويــات الصــورة ومنهجيّ
 ا�شــهد انط�قــا مــن ا�قاصــد الخفــّي منهــا وا�علــن. وهــو مــا قــد يخفــي
 تشــخيصا إيجابيــا للحضــور ا¨جت�عــي للصــورة وارتباطهــا بــكل جوانــب الحيــاة؛
ــاّدة ــة م ــى · النهاي ــا تبق ــن لكنه ــر وتهيم ــخ وتؤثّ ــور وتتناس ــط الص ــث تضغ  حي
ــ¥ ــ�ذا للتعب ــون م ــا، لتك ــة مع ــة والخياليّ ــات الواقعيّ ــزن ا�حسوس ــة تخت  حقيقيّ
ــره هــذه الصــور مــن ــا توفّ ــا مــن خــ�ل م ــذات وتفاع�ته  الحــّر عــن مكامــن ال
ــح ــ�ت فتمن ــة الكل ــ¼ ب�غ ــوق ع ــّددة تتف ــهديّة متج ــّذة مش ــرة ول ــة مبه  طاق

.مشــاهديها إمكانيات جديدة للتعبــ¥ والتحليل

*

̈د مفيدة" حواÙ 23.2 مليون مشاهدة  فقد تعّددت الوسائط التي لجأ إليها التون� �تابعة ا�سلس�ت خاصة موقع                  حيث بلغت نسبة مشاهدة "و
خ�ل شهر واحد، يليه مسلسل "مشاعر" بنسبة 22.4 مليون مشاهدة، قم مسلسل 'القضية 460" بـ 5 مليون مشاهدة

Youtube *

العنف االفتراضي.ب

 عــ¼ الرغــم مــن اõفــاق الواســعة لتبــادل ا¡فــكار واõراء التــي أتاحتهــا شــبكات
ــك ¨ ينفــي أن Nــة ــا، إ¨ أن ذل ــذ إط�قه ــا من  التواصــل ا¨جت�عــي عــ¼ اخت�فه
 تداعيــات ســلبية بــدأت تفرضهــا داخــل بعــض الــدول وا�جتمعــات، يتمثــل
 أبرزهــا · تحولهــا، · بعــض ا¡حيــان، إ§ آليــة لنــÆ ا¡فــكار ا�تطرفــة، والتــي ¨

تخلو مــن ا¡فعال العنيفــة والتحريض عليها

ــ¥ ــن خــ�ل التعب ــي م ــبكات التواصــل ا¨جت�ع ــتخدام ش ــوء اس ــد تســبب س  وق
ــة، ــارات ا�تطرف ــل التي ــا مــن قب ــك توظيفه ــة نظــر الفــرد، وكذل  الفــظ عــن وجه
 · العديــد مــن ا¡زمــات، ¨ ســي� · ظــل غيــاب منظومــة قوانــÁ تحمــي وتنظUــم
 اســتخدام شــبكات التواصــل ا¨جت�عــي · العديــد مــن الــدول، وهــو أمــر نتــج

عنــه انتقــال العنف من الفضــاء ا�ليكãوÈ إ§ الواقع ع¼ ا¡رض

ا�عارضــة مــن  رمــوز  اغتيــال  حــوادث  فصــل  ¸كــن   ¨ ذاتــه،  الســياق   و· 
ــي، ــل ا¨جت�ع ــائل التواص ــع وس ــ¼ مواق ــض ع ــ�ت التحري ــن حم ــية، ع  التونس
 حيــث كان ¨فتــا أن اغتيــال كّل مــن شــكري بلعيــد (فيفــري 2013) ومحمــد
ــية ــة التونس ــويه ا�عارض ــ�ت لتش ــبقته حم ــد س ــة 2013)، ق ــي (جويلي  الßاهيم
الديــن" بـ"معــاداة  واتهامهــا  واليســارية،  الشــيوعية  وا¡حــزاب   ورموزهــا، 
� و"الخيانــة"، مــن قبــل صفحــات تعــß عــن أفــكار دينيــة متطرفــة، ¨ ســي

.

.
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 الصفحــات التابعــة لتنظيــم "أنصــار الÆيعــة" ا�حظــور · تونــس. و· ا�طــار
ــ�ت ــن حم ــدد م ــابق لع ــت س ــس · وق ــة · تون ــة اليهودي ــت الجالي ــه تعرض  ذات

.التحريــض عــ¼ العنــف والقتل بحقهم ع¼ شــبكات التواصل ا¨جت�عي

 ومــن هــذا ا�نطلــق تعتــß وســائل التواصــل ا¨جت�عــي أكــË الوســائل التــي
 يتجــ¼ العنــف مــن خ�لهــا، حيــث ينقســم العنــف الرمــزي فيهــا إ§ عنــف لفظــي
ــات ــ�ل التدوين ــن خ ــه م ــي في ــ¼ اللفظ ــة ا¡و§. ويتج ــورة بالدرج ــف الص  وعن
أو فرديــة  توجهــات  óثــل  لكنهــا  مختلفــة،  د¨¨ت  تحمــل  التــي   وا�نشــورات 
 ج�عيــة · قــراءة قضايــا مجتمعيــة مختلفــة أو ضمــن حــوار مجتمعــي مــا.
مــن العديــد  منهــا  العنــف،  هــذا  عــ¼  ا¡مثلــة  مــن  العديــد  إبــراز   و¸كــن 
ــن ــ¥ م ــÆ الكث ــا، تن ــار فعله ــق بآث ــي عمي ــي دون وع ــية، والت ــات التونس  الصفح
ــ¼ ــز ع ــه وتحف ــبب التي ــد تس ــي ق ــة، الت ــة وا�تطرف ــاعات أو اõراء ا�تعصب  ا�ش
 م�رســة العنــف الرمــزي ا�تبــادل بــÁ ا�تلقــÁ، وهــو عنــف أشــد وطــأة، لÏعــة
 وســهولة انتشــاره وتداولــه وتناقــل عــدواه. وهــو مــا مــن شــأنه ا¨نحــراف بالــرأي
 العــام وتأويــل القضايــا ا¨جت�عيــة وا¨قتصاديــة العادلــة عــ¼ غــ¥ محورهــا
 ومعناهــا. وهنــاك أمثلــة أخــرى، منهــا التوجــه العــام لصفحــات مختلفــة، قــد
 تــ�ء للمــرأة · ا�جتمــع مــن خــ�ل نظــرة اســت�بية تنÆهــا، قــد تكــون متعصبــة

.دينيــاً أو عن¿يــة، مســتخدمة عنفاً غ¥ لفظي مــن خ�ل الصور مث�ً

ــع ا¨ســتحقاقات ــا م ــãوÈ أوجــه تزامن ــف ا�لك ــغ العن ــد بل ــنة 2019 ق  وخــ�ل س
ــث ســجلت ــام، حي ــن الع ــث م ــ�V الثال ــ�د خــ�ل الث ــا الب ــي عرفته ــية الت  السياس
مــع تزامنــاً  تونــس   ·  Èوãا�لكــ العنــف  منســوب  ارتفــاع  الرصــد   عمليــات 
ــية ــة والرئاس ــات ال�ßاني ــ�د فا¨نتخاب ــهدتها الب ــي ش ــية الت ــتحقاقات السياس  ا¨س
التواصــل ا¨جت�عــي انتــÆت عــ¼ مواقــع  العنــف ا�لكــãوÈ حيــث   غــّذت 
ــدات والشــتم والســب ومشــاهد ــدات التهدي ــات وتغري ــãا= تدوين  والفضــاء ا¨ف
ا�تابعــة عــ¼  وبعيــداً  مراقــب  غــ¥  إطــار   · وا�ــادي  اللفظــي   العنــف 

.وا�حاسبة

ــتغلت ــي اس ــة الت ــات ا�رهابي ــة والج�ع ــ�ت ا�تطرف ــارة التنظي ــا ا�ش  و¨ يفوتن
ــة) ــا وج�ه¥ي ــل رواج ــع ا¡ق ــى ا�واق ــي (حت ــائل التواصــل ا¨جت�ع ــف وس  مختل
ــ� ــش مث ــوت. فداع ــب وا� ــاهد التعذي ــة �ش ــف حافل ــديدة العن ــور ش ــث ص  لب
ــن نفســه ــذ أن أعل ــل دور وســائل التواصــل من ــم  فّع  وعــ¼ الرغــم مــن أن التنظي
وتحقيــق ا�واقــع  هــذه  إدارة   · سياســته  أن  إ¨  يســتخدمها،  ومــازال   رســميا 
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Youtube

ــري ومؤســ� ــل مدي ــت رغــم سياســة الحــذف التــي تواجههــا مــن قب  أهدافــه Å تخُف
ــوة ــ¥ا  وازدادت ق ــË تأث ــح أك ــائل أصب ــذه الوس ــدور ه ــس ف ــل العك ــع. ب ــذه ا�واق  ه
 اســتخدامها · تحقيــق ا¡هــداف, عــð الرغــم مــن السياســات التــي يواجههــا مــن قبــل
 الحكومــات وا�نظــ�ت ا�ختلفــة · حــذف محتواهــا، حيــث حــذف موقــع               مثــ�
داعــش تنظيــم  شــاركها  التــي  ا�نشــورات  مجمــوع  مــن   72%  Ùحــوا 

.· الفãة بÁ 2014 و2017

Miriam game

Pokemon Go

ــة ــف الذكي ــات الهوات ــا نجــد تطبيق ــة عنف ــË ا�صــادر ا�لكãوني ــÁ أخطــر وأك ــن ب  وم
ــث ــيا حي ــارها · روس ــة انتش ــع بداي ــي يرج ــوت ا¡زرق والت ــها: الح ــ¼ رأس ــى ع  يبق
 تســببت · وفــاة أكــË مــن مئــة طفــل قبــل أن تغــزو باقــي العــاÅ عــß تطبيقــات عــ¼
 الهواتــف الخلويــة ومواقــع التواصــل ا¨جت�عــي. حيــث يرجــح أنهــا تســببت · انتحــار
 10 أطفــال · تونــس إ§ مــو# ســنة 2018. و· ا�رتبة الثانية من حيــث الخطورة والعنف
 ا�ــؤدي للقتــل مبــاÝة نجــد                       والتــي لــÅ ë تعــرف نفــس الــرواج وا¨نتشــار
 الــذي عرفتــه تطبيقــة الحــوت ا¡زرق إ¨ّ أنــه تــم تســجيل أكــË مــن محاولــة انتحــار ·
 تونــس. و¨ ننــX أيضــا تطبيقــة                      والتــي تســببت · عــÆات الحــوادث

.وحا¨ت ا�وت

Free Fire و PubG و Fortnite 
 وÅ يقتــ¿ ا¡مــر عــ¼ مثــل هــذه التطبيقــات بــل انتــÆت تطبيقــات ألعــاب عــ¼
Ùــل                                          وتحــدي تشــار ــة مــن العنــف مث  درجــة عالي
ــن ــه م ــاÝة إ¨ّ أن ــة مب ــل بطريق ــدع للقت ــÅ ë ت ــي ل ــات الت ــن التطبيق ــا م  وغ¥ه
 شــأنها أن تســاهم · نــÆ ثقافــة العنــف والقتــل وا�ــوت والتشــفي أو أقلــه فإنهــا

.مــن أهم وســائل التطبيع مع الصورة العنيفة ومشــاهد القتل

العنف األسري III.
ــوم ــكار وا¨ســتنكار الشــديدين الســائدين · ا�جتمــع التونــ� الي  بالرغــم مــن ا�ن
 للســلوك العنيــف بــÁ أفــراد العائلــة مــن زوجــÁ وأبنــاء وكبــار الســن وذوي
"مÆوعيتــه يســتمّد  يــزال   ¨ ا¡øي  العنــف  أن  إ¨ّ  الخصوصيّــةـ   ا¨حتياجــات 
باعتبــاره م�رســته  تــßّر  اجت�عيــة  وóثــ�ت  ثقــا·  مــوروث  مــن   وÝعيتــه" 
النــواة والعائلــة ا�متــدة. و¸كــن رصــد مثــل هــذا  يســتجيب �صلحــة ا¡øة 
ßولــدك قبــل مــا يبكيــك"، "يكــ Zالتوجــه · بعــض ا¡مثــال الشــعبية ا�تداولــة "بــ 
 وينــX"، "خــوذ الــك�م الــð يبكيــك ومــا تاخــوش الــك�م الــð يضحــكك"، وغ¥هــا
ــل ــوء التعام ــونة وس ــص الخش ــرّس خصائ ــأنها أن تك ــن ش ــي م ــو¨ت الت ــن ا�ق  م

أيضا .والعنف 
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ــض ــة · بع ــرة وعادي ــة متوات ــة اجت�عي ــف ا¡øي م�رس ــح العن ــا يصب  فعندم
 الحــا¨ت، و¨ يجــد مــن يدينــه أو ¸نعــه · مجتمــع، فإنــه ¨ شــّك أن هــذا ا¡خــ¥
 ســيتحمل وزر غضــه الطــرّف عــن تلكــم ا��رســات. ولكــن ا¡خطــر مــن ذلــك أّن
التســاؤل عنهــا  غــاب  الصلــة  ذات  ا¨ســãاتيجية  والßامــج  ا¨ســتÆافات   كل 
الطفــل ا�عنــف بــÁ وضعيّــة   الرئيــ� عــن احتــ�ل وجــود ع�قــة فعليــة 
ــى إن ــف. وحت ــل العني ــه والكه ــف óظهرات ــف · مختل ــ�رس للعن ــق ا�  وا�راه
حــّد تصــل  بطريقــة  تــؤول  فإنهــا  الع�قــة  هــذه  بوجــود  اعــãاف   حصــل 
 التحريــف: فالعنــف وغــ¥ه مــن الســلوكات غــ¥ الســوية الصــادر عــن الطفــل أو
ــئة ــة للتنش ــة حتمي ــي نتيج ــا ه íــا إ ــع م ــة · مجتم ــة عمري ــاب أو أي فئ  الش

.ا�ضطربــة وغ¥ ا�توازنة وغــ¥ ا�كتملة

العنف ضّد المرأة1.

 عرّفتــه الجمعيــة العامــة ل|مــم ا�تحــدة · إع�نهــا العا�ــي للقضــاء عــ¼ العنــف
 ضــد ا�ــرأة أنّــه إّي عمــل مــن أعــ�ل العنــف القائــم عــ¼ نــوع الجنــس، يãتــب
 عليــه أو مــن ا�حتمــل أن يãتــب عليــه أذى بــدÈ أو جنــ� أو نفــ� أو معانــاة
ــراه أو ــل أو ا�ك ــذا القبي ــن ه ــ�ل م ــام بأع ــد بالقي ــك التهدي ــا · ذل ــرأة �  للم
أو العامــة  الحيــاة   · ذلــك  كان  ســواء  الحريــة،  مــن  التعســفي   الحرمــان 

 الخاصة

*

1993 ßالقرار 104/48 ا�ؤرخ · 20 ديسم*
22مركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق وا�ع�م حول ا�رأة، العنف ا�ســلّط ع¼ النســاء · الفضاء العام، تونس، 2013، ص 5

22.

 · ا�جتمــع التونــ� اخãقــت مظاهــر العنــف ا�ســلّط عــ¼ ا�ــرأة جميــع
ــة ــة متداخل ــال عنيف ــن أفع ــه ضده ــن أن يُوج ــة، و¸ك ــاة اليومي ــا¨ت الحي  مج
ــف ــذ العن ــة. واتخ ــدية وا�عنوي ــن الجس ــال حرمته ــه تط ــة · اõن ذات  ومتقاطع

Ùالعنف ا�ســلّط ع¼ ا�رأة أشــكا¨ مختلفــة ومتنوعة ¸كــن تصنيفها كالتا

Áة والطفولة وا�سنø¡التصنيف ا�عتد للعنف ا�سلط ضد ا�رأة من قبل مصالح وزارة شؤون ا�رأة وا**

**:

 العنــف الجســدي: وهــو عنــف مــادي وهــو كّل فعــّل قــد ¸ــّس الحرمــة
 الجســدية للمــرأة. ومــن بــÁ أشــكاله: الصفــع واللكــم والعــّض والــركل بالرجــل
ــرق أو ــق أو الح ــاز أو الخن ــط أو ا¨حتج ــد الحائ ــن أو ض ــة · رك ــّل الحرك  وش

قــذف ا�عتدى عليها

-

...



38

 العنــف الجنــ�: ويشــمل كّل ا¡فعــال التــي تعتــدي عــ¼ الحرمــة الجســدية أو
ــا أو ــات الجنســية دون إرادته ــا عــ¼ الع�ق ــل إرغامه ــة للمــرأة مــن قبي  ا�عنوي
 حتــى مجــرّد التلميــح بذلــك. ويتجــ¼ هــذا العنــف · م�رســات مختلفــة مــن
 أهمهــا: التحــرّش الجنــ� واللمــس والتحســس وا�لحــاح بالنظــر وا�ضايقــة
وا¨غتصــاب الجنســيّة  وا�يحــاءات  جنســيّة  بعبــارات  والتلّفــظ   وا��صقــة 

وا�جبار ع¼ م�رســة البغاء أو ا�تاجرة بالجســد

-

.

 العنــف الرمــزي أو النفــ�: وهــو مــن أكــË مظاهــر العنــف انتشــارا  وتواتــرا ·
 ا�جتمــع التونــ� اليــوم وأقلهــا معاينــة. ومــن أهــم مظاهــره: اســتبطان ا�ــرأة
ــم عــ¼ ــة التــي تخضــع لهــا وقبولهــا للتقســيم ا¨جت�عــي القائ  للصــورة النمطي
 التمييــز عــ¼ ا¡ســاس الجنــدري. ولعــّل مــن أهــم صــور هــذا العنــف الرمــزي:
ا�ــرأة وا�قصــاء وا�ســاءة  الهيمنــة والتمييــز والتحقــ¥ والحــّط مــن شــأن 
ــة ــط أخ�قي ــة" ووضــع ضواب ــة والقيمي ــة "ا¡خ�قيّ ــف والرقاب ــخ والتخوي  والتوبي

-

 العنــف ا¨قتصــادي: تتعــرّض ا�ــرأة إ§ مختلــف أشــكال العنــف ا¨قتصــادي
منطلــق مــن  وقدرتهــا  نشــاطها  تقييــم  عــ¼  أساســا  يرتكــز   والــذي 
ــرز ــÁ أب ــن ب ــّل م ــل. ولع ــع الرج ــاواتها م ــول دون مس ــي يح  جن�/فيزيولوج
 مظاهــره التمييــز ضــد ا�ــرأة · ا¨نتــداب وا¨رتقــاء ا�هنــي والوظيفــي و·
مــن كفاءتهــا ومجهودهــا والتقليــل  الف�حــي)  القطــاع   · � ا¡جــر (¨ ســي

ا�نتاجية وقدرتها 

-

ــاء ــل أو ا�لغ ــويه أو التعطي ــاليب التش ــه كّل أس ــد ب ــياæ: ويقص ــف الس  العن
ــة. ــيّة والعام ــاة السياس ــاركتها · الحي ــن مش ــّد م ــياæ والح ــرأة الس ــل ا�  لعم
 ويشــهد العنــف الســياæ تداخــل أشــكال أخــرى مــن العنــف فيــه، مثــل:

الثلــب، التشــه¥ بالحياة الخاصة، الســّب، التجريح

-

...واجت�عية ¡ســلوب الظهور

.

...

ــا ــي تواجــه به ــة الخضــوع أو "التســامح" الت ــإن تفســ¥ حال ــر، ف ــع ا¡م  و· واق
 ا�ــرأة التونســية مختلــف أشــكال العنــف ا�ســلطة ضدهــا ومــا تتعــرض لــه مــن
 قهــر وهرســلة واســتغ�ل · ا�جتمــع وهيمنــة البنيــة الذكوريــة · ظــّل ســيادة
 النظــام ا¡بــوي لــ|øة، والــذي يتخــذ مــن العنــف وســيلة للتعبــ¥ عــن نفســه،
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 ¸كــن إرجاعهــا إ§ حالــة مــن ا¨غــãاب تدفــع ا�ــرأة أن تُعــð مــن شــأن ومكانــة
 ورغبــات قاهرهــا عــ¼ حســاب وجودهــا الــذاå وا�وضوعــي. وتجــدر ا�شــارة هنــا
ــكاد ــه ي ــل إن ــÁ، ي ــّد مع ــد ح ــف عن ــية ¨ يق ــرأة التونس ــد ا� ــãاب عن  إ§ أّن ا¨غ
وا¡øيــة وا¨جت�عيّــة  ا¨قتصاديــة  النواحــي  جميــع  ليشــمل  جامعــا   يكــون 

.والنفســية والجنسيّة

ــËة · ــÆة بك ــرأة وا�نت ــف ا�ســلطة ضــد ا� ــف مظاهــر العن ــودة إ§ مختل  وبالع
 ا�جتمــع التونــ� اليــوم، ¸كننــا التوقــف عنــد جملــة النتائــج العامــة التــي
ا�ــؤÝات �ختلــف  السوســيو-ثقا·  التحليــل  خــ�ل  مــن  اســتخ�صها   حاولنــا 

ðي �:ا�حصائيــة  وا��حظات ا�يدانيــة، ونعرضها ك

23إحصائيــات الديوان الوطني لــ|øة والعمران البÆي، 2017

23

ــرة  ــل م ــ¼ ا¡ق ــف ع ــواع العن ــد أن ــن إ§ أح ــس تعرّض ــاء · تون ــن النس  م
واحدة · حياتهن

-47,6%

 مــن النســاء · تونــس تعرّضــن إ§ أحــد أنــواع العنــف عــ¼ ا¡قــل مــرة
واحدة خ�ل ســنة 2016

-32,9%

ــا ــن أقله ــدرج م ــو يت ــة وه ــكا¨ مختلف ــرأة أش ــّد ا� ــلط ض ــف ا�س ــذ العن  يتخ
 انتشــارا كالقتل والذبح بالســكÁ مرورا بالعنــف ا¨قتصادي %7,1 التحرّش الجن�
ــË أشــكاله انتشــارا ــوي %28,9 وصــو¨ إ§ أك ــف الرمــزي أو ا�عن  %15,7 والعن

وهو ا¨عتــداء البدÈ (الôب، ا¨غتصاب) 31,7%

-

 óثــل ربــات البيــوت غالبيــة ضحايا العنف ا�ســلط ضــّد ا�رأة بنســبة %46، تليهن
 النســاء العامــ�ت (قطــاع الف�حــة والصناعــة والنســيج) والطالبــات بنســبة

32,5% مجتمعة 

-

ــارس عــ¼ النســاء الــ�ÿّ تفــوق ُ̧  مــن العنــف ا�ســلّط عــ¼ ا�ــرأة 
أع�رهن 45 سنة

-80%

 تنتــÆ م�رســات وأفعــال العنــف ا�ســلط ضــّد ا�ــرأة بنســب متفاوتــة ·
 البــ�د التونســية، وتبقــى النســبة ا¡كــß · و¨يــة قابــس %62، تليهــا و¨يــة زغوان

%61,5 وتــأå و¨يــة تونس · ا�رتبة الثالثة بنســبة 54,2%

-

.

.

.

.

.

.
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 يــãأس ا�عطــى ا¨قتصــادي والعائــð والدينــي ا¡ســباب ا�ؤديــة إ§ وقــوع
ــي ــة ه ــباب الثقافي ــدو ا¡س ــÁ تب ــرأة. · ح ــّد ا� ــلط ض ــف ا�س ــا¨ت العن  ح
ــز · ــا ترتك ــا فإنه ــد بروزه ــى عن ــف، وحت ــلوك العني ــذا الس ــ¥ا · ه ــل تأث  ا¡ق
 الشــك وا¨رتيــاب · ســلوك وأخ�قيــات ا�ــرأة أو · بعــض ا�عتقــدات الســائدة

-

Ùــارس الجنس �قابل ماó ارس البغاء، الح�قةó نادلــة ا�طعــم).(...
 رغــم مــا قــد يبــدو مــن تخاطــر واضــح بــÁ انتشــار العنــف ا�ســلط ضــّد ا�ــرأة
 وانخفــاض ا�ســتوى التعليمــي والثقــا· للزوجــة والــزوج، تــßز ا�حصائيــات أن
ا�ســتوى مــن  هــن  للعنــف  بتعرضهــن  áّحــن   ÿالــ� ا�عنفــات   غالبيــة 

-

 يتخــذ رّد الفعــل الــذي تتخــذه ا�ــرأة عــ¼ العنــف الواقــع عليهــا شــكلÁ: ا¡ول
 يتــم · إطــار قانــوÈ (وبدعــم مــن ا�جتمــع ا�ــدÈ · بعــض الحــا¨ت) عندمــا
ــوء إ§ ــو اللج ــاÈ فه ــكل الث ــا الش ــا. أّم ــب ح�يته ــاء لطل ــرأة إ§ القض ــأ ا�  تلج
ــل إ§ ــد يص ــذي ق ــف وال ــل العني ــاد أو رّد الفع ــف مض ــف بعن ــ¼ العن ــرّد ع  ال

حد ارتــكاب جنحة أو جناية

-

.التعليمــي ا¨بتــداÿ. أّمــا صاحبات التعليم العــاÙ فإنهن ا¡قل ت¿يحا

*

̈تفاقيات الدولية ا�مضاة · الغرض.  وقد يكون من الصواب هنا ا�شارة إ§ شّح ا�واد القانونية ا�حلية التي من شأنها ردع ا�خالفÁ من جهة ودعم ا
ّ 3 فصول فقط تناولت العنف ا�سلط ضّد ا�رأة، وهي حيث Å تتوفر لدينا · ا�دونة القانونية التونسية ̈إ

 -الفصل 218 من ا�جلة الجزائية والتي تتحّدث عن العنف الزوجي 
-الفصلÁ 226 ثالثا و 226 رابعا من القانون ا¡ساæ عدد 73 لسنة 2004 ا�ؤرخ · 2 أوت 2004، حول التحرّش الجن� 
ّ أّن هذا Å يخف محدودية هذه الح�ية من جهة إضافة  ولë توحي هذه ا�دونة القانونية، ع¼ شحها، أنها قد تكون حائ� دون تعرّض النساء للعنف ̈إ
 إ§ أنها̈  تستو· مختلف أشكال العنف السائدة · ا�جتمع التون�. هذا إضافة إ§ العراقيل ا�جرائية والتقنية خاصة صعوبة إثبات الركن ا�ادي والركن

القصدي للجر¸ة

*

.

:

العنف بین األزواج2.
ــد ــف ض ــا كالعن ــل، óاًم ــّد الرج ــف ض ــات أن العن ــر والدراس ــد التقاري ــدت عدي  أكّ
 ا�ــرأة، ليــس ظاهرة/م�رســة محــدودة · ا�ــكان أو الزمــان. بــل هــي قد¸ــة
 ومنتــÆة · كافــة ا�جتمعــات العربيــة والغربيــة. صحيفــة                     الßيطانيــة
هــم  Ùا�نــز العنــف  ضحايــا  مــن   40% مــن   Ëأكــ ضحايــا  أن   كشــفت 
 مــن الرجــال. و· الو¨يــات ا�تحــدة ا¡مريكية تو· بÁ ســنتي 2014 و2015، 19 رجً�
 جــراء عنــف Ýيكاتهــم · حــÁ تعــرّض حــواÙ %2.8 مــن الرجــال للعنــف، بحســب

لجريدة تقرير 

�e Guardian

"�e Telegraph".

ــرّض ــي يتع ــداءات الت ــم ا¨عت ــق حج ــمية توث ــات رس ــد إحصائي ــس، ¨ توج  · تون
 إليهــا الرجــال عــ¼ أيــدي النســاء رغــم أن هــذا ا�وضــوع ليــس حديثًــا. لكــن يظــّل
ــة جــّداً، خوفــاً مــن اهتــزاز صــورة الــزوج ·  الحديــث عنــه · فضــاءات خاص'

محيطه ا¨جت�عــي وأبنائه خصوصا

**

 قام مواطن يدعى العرØ الفيتوري بتأسيس ملجئ خاص با¡زواج ا�عّنفÁ من قبل زوجاتهم (2010-1998)، وقد لجأ إليه ما بÁ 30 إ§ 120 رج� معنفا
خ�ل الفãة بÁ 2002 و2008

**

.
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وا¡øة بالّرجــل  للّنهــوض  التّونســي'ة  الجمعي'ــة  تّؤكــد  ا¨تجــاه  هــذا   و· 
 وا�جتمــع أّن نحــو %10  مــن ا¡زواج · تونس تعرضوا للعنف الجســدي من قبل
ــاً ــتهدف أساس ــا تس ــ�، و· مجمله ــي والنف ــف اللفظ ــم، و%45  للعن  زوجاته
 الَحــّط مــن كرامتــه ورجولته.كــ� يجــب ا�شــارة هنــا أنّــه مــن النــادر أن يلــزم
ــة زواجــه رغــم ــار مواصل ــه إذا اخت ــه للعنــف وأن  الرجــل الصمــت تجــاه تعرّض
ــه كرجــل متــزوج ــد الحفــاظ عــ¼ صورت ــه يري ــه ف|ن ــداءات ا�ســلّطة علي  ا¨عت
 · ا�جتمــع كإثبــات لـ"رجولتــه" باعتبــار أن ا�جتمــع ينتقــص مــن قيمــة الرجــل
 غــ¥ ا�تــزوج أو ا�طلّــق، أو ¡نــه ¸ــّر بظــروف تحــول دون ط�قــه أو ¨عتــ�ده
ــا عــ¼ زوجتــه. عــ�وة عــ¼ أنــه مــن ا�حــرج أن يعــãف الرجــل بتعرّضــه  ماديً

للôب مــن قبل Ýيكته

العنف المسّلط ضّد الطفل3.

.

 يتعــرّض الطفــل �ختلــف أنــواع العنــف ا�ــادي منهــا وا�عنــوي والرمــزي.
ــف: ــف أشــكال العن ــف ا�ســلطة عــ¼ الطفــل مــع مختل  وتتقاطــع أíــاط العن
ــّدد ــن تع ــاÈ م ــدرæ، ويع ــف ا� ــ� · العن ــل الرئي ــو الفاع ــ� ه ــل مث  فالطف
 حــا¨ت التحــرش الجنــ� وحتــى ا¨عتــداء الجنــ� وغ¥هــا مــن مظاهــر

العنــف ا�نتــÆة · ا�جتمع التون�

 و· ســنة 2018 تــّم رصــد 368 حالــة عنــف اقتصــادي ضــّد الطفــل و79 حالــة
 تعــرض للعنــف ا�جرامــي أو اســتغ�ل فيــه، أمــاّ حــا¨ت العنــف الجنــ� فقــد

تجاوزت 1184 حالة

.

.

ــة، ــات العمري ــ�ف الفئ ــل باخت ــد الطف ــلط ض ــف ا�س ــوب العن ــف منس  ويختل
ðي �:ك

توزع حاالت العنف حسب العمر

من 16 إ§ 18
10%

من 13 إ§ 15

من 9 إ§ 12

من 5 إ§  8

أقل من 5 سنوات

21%

25%

18%

26%

سنوات

سنة

سنة

سنة
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:Ùــا ــة · تونــس عــ¼ النحــو الت ــّدد الطفول ــي ته  وتنقســم ا¡عــ�ل العنيفــة الت
.%30 عنــف مــادي، %33 عنف معنــوي، %26 عنف أøي، %11 عنف جن�

ــد كان ــس، فق ــل · تون ــف ضــد الطف ــارس العن ó ــي ــات الت ــا بالنســبة للفئ  أّم
 للوالديــن (أو أحدهــ�) النصيــب ا¡كــß بنســبة %54، ثــّم ا¡صدقــاء أو ا¡قــارب

.بنســبة %16، والفئــة الثالثة هــم ا�وظفون والعملة الحكوميون بنســبة 12%

 ولــë قّدمــت تقاريــر منــدوØ ح�يــة الطفولــة  جملــة ا�ــؤÝات الســابقة، إ¨ّ
 أّن حــا¨ت العنــف ضــد الطفــل · أرض الواقــع أكــË انتشــارا. حيــث ¸كــن أن
 ن�حــظ أّن أغلــب حــا¨ت العنــف ضــّد الطفــل إّمــا ¨ يتــم ا�شــعار بهــا
ــم ــلّط عــ¼ الطفــل يت ــذي يُس ــ¥ا مــن العنــف ال ــا أو أّن جــزء كب ــ�غ عنه  وا�ب

عنها .التكتم 

 وتؤكّــد ا�ــؤÝات ا�حصائيــة أّن %59 مــن حــا¨ت العنــف ضــّد الطفــل تكون ·
 ا�نزل (مقابل %17 · الشــارع، و %24 · ا�ؤسســات العمومية). وهي معطيات
ــؤون ــه وزارة ش ــذي أنجزت ــودي ال ــح العنق ــج ا�س ــد نتائ ــأنها أن تؤكّ ــن ش  م

النÆيــة ا�حصائية لنشــاط منــدوØ ح�ية الطفولة 2018
24

24

أنماط العنف المسلطة على الطفل خالل سنة 2018

مادي عنف 

عنف أøي

جن� عنف 

معنوي عنف 
30%

26%

11% 33%

�ا¡ولياء أو أحده

أقارب/أصدقاء

عمومي موظف 

شخص عر=

نفسه الطفل 

54%16%

12%

6% 7%

الفئات الممارسة للعنف ضد الطفل
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 ا�ــرأة وا¡øة والطفولــة وا�ســنÁ أّن %88,1 مــن ا¡طفــال · تونــس يتعرضــون
Áي. حيــث كان %84.2 منهــم ضحايــا عنف جســدي أو لفظي · حø¡للعنــف ا 

.تعرّض %22,6  منهم للعنف الجســدي الشــديد

ðويجــب التأكيــد هنــا أّن العنــف ا�ســلّط عــ¼ الطفــل · ا�حيــط العائــ 
ــث ــ�، حي ــع التون ــة · ا�جتم ــة" مقبول ــة اجت�عي ــّد "علّ ــف ا¡øي) يع  (العن
ــي ــال...)، والت ــاض ا¡طف ــة، ري ــزل، دور الحضان ــة (ا�ن ــن الحميمي ــت ا¡ماك  كان
 مــن ا�فــروض أن يجــد فيهــا الطفــل الرعايــة ا�اديــة وا�عنويــة، كانــت ا�ــÏح
أّن ا�حصائيــات  تؤكّــد  حبــث  الطفــل  عــ¼  ا�ســلط  للعنــف   æا¡ســا 
 59 مــن حــا¨ت العنــف ضــد الطفــل تــدور · ا�نــازل مقابــل 24 مــن مجمــوع
ا�درســية، قبــل  ومــا  (ا�درســية  الãبويــة  ا�ؤسســة   · تكــون   الحــا¨ت 

).ومؤسســات الوقت الحر

العنف المؤسساتي  IV.Violence institutionnelle

Gerard Michel

ــية · ــة متفش ــه م�رس ــات ولكن ــراد و¨ الج�ع ــ¼ ا¡ف ــرا ع ــف حك ــس العن  لي
ــة وإن ــك ا�ؤســ� وأع�هــا الدول  ا�جتمعــات تطــال الفــردي والج�عــي وكذل
 كان عنــف هــذه ا¡خــ¥ة "مÆعــا". فالدولــة ¨ تــرى ×را · م�رســة ا�رهــاب
 عــ¼ مواطنيهــا كــ� يبــÁّ ذلــك مثــ�                   · مقالــه "عندمــا كان
 ا�رهــاب قيمــة جمهوريــة"  حيــث يقــول أّن "الجمهوريــة الفرنســية ا¡و§
ــل ــوار إ§ قت ــد الث ــZ عم ــم ا�ل ــدت بـــــ و· ا�رهــاب، قمــع ســقوط الحك  ُول

Michel (Gerard) ; Quand le terrorisme était une valeur republiquaine ; Contre points ; 19/1/2015.25

25

 أكــË مــن 1000 شــخص · ســجن باريــس مــع أنهــم مســاجÁ حــق عــام وذلــك
ــة الفرنســية حســب نفــس ــورة". كــ� أقدمــت الدول  بغــرض إرهــاب أعــداء الث
· Èا�ــد الطــ¥ان  تاريــخ  قرصنــة ·  عمليــة  بــأول  القيــام  عــ¼   الباحــث 

.22 أكتوبــر 1956، وكانــت الطائرة تقّل 5 من قيــادات الثورة الجزائريّة

 و¡ّن الدولــة بأجهزتهــا التنفيذيــة هــي مــن تضــع السياســات وتنفذهــا وكّل
 ذلــك مــن خــ�ل منظــور فئــوي، فــإّن حــ¿ بعــض ا�جموعــات (جهــات، فئــات
ــة ــة أومهين ــة هّش ــة اقتصادي ــة و· وضعيّ ــة دونيّ ــة عمرانيّ ــة...) · حال  اجت�عيّ
ــق ــا تعلّ ــة م ــة خاّص ــات (السياســية والفئوي ــق الحريّ ــة...) وخن ــة ا�طول  (البطال
ــات محصــورا · ــا بالناشــئة والشــباب)، يجعــل الخــروج مــن هــذه الوضعي  منه
Áــ ــف ب ــذات، عن ــّد ال ــف ض ــه: عن ــه وóظهرات ــف أصناف ــف �ختل ــار العن  خي
ــوي ــادي وا�عن ــف ا� ــة، العن ــوز الدول ــّد رم ــف ض ــات، عن  الج�عات/ا�جموع
ــا يتعّداهــا إ§ العنــف íّــة · شــمولها وإ  والرمــزي... و¨ ينحــ¿ ا¡مــر · الدول
ا�ؤسســة  :�¨ســيّ ا¨جت�عيّــة  ا�ؤسســات  أهــم  óارســه  الــذي   ا�ؤســ� 

.الدينيّة، ا�درســة، ا¡øة وغ¥ها
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 مــع ا��حــظ أّن مؤسســات الãفيــه (باســتثناء ا��عــب الرياضيّــة) غالبــا مــا ¨
 تقــãن بوضعيــات عنــف تذكــر وهــو مــا يطــرح ســؤا¨ جــادا حــول مــدى اســتث�ر
ــ� وأنشــطة وســلوكا للتوقــي مــن العنــف والحــّد  خصائــص هــذه ا�ؤسســات تنظي
والفنيــة البدنيــة  ا��رســات  أهميــة   ôنســتح  Áحــ نذكــره  و¨ جديــد   منــه. 

.وفضــاءات التعبــ¥ الحّر · رفع منســوب التكيّف والرضا لدى ا¡فراد

العنف السیاسي1.
ــع ــن ا�جتم ــة ع ــرة غريب ــياæ ظاه ــف الس ــة العن ــأن م�رس ــض ب ــول البع ــّل ق  لع
الدكتاتــوري النظــام  وليــد  هــو  نعيشــه  الــذي  العنــف  هــذا  أن  أو   التونــ� 
 وا¨ســتبدادي الــذي عرفتــه البــ�د طيلــة عقــود، هــو قــول جانــب الحقيقــة والواقــع
ــات، ــخ ا�جتمع ــو تاري ــßره. إذ ¨ يخل ــف وي ــس العن ــ¼ تكري ــاعد ع ــد يس ــل ق  ب
ــف ــة العن ــن م�رس ــدم، م ــن التق ــ¥ة م ــة كب ــا إ§ درج ــت منه ــي وصل ــى الت  حت
ــف ــن عن ــا (و¨ نتحــدث ع ــ� بينه ــية في ــه ا¡طــراف السياس ــذي óارس  الســياæ ال
 أقــ< اليســار الــذي ســاد ك� مــن ايطاليــا وأ�انيــا وفرنســا واليابــان · الســبعينات
ــزال، · الوقــت الحــا×، بعــض مــن مظاهــر العنــف  مــن القــرن ا�ــا=).. كــ� ت
 الســياæ متداولــة · أوســاط بعــض ا¡حــزاب والتنظيــ�ت (أثنــاء اجت�عاتهــا)
ــذي ¸ارســه ــف ال ــن العن ــك ع ــات أو بعــض ا�ظاهــرات وا�ســ¥ات.. ناهي  وال�ßان

.أو دينيــا أو ا¨ثنــÁ معا · أوروبــا الغربية تحديدا

ــه · ــا بوصلت ــياæ كان مصّوب ــف الس ــول أن العن ــن الق ــس ¸ك ــوع إ§ تون  وبالرج
تواتــره كان  البــ�د  تاريــخ  والبÆيــة، ·  ا�اديــة  ا¨ســتع�رية  ا¡جهــزة   اتجــاه 
 محــدودا، مقارنــة بــدول الجــوار. لكــن ومقابــل ذلــك Å يخــل تاريــخ الحركــة
ــدأت ــذي ب ــ¥) ال ــف (الداخــð إن صــّح التعب ــن العن ــدوره م ــة التونســية ب  الوطني
 بعــض م�محــه تــßز بعــد انشــقاق الحبيــب بورقيبــة وتأسيســه للحــزب الحــر
الحــزب هــذا  يــãدد   Å إذ   .(1934)  æالســيا الديــوان   الدســتوري، 
ــز ــد العزي ــ� حصــل لعب  · م�رســة العنــف الســياæ الجســدي ضــد خصومــه مثل
 الثعالبــي (وبعــض مريديــه) بعــد رجوعــه إ§ البــ�د (1937). أو ذاك العنــف الــذي
 مــورس ضــد قيــادات جامعة عمــوم العملــة التونســية الثانية (مــارس 1937) من قبل
ــادي ــف واله ــن يوس ــح ب ــتوري (صال ــزب الدس ــادات الح ــن قي ــة م ــوز ا�ثقف  الرم
 نويــرة وا�نجــي ســليم). أو · ا¡ربعينــات والخمســينات عندمــا بــاÝ الحــزب

*

ت غــ¥ ا�نظمــة ا�حــدودة هنا أو هنــاك و· ̈حتــ�ل ســنة 1881 وبعــد بعــض ا�حــا̈و  بعــد فشــل ا�قاومــة التونســية "ا�ســلحة" · التصــدي لقــوات ا
 فãات متباعدة نســبيا (1906 - 1922-1915) او ا�نظمة (1938 و1952) تبنت الحركة الوطنية التونســية أســلوب النضال الســلمي وبذلك تكون تونس
̈حتــ�ل (1830 إ§ 1871) وبعــد ان أوقــف الجزائريــون العنــف  عــ¼ غــ¥ مــا حــدث · الجزائــر أيــن كانــت ا�واجهــة منــذ البدايــة عنيفــة ضــد ا

̈ستع�ر من الجزائر (1954 - 1962 �دة طويلة (83 سنة) تم اعت�ده مجددا وتحويله ا§ الوسيلة التي̈  بديل عنها �خراج ا

*

(
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 الدســتوري · القيــام بعمليــات اغتيــال ضــد بعــض التونســيÁ الذيــن خالفــوه
 الــرأي (محاولــة اغتيــال شــمس الديــن العجيمــي زعيــم حركــة ا¨تحــاد والãقــي ·
Ùل بــن عــزوز والطيب الغشــام والشــاذ� أفريــل 1949 أو محاولــة اغتيــال محمــد كــ
ــة ــته الدول ــذي مارس ــواء ذاك ال ــياæ س ــف الس ــذا العن ــتمر ه ــطð...). واس  القس

)..والحــزب أو ا�عارضــة (وان كان اقل بكث¥

ــة ــد الحرك ــكاله ض ــكل أش ــف ب ــتق�ل العن ــد ا¨س ــم بع ــزب الحاك ــارس الح ــ� م  ك
 اليوســفية والزيتونيــÁ والعروبيــÁ وضد الحركة النقابيــة (1978)، مقابل العنف الذي
 مارســته مجموعــة قفصــة ضــد الســلطة (1980) والعنــف ا¨حتجاجي ا�جتمعي ســنة
ــة ــاحة الط�بي ــا الس ــة. أم ــداث العنيف ــن ا¡ح ــا م ــز) وغ¥ه ــداث الخب  1984 (أح
 فعرفــت، بدورهــا، ومنــذ مؤóــر قربــة عنفــا مزدوجــا: عنــف الســلطة ضدهــا
وهــي الط�بيــة.  والسياســية  ا�يديولوجيــة  التعبــ¥ات  مختلــف   Áبــ  والعنــف 
ــات ــات وا�بيت ــن الكلي ــ¥ م ــا · الكث ــاحة دوري ــذه الس ــا ه ــت تعرفه ــرة ¨زال  ظاه
ــة ــات الط�بي ــبة ا¨نتخاب ــة �ناس ــم خاص ــرة تتفاق ــي ظاه ــة وه ــم الجامعي  وا�طاع

.للمجالــس العلميــة أو النقابية

ــط.. وان ــه فق ــا ل ــس م�رس ــف ولي ــدا للعن ــا ُمَولّ ــكان نظام ــðّ ف ــن ع ــا نظــام ب  أم
العنــف �ختلــف أكــË ضحايــا  الســياæ مــن  ا�ســ�م  لتيــارات  ا�نتمــون   كان 
ــ¥ ــاÝ أو غ ــكل مب ــك بش ــن ذل ــأى ع ــن �ن ــراف Å تك ــة ا¡ط ــكاله، إ¨ّ أن بقي  أش
ــزب ــاكل الح ــائدا · هي ــياæ كان س ــف الس ــإن العن ــك ف ــن ذل ــË م ــاÝ... و¡ك  مب
ــة ــعب واللجن ــات (الش� ــبة ا¨نتخاب ــح �ناس ــكل واض ــ¼ بش ــا يتج ــو م ــم وه  الحاك
ــك ــية ا�عارضــة وذل ــÆ · بعــض ا¡حــزاب السياس ــ� انت ــان...). ك �ßــة وال  ا�ركزي
ــة · ــاá ا�ندّس ــه العن ــا تُحدث ــا أو نتيجــة م ــم أحيان  نتيجــة، ا¨ختــ�ف عــ¼ ا�غان
ــف ــا العن ــارس خ�له ــة) ¸ ــية او إيديولوجي ــدو سياس ــاكل (تب ــن مش ــزاب م  ا¡ح

...اللفظــي والبدÈ وتليها ا¨نشــقاقات

ــول · ــل تح ــدة، ب ــكا¨ جدي ــياæ أش ــف الس ــذ العن ــي 2011، اتخ ــد 11 جانف  بع
ــل ــن تجاه ــ� ¨ ¸ك ــات. ك ــض الج�ع ــل لبع ــلوب ا�فض ــان إ§ ا¡س ــض ا¡حي  بع
 العنــف الواســع الــذي عرفتــه البــ�د والــذي اتخــذ ظاهريــا طابعــا اجت�عيــا لكنــه
 كان · عمقــه عنفــا سياســيا بامتيــاز. وبعــد أن أصبــح بــاب السياســة والقــول فيهــا
ــة ــم ايجابي ــط، ورغ ــز وضواب ــدون حواج ــاس ب ــكل الن ــا ل ــرا ُمتاح ــتها، أم  وم�رس
 ذلــك، فــان الدفــع باتجــاه خيــار العنــف مــن ا¡حــزاب أمــر وارد باعتبــار محدوديــة

..¡ســباب قد ¨ تكون · الغالب لدوافع سياســية
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 ولعــّل أكــß مــا يهــّدد تونــس · هــذا ا�جــال أّن العنــف الســياæ تأّســس عــ¼
 التعّصــب العقائــدي وعــ¼ حــزب مهيــكل عــ¼ النمــط الفــا� وزعيــم جعلتــه
 الدعايــة الحزبيّــة شــيخا أو زعيــ� لــه مريــدوه، وعــ¼ برنامــج يهــدف إ§
 إقامــة دكتاتوريــة قروســطية وإ§ تغيــ¥ íــط ا�جتمــع بالقــّوة. كــ� أنّــه عنــف
ــزان ــه مــن الســلطة ويكــون مي ــن أصحاب ــا يتمّك ــح ليكــون ممنهجــا عندم  مرّش
ــي ــف Ýع ــن عن ــّدث ع ــن أن نتح ــة ¨ ¸ك ــذه الحال ــم. و· ه ــوى لصالحه  الق

.هو مــن احتكار الدولة

ــرّف ــرّف ¡ّن ا�تط ــياæ بالتط ــف الس ــط العن ــن أن نرب ــياق ¸ك ــذا الس  و· ه
ــا ــا يفشــل · تحقيقه ــة، وعندم ــكار العقائدي ــن ا¡ف ــة م ــه مجموع  تســيطر علي
 بوســائل ســلمية يلجــأ إ§ العنــف �ختلــف أشــكاله: اللفظــي وا�ــادي. وليــس
ــا أّن هــذا الصنــف مــن العنــف ُوجــد ــل التعّســف أو ا�بالغــة إذا قلن  مــن قبي
ــي قامــت ·  · حالتــÁ عــ¼ ا¡قــّل: الحالــة ا¡و§ مثّلتهــا ا¡نظمــة الفاشــية التّ
 أوروبــا أثنــاء فــãة مابــÁ الحربــÁ والحالــة الثانيــة ¸ثّلهــا تيــار ا¡صوليــة

.ا�ســ�مية ا�اسك بزمام الســلطة · تونس حاليا

العنف المدرسي2.

ــوم، ــ� الي ــع التون ــة · ا�جتم ــة حارق ــدرæ ظاهــرة اجت�عيّ ــف ا� ــّد العن  يع
مختلــف  · ا�ســجلة  العنــف  حــا¨ت  عــدد  أّن  إ§  ا�حصائيــات  تشــ¥   إذ 
ــس ــ�ل الخم ــف خ ــة عن ــون حال ــن 27 ملي ــË م ــغ أك ــة بل ــات الãبوي  ا�ؤسس

ا�اضية :سنوات 

 العنف ا�ادي: %54,8 يصدر عن الت�ميذ، %27,4 عن ا�طار الãبوي و 17,8%
óارســه بقيــة ا¡øة الãبوية (قيمÁ، حراس

-
.(...

العنــف اللفظــي: %76,2 يصــدر عــن الت�ميــذ، %12,63 عــن ا�طــار الãبــوي و
ó 11,73%ارســه بقيــة ا¡øة الãبوية (قيمÁ، حراس

-
.(...

ــة ــن ا�ؤسس ــÁ ع ــراد خارج ــه أف ــدرæ ¸ارس ــف ا� ــا¨ت العن ــن ح  م
الãبوية ســواء · بهو ا�درســة أو · محيطها

51% -

ــة ــادل بــÁ ا�ربــÁ وا�طــار ا�داري للمؤسســات الãبوي  منســوب العنــف ا�تب
بلــغ %14 من مجموع حــا¨ت العنف ا�رصودة

-

.

.
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ــ¥ ــث تش ــا حي ــË عنف ــذ ا¡ك ــة الت�مي ــوي قا_ ــتوى الثان ــذ ا�س ــّدر ت�مي  وتص
æــف ا�ــدر ــ�ث حــا¨ت العن ــن أصــل ث ــÁ م ــات إ§ أّن حــواÙ حالت  ا�حصائي
بــÁ 14 و17 ســنة. وهــو تــãاوح أع�رهــم  الذيــن  الت�ميــذ   تصــدر عــن 
 معطــى هــام وداّل، اجت�عيــا وســيكولوجيا، حيــث يؤكّــد خاصــة تــ�زم ظاهــرة
ــا ــباب وم ــة الش ــول إ§ مرحل ــة والدخ ــات ا�راهق ــع بداي ــدرæ م ــف ا�  العن
ــن ــوع م ــاب ن ــذات واكتس ــات ال ــة إثب ــف ومحاول ــل إ§ العن ــن مي ــا م  يرافقه

الفاعليّــة ا¨جت�عيّة

Lagrange (Hugues) ; La violence des jeunes ; In Sciences Humaines ; no 47 ; Paris ; P.48-4926

26

27وناس (ا�نصف)، الشخصيّة التونسية: محاولة · فهم الشخصيّة العربية، الدار ا�توسطية للنÆ، ط1، تونس، 2011، ص 186
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 فهــو عنــف داّل عــ¼ حاجــة الشــخصيّة ا�درســيّة إ§ جلــب ا¨هتــ�م وتأكيــد
 الــذات واكتســاب نــوع مــن الحضــور النفــ� وا¨جت�عــي · مجتمــع ¨ يقبــل
الســياقات خــارج  أنفســهم  عــن   Áوا�راهقــ الشــباب  تعبــ¥   بالــôورة 
 التقليديـّـة.  وهــو أيضــا عنــف داّل عــ¼ قلّة نجاعة أíــاط التنشــئة ا¨جت�عية ·

.ا¡øة وفضاءات الوقت الحّر وا�درســة

ــق ــ� تعلّ ــدول في ــÁ ال ــة ب ــة متقّدم ــس مرتب ــوأ تون ــرى تتب ــة أخ ــن جه  وم
ــا ــة منه ــف حال ــة (193 أل ــات ا�تحــدة ا¡مريكيّ ــد الو¨ي ــدرæ بع ــف ا�  بالعن
 حــواÙ 154 ألــف حالــة خط¥ة) وفرنســا بأكË من 82 ألف حالــة. لكّن ال�فت ·
ــذ ــÁ ا�ربــÁ والت�مي ــه تكــون ب ــ¥ة من  العنــف ا�ــدرæ التونــ� أن نســبة كب
ــة تونــس ــداء عــ¼ ا¡ســاتذة حــواÙ %83. واحتلــت و¨ي  إذ تصــل نســبة ا¨عت
 ا�رتبة ا¡و§ · العنف ا�درæ بنسبة %14 تليها سوسة بنسبة %10 ثم صفاقس
 بنســبة %10. وتثبــت ا�حصائيــات وا�ــؤÝات ا�ختلفــة أن العنــف ا�ــدرæ هو
 ظاهرة حôية بامتياز حيث بلغت نســبته · الوســط الحôي %77 من مجموع

.العنــف ا�درæ ا�رصود

ــذه ــس كّل ه ــات، تعك ــ�ف ا�قارب ــراءات اخت ــة الق ــن طبيع ــر ع ــض النظ  وبغ
 ا�ــؤÝات، شــخصيّة تلمذيّــة متوتــرة تعيــد إنتــاج توتــر اجت�عــي يشــمل
 ا¡øة والشــارع وا�درســة ومؤسســات الوقــت الحــّر والفضائــÁ العمومــي
عــ¼ يــدّل  إíّــا  العنــف  هــذا  مثــل  فــإّن  ا¡مــر،  واقــع  و·   وا¨فــãا=. 
ــوي ــ�ل البني ــدرة جــّراء ا¨خت ــا الق ــب فيه ــكاد تغي ــة ت ــة صعب  حاجــة مجتمعيّ
ــد ــ¥ دون أن توج ــ¼ التأط ــة ع ــوز التقليديّ ــاكل والرم ــع الهي ــاري وتراج  ا�عي

.بدائــل جديدة مقنعة وقادرة عــ¼ تعبئة الطاقات
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ــق ــ¼ تحقي ــا ع ــاؤل قدرته ــع وتض ــة · ا�جتم ــة ا�درس ــع منزل ــب تراج ــد يلع  وق
ــاهمة ــدرæ: فمس ــف ا� ــرة العن ــ¥ ظاه ــا · تفس ــي، دورا هام ــراك ا¨جت�ع  الح
 ا�درســة · حركيّــة الãقــي ا¨جت�عــي                           أصبحــت · حكــم
ــد نوعــا مــن فقــدان الثقــة · ــا الراهــن. وهــو مــا قــد يكــون ولّ  ا�نعــدم · ع¿ن
ــئة ــاهمتها · التنش ــه و· مس ــز إلي ــذي ترم ــم ال ــام القي ــة و· نظ ــة ا�درس  وظيف
 ا¨جت�عيــة. فمــن الواضــح أّن فجــوة كبــ¥ة أصبحــت تفصــل بــÁ انتظــارات
ــراد ــم ا¡ف ــم ا�درســة وقي ــÁ قي ــة، وب ــات ا�درســة مــن جه ــÁ إمكاني  ا�جتمــع وب
 ا¡كــË واقعيّــة مــن جهــة ثانيــة. وبالتــاÙ تصبــح ا�درســة محــّل مســاءلة ومحاكمــة

.تتبايــن فيه� ردود الفعل

 و· ا�درســة تنتــÆ ظواهــر عنيفــة أخــرى عــ¼ قــدر مــن ا¡هميــة يبقــى أخطرهــا
 التنّمــر ا�ــدرæ. وهــو · واقــع ا¡مــر تهجــٌم وإســاءٌة مــن قبــل فــرد أو مجموعــة
�ــ ــة م ــس ا�ؤسس ــل نف ــة داخ ــرد أو مجموع ــو ف ــة نح ــة الãبوي ــل ا�نظوم  داخ
ــة. وهــو أيضــا ــزان القــوى داخــل ا�ؤسســة الãبوي ــل · مي ــوع مــن الخل ــق ن  يخل
ــد ــية تعتم ــلة نفس ــذا وذاك هرس ــو إ§ ه ــزي وه ــف الرم ــن ×وب العن  ×ب م
ــ¥" ــا فق ــ¥" "ي ــف" "ياقص ــا ضعي ــمÁ" "ي ــا س ــي" "ي ــا بط ــل "ي ــن قبي ــاظ م  ألف
ــي ــا¨ت والت ــل هــذه الح ــي تســتعمل · مث ــات الت ــن معجــم ا�صطلح ــا م  وغ¥ه

.قد تصل حّد ا¨عتداء الجســدي

أنهــا تكــون مشــكلة العنيفــة عــ¼  نتنــاول هــذه ا��رســة  الخطــأ أن   ومــن 
 للضحيــة الواقــع عليهــا الــôر فحســب. فللمشــكلة صورتــان مؤثرتــان تأثــ¥ا

شــديدا ع¼ ا�جتمعات

 صــورة أو§ وهــي ا¡و§ بالطبــع با¨هتــ�م وبالعــ�ج وإيجــاد ســبل الحــل، وهــي
Åصــورة الضحيــة التي يقع عليهــا الفعل ا�كراهي ا�ؤ

-

 صــورة ثانيــة وهــي صــورة الطفــل أو مجموعــة الت�ميــذ ا�تنمريــن الذيــن
 يتخــذون صــورة العنــف ســلوكا ثابتــا · تعام�تهــم. و· واقــع ا¡مــر مــا هــي إ¨ّ
 صــورة لضحيــة أخــرى مــن نــوع مغايــر، قــد يعتــß ووجودهــا أشــد خطــرا مــن

الصورة ا¡و§

-

.

.

:

ــة ــ�ج وا�تابع ــاج للع ــ� يحت ــة، وك�ه ــر ضحي ــة التنّم ــا عمليّ ــإّن طرف ــاÙ ف  وبالت
 النفســية والســلوكية، ¨ ســيّ� وأنهــ� معــا يشــك�ن عنــ¿ي بنــاء ا�ســتقبل:
ــل ــا الطف ــإذا أهملن ــع. ف ــيان · ا�جتم ــوان أساس ــه عض ــَدى علي ــِدي وا�عت  فا�عت
 ا�عتــِدي ســنعرض أطفــا¨ آخريــن للوقــوع · نفــس ا�شــكلة. وهــو مــا مــن شــأنه

.أن يســاهم  · اســتÆاء الظاهرة بصورة أكß · ا�جتمع



49

العنف االقتصادي3.
 يعــرّف العنــف ا¨قتصــادي عــ¼ أنــه كّل تضييــق �جــال ا�مكانيــات ومصــادرة
 الحريــات الشــخصية. وقــد شــملت ظاهــرة العنــف ا¨قتصــادي كافــة أشــكال

:القصــور عــن التمكÁ ا¨قتصادي للفئات الهشــة، ومن أهمها
 ا�ــرأة: حيــث تؤكــد الباحثــة ريــاض الزغــل أّن ا�ــرأة تتعــرّض لعــّدة أصنــاف مــن
 ا�قصــاء ومنهــا ا�قصــاء الــكðّ أو الجــزÿ مــن ا�ــ¥اث والــذي يãتّــب عنــه إقصــاء
 اقتصــادي. إضافــة ل+قصــاء ا�حصــاÿ الناجــم عــن عــدم احتســاب ا�ســاهمة
ــرة، ¡نّهــا تعتــß واجبــات  ا¨قتصاديــة للنســاء مــن إنتــاج وخدمــات غــ¥ مؤج'
ðن نفســه أّن النســاء يســاهمن بقــدر كبــ¥ · الناتــج الداخــõمنزليــة. مؤكّــدة · ا 
ــ¥ ــرأة التأج ــتهدف ا� ــذي يس ــز ال ــمل التميي ــر. ويش ــ¥ ا�ؤّج ــل غ ــام بالعم  الخ
Ùقيــات · العمــل وا¨رتقــاء إ§ مراكــز القــرار. وحســب صنــدوق النقــد الــدوãوال 
 يقــّدر الفــارق بــÁ أجــور الرجال وأجــور النســاء بنســبة %45 تقريبا وذلــك · الفãة
 ا�متــّدة مــن 2000 إ§ 2011. · حــáّ Áح مركــز البحــوث والدراســات ا¨جت�عيــة
 · الفــãة 2011 - 2012 أّن الفــارق بــÁ أجــر الرجــل وأجــر ا�ــرأة · القطــاع الخاّص

.ا�هيَكل بلغ نســبة 24,5%

ــو ــة، وه ــوي · التنمي ــاوت الجه ــق التف ــأنها أن تعّم ــن ش ــؤÝات م ــذه ا�  كّل ه
Ëــ ــات أك ــß النســاء الريفي ــ� شــك. وتعت ــف ا¨قتصــادي ب ــرز مظاهــر العن ــن أب  م
 مــن يعانــÁَ  العنــف ا¨قتصــادي بســبب نــدرة فــرص العمــل با�قارنــة مــع مــا هــو
ــا· ــف الثق ــع العن ــوازي م ــك بالت ــأå ذل ــßى. وي ــدن الك ــة وا� ــر بالعاصم  متوفّ
 وغيــاب الثقافــة تقريبــاً، · الجهــات مــع فقــدان نســاء ا¡ريــاف حقهــّن · الثقافــة
ــي ــ�م الت ــائل ا�ع ــض وس ــ¥ي" · بع ــاب تحق ــع "خط ــك م ــق ذل ــه. ويãاف  والãفي
Èــد ــع ا� ــن ا�جتم ــادرة ع ــد الص ــات التندي ــن بيان ــم م ــ¼ الرغ ــرأة ع ــرّذل ا�  ت

.وجهــات إع�مية وغ¥ها

 ا¡طفــال: تقــدر نســبة ا¡طفــال التونســيÁ الناشــطÁ اقتصاديًــا مــن الÆيحــة
 العمريــة ا�ãاوحــة بــÁ 5 إ§ 17 ســنة، بـــ %9,5، بحســب مــا كشــفت عنــه نتائــج
 ا�ســح الوطنــي ا¡ول الصــادر عــن معهــد ا�حصــاء الوطنــي بخصــوص عمــل
215700 Áبينت عمليات الرصــد أن من ب � ا¡طفــال · تونــس · ديســم2018ß. كــ
 طفــل ناشــط اقتصاديـًـا هنــاك 136500 طفــل أي بنســبة %7,9 يعملــون · مجــا¨ت
 خطــرة قــد تؤثــر عــ¼ صحتهــم ومســارهم الــدراæ وعــ¼ حالتهــم النفســية، وأن
 180 ألًفــا منهــم يعملــون · مجــا¨ت ممنوعــة حســب التÆيعــات التونســية

الدولية .وا¨تفاقيات 
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 وتتــوزع هــذه الحــا¨ت بنســبة %18.5 · ا�ناطــق الريفيــة و%4.8 · ا�ناطــق
 البلدية بينهم 11;%1 ذكور و %7,7 إناث. ك� تش¥ ا�حصائيات أن %20,7  من
 ا¡طفال العاملÁ ســنهم بÁ 16 و17 ســنة و%12,8 منهم ســنهم بÁ 13 و15 سنة
50% Ù5 و12 ســنة. ويحتكــر القطاع الف�حي حوا Áرهــم ب� و %5,4 تــãاوح أع
بصفــة الجمهوريــة  مناطــق  كامــل  ويتوزعــون ·   Áالناشــط ا¡طفــال   مــن 

.متفاوتــة ويحتّل إقليم الشــ�ل الغرØ الصدارة

.Vتروض للعنف أم إعادة إنتاج؟
ــع ــه م ــع، وتداخل ــا ومؤسســات ا�جتم ــه · ثناي ــه وتغلغل ــف لتنوع ــدو العن  يب
ــب الخــوض · ــا عــ¼ ا�عالجــة. لذلــك نتجّن ــة عديــدة عصي  وضعيــات اجت�عيّ
ــة ــس لثقاف ــمل تؤس ــق وأش ــول أعم ــث · حل ــاب لنبح ــردع والعق ــائل ال  مس
ــة، ــة، د¸قراطي ــردات: مواطن ــاá ومف ــا ·، عن ــف نلحظه ــت العن ــة ¨ تنب  بديل

.ال�عنف

عنف األفراد ورھان المواطنة1.

UNESCO ; Eduction for all 2000-2015 ; Monitoring Report: Achievement And Chalenges ; Beirut ;2015.28

̈قتصادية وا¨جت�عية، تونس،   حفيظ (عبد الوهاب)، الجزيري (مش¥ة)، الãبية وا�واطنة · العاÅ العرØ، مركز الدراسات والبحوث ا
2005، ص 206

29

28

29

ــا ــد¨ فكري ــزال ج ــارت و¨ ت ــي أث ــم الت ــن ا�فاهي ــة م ــوم ا�واطن ــß مفه  يُعت
 واســعا واقــãن · ســياقه التاريخــي بإقــرار وترســيخ مبــدأ ا�ســاواة الكاملــة ·
وا¨جت�عيّــة وا¨قتصاديّــة  والقانونيّــة  السياســيّة  والواجبــات   الحقــوق 

Áللمواطن.

مــن óّكــن  وصديقــة  أمنــة  بيئــة   · العيــش  الفاعلــة  ا�واطنــة   وتضمــن 
 ا�شــاركة · ا¡نشــطة ا�دنيــة ومــن ا�شــاركة · أخــذ القــرار وإبــداء الــرأي ·
ــم الفــرد ومواقفــه للتصــدي ــاة العامــة كــ� تعــزز قي ــا التــي تهــم الحي  القضاي
  لظاهــرة العنــف و¨ يخفــى "أن تعليــم ا�واطنــة  يتعــدى حــدود الوطــن
ــات أخــرى وهــو ا¨شــãاك · ا�نســانية"،  أو ــة  ليضــم مجتمع ــوم الهوي  ومفه

مــا اصطلح عليــه ا�واطنة الكونية

ــات  أمــا التمــّدن فيقــوم "عــ¼ القيمــة التــي تشــّكل الســلوك وهــي مــن خاصيّ
 الفــرد، لكنهــا ملزمــة للمجموعــة فتفــرز ســلوكا خاضعــا للقيــم... هــذا الãابــط
 بــÁ الخــاص والعــام ¸ثّــل جوهــر التنظيــم حــول ا�واطنــة و¡íــاط م�رســتها،
 وبذلــك يعطــي التمــدن قيمــة للمصلحــة العامــة فيمنــح ل|فــراد القــدرة عــ¼

ا�شــاركة والتفاوض والتبــادل في� بينهم

.

."
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 يتنــا# إذا العنــف وا�واطنــة فهــ� متوازيــان ¨ يلتقيــان لذلــك يغلــب الــرأي
ــة رهــان مجتمعــي للتوقــي مــن الظواهــر الســلبية وضــ�ن  أن ثقافــة ا�واطن
ــرد، ــل إ§ الف ــة تحي ــات. و¨ن ا�واطن ــ� ومؤسس ــع قي ــاء ا�جتم íــتمرار و  اس
 فــإن عنــف هــذا ا¡خــ¥ ا�قصــود والواعــي أو غــ¥ الواعــي مقــوض للمدنيــة
 ومولــد للفــو{ وانحــ�ل قيــم العيــش الج�عــي. ولعــل العنــف ا�ــروري مــن
 أفضــع ا¡عنــاف التــي óــارس وتتفاقــم دون وعــي مــن مقãفيــه أنهــم يأتــون
 أعــ�¨ عنيفــة. وال�فــت أن العنــف ا�ــروري · تونــس أصبــح ظاهــرة نشــاز
ــار ــن ا�ط ــرف ع ــض الط ــة بغ ــات العمومي ــËة · الطرق ــدة وك ــرة بش  متاوت

åوا�ناسبا .الزمني 

ــون ــãام القان ــدم اح ــتهتار وع ــا با¨س ــمة أساس ــرة ا�تس ــلوكات الخط  إن الس
والتفهــم ا�يثــار  وخصوصــا  الطريــق   · الحضــاري  للســلوك   وا¨فتقــاد 
ــذي ــروري ال ــف ا� ــة أو العن ــوادث ا�روري ــباب الح ــم أس ــن أه ــاون م  والتع
 يــô حتــ� �قãفــه واõخريــن ويخلــف عواقــب صحيــة واجت�عيــة وخيمــة.
 وتتعــدد وتتعقــد أســبابها وتشــمل أساســا óثــل الع�قــة بالســيارة و أيــة
 وســيلة نقــل وبالطريــق كفضــاء مشــãك. وهــي ع�قــة معتلــة حيــث يتــ¿ف
ــا ــاÙ فإنه ــم وبالت ــداد �نازله ــا امت ــ¼ أنه ــياراتهم ع ــع س ــواق م ــب الس  أغل
 تخــرج مــن دائــرة ا�شــãك الخاضــع لقواعــد التعايــش ومــا يصاحبــه مــن óــاد
 واســتهتار غــ¥ واع. ولكــن ينضــاف إليــه اهــãاء البنيــة ا¡ساســية وفســاد
التجهيــز وخدمــات العموميــة مــن حيــث مشــاريع  ا�رافــق   التــ¿ف · 
رغــم القانونيــة،  القواعــد  طائلــة  تحــت  بالتجــوال  والãخيــص   ا�راقبــة 
 ا�جهــود البــÁّ �نظــ�ت ا�جتمــع ا�ــدÈ للرفــع مــن الوعــي بهــذا الخصــوص

.ونــÆ الثقافة ا�رورية تظــل الطريق طويلة

دمقرطة المواطنة2.
 ومــن البديهــي أن الحديــث عــن التنميــة الشــاملة يحيلنــا ×ورة إ§ تحديــد
ــذي ــة هــذا وال ــه مــÆوع التنمي ــذي ينجــز ضمن  طبيعــة الســياق الســياæ ال
 يحــدد مــدى نجاحهــا. و يبــدو أنهــا ¨ ¸كــن أن تثمــر بالقــدر ا�ؤمــل · منــاخ
ــا ــة, أوله ــة Ýوط سياســية ×وري ــرار تســلطي. فللتنمي  اســتبدادي وضمــن ق
 الحريــة. فهــي التــي تســتطيع أن تحــرر ا�نســان مــن التخلــف و الجهــل
 والفقــر وóكنــه اقتصاديــا. أمــا بدونهــا فيكــون مفهــوم التنميــة تهيئــة النــاس

30ليكونــوا أدوات مســا�ة مطيعــة ¨ ¡ن يكونوا مواطنÁ · دولة.

30صن أمارتيا، التنمية حرية. ترجمة شوقي ج�ل . ا�جلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 2004، ص80
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 وا��حــظ تصاعــد الجــدل حــول حوكمــة تنميــة ا�جموعــات ا�حليــة مــع مراعــاة
ــة ــق تنمي ــة لتحقي ــج الرامي ــات والßام ــß للسياس ــة أك ــ�ن نجاع ــا وض  خصوصياته
ــا ا�حســاس ــي يســيطر عليه ــة الحظــوظ والت ــة ا�تدني  منصفــة للمجتمعــات ا�حلي

بالغù وا¨نســحاب و· أحيــان كث¥ة بالقهر

ــßى · ــارات الك ــي، والخي ــتوى التÆيع ــ¼ ا�س ــه ع ــات، أقل ــ¥ السياس ــم تغ  ورغ
التنمويــة للسياســات  ا¨جت�عيــة  الرهانــات  وأصبحــت  التنميــة.   مخططــات 
 ا�علنــة اعتــ�د الد¸قراطيــة ا�حليــة · بعدهــا التشــار? وتوطــÁ آليــات التنميــة
ــه  مــن محاكمــة ــه بريق ــة يبقــى توجــه ¨ يعفي ــاد عــن ا�شــاريع العمودي  وا¨بتع
ــزة ــة ا�تمرك ــة الدول ــم  بهيمن ــم القدي ــز التنظي ــد óي ــه. فق ــتãة خلف ــا ا�س  النواي
ــ¼ ــا ع ــ�د أساس ــا با¨عت ــات وتنفيذه ــع السياس ــي¥ ووض ــ¼ التس ــا ع ــ¼ ذاته  ع
ــي تبقــى ا�تحكــم الرئيــ� · ا�ــوارد العامــة باســم ســيادة ــة الت ــا ا�ركزي  هياكله
 الدولــة. إ¨ أنــه ومــع واقــع مــا بعــد الثــورة وتفاقــم الفــوارق الجهويــة والفئويــة
ــو ــه نح ــرز التوج ــش، ب ــي اله ــاد الوطن ــ¼ ا¨قتص ــة ع ــار العو� ــن آث ــر م ــا ظه  وم
ــة ــس مختلف ــ¼ أس ــوم ع ــة تق ــات بديل ــن سياس ــث ع ــذري للبح ــبه ج ــ¥ ش  تغي
عــن الحديــث  وتصــدر  ا�ســتعصية  التنميــة  معضــ�ت  حــل  قصــد   للتــ¿ف 
للمرحلــة. كشــعارات   åالــذا والتســي¥   Èا�ــد وا�جتمــع   Áا�حليــ  Áالفاعلــ 
ــوم ــس الي ــرز · تون ــل الشــعار ا¡ب ــي óث ــة التشــاركية" الت ــت ·"الد¸قراطي  اختزل
 وتعــß عــن التوجــه ا�علــن  لسياســة الدولــة. غــ¥ أن هــذا ا¡مــر ¨ يخفــي بعــض
وا¨قتصاديــة السياســية  ل|حــداث  فا�تتبــع  الدافــع،  صــدق  مــن   التوجــس 
ــا ــظ م ــة ي�ح ــن العÆي ــد ع ــا يزي ــذ م ــس من ــل · تون ــي تعتم ــة الت  وا¨جت�عي
 يغــذي الــرأي بــأن هــذا التوجــه ليــس ســوى غ�لــة ســã عــورة السياســة ا�ركزيــة
ــة ــه إ§ التنمي ــه وبيئات ــكل فئات ــع ب ــات ا�جتم ــتجابة لتطلع ــلت · ا¨س ــي فش  الت
ــÆوط ــار لل ــ� دون اعتب ــكا أو بدي ــÝ Áي ــÁ ا�حلي ــ¼ الفاعل ــا ع ــت بوزره  فرم
ــد ــة. وق ــة الصعب ــذه ا�هم ــ�ع به ــؤ¨ء ل�ضط ــا · ه ــب توفره ــة الواج  ا�وضوعي
· ا�تحكمــة  الجهــات  مــن  ممــ¼  توجــه  أنــه   · الشــك  حــد  ا¡مــر   يصــل 
ــم ــاÝ والدع ــتث�ر ا�ب ــن ا¨س ــص م ــوا إ§ التقلي ــي تدع ــة والت ــات العو�  اقتصادي

.ا¨جت�عي

 تقتــä ا�شــاركة · حوكمــة الشــأن ا�حــð تربيــة وتعلــ� ودربــة فهــي اكتســاب
ملــح بشــكل  تحتــاج  ا�حليــة  ا�جتمعــات  أن  وتقديرنــا  ا�واطنــة.   لــÆوط 
 لدمقرطــة هــذه الكفايــات حتــى تكــون مؤهلــة ل�ضطــ�ع بــدور الفاعــل ا�ســتن¥

.
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 وتفــرز نخبهــا وتدافــع عــن رؤاهــا ومصالحهــا خــارج دائــرة ا¨حتجــاج العقيــم  أو
Áك زمــام ا�بــادرة مــرة أخــرى لفاعلــãك التعبئــة الحزبيــة حيــث تــÝ · الوقــوع 
 ¨ يحملــون بالــôورة مÆوعهــا و¨ يكونــون محــور العمــل التنمــوي ومــؤداه

وتتفاقــم الدائــرة ا�غلقة للعنــف الجهوي والفئوي

ــة · ــوع ا��رس ــم وتن ــة تراك ــإن م�حظ ــة ف ــة ا�واطن ــق دمقرط ــة تحق ــا كيفي  أم
الãبيــة عــ¼  · Èالحيويــة للمجتمــع ا�ــد  الســنوات ا¡خــ¥ة يبــÁ ا¡هميــة 
ــات ــدد الجمعي ــف ع ــاركية. فتضاع ــة التش ــ¼ الد¸قراطي ــب ع ــة والتدري  ا�واطن
ــوم ــا ¡ن تق ــا يؤهله ــراد فيه ــي ل|ف ــراط الطوع ــات وا¨نخ ــارها · كل الجه  وانتش
 بتكويــن ا�ــوارد البÆيــة ا�حليــة �ــÆوع الحوكمــة ا�حليــة. غــ¥ أن هــذا ¨
 يجــب أن يحجــب عنــا مــا يحــف بهــا مــن مخاطــر التمويــل غــ¥ الواضــح ا¡غــراض

وا¨نت�ء ا�بطن ل|حزاب السياســية

ــاز ــÁ الجه ــãاك ب ــä ا¨ش ــة تقت ــة ا�جالي ــاركية أو الحوكم ــة التش  إن الد¸قراطي
 الرســمي للدولــة والفاعــل ا�حــð · إطــار التشــاور والتكامــل لوضــع خطــط
وتكــون ا¨عتبــار   Áبعــ  �الخصــو تأخــذ  ا�حليــة  للتنميــة  خاصــة   وبرامــج 
ا�ســاواة تحقيــق  إ§  ترنــو  التــي  وا�ســتدامة  الشــاملة  التنميــة   ·  مندمجــة 

وجــودة الحيــاة، وتحقق ا¨ندماج ا¨جت�عي وتجنــب العنف والتوتر

.

.

.

la logique de dominance منطق المغالبة3.
 يحيلنــا العنــ¿ان الســابقان إ§ وضــع م�مــح منطــق التعايــش الــذي أصبــح
 ســائدا خاصــة منــذ عÆيــة تقريبــا. فبعــد عقــود مــن الخضــوع الطوعــي أو
ــن ضعــف ــا يســجل م ــع م ــة م ــت إ§ منطــق ا�غالب ــال ¨ف  القــÏي، حصــل انتق
 الدولــة وتعــدد وتشــتت الفاعلــÁ. وهــو مــع ا¡ســف منطــق ينطلــق مــن التمركــز
 حــول الــذات أكانــت ذاتــا ماديــة أو معنويــة (حــزب/ نقابــة / جهــة...) و¨

.اخت�ف انه من أســوء أíــاط ا�فاوضة وإدارة النزاع

 ا¨ختــ�ف، النــزاع، ا�فاوضــة، الجدل...جميعهــا بديهيــات · الع�قــات بــÁ ا¡فــراد
ــا¨ ــة ومج ــارات الهام ــن ا�ه ــات م ــة النزاع ــت حوكم ــد أصبح ــات. وق  وا�جموع
النــزاع وينقســم  العنــف.  منســوب  مــن  الحــد  بهــدف  والتكويــن   للãبيــة 

:إ§
 نــزاع عنيــف: يهــدف لتحقيــق الغلبــة دون اعتبــار للحــق ينغلــق · حــدود زمــن
ا¨ســãاتيجي التــ¿ف  عــن  ويقــ¿  والتنســيب  للتواصــل  يفتقــر   الحــدث 
ــاع عــن مصلحــة ــا با�جموعــات ا�نغلقــة وا�تحفــزة للدف ــط غالب  ا�ســتديم. يرتب

أو هويــة وتستشــعر التهديد و¨ تثق · اõخر

-

.
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 نــزاع تعــاوÈ: تغلّــب فيــه أطــراف العمليّــة التواصليّــة الحــوار العقــ�È ا�تّــزن،
ــة ــم ا�تعارض ــش القي ــ¥ه فتُناق ــة تدب ــ�ف وإمكانيّ ــق ا¨خت ــن بح ــذي يؤم  ال
وجــوده ويقــãن   .Áا�تصارعــ  Áبــ الفاصلــة  ا�ســافات  تقليــص   بهــدف 
 با�جتمعــات ا�فتوحــة التــي تزدهــر فيهــا ا�عرفــة الخصبــة حيــث يتوفّــر
ــا أساســيا ــاره مطلب ــاخ ا�ؤسســاå والãبــوي الضامــن لحــق ا¨ختــ�ف باعتب  ا�ن

Èللحياة الد¸قراطيّة وأقوى ســبل التفاهم ا�نســا

-

Michel Grosierــات ــ�                    أّن الع�ق ــ�ع الفرن ــاÅ ا¨جت ــذا الســياق يشــ¥ ع  و· ه
ــع ــاوÈ. فالدف ــزاع تع ــكل ن ــتقامة · ش ــË اس ــة أك ــق بطريق ــة تتحق  ا¨جت�عيّ
ــ¥ ــا غ ــش áاع ــات أن تعي ــح للد¸قراطي ــا يتي íّــاون إ ــة التع ــزاع إ§ مرتب  بالن
ــزاع (التعــاوÈ) ا�حمــود هــو همــزة ــات هــذا الن  مذمــوم. ولعــل اكتســاب آلي
 الوصــل إ§ ا�واطنــة ¡ن عــ¼ هديــه يختــß ا¡فــراد تعــدد اõراء واحــãام الــرأي
 ا�خالــف والتســليم بنســبية الــرأي وقابليّتــه للدحــض. و¨ يخفــى أن النجــاح ·
 تكويــن أفــراد وفــق هــذا النمــط يعكــس، بالدرجــة ا¡و§، قــدرة ا�درســة عــ¼
 إرســاء أســس ا�واطنــة الحقيقيــة. حيــث تعتــß ا�درســة مــن أهــم ا�ؤسســات
 ا¨جت�عيــة التــي تهتــم بإعــداد النــشء إعــداد ثقافيــا وقيميــا واجت�عيــا
تقّدمهــا التــي  وا�عــارف  والعلــوم  الßامــج  مختلــف  خــ�ل  مــن   ونفســيا 

Áللمتعلم.

البديــل الد¸قراطيــة وغــرس  مبــادئ  تعزيــز  ا�درســة ¸كــن   فمــن خــ�ل 
ا�تعاظمــة. وهــو مــا العنــف  ا�نحرفــة وتداعيــات  للســلوكات   ا�وضوعــي 
اســتنباط أو  واســتحداث  الãبويّــة  ¡هدافهــا  ا�درســة  مراجعــة   يســتوجب 

.آليــات جديــدة تهدف إ§ تفعيل حقيقــي لقيم ا�واطنة

 وباســتقراء واقــع ا�درســة · تونــس يتضــح أن هنــاك ضعفــا واضحــا · معظــم
Áأساســيت Áبية عــ¼ ا�واطنة وقد يعود ذلك إ§ نقطتãا¡نشــطة ا�تعلّقــة بال:

 جمــود الßامــج الãبويــة الرســمية وعــدم مواكبتهــا لحاجيــات ومتطلبــات
Åا�عو Èوا�نســا ðا�جتمع ا�ح

-

 قصــور الوعــي، ســهوا أو تعّمــدا، بالــدور الãبــوي للمدرســة حيــث يــكاد
Áــم والتلقــ ــة التعلي ــة · عملي  يقتــ¿ دور هــذه ا�ؤسســة ا¡ساســية وا�حوري

الãبية دونا عن 

-

.

.

So� Skills·               بيــة �دراج ا�هــارات الناعمــةãونســجل هنــا أهميــة اتجــاه وزارة ال 
 برامــج الãبيــة ا�درســية ل�طفــال �ــا مــن شــأنه أن يــزرع باكــرا بــذرة ا�واطنــة

وثقافــة العيش ا�شــãك · أجيال الغد

.

.
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ثقافة الالّ عنف في مواجھة التطبیع مع العنف4.

31جان ماري مولر. ال�عنف · ا�درسة. ترجمة محمد عð عبد الجليل دمش, معابر للنÆ والتوزيع، 2009، ص47

ــك ــظ وكذل ــدم اللف ــذي ق ــدي" ال ــلمي "غان ــل الس ــف إ§ ا�ناض ــل ال�عن  يحي
ــرب ــن الح ــدوى ع ــل ج ــل ¨ يق ــج عم ــßه منه ــلم واعت ــة الس ــفة وسياس  فلس
ــ� عنــف والحقيقــة متشــابكان تشــابكا ــه "ال ــه أجــدى. وقــد قــال عن ــل لعل  ب
 وثيقــا يســتحيل معــه فصــل أحدهــ� عــن اõخــر فهــ� وجهــان لعملــة

31".واحدة

 ومــن أهــم تفســ¥ات العنــف نظريــة التعلــم ا¨جت�عــي �ــا يعنــي أنــه
ــاكاة ــß ا�ح ــه. فع ــرة في ــال للفط ــع و¨ مج ــرد · ا�جتم ــه الف ــلوك يتعلم  س
ــأة ــز وا�كاف ــدأ التعزي ــود مب ــط وبوج ــة · ا�حي ــ�ذج العدواني ــد للن  والتقلي
ــاع ا¡فــراد و يشــوه ســلوكهم و ــاط والفقر...يصيــب العنــف طب ــك ا�حب  وكذل
 با�قابــل فــإن ال�عنــف هــو وعــي اجت�عــي وثقــا· وم�رســة حضاريــة
ــن بعــض ــه ع ــازل ل ــãاف باõخــر والتن ــد ا¨ع ــاليب إنســانية تعتم ــا أس  قوامه
ــاكل، ــوية ا�ش ــات وتس ــل النزاع ــو¨ إ§ ح ــه، وص ــا علي ــا لن ــده حق ــا نعتق  م
 وتجــاوز أســباب ا¨ختــ�ف باعتــ�د القانــون والحــق وبشــكل طوعــي أو
 توســ� بآليــات الوســاطة وهــو مــا يحقــق  طموحــات ا¡طــراف ا�ختلفــة

.ويحفــظ حقوقهــم ومصالحهم دون صدام

ــول إ§ ــادئ، لتتح ــد وا�ب ــكار والعقائ ــن ا¡ف ــم م ــورات وا�فاهي ــث التص  تنبع
ــاس باتجــاه ال�عنــف ــه الن ــا، وان توجي  ســلوك وتعامــل يومــي مــع مــن حولن
ــادئ ــردات ومب ــرك مف ــة إذ تتح ــاة ا¨جت�عي ــرد أو¨، و· الحي ــن الف ــدأ م  يب
 وأفــكار ومفاهيــم تســتند إ§ مبــادئ وروح حقــوق ا�نســان مــن ناحيــة،
ــة ــن ناحي ــ¥ه م ــر مص ــان · تقري ــق ا�نس ــة  وح ــة والد¸قراطي ــ¼ الحري  وع
Áــ ــن ب ــل م ــف ولع ــة ال�عن ــس لثقاف ــة تؤس ــروة اجت�عي ــي  ث ــرى، وه  أخ
 ا�هــام الصعبــة التــي تواجهنــا، ونحــن نســعى للتفكــر · هــذه ا�عضلــة
ــل ــد تعام ــة، إ§ م�رســة وســلوك وقواع ــËوة الثقافي ــل هــذه ال ــة تحوي  كيفي

الناس  Áب.

 وهنــا نحيــل إ§ مســألة ال�عنــف · الãبيــة ونــدرك أن ت¿فــات الطفــل هــي
 مــرآة لســلوكنا كبالغــÁ، فللبالغــó Áثــ�ت للãبيــة والطفــل ورصيــد مــن
مــع للتواصــل  ا�تبــع  الســلوك  لطبيعــة  ا�حــددة  والخــßات   التجــارب 
ــا ــدر م ــل. فبق ــل الطف ــكل ردة فع ــ¼ ش ــدوره ع ــر ب ــذي يؤث ــال، وال  ا¡طف
ــاÙ تكــون ردة ــة يكــون الســلوك إيجــاØ، وبالت  تكــون هــذه التمثــ�ت إيجابي

.فعــل الطفل إيجابية
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ــة ــف، نتيج ــن العن ــو م ــل ¨ تخل ــع الطف ــل م ــرق التعام ــاف أن ط ــ¥ خ ــن غ  ولك
 فقــدان ا�هــارات الôوريــة لفهــم الطفــل... واعتبــاره إنســانا لــه خصوصياتــه

.وتفرده وشــخصيته ا�ستقلة

ــه ــه يثقــون ب ــه ومعلمي ــأن أهل ــة للطفــل تشــعره ب ــزات الداخلي  إن ا¨عــãاف با�ي
 و يتوقعــون منــه أن يتــ¿ف عــ¼ نحــو يؤكــد عــ¼ أنــه قــادر ويقــدرون مبادراتــه
 ويشــعرونه بــأن هــذه ا�بــادرات جديــرة با¨هتــ�م. ونشــ¥ هنــا ا§ مــا تحفــل بــه
ــم ــار انهياره ــن أخب ــين� م ــا · الس ــتلهم منه ــا اس ــÁ وم ــاة الجرم ــاة عت ــ¥ حي  س
 باكــÁ · آخــر نفــق مســارهم كمجرمــÁ وبحثهــم عــن نظــرة عطــف أو تفهــم ·

عيــون ا�حيطÁ بهم

 وعــ¼ غــرار التمثــ�ت الخاطئــة تجــاه ا¡طفــال ¸كــن أن تكــون  للكبــار ســلوكيات
ــف ــد · العن ــا، وتتجس ــم أحيانً ــاك طفولته ــد انته ــل إ§ ح ــم تص ــة تجاهه  خاطئ
ــدة ــات عدي ــرت دراس ــد أظه ــكاله الجســدي والنف�.وق ــكل أش ــم ب  ا�ســلط عليه
ــا مــا  أن ا¡طفــال والشــباب وأفــراد ا�جتمــع عمومــا ذوي ا�شــاكل الســلوكية غالب
غــ¥ للــزواج  الراجعــة  الحــادة  الع�ئقيــة  ا�شــاكل  تعمرهــا  بيــوت   تؤويهــم 
ــه مــن مفاوضــات ــاة ا�شــãكة �ــا تتطلب ــة ا¡زواج للحي  ا�تكافــئ او لتــدÈ جاهزي

ت خاصة مع تدÈ القــدرات ا¨قتصادية ل|øة و تنــا̈ز

 وقــد توصلــت دراســات جــادة إ§ وجــود ع�قــة ذات د¨لــة إحصائيــة بــÁ م�رســة
ــة ــة ا¨قتصادي ــروف ا¨جت�عي ــ� والظ ــدي والنف ــه الجس ــف · ا¡øة بصنفي  العن
الحيــاة فاضطــراب  ل|فــراد.  التكيــف  والقليــل  العنيــف  والســلوك   ا�تعــÏة. 
Áــئ ــرض الناش ــا يع ــة داخله ــة والثق ــب والط�نين ــال للح ــدان ا¡طف ــة وفق  ا¡øي
 للقســوة ويؤهلهــم ليكونــوا كهــو¨ غــ¥ متكيفــÁ وســلبيي الع�قــة �حيطهــم
ــة وعــدم ا¨نخــراط ــة للخــروج عــن الضوابــط ا¨جت�عي  وهــي كلهــا عوامــل مؤهل

· مÆوعــات بنــاءة للفرد وا�جتمع وا�يــل للرفض والهدم

ــا النمــط الد¸وقراطــي ــة وأهمه ــاط الãبي íــن أ ــث ع ــا للحدي ــا هــذا طبع  ويقودن
ــو í ¼ــ ــة ع ــة ملحوظ ــر بطريق ــه ويؤث ــãم ذات ــه ويح ــرد مكانت ــظ للف ــذي يحف  ال
 التكيــف ا¨جت�عــي لديــه �ــا يؤهلــه لثقافــة ال�عنــف. ويقابلــه النمــط التســلطي
ــة التــي تفــãض ــم بالتجرب ــذي يقــوم عــ¼ الضبــط الصــارم والحرمــان مــن التعل  ال
إيقــاع مــن  يقتضيــه  ومــا  عواطفــه  وحتــى  الطفــل  صــوت  وتغييــب   الخطــأ 
Èوا¨نســحاب والعدائيــة وتــد ùللعقوبــة. ومــن آثارهــا النقمــة  وا�حســاس بالغــ 

القــدرة ع¼ ا�بادرة وا¨نجاز

.

.

.

.



57

 إن العنــف ينطلــق · البدايــة كــردة فعــل أمــام وضعيــة خصوصيــة وغــ¥ مقبولــة
 بالنســبة إ§ القائــم بالعنــف، ثــم يتحــول · مرحلــة ثانيــة إ§ ســلوك متكــرر وأداة
ــ¼ ــوم ع ــيلة ¨ تق ــذه الوس ــن ه ــة، لك ــة والطاع ــس التبعي ــة وتكري ــرض الهيمن  لف
ــوة ــق الق ــ¼ منط ــوم ع ــا تق ــدر م ــوار بق ــاش والح ــاع والنق ــق وا�قن ــوة ا�نط  ق
 �ختلــف أشــكاله ا�اديــة والنفســية. وبهــذا يصبــح العنــف وســيلة لتحقيــق
 ا¨ســãاتيجيات الفرديــة والج�عيــة · بعــض وجوههــا. مــع التأكيــد عــ¼ أن
 عمليــة التنشــئة تتميــز با¨ســتمرارية وتكــون محــل تحيــÁ حســب مقتضيــات

.الســياقات ا�تبدلــة وبالتــاÙ فإن الكهول مشــمولÁ بثقافة ال�عنف



خاتمة
والحــركات  ¨�إجــ بالعنــف  يرتبــط  مــا  إ§  الحــد  هــذا  عنــد   نخلــص 
 ا¨حتجاجيــة تحديــدا مــن خصائــص الســياقية وا¨ســتمرارية. حيــث تبــدو
 م�رســات اجت�عيــة معــßة عــن الخصائــص الثقافيــة للمجموعــات والســياقات
 ا�تبدلــة رغــم ثباتهــا بنيويــا. وا��حــظ أننــا حــÁ ننــزل هاتــÁ الظاهرتــÁ اõن
 وهنــا ن�حــظ ارتباطهــ� بواقــع الحيــاة السياســية وا¨قتصاديــة وا¨جت�عيــة ·
 تونــس طــوال العÆيــة ا�نقضيــة التــي ارتبطــت بالحــراك الهــام (الثــورة)
ــدر ــة ونق ــو{ خ�ق ــض ف ــا البع ــو{ يعتßه ــد ف ــات وول ــق الحري ــذي أطل  ال
 أنهــا اختــ�ل �خــاض التغيــ¥ ناتــج عــن غيــاب أو قصــور تربيــة الحريــة

وهــي فرضيــة تدعونا إ§ مزيــد التمحيص العلمي

 لقــد طغــى الجــدل وا��حــكات السياســية عــ¼ برامــج ومشــاريع التغيــ¥
الثــورة. بــل التــي مثلــت شــعارات   باتجــاه تحقيــق ا�طالــب ا¨جت�عيــة 
ــا ــغلت جانب ــطح وش ــ¼ الس ــت ع ــة طف ــعارات مجانب ــاغل وش ــ� أن مش  وا¡ن
ــن ــع ع ــوة للãاج ــووي والدع ــدل اله ــا الج ــل ومنه ــاءات التفاع ــن فض ــا م  هام
  مكتســبات قطاعــات هامــة · ا�جتمــع وخاصــة مــا تعلــق بحقــوق ا�ــرأة
ــة ــاءات الثقافي ــتهداف الفض ــه اس ــي ومن ــط ا�جتمع ــوز النم ــال رم ــف ط  وعن
 ورفــع رايــة غــ¥ العلــم الوطنــي · الجامعــة واغتيــال رمــوز التيــارات اليســارية
العنــف وانتشــاره وبالخصــوص  التقدميــة... كل هــذا مــن دواعــي تفاقــم 

تلبســه بالحركات ا¨حتجاجية

 ولعلــه مــن ال�فــت أن الحــركات ا¨جت�عيــة وإن اتجهــت بشــكل واضــح نحــو
 العنــف ســبي� للمغالبــة واكتســبت "مهــارات" ا�فاوضــة وا�نــاورة وأصبــح

بإمكانهــا فرض جانب مــن مطالبها بتحــركات تتصف بالعنف

ــا ــة فيه ــراط ا�درس ــË انخ ــك لتع ــËة وذل ــة متع ــ¼ ا�واطن ــة ع ــت الãبي  ¨ زال
 ومــع مــا يتــداول حــول ا�ص�حــات · الßامــج الãبويــة التــي تســتهدف
ــادرة  ا�هــارات الناعمــة والتــي تشــمل مهــارات الحــوار وقبــول ا¨ختــ�ف وا�ب
ــدة. ــت بعي ــف مازال ــن العن ــأى ع ــة تن ــيس لثقاف ــوادر التأس ــإن ب ــوع ف  والتط
ــف ــل العن ــية يظ ــاة السياس ــع الحي ــتقراء واق ــور وباس ــدى ا�نظ ــن · ا�  ولك
 خيــارا أو اضطــرارا · نظــر الكث¥يــن خاصــة فئــات الشــباب وا�جموعــات
Èت ا�جتمــع ا�ــد� ا�حليــة ذات الواقــع الهــش وا�تــدÈ. ويتعاظــم دور منظــ
 التــي يبــدو أنهــا تحــوز ثقــة أكــß لــدى هــؤ¨ء وتتحــرك بفاعليــة أكــß وتحقــق

.نتائــج ذات تأث¥ ود¨لة
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ظاھرة  العنف في تونس 2019 

ــتقّر ــت ومس ــع ثاب ــود مجتم ــدم وج ــة بع ــات ا¨جت�عيّ ــّر النظري  تق
ــه ــا تتســم ب ــزاع، نظــرا � ــ¿اع والن ــف مظاهــر ال  وخــال مــن مختل
ــا ــة. وهــو م ــة ¨ متناهي ــن ســ¥ورة ديناميكي ــة م ــات البÆيّ  الج�ع
ــع ــ� م ــة تفاع ــة والج�عي ــات الفردي ــة ا��رس ــ¼ جمل ــس ع  ينعك
 ا�عيــش ليــس ا¨جت�عــي وا¨قتصــادي والســياæ فقــط، بــل وحتــى
ــد ــ� بع ــع التون ــال · ا�جتم ــع الح ــو واق ــي. وه ــا· والع�ئق  الثق
 أحــداث                        ، حيــث عمــدت مختلــف الÆائــح
احتجاجيــة أســاليب  وابتــكار  خلــق  إ§  ا¨جت�عيــة   والج�عــات 
وآراء مواقــف  مــن  يختلجهــا   �عــّ خ�لهــا  مــن   ßّتعــ  جديــدة 

ومطلبيــة... كان العنف من أهــم تجلياتها

ديسمß- 14 جانفي  17
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