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الدكتور أحمد بوعزي هو أستاذ جامعي
م ـخ ـت ــص ب ـف ـي ــزي ــاء الـ ـخ ــاي ــا ال ـش ـم ـس ـي ــة،
درس بالمدرسة الوطنية
وبــالـطــاقــات الـمـتـجـ ّـددةّ .
للمهندسين بجامعة المنار بتونس مدة  31سنة،
ح ـصــل ع ـلــى ال ــدك ـت ــوراه س ـنــة  1977م ــن جــامـعــة
الـ ـسـ ــوربـ ــون ،وش ــغَ ــل أي ـ ًـض ــا م ـن ـصــب أسـ ـت ــاذ زائ ــر
بـجــامـعــات أمـيــركـيــة وكـنــديــة وأفــري ـق ـيــة .وق ــد عمل
خبيرا لــدى وزارة التربية التونسية مـ ّـدة التفاوض
ً
م ــع ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي س ـن ــة  ،1990حـ ــول إص ــاح
الـمـنـظــومــة الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي ت ــون ــس ،وأحـ ــرز جــوائــز
عالمية مهمة على بحوثه العلمية.
*

أستاذ الفلسفة األخالقية والسياسية ،جامعة تونس.

ي ـم ـك ــن أن نـ ـع ـ ّـد صـ ـ ــدور ه ـ ــذا ال ـك ـت ــاب اس ـت ـجــابــة
ـروي ــة ،فــي
ل ـل ـحــاجــة إلـ ــى ن ـظ ــرة عــال ـمــة خ ـب ـيــرة ومـ ـت ـ ّ
المنظومة التعليمية التونسية في مراحلها الثالث؛
األســاســي ،والـثــانــوي ،والعالي؛ من حيث غاياتها
وأهدافها وفاعليتها وتاريخها ومظاهر الوهن فيها،
وم ــن حـيــث سـبــل إصــاح ـهــا .فـتــونــس تـحـتــاج فــي
رأي الكاتب بعد ثــورة  2011إلــى إصــاح جذري
للمنظومة التعليمية والتربوية؛ لتكون في مستوى
تطلعات الشباب التونسي .ولئن تـعـ ّـذر اإلصــاح
الحقيقي للنظام التعليمي زمن االستبداد الذي لم
يكن يسمح فيه بالجدل العام في الشأن التربوي
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وال ـت ـع ـل ـي ـمــي ،وك ــان ــت ت ـف ــرض ف ـيــه رؤيـ ــة لــإصــاح
ال ـتــربــوي تــو ّلــى إع ــداده ــا مـجـمــوعــة مــن اإلداري ـي ــن
وال ـخ ـب ــراء الـمـحـلـيـيــن ال ـمــوال ـيــن ل ــه ،بــال ـت ـعــاون مــع
خبراء دوليين؛ فإن الديمقراطية الناشئة في تونس
ت ـت ـيــح إم ـك ــان ــات ك ـب ـيــرة لـ ـت ــدارك أخ ـط ــاء ال ـمــاضــي،
وال ـش ــروع فــي إص ــاح جـ ـ ّـد ّي لـمـنـظــومـتــي الـتـعـلـيــم
وال ـت ـك ــوي ــن .ولـ ـه ــذا ال ـك ـت ــاب ال ـف ـض ــل ف ــي ت ـقــديــم
ال ـخ ـطــوط ال ـعــري ـضــة ل ـبــرنــامــج إص ــاح ــي لـلـتـعـلـيــم،
يـفـ ّـعــل ال ـح ـقــوق وال ـحــريــات ال ـ ــواردة فــي الــدسـتــور
التونسي الجديد ،ويـقـ ّـدم تـصـ ّـو ًرا للهوية الثقافية،
قوامها المواطنة والحرية والـمـســاواة ،واالنتساب
إل ـ ــى إرث حـ ـضـ ــاري وت ــاريـ ـخ ــي م ـش ـت ــرك .لــذلــك
يـنـ ّـبــه الـكــاتــب إل ــى ض ــرورة أن نـسـتـفـيــد مــن الــوضــع
ال ـح ــال ــي ،ح ـتــى نـحـقــق أوسـ ــع وفـ ــاق مـمـكــن عـلــى
أه ــداف الـتـعـلـيــم ،يـتـجــاوز االن ـق ـســامــات الـسـيــاسـيــة
واأليديولوجية؛ ألنــه «إذا لم تكن أهــداف التعليم
مـكـتــوبــة واض ـح ــة ،ومـتـفـ ًقــا عـلـيـهــا وط ـنـ ًـيــا فــي إطــار
وفاق واسع ،فإن أي إصالح لن ينجح» (ص .)31
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يـقـتــرح الـكــاتــب مــا يـمـكــن أن
نـعـ ّـده هــد ًفــا إستراتيجيا ،وفــي الــوقــت نفسهً ،
مبدأ
ً
لـتـقـيـيــم ال ـم ـن ـظــومــة الـتـعـلـيـمـيــة ،م ــن ح ـيــث أداؤهـ ــا
وج ـ ــودة م ـخــرجــات ـهــا ،وه ــو أن ت ـه ــدف الـمـنـظــومــة
التعليمية لدولة ديمقراطية إلــى تكوين المواطن
الـقــادر عـلــى االسـتـقــال الــذاتــي ،وعـلــى االخـتـيــار
الرشيد المنسجم مع مصالحه وتوجهاته الفكرية
والـقـيـمـ ّـيــة ،وعـلــى الـتـكـ ّـيــف مــع عــالــم مـتـغـ ّـيــر بفعل
ال ـت ـطـ ّـور ال ـم ـت ـســارع لـلـعـلــم والـتـكـنــولــوجـيــا ،وعـلــى
التفاعل مع غيره من أبناء مجتمعه ومع سلطات
ب ــاده (ص  .)28فــاالسـتـقــالـيــة الــذات ـيــة وال ـفــرديــة
تفترضان المواطنة واالنـخــراط فــي الـشــأن الـعــام،
وتغليب المصلحة العامة .وينبغي للمدرسة أن
ت ـنــزع ع ــن ال ـتــام ـيــذ عـ ــادات ال ـخ ـمــول وال ـتــواكــل؛
لتبعث فيهم روح المبادرة والريادة واالستنباط.
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أهداف المنظومة التعليمية
يـحـ ّـدد الـكــاتــب أهــداف التعليم المنبثقة مــن هذه
مشد ًدا
الغاية اإلستراتيجية ،في مختلف مراحلهّ ،
على أن ّ
لكل مرحلة من مراحل التعليم أهدافها،
ف ـ ــإذا كـ ــان ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي ي ـه ــدف إلـ ــى ت ـكــويــن
اإلطــارات لالقتصاد واإلدارة؛ فــإن الثانوي الذي
يـعـتـنــي بـثـلـثــي الـمـجـتـمــع ت ـقــريـ ًـبــا ،يـحـ ّـضــر لــدخــول
ويكون المواطن الواعي والمثقف ،أما
الجامعة،
ّ
ثم فأهدافه تعني ّ
كل
اإلعدادي فهو إجباري ،ومن ّ
التونسيين دون استثناء ويبقى االبتدائي لالهتمام
ّ
بالصغار ،وتعليمهم اليقظة والتركيز ،زيادة على
بقية
التعبير والـقــراءة والكتابة ،وتهيئتهم لمزاولة ّ
ال ـم ــراح ــل (ص  .)32وع ـل ــى ن ـح ــو ع ـ ــام ،يـجــب
أن تــرمــي منظومة التعليم والـتـكــويــن إلــى تمكين
المتخرج في كل مرحلة من جملة من الكفاءات
ّ
الـعــامــة ،تـفـيــده فــي االنــدمــاج فــي وسـطــه المهني.
وقد ضبط الخبراء ،وفق الكاتب ،هذه الكفاءات
في كفاءة ّ
والتدرب ،والقدرة على
حل المشاكل،
ّ
اس ـت ـي ـعــاب م ـع ـلــومــات ج ــدي ــدة ،وك ـف ــاءة اال ّت ـص ــال
األم ،والمعرفة باللغات
والتعبير المنطقي باللغة ّ
األجنبية ،وكفاءة التدبير وأخذ القرار ،وجملة من
الـكـفــاءات االجـتـمــاعـ ّـيــة؛ مثل الـقــدرة على العمل
م ــع ف ــري ــق ،وع ـلــى ال ـق ـي ــادة وع ـلــى ال ـم ـشــاركــة فــي
االجتماعية (ص .)34-33
الشبكات
ّ

وي ـ ـ ــرى الـ ـك ــات ــب أن ال ـ ـهـ ــدف ال ــرئـ ـي ــس ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
االب ـتــدائــي يـنـبـغــي أن ي ـكــون تـمـكـيــن الـمـتـعـ ّلــم من
جملة من الكفايات األساسية تتمثل في القراءة
والـفـهــم والـتـعـبـيــر عــن األف ـكــار عـلــى نـحــو سـلـيــم،
منطقية ومفهومة ،والكتابة
بلسان عــربــي ،وبلغة
ّ
والـ ـحـ ـس ــاب ل ـل ـق ـي ــام ب ـم ـج ـم ــوع ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـتــي
يكون المتع ّلم في حاجة إليها في حياته اليومية،
وال ـقــدرة عـلــى الـتـفـكـيــر الـسـلـيــم ،وعـلــى التخطيط
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل .ك ـم ــا ي ـن ـب ـغــي أن ي ـع ـمــل ال ـت ـع ـل ـيــم فــي
هذه المرحلة على تهذيب الــذوق لدى الناشئة،

بتكلا تاعجارم
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وتهيئتهم لالبتكار وتربيتهم على الـمــواطـنــة ،أي
ـس
ال ـم ـعــرفــة بــال ـح ـقــوق وال ــواج ـب ــات وت ـن ـم ـيــة ال ـحـ ّ
ال ـم ــدن ـ ّـي لــدي ـهــم ،وال ــوع ــي بــأه ـم ـيــة ال ـت ـعــايــش مــع
ال ـغ ـي ــر ،واح ـ ـت ـ ــرام الـ ـق ــان ــون وال ـ ِـمـ ـل ــك ال ـم ـش ـت ــرك،
والـ ـتـ ــراث ال ــوط ـن ــي ،واألخـ ـ ــاق ال ـع ــام ــة ،وت ـقــديــر
الـشـخـصـ ّـيــة الــوط ـن ـيــة ،واح ـت ــرام الـمـحـيــط ،والـقـيــم
ال ـح ـضــاريــة ،ومـعــانــي الــوط ـنـ ّـيــة ،واح ـت ــرام الـعـمــل،
وحقوق اإلنسان ،وقيم التضامن ،ومبادئ حفظ
ال ـصـ ّـحــة وال ـســامــة ال ـبــدنـ ّـيــة ،واإلل ـم ــام بــالـمـبــادئ
العامة لعلوم الطبيعة ،وتع ّلم االنضباط والــد ّقــة،
ّ
أول ـ ـيـ ــة ب ــال ـل ـغ ــات األج ـن ـب ـ ّـي ــة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـع ــرف ــة ّ
وتـ ـح ــدي ــدً ا ال ـل ـغ ـت ـيــن اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة وال ـف ــرن ـس ـي ــة ،مــع
األولية في استعمال الحاسوب.
المبادئ
ّ

أم ـ ــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـت ـع ـل ـي ــم اإلع ـ ـ ـ ـ ــدادي ،ف ـي ــرى
ال ـكــاتــب أن هــدفــه الــرئ ـيــس هــو تـحـضـيــر الـمـتـعـ ّلــم
لـلــدخــول إل ــى الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي .وه ــو مــا يقتضي
اكـتـســاب جـمـلــة مــن الـمـهــارات يضبطها الـكــاتــب
ف ــي ال ـم ـطــال ـعــة واالس ـت ـع ــداد لـلـتـعـ ّلــم ال ـم ـتــواصــل،
وال ـق ــدرة عـلــى الـتـحــريــر والـتـعـبـيــر بــالـلـغــة الـعــربـيــة،
والـ ــرقـ ــن ال ـس ــري ــع ب ــال ـع ــرب ـي ــة وال ــات ـي ـن ـي ــة ،وم ـعــرفــة
ّ
والتمكن من
بقانون الطرقات ،وبمبادئ القانون،
قادرا
اللغتين األجنبيتين الرئيستين ،بحيث يكون ً
عـلــى الـتــرجـمــة مـنـهـمــا إل ــى الـعــربـيــة وم ــن الـعــربـيــة
إل ـي ـه ـمــا ،واإللـ ـمـ ــام ب ـم ـب ــادئ ع ـل ــوم ال ــري ــاض ـي ــات،
والـمـعــرفــة بــالـفـنــون وبــال ـتــاريــخ الــوط ـنــي ،والـتــربـيــة
الـتـقـنـيــة ،وال ـم ـعــرفــة ب ـم ـبــادئ ال ـبــرم ـجــة اإلعــام ـيــة،
وط ـ ــرق اإلن ـ ـت ـ ــاج ،وال ـ ـحـ ــرف والـ ـمـ ـه ــن ،ومـ ـب ــادئ
الـتـقـنـيــات ال ـم ـتــداولــة م ــن ك ـهــربــاء وأج ـه ــزة رقـمـيــة
وميكانيك وبيولوجيا .أما التكوين التقني فينبغي
أن يـهــدف ،فــي رأي ــه ،إلــى تـكــويــن حــرفـيـيــن مـهــرة،
ـؤسـســات اقتصادية
بحسب الـطـلــب ،لمصلحة مـ ّ
(ص  .)36وبـخـصــوص مــرحـلــة الـتـعـلـيــم الـثــانــوي
الـ ـع ــام ،ي ــاح ــظ ال ـك ــات ــب أن ـه ــا ل ــم ت ـعــد إج ـب ــاري ــة،
لــوجــود الـتـكــويــن الـتـقـنــي ،وهــدفـهــا هــو الـتـحـضـيــر
للدخول إلى التعليم العالي.
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أمــا التعليم الـعــالــي فـيــرى الـكــاتــب أن هــدفــه الرئيس
والمسيرين
هــو تكوين اإلط ــارات العليا والباحثين
ّ
لالقتصاد واإلدارة ،وينبغي في نظره أن نحتاط من
التخصص المفرط؛ إذ ّ
يظل التدريب والتكوين
نزعة
ّ
ف ــي أي م ـي ــدان ت ـخـ ّـص ـصــي وق ـت ـ ًّـي ــا ف ــي ع ـص ــر يـ ّتـســم
بــال ـت ـحـ ّـول وال ـت ـجــديــد ال ـس ــري ــع ،وب ــان ــدث ــار صـنــاعــات
وم ـه ــن واخ ـت ـص ــاص ــات وظ ـه ــور أخ ـ ــرى .ي ـن ـب ـغــي أن
يـظــل الـهــدف الــدائــم لـمـنـظــومــة الـتـعـلـيــم الـعــالــي ،في
ـدي واألس ــاس ـ ّـي
رأي ال ـكــاتــب ،ه ــو ال ـت ـكــويــن ال ـق ــاع ـ ّ
الــذي ّ
يمكن مــن اكتساب الـمـهــارات الـتــي يقتضيها
الخصوصي الالحق (ص .)132
التكوين
ّ

تشخيص واقع منظومة التربية
والتعليم والتكوين في تونس

وفـ ــق هـ ــذه ال ــرؤي ــة إلص ـ ــاح ال ـم ـن ـظــومــة ال ـتــربــويــة
والتعليمية ،يـقــوم الكاتب بـقــراءة واقــع المنظومة
أو ًل ،أن تــونــس
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي ب ـ ــاده .ف ـيــاحــظ ّ
تـعـ ُّـد مــن ب ـلــدان الـعــالــم الـتــي تـنـفــق أكـبــر نـسـبــة من
ميزانيتها على التعليم؛ ففي سنة  2014خصصت
الحكومة التونسية  5122مليون دينار (أي ما يزيد
على  2560مليون دوالر) من ميزانيتها (ما يعادل
 18.2فــي المئة مــن حجمها و 6.8فــي المئة من
الناتج الداخلي الخام) للتعليم بمراحله الثالث.
غـيــر أن الـنـتــائــج ل ــم تـكــن ف ــي حـجــم الـتـضـحـيــات
الـمـبــذولــة .فــالـمـتـخـ ّـرج الـتــونـســي تـعــوزه الـكـفــاءات
ال ـم ـط ـلــوبــة م ــن أي م ـت ـخ ـ ّـرج ف ــي أي م ــرح ـل ــة مــن
مراحل التعليم في منظومة تعليمية سليمة .فهو
ال ي ـقــدر عـلــى ال ـق ــراءة والـمـطــالـعــة بـيـســر ليتمكن
مــن تحسين مـسـتــواه بـمـفــرده أوفــي مــركــز تكوين،
وهـ ــو ض ـع ـيــف ف ــي ال ـت ـع ـب ـيــر ال ـك ـت ــاب ــي وال ـش ـف ــوي،
ـامــة .وهــو
وتـنـقـصــه الـمـعــرفــة الــدقـيـقــة والـثـقــافــة ال ـعـ ّ
غ ـي ــر م ـت ـم ـكــن م ــن األس ـ ــس الـ ـض ــروري ــة ل ـل ـم ـعــرفــة
فــي م ـيــدان اخـتـصــاصــه ،عـلــى الــرغــم مــن نـجــاحــه
ـس الـمــواطـنــة
فــي االم ـت ـحــان ،فـضـ ًـا عــن تــد ّنــي حـ ّ
ل ــدي ــه ،وث ـقــافــة ال ـت ـمــد ُيــن واح ـت ــرام قــوان ـيــن ال ـبــاد.
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وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال؛ يـشـمــل ه ــذا الـتـشـخـيــص جميع
المتخرجين ،من األساسي إلى الجامعي .ويؤكد
ّ
هذا األمر ،في نظره ،االختبارات العالمية لقياس
م ـس ـت ــوى ال ـت ـع ـل ـيــم «ب ـي ـس ــا» وال ـت ـص ـن ـيــف ال ـعــال ـمــي
لـلـجــامـعــات .فتصنيف بيسا (PISA) Program
for International Student Assessment؛
الـبــرنــامــج الــدولــي لـمــراقـبــة ج ــدوى ال ـتــدريــس في
ال ـم ــدارس االب ـتــدائ ـيــة واإلع ــدادي ــة ،وال ــذي تـتــولــى
إعداده كل ثالث سنوات منظمة التعاون والتنمية
االق ـت ـصــاديــة ،لـسـنــة ُ ،2012ي ـظـهــر تــد ّنــي مـسـتــوى
المتعلمين التونسيين فــي مــادة الــريــاضـيــات وفي
العلوم وفي القراءة (ص .)42

أما الجامعات ،فلم تحتل أي جامعة تونسية مرتبة
مــن ضـمــن الـخـمـسـمـئــة جــامـعــة فــي تــرتـيــب أفـضــل
جامعات العالم الــذي تقوم به جامعة شنغهاي.
يبين الكاتب ،خمسة
ويعتمد هذا الترتيب ،كما ّ
مـعــايـيــر ،وه ــي نـسـبــة ن ـجــاح الـطـلـبــة فــي ال ــدراس ــة،
وقــدرتـهــم على الحصول على شغل فــي األشهر
ال ـث ــاث ــة األول ـ ــى ب ـعــد ال ـت ـخ ـ ّـرج ،وه ـي ـئــة ال ـتــدريــس
والـ ـتـ ـم ــوي ــل ،ب ـم ــا ف ـي ـه ــا دخـ ـ ــول ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي
وبراءات االختراع ،ثم إشعاع األساتذة والباحثين،
بـمــا فـيـهــا ال ـجــوائــز ال ـتــي ُيـحـ َـصــل عـلـيـهــا ،وخــاصــة
وأخيرا
جائزة نوبل وميدالية فيلدس للرياضيات،
ً
عدد االستشهادات للمنشورات وعدد المقاالت
ال ـم ـن ـشــورة ف ــي مـجـلـتــي نيتشر  Natureوسـيـنــس
( Scienceص .)162

تفيد كــل هــذه المعطيات فــي قــراءة واقــع التعليم
تعليما
فــي تــونــس ،والــذي بــات فــي نظر الكاتب
ً
بــالـ ًـيــا تـقـلـيــد ًيــا ،غـيــر م ــواك ــب لـلـعـصــر ،ي ـقــوم عـلــى
ال ـح ـفــظ والـتـلـقـيــن وتـنـمـيــة ال ــذاك ــرة ب ــدل الـتـحـفـيــز
عـلــى التفكير وتـنـمـيــة روح الـنـقــد واالبـتـكــار .كما
ّ
يعمق الفوارق االجتماعية،
نخبويا
ظل
ًّ
وانتقائيا ّ
ً
ويحرم شرائح واسعة من المجتمع في الحواضر
ال ـك ـب ــرى وفـ ــي ال ـج ـه ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ل ـل ـب ــاد ،مــن
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ّ
جيد
الترقّي االجتماعي ،ومن
الحظ في اندماج ّ
في سوق الشغل وفي معترك الحياة.

األسباب وسبل التدارك

تفسر
ّ
يقدم الكاتب جملة من األسباب المتداخلةّ ،
فـشــل الـسـيــاســة الـتـعـلـيـمـيــة فــي تــونــس ،الـتــي تـحــاول
االعتماد على مواكبة العصر .وقد فشلت في هذا،
عـلــى الــرغــم مــن الـنـجــاحــات الـنـسـبـ ّـيــة الـتــي حققتها
في مرحلة ما بعد االستقالل ،إلى حدود منتصف
سبعينيات الـقــرن الـمــاضــي ،والمتمثلة بـخــاصـ ٍـة في
تـعـمـيــم ال ـت ـع ـل ـيــم ،وت ـكــويــن ك ـ ــوادر عـلـيــا ل ـل ـبــاد؛ مــا
ّ
مكنها من تحقيق نسب ال يستهان بها في النمو.

ويـ ـعـ ــود ال ـس ـب ــب األول لـ ـه ــذا ال ـف ـش ــل ،فـ ــي نـظــر
الـكــاتــب ،إلــى غـيــاب سـيــاســة وطـنـيــة تشتغل وفـ ًقــا
لـخـ ّـطــة تـنـمــويــة شــامـلــة وإدمــاج ـيــة ،يـكــون عـمــادهــا
تربي النشء على قيم الجمهورية ،وعلى
مدرسة ّ
ال ـت ـع ـ ّلــق بــالــوطــن وب ـس ـي ــادت ــه ،وت ـج ـعــل الـمـصـلـحــة
الـعـلـيــا ل ـل ـبــاد تـغـلــب ع ـلــى ال ـم ـصــالــح الـشـخـصـ ّـيــة
ـوي ــة .ف ـتــونــس فـ ّـوتــت
ـوي ــة وال ـج ـه ـ ّ
وال ـح ــزب ـ ّـي ــة وال ـف ـئ ـ ّ
ع ـل ــى ن ـف ـس ـه ــا ،فـ ــي نـ ـظـ ــره ،ف ــرص ــة بـ ـن ــاء م ـن ـظــومــة
تـعـلـيـمـيــة بـهــذه الـمــواصـفــات مـنــذ اسـتـقــال الـبــاد
عن فرنسا سنة  .1956ولــم ت ِ
ُجد نف ًعا محاوالت
ال ـت ــدارك فـيـمــا ب ـعــد ،عـلــى الــرغــم مــن قـيـمــة بعض
اإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ُأ ِ
دخ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ف ـ ــي ال ـم ـن ـظ ــوم ــة
التعليمية ،وارتـبـطــت بــأسـمــاء بـعــض ال ــوزراء مثل
الــوزيــر محمد الشرفي بــدايــة التسعينيات( .)1فقد
سياسيا سنة  ،1956واستكملت
استقلت تونس
ً
استقاللها السياسي والـعـسـكــري والـفــاحــي سنة
تقرر
 ،1964غير أن االستقالل الثقافي ّ
تأجل؛ إذ ّ
إبـقــاء الـلـغــة الفرنسية لـغـ ًة ل ــإدارة الـتــونـسـيــة ،ولـغـ ًة
لـتــدريــس الـعـلــوم الـصـحـيـحــة واإلنـســانـيــة ،فــي كل
م ــراح ــل ال ـت ـع ـل ـيــم (ص  .)138وقـ ــد ق ــام ــت دول ــة
االسـتـقــال بجهد كبير فــي سبيل تعميم التعليم
(مــن دون جعله إج ـبــار ًيــا)( ،)2وبـعــث مــدارس في
األريـ ـ ــاف وفـ ــي أق ــاص ــي الـ ـب ــاد ،واس ـت ـف ــادت مــن

بتكلا تاعجارم
ّزعوب دمحأل  -ميلعتلا ىوتسم نم عفرلل ةمهاسم ،رايتلا ّدض راكفأ :باتك يف ةءارق

ـوصــا
ب ــرام ــج ال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي ال ـفــرن ـس ـيــة ،وخ ـصـ ً
ف ــي ت ــدري ــس ال ـل ـغــة ال ـفــرن ـس ـيــة إلـ ــى ج ــان ــب الـلـغــة
العربية ،واستقدام مع ّلمين وأساتذة تعليم ثانوي
مــن فــرنـســا ل ـتــدريــس ال ـع ـلــوم الـصـحـيـحــة والـعـلــوم
اإلن ـســان ـيــة وال ـل ـغــة ال ـفــرن ـس ـيــة ل ـشــرائــح واس ـع ــة مــن
أبناء األوســاط االجتماعية الفقيرة؛ ما ّ
مكن هذه
ال ـف ـئــات م ــن االرت ـق ــاء االج ـت ـمــاعــي ،وخ ــاص ــة فــي
الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيــات مــن ال ـقــرن الـمـنـقـضــي.
غ ـيــر أن ذل ــك ل ــم يـمـنــع ال ـتــدهــور واالنـ ـح ــدار فــي
مـسـتــوى الـتـعـلـيــم فــي مـنـتـصــف الـثـمــانـيـنـيــات .فقد
تــراج ـعــت ف ــي ه ــذه ال ـم ـ ّـدة ع ـلــى ن ـحــو ب ـ ّـي ــن ،ق ــدرة
الطالب التونسي ،في مستوى التعليم األساسي
أو الـجــامـعــي ،عـلــى الـتـمـكــن مــن الـلـغـتـيــن العربية
عما كــان عليه
والفرنسية كتاب ًة
وتخاطبا وق ــراءةًّ ،
ً
األول والـثــانــي ،بـعــد االسـتـقــال.
األم ــر للجيلين ّ
وت ـ ــر ّت ـ ــب عـ ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـتـ ــراجـ ــع فـ ــي حـ ـ ــذق ال ـل ـغ ــة
الـثــانـيــة ،ت ـ ٍّ
ـدن فــي الـتـمـكــن مــن الـعـلــوم والـمـعــارف
ـدرس بـهــا فــي مــرحـلـتــي الـتـعـلـيــم األســاســي
الـتــي ُت ـ ُ
والـثــانــوي .وكــذلــك تــراجــع عـلــى مـسـتــوى التعليم
الجامعي من حيث إن لغة التدريس أي الفرنسية
أصـبـحــت تـعـيــق تـلـقــي الـعـلــوم واسـتـيـعــابـهــا .شمل
هذا التراجع ً
أيضا البحث العلمي الذي يقتضي
إلــى جــانــب إتـقــان اللغة الفرنسية تمكي ًنا مــن لغة
ثــال ـثــة وه ــي اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،وه ــو غ ـيــر م ـت ــواف ــر لــدى
الـطـلـبــة الـتــونـسـيـيــن؛ ألن اإلص ــرار عـلــى الـتــدريــس
ً
إهمال
وتقديم البحوث العلمية بالفرنسية ،خ ّلف
لـ ّلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة ول ــدوره ــا .وعـلــى الــرغــم مــن أن
الـبـنــك الــدولــي وضــع سـنــة  ،1989ضـمــن شــروط
يسرة لتونس ،تعريب لغة التدريس
منح قروض ُم ّ
سن
في المرحلة اإلجبارية من التعليم ،أي حتى ّ
الـســادســة عـشــرة لتحسين الـبـيــداغــوجـيــا ،وتسهيل
اسـتـيـعــاب الـتــامـيــذ ال ـم ـعــرفــة ،ف ــإن «ال ـت ـعــريــب لــم
يــدم طــويـ ًـا ،فقد استطاع اللوبي [الفرنكوفوني]
التأثير فــي ال ــوزارة ،والــرجــوع إلــى اللغة الفرنسية
لتدريس العلوم في المرحلة اإلعدادية من خالل
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اإلعـ ــداديـ ــات ال ـن ـمــوذج ـيــة» (ص  .)3()18ويـشـيــر
الـكــاتــب إلــى فـشــل سـيــاســة دعــم الـلـغــة الـفــرنـسـيــة؛
م ــا أدى إلـ ــى ت ــد ّن ــي م ـس ـت ــوى ال ـت ـع ـل ـي ــم ،وازديـ ـ ــاد
ّ
المبكر عــن الــدراســة ،الــذي بات
نسب االنقطاع
ضـمــن نـســب عــالـيــة ت ـقـ ّـدر بـنـحــو مـئــة ألــف منقطع
كــل سـنــة ،وارت ـفــاع نـســب األمـ ّـيــة ،عـلــى الــرغــم من
إلزامية التعليم ،وارتفاع نسب اإلقصاء والتهميش
االجـتـمــاعــي .فــي حـيــن أن ــه فــي م ـ ّـدة الـسـبـعـيـنـيــات
من القرن الماضي ،عندما وقع تعريب الحساب
«نـتــج عــن ذل ــك ارت ـفــاع نـسـبــة الـنـجــاح فــي مـنــاظــرة
ال ــدخ ــول إل ــى (الـتـعـلـيــم) ال ـثــانــوي م ــن  %25إلــى
 %50مما ّ
الشعبية من دخول
مكن أبناء الطبقات
ّ
الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي ،وتـنــاقـصــت نـسـبــة االنـقـطــاع عن
الـتـعـلـيــم فــي االب ـت ــدائ ــي ،وبـقـيــت عـلــى حــالـهــا في
ـدرس
ال ـث ــان ــوي ،ألن ال ـت ـع ـل ـيــم اإلع ـ ـ ــدادي ب ـق ــي ُي ـ ـ ّ
الــريــاض ـيــات بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة (ف ــي ت ـلــك ال ـم ـ ّـدة)
وك ــان ــت ومـ ــا زال ـ ــت ل ـغ ــة ال ـت ــدري ــس ه ــي ال ـس ـبــب
الرئيسي لالنقطاع عــن الــدراســة» (ص  .)20وقد
أبــدت سياسة تدريس المواد العلمية للمتفوقين
بــال ـفــرن ـس ـيــة ع ـق ـ ًـم ــا ك ــذل ــك .ف ـبــال ـم ـقــارنــة بــال ـب ـلــدان
السبعة التي احتلت المراتب األولــى في اختبار
«بيسا» ،كان تقييم النوابغ في المعاهد اإلعدادية
الـنـمــوذجـيــة الـتــونـسـيــة مـخـ ّـيـ ًـبــا لــآمــال؛ إذ لــم يحظ
بمستوى  5أو  6وهــي األعـلــى إال  0.8فــي المئة
منهم ،وبقي  67.7منهم في مستوى  2فما دون.
وعلى مستوى ترتيب الجامعات في العالم ،تبرز
ف ــي رأي ال ـكــاتــب أهـم ـيــة ت ــدري ــس ال ـع ـلــوم بــالـلـغــة
الــوطـنـيــة ،فـلــو نـظــرنــا فــي تـصـنـيــف  ،2012نــاحــظ
ب ـح ـس ــب ال ـك ــات ــب أن الـ ـ ـ ـ ـ  150ج ــام ـع ــة األول ـ ــى،
هــي جــامـعــات تـسـتـخــدم اإلنـكـلـيــزيــة لـغــة تــدريــس
وب ـحــث ون ـشــر ،تـلـيـهــا ال ـجــام ـعــات ال ـتــي تستعمل
الصينية وعددها  ،44ثم التي تستعمل األلمانية
وعددها  ،40ثم التي تستعمل الفرنسية وعددها
ن ـحــو  ،25ث ــم اإلي ـط ــال ـي ــة ،فــال ـيــابــان ـيــة ،فــال ـكــوريــة،
فــالـعـبــريــة .وه ــو مــا ي ـك ـ ّـذب ،فــي ن ـظــره ،مــا يـ ّـدعـيــه
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الـلــوبــي الفرنكوفوني فــي تــونــس ،مــن أن اللغات
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـي ـس ــت أداة ل ـت ـح ـس ـيــن جـ ـ ــودة ت ــدري ــس
الـبـحــث الـعـلـمــي وت ـطــويــره ،بــل الـلـغــات الـعــالـمـيــة
مثل اإلنكليزية والفرنسية فحسب (ص .)66

واليوم ،وقد نص دستور تونس لسنة  ،2014في
الفصل  ،39على أن الدولة التونسية «تعمل على
تــأصـيــل الـنــاشـئــة فــي هــويـتـهــا الـعــربـيــة واإلســامـيــة،
وانـتـمــائـهــا الــوطـنــي ،وعـلــى تــرسـيــخ الـلـغــة الـعــربـيــة
ودع ـم ـهــا ،وتـعـمـيــم اسـتـخــدامـهــا ،واالن ـف ـتــاح على
الـلـغــات األجـنـبـيــة والـح ـضــارات اإلنـســانـيــة ،ونشر
ث ـق ــاف ــة ح ـق ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان»؛ ال ُب ـ ـ ّـد م ــن أن تـعـمــل
الحكومة ،في نظر الكاتب ،على تكريس ما ورد
في الدستور ،وتعريب تدريس العلوم ،وأن تعيد
ال ـن ـظــر ف ــي ت ــدري ــس ال ـل ـغــات األج ـن ـب ـيــة ف ــي ات ـجــاه
يـحــافــظ عـلــى س ـيــادة ال ـبــاد واسـتـقــالـهــا الـثـقــافــي،
وهو ما يعني أن تدريس اللغات األجنبية ينبغي
أن يندرج ضمن مشروع وطني ،يهدف إلى دعم
الثقافة الوطنية والبحث العلمي باللغة العربية،
من خالل الترجمة إلى العربية ومنها إلى اللغات
األخرى (ص .)43

أما السبب الثاني الذي يؤكد الكاتب أهميته في
تــدهــور الـمـنـظــومــة الـتـعـلـيـمـيــة فــي تــونــس ،فيتعلق
ـدرس ـيــن وتـكــويـنـهــم .فـتـنــاقــص
ب ـطــرق ان ـت ــداب ال ـمـ ّ
ع ــدد ال ـخـ ّـري ـج ـيــن م ــن الـ ـم ــدارس ال ـع ـل ـيــا لـتـكــويــن
التوجه إليها
المعلمين ،بفعل عزوف التالميذ عن
ّ
بسبب تدهور الوضع المادي للمدرسين؛ فرض
ـدرسـيــن
عـلــى وزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ان ـتــداب الـمـ ّ
فــي االبـتــدائــي مــن ضـمــن الـطـلـبــة الـمـطــروديــن من
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي ل ـع ــدم ن ـجــاح ـهــم ف ــي ال ــدراس ــة.
وعـلــى الــرغــم مــن مـحــاولــة الـمـشــرفـيــن عـلــى وزارة
التربيةَ ،
بعث معاهد عليا لتكوين المع ّلمين على
صعيد الـجــامـعــات ،عــدنــا مــن جــديــد فــي العشرية
األخيرة إلى انتداب الراسبين في التعليم العالي
أو من فشلوا في مناظرة االنتداب ،للتدريس في
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التعليم الثانوي للتدريس في االبتدائي ،من دون
تكوين إضافي (ص .)66

ال ـش ــيء نـفـســه ُي ــاح ــظ أي ـ ًـض ــا ع ـلــى صـعـيــد الـتـعـلـيــم
الـ ـث ــان ــوي ،ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ب ـع ــث مـ ـ ــدارس عـلـيــا
لـتـكــويــن مـ ّـدرســي الـتـعـلـيــم الـثــانــوي ال ـعــام والـتـقـنــي،
فإن عددها ّ
المتخرجين
ظل مـحــدو ًدا ،وبقي عدد
ّ
فـيـهــا ض ـئ ـيـ ًـا ،م ـقــارنــة ب ـحــاجــات الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي.
أساسا
يتم
ً
وهو ما جعل االنتداب للتعليم الثانوي ّ
من ضمن المتخرجين في الجامعات ،الحاصلين
بيداغوجيا
على األستاذية ،والذين لم يتلقوا تكوي ًنا
ً
ـدرس،
ونـفـسـ ًّـيــا يـ ّ
ـؤهـلـهــم لــاض ـطــاع بـمـهـمــات ال ـم ـ ّ
وخدمة الرسالة التي تقتضيها هذه الحرفة .لذلك،
مــن ال ـض ــروري أن ت ـكــون ل ـلــدولــة سـيــاســة واضـحــة
المدرسين عمو ًما في مختلف
يخص تكوين
فيما
ّ
ّ
ال ـم ـس ـتــويــات ،مــن الـتـعـلـيــم االب ـتــدائــي إل ــى الـتـعـلـيــم
العالي ،وهو ما يحتاج إلى بعث كليات للتربية في
جميع جهات البالد (ص  .)118كما ينبغي ً
أيضا،
ف ــي رأي ال ـك ــات ــب ،إع ـط ــاء ال ـت ـع ـ ّل ـمـ ّـيــة Didactics
األه ـم ـي ــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـح ـق ـهــا فـ ــي الـ ـت ــدري ــس بـجـمـيــع
المدرسين .فعلى الرغم من
مراحله ،وفي تكوين
ّ
تطور الدراسات في هذا المجال ،وما عرفته هذه
ّ
ال ـع ـلــوم م ــن ت ـطــويــر وم ــن اب ـت ـكــار ط ــرق حــدي ـثــة فــي
نقل المعرفة وتبليغها ،وعلى الرغم من أن تونس
دفعت المال الكثير في تكوين مختصين في هذا
ال ـم ـج ــال ف ــي م ـع ـظــم االخ ـت ـص ــاص ــات ،م ــن خ ــال
برنامج مشترك تونسي فرنسي ،فإننا نرى ولألسف
أن ال ــذي ــن ح ـص ـلــوا ع ـلــى ت ـكــويــن ف ــي ال ـت ـع ـ ّل ـمـ ّـيــة ال
يـشـتـغـلــون فــي الــوظـيـفــة ال ـتــي ت ـكـ ّـونــوا ألجـلـهــا ،وال
تطو ًرا في البيداغوجيا ،وال بحو ًثا ودراســات
نرى ّ
إم ـبــري ـق ـيــة حـ ــول م ـع ـ ّـوق ــات ال ـت ـع ـ ّل ــم وك ـي ـف ـيــة تـطــويــر
أساليب التدريس.
أما السبب الثالث ،فيراه بوعزي في تفشي ظاهرة
ال ـ ـ ــدروس ال ـخ ـص ــوص ـي ــة إلـ ــى حـ ـ ّـد أن ـه ــا أص ـب ـحــت
ش ــرط نـجــاح الـتــامـيــذ فــي جـمـيــع الـصـفــوف ،وفــي

بتكلا تاعجارم
ّزعوب دمحأل  -ميلعتلا ىوتسم نم عفرلل ةمهاسم ،رايتلا ّدض راكفأ :باتك يف ةءارق

جميع مراحل التعليم حتى العالي منه .ويرى أن
ـدرسـيــن فــي الـلـغــة الفرنسية،
ضـعــف الـتــامـيــذ والـمـ ّ
الـتــي هــي اللغة المعتمدة فــي تــدريــس الـعـلــوم في
تــونــس بــداي ـ ًة ،قــد زاد مــن صـعــوبــة سـيـطــرة التالميذ
عـلــى الـمـفــاهـيــم .ونـتـيـجــة لــذلــك ،زاد مــن صـعــوبــة
التحكم في محتوى االمتحان ومفرداته وأسئلته.
وعلى الرغم من محاوالت وزارة التربية والتعليم
الحد من تفاقم الظاهرة ،فإنها استفحلت،
التونسية ّ
وبــاتــت ت ـهـ ّـدد الـمـبــدأ ال ــذي قــامــت عـلـيــه الـمــدرســة
العمومية ،وهو مجانية التعليم وضــرورتــه ،وسيل ًة
ل ـل ـتــرقــي االج ـت ـم ــاع ــي ،وت ـح ـق ـيــق ت ـكــافــؤ عـ ــادل فــي
الحظوظ بين المواطنين (ص  .)83واألخطر في
األمـ ــر ،أن ظ ــاه ــرة ال ـ ــدروس الـخـصــوصـيــة ام ـتــدت
إلــى الـتـعـلـيــم االب ـتــدائــي؛ مــا يـعـنــي أن أبـنــاء الـفـئــات
اجتماعيا ،سيضطرون إلى مغادرة أقسام
الضعيفة
ً
الحد األدنى من
الدراسة ،ولن يحصلوا بهذا على ّ
التعليم الــذي يمكنهم من االنــدمــاج االجتماعي.
وي ــرى الـكــاتــب أن مـقــاومــة هــذه الـظــاهــرة ال تكون
فقط بالزجر ،وإنما بمراجعة نظام الـضــوارب بين
ال ـمــواد ،وكــذلــك مـنـظــومــة االمـتـحــانــات ،والـتـخـلــي
عن المنظومة الحالية ،وإعادة االعتبار إلى الثقافة
العامة في التكوين األساسي والثانوي والجامعي.

أم ــا الـسـبــب األخ ـيــر ال ــذي ي ــراه ال ـكــاتــب م ـسـ ً
ـؤول
عن أزمــة المدرسة وضعف مساهمة التعليم في
خـلــق ال ـثــروة الــوطـنـيــة وتـنـمـيـتـهــا ،فـهــو الـفـصــل بين
الـتـعـلـيــم ال ـع ــام وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـق ـنــي ،وت ـ ــر ّدي ص ــورة
الثقافة التكنولوجية لــدى المتعلمين التونسيين.
ويـشـيــر الـكــاتــب إلــى أن التعليم فــي تــونــس ا ّتـخــذ
«نظريا» ،وهو ما تر ّتبت
توج ًها
منذ ّ
عدة سنوات ّ
ًّ
عليه قطيعة مـنــذ الـمــرحـلــة االبـتــدائـيــة بـيــن التلميذ
والواقع واألشياء العملية والمادية .فأحيانًا يختم
التلميذ المرحلة األســاسـ ّـيــة مــن التعليم «دون أن
نجار ،ودون أن يعرف كيف
يزور ورشة ّ
حداد أو ّ
ُيصنع الخبز في المخبزة ،ودون أن يــزور متح ًفا
يـظـهــر لــه كـيــف ك ــان يـعـيــش أج ــدادن ــا» (ص .)44
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وينجم عن هــذا الوضع احتقار للعمل اليدوي،
وس ــوء مـعــرفــة بــالـمـهــن ووس ــائ ــل اإلن ـت ــاج ،وجـهــل
بـعــالــم الـنـبــاتــات واألش ـجــار والـحــدائــق العمومية،
للحس
وقلة اكـتــراث بالملك العمومي وتخ ّلف
ّ
الـمــدنــي .وال يقتصر األمــر على مستوى التعليم
األســاســي فـقــط ،بــل يـتـعـ ّـداه إلــى الـتـعـلـيــم الـثــانــوي
والـتـعـلـيــم الـعــالــي ،حـتــى إنــه يـكــاد يـكــون الـطــريـقــة
الــوح ـيــدة فــي ال ـتــدريــس فــي الـجــامـعــات .وه ــو ما
يـتــرتــب عـلـيــه أن «ي ـت ـخــرج لــديـنــا ع ـشــرات اآلالف
مــن الـمـجــازيــن كـ ّـل سـنــة ،ال يـعــرفــون الـعــاقــة بين
رس ــوا فــي الـفـصــل والــواقــع المعيش
مـحـتــوى مــا َد ُ
في ميدان اختصاصهم» (ص  .)45ولتدارك هذا
الخطأ ال ُب ّد ،في نظر الكاتب ،من إعادة االعتبار
إلــى المهن الـيــدويــة فــي التعليم ،وربــط الــدروس
النظرية بالدروس التطبيقية ،وتهيئة المختبرات،
وت ــزوي ــده ــا بــال ـت ـج ـه ـيــزات ال ــازم ــة وك ــذل ــك وضــع
إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـل ـن ـهــوض ب ــال ـث ـق ــاف ــة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة،
التطور الصناعي .ويؤكد الكاتب
بوصفها شرط
ّ
ّ
التحكم في التكنولوجيا غير ممكن إذا انعدم
أن
التواصل بين ثقافة الباحث أو المهندس وثقافة
ـص ،وإذا انـعــدم
الـتـقـنــي الـســامــي والـعــامــل الـمـخـتـ ّ
التواصل ً
أيضا بين هؤالء وأفراد الشعب عمو ًما.
وهـ ــذا األمـ ــر ي ـط ــرح ب ــإل ـح ــاح مـ ـ ّـرة أخـ ــرى ض ــرورة
ـارا ل ـل ـت ـخــاطــب
وجـ ـ ــود ل ـغ ــة م ـش ـت ــرك ــة ت ـش ـ ّـك ــل إطـ ـ ـ ـ ً
وال ـتــواصــل والـتـفــاعــل بـيــن جـمـيــع هــذه األط ــراف.
ويـقـتـضــي ذل ــك ،فــي رأي ــه ،تـعــريـ ًـبــا للمصطلحات
التكنولوجية ،وسهولة التداول والتخاطب بها.

ويـ ــرى ال ـكــاتــب أن إصـ ــاح ال ـت ـع ـل ـيــم ،وج ـع ـلــه فــي
خدمة التنمية ،يقتضي إعادة االعتبار إلى التعليم
ال ـت ـق ـن ــي ،وإع ـط ــائ ــه ال ـم ـك ــان ــة ال ـت ــي ي ـس ـت ـح ـ ّق ـهــا فــي
ال ـت ـك ــوي ــن ،وهـ ــو م ــا س ـ ُـي ـخ ـ ّف ــف م ــن ال ـض ـغ ــط عـلــى
التعليم الـعــام ،ويـمـ ّـكــن الـمـتـخـ ّـرجـيــن فــي المرحلة
الثانوية من التعليم ،والذين ال يرغبون في مواصلة
الـتـعـلـيــم بــالـجــامـعــة ،مــن االنــدمــاج بـ ُـيـســر فــي ســوق
ّ
وسيمكن ذلك ً
أيضا من تخفيف الضغط
الشغل.

128
على التعليم العالي ،ومن إتاحة الفرصة له حتى
يقوم باإلصالحات الجوهرية التي يقتضيها وضعه
اآلن .غـيــر أنــه ال يمكن للتعليم الـتـقـنــي أن يــؤ ّدي
ه ــذه ال ـم ـهـ ّـمــة إال إذا ك ــان ذا جـ ــودة عــال ـيــة تـمـكــن
الـمـتـخــرجـيــن فـيــه بـعــد ال ـح ـصــول عـلــى الـبـكــالــوريــا
التقنية من االلتحاق بالجامعات ،ومــن الحصول
ع ـل ــى ش ـغ ــل فـ ــي أم ـ ــد مـ ـعـ ـق ــول .وي ـ ـقـ ـ ّـدم ال ـك ــات ــب
التجربة األلمانية ً
متطور؛ إذ إن
مثال لتعليم تقني
ّ
الهندسية العليا في ألمانيا
الملتحقين بالدراسات
ّ
هم الطلبة القادمون إلى التعليم العالي من شعبة
الــريــاضـيــات والتقنية فــي التعليم الـثــانــوي ،وليسوا
الـطـلـبــة الـقــادمـيــن مــن شـعـبــة الــريــاضـيــات فحسب،
كما هو األمر في تونس وفرنسا (ص .)151

خاتمة

لـكـتــاب الــدكـتــور بــوع ـ ّزي مــآثــر عــديــدة ،ال يمكننا
أن نــأتــي عـلـيـهــا فــي ه ــذا ال ـعــرض جـمـيـعـهــا ،لكننا
حاولنا أن نقف عند ما بدا لنا األهم فيها .بقي أن
نشير إلى نقطتين إجرائيتين ،نعتقد أنّهما مهمتان
ف ــي ك ــل إصـ ــاح ت ــرب ــوي ،ي ـه ــدف إل ــى أن يـكــون
مـحـ ّـل ثـقــة الـمـجـمــوعــة الــوطـنـيــة ،وأن يـجــد طريقه
إلى اإلنجاز الفعلي .النقطة األولى تتعلق ببعث
مجلس أعلى للتربية ،على غرار ما هو موجود في
بـلــدان أخــرى مثل المجلس األعـلــى للبرامج في
ًّ
مستقل عن وزارة التربية والتعليم،
فرنسا ،يكون
وتـ ـك ــون م ـم ـث ـلــة ف ـي ــه ال ـه ـي ــاك ـ ُـل اإلداري ـ ـ ـ ـ ُة ال ـم ـع ـنـ ّـيــة
بــال ـشــأن ال ـت ــرب ــوي ،وك ــذل ــك م ـن ـظ ـمــات الـمـجـتـمــع
الـمــدنـ ّـي ذات الـصـلــة بــالـتــربـيــة ،ونـقــابــات التعليم،
وك ــذل ــك ش ـخ ـص ـيــات ف ـكــريــة وخـ ـب ــراء ف ــي ال ـشــأن
التربوي ،تكون مستقلة عن األحــزاب السياسية،
وتـقــع تسمية كــل أعـضــاء هــذا الـمـجـلــس عـلــى يد
مجلس الـنــواب والحكومة ورئــاســة الجمهورية،
أقرها دستور
على شاكلة الهيئات المستقلة التي ّ
تــونــس سـنــة  .2014يـتــولــى هــذا الـمـجـلــس بطبيعة
الحال وضع خطة في اإلصالح ،وضبط البرامج
وصـيــاغــة الـمـنــاهــج وتـحــديــد اإلسـتــراتـيـجـيــة الـعــامــة
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لـلــدولــة فــي مـجــالــي الـتــربـيــة والـتـكــويــن ،مــن دون
أن ي ـن ـف ــرد طـ ــرف ب ـف ــرض رؤيـ ـت ــه ل ــإص ــاح عـلــى
الـمـجـتـمــع بــأســره .أم ــا اإلجـ ــراء الـثــانــي ال ـضــروري
لإلصالح فيتمثل في إحــداث هيكل مستقل عن
وزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ،يـتــولــى تـقـيـيــم الـمـنـظــومــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وأداء م ـج ـمــل ال ـه ـي ــاك ــل ال ـت ــاب ـع ــة ل ـهــا،
باعتماد الــوســائــل والتقنيات الـحــديـثــة؛ مثل تلك
التي اعتمدتها اختبارات «بيسا» .فمادام لم يقع
ال ـف ـصــل ب ـيــن الـتـقـيـيــم واألداء ،وم ــادام ــت هـيــاكــل
مؤسساتها
الوزارة تشرف بنفسها على تقييم أداء ّ
وإط ــارات ـه ــا ال ـتــدري ـس ـيــة واإلداريـ ـ ــة ،ف ــا يـمـكــن أن
نــأمــل فــي ت ـطـ ّـور الـمـنـظــومــة الـتـعـلـيـمـيــة .وال نـخــال
ال ــدك ـت ــور ب ــوع ــزي ص ــاح ــب هـ ــذا ال ـك ـت ــاب ال ـقـ ّـيــم
يخالفنا ال ــرأي فــي هــاتـيــن النقطتين ،عـلــى الــرغــم
يتعرض لهما في كتابه.
من أنه لم ّ

الهوامش

(((1ال ــوزي ــر ال ــدك ـت ــور م ـح ـمــد ال ـشــرفــي ( ،)2008-1936أس ـتــاذ
ق ــان ــون ب ـجــام ـعــة ت ــون ــس ،وم ـن ــاض ــل س ـي ــاس ــي ون ــاش ــط ح ـقــوقــي،
رأس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنـســان زمــن الحكم
ال ـبــورق ـي ـبــي .وب ـعــد ان ـق ــاب « 7نــوف ـم ـبــر» الـ ــذي أزاح م ــن خــالــه
الـجـنــرال بــن علي الرئيس بورقيبة سنة  ،1987تولى سنة 1989
وزارة التربية والتعليم ،حيث قــام بجملة مــن اإلصــاحــات ،تم
مــن خــالـهــا إص ــدار قــانــون إلــزامـيــة الـتـعـلـيــم حـتــى سـ ّـن الـســادســة
عشرة ،وهو ما وقع إقــراره فيما بعد في الدستور التونسي لسنة
 ،2014فــي الـفـصــل  ،39وكــذلــك إص ــاح تــدريــس م ــادة الـتــربـيــة
اإلســام ـيــة لـلـطــاب ،وف ــق رؤي ــة تـقــدمـيــة ومـنـفـتـحــة عـلــى الـعـصــر
وقـيــم الـحــداثــة ،وكــذلــك إصــاح بــرامــج التعليم الــديـنــي بجامعة
الــزي ـتــونــة ،ك ـمــا ك ــان ل ــه ال ـف ـضــل أي ـ ً
ـض ــا ف ــي ت ـعــريــب ل ـغــة تــدريــس
ال ـمــواد الـعـلـمـيــة إل ــى ح ــدود الـمــرحـلــة اإلع ــدادي ــة ،ووض ــع خـ ّـطــة
لترجمة تدريس العلوم في المرحلة الثانوية ،وهو ما لم يواصله
الـ ـ ــوزراء ال ــذي ــن ت ــو ّل ــوا وزارة ال ـتــرب ـيــة ب ـع ــده .ومـ ــن أهـ ــم ك ـتــابــات
محمد الشرفي كتاب اإلسالم والحرية ،سوء التفاهم التاريخي
( ،)1999وكتاب كفاحي من أجل التنوير (.)2009
أقرت إجبارية التعليم في تونس سنة  ،1991ضمن توصية
((ّ (2
ً
ميسرة لتونس.
قروض
إلسداء
ا
شرط
وكانت
الدولي،
البنك
من
ّ
بوعزي ،ص .21
انظر:
ّ

(((3يـنـبـغــي الـتـنـبـيــه إل ــى أن الـمـعــاهــد اإلع ــدادي ــة الـنـمــوذجـيــة قد
ـوجــه إلـيـهــا الـتــامـيــذ الـحــاصـلــون على
ُأحــدثــت سـنــة  ،2007وي ـتـ ّ
أف ـض ــل م ـج ـم ــوع ف ــي م ـن ــاظ ــرة ت ـج ــرى ف ــي ال ـس ـن ــة الـ ـس ــادس ــة مــن
الـتـعـلـيــم ،فــي حـيــن ُيــوجــه مــن لــم يـحـصــل عـلــى مـجـمــوع مــرتـفــع
ـدرس في المعاهد اإلعدادية
إلى التعليم اإلعــدادي العادي .و ُتـ ّ
الـنـمــوذجـيــة الـعـلــوم مــن ريــاضـيــات وفـيــزيــاء وعـلــوم طبيعة باللغة
يعده الكاتب التفا ًفا على إصالحات محمد
الفرنسية .وهو ما ّ
الشرفي التي أقرت تعريب تدريس العلوم.

