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السير الذاتية للباحثين وأعضاء اللجنة
العلمية والمستشارين
أحمد خواجة
أستاذ التعليم العايل يف علم االجتماع يف جامعة تونس ومدير وحدة بحث «التوارث ،االنتقاالت واحلراك» وعضو هيئة حترير
جملة عمران .باشر مهام مدير قسم علم االجتماع بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس لفرتتني نيابتني.
ترتكز أبحاثه حول الذاكرة اجلماعية وكتابة التاريخ والنسيان والسرديات والدراسات اجلندرية والدراسات احلضرية .قام بالعديد
من البحوث الكمية والنوعية يف تونس  .أشرف على عديد األطروحات يف علم االجتماع .شارك سنة  2005يف تصميم
الدراسة االستقصائية وحتليل نتائجها حتت إشراف الديوان التونسي لألسرة والعمران البشري وجامعة الدول العربية حول
صحة األسرة واملرأة يف الوطن العربي .PAPFAM

الفة لملوم
دكتورة يف العلوم السياسية ومديرة مكتب انرتناشونال الرت بتونس .شغلت سابقا باحثة يف املعهد الفرنسي للشرق
األدنى يف بريوت واستاذة مساعدة يف العلوم السياسية يف جامعة ناتار ،باريس .10
من اصدارتها:
Jeunes et violences institutionnelles. Enquêtes dix ans après la révolution Tunisienne, (co-dir.), International Alert
et Arabesques, Tunis, 2021.
The Middle East in the Media. Conflicts, Censorship and Public Opinion (co-dir.) Saqi Books, London, 2009.

جوهر مزيـد
طبيب عمل يف الصحة العمومية ملدة تفوق  31سنة ،قدم عدة بحوث يف ملتقيات دولية وإقليمية وأشرف على دراسات
صحية وطنية يف الوسط املدرسي واجلامعي  .ناشط طالبي و نقابي سابق .تفرغ منذ تقاعده يف  2018للنشاط
يف«  اجلمعية التونسية للدفاع عن املرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه» و»ائتالف اجملتمع املدين للدفاع عن
القطاع العمومي للصحة» والعمل مع اجلمعيات بخصوص قطاع الصحة .
يتعاون مع منظمة انرتناشونال الرت يف إطار تطوير آليات تشاركية مواطنية ،خاصة باجلهات واملناطق املهمشة ،لتقييم
اخلدمات الصحية بالقطاع العمومي وصياغة تصورات إلصالح املنظومة الصحية.

دنيا الرميلي
دكتورة وباحثة يف علم النفس االجتماعي والعمل واملنظمات يف املعهد الوطني لدراسات العمل والتوجيه املهني ،التابع
للمعهد الوطني للفنون واحلرف يف باريس ،ويف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس.
هي أيضا استاذة يف املعهد العايل للعلوم التمريض بتونس .تهتم بشكل خاص باملواضيع البحثية املتعلقة :باملعاناة يف
العمل ،واخملاطر النفسية واالجتماعية ،والعنف ،واالنتحار ،والبطالة ،والتشغيل ...

فاطمة الشرفي
متحصلة على دكتوراه الطب من كلية الطب يف تونس عام  2001وعلى شهادة الدراسات العليا يف الطب النفسي لألطفال
يف تونس عام  2003وفرنسا عام  .2004وكذلك على ماجستري يف العالج املعريف والسلوكي عام .2016
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أستاذة الطب النفسي لألطفال واملراهقني بكلية الطب يف تونس بجامعة تونس املنار .تباشر الطب النفسي يف قسم
الطب النفسي لألطفال واملراهقني يف مستشفى املنجي سليم يف تونس .تضطلع منذ  2015مبهمة املنسقة األوىل
للجنة الفنية ملقاومة االنتحار يف وزارة الصحة كما وتدير األنشطة املتعلقة بتنفيذ برنامج الصحة النفسية يف الرعاية
الصحية األولية .ترتكز بعض ابحاثها على دراسة أسباب االنتحار بني الشباب يف تونس  .

محمد رامي عبد المولى
متحصل على ماجستري يف األدب الفرنكوفوين وماجستري يف الصحافة متعددة املنصات .مرتجم وكاتب صحايف مهتم
أساسا بالقضايا اإلجتماعية -االقتصادية :هجرة غري نظامية ،اقتصاد موازي ،السياسات االقتصادية ،إدارة املرفق العام ،البيئة
واستغالل املوارد الطبيعية .يعمل ضمن فريق منصة «السفري العربي» ويتعاون مع عدة مواقع ومنصات صحافية أخرى:
جريدة األخبار اللبنانية ،أوريان  ،21املفكرة القانونية ،املراسل.The Funambulist ،
محمد علي بن زينة
أستاذ وباحث خمتص يف الدميوغرافيا االجتماعية بقسم علم االجتماع بجامعة تونس .من اصداراته :دولة يف انتقال وجمتمع
يف حراك ،تونس (- )2014-2011مؤلف جماعي صدر حتت إشرف مزدوج مع د .عيسى قادري( ،نقوش عربية )2018 ،تونس
(بالفرنسية) .والشباب يف دوار هيشر والتضامن ،دراسة سوسيولوجية -مؤلف جماعي صدر حتت إشراف مزدوج مع د .ألفة
مللوم( ،نقوش عربية )2015 ،تونس(بالفرنسية).
مريم عبد الباقي
متحصلة على ماجستري يف نظريات العالقات الدولية من جامعة لندن لإلقتصاد والعلوم السياسية ومديرية برامج يف
انرتناشونال الرت  -مكتب تونس .شغلت سابقًا على مشاريع إقتصادية وسياسية يف مصر وعملت كمعيدة تغطي سياسات
الشرق األوسط والعالقات الدولية يف القاهرة.

المستشارون:
أحالم بلحاج
دكتورة خمتصة يف الطب النفسي لألطفال وأستاذة بكلية الطب بتونس ورئيسة قسم يف مستشفى املنجي سليم.
باإلضافة إىل كونها ناشطة نسوية ونقابية.
حمدي قزارة
طبيب مقيم يف الطب النفسي و طب اإلدمان يف سويسرا.
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مقدمة
ألفة مللوم ومرمي عبد الباقي
أولت منظمة إنرتناشيونال ألرت قدرا كبريا من االهتمام باحلقوق االجتماعية واالقتصادية للشباب يف األحياء الشعبية واملناطق
احلدودية
املهمشة منذ بدء عملها يف تونس عام  .2012وبإنشائها مكاتب فرع ّية يف املناطق احلدودية ،استفادت املنظمة
ّ
ايجابا من القرب والعمل مع ثالث جمموعات من الفاعلني :منظمات اجملتمع املدين احملل ّية والسلطات احملل ّية وتنسيقات
شبابية  .يف عام  ،2017حدد جميع هؤالء الفاعلني الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية يف والية تطاوين كأولوية ،بعد سنوات من
االحتجاج على عدم وجود طبيب أمراض نساء وتوليد ما أدى إىل وفيات متكررة حلوامل يف الوالية 1.واستجابة لهذا االستحقاق
امللح ،أطلقت إنرتناشيونال ألرت دراسة مواطنية تشاركية ،هي األوىل من نوعها يف تونس ،أجرت تقييما خلدمات الرعاية
الصحية العمومية يف والية تطاوين ومعتمدياتها .انطلقت تلك الدراسة من اعتقاد بأن إشراك املواطنني يف تقييم اخلدمات
املهمشة التي تشهد انعداما للمساواة يف الوصول
العمومية ركيزة أساسية يف تعزيز الدميقراطية التشاركية يف املناطق
ّ
2
وشمولية.
إىل اخلدمات األساسية ،ويف الرتويج لسياسات عمومية أكرث عدال
طور مكتب إنرتناشيونال ألرت تونس
مذاك،
ّ
ونظمت سلسلة
وشركاؤه أدوات تشخيصية مواطنية مبتكرة تساهم يف وصول الشباب إىل بعض خدمات الرعاية الصحيةّ ،
ندوات عرب اإلنرتنت أثناء تفشي الوباء ونفّ ذت مشاريع صحية متوسطة وقصرية املدى يف العديد من الواليات خالل فرتة احلجر.
حق دستوري ،هو احلق يف الصحة ،يف املناطق
هذا االصدار استمرار ملقاربتنا يف معاجلة الوصول غري املتكافئ إىل ّ
املهمشة ويف تعزيز آليات احلكم التشاركي وإنتاج معرفة مواطنية متكن من اقرتاح بدائل تستجيب حلاجيات املواطنني.
ّ
وبشكل أكرث حتديدا ،يركز هذا االصدار على تصورات الشباب وممارساتهم ومعاناتهم وسلوكياتهم احملفوفة باخملاطر
ومواطن هشاشتهم وجتاربهم السجن ّية يف عالقة بصحتهم اجلسدية والنفس ّية 3.تناول هذه املسائل مبعزل عن الظروف
االجتماعية واالقتصادية للشباب وإطارهم اجلغرايف سيكون قاصرا من الناحية املفاهيم ّية ،لذلك وقع االختيار على إجراء
حي الكبارية اين يعيش نحو  10باملئة من سكان تونس العاصمة
الدراسات امليدانية يف ثالث مناطق تعاين التهميشّ :
ومدينة القصرين الشمالية على احلدود التونسية اجلزائرية ومدينة تطاوين الشمالية على احلدود التونسية الليبية اين انشات
إنرتناشيونال ألرت مكتبا يف كليهما عامي  2013و 2015على التوايل.
حتظى مسألة الصحة النفس ّية باهتمام متنامي يف املنطقة العربية ويندرج اصدارنا ضمن هذا املنحى ،إذ يكشف
استطالع رأي للشباب العربي أجري عام  2019أن الصحة النفس ّية مصدر قلق متزايد للشباب يف منطقة الشرق األوسط
صرح أكرث من نصف املستجيبني أنهم يواجهون صعوبات يف احلصول على رعاية طبية جيدة للمشاكل
وشمال إفريقيا ،فقد ّ
النفس ّية التي يعانون منها مثل القلق واالكتئاب .إضافة إىل ذلك ،أكد نصف املستجيبني الشباب العرب أن هناك وصم مرتبط
بالسعي للحصول على الرعاية الطبية ملشاكل الصحة النفس ّية 4 .كما أظهرت الدراسات االخرية أنه رغم زيادة مساهمات
الباحثني يف املنطقة العربية يف جمال الصحة النفس ّية يف السنوات األخرية ،ال تزال هناك فجوات بحث ّية كبرية ،وخلصت إىل أن
التمويل والتعاون البحثي الدويل يف جمال الصحة النفسية ورفاهية الطالب بحاجة إىل التعزيز (صويلح ،وليد .)2021 ،ال تقتصر
القيمة االضافية الصدارنا اجلديد على اتساع جماله امليداين غري املسبوق والذي شمل ثالث مناطق ،ولكن تكمن قيمته كذلك
يف توفري معرفة على شروط وظروف الولوج إىل الرعاية الصحية والتي اكتسب أهمية أكرب منذ تفشي جائحة كوفيد التي
كشفت بشكل كبري عن أوجه عدم املساواة يف احلق يف الصحة واحلق يف احلياة.
كما يندرج هذا اإلصدار اجلديد يف إطار عمل منظمتنا البحثي الدؤوب ونشاطنا امليداين الذي عاجلنا خالله آليات التهميش
واحلرمان وفككناها على مر أعوام يف املناطق الداخلية واالحياء الشعبية ،وشمل مسائل االنقطاع املدرسي وجتارة
احلد والولوج إىل القضاء والسياسات العمومية إلدماج الشباب وعالقة الشباب مبؤسسات الدولة وجتاربهم مع العنف
واسرتاتيجياتهم املعيش ّية...
1

تطاوين :النساء يحتجون على ارتفاع عدد وفيات احلوامل ،موقع قناة نسمة .انظرshorturl.at/ruFG0 :

2

https://www.international-alert.org/ar/publications/evaluation-public-health-services-governorate-tataouine-diagnosis-and-alternatives/

3

تعـ ّـرف منظمــة الصحــة العامليــة الصحــة النفســية بأنهــا "حالــة مــن العافيــة ميكــن فيهــا للفــرد تكريــس قدراتــه أو قدراتهــا اخلاصــة والتك ّيــف مــع أنــواع اإلجهــاد
العاديــة والعمــل بتفــان وفعاليــة واإلســهام يف جمتمعــه او جمتمعهــا ".
Arab Youth Survey, 2019. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2019%20Arab%20Youth%20Survey.pdf
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السؤال املركزي الذي تعاجله الفصول البحثية الثالثة املكونة لهذا اإلصدار اجلديد يتعلق مبا ميكن أن تكشفه لنا عدسة علم
املهمشة .هناك استخدام يزداد كثافة
االجتماع الطبي اليوم عن الصحة اجلسد ّية والنفس ّية للشباب يف املناطق التونسية
ّ
وبروزا ملفهومي البنية والبنية االجتماعية يف أدبيات علم االجتماع الطبي منذ النصف الثاين من الثمانينيات ،وهو مييل إىل تأويل
أكرث شموال ونقدية للصحة واملرض ووقعهما على اجلسد من خالل الرتكيز على السلطة كعامل بنيوي رئيسي يف كل من
املعاجلة الصح ّية واجملتمع ّية للمرض (ويليامز ،غاريث .)2003 ،وهذه املقاربة ال ترى اجلسم كمجرد معطى معزول ،بل تعترب
أن الصحة واملرض نتاج لسياقات اجتماع ّية وثقاف ّية وتاريخ ّية حمددة (فروند وماغواير.)2003 ،
بناء على ذلك ،تهتم هذه الدراسات بتقصي تاثري الظروف االجتماعية واالقتصادية للشباب ،وكذلك حميطهم اجملايل ،على
صحتهم اجلسد ّية والنفس ّية .إن تناول الصحة من خالل االرتباطات بني العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية واجملالية
واملؤسسية يوفر منظورا أشمل للتجارب املعيش ّية للشباب ،فبدل دراسة آثار سياسات التقشف يف املناطق الثالث ،أو
تقلّص دولة الرعاية والسطوة املستجدة للمسؤولية الفردية  -والتي تطرق إليها الشباب أثناء البحث – تنهل فصول هذا
االصدار من هذه الوقائع إلظهار هشاشة الشباب فيما يتعلق بولوجهم إىل خدمات الرعاية الصحية واسرتاتيجياتهم املعيش ّية.
متنحنا املقاربة النظرية لويك فاكون حول "اإلدارة النيوليربالية النعدام األمن االجتماعي" فهما أفضل للطرق التي تعالج
بها الدولة الفقر عرب اعتماد ثنائية املساعدات االجتماعية والسياسات العقابية كتقن ّيتني إلدارة التهميش (فاكون،)2009 ،
السجنية يف التعاطي
ويتجلى ذلك يف غياب الدور التأهيلي للدولة وتقليص براجمها االجتماعية توازيا مع اللجوء إىل العقوبات َ
مع مشاكل اجتماعية .هذا االعتماد على النظام العقابي ليس انحرافا عن النموذج النيوليربايل بل جزء أساسي منه ،وال يقتصر
ذلك على تونس أو العامل العربي ،فقد أدت سياسات التقشف يف البلدان الغربية وبرامج اإلصالح الهيكلي النيوليربالية يف
بلدان اجلنوب إىل تسريع تفكيك دولة الرعاية االجتماعية (دايفيس وتايلور.)2001 ،
تبنّت تونس أول برنامج إصالح هيكلي يف الثمانينيات ضمن التزامات مع املؤسسات املالية الدولية التي بدأت التعامل
معها يف الستينيات (فايفر .)1999 ،من خالل برنامج اإلصالح الهيكلي األول بني  1986و 1992والربنامج الثاين من  2013إىل
وكرستها من خالل إعادة هيكلة تشريعية وتنظيمية واقتصادية مك ّثفة ،ما أدى
 ،2020التزمت تونس بالوصفات النيوليربالية ّ
5
إىل مقاربة اقتصادية طغى عليها التقشف وسداد الديون على حساب رفاه التونسيني ،وشملت بعض اإلجراءات املالية
التي مت تنفيذها على مر السنني تسقيفا يف الرواتب وجتميدا لالنتداب يف الوظيقة العمومية ،وتخفيضا يف قيمة العملة،
وخصخصة مؤسسات عامة 6،واضفاء ضرائب جديدة على االستهالك وال سيما ضريبة القيمة املضافة ،وخفضا لإلنفاق
العام .ومل يخل املسار من تدخالت للمؤسسات املالية الدولية يف سياسات التنمية العامة ،وهي سياسات استخدمتها
الدولة لفرتة طويلة كمصدر لشرعيتها.
وأثارت سياسات التقشف احتجاجات بدأت بانتفاضة اخلبز التي انطلقت يف اواخر  1983وتاججت يف األيام األوىل من جانفي
 ،1984ما فاقم التهميش االجتماعي والسياسي للمناطق الداخلية الذي مي ّثل ركيزة بنيوىة للدولة التونسية ما بعد
االستعمارية ،ونتج عنه تعميق احلوكمة األمنية لتلك اجلهات .وبحسب سكان املناطق احلدودية ،فان هذه احلوكمة متت على
حساب امنهم االقتصادي واالجتماعي (مللوم .)2016 ،لقد انتهى األمر باآلليات االقتصادية واالجتماعية ،حتى تلك املستقلة
عن السيطرة السياسية ،يف خدمة منطق الهيمنة ،ويف بعض األحيان القمع (إيبو وهاسلي.)2006 ،
ترافق ارتفاع معدالت السجن املرتفعة على مستوى العامل منذ سبعينيات القرن املاضي مع انهيار منوذج إعادة التأهيل
وسن ما يسمى بتدابري احلفاظ على النظام العام ،رغم أنه ميكن تتبع آثار تلك السياسات الضبط ّية إىل القرن
االجتماعي
ّ
التاسع عشر على األقل (هاركورت .)2010 ،أطلق الباحثون على تلك املمارسات وصف "العقاب النيوليربايل" ،وهي ترتكز
على مقاربة تفصل اجملال اجلنائي عن جمال االقتصاد السياسي وتقيم حدودا تفصل العقوبة اجلنائية عن اإلطار االقتصادي
وجتعلها الفضاء الوحيد لتدخل الدولة الشرعي .بناء على نفس املنطق ،يعترب التبادل االقتصادي الذي يشكل القسم األكرب
من التفاعل البشري ،طوعيا ومتوازنا ومنظما له غاية سامية ،و ُيحصر تدخل الدولة الشرعي يف اجملال اجلنائي .أدى هذا
املنطق إىل توسع النظام السجني منذ القرن التاسع عشر (هاركورت وايبو ،)2010 ،وهو ما جعل السجون يف أحيان كثرية
5

http://www.economie-tunisie.org/sites/default/files/fmi_impact_of_tunisias_currency_devaluation_en.pdf
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متــت خصخصــة  250شــركة عامــة بــن ســنتي  1987و .2010انظــرhttp://www.economie-tunisie.org/sites/default/files/bp_11_fmi_impact_ :
devaluation_dinar.pdf
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مواقع "تغييب اجتماعي" (دايفيس وشايلور )2001 ،حولت نزالئها اىل غري مرئيني ومنزوعي اإلنسانية (بينال .)2009 ،وال يقتصر
تعمق السياسات العقابية جتاه الفئات الشعبية على الدول الغربية ،ففي تونس على سبيل املثال يشكل العمال اليوميون
والعاطلون عن العمل  %76من نزالء السجون كما يبلغ معدل االكتضاض .%124
ميكن رصد التفاوتات اجلهوية واالجتماعية من خالل ضعف النظام الصحي العام وتدهور خدمات املستشفيات يف األحياء
عمم بعد الثورة .ومن األمثلة الصارخة على
الشعبية واملناطق الداخلية ،وهو ما جعل الولوج إىل الرعاية الصحية امتيازا مل ُي ّ
التفاوتات نقص أطباء االختصاص وأجهزة اإلنعاش ،ففي عام ( 2016أحدث األرقام املتاحة) كان يف والية تطاوين التي يبلغ
عدد سكانها  150ألف نسمة ثالثة أطباء نساء وتوليد فقط ،ومع بدء تفشي فريوس كوفيد يف مطلع عام  2020مل يكن يف
املستشفيني اجلهويني يف القصرين وتطاوين أي طبيب عناية مركزة .وينطبق ذلك أيضا على نقص خدمات الفحص واألدوية
وانخفاض طاقة استيعاب املستشفيات وطول فرتات االستشفاء وصعوبة الوصول إىل املؤسسات الصح ّية بسبب تدهور
وسائل النقل العمومي أو غيابها ،فضال عن ضعف خدمات الصحة اإلجنابية.
هذا الوضع نتاج ثالثة عقود من التفكيك املنهجي لنظام الرعاية الصحية العمومي ،فمنذ منتصف الثمانينيات ومع بداية تنفيذ
سن سلسلة من
سياسات اإلصالح الهيكلي يف تونس ،خفّ ضت الدولة تدريجيا ميزانية القطاع .وتعمقت هذه السياسة مع ّ
القوانني التي هدفت إىل تسهيل مشاركة املستثمرين اخلواص يف القطاع ،فمنحت املستشفيات اجلامعية االستقالل
املايل وألغت اإلعانات احلكومية لها ،باستثناء رواتب اإلطار الطبي واملساعدين الطبيني .وقد تخلت الدولة الحقا عن دعمها
للمستشفيات اجلهوية على صعيد إدارة ميزانيتها ،ما أثر سلبا على قدرتها على شراء األدوية.
يف عام  ،2007بدأ تنفيذ قانون جديد لنظام التأمني ضد املرض أصبحت مبوجبه املؤسسة العامة  -الصندوق الوطني
للتأمني ضد املرض  -مسؤولة عن تغطية اخلدمات التي يقدمها كل من القطاعني العام واخلاص ،دون إعادة تأهيل هذا
األخري على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية املربمة حينها بني االحتاد العام التونسي للشغل واحلكومة .وشكل ذلك متويال
عاما غري مباشر للمستثمرين اخلواص يف قطاع الرعاية الصحية (على سبيل املثال ،ال يتوفر سوى  48ماسحة باألشعة يف
القطاع العام مقارنة بـ 131يف القطاع اخلاص ،وفق اإلحصاءات الرسمية لعام  .)2017ويف موازاة ذلك ،منا القطاع الصحي
اخلاص بشكل كبري يف املناطق الساحلية واملدن الكربى على عكس املناطق الداخلية.
استثمرت رؤوس أموال مصرفية وحتى رؤوس أموال خليجية يف املصحات اخلاصة وصناعة األدوية يف تونس ،مدفوعة
بأهداف ربحية عززتها فرصة االستفادة من السوق الليبية وأسواق دول إفريقيا جنوب الصحراء يف خضم احلصار املفروض
على ليبيا يف عهد القذايف وإغالق حدود أوروبا أمام األفارقة .ومت يف عام  2007اعتماد منشور حكومي ينظم النشاط اخلاص
التكميلي ألطباء املستشفيات اجلامعية ومينح شرائح منهم حق ممارسة نشاط طبي خاص يف املستشفيات العامة التي
يعملون بها مبعدل نصف يوم يف األسبوع ،ما فتح الباب على مصراعيه للفساد واستغالل املرافق العامة لتحقيق ربح مادي.
مل تقم احلكومات املتعاقبة منذ عام  2011بأي قطيعة مع سياسات التقشف التي تخدم مصالح القطاع اخلاص ،كما أنها
مل تتخذ أي خطوات للحد من التفاوت اجلهوي على صعيد الولوج إىل احلق يف الصحة ،بل ما حصل عكس ذلك ،فقد تراجع
التوظيف يف قطاع الرعاية الصحية العمومي إىل درجة عدم تعويض الوظائف الشاغرة نتيجة التقاعد.
ورغم مطالبة احلركات االجتماعية منذ عام  2011يف العديد من املناطق بتعزيز اخلدمات الصحية ،ورغم وعود التنمية اجلهوية
التي قطعتها أحزاب سياسية وصلت إىل السلطة مذاك ،فقد كانت أولوية احلكومات املتعاقبة سداد الدين اخلارجي على
حساب تطوير اخلدمات االجتماعية ( 23باملئة للدين اخلارجي 13 ،باملئة للخدمات االجتماعية يف ميزانية عام  ،)2019لدرجة
أن خمصصات الدولة للصحة يف ميزانية عام  2018خالل فرتة حكومة يوسف الشاهد ،كانت أقل من نسبتها عام  2006يف
عهد زين العابدين بن علي ( 5,2باملئة عام  2018مقابل  7,4باملئة عام  .)2006ومل تتغري هذه السياسة رغم احتجاجات نفذها
7
األطباء الشبان للمطالبة بتحسني ظروف عملهم يف القطاع العمومي وهجرة مئات منهم إىل أوروبا .

7

https://arabic.euronews.com/2021/06/04/specialist-doctors-tunisia-due-poor-infrastructure-loss-consideration-brain-drain-continue
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انطالقا من هذه اخللف ّية ،كيف ميكننا رصد وضع الشباب املهمش ضمن سياق أوسع؟ بالنظر اىل ميزانية الرعاية االجتماعية،
فإنه من الواضح أن املوارد اخملصصة للصحة والتعليم آخذة يف الرتاجع ،وهو ما ينعكس يف معدالت انقطاع مدرسي أعلى
يف االحياء الشعبية واملناطق الداخلية مقارنة باملدن الساحلية ،ومعدالت بطالة نسائية تصل يف بعض املعتمديات اجلنوبية
ثالثة أضعاف املعدل الوطني ،وعدد اطباء بالنسبة لعدد املواطنني منخفض بشكل فادح يف هذه املناطق 8،وانتشار ارفع
للعنف يف املدارس 9،وضعف او غياب الربامج االجتماعية والثقافية للشباب  ،ونفص يف خدمات الرعاية الصحية يعيق ولوج
للشباب اليها .ويقرتن كل ذلك بتجرمي الفقر ،مما يفسر العالقات املتوترة بني مؤسسات الدولة والشرطة والشباب ،ويجعل
الهجرة غري النظامية باحملصلة حلم كثري منهم .وينظر العديد من الشباب اىل التجرمي الشديد لتعاطي اخملدرات كشكل من
10
أشكال العقاب ،مؤكدين أن معدالت االعتقاالت العالية أصال آخذة يف االرتفاع أكرث.
يعتمد هذا اإلصدار اجلديد على فرضية انه ال ميكن النظر إىل آثار تقلّص دولة الرعاية مبعزل عن وقعه على صحة الشباب
وباخلصوص تلكم النفسية يف املناطق الداخلية واالحياء الشعبية يف تونس .كما يستند على مقاربة منهجية يف انتاج
معرفة تعتمد على تقييم ينطلق من القاعدة يشارك فيه هؤالء الشباب أنفسهم ،الهدف منها تسليط الضوء على حالة
خدمات الرعاية الصحية العمومية .ورغم أنه من الب ّين أن للشباب احتياجات اجتماعية وعاطفية وجسدية وتنموية خاصة تتطلب
نظام رعاية صحية سريع االستجابة وميكن الوصول إليه بيسر ،فإن من يعيشون منهم يف الفضاءات التي تعاين التهميش
يعمق عدم املساواة الصحية .تتجلى هذه احلواجز باخلصوص
يواجهون حواجز إضافية يف الوصول إىل الرعاية الطبية ،ما ّ
ضمن نظام الرعاية الصحية النفسية حيث يواجه الشباب الوصم والعنف واخلوف من موظفي الرعاية الصحية ،وهو ما ينطبق
باخلصوص يف موضوع معاجلة اإلدمان بفعل غياب برامج إعادة تأهيل للشباب الذي يتعاطي اخملدرات ،وكذلك خشية هؤالء
من املطالبة بالعالج بسبب جترمي استهالك اخملدرات.
نود أن نسوق ثالث مالحظات لشرح املنهجية املتّبعة يف هذا االصدار .تتعلق األوىل بطريقة إجراء البحث ،فقد مت يف املراحل
األوىل للعمل تشكيل جلنة علمية متعددة التخصصات لتقدمي املشورة العلمية املستقلة لفريق الباحثني العاملني على
املشروع .باإلضافة إىل ذلك ،طور هذا الفريق ادواته البحثية يف ضوء نقاشات مع باحثني آخرين من تخصصات خمتلفة
منظمة قامت كذلك مبراجعة النتائج األولية للعمل وحتديد نقائصه ومناقشة سبل جتاوز العقبات
من خالل ورشات بحثية ّ
السياقية التي حتول دون جمع البيانات .استفاد العمل أيضا من املؤلفات واالستطالعات األخرى التي نشرتها جامعات
ومؤسسات طبية يف فرنسا (ديسو )2021 ،وإيران (فرجزدجان )2014 ،وبلجيكا وأمريكا الالتينية (الندغرين )2000 ،وكندا
وأسرتاليا .أجرينا أيضا استشارات مع حمام حول االعتبارات األخالقية والقانونية جلمع البيانات ،وأشركنا يف العمل  24باحثا
ميدانيا هم يف األساس من خريجي اجلامعات العاطلني عن العمل ولديهم خلفية يف العلوم االجتماعية ،وقد مت تدريبهم على
املناهج الكم ّية جلمع البيانات كما مت مرافقتهم عرب اإلرشاد الفني واملتابعة امليدانية.
النقطة الثانية تتعلق بهدف هذا االصدار والذي يطمح اىل تعزيز مقاربة تشاركية متجذرة يف إشراك الشباب من األحياء
الشعبية واملناطق الداخلية نفسها يف انتاج املعرفة معهم ومن خاللهم ،ويرتافق ذلك مع اهتمام كبري باالعتبارات
األخالقية ،وهو اجلانب الثالث يف املنهجية املتّبعة .فقد حرص املشروع على جتنب اآلثار اجلانبية احملتملة على
عرض جميع الباحثني امليدانيني على
املستجيبني نتيجة طرح أسئلة حول القلق واخملاوف والعنف والسجن ،وقد َ
مده مبعلومات وأرقام الختصاصيني نفسيني للحصول على مساعدة يف حالة أبدى أي منهم حاجته
الشباب املستجوب ّ
لها .اهتممنا أيضا بسالمة املشاركني يف نقاشات اجملموعات البؤرية ،لذلك مت تغيري كل أسمائهم وألقابهم العائلية
حلمايتهم هم وعائالتهم.
يتضمن هذا اإلصدار ثالثة فصول حول الشباب يف الكبارية والقصرين الشمالية وتطاوين الشمالية.
يتناول الفصل األول نتائج دراسة كمية ميدانية حول الصحة النفسية للشباب والسلوكات احملفوفة باخملاطر تبحث عن كثب
يف متثالت الشباب لصحته وظروف ولوجه للعالج واشكال العنف الذي يتعرض له باعتبار متغريات اجلنس والسن واملستوى
8

تشخيص و بدائل  :تقييم جمتمعي للخدمات الصحية العمومية بوالية تطاوين .إنرتناشيونال ألرت.2018 ،
https://www.international-alert.org/ar/publications/evaluation-public-health-services-governorate-tataouine-diagnosis-and-alternatives/
التشخيص املواطني للتعليم الثانوي :دوار هيشر ،حي النور بالقصرين وتطاوين الشمالية .إنرتناشيونال ألرت.2020 ،

9
/https://www.international-alert.org/ar/publications/citizen-diagnostic-secondary-education-tunisia
Jeunes et violences institutionnelles. Enquêtes dix ans après la révolution tunisienne. International Alert, Arabesques, 2021 10
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1250 الدراسي ويستقرئ الفضاءات التي ميارس فيها كما يتناول استهالك اخملدرات وتاثريها اعتمادا على عينة من

. سنة29  و18 مستجوبا سنهم بني
ِ يستعرض الفصل الثاين نتائج بحث ميداين حول موضوع القلق بجزأيه كـ"حالة" و كـ
"سمة" لدى الشباب العاطل عن العمل
باعتباره أحد مؤشرات الصحة النفسية ضمن مقاربة مقارنة مع فئات أخرى من الشباب يعيشون يف نفس الوسط احلضري
.املطبوع بالالمساواة االجتماعية واالقتصادية واملناطقية
تتناول الدراسة الثالثة الكيفية إفادات سجناء ذكور توزعوا بني ثالث جمموعات بؤرية حول جتاربهم السجنية مع الرتكيز على
.وضعهم الصحي خالل فرتة العقوبة السالبة للحرية ومرحلة ما بعد السجن وتصوراتهم عن النظام السجني والقضائي
 وفريق العمل، نود توجيه شكرنا لكل من ساهم يف إجناح هذا العمل اجلماعي من عضوات وأعضاء اللجنة العلمية،يف اخلتام
 شركائنا يف اجملتمع املدين جيل ضد التهميش، االطباء الذين اسدوا بنصائحكم،من الباحثني واحملررين والباحثني امليدانيني
.يف الكبارية و يف القصرين الشمالية و يف تطاوين الشمالية
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مسارات سجنية لشباب من الكبارية
والقصرين الشمالية وتطاوين الشمالية:
عن الحق في الولوج إلى الصحة الجسدية
والنفسية
رامي عبد املوىل

تقديم الدراسة
يف سياق مشروعها البحثي اجلديد « الصحة النفسية والسلوكات الـمحفوفة باخملاطر لدى الشباب يف الكبارية والقصرين
الشمالية وتطاوين الشمالية» نظمت إنرتناشونال ألرت ورشات تكوينية وقامت بعدة دراسات كمية ونوعية اختارت ان تخصص
إحداها لدراسة التجربة السجنية لدى الشباب مع الرتكيز على الوضع الصحي خالل فرتة العقوبة السالبة للحرية .وينبع هذا
االختيار من العدد الكبري للموقوفني واملسجونني الواقع ضمن هذه الفئة ،فحسب األرقام الواردة يف دراسة «شباب يف
الهوامش :متثالت اخملاطر والسياسة والدين» 11جند مثال ان  % 17،7من الشباب املستجوبني يف منطقة «دوار هيشر»،
و %14،6من املستجوبني يف القصرين الشمالية ،و % 10من املستجوبني يف تطاوين الشمالية أكدوا انهم تعرضوا لإليقاف
أو السجن خالل عام  . 2019وحسب التقرير الصادر يف  2014عن مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف تونس «
السجون التونسية بني املعايري الدولية والواقع» 12جند ان نسبة السجناء الذين ترتاوح أعمارهم بني  18و 29سنة تبلغ  % 55يف
حني متثل الفئة العمرية  39-30سنة  % 29من جممل املقيمني يف السجون مبا يعني ان  % 84من املساجني تقل أعمارهم
عن  40سنة .مسألة الشباب والصحة ضعيفة احلضور يف اإلعالم كما يف الدراسات األكادميية ،رمبا ألن الكثريين يعتربون ان
هذه الفئة العمرية يف «ربيع العمر» و«أوج القوة» وان هناك مسائل ومشاكل أكرث استعجالية مثل البطالة واخملدرات (التي
كثريا ما تناقش ضمن مقاربات أمنية واجتماعية دون اهتمام باجلانب الصحي) و«احلرقة» ،الخ .تصبح هذه املسألة شبه
نقطة عمياء عندما يتعلق األمر بالشباب الذين قضوا عقوبة سجنية ,وهنا نشري إىل صعوبة القيام بدراسات ميدانية تتناول
موضوع الصحة البدنية والنفسية للمساجني نظرا لصعوبة الولوج إىل املؤسسات السجنية من جهة ،واحلساسية واإلحراج
اللذَ ْين قد يثريهما طرح األسئلة على الشاب الذي عاش جتربة سجنية من جهة أخرى .دراسة التجربة السجنية لشباب من
األحياء الشعبية واملناطق الداخلية عن قرب يتيح لنا أن نفهم بشكل أعمق:
.أكيفية إدارة الدولة للهوامش واملهمشني.
كل من العائلة واحمليط العالئقي (العرش ،احلي ،األصدقاء) يف إسناد الشاب املسجون وحمايته.
.بالدور الذي يلعبه ٌّ
.تمتثل الشباب ملسألة الصحة.
.ثاألثر النفسي للتجربة السجنية على الشباب وتأثريها على متثلهم للدولة.
ولئن كانت منشورات وتقارير خرباء منظمات اجملتمع املدين احمللية والدولية والهيئات الدستورية حول واقع السجون
التونسية ضرورية وقيمة ومنهجية فإنها ال تغني أبدا عن كلمات املعنيني باألمر ،أولئك الذين عاشوا التجربة القاسية
بتفاصيلها والذين يدركون أكرث من غريهم اآلثار التي تركتها على أجسادهم ويف أعماقهم .قلة الدراسات اخملصصة لصحة
املساجني ،خاصة النفسية وباألخص لدى الشباب ،خالل وبعد فرتة العقوبة جتعل من الضروري التوجه لهذه الفئات «الصامتة»
حتى نسمع منها وننظر إىل ما رأته/تراه أعينها.
 11شــباب يف الهوامــش .متثــات اخملاطــر والسياســة والديــن يف تطاويــن الشــمالية والقصريــن الشــمالية ودوار هيشــر ،حتــت إشــراف حممــد علــي بــن زينــة
وألفــة مللــوم ومــرمي عبــد الباقــي .إصــدار إنرتناشــونال ألــرت ،تونــس ،نوفمــر .2020
 12السجون التونسية بني املعايري الدولية والواقع ،تقرير صادر عن مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتونس.2014 ،
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/TN/rapport_prison_inTunisia.pdf
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تقديم العينة
ويف هذا اإلطار اخرتنا أن ترتكز الدراسة امليدانية النوعية على لقاءات ونقاشات مباشرة وجماعية مع عينة من األفراد توزعوا
بني ثالث جمموعات بؤرية وطرحنا عليهم جملة من االشكاليات مقسمة إىل أربعة حماور )1 :الوضعية العائلية واالجتماعية-
االقتصادية واملستوى الدراسي والسلوكات احملفوفة باخملاطر للمشارك  )2جتربته السجنية  )3مرحلة ما بعد السجن )4
تقييمه ملنظومة العدالة والسجون والعقوبات ،ومتثله للعالقة بني أوضاعه االقتصادية-االجتماعية وجتربته السجنية .ركزنا
بشكل كبري على احملورين الثاين والثالث مع ايالء مكانة مركزية ملسألة الصحة يف األسئلة والنقاشات .ضمت العينة 19
مشاركا متوزعني على ثالث جمموعات بؤرية يف ثالث مناطق 5 :من حي/معتمدية «الكبارية» بوالية تونس 9 ،من معتمدية
القصرين الشمالية و 5من معتمدية تطاوين الشمالية .اجريت اللقاءات مع املشاركني يف مقرات فروع إنرتناشونال ألرت يف
القصرين الشمالية وتطاوين الشمالية ،ومقر جمعية «جيل ضد التهميش» يف الكبارية.13
كل املشاركني من الذكور وذلك لصعوبة احلصول على شهادات من سجينات سابقات من جهة ،وصعوبات التواصل واالحراجات
التي قد يتسبب فيها حضورهن يف جمموعة خمتلطة من جهة أخرى .كما ان خصوصيات وضع النساء السجينات سواء تعلق
األمر بالوضع الصحي او العائلي (حمل ،أمومة ،إرضاع ،رعاية أطفال) واالجتماعي (النبذ والوصم) تتطلب دراسة منفصلة أكرث
تفصيال .علما وأن  % 97من املساجني يف تونس هم من الذكور حسب تقرير «السجون التونسية بني املعايري الدولية والواقع»
الصادر عن األمم املتحدة .ترتاوح أعمار املشاركني يف اجملموعات البؤرية ما بني  19و 58سنة ،منهم من عاش جتربة سجنية
يف السنوات األخرية (فئة الشباب) أو قبلها خالل فرتة شبابهم (فئة الكهول) % 36 .من املشاركني يف اجملموعات البؤرية
الثالثة سبق لهم أن سجنوا قبل جانفي  ،2011ومتتد الفرتة التي تغطي خمتلف التجارب السجنية للمشاركني من سنة 1993
إىل سنة  .2020وتتنوع اجلنح واجلنايات التي اتهم املشاركون يف اجملموعات البؤرية بارتكابها وسجنوا على أثرها أو أوقفوا ملدة
قد تطول ،وميكن أن نرتبها حسب تواترها كالتايل )1 :سرقة  )2سكر وعنف  /عنف شديد  )3استهالك خمدرات  )4تهم تصنف
باخلطرية :ترويج خمدرات/اجتار بالبشر /قتل على وجه اخلطأ وفرار .تراوحت املدة املقضاة يف السجن ما بني االيقاف لبضعة
أيام أو اسابيع إىل السجن ألكرث من عشر سنوات.

الخلفية العائلية واالجتماعية-االقتصادية للمشاركين في
المجموعات البؤرية
 % 52،6من املشاركني مل يتجاوزوا املرحلة االبتدائية من التعليم %31،7 ،منهم انقطعوا عن الدراسة يف اإلعداديات (املرحلة
الثانية من التعليم األساسي) و %15،7فقط درسوا يف مرحلة التعليم الثانوي .وهي أرقام قريبة من احصائيات النزالء حسب
املستوى التعليمي الواردة يف تقرير «السجون التونسية بني املعايري الدولية والواقع» %4 :14أميون %50 ،تعليم ابتدائي%43 ،
تعليم ثانوي (اعداديات ومعاهد ثانوية)  %3 ،تعليم عايل .أما بالنسبة للوضع الدراسي /املهني احلايل للمشاركني فاملالحظة األوىل
تتمثل يف انقطاعهم جميعا عن الدراسة ،والثانية ارتفاع نسبة البطالة والتشغيل الهش و/أو متدين األجر%47،5 :عاطلون عن
العمل %21 ،يعملون عرب آلية احلضائر %10،5 ،عملة يوميون («خدامة حزام») %10،5 .فقط ميارسون عمال حرفيا (سباك ،طالء
هياكل السيارات) ،و %10،5يعملون يف قطاعي التجارة والسياحة .وأكد  %73،5من املشاركني انه سبق لواحد -على األقل -من
أفراد عائالتهم ان سجن .كما اتضح من خالل اجاباتهم عن تقييمهم ملستوى استهالكهم للكحول واخملدرات قبل دخولهم
السجن أول مرة ان  %52،6منهم كانوا يستهلكون الكحول و/أو اخملدرات بشكل مفرط يصل إىل حد اإلدمان .هذه األرقام تأكد
النتائج املضمنة يف الدراسة التي اصدرتها إنرتناشونال ألرت يف نوفمرب  « 2020شباب يف الهوامش» حيث جند ان البطالة ثم
 13أتوجه بالشكر إىل:
 كل املشاركني يف اجملموعات البؤرية الثالث ،الذين منحونا من وقتهم وثقتهم قدرا كبريا ليحدثونا عن جتارب وذكريات مؤملة يف أغلب األحيان.جمعية «جيل ضد التهميش» التي احتضن مقرها النقاشات مع اجملموعة البؤرية يف الكبارية.الســيدة رجــاء قســومي مــن مكتــب إنرتناشــونال ألــرت بواليــة القصريــن والســيد مــراد العرضــاوي مــن مكتــب إنرتانشــونال ألــرت بواليــة تطاويــن علــى كل اجلهــودالتــي بذالهــا والتســهيالت التــي قدماهــا خــال العمــل يف اجملموعــات البؤريــة يف الواليتــن.
 الســيدتني ألفــة مللــوم ومــرمي عبــد الباقــي مــن ﻣﻜﺘﺐ إﻧﺮﺘﻧﺎﺷﻮﻧﺎل أﻟﺮت  -ﺗﻮﻧﺲ مــن أجــل كل النقاشــات الرثيــة واملالحظــات والنصائــح القيمــة خــال خمتلــفمراحــل اجنــاز هــذه الدراســة.
 14السجون التونسية بني املعايري الدولية والواقع ،تقرير صادر عن مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتونس.2014 ،
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/TN/rapport_prison_inTunisia.pdf
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اإلدمان يحتالن املرتبتني األوىل والثانية يف ترتيب اخملاطر االجتماعية كما يتمثلها الشباب ،يف حني يحتل اإلجرام املرتبة الرابعة.
كما تربز هذه املعطيات مدى هشاشة الوضع االقتصادي االجتماعي ألغلب املبحوثني وعالقتها بضعف املستوى التعليمي من
جهة ،وإمكانية انتهاج السلوكات احملفوفة باخملاطر من جهة ثانية .وهذه الهشاشة «الفردية» هي يف اغلب األحيان استمرار
لهشاشة أوضاع عائالت املشاركني يف اجملموعات البؤرية الثالث .مل نالحظ اشارات من املشاركني يف اجملموعات البؤرية إىل
تفكك أسري ،يف حالتني فقط جند ان والدي املبحوث كانا مطلق ْين حلظة دخوله السجن أول مرة .املشكلة األساسية تكمن
يف ضعف مداخيل العائلة (وأحيانا انعدامها) مع ارتفاع عدد أفرادها .وباستثناء املشاركني يف اجملموعة البؤرية القصرين
الشمالية الذين أكد اغلبهم ان أمهاتهم يشتغلن أو متقاعدات (عامالت فالحيات باألساس) فإن البقية نشؤوا يف عائالت يعيلها
أساسا عمل األب وعادة ما يكون هشا ومتدين األجر 6 :عمال يوميني 3 ،عمال يف احلضرية 1 ،راعي أغنام 1،موظف يف الربيد2 ،
عامل مهاجر يف فرنسا 1 ،متقاعد 2 ،عاطل عن العمل .أربعة من بني املبحوثني تويف آبائهم قبل او خالل تواجدهم بالسجن.

أهم نتائج الدراسة
 .1معاناة متعددة األشكال والمراحل واآلثار
مل تنقطع منذ  2011مطالبات املنظمات احلقوقية والهيئات دستورية وحتى منظمات أممية بتنقيح القانون عدد  52لسنة
 2001املؤرخ يف  14ماي  2001واملتعلق بنظام السجون يف تونس أو استبداله بقانون جديد ملا ملست فيه من عدم مطابقة
مع املعايري الدولية املعتمدة لضمان احلرمة اجلسدية واملعنوية للسجني وكذلك كرامته وصحته .الشهادات الواردة يف
تقارير هذه املنظمات تبني ان احلد األدنى من احلقوق التي «يقرها» هذا القانون غري مراعى ،وهذا األمر تؤكده أيضا شهادات
املشاركني يف اجملموعات البؤرية الثالث .وسيكون من املفيد املقارنة بني «النظري» و»التطبيقي» ،بني ما يقوله القانون ،وما
يقوله املساجني السابقون.
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أهم الفصول الواردة يف القانون املتعلق بنظام السجون يف تونس
الفصل األول ـ ينظم هذا القانون ظروف اإلقامة بالسجن مبا يكفل حرمة السجني اجلسدية واملعنوية وإعداده للحياة
احلرة ومساعدته على االندماج فيها.
ويتمتع السجني على هذا األساس بالرعاية الصحية والنفسية وبالتكوين والتعلم والرعاية االجتماعية مع العمل على
احلفاظ على الروابط العائلية.
الفصل  15ـ يودع السجناء بغرف ذات تهوئة وإضاءة كافيتني وتتوفر فيها املرافق الصحية الضرورية ،كما توفر إدارة
السجن لكل سجني عند إيداعه فراشا فرديا وما يلزمه من غطاء.
الفصل  17ـ لكل سجني احلق يف:
جمانية التغذية،
جمانية املعاجلة والدواء داخل السجن وعند التعذر باملؤسسات االستشفائية بإشارة من طبيب السجن،
توفري مستلزمات احلالقة والنظافة وفق الرتاتيب اجلاري بها العمل،
االستحمام مرة على األقل يف األسبوع أو وفق تعليمات طبيب السجن،
مقابلة احملامي املكلف بالدفاع عنه بدون حضور أحد أعوان السجن بالنسبة إىل املوقوف حتفظيا أو احملكوم عليه
بحكم غري بات وذلك بناء على ترخيص من اجلهة القضائية املتعهدة،
مقابلة حمام برتخيص من اإلدارة املكلفة بالسجون واإلصالح وبحضور أحد موظفي السجن وذلك بالنسبة إىل
احملكوم عليه بحكم بات،
مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات بالنسبة إىل احملكوم عليه يف احلاالت املنصوص عليها بالتشريع اجلاري به العمل،
مقابلة مدير السجن،
مكاتبة احملامي املكلف بالدفاع عنه والسلط القضائية املعنية وذلك عن طريق إدارة السجن.
الفصل  18ـ للسجني احلق يف احلفاظ على الروابط العائلية واالجتماعية وذلك:
باخلروج لزيارة األقارب عند املرض الشديد أو حضور موكب جنازة أحدهم وفقا لألحكام القانونية املنظمة ملؤسسة
قاضي تنفيذ العقوبات وللرتاتيب اجلاري بها العمل،
بتلقي زيارة ذويه وغريهم وذلك وفق الرتاتيب اجلاري بها العمل،
باملراسلة عن طريق إدارة السجن،
بتلقي املؤونة والطرود واملالبس التي ترد عليه من أهله،
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بقبول احلواالت والشيكات املوجهة إليه أو إرسالها إىل عائلته،
بإبرام العقود املتأكدة ما مل يكن هناك حتجري قانوين ،وبعد الرتخيص من اجلهة القضائية املتعهدة بالنسبة إىل
املوقوف حتفظيا أو احملكوم عليه بحكم غري بات ،ومن اإلدارة املكلفة بالسجون واإلصالح بالنسبة إىل احملكوم عليه
بحكم بات.
الفصل  19ـ يحق للسجني:
احلصول على أدوات الكتابة وكتب املطالعة واجملالت والصحف اليومية عن طريق إدارة السجن ووفقا للرتاتيب اجلاري
بها العمل .ويتم إيجاد مكتبة بكل سجن حتتوي على الكتب واجملالت املعدة للمطالعة،
احلصول على الوثائق املكتوبة األخرى التي متكنه من متابعة برامج دراسته باملؤسسات التعليمية من داخل السجن،
متابعة برامج التعليم والتثقيف والتوعية التي تنظمها إدارة السجن،
اخلروج للفسحة اليومية مبا ال يقل عن ساعة،
تعاطي األنشطة الفكرية والرياضية طبق اإلمكانيات املتاحة وحتت إشراف موظف خمتص تابع إلدارة السجن،
متابعة الربامج الرتفيهية طبقا للرتاتيب اجلاري بها العمل،
الشغل مقابل أجر وطبق اإلمكانيات املتاحة ،بالنسبة إىل احملكوم عليه ،على أال تتجاوز حصص العمل املدة القانونية.
ويحدد قرار مشرتك من الوزير املكلف بالسجون واإلصالح والوزير املكلف بالشؤون االجتماعية شروط وكيفية التأجري.
التمتع بالضمانات واحلقوق املنصوص عليها بالتشريع املتعلق بحوادث الشغل واألمراض املهنية.
الفصل  24ـ ال ميكن تسليط عقوبة تأديبية على السجني إال بعد االستماع إليه وتلقي أوجه دفاعه ويستعان عند
االقتضاء مبرتجم بالنسبة إىل املساجني األجانب.
الفصل  37ـ تهدف الرعاية االجتماعية للسجني إىل:
تأهيله ورعايته أثناء إقامته بالسجن.
تعديل سلوكه اإلنحرايف.
صقل طاقاته الفكرية والبدنية وذلك بإعداده للحياة احلرة وتدريبه مهنيا ومساعدته على التعلم وتهذيب سلوكه.
متابعة حالته عند اإلفراج عنه وتسهيل اندماجه يف حميطه األصلي بالتنسيق مع الهياكل اخملتصة املعنية.
الفصل  38ـ تتوىل اإلدارة املكلفة بالسجون واإلصالح تخصيص مكتب بكل سجن ملصالح اإلرشاد االجتماعي وتتمثل
مهمة أعوانها يف ربط الصلة بني املساجني وعائالتهم ومساعدتهم على حل مشاكلهم حفاظا على الروابط
العائلية واالجتماعية.
الفصل  39ـ يقع ،يف حدود اإلمكانيات املتاحة ،تكوين السجني يف إحدى املهن التي تتماشى ومؤهالته وذلك
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بالورشات املعدة للغرض أو باحلضائر والضيعات الفالحية التابعة للسجون.
وتسلم للسجني املؤهل شهادة يف ختم التكوين أو شهادة كفاءة مهنية مصادق عليها من اجلهات اخملتصة ال
تتضمن أية إشارة إىل الوضعية السجنية للمعني باألمر.

أ .إذالل ممنهج
«كيف كنت صغري كنت نحلم نرفع علم تونس ،كيف دخلت احلبس طيحويل السروال»( .حممد علي ،15الكبارية)
هكذا حتدث أحد املشاركني عن اإلذالل الذي يعيشه السجني منذ الدقائق األوىل بعد ايداعه السجن .وهو يقصد احلديث عما
يسمى يف قاموس السجون بـ»طبس وكح» ،اجراء تفتيشي يفرضه أعوان السجون ويتمثل يف تعرية السجني واجباره على
االنحناء والسعال للتثبت من عدم اخفائه خملدرات أو أدوات حادة يف فمه أو مؤخرته .وقد تكون الغاية األمنية مفهومة لكنها
ال تربر ما أتى يف شهادات الكثري من املشاركني عن انتهاك احلرمة اجلسدية وعدم احرتام خصوصيتهم خالل هذا اإلجراء
مثل تعرية املسجون أمام مساجني آخرين وتعمد إهانته بعبارات وإيحاءات بذيئة .يتمثل الكثري من املساجني هذا اإلجراء
كممارسة هدفها إذالل السجني ،خاصة املبتدئ ،وكسر «شوكته» منذ وضع قدمه يف السجن .وحسب تصريحات عدة
مشاركني تستمر املمارسات املهينة حتى خالل حلق شعر السجني بشكل سريع وفظ« ،كاينهم يجزو يف الغنم» يصف
أحدهم األمر .بعد «حفلة االستقبال» هذه يصبح اإلذالل خبزا يوميا يفرضه احلراس واإلداريون على السجني بأشكال عدة.
شتائم مبناسبة أو بدونها ،تعنيف جسدي ألتفه األسباب ،تفتيش مهني بدون سبب مقنع ،اجبار املساجني على الوقوف عدة
مرات من أجل «احلساب» (اإلحصاء) أو «إعطاء االحرتام» (التحية) ألعوان السجن ،اقتحام الزنازين يف ساعات متأخرة من الليل،
الخ .من خالل شهادات املشاركني يف اجملموعات البؤرية نستشف ان إحساسهم باإلذالل كان يتنامى ليقينهم بأنه بإمكان
أعوان السجون أن يسلبوهم حقوقهم ويعتدوا على حرمتهم اجلسدية ويكيلوا لهم السباب دون أي حماسبة أو عقاب.
«سيستام احلبس اصال معمول باش يهني العباد ،انه يف النهار يحسبك عشرة مرات والتحية واعطي احرتام ،يربوا يف جيل
متاع ذل..ماهوش سجن واصالح ،هذا تدمري للنفسية» (عمر ،الكبارية)
«يبدا يسبلك يف أمك وأختك ،وما تنجم تعمله شي خاطر احلاكم معاه» (عادل ،القصرين الشمالية)
«تعرضت ألسوء املعامالت ،تقول غوانتانامو ..عملت عركة مع مدير السجن ،ياخي عراوين وسيبو عليا الكالب» (عبد الواحد،
تطاوين الشمالية)
تواتر الشهادات وتقاطعها يف اجملموعات البؤرية الثالث يؤكد ان هذا السعي إلذالل السجني ليس جمرد ممارسات منفلتة
او انحرافات فردية ،بل منهاج عمل شائع .واملفارقة ان أكرث املساجني تضررا من هذه املمارسات هم يف العادة -حسب
ما أكده عدة مشاركون -املبتدئون واألصغر سنا وكثريا منهم متهمون بقضايا «خفيفة» ،يف حني يتجنب األعوان االفراط يف
هذه املمارسات مع املدانني يف قضايا خطرية والذين يقضون أحكاما ثقيلة ،رمبا ألن هؤالء ليس لديهم ما يخسرونه وقد
يردون الفعل بشكل عنيف.
ب .انعدام شروط الراحة واخلصوصية
النظام السجني يف تونس قائم على احلبس اجلماعي ليال ونهارا ،هذا ما نص عليه أمر عدد  1876لسنة  1988مؤرخ  4نوفمرب
 1988يتعلق بالنظام اخلاص بالسجون وسكت عنه قانون  .2001وتعترب الزنازين الفردية يف السجون التونسية أماكن لتنفيذ
بالسجون
الدليل لإلطار القانوين املتعلّق ّ
عقوبات ،ويف حاالت نادرة حلماية السجني ،ال امتيازا .وهذا حسب التقييم الوارد يف «الكتاب ّ

 15حفاظــا علــى ســرية هويــة املشــاركني أخفينــا األلقــاب العائليــة واســتعملنا أســماء مســتعارة يف أغلــب األحيــان .وعلــى الرغــم مــن ان الكثــر مــن املشــاركني
أصــروا علــى اســتعمال أســمائهم وألقابهــم احلقيقيــة معتربيــن انــه ليــس لديهــم مــا يخافونــه فإننــا آثرنــا احلفــاظ علــى خصوصيتهــم وســامتهم.
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يف تونس» 16خمالف للتوجه السائد يف الدول التي تويل حقوق املساجني أهمية وحترتم املعايري الدولية بشأنها .أصال هندسة
السجون التونسية وتقسيمها للفضاء مبنيان على جتميع السجناء .املشكلة الثانية ان طاقة استيعاب الوسط السجني يتم
جتاوزها بشكل كبري ميثل اعتداء صارخا على حقوق املساجني يف ظروف سجن حتفظ كرامتهم .ال تتجاوز طاقة االستيعاب 18
ألف سرير يف حني يفوق عدد النزالء سواء كانوا حمكومني أو موقوفني حتفظيا قرابة ال 23ألفا ،17وأشارت عدة تقارير ملنظمات
حقوقية حملية ودولية وهيئات دولية وحتى هيئات دستورية 18إىل االكتظاظ الشديد يف السجون التونسية والذي تفوق نسبته
 % 150من طاقة االستيعاب يف بعض السجون .أكد لنا الكثري من املشاركني انهم وجدوا صعوبات يف احلصول على سرير خاص
بهم خالل األيام األوىل من ايداعهم السجن وانهم اضطروا إما لتشارك سرير مع مسجون آخر يف وضعية “رأس وذنب” أو النوم
يف “االوتوروت” أو يف وضعية “كميون” (أي افرتاش األرض حتت سرير سجني آخر) .ومل يتمكنوا من احلصول على سرير فردي إال
بعد دفع رشوة أو تدخل مساجني آخرين لهم حظوة أو بعد شغور سرير إثر نقل سجني آخر أو اإلفراج عنه .وللحصول على حد
أدنى من اخلصوصية يلجأ املساجني إىل صنع «دراقة» (خلوة) باستعمال املالءات عرب ربطها بأعمدة السرير.
«اخيب حاجة هي الضوء ايل دميا يشعل ،تعذيب نفسي( ».صالح ،الكبارية)
«يف ليام لوىل كنت ساعات ما نحب نشوف حد ونحب نبكي.نطلع للبياص ونعمل «دراقة» باش ما يشوفني حد» (هيكل ،الكبارية)
«بالنسبة للنوم لقيت ولد حومتي ترادفت معاه على البياص متاعه راس ورجل ،ومن غدوة دفعت عشرة الف رشوة ودبرت
بياص» (هيثم ،قصرين الشمالية)
«املشكلة يف النوم ساعات تلقى خمسة م الناس يف زوز بياصات ،شانربي فيها أكرث من  140واحد وهي تهز سبعني وال
ثمانني .احلس والوسخ برشة» (سعيد ،القصرين الشمالية)
«يف احلبس فمة مشكلة اكتظاظ ،يف لول ترقد كراع وراس مع مسجون آخر وال يف “األوتوروت” (ممشى) .الضو قلقني يف
النوم» (عبد الواحد ،تطاوين الشمالية)
ج .النظافة ،معضلة يومية
من أهم العوامل التي تزيد التجربة السجنية يف تونس قسوة عدم توفر الشروط الالزمة حتى يضمن السجني نظافته
الشخصية ونظافة األمكنة التي ينام ويعيش ويأكل فيها .هذا األمر أجمع عليه كل املشاركني .حتدثوا عن النقص الكبري يف
عدد دورات املياه مما يضطرهم إىل االنتظار طويال حتى تفرغ واحدة ويتمكنوا من قضاء حاجتهم بشكل سريع لكي يرتكوا
املكان لبقية املنتظرين .كما اشتكوا من قصر املدة اخملصصة لالستحمام .كما ان درجة حرارة مياه االستحمام تكون يف
أحيان كثرية غري متناسبة مع الفصل والطقس .اشتكى بعض املشاركني من «قذارة» األدوات املستعملة يف حالقة الشعر
وقص األظافر التي على حسب أقوالهم تستعمل من قبل مئات املساجني دون تنظيف وتعقيم .وحتدث آخرون عن اتساخ
احلشايا واألغطية التي تستعمل ملدة طويلة دون تنظيف فتصبح رائحتها كريهة .عدة مساجني ال يستعملون إال األغطية
التي توفرها عائالتهم ويحاولون تنظيف أماكن نومهم ومالبسهم بإمكاناتهم الشخصية دون التعويل على ما توفره إدارة
السجن .وضع عشرات ،وأحيانا ،مئات املساجني يف مكان مغلق وضيق ومتسخ مع نقص التهوئة يزيد الطني بلة ،حيث
اصيب عدد كبري من املشاركني باجلرب وعانى أغلبهم من البق وحشرات أخرى.
«الزاورة ايل عطاوهايل حتى الكلب يعيفها ..الدوش صف طويل واألعوان تعيط أخرج..ساعات نكملو ندوشو يف التواالت» (نسيم،
الكبارية)

 16الكتاب الدليل لإلطار القانوين املتعلق بالسجون يف تونس ،إصدار وزارة العدل والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،تونس ،جوان .2021
http://www.inpt.tn/uploads/media/MANUEL_DROIT_PENITENTIAIRE_TUNISIEN_ARABE.pdf

 17انظر- :مداخلة السيد فتحي اجلراي ،رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يف جملس نواب الشعب بتاريخ  16أفريل https://bit.ly/3prra4v :2021
-Lutter contre la surpopulation carcérale en Tunisie, policy brief publié par Avocats Sans Frontières, septembre 2019.
https://bit.ly/3dlP1gE

 18انظر املصدر السابق.
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«البق ما يخليكش ترتاح ،البق يف كل بالصة يف بدين» (هيكل الكبارية)
«أخيب حاجة هي اخلمج ،عندنا معتقل يف تونس موش حبس» (عمر ،الكبارية)
«احلبس يف الصيف حتى عدوك اهلل ال تدخلو خليه ،نار خارجة من الوطا والعرق ينز..نوقفو  80واحد يف صف الدوش نستناو يف
الدور متاعنا» (هيثم ،القصرين الشمالية)
«مشكلة زادة يف النظافة سواء التواالت وال الدوش ،صف طويل تبقى تستنى بالساعة» (عبد الواحد ،تطاوين الشمالية)
د .أكل ال يؤكل...
أمر آخر ال يختلف فيه مسجونان/مشاركان :الطعام الذي توفره السجون التونسية هو بحد ذاته عقاب .باإلضافة إىل رداءة
مذاقه فهو غري صحي وال تنوع فيه ،أساسا معجنات تطبخ بكميات كبرية كيفما اتفق وتدلق للمساجني .اغلب املبحوثني أكدوا
انهم مل يكونوا يتناولون طعام السجون بل يعولون أساسا على “القفة” أي املأكوالت التي جتلبها عائلة املسجون أسبوعيا و/
أو اقتناء قسائم متكنهم من اشرتاء مأكوالت من مغازة السجن .وحدهم املساجني األفقر حاال او الفاقدين للسند العائلي
هم من يأكلون طعام السجن بانتظام .وأكد أغلب املشاركني يف اجملموعات البؤرية أنهم مل يجدوا مشاكل يف احلصول على
طعام صالح لألكل اذ ان أغلب النزالء يتقاسمون القفاف .وهناك حتى اتفاقات حول تناوب عائالت املساجني على احضار القفة
يف أيام معينة ومتخالفة ليتوفر الطعام الطازج بشكل مستمر وكاف.
«املاكلة متاع احلاكم ناكلوها م اللزز كيف ما فماش قفة ،اما دميا نقسمو القفاف» (سعيد ،القصرين الشمالية)
«أمي ربي يفضلها دميا تزورين والقفة توصلي منظمة جوي باهي» (حممد علي ،القصرين الشمالية)
«كيف شديت انا كانت القفة تدخل قداش من مرة يف اجلمعة ،توة والت مرة وحدة يف اجلمعة وقريب يقطعوها باش العباد
تشري م الكنتينة» (عادل ،القصرين الشمالية)
«بالنسبة للماكلة ما كليتش من ماكلة احلبس ،قسمت القفة مع املرابيط خلرين» (بالل ،تطاوين الشمالية)
«يف اإليقاف كانو يجيبولنا ساندويتشات لوبيا نطيشوهم ما ناكلوهمش ،الدار يجيبويل ساندويتشات وحوت» (سامي ،تطاوين
الشمالية)
«ماكلة احلبس  15كيلو مقرونة يزيدوها املاء ويفرقوها على  500مسجون» (صالح ،الكبارية)
«ماكلة احلبس ما تتكالش ..أمي مرا كبرية ومريضة كانت تزورين كل جمعة وجتيب القفة» (نسيم الكبارية)
هـ .العنف
ال تنتهي املعاملة السيئة واملمارسات العنيفة املسلطة على الشاب املوقوف بإيداعه السجن ،بل تستمر ،حسب ما أكدته
شهادات املشاركني يف اجملموعات البؤرية الثالثة وعشرات التقارير والبيانات الصادرة عن منظمات حقوقية وهيئات رسمية،
داخل املؤسسة السجنية ،لكن بشكل أقل حدة وايذاء وتواتر مقارنة مبا يحدث يف أماكن االحتجاز التابعة لوزارة الداخلية.19
 19هــذه ليســت جمــرد تخمينــات أو انطباعــات بــل نتائــج تســتند إىل عــدد الشــكاوى التــي تتلقاهــا منظمــات وهيئــات تعنــى مبكافحــة التعذيــب وحقــوق اإلنســان
عمومــا .انظــر مثــا :
التقريــر املــوازي الصــادر عــن املنظمــة التونســية ملناهضــة التعذيــب والــذي وجهتــه إىل جلنــة مناهضــة التعذيــب لــأمم املتحــدة يف  2016مبناســبة تقــدميالدولــة التونســية ملحــق التقريــر الــدوري الثالــث حــول تنفيــذ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضــروب املعاملــة او العقوبــة القاســية او الالإنســانيةhttps:// .

bit.ly/3xVUa8g
التقرير الوطني حول حقوق اإلنسان  2019-2016الصادر عن الهيئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،ديسمرب https://bit.ly/3Eropqa .2020-Rapport alternatif pour l›examen du VIEME rapport périodique de la Tunisie par le Comité des droits de l›homme, présenté par : Avocats Sans
Frontières, Ligue Tunisienne de Défense des Droits de L›Homme, Organisation contre la Torture en Tunisie et Organisation Mondiale Contre
la Torture. 128ème session, 2-27 mars 2020. , https://bit.ly/3Gcuqri
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حسب شهادات املشاركني حول مصادر هذا العنف واشكاله ،جند ان إدارة وأعوان السجون هي املصدر األول للعنف ،يليها
«الكربان» (ناظر الغرفة/الزنزانة ،سجني تفوض له إدارة السجن بشكل غري رسمي بعض السلطة والصالحيات) وبشكل أقل
املساجني اآلخرين .تتقاطع شهادات املشاركني يف املناطق الثالثة التي شملتها الدراسة .يف الكبارية كانت الشكوى اساسا
من أعوان السجون الذين ينهرون املساجني ويشتمونهم بشكل متكرر وغري مربر ،وال يتوانون عن ضربهم يف عدة حاالت :أكد
اثنان من بني املشاركني انهما اصيبا بكسور يف أياديهما جراء العنف الشديد الذي مارسه عليهم حراس .كما أشار مشاركون
آخرون إىل تعمد «الكربان» الوشاية باملساجني وحتريض األعوان عليهم مما يعرضهم للعنف .مل تذكر الشهادات حاالت عنف
مسلطة من مساجني آخرين وان مل تنفي وجودها يف الوسط السجني .يف تطاوين الشمالية استمعنا إىل شهادات تتهم
أعوان السجون مبمارسات عنيفة ترقى إىل التعذيب:
« جاو جماعة من اجليش يحبو يعملولنا جتنيد اجباري بعد احلبس .قلتلهم ما نعديش جيش وتعاركت معاهم ركبويل “مينوت”
يف يديا وساقيا ودخلو عليا بالضرب» (بشري ،تطاوين الشمالية)
«كليت “الفلقة” ،يخليوين ف “سليب امريكان” ويبدو يضربو ،وبعد يصبو املاء على ساقيا باش ما يتنفخوش وما يخليوش اثار
عنف»( .عبد الواحد ،تطاوين الشمالية)
ومل ترد يف اإلجابات حاالت عنف من قبل «الكربان» أو بقية املساجني .وال تختلف كثريا إجابات املشاركني يف جمموعة القصرين
الشمالية :أعوان السجون هم املصدر األول للعنف ،اللفظي اساسا واجلسدي بشكل أقل تواترا .كما وردت يف إحدى
الشهادات شكوى من افتكاك أعوان ألدباش وأمتعة للمساجني .يف هذه اجملموعة البؤرية أيضا حتدث بعض املشاركني عن
عنف يسلطه بعض املساجني احملكومون يف قضايا خطرية بأحكام ثقيلة على املساجني اآلخرين خاصة األصغر سجنا واألقل
«خربة» ممن ال «ظهر» لهم يف السجن.
ويف اجملموعات البؤرية الثالثة ،خاصة يف الكبارية وتطاوين ،تواترت الشكوى من كرثة اللجوء إىل عقوبة «السيلون» (السجن
االنفرادي يف غرف ضيقة وغري مهيأة مع معاملة أكرث سوء من املعتاد) :أكرث من نصف املشاركني سلطت عليهم هذه
العقوبة مرة واحدة على األقل .أحد املشاركني أكد انه قضى ما يقارب الستة أشهر -متفرقة -يف «السيلون» .ونشري هنا
إىل أن القانون املنظم للسجون يف تونس خصص عدة فصول لتحديد العقوبات وشروط تسليطها على املساجني وامكانية
االعرتاض عليها ،جندها يف قسم «يف املكافأة والتأديب» الذي يتضمن فصال واحدا للمكافأة وستة فصول للتأديب.

الفصل 21ـ ميكن لإلدارة املكلفة بالسجون واإلصالح ،بناء على اقرتاح مدير السجن ،مكافأة املساجني الذين متيزوا
بحسن سلوكهم داخل السجن أو حذقوا مهنة تساعدهم على كسب العيش يف احلياة احلرة أو تعلموا القراءة
والكتابة خالل مدة إقامتهم بالسجن ،وتتمثل هذه املكافأة يف:
1.الزيارة بدون حاجز.
2.األولوية يف التشغيل.
3.إعادة التصنيف على مستوى الشغل.
4.مساندة امللفات املتعلقة بالسراح الشرطي أو العفو.
5.التمكني عند اإلفراج من أدوات مهنية تتالءم مع االختصاص.
ميس بحسن سري
يخل بأحد الواجبات املبينة بالفصل  20من هذا القانون أو
الفصل 22ـ يتعرض السجني الذي
ّ
ّ
يخل باألمن به إىل إحدى العقوبات التأديبية التالية:
السجن أو ّ
1.احلرمان من تلقي املؤونة والطرود ملدة معينة على أال تتجاوز خمسة عشر يوما.
2.احلرمان من زيارة ذويه له ملدة معينة على أال تتجاوز خمسة عشر يوما.
3.احلرمان من تلقي أدوات الكتابة والنشريات ملدة معينة على أال تتجاوز خمسة عشر يوما.
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4.احلرمان من الشغل.
5.احلرمان من املكافأة.
6.احلرمان من اقتناء املواد من مغازة التزويد بالسجن ملدة ال تتجاوز سبعة أيام.
7.اإليداع بغرفة انفرادية تتوفر فيها املرافق الصحية وذلك ملدة أقصاها عشرة أيام ،بعد أخذ رأي طبيب السجن،
ويكون خاللها حتت رقابة الطبيب الذي ميكن له طلب مراجعة هذا اإلجراء ألسباب صحية.
وتسلط هذه العقوبات وحتدد مدتها من قبل جلنة التأديب وذلك بقطع النظر عن التتبعات اجلزائية عند االقتضاء.
وميكن ملدير السجن االكتفاء بتوجيه إنذار أو توبيخ للسجني اخملالف دون حاجة للرجوع إىل جلنة التأديب.
ويحجر تسليط غري ما ذكر من العقوبات على السجني.
الفصل 23ـ تعدد اخملالفات التي تكون مرتبطة يف الزمن من قبل السجني يوجب إحالته مرة واحدة على جلنة التأديب،
وال ميكن مبوجبها اجلمع بني أكرث من عقوبتني تأديبيتني.
الفصل  24ـ ال ميكن تسليط عقوبة تأديبية على السجني إال بعد االستماع إليه وتلقي أوجه دفاعه ويستعان عند
االقتضاء مبرتجم بالنسبة إىل املساجني األجانب.
ويقع إعالم اإلدارة املكلفة بالسجون واإلصالح كتابيا بكل إجراء تأديبي يتخذ من قبل جلنة التأديب.
الفصل 25ـ للسجني احلق يف االعرتاض على اإلجراء التأديبي يف أجل أقصاه اليوم املوايل إلعالمه به لدى إدارة السجن
التي ترفعه حاال إىل اإلدارة املكلفة بالسجون واإلصالح .واالعرتاض على اإلجراء التأديبي ال يوقف تنفيذه.
تقره أو تخفض منه.
ويحق لإلدارة املكلفة بالسجون واإلصالح أن ّ
الفصل 26ـ ترتكب جلنة تأديب املساجني من مدير السجن بصفة رئيس وعضوية مساعد مدير السجن ورئيس مكتب
العمل االجتماعي وسجني حسن السرية والسلوك يقع اختياره من قبل مدير السجن من نفس الغرفة التي يقيم بها
السجني اخملالف أو ورشة التكوين أو حضرية العمل ،وميكن للجنة دعوة املكلف بالعمل النفساين إلبداء رأيه.
يعوض قيمة ما وقع اإلضرار به.
الفصل  27ـ يجب على السجني الذي تعمد إحلاق ضرر مبمتلكات السجن أن ّ

و .الفراغ
على الرغم مما ينص عليه اإلطار التشريعي (انظر أهم الفصول الواردة يف القانون املتعلق بنظام السجون يف تونس)
من ضرورة توفري إمكانية ممارسة نشاطات رياضية وترفيهية وتكوينية وتعليمية ومهنية ،فإن تصريحات املشاركني يف
اجملموعات البؤرية يؤكد مدى الهوة بني احلقوق و”املنن” ،بني ما يقوله القانون وما يوفره واقع السجون .باستثناء بعض
التمارين الرياضية ومباريات كرة القدم ومشاهدة التلفاز ،واملهام املوكولة من قبل «الكربان» و»الكربان كوريف» (الذي يوزع
املهام) فإن اغلب املساجني املستجوبني ال ميارسون نشاطات أخرى خاصة خارج الزنزانات التي يقضون فيها مدة تصل
إىل  22ساعة يوميا .مل ميارس أي واحد من بني املشاركني يف اجملموعات الثالثة نشاطا مهنيا وال تأهيليا مأجورا أو بال مقابل
داخل السجن .وبخصوص برامج إعادة التأهيل التي يفرتض أن تقرتحها وتوفرها إدارة السجن أكدت الكثري من الشهادات ان
هذه الربامج «امتيازات» ال متنح جلميع املساجني ،بل تخضع ملقاييس العالقات واحملسوبية والتذيل للكربان وإدارة السجن.
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«ما تتلقى شي يف احلبس ،اخلدمة كريف (بال مقابل) ،وإعادة التاهيل بالعالقات والرشوة ،ما حبيتش نتعلم جنارة وال حدادة،
ما خدمتهمش يف السيفيل (احلياة املدنية) باش نخدمهم يف احلبس كريف» (هيكل ،الكبارية)
جتعل (تدفع رشوة) باش متشي تأهيل وال تكون ولد فالن» (نسيم ،الكبارية)
«الزمك ّ
«يف اإلصالحية تعلمت صنع اقفاص الطيور ،ويف احلبس ما تعلمت شي» (بشري ،تطاوين الشمالية)
«تعلمت جنارة يف اإلصالحية ..ويف احلبس إعادة الـتأهيل موش للناس الكل ،الزم الفرتونة (احلظ) والعالقات» (عبد الواحد،
تطاوين الشمالية)
هذه الربامج التي يفرتض أن يتمتع بها السجني تشمل حمو األمية واستكمال املسار التعليمي واكتساب مهارات مهنية،
كما ينص على ذلك الفصل  37من قانون السجون (قسم «يف الرعاية االجتماعية») ،والغاية منها هي:
1.تأهيله ورعايته أثناء إقامته بالسجن.
2.تعديل سلوكه اإلنحرايف.
3.صقل طاقاته الفكرية والبدنية وذلك بإعداده للحياة احلرة وتدريبه مهنيا ومساعدته على التعلم وتهذيب سلوكه.
4.4متابعة حالته عند اإلفراج عنه وتسهيل اندماجه يف حميطه األصلي بالتنسيق مع الهياكل اخملتصة املعنية.
لكن جند يف الفصل  39جملة اعرتاضية «يف حدود اإلمكانيات املتاحة» تنسف تقريبا كل ما سبقها ،اذ ال جند تفسريا وال حتديدا
لهذه اإلمكانيات مما يجعل برامج التأهيل رهينة أساسا إلرادة إدارة السجن وسلطتها التقديرية.
أربعة مشاركني فقط قرؤوا كتبا واستعملوا أقالما وكراسات خالل فرتة السجن ،ثالثة منهم يف جمموعة الكبارية وكلهم
من مستوى تعليمي باكالوريا ،وسجني سابق من جمموعة تطاوين استغل سنوات السجن لالطالع على النصوص القانونية
والسعي ملعرفة وفهم حقوقه .ويف احلاالت األربعة كان املشاركون هم من طالبوا بالكتب والنشريات والكراسات واألقالم
التي وفرتها لهم عائالتهم وليس إدارة السجن التي مل تسمح بدخول هذه املواد إال بعد مماطلة طويلة أحيانا .باختصار،
يقضي بعض املساجني شهورا وأحيانا سنوات من شبابهم يأكلون وينامون ويتحركون يف مساحة ضيقة دون أي تنمية
لقدراتهم املعرفية واجلسدية واملهنية ليعودوا بعدها إىل البطالة بعد مدة من العطالة .يبقى هناك النشاط “الروحي”
املتمثل يف الصالة والدعاء ،اغلب املشاركني قالوا انهم صلوا ملدة قصرية او طويلة خالل فرتة السجن ومل يكونوا يفعلون
ذلك قبل دخوله وجلهم انقطع بعد اخلروج .وأشار بعضهم إىل ان الصالة داخل السجون قد تعرضك إىل مشاكل وجتعلك
موضع مراقبة نظرا للمخاوف األمنية املتعلقة بالتشدد الديني والتيارات العنيفة.
يفرتض املنطق ،وحتى القانون ،ان يكون للسجن دور إصالحي يؤهل السجني لطي صفحة املاضي وسلوك طرق تبعده
عن بوابات السجون والسلوكات املؤدية اليها .لكن باإلضافة إىل ضعف برامج التأهيل التعليمي واملهني خالل فرتة العقوبة
السجنية وانتقائيتها فإن آليات وبرامج إعادة اإلدماج يف احلياة االجتماعية واملهنية بعد السجن تبدو شبه معدومة .حتى
«مكاتب إعادة اإلدماج واملساعدة الالحقة للخروج من السجن» احملدثة مبقتضى القرار عدد  13الصادر يف  22جانفي
 2018والهادفة إىل تأهيل املساجني ومرافقتهم خالل الفرتة الزمنية األوىل بعد إطالق سراحهم ال يبدو انها ذات تأثري كبري.20
مل يحدثنا اي واحد من املشاركني يف اجملموعات البؤرية عن مرافقة ومتابعة من أي نوع ،على الرغم من ان بعضهم خرج
من السجن بعد احداث هذه املكاتب .رمبا ألن التجربة مازالت يف بداياتها .وهكذا يعود أغلب املساجني إىل املربع صفر بال
امكانيات حقيقية للتغيري ،مثقلني بآثار التجربة السجنية املنهكة للجسد والعقل.

 20الكتاب الدليل لإلطار القانوين املتعلق بالسجون يف تونس ،إصدار وزارة العدل والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،تونس ،جوان .2021
http://www.inpt.tn/uploads/media/MANUEL_DROIT_PENITENTIAIRE_TUNISIEN_ARABE.pdf
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ز .املعاناة النفسية
ال يخفى على أحد حجم الضيق الذي قد يحسه شخص مسلوب احلرية ومقيد احلركة ملدة طويلة مع نقص النظافة والرتفيه
والغذاء املقبول والصحي .تضاف إىل كل هذه األمور احاسيس ومشاعر تعتمل بداخل السجني يف عالقة بالذين يقاسمونه
املكان او الذين تركهم خارجه .قرابة نصف املقيمني يف السجون التونسية هم موقوفون  21ينتظرون احملاكمة ومصري القضايا
املتهمني فيها .وفرتة االنتظار هذه قد تطول أشهرا وسنوات متر ثقيلة على السجني ينتظر مصريه ما بني األمل واخلوف
واليأس .وميثل النطق باحلكم حتى وان تضمن عقوبة سجنية نوعا من االنفراج .عرب العديد من املشاركني يف اجملموعات
البؤرية الثالث عن وطأة فرتة االنتظار هذه وما تسببه من تقلبات يف املزاج وتأثري على الشهية والعالقة مع اآلخرين.
كما الحظنا شيوع إحساس بالذنب لدى أغلب املشاركني جتاه عائالتهم خاصة األمهات ،ففي كثري من األحوال سجن أحد
أبناء العائلة يؤدي إىل تردي وضعها املادي وفقدان عائلها الرئيسي او الثانوي كما يكلفها مصاريف حمامني وبعدها مصاريف
التنقل للزيارة و”القفة” وغريها مما قد يشكل عبئا ثقيال .تكررت عبارة “نروح مريض م الزيارة”  ”/نتقلق بعد الزيارة» على ألسنة
املشاركني ،فعلى الرغم من كونها فرصة ملالقاة األهل واحلصول على أشياء تسهل قليال احلياة يف السجن فاملسجون
يحس انه يتسبب يف عناء ومشقة لعائلته ،كما ان الدقائق القليلة للزيارة توقد احاسيس الشوق واحلرمان .هناك أيضا
إحساس بالقهر خاصة لدى الذين من يعتربون أنفسهم سجنوا ظلما أو تلقوا أحكاما قاسية ال تتناسب مع األفعال املنسوبة
كنظار
إليهم .ويتزايد هذا القهر مع الشعور باإلذالل من قبل ممثلي املؤسسة السجنية الرسميني منهم وشبه الرسميني ّ
الغرف «الكربانات».
هناك أيضا مساجني متزوجون تركوا زوجات -بعضهن حوامل -خارج السجن ،وأطفاال يكربون يف غيابهم أحيانا بال سند مما
يسبب أيضا إحساسا بالذنب والعجز .ورمبا أقسى ما يتعرض له السجني معرفته بإصابة أحد افراد عائلته مبرض خطري ،او
عندما يتوفى أحد والديه أو كالهما أو أخ او اخت ،ويصبح األمر عذابا عندما ال مينح اإلذن بحضور اجلنازة .أحد املشاركني أكد
لنا انه طوال الفرتة األوىل من سجنه كان ال يدخن وال يستهلك خمدرات ويحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي لكن عند
وفاة ابيه ومنعه من حضور اجلنازة انقلب حاله وصار يدخن ويستهلك خمدرات ويدخل يف مشاكل مع حراس ومساجني
آخرين .سجني آخر أكد انه حاول االنتحار عندما رفضت إدارة السجن الرتخيص له للخروج وحضور جنازة والده .هذا الفقدان يزيد
هشاشة وضع السجني ويعمق وحدته وعجزه ،ولقد رصدنا أربع حاالت لسجناء فقدوا قريبا خالل فرتة السجن.

 .2الحق في الصحة :الغائب االكبر

احلق يف الصحة
الصحة حق لكل إنسان .تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن ،وتوفر اإلمكانيات الضرورية لضمان
السالمة وجودة اخلدمات الصحية .تضمن الدولة العالج اجملاين لفاقدي السند ،ولذوي الدخل احملدود .وتضمن احلق
يف التغطية االجتماعية طبق ما ينظمه القانون»  .دستور اجلمهورية التونسية  ،2014الفصل 38
الصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا ،ال جمرد انعدام املرض أو العجز.
التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه هو أحد احلقوق األساسية لكل إنسان ،دون متييز بسبب العنصر أو
الدين أو العقيدة السياسية أو احلالة االقتصادية أو االجتماعية» .منظمة الصحة العاملية

« 21منظمة حقوقية :سجون تونس تعاين االكتظاظ وتفتقر إىل أبسط شروط العيش» cnn ،بالعربية ،نشر بتاريخ  8ماي .2016
https://arabic.cnn.com/world/2016/05/08/tunisia-prisons-overcrowding
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قواعد نيلسون مانديال /األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
القاعدة 25

كل سجن دائرة خلدمات الرعاية الصحية مكلَّفة بتقييم الصحة البدنية والعقلية للسجناء
 - 1يجب أن يكون يف ِّ
وتعزيزها وحمايتها وحتسينها ،مع إيالء اهتمام خاص للسجناء الذين لديهم احتياجات إىل رعاية صحية خاصة أو
يعانون من مشاكل صحية تعوق إعادة تأهيلهم.
املؤهلني الذين
يضم عددًا كافيًا من األفراد
التخصصات
متعدد
 - 2تتألَّف دائرة خدمات الرعاية الصحية من فريق
ُّ
َّ
ُّ
ِّ
لكل
يعملون باستقاللية إكلينيكية تامة،
وتضم ما يكفي من خبــرة فــي علم النفــس والطــب النفســي .ويجــب أن تُتاح ِّ
ُّ
مؤهل.
سجني خدمات طبيب أسنان َّ
القاعدة 27

أما السجناء الذين تتطلَّب
 - 1تَكفل جميع السجون إمكانية احلصول الفوري على الرعاية الطبية يف احلاالت العاجلةَّ .
ً
متخصصة أو إىل مستشفيات مدنية .ومن الواجب ،حني
متخصصة أو جراحة فينقلون إىل مؤسسات
عناية
حاالتهم
ِّ
ِّ
ً
مزودة مبا يكفي من
تتوفَّ ر يف السجن دائرة خدمات ط ِّبية خاصة به تشتمل على مرافق مستشفى ،أن تكون َّ
املوظفني واملعدات لتوفري خدمات العالج والرعاية املناسبة للسجناء املُ حالني إليها.
 - 2ال يجوز إ َّال الختصاصيي الرعاية الصحية املسؤولني اتخاذ قرارات إكلينيكية ،وال يجوز ملوظفي السجون غري الط ِّبيني
إلغاء تلك القرارات وال جتاهلها.
القاعدة 30

يقوم طبيب ،أو غريه من اختصاصيي الرعاية الصحية املؤهلني ،بغض النظر عن تبعيتهم للطبيب أو عدم تبعيتهم له،
مبقابلة كل سجني والتحدث إليه وفحصه يف أقرب وقت ممكــن بعــد دخولــه السجن أو ًال ،ثم كلما اقتضــت الضــرورة
بعــد ذلك .ويوىل اهتمام خاص ملا يلي:
(أ) حتديــد االحتياجــات مــن الرعايــة الصحيــة واتخاذ جميــع التدابري الالزمة لتقدمي العالج؛
تعرضوا له قبل دخولهم السجن؛
(ب) تب ُّين ِّ
أي سوء معاملة قد يكون السجناء الوافدون قد َّ
السجن ،مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر،
أي عالمــات على حــدوث توتُّر نفسي أو غريه بسبب واقعة َّ
(ج) تب ُّين ِّ
كل
تعاطي
عن
االنقطاع
عن
الناجتة
واألعراض
النفس
إيذاء
أو
االنتحار
خماطر
اخملدرات أو األدوية أو الكحوليات؛ واتخاذ ِّ
ِّ
ما يناسب من التدابري الفردية أو العالجية؛
(د) يف حالة االشتباه بإصابة سجناء بأمراض ُمعدية ،الرتتيب للعزل اإلكلينيكي والعالج املالئم لهؤالء السجناء خالل
فرتة العدوى؛
(ﻫ) حتديد لياقة السجناء للعمل وممارسة التمارين الرياضية واملشاركة يف األنشطة األخرى ،حسب االقتضاء.
القاعدة 31

املؤهلني ،إمكانية الوصول يوم ًّيا إىل جميع السجناء
تُتاح للطبيب ،وعند االقتضاء لغريه من اختصاصيي الرعاية الصحية
َّ
وأي سجني
املرضى ،وجميع السجناء الذين يشكون من مشاكل متعلقة بالصحة البدنية أو العقلية أو اإلصابة بأذىِّ ،
سرية تامة.
ُيسرتعى انتباههم إليه على وجه خاص .وتُجرى جميع الفحوص الط ِّبية يف ِّ
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القاعدة 32

العالقة بني الطبيب ،أو غريه من اختصاصيي الرعاية الصحية ،والسجنــاء نفــس املبادئ األخالقيــة واملهنيــة
 - 1حتكُ م
َ
التي تنطبق على املرضى يف اجملتمع ،وخصوصًا ما يلي:
(أ) واجب حماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ووقايتهم من األمراض ومعاجلتها على أسس ط ِّبية إكلينيكية
فقط؛
(ب) التق ُّيد باستقاللية السجناء الذاتية فيما يتعلق بصحتهم واملوافقة املستنرية فيما يخص العالقة بني الطبيب
واملريض؛
يهدد بإحلاق الضرر باملريض أو بغريه؛
يؤد ذلك إىل خطر حقيقي ووشيك ِّ
سرية املعلومات الط ِّبية ،ما مل ِّ
(ج) احرتام ِّ
(د) احلظر املطلق للمشاركة ،سواء بشكل فاعل أو غري فاعل ،يف أفعال قد تشكِّ ل تعذيبًا أو غريه من ضروب
تضر بصحة
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،مبا يف ذلك التجارب الط ِّبية أو العلمية التي قد
ُّ
السجني ،مثل إزالة خاليا أو أنسجة من جسم السجناء أو نزع أعضائهم.
القاعدة 34

إذا تب َّين الختصاصيي الرعاية الصحية أثناء فحص سجني لدى دخوله السجن أو أثناء تقدمي الرعاية الط ِّبية له الحقًا وجود
أي عالمات تعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وجب عليهم توثيق هذه
ِّ
اخملتصة بها .وتُط َّبق الضمانات اإلجرائية الصحيحة من أجل عدم
احلاالت وإبالغ السلطة الط ِّبية أو اإلدارية أو القضائية
َّ
تعريض السجني أو األشخاص املرتبطني به خملاطر منظورة تس ِّبب األذى .من قواعد نيلسون مانديال -قواعد األمم
املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.

الرعاية الصحية من املشاغل األساسية للتونسيني خصوصا مع تردي ونقص خدمات املؤسسات العمومية والتكلفة
الباهظة خلدمات القطاع اخلاص .وتصبح مسألة الصحة أكرث استعجالية وخطورة عندما يتعلق األمر بالوسط السجني
حيث ال ميكن للسجني مسلوب احلرية أن يتنقل ويتكفل برعايته الصحية وأن يختار الهيكل أو مسدي اخلدمات املناسب
حلالته .أوضاع السجون التونسية ،التي رسمنا لها صورة من خالل اجابات وشهادات املشاركني يف العناصر السابقة ،تزيد
الطني بلة .وعلى أهمية املسألة الصحية خاصة مع هشاشة وضع السجني فإنها ال حتظى مبا يكفي من بحث ونقاش
يف الدراسات األكادميية والتحقيقات الصحية وأحيانا التقارير احلقوقية ،لذا اخرتنا ان تكون هذه املسألة حمورية خالل عملنا
مع اجملموعات البؤرية الثالث .اهتممنا خالل نقاشنا مع املشاركني بالصحة اجلسدية والنفسية على حد سواء ،وركزنا
على العناصر التالية :الوصول إىل الطبيب ،استقاللية الطبيب ومهنيته ،الفحوص الدورية واملتابعة ،تكافؤ اخلدمات الصحية
مع املتوفر لبقية اجملتمع خارج السجن ،احلصول على الدواء .نستعرض فيما يلي أبرز النتائج مع فسح جمال أكرب حلديث
املشاركني يف اجملموعات البؤرية الثالث ومتثالتهم ملسألة الصحة يف السجن.
يف البداية تنبغي اإلشارة إىل ان كل املشاركني أكدوا انهم مل يكونوا يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات جسدية حلظة
دخولهم السجن .كما مل يسبق ألحد منهم أن تلقى رعاية أو عالجا من اخصائي يف الطب النفسي .وبخصوص استهالكهم
للكحول واخملدرات قبل دخولهم للسجن تبني ان  %52،6من املشاركني كانوا يعانون من استهالك مفرط يصل أحيانا إىل حد
اإلدمان للكحول أساسا تليها «الزطلة» ثم األقراص اخملدرة ،علما وانه مل يسبق ألي واحد منهم ان تلقى عالجا من اإلدمان.
تفيد شهادات اجلزء األكرب من املشاركني انهم مل يلتقوا طبيب السجن إال مرة واحدة أو مرات قليلة جدا ،أساسا خالل الفحص
الروتيني الذي يجرى للسجني عند ايداعه يف املؤسسة السجنية .وحتى هذا الفحص هو ،حسب ما نقله لنا مشاركون يف
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اجملموعات البؤرية ،عبارة عن جمموعة أسئلة حول احلالة الصحية والتاريخ الطبي/املرضي للسجني أكرث من أن يكون فحصا
دقيقا ومعمقا .الحظنا أيضا ان أغلبهم ال يعرف صفة وال وظيفة الشخص الذي قام بفحصهم يف السجن :هل هو طبيب
أم إطار شبه طبي ،يعمل بشكل قار يف املؤسسة أم يأتي يف إطار تفقد من سلطة اإلشراف أو من منظمات ،وما هو
اختصاصه؟ والوصول إىل الطبيب ليس باألمر الهني يف السجن فهو مير عادة عرب إبالغ «الكربان»/ناظر الغرفة الذي يبلغ بدوره
أعوان السجون الذين يقررون عرض السجني على الطبيب أم ال .وقد يتعرض السجني الذي يتأمل بشدة وبصوت مسموع أو
يلح يف طلب عرضه على طبيب السجن أو نقله إىل مؤسسة صحية مدنية إىل اإلهانات والشتائم اللفظية وحتى حسب بعض
الشهادات اىل الضرب املربح.
«مرة مسجون معانا يف الشانربي ساقه جترحت وقيحت خسروا عليه كعبات «أدول» وقالوله حلهم فوق اجلرح.كيف الوجيعة
زادت بيه وىل يعيط يف اليل جاو االعوان قالوله هاو باش نهزوك للسبيطار .بعد اقل من ربع ساعة رجعوه للشانربي ظهره
أزرق م الضرب»( .حممد علي ،القصرين)
كما أكد مشاركون ،يف جمموعة الكبارية خاصة ،ان الكثري من املساجني يتجنبون املطالبة باخلروج إىل املستشفى ألن أعوان
السجون يعاملونهم معاملة مهينة وقاسية بشكل متعمد عند القيام بذلك بهدف اثنائهم عن املطالبة جمددا ،فضال عن
ظروف النقل السيئة واملهينة بني السجن واملستشفى .أحد املساجني دخل السجن ولديه جرح مقطب ،اضطر فيما بعد
إىل انتزاع خيوط التقطيب مبفرده باستعمال قصاصة أظافر مفضال عدم اخلروج إىل املستشفى:
«على خاطر كان يهزوك للسبيطار تشبع سب وضرب من وقت تخرج م الشانربي حتى لني تروح» (هيكل ،الكبارية).
ويف هذا ضرب ملبدأ التمتع بخدمات صحية متكافئة مع تلك املتوفرة ملن هم خارج السجن .طبعا اخلدمات الصحية املتوفرة
خارج السجن ليست بالضرورة نعيما مفقودا ،فاملشاركون يف اجملموعة البؤرية يف تطاوين الشمالية يعيشون يف أقل
الواليات حظا من حيث توفر اخلدمات الصحية العمومية وحتى اخلاصة كما تظهر ذلك بوضوح الدراسة التشاركية التي أشرفت
22
عليها إنرتناشونال ألرت  -تونس حتت عنوان «تقييم جمتمعي للخدمات الصحية العمومية بوالية تطاوين :تشخيص وبدائل»
والتي أوردت أرقاما وتقييمات مهمة لهياكل الصحة املوجودة وجودة اخلدمات املعروضة وإمكانية الوصول إليها .وليس حال
“	22تقييــم جمتمعــي للخدمــات الصحيــة العموميــة بواليــة تطاويــن :تشــخيص وبدائــل” ،دراســة مشــركة بــن منظمــة إنرتناشــونال ألــرت يف تونــس والشــبكة
اجلهويــة للجمعيــات بتطاويــن ومؤسســة شمســية إلدارة األنظمــة الصحيــة واجلمعيــة التونســية للدفــاع عــن املرفــق العمومــي للصحــة وهــن حقــوق
مســتعمليه.2018 ،
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اجملموعة البؤرية بالقصرين الشمالية باألفضل كثريا فاملشاركون يعيشون يف والية يقدر فيها متوسط املسافة املقطوعة
للوصول إىل مستشفى جهوي ب  50كيلومرتا وإىل مستشفى جامعي ب  257كيلومرتا .كما ان اغلب املشاركني يف هذه
اجملموعة البؤرية قضوا فرتة العقوبة يف سجن «السرس» بوالية الكاف حيث يبلغ متوسط املسافة املقطوعة للوصول إىل
مستشفى جهوي  44كم وإىل مستشفى جامعي  206كم .23األمور أفضل نسبيا بالنسبة للمجموعة البؤرية الكبارية فأغلبهم
قضى فرتة السجن يف املؤسسات املوجودة بإقليم تونس الكربى وبدرجة أقل زغوان أو املهدية ،وهي مناطق تتمتع بوصول
أسهل وأسرع للمستشفيات اجلهوية واجلامعية .الالعدالة الصحية بني اجلهات يف تونس ال تستثني السجون.
حتيل اجملموعات البؤرية الثالث إىل تنوع اإلصابات واألمراض التي اصيب بها املشاركون خالل تقضيتهم فرتة العقوبة
السجنية :جرب ،بواسري ،مغص حاد ،صداع ،جروح وكسور جراء حوادث او عنف مسلط من األعوان ،التهابات .يف اغلب األحيان
يكتفي املسؤول عن الوحدة الصحية السجنية بإعطاء دواء اجلرب «اسكابيول» أو أقراص «ادول» (باراسيتامول) أو مسحوق
«اسبيجيك» 24وأحيانا ال ميكنون السجناء منها فتتدخل العائلة بالضغط على إدارة السجن أو يلتجئ السجني املريض إىل
«السوق السوداء» السجنية فيقتني أقراص «أدول» وغريها (حتى تلك التي تعد خمدرات) من سجناء آخرين يوفرونها ملن
ميتلك «ثمنها» .أي ان الوحدة الصحية إذا وفرت أدوية تكون األدوية األرخص ثمنا وبكميات غري كافية أو تلك الضرورية لتفادي
عدوى واسعة النطاق .سجني سابق من جمموعة الكبارية حتدث عن كسر احدى أصابعه بسبب العنف املسلط من أحد
احلراس وكيف مل يتلق أي عالج مما جعله يعاين من أوجاع إىل حد اليوم .سجني سابق آخر من جمموعة القصرين الشمالية
يتحدث بسخرية وأمل عن املعاملة التي لقيها عندما انتابته أوجاع بسبب تسوس يف األسنان:
«مرة زرستي موجوعة برشة هبلتني مشيت للطبيب ،قايل الدواء ما عندناش حاليا..تو بعد شوية جنيبلك ،مشى ما
رجعش»(عادل)
يف نفس املجموعة نسمع شهادات أخرى عن حجم االستخفاف بأوجاع السجناء:
«كيف قابلت طبيب احلبس قايل الباس اقرا شوية قران وتوة ربي يفرج عليك» (كرمي)
«جاتني وجيعة قوية يف كرشي ،الطبيب عطاين أدول» (سعيد)
«جترحت يدي مرة مشيت للطبيب عطاين أدول ..داويت روحي بروحي والباس» (رابح)
بضعة أقراص من نفس الدواء يعطيها الطبيب لكل املساجني الذين يعودونه وكأنها عالج سحري .وحسب ما حدثنا الكثري من
املشاركني يف اجملموعات البؤرية ،فقط املرضى الذين لديهم وصفات طبية وتاريخ مرضي سابق لتجربة السجن يصلهم
الدواء بانتظام ،وكأن السلطة الصحية السجنية تستبعد امكانية أن يصاب السجني مبرض خطري و/أو مزمن و/أو عضال خالل
فرتة سجنه.
الحظنا خالل النقاش مع املشاركني كرثة الشكوى من عدم حيادية ومهنية طبيب املؤسسة السجنية وعدم احرتامه
ألخالقيات مهنته ويبلغ بهم األمر إىل الشك يف كفاءته .فباإلضافة إىل عدم التعمق يف فحص السجني املريض ووصف أدوية
ال تتناسب مع طبيعة املرض أو حدة األوجاع وكذلك ضعف املتابعة فإن هناك إحساس لدى الكثري من املساجني ان االطباء
يستخفون بحالتهم الصحية وبحياتهم .بل ان هناك مبحوثني اتهموا أطباء برفض معاجلتهم والسخرية منهم وحتى اظهار
الشماتة والتواطؤ مع إدارة السجن.
«ساعات (الطبيب) ما يعطيكش دواء ويقلك انت اصح مني» (سعيد ،القصرين الشمالية)
«مرة مشيت للطبيب مريض قايل عملته لروحك جيت للحبس بساقيك» (ياسني ،القصرين الشمالية)
Carte sanitaire de la Tunisie 2015 , ministère de la santé. http://www.santetunisie.rns.tn/images/docs/anis/stat/cartesanitaire2015.pdf 23
24
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«وىل يسأل فيا تستهلك يف دواء (حبوب خمدرة) يف احلبس؟ وشكون يجيبلكم؟ يسقسي فيا يحب يصلبني على راسي»
(بشري ،تطاوين الشمالية)
وليست األمور أفضل فيما يتعلق بالصحة النفسية ،بل لعلها أسوء :فقط  %15من املشاركني التقوا اخصائيا نفسانيا خالل
اقامتهم يف السجن ،وهم يشرتكون يف طول املدة املقضاة وتعدد التجارب السجنية .وحسب شهاداتهم ،ال تبادر إدارة
السجن بعرض املسجون على الطبيب ،بل بطلب من جهة أخرى .أحد هؤالء املساجني عرض على الطبيب بعد احلاح من
عائلته التي الحظت حالته النفسية املتدهورة خالل الزيارات وتتايل العقوبات القاضية بحبسه انفراديا:
«جاتني طبيبة اعصاب ع املشاكل ايل نعمل فيها يف احلبس ،اعطاين كعبة «ارطان» وكعبتني «تيميستا» ،دارنا هوما ايل تكلمو
عليا وكلمو اإلدارة باش نشوف طبيب ،خاطر كيف يزوروين يلقاوين دميا مكرز ،وكمل دميا يف السيلون» (حممد علي ،الكبارية)
مشارك آخر عرض على طبيب نفسي بعد مدة قصرية من زيارة تفقدية (مل يستطع حتديد اجلهة التي قامت بالتفقد) مت
االصغاء خاللها لبعض املساجني و»التعرف» على مشاغلهم:
«اإلدارة متاع احلبس عرضتني على بسيكاتر ،جانا تفقد من تونس حكاو معانا وبعد مدة جا الطبيب ،حكيت معاه نصف ساعة..
ماعجبونيش اسئلته حسيتهم تافهني..قلتله آكهو؟ وىل يسأل فيا تستهلك يف دواء (حبوب خمدرة) يف احلبس وال ،وشكون
يجيبلكم ..يسقسي فيا يحب يصلبني على راسي ..قلتله ما فماش دواء يف احلبس ..ما حبش يعطيني دواء وماعاودش جاء
مرة أخرى» (بشري ،تطاوين الشمالية)
يف حالة وحيدة مت اللقاء مع الطبيب النفسي بطلب من السجني:
«يف حبس صفاقس حبيت ناخو حرابش متاع أعصاب ،تالقيت مع الطبيب قلتله ناقصني دواء ،قايل انت ناقصك كان األعصاب..
برة دبر خدمة على روحك تعيش منها» (عبد الواحد ،تطاوين الشمالية)
مل يحظ املشاركون الذين فقدوا أقارب من الدرجة األوىل خالل فرتة السجن بأي رعاية نفسية وال حتى معاملة خاصة دون
أي مراعاة ملا قد يخلقه الفقدان من أمل وتدهور يف احلالة النفسية خاصة وأن السجني مل يكن باستطاعته مرافقة القريب
املتويف يف األيام األخرية من حياته.
عموما ال يثق أغلب املبحوثني يف اإلطار الطبي وشبه الطبي العامل يف السجون ،بل ويتمثلونهم كجزء من املؤسسة
السجنية العقابية مثلهم مثل احلراس وبقية األعوان واإلدارة .وجتدر اإلشارة هنا إىل أمرين مهمني يجب أخذهما بعني االعتبار
عند تقييم اخلدمات الصحية يف السجون .أوال الوضع القانوين واإلداري لإلطار الطبي وشبه الطبي يف املؤسسة السجنية،
فعلى عكس ما قد يتبادر إىل الذهن جند ان وزارة الصحة ال تشرف على العاملني الصحيني يف السجون بل انهم يتبعون
الوزارة واإلدارة املشرفتني على مركز االحتجاز (إيقاف وقتي أو سجن) :وزارة الداخلية أو وزارة العدل .وهذا األمر يضع من
جهة استقاللية اإلطار الطبي وشبه الطبي على احملك ،ومن جهة أخرى يخلق نظام رعاية صحية «موازي» للنظام املتاح
لعموم املواطنني .وكان تقرير مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتونس «السجون التونسية بني املعايري الدولية
والواقع» قد نبه إىل ضرورة نقل اإلشراف على مهنيي الصحة يف السجون من وزارة العدل إىل وزارة الصحة وربط اخلدمات
الصحية يف املؤسسات السجنية بنظام الرعاية الصحية العام .وعلى الرغم من تعهدات الدولة التونسية فال يبدو ان هناك
تقدما كبريا يف هذه املسألة ،على األقل وفق تقييم الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب .ثانيا ،ظروف العمل املتوفرة لألطباء
واملمرضني العاملني يف السجون .املتتبع للشأن الصحي يف تونس يعلم مدى تذمر عاملي الصحة من تردي األوضاع يف
املؤسسات الصحية العمومية مبا فيه املستشفيات اجلامعية واملراكز املتخصصة :نقص يف املوارد البشرية والتجهيزات
والعتاد الطبي واألدوية ،اكتظاظ ،اعتداءات ،الخ .كل هذه الظروف تصبح أصعب عندما يتعلق األمر مبركز صحي يف مؤسسة
سجنية مكتظة وال تتوفر فيها الشروط الدنيا الالزمة للتشخيص الطبي واملداواة واملتابعة للمرضى .وهذا قد يفسر جزئيا
ما جاء يف شهادات املشاركني يف اجملموعات البؤرية عن تدين جودة اخلدمات الصحية وتوتر العالقات مع مهنيي الصحة.
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يعول املساجني أساسا على الصرب ومرور الوقت حتى ينجلي األمل ويزول مصدره ،ويف حاالت اخرى يحاولون احلصول على
مهدئات وأقراص خمدرة تخفف األوجاع وتنسيهم الهموم .ونذكر مرة أخرى بأن أغلب املشاركني يعيشون يف مناطق
مظلومة صحيا و»معتادون» على النقص الشديد يف اخلدمات الصحية و/أو رداءتها .مما يطرح سؤال متثل الشباب
عموما -للمؤسسات الصحية؟ وهو سؤال حتاول إنرتناشونال ألرت  -تونس اإلجابة باستمرار ،انظر مثال املشروع النموذجي“تشخيص خدمات الصحة املقدمة للشباب”.

 .3هموم الحرية المؤقتة :الخروج من السجن ليس خاتمة اآلالم
تؤكد العديد من التصريحات الرسمية وبيانات منظمات حقوقية يف السنوات األخرية ان نسبة العود يف تونس تتجاوز ،25%40
وهذا ما تثبته املعطيات التي استقيناها خالل هذه لقائتنا مع اجملموعات البؤرية الثالث % 63 :من املشاركني يف اجملموعات
البؤرية سجنوا أكرث من مرة.
«نسيت قداش من مرة ،ملي تشديت أول مرة وليت داخل خارج»( .حممد علي الكبارية)
بعد قضاء بضعة أشهر أو عدة سنوات يف السجن يعود الشاب إىل نفس احمليط ونفس الظروف االجتماعية -االقتصادية،
وبعد فرحة استعادة احلرية يبدأ يف اكتشاف اخلسارات :عدم القدرة على استئناف التمدرس يف املعهد أو مؤسسة التكوين
املهني ،وفاة أب/أم/أخ/صديق مقرب ،نهاية عالقة عاطفية ،تدهور األحوال املعيشية للعائلة ،صعوبة العثور على عمل،
توجس ونظرات خمتلفة ،سجل عديل «ملوث» (بطاقة عدد  ،)3الخ .باستثناء اثنني من املبحوثني أحدهما وجد عمال مباشرة إثر
خروجه من السجن واآلخر كانت لديه مدخرات يستطيع االنفاق منها فإن بقية املشاركني يف اجملموعات البؤرية عولوا على
عائالتهم للتكفل مبصاريفهم طيلة األشهر األوىل التي تلت خروجهم من السجن ،وحسب أغلب الشهادات فإن األم تبقى هي
«املساند الرسمي» األول .سجينان سابقان مل يجدا السند العائلي الكايف التجآ إىل «حلول» أخرى :التحيل والسطو املسلح.
وعلى الرغم من قسوة التجربة السجنية وفداحة اخلسارات أحيانا فلم يتلق املشاركون يف اجملموعات البؤرية الثالث أي رعاية
نفسية من قبل خمتص باستثناء مشارك واحد تلقى متابعة من طبيب نفسي يعمل يف القطاع اخلاص ،وذلك بعد احلاح
من عائلته (إثر مالحظتها الضطرابات يف السلوك والنطق بعد اخلروج من السجن) وتكفلها باملصاريف (والده متقاعد من
الوظيفة العمومية) ،لكن التجربة مل تطل واعتربها املشارك مضيعة للوقت واملال .يعقب مشارك آخر بسخرية «عندنا طبة
يف كل بالصة يف احلومة» ،يقصد املتاجرين يف األقراص اخملدرة.
 % 42من املشاركني عربوا عن رغبتهم يف تلقي عالج نفسي لكنهم يعتربون ان ذلك غري ممكن لسببني رئيسيني :نقص (أو
غياب تام) يف عدد األطباء النفسيني العاملني يف املنطقة التي يقطوننها (يف القطاعني العام واخلاص) و/أو عدم قدرتهم
على توفري تكاليف متابعة عالج نفسي .العقبات اجلغرافية تعرتض اساسا املشاركني يف جمموعتي تطاوين الشمالية
والقصرين الشمالية ،أما العقبات املادية فهي حاضرة يف شهادات اجملموعات الثالث دون استثناء.
«دميا جتيني فكرة منشي لطبيب نفساين ،أما االمكانيات ما تسمحش وكمل ما فماش طبة يف تطاوين ،الزم متشي جلربة
وال قابس» (بشري ،تطاوين الشمالية)
«لو كان نعرف وين ال psyونعرفه ينجم يريحني نفسانيا منشيله ديراكت» (عبد الواحد ،تطاوين)
«ما عندنا شي يف تطاوين ..تقول يف حبس كبري» (سامي ،تطاوين الشمالية)
«انا يوقعلي «سرتاس» كيف نبطل الشرب ..حاولت باش منشي نداوي بعد قلت نعالج روحي بروحي خري» (هيثم ،القصرين
الشمالية)
 25رئيس الرابطة التونسية حلقوق اإلنسان %42 :من املساجني يعودون إىل السجن بعد اإلفراج عنهم ،بوابة إفريقيا اإلخبارية ،بتاريخ  7أفريل .2016
https://bit.ly/3ptmaws
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«احنا يف تونس ديجا ما عندكش الوقت باش تدبرميي (لكي تصاب باإلكتئاب) ،كان تنهار تضيع بني الساقني ..لو كان كنت اجنم
راهو مشيت لطبيب نفساين ،كل انسان حمتاج لدعم نفسي» (عمر ،الكبارية)
بعد جتربة سجنية تفاقم تعقيد ظروفهم االجتماعية-االقتصادية املرتدية وتسرق سنوات من أعمارهم يجد الشباب أنفسهم
يف حلقة مفرغة شريرة تعيد أغلبهم إىل السجن .وخالل الفرتات التي يقضونها يف «السيفيل» أي خارج السجن تتزايد احتماالت
انتهاجهم لسلوكات حمفوفة باخملاطر .أغلب املشاركني أكدوا انهم يبحثون عن «خيط حرقة» ،أي فرصة لعبور البحر باجتاه
السواحل اإليطالية (هجرة غري نظامية) .ولئن كان عدد الذين فكروا يف االنتحار أو قاموا مبحاولة انتحار حمدودا (حالتني) فإن
نسبة املشاركني الذين أكدوا انهم حاولوا ايذاء أجسادهم (استعمال آلة حادة إلحداث ندوب يف اجلسد ،ضرب قبضة اليد
أو الرأس على سطح صلب) مرتفع .%31،5 :كما أكد  %36من املشاركني يف اجملموعات الثالث انهم أصبحوا أكرث عصبية
وحدة يف املزاج بعد خروجهم من السجن .أما فيما يخص نسق استهالك املشروبات الكحولية واخملدرات بعد اخلروج من
السجن الحظنا من خالل الشهادات ان هناك اجتاهني متناقضني :اما زيادة ملحوظة يف االستهالك (خاصة الكحول واألقراص
اخملدرة) ،أو انقطاع شبه تام رغبة يف التغيري وسلوك منهج حياة خمتلف او خوفا من املشاكل والتتبعات العدلية أو بحكم
الزواج وتكوين أسرة (األولوية ملصاريف البيت واألطفال« ،العيب» واإلحساس باخلجل).
«الكونسوماسيون زي العادة ،نلقى فلوس نكونسومي [ ]..البالد هاذي ما عايشني فيها كان بالدوخة» (سامي ،تطاوين
الشمالية)
«يف ليام لوىل وليت نستهلك أكرث ومن بعد نقصت ونظمت حياتي ،وحتى األمور املادية حتكم» (بشري ،تطاوين الشمالية)
«نتكيف (زطلة) أكرث ثالثة مرات من قبل ..وضعية البالد واحلاكم يلزوك باش تدميا تتكيف» (هيكل ،الكبارية)
«نكونسومي أكرث خمدرات وشراب ،ما نحبش نفيق» (نسيم ،الكبارية)
«الشراب أكرث من قبل ،ووليت نتكيف (زطلة)» (سفيان ،القصرين الشمالية)
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« .4عقاب جماعي» :العائلة أيضا تعاني..
تكاد ال تخلو اي واحدة من شهادات املشاركني من احلديث عن معاناة عائلة الشاب السجني منذ حلظة ايقافه .معاناة
نفسية مردها اخلوف على ابنها الشاب وما قد يتعرض له من عنف واعتداءات ونقص وحرمان ،وكذلك اخلوف من مدة العقوبة
جلل عائالت املشاركني جد
وضياع مستقبله .وبالطبع هناك معاناة مادية كبرية ،خاصة وان الظروف االجتماعية-االقتصادية ّ
متدهورة .حتاول أغلب العائالت وعلى الرغم من اخلصاصة توكيل حمامي ألبنائها خاصة عندما يتعلق األمر بتهم خطرية قد
تؤدي إىل أحكام ثقيلة .ومنذ ايداع الشاب يف السجن تبدأ مرحلة جديدة من األعباء املادية واجلسدية .يعتمد اغلب املبحوثني
يف ظل األوضاع املعيشية املرتدية يف السجون كما أوضحنا ذلك سابقا -على عائالتهم لتوفري الطعام وامللبس واألغطيةوحتى السجائر ومستلزمات النظافة الشخصية .ال يتطلب األمر فقط وقتا وجهدا وماال لتحضري «القفة» (الطعام اساسا،
واملالبس) بل هناك أيضا مصاريف ومصاعب التنقل إىل السجن يوم الزيارة.
يسرد الكثري من املشاركني العناء الذي تالقيه عائالتهم للقدوم لزيارتهم خاصة عندما يكون السجن يف والية أخرى :االستيقاظ
يف ساعة مبكرة جدا والتنقل إىل حمطة احلافالت أو القطارات أو «اللواجات» للوصول إىل الوالية التي يقضي فيها االبن فرتة
سجنه ثم استعمال تاكسي أو حافلة للوصول إىل السجن بحد ذاته .وال تنتهي املعاناة بالوصول إىل بوابة السجن بل يجب
انتظار الدور ملدة طويلة والصرب على سوء املعاملة من قبل أعوان املؤسسة السجنية وأحيانا اخلضوع لتفتيش وممارسات
مهينة .الزيارة التي تدوم بضعة دقائق تتطلب يف كثري من األحيان ساعات طويلة من التحضري والتنقل واالنتظار وهدر الكرامة،
دون احلديث عن التكلفة املالية خاصة ونحن نتحدث عن عائالت فقرية .ال تكتفي الدولة بسلب االبن حريته بل انها تعاقب ،عرب
عدم احرتام حقوق املساجني ،العائالت التي تضطر إىل توفري كل ما كان على الدولة توفريه .هذا األمر كان يسبب نوعا من عقدة
الذنب لدى عدة مشاركني مما يجعلهم يطلبون من عائالتهم التقليل من الزيارات واالكتفاء بإرسال حوالة مالية أو تتفق عدة
عائالت مساجني مع بعضها للتناوب على ايصال «القفة» ألبنائها.
«كيف نشبح أمي جتيني -زيارة -نتعب ومنرض ،تركب اللواج باش تزورين واخوتي موش معاها ،تنوض الصبح وجتيبلي القفة يف
عوض انا نعاونها» (عبد الواحد ،تطاوين الشمالية)
«كنت نخمم برشة يف امي كيف تقوم ع الفجر وحتضريل القفة وتاخو تاكسي باش تهبط بحذا جردة «الباساج» وتاخو كار ال23

ايل تهز للمرناقية ،االعوان يعاملوهم بطريقة خايبة تطيح القدر ويقولولهم كالم خايب» (هيكل ،الكبارية)

«امي مرا كبرية ومريضة كانت تزورين كل جمعة وجتيب القفة ،طلبت منها تويل جتي جمعة بعد جمعة» (نسيم ،الكبارية)
«نخمم كان على العزوز ،كيف جتيني للزيارة وتتمرمد منرض وما نرقدش» (حممد علي ،القصرين الشمالية)
«نخمم على بابا وامي ،الواحد يف احلبس ويزيد يتعبهم يف جرته» (رمزي ،القصرين الشمالية)
ال تنتهي القصة يوم خروج اإلبن من السجن ،فهو إما سيعود إىل البطالة التي كان يعيشها قبل سجنه أو سيفقد عمله/
ينقطع عن مساره التعليمي/التكويني مما يعني ضرورة اعالته والتكفل بنفقاته ملدة قد تطول أو تقصر.
وباحلديث عن العائلة فمن الضروري اإلشارة إىل انها -وهذا ما تقوله كل شهادات املشاركني تقريبا -تكاد تختزل يف شخص
األم .ال يعني هذا ان اآلباء -وبدرجة أقل اإلخوة واألخوات -غائبون متاما لكن صورة األم طاغية احلضور ،فهي التي حترص أكرث
على «القفة» والزيارة والسؤال على ظروف السجن ومراجعة احملامي وإدارة السجن ،وحتى عندما ال يكون لها دخل مايل
فهي تتدبر أمرها وتقرتض املال من األهل واجلريان سعيا لتحسني ظروف إقامة االبن يف السجن ،وحتى توفري مصروف
اجليب بعد إطالق سراحه.
الشهادات حول دور األب اقل بكثري وال جند فيها اجماعا كما هو احلال مع دور األم ،فهناك مشاركني ساندهم آبائهم بشكل
كبري أو نسبي وآخرون مل يتلقوا أي زيارة من األب ألنه غاضب من دخول ابنه السجن ،حتى انه يف بعض الشهادات جند مشاركني
قالوا انهم كانوا خائفني من مواجهة آبائهم يوم اخلروج من السجن .ويف هذا الصدد نشري إىل ان هناك بعض الفروقات يف
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متثل دور العائلة من جمموعة بؤرية إىل أخرى ،الحظنا مثال يف القصرين الشمالية ،من خالل شهادات املشاركني ،ان دور
األم أهم بكثري من األب شبه الغائب ،وهي يف أغلب احلاالت تعمل وتتوىل االنفاق على العائلة بحكم اشتغالها يف القطاع
الفالحي الذي ما انفك يتأنث (العتبارات تتعلق بتكلفة اليد العاملة ومرونتها) .أما يف تطاوين الشمالية ،أين جند أن أمهات كل
املشاركني يعملن يف البيت ،نالحظ حضور أكرب لدور األب ،سلبيا (اخلوف منه) وايجابيا (املعيل) .يف الكبارية هناك توازن أكرب
يف األدوار بني األب واألم واإلخوة مع حضور أقوى لألم طبعا.

 .5شبكات إسناد داخلي في وجه اآللة العقابية
تتوىل العائلة املصغرة وأحيانا املوسعة إسناد السجني من اخلارج لكنه يبقى يف حاجة إىل اسناد اضايف داخل السجن خاصة
يف التجربة السجنية األوىل ،وباألخص يف األيام واألسابيع األوىل .هذا اإلسناد الداخلي يوفره أبناء «احلومة»(احلي) و/أو اجلهة
و/أو «العرش» (القبيلة) التي ينتمي اليها السجني ،وأحيانا صداقات تشكلت سريعا يف السجن .أوىل وظائف اإلسناد تتمثل
يف التفاوض مع «الكربان» (ناظر الغرفة) و/أو أعوان السجون لتوفري سرير للسجني اجلديد وايداعه يف زنزانة/جناح يجد
فيه مساجني تربطه بهم عالقات سابقة لدخول السجن .أي توفري أسباب الراحة والشعور باأللفة .الوظيفة الثانية لإلسناد
الداخلي إرشادية/تعليمية ،إذ تتمثل يف تلقني السجني اجلديد «قواعد» وسري احلياة اليومية املشرتكة السجنية :الربنامج
اليومي ،السلوكات احملمودة واملكروهة ،األشخاص الذين يجب جتنبهم واحلذر منهم («وشاة» ،مساجني وحراس عنيفني،
الخ) ،مقايضة «السلع» واخلدمات ،الخ .أما الوظيفة الثالثة فهي توفري احلماية للسجني اجلديد خاصة عندما يكون صغري السن
او ينتمي إىل «حومة»/جهة»/عرش» لديها خصومات مع «حومة»/جهة»/عرش» أخرى يف السجن .وهناك أيضا وظيفة اإلسناد
«الغذائي» فالكثري من السجناء ال تصلهم «القفة» أو «املاندة» (حوالة مالية) من عائالتهم بشكل منتظم (وأحيانا ال تصلهم بتاتا)
مما يجعلهم يعولون اساسا على «الكوميطة» أي جمموعة من السجناء الذي يتقاسمون ما ترسله عائالتهم من أطعمة.
يف أغلب اجابات املشاركني جند اعرتافا بهذا اإلسناد وامتنانا له واقرارا بدوره يف تخفيف وطأة السجن .تتكرر عبارات «اوالد
حومتي» «والد عمي» «والد عرشنا» عدة مرات يف خمتلف الشهادات يف اجملموعات البؤرية الثالث .يف حالتني فقط وجدنا ان
املشارك يفضل االنعزال او االنفصال عن أبناء «احلومة»(احلي) و/أو اجلهة و/أو «العرش» (القبيلة) ألنهم «مشاكلية» (يتسببون
يف املتاعب) وهو يفضل قضاء عقوبته بهدوء ودون تعقيدات أو ألن هناك خصومات وسوء تفاهم سابق لدخوله السجن.

 .6تصورات المشاركين للدولة العقابية
من خالل حديثهم عن مدى تأثري ظروفهم وظروف عائالتهم االقتصادية-االجتماعية يف وصولهم إىل السجن أجمع أغلب
املشاركني ،خاصة يف جمموعة القصرين الشمالية ،على وجود صلة وثيقة بني األمرين .بعض اإلجابات نسبت األمور وقالت
ان ظروف العائلة ليست دائما هي السبب وحتدثت أكرث عن احمليط االجتماعي (احلي) وتأثري «اخللطة الفاسدة» (مرافقة
منحرفني) ،وطبعا ميكن ان نعقب هنا بأن «اختيار» السكن يف منطقة/حي ما كثريا ما يكون مرتبطا بالظروف املادية للعائلة.
كما حدثنا مشاركون عن تأثري انقطاعهم عن الدراسة «طوعا» أو بعد طردهم كإجراء تأديبي .ويف حاالت قليلة اعترب املشارك
ان ال دخل ألي عامل يف دخوله السجن بل هي اساسا تبعات فرتة املراهقة و»الطيش».
«الظروف بالطبيعة تأثر ..كيف كنا صغار عشنا  11عام يف منستري ،امنيتي لو كان قعدنا غادي راهو حياتنا خري..القصرين
حتطيمة وتهميش..كيف يبدا ابيك عنده ستى صغار ويخلص  250دينار شكون باش يقري وشكون باش يخلي؟ الصغار يخرجو
م املكتب بكري ويضيعو يف الشارع ويطيحو للدخان والكولة ،الفراغ وين يوصل» (هيثم ،القصرين الشمالية)
هناك اجماع أكرب فيما يخص تأثري الظروف املادية للعائلة ورأسمالها العالئقي يف تخفيف األحكام القضائية (توكيل حمامي
معروف ،رشى ،تدخالت من قبل أقارب متنفذين) أو حتسني ظروف إقامة اإلبن املسجون ،ويعترب اغلب املستجوبني ان
التونسيني ليسوا سواء امام القضاء وان الفقراء اقل حظا يف ضمان احملاكمة العادلة.
«لو كان جاء عندي حمامي باهي وال برشة فلوس راهو روحت م املركز ما نوقفش قدام القاضي ،عمركشي شفت ملياردير
شد احلبس؟» (حممد علي ،الكبارية)
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«يف قضيتي انا لو كان موش العالقات ،ولد عمتي ،راهو ما نخرجش ..ما عنديش فلوس» (سامي ،تطاوين الشمالية)
«العالقات أهم حاجة ..والفلوس جتيب العالقات زادة ..احملامي ماعندوش تأثري كبري» (عبد الواحد ،تطاوين الشمالية)
هذه عينة من اآلراء التي تظهر متثل املشاركني لسري العدالة يف تونس .وعموما هناك اجماع لدى املشاركني بأن الدولة ال
توفر ال الشغل ،وال اخلدمات وال املرافق وال الرعاية الالزمة حلماية الشباب من االنحراف ،وأنها ترتكه ملصريه ثم حتاسبه وتعاقبه.
وبخصوص تقييمهم لألحكام التي صدرت بحقهم اعترب  % 52انها ظاملة متاما (قضايا ملفقة ،اعرتافات حتت التعذيب ،عدم
تعمق القاضي يف البحث) ،و % 68اعتربوها قاسية ال تتناسب مع األفعال املرتكبة ،يف حني عرب بعض املشاركني عن اقتناعهم
باألحكام وانهم أخطأوا واستحقوا العقاب .ويف حاالت قليلة اعترب املشارك ان احلكم أرحم مما توقع :سجن مع وقف التنفيذ.
الحظنا عموما ان الوعي باحلقوق وفهم اجراءات التقاضي ونقد املنظومة السجنية واألمنية أقوى بكثري لدى املشاركني يف
اجملموعة البؤرية بالكبارية مما هو عليه األمر يف جمموعتي تطاوين الشمالية والقصرين الشمالية ،ورمبا يلعب االختالف يف
املستوى التعليمي والقرب من املركز وكرثة االحتكاك باملؤسستني األمنية والسجنية دورا يف هذا التفاوت.
جزء كبري من شهادات املشاركني بخصوص حتسن األحوال يف السجون كانت سلبية وتفيد بأن األوضاع هي نفسها ان مل
تكن قد تدهورت أكرث ،وان األمنيني وأعوان السجون أصبحوا أكرث قوة وافالتا من العقاب بعد تأسيسهم لنقابات .لكن هناك
شهادات أخرى أكدت ان هناك حتسنا طفيفا خصوصا فيما يتعلق مبعاملة أعوان السجون للمساجني .وميكن أن نفسر هذا
التحسن الطفيف بالضغط الذي متارسه منظمات جمتمع مدين سمح لها بزيارة السجون بعد ثورة  ،2011وكذلك تقارير
وقرارات الهيئات الدستورية التي تعنى بحقوق اإلنسان .وفيما يتعلق بتزايد أو تناقص عدد االيقافات يف حميطهم العائلي
واالجتماعي خالل السنوات األخرية ،اختلفت االنطباعات واآلراء من جمموعة بؤرية إىل أخرى .ففي الكبارية وتطاوين الشمالية
جل املشاركني ان عدد معارفهم الذين أوقفوا أو سجنوا يف السنوات األخرية أصبح اقل (بكثري كما تقول بعض اإلجابات)
أكد ّ
وعزوا ذلك إىل «احلرقة» (الهجرة غري النظامية) أساسا وإىل انغماس الشباب يف استهالك اخملدرات مما يبقيهم «هادئني»
ومغيبني ،كما حتدث بعضهم عن تخفيف األحكام يف قضايا «الزطلة» .وال ميكن أن جنزم هنا ان كان هناك دور مهم للوضع
الوبائي يف هذا التناقص .وعلى العكس ،أكد أغلب املشاركني يف جمموعة القصرين الشمالية ان عدد االيقافات واملساجني
يف حميطهم قد زاد.

ختاما
ال نزعم ان عينة تعدادها  19فردا قد تعطينا صورة كاملة ومفصلة أو نتائج واحصائيات حاسمة لكن شهادات واجابات
املشاركني يف اجملموعات البؤرية تتطابق وتتقاطع بشكل يصعب معه احلديث عن حاالت فردية أو صدف .اوىل االستنتاجات
املستخلصة من الدراسة النوعية ،يتوجب التذكري به حتى وان بدا بديهيا ،يتعلق بالعالقة الوثيقة بني االنقطاع املدرسي
والفقر والبطالة من جهة ،والسلوكات احملفوفة باخملاطر من جهة أخرى .طبعا ال نتحدث هنا عن حتمية أو «جينات وراثية» بل
عن عوامل اجتماعية-اقتصادية ال يكفي انها ال حتمي الشاب من السلوكات احملفوفة باخملاطر والتعرض للحوكمة العقابية
واألمنية ،بل هي ايضا حترم الشباب يف حاالت كثرية من شروط احملاكمة العادلة :تعنيف وحتى تعذيب للموقوف بهدف انتزاع
«اعرتافات» باإلكراه ،عدم قدرة السجني أو عائلته على التكفل مبصاريف حمامي ،عدم معرفته بحقوقه كموقوف أو كسجني،
الخ .االستنتاج الثاين ،ونحن هنا ال نكشف سرا ،يخص «فلسفة» مؤسسة السجون واإلصالح يف تونس والتي يبدو انها ال تقيم
وزنا كبريا للنصف الثاين من تسميتها «اإلصالح» وتركز على اجلانب العقابي .هذا اجلانب متعدد األوجه اذ ال تكتفي املؤسسة
السجنية بسلب نزالئها حريتهم بل هي تعمل منذ اجتياز احملكوم باب السجن إىل سلبه كرامته وإذالله بطرق شتى بهدف
اخضاعه وتطويعه :عدم احرتام اخلصوصية ،اللجوء إىل العنف اللفظي واملادي بشكل متكرر وشبه ممنهج ،عدم توفري
شروط النظافة والراحة والتغذية الصحية واملقبولة ،الخ .رمبا تسعى السلطات السجنية من خالل هذه املعاملة السيئة
وغري االنسانية إىل غرس صورة معينة عن السجن يف اجملتمع لغايات ردعية ،كما ال ميكننا جتاهل تبعات االرث االستبدادي
للدولة وتعرث مسارات إصالح املؤسستني األمنية والسجنية وضعف التكوين اخملصص ألعوان السجون وقلة اإلمكانيات
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املوضوعة على ذمتهم للقيام بعملهم يف ظروف معقولة .ومهما كانت األسباب والدوافع فال يبدو ان املمارسات العقابية
املذلة ناجعة ،فنسبة العائدين إىل السجن كبرية جدا .ما يحدث يف حقيقة األمر هو مزيد من الهشاشة والنقمة والسلوكات
احملفوفة باخملاطر .السجن عموما ال يعالج جذور املشكلة سواء تعلق األمر بالظروف االجتماعية-االقتصادية الصعبة
واملزرية او االضطرابات النفسية والعصبية ،بل أن ظروفا مماثلة لتلك املوجودة يف السجون التونسية قد تفاقم األمور
بشكل كبري .االستنتاج الثالث :مسألة الرعاية الصحية للشباب املسجون -وللشباب واملساجني عموما -شبه مغيبة متاما،
خاصة عندما نتحدث عن الصحة النفسية .هناك تقصري رهيب من املؤسسة السجنية يف ضمان احلق يف الصحة لنزالئها
إىل درجة انه يتحول إىل «منة» من اإلدارة وقد يتعرض السجني املطالب به إىل عقوبات وسوء معاملة «تردعه» عن املطالبة
جمددا .هذا التقصري مضافة اليه املشاكل واخملاطر العديدة التي يتعرض لها السجني الشاب جتعله يتمثل تدريجيا مسألة
الصحة كرتف أو كأمر ثانوي مقارنة بنوعية األكل والغطاء واملالبس ووترية الزيارات واألنشطة خارج الزنزانة .ال يعني كل ما سبق
ان الرعاية الصحية تصبح أفضل كثريا بعد السجن ،فاسرتداد احلرية ال يعني سقوط «القيود» القدمية مثل الظروف االجتماعية
الصعبة وخماطر اإلدمان وصعوبة احلصول على خدمات صحية عمومية ذات جودة يف احمليط القريب ،بل قد تضاف اليها
«قيود» جديدة نتيجة األمراض البدنية واملشاكل النفسية التي قد تتسبب بها التجربة السجنية .وعلى عكس ما قد يتبادر إىل
األذهان فإن عددا كبريا من املشاركني متقبل لفكرة العالج النفسي واملعاجلة من اإلدمان .االستنتاج الرابع :ال ينتهي «أذى»
السجن مع نهاية العقوية السالبة للحرية بل يستمر بعدها سواء عرب الوصم األمني واجملتمعي (بطاقة عدد  3و»نظرة
اجملتمع» الذين يقلالن من الفرص الثانية واحتماالت بدء صفحة جديدة) ،و/أو األثر النفسي ،و/أو املضايقات األمنية .خطأ
بسيط ،قد يكون أحيانا تعبريا عن اضطراب نفسي/عصبي ،ميكن أن يدخل مراهق/شاب يف دوامة من االيقافات والعقوبات
السجنية املتكررة .نورد هنا كلمات أحد املشاركني يف اجملموعة البؤرية التي نظمت يف منطقة الكبارية:
«لو كان أول مرة تشديت حتكمت «سورسي» وال عطاوين عقوبة خفيفة ممكن ما كنتش نرجع للحبس مرة أخرى».
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القلق كأحد مؤشرات الصحة النفسية
لدى الشباب:
مخرجات بحث ميداني في االحياء
الشعبية والمناطق الداخلية
دنيا الرميلي
«لست يف حاجة إىل تقدمي القلق لكم .فكل منا قد ُ
ابتلي بهذا الشعور ،واحلق أقول لكم ،إنه حالة وجدانية نشعر بها
بأنفسنا ،وتعاودنا مرة تلو األخرى».
)(Freud, 1949, p. 449
تهدف هذه الورقة اىل تقدمي معطيات وخمرجات بحث ميداين حول موضوع القلق كأحد مؤشرات الصحة النفسية لدى الشباب،
وباخلصوص لدى بالشباب العاطل عن العمل ،ضمن مقاربة مقارنة مع فئات أخرى من الشباب يعيشون يف نفس الوسط
احلضري املطبوع بالالمساواة االجتماعية واالقتصادية واملناطقية.
يستعرض هذا الفصل النتائج العامة بخصوص مستويات القلق (بجزأيه :كـ”حالة” و كـ « ِ
سمة») .ثم عالقة القلق ببعض املتغريات
االخرى مثل (السن ،اجلنس ،املستوى التعليمي ،االنتماء املناطقي) ،قبل أن يتعمق يف منسوب القلق لدى الشباب العاطل
عن العمل مقارنة مبا هو عليه احلال ،ضمن نفس الوسط اجملايل ،يف جمموع الشباب غري العاطل عن العمل و/أو يف فئة
املشتغلني (أي الذين يعملون).
بعد ذلك نناقش النتائج ومدلوالتها على ضوء املعطيات املتوفرة يف اجملال يف إطار الدراسات والبحوث اجملراة عامليا
ووطنيا .كما نستهل الفصل قبل الغوص يف املوضوع ،باستعراض بعض املفاهيم العلمية املرجعية يف التعريف مباهية
القلق ،وتقدمي منهجية البحث وبروتوكوله.

 .1مفاهيم مرجعية
في تعريف القلق
لقد تعددت التعريفات حول ماهية القلق ،مما عسر التوافق بني الباحثني يف إيجاد مفهوم موحد ملكوناته وخصائصه .إذ
يقول زيدنر وماثيوس (« )Zeidner & Matthiewsإنه ال ميكن ألحد اآلراء النظرية اخلاصة بالقلق الوقوف على الطبيعة املعقدة
واملتعددة اجلوانب لهذا التكوين»( .زيدنر و ماثيوس ،2016 ،ص)20.
أجمع االخصائيون يف علم النفس على صعوبة االتفاق على تعريف موحد ملفهوم القلق ،نظرا لتشعب مكوناته وأسبابه
وتشابه أعراضه ،وتقاربه مع انفعاالت وجدانية أخرى .ولكن ميكن بالرجوع اىل خمتلف الدراسات املرجعية االعتماد على تعريف
توافقي يرتكز على اهم خصائص هذا االضطراب النفسي.
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ً
يـولّد هذا الشعور
فالقلق هو حالة عاطفية ناجتة عن توقع
حدث أو خماطر تشكل تهديدا خارجيا سيئا أو ضارا لإلنسان .وعليه َ
ً
يقظة مفرطة ،إذ يقوم الفرد بتقييم استباقي حسب ما يتوقعه ذاتيا.
املؤمل ،واملتمثل يف اخلوف من وقوع هذه اخملاطر،
العصابية ،فهو بالتايل يختلف من شخص آلخر.
والقلق مرتبط بالشخصية ُ
واملرضي ،يستوجب االستناد على تقييم كلينيكي (استخدام مقاييس القلق) والتشخيص من
وللتفريق بني القلق الطبيعي
َ
خالل التحاور مع الفرد وحتديد بعض جوانب القلق الذي يعيشه والتحقق من بعض األعراض التي تظهر يف اجلوانب التالية:

•
•
•
•

•اضطرابات التفكري واملعرفة (زيادة الوعي باخلطر)
•االنفعال السلبي (الوجدان) وهو انفعال أو حالة مزاجية
•األعراض اجلسدية( :سرعة خفقان القلب وفرط عرق الراحتني)...
•ردود أفعال سلوكية( :الهروب ،التململ.)...

كما أن استجابة الفرد للمواقف احلقيقية التي تهدده ،وقدرته على التكيف بنجاعة ،والسيطرة عليها ،حتدد إن كان يشكو
مرضي .وبالتايلُ ،ي َع ّد القلق واحدا من جمموعة احلاالت الوجدانية التي تتسم بالسلبية إذا ما بلغت مرحلة
من قلق طبيعي أو َ
املرض .ويشكّل القلق اختالطا يف مفهومه والشعور به والتعبري عنه ( .زيدنر و ماثيوس ،2016 ،ص.)28.

عالقة القلق بالخوف
«اخلوف هو نواة القلق» ،هذا ما قاله متخصص يف معاجلة املصابني بالقلق ( )Jim Folkوالذي وضح بعد جتربة مهنية تفوق
الثالثني عاما ،أن القلق هو نابع من اخلوف .كما ان أشكال ومصادر اخلوف كثرية .فاإلنسان يخاف من إمكانية حدوث أمر سيئ
أو من ضرر ما قد يصيبه يف املستقبل .ومن ثم يتولد لديه شعور بعدم األمان وغياب السكينة بل /وحتى بالتهديد الذي قد
يحدق به يف أي وقت .فتشتد حدة اخلوف شيئا فشيئا أمام شبح اجملهول وغموض الظروف وما ميكن أن تأتي به من خماطر
تضر بحياته ،أو عمله أو دراسته أو عائلته ...فيقوم عندها االنسان بالتنبؤ باحتمالية ما سيحدث من أضرار ،حتى وان كانت قائمة
على تقييم ذاتي وغري موضوعي ()Folk, 2020
كما اكدت الباحثة حنان العناين ،يف كتابها «الصحة النفسية» ،على الصلة الوثيقة التي تربط القلق باخلوف لدرجة يصعب التمييز
بينهما ،وبينت أوجه التشابه بينهما وهي كاالتي:
«يف كل من اخلوف والقلق يشعر الفرد بوجود خطر يتهدده.
يف كل من اخلوف والقلق يشعر الفرد بحاله انفعالية تنطوي على التوتر والضغط.
كل منهما يحفز الفرد لبذل الطاقة حلماية نفسه.
كل منهما يصاحبه عدد من التغريات اجلسمية»( .العنانى ،2005 ،ص)101-100.
ويقول  ,Zeidner, M., & Matthiewsيف هذا السياق “ ،ومبا أن طبيعة اخلطر ومصدره مبهمان ،فبالتايل من الصعب جدا
التكيف مع اخلطر املبهم ،مما من شأنه أن يؤثر يف استجابة الفرد السلوكية الغري املتناسبة مع اخلطر احلقيقي” .كما
يعتربان أن اخلوف هو استجابة نفسية تكيفية وسلوكية من الناحية البيولوجية جتاه خطر حقيقي ،وبذلك يحث االنسان للقيام
بردة فعل مثل املواجهة أو اجلمود أو الهروب (زيدنر وماثيوس ,2016،ص.)24 .
ويوضح فرويد الفرق بني القلق واخلوف قائال« :القلق يرتبط باحلالة ويتغاضى عن املوضوع ،بينما اخلوف يجذب االنتباه نحو
املوضوع» (.)Freud, 1949, p.443
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عالقة القلق بمتغير البطالة لدى الشباب العاطل عن العمل
ال ميكننا غض النظر عن األرقام املفزعة لظاهرة البطالة يف جمتمعاتنا العربية مبا يف ذلك اجملتمع التونسي .فأزمة البطالة ما
تنفك ترتفع يوما بعد يوم يف ظل مشهد سياسي-اجتماعي واقتصادي مرتدي ومليء باألزمات على جميع املستويات ،وكذلك
من خالل التحوالت الدميغرافية التي غريت هيكلة الهرم الدميغرايف يف تونس ،فأصبحت فئة الشباب الذين ترتاوح أعمارهم
بني  15و 34سنة متثل ما يقارب عن  3/1السكان ( )%33.2يف سنة  ،2014حسب ما أفاد به املعهد الوطني لإلحصاء.
ومن هم يواصلون مزاولة تعلّمهم أو تكوينهم  % 27,9فقط .وبذلك
وقد بلغت نسبة الشباب الذين ُيعتربون ناشطني َ ،%47,7
تبقى نسبة  % 24,4من الشباب خارجة عن إطار التعليم أو التكوين وحتى عن العمل و ُيعرفون بغري الناشطني.
وجتدر اإلشارة أيضا يف هذا النطاق اىل أن البطالة قد بلغت  %25,5من الشباب الناشطني %32,5 ،لدى الشابات مقابل %21,4
لدى الشبان ((.2015 ,Lamloum et Ben Zina
وهناك شبه اجماع يف الدراسات النفسية على أن البطالة هي رحلة معاناة يعيشها العاطلون عن العمل بأشكال خمتلفة.
ولكن جميعهم ميرون بهذه التجربة املتعبة واملنهكة للصحة اجلسدية والنفسية .وتقول الباحثة (Marie-Carmen
 ،)Planteأن الشباب العاطل عن العمل يقع فريسة لكل أنواع اخملاوف ،او ما تسميه بـ «جتربة القلق العائم» .وتتمثل يف
جمموعة من االعراض اجلسدية مثل التعرق وسرعة خفقان القلب ،والشحوب ،واألرق ،والشعور بالقلق يف معظم الوقت.
وتضيف أن ذلك ناجت عن الشعور بعدم االمان سواء على الصعيد املايل أو النفسي بسبب التبعية املادية للعاطل ازاء األسرة،
وشعوره بالرفض من قبل اجملتمع .والعاطلون عن العمل ،لكي يحافظوا على الواجهة ،يكبتون اخملاوف والشعور بالضيق
واالنزعاج فتزيد حالة القلق لديهم),Plante 1984( .
ويف نفس هذا االجتاه ولكن يف السياق التونسي ،بينت الباحثة دنيا الرميلي( ، )Donia Remiliيف جمرى أبحاثها بخصوص
االنتحار لدى العاطلني عن العمل ،ان هؤالء يعيشون معاناة متعددة األسباب باختالف ظروفهم وبيئتهم وطبيعة شخصيتهم،
ومدة بطالتهم ... ،واستنتجت أن هناك فوارق بني الشباب يف التعاطي مع أزمة البطالة .فبالرغم من شعور اجلميع بالقلق
فسرتْه بهشاشة شخصيتهم
والتوتر واالكتئاب ،إال أن لبعضهم له القدرة على التكيف ،وآخرون ال يستطيعون ذلك .وهو ما
َ
وافتقارهم السرتاتيجيات وآليات ( )mécanismesللدفاع النفسي ،ناجعة ومتناسبة للخروج من دائرة االضطرابات النفسية.
لذلك يلجأ عدد من هؤالء اىل االنتحار ،معتربين أنه اخملرج الوحيد للتخلص من معاناة المتناهية)2016 ,Remili( .
سنحاول ً
إذا ومن خالل هذا البحث ،الرتكيز على هذا املنهج الوظيفي يف موضوع القلق من حيث مقاربة مقارنة العاطلني عن
العمل وغريالعاطلني عن العمل (أواملشتغِ لني منهم) بهدف حتديد اخلصائص التي تشكل اختالفا بني هاتني اجملموعتني.

«المرضي»
القلق «الطبيعي» و القلق
َ
يوضح عامل النفس الشهري تشارلز دونالد سبيلربجر ( )Spielbergerأنه إذا ارتفعت حدة القلق بدرجة كبرية ،يتعرض الفرد
الدي يعاين منه من العديد من التأثريات السلبية ،والتي تظهر جليا من خالل سلوكه االدائي واملعريف .اذ توصل الباحث لهذا
االستنتاج عندما قام بدراسة طولية ( ،)étude longitudinaleمن خالل تتبع جمموعة من الطلبة اجلامعيني املصابني بدرجات
عالية من القلق ملدة ثالث سنوات متوالية .وأفضى هذا البحث العلمي التجريبي إىل أن أكرث من  %20من هؤالء الطلبة قد وقع
26
تصنيفهم كـ»فاشلني «من الناحية األكادميية ،حتى أنه مت فصلهم لهذا السبب عن املؤسسة اجلامعية.
قدر بدرجة ضئيلة ،ميكن اعتباره دون ضرر على صحة الفرد .بل يذهب باحثون آخرون اىل
بينما بينت أبحاث أخرى أن القلق الذي ُي َّ
القول إن هذه النسبة من القلق مطلوبة بل وحمبذة ،مفسرين ذلك بأن للقلق وظيفة تكيفية جملابهة مشاكل وصعوبات
احلياة ،وبالتايل فإن عدم الشعور اطالقا بالقلق من شأنه أن يدفع االنسان اىل الالمباالة أو التفاؤل املبالغ فيه الذي ال يجعله يتنبه
للخطر املقدم عليه يف املستقبل( .زيدنر وماثيوس ,2016،ص.)191.
26

قام ( )Spielbergerيف  1966مبتابعة جمموعة من الطلبة لتقييم القلق ومدى تأثريه على األداء املعريف ،خاصة إذا بلغ احلالة املرضية.
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 .2منهجية البحث وبروتوكوله البحثي
جزأي مقياس (« :)Spielbergerحالة القلق» و» ِ
سمة القلق» ،لدى الشباب املعني
تركزعملنا يف البداية على تقييم مدى ترابط
ْ
بالدراسة .ثم اعتمدنا على فرضيتني مركزيتني:
1.وجود عالقة بني بعض اخلصائص االجتماعية-الدميغرافية (مثل السن ،واجلنس ،واملستوى التعليمي واجلهة)
ومستويات القلق لدى الشباب.
2.فئة العاطلني عن العمل أكرث عرضة للقلق ،مقارنة بغري العاطلني عن العمل.
اعتمدنا يف بحثنا املنهج الكمي يف جتميع املعطيات امليدانية والوصفي التحليلي يف تقدميها ودرسها واختبار فرضياتنا.
وقمنا بتقييم مدى ترابط مستوى القلق ببعض املتغريات( :اجلنس ،السن ،اجلهة ،املستوى التعليمي )...وخاصة مبتغري
النشاط االقتصادي (وأساسا بني العاطلني عن العمل وبقية الفئات أو املشتغلني) ،حتى يتسنى لنا فهم أعمق وأوضح
للمعطيات
اجملمعة .وقد قمنا باختيار مقياس القلق ( )Spielbergerكأداة للبحث وسنعرض تفاصيل هذا املقياس يف اجلزء
َّ
اخلاص به.
وقد اخرتنا باألساس ،انتهاج مقاربة علم النفس االجتماعي وعلم النفس اخلاص بالشغل لدراسة وحتليل إشكالية البحث.

وصف العينة
تتكون ع ّينة هذا البحث من  510شاب وشابة ،وقع اختيارهم من بني  1265م ّثلوا ع ّينة جمموع الدراسة الكمية حول «الشباب
والصحة النفسية يف االحياء الشعبية واملناطق الداخلية» لدى شباب كل من الكبارية ،القصرين الشمالية ،وتطاوين الشمالية،
مع اعتبار متغريات اجلنس والسن واملستوى الدراسي وخاصة النشاط االقتصادي.
وتنقسم العينة اىل جمموعتني:

•
•

•تتكون اجملموعة األوىل من العاطلني عن العمل
•وتتكون اجملموعة الثانية من ثالث فئات من الشباب :يعمل أو ُمشتغِ ل ،غري ناشط ،يدرس أو يف تكوين

وقد تكونت اجملموعة األوىل من كل العاطلني عن العمل املشاركني يف العينة األصلية جملموع الدراسة .أما اجملموعة
الثانية ،فقد مت اختيارها بصفة عشوائية بحساب مشارك واحد على أربعة من بقية املشاركني يف العينة االصلية ،دون حتديد
أي مقاييس معينة ،بل وقع برجمتها بتقنية إحصائية.
يرتاوح سن الشباب املعني بالبحث بني  18و 29سنة ،وتضم العينة  262شابا ،و 248شابة موزعني على املناطق الثالثة:
الكبارية ،تطاوين الشمالية والقصرين الشمالية.
دامت مدة البحث  15يوما .حيث قام الباحثون امليدانيون باستجواب الشباب املشاركني يف البحث ،بعد ان مت تدريبهم على
كيفية استعمال مقياس القلق.

توزيع العينة حسب الخصائص االجتماعية والديمغرافية ومتغير النشاط االقتصادي:
من جمموع  510شابا وشابة تضمهم العينة ،مي ّثل الشباب ذوي املستوى التعليمي اإلعدادي والثانوي األغلبية ( 320شاب)،
فيما بلغ عدد ذوي التعليم العايل  113شابا .ويأتي يف املرتبة الثالثة أصحاب املستوى االبتدائي بـ  67شابا ،والشباب األمي يف
املرتبة األخرية بـ  9شبان فقط.
يبلغ عمر  77شابا بني  19-18سنة ،و 206شابا من  20إىل  24سنة ،و 227شابا بني  25و 29سنة
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وتتوزع العينة حسب اجلهات على النحو التايل :معتمدية الكبارية (تونس)141 :؛ حي النور (معتمدية القصرين الشمالية)189 :؛
معتمدية تطاوين الشمالية.180 :
أما بالنسبة إىل متغري النشاط االقتصادي فيمثل العاطلون عن العمل نسبة  225( %44شابا) من العينة ،يف حني تتوزع
البقية كما يلي :يعملون (أي مشتغلون) 90( %18 :شابا)؛ َي ْـد ُرسون أو يف مرحلة تكوين 115( %22 :شابا)؛ غري الناشطني:
 80( %16شابا).

أداة البحث :استعمال مقياس سبيلبرجر ( )Spielbergerلتقييم القلق:
لقد قمنا باختيار هذا املقياس من ضمن العديد من املقاييس األخرى املتوفرة بعد أخذ رأي هيئة األخالقيات العلمية للدراسة
والنقاش مع عدة اختصاصيني يف الطب النفسي لألطفال.
متت ترجمة هذا املقياس اىل اللغة العربية (اللهجة التونسية) كما وقع اختباره لدى بعض الشباب والشابات من ضمن
جمموعة الباحثني امليدانيني بهدف التحقق من سهولة فهمهم لألسئلة ،ومراجعة أو تغيري بعضها أو إعادة صياغتها إن
اقتضى االمر.
يعترب مقياس القلق الذي صممه تشارلز دونالد سبيلربجر (( Charles Donald Spielbergerبالتعاون مع كل من (Gorsuch,

 .)Lusheneيف  ،1964من أهم املقاييس النفسية التي مت استخدامها لتقييم القلق بصفة حصرية ،دون خلطه باالكتئاب
على عكس املقاييس األخرى .وقد وقع تطويره من طرف سبيلربجر وزمالئه وصياغته يف عدة مناذجُ ،يعد النموذج «1forme
»Y
أشهرها وأكرثها انتشارا وتطبيقا يف البحوث على املستوى الدويل .وهو بالتايل الذي استخدمناه يف هذه الدراسة.
َ
ويستخدم هذا املقياس على نطاق واسع لتشخيص مستوى القلق .ولقد متت ترجمته لعدة لغات ووقع استخدامه على
العديد من العينات يف كثري من الدول .وما مييز هذا املقياس ،هو استخدامه سواء على األشخاص االسوياء أو املصابني
باضطراب القلق بغاية تقييم شعورهم باخلوف والتوجس ،وتقييم حدة أعراض القلق عند الشخص ،وقياس اإلحساس
بالضغط والتوتر وتشخيص القلق «احلايل» و«طويل املدى» (.).2012 ,Langevin & al
ويتكون االختبار من جزأين ،ويضم كل جزء  20سؤاال:
يهدف اجلزء األول لقياس القلق كـ «حالة» ( ،)»anxiété «étatأو بعبارة أوضح ،يرتجم ما يشعر به الفرد بصفة واعية يف ظرف
معني .وتتمثل هذه احلالة يف جملة من املشاعر الذاتية والتي يختلط فيها الشعور بالتوتر والتوجس واخلوف والضغط.
وبوصفها حالة انفعالية متغرية ومِ ؤقتة ،فهي تتأثر بالسياق الزماين ،وقت اإلجابة عن أسئلة املقياس .ويتضمن هذا اجلزء 20
حني استجوابه.
سؤاال يجيب عنها الشخص باختيار واحد من  4إمكانيات ،تعرب عن مستوى ما يشعر به َ
يهدف اجلزء الثاين اىل قياس القلق كـ “سمة” ( ،)»anxiété «traitأي ما هو متجسد يف شخصية الفرد ومدى قابليته للشعور
بالقلق بصفة مستمرة وتأثـُّ ِـره باملثريات والتهديدات اخلارجية على املدى الطويل .كما أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بسمة
العصابية وهذا النوع من القلق قد يكون يف حالة الوعي أو حالة الالوعي .ويتكون اجلزء الثاين من  20سؤاال يجيب
الشخصية ُ
ً
دائما».
عنها الشخص باختيار واحد من  4إمكانيات ،تعربعن مدى تكرار ما يشعر به بشكل عام ،وهي« :مطلقا»؛ «أحيانا»؛ «غال ًبا»؛ « ً
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كيفية احتساب مقياس القلق سبيلبرجر (:)Spielberger
•

•يقع إسناد من  1إىل  4نقاط لكل إجابة:

•

•وهكذا يرتاوح جمموع النقاط لكل جزء من مقياس سبيلربجر للقلق بني  20و 80نقطة

•

•كلما ارتفع عدد النقاط لدى الشخص املستج َوب ،ارتفع مستوى القلق

•

•وقع حتديد درجات القلق من طرف ( )Spielbergerمن خالل التصنيف التايل:
• •جمموع معادل أو أقل من  35نقطة = درجة قلق ضعيفة جدا.
• •جمموع يرتاوح بني  36و 45نقطة = درجة قلق ضعيفة
• •جمموع يرتاوح بني  46و 55نقطة = درجة قلق متوسطة
• •جمموع يرتاوح بني  56و 65نقطة = درجة قلق مرتفعة
• •جمموع أكرث من  65نقطة = درجة قلق مرتفعة جدا
املرضي»
• • ُيعت َبر مستوى  40-39نقطة احلد الفاصل عادة بني القلق «الطبيعي» والقلق « َ

ً
دائما» 4 :نقاط.
«
مطلقا» 1 :نقطة؛ «أحيانا» 2 :نقاط؛ «غال ًبا» 3 :نقاط؛ « ً

ولقد وقع إثبات الوجاهة العالية لهذا املقياس خاصة من وجهة نظر القياس النفسي ( ،)la psychométrieبعد أن مت
تقييمها من اخلرباء (.)2012 ,Langevin & al
كما أن من خاصيات املقياس أنه يتضمن أسئلة بسيطة وسريعة الفهم وتتم اإلجابة عنها بسهولة من قبل الشخص
ُـمـكِ ن االجابة عن
َ
املستجوب ،وأن مدة االستجواب ال تتطلب وقتا كبريا إذ ترتاوح عادة بني  5و 10دقائق لكل جزء منه .كذلك ،ت ْ
أسئلة هدا املقياس بصورة فردية ودون احلاجة ألدوات تقنية عالية (فقط ورقة وقلم)

 .3أهم النتائج
و»سمة القلق»:
المستوى العام في عينة البحث لـ «حالة القلق»
ِ
من الضروري يف البداية التفريق بني معدالت مستوى القلق كـ»حالة» أي ما يشعر به الفرد بصفة مؤقتة ،ومستوى القلق
كـ» ِ
سمة» اي كشعور ثابت ومتجسد يف شخصية الفرد.

• •املعدل العام ملستوى القلق
مثلما يشري اليه اجلدول  ،1يبلغ معدل مستوى حالة القلق يف جمموع العينة  47,65نقطة ،بينما يصل معدل مستوى سمة
القلق اىل  49,87نقطة .وهذه املعدالت جتسد درجة قلق متوسطة سواء كـ»حالة» أو كـ» ِ
سمة» بحسب تصنيف مقياس
سبيلربجر لدرجات القلق.
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جدول :1المعدالت العامة لمستويات حالة القلق وسمة القلق
عدد املستج َوبني

املعدل

االنحدار املعياري

حالة القلق

510

47,65

5,807

سمة القلق

510

49,87

6,441

• •توزع العينة حسب درجات القلق
يجد متركز معدل مستوى القلق كـ «حالة» أو كـ « ِ
سمة» يف الدرجة املتوسطة تعبريته يف توزيع العينة حسب درجات القلق من
ِ
خالل متوقع أغلبية العينة يف الدرجة املتوسطة للقلق سواء كـ»حالة» ( %61,3من العينة) أو كـ»س َمة» ( %58,7من العينة) .كما
أن االرتفاع النسبي ملعدل مستوى « ِ
ِـسـب املنتمني إىل الدرجة
س َمة» القلق مقارنة بـ»حالة» القلق يقرتن أساسا باالختالف يف ن َ
املرتفعة أو املرتفعة جدا ،حيث أن جمموع نسبتَي الدرجتني يبلغ أكرث من ِ
الضعف يف قياس سمة القلق مقارنة بقياس حالة
القلق ( %16,1مقابل  )%7,7مثلما يربز يف الرسم البياين .1

رسم بياني  :1توزع العينة حسب درجات القلق

ذﻛﺮ

0.4%

24.8%

أﻧﺜﻰ

2.1%

29%

0%

13.7%

58.7%
61.3%
50%

2.4%

0.2% 7.5%
100%

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔﺟﺪ

حالة القلق حسب الخصائص االجتماعية -الديمغرافية:
• •متغري اجلنس:
معدالت حالة القلق حسب اجلنس:
مثلما يشري اليه الرسم البياين  ،2يتقارب معدل حالة القلق يف جمموع العينة بني الشابات والشبان ويتموقعان يف درجة قلق
متوسطة ،مع نزوع نحو معدل أعلى قليال لدى اإلناث.
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رسم بياني  :2معدل حالة القلق حسب الجنس
48.6%

أﻧﺜﻰ

46.8%

ذﻛﺮ

50%

0%

ِسب درجات حالة القلق حسب اجلنس:
ن َ
صـنَّـفني يف مستويات الدرجات املرتفعة واملرتفعة جدا من حالة القلق متقاربة ،على
يبني الرسم البياين  ،3أن نسب املُ َ
عكس بقية الدرجات .فنسبة املصنفني يف الدرجة املتوسطة ،أرفع لدى اإلناث ( %67,7مقابل  %55,0لدى الذكور) مع بقاء
األغلبية لدى اجلنسني مصنفة يف هذه الدرجة .وباملقابل ،فإن نسبة املصنفني يف الدرجة الضعيفة أو الضعيفة جدا أهم
بوضوح لدى الذكور ( %37,4مقابل  %24,6لدى اإلناث) .وتستمد هذه االختالفات قيمتها من وجود فوارق ذات داللة إحصائية
27
بني متغري اجلنس ودرجات حالة القلق.

ِسب درجات حالة القلق حسب الجنس
رسم بياني  :3ن َ
ذﻛﺮ

7.6%

أﻧﺜﻰ

7.3% 0.4%

33.6%

55%
67.7%

0%

24.2%
50%

3.8%
0.4%
100%

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔﺟﺪ

• •متغري السن (الرسم البياين :)4
ت ِ
ِسب درجات حالة القلق حسب العمر ،أن الدرجة املتوسطة تبقى تصنيف األغلبية مهما كانت الشريحة العمرية
ُظهر نتائج ن َ
وبنسب غري متباعدة كثريا .لكن ما يلفت االنتباه أن نسبة املُ صنَّـفني يف مستوى درجة مرتفعة أو مرتفعة جدا لدى الفئة
العمرية  19-18سنة هامة مقارنة خاصة بالفئة العمرية  29-25سنة ،إذ تبلغ أكرث من الضعف ( %11,7مقابل  .)%5,3يف
حني ُيصنـَّـف حوايل ُثـلـُـ َثي الفئة العمرية  29-25سنة يف الدرجة املتوسطة و ُثـلـُـث الفئة العمرية  24-20سنة يف الدرجة
الضعيفة أو الضعيفة جدا.

 27حسب االختبار اإلحصائي Khi-deux de Pearson Tests du :. p = 0,004 <0,05

 | 44إنرتناشونال ألرت

شباب يف الهوامش

ِسب درجات حالة القلق حسب الشرائح العمرية للشباب
رسم بياني  :4ن َ
ﺑﲔ  18و 19ﺳﻨﺔ

11.7% 1.3%

ﺑﲔ  20و 24ﺳﻨﺔ

8.7%

58.3%

ﺑﲔ  25و 29ﺳﻨﺔ

5.3%

64.3%

59.7%

0%

26%
30.6%
28.6%
50%

1.3%
2.4%
1.8%
100%

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔﺟﺪ

• •متغري املستوى التعليمي (الرسم البياين :)5
باألمـ ّيـني التي َصـنَّـفَ ت معظمهم يف مستوى الدرجة الضعيفة من حالة القلق بداللة حمدودة
بقطع النظر عن النتائج اخلاصة ِّ
جدا لضعف عددهم يف العينة ( 9شباب) ،يبقى أصحاب كل املستويات التعليمية األخرى يف أغلبيتهم ُمصنـَّـفني يف مستوى
أهم .لكن تنحو اختالفات النسب يف الدرجات األخرى سواء
الدرجة املتوسطة مع نسبة أرفع كلما كان املستوى التعليمي ّ
الضعيفة أو املرتفعة يف اجتاه معاكس الجتاه تطور املستوى التعليمي .كل هذه الفوارق لها داللة إحصائية حسب االختبار
اإلحصائي .))0.05< p( 0.032 = Khi-deux de Pearson (p

ِسب درجات حالة القلق حسب المستويات التعليمية للشباب
رسم بياني  :5ن َ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎ
إﻋﺪادي أو ﺛﺎﻧﻮي

4.4%
8.4% 0.3%

ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ

9%

دون ﲤﺪرس

11.1%
0%

23%

69.9%

28.1%

60.9%

34.3%

55.2%

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔﺟﺪ

2.2%
1.5%

88.9%
50%

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪ

2.7%

100%
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• •متغري اجلهة أو املنطقة (الرسم البياين :)6
أج ِر َي فيها البحث ،بفوارق مهمة غري متوقعة خاصة يف
ِسب درجات حالة القلق حسب املناطق الثالثة التي ْ
تتميز نتائج ن َ
28
مستوى حدتها ،وهو ما تعكسة قوة الداللة اإلحصائية لهذه النتائج والتي جتعل هذه االختالفات فارقة:

• •تتميز النتائج اخلاصة بتطاوين الشمالية بتموقع أكرث من ثالثة أرباع شبابها من العينة يف الدرجة املتوسطة
ملستوى حالة القلق ،وحمدودية نسب املصنفني يف درجات أدنى أوأعلى.
• •أما بالنسبة ملنطقة الكبارية يف حميط العاصمة ،فتشد االنتباه النسبة الهامة للشباب املُ صنَّـف يف الدرجة
املرتفعة ملستوى حالة القلق ( .)%17,1وهي نسبة ليست فقط أعلى بوضوح من تلك املسجلة لدى شباب
املنطقتني األخريني ،بل متثل أكرث من ِ
ضعف النسبة العامة يف جمموع العينة ( .)%7,7أكرث من ذلك ،فهذه
النسبة تتجاوز حتى النسبة العامة يف جمموع العينة للمصنفني يف الدرجة املرتفعة أو املرتفعة جدا من سمة
القلق ()%16,1
األهم ،فهي فريدة يف
• •لكن النتيجة اخلاصة بشباب حي النور من الڤصرين الشمالية ال تقل أهمية إن مل تكن
ّ
البحث مهما كان املتغري ،إذ أنها الفئة الشبابية الوحيدة التي تتموقع فيها األغلبية يف الدرجة الضعيفة أو
الضعيفة جدا من حالة القلق ،مع نسبة متناهية الضعف ( )%1,7ممن أظهر اختبارهم درجة مرتفعة أو مرتفعة
جدا من حالة القلق.

ِسب درجات حالة القلق حسب االنتماء المناطقي للشباب
رسم بياني  :6ن َ
ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

5.8% 0.5%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ )ﺣﻲ اﻟﻨﻮر( 1.7%

76.2%
46.4%

17.1%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ )ﺗﻮﻧﺲ(
0%

49.7%
60%
50%

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔﺟﺪ

 28حسب االختبار اإلحصائي Khi-deux de Pearson Tests du: . p = 0.000 <0.05

2.6% 14.8%
2.2%
1.4% 21.4%
100%
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حالة القلق حسب متغير النشاط االقتصادي
• •معدل مستوى حالة القلق
يبلغ معدل مستوى حالة القلق لدى جمموعة العاطلني عن العمل  46,6نقطة ،وهو مستوى أدنى قليال من معدله لدى بقية
العينة ( 48,4نقطة) .وبلغ معدل مستوى حالة القلق لدى فئة الذين يعملون من بقية العنة  47,1نقطة دون داللة إحصائية
للفارق مع املعدل املسجل لدى العاطلني عن العمل ،مبا يعنى أن املنتمني إىل الفئتني يشعرون بـ»حالة القلق» دون فوارق
بسبب احلصول أو عدم احلصول على عمل.

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ

رسم بياني  :7معدل مستوى حالة القلق لدى العاطلين عن العمل
48.4%

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ

46.6%

اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

47.1%

اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن

46.6%

اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
0%

50%

• •نِسب درجات حالة القلق يف خمتلف جمموعات العينة حسب متغري النشاط االقتصادي
يف كافة اجملموعات حسب طبيعة النشاط االقتصادي (عاطلون عن العمل ،مشتغلون /يعملون ،يدرسون أو يف مرحلة
تكوين ،غري ناشطني) تتمركز أغلبية شباب العينة يف الدرجة املتوسطة حلالة القلق ،مع تفاوتات هامة حيث ترتفع النسبة
خاصة لدى الشباب الغري الناشط ( )%77,5مقارنة بقية اجملموعات (بني  %61,7و .)%55,6أما نسب الذين يصنفون يف درجة
مرتفعة أو مرتفعة جدا حلالة القلق فتبلغ  %14,8لدى الذين يدرسون أو يف تكوين يف حني أنها أدنى بكثري نسبيا لدى العاطلني
الباحثني عن عمل ( )%4,9وغري الناشطني ( .)%3,8وتتميز نسبة هامة من العاطلني عن العمل ( )%37,7وكذلك الذين يعملون
( )%34,5بالتمركز يف درجة ضعيفة أو ضعيفة جدا من حالة القلق.
وجتدر اإلشارة إىل أن الداللة اإلحصائية لهذه النتائج تعترب مرتفعة.
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رسم بياني  :8نِسب درجات حالة القلق في مختلف مجموعات العينة حسب متغير
النشاط االقتصادي
ﻏ ﻧﺎﺷﻂ

3.8%

ﻋﺎﻃﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

4.9%

ﻳﻌﻤﻞ

10%

ﻳﺪرس أو

0.9%

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

18.8%

77.5%
57.3%
55.6%
13.9%

61.7%

0%

36.4%

1.3%

27.8%

6.7%

22.6%

50%
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪ

ﺿﻌﻴﻔﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

ﺿﻌﻴﻔﺔﺟﺪ

0.9%
100%

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

• •مقارنة مستوى حالة القلق بني العاملني والعاطلني عن العمل حسب اجلهة
مع تصنيف خمتلف املعدالت يف الدرجة املتوسطة حلالة القلق وتقاربها نسبـيا ،فإن بعض اخلصوصيات جتلب االنتباه إليها:

•
•

•معدالت مستوى حالة القلق لدى العاملني وخاصة العاطلني عن العمل بحي النور يف القصرين أدنى نسبيا من نظرائهم
بالكبارية وتطاوين الشمالية.
•معدالت مستوى حالة القلق بني العاطلني والعاملني شبه متساوية يف تطاوين ،ومتقاربة مع نزوع إىل مستوى أرفع قليال
لدى العاطلني يف الكبارية.

لكن بحي النور يف القصرين ،معدل مستوى حالة القلق أقل لدى العاطلني عن العمل مقارنة بالعاملني .ليس ذلك فقط ،بل
أن املعدل لدى العاطلني عن العمل يتموقع يف الدرجة الضعيفة ملستوى حالة القلق وهي حالة فريدة بني خمتلف املعدالت
يف هذا البحث .غري أنه يجدر تنسيب هاته النتيجة باعتبار أن املعدل يبقى حماذيا للحد األقصى من الدرجة الضعيفة وهو
خاصة أعلى من مستوى  40نقطة الذي يعترب حدا فاصال بني القلق الطبيعي والقلق املَ َرضي

رسم بياني  :9مقارنة مستوى حالة القلق بين العاملين والعاطلين عن العمل حسب
الجهة
47.7%

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

47.6%
45.7%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ )ﺣﻲ اﻟﻨﻮر(

43.8%
48.3%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ )ﺗﻮﻧﺲ(

48.9%
50%

0%
ﻳﻌﻤﻞ

ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
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• •مقارنة مستوى حالة القلق بني العاملني والعاطلني عن العمل حسب اجلنس
لدى الذكورُ ،ي ْمكن اعتبار معدل مستوى حالة القلق متساويا بني العاطلني عن العمل والعاملني ،وهي معدالت أقل نسبيا مما
هي لدى اإلناث وخاصة العامالت منهن الالتي لهن معدل أعلى قليال من املعدل لدى العاطالت عن العمل.

رسم بياني  :10مقارنة مستوى حالة القلق بين العاملين والعاطلين عن العمل
حسب الجنس
49.3%

أﻧﺜﻰ

47.5%
46.1%

ذﻛﺮ

46.0%
50%

0%
ﻳﻌﻤﻞ

ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

 .4النقاش
«أكرث ما يزعجني حقيقة ،يف فرتة البطالة هو الضغط النفسي الذي ينتابني يف كثري من األحيان ،والذي ال ميكنني إيجاد
غالبا ما تتوتر أعصابي وأشعر بالقلق،
حلول له ،)...( ،وبالتايل التفكري يف الوضعية التي أعيشها يجعلني أشعر باالكتئاب ،أذ ً
ً
أبدا».
وحتى أين أصبح عدوانيا مع الناس
أحيانا ،وهو شعور يفوق طاقة حتملي ،مع العلم أين مل أكن هكذا ً
شهادة عاطل عن العمل تونسي ،يشكو معاناته النفسية يف:
)(Remili, 2016, p.148

أهم المحاور المتعلقة بالقلق لدى الشباب في تونس« :مراوحة بين النظري
والمستخ َلص من التجربة الجماعية (:»)empirique
إن الطبيعة املعقدة للقلق ،سواء من ناحية تصنيفه «باملفيد أو الضار» ،أو «باملؤقت أو «طويل املدى» ،أو كذلك من كيفية
مرضيا» ...أو بسبب تعدد مظاهره ،أو بحكم ارتباطه الوثيق وتشابهه
تقييمه من خالل حتديد النسبة التي جتعل منه «عاديا» أو « َ
الكبري مع اضطرابات نفسية أخرى ،يجعل منه موضوعا شائكا .بالتايل فإنه ال ميكن التطرق إىل موضوع القلق يف جزئياته ،لذلك
سنقتصر على طرح البعض من جوانبه وذلك من خالل قراءات نفسية ترتاوح بني ما هو نظري وما هو مستخلَص من التجربة
اجلماعية أو «امربيقي» ( )empiriqueوكذلك بني ما استخلصناه من نتائج حمورية يف البحث وما رصدناه يف بحوث أخرى.
جتدر اإلشارة يف بداية مناقشة النتائج ،وكذلك من قبيل التذكري ،أن قياس القلق ،ال ميكن حتديده وحتليله ،بالوقوف على
األرقام واملعطيات اإلحصائية فقط ،بل يجب التمعن فيما تخفيه هذه األرقام من عوامل خمتلفة ومتعددة ومتشعبة يف
عالقتها ببعضها البعض ،مع االخذ بعني االعتبار اخلصائص الشخصية للفرد وتصوراته ،وكذلك البيئة والسياق الذي ينتمي اليه.
املكون النفسي (القلق) وبالتايل حتديد ما إذا كانت وظيفته «طبيعية»
فكل هذه العوامل ،من شأنها أن تخفف أو تزيد من هذا
ّ
مرضية»)2003 ,Rachman( .
أو « َ
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• •حالة القلق وسمة القلق :بني املعطيات اإلحصائية ودالالتها امليدانية يف البحث
يجدر التذكري هنا ،أنه عندما نشري اىل سمة القلق فإننا نعني بذلك تشخيصه كصفة ثابتة يف شخصية الفرد وبالتايل شعوره
بانفعاالت وضيق على املدى الطويل .واألشخاص املتميزون بهذا النوع من القلق عادة ما يكون لديهم مستوى مرتفع
لسمة القلق.
أما حالة القلق فهي باألساس جمموعة من املشاعر واالنفعاالت الوجدانية املؤقتة ،والتي تتجلى من خالل التوتر اجلسمي
والعصبي ،ويكون هذا القلق متأثرا بالضغوط والتهديدات اخلارجية .على سبيل املثال ،القيام بخطاب أمام جمموعة من
االفراد ،ميكن ان يولّد الشعور بالقلق نتيجة التوجس من االنتقاد ونظرة الناس التقييمية السلبية.
تعترب حالة القلق مرتبطة بالشخصية وبالتايل بسمة القلق .ويوضح )سبيلربجر( يف نفس املعنى أن االنسان ذا سمة قلق
مرتفعة ،تكون لديه غالبا حالة قلق شديدة ،ولكن حينما يكون الفرد أكرث صالبة يف شخصيته ،ويتكيف بطريقة فعالة مع
التهديد اخلارجي ،تكون حالة القلق لديه معتدلة .كما أن االفراد ذوي سمة قلق مرتفعة ،غري معرضني دائما حلالة القلق،
وسيشعرون بالتايل بكثري من الهدوء يف وضعيات االسرتخاء( .زيدنر و ماثيوس.)2016 ،
من هذا املنطلق ،اخرتنا الرتكيز على معدالت حالة القلق ،مع االخذ بعني االعتبار معدالت سمة القلق املسجلَة يف هذا البحث.
اذ توصلنا بالفعل ،اىل استنتاج هام وهو أن معدل سمة القلق ( 49,87نقطة) لدى الشباب املشاركني يف البحث كان مرتفعا
قليال مقارنة مبعدل حالة القلق ( 47,65نقطة) .وميكن تفسري ذلك ،بحسب نظرية (سبيلربجر) ،بأن جزء من الشباب مرتفعي
سمة القلق ُي ِ
ظهرون وقت اإلجابة عن أسئلة املقياس ،حالة قلق بدرجات أكرث انخفاضا ،وهو ما وجدناه يف بحثنا .فأكرث من
نصف الشباب مرتفعي سمة القلق ،أظهروا وقت اإلجابة عن أسئلة املقياس ،حالة قلق بدرجات أكرث انخفاضا %7,7 :فقط
من شباب العينة أظهروا «حالة» قلق بدرجة مرتفعة ( )٪7,5أو مرتفعة جدا ( ،)٪0,2مقابل  %16,1من نفس العينة أظهروا
« ِ
سمة» قلق (مرتفعة ٪13,7 :ومرتفعة جدا.)٪2,4 :
وعلى هذا النحو ،ميكن ان نستخلص أنهم ،إما كانوا يشعرون باالسرتخاء يف ذلك الوقت ،أو أن لديهم قدرة كبرية على التكيف
وقت إجابتهم عن
والتأقلم مع احمليط ،وبالتايل مل يكن لديهم استثارة سلبية أو شعور بالتوتر يف السياق املكاين والزماين
َ
أسئلة املقياس.
كما أنه من الضروري التذكري بأن معدالت املقياس بجزأيه (حالة ِ
وسمة) ،متركزت يف الدرجة املتوسطة ،حسب طريقة
ّ
االحتساب احملددة باملقياس ،أي بني  46و 55نقطة .على هذا األساسُ ،ي ْمكن القول أن القلق ميثل مشكال صحيا نفسيا
يستوجب االنتباه له وايالءه األهمية والعناية الالزمتني ،من خالل وضع إسرتاتيجيات وقائية وحتسيسية وعالجية جادة وفعالة
لدى الشباب مبختلف فئاته.

عالقة القلق بالمتغيرات االجتماعية-الديمغرافية:
• •الفروق العمرية وحالة القلق:
ميكن أن ننتظر من الوهلة األوىل أن تكون درجة حالة القلق
يف نطاق تقييم عالقة متغري السن بالقلق لدى العاطلني عن العملْ ،
مرتفعة أكرث ،لدى شباب الشريحة العمرية بني  25و 29سنة ،وذلك على أساس أن هذه الفئة ،تكون قد أمتت الدراسة وبدأت
يف التخطيط واالنشغال باملستقبل ،وبدأت مرحلة البحث عن الشغل والتي تعترب صعبة وبالتايل ،مصدرا للقلق والتوتر خاصة
يف ظل أزمة البطالة التي تشهدها البالد.
لكن النتائج ال تنحو سوى نسبيا جدا يف هذا االجتاه ،من خالل بلوغ نسبة املصنـَّـفني يف درجة متوسطة من حالة القلق ٪64,3
من الشباب املنتمني لهذه الشريحة وهي النسبة األرفع مقارنة بشريحتَي األعمار األدنى ،علما وأن الدرجة املتوسطة تُعترب
مرضية .فباملقابل جند أن أهم نسبة من املصنفني ضمن الدرجة املرتفعة أو الدرجة املرتفعة جدا هي لدى الشريحة
َ
العمرية  19-18سنة ( )٪11,7وهي نسبة ،ولئن تبقى حمدودة ،تبلغ أكرث من ضعف النسبة املسجلة يف صفوف الشريحة
 29-25سنة ( .)٪5,3وجتدر اإلشارة إىل أن هذه االختالفات بني نتائج الشرائح العمرية مل تتبني لها ،يف جمملها ،دالالت إحصائية.
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وميكن تفسري النسبة األرفع من املصنفني ضمن الدرجة املرتفعة أو الدرجة املرتفعة جدا لدى الشريحة العمرية 19-18

سنة مبا يسمى بالقلق «املعريف/املدرسي» ،وهو مرتبط بالقلق والتوتر من االمتحانات ،واخلوف من الرسوب واستباقية
خماطر الوقوع يف أزمة البطالة...

• •متغري اجلنس وحالة القلق:
ان ربط القلق بأحد املتغريات االجتماعية-الدميغرافية ،مثل اجلنس وخاصة لدى العاطلني عن العمل من الشباب ،يعترب أمرا
شائكا ،لعدة اعتبارات.
كنا نتوقع أن جند حالة قلق عالية لدى اإلناث مقارنة بالذكور وخاصة منهن العاطالت عن العمل .وتستند فرضيتنا على بعض
الدراسات العربية ،مبا يف ذلك السياق التونسي ،مثل الدراسة التي قام بها الباحث حممد علي بن زينة وزمالؤه الذين تناولوا
درس ظاهرة البطالة مبنطقة غار الدماء بتونس ،حيث بينت املعطيات اإلحصائية أن ،معدالت البطالة يف هذه املنطقة تعترب
عالية جدا مقارنة بالنسب املسجلة على املستوى الوطني .اذ بلغت  ،٪25,64أي ما يناهز ربع السكان الناشطني العاطلني
عن العمل .وبحسب النوع االجتماعي ،فقد بلغت نسبة البطالة لدى االناث  ،٪46,02مقابل  ٪21,00لدى الذكور( .بن زينة
وزمالؤه)2018 ،
أن بـحـ َثـنا هذا ثـ َّبـت هذه الفرضية لكن بصفة غري كاملة ،إذ بينت نتائجه  ،أن معدل حالة القلق كان عموما أكرث
وميكن القول ّ
ارتفاعا ولو نسبيا لدى الشابات ( 48,6نقطة) مقارنة بالشبان ( 46,8نقطة) ،لكن االرتفاع كان أوضح لدى الشابات الالتي يعملن
( 49,3نقطة) مقارنة بالشبان الذين يعملون ( 46نقطة) مما هي عليه بني الشابات العاطالت عن العمل ( 47,5نقطة) مقارنة
بالشبان العاطلني عن العمل ( 46نقطة) .وهكذا يف حني يتساوى معد َال الذين يعملون والعاطلني عن العمل لدى الشبان (46
معدل الالتي يعملن ( 49,3نقطة)
نقطة) ،يفوق
معدل العاطالت عن العمل ( 47,5نقطة).
َ
ُ

• •متغري املستوى التعليمي وعالقته بالقلق:
بقطع النظر عن النتائج اخلاصة باألميني املتميزين بعددهم احملدود يف العينة والتي ال تتجاوز  9من الشباب (صنف أحدهم
يف الدرجة املتوسطة من حالة القلق والبقية يف الدرجة الضعيفة)ُ ،ي ْمكن استنادا إىل وجود داللة إحصائية لنتائج البحث حول
تنوع املستوى التعليمي لدى الشباب ومدى ارتباطه مبستوى حالة القلق ،اعتبار أن نسبة املصنفني ضمن درجة متوسطة
حلالة القلق متثل األغلبية يف خمتلف املستويات التعليمية وتتطور يف نفس اجتاه ارتفاع املستوى التعليمي للشباب وذلك
تدريجيا من املستوى التعليمي االبتدائي ( )%55,2إىل املستوى التعليمي اإلعدادي أو الثانوي ( )%60,9ثم بصفة أسرع وأكرث
وضوحا وصوال إىل مستوى التعليم العايل (.)%69,9
يف نفس الوقت ،يثري االهتمام ان النسب تتطور يف االجتاه املعاكس لتطور املستوى التعليمي عندما يتعلق األمر بالدرجات
األخرى من حالة القلق .ففي الدرجات األعلى (املرتفعة أو املرتفعة جدا) تصبح النسب األكرب ،على حمدوديتها ،لدى الشباب
ذوي املستوى االبتدائي ( )%9واإلعدادي أو الثانوي ( )%8,4وأقل بوضوح لدى الشباب ذوي التعليم العايل ( .)%4,4أما يف الدرجات
األدنى (الضعيفة أو الضعيفة جدا) ،فكان انخفاض النسبة بوترية شبه قارة من املستوى التعليمي االبتدائي ()%35,8
فاإلعدادي والثانوي ( )%30,3إىل العايل ()%25,7
وميكن تفسري هذا التباين يف اجتاهات تطور النسب مقارنة بتطور املستوى التعليمي ،بتنوع عوامل القلق وأسبابه بني فئة
من مستوى تعليمي إىل أخرى من مستوى تعليمي مغاير لدى الشباب.
فبخصوص الشباب الذين الزالوا يدرسون أو يف طور تكوين ولديهم مستوى تعليمي ابتدائي أو ثانوي فالقلق لديهم مرتبط
أساسا باخلوف من الفشل يف االختبارات والرسوب وعدم مواصلة التعليم...وهو ما يسميه (زيدنر) بـ «قلق االختبار»
( .)Zeidner,1998ويعترب هذا النوع من القلق»طبيعيا» بل حمفزا بالنسبة للطالب (أو التلميذ) و يخلق فيه روح التنافس
وحماولة كسب التحديات يف النجاح .ولكن ،يقول هذا الباحث ،عندما تتسم شخصية املتعلم بسمة القلق ،فمن الطبيعي
أن ترتفع لديه درجات حالة القلق.
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وبالنسبة للشباب ذوي التعليم العايل ،فيبلغ جلهم الدرجة املتوسطة من القلق ألنهم يعيشون نوعا آخر من القلق ،والذي
يكون عادة متعلقا باخملاوف من البطالة وعدم حتقيق طموحاتهم بعد كل العناء الذي حتملوه للوصول لذاك املستوى .ولعل
ما نعيشه اليوم من خالل االحتجاجات من قبل أصحاب الشهائد العليا ،ما هو اال مثال ملا يعيشه هؤالء الشباب من توتر وقلق
وإحباط وخوف من مستقبل جمهول ال ينبئ بالتفاؤل .أما انخفاض نسب املصنفني منهم يف درجة مرتفعة من مقياس
حالة القلق ،رغم ما يعيشونه ،مقارنة بنِسب َمن هم أقل مستوى تعليميا ،فمرده أن هؤالء الشباب قد بلغوا النضج الفكري
واملعريف الذي يجعلهم يسيطرون على هذا القلق .كما انهم يتميزون باسرتاتيجيات دفاعية نفسية قوية وناجعة جتعلهم
أكرث تكيفا من الفئات األخرى .ويف نفس هذا االجتاه ،فقد أثبتت دراسة (الرميلي) ،بخصوص االسرتاتيجيات الدفاعية لدى
العاطلني عن العمل من ذوي أصحاب الشهائد العليا يف عالقتهم باالنتحار ،نفس هذه النتيجة ،حيث أن هذه الفئة ال تلتجئ
عادة لالنتحار ألنها حتاول توظيف قلقها ومعاناتها النفسية باللجوء اىل وسائل واسرتاتيجيات عقالنية وموضوعية ومتزنة ،مما
يخفف من حدة االضطراب النفسي لديها.)Remili, 2016( .

• •متغري التوزيع اجلغرايف للشباب على مستوى اجلهات الثالثة وعالقته بالقلق
شمل البحث عينات شبابية ممثلة لـ  3مناطق من احمليط املباشر ملراكز  3واليات متنوعة على مستوى التوزيع اجلغرايف:
الكبارية إحدى املناطق الشعبية املهيكلة للعاصمة؛ حي النور أحد أكرب األحياء الشعبية مبعتمدية الڤصرين الشمالية مركز
والية الڤصرين احلدودية بالوسط الغربي للبالد وإحدى أكرث الواليات فقرا؛ تطاوين الشمالية مركز والية تطاوين الواقعة يف
أقصى اجلنوب وذات اخلصوصية احلدودية خاصة من اجلهة الشرقية.
كان من املنتظر لنا أن جند مستويات قلق متقاربة بني املناطق الثالثة ،وإن كانت هناك اختالفات فسنسجل أعلى املستويات
يف معتمدية تطاوين الشمالية املتميزة مبستوى بطالة أكرث ارتفاعا ،باعتبار أننا نفرتض أن البطالة عامل حاسم يف مستوى
حالة القلق ،وكذلك القصرين حيث يجتمع مستوى بطالة هام مع فقر شبه قياسي .واستندنا يف انتظاراتنا على بحوث سابقة
كانت قد تناولت بالدرس موضوع «الشباب املهمش» يف بعض املناطق الداخلية واالحياء الشعبية التي تعاين التفاوت اجملايل
واالجتماعي وعدم توفر نفس احلظوظ يف التعليم والتشغيل والتنمية (بن زينة وزمالؤه.)2018 ،
وخالفا ملا توقعناه ،فقد بينت الدراسة أن أعلى مستوى حلالة القلق موجود لدى شباب الكبارية بالعاصمة ( 48,7نقطة)
فتطاوين ( 47,7نقطة) ثم بعد ذلك القصرين ( 44,3نقطة) .وهذه النتائج متثل إحدى أهم اخملرجات غري املتوقعة بل
املفاجئة خصوصا وأن نسب درجات حالة القلق لدى شباب العينة يف حي النور صنفت األغلبية (بقطع النظر عن وضعهم
االقتصادي) يف درجة حالة قلق ضعيفة أو ضعيفة جدا ،وهي نتيجة فريدة يف بحثنا باعتبار أن كافة النتائج األخرى املتعلقة
بتوزيع النسب حسب خمتلف املتغريات االجتماعية أو الدميغرافية أو متغري النشاط االقتصادي صنفت دائما األغلبية يف درجة
متوسطة حلالة القلق.
وبخصوص معدالت مستوى حالة القلق يف كل منطقة لدى الشباب العاطل عن العمل من جهة والشباب الذي يعمل من
جهة ثانية ،أعطت نتائج البحث بالنسبة إىل شباب حي النور بالڤصرين الشمالية معدال أكرث انخفاضا لدى العاطلني عن العمل
( 43,8نقطة) مقارنة بالذين يعملون ( 45,7نقطة) .أما لدى شباب الكبارية فاملعدل أرفع عموما مع شبة تساوي بني العاطلني
عن العمل ( 47,6نقطة) والذين يعملون ( 47,7نقطة) ،يف حني ينزع املعدل لدى شبان الكبارية من والية تونس إىل مستوى
أكرث ارتفاعا لدى العاطلني عن العمل ( 48,9نقطة) مقارنة بالذين يعملون ( 48,3نقطة).
و ميكن ان نفسر هذه النتائج بفرضية ان البطالة قد أصبحت ظاهرة اجتماعية عامة ومزمنة ومستفحلة يف خمتلف اجلهات
التونسية رغم تباين نسبها ،وأن اختالف مستويات حاالت القلق لدى الشباب بني املناطق نتيجة لتداخل أسباب وعوامل متعددة
مع جتليات متنوعة يف سلوك االفراد واجملموعات.
ومما يدعم فرضيتنا خمرجات الدراسة التي أجرتها منظمة إنرتناشونال ألرت  International Alertحتت عنوان «شباب يف
الهوامش :متثالت اخملاطر السياسة والدين» ،والتي متيزت بتقييم اهم اخملاطر التي تهدد فئة الشباب يف ثالث مناطق
(دوار هيشر والڤصرين الشمالية وتطاوين الشمالية).
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وقد أفرزت النتائج أن البطالة اهم اخملاطر التي تهدد هؤالء الشباب يف املناطق الثالث مع اختالفات كمية بني شباب تطاوين
الشمالية ( %62,4منهم يعتربونها أول خطر يهددهم) ،يف حني أنها كانت بنسبة متساوية ( )%40أول خطر يرى شباب كل
من القصرين ودوار هيشر ،حسب متا صرحوا به.
وإىل جانب البطالة توجد ظواهر أخرى وازنة يف نسبة الشباب الذي يتمثلها كأول خطر يتهددهم  :يحتل اإلدمان املرتبة الثانية
يف اخملاطر التي تهدد الشباب حسب تصريحاتهم بنسبة  %27,6منهم يف الڤصرين الشمالية ،تليها دوار هيشر مبحيط
العاصمة ( ،)%26,1ثم تطاوين الشمالية (.)%18,4
ثم تأتي يف املرتبة الثالثة خماطر خمتلفة حسب املناطق :خطر اإلرهاب بالنسبة لشباب الڤصرين الشمالية (،)%18,1
وخطر اإلجرام بالنسبة لشباب دوار هيشر ( ،)%14,2وخطر الهجرة الغري نظامية «احلرقة» بالنسبة لشباب تطاوين الشمالية
(( )%12,4منظمة إنرتناشونال ألرت . 2020 ،ص)23 .
فعلى ضوء هذه املعطيات اإلحصائية بخصوص اخملاطر التي يشعر الشباب أنها تهددهم ،ميكن القول انها أصبحت عديدة
ومتثل ظواهر اجتماعية منتشرة يف عديد اجلهات ببالدنا التونسية وحاضرة بقوة يف متثالت شبابها .و بالرغم من أن البطالة
تبقى أول خطر يهدد الشباب فينظر أكرث نسبة من شباب خمتلف املناطق ولو بتفاوت ،فإن بقية اخملاطر متثل أول خطر
لنسب هامة منهم وتهديدات واقعية من شأنها أن تعمق اخملاوف و بالتايل ان تثري الشعور بالقلق أو تعمقه لدى هؤالء
الشباب ،كل حسب خاصياته البيئية واالجتماعية والنفسية.

العالقة بين حالة القلق ومتغير النشاط االقتصادي :الشباب العاطل عن العمل وبقية
الفئات
ان شعور العاطل عن العمل باخلوف من املستقبل وعدم وضوح الرؤية يف إمكانية إيجاد شغل ،بغض النظر عن مهاراته
ومستواه التعليمي وظروف عيشه ،والبيئة التي ينتمي اليها ،هو شعور ميتزج فيه ،اخلوف والقلق واملزاجية والتوجس مرورا
ببعض فرتات من االكتئاب ،بل وحتى االنتحار يف أسوء احلاالت .وبالتايل يدخل العاطل عن العمل يف سلسلة ال متناهية من
االنفعاالت النفسية متأثرا بني احلني واالخر ،بعوامل خارجية تارة سلبية وتارة إيجابية.
حسب الدراسة احلالية ،وبعد استخراج النتائج التي أفرزها مقياس (سبيلربجر) املستخدم يف هذا الغرض ،اتضح بخالف ما
افرتضنا يف بداية الدراسة ،أن نسبة القلق عند اجملموعتني (العاطلني عن العمل /غري العاطلني ،العاملني)  ،مل تبني فوارق
ذات داللة إحصائية بينهما..
فلتحليل مستويات القلق التي أفرزها البحث املبني على مقياس سبيلربجر لدى خمتلف فئات الشباب من زاوية متغري النشاط
االقتصادي ،يتحتم علينا ،التعمق أكرث يف خفايا هذه األرقام والروابط التي جتمع بني القلق واملتغريات املدروسة لدى الشباب
العاطل عن العمل بصفته العينة املستهدفة بصفة أساسية بالبحث ،ومقارنتها أيضا باجملموعة الثانية والتي تضم أيضا
فئة العاملني (أو املشتغِ لني) ،وكذلك غريهم من الفئات االخرى :غري الناشطني ومن مازالوا يف مرحلة الدراسة أو التكوين.
وسنحاول هنا القاء الضوء على بعض خصائص هذه الفئات من الشباب ،والتمعن يف أسباب القلق لديها.
فبالرجوع اىل الفرضية الثانية التي حددناها يف البداية ،وهي أن فئة العاطلني عن العمل أكرث عرضة للقلق ،مقارنة بغري
العاطلني عن العمل ،فإن النتائج مل تستطع إثباتها بل أنها أتت يف اجتاه معاكس سواء يف مستوى معدالت حالة القلق أو
يف مستوى نسب من أظهروا درجة متوسطة وخاصة املصنفة باملرتفعة من حالة القلق .وهي ت َُع ّد يف حد ذاتها نتيجة
هامة وجوهرية يف هذا البحث .فان كانت املعاناة النفسية للعاطلني عن العمل معلومة ومؤكدة من خالل املراجع العلمية
املتعددة ،خاصة على املستوى العاملي ،فالشباب الغري العاطل عن العمل أي املشتغِ ل ،وكذلك الفئات األخرى ،تعيش
معاناة معيشية متعددة األوجه وضغوطات نفسية متنوعة تدعو اىل احلرية ،وتبعث على «القلق».
وهنا يجدر التساؤل :كيف ميكن قراءة اخلصائص التي متيز كل واحدة من هاته الفئات يف عالقتها بالقلق؟
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• •الشباب العاطل عن العمل:
من أهم مظاهر االضطرابات النفسية التي يعاين منها هؤالء :القلق والتوتر جراء اخلوف من مستقبل غامض وجمهول
وكذلك العيش يف تبعية مادية للعائلة ،مما ينجر عنه فقدان االستقرار العاطفي وبالتايل صعوبة حتصيل مسكن وتكوين
أسرة .ونذكر هنا ما قالته ( ،)Vandecasteele, & Lefebvreمن خالل مقالهما حتت عنوان «من الهشاشة إىل كسر الروابط
االجتماعية :املنهج السريري لآلثار النفسية الناجتة عن انعدام األمن وعملية االستبعاد االجتماعي» ،والذي قدم فيه الباحثان
حتليال نفسيا حول املعاناة املنتشرة ،لدى االفراد الذين يقال أنهم «فقراء» أو «يف حالة هشاشة» من الناحية االجتماعية و
املهنية مثل (العاطلني عن العمل لفرتة طويلة ،و الشباب الذين ليس لديهم مؤهالت مهنية...جتعلهم عرضة للمعاناة و
خاصة يف املواقف احملفوفة باخملاطر أو يف عملية االستبعاد االجتماعي ،و بالتايل هم يستحقون الدعم واملتابعة النفسية
واالجتماعية .ويضيف الباحثان أن هذه املعاناة ،تختلف أشكالها السريرية وهي باألساس ناجتة عن مشاكل اجتماعية
متنوعة ،مثل خسارة شغل أو عدم احلصول على عمل أو التعليم أو السكن ،أو الرتفيه أو املساعدة االجتماعية أو هياكل
الرعاية .وهذا ما يؤدي بالطبع ببعض االفراد اىل عدم االستقرار والذي يتكيف معه األشخاص بطرق خمتلفة حسب خصائصهم
الفردية والنفسية (.)Vandecasteele & Lefebvre, 2006.p.138
فالشعور بكل هذه االنفعاالت النفسية والوجدانية التي غالبا ما تكون سلبية ومكبوتة لدى الشبان العاطلني عن العمل،
تدفعهم اىل الوقوع يف شباك االحباط بعد ما أدركوا أنهم يعيشون يف سراب فتتحول أحالمهم اىل كوابيس وال يجدون خمرجا
من هذه املعاناة .ومثل هذه املعاناة من شانها ان تدفع الشاب اىل سلوكيات حمفوفة باخملاطر مثل اإلدمان او العنف او
االنتحار او الهجرة الغري نظامية.
يف نفس هذا النطاق ولكن على املستوى العربي ،كان قد ذكر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تقرير له يف  2016حتت
عنوان «الشباب وافاق التنمية يف واقع متغري» أن ما يعرتض الشباب يف املنطقة العربية من صعوبات وخماطر ومشاكل
على جميع املستويات ينذر باخلطر ويجب التصدي له والوقاية منه .ومن أبرز الصعوبات التي أكد عليها ،والتي تصدرت احملاور
املدروسة ،البطالة والصحة النفسية لدى الشباب( .تقرير التنمية اإلنسانية العربية .)2016،

• •الشباب الغري عاطل عن العمل /الذي يعمل:
الشباب الذي يعمل هو أيضا ليس مبنأى عن مستويات قلق هامة ،بل إن بعض الشبان والشابات يعيشون وضعيات قلق
مرضية عالية .وهذا بالفعل ما توصلت إليه نتائج بحثنا :معدل حالة القلق لدى الشباب الذي يعمل بلغ
قوبة قد تصل إىل حالة َ
 47,1نقطة وهو مستوى درجة متوسطة ،وأغلب الشباب املشتغل مهما كان جمال عملهم ،أظهروا حالة قلق يف درجة
متوسطة بل حتى مرتفعة لـ %10منهم (وهي نسبة أعلى من النسبة العامة املسجلة لدى ُمجمل اجملموعة الثانية من
العينةِ ،
وضعف النسبة املسجلة لدى العاطلني عن العمل).
وعديدة هي الدراسات التي اهتمت مبوضوع اخملاطر النفسية واالجتماعية يف العمل .وقد أفادت هذه الدراسات أن تنوع
اخملاطر النفسية واالجتماعية يف العمل ميكن أن يؤثر على الصحة اجلسدية والعقلية للمشتغلني مبختلف أصنافهم ،خاصة
عندما يكون التعرض لهذه اخملاطر بصفة متواترة .اذ من خالل العديد من الدراسات التي قامت بها إدارة البحوث والدراسات
واإلحصاء يف فرنسا ( 29)Daresيف عام  ،2010توصلت اىل حتديد جمموعة من العوامل املندرجة ضمن هذه «اخملاطر النفسية
االجتماعية «والتي يتعرض لها العاملون بنسب متفاوتة ،بحسب جماالت العمل وطبيعة اخلدمات املقدمة والتي تختلف أيضا
حسب اجلنس .وقد أثبتت أن نسبة كبرية من العاملني يشعرون باخلوف يف العمل من خالل اخلوف من احلوادث املهنية أو
من خالل أنواع العنف املسلط عليهم والتي يعيشها بصفة مرتفعة فئة الشباب وخاصة الذكور .اذ متثل هذه اخملاوف «
عبء
ً
عاطفيا» غالبا ما يتم كبته أو حماولة ضبطه من قبل العاملني .كما قدمت هذه البحوث ،جملة من العوامل التي من شانها
أن تتسبب يف تفاقم هذه اخملاطر مثل طبيعة العالقات املهنية التي تفتقر للتفاهم والتآزر بني العاملني فيما بينهم ،أو مع
رؤساء العمل وكذلك سوء التنظيم وتسيري العمل من قِ يل املسؤولني  ...إلخ (.)Coutrot &Mermilliod, 2010

 29قســم إدارة البحــوث والدراســات واإلحصــاء ( )Daresهــو إدارة عامــة فرنســية مركزيــة تابعــة لــوزارة العمــل .ينتــج حتليــات ودراســات وإحصــاءات حــول مواضيــع
العمــل والتوظيــف والتدريــب املهنــي واحلــوار االجتماعــي.
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وأثبتت دراسة أخرى يف السياق التونسي ،أن مناخ العمل السلبي ،وظروف العمل القاسية ،والنقص يف املوارد املادية
جترهم للتغيب عن العمل واستهالك مواد اإلدمان أو
من شانها أن تؤدي إىل مشاكل صحية جسدية ونفسية لدى العاملنيّ ،
الكحول .واملكوث يف مثل هذه األوضاع لفرتة مهنية طويلة من شأنه أن يؤثر على الصحة اجلسدية والنفسية للعامل مبا
يف ذلك اضطراب القلق ،واالكتئاب وهشاشة تقدير الذات .كما أن فئة العاملني من الشباب تعاين ضغوطات متعددة :يف
الشغل ،ومسؤوليات االسرة ،والضغط الذي يسببه ضيق الوقت (.)Remili, 2019
ويف نفس هذا السياق ،ومن خالل دراسة أجرتها املنظمة العاملية للصحة مؤخرا ،بينت أن اضطرابات االكتئاب والقلق ،هي
االضطرابات النفسية األكرث شيوعا ،والتي تؤثر على قدرتنا على العمل واإلنتاج( .املنظمة العاملية للصحة.)2017،

• •الشباب الذي يدرس أو يف طور التكوين:
كثريا ما نتصور أن الشاب الذي يدرس ،هو فرد مل يدخل بعد يف معرتك احلياة ومل يواجه بعد ،ممن هم يف طور تكوين مهني
أو حتى اصابة بعضهم باالكتئاب وغريها من االضطرابات النفسية االخرى.
والنتائج التي توصلنا اليها يف بحثنا هذا تؤكد ما ُأث ِبت يف العديد من البحوث حول هذا املوضوع ،من جمانبة مثل هذه التصورات
للصواب .وقد تعمق االهتمام باألمر حتى أن بعض التيارات النفسية ،من وجهة نظر علم نفس النمو ،تُصنِّـف نوع القلق لدى
هؤالء الشباب «بالقلق االختبار» والذي وان كان طبيعيا يف العديد من األحيان ،بل مطلوبا ،وميكن اعتباره كحافز ومصدر ضروري
مرضيا ،ويؤثر بالتايل على األداء
لتعزيز روح املنافسة اإليجابية بني املتعلمني ،اال أنه كثريا ما يتحول اىل اضطراب نفسي ويصبح َ
املعريف والسلوكي للفرد .ويقول زيدنر وماثيوس( )Zeidner & Matthiewsيف هذا املعنى ،أنه عندما تتسم شخصية الطالب
بارتفاع يف سمة القلق ،غالبا ما ترتفع درجات القلق لدى الطلبة الذين يعانون من هذا النوع من القلق( .زيدنر وماثيوس .)2016 ,

• •الشباب الغري الناشط:
هذه الشريحة من الشباب ،والتي كانت لديها يف هذا البحث النسبة األعلى من الدرجة املتوسطة والنسبة األدنى من الدرجة
الضعيفة حلالة القلق ،كثريا ما تثري استغراب اجملتمع وتساؤالتهم حول مواقف وسلوك املنتمني إليها .وحملاولة فهم
وحتليل حالة القلق لديهم ،يجدر يف هذا الصدد التعريف مبا هو مقصود بالشباب «الغري الناشط»؟
يجيبنا على هذا السؤال ،الباحث يف علم االجتماع ،م.ع .بن زينة زمالؤه ،)2018( ،من خالل ما شرحوه يف هذا املوضوع قائلني،
أن الشباب الغري الناشط هم أفراد «يتميزون بالعزلة والبقاء خارج دائرة التعليم والتكوين والعمل» .ويستندون يف تعريفهم هذا
على نظرية «روبري كينغ مريتون» ( ،)1965والذي أبرز فيها وضعيات «االنوميا» الناجتة من عدم متكن االفراد من حتقيق األهداف
احملددة لهم من قبل اجملتمع وعدم توفري الوسائل لديهم ،مما ينتج عن ذلك «أمناط وظيفية» تتمحور حول خمسة أنواع
من السلوك .ومن بني هذه السلوكيات ،نذكر« ،االنسحاب» الذي ميكن أن ينطبق يف تعريفه على جزء من فئة الشباب الغري
الناشطني .اذ يتمثل هذا السلوك يف أن «تتخلى االفراد عن األهداف ،ويعزفون كذلك من خالله عن الوسائل .ويؤدي ذلك اىل
حالة من اجلمود عن الفعل االجتماعي( ».بن زينة و زمالؤه.)2018 ،
وكأن هؤالء الشباب ،ميرون مبرحلة تشتت يف التفكري والفعل .وسلوك «االنسحاب» لديهم ،يخفي حالة نفسية أعمق مما
ّ
تبدو عليه .فحالة العزوف واالنعزال واجلمود ،توحي بنفسية مضطربة وتصف حالة تشتت وضياع .فعدم البحث عن العمل
َ
وعيش احلاضر دون املباالة
بحث عن الذات وعن الهوية االجتماعية،
وعن التعليم ،ورمبا عن مستقبل ،يخفي يف األصل
رحلة ٍ
َ
باملستقبل .وميكن اعتبار هذا السلوك من وجهة نظرنا كاسرتاتيجية دفاعية شبيهة باسرتاتيجية «الهروب» كردة فعل وان
كانت غري فعالة وغري جمدية ،والتي ترمي من خاللها ولو بصفة ال واعية ،إىل حماولة التأقلم مع الواقع الذي تعيشه .فمن
الضروري إذَ ن التنبه لهذه الفئة الهشة على جميع األصعدة.
يف حوصلة األمر ،ميكن اجلزم أن القلق أصبح مكونا نفسيا متواترا يف شعور الشبان والشابات وانفعاالتهم وسلوكاتهم،
وأن خمتلف وضعياتهم وأنشطتهم االقتصادية (يعمل/مشتغل ،أو عاطال عن العمل ،أو يدرس أو يتكون ،أو حتى غري ناشط)
أضحت حاملة لعوامل دافعة للقلق والتخوف ،متاما مثلما أنه مل تبق أوساط الشابات والشبان على حد شبه سواء يف منأى
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عن مستويات عالية للقلق املؤقت أو املستدام .ورمبا كان تطوير اكتساب اسرتاتيجيات دفاع نفسي بفعل التجربة الفردية
واجلماعية اآللية الناجعة ورمبا الوحيدة يف درء تطورات نفسية أكرث خطرا وأعمق أثرا سلبيا ،يف ظل غياب سياسات عمومية
تتصدى ملا آلت إليه مستويات القلق لدى الشباب وقاية وعالجا.

الخاتمة
ميثل بلوغ القلق لدى الشباب مستويات جد عالية ناقوس خطر جدي للمسؤولني والفاعلني املعنيني ،باعتبار القلق مؤشرا
وجيها للصحة النفسية ،وأن هاته املستويات ترتبط ال حمالة بتطور لالضطرابات واألمراض النفسية من جهة ولعديد الظواهر
االجتماعية املزعجة من جهة أخرى ،وهي نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية متداخلة.
ومن أبرز ما تستوجبه هاته الوضعية أن تصبح الصحة النفسية بصفة عامة ولدى الشباب بصفة خاصة فعال من بني األولويات
الرئيسية يف جمال السياسات الصحية ليس فقط يف مستوى وزارة الصحة بل يف كل القطاعات املتدخلة واملعنية سواء يف
مستوى معاجلة األسباب أو النتائج ،شأنها شأن األولويات الصحية األخرى( ،كاألمراض املستجدة واالمراض املزمنة وغريها.)...
فعلى ضوء ما أفرزته نتائج بحثنا هذا حول مستويات القلق لدى الشباب يف إطار الدراسة اجملراة من أنرتناشونال ألرت تونس
حول موضوع الصحة النفسية لدى الشباب يف ثالث مناطق يف تونس ،واستنادا على املراجع العلمية يف تونس واخلارج،
توصلنا اىل جملة من االستنتاجات الهامة والتي نأمل أن تكون مساهمة متميزة يف جمال التعمق أكرث يف البحوث التي تهتم
بالصحة النفسية لدى جميع أفراد اجملتمع وخاصة الشباب.
وأهم االستنتاجات أن ارتفاع مستوى القلق لدى الشباب ،مل يعد خاصا بأقلية منهم أو باملنتمني إىل جهة معينة ،أو بأصحاب
وضعية اجتماعية أو اقتصادية حمددة أو بشريحة عمرية أو مستوى تعليمي ما.
فإذا كان البحث أفضى عكس املتوقع إىل غياب ارتفاع ذي داللة ملعدل مستوى القلق لدى العاطلني عن العمل مقارنة ببقية
فئات الشباب من مشتغلني ودارسني وغري نشيطني ،فإن ذلك يعود إىل ارتفاع املعدل لدى هاته الفئات إىل مستوى يضاهي
أو يفوق املعدل املسجل لدى العاطلني عن العمل .فاملعدل العام حلالة القلق واملعدالت اخلاصة بالعاطلني وجمموع بقية
الفئات أو املشتغلني لوحدهم أصبحت كلها متقاربة نسبيا مع بعض الفوارق ذات الداللة أحيانا ،ولكنها يف مستوى الدرجة
املتوسطة وهي درجة فوق احلد الفاصل املبدئي بني القلق الطبيعي والقلق املَ َرضي
املقدر بـ  40نقطة من مقياس
َّ
سبيلربجر (.)Spielberger
كما أن التوزيع حسب درجات حالة القلق ،ب ّين أن األغلبية تتموقع يف مستوى الدرجة املتوسطة من حالة القلق .وتنطبق هاته
النتيجة ليس فقط على العينة مبجملها بل يف كل شريحة عمرية ولدى اجلنسني ولدى العاطلني عن العمل واملشتغلني
وبقية فئات النشاط االقتصادي ولدى أصحاب خمتلف املستويات التعليمية من االبتدائي إىل العايل.
وحتى على مستوى املناطق ،فإن انفراد حي النور بالڤصرين الشمالية بأغلبية يف الدرجة الضعيفة أو الضعيفة جدا فإن معدل
مستوى حالة القلق لدى املنتمني إليه من شباب العينة يفوق  45نقطة أي أنه يف مستوى الدرجة املتوسطة .كما أن املعدل
اخلاص بالعاطلني عن العمل من عينة الشباب املنتمني إىل هذا احلي ،وهو األدنى بني كل املعدالت يف خمرجات البحث.
كما اتضح من خالل البحث وجود نسبة هامة من الشباب بلغت  %16,1من جمموع العينةَ « ،يــت ِ
َّـسمون» بدرجة مرتفعة أو
مرتفعة جدا من القلق ،أي من الذين لديهم درجة مرتفعة أو مرتفعة جدا من القلق كـ» ِ
س َمة» أي كصفة ثابتة تُشعرهم
بانفعاالت وضيق على املدى الطويل .ورغم أن البحث نحا يف اجتاه أن هاته الصفة ال تتجلى بالضرورة يف كل األوقات من
خالل انخفاض نسبة املتميزين بدرجة مرتفعة أو مرتفعة جدا من القلق كحالة إىل  %7,7فحسب من العينة ،فإن هذا يعود
أساسا إىل اسرتاتيجيات دفاع نفسي اكتسبها العديد من الشبان والشابات وباألخص من املنتمني واملنتميات إىل شرائح
عمرية أو مستويات تعليمية متقدمة أو إىل العاطلني والعاطالت عن العمل ،كما ميكن أن يكون يف عالقة ببعض اخلصوصيات
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«السلوكية» النفسية لدى عدد من غري الناشطني وغري الناشطات .وباملقابل فإن نِسبا هامة من فئات أخرى من الشباب
َـكـونون ( ،)%14,8وكذلك
تبقى متميزة بدرجة مرتفعة أو مرتفعة جدا من حالة القلق ،ويتعلق األمر خاصة بالذين يدرسون أو َيـت َّ
ـل أعمارهم عن  20سنة ( )%14,8وباألخص على ما يبدو باملنتمني إىل األحياء الشعبية احمليطة
املُ شتَـغِ ـلني ( )%10أو َمن تَـقِ ّ
بالعاصمة (.)%17,1
أما بخصوص متغري اجلنس فتشري نتائج البحث إىل تقارب يف املعطيات املرقمة مع بقاء بعض الفوارق يف اجتاه معدالت أرفع
صـنَّـفـني
صـنَّـفات منهن ضمن الدرجة املتوسطة من حالة القلق مقارنة مع نسبة املُ َ
قليال لدى الشابات ونسب أكرب من املُ َ
صـنَّـفات ضمن الدرجة املرتفعة أو املرتفعة جدا يف مقياس حالة القلق.
صـنَّـفني واملُ َ
ضمنها ،لكن مع تساوي نسب املُ َ
ويف اخلتام ميكن القول أن الصحة النفسية للشباب يف «خطر» ،وأن الوضعية تستوجب بالتايل االنتباه لهذه املعطيات
االحصائية واعتبارها إشارة انذار وطرح موضوع االضطرابات النفسية ،ضمن أولويات الربامج العالجية والوقائية للصحة العامة
وكذلك إفرادها باسرتاتيجيات مكثفة حتد من تطورها وتخفف من خملفاتها السلبية على صحة الشباب وتتصدى ألسبابها
ودوافعها العميقة.
مميزات الدراسة وحمدوديتها والتطلع اىل آفاق جديدة...
من املهم التذكري مبميزات هذا البحث والذي تناول موضوع القلق وأعطاه أولوية خاصة ،دون مزجه باضطرابات وأعراض
نفسية أخرى مثل :االكتئاب والضغط ما بعد الصدمة وتغري املزاج الخ ،...أو ربطه بصفة أفقية بأمراض مزمنة أو جسدية.
وان كانت هذه املواضيع جميعها هامة ولكن مقاربتها باتباع منهج أحادي البعد ،والذي غالبا ما يكون كلينيكيا بحتا ،يجعلها
حمدودة يف بعض جوانبها .كما يعترب هذا البحث مميزا ،من عديد النواحي :مثل حجم العينة املدروسة والتي تعترب عينة ممثلة
للفئة املستهدفة .كما أن توجه القائمني على الدراسة الختيار فئة الشباب بصفة عامة مع الرتكيز على الشباب العاطل عن
العمل بصفة خاصة يف هذا البحث ،كان ذا قيمة مضافة أكيدة العتبارات أوضحناها يف هذه الورقة مع أنه أغلبها معلوم
لدى أوسع املعنيني باملوضوع .
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تقديم
اولت منظمة إنرتناشونال ألرت منذ بداية نشاطها يف تونس أهمية مركزية ملسالة التفاوت االقتصادي واالجتماعي
واملناطقي الذي عمقته سياسات التقشف وتراجع الدور االجتماعي للدولة وسعت عرب عديد الدراسات امليدانية الكمية
والنوعية التي اجنزتها اىل تفكيك جتلياته وحتليل سريوراته واستقراء وقعه على سكان االحياء الشعبية واملناطق الداخلية.
ومن بني الفئات التي حتظى باهتمام خاص من قبل منظمتنا هم الشباب يف الهوامش احلضرية وشبة احلضرية وذلك
العتبارات عديدة أهمها الوزن الدميوغرايف لهذه الفئة .اذ يفوق عدد من ترتاوح أعمارهم ما بني  15و 29سنة املليونني
ونصف املليون حسب تقديرات املعهد الوطني لإلحصاء أي ما ميثل كتلة تقارب ربع اجمايل السكان .اما السبب الثاين فيحيل
إن من حيث نسب البطالة
اىل الوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي للشباب الذي يشكل أحد اهم ضحايا هذا التهميش ْ
والعطوبة التي يعاين منها او انسداد آفاق االرتقاء االجتماعي امامه او تعرضه جلملة من اخملاطر التي تتهدده جسديا
ونفسيا :العنف ،اإلدمان ،الفراغ ،االنقطاع املبكر عن الدراسة ،التحرش اجلنسي ،الخ.
عدة مشاريع بحثية ووثائقية خصصتها إنرتناشونال ألرت  -تونس الستطالع مسارات الشباب االجتماعية ومتثالته للمخاطر
احمليطة به وتقييمه للتعليم واخلدمات الصحية وتعامله مع السلوكات احملفوفة باخملاطر .واستكماال لهذا اجلهد البحثي
اخرتنا يف هذه املرة أن نخصص دراسة ميدانية لواحدة من املسائل التي ال تلقى االهتمام التي تستحقه يف الكتابات
واألدبيات اخملصصة للشباب اال وهو موضوع الصحة ،خاصة يف شقها النفسي .وما يضفي قيمة كبرية على هذا العمل انه
أول دراسة ميدانية كمية حول الصحة النفسية للشباب يف تونس تشمل ثالث مناطق يف نفس الوقت.
تقوم هذه الدراسة على استمارة ساهم يف صياغتها فريق من الباحثني واعتمدت على أربعة حماور رئيسية.
يتعلق احملور األول باحمليط االقتصادي-االجتماعي للشاب حيث تتقصى االستمارة اخللفية العائلية للمستجوبني ومستواهم
الدراسي العام وتوزعهم على الفئات املهنية-االقتصادية ،وكذلك حتديد أنواع األنشطة التي ميارسونها خارج أوقات العمل
والدراسة ،ودراسة مدى رغبتهم يف الهجرة.
خصصنا احملور الثاين من االستمارة ملسألة متثالت الشباب لصحتهم العامة .تطرقنا يف البداية إىل تصور املستجوبني حلالتهم
الصحية اجلسدية وحاولنا تبني مدى انتشار األمراض املزمنة عند أفراد العينة ووترية ترددهم على هياكل الصحة العمومية ،ومل
ننس بطبيعة احلال آثار األزمة الوبائية الراهنة ثم ركزنا بشكل كبري على الصحة النفسية للشباب مساهمة منا يف ملء الفراغ
َ
الكبري املتعلق بدراسة هذه املسألة ،وذلك عرب حتليل إدراك الشباب املستجوبني للمشاكل واألمراض النفسية وتقصي مدى
تعرضهم لها وكيفية تفاعلهم معها وتقييم معارفهم يف خمتلف جوانب االضطرابات/املشاكل/الصعوبات النفسية.
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أما احملور الثالث فيعالج مسالة استهالك اخملدرات واالدمان عليها ويستطلع متثالت الشباب للعقوبات القانونية لالستهالك
ويستقصي معرفتهم للحلول التي قد تساعدهم يف معاجلة اإلدمان وامكانياتهم يف الولوج اليها.
يعنى احملور الرابع واألخري بظاهرة العنف فيبحث يف خمتلف أشكال العنف التي يتعرض لها الشباب باعتبار متغريات اجلنس
والسن واملستوى الدراسي ويستقرئ الفضاءات التي ميارس فيها هذا العنف كما أيضا متثالت الشباب ملشروعية العنف
املمارس ضد النساء واألطفال.
شملت عينة هذه الدراسة  1265شابا وشابة ترتاوح أعمارهم ما بني  18و 29سنة موزعني بشكل شبه متساو على ثالث
مناطق من ثالثة أقاليم خمتلفة هي الكبارية (والية تونس) والقصرين الشمالية (والية القصرين ،الوسط الغربي) وتطاوين
الشمالية (والية تطاوين ،اجلنوب الشرقي) .اختيار املناطق ايل أجريت فيها الدراسة مل يكن عشوائيا بل انطالقا من تشابه
املالمح االقتصادية-االجتماعية لهذه املناطق -التي تفصلها عن بعضها البعض مئات الكيلومرتات وتتفاوت درجة بعدها
عن املركز السياسي للبالد من بضع كيلومرتات إىل مئات الكيلومرتات -من حيث التهميش والعطوبة وارتفاع نسب البطالة
وانسداد اآلفاق وتردي البنى التحتية ،الخ.
ووعيا من فريق البحث بأن الشباب ليس كتلة متجانسة متاما وان هناك فروقات هامة حتددها عدة عوامل منها املسارات
اخلاصة وكذلك الظروف االقتصادية-االجتماعية والعالئقية والرتبوية اعتمدنا عند جمع وفرز نتائج االستجواب وحتليلها حسب
أربع متغريات ( : )Variables de contrôleاجلنس والفئة العمرية واملستوى الدراسي والنشاط االقتصادي.
بعد صياغة االستمارة واختبارها على عينة صغرية وقبل الشروع يف اإلجناز امليداين للدراسة ،أشرف فريق من اخلرباء على
ورشات تكوين وتدريب للباحثني امليدانيني الشبان يف تقنيات تعمري االستمارات باستعمال احلواسيب اللوحية (.)tablettes
كما مت تكوين فريق من املشرفني ملراقبة ودعم الباحثني امليدانيني الذين توزعوا على جمموعات صغرية تتناسب يف
تركيبتها مع اخلارطة الدميغرافية لكل منطقة بغية تغطيتها بشكل كامل .وسعيا منه إىل ضمان جودة ومصداقية عملية
جمع البيانات راقب فريق الباحثني املشرفني على الدراسة عملية تعمري االستمارات بشكل حيني عرب االنرتنت.
وقد شارك 21باحثا ميدانيا يف جمع املعلومات امليدانية يف الفرتة املمتدة من  24سبتمرب اىل  08أكتوبر .2021
ثم قام فريق البحث باحتساب ،وترتيب ومراجعة النتائج وحتليلها.
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 .١خصائص العينة وتوزيعها حسب المتغيرات األساسية
الممثلة لشباب المناطق الثالثة (متغيرات المراقبة)
أجريت الدراسة يف ثالث مناطق :تطاوين الشمالية من والية تطاوين الواقعة أقصى جنوب البالد ،وحي النور مبعتمدية
القصرين الشمالية من والية القصرين الواقعة يف الوسط الغربي للبالد على احلدود مع اجلزائر ،والكبارية أحد األحياء الشعبية
لوالية تونس عاصمة البالد الواقعة يف الشمال على الساحل الشرقي.
وقعت برجمة عينة تشمل  1224شابا سنهم بني  18و  29سنة ،بالتساوي بني  3عينات فرعية تغطي املناطق الثالثة ،يقع
اختيارها حسب طريقة احلصه النسبية أو «الكوتا» ( )quotaبتوزيع خاص وحمدد لكل عينة يف كل منطقة حسب أربع
ً
ممثلة
متغريات أخرى هي :اجلنس ،الشريحة العمرية ،املستوى التعليمي والنشاط االقتصادي ،حتى تكون كل عينة فرعية
لشباب املنطقة حسب هاته اخلصائص ،اعتمادا على نتائج آخر تعداد عام للسكان واملساكن (سنة .)2014
يف الواقع العتبارات ميدانية ،شملت الدراسة  1265شابا وشابة ،مع توزيع حسب املتغريات اخلمسة ال يختلف بصفة دالة
عما وقعت برجمته.

 1.1توزيع العينة حسب المنطقة
الرتفيع قليال يف حجم العينة النهائي حتى يتم مسح كامل الفئات املعنية أدى إىل تفاوت طفيف جدا يف حجم عينة شباب
تطاوين مع عينتي شباب املنطقتني األخريني

429

ﺗﻄﺎوﻳﻦ
اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ

418

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

418
0

500
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 2.1توزيع العينة حسب الجنس (والمنطقة)
فيما يخص متغري اجلنس ،كانت العينات الفعلية قريبة جدا مما هو مربمج مع فارق حمدود بالنسبة إىل عينة تطاوين التي كان
من املفرتض أن تكون فيها نسبة اإلناث ٪50٫2

51.3%

48.7%

49.5%

50.5%

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

48.3%

51.7%
0%

100%

50%
ذﻛﺮ
أﻧﺜﻰ

 3.1توزيع العينة حسب السن (والمنطقة)
تتوزع العينة على ثالث فئات عمرية مبستويات متناسبة مع خاصيات اجملتمعات االصلية يف كل منطقة .طبعا فئة 19-18
سنة هي األضعف حضورا بنسب تقل عن  % 20نظرا ألنها تشمل سنتني فقط ،فيما تتقارب نسب فئتي  24-20و29-25

سنة بشكل كبري سواء يف نفس املنطقة أو مقارنة بني املناطق الثالث.

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

17.5%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

16%

41.8%
42.3%
14.4%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

40.7%

0%

41.6%
41.4%
50%

44.3%
100%

ﺑﲔ  18و 19ﺳﻨﺔ
ﺑﲔ  20و 24ﺳﻨﺔ
ﺑﲔ  25و 29ﺳﻨﺔ

 4.1توزيع العينة حسب المستوى التعليمي (والمنطقة)
يبني توزيع العينة حسب املستوى التعليمي تقاربا كبريا يف النسب مع اجملتمعات االصلية يف كل منطقة ،باستثناء احلصول
على نسب أميني أقل من حوايل  % 3املطلوبة يف كل من الكبارية وتطاوين.
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التوزيع بني املناطق يثـ ّبـت التقارب الكبري يف «املنطقة الوسطى» مع تفاوتات ذات داللة يف «األطراف» .اذ يبلغ مستوى تعليم
حوايل ثلثي افراد العينة مرحلة االعدادي (املرحلة الثانية من التعليم األساسي) والثانوي .تبدو الكبارية كأكرث منطقة حمظوظة
تعليميا فنسبة الذين مل يتجاوزوا املرحلة االبتدائية ال تفوق  % 10يف حني ان الذين وصلوا إىل مرحلة التعليم العايل ميثلون
خمس العينة .هذه النسب منطقية نظرا ملوقع حي الكبارية :وسط مديني تتوفر فيه املدارس واملعاهد القريبة نسبيا من
السكان ،ومتاخم للعاصمة واقطابها اجلامعية .يف املقابل تظهر القصرين الشمالية أقل حظا بكثري ،فهي تنفرد بنسبة
أم ّية تعترب مرتفعة وتؤكّ د إشكالية الولوج للمدرسة لعدد غـري ه ّين من األطفال ( % 6هي النسبة احلقيقية ألمية الشباب يف
ّ
هاته املنطقة) خاصة يف عمق غرب البالد ولكن ليس فقط هناك .وإذا ما اضفنا لها نسبة ذوي املستوى التعليمي االبتدائي
فسنجد ان  % 20من عينة القصرين الشمالية مل يذهبوا إىل اعداديات ومعاهد .مع ذلك نسبة شباب القصرين الذين ذهبوا إىل
اجلامعة أعلى قليال من تلك املسجلة لدى شباب تطاوين.

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

15.4%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 5%

69.5%

14.6%

10.3%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ
0%

64%
69%
50%

14.9%
16.3%
20.4%
100%

أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أو )اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﱘ(
أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ أو ﺛﺎﻧﻮي )ﻧﻈﺎم ﻗﺪﱘ وﺟﺪﻳﺪ(
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎ
أﻣﻲ/أﻣﻴﺔ

 5.1توزيع العينة حسب النشاط االقتصادي (والمنطقة)
يظهر توزيع العينة حسب النشاط االقتصادي تفاوتات خمتلفة األهمية بني املناطق الثالث ،مع متيز عينة شباب تطاوين
الشمالية يف ثالثة مستويات متكاملة :ضعف نسبة الذين مازالوا يواصلون تعليمهم أو يتلقون تكوينا مقارنة بنظرائهم يف
الكبارية والقصرين الشمالية ،مقابل ارتفاع نسبة غري الناشطني اقتصاديا ،أي الذين صرحوا أنهم ال يدرسون وال يعملون وال
يبحثون عن عمل ،إىل ثلث العينة تقريبا ،مما جعلها العينة الوحيدة التي ال يبلغ فيها من يعملون أو يدرسون أو يتكونون نصف
جمموعها (رغم أن نسبة العاطلني الباحثني عن العمل ليست األرفع)
نِسب الشباب العاطلني الباحثني عن العمل مرتفعة يف املناطق الثالثة ،خاصة يف القصرين الشمالية حيث تنفرد بتجاوزها
لنسبة العاملني ،مما يجعل قرابة نصف عينة الشباب هناك بال عمل وال دراسة أو تكوين ،بنسبة غري بعيدة كثريا عما الحظناه
َ
آنفا يف تطاوين ،يف حني ال تتجاوز نسبة َمن هم ال يعملون وال يدرسون أو يتكونون  % 37من شباب الكبارية.
ومن املهم التأكيد أن هاته النسب اخلاصة بتوزيع عينات الدراسة حسب النشاط االقتصادي مطابقة متاما أو يكاد ملا هو
موجود لدى جمموع شباب املناطق الثالثة.
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22%

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

26.4%

30.2%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

19.2%

22.1%

33.3%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

23.7%

29.7%

0%

32.5%
24%
19.1%

17.9%

50%
ﻳﺪرس أو

100%

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

ﻳﻌﻤﻞ
ﻋﺎﻃﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
ﻏ ﻧﺎﺷﻂ

 .2المحيط االقتصادي واالجتماعي للمستجوب
 -توزيع العينة حسب احلالة الزواجية واملنطقة

87.5%

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

12.2%

76.1%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

22.7%

87.8%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ
0%

1%

11.5%

50%
أﻋﺰب  /ﻋﺰﺑﺎء

ﻣﻄﻠﻖ)ة(

ﻣﺘﺰوج)ة(

أرﻣﻞ)ة(

100%

 -احلالة الزواجية حسب اجلنس

76%

أﻧﺜﻰ

23%
91.5%

ذﻛﺮ
0%

8.3%

50%
أﻋﺰب  /ﻋﺰﺑﺎء

ﻣﻄﻠﻖ)ة(

ﻣﺘﺰوج)ة(

أرﻣﻞ)ة(

100%
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 -احلالة الزواجية حسب النشاط االقتصادي

ﻏ ﻧﺎﺷﻂ

65.7%
83.3%

ﻋﺎﻃﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

16%

85.9%

ﻳﻌﻤﻞ
ﻳﺪرس أو

34%

98.6%

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
0%

50%

12.8%
1.4%
100%

أﻋﺰب  /ﻋﺰﺑﺎء
ﻣﺘﺰوج)ة(
ﻣﻄﻠﻖ)ة(
أرﻣﻞ)ة(

جند أعلى نسب من املتزوجني لدى غري الناشطني اقتصاديا ( )%34بعيدا عن العاطلني الباحثني عن عمل ( )%16واملشغولني
بعمل (.)%13
لكن املفارقة تكمن يف النسبة املرتفعة من املتزوجني يف جمموع عينة شباب القصرين الشمالية مقارنة مع شباب
املنطقتني األخريني رغم أن نسبة غري الناشطني يف عينة القصرين ليست األرفع.
تبدو نسب املطلقني/املطلقات حسب النشاط االقتصادي املفارقة الثانية ( %1.2من العاملني و %0.8من العاطلني و %0من
غري الناشطني) فالفئة التي تضم أكرث عدد من املتزوجني تسجل أقل نسبة طالق لكن هذه املالحظة حمدودة الداللة بسبب
ضعف عدد املطلقني واملطلقات اجلملي ( 6أي أقل من  %0٫5وهو أمر ميكن تفسريه على األقل جزئيا بسن املنتمني للعينة).
وإذا ما اعتمدنا متغري اجلنس فسنجد ان نسبة االناث املتزوجات تقارب ثالث أضعاف الذكور املتزوجني ،وقد ينبع هذا التفاوت
إىل حد كبري من واقع الفرق يف متوسط أعمار الزواج حسب اجلنسني فاإلناث يتزوجن عموما يف سن أبكر من الذكور.

 االنقطاع عن الدراسةقبل بداية األلفية الثالثة بلغت تونس نسب متدرس عالية كما تطور عدد خريجي التعليم بشكل ملحوظ .لكن ،بالتوازي ومنذ
عشريتني على األقل ،تسجل البالد تفاقم ظاهرة االنقطاع عن الدراسة والتسرب املبكر من التعليم بشكل يبعث على القلق.
فعدد املنقطعني يقدر بعشرات اآلالف كل سنة .وإلدراك مدى تفشي الظاهرة وأسبابها طرحنا جملة من األسئلة ذات الصلة
على املستجوبني.
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 -التوزيع النسبي للمنقطعني عن الدراسة حسب اجلنس واملنطقة

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

27.1%

72.9%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

63.7%

36.3%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

62.8%

37.2%
50%

0%

100%

ذﻛﺮ
أﻧﺜﻰ

ثلثا الشباب املستجوب صرحوا أنهم انقطعوا عن التعليم لكن األرقام واضحة يف تبيان فوارق دالة جدا بني اجلنسني :االنقطاع
عن الدراسة ميس الذكور بصفة أكرب بكثري من اإلناث يف كل املناطق ،ولكن بتفاوت نسبي بينها .نسبة الذكور الذين صرحوا
بأنهم انقطعوا عن الدراسة أقل من ِ
ضعف نسبة اإلناث املنقطعات يف كل من الكبارية والقصرين الشمالية وتفوقه كثريا
جدا يف تطاوين الشمالية.

 -سن االنقطاع عن الدراسة حسب املنطقة واجلنس

16.90

16.58

ذﻛﺮ

أﻧﺜﻰ

سن االنقطاع هي تقريبا نفسها يف املناطق الثالثة وعند اجلنسني 16 :سنة وبضعة أشهر .الفوارق طفيفة :اإلناث ينقطعن
يف سن أبكر قليال من الذكور (لكن نسبة انقطاعهن اقل بكثري) واملستجوبون يف القصرين الشمالية والكبارية انقطعوا يف
سن أكرب قليال من املستجوبني يف تطاوين الشمالية.
ويف املعدل قضى املستجوبون  11سنة على مقاعد الدراسة.
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 -سبب االنقطاع عن الدراسة

2.4%
16.9%

22.8%
اﳌﺮض
اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺎدﻳﺔ
 ﺗﻌﺪ ﺗﺮﻏﺐ
ﺳﺒﺐ آﺧﺮ

57.9%

أما السبب الرئيسي لالنقطاع عن الدراسة فهو فقدان الرغبة بنسبة مرتفعة جدا  % 58مما يؤكد حقيقة فقدان التعليم
للكثري من جاذبيته بعد تعطل دوره كمصعد اجتماعي ،وكذلك مع التغريات الكبرية يف املنظومة القيمية اجملتمعية ومتثالت
النجاح والرتقي االجتماعيني .الوضع املادي للعائلة عامل مؤثر لكنه مل يكن حاسما إال بالنسبة إىل  % 17من املستجوبني
يرد باعتباره السبب إال يف  % 2،4من االجابات ،لكن هذه النسبة
املنقطعني عن الدراسة .املرض ليس سببا قوي احلضور ومل ِ
وعلى حمدوديتها تطرح مسألة االمكانيات التي توفرها الدولة للتالميذ والطلبة من ذوي االمراض املزمنة والنادرة واإلعاقات
وصعوبات التعلم وغريها حتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم أكرث ما ميكن حتقيقا ملبادئ املواطنة واملساواة يف الفرص.

الفئة المهنية
يف هذا اجلزء من االستجواب استثنينا املستجوبني الذين صرحوا بأنهم مازالوا على مقاعد مؤسسات التعليم والتكوين.
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 الفئة املهنية حسب املنطقة5.7%
4.5%
5.7%

ﻧﺸﺎط آﺧﺮ
ﺻﺎﺣﺐ أﻋﻤﺎل أو ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ
اﻟﺘﺠﺎرة أو اﳋﺪﻣﺎت

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو

إﻃﺎر ﻋﺎ أو ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮة ﻋﻠﻴﺎ

1.1%
0.9%
0.8%
0.9%

إﻃﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ أو أﺳﺘﺎذ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي

0.4%
2.4%
2.6%

ﻣﺴﺘﻜﺘﺐ ،ﻣﻌﻠﻢ ،ﺗﻘﻨﻲ

0.4%
1.6%

ﺣﺮ
ﻋﺎﻣﻞ

4.8%

أو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ أو ﺗﺎﺟﺮ ﺻﻐ

7.7%

اﳊﻀﺎﺋﺮ )آﻟﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ(

ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﲡﺎرﻳﺔ أو إدارﻳﺔ
ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻮﻣﻲ

¥ﺎل اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻮﻣﻲ

¥ﺎل اﻟﻔﻼﺣﺔ

21.1%
15.2%

5.3%
3.4%

2%

12.1%

17%

12.6%
9.1%

0.4%
0.4%
30.7%

ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﺷﺆون اﳌﻨﺰل

3%

39.3%
40.9%

24.1%
23.9%

ﺗﻄﺎوﻳﻦ
اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ
اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

توزع املستجوبني حسب النشاط املهني يوفر لنا معطيات هامة لفهم طبيعة النسيج االقتصادي يف كل منطقة:
 يف تطاوين الشمالية مثال ،نالحظ ارتفاعا للعمل املستقل سواء يف األنشطة احلرفية او املشاريع التجارية الصغرية،مقابل هشاشة العمل املأجور مثلما تربزه نسبة العملة اليوميني مقارنة بضعف نسب العمال القارين وهزال نسب
اإلطارات الوسطى والعليا ،وهو ما يكشف غياب نسيج مؤسساتي صناعي وخدماتي وإداري ونسبة البطالة املرتفعة يف
صفوف حاملي الشهادات.
 يف القصرين الشمالية نالحظ ضعف نسبة العمل املستقل يف احلرف والتجارة مقابل ارتفاع طفيف يف نسبة التقنينيواإلطارات (مقارنة بتطاوين الشمالية) والنسبة الكبرية للعمال القارين يف املؤسسات اإلدارية والتجارية .كما تنفرد املنطقة
بفئة عمال احلضائر ،وهي آلية تشغيل عمومية هشة ترتكز أساسا يف واليات الشمال الغربي والوسط الغربي ،مقابل
حمدودية نسبة العملة اليوميني.
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 أما املعطيات املستقاة من إجابات املستجوبني يف الكبارية فتفيد أن النسيج االقتصادي اكرث تنوعا مع توازن نسبيا مقارنةباملنطقتني األخريني.
من جهة أخرى يكشف التوزيع عن مفارقة يف متثل الشباب غري الناشط وأساسا الشابات ملفهوم النشاط املهني .فجل
الشابات يف الكبارية ممن ليس لهن نشاط مهني مبقابل ،سواء كن من فئة غري الناشطات أو العاطالت الباحثات عن
عمل ،يعتربن أنفسهن عاطالت عن العمل وهو ما يفسر أن  %6فقط من جمموع املستجوبات املعنيات بالسؤال يف هاته
املنطقة يعتربن شؤون املنزل نشاطا مهنيا (أي الـ  %6من شباب املنطقة املنتميني إىل عينة الدراسة من اجلنسني وليسوا
يف مرحلة تعلم أو تكوين) .باملقابل جند أن نسبة تتجاوز  %40من نظرائهن يف املنطقتني األخريني (أي تباعا الـ  ٪24٫1والـ
 ٪23٫9من جمموع الشباب املعنيني بالسؤال يف كل من كل من تطاوين والقصرين) يعتربن أن لديهن نشاط مهني يتمثل
يف شؤون املنزل.
ويساهم هذا التمثل اخملتلف يف حتديد نسب العاطلني عن العمل التي تصبح األرفع لدى شباب الكبارية رغم أن نسبة
العاطلني الباحثني عن العمل ليست كذلك.

 الفئة املهنية حسب اجلنس4.2%

ﻧﺸﺎط آﺧﺮ
ﺻﺎﺣﺐ أﻋﻤﺎل أو ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو 
اﻟﺘﺠﺎرة أو  اﳋﺪﻣﺎت
إﻃﺎر ﻋﺎ أو ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮة ﻋﻠﻴﺎ
إﻃﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ أو أﺳﺘﺎذ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي
ﻣﺴﺘﻜﺘﺐ ،ﻣﻌﻠﻢ ،ﺗﻘﻨﻲ

6.5%
0.3%
1.3%
0.3%
0.8%
2.3%
1.3%
2.8%
1.6%
8.8%

ﺣﺮ أو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ أو ﺗﺎﺟﺮ ﺻﻐ
ﻋﺎﻣﻞ  اﳊﻀﺎﺋﺮ )آﻟﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ(

20.4%
1.7%
1.8%
7.9%

ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﲡﺎرﻳﺔ أو إدارﻳﺔ
ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻮﻣﻲ  ¥ﺎل اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻮﻣﻲ  ¥ﺎل اﻟﻔﻼﺣﺔ

12.9%
0.3%
15.2%

0.5%
35.3%

ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

37.7%
36.2%

ﺷﺆون اﳌﻨﺰل

ذﻛﺮ
أﻧﺜﻰ
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تتقارب نسب البطالة لدى اجلنسني ،لكن تنفرد اإلناث بفئة «شؤون املنزل» التي تشمل  % 36،2مما يعني ان ( % 1،57بإضافة
نسبة العاطالت عن العمل) من املستجوَبات من غري الالتي يف وضع تعلم أو تكوين ،ال ميارسن عمال مبقابل مادي ،أي ِ
ضعف
نسبة الذكور .ومع ذلك جند تفوقا يف نسبة املستجوبات اللواتي تعملن يف فئتي اإلطارات املتوسطة والصغرية خاصة يف
التعليم واإلدارة أي يف القطاعات التي تشهد «تأنيثا» كبريا .كما أنهن يشتغلن بنسب هامة كعامالت (قارات) يف الصناعة
والتجارة واإلدارة ولديهن حضور غري هني يف العمل احلريف أو التجاري املستقل .يف املقابل تغيب املستجوبات بشكل شبه
كامل عن فئات اإلطارات العليا أصحاب األعمال واملستثمرين (التي تبقى ضعيفة حتى لدى الشبان الذكور يف هذه املناطق)
والعملة اليوميني (باستثناء العمل حسب آلية احلضائر).
عموما ،أغلب املستجوبات ال تتمتعن باالستقاللية املادية ،وحتى اللواتي تعملن فنادرا ما يكون ذلك يف مشاريعهن اخلاصة
أو يف مناصب عليا .ويف املقابل تظهر إجابات املستجوبني الذكور تنوعا أكرب يف األنشطة املهنية وحضورا أقوى يف الفئات
«العليا» كما يف الفئات األكرث هشاشة % 15،7 :عمال يوميون يف البناء والصناعة والفالحة.
املستجوب) حسب املنطقة
عدد اإلخوة/األخوات يف األسرة األصلية (مبا فيهم الشاب
َ

4.7
3.7
2.7

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

عدد اإلخوة/األخوات يف األسرة األصلية عامل مهم يف حتديد مستوى املعيشة واحتماالت املضي قدما يف املسرية
الدراسية .وحسب اجابات املستجوبني يف املناطق الثالثة نستنتج انه هناك فوارق دميغرافية هامة نسبيا ترتبط أساسا
بالعامل االجتماعي-الثقايف وكذلك املستوى التعليمي ،وهي فوارق تتوافق مع املعطيات الدميغرافية حول مؤشر اخلصوبة
أو معدل عدد األطفال للمرأة الواحدة.
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التغطية االجتماعية والصحية
التمتع بنظام التأمينات االجتماعية (االجتماعية والصحية)

49.5%

50.5%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

نوع التغطيات االجتماعية

14.8%

24%

ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰوج

61.2%

قرابة نصف الشباب املستجوبني ال يتمتعون بتغطية اجتماعية وصحية/بنظام تأمينات اجتماعية .وحتى بالنسبة للذين
يتمتعون بها جند ان  %76منهم حتت غطاء العائلة أو القرين .هذه النسب حتيل اىل اختالل منظومات التغطية االجتماعية يف
تونس وهشاشة الوضع االقتصادي لنسبة كبرية من الشباب.
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توزيع العينة حسب املستوى التعليمي لألب واألم

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟب

32.6%

14.8%
31.2%

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟم
0%

13.3%
36%
50%

23%
12.4%

16.2%
6.2% 14.1%
100%

أﻣﻲ
اﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﺛﺎﻧﻮي )ﻣﺮﺣﻠﺔ أو (
ﺛﺎﻧﻮي )ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻮي(
ﻋﺎ

يظهر الرسم البياين تقارب يف نسب اآلباء واألمهات من ذوي املستوى التعليمي االبتدائي واإلعدادي (مرحلة أوىل ثانوي) ،لكن
يف بقية املستويات تصبح الفوارق هامة جدا وكاشفة لشكل عميق من الالمساواة بني اجلنسني :نسبة األميات تناهز الثلث
مقابل  % 14،8من األميني ،وانطالقا من املرحلة الثانوية من التعليم الثانوي تتناقص نسبة األمهات بشكل كبري .وال يجب هنا
ان ننسى اننا نتحدث عن أمهات لشباب ترتاوح أعمارهم بني  18و 29سنة أي نساء يفرتض ان أعمارهن ترتاوح ما بني  40و65
سنة وينتمني إىل أجيال كانت تتزوج وتنقطع عن الدراسة يف سن أبكر من السائد حاليا.

طالق أو انفصال الوالدين يف العينة

اﻟﻮاﻟﺪان ﻣﻨﻔﺼﻼن

5.1%

93.9%

اﻟﻮاﻟﺪان ﻣﻄﻠﻘﺎن

5.7%

94.3%

0%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

من خالل اجابات العينة تبقى نسب طالق الوالدين أو انفصالهما قريبة من النسب الوطنية.

100%
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الهجرة
يندر أن جند عائلة تونسية ال يوجد بني أفرادها مهاجرون ،للتونسيني تقاليد يف الهجرة تعود إىل أكرث من نصف قرن بداية من
موجات الهجرة املنظمة واملؤطرة يف أواخر ستينات القرن الفائت وصوال إىل قوارب احلراقة والهجرة اجلماعية لألدمغة يف
العقدين األخريين .ويف ظل األزمة متعددة األوجه التي تعيشها البالد منذ أكرث من عقدين تنامت ظاهرة الهجرة -النظامية
وغري النظامية -وتزايد تفكري الشباب -والكهول أيضا -فيها ليس كأحد اخليارات املطروحة بل كخيار رئيسي ،حتى ان العائالت
أصبحت تساهم يف «مشروع» الهجرة سواء عرب تطور موقفها من «احلرقة» (الهجرة غري النظامية) أو سعيها بشتى
الطرق لدعم حظوظ أبنائها يف مواصلة التعليم العايل خارج البالد .هذا واقع حمسوس تؤكده أيضا املعطيات الواردة يف
اجابات العينة حول التفكري يف الهجرة.

التفكري يف الهجرة حسب املنطقة

47.5%

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

21.2%

36.2%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

26.7%
24.6%

0%

5.2%
17.4%

51%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

26.1%
19.8%
20%

4.4%

100%

50%
داﺋﻤ

ﻧﺎدر

أﺣﻴﺎﻧ

أﺑﺪ

مناطقيا ،مستجوبو الكبارية وتطاوين الشمالية هم األكرث تفكريا يف الهجرة بشكل دائم (حوايل نصف العينة) .يف تطاوين
الشمالية (واجلنوب الشرقي عموما) هناك تقاليد قدمية يف االرحتال ،تدعمت مبوجات متتالية من الهجرة املنظمة إىل
فرنسا بعد استقالل تونس ،مما يقوي احتماليات احلصول على مساعدة من مهاجرين من أفراد العائلة لتوفري الوثائق الالزمة
للحصول على تأشرية السفر وكذلك تهيؤ الظروف لالستقرار يف البلد املضيف (مسكن ،عمل ،معامالت إدارية) .يف الكبارية
أيضا هناك أجيال من املهاجرين النظاميني وغري النظاميني ،وكذلك إمكانية أكرب للتواصل مع شبكات «احلراقة» .أما يف
القصرين الشمالية فنسبة الذين يفكرون دائما يف الهجرة أقل بكثري ،لكن نسبة الذين يفكرون فيها أحيانا أو نادرا أعلى من
بقية املناطق ،مما يعني ان «مشروع» الهجرة حاضر يف األذهان لكن قد تكون امكانية حتقيقه أصعب مقارنة مبناطق
أخرى ،رمبا بسبب ضعف تقاليد الهجرة وصعوبة الوصول إىل «خيط حرقة» و/أو صعوبة جمع املال الالزم .هذا احلضور القوي
جدا لفكرة الهجرة عند الشباب ال ميكن أن نفصله عن املعطيات التي أوردناها سابقا بخصوص البطالة واالنقطاع املدرسي.

التفكري يف الهجرة حسب اجلنس

28.2%

أﻧﺜﻰ

24%

12.3%

61.1%

ذﻛﺮ
0%

35.5%
24.2%

50%
داﺋﻤ

ﻧﺎدر

أﺣﻴﺎﻧ

أﺑﺪ

9% 5.7%
100%
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أصبحت الهجرة هاجسا دائم احلضور لدى ثلثي الشبان الذكور ،مع ارتفاع نسبة اإلناث اللواتي يفكرن فيها دائما أو أحيانا (52،2

 .)%أكرث من  % 90من املستجوبني الذكور فكروا أو يفكرون دائما أو أحيانا أو بصفة نادرة يف الهجرة .ارتفاع نسبة الذكور
الراغبني يف الهجرة ميكن أن تفسر بحجم الضغط اجملتمعي والعائلي (الواجبات املادية املفرتضة :إعالة الوالدين ،مصاريف
البيت الزوجية) وكذلك بسهولة حركة الذكور مقارنة باإلناث وحجم/نوع اخملاطر الذي ميكن أن يتعرض له كل جنس يف حالة
الهجرة غري النظامية واإلقامة غري القانونية يف بلدان الوصول.

التفكري يف الهجرة حسب النشاط االقتصادي

ﻏ ﻧﺎﺷﻂ

40.3%

ﻋﺎﻃﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

23.8%

44%

ﻳﻌﻤﻞ
ﻳﺪرس أو

8.8% 10.1%

55.6%
26.6%

42.5%

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
0%

40.5%

34%
50%

6%
11.6%
8.8%

14.7%
17.7%
14.7%
100%

داﺋﻤ
أﺣﻴﺎﻧ
ﻧﺎدر
أﺑﺪ

أكرث فئة تفكر يف الهجرة هم العاطلون عن العمل ،وهذا منطقي يف ظل األزمة االقتصادية التي تعيشها البالد و ندرة
فرص الشغل وانسداد اآلفاق أمام الشباب مبختلف مستويات تعليمهم ومسالك تكوينهم ،ومع تدين األجور وهيمنة العمل
الهش على سوق الشغل الضيقة مقابل ارتفاع نسب التضخم وغالء األسعار وتطور تكاليف احلياة وشق طريق املستقبل.
املستجوبون العاملون والذين مازالوا يدرسون يفكرون يف الهجرة بنسب قريبة لكن كثريا ما يكون ذلك بشكل غري مستمر
يف عالقة رمبا بأن لدى نسبة منهم ما قد «يخسرونه» (عمل ،استقرار عائلي ،مسار تعليمي) خاصة إذا كانت الهجرة مغامرة
غري مأمونة وال مضمونة ،ولدى بعض آخر «حظوظ» يف حتسني أوضاعهم ،إضافة إىل أن الهجرة مشروع غري فوري لدى جل
من ال يزالون يف مسار تكويني أو تعليمي.
غري الناشطني هم الفئة األقل تفكريا يف الهجرة ،وليس العامل املادي التفسري الوحيد ،إذ ان ضعف صلتهم بالواقع
االقتصادي وحمدودية حميطهم العالئقي تقلل من امكانية التفكري يف مشاريع هجرة قابلة للتنفيذ ،إضافة إىل أن نسبة من
غري الناشطات املتزوجات قد ال يفكرن يف الهجرة يف صورة توفر منط عيش مستقر مبستوى مقبول.

 | 74إنرتناشونال ألرت

شباب يف الهوامش

أوقات الفراغ
 -اخليار األول يف تقضية أوقات الفراغ حسب املنطقة

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

4%

39%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

6%

38.2%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

11.4%

9.5%

26%

5.3%

35.4%

25%
14.9%

0%

21.4%
25.5%
26.2%

12.2%

100%

50%
ﺗﻠﻔﺰة
اﻧﻧﺖ وأﻟﻌﺎب ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻧﺸﺎط رﻳﺎﺿﻲ أو ﻧﺸﺎط ﺛﻘﺎ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
 اﻟﺸﺎرع أو  اﳌﻘﻬﻰ

اعتمادا على متغري املنطقة جند ان االنرتنت وألعاب الفيديو هي بال منازع اخليار األول لتقضية أوقات الفراغ يف املناطق الثالثة
بنسبة تفوق الثلث ،يف حني تبدو التلفزة أقل اخليارات جاذبية خاصة يف تطاوين .لكن يجب هنا أن نفرق بني التلفاز كمحمل/
وسيط وبني احملتوى الذي يبثه فالكثري من الذين ال يشاهدون التلفاز يشاهدون حمتويات تبثها قنوات تلفزية عرب صفحاتها
على فيسبوك وقنواتها يف يوتوب وغريها .الشارع ينافس العائلة يف تطاوين الشمالية والقصرين الشمالية ويتفوق عليها
بشكل جلي يف الكبارية .وترتاوح أهمية األنشطة الثقافية والرياضية حسب املنطقة فالنسبة املسجلة يف الكبارية تقارب
 3مرات النسبة املسجلة يف القصرين الشمالية مع مستوى وسط يف تطاوين.

 -اخليار األول يف تقضية أوقات الفراغ حسب اجلنس

ذﻛﺮ

12.3%

أﻧﺜﻰ

1.9%

41.2%
34.1%

0%

6.3%
13.3%

7.4%
50%

35.1%

5%

43.4%
100%

ﺗﻠﻔﺰة
اﻧﻧﺖ وأﻟﻌﺎب ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻧﺸﺎط رﻳﺎﺿﻲ أو ﻧﺸﺎط ﺛﻘﺎ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
 اﻟﺸﺎرع أو  اﳌﻘﻬﻰ

عندما نقارن بني اجلنسني فيما ينزع إليه الشباب بصفة أولوية يف أوقات فراغهم ،جند اختالفات جذرية ما عدا التعلق
املشرتك ،بنسب متقاربة وهامة ،باألنرتنت وألعاب الفيديو.
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لكن الشارع أو املقهى يأتي قبله كخيار األول لدى الذكور بنسبة  % 43،4منهم ،أي قرابة تسعة أضعاف النسبة املسجلة
عند اإلناث وهي أضعف نسبة لديهن :الفضاء العام ذكوري بامتياز وكلمة «الشارع» مازال لها وقع سلبي نوعا ما («ماكلة
الشارع»« ،الهملة»« ،أوالد الشوارع»).
ثاين أهم خيار بالنسبة للمستجوبات هو اجللوس مع العائلة بنسبة  % 35،1أي سبعة اضعاف النسبة املسجلة عند الذكور
الذين يعتربون العائلة اخليار الرابع وقبل األخري.
األنشطة الثقافية والرياضية حضورها أقوى عند الذكور وهي اخليار الثالث لديهم والرابع عند اإلناث.
التلفزة خيار أول لدى نسبة غري هينة من اإلناث وهي الثالثة ترتيبا لديهن ( )%12ويكاد يغيب متاما عند الذكور ()%2

 -تقضية فرتة اصطياف يف البحر خالل العطلة حسب املنطقة

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

43.9%

56.1%
45.8%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

54.2%

58.3%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ
0%

41.7%
100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

الفوارق بني القصرين الشمالية من جهة والكبارية وتطاوين الشمالية من جهة أخرى قد تعود إىل العامل املادي ونسب الفقر
املدقع ،لكن للعامل اجلغرايف دور هام شبه مؤكد .الكبارية تقع يف والية ساحلية (تونس) قريبة من واليات ساحلية أخرى
(نابل وبنزرت) ،وتطاوين الشمالية قريبة من سواحل والية مدنني (جرجيس وجزيرة جربة).

 -تقضية فرتة اصطياف يف البحر خالل العطلة حسب النشاط االقتصادي

ﻏ ﻧﺎﺷﻂ

46.6%

53.4%

ﻋﺎﻃﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

45.9%

54.1%

52.1%

ﻳﻌﻤﻞ
ﻳﺪرس أو

47.9%

66.4%

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
0%

33.6%
50%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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املستجوبون الذين مازالوا يف املؤسسات التعليمية والتكوينية هم األكرث متتعا بإمكانية االصطياف بنسبة الثلثني منهم .ومبا
اننا نتحدث عن فئة غري مستقلة ماديا فهنا يربز دور العائلة وسعيها للرتفيه عن أبنائها من جهة لكن سهولة التنقل لدى
الشباب املتمدرس وعدم اعتيادهم على اشرتاطات عالية الكلفة حتى لإلقامة مع بعض التسهيالت التي قد تتوفر لهم عن
طريق عمل أوليائهم أو بعض الفرص اجملتمعية املفتوحة أساسا للتالميذ .املستجوبون العاملون يأتون يف املرتبة الثانية
بنسبة تفوق نصفهم قليال وقد يفسر «متتعهم» مبدخول مايل الفارق النسبي مع فئتي الباحثني عن عمل وغري الناشطني
اللتان متكنت نسبة أضعف من كل منهما من تقضية فرتة اصطياف يف البحر خالل العطلة الفارطة.

 -النشاط الثقايف والرياضي حسب املنطقة

28.3%

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

71.7%

39.8%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

60.2%

41.8%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ
0%

58.2%
100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

املستجوبون يف الكبارية هم األكرث ممارسة لألنشطة الثقافية والرياضية ،وهذا طبيعي نظرا ألن هذه املنطقة تتبع العاصمة
تونس حيث تتوفر البنى التحتية بشكل أفضل من بقية البالد باإلضافة إىل كثافة النسيج اجلمعياتي واحلضور النسبي للحياة
الثقافية .تنخفض النسبة قليال يف القصرين الشمالية لكنها تبقى أعلى من النسب املسجلة يف تطاوين الشمالية حيث
جند ان ربع املستجوبني فقط ميارسون هذه األنشطة .هذه الفوارق تثبت مرة مدى التفاوتات اجلهوية وتأثريها على الواقع
املعيش للشباب.

 -النشاط الثقايف والرياضي حسب اجلنس

25.6%

أﻧﺜﻰ

74.4%
47.2%

ذﻛﺮ
0%

52.8%
50%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

هناك تفاوت آخر يعرب هذه املرة عن الالمساواة بني اجلنسني :نسبة الذكور املمارسني لألنشطة تقارب ضعف نسبة اإلناث.
ومن املؤكد ان موقف العائالت من ممارسة هذه األنشطة ،وموافقتها أو رفضها للسماح لبناتها باخلروج ليال أو السفر بني
املدن أو خارج البالد يلعب دورا هاما يف هذا التفاوت بني النسب.
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ومن املهم اإلشارة إىل أن ممارسة النشاط الرياضي أو الثقايف منحصرة يف أقل من نصف الشبان لدى كل من اجلنسني
ويف املناطق الثالث.

التأثيرات االقتصادية-االجتماعية للكورونا
االجراءات املقيدة للحركة التي فرضتها األزمة الوبائية (حجر صحي ،حظر جتوال ،تباعد جسدي ،منع االستهالك على عني
املكان ،الخ) كان لها بالطبع انعكاسات كبرية على احلركة االقتصادية واألحوال املعيشية للمواطنني .ومن أهم هذه االثار
الركود االقتصادي وفقدان مواطن شغل .تُظهر اجابات العينة املستجوبة الضرر االقتصادي الكبري الذي تسببت فيه جائحة
ومن ال يزالون
كوفيد :19-أصاب الطردُ من العمل بسبب الكورونا  % 14من الشباب
املستجوب (دون احتساب غري الناشطني َ
َ
يف مسار تعليمي أو تكويني) ومبستويات أعلى بكثري لدى الذكور  % 18،7مقابل  % 7،6لدى اإلناث .وبالتأكيد فإن لفارق التوزيع
بني الشابات والشبان على خمتلف النشاطات املهنية دورا حاسما ،فقد حلق ضرر الطرد خاصة قطاعات يشتغل بها الذكور
حصرا (العملة اليوميون يف جمايل البناء والصناعة) أو القطاعات التي تشغل خصوصا الذكور (احلرفيون والعملة املستقلون
وصغار التجار) يف حني كانت القطاعات التي تشغل اإلناث بنسب هامة حممية من الطرد ،إما بصفة كلية مثل اإلطار الرتبوي
وأعوان وعملة اإلدارة العمومية وعملة احلضائر ،أو نسبية مثل العملة القارين يف القطاع اخلاص.
ومن املهم توضيح أن حوايل  % 20من بني املستجوبني العاطلني عن العمل أثناء إجراء الدراسة ،كانوا قد فقدوا عملهم
بسبب الكورونا.
كما أن  % 18من جمموع املستجوبني يف الدراسة صرحوا بأن أحد أفراد عائالتهم فقد عمله بسبب الكورونا.

الطرد من العمل بسبب الكورونا حسب اجلنس

أﻧﺜﻰ

7.6%

92.4%

18.7%

ذﻛﺮ
0%

81.3%
50%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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 -االنقطاع عن العمل بسبب الكورونا حسب الفئة املهنية

ﻧﺸﺎط آﺧﺮ

5.3%

ﺻﺎﺣﺐ أﻋﻤﺎل أو ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
أو  اﻟﺘﺠﺎرة أو  اﳋﺪﻣﺎت

94.7%
33.3%

25%

ﺣﺮة ﻋﻠﻴﺎ
إﻃﺎر ﻋﺎ أو ﻣﻬﻨﺔ ّ

ﺣﺮ أو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ أو ﺗﺎﺟﺮ ﺻﻐ

6.7%

80.6%
100%

ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﲡﺎرﻳﺔ أو إدارﻳﺔ 11.7%

88.3%
81.4%

18.6%

100%

ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻮﻣﻲ  ¤ﺎل اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

93.3%

19.4%

ﻋﺎﻣﻞ  اﳊﻀﺎﺋﺮ )آﻟﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ(

ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻮﻣﻲ  ¤ﺎل اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

75%
100%

إﻃﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ أو أﺳﺘﺎذ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي
ﻣﺴﺘﻜﺘﺐ ،ﻣﻌﻠﻢ ،ﺗﻘﻨﻲ

66.7%

80.8%

19.2%

100%

ﺷﺆون اﳌﻨﺰل
0%

50%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

مالحظة :النسب املتعلقة بأصحاب األعمال واإلطارات العليا دون داللة فعلية بسبب ضعف عددهم اجلملي يف كل عينة
الدراسة ( 10شبان وشابات)
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 -هل خسر أحد أفراد عائلتك عمله بسبب الكورونا ؟

18%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

82%

 .3صحة الشباب
تكاد صحة الشباب ال تلقى أي اهتمام ،سواء تعلق األمر بالصحة اجلسدية أو الصحة النفسية خاصة .أردنا يف هذا اجلزء
من االستجواب ان نستطلع متثالت املستجوبني حلالتهم الصحية العامة والنفسية ،ومستوى قيامهم بعيادات ،وخاصة
مدى معرفتهم باملشاكل واالضطرابات النفسية وسبل التعامل معها ،وإحساسهم باحلاجة إىل خدمات يف جمال الصحة
النفسية ،وتقييمهم لِما أتيح لهم منها.

 تقييم الشباب املستج َوب حلالته الصحية1%
6.6%
31.1%

ﺟ ّﻴﺪة ﺟﺪ
ﺟ ّﻴﺪة
ﺳﻴﺌﺔ
ﺳﻴﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
61.3%
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صرحت األغلبية الساحقة من املستجوبني ( )%92ان حالتها الصحية جيدة إىل جيدة جدا ،وهي نسبة منطقية باعتبار ان العينة
املستجوبة تنتمي إىل فئة الشباب.

 -املعاناة من أمراض مزمنة حسب املعتمدية

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

96.2%

3.8%

88.6%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 11.4%
8.7%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

91.3%
50%

0%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

نسبة الشباب الذين صرحوا أنهم يعانون من أمراض مزمنة تفوق بقليل نسبة من صرحوا أن حالتهم الصحية سيئة أو سيئة
جدا .وامللفت أنها متفاوتة كثريا بني املناطق ،خاصة بني القصرين الشمالية حيث النسبة أعلى بوضوح من النسبة العامة
وتطاوين الشمالية املتميزة بنسبة ال تتجاوز ثلث نسبة القصرين ،يف حني أنها مرتفعة نسبيا يف منطقة الكبارية.
ال تتوفر لدينا معطيات موثقة حول طبيعة هذه األمراض املزمنة يف املناطق الثالث وال تفسريات دقيقة ألسباب ارتفاع
نسبتها بني املستجوبني يف القصرين الشمالية ،لكن عوامل متعددة ساهمت يف ذلك بالتأكيد قد يكون من بينها ما هو
مرتبط بعوامل مناخية وأخرى اجتماعية مثل الوراثة وزواج األقارب ،وخاصة اقتصادية-اجتماعية ترتبط بالتلوث أو ارتفاع نسب
الفقر وما ينتج عنه من تردي يف جودة احلياة .أما يف تطاوين فاألمر يتعلق يف غالب الظن بنقص يف تقصي وتشخيص
األمراض املزمنة اخلاصة بالشباب واليافعني (مثل الربو وعديد األمراض النادرة) ،ومن شبه املؤكَّ د أن غياب معظم
االختصاصات الطبية يف املستشفى اجلهوي الوحيد بالوالية وندرتها حتى يف القطاع اخلاص ،والبعد عن املراكز الصحية
عالية االختصاص ،سببان رئيسيان لذلك.

 -إجراء عيادة يف هيكل صحي عمومي و/أو يف هيكل صحي خاص خالل السنة الفارطة

19%
ﻋﻤﻮﻣﻲ
45%
21%

ﺧﺎص
ﻋﻤﻮﻣﻲ+ﺧﺎص
ﻋﺪم اﺟﺮاء ﻋﻴﺎدة

15%
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التقييم اإليجابي من معظم املستجوبني حلالتهم الصحية ال يعني عدم تعرضهم إلشكاليات صحية طارئة أو حاجتهم خلدمات
طبية متنوعة .فأكرث من نصفهم صرحوا يف نفس الوقت أنهم أجروا عيادة على األقل يف القطاع العام أو اخلاص بنسب
متقاربة ،وربع من قاموا بعيادة أجروا عيادات يف القطاعني.

 إجراء عيادة يف هيكل صحي عمومي خالل السنة الفارطة حسب املتغريات:• •املنطقة

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

70.4%

29.6%
40.6%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

59.4%

31.3%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

68.7%

0%

100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

• •اجلنس

25.6%

أﻧﺜﻰ

74.4%
47.2%

ذﻛﺮ
0%

52.8%
100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

• •الفئة العمرية
ﺑﲔ  18و 19ﺳﻨﺔ

24.4%

ﺑﲔ  20و 24ﺳﻨﺔ

75.6%

31.7%

ﺑﲔ  25و 29ﺳﻨﺔ

68.3%

39.4%
0%

60.6%
50%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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ربز  3نقاط الفتة:
مقارنة نسبة عيادات الشباب يف القطاع العمومي حسب املتغرياتُ ،ت ِ
ُ
َصدر املستجوبني يف القصرين الشمالية الرتتيب مرة أخرى بنسبة  % 40،6أي أكرث مبا يقارب الثلث من نظرائهم يف
 ت ُّتطاوين الشمالية والكبارية ،مما يعزز فرضية ان هناك خصوصية للوضع الصحي يف تلك املنطقة.
 عدد املستجوبني الذكور الذين قصدوا هياكل الصحة العمومية يقارب ضعف عدد املستجوبات .وهو معطى يختلفجوهريا عما معروف من خالل االحصائيات املوجودة بخصوص العيادات العادية واالستعجالية والتي تتميز بنسب عيادة أعلى
ُعوم املعطيات اخلاصة بالشباب .هذا الفرق قد يجد تفسريا جزئيا يف
لدى اإلناث .لكن هاته اإلحصائيات تهم كل األعمار وت ّ
تفاوت احلضور بالفضاء العام ومبواقع املهن الشاقة/اخلطرية ،واحتماالت التعرض للعنف والسلوكات احملفوفة باخلطر،
لكن األمر يستوجب بحثا أكرث عمقا.
واستهالك الكحول والتبغ واخملدراتّ .
أما توزيع املستجوبني املصرحني بأنهم أجروا عيادة يف هياكل الصحة العمومية خالل السنة الفارطة ،حسب الفئات العمرية،
يبدو منطقيا :كل ما كان السن أكرب كلما زاد احتمال احلاجة للعيادة.

الكورونا
هل أصيب املستجوب بالكورونا

35.2%
ﻧﻌﻢ
ﻻ
64.8%

القيام بتحليل الكورونا حسب املنطقة

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

70.5%

29.5%
55%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

45%

38.4%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ
0%

61.6%
50%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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تظهر إجابات املستجوبني نسبة مرتفعة من الشباب أصيبوا بالكوفيد % 35،2 : 19-أي أكرث من الثلث .وعلى العكس تُعت َبر
نسبة التقصي والتحاليل ضعيفة بحكم أنها تتجاوز قليال نسبة اإلصابة ،مع تفاوتات هامة حسب املنطقة :فهي منخفضة
خاصة يف تطاوين الشمالية وبنسبة أقل الكبارية ،لكنها مرتفعة يف القصرين اذ تتجاوز نصف الشباب املستجوب ،ورمبا
يعود ذلك إىل تكثيف حمالت التقصي املبكر وتقريبها للمواطن يف تلك املنطقة خاصة بعد ظهور بؤر يف فرتات خمتلفة منذ
انتشار الوباء.

 .4الصحة النفسية
تقييم الشباب املستج َوب حلالته النفسية

13.4%

8.2%
19%

ﺟﻴﺪة ﺟﺪ
ﺟﻴﺪة
ﺳﻴﺌﺔ
ﺳﻴﺌﺔ ﺟﺪ

59.4%

مقارنة تقييم احلالة الصحية العامة واحلالة النفسية
1.3%
6.3%
20.5%

ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة
ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﻴﺪة وﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ
ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة
ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻴﺌﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة

71.9%

تشري النتائج إىل أن الشباب املستجوب يقيم حالته النفسية بصفة أقل إيجابية من حالته الصحية العامة ،إذ ترتفع نسبة من
يقيمون حالتهم النفسية بصفة سلبية إىل أكرث من ثالثة مرات ممن يقيمون صحتهم العامة كذلك ( ٪27٫2مقابل )٪7٫6
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باستثناء  ٪1من الشباب ،كلما كان تقييمهم إيجابيا حلالتهم النفسية كان تقييمهم حلالتهم الصحية العامة يف نفس االجتاه،
كما أنه كلما كان تقييمهم لصحتهم العامة سلبيا كان تقييمهم حلالتهم النفسية كذلك.
لكن أكرث من  ٪20من الشباب يقيمون صحتهم العامة بصفة إيجابية وحالتهم النفسية بصفة سلبية.

هل أثر الكوفيد على احلالة النفسية للشباب؟

45.8%

ﻧﻌﻢ

54.2%

ﻻ

 % 45،8من عموم املستجوبني اعتربوا ان األزمة الوبائية للكوفيد 19-أثرت على حالتهم النفسية .هاته النسبة تفوق كثريا من
صرحوا أن حالتهم النفسية سيئة أو سيئة جدا مبا يعني أن هذا التأثري كان حمدودا يف قوته أو مؤقتا وزال عند إجراء الدراسة.

الشخص الذي يلجأ إليه الشباب حني يشعرون مبشاكل نفسية

44.2%

ذﻛﺮ
21.6%

أﻧﺜﻰ
0%

4.6% 33%

1.3% 4.3%
17%

20.4%
19.3%

50%
ﻻ أﺣﺪ

أﺻﺪﻗﺎء

ﺷﺨﺺ آﺧﺮ

إﺧﻮة و أﺧﻮات

زوج أو زوﺟﺔ

ام

ﻫﻴﻜﻞ ﺻﺤﻲ

اب

8.9%

4.3% 16%
31.3%

2%
100%

اﳌﺪرﺳﲔ

ُيظهر الرسم اختالفات هامة جدا بني اجلنسني يف اختيار اجلهة التي يقصدونها طلبا للسند واملساعدة عند اإلحساس
مبشاكل نفسية ،حتى ان خيار اللجوء إىل اآلخرين ليس مطروحا بنفس الشكل على العينتني .قرابة  % 45من املستجوبني
الذكور صرحوا بأنهم ال يلجؤون إىل اي أحد يف حني ان قرابة  % 80من املستجوبات صرحن بأنهم يبحثن عن دعم .رمبا يرتبط
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حل مشاكلهم وحدهم وضعف الصلة احلميمية مع األب وحتى
تعود الذكور َّ
هذا التفاوت بالتنشئة االجتماعية لكال اجلنسنيُّ :
يعول كال اجلنسني على أفراد العائلة بشكل رئيسي لكن مع اختالف هام
األم »/الفضفضة» والتضامن النسوي لدى االناثّ .
يف النسب ( % 29،3من املستجوبني و  % 52،6من اإلناث) وفروق احصائية ذات داللة بني هؤالء األفراد :حضور طاغي لألم
وغياب شبه كامل لألب خاصة يف اجابات املستجوبات (فوارق كالسيكية مرتبطة بصورة األم/احلضن واألب/السلطة يف
اخمليال اجلماعي) ودور متوسط األهمية لألخوة واألخوات .حضور الزوجات واألزواج يف االجابات ضعيف جدا نظرا لضعف نسبة
املستجوبني املتزوجني ،خاصة الذكور .يلعب األصدقاء دورا مهما لدى اجلنسني ،لكنه أقوى بكثري عند الذكور حتى انه يفوق
دور األم .ويشرتك اجلنسان يف عدم التعويل على الهياكل الصحية واإلطار الرتبوي/التعليمي.

احلاجة للذهاب إىل طبيب نفسي أو أخصائي نفسي يف السنة األخرية
للتعرف على مدى شعور الشباب فعليا يف السنة األخرية باحلاجة إىل رعاية نفسية خمتصة ،طرحنا السؤال مباشرة عليهم.
أن نسبتهم هامة ،تفوق ربع جمموع
املستجوبني ( ،)٪26٫8أي تقريبا نفس نسبة َمن ق َيموا حالتهم النفسية بصفة
تَب َين َ
َ
سلبية.
الفئات كانت نسبتهم أكرث يف اإلحساس باحلاجة للذهاب إىل طبيب/أخصائي نفسي يف السنة املنقضية ،هي:
 -حسب اجلنس :االناث أجنب بنعم بنسبة تقارب ضعف نسبة الذكور.

34.4%

أﻧﺜﻰ

65.6%

19.3%

ذﻛﺮ

80.7%

0%

52.8%
100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

 -حسب النشاط االقتصادي :الباحثون عن عمل أكرث فئة شعرت باحلاجة إىل رعاية نفسية خمتصة ( )% 33،7فالعاملون (28،5

 )%ثم الدارسون/املتلقون لتكوين ( )% 25،7يف حني كان غري الناشطني اقتصاديا الفئة األقل حاجة حسب إحاباتهم (.)% 20،9

ﻏ ﻧﺎﺷﻂ

20.9%
33.7%

ﻋﺎﻃﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

66.3%
51.4%

28.5%

ﻳﻌﻤﻞ
ﻳﺪرس أو

79.1%

71.5%

25.7%

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
0%

74.3%
50%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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مقارنة احلاجة للذهاب إىل طبيب نفسي أو أخصائي نفسي يف السنة السابقة للدراسة وتقييم احلالة النفسية عند
إجراء الدراسة

ﺟ ّﻴﺪة ﺟﺪ

98.1%

1.9%
16.4%

ﺟ ّﻴﺪة

83.6%
57.6%

ﺳﻴﺌﺔ

42.4%

68.7%

ﺳﻴﺌﺔ ﺟﺪ
0%

31.3%
100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

العالقة بني متثل املستجوب عند إجراء الدراسة حلالته النفسية وإحساسه باحلاجة للذهاب إىل طبيب/اخصائي نفسي
معقدة :فـ  %16،4من بني املستجوبني الذين قيموا حالتهم النفسية باجليدة (و % 1،9من بني املستجوبني الذين قيموا
حالتهم النفسية باجليدة جدا) قالوا انهم أحسوا بحاجة للذهاب إىل خمتص يف السنة األخرية ،وقد يكون ذلك بسبب زوال
احلاجة عند إجراء الدراسة أو تبعا إلجراء العيادة النفسية اخملتصة وتكللها بالنجاح .ويف املقابل أكد  %68،76من املستجوبني
الذين يعتربون حالتهم النفسية سيئة جدا و %57من املستجوبني الذين يعتربون حالتهم النفسية سيئة ،انهم أحسوا بحاجة
للذهاب إىل خمتص يف السنة األخرية ،وهو أمر طبيعي.

تقييم جودة اخلدمة عند زيارة طبيب نفسي أو إخصائي نفسي

اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

11.8%

23.1%

61.2%
51.4%

اﺣام
33%

اﻟﺴﺮﻳﺔ
0%

28.4%
46.1%
50%

ﺟ ّﻴﺪة ﺟﺪ
ﺟ ّﻴﺪة
ﺳﻴﺌﺔ
ﺳﻴﺌﺔ ﺟﺪ

2.6%

3.8%

17.7%
20.9%
100%
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جمانية اخلدمة لدى الطبيب النفسي أو اإلخصائي النفسي

37.9%
54.2%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

62.1%

تقييم املستجوبني الذين ذهبوا لطبيب/أخصائي نفسي خالل السنة األخرية جلودة اخلدمات التي تلقوها إيجابي بنسب
مرتفعة ترتاوح بني  %73و %80عموما مع تفاوت يف مستوى درجة الرضا حسب الثالث معايري التي تناولتها االستمارة :متابعة
املريض ،ومعاملته باحرتام وحماية السرية:
 املتابعة هي املعيار الذي قلّما حاز على الرضا التام :فقط  % 12اعتربوا انها جيدة جدا( ،مع  %61قالوا انها جيدة) .وميكنالقول ان هناك احساس عام بأن املتابعة غري كافية خصوصا مع نسبة عدم رضا بلغت  %4( %27اعتربوها سيئة جدا والبقية
قالوا انها سيئة).
 االحرتام هو أكرث معيار حظي بأعلى نسبة رضا عام قاربت  %80وخاصة أعلى نسبة رضا تام فاقت  .%51لكن  %18كانوا غريراضني بتاتا عن مدى االحرتام يف عيادة الطبيب أو اإلخصائي النفسي واعتربوه سيئا جدا.
 أما معيار السرية فتقييمه وسطي بني املعيارين السابقني بنسبة رضا عام قاربت  %80لكن نسبة الرضا التام مل تتجاوز ،%28مع نسبة عدم رضا عام بـ  %21قالوا كلهم أن السرية يف العيادة النفسية سيئة ومل يعترب أي واحد أنها سيئة جدا.
ولكن إذا كان تقييم جودة اخلدمة يف اجملال النفسي إيجابيا مع ضرورة تطويرها لتجاوز هناتها ،فاألكيد أن حصول الشباب على
هاته اخلدمة يبقى عسريا جدا .فحسب املعطيات املستقاة من اإلجابات ،مل يقم سوى  %12ممن أحسوا باحلاجة إىل هاته
اخلدمة بزيارة طبيب نفسي أو إخصائي نفسي فعال .وبالتأكيد فإن العامل املايل سبب هام خصوصا وقد صرح  % 37فقط من
الشباب احلاصل على عيادة نفسية بأنه متتع مبجانيتها ،علما وان حوايل نصف جمموع املستجوبني تقريبا ال يتمتعون بتأمينات
اجتماعية .لكن العامل األهم يبقى غياب الطبيب النفسي واإلخصائي النفسي اخملتص يف املناطق الداخلية وباألخص يف
الهياكل الصحية العمومية املعروفة ،متاما مثل تعقد اإلجراءات ونقص املعلومات عن صيغ احلصول على عيادة نفسية.
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هل يعرف الشاب شخصًا يف حميطه العائلي ،يتابعه طبيب نفسي أو اخصائي نفسي؟

11.6%

ﻧﻌﻢ

54.2%

ﻻ

88.4%

أكرث من  %11من الشبان والشابات املستجوبني صرحوا مبعرفتهم شخصا يف حميطهم العائلي يتلقى متابعة من
طبيب نفسي أو إخصائي نفسي .وهي نسبة تُعت َبر مرتفعة ،خاصة عند مقارنتها باملعطيات املتوفرة عن عدد عيادات
الطب النفسي يف القطاع العمومي 1ونسبة من صرحوا بأنهم يتابعون عالجا طبيا بسبب اكتئاب ،وهو أكرث االضطرابات
النفسية تواترا ،يف املسح الشامل للصحة يف تونس ً
املجرى من طرف املعهد الوطني للصحة سنة  .2 2016وقد جتد
النسبة املرتفعة تفسريها من جهة يف جزئية اإلحصائيات املنشورة ومن جهة ثانية يف ارتفاع تواتر العوامل االقتصادية
واالجتماعية املساعدة على ظهور اضطرابات نفسية واإلصابة بأمراض نفسية يف اجلهات واملناطق املهمشة مثل التي
أجرينا فيها الدراسة ،رغم ضعف ثقافة العالج النفسي يف تونس والصعوبات املادية واجلغرافية للوصول إليه ،وحرص الكثري
ممن يتابعون عالجا نفسيا على اخفاء األمر على اآلخرين حتى املقربني منهم خشية الوصم وتغري نظرة الناس إليهم.

هل يعتقد الشاب أن لديه معلومات كافية حول املشاكل واألمراض النفسية؟
59.1%

أﺳﺒﺎب اﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺸﺎﻛﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ

40.9%

48.3%

اﻋﺮاض اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻣﺮاض
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

51.7%

43.9%

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻣﺮاض
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

56.1%
64%

36%
30.8%

اﻟﻌﻼج اﳌﺘﻮﻓﺮ
0%

69.2%
50%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ
1

2

حســب إحصائيــات وزارة الصحــة لســنة  ،2019بلــغ عــدد عيــادات الطــب النفســي بالقطــاع العمومــي يف جممــوع البــاد  272 082عيــادة أي مــا يقــارب عيــادة
واحــدة لـــ  ٪2٫4مــن جممــوع ســكان البــاد ( 0عيــادة يف تطاويــن و 3142يف القصريــن وأكــر مــن  120ألــف يف تونــس الكــرى و 84ألــف يف الوســط الشــرقي:
سوســة واملنســتري واملهديــة وصفاقــس) – املصــدر« :اخلارطــة الصحيــة ( »2019صفحــة  - )162وزارة الصحــة – إدارة الدراســات والتخطيــط  -أفريــل 2021
– وثيقــة منشــورة مبوقــع الــوزارة
بلغــت النســبة  ٪1٫6لــدى جممــوع الســكان البالغــة أعمارهــم  15ســنة أو أكــر – "نتائــج املســح الشــامل للصحــة يف تونــس ســنة ( "2016صفحــة )192-191
– وزارة الصحــة – املعهــد الوطنــي للصحــة – فيفــري  – 2019وثيقــة منشــورة مبوقــع املعهــد
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ولئن صرح قرابة  % 60من املستجوبني بأنهم على دراية بأسباب األمراض النفسية فإن النسب تنخفض إىل أقل من النصف
وحتى الثلث عندما نتطرق إىل كيفية التصرف عند التعرض ملشاكل نفسية ومعرفة أعراض األمراض النفسية وخاصة سبل
التوقي أو العالج منها .وميكن أن نستنتج من خالل البيانات ان أكرث من نصف املستجوبني ليس لديهم معلومات ميكن أن
تفيدهم يف صورة التعرض ملشاكل أو أمراض نفسية وخاصة سبل الوقاية منها.

مقدمة)
ما الذي يسبب اضطرابات نفسية حسب رأي الشباب؟ (مِ ن بني مقرتحات
َّ

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ

94.5%

5.5%

ﺻﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ أو ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ

93.5%

6.5%

اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

91.2%

8.8%

ﲡﺮﺑﺔ ﺳﺠﻦ أو اﻳﻘﺎف

89%

11%

اﺪرات

82.1%

17.9%

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﻴﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ

81.6%

18.4%

61.3%

اﻧ ﻧﺖ ووﺳﺎﺋﻞ...

38.7%

أﻟﻌﺎب ﻓﻴﺪﻳﻮ

55.5%

44.5%

ﻋﻮاﻣﻞ وراﺛﻴﺔ

52%

48%
50%

0%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

يظهر الرسم اجماعا شبه كامل من اغلب املستجوبني حول مسببات االضطرابات النفسية فيما يتعلق باملشاكل العائلية
والعاطفية واالقتصادية ،وبشكل أقل بخصوص السجن وااليقاف واخملدرات واملشاكل الصحية .تظهر تباينات آراء
املستجوبني حول دور االنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي وألعاب الفيديو والعوامل الوراثية ،وهذا االختالف طبيعي ألنها
عوامل «إشكالية» ليس هناك إجماع علمي واضح حول سببيتها املباشرة.
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من وجهة نظر الشباب ،ما هي أهم أسباب امتناع شخص عن الذهاب الستشارة نفسية؟

اﳋﻮف ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻤﺔ

16.8%

83.2%

اﻟﻜﻠﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺳﺘﺸﺎرة

73.7%

26.3%

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

71.9%

28.1%

0%

100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

تؤكد اجابات املستجوبني ان اخلوف من نظرة احمليط االجتماعي وما قد يلحق باملريض من وصم هو العامل األكرث وزنا يف
إثناء شخص عن التوجه طلبا الستشارة نفسية ،لكنها تثبت األهمية الكبرية للعامل املايل (الذي كثريا ما يتضاعف بحكم ما
يتطلبه التعهد من تعدد للحصص أو العيادات وتنقالت بسبب غياب اخملتصني يف عديد اجلهات الداخلية واملناطق الشعبية
احمليطة باملدن الكربى)  ،ولعدم توفر معلومات (حول هياكل الرعاية الصحية النفسية وإجراءات الولوج إىل التعهد النفسي).

من وجهة نظر الشباب ،هل تساعد هذه الطرق شخصا يعاين من مشاكل نفسية؟

دﻋﻢ اﻫﻞ واﺻﺪﻗﺎء

96.3%

3.7%

ﻋﻼج ﻧﻔﺴﻲ

94.9%

5.1%

51.5%

أدوﻳﺔ
0%

48.5%
50%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

يبني هذا الرسم ان هناك اجماع شبه كامل من املستجوبني على أهمية دعم احمليط العالئقي (عائلة وأصدقاء) يف مساعدة
َمن يعانون من مشاكل نفسية على جتاوزها .وعلى العكس مما قد يتبادر للذهن من نفور من العالج النفسي او وصم للذين
يتلقونه فإن األغلبية الساحقة من املستجوبني ( )% 94،9تؤمن بدور العالج النفسي يف مساعدة األشخاص الذين يعانون
مشاكل وجتعله يف نفس املرتبة تقريبا مع الدعم العائلي .ال حتظى األدوية بنفس االجماع ،بل تظهر نسبة االجابات االيجابية
والسلبية انقساما واضحا مع اغلبية طفيفة (نقطتني) للرأي القائل بقدرة األدوية املساعدة على العالج .عموما هناك اجماع
على أهمية الدور اإلنساين سواء العالئقي أو املهني يف تخفيف وطأة األمراض واملشاكل النفسية.

إنرتناشونال ألرت | 91

شباب يف الهوامش

استفادة الشباب من حملة حتسيسية حول األمراض النفسية باملؤسسة الرتبوية أو خارجها

10.9%

ﻧﻌﻢ

54.2%

ﻻ

89.1%

مرة أخرى يظهر النقص الفادح يف اجملهود التوعوي الرسمي واألهلي/املدين يف املؤسسات الرتبوية وغريهاُ :ع ُ
شر
املستجوبني فقط صرحوا انهم استفادوا من حملة حتسيسية حول األمراض النفسية .ورمبا كان النقص قي مستوى
التواصل واملضمون أكرب.

مقدمة)
حسب الشباب ،ماهي طرق التعريف باملشاكل النفسية؟ (مِ ن بني مقرتحات
َّ
ﺗﻌﻴﲔ أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻧﻔﺴﻲ 
اﳌﺪرﺳﺔ

88%

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻼت ﲢﺴﻴﺴﻴﺔ
ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ

3% 7%

90%

ﺻﻔﺤﺔ ﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﻧﺖ

2% 7%
23%

69%
58%

رﻗﻢ أﺧﻀﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
0%

32%
50%

7%
9%
100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ
ﻻ أﻋﺮف
ﻻ إﺟﺎﺑﺔ

منتظرة ،لكن ميكن
مييل الشباب أكرث إىل تفضيل الطرق التقليدية على طرق التواصل احلديثة .قد تبدو هذه النتائج غري
َ
تفسريها بثالث نقاط:
 تتميز الطرق التقليدية بأنها توفر تواصال أكرث ديناميكية وتفاعلية وحتى حميمية بالنسبة للتواصل مع إخصائي نفسي بصفةفردية ،والشباب بحاجة إىل ذلك بشدة يف جمال الصحة النفسية

 | 92إنرتناشونال ألرت

شباب يف الهوامش

 عدم قدرة جزء من الشباب على التعامل السلس مع وسائل االتصال احلديثة ألسباب شتى ،لعل أهمها حمدوديةاملستوى التعليمي لنسبة هامة منهم مثلما رأينا ،ولكن كذلك حمدودية القدرات املالية لنسبة غري هينة من شباب املناطق
املهمشة خاصة
 التجربة الصعبة عمليا مع املنظومات الرقمية واألرقام اخلضراء ،خالل جائحة الكورونا ،وباألخص منظومة إيفاكس للتالقيحضد الكوفيد 19

تجربة الشباب في التعامل مع المشاكل النفسية
التعرض لبعض المشاكل النفسية
3% 2%

ﻧﻌﻢ

36%

ﻻ
ﻻ أﻋﺮف
ﻻ إﺟﺎﺑﺔ
59%

التعرض لبعض المشاكل النفسية حسب المنطقة والجنس
 -حسب املنطقة

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

72.1%

27.9%
29.5%
31.4%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

68.6%
54.2%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ
0%

45.8%
50%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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 -حسب اجلنس

42.5%

أﻧﺜﻰ

57.5%
52.8%66.7%

33.3%

ذﻛﺮ
0%

100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

على الرغم من ان املشاكل النفسية ليست حكرا على أي جنس أو منطقة فهناك فوارق ملحوظة تربزها اجابات املستجوبني.
كن أكرث عرضة للمشاكل من الذكور ،رمبا بسبب كرثة الضغوط اجملتمعية املسلطة على اإلناث مقارنة بالذكور سواء
اإلناث ّ
على املستوى السلوكي او يف الفضاء اخلاص او العام ،فضال عن مدى اختالف «املناعة» النفسية لكل جنس باعتبار ظروف
التنشئة االجتماعية .املستجوبون يف تطاوين الشمالية والقصرين الشمالية معرضون للمشاكل النفسية بنسبة اقل كثريا
من املستجوبني يف الكبارية .عدد الذين صرحوا بتعرضهم ملشاكل نفسية يف الكبارية هو ضعف عدد املستجوبني الذين
صرحوا بنفس اإلجابة يف تطاوين الشمالية .رمبا يفسر ذلك بواقع احلياة يف حي شعبي مالصق ألكرب مدينة يف البالد مع ما
يعنيه ذلك من تعرض أكرب للسلوكات احملفوفة باخملاطر واالحتكاك اليومي بقوات األمن ،الخ .لدى الشباب املستجوب يف
القصرين ،النسبة أقرب إىل نسبة نظرائهم يف تطاوين مع أنها أعلى قليال.

 -إحساسات الشباب عند التعرض ملشاكل نفسية

57.4%

اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻘﻠﻖ

34.6%

48.6%

اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ
27.9%

ﺣﺎﻟﺔ أو ﺣﺎﻻت اﻛﺘﺌﺎب
0%

46.9%
37.3%
50%

16.5%

6.5%
4.1%
18.3%
100%

داﺋﻤ
أﺣﻴﺎﻧ
ﻧﺎدر
أﺑﺪ

يبني لنا هذا الرسم البياين حضور املشاعر املرافقة للتعرض ملشاكل النفسية لدى الشباب ودميومة حضورها .من اجللي
ان الشعور بالتوتر والقلق من جهة وبالضغط النفسي من جهة ثانية حاضران يف كل احلاالت تقريبا ،أساسا بصفة دائمة
أو متواترة .لكن اإلحساس التوتر والقلق هو األكرث حضورا بشكل دائم بنسبة  ،%57أما الشعور بالضغط النفسي فهو دائم
احلضور لدى  .%49حاالت االكتئاب أقل حضورا ،فهي غائبة يف حوايل خُ ُمس احلاالت ،ونادرة احلضور يف سدسها ،وليست
دائمة سوى يف  %28منها ،وهو أمر طبيعي باعتبار أن اإلحساس باالكتئاب عادة ما يكون تعبريا عن مشكل نفسي متوسط
القوة واحلدة والتأثري.
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أسباب حدوث الشعور النفسي املقلق
ﻏﻤﻮض اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻋﺪم
وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ

83.5%

اﻟﻈﺮوف اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ

58.4%

أزﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

56.1%

16.5%
41.6%
43.9%

53.6%

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ )ﻛﻮروﻧﺎ(
ﺳﺒﺐ آﺧﺮ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺮ ﺑﻬﺎ
اﻟﺒﻼد

46.4%

44%

56%

42.4%

57.6%

17%

ﺣﺎﻟﺔ ادﻣﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ
0%

83%
50%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

تتعدد اسباب الشعور بالضغط النفسي و/أو بالتوتر والقلق و/أو باالكتئاب لدى الشباب املستجوب عند تعرضه ملشاكل
نفسية ،وقد يعيش أحد األسباب أو عددا منها ،لكن بعضها أكرث حضورا وتأثريا يف حياتهم ويف تعرضهم لهاته املشاكل:
 ضبابية املستقبل هي أكرث عامل يؤرق الشباب وساهم يف ظهور األعراض النفسية يف  % 83،5من احلاالت. الظروف املادية الصعبة املرتبة الثانية والبطالة حتتالن تباعا املرتبة الثانية والثالثة بنسب تفوق نصف احلاالت لكل منهما. الكورونا ،التي خيمت على البالد والعامل يف السنة والنصف التي سبقت إجراء الدراسة ،كانت بطبيعة احلال عامال مهما .فاليخفى على أحد كيف أثرت على نسق احلياة خاصة فيما يتعلق باحلجر الصحي وحظر التجوال وتقييد احلركة والتواصل عموما،
وكذلك لتأثرياتها االقتصادية على بعض الطبقات االجتماعية والفئات املهنية إىل جانب خطر اإلصابة وما نتج عنها من معاناة
صحية ومآسي آالف الوفيات .لكنها ال تأتي سوى يف املرتبة الرابعة من حيث نسبة من ساهمت لديهم يف ظهور األعراض
النفسية ،مع أنها تفوق كذلك نصف َمن تعرضوا ملشاكل نفسية.
 الظروف السياسية واالجتماعية للبالد كانت سببا مساهما يف ظهور األعراض النفسية لدى  %42،4من الشباب الذينتعرضوا ملشاكل نفسية ،وهي نسبة قوية تفند اآلراء الشائعة حول عدم اهتمام الشباب بالسياسة والشأن العام عموما.
أما اإلدمان فلئن أتى يف آخر ترتيب العوامل حيث أنه ساهم فعال يف ظهور أعراض نفسية لدى  %17ممن تعرضوا إىل مشاكل
نفسية ،فإن هاته النسبة كبرية ومقلقة ،وتعرب ال فقط عن مدى انتشار اإلدمان بل كذلك عن وعي نسبة هامة على األقل من
الشباب املدمن مبا تسببه وضعية اإلدمان التي يعيشونها من مشاكل وأعراض نفسية .وبالتأكيد فإن مثل هذا الوعي يجعل
العديدين من املدمنني يرغبون يف اخلروج من حالة اإلدمان لكنهم يف األغلب مل يستطيعوا ذلك أو مل يعرفوا ماذا يتوجب
عليهم فعله.
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التصرف عند حدوث الشعور النفسي املقلق

اﳋﻴﺎر اول

33%

اﳋﻴﺎر اﻟﺜﺎ

23%

اﳋﻴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳋﻴﺎر اﻟﺮاﺑﻊ

30%

19%
8%

18%
17%

13%

10%

0%

21%
29%

13%

18%

23%

15%

1% 15%
11%
27%

51%
50%

100%

اﻟﺴﻌﻲ ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻞ اﳌﺘﺴﺒﺐ
اﳌﺸﻜﻞ
اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻻ أﻋﺮف

يسعى قرابة ثلثـي َمن تعرضوا ملشاكل نفسية يف املقام األول إىل التعامل مع املشكل املسبب عرب حماولة حله ()%34
أو تفاديه ( ، )%30ويبقى اللجوء إىل صديق اخليار األول ألكرث من خمسهم ،يف حني يلتجئ ّ %15أوال إىل وسائل الرتفيه للخروج
من الشعور النفسي املقلق.
ويصيح اللجوء إىل احلديث مع صديق أبرز خيار يف املقام الثاين ( )%30و إىل القيام ببعض األنشطة الرتفيهية أبرز خيار ثالث
()%25
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 .4اإلدمان
يف دراسة لتمثالث الشباب للمخاطر احمليطة بهم ،قامت بها إنرتناشونال ألرت -تونس يف تطاوين الشمالية والقصرين
الشمالية ودوار هيشر ،جند ان اإلدمان هو ثاين أهم اخملاطر االجتماعية حضورا يف إجابات املستجوبني .كما صدرت يف
السنوات األخرية عدة تقارير ودراسات ومقاالت تدق جرس اإلنذار للتنبيه لتبعات هذه الظاهرة .لذا سعينا إىل فهم مدى
انتشارها واسبابها وموقف الشباب منها.

 1.4تمثالت عامة
 -هل سبق وقدمت للشاب أي معلومات حول اخملدرات وطرق الكف عن االستهالك من طرف أي هيكل؟

30%

ﻣﺪرﺳﺔ أو ﻣﻌﻬﺪ أو ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﺔ

8%

91%

15%

ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻫﻴﻜﻞ آﺧﺮ

67%

10%

81%
86%

0%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ
ﻻ أﻋﺮف
ﻻ إﺟﺎﺑﺔ

 -السبب األهم الستهالك الشباب يف حميطه

19%
29%

اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻧﺴﺪاد اﻓﻖ
اﳋﻠﻄﺔ
اﻟﺸﻴﺨﺔ

15%

2%

37%

2%
3%
100%
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 من وجهة نظرك أي من املواد التالية األكرث استهالكا يف حميطك؟0.2%
أﻛﻮﻧﲔ

0.3%
ﻛﻮﻻ

0.6%
آﺧﺮ

1%
5.4%

زﻃﻠﺔ
اﻛﺴﺘﺎزي
ﻛﻮﻛﺎﻳﲔ
ﺳﻮﺑﻴﺎ

93.3%

أردنا يف هذا اجلزء من الدراسة تلمس متثالت الشباب املستجوبني الستهالك اخملدرات بغض النظر ان كان قد سبق لهم
استهالكها أم ال .أكرث من ثلثي املستجوبني صرحوا بأنهم مل يتلقوا معلومات حول اخملدرات ومقاومة اإلدمان يف الوسط
املدرسي واجلامعي مما يطرح تساؤل جديا حول الدور التوعوي الذي يفرتض ان تلعبه املؤسسات التعليمية بالتعاون
مع هياكل الصحة العمومية وغريها ،خاصة وان أكرث من  80باملئة من أفراد العينة بلغوا مرحلة املدرسة اإلعدادية على
األقل .كما ينبغي التنويه إىل أن إشعاع اجلمعيات يف هذا اجملال بلغ نصف دور الهياكل التعليمية يف جمموعها ِ
وضعف دور
الهياكل الصحية.
تنوعت إجابات املستجوبني بخصوص األسباب الدافعة الستهالك اخملدرات يف حميطهم ،لكن اجلزء األكرب منها يعترب ان
صعوبات الواقع وقتامة املستقبل هي السبب األول بنسبة  :%29( % 44الرغبة يف الهروب من الواقع و :%15انسداد األفق)،
مع ميل واضح لتحميل احمليط العالئقي للمستهلك« ،اخللطة» ،مسؤولية كبرية يف سلوك نهج االستهالك بنسبة .% 37
ونالحظ ضعف الربط بني استهالك اخملدرات والبحث عن املتعة واالنتشاء «الشيخة» .عموما متيل اإلجابات املستقاة إىل
اعتبار ان استهالك اخملدرات «اضطرار» وتأثري من احمليط اخلارجي أكرث من كونها جتربة فردية وشخصية واعية.
أما بخصوص أصناف اخملدرات املستهلكة فهناك اجماع واضح على أن القنب الهندي «الزطلة» هي األكرث حضورا
على اإلطالق ،تليها وبنسبة أقل بكثري أقراص االكستازي مع حضور ضعيف ألنواع أخرى مثل الكوكايني و»السوبيتاكس»
و»األكوانني» وال «الكولة» .جتدر اإلشارة إىل أن  %10من الشباب املستجوب صرح أن ال فكرة لديه عن أصناف اخملدرات
املستهلكة يف حميطهم.
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المستجوب للمخدرات
 2.4استهالك الشباب
َ
 %29من الشباب املستجوبني صرحوا أنه سبق لهم استهالك اخملدرات (و %3رفضوا اإلجابة أو مل يجيبوا عن السؤال) ،مع
تفاوتات هامة حسب املتغريات.

 -استهالك اخملدرات حسب املنطقة

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

85.7%

14.3%
38.8%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

61.2%

36.8%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

63.2%

0%

100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

على مستوى املناطق هناك فروقات احصائية ذات داللة بني منطقتي الكبارية والقصرين الشمالية من جهة وتطاوين
الشمالية من جهة أخرى :املستجوبون يف املنطقتني االوىل والثانية يستهلكون خمدرات مرة ونصف أكرث من املستجوبني
يف املنطقة الثالثة بفارق يفوت  20نقطة .هذا التفاوت يف نسب االستهالك ميكن رده إىل عوامل ثقافية وأخرى جغرافية.
املستجوبون يف القصرين الشمالية يسكنون يف منطقة حدودية مع اجلزائر تعترب إحدى املنافذ الرئيسية لتهريب القنب
الهندي إىل تونس (الذي مير من املغرب ثم الصحراء الغربية ثم اجلزائر) ،مما يعني سهولة أكرب يف احلصول على اخملدرات من
حيث الكمية واألسعار .الكبارية حي شعبي مالصق ملركز حضري كبري (العاصمة تونس) حيث تكون ثقافة االستهالك ومسالك
الرتويج أكرب من مناطق شبه حضرية أو ريفية .يف تطاوين الشمالية يعزى انخفاض االستهالك حسب تقديرنا إىل احلضور
القوي لسلطة العائلة من جهة والبعد اجلغرايف عن مسالك التهريب والرتويج من جهة أخرى.

 -استهالك اخملدرات حسب اجلنس

أﻧﺜﻰ

93.3%

6.7%

52.8%
47.5%

52.5%

ذﻛﺮ

50%

0%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

إذا ما اعتمدنا متغري اجلنس فسنجد ان نسبة االستهالك لدى املستجوبني الذكور مرتفعة بشكل كبري اذ تفوق النصف ،وتبلغ
قرابة تسعة أضعاف استهالك املستجوبات اللواتي صرحن باستهالكهن للمخدرات ( .)% 6،7ولئن كانت حقيقة استهالك
الذكور للمخدرات بشكل أكرب من اإلناث غري مفاجئة باملرة -هذا منزع عاملي -فإن الفروق تكون أقوى بكثري يف اجملتمعات
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املشابهة للمجتمع التونسي من حيث قوة الثقافة الذكورية وارتباط العيب واحلرام واألحكام األخالقوية باملرأة أكرث من الرجل،
كما ان امكانية الوصول إىل اخملدرات وايجاد أمكنة الستهالكها أكرب بكثري لدى الذكور بحكم سهولة تواجدهم يف الفضاء العام
حتى يف ساعات متأخرة ويف أماكن «خطرة».

 -استهالك اخملدرات حسب الفئة العمرية

ﺑﲔ  18و 19ﺳﻨﺔ

74.9%

25.1%

ﺑﲔ  20و 24ﺳﻨﺔ

29.8%

70.2%

ﺑﲔ  25و 29ﺳﻨﺔ

31.2%

68.8%

0%

100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

ال توجد فروق كبرية جدا عند املقارنة بني نسب االستهالك لدى الفئات العمرية الثالث املستجوبة :أعلى نسبة لدى فئة -25
 29وهذا طبيعي ألن املنتمني لها قد يكونوا مستهلكني حاليني او استهلكوا سابقا عندما كانوا يف فئة عمرية أدنىَ .من هم
دون العشرين سنة أقل استهالكا نسبيا ،رمبا بسبب مسألة االستقاللية املادية وسلطة العائلة وقلة الضغوط والتجارب
مقارنة بفئات أكربسنا.

 -استهالك اخملدرات حسب النشاط االقتصادي

ﻏ ﻧﺎﺷﻂ

20.8%
33.6%

ﻋﺎﻃﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

66.4%

38.4%

ﻳﻌﻤﻞ
ﻳﺪرس أو

79.2%

61.6%

26.3%

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
0%

73.7%
50%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

النشطني اقتصاديا هم األكرث استهالكا للمخدرات سواء كانوا يعملون ( )% 38،4أو يبحثون عن عمل ( ،)%33،6ترتاجع النسبة
بأكرث من  10نقاط لدى املستجوبني الذين مازالوا يف مقاعد املؤسسات التعليمية والتكوينية وأكرث من  15نقطة لدى غري
النشطني اقتصاديا .هذه النتائج ترجح ارتباط االستهالك -نسبيا -باالستقاللية املادية والعائلية من جهة ،وكثافة العالقات
االجتماعية وكذلك الضغوط االقتصادية.
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السن عند أول استهالك حسب املنطقة

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

17.95

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

16.21

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

16.21

معدل األعمار عند االستهالك أول مرة هو ذاته يف كل من الكبارية والقصرين الشمالية 16،21 :سنة وهو اقل بشكل ملحوظ
من معدل تطاوين الشمالية حيث يبلغ  17،9سنة اي على مشارف سن الرشد القانونية .وهذا التفاوت منطقي اعتبارا الرتفاع
نسب االستهالك وانخفاضها حسب املنطقة.

 3.4الموقف من العقوبات المسلطة على مستهلكي المخدرات
 -املوقف من تخفيف العقوبات على املستهلكني حسب املنطقة

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

47.4%

52.6%
70.7%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

29.3%

79.5%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ
0%

20.5%
100%

50%
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ

 -املوقف من تخفيف العقوبات على املستهلكني حسب اجلنس

55.9%

أﻧﺜﻰ

44.1%
52.8%

78.4%

ذﻛﺮ

50%

0%
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ

21.6%
100%
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 املوقف من تخفيف العقوبات على املستهلكني حسب الفئة العمريةﺑﲔ  18و 19ﺳﻨﺔ

70.4%

29.6%

ﺑﲔ  20و 24ﺳﻨﺔ

71.6%

28.4%

ﺑﲔ  25و 29ﺳﻨﺔ

37.5%

62.5%
0%

100%

50%
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ

 املوقف من تخفيف العقوبات على املستهلكني حسب النشاط االقتصاديﻏ ﻧﺎﺷﻂ

42.5%

57.5%

ﻋﺎﻃﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

69.7%

30.3%

ﻳﻌﻤﻞ

69.2%

30.8%

73%

27%

ﻳﺪرس أو

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
0%

100%

50%
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ

 املوقف من تخفيف العقوبات على املستهلكني حسب املستوى التعليميﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎ

64.4%

أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
أو ﺛﺎﻧﻮي )ﻧﻈﺎم ﻗﺪﱘ
وﺟﺪﻳﺪ(

35.6%

69.8%

أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أو
)اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﱘ(

30.2%
34.9%

65.1%
30.4%

أﻣﻲ/أﻣﻴﺔ
0%

69.6%
50%

ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ

100%

 | 102إنرتناشونال ألرت

شباب يف الهوامش

املالحظة األوىل التي تقفز لألعني هي ان غالبية املستجوبني ،على اختالف جنسهم ومناطق سكنهم وأعمارهم ونشاطهم
االقتصادي ومستواهم التعليمي ،يؤيدون تخفيف العقوبات على مستهلكي اخملدرات .باستثناء فئة األميني التي عرب % 30،4
من أفرادها فقط عن دعمهم للتخفيف (علما وأن عددهم يف العينة مل يبلغ سوى  24شابا وشابة وهو ما يضفي نسبية على
داللة النتائج اخلاصة بهم) فإن نسب التأييد لدى كل الفئات األخرى تفوق ال  % 50مع تفاوتات هامة أحيانا .املنطق العام الذي
ميكن أن نستشفه من إجابات املستجوبني مرتبط بنسب االستهالك :الفئات التي تستهلك أكرث هي الداعم األكرب للتخفيف،
مع وجود استثناءات .مثال نسبة الداعمني من الذكور  % 78،4أكرب من اإلناث  ،% 55،9مع اإلشارة هنا إىل ان نسبة املستجوبات
اللواتي صرحن بأنه سبق لهم أن استهلكن اخملدرات تبلغ  % 6،7أي أقل بكثري جدا من نسبة الذكور املستهلكني .% 52،5
على مستوى املناطق جند ان نسبة الداعمني يف الكبارية  % 79،5والقصرين الشمالية  % 70،7أكرب بكثري من النسبة يف
تطاوين الشمالية حيث ال تتجاوز النسبة  ،% 52،6وهذه أرقام تتناسب مع الفرق يف نسبة املستهلكني بني عينات املناطق
الثالث .االستثناءات جندها عند تفحص النتائج حسب الفئة العمرية والنشاط االقتصادي .مثال فئة  29-25سنة التي تأتي األوىل
يف نسبة املستجوبني الذين سبق لهم استهالك اخملدرات هي األقل دعما لتخفيف العقوبات بني الفئات الثالث ،% 62،2 :أي
أقل بقرابة عشر نقاط من الفئتني األخرتني ،ولعل تفسري هذا «التناقض» يكمن يف كونها الفئة األعلى سنا مما يفرتض من
جهة انها األكرث «نضجا» وجتربة ،ومن جهة أخرى األقرب إىل االفكار «احملافظة» .وكذلك جند ان فئة املستجوبني «يدرس
أو يف التكوين» التي يستهلك أفرادها أقل من أغلب الفئات األخرى هي األكرث تأييدا لتخفيف العقوبات بنسبة تبلغ  ،% 73وقد
يكون هناك تأثري للحوادث املتكررة لتالميذ حرموا من استكمال الدراسة وضرب مستقبلهم بسبب اتهامهم باستهالك
اخملدرات .ومن املرجح ان هذا الدعم يعود لكون الفئات املستجوبة هي املعنية أكرث بإستهالك اخملدرات والعقوبات
القانونية احملتملة ،ورمبا لكانت النسب لتتغري بشكل كبري لو مت توجيه السؤال لفئات عمرية أكرب.

 4.4التجربة الشخصية
 -اهم دافع يف اول مرة استهلكت فيها

5.7%
23.2%

ﺣﺐ اﻻﻃﻼع
ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ
ﻋﻤﻠﺖ ﻛﻲ ﺻﺤﺎﺑﻲ

58.3%

داﻓﻊ آﺧﺮ
12.8%
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 -هل كان االستهالك ألول مرة مبقابل مايل؟

30.8%
54.2%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

69.2%

 -مصدر احلصول على املال لالستهالك

4.8%
12.1%

25.2%

ﺧﺪﻣﺖ
أﺧﺬت ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺗﺴﺎﻓﺖ ﻣﻦ ا ﺻﺪﻗﺎء
ﻣﺼﺪر آﺧﺮ

57.9%

وجهت هذه األسئلة للمستجوبني الذين صرحوا بأنه قد سبق لهم استهالك اخملدرات ،وهي تتعلق بالتجربة األوىل.
فيما يتعلق باألسباب التي تدفع الشباب إىل خوض جتربة االستهالك ألول مرة فإن اإلجابات كانت خمتلفة بشكل كبري عن
التمثالت العامة التي وردت على لسان عموم املستجوبني :ليس الهروب من الواقع وتعقيداته هو السبب الرئيسي بل حب
االطالع بنسبة  % 58،3يليه التأثر باألصدقاء وتقليدهم بنسبة  % 23،2وبنسبة اقل كثريا املشاكل الشخصية ( .)% 12،8كما
يتضح من أجوبة املستجوبني املعنيني ان عدم امتالك املال الكايف ال ميثل عقبة يف احلصول على اخملدرات ،باألخص يف
املرات األوىل حيث صرح  % 69،2من املستجوبني املعنيني بأنهم مل يدفعوا مقابل اخملدرات التي استهلكوها يف أول جتربة
لهم .وهذا يؤكد ان استهالك اخملدرات لدى الشباب هو باألساس جتربة «جماعية» تتم يف إطار «شلة» األصدقاء و/أو أبناء
احلي الواحد (والد احلومة) .حتى عندما يكون االستهالك باملقابل فإن مصدر املال يكون يف أغلب األحيان من عند اآلخرين:
العائلة بنسبة  % 57،9واألصدقاء بنسبة  .% 12،1ومبا ان اخملدر األكرث رواجا يف تونس ،أي القنب الهندي (الزطلة) يعترب
«رخيصا» نسبيا مقارنة باخملدرات الثقيلة فهذا قد يفسر سهولة احلصول عليها «جمانا».

 | 104إنرتناشونال ألرت

شباب يف الهوامش

 5.4وتيرة االستهالك وتواتره
 -االستهالك يف العام املاضي

34.4%
54.2%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

65.6%

للتعرف أكرث على حجم االستهالك ووتريته سألنا املستجوبني الذين صرحوا بأنهم قد استهلكوا خمدرات سابقا ان كانوا قد
قاموا بذلك يف السنة الفائتة ،أجاب  % 65،6منهم بنعم .ثم قسمنا هذه اجملموعة إىل ثالث فئات حسب وترية استهالكها:
يومي (من مرة إىل عشرين كل يوم) ،أسبوعي (من مرة إىل سبعني مرة كل أسبوع) ،شهري (من مرة إىل  90مرة كل شهر).
وجدنا ان معدل االستهالك اليومي يبلغ  3،5مرة ،يف حني ان معدل االستهالك االسبوعي هو يف حدود  11مرة ،أما معدل
االستهالك الشهري فيقدر ب3ـ ،20مرة.

 6.4الكف عن االستهالك
 -حماولة الكف عن االستهالك بالوسائل اخلاصة؟

28%

54.2%
72%

ﻧﻌﻢ
ﻻ
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 -ملاذا مل حتاول الكف عن االستهالك؟

28.5%
ﻋﻨﺪي ﺑﺮﺷﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﻻ ﺗﻌﺮف أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ
ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﺶ ﻋﻼش

4.1%

67.4%

هناك رغبة واضحة لدى أغلب املستهلكني يف التوقف عن االستهالك % 72 ،منهم صرحوا بأنهم حاولوا الكف عن االستهالك
بوسائلهم اخلاصة .ونذكر هنا بأن أكرث املستجوبني قد صرحوا بأنهم مل يتلقوا أي معلومات حول استهالك اخملدرات وسبل
التوقف عنه ،مما يعني انه لو توفرت اسرتاتيجية وطنية حقيقية وبنى حتتية صحية مالئمة لعالج اإلدمان فسيمكن اخراج الكثري
من الشباب من دوامة اإلدمان .حتى بالنسبة للمستجوبني املستهلكني الذي صرحوا بأنهم مل يحاولوا الكف عن االستهالك،
ونسبتهم  ،% 28جند ان  % 67،4ال يعرفون ملاذا ال يستطيعون التوقف عن االستهالك يف حني ان  % 4،1ال يعرفون أصال إىل اين
يذهبون بالضبط لتلقي مساعدة يف عالج اإلدمان .ضعف اجملهود التوعوي والتواصلي الرسمي وغياب اإلحاطة واملرافقة
الطبيتني والنفسيتني هي عوامل حترم عدد كبري من الشباب املدمن على اخملدرات من إمكانية اإلقالع والتعايف.

 7.4تأثير اإلدمان على الحياة اليومية للمستهلك وعالقاته مع محيطه
 -تأثري االستهالك على بعض األنشطة التي كنت تقوم بها

36%

اﻟﺬﻫﺎب إ اﳌﺴﺠﺪ

34%

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

66%

28.2%

اﻟﻘﺮاءة

71.8%

21.8%

اﳋﺪﻣﺔ
ﺣﺎﺟﺔ أﺧﺮى

64%

11.9%
0%

78.2%
88.1%
50%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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من خالل اجابات املستجوبني نستشف ان استهالك اخملدرات يؤثر بشكل نسبي على أغلب نشاطات وجوانب حياة
املستهلك .الذهاب إىل املسجد هو النشاط األكرث تأثرا  % 36مما يعني ان هناك متثل قوي للمخدرات كـ»معصية» تستوجب
االنقطاع عن األماكن املقدسة .تليها األنشطة الرياضية بنسبة  ،% 34ورمبا يعود هذا االرتفاع إىل أهمية وحضور هذه
األنشطة يف سن الشباب ،وطبعا هناك تأثر صحي وذهني باخملدرات ميس بالرغبة مبمارسة الرياضة وحتى القدرة على
ذلك ،يف حني تظهر نسب تأثر الدراسة والعمل متقاربة واقل أهمية.

 الطرد بسبب االستهالكاﻟﻄﺮد ﻣﻦ اﻟﺪار ﺑﺴﺒﺐ
اﻻﺳﺘﻬﻼك

15.3%

اﻟﻄﺮد ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔﺑﺴﺒﺐ
اﻻﺳﺘﻬﻼك

5.2%

اﻟﻄﺮد ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ رﻳﺎﺿﻲ
ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼك

2.3%

97.7%

اﻟﻄﺮد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ
اﻻﺳﺘﻬﻼك

2.1%

97.9%

اﻟﻄﺮد ﻣﻦ دار اﻟﺸﺒﺎب
ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼك

0.8%

99.2%

84.7%
94.8%

50%

0%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

ولئن كانت الظاهرة حمدودة نسبيا إال ان االستهالك قد يؤدي إىل اقصاء املستهلك -وقتيا أو نهائيا -من واحدة أو أكرث من دوائر
حميطه العالئقي .الطرد من منزل العائلة هو األكرث تواترا يف اجابات املستجوبني املستهلكني بنسبة  % 15،3يليه الطرد من
مؤسسة تربوية بنسبة  .% 5،2هذه النسب مقلقة فطرد شاب من واحدة من هاتني املؤسستني أو كلتاهما لن يساعده بكل
تأكيد يف الكف عن االستهالك وقد يجعله أكرث هشاشة أمام اخملدرات وغريها من السلوكات احملفوفة باخملاطر.

-هل تسبب االستهالك يف مشاكل يف عالقتك مع العائلة؟

44.2%

ﻧﻌﻢ
55.8%

ﻻ
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أقل من نصف املستجوبني املستهلكني أكدوا ان استهالك اخملدرات سبب لهم مشاكل يف عالقتهم مع عائالتهم ،لكن هذا ال
يعني بالضرورة ان أغلب العائالت تقبل أو تتسامح مع الظاهرة ،األرجح ان الكثري من العائالت ال تتفطن إىل استهالك أبنائها للمخدرات.

 8.4االيقاف أو السجن بسبب االستهالك
 التوقيف أو السجن بسبب االستهالك حسب املنطقةﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

94.9%

5.1%
21.8%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

78.2%

17.6%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

82.4%

0%

100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

 التوقيف أو السجن بسبب االستهالك حسب الفئة العمريةﺑﲔ  18و 19ﺳﻨﺔ

5.5%

ﺑﲔ  20و 24ﺳﻨﺔ

9.7%

ﺑﲔ  25و 29ﺳﻨﺔ

94.5%
90.3%
27.7%

0%

72.3%
100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

 التوقيف أو السجن بسبب االستهالك حسب النشاط االقتصاديﻏ ﻧﺎﺷﻂ

35.9%
17.1%

ﻋﺎﻃﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

14.2%

ﻳﻌﻤﻞ
ﻳﺪرس أو

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

64.1%

9.4%
0%

82.9%
85.8%
90.6%
50%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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إذا ما قارنا نسبة املستجوبني الذين سبق لهم ان استهلكوا خمدرات ونسبة الذين صرحوا بأنهم تعرضوا لإليقاف أو
السجن بسبب ذلك فسنجد تناسبا واضحا وشبه كامل .نسبة املستجوبني الذين تعرضوا لإليقاف أو السجن يف الكبارية
والقصرين الشمالية هي من جهة مرتفعة جدا ( % 17،6و  )% 21،8ومن جهة أخرى أعلى بكثري من النسبة املسجلة يف
تطاوين الشمالية :ما بني  3و 4أضعاف .املستجوبون املنتمون للفئة العمرية بني  25و 29سنة هم األكرث استهالكا للمخدرات
وكذلك األكرث عرضة لإليقاف والسجن ،وينطبق نفس األمر على الفئة العمرية  19-18سنة فهي األقل استهالكا وكذلك األقل
عرضة للسجن وااليقاف .وإذا ما اعتمدنا متغري النشاط االقتصادي فسنجد تناغما للنسب ايضا عند فئات العاملني والعاطلني
واملتابعني للدراسة والتكوين لكننا جند مفارقة كبرية :األقل استهالكا للمخدرات ،أي فئة غري الناشطني ،هي األكرث تعرضا
لإليقاف والسجن .ال يوجد تفسري واضح أو قطعي لهذه املفارقة لكن رمبا يكمن السر يف انعزالها وضعف عالقاتها و»نقص
خربتها» يف تفادي االيقاف مما يسهل استهدافها او استعدادها أكرث للتصريح بذلك.
حسب اجابات املستجوبني الذين تعرضوا لإليقاف و/أو السجن بسبب استهالك اخملدرات جند ان متوسط املدة املقضاة
يف السجن هي  7،35شهرا .ونشري هنا إىل ان أكرث من ربع نزالء السجون التونسية أودعوا فيها بسبب قضايا استهالك
اخملدرات .يف حني تبلغ نسبة املساجني الذين ترتاوح أعمارهم بني  18و 29سنة  % 55من جممل نزالء السجون التونسية.

 .5العنف
العنف من أهم اخملاطر التي تتهدد الشباب سواء يف الفضاء العام أو اخلاص ،على اختالف جنسهم وفئاتهم العمرية
ومستواهم التعليمي .أردنا يف هذا اجلزء ان نستشف مدى انتشار الظاهرة لدى الشباب كضحايا وممارسني للعنف ،موقفا
ومتثال وردود فعل ،مع تبني الفروقات الهامة حسب املتغريات التي اعتمدناها يف هذه الدراسة.

 1.5التعرض إلى أحد مظاهر العنف في السنة األخيرة
 -التعرض إىل أحد مظاهر العنف التالية يف السنة األخرية يف البيت

27.3%

اﻟﺸﺘﻢ
اﻟﻀﺮب

72.7%
84.8%

15.2%

اﻫﺎﻧﺔ

12.8%

اﻟﺘﺤﺮش

0.7%

99.3%

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ

0.2%

99.8%

0%

87.2%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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اﻟﺸﺘﻢ

أﻧﺜﻰ

23.6%

ذﻛﺮ

30.9%

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ

اﻟﺘﺤﺮش

ا ﻫﺎﻧﺔ

اﻟﻀﺮب

ذﻛﺮ

13.9%

أﻧﺜﻰ

11.8%

ذﻛﺮ

13.9%
1.5%

83.5%
86.1%
88.2%
86.1%
98.5%
100%

ذﻛﺮ
أﻧﺜﻰ

69.1%

16.5%

أﻧﺜﻰ

أﻧﺜﻰ

76.4%

0.5%

99.5%
100%

ذﻛﺮ

50%

0%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

الشتائم أي العنف اللفظي هو الشكل األكرث حضورا يف البيت حسب املستجوبني ،يليه الضرب واإلهانات .وحسب املعطيات
املتوفرة جند ان الذكور أكرث عرضة للشتائم واإلهانات ،يف حني ان اإلناث أكرث عرضة ألشكال العنف املادي املوجه ضد
اجسامهن :الضرب والتحرش واالعتداء اجلنسي .مما يعني ان اختيار شكل العنف املمارس ال يخضع فقط لالنفعال وردة
الفعل ،بل ينبع أيضا من متثالت للنوع االجتماعي وطريقة التعامل معه.
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 -التعرض إىل أحد مظاهر العنف التالية يف السنة األخرية يف الشارع

21.7%

اﻟﺸﺘﻢ

78.3%

اﻟﻀﺮب

14.1%

85.9%

اﻫﺎﻧﺔ

13.4%

86.6%

اﻟﺘﺤﺮش

7.9%

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ

0.3%

92.1%
99.7%

0%

100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

اﻟﺸﺘﻢ

أﻧﺜﻰ

أﻧﺜﻰ

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ

اﻟﺘﺤﺮش

ا ﻫﺎﻧﺔ

اﻟﻀﺮب

9.9%

ذﻛﺮ

90.1%
33%

2.3%

67%
97.7%

24.2%

ذﻛﺮ
أﻧﺜﻰ

4.2%

ذﻛﺮ

11.3%

75.8%
95.8%
88.7%

26.9%

أﻧﺜﻰ

73.1%

ذﻛﺮ

1.7%

98.3%

أﻧﺜﻰ

0.5%

99.5%
100%

ذﻛﺮ

50%

0%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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يف الشارع نسجل ارتفاعا كبريا لنسبة اإلجابات التي تصرح بتعرض املستجوب للتحرش وهو ثاين أكرث شكل عنف حضورا بعد
الشتائم .الذكور أكرث تعرضا للعنف يف الشارع خاصة عندما يتعلق األمر بالشتم والضرب واإلهانة ،بنسب أعلى بكثري من تلك
املسجلة عند اإلناث ،وهذا يعود إىل قوة حضور الذكور وطول الوقت الذي يقضونه يف الشارع باإلضافة إىل كونهم أكرث احتكاكا
بالسلوكات احملفوفة باخملاطر .لكن هذا ال يعني ان الشارع مكان آمن لإلناث % 26،9 ،من املستجوبات تعرضن للتحرش
و % 0،5لالعتداء اجلنسي.

 -التعرض إىل أحد مظاهر العنف التالية يف السنة األخرية يف العمل

اﻟﺸﺘﻢ

12.7%

87.3%
91.2%

اﻟﻀﺮب

8.8%

اﻫﺎﻧﺔ

4%

96%

اﻟﺘﺤﺮش

3%

97%
100%

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ

50%

0%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

العنف يف موقع العمل تختلف أشكاله نسبيا عن األماكن األخرى ،يبقى الشتم هو األكرث حضورا وترتفع نسبة التعرض لإلهانة
لكن تتناقص نسب اللجوء إىل الضرب خاصة عند اإلناث .الذكور أكرث عرضة للعنف الشديد يف مواقع العمل رمبا ألنهم األكرث
حضورا يف سوق الشغل ،خاصة الهش واخلطري وغري املقنن ،وكذلك العتبارات ثقافية تقبل تبادل العنف بني الذكور لكنها
تستهجن تعنيف ذكر «غريب» ألنثى .التحرش باإلناث يف مواقع العمل أقل مما هو عليه األمر يف الشارع لكن النسبة تبقى
مرتفعة.% 12،8 :
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اﻟﺸﺘﻢ

أﻧﺜﻰ
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9.9%
6.4%

ذﻛﺮ

15.2%

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ

اﻟﺘﺤﺮش

ا ﻫﺎﻧﺔ

84.8%
100%

أﻧﺜﻰ
اﻟﻀﺮب

93.6%

ذﻛﺮ

4.3%

أﻧﺜﻰ

6.4%

93.6%

ذﻛﺮ

10%

90%

أﻧﺜﻰ

12.8%

87.2%

ذﻛﺮ

0.7%

95.7%

99.3%

أﻧﺜﻰ

100%

ذﻛﺮ

100%
0%

100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

 التعرض إىل أحد مظاهر العنف التالية يف السنة األخرية يف املدرسة21.5%

اﻟﺸﺘﻢ

78.5%

اﻟﻀﺮب

12.9%

87.1%

اﻫﺎﻧﺔ

11.3%

88.7%

اﻟﺘﺤﺮش

5.9%

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ

0.1%
0%

94.1%
99.9%
50%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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اﻟﺸﺘﻢ

أﻧﺜﻰ

أﻧﺜﻰ

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ

اﻟﺘﺤﺮش

ا ﻫﺎﻧﺔ

اﻟﻀﺮب

15.8%

ذﻛﺮ

84.2%

26.1%
6.3%

73.9%
93.7%

18.2%

ذﻛﺮ

81.8%

أﻧﺜﻰ

10.4%

89.6%

ذﻛﺮ

12.2%

87.8%

أﻧﺜﻰ

12.3%

87.7%

ذﻛﺮ

0.7%

99.3%

أﻧﺜﻰ

0.5%

99.5%
100%

ذﻛﺮ

50%

0%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

ال تتوفر لدينا معطيات حول القائمني بالفعل العنفي يف املؤسسات الرتبوية لكن النسب مرتفعة وخميفة يف حميط يفرتض
انه آمن .ال يقتصر األمر على العنف اللفظي واإلهانات بل يتطور إىل الضرب الذي تعرض له  % 12،9من املستجوبني والتحرش
بنسبة  % 5،9ويف حاالت نادرة االعتداء اجلنسي .الذكور مرة أخرى أكرث عرضة للعنف من اإلناث باستثناء فيما يخص التحرش
واالعتداء اجلنسي.
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التعرض إىل أحد مظاهر العنف التالية يف السنة األخرية يف وسيلة نقل

اﻟﺘﺤﺮش

8.2%

91.8%

اﻟﺸﺘﻢ

7.4%

92.6%

اﻫﺎﻧﺔ

3.6%

96.4%

اﻟﻀﺮب

3.4%

96.6%

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ

0.3%
0%

99.7%
50%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

وسائل النقل هي املكان الوحيد الذي ال جند فيه الشتم كأكرث شكل عنف تواترا ،بل التحرش % 8،2 :من املستجوبني صرحوا
بتعرضهم لهذا الشكل من العنف اثناء استعمالهم وسائل النقل .وطبعا هذه الظاهرة متس اإلناث بشكل شبه حصري:
 % 15،5مقابل  % 1،3عند الذكور الذين يتعرضون بدورهم للضرب واإلهانة والشتم بنسب أعلى بكثري من اإلناث .وفضال عن
العوامل الثقافية واجلندرية فمن املؤكد ان احلالة املزرية ألسطول النقل اجلماعي يف تونس (نقص يف العربات ،اكتظاظ،
غياب منظومات املراقبة واحلماية) تلعب دورا مهما يف جعل وسائل النقل مكانا غري آمن لنسبة مرتفعة من املستعملني.

 -التعرض إىل أحد مظاهر العنف التالية يف السنة األخرية يف امللعب

اﻟﺸﺘﻢ

11.4%

اﻟﻀﺮب

8.4%

اﻫﺎﻧﺔ

6.3%

اﻟﺘﺤﺮش

0.9%

88.6%
91.6%
93.7%
99.1%
100%
99.7%

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ

50%

0%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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اﻟﺸﺘﻢ

أﻧﺜﻰ
ذﻛﺮ
أﻧﺜﻰ

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ

اﻟﺘﺤﺮش

ا ﻫﺎﻧﺔ

اﻟﻀﺮب

0.6%

ذﻛﺮ

99.4%

18.9%
1.2%
13.6%

81.1%
98.8%
86.4%
99.4%

أﻧﺜﻰ

0.6%

ذﻛﺮ

10.3%

أﻧﺜﻰ

1.2%

98.8%

ذﻛﺮ

0.6%

99.4%

89.7%

أﻧﺜﻰ

100%

ذﻛﺮ

100%
50%

0%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

مازالت املالعب على الرغم من احلضور املتزايد لإلناث يف امليدان واملدارج فضاء ذكوريا بامتياز مما يفسر ضعف نسب
العنف املمارس على اإلناث فيها مقارنة بالنسب املرتفعة التي يصرح بها املستجوبون الذكور .كما ان الكثري من الفتيات
والنساء تذهنب للمالعب مصحوبات بذكور مما يقلل احتماالت تعرضهن للعنف .حتى فيما يخص التحرش ،امللعب هو املكان
الوحيد الذي تتقارب فيه النسبة املسجلة لدى اجلنسني % 1،2 :و.% 0،6
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 2.5تقديم شكوى إثر التعرض للعنف
 -تقدمي شكوى إثر التعرض للعنف حسب اجلنس

24.4%

أﻧﺜﻰ
ذﻛﺮ

75.6%
85.9%

14.1%
0%

52.8%
100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

 -اجلهة التي قدمت لها الشكوى حسب اجلنس

60.3%

أﻧﺜﻰ

30.8%

74.5%

ذﻛﺮ
0%

3.8% 5.1%

7.8% 3.9% 13.7%
50%

100%

ﺳﻠﻄﺔ أﻣﻨﻴﺔ
أﺑﻮﻳﻦ
ﻣﺴﺆول ﺗﺮﺑﻮي
آﺧﺮ

نستشف من خالل اإلجابات ان هناك نوع من السلبية يف التعامل مع العنف .رمبا يحيلنا ذلك اىل عدة فرضيات منها اخلوف من
ردة فعل املعنف أو درجة القرب منه والعالقة العاطفية معه أو «الفضيحة» أو يأسا من التعامل مع الشكوى بجدية ومعاقبة
املعنف .طبعا البيانات الواردة هنا ليست كافية لصياغة تصور شامل وقطعي حول تفاعل الشباب -والتونسيني عموما -مع
العنف املسلط عليهم .نسبة املستجوبني الذين قدموا شكوى بعد تعرضهم للعنف منخفضة جدا ،وهي عند اإلناث أرفع
بشكل ملحوظ مما هي عليه عند الذكور % 24،4 :مقابل  .% 14،1ورمبا يرتبط هذا الفارق بعوامل تتعلق بالنوع االجتماعي مثل
االعتقاد بأن الذكر أقدر على حتصيل حقه مبفرده وانه يجب أن يكون أكرث صالبة واقل شكوى ،وان األنثى حتتاج حلماية أكرب.
ويف حالة تقدمي الشكوى فإن الذكور مييلون أكرث للسلط األمنية وال يلجؤون إىل العائلة أو املسؤولني الرتبويني إال يف حاالت
قليلة .اإلناث ايضا يتجهن إىل السلط األمنية كوجهة أوىل لكن بنسبة اقل من الذكور ويعولن على العائلة بشكل كبري خاصة
باملقارنة مع الذكور % 30،8 :مقابل .% 13،7
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 -هل تبادلت احلديث حول ما حصل لك مع شخص آخر؟

10.9%

54.2%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

89.1%

 مع من تبادلت احلديث؟3.2%

25.1%
ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺻﺪﻳﻖ
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ
71.6%

عدم تقدمي شكوى ال يعني بالضرورة اخفاء األمر متاما ،اذ جند ان قرابة  % 90من املستجوبني الذين تعرضوا للعنف قد حتدثوا
حول األمر مع شخص أو أشخاص آخرين ،وهو يف أغلب األحيان فرد من العائلة وبنسبة أقل بكثري صديق (ربع االجابات) ويف
حاالت نادرة شخص خارج هذين اإلطارين.
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 3.5ممارسة العنف
يف السنة األخرية هل قمت باالعتداء على شخص اخر؟ (حسب املنطقة)

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

85%

15%
19.3%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

80.7%

24.8%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ
0%

75.2%
100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

يف السنة األخرية هل قمت باالعتداء على شخص اخر؟ (حسب الفئة العمرية)

ﺑﲔ  18و 19ﺳﻨﺔ

74.2%

25.8%

ﺑﲔ  20و 24ﺳﻨﺔ

19.3%

80.7%

ﺑﲔ  25و 29ﺳﻨﺔ

17.7%

82.3%
50%

0%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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االعتداء على شخص يف السنة األخرية حسب النشاط االقتصادي

ﻏ ﻧﺎﺷﻂ

83.3%

16.7%

ﻋﺎﻃﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

22.4%

77.6%

ﻳﻌﻤﻞ

21.2%

78.8%

ﻳﺪرس أو

19.2%

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
0%

80.8%
50%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

أردنا النظر إىل مسألة العنف من اجلهة املقابلة :مدى تفشي املمارسات العنيفة عند املستجوبني .نسبة ممارسة العنف
مرتفعة بصفة عامة يف املناطق الثالثة لكن بشكل أبرز يف منطقة الكبارية حيث جند ان قرابة ربع املستجوبني صرحوا بأنهم
اعتدوا على اشخاص آخرين .ال يوجد تفسري قطعي للتفاوت بني املناطق الثالثة ،لكن قد يكون هناك دور الرتفاع احتماالت
التعرض للسلوكيات احملفوفة باخملاطر وكثافة االحتكاك بني الشباب يف الشارع يف بعض األحياء الشعبية الواقعة على
تخوم املدن الكربى ،وكذلك اخلصوصيات الثقافية-االجتماعية يف املناطق الداخلية حيث «الكل يعرفون بعضهم البعض»
والروابط العروشية ماتزال حاضرة ونوعا ما «رادعة» .وبالنظر إىل متغري السن جند ان الفئة العمرية األصغر هي التي متارس
العنف أكرث وتتناقص النسبة كلما تقدم املستجوبون يف السن اي كلما زاد نضجهم وانخراطهم يف احلياة املهنية واحتمال
تأسيسهم لعائلة .العاطلون عن العمل هم األكرث ممارسة لالعتداء بالعنف مقارنة بالفئات االقتصادية األخرى ،وقد تكون
احلالة املادية هي الدافع أو احلالة النفسية الناجمة عن البطالة .النسبة األضعف جندها عند فئة غري الناشطني وهذا يعود
إىل ضعف تواجدهم يف الفضاء العام وحمدودية احتكاكهم باجملتمع.

 4.5االيقاف او السجن بسبب العنف في السنة األخيرة
االيقاف او السجن بسبب العنف يف السنة األخرية حسب املنطقة

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

4%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

8%

92%

7.8%

92.2%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

0%

96%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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االيقاف او السجن بسبب العنف يف السنة األخرية حسب الفئة العمرية

ﺑﲔ  18و 19ﺳﻨﺔ

8.1%

ﺑﲔ  20و 24ﺳﻨﺔ

5.1%

91.9%
94.9%

ﺑﲔ  25و 29ﺳﻨﺔ 7.3%

92.7%

0%

100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

االيقاف او السجن بسبب العنف يف السنة األخرية حسب النشاط االقتصادي

ﻏ ﻧﺎﺷﻂ

4.2%

ﻋﺎﻃﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
ﻳﻌﻤﻞ
ﻳﺪرس أو

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

12.3%

95.8%
87.7%

6.2%

93.8%

4.6%

95.4%

0%

50%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

على الرغم من ان الكبارية هي أكرث منطقة صرح مستجوبوها بأنهم اعتدوا على آخرين فإن القصرين الشمالية هي التي
سجلت أعلى نسبة يف اإليقاف والسجن بسبب ممارسة العنف مما يحيلنا إىل السياسات األمنية التي وان كانت متيل عموما
إىل التضييق على حركة الشباب يف اجملال العام والتعامل معهم كمشتبهني فإنها تستهدف بشكل أكرب مناطق بعينها من
حيث املراقبة والعقاب يف التعامل .نالحظ أيضا ارتفاع نسبة اإليقاف والسجن عند فئة  29-25سنة على الرغم من كونها
مارست االعتداء بالعنف أقل من غريها ،ورمبا يتعلق األمر بأشكال العنف املمارس وحدتها لكن ليس لدينا معطيات تفصيلية.
وبالنسبة للفئات االقتصادية فنسب اإليقاف والسجن منسجمة مع نسب ممارسة االعتداء.
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 5.5الموقف من العنف
 )1الرأي يف املقولة بأن املرأة التي ال تستمع لكالم األب/الزوج ،تستحق الضرب
 حسب املنطقةﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

25.5%

74.5%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

24.4%

75.6%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

25.5%

74.5%

0%

100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

 حسب اجلنس14.4%

أﻧﺜﻰ

85.6%
52.8%
64.1%

35.9%

ذﻛﺮ
0%

100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

 حسب املستوى التعليميﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎ

9.3%

أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
أو ﺛﺎﻧﻮي )ﻧﻈﺎم ﻗﺪﱘ
وﺟﺪﻳﺪ(

90.7%
26.6%

أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أو
)اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﱘ(

73.4%
62.4%

37.6%
33.3%

أﻣﻲ/أﻣﻴﺔ
0%

66.7%
50%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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تظهر الرسوم البيانية ان نسب تقبل ضرب املرأة من قبل األب و/أو الزوج مرتفعة وشبه متطابقة يف املناطق الثالثة التي
شملها التحقيق :ربع املستجوبني ال يرى مشكلة يف هذه املمارسة ،وترتفع النسبة عندما نعالج إجابات املستجوبني الذكور
فتصل إىل  .% 35،9تقارب نسب املناطق الثالث يفند االعتقاد الشائع بأن املناطق اجلنوبية للبالد -املعروفة بأنها عموما
حمافظة أكرث من بقية املناطق -هي األكرث ذكورية وميزوجينية ،على األقل هذا ما ملسناه فيما يتعلق بإضفاء الشرعية على
ممارسة العنف اجلسدي ضد النساء
نسبة اإلناث اللواتي يعتقدن ان املرأة تستحق الضرب عندما “تتمرد” على والدها و/أو زوجها أقل لكنها تعترب مرتفعة جدا مبا
يستبطن شرعية املمارسات الذكورية
املستجوبات
أن األمر يتعلق مبمارسة قد يتعرضن لها ،وهذا يبني ان جزء هاما من
ّ
َ
األكرث عنفا .تظهر البيانات املستخلصة من اإلجابات ان هناك ترابطا وثيقا بني املستوى الدراسي واملوقف من ضرب املرأة.
املستجوبون األميون أو الذين لديهم مستوى تعليمي ابتدائي هم األكرث تأييدا ملقولة استحقاق املرأة للضرب يف حدود ثلث
العينة .تنخفض النسبة إىل حدود الربع عند فئة مستوى تعليمي أساسي/ثانوي وإىل أقل من  % 10عند املستجوبني من فئة
مستوى تعليم عايل.

 )2الرأي يف املقولة بأن االبن أو البنت التي ال تستمع لكالم أبويها تستحق الضرب
 -حسب املنطقة

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

54.8%

45.2%
43.3%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

56.7%

45.3%

اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ
0%

54.7%
100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

 -حسب اجلنس

37.3%

أﻧﺜﻰ

62.7%
52.8%
48.2%

51.8%

ذﻛﺮ

50%

0%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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 -حسب املستوى التعليمي

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎ

23.1%

أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
أو ﺛﺎﻧﻮي )ﻧﻈﺎم ﻗﺪﱘ
وﺟﺪﻳﺪ(

76.9%
45.5%

أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أو
)اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﱘ(

54.5%
36.1%

63.9%
66.7%

أﻣﻲ/أﻣﻴﺔ
0%

33.3%
100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

جند نفس منط اإلجابات عن السؤال السابق (الرأي من ضرب املرأة) عند سؤال املستجوبني عن رأيهم يف ضرب األبناء غري
املطيعني ،لكن النسب أعلى بكثري بشكل يبعث على القلق الشديد .قرابة نصف العينة موافق على فكرة ضرب األطفال،
وترتفع النسبة إىل  % 51،8عندما نتفحص إجابات الذكور ،وتفوق  % 60عند املستجوبني األميني وذوي املستوى التعليمي
االبتدائي .تبدو فكرة ضرب األبناء غري املطيعني وكأنها أمر طبيعي متاما ،وال ننسى اننا هنا نستطلع إجابات شباب تقل
أعمارهم عن  30سنة أغلبهم سيكون شريكا يف تأسيس أسرة وتربية أبناء يف السنوات القادمة.

 )3الرأي يف املقولة بأن التلميذ /التلميذة غري اجملتهد يستحق الضرب
 -حسب املنطقة

ﺗﻄﺎوﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

14.4%
17.6%

اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻜﺒﺎرﻳﺔ

85.6%
82.4%

14.4%
0%

85.6%
50%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

100%
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 -حسب اجلنس

10.4%

أﻧﺜﻰ

89.6%

20.5%

ذﻛﺮ

79.5%

0%

52.8%
100%

50%
ﻧﻌﻢ
ﻻ

 -حسب املستوى التعليمي

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎ
أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
أو ﺛﺎﻧﻮي )ﻧﻈﺎم ﻗﺪﱘ
وﺟﺪﻳﺪ(

92.6%

7.4%
45.5%

14.3%

85.7%

أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أو
)اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﱘ(

29.8%

70.2%

أﻣﻲ/أﻣﻴﺔ

28%

72%

0%

50%

100%

ﻧﻌﻢ
ﻻ

ضرب التلميذ(ة) غري اجملتهد(ة) هي املقولة األقل مقبولية لدى املستجوبني على اختالف فئاتهم .ترتيب مواقف
املستجوبني حسب متغريات املنطقة واجلنس واملستوى التعليمي مماثل للنتائج املستقاة من االجابة على املقولتني
األوىل والثانية لكن النسب أقل بكثري.

شباب يف الهوامش

إنرتناشونال ألرت | 125

خالصة
تؤكد البيانات املستخلصة من االستمارة أمرين رئيسيني :وجود تقارب كبري بني املناطق الثالث يف النسب العامة املسجلة
بخصوص أغلب احملاور (مع تقارب أكرب بني نسب الكبارية والقصرين الشمالية) لكن هناك فوارق هامة عند فرز النتائج حسب
املتغريات خاصة اجلنس واملستوى الدراسي.
للمستجوبني مقارنة بآبائهم
استطالع احمليط االقتصادي واالجتماعي يبني لنا مثال ان هناك حتسنا كبريا يف املستوى التعليمي
َ
وأمهاتهم لكنه يظهر أيضا تفاوتات جهوية يف القدرة على مواصلة التعليم ويؤكد وجود «جيوب» أمية مقلقة يف بعض
املناطق كالقصرين الشمالية مثال ،وتناميا لظاهرة االنقطاع عن الدراسة -خاصة عند الذكور يف سياق من فقدان املدرسة
لدورها كمصعد اجتماعي .معطيات هذا احملور تكشف بشكل جلي ان الهجرة أصبحت «قارب النجاة» األكرث حضورا واحلاحا
املستجوبني الباحثني عن
يف أذهان الشباب ،الذكور منهم باألخص ،خاصة مع حجم الهشاشة االقتصادية التي تؤكدها نسب
َ
عمل وغري الناشطني والعمال اليوميني.
هشاشة فاقمتها الكورونا جراء ما تسببت فيه من ركود اقتصادي وفقدان ملواطن شغل .من خالل املعطيات يتجلى أيضا
ارتفاع مستوى التبعية االقتصادية للنساء .فباإلضافة إىل نسبة البطالة املرتفعة والقريبة من نسبة الذكور بل وتفوقها
بالنسبة لذوي مستوى التعليم العايل ،جند ان املستجوَبات الالتي ال نشاط اقتصادي لهن ويقع تصنيفهن ضمن «غري
الناشطات» تفوق نسبتهن نسبة «غري الناشطني».
واألكيد أن لهذه التبعية االقتصادية انعكاسات اجتماعية ثقافية متعدد التعبريات .من ذلك أن معظم «غري الناشطات» وكذلك
نسبة هامة من العاطالت عن العمل يعتربن غري «شؤون املنزل» «نشاطهن املهني» ،وهو «نشاط مهني» نسائي بصفة
مطلقة وال يعترب أي شاب مستجوب من الذكور غري الناشطني أو العاطلني عن العمل «شؤون املنزل» نشاطه املهني.
ويرتافق كل هذا مع ارتفاع نسب التغطية االجتماعية مع العائلة أو القرين كما يساهم يف انخفاض نسبة من لهن نشاط
ضني أوقات فراغهن يف الشارع أو املقهى
رياضي أو ثقايف إىل حوايل نصف النسبة املسجلة لدى الذكور وقي ندرة َمن ُيقَ ّ
ضني أوقات فراغهن أمام التلفزة أو مع العائلة.
(على عكس الذكور متاما) مقابل ارتفاع نسبة من ُيقَ ّ
فيما يخص احملور الثاين ،على الرغم من ان أكرث من  %90من املستجوبني يقيمون حالتهم الصحية باجليدة وحتى اجليدة جدا
فإن اجاباتهم على بقية أسئلة حمور الصحة العامة والنفسية تكشف نسبية هذا التقييم .فأكرث من نصف الشباب ()%55
ذهبوا للتداوي خالل السنة الفائتة( ،ربعهم قاموا بعيادات يف القطاعني العام واخلاص والبقية مناصفة إما يف هذا أو ذاك
من القطاعني) .وأكرث من  %30من
املستجوبني أصيبوا بفريوس كوفيد 19-مرة على األقل .الحظنا أيضا نسبة مرتفعة من
َ
املستجوبني الذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة يف القصرين الشمالية حيث بلغت  %11٫4من العينة ،وبصفة أقل يف
الكبارية بنسبة ( %8٫7مقابل  %3٫8فحسب يف تطاوين الشمالية).
تقييم املستجوبني لصحتهم النفسية اقل تفاؤال نسبيا من تقييمهم لصحتهم اجلسدية مع تناغم نسبي بني التقييمني.
فعموما ،كلما كان متثل املستجوب حلالته النفسية إيجابيا كلما كان تصوره حلالته الصحية العامة إيجابيا ولكن العكس ليس
صحيحا بالنسبة إىل أكرث من  350شابا أو شابة يقيمون حالتهم الصحية إيجابيا على عكس حالتهم النفسية.
كما أن الشباب يحس بحاجة خلدمات الصحة النفسية .فرغم أن  %0٫4فقط من الشباب يذكرون القطاع الصحي كوجهة أوىل
لهم عند اإلحساس مبشاكل نفسية ويختارون األم أو األصدقاء أو اإلخوة واألخوات (معبفاء ثلثهم ال يلجؤون إىل أحد) ،فإن أكرث من
 %25صرحوا بأنهم شعروا باحلاجة ملالقاة طبيب نفسي ( )médecin psychiatreأو اخصائي نفسي ( )psychologueخالل
السنة الفائتة مع تفاوتات هامة خاصة حسب متغريَ اجلنس ( حوايل  %20لدى الشبان الذكور مقابل  %34لدى الشابات) ومتغري
النشاط االقتصادي (حوايل  %20لدى غري الناشطني مقابل  %34لدى العاطلني عن العمل) .هذه احلاجة والرغبة ال ترتجم إىل فعليا
ِماما (حوايل  % 12ممن أحسوا باحلاجة لهذه العيادة) لعدة أسباب منها اجملتمعي يف
إىل عيادة طبيب أو اخصائي نفسي إ ّال ل ً
عالقة بالوصم والسخرية ،ومنها املتعلق بضعف اإلمكانيات املادية و/أو صعوبة الوصول إىل الهياكل الصحية ،وهي عوامل
أعتربها معظم الشباب املشارك يف البحث متثل عوائق أمام الذهاب الستشارة نفسية .وكان تقييم زيارة الطبيب أو االخصائي
النفساين إيجابيا من خمتلف اجلوانب بالنسبة لـ¾ َمن تَمكّ نوا من القيام بها ،لكنها كانت مبقابل بالنسبة إىل ثل َثيهم.
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كذلك ،صرح أكرث من ثلث الشباب املشارك يف هذا البحث بأنهم تعرضوا يف السابق ملشاكل نفسية وكان الشعور بالقلق
حاضر ْين دائما لدى أكرث من نصف هؤالء وأحيانا لدى أكرث من ثلثهم ،يف حني كان االكتئاب أقل حضورا
والتوتر وبالضغط النفسي
َ
خاصة كشعور دائم وكان غائبا أو نادرا لدى نسبة تتجاوز الثلث قليال.
من خالل البيانات التي جمعناها الحظنا أن أغلبية الشباب يصرحون بعدم توفر معلومات كافية حول األعراض الرئيسة لألمراض
النفسية وما يجب القيام به عند التعرض ملشاكل نفسية وخاصة كيفية الوقاية من األمراض النفسية وباألخص ما يتوفر من
إمكانيات تعهد وعالج .وعلى العكس من ذلك فإن أغلبيتهم يعتربون أن لديهم معلومات كافية حول أسباب األمراض النفسية
وهو ما تأكد لدينا من خالل تعرف معظمهم على أهم مسببات االضطرابات النفسية.
كما أن معظم الشباب يعتربون العالج النفسي ودعم األهل أو األصدقاء طريقني ملساعدة َمن يعاين من مشاكل نفسية
لكن حوايل نِصفهم ال يعتربون األدوية تساعد على ذلك .أما يف مستوى طرق التعريف والتحسيس بالشاكل النفسية فيبقى
وجود اخصائيني نفسانيني بالوسط املدرسي حائزة على شبه إجماع من الشباب املشارك يف البحث متاما مثل احلمالت
التحسيسية التي مل يستفد منها سوى  %10منهم .كما أن وجود صفحة خاصة على االنرتنات ورقم أخضر للمساعدة
ِباعا حسب حوايل ¾ و ⅔ من الشباب.
سبيالن للتحسيس واإلعالم والتوجيه ت ً
إجابات املستجوبني يف حمور اإلدمان تؤكد أوال االنتشار الواسع لظاهرة استهالك اخملدرات ،وثانيا انها تغلغلت لدى الذكور
أساسا بنسبة تقارب أو تفوق نصفهم مهما كانت أعمارهم أو نشاطهم االقتصادي ،ولكنها بدأت تغزو اإلناث وثالثا ان
هناك تفاوتا بني املناطق العتبارات تتعلق مبسالك الرتويج واخلصائص االجتماعية-الثقافية (يف تطاوين الشمالية نسبة
املستهلكني أضعف بكثري من املنطقتني األخريني) .كما تظهر ان هناك تقصريا كبريا من الهياكل الصحية والرتبوية العمومية
يف اجملهود التوعوي مبخاطر اخملدرات وتوفري آليات وهياكل عالج املدمنني عليها .واملالحظ ان العامل املادي على أهميته
ليس حمددا يف إمكانية الوصول إىل اخملدرات وادمانها.
أما يف حمور العنف فتبني اإلجابات ان العنف من اخملاطر اجلدية واملتواترة التي تتهدد الشباب وأن أشكاله املمارسة على
املستجوبني تختلف أحيانا حسب النوع االجتماعي واملكان الذي ترتكب فيه .الذكور أكرث عرضة للضرب يف كل األماكن باستثناء
املنزل حيث تصبح نسبة اإلناث اللواتي يتعرضن لهذا الشكل من العنف أعلى .وبشكل عام يتعرض الذكور إىل نسبة أكرب من
العنف بجميع أشكاله يف أغلب األماكن ،باستثناء التحرش واالعتداء اجلنسي اللذان ميارسان بشكل شبه حصري على اإلناث.
الشارع ووسائل النقل هي أقل األماكن أمنا بالنسبة لإلناث فيما يتعلق بالتحرش لكنها أقل خطورة يف نسب ممارسة أشكال
العنف األخرى .كما بينت إجابات املستجوبني تواتر كبري للحاالت التي تعرض ألشكال من العنف يف املؤسسات الرتبوية .ونالحظ
ان احلضور القوي نسبيا للعنف املسلط على املستجوبني له اثار أخرى غري األضرار اجلسدية والنفسية ،فهناك ما يشبه
إعادة انتاج للعنف من قبل الشباب املعنف سواء عرب نسبة املستجوبني الذين صرحوا باعتدائهم على أشخاص آخرين (وهي
مرتفعة بشكل ملحوظ يف منطقة الكبارية) أو عرب النسبة املرتفعة لإلجابات التي تشرعن ممارسة الزوج/األب للعنف على
الزوجة «غري املطيعة» و/أو تعنيف األبوين لألبناء ،وهي نسبة ترتبط بشكل وثيق باملستوى التعليمي للمستجوب.
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كفى تهميشا للشباب في السياسات
الصحية:
تجسيم حق الشباب في رعاية صحتهم
وحمايتها بسياسات شاملة وناجعة
ضرورة أولوية
جوهر مزيد
بينت خمتلف مكونات هذه الدراسة التي أجنزها مكتب تونس ملنظمة أنرتناشونال ألرت أن ال شيء يبـ ِّرر التناسي املتواصل
للشباب يف الربامج ذات العالقة بالسياسات الصحية ويف خدمات الهياكل الصحية العمومية .وهو تناسي شبه شامل
باستثناء جوانب يف جمال الصحة اإلجنابية دون جناعة معت َبرة ،وأنشطة استهدفت مقاومة التدخني وأثبتت فشلها ،إضافة
إىل الصحة املدرسية واجلامعية التي تآكل مفعولها احملدود يف ظل تكلسها وتهميشهاعلى كل املستويات.
الشباب فئة عمرية ال ُي َمــِ ّثل التالميذي والطلبة سوى نسبة الربع منها ،ولها حاجيات خصوصية تشمل كل املكونات البدنية
عرفتها املنظمة العالَمية للصحة.
والنفسية واالجتماعية للصحة مثلما ّ
حد كبري من «املعاناة» من
فاالنطباع العام بأن الشباب شريحة تلمذية وطالبية أساسا ،وأنه ميكن اعتبارها يف منأى إىل ٍّ
إشكاليات صحية ،خاصة باملقارنة مع فئات عمرية أخرى ،أقرب إىل الوهم منه إىل الواقع.
وهذا االنطباع ناجت عن طغيان رؤية سطحية وجزئية وأحادية اجلانب للصحة تكاد تختزل الصحة يف مكونها البدين وإشكالياتها
يف األمراض املزمنة أو العويصة التي تصيب اإلنسان يف مراحل أكرث تقدما من العمر (وهي أولويات مؤكدة وإشكاليات جدية
جدا دون شك).
كما أنه ناجت عن مسافة تفصل الفاعلني يف السياسات الصحية مبا فيهم املهنيون عن أغلب الشباب ،مسافةكثريا ما تبقى
«مقدم» خدمة يف جمال الصحة وشاب أو جمموعة شباب ،سواء يف إطار
عمليا كبرية حتى خالل «التعامل» املباشر بني
ّ
برامج الصحة املدرسية واجلامعية أو يف العيادات الطبية العادية أو مبناسبة تقدمي بعض اخلدمات الصحية األخرى مبا فيها
التثقيف واإلعالم والتحسيس يف جمال الصحة.
كل هذا ُيس ّبب تهميش الشباب يف الربجمة واملمارسة يف قطاع الصحة ويزيد يف هشاشة
أن َّ
وميكن القول دون مغاالة ّ
املواطنَة
الشباب كفئة عمرية تختص بأهم حتول يف حياة الفرد من الطفولة «احملمية» و»املكفولة» و»القاصرة» إىل
َ
َحف به يتعاظم فغدا طاغيا
َحول ما
ّ
انفك مستوى الضبابية التي ت ّ
«املسؤولة» و»الفاعلة» و»القائمة بشؤونها» لكنه ت ُّ
على املشهد.
من أبرز ما أوضحته الدراسة الكمية أن الشباب يف حاجة إىل خدمات صحية يف مستوى أولوية متقارب مع بقية الفئات
والشرائح:
  ٪8من الشباب يصرحون أنهم مصابون بأمراض مزمنة ،وهي نِسبة ال ميكن التهوين منها رغم أنها نصف النسبة الوطنيةالعامة ( %16حسب املعهد الوطني لإلحصاء) ،إذ متثل حوايل  200ألف شاب وهو يف حد ذاته رقم هام وكبري ،رغم أن جزء
من املصابني فعل ّيا مبرض مزمن ما ومهما كانت أعمارهم ال يعلمون مبرضهم (لعوامل متعددة) .وهذه النسبة ُت ْب ِرز قصور
منظومة صحية تكاد حتصر األمراض املزمنة يف بضع أمراض وت ِ
ُهمل عمليا عديد األمراض املزمنة املتواترة كالربو وما
الشباب.
شابهه ومئات األمراض النادرة التي يصيب الكثريُ منها
َ
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 أكرث من نصف الشباب ( )% 55قاموا بعيادة طبيب(ة) خالل سنة وهي نسبة ،رغم العوائق والصعوبات التي تعرتض الشباببصفة خاصة إلجراء العيادة الطبية ،تقارب النسبة الوطنية العامة (كل األعمار جمتمعة) التي جاءت يف املسح الوطني
الشامل حول الصحة يف سنة .)% 61( 2016
 وأكرث من ربع الشباب يعتربون حالتهم النفسية سيئة أو سيئة جدا ،وحوايل نفس النسبة شعروا باحلاجة للذهاب إىل اخصائيأو طبيب نفساين يف السنة التي سبقت الدراسة
نظرية الصحة اجليدة لهاته الشريحة العمرية-
اجملسمة بصفة مباشرة للوضع الصحي للشباب تُسقط
هذه املعطيات
َ
ِّ
ّ
عامل هشاشة إضايف لوضعها العام
أن وضعها الصحي ميثل
َ
االجتماعية بل وتُب ّين ّ
لكن ّأو َل ما يصطدم به الشباب متييزهم سلبيا يف مستوى احلق يف التغطية الصحية ويف الولوج إىل اخلدمات الصحية دون
ّ
صعوبات مادية .فنصف الشباب يف سن  29-18سنة حمرومون من التغطية الصحية ،وهي نسبة مت ّثل على األقل مرتني
ونصف النسبة الوطنية التي ترتاوح حسب املصادر بني ( %17املعهد الوطني لإلحصاء  )2015و( %20املعهد الوطني
للصحة  .)2016واملعروف أن احلرمان من التغطية الصحية يؤدي إىل احلرمان من احلق يف الرعاية الصحية (وهو ما أكده
املسح الوطني للصحة املُ جرى سنة .)2016
أهمية نسبة الشباب احملرومني من التغطية الصحية تستوجب إفراد املوضوع بخطة ناجعة تشمل خمتلف فئات الشباب
وخصوصياتها االقتصادية وتضع حدا آلليات معقدة أو ُمهينة ُوضعت لتمكني بعض الشباب من احلصول على تغطية
صحية يف ظل منظومة قانونية جمحفة.
إضافة إىل احلرمان من التغطية الصحية ،فإن ر ُبع «املتمتعني» بتغطية صحية لهم تغطية فردية .أما بالنسبة للبقية
فيتقاسمون نفس بطاقة العالج املسلمة للقرين أو الويل (املضمون االجتماعي أو احلاصل على بطاقة عالج جماين أو
بتعريفة منخفضة) .ويف هذه احلالة فإن نسبة هامة من الشبان والشابات يجدون صعوبة يف استعمال بطاقة العالج عند
اإلحساس باحلاجة إىل خدمة صحية .ويعود ذلك ألسباب خمتلفة .فقد يتواجد الشاب أو الشابة يف مدينة غري مكان إقامة
صاحب البطاقة (الويل أو القرين) لظروف شتى .كما أن الويل أو القرين صاحب البطاقة كثريا ما يرفض متكني الشاب أو الشابة
فصح/ت ِ
من بطاقة العالج أو ميانع يف ذلك ،إذا مل ُي ِ
ُفصح عن تفاصيل احلاجة إليها (السبب الصحي بدقة أو طبيعة اخلدمة
الصحية والغرض منها ومكانها أو مسدي اخلدمة الصحية الذي ينوي الشاب أو تنوي الشابة التوجه إليه) .وإضافة لذلك ،فإنه
إذا مل يكن األمر يتعلق ببطاقة عالج جماين ،يقرتن استعمال البطاقة بضرورة دفع مبلغ لالنتفاع باخلدمة الصحية ،وهنا فإنه
من غري النادر أن يتحصل/تتحصل الشاب(ة) «التابع(ة)» ماليا للويل أو القرين على املبلغ املطلوب حتى ولو كان حمدودا أو
حتى زهيدا.
وبصيغ ُت َم ّكنه من االنتفاع بها دون صعوبات
لذلك ،فإن متكني الشباب مهما كان وضعه االقتصادي من تغطية صحية ِ
سريُ ،ي ّ
مثل مدخال ضروريا وأساسيا ملسار جتسيم احلق
«معيل» ُأ َ
إجرائية أو مالية ،ودون وصاية أو ضغط أو َت َح ُّكـم من ُ
يف الرعاية الصحية.
لكن عدة مصاعب متنوعة أخرى تعرتض الشاب يف احلصول على حقة يف رعاية صحية تالئم خصوصياته وتستجيب حلاجياته
وقراءة نتائج الدراسة تب ّين أن املعضلة األكرب تبقى يف إمكانية احلصول على خدمات يف جمال الصحة النفسية ،فالشباب
شعروا باحلاجة لذلك .ومن البديهي أن الفارق
الذي قام فعال بزيارة طبيب نفسي أو إخصائي نفسي ال تبلغ حتى ُث ُمن َمن ُ
بني النسبتني ال ميكن تفسريه فقط بوضعية التغطية الصحية من جهة ،التي مل متنع أكرث من نصف الشباب من القيام
بعيادة طبية ،وبإمكانية ت ََر ُّدد نسبة من الشباب املعني يف تفعيل اإلحساس باحلاجة خلدمة خمتصة يف الصحة النفسية
من جهة أخرى.
أن صعوبات الوصول إىل إخصائي نفساين أو طبيب نفساين سبب رئيسي إن مل يكن السبب األول.
واالحتمال األقرب إىل الواقع ّ
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ففي والية تطاوين ال يوجد أي إخصائي نفسي أو طبيب نفسي ال يف القطاع العام وال يف القطاع اخلاص باستثناء اخصائية
نفسانية مبركز الصحة اإلجنابية التابع للمندوبية اجلهوية لألسرة والعمران البشري.
ليس الوضع يف القصرين أفضل رغم وجود عيادة للطب النفسي باملستشفى اجلهوي لكن طاقتها حمدودة جدا مع عدد
املتعهد بهم فيها  ،ثم إن تأمينها ال يقع من طرف طبيب خمتص بل من طرف طبيب
مرتفع من املرضى النفسيني املزمنني
َّ
عام تطوع مللء الفراغ بعد تكوين سريع ،ضى  .كل هذا يجعل حصول شاب على موعد يتناسب مع إحساسه باحلاجة لعيادة
طبيب نفساين أمرا عسريا جدا مع حظوظ ضعيفة يف مستوى الفاعلية .أما فضاء الشباب التابع للمركز اجلهوي لألسرة
والعمران البشري والذي يتواجد به إخصائي نفساين فيبدو أنه غري معروف لدى أغلب الشباب.
الوضع أفضل يف العاصمة لكن ليس كثريا .فرغم وجود  80طبيبا نفسانيا حسب عمادة األطباء معظمهم يعملون بالقطاع
اخلاص ،يبقى مستشفى الرازي املتخصص يف األمراض النفسية واملوجود بوالية منوبة امللج َأ الوحيد لشباب وسكان الكبارية
وجُل مناطق والية تونس يف القطاع العمومي ،وهو ما يطرح عدة إشكاليات ويف مقدمتها اخلوف من الوصم الذي اعتربه
املستجوب يف الدراسة سببا ُيثنـي الشخص عن عيادة طبيب نفسي (خصوصا عندما يتعلق األمر بشعور
 %80من الشباب
َ
َعهد نفسي «مؤقت») .ويضاف إىل ذلك ،ليس فقط املشاق املرتبطة مبسافة تفوق
ت
إىل
أو
نفسية
«استشارة»
باحلاجة إىل
ُّ
 15كلم تفصل منطقة الكبارية عن منوبة ويتطلب قطعها عرب النقل العمومي استعمال عدة وسائل نقل ،بل أيضا إجراءات
ليست معلومة دوما من طرف الشباب والسكان وتقضي بضرورة احلصول على إحالة لعيادة الطب النفسي برسالة من
طبيب عام أو من طبيب مباشر يف اختصاص آخر والتنقل مرة أوىل للحصول على موعد .ولتفادي هاته العوائق ،تبقى إمكانية
التوجه للقطاع اخلاص بكلفته املالية التي متثل بالنسبة ألكرث من ُث ُل َثي الشباب سببا للتخلي عن العيادة يف جمال الصحة
النفسية ،متاما مثل غياب املعلومة الكافية عن كيفية احلصول على عيادة نفسية يف الوقت املناسب.
أمام هذا الوضع ،يتحتم توفري خدمات صحة نفسية للشباب ،المركزية بصفة ُت َم ّكن الشباب والسكان من الولوج إىل
خدماتها بصيغ ناجعة ،واالستعاضة عن ما يسمى بـ «االسرتاتيجية الوطنية للنهوض بالصحة النفسية» التي «أحدثتها»
الوزارة منذ حوايل  15سنة دون أن يبلغ صداها حتى إىل مهنيي الصحة (رغم أنه جيء بها لـتتجاوز جمود «الربنامج الوطني
مسمى) بخطة عملية تتوفر لها املتطلبات املادية والبشرية مبا يسمح
للصحة النفسية» فقضت عليه وبقيت اسما بال
َّ
ُ
تخرج طبيب نفساين لكل جهة داخلية يف سنة  ،2024بل تدمِ ج
بتفعيلها بسرعة وبصفة مستدامة ،وال تكتفي بانتظار ّ
ذلك كنقطة دعم خلطة ناجعة فعال يف كل املستويات.
ويف هذا اإلطار ،ينبغي تطوير آليات تكوين للمِ هنيـني املباشرين يف اخلط األول للقطاع الصحي خاص بصحة الشباب سواء
يف إطار تكوين أساسي ومستمر مهيكل ،أو يف إطار تطوير تكوين أكادميي خاص منها ماجستريات خاصة بأطباء اخلط
األول من جهة وممرضي اخلط األول من جهة ثانية وملهنيني آخرين (مثل القابالت واإلخصائيني النفسيني على سبيل
الذكر ال احلصر) .
كما أن كل املعطيات ُتربز ضرورة توفر خاليا استشارة وتوجيه وتعهد نفسي مفتوحة مباشرة دون ضرورة توجيه طبي
أو غريه ،يف خمتلف الدوائر الصحية يديرها إخصائيون نفسانيون خمتصون يف علم النفس السريري أو علم النفس لدى
األطفال والشباب ،مع إعطاء األولوية إىل مراكز الواليات الداخلية ومن َث ّمة إىل معتمدياتها األبعد عنها .ويتطلب األمر مراجعة
عميقة شاملة لوظيفة اخملتص النفساين عموما وملوقعه يف قطاع الصحة العمومية .ويتأكد هذا من خالل إجابات
الشباب التي أبرزت احرتازا نسبـيا من اللجوء األوتوماتيكي إىل اإلطار الطبي يف عالقة مع الصعوبات النفسية وميال أكرث
لالستعانة بإخصائي نفسي ،لالبتعاد عن العالج الدوائي الذي ال يعتربه نصف الشباب طريقة تساعد على جتاوز املشاكل
النفسية يف حني أنهم ُي ْجمعون تقريبا على أن العالج النفسي طريقة ناجعة.
إضافة إىل خدمات الصحة النفسية ذات الطابع العالجي العام ،ب ّين البحث بخصوص التجربة السجنية يف جمال الصحة حتمية
متكني الشباب القابع يف املنشآت السجنية من خدمات صحة نفسية خاصة بهم تديرها هياكل وزارة الصحة مبشاركة
وزارات أخرى وجمعيات علمية-اجتماعية خمتصة يف الصحة النفسية ومنظمات حقوقية.
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كما أن نتائج الدراسة األساسية الكمية والبحث اخلاص بالقلق أبرزت أن العاملني من الشباب ليسوا أقل عرضة الضطرابات
وصعوبات نفسية من فئات شبابية أخرى ،وقد أثبتت دراسات يف تونس وخارجها مثلما ورد خاصة يف الورقة املتعلقة
بالقلق ،أن خصائص العمل وظروفه أصبحت مصدرا هاما ملثل تلك االضطرابات.
لذا من الضروري إدماج إخصائيني نفسانيني خمتصني يف جمال علم النفس اخلاص بالشغل يف هياكل طب الشغل أو
الصحة والسالمة املهنية مع توضيح آليات تدخالتهم وسبل حتقيق جناعتها .وبطبيعة احلال فإن األمر يستوجب تطوير
مستويات تكوين اإلخصائيني النفسانيني كما وكيفا (مبا يف ذلك توسيع التكوين إىل مؤسسات جامعية خارج العاصمة)
لكن خمتلف أبحاث الدراسة ُت ْب ِرز أنّه َيتحتّم ،بالتوازي مع وضع برامج اخلدمات العالجية يف جمال الصحة النفسية موضع
التفعيل والتقييم واملتابعة وما يتبع من تعديل وتطوير ،أن تتحمل احلكومة وخمتلف الوزارات وهياكلها املعنية مسؤوليتها
يف رسم وتفعيل خطط التصدي لألسباب املباشرة والعميقة التي أدت وما انفكّ ت تؤدي إىل تفاقم تدهور الصحة النفسية
للشباب ،وبتشريك حقيقي للشباب من خالل جمعيات اجملتمع املدين الفاعل ضمنها أو يف اجملاالت ذات الصلة .وبدون ذلك
ال ميكن أن يقع كبح التدهور وتداعياته مهما وفرت من أسباب الرعاية الصحية.
واملرضي» لدى خمتلف
فالبحث اخلاص بالقلق لدى الشباب يربز معدالت ملستوى القلق تفوق «احلد الفاصل بني الطبيعي
َ
املتعارف عليها املناطقية واالقتصادية-االجتماعية ،وهو ما يستوجب عمال يف العمق
جمموعات الشباب حسب املتغريات
َ
للحد من عوامل تطور هذا املؤشر للصحة النفسية .كما أن الشباب املشارك يف الدراسة الكمية أكد العوامل واألسباب
املعروفة لتدهور الصحة النفسية للشباب .فقد مثلت املشاكل العائلية والصدمات النفسية والعاطفية والظروف
االجتماعية أسباب االضطرابات النفسية األكرث اختيارا من الشباب املشارك يف الدراسة من بني عدة اختيارات ُع ِرضت عليه.
كما أن الشباب الذين َص ّرحوا بت ََع ُّر ِ
ضهم لبعض املشاكل النفسية (وبلغت نسبتهم أكرث من ثلث الشباب املشارك) َعزوا ذلك
أساسا إىل أسباب يف عالقة باخلوف من غموض املستقبل وعدم وضوح الرؤية ،فَ بالظروف املادية الصعبة ،ثم بأزمة البطالة.
وبالـتأكيد فإن لوزارة الصحة دورا هاما يف اجملال لكنه ينبغي أن يقطع مع رؤية حتصره يف التثقيف الصحي التقليدي املعتمد
األبوي النَّصوح ،رغم بعض املساعي
يف أو
على خطاب يبقى مدرس ّيا
أحادي اجلانب ويطغى عليه اجلانب التلقيني املَ ْع ِر ِ
ّ
ِّ
أدى إىل عقم جهود عقود من األنشطة التي كثريا ما اكتفت بتظاهرات مناسباتية بل حتى احتفالية رسمية.
التطويرية ،مما ّ
ويتطلب الوضع تثويرا للرؤية التي ت َُو ّجه األنشطة اخلاصة بالشباب واليافعني سواء يف الوسط املدرسي واجلامعي أو خارجه
(مبا يف ذلك تلك التي تهتم بالصحة البدنية والتي فشلت يف منع انقطاع جزء من التالميذ والطلبة عن الدراسة بسببها
مثلما أبرزت الدراسة) .وينبغي إيالء الصحة النفسية مكانة بارزة فيها بآليات جديدة وإمكانيات بشرية متكونة ومبساهمة
قوية ومستدامة وعامة لإلخصائيني النفسانيني سواء يف أنشطة تكوينية وتطويرية لقدرات جمموع الشباب واليافعني أو
تقصي نشيط .ويتطلب هذا مراجعة
يف مهام إنصات ومرافقة وتوجيه بصفة فردية ملن يتقدم منهم طلبا لذلك أو يف إطار ّ
لدور خمتلف األطراف املتدخلة لتوفري استقاللية تدخالت املِ َهنيني خاصة يف مستوى التعهد الفردي ،مع ضمان متابعة
املقدمة خارج الهياكل الصحية من قبيل العمل الثانوي الذي تقع
اجلدية واالنضباط يف القيام باملهام حتى ال تبقى اخلدمات
َّ
التضحية به عند وجود صعوبات أو نقص يف اإلطار البشري ،ويكون ذلك باملتابعة والتقييم الذاتي واخلارجي واملساءلة ،ولكن
كذلك بإيجاد صيغ جديدة تضمن الدقة والوضوح.
لكن اجلانب الوقائي املباشر من خالل تطوير قدرات اليافعني والشباب يف التعامل مع الصعوبات (واإلغراءات يف جمال
ّ
السلوكات اخلطرية على الصحة) يستوجب مراجعة للمناهج والربامج املدرسية خاصة حتى يقع تعويض جزء من احلشو
ميكّ نهم من التسلح مبهارات حياتية.
املعريف التلقيني بعمل نشيط مع املتكونني َ
والهياكل اخلاصة باألطفال والشباب والثقافة كان من املفروض أن تقدر على استقطاب الشباب واليافعني مبختلف فئاتهم
ومتكنهم من فضاءاتها ليطوروا فيها أنشطة تتالءم مع ميوالتهم وتكون تكوينية يف شتى اجملاالت يف نفس الوقت
كما أن توفري مناخ وحميط عيش سليم يساهم يف تخفيف وطأة معاناة الشباب املتعددة اجلوانب ويف تقليص أثر اخملاطر
الصحية النفسية والبدنية واالجتماعية احملدقة بهم ،مهمة مشرتكة لكل القطاعات وكل السلط مبا فيها احمللية ويبقى
حتقيقها رهني إرادة أوال وصياغة مشرتكة مع املعنيني أنفسهم واجملتمع املدين السرتاتيجيات وخطط ثانيا وتوفري
اإلمكانيات املتنوعة لتنفيذها مع إيجاد آليات متابعة وتقييم ومراجعة مبساهمة نشيطة من املعنيني.
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ويبقى العمل األعمق من مهام الدولة ككل مبختلف هياكلها الرسمية أوال باعتبارها اجلهة املسؤولة (ومبكوناتها اجملتمعية
ثانيا بدورها الضاغط واملقرتح والشريك يف صياغة الرؤى والسياسات ومتابعة تطبيقها والتقييم واملراجعة) ملعاجلة
معضالت البطالة أساسا ولكن كذلك ظروف الشغل والعمل التي أصبحت لنسبة كبرية من األجَراء مهما كانوا مصدر إزعاج
أن هشاشة العمل يف قطاعات كبرية ال تضمن أدنى الراحة
رب َر ْين يف غالب األحيان متاما مثلما ّ
نفسي وإرهاق بدين غري ُم َّ
مكونات الصحة الثالثة (إىل جانب الرفاه البدين والرفاه النفسي) مثلما
االجتماعية يف وقت مي ّثل فيه الرفاه االجتماعي أحد
ّ
أن فئة غري الناشطني من الشباب ،سواء ممن يعتربون أنفسهم (ذكورا وإناثا) عاطلني
عرفتها املنظمة العاملية للصحة .كما ّ
َّ
ربن شؤون املنزل نشاطهن املهني العادي ،يف حاجة أكيدة إىل برامج خاصة بها ألن نتائج
يعت
أو
عنه
البحث
دون
العمل
عن
ْ
مطمئنة رغم ما يبدو من نزوع إىل وجود نسب أقل من إشكاليات الصحة
غري
تبقى
بالقلق
الدراسة الكمية والبحث اخلاص
ْ
النفسية متاما مثل معدالت مستوى قلق أقل لديهم ،فقد ُيخفي ذلك وضعا عميقا من الهشاشة يف عالقة بانسحاب
اجتماعي وجمود عن الفعل االجتماعي (وهو ما أوضحته الباحثة دنيا الرميلي يف الورقة اخلاصة بالبحث حول القلق وتعمقت
فيه انطالقا مما قدمه الباحث حممد علي بن زينة يف دراسة سابقة سنة  )30 2018بكل تبعاته على خمتلف مكونات الصحة
النفسية واالجتماعية والبدنية.
أن اجلزأين األخريين من الدراسة املتعلقني باإلدمان والعنف ب َيـَّنَا عمق األزمة الصحية التي يعيشها الشباب
وميكن القول ّ
أساسا يف اجلانبني االجتماعي والنفسي خاصة لكن مع تبعات أكيدة على املستوى البدين يف املنظور الفوري واآلجل ،كما
وض َعا األصبع على املهام احملمولة على القطاع الصحي وقطاعات أخرى (الرتبية ،التكوين املهني والتشغيل ،الشباب،
َ
الثقافة ،الشؤون االجتماعية ،التعليم العايل ،اليلديات ،اجملتمع املدين ،املرأة واألسرة ،العدل.).... ،
ّأول ما ينبغي مالحظته بخصوص موضوع اإلدمان ،أنّه يف حني أصبح االستهالك املتكرر للمخدرات وباء صحيا اجتماعيا ال
يبتعد كثريا جدا يف تواتره عن إدمان التدخني وال يتطلب الولوج إليه مقابال ماليا يف ثلثي احلاالت أساسا بفعل نشاط حثيث
حتول األمر إىل إدمان يومي أو أسبوعي يف أغلب احلاالت،
للمروجني املباشرين واستثمار كبري للوبيات اقتصاد اخملدرات بحكم ُّ
تبقى سياسة الصمت عن تناول املوضوع طاغية على املشهد حيث أنّه مل يسبق ألكرث من نصف الشباب أن قُ ِّد َمت لهم
املوقع الرئيسي
أيّ معلومات حول اخملدرات وطرق الكف عن استهالكها من أي هيكل َ
(وظ ّل الوسط املدرسي واجلامعي ْ
لتقدمي املعلومة).
لذلك ليس من الغريب أن جند أن أغلب الشباب املستهلك للمخدرات حاولوا التوقف عن ذلك لكنهم واصلوا االستهالك يف
غياب حتى إعالم متوفر واضح حول صيغ وأماكن املساعدة على التوقف أو مرافقته .كما أن أضرار اإلدمان االجتماعية والبدنية
ليست حمسوسة مبا فيه الكفاية يف بداية طريق اإلدمان ،فهو غالبا ما ال يتجاوز صعوبات عالئقية يف مستوى العائلة وتأثريات
حمدودة على الدراسة أو العمل ،مع أن أكرث من مستهلك على  5كان قد أقر بأن ما أصابه من اضطرابات نفسية كان يف
عالقة بحالة اإلدمان التي يعيشها .ورمبا كان اإليقاف والسجن أهم االنعكاسات السلبية لالستهالك خصوصا وأن أكرث من
س ِجن بسببه وملدة بلغت حتى السنتني للبعض .وجتدر اإلشارة إىل أنه من جمموع
مستهلك على  6صرح بأنه أوقِ ف أو ُ
الشباب املشارك يف الدراسةَ ،يعترب تباعا حوايل  %90وأكرث من  %80التجربة السجنية واإلدمان سببني لالضطرابات النفسية.
هذه املعطيات تبني ضرورة القطع مع سياسة النعامة والرياء أمام استهالك اخملدرات ،والكف عن التعامل معه كظاهرة
أو مسلكية إجرامية وفصله عن األفعال اإلجرامية احلقيقية (الرتويج وما يرتبط به من إنتاج أو تهريب أو تبييض أموال ،)...
بل اعتبار اإلدمان وباء صحيا اجتماعيا نفسيا باألساس ،ومواجهته بإدراج خمتلف جوانب املكافحة الوقائية والعالجية يف
خمتلف هياكل القطاع الصحي العمومي بدعم وتكامل وشراكة مع النسيج اجملتمعي العامل يف قطاعات الشباب واألحياء
واخملتص يف اجملال ،إىل جانب قيام املؤسسة الرتبوية والتكوينية والتعليمية ومؤسسات الشباب والثقافة والفنون وغريها
وحتى املؤسسات اإلنتاجية واالقتصادية بدورها يف اإلعالم املبكر وتطوير قدرات الرفض أمام اإلغراءات وتعهد املنزلقني
قبل فوات األوان مع ضرورة تغيري بيئة التعليم والتكوين والرتبية والعمل والرفاه والثقافة لتحقيق مصاحلة املواطن والشباب
خاصة معها ،إضافة إىل أن ما سبق أن تناولناه من أهمية حتمل الدولة مسؤوليتها يف إيجاد حلول ناجعة ملعضالت البطالة
وتهميش اجلهات الداخلية واألحياء الشعبية واملناطق احمليطة باملدن وحرمان فئات واسعة من مقومات األمان االجتماعي
مثلما حددتها السلطة نفسها.
 30بــن زينــة ،حممــد علــي وزمــاؤه .)2018( .يف سوســيولوجيا الهوامــش يف تونــس :دراســات يف املناطــق احلدوديــة واالحيــاء الشــعبية .تونــس :دار حممــد علــي
احلامــي للنشــر.
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رغم خصوصياته مقارنة باإلدمان ،ميثل العنف وجها ثانيا ألزمة الصحة االجتماعية التي يعيشها الشباب ،ورمبا كان مؤشرا
أكرث داللة باعتبار ما بلغه من انتشار وقع التطبيع معه يف كل البيئات االجتماعية تقريبا .فأكرث من نصف الشباب صرحوا أنهم
تعرضوا ألحد مظاهر العنف يف السنة التي سبقت الدراسة.
ويبقى البيت أكرث مكان يتعرض فيه الشباب إىل عدة مظاهر للعنف ،يليه الشارع غري بعيد عنه ،ثم احمليط املدرسي ،ووسائل
النقل ،ومكان العمل وامللعب.
تتصدر الشتائم مظاهر العنف يف كل مكان باستثناء وسائل النقل التي يطغى فيها التحرش .هذا األخري يأتي كذلك يف مرتبة
متقدمة يف الشارع (ثانيا) والعمل (ثالثا) ،ويتواتر يف املدرسة بنسبة تفوق ما هو مسجل يف العمل رغم املرتبة الرابعة.
نادرا ما أقر الشباب بتعرضه للتحرش يف البيت (أو امللعب) ،لكن الضرب ثاين مظاهر العنف املنزيل أو يف الوسط املدرسي
وامللعب وثالثها يف الشارع .اإلهانات ثاين مظهر للعنف يف العمل وثالث مظهر يف بقية األماكن باستثناء الشارع (رابعا).
ولعل من أبرز النتائج أنه باستثناء التحرش واالعتداء اجلنسي اللذين صرح عدد حمدود من الشبان الذكور بأنهم كانوا ضحية
ألحدهما أو كالهما ،فإن الذكور صرحوا بنسب غالبا ما تكون أكرث من الشابات بتعرضهم لبقية مظاهر العنف مبا يف ذلك
الضرب .لكن يبقى الضرب أكرث تواترا على الشابات يف البيت على عكس املدرسة .ويبدو الوضع يف الشارع والعمل الفتا
لالنتباه حيث الضرب موجه بصفة حصرية أو تكاد إىل الشبان الذكور يف حني يكاد التحرش ينصب على الشابات فحسب،
ويتقاسم الطرفان التعرض للشتائم واإلهانات لكن بنسب أكرث بوضوح لدى الذكور.
لكن النتائج األكرث بعثا على احلرية إقرار شاب من كل  5شبان بقيامه باالعتداء على شخص يف السنة األخرية وأكرث من %6
وقع إيقافهم بسبب ممارستهم العنف .وال يقل باعثا على االنزعاج ،أن نسبا غري يسرية َيرون أن الضرب مشروع يف البيت
ضد االبن/البنت ( )%45أو الزوجة ( ،)%22ويف املدرسة ضد التلميذ/التلميذة ( ،)%15وهذه اآلراء يتقاسمها شباب املناطق
الثالثة بنسب متقاربة جدا ،الشباب من خمتلف املستويات التعليمية والشرائح العمرية والوضعيات االقتصادية واجلنسني
بصفة متفاوتة.
وعموما نتائج الدراسة بخصوص العنف تربز أن اجلانب االجتماعي لصحة الشباب عميق االضطراب وهو ما يتطلب عمال
متقاسما آلليات تعهده وقاية وعالجا مبقاربة متعددة
مشرتكا للوصول إىل فهم شامل لألسباب املباشرة واألصلية وحتديد
َ
األوجه والقطاعات وعلى مراحل حمددة بأهداف دقيقة.
يف اخلتام ميكن القول أن صحة الشباب أولوية على قدم املساواة مع األولويات التقليدية التي تخص أساسا شرائح عمرية
أخرى وأن النجاح يف التحديات التي تطرحها رهني العودة إىل مسلمات نكرر قولها وال نوليها قيمة يف الواقع:
_ أولها االنطالق من تعريف الصحة وت ََملُّك مكوناتها الثالثة البدنية والنفسية واالجتماعية واالقتناع بأن الشباب يف وضع صحي
مطمئن يف كل اجلوانب،
غري
ْ
_ ثانيها القطع مع الرؤية املتكلسة والتقليدية من جهة والصبغة املناسباتية الدعائية لألنشطة اجملدودة التي استهدفت
بعض جوانب من صحة الشباب ،ليس فقط تلك التي قامت بها الهياكل الرسمية مباشرة بل حتى أغلب تلك التي عهدت بها
إىل بعض هياكل جمعياتية.
السلط والقطاعات والضرورة احلياتية لشراكة جمتمعية فعلية يف كل الربامج
_ ثالث اقرار املسؤولية املتعددة خملتلف ُ
وكافة مراحلها.
أخريا يبقى توفر اإلرادة السياسية وجتسيمها يف توفري اإلمكانيات لرتجمة ما يقع االتفاق عليه يف الواقع العامل احلاسم.
ولإلرادة السياسية ترجمة واضحة بالتخلي عن السياسات التقشفية يف اجملاالت االجتماعية ويف مقدمتها الصحة بالرتفيع
يف النسبة اخملصصة لوزارة الصحة من ميزانية الدولة إىل مستويات ما قبل سنة  2005والقيام باالنتدابات الضرورية للقطاع
على عكس ما وقعت برجمته يف  2022من تخفيض غري مسبوق يف أعوان وإطارات الصحة بعدة آالف منهم والقطع مع
احملسوبية وتضارب املصالح املتفشية يف كل املستويات.
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