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16
17

يوميا، 15  الدراسة  يهجرون مقاعد  تونسيا  تلميذا   280

سنويا،  املدريس  الوسط  داخل  مادي  لعنف  حالة  ألف 

تراجع مؤرشات جودة التعلامت، آالف الخرّجني املعطلني 

وأمام  اإلعتصامات  يف  شهاداتهم  يتأبطون  العمل،  عن 

طوابري مكاتب التشغيل، أساتذة خارج أسوار املؤسسات 

وتلّوح  تناور وتهّدد  الرتبوية يف تحركات غاضبة ووزارة 

متعرثا،  فيبدو  اإلصالح،  مسار  أما  العظام.  كرس  بحرب 

تتجاذبه منذ سنوات تناقضات الرؤى وتوصيات املانحني. 

ينفصل  ال  تونس،  يف  التعليم  لوضع  القاتم  الواقع  هذا 

واإلنتهازية  الرداءة  العريض  عنوانه  عاّم  مشهد  عن 

مختلف  يف  اإلجتامعي  دورها  عن  رويدا  تتخّل  ودولة 

القطاعات العمومية التي تحولت إىل مرآة تعكس حدود 

سياسات دولة ما بعد اإلستقالل واإلرتدادات اإلقتصادية 

واإلجتامعية لخياراتها. 

باملؤسسات  مرتبطا  حقبة،  كّل  يف  كان  "التعليم،  وألن 

واملعتقدات،  باألعراف  اإلجتامعي،  للجسم  األخرى 

القانونية"  "املفكرة  سعت  الكربى"،  األفكار  وبتّيارات 

العدد لفتح هذا امللف ومحاولة تفكيك األزمة  يف هذا 

من زوايا مختلفة. فاألزمة اإلقتصادية واإلجتامعية التي 

إنهيار  نتائج  إحدى  كانت  وإن  اليوم،  البالد  تعيشها 

من  ميّر  أن  إال  ميكن  ال  حلّها  فإن  العمومية،  املدرسة 

بوابة إصالح التعليم وإعادة الرهان عل العقل التونيس 

واإلستثامر فيه.

فتح  الرضوري  من  كان  العدم،  من  يولد  يشء  ال  كون 

نوافذ عل املايض لتتبّع تطور هذا امللف منذ حقبة ما 

قبل اإلحتالل الفرنيس الذي أخرج البالد من التاريخ طيلة 

اإلستقالل  بعد  ما  مبرحلة  مرورا  عقود،  مثانية  من  أكرث 

والتي كانت سمتها استثامر الدولة يف التعليم العمومي 

وخوض  الجديد  التونيس  العقل  بناء  األكرب  وشعارها 

إطارات  وتكوين  التعليم  وتونسة  األمية  رفع  معركة 

التعليم  بإلغاء  التعليمية  النظم  وتوحيد  الفتية  الدولة 

الديني ضمن مقاربة سياسية شاملة. مل تتوقف لعبة شّد 

تغريت  وإن   ،2011 جانفي   14 ثورة  بعد  حتى  الحبال 

أدواتها. فقد انتقل الرصاع إىل املجلس الوطني التأسييس، 

ليتحّول مسار كتابة الفصل 39 من دستور تونس الجديد 

إىل داللة عل مركزية التعليم يف الرصاع الفكري والسيايس 

السياسية إىل  يف تونس، قبل أن تصل مختلف األطراف 

تسوية وضعت هذا امللّف الشائك تحت مظلة التوافق. 

لكن الثورة وإن أعادت الجدل حول قضية الرتبية خارج 

ظل  يف  عرّت  أنها  إال  ومختّصيها،  الوزارة  مكاتب  مربع 

مناخ الحرية الجديد واقع التعليم بعد عقود من غّض 

ّالنظر. 
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محمد سميح الباجي عكاز
 _

280 تلميذا تونسيا يهجرون مقاعد الدراسة يوميا، 

15 ألف حالة لعنف مادي داخل الوسط املدريس 

آالف  التعلامت،  جودة  مؤرشات  تراجع  سنويا، 

الخرّجني املعطلني عن العمل، يتأبطون شهاداتهم يف 

اإلعتصامات وأمام طوابري مكاتب التشغيل، أساتذة 

خارج أسوار املؤسسات الرتبوية يف تحركات غاضبة 

العظام.  كرس  بحرب  وتلّوح  وتهّدد  تناور  ووزارة 

منذ  تتجاذبه  متعرثا،  فيبدو  اإلصالح،  مسار  أما 

هذا  املانحني.  وتوصيات  الرؤى  تناقضات  سنوات 

ينفصل  ال  تونس،  يف  التعليم  لوضع  القاتم  الواقع 

عن مشهد عاّم عنوانه العريض الرداءة واالنتهازية 

يف  اإلجتامعي  دورها  عن  رويدا  تتخّل  ودولة 

مختلف القطاعات العمومية التي تحولت إىل مرآة 

اإلستقالل  بعد  ما  دولة  سياسات  حدود  تعكس 

واإلرتدادات اإلقتصادية واإلجتامعية لخياراتها. 

وألن "التعليم كان يف كّل حقبة، مرتبطا باملؤسسات 

باألعراف واملعتقدات،  األخرى للجسم اإلجتامعي، 

"املفكرة  سعت  الكربى"،  األفكار  وبتيّارات 

القانونية" يف هذا العدد لفتح هذا امللف ومحاولة 

متوقع  حسب  مختلفة  زوايا  من  األزمة  تفكيك 

مختلف األطراف الفاعلني يف هذه القضية. فاألزمة 

اليوم،  البالد  تعيشها  التي  واإلجتامعية  اإلقتصادية 

العمومية،  إنهيار املدرسة  نتائج  وإن كانت إحدى 

فإن حلّها ال ميكن إال أن ميّر من بوابة إصالح التعليم 

وإعادة الرهان عل العقل التونيس واإلستثامر فيه.

استثمار الدولة في 
"بناء العقل التونسي 

الجديد" ضمن مقاربة 
سياسية شاملة

كون ال يشء يولد من العدم، كان من الرضوري فتح 

نوافذ عل املايض لتتبّع تطور هذا امللف منذ حقبة 

من  البالد  أخرج  الذي  الفرنيس  اإلحتالل  قبل  ما 

التاريخ طيلة أكرث من مثانية عقود قبل أن يرفع يده 

عنها سنة 1956 تاركا إياها غارقة يف الجهل. مرحلة 

التعليم  يف  الدولة  استثامر  سمتها  كانت  جديدة 

التونيس  العقل  بناء  األكرب  وشعارها  العمومي 

الجديد وخوض معركة رفع األمية وتونسة التعليم 

النظم  وتوحيد  الفتية  الدولة  إطارات  وتكوين 

مقاربة  ضمن  الديني  التعليم  بإلغاء  التعليمية 

للرئيس  الخاص  للمنظور  خاضعة  شاملة  سياسية 

األسبق الحبيب بورقيبة حول "األمة التونسية" التي 

كان ينشدها. وقد نجح هذا الرهان الذي خّصصت 

تقريبا  ميزانيتها  ربع  تلت  عقود  طيلة  الدولة  له 

طبقة  وخلق  للمجتمع  الطبقية  الرتكيبة  تغيري  يف 

اإلرتقاء  لتحقيق  بوابتها  املدرسة  كانت  وسطى 

اإلجتامعي واإلندماج اإلقتصادي وولّدت وعيا عاما 

اإلعرتاف  التموقع وشهادة  مفتاح  التعليم هو  بأن 

تستنث  مل  السيايس،  املعطى  رياح  لكن  املجتمعية. 

املدرسة التونسية التّي زُّج بها يف املعارك السياسية 

لبورقيبة ضد خصومه من اليسار أوال ثم من التيار 

اإلسالمي. معركة تواصلت مع خلفه زين العابدين 

بن عيل الذي أيقن أهمية هذا املجال، ليكون ملّف 

التعليم يف كل مرة ساحة يف حرب تثبيت الوجود 

بني مختلف األطراف. رصاع كان عنوانه الرئييس من 

يفتك عقل الناشئة ويطوعها.

أزمة التعليم 
العمومي لم تظل 

حبيسة أسوار 
المدارس بل شملت 

اإلطار التربوي

 14 ثورة  بعد  حتى  الحبال  شّد  لعبة  تتوقف  مل 

انتقل  فقد  أدواتها.  تغريت  وإن   ،2011 جانفي 

املجلس  أو  الشعب  نواب  مجلس  قبة  إىل  الرصاع 

الوطني التأسييس، ليتحّول مسار كتابة الفصل 39 

مركزية  عل  داللة  إىل  الجديد  تونس  دستور  من 

التعليم يف الرصاع الفكري والسيايس يف تونس، قبل 

تسوية  إىل  السياسية  األطراف  مختلف  تصل  أن 

الخالفية  واملسائل  الفصول  مختلف  لها  خضعت 

مظلة  تحت  الشائك  امللّف  هذا  ووضعت  الحقا 

التوافق. لكن الثورة وإن اعادت الجدل حول قضية 

إال  الوزارة ومختّصيها،  الرتبية خارج مربع مكاتب 

أنها عرّت يف ظل مناخ الحرية الجديد واقع التعليم 

بعد عقود من غّض ّالنظر. 

املدارس،  يف  وفوىض  عنف  متهالكة،  تحتية  بنى 

املايض  القرن  ستينات  من  تُجدد  مل  مؤسسات 

ووفيات يف صفوف التالميذ بسبب إلتهاب فريوس 

الكبد الناجم عن التلوث واختالل جهوي يف توزيع 

رفاه النفاذ إىل املعرفة مل يشّذ عن سياسة متكاملة 

مختلف  يف  الجهوي  اإلختالل  تكريس  يف  للدولة 

االحتياجات  ذوي  تستنِث  مل  واملعاناة  القطاعات. 

الخصوصية مع فضاءات العلم رغم ترسانة القوانني 

كان  هنا  واملنجز.  املعلن  بني  البون  فضحت  التي 

الواقع  واستعراض  األرقام  لغة  إىل  للعودة  بد  ال 

املأزوم للتعليم العمومي الذي ارتبط بأزمة مرشوع 

الدولة الوطنية واصطدم بالفرق الشاسع بني واجهة 

الشعارات وما كانت تخفيه خلفها. 

الهدف من تناول ملّف التعليم، مل يكن مجرّد التذكري 

مبسار هذا املرشوع الوطني، أو اإلكتفاء باستعراض 

املسؤوليات  وتحميل  األطالل  عل  والوقوف  مآله 

الباب  لفتح  بل  اإلحصائيات،  برسد  اإلكتفاء  أو 

مبحاضن  النهوض  سبل  حول  الكربى  األسئلة  أمام 

للمفكرة  كان  األساس،  هذا  وعل  التونيس.  العقل 

نحو  ودفعوا  دافعوا  من  مع  حوارات  القانونية 

الغوص  عربهم  وحاولت  الرتبوية  املنظومة  إصالح 

أكرث يف تفاصيل املسار وانعطافاته وانتكاساته وأفق 

البيداغوجي  الجانب  عل  التعريج  عرب  االستدراك 

إىل  انتبهت  التي  املقارنة  التجارب  يف  والبحث 

مختلف  يف  النهضة  لتجارب  كرافعة  التعليم  دور 

املجاالت.

لكن أزمة التعليم العمومي، مل تظل حبيسة أسوار 

بل  اإلرشاف،  وزارة  قاعات  أو  واملعاهد،  املدارس 

مناسبات  يف  خرج  الذي  الرتبوي  اإلطار  شملت 

ليعرّب عن  الشارع  السنوات األخرية إىل  عّدة خالل 

املرّب  موقع  من  القطاع  هذا  ملشاكل  آخر  وجه 

ووزارة  املتدهورة  العمل  ظروف  تحارصه  الذي 

حول  النقاش  فتح  يف  متاطل  ومنظومة  متخليّة 

وحضوره  جيوبه  يعترص  اقتصادي  ووضع  اإلصالح 

التعليم  نقابة  احتجاجات  وتحولت  بل  الذهني. 

العام إحدى أدوات  التي وصلت إىل حد اإلرضاب 

التجاذب السيايس يف بلد أتقن سياسيوه منذ سنة 

أن  األزمات. لذلك كان يجب  استثامر  لعبة   2011

يكون صوت املربنّي حارضا يف هذا امللّف، فال معنى 

ألي إصالح وال مصداقية ألي رؤية تقيص من يُناط 

إليهم تشكيل وعي الناشئة ومعارفهم ومن يُعاينون 

الراهن  الوضع  ارتدادات  ويومي  مبارش  بشكل 

للمدرسة العمومية.

غريه  دون  العمومي  أو  الرسمي  املسار  تتبع  إن 

تفاصيله.  بكل  املشهد  الستيعاب  كاف  غري  يظل 

املال  لرأس  التعليم كان  الدولة يف  استثمرت  فكام 

خمسينيات  منذ  القطاع  هذا  إىل  منفٌذ  الخاّص 

املرحلة  يف  وبالذات  انتعاشته،  لكن  املايض.  القرن 

خالل  سوى  كبري  بشكل  تتجّل  مل  اإلبتدائية، 

السنوات العرش األخرية التي شهدت طفرة حقيقية 

عل مستوى تطّور عدد املدارس االبتدائية الخاصة 

فيها، يف حني  أبنائهم  تسجيل  األولياء عل  وإقبال 

صامدة  العمومية  واإلعداديات  املعاهد  ظلت 

املعاهد  معظم  تستطع  ومل  املوجة.  وجه هذه  يف 

الخاصة تغيري اإلنطباع السائد عنها كعنوان يطرقه 

من يلفظهم التعليم العمومي. موجة الهجرة هذه، 

العمومية،  املدرسة  واقع  ترّدي  من  فقط  تنشأ  مل 

سّهل  رسمي  ورىض  ترشيعي  بسخاء  انتفعت  بل 

الرفاه  عناوين  لها  وترك  املجال  هذا  يف  اإلستثامر 

البديل ملن  وتقديم  لإلستقطاب  والجودة كمدخل 

تعليم  معامل  ولرتسم  ماديّا،  سبيال  إليه  استطاع 

طبقي يُضاف إىل أوجه الضيم املتعددة يف مختلف 

املجاالت يف تونس.

التعليم الخاص شهد 
طفرة حقيقية بعد 

الثورة
األزمة،  أمام  خيارات  دون  تُركوا  الذين  هؤالء 

يف  حقهم  لتكريس  آليات  يرسوا  أن  استطاعوا 

االجتامعية  العوائق  عل  وااللتفاف  املعرفة 

عرب  التعليم  يف  حّقهم  تحصيل  أمام  واالقتصادية 

مبادرات مواطنية تطوعية ما تزال تؤمن يف أهمية 

اإلستثامر يف العقل وأن كّل املشاريع للتغيري تنطلق 

من بناء وتحصني الوعي الجامعي. لتكون جمعية 

تونس  يف  الكبارية  منطقة  يف  التهميش  ضد  جيل 

العاصمة، مثاال عل قدرة مجاالت الهامش عل رفع 

املعرفة عرب تنظيم  النفاذ إىل  الال مساواة يف  حالة 

دروس دعم مجانية للتالميذ انخرط فيها األساتذة 

والطلبة بشكل طوعي منذ 5 سنوات تقريبا. خطوة 

متثل رمّبا خّط البداية نحو تأسيس وتأصيل مفهوم 

عودة  أن  تدّل  مؤرشات  ظل  يف  الشعبي  التعليم 

الدولة للعب دورها وواجبها االجتامعي يف املسألة 

التعليمية ما يزال بعيدا.

المقدمة

قراءة في أزمة االستثمار في العقول
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 نوافذ من الماضي 

تونس:  في  التعليمية  اإلصالحات 
بامتياز   سياسي  تاريخ 

مهدي العش
 _

ليس غريبا أن يكون التعليم، مبا ميثله من صناعة 

أجيال املستقبل، أحد أهم رهانات الرصاع الفكري 

كان  فقد  القاعدة.  عن  تشذ  مل  تونس  والسيايس. 

القرن  منذ  التحديثية  املشاريع  قلب  يف  التعليم 

سنة  بباردو  الحربية  املدرسة  بإنشاء  التاسع عرش، 

أي   ،1875 سنة  الصادقية  املدرسة  وخاصة   1840

قبل سنوات قليلة من احتالل البلد من الفرنسيني. 

كام طالت التعليم الزيتوين التقليدي آنذاك وحتى 

النصف األول من القرن العرشين محاوالت عديدة 

مبقاومة  األحيان  معظم  يف  جوبهت  لإلصالح 

خوفا  أو  معينة  امتيازات  عل  حفاظا  شديدة، 

ريبة من مبادرات أىت بعضها من  أو  التجديد  من 

التعليم  بني  اإلنقسام  هذا  اإلستعامرية.  السلطة 

التقليدي والتعليم العرصي أنتج رصاعا بني نخبتني، 

التعليمية محوره. رصاع  السياسات  كانت  ما  كثريا 

ظهر يف معظم اإلصالحات الرتبوية بعد االستقالل، 

سواء يف رهان توحيد التعليم، أو يف السؤال حول 

وصوال  اللسان،  وثنائية  التعريب  بني  التعليم  لغة 

الدينية  بالرتبية  املتعلقة  تلك  وخاصة  الربامج  إىل 

والفلسفة. معظم هذه "اإلصالحات"، التي سميت 

بأسامء الوزراء الذين أرشفوا عل صياغتها، ارتبطت 

فتقلبت  فيه،  أتت  الذي  السيايس  بالسياق  كذلك 

بتغري الخصم السيايس األكرث خطرا يف نظر السلطة.

التعليم في زمن 
االستعمار : تعددت األنظمة 

المتعلمون وقّل 
لقد كان تعميم التعليم ومجانيته من أهم مطالب 

من  بداية  االستعامر،  زمن  يف  الوطنية  الحركة 

الشباب التونيس يف أول القرن العرشين وصوال إىل 

ينص  فلم  الجديد.  ثم  القديم  الدستوري  الحزب 

أمر 15 سبتمرب 1888، وهو مبثابة أول قانون ينظم 

التعليم يف تونس، عل إجبارية التعليم ومجانيته، 

خالفا للقوانني الفرنسية التي سبقته بسنوات والذي 

رهان  اقترص  فقد  أحكامه.  معظم  منها  استوحى 

لويس ماشويل، مدير التعليم العمومي الذي صاغ 

الحرة  املدارس  انتشار  من  الحد  عل  النص،  هذا 

لدى الجاليات األوروبية، وفرض تدريس الفرنسية 

فيها يف إطار التنافس الفرنيس-اإليطايل الذي طبع 

الفرتة األوىل من اإلستعامر. 

يف األثناء، بقي معظم األطفال التونسيني محرومني 

اإلبتدائية  املدارس  إنشاء  فرغم  التعليم.  من 

الجاليات  للتونسيني وألبناء  املتاحة  الفرنكو-عربية 

عددها  أن  إال  للفتيات،  وبعضها خصص  األجنبية، 

سن  يف  األطفال  عدد  مع  باملقارنة  جدا  قليال  ظل 

التمدرس، كام أنها جوبهت بريبة من طرف نسبة 

الفرنسية  الربامج  كبرية من األهايل نظرا لتدريسها 

وتهميشها اللّغة العربية. 

"مدارس  لبعث  "الصادقية"  قدماء  دفعت  ريبة 

قرآنية" عرصية، تجمع بني التعليم الديني )كام يدل 

اسمها( وجزء من الربامج الفرنسية. مل تكن املدارس 

للفتيات،  بعضها  خصص  ولكن  مختلطة،  القرآنية 

وكانت مبثابة مدارس حرة ولكن ممولة من إدارة 

عن  وتتميز  لرقابتها،  وخاضعة  العمومي  التعليم 

الكتاتيب التي تكتفي بتعليم القرآن واللغة العربية 

عن طريق مؤدبني وبطريقة تقليدية.

من  األربعينات  يف  الوطنية  الحركة  ضغط  ارتفع 

أمثر  مام  وتعريبه،  اإلبتدايئ  التعليم  تعميم  أجل 

سنة 1949 ما عرف بإصالحات لوسيان باي، مدير 

من  انطلقت  والتي  آنذاك،  العمومي  التعليم 

لإلتحاد  التابعة  للتعليم  الوطنية  الجامعة  مقرتح 

ساعات  يف  زيادة  واقتضت  للشغل  التونيس  العام 

يهدف  برنامج  إىل  باإلضافة  بالعربية،  التدريس 

لبلوغ نسبة متدرس قصوى عند سكان املدن يف أفق 

سنة 1969.

غري أن نسبة التمدرس بقيت ضعيفة جدا يف صفوف 

التونسيني إىل حدود االستقالل. فقد بلغت يف سنة 

تتجاوز  كانت  أنها  حني  يف   ،15% من  أقل   1953

آخر  يف  تونس  يف  الفرنسيني  األطفال  لدى   94%

التونسيني  التالميذ  يتجاوز عدد  األربعينات كام مل 

يف التعليم الثانوي غداة االستقالل 12 ألفا. 

سؤال التعليم يطرح مباشرة 
االستقالل بعد 

موقعا  التعليم  ملف  يحتل  أن  إذن  مفاجئا  ليس 

االستقالل.  بعد  مبارشة  األولويات  سلم  يف  بارزا 

التعليم،  تعميم  يف  آنذاك  الرهانات  أهم  متثلت 

لذلك،  التونسيني  من  كبري  عدد  لعطش  استجابة 

وتوحيده وتونسته. 

قام الجلويل فارس، الذي شغل خطة وزير الرتبية يف 

حكومة الطاهر بن عامر الثانية، ببعض اإلصالحات 

العرصية  القرآنية  املدارس  تأميم  شملت  التي 

الوزارة  إرشاف  وبسط  الزيتوين  التعليم  وإصالح 

عليه. ثم توىل األمني الشاب، عضو املجلس القومي 

التأسييس وكاتب عام نقابة التعليم الثانوي، وزارة 

الحبيب  ترأسها  التي  الحكومة  يف  القومية  الرتبية 

بورقيبة يف أفريل من سنة 1956.

يروي محمد املزايل، الذي كان مدير ديوانه آنذاك 

قبل أن يعود ليتوىل الوزارة يف السبعينات، كيف أن 

سياسة األمني الشاب مل تقنع اللجنة القومية إلصالح 

التعليم يف ثالث نقاط أساسية: وهي نسق تعميم 

فقد  التعريب.  ونسق  الربامج  ومحتوى  التمدرس، 

استيعاب  لطاقة  تدريجي  ترفيع  الشاب عل  دافع 

عل  ذلك  يكون  أن  من  خوفا  العمومية  املدارس 

استعامل  تعميم  وعل  التعليم،  جودة  حساب 

العربية كلغة للتدريس عل جميع أقسام اإلبتدايئ. 

كان  التي  املقابلة،  للرؤية  انترصت  اللجنة  لكن 

التعليم  األديب ومدير  املسعدي،  يقودها محمود 

بورقيبة  من  تحكيم  بعد  بالوزارة،  آنذاك  الثانوي 

الوزارة  من  الشاب  استقال  لذلك،  ونتيجة  نفسه. 

محمود  ليعوضه   ،1958 سنة  من  ماي  شهر  يف 

املسعدي.

ية  1958: إجبار قانون 
للجميع التعليم  ومجانية 

مل يكن محمود املسعدي فقط أحد أهم األدباء يف 

الثالثينات يف صفوف  تاريخ تونس، بل ناضل منذ 

الحركة الوطنية، كام انتخب رئيسا للجامعة القومية 

لنقابات التعليم وأمينا عاما مساعدا لإلتحاد العام 

تأسيسه سنة 1948 إىل سنة  للشغل منذ  التونيس 

.1954

القومية  للرتبية  الدولة  كتابة  املسعدي  توىل 

من  أكرث  ينتظر  مل  لكنه  كاملة.  سنوات  ملدة عرش 

بعد  التعليم  ينظم  قانون  أول  إلصدار  أشهر  ستة 

 1958 لسنة   118 عدد  القانون  وهو  االستقالل، 

املتعلق بالتعليم.

طيلة عقدين، تم بناء 
قاعة درس جديدة 

كل 17 ساعة
جعل هذا القانون أربعة أهداف جوهرية للعملية 

املواهب  وتنمية  الشخصية  "تزكية  أولها  الرتبوية، 

الطبيعية عند جميع األطفال ذكورا وإناثا بدون أي 

متييز بينهم العتبار جنيس أو ديني أو اجتامعي".

 1958 سنة  قانون  به  جاء  مكسب  أهم  ويبقى 

إىل  السادسة  سن  من  التعليم  اجبارية  إقرار  هو 

الذي  التاريخ  تحديد  ترك  ولنئ  عرش.  الثانية  سن 

يبدأ فيه تطبيق اإلجبارية إىل نصوص الحقة، فإن 

الروح  ترجم  القانون  من  الثاين  الفصل  منطوق 

الرتبية والتعليم مفتوحة  "أبواب   : آنذاك  السائدة 

يف وجوه جميع األطفال ابتداء من سن السادسة". 

جميع  يف  التعليم  مجانية  الثالث  الفصل  أقر  كام 

هذا  صاحب  وقد  الفرص.  لتكافؤ  ضامنا  درجاته، 

التحتية  البنية  يف  كبري  استثامر  الترشيعي  اإلقرار 

قادرة عل  املوجودة  املدارس  تكن  مل  إذ  الرتبوية، 

استيعاب عدد األطفال يف سن التمدرس. فاستحوذ 

التعليم عل ما بني خمس وثلث امليزانية كل سنة، 

وارتفع عدد املدارس يف عقدين )1958-1978( من 

التدريس  قاعات  وعدد  مدرسة،   2423 إىل   889

شهدت  الفرتة  تلك  أن  أي   ،14441 إىل   4495 من 

وخالفا  ساعة.   17 كل  جديدة  درس  بقاعة  زيادة 

ملا أىت يف خطة ليسيان باي سنة 1949، مل يقترص 

اإلستثامر يف التعليم عل املدن، بل أن ثالثة أرباع 

املدارس اإلبتدائية الجديدة وقع بعثها يف األرياف. 

هذا االستثامر مكن من زيادة عدد تالميذ اإلبتدايئ، 

بني 1960 و1970، من 360 إىل أكرث من 900 ألف، 

وعدد تالميذ الثانوي من 35 إىل 180 ألف.

كام وّحد قانون 1958 التعليم، حيث نّص الفصل 

السابع منه عل أن "التعليم االبتدايئ واحد بالنسبة 

الديني، سواء  التعليم  أن  يعني  ما  للجميع"، وهو 

أو  املسيحية  املدارس  يف  أو  القرآنية  الكتاتيب  يف 

الرسمي  اإلبتدايئ  التعليم  من  يعفي  ال  اليهودية 

ارتفاع أصوات بعض  اإلجباري. توحيد مل مير دون 

وعل  الديني،  التقليدي  التعليم  عل  املدافعني 

التعليمية.  املنظومة  يف  الزيتونة  جامع  مركزية 

وقد عرفت تلك الفرتة أيضا توحيدا للقضاء، الذي 

كان هو اآلخر منقسام عل أنظمة عديدة حسب 

األحوال  قانون  توحيد  وكذلك  الجنسية،  أو  الدين 

الشخصية مع صدور مجلة األحوال الشخصية سنة 

 .1956

ولكن، رغم التنصيص عل عدم التمييز بني الذكور 

قانون  فإن  للتعليم،  املنظم  القانون  يف  واإلناث 

املدارس.  يف  الجنسني  بني  االختالط  يقر  مل   1958

بل أن األمرين اللذين صدرا يف سنتي1961 و1964 

إىل  اإلبتدائية  املدارس  تقسيم  عل  رصاحة  نصا 

مدارس للذكور وأخرى لإلناث وأخرى مختلطة، ومل 

الوزير  إال يف سنة 1968 مع  اإلختالط  يتم تعميم 

أحمد بن صالح. كام بقيت نسبة األمية، رغم كل 

املجهودات، مرتفعة نسبيا لدى النساء ويف األرياف.

التعليم:  يب  تعر رهان 
اختالف في المبدأ  أم في 

زنامة؟ الر
مل يقترص الخالف بني سياسة األمني الشاب وسياسة 

وإمنا  التمدرس،  نرش  نسق  عل  املسعدي  محمود 

تعلق كذلك مبسألة تعريب التعليم، إذ دافع الشاب 

عل تعريب فوري للتعليم، يف حني حافظ املسعدي 

عل توزيع اللغات الذي كان قامئا عند اإلستقالل، 

بالتاريخ  املتعلقة  تلك  وخاصة  الربامج  تونسة  مع 

والجغرافيا والرتبية املدنية.

األدباء  أهم  من  وهو  املسعدي،  أن  الالفت  ومن 

التونسيني الذين كتبوا باللغة العربية، كان من بني 

االستعامر.  زمن  التعليم يف  تعريب  املدافعني عل 

)واليزال(  لها  كان  اللسان  ثنائية  أن  ورغم  لكن، 

بني  الخالف  يبدو  التونسية،  النخبة  يف  مدافعون 

ومرشوع  جهة،  من  وبورقيبة  املسعدي  مرشوع 

جهة  من  ذلك  بعد  املزايل  استأنفه  الذي  الشاب 

أخرى، هو يف أولوية املسألة، خاصة يف غياب موارد 

برشية كفيلة بتحقيقها رسيعا. فقد رصح بورقيبة 
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نفسه يف خطابه أمام املدرسة الصادقية الذي قّدم 

الثانوية  باملدارس  "التعليم  بأن  إصالح 1958،  فيه 

اللغة  واستعامل  التعريب  اىل  متجها  سيكون 

العربية حيث تكون لغة التدريس لجميع املواد، إال 

إذا اقتضت الرضورة والظروف وذلك ألجل مؤقت، 

استعامل اللغة الفرنسية لإلستفادة من اإلمكانيات 

التي بأيدينا، ريثام تعّد املدارس التكوينية اإلطارات 

الرضورية للتعليم باللغة العربية يف جميع املواد"، 

إذ أن نسبة مهمة من إطار التدريس املتوفر عند 

االستقالل كانت من الفرنسيني. نفس الحجة يقدمها 

أن تعريب  يقول  كتابه، حيث  أحمد بن صالح يف 

أبدا إشكاال مبدئيا، وإمنا طرح  يرث  املواد مل  جميع 

فقط إشكاال تطبيقيا. رأي ال يشاطره محمد املزايل، 

الذي يعترب أن سياسة الستينات تراجعت حتى عل 

مكتسبات يف التعريب افتكتها الحركة الوطنية من 

سلطات الحامية، وصوال إىل قرار بن صالح تدريس 

الفرنسية منذ السنة األوىل عوض الثالثة.

ما من شك أن اللغة الفرنسية أثارت وال تزال رصاعا 

استثامرها،  وجب  حرب"  "غنيمة  يعتربها  من  بني 

من  يعتربها  ومن  والعامل،  الحداثة  عل  ونافذة 

رواسب اإلستعامر التي ال مربر لها، ومعيارا للتمييز 

الدفاع  إىل  وصوال  واإلجتامعي،  والجهوي  الطبقي 

عن استبدالها باالنجليزية كلغة ثانية. نفس الجدل 

لغة  يعتربها  من  هنالك  إذ  العربية،  اللغة  يطال 

وبني  بينها  ويربط  تخلفنا  وسبب  العرص  تجاوزها 

يف  بالرشوع  املطالبة  إىل  وصوال  اإلسالميني،  صعود 

تعليم.  كلغة  التونسية  العامية  العتامد  التحضري 

التشنج  الجهتني(  )من  عليه  غلب  ما  كثريا  جدل 

وغابت عنه الحجج املوضوعية، رغم أهمية األسئلة 

التي يطرحها.

إصالحات المزالي في 
أخفته  ما  السبعينات: 

يب التعر شجرة 
التعاضد يف خريف  بعد تخيّل بورقيبة عن تجربة 

1969، كانت حقيبة الرتبية آخر وزارة تُسحب من 

بورقيبة  عني  ملحاكمته.  متهيدا  صالح،  بن  أحمد 

ديوان  مدير  كان  الذي  املزايل،  محمد  مكانه 

الوزارة، واملعروف مبنارصته  األمني الشاب يف نفس 

منصب  املزايل  شغل  التعليم.  لتعريب  الشديدة 

وزير الرتبية مدة مثاين سنوات، سمحت له بإدخال 

أهمها  التعليمية،  املنظومة  عل  عميقة  إصالحات 

تعريب التعليم. فقد استكمل املزايل تعريب كافة 

املواد، ومنها العلمية كالحساب واإليقاظ العلمي، 

بالنسبة لكل مستويات التعليم اإلبتدايئ. أصبحت 

من  وابتداء  أجنبية،  كلغة  فقط  تدرس  الفرنسية 

بقيت  فقد  الثانوي،  التعليم  أما يف  الرابعة.  السنة 

يف  والعلمية،  التقنية  املواد  تدريس  لغة  الفرنسية 

حني تم تعريب مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة. 

عديدة،  تحويرات  التعليمية  الربامج  عرفت  كام 

وقبل  أوال  تهدف،  التي  الرؤية  نفس  وفق  وذلك 

والحفاظ  الوطنية  هويتنا  "اسرتداد  إىل  يشء،  كل 

عل خصوصيتنا الثقافية". عرفت إصالحات املزايل 

انتقادات واسعة، حيث اتهمت بأنها ماضوية. فقد 

والجغرافيا  التاريخ  ملواد  الرسيع  التعريب  أدى 

املدرسني  من  كبري  عدد  تعويض  إىل  والفلسفة 

العرصي واملتعاقدين  التكوين  التونسيني من ذوي 

الفرنسيني مبدرسني جدد من ذوي التعليم الزيتوين 

هؤالء  وكان  رشقية،  جامعات  يف  الدارسني  أو 

أما  الناشئة.  إىل  نقلوها  تقليدية  بأفكار  متشبعني 

الرتبية الوطنية، فأسند تدريسها إىل أساتذة الرتبية 

بعد  وقتها،  مضاعفة  أيضا  تقرر  التي  االسالمية، 

اجتامع للمجلس األعل للرتبية.

هذه االجراءات التي تم إقرارها، إن مل يكن مببادرة 

من بورقيبة، فعل األقل مبوافقته، ال ميكن قراءتها 

فقد  الستينات.  آلخر  السيايس  السياق  عن  مبعزل 

شهدت تلك الفرتة تعاظم قوة اليسار يف الجامعة، 

وارتفاع أصواته ضد سياسات النظام كام حصل مع 

شهر  يف  حصل  ما  أن  كام   .1968 مارس  إرضابات 

ماي من نفس السنة يف فرنسا كان حارضا يف أذهان 

يف  التحركات  بشدة  قمعها  يف  وساهم  السلطة 

وإمنا  قمعية،  فقط  تكن  مل  اإلجابة  لكن  الجامعة. 

أيضا ثقافية، ببعث جمعيات املحافظة عل القرآن 

نتاج  الجامعة هم  فطلبة  تربوية.  وكذلك  الكريم، 

املنظومة الرتبوية التونسية، وبالتايل ارتأت السلطة 

ابتداًء  اليسار  أفكار  ضد  املعركة  خوض  السياسية 

الهوية  باسم  الربامج  محتوى  بتغيري  املدرسة،  من 

"العربية اإلسالمية".

خاضت السلطة 
المعركة مع أفكار 

اليسار ابتداء من 
المدرسة

ال يزال اسم محمد املزايل، الذي تحمل مسؤوليات 

مرتبطا  األوىل،  الوزارة  ومنها  الحكم  يف  عديدة 

أن  حتى  التعليمية.  بسياسته  يشء  كل  وقبل  أوال 

أمىض  وقد   1986 سنة  إقالته  قرر  عندما  بورقيبة، 

أكرث من ست سنوات يف الوزارة األوىل وكان خليفته 

املنتظر، رشح له قراره بقوله : "يا يس محمد عربت 

فكان  تعرّب!".  ال  لك  قلت  التعليم؟  )كثريا(  يارس 

أحد أول القرارات التي اتخذها بورقيبة يومني بعد 

السنة  منذ  الفرنسية  تدريس  إعادة  املزايل،  إقالة 

الثالثة.

ير  محمد الشرفي: "الوز
ره 

ّ
المصلح" الذي كف

اإلسالميون
توىل محمد الرشيف، أستاذ القانون املدين وأحد رموز 

الرابطة  الستينات ورئيس  اليسارية يف  حركة آفاق 

التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، وزارة الرتبية 

يف 11 أفريل 1989، أي سنة ونصف بعد اإلنقالب 

إصالحية  رؤية  للرشيف  كانت  عيل.  لنب  "الطبي" 

للمدرسة، تقوم عل مصالحتها مع العرص والدولة 

كان  فقد  اإلنسان.  وحقوق  الدميقراطية  ومبادئ 

يعترب أن التعليم يف تونس يتبع توجها رجعيا، عل 

عكس توجه الدولة الحدايث، وأن املدرسة التونسية 

ال ترب األطفال عل حب تونس وعل اإلندماج يف 

مجتمعهم، وإمنا عل ُمثُل ومرجعيات تناقض ذلك.

الربامج  مراجعة  مطلقة  كأولوية  الرشيف  وضع 

إعداد وطبع  استحالة  أمام  قرر،  أنه  بل  املدرسية. 

كتب مدرسية جديدة يف بضعة أشهر، سحب كتاب 

والسادسة  الخامسة  للسنتني  اإلسالمية  الرتبية 

للمختار  بكتاب  وتعويضهام  الثانوي  التعليم  من 

اإلجتهاد  آنذاك، حول  الجمهورية  مفتي  السالمي، 

مضامني خطرية،  الكتابني  يف  وجد  فقد  اإلسالم.  يف 

بصفتها  والخالفة  زوجته،  رضب  يف  الزوج  كحق 

وحّد  اإلسالم،  يف  املرشوع  الوحيد  السيايس  النظام 

تحرم  الذين  باملفكرين  وقامئة  الصالة  لتارك  الردة 

قراءتهم، مثل جان بول سارتر. 

شهر  يف  صحفية  ندوة  يف  ذلك  عن  الرشيف  أعلن 

للمدرسة  رؤيته  ورشح   ،1989 سنة  من  سبتمرب 

كانت  املسحوبني.  الكتابني  يف  وجده  ما  وخطورة 

احتجاجات اإلسالم الرسمي ضد قرارات وزير الرتبية 

قد بدأت منذ أشهر، لكن ردة فعل حركة النهضة 

بإمضاء عبد  بيانا  كانت أقوى بكثري. فقد أصدرت 

اإلسالم"،  من  للسخرية  "ال  عنوانه  مورو،  الفتاح 

املحارب  بورقيبة  "مرشوع  بتكريس  الرشيف  يتهم 

و"بالتهجم عل مقدسات  العربية"  واللغة  لإلسالم 

األمة ومشاعرها". مل يكن هذا البيان سوى مقدمة 

لتحركات ميدانية عنيفة، فقد تواصلت االحتجاجات 

واإلضطرابات يف املعاهد والجامعات بقيادة الطلبة 

مسريات  وخرجت  ونصف،  سنة  طيلة  اإلسالميني 

تصدح بشعار "ال إله إال الله والرشيف عدو الله".

ساهمت هذه اإلضطرابات، باإلضافة إىل انتخابات 

1989، يف تطور عالقة بن عيل باإلسالميني، بعد فرتة 

وإرشاكهم  مطالبهم  لبعض  استجابة  شهدت  أوىل 

غري  وقمع  مطلقة  قطيعة  إىل  الوطني،  امليثاق  يف 

ملا  رمز  إىل  النهضة،  لدى  الرشيف،  مسبوق. وتحول 

أسمته "سياسة تجفيف املنابع"، ولتحالف جزء من 

اليسار مع نظام بن عيل. لكن األرجح، حسب قراءة 

شكري املبخوت، هو أن قرار املعركة لدى الطرفني 

مثل  يخرت شخصية  مل  بن عيل  وأن  كان محسوما، 

محمد الرشيف إال استعدادا لها، من دون أن يعني 

ذلك أن هذا األخري، مبا حمله من مرشوع إصالحي، 

كان مجرد أداة فيها. 

1991 و2002: ترجمة  قانونا 
للمقاربة  يعية  تشر

للتعليم التحديثية 
أرشف محمد الرشيف عل صياغة إطار قانوين جديد 

األسايس  القانون  وهو   ،1958 قانون  وعّوض  نسخ 

الرتبوي.  بالنظام  املتعلق   1991 لسنة   65 عدد 

للنظام  غاية  منه ثالث عرشة  األول  الفصل  ويضع 

بالهوية  الناشئة  لدى  الوعي  ترسيخ  منها  الرتبوي، 

والشعور  املدين  الحس  وتنمية  التونسية  الوطنية 

باإلنتامء الحضاري وطنيا ومغاربيا وعربيا وإسالميا 

اإلنسانية  والحضارة  الحداثة  عل  التفتح  وتدعيم 

لها،  والوالء  لتونس  الوفاء  عل  وتربيتها  لديها، 

وإعدادها لحياة ال مجال فيها ألي شكل من أشكال 

األصل  أو  الجنس  أساس  عل  والتمييز  التفرقة 

االجتامعي أو اللون أو الدين، ومتكني املتعلمني من 

إتقان اللغة العربية وحذق لغة أجنبية عل األقل 

بشكل ميكنهم من اإلطالع املبارش عل إنتاج الفكر 

العلمي ويؤهلهم ملواكبة تطوره واملساهمة فيه.

األسايس،  التعليم  مفهوم   1991 قانون  كرّس  كام 

)ست  اإلبتدايئ  التعليم  إىل  باإلضافة  يشمل  الذي 

سنوات(، ثالث سنوات يف املدارس اإلعدادية تسهل 

سبق  اإلصالح  هذا  الثانوية.  املرحلة  إىل  االنتقال 

الرشيف  واضطر محمد  الثامنينات،  منذ  له  اإلعداد 

املرور  إمكانية  ترك  يفضل  كان  أنه  رغم  لتطبيقه، 

للتعليم املهني بعد املرحلة اإلبتدائية. نّص القانون 

السادسة  سّن  بني  األسايس  التعليم  إجبارية  عل 

املواد  كل  تدريس  واقتىض  عرشة،  والسادسة 

اإلبتدائية  املدارس  يف  والتقنية  والعلمية  اإلنسانية 

واإلعدادية باللغة العربية.

أي   ،1994 سنة  غاية  إىل  الوزارة  يف  الرشيف  بقي 

لنب عيل،  الدكتاتوري  الوجه  انكشاف  بعد  سنوات 

بإصدار  إصالحه  استكامل  عل  منه  حرصا  وذلك 

التطبيقية  والنصوص  الجديدة  املدرسية  الكتب 

من  أكرث  يعمر  مل   1991 قانون  أن  ورغم  الالزمة. 

-80 عدد  التوجيهي  القانون  فإن  سنوات،  عرش 

فلسفته  نفس  عل  حافَظ  نسخه  الذي   2002

وزير  إرشاف  تحت  القانون  هذا  صيغ  ومبادئه. 

من  أيضا  وهو  الروييس،  منرص  آنذاك  الرتبية 

خريجي مدارس اليسار السياسية، لكنه، عل عكس 

محمد الرشيف، انخرط يف نظام بن عيل منذ 1987 

إىل غاية الثورة. جاء قانون 2002 ملواكبة التطورات 

واملعايري الدولية يف مجال الرتبية والتعليم، من ذلك 

مثال اعتامد "مقاربة الكفايات" والرتكيز عل التقييم 

التعليم املدريس.  لكافة مكونات  الدوري واملنتظم 

لكن إصالحات الروييس شملت كذلك تغيري طريقة 

بالرتفيع كثريا  الباكالوريا مبا سمح  احتساب معدل 

أعداد  ارتفعت  لذلك،  ونتيجة  النجاح.  نسبة  من 

آفاق  تكون  أن  العايل من دون  التعليم  الطلبة يف 

الشغل متوفرة لهم.

اليزال قانون 2002 إىل اآلن، ورغم بعض التعديالت 

الطفيفة، هو الذي ينظم التعليم يف تونس. فرغم 

متثله  كانت  الذي  اإلجتامعي  املصعد  تعطل  أن 

املدرسة العمومية وانسداد اآلفاق أمام نسبة كبرية 

من املتعلمني كانت من بني أهم األسباب التي أدت 

إىل ثورة 2010-2011، عجزت الحكومات املتعاقبة 

للتعليم. فهل  من بعدها عل إنجاز إصالح شامل 

أن الحسابات والتوازنات السياسية، بعد أن حكمت 

معظم اإلصالحات التعليمية يف الجمهورية األوىل، 

أصبحت تعطّل فتح هذا امللف الحساس يف تونس 

الدميقراطية ؟ 

نوافذ من الماضي 
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محمد العفيف الجعيدي
 _

واملواد  الرتبوية  املناهج  الرتبية  خرباء  يقّدم 

تطوير  غايته  معريف  لجهد  كحصيلة  التعليمية 

املعارف وتحسني املكتسبات. ويعكس هذا القول 

اإلصالح  مشاريع  دوافع  منه  األكرب  الجانب  يف 

الديني  التعليم  عن  السؤال  طرح  لكن  الرتبوي. 

قد يدفع لتنسيب مثل هذا القول مبا يكشفه من 

الرتبوية  املادة  مضمون  صياغة  يف  للسيايس  دور 

السيايس.  الرأي  صناعة  يف  املادة  لهذه  دور  ومن 

الديني بتونس  التعليم  فيكون السؤال عن تاريخ 

صناعة  يف  السياسة  دور  عن  للبحث  مدخال 

الحقبة  البحث  هذا  ويتناول  التعليمي.  املضمون 

االستعامرية حيث كان التعليم الديني أداة  حفاظ 

دولة  يتناول  كام  للمقاومة.  وصناعة  الهوية  عىل 

بساعات  تربوية  مادة  استحال  حيث  االستقالل 

يف  مواربة  دون  استعاملها  تم  محدودة  درس 

الديني يتبدى أيضا يف  الحكم. والتعليم  رصاعات 

أثر  حول  تساؤالت  يثري  وهو  الثانية،  الجمهورية 

للتعليم  واملتجدد  املوروث  السيايس  التوظيف 

املدنية" وعىل تصورات  "الدولة  قيم  الديني عىل 

املتجمع الدميقراطي للحريات الثقافية والعقائدية. 

ية:  االستعمار الحقبة 
مقاومة  ساحة  التعليم 

سالحها الدين و الهوية
 Louis(بتاريخ 06-05-1883، بارش لويس ماشويال

العمومي  التعليم  إدارة  مدير  مهام   )Machuel

واقع  تقييم  وهو  لها  محدد  هدف  مع  بتونس 

منه   يجعل  الذي  السبيل  وتصور  بتونس  التعليم 

وسيلة تخدم املرشوع اإلستعامري. استفاد املسؤول 

الحكومي من تخصصه يف اللغة العربية ومن كونه 

دقيق  لتوصيف  لينتهي  الجزائر  يف  ذلك  قبل  كان 

لواقع التعليم منه:

- أن عدد الكتاتيب بتونس كان سنة 1897 يف حدود 

1427 وهي تنترش يف كل القرى واألحياء التونسية 

وترتكز يف غرف ملحقة مبساجد ال تتوفر فيها رشوط 

التهوئة ويرشف عليها مؤدبون معارفهم محدودة. 

يرشف عل كل واحد منها مؤدب محدود املعارف 

يعلم الصبية القرآن ومبادئ الكتابة باللغة العربية 

مقابل عطايا عينية ومالية بسيطة ،

- الزوايا الصوفية توفر تعليام دينيا للصبية يحسن 

معارفهم الدينية واللغوية،

والتكوين  التعليم  عل  قدرة  له  الزيتونة  جامع   -

بشكل  يتطور  أن  وميكن  العرب  وباللسان  الديني 

يسمح له بالحفاظ عل النمط اإلجتامعي للمجتمع 

املحيل مبوازاة صناعة مرجعيات ثقافية تشجع عل 

قبول التونسيني املحافظني بسلطة فرنسا من دون 

الفرنسية  للدولة  مسؤوليات  ذلك  عن  يرتتب  أن 

تجاههم.

اللغة  تالميذها  تدرّس  التي  الصادقية  املدرسة   -

اآلداب  تعليمهم  مبوازاة  الفقهية  والعلوم  العربية 

مكسبا  تعد  بلغتها  العلوم  وتدريسهم  الفرنسية 

مدرسة  ستكون  لكونها  الفرنسية  لإلدارة  هاما 

1958
مضمون مخفف للتعليم 

الديني إلتزاما بقيم 
الحداثة

1978
التعليم الديني كساحة 

لمكافحة الفكر اليساري

1989
 المناهج التربوية كساحة 

خلفية لتجفيف منابع 
اإلسالم السياسي

)
سا

�
با

ال
ج 

ه
ن
 ب

ي
و
ان
ث
ال

د 
ه
ع
مل
 ا

د
ع
 ب

ن
م
ح 

ب
س
�

ي
س
�
ي 

ذ
ال

و
 (

ن 
ري

س
�
ع
ال

ن 
ر
ق
ال

ة 
اي

د
 ب

يف
ة 

م
س
�

عا
ال

س 
�
ون

ت
 ب

ت
ما

سل
�
مل
 ا

ت
يا

ت
ف
لل

ي 
يل

م
ين 

و
ر
س 

�
وي

 ل
ة
س
�
ر
د

م



العدد 18،  جوان 2020
7

نوافذ من الماضي 

بني  التواصل  يسهلون  الذين  للمرتجمني  تكوين 

الفرنسيني والتونسيني عالوة عل الدور الذي ميكن 

وتفرض  للمجتمع.  متدرجة  فرنسة  يف  تلعبه  أن 

مدارس  منظومة  إلرساء  منها  اإلنطالق  أهميتها 

مدارس  أي   )franco - arabes( عربية   فرنسية 

اإلسالمية  العربية  الثقافة  بني  التكوين  يف  تجمع 

وااللغة الفرنسية وال تسمح ملن يتمون التعليم بها 

باإللتحاق بالجامعة.

الكتاتيب  تعليمهم عل  يعولون يف  تونس  يهود   -

يف  ومتاثل  حواريهم  كل  يف  تنترش  التي  التوراتية 

عالتها نظريتها اإلسالمية، وعل املدارس اإلرسائيلية  

تعليم عرصية.  أبناءهم وفق مناهج  والتي تدرّس 

منها  واحدة  أول  تأسيس  يف  فرنسا  ساهمت  وقد 

بتونس يف سنة 1860 مبا يؤكد التقارب بينها وبينهم 

قناعة يف صفوفهم  بخلق  يتدعم  أن  يجب  والذي 

مفادها أنهم أقرب لدولة الحامية منها للمسلمني. 

تبعا لذلك، اعتمدت الوزارة الفرنسية ثالثة توجهات 

رئيسية: 

فمن جهة أوىل، تّم تطوير عدد املدارس الفرنسية 

بعد  املدارس  بتلك  القبول  يف  األولوية  وإعطاء 

املسلمني  التونسيني  وتشجيع  لليهود  األوروبيني 

ترسيم  عل  االجتامعية  والوجاهة  النفوذ  ذوي 

أبنائهم فيها واعتامد التحفيز املتمثل يف إعفاء من 

الخدمة  من  منها  اإلبتدائية  الشهادة  يتحصل عل 

العسكرية كوسيلة تحقق هذا الغرض.

الفرنسية  املدارس  تّم تطوير عدد  ثانية،  من جهة 

مدرسة  ستني   1912 سنة  عددها  ليبلغ  التونسية 

ينتسب لها تسعة آالف تلميذ تونيس وإيالء تعليم 

هذه  صلب  خاصة  أهمية  املسلامت  الفتيات 

املنظومة بغاية تغيري املجتمع التونيس من الداخل 

عددها  بلغ  بالفتيات  خاصة  مدارس  ببعث  وذلك 

خمس عرشة  

اإلصالحي  التيار  مساندة  متّت  ثالثة،  جهة  ومن 

داخل الزيتونة يف مطالبه الرامية لتطوير منظومته 

التعليمية ومبا كان من أثره املبارش إصالحات 1912  

التونيس  الديني  التعليم  بات  ألن  أفضت  والتي 

اختالف  مع  العرصي  التعليم  مخرجات  ذات  له 

املسميات والربامج.

ملحوظا  تقاربا  املدروسة  التوجهات  هذه  أمثرت 

بني اإلحتالل كمنظومة حكم والزيتونة التي باتت 

مؤسسة مهادنة للمحتل يأمتر جانب من شيوخها 

املدارس  خريجي  من  جانب  اندمج  كام  بأوامره. 

وتحولوا  اإلستعامرية  اإلدارة  يف  الفرنسية  العربية 

مع  التقاؤها  أدى  كام  املستعمر.  لحكم  لوكالء 

الجانب األكرب من يهود  الصهيونية لعزل  الدعاية 

تونس عن مجتمعهم وإندماج سكان املدن منهم 

يف الثقافة الغربية يف املعاش واللغة والخطاب.

ويستفاد من هذا أن املحتل إستغل سالح املعرفة 

الديني مبا أنجح لحني سياسته يف  التعليم  ووظّف 

اإلجتامعي  الكيان  انتامء كل  لفرض  الرامية  تونس 

لذلك.  كأثر  اجتامعيا  عبءاُ  تحمله  دون  لسلطته 

وهذا ما تبينه رواد الحركة الوطنية فاستعملوا يف 

ردهم عليه ذات سالح التعليم وتوظيف مضمونه 

ذلك  عل  وكمثال  اإلطار  هذا  يف  ويذكر  الديني. 

الدور الذي لعبه طلبة الزيتونة يف تحريك الشارع 

يذكر  كام    1930 سنة  يف  األفخارستي  املؤمتر  ضد 

من  الوطنية  الحركة  قيادات  استخدام  كيفية 

خريجي املدرسة الصادقية الدين يف إفشال سياسة 

التجنيس الفرنسية.

تحقيق  من  فقط  سنتني  وبعد  االطار  هذا  ويف 

بتاريخ 1958-06-25،  الوطني وتحديدا  اإلستقالل 

الديني  التعليم  الحبيب بورقيبة بدور  الرئيس  أقر 

يف  سواء  الوطنية  الحركة  يف  الزيتونة  ومؤسسة 

األمة.  فرنسة  وجه  يف  بوقوفه  الجزائر  أو  تونس 

التعليم  "هذا  أن  ليقول  استدرك  ما  رسيعا  ولكنه 

"يعد  مل  إذ  زمانه"  وانتهى  باملايض  متمسكا  بقي 

من  تتطلبه  وما  الحارضة  الحياة  مع  منسجام 

إطارات ومؤهالت". وكان قوله هذا ممهدا إلعالن 

بداية تصور جديد ملكانة التعليم الديني يف صناعة 

يف  للتعليم  قانون  أول  تفاصيله  سيضبط  املجتمع 

دولة االستقالل.

معركة الحداثة بعد معركة 
المضمون  اإلستقالل: 

ف 
ّ

المخف
الرتبوية  للعملية  كهدف  االستقالل  دولة  حددت 

تنمية  خالل  من  الفرد  التلميذ  بناء  رعتها  التي 

مع  املنسجم  املواطن  التلميذ  وبناء  مهاراته 

القومية  الشخصية  تعّد  والذي  الحداثة  خيارات 

التونسية املحّدد النتامئه. وكان من أثر هذا التصور 

الوظيفي أن اقترص الربنامج التعليمي الديني عل 

اإلسالمية"  "الرتبية  تسميتها ب  اصطلح عل  مادة 

ما  كل  وتختزل  أسبوعيا  ساعة  مبعدل  تُدرّس  التي 

للتلميذ  تقدم  وهي  قبلها.  ديني  تعليم  من  كان 

والشباب  والتعليم  للرتبية  الدولة  كاتب  قال  كام 

والرياضة محمود املسعدي، وهو مهندس اإلصالح، 

حرج  التلميذ  عن  يرفع  بشكل  "مخففاً  مضموناً 

املضمون  هذا  ويتمثل  يفهمها".  ال  أشياء  حفظ 

العبادات   وقواعد  القرآنية  السور  بعض  دراسة  يف 

زيادة عل املعامالت أي العقود املالية يف اإلسالم. 

ونستوضح من هذا أن الدين مل يكن من أساسيات 

تصّور الشخصية القومية بعد االستقالل مبا استدعى 

انحسارا كبريا يف تعليم الدين. ولكن هذا اإلختزال 

ذاته  بورقيبة  الدولة ويف ظّل حكم  يُدْم: فذات  مل 

بدور  اإلسالمية  الرتبية  لتشحن  عادت  ما  رسيعا 

الصالح  املواطن  صناعة  يف  عليها  ولتعّول  سيايس 

الذي كانت تبحث عن تشكيله.

الديني  التعليم  استدعاء 
ي:  في مواجهة الفكر  اليسار

اإلسالم دين حياة
كشفت سبعينيات القرن العرشين عن تراجع  كبري 

عل  الحاكم  الدستوري  االشرتايك  الحزب  قدرة  يف 

استقطاب الشباب التلمذي والطالب الذي انجذب 

بهذا دفع وزارة   الوعي  أن  اليساري. ويبدو  للفكر 

الدرايس  الربنامج  ملراجعة   1978 سنة  يف  الرتبية 

حامية  وسيلة  ليكون  اإلسالمية،  الرتبية  ملادة 

وليساعد  املاركسية  نحو  اإلنجذاب  من  للشباب 

هيكل  يف  نظيفة  "لبنة  يكون  مواطن  تكوين  يف 

الدين  عل  و"يحافظ  الصالح"  اإلسالمي  مجتمعه 

كعنرص من كيان مجتمعه التونيس". وعليه، أقرّت 

التوجهات اآلتية: 

نظام  ثانوي  خامسة  السنة  يف  التالميذ  تدريس   -

ال  الحياة  أن  التلميذ  "ليتعلم  اإلسالم  يف  الحكم 

ينبغي أن ننعزل عنها بل يجب أن نعيشها يف نظام 

لنا فيه رأي وللعمل بهذا النظام منهج مضبوط يف 

كتاب الله وسنته".

حركات  ثانوي  سادسة  السنة  يف  تدريسهم   -

اإلصالح يف اإلسالم ومتكينهم من تبنيُّ فكر روادها، 

اإلستقرار  تحقيق  يف  اإلميان  أهمية  وتدريسهم 

انتباههم وهم  بغاية لفت  العاملي  النفيس واألمن 

لكون  فكرية  مرجعيات  عن  البحث  مقتبل  يف 

االسالم يوفر لهم خيارات ميكن تبنيها.

السادسة  برنامج  من  األهم  الجانب  تخصيص   -

ثانوي والسابعة ثانوي لدراسة إسالمية  لالتجاهات 

خطرها  وبيان  الرشعي  بالدليل  وردها  اإللحادية 

اإلسالم  وموقف  واإلنسانية  املسلم  املجتمع  عل 

ممن يتبناها.

للثقة  "تدعيام  علوم رشعية  باكالوريا  استحداث   -

بأصول الدين ولكون اإلسالم دين حياة ال يجب أن 

ينظر له نظرة تاريخية وهو صالح لإلنسان يف كل 

زمان ومكان". 

- مطالبة أستاذ الرتبية اإلسالمية بأن"يحاول إقناع 

الدين  مبادئ  بصحة  مداركه  حسب  كال  تالميذه 

وصالحية التعاليم الدينية للحياة وأن يلّم مبشاكل 

الشباب ويجيب عنها بروح إسالمية بصورة عرضية 

عليهم من  يطرأ  ملا  يقظا  يكون  وأن  الدرس  خالل 

تيارات وعوامل تضليل ويجتهد يف تحديد مفعولها 

يف اإلبان".

للتطورات  وتبعا  اإلصالح،  هذا  بعد  قليلة  سنوات 

الثقافية والسياسية وتحديدا تطور اإلسالم السيايس 

العلوم  شعبة  حذف  الرتبية  وزارة  قررت  بتونس، 

املشهد،  يف  الجزيئ  اإلصالح  هذا  يؤثّر  مل  الرشعية. 

فكانت الحاجة يف نظر من يربطون تطور الحركة 

اإلسالمية بالتعليم إلصالح جديد يف التعليم الديني، 

عنوانه األهم التفكري النقدي وهدفه تجفيف منابع 

اإلسالم السيايس.

إصالح إصالح اإلصالح أو البحث 
عن تجفيف منابع اإلسالم 

السياسي
عرفتها  التي  واإلقتصادية  السياسية  األزمة  أّججت 

تونس يف منتصف مثانينات القرن العرشين الرصاع 

بتونس.  اإلسالمي  اإلتجاه  وحركة  السلطة  بني 

وكشفت اإلنتخابات الترشيعية األوىل التي متّت يف 

عهد رئيس تونس الجديد يف سنة 1989 عن تزايد 

مؤثرة.  قوة  ليكونوا  يؤّهلهم  مبا  اإلسالميني  نفوذ 

وهنا اختارت السلطة إجتثاث هذا النفوذ، كسبيل 

اإلطار  هذا  ويف  معهم.  للرصاع  النهايئ  للحسم 

خلفية  كساحة  الرتبوية  املناهج  برزت  تحديدا، 

املنابع. قاد جبهة اإلصالح  ملعركة عنوانها تجفيف 

كبار  من  وكان  الرشيف  محمد  الرتبية  وزير  حينها 

زعامء اليسار وممن قبلوا الوزارة بغاية هذا اإلصالح 

ودون انتامء للحزب الحاكم. وبنّي الرشيف يف تقدميه 

ما  أن  اإلسالمية  بالرتبية  املتعلق  لتصّوره يف جانبه 

كان يقدم كامدة للتالميذ يقتل فيهم ملكة التفكري 

ال  مسلامت  يف  واالعتقاد  اإلتباع  عل  ويشّجعهم 

وحدد  الفكري.  التطرف  وتصنع  اإلختالف  تقبل 

تدريس  يكون  أن  املعريف  املأزق  كمخرج من هذا 

الدين عل مرحلتني: 

- األوىل وتخّص التعليم اإلبتدايئ واملرحلة اإلعدادية 

وتسمى تربية إسالمية وتخصص لتدريس العبادات 

يكرسها  إنسانية  كقيمة  واألخالق  العقيدة  وأصول 

اإلسالم.

تفكريا  وتسمى  الثانوية  املرحلة  وتخص  الثانية   -

إسالميا ويكون الهدف من برامجها تشجيع الفكر 

إلنهاء  للحاجة  الرشيف  تنبّه  كام  للتلميذ.  النقدي 

االسالمية  الرتبية  بني  املدرس  مستوى  عل  الدمج 

الرتبية املدنية  والرتبية املدنية. فمن شأن تدريس 

بُعداً  يعطيها  أن  اإلسالمية  الرتبية  أستاذ  قبل  من 

أصولياً، مبا يُفقد التلميذ ملكة إدراك حتمية التطور 

التاريخي لألفكار واملؤسسات.

كان هذا اإلصالح يف حينه سببا من أسباب املواجهة 

أنه  اعتربوا  الذين  واإلسالميني  النظام  بني  العنيفة 

اإلصالح معارضة  لقي ذات  اإلسالم. كام  يستهدف 

من شّق يف حزب الدستور، عل خلفية أنه يستهدف 

قيم الشخصية اإلسالمية للمجتمع. وقد بيّنت هذه 

السلطة  املعارضة مجددا غياب تصور واضح لدى 

ظاهرة  وهي  الديني  للتعليم  الواجب  للمضمون 

تواصلت بعد الثورة. 

عشر سنوات بعد الثورة: 
الهامش يستولي على ملف 

الديني التعليم 
ثقافة  تراجع  من  تبعه  وما  الثوري  الحدث  اقرتن 

املنع والتعتيم مع بروز ما ميكن أن يسّمى تعليام 

موازيا ذا طابع ديني، من أهم مظاهره:

- انتشار املدارس القرآنية والتي كانت غري منضبطة 

للربامج الرسمية لوزارة الرتبية وال تخضع لرقابتها.

- مبادرة إمامة جامع الزيتونة إلعالن إعادة إحياء 

عليه  ترشف  رسمي  غري  ديني  كتعليم  الزيتونة 

ال  تعليم  وهو  األعظم  الجامع  مشيخة  سميت  ما 

للهيكل  قانوين  وجود  وال  رسمي  نص  أي  يضبطه 

املرشف عليه.

- تنبّه املجتمع التونيس لكون توحيد التعليم مل ينتِه 

لفرض رقابة للدولة عل املدارس التوراتية، ولكون 

الذكور  عن  اإلناث  تفصل  زالت  ما  املدارس  هذه 

يف مخالفة ملبدأ املساواة بني الجنسني املفروضة يف 

السياسة الرتبوية.

تطور هنا التعليم الديني يف أطر ال تخضع لرقابة 

املدرس  مرجعيات  وتحكمها  رسمية  بيداغوجية 

ورمبا حساباته السياسية. وكان من أثر هذا أن بات 

هذا التعليم يف كثري من تفاصيله يف تعارض مع قيم 

الثانية.  الجمهورية  مبادئ  ومع  الرتبوية  العملية 

ويبدو من املتعني لتجاوز الحالة تلك، السؤال عن 

الجمهورية  يف  الديني  للتعليم  الواجب  التصور 

الدستور  قيم  تحكمها  أن  يفرتض  والذي  الثانية 

بينت يف غري  التي  السياسية  الحسابات  بعيدا عن 

مرة قصورها.
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حق التعليم والمدرسة الدامجة

الهوية:  وب  لحر كساحة  التعليم  في  الحق  دسترة 
الدستور كتابة  مسار  يلخص  يكاد  فصل  حكاية 

مهدي العش
 _

يشكل الحق يف التعليم إحدى اإلضافات العديدة 

باملقارنة   ،2014 جانفي   27 دستور  بها  جاء  التي 

للحقوق  بابا  يخّصص  مل  الذي   1959 دستور  مع 

لكن  التعليم.  يف  الحّق  عىل  ينّص  ومل  والحريات 

املجلس  طرف  من  سهو  عن  ناتجا  يكن  مل  ذلك 

مع  ينسجم  كان  بل  آنذاك،  التأسييس  القومي 

يف  الحق  فدسرتة  الدساتري.  من  األوىل  األجيال 

التعليم بدأت يف اإلنتشار فقط يف التسعينيات ويف 

األلفية الثالثة، وال تزال غالبية الدساتري، حتى اآلن، 

خالية من هذا الحق. 

التعليم  يف  بالحق  املتعلق  الفصل  يِث  مل  ولنئ 

فإنه  التأسيسية،  اللجنة  داخل  يذكر  خالف  أي 

رسعان ما أصبح يف قلب الرصاع اإليديولوجي بني 

من  وبني  جهة،  من  حلفائهم  وبعض  اإلسالميني 

اصطلح عىل تسميتهم "حداثيني" من جهة أخرى، 

مقرتح  عىل  العامة  الجلسة  مصادقة  بعد  وذلك 

الناشئة يف  التعليم وسيلة "لتجذير  تعديل يجعل 

هويتها العربية اإلسالمية". رصاع انتهى بتوافق هو 

أقرب للتسوية، مثلام حصل يف بقية املواد الخالفية 

املدين  املجتمع  من  بعد ضغط  بالهوية،  عالقة  يف 

التي  السياسية  لألزمة  الشاملة  التسوية  إطار  ويف 

الرباهمي. مضمون  الشهيد محمد  إغتيال  أعقبت 

الفصل 39 من الدستور، كام مسار املصادقة عليه 

الرصاع  يف  التعليم  مركزية  عىل  فقط  يدالّن  ال 

مثاال  يشكالن  إمنا  تونس،  يف  والسيايس  الفكري 

بليغا عىل طريقة كتابة دستور الجمهورية الثانية 

ومخاضها العسري.

صياغة  أولى محايدة  لم 
تِثر  خالفا  داخل  اللجنة 

التأسيسية
كانت لجنة الحقوق والحريات يف املجلس الوطني 

أعاملها  تخلّلت  التي  اللجان  أكث  من  التأسييس 

خالفات عميقة. لكن تعلّق الرصاع خاصة بعدد من 

وحرية  الحياة  يف  بالحّق  املتعلقة  كتلك  الفصول، 

يف  الحق  أما  املرأة.  وحقوق  والضمري  املعتقد 

التعليم، فلم يكن محّل خالف جوهري بني أعضاء 

تقرير  صّنفه  وقد  مشاربهم.  اختالف  عىل  اللجنة 

حصل  التي  الفصول  بني  من  التأسيسية   اللجنة 

يف  حولها  الخالف  وانحرص  مضامينها  حول  إتّفاق 

الصياغة. فرغم وجود إجامع  أو يف  قضايا شكلية 

املجاين  التعليم  يف  الحق  الدولة  "تضمن  أن  عىل 

يف كامل مراحله"، اختلف النواب حول التنصيص 

عىل إجبارية التعليم إىل حّد سن تضبط بقانون، أو 

تحديد السن يف الدستور. 

إجبارية  تكرس  ثانية  فقرة  بإضافة  األمر  حسم 

يف  سواء  األقل،  عىل  سنة   16 سّن  إىل  التعليم 

من   29 الفصل  فجاء  الثانية،  أو  األوىل  املسودة 

هذه األخرية يف صياغة محايدة، شبيهة مبا نجده يف 

معظم الدساتري التي تنص عىل الحق يف التعليم، 

إذ يكتفي بفكريت الحق يف التعليم املجاين وإلزامية 

التعليم األسايس.

شمولية  هو  الصياغة  هذه  يف  لإلنتباه  والالفت 

الحق يف التعليم العمومي املجاين. فقد أتت عبارة 

ال  أنها  يعني  مام  مطلقة،  التعليم  مراحل  جميع 

تقترص عىل التعليم االبتدايئ والثانوي، كام يف عدد 

تشمل  وإمنا  الدولية،  واملواثيق  الدساتري  من  كبري 

كذلك التعليم الجامعي.

األصل في الدساتير 
اإلكتفاء بتكريس 
الحق دون دسترة 

الخيارات السياسية
الدستور  مسودة  عرضت   ،2012/2013 شتاء  يف 

عىل  وكذلك  العامة،  للجلسة  األويل  النقاش  عىل 

اللجان  أعادت  حوار مجتمعي يف جهات عديدة. 

الفصول.  بعض  يف  النظر  ذلك  بعد  التأسيسية 

الفصل  يف  والحريات  الحقوق  لجنة  وأضافت 

املتعلق بالحق يف التعليم واجبا آخر عىل الدولة، 

اإلمكانيات الرضورية  يتمثل يف سعيها "إىل توفري 

لتحقيق جودة التعليم والرتبية والتكوين وترسيخ 

الواجب،  هذا  كان  ولنئ  ودعمها".  العربية  اللغة 

بذل  واجب  التعليم،  مجانية  ضامن  خالف  عىل 

للفصل،  نوعية  إضافة  يشكل  أنه  إال  عناية، 

العربية ودعمها"  اللغة  وبالتحديد عبارة "ترسيخ 

التعليم  تعريب  لسياسات  دسرتة  من  تعنيه  مبا 

تدريجيا  التونسية  الدولة  فيها  ذهبت  وإن  التي، 

خاصة منذ السنوات السبعني، إال أنها ظلت مصدر 

احرتازات لدى جزء من النخبة. 

 

سياق سياسي متأزم يؤجل 
الجلسة  في  التصويت 

العامة
بداية  يف  عملها  أنهت  التأسيسية  اللجان  أن  رغم 

التصويت  يبدأ  مل   ،2013 سنة  من  أفريل  شهر 

فقد عرفت  الفصول سوى يف جانفي 2014.  عىل 

يف  خاصة  السياسية،  األزمة  استفحال   2013 سنة 

 6 يف  بلعيد  شكري  اليساري  القيادي  اغتيال  إثر 

فيفري، ثم اغتيال النائب محمد الرباهمي يف 25 

وال  التأسييس  الوطني  املجلس  يكن  ومل  جويلية. 

بل  األزمة،  هذه  عن  مبنأى  الدستور  كتابة  مسار 

ساهم أحيانا كثرية يف تأجيجها. فقد أثارت املسودة 

املشرتكة  الهيئة  أعامل  عن  نتجت  التي  الثالثة 

للتنسيق والصياغة جدال كبريا، إذ اتهمت املعارضة 

خرض،  الحبيب  للدستور،  العام  املقرر  آنذاك 

الفصول  مضامني  يف  والتدخل  صالحياته  بتجاوز 

عجز  ما  بتمرير  اللجان  أعامل  عىل  واإلنقالب 

نواب النهضة عن نيله داخلها. نفس الجدل تكّرر 

ليأيت  الدستور يف غرة جوان،  عند صدور مرشوع 

اغتيال الرباهمي ويعلن نواب املعارضة الدخول يف 

قبل  املجلس،  أشغال  الرحيل" ومقاطعة  "اعتصام 

أن يقرر رئيسه مصطفى بن جعفر تعليق أشغاله 

رغم معارضة نواب النهضة. 

بدأ اإلنفراج يف شهر أكتوبر، مع قبول حركة النهضة 

بخارطة الطريق التي اقرتحها الرباعي املتكّون من 

التونيس  واالتحاد  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد 

للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة 

والهيئة  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية 

حوارا  الرباعي  هذا  احتضن  للمحامني.  الوطنية 

وطنيا بني األفرقاء السياسيني، وفق مسارات عدة، 

التوافق  يف  متّثل  والذي  الدستوري  املسار  أحدها 

يف  عليها  للتصويت  متهيدا  الخالفية  املسائل  حول 

الجلسة العامة.

تعديل مفاجئ يمر في 
العامة  الجلسة 

من   38 الفصل  ُعرض   ،2014 جانفي   7 يوم  يف 

الفصل  النهاية  يف  أصبح  )الذي  الدستور  مرشوع 

تقديم  تم  العامة.  الجلسة  تصويت  عىل   )39

النائبة  من  أحدهام  بخصوصه،  تعديل  مقرتحْي 

املستقيلة من حزب التكتل واملنضّمة لنداء تونس 

تهّم  للفصل،  إضافتني  ويحتوي  الغريب،  فاطمة 

فيها  مبا  األمية  عىل  للقضاء  الدولة  سعي  األوىل 

األمية الرقمية، والثانية إرشافها عىل كل املؤسسات 

مكافحة  هدف  إىل  اإلشارة  أن  ورغم  التعليمية. 

املقارنة،  الدساتري  من  عدد  يف  بها  معمول  األمية 

 61 عىل  بإحرازه  التصويت  يف  املقرتح  هذا  سقط 

حركة  نواب  معظم  تصويت  نتيجة  فقط،  صوتا 

النهضة ضده، عىل عكس بقية الكتل.

طرف  من  قدم  فقد  الثاين،  التعديل  مقرتح  أما 

النائب عن حزب التكتل ووزير الرتبية السابق عبد 

اللطيف عبيد، ويتضمن بعض اإلصالحات اللغوية 

وإضافتني يف  "إجباري" ب"إلزامي"،  كلمة  كتغيري 

املضمون. تخّص األوىل هدف ترسيخ اللغة العربية 

نظرا ألن  استخدامها"،  "وتعميم  بإضافة  ودعمها، 

"لغتنا ما زالت مقصاة يف مجاالت عديدة كاإلدارة 

واملعامالت املالية والتقنية والتعليم"، وألن اللغة 

"مسألة سيادية وعنوان كرامة وال عذر لنا يف أن 

نواصل تهميش لغتنا"، مثلام جاء يف كلمته. ولكن 

اإلضافة األهّم تتمثل يف هدف "تجذير الناشئة يف 

جوهر  "إلبراز  وذلك  اإلسالمية"،  العربية  هويتها 

العملية الرتبوية وغايتها"، خاصة وأن "كل قوانني 

الرتبية والتعليم التي عرفتها تونس منذ اإلستقالل 

لسنة   80 عدد  حاليا  به  املعمول  القانون  ومنها 

2002 تؤكد، دامئا حسب عبد اللطيف عبيد، عىل 

دور الرتبية والتعليم يف تجذير الناشئة يف هويتها 

العربية االسالمية".

ينص   2002 فقانون  دقيقا،  التربير  هذا  يكن  مل 

"لرتسيخ  تهدف  الرتبية  أن  عىل  الثالث  فصله  يف 

وتنمية  التالميذ[  ]يف  الوطنية  بالهوية  الوعي 

أبعاده  يف  الحضاري  باإلنتامء  لديهم  الشعور 

الوطنية واملغاربية والعربية واإلسالمية واإلفريقية 

التفتح  عندهم  )هكذا(  ويتدعم  واملتوسطية 

"الضامنة إلرساء  "وأنها  اإلنسانية"،  الحضارة  عىل 

الحضارية  شخصيته  مقومات  يف  متجذر  مجتمع 

متفتح عىل الحداثة يستلهم املثل اإلنسانية العليا 

واملبادئ الكونية يف الحرية والدميقراطية والعدالة 

الذي  النائب  لكن  اإلنسان".  وحقوق  االجتامعية 

اللمويش عن حركة  الضّد، وهو مختار  الرأي  أخذ 

التعديل ألن  مقرتح  اآلخر عن  دافع هو  النهضة، 

بانتشار  كبرية"  فوىض  تعيش  اليوم  "معاهدنا 

"تثبيت  لذلك  واملخدرات،  كالخمر  كثرية  ظواهر 

لشبابنا".  "مفيدا  وإسالميا" سيكون  عربيا  الهوية 

مل يختلف اللمويش مع مقرتح عبد اللطيف عبيد 

سوى يف الحفاظ عىل "إجباري" ألنها تؤدي املعنى. 

ومل يكن هذا املثال الوحيد لرأي ضد يستغله نائب 

ملساندة ما يفرتض به أن يعارضه. بل تكرر األمر 

يف مقرتح التعديل اآلخر يف نفس الفصل، وكذلك يف 

فصول أخرى عديدة، مام يربز سوء طريقة إسناد 

اآلراء املساندة واملناهضة للفصول والتعديالت.

صادقت الجلسة العامة عىل هذا التعديل ب136 

صوتا، مع اعرتاض 13 نائبا واحتفاظ 13 آخرين. وما 

يلفت اإلنتباه هو أن تأييد هذا املقرتح مل يقترص 

عىل األحزاب املحافظة كالنهضة واملؤمتر من أجل 

الجمهورية، بل شمل أحزاب التحالف الدميقراطي 

التقدمي،  الدميقراطي  الحزب  من  ونوابا  والتكتل 

مام ساهم يف حيازته هذه األغلبية املريحة نسبيا. 

وقد يكون تقدميه من نائب من حزب التكتل الذي 

ملواقف  أقرب  الدستورية  املعارك  معظم  يف  كان 

املعارضة "الحداثية"، وعدم وجود "رأي ضد" ينبه 

يف  ساهم  قد  عليه،  التصويت  قبل  مخاطره  إىل 

تسهيل مروره.

ج  ردة فعل قوية من خار
التأسيسي

لجنة  عىل  يعرض  مل  التعديل  مقرتح  أن  رغم 

وتم  سبق  به  شبيها  مقرتحا  أن  ورغم  التوافقات، 

حسب  والحريات  الحقوق  لجنة  داخل  رفضه 

التصويت  يِث  مل  شعبان،  نادية  املؤسسة  النائبة 
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عليه يف البداية إشكاال داخل املجلس، وإمنا مرت 

معدال  الفصل  عىل  التصويت  إىل  العامة  الجلسة 

والذي حظي بأغلبية واسعة )141 صوتا(، ومن مثة 

إىل الفصول املوالية.

الفعل أتت من خارج املجلس، وخاصة  لكن ردة 

ومنظامت  والجامعية  الرتبوية  األوساط  لدى 

املجتمع املدين. فخرج أستاذ القانون العام ورئيس 

واإلصالح  الثورة  أهداف  لتحقيق  العليا  الهيئة 

عاشور  بن  عياض  الدميقراطي  واالنتقال  السيايس 

يف حوار تلفزي معتربا أن هذا الفصل "كارثة" وأن 

التاريخ  يف  أسود  يوم  هو   2014 جانفي   7 "يوم 

التونسية  الهوية  يختزل  ألنه  التونيس"،  السيايس 

أداة  التعليم  العريب-اإلسالمي، ويجعل  يف مكونها 

للتقوقع عىل الذات عوض اإلنفتاح عىل الحضارات 

حصيلة  عىل  راضيا  كان  أنه  مذكرا  األخرى، 

التوافقات حول الدستور قبل هذا التعديل.

الجمعيات  من  عدد  أطلق  ذلك،  مع  وبالتوازي 

عريضة تدعو إلعادة النظر يف هذا الفصل واعتامد 

صيغة شبيهة بالفصل الثالث من قانون 2002، كام 

التأسييس  الوطني  املجلس  أمام  مسرية  انتظمت 

حاملة نفس املطلب.

توافق صعب على صيغة 
جديدة

بعض  وحتى  املعارضة،  نواب  الضغط  هذا  دفع 

نواب التكتل، إىل املطالبة بإرجاع الفصل إىل لجنة 

التوافقات للبحث عن صيغة جديدة تقدم للجلسة 

العامة، كام يتيحه الفصل 93 من النظام الداخيل 

"إذا ما ظهرت عنارص جديدة تهم املوضوع". كام 

واملجلس  الوطني  الحوار  بني  الربط  لجنة  ألّحت 

لالتحاد  املساعد  العام  األمني  برئاسة  التأسييس، 

العام التونيس للشغل بو عيل املباريك، عىل رئيس 

املجلس مصطفى بن جعفر إستئناف أشغال لجنة 

التوافقات للنظر يف عدد من املسائل التي بقيت 

النهضة  نواب  لكن  الفصل.  بينها هذا  من  عالقة، 

عارضوا األمر بدعوى أن لجنة التوافقات قد أنهت 

عملها.

عند  العالقة  النقاط  آخر  من  الفصل  هذا  بقي 

التوافق  تم  النهاية،  ويف  الدستور.  عىل  التصويت 

يف اجتامع لرؤساء الكتل يوم 20 جانفي، أي بعد 

بني  تجمع  جديدة  صيغة  عىل  أسبوعني،  قرابة 

"تأصيل )عوض تجذير( الناشئة يف هويتها العربية 

االسالمية" مع إضافة "إنتامئها الوطني"، و"اإلنفتاح 

اللغات األجنبية والحضارات اإلنسانية ونرش  عىل 

العامة  الجلسة  اإلنسان". وصادقت  ثقافة حقوق 

يوم 23 جانفي عىل هذه الصيغة بأغلبية واسعة 

)165 صوتا مع(، شملت كل الكتل النيابية مبا فيها 

حركة النهضة باستثناء بعض النواب.

سؤال الهوية في الدستور: 
توافق أم تسوية؟ 

األغلبية  حسابات  عىل  التوافق  منطق  انترص 

عديدة،  خالفية  نقاط  يف  حصل  مثلام  العددية، 

الدين  بني  والعالقة  بالهوية  عالقة  يف  معظمها 

والدولة. فالحاجة إىل أغلبية الثلثني عند التصويت 

املسار  وترابط  جهة،  من  برمته،  الدستور  عىل 

واالنتخايب،  الحكومي  املسارين  مع  الدستوري 

ورغبة كّل األطراف يف الخروج من األزمة وتفادي 

يف  ساهام  أخرى،  جهة  من  املرصي،  السيناريو 

تذليل مختلف العقبات.

الصيغة  إىل  العودة  منطقيا،  األسهل،  كان  ولنئ 

يكن ممكنا، خاصة  مل  األمر  فإن  للفصل،  األصلية 

املحكوم  واملجتمعي  السيايس  السياق  ذلك  يف 

مبعارك الهوية. فقد أصبحت عبارة "الهوية العربية 

للنقاش، مام  قابلة  الفصل غري  االسالمية" يف هذا 

حال دون اعتامد صيغة شبيهة مبا تم التوافق حوله 

بخصوص الحق يف الثقافة، أي "الثقافة الوطنية يف 

تأصلها وتنوعها وتجددها". فكان الحّل هو إعادة 

التوازن للفصل، بإضافة االنتامء الوطني  نوع من 

اإلسالمي،  العريب  مكونها  يف  الهوية  تختزل  ال  يك 

والحضارات  األجنبية  اللغات  عىل  و"االنفتاح 

اإلنسان"،  ثقافة حقوق  اإلنسانية"، وهدف "نرش 

اعترب  الذي  بتأصيل،  "تجذير"  لفظ  تعويض  مع 

أخف وطأة.

املتعلقة  املواد  معظم  يف  ساد  املنطق  نفس 

الفصل  ويف  الدستور  توطئة  يف  خاصة  بالهوية، 

السادس، فكان الحل دامئا يتمثل يف زيادة عبارات 

حتى  فيها،  نفسه  الخصم  يجد  أخرى  ومرجعيات 

عىل حساب تناغم النص ومقروئيته.

وتناقض  الجدل،  حسم  عدم  كانت  النتيجة 

القراءات، وهو ما ظهر بعد سنوات عند مناقشة 

تعطل  فقد  األطفال،  رياض  قانون  مرشوع 

التصويت عليه مرتني بسبب تشبث كتلة النهضة 

بالتنصيص عىل هدف تأصيل األطفال يف هويتهم 

العربية اإلسالمية، ودفاع كتل أخرى عىل "الهوية 

الوطنية التونسية"، ليبقى مرشوع القانون إىل اآلن 

يف األدراج. 

التصويت على 
مشروع قانون رياض 

األطفال معطل 
لتشبث النهضة على 

"تيأصيل األطفال في 
هويتهم العربية 

اإلسالمية"
التفاصيل  يف  الدخول  عدم  الدساتري  يف  األصل  إن 

الخيارات  دسرتة  دون  الحق  بتكريس  واالكتفاء 

السياسية. إذ نادرا ما نجد يف الفصول التي تنص 

عىل الحق يف التعليم، إحاالت عىل الهوية، إال يف 

بعض املجتمعات متعددة األعراق واألديان لضامن 

حّق األقليات يف الحفاظ عىل ثقافتها، وال تدّخال يف 

الربامج الرتبوية، إال للتشديد عىل نرش قيم حقوق 

اإلنسان.

محكومة  كانت  التونيس  الدستور  مناقشة  لكن 

متشنجة  نقاشات  أنتج  مام  الهوية،  مبعارك 

مرة  كل  يف  الصياغة  فكانت  صعبة.  وتوافقات 

توافقية فقط ألّن كل طرف يجد فيها ما يريد أن 

يقرأ، ما يجعلها أقرب إىل التسوية السياسية التي 

تؤجل املعركة وال تحسمها، وتبقي عىل سؤال الهوية 

دون إجابة واضحة، وتجعل املحكمة الدستورية يف 

بالدستور  ستنطق  التي  أنها هي  مبا  الرصاع  قلب 

وتلبسه لونه.
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الوطنية:  الدولة  بة  تجر في  الجهوي  والتفاوت  التعليم 
أزمة  عنوان  أضحت  وقد  التصدي  أداة 

محمد العفيف الجعيدي 
 _

الرتبوية  املؤسسات  يؤّم  يكن  مل  االستقالل،  فجر 

الذين كانوا يف  التونسية إال %14.65 من األطفال 

التعليم  املُعطى  هذا  فرض  وعليه،  التمدرس.  سّن 

بورقيبة  الحبيب  الرئيس  ساّمها  ملعركة  ساحًة 

الجهاد األكرب وحّدد هدفا لها يتمثّل يف رفع األمية 

عن شعب أشارت األرقام املتوفرة آنذاك أن 81% 

لهم  مجموعه   من  و5%  كاملة  أمية  يعاين  منه 

مكاسب معرفية دنيا تجعلهم أقرب إىل األمية. 

توحيد  الوطنية  للدولة  األوىل  الخطوة  كانت 

د أمناطه املوروثة عن الحقبة  التعليم مبا يُنهي تعدُّ

االستعامرية. فُسّن القانون عدد 118 لسنة 1958 

التعليم  "مجانية  أعلن  والذي  للتعليم   املنظّم 

األطفال  لكّل  وجوبيا   "مسلكا  واعتربه  العمومي" 

"دون  عرش"   اإلثني  سن  إىل  السادسة  سن  من 

متييز بني مستحقيه العتبار "اجتامعي أو ديني أو 

تحقيقه  يكن  كبريا ولكن مل  الطموح  كان  جنيس". 

يسرياً، بفعل عوامل عدة، أبرزها اآلتية:

الداخلية  الغربية  املناطق  بني  الجهوي  التفاوت   -

التي تعاين من ضعف فادح يف نسب التمدرس من 

جهة ومن جهة أخرى العاصمة والساحل والجنوب 

الرشقي وهي جهات كانت فيها نسبة التعليم أقل 

سوءا.

األمية  نسب  ترتفع  حيث  األرياف  بني  التباعد   -

واملدن حيث يكون الولوج للتعليم أيرس.

- التمييز الجندري الذي يستند للتقاليد التي كانت 

متنع عموما الفتيات من التعليم وال تخّف حدته إال 

بتونس العاصمة.

ترتبط  أن  والثقايف  اإلجتامعي  الواقع  بالتايل  فرض 

مدخال  يعد  الذي  بالتعليم  كينونتها  يف  التنمية 

لها. حكم هذا التالزم التفاعيل مرحلة بناء الدولة 

الوطنية بحيث تحّولت املدرسة ومعها املدرس إىل 

هذا  تغري  الالحقة،  املراحل  يف  لكن  تنمية.  رسل 

ألزمة  سببا  التعليمية  املنظومة  لتصبح  التصّور 

من  نتناوله  ما  وهذا  لها.  ومظهرا  التنموي  املسار 

خالل أمثلة ومناذج عل طول هذا املقال. 

1. في ظل الدولة الوطنية: 
المدرسة والمدّرس حَمَلة لواء 

األبعاد متعددة  تنمية 

املعاهد  كانت  وقبلها،  اإلستعامرية  الفرتة  خالل 

الثانوية محدودة العدد وتتواجد يف أغلبها يف املدن 

وصفاقس،  وسوسة  تونس  العاصمة  أي  الكربى 

فيام كانت املدارس اإلبتدائية ترتكز بذات املحيط 

الحرضي لكنها تخرج عنه باحتشام إىل القرى التي 

يستوطنها األوروبيون واملوظفون. يستفاد من هذا 

مجهزة  مقرات  لها  تتوفر  مل  اإلستقالل  دولة  أن 

الستيعاب التالميذ الذين أرادت تعليمهم خصوصا 

اإلستثامر  وكان  الداخلية.  والجهات  األرياف  يف 

ضخام  التحتية  بالبنية  املتعلق  بُعده  يف  املطلوب 

مقارنة بحجم موارد الدولة. وزاد يف ضخامته تلك 

يؤدي  هاّم  دميوغرايف   تزايد  من  يسجل  كان  ما 

لتضاعف دوري  ورسيع لعدد الذين يطلبون حقهم 

يف التعليم. وفرضت هذه التحديات أن تنفرد وزارة 

الدولة من أن تكون  القومية بربع ميزانية  الرتبية 

املبالغ املرصودة لها كافية لتحقيق طموحاتها. كان 

برشية  تنمية  تحقيق  أداة  التعليم  املسار  هذا  يف 

سخرت لها املوارد وكان يف بعض أثره  سببا يف حركية 

اقتصادية وثقافية نفذت لعمق البالد فغريت فيه.

للتعليم:  الوظيفي  الدور 
نشر العلم وتكوين اإلطارات

بناء  مسؤولية  والبلديات  الواليات  القانون  حّمل 

تشغيلها  مصاريف  من  وجانبا  اإلبتدائية  املدارس 

استغلّت  الواقع،  أرض  وعل  ولكن  اإلعتيادي. 

وتلك  الريفية  املناطق  أهايل  حامسة  السلطة 

أن  لتعلن  والتنموي  الوطني  للمرشوع  الداخلية 

بناء املدارس اإلبتدائية مسؤولية مجتمعية محّملة 

كوادر  لعبت  وقد  تحقيقه.  مسؤولية  املواطنني 

حزب الدستور  الحاكم دورا هاما يف تنفيذ املطلوب 

التربع برشاكة  أو كمدراء لحمالت  سواء كمتربعني 

انترشت  ذلك،  وبفعل  املحليني.  املسؤولني  مع 

تجاوز  رسيع  بنسق  الجهات  مختلف  يف  املدارس 

بلغت  ذلك،  وبفضل  له.  تطمح  الدولة  كانت  ما 

ما  إبتدائية يف سنة 1959  املرسمني مبدارس  نسبة 

يناهز %43 ممن هم يف سن التمدرس. من جهتها، 

خصصت وزارة الرتبية الجانب األهم من موازنتها 

لبناء املؤسسات التعليمية الثانوية. وقد عرف هذا 

ويف  العرشين  القرن  ستينات  منتصف  مع  الجهد 

سياق تجربة التعاضد تطورا نوعيا بتمييز الجهات 

املنجزة   املؤسسات  من  األكرب  بالعدد  الداخلية 

ومبضاعفة عددها فيها. 

نسبة  الستينيات  نهاية  يف  فاقت  لذلك،  ونتيجة 

تلك  يف  املؤسسات  لهذه  الذكور  من  املنتسبني 

كام  والعاصمة  الساحل  بواليات  نسبتهم  املناطق 

يظهر يف هذا الجدول :

وقد أنتج هذا التطور أثره يف بداية عقد الثامنينات. 

األصول  يف  متثلت  اجتامعية  مؤرشات  أكّدت  فقد 

حق التعليم والمدرسة الدامجة
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الدولة  تكفل  أّن  الدولة  إلطارات  االجتامعية 

ربع  بتخصيص  وإلتزامها  التعليم  يف  باالستثامر 

موزانتها له لعقود كان سببا يف اإلندماج االجتامعي 

مّكن  فقد  الداخلية.  واملناطق  األرياف  لسكان 

كانت  التي  االجتامعية  واإلعانات  املجاين  التعليم 

تعفي رشيحة هامة من الفقراء من معاليم اإلقامة 

تسلّح  أن  وكان  تعليمهم.  مواصلة  من  واإلعاشة 

مناطقهم  من  للخروج  التعليمي  مبؤهلهم  هؤالء 

الفقرية لإللتحاق بالوظيفة مبا كان يعني ارتقاءهم 

إىل مصاف من باتوا يشكلون برجوازية صغرى وألن 

يكونوا جزءا من بناة التنمية والتي كان للمؤسسة 

الرتبوية دور فيها تجاوز توصيفها الوظيفي.

يوم كانت المدرسة: تحضن 
الحراك االجتماعي وموضوع 

اقتصادي  نشاط 
من  هامة  نسبة  سفر  جواز  الدرايس  التمكن  كان 

واملدن  تونس  للعاصمة  الداخلية  املناطق  نخب 

معرفية  درجات  لتحصيل  أو  للعمل  سواء  الكربى 

يف  سببا  كان  ومبوازاته،  ذلك  وقبل  لكنه  جامعية. 

من  واملعلمني  األساتذة  من  هامة  أعداد  إلتحاق 

أصييل العاصمة والساحل وصفاقس  لتلك املناطق 

املدرسة،  وخارج  وهناك  كمربني.  فيها  للعمل 

استحال "املعلّم" شخصا ذا رمزية يُطلب رأيه لفهم 

كام  األمور،  مجريات  عل  واإلطالع  السيايس  األمر 

كان يُنظر إليه كمثل أعل يحلم األولياء أن يصبح 

أبناؤهم مثله يف العلم والوجاهة وحسن الهندام. 

أما يف القرى الصغرية التي شيدت فيها معاهد كربى 

يتسع كل منها ألكرث من ألفي تلميذ مقيم ولها قدرة 

عل استيعاب مئات آخرين من التالميذ الخارجيني 

كبرية  للمنطقة أعداداً  فقد حملت معها املؤسسة 

قوة  وأضحوا  منازل  كراء  احتاجوا  املدرسني  من 

تتحول  اقتصادية  حياة  يف  حركية  أدخلت  إنفاق 

ببطء من النمط الريفي إىل النمط الحرضي.

الشباب  من  البيضاء  امليدعات  أصحاب  كان 

أي  الفتية   التونسية  الجامعة  من  تخرجوا  الذين 

ممن عايشوا حراكها السيايس واعتقدوا يف األفكار 

من  نهلوا  وممن  فيها  سائدة  كانت  التي  الثورية 

الحراك الثقايف الذي كان يسكنها. لذا نقلوا بحامسة 

ساعات  يف  لتالميذهم  والثقافية  الثورية  شحنتهم 

تطّوعا  طونها  ينشِّ كانوا  التي  النوادي  ويف  الدرس 

النقابيني.  ومجالس  املقاهي  يف  ولغريهم  منهم 

فكان أن ساهموا يف نحت عالقة املناطق الداخلية 

بالسلطة وهو أمر سينتج أثره بعد عقود.

هذه الحقائق التاريخية تخالف إىل حد ما اإلعتقاد 

السائد الذي يحمل الدولة الوطنية مسؤولية صناعة 

التفاوت الجهوي، وتؤرش إىل أنها حاولت معالجته 

أقله من خالل التعليم، بعدما ورثته عمن سبقها، 

وإن كان القرن الواحد والعرشين كشف عن فشلها 

يف ذلك وعن تعمق الداء يف ظلها.

2. أزمة المدرسة أزمة وطن 
وعنوان فشل

خالل تسعينيات القرن العرشين، سعْت الدولة عند 

انتشاره  لتحسني  التعليم  قانون  صياغة  معاودتها 

أفقيا، مبا يعني تطوير نسب التمدرس وعموديا مبا 

يعني تحسني درجات اإلرتقاء املعريف لألفراد. وقد 

الجنيس  التفاوت  لذلك طي صفحة  حّددت سبيال 

والتنقيص  التمدرس  نسب  يف  والذكور  اإلناث  بني 

بإرساء  املرة  هذه  تكتِف  مل  املدريس.  الترسب  من 

مبدأ وجوبية التعليم ومرّت لتجريم تخلّف األولياء 

هذه  اقرتان  وأدى  باملدارس.  أبنائهم  تسجيل  عن 

التنمية  مؤرشات  بتحّسن  التعاطي  يف  الرصامة 

وتراجع نسب الفقر  لينتجا طفرة نوعية من أبرز 

مؤرشاتها :

- ارتفاع نسبة متدرس من هم يف سن ست سنوات 

يف  األفضل  التمدرس  نسب  من  وهي   99,5% إىل 

الدول التي لها ذات مؤرشات التنمية يف تونس.

للتدريس  العمودي  التطور  مؤرشات  يف  تحّسن   -

للسنة  يصلون  الذين  التالميذ  نسبة  باتت  حيث 

السابعة من التعليم األسايس %98,7 بعدما كانت 

يف سنة 1975 يف حدود %26 وألن يتم  %87,2 من 

التالميذ املرحلة الثانوية.

لدى  نسبته  اإلناث  لدى  التمدرس  نسبة  تجاوز   -

الذكور يف التعليم الثانوي  والعايل.

- ضعف نسب الترسب الدرايس يف مختلف مراحل 

اإلناث  لدى  بلغت 0,9%  بحيث  اإلبتدايئ  التعليم 

فيام هي %1,2 لدى الذكور. 

ما  إلخفاء  كافيا  أهميته  عل  النجاح  هذا  يكن  مل 

بدأ يظهر من أزمة نظام تعليمي كان من عناوينها  

املناطق وبروز  الجهوي بني  التفاوت  إشتداد حدة 

تفاوت جديد بني الفئات االجتامعية مييز يف التمكن 

من املعارف بني من ينحدرون من أرس مقتدرة ماليا 

وغريهم من املنحدرين من أرس فقرية.

التعليم  الجهوي:  التفاوت 
عامل جذب وتنفير

اإلرادة  الرتبوية  املنظومة  بناء  لحظة  حرضت 

السياسية لتفرض للمرب حقا يف أجرة جيدة مقارنة 

نجح  وقد  قامئة.  كانت  التي  التأجري  مبعدالت 

عل  الحفاظ  يف  بعد  فيام  للمربني  النقاب  النضال 

هذا املكسب الذي كان أحيانا يتآكل ليفرض تراجعا 

للمرب يف السلّم اإلجتامعي. 

يف الفرتات التي كان تأجري املرب فيها جيدا، متّكن 

دخله  من  جانب  إّدخار  من  عموما  األخري  هذا 

وتاليا من متلك مسكن يف موطنه أو العاصمة، وال 

سيام أن العديد من املربني كانوا يبارشون أعاملهم 

الحياة.  تكاليف  تقّل  حيث  الداخلية  املناطق  يف 

للمربني  الرشائية  القدرة  تراجعت  وعندما  الحقا 

ظاهرة  املامرسة  يف  برزت  أصنافهم،  اختالف  عل 

الدروس الخصوصية. 

للمرب  إضايف  دخل  مصدر  الدروس  تلك  كانت 

منهم،  لكثريين  باتت  ما  رسيعا  لكنها  بدايتها.  يف 

وبخاصة للذين يدرسون يف املدن، حيث تزيد موارد 

عائالت التالميذ، مصدر دخل أسايس. وعليه، وفيام 

له لإلدخار،  األرياف محفزا  كان تواجد املدرس يف 

يف  للعمل  منفرا  اإلضافية  الساعات  ظاهرة  باتت 

هذه املناطق ومحّفزا له للعمل يف املراكز الحرضية.

حلول  عن  بحثها  يف  العمومية  السلطة  اعتمدت 

تعني  والتي  الدوري  العمل  آلية  عل  للظاهرة 

باملناطق  عمل  مدة  الجدد  املنتدبني  عل  فرضها 

من  هامة  نسبة  اآللية  تلك  ضمنت  الداخلية. 

حاجيات املؤسسات املعنية بها ولكنها كشفت عن 

غياب حامسة لها يف صفوف من شملتهم وبالتايل 

نسب  ارتفاع  عالماتها  من  مردودية  ضعف  عن 

االلتجاء إىل اإلجازات املرضية وكرثة السعي لطلب 

أو  الخاصة  العائلية  الظروف  بدعوى  منها  اإلعفاء 

باستعامل املحسوبية. ومل يفلح إقرار ِمَنح خصوصية 

ملن يبارشون العمل الدوري يف تحسني هذا الواقع.

ظروف  تحسني  متّصل،  سياق  يف  الدولة  حاولت 

من  األقسام.  يف  التالميذ  عدد  بتخفيض  التدريس 

يف  تقلل  أن  يف  التعليم  نقابات  نجحت  جهتها، 

ساعات العمل املفروضة عل املدرسني. أّدى االقرتان 

برز  الرتبوي،  اإلطار  الحدثني إىل نقص حاّد يف  بني 

خصوصا يف املناطق الداخلية واملؤسسات الرتبوية 

عل  تغطيته  يف  الحكومة  اعتمدت  وقد  الريفية. 

والذين  النواب  املدرِّسني  أي  الهّش  التشغيل 

والتكوين  التأطري  لهم  توفّر  أن  انتدبتهم من دون 

هامة  مبسؤوليات  وكلفتهم  الالزمني  البيداغوجي 

من دون أن متنحهم أجرا يكفي لتغطية حاجياتهم 

املعيشية. وشّكل هذا املعطى سببا يف متايز جديد 

ذوي  من  مربني  لدى  املدن  يف  يدرسون  من  بني 

مربني  لدى  يدرسون  من  وبني  والكفاءة  الخربة 

املالية  واملحفزات  والخربة  للتدريب  ينتقصون 

تحركات  خوض  رضورة  أمام  أنفسهم  ويجدون 

مام  عملهم،  رشوط  لتحسني  األمد  طويلة  نقابية 

مدارسهم  عن  بعيدا  األحيان  من  كثري  يحملهم يف 

ومعاهدهم.

التنمية، ظهر عامل  داخل املناطق األقل حظا من 

متييز آخر يف جودة املادة التعليمية. فتبعا لظاهرة 

النزوح التي مّست األرياف التونسية بدرجة كبرية 

األطفال  انخفض عدد  املايض،  القرن  مثانينات  منذ 

وزارة  معايري  حسب  الواجب  األدىن  دون  إىل  بها 

الرتبية لتقسيمهم عل صفوف حسب مستوياتهم 

التعليمية. ويف محاولة ملعالجة الظاهرة، اعتمدت 

"بالفصول  تسميته  عل  يصطلح  ما  عل  الوزارة 

ذات فرق". وهي أقسام دراسية تجمع تالميذ من 

مستويات دراسية مختلفة يف حصة واحدة. وتذكر 

املعطيات اإلحصائية أن هذه األقسام تنترش أساسا 

يف املناطق الداخلية  ومتّس 734 مدرسة منها 712 

ريفية. ومن غري املختلف فيه أن مثل هذا األسلوب 

للمرب  البيداغوجي  األداء  من  يقلّل  التدريس  يف 

مع  التفاعل  من  التلميذ  مينع  كونه  عل  عالوة 

محيطه الدرايس مبا يفقد العملية الرتبوية فاعليتها 

ويحولها ملجرد أداة ملحو األمية.

التي  الوطنية  اإلمتحانات  يف  النجاح  نسب  وتؤكد 

كانت ضعيفة يف املناطق الداخلية  مقارنة بغريها 

أن  الريفية  الرتبوية  املؤسسات  يف  جدا  ومتدنية 

جودة التعليم باتت ترتبط بشكل واضح بالجغرافيا. 

من  الداخلية  املناطق  تشهده  ما  أن  هنا  ونرجح 

يفرس  والساحل  العاصمة  اتجاه  يف  داخلية  هجرة 

يف جانب منه ببحث األرس عن ظروف عيش أفضل 

ذلك  رشوطها.  من  الجيد  التعليم  يعّد  ألبنائها 

ال  رشوطه  من  بات  املال  أن  يبدو  الذي  التعليم 

الجغرافيا فقط.

سؤال  التعليم:  خصخصة 
عن مدلول "الحق"

داخل القسم الدرايس الواحد، ينقسم التالميذ بني 

من يتلّقون دروسا خصوصية تدعم معارفهم ومن 

ال ميكنهم ذلك بحكم قلة موارد ذويهم مبا يفرض 

األحيان  من  كثري  يف  يكون  بدرس  االكتفاء  عليهم 

منقوصا من معلومات قرر املدرس أن مييز بها من 

يدفعون مثنها. 

كام يحرض التمييز بني مدارس خاصة تدرس املناهج 

األجنبية املتطورة بيداغوجيا وال ميكن لغري األثرياء 

املناهج  تدرّس  ومدارس  بها  الرتسيم  معلوم  دفع 

وزارة  تقّر  التي  املناهج  تلك  التونسية،  الرتبوية 

الرتبية ذاتها بقصورها وتدعي دوما أنها أصلحتها. 

لتعرتف  تعود  وزيرها  تغري  وكلام  مرة  كل  ويف 

بفشلها يف ذلك. وقد تجلّت نتائج هذا التمييز من 

اإلعدادية  للمدارس  الدخول  مناظرة  نتائج  خالل 

هذه  يف  نجح  حيث   ،2019 سنة  يف  النموذجية  

تالميذ  بني  من  املرتشحني  من   77,91% املناظرة 

املدارس الخاصة، مقابل %45,92 من املرتشحني من 

بني تالميذ املدارس العمومية، وذاك  رغام عن أن 

الثانية ال يشاركون يف املناظرة  األغلبية من تالميذ 

وأقلية يف األوىل من ال يتقدمون لها. 

تبعا لذلك، يكون ملن ينحدر من أرسة مرتفة فضاء 

املصنفة  للجامعات  به  يصل  أكرب  تعليمي  حلم 

والتي  اقتدارا  األقل  األرس  ألبناء  ويبقى  دوليا. 

تستثمر يف تعليم أبنائها هامش حلم بنجاح درايس  

اإلختصاصات  يف  بالتمدرس  منتهاه  يف  يسمح 

الجامعية املرموقة والتي ال زالت لليوم قادرة عل 

عن  بعيدا  يدرسها.  ملن  االجتامعية  املكانة  تطوير 

هؤالء وأولئك، يضيق مجال الحلم ويتعطل املصعد 

والشهادات  الدرايس  الترسب  ليحرض  االجتامعي 

خانة  يف  بالرضورة  حاملها  ترمي  التي  الجامعية 

املعطلني عن العمل الغاضبني من الظلم االجتامعي. 

إحدى  شّكل  ما  غالبا  الذي  التّعليم  وبالخالصة، 

أهم  أحد  اليوم  بات  إمنا  التونسية،  الدولة  مفاخر 

الصعوبات التي تواجهها يف سبيل التطّور والنهوض.

حق التعليم والمدرسة الدامجة
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الخطاب  يف  العمومي  التعليم  يحرض  ما  كثريا 

االستقالل"  "دولة  بنموذج  املرتبط  السيايس 

بوصفه دليال عل متاسك مرشوع "الدولة الوطنية" 

للنخب  والثقافية  اإلجتامعية  الخيارات  وَوجاهة 

الرئيس  مقدمتهم  ويف  املرشوع،  ذلك  أدارت  التي 

الراحل الحبيب بورقيبة. ال يخلو هذا الخطاب من 

ُحمولة إيديولوجية يجري توظيفها حاليا يف الرصاع 

توظيف  من  يستدعيه  وما  السلطة  عل  السيايس 

ولكنه  السياسية،  واملواريث  والشخوص  للرمزيات 

بني  التاريخي  اإلرتباط  عل  منه  جانب  يف  يدّل 

نشأة املدرسة العمومية التونسية وبدايات مرشوع 

املدرسة  رهانات  تحليل  ولعل  االستقالل.  دولة 

جزئه  يف  يرتبط  وأزماتها  وتناقضاتها  العمومية 

األكرب بقراءة األزمة التاريخية واإلجتامعية ملنظومة 

حاّد  تناقض  مرحلة  دشنت  التي  االستقالل،  دولة 

التقدم  غرار  عل  القدمية،  ووعودها  بشائرها  مع 

والتنمية والرقي االجتامعي واالقتصادي. 

إىل  الخمسينيات وما تالها،  أواخر  البدايات،  تشري 

األجهزة  من  واحدة  كانت  العمومية  املدرسة  أن 

التي  النخب  أمام  املتاحة  األيديولوجية والسياسية 

َمَسكت الحكم والدولة يف فرتة ما بعد- االستعامر.

فقد تمّ تسخريها لخدمة هدف عميّل متثّل باألساس 

املتعلم  البرشي  بالكادر  الناشئة  الدولة  تزويد  يف 

والسيايس  اإلداري  النسيج  يف  لالنخراط  واملؤهل 

شعار  كثّفه  إيديولوجي  هدف  أجل  ومن  للدولة، 

حالة  تجذير  عل  يعمل  الذي  القومية"  "الوحدة 

من التجانس الثقايف والسيايس وإيجاد وضع شعبي 

"إجامعي" حول مرشوع دولة االستقالل وبرامجها 

الرتبية  وزارة  أشادت  وقد  والسياسية.  الثقافية 

الدور  بهذا   2016 سنة  يف  الصادرة  منشوراتها  يف 

العمومية؛  املدرسة  به  اضطلعت  الذي  التاريخي 

للدولة  املجال  الوطنية  التونسية  املدرسة  "أتاحت 

من  مكنت  النخب  من  أفواجا  الفتية  التونسية 

الفرنسيني  إطارات  وتعويض  اإلدارة  تونسة 

جدارة...ومجمل  عن  ذلك  يف  ونجحت  املغادرين، 

الهوية  إرساء  حقق  قد   1958 إصالح  إن  القول 

يف  أسهم  كام  االستقالل،  دولة  ومقومات  الوطنية 

الدولة  بناء  يف  ساهمت  تونسية  كفاءات  تكوين 

الحديثة وتعصري املجتمع". 

ومرشوعها  الحاكمة  بالنخب  امللتصق  الدور  هذا 

الّدواليت تَناسَب يف مرحلة أوىل مع انتظارات فئات 

واسعة من املتعلمني املنحدرين من أوساط فقرية 

بوصفها  العمومية  للمدرسة  تطلعت  ومتوسطة، 

معرَبا للنفاذ إىل مؤسسات الدولة وأجهزتها اإلدارية 

ثقايف"   مال  "رأس  المتالك  ووسيلة  والسياسية، 

يجعلها قادرة عل مضاهاة األقلية اإلجتامعية األكرث 

التناسب  ولكن  والسلطة.  للموارد  النفاذ  يف  حظا 

واإلنتظارات  العمومية  املدرسة  دور  بني  األويل 

لرشوط  مالكا  يكن  ومل  هشا  كان  اإلجتامعية 

اإلستمرار يف الزمن. ومنذ ظهور املنزع السلطوي يف 

إدارة الدولة واملجتمع يف أواسط الستينات وصوال 

إىل بدايات األلفية الثالثة،بدأت املدرسة العمومية 

تفقد بريقها وجاذبيتها شيئا فشيئا، وأضحت جزءاً 

من مشهدية اجتامعية واقتصادية تطبعها الالعدالة 

والتهميش والزبونية.

ق  ومأز الليبرالي  الخيار 
العمومية المدرسة 

لقد اقرتن مصري املدرسة العمومية مبضامني الحكم 

ُحِسم  فبعدما  واإلقتصادية.  اإلجتامعية  ورهاناته 

لصالح منزع  الحكم  بيوت  السيايس داخل  الرصاع 

العاملية  بالسوق  التونيس  االقتصاد  وإلحاق  اللربَلة 

  ،1969 سنة  التعاضد  مرشوع  تصفية  يف  والرشوع 

الدولة  أجهزة  تسخري  يجري  أن  املرتقب  من  كان 

السياسية والثقافية -مبا يف ذلك املدرسة العمومية-

لصالح هذه الرؤية. وهكذا ميكن القول أن التعليم 

إنتاج  الفرتة يف منعطف  تلك  منذ  العمومي دخل 

املنوال  بأفق  املرتبطني  الخّريجني  من  قليلة  نسبة 

يف  نافذة  أقلية  لخدمة  مسخرّا  كان  الذي  الليربايل 

كانت  حني  يف  واألعامل،  املال  دوائر  ويف  السلطة 

الدولة  يزّود  مدنيا  جيشا  تشّكل  املتعلمني  أغلبية 

يف  باستمرار  ضّخها  يجري  جديدة  برشية  مبوارد 

واإلدارية  والثقافية  واألمنية  الرتبوية  املؤسسات 

البريوقراطي  الجهاز  توّسع  ومع  للدولة.  التابعة 

مثانينات  من  بداية  العددي  وتضخمه  للدولة 

القرن املنرصم، ستشهد معادلة التوظيف العمومي 

إنهيارا يبرّش بالدخول يف مرحلة طويلة من عطالة 

اإلحباط  حالة  وسع  ماّم  العايل،  التعليم  خريجي 

الشعبي من الدور "اإلنقاذي" للمدرسة العمومية. 

وهو ما عَكَسه الشعار التلمذي الذي راج يف تلك 

ْش"،  املرحلة؛ "تقرَا وإالّ َما تقراْش املُستقبَْل َما فامَّ

يف  أصبحت  االجتامعي  النجاح  مسالك  أن  مبعنى 

جزء كبري منها تُصاغ من خارج مسارات التحصيل 

املؤسسات  إىل  النفاذ  وأصبح  العمومي،  املدريس 

املصالح  شبكة  من  اإلقرتاب  مبدى  مرتبطا  واملوارد 

واإلمتيازات.

لقد كان من املنتظر أن يرتك خيار التخيل التدريجي 

عن الدور االجتامعي للدولة ضمن الرؤية الليربالية 

متظَهر  ما  وهو  العمومي.  التعليم  عل  آثاره 

مقومات  وانعدام  التحتية  بناه  تآكل  يف  باألساس 

عل  لزاما  وكان  والبيداغوجية.  املعرفية  الجودة 

املآل  بهذا  تعرتف  أن  الرسمية  الرتبوية  املؤسسة 

من  عقود  بعد  العمومية  للمدرسة  الرتاجيدي 

اإلحتفاء الشعبوي بارتفاع نسب التمدرس واإلجرتار 

األسطوري ألمجاد التعليم العمومي. وهو ما أشار 

إليه املخطط اإلسرتاتيجي للرتبية الذي لّخص جانبا 

العمومي  اإلبتدايئ  التعليم  مرحلة  أوضاع  من 

)2016(: "تتسم هذه املرحلة عموما باهرتاء البنية 

الوسائل  وتقادم  الرتبوية  املؤسسات  يف  التحتية 

بها"  للتجهيزات  الالزمة  الحامية  وغياب  الرتبوية 

ظهور  هي  الكربى  املعضلة  تكون  "وقد  مضيفا: 

فجوة عميقة بني واقع املدرسة التونسية ومرشوعها 

تراجع  ضوء  يف  خاصة  نظريا،  بقي  الذي  املبديئ 

والتقدم  التعليمي  األكادميي  النجاح  بني  العالقة 

عالقة  تصدع  إىل  أدى  مام  اإلجتامعي،  والرقي 

املتعلم باملؤسسة الرتبوية وباملعرفة عامة". 

وإعادة  العمومية  المدرسة 
التهميش إنتاج 

ونتائجه  العمومي  التعليم  جغرافيا  يف  التأمل  إن 

املدرسة  بأن  اإلقرار  إىل  يؤدي  والفئوية،  الجهوية 

الذي  األّويل  "اإلنتشايل"  دورها  فقدت  العمومية 

راهنت عليه الفئات االجتامعية الفقرية واملتوسطة 

والتفاوت  التهميش  إنتاج  إلعادة  آلة  وأصبحت 

مدارس  بني  جليّة  تبدو  والفئوي.فالفروق  الجهوي 

التي  الشعبية  واألحياء  النائية  والقرى  األرياف 

تفتقد للموارد املالية والبرشية واملدارس املنترشة يف 

مراكز الحوارض الكربى التي تتميز عموما بظروف 

تحصيل علمي أفضل. وميكن قياس قيمة الفوارق 

إذ  البكالوريا،  السنوية ملناظرة  النتائج  الجهوية يف 

نسب  وأريانة  واملنستري  صفاقس  من  كل  سّجلت 

سّجلت  حني  يف   ،2019 سنة   42% تفوق  نجاح 

  .20.38% وقبيل  بـ16.8%،  نجاح  نسبة  القرصين 

ارتفاع  الرتبية  وزارة  سّجلت  السياق،  نفس  ويف 

كتلة املنقطعني عن الدراسة الذين بلغت نسبتهم 

الفوارق  إىل  ذلك  ألف سنويا، مرجعة  حوايل 100 

الجمهورية  مدرسة  التالميذ."إن  بني  االجتامعية 

بأسلوب  تشتغل  هنات  من  تقدم  ما  بفعل  غدت 

وال  وامليسورين  للمتميزين  النجاح  يحقق  نخبوي 

يوفر فرصا حقيقية لبقية الفئات التي ال تقدر عل 

جعل  مام  املجردة،  النظرية  املعارف  مع  التعامل 

عن  املنقطعني  من  اآلالف  عرشات  تلفظ  املدرسة 

الدراسة". 

يُنتجها  التي  الالمتكافئة  املدرسية  املسارات  إن 

املوضوعي  القفا  تُجّسد  باستمرار  التعليمي  الواقع 

لإلختالالت الهيكلية التي أفرزها املنوال االقتصادي 

صاحبته  التي  واإلجتامعية  السياسية  والخيارات 

التعليم  يكن  مل  العقود،  هذه  عقود.فخالل  طيلة 

املجتمع  لحاجيات  يستجيب  مرشوًعا  العمومي 

املادية واملعنوية ويؤسس النخراط مواطني واسع 

املعارف واملقّدرات،  اإلنتاج واملشاركة ومراكمة  يف 

العمومية  املدرسة  ضفاف  عل  ازدهرت  وإمنا 

واإلحساس  املدريس  واإلنقطاع  اليأس  ظاهرات 

وقد  الشهائد.  قيمة  يف  الثقة  وعدم  بالالعدالة 

مناذج  عل  الرسمي  للتشجيع  تبعا  ذلك  تعزز 

النجاح الفردي واملنافسة من دون مراعاة الفوارق 

اإلجتامعية وعدم تطابق املسارات بني تلميذ يقطع 

مسافات طويلة للوصول إىل املدرسة وال تتوفر يف 

محيطه الحدود الدنيا من الوسائل املعرفية واملوارد 

ظروف  يف  املدريس  مساره  يقطع  وتلميذ  املالية 

مرفّهة والئقة. ورغم أن مقاربات اإلصالح الرتبوي 

التي ظهرت بعد ثورة 2011 تعرتف ببداهة هذه 

الهيكيل  اإلرتباط  تجاهل  عل  ترص  فإنها  الوقائع، 

بني أزمة املدرسة العمومية وأزمة البنى االقتصادية 

العمومية  املدرسة  جعل  مام  للدولة،  واالجتامعية 

نحو  الثورة  مابعد-  فرتة  يف  مسريتها  تستأنف 

التدهور القيمي واملادي وتُراكم رصيدا إضافيا من 

التهميش والتآكل والتفاوتات االجتامعية الحادة.

التعليم  إلى  الهجرة 
الخاص اإلبتدائي 

باتت  الذي  والعمراين  العلمي  التقادم  ظل  يف 

تعيشه املدرسة العمومية، خاصة مؤسسات التعليم 

الخاص  اإلبتدايئ  التعليم  قطاع  يشهد  االبتدايئ، 

ازدهارا مستمرا، بدأ ينمو ببطء أواسط الثامنينات 

ليشهد حالة توسع مستمر خالل السنوات األخرية.

وزارة  سّجلت   2019-2018 الدراسية  السنة  ويف 

الرتبية تركيز 566 مدرسة ابتدائية خاصة تستقطب 

حاضنة  القطاع  هذا  أصبح  وقد  تلميذا،    90294

واقع  ضد  متطورة  اجتامعية  نزعة  الستقطاب 

مدريس  مستقبل  عن  للبحث  العمومية  املدرسة 

ومهني أفضل لألبناء. وهذه النزعة ال نجدها فقط 

متزايدا  إنخراطا  تشهد  وإمنا  املرفّهة  األقلية  لدى 

عناء  تتكبد  التي  املتوسطة،  الحرضية  للفئات 

املصاريف املدرسية املشطة من أجل ضامن ظروف 

الثقافية  النظرة  مع  ومتالمئة  لألبناء  جيدة  متدرس 

النجاح والرقي. وتحيل  لقيم  املهيمنة  واإلقتصادية 

هذه الظاهرة عل تغرّي رهانات الفئات اإلجتامعية 

إزاء املدرسة العمومية، إذ أن جيال واسعا من اآلباء 

ينظر  يعد  مل  املتوسطة  الرشائح  ضمن  املصنفني 

للتعليم العمومي بوصفه أداة للصعود اإلجتامعي 

واالقتصادية  االجتامعية  الهياكل  ضمن  واإلندماج 

والتخلف  الفشل  عل  عالمة  أصبح  وإمنا  القامئة، 

املعريف والبيداغوجي.

ينحدر  أن  يخىش  املعادلة،  من  اآلخر  الطرف  عل 

مستوى املدارس اإلبتدائية العمومية لتصبح مبثابة 

قالٍع قدمية، تستقطب إىل أسوارها املنحدرين من 

العاجزة عن  الرشائح  أوساط فقرية وأشباههم من 

مجسدة  الخاص،  االبتدايئ  التعليم  تكاليف  تحّمل 

بذلك منوذج "مدرسة الهامش" التي تقدم خدمات 

معرفية وبيداغوجية بسيطة لهذه الرشائح. وخارج 

تهميش  مع  املعريف  التهميش  يتطابق  املدرسة 

وتفاوت أوسع، يشمل الخدمات العمومية األخرى 

مثل الصحة والنقل والنفاذ للوظائف واالنخراط يف 

دورة اإلنتاج االقتصادي، وهكذا تصبح أزمة التعليم 

بعضها،  إىل  مشدودة  حلقات  من  جزءا  العمومي 

مثل  اليومية  املدرسة  الحياة  تفاصيل  من  تبدأ 

نوعية النقل املدريس وجودة األكل وامللبس، مرورا 

التلميذ،  ملحيط  واإلقتصادية  االجتامعية  بالظروف 

واختالف  العلمية  املسارات  نهاية  إىل  وصوال 

الشهائد الجامعية ومعضلة النفاذ إىل سوق الشغل 

واإلندماج يف املجتمع بشكل عام.

حق التعليم والمدرسة الدامجة
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الملفات  أهم  بين  من  القانونية:  المفكرة 

لحقوق  العربي  المعهد  عليها  اشتغل  التي 

التعليم حيث أشرفتم  اإلنسان، ملف إصالح 

التونسي  العام  واإلتحاد  التربية  وزارة  مع 

للشغل على مسار إصالح المنظومة التربوية، 

فماذا كانت أهم مخرجاته؟ فلماذا توقف؟

اإلصالح  مسار  انطلق  ح�سن:  بن  البا�سط  عبد 

مع  بالرشاكة   2015 سنة  ماي  شهر  يف  الرتبوي 

الرتبية  ووزارة  للشغل  التونيس  العام  اإلتحاد 

"لشبكة  كممثل  اإلنسان  لحقوق  العرب  واملعهد 

املكونات  عديد  تضم  التي  املدنية"  للثقافة  عهد 

املجتمعية الفاعلة عل غرار اإلتحاد العام التونيس 

حقوق  عن  للدفاع  التونسية  والرابطة  للشغل 

اإلنسان ونقابة الصحفيني وهيئة املحامني وجمعية 

ومنظمة  الدميقراطيات  النساء  وجمعية  القضاة 

املتوسطية  األوروبية  والشبكة  الدولية  العفو 

لحقوق اإلنسان.

وقد اختارت هذه األطراف التي قادت املسار نهجا 

تشاركيا حيث بدأت نشاطها بفتح استشارة موسعة 

املنظومة  إلصالح  املجتمعي  "بالحوار  سميت 

الرتبوية  املكونات  مختلف  ترشيك  وتم  الرتبوية" 

واملدرسني  بالتالميذ  ابتداء  االستشارة  هذه  يف 

السياسية  األحزاب  وحتى  واألولياء  واملتفقدين 

وعدد من النواب بالربملان، ومجموعة من منظامت 

املجتمع املدين.

وقد أدى هذا الحوار املجتمعي إىل إصدار "تقرير 

تأليفي من أجل إصالح املنظومة التعليمية" تضمن 

عددا من املالحظات النقدية حول وضعية التعليم 

من  مبجموعة  كذلك  وتقدم  الرتبوية  واملؤسسة 

بينها  من  مجاال،   15 من  أكرث  تشمل  املقرتحات 

التحتية،  البنية  اإلطار الترشيعي، أوضاع املدرسني، 

اإلدماج، وعالقة املدرسة باملواطنة وحقوق اإلنسان. 

وتم فيام بعد عرض هذا التقرير عل مؤمتر وطني 

عل  بالعمل  قامت  فنية  لجنة   15 بإنتاج  انتهى 

برنامج  إىل  واملالحظات  املقرتحات  هذه  تحويل 

اقرتحت  التي  الترشيعات  لجنة  غرار  عل  عمل، 

قانونا أساسيا من أجل الرتبية والتعليم.

بطابعه  املجتمعي  الحوار  هذا  متيز  لنئ  عموما 

غاية  يف  أولية  نتائج  إىل  توصل  ولنئ  التشاريك 

مّر  فقد  اإلستمرارية.  له  يُكتب  مل  أنه  إال  األهمية 

وذلك  تواصله،  عملية  عطلت  عديدة  بتقلبات 

وبسبب  جهة  من  السيايس  اإلستقرار  عدم  بسبب 

التعليم  ونقابة  الرتبية  وزارة  بني  املحتدم  الرصاع 

الثانوي من جهة ثانية.

التربية  وزير  مع  تحدثتم  هل  المفكرة: 

الحالي محمد الحامدي؟ وهل أبدت الوزارة 

سنة  بدأ  الذي  المسار  الستكمال  استعدادا 

2015؟

الحامدي،  مع  بالتشاور  بالفعل  بدأنا  بن ح�سن: 

اإلصالح  هذا  باستكامل  نقوم  أن  ونأمل  والتقيته 

فور انتهاء هذا الظرف اإلستثنايئ الذي متر به البالد 

أهمية  أكد  والذي  كورونا،  فريوس  انتشار  بسبب 

التعليم العمومي. فأغلب من يتصدون اليوم لهذه 

املنظومة  خريجو  هم  ورجال  نساء  من  األزمة 

الرتبوية العمومية.

بها  قمتم  التي  الحمالت  بين  من  المفكرة: 

حملة "مدرسة المواطنة" فما هي أبعاد هذه 

الحملة؟ وما هي النتائج التي توصلتم إليها؟

قادتها  املواطنة  مدرسة  حملة   : ح�سن  بن 

مجموعة من منظامت املجتمع املدين سنة 2013 

وكانت  املدنية  للثقافة  عهد  شبكة  يف  ممثلة 

إىل  اإلصالح  فكرة  إعادة  كيفية  يف  آنذاك  تتمحور 

األزمات  ظل  يف  خاصة  املجتمعي  النقاش  قلب 

السياسية والتجاذبات الفكرية واأليديولوجية التي 

وفكرنا  الفرتة.  تلك  خالل  بالبالد  تعصف  كانت 

أن  الذي ميكن  الصلب  األساس  التعليم هو  أن  يف 

لقاءات عديدة يف عدد  بتنظيم  ننطلق منه وقمنا 

املجتمع  مكونات  مختلف  مع  الجهات  من  كبري 

املدين والتي أدت إىل الخروج بوثيقة أطلقنا عليها 

اسم "عهد تونس للرتبية ومدرسة املواطنة"، لنقوم 

الحقا بتقدميها إىل عدد من األحزاب السياسية قبل 

الهادفة  الحملة  يف  اإلرتكاز  نقطة  إىل  تتحول  أن 

هذا  ملف  لفتح  الفاعلني  مختلف  عل  للضغط 

الذي  هو  الحملة  هذه  نجاح  الحيوي.  القطاع 

 2015 سنة  يف  الحكومة  قبل  من  دعوتنا  إىل  أدى 

للمشاركة يف مسار إصالح التعليم.

للمواطنة  ناديا   21 ببعث  قمتم  المفكرة: 

وحقوق اإلنسان في سبع محافظات تونسية، 

في  للنجاح  كافيا  هذا  تعتبرون  هل  لكن 

لدى  اإلنسان  حقوق  وقيم  مفاهيم  ترسيخ 

الناشئة وفي المنظومة التعليمية الرسمية؟

خطة  ضمن  املواطنة  نوادي  تندرج   : ح�سن  بن 

اإلنسان  لحقوق  العرب  املعهد  بني  مشرتكة  عمل 

ووزارة الرتبية وشبكة الرتبية عل حقوق اإلنسان. 

مل يقترص هذا املرشوع عل بعث نواد فحسب بل 

متكن من دراسة الكتب املدرسية وتدريب املعلمني 

أيضا.

ألسباب  أنشأناها  فقد  املواطنة  نوادي  وبخصوص 

إىل  املواطنة  فكرة  إعادة  أهمها  لعل  محددة، 

أسس  كأحد  املهارات  وتضمني  التدريس  محتوى 

تتمثل يف بعث  البداية  الفكرة يف  التعليم، وكانت 

21 ناديا كخطوة تجريبية يقع تعميمها إذا ما كتب 

هذه  تعميم  بعد  فيام  بالفعل  وتم  النجاح.  لها 

برنامج  يف  ملموس  تأثري  من  لها  كان  ملا  النوادي 

مشاركة  تعزيز  يف  ساهمت  حيث  العام  اإلصالح 

التالميذ يف أخذ القرار مع املعلمني وتدريب الطاقم 

الرتبوي عل فكرة إنشاء املشاريع واملبادرة والحوار. 

واليوم هناك مئات النوادي يف أغلب الجهات داخل 

الجمهورية التونسية.

المفكرة: ذكرتم في التقرير التأليفي للحوار 

التربوية  المنظومة  إصالح  حول  الوطني 

هي  فما  المدرسي،  بالوسط  العنف  مسألة 

المقترحات الممكنة للحّد من هذه الظاهرة؟

متعدد  املدريس  العنف  موضوع   : ح�سن  بن 

نتناوله إال يف إطار مقاربة ال  أن  األبعاد وال ميكن 

آنية  معالجات  وتقديم  الظاهرة  بتحديد  تكتفي 

أساسها رّد الفعل. ومن بني املقرتحات التي تقدمنا 

بها يف إطار التقليص من العنف هي إعادة حوكمة 

واإلدارة  األولياء  إدماج  ومزيد  جديد  من  املدرسة 

لتبادل  موسع  حوار  عملية  يف  واملربني  والتالميذ 

اآلراء واملواقف والرؤى واالتفاق عل منوذج موحد 

للمدرسة يحرتمه الجميع. 

مبناهج  متعلق  فهو  الحل  من  اآلخر  الجزء  أما 

أكرث  تؤكد  أن  يجب  الذي  التعليم  وطرق  وبرامج 

يف  السلمي  الجانب  وعل  القيمي  الجانب  عل 

ملكة  تعزيز  من  بد  ال  وأخريا  اآلخر.  مع  التعامل 

إىل  إضافة  للتالميذ،  بالنسبة  املكتسبة  املهارات 

تصبح  حيث  للمدارس  التحتية  بالبنية  االهتامم 

جالبة للتلميذ، ال طاردة له. إذا اجتمعت كل هذه 

العوامل باإلمكان حينها التقليص من حجم العنف 

داخل الوسط الرتبوي.

المفكرة: تحدثتم عن مناهج جديدة إلصالح 

المعهد  تصور  هو  فما  التربوية،  المنظومة 

العربي لحقوق االنسان في هذا اإلطار؟

بن ح�سن : املناهج املتبعة يجب أن تكون قامئة 

روح  عل  كذلك  تشجع  وأن  النقدي،  الفكر  عل 

املبادرة، وتكون منفتحة عل العامل لتجعل التلميذ 

قادرا عل فهم واقعه وتحليله جيدا. هذه الكتب 

واملناهج يجب أن تكون حاملة لقيم إنسانية ترسخ 

اإلميان بالتنوع والدميقراطية، كام يجب أن تضطلع 

بدورها يف صناعة الذكاء الذي يعزز مكانة التعليم 

كمصعد اجتامعي.

المفكرة: حصلت عديد األحداث التي أثارت 

اتهامات  منها  التربوي،  الوسط  في  جدال 

وآخرين  بالتحرش،  وأساتذة  معلمين 

أفكار  بنشر  وغيرهم  العنصري،  بالتمييز 

اإلطار  أن  فهل  اإلنسان.  لحقوق  مناقضة 

حقوق  بثقافة  متشبع  مجمله  في  التربوي 

المجتمع  أو  الوزارة  تقوم  وهل  االنسان؟ 

التربوي  اإلطار  تكوين  في  بدورهما  المدني 

على هذا المستوى؟

عبد الباسط بن حسن: توفر وزارة الرتبية بالفعل 

كام  متواصلة،  تدريبة  ودورات  تكوين  حصص 

شاركوا  واملتفقدين  املدرسني  من  كبريا  عددا  أن 

بفاعلية كبرية يف مسار اإلصالح الرتبوي. ولكن رغم 

املجتمع  مكونات  من  وعدد  الوزارة  مجهودات 

املدين يف تكوين املربني عل ثقافة حقوق اإلنسان، 

تظّل هذه الجهود غري كافية لتعميم اإللتزام بهذه 

أسباب  إىل  ذلك  ويعود  املربني،  أوساط  يف  القيم 

والثقايف  االجتامعي  الجانب  بني  ترتاوح  مختلفة 

التعليمية.  لإلطارات  الصعب  اإلقتصادي  والوضع 

لذلك تبدأ الرتبية عل ثقافة حقوق اإلنسان بتوفري 

وإيفائهم  واألساتذة  للمعلمني  املالمئة  الظروف 

التقييم.  مرحلة  إىل  املرور  قبل  حقوقهم،  كامل 

عموما ال بد من التفكري يف إعادة النظر إىل املرب 

كأحد املكونات االجتامعية املرجعية التي يجب أن 

ورمزيتها  االجتامعية  مكانتها  تستعيد  وأن  تحرتم 

القيمية.

حوار مع عبد الباسط بن حسن، مدير المعهد العربي لحقوق اإلنسان:

إعادة دور المدرسة كفضاء تربوي ورمزية المعلم
أجرى الحوار أسامة عثمان 

____________________________________________________________________________________________
برزت قضية إصالح التعليم كأحد أهم الملفات المطروحة بعد 14 جانفي 2011. فاإلحصائيات التي عّرت تدهور وضعية التعليم العمومي وارتفاع نسب التسّرب المدرسي إضافة إلى 

التحركات اإلحتجاجية النقابية التي نادت بفتح هذا الملف الحارق، كانت دافعا أساسيا لإللتفات إلى ضرورة بدء ورشة إصالح حقيقية لحواضن تشكيل العقل التونسي. وتعتبر تجربة 

"الحوار المجتمعي إلصالح المنظومة التربوية" إحدى أهم المحطات في هذا المسار. وقد مثل المعهد العربي لحقوق االنسان أحد أهم أطراف هذه اإلستشارة التي انطلقت سنة 2015، 

وضمت مختلف الفاعلين في هذا القطاع، دون أن ُيكتب لها النجاح في اإلستمرار نظرا للتجاذبات السياسية التي شهدتها البالد واحتدام الصراع بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي. 

في هذا الحوار الذي جمعنا مع مدير المعهد العربي لحقوق اإلنسان، عبد الباسط بن حسن، نعود إلى مسار هذه التجربة ومخرجاتها وآفاق استكمالها، إضافة إلى المشاكل التي تنخر قطاع 

التعليم في تونس ومحاوالت اإلصالح والتدارك.

حق التعليم والمدرسة الدامجة
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للتعليم: األفقي  النشر 
المظلمة   النقطة  الخصوصية  الحاجيات  ذوي 

محمد العفيف الجعيدي 
 _

التعليم حقا "لكل  الدستور  الفصل 39 من  يكرّس 

أن  الدولة  عل  ويفرض  الدراسة"  سن  من هم يف 

العمومي.  التعليم  مؤسسات  يف  "باملجان"  تضمنه 

وتدفعنا لغة األرقام التي تحدثنا عن نسب متدرس 

بنجاح دولة االستقالل يف  اإلكتامل لإلعتقاد  تناهز 

تحقيق هذا اإللتزام. إال أن تصنيف التالميذ باعتبار 

فئة  هناك  أن  لنا  يبنّي  التعليم  تلّقي  عل  قدرتهم 

بذوي  تسميتها  عل  يُصطلح  األطفال  من  واسعة 

حقها  عن  تسأل  زالت  ال  الخصوصية  االحتياجات 

يف اإلنصاف وتكافؤ الفرص1 الذي برّش به القانون 

"توفري  من  به  ُوعدوا  وعام  بالتعليم2  املتعلق 

ملا  التعليم"3  بحـــق  للتمتع  املالمئة  الظــــروف 

للتمدرس. وهذه  الوصول  يعرتضهم من عوائق يف 

مسألة تهّم منهم األشخاص املعّوقني وذوي طيف 

قبل  تظهر  صعوبات  من  لهم  ما  لكون  التوّحد 

عل  يتسلّط  ما  بسبب  أو  الدراسة  سّن  بلوغهم 

عموم من يعانون من صعوبات تعلّم من ضغط يف 

مؤسسات تربوية مل يفكر من صنع تصوراتها فيهم.

الوصول للتعلم: سؤال عن 
حق التعلم لذوي اإلعاقة 

التوّحد بطيف  والمصابين 
عدد  عن  الدقيقة  الرسمية  اإلحصائيات  تغيب 

املعوقني بتونس إذ قّدرته بداية سنة 2019 وزارة 

الشؤون االجتامعية باإلستناد لبطاقات اإلعاقة التي 

تسندها ب 249900 معاقا بينام يتحّدث املجتمع 

املدين املعني بشؤون هذه الفئة عن كونها تشّكل 

ما نسبته %13,5 من العدد الجميل للسكان. كام 

يف  هم  الذين  األطفال  لعدد  إحصاء  أّي  يتوفّر  ال 

نسبة  تبنّي  مينع  مبا  الفئة  هذه  من  التمدرس  سّن 

املخصوص  الدرايس  للتأهيل  أو  للدراسة  وصولهم 

الدولة مبا فرضه  إلتزام  بهم وبالتايل تحديد درجة 

عليها الفصل 39 من الدستور من اإلمتناع عن أي 

متييز ضدهم ومن توفري ما يلزم لضامن إندماجهم 

يف املجتمع.

األشخاص  متتّع  درجة  رصد  يف  التقصري  مينع  ال 

الجهات  للتعليم  الوصول  يف  بحقهم  املعوقني 

مسلكني  توفري  يف  نجاحها  إبراز  من  الرسمية 

تعليميني لهام األول يخّص من لهم إعاقة عميقة أو 

درجة توّحد متوسطة أو كبرية ويتمثل يف مسالك 

ويتمثل  غريهم  يخص  والثاين  الخصوصية  التكوين 

يف التعليم العمومي.

الخصوصي التأهيل  مسالك 
تُدار  خصوصية4  تربية  مؤسسة   310 تونس  تعّد 

النسبة األكرب منها من جمعيات. كام أنها تعّد عددا 

هاما من مراكز رعاية املتوحدين، منها واحدة فقط 

مؤسسة عمومية والبقية مؤسسات خاصة. ويلعب 

التأهيل  يف  محوريا  دورا  املؤسسايت  النسيج  هذا 

أهمها  من  عدة  نقائص  عن  رشح  وإن  والتكوين 

اآلتية:

منها  عدد  وتعرّض  بالجمعيات  الحوكمة  - ضعف 

نوعية  عل  مبارش  بشكل  أثرت  مالية  ألزمات 

الخدمات التي تسديها ملنظوريها ومتثلت يف تداعي 

الخصوصية  الرتبوية  املعدات  نقص  يف  أو  مقرّاتها 

زيادة عل ضعف التأطري البيداغوجي لنقص عدد 

املختصني بها.5 

الحاجيات  الدولة يف تغطية  - ضعف نسبة تكّفل 

إلثقال  يؤدي  مبا  املتوحدين  لتأهيل  الخصوصية 

كاهل األرس وعجز نسبة كبرية منهم عن توفري ما 

يحتاجه أبناؤها من رعاية خصوصية6.

تظهر هذه النقائص كنتيجة مبارشة العتامد الدولة 

يندرج  واملتوّحدين  املعوقني  تأهيل  تعترب  مقاربة 

الذي  األمر  وهو  االجتامعي.  التكافل  إطار  يف 

يكرّسه ضمنيا القانون التوجيهي املتعلق بالنهوض 

منه   20 بالفصل  وحاميتهم  املعوقني  باألشخاص 

والتأهيل  املبّكر  التعّهد  "يتم  أنه  فيه  ورد  والذي 

والتحضري  بــاإلعــداد  يتعلق  ما  وكل  الالزم 

الـدولــة  قبـل  مــن  املـدرسيـّـة  قبــل  للمرحلــة 

واملجتمع" وبالفصل 21 الذي ينص عل أن "تـؤمـّـن 

املـدرسـة للتــالميــذ املعــوقيــن تكـوينـا متوازنا 

ذات  والجمعيات  األولياء  مـع  بـالتعـاون  وذلــك 

تنفيذا  الدولة  تعلن  أن  بالتايل  ويتعني  العالقة"7. 

اللتزاماتها املذكورة تكفال كامال مبستلزمات تأهيله 

هؤالء مبا يقطع مع  التمييز غري الدستوري بينهم 

املدرسة  فكرة  كانت  ورمبا  األطفال.  من  وغريهم 

الدامجة مدخال جيدا لهذا األمر.

المدارس الدامجة: الحق في 
الطبيعي إطاره 

مّكنت   ،8  2005-2004 الدراسية  السنة  من  بداية 

املعوقني  األشخاص  من  فئات  التونسية  الحكومة 

ومن ذوي طيف التوحد الذين قدرت أن لهم قدرة 

عل التعلم االعتيادي من الرتسيم يف مدارس التعليم 

العمومي. وخالل مرحلة أوىل استمرت لغاية السنة 

الدراسية 2015-2016، كانت الحكومة تحرص حق 

هؤالء بالتسجيل مبدارس إبتدائية ومدارس إعدادية 

ومعاهد ثانوية معينة بذاتها سميت مدارس دامجة 

وذكر أنها هيئت لتكون قادرة عل استقبالهم وتّم 

تكوين إطارها الرتبوي لهذه الغاية أيضا. الحقاً، تّم 

إعالن جميع  تم  بحيث  االختيار  هذا  عن  الرتاجع 

تكريس  مع  دامجة  التونسية  الرتبوية  املؤسسات 

حق هؤالء يف الرتسيم االعتيادي بها. 

التحقوا  من  أن  الرتبية9  وزارة  إحصائيات  وتبنّي 

باملدارس اإلبتدائية يف هذا اإلطار للسنة الدراسية 

حق التعليم والمدرسة الدامجة
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2018 2019-. بلغ عددهم 4326 تلميذ 34,67% 

منهم فقط من اإلناث، وميثل هؤالء يف مجموعهم 

املرحلة  تالميذ  عموم  من   1,16% نسبته  ما 

السنة  ذات  خالل  عددهم  املقدر  اإلبتدائية 

الدراسية ب374231. 

ونستنتج مام تقدم املعطيات اآلتية:

املعوقني  األطفال  بني  كبريا  تفاوتا  مثة  أن   -

التعليم وفق جنسهم. وفيام  املستفيدين من حق 

التمييز  هو  التفاوت  هذا  مرد  يكون  أن  يخىش 

بالتأكيد  يستدعيان  وتجاوزه  فهمه  فإن  الجنيس، 

تحليال اجتامعيا عميقا.

ثمة تفاوت كبير بين 
األطفال المعوقين 

المستفيدين من حق 
التعليم وفق جنسهم

- أن نسبة التالميذ من املعوقني من عموم التالميذ 

تبقى أقل من نسبة األشخاص املعوقني يف املجتمع. 

ويستشّف من ذلك أن هذه الفئة تظّل بعيدة عن 

نسبة التمدرس العام وأن مثة رضورة يف العمل عل 

تتجاوز  التمدرس  مؤرّشات  لتطوير  خاّصة  سياسة 

مجرد فتح باب الرتسيم باملؤسسات الرتبوية لتصل 

للحث عليه وتذليل الصعوبات املوضوعية التي قد 

تعيقه. 

داخل أسوار المدرسة: سؤال 
عن حقوق من لهم صعوبات 

تعّلم
ينتج عن اللقاء بني املتعلّم واملادة التعليمية بروز 

ومن  ذلك.  قبل  معلومة  تكن  مل  تعليم  صعوبات 

أهّم مظاهرها:

- تالميذ لهم صعوبات تعلّم إما إلعاقة غري ظاهرة 

األعداد  أو  األحرف  استيعاب  يستعصون  تجعلهم 

وإما بسبب إشكاليات نفسية.

- تالميذ يعجز الربنامج املدريس واملستوى التعليمي 

العام عن تلبية حاجياتهم الفكرية بسبب متيزهم 

الخارق للعادة مبا يكون من أثره ضعف تركيزهم 

يف ساعات الدرس وتاليا تعرثهم. 

ينتظر تاليا أن تكون للمؤسسة الرتبوية القدرة عل 

التعلم تلك  رصد تالميذها ممن يعانون صعوبات 

توصال يف الختام إليجاد آليات تعاطي تربوي معهم 

يالئم خصوصياتهم ويساعدهم عل تجاوز تعرثهم 

الدرايس.

لصعوبات  المبكر  الرصد 
كبير  إخفاق  التعلم: 

يفرتض نظريا أن يكون املرب قد اكتسب يف مراحل 

تكوينه النظري معارف تؤهله الكتشاف العالمات 

الدالة عل صعوبات التعلم. ويتوقع أن تسانده يف 

أساسا  الغرض وتتمثل  لهذا  أعّدت  ذلك مؤّسسات 

يف خاليا مرافقة التلميذ يف الوسط املدريس، لينتهي 

األمر بتدّخل فني من األخصايئ النفيس يرسم خارطة 

النصوص ومقتضياتها،  التعامل. وبعيدا عن  طريق 

اآلليات  لهذه  كامل  شبه  تعطاّل  املامرسة  تكشف 

مرده األمور اآلتية:

من  انتدابهم  تّم  املدرّسني  من  األكرب  النسبة  أن   -

دون أن يكونوا مختصني يف املجال الرتبوي وبارشوا 

التدريس من دون أن يتلقوا أي تكوين مسبق يف 

هذا الخصوص. 

- أن خاليا مرافقة التلميذ بالوسط املدريس10 والتي 

حدد كهدف لها "املساهمة ىف إنجاح املسار الدرايس 

املدريس"11  التكيف  سوء  من  والوقاية  للتلميذ 

ظلت قارصة عن االضطالع بدورها لضعف تفاعل 

الالزمة  اإلمكانيات  والنعدام  معها  الرتبوي  اإلطار 

لدائرة  الرقابة  تقرير  ما وثقه  بعملها. وهو  للقيام 

للتعليم  الجهوية  باملندوبية  املتعلق  املحاسبات 

بسوسة واملنشور بتقريرها السنوي عدد 31 12.

أخصائيا   63 إال  يضم  ال  الرتبوي  اإلطار  أن   -

عن  عاجزين  تجعلهم  هذه  العدد  وقلة  نفسيا. 

العمل امليداين الذي يشمل كل املدارس اإلبتدائية 

لحرص  ويدفعهم  الثانوية13.  واملعاهد  واإلعدادية 

الجانب األكرب من تدخلهم يف دراسة امللفات التي 

تقدم لهم من األولياء لطلب اإلعرتاف بكون أبنائهم 

يعانون صعوبات تعلم.

يؤول هنا عجز املؤسسة الرتبوية عن فهم تالميذها 

للتلميذ  اتهام  سبب  إىل  التعلّم  صعوبات  لتحّول 

موضوع  يكون  أن  وإىل  الفهم  عل  القدرة  بعدم 

نفيس  ضغط  ورمبا  وزمالئه  مدرسيه  من  تنّمر 

ينجو  وال  األزمة.  يعّمق  مبا  أوليائه  من  وجسدي 

من هذا املصري إال من كان ينحدر من أرسة ميّكنها 

مستواها اإلجتامعي والثقايف من اإلستعانة بالخربة 

ابنها  حالة  لتشخيص  املدرسة  خارج  من  الطبية 

ولتكّون له ملفا تفرض عليها البريوقراطية اإلدارية 

تقدميه طلبا لرعاية مدرسية خصوصية وهو طلب 

يشاركهم فيه ذوو اإلعاقة الظاهرة.

المدرسية  الرعاية 
دون  المعلن  الخصوصية: 

المنجز 
تويص وزارة الرتبية املرشفني عل املؤسسات الرتبوية 

االحتياجات  ذوي  مع  املرونة  تسميه  ما  باعتامد 

الخصوصية و تدعوهم إىل:

- الحرص عل احرتام نسق تعليمهم ومتكينهم من 

الوقت الرضوري إلنجاز األعامل املوكلة إليهم داخل 

الفصل حسبام تقتضيه ظروف العمل.

- متكينهم من فرص املشاركة يف مختلف األنشطة 

البيداغوجية كلام كان ذلك ممكنا.

- التعاون مع املرافق املدريس ملن تتطلب وضعياتهم 

ابنه أو  حضوره متى تكفل الويل بتوفريه ملساعدة 

ابنته عل أن يكون ذلك تحت إرشاف املدرس.

قلة عدد األخصائييين 
النفسييين )63( 

تمنعهم من العمل 
الميداني

من  التالميذ  بعض  إعفاء  إمكانية  الوزير  وتتيح 

بعض املواد حسب الحالة بعد التنسيق مع وزارة 

الحديثة  التكنولوجيا  باستعامل  والسامح  الرتبية 

)الحاسوب- اآللة الحاسبة ...( للتالميذ الذين يعانون 

من اضطرابات تعلم "اضطراب الكتابة" و"اضطراب 

لهم وحسب نوع حاجة  الرياضيات". وهي تسند 

التالية  الوسائل  إحدى  اعتامد  يف  الحق  منهم  كل 

املخصص  الرضوري  الوقت  )إضافة  االمتحانات  يف 

لكل حصة من حصص االمتحان وإمكانية االستعانة 

بتلميذ كاتب مستواه دون مستوى التلميذ املعني 

وتوفري قاعة خاصة باملرتشح وتضخيم الخط(14. 

بعد  املوهوبني  األطفال  بتمكني  الوزارة  تويص  كام 

اجتياز اختبار، من القفز من مستوى درايس آلخر 

يالئم نبوغهم الفكري15.

الوعود  وكذلك  واإلجراءات  التوصيات  هذه  تبدو 

العمرانية  هندستها  يف  الرتبوية  املنشآت  بتهيئة 

لو  وتحقق  هامة  للمعاقني عضويا  مدمجة  لتكون 

طبقت إىل حّد بعيد املصلحة املطلوبة. لكن يبقى 

أنها ترشح عن إشكاالت عدة، أبرزها اآلتية: 

مسؤولية  الويل  تحّمل  الرتبوية  املؤسسة  أن   -

توفري الوسائل املساعدة للتلميذ وهو أمر ال يتوفر 

كان  موقع  يف  التالميذ  بني  متييزا  ويخلق  للجميع 

املطلوب فيه اإلنصاف والتكافؤ. 

اإلجراءات 
الخصوصية المطبقة 

فعليا تنحصر في 
ورقة اإلمتحان 

وتوقيته

- أن العناية البيداغوجية املطلوبة للتلميذ ربطت 

بالقدرة عل ذلك دون أي طابع إلزامي. ويف الواقع 

مينع ضغط الدرس وأهمية عدد التالميذ يف األقسام 

من تنزيلها عل أرض الواقع مبا  قد يجعلها مجرد 

إعالنات نوايا،

- أن هندسة أغلب املؤسسات التعليمية وخصوصا 

اإلعاقة  ذي  للتلميذ  دامجة   غري  الثانوية  منها 

العضوية. 

- أن إعفاء التلميذ من إحدى املواد بغاية تخفيف 

ضغط املواد عليه ربط مبوافقات من وزارة الرتبية 

من  التأشرية  تلك  مثل  وصول  يفرتضه  ملا  وبالنظر 

حيّز زمني، فيبدو هذا اإلجراء مفرغاً من محتواه.

املطبقة  الخصوصية  اإلجراءات  أن  بالتايل  نقّدر 

الخاصة  تلك  يف  الحاالت  غالبية  يف  تنحرص  فعليا 

أن  األمر  هذا  شأن  ومن  وتوقيته.  اإلمتحان  بورقة 

ما  تحقيق  عن  عاجزة  الرتبوية  املؤسسة  يجعل 

تطمح له من إصالح وأن يدفع الجانب األهم من 

األطفال الذين يعانون صعوبات تعلم إىل الترسب 

من الدراسة.

الفصل 12 منه . 1

القانون التوجيهي للرتبية والتعليم عدد 80 لسنة 2002. 2

الفصل  4 منه . 3

ترصيح وزير الشؤون االجتامعية  السابق  محمد الطرابليس بتاريخ . 4

10-02-2020 - وكالة تونس افريقيا لألنباء .
تراجع محارض جلسات لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات الهشة مبجلس نواب . 5

الشعب للمدة النيابية الثانية والتي تضمنت زيارات ميدانية لعدد من مراكز 

الرتبية املتخصصة متت معاينة نقائصها خاللها عالوة عل سامعات ألهم 

الجمعيات الناشطة يف املجال .

 كالسباحة الفروسية .. 6

القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 املؤرخ يف 15 أوت 2005 املتعلق . 7

بالنهوض باألشخاص املعوقني وحاميتهم.

مبقتىض املنشور املشرتك الصادر عن وزراء الرتبية والتعليم والشؤون االجتامعية . 8

والصحة العمومية بتاريخ 01-04-2004  والخاص بالسنة الدراسية 

2004-2005 والذي تقرر صلبه فتح املدارس العمومية يف وجه املعوقني 
واملنشور املشرتك بني ذات الوزراء بتاريخ 09-09-2004 والخاص بفتح 

األقسام التحضريية لفائدة نفس الفئة.

معطيات مستقاة من اإلحصاء املدريس للسنة الدراسية 2018-2019  منشور . 9

مبوقع وزارة الرتبية والتعليم.

يبلغ عددها 287 وهي يف تصورها خلية تدخل تربوي بيداغوجي وإجتامعي . 10

وصّحي ونفيس يف الوسط املدريس ويؤمنها فريق متعدد االختصاصات وتهدف إىل 

توحيد آليات التدخل وتصويب الخدمات لفائدة التالميذ املستهدفني.

وزارة الرتبية: خلية مرافقة التلميذ تنطلق يف مرحلة تجريبية بداية من الثاليث . 11

الثالث من هذه السنة الدراسية -24-03-2015 وكالة تونس إفريقيا لألنباء.

ورد به "إىل حّد السنة الدراسية 2015-2016، خاليا مرافقة التلميذ بالوسط . 12

املدريس التي تخدم أهدافا بيداغوجية وسلوكية واجتامعية هامة، ظلت مقترصة 

عل نصف املؤسسات التعليمية العمومية الراجعة بالنظر إىل املندوبية )139 

مؤسسة من مجموع 254 مؤسسة( والتي ال تضم سوى ثلث العدد الجميل 

للتالميذ املرسمني مبرحلتي التعليم بالجهة. ومل يتم تثمني دور الخاليا املركزة 

بسبب ضعف تفاعل الوسط الرتبوي معها وعدم إعالمها بكل الحاالت االجتامعية 

التي تستوجب تدخلها" .

يف مرحلة أوىل كان مرجع نظر هؤالء األخصائيني املدارس االبتدائية لكن بتاريخ . 13

16-06-2017 أصدر وزير الرتبية منشورا يوسع يف مرجع نظره ويسند له خطة 
منسق جهوي.

مذكرة صادرة عن وزارة الرتبية حول التعهد بالتالميذ ذوي االحتياجات الخصوصية . 14

بتاريخ 2015-10-19 .

منشور وزير الرتبية بتاريخ 2017-11-01 .. 15

حق التعليم والمدرسة الدامجة
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تونس:  في  الخاص  التعليم  طفرة 
الطبقي   التعليم  يكّرس  الدولة  سخاء 

محمد سميح الباجي عكاز
 _

الفكر  أثر  لدراسة  نظرية  "مقّدمات  كتابه  يف 

املفكر  يشري  الوطني"،  التحرر  حركة  يف  اإلشرتايك 

ال  التعليم  تعميم  أن  إىل  عامل  مهدي  اللبناين 

الطبقي  التفاوت  عل  القضاء  بالرضورة  يعني 

املساواة  الرتبوية وعل  املؤسسة  ينعكس يف  الذي 

عل  الدولة  دور  فرتاجع  املعرفة.  إىل  النفاذ  يف 

مستوى ضامن تعليم عمومي جيّد وانهيار املدرسة 

قدرة  أمام  سدود  لبناء  املجال  يفتح  العمومية، 

الطبقات الفقرية عل تحصيل التكوين الجيّد الذي 

تحظى به طبقات أخرى قادرة عل إنتاج فضاءاتها 

الحتمية  النتيجة  العالية.  الجودة  ذات  املعرفية 

ستكون إنتاج تعليم طبقي يكرّس التفاوت بني أبناء 

مختلف الطبقات االجتامعية. تونس ما بعد حقبة 

كام  اإلقتصادي"  "اإلعجاز  ومرحلة  التسعينات، 

الراحل جاك شرياك،  الفرنيس  الرئيس  يوما  وصفها 

وتقليص  السوق  تحرير  مسار  يف  بقوة  انخرطت 

ملختلف  وكضامن  اقتصادي  كفاعل  الدولة  دور 

الخدمات اإلجتامعية وعل رأسها التعليم. قرارات 

تجلّت يف سياسة التقشف تجاه املدرسة العمومية 

التي وجدت نفسها غارقة يف العنف وتدين جودة 

مستوى  عل  العمومي  االستثامر  وتراجع  التعليم 

مقابل  يف  البيداغوجية،  والربامج  التحتية  البنى 

منو التعليم الخاص الذي طرح نفسه كطوق نجاة 

معريف، فقط ملن استطاع إليه سبيال.  

مالمح طفرة التعليم الخاص 
ية األخيرة خالل العشر

بلغ عدد املؤسسات الرتبوية الخاصة يف تونس سنة 

2017، 735 مدرسة ومعهدا اعداديا وثانويا تقدم 

ميثل  رقم  تلميذ1.  ألف   138 من  ألكرث  خدماتها 

طفرة حقيقية عل مستوى تطّور اإلستثامر الخاص 

الذي مل يكن منفصال بدوره عن  التعليم  يف قطاع 

التملّص شيئا فشيئا من دورها  الدولة يف  خيارات 

اإلجتامعي، خصوصا يف هذا القطاع. للتذكري، يشغل 

يتوزعون بني  ألفا  أكرث من 197  العمومي  التعليم 

وميثلون  وإداريني،  ومتفقدين  معلمني  أساتذة 

%30.9 من جملة الدولة، ويقدم خدماته إىل أكرث 

من مليوين تلميذ مبوازنة عامة بلغت 6509 مليون 

دينار لسنة 2020.

رغم أن تجربة فتح التعليم أمام اإلستثامر الخاص 

ميثل  مل  القطاع  هذا  أن  إال  عقود،  منذ  بدأت  قد 

يف  وخصوصا  األموال  لرؤوس  كبري  جذب  مصدر 

املرحلة اإلبتدائية. فخالل منتصف مثانينيات القرن 

اإلبتدائية  املدارس  عدد  يتجاوز  يكن  مل  املايض، 

 6295 تستقطب  تربوية  مؤسسة   16 الخاصة 

املتمدرسني  جملة  من  تقريبا   0.5% أي  تلميذا، 

قرابة  األمر  االبتدائية2. وتطلب  باملرحلة  املسجلني 

 109 إىل  الخاصة  املدارس  عدد  حتىيصل  سنة   25

نهاية  مع  الجمهورية  كامل  امتداد  عل  مدرسة 

ما  رسعان  الثالثة.وضع  األلفية  من  األول  العقد 

نسبة  بلغت  حيث  األخرية،  العرشية  خالل  تغري 

تطور املدارس اإلبتدائية %267.88، ليصبح عددها 

هذه   .2018 سنة  تربوية  مؤسسة   401 الجميل 

الطفرة تزامنت مع تزايد إقبال األولياء عل تسجيل 

تالميذها  لريتفع عدد  الخاصة،  املدارس  أبنائهم يف 

من 24953 تلميذا أي ما ميثل %2.48 من إجاميل 

رواد املرحلة االبتدائية سنة 2000 إىل 69680 سنة 

العدد اإلجاميل  تقريبا من  2018 مبا نسبته 6.5% 

لتالميذ املدارس3. 

أما يف املرحلة اإلعدادية والثانوية، فكانت الصورة 

مغايرة، حيث كان اإلقبال عل اإلستثامر يف املعاهد 

الخاّصة مرتفعاً. فقد بلغ عدد املؤسسات الرتبويّة 

الخاصة يف تلك املرحلة التعليمية 340 سنة 1995 

حسب إحصائيات وزارة الرتبية. واستمّر هذا العدد 

السنوات  طيلة  ومتذبذب  بطيئ  بنسق  النمو  يف 

الالحقة، حيث تراجع إىل 291 معهدا سنة 2010، 

قبل أن يسرتّد منحاه التصاعدي ليبلغ إجاميل عدد 

املعاهد الخاصة يف املرحلة اإلعدادية والثانوية 374 

مؤسسة سنة 2018.

وليد  كان  املرحلتني،  بني  التطّور  نسق  يف  التباين 

اختالف مقاصد إقبال األولياء عل تسجيل أبنائهم 

وبناتهم يف التعليم الخاص خالل هذين املستويني. 

الرتبوي  القطاعي  اإلسرتاتيجي  املخطط  ويُرجع 

سنة  يف  الرتبية  وزارة  أصدرته  الذي   ،2020-2016

2016 هذه الظاهرة إىل بحث العائالت عن تكوين 

والذي  املبكر  متدرسهم  عل  والحرص  لألبناء  جيّد 

للمعاهد  بالنسبة  أما  العمومي.  التعليم  مينحه 

املؤسسات،  هذه  إىل  اللجوء  ظّل  فقد  الخاصة، 

التلميذ  إلستئناف  حالّ  منها،  البعض  باستثناء 

مسريته التعليمية يف حال استوىف حّقه يف التسجيل 

يف املؤسسات العمومية بسبب الرسوب املتكرر أو 

املخالفات التي تؤدي إىل الرفت النهايئ.

أمام  جديدة  خيارات  يوجد  مل  الخاص،  التعليم 

جديدة  سوقا  فتح  بل  وحسب،  املتمدرسني 

للتشغيل يف ظل تصاعد نسب البطالة التي تفوق 

حاميل  لدى  أكرب  بشكل  وتتفاقم   15.1% اليوم 

سنة  يف   4  27.8% نسبة  لتبلغ  العليا  الشهادات 

2019. فقد ارتفع عدد املعلمني يف القطاع الخاص 

أي   ،2018 سنة   6630 إىل   2010 سنة   1398 من 

بنسبة منو فاقت %250 خالل مثاين سنوات5. رقم 

يبدو متناسقا مع معدل تطور اإلستثامر يف املدارس 

التي شهدت طفرة حقيقية خالل نفس  اإلبتدائية 

الفرتة. أما يف املرحلة اإلعدادية والثانوية، فانعكس 

تذبذب وبطؤ النمو عل حجم اإلنتدابات يف هذا 

القطاع، حيث مل يتجاوز سقف تطور قدرة التشغيل 

العرش  السنوات  خالل   21.9% املرحلة  هذه  يف 

األخرية، لريتفع عدد املدرسني من 9246 سنة 2010 

إىل 11277 سنة 2018، أي ما يناهز %13 من عدد 

املربني النشيطني يف هذه املرحلة التعليمية.

التعليم  اقترص  ولنئ  الجغرايف،  املستوى  عل  أما 

وبداية  التسعينيات  أواخر  خالل  الخاص  اإلبتدايئ 

مثل  الكربى  الحرضية  املراكز  عل  الثالثة،  األلفية 

خالل  فإنها  وصفاقس،  وسوسة  العاصمة  تونس 

لتشمل  امتّدت جغرافيا  األخرية  الخمس  السنوات 

مناطق داخلية عل غرار سليانة وجندوبة وتطاوين 

التي مل تكن تحتوي عل مدارس خاصة حتى سنة 

مؤسسات  من   44.6% حاليا  وتتمركز   .6  2014

التعليم الخاص يف املرحلة اإلبتدائية يف محافظات 

تونس الكربى، وتستقطب 10 محافظات %78 من 

إجاميل اإلستثامر يف التعليم اإلبتدايئ الخاص يف سنة 

2018. املشهد ال يختلف كثريا يف املرحلة اإلعدادية 

والثانوية، حيث تستأثر العاصمة بثلث املؤسسات 

الرتبوية يف هذه املرحلة التعليمية ب 121 معهدا 

خاصا، فيام تستقطب محافظات الرشيط الساحيل 

عدد  اجاميل  من   35% العاصمة،  اعتبار  دون 

املعاهد الخاصة سنة 2018 7.

يق المفتوح: رضى رسمي  الطر
يعي و يد طليقة  ودعم تشر

مل يقترص دعم الدولة لإلستثامر يف التعليم الخاّص 

يف  الرتبية  وزارة  ضمتنها  التي  الرىض  عبارات  عل 

-2016 الرتبوي  القطاعي  اإلسرتاتيجي  املخطط 

الصنف  هذا  عل  اإلقبال  تزايد  أن  معتربة   ،2020

من التعليم يعود إىل "مالءمة الحياة املدرسية بهذه 

املؤسسات لظروف عيش العائلة يف الوسط الحرضي 

والتمدرس  لألبناء  جيد  تكوين  عن  البحث  وإىل 

وإىل  واملرافقة  املتابعة  آليات  توفر  وكذلك  املبكر 

للزمن  املؤسسات  لهذه  املدريس  الزمن  مالءمة 

يف  الدعم  تجّل  بل  الحياة".  وإيقاع  اإلجتامعي 

إجراءات ملموسة ساهمت يف صناعة الطفرة التي 

شهدها هذا القطاع خالل السنوات الخمس األخرية 

الخاّص  التعليم  تجاه  الرسمي  السخاء  بالخصوص. 

حافظت  التي  الجديدة8  االستثامر  مجلة  يف  تجل 

بدورها عل ما ورد يف سابقتها9 من حوافز لفائدة 

الفصلني 49 و52 مكرر  التعليم يف  املستثمرين يف 

ثالثا، والتي تم تكريسها الحقا يف األمر عدد 486 

رشوط  بضبط  يتعلق   2008 فيفري   22 يف  مؤرخ 

خاصة  تربوية  مؤسسات  إحداث  يف  الرتخيص 

لألمر  الخامس  الباب  يف  وتسيريها،  وبتنظيمها 

يف  للمستثمرين  املمنوحة  االمتيازات  "يف  بعنوان 

التعليم الخاص" يف فصله 46، والتي مل تنفصل عن 

ملف فساد مرتبط مبدرسة قرطاج الدولة اململوكة 

بن  العبدين  زين  األسبق  الرئيس  لقرينة  سابقا10 

عيل. وتتضمن حزمة التشجيعات: 

من   25% أقصاها  استثامر  مبنحة  الدولة  تكفل   -

كلفة املرشوع.

- تكفل الدولة بنسبة %25 عل أقىص تقدير من 

القارين  التونسيني  املدرسني  إىل  املدفوعة  األجور 

وملدة ال تفوق 10 سنوات.

- تكفل الدولة مبساهمة األعراف يف النظام القانوين 

املدفوعة  األجور  بعنوان  االجتامعي  للضامن 

مع  سنوات   5 ملدة  القارين  التونسيني  للمدرسني 

إمكانية التجديد مرة واحدة لفرتة مامثلة.

إطار عقد  املستثمرين يف  أراٍض عل ذمة  - وضع 

لزمة وفقا للترشيع الجاري به العمل.

- اإلعفاء من املعاليم الديوانية واألداءات ذات األثر 

املامثل وتوقيف العمل باألداء عل القيمة املضافة 

لها  ليس  والتي  املستوردة  التجهيزات  إىل  بالنسبة 

القيمة  عل  باألداء  العمل  وتوقيف  محليا  مثيل 

املضافة بالنسبة إىل التجهيزات املصنوعة محليا.

- مراعاة أحكام الفصلني 12 و12 مكرر من القانون 

يف  اإلكتتاب  يخّول  الذي   1989 لسنة   114 عدد 

فيه بطرح  الرتفيع  أو  للمؤسسة  املال األصيل  رأس 

وذلك  إستثامرها  يقع  التي  األرباح  أو  املداخيل 

الصافية  األرباح  أو  املداخيل  من   50% حدود  يف 

الطبيعيني  األشخاص  للرضيبة عل دخل  الخاضعة 

والرضيبة عل الرشكات.

هذه  قبل  من  املنجزة  االستثامرات  تخول   -

املؤسسات طرح األرباح التي تُخّصص لإلستثامر يف 

األرباح  املؤسسة وذلك يف حدود %50 من  صلب 

الصافية الخاضعة للرضيبة عل الرشكات.

هذه  من  املتأتية  األرباح  أو  املداخيل  طرح   -

األشخاص  دخل  عل  الرضيبة  أساس  من  األنشطة 

الطبيعيني والرضيبة عل الرشكات وذلك مع مراعاة 

عدد  القانون  من  مكرر  و12   12 الفصلني  أحكام 

الرضيبة  مجلة  بإصدار  املتعلق   1989 لسنة   114

عل األشخاص الطبيعيني والرضيبة عل الرشكات.

بعنوان  املهني  التكوين  عل  األداء  من  اإلعفاء   -

الراجعة  واإلمتيازات  واملنح  واملرتبات  األجور 

بصفة  املنتدبني  التونسيني  املكّونني  أو  للمدرسني 

قارّة.

النهوض  صندوق  يف  املساهمة  من  اإلعفاء   -

واملرتبات  األجور  بعنوان  األجراء  لفائدة  باملسكن 

املكّونني  أو  للمدرّسني  الراجعة  واإلمتيازات  واملنح 

التونسيني املنتدبني بصفة قارة وذلك خالل العرش 

طور  يف  الدخول  تاريخ  من  ابتداء  األوىل  سنوات 

النشاط الفعيل. ومينح هذا اإلمتياز إىل املؤسسات 

فرتة  خالل  الفعيل  النشاط  طور  يف  تدخل  التي 

املخطط الحادي عرش للتنمية 2011-2007.

الرضيبية  الحوافز  عند  التسهيالت  تتوقّف  مل 

واملنح، بل تعّدتها إىل ترك الحرية كاملة ألصحاب 

معاليم  تحديد  يف  الخاصة  الرتبوية  املؤسسات 

وزارة  قبل  من  تدخل  أو  رقابة  أي  دون  الدراسة 
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يف  التكاليف  لضبط  إشارة  أي  وتجاهل  الرتبية، 

النصوص القانونية11 املنظمة للقطاع. وبفعل ذلك، 

بحرية  الخاصة  واملعاهد  املدارس  أصحاب  ترصف 

يف تحديد املعاليم مندون أي سقف، وهو ما جعلها 

دينار   9000 حدود  إىل  دينار   1100 بني  ترتاوح 

وأضعاف ذلك يف املدارس األجنبية الخاصة12.

الوجه اآلخر لإلستثمار الخاص 
التعليم في 

الصورة املرشقة لطفرة التعليم الخاص، تحجب يف 

الجانب املقابل أوجه قصور مظلمة تطال أكرث من 

مستوى وأكرث من طرف. فقضية التسعرية املرتفعة 

نقطة  من  أكرث  البداية  يف  تطرح  املحددة  وغري 

استفهام حول شعار املساواة يف النفاذ إىل املعرفة.

فإزدهار هذا القطاع كان متزامنا مع تدهور الوضع 

اإلقتصادي يف تونس منذ سنة 2011، واإلنعكاسات 

الكارثية عل جيب املواطن ومقدرته الرشائية. فقد 

قفزت نسبة التضخم13 بني سنوات 2014 و2019 من 

%4.8 إىل %6.7. تطور ألقى بظالله عل املؤرشات 

العامة ألسعار اإلستهالك العائيل يف مختلف األصناف 

كالصحة والسكن والتغذية، والتي قفزت14 ب 30 

نقطة كمعدل عام خالل نفس الفرتة. هذا الوضع 

املعرفة خصوصا  إىل  النفاذ  يف  املساواة  مببدأ  أخّل 

بنسبة  أيضا  العمومي15  التعليم  ارتفاع نفقات  مع 

وتزايد  األخرية  الخمس  السنوات  خالل   26.5%

الترسب املدريس الذي يحّقق معدالت سنوية تفوق 

100 ألف تلميذ16، والتي متثل الظروف اإلقتصادية 

واإلجتامعية أحد مسبباتها. ليتحول التعليم الخاص 

الطبقي  التمزق  لحالة  جديد  متظهر  إىل  بامتياز 

تراجعت  منذ سنوات.فقد  تونس  يتعمق يف  الذي 

الطبقة الوسطى يف تونس17 من %70 يف سنة 2010 

إىل حدود %55 يف سنة 2015. كام تضاعف حجم 

األخرية  الخمس  السنوات  خالل  األرس18  مديونية 

ليبلغ 800 ألف أرسة بحجم ديون فاق 20.8 مليار 

ملن  ُمتاحا  واملرفه  الجيد  التعليم  ليصبح  دينار. 

استطاع إليه سبيال يف ظل اتجاه عام لتسليع معظم 

إىل  بها  واإلنحراف  للدولة  اإلجتامعية  الخدمات 

البعد الربحي البحت.

الخاصة،  اإلبتدائية  املدارس  نحو  الهجرة  موجة 

بحثا عن التعليم املثايل، أو كام أسمته وزارة الرتبية 

"التكوين الجيد"، يصطدم بواقع مغاير عراه استبيان 

سبتمرب  يف  املستهلك  عن  الدفاع  منظمة  أجرته 

املدارس  عن  الرىض  نسبة  أن  كشف  2018.حيث 

االبتدائية الخاصة لدى األولياء مل تتجاوز %49، يف 

حني اعترب %62 من املستجوبني أن تكاليف هذه 

شكاوى  من   34% متحورت  وقد  عالية.  املدارس 

يف  البيداغوجي،  والجانب  املدرسني  حول  األولياء 

الشفافية و21%  غياب  إىل  منهم  أشار 28%  حني 

الفصول فيام اشتىك %17 من  ازدحام  إىل مشكلة 

األهايل من سوء البنية التحتية يف عدد من املدارس 

الخاصة حسب نفس اإلستبيان.

أما شعارات "الرفاه" و"الجودة" التي يرفعها التعليم 

الخاص بشكل عام يف موازاة الوضع املرتدي للتعليم 

نتائج  مع  النهاية  يف  متناسقة  تبدو  فال  العمومي، 

امتحانات البكالوريا التي تعترب أهم امتحان وطني. 

يف  الخاصة  املعاهد  يف  النجاح  نسبة  ظلت  حيث 

من  و2018   2011 سنوات  مستمربني  تراجع19 

لسنة  الرئيسية  الدورة  يف  أما   .5% إىل   30.9%

طفيف  بشكل  النسبة  تلك  ارتفعت  فقد   ،2019

يف  املسجلة  النجاح  بنسب  مقارنة   ،7% لتتجاوز 

القطاع العمومي والتي فاقت %37 سنة 2019 20. 

رقم يفرس يف جانب منه تراجع االقبال عل التعليم 

بنسبة  عليه  اإلقبال  تراجع  الذي  الخاص  الثانوي 

%40 سنة 2020 21 .

التعليم  بني  السباق  يبدو  األخرى،  الضفة  عل 

الخاص فاقدا ألي مصداقية أو  العمومي والتعليم 

ثقل  تحت  العمومية  املدرسة  ترزح  فبينام  عدالة. 

السياسات الخاطئة املرتاكمة، وتعطل مسار اإلصالح 

الرتبوي منذ سنوات، وإرصار الدولة عل التقشف. 

يف   22 واالستثامر  التنمية  نفقات  تتجاوز  لن  حيث 

سقف   2020 لسنة  العمومية  الرتبوية  املؤسسات 

بقيمة  الرتبية  وزارة  ميزانية  إجاميل  من   5.5%

التعليم  يجد  دينار.  مليون   360 تناهز  جملية 

عل  النظري  منقطع  بسخاء  يحظى  نفسه  الخاص 

وتسهيالت  التسعري  وحرية  الترشيعات  مستوى 

القروض وخطوط التمويل املمنوحة من البنوك يف 

الخاصة.  واملبادرة  اإلستثامر  عل  التشجيع  سياق 

تضع  وهي  الخطورة،  غاية  يف  تعليمية  مقاربة 

السوق  متغريات  رهن  التونيس  العقل  صناعة 

واملنطق الربحي لتتحول املدرسة التونسية إىل مرآة 

للهوة الطبقية؛ تعليم خاص نخبوي باهظ للطبقات 

من  جيبه  اعتصار  استطاع  ومن  والحاكمة  الرثيّة 

لعامة  عمومي  وتعليم  الوسطى،  الطبقة  صفوة 

الشعب بشهادات كرتونيّة تفّرخ أجياال جديدة من 

العاطلني عن العمل واليائسني وفاقدي األفق.
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حراكات ومبادرات بشأن التعليم

حوار مع الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي األسعد اليعقوبي:

إصالح التعليم رهين تغييير الدولة لسياستها تجاه القطاع العام ككّل
أجرى الحوار أسامة عثمان

____________________________________________________________________________________________
مشاكل قطاع التعليم في تونس، لم تظل حبيسة أروقة وزارة التربية أو أسوار المؤسسات التعليمية، بل احتّلت الفضاء العام في شكل احتجاجات ضخمة لألساتذة والمدرسين طيلة السنوات 

الفارطة، لتكون وجها آخر ألزمة هذا القطاع تجاوزت بعدها البيداغوجي وقضايا البنى التحتية لتعري معاناة اإلطارات التربوية وحالة اإلحتقان في أوساطهم نتيجة تراكم المشاكل المتعلقة 

بحقوقهم المادية واإلجتماعية.

النضال النقابي في قطاع التعليم، لم يستطع أن ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية ليصل في محطات عديدة إلى حّد الّصدام العنيف مع السلطة وإثارة امتعاض المركزية النقابية. صراع 

انخرط فيه األولياء مع تتالي الخطوات التصعيدية من قبل نقابات التعليم وخطاب إعالمي انزلق بقصد أو دون قصد إلى شيطنة التحركات اإلحتجاجية للمربين. من خالل هذا الحوار مع 

الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، األسعد اليعقوبي، تحاول "المفكرة القانونية" قراءة واقع قطاع التعليم بعيون "جيش الطباشير"، كما يسمى األساتذة والمعلمون في تونس، 

والعودة إلى خلفيات الصراع مع السلطة والجفاء مع قيادة اإلتحاد العام التونسي للشغل، إضافة إلى رؤية نقابة التعليم الثانوي لمسار اإلصالح ومآله وغاياته.

بتوصيف  أوال  لنبدأ  القانونية:  المفكرة 
تشخصون  كيف  العمومي،  التعليم  واقع 
اليوم واقع القطاع؟ وما هي أبرز مشاكله؟

األسعد اليعقويب: جائحة كورونا، عرّت واقع القطاع 

العام ككّل، وبشكل خاص قطاعات الرتبية والتعليم 

عمق  للعموم  املحنة  هذه  كشفت  وقد  والصحة. 

إليها  نبهت  والتي  املدرسة  تعيشها  التي  األزمة 

مطالبة  سنوات،  منذ  والتعليم  الرتبية  نقابات 

والتي  ككل  الرتبوية  للمنظومة  جذري  بإصالح 

تفتقر إىل املقومات الحقيقية لتقديم تعليم نوعي، 

املقابل،  يف  االجتامعية.  الفئات  لجميع  جودة  ذي 

يتمحور  لخطاب  تُسّوق  الرسمية  الجهات  كانت 

حول تحديث املدرسة العمومية والرقمنة وتجويد 

ذلك  كل  لتكشف  الكورونا  جاءت  ولكن  التعليم. 

الزيف، ولتجد املدرسة العمومية نفسها عاجزة عن 

توفري الحد األدىن املمكن الستمرار العملية الرتبوية، 

يف ظل النقائص الكبرية عل مستوى البنية التحتية 

املزري  والوضع  بعد،  عن  بالتعليم  تسمح  التي 

الحّد  توفري  ميكنها  ال  التي  التعليمية  للمؤسسات 

األدىن من السالمة يف حال استئناف الدروس. 

إن واقع الرتبية والتعليم مأزوم عل مستوى املناهج 

التحتية  البنية  تقادم  إىل  إضافة  الرتبوية،  والربامج 

القطاع  يعاين  كام  املادية،  اإلمكانيات  ومحدودية 

واضحة  عمل  وخطط  السرتاتيجيات  افتقاده  من 

يف  والتكنولوجية  اإلقتصادية  التغريات  مع  تتالءم 

تغيري  اليوم  ملّحا  بات  أنه  نعتقد  وبالتايل،  العامل. 

العمومي،  بالتعليم  الحكومية يف عالقة  السياسات 

باملدرسة  للنهوض  متكاملة  اسرتاتيجية  ووضع 

التونسية العمومية.

أداء  تقيمون  كيف  القانونية:  المفكرة 
الوزارة خالل جائحة كورونا؟

جديدة  حكومة  من  ننتظر  أن  ميكن  ال  اليعقويب: 

اإلقتصادي  الصعيد  عل  صعبة  تركة  ورثت 

واإلجتامعي، أن تخوض هذه املعركة بشكل مثايل 

ومن دون هنات. لذلك فإن الحكم عل أداء الوزارة 

الحالية يف التعاطي مع أزمة كورونا ما زال مبكرا، 

مدى  هو  الرتبية  لوزارة  الحقيقي  االختبار  ألن 

لعودة  املوضوعية  الرشوط  ضامن  عل  قدرتها 

الدراسة بشكل طبيعي انطالقا من يومي 27 و28 

للتفاعل  ماي. وقد عربنا من جهتنا عن استعدادنا 

لإلطار  السالمة  رشوط  توفري  رشيطة  واملشاركة 

الرتبوي والتالميذ.

مسار  تقيمون  كيف  القانونية:  المفكرة 
الثورة  منذ  التربوية  المنظومة  إصالح 

حتى يومنا هذا؟
اليعقويب: لقد بدأت دعوات النقابة للقيام بإصالح 

جذري للمنظومة الرتبوية منذ األيام األوىل للثورة. 

ألن  فاشلة  كانت  لإلصالح  األوىل  املحاوالت  لكن 

املسار  الهيمنة عل  يف  ترغب  كانت  الرتبية  وزارة 

ككّل. سنة. يف 2015، إنطلقت محاولة جديدة عرب 

تأسيس ما أطلقنا عليه إسم اللجنة الرتبوية إلصالح 

املنظومة الرتبوية التي ضّمت اإلتحاد العاّم التونيس 

ووزارة  اإلنسان  لحقوق  العرب  واملعهد  للشغل 

الرتبية. وقد خطْونا أشواطا جيدة يف البداية، ولكن 

ملبدأ  اإلرشاف  وزارة  قبول  كان  األسايس  املشكل 

التشارك الكامل يف عملية اإلصالح واإلقرار بأن هذه 

العملية ال ميكن أن تكون خاضعة إىل قيود. وهو 

قرارها  السلطة  ارتهنت  بعدما  ممكنا  يكن  مل  أمر 

كانت  والقروض  فالهبات  املانحة.  الجهات  لدى 

توجهات  فارضة  معينة  وبرشوط  سياقات  ضمن 

ذات  القطاعات  تسليع  غرار  عل  لنقبلها  كنا  ما 

الخاص.  اإلستثامر  أمام  وفتحها  اإلجتامعي  الطابع 

اإلصالح  ملف  تستثمر  أن  أرادت  الوزارة  أن  كام 

لغايات سياسية ودعائية. أما العامل الثالث لفشل 

عملية اإلصالح، فهو أننا وجدنا الوجوه القدمية يف 

نظام بن عيل، والتي خربت التعليم طيلة سنوات 

التسعينات، تتصدر املشهد من جديد ومتسك هي 

أن  نعترب  ألننا  اعرتضنا عل ذلك  امللف. وقد  بهذا 

من أفسد سابقا ال ميكن أن يكون مصلحا اليوم.

النقابة  رؤية  هي  ما  القانونية:  المفكرة 
لمسار اإلصالح؟ وما هي أسسه وأولوياته 

العاجلة؟
اليعقويب: أعتقد أنه يجب إعادة عملية اإلصالح إىل 

سياساتها  تغرّي  أن  يجب  فالدولة  الصحيح.  املربع 

وتؤمن أن التعليم خدمة اجتامعية وتسعى لتوفري 

كل املوارد املطلوبة من أجل إصالحه بشكل جذري. 

لكن األمر ال يتعلق باملوارد املالية فحسب. فللقيام 

بإصالح هيكيل وكيل للمنظومة الرتبوية، يجب أن 

تتوفر عدة رشوط عل غرار وضوح الرؤية ووضوح 

عملية  مسار  عل  الرقابة  آليات  وتوفر  الربنامج 

اإلصالح. كام يجب فسح املجال أمام املجتمع املدين 

اإلختصاص  أهل  من  واملتطوعني  وخربائه  بنقاباته 

لعملية  الوطنية  الخيارات  تحديد  يف  للمشاركة 

أو  اإلجراءات  كل  ستكون  وإال  وغاياتها،  اإلصالح 

القرارات مجرد حلول ترقيعية ال غري.

السنوات  كانت  القانونية:  المفكرة 
بالصدام مع وزارة  الثالث األخيرة حافلة 
اإلشراف. فما الذي فرض هذه المعارك؟

اليعقويب: بالنسبة لنا، كانت الفرتة التي توىل خاللها 

السيد حاتم بن سامل حقيبة وزارة الرتبية منذ سنة 

2017 إىل تاريخ خروجه منها بعد تشكيل حكومة 

وزارة  إىل  عاد  فقد  حقبة.  أسوأ  الفخفاخ،  الياس 

أو  يُغرّي سلوكه  مل  القديم  النظام  الرتبية وزير من 

ومع  اإلجتامعي  الطرف  مع  التعاطي  يف  عقليته 

امللفات الرتبوية ومع مطالب املدرسني. 

جمعنا 60 ألف 
شخص في القصبة 

بما يثبت قدرتنا على 
الدفاع عن القضايا 

الكبرى
عموما تحركاتنا مل تكن ضد الوزير يف شخصه، ولكن 

ضد توجهات وتصورات نعتربها خطرية ألنها تريد 

إعادة رسكلة املنظومة الرتبوية القدمية مبامرساتها 

بالرشكاء  اإلعرتاف  وعدم  اإلقصاء  عل  القامئة 

االجتامعيني. 

من  يعد  مل  اسرتاتيجية:  كانت  تقديري  يف  املعركة 

عن  السكوت  ممكنا  يعد  ومل  تأجيلها.  املمكن 

تحت  املادية  ظروفهم  تحسني  يف  األساتذة  حق 

فالحكومات  االقتصادي.  الوضع  حساسية  تعلة 

األول  املسؤول  وهي  االقتصاد،  تخرّب  من  هي 

املقدرة  وتديّن  اإلجتامعية  األوضاع  ترّدي  عن 

والتخريب  الفساد  واسترشاء  للمواطنني  الرشائية 

السياسات  وضعف  العمومي  للمرفق  املمنهج 

تبعات  األجراء  تحميل  ميكن  وال  الرؤية.  وإنعدام 

طرح  يف  نرتدد  مل  لذلك  الحكومات.  ترتكبه  ما 

الرتبوية. وعل  املالية لإلطارات  املستحقات  قضية 

الحكومات القادمة أن تعي جيدا أنه ال طائل من 

محاولة إلغاء األطراف اإلجتامعيني وأن الحل يكون 

جامعيا وتشاركيا بني مختلف األطراف. 

أعتقد اليوم أن علينا اإلستفادة من تجارب املايض 

من أجل إرساء منط جديد من العالقات اإلجتامعية 

بني األطراف الحاكمة واألطراف املمثلة للمحكومني 

والعاّمل، خصوصا أن النقابات سيكون لها دور كبري 

املرتقبة  اإلجتامعية  األزمات  ظل  يف  املستقبل  يف 

خصوصا بعد أزمة كورونا.

عن  البعض  تحّدث  القانونية:  المفكرة 
الثانوي  التعليم  نقابة  بين  العالقة  توتر 
التحركات  خالل  النقابية  والمركزية 
األخيرة منذ سنتين. فما هي طبيعة هذا 

الخالف وأسبابه؟ 
للتعليم  العامة  الجامعة  بني  الرصاع  اليعقويب: 

وال  اللحظة  وليد  ليس  املركزية  والنقابة  الثانوي 

وليد السنوات األخرية فحسب. بل اتسمت العالقة 

مبراحل مّد وجزر منذ نشأت نقابة التعليم الثانوي 

تاريخيا،  للشغل.  التونيس  العام  اإلتحاد  داخل 

والتقارب  املجاراة  سياسة  يعتمد  كان  اإلتحاد 

بعض  حدثت  وإن  حتى  الحكومات،  مختلف  مع 

 1985 سنة  يف  الخبز  انتفاضة  غرار  عل  األزمات 

املركزية  والخميس األسود يف سنة 1978. والنقابة 

مع  التامة  القطيعة  تجنب  تحاول  دامئا  كانت 

التي  اإلقتصادية واإلجتامعية  السلطة. فالسياسات 

مرت   2011 جانفي   14 قبل  الحكومات  فرضتها 

تحت أنظار املركزية النقابية التي مل تقم بدورها يف 

تسعينيات  بداية  العام خصوصا يف  القطاع  حامية 

القرن املايض. 
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حراكات ومبادرات بشأن التعليم

أما مواقف نقابة التعليم الثانوي فقد كانت تاريخيا 

جذرية يف تعاطيها مع السلطة ومل تساوم يف كل ما 

بالحقوق اإلجتامعية والحريات ومجابهة  له عالقة 

اإلستبداد مع مختلف الحكومات التي تعاقبت عل 

البالد قبل سنة 2011 وبعدها. 

عموما نحن نختلف مع املركزية النقابية يف املقاربة 

نسخر  أن  اخرتنا  فنحن  التغيري.  وأدوات  النضالية 

مطالب  تنفيذ  أجل  من  النضالية  اإلمكانيات  كل 

النضالية  الخيارات  حول  كان  والخالف  منظورينا، 

التي قررناها مبعزل عن رأي املكتب التنفيذي التحاد 

الشغل. وقد واجهتنا عراقيل داخلية لألسف حالت 

دون تحقيق أي تقدم نوعي. فهناك داخل املنظمة 

من يخاف من خوض املعركة مع الحكومات حول 

حقوق العامل بأكرث رشاسة وصالبة وراديكالية.

لكن يف نهاية املطاف، نحن محكومون دامئا داخل 

تحصل  قد  والوحدة.  الرصاع  مبعادلة  املنظمة 

من  بّد  ال  أن  دامئا  اإلقتناع  علينا  ولكن  األزمات. 

اإللتزام بالوحدة النقابية ألن قطاع التعليم الثانوي 

ال ميكن أن يكون قويا دون اإلتحاد العام التونيس 

للشغل، وباملثل كذلك قد يخرس اإلتحاد جزءاً هاماً 

من وزنه وقوته إذا تخلص من نقابة التعليم الثانوي.

التحركات  بعض  القانونية:  المفكرة 
العامة  اإلضرابات  غرار  على  اإلحتجاجية 
لقيت  األعداد،  الدروس وحجب  وتعليق 
إستهجانا من جزء من الرأي العام، وربما 
أال ترون  التعليم،  نقابات  حالة عداء ضد 
شرعية  بين  للتوفيق  ضرورة  هناك  أن 

التحركات وشعبيتها؟
هذه  مع  التعاطي  يف  مستويان  هناك  اليعقويب: 

"أصحاب  نسميه  ما  هو  األول  املستوى  النقطة. 

أوال  مرشوعيتنا  نكتسب  أن  يجب  أنه  أي  الحق" 

مل  والذين  املدرسون،  وهم  الحق  أصحاب  من 

تكن مطالبهم مجحفة وخيالية بل بالعكس كانت 

قطاعات  إىل  قُّدم  مبا  مقارنة  ومعقولة  مرشوعة 

أخرى شبيهة عل غرار التعليم العايل.

وإمنا  املادية  باإلمكانيات  تتعلق  مل  األزمة  وبالتايل 

السلطة.  يقلق  منوذج  كرس  أجل  من  الرصاع  كان 

ألن نقابة التعليم الثانوي كانت تتحرك وفق رؤية 

الحكومات  وطبيعة  لسياسات  مناهضة  شاملة 

رصاعنا  خْضنا  فعندما  الحكم.  عل  تداولت  التي 

ضد حكومة يوسف الشاهد، كان ذلك من منطلق 

رفضنا لسياساتها التي قلنا أنها ستساهم يف تجويع 

املالية  قانون  يف  ضمنت  والتي  التونسيني  وتفقري 

العام  االتحاد  كان  الذي  الوقت  يف   ،2018 لسنة 

التونيس للشغل آنذاك مباركا لتلك السياسات قبل 

أن يغري موقفه الحقا.

نسلّط  التفاوض،  طاولة  إىل  نجلس  عندما  لذلك، 

الضوء ونوّجه أصابعنا إىل مكمن الداء وإىل امللفات 

إصالح  عملية  عن  ونتحدث  والحساسة  الكبرية 

الزيادة  قبيل  من  ذلك،  عل  دليل  ومطالبنا  جدية 

املنظومة  بإصالح  املطالبة  املعاهد،  ميزانيات  يف 

رد  إىل  إضافة  وهيكليا  جذريا  إصالحا  الرتبوية 

االعتبار للمدرسني كقيمة إعتبارية يف املجتمع.

تجد  لذلك  اسرتاتيجي،  عمق  ذات  املطالب  هذه 

فقط  متعلقا  اإلشكال  كان  فلو  شديدة.  معارضة 

عن  التنازل  مقابل  املدرسني  أجور  يف  بالزيادة 

املدرسة  التي متس مستقبل  األخرى  املطالب  بقية 

العمومية لدفعوا بسخاء. وقد تعرضنا طيلة مسارنا 

شيطنتنا.  إىل  تهدف  رهيبة  حمالت  إىل  النضايل 

بدأت عرب وسائل التواصل اإلجتامعي لتنخرط فيها 

الرأي  تأليب  أجل  من  الحقا  اإلعالم  وسائل  بعض 

العام ضّدنا وتحريض األولياء وإثارة مخاوفهم، وال 

مصلحة ألحد يف ذلك سوى بعض األطراف السياسية 

املنخرطة يف الحكم.

أما املستوى الثاين لرشعية مطالبنا وتحركاتنا فينبع 

من التنّوع الفكري والسيايس واإليديولوجي داخل 

نقابة التعليم الثانوي والتي تتفق عل قاعدة رؤية 

مشرتكة. األمر الذي مكننا من جمع 60 ألف شخص 

يف القصبة يف فيفري 2017، من مشارب اجتامعية 

وسياسية وجغرافية مختلفة، وهو ما مل يقدر عليه 

أي من األحزاب أو النقابات األخرى. حدث أخاف 

عل  قادر  القطاع  هذ  بأن  إنطباعا  وترك  الكثريين 

الكربى  اإلجتامعية  القضايا  عن  والدفاع  التحرك 

وإرباك أصحاب القرار. لذلك، نجد أنه هناك رغبة 

جامحة إلضعاف هذا القطاع وتفكيكه من الداخل 

واملحاوالت ما تزال مستمرة حتى اآلن.

غياب  أن  تعتبر  هل  القانونية:  المفكرة 
اإلستقرار طيلة سنوات التعليم العمومي 
التعليم  إلى  الكثيرين  نفور  في  تتسّبب 

الخاص بحثا عن اإلستقرار والجودة؟
اليعقويب: هذا يحتاج إىل تنسيب، فعدد املتمدرسني 

 25 يناهز  الثانوي  التعليم  يف  الخاص  القطاع  يف 

ألف تلميذ، وقد تراجع هذه السنة بنسبة وصلت 

العدد  أن  إىل %40 بسبب جائحة كورونا. وأعتقد 

أن  وللجميع  ثبت  قد  ألنه  فشيئا،  شيئا  سيتقلص 

استمرارية  يضمن  أن  يستطع  مل  الخاص  التعليم 

التي  النوعية  اإلضافة  يقدم  ومل  الرتبوية  العملية 

يف  مرتفعة  جد  املاديّة  التكاليف  أن  كام  يدعونها. 

املتوسطة  الطبقة  طاقة  وفوق  الخاص  التعليم 

األوضاع  تدهور  تواصل  مع  خصوصا  والضعيفة 

داخل  املتوفرة  الكفاءات  تبقى  اإلقتصادية. وأخريا، 

املدرسة العمومية أكرب بكثري من نظرياتها يف املعاهد 

الخاصة التي تركز عل الجانب الربحي عرب الضغط 

عل أجور األساتذة.

األساتذة  يتعرض  القانونية:  المفكرة 
الدروس  موضوع  حول  عنيف  لهجوم 
عن  المربين  بعض  ويدافع  الخصوصية، 
الصعب  المادي  الوضع  بدعوى  أنفسهم 
هذا  حول  تعليقكم  هو  ما  لألساتذة؟ 

الموضوع؟ 
تبعات  يعاين  مجتمع  من  جزء  األساتذة  اليعقويب: 

الرشائية  املقدرة  وتراجع  اإلقتصادية  األزمة 

بني  ترتاوح  التي  وأجورهم  التضخم.  واستفحال 

تضمن  أن  ميكن  ال  دينار  و1500  دينار   1100

ال  الخصوصية  الدروس  موضوع  أن  كام  الرفاهة. 

أجل  من  للمدرسني  املادية  بالحاجة  فقط  برتبط 

العائلة  بعقلية  يرتبط  وإمنا  إضايف  دخل  توفري 

التونسية التي أصبح من تقاليدها البحث عن دعم 

أبنائهم وبناتهم عرب الدروس الخصوصية، وهو أحد 

نتائج انهيار املنظومة الرتبوية العمومية واعتامدها 

عل معيار التنافس الكمي.

هي  الخصوصية  الدروس  أن  أعتقد  يل،  بالنسبة 

ظاهرة اجتامعية تتطلب وضع مقاربة شاملة وليس 

هو  والحل  العقوبات.  وتسليط  املنع  إىل  اللجوء 

العمومية وتوفري اإلمكانيات  الثقة للمدرسة  إعادة 

الكاملة ليكون التعليم داخل القسم كافيا لتكوين 

ال  وهذا  إضافية.  دروس  إىل  الحاجة  دون  التلميذ 

يعني أننا نقبل هذا النوع من الدروس أو نربرها، 

بعد  وسنعمل  النقابة،  داخل  بشدة  ندينها  وإمنا 

واملطالبة  للنقاش  طرحها  إىل  كورونا  أزمة  انتهاء 

والتي   2016 سنة  أطلقناها  التي  الخطة  مبناقشة 

للدروس  كفضاءات  املعاهد  تسخري  عل  تعتمد 

الخصوصية، ومراقبتها إداريا وبيداغوجيا.

األساتذة  يخوض  القانونية:  المفكرة 
حقهم  الفتكاك  متواصلة  معركة  النواب 
خالل  وتعرضوا  واإلنتداب.  التشغيل  في 
المماطلة  أساليب  شتى  إلى  نضالهم 
أفق  من  هل  اإلعتداء.  وحتى  والتسويف 

لحل قريب لهذه المعضلة؟
اليعقويب: املعضلة ليست يف النواب بل يف منظومة 

قانونية  غري  آلية  تعترب  التي  بالنيابات  العمل 

والوطنية.  الدولية  الترشيعات  لكل  ومخالفة 

فاألساتذة النواب يتقاضون أجورا أقل من زمالئهم 

ضامنات  بأي  يتمتعون  ال  أنهم  ناهيك  املقيمني 

اجتامعية. وهو ما يؤثر بالسلب عل نفسية املدرس 

وأدائه وجودة ما يقدمه يف القسم. 

الدروس الخصوصية 
هي ظاهرة اجتماعية 
ندينها لكن معالجتها 

تفرض مقاربة 
شاملة وليس المنع 

والعقوبات.
ويجب أن تطرح عملية اإلصالح إشكالية التشغيل 

تتجاوز  فاملسألة  املدرسون.  منها  يعاين  التي  الهش 

تطال  بل  الخريجني،  من  مجموعة  إنصاف  مجرّد 

ومستواهم  املتمدرسني  ومستقبل  التعليم  جودة 

العمل  وإلغاء  امللف  هذا  سيكون  لذلك  العلمي. 

التي  األساسية  امللفات  بني  من  النيابات  بهذه 

سنطرحها عل الوزارة مستقبال، ألن حاجيات وزارة 

التقاعد  لقانون  نظرا  ستزداد  لألساتذة  التعليم 

من  تقريبا  مدرس   3500 ميكن  الذي  الجديد 

مغادرة وظائفهم وبالتايل سنفرض أن تكون الصيغة 

املعتمدة يف املستقبل هي صيغة اإلنتداب الدائم.

جائحة  مرور  بعد  القانونية:  المفكرة 

المطروحة  الملفات  أبرز  هي  ما  كورونا، 
طاولة  على  النقابة  ستضعها  التي 
التي  التحديات  أبرز  هي  وما  التفاوض؟ 

تنتظر وزارة التربية؟
التأجيل  تقبل  ال  عاجلة  تحديات  هناك  اليعقويب: 

الدروس  سري  عل  كرورنا  أزمة  مخلفات  كمعالجة 

مل  التي  التعليمية  الربامج  انهاء  كيفية  يف  والبحث 

عودة  لضامن  اسرتاتيجية  وضع  إىل  إضافة  تكتمل 

ساملة ملقاعد الدراسة يف السنة املقبلة إذا ما انحرس 

الذي  الثاين  امللف  عليه.  السيطرة  ومتت  الوباء 

مسار  استكامل  هو  الوزارة  طاولة  عل  سنضعه 

اإلصالح يف قطاع التعليم. لقد تم إنجاز الكثري خالل 

السنوات الفارطة. وال يجب العودة إىل نقطة الصفر 

واستعجالية  الوقت  لضيق  نظرا  النقاشات  وتكرار 

إصالح  نحو  برسعة  امليض  يجب  إذ  امللف.  هذا 

التحتية عرب توفري  البنية  الربامج واملناهج وتحسني 

نتخل طبعا  الرتبية. ولن  لوزارة  إضافية  اعتامدات 

عن جملة من املطالب املادية املستحقة للمدرسني.

بوادر  هناك  هل  القانونية:  المفكرة 
النقابة  بين  العالقة  طبيعة  في  للتغيير 
نقابي  التربية في ظل قدوم وزير  ووزارة 
هو محمد الحامدي؟ وهل تم النقاش معه 

حول الملفات العالقة؟
يكن  مل  السابقني  الوزراء  مع  خالفنا  اليعقويب: 

فبقطع  املتبعة.  السياسات  بسبب  وإمنا  شخصيا، 

الحامدي سيكون حكمنا  النظر عن عالقتنا مبحمد 

أنه  هو  الجيد  وقراراته.  خياراته  عل  بناء  عليه 

مع  وتعاطيه  غريه،  من  أكرث  ورؤيتنا  يعرف طرحنا 

وقد  وبينه.  بيننا  املسافة  سيحّدد  ما  هو  مطالبنا 

تفيش  قبل  معه  نقاش  جلسات  بالفعل  جمعتنا 

فريوس كورونا. ولكنها مل تكن بالعمق املطلوب ألن 

الجائحة علقت كل النشاطات واإلجتامعات. 
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حوار مع أحمد ساسي رئيس جمعية "جيل ضد التهميش":

مبادرتنا رّدة فعل على تقاعس الدولة وتسلييع المعرفة
حاوره محمد سميح الباجي عكاز 

____________________________________________________________________________________________
كغيرها من األحياء الشعبية وأحزمة الفقر المحيطة بالعاصمة التونسية، المحاصرة بوصم إجتماعي يربطها في ذهنية الكثيرين باإلجرام والعنف واإلقتصاد غير المهيكل، تتجلى كل مظاهر 

الحيف اإلجتماعي والضيم اإلقتصادي الذي انعكس بدوره على العملية التربوية التي فقدت معناها وقيمتها المعرفية إزاء حالة يأس شاملة وإحساس عام باإلقصاء والتهميش. ولكن في نفس 

هذا الحي، بادر مجموعة من الشباب إلى بعث جمعية جيل ضد التهميش، لتكون أداة للمقاومة والتغيير ولتوجه جهودها نحو إنقاذ عقول األجيال القادمة ورفع حالة الالمساواة في النفاذ 

إلى العلم والمعرفة عبر تنظيم دروس دعم مجانية للتالميذ انخرط فيها األساتذة والطلبة بشكل طوعي منذ 5 سنوات تقريبا. خطوة يراها القائمون على الجمعية بداية الطريق لتأسيس 

وتأصيل مفهوم التعليم الشعبي في ظل تقاعس الدولة عن أداء دورها في توفير التعليم الالئق لسكان الهامش وعجز أهالي تلك المناطق عن تلبية السعر الباهظ للمعرفة في المدارس 

الخاصة. لإلطالع أكثر على هذه التجربة، كان للمفكرة القانونية حوار مع األستاذ والباحث في الفلسفة ورئيس جمعية جيل ضد التهميش، أحمد ساسي، الذي عّرى قبح نتائج سياسات 

اإلقصاء وقدرة المقاومة المواطنية على التغيير )المحّرر(.

جمعية  إلى  لنتعرف  القانونية:  المفكرة 
جيل ضد التهميش، متى انطلق نشاطها؟ 

وما هو مجال تحركاتها وأهدافها؟
أحمد سايس: جمعية جيل ضد التهميش هي جمعية 

ضامن  أجل  من  بالنضال  وتُعنى  باألساس،  اجتامعية 

ملواطني  واإلقتصادية  واإلجتامعية  الثقافية  الحقوق 

انطلقت  وقد  املهمشة.  واملناطق  الشعبية  األحياء 

الفكرة يف معتمدية الكبارية باعتبارها منطقتنا السكنية 

وأحد أكرب األحياء الشعبية يف تونس، إضافة إىل أن أبرز 

بدأت  حيث  املنطقة،  هذه  من  هم  الجمعية  أعضاء 

سنتني  طيلة  تنشط  وظلت   2013 سنة  املبادرة  هذه 

ثم  من   .2015 سنة  لحدود  أي  الرسمية  األطر  خارج 

مختلف  يف  النقاشات  توسيع  بعد  الفكرة  تطورت 

األحياء املكونة ملعتمدية الكبارية حول إنشاء جمعية 

تعمل ضمن األطر القانونية. 

التنظيمية  هيكلتها  يف  التهميش  ضد  جيل  اعتمدت 

مبدأ األفقية وقاعدتها األساسية يف نشاطها هي العمل 

الهامش  ملواطني  األساسية  الحاجيات  لتوفري  امليداين 

األحياء  منها  تعاين  التي  النقائص  معالجة  ومحاولة 

أجل  من  أيضا  وحثهم  العاصمة،  تونس  يف  الشعبية 

املطالبة بحقوقهم.

في  للناشطين  هل  القانونية:  المفكرة 
خلفيات  التهميش  ضد  جيل  جمعية 
تم  ولماذا  معّينة؟  قطاعية  أو  سياسية 
دون  الشعبية  األحياء  على  التركيز 

غيرها؟ 
أشخاص  بثالثة  البداية  يف  الجمعية  انطلقت  سايس: 

مجموعة  لتجمع  النقاش  حلقة  اتّسعت  ثّم  فحسب. 

جيل  نشاطات  يف  اإلنخراط  يف  الراغبني  من  موّسعة 

سياسية  تجارب  من  ينحدرون  بعضهم  التهميش.  ضد 

اليسار – سلفيون  أقىص  إىل  اليمني  أقىص  )من  سابقة 

تجربة  دون  اآلخر  والبعض  وأناركيون(،  وشيوعيون 

الطلبة،  العديد من  الجمعية  تذكر. كام تضّم  سياسية 

وبدرجة أقل املوظفني، إضافة إىل عدد من املعطلني عن 

العمل. هذه الفسيفساء جمعتها اإلشكاليات املشرتكة 

داخل مختلف األحياء الشعبية يف محافظة تونس. 

أما الرتكيز عل مناطق دون غريها وخصوصا معتمدية 

الكبارية فيعود إىل حجم الظلم االجتامعي واالقتصادي 

املسلط عل هذه املنطقة التي تعترب ثاين أكرب معتمدية 

مواطن.  ألف   90 من  أكرث  وتعّد  تونس  محافظة  يف 

حيث تعيش هذه األحياء يف ظّل غياب تام لكل املرافق 

الصحية والثقافية والرتفيهية، ناهيك عن تداعي البنية 

التي  واإلقصاء  التهميش  سياسة  إىل  إضافة  التحتية، 

التنموية، دون أن  متارسها الدولة علينا ضمن خططها 

ننىس طبيعة التعامل األمني مع سكانها. الكبارية مثال 

عل الهوامش واألحياء الشعبية التي تحيط بالعاصمة، 

والتي تعاين من الوصم اإلجتامعي، حيث يرتبط إسمها 

غري  واإلقتصاد  باإلجرام  املواطنني  من  جزء  ذهن  يف 

الساسة  السيايس، فال يتذكر  الصعيد  أما عل  املهيكل. 

هذه املناطق إال خالل الحمالت اإلنتخابية كونها متثل 

استاملة  أجل  من  فيتوافدون  ضخام،  انتخابيا  خزانا 

والحاجة  الفقر  تفاقم  وتر  عل  واللعب  األصوات 

وتراجع الوعي. عل هذا األساس، كانت عملية التوعية 

أجل  من  املواطنني  إىل  املعلومة  وتبسيط  والتثقيف 

بناء وعي كامل من أوكد املهام التي حملتها الجمعية 

عل عاتقها، خاصة أن أغلبنا يعيشون يف هذه األحياء 

أن  يعلمون  الذين  األهايل  بثقة  ويحظون  الشعبية 

توظيف  أجل  من  استاملتهم  إىل  يهدف  ال  خطابنا 

اإلستغالل  محاولة  عن  انتخابية  لغايات  أصواتهم 

السيايس. إن ما نسعى إليه هو بناء حالة وعي حقيقية 

داخل هذه األحياء املهمشة.

الوضع  تشخص  كيف  القانونية:  المفكرة 
التربوي في منطقة الكبارية؟

سايس: الكبارية مثل أغلب األحياء الشعبية املوجودة 

يف املدن الكربى، تتميز بكثافة سكانية عالية متثل 10% 

اإلحصائيات  حسب  تونس  محافظة  سكان  عدد  من 

حراكات ومبادرات بشأن التعليم
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األخرية للمعهد الوطني لإلحصاء. عل مستوى التعليم 

املتوافرة  اإلبتدائية  الرتبوية  املؤّسسات  فإن  اإلبتدايئ، 

الدميغرايف  التطور  حجم  تغطية  بإمكانها  املنطقة  يف 

واستيعاب التالميذ الوافدين إليها نسبيا. لكن اإلشكال 

التي  والثانوية  اإلعدادية  املدارس  مستوى  عل  يتجّل 

من  املعتمدية  هذه  تعاين  كام  رهيبا.  اكتظاظا  تعاين 

دور  غرار  عل  التكوينية  الثقافية  املؤسسات  نقص 

الشباب ودور الثقافة، حيث ال يتوفر ل 100 ألف ساكن 

ميثل الشباب %45 واألطفال بني 25 و%30 منهم، سوى 

مركب شباب واحد تم افتتاحه منذ سنة تقريبا. أما دور 

الشباب فهي شبه منعدمة، إضافة إىل غياب املكتبات 

الثقافية كاملسارح ودور السينام  العمومية والفضاءات 

وغريها، يف حني أن العملية التعليمية هي عمليّة شاملة 

ال تقترص عل املدرسة فحسب. 

كام ترتبط املسألة هنا بالظروف اإلجتامعية واإلقتصادية 

منطقة  يف  العاملني  من   12% فحوايل  للمواطنني. 

الكبارية ينشطون يف قطاعات غري مهيكلة، والبقية هم 

من العامل املنتمني إىل طبقات هشة ومفقرة يتقاضون 

أنهم  ورغم  هؤالء  الصناعي.  األجر  من  األدىن  الحّد 

ووسيلة  ذاته  حد  يف  استثامر  هو  التعليم  أن  يعتربون 

إرتقاء إجتامعي إال أنهم يعجزون عن توفري مصاريف 

دروس الدعم وغريها من متطلبات العملية التعليمية. 

هذه العوامل أوجدت حالة من العزوف لدى التالميذ 

ارتفاع  إىل  أدى  مام  املستقبل،  تجاه  سوداوية  ونظرة 

اليأس  استرشاء  إىل  إضافة  املدريس  اإلنقطاع  نسب 

الشعبية. ولكن من  األحياء  الذي أصبح حالة عامة يف 

جهة أخرى، هناك نوع من املقاومة، نراهن عليه للحد 

من هذا اإلعتقاد القائم حول فشل التعليم يف تحقيق 

اإلرتقاء اإلجتامعي وتغيري التعاطي مع التعليم كشكل 

أدايت وليس بوصفه غاية معرفية. 

من  بالعديد  قمتم  القانونية:  المفكرة 
اإلجتماعي  الصعيدين  على  التحركات 
واإلقتصادي. ولكن تمثل المبادرة الخاصة 
بتقديم دروس الدعم التطوعية للتالميذ 
امتحانات  قبيل  تقوية  حصص  وتنظيم 
كيف  نشاطاتكم.  أبرز  أحد  الباكالوريا 
الحاجة  هي  وما  المبادرة  هذه  تأسست 

التي اقتضتها؟
عن  معزولة  أو  مبتورة  تكن  مل  املبادرة  هذه  سايس: 

بعض  نشاط  عن  أو  للجمعية،  السابقة  األنشطة  بقية 

أو  املنظامت  من  عدد  مع  الجمعية  يف  املنخرطني 

الجمعيات األخرى. 

فقد انبثقت هذه الفكرة من تجربة الجامعة الشعبية 

محمد عيل الحامي يف منطقة سيدي حسني والتي شارك 

عرب  التهميش  جيل ضد  جمعية  عنارص  من  عدد  فيها 

تقديم دروس الدعم بالنسبة لتالميذ البكالوريا. ونظرا 

الحامي-  عيل  -محمد  الشعبية  الجامعة  تجربة  لتعرث 

التجربة وقع  دراسة هذه  وإعادة  بتقييم  القيام  وبعد 

تكون  أن  ميكن  املبادرات  هذه  مثل  أن  إىل  التفطن 

معينة.  موضوعية  رشوط  مجموعة  توفرت  لو  ناجحة 

تفعيل  يف  التهميش  ضد  جيل  جمعية  انطلقت  وقد 

الحّي، وتّم إحداث 7 ورشات  الثقافية داخل  األنشطة 

عل  ذايت،  وبتمويل  كاملة  سنة  امتداد  عل  عملت 

مجانية يف  وتعليمية  وتكوينية  تدريبية  دورات  تنظيم 

كتابة  تقنيات  إىل  إضافة  والتمثيل،  املرسحية  الكتابة 

نقاش  حلقات  وتنظيم  السيناميئ  والتصوير  السيناريو 

ثقافية يف األحياء ويف املقاهي. كام تم بعث دورات يف 

الرسم موجهة لألطفال وفنون الـ GRAFFITI الكتابة 

عل الجدران. 

أطلقنا مبادرة لتقديم 
دروس دعم بصفة 

مجانية لتالميذ 
البكالوريا وذلك ضد 

ممارسات تسلييع 
التعليم 

هذه الدينامية الثقافية أوجدت إقباال جامهرييا ضخام 

 2017 سنة  ويف  هنا،  من  تطويرها.  يف  للتفكري  دفعنا 

فتحنا نقاشا واسعا مع مجموعة من األساتذة املتطوعني 

العمل  عن  املعطلني  ومع  الجمعية  داخل  الناشطني 

التي  املشاكل  لتشخيص  العليا  الشهادات  أصحاب  من 

أن  ووجدنا  التعليم.  مستوى  عل  املنطقة  منها  تعاين 

إلمتحان  اإلعداد  مستوى  عل  حقيقية  إشكالية  هناك 

بني  من  باتت  التي  الدعم  بدروس  تتعلق  الباكالوريا 

مصاريف الدراسة اإلجبارية التي ال مناص منها، وذلك 

بسبب عدم كفاية التوقيت املدريس الستكامل الربنامج 

الخصوصية  الدروس  تكاليف  أن  وجدنا  كام  الدرايس. 

إىل  التعليم  حولت  مامرسات  ومجحفة.  جدا  مرتفعة 

بضاعة وتكريس عدم املساواة يف نظامنا التعليمي الذي 

مبعايري  ومحكوما  الخوصصة  نحو  أكرث  متجها  أصبح 

الحقيقي  الخطر  اعتربناه  ما  وهو  والخسارة.  الربح 

بإطالق  القرار  فكان  تونس.  يف  التعليم  عل  الداهم 

لتالميذ  مجانية  بصفة  دعم  دروس  لتقديم  مبادرة 

البكالوريا. هذه الخطوة لقيت استحسانا من املواطنني 

سواء يف منطقة الكبارية أو يف األحياء الشعبية األخرى. 

كام شجعنا عدد من األساتذة الذين سارع بعضهم إىل 

اإللتحاق بنا وتأمني دروس مجانية للتالميذ الذين ناهز 

عددهم الثالثون، وأفضت التجربة يف بدايتها إىل تحقيق 

نسبة نجاح محرتمة بلغت 30%. 

أن  إذن  تعتبر  هل  القانونية:  المفكرة 
النفاذ  في  متساوين  غير  المتمدرسين 

إلى المعرفة والعلم؟
بني  املثال  سبيل  عل  نقارن  أن  ميكن  ال  طبعا  سايس: 

وبني  الرياضيات  يف  تدريس  ساعة   170 يتلقى  شخص 

شخص ال يتلقى سوى 70 ساعة فقط يف السنة.

لقد أردنا من خالل هذا العمل أن نعّدل الكفة ونحقق 

مبدأ تكافؤ الفرص. كام فندنا بذلك الشعارات املرفوعة 

مترر  التي  املصفاة  البكالوريا هي  مناظرة  اعتبار  حول 

فيها  يعامل  وطنية  مناظرة  وأنها  واألكفأ،  األقدر  فقط 

لذلك  الهامش.  أبناء  شأن  شأنهم  املرتفة  الطبقة  أبناء 

حتى  الضعيفة  للفئات  ومساندة  إسناد  بعملية  قمنا 

ظّل  يف  والنجاح  لإلرتقاء  أوفر  رشوط  لديهم  تتوفر 

عايناها  التي  فاملعطيات  عادلة.  غري  تعليمية  منظومة 

أنه من بني كل 5 تالميذ، ثالثة منهم  بأنفسنا تكشف 

ال يصلون إىل املستوى الثانوي يف األحياء الشعبية، ومن 

أصل 10 تالميذ فقط يوفّق إثنان للوصول إىل التعليم 

العايل. هذا الوضع ينعكس الحقا عل املستوى املعييش 

الفئة وعل مدى  وعل األجور وعل فكر ووعي هذه 

قدرتهم عل اإلنخراط يف املجتمع.

ولعل من بني النقاط املضيئة يف تجربة التعليم الشعبي 

التي خضناها يف الكبارية، أن التالميذ الذين تلقوا دروس 

الدعم يف سنتي 2017 و2018 عادوا اآلن ليقّدموا هم 

دروس الدعم ملن سيجتازون البكالوريا هذه السنة.

المفكرة القانونية: ما مدى حجم اإلنخراط 
أي  أصحابها  قبل  من  المبادرة  هذه  في 
في  يقدمون  الذين  واألساتذة  الناشطين 

الدروس أو من قبل األهالي والتالميذ؟
معطّل  أحدهام  أستاذين  مع  كانت  اإلنطالقة  سايس: 

هذه  يف  انخرط  ثم  املهنة.  يزاول  واآلخر  العمل  عن 

املبادرة املزيد من األساتذة إضافة إىل الطلبة. كام كان 

العنرص النسايئ حارضا بقوة، حيث مثلت النساء 70% 

من املتطوعني. لكننا واجهنا فيام بعد بعض اإلشكاليات 

نظرا ألن هذه املبادرة تعتمد أساسا عل التمويل الذايت 

منلك  نكن  مل  حيث  للمتطوعني.  الخاصة  واإلمكانيات 

هو  حينها  اإلقرتاح  وكان  الدعم،  حصص  لتوفري  مقرا 

بهرنا  وقد  التالميذ.  منازل  يف  الدروس  تقديم  يقع  أن 

يف  ساهم  مام  العائالت،  بها  استقبلتنا  التي  بالحفاوة 

نعاين  جعلنا  حيث  بها،  والرقي  التجربة  تطوير  مزيد 

عن قرب حجم املعاناة املادية لهذه العائالت وهو ما 

عزز إرصارنا للميض قدما يف هذه التجربة.

وبالنسبة لهذه السنة، فهناك أساتذة جامعيون تطوعوا 

من  التالميذ  ومتكني  الدعم  دروس  تقديم  أجل  من 

حصص خاصة يف مادة اإلعالمية والرياضيات والفلسفة.

هذه  يميز  الذي  ما  القانونية:  المفكرة 
المبادرة عن غيرها؟ وما هي أهم مبادئها؟

لتجربة  العامة  املبادئ  من  جملة  وضع  اخرتنا  سايس: 

واملساواة  الذايت  التمويل  غرار  عل  الشعبي  التعليم 

بني التالميذ واألساتذة وإقحام اآلباء واألولياء يف العمل 

التعليمي، إضافة إىل مجانيته والتعاطي بشكل منفصل 

مادة  وكل  تلميذ  كل  ومستوى  احتياجات  مع  وخاص 

وكل شعبة. 

السابقة.  التجارب  أخطاء  بعض  تجنب  إىل  وسعينا 

ال  كبرية  مهام  عاتقها  عل  وضعت  الشعبية  فالجامعة 

تتناسب واإلمكانيات املتاحة حينها. لذلك اخرتنا العمل 

بشكل عكيس من خالل اإلنطالق عرب التفاصيل الصغرية 

واملهام املحدودة، وقواعد عملية أساسية حتى نتمكن 

التعليم  وتطوير  أكرب  هدف  تحقيق  من  النهاية  يف 

الشعبي.

تالميذ  عل  يقترص  مل  أنه  هو  نشاطنا  ميّز  ما  أن  كام 

البكالوريا فحسب أو عل التدريس عموما، حيث تبني 

لنا من خالل تجاربنا الذاتية ومالحظاتنا حول محيطنا 

الدراسة  عن  املنقطعني  عدد  أن  الشعبية  األحياء  يف 

فرض  مام  كبري جدا  والثانوية  اإلعدادية  املستويات  يف 

الفئة املهددة،  علينا أن نتدخل أيضا إليجاد حل لهذه 

لذلك أنشأنا ورشات عمل لهذه الفئة من قبيل ورشات 

تكن  الورشات مل  أو مرسحية وغريها. وهذه  سينامئية 

من اقرتاح الجمعية وحدها، بل اقرتحها شباب األحياء 

وطالبوا  اللقاءات  عديد  معهم  أجرينا  بعدما  الشعبية 

يف  اإلمكان  قدر  التنويع  وحاولنا  الفكرة.  هذه  بتنفيذ 

طبيعة الورشات وأنشطتها لتعزيز فرص هؤالء الشباب 

يف  اإلنخراط  الحقا  عليهم  تسهل  مهارات  تنمية  يف 

سوق الشغل. هذا واعتمدنا قاعدة أساسية، وهي أنه 

التالميذ  التكوينية وتكبيد  الدورات  الركض وراء  عوض 

الدورات  هذه  ستكون  مشطة،  مصاريف  وأهاليهم 

ألبناء  مجانية  بصفة  متوفرة  الدعم  ودروس  التكوينية 

الهامش. لذلك توسعت مجموعة املتطوعني.

وقع  املبادرة  هذه  أن  هي  األخرى  اإليجابية  النقطة 

اقتباسها يف عديد األحياء الشعبية األخرى وتم تطبيقها 

األساتذة  من  مجموعة  قبل  من   2018 سنة  يف  مثال 

مجانية  دعم  دروس  بتأمني  قاموا  الذين  صفاقس  يف 

للمتمدرسني. وما أود اإلشارة إليه ختاما، هو أن توفري 

الدروس املجانية للفئات اإلجتامعية الهشة كان شائعا 

ولكن  السياسية،  األحزاب  فيه  وانخرطت  فرتة،  منذ 

لغايات دعائية وانتخابية. ولكن مبادرتنا كانت مختلفة 

دون  من  متكاملة  ورؤية  ومبادئ  أهدافا  وطرحت 

حسابات سياسية ضيقة. 

القانونية: فرضت جائحة كورونا  المفكرة 
المدارس،  مختلف  في  الدروس  إنقطاع 
على  برمتها  الدراسية  السنة  ووضعت 
تعطيلها  مدى  فما  ما،  فترة  في  المحك 
لنشاطكم وما هي استعداداتكم للتعاطي 

مع ما يقتضيه هذا الظرف؟
نشاطنا  تعقيد  يف  سببا  كانت  كورونا  جائحة  سايس: 

وعملنا خاصة بالنسبة لألساتذة الذين يأتون من أحياء 

بعيدة من أجل توفري الحصص للتالميذ. فبعد قرار منع 

ناهيك  التنقل،  قادرين عل  املدرسون  يعد  مل  الجوالن 

عن اإلضطرابات التي شهدتها هذه السنة الرتبوية، من 

يف  تضمينها  سيقع  التي  الربامج  حول  الضبابية  قبيل 

االختبارات الوطنية، وهل سيتم إجراء جميع اإلمتحانات 

الوطنية أو هل سيقع اإلستغناء عن بعض الدروس. كل 

هذه التساؤالت جعلتنا نسقط فيام يسمى 'باإلنتظارية' 

حيث بقينا يف انتظار القرارات التي ستعلن عنها وزارة 

الرتبية.

مواقع  عل  فباإلعتامد  العمل.  عن  نتوقف  مل  ولكن 

التواصل اإلجتامعي، واستعملنا جميع الوسائل املتاحة 

العمل  حاولنا  إذ  التعليمية.  العملية  تواصل  أجل  من 

عن بعد عرب توفري ملخصات الدروس للعموم والتفاعل 

دروس  بتوفري  قمنا  كام  متواصلة  بطريقة  التالميذ  مع 

بداية  ومع  اإلنرتنت.  عرب  حصص(   5 )حوايل  إفرتاضية 

تراجع الهلع الشعبي الذي تسببت فيه جائحة كورونا 

الصحي  الحجر  قيود  وتخفيف  اإلصابات  عدد  وتراجع 

مع  املبارشة  الدروس  استئناف  يف  فعال  انطلقنا  العام، 

بالنسبة  الالزمة  الصحية  والضامنات  اإلحتياطات  توفري 

أو 13  لنقدم حتى اآلن حوايل 12  للتالميذ واملدرسني، 

حصة، كام سنرسع يف وترية الحصص خالل الفرتة املقبلة 

لتصل إىل حصتني يوميا نظرا القرتاب تاريخ االمتحانات 

الوطنية. 

حراكات ومبادرات بشأن التعليم
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يز الباجي عكاز : حوار مع عبد العز

قراءة في أزمة التربية التونسية: أي آفاق إلرساء السيادةالتربوية؟
____________________________________________________________________________________________
تدخل التربية التونسّية اليوم في منعرج خطير رغم أّنها كانت سّباقة للحداثة. ومن أبرز أوجه أزمتها، عدم مواكبة التحّوالت العالمّية الكبرى في التربية، إضافة إلى تخّلي الدولة عن اإلنفاق 

على التجديدات التربوّية، واكتفائها بتوطين مقاربات بيداغوجّية ومحتويات ال تستجيب لإلحتياجات الحقيقّية للبالد. وضع أفضى إلى بطالة أكثر من ربع مليون من حملة الشهائد العليا، 

وتراجع جودة التعّلمات مقارنة "بالتربيات" الصاعدةـ كما شهدت تونس منذ سنة 2011 محاوالت داخلّية لتخريب الطابع الوطني الموحد للتعليم من خالل تنامي تربيتين: تربية عمومية 

تحت إشراف وزارة التربية، بدا جليا منذ سنة 2011 أن الدولة لم تعد تستثمر فيها، وتربية ذات طابع دينّي مشبوه يمّولها اإلسالم السياسّي وجمعّياته ووزارة الشؤون الدينّية اّلتي باتت 

تشرف مباشرة على التعليم الدينّي بينما المفروض أن تشرف وزارة التربية وحدها على تعليم وطنّي موّحد. في هذا الحوار، يقدم المتفقد العام للتربية والخبير البيداغوجي عبد العزيز 

الباجي عكاز قراءة ألبعاد أزمة التربية التونسية وتجارب دولية للنهوض بقطاع التعليم قد ترسم معالم طريق اإلصالح الذي تأخر.

التربية  تتموقع  أين  القانونية:  المفكرة 
الدولي؟  الصعيد  على  اليوم  التونسية 
وكيف كان مآل تجربة ما بعد اإلستقالل 

في نشر التعليم؟
الرتبية  أزمة  تتمحور  عكاز:  الباجي  العزيز  عبد 

ومكتسبات  التعليم  جودة  أزمة  حول  تونس  يف 

أواسط  منذ  البالد  استطاعت  فقد  املتعلّمني. 

خمسينات القرن العرشين تحقيق انتشار التعليم 

 .90% تفوق  السبعينات  منذ  أصبحت  بنسب 

وهذا إنجاز جعلها ترتبّع عل املراتب األوىل عربيّا 

وأفريقيّا )هي حاليّا من أكرث الشعوب تعلاّم: األوىل 

مغاربيّا وأفريقيّا، والثانية عربيّا، ورتبتها 52 عامليّا(. 

أما عل مستوى النوعية، فالصورة تبدو مختلفة. إذ 

داخليّا وخارجيّا  التعليم  قياس جودة  أجهزة  تشري 

إىل رضورة اإلرساع بإصالح الرتبية التونسيّة.

مكتسبات  ملتابعة  الدويّل  "الربنامج  رتّب  وقد 

التالميذ" PISA التونسيّني يف تقاريره الصادرة منذ 

سنة 2010 يف املراتب العرش األخرية من ضمن 65 

دولة شملها تقويم مكتسبات املتعلّمني البالغني 15 

سنة. ويف سنة 2012، كان ترتيب تونس من حيث 

و61  الرياضيّات،  يف   65 من   59 التعلاّمت:  جودة 

من 65 يف العلوم الصحيحة، و56 من 65 يف القراءة. 

أما "الربنامج الدويّل لتقويم الطلبة" يف سنة 2013 

فيشري إىل أّن ترتيب التعليم الجامعّي يف تونس هو 

103 من 195.

الرتبويّة  للمنظومات  دافوس"  "منتدى  تقويم  ويف 

يف  التعليم  عن  مربكة  معطيات  نقرأ   2019 سنة 

تونس والدول العربيّة عموما، وقد كانت تونس يف 

املرتبة السابعة عربيّا، ويف املرتبة 84 من مجموع 

 /10 )اإلمارات  للتقويم  خضع  تربويّا  نظاما   140

السعوديّة   /45 األردّن   /33 البحرين   /25 لبنان 

املغرب 101/ عامن  الكويت 94/  54/ تونس 84/ 

 /139 مرص   /134 موريطانيا   /119 الجزائر   /107

وخروج 7 دول عربيّة من التقويم النعدام معايري 

الجودة فيها، وهي سوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، 

تقويم  ويف  ودجيبويت(.  القمر،  وجزر  والسودان، 

"ويبوميرتكس" سنة 2015 كانت جامعة املنار وهي 

أجود جامعة تونسيّة يف املرتبة 2972 من جامعات 

العامل.

إذن تعكس هذه اإلحصائيات بشكل جيل أن الرتبية 

واستنبات  العقول،  تشكيل  عل  املؤمتنة  التونسيّة 

اإلبداع، واإلبتكار، وبناء التنمية، تشكو علال باتت 

تهّدد مستقبل البالد. 

هذه  انعكست  كيف  القانونية:  المفكرة 
المؤشرات على المتمدرسين؟

له  كان  التعليم  جودة  تدهور  عكاز:  الباجي 

تجليات واضحة وسط املؤسسات الرتبوية، ونتائجه 

ارتفعت  حيث  املتمدرسني،  عل  كارثية  كانت 

نسبة الترّسب )ما نسّميه: اإلنقطاع، أو الفصل، أو 

سنويّا.  متعلّم  ألف  املائة  لتقارب  النهايّئ(  الرفت 

اإلخفاق،  نسّميه:  )ما  الهدر  نسبة  استفحلت  كام 

من   50% أحيانا  لتتجاوز  الرسوب(  أو  الفشل،  أو 

البكالوريا، وأقّل من ذلك يف  املتعلّمني يف مستوى 

املستويات التعليميّة األخرى.

من   88% أّن  عن  تونسيّة  دراسة  كشفت  فقد 

 65% وأّن  بالعربيّة،  القراءة  يجيدون  ال  املتعلّمني 

منهم مصّنفون "رديء جّدا"، و%0 منهم مصّنفون 

البكالويا  يف  النجاح  مستوى  عل  أما  جّدا".  "جيّد 

خالل السنوات األخرية، فقد بلغت النسب معّدالت 

مفزعة عل الصعيدين الكمّي والنوعّي )الثلث يف 

التفّوق  مبالحظات  النجاح  وتراجع  األوىل/  الدورة 

املؤّهلة للتوجيه الجامعّي إىل اختصاصات تتطلّب 

مكتسبات ومهارات جيّدة(. وال ميكن وفق املعايري 

البيداغوجيّة أن نعترب النظام الرتبوّي ناجحا إاّل إذا 

كانت نسبة النجاح %80 أو أكرث. 

يف  التعليم  جودة  تراجع  عن  الناجمة  اإلرتدادات 

املدارس العمومية التونسية مل تقترص عل الجانب 

العلمي فحسب، بل متظهرت يف أشكال أخرى عل 

غرار تنامي منسوب العنف، والتسيّب، واإلنحراف، 

ومحيطها.  املدرسة  يف  خطرية  بوترية  واإلدمان 

الدراسات  معهد  أنجزها  إحصائيّة  وثيقة  ففي 

االسرتاتيجيّة بتونس عن العنف املدريّس، تم إحصاء 

املتعلّمني  يبلغ عدد  21.767 حالة عنف يف وسط 

كانت:  )أغلبها   .888.858 والثانوّي  باإلعدادّي  فيه 

ماّدة  وتناول  الكحول،  وتناول  لإلستفزاز،  التعرّض 

يف  والغّش  والرسقة،  الجنيّس،  والتحرّش  مخّدرة، 

اإلمتحانات.(

هذا الواقع السوداوي مل يخلق من فراغ، بل نتيجة 

الجانب  أهملت  التي  الحكومية  السياسات  تراكم 

املادي والبيداغوجي للقطاع. حيث تراجع اإلنفاق 

 2011 سنوات  بني  والرتبية  التعليم  عل  العمومّي 

و2020 من %17 من إجاميل امليزانية العمومية إىل 

ومحيطها  املدرسة  تدهور  إىل  أدى  ما  %13، وهو 

بناءات، وتجهيزا، وتأطريا بذرائع األولويّات األمنيّة 

واالجتامعيّة.

كام اعتمدت الدولة عل تشغيل مؤطّرين تربوينّي 

يف الوسط املدريّس بآليّات التشغيل الهّش املعتمدة 

منذ سنة 2011، والتعويض للمترّضرين من الحقبات 

السابقة من تاريخنا الحديث. والكثريون من هؤالء 

مستنقعات  يف  املدرسة  إلغراق  قاطرات  كانوا 

والعنف  الجنيّس،  واإلنحراف  "الزطلة"،  املخدرات 

األعمى من الكّل ضّد الجميع.

تونس من أكثر 
الشعوب تعّلما لكنها 

ترتيبها من حيث 
جودة التعّلم متّدٍن

قارّة  آليّة  استنان  عدم  ذكره،  سبق  ما  إىل  يُضاف 

ورشوط  املعلّم  الحرتافيّة  صارمة  وعلميّة  وأصيلة 

واملهنيّة  العلميّة  كفاياته  وفق  بالتدريس  اشتغاله 

اإلنتدابات  يف  الفساد  إىل  إضافة  واألخالقيّة. 

والرشاءات والتعيينات يف الخطط اإلداريّة. وأخريا، 

مل تسَع الحكومات املتعاقبة إىل مراجعة املحتويات 

إىل  أدى  مام  للمتمدرسني  تلقينها  يتم  التي 

تقادمها. . فقد مرّت عرشون سنة عل بناء الربامج 

املقاييس  تنصح  بينام  حاليّا  املتداولة  واملحتويات 

الرتبويّة مبراجعتها كّل عرشيّة.

كام تجدر اإلشارة إىل رضورة مراجعة الزمن املدريس. 

أربعة  تونس  التعليمية يف  السنة  تتجاوز  ال  حيث 

الرتبيات  يف  تبلغ  بينام  مفتوحا،  أسبوعا  وعرشين 

الناجحة ما بني الثالثني والسبعة والثالثنب أسبوعا، 

التدريبيّة  األنشطة  من  أسابيع  أربعة  إليها  تُضاف 

امليدانيّة يف املؤّسسات العاّمة والخاّصة )يف اليابان 

وبات  مثال(.  وسنغافورة  وماليزيا  الجنوبيّة  وكوريا 

كانت  مهام  ملّحا  أمرا  الشأن  هذا  يف  قرار  اتخاذ 

التلميذ  مهنة  نقّنن  أن  األوان  آن  لقد  املامنعات. 

أسبوعا   35 املتمدرس  ليتعلّم   Profession élève

عل األقّل، عالوة عل أربعة أسابيع من التدريب 

امليدايّن، وينشط املعلّم مثل بقيّة املوظّفني، ويتمتّع 

بالعطل املنصوص عليها بالنظم األساسيّة للوظيفة 

العموميّة بتونس، عالوة عل متابعة 10 أيّام سنويّا 

يف التكوين املستمّر. ويكافأ يف املقابل ببعض الرفاه 

لضامن سالمته الذهنيّة، وتعلّقه بالنجاح واإلنجاح. 

فالدافعيّة دافعيّتا؛ دافعيّتا املعلّم واملتعلّم.

المفكرة القانونية: إذن فالمشكلة 
بيداغوجية باألساس؟

الجانب  عل  املشكلة  تقترص  ال  عكاز:  الباجي 

البيداغوجي أو املادي أو محتوى الربامج فحسب، 

الرتبوية  املؤسسات  طبيعة  إىل  ذلك  تتعدى  بل 

املدرسة  تبدو  حيث  تسيريها.  وطرق  وهندستها 

التونسيّة اليوم معزولة عن محيطها، وهذه العزلة 

مصنوعة من األسيجة اإلسمنتيّة، والنظم الداخليّة 

لكّل مدرسة، ومن محتويات ال تصنع كفايات العيش 

الوطنيّة  التحّوالت  تواكب  وال  دوريّا،  تتجّدد  وال 

واإلقليميّة والعامليّة يف كّل فروع املعرفة. إنّها عبارة 

عن محتشد "يتمرتس فيه الكبار لقمع الصغار" كام 

الزاهية غائبة  يقول "برنارد شو". بل حتّى األلوان 

عنها. وأحيانا تقع عسكرة الوسط التلمذّي بتوحيد 

األزياء، وتحيّة العلم ومنع الجوالن داخل الصفوف 

عليها  يغلب  املدرسيّة  الحياة  أّن  كام  وخارجها. 

وهو  التأديبّي.  النظام  يف  ممثاّل  الزجرّي  املنحى 

قانون يذهب بالعقوبة إىل حّد الرفت النهايّئ للُقرّص 

من كّل املعاهد، كام تغيب عنه املقاربة العالجيّة 

املراهقني.  املتعلّمني  صفوف  يف  الجنوح  لحاالت 

 Le ويعود ذلك باألساس إىل تواضع املعرفة العاملة

savoir savant لدى مسرّيي املؤّسسات الرتبويّة يف 

تنظيم مجتمعي األطفال واملراهقني وعدم إملامهم 

بعلم النفس الرتبوّي. وهو أمر استفحل بعد سنة 

وفق  باملناصب  املكافأة  ظاهرة  تنامي  إثر   2011

الوالء السيايّس لبعض الساسة الذين يعتربون البالد 

حراكات ومبادرات بشأن التعليم
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وقد  مدارسنا.  عل  الحضائر  عاّمل  وزحف  غنيمة 

للمتعلّمني  النفسيّة  اإلحاطة  تراجع  ذلك  عن  نتج 

داخلها،  العالقات  وترّدي  وخارجها،  املدرسة  داخل 

وتنامي التوتّر والعنف.

كام أّن رشائح كبرية من املعلّمني املنتدبني ال يقدرون، 

لقصور يف اختصاصهم وتدريبهم، عل رؤية األشياء 

بالرضورة  ويعجزون  املراهق،  أو  الطفل  بعينْي 

ابتكار وضعيّات دالّة للمتعلّم والتواصل معه.  عن 

الطرفني.  العنف بني  بنذر  ووضع مثل هذا محّمل 

لذلك، ليس غريبا تصاعد العنف املتبادل بني املعلّم 

واملتعلّم يف املدرسة وخارجها.

تطور  ساهم  هل  القانونية:  المفكرة 
التعليم الخاص في تراجع مستوى التعليم 

العمومي؟
التعليم  يف  االستثامر  منو  لعب  عكاز:  الباجي 

الخاص دورا يف تشكيل هذا الواقع املرتدي للتعليم 

املعرفة  "تسليع  ظاهرة  استفحلت  فقد  العمومي. 

التعلّم إىل  العاّم، وتحّول أنشطة  املدرسيّة بالقطاع 

استثناء  فيه  الجودة  ومريح،  ربحّي رسيع  استثامر 

)نسبة النجاح يف البكالوريا بني املتعلّمني يف القطاع 

الخاص أقل بكثري من نسبته يف القطاع العمومّي(. 

ولكن ال يتعلق األمر بالتعليم الخاص فحسب، بل 

تتبّوأ  حيث  الخصوصية.  الدروس  ظاهرة  بتفيش 

اإلقبال  من حيث  العامل  يف  التاسعة1  املرتبة  تونس 

عل الدروس الخصوصيّة. 

كام تجدر اإلشارة إىل أن نشوء تعليم مواٍز متثل يف 

الديني يف ظل تدين مستوى املعلمني أدى  التعليم 

هو اآلخر إىل تراجع مكتسبات التلميذ التونيس. فقد 

بلغ عدد املتعلّمني يف الكتاتيب سنة 2012 خمسة 

وثالثني ألفا، ويبلغ عددهم اليوم 50 ألفا، يتوزّعون 

عل 1725 كتّابا2. وينهض مبهاّم هذا التعليم الدينّي 

الذي ترشف عليه وزارة الشؤون الدينيّة، وتعاضدها 

السيايّس، 1718 مؤّدبا  جمعيّات قريبة من اإلسالم 

من  و458  البكالوريا،  دون  مستواهم   731 منهم 

حاميل البكالوريا، و529 فقط من حاميل األستاذيّة 

دعمهم  الدينيّة  الشؤون  وزارة  وتعتزم  فوقها.  وما 

للتعليم  مواٍز  تعليم  إضايّف. وهو  مؤّدب  ب 1500 

الوطنّي الذي ترشف عليه وزارة الرتبية. 

للخروج  سبل  من  هل  القانونية:  المفكرة 
التعليم  وإسعاف  األزمة  هذه  من 
العمومي؟ وما هي المقاربة التي يجب أن 

يرتكز عليها اإلصالح؟ 
الباجي عكاز: لتجاوز األزمة، ميكن لتونس اإلستنارة 

والباحث  املعلم  تجربة  غرار  عل  ناجحة  بتجارب 

الرتبوي ياولو فريري Paolo Freire.  أبو املدرسة 

الربازيليّة الحديثة، الذي ُولد سنة 1921 وتويف سنة 

1997، كان مؤّسس "الرتبية النقديّة" التي تتلّخص 

أهّم أفكارها الرتبويّة يف: 

- أن التعليم وسيلة للثورة عىل الفقر

النامية.  البلدان  من  الكثري  البنيّك"  "التعليم  يسود 

وهو تعليم ينهض عل تلقني القوالب واإلستظهار. 

واستدامة  القائم  الوضع  إلدامة  أداة  يصبح  لذلك 

الحّل  يكمن  املقهورين.  تربية  إنّها  "القهر". 

 Démocratisation de الرتبية  دقرطة  يف  هنا 

الرتبية،  يشّكل  الّذي  هو  فاملجتمع   ،l'éducation

وليس العكس.

ويف بالدنا لن تكون هناك تربية وطنيّة إاّل بإرشاك 

بناء منظومة تربويّة  املجتمع بنخبه، ومنظاّمته يف 

حداثيّة وأصيلة وذات مردود محرتم. فالدولة تحتكر 

واملايّل،  اإلدارّي  والترصّفني  واملحتويات  املناهج 

أنّنا  يعني  متواصل  اختيار  القرارات. وهذا  وسلطة 

ما زلنا بلدا تربيته مسّخرة إلنتاج "املقهورين". وهي 

دميومة  ضامن  البالد  حّكام  بها  يروم  بنكيّة  تربية 

حكمهم، وال يريدون تربية حديثة، ومستقبليّة. 

والشجاعة  الحّريّة  تنمية  عل  الرتبية  تنهض  كام 

وهذه  اآلخر،  إىل  ال  اآلخر  مع  والحديث  املدنيّة 

اإلستظهار  عل  القامئة  تربيتنا  يف  متوفّرة  غري  قيم 

والحفظ واإلذعان والوعيد والعنف.

 

تراجع اإلنفاق 
العمومّي على 

التعليم بين ب2011 
و2020 من %17 إلى 

13%

- ال ميكن لنظام سيايس فاسد أن ينتج تعليام جيدا

كّل  والذرائعيّة  النفعيّة،  فيه  تكتسح  بلد  يف  نحن 

تخّر  بالدنا  أّن  مقتنع  والتونيّس  الحياة.  مجاالت 

تحت وطأة الفساد. فهل ميكن يف هذا السياق أن 

يكون الحّكام مسؤولني عن األخالق، وبعضهم يرعى 

كّل ما هو نقيض مكتمل لألخالق؟! ال ميكن ألنظمة 

تتعلّق  تربية  وتستنبت  الفساد،  تحارب  أن  فاسدة 

باملسؤوليّة األخالقيّة.

- املخاطرة يف التعامل مع القديم

مدرستنا مدعوة اليوم إىل بناء فكر نقدّي ال حواجز 

تحول دون توقّده ومغامرته. ومناهجنا تعّج بالكثري 

تعترب  والّتي  املايض،  إىل  املنشّدة  املحتويات  من 

السلف، وحضارته لحظة كامل يجب أن نستنسخها 

العلوم  نرفض  وأن  الحارض  يف  إنتاجها  ونعيد 

ومنجزات العقل البرشّي.

- مراجعة العالقة بني املعلم واملتعلّم

مدرستنا تحتاج إليهام اليوم. فام زال املعلّم يترصّف 

يف عرص الطفرة املعرفيّة عل أنّه مصدر معرفة، ال 

ناقل معرفة.

الفوارق  وهذه   Un cas "حالة"  متعلّم  كّل  إّن 

عن  بعيدا  فارقيّة  عالجات  تستدعي  املتعلّمني  بني 

التسامح، والقرب  الكثري من  القسوة، أي تستدعي 

من عامل املتمدرسني من مختلف الرشائح العمريّة. 

شبه  إطار  إىل  الحاجات  أوكد  يف  اليوم  ومدرستنا 

يف  مختّص  تربويّة،  مؤّسسة  بكّل  ملحق  إدارّي 

املتعلّمني  ملرافقة  واملراهقة  الطفولة  مشاكل 

مظاهر  وكّل  وجنوحهم،  متاعبهم،  يواجهون  وهم 

ترصّفاتهم.

لإلطار  واإلجتامعي  اإلقتصادي  بالوضع  النهوض   -

الرتبوي

يف مقّدمة هذه الحقوق "العيش الكريم". فجرايات 

مشكل  إنّه  رفاه.  أدىن  تخّولهم  ال  اليوم  املعلّمني 

"ذّل"  املعلّم  لتجنيب  عاجلة  إجراءات  يستدعي 

البدنيّة  سالمته  عل  والحفاظ  املقّنع،  السؤال 

والذهنيّة.

باولو  تجربة  عل  تقترص  ال  الناجحة  التجارب 

الرتبوّي  بالفكر  االستنارة  فيمكن  فرشقا،  فريري. 

للامليزّي "مهاتري بن محّمد )أو: محارض بن محّمد، 

ولد سنة 1925( الذي وضع مقاربة صارمة يف بناء 

أفكاره  ارتكزت  وقد  الذكيّة".  املاليزيّة  "املدرسة 

إىل  بني سنة 1974  املمتدة  الفرتة  ومبادراته خالل 

الحكوميّة  النفقات  ربع  تخصيص  عل   2003 سنة 

للتعليم ورفض اإلقرتاض من البنوك، إضافة إىل ربط 

البنية  تحسني  عرب  الجيّد  بالتعليم  والرفاه  التنمية 

تعميم  عرب  التعليمية  املؤسسات  وتطوير  التحتية 

تغطية  بنسبة  باألنرتنت  وربطها  املدارس  رقمنة 

الفقرية  الفئات  حفز  كام   .1999 سنة  فاقت 90% 

وتيسري  للمتعلّمني،  الدولة  بكفالة  التعلّم  عل 

القروض لألولياء لتعليم أبنائهم، وخاّصة بناتهم مع 

تشجيع البحث العلمّي، والتعليم املهنّي، والبعثات 

العلميّة إىل الدول املتطّورة، وإنشاء املدارس الذكيّة 

املختّصة يف التكنولوجيا، وأنظمة التصنيع، وشبكات 

االتّصال، والطاقة النظيفة. أما عل مستوى املناهج 

محمد  مهاتري  بدأ  فقد  البيداغوجية،  واملقاربة 

بتوحيد محتويات التعليم من الحضانة إىل الجامعة 

تعليميّة  مبناهج  التعليميّة  املؤّسسات  كّل  وإلزام 

)نظام  املرن  التعليم  واختيار  الرتبية،  وزارة  تقّررها 

الداّليّل أو الدلييّل Système de guidance( الذي 

يناسب حاجات املتعلّمني، ورغباتهم، وقدراتهم، مع 

مرونة يف توزيع املتعلّمني عل مستويات التمدرس. 

بإدارة  البارزة  الرتبويّة  القيادات  إضافة إىل تكليف 

األساتذة.  خرية  مبساعدة  الرتبويّة  املؤّسسات 

الطلبة  عن  والحوافز  املنح  حجب  إقرار  وتم  هذا 

التلميذ  مهنة  وتقنني  بالسياسة  يشتغلون  الّذين 

الرتبية  دقرطة  عل  عالوة   ،Profession élève

وترشيك الطاّلب يف اختيار املحتويات وإبداء الرأي 

يف أساليب التدريس.

بداية  في  أشرت  القانونية:  المفكرة 
الحوار إلى أرقام مفزعة حول تدّني قدرة 
المتعلمين على إجادة اللغة العربية قراءة 
وكتابة. أين هي اللغة من مقاربة اإلصالح؟
اإلصالح  مقاربة  تقترص  أن  يجب  ال  عكاز:  الباجي 

عل بعديها املادي والبيداغوجي البحت، بل يجب 

اللغوية املتمثلة يف تنافر  اإللتفات إىل حّل املسألة 

األنظمة اللغوية. إّن حرب متمدرسينا حروب. فهم 

الفصحى  العربيّة  تنافر  من  لغويّا  إنفصاما  يعانون 

واللّهجة العاّميّة La diglossie. فالعاّميّة هي اللغة 

األّم، ودون تدّرج، يجد املتمدرس نفسه ممنوعا من 

والقراءة.  والكتاّب  الشفوّي  التواصلني  استعاملها يف 

ونعتقد أّن الحّل البيداغوجّي والثقايّف ممكن.

كام يعاين متعلّمونا من مشكلة اإلزدواجيّة اللّغويّة 

فنجد  االستعامريّة،  الحقبة  منذ   Le bilinguisme

والعربيّة  العاّميّة(  )اللّهجة  األّم  اللّغة  بني  تنافرا 

الفصحى )اللّغة الوطنيّة( والفرنسيّة )لغة االستعامر، 

واملصالح االقتصاديّة، واإلستقالل املشّوه(. والحقيقة 

عامليّا  األوىل  اللّغة  هي  األنجليزيّة  أّن  هي  اليوم 

وعلميّا،  اقتصاديّا،  الحضارات  أعتى  لغة  ألنّها 

وعسكريّا. ومن مصلحة مدرستنا، وبالدنا أن تصبح 

الثانية ببالدنا. إذ ال ميكن اختزال  اللّغة  األنجليزيّة 

اللغة إىل مجرد أداة ميكانيكية تحوَّل عربها األشياء، 

واملوضوعات بحيادية إىل كلامت، وال ميكن أن تكون 

سيادتنا  لتحقيق  رئيسيا  مدخال  بل  حيادية،  أداة 

تربيتنا فعال وطنيّة تخدم مصلحة  لتصبح  الرتبويّة 

ناشئتنا، وبالدنا أّوال.

ختاما، أود أن اشري إىل إن التعليم الّذي يحّول املتعلّم 

إىل جداول وتطبيقات وأوامر ونَواٍه ووعيد مرعب، 

ويحقنه بالواجبات اليوميّة ويرسق منه لَِعبه ونومه 

تعليم  هو  تنتهي،  ال  الّتي  الخصوصيّة  بالدروس 

فأطفالنا  املتمدرسني.  من  والحلم  الحياة  يرسق 

والبعض من مراهقينا  يعيشون طفولتهم،  اليوم ال 

خارجة  ونفسيّة  وسلوكا  فكرا  يعتنقون  املتمدرسني 

التمّدن والتحرّض. يف  السياق، والتاريخ، وأنوار  عن 

النهاية، هي تربية تُفقد املتمدرس نفسه، والرغبة 

وهكذا  املختلف.  اآلخر  مع  أي  معا،  العيش  يف 

تغدو الرتبية قشورا خارجيّة رقيقة قابلة للنكوص، 

يف  يرتدونها  قّفازات  الكثريين  عند  العلم  ويتحول 

عياداتهم ومخابرهم.

تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام 2013 . 1
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وبعده،  ذلك  قبل  الدراسية.  للسنة  الرسمية  النهاية  الحامدي" 

كان السؤال الذي شغل العائالت التونسية كيف الوصول للتعليم 

التعليم  بديهيا  بدا  الذي  الجواب  وكان  الصحي؟  الحجر  رغم 

بالتجربة.  مرت  التي  البلدان  كل  يف  غرينا  فعل  كام  بعد  عن 

كان خوض التجربة لكثريين مغامرة تنقل املادة الرتبوية ملرحلة 

الرقمي التي كانت دوما موضوع حلم ووعود ال تتحقق ولكنه 

كان آلخرين تعديا عل تكافؤ الفرص بني عموم التالميذ يجب 

النأي عنه.

تكافؤ الفرص: عائق مبدئي 
كان وزير الرتبية محمد الحامدي يف طليعة من تصّدوا لحديث 

التعليم عن بُعد برفعه شعار "ال مجال للتعليم عن بُعد". وقد 

بّرر موقفه ذاك، كام كثريين ممن اتخذوا موقفا مامثال، بانعدام 

املناطق،  من  عدد  واللوجستية يف  والتقنية  املادية  اإلمكانيات 

امتالك  وعدم  باإلنرتنت  جيدة  تغطية  إىل  منها  الكثري  وافتقار 

التالميذ لحواسيب أو لوحات رقميّة. وقد رأى أن  العديد من 

اعتامد التعليم عن بعد يف ظل هذه املعطيات إمنا يشكل مّساً 

املنظومة  دوما  الذي حرصت  التالميذ  بني  الفرص  تكافؤ  مببدأ 

الرتبوية التونسيّة عل تحقيقه. وقد أضاف كحجة ثانية أن هذا 

النوع من التعليم يتعارض مع أصول العملية الرتبوية يف بُعدها 

التلميذ  بني  تفاعلية  مبارشة  عالقة  يفرتض  الذي  البيداغوجي 

واملدرّس.

وجد املوقف ترحيبا يف جانب من الوسط الرتبوي. ولكنه كان 

محل نقد لألسباب اآلتية:  

املدارس  تالميذ  أي  عنها  دفاعه  الوزير  أعلن  التي  الفئة  أن   -

أصال  الكورونا  جائحة  قبل  الحضوري  التعليم  يكن  مل  الريفية 

إرضاب  بفعل  سواهم،  مع  املساواة  قدم  عل  لهم  متيرّسا 

النسبة  يشكلون  الذين  املعوضني  واألساتذة  النواب  املعلمني 

األكرب من مدرسيهم.

- أن أرقام املعهد الوطني لإلحصاء لسنة 2016 تؤكد أن 47% 

لديها  منها  و44%  حاسوب  عل  تتوفر  التونسية  األرس  من 

الدول  بعديد  مقارنة  نسبة جيدة  اإلنرتنت وهي  بشبكة  ربط 

الحقة  هامة  تطورات  املؤرشات  تلك  شهدت  وقد  املتقدمة. 

دليلها ما يؤكده تقريرGlobal Digital لسنة 2020، لجهة أن 

مليون   7،5 من  أكرث  يبلغ  تونس  يف  اإلنرتنت  مستعميل  عدد 

مستعمل ونسبة الولوج إىل االنرتنت %64 مقابل معدل عاملي 

يناهز 57%.

- أن معارضة الرقمنة يتعارض مع ما هو معلن من إسرتاتيجيات 

وسياسات تعليمية هدفها خلق املدرسة الرقمية. وهي سياسة 

تجد جذورها يف القانون عدد 80 لسنة 2002 املنظم للعملية 

الرتبوية والذي يتحدث رصاحة عن املدرسة اإلفرتاضية ويعتربها 

من مؤسسات الرتبية والتعليم.

املجتمع  من  األكرب  الجانب  تحمس  الحّد  هذا  عند  أدى 

تجارب  إلتباع  طلبا  أو  منهم  إقتناعا  بعد  عن  التعليم  لفكرة 

أّدت  كام  معارضيه.  ملحوظ يف خطاب  لرتاجع  األخرى  الدول 

والتي  البديل  التعليمّي  األسلوب  عل  املوضوعية  اإلعرتاضات 

تتمثل خصوصا يف صعوبة التقييم املوضوعي ويف استحالة توفري 

الرابط الرقمي لكل التالميذ، ألن بات هذا التعليم يسمى وسيلة 

تواصل بيداغوجي وتجربة لتطوير املعارف.

1. التعليم عن ُبعد تجربة: قراءة في 
بة  التجر

 2020 مارس   26 بتاريخ  ذاتها  الرتبية  وزارة  عن  بالغ  صدر 

وثائق  واقرتاح  بإنتاج  التطوع  عل  واملدرسات  املدرسني  يحّث 

أن  عل  الدراسية،  السنة  من  الثالث  بالفصل  خاصة  رقمية 

واملصادقة  وتنسيقها  بتأطريها  واملتفقدات  املتفقدون  يقوم 

البيداغوجية عليها وإدراجها الحقا عل املنصة الرقمية للمركز 

الوطني للتكنولوجيات يف الرتبية. وقد حصل هذا األمر بعدما 

أعلنت  قد  الرقمي  والتحول  االتصال  تكنولوجيا  وزارة  كانت 

منصات  إىل  الجوالة  اإلتّصاالت  شبكات  عرب  النفاذ  مجانية 

التعليم عن بعد. 

 2020 سنة  من  الرابع  الشهر  نهاية  يف  الوزيرة  أطلقت  الحقاً، 

منصة تعليمية عن بعد طورها املركز الوطني للتكنولوجيات يف 

الرتبية. تغيب هنا اإلحصائيات الرسمية عن عدد من استعملوا 

تلك املنّصة أو عن حجم ما تم تداوله عربها من مواد تعليمية. 

لكن من املؤكد أنه مل يتم التعريف بها بشكل جيد يف الوسط 

الرسمي للوزارة كشف عن  الرتبوي، عالوة عل كون الخطاب 

معارضة رسمية لها كوسيلة بيداغوجية مبا جعل أثرها محدوداً.

فشل التّعليم عن بعد املؤطّر من جهة اإلرشاف الحكومي مل مينع 

من تطّور تجارب ومهارات، أدت واقعيا إىل تعميق التفاوت يف 

فرص التعلم بني املنتمني لذات املنظومة الرتبوية.

بحماسة  ينخرط  الخاّص  التعليم 
التجربة في 

العتبارات  التجربة  يف  الخاصة  الرتبوية  املؤسسات  إنخرطت 

مبكرة  نهاية  من  عليها  املرشفني  لخوف  منها  جانب  يف  تعود 

املالية ملؤسساتهم بسبب  التوازنات  الدراسية تؤثر عل  للسنة 

عدم دفع األولياء لألقساط الواجبة. طّورت هذه املدارس تبعا 

لذلك خربة إطارها الرتبوي وتالميذها يف التدريس التفاعيل عن 

الحجر  فرتة  مدرستهم  تواصال من  ملنتسبيها  بعد. كام ضمنت 

يحسن مكتسباتهم ويطور تصورهم للعملية الرتبوية.

مبادرات فردية ُتعيد اإلعتبار 
العمومية  للمدرسة 

عدم تحمس املؤسسة الرسمية للتعليم عن بعد مل مينع مدرسني 

ومتفقدي تعليم من اإلنخراط به مببادرات تلقائية منهم. تركزت 

العاصمة  وضواحي  صفاقس  جهة  يف  املبادرات خصوصا  هذه 

املدرسية  نتائجها  يف  متميزة  تصنف  التي  املدن  يف  أي  تونس، 

باعتبار معيار نسب النجاح التي تحققها يف املناظرات الوطنية.

حامية  بدعوى  بُعد  عن  التعليم  معارضة  أّن  سلف  مام  يتبنّي 

مبدأ التكافؤ يف الفرص بني التالميذ انتهى إليجاد ميز حقيقي 

بينهم، عنوانه األهّم تعليم خطا خطوة قد تكون هاّمة يف اتجاه 

رقمنة  طرح  يعيد  مبا  التعليم،  يف  الرقمية  الوسائط  استعامل 

ذي  تعليم  فرص  لتوفري  الدعوة  ويفرض  كاستحقاق  التعليم 

جودة فعلية.

2. المدرسة الرقمية: في وجوب 
تجسيد وعود أبطأ اإليفاء بها

يعاين التعليم التونيس من عديد اإلشكاليات الهيكلية منها:

- إنتشار كبري والفت لظاهرة الدروس الخصوصية.

فقد  الدولية.  التقييامت  يف  التعليم  جودة  مؤرشات  ضعف   -

لكون   2015 سنة  يف  الطالب  لتقييم  الدويل  الربنامج  انتهى 

مكتسبات التلميذ التونيس يف العلوم والرياضيات والقراءة أقل 

من متوسط منطقة الرشق األوسط، وأن التلميذ التونيس يف سّن 

الخامسة عرشة أقل يف مستواه بثالث سنوات مام هو مفرتض 
عن متوسط منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي1

مخططها  إطار  ويف  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتربت  وقد 

اإلسرتاتيجي 2016-2020 "تطوير تكنولوجيا االتصال يف التعليم 

والتعلّم" من األهداف التي ستساعدها عل تحقيق تلك الغاية 

املخطط،  تنفيذ ذلك  تحقيقها. خالل مدة  والتي ستعمل عل 

"كان الحديث عن تطور املدرسة الرقمية" وعن املنجزات التي 

تحققت يف هذا اإلطار من ثوابت خطاب القامئني عليها. عل 

إال دعاية سياسية  تكن  املشاريع مل  تلك  أن  تبنّي  الواقع،  أرض 

الرقمية عل  اللوحات  مل تخرج عن توزيع مناسبايت لعدد من 

إطار  يف  مانحة  مؤسسات  من  هبة  الوزارة  تلقتها  التالميذ 

عمليات استشهار لها2. أتت يف هذا اإلطار أزمة الحجر الصحي 

يف نهاية املخطط ومن خارج أدواته لتحاول نقل ما كان خطابا 

إىل واقع. يبدو جليا مام سلف أن املحاولة مل تنجح يف الوصول 

للجميع كام مل تكن بذات الجودة بالنسبة لكل املحاوالت لكن 

كانت فعليا أوىل الخطوات التي تتم يف الطريق الطويل.

لتطوير مهارات  التجربة طلبا  نراكم عل هذه  أن  اليوم  ميكن 

املتعلمني واملعلمني يف املجال ويف سياق اإلستفادة من تجرئهم 

التعليم من  التفاعيل، طلبا ألن يكون هذا  التعليم  عل سبيل 

والعملية  املتعلم  بني  الدائم  البيداغوجي  التواصل  أدوات 

بهذه  برامج خاصة  يف  التفكري  الجيد  من  يكون  وقد  الرتبوية. 

الوسيلة التعليمية ذات الخصوصية عل نحو يطّور ملكة الفكر 

والنقد ويقطع مع أساليب التلقني التي بينت فشلها.
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واملالية العامة، وقطاع املامرسات العاملية للفقر.
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الصحي:  الحجر  ظل  في  بعد  عن  التعليم 
الضرورة  حصاد  عن  سؤال 
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