العــــنف احلـــضـــري
واملتفحص جلميع وســائل
اكتســحت ظاهــرة العنــف احلضــري تقريبــا جميــع املجاالت يف بالدنا،
ّ
اإلعــام (مرئى/جرائد/صفحــات التواصــل االجتماعــي )...يالحــظ انتشــار هــذه الظاهــرة
ســواء يف األنشــطة الرياضيــة ،يف املــدارس ،املعاهــد ،اجلامعــات ،يف التحــركات االجتماعيــة
والسياســة وحتــى داخــل األســرة ويف األحيــاء الســكنية (ســواء كانــت شــعبية أو مترفهــة).
أن العنــف بلــغ درجــة يتعــذر اعتبــاره تضخيــم إعالمــي بــل أصبــح واقعــا اجتماعيــا
واملالحــظ ّ
يســتوجب تدخــل جميــع األطــراف املتداخلــة داخــل الدولــة واملجتمــع لتفســير الظاهــرة وفهمهــا
ومعاجلــة أســبابها وإيجــاد احللــول الالزمــة لهــا.
إن اســتفحال ظاهــرة العنــف داخــل األســرة ،املدرســة ،املعهــد ،اجلامعــة ،مؤسســات الدولــة،
ّ
املالعــب الرياضيــة ،الطريــق العــام ...رغــم وعــي اجلميــع بخطــورة ذلــك علــى املجتمــع والســلم
االجتماعــي يســتدعى تدخــل املختصــن وعلمــاء االجتمــاع والقانــون لكشــف الدوافــع اخلفيــة
النتشــارها وزيــادة حدتهــا والعوامــل املغذيــة لهــا .وإيجــاد احللــول الالزمــة والبديلــة ملجتمــع
متصالــح مــع نفســه ومــع اآلخــر.

تعريف العنف:
العنــف هــو ك ّل فعــل ينتهــك القانــون ّ
املنظــم للعالقــات االجتماعيــة ،ويتعارض مع القيــم والعادات
واألعــراف التــي يســطرها املجتمــع وينتظــم وفقهــا ،ويكــون مــن نتائجــه إحلــاق ضــرر مــادي أو
واخلاصــة.
معنــوي باألفــراد واملمتلــكات العا ّمــة منهــا
ّ
وميكــن أن يكــون العنــف مشــروع وهــو الــذي حتتكــره الدولــة لبســط ســلطة القانــون وعنــف غيــر
واخلاصــة ،ضــد
مشــروع وهــو العنــف الــذي ميــارس ضـ ّد األشــخاص وضــد املؤسســات العامــة
ّ
األفــكار ...وعمومــا الــذي ميثــل خطــرا علــى الســلم االجتماعــي.
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ويعتبــر العنــف إشــكاال مركبــا متعــدد املســببات والتمظهــرات ،فعلــى املســتوى النفســي هــو عجــز
األنــا عــن تكييــف النزاعــات الفطريــة الغريزيــة مــع مطالــب املجتمــع وقيمــه ومثلــه ومعاييــره
إضافــة إلــى عجــز الــذات عــن القيــام بعمليــة التســامي واإلعــاء ويقابلــه ضعــف األنــا األعلــى
الــذي يطلــق امليــول الغريزيــة فتلتمــس اإلشــباع بواســطة العنــف كمــا تــزداد العدوانيــة مــع ازديــاد
الكبــت اضافــة إلــى الصراعــات الداخليــة واملشــاكل االنفعاليــة والشــعور باالحبــاط واخلــوف
وعــدم األمــان والشــعور بالنقــص.
ـان تأثيــر التنشــئة والبيئــة االجتماعيــة حــن يجــد الطفــل العنــف
أ ّمــا مــن الناحيــة اإلجتماعيــة فـ ّ
اللفظــي أو اجلســدي يف طريقــة التعامــل ســواء داخــل األســرة أو يف احمليــط ســبب مــن أســباب
العنــف ،باإلضافــة إلــى اقــرار ضعــف التفكيــر بالقــوة اجلســدية وباملفهــوم اخلاطــئ للرجولــة،
كمــا يعتبــر العنــف مــن هــذه الناحيــة ردة فعــل جتــاه التهميــش االجتماعــي وغيــاب احلــوار داخــل
األســرة ،املكتــب ،املعهــد ،اجلامعــة ومراكــز العمــل واملجتمــع.
إن تنامــي ظاهــرة العنــف يف بالدنــا يف الفتــرة األخيــرة ويف كل األماكــن( ،مــدارس ،معاهــد،
ّ
مستشــفيات ،مؤسســات حكوميــة وخاصــة ،األســرة ،الطريــق العــام ،وســائل النقــل ،املالعــب
الرياضيــة )...اســتوجبت القيــام بدراســة هــذه الظاهــرة والبحــث يف أســبابها ودوافعها ،االطالع
علــى االحصائيــات املســجلة والعمــل علــى تطبيــق التوصيــات املنبثقــة عــن جلســة عمــل مغلقــة
مبقــر املعهــد التونســي للدراســات االســتراتيجية بحضــور مختلــف املصالــح األمنيــة املختصــة
واملصالــح االجتماعيــة وممثلــي املجتمــع املدنــي.
رغــم تعــدد مظاهــر العنــف داخــل املجتمــع ،إ ّال أ ّننــا ســنقتصر علــى دراســة الظاهــرة مــن حيــث
االحصائيــات علــى املســتوى الوطنــي وعلــى العنــف يف املؤسســات التربويــة.

* تنامي ظاهرة العنف يف مختلف مؤسسات الدولة ويف الطريق العام:
 -1ارتفاع ظاهرة العنف على املستوى الوطني:
شــغلت ظاهــرة العنــف خاصــة بعــد أحــداث  14جانفــي الــرأي العــام فــا ميـ ّر يــوم دون قــراءة
خبــر عــن العنــف أو عــن جرميــة تهــز ال ـ ّرأي العــام املجتمــع التونســي يف حــدود ســنة 2010
وملــ ّدة  05ســنوات (بدايــة مــن ّ )2006
مت تســجيل حوالــي  180ألــف قضيــة علــى مســتوى
وطنــي دون احتســاب عــدد االعتــداءات اجلســدية واللفظيــة التــي ّ
فضهــا ســواء داخــل
مت ّ
العائلــة أو عــن طريــق إجــراء تداخــل لــدى الســلطة األمنيــة ،يف حــن وإلــى حــدود 2017
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ّ
مت تســجيل أكثــر مــن  200ألــف قضيــة علــى مســتوى وطنــي دون اعتبــار عــدد االعتــداءات
اجلســدية واللفظيــة التــي ّ
مت فضهــا وعــدم تســجيل قضايــا يف شــأنها والتــي ميكــن أن تكــون
ثالثــة أضعــاف األرقــام املســجلة.
وتختلــف نســب العنــف مــن الوســط احلضــرى إلــى الوســط الريفــي فبالنســبة للوســط احلضــري
مت تســجيل حوالــي  110ألــف قضيــة يف حــن ّ
ّ
مت تســجيل حوالــي  70ألــف قضيــة يف الوســط
الريفــي وذلــك يف الفتــرة املمتــدة مــن  2006إلــى  2010وخــال  06ســنوات بدايــة مــن 2011
مت تســجيل حوالــي  135ألــف قضيــة يف الوســط احلضــري يف حــن ّ
إلــى حــدود ّ 2017
مت
تســجيل حوالــي  80ألــف قضيــة يف الوســط الريفــي.
ألن جرائــم العنــف ميكــن أن تقتــرن بجرائــم
وال تقتصــر احصائيــات العنــف علــى هــذه األرقــام ّ
أخــرى ،كالســرقة ،القتــل ،والســلب وهــو مــا يرفــع يف معــ ّدل ارتــكاب هــذه اجلرائــم بنســب
مفزعــة فاملجمــوع العــام مثــا لقضايــا العنــف واجلرائــم املتف ّرعــة عنــه مــن  2006إلــى 2010
أن قضايــا العنــف لوحدهــا متثــل حوالــي  %20مــن العــدد
بلــغ أكثــر مــن  500ألــف قضيــة أي ّ
اجلملــي للقضايــا.
يف حــن جتــاوز املجمــوع العــام مــن  2011إلــى  2017إلــى أكثــر مــن  600ألــف قضيــة
مســجلة أي مبعــدل  %25مــن العــدد اجلملــي للقضايــا وهــو مــا يرفــع مؤشــر تزايــد العنــف
ببالدنــا.
وإلــى جانــب العنــف ارتفعــت قضايــا القتــل مقارنــة بــن الفتــرة املتراوحــة ( مــن  2006إلــى
 )2010والتــي بلغــت حوالــي  1000قضيــة يف حــن جتــاوزت هــذه النســبة  1550مــن 2011
إلــى حــدود  2016وميكــن أن ترتفــع إلــى  1700يف موفــى .2017
ويف قــراءة للمســتوى التعليمــي لألشــخاص الذيــن تورطــوا يف قضايــا العنــف خــال  10ســنوات
أن  %66مســتواهم تعليــم أساســي يف حــن  %34مســتوى
مــن  2007إلــى  2017جنــد ّ
ثانــوي وجامعــي.
أن
أ ّمــا بالنســبة ملعــدل األعمــار خــال  10ســنوات مــن  2007إلــى حــدود  2017لوحــظ ّ
 % 95أعمارهم أكثر من  18سنة و % 5أقل من  18سنة.
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إن ارتفــاع ّ
مؤشــرات العنــف احلضــري مقارنــة بالعنــف يف الوســط الريفــي يعــود إلــى عــ ّدة
ّ
اعتبــارات وهــي:
 الكثافــة الســكانية يف بعــض األحيــاء (دوار هيشــر ،حــي التضامــن ،الكرم ،ســيدي حســنالســيجومي )...واخلليــط املجتمعــي وبقــاء فكــرة اجلهويات لــدى البعض.
 التفـ ّكك األســري واالنقطــاع املبكــر عــن الدراســة والهشاشــة األســرية يف بعــض األحيان. تراجع دور املدرسة واملعلم. الضعف االقتصادي والهشاشة االجتماعية والبطالة. ارتفاع منسوب العنف الثوري واالحتجاجات بعد أحداث  14جانفي. -2تنامي ظاهرة العنف يف املؤسسات التربوية:
لــم تكــن املؤسســات التربويــة مبنــأى عــن ظاهــرة العنــف حيــث ّ
مت تســجيل حــاالت عنــف لفظــي
وجســدي مبؤسســاتنا التربويــة وصلــت إلــى حــدود غيــر معقولــة وغيــر مبــررة ويف مــا يلــي
حوصلــة لعــدد حــاالت العنــف ونســبها املســجلة باملرحلــة االعداديــة والتعليــم الثانــوي خــال 03
ســنوات مــن  2012إلــى حــدود .2015

خــال ســنة  2017تواصــل ارتفــاع عــدد حــاالت العنــف داخــل املؤسســات التربويــة ســواء تلــك
الصــادرة عــن التالمــذة أو األســاتذة أو مــن اإلداريــن وبقيــة األســرة التربويــة حيــث ّ
مت يف
الغــرض تســجيل النســب التاليــة:
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ومــا يالحــظ يف حــاالت العنــف أ ّنــه ّ
مت تســجيل  % 77مــن حــاالت العنــف باملجــال القــروي
وأن حــاالت العنــف املدرســي باملــدن
ـأن العنــف املدرســي حالــة حضريــة بامتيــاز ّ
ممــا يوحــى بـ ّ
ّ
أكثــر مــن حيــث العــدد وذلــك لدواعــي مرتبطــة بالبيئــة االجتماعيــة ومبحـ ّددات أخــرى كالبنيــة
الدميغرافيــة ودرجــة كثافتهــا ،والظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والنفســية .هــذا
وتصـ ّدرت تونــس الكبــرى أعلــى الترتيــب مــن حيــث حــاالت العنــف املســجلة وصلــت إلــى % 14
أن  3/4التالميذ
وتلتها جهة سوســة بنســبة  % 11فجهة صفاقس بنســبة  % 10مع االشــارة ّ
ممــن تكــون نتائجهــم خــال
املت ّورطــن يف الســلوكات املنحرفــة هــم مــن الراســبني وثلثيهــم ّ 2/3
العــام الدراســي ضعيفــة.
وبالرجوع إلى األسباب املؤ ّدية للعنف املدرسي هناك أسباب تعود إلى:
* األسرة من خالل:
 تقلّص دور األسرة التأطيري يف ظ ّل عمل األبوين وااللتجاء إلى احملاضن. التف ّكك األسري النّاجم عن الطالق. عدم اشباع األسرة حلاجيات أبناءها نتيجة تدني مستواها اإلقتصادي.* املجتمع وذلك نتيجة:
 الفقر واحلرمان يف بعض اجلهات واألحياء. جــذور املجتمــع املبنــي علــى الســلطة األبو ّيــة مــا زالــت مســيطرة ،فنــرى علــى ســبيل املثالأن اســتخدام العنــف مــن قبــل األب أو املــدرس هــو أمــر مبــاح ويعتبــر يف إطــار املعاييــر
ّ
ـان االنســان يكــون عنيفــا
اإلجتماعيــة الســليمة وحســب النظريــة النفســية اإلجتماعيــة فـ ّ
عندمــا يتواجــد يف مجتمــع يعتبــر العنــف ســلوكا ممكنــا مســموحا ومتفقــا عليــه.
 النظــرة التقليديــة القائمــة علــى متجيــد التلميــذ النّاجــح والتقليــل مــن شــأن التلميــذالفاشــل دراســيا.
 عدم وجود سياسات منظمة ألوقات الفراغ وطرح األنشطة الترفيهية البديلة.* الثقافة عبر:
 عــزوف الشــباب عــن دور الثقافــة والشــباب ونــوادي األطفــال لغيــاب البرمجــة الثريــةوالتجهيــزات العصريــة.
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* املدرسة بسبب:
 قلّة التنشيط الثقايف والرياضي. عدم تو ّفر األنشطة املتع ّددة والتي تشبع مختلف امليوالت والهوايات. اعتمــاد بعــض املــواد علــى االلقــاء وغيــاب الديناميكيــة والتــي يلجــأ فيهــا التلميــذ إلــىالتشــويش.
 زوال القــدوة التعليميــة :املتغيــرات االقتصاديــة التــي يواجههــا ك ّل مــن ّالطالــب واملــد ّرس
وانتشــار ظاهــرة الــدروس اخلصوصيــة التــي أفقــدت هيبتــه.

التوصيات:
 -1املصالح األمنية:
 التفكيــر يف اتخــاذ اجــراءات عاجلــة مــن خــال فــرض احتــرام القانــون والتراتيــبواملناشــير وعــدم اخلــذوع لالبتــزاز وتطبيقهــا حينيــا يف جميــع الــوزارات.
 تفعيــل الــدور األساســي لــوزارة التربيــة ،وتنقيــة محيــط املؤسســات التربويــة والعمــلعلــى توســيع الفضــاء البيداغوجــي واحترامــه.
 جتهيز الفضاءات العمومية تقنيا ( شبكة الكاميرا). حماية العائلة من خالل النصوص القانونية تفعيل السياسة اجلنائية يف مقاومة العنف من خالل التطبيق الصارم للقانون.خاصــة
 تفعيــل دور «رئيــس الوحــدة املنيــة» لألمــن العمومــي (حــرس وشــرطة وطنيــة)ّ
يف املجــال العالئقــي للحفــاظ علــى الســلم االجتماعــي وإلزامــه علــى العمــل علــى فــض
االشــكاليات مــع إقتــراح تربصــات عمــل يف املجــال االجتماعــي ضمــن حلقــات التكويــن.
 تغييــر الفضــاء التربــوي ليصبــح التلميــذ هــو مــن يســاهم يف الــدرس ( املقصــود ترتيــبالطــاوالت).
 التأكيــد علــى العمــل ضمــن مجموعــات لتحقيــق أهــداف مضمونــة الوصــول وحتســيسالفــرد مبســؤوليته ضمــن املجموعــة وخلــق روح املســؤولية.
 مراجعــة الــدروس البيداغوجيــة يف النظــام التعليمــي وإعــادة مكانــة املر ّبــي كمثــال يقتديبــه مــن كل النواحــي( االنضبــاط ،املظهــر اخلارجــي) .
 ضــرورة الدفــع والتحفيــز نحــو أداء الواجــب الوطنــي وانتهــاج سياســة اعالميــة للح ـ ّدمــن ظاهــرة العنــف.
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 -2توصيات األطراف املتداخلة يف املجال اإلجتماعي:
 ادراج برنامــج الوقايــة مــن العنــف ضمــن البرامــج الوطنيــة ودعــم الطــب املدرســيواجلامعــي والوقايــة مــن الســلوكيات احملفوفــة باملخاطــر.
 ارجــاع نــوادي الصحــة والنهــوض بالصحــة النفســية ،وتفعيــل اســتراتيجية خاصــة بهــاوانشــاء هيــكل صلــب وزارة الصحــة خــاص بظاهــرة العنــف ســواء داخــل الطريــق العــام أو
املســلط علــى أعــوان وإطــارات ومؤسســات وزارة الصحــة.
 تنظيــم حــوار مجتمعــي مبشــاركة جميــع األطــراف املتداخلــة والعمــل علــى اســتراتيجيةوطنيــة ملكافحــة العنــف.
 تعزيــز الــدور الوقائــي مــن خــال تطويــر املشــهد الثقايف (دور ثقافة ،مســارح ،ســينما)...وتوفيــر احلمايــة االجتماعية ملختلــف الفئات االجتماعية.
 تعزيــز اخلطــة الوطنيــة للدفــاع االجتماعــي وتعزيــز االحاطــة بالفئــات االجتماعيــةذات الســلوكيات اخلصوصيــة والعمــل علــى توحيــد قاعــدة بيانــات حــول ظاهــرة العنــف
واإلحصائيــات يف الغــرض.
 برمجــة زيــارات ميدانيــة للمبيتــات واألحيــاء اجلامعيــة لتقدمي اإلحاطة النفســية للطالبلتجنيبــه الســلوكات املؤديــة للعنــف وكذالك اإلحاطــة بضحايا العنف.
 العمل على مزيد انتداب والتعاقد مع أخصائني نفسانيني. العمــل علــى تــايف االكتظــاظ باملطاعــم اجلامعيــة بالتنســيق مــع مؤسســات التعليــموالبحــث.
 التكثيف من الرحالت الترفيهية وتفعيل الرياضة غير التنافسية. معاجلة الزمن املدرســي لتوفير مســاحات زمنية لتعاطي األنشــطة الثقافية والرياضية. تفعيــل دور األنديــة والتظاهــرات الثقافيــة مبؤسســات التعليــم العالــي ومؤسســاتاخلدمــات اجلامعيــة واحلــرص علــى دعمهــا بالتجهيــزات واالعتمــادات الالزمــة إلجنــاح
مختلــف املشــاريع الثقافيــة.
 التنســيق مــع وزارة النقــل لتمكــن ّالطالــب مــن خدمــات النقــل اجلامعــي مــن وإلــى
املؤسســات اجلامعيــة يف ظــروف مناســبة ومريحــة.
 التنســيق مــع املصالــح األمنيــة قصــد حمايــة الطلبــة املقيمــن مــن التعـ ّرض إلــى العديــدمــن االنتهــاكات مــن قبــل بعــض املنحرفــن باألحيــاء املجــاورة للمبيتــات اجلامعيــة خاصــة
باألحيــاء الشــعبية.
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 -دعــوة كل الطلبــة إلــى اإلبــاغ عــن احلــاالت املرضيــة التــي تهــدد بالعنــف حتــى يتــم

التدخــل العالجــي الوقائــي يف الوقــت املناســب.

 -مراجعــة البرنامــج األكادميــي للتعليــم العالــي يف اجتــاه وضــع مــواد اجباريــة تعنــي

بحقــوق االنســان والســلوك احلضــاري واملواطنــة.

 -التكثيف من املراقبة األمنية مبختلف وسائل النقل.

خاصــة مــن خالل
 تخصيــص اعتمــادات للتحســيس واإلعــام حملاصــرة ومواجهــة العنــفّ
الومضات االشهارية التي تتخلّ ّل املباريات الرياضية الوطنية والبرامج ذات االقبال املك ّثف.
 -وضــع اســتراتيجية ال تقــوم باألســاس علــى معاجلــات عقابيــة وردعيــة بــل

معاجليــة وقائيــة وعالجيــة ثقافيــة وتربويــة وربــط آفــة العنــف بآفــة البطالــة.

 -تعزيــز القــدرات املؤسســاتية واإلداريــة للمــدارس واملعاهــد ومزيــد االعتنــاء بتأهيــل

املتدخلــن يف املؤسســة التربويــة الــى جانــب االرتقــاء بخدمــات االستكشــاف وتعميقهــا
والعمــل علــى اســتباق وقــوع حــاالت العنــف وتركيــز ثقافــة تقــوم علــى مبــدأ ال ّ
العنــف
فضــا عــن ارســاء منظومــة اعالميــة فاعلــة وإجــراء تقييمــات وظيفيــة ألداء املؤسســات

التربويــة يف هــذا املجــال.

املؤسســة الــى جانــب ارســاء فضــاءات
 تفعيــل ادوار املجالــس البيداغوجيــة ومجلــسّ
خلاليــا املرافقــة واإلصغــاء واإلرشــاد باملــدارس االعداد ّيــة واملعاهــد.

 -ارســاء ميكانيزمــات التنســيق الناجعــة بــن املندوبيــات اجلهويــة للتربيــة واملصالــح

املركزيــة للــوزارة ومــع باقــي املتدخلــن مــن مصالــح اداريــة ووزارات ذات عالقــة

كــوزارة الداخليــة والعــدل والصحــة والشــؤون االجتماعيــة واجلمعيــات واملنظمــات.
 توجيــه انشــطة النــوادي الثقافيــة والرياضيــة والفنيــة يف اجتــاه ترســيخ ثقافــة ال ّالعنــف
مــع احلــوار فضــا عــن تنظيــم مســابقات تســند خاللهــا جوائــز الــى املــدارس التــي لــم

تســجل فيهــا حــاالت عنــف ومســاهمة كل مدرســة عــن طريــق تالميذهــا يف صياغــة
ّ

ميثــاق داخلــي شــعاره «مدرســة بــا عنــف» يرســخ قيــم التســامح واالحتــرام املتبــادل.
-مزيــد تشــريك األوليــاء يف متابعــة ومراقبــة أبناءهــم وتقاســم املســؤول ّية التربو ّيــة بــن

املؤسســة التربو ّيــة واألســرة.
ّ
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