عبدنالرحماننبننشعبان ن
أستاذنتعليمنثانوينوباحثنفنالتاريـ ــخنالمعاض ن

ُ ُ
جيشنالطباشي:نعندمانينفذنالقطاعن
إىلنالعمقنالوطنن
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ن

ملخص
 نف ناألسبابن، ن2019_فيفري ن2018ننوفمي ن
ن
قراءة نلتحركات نأساتذة نالتعليم نالثانوي
نف نعالقةننقابةنالتعليمنالثانوينبالمكتبن،الحتجاجن
نف ناليكيبةنوأساليبنا ن،واألهداف
نحولنكلن،نفنالقطاعنوالوطننوالعالقةنبينهان،التنفيذينلالتحادنالعامنالتونسنللشغل
 ن.هذهناالستفهاماتنوالعناويننتبحثنهذهنالورقةنالس نوسيوتاريخية
Abstract
This socio-historical paper is a study of the movement carried by
high school teachers from November 2018 to February 2019. It will
look into the movement's causes and aims, as well as its
constitution and the forms of protest it undertook. The following is
also an observation of the relationship between the General League
of Secondary Education and the Executive Office of the Tunisian
General Labor Union, as well as an examination of both the sectoral
and the national dimension of the movement and the relation
between these two.
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"ننحننالننناضلنمننأجلنرسيوننخينوبنطلون،ننحنننناضلنمننأجلنوطنن" ن
فرحاتنحشاد ن

ن
"شادين شادين ن يف حقوق
المربي" ،شعار رددته حناجر أساتذة التعليم الثانوي ن يف شوارع
البالد منذ انطالق تحركاتهم االحتجاجية ن يف
نوفمث  2018وتواصلها إىل فيفري ، 2019
ر
هذه االحتجاجات كانت عنوانا للشارع التونش خالل ر
أكث من أربعة أشهر وسمتها
ي
ن
الحكومة واإلعالم بـ" أزمة التعليم الثانوي" ن يف
حي أعلن أصحابها أنها " ثورة جيش
الطباشث " ترجموها ن يف الواقع بمسثات جهوية ووطنية واعتصامات بالمندوبيات الجهوية
للثبية ن يف كل واليات الجمهورية ومن ثمة باعتصام مركزي ن يف مقر وزارة الثبية .
يشهد التعليم العموم نف تونس منذ سنوات تأزما كبثا عىل كل المستويات ،بعد  14ن
جانق
ي
ي ي
ّ
 2011بدأت األصوات تتعاىل مطالبة ن
برصورة اإلصالح والتغيث الذي أصبح حاجة ملحة
أمام تدهور وضعية المؤسسات الثبوية وقدم المناهج وطرق التدريس من جهة ،وتدهور
وضعية األساتذة من جهة أخرى خاصة خالل الخمس سنوات الماضية وما رافقها من
ٍّ
الشائية ّ ،
وتدن للقدرة ر
كل هذا دفع بالنقابة العامة للتعليم الثانوي ومن
ارتفاع لألسعار
ورائها  100ألف أستاذ وأستاذة للدخول نف موجة من االحتجاجات عىل امتداد ر
أكث من
ي
ثمان سنوات ،ولكن تحركات
الت
ر
ِ
نوفمث  _2018فيفري  2019كانت مغايرة للتحركات ي
ن
المحتجي
سبقتها من حيث طبيعة التحركات وأشكال االحتجاج ومن حيث تركيبة
الت ُرفعت.
والشعارات ي
تحركات "جيش الطباشث " لم تكن مطلبية قطاعية فقط ،بل كانت مطالب وطنية
ّ
ر
ومثلت ّ ن
تتالس عند
الت بدأت
التغيث
إلمكانيات
واسعا
ا
حث
واجهت خيارات الحكومة
ي
ن
الجماع من
التونسيي وخلق األساتذة تعبثة جديدة من تعبثات الفعل
عدد كبث من
ي
خالل تجاوز المنطق النقائ الهيكىل الرصف الذي ن
ينبت عىل االنضباط لقرارات الهياكل
ري
ي
ي
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العليا وتحويل مبادرات ّ
فردية إىل منجزات جماعية .وانطبقت عليه محددات خلق الفعل
370

مؤسش نظرية " التحليل اإلطاري"
الجماع كما أوردها " دفيد سنو" أحد
ي
ي

وه :وجود
ي

ن
ن
وتحسي الوضعية المادية و
المسؤولي عنه (إصالح المنظومة الثبوية
المشكل وتحديد
المعنوية لألستاذ  /المسؤول هو وزارة الثبية والحكومة ) ،تحديد اآلليات والوسائل
ّ
ن
الت تسبب /تمثل المشكل ( المسثات،
الناجعة والرصورية للفعل ومواجهة الجهة ي
االعتصامات ،مقاطعة الفروض التأليفية) واإليمان  /االعتقاد ن
برصورة القدرة عىل الفعل
ن
ورصورة الفعل وإمكانية التغيث واالنتصار ( نسبة انخراط األساتذة ن يف هذه التحركات
ن
ـتسعي بالمائة .) 371عىل مستوى خر كان المكتب التنفيذي لالتحاد العام
تجاوزت ال
التونش للشغل رافضا لهذه التحركات ليجد جيش الطباشث نفسه ال ن يف مواجهة الحكومة
ي
وجزء كبث من األولياء فقط بل ن يف مواجهة المركزية النقابية كذلك .
ّ
ن
والتاريخ فقط ،بل عىل
النقائ
المستوى
عىل
ليس
تساؤالت
ة
عد
هذه الوضعية طرحت
ي
ري
السوسيولوج ":ما ه طبيعة العالقة ن
بي المركزية النقابية وجامعة التعليم
المستوى
ي
ر ي
ّ
الثانوي؟ ما الذي جد عىل تركيبة هذا القطاع ؟ ما عالقة هذه التحركات بالحركة
ن
ه مجرد تحركات
ديسمث 14 / 2010
االجتماعية المتواصلة منذ17
ر
جانق 2011؟ هل ي
ي
ّ
احتجاجية غايتها تحقيق مطالب قطاعية أم أنها امتداد لمسار ثوري تعطل يحاول
األساتذة إحياءه ؟
ن
نف اإلجابة عن أسئلة هذه الورقة البحثية السوسيوتاريخية ّ
الكيق الذي
المنهج
اعتماد
تم
ي
ي
ّ
ن
الفاعلي فيها ،اعتمدت المقابالت نصف
يمكننا من دراسة التحركات االحتجاجية ودور
ّ
محل الدراسة ن يف هذا البحث مع
الموجهة وطرحت خاللها األسئلة ذات العالقة بإإلشكالية
ن
.
الفاعلي
ُ
إرتأيت أن أتوجه إىل الكاتب العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل
370

Benford ,RobertD,et DavidSnow" Processus de cadrage et mouvements sociaux :présentation
etbilan",Politix,vol 99,no 3; 2012 p.217-255
المهوك لقناة نسمة
371حسب تصريح الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أحمد
ّ
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نّ
الشق" لفهم طبيعة العالقة ن
بي
التونش للشغل "سمث
والجمعيات باالتحاد العام
ي
ي
المركزية النقابية والتعليم الثانوي تاريخيا ،ووجهة نظرها حول الحركة االحتجاجية
ن
العامي المساعدين للنقابة العامة للتعليم
ألساتذة التعليم الثانوي ،كما توجهت إىل الكتاب
الثانوي "أحمد المهوك"(مكلف بالعالقات الخارجية)" ،روضة العيفة" (مكلفة بالمرأة)،
ن
ر
والتشي ــع) باعتبار موقعهم القيادي ن يف الحركة
الحمروئ" (مكلف بالدراسات
"نبيل
ي
ن
االحتجاجية ودورهم فيها ،إضافة إىل مقابالت مع بعض األساتذة
الفاعلي ن يف التحركات،
ن
ن
بقبعتي:
أنت أنجز هذا البحث
إضافة لذلك اعتمدت تقنية المالحظة بالمشاركة ،حيث ي
قبعة الباحث وقبعة الفاعل/المشارك باعتباري أستاذ تعليم ثانوي وكنت من المشار ن
كي ن يف
هذه التحركات.

ن
مدخلنإشكاىل ن:

نن

قد تبدو تحركات أساتذة التعليم الثانوي منذ الوهلة األوىل شكال من أشكال العمل
ّ
المطلت الذي يهدف إىل تحقيق مطالب قطاعية تبدأ بتوفر أسبابها
النقائ
ري
ري
ر
سء ما ) ورافعاتها التنفيذية ( االلتفاف حول هذه
الموضوعية ( طلب /رفض ي
ّ
ه
المطالب ،تحديد الخطة النضالية)،
ي
وتنته بمجرد تحقق هذه المطالب وهذه ي
طبيعة العمل النقائ ،فإذا بحثنا عن مفهوم النقابة لغة نجد ّأنه ن
يعت الرئاسة ،ويقال
ري
ي
لكبث القوم نقيب أو رئيس أو عقيد ،372أما اصطالحا فنجد ّأنها " ،هيئة قانونية ّ
تتكون
ن
وه جمعية
من مجموعة المواطني الذين يتعاطون مهنة واحدة أو مهنا متقاربة ي
تتشكل ألغراض المفاوضة االجتماعية والمساومة الجماعية بشأن رشوط االستخدام
ورعاية مصالح أعضائها االقتصادية واالجتماعية عن طريق الضغط عىل الحكومات
والهيئات ر
السياس ن يف بعض الحاالت المعينة" 373كما
التشيعية واللجوء إىل العمل
ي
علي بن داهية و آخرون .القاموس الجديد للطالب ،مادة النقيب ،تونس  ،1976ص47372
محمد السويدي :علم االجتماع السياسي ،ميدانه و قضاياه ،الجزائر ،1991 ،ص121373
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ّ
تضم مهنة أو ر
ّ
أكث و أنشئت أساسا من أجل
تعرف كذلك بكونها " مجموعة من العمال
الت ترتبط بأعمالهم
الدفاع عن مصالح األعضاء ورعايتهم من الناحية االقتصادية ي
اليومية ." 374هذه التعريفات
تلتق معها نقابة التعليم الثانوي ن يف المستوى النظري
ي
ّ
ّ
مجتمىع ضد الخيارات
للتحول إىل واجهة دفاع
والعمىل ،ولكنها تجاوزتها نحو األعمق
ي
ي
االقتصادية واالجتماعية والسياسية للنظام الحاكم ،وليس مطلبيا قطاعيا فقط .وعىل
مستوى آخر سعت إىل فرض استقاللية القرار
النقائ ن يف عالقة بالمركزية النقابية
ري
لالتحاد العام
الت كانت رافضة لشكل االحتجاج ( مقاطعة الفروض
التونش للشغل ي
ي
ر
للثالئ األول ).375
التأليفية
ي
ّ
الت طرحها "جيش الطباشث" عىل نفسه تتطلب أساليب احتجاج جديدة
هذه المهام ي
ه أشكال
خلقت سياقا جديدا لم يشهده قطاع التعليم الثانوي من قبل ،فما ي
االحتجاج الطارئة عىل القطاع؟ من أبدعها؟ وما ه نتائجها؟ كيف ّ
تحولت تحركات
ي
كثى؟ ما طبيعة العالقة ن
بي نقابة التعليم الثانوي
قطاعية مطلبية إىل مطالب وطنية ر
والمركزية النقابية خالل فثة التحركات و ما قبلها؟

 .1التعليمنالثانوينوالمركزيةنالنقابية:نوحدةنوضاعن
تأسست نقابة األساتذة ن يف سنة  1972بخمس نقابات ّثم توحدت ن يف سنة ،1983منذ
بداياتها كانت عالقتها بالمركزية النقابية تحكمها عالقة رصاع -وحدة ،فكلما تقاربت
ّ
المركزية مع السلطةالحاكمة دخلت ن يف عالقة رصاع مع نقابة التعليم الثانوي وكلما تباعدت
المركزية مع السلطة ّ
اتسمت العالقة بااللتقاء والوحدة .

إسماعيل الغزال :القانون الدستوري و النظم السياسية ،المؤسسة الجامعية للدراسات ،لبنان  ،1989ص 159
تصريح سمير الشفي األمين العام المساعد لإلتحاد العام التونسي للشغل في مقابلة معه بتاريخ  11مارس 2019
374

375
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ن
الوطت لالتحاد العام
ن يف سنة  1977رفض نواب التعليم الثانوي ن يف اجتماع المجلس
ي
ن
الوطت الذي سيوقعها لحبيب عاشوراألمينالعام لالتحاد آنذاك
التونش للشغل الميثاق
ي
ي
مع الوزير األول الهادي نويرة حول عدم المطالبة بالزيادات لثالث سنوات مقابل
ّ
نقائ من التعليم
تعهدالحكومة بتجميد األسعار،هذا الرفض أدى إىل تجميد 177عضو ر ي
ن
الإلرصاب العام ن يف
الثانوي ن يف أفريل ّ 1977ثم وقبيل اندالع األزمة مع السلطة واستعداد
ن
الت عرفها اتحاد الشغل
26
جانق  1978تم رفع التجميد ،وخالل أزمة  1985ي
ي
ّ
تمإغالقمقرالجامعة وتجميد  480عضوانقابيا. 376
ن
ائيىل لتونس ن يف إطار
يف سنة  2005وعقب إعالن زيارة أريال شارون رئيس الوزراء اإلش ي
ّ
قمة المعلومات أعلنت نقابة التعليم الثانوي ن
إرصابا بيوم احتجاجا عىل هذه الزيارة،
فنشت المركزية النقابية بيانا تعلن فيه رفضها لهذا ن
ر
اإلرصاب وتدعو األساتذة إىل التدريس
بشكل عادي ،رغم ذلك حقق ن
اإلرصاب نسبة نجاح مرتفعة.377
ن يف  13أفريل  2018أعلنت نقابة التعليم الثانوي بعد عقد هيئتها اإلدارية القطاعية تعليق
الدروس ن يف كافة المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية إضافة إىل مواصلة حجب األعداد
ديسمث  .)2017هذا القرار لم ّ
يتم إمضاؤه من طرف
االحتجاج الذي اتخذته منذ
(الشكل
ر
ر ي
المكتب التنفيذي لالتحاد العام التونش للشغل والذي ّ
عث عن رفضه لهذه الخطوة
ر
ي
ّ ن
378
الت قررت استئناف الدروس
وتدخل يف  22أفريل  2018بعقد الهيئة اإلدارية الوطنية ي
وعثت عن استعدادها للتفاوض حول مطالب األساتذة واعدة إياهم بالعمل عىل تحقيق
ر
حي ر
مطالبهم ،نف ن
نشت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بيانا تدعو فيه إىل مواصلة تعليق
ي
الدروس ،هذا االختالف نف المواقف ُي ّ
فش ن ن
بثوع قطاع التعليم إىل فرض استقاللية قراره
ي
ٌ
ّ
وحرية اعتماده ّ
جماع بأن
إيمان
كل األساليب االحتجاجية لتحقيق غاياته ،كما كان هناك
ي
القرارات والتحركات الت اتخذها األساتذة ه وليدة إرادة جماعية ّ
مفوضة إىل النقابة
ي
ي
المهوك الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي في مقابلة معه بتاريخ  7مارس 2019376
تصريح أحمد
ّ
تجاوزت نسبة المشاركة في اإلضراب  95بالمائة حسب شهادة الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحمروني في
مقابلة معه بتاريخ  15مارس 2019377
تصريح نور الدين الطبوبي أمين عام إتحاد الشغل لوسائل اإلعالم عقب انتهاء الهيئة اإلدارية الوطنية بتاريخ  22أفريل 2018378
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الم ّ
العامة للتعليم الثانوي وال يمكن الثاجع عنها أو المواصلة فيها إال بقرار من ُ
فوض له
وهو ما حصل بعد دعوة النقابة األساتذة إىل استئناف الدروس ن يف  24أفريل . 2018
هذه األزمة ّ
الجماع داخل قطاع التعليم الثانوي الذي أصبح
عمقت فكرة أهمية الفعل
ي
يؤمن بأنه يخوض وحيدا حربا ن يف مواجهة وزارة الثبية ومن ورائها الحكومة أمام ما
379

يعتثونه"تخاذال أو تواطؤا من طرف المركزية النقابية "
ر

ن
اطوئ امتد ر
ألكث من ثمانية أشهر أعلنت النقابة العامة
مع فشل المفاوضات بعد نسق مار ي
ر
للثالئ األول ،نف ن
مقاطعة امتحانات الفروض التأليفية
حي رفضت المركزية النقابية هذه
ي
ي
معتثة أن أي قرار ّ
يمس من االمتحانات والتقييم هو قرار مرفوض باعتبار
القرارات
ر
حساسية المسألة وارتباطها بمصث اآلالف من التالميذ ومن األش التونسية وما سيخلفه
التونش
ذلك من غضب وسخط عىل األساتذة ونقابة التعليم الثانوي وعىل االتحاد العام
ي
للشغل ككل .380هذه المعطيات وجهت بنادق األساتذة نحو الحكومة من جهة و"اإلعالم
غث المحايد " من جهة أخرى وحت قيادتها النقابية العليا ورسخت فكرة التضامن
القطاع والوحدة األستاذية كسبيل لتحقيق المطالب ،فكانت المسثة الوطنية ن يف 19
ي
ديسمث  2018تعبثا عىل هذا الشعور حيث انطلقت المسثة من أمام ّ
مقر وزارة الثبية
ر
ّ
محمد عىل حيث ّ
رفع خاللها األساتذة شعاراتهم القطاعية المطلبية ثم ّ
مقر
مروا ببطحاء
ي
ّ
ليصبوا جام غضبهم عىل المركزية النقابية ر ن
افعي شعارات
التونش للشغل
االتحاد العام
ي
ّ
ّ
الطبوئ باع أوالدك"" ،يا حشاد
أمجادك
وين
اد
حش
تندد بالموقف من تحركاتهم" ،يا
ري
شوف شوف الخيانة بالمكشوف" هذه الشعارات كشفت عن حجم القطيعة ن
بي المكتب
عث "جيش الطباشث" نحو شارع الحبيب بورقيبة
التنفيذي والقواعد األستاذية ،ثم ر
(سنأئ عىل ذكر الشعارات ن يف القسم القادم) فكأن األساتذة
موجها شعاراته للحكومة
ي
ّ
يعلنون أنها معركة مفتوحة ن يف اتجاهات مختلفة تذكر بالمهام الموكولة إىل الحركة
ن
وه مهام التغيث الجذري ،فهم
ديسمث 14 /2010
االجتماعية 17
ر
جانق  2011ي
ي
تصريح أستاذ تعليم ثانوي ففي مقابلة معه بتاريخ  8مارس 2019379
تصريح سمير الشفي األمين العام المساعد لإلتحاد العام التونسي للشغل في مقابلة معه بتاريخ  11مارس 2019380

319

يواجهون وزارة متقاعسة عاجزة عن إصالح المنظومة الثبوية وفق المتطلبات الجديدة،
وحكومة تفتقد اإلرادة وسلطة القرار وتسىع إىل تمرير خياراتها االقتصادية واالجتماعية
وإيقاف السثورة الثورية ،ومركزية نقابية تنعتها بـ" البثوقراطية" تخلت عنها وتعمل عىل
381.

إدخالها إىل بيت الطاعة
يرى

ن
والسيطرةعلىالفاعلي،وأنالحرك
"تورين"أنالمجتمعالمعارصهومجتمعيميإللىالهيمنةوالتسلط
ةاالجتماعيةباعتبارهاالذاتالفاعلة،ماهيإالتعبث ن
عثفضهالهذهالهيمنةوالتسلطوالسيطرةبمخت
لفأبعادها ،هكذا يمكن أن نفهم التحركات االحتجاجية لألساتذة باعتبارها خطوط إفالت
ن
للتدجي واالحتواء ،وهو ما يفتح أمامنا جملة من
من محاوالت السيطرة ورفضا
التساؤالت " :كيف ّ
ه أساليب دفاعهم أمام
ر
عث األساتذة عن هذا الرفض /االحتجاج؟ ما ي
ّ
محاوالت الهيمنة؟ ما الذي جد ن يف تركيبة قطاع التعليم الثانوي ؟

َّ
 .2جيشنالطباشي:
نمانالذينجدن؟
ن
ن
ن
مثلت الوضعية الثورية الت عرفتها البالد التونسية ن
جانق
ديسمث  2010و 14
بي 17
ر
ي
ي
النقائ
 2011منطلقا لتحوالت عديدة عىل مستويات مختلفة ،ألقت بظاللها عىل الوضع
ري
ّ
ككل وعىل النقابة العامة للتعليم الثانوي ومن ورائها األساتذة بشكل خاص،
ولعل ذلك بدا
ّ
جليا من خالل التحركات االحتجاجية الت خاضها أساتذة التعليم الثانوي ن
نوفمث
بي
ر
ي
النقائ
والت كشفت عن تحول عميق ن يف السياق العام
االحتجاج /ر ي
ر ي
 _ 2018فيفري  2019ي
ن ّ
المطلت.
سثكز ن يف هذا العنرص
الكالسيك ،ليس عىل المستوى المشهدي فقط بل حت
ري
ي
ه :الثكيبة ،أشكال االحتجاج .
عىل أبرز التحوالت ال يت عرفها قطاع التعليم الثانوي و ي

تصريح الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحمروني في مقابلة معه بتاريخ  15مارس 2019
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أ -ناليكيبةن:ن ن
ّ
"هؤالء الشباب أعادوا لنا األمل ونزعوا منا الخوف عىل القطاع " هكذا حدثتنا إحدى
األستاذات ن يف اإلجابة عن سؤالنا حول دور األساتذة الشباب الوافدين الجدد عىل القطاع
ن يف التحركات االحتجاجية األخثة ،تواصل قائلة " :كنت خائفة عىل مستقبل القطاع وأنا
ّ
عىل أبواب التقاعد ،هؤالء الشباب مثلوا دفعا نضاليا جديدا ن يف التعليم الثانوي الذي كان
تهرم "هذا اإلعالن ّ
يعيش حالة ّ
يفش حجم التحول الذي عرفه قطاع التعليم الثانوي
خالل السنوات األخثة .
معظم األساتذة ن يف التعليم الثانوي هم خريجو الثمانينات والتسعينات والتحقوا بالتدريس
ر
ن
الت عرفته الجامعة
السياس
مواكبي للزخم
مباشة بعد تخرجهم ،وأغلبهم كانوا
ري
والنقائ ي
ي
ّ
وبالتاىل مثلوا قاعدة نضالية احتجاجية داخل نقابة التعليم
التونسية خالل تلك الفثة
ي
ر
تتالس خاصة مع الفرز
الثانوي ،ولكن مع إقرار مناظرة "الكاباس " 382بدأت هذه القاعدة
األمت الذي كان ّ
ن
ن
ن
ن
والنقابيي
السياسيي
الفاعلي
يتعرض له المثشحون للمناظرة خاصة من
ي
ن
المنتسبي لالتحاد العام لطلبة تونس .
ن يف الجامعة التونسية وباألساس
ن
بفاعلي جدد فالتحق بالتدريس العديد
بعد  2011تعززت صفوف قطاع التعليم الثانوي
ن
السابقي ن يف االتحاد العام لطلبة تونس بعد نجاحهم ن يف اجتياز مناظرة الكاباس
من النشطاء
سنوات  2017، 2015، 2014، 383 2010إضافة إىل ر
ن
الملتحقي بالتعليم الثانوي
عشات
ّ
ّ
ن
المعلمي العليا ،فمثل هؤالء دفعا جديدا
وخريخ دار
تحت ملف " المفروزين أمنيا "
ير
ن
الفاعلي ن يف التحركات االحتجاجية لـ"جيش
داخل قطاع التعليم الثانوي وأحد أبرز
الطباشث " .
الوافدون الجدد ن يف التعليم الثانوي قدم أغلبهم من تجارب نقابية وسياسية سابقة ،كما
ن
ن
جانق  2011مثل
الت عرفتها تونس منذ 14
ي
انخرط العديد منهم يف الحمالت الشبابية ي
تم إقرار هذه المناظرة لاللتحاق بالتعليم الثانوي منذ سنة 1998382
أجريت هذه المناظرة في سنة  2010و لكن النتائج تم اإلعالن عنها بعد  14جانفي  2011و تميّزت بقبول العديد من النشطاء
383
مرة
السابقين في االتحاد العام لطلبة تونس ألول ّ
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الثوز
الشبائ ملفتا لالنتباه ن يف
حملة "مانيش مسامح" و"فاش نستناو" و"حاسبهم" فكان ر
ري
تحركات األساتذة ن يف مختلف المحطات من المسثات والتجمعات واعتصام وزارة الثبية
فكانوا بمثابة " دينامو" االحتجاجات.
ن
الثوز
الت
رافق هذا ر
ري
الشبائ مرونة يف التعامل من قبل النقابة العامة للتعليم الثانوي ي
راهنت عىل هذه الروح الجديدة الت أنعشت القطاع وأعطتها فاعلية ونجاعة ر
أكث " ،لقد
ي
لعبوا دورا مهما ن يف تحركات األساتذة ،كان رهاننا عىل نشاطهم وقدرتهم اإلبداعية وروح
الخلق لديهم ،منحناهم حرية المبادرة ّ
فغثوا ن يف المعادلة النقابية رغم بعض االنفالتات
الت قد نفشها باندفاع الشباب أحيانا وبنقص الخثة أحيانا أخرى" ،هكذا ّ
عث الكاتب
ر
ر
ي
اليعقوئ عن دور هؤالء الشباب ن يف تحركات
العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد
ري
األساتذة .
ّ
وتمرسهم ن
ّ
ن
الجيىل الجديد ن
النقائ داخل
العمل
ف
السابقي
ة
خث
بي
كان هذا المزي ــج
ر
ري
ي
ي
االتحاد العام التونش للشغل ن
وبي طموح الوافدين الجدد وقدرتهم اإلبداعية ومواكبتهم
ي
لطرق االحتجاج وأساليب العمل النقائ الجديدة ،ن
مثة وسمت التحركات االحتجاجية
ري
ّ
الت
لألساتذة بدت جلية من خالل االستقراء المشهدي لمختلف المحطات النضالية ي
خاضها قطاع التعليم الثانوي ،كما كان هؤالء الشباب سببا أساسيا ن يف نجاح االعتصام ن يف
ّ
مقر وزارة الثبية والذي امتد من  21ن
جانق
ي

ّ
ما يجدر اإلشارة إليه أن هؤالء الشباب لهم سابق معرفة ببعضهم من خالل انخراطهم ن يف
حامىل
االحتجاج منذ سنوات ّإما ن يف االتحاد العام لطلبة تونس أو اتحاد
الجماع
الفعل
ر ي
ي
ي
ن
المعطلي عن العمل ،أو ن يف الحمالت الشبابية أو ينتمون إىل نفس الحزب،
الشهائد العليا
وهذا ما خلق "كيمياء" فعل جماع ن
بي الوافدين الجدد ساهمت ن يف تشي ــع عملية
ي
ن
النضاىل ،وهو ما ترجمته إىل
وف سالسة التعامل
ي
االندماج داخل التحركات االحتجاجية ي
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االحتجاج بابتكار أساليب جديدة
الجماع
أرض الواقع من خالل تطوير أشكال الفعل
ر ي
ي
النقائ .
وغث معهودة ن يف العمل
ير
فكيف تطورت أشكال االحتجاج عند األساتذة؟ من ساهم فيها؟
ب -نأشكالناالحتجاج:ن
ن
النقائ
لسنا هنا بصدد تناول أشكال االحتجاج
الكالسيك ،رغم كونها كانت تعبثة واضحة
ري
ي
نف تحركات األساتذة فقد اعتمدوا ّ
كل األساليب من عرائض ن
وإرصابات ومسثات وتجمعات
ي
ّ
التحوالت
لرصد
بل
بية،
الث
ارة
ز
و
ر
بمق
الت عرفها القطاع ن يف
وصوال إىل اعتصام مركزي
ي
أساليب وطرق النضال .
ّ
ير
االحتجاج للتعليم الثانوي ولخصت
الجماع
الفعل
عنوان
هذا
ل
مث
"جيش الطباشث"
ي
ّ
تسمية" :أساتذة المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية" ،ثم ر
ليتحول
انتش كالنار ن يف الهشيم
َ
ً
إمضاء تحت كل المنشورات الداعمة
ويغدو
االجتماع
إىل "هاشتاغ" ن يف مواقع التواصل
ي
لتحركات األساتذة ،هذه التسمية تحمل مدلوالت عديدة بحسب أصحابها ،ففكرة الجيش
ن
وه تحيل أيضا عىل فكرة
كانت بمعت القوة والوحدة والثبات والعزم عىل االنتصار ،ي
بي الحكومة والوزارة وخياراتها ن
الحرب "الحرب ن
وبي األساتذة ومطالبهم وأهدافهم ،حرب
ليست بالصواري ــخ والطائرات والدبابات ،بل بالميدعات واألقالم واللوحات والمحفظات
والت لطالما
والطباشث" ،384الطباشث الذي يرمز إىل إحدى أدوات العمل لألساتذة
ي
تسببت لهم ن يف عديد األمراض ،وتشث أيضا بحسب أحد األساتذة إىل السخرية من
ترصي ــح وزير الثبية حاتم بن سالم عقب زيارته إىل إحدى المؤسسات الثبوية ن يف والية
سليانة حيث ّ
عث فيه عن صدمته من تواصل استعمال الطباشث ن يف التدريس.
ر
ّ
بدا هذا الشعار إذن رأس حربة التحركات االحتجاجية ،وتكثف استعماله ن يف "الفايسبوك"
ّ
ن
تحول إىل قاعة عمليات األساتذة من خالل إنشاء مجموعات
ض
هذا الفضاء االفثا ي
مقابلة مع مروى دربال أستاذة تعليم ثانوي بتاريخ  13مارس 2019384
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التنسيق وصفحات تختص بالشأن الثبوي وأخرى مختصة بتقديم آخر المعطيات
ّ
واألخبار ،وتحولت كل الصفحات الشخصية لألساتذة إىل صفحات دعاية وأخبار .فقد كان
ن
ن
نرصورة عىل
يعتثونه اإلعالم المتحامل
المدرسي أن يخلقوا إعالمهم البديل يف مقابل ما ر
والمنحاز للحكومة والذي يعمل عىل تشويه تحركات األساتذة ومطالبهم وتحريض الرأي
العام ضدهم وحت السخرية منهمّ ،
ّ
اضطر نقابة التعليم الثانوي إىل مقاطعتها لكل من
مما
قنائ "الحوار
التونش" و" التاسعة" النعدام الموضوعية والحياد ن يف تغطية تحركات
ي
ي
األساتذة .385
ن
ن
ن
وف
اعتمد األساتذة يف تحركاتهم عىل الوسائل التقنية المتاحة واستثمروها يف التعبئة ي
ّ
فتم بث ّ
وقضيتهمّ ،
ر
مباش عىل شبكة
كل التحركات االحتجاجية بشكل
خدمة مطالبهم
األنثنات ،إضافة إىل تركيب مقاطع فيديو ر
ونش صور كاريكاتورية تهاجم الحكومة ووزارة
الثبية وخياراتها.
تحولت مسثات األساتذة إىل مهرجانات احتجاجية ،ويجب اإلشارة هنا أن أساتذة التعليم
الثانوي وألول ّ
مرة منذ تأسيس النقابة ن ن
يثلون ن يف مسثة قطاعية ن يف شارع الحبيب بورقيبة
ن
ّ
عىل ،كان
بالعاصمة ،حيث اعتادوا عىل االحتجاج أمام وزارة الثبية أو يف بطحاء محمد ي
ديسمث
ذلك ن يف يوم الغضب الجهوي الذي أعلنته الجامعة العامة للتعليم الثانوي ن يف 12
ر
 ،2018وهو ما ن
أضق بعدا جديدا لهذه االحتجاجات ،حيث نزل األساتذة بميدعاتهم
البيضاء ،وبمحفظاتهم ،رفع العديد منهم "الطباشث" والبعض اآلخر اللوحات واستعملت
ّ
ن
مكثف ّ
لتثز وحدة هذا الفعل
مكثات الصوت بشكل
مما ساهم يف توحيد الشعارات ر
ر
الجماع الذي يقوم به األساتذة.
االحتجاج
ي
ر ي
ه الشعارات ،فقد كانت
الطارئ الجديد عىل تحركات األساتذة من حيث شكل االحتجاج ي
متعددة ر
(أكث من  58شعارا) وأخذت منخ آخر مغايرا لما كان عليه ن يف السابق ،فشكل
وتركيبة الشعارات الكالسيكية النقابية ّ
تطورت تحت وقع تأثث الوافدين الجدد ،لثفع
مقابلة مع أحمد المهوك كاتب عام مساعد لجامعة التعليم الثانوي
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األساتذة شعارات كانت عناوين لحمالت شبابية كشعار ":نظام كاله السوس هاذي
ماهياش دولة هاذي ضيعة محروس"  386هذا الشعار الذي الف رواجا كبثا ن يف صفوف
ّ
األساتذة ورددوه ن يف كل التحركات االحتجاجية ،وابتكروا شعارات سلسة وسهلة الفهم عند
اه بنات الجمهورية" .السمة
المتقبل ،عميقة األثر مثل شعار "هز أيديك عالطبلية ر ي
األخرى الت برزت ه القدرة اإلبداعية للشعارات ،فمع ّ
كل إجراء تتخذه الوزارة أو الحكومة
ي
ي
ّ
ن
فحي هدد الوزير باالقتطاع من أجور
ضد تحركات األساتذة كانوا يبدعون شعارات جديدة،
المدرسي ُ
ن
ن
قاطعي لالمتحانات التأليفية كان الشعار ":قص نهار ..قص شهر والمسثة
الم
ن
تستمر"
وحي أصدر منشورا بعزل أحد األساتذة كان الشعار ":شادين شادين ن يف إرجاع
ن
المعزولي".
نف وزارة الثبية أثث األساتذة اعتصامهم بحفالت موسيقية ن
ملثمة وحلقات نقاش،
ي
نف كل يوم كانت تأئ الوفود األستاذية من كل جهات البالد ر ن
افعي شعار ":متحدين
ي
ي
بثرت لتطاوين" ،هذا الشعار ّ
منترصين من ن ن
ن
المدرسي بجدوى الفعل
عث عن إيمان
ر
ّ
الجماع وأن ال خالص ّ
فرديا بل الخالص ال يكون إال جماعيا وأن مواجهة الخيارات
ي
عث الوحدة وهو ما لخصه
االقتصادية واالجتماعية والثبوية للدولة ال تكون إال ر
شعار ":وحدة وحدة يا أستاذ والعزيمة من فوالذ" .ولو سحبنا التحركات االحتجاجية
الت حددها أالن تورين لتأسيس الحركة االجتماعية
لألساتذة عىل المبادئ الثالثة ي
لوجدنا

يعتث أالنتورين أنتأسيسالحركةاالجتماعية
تناسقا بينها ،حيث
ر

وه:
ر
تقومعلىثالثةمبادئيعتثهاأساسية ي
 مبدأالهويةُ :ويقصد بها نرصورة تحديد الهويةا لذاتية لهذه الحركة بمعن ىالجامع ن
بي
ر
ن
مجموعة،طبقة،شيحةاجتماعية )...ويجب أيضا تحديد هويةالخصم أي
الفاعلي (
يجب أ نتكون هناك فكرة و قضية.
 مبدأالتعارض :يفثض مبدأ التعارض ن يف الحركة االجتماعية ،عند تورين ،تحديدً
ً
وموضوعيا.
كة،واضحا
الخصم ،أي يجب أن يكون الخصم الذي تقوم عليه الحر
هذا الشعار هو في األصل من شعارات حملة "مانيش مسامح"
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ٌ
نٌ
معي و واضح
جواب
وبصيغة أخرى،أنيكونلسؤال :تحركات أساتذة التعليم الثانوي؟
ّ
مثال« :ضد خيارات الحكومة ودفاعا عن حقوق األساتذة ».
جمىع وبصيغة جمعية
وع
ي
 مبدأالكلية :أي أن تكون الحركة االجتماعية مكونة من يو شمولية ال أقليةوفردية ،وذلك من أجل النجاح ن يف التأثثعىل الرأي العام والحصول
عىل الحقوق والمطالب ،وذلك ألنه ،حسب تورين ،إذا كانت هناك حركة كلية
شمولية،فمن المستحيل السيطرةعليها ،واستنتاجا من مبدأ الكلية عند آالن تورين،
الوع بالسيطرة عىل حقوقهم.
أن الحركة االجتماعية ال يمكن أن تتحقق إال ن يف ظل
ي
َّ
وأن الحقوق ال يمكن أن ترجع إليهم ،ألن الحقوق ال يتمتع بها المغفلون .ويلخص
آالن تورين هدفه من الحركة االجتماعية الجديدة ن يف تحديد إرادة الحصول عىل
ّ
حقوق جديدة ،وفرض االعثاف بالحقوق الواجبة المحتكرة عليهم ،ويلح عىل أن
الت تمثل كما سبق الذكر الدفاع عن الهوية
االنضمام إىل الحركة االجتماعية الجديدة ي
والمصالح الخاصة والنضال ضدا عىل الخصم .هكذا ّ
عث أساتذة التعليم الثانوي عن
ر
الغايات واألهداف من تحركاتهم ،حيث نفذت من المطلبية القطاعية نحو العمق
ن
الوطت لتوجه "مدافعها" نحو خيارات الحكومة االقتصادية واالجتماعية والثبوي،
ي
وهو ما يدفعنا للتساؤلّ :
أي عالقة ن
بي تحركات األساتذة وخيارات السلطة؟ هل كانت
ّ
ن
ن
نق
مجرد مطلبية تدافع عن حقوق قطاعية أم أنها تجاوزت ذلك؟ هل يف العالقة ي
للسلطة أو محاولة الفتكاك بعض المطالب فقط ؟

 .3جيشنالطباشينوالسلطة:ننفنأمنإصالحن
ن
"للسلطة برامج فهل للمجتمع دفاعات؟ جيش الطباشث كان أحد هذه الدفاعات
رصح أحد أساتذة التعليم الثانوي المشار ن
وخطا متقدما نف مواجهة السلطة" هكذا ّ
كي
ي
ن يف التحركات االحتجاجية ،والموقف من السلطة القائمة وخيارات الحكومة لم يرتبط
مشوع قانون ن
فحي قدمت الحكومة ر
ن
مثانية الدولة لسنة 2018
بالتحركات األخثة،
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نشت النقابة العامة للتعليم الثانوي بيانا ّ
ر
واعتثته ر
مشوع
تعث فيه عن رفضها له
ر
ر
تجوي ــع و تفقث للشعب .
من أجل فهم طبيعة العالقة ن
بي التحركات االحتجاجية لألساتذة من جهة والسلطة
ُ
ُ
حواىل  58شعارا
الت رفعت ،فأحصيت
ي
من جهة ثانية قمت بجرد لكل الشعارات ي
نوفمث  - 2018فيفري ) 2019
الت أشتغل عليها (
ر
رفعه األساتذة طيلة التحركات ي
ه اآلتية:
فكانت النتائج ي
حواىل % 36.20من الشعارات ،كانت قطاعية مطلبية.
 21 شعارا مطلبيا ،أي
ي
مثال:
إصالح ،تقاعد ،منحة خصوصية/األستاذ يريد إصالح التعليم/منحة خصوصية حق
مش مزية.
ّ
حواىل % 63.80من الشعارات توجهت نحو خيارات
وطنيا أي
 37 شعارا
ي
السلطة الالوطنية والالديمقراطية والالشعبية بإمالءات من صندوق النقد
الدوىل والدوائر المالية العالمية.387
ي
مثال:
ن
ن
وكريستي
مسكي عند الشاهد
األستاذ ديما قوي يا حكومة الـ / FMIوينو حقك يا

388

/
وين مشات ر
الثوات ،هربوا بيها العصابات/عدالة جبائية ،سيادة وطنية ..

بتعبير نبيل الحمروني كاتب عام مساعد في جامعة التعليم الثانوي
388
المقصود هنا كريستين القارد مديرة صندوق النقد الدولي

387
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389

هذه الشعارات ّ ن
مثت كل تحركات جيش الطباشث ،رفعوها ن يف كل شوارع البالد فكانت
بمثابة نداء لبقية المجتمع لاللتحاق بها واالنخراط ن يف هذه الحركة االجتماعية
المضادة لخيارات الحكومة.
ّ
"غايتنا ليست قطاعية فقط ،ليست منحة خصوصية وتقاعدا مبك ًرا فقط ،نحن
ندافع عن سيادة الوطن ،عىل كرامة شعبنا وعن حق األجيال القادمة ن يف عيش كريم"
هكذا ّ
عرف أحمد المهوك كاتب عام مساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي الغاية
فحي تمت المصادقة عىل ن
ن
من التحركات األستاذية.
والت نصت ن يف
مثانية 2019
ي
أحد فصولها عىل التخفيض نف ن
الكثى وتأجيل
الرصائب عىل المساحات التجارية ر
ي
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389

بداية االستخالص إىل سنة 2020رفع األساتذة شعار" قص..قص ماألجور ..يا
390

حكومة الكارفور "

ديسمث  )2018ن
ن
بعض تحركات األساتذة (مثل يوم الغضب
تمثت
الوطت ن يف 19
ر
ي
ن
المعلمي ومتفقدي المعاهد
بانخراط العديد من القطاعات والفئات األخرى مثل
والمتقاعدين ،إضافة إىل مئات الطلبة الذين ينتسب أغلبهم إىل االتحاد العام لطلبة
تونس.
يعتثون أن تحركاتهم ليست دفاعا عن
ما يجدر اإلشارة إليه أن أغلب األساتذة
ر
ّ
ٌ
ّ ر
سء ضد ما
ه انتصار لكرامتهم قبل كل ي
مطالبهم القطاعية وعن سيادة الوطن ،بل ي
اعتثوه حمالت من الشيطنة والتشويه تشنها الحكومة بمعية بعض وسائل اإلعالم،
ر
ّ
ّ
ّ
ن
الجماعي ن
ن
المنتفضي ضد هيمنة
ي
الفاعلي
أساسية عند هؤالء
فغدت الكرامة فكرة
الكلية عىل ّ
ّ
ّ
ثقافية أو
ذاتيتهم ،وفكرة الكرامة ن يف نظر تورين ،ليست فكرة
السلطات
ّ
ّ
ّ
بلفكرةأخالقية صميمة ،ذلك أنها ّ
تعرف اإلنسان ال بما يتعاىل عنه
اجتماعية،
مادية أو
ّ
ّ
أو يرتبط به ،بل بما هو ر
الحرية والعدالة،
بش ٌّي فيه .ولذلك تمثل الكرامة ،إىل جانب
ّ
ّ ر ّ
ّ
ّ
الت تسىع إىل سلب
حقا بشيا أساسيا يجب جعله مناط الرصاع ضد السلطات الكلية ي
اإلنسان ر ّ
بشيته من خالل السيطرة عىل أدوات بناء ّ
ذاتيته
ه الفكرة المركزية عند
وتتجىل فكرة الكرامة بوضوح حينما يرى أنها أصبحت ي
ن
ن
والت تسىع إىل السيطرة عىل
االجتماعيي الذين يصارعون السلطة الكلية،
الفاعلي
ي
عث عنها األساتذة ن يف شعاراتهم ليست فكرة ثقافية،
الت ر
ذواتهم ،إن فكرة الكرامة ي
ه فكرة أخالقية ،ألنها أصبحت من الحقوق األساسية إىل جانب الحرية
وإنما ي
والعدالة ،وهما كلمتان متصلتان من الصعب الفصل بينهما ،ومنهما تنبع فكرة
عث بناء حركات
الكرامة ،ولهذا يظهر جليا أن مقاومة السلطة الكلية أو الشمولية تتم ر
أخالقية ،تطرح فيها الكرامة كمدخل للدفاع عن حقوق اإلنسان.

390في إشارة للمساحات التجارية الكبرى
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ه جوهر الرصاع مع السلطة ،وإذا كان
ولكن ،إذا كانت المطلبية القطاعية ليست ي
عمق القضية وطنيا مرتبطا بطبيعة السلطة وخياراتها وتوجهاتها ،فلماذا انتهت
الحركة االحتجاجية لألساتذة بعد إمضاء االتفاق مع وزارة الثبية ن يف  9فيفري 2019
ّ
والذي تحصل خاللها األساتذة عىل مطلب التقاعد المبكر وعىل مضاعفة منحة
ن
391
نق لها برمتها أم أنها مجرد
العودة المدرسية
؟ فهل هذا الرصاع مع السلطة هو ي
تحركات إصالحية تتوقف مع تحصيلها ؟
والوطتُ ،
ن
تحركات األساتذة راوحت ن
النقائ
بي
القطاع
فرفعت مطالبهم ودافعت
ري
ي
ي
عن السيادة الوطنية ن
ف
الدوىل
النقد
صندوق
إلمالءات
تخضع
حكومة
مواجهة
ي
ي
والدوائر المالية العالمية ولضغوط رجال األعمال ن يف الداخل .نقابة التعليم الثانوي
ومن ورائها جيش الطباشث فهموا كيف يديرون هذا الرصاع ،فهم من جهة يرون أن
دور النقابة هو الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمنظوريــها ،ومن جهة ثانية
ن
الوطت وأنهم امتداد للحراك
يعتثون أن هذه المطالب تدور ن يف فلك العمق
ر
ي
ن
جانق  ،2011فالمسألة تحولت بالنسبة لهم إىل
ديسمث 14 - 2010
االجتماع 17
ر
ي
ي
مسألة رمزية فال يجب أن تتوقف االحتجاجات ن يف البالد ضد السلطة الحاكمة حت
َ
أسقط تحت ضغط الحركة االجتماعية،
يسقط النظام ،النظام الذي لم يسقط بل ِ
عىل" وعائلته وأصهاره وكبار
سقطت رؤوسه اليانعة عندما حان قطافها ،أي "بن ي
ّ
الت قدمها النظام ككبش ِفداء وقام بصفقات
حاشيته الحاكمة .هذه المجموعة ي
ُ
392.
وتضحيات ُمقابل ضمان بقاء أسسه المتينة
يعتثون أن انتصارهم لم يكن عىل وزارة الثبية وال عىل الحكومة بل عىل
األساتذة ر
صندوق النقد كما أسفلنا القول فهو انتصار قطاع ،ن
وطت رمزي
ي
ي

أصبحت قيمة منحة العودة المدرسية  %75من األجر الخام لألستاذ تصرف في أول السنة الدراسية
 392سفيان بن جاب هللا  ،الحمالت الشبابية في تونس ( حملة فاش نستناو ) ،في سوسيولوجيا االحتجاج و التنظم لدى الشباب التونسي ،
راج  ، 2018ص34
391
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ٌ ُ
ٌ
نمشاركنوعينتالحظن
 .4الباحثنالفاعل:نصوت
ن
ُ
ن
بقبعتي ،قبعة الفاعل
خالل هذه الورقة البحثية السوسيو -تاريخية اشتغلت
باعتباري أستاذ تعليم ثانوي وكنت منخرطا ن يف الحركة االحتجاجية لألساتذة وتابعت
ن
لكوئ بصدد الكتابة حولها والبحث
عن كثب مساراتها وسياقاتها ،وقبعة الباحث
ي
ن
أعطائ صفة الباحث
االجتماع ،وهو ما
فيها ومحاولة فهمها ن يف سياق الحراك
ي
ي
الفاعل .
فيتناول المفهوم
سوسيولوج
اإلشكاىل حول الباحث الفاعل نجد أنفسنا ن يف مأزق
ي
ر ي
نظرا إىل انعداموجود تعريف علم له ،فأي المفاهيم ن
يطىع؟ وهل يؤثر هذا عىل
ي
موضوعية البحث ؟
يرى تورين أنه يفثض أن ينخرط عالم االجتماع ن يف الحركة ،وأن يقوم بدراسة الفعل
ن
ن
ن
(القائمي بالفعل) ،وهو ما يؤكده حول
الفاعلي
تبت إيديولوجية
من داخلها دون ي
مهمة عالم االجتماع بقوله" :ينخرط ن يف الحركة ،نعم؛ ولكن يجب عليه أيضا أن
393
ّ
يعت أيضا الث ن
ن
ن
يتخلص من تنظيمها
كث
بمعت أن يكون حرا تجاه تنظيمها .هذا ي
ن
ن
ن
الواقعي تحت تأثث
اإليديولوجيي
المناضلي ن يف القاعدة وليس مع القادة أو
عىل
394.
الثسيمات المخصصة للحفاظ عىل أدوارهم
ّ
ّ
ن
من ّ
الميدائ،
واعتث أن دوره سيقترص عىل النضال
رجح كفة الفاعل عىل الباحث،
ر
ي
ّ
حد اعتباره ال تقرأ بطبعها ،وبالتاىل فهو لن يختلف عن ّ
أي فاعل آخر
فالجماهث عىل
ي
ّ
ن يف الحركة االجتماعية ،كما أن مسألة التجييش والتأثث ن يف عموم الناس غث مرتبطة
ن
األكاديم للشخص ،بل
بالرأسمال
بممثات ذاتية قد توجد ن يف الباحث أو ن يف غثه
ي
(شخصية كاريزمية) .وهو ما يحيلنا إىل إلغاء صفة الباحث واالحتفاظ بالتعريف الذي

تورين آالن :) 1979( .من أجل علم االجتماع ،ترجمة ،تيسير شيخ األرض ،منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،دمشق ـ
.393سورية
تورين ،آالن :) 2011( .براديغما جديدة لفهم عالم اليوم ،ترجمة جورج سليمان ،مراجعة سميرة ريشا ،المنظمة العربية للترجمة،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ـ لبنان ،الطبعة 1394
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ّ
ّ
ّ
الفاعلي .نف ن
ن
حي رأى آخرون أنه ُيقدم إضافة نوعية إىل
خص به علماء االجتماع
ي
ُ ّ
ن
أسمال
ر
من
ن
مك
األكاديم ي
الحركة االجتماعية ،فالتكوين
معرف يجعل الفاعل
ي
ي
الباحث ُم ِل ّما بتعقيدات الحركة االجتماعية وقادرا عىل تفكيك آليات الهيمنة الرمزية
للسلطة ،وبذلك تكون ترصيحاته الصحفية أو االجتماعات العامة وحلقات النقاش
الت يقوم بها أثناء االحتجاجات عميقة وعلمية لكونها من زاوية
مع الجماهث ي
395
ن
باف
الفاعلي التطرق إليها
علمية/موضوعية ليس بإمكان ي

خاتمة:ن ن
(نوفمث  _2018فيفري  )2019قد مثلت
يبدو أن ّ تحركات أساتذة التعليم الثانوي
ر
منعرجا جديدا ن يف التحركات النقابية وقطعت مع األشكال االحتجاجية الكالسيكية
ن
الوطت مالمسة القضايا
القطاع إىل العمق
شكال ومضمونا ،وخرجت من البعد
ي
ي
الت عرفها قطاع التعليم الثانوي
االقتصادية واالجتماعية ،مستفيدة من التحوالت ي
خالل السنوات األخثة ،مجددة ن يف أساليب االحتجاج وطرقة .غث أنها ن يف النهاية
الت تحكم العالقات داخل االتحاد العام
اقثنت بـ"المطلبية" وبالثاتبية النقابية ي
التونش للشغل وبعالقة وحدة /رصاع ن
بي نقابة التعليم الثانوي والمركزية النقابية.
ي
ما يمكن استخالصه من ّ
كل ما جاء ن يف هذه الورقات هو أن هذه الحركة االحتجاجية
ّ
ن
ن
المنخرطي فيها وتنوع وتعدد
الزمت وحجم
ألساتذة التعليم الثانوي رغم امتدادها
ي
أشكال االحتجاج ّ
النقائ ،وجدت نفسها ن يف المربــع األول
وكل محاوالت "اإلفالت" من
ري
المطلت ،ولكن ما يحسب عىل هذه التحركات كتمظهر من تمظهرات
للتحركات وهو
ري
الجماع هو أنها مثلت حلقة وصل أخرى من حلقات وصل عديدة للحركة
الفعل
ي
االحتجاجية  17ديسمث  14 / 2010ن
جانق .2011
ر
ي

395

أمين الحسيني  :الباحثون الفاعلون كأفق تفكير :من مدارج الكليات إلى الساحات العامة
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