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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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شريع السياسي:    
ّ

بِذ المجتمعي والت
َّ

العنف بين الن
هما الواقع في تونس؟

ُ
أّي

كوثر الرّدادي

» كل سياسٍة إّنام هي رصاٌع من أجل السلطة؛ والعنف إّنام هو أقى درجات السلطة«
رايت ميلز

ــرات  ــًة بف ــرص مقارن ــٌة أو أق ــلم قليل ــرات الس ــظ أّن ف ــارًصا، يالح ــاًم كان أو مع ــخ، قدي ــر يف التاري إّن الناظ
احلــرب الطويلــة. فحتــى وقــٍت ليــس ببعيــٍد كانــت احلــروب أبــرز الســاحات التــي يتمظهــر فيهــا العنــف، ويتــم 
فيهــا اســتعراض القــوة العســكرية أمــام طــرٍف أقــل قــوًة أو يف حمــل ضعــٍف مقارنــًة بــاألول )نذكــر كمثــاٍل عــى 
ذلــك احلربــن العامليتــن(، وأحياًنــا تكــون لغايــة اســرداد الســيادة مــن كيــاٍن حمتــٍل )حــروب التحريــر مثــااًل(. 
بعــد ذلــك ســادت نزعــة العنــف والــرصاع داخــل البلــد الواحــد مــع تغــرّي طرفيــه، فلــم يعــد أحدمهــا داخلًيــا 

واآلخــر خارجًيــا، بــل كالمهــا مــن الداخــل ونعنــي بذلــك الدولــة أو احلاكــم )اآلمــر( واملحكــوم )املطيــع(.
ــول إن  ــا إىل الق ــق يقودن ــة، فاملنط ــري الديمقراطي ــمولية أو غ ــة الش ــة األنظم ــلطة يف حال ــف بالس ــرن العن ُيق
الديمقراطيــة وســيادة القانــون ســيكونان بمنزلــة اخلــالص مــن »العنــف«، خصوًصــا يف ظــل انتقــاٍل ديمقراطــٍي 
متــّر بــه عــدة دوٍل يف املنطقــة العربيــة مثــل تونــس. لكننــا نالحــظ تضاعــف وتــرية العنــف جمتمعًيــا وسياســًيا مــا 

يدعونــا إىل التســاؤل عــن: َمــرّد هــذه الظاهــرة؟ وهــل باإلمــكان حرهــا والتحكــم فيهــا؟
املفاهيم التي نروم فهمها من خالل هذا الطرح أو التناول هي:

باحثــة تونســية، تحّصلــت علــى اإلجــازة التطبيقيــة فــي علــم االجتمــاع )كليــة 9 أفريــل(، 
باحثــة فــي الماجســتير اختصــاص تنميــة محليــة وعمــل جمعياتــي فــي قســم علــم االجتمــاع، 

ــية. ــع تونس ــالت ومواق ــي مج ــاالت ف ــات والمق ــن الدراس ــدًدا م ــرت ع نش

كوثر الرّدادي
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مقاالت رأي
هما الواقع في تونس؟

ُ
شريع السياسي: أّي

ّ
بِذ المجتمعي والت

َّ
العنف بين الن

1.   الدولة

يتســم هــذا املفهــوم بـــ »املرونــة« الدالليــة، ذلــك أنــه يأخــذ عــدة منــاٍح للفهــم، ختتلــف باختــالف حقــول 
االشــتغال عليــه ومــا تتضمنــه مــن مداخــل نظرّيــة ومنهجّيــة؛ بــدًءا بالفلســفة، السياســية منهــا خاصــًة، والتاريخ 
ــزٌة مــن النّظــم  ــة أهّنــا: جمموعــٌة متمّي ف الدول ــة وعلــم النفــس، وعلــم االجتــامع الــذي يعــرِّ والعلــوم القانوني
التــي متلــك ســلطة إصــدار القوانــن التــي حتكــم املجتمــع. فهــي بتعبــري فيــر »حتتكــر القــوة املرشوعــة« داخــل 
ــام جمموعــٌة مــن النّظــم واملؤسســات  ــًدا، وإّن ــا موّح ــة ليســت كياًن ــٍم معــٍن. معنــى ذلــك أن الدول حــدود إقلي
ــح املختلفــة حــول اســتخدام  ــن املصال ــي تنشــأ ب ــم ومــؤرشات الرصاعــات السياســية الت ــي تصــف اإلقلي الت
املــوارد وتوجيــه السياســة العاّمــة(1). وال يمكــن اختزاهلــا يف هــذا اجلانــب فحســب كوهنــا قبــل كل يشٍء تضافــًرا 

بــن فكــرة النظــام املنشــود )احلرّيــة( التــي توّحــد مجاعــًة برشّيــًة مــا، وجســم القواعــد امللزمــة(2). 
2.   العنف

ــة  ــل »املدرس ــاٍت مث ــّدة نظري ــودة إىل ع ــا الع ــٍة، يمكنن ــرٍة اجتامعي ــدرس كظاه ــه بال ــف أو تناول ــم العن لفه
البيولوجّيــة« التــي حتّلــل الســلوك اإلنســاين، كالعنــف، مــن منطلــق دوافــع غريزيــٍة بيولوجيــٍة كامنــٍة يف الطبيعــة 
ــة  ــذه املقال ــا يف ه ــيكولوجية. لكنن ــية الس ــدارس النفس ــض امل ــه بع ــا تقدم ــرح مم ــذا الط ــرب ه ــة، ويق البرشي
ــة«. بذلــك يمكــن تعريــف العنــف  ــامد عــى مصــادر ينصــّب اشــتغاهلا عــى »املدرســة االجتامعي ــا االعت اخرن
أّنــه ظاهــرٌة اجتامعيــٌة، وآليــٌة مــن آليــات الدفــاع عــن الــذات ضــد املخاطــر التــي تواجــه اإلنســان، ومــن أجــل 
ــن  ــة يف الكائ ــة الكامن ــة هــي إحــدى الطاقــات الغريزي ــة الدفاعي ــاة، وأن هــذه اآللي البقــاء واالســتمرار يف احلي
احلــي التــي تســتيقظ وتنشــط يف حــاالٍت دفاعيــٍة أو هجومّيــٍة، يســتوي فيهــا اإلنســان واحليــوان عــى حدٍّ ســواء. 
وقــد اكتســب العنــف اليــوم دالالٍت جديــدًة بارتباطــه باملعنــى احلقوقــي احلديــث للكلمــة، وأصبــح قريًبــا مــن 
معنــى القــوة والشــدة. وهــو ليــس جمــّرد فعــل إرادٍة، بــل يتطّلــب وجــود رشوٍط وأحــواٍل مســبقة، مــن أمههــا 

ــة وتريراهتــا األيديولوجيــة التــي تســتمد منهــا رشعّيتهــا(3).  الســلطة والقــوة وأدواهتــا القمعّي
3.   السلطة

ــرف  ــا. ويع ــتبداد« وغريه ــم« و»االس ــل »القوة« و»التحّك ــم مث ــدة مفاهي ــع ع ــلطة« م ــوم »الس ــع مفه يتقاط
فيــر »الســلطة«  »Macht« أهنــا كل فرصــٍة ُتتــاح للفــرد جلعــل إرادتــه اخلاصــة تتغلــب يف كل عالقــٍة اجتامعيــٍة، 
حتــى وإن واجهــت صــًدا ومقاومــًة، فإهنــا تقتــي دائــاًم القــدرة عــى التحكم يف أفعــال اآلخريــن وســلوكهم(4). 
ــة التــي تســتمد رشعيتهــا مــن القانــون، ثــم  ــواع هــي: الســلطة العقالني ــة أن وقــد قّســم فيــر الســلطة إىل ثالث

(1)  جــوردن مارشــال، موســوعة علــم االجتمــاع، محمــد الجوهــري وآخــرون )مترجمــون(، مــج2، ط1 )القاهرة: 

ــة، 2000(، ص733. ــى للثقاف ــس األعل المجل
(2)  أنس الطريقي، في مفهوم الدولة )د. م: مؤمنون بال حدود، 23 أيار/ مايو، 2020(.

(3)  إبراهيم الحيدري، في سوسيولوجيا العنف واإلرهاب، ط1 )بيروت: دار الساقي، 2015(، ص18، 20.

(4) Max Weber, Économie et société, Julien Freund et al. (trad.), Jacques Chavy et Éric de Dampierre 
(sous la dir.), Recherches en sciences humaines (Paris: Plon, 1971), pp. 69-71 .
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ــة التــي تعتمــد عــى اإليــامن  ــة ويقودهــا شــخٌص غــري عــادٍي »خــارق«، والســلطة التقليدّي الســلطة الكاريزمّي
ــة مــن املــايض )الديــن، العائلــة، القبيلــة... إلــخ(. ــد املتوارث بالتقالي

يف ضــوء ذلــك يمكننــا القــول إن للســلطة معــاٍن عــدة تتجــّى يف أنظمــة وبنــى اجتامعيــٍة عديــدٍة بالتــوازي مــع 
الدولــة التــي تعــّد اجلهــاز األكــر احلاضــن هلــا.

أنواع السلطة

بدايــًة علينــا اإلقــرار بــأن فكــرة التحــّرر أو التملــص الكامــل مــن الســلطة، أي العيــش يف حالــة الالســلطة 
تعــّد رضًبــا مــن »الطوباويــة«. فقــد عرفــت املجتمعــات أشــكااًل عديــدًة للســلطة قبــل بــروز مفهــوم »الدولــة« 
احلديــث، ذلــك أّن الفــرد منــذ حلظتــه األوىل وعهــده باحليــاة خيضــع بشــكٍل أو آخــر إىل أحــد أنــواع الســلطة؛ 
ــًة  ــا بداي ــك اجتامعًي ــطى، وكذل ــور الوس ــة يف العص ــا الكنيس ــت متّثله ــي كان ــة الت ــلطة الديني ــرار الس ــى غ ع
ر أحدهــم عنــك مــاذا ومتــى تــأكل وتــرشب وتلبــس، ثــم أيــن تــدرس، ليتطــّور األمــر  بــاألرسة، يكفــي أن يقــرِّ
إىل اختيــار العالقــات )مــع مــن متــي، أو تتحــدث، أو جتالــس... إلــخ(، ونقصــد هنــا ســلطة األبويــن التــي قــد 
يصعــب التخّلــص منهــا الحًقــا، أي عندمــا يصبــح للفــرد ذاتــه املتفــّردة وهوّيتــه اخلاصــة التــي مــا تنّفــك تتطــّور 
باســتمراٍر، األمــر الــذي يعطــل عمليــة الســري الطبيعــي نحــو »االســتقاللية« )يف معناهــا األخالقــي واحليــوي ال 
الســيايس( يف مرحلــٍة الحقــٍة. ثــم تــأيت املدرســة حيــث ســلطة املعلــم واملدرســة يف حــد ذاهتــا كهيــكٍل تنظيمــٍي. 
ــة« املقــرن بالــرورة بمفهــوم »الســلطة« ومــا  ــًة ملفهــوم »الدول يمكــن عــّد هــذه املؤّسســات ترمجــًة حضوري
ــر  ــوٌم آخ ــرز مفه ــم ب ــا. ث ــردع، وغريه ــام/ ال ــط/ النظ ــر/ الضب ــوع/ األوام ــن دالالت: كاخلض ــه م يكتنف
ــل  ــي متث ــة الت ــاملّية النظامي ــات الرأس ــدى عالم ــة« كإح ــو »البريوقراطي ــر وه ــس في ــه ماك ــدث عن ــلطة حت للس

بدورهــا ســلطًة اقتصاديــًة تـــْمِي قواعــد ونظــام إنتــاٍج عامَلَــن وجــب النســج عــى منواهلــام.
حييلنــا احلديــث عــن الدولــة عــى مفهــوٍم آخــر يف العالقــة مــع »الســلطة« وهــو »الســلطة السياســية« والتــي 
ــم إىل  ــا. وينقس ــك اقتصادًي ــا، وكذل ــًيا واجتامعًي ــا ونفس ــا ومعنوًي ــددة: مادًي ــكاله املتع ــف« بأش ــف »العن توظ
»عنــٍف رســمٍي« متثلــه الدولــة بمختلــف أجهزهتــا األمنيــة والعســكرية )االعتقــاالت، املدامهــات، التوقيفــات... 
إلــخ(، يقابلــه »عنــٌف غــري رســمٍي« أو غــري رشعــٍي ألنــه ُيــامرس خــارج حلبــة الســلطة، ويمثلــه عــادة الشــعب 

واملعارضــة )الثــورة، الغضــب الشــعبي... إلــخ(.      
ما عالقة العنف بالسلطة؟

ــلم  ــظ »الس ــا حلف ــي توظفه ــف الت ــائل العن ــا وس ــالل احتكاره ــن خ ــلطة م ــة بالس ــة احلديث ــردت الدول انف
ــاب  ــق العق ــن طري ــم ع ــاس وممتلكاهت ــاة الن ــة حي ــوىض، برعاي ــال ف ــة ال ــى حال ــة ع ــي« أي املحافظ املجتمع
والّزجــر. وتســّمى حالــة »العنــف الرشعــي« هــذه بـــ »الســلطة احليوّيــة« Bio pouvoir عــى حــد تعبري ميشــيل 
ــن  ــا الذي ــع مواطنيه ــا، م ــة، يف بداياهت ــدول احلديث ــا ال ــي بنته ــة الت ــن الثق ــة م ــك الرشعي ــَتَمد تل ــو. وُتْس فوك
فّوضــوا هلــا وظيفــة رعايتهــم. وبــام أن الدولــة/ النظــام the system تضطلــع بوظيفــة حفــظ األمــن، خيــّول 
ــتخَدم  ــر املس ــته، أي التري ــة ممارس ــها مرشوعّي ــح نفس ــي متن ــف، فه ــدرء العن ــف ل ــف العن ــايل أن توظ ــا بالت هل
الســتمرار الســيطرة، بمعنــى إضفــاء الرشعيــة عليهــا. تطــّورت بذلــك أدوات العنــف بتطــّور مفهــوم الســلطة 
نفســه. العنــف يــزرع الرعــب، والرعــب يــؤدي إىل اخلضــوع واالنقيــاد؛ هنــاك عالقــٌة عضوّيــٌة قائمــٌة ودائمــٌة 
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ُ
شريع السياسي: أّي

ّ
بِذ المجتمعي والت

َّ
العنف بين الن

بــن اخلــوف واالســتبداد، وليــس يف حقــل السياســة عالقــة أوثــق مــن هــذه؛ يرزهــا التاريــخ، يعّللهــا النظــر، 
وتؤّكُدهــا املالحظــة اليومّيــة. يصــح القــول إًذا إّن الثنائــي »اخلــوف واالســتبداد« هــو املســتوى األصــل واألويّل 
للسياســة(5). تقــول حنــة أرنــدت يف أثرهــا »يف العنــف«: إن الســلطة والقــدرة والقــوة والتســّلط والعنــف كلهــا 
ت مرادفــاٍت ألن هلــا  ليســت ســوى كلــامٍت تشــري إىل الوســائل التــي حيكــم هبــا اإلنســاُن إنســاًنا آخــر، لقــد ُعــدَّ
الوظيفــة نفســها.(6) يوحــي الطــرح الــذي قدمتــه أرنــدت يف مؤلفهــا آنــف الذكــر بــأن للعنــف بعــًدا »تأسيســيًّا- 
ــالٍح  ــريورة إص ــن س ــيلٌة« ضم ــك »وس ــو بذل ــورات، فه ــروب والث ــال احل ــك مث ــدم يف ذل ــا«، وتق إصالحيًّ
ــه متــى أصبــح/ حتــّول إىل »غايــٍة« يف حــّد ذاتــه فإنــه يدّمــر  )الثــورات واالنتفاضــات(، وتأســيٌس أو بنــاٌء، لكنّ

الســلطة، فـــ »الســلطة ال يمكنهــا أن تنبــع مــن فوهــة البندقيــة«.(7)
وخيتلــف العمــل الســيايس البحــت عــن العمــل الســيايس العنيــف، إذ ُيظهــر األول املبــادئ التــي يريــد البــرش 

أن ينظمــوا العــامل عــى أساســها، بينــام ُيظهــر الثــاين ُمصــادرة الفعــل الــذي يــؤدي إىل مثــل هــذه الوســائل.(8)
السلطة في تونس: تمظهرات العنف السياسي والمجتمعي

 مّثــل احلــراك العــريب الــذي أوقــدت شــعلته مــن تونــس متــرًدا وطعنــًة يف جســم ما ُعــِرف بـــ »الســلطة األبوية 
السياســية« التــي ُفتِتــْت هيبتهــا الزعامتيــة املزعومــة، وكانــت خطــوًة مهمــًة أذنــت بالثــورة عــى خمتلــف »البنــى 
الوصائيــة« سياســًيا واجتامعًيــا يف تبــٍن واضــٍح لثقافــة احلرّيــة، يف إطــار مــا عــرف بـــ »االنتقــال الديمقراطــي«. 
يتكــون هــذا املفهــوم مــن مصطلحــن: االنتقــال والديمقراطــي، وكلمــة »انتقــال« بحســب املعجــم العــريب هــي 
مصــدر فعــل انتقــل أي »حتــّول إىل«، والفــرة االنتقاليــة تعنــي »فــرة حتــّوٍل مــن وضــٍع إىل آخــر مــا يمهــد ملرحلٍة 
مقبلــٍة، بقطــع النظــر عــن درجــة الســلبّية أو اإلجيابيــة يف الفعــل.« أمــا كلمــة »ديمقراطــي« فهي ببحســب املعجم 
ــٍن  ــّوه كل مواط ــع يف ج ــعب، ويتمّت ــرار إىل الش ــه الق ــود في ــم يع ــلطة واحلك ــكال الس ــن أش ــكل م ــريب: »ش الع
ــادي وهريمــت يف كتاهبــام  ــرأي. ويشــري ب ــداء ال ــة واملســاواة والعــدل وحــق إب ــًة: احلري ــة كامل بحقــوق املواطن
»السياســة املقارنــة« إىل أّن العديــد مــن الدراســات ال تعتمــد مصطلــح »االنتقــال الديمقراطــي« وإّنــام تعّوضــه بـــ 
»االنتقــال الســيايس«(9). كان ذلــك التحــّول أو االنتقــال بمنزلــة حلــٍم جمتمعــٍي أصبــح ممكننًــا، والحــت بــوادر 
حتّققــه، لكنّــه رسعــان مــا أخــذ منعرًجــا آخــر خّيــب آمــال العديــد مــن التونســين، وبخاصــٍة الشــباب الذيــن 
ُأقصــوا مــن التمثيلّيــة السياســية، ومل يكــن هلــم حضــوٌر يف حكومــات مــا بعــد 14 كانــون الثــاين/ ينايــر 2011، 
األمــر الــذي أضعــف ثقتهــم بالدولــة ومؤسســاهتا؛ فقــد بينــت اســتطالعات الــرأي يف عــام 2012 للمرصــد 
ــي فقــط يثقــون  ــة مــن الشــباب املدين ــة مــن الشــباب الريفــي و31.1 يف املئ ــأن 8.8 يف املئ ــي للشــباب ب الوطن
ــن  ــية ككّل. يمك ــة السياس ــون بالعملي ــيس ال يثق ــباب التون ــن الش ــة م ــية، و46.6 يف املئ ــات السياس يف املؤسس
ــدة، مــن بينهــا: تواصــل ممارســة الســلطة/ النظــام للعنــف يف الفضــاء العمومــي  إرجــاع ذلــك ألســباب عدي

(5)  عبد الله العروي، من ديوان السياسة، )بيروت: المركز الثقافي العربي، 2009(، ص11-10.
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ــي  ــلمية، والت ــريات الس ــا يف املس ــة وأحياًن ــات االحتجاجي ــًة يف الوقف ــاء، خاص ــاحات واألحي ــب والس كاملالع
أصبحــت ال ختلــو مــن »املــراك« )أداة تشــبه العــى، ســوداء اللــون حيملهــا الرشطــة(، والغــاز املســيل للدمــوع، 
ــر الصــورة  ــل »هضــم جانــب موظــف عمومــي«. وتعت ــا أحــكام بالســجن بتهــم مث تليهــا توقيفــات، وأحياًن
املرفقــة دليــاًل مرئًيــا يوّثــق عنــف الدولــة -التــي مــا زالــت متــارس ســلطوّيتها حتــى بعــد عــام -2011 ويعــّري 

حقيقتهــا.

املصدر: وكالة تونس أفريقيا لألنباء

ُمنحــت إىل هــذه الصــورة، وهــي بعدســة الفوتوغــرايف الشــاب محزة كريســتو، اجلائــزة الثالثــة يف اليــوم العاملي 
حلريــة الصحافــة الــذي أحيتــه النقابــة الوطنيــة للصحافيــن التونســين بشــعار: »رضورة محايــة حريــة التعبــري 
والصحافــة يف ظــّل خماطــر العــودة إىل الــوراء« يومــي 12 و13 أيــار/ مايــو 2022. هــذه الصــورة مــن الوقفــة 
ــب  ــارع احلبي ــر 2021 يف ش ــاين/ يناي ــون الث ــوم 19 كان ــيس ي ــيوعي التون ــباب الش ــاد الش ــة الحت االحتجاجّي
ــُح االعتــداء األمنــي باســتعامل الغــاز املســيل للدمــوع عــى املحتجــن  بورقيبــة يف العاصمــة تونــس؛ وهــي توضِّ

والصحافيــن )دخــاٌن كثيــٌف حيجــب الرؤيــة وصحــايف/ فوتوغــرايف حيمــل معداتــه هارًبــا(.
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مقاالت رأي
هما الواقع في تونس؟

ُ
شريع السياسي: أّي

ّ
بِذ المجتمعي والت

َّ
العنف بين الن

ــب،  ــث الّرع ــوف وب ــدًرا للخ ــه مص ــو نفس ــى ه ــن، أضح ــن املواطن ــى أم ــرض أن يرع ــذي ُيف ــاز ال فاجله
ــام  ــلة« ك ــة الفاش ــام. »الدول ــٍع للنظ ــٍل ذري ــح فش ــورة« ولوائ ــم »الث ــا حلل ــك إجهاًض ــول إن يف ذل ــن الق ويمك
يصفهــا تشومســكي هــي تلــك التــي تتســم بـــ »عــدم القــدرة أو عــدم الرغبــة يف محايــة مواطنيهــا مــن العنــف 
]....[، واخلاصيــة األخــرى هــي النزعــة إىل عــّد نفســها فــوق القانــون، حملًيــا أكان أم دولًيــا، ومــن ثــّم إطــالق 
يدهــا يف ممارســة العنــف وارتــكاب العــدوان«(10). هــذا النــوع مــن العنــف يســمى »العنــف املبــارش« ويمكــن 
مالحظتــه بمســتوييه املــادي واللفظــي. يوجــد نــوٌع آخــر ينضــح مــن الُبنــى يســمى »عنًفــا بنيوًيــا« ويأخــذ بعــًدا 
رمزًيــا ومعنوًيــا قــد يبــدو بســيًطا لكنـّـه نافــٌذ وعميــٌق مــن حيــث آثــاره. يشــكل العنــف البنيــوي والرمــزي أهــم 
رصيــٍد معنــوٍي اســتخدمته الســلطات األبويــة إلعــادة إنتــاج نفســها، وهــو يعتمــد عــى اإلخضــاع مــن خــالل 

القهــر وإذالل األفــراد ورضب ثقتهــم بمقدراهتــم عــى التميــز نحــو األفضــل(11). 
ويمثــل التجــّذر الثقــايف- الدينــي للعنــف )الفتوحــات يف التاريــخ اإلســالمي( إىل جانــب الــرصاع وأحياًنــا 
التنــازع عــى الســلطة )مثــل األحــزاب السياســية، ومــن يمثلهــا يف املجلــس النيــايب التونــيس الــذي كان مرًحــا 
ــا أيًضــا، أي يف العالقــات  للعنــف(، واملصالــح املاديــة ممهــًدا لثبــات العنــف ال سياســًيا فحســب، بــل وجمتمعًي
ــام  ــدرت أرق ــد ص ــنن، وق ــال واملس ــف األطف ــي وتعني ــف الزوج ــف األرسي: العن ــا العن ــة، وأبرزه االجتامعي
مفزعــة مــن وزارة املــرأة واألرسة التونســية عــن العنــف خــالل فــرة احلجــر الصحــي، فقــد أصبــح املواطــن 
ــف،  ــدوره إىل العن ــؤدي ب ــر امل ــن التوّت ــٍة م ــٍة عالي ــى درج ــا- ع ــريب عموًم ــن الع ــأن املواط ــأنه ش ــيس -ش التون
نتيجــة تراكــم الضغــط االقتصــادي واالجتامعــي والناتــج بــدوره عــن ضغــط النظــام واحتــدام الــرصاع بّينـًـا كان 

ــا. أم ضمنًي
ــًة  ــّل ممكن ــالص تظ ــق اخل ــق أو طرائ ــإّن طري ــف، ف ــّك يتضاع ــا ينف ــاًعا وم ــف مش ــح العن ــى وإن أصب حت
ومتاحــًة يف حــال ُوِجــدت إرادٌة قويــٌة بمســتوييها الســيايس واملجتمعــي. وتتطّلــب تلــك اإلرادة اشــتغااًل يومًيــا 
دؤوًبــا ُيرجــم يف املعامــالت واملامرســات بــن األفــراد مــن ناحيــٍة، وبينهــم وبــن الســلطة/ الدولــة مــن ناحيــٍة 

ثانيــة بوصفهــم مواطنــن ال رعايــا.
فــال يكفــي أن تســجل الديمقراطيــة حضورهــا »الشــكي« كل أربــع ســنواٍت )االنتخابــات(، يف حــن تظــل 

مقّوماهتــا األساســية األخــرى مغّيبــة، وإن وجــدت فهــي تكابــد للبقــاء حماولــًة كســب »ضــامن الــال رجــوع«.

ــي، 2007(،  ــاب العرب ــروت: دار الكت ــم(، )بي ــامي )مترج ــي س ــلة، الكعك ــة الفاش ــكي، الدول ــوم تشومس (10)  نع

.12 ص
ــرورة الحــراك الديمقراطــي  ــة لفهــم صي ــة السياســية محاول محمــد ســعدي، »العنــف البنيــوي الماكــر لألبوي  (11)

ــي  ــز العرب ــروت: المرك ــرة، ج1، ط1 )بي ــة المعاص ــات العربي ــي المجتمع ــة ف ــف والسياس ــه«، العن ومآالت
لألبحــاث ودراســة السياســات، 2017(.
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