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ﻣﻘدﻣﺔ
إن الوعــي مبشــاكل املجتمــع هــو مرحلــة متق ّدمــة مــن مراحــل تطــور املجتمعــات
بــدءا مبرحلــة املعرفــة األوليــة )الحســ ّية( مــرورا باملرحلــة الفكريّــة )التصوريــة
الناقــدة( وصــوال إىل مرحلــة الوعي الحقيقي غري املزيــف بالواقع وقضاياه .
مظاهــر العنــف ،شــأنها شــأن مختلــف الظواهــر االجتامعيــة األخــرى ،تحتــاج وعيــا
بالعوامــل املوضوع ّيــة لفهمهــا وتحليلهــا .كذلــك الوعــي بنمــط املعيــش اليومــي
واألنســاق الثقافيــة الســائدة حتــى ميكــن تحليــل الظاهــرة يف ســياقه املجتمعــي
للوقــوف عىل مســار تط ّور الظاهــرة والتحكم فيها.
ومجتمــع مثــل املجتمــع التونــيس ،الــذي عــرف طويــال معنــى االســتقرار والــرصاع
الســلمي ،أصبــح اليــوم ينطــوي عــىل قــدر هائــل مــن العنــف دفــع الباحثــني
واملهتمــني إىل القــول بتطــ ّور الشــخص ّية التونســية إن عــىل املســتوى الفــردي أو
الجامعــي .وصــارت املقــوالت الســابقة عــن طبيعــة املجتمــع التونــيس الســلم ّية أمــر
يحتــاج إىل إعادة نظر ألنه مل يعد من املسـلّامت.
كل مناطــق البــالد وإن بشــكل
فالعنــف ،مبختلــف تجلياتــه ،املنتــرش تقريبــا يف ّ
واملحــري ليــس العنــف يف حــ ّد
متفــاوت ،ظاهــرة موبــوءة تســتوجب التــأين فيهــا.
ّ
واملحــري أكــرث يف املجتمــع
ذاتــه بــل مجانيتــه وعــدم وجــود تفســري جامــع لــه،
ّ
التونــيس ظاهــرة الالمبــاالة االجتامعيــة التــي ترافقــه التــي قــد تبلــغ أحيانــا تبييضــه
والتهــاون يف التعامــل معــه .أو ّرمبــا تكــون هــذه الالّمبــاالة "دليــل عــىل مــا أصــاب
قيــم التضامــن واملــؤازرة مــن تفــكّك وعــدم فاعل ّيــة جــ ّراء التحديــث الرسيــع
والفجئــي مــن جهــة واالنشــغال مبســتلزمات املعيــش اليومــي وإدارة الشــأن الخــاص
محصلــة الواقع ّيــة ونتيجــة املهادنــة األمــر الــذي
مــن جهــة أخــرى" 1.تلــك هــي ّ
يؤدي إىل بنــاء مجتمع متف ّرج.
أو لعـ ّـل املنظومــة الثقافيــة والقيميــة التــي ُرضبــت يف املقتــل مل تعــد قــادرة عــىل
إدارة النزاعــات والعالقــات الــرصاع يف املجتمــع التونــيس .حيــث أ ّن عمليــات
التشــويه والتوظيــف اإليديولوجــي والحــزيب أفقــدت عالقــات الــرصاع الســلمي
والحــوار النســق الثقــايف الــذي تســتند إليــه ،فأحدثــت بالتــايل خلــال يف الواقــع
1وناس )املنصف( ،الشخصيّة التونسية :محاولة يف فهم الشخصيّة العربية ،الدار املتوسطية للنرش ،ط ،1تونس ،2011 ،ص 181
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االجتامعــي وعــدم تــوازن قــاد بــدوره إىل العنــف .فأصبــح منطقــا ومنطلقــا تبنتــه
مختلــف مكونــات ورشائــح املجتمــع التونــيس إ ّمــا بهــدف إعــادة التــوازن أو تأكيــدا
لوجودهــا ودفاعــا عــن مصالحهــا بعــد أن أصبــح طريــق الحــوار مغلقــا بســبب
غيــاب أو اهتــزاز الثقافــة املرجعيــة التــي تحظــى برضــا وقبــول قطــاع واســع يف
املجتمع.
ً
ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌﻧف

شــكلّت الوضعيــة الجديــدة للبالد التونســية منذ أحداث  17-14ديســمرب جانفي لحظة
فارقــة يف التاريــخ املعــارص للبــالد .فاملســارات االحتجاجيــة املختلفــة التــي انطلقــت
مــن الهوامــش االجتامع ّيــة واملجاليــة مل تفــيض إىل تغيــري الرتكيبــة السياســية
واالجتامعيّــة عــىل املســتوى املؤسســايت فحســب ،بــل فســحت املجــال أمــام ســياق
انســيايب Conjoncture fluide2أدخلــت حالــة مــن الشــك البنيــوي عــىل جـ ّـل الحقــول
االجتامعيــة .وقــد شــهدت هــذه املرحلــة مســاءلة النظــم والنواميــس التــي تحكــم
الرتكيبــة االجتامعيــة للمجتمــع التونــيس )املجــال الدينــي ،الســيايس ،االقتصــادي،
الرتبــوي (...وهــو مــا فســح املجــال لحــركات احتجاجيــة ومطلبيــة متعــ ّددة
ومتجــ ّددة ومتواصلــة .فصــار الفاعلــون االجتامعيــون يحركــون مواردهــم التــي
اكتســبوها مــن خــالل مســارات بيوغرافيــة مختلفــة وانخرطــوا يف العمــل "املناضــل"
مــن داخــل منظــامت أو جامعــات تصــوغ قضايــا وتــدرس وتبلــور اســرتاتيجيات
للدفاع عنها .
ولــنئ كان تعـ ّدد وتنـ ّوع الحــركات االحتجاجيــة بعــد  2011مــؤرشا عــىل حجــم "الخزان
االحتجاجــي" يف تونــس ،إالّ أ ّن هــذا ليــس مرادفــا لقوتــه ولفاعليتــه خاصــة يف
الجانــب االجتامعــي منــه .حيــث ال زالــت الحــركات االحتجاجيــة تشــكو مــن عجــز
كبــري يف أن تصبــح ذات وزن يف املعادلــة التــي تهيــكل العالقــات بــني املتطلبــات
والحاجــات االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية للجامهــري مــن جهــة و"األعــداء
الطبقيــني" أو املنافســني أو املخاطبــني مــن جهــة ثانيــة .وبصــورة أوضــح نالحــظ
عجــزا عــن توجيــه السياســات العموميــة الوجهــة املنشــودة ،حيــث تصطــدم هــذه
التحــركات "بسياســة االنتظــار"  3عــىل املســتوى االقتصــادي واالجتامعــي مــن خــالل
تركيــز أجهــزة ومؤسســات وظيفتهــا امتصــاص الغضــب الجامعــي وتحقيــق "الســلم
االجتامعي".
; 2Dobry (Michel) ; Sociologie des crises politiques : La dynamique des mobilisations multisectorielles ; Presses de Sciences Politiques
Paris ; 2009 ; P 432.
; 3Hibou (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
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ولكــن ،إىل جانــب التفــاف الدولــة ومراكــز القــرار حــول منــاذج ليرباليــة إلدارة
الشــؤون االجتامعيــة واالقتصاديــة ،لعــب التفــكك التنظيمــي للحقــل االحتجاجــي
وتبعــرث الكفاحــات االجتامعيــة وســهولة الطعــن يف مرشوعيتهــا ال س ـ ّيام مامرســاتها
وأشــكالها التعبرييّــة التــي ُصنفــت عنيفــة كلهــا عوامــل داخليــة ســاهمت يف بلــورة
هذا العجز.
ومــن هنــا ،وباعتبــار االحتجــاج واملطلبيــة هــي عمليــات تخضــع للعــرض والطلــب
والتفــاوض ومختلــف أشــكال التصعيــد .ظهــرت مامرســات ُصنفــت يف بــاب األعــامل
العنيفــة مــن قبيــل :غلــق الطرقــات ،واملواجهــات املبــارشة مــع املؤسســة األمنيــة،
ومجوعــات األلــرتاس يف املالعــب الرياضيّــة وتعطيــل ســري بعــض املرافــق العموميــة
)وســائل النقــل العموميــة ،إدارات ومراكــز الحكــم املحــيل والجهــوي (...وغريهــا
مــن املامرســات التــي هدفــت إىل إقامــة موازنــة للقــوة بــني طــريف النــزاع أو الـرصاع
مبا من شــأنه أن ُميكّن من تغيري وتحســني رشوط التفاوض.
كل تحـ ّرك احتجاجــي اجتامعــي ،مبــا
وال اختــالف أ ّن هــذا الوصــم الــذي أصبــح يــالزم ّ
هــو تعبــرية اجتامع ّيــة عــن الرفــض والغضــب ،دليــل عــىل تعطّــل املفاوضــة ومــؤرش
النســداد عمليــة التواصــل بــني مختلــف األطــراف .وهــو إىل هــذا وذاك حــدث
اجتامعــي ومرسحــ ٌة اجتامعيــة "لالعتداء"عــىل جملــة الحقــوق واملطالــب
االجتامعيــة املرشوعــة واألكيــدة للجامهــري .فليــس العنــف ظاهــرة عرض ّيــة بــل هــو
ظاهــرة اجتامعيــة تعــد كــام يــرى  Max Weberتعبــريا أساســيا عــن التنافــس القائــم
بــني اإلرادة والــرضورة .وهــو متفصــل منطقــي يتخلّــل رصاع القيــم .فال ـرصاع عالقــة
كل فاعــل فــرض إرادتــه عــىل اآلخــر ،وقــد يكــون
اجتامعيــة أساســية تتحـ ّدد بــإرادة ّ
تتغــري أســاليبه
هــذا الــرصاع سياســيا أو اقتصاديــا أو جنســيا أو فكريــا ،وقــد
ّ
ووســائله بحســب مجال الفعل وغايتــه ...والعنف بعض أوجهه .
وقــد دأب منتــدى الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة عــىل البحــث واالســتقصاء
حــول الحــركات االجتامعيــة وظواهــر االنتحــار والعنــف والهجــرة غــري الرشعيــة مبــا
هــي أشــكال مختلفــة للتعبــري االحتجاجــي واالجتامعــي املنتــرشة ،وبشــدة ،يف
املجتمــع التونــيس منــذ مــا يقــارب العقــد .وهــي محــاور وإن بــدت للوهلــة األوىل
منفصلــة بعضهــا عــن بعــض ،إالّ أنهــا شــديدة التواصــل فيــام بينهــا حتــى أنــه ال
ميكــن أن نتــدارس أيــة ظاهــرة منهــا إالّ مــن خــالل األخــذ بعــني االعتبــار الظواهــر
األخــرى املتصلة بها .
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ولعــل الالّفــت للنظــر هنــا ،أنــه لطاملــا ُوصمــت مثــل هــذه املامرســات بالعنــف
ّ
والخــروج عــن املامرســات املقبولــة اجتامعيــا وقانونيــا ومؤسســاتيا ال س ـيّام إذا كان
محــور املامرســات هــو الحــركات االحتجاجيــة االجتامعيــة واملطلبيــة االقتصاديّــة
واملواطنيــة خاصــة مــع التوظيــف الســيايس والحــزيب الــذي أصبــح يثقــل كاهــل
هذه التحركات.
ومــن نافــل القــول أ ّن العنــف هــو نتيجــة حتم ّيــة ملــا اعــرتى وظيفــة مختلــف
املؤسســات االجتامعيــة )ومــن أهمهــا املدرســة واألرسة( مــن تــآكل ،وهــو مــا ميكــن
اعتبــاره مــؤرشا الختــالل وظيفــة التنشــئة االجتامعيــة يف املجتمــع وبــروز ظواهــر
سلوكية جديدة .
ولقــد اتســم العقــد األخــري بنمــو وانتشــار العنــف كظاهــرة ســلوكية اجتامع ّيــة
طبعــت العالقــات االجتامعيــة وأمنــاط التفاعــل ســواء بــني األفــراد فيــام بينهــم أو
املؤسســات بعضهــا ببعــض أو بــني األفــراد واملؤسســات .وهــو مــا ســاهم يف إنتــاج
أمناط ســلوك غري ســوية وبروز ســلوكات تن ّم عن صعوبات التك ّيف .
ويف عرصنــا الراهــن تتزايــد مظاهــر العنــف )مبــا هــو تعبــرية اجتامعيــة عــىل الرفــض
واالحتجــاج( ومجــاالت مامرســته ،ويصبــح ظاهــرة تتجــاوز فــوارق األنظمــة
السياســية واملنطلقــات اإليديولوجيــة واملعطيــات الحضاريــة ،حتــى أنــه أصبــح
وكأنــه لغــة القــرن الواحــد والعرشيــن .وهــو مــا ســنحاول طرحــه ودراســة
الفروقــات بــني أمناطــه وتحديــد مــا يجعــل فعــال مــا أو ردة فعــل مــا ســلوكا
عنيفا .
ولدراســة هذا ننطلق من فكرتني :
 أ ّن العنــف الــذي يصــدر بــني الجامعــات ومــن جامعــة ألخــرى الب ـ ّد أن يؤثــر عــىلالســلوك الفــردي بشــكل مبــارش ،أي أ ّن العنــف الفــردي املــامرس ضــ ّد اآلخــر
وحــدوده الفاصلــة هــي حــدود هشّ ــة .وبالتــايل فــإ ّن العنــف مــدان يف أغلــب
حاالتــه مع مراعاة الفصل بني الفكر واملامرســة.
رش ع للدفــاع عــن الــذات ،يحمــل إشــكالية مقــوالت العوملــة
 أ ّن العنــف املــ ّوالدميقراطيــة واإلرهــاب أيضــا .فهــو وإن كان لــر ّد الغــنب والدفــاع عــن الــذات
واســتبعاد املذلــة ،فإنــه عنــف ال يقتــرص عــىل الشــخيص والفــردي بــل هــو عنــف
متــأت مــن االجتامعــي وعائــد إليــه .فالعنــف هــو حالــة غــري مســتقلة
4

موجباتهــا ومربراتهــا ومســاراتها التاريخيــة .وهــو حالــة مركبــة مــن حيــث ظهورهــا
وأدائهــا وترابطاتهــا ) (...يتســم بســمة األداء الفــردي أو األداء الجامعــي ،كاألداء
املؤســس عــىل ردة الفعــل أو عــىل انســياق أو اختيــار .وهــو أيضــا تجربــة
نفســية-اجتامعية مــن تجــارب إيــذاء اآلخــر ال تنفصــل عــن تغــريات املجتمــع
وثقافته4.
ومنــه فإننــا ننطلــق مــن مسـلّمة أن منشــأ العنــف يف املجتمــع التونــيس اليــوم ،وإن
بــدأ باإلطــار الشــخيص فهــو يتجــاوزه ليطــال قضايــا ومشــاكل لهــا طابــع اجتامعــي
واقتصــادي تطال بدورها الشــمول الكوين وأنظمتــه والهيمنة عليه.

4خليل )أحمد خليل( ،معجم املصطلحات االجتامعيّة ،مكتبة لبنان ،بريوت1977 ،
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يُعتــرب مفهــوم العنــف مــن املفاهيــم املفتــاح يف مجتمعــات القــرن الواحــد
والعرشيــن رغــم مــا يعرتيــه مــن لبــس أحيانــا وغمــوض يف بعــض األحيــان وتداخــل
املعــاين يف أحيــان أخــرى :فكــام ميكــن أن تشــري لفظــة عنــف إىل معــاين القــوة
كل األحــوال
والســلطة ،وقــد تشــري يف مواقــع أخــرى إىل معنــى العــدوان .إالّ أنهــا يف ّ
"ضغــط جســدي أو معنــوي دو طابــع فــردي أو جامعــي ينزلــه اإلنســان كالقــدر
الــذي يتحملــه عــىل أنــه مســاس مبامرســة حــق أســايس" 5.ويع ّرفــه  Robert McAfeeأنــه
"انتهــاك للشــخص ّية وأنــه تعــ ّد عــىل اآلخــر أو إنــكاره أو تجاهلــه ماديــا أو غــري
ذلــك" 6.ويف معجمــه الفلســفي ،ع ـ ّرف جميــل صليبــا العنــف "كفعــل مضــاد للرفــق
ومــرادف للشــدة والقســوة ) (...فــكل فعــل يخالــف طبيعــة الــيشء ،ويكــون
مفروضــا عليــه مــن الخــارج هــو مبعنــى مــا فعــل عنيــف .والعنيــف أيضــا القــوي
الــذي تشــتد ســورته بازديــاد املوانــع التــي تعــرتض ســبيله كالريــح العاصفــة والثــورة
الجارفــة" 7.أ ّمــا املعجــم النفيس-االجتامعــي فيعــ ّرف العنــف عــىل أنــه "الســلوك
املــراد منــه إلحــاق الــرضر واألمل باآلخــر مــع ســابق ّية النيــة لذلــك" 8،ومي ّيــز هنــا بــني
صنفني منه :
 الســلوك العــدواين االندفاعــي  : L’agression impulsiveوهــو املبنــي عــىل االســتثارةاملزعجة والعوامل املكونة للشخص مرورا بجملة من املتغريات املعرف ّية والفيوزيولوج ّية.
 الســلوك العــدواين األدايت  : L’agression instrumentaleوهــو الســلوك العــدوايناملخطّــط لــه واملــدروس مســبقا واملعتمــد كأداة لتحقيــق غايــات انتفاعيّــة ماديّــة
ومعنو يّة.
وتعتــرب إشــكالية العنــف ظاهــرة اجتامعيــة وثقافيــة بامتيــاز ،وهــي باألســاس
ظاهــرة اجتامع ّيــة تواجههــا املجتمعــات حيــث أنهــا تجــاوزت البعــد الفــردي إىل
تشــكيل العنــف كحالــة اجتامع ّية-ثقافيــة يف تجمعــات صغــرية أو كبــرية يف بعــض
معــني .وبالتــايل فإننــا
األحيــان داخــل مجتمــع مــا أو ضمــن تشــكيل اجتامعــي ّ
نســتطيع أن نؤكــد أنهــا ظاهــرة اجتامع ّيــة يف املقــام األول ويجــب تحليلهــا وفقــا
ملبــادئ العلوم االجتامع ّية.

5بودون )رميون( ،املعجم النقدي لعلم االجتامع ،ترجمة سليم حدّاد ،ديوان املطبوعات الجامعيّة ،ط  ،1الجزائر ،1986 ،ص 397
6
أسعد وطفة )عيل( ،من الرمز والعنف إىل مامرسة العنف الرمزي :قراءة يف الوظيفة البيداغوجيّة للعنف الرمزي يف الرتبية املدرسيّة،
مجلة شؤون اجتامعيّة ،عدد  ،104اإلمارات العربية املتحدة ،2009 ،ص 65
 7صليبا )جميل( ،املعجم الفلسفي ،جزء  ،2دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،1982 ،ص 670
8زغفران )العبيدي روضة( ،شلبي )جلّول( ،العبيدي )حافظ( ،جرائم العنف لدى الشباب التونيس :دراسة علميّة ميدانيّة ،مركز الدراسات
القانونيّة والقضائيّة ،وزارة العدل ،تونس ،2013 ،ص 12
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مل تتبلــور الدراســات االجتامع ّيــة لظاهــرة العنــف لح ـ ّد اآلن لتش ـكّل ميدانــا جديــدا
مــن مياديــن علــم االجتــامع )مثــل الحــرضي والدينــي ،(...إالّ أننــا نجــد صــدى لهــذه
الظاهــرة يف علــم االجتــامع الجنــايئ :حيــث أنــه يبــدو مدخــال مناســبا لتحليــل
ظاهــرة العنــف ،ال س ـ ّيام إذا علمنــا أن هــذا امليــدان ال يتنــاول منطــا مح ـ ّددا مــن
كل مــا ينــدرج تحــت عنــوان "جرميــة" بوصفهــا عنفــا مــن فــرد أو
الجرائــم وإمنّ ــا ّ
مجموعــة أفــراد يف مجتمــع ض ـ ّد فــرد أو مجموعــة أفــراد آخريــن .وعليــه فتحليــل
العنــف بوصفــه جرميــة اجتامع ّيــة ينتهــي بنــا إىل إدراجــه ضمــن مجــال علــم
االجتامعــي الجنــايئ الــذي يــدرس العوامــل والدوافــع التــي تــؤدي إىل حصــول
الجرميــة مــن أجــل الوصــول إىل تحليــل مع ّمــق للظاهــرة .وهــي عوامــل كثــرية
ومتنوعــة يف واقــع األمــر منهــا االجتامعــي كالبطالــة وتعطّــل قطــار التنميــة ومنهــا
االقتصــادي كغــالء األســعار وارتفــاع تكلفــة أساســيات العيــش الكريــم ومنهــا
الســيايس كالقمــع الفكــري واإليديولوجــي والحــ ّد مــن الحريــات ،ومنهــا الرمــزي
أيضــا كعنــف الصــورة وعنــف مؤسســات التنشــئة االجتامعيــة )األرسة ،املدرســة،
املؤسسة الدينية .(...
وقــد نجــد صــدى لتــدارس العنــف االجتامعــي أيضــا عنــد القائلــني بسوســيولوجية
فــرس  ، Durkheimظاهــرة اســتفحال العنــف بخضــوع
الفعــل الجامعــي :فقــد ّ
املجتمــع لحالــة طارئــة ســامها "ال معياريــة"  ، Anomieالتــي تفيــد عجــز املجتمــع
عــىل فــرض احــرتام قواعــده األخالقيــة والقانونيــة عــىل جمــع أفــراده ،مـ ّـام يعنــي
عيشــه ُمؤقتــا يف حالــة مــن الفــوىض الناتجــة عــن غيــاب القواعــد املنظمــة أو عــدم
االلتزام بها.
وبقطــع النظــر عــن العوامــل املتســببة يف هــذه الحالــة الــال معياريــة فــإن
اســتفحال العنــف يف املجتمــع التونــيس ،دفــع الكثرييــن إىل القبــول مبثــل هــذا
التفســري .غــري أ ّن الجــزم يــأن املجتمــع التونــيس يعيــش حالــة ال معياريــة شــاملة
مجانــب للصــواب يف الحقيقــة .فعــىل الرغــم مــن تواتــر حــاالت عــدم االلتــزام
بالقانــون وبالقواعــد األخالقيــة املنظمــة للمجتمــع ،فــإن ذلــك ال يــزال محــدودا يف
الزمــان واملــكان ومحــل إدانــة مــن الجميــع تقريبــا .ولذلــك فبــدل الحديــث عــن
حالــة ال معياريــة شــاملة يعيشــها املجتمــع التونــيس ُميكــن القــول أننــا إزاء
فضــاءات ال معياريــة )املالعــب ،الشــوارع ،الســاحات العامــة ،انرتنــت (...يُســمح
فيهــا لألفــراد بفعــل وقول كل ما هو غري مســموح به خارجها .
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وترتافــق ظاهــرة العنــف يف املجتمــع التونــيس بســلوك الالمبــاالة .فقــد أصبــح
الســلوك الالّمبــايل ســمة متيّــز املجتمــع التونــيس بكافــة رشائحــه ومكوناتــه ،فهــو
محصلــة الشــخص ّية الواقع ّيــة التــي ال تــرى مشــكلة يف مهادنــة الظواهــر االجتامع ّيــة
ّ
والســلوك ّية غــري الســوية .حتــى أ ّن الالّمبــاالة أصبحــت رضبــا مــن رضوب اللغــة
ـج فيهــا األفــراد
الصامتــة وتعبــرية احتجاجيــة مكتومــة لهــا قواعدهــا وأصولهــا .يحتـ ّ
"انســحابا وتح ـ ّركا يف الزوايــا امللتبســة مــن ال واقــع لــه مهــم يف صنــع القــرار الــذي
يخصهــم" 9.تلــك الجامعــات تشــاهد وتســمع وتتابــع وال تفعــل ،فهــي عــىل قناعــة
تامــة أنهــا موضــوع منــاورات وتجاذبــات ...وتقــاوم باالنســحاب "فالطبقــات
املهي َمنــة ال تتكلّــم ،بــل يُتكلّــم مــن خاللهــاُ ،مهي َمــن عليهــا هيمنــة تبلــغ حــ ّد
"10.
التدخــل يف إنتاج صــور عاملها االجتامعي وبالتــايل يف إنتاج هويتها
ولعلــه مــن نافــل القــول التذكــري أ ّن الالّمبــاالة تجــاه مختلــف قضايــا الــرأي العــام
أو الظواهــر االجتامعيــة املنحرفــة أو الشــاذة أو غــري املقبولــة قــد يولّــد عنفــا.
عنــف الالمبــاالة هذا يرد يف نوعــني يف املجتمع التونيس :
 عنــف الفــرد ضــ ّد نفســه :ينتــج عنــه أحيانــا نــوع مــن الهســترييا مجالهــا املنــعوســبل انتهاكــه وكــرسه .لكنهــا "هيســترييا داخليــة" ال تُوجــه ضــد اآلخــر ،بــل
لعــل أبــرز مالمحــه العنــف
تتبلــور يف شــكل عنــف ميارســه الفــرد ضــد نفســهّ .
اللفظــي الــذي يقســو بــه الفــرد عــىل نفســه إىل درجــة انتهــاك أكــرث القيــم قداســة
عنــده )أولهــا قيمــة اإللــه واألم والــرشف والعــرض( إمعانــا يف التنكيــل والقســوة إىل
كل "الخطــوط الحمــراء" .ومــن وارض
درجــة فقــدان الكوابــح املعياريّــة وتجــاوز ّ
هــذه الهســترييا أيضــا ،مــا ميكــن معاينتــه يف مشــاهد تــرى فيهــا الفــرد يكلّــم
نفســه أو يجــري مكاملــة هاتفيــة مجــادال بصــوت مرتفــع ح ـ ّد االنفعــال أحيانــا وال
يســتفيق إالّ عــىل نظــرات رشكائــه يف الفضــاء العمومــي املســتغربة واملســتنكرة
واملندهشة.
ويتجــىل يف الصمــت إزاء مشــاهد العنــف كالخطــف
ّ
 عنــف الفــرد ضــ ّد املجتمــع:والرسقــة والعنف املســلط عىل الفئات الهشــة يف الفضاء العــام والتح ّرش الجنيس.
9بوعزيزي )محسن( ،التعبريات االحتجاجية واملجال االجتامعي ،الدار العربية للكتاب ،تونس ،2009 ،ص 154
10
بورديو)بيري( ،مرقص العزاب :أزمة املجتمع الفالحي ،نقال عن بوعزيزي )محسن( ،التعبريات االحتجاجية واملجال االجتامعي ،الدار
العربية للكتاب ،تونس ،2009 ،ص 145
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 .1زﻣﻧﯾﺔ اﻟﻌﻧف

مــن تحصيــل الحاصــل أ ّن األفعــال االجتامعيّــة متعــ ّددة األبعــاد يف بنيتهــا وأ ّن
البعــد الزمنــي فيهــا هــام ومميــز .والعنــف ،كــام الحــركات االحتجاجيــة ،كغــريه مــن
األفعــال االجتامعيــة له بعده الزمني الذي يشــمل امتداده وتكراره ومناســباته .
ومــن الــرضوري التذكــري أ ّن العنــف مبــا هــو فعــل اجتامعــي يخضــع إىل زمنــني
متقابلــني يســتندان إىل معــاين هــذا الفعــل بالنســبة للطرفــني املتعارضــني .فــام هــو
زمــن مناســب لطــرف يكــون زمنــا حرجــا وقاتــال للطــرف الثــاين ،كــام هــو الشــأن ميــا
يُص ّنــف عنفــا وتعـ ٍـد عــىل امللــك والصالــح العــام وتعطيــل لــدورة االقتصــاد .وليــس
أدلّ عــىل ذلــك مــن تحــركات "الكامــور" )إغــالق قنــوات البيــرتول تحــت شــعار
"الضــخ ال ،والــرخ ال"( والحــوض املنجمــي )إغــالق الطريــق أمــام عبــور شــاحنات
نقــل الفســفاط ،بنــاء جــدران فــوق الســكة الحديديــة( الذيــن تُحــ ّدد فيهــام
االحتجاجــات العنيفــة بغــرض فــرض املطالــب مــن قبــل املحتجــني ،ولكنــه مــن
رضب ملصلحــة
وجهــة نظــر املؤسســات الرســمية أو الدوائــر الحزبيــة الحاكمــة ٌ
البــالد وأمنهــا بتعطيــل عجلــة االفتصــاد يف زمــن صعــب .كذلــك األمــر بالنســبة
لتعــارض زمــن )موعــد( االحتجاجــات االجتامعيــة العنيفــة أو املحت ـ ّدة والتهديــدات
رش ع تكــرار حالــة الطــوارئ يف البــالد بشــكل
اإلرهابيــة والهشاشــاة األمنيــة مبــا ّ
الفت منذ . 2011
كذلــك يتبــادر إلينــا هنــا تحــركات األســاتذة واملعلمــني وعمــوم املربــني التــي
تزامنــت يف أكــرث مــن مناســبة مــع اإلمتحانــات واملناظــرات الوطنيــة والتــي وصلــت
ح ـ ّد احتجــاز نتائــج التالميــذ وحجــب األعــداد واملعــدالت *،ومــا ترتّــب عنــه مــن
تحــركات عنيفة من قبــل التالميذ واالولياء.
ويف أحيــان كثــرية ينتقــل الجــدل مــن مبــدأ رفــض العنــف ذاتــه إىل مناقشــة زمنيتــه
مبا يزيد من هشاشــة مؤسســات الضبط الجامعــي املختلفة .

 .2اﻟﻔﺿﺎء ﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﻌﻧف

يقــرتن العنــف بالفضــاء رضورة ،بــل ويأخــذ ســامته منــه ويُك ّنــى باســمه ومــن أشــهرها
عنف املالعب .وقد أكّدت  Machaela Christيف بحثها  Les espaces de la violenceعىل
أ ّن العنــف هــو دامئــا نتاج فضاء :فهــو ناجم عن العالقات االجتامعيــة ضمن الفضاء.
* والصورة ذاتها الحظها ودرسها  Simon Saskiaيف مقاله حول "ثنائية زمنية ومتثّل العنف" الذي بحث فيه يف متظهرات السلطة الوطنية واملحلية وبصفات
العنف يف مجال محدّد هو شامل رشق غواتيامال
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ومــن أبعــاد الفضــاء يف إنتــاج العنــف أنّــه مجــال التــامس بــني املتنازعــني وإطــار
املفاوضــة والحســم ،وهــو يف أحيــان أخــرى موضــوع ال ـرصاع وســبب العنــف بــني
الجامعات
واعتبــارا أل ّن حــركات االحتجــاج االجتامعــي هــي وجــه للعنــف بــني املحتجــني
والســلطة ،فــإ ّن الفضــاء يكــون محوريــا فيهــا ولعـ ّـل أبرزهــا تنــازع مواقــع اإلنتــاج
عــىل أنهــا فضــاء ملامرســة الســلطة .حيــث تتجــه املجموعــات املحت ّجــة إىل التموقــع
ضمــن فضــاء اإلنتــاج وتســعى للســيطرة عليــه يف محاولــة لســحب الســلطة
لصالحهــا وتوجيههــا .ويكــون بذلــك الفضــاء مجــاال للمفاوضــة وتجــاذب الســلطة
بقــدر التح ّكــم يف الفضــاء والتحـ ّرك فيــه .وقــد شــهد الشــارع الرمــز "شــارع الحبيــب
بورقيبــة" أكــرث أحــداث العنــف رمزيــة منــذ  14جانفي  2011ومــا لحقها مــن عمليات
عنــف كانــت فيهــا املواجهــة بــني الســلطة واملواطنــني املحتجــني أو بــني مجموعــات
ذات اإليديولوجيــات املتعارضــة .فهــذا الفضــاء اكتســب رمزيــة خاصــة تفشــت يف
مكوناتــه ومنهــا "املنڤالــة" وســاحة وزارة الداخليــة واملــرسح البلــدي .ونســتخرض
هنــا العمليــة االنتحاريــة للفتــاة املفخخــة  29أكتوبــر  2018و"غــزوة املنڤالــة"
 27مــارس  2012واالحتــالل املتواتــر ملدخــل املــرسح البلــدي وعــودة نصــب الحبيــب
بورقيبــة ،ومــا يُشــاهد مــن مظاهــر التوقــي األمنــي يف متاريــس ســفارة فرنســا
واألســالك الشــائكة يف القســم املواجه لوزارة الداخلية من الشارع .
ومثلــه ســاحة محمــد عــيل التــي ترمــز إىل فضــاء ال ـرصاع بــني النقابــات العامليــة
صــوت الشــغالني والدولــة وأجهزتهــا األمنيــة املخولــة للعنــف لضــامن األمــن العــام.
وليــس هــذا فقــط ،بــل إن "بطحــاء محمــد عــيل" أصبحــت أو رمبــا كانــت دامئــا
فضــاء ل ـرصاع عنيــف بــني األمنــاط االجتامعيــة املتنافســة يف البــالد :فــرضب اليســار
مي ّر عرب "تدنيس" ســاحة محمد عيل وقرب فرحات حشــاد .
 .3اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ :ﺑﺎﺗوﻟوﺟﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

ﺻﺣ ّﯾﺔ *

منــذ فــرتة ليســت بالبعيــدة أصبــح مفهــوم "العنــف اللفظــي" يجــد طريقــه
لالنتشــار بعــد أن كان جــزءا مــن مفهــوم أشــمل وهــو العنــف .فمــع تســارع
التحــوالت االجتامعيــة واالقتصاديّــة والثقاف ّيــة خاصــة والتــي أفــرزت متايــزا يف
الســلوكات والظواهــر ،أصبــح مفهــوم العنــف اللفظــي واســع االســتعامل واتخــذ
كل فعل
* املرض )علّة( االجتامعية  Pathologie Socialeويقصد بها حالة الشذوذ عن الصحة االجتامع ّية أي صحة الحياة االجتامع ّية ويتفق أغلب الدارسني أ ّن ّ
أو تفاعل اجتامعي فردي أو جامعي يحيد عن املعنى األنرثوبولوجي للثقافة يندرج الظواهر االجتامعيّة الباثولوجيّة ،وهي ظاهرة جامعة غري موحدة تختلف
باختالف الثقافات والحضارات املجتمعات
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معــاين ودالالت إجرائ ّيــة مختلفــة لكنهــا واضحــة املعــامل .فالعنــف اللفظــي هو ســلوك
لفظــي ،منطــوق أو مكتــوب ،يتخــذ طابعــا هجوميــا أو أو دفاعيــا ،ميارســه فــرد أو
جامعــة ضــ ّد فــرد أو جامعــة أو هيئــة مقابلــة ،حــارضة أو غائبــة ،وذلــك عنــد
حصــول رضر مــادي أو معنــوي أوعنــد حصــول مواجهــة أو تنافــس أو رصاع أو
اعتداء 11.
غــري أ ّن مــا يجــب توضيحــه منــذ البدايــة هنــا ،أن مــا يُصطلــح عليــه عنفــا لفظيــا
ليــس بالــرضورة عنفــا مبعنــاه العــدواين الــذي يلحــق الــرضر باآلخــر .فالكثــري مــن
امللفــوظ "الشــعبي التونــيس" يصنــف ضمــن العنــف اللفظــي مــن حيــث الشــكل
والصيغــة ،إالّ أنــه ال يحمــل دامئــا رســائل عدائيــة .مــن ذلــك مثــال عبــارات الدعــاء
لــدى األمهــات عــىل أبنائهــن دون أن يحمــل ذلــك رغبــة وال قصــدا يف اإليــذاء
وإلحــاق الــرضر باالبــن .كذلــك قــد تــرد عبــارات التعبــري عــن االستحســان أو
اإلعجاب يف شــكل عنيف*...
رس ع يف التأثــر واالنخــراط يف االتجاهــات النفس ـ ّية
وهــذا مــا يدفعنــا إىل عــدم الت ـ ّ
واألخالقيــة واملفاهيــم اإلجرائيــة املرتبطــة بــه ســلبا أو إيجابــا باعتبــار أن الســلوك
كل األحــوال عنفــا ،فمنــه مــا ال يعـ ّد عنفــا
املوســوم بالعنــف اللفظــي قــد ال يثــري يف ّ
بــل يدخــل يف مجــاالت التنفيــس النفــيس واالجتامعــي .وقــد يؤمــن هــذا النــوع مــن
تعبــري وظيفــة تفريجيــة فهــي تــرصف الحقــد والعدوانيــة املرتاكمــة ومتنــع
انفجارهــا نحــو الخــارج .وهــي تخفــف مــن إمكانيــة توجههــا نحــو الداخــل عــىل
شــكل إدانــة للــذات عــىل فشــلها ...فكلّــام زاد الترصيــف اللفظــي للعدوانيــة
انحــرس خطر ترصيفها يف ســلوك حريك عنيف 12.
ومــن هــذا املنطلــق يصبــح اســتخدام مفهــوم العنــف اللفظــي اســتخداما واعيــا،
لعــل أهمهــا أن نعتــرب أ ّن العنــف اللفظــي هــو
اســتخدام لــه حــدوده ومربراتــهّ ،
االبــن الرشعــي للعنــف الرمــزي )املعنــوي( والعنــف املــادي والجســدي .وهــو إىل
هــذا وذاك مــا هــو إالّ تعبــري انفجــاري عــن ميــول التمــ ّرد يف الجامعــة ،وبصــورة
أوضــح فــإ ّن الســواد األعظــم منــه يــرد يف صيغــة ر ّد فعــل احتجاجــي .مــع رضورة
التمييز بني :
11الزيدي )منجي( بوطالب )محمد نجيب( املربوك )مهدي( ،ظاهرة العنف اللفظي لدى الشباب التونيس :دراسة سوسيو-ثقاف ّية ،املرصد الوطني
للشباب ،وزارة الثقافة والشباب والرتفيه ،تونس ،2004 ،ص 20
* يعطيك عزا ما أحالك ،يلعن بو زينك ،مالّ سخطة ...
12حجازي )مصطفى( ،التخلف االجتامعي :مدخل إىل سيكولوجيا اإلنسان املقهور ،املركز الثقايف العريب ،الرباط ،2001 ،ص 184-185
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 املامرســة اللفظيــة الخشــنة :وهــي مامرســة اجتامعيــة مقبولــة ثقافيــا مــن جهــة،وعنــف مقنــع يعـ ّوض التعبــري املبــارش والرصيــح مــن جهــة ثانيــة .وهــو يف األصــل
قلــب وهمي لألدوار )انتصــار وهمي وضعيف(.
 املامرســة اللفظيــة العدوانيــة وهــي مركّــزة وســهمية تســتهدف أشــخاصا أو فئــاتأو جامعــات بعينهــا قصــد اإلســاءة وتشــكيل صــورة ســلبية عنهــم وتوجيــه الــرأي
العــام إىل عيوبهــم وأخطائهــم وإبــراز ســلبياتهم واملســاس بروابطهــم وعالقاتهــم
االجتامع ّيــة وجعلهم موصومني.
 املامرســة اللفظيــة االحتجاجيــة وهــي شــكل مــن أشــكال التصعيــد يكــون يفمرحلــة متق ّدمــة يف التخاطــب والتفــاوض مــع الواقــع ومــع مؤسســات املجتمــع
والحكــم تعبــريا عــن الشــعور بقهــر اجتامعــي واقتصــادي .ويلجــأ إليهــا األفــراد
والجامعــات عنــد اإلحســاس بالعجــز عــن إيصــال صوتهــم وهمومهــم أو حــني
ولعــل
ّ
االقتنــاع بالفشــل يف االعــرتاف بكيانهــم وقيمتهــم ودورهــم االجتامعــي.
منهــا مــا يرتبــط بأغــاين الــراب ومــا يــرت ّدد يف املالعــب أحيانــا والكتابــات
العشــوائية عىل الجدران ووســائل النقل العمومي وغريها .
 .IIاﻟﺗطﺑﯾﻊ ﻣﻊ اﻟﻌﻧف :ﻣﺎذا ﺗﻐ ّﯾر؟

يف الفــرتة بــني  2010و 2017ت ـ ّم تســجيل أكــرث مــن  600ألــف قض ّيــة عنــف عــىل
املســتوى الوطنــي دون اعتبــار حــاالت العنــف التــي تــ ّم فضهــا عــرب مختلــف
طــرق الوســاطة وعــدم تســجيل قضايــا يف شــأنها والتــي قــد تكــون  3أضعــاف
األرقــام املســجلة .وهــو مــؤرش ميكــن أن يقودنــا إىل أ ّن العنــف يف املجتمــع
التونــيس أصبــح معيشــا يوميــا وظاهــرة متواتــرة يتعايــش معهــا األفــراد
والجامعــات ســواء بالتفاعــل يف إطارهــا واعتــامد مبــدأ الفعــل العنيــف ر ّد الفعــل
كل محفــزات
األعنــف أو مــن خــالل التعامــل مــع الواقــع املفــروض واجتنــاب ّ
التعرض للعنف.
وبالعــودة إىل خارطــة العنــف املرصــودة مــن قبــل فريــق مرصــد الحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة مبكــن التأكيــد عــىل أنهــا حافظــت عــىل نفــس النســق
طيلــة ســنة  2019حيــث تصــ ّدر العنــف اإلجرامــي أشــكال العنــف املســجلة
وحل العنف اإلنفعايل يف املرتبة الثانية بنسبة  23,21%والعنف األرسي
بنسبة ّ ،36,39%
بنســبة  8,78%ثــم العنف العالئقــي  8,06%العنف الجنيس 7,59%
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وهــي أفعــال عنيفــة توحــي طبيعتهــا بأنهــا أفعــال فرديــة يف أغلبهــا وهــو مــا
تؤكــده املعطيــات اإلحصائيــة حيــث بلغــت نســب العنف الفــردي املرصودة 49,63%
مقابــل  50,37%للعنــف الجامعــي .ومــن هنــا فإنــه ميكــن القــول أ ّن رغــم الطابــع
االجتامعــي والجامعــي الــذي م ّيــز العنــف املجتمعــي إالّ أ ّن املعطــى الفــردي
والشــخيص ال يزال رئيســيا وف ّعاال يف منو العنف وانتشــاره.
ﻋﻨﻒ ﺟﻤﺎﻋﻲ

ﻋﻨﻒ ﻓﺮدي

50.37%

49.63%

ويتص ّدر إقليم الوســط الرشقي صدارة سـلّم أحداث العنف املرصودة بنســبة 30,57%
وكانــت واليــة تونــس هــي األكــرث عنفــا بنســبة  13,42%وحلــت واليــة القــريوان ثانية
بنســبة  11,95%ثم والية سوســة مبجموع .11,20%
بنزرت
تونس
أريانة
منوبة
بنعروس
زغوان
نابل
جندوبة
باجة
الكاف
سليانة
سوسة

4,27%
13,42%
1,58%
2,81%
3,54%
0,65%
8,53%
1,74%
1,15%
1,86%
1,96%
11,20%

املنستري
املهدية
صفاقس
القريوان
القرصين
س.بوزيد
قابس
مدنني
تطاوين
قفصة
توزر
قبيل

6,19%
4,61%
8,57%
11,95%
6,00%
2,56%
0,76%
1,68%
0,38%
3,26%
0,65%
0,67%

أقل من 1%
من  1%إىل 5%
من  5%إىل 10%
أكرث من 10%
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 .1اﻟﻌﻧف واﻟﻔﺿﺎء اﻟﻌﻣوﻣﻲ

يف الفضــاء العــام )العمومــي( *،ورد العنــف يف أشــكال وأنــواع مختلفــة .حيــث
يتطـ ّور بــني الجامعــات االجتامعيــة بصفــة تدريج ّيــة مــن الفــرد ليشــمل املجموعــة:
ففــي حــني يســاهم الحشــد مــن جهتــه يف االندفــاع ،يتكفّــل االنفعــال يف بلــوغ
أقــىص درجــات العنــف .وقــد تتحــد ظاهــرة "العنــف االحتجاجــي" مــع مــا اصطلــح
عليــه "العنــف االنفعــايل" كــردة فعــل عــن عنــف مؤسســات الدولــة يف شــكل
شــعارات وأهازيــج حاملة ملضامني سياسـ ّية أو اجتامع ّية أو دين ّية .
وقــد تض ّمــن عنــف الفضــاء العــام مامرســات فعليــة وماديّــة أقــل مــا توصــف بــه
"قلــة الرفــق" أو "الرببريّــة " Barbare ،عــىل حــد تعبــري  Marc Perelmanأي تلــك
الترصفــات التــي تلحــق الــرضر بامللــك العــام واملنشــئات داخــل الفضــاء الريــايض(،
ومامرســات املجموعــات االجتامعيــة فيــام بينهــم فيــام ميكــن اعتبــاره تعبــري عــن
حالــة مــن الرفــض لألوضــاع الســائدة مــن جهــة وحــب الســيطرة وإقصــاء اآلخــر
مــن جهــة أخــرى .ولعـ ّـل أهــم مــا مي ّيــز عنــف الفضــاء العــام أنــه ليــس حكــرا عــىل
كل الفاعلــني يف املجــال
الجامهــري والســباب الطائــش فقــط ،بــل إنــه يشــمل ّ
االجتامعــي :فهــو يتش ـكّل انطالقــا مــن آراء الفاعلــني وتصورهــم ألدوارهــم ،وهــو
غــري منفصل عن الســياق االجتامعي العام الســائد داخل املجتمع.

اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي

يتجســد بــني الفاعلــني االجتامعيــني مــن خــالل
يــرى  Bourdieuأ ّن العنــف الرمــزي ّ
ســلطة رمزيّــة داخــل الفضــاء االجتامعــي وخارجــه .فهــي "أ ّي نفــوذ يفلــح يف فــرض
تؤصــل
دالالت مع ّينــة بوصفهــا دالالت رشع ّيــة ،حاجبــا عالقــات القــوة التــي ّ
قوته".
ويعــ ّرف االجتامعــي الفرنــيس  Bourdieuالهيمنــة الرمزيّــة بـــ "الســلطة الرمزيّــة
وهــي ســلطة خف ّيــة ال مرئ ّيــة والتــي ال ميكــن أن متُ ــارس إالّ بتواطــؤ أولئــك الذيــن
يريــدون االعــرتاف بكونهــم يخضعــون لهــا" .هــذه املامرســات الرمزيّــة املنتــرشة يف
املجتمعــات عــىل اختــالف خصائصهــا ودرجــة تطورهــا يتف ـ ّرع عنهــا ،حســب مــا
أثبتتــه التجربــة االجتامع ّيــة ،رصاع رمــزي يفــرتض تصــ ّورا مع ّينــا عــن العــامل
االجتامعــي الــذي يشــرتط أن يكــون أكــرث تواؤمــا مــع رغبــات وحاجــات ومصالــح
"األفراد املهيمنني".
كل املجاالت املتقاسمة بني جميع أفراد املجتمع دون
* ينتمي الفضاء العمومي )أو العام( إىل املجال العام الراجع للجامعة العمومية ،وتشمل الفضاءات العامة ّ
استثناء أو إقصاء .فهو مجال للتج ّمع واملرور وهو مجال رحب يعني حرية الحركة والتنقل وحرية التعبري والرأي والتظاهر .فالفضاء العام هو مجال رحب يرتجم
ويعرب أساسا عن الفعل االجتامعي من منظور التح ّرك وااللتقاء واالجتامع والعمل والتعبري
الظهور املتبادل لألفراد يف إطار الحياة االجتامعية املتقاسمةّ ،
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خاصــة مــن خــالل االســتفادة مــن تط ـ ّور عــدد
هــذا االحتــكار والهيمنــة يتجســدان ّ
املنخرطــني واملوالــني داخــل املجموعــات االجتامعيــة وأقدم ّيــة التأســيس واالنخــراط
يف "الحــراك الثــوري" والتحالفــات املربمــة بــني املجموعــات بهــدف فــرض منــط مــن
الهيمنــة .ومــن هنــا تبــث هــذه املجموعــات واألفــراد نظــام تصوراتهــا وخطابهــا
ولغتهــا الخاصــة ســعيا لتربيــر ورشعنــة هيمنتهــا يف املجــال االجتامعــي ،فتــزداد
قــوة عالقــات التفاعــل االجتامعــي والهيمنــة والغلبــة وهــو مــا لــه تأثــري واضــح
وأكيــد عــىل املامرســات العينيــة الظاهــرة بــني هــؤالء الفاعلــني االجتامعيــني التــي
تصبــح متواتــرة ومتكــررة .هــذا مــا قادنــا إليــه االســتطالع امليــداين خاصــة وأ ّن مثــل
تلكــم املامرســات تزيــد مــن شــ ّدة االضطرابــات والتوتــرات وتؤســس لغلبــة
"كل ســلطة
رصح أ ّن ّ
مجموعــة عــىل حســاب أخــرى ،وهــو مــا أكّــده  Bourdieuحــني ّ
تتوصــل إىل فــرض معنــى عــىل أســاس أنهــا
مــن العنــف الرمــزي هــي ّ
كل ســلطة ّ
رشع ّيــة مــع إخفــاء عالقــة النفــوذ التــي تهيــكل يف أســاس قوتهــا وإمنّ ــا هــي تضيــف
قوتهــا الخاصــة أي بضبــط قوتها الرمزيّة والتي لهــا عالقة بالنفوذ ".
فالعنــف الرمــزي ،إذن ،ال يشــرتط وســائل ماديّــة لإلخضــاع بقــدر القــدرة الفائقــة
عــىل ترســيخ وضعيــات الهيمنــة والقــوة والتمكّــن والجــربوت داخــل الفضــاء
واملجــال االجتامعــي املســتهدف .ولعـ ّـل املجــال الريــايض أكــرب مثــال اجتامعــي حــي
عــىل مــا ســبق :فهــذا الفضــاء الشاســع ،الــذي يغلــب عليــه طابــع التحــ ّرر مــن
كافــة أشــكال املراقبــة االجتامع ّيــة ،تتكثّــف فيــه العالقــات االجتامع ّيــة وتتشــابك،
وتتع ـ ّدد فيــه مظاهــر التفاعــل االجتامعــي وتتداخــل ،فتصبــح العالقــات فيــه غــري
متوازنــة وقــد تصــل ح ـ ّد التضــارب أحيانــا وتكــون يف ديناميك ّيــة متواصلــة .وأمثلــة
ذلــك عديــدة بعــدد مؤسســات املجتمــع :فلــألرسة عنفهــا الرمــزي وللمدرســة
عنفهــا الرمــزي ...حتــى أ ّن للدولــة عنفهــا الرمــزي واملتمثّــل يف الخضــوع الطوعــي
للقانون ومؤسســات تنفيذه .
اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ

وإذا كان العنــف الرمــزي عنفــا خف ّيــا غــري معلــن ،فــإ ّن العنــف اللفظــي عنــف
"فــكل جملــة
ّ
ظاهــر باملامرســة ،وهــو مــا تبينــاه مــن خــالل املالحظــة املبــارشة
فــرس ال مبعنــاه بــل بتأثــريه" .ولعــل الالّفــت لالنتبــاه
فعــل
تُنطــق هــي ٌ
كالمــي يُ َّ
ٌ
هنــا ،انتشــار اســتخدام الــكالم املصنــف بذيئــا أي الــكالم الخــارج عـ ّـام اتفــق عــىل
قبولــه اجتامعيــا وثقافيــا .فالعنــف اللغــوي قــد يســتعمل طــرق الجذمــور أو عنــف
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اإلهانــة ،وأيضــا العنــف الجامعــي للظــرف اللغــوي العــام وعنــف الــالّ شــعور.
وهــو أيضــا ســلوك منطــوق أو مكتــوب يتخــذ طابعــا هجوميــا أو دفاعيــا ميارســه
فــرد أو جامعــة أو هيئــة وذلــك عنــد حصــول رضر مــادي أو معنــوي أو عنــد رصاع
حصــول مواجهــة أو رصاع أو اعتــداء .ويف واقــع األمــر فــإ ّن العنــف اللفظــي أو
اإلســاءة اللفظ ّيــة هــي األكــرث تــداوال بــني مختلــف الفاعلــني االجتامعيــني حيــث
يعتــرب "شــكال مــن أشــكال املامرســة رغــم ارتباطــه بالقهــر النفــيس إالّ أنــه يــربز مــن
خالل غياب تعبري جســدي كوســيلة أوىل للتعبري.
وقــد وف ـ ّر الفضــاء العمومــي األرض ّيــة املالمئــة النتشــار العنــف اللفظــي باعتبــاره
املتنفــس األ ّول الــذي ميكــن مــن الكشــف عــن املخــزون النفــيس واالجتامعــي
لألفــراد :فهــو فضــاء الحشــد حيــث تلتقــي جامعــات وأفــراد تحكمهــا عالقــات
اجتامع ّيــة ذات طابــع انفعــايل تنبنــي عــىل أســاس عالقــات شــخص ّية أو ذات ّيــة مبــا
يضمــن ملختلــف الفاعلــني االجتامعيــني فــرص التواصــل والــرصاع والعنــف يف آن
واحــد .فأصبــح الفضــاء العمومــي مــن هــذا املنطلــق ملجــأ ومتنفســا خاصــة مــع
غيــاب كافــة أشــكال املراقبــة ،وبذلــك ينســاق األفــراد مــع املجموعــة تحــت وطــأة
عديــد التعبــريات واملؤثــرات فريتبــط ،بالتــايل ،تشــكّل العنــف بالســياق العــام
للمجتمــع واملجــال الفضــايئ .حيــث تنصــاع هــذه املجموعــات االجتامعيــة وتتأثــر
يف تفاعالتهــا ومتثالتهــا وســلوكاتها لثنائ ّيــة املســايرة واملغايــرة "فعمليــات املســايرة
واملغايــرة احــد أشــكال التفاعــل االجتامعــي كــام أنّــه مفهــوم وثيــق الصلــة
بالتســهيل االجتامعــي .فاملســايرة تعنــي أن يتح ّكــم الفــرد ويعتقــد وينــرصف وفــق
أحــكام وعقائــد وقيــم الجامعــة .واملغايــرة تعنــي عكــس مفهــوم املســايرة فهــي
رصفــه يف مقابــل ضغــوط
تعنــي التنــوع الســلويك يف أحــكام الفــرد واعتقــاده وت ّ
الفريــق" .ويرتبــط مفهــوم املســايرة واملغايــرة بالضغــوط التــي تطــرأ عــىل جامعــة
اجتامع ّيــة مــا بغــض النظــر إن كانــت جامعــة محــدودة العــدد أو واســعة
وضــح طبيعــة العالقــات التــي تحكــم
االنتشــار .وهــو مفهــوم مــن شــأنه أن يُ ّ
الفاعلــني االجتامعيــني وســامتهم الشــخص ّية مــن جهــة وبــني الضغــوط التــي
يرزحــون تحــت وطأتهــا مــن جهــة أخــرى .ومــن هــذا املنطلــق فــإ ّن الجامعــات
االجتامع ّيــة املتامســكة ،تعمــل عــىل تقديــم الســلوك االجتامعــي الفــردي املناســب
واملطلــوب مــن خــالل ضغــوط املســايرة كــام تُكســبه " َملَكَــة" اتخــاذ القــرار
باملســايرة أو باملغايرة أو باالســتقالل.
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وتــكاد تنحــرص دوافــع ومــربرات الفاعلــني االجتامعيــني حــول موضــوع العنــف اللفظــي
وأســباب يف ضغــوط املعيــش اليومــي االجتامعــي منهــا والنفــيس والســيايس ،مــع اإلرصار
عــىل عــدم اعتبــاره رضبــا مــن رضوب االنح ـراف القيمــي أو االجتامعــي .وقــد يكــون
مــن املفيــد هنــا أن نســتنجد مبفهــوم التشـكّل اللغــوي اقتباســا مــن املفهــوم املاركــيس
التشــكّل االجتامعــي الــذي ســعى مــن خاللــه  Marxالوصــول إىل تربيــر أو تفســري
للمزيــج املحـ ّدد لطــرق اإلنتــاج بعضهــا مســيطر وبعضهــا اآلخــر ســوف يحــاول مجـ ّرد
البقــاء عــىل قيــد الحيــاة ضمــن الدولــة أو األ ّمــة يف لحظــة معينــة مــن
التاريخ .
إذن ،فقــد أث ـ ّرت أشــكال العنــف املختلفــة يف العالقــات التفاعل ّيــة بــني مختلــف
الفاعلــني داخــل الفضــاء العمومــي ،وهــو مــا تؤيّــده املالحظــة امليدان ّيــة :فالفضــاء
االجتامعــي املفتــوح كفضــاء امللعــب أو وســائل التواصــل االجتامعــي الــذي يرتفــع
فيهــام عــدد الجامهــري ،وتتكثــف فيهــام العالقــات االجتامع ّيــة وتســيطر عليهــام
املتعصبــة ،خاصــة مــع الغيــاب شــبه التــام ملختلــف أشــكال املراقبــة
الفئــات
ّ
والتأطــري )أرسيّــة ،أمنيّــة .(...فيصبــح الفضــاء أكــرث مالمئــة للتعبــري عــن الذاتيّــة
بحريّــة والبحــث عــن الهويّــة املتمــ ّردة بانتهــاج أســاليب ومامرســات ترمــز إىل
حضــور الــذات مــن خــالل الســلوكيات التــي تعــاين القمــع والرفــض خــارج الفضــاء
الريــايض .وهــو مــا نســتجليه مــن خــالل بعــض الســلوكيات الجامعيــة كاالعتــداء
بالعنــف اللفظــي عــىل أعــوان األمــن أو أفــراد منتمــني إىل فئــات اجتامعيــة أخــرى
أو ضــد أفــراد أو ض ّد فكر أو إيديولوجيا منافســة .
ولعــل تواتــر مظاهــر العنــف اللفظــي يف الفضــاء العمومــي اكتســب داللــة
ّ
سوســيولوج ّية مــن خــالل ديناميك ّيتــه داخــل املجتمــع التونــيس يف مختلــف
عــام يعتمــل املجتمــع
معــربة ّ
فضاءاتهــا حيــث أصبحــت التحــركات االحتجاجيــة ّ
ومســاهمة بصفــة كبــرية يف خلــق نــوع مــن التوتــر الــذي يه ـ ّدد القيــم واملعايــري
الســجل الجنــيس
ّ
االجتامع ّيــة املتعــارف عليهــا واملألوفــة أو التعبــري عنــه فســيطر
وملفــوظ الشــتيمة عــىل لغــة التخاطــب لفئــة واســعة مــن ر ّواد الفضــاء العــام ال
سـ ّيام االحتاجي منه.
هــذا العنــف اللفظــي هــو يف واقــع األمــر لغــة متحـ ّررة مــن القيــود عــىل اختــالف
مصادرهــا ومرشوعيتهــا .لغــة "رصيحــة ومبــارشة" تو ّجــه بصفــة مبــارشة لألفــراد
والجامعــات داخــل الفضــاء العــام والــذي مل يقتــرص فقــط عــىل الفضــاء العمومــي
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ومجالــه الزمنــي ،بــل إننــا نالحــظ أ ّن فئــة الشــباب عــىل وجــه الخصــوص أصبحــت
متــارس هــذا العنــف داخــل املعاهــد ويف املقاهــي ويف الشــوارع فيــام يعتربونــه
طريقــة للتعبــري والتنفيــس االجتامعــي .وبذلــك أصبــح تشــكّل العنــف متعلقــا
بالتمثــل االجتامعــي لهــؤالء األفــراد لجامهــري الفــرق املنافســة وهــو مــا نســتجليه
مــن خــالل عبــارات "جبــورة" و"نــزوح" و"فــرورخ" و"هـ ّدارة" وغريهــا ...إىل جانــب
متثــالت ذات بعــد ســوقي وال أخالقــي خاصــة إذا مــا تعلّــق األمــر بإهانــة وتقزيــم
بعــض الفئــات االجتامعيــة واملناطــق الداخليــة .وال يشــرتط تبــادل العنــف
اللفظــي نــربة عاليــة وال عبــوس الوجــه وال إشــهار األســلحة "فالعنــف الكامــن يف
اإلهانــة ليــس راجعــا إىل النــربة العاليــة للصــوت الــذي يحملهــا ،بــل إنّهــا مقحمــة
يف مامرســة راســخة يف سلســلة مــن األلفــاظ والحــركات التعبرييّــة وسلســلة مــن
التأثــريات والتوقعات شــبه التقليديّة".

اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي

أكّــدت عمليــات الرصــد وجــود عنــف مــادي ســواء بــني الجامعــات االجتامعيــة مــن
جهــة ومؤسســات الدولــة واملســلط عــىل البنيــة التحتيــة مــن جهــة أخــرى أو بــني
مختلــف الفاعلــني االجتامعــني فيــام بينهــم .ومــن مظاهــر العنــف املــادي املتفشــية
أيضــا العنــف املوجــه للممتلــكات الخاصــة )ســيارات ،واجهــات محــالت(...
والعموم ّيــة )مدرجــات امللعــب ،دورات امليــاه يف امللعــب ،وســائل النقــل العمومــي
مــن قطــارات وحافــالت .(...فالعنــف املــادي ،إذن ،يرتتّــب وبعاضــد العنــف
اللفظــي خاصــة وأ ّن املشــاحنات والتالســن الــذي يــدور بــني األفــراد واملجموعــات
داخــل الفضــاء العــام عــادة مــا مي ـ ّر مــن طــور النقــاش العــادي إىل النقــاش الحــاد
وصــوال إىل التشــنج واالســتفزاز وينتهــي إىل تبــادل العنــف املــادي والجســدي بــني
هــؤالء األفــراد .ولعـ ّـل الدافــع األســايس لتمثـ ّـل الجامعــات االجتامعيــة ،خاصــة فئــة
الشــباب ،للعنــف الجســدي ،أنهــم يعتربونــه مــن أنجــع وســائل اإلخضــاع
والتخويــف والســيطرة والهيمنــة .فــال نســتغرب يف هــذه الحالــة وجــود ردة فعــل
مــن الطــرف املقابل تجــاه هذا االعتداء حتى وإن كان مجـ ّرد "تهديد بالعنف".
أ ّمــا عــن دوافــع اللجــوء إىل العنــف املــادي يف الفضــاء العمومــي فتختلــف وتتعـ ّدد
ولعــل مــن أبــرز أســباب تفــيش
ّ
مــن فــرد آلخــر ليشــمل الجامعــة كلّهــا تقريبــا.
العنــف املــادي املشــاكل االجتامع ّيــة والسياســ ّية ويف بعــض األحيــان النفســ ّية
لبعــض األفــراد والتــي تعــود إىل التنشــئة االجتامع ّيــة .فالقــوة املاديّــة ال ميكــن
القضــاء عليهــا إالّ بالقوة املاديّة أو مامرســة العنف.
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ومــن هنــا يــأيت دور التنشــئة االجتامع ّيــة يف تحديــد العالقــات والســلوكيات بــني
مختلــف الفاعلــني داخــل املجموعــة االجتامعيــة نفســها أو بــني املجموعــات
االجتامعيــة املختلفــة .فالفــرد يحــ ّدد ميوالتــه وأهوائــه مــن خــالل احتكاكــه
بواقعــه املعيــش والجامعــة التــي يعايشــها فكأمنــا العنــف هنــا نتــاج التعلّــم
االجتامعــي .فهــذه الفئــات االجتامعيــة تعــاين القمــع والتهميــش والعنــف الــذي
تســلطه عليهــم أكــرث مــن مؤسســة اجتامعيّــة بــدءا بالعائلــة واملدرســة وصــوال إىل
مؤسســات الدولــة املختلفــة .ومبــا أ ّن الفاعــل "مطالــب بخلــق تــالؤم بــني متثلــه
لذاتــه ودوره االجتامعــي" حســب تعبــري  ، Goffmanفقــد أصبــح الفضــاء العمومــي
املتنفّــس الوحيــد إلخــراج مــا اختزنــوه مــن عــالّ ت نفســيّة خصوصــا مــع غيــاب
كافــة أشــكال املراقبــة داخــل هــذا الفضــاء الــذي أصبــح الفضــاء الوحيــد للتعبــري
متجســدة يف العنــف
عــن النفــس بأســاليب مختلفــة تتســم بالفــوىض والعدوان ّيــة ّ
مبختلف أشكاله.

أ  .اﻟﻌﻧف اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﻲ

تنبثــق عــن الحــركات االحتجاجيــة ،جامعــات ضاغطــة  Groupe de pressionسياســية
ودينيــة ومهنيــة وغريهــا .وميكــن التفريــق هنــا بــني منطــني مــن الجامعــات :منــط
أ ّول يســعى لتغيــري األحــكام )جمعيــة حاميــة واحــات جمنــة( ،ومنــط ثــان يســعى
لتغيري القيم )الجمعية التونســية ملســاندة األقليات ،جمعية شــمس.(...
وال تــرتدد الجامعــات الضاغطــة مــن أجــل الوصــول إىل أهدافهــا يف اســتعامل أنــواع
معينــة مــن العنــف مــن قبيــل غلــق الطرقــات وقطــع الســري فيهــا وتعطيــل ســري
القطــارات )وهــي املامرســات األكــرث انتشــارا وبلغــت  20%نســبتها يف نوفمــرب
 (2019وعرقلــة ســري املؤسســات العموميــة )االعتصــام فيهــا أو يف مداخلهــا( ورفــض
التعــاون مــع الســلطة وإجهــاض بعــض املشــاريع عمــدا تحــت مســميات الشــفافية
ومطالــب الشــغل والحاميــة البيئيــة )رشكــة النقــل باألنابيــب بالصحــراء يف
صفاقــس ،املركــب الكيميــايئ بقابــس ،(...والعمــل عــىل خلــق وافتعــال األزمــات
الخانقــة )هوويــة ،ماليــة (...ورفــض دفــع الرضائــب ) 1.5مليــار
كل ســنة ،أي  25%مــن امليزانيــة املخصصــة
دينــار هــي قيمــة التهــرب الرضيبــي ّ
للتنمية ســنة  (2019وغريها من املامرســات ...
وقــد انتــرشت هــذه املامرســات االحتجاجيــة ذات الطابــع العنيــف وعرفــت رواجــا
منقطــع النظــري مقارنــة بباقــي أشــكال الفعــل االحتجاجــي ،حيــث اعتــربت
املامرســة األنجــع لتحقيــق الهــدف وطريقــة التعبــري األمثــل التــي يفهمهــا أهــل
الحكم.
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وتتكاثــر هــذه الجامعــات الضاغطــة وتــزداد عنفــا بازدهــار الحركــة الجمعويــة
واملنظــامت الفئويــة املختلفــة .وهــو مــا بدأنــا نالحظــه بشــدة منــذ جانفــي :2011
حيــث ترتفــع وتــرية العنــف االحتجاجــي مــع ارتفــاع الضغــط االجتامعــي الناتــج
عــن تراجــع القــدرة الرشائ ّيــة وارتفــاع األســعار والتجــاذب الســيايس الــذي يعتــربه
الــرأي العــام "تهريجــا" يعطّــل التنميــة االقتصاديــة والجهويــة واملحليــة
و"مامطلــة" يف معالجــة القضايــا االجتامعيــة الحارقــة مثــل البطالــة وانتشــار
الجرمية والفقر.
ب  .اﻟﻌﻧف اﻹﺟراﻣﻲ

مل يســبق للمجتمــع التونــيس أن عــاش عــىل وقــع مخــاوف وهواجــس العنــف
اإلجرامــي مبختلــف أشــكاله )النهــب والســطو العنيــف أي "الــرباكاج" ،الرسقــات،
االغتصــاب ،القتــل (...كتلــك التــي يعيشــونها منــذ بضعــة أشــهر عــىل مــدار
الســاعة ويف مختلف املناطق ...
ورغــم أن املجتمــع التونــيس يعــرف هــذه املظاهــر منــذ ســنوات ،إال أن تفاقمهــا يف
الســنوات األخــرية جعــل التونســيني يخشــون خطرهــا أكــرث مــن العــادة .حيــث
تؤكــد مختلــف املــؤرشات يف تونــس اليــوم عــىل تنامــي الجرميــة التــي
بلغــت 93%مــن مجمــوع القضايــا املســجلة ســنة  2018منهــا  36.4%تعلقــت
بجرائم العنف الشــديد والخفيف .
وتؤكّــد املعطيــات واملــؤرشات التــي تبثهــا الجهــات املختصــة أن نســبة االعتــداء
عىل الجسم البرشي تطورت  21%منذ  ،2011وارتفع منسوب العنف اإلجرامي املوجه
ضد الطفل واألرسة بنسبة  39%يف حني بلغت حاالت القتل العمد سنة  226 ،2019حالة
أي بنســبة تطـ ّور بلغت  39,9%منذ . 2011
فأصبــح املواطــن التونــيس يغــادر منزلــه يف الصبــاح وقــد وضــع يف حســاباته كل
فرضيــات انتشــال هاتفــه الجــوال أو حقيبتــه اليدويــة أو حاســوبه أو مــا بحوزتــه
مــن أمــوال ...وأصبــح التاجــر واملوظــف والعامــل مهووســا بفرضيــة التعــرض
ملداهمــة يف مقــر عملــه قصــد ســلبه .أمــا النســوة والفتيــات فقــد أصبــح شــغلهن
الشــاغل عــىل مــدار اليــوم ،وحيثــام تواجــدن يف الشــارع ويف املقهــى ويف وســائل
النقــل هــو تأمــني الحقيبــة اليدويــة واملصــوغ مــن نشــل ُمحتمــل إىل جانــب تامــني
أنفســهن ضــد فرضيــة تحويــل وجهــة قــد تكــون نهايتهــا اغتصابــا مؤملــا حيــث
تشــري تقاريــر حقوقيــة إىل ارتفــاع منســوب االغتصــاب ليبلــغ حــوايل
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ـرس ارتفــاع عمليــات االغتصــاب
ليبلــغ حــوايل  1050حالــة ســنويا وهــو مــؤرش يفـ ّ
منــذ جانفــي  2011والتــي بلغت نســبة  . 200%فيام أصبحت ســالمة التالميذ أمام أو
داخل املؤسســات الرتبوية شغال شــاغال ألوليائهم.
ومــن البديهــي أ ّن عــىل رأس األســباب املبــارشة لتنامــي ظاهــرة اإلجــرام هــي حالــة
الفقــر والتهميــش التــي تعيشــها بعــض الفئــات .ويف تونــس مــا بعــد الثــورة،
ارتفعــت ظاهــرة البطالــة وزاد تهميــش وفقــر عديــد الجهــات واألحيــاء الشــعبية،
وارتفعــت تكاليــف املعيشــة بشــكل ملحــوظ وغابــت متامــا أســباب الرتفيــه
والتثقيــف يف أكــرث مــن منطقــة .كل هــذه العوامــل تــؤدي ،دون أدىن شــك ،إىل
إحــداث فــراغ رهيــب يف عقــول وأذهــان عديــد الشــبان الذيــن يعتــربون الفاعــل
الرئيــيس يف العنــف اإلجرامــي حيــث متثّــل الفئــة العمريــة دون
 18ســنة  73%مــن مجموع املتهمني.
وقــد كشــفت عديــد الجرائــم عــن انتشــار ملحــوظ لــدى عديــد املنحرفــني لعبــوات
الغــاز املشــل للحركــة ولألســلحة البيضــاء )ســيوف ،ســكاكني ،شــفرات حــادة،
هــراوات ،عــيص ،(...وللصاعقــات الكهربائيــة اليدويــة .كــام كشــفت عــن ارتفــاع
ملحــوظ يف عــدد الدراجــات الناريــة والســيارات والشــاحنات "املشــبوهة" التــي
تجــوب البــالد بــال لوحــات منجميــة وبــال وثائــق رســمية وتســري برسعــة جنونيــة
ويقودهــا منحرفــون وذوو ســوابق وســجناء مفــرج عنهــم ،والتــي يقــع اســتعاملها
يف تنفيــذ عديد الجرائم.

ج .اﻻرھﺎب

يبــدو مبحــث الحــركات اإلرهابيــة يف تونــس مبحثــا متســعا ومتنوعــا عــىل نحــو
يجعــل املتابعــني لهــذه الظاهــرة يؤكــدون عــىل متثــالت ووســائل إرهابيــة متع ـ ّددة
ملختلــف العمليــات اإلرهابيــة .فالتفجــريات وعمليــات القتــل الجامعــي والتكفــري
الفــردي والجامعــي مل تعــد صــورا مســتوردة يتابعهــا املجتمــع التونــيس عــرب
وســائل االتصــال الحديثــة ،بــل إ ّن هنــاك آراء تقــول أ ّن الجيــل الجديــد مــن
اإلرهابيــني يف تونــس وغريهــا هــم صناعــة تونســية بامتيــاز .فمنــذ
 2011ارتفــع عــدد التونســيني املنتمــني للتنظيــامت اإلرهابيــة بشــكل ملحــوظ رغــم
تضــارب األرقــام املتوفــرة :ففــي حــني تؤكــد تونــس أن عــدد اإلرهابيــني املنتمــني
للتنظيــامت اإلرهابيــة يف مختلــف بــؤر التوتــر مل يتجــاوز  2929إرهــايب وأن غالبيــة
الحاملــني لفكــرة الجهــاد قــد تــم منعهــم مــن االلتحــاق باملجموعــات اإلرهابيــة
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حــوايل  15000ســنة  .(2015أكّــدت تقاريــر األمــم املتحــدة أ ّن العــدد الجمــيل(
لإلرهابيــني التونســيني بلــغ  5500فــرد منهم  4000يف ســوريا وحــوايل  1500يف ليبيا و
 200يف العــراق و 60يف مــايل و 50يف اليمــن .أ ّمــا مركــز، Firil Center For Studies13
فقد نرش يف دراسة أواخر عام  2019أ ّن عدد اإلرهابيني التونسيني بلغ  12800إرهايب
قُتــل منهم حوايل  5000وبقــي  1320يف عداد املفقودين.
إالّ أن الخطــورة األكــرب يف اعتقادنــا تبقــى "االٍرهــاب املــدين" أي العمليــات
اإلرهابيــة الفرديــة التــي تكــون املــدن اآلمنــة مرسحــا لهــا أو كــام اصطلــح عليــه
عمليــات الذئــاب املنفــردة كــام هــو الحــال يف عمليــة بــاردو وسوســة وشــارع
الحبيــب بورقيبــة يف العاصمــة وعمليــة حافلــة األمــن الرئــايس .وهــو اعتقــاد
تؤكــده اإلحصائيــات :ففــي حــني بلــغ معــ ّدل حــاالت املــوت يف العمليــات
اإلرهابيــة املنفــردة  0.6حالــة مــوت لــكل عمليــة يف العــامل كان
ـكل عمليــة مقابــل  3.5حالــة موت لــكل عملية
املعــدل يف تونــس  15.4حالــة مــوت لـ ّ
إرهابيــة جامع ّيــة يف الفرتة بني  2013و.2017
2013-2017

15.4

0.6

3.51

ولعــل الالفــت يف العمليــات اإلرهابيــة التــي تحصــل يف تونــس أنّهــا عمليــات
ّ
فرديــة باألســاس يعمــل فيهــا اإلرهــايب أو الذئــب املنفــرد وحيــ ًدا لكــن ضمــن
ديناميكيــة تنظيميــة بهــدف االلتفــاف عــىل جهــود مكافحــة اإلرهــاب التــي
تســتهدف الجهــود الجامعيــة .ويجــادل البعــض بــأن معظــم مرتكبــي الهجــامت
الخطــرية يف تونــس خــالل الســنوات األخــرية يربطهــم رابــط أو أكــرث مبركــز وقيــادة
تنظيــم الدولــة يف ســوريا ،ورمبــا تلقــوا منــه دعــام أيديولوج ًيــا ولوجســتيا ،وبالتــايل
فــإن وصــف هــؤالء بأنهــم "منفــردون" غــري دقيــق .حيــث تشــري تقاريــر وأبحــاث
يف هــذا الصــدد أنــه ويف عــام  2012تم إنشــاء كتيبة يف الســاحل الســوري هــي كتيبة
الحفــاة أو البتــار ،وهــي كتيبــة مل تشــارك يف أيــة عمليــة قتاليــة يف ســوريا ،فقــط
وقــع تدريبهــم وإرســالهم إىل دولهــم األصليــة لتنفيــذ العمليــات فيهــا منهــا
عمليــات بــاردو ) 18مــارس  2015ياســني العيــاري حــوايل  60حالــة وفــاة(
سوســة ) 26جــوان ســيف الديــن الرزقــي ،حــوايل  40حالــة( وعمليــة حافلــة األمــن
)الرئــايس )نوفمرب  12 ،2015حالة وفاة(.
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13http://www.firil.net/

د  .اﻟﻌﻧف اﻟرﯾﺎﺿﻲ

لدراســة ظاهــرة العنــف يف الفضــاء الريــايض اعتمدنــا عــىل مالحظــة تفاعــالت
الجمهــور يف املــدارج يف مختلــف املواقــف )الربــح ،الخســارة ،التتويــج ،املقابــالت
الدول ّيــة ،املقابــالت الوديّــة ،املقابــالت ذات الرهــان ،املواجهــات املبــارشة مــع
الفــرق املنافســة التقليديّــة ،مقابــالت الــدريب .(...كــام قمنــا بتوظيــف بعــض
تقاريــر وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة واملرصــد الوطنــي للشــباب وبعــض
التقاريــر والنــدوات الصحف ّيــة ملمثــيل الهيــاكل الرياض ّيــة والفــرق املتنافســة يف
الرابطــة املحرتفــة األوىل لكــرة القــدم .ومــن هنــا اســتنتجنا أن ظاهــرة العنــف يف
الفضــاء الريــايض هــي جامعــة وشــاملة لــكل املالعــب واالختصاصــات واألصنــاف
والفــرق الرياض ّيــة .وهنــا "تؤكّــد منظمــة األمــم املتحــدة للعلــوم والثقافــة ،أنــه
عــىل الرغــم مــن انتشــار ظاهــرة الشــغب بــني مشــجعي كــرة القــدم ،فــإ ّن األغلبيــة
مــن الجامهــري تبقــى مســاملة وبعيــدة عــن العنــف" 14.ورغــم خطورتهــا وتط ّورهــا
مــن موســم آلخــر خاصــة بعــد ثــورة  17ديســمرب -14جانفــي ،إالّ أ ّن ظاهــرة عنــف
مــام تشــهده املالعــب العامليــة )مالعــب
املالعــب يف تونــس تبقــى أقــل حــ ّدة ّ
أمريــكا الجنوب ّيــة وأوروبــا الرشق ّيــة واململكــة املتحــدة( والعرب ّيــة )مــرص والجزائــر
خاصة(.
وتبـ ّـني اإلحصائيــات الرســمية لــوزارة شــؤون الشــباب والرياضــة أ ّن الفاعــل الرئيــيس
يف العنــف الريــايض هــو الرياضيــون والالعبــون ثــم املســريون يف املرتبــة الثانيــة
ويــأيت الجمهــور يف املرتبــة األخــرية بصفتــه الفاعــل الريــايض األقــل عنفــا يف املالعــب
التونسية.
وحســب تقارير وزاريت شــؤون الشــباب والرياضة والداخل ّية ،شهدت سنة  2011ذروة
حــاالت الشــغب والعنــف يف املالعــب الرياض ّية التونسـ ّية بحصيلــة تجاوزت  200حالة
ُس ـ ّجل أغلبهــا يف سوســة ) 24حالــة( و 20حالــة يف إقليــم تونــس الكــربى .كــام تــم
تســجيل حــوايل  200حالــة اعتــداء عىل أعوان األمــن يف نفس الفــرتة و 61حالة اعتداء
عــىل الحـكّام الرياضيــني .كــام تـ ّم إيقاف  29مباراة كرة قــدم .وهو ما نتــج عنه القرار
الشــهري بإجــراء املقابــالت الرياض ّيــة دون حضــور الجمهــور .إالّ أن هــذا القــرار مل
يحــد مــن انتشــار العنــف الريــايض ،بــل أصبحنــا نالحــظ ارتفــاع وتــرية العنــف
املتبــادل بني الالعبني واملســريين الرياضيني.
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ونالحــظ مــن خــالل الجــدول تنامــي نســبة األحــداث العنيفــة واملخلــة بالــروح
الرياضيّــة وامليثــاق الريــايض ،وهــو مــا مــن شــانه أن يحيلنــا إىل أ ّن البعــد التنافــيس
كل اعتبــار
ورهاناتــه اآلن ّيــة صــارا طاغيــني يف املشــهد الريــايض اليــوم فطمســا ّ
أخالقــي أو مرجع ّيــة قيم ّيــة .إالّ أننــا إذا مــا قارنــا نســب العنــف املرتكــب مــن قبــل
الالعبــني واملســريين مــن جهــة ونســبة عنــف الجامهــري الرياضيّــة ،نالحــظ نوعــا
مــن الظلــم والتحامــل عــىل ر ّواد املالعــب حيــث أنهــم مل يحتكــروا هــذه "الظاهــرة
املوضــة" حتــى أنهــم يأتــون يف املرتبــة الثالثــة بعــد الالعبــني واملســريين
الرياضيني.
15التقارير الســنوية لوزارة شــؤون الشــباب والرياضة خالل الفرتة املرتاوحة ما بني املوســم الريايض  2003-2004واملوســم الريايض 2013-2014
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ومــن خــالل اطالعنــا عــىل إحصائيــات وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة حــول عنــف
نتبــني أن رياضــة كــرة القــدم تحتكــر
املســريين يف ّ
كل االختصاصــات الرياض ّيــةّ ،
ثلثــي نســبة أحــداث العنف املرتكبة من قبل املســريين الرياضيني.
ﺟدول :اﻟﺣوادث اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﯾرﯾن
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أ ّمــا بالنســبة للحــوادث املســجلة مــن قبــل الجمهــور داخــل الفضــاء الريــايض فــإ ّن
خطورتهــا تــأيت يف الصــدارة نظــري تأثرياتهــا الجانب ّيــة خــارج الفضــاء الريــايض
وقابليتهــا للتطــ ّور الرسيــع لتصــل إىل درجــة أعنــف وأشــمل .وقــد اســتأثرت
رياضــة كــرة القــدم بنصيــب األســد مــن أحــداث العنــف التــي يقــوم بهــا الجمهــور
بنســبة وصلت إىل حدود . 69%
ﯾﺧص اﻟﺟﻣﮭور
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املصدر :وزارة شــؤون الشباب والرياضة

ومــن خــالل املالحظــة امليدانيــة ،توصلنــا إىل اســتنتاج أ ّويل مفــاده أ ّن العنــف
الريــايض اتخــذ أشــكاال جديــدة حيــث تجــاوز حــدود املنشــئات الرياض ّيــة ليمتــد
إىل الشــوارع واملقاهــي واألحيــاء واملؤسســات الرتبويّــة .خاصــة مــع انتشــار
مجموعــات الجامهــري ونجاحهــا يف اســتقطاب الشــباب التلمــذي مــن خــالل
ابتكارهــا ألســاليب خاصــة يف التشــجيع تتأقلــم فيهــا مــع الظــروف اآلنيــة مــن
قبيــل منــع حضــور الجامهــري يف املباريــات أو تحديــد ســن أدىن لــر ّواد
املالعب .
25

تتض ّمــن التقاريــر األمنيــة الرســمية ،مقارنــة بالتقاريــر الســنوية الرســمية لــوزارة
شــؤون الشــباب والرياضــة ،معطيــات إحصائيــة أكــرث دقّــة حــول أعــامل العنــف
املرتكبــة داخــل الفضــاء الريــايض مــن قبــل الجامهــري الرياضيــة وتصنيــف ألشــكال
هــذه األعــامل .وفيــام يــيل جــدول تفصيــيل ألحــداث العنــف املســجلة خــالل
سنتي  2017و: 2018
ﺟدول :أﺣداث اﻟﻌﻧف واﻟﺷﻐب ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ  2017و 16 2018

(

)

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

وفيام ييل رســم بياين توضيحي :
قيــام العب أو إطار فنــي بحركة ال أخالقية

إجتياح امليدان

120

100

80

60

40

20

العدد سنة 2018

0

إعتــداء بالعنف عــىل العبني أو إطار فني
إحتجــاج أو إعتــداء بالعنف عىل الحكم
خــالف أو تبادل العنف بني الالعبني أو مســريين
إيقــاف أو إلغاء مقابلــة من طرف الحكم
إعتــداء عىل أعوان األمن
حجز مواد ممنوعة )أســلحة بيضاء أو غاز مشــل(...
إشــعال أو حجز شامريخ و كرميوجان
إلقــاء املقذوفات مــن قبل الجمهور
أعامل شــغب أخرى )ترديد شــعارات منافية(...

العدد سنة 2017

16التقارير األمنية لوزارة الداخلية ألحداث الشــغب والعنف املســجلة خالل ســنتي  2017و2018

26

)(%

تذكــر أحــدث التقاريــر األمنيــة الرســمية الخاصــة مبجريــات األحــداث يف املقابــالت
الرياضيــة الرســمية يف كــرة القــدم التونســية إىل حدود شــهر فيفــري  2018أن أحداث
العنــف الريــايض نجــم عنهــا إصابــات ســواء يف صفــوف الجامهــري أو رجــال األمــن،
مــام يــدلّ عــىل خطــورة هــذه األحــداث ووجــوب التوقــي منهــا وأخــذ التدابــري
الالزمــة للح ـ ّد مــن تفاقــم هــذه املظاهــر الســلوكية الخطــرية .وفيــام يــيل جــدول
احصــايئ ألنــواع أحــداث العنــف املســجلة بالفضــاءات الرياضيــة ومــا نجــم عنهــا
مــن إصابات إىل موىف  13فيفري : 2018
ﺟدول:إﺻﺎﺑﺎت وأﺣداث اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ داﺧل اﻟﻔﺿﺎء اﻟرﯾﺎﺿﻲ
17
إﻟﻰ ﺣدود  13ﻓﯾﻔري 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

مالحظــة :تــم إيقــاف  21مقابلــة رياضيــة مــن قبــل الحــكام بســبب أحــداث العنــف
يف جميــع األصنــاف واالختصاصات الرياضية.
نالحــظ مــن خــالل الجــدول الســابق مــدى تنامــي نســبة األحــداث العنيفــة
واملخلــة بالــروح الرياض ّيــة وامليثــاق الريــايض ،وهــو مــا مــن شــأنه أن يحيلنــا إىل أ ّن
البعــد التنافــيس ورهاناتــه اآلن ّيــة صــارا طاغيــني يف املشــهد الريــايض اليــوم فطمســا
كل اعتبــار أخالقــي أو مرجع ّيــة قيم ّيــة .إالّ أننــا إذا مــا قارنــا نســب العنــف
ّ
املرتكــب مــن قبــل الالعبــني واملســريين مــن جهــة ونســبة عنــف الجامهــري
الرياض ّيــة ،نالحــظ أن نســبة الطــرف األول طاغيــة إحصائيــا مقارنــة بالطــرف الثــاين.
ولكــن االهتــامم بعنــف الجامهــري أكــرث هــو مــر ّده خطــورة هــذا العنــف وتســببه
يف وقــوع اصابــات بليغــة واألخطــر تحولــه مــن الفضــاء الخــاص إىل الفضــاء العــام
وتأثرياتهــا الجانب ّيــة خــارج الفضــاء الريــايض وقابليتهــا للتط ـ ّور الرسيــع لتصــل إىل
درجــة أعنــف وأشــمل .وقــد اســتأثرت رياضــة كــرة القــدم بنصيــب األســد مــن
17املرجع السابق
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أحــداث العنــف التــي يقــوم بهــا الجمهــور بنســبة وصلــت إىل حــدود  58.3باملائة من
مجموع الحوادث املســجلة املتعلقــة بالجمهور.
وفيام يــيل جدول توضيحي:
18

ﺟدول :ﺣوادث اﻟﻌﻧف اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﮭور
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لقــد اتخــذ العنــف الريــايض أشــكاال جديــدة تتجــاوز حــدود املنشــئات الرياضيّــة
ظــل
لتمتــد إىل الشــوارع واملقاهــي واألحيــاء واملؤسســات الرتبويّــة ،خاصــة يف ّ
انتشــار مجموعــات الجامهــري ونجاحهــا يف اســتقطاب الشــباب التلمــذي مــن خــالل
ابتكارهــا ألســاليب خاصــة يف التشــجيع تتأقلــم فيهــا مــع الظــروف اآلنيــة مثــل
منــع حضــور الجامهري يف املباريات أو تحديد ســن أدىن لر ّواد املالعب.
ولكــن مــا وجــب التأكيــد عليــه هنــا ،أ ّن جمهــور كــرة القــدم ليــس الفاعــل
الرئيــيس يف تفاقــم ظاهــرة العنــف يف املجتمــع التونــيس ،مثَلــه يف ذلــك مثَــل أ ّي
مجموعــة أخــرى مشــابهة :فســهولة التعــ ّرف عليهــم ومتييزهــم مــن جهــة
ومامرســاتهم الواضحــة واملكشــوفة مــن جهــة ثانيــة ،قــد يف ـرسان ذلــك االنطبــاع
الســيئ الذي رســخ يف األذهان حتى اقرتن التشــجيع الريايض بالعنف .
ﻋﻨﻒ
اﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ

ﺗوزع أﺣداث اﻟﻌﻧف اﻟرﯾﺎﺿﻲ

10%

ﻋﻨﻒ
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ

13%

ﻋﻨﻒ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت

وزارة اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
2003 - 2018

77%

18التقرير الســنوي لوزارة شــؤون الشــباب والرياضة لسنة 2016
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 .2اﻟﻌﻧف اﻟرﻗﻣﻲ
أ  .اﻟﻌﻧف ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم

لعــل أكــرث مــا ميكــن أن نصــف بــه الخطــاب اإلعالمــي يف تونــس أنــه خطــاب
ّ
تعصــب يدعــو إىل العنــف وتغذيــة وتأجيــج الرصاعــات االجتامعيــة .وهنــا البـ ّد أن
نعــرتف بالــرضورة أن عمليــات رصــد أداء اإلعــالم تجــاه العديــد مــن القضايــا
املحليــة واإلقليميــة ،االقتصاديــة منهــا والسياســية واالجتامعيــة ،ال تــزال يف شــكلها
ومضمونهــا متواضعــة إىل ح ـ ّد كبــري .كــام نعــرتف بــأن هــذا النــوع مــن "العمــل
الرقــايب" قــد قطــع شــوطا ال بــأس بــه يف وســائل اإلعــالم خاصــة مــن خــالل
مجهــودات الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي )الهايــكا( ال س ـ ّيام
خــالل فــرتة الحمــالت االنتخابيــة للــدورة الرئاســية والترشيعيــة ،2019
إالّ أنــه ال يــزال يف حاجــة إىل مزيــد التطويــر والتعميــم ليشــمل فــرتات أطــول
ومجاالت أوســع )الدراما ،برامج األطفــال ،الربامج الرياض ّية.(...
وعــن خطــاب العنــف و"الكراهيــة" يف الصحــف اليوميــة التونســ ّية كشــفت
تقاريــر 19أ ّن نســبة انتشــار الخطــاب العنيــف يف الصحــف املكتوبــة الناطقــة باللغــة
العربيــة بلغــت  90,3%يف حــني تقاســمت صحيفتــا  Le Tempsو La Presseنســبة 9,7%
الباقيــة .وتصــدرت صحيفتــا "الــرشوق" و" "Le Tempsقامئــة الصحــف األقــل تبنيــا
وترويجا للخطاب العنيف بنســبة مجتمعة بلغت  .7,73%وقد يكون الوضع القانوين
)مؤسســتان ذات إرشاف عمومــي( وقيــود الخــط االفتتاحــي ودفــرت األعبــاء
الصحفية مــن العوامل املفرسة.
وقــد مثّلــت الدعــوات الضمنيــة أو الرصيحــة للعنــف مــا يزيــد عــن  13%مــن نســبة
خطابــات "العنــف والكراهيــة" .أ ّمــا أهــم املحــاور التــي تبلــورت يف شــكل
خطابــات عنيفــة هــي :الحيــاة السياســية واألحــزاب بنســبة  ،44.78%يليهــا الديــن
بنســبة  .13.43%وقــد وردت هــذه "األخبــار العنيفــة" يف ع ّدة أشــكال أهمها الســب
والشــتم والقذف بنسبة .72%
ﺟدول ) :(1رﺻد ﻧﺳب وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻧﯾف ﻟﺑﻌض اﻟﺻﺣف
اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ

Le Temps
La Presse

2.17
15.63
0
0
12.5

4.35
0
0
0
12.5

50
25
7.14
0
0

17.39
3.13
28.57
0
0

23.91
53.13
57.14
100
62.5

2.71
3.13
7.14
0
12.5

19تقريــر رصــد خطابات الحقد والكراهية يف وســائل اإلعالم التونســية ،مرصد اإلعالم يف شــامل إفريقيا والرشق األوســط واملجلــس الوطني للحريات،
املجموعــة العربية لرصد اإلعالم ،ســبتمرب 2013
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أ ّمــا خطــاب الصحــف األســبوعية ،فقــد جــاوزت نســبة خطابــات العنــف
والكراهيــة  .75%وتتصـ ّدر محــاور األحــزاب والحياة السياســية ،الرشــوة ،املؤسســات
الدســتورية واالنتقاليــة )هيئــة الحقيقــة والكرامــة ،الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات (...الخطــاب العنيــف مــن خــالل النســب املتتاليــة،23,95% ،27,54% :
. 8,98%
ﺟدول ) :(2رﺻد ﻧﺳب وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻧﯾف ﻟﺑﻌض اﻟﺻﺣف
اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ

%

17.39
1.67
25

4.35
0
8.33

17.39
34.17
8.33

4.35
2.5
0

56.52
60
50

0
1.67
8.33

أ ّمــا يف الصحافــة املســموعة ،توضــح املتابعــة املتأنيــة لعــدد تكــرارات خطــاب
العنــف والكراهيــة أ ّن املحطــات اإلذاعيــة الخاصــة تحتـ ّـل الصــدارة حيــث بلغــت
نســبة  98%مبجمــوع  52تكــرارا .وجــاءت إذاعــة يف املقدمــة  Mosaïque Fmبأغلبيــة
معتــربة  29) 55%تكرارا (.
ﺟدول ) :(3رﺻد ﻧﺳب وﻋدد ﺗﻛرارات اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻧﯾف ﻟﺑﻌض
اﻹذاﻋﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
Mosaïque Fm
Radio 6
Express Fm
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وتؤكــد عمليــات الرصــد أن  67%مــن خطابــات العنــف يف اإلذاعــة املســموعة
تكون عبارات شــتم ) (47.17%وقذف ).(20.75%
أ ّما الدعوات الرصيحة للعنف والقتل فقد بلغت نسبتها ) 9%مبع ّدل  10تكرارات(،
وجاءت  Express Fmيف املرتبة األوىل يف دعوات العنف بنسبة  14,29%وتصدرت
إذاعــة  Mosaïque Fmدعــوات القتــل بنســبة  .10,34%وهــي نســب جـ ّد عاليــة
قــد تعكــس انزالقا خطريا للخطابني الســيايس واإلعالمي.
أ ّمــا عــن محــاور خطابــات العنــف اإلذاعيــة فقد توزعت كــام يــيل 26.42% :ملحور
األحــزاب والحيــاة السياســية 16.98% ،ملحــور الديــن و  9.43%للهيئــات املســتقلة
)الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي
البــرصي (...واملؤسســات االنتقالية )هيئــة الحقيقة والكرامة .(...
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وقــد كشــفت عمليــات الرصــد أ ّن نصــف خطابــات العنــف والكراهيــة جــاءت يف
شــكل "ريبورتــاج" أي أن صحفيــي اإلذاعــات مل يقومــوا إالّ بنقــل خطابــات عنيفــة
صــادرة عــن فاعلــني اجتامعيــني وسياســيني وغريهــم .ومــن جانــب آخــر ،بلــغ
منســوب العنــف يف النقاشــات اإلخباريــة  23.08%وهــو مــا ميكــن أن يــؤرش أن
خطابــات الكراهيــة تتقاســمها األرسة اإلعالميــة والفاعلــني السياســيني ومكونــات
املجتمــع املدين .وهي ســمة يف التجاذب الســيايس خاصة يف فرتة الحمــالت االنتخابية.
أ ّمــا بالنســبة للقنــوات التلفزيــة ،فقــد مثّــل خطــاب العنــف "صناعــة حرصيــة"
للمحطات الخاصة ،حيث احتكرت  42تكرار مرصودا بنسبة  .100%وكشفت عمليات
الرصــد أ ّن  9%مــن خطابــات الكراهيــة والعنــف وردت يف شــكل دعــوات رصيحــة
للعنف والقتل.
مــن جهــة ثانيــة شــملت خطابــات العنــف التلفــزي عـ ّدة محــاور أهمهــا :األحــزاب
والحياة السياسية  57,14%ومحور الدين  .16,67%ويف مقدمة التفسريات املمكنة لهذه
األرقــام نقــرتح أن :احتــدام التجــاذب والتملمــل اإليديولوجــي والدوغــاميئ بــني
الفاعلــني السياســيني مــن جهــة وتبنــي رجــال السياســة واإلعــالم للخطابــات
االنفعاليــة و"التســويقية" )ثقافــة  (Buzzبهــدف رفــع الشــعبية ونســب املشــاهدة،
هــام املحفــزان األساســيان الرتفــاع منســوب العنــف يف الربامــج التلفزيــة .إضافــة
ـكل مــا تضمنــه مــن كراهيــة
إىل عنــف الدوغامئيــة الدينيــة يف الفضــاء اإلعالمــي بـ ّ
ورفــض لآلخــر وتكريــس لخطــاب التكفــري والتســفيه والتخويــن ومــا ينجــ ّر عنــه
من خطابات مضــادة وعنف معاكس.
كام كشفت عمليات الرصد أ ّن  39%من خطابات العنف جاءت يف إطارMicro Trottoirأي
يف الفق ـرات أو املســاحات املفتوحــة لتعبــري املواطنــني عــن مشــاغلهم أو تفاعلهــم مــع
التطــورات االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية .أ ّمــا نســبة الخطــاب العنيــف يف
النرشات اإلخبارية والربامج الحوارية السياسية فقد بلغت .29,27%
وعــىل عكــس الصحافــة املكتوبــة واملســموعة ،مل ينتــج صحفيــو القنــوات التلفزيــة
إالّ بنسبة  .2.38وهي نسبة إيجابية عامة لكنها ال تنفي مسؤوليتهم األخالقية واملهنية
وغــري املبــارشة يف بــث والتســاهل مــع مختلــف صــور ورســائل العنــف يف الشاشــة
الصغرية.
أ ّمــا املسلســالت والدرامــا فقــد شــهدت  2011طفرتــني عــىل مســتويني مختلفــني وإن
اجتمعا يف ســياق واحد:
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 األوىل طفــرة إنتاجيــة عــىل مســتوى الكــم الدرامــي الــذي رافــق االنفتــاح القنــوايتغــري املســبوق الذي فاق العرش قنوات بــني حكومية وخاصة.
 الثانيــة متثلــت يف تلــك القفــزة العمالقــة نحــو املجهــول يف طــرح قضايــا العنــفوالجرميــة والخيانــة والدعارة واملخدرات واإلرهاب والتشــدد الديني.
نجــوم الليــل"" ،ناعــورة الهــواء"" ،مكتــوب"" ،الريســك"" ،أوالد مفيــدة"" ،ليلــة"
الشــك" و"عــيل شــورب" وغريهــا ،هــي غيــض مــن فيــض مــام شــاهده التونــيس مــن
مسلســالت يف الســنوات املاضيــة ،والتــي كان محورهــا األســايس العنــف بــكل
تجلياتــه ومشــتقاته اللفظيــة والجســدية ،األمــر الــذي أصابــه يف مقتــل مــن حيــث
كــم الكآبة واإلحباط الذي بات يعيشــه يف يومياته ومسلســالته .
حتــى املسلســالت الكوميديــة مــن قبيــل "دنيــا أخــرى" و"قســمة وخيــان" جــاءت
محتفيــة باللكــم والــرضب والدمــاء ،موغلــة يف طــرح قضايــا الوصوليــة واالنتهازيــة
والخيانــة يف قالــب هــزيل مبتــذل ومفتعــل ،كــام قــ ّدم املسلســل الدرامــي "وردة
وكتــاب" الــذي يــكاد عنوانــه يوحــي أنــه رومانــيس ســيعيد ألذهــان التونســيني
بعضــا مــن ذكريــات مسلســل "الخطــاب عــىل البــاب" ،أو "قمــرة ســيدي محــروس"
التاريخــي الســلس ،أو "صيــد الريــم" النقــدي االجتامعــي ،وجميعهــا باملناســبة
أنجــزت قبل أحداث  14جانفي  17 -ديســمري.
أمــا "األكابــر" فــأىت قصــة انتقــام محبوكــة التفاصيــل ،ومــا يعنيــه االنتقــام مــن
تربّــص ومخاتلــة ثــم انقضــاض ال يخلــو بــدوره مــن عنــف مــادي ومعنــوي يصــل
حـ ّد القتل بأعصاب باردة.
ويف هــذا الســياق ،أكــدت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ،أ ّن
منســوب العنــف مرتفــع يف األعــامل الدراميــة التــي تبــث عــىل القنــوات التلفزيــة
التونســية خــالل شــهر رمضان.وهــو مــا أكدتــه الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال
الســمعي والبــرصي )الهايــكا( ،مــن خــالل إرســال لفــت نظــر لقنــاة الحــوار التونــيس
والتاســعة ،دعتهــام فيــه لاللتــزام بعــدم عــرض مسلســيل "أوالد مفيــدة" و"عــيل
شــورب" قبــل الســاعة العــارشة مســاء ،مــع إلزامهــام أيضــا بوضــع شــارة عــىل كامــل
الشاشــة وبخــط واضــح "هــذا الربنامــج يحتــوي عــىل مشــاهد عنــف مــن شــأنها
التأثري عىل الفئات الحساســة ،وخاصة األطفال دون ســن  12ســنة".
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فمــن نافــل القــول التذكــري بــأن الصــورة س ـ ّجلت حضــورا فاعــال يف زمــن وســائل
االتصــال الحديثــة والرقميــة ،وتدخلــت يف جميــع جوانــب الحيــاة نظــرا الرتباطهــا
وكل الجوانــب املهمــة واملؤثــرة
بثقافــة االســتهالك وبحركــة االنفعــاالت والتخ ّيــل ّ
يف حيــاة اإلنســان .فالفــرد خاصــة إذا كان شــاب أو طفــال "يــرى العــامل
كصــورة ويف ّكــر فيــه كصــورة ،ويتعامــل مــع املحيطــني بــه كصــورة ...ومــن مثّــة
تكــون الصــورة وســيلة للتعلّــم والتفاعــل مــع اآلخريــن عــن طريــق اإلدراك أوال
قبل أن يصــل إىل النطق والكالم "20.
هنــا يجــب التســاؤل حــول الــدور الــذي تلعبــه الصــورة يف نقــل الواقــع
االجتامعــي واالقتصــادي فهــل هــي تنقلــه كــام هــو أم أنهــا تبنــي مشــهدا آخــر
مــرادف مجانــب للواقــع الفعــيل املوجــود فعليــا .ذلــك أنــه مــن العســري جــدا
اليــوم التمييــز بــني الحقيقــة والزيــف بــني مــا هــو مــادي وواقعــي ومــا هــو
افــرتايض ووهمــي ...فنحــن إزاء عــامل مــن الصــور املتخ َّيلــة واملختلفــة والوهم ّيــة
ســاهمت مختلــف وســائط اإلعــالم واالتصــال يف انتشــارها فيــام عـ ّـرب عنــه عبــد
21
تجســده
اللــه بلقزيــز ســيطرة النظــام الســمعي البــرصي .وهــو النظــام الــذي ّ
اليــوم عــرشات اإلمرباطوريــات اإلعالم ّيــة التــي تبــث ماليــني الصــور يوميــا...
كل أنحاء الكرة األرض ّية.
صــو ٌر يســتقبلها ماليني البــرش يف ّ
يرســخ يف ذهــن املتابــع حقيقــة
إ ّن انتظــام عمل ّيــة املشــاهدة مــن شــأنه أن ّ
مزدوجــة للصــور املبثوثــة بــني الوهمــي واالجتامعــي الواقعــي ،مفادهــا أ ّن
االفــرتايض الوهمــي قــد أضــاف أشــياء كثــرية بالنســبة إىل الــدالالت االجتامع ّيــة
والثقاف ّيــة للصــورة العنيفــة مقارنــة مبــا هــو مستنســخ مبــارشة مــن الواقــع،
وذلــك حتــى تكــون أشــ ّد تأثــريا مــن خــالل قدرتهــا عــىل صناعــة الحــدث
والرتغيــب يف محاكاتــه واعتــامده منهجــا للحــوار والتواصــل وأســلوبا للتفاعــل...
فزيــف الصــورة وقدرتهــا عــىل مامرســة التحريــف ،ميثــالن معــا عامــال مهــام مــن
لــكل مجــاالت الحيــاة
عوامــل انتشــارها يف الفضــاء االفــرتايض واخرتاقهــا ّ
اإلنســان ّية ،بشــكل يصعــب إيقافــه ...فهــي القــوة الجديــدة التــي تعمــل مــن
خــالل مضامينهــا الفرجويّــة عــىل إيجــاد مواصفــات جديــدة لتســويق موادهــا
الرتفيه ّيــة املص ـ ّورة دون إحسـ ٍ
ـاس حقيقــي مبقــدار االنتهــاكات والتشــويه املمنهــج
الحاصل.
20عبــد الحميــد )شــاكر( ،نعيش عرص الصورة وثقافة االســتهالك ،صحيفة الوســط االلكرتون ّية ،العــدد  2351البحرين ،فيفري 2009
http://www.alwasatnews-com/2351/news/read/37029 .html
21بلقزيــز )عبــد اللــه( ،العوملة والهويّة وثقافة االســتهالك ،العرب والعوملة ،مركز دراســات الوحــدة العربيّة ،بريوت ،1998 ،ص15
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إ ّن إقبــال الفاعلــني االجتامعيــني عــىل الصــورة التلفزيــة ومتابعــة تفاصيــل
املنتوجــات الدراميــة باختــالف الوســائط الرقم ّيــة املســتخدمة* ال ميكــن النظــر
إليــه مبعــزل عــن الســياقات االجتامع ّيــة والثقاف ّيــة التــي تحكــم عمليــات
اســتخدام هــذه الفئــات ملحتويــات الصــورة ومنهج ّيــة قراءتهــا وتأويلهــا ملــا وراء
الخفــي منهــا واملعلــن .وهــو مــا قــد يخفــي
املشــهد انطالقــا مــن املقاصــد
ّ
تشــخيصا إيجابيــا للحضــور االجتامعــي للصــورة وارتباطهــا بــكل جوانــب الحيــاة؛
حيــث تضغــط الصــور وتتناســخ وتؤثّــر وتهيمــن لكنهــا تبقــى يف النهايــة مــا ّدة
حقيق ّيــة تختــزن املحسوســات الواقع ّيــة والخيال ّيــة معــا ،لتكــون مــالذا للتعبــري
الح ـ ّر عــن مكامــن الــذات وتفاعالتهــا مــن خــالل مــا توفّــره هــذه الصــور مــن
طاقــة مبهــرة ولــذّة مشــهديّة متجــ ّددة تتفــوق عــىل بالغــة الكلــامت فتمنــح
مشــاهديها إمكانيات جديدة للتعبــري والتحليل.
ب .اﻟﻌﻧف اﻻﻓﺗراﺿﻲ

عــىل الرغــم مــن اآلفــاق الواســعة لتبــادل األفــكار واآلراء التــي أتاحتهــا شــبكات
التواصــل االجتامعــي عــىل اختالفهــا منــذ إطالقهــا ،إال أن ذلــك ال ينفــي أن مثــة
تداعيــات ســلبية بــدأت تفرضهــا داخــل بعــض الــدول واملجتمعــات ،يتمثــل
أبرزهــا يف تحولهــا ،يف بعــض األحيــان ،إىل آليــة لنــرش األفــكار املتطرفــة ،والتــي ال
تخلو مــن األفعال العنيفــة والتحريض عليها.
وقــد تســبب ســوء اســتخدام شــبكات التواصــل االجتامعــي مــن خــالل التعبــري
الفــظ عــن وجهــة نظــر الفــرد ،وكذلــك توظيفهــا مــن قبــل التيــارات املتطرفــة،
يف العديــد مــن األزمــات ،ال ســيام يف ظــل غيــاب منظومــة قوانــني تحمــي وتنظِّــم
اســتخدام شــبكات التواصــل االجتامعــي يف العديــد مــن الــدول ،وهــو أمــر نتــج
عنــه انتقــال العنف من الفضــاء اإلليكرتوين إىل الواقع عىل األرض.
ويف الســياق ذاتــه ،ال ميكــن فصــل حــوادث اغتيــال رمــوز مــن املعارضــة
التونســية ،عــن حمــالت التحريــض عــىل مواقــع وســائل التواصــل االجتامعــي،
كل مــن شــكري بلعيــد )فيفــري  (2013ومحمــد
حيــث كان الفتــا أن اغتيــال ّ
الرباهيمــي )جويليــة  ،(2013قــد ســبقته حمــالت لتشــويه املعارضــة التونســية
ورموزهــا ،واألحــزاب الشــيوعية واليســارية ،واتهامهــا بـ"معــاداة الديــن"
و"الخيانــة" ،مــن قبــل صفحــات تعــرب عــن أفــكار دينيــة متطرفــة ،ال ســيام
*فقد تعدّدت الوسائط التي لجأ إليها التونيس ملتابعة املسلسالت خاصة موقع  Youtubeحيث بلغت نسبة مشاهدة "والد مفيدة" حوايل  23.2مليون مشاهدة
خالل شهر واحد ،يليه مسلسل "مشاعر" بنسبة  22.4مليون مشاهدة ،قم مسلسل 'القضية  "460بـ  5مليون مشاهدة
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الصفحــات التابعــة لتنظيــم "أنصــار الرشيعــة" املحظــور يف تونــس .ويف اإلطــار
ذاتــه تعرضــت الجاليــة اليهوديــة يف تونــس يف وقــت ســابق لعــدد مــن حمــالت
التحريــض عــىل العنــف والقتل بحقهم عىل شــبكات التواصل االجتامعي .
ومــن هــذا املنطلــق تعتــرب وســائل التواصــل االجتامعــي أكــرث الوســائل التــي
يتجــىل العنــف مــن خاللهــا ،حيــث ينقســم العنــف الرمــزي فيهــا إىل عنــف لفظــي
وعنــف الصــورة بالدرجــة األوىل .ويتجــىل اللفظــي فيــه مــن خــالل التدوينــات
واملنشــورات التــي تحمــل دالالت مختلفــة ،لكنهــا متثــل توجهــات فرديــة أو
جامعيــة يف قــراءة قضايــا مجتمعيــة مختلفــة أو ضمــن حــوار مجتمعــي مــا.
وميكــن إبــراز العديــد مــن األمثلــة عــىل هــذا العنــف ،منهــا العديــد مــن
الصفحــات التونســية ،والتــي دون وعــي عميــق بآثــار فعلهــا ،تنــرش الكثــري مــن
اإلشــاعات أو اآلراء املتعصبــة واملتطرفــة ،التــي قــد تســبب التيــه وتحفــز عــىل
مامرســة العنــف الرمــزي املتبــادل بــني املتلقــني ،وهــو عنــف أشــد وطــأة ،لرسعــة
وســهولة انتشــاره وتداولــه وتناقــل عــدواه .وهــو مــا مــن شــأنه االنحــراف بالــرأي
العــام وتأويــل القضايــا االجتامعيــة واالقتصاديــة العادلــة عــىل غــري محورهــا
ومعناهــا .وهنــاك أمثلــة أخــرى ،منهــا التوجــه العــام لصفحــات مختلفــة ،قــد
تــيسء للمــرأة يف املجتمــع مــن خــالل نظــرة اســتالبية تنرشهــا ،قــد تكــون متعصبــة
دينيـاً أو عنرصيــة ،مســتخدمة عنفاً غري لفظي مــن خالل الصور مثالً.
وخــالل ســنة  2019قــد بلــغ العنــف اإللكــرتوين أوجــه تزامنــا مــع االســتحقاقات
السياســية التــي عرفتهــا البــالد خــالل الثــاليث الثالــث مــن العــام ،حيــث ســجلت
عمليــات الرصــد ارتفــاع منســوب العنــف اإللكــرتوين يف تونــس تزامنــاً مــع
االســتحقاقات السياســية التــي شــهدتها البــالد فاالنتخابــات الربملانيــة والرئاســية
غــذّت العنــف اإللكــرتوين حيــث انتــرشت عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي
والفضــاء االفــرتايض تدوينــات وتغريــدات التهديــدات والشــتم والســب ومشــاهد
العنــف اللفظــي واملــادي يف إطــار غــري مراقــب وبعيــدا ً عــىل املتابعــة
واملحاسبة.
وال يفوتنــا اإلشــارة التنظيــامت املتطرفــة والجامعــات اإلرهابيــة التــي اســتغلت
مختلــف وســائل التواصــل االجتامعــي )حتــى املواقــع األقــل رواجــا وجامهرييــة(
لبــث صــور شــديدة العنــف حافلــة مبشــاهد التعذيــب واملــوت .فداعــش مثــال
وعــىل الرغــم مــن أن التنظيــم ف ّعــل دور وســائل التواصــل منــذ أن أعلــن نفســه
رســميا ومــازال يســتخدمها ،إال أن سياســته يف إدارة هــذه املواقــع وتحقيــق
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أهدافــه مل تخ ُفــت رغــم سياســة الحــذف التــي تواجههــا مــن قبــل مديــري ومؤســيس
هــذه املواقــع .بــل العكــس فــدور هــذه الوســائل أصبــح أكــرث تأث ـريا وازدادت قــوة
اســتخدامها يف تحقيــق األهــداف ,عــيل الرغــم مــن السياســات التــي يواجههــا مــن قبــل
الحكومــات واملنظــامت املختلفــة يف حــذف محتواهــا ،حيــث حــذف موقــع Youtubeمثــال
حــوايل  72%مــن مجمــوع املنشــورات التــي شــاركها تنظيــم داعــش
يف الفرتة بني  2014و. 2017
ومــن بــني أخطــر وأكــرث املصــادر اإللكرتونيــة عنفــا نجــد تطبيقــات الهواتــف الذكيــة
يبقــى عــىل رأســها :الحــوت األزرق والتــي يرجــع بدايــة انتشــارها يف روســيا حيــث
تســببت يف وفــاة أكــرث مــن مئــة طفــل قبــل أن تغــزو باقــي العــامل عــرب تطبيقــات عــىل
الهواتــف الخلويــة ومواقــع التواصــل االجتامعــي .حيــث يرجــح أنهــا تســببت يف انتحــار
 10أطفــال يف تونــس إىل مــوىف ســنة  .2018ويف املرتبة الثانية من حيــث الخطورة والعنف
املــؤدي للقتــل مبــارشة نجــد Miriam gameوالتــي لــنئ مل تعــرف نفــس الــرواج واالنتشــار
الــذي عرفتــه تطبيقــة الحــوت األزرق إالّ أنــه تــم تســجيل أكــرث مــن محاولــة انتحــار يف
تونــس .وال ننــىس أيضــا تطبيقــة  Pokemon Goوالتــي تســببت يف ع ـرشات الحــوادث
وحاالت املوت .
ومل يقتــرص األمــر عــىل مثــل هــذه التطبيقــات بــل انتــرشت تطبيقــات ألعــاب عــىل
درجــة عاليــة مــن العنــف مثــل  Fortniteو  PubGو  Free Fireوتحــدي تشــاريل
وغريهــا مــن التطبيقــات التــي لــنئ مل تــدع للقتــل بطريقــة مبــارشة إالّ أنــه مــن
شــأنها أن تســاهم يف نــرش ثقافــة العنــف والقتــل واملــوت والتشــفي أو أقلــه فإنهــا
مــن أهم وســائل التطبيع مع الصورة العنيفة ومشــاهد القتل.
 .IIIاﻟﻌﻧف اﻷﺳري

بالرغــم مــن اإلنــكار واالســتنكار الشــديدين الســائدين يف املجتمــع التونــيس اليــوم
للســلوك العنيــف بــني أفــراد العائلــة مــن زوجــني وأبنــاء وكبــار الســن وذوي
االحتياجــات الخصوص ّيــةـ إالّ أن العنــف األرسي ال يــزال يســتم ّد "مرشوعيتــه
ورشعيتــه" مــن مــوروث ثقــايف ومتثــالت اجتامعيــة تــ ّربر مامرســته باعتبــاره
يســتجيب ملصلحــة األرسة النــواة والعائلــة املمتــدة .وميكــن رصــد مثــل هــذا
التوجــه يف بعــض األمثــال الشــعبية املتداولــة "بــيك ولــدك قبــل مــا يبكيــك"" ،يكــرب
وينــىس"" ،خــوذ الــكالم الــيل يبكيــك ومــا تاخــوش الــكالم الــيل يضحــكك" ،وغريهــا
مــن املقــوالت التــي مــن شــأنها أن تكــ ّرس خصائــص الخشــونة وســوء التعامــل
والعنف أيضا .
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فعندمــا يصبــح العنــف األرسي مامرســة اجتامعيــة متواتــرة وعاديــة يف بعــض
الحــاالت ،وال يجــد مــن يدينــه أو مينعــه يف مجتمــع ،فإنــه ال شـ ّـك أن هــذا األخــري
ســيتحمل وزر غضــه الطـ ّرف عــن تلكــم املامرســات .ولكــن األخطــر مــن ذلــك أ ّن
كل االســترشافات والربامــج االســرتاتيجية ذات الصلــة غــاب عنهــا التســاؤل
الرئيــيس عــن احتــامل وجــود عالقــة فعليــة بــني وضع ّيــة الطفــل املعنــف
واملراهــق املــامرس للعنــف يف مختلــف متظهراتــه والكهــل العنيــف .وحتــى إن
حصــل اعــرتاف بوجــود هــذه العالقــة فإنهــا تــؤول بطريقــة تصــل حــ ّد
التحريــف :فالعنــف وغــريه مــن الســلوكات غــري الســوية الصــادر عــن الطفــل أو
الشــاب أو أي فئــة عمريــة يف مجتمــع مــا إمنــا هــي نتيجــة حتميــة للتنشــئة
املضطربــة وغري املتوازنة وغــري املكتملة .
 .1اﻟﻌﻧف ﺿدّ اﻟﻣرأة

ع ّرفتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف إعالنهــا العاملــي للقضــاء عــىل العنــف
ضــد املــرأة* أنّــه إ ّي عمــل مــن أعــامل العنــف القائــم عــىل نــوع الجنــس ،يرتتــب
عليــه أو مــن املحتمــل أن يرتتــب عليــه أذى بــدين أو جنــيس أو نفــيس أو معانــاة
للمــرأة مبــا يف ذلــك التهديــد بالقيــام بأعــامل مــن هــذا القبيــل أو اإلكــراه أو
الحرمــان التعســفي مــن الحريــة ،ســواء كان ذلــك يف الحيــاة العامــة أو
22.
الخاصة
يف املجتمــع التونــيس اخرتقــت مظاهــر العنــف املســلّط عــىل املــرأة جميــع
مجــاالت الحيــاة اليوميــة ،وميكــن أن يُوجــه ضدهــن أفعــال عنيفــة متداخلــة
ومتقاطعــة يف اآلن ذاتــه تطــال حرمتهــن الجســدية واملعنويــة .واتخــذ العنــف
العنف املسـلّط عىل املرأة أشــكاال مختلفــة ومتنوعة ميكــن تصنيفها كالتايل**:
ميــس الحرمــة
كل ّ
 العنــف الجســدي :وهــو عنــف مــادي وهــو ّفعــل قــد ّ
ـض والــركل بالرجــل
الجســدية للمــرأة .ومــن بــني أشــكاله :الصفــع واللكــم والعـ ّ
وشــل الحركــة يف ركــن أو ضــد الحائــط أو االحتجــاز أو الخنــق أو الحــرق أو
ّ
قــذف املعتدى عليها ...
*القرار  104/48املؤرخ يف  20ديسمرب 1993
22مركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق واإلعالم حول املرأة ،العنف املسـلّط عىل النســاء يف الفضاء العام ،تونس ،2013 ،ص 5
**التصنيف املعتد للعنف املسلط ضد املرأة من قبل مصالح وزارة شؤون املرأة واألرسة والطفولة واملسنني

37

كل األفعــال التــي تعتــدي عــىل الحرمــة الجســدية أو
 العنــف الجنــيس :ويشــمل ّاملعنويــة للمــرأة مــن قبيــل إرغامهــا عــىل العالقــات الجنســية دون إرادتهــا أو
حتــى مج ـ ّرد التلميــح بذلــك .ويتجــىل هــذا العنــف يف مامرســات مختلفــة مــن
أهمهــا :التحــ ّرش الجنــيس واللمــس والتحســس واإللحــاح بالنظــر واملضايقــة
واملالصقــة والتلفّــظ بعبــارات جنســيّة واإليحــاءات الجنســيّة واالغتصــاب
واإلجبار عىل مامرســة البغاء أو املتاجرة بالجســد .
 العنــف الرمــزي أو النفــيس :وهــو مــن أكــرث مظاهــر العنــف انتشــارا وتواتــرا يفاملجتمــع التونــيس اليــوم وأقلهــا معاينــة .ومــن أهــم مظاهــره :اســتبطان املــرأة
للصــورة النمطيــة التــي تخضــع لهــا وقبولهــا للتقســيم االجتامعــي القائــم عــىل
التمييــز عــىل األســاس الجنــدري .ولعـ ّـل مــن أهــم صــور هــذا العنــف الرمــزي:
الهيمنــة والتمييــز والتحقــري والحــ ّط مــن شــأن املــرأة واإلقصــاء واإلســاءة
والتوبيــخ والتخويــف والرقابــة "األخالق ّيــة والقيميــة" ووضــع ضوابــط أخالقيــة
واجتامعية ألســلوب الظهور...
 العنــف االقتصــادي :تتعــ ّرض املــرأة إىل مختلــف أشــكال العنــف االقتصــاديوالــذي يرتكــز أساســا عــىل تقييــم نشــاطها وقدرتهــا مــن منطلــق
ولعــل مــن بــني أبــرز
ّ
جنيس/فيزيولوجــي يحــول دون مســاواتها مــع الرجــل.
مظاهــره التمييــز ضــد املــرأة يف االنتــداب واالرتقــاء املهنــي والوظيفــي ويف
األجــر )ال ســيام يف القطــاع الفالحــي( والتقليــل مــن كفاءتهــا ومجهودهــا
وقدرتها اإلنتاجية.
كل أســاليب التشــويه أو التعطيــل أو اإللغــاء
 العنــف الســيايس :ويقصــد بــه ّلعمــل املــرأة الســيايس والحــ ّد مــن مشــاركتها يف الحيــاة السياســ ّية والعامــة.
ويشــهد العنــف الســيايس تداخــل أشــكال أخــرى مــن العنــف فيــه ،مثــل:
ـب ،التجريح...
الثلــب ،التشــهري بالحياة الخاصة ،السـ ّ
ويف واقــع األمــر ،فــإن تفســري حالــة الخضــوع أو "التســامح" التــي تواجــه بهــا
املــرأة التونســية مختلــف أشــكال العنــف املســلطة ضدهــا ومــا تتعــرض لــه مــن
قهــر وهرســلة واســتغالل يف املجتمــع وهيمنــة البنيــة الذكوريــة يف ظـ ّـل ســيادة
النظــام األبــوي لــألرسة ،والــذي يتخــذ مــن العنــف وســيلة للتعبــري عــن نفســه،
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ميكــن إرجاعهــا إىل حالــة مــن االغــرتاب تدفــع املــرأة أن تُعــيل مــن شــأن ومكانــة
ورغبــات قاهرهــا عــىل حســاب وجودهــا الــذايت واملوضوعــي .وتجــدر اإلشــارة هنــا
إىل أ ّن االغــرتاب عنــد املــرأة التونســية ال يقــف عنــد ح ـ ّد معــني ،يــل إنــه يــكاد
يكــون جامعــا ليشــمل جميــع النواحــي االقتصاديــة واالجتامعيّــة واألرسيــة
والنفســية والجنس ّية .
وبالعــودة إىل مختلــف مظاهــر العنــف املســلطة ضــد املــرأة واملنتــرشة بكــرثة يف
املجتمــع التونــيس اليــوم ،ميكننــا التوقــف عنــد جملــة النتائــج العامــة التــي
حاولنــا اســتخالصها مــن خــالل التحليــل السوســيو-ثقايف ملختلــف املــؤرشات
اإلحصائيــة23واملالحظات امليدانيــة ،ونعرضها كام ييل :
  47,6%مــن النســاء يف تونــس تع ّرضــن إىل أحــد أنــواع العنــف عــىل األقــل مــرةواحدة يف حياتهن.
  32,9%مــن النســاء يف تونــس تع ّرضــن إىل أحــد أنــواع العنــف عــىل األقــل مــرةواحدة خالل ســنة . 2016
 يتخــذ العنــف املســلط ضــ ّد املــرأة أشــكاال مختلفــة وهــو يتــدرج مــن أقلهــاانتشــارا كالقتل والذبح بالســكني مرورا بالعنــف االقتصادي  7,1%التح ّرش الجنيس
 15,7%والعنــف الرمــزي أو املعنــوي  28,9%وصــوال إىل أكــرث أشــكاله انتشــارا
وهو االعتــداء البدين )الرضب ،االغتصاب( .31,7%
 متثــل ربــات البيــوت غالبيــة ضحايا العنف املســلط ضـ ّد املرأة بنســبة  ،46%تليهنالنســاء العامــالت )قطــاع الفالحــة والصناعــة والنســيج( والطالبــات بنســبة
مجتمعة . 32,5%
  80%مــن العنــف املســلّط عــىل املــرأة ُميــارس عــىل النســاء الــالّيئ تفــوقأعامرهن  45سنة.
 تنتــرش مامرســات وأفعــال العنــف املســلط ضــ ّد املــرأة بنســب متفاوتــة يفالبــالد التونســية ،وتبقــى النســبة األكــرب يف واليــة قابــس  ،62%تليهــا واليــة زغوان
 61,5%وتــأيت واليــة تونس يف املرتبة الثالثة بنســبة .54,2%
 23إحصائيــات الديوان الوطني لــألرسة والعمران البرشي2017 ،

39

 يــرتأس املعطــى االقتصــادي والعائــيل والدينــي األســباب املؤديــة إىل وقــوعحــاالت العنــف املســلط ضــ ّد املــرأة .يف حــني تبــدو األســباب الثقافيــة هــي
األقــل تأثــريا يف هــذا الســلوك العنيــف ،وحتــى عنــد بروزهــا فإنهــا ترتكــز يف
الشــك واالرتيــاب يف ســلوك وأخالقيــات املــرأة أو يف بعــض املعتقــدات الســائدة
)نادلــة املطعــم متارس البغاء ،الحالقة متــارس الجنس مبقابل مايل .(...
 رغــم مــا قــد يبــدو مــن تخاطــر واضــح بــني انتشــار العنــف املســلط ضـ ّد املــرأةوانخفــاض املســتوى التعليمــي والثقــايف للزوجــة والــزوج ،تــربز اإلحصائيــات أن
رصحــن بتعرضهــن للعنــف هــن مــن املســتوى
غالبيــة املعنفــات الــاليئ ّ
التعليمــي االبتــدايئ .أ ّمــا صاحبات التعليم العــايل فإنهن األقل ترصيحا.
يتخــذ ر ّد الفعــل الــذي تتخــذه املــرأة عــىل العنــف الواقــع عليهــا شــكلني :األوليتــم يف إطــار قانــوين )وبدعــم مــن املجتمــع املــدين يف بعــض الحــاالت( عندمــا
تلجــأ املــرأة إىل القضــاء لطلــب حاميتهــا *.أ ّمــا الشــكل الثــاين فهــو اللجــوء إىل
ال ـ ّرد عــىل العنــف بعنــف مضــاد أو ر ّد الفعــل العنيــف والــذي قــد يصــل إىل
حد ارتــكاب جنحة أو جناية .

 .2اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻷزواج

أكّــدت عديــد التقاريــر والدراســات أن العنــف ض ـ ّد الرجــل ،متا ًمــا كالعنــف ضــد
املــرأة ،ليــس ظاهرة/مامرســة محــدودة يف املــكان أو الزمــان .بــل هــي قدميــة
ومنتــرشة يف كافــة املجتمعــات العربيــة والغربيــة .صحيفــة  The Guardianالربيطانيــة
كشــفت أن ضحايــا أكــرث مــن  40%مــن ضحايــا العنــف املنــزيل هــم
مــن الرجــال .ويف الواليــات املتحــدة األمريكية تويف بني ســنتي  2014و 19 ،2015رجالً
جــراء عنــف رشيكاتهــم يف حــني تعـ ّرض حــوايل  2.8%مــن الرجــال للعنــف ،بحســب
تقرير لجريدة "."The Telegraph
يف تونــس ،ال توجــد إحصائيــات رســمية توثــق حجــم االعتــداءات التــي يتعــ ّرض
إليهــا الرجــال عــىل أيــدي النســاء رغــم أن هــذا املوضــوع ليــس حديثًــا**.لكــن يظـ ّـل
خاصــة جــ ّدا ً ،خوفــاً مــن اهتــزاز صــورة الــزوج يف
الحديــث عنــه يف فضــاءات َّ
محيطه االجتامعــي وأبنائه خصوصا .
شح املواد القانونية املحلية التي من شأنها ردع املخالفني من جهة ودعم االتفاقيات الدولية املمضاة يف الغرض.
*وقد يكون من الصواب هنا اإلشارة إىل ّ
حيث مل تتوفر لدينا يف املدونة القانونية التونسية إالّ  3فصول فقط تناولت العنف املسلط ض ّد املرأة ،وهي:
الفصل  218من املجلة الجزائية والتي تتحدّث عن العنف الزوجيالفصلني  226ثالثا و  226رابعا من القانون األسايس عدد  73لسنة  2004املؤرخ يف  2أوت  ،2004حول التح ّرش الجنيسولنئ توحي هذه املدونة القانونية ،عىل شحها ،أنها قد تكون حائال دون تع ّرض النساء للعنف إالّ أ ّن هذا مل يخف محدودية هذه الحامية من جهة إضافة
إىل أنها ال تستويف مختلف أشكال العنف السائدة يف املجتمع التونيس .هذا إضافة إىل العراقيل اإلجرائية والتقنية خاصة صعوبة إثبات الركن املادي والركن
القصديللجرمية
** قام مواطن يدعى العريب الفيتوري بتأسيس ملجئ خاص باألزواج املع ّنفني من قبل زوجاتهم ) ،(1998-2010وقد لجأ إليه ما بني  30إىل  120رجال معنفا
خالل الفرتة بني  2002و2008
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ويف هــذا االتجــاه ت ّؤ كــد الجمع َّيــة التّونســ َّية لل ّنهــوض بال ّرجــل واألرسة
واملجتمــع أ ّن نحــو  10%مــن األزواج يف تونس تعرضوا للعنف الجســدي من قبل
زوجاتهــم ،و 45%للعنــف اللفظــي والنفــيس ،ويف مجملهــا تســتهدف أساســاً
ال َح ـ ّط مــن كرامتــه ورجولته.كــام يجــب اإلشــارة هنــا أنّــه مــن النــادر أن يلــزم
الرجــل الصمــت تجــاه تع ّرضــه للعنــف وأنــه إذا اختــار مواصلــة زواجــه رغــم
االعتــداءات املس ـلّطة عليــه فألنــه يريــد الحفــاظ عــىل صورتــه كرجــل متــزوج
يف املجتمــع كإثبــات لـ"رجولتــه" باعتبــار أن املجتمــع ينتقــص مــن قيمــة الرجــل
غــري املتــزوج أو املطلّــق ،أو ألنــه ميـ ّر بظــروف تحــول دون طالقــه أو العتــامده
ماديًــا عــىل زوجتــه .عــالوة عــىل أنــه مــن املحــرج أن يعــرتف الرجــل بتع ّرضــه
للرضب مــن قبل رشيكته.

 .3اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳ ّﻠط ﺿدّ اﻟطﻔل

يتعــ ّرض الطفــل ملختلــف أنــواع العنــف املــادي منهــا واملعنــوي والرمــزي.
وتتقاطــع أمنــاط العنــف املســلطة عــىل الطفــل مــع مختلــف أشــكال العنــف:
فالطفــل مثــال هــو الفاعــل الرئيــيس يف العنــف املــدريس ،ويعــاين مــن تعــ ّدد
حــاالت التحــرش الجنــيس وحتــى االعتــداء الجنــيس وغريهــا مــن مظاهــر
العنــف املنتــرشة يف املجتمع التونيس .
ويف ســنة  2018ت ـ ّم رصــد  368حالــة عنــف اقتصــادي ض ـ ّد الطفــل و 79حالــة
تعــرض للعنــف اإلجرامــي أو اســتغالل فيــه ،أم ـاّ حــاالت العنــف الجنــيس فقــد
تجاوزت  1184حالة .
ويختلــف منســوب العنــف املســلط ضــد الطفــل باختــالف الفئــات العمريــة،
كام ييل :
ﺗوزع ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﺣﺳب اﻟﻌﻣر

26%

10%
من  16إىل 18

أقل من  5سنوات

سنة

18%

من  5إىل 8
سنوات

25%

من  13إىل  15سنة

من  9إىل  12سنة
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21%

وتنقســم األعــامل العنيفــة التــي ته ـ ّدد الطفولــة يف تونــس عــىل النحــو التــايل:
 30%عنــف مــادي 33% ،عنف معنــوي 26% ،عنف أرسي 11% ،عنف جنيس.
أﻧﻣﺎط اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 2018

عنف مادي
عنف أرسي
عنف جنيس
عنف معنوي

33%

11%

30%

26%

أ ّمــا بالنســبة للفئــات التــي متــارس العنــف ضــد الطفــل يف تونــس ،فقــد كان
للوالديــن )أو أحدهــام( النصيــب األكــرب بنســبة  ،54%ثـ ّم األصدقــاء أو األقــارب
بنســبة  ،16%والفئــة الثالثة هــم املوظفون والعملة الحكوميون بنســبة .12%
اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻠﻌﻧف ﺿد اﻟطﻔل

األولياء أو أحدهام
أقارب/أصدقاء
موظف عمومي
شخص عريض
الطفل نفسه

6% 7%
54%

12%
16%

ولــنئ ق ّدمــت تقاريــر منــدويب حاميــة الطفولــة24جملــة املــؤرشات الســابقة ،إ ّال
أ ّن حــاالت العنــف ضــد الطفــل يف أرض الواقــع أكــرث انتشــارا .حيــث ميكــن أن
نالحــظ أ ّن أغلــب حــاالت العنــف ضــ ّد الطفــل إ ّمــا ال يتــم اإلشــعار بهــا
واإلبــالغ عنهــا أو أ ّن جــزء كبــريا مــن العنــف الــذي يُس ـلّط عــىل الطفــل يتــم
التكتم عنها .
وتؤكّــد املــؤرشات اإلحصائيــة أ ّن  59%مــن حــاالت العنــف ضـ ّد الطفــل تكون يف
املنزل )مقابل  17%يف الشــارع ،و  24%يف املؤسســات العمومية( .وهي معطيات
مــن شــأنها أن تؤكّــد نتائــج املســح العنقــودي الــذي أنجزتــه وزارة شــؤون
24

النرشيــة اإلحصائية لنشــاط منــدويب حامية الطفولة 2018
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املــرأة واألرسة والطفولــة واملســنني أ ّن  88,1%مــن األطفــال يف تونــس يتعرضــون
للعنــف األرسي .حيــث كان  84.2%منهــم ضحايــا عنف جســدي أو لفظي يف حني
تع ّرض  22,6%منهم للعنف الجســدي الشــديد.
ويجــب التأكيــد هنــا أ ّن العنــف املســلّط عــىل الطفــل يف املحيــط العائــيل
)العنــف األرسي( يع ـ ّد "علّــة اجتامعيــة" مقبولــة يف املجتمــع التونــيس ،حيــث
كانــت األماكــن الحميميــة )املنــزل ،دور الحضانــة ،ريــاض األطفــال ،(...والتــي
مــن املفــروض أن يجــد فيهــا الطفــل الرعايــة املاديــة واملعنويــة ،كانــت املــرسح
األســايس للعنــف املســلط عــىل الطفــل حبــث تؤكّــد اإلحصائيــات أ ّن
 59مــن حــاالت العنــف ضــد الطفــل تــدور يف املنــازل مقابــل  24مــن مجمــوع
الحــاالت تكــون يف املؤسســة الرتبويــة )املدرســية ومــا قبــل املدرســية،
ومؤسســات الوقت الحر(.
 .VIاﻟﻌﻧف اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ Violence institutionnelle

ليــس العنــف حكــرا عــىل األفــراد وال الجامعــات ولكنــه مامرســة متفشــية يف
املجتمعــات تطــال الفــردي والجامعــي وكذلــك املؤســيس وأعالهــا الدولــة وإن
كان عنــف هــذه األخــرية "مرشعــا" .فالدولــة ال تــرى رضرا يف مامرســة اإلرهــاب
يبــني ذلــك مثــال  Gerard Michelيف مقالــه "عندمــا كان
عــىل مواطنيهــا كــام ّ
25
اإلرهــاب قيمــة جمهوريــة" حيــث يقــول أ ّن "الجمهوريــة الفرنســية األوىل
ُولــدت بـــــ ويف اإلرهــاب ،قمــع ســقوط الحكــم امللــيك عمــد الثــوار إىل قتــل
أكــرث مــن  1000شــخص يف ســجن باريــس مــع أنهــم مســاجني حــق عــام وذلــك
بغــرض إرهــاب أعــداء الثــورة" .كــام أقدمــت الدولــة الفرنســية حســب نفــس
الباحــث عــىل القيــام بــأول عمليــة قرصنــة يف تاريــخ الطــريان املــدين يف
تقل  5من قيــادات الثورة الجزائريّة.
 22أكتوبــر  ،1956وكانــت الطائرة ّ
وكل
وأل ّن الدولــة بأجهزتهــا التنفيذيــة هــي مــن تضــع السياســات وتنفذهــا ّ
ذلــك مــن خــالل منظــور فئــوي ،فــإ ّن حــرص بعــض املجموعــات )جهــات ،فئــات
اجتامع ّيــة (...يف حالــة عمران ّيــة دون ّيــة ويف وضع ّيــة اقتصاديــة هشّ ــة أومهينــة
خاصــة مــا تعلّــق
)البطالــة املطولــة (...وخنــق الحريّــات )السياســية والفئويــة ّ
منهــا بالناشــئة والشــباب( ،يجعــل الخــروج مــن هــذه الوضعيــات محصــورا يف
خيــار العنــف مبختلــف أصنافــه ومتظهراتــه :عنــف ضــ ّد الــذات ،عنــف بــني
الجامعات/املجموعــات ،عنــف ضــ ّد رمــوز الدولــة ،العنــف املــادي واملعنــوي
والرمــزي ...وال ينحــرص األمــر يف الدولــة يف شــمولها وإمنّ ــا يتع ّداهــا إىل العنــف
املؤســيس الــذي متارســه أهــم املؤسســات االجتامع ّيــة الســ ّيام :املؤسســة
الدين ّية ،املدرســة ،األرسة وغريها.
25Michel (Gerard) ; Quand le terrorisme était une valeur republiquaine ; Contre points ; 19/1/2015.
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مــع املالحــظ أ ّن مؤسســات الرتفيــه )باســتثناء املالعــب الرياض ّيــة( غالبــا مــا ال
تقــرتن بوضعيــات عنــف تذكــر وهــو مــا يطــرح ســؤاال جــادا حــول مــدى اســتثامر
خصائــص هــذه املؤسســات تنظيــام وأنشــطة وســلوكا للتوقــي مــن العنــف والح ـ ّد
منــه .وال جديــد نذكــره حــني نســتحرض أهميــة املامرســات البدنيــة والفنيــة
وفضــاءات التعبــري الح ّر يف رفع منســوب التك ّيف والرضا لدى األفراد.

 .1اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ

لعـ ّـل قــول البعــض بــأن مامرســة العنــف الســيايس ظاهــرة غريبــة عــن املجتمــع
التونــيس أو أن هــذا العنــف الــذي نعيشــه هــو وليــد النظــام الدكتاتــوري
واالســتبدادي الــذي عرفتــه البــالد طيلــة عقــود ،هــو قــول جانــب الحقيقــة والواقــع
بــل قــد يســاعد عــىل تكريــس العنــف ويــربره .إذ ال يخلــو تاريــخ املجتمعــات،
حتــى التــي وصلــت منهــا إىل درجــة كبــرية مــن التقــدم ،مــن مامرســة العنــف
الســيايس الــذي متارســه األطــراف السياســية فيــام بينهــا )وال نتحــدث عــن عنــف
أقــىص اليســار الــذي ســاد كال مــن ايطاليــا وأملانيــا وفرنســا واليابــان يف الســبعينات
مــن القــرن املــايض( ..كــام تــزال ،يف الوقــت الحــارض ،بعــض مــن مظاهــر العنــف
الســيايس متداولــة يف أوســاط بعــض األحــزاب والتنظيــامت )أثنــاء اجتامعاتهــا(
والربملانــات أو بعــض املظاهــرات واملســريات ..ناهيــك عــن العنــف الــذي ميارســه
أو دينيــا أو االثنــني معا يف أوروبــا الغربية تحديدا.
وبالرجــوع إىل تونــس ميكــن القــول أن العنــف الســيايس كان مص ّوبــا بوصلتــه يف
اتجــاه األجهــزة االســتعامرية املاديــة والبرشيــة ،يف تاريــخ البــالد كان تواتــره
محــدودا ،مقارنــة بــدول الجــوار *.لكــن ومقابــل ذلــك مل يخــل تاريــخ الحركــة
ـح التعبــري( الــذي بــدأت
الوطنيــة التونســية بــدوره مــن العنــف )الداخــيل إن صـ ّ
بعــض مالمحــه تــربز بعــد انشــقاق الحبيــب بورقيبــة وتأسيســه للحــزب الحــر
الدســتوري ،الديــوان الســيايس ) .(1934إذ مل يــرتدد هــذا الحــزب
يف مامرســة العنــف الســيايس الجســدي ضــد خصومــه مثلــام حصــل لعبــد العزيــز
الثعالبــي )وبعــض مريديــه( بعــد رجوعــه إىل البــالد ) .(1937أو ذاك العنــف الــذي
مــورس ضــد قيــادات جامعة عمــوم العملــة التونســية الثانية )مــارس  (1937من قبل
الرمــوز املثقفــة مــن قيــادات الحــزب الدســتوري )صالــح بــن يوســف والهــادي
نويــرة واملنجــي ســليم( .أو يف األربعينــات والخمســينات عندمــا بــارش الحــزب
*بعــد فشــل املقاومــة التونســية "املســلحة" يف التصــدي لقـوات االحتــالل ســنة  1881وبعــد بعــض املحــاوالت غــري املنظمــة املحــدودة هنا أو هنــاك ويف
فرتات متباعدة نســبيا ) (1915-1922 - 1906او املنظمة ) 1938و (1952تبنت الحركة الوطنية التونســية أســلوب النضال الســلمي وبذلك تكون تونس
عــىل غــري مــا حــدث يف الجزائــر أيــن كانــت املواجهــة منــذ البدايــة عنيفــة ضــد االحتــالل ) 1830إىل  (1871وبعــد ان أوقــف الجزائريــون العنــف
ملدة طويلة ) 83سنة( تم اعتامده مجددا وتحويله اىل الوسيلة التي ال بديل عنها إلخراج االستعامر من الجزائر )(1962 - 1954
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الدســتوري يف القيــام بعمليــات اغتيــال ضــد بعــض التونســيني الذيــن خالفــوه
الــرأي )محاولــة اغتيــال شــمس الديــن العجيمــي زعيــم حركــة االتحــاد والرتقــي يف
أفريــل  1949أو محاولــة اغتيــال محمــد كــامل بــن عــزوز والطيب الغشــام والشــاذيل
القســطيل .(...واســتمر هــذا العنــف الســيايس ســواء ذاك الــذي مارســته الدولــة
والحــزب أو املعارضــة )وان كان اقل بكثري(..
كــام مــارس الحــزب الحاكــم بعــد االســتقالل العنــف بــكل أشــكاله ضــد الحركــة
اليوســفية والزيتونيــني والعروبيــني وضد الحركة النقابيــة ) ،(1978مقابل العنف الذي
مارســته مجموعــة قفصــة ضــد الســلطة ) (1980والعنــف االحتجاجي املجتمعي ســنة
) 1984أحــداث الخبــز( وغريهــا مــن األحــداث العنيفــة .أمــا الســاحة الطالبيــة
فعرفــت ،بدورهــا ،ومنــذ مؤمتــر قربــة عنفــا مزدوجــا :عنــف الســلطة ضدهــا
والعنــف بــني مختلــف التعبــريات اإليديولوجيــة والسياســية الطالبيــة .وهــي
ظاهــرة الزالــت تعرفهــا هــذه الســاحة دوريــا يف الكثــري مــن الكليــات واملبيتــات
واملطاعــم الجامعيــة وهــي ظاهــرة تتفاقــم خاصــة مبناســبة االنتخابــات الطالبيــة
للمجالــس العلميــة أو النقابية .
أمــا نظــام بــن ع ـ ّيل فــكان نظامــا ُم َولّــدا للعنــف وليــس مامرســا لــه فقــط ..وان
كان املنتمــون لتيــارات اإلســالم الســيايس مــن أكــرث ضحايــا العنــف مبختلــف
أشــكاله ،إالّ أن بقيــة األطــراف مل تكــن مبنــأى عــن ذلــك بشــكل مبــارش أو غــري
مبــارش ...وألكــرث مــن ذلــك فــإن العنــف الســيايس كان ســائدا يف هيــاكل الحــزب
الحاكــم وهــو مــا يتجــىل بشــكل واضــح مبناســبة االنتخابــات )الشُّ ــعب واللجنــة
املركزيــة والربملــان .(...كــام انتــرش يف بعــض األحــزاب السياســية املعارضــة وذلــك
املندســة يف
نتيجــة ،االختــالف عــىل املغانــم أحيانــا أو نتيجــة مــا تُحدثــه العنــارص
ّ
األحــزاب مــن مشــاكل )تبــدو سياســية او إيديولوجيــة( ميــارس خاللهــا العنــف
اللفظــي والبدين وتليها االنشــقاقات...
بعــد  11جانفــي  ،2011اتخــذ العنــف الســيايس أشــكاال جديــدة ،بــل تحــول يف
بعــض األحيــان إىل األســلوب املفضــل لبعــض الجامعــات .كــام ال ميكــن تجاهــل
العنــف الواســع الــذي عرفتــه البــالد والــذي اتخــذ ظاهريــا طابعــا اجتامعيــا لكنــه
كان يف عمقــه عنفــا سياســيا بامتيــاز .وبعــد أن أصبــح بــاب السياســة والقــول فيهــا
ومامرســتها ،أمــرا ُمتاحــا لــكل النــاس بــدون حواجــز وضوابــط ،ورغــم ايجابيــة
ذلــك ،فــان الدفــع باتجــاه خيــار العنــف مــن األحــزاب أمــر وارد باعتبــار محدوديــة
ألســباب قد ال تكون يف الغالب لدوافع سياســية..
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تأســس عــىل
ولعـ ّـل أكــرب مــا يهـ ّدد تونــس يف هــذا املجــال أ ّن العنــف الســيايس ّ
التعصــب العقائــدي وعــىل حــزب مهيــكل عــىل النمــط الفــايش وزعيــم جعلتــه
ّ
الدعايــة الحزب ّيــة شــيخا أو زعيــام لــه مريــدوه ،وعــىل برنامــج يهــدف إىل
إقامــة دكتاتوريــة قروســطية وإىل تغيــري منــط املجتمــع بالقـ ّوة .كــام أنّــه عنــف
مرشّ ــح ليكــون ممنهجــا عندمــا يتم ّكــن أصحابــه مــن الســلطة ويكــون ميــزان
القــوى لصالحهــم .ويف هــذه الحالــة ال ميكــن أن نتحــ ّدث عــن عنــف رشعــي
هو مــن احتكار الدولة.
ويف هــذا الســياق ميكــن أن نربــط العنــف الســيايس بالتطــ ّرف أل ّن املتطــ ّرف
تســيطر عليــه مجموعــة مــن األفــكار العقائديــة ،وعندمــا يفشــل يف تحقيقهــا
بوســائل ســلمية يلجــأ إىل العنــف مبختلــف أشــكاله :اللفظــي واملــادي .وليــس
التعســف أو املبالغــة إذا قلنــا أ ّن هــذا الصنــف مــن العنــف ُوجــد
مــن قبيــل ّ
يف حالتــني عــىل األقـ ّـل :الحالــة األوىل مثّلتهــا األنظمــة الفاشــية التّــي قامــت يف
أوروبــا أثنــاء فــرتة مابــني الحربــني والحالــة الثانيــة ميثّلهــا تيــار األصوليــة
اإلســالمية املاسك بزمام الســلطة يف تونس حاليا.
 .2اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ

يع ـ ّد العنــف املــدريس ظاهــرة اجتامع ّيــة حارقــة يف املجتمــع التونــيس اليــوم،
إذ تشــري اإلحصائيــات إىل أ ّن عــدد حــاالت العنــف املســجلة يف مختلــف
املؤسســات الرتبويــة بلــغ أكــرث مــن  27مليــون حالــة عنــف خــالل الخمــس
سنوات املاضية :
 العنف املادي 54,8% :يصدر عن التالميذ 27,4% ،عن اإلطار الرتبوي و 17,8%متارســه بقيــة األرسة الرتبوية )قيمني ،حراس.(...
 العنــف اللفظــي 76,2% :يصــدر عــن التالميــذ 12,63% ،عــن اإلطــار الرتبــوي و 11,73%متارســه بقيــة األرسة الرتبوية )قيمني ،حراس.(...
 51%مــن حــاالت العنــف املــدريس ميارســه أفــراد خارجــني عــن املؤسســةالرتبوية ســواء يف بهو املدرســة أو يف محيطها.
 منســوب العنــف املتبــادل بــني املربــني واإلطــار اإلداري للمؤسســات الرتبويــةبلــغ  14%من مجموع حــاالت العنف املرصودة.
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وتصــ ّدر تالميــذ املســتوى الثانــوي قامئــة التالميــذ األكــرث عنفــا حيــث تشــري
اإلحصائيــات إىل أ ّن حــوايل حالتــني مــن أصــل ثــالث حــاالت العنــف املــدريس
تصــدر عــن التالميــذ الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني  14و 17ســنة .وهــو
معطــى هــام ودالّ  ،اجتامعيــا وســيكولوجيا ،حيــث يؤكّــد خاصــة تــالزم ظاهــرة
العنــف املــدريس مــع بدايــات املراهقــة والدخــول إىل مرحلــة الشــباب ومــا
يرافقهــا مــن ميــل إىل العنــف ومحاولــة إثبــات الــذات واكتســاب نــوع مــن
الفاعليّــة االجتامعيّة
فهــو عنــف دالّ عــىل حاجــة الشــخص ّية املدرس ـ ّية إىل جلــب االهتــامم وتأكيــد
الــذات واكتســاب نــوع مــن الحضــور النفــيس واالجتامعــي يف مجتمــع ال يقبــل
بالــرضورة تعبــري الشــباب واملراهقــني عــن أنفســهم خــارج الســياقات
التقليديّــة26.وهــو أيضــا عنــف دالّ عــىل قلّة نجاعة أمنــاط التنشــئة االجتامعية يف
األرسة وفضاءات الوقت الح ّر واملدرســة.
ومــن جهــة أخــرى تتبــوأ تونــس مرتبــة متق ّدمــة بــني الــدول فيــام تعلّــق
بالعنــف املــدريس بعــد الواليــات املتحــدة األمريك ّيــة ) 193ألــف حالــة منهــا
حــوايل  154ألــف حالــة خطرية( وفرنســا بأكرث من  82ألف حالــة .لك ّن الالفت يف
العنــف املــدريس التونــيس أن نســبة كبــرية منــه تكــون بــني املربــني والتالميــذ
إذ تصــل نســبة االعتــداء عــىل األســاتذة حــوايل  .83%واحتلــت واليــة تونــس
املرتبة األوىل يف العنف املدريس بنسبة  14%تليها سوسة بنسبة  10%ثم صفاقس
بنســبة  .10%وتثبــت اإلحصائيــات واملــؤرشات املختلفــة أن العنــف املــدريس هو
ظاهرة حرضية بامتياز حيث بلغت نســبته يف الوســط الحرضي  77%من مجموع
العنــف املدريس املرصود.
كل هــذه
وبغــض النظــر عــن طبيعــة القــراءات اختــالف املقاربــات ،تعكــس ّ
املــؤرشات ،شــخص ّية تلمذيّــة متوتــرة تعيــد إنتــاج توتــر اجتامعــي يشــمل
األرسة والشــارع واملدرســة ومؤسســات الوقــت الحــ ّر والفضائــني العمومــي
واالفــرتايض .ويف واقــع األمــر ،فــإ ّن مثــل هــذا العنــف إمنّــا يــدلّ عــىل
حاجــة مجتمع ّيــة صعبــة تــكاد تغيــب فيهــا القــدرة ج ـ ّراء االختــالل البنيــوي
املعيــاري وتراجــع الهيــاكل والرمــوز التقليديّــة عــىل التأطــري دون أن توجــد
بدائــل جديدة مقنعة وقادرة عــىل تعبئة الطاقات 27.
26Lagrange (Hugues) ; La violence des jeunes ; In Sciences Humaines ; no 47 ; Paris ; P.48-49
27وناس )املنصف( ،الشخص ّية التونسية :محاولة يف فهم الشخص ّية العربية ،الدار املتوسطية للنرش ،ط ،1تونس ،2011 ،ص 186
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وقــد يلعــب تراجــع منزلــة املدرســة يف املجتمــع وتضــاؤل قدرتهــا عــىل تحقيــق
الحــراك االجتامعــي ،دورا هامــا يف تفســري ظاهــرة العنــف املــدريس :فمســاهمة
املدرســة يف حرك ّيــة الرتقــي االجتامعــي  Promotion Socialeأصبحــت يف حكــم
املنعــدم يف عرصنــا الراهــن .وهــو مــا قــد يكــون ولّــد نوعــا مــن فقــدان الثقــة يف
وظيفــة املدرســة ويف نظــام القيــم الــذي ترمــز إليــه ويف مســاهمتها يف التنشــئة
االجتامعيــة .فمــن الواضــح أ ّن فجــوة كبــرية أصبحــت تفصــل بــني انتظــارات
املجتمــع وبــني إمكانيــات املدرســة مــن جهــة ،وبــني قيــم املدرســة وقيــم األفــراد
األكــرث واقع ّيــة مــن جهــة ثانيــة .وبالتــايل تصبــح املدرســة محـ ّـل مســاءلة ومحاكمــة
تتبايــن فيهام ردود الفعل.
ويف املدرســة تنتــرش ظواهــر عنيفــة أخــرى عــىل قــدر مــن األهميــة يبقــى أخطرهــا
التن ّمــر املــدريس .وهــو يف واقــع األمــر تهج ـ ٌم وإســاء ٌة مــن قبــل فــرد أو مجموعــة
داخــل املنظومــة الرتبويــة نحــو فــرد أو مجموعــة داخــل نفــس املؤسســة مــام
يخلــق نــوع مــن الخلــل يف ميــزان القــوى داخــل املؤسســة الرتبويــة .وهــو أيضــا
رضب مــن رضوب العنــف الرمــزي وهــو إىل هــذا وذاك هرســلة نفســية تعتمــد
ألفــاظ مــن قبيــل "يــا بطــي" "يــا ســمني" "يــا ضعيــف" "ياقصــري" "يــا فقــري"
وغريهــا مــن معجــم املصطلحــات التــي تســتعمل يف مثــل هــذه الحــاالت والتــي
قد تصل ح ّد االعتداء الجســدي.
ومــن الخطــأ أن نتنــاول هــذه املامرســة العنيفــة عــىل أنهــا تكــون مشــكلة
للضحيــة الواقــع عليهــا الــرضر فحســب .فللمشــكلة صورتــان مؤثرتــان تأثــريا
شــديدا عىل املجتمعات :
 صــورة أوىل وهــي األوىل بالطبــع باالهتــامم وبالعــالج وإيجــاد ســبل الحــل ،وهــيصــورة الضحيــة التي يقع عليهــا الفعل اإلكراهي املؤمل .
 صــورة ثانيــة وهــي صــورة الطفــل أو مجموعــة التالميــذ املتنمريــن الذيــنيتخــذون صــورة العنــف ســلوكا ثابتــا يف تعامالتهــم .ويف واقــع األمــر مــا هــي إالّ
صــورة لضحيــة أخــرى مــن نــوع مغايــر ،قــد يعتــرب ووجودهــا أشــد خطــرا مــن
الصورة األوىل .
وبالتــايل فــإ ّن طرفــا عمل ّيــة التن ّمــر ضحيــة ،وكالهــام يحتــاج للعــالج واملتابعــة
النفســية والســلوكية ،ال ســ ّيام وأنهــام معــا يشــكالن عنــرصي بنــاء املســتقبل:
ِ
فاملعتــدي واملعتــ َدى عليــه عضــوان أساســيان يف املجتمــع .فــإذا أهملنــا الطفــل
املعتـ ِـدي ســنعرض أطفــاال آخريــن للوقــوع يف نفــس املشــكلة .وهــو مــا مــن شــأنه
أن يســاهم يف اســترشاء الظاهرة بصورة أكرب يف املجتمع.
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كل تضييــق ملجــال اإلمكانيــات ومصــادرة
يعــ ّرف العنــف االقتصــادي عــىل أنــه ّ
الحريــات الشــخصية .وقــد شــملت ظاهــرة العنــف االقتصــادي كافــة أشــكال
القصــور عــن التمكني االقتصادي للفئات الهشــة ،ومن أهمها :
املــرأة :حيــث تؤكــد الباحثــة ريــاض الزغــل أ ّن املــرأة تتع ـ ّرض لع ـ ّدة أصنــاف مــن
ـكيل أو الجــزيئ مــن املــرياث والــذي يرتتّــب عنــه إقصــاء
اإلقصــاء ومنهــا اإلقصــاء الـ ّ
اقتصــادي .إضافــة لإلقصــاء اإلحصــايئ الناجــم عــن عــدم احتســاب املســاهمة
االقتصاديــة للنســاء مــن إنتــاج وخدمــات غــري مؤ َّجــرة ،ألنّهــا تعتــرب واجبــات
منزليــة .مؤكّــدة يف اآلن نفســه أ ّن النســاء يســاهمن بقــدر كبــري يف الناتــج الداخــيل
الخــام بالعمــل غــري املؤ ّجــر .ويشــمل التمييــز الــذي يســتهدف املــرأة التأجــري
والرتقيــات يف العمــل واالرتقــاء إىل مراكــز القــرار .وحســب صنــدوق النقــد الــدويل
يقـ ّدر الفــارق بــني أجــور الرجال وأجــور النســاء بنســبة  45%تقريبا وذلــك يف الفرتة
رصح مركــز البحــوث والدراســات االجتامعيــة
املمتـ ّدة مــن  2000إىل  .2011يف حــني ّ
الخاص
يف الفــرتة  2012 - 2011أ ّن الفــارق بــني أجــر الرجــل وأجــر املــرأة يف القطــاع ّ
املهيكَل بلغ نســبة .24,5%
كل هــذه املــؤرشات مــن شــأنها أن تع ّمــق التفــاوت الجهــوي يف التنميــة ،وهــو
ّ
مــن أبــرز مظاهــر العنــف االقتصــادي بــال شــك .وتعتــرب النســاء الريفيــات أكــرث
مــن يعانـ َني العنــف االقتصــادي بســبب نــدرة فــرص العمــل باملقارنــة مــع مــا هــو
متوفّــر بالعاصمــة واملــدن الكــربى .ويــأيت ذلــك بالتــوازي مــع العنــف الثقــايف
وغيــاب الثقافــة تقريبـاً ،يف الجهــات مــع فقــدان نســاء األريــاف حقهـ ّن يف الثقافــة
والرتفيــه .ويرتافــق ذلــك مــع "خطــاب تحقــريي" يف بعــض وســائل اإلعــالم التــي
تــرذّل املــرأة عــىل الرغــم مــن بيانــات التنديــد الصــادرة عــن املجتمــع املــدين
وجهــات إعالمية وغريها.
األطفــال :تقــدر نســبة األطفــال التونســيني الناشــطني اقتصاديًــا مــن الرشيحــة
العمريــة املرتاوحــة بــني  5إىل  17ســنة ،بـــ  ،9,5%بحســب مــا كشــفت عنــه نتائــج
املســح الوطنــي األول الصــادر عــن معهــد اإلحصــاء الوطنــي بخصــوص عمــل
األطفــال يف تونــس يف ديســمرب .2018كــام بينت عمليات الرصــد أن من بني 215700
طفــل ناشــط اقتصاديًــا هنــاك  136500طفــل أي بنســبة  7,9%يعملــون يف مجــاالت
خطــرة قــد تؤثــر عــىل صحتهــم ومســارهم الــدرايس وعــىل حالتهــم النفســية ،وأن
 180ألفًــا منهــم يعملــون يف مجــاالت ممنوعــة حســب الترشيعــات التونســية
واالتفاقيات الدولية.
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وتتــوزع هــذه الحــاالت بنســبة  18.5%يف املناطــق الريفيــة و 4.8%يف املناطــق
البلدية بينهم  1%;11ذكور و  7,7%إناث .كام تشري اإلحصائيات أن  20,7%من
األطفال العاملني ســنهم بني  16و 17ســنة و 12,8%منهم ســنهم بني  13و 15سنة
و  5,4%تــرتاوح أعامرهــم بني  5و 12ســنة .ويحتكــر القطاع الفالحي حوايل 50%
مــن األطفــال الناشــطني ويتوزعــون يف كامــل مناطــق الجمهوريــة بصفــة
ويحتل إقليم الشــامل الغريب الصدارة .
ّ
متفاوتــة

 .Vﺗروض ﻟﻠﻌﻧف أم إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج؟

يبــدو العنــف لتنوعــه وتغلغلــه يف ثنايــا ومؤسســات املجتمــع ،وتداخلــه مــع
وضعيــات اجتامع ّيــة عديــدة عصيــا عــىل املعالجــة .لذلــك نتج ّنــب الخــوض يف
مســائل الــردع والعقــاب لنبحــث يف حلــول أعمــق وأشــمل تؤســس لثقافــة
بديلــة ال تنبــت العنــف نلحظهــا يف ،عنــارص ومفــردات :مواطنــة ،دميقراطيــة،
الالعنف.

 .1ﻋﻧف اﻷﻓراد ورھﺎن اﻟﻣواطﻧﺔ

يُعتــرب مفهــوم املواطنــة مــن املفاهيــم التــي أثــارت وال تــزال جــدال فكريــا
واســعا واقــرتن يف ســياقه التاريخــي بإقــرار وترســيخ مبــدأ املســاواة الكاملــة يف
الحقــوق والواجبــات السياســ ّية والقانون ّيــة واالقتصاديّــة واالجتامع ّيــة
للمواطنني.
وتضمــن املواطنــة الفاعلــة العيــش يف بيئــة أمنــة وصديقــة متكّــن مــن
املشــاركة يف األنشــطة املدنيــة ومــن املشــاركة يف أخــذ القــرار وإبــداء الــرأي يف
القضايــا التــي تهــم الحيــاة العامــة كــام تعــزز قيــم الفــرد ومواقفــه للتصــدي
لظاهــرة العنــف وال يخفــى "أن تعليــم املواطنــة يتعــدى حــدود الوطــن
ومفهــوم الهويــة ليضــم مجتمعــات أخــرى وهــو االشــرتاك يف اإلنســانية" 28،أو
مــا اصطلح عليــه املواطنة الكونية.
أمــا التم ـ ّدن فيقــوم "عــىل القيمــة التــي تش ـكّل الســلوك وهــي مــن خاص ّيــات
الفــرد ،لكنهــا ملزمــة للمجموعــة فتفــرز ســلوكا خاضعــا للقيــم ...هــذا الرتابــط
بــني الخــاص والعــام ميثّــل جوهــر التنظيــم حــول املواطنــة وألمنــاط مامرســتها،
وبذلــك يعطــي التمــدن قيمــة للمصلحــة العامــة فيمنــح لألفــراد القــدرة عــىل
املشــاركة والتفاوض والتبــادل فيام بينهم"29.
28UNESCO ; Eduction for all 2000-2015 ; Monitoring Report: Achievement And Chalenges ; Beirut ;2015.
29حفيظ )عبد الوهاب( ،الجزيري )مشرية( ،الرتبية واملواطنة يف العامل العريب ،مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعية ،تونس،
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يتنــاىف إذا العنــف واملواطنــة فهــام متوازيــان ال يلتقيــان لذلــك يغلــب الــرأي
أن ثقافــة املواطنــة رهــان مجتمعــي للتوقــي مــن الظواهــر الســلبية وضــامن
اســتمرار ومنــاء املجتمــع قيــام ومؤسســات .والن املواطنــة تحيــل إىل الفــرد،
فــإن عنــف هــذا األخــري املقصــود والواعــي أو غــري الواعــي مقــوض للمدنيــة
ومولــد للفــوىض وانحــالل قيــم العيــش الجامعــي .ولعــل العنــف املــروري مــن
أفضــع األعنــاف التــي متــارس وتتفاقــم دون وعــي مــن مقرتفيــه أنهــم يأتــون
أعــامال عنيفــة .والالفــت أن العنــف املــروري يف تونــس أصبــح ظاهــرة نشــاز
متاوتــرة بشــدة وكــرثة يف الطرقــات العموميــة بغــض الطــرف عــن اإلطــار
الزمني واملناسبايت.
إن الســلوكات الخطــرة املتســمة أساســا باالســتهتار وعــدم احــرتام القانــون
واالفتقــاد للســلوك الحضــاري يف الطريــق وخصوصــا اإليثــار والتفهــم
والتعــاون مــن أهــم أســباب الحــوادث املروريــة أو العنــف املــروري الــذي
يــرض حتــام مبقرتفــه واآلخريــن ويخلــف عواقــب صحيــة واجتامعيــة وخيمــة.
وتتعــدد وتتعقــد أســبابها وتشــمل أساســا متثــل العالقــة بالســيارة و أيــة
وســيلة نقــل وبالطريــق كفضــاء مشــرتك .وهــي عالقــة معتلــة حيــث يتــرصف
أغلــب الســواق مــع ســياراتهم عــىل أنهــا امتــداد ملنازلهــم وبالتــايل فإنهــا
تخــرج مــن دائــرة املشــرتك الخاضــع لقواعــد التعايــش ومــا يصاحبــه مــن متــاد
واســتهتار غــري واع .ولكــن ينضــاف إليــه اهــرتاء البنيــة األساســية وفســاد
التــرصف يف املرافــق العموميــة مــن حيــث مشــاريع التجهيــز وخدمــات
املراقبــة والرتخيــص بالتجــوال تحــت طائلــة القواعــد القانونيــة ،رغــم
املجهــود البـ ّـني ملنظــامت املجتمــع املــدين للرفــع مــن الوعــي بهــذا الخصــوص
ونــرش الثقافة املرورية تظــل الطريق طويلة.
 .2دﻣﻘرطﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ

ومــن البديهــي أن الحديــث عــن التنميــة الشــاملة يحيلنــا رضورة إىل تحديــد
طبيعــة الســياق الســيايس الــذي ينجــز ضمنــه مــرشوع التنميــة هــذا والــذي
يحــدد مــدى نجاحهــا .و يبــدو أنهــا ال ميكــن أن تثمــر بالقــدر املؤمــل يف منــاخ
اســتبدادي وضمــن قــرار تســلطي .فللتنميــة رشوط سياســية رضوريــة ,أولهــا
الحريــة .فهــي التــي تســتطيع أن تحــرر اإلنســان مــن التخلــف و الجهــل
والفقــر ومتكنــه اقتصاديــا .أمــا بدونهــا فيكــون مفهــوم التنميــة تهيئــة النــاس
ليكونــوا أدوات مســاملة مطيعــة ال ألن يكونوا مواطنني يف دولة30.
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واملالحــظ تصاعــد الجــدل حــول حوكمــة تنميــة املجموعــات املحليــة مــع مراعــاة
خصوصياتهــا وضــامن نجاعــة أكــرب للسياســات والربامــج الراميــة لتحقيــق تنميــة
منصفــة للمجتمعــات املحليــة املتدنيــة الحظــوظ والتــي يســيطر عليهــا اإلحســاس
بالغنب واالنســحاب ويف أحيــان كثرية بالقهر.
ورغــم تغــري السياســات ،أقلــه عــىل املســتوى الترشيعــي ،والخيــارات الكــربى يف
مخططــات التنميــة .وأصبحــت الرهانــات االجتامعيــة للسياســات التنمويــة
املعلنــة اعتــامد الدميقراطيــة املحليــة يف بعدهــا التشــاريك وتوطــني آليــات التنميــة
واالبتعــاد عــن املشــاريع العموديــة يبقــى توجــه ال يعفيــه بريقــه مــن محاكمــة
النوايــا املســترتة خلفــه .فقــد متيــز التنظيــم القديــم بهيمنــة الدولــة املتمركــزة
عــىل ذاتهــا عــىل التســيري ووضــع السياســات وتنفيذهــا باالعتــامد أساســا عــىل
هياكلهــا املركزيــة التــي تبقــى املتحكــم الرئيــيس يف املــوارد العامــة باســم ســيادة
الدولــة .إال أنــه ومــع واقــع مــا بعــد الثــورة وتفاقــم الفــوارق الجهويــة والفئويــة
ومــا ظهــر مــن آثــار العوملــة عــىل االقتصــاد الوطنــي الهــش ،بــرز التوجــه نحــو
تغيــري شــبه جــذري للبحــث عــن سياســات بديلــة تقــوم عــىل أســس مختلفــة
للتــرصف قصــد حــل معضــالت التنميــة املســتعصية وتصــدر الحديــث عــن
الفاعلــني املحليــني واملجتمــع املــدين والتســيري الــذايت كشــعارات للمرحلــة.
اختزلــت يف"الدميقراطيــة التشــاركية" التــي متثــل الشــعار األبــرز يف تونــس اليــوم
وتعــرب عــن التوجــه املعلــن لسياســة الدولــة .غــري أن هــذا األمــر ال يخفــي بعــض
التوجــس مــن صــدق الدافــع ،فاملتتبــع لألحــداث السياســية واالقتصاديــة
واالجتامعيــة التــي تعتمــل يف تونــس منــذ مــا يزيــد عــن العرشيــة يالحــظ مــا
يغــذي الــرأي بــأن هــذا التوجــه ليــس ســوى غاللــة ســرت عــورة السياســة املركزيــة
التــي فشــلت يف االســتجابة لتطلعــات املجتمــع بــكل فئاتــه وبيئاتــه إىل التنميــة
فرمــت بوزرهــا عــىل الفاعلــني املحليــني رشيــكا أو بديــال دون اعتبــار للــرشوط
املوضوعيــة الواجــب توفرهــا يف هــؤالء لالضطــالع بهــذه املهمــة الصعبــة .وقــد
يصــل األمــر حــد الشــك يف أنــه توجــه ممــىل مــن الجهــات املتحكمــة يف
اقتصاديــات العوملــة والتــي تدعــوا إىل التقليــص مــن االســتثامر املبــارش والدعــم
االجتامعي.
تقتــيض املشــاركة يف حوكمــة الشــأن املحــيل تربيــة وتعلــام ودربــة فهــي اكتســاب
لــرشوط املواطنــة .وتقديرنــا أن املجتمعــات املحليــة تحتــاج بشــكل ملــح
لدمقرطــة هــذه الكفايــات حتــى تكــون مؤهلــة لالضطــالع بــدور الفاعــل املســتنري
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وتفــرز نخبهــا وتدافــع عــن رؤاهــا ومصالحهــا خــارج دائــرة االحتجــاج العقيــم أو
الوقــوع يف رشك التعبئــة الحزبيــة حيــث تــرتك زمــام املبــادرة مــرة أخــرى لفاعلــني
ال يحملــون بالــرضورة مرشوعهــا وال يكونــون محــور العمــل التنمــوي ومــؤداه
وتتفاقــم الدائــرة املغلقة للعنــف الجهوي والفئوي.
أمــا كيفيــة تحقــق دمقرطــة املواطنــة فــإن مالحظــة تراكــم وتنــوع املامرســة يف
الســنوات األخــرية يبــني األهميــة الحيويــة للمجتمــع املــدين يف الرتبيــة عــىل
املواطنــة والتدريــب عــىل الدميقراطيــة التشــاركية .فتضاعــف عــدد الجمعيــات
وانتشــارها يف كل الجهــات واالنخــراط الطوعــي لألفــراد فيهــا يؤهلهــا ألن تقــوم
بتكويــن املــوارد البرشيــة املحليــة ملــرشوع الحوكمــة املحليــة .غــري أن هــذا ال
يجــب أن يحجــب عنــا مــا يحــف بهــا مــن مخاطــر التمويــل غــري الواضــح األغــراض
واالنتامء املبطن لألحزاب السياســية.
إن الدميقراطيــة التشــاركية أو الحوكمــة املجاليــة تقتــيض االشــرتاك بــني الجهــاز
الرســمي للدولــة والفاعــل املحــيل يف إطــار التشــاور والتكامــل لوضــع خطــط
وبرامــج خاصــة للتنميــة املحليــة تأخــذ الخصــويص بعــني االعتبــار وتكــون
مندمجــة يف التنميــة الشــاملة واملســتدامة التــي ترنــو إىل تحقيــق املســاواة
وجــودة الحيــاة ،وتحقق االندماج االجتامعي وتجنــب العنف والتوتر.
 .3ﻣﻧطق اﻟﻣﻐﺎﻟﺑﺔ la logique de dominance

يحيلنــا العنــرصان الســابقان إىل وضــع مالمــح منطــق التعايــش الــذي أصبــح
ســائدا خاصــة منــذ عرشيــة تقريبــا .فبعــد عقــود مــن الخضــوع الطوعــي أو
القــرسي ،حصــل انتقــال الفــت إىل منطــق املغالبــة مــع مــا يســجل مــن ضعــف
الدولــة وتعــدد وتشــتت الفاعلــني .وهــو مــع األســف منطــق ينطلــق مــن التمركــز
حــول الــذات أكانــت ذاتــا ماديــة أو معنويــة )حــزب /نقابــة  /جهــة (...وال
اختالف انه من أســوء أمنــاط املفاوضة وإدارة النزاع.
االختــالف ،النــزاع ،املفاوضــة ،الجدل...جميعهــا بديهيــات يف العالقــات بــني األفــراد
واملجموعــات .وقــد أصبحــت حوكمــة النزاعــات مــن املهــارات الهامــة ومجــاال
للرتبيــة والتكويــن بهــدف الحــد مــن منســوب العنــف .وينقســم النــزاع
إىل :
 نــزاع عنيــف :يهــدف لتحقيــق الغلبــة دون اعتبــار للحــق ينغلــق يف حــدود زمــنالحــدث يفتقــر للتواصــل والتنســيب ويقــرص عــن التــرصف االســرتاتيجي
املســتديم .يرتبــط غالبــا باملجموعــات املنغلقــة واملتحفــزة للدفــاع عــن مصلحــة
أو هويــة وتستشــعر التهديد وال تثق يف اآلخر.
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 نــزاع تعــاوين :تغلّــب فيــه أطــراف العمل ّيــة التواصل ّيــة الحــوار العقــالين املتّــزن،الــذي يؤمــن بحــق االختــالف وإمكان ّيــة تدبــريه فتُناقــش القيــم املتعارضــة
بهــدف تقليــص املســافات الفاصلــة بــني املتصارعــني .ويقــرتن وجــوده
باملجتمعــات املفتوحــة التــي تزدهــر فيهــا املعرفــة الخصبــة حيــث يتوفّــر
املنــاخ املؤسســايت والرتبــوي الضامــن لحــق االختــالف باعتبــاره مطلبــا أساســيا
للحياة الدميقراط ّية وأقوى ســبل التفاهم اإلنســاين.
ويف هــذا الســياق يشــري عــامل االجتــامع الفرنــيس  Michel Grosierأ ّن العالقــات
االجتامع ّيــة تتحقــق بطريقــة أكــرث اســتقامة يف شــكل نــزاع تعــاوين .فالدفــع
بالنــزاع إىل مرتبــة التعــاون إمنّ ــا يتيــح للدميقراطيــات أن تعيــش رصاعــا غــري
مذمــوم .ولعــل اكتســاب آليــات هــذا النــزاع )التعــاوين( املحمــود هــو همــزة
الوصــل إىل املواطنــة ألن عــىل هديــه يختــرب األفــراد تعــدد اآلراء واحــرتام الــرأي
املخالــف والتســليم بنســبية الــرأي وقابليّتــه للدحــض .وال يخفــى أن النجــاح يف
تكويــن أفــراد وفــق هــذا النمــط يعكــس ،بالدرجــة األوىل ،قــدرة املدرســة عــىل
إرســاء أســس املواطنــة الحقيقيــة .حيــث تعتــرب املدرســة مــن أهــم املؤسســات
االجتامعيــة التــي تهتــم بإعــداد النــشء إعــداد ثقافيــا وقيميــا واجتامعيــا
ونفســيا مــن خــالل مختلــف الربامــج والعلــوم واملعــارف التــي تق ّدمهــا
للمتعلمني.
فمــن خــالل املدرســة ميكــن تعزيــز مبــادئ الدميقراطيــة وغــرس البديــل
املوضوعــي للســلوكات املنحرفــة وتداعيــات العنــف املتعاظمــة .وهــو مــا
يســتوجب مراجعــة املدرســة ألهدافهــا الرتبويّــة واســتحداث أو اســتنباط
آليــات جديــدة تهدف إىل تفعيل حقيقــي لقيم املواطنة .
وباســتقراء واقــع املدرســة يف تونــس يتضــح أن هنــاك ضعفــا واضحــا يف معظــم
األنشــطة املتعلّقــة بالرتبية عــىل املواطنة وقد يعود ذلك إىل نقطتني أساســيتني :
جمــود الربامــج الرتبويــة الرســمية وعــدم مواكبتهــا لحاجيــات ومتطلبــاتاملجتمع املحيل واإلنســاين املعومل .
قصــور الوعــي ،ســهوا أو تع ّمــدا ،بالــدور الرتبــوي للمدرســة حيــث يــكاديقتــرص دور هــذه املؤسســة األساســية واملحوريــة يف عمليــة التعليــم والتلقــني
دونا عن الرتبية.
ونســجل هنــا أهميــة اتجــاه وزارة الرتبيــة إلدراج املهــارات الناعمــة  Soft Skillsيف
برامــج الرتبيــة املدرســية لالطفــال مبــا مــن شــأنه أن يــزرع باكــرا بــذرة املواطنــة
وثقافــة العيش املشــرتك يف أجيال الغد.
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يحيــل الالعنــف إىل املناضــل الســلمي "غانــدي" الــذي قــدم اللفــظ وكذلــك
فلســفة وسياســة الســلم واعتــربه منهــج عمــل ال يقــل جــدوى عــن الحــرب
بــل لعلــه أجــدى .وقــد قــال عنــه "الــال عنــف والحقيقــة متشــابكان تشــابكا
وثيقــا يســتحيل معــه فصــل أحدهــام عــن اآلخــر فهــام وجهــان لعملــة
"31.
واحدة
ومــن أهــم تفســريات العنــف نظريــة التعلــم االجتامعــي مبــا يعنــي أنــه
ســلوك يتعلمــه الفــرد يف املجتمــع وال مجــال للفطــرة فيــه .فعــرب املحــاكاة
والتقليــد للنــامذج العدوانيــة يف املحيــط وبوجــود مبــدأ التعزيــز واملكافــأة
وكذلــك اإلحبــاط والفقر...يصيــب العنــف طبــاع األفــراد و يشــوه ســلوكهم و
باملقابــل فــإن الالعنــف هــو وعــي اجتامعــي وثقــايف ومامرســة حضاريــة
قوامهــا أســاليب إنســانية تعتمــد االعــرتاف باآلخــر والتنــازل لــه عــن بعــض
مــا نعتقــده حقــا لنــا عليــه ،وصــوال إىل حــل النزاعــات وتســوية املشــاكل،
وتجــاوز أســباب االختــالف باعتــامد القانــون والحــق وبشــكل طوعــي أو
توســال بآليــات الوســاطة وهــو مــا يحقــق طموحــات األطــراف املختلفــة
ويحفــظ حقوقهــم ومصالحهم دون صدام.
تنبعــث التصــورات واملفاهيــم مــن األفــكار والعقائــد واملبــادئ ،لتتحــول إىل
ســلوك وتعامــل يومــي مــع مــن حولنــا ،وان توجيــه النــاس باتجــاه الالعنــف
يبــدأ مــن الفــرد أوال ،ويف الحيــاة االجتامعيــة إذ تتحــرك مفــردات ومبــادئ
وأفــكار ومفاهيــم تســتند إىل مبــادئ وروح حقــوق اإلنســان مــن ناحيــة،
وعــىل الحريــة والدميقراطيــة وحــق اإلنســان يف تقريــر مصــريه مــن ناحيــة
أخــرى ،وهــي ثــروة اجتامعيــة تؤســس لثقافــة الالعنــف ولعــل مــن بــني
املهــام الصعبــة التــي تواجهنــا ،ونحــن نســعى للتفكــر يف هــذه املعضلــة
كيفيــة تحويــل هــذه الــرثوة الثقافيــة ،إىل مامرســة وســلوك وقواعــد تعامــل
بني الناس.
وهنــا نحيــل إىل مســألة الالعنــف يف الرتبيــة ونــدرك أن ترصفــات الطفــل هــي
مــرآة لســلوكنا كبالغــني ،فللبالغــني متثــالت للرتبيــة والطفــل ورصيــد مــن
التجــارب والخــربات املحــددة لطبيعــة الســلوك املتبــع للتواصــل مــع
األطفــال ،والــذي يؤثــر بــدوره عــىل شــكل ردة فعــل الطفــل .فبقــدر مــا
تكــون هــذه التمثــالت إيجابيــة يكــون الســلوك إيجــايب ،وبالتــايل تكــون ردة
فعــل الطفل إيجابية.
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ولكــن غــري خــاف أن طــرق التعامــل مــع الطفــل ال تخلــو مــن العنــف ،نتيجــة
فقــدان املهــارات الرضوريــة لفهــم الطفــل ...واعتبــاره إنســانا لــه خصوصياتــه
وتفرده وشــخصيته املستقلة.
إن االعــرتاف بامليــزات الداخليــة للطفــل تشــعره بــأن أهلــه ومعلميــه يثقــون بــه
و يتوقعــون منــه أن يتــرصف عــىل نحــو يؤكــد عــىل أنــه قــادر ويقــدرون مبادراتــه
ويشــعرونه بــأن هــذه املبــادرات جديــرة باالهتــامم .ونشــري هنــا اىل مــا تحفــل بــه
ســري حيــاة عتــاة الجرمــني ومــا اســتلهم منهــا يف الســينام مــن أخبــار انهيارهــم
باكــني يف آخــر نفــق مســارهم كمجرمــني وبحثهــم عــن نظــرة عطــف أو تفهــم يف
عيــون املحيطني بهم.
وعــىل غــرار التمثــالت الخاطئــة تجــاه األطفــال ميكــن أن تكــون للكبــار ســلوكيات
خاطئــة تجاههــم تصــل إىل حــد انتهــاك طفولتهــم أحيانًــا ،وتتجســد يف العنــف
املســلط عليهــم بــكل أشــكاله الجســدي والنفيس.وقــد أظهــرت دراســات عديــدة
أن األطفــال والشــباب وأفــراد املجتمــع عمومــا ذوي املشــاكل الســلوكية غالبــا مــا
تؤويهــم بيــوت تعمرهــا املشــاكل العالئقيــة الحــادة الراجعــة للــزواج غــري
املتكافــئ او لتــدين جاهزيــة األزواج للحيــاة املشــرتكة مبــا تتطلبــه مــن مفاوضــات
و تنــازالت خاصة مع تدين القــدرات االقتصادية لألرسة.
وقــد توصلــت دراســات جــادة إىل وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــني مامرســة
العنــف يف األرسة بصنفيــه الجســدي والنفــيس والظــروف االجتامعيــة االقتصاديــة
املتعــرسة .والســلوك العنيــف والقليــل التكيــف لألفــراد .فاضطــراب الحيــاة
األرسيــة وفقــدان األطفــال للحــب والطأمنينــة والثقــة داخلهــا يعــرض الناشــئني
للقســوة ويؤهلهــم ليكونــوا كهــوال غــري متكيفــني وســلبيي العالقــة مبحيطهــم
وهــي كلهــا عوامــل مؤهلــة للخــروج عــن الضوابــط االجتامعيــة وعــدم االنخــراط
يف مرشوعــات بنــاءة للفرد واملجتمع وامليــل للرفض والهدم.
ويقودنــا هــذا طبعــا للحديــث عــن أمنــاط الرتبيــة وأهمهــا النمــط الدميوقراطــي
الــذي يحفــظ للفــرد مكانتــه ويحــرتم ذاتــه ويؤثــر بطريقــة ملحوظــة عــىل منــو
التكيــف االجتامعــي لديــه مبــا يؤهلــه لثقافــة الالعنــف .ويقابلــه النمــط التســلطي
الــذي يقــوم عــىل الضبــط الصــارم والحرمــان مــن التعلــم بالتجربــة التــي تفــرتض
الخطــأ وتغييــب صــوت الطفــل وحتــى عواطفــه ومــا يقتضيــه مــن إيقــاع
للعقوبــة .ومــن آثارهــا النقمــة واإلحســاس بالغــنب واالنســحاب والعدائيــة وتــدين
القــدرة عىل املبادرة واالنجاز.
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إن العنــف ينطلــق يف البدايــة كــردة فعــل أمــام وضعيــة خصوصيــة وغــري مقبولــة
بالنســبة إىل القائــم بالعنــف ،ثــم يتحــول يف مرحلــة ثانيــة إىل ســلوك متكــرر وأداة
لفــرض الهيمنــة وتكريــس التبعيــة والطاعــة ،لكــن هــذه الوســيلة ال تقــوم عــىل
قــوة املنطــق واإلقنــاع والنقــاش والحــوار بقــدر مــا تقــوم عــىل منطــق القــوة
مبختلــف أشــكاله املاديــة والنفســية .وبهــذا يصبــح العنــف وســيلة لتحقيــق
االســرتاتيجيات الفرديــة والجامعيــة يف بعــض وجوههــا .مــع التأكيــد عــىل أن
عمليــة التنشــئة تتميــز باالســتمرارية وتكــون محــل تحيــني حســب مقتضيــات
الســياقات املتبدلــة وبالتــايل فإن الكهول مشــمولني بثقافة الالعنف.
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ﺧﺎﺗﻣﺔ
نخلــص عنــد هــذا الحــد إىل مــا يرتبــط بالعنــف إجــامال والحــركات
االحتجاجيــة تحديــدا مــن خصائــص الســياقية واالســتمرارية .حيــث تبــدو
مامرســات اجتامعيــة معــربة عــن الخصائــص الثقافيــة للمجموعــات والســياقات
املتبدلــة رغــم ثباتهــا بنيويــا .واملالحــظ أننــا حــني ننــزل هاتــني الظاهرتــني اآلن
وهنــا نالحــظ ارتباطهــام بواقــع الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة يف
تونــس طــوال العرشيــة املنقضيــة التــي ارتبطــت بالحــراك الهــام )الثــورة(
الــذي أطلــق الحريــات وولــد فــوىض يعتربهــا البعــض فــوىض خالقــة ونقــدر
أنهــا اختــالل ملخــاض التغيــري ناتــج عــن غيــاب أو قصــور تربيــة الحريــة
وهــي فرضيــة تدعونا إىل مزيــد التمحيص العلمي.
لقــد طغــى الجــدل واملامحــكات السياســية عــىل برامــج ومشــاريع التغيــري
باتجــاه تحقيــق املطالــب االجتامعيــة التــي مثلــت شــعارات الثــورة .بــل
واألنــىك أن مشــاغل وشــعارات مجانبــة طفــت عــىل الســطح وشــغلت جانبــا
هامــا مــن فضــاءات التفاعــل ومنهــا الجــدل الهــووي والدعــوة للرتاجــع عــن
مكتســبات قطاعــات هامــة يف املجتمــع وخاصــة مــا تعلــق بحقــوق املــرأة
وعنــف طــال رمــوز النمــط املجتمعــي ومنــه اســتهداف الفضــاءات الثقافيــة
ورفــع رايــة غــري العلــم الوطنــي يف الجامعــة واغتيــال رمــوز التيــارات اليســارية
التقدميــة ...كل هــذا مــن دواعــي تفاقــم العنــف وانتشــاره وبالخصــوص
تلبســه بالحركات االحتجاجية.
ولعلــه مــن الالفــت أن الحــركات االجتامعيــة وإن اتجهــت بشــكل واضــح نحــو
العنــف ســبيال للمغالبــة واكتســبت "مهــارات" املفاوضــة واملنــاورة وأصبــح
بإمكانهــا فرض جانب مــن مطالبها بتحــركات تتصف بالعنف.
ال زالــت الرتبيــة عــىل املواطنــة متعــرثة وذلــك لتعــرث انخــراط املدرســة فيهــا
ومــع مــا يتــداول حــول اإلصالحــات يف الربامــج الرتبويــة التــي تســتهدف
املهــارات الناعمــة والتــي تشــمل مهــارات الحــوار وقبــول االختــالف واملبــادرة
والتطــوع فــإن بــوادر التأســيس لثقافــة تنــأى عــن العنــف مازالــت بعيــدة.
ولكــن يف املــدى املنظــور وباســتقراء واقــع الحيــاة السياســية يظــل العنــف
خيــارا أو اضطــرارا يف نظــر الكثرييــن خاصــة فئــات الشــباب واملجموعــات
املحليــة ذات الواقــع الهــش واملتــدين .ويتعاظــم دور منظــامت املجتمــع املــدين
التــي يبــدو أنهــا تحــوز ثقــة أكــرب لــدى هــؤالء وتتحــرك بفاعليــة أكــرب وتحقــق
نتائــج ذات تأثري وداللة .
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تق ـ ّر النظريــات االجتامع ّيــة بعــدم وجــود مجتمــع ثابــت ومســتق ّر
وخــال مــن مختلــف مظاهــر ال ـرصاع والنــزاع ،نظــرا ملــا تتســم بــه
الجامعــات البرشيّــة مــن ســريورة ديناميكيــة ال متناهيــة .وهــو مــا
ينعكــس عــىل جملــة املامرســات الفرديــة والجامعيــة تفاعــال مــع
املعيــش ليــس االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس فقــط ،بــل وحتــى
الثقــايف والعالئقــي .وهــو واقــع الحــال يف املجتمــع التونــيس بعــد
أحــداث  17ديسمرب 14 -جانفي  ،حيــث عمــدت مختلــف الرشائــح
والجامعــات االجتامعيــة إىل خلــق وابتــكار أســاليب احتجاجيــة
عــام يختلجهــا مــن مواقــف وآراء
تعــرب مــن خاللهــا ّ
جديــدة ّ
ومطلبيــة ...كان العنف من أهــم تجلياتها .
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