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محسن التلٌلً
دراسة  07تشرٌن األول/أكتوبر 2013

دراسة مٌدانٌة لمفهوم المواطنة و لالتجاهات والممارسات المدنٌة لدى
تالمذة المدارس التونسٌة الحكومٌة بعد ثورة كانون األول  /دٌسمبر
ٕٓٔٓ ،من خالل البحث فً مدى وعٌهم المدنً وقٌاس درجته.
لئن بدا ما حدث فً مدٌنة سٌدي بوزٌد فً الوسط الغربً التونسً صبٌحة
ٌوم  17كانون األول/دٌسمبر  ،2010لمّا أشعل الشابّ محمّد البوعزٌزي
منع َرجا مفاجئا وحاسما بالنظر إلى ما تر ّتب عنه من حجم
النار فً جسدهَ ،
االحتجاج االجتماعً والسٌاسً وامتداده مكانا وزمانا .فإنّ إرهاصات هذا
الحدث وتراكماته وعالماته ظهرت فً الواقع هنا وهناك فً تونس وسائر
العالم العربً قبل ذلك بسنوات 1،مع ترسّخ أسالٌب التسلّط والفساد التً
مارستها أنظمة سٌاسٌة دكتاتورٌة ،والتً زادت من إنتاج الفقر والبطالة
والتهمٌش والتفاوت بٌن األفراد والجماعات والجهات على أٌدي أجهزة
قمعٌّة .هذه األخٌرة فرضت الوالء والمراقبة على شعوبها وأحكمت
سٌطرتها على موارد الدولة ومصادر اإلنتاج ودوالٌب االقتصاد ،وتولّت
اإلشراف المباشر على عملٌّات التجارة والتسوٌق والتورٌد واالستهالك،
ّ
وتدخلت فً منظومات التربٌة والتعلٌم ،واس َت ْخدمتها لضمان استمرارها.
ُنعرج فً تونس بفعل القوى االجتماعٌة
جاء االنتفاض السٌاسً/الم َ
ّ
وأطرتها بمعزل عن قٌادات
والسٌاسٌة التً تفاعلت تلقائٌّا مع األحداث،
ّ
والمنظمات السٌاسٌة واالجتماعٌة القائمة .وقد لعبت القوى
األحزاب
الشبابٌة بمختلف مكوّ ناتها من عاطلٌن عن العمل  -من َح َملة الشهادات
وغٌرهم – وطلبة الجامعات ،وتالمذة المدارس والمعاهد ،ومن عمّال
َّ
وموظفٌن وإطارات – خصوصا من المدرّ سٌن والمث َّقفٌن وال ُّن َخب – دورا
حاسما فً إنجاح عملٌّات االحتجاج الشعبً فً الشوارع والساحات،
ومحاصرة المؤسّسات ،والدفع بالثورة فً ا ّتجاه التتوٌج ،عبر إطاحة رأس
النظام االستبدادي ٌوم  14كانون الثانًٌ/ناٌر  .2011وفرض شباب
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إلٌها.

"القصبة" 2الذي توافد على تونس العاصمة من ك ّل الجهات ،بالضغط
ترح المجلس الوطنً التأسٌسً الذي جرى انتخابه مباشرة
واالعتصام ،مقُ َ
من الشعب فً أوّ ل انتخابات حرّ ة ونزٌهة فً تارٌخ تونس الحدٌثٌ ،وم
 23تشرٌن األول/أكتوبر .2011
إنّ أغلب الدراسات التً اهتمّت بموضوع الشباب التونسً ،ومنه طلبة
الجامعات وتالمذة المدارس والمعاهد ،فً ما ٌتعلّق بالقضاٌا الم ّتصلة
بالتربٌة على الهوٌّة والمواطنة والدمج المدنً واالجتماعً ،ت ّم إنجازها
قبل الثورة فً سٌاق تمٌّز بهضم الحقوق والحرٌّات وقمع االنتماء
المخالف ،ومن الحذر الشدٌد إزاء ك ّل وسائل االستبٌان وكشف الواقع،
خصوصا إذا ما تمّت خارج الدوائر الرسمٌة.
قسم فً رأٌنا إلى صن َفٌْن:
هذه الدراسات على أهمٌّتها ُت َ
متأثر بأ ُ ُ
ّ
طر السٌاق العا ّم التً كٌّفها النظام الحاكم ،وجاء أغلبه
صنف
صدى للقوانٌن ال ُم ّت َب َعة وللبرامج الرسمٌة وتوجّ هاتها وإصالحاتها .وهً
تمثل وجهة نظر السلطة أكثر ممّا ُت ّ
بالتالً ّ
مثل آراء الطلبة والتالمٌذ فً
واقعهم ومشاغلهم وطموحاتهم 3،ومنها ما كان تنظٌرا فً خدمة
"إٌدٌولوجٌا" النظام التً قامت على إظهار "ال َّت ْو َن َسة" هوٌّة مُمٌَّزة عن
الهوٌة العربٌة اإلسالمٌة بخصوصٌات تارٌخٌة وحضارٌة محلٌة
4
متع ّددة.
ُنجز فً سٌاق أعمال بحثٌّة َس َعت – على الرغم من ضغط
وصنف م َ
المُؤسّسة الرسمٌة ورقابتها  -إلى اعتماد مقاربات أكثر موضوعٌة فً
استقراء المٌدان المدرسً الحاضن لواقعهم التربوي واالجتماعً ،فً
محاولة لم َت ْخ ُل من "جرأة نسب ٌّة" فً اختبار السٌاسات والبرامج
والتوجّ هات على المٌدان ،واستبٌان مواقف بعض التالمٌذ وأولٌائهم
ومدرّ سٌهم ومدٌرٌهم ،وآرائهم ووجهات نظرهم إزاء القضاٌا التربوٌة
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والمدنٌة والسٌاسٌة وتداعٌاتها.
والتنوع واالندماج
ُنج َزة حول التربية
ّ
إنّ مقارنة دراستنا بالدراسة الم َ
والتنوع
المتوسط  -خصوصا فً فصلها الثامن حول التربية
غرب
ّ
ّ
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واالندماج بتونس – 6تؤ ّدي إلى مالحظة أنّ عملنا قد ت ّم بعد الثورة فً
سٌاق تمٌّز بارتفاع منسوب الحرٌّة الذي سمح بتعرٌة "الحقائق" .وهو لئن
اكتفى باستجواب تالمذة األول ثانوي دون سائر تالمذة األساسً والثانوي،
وباقً فواعل العملٌة التربوٌة كاألولٌاء والمدرّ سٌن والمدٌرٌن ،فإ ّنه راعى
هذا الجانب فً الحوارات التً ح ّفت باالستبٌان وسمحت باستٌعاب الوضع
االجتماعً والتربوي ،الذي احتضنه ،ود ّقق توجٌه األسئلة ومسّ من
خاللها أه ّم القضاٌا المدنٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة الراهنة ،ووسّع
فً حجم العٌّنة المدروسة من حٌث عدَ ُد المجموعات والتالمٌذ وتوازنها
ُستجوبة وتنوّ عُ مناطقها  -من سٌدي
وعد ُد المعاهد الم
َ
بٌن اإلناث والذكورَ ،
بوزٌد غربا ،إلى المنستٌر شرقا ،إلى تونس العاصمة شماال  -تنوّ عا
جغرافٌا/سٌاسٌا واجتماعٌا وثقافٌا داال .فً مقابل ذلك ،اقتصرت دراسة
نجٌب عٌّاد وآخرٌن على تالمذة منطقة والٌة أرٌانة شمال غرب تونس
الكبرى.
والتنوع واالندماج االجتماعي بتونس  -فً سٌاق
أطنبت دراسة التربية
ّ
تقدٌمها المشروع التونسً للتربٌة على المواطنة  -فً اإلحالة على القوانٌن
والبرامج واإلصالحات والتوجّ هات المُع َتمدة رسمٌّا بعد  7تشرٌن
اعتبر ْت ُه صاحب "إرادة فً وضع
الثانً/نوفمبر  ،1987فً ظ ّل نظام
َ
تونس على طرٌق بناء دٌمقراطٌّة متق ّدمة ُت َؤسَّس على التع ّدد ومبادئ
حقوق اإلنسان" 7،من خالل "المراهنة على أن تكون المدرسة حاضنة
لمراحل العملٌة التربوٌة فً برامجها ومناهجها ،ومنمٌّة لروح المواطنة
والحسّ المدنً ح ّتى ٌكون التلمٌذ فً مستوى المطالبة بحقوقه والقٌام
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واعتبر ْت ُه أٌضا إصالحٌا" ،إذ ألوّ ل مرّ ة فً تارٌخ المدرسة
بواجباته".
َ
التونسٌّة جاء أمر عدد  2437مُؤرَّ خ فً  19تشرٌن األول/أكتوبر 2004
ّ
ٌنظم الحٌاة فً الوسط المدرسً ...وٌعمل على تنشئة التلمٌذ على احترام
ُشترك والشعور بالمسؤولٌّة" 9.وهذه
العادات الحسنة ومبادئ العٌش الم َ
جملة توجّ هات نبٌلة كان النظام السابق ٌبرع فً إتقان صوغها ،وسرعان
ما ف ّندها التلمٌذ سٌف على أرض الواقع حٌن أفاد بأنّ "مسؤولٌّته على
فصله التً توالّها باالنتخاب ،لم تكن تعنً شٌئا أل ّنها كانت مجرّ د مسؤولٌّة
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
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شكلٌّة لٌس لدٌها ما ُتق ّدمه ،مع أنّ انتخابه من زمالئه كان ٌعنً له مبدئٌا
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إمكانٌّة ّ
فوض َع
تدخله لرفع المظالم عنهم وتقدٌم المقترحات لفائدتهم".
َ
بذلك إصبعه على إحدى أه ّم مظاهر إفالس النظام التربوي السابق ،الذي
كان ٌتعمّد برامج وإصالحات تستجٌب فً ظاهرها للمبادئ والقٌم المدنٌّة
مفارق ٌُرهبه
واإلنسانٌّة ،لك ّنها مُس َقطة منهجا ومضمونا ضمن واقع
ِ
االستبداد والظلم ،وتغٌب عنه الممارسة الدٌمقراطٌة الحرّ ة.
لقد سعت ورقتنا هذه إلى دراسة اال ّتجاهات والممارسات المدنٌة لدى
تالمذة المدارس التونسٌة 11،بعد ثورة  17كانون األول/دٌسمبر - 2010
 14كانون الثانًٌ/ناٌر  ،2011من خالل البحث فً مدى وعٌهم المدنً
وقٌاس درجته استنادا إلى دراسة عٌّنة مُح َّددة منهم ،شملت  3مجموعات
من تالمذة األول ثانوي ،جرى اختٌارها والتعرّ ف علٌها واستجوابها مٌدانٌّا
فً  3محاور رئٌسة .خصّ المحور األوّ ل منها تصوّ رهم المصطلحات
والمفاهٌم المدنٌّة ،ومنها مفاهٌم المواطنة ،والهوٌة ،والمجتمع المدنً،
والمواطن الصالح ،وحقوق اإلنسان ،والدٌمقراطٌة ،والشورى ،والثورة،
وسٌادة القانون .وخصّ المحور الثانً مواقفهم وآراءهم إزاء مسائل حقوق
األفراد والجماعات ،والمساواة بٌن المرأة والرجل ،والثقة فً المؤسّسات،
ودور الدٌن فً المجتمع .أما المحور الثالث ،فخصّ دراسة الوسط
المدرسً من جهات ثالث :مناهج التدرٌس ،والتلمٌذ وحرٌّة التعبٌر،
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والتالمٌذ واألنشطة.
أُن ِجزت الدراسة على مرحلتٌن :مرحلة مٌدانٌة إجرائٌة ت ّم فٌها ضبط
ّ
واالطالع المباشر على أوضاعها المدرسٌة
المجموعات المدروسة،
واالجتماعٌة ،واستجوابها فً معاهدها عن طرٌق أسئلة موجّ هة بلغ عددها
 43سؤاال ّ
توزع على العناوٌن التالٌة :المفاهٌم المدنٌة ،والمواقف واآلراء،
والوسط المدرسً 13.ومرحلة تحلٌلٌة تألٌفٌة ت ّم فٌها استقراء مادة
االستجواب وتصنٌفها وتحلٌلها ،واالستنتاج منها فً سٌاق إطارها
المرجعً ببُع َدٌْه الراهن واالستشرافً ،للوقوف على مدى وعً التالمٌذ
للمفاهٌم المدنٌة ومصطلحاتها واستٌعابها ،من خالل تصوّ رهم إٌّاها
وآرائهم الشخصٌة فٌها وفً بعض القضاٌا االجتماعٌة والسٌاسٌة المختلفة،
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

و ُسبُل تعامل أساتذتهم معهم عبر اختبار المناهج المُعت َمدة فً تدرٌسهم
داخل الصفوف ،ومدى تباٌنها بٌن معهد وآخر.
Read more at: http://carnegiemec.org/2013/10/07/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%AF%D9%89%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B0%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A9/gp9x
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إلٌها.

