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 المؤّسسات التربوّیة  

 والحیاد عن التوظیف اإلیدیولوجّي والسیاسيّ 

 
 

 الملخص: 

أش�ال   الناشئة من �ل  �� حماية  ال��بوّ�ة ودوره  املؤّسسات  ا�حياد داخل  أهمّية  الوقوف ع��  إ��  البحث  ��دف هذا 

ليس   وتخّ��نا  والسيا��ّي.  اإليديولو�ّ�  ��  التوظيف  ا�حياد  تطبيق  بضرورة  مّنا  اقتناع  بل  الصدفة  باب  من  أو  اعتباطّيا 

املدارس ال�ي �ستلزم أْن تبقى �عيدة عن �ّل أش�ال التوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ�، وقد دعانا هذا املوضوع إ�� اإلجابة  

ال��بوّ�ة؟ وهل توج��ات الوثائق اإلدار�ة    ما ا�حاجة إ�� ا�حياد عن التوظيف اإليديولو�ّ� �� املؤّسسات  :عن إش�الّية عميقة

ولتفكيك القضايا الك��ى للعمل و�ح�ام اإلملام ��ا قمنا   والبيداغوجية كفيلة بتحقيق تلك الغاية املنشود �� أرض الواقع؟

م بوالية القصر�ن. وال ُبد من اإلشارة إ��  100ببحث ميدا�ّي، وفيھ أجر�نا استبيانا ُوّزع ع��  
ّ
عملنا جمع ب�ن    أّن من�ج  معل

فناها �� املراوحة ب�ن النظرّي والتطبيقّي.  
ّ
�ي وظ

ّ
الوصف والتحليل والنقد �� نوع من التدّرج والت�امل ب�ن املنا�� الثالثة ال

وتبعا لذلك، استخلصنا أّن تفعيل ا�حياد �� املؤّسسات ال��بوّ�ة مازال لم يبلغ املنشود، رغم أّن سلطة اإلشراف عمدت  

م �� بناء الهوّ�ات وتوج��ها.  إ�� التوعية بقيمة ا�حياد وأهمّيتھ، بصفة مستمرة
ّ

 فهذه املؤّسسات تحّولت إ�� مجال للتحك

 املؤّسسات ال��بوّ�ة.  -السيا��ّي   -اإليديولو�ّ�   -ا�حياد ال�لمات املفاتيح: 

Abstract: 
This research aims to identify the importance of neutrality within educational institutions and its role in 

protecting young people from all forms of ideological and political placement. Our choice is not arbitrary or 

coincidental, but rather we are convinced of the necessity of applying neutrality in schools, which 

necessitates that they stay away from all forms of political and ideological placement. This topic called us to 

answer a deep problem: what is the need to deviate from ideological recruitment in educational 

institutions? Are the directives of administrative and pedagogical documents capable of achieving this 

desired goal on the ground? To dismantle the major issues of work and to tighten our awareness of them, 

we conducted field research, in which we conducted questionnaire distributed to 100 teachers in the state 

of Kasserine. And it must be noted that our work method combined description, analysis, and criticism in a 

kind of gradual and complementary way between the three aspects that we employed in the alternation 

between theory and practice. Accordingly, we concluded that activating neutrality in educational 

institutions has not yet reached the desired goal. 

Keywords: neutrality- ideological - political  -educational institutions. 

 آیة عجیلي أ. -سیرین حیزي أ.
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 : مة مقّد -1

 حصيلة  ليس قدرا تار�خّيا وثقافّيا أْن ي�ون اإل�سان ذا توّجھ إيديولو�ّ� أو  
ّ

سيا��ّي، فالتوّجھ ليس إال

وتلّ�ي  خيارات ملعاي��ها  �ستجيب  �ائنات  لصناعة  التلق�ن  عملّيات  ر 
ّ

�خ
ُ
� ال�ي  ا�جتمعّية  املؤّسسات 

انتظارا��ا واحتياجا��ا. ففي هذه املؤّسسات يتقّمص الفرد عن غ�� و�� منظومة من األف�ار واالعتقادات  

ّول مؤّسسات مثل املدرسة إ�� فضاء ُيؤّصل التطّرف �� األفراد و�زرع  واملواقف والسلو�ات، مّما ُيو�� بتح

ف��م استعدادات اال�غالق والدغمائّية ورفض التواصل مع اآلخر. ولكن وقائع السنوات األخ��ة كشفت ع��  

مجاال   األحيان  �عض   �� أصبح  إذ  األساسّية،  وظيفتھ  عن  ين�اح  التعليم  جعلت  ال�ي  االختالالت  �عض 

اإليديولو�ّ� والسيا��ّي، مّما يظهر أّن هذه املؤّسسات ا�جتمعية قد ان��ت إ�� أن ت�ون حاضنة    للتوظيف

رض    .لهذه التوّجهات ومساعدة ع�� ترسيخها �� ا�جتمع
ُ
وقد القت هذه املمارسات تنديدا كب��ا، وملقاوم��ا ف

املشبوهة املمكنة ولل��وض بالتعليم  مبدأ ا�حياد �� املؤّسسات ال��بوّ�ة �حماية الناشئة من �ل التوظيفات  

بحثنا:   موضوع  يتنّ�ل  اإلطار  هذا  و��  املستو�ات،  أر��  التوظيف  إ��  عن  وا�حياد  ال��بوّ�ة  "املؤّسسات 

 .اإليديولو�ّ� والسيا��ّي"

أّما ما دفعنا إ�� االشتغال ع�� املوضوع، فبواعث كث��ة ورهانات جّمة يتشابك ف��ا الذا�ّي باملوضو�ّ�،  

حدثت ��   ال�ي وافع الذاتّية �عود إ�� ما اطلعنا عليھ �� األخبار اليومّية حول مجموعة من التجاوزاتفالد

ومّما    .السنوات األخ��ة باملؤّسسات ال��بوّ�ة، وع�� رأسها �عض ممارسات التوظيف السيا��ّي واإليديولو��ّ 

االختيار هذا  إ��  مدارس   حفزنا   �� ميدانّية  ب��ّبصات  منا 
ُ
ق نا 

ّ
مهنة  أن أّن  اكتشفنا  وف��ا  القصر�ن،  مدينة 

 �� ا�حاصلة  التجاذبات  �ّل  عن  ا�حياد  ب 
ّ
تتطل إذ  اإل�سان،  ينجزها  أن  يمكن  ال�ي  املهمات  أنبل  التعليم 

اقتصادّية) إيديولوجّية،  (سياسّية،  املوضوعّية  .ا�جتمع  البواعث  ترتبط  ح�ن  مّما   ��  ظهر  الذي  بالفراغ 

م عليھ  لع 
ّ
نط أْن  لنا  ال��بوّ�ةتيّسر  واملؤّسسات  ا�حياد  حول  أعمال  هذا   ن  حول  نجز 

ُ
أ ما  وحّ�ى  تو�س.   ��

ال�حفّي  الطا�ع  أو  بالعمومّية  يتمّ��  ممارسات  1املوضوع  أّن  با�حياد  ننشغل  حّ�ى  أك��  أثارنا  ما  ولعّل   ...

ط لها، بل أ�حت �� الكث�� من األحيان تتّم  
ّ
بطر�قة عفوّ�ة  التوظيف ال تتّم فقط بطر�قة مدروسة ومخط

 دون أْن ُيدركها ممارسوها. و�� ال تقّل خطرا عن ش�لها األّول. 

وتحّدد أهداف البحث �� مستو�ات ثالثة، أّوال: الوقوف ع�� تجلّيات التوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ�  

�بوّ�ة، وثالثا:  �� الواقع ومخاطره، ثانيا: الوقوف ع�� أهمّية مبدإ ا�حياد وعوائق تفعيلھ داخل املؤّسسات ال�

 املقارنة ب�ن ا�حياد �� الوثائق اإلدارّ�ة والبيداغوجّية وا�حياد �� الواقع املدر��ّي.

وسيقودنا تحقيق تلك األهداف إ�� التأكيد ع�� �ّحة إحدى الفرضيت�ن، فالفرضّية األو�� �علن ع��  

ط لھ �� الوثائق القانونّية واإلدارّ�ة ل�ح
ّ
ط

ُ
ّد من التوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ�  وجود تطابق تام ب�ن ما خ

 
  :ُينظر على سبيل المثال في -1
كـتوبر  1، ُنّزل بتاريخ ULTRAنائلة الحامي، التوظيف السياسي للمدارس... مجدًدا في تونس، تونس  -

ٔ
  2، وشوهد بتاريخ 2015ا

 https://bit.ly/38IxlfL، وهو على الرابط : 2022ماي 

https://bit.ly/38IxlfL
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علن عن وجود فجوة شاسعة ب�ن  
ُ
� وتفعيل حقيقي ملبدإ ا�حياد �� املؤّسسات ال��بوّ�ة، والفرضّية الثانية 

 التخطيط والتنفيذ. 

وهذا ما جعلنا نضبط اإلش�الّيات الك��ى للمبحث وما يتفّرع ع��ا من إش�اليات ثانوّ�ة �سهم �� تفكيك 

 الك��ى و�ح�ام اإلملام ��ا، وُ�مكن أْن نحصرها �� ما ي��:القضايا 

اإليديولو�ّ�  • التوظيف  ممارسات  لبعض  عمومّي  مجال  إ��  التمدرس  فضاءات  تحّولت  كيف 

والسيا��ّي؟ وما �� مخاطر هذه املمارسات وا�ع�اسا��ا السلبّية ع�� العملّية ال��بوّ�ة عموما وع��  

 التالميذ خصوصا؟

اس��اتجّيات   • أّن  وهل  التوظيفات؟  تلك  من  ا�حّد  أجل  من  م�ّحة  كضرورة  ا�حياد  إ��  ا�حاجة  ما 

ة الّتجاذبات اإليديولوجّية والسياسّية  
ّ
سلطة اإلشراف وخططها ل�حياد باملؤّسسات ال��بوّ�ة عن �اف

 ست�ون ناجعة �� الواقع أم ستبقى دون املأمول؟ 

الفصل فصل�ن:  من  بحثنا  جوهر  عن    و�ت�ّون  ا�حياد  ومطلب  االبتدائي  بالتعليم  فيھ  س��تّم  األّول، 

املؤّسسات   �� واقع  ا�حياد  الثا�ي سنشتغل فيھ ع�� قيمة  الفصل  أّما  اإليديولو�ّ� والسيا��ّي،  التوظيف 

م�ن تحديدا. 
ّ
 ال��بوّ�ة من وجهة نظر املعل

 : ّيالّتعلیم االبتدائّي ومطلب الحیاد عن الّتوظیف اإلیدیولوجّي والسیاس  -2

اإليديولو�ّ�   التوظيف  ا�حياد عن  االبتدائّي ومطلب  الّتعليم  موضوع   �� الّنظر  األّول  الفصل   ��  �
ّ
نتو�

إذ ينقسم إ�� ثالثة عناصر: أّول ��تّم فيھ بالّتعليم ومش�ل التوظيف اإليديولو�ّ� والسيا��ّي،   .والسيا��يّ 

ث نتناول فيھ ا�حياد �� الوثائق التنظيمّية  وثان �شتغل فيھ ع�� ا�حياد ضرورة عملّية و�يداغوجّية، وثال

 والبيداغوجّية.

 :ومشكلة التوظیف اإلیدیولوجّي والسیاسيّ  التعلیم االبتدائي -1-2
 : في معاني التوظیف اإلیدیولوجّي والسیاسيّ  -2-1-1

وحّ�ى ي�ون للبحث �� مش�لة التوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ� �� التعليم االبتدائي أسسھ املتينة وأبنيتھ  

 تماسكة، �ان لزاما اإلحاطة بمفهوم اإليديولوجيا والتوظيف السيا��ّي، ورفع اللبس عل��ما.امل

 :من اإليديولوجيا إ�� التوظيف اإليديولو��ّ  -أ

ُيث�� مصط�ح اإليديولوجيا جدال كب��ا ب�ن الباحث�ن �� جميع مجاالت املعرفة، فقد تطّور هذا املفهوم  

وانزاح عن داللتھ األصلية ال�ي ضبطها عالم االقتصاد الفر���ي  عشر ميالدّيامنذ ظهوره �� القرن الثامن  

)، إذ حملت مع�ى علم األف�ار للتعب�� عن محاولة التحليل التجر��ي  Destutt De Tracy( دستوت دي ترا��ي
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وفكرا خاطئا  ، و��اد ي�ون مستقرا اليوم �� الرأي الشائع اعتبار اإليديولوجيا أمرا مست�جنا  1للعقل البشري"

وت��يرا مص�حيا. �عّددت التعر�فات ا�خاصة باإليديولوجيا �عد خروجها من مفهومها األّول، ف�ي �ع�ي، ع�� 

:    (Louis Althusser)، وعند لويس ألتوس�� 2"الو�� الزائف" (karl Marx)سبيل املثال، عند �ارل ماركس  

ر للمجتمع"
ّ
 …3"اإلطار االعتقادّي والفكري العام املؤط

وقد أ�حت اإليديولوجيا �ستعمل �� العالم العر�ّي املعاصر بمع�ى النظام القّي�ي األخال�� الذي يتبّناه  

�خص ما أو مجموعة ما و��ون مرادفا ملع�ى وجهة النظر أو الرؤ�ة، و�� ذلك يقول عبد هللا العروي: "نقول:  

يتخ� أنھ  �ع�ي  إيديولوجّية.  إ�� األشياء نظرة  ينظر  دائما  إن فالنا  بكيفّية تظهرها  الوقائع  � األشياء وُ�ؤّول 

ھ ا�حّق"
ّ
. و�ذلك ت�ون ا�حقيقة واحدة ال تقبل النقد والتشكيك، و�� طبيعة �ل خطاب  4مطابقة ملا �عتقد أن

إيديولو�ّ� بوصفھ ينأى عن املعرفة وُ�ث�� املشاعر والعواطف بدل أْن ُينّ�ي العقل وُ��ّحح الفهم. وهكذا،  

مجال �عيدا عن التوظيف اإليديولو�ّ�، فجميعها انخرطت فيھ، وم��ا التعليم الذي أض�� مجاال  لم يبق أي  

واملساواة   ا�حرّ�ة  قيم  م 
ّ
يتعل ما  مثل  اإليديولوجيا  م 

ّ
يتعل فاإل�سان  ا�ختلفة،  اإليديولوجيات  تتنازعھ 

 .5والتسامح... ويستوع��ا دون و�� �� ملبسھ ومأ�لھ كما �� مواقفھ وسلو�اتھ

 :مفهوم التوظيف السيا��يّ  -ب

ُ�عّد التوظيف السيا��ّي من املفاهيم األك�� �عقيدا من حيث أسسھ ووظائفھ ومستو�اتھ واألطراف ال�ي  

وُ�طلق هذا املصط�ح عند أغلبّية    .املوضوعات السياسّية ا�ختلفة ترتبط بھ سواء السياسّيون أنفسهم أو

آلفاق سياسّية    ارتبط بالّدعوةمفهوم قديم   وهو  .السيا��يّ الّتالعب   الناس ع�� مع�ى سيا��ّي سل�ي وع��

والّتار�خ   والّدين  قدرا��ا  ف 
ّ
وظ

ُ
ت الّدول  أّن  إ��  اإلشارة  من  بّد  وال  مضاّدة،  أخرى  آلفاق  والتصّدي  معّينة 

ف والّتعليم...
ّ
املوظ ال��يء  وحقيقة  يتالءم  ال  قد  سياسّيا  السيا��يّ   .توظيفا  التوظيف  ل 

ّ
يمث نظر   وال   ��

أنفسهم امل ف�ن 
ّ
السياسّية  وظ عبة 

ّ
الل لقواعد  أو   خرقا  مضمرة  بصفة  تطبيقھ  �ستلزم  شرعّيا  أمرا  بل 

يف إذ مكشوفة،
ّ
ومساحة تصرفا��ا ال�ي تتحكم ف��ا عدة  ��يمنة نخبة سياسّية معّينة يرتبط هذا التوظ

 
بحاث، ُنّزل بتاريخ ٕايديولوجياقسم التحرير،  -1

ٔ
،  2022مارس  12، وشوهد بتاريخ 2013ماي  11، مؤمنون بال حدود للدراسات واال

   https://bit.ly/3ketf1I : وهو على الرابط
يضا في: 

ٔ
 وُينظر ا

- Alan Bernard And Jonathan Spencer, Encyclopedia of Social and Cultural anthropology, Riutledge, London, 
New York, 2002, p 369.  

، بيروت، مركز دراسات الوحدة  سوسيولوجيا الثقافة: المفاهيم وإالشكاليات... من الحداثة ٕالى العولمةعبد الغني عماد،   -2
 .55-53، ص2016، 3العربّية، ط 

 .55المرجع نفسه، ص  -3
 . 10، ص2012، 8، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط مفهوم إاليديولوجياعبد هللا العروي،   -4
مين يـ "هوّية معيارّية" تمّثل حشدا من المواقف   -5

ّ
تشير دراسات كـثيرة إلى ارتباط التعليم بفكرة "سياسات الهوّية" التي تزّود المتعل

يديولوجّية. ُينظر في:الجاهزة 
ٔ
رضّية لدعاية ا

ٔ
 وتكون ا

Deborah Youdell, Identity and Identity Politics, in, Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy, 
Sage Publications, U.K, 2014, p 398.  

https://bit.ly/3ketf1I
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ٔ
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يف السيا��ّي  والتعليمّية...، لذامعاي�� أهمها حيادّية املؤّسسات السياسّية واالقتصادّية والدينّية  
ّ
فالتوظ

را �� حالة عدم حيادّية هذه املؤّسسات وتقّل فاعلّيتھ �� حالة ا�حياد التام ي�ون 
ّ
 . 1مؤث

"استخدام جهة ما إلحدى القضايا لتحقيق مص�حة سياسّية معّينة   ويع�ي التوظيف السيا��ّي �� عمومھ

��ا من خالل �غليفھ  استفادة جهة معّينة من حدث �عينھ �غي هو أو إ�� هدف سيا��ّي خاّص  ة الوصول 

فكرّي الستغالل املوقف والتالعب بھ لصا�حها وذلك عن طر�ق استخدام آلّيات   أخال�ّ� أو �غالف دي�ّي أو 

ا�حرب" وأدوات  السلم  أدوات  ب�ن  ت��اوح  مختلفة  التوظيف  .2ووسائل  من  �ل  أّن  عملّيات  أّن  والوا�ح 

البيئات التقليدّية املغلقة واملعهودة فحسب، بل �� أ�شطة تخ��ق ا�حياة اليومّية   السيا��ّي ال تقتصر ع��

ّية و�تقّمص  
ّ
قافة ا�حل

ّ
ق الفرد بقيم الث

ّ
م، فف��ا يتخل

ّ
وتنتشر �� تفاصيلها ع�� غرار املدرسة وفضاءات التعل

 عن غ�� و�� منظومة األف�ار واألدوار والعالقات وال��تيبات.

 :یدیولوجّي والسیاسيّ تجلیات التوظیف اإل -2-1-2
والسيا��يّ  اإليديولو�ّ�  التوظيف  تجلّيات  عن  نتحدث  كيفّية   عندما  عن  باألساس  نتحّدث  فنحن 

وهذا األخ�� �ع�ي "ت�و�ن التصورات واالتجاهات وامليول ال�ي تحدد أنواع السلوك   3"التشكيل اإليديولو�ّ�"

لها أو  ال�ي تر�طھ باألشياء واألف�ار وموقفھ من �ل م��ا ومدى قبولھ  الفرد وأنواع العالقات   ال�ي �سلكها 

��ا "تصقل تلك القيم  ، و�عّد املؤّسسة التعليمّية املسؤولة عن �عميق التشكيل اإليديولو�ّ� فف4" رفضھ لها 

إ��  5واالتجاهات والتصورات وتتبلور" لل��بّية اإليديولوجّية والسياسّية  الناقلة  القناة األو��  ، و�عت�� أيضا 

والالحقة ا�حاضرة  (  .األجيال  ر�د  مارجر�ت  توّصلت  فّعالة   ) margaret reddفقد  وسيلة  ال��بية  أن  إ�� 

وذلك ألن اإليديولوجيا ال��بوّ�ة تمّس جميع فئات ا�جتمع ع��  لتشكيل نمط إيديولو�ّ� معّ�ن لدى الفرد  

 .6اختالفها وتصنع اإليديولوجيات األخرى وتوّحدها

د
ّ

د   أّن النظام التعلي�ّي يرتبط ارتباطا شديدا من شبھ املؤك
ّ
بالنظام السيا��ّي والطبقة ا�حاكمة مّما ُيول

العمليّ  وا�خرجات  واملقّررات  املنا�ج  ع��  ا�خفي"ا�ع�اسا  "املن�ج  مفهوم  يظهر  وهنا  ل، 
ّ
ك� التعليمّية   7ة 

تر�وّ�ة   أهداف  تحقيق  إ��  تؤّدي  ال�ي  امل��ابطة  والوظائف  وامل�ّونات  العناصر  من  مت�امال  "�سقا  بوصفھ 

 
 200-199اكـتوبر، ص   6، جامعة العربيةالتوظيف السياسي لقضايا حقوق االنسان و الثورات سوزي محمد رشاد،  -1
، و هو على  2022مارس  20، و شوهد بتاريخ 2018سيتمبر  23، مجلة الزيتونة، نّزل بتاريخ التوظيف السياسيياسين بن علي،  -2

 . https://bit.ly/3FFbKkOط: الراب
 المرجع نفسه. -3
لفية الثالثة اإليديولوجيا والتربية والنظام العالمي، ط -4

ٔ
خرون، التربية المقارنة واال

ٓ
 33، ص1عبد الغني عبود وا

 34المرجع نفسه، ص -5
رطيع،-6

ٔ
 10ريخ ، نّزل بتا55، مجلة جيل العلوم االنسانية واالجتماعية العدد التربية وإاليديولوجيا: التقاطعات والحدود نورالدين ا

    https://bit.ly/3yAmgIKالرابط:  ، وهو على2022مارس  16، و شوهد بتاريخ 2019سبتمبر 
هداف المنهج الخفي و ٕايديولوجية المعلم نجيب زوحى،  -7

ٔ
، وشوهد 2015ماي  1 ، موقع تعليم جديد، نّزل بتاريخالتعليم بين ا

 https://bit.ly/3KQzQu3، وهو على الرابط 2022مارس 16بتاريخ 

https://bit.ly/3FFbKkO
https://bit.ly/3yAmgIK
https://bit.ly/3KQzQu3
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ل �� "إعداد    :و�جب التمي�� هنا ب�ن نوع�ن من األهداف  .1مضمرة"
ّ
أهداف رسمّية معلنة �علمها ا�جميع وتتمث

م واملواطن الصا�ح"
ّ
وأخرى خفّية مضمرة تتمثل �� "الهيمنة اإليديولوجّية وغرس االنضباط   اإل�سان املتعل

ما �ّل األهداف ال ُيمكن كشفها ألّ��ا تتعارض    .2والطاعة والوالء للطبقة ا�حاكمة والقوان�ن السياسّية"
ّ
ف�أن

كيف    مع عميقة:  إش�الّية  طرح 
ُ
ت املقام،  هذا  و��  أخرى،  فئات  حساب  ع��  فئة  مصا�ح  وتخدم  املعرفة، 

 تتحّقق األهداف ا�خفّية ذات البعد اإليديولو�ّ� والسيا��ّي؟

وذلك من خالل ا�خطب   3تتحقق األهداف ا�خفّية عن طر�ق" توظيف الرموز �� تمجيد سلطة ا�حاكم "

م تنفي �ل اع��اض  اال  الصور أو املدرسية أو 
ّ
م واملتعل

ّ
ستشهادات... وفرض عالقة هرمّية ب�ن اإلدارة واملعل

�انت ونقد.   ا 
ّ
م�ن   ومل

ّ
املعل الّدولة"فئة  أّجر��م  صغار  �� 4"أنبياء  ومتوّرطا  محايد  غ��  تر�وّي  وسيط  فهم   ،

تدريس تقليدّية ��دف   عديد األنظمة التعليمّية طرق  و تتبّ�ى اس��اتيجّيات إيديولوجّية صر�حة وضمنّية.  

م وجعلھ يتقّبل �ّل األف�ار واملواقف واملعارف كما  
ّ
إ�� طمس مهارات التفك�� النقدي واإلبدا�� لدى املتعل

أو  نقدها  دون  ماهو ��  فقط  مون 
ّ
يتعل ال  املدرسة  داخل  فالتالميذ  بل  رفضها،  املعلن  املن�ج   �� موجود 

مع   سلفا  "محّددة  وقيم  معاي��  أيضا  مون 
ّ
��  يتعل السائدة  والقيم  اإليديولوجيات  ل�ّل  متكّرر  اس��الك 

ها محّددة عن طر�ق ا�ح�ومات، ف�ي و�بدو أّن  .5ا�جتمع"
ّ
"ال تر�د شعبا   الّنظم ال�ي تخضع إل��ا املدرسة �ل

يملك روحا ناقدة إّ��ا تر�د عّماال مطيع�ن، تر�د أ�خاصا أذكياء فقط بما يكفي لتحر�ك اآلالت وأغبياء بما  

 وهو فعال ما �س�� إليھ األنظمة التعليمّية.   ، 6في لقبول الوضع الذي �عيشونھ"يك

 :مخاطر التوظیف اإلیدیولوجّي والسیاسيّ  -2-1-3
ف

ّ
 و�ظهر ذلك من خالل السلطة  .لتحقيق مصا�حھ �عّد التوظيف اإليديولو�ّ� وسيلة من وسائل املوظ

نھ من فرض نفسھ،
ّ

 سيخ أساسّيات النظام السائد (وحّ�ى املهّمش)فالنظام ال��بوّي �عمل ع�� تر  ال�ي تمك

تر�وّ�ة فلسفة  ضمن  م 
ّ
للمتعل املقّدمة  التدريسّية  املهارات  طر�ق  إنتاج    .عن  إعادة  إ��  ل 

ّ
التوغ ويس��دف 

� خطر التوظيف اإليديولو�ّ� الس��دافھ  .استفسار دون أي مساءلة أو  قواعد اإليديولوجيا 
ّ

ا�جانب   و�تج�

الكث�� من    �� العلم. ولكّنھ  ح نفسها فوق 
ّ

العاطفي بدل العقل، فاإليديولوجيا تو�� لنفسها األولوّ�ة وتر�

ب�ن  فصل  يوجد  ال  واإليديولوجيا، األحيان  والسيادة   السلطة  للسيطرة  رمزا  نفسها  �عت��  األخ��ة  فهذه 

وتتح أوالشرعّية  قّوة  ف��ا  م 
ّ

أو ك سياسّية  أو سلطة  أو اجتماعّية  أ�شطة   اقتصادّية  �سّهل  دينّية...ف�ي 

 
 المرجع نفسه. -1
 المرجع نفسه. -2
 المرجع نفسه. - 3
مة العربّية نظرّية عاّمة لنسق التعليم ٕاعادة إالنتاج: في سبيل بورديو وجان باسرون، بيير  -4

ّ
، ترجمة: ماهر تريمش، المنظ

 .121، ص 2007نوفمبر،  1للترجمة، لبنان، ط 
 .121المرجع نفسه، ص  - 5
سعد وطفة،  -6

ٔ
 17وشوهد بتاريخ   2021يونيو 26الموقع نقد و تنوير،  نّزل بتاريخ الصراع الطبقي و إاليديولوجي في المدرسة،  علي ا

 .https://bit.ly/394qEoQ، وهو على الرابط 2202مارس 

https://bit.ly/394qEoQ.
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را يقوم ع�� منطق القهر الداخ�� وا�خار��  
ّ
املتعلم   ��دف إ�� جعل الفرد أو إذ  املؤّسسات بارتدا��ا قناعا مؤث

ا من جميع ا�جوانب
ّ

 .1هش

 
ّ
يف اإليديولو�ّ� ُيول

ّ
م�ن بطر�قة ضمنّية، ويعود  و�ناء ع�� ما سبق فالتوظ

ّ
د عنفا رمزّ�ا ممارسا ع�� املتعل

ل �� محاولة استحواذ املؤّسسة ع�� الفرد فكرّ�ا وعقائدّيا  
ّ
هذا العنف ا�خفّي إ�� سبب�ن اثن�ن، فاألّول يتمث

أو اإليديولوجيا املضاّدة ��د  .��دف السيطرة واالستقطاب الفكر ا�جديد  �� ظهور  ل 
ّ
الثا�ي فيتمث ف  وأّما 

ھ
ّ
السائد وا�حّل محل أو   .تبي�ن سلبّيات  الفرد  إ�� جعل  بل �سعيان  إ�سا�ّي،  السبب�ن هدف  لهذين   وليس 

ر أو العاقل. إذن،
ّ

فا�خطر األسا��ّي للتوظيف   املتعلم غ�� مستقّل فكرّ�ا ويسلبان منھ صفة اإل�سان املفك

ال ال��بية  ع��  معرفة،  إ��  السلوك  "تحو�ل   �� ل 
ّ
يتمث وتصارع اإليديولو�ّ�  لتطاحن  ة 

ّ
محط �عت��  �ي 

. وعليھ، فهذا التوظيف يجعل الفضاء املدر��ّي متوّرط عن قصد أو دون و�� �� مسارات  2اإليديولوجيات"

 .3األد�جة هذه، فهو �� مقام اآللة، و"اآللة عبارة عن عبد �ستغّل �� صنع عبيد آخر�ن"

لو�ّ� والسيا��ّي ّ��دفان إ�� تنميط �خصّيات  ومّما تقّدم من معطيات، ننت�ي إ�� أن التوظيف اإليديو 

لفوا ا�خضوع واالست�انة وأن يتعا�شوا مع ا�خوف والرعب  
ْ
م�ن �� املؤّسسات ال��بوّ�ة من أجل أن يأ

ّ
املتعل

واال��زامّية السلبّية  يتعّودوا  ممارسات  4وأن  من  ل�حّد  حة 
ّ

م� ضرورة  أض��  ا�حياد  أّن  �ع�ي  ذلك  فهل   .

 إليديولو�ّ�؟التوظيف السيا��ّي وا

 :الحیاد ضرورة عملیّة وبیداغوجیّة -2-2
 : في مفھوم الحیاد -2-2-1

ھ "عدم امليل إ�� أّي طرف من أطراف ا�خصومة"
ّ
عدم االنحياز ��  ع�� مبدإ أي القيام 5ُ�عرف ا�حياد بأن

خص ا�حايد ال ُيظهر أّي موقف
ّ

�� خصوص تلك القضّية و�بقى �عيدا عن   قضّية ما ألّي جهة �انت، فال�

حولها. تقع  ال�ي  �اعات 
ّ
الن أو   �ّل  السياسّية  اآلراء  أو  العرق  أساس  ع��  التمي��  عدم  �ع�ي  ا�حياد  فمبدأ 

أو املعتقدات   أو األ�شطة  الفلسفّية للوكيل. و�نتج عن هذا املبدأ مبدأ املساواة أمام  النقابّية  أو  الدينّية 

 القانون. 

و�نقسم ا�حياد إ�� قسم�ن: هما ا�حياد اإليجا�ّي وا�حياد السل�ّي، فا�حياد اإليجا�ّي �ع�ي بھ عدم االنحياز 

� قيمة  يضيف  بما  اآلراء  و  واملواقف  القرارات   �� واالستقاللّية  سيا��ّي  مذهب  الّتقّدم  ألّي  ع��  ساعد 

 
سعد وطفة،  - 1

ٔ
 . مرجع سابق الصراع الطبقي و إاليديولوجي في المدرسة،علي ا

 المرجع نفسه. - 2
داب، طالبعد الواحدإالنسان ذو )، Herbert Marcuse ماركوز( هربرت- 3

ٓ
،  3، ترجمة جورج طرابيشّي، بيروت، منشورات دار اال

 . 76ص،1988
، شوهد 2019اوت  11، موقع رسالة بوست، نّزل بتاريخ حتى ال يكون التعليم محاضن للتعصب و التطرفصابر جيدوري،  4

 . ttps://bit.ly/3wcg2Msh، وهو على الرابط 2022مارس  19بتاريخ 
 .211، ص2011، 5ط،  ،الوسيطالمعجم  مجموعة من المؤلفين، -5

https://bit.ly/3wcg2Ms.


ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)346( 

ة ا�حيل، والذي ال ير�د منھ أ�حابھ   أّما ا�حياد السل�ي فهو 1واالزدهار الذا�ي
ّ
ذلك "الّناجم عن الّضعف وقل

ب ع�� االنخراط والفاعلّية" سوى تجنيب أنفسهم املشكالت، أو
ّ
 .2ح�ى أصناف القلق ال�ي ت��ت

االلتباس، إذ يصعب التمي�� بي��ما �� الكث�� من  و�تداخل مفهوم ا�حياد مع عّدة مفاهيم أخرى إ�� حّد  

باعتباره املوضوعّية  " املسلك الذه�ي الذي يرى األشياء ع�� ما �� عليھ، فال  األحيان، ع�� رأسها مفهوم 

أو ضّيقة  بنظرة  خاص" �شّوهها  "وصف  3بتحّ��   �� املوضوعّية  أن  نجد  وا�حياد  املوضوعّية  تقابل  و��   ،

وع�� هذا األساس   ،4نتيجة لتفك�� �� موضوع معّ�ن" موقف أو ّتفك��، فيما ا�حياد هولطر�قة محّددة �� ال

خص املوضو�ّ� بينما يحيلنا ا�حياد  
ّ

رة بميوالت وهوّ�ة ال�
ّ
فاملوضوعّية تحيلنا إ�� نمط تفك�� مع�ن غ�� متأث

  إ�� الّنتيجة ال�ي وصل إل��ا ذلك ال�خص من خالل موقفھ من تلك القضّية.

 :الحیاددوافع  -2-2-2
والعمل   تكريس مبدأ ا�حياد يقوم ع�� الفصل ب�ن االنتماءات ا�ختلفة: دينّية، سياسّية، اجتماعّية... إّن 

وتحر�رها �بو�ة 
ّ
ال� الّتعليمّية  العملّية  لنجاح  دافعا  ل 

ّ
ُيمث �بوي 

ّ
من   ال� طرف  ألّي  واالنحياز  التبعّية  من 

يضمن حّق التالميذ �� التعب�� عن رأ��م ب�ّل حّر�ة �� أّي  فالتقيد بمبدأ االستقاللّية وا�حيادّية   األطراف.

م�ن ع�� مواجهة املشكالت فضال ع��  
ّ
موضوع يتّم طرحھ وتكريس مهارة التفك�� النقدي ألّ��ا �ساعد املتعل

ا�ختلفة. للمشكالت  واملنطقّي  ا�حيادّي  ا�حكم  ع��  فضاء    مساعد��م  التعليمّية  املؤّسسة  ت�ون  وحّ�ى 

ق ال بّد أن  مواطنّيا ح
ّ

قيقّيا داعما لفكرة ا�حقوق وا�حّر�ات وحاضنا �جتمع الديمقراطّية والتعا�ش ا�خال

ترتكز ع�� سياسة �عليمّية رصينة وعملّية ترا�� التحّديات وا�خاطر وتلّ�ي االحتياجات املباشرة والعميقة  

 �جتمعات �عيش طورا انتقالّيا �� العملّية الديمقراطّية. 

بالتلق�ن أو تجه��   ميع مستو�اتھ (االبتدائّي والثانوّي وا�جام�ّ�) ال يجب أن ي�ون موصوالفالتعليم بج

م�ن
ّ
بجملة من املعتقدات ال�ي �عّزز مفهوما مغلقا للهوّ�ة، بل ع�� العكس من ذلك يمكن أن تّتخذ لها   املتعل

م ع�� مقار�ات جديدة
ّ
�ن دينّيا وثقافّيا. وهذا �ستوجب  ا�ختلف ت�ون منّصة لتثقيف �عتمد ع�� انفتاح املتعل

سياسة �عليمّية متحّررة من اإلكراهات السياسّية والثقافّية وقادرة ع�� تلبية "االحتواء االجتما�ّ�" القائم  

ر �ّل الفئات �غّض الّنظر  
ّ
ع�� فكرة التعّدد الثقا�ّ� وتأصيل املواطنة املتفّتحة ال�ي ترا�� االختالفات وتوق

رات طائفّية  عن خصوصّيا��م لتم
ّ
أو توت أو بروز مظالم اجتماعّية  ا�عزالّية  أو  نع �شوء نزاعات إقصائّية 

  .5وعرقّية

 
، وهو على الرابط 2022مارس  11، و شوهد بتاريخ 2013جوان  13، موقع عمون، نّزل بتاريخ د الحقيقيالحياالرشيد،  -1

https://bit.ly/3slZDDV . 
 المرجع نفسه.  -2
 .  450، ص1982بيروت، دار الكـتاب اللبناني،  ،المعجم الفلسفي الجزء الثانيجميل صليبا،  -3
، و هو 2022مارس  11، و شوهد بتاريخ 2015جوان  15ّزل بتاريخ ، موقع الوطن، نبين الموضوعية و الحيادعبد هللا المطيري،  -4

 . https://bit.ly/3yeBJhw على الرابط
5- Yvon Dandurand, Social Inclusion for Youth and the Prevention of Violent Extremism, in, Countering 
Radicalization, IOS Press, Berlin-Washington, 2015, p 31.   

https://bit.ly/3slZDDV.
https://bit.ly/3yeBJhw.
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باستمرار إ�� ضرورة تطبيق ا�حياد التام �� املؤّسسات ال��بوّ�ة، وم��م  وقد �عّددت األصوات الداع�ن

ع��  د 
ّ

أك الذي  الثانوّي  الّتعليم  لنقابة  العام  ال�اتب  اليعقو�ي  داخل   لسعد  التجاوزات  �عض  وجود 

إذ ال��بوّ�ة،  بصف��م   املؤّسسات  وانتقدهم  التعليمّية  بال��امج  يتقّيدون  ال  األساتذة  من  عددا  أّن  الحظ 

"ال تتحّول إ�� من�� للدعاية ا�حز�ّية   ا�حز�ّي ونّص ع�� ضرورة تحييد املدارس ح�ى يرّوجون لفكرهم الّدي�ّي أو

حز�يا" أبنائنا  استقطاب  �حّية    .1وعدم  التلميذ  فيصبح  للعنف،   
ّ
إال �شّرع  ال  التجاوزات  هذه  فمثل 

�بوّي إ�� التجاذبات اإليديولوجّية. وعالوة ع�� ذلك
ّ
"ضرورة وضع   دعا منذر جعفر مختّص �� علم الّنفس ال�

�عض  ولكن وقائع العقد األخ�� أبانت توّرط    .2مدرسة الئكّية محايدة عن الدفع الّدي�ّي والدفع السيا��ّي"

م�ن �� ممارسات الّتوظيف السيا��ّي واإليديولو��ّ 
ّ
. مّما �ع�ي وجود عديد العوائق أمام تحقيق ا�حياد  3املعل

 التام.

 :الحیاد في الوثائق التنظیمیة والبیداغوجیّة -3-2
 2014نقصد بالوثائق التنظيمّية الوثائق الصادرة عن ا�جهات القانونّية و�� الدستور التو���ّي لسنة  

لسنة  ومدونة   والتعليم  لل��بية  التوجي�ي  والقانون  العمومي  ف 
ّ
املوظ الوثائق  2002سلوك  وأّما   ،

 البيداغوجّية فنقصد ��ا الوثائق الصادرة عن وزارة ال��بية من مناش�� وكتب مدرسّية... 

 : الحیاد في الوثائق القانونیة والتنظیمیة  -3-2-1
 : ا�حياد �� الدستور التو���يّ  -أ 

ونخّص بالذكر الدستور التو���ّي   .د غاية مش��كة ب�ن مختلف الوثائق القانونّيةيمثل تكريس مبدأ ا�حيا

 �� الدستور   ال ولكن هذا املصط�ح  .الذي ُ�سّ�� السلطات الثالث التشريعّية والقضائّية والتنفيذّية
ّ
يظهر إال

من   السياسّية وخروج البالد، أي �عد الثورة عند توّسع أفق ا�حرّ�ة �� ا�حياة  2014ا�جديد الذي صدر سنة  

الواحد، وهو ا�حزب ا�حاكم.   لم يذكر لفظ ا�حياد    1959دستور   وهو يختلف عن سلطة ا�حزب  الذي 

: "تضمن الدولة حياد املؤّسسات ال��بوّ�ة  16البّتة.  وقد نّص الدستور ا�جديد ع�� مبدأ ا�حياد �� الفصل  

ا الفصل ل�حياد السيا��ّي وليس ل�حياد اإليديولو�ّ�؟  فما مع�ى أّن ُيخّصص هذ .4عن التوظيف ا�حز�ّي"

اإليديولو�ّ�،  التوظيف  أهمل  قد  األو��  الفرضّية   �� الدستور  في�ون  توجد فرضّيتان.  ذلك  ولإلجابة عن 

 
  جمال،ابتسام  -1

ٔ
، الموقع الشروق، نزل  العنف و االخرين يهددان تالميذنا  قسام:الصراعات االيديولوجية و السياسية تقتحم اال

 . https://bit.ly/3P7P3ue، و هو على الرابط 0222مارس  22،و شوهد بتاريخ 2013فيفري  14بتاريخ 
و العلمانية الفرنسية، بالفرنسية   الالئكية  -2

ٔ
ْر عن فصل الدين عن شؤون الحكومة والدولة وكذلك عدم   laïcitéا هي مفهوم ُيَعِبّ

 .تدخل الحكومة في الشؤون الدينية 
نشطة الدعائّية. ُينظر في  -3

ٔ
شارت مصادر إعالمّية إلى وقائع تثبت توّرط بعض المدّرسين في هذه اال

ٔ
 :ا

م بشبهة االنتماء ٕالى تنظيم ٕارهابّي سيدي بوزيد ٕايققيس،  -
ّ
ون الين، نّزل بتاريخ اف معل

ٔ
وشوهد    2017مارس  24، جريدة الشروق ا

 https://bit.ly/34v04At : الرابطوهو على  .2022مارس  23بتاريخ 
ستاذ بشبهة االنتماء ٕالى مجموعة ٕارهابّية، حّي النسيم لطيفة الهّمامي،  -

ٔ
، موقع تونس الرقمّية، نّزل بتاريخ  تونس: التحقيق مع ا

كـتوبر  23وشوهد بتاريخ  2014فيفري  20
ٔ
 https://bit.ly/35wqu3Xعلى الرابط:  ، وهو2020ا

 .5، ص 16، الفصل الدستور التونسي -4

https://bit.ly/3P7P3ue
https://bit.ly/34v04At
https://bit.ly/35wqu3X
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ال�� التنديد من جميع   ، إذ 2011وحاول فقط ا�حّد من التوظيف ا�حز�ّي الذي تزايد بصفة جلّية �عد سنة  

الع  �� �ن 
ّ
الثانية، في�ون الدستور ف��ا املتدخل أّما الفرضّية  ال��بوّ�ة.  قد جعل مفهوم ا�حياد ا�حز�ي   ملّية 

شامال ل�حياد اإليديولو�ّ�، ألّن �ّل حزب يتبّ�ى ضرورة إيديولوجّية تمّ��ه عن غ��ه من األحزاب، مثل ا�حزب  

 اليسارّي وا�حزب الدي�ّي... 

 :ا�حياد �� القانون التوجي�ي -ج

ع�� مسألة ا�حياد بصفة صر�حة، ولكّنھ أشار إليھ ضمنّيا    2002لم ينّص القانون املوّجھ إلصالح سنة  

�اهة"  
ّ
"الن مثل  بي��ا  ا�حاصلة  الّدقيقة  الفروقات  رغم  الّسياق  نفس   �� تتنّ�ل  ملصط�حات  استعمالھ  عند 

د
ّ

�اهة واملوضوعية واح��ام �خصّية  ع�� ضرورة "بناء عال واملوضوعية"، إذ أك
ّ
قة مع التالميذ عمادها الن

فل وحقوقھ"
ّ
ھ لم تكن هناك حاجة ضرورّ�ة لرفع "ا�حياد" علنا، والدعوة إ�� االل��ام. ولكن    .1الط

ّ
و�بدو أن

د  �سبب وقائع العق  2016األمر �غّ�� مع "الكتاب األبيض" �� مشروعھ إلصالح املنظومة ال��بوّ�ة بتو�س سنة  

 �� م�ن 
ّ
املعل عدد من  توّرط  خالل  تو�س من   �� التعلي�ّي  الّنظام  يخ��ق  بنيوّي  خلل  أبانت عن  ال�ي  األخ�� 

ع�� تحييد املؤّسسات ال��بوّ�ة    ممارسات التوظيف اإليديولو�ّ� والسيا��ّي، وقد نّص هذا الكتاب دون ترّدد

ھ2ضمن التوّجهات اإلس��اتيجّية لإلصالح
ّ
ق  يرى "أّن   . غ�� أن

ّ
مبدأ حياد املدرسة التو�سّية ال مع�ى لھ إذا �عل

 .3األمر بالقيام بدورها �� السنوات القادمة �� مقاومة آفة اإلرهاب"

 :حول تحييد املؤّسسات ال��بوّ�ة  2013سبتم��  6منشور  -د

  وللمؤّسسات �� خدمة أغراضهم اإليديولوجّية خفّية عن  لدروسهم  لم تكن مشكالت توظيف املدّرس�ن

سلطة اإلشراف ال�ي سعت إ�� تدارك ذلك وردع �ل متوّرط فيھ، فقد عمدت وزارة ال��بية إ�� إصدار منشور  

ة    2013سبتم��    6بتار�خ  
ّ
تنّص فيھ ع�� "منع اإلدارة وأماكن العمل واملؤّسسات ال��بوّ�ة وتحييدها عن �اف

والعقائدّية" واإليديولوجّية  وا�حز�ّية  السياسّية  ُيبّ�ن.  4التجاذبات  املنشور   ومّما  هذا  أّن  الظاهرة  خطورة 

ال��تي�ّي قد أقّر عقو�ات للمخالف�ن �� خاتمتھ بل�جة ال تخلو من ال��ديد "إّن مخالفة هذا التحج�� �عّرض  

. وال بّد من اإلشارة إ��  5مرتكب��ا إ�� التتّبعات ا�جزائّية املنصوص عل��ا بالتشريع وال��اتيب ا�جاري ��ا العمل"

رت اإلرادة السياسّية وقّوة    أّن 
ّ
إذا توف  

ّ
إال الرقابة واملتا�عة والزجر   �� هذه املناش�� ال تحّقق نجاعة �افية 

 اإلدارة.

 
، يتعلق بالتربية و 2002جويلية  23المؤرخ في  2002لسنة   80، القانون عدد القانون التوجيهي للتربية و التعليم المدرسي -1

 .5التعليم المدرسي، ص 
بيض: في مشروعه ٕالصالح المنظومة التربوّية بتونس،   -2

ٔ
 .98- 95، ص 2016ورّية التونسّية، وزارة التربية، ماي الجمهالكـتاب اال

 . 96، ص المرجع نفسه -3
ماكن العمل والمؤّسسات التربوّية وتحييدها عن كافة التجاذبات السياسّية والحزبّية وإاليديولوجّية   -4

ٔ
منشور حول منع إالدارة وا

كـتوبر  26، شوهد بتاريخ 2013سبتمبر  6التونسّية، ، الجمهورّية التونسّية، وزارة التربية والعقائدّية
ٔ
 .2020ا

 .المرجع نفسه -5



.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوظيف إاليديولوجّي والسياسّي المؤّسسات التربوّية والحياد عن  
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 :الحیاد في المواد المدّرسة -3-2-2
ال��بية اإلسالمّية وال��بّية املدنّية   �� هذا العنصر بل سنّتخذ ماد�ي  لن �شتغل ع�� �ّل املواد املدّرسة 

 أنموذج�ن. 

 :ا�حياد �� مادة ال��بية اإلسالمية -أ

لعّدة   والسيا��ّي  اإليديولو�ّ�  التوظيف  نوافذ  تفتح  ال�ي  املواد  أك��  من  االسالمية  ال��بية  مادة  عّد 
ُ
�

أسباب، أهّمها أّن التالميذ ال يمتل�ون كتبا مدرسّية خاصة بماّدة ال��بّية اإلسالمّية طيلة السنوات السّت،  

م "الدليل املرج�� لتدريس ال��بّية اإلسالمّية"، إضافة إ�� امتالكھ ال��امج الرسمّية.  و�� املقا
ّ
بل يمتلك املعل

إ��   للتالميذ  رسمّية  وثيقة  غياب  ظّل   �� سيعمدون  اإليديولوجّية  التوّجهات  أ�حاب  املدّرس�ن  أّن  و�بدو 

افهة حّ�ى يتّم استقطا��م �� املستقبل. ف�ّل  التأث�� �� األطفال ومحاولة ��يئ��م ذهنّيا ونفسّيا عن طر�ق املش 

م  
ّ
ذلك ممكن �� ظّل غياب متا�عة التالميذ واألولياء، فلم �عد ل�ل م��م القدرة ع�� مراقبة مدى ال��ام املعل

 با�حتو�ات الرسمّية من عدمھ.  

ت املرّ�ي نور الدين  و�ّن حاجة التالميذ واألولياء اليوم لكتاب تر�ية إسالمّية يخّص التالميذ �� ال�ي جعل 

الّسنة السادسة أسا��ي" ال��بّية اإلسالمّية لتالميذ  إ�� إنجاز "كتاب   ،1بن خضر �عمد بمبادرة �خصّية 

و�أّن املرّ�ي ع�� و�� بالّتداعيات ا�خط��ة ال�ي يمكن أن ينجّر عل��ا غياب كتاب ال��بّية اإلسالمّية للّتالميذ.  

فطنة ع��  ال��امج  واضعوا  �ان  ف   ولقد 
ّ
توظ أْن  ُيمكن  ال�ي  املواّد  أك��  من  اإلسالمّية  �بية 

ّ
ال� مادة  أّن 

م للّسنة السادسة أسا��ي ع�� ضرورة "اجتناب  
ّ
إيديولوجيا وسياسّيا، فعمدوا إ�� الّتنصيص �� كتاب املعل

الذا�ي" م 
ّ
الّتعل لفائدة  واإلرشاد  الوعظ  م�ن 

ّ
و   .2املعل ا�حساسّية   �� موغلة  املاّدة  فهذه  يستلزم  وعموما، 

 الّتعامل معها ب�ّل حذر. 

 :ا�حياد �� مادة ال��بية املدنية -ب

��دف مادة ال��بية املدنّية إ�� ترسيخ قيم املواطنة واملدنّية وحقوق اإل�سان من أجل دفع التالميذ إ��  

تجاه موضوع مجتم�ّ�" نقدّي  بناء "موقف  العامة،  ا�حياة   �� بذاتھ تجسي 3االنخراط  اع��ازه  دا  و"ليبدي 

وا�حضارّ�ة" الثقافّية  خلفّيات    .4النتماءاتھ  ذوي  مدّرسون  ها 
ّ
�ستغل الّرس�ي  ال��نامج   �� محتو�ات  فنجد 

العاّمة   ال��تيبّية  للّسلطة  "املمارسة  درس  املثال  سبيل  ع��  ا�حز�ّي  أو  السيا��ّي  لالستقطاب  إيديولوجّية 

بأهمّية املشاركة �� ا�حياة السياسّية و الذي   فالهدف من هذا الدرس هو �عز�ز و�� التلميذ .5االنتخابات "

 
ساسية،الدين بن خضر، نور  -1

ٔ
 28سلسلة الكـتب التعليمّية، شوهد بتاريخ  كـتاب التربّية إالسالمّية لتالميذ السنة السادسة ا

 https://bit.ly/2THfgnCالرابط:  ، وهو على2022مارس 
ساسيا -2

ٔ
ونسّية، المركز الوطني ، الجمهورّية التلدليل المرجعي لتدريس التربّية إالسالمّية: السنة السادسة من التعليم اال

 . 9ص ،2020البيداغوجي، 
ساسي الرسمّية للدرجةالبرامج  -3

ٔ
 . 2005، تونس، إدارة البرامج و الكـتب المدرّسية وزارة التربية، ثالثة من التعليم اال

 . 202صنفسه،  المصدر -4
 . 207صنفسه،  المصدر -5

https://bit.ly/2THfgnC
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عناصر حسب ما جاء �� كتاب التنشئة االجتماعية "مفهوم االنتخاب، شروط الناخب وأنواع   3ينقسم إ�� 

الدرس �خدمة مصا�حهم    1االنتخابات" لذلك  ال��بوي ال�حيح  املسار  لكن هناك مدرسون �عرجون عن 

أّي درس آخر لكن   الّدرس أو��  �� هذا  التنبيھ ع�� أهمّية االقتداء بمبدأ ا�حياد  السياسّية وهنا البد ّمن 

الدروس �ستوجب  الوثائق الّرسمّية تبّ�ن لنا العكس �عدم التصر�ح الفع�� وا�جزم بذلك املبدأ فمثل هذه  

 . فطنة أك�� من قبل املسؤول�ن واملراقب�ن �حسن استغاللها وعدم الرمي ��ا �� مصا�ح �خصّية

 : الحیاد عن التوظیف السیاسّي و أهّمیته لدى المعّلمین  -3

السؤال   لذلك؟ هذا  مناقض  هو  أم  الرسمّية  الوثائق  أقّرتھ  ملا  لألصل  مطابقة  ��خة  الواقع  �عّد  هل 

 
ّ
نتوق ال  التنظيمّية  يجعلنا  الوثائق  مختلف   �� واإليديولو�ّ�"  السيا��ّي  التوظيف  عن  "ا�حياد  عند  ف 

دة (ال ُيمكن  
ّ

والبيداغوجّية، بل إّن البحث عن ا�حياد و�ش�الّياتھ ع�� أرض الواقع أض�� ضرورة م�ّحة ومؤك

أفر�ل من   20إ�� حدود    أفر�ل 1ولتحقيق هذا املطلب قمنا بإجراء استبيان �� الف��ة املمتّدة من   تجاهلها)،

ما من مدارس ابتدائية مختلفة من مدينة القصر�ن وما جاورها مثل: الزهو    80. وقد ُوّزَِع ع��   2022سنة
ّ
معل

وقد �ان توزيع االستبيان    .و�� النور ومدارس أخرى تنت�ي إ�� مناطق ر�فّية مجاورة  02/ 01والكرمة  02/  01ر

نظ  متفاوتا  املدارس  ب�ن  م�ن 
ّ
املعل وم��ا  ع��  كث��ا  خياراتنا  وضّيقت  علينا  األمر  عّسرت  �ي 

ّ
ال للصعو�ات  را 

اشتغالنا   بحكم  سلفا  �علمها  �ي 
ّ
ال الوقائع  من  بكث��  واملصارحة  معنا  التفاعل  املدّرس�ن  من  �عض  تجّنب 

 ال يجوز البحث فيھ، و�� ذلك  
ٌ

ھ موضوع مخيف
ّ
ة ا�خوف وأن

ّ
بالتدريس، إذ رفض هؤالء �عم�� االستبيان بتعل

�حزب   تنتمون  أنتم  "هل  �عضهم:  لنا  و"ال  معّ�نقال  املساعدة"  أستطيع  جدا ال  حساس  و"موضوعكما   "

أستطيع اإلدالء بتوجها�ي السياسّية واإليديولوجّية ف�ي �عت�� خصوصّية"... ولكن �� املقابل وجدنا الكث��  

م�ن َمن أشاد بقيمة العمل واعت��ه استكشافا للقضايا املس�وت ع
ّ
��ا و�حث عن سبل ا�خالص م��ا،  من املعل

 وهو األمر الذي يجب أْن �س�� فيھ البحوث العلمّية.  

 : الحیاد في تصّورات المعلّمین -3-1
م�ن بل يختلف باختالف توّجها��م، إذ ليس ل�حياد أنموذج �� تصّورات

ّ
توجد فيھ عديد النماذج،   املعل

� �� الرسم البيا�ي املنظومة ال��بوّ�ة، تدهورا ��ولكن األغلبّية تتفق ع�� أن غياب ا�حياد ُ�سبب  
ّ

 وهو ما يتج�

 املوا��:

 

 

 

 
ساسي، الجمهورية الّتونسية، وزارة  االجتماعيةالمركز الوطني البيداغوجي، كـتاب التنشئة  - 1

ٔ
لتالميذ سنة سادسة من التعليم اال

 . 265، ص 2021التربية 
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 )العمل امليدا�ّي ( : غياب ا�حياد عن التوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ� ُيؤدي إ�� تدهور املنظومة ال��بوّ�ة1 رقم رسم بيا�ي 

م�ن املستجو��ن أّن غياب ا�حياد عن  72.75يقّر  
ّ
التوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ� ُيؤدي إ��  % من املعل

ال��بوّ�ة السابقة،   ل نجاح اإلصالحات 
ّ
التوظيف هو الذي عط أّن هذا  دين 

ّ
ال��بوّ�ة، مؤك تدهور املنظومة 

 بحّجة أّن �ّل طرف �س 

لھ الصراع    1�� إ�� "أْن يصبغها بصبغتھ"
ّ
وانزاح عن معا�جة القضايا ا�حقيقّية �� التعليم، وهذا ما مث

الدائم ب�ن ا�حداثي�ن وا�حافظ�ن، ّمما �ع�ي أّن اإلصالحات ال��بوّ�ة �انت مح�ومة با�خالفات اإليديولوجّية  

دتھ عديد الدراسات  
ّ

والتحّوالت السياسّية، وقد ا�عكس ذلك ع�� محتو�ات ال��امج املدّرسة حسب ما أك

ھ ال ُيمكن إخر 
ّ
م�ن أن

ّ
 بفرض ا�حياد  املعاصرة. و�� اآلن ذاتھ أقّر �عض املعل

ّ
اج املنظومة ال��بوّ�ة من أزم��ا إال

يرفض   املقابل،  و��  ال��بوّ�ة.  العملّية   �� ل�ن 
ّ

املتدخ جميع  سلوكّيات  وع��  املدّرسة  ال��امج  محتو�ات  ع�� 

أّن األزمة   %  27،50 ال��بوّ�ة، معت��ين  ب�ن غياب ا�حياد وأزمة املنظومة  أّي عالقة  من املستجو��ن وجود 

إسقاط املقار�ة بالكفايات ع�� التعليم التو���ي، و��� إعطاء األولوّ�ة إ�� الكّم ع�� حساب ا�جودة.  ترجع إ��  

م�ن، مثل ما ُيبّينھ الرسم البيا�ي اآل�ي: 
ّ
 وعموما، يبقى ا�حياد أمرا ثانو�ا ال حاجة لتطبيقھ عند �عض املعل

 

م�ن للقول: "حياد املدرسة ُيبع3جدول عدد 
ّ
 (العمل امليدا�ي) "دها عن وجه��ا ال�حيحة: مدى موافقة املعل

م  العدد النسبة املائوّ�ة 
ّ
 أجو�ة املعل

 موافق تماما  15 %18.75

 موافق  28 %35

 غ�� موافق  24 %30

 غ�� موافق تماما  13 %16.25

 ا�جموع  80 %100

 
: إلغاء تدريس التربية اإلسالمية ينتج التطرف، موقع  حوار مع ناجي جلول: وزير التربية التونسيلطفي حجي ورضا التمتام،  -1

كـتوبر  10يرة، ُنّزل بتاريخ الجز
ٔ
فريل  23، وشوهد بتاريخ 2106ا

ٔ
 https://bit.ly/3Mw8kU1 على الرابط:، وهو 2022ا

72,50%

27,50%
نعم ال

https://bit.ly/3Mw8kU1
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م�ن ع�� مقولة: أّن "حياد املدرسة ُيبعدها عن وجه��ا   53.75%يوافق  
ّ
ھ  من املعل

ّ
أن ة 

ّ
ال�حيحة"، بتعل

تر�وّ�ة بال وجهة  املدرسة1سيجعلها  للمجتمع، فمن واجب  ا�حقيقّية  القضايا   �� نظرهم ، ومنفصلة عن 

ما "حياد   االنحياز التام �� الدفاع عن
ّ
هذه القضايا، مثل الوحدة الوطنّية والوحدة العر�ّية اإلسالمّية، ف�أن

م�ن   46.25%وطن ومبادئھ ومقّوماتھ". و�� املقابل يرفض  املدرسة �ع�ي عدم انحيازها إ�� هّو�ة ال
ّ
من املعل

من   الّناشئة  �حماية  هادف  ا�حياد  أّن  معت��ين  ال�حيحة،  وجه��ا  عن  تبعدها  املدرسة  حيادّية  أّن  فكرة 

و�دخال التلميذ �� خضّم  2االستقطاب السيا��ّي ومن التوّجهات الفكرّ�ة ال�ي �س�� إ�� "تحز�ب املدرسة"

اذبات اإليديولوجّية والسياسّية. مّما �ع�ي أّن وجهة املدرسة تقتصر ع�� إعداد جيل متوازن مستقّل  التج

م  
ّ
م�ن حول سؤال: "هل املعل

ّ
فكرّ�ا، وقادر ع�� بناء مواقفھ ومناقش��ا. وتبعا لذلك، تضار�ت إجابات املعل

 مطالب با�حياد �� �ّل ��يء"، وهو ما يجّسده الرسم البيا�ي اآل�ي:

م مطالب با�حياد �� �ّل ��يء2 رقم سم بيا�ي ر 
ّ
 ) العمل امليدا�ّي ( : املعل

 

ُ�غّ��وا مواقفهم من اإلجابة عن أّن املستجو��ن جميعا لم  إ�� آخر، مّما جعل  ما �شّد االنتباه،  سؤال 

ع�� أجو���م متماسكة، فمن وافق مقولة "حياد املدرسة ُيبعدها عن وجه��ا ال�حيحة" نّصص �� ما �عد  

م مطالب با�حياد  
ّ
أّن املعلم ليس مطالبا با�حياد �� �ل ��يء، ومن رفض تلك املقولة أفاد �� ما �عد أّن املعل

��يء �ّل  واإل�سانّية    .��  واألخالقّية  الدينّية  املسائل   �� ا�حياد  يرفضون  األّول  الصنف  من  مون 
ّ
فاملعل

� عنھ من أجل  �القضّية الفلسطينّية... ويعت��ون أّن "ا�حياد" �� هذه  
ّ

املسائل ال فائدة منھ، و�جب التخ�

التصّدي ل�ّل الظواهر ا�خط��ة املهّددة لوحدة ا�جتمع، ولكّ��م تناسوا أّن ا�عدام ا�حياد ُيمكن أْن يرّ�خ  

القول با�حقيقة الواحدة �� استحالة وجود غ��ها، مّما يؤّدي إ�� أش�ال اال�غالق ع�� الذات وا�خوف من 

ا�ختل �ّل ��يء �شرط    .فاآلخر   �� ي�ون  أْن  ا�حياد �ستلزم  أّن  الثا�ي، ف��ون  الصنف  مون من 
ّ
املعل وأّما 

 
، شوهد بتاريخ 2020/ 04/07الشروق،نزل بتاريخ ، موقع حياد المدرسة يبعدها عن وجهتها الصحيحةعبد القادر فضل،  -1

 https://bit.ly/3FecwoZالرابط ،و هو على 28/04/2022
و شوهد بتاريخ ، 11/05/2020، موقع الشروق، نزل بتاريخ ما المقصود بحياد المؤسسات التربويةعبد الحميد عثماني، -2

 https://bit.ly/3LJurpOو على الرابط ، و ه28/04/2022
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ع�� الّتنشئة  إ��  الس��  يتجاوز  ذلك  ا�جميع،  مع  السل�ّي  التعا�ش  مبدأ  وع��  اح��ام  الواحدة  ا�حقيقة 

ّ�ة من أجل القطع مع �ّل  ضرورة الوالء، وأن �س�� إ�� ترسيخ فكرة التنّوع لقبول التعّددية الدينّية والفكر 

م�ن، وهو ما    .أش�ال التطّرف والتعّصب
ّ
ھ "ال يوجد �عليم محايد" �� نظر أغلبّية املعل

ّ
ومهما يكن األمر، فإن

 نلتمسھ �� الرسم البيا�ي اآل�ي:

ھ: "ال يوجد �عليم محايد2 رقم رسم بيا�ي 
ّ
م�ن لآلراء ال�ي �عت�� أن

ّ
 ) ّي العمل امليدا�( ": مدى موافقة املعل

ال  %73ُيثبت   ھ 
ّ
أن م�ن 

ّ
املعل ��  من  متوّرطة  ال��بوّ�ة  ال��امج  جميع  أن  �عت��ون  إذ  محايد،  �عليم  يوجد 

�� تبعّية   تكّبل أف�ار الناشئة وتجعلهم �عتمد ع�� منا�ج ومحتو�ات التوظيف اإليديولو�ّ� والسيا��ّي، إذ

. 1"املمارسة املهنّية دائما سياسة"�عت�� أّن    فر�ري الذي  �� ذلك مع باولو دائمة، و�ّتفق هؤالء املستجو�ون 

ذي يجب أن يط�� ع�� غ��ه من التوّجهات السياسّية املنافسة،  
ّ
في�ون التعليم مح�وما بالبعد السيا��ّي ال

با�حياد ي�ون بدوره متوّرط  ھ �� الكث�� من األحيان �� هذا  اوحّ�ى التعليم الذي يتظاهر 
ّ
ال   التوظيف، ف�أن

ھ يوجد �عليم محايد وهو التعليم الذي �ستند إ��    %27و�� املقابل يرى    .بريء �عليميوجد  
ّ
م�ن أن

ّ
من املعل

ّيا وعاملّيا  
ّ
مقّوم�ن اثن�ن أساسّي�ن: سياسة �عليمّية عاّمة تأخذ �� االعتبار االحتياجات ا�جتمعّية امل�ّحة محل

مت�املة ورصينة تقطع مع    فّية، ومقار�ة بيداغوجّية�� �ّل وجوهها االقتصادّية والسياسّية والتقنّية والثقا

ولكن شروط    .الن�ج التقليدّي للتعليم وتؤّسس ملاّدة �عليمّية مدروسة �عناية و�طار تدريس مؤّهل وكفء

 .ا�حياد غ�� متحّققة �� جميع محتو�ات املواد املدّرسة �� التعليم التو���ي

 :ي الواقعالتوظیف السیاسّي واإلیدیولوجّي وممارساتھ ف -3-2
�بوّ�ة

ّ
م�ن �� املؤّسسات ال�

ّ
من أجل  ُيؤّدي الّتوظيف اإليديولو�ّ� والسيا��ّي إ�� تنميط �خصّيات املتعل

أن يألفوا ا�خضوع والذل واالست�انة وأن يتعّودوا ع�� السلبّية واال��زامّية، وهو ما دفع سلطة اإلشراف إ�� 

ا�حيا بتطبيق  امللزمة  الوثائق  إصدار  من  اإليديولو�ّ�  التكثيف  التوظيف  ملمارسات  التصّدي  أجل  من  د 

 ، وهو ما ُيبّينھ الرسم البيا�ي اآل�ي: 2011والسيا��ّي امل��ايدة �عد سنة 

 
1 Gauthier Tolini ,Paulo Freire et la question de la neutralité dans l’éducation ,bibliothèque numérique 
paulo freire .publié le 13/02/2020 : https://bit.ly/3LKljl1 
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ع��  2011: يدّل ك��ة الّتنصيص ع�� ضرورة ا�حياد عن الّتوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ� �عد سنة 5 رقم رسم بيا�ي 

 )امليدا�ّي  العمل(  تزايد ممارسات هذا الّتوظيف

 

م�ن بأّن ك��ة الّتنصيص ع�� ضرورة ا�حياد عن التوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ� �� 75يقّر  
ّ
% من املعل

تدّل ع�� تزايد ممارسات هذا التوظيف. إذ تزايدت الصراعات السياسّية    2011�عد سنة الوثائق الرسمّية

التو�سّية بوصف من أجل ال��بوّ�ة  الدولة، وتمتاالستيالء ع�� املؤّسسة  �� �عض   ها عماد  التعليم  أد�جة 

م�ن وتلقي��م وجهة نظر
ّ
مخصوصة. وهكذا ف��ك�� سلطة اإلشراف   األحيان وتحو�لھ إ�� أداة لتدج�ن املتعل

من   ال��بوّ�ة  املؤسسات  �شهده  بما  مح�وما  �ان  بل  مجانّيا  ذهنّيا  عمال  ليس  ا�حياد  مسألة  ع��  امل��ايد 

دون أّن املؤسسات ال��بوّ�ة مازالت �عيدة �ل   % من املستجو��ن 25ولكن  ممارسات �� ذاك التوظيف، 
ّ

يؤك

فة، فال يدّل إال ع�� 
ّ
البعد عن ممارسات التوظيف السيا��ّي اإليديولو�ّ�، وأما رفع شعار ا�حياد بصفة مكث

الظواهر املستجّدة:    عملّية استباقّية انخرطت ف��ا وزارة ال��بّية لتوف�� املناعة ال�افّية من أجل التصدي ل�ل

مثل االستقطاب إ�� اإلرهاب ومن االنزالق نحو اال�غالق والتعّصب ومن ثمة معاضدة املؤّسسة العسكرّ�ة  

م�ن لتوّجها��م اإليديولوجّية بطر�قة عفوّ�ة أو مدروسة أمر  
ّ
�� هذه الوظيفة. وعموما فإّن تمر�ر �عض املعل

 : ثابت، وهو ما ُيوّ�حھ الرسم البيا�ي اآل�ي

 )العمل امليدا�ّي (  ت�ون �� األغلب : طر�قة تمر�ر املعلم�ن لتوّجها��م إ�� التالميذ 6 رقم رسم بيا�ي 

 

75%

25%
نعم ال

73,75%

26,25%

ة و� ف ع ة  ق ر� ط ة روس د م ة  ق ر� ط



.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوظيف إاليديولوجّي والسياسّي المؤّسسات التربوّية والحياد عن  
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م�ن لتوّجها��م إ�� التالميذ ت�ون ��  73,75يّت�ح أّن  
ّ
% من أفراد العّينة �عتقدون أن عملّية تمر�ر املعل

طا لها، وهذا ما  
ّ
اهرة   �ستد�� استنتاج أمر�ن:األغلب بطر�قة عفوّ�ة، أي أّ��ا ليس مخط

ّ
األّول أّن هذه الظ

بالّتوظيف اإليديولو�ّ� والسيا��ّي بطر�قة عفوّ�ة فذلك م يقوم 
ّ
إذا �ان املعل ثانيا  �عّد خرقا ملا   موجودة، 

م �� الكث�� من االحراجات واملشا�ل بطر�قة عفوّ�ة. ويعود  
ّ
�بية من قوان�ن، إذ يتوّرط املعل

ّ
صدر عن وزارة ال�

م�ن إ�� وجود فجوات �سمح لهم بالتصّرف ب�ل حّر�ة دون  التوظ 
ّ
يف اإليديولو�ّ� والسيا��ّي العفوي للمعل

أْن نتغافل عن   ُيمكن  �� األغلب. وال  أّن  26،25الّتقّيد بتوج��ات معّينة  الذين يقّرون  العّينة  % من أفراد 

ا لبعض املمارسات اإليديولوجّية  تمر�ر التوّجهات ي�ون بطر�قة مدروسة، مّما يجعل املدرسة مجاال عموميّ 

الت واعتقادات استنساخا للغة  
ّ
م بما تحملھ من قيم وتمث

ّ
والسياسّية، بوصفها أرضّية ت�ون فيھ لغة املتعل

م. وهكذا ي�ون التعليم مجاال حاسما لتدعيم الرأس املال االجتما��
ّ
أّن تمر�ر   . وال بّد من اإلشارة إ��1املعل

يظهرو  الذين  م�ن 
ّ
القضايا  املعل مواجهة   �� م 

ّ
املتعل ترك  بمدى  دائما  يرتبط  مدروسة  أو  عفوّ�ة  بطر�قة  نھ 

 املطروحة �عيدا عن سلطة املعلم، وهو ما يجّسده ا�جدول اآل�ي:

م حسب  4 رقم جدول 
ّ
: مدى ترك التلميذ �� مواجهة القضايا املطروحة و�ناء مواقفھ وقناعاتھ �عيدا عن سلطة املعل

 )املصدر: العمل امليدا�ّي ( الوسط

ب�ن   ا�جموع 

الر�في   الوسط 

  (%)وا�حضري 

 وسط ر�فّي 

 

 

 الوسط  وسط حضرّي 

 

 

 العدد  النسبة  العدد   النسبة  األجو�ة

 دائما 12 %28.57 8 %21.05 %25

 أحيانا 20 %47.62 9 %23.68 %36.25

 نادرا 8 %19.02 15 %39.47 %27.75

 أبدا  2 %4.76 6 %15.80 %10

 ا�جموع  42 %100 38 %100 %100

 

ل قدوة للتالميذ �� الكث�� من األحيان، فهم "�سطاء �� �عاملهم مع اآلخر�ن...   
ّ
م �� الر�ف يمث

ّ
مازال املعل

ويغلب عل��م طا�ع ا�خجل الذي ي�ون أحيانا سببا �� عدم التحصيل الدرا��ّي ا�جّيد، غ�� أن ما ُيحَسُب  

 
1- Erdal Tekin, Education, in, New Dictionary of the History of Ideas, Thomas Gale, U.S.A, 2003, Vol. 2, 
p. 535. 
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التواضع" هو  للمع  1لصا�حهم  يظهرونھ  ذين 
ّ
الل الشديد  نفس  واالح��ام  إ��  ينتمون  الغالب   �� وهم  م�ن 

ّ
ل

�� املدينة، فال  التالميذ  أّما  اليومّية،  م حيا��م 
ّ
ثقا�ّ� �سيط غ�� معّقد ينظ إ�� نمط  "العرش" و�خضعون 

يجدون خجال �� التعب�� عن مواقفهم �� أغلب األحيان لتعا�شهم مع ا�ختلف �� الدين واالنتماء الر�ا��ّي  

م�ن �� املدينة �� ترك التلميذ  والطبقة االجتماعّية... ول
ّ
مون �� الر�ف يجدون صعو�ة أك�� من املعل

ّ
هذا، فاملعل

م: "إّن التالميذ  
ّ
�� مواجهة القضايا املطروحة و�ناء مواقفھ وقناعاتھ �عيدا عن سلط��م، و�� ذلك يقول معل

م ع�� فتح مجال النقاش"
ّ
م�ن . وال ُيمكن أْن نتغ2�� املدينة هم َمن ُيج��ون املعل

ّ
افل عن �شّبث �عض املعل

م مال�ا للمعرفة ووصّيا عل��ا، فال  
ّ
سواء �� الر�ف أو املدينة بأساليب التدريس القديمة ال�ي ُ�عّد ف��ا املعل

م�ن �� التالميذ إ�� التأث�� ��   .يفتح للتالميذ الفرصة للتعب�� عن آرا��م ب�ّل حرّ�ة
ّ
وُ�مكن أن يتعّدى تأث�� املعل

 ة �� ا�حمالت االنتخابّية، مثل ما يوّ�حھ الرسم البيا�ي اآل�ي: األولياء خاصّ 

م�ن ع�� األولياء سياسّيا و�يديولوجيا (ا�حمالت االنتخابّية مثال) 7 رقم رسم بيا�ي 
ّ
 )العمل امليدا�ّي ( : مقدار تأث�� املعل

 

ا�حماالت    �� األولياء   �� م�ن 
ّ
املعل تأث��  ظاهرة  إن�ار  ُيمكن  ال  علم  عموما،  ع��  كّنا  وقد  االنتخابات، 

حول   وليس  ا�جتمع،   �� الظاهرة  انتشار هذه  �سبة  حول  �ساءلنا  لذلك  االستبيان،  توزيع  قبل  بوجودها 

% من املستجو��ن قد أجابوا بــ "ضئيلة"  78وجودها من عدمھ. و�� ما يخّص اإلجابات، نجد، من ناحية أو��،  

اليوم   يصعب  ھ 
ّ
أن دين 

ّ
مؤك جدا"،  توّجهات  و"ضئيلة  وأ�حاب  املثّقف�ن  من  وأغل��م  األولياء،   �� التأث�� 

ل املسألة السياسّية إحدى 
ّ
م�ن لتوج��هم �� هذه ا�حمالت. وتمث

ّ
املسائل املمنوع  سياسّية وال ينتظرون املعل

نجد   ثانية،  ناحية  ومن  واألولياء.  م�ن 
ّ
املعل عديد  ب�ن  "مرتفعة"  22طرحها  بــ  أجابوا  قد  م�ن 

ّ
املعل من   %

"مرتفعة جدا"، معت��ين أّن املس��دف�ن من عملّيات التعبئة السياسّية ليس التالميذ بل هم األولياء، إذ و

م�ن، 
ّ
لون رصيدا انتخابيا مس��دفا من الكث�� من األحزاب السياسّية عن طر�ق التأث�� ف��م من طرف املعل

ّ
ُيمث

 
حمد،  -1

ٔ
فريل  29، وشوهد بتاريخ 2020سبتمبر  11، موقع ملهم، نّزل بتاريخ الّتعليُم بين الّريف والمدينةزكية ا

ٔ
ى ، وهو عل2022ا

 https://bit.ly/2R2fic0الرابط: 
 العمل الميداني. -2

6%

22%

56%

16%

مرتفعة جدا مرتفعة ضئیلة ضئیلة جدا

https://bit.ly/2R2fic0
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بيل االنتخابات خاصة
ُ
كر لنا أّن هذه العلميات تك�� ق

ُ
�� األر�اف ال�ي ُيوجد ف��ا عدد كب�� من األولياء    وقد ذ

البسطاء، إذ �سهل توج��هم سياسّيا. ولكن التوظيف اإليديولو�ّ� والسيا��ّي ال يقتصر ع�� املمارسات ال�ي  

من   الكث��  بي��م  فتنشب  م�ن 
ّ
املعل ب�ن  العالقة   �� التأث��  إ��  الكث��   �� ذلك  يتعّدى  بل  سابقا،  ذكرناها 

 هذا ما نلمسھ بوضوح �� الرسم البيا�ي اآل�ي:ا�خالفات، و 

االختالفات اإليديولوجّية والسياسّية إ�� �شوب خالفات ب�ن املعلم�ن بصفة عامة داخل   تؤدي :  8رقمرسم بيا�ي 

 )العمل امليدا�ّي ( املدارس

 

م�ن بص
ّ
فة عاّمة داخل  تؤّدي االختالفات اإليديولوجّية والسياسّية "أحيانا" إ�� �شوب خالفات ب�ن املعل

نظر    �� �عض    50املدارس  بي��م  فتنشب  م�ن، 
ّ
املعل من  الكث��  "تحّزب"  إ��  ذلك  و�رجع  م�ن، 

ّ
املعل من   %

ا�خالفات عند تضارب املصا�ح، و�ظهر ذلك حّ�ى �� �عض النقاشات ال�ي تجمعهم. ولكن هذه االختالفات  

نظر    �� ا�خالفات  تلك  إ��  مؤّدية  املستجو��ن  21،25ت�ون  من  املعلمون  %  ي�ون  عندما  ذلك  يتحّقق   ،

ة لد��م ع�� مصا�ح العمل املش��كة.  
ّ
صبح مبجل

ُ
متعّصب�ن، وال هّم لهم سوى املصا�ح ا�حز�ّية الضّيقة ال�ي ت

م�ن و"أبدا"    23،75ولكن االختالفات اإليديولوجّية تؤدي إ�� �شوب ا�خصومات "نادرا" حسب  
ّ
% من املعل

ما الفضاء  5حسب  
ّ
 املدر��ي مازال �عيدا عن التجاذبات، ومازال محافظا ع�� ا�حيادّية التاّمة. % م��م، ف�أن

الفضاء    �� والسيا��ّي  اإليديولو�ّ�  التوظيف  ممارسات  �عّدد  ننكر  أْن  ُيمكن  ال  تقّدم،  ما  ع��  بناء 

 .املدر��ي، فهو "املرض ا�حقيقي" الذي �عا�ي منھ التعليم �� تو�س

 

 

 

 

21,25%

50%

23,75%

5%
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 : الخاتمة  -4

ل التعليم  
ّ
أفضل أنموذج للّتصادم ب�ن التوظيف اإليديولو�ّ� والسيا��ّي من جهة واملعرفة من جهة  مث

يفتح   مّما  املنشودة،  رهانا��م  حسب  توظيفھ  الفاعل�ن من  ن 
ّ

تمك ال�ي  باملرونة  يتمّ��  التعليم  فهذا  أخرى، 

أو صر�حة  بصفة  �ائنات  لصناعة  واإليديولوجّية  السياسّية  التوجهات  أ�حاب  أمام  ضمنّية    القدرة 

�ستجيب لدعاو��م. وال يجب أْن ي�ون ذلك التوظيف حّجة �� إدانة التعليم ا�ح�ومّي، فاإلش�الّية ليست  

ما �� طرق توظيفھ، ذلك أّن املقار�ات ا�حديثة أبرزت قدرتھ العالّية ع�� ردع �ل أش�ال  
ّ
�� التعليم نفسھ و�ن

ع بصفة ��ائّية مع �ّل ما يمكن أْن يرّ�خ مفاهيم  التعّصب وم�افح��ا، وتتحّقق هذه الوظيفة من خالل القط

ف من أجل  
ّ
"الطاعة العمياء" و"االعتقاد �� ا�حقيقة املطلقة" �� ذهنّية التلميذ، ومن �ّل ما ُيمكن أْن ُيوظ

 �عليم التوّجهات السياسّية واإليديولوجّية. 

م�ن نظرّ�ا طاملا أّ��م 
ّ
 ينتمون إ�� مؤّسسة قانونّية وشرعّية تتمثل �� وعموما، فالفرصة متاحة لهؤالء املعل

. وما  1وضعتھ الدولة لتبليغ "رسالة تر�وّ�ة" تحمل �� طيا��ا تصّور ا�جتمع الذي  "الفضاء املدر��ي الرس�ّي"

نا سن�ون ضرورة أمام تصّورات متعّددة ومتنّوعة ولسنا أمام تصّور  
ّ
دمنا نتحّدث عن تصّور "ا�جتمع" فإن

وا�عكست �ّل هذه التصّورات    …ذه التصورات تختلف ب�ن املتطّرف و"املعتدل" وا�حدا�ّي واحد جامع، وه

مباشرة ع�� معظم م�ّونات ا�جتمع من مدّرس�ن وأطّباء وعّمال... وما دام األمر ع�� هذه ا�حالة، فسي�ون  

 .ميذلتصّورا��م �� صفوف الّتال  للمعلّم�ن " أ�حاب التوّجهات" إم�انية اإلشهار والدعاية

ُيمكن اعتباره مجّرد هدف  ما هو مشروع  �سيط  وهكذا، فا�حياد ال 
ّ
التو�سية و�ن ال��بوّ�ة  �� املنظومة 

شامل ملقارعة تلك املمارسات ا�خط��ة وا�حّد م��ا، وترسيخ فكرة التنّوع وقبول التعّددية الدينّية والفكرّ�ة  

ال� والسيا��ّي  اإليديولو�ّ�  التوظيف  أش�ال  �ّل  مع  أمام  والقطع  املستقبل   �� ا�جال  تفتح  أْن  ُيمكن  ي 

االستقطاب �� اإلرهاب وغ��ه من الظواهر ا�خط��ة. وعليھ فلم �عد أّي م�ّ�ر لطرح "ملاذا �ش��ط املؤّسسات  

ل�ن �� العملّية  
ّ

ال��بوّ�ة تطبيق مبدأ ا�حياد التام؟"، فدوافع هذا املطلب كث��ة، فأصبح لزاما ع�� �ّل املتدخ

 ��ا.  الل��امال��بوّ�ة ا

ولكن تفعيل ا�حياد �� املؤّسسات ال��بوّ�ة مازال لم يبلغ املنشود، رغم أّن سلطة اإلشراف عمدت بصفة  

لها وجود فجوة ب�ن ما تنّص عليھ الوثائق  
ّ
مستمرة إ�� التوعية بقيمة ا�حياد وأهمّيتھ، وهذه ا�حدودية ش�

ة أخرى حّ�ى و�ْن �انت فجوة ضّيقة، فالوثائق جّسدت  القانونية واإلدار�ة من جهة والواقع املمارس من جه

التجاوزات   النماذج وقوع عدد من  الواقع أظهر من خالل �عض  التام ل�حياد لكن  التطبيق  وعيا بضرورة 

وصاية   فرض  مثل  والسيا��ّي.  اإليديولو�ّ�  التوظيف  تجلّيات  �عّددت  إذ  ا�حياد.  بمطلب  االل��ام  وعدم 

م�ن
ّ
املتعل م�ن ع�� 

ّ
أّن  املعل للغرابة  �� ا�حمالت االنتخابّية... واملث��  �� األولياء بصفة غ�� مباشرة  ، والتأث�� 

 .قيمة ا�حياد تتضاءل �� ذهنّية �عض املعلم�ن، فهم "ليسوا مطالب�ن با�حياد �� �ّل ��يء" حسب �عب��هم

 
ساسيالبرامج الرس  -1

ٔ
 .3، ص مّية: الّدرجة الثالثة من الّتعليم اال
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  https://bit.ly/3yAmgIKالرابط: 

https://bit.ly/2R2fic0
https://bit.ly/3yAmgIK
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"باولو فر�ري: "التعليم  البغدادي، أحمد،   -3
ً
،  2007/ 05/ 07، موقع االتحاد، نزل بتار�خ  ال يكون محايدا

 https://bit.ly/3KRE3Og، و هو ع�� الرابط 2022/ 04/ 30و شوهد بتار�خ 

، و شوهد بتار�خ  2018يتم��  س  23، مجلة الز�تونة، نّزل بتار�خ  التوظيف السيا��يّ بن ع��، ياس�ن،   -4

 https://bit.ly/3FFbKkO، و هو ع�� الرابط: 2022مارس  20

، موقع رسالة بوست، نّزل بتار�خ  ح�ى ال يكون التعليم محاضن للتعصب و التطرفجيدوري، صابر،   -5

 .https://bit.ly/3wcg2Ms، وهو ع�� الرابط 2022مارس  19بتار�خ ، شوهد 2019أوت  11

ّزل بتار�خ  ULTRA، تو�س  التوظيف السيا��ّي للمدارس... مجدًدا �� تو�س،  ا�حامي، نائلة -6
ُ
أكتو�ر    1، ن

 https://bit.ly/38IxlfL، وهو ع�� الرابط : 2022ماي  2، وشوهد بتار�خ 2015

رضا،   -7 التمتام،  و  لطفي  ال��بية  ح��،  تدريس  إلغاء  التو���ي:  ال��بية  وز�ر  جلول:  نا��  مع  حوار 

ّزل بتار�خ  اإلسالمية ينتج التطرف
ُ
، 2022أفر�ل    23، وشوهد بتار�خ  2106أكتو�ر    10، موقع ا�جز�رة، ن

 s://bit.ly/3Mw8kU1httpوهو ع�� الرابط: 

،  2022مارس    11، و شوهد بتار�خ  2013جوان    13، موقع عمون، نّزل بتار�خ  ا�حياد ا�حقيقيالرشيد،   -8

 . https://bit.ly/3slZDDVوهو ع�� الرابط 

، موقع �عليم جديد، نّزل بتار�خ     التعليم ب�ن أهداف املن�ج ا�خفي و إيديولوجّية املعلمو��، نجيب،  ز  -9

  https://bit.ly/3KQzQu3، وهو ع�� الرابط 2022مارس 16، وشوهد بتار�خ 2015ماي  1

ا�حميد،    عثما�ي، -10 ال��بو�ةعبد  املؤسسات  بحياد  املقصود  بتار�خ  ما  نّزل  الشروق،  موقع   ،

 https://bit.ly/3LJurpO، و هو ع�� الرابط 2022/ 04/ 28، و شوهد بتار�خ 2020/ 05/ 11

القادر،   -11 عبد  ال�حيحةفضل،  وجه��ا  عن  يبعدها  املدرسة  الشروق،حياد  موقع  بتار�خ   ،  نّزل 

 https://bit.ly/3FecwoZ،و هو ع�� الرابط 2022/ 04/ 28، شوهد بتار�خ 2020/ 07/ 04

التحر�ر،   -12 واألبحاثقسم  للدراسات  حدود  بال  مؤمنون  بتار�خ  إيديولوجيا،  ّزل 
ُ
ن ،  2013ماي    11، 

    https://bit.ly/3ketf1I، وهو ع�� الرابط : 2022مارس  12وشوهد بتار�خ 

م �ش��ة االنتماء إ�� تنظيم إرها�ّي   سيدي بوز�دقيس،   -13
ّ
نّزل  إيقاف معل ، جر�دة الشروق أون الين، 

 https://bit.ly/34v04At. وهو ع�� الرابط : 2022مارس   23وشوهد بتار�خ  2017مارس  24بتار�خ 

محمود،   -14 النقدي  التعليمكيشانة،  نّزل  والتفك��  واألبحاث،  للدراسات  حدود  بال  مؤمنون  مؤّسسة   ،

 https://bit.ly/3smNw9V، وهو ع�� الرابط:  2022مارس    27، وشوهد بتار�خ  2019أفر�ل    16بتار�خ  

، و شوهد بتار�خ  2015جوان    15، موقع الوطن، نّزل بتار�خ  ية و ا�حيادب�ن املوضوعاملط��ي، عبد هللا،   -15

 .https://bit.ly/3yeBJhw، و هو ع�� الرابط 2022مارس  11

، موقع  تو�س: التحقيق مع أستاذ �ش��ة االنتماء إ�� مجموعة إرهابّية، �ّ� النسيمالهّمامي، لطيفة،   -16

بتار�خ   نّزل  الرقمّية،  بتار�خ    2014فيفري    20تو�س  الرابط:  2020أكتو�ر    23وشوهد  ع��  وهو   ،

ps://bit.ly/35wqu3Xhtt 

https://bit.ly/3KRE3Og
https://bit.ly/3FFbKkO
https://bit.ly/3wcg2Ms
https://bit.ly/38IxlfL
https://bit.ly/3Mw8kU1
https://bit.ly/3slZDDV
https://bit.ly/3KQzQu3
https://bit.ly/3LJurpO
https://bit.ly/3FecwoZ
https://bit.ly/3ketf1I
https://bit.ly/34v04At
https://bit.ly/3smNw9V
https://bit.ly/3yeBJhw
https://bit.ly/35wqu3X
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يونيو    26، املوقع نقد و تنو�ر،  نّزل بتار�خ  الصراع الطبقي و اإليديولو�ّ� �� املدرسةوطفة، أسعد،   -17

 .oQhttps://bit.ly/394qE،  وهو ع�� الرابط  2022مارس  17، شوهد بتار�خ 2021

 

 ): 1( ملحق

 ستبيان: اال نّص 

م�ن العنوان: استبيان
ّ
 حول أهمّية ا�حياد عن التوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ� لدى املعل

إليكم ��ذا االستبيان الذي يتعلق بإنجاز مشروع التخّرج �� اإلجازة التطبيقّية �� ال��بية    أن نتقّدم�شّرفنا  

"املؤّسسات ال��بوّ�ة وا�حياد   والتعليم باملعهد العا�� للدراسات التطبيقّية �� اإل�سانيات �سبيطلة �عنوان

ب�ل اإلجابة  سيادتكم  من  نرجو  لذلك  والسيا��ّي"  اإليديولو�ّ�  التوظيف  و�صفة    عن  وموضوعّية  حّر�ة 

إال   �ستخدم  لن  اإلجابات  �ل  أن  و�علمكم  التقييم,  �غاية  ليست  أّ��ا  لكم  ونؤكد  األسئلة  فردّية ع�� هذه 

�غرض البحث العل�ي  وسوف تحظى بالسّر�ة التاّمة ولكم جز�ل الشكر والتقدير ملبادراتكم ال�ي تلتمس 

 ف��ا ا�جّدية واملصداقّية والن�اهة. 

 

 :   املعطيات ال�خصّية -1

    : ا�جنس 1.1.

 ان�ى                ذكر                  

 

 حضري                              ر�في                    م�ان العمل:  2.1.

 

 سنة االلتحاق بالعمل �� التعليم االبتدائي: /   /   /   / .1.3

 

م�نبا�حياد ��  أسئلة خاصة -2
ّ
 تصّورات املعل

لتدهور     -2-1 الرئيسّية  األسباب  من  واإليديولو�ّ�  السيا��ّي  التوظيف  عن  ا�حياد  عدم  ل 
ّ
ُيمث هل 

 املنظومة ال��بوّ�ة �� تو�س؟

 ال            �عم                                               

 

 

 
 

 
      

        

 
 

 
      

        

https://bit.ly/394qEoQ
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"حياد املدرسة يبعدها عن وجه��ا ال�حيحة، وا�حياد يجعل املؤسسة التعليمّية محايدة لسياسة   -2-2

 القول: األّمة وغ�� مرتبطة بقيمها". إ�� أي حّد توافق هذا 

 غ�� موافق تماما            غ�� موافق                   موافق                       موافق تماما      

 

م مطالب أْن  -2-3
ّ
 :  ي�ون محايدا �� �ّل ��يء وجهة نظرك، هل املعل

 ال            �عم                                               

 ي يمكن للمعلم أن ي�ون غ�� محايدا ف��ا: �� حالة اإلجابة بــ "ال": ما �� املسائل ال� 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

أو قول   "ال يوجد �عليم محايد"  : إ�� أّي مدى توافق قول رجل ال��بية واملفكر ال��از��� باولو فر�ري  -2-4

 "إن ما يدّرس ال يمكن باملّرة أن يّتصف با�حياد"؟ : س���� موس�وفيت��ي

 غ�� موافق تماما            غ�� موافق                   موافق                       موافق تماما      

 

عّد  -2-5
ُ
 : محايدة و�عيدة عن �ّل توظيف سيا��ّي و�يديولو��ّ  املدّرسةمحتو�ات جميع املواد  هل �

 ال                           �عم                                

  عّد "غ�� محايدة" أو "أقّل حيادا" �� حالة اإلجابة بــ "ال": ما �� املاّدة
ُ
 �� مضامي��ا: ال�ي �

 �لها                  العر�ّية                           التار�خ                  ال��بّية اإلسالمّية       

 

اقعأسئلة  -3  خاصة بالتوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ� وممارساتھ �� الو

ع�� ضرورة تحييد املدارس عن �ّل أنواع التوظيف   2011نّصت عديد الوثائق القانونّية منذ سنة  -3-1

 :  السيا��ّي واإليديولو�ّ�، فهل هذا يدّل ع�� تزايد ممارسات هذا التوظيف

 ال            �عم                                               

 ..........................................................تفس�� آخر: ....................................................... 

 

  :�� األغلب بــ هل يمّرر املعلمون توّجها��م السياسّية واإليديولوجّية إ�� التالميذ -3-2

 طر�قة مدروسة                                    طر�قة عفوّ�ة             
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ُي��ك التلميذ �� مواجهة القضايا املطروحة و�ناء مواقفھ وقناعاتھ �عيدا عن سلطة   -3-3 إ�� أّي مدى 

م؟
ّ
 املعل

 أبدا       نادرا                                 دائما                            أحيانا                           

 

م�ن ع�� األولياء سياسّيا و�يديولوجيا (ا�حمالت االنتخابّية -3-5
ّ
عّد  مثال) هل �سبة تأث�� املعل

ُ
� : 

 ضئيلة جدا         ضئيلة                                    مرتفعة                مرتفعة جدا        

 

ا �� �شوب خالفات ب�ن املعلم�ن أي مدى تمثل االختالفات اإليديولوجّية والسياسّية عامال رئيسي   إ��  -3-5

 بصفة عاّمة داخل املدارس؟

 أبدا       نادرا                                 دائما                            أحيانا                           
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 حول تحييد املؤسسات ال��بوّ�ة   2013منشور سنة 
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