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 إلى روح والدتً الطاهرة التً أرضعتنً حب المعرفة وحثتنً على القراءة وما هً
بقارئة.
 إلى روح والدي الطاهرة الذي غرس فً حسن اختٌار الجلٌس وهو قدوتً فً الصبر
واإلرادة.
 إلى الزوجة أم هٌثم التً شاركتنً الحلم منذ البداٌة والزالت وتحملت معً وصبرت.
 إلى الشمعتٌن اللتٌن تضٌئان درب حٌاتً هٌثم الهاشمً وطه سراج الدٌن.
 إلى جمٌع إخوتً.
 إلى كل األصدقاء الذٌن قدموا لً ٌد المساعدة فً اتمام مشروع بحثً هذا المتواضع.
 إلى كل أساتذتً فً مشروع الماجستٌر :الدولة  ،السلطة و الظاهرة االنتخابٌة فً
الجزائر.
 الى كل األساتذة أعضاء نقابة الكنابست لوالٌة عٌن تموشنت الذٌن فتحوا لً كل
األبواب للقٌام بهذه الدراسة .
إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي هذه المتواضعة .

الحمد هلل والشكر له أوال  ،فله سبحانه وتعالى الفضل األول واألخٌر فً إنجاز
هذا العمل المتواضع .
إذ نقدم أسمى آٌات الشكر واالمتنان والتقدٌر واالحترام للذٌن قدموا لنا ٌد العون
والمساعدة فً اتمام هذا العمل المتواضع ونخص بالشكر والتقدٌر :األستاذ المؤطر:
الدكتور" بوزيدي الهواري" الذي احتضن التجربة من البداٌة منذ كانت فكرة وتحمل
كثرة أسئلتنا واستفساراتنا  ،و تابعنا باهتمام بالغ طٌلة مشوار دراستنا هذه بكل تفاصٌلها
من لحظات مخاض اإلشكالٌة حتى مٌالد هذا المنتوج المتواضع .
كما ال ننسى أن نتقدم بالشكر الجزٌل و االمتنان ألعضاء اللجنة المناقشة التً
نتشرف بمناقشتهم لعملنا هذا المتواضع .
كما ال ننسى أن نتقدم بالشكر الجزٌل ألساتذتنا المحترمٌن الذٌن تشرفنا بأن نكون
من طلبتهم ضمن مشروع الماجستٌر.
كما نتقدم بالشكر الجزٌل إلى كل من أعضاء المكتب والمجلس الوالئٌٌن و
أعضاء الفروع و كل اعضاء نقابة الكنابست لوالٌة عٌن تموشنت لتعاونهم معنا فً
انجاز هذه الدراسة .
كما نتقدم بالشكر الجزٌل و االمتنان إلى األستاذ بووشمة الهادي الذي كان نعم
السند لنا فً كامل مسارنا العلمً.

شكــرا

مقدمة

مقدمة :
لقد أعلن فً ٌوم "الجمعة  90أكتوبر  5902عن فوز اللجنة الرباعٌة
للحوار الوطنً فً تونس بجائزة نوبل للسالم لعام  5902لدورها فً المساعدة فً
عملٌة التحول الدٌمقراطً فً البالد" ، 1وتتألف هذه اللجنة من أربع منظمات  :االتحاد
العام التونسً للشغل ،واالتحاد التونسً للصناعة والحرف والصناعات الٌدوٌة،
والرابطة التونسٌة للدفاع عن حقوق االنسان ،ونقابة المحامٌن التونسٌٌن.
بغض النظر عن الخلفٌات السٌاسٌة حول هذه الجائزة  ،فالمؤكد فوز هذا
الرباعً بجائزة نوبل للسالم هو إشارة واضحة للدور البارز الذي أصبح ٌلعبه المجتمع
المدنً فً الممارسة الدٌمقراطٌة  ،و نجد من مكونات هذا الرباعً االتحاد العام التونسً
للشغل الذي ٌمثل أبرز تشكٌالت هذا المجتمع  ،و هنا ٌبرز إلى السطح الدور المركزي
الذي أصبحت تلعبه النقابة فً عملٌة التحول الدٌمقراطً للدول الوطنٌة ما بعد االستقالل
 ،و هذا راجع باألساس لقوة هذه النقابة الممتدة منذ بداٌة القرن العشرٌن  ،فالنقابة فً
تونس استطاعت بمعٌة مكونات أخرى من المجتمع المدنً أن تؤمن عبورا آمنا نحو
الجمهورٌة الثانٌة  ،خالفا لكل الدول العربٌة األخرى التً عرفت انحرافا خطٌرا نحو
الفوضى و انتشار األعمال المسلحة على غرار لٌبٌا و مصر و سورٌا و الٌمن .
انطالقا من هذا االعتراف الدولً لدور النقابة و المجتمع المدنً بصفة عامة ،
تكونت لنا هواجس بحثٌة إلنتاج موضوع سوسٌولوجً مرتبط بالنقابة و عالقتها ببناء
الدولة الحدٌثة فً الجزائر .
ٌقول السوسٌولوجً األلمانً" ماكس فٌبر" بأن" :الدولة هً مشروع سٌاسً ذو
طابع مؤسساتً" ،2و قد جاء فً كتاب "الدولة" للقاضً و الحقوقً الفرنسً "جورج
بٌردو"  Georges Burdeauأن الدولة ":هً قبل كل شًء فكرة من نتاج الذكاء
 1نقال عن الموقع اإللكترونً للقسم العربً لإلذاعة البرٌطانٌة  ، bbcتصفح ٌوم  5715-11-77 :على الساعة :
19:57
www.bbc.com/arabic/multimedia/2015/10/151009_nobel_peace_prize_tuni
 2فٌلٌب برو  ،علم االجتماع السٌاسً  ،ترجمة عرب صاصيال ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
بيروت  ،ط  ، 5776 ،5ص . 77
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اإلنسانً” ، 3وانتقال الدولة من مرحلة الذكاء االنسانً إلى مرحلة تجسٌدها كمشروع ،
ال ٌكون إال بمعٌة الفرد المواطن وهنا ٌقول المفكر الفرنسً "جون جاك روسو" :
"لن نصبح فعال بشرا إال إذا أصبحنا مواطنٌن " ،4فالمواطنة هً طرٌق إلى صفة البشر
 ،وهً كذلك عالقة متبادلة بٌن الفرد المواطن و الدولة.
فشرط بناء دولة حدٌثة هو وجود مجتمع المواطنٌن  ،وأبرز تجلٌات هذا المجتمع
نجدها فً المجتمع المدنً ،هذا المجتمع الذي ٌجتمع فٌه كل المواطنٌن بغض النظر عن
اختالفاتهم الدٌنٌة  ،الثقافٌة  ،العرقٌة أو اللغوٌة  ،هدفهم المشترك هو من أجل قضاء
مصالحهم التً لم تستطع الدولة بمختلف مؤسساتها أن تحققها لهم  ،و بذلك ٌجدون فً
فضاء المجتمع المدنً كل اإلمكانٌات لتحقٌق هذه المصالح  ،وهذا االجتماع ال ٌكون
إال من خالل المواطنة .
و الحدٌث عن مجتمع مدنً فعال ال ٌكون إال ضمن المجتمع الدٌمقراطً  ،هذا
المجتمع القادر على بناء دولة حدٌثة قوٌة  ،حٌث " تبرز العالقة االرتباطٌة بٌن العملٌة
الدٌمقراطٌة و حٌز وجودها و ارتباطها بوجود مجتمع مدنً قوي " ، 5و تكمن قوة
المجتمع المدنً ف ً استٌفائه ألركانه األساسٌة  ،و أهم ركن أال و هو تمتعه باالستقاللٌة
عن الدولة  ،هذا الركن إن توفر فً أي مجتمع مدنً فإنه ٌصنع منه التمٌز و الفعالٌة
على الساحة االجتماعٌة و االقتصادٌة و حتى الثقافٌة و السٌاسٌة  ،و هو ما ٌظهر جلٌا
فً التجربة التونسٌة  .فبعد انهٌار نظام الرئٌس السابق زٌن العابدٌن بن علً و فً ظل
ما أطلق علٌه اسم "ثورة الٌاسمٌن" و ضمن موجة التغٌٌر التً اجتاحت بعض الدول
العربٌة التً سمٌت بـ" الربٌع العربً " و من ضمنها تونس .

 3جورج بٌردو  ، Georges Burdeauالدولة  ،تر  :سلٌم حداد  ،المؤسسة الجامعٌة للدراسات و النشر و التوزٌع
 ،ط  ، 5775 ، 3ص . 193
 4عبد الجلٌل أبو المجد  ،مفهوم المواطنة فً الفكر العربً االسالمً  ،افرٌقٌا الشرق ،الدار البٌضاء (المغرب) ،
 ، 5717ص . 33
 5السٌد ٌسٌن و آخرون  ،مرصد االصالح العربً  :االشكالٌات و المؤشرات  ،هال للنشر و التوزٌع  ،الجٌزة
(مصر)  ،ط  ، 5779 ، 1ص . 571
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ففً غٌاب مؤسسات الدولة المنتخبة  ،و تعثر عملٌة االنتقال الدٌمقراطً  ،تمكن
المجتمع المدنً التونسً من تسٌٌر هذه المرحلة لمسار الدولة الوطنٌة التونسٌة بعد
هروب الرئٌس و انتشار الفوضى و تصاعد العملٌات االرهابٌة  ،و لما كان هذا المجتمع
المدنً ٌت متع باالستقاللٌة عن الدولة  ،و ٌتمتع بقدر كبٌر من التنظٌم  ،مكنه كل هذا من
انتاج بدٌل مؤسساتً و فضاء للنقاش و الحوار فً ظل القٌم الدٌمقراطٌة  ،و الذي انتج
توافقا دٌمقراطٌا حول دستور تونسً ٌعتبر نموذجا ناجحا لكل الدول التً شهدت ما
سمً بـ "الثورات العربٌة"  ،و فً الجزائر التً تعتبر السباقة فً إقرار التعددٌة
السٌاسٌة على مستوى العالم العربً  ،و ذلك بعد أحداث أكتوبر  0011حٌث أصبحت
فعلٌا ابتداء من صدور دستور  0010و رغم هذا السبق الجزائري فً إقرار التعددٌة
إال أن للباحث "عبد الناصر جابً" رأي آخر بخصوص عملٌة االنتقال و التحول من
األحادٌة إلى التعددٌة  ،و ذلك بقوله أن هذه " العملٌة فً الجزائر كانت من أطول
العملٌات و أكثرها تكلفة و أقلها وضوحا و شفافٌة". 6
وال ٌمكننا االنكار بأن وراء نجاح و قوة المجتمع المدنً التونسً باإلضافة
لتمتعه باالستقاللٌة و التنظٌم  ،فهو ٌتمتع بمجموعة من القٌم  ،و أبرز هذه القٌم هً قٌم
المواطنة  ،التً فً اجتماعها تحقق صفة جامعة لكل أفراد المجتمع  ،كٌف ال و قد جمع
هذا المجتمع حوله كل الفئات من رجال أعمال و محامٌن و مناضلً حقوق االنسان
و نقابٌٌن  .فال ٌمكن اجتماع هؤالء جمٌعا إال من خالل صفة المواطنة  ،هذه الصفة التً
ال تلغ أحدا  ،فهً أساس اجتماعهم و التقائهم  ،فهً تجمعهم ضمن الوطن الواحد الذي
ٌشكل الدولة الوطنٌة الحدٌثة.
فالنقابة هً ممارسة للمواطنة  ،و طبعا ال تكون هناك ممارسة لهذه المواطنة إال
بتوفر قٌمها  ،فالنقابة فً ممارستها الٌومٌة هً باألساس جماعة مطلبٌة  ،فهً تمارس

 6ناصر جابً  ،الجزائر  :الدولة و النخب دراسات فً النخب  ،األحزاب السٌاسٌة و الحركات االجتماعٌة ،
منشورات الشهاب  ،باتنة (الجزائر )  ، 5778 ،ص . 137
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ثقافة مطالب مهنٌة  ،اجتماعٌة و اقتصادٌة  ،حٌث "ٌمكن أن نعتبر ثقافة المطالب
المحددة على هذا النحو هً عنصر أساسً من ثقافة المواطنٌة ". 7
و المواطنة هً عالقة تبادلٌة بٌن الفرد المواطن و الدولة  ،فٌنتج عن هذه العالقة
تبادل للمصالح  ،فتوفر الدولة عدة حقوق اجتماعٌة و اقتصادٌة و ثقافٌة و سٌاسٌة ،
و أهم هذه الحقوق األمن  ،مقابل هذه الحقوق ٌلتزم المواطن بأداء الواجبات منها واجب
الدفاع عن الدولة  ،واجب دفع الضرائب  ،...إلى العدٌد من الواجبات التً ٌقرها
الدستور و تفرضها كل القوانٌن .
و فً نفس االتجاه فإن أبرز فضاءات ممارسة هذه المواطنة نجدها فً الفضاء
النقابً و ذلك ضمن الممارسات النقابٌة  ،فالنقابة هً مكون أساسً ضمن مكونات
المجتمع المدنً فقد ارتبط مٌالدها بالثورة الصناعٌة التً كانت بداٌاتها االولى فً
برٌطانٌا العظمى  ،و لهذا نجد نموذج الدولة فً برٌطانٌا مرتبط بقوة المجتمع المدنً
الذي ال ٌزال ٌتمتع بقوته و تقالٌده إلى حد اآلن  ،و هنا ٌبرز الثنائً المتكون من
السوسٌولوجً "برتران بادي" و المؤرخ "بٌار بٌرنبوم" هذا الحضور القوي للمجتمع
المدنً بقولهما " :تظهر برٌطانٌا العظمى كبلد ٌتم فٌه الحكم بواسطة المجتمع المدنً".8
وعندما نتكلم عن الممارسة النقابٌة التً تعتبر ممارسة للمواطنة  ،فهذا ٌقودنا الى
الحدٌث عن البعد القٌمً لهذا النوع من الممارسة  ،أي الحدٌث عن قٌم المواطنة  ،فال
شك ان هذه الممارسة النقابٌة تحمل فً ثناٌاها قٌما  ،فالقٌم شًء مهم على مستوى
ممارسات النقابٌٌن فً الفضاء العام  ،و أبرز هذه القٌم نجد قٌمتا الحرٌة و المساواة ،
هذه القٌم التً تسمح للعمال النقابٌٌن بممارسة حق الممارسة النقابٌة من حرٌة التعبٌر
و االحتجاج و التظاهر ضمن الممارسات الدٌمقراطٌة  ،فهذه الممارسات ظاهرة صحٌة
فً المجتمعات الدٌمقراطٌة التً ٌقر دستورها و قوانٌنها مبادئ التعددٌة السٌاسٌة

 7برتران بادي  ،الدولتان  :الدولة و المجتمع فً الغرب و فً دار االسالم  ،تر  :نخلة فرٌفر ،دار الفارابً ،
بٌروت  ،المؤسسة الوطنٌة لالتصال و النشر و االشهار  ،الجزائر  ،ط ، 5773 ، 5ص . 554
 8برتران بادي – بٌار بٌرنبوم  ،سوسٌولوجٌا الدولة  ،تر  :جوزف عبد هللا وجورج ابً صالح  ،مركز االنماء
القومً  ،بٌروت  ،ط  ، 1ص .113
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و النقابٌة  ،و التً تعتبر الجزائر من ضمنها استنادا لدستور  ، 0010الذي أقر التعددٌة
السٌاسٌة و من ضمنها التعددٌة النقابٌة .
فمنذ إقرار التعددٌة شهدت الجزائر حراكا اجتماعٌا و سٌاسٌا تولد عنه ظهور عدة
حركات اجتماعٌة  ،التً ضمت فئات مختلفة من المجتمع الجزائري  ،مع العلم أن هذه
الحركات مرتبطة أساسا بمظاهر االحتجاج و التظاهر ضمن ممارسة حرٌة التعبٌر عن
الرأي فً الفضاءات االجتماعٌة و السٌاسٌة والثقافٌة ،حٌث أن " المعنى المشترك لفكرة
الحركة االجتماعٌة هو مجموعة أشكال االحتجاج المرتبطة باألحداث و الممارسات "

9

،و نتٌجة للفعل االحتجاجً التً تمارسه هذه الحركة فً المجتمع ٌجعل منها طرفا فاعال
حٌث ٌعتبرها السوسٌولوجً الفرنسً "آالن تورٌن" فاعال تارٌخٌا فً القدرة على
االنتاج داخل المجتمع حٌث ٌقول " :فحٌنما تعترف بقدرة الفاعل على وعً ذاته
و مشاركته فً الفعل التارٌخً  ،إن الفاعل المقصود لٌس الفرد المنعزل و إنما الحركة
االجتماعٌة"

10

 ،وٌستمر "آالن تورٌن" فً ابراز الدور الذي ٌلعبه المجتمع الذي ٌشهد

حركات اجتماعٌة و من ضمنها النقابات فٌقول " :جوهر المجتمع هو العمل و الحركة
و االنتاج و االبداعٌة "

11

 ،و أبرز هذه الحركات االجتماعٌة نجد الحركات النقابٌة هذه

التً أصبحت تلعب دورا بارزا فً المجتمع و ما تجربة االتحاد العام التونسً للشغل اال
اوضح مثال على ذلك .
ٌتأكد لنا من هذه المقاربة النظرٌة حول أهمٌة النقابة التً تعتبر أبرز مكونات
الحركات االجتماعٌة فً إحداث التغٌٌر داخل المجتمع  ،فقد شهدت الجزائر مٌالد العدٌد
من النقابات المستقلة شأنها كشأن كل الدول التً دخلت مرحلة التعددٌة  ،ولكن مع مرور
الجزائر على مرحلة عصٌبة أي مرحلة التسعٌنات التً كثرت فٌها العملٌات المسلحة ،
فقد أعاق هذا تطور الحركة النقابٌة .
9

Erik Neveu , Sociologie des mouvements sociaux , Editions La Découverte , Paris , 4e
Edition , 2005 , P 5 .
 10عصام العدونً  ،السوسٌولوجٌا والمجتمع لدى آالن تورٌن و بٌٌر بوردٌو  ،من مجلة اضافات  ،عدد  ، 15مركز
دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت  ،خرٌف  ، 5717ص . 35
 11عصام العدونً  ،السوسٌولوجٌا والمجتمع لدى آالن تورٌن و بٌٌر بوردٌو  ،مرجع سابق  ،ص .35
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مقدمة
لكن مع مجًء الرئٌس عبد العزٌز بوتفلٌقة إلى الحكم سنة  ، 0000وترافق هذا
مع ارتفاع أسعار البترول بداٌة من سنة  ، 5999فقد شهدت الجزائر عدة إضرابات
عمالٌة مطالبة بتحسٌن الوضع االجتماعً و االقتصادي لها خاصة مطلب رفع األجور ،
إذ ٌعتبر السوسٌولوجً الجزائري عبد الناصر جابً فً هذه الفترة بأن "األجر الذي
ٌتقاضاه بأنه أجر ٌنتج ..الفقر "...
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 ،فنظرا للمفارقة الموجودة بٌن ارتفاع أسعار

البترول من جهة و تدنً األجور من الجهة المقابلة  ،هذه األخٌرة التً ال تحقق أدنى
شروط الحٌاة الكرٌمة للمواطن الجزائري  ،وهنا ٌضٌف السوسٌولوجً عبد ناصر جابً
بخصوص هذا األجر الذي "ال ٌقوي لدٌه سلوكٌات المواطنة و االعتماد على الذات و
القدرة على تحقٌقها ". 13
ضمن هذا السٌاق فقد شهدت عدة قطاعات اضرابات متواصلة  ،و أبرزها قطاع
التعلٌم الثانوي  ،حٌث شهد مٌالد نقابة الكنابست و ذلك منذ إضراب  5992الذي دام
أكثر من شهر  ،و لم تتحصل هذه النقابة على االعتماد اال فً سنة  5991أي بعد مرور
أكثر من  2سنوات من االضرابات و االحتجاجات فً كل سنة دراسٌة .
و طبعا المطلب المركزي لهذه النقابة هو تحسٌن الوضع االجتماعً و االقتصادي
لألستاذ  ،و هنا ٌشٌر الباحث السوسٌولوجً عبد الناصر جابً إلى تراجع مكانة المعلم
داخل المجتمع فٌقول " :هذا المعلم الذي ساءت مكانته الرمزٌة و الفعلٌة داخل المجتمع
" ، 14وربما هذا من االسباب الرئٌسٌة لقٌام نقابة الكنابست بعدة اضرابات و احتجاجات.
من هنا كانت مالحظتنا لهذه االحتجاجات المتكررة و التً تستمر فً كل سنة
دراسٌة عدة أسابٌع و الذي دفعنا إلى االقتراب من هذه الظاهرة النقابٌة الجدٌرة بالتحلٌل
و الدراسة.

 12ناصر جابً  ،الجزائر  :سنوات بوتفلٌقة مقاالت فً السٌاسة و االجتماع  ،دار األمة للنشر و التوزٌع  ،الجزائر
 ، 5713 ،ص . 164-163
 13ناصر جابً  ،الجزائر  :سنوات بوتفلٌقة مقاالت فً السٌاسة و االجتماع  ،مرجع سابق  ،ص . 164
 14ناصر جابً  ،الجزائر  :سنوات بوتفلٌقة مقاالت فً السٌاسة و االجتماع  ،مرجع سابق  ،ص . 571
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و طبعا هذا االصطفاف و االصرار على االحتجاج وراءه توافق داخل أفراد هذه
النقابة  ،ووراءه كذلك قٌم مشتركة ٌحملها أفراد هذه النقابة  ،التً جعلت من هذه االخٌرة
متماسكة و قوٌة إلى حد ما  ،ففً" نظر أالن تورٌن بقدر ما ٌكون» حقن القٌم«
»  «l’injection des valeursقوٌا  ،بقدر ما تكون هذه الصالبة كبٌرة "

15

،

فالنقابة هً جماعة ضاغطة و تستعمل كل الطرق السلمٌة للدفاع و المطالبة بحقوق
اجتماعٌة و اقتصادٌة لفائدة أعضائها  ،و طبعا تمتاز بالتنظٌم و التفاعل بٌن أفرادها ،
و الشك أن هذا التفاعل تؤطره قٌم بل أكثر من ذلك ٌشٌر الباحث السوسٌولوجً المغربً
فوزي بوخرٌص على أن القٌم "لها باألساس وظائف عملٌة  :إنها تقود و تلهم و توجه
و تنص على أحكام و خٌارات و آراء و أعمال فردٌة و جماعٌة ". 16
انطالقا من هذا الدور األساسً الذي تلعبه القٌم فً فً الممارسة النقابٌة ،
و انعكاس هذا الدور على النقابة و أفرادها من جهة  ،و انعكاس كل هذا على المجتمع
بصفة عامة  ،و باعتبار أن النقابة هً ممارسة للمواطنة ضمن التعددٌة النقابٌة  ،فقد
اقترحنا سؤال انطالق لدراستنا هذه لٌكون الخطوة المنهجٌة االولى نحو بناء اشكالٌة
النقابة و قٌم المواطنة  ،و كان نص هذا السؤال فً البداٌة هو  :كٌف ٌمكن أن نستشف
قٌم المواطنة فً الممارسة النقابٌة ؟
وقصد االقتراب من فهم عالقة النقابة بقٌم المواطنة فقد حاولنا أن نفهم هذه العالقة
من خالل المجلس الوالئً لنقابة الكنابست لوالٌة عٌن تموشنت كأنموذج ،باعتبار أن قٌم
النقابة نجدها بشكل بارز عند القٌادٌٌن النقابٌٌن ،وقد اخترنا المجلس الوالئً ألنه ٌجمع
بٌن القٌادات المحلٌة ،الوالئٌة وحتى الوطنٌة  ،وبذلك ٌعتبر أنموذجا للمجتمع العمالً فً
الجزائر .
وحتى ٌكون لدراستنا اقتراب أكثر من الواقع السوسٌولوجً للعمل النقابً
وعالقته بقٌم المواطنة تمثال وممارسة  ،فقد حصرنا قٌم المواطنة فً أربع قٌم أال وهً:
 15فوزي بوخرٌص  ،مدخل إلى سوسٌولوجٌا الجمعٌات  ،أفرٌقٌا الشرق  ،الدار البٌضاء ( المغرب ) ، 5713 ،
ص . 197-196
 16فوزي بوخرٌص  ،مدخل إلى سوسٌولوجٌا الجمعٌات  ،مرجع سابق  ،ص .197
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الحرٌة ،المساواة ،المشاركة ،والمسؤولٌة االجتماعٌة ،انطالقا من كتاب

17

منٌر مباركٌة

وهً دراسة حدٌثة خضعت لتحكٌم علمً صارم كٌف ال وهً قد فازت بمسابقة عربٌة
التً أشرف علٌها المركز الرائد فً الدراسات االجتماعٌة مركز دراسات الوحدة العربٌة
الكائن بالعاصمة اللبنانٌة بٌروت .
وبعد ضبط موضوع الدراسة ،اتبعنا الخطوات المنهجٌة لبناء إشكالٌة الدراسة أي
إشكالٌة النقابة و قٌم المواطنة .
ولفك هذه اإلشكالٌة اعتمدنا خطة البحث التالٌة  :فقد قسمنا الدراسة إلى أربعة
فصول :
الفصل األول فقد خصصناه لإلطار النظري والمنهجً للبحث ،وفً هذا اإلطار
اتبعنا الخطوات المنهجٌة لبناء اشكالٌة الدراسة و طبعا بدأنا بطرح سؤال االنطالق ،
ثم قمنا باستعراض الدراسات والتعقٌب علٌها ،ثم مررنا إلى الدراسة االستطالعٌة قصد
بناء الفرضٌات انطالقا من المٌدان ،وقد حرصنا على الصرامة المنهجٌة طٌلة كل
المراحل  ،و قد اعتمادنا على مقابلة نصف موجهة فً الدراسة االستطالعٌة

18

التً

أنارت لنا عدة نقاط التً كنا نجهلها .
بعد مقارعة النظري بالمٌدانً استطعنا إلى حد ما بناء إشكالٌة بعد ضبطها ،وقد
اعتمدنا على المقاربة النظرٌة للسوسٌولوجً الفرنسً آالن تورٌن ،واعتمدنا على المنهج
الوصفً ،أما األدوات فقد اعتمدنا بشكل أساسً على المقابلة باعتبار أن دراستنا كٌفٌة
بامتٌاز ،و استعنا بتقنٌة تحلٌل المحتوى لتحلٌل كل الخطابات المتعلقة بالعمل النقابً ،وقٌم
المواطنة فً هذه الخطابات ،ثم استعملنا تقنٌة االستمارة لجمع إحصائٌات قصد إثراء
دراستنا فً جانبها الكمً محاولٌن بذلك االقتراب من الخصائص السوسٌولوجٌة لمجتمع
الدراسة أي االقتراب من الخطاب غٌر مصرح أو الجانب المخفً من الدراسة  ،وطبعا
 17منٌر مباركٌة ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة المعاصرة وحالة المواطنة فً الجزائر ،مركز دراسات
الوحدة العربٌة ،بٌروت.5713 ،
 18أنظر دلٌل مقابلة الدراسة االستطالعٌة فً المالحق ( الملحق رقم  : 1دلٌل مقابلة الدراسة االستطالعٌة ) .
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قد تطرقنا إلى تبرٌر المنهج الوصفً باعتباره منهج ٌصف لنا الظاهرة  ،حتى نتمكن من
التحلٌل السوسٌولوجً لهذا الوصف  ،اضافة لتبرٌر التقنٌة والعٌنة المعتمدة فً الدراسة،
وهذا طبعا بعد التطرق لمفاهٌم الدراسة التً ستكون بمثابة الجهاز النظري لمقاربتنا هذه
 ،واهم هذه المفاهٌم هً  :المجتمع المدنً  ،النقابة  ،المواطنة  ،القٌم  ،ثم قٌم المواطنة
األربعة المشار إلٌها سابقا  ،دون ان ننسى ذكر اسباب و صعوبات الدراسة .
أما الفصل الثانً فقد خصصناه لسوسٌولوجٌا النقابة فً الجزائر ،وبدأنا بإبراز
الصٌرورة التارٌخٌة للنقابة فً العالم  ،وفً المغرب العربً و خاصة التجربة التونسٌة ،
ثم فً الجزائر من الحقبة االستعمارٌة حتى مرحلة إقرار التعددٌة النقابٌة  ،ثم تطرقنا
لنقابة الكنابست من حٌث األهداف ،والهٌاكل ،ثم خصصنا جزءا كبٌرا لنقابة الكنابست
لوالٌة عٌن تموشنت التً قمنا بوصف كل هٌاكلها ابتداء من الفروع المحلٌة إلى المجلس
الوالئً موضوع دراستنا وانتهاء بالمكتب الوالئً ،واصفٌن هذه الهٌاكل من حٌث
الخصائص السوسٌولوجٌة و ذلك لمحاولة االقتراب من أهم خصائص الفاعل النقابً فً
هذه التجربة النقابٌة التً لم ٌمر على اعتمادها سوى ثمان سنوات  ،أي أقل من عقد من
الزمن ( اعتمدت سنة . ) 5991
بالنسبة للفصل الثالث درسنا فٌه سوسٌولوجٌا قٌم المواطنة فً الجزائر ،وقد بدأنا
فً هذا الفصل بإبراز الصٌرورة التارٌخٌة لمفهوم المواطنة فً الغرب ثم فً الفكر
العربً  ،ثم خصائص وابعاد المواطنة ،الى أن وصلنا إلى قٌم المواطنة و عالقتها
بالدٌمقراطٌة و المجتمع المدنً  ،و بعد ذلك قمنا بالتطرق لقٌم المواطنة فً الدولة
الوطنٌة  ،و ذلك من خالل استعمال تقنٌة تحلٌل المحتوى لدستور  0092والتعدٌل
الدستوري لسنة  ، 0009و ذلك لالقتراب السوسٌولوجً من الزاوٌة القانونٌة لقٌم
المواطنة فً التشرٌع الرسمً الجزائري من مرحلة االستقالل حتى المرحلة الراهنة
قصد التحلٌل و المقارنة بٌن المرحلتٌن  .بعد ذلك و من خالل استعمال تقنٌة تحلٌل
المحتوى حاولنا االقتراب السوسٌولوجً من واقع حضور قٌم المواطنة فً الخطاب
النقابً بدءا من التشرٌع النقابً أي القانون األساسً للنقابة فً صٌغتٌه القدٌمة و الجدٌدة
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مقدمة
حٌث أن نقابة الكنابست قد غٌرت قانونها تماشٌا مع قرارها التوسعة لتشمل اضافة
للتعلٌم الثانوي فقد اصبحت تمثل كذلك طوري االبتدائً و المتوسط  ،ثم حاولنا االقتراب
السوسٌولوجً من واقع و حضور قٌم المواطنة فً الخطاب النقابً المتمثل فً خطاب
البٌانات ،وخطاب االحتجاج هذا االخٌر المدون على لوحات االحتجاج التً ٌرفعها
االساتذة النقابٌون اثناء قٌامهم باحتجاجات أو تظاهرات .
أما الفصل الرابع تطرقنا فٌه لنتائج الدراسة المٌدانٌة والمتمثلة فً تحلٌل
المقابالت التسع التً أجرٌناها مع المبحوثٌن وفق دلٌل مقابلة نصف موجهة  ،ومن خالل
كذلك استعمال تقنٌة تحلٌل المحتوى لكل افادات المبحوثٌن مستغلٌن ذلك الذي نعتبره من
وجهة نظرنا ثراء إلى حد ما  ،حتى نقترب أكثر من اغلب ابعاد دراستنا هذه المتواضعة
عبر مقاربة كٌفٌة تتعمق اكثر فً اشكالٌة النقابة و قٌم المواطنة تمثال و ممارسة .
وانتهٌنا بسرد نتائج الدراسة التً نعتبرها ثرٌة إلى حد ما  ،ثم بعد ذلك قمنا بعرض
مناقشة فرضٌات الدراسة انطالقا من نتائج الدراسة المٌدانٌة  ،وأتممنا العمل بخاتمة
اشتملت على أهم النتائج التً توصلنا لها  ،هذه النتائج التً افضت الى أسئلة جدٌدة
لهواجس بحثٌة جدٌدة قد تقودنا إلشكالٌة دراسة سوسٌولوجٌة فً المستقبل .
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الفصل األول :اإلطار النظري والمنهجي للدراسة
-1اإلطار النظري :
-1-1بناء اإلشكالية:
-1-1-1سؤال اإلنطالق:
-2-1-1الدراسات السابقة:
-1-2-1-1دراسات حول المواطنة:
-2-2-1-1دراسات حول النقابة:
-3-1-1الدراسة االستطالعية:
-2-1اإلشكالية :
-3-1فرضية البحث:
-4-1تحديد المفاهيم:
-5-1المقاربة النظرية:

 -2اإلطار المنهجي :
-1-2المنهج:
-2-2المجال المكاني والزماني
-3-2عينة البحث:
-4-2تقنيات البحث:
-5-2أسباب وأهداف اختيار الموضوع:
-6-2الصعوبات :

اإلطاز انىظسي َ انمىٍزً نهد زاست

انفصم األَل :

ٌقول أحد السوسٌولوجٌن بأن الموضوع السوسٌولوجً موجود فً كل مكان وفً
كل زمان ،وعبقرٌة السوسٌولوجً أن ٌحول هذا الموضوع فً الواقع من موضوع
عادي إلى موضوع سوسٌولوجً ،وال ٌكون هذا إال من خالل بناء إشكالٌة نظرٌة
ومنهجٌة سوسٌولوجٌة ،وتبعا لهذا الطرح ،فكان لزاما علٌنا إتباع الخطوات المنهجٌة
بصرامة حتى نفلح فً بناء إشكالٌة تنتج موضوعا سوسٌولوجٌا ٌتعلق بـ "النقابة وقٌم
المواطنة" ،ولهذا بدأنا بسؤال االنطالق حتى نحدد مٌدان الدراسة بوضوح ،ثم قمنا
باستعراض كل الدراسات السابقة التً تتقاطع مع موضوع دراستنا وهذا قصد نقدها
والتعقٌب علٌها ،ومن ثم البدء من حٌث انتهت ،ثم ذهبنا للمٌدان قصد الدراسة
االستطالعٌة ،وأمكننا هذا فً بناء إشكالٌة ،نحاول اإلجابة عنها عبر فرضٌتٌن و قد
استخدمنا المنهج الوصفً والمقاربة النظرٌة للسوسٌولوجً آالن تورٌن  ،أما التقنٌة
المركزٌة فقد استعملنا تقنٌة المقابلة نصف الموجهة لجمع المعلومات حول الظاهرة  ،ثم
تقنٌة تحلٌل المحتوى  ،و قد استعملنا تقنٌة االستمارة لجمع احصائٌات حول مجتمع
الدراسة و ذلك لتحلٌلها سوسٌولوجٌا .

-1اإلطار النظري :
-1-1بنا ء اإلشكالٌة:
-1-1-1سؤال اإلنطالق:
"ٌقول األنتروبولوجً الفرنسً لٌفً ستروس بؤن العالم لٌس هو الذي ٌقدم
األجوبة الصحٌحة ولكن العالم هو الذي ٌقدم األسئلة الصحٌحة" 1عمبل بهذا القول فسإال
االنطبلق هو أداة منهجٌة فً بداٌة أي بحث سوسٌولوجً ،فبهذا السإال نستطٌع تحدٌد
مٌدان البحث" ،حٌث أن أحسن طرٌقة للبدء فً عمل بحثً فً العلوم االجتماعٌة ،هو

1

Nicole Berthiers , les Techniques d’enquête en science sociales Méthodes exercices
corrigés, Armand Colin, Paris, 3ème édition , 2008 , P43 .
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انفصم األَل :

تحوٌل مشروع البحث فً شكل سإال انطبلق" ، 1وبالتالً سٌكون هذا السإال بمثابة
الخٌط الذي ٌربطنا بمٌدان البحث" ،وال بد أن ٌتوفر هذا السإال على الوضوح ،المبلئمة،
وقابلٌة التحقٌق".2
ومن مبلحظاتنا للدور الذي أصبحت تلعبه النقابات على مستوى الممارسة
االجتماعٌة ،وهذا بعد موجة من االحتجاجات واإلضرابات ،حٌث تعتبر النقابات من
مكونات المجتمع المدنً ،وعندما نقول هذا ٌعنً أننا نتحدث عن الدولة الحدٌثة ،حٌث ال
وجود لدولة حدٌثة بدون مجتمع مدنً قوي وفاعل ،وأبرز مثال على هذه الفعالٌة نجده
فً النقابة وهنا ٌبرز دور نقابة الكنابست التً أصبحت قوة تفاوض بٌنها وبٌن وزارة
التربٌة قد مكنتها من تحقٌق عدة مطالب اجتماعٌة ومهنٌة لصالح األستاذ الثانوي ،وهنا
نتساءل عن هذه الممارسة النقابٌة الملفتة للنظر والمبلحظة ،و لهذا فقد جاء سإال
االنطبلق كالتالً :هل هناك قٌم للمواطنة فً الممارسة النقابٌة ؟ و سٌصبح هذا السإال
بمثابة الخٌط الذي ٌربطنا بمٌدان البحث ،حتى ٌتم بناء اإلشكالٌة وضبطها بشكل نهائً
الحقا ،أما مٌدان البحث فهو قٌم المواطنة من خبلل الممارسة النقابٌة.
-2-1-1الدراسات السابقة:
بعد طرحنا لسإال االنطبلق ،وتحدٌد مٌدان البحث وموضوع دراستنا ،انتقلنا إلى
البحث عن الدراسات السابقة فً هذا الموضوع ،أو على األقل الدراسات التً تتقاطع مع
دراستنا هذه  ،حٌث "إن البحوث السابقة هً مصادر إلهام ال غنى عنها بالنسبة إلى
الباحث أو الباحثة بالفعل ،فإن كل بحث ما هو إال امتدادا للبحوث التً سبقته" ،3فهذه
الدراسات ال ٌمكن تجاهلها فً بداٌة إلى دراسة ،وذلك لبناء إشكالٌة تبدأ فً البحث من
حٌث انتهت الدراسات السابقة ،وهذا بعد نقد هذه الدراسات طبعا  ،وهنا ٌإكد العالم
1

Raymon Quivy et Luc Van compenhoudt, Manuel de recherche en science sociales,
Dunod, Paris , 2ème édition , P 35.
2
- Thomas Gay, L’indisponibilité de la sociologie, Principe Collection dirigée par Annie
Reithman sydyrama,Levallois-Perret cedex ( France ) , 2004 , P 74.
 -3مورٌس أنجرس ،منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة – تدرٌبات عملٌة ،تر :بوزٌد صحراوي وآخرون،
دار القصبة للنشر ،الجزائر ،ط ، 2002 ، 2ص .521
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غاستون باشالر " GASTON BACHELARDأن العلم عملٌة النتاج المعرفة العلمٌة
التقرٌبٌة والمإقتة" ،1وفً بحثنا عن هذه الدراسات حول النقابة وقٌم المواطنة لم نجد
هناك أي دراسة بهذا العنوان  ،فً المقابل وجدنا دراسات تناولت المواطنة وأخرى قد
تناولت النقابة ،ولهذا رتبناها على هذا األساس كما ٌلً:
 -1-2-1-1دراسات حول المواطنة :
 -1-1-2-1-1دراسة المختار كروي: 2
 -1-1-1-2-1-1التعرٌف بالدراسة :
قد قام الباحث بدراسة تناول مفهوم المواطنة فً اإلصبلح التربوي الجدٌد
بالجزائر ،وذلك من خبلل تحلٌل محتوى لكتب التربٌة المدنٌة المقررة على التبلمٌذ
بالمرحلة المتوسطة بصفوفها األربعة ،وذلك أثناء السنة الدراسٌة .2050-2005
وقد خلصت الدراسة إلى أن كتب التربٌة المدنٌة تحمل فً ثناٌاها قٌم المواطنة،
وٌرى الباحث أن التعلٌم ال ٌجب أن ٌركز على حقائق منعزلة أو جامدة ،بل لتحقٌق هذه
القٌم البد من ممارسة التبلمٌذ لؤلنشطة والخبرات فً مجتمعهم وبٌئتهم بشكل مباشر.
 -2-1-1-2-1-1نقد الدراسة :
تعتبر هذه الدراسة نظرٌة بامتٌاز ،حٌث تناولت مضمون كتب التربٌة المدنٌة
لمرحلة المتوسط بمقاربة تربوٌة فً مجال علم النفس التربوي ،ولم تتحقق من انعكاس
هذه المقاربة النظرٌة على ممارسات التبلمٌذ  ،ثم إن ما الحظناه حول المتن المعرفً
للدراسة ،فقد جاءت الدراسات السابقة بعد ضبط اإلشكالٌة ،وهكذا ٌبدو أن هذه الدراسة
لم تستفد بالشكل الكافً من هذه الدراسات ،بل اكتفت بسردها ،خبلفا لما ٌجب أن ٌكون
علٌه البحث العلمً ،وهذا قصد تحقٌق التراكم العلمً.
 1غاستون باشالر  ، GASTON BACHELARDالفكر العلمً الجدٌد ،تر :عادل العوا ،موفم للنشر ،سلسلة األنٌس
للعلوم اإلنسانٌة ،ط ،5551 ،2ص.4
 2المختار عروي  ،تناول مفهوم المواطنة فً اإلصالح التربوي الجدٌد بالجزائر – منهاج التربٌة المدنٌة للطور
المتوسط أ نموذجا ،رسالة ماجستٌر فً علم النفس التربوي  ،جامعة الجزائر .2055 -2050 ، 2
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 -2-1-2-1-1دراسة عطٌة بن حامد بن ذٌاب المالكً: 1
 -1-2-1-2-1-1التعرٌف بالدراسة :
فقد قام الباحث بدراسة دور تدرٌس مادة التربٌة الوطنٌة فً تنمٌة قٌم المواطنة
لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدائٌة ،وهذه الدراسة من وجهة نظر معلمً التربٌة الوطنٌة
بمحافظة اللٌث بالمملكة العربٌة السعودٌة  ،فً السنة الجامعٌة  5125هـ 5140 /هـ،
وهً عبارة عن رسالة ماجستٌر فً المناهج وطرق التدرٌس ،وقد هدفت الدراسة إلى
التعرف على دور التربٌة الوطنٌة فً تنمٌة قٌم المواطنة لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدائٌة،
والتعرف على مدى توفر القٌم الوطنٌة بتلك المقررات ،والتعرف على دور المعلم فً
غرس وتنمٌة القٌم الوطنٌة لدى التبلمٌذ ،أما مصطلحات الدراسة هً :المواطنة،
الوطنٌة ،التربٌة الوطنٌة ،التنمٌة ،االنتماء ،القٌم ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفً،
وصمم استمارة وزعها على عٌنة متكونة من  41معلم ٌدرس مادة التربٌة الوطنٌة فً
المرحلة االبتدائٌة ،و قد كانت نتائج الدراسة تتؤرجح بٌن المتوسطة والدرجة الكبٌرة
ودور معلم التربٌة الوطنٌة فً تنمٌة القٌم الوطنٌة مرتبط بالخبرة فً التدرٌس وتخصص
المعلم أثناء التوظٌف ،فهذٌن الشرطٌن لهما تؤثٌر كبٌر فً لعب دور تنمٌة القٌم الوطنٌة.
 -2-2-1-2-1-1نقد الدراسة:
الدراسة التً أمامنا هذه هً دراسة فً علوم التربٌة ،لكننا نبلحظ فً هذه الدراسة
أنه ٌوجد خلط بٌن قٌم المواطنة و قٌم الوطنٌة  ،بل نرى أن قٌم المواطنة فً السإال
الرئٌسً ،وبعد ذلك نرى قٌم الوطنٌة فً االسئلة الفرعٌة  ،حٌث "تتركز مشكلة الدراسة
فً الس إال الرئٌسً التالً :ما دور تدرٌس مادة التربٌة الوطنٌة فً تنمٌة قٌم المواطنة
 5عطٌة بن حامد بن ذٌاب المالكً .دور تدرٌس مادة التربٌة الوطنٌة فً تنمٌة قٌم المواطنة لدى تالمٌذ
المرحلة االبتدائٌة  ،دراسة من وجهة نظر معلمً التربٌة الوطنٌة بمحافظة اللٌث  ،رسالة ماجستٌر فً المناهج
و طرق التدرٌس  ،جامعة أم القرى ،
 5125 ،هـ  5140 -هـ
 ،مكة المكرمة

-

رقم-بحثhttp://site.iugaza.edu.ps/fshaladan/files/2012/02/10
.pdf
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لدى تبلمٌذ المرحلة االبتدائٌة من وجهة نظر معلمٌها؟ ،و ٌتفرع من السإال الرئٌسً الى
األسئلة الفرعٌة التالٌة:
س :5ما مدى تحقٌق أهداف التربٌة الوطنٌة من خبلل تدرٌسها؟
س :2ما مدى توفر القٌم الوطنٌة فً مقررات التربٌة الوطنٌة بالمرحلة االبتدائٌة؟
س : 4ما دور معلم التربٌة الوطنٌة فً غرس وتنمٌة القٌم الوطنٌة لدى تبلمٌذ المرحلة
االبتدائٌة؟". 1
 -3-1-2-1-1دراسة وسام جمٌل صقر:2
 -1-3-1-2-1-1التعرٌف بالدراسة :
فقد قام بدراسة الثقافة السٌاسٌة وانعكاسها على مفهوم المواطنة لدى الشباب
الجامعً فً قطاع غزة ،وقد قام بدراسة مٌدانٌة على عٌنة من طلبة جامعات قطاع
غزة ،فً الفترة  ،2005 – 2001وهً عبارة عن رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة،
وتهدف الدراسة للتعرف على أهمٌة وضوح الثقافة السٌاسٌة الفلسطٌنٌة ولما لها من أثر
عند انعكاسها على مفهوم المواطنة بقٌمها ومبادئها ،وتنطلق الدراسة من سٌرورة تطور
الثقافة السٌاسٌة الفلسطٌنٌة متطرقة إلى أهم المتغٌرات المعاصرة ومدى انعكاسها على
مفهوم المواطنة ،وقد استخدم الباحث المنهج التارٌخً ،والمنهح الوصفً التحلٌلً ،وتمت
الدراسة على عٌنة من  255طالب ،باستعمال استمارة ،وخلصت الدراسة إلى أن الثقافة
السٌاسٌة الفلسطٌنٌة مشوهة وغٌر واضحة ،وهذا ما ٌنعكس على الطلبة وذلك بالتردد
واالزدواجٌة نحو وعٌهم بمبادئ وقٌم المواطنة.
 1عطٌة بن حامد بن ذٌاب المالكً ،دور تدرٌس مادة التربٌة الوطنٌة فً تنمٌة قٌم المواطنة لدى تالمٌذ المرحلة
االبتدائٌة ،دراسة من وجهة نظر معلمً التربٌة الوطنٌة بمحافظة اللٌث  ،مرجع سابق  ،ص . 2
 2وسام جمٌل صقر ،الثقافة السٌاسٌة و انعكاساتها على مفهوم المواطنة لدى الشباب الجامعً فً قطاع
غزة  ،رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة  ،جامعة األزهر  ،غزة ، 2050 ،
www.alazhar.edu.ps/arabic/newsdetails.asp?id_no...
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 -2-3-1-2-1-1نقد الدراسة:

مما ال شك فٌه أن هذه دراسة فً العلوم السٌاسٌة ،تختلف عن الدراسة
السوسٌولوجٌة  ،إال أننا ٌمكن تسجٌل أن هذه دراسة تخص مفهوم المواطنة من الجانب
النظري ،ثم أن الدراسة قد أهملت اإلحاطة بمفهوم المواطنة فً الفكر السٌاسً
واالجتماعً والثقافً الفلسطٌنً ،وذلك لعدم تطرقها لمفهوم المواطنة فً القوانٌن
والمراسٌم الفلسطٌنٌة.
 -4-1-2-1-1دراسة راضٌة بوزٌان:1
 -1-4-1-2-1-1التعرٌف بالدراسة :
فقد قامت الباحثة بدراسة عبلقة التعلٌم بالمواطنة ببعض المإسسات التعلٌمٌة
بعنابة ،وقد قامت بالدراسة المٌدانٌة على معلمً المواد االجتماعٌة بصف التاسع أساسً
من المرحلة اإلكمالٌة (المتوسط حالٌا) ،عٌنة متكونة من  ،504مستعملة استمارة تمتلك
 15سإال ،وقد توصلت الدراسة إلى أن تجسٌد قٌم المواطنة بٌن المبدأ والتطبٌق ال ٌزال
ٌعرف تفاوتا بسبب الهوة بٌن النصوص الدستورٌة والممارسة الفعلٌة لها ،ومساهمة
المإسسة التعلٌمٌة بشكل متوسط الفعالٌة فً إرساء دعائم المواطنة.
 -2-4-1-2-1-1نقد الدراسة:
دراسة الباحثة حول عبلقة التعلٌم بالمواطنة هً تخص المفهوم النظري للمواطنة
أكثر من الممارسة ،وقد استعملت الباحثة المنهج الكمً وذلك باستعمالها لبلستمارة وهذه
التقنٌة محدودة النتائج  ،إضافة إلى استعمالها لتقنٌة تحلٌل المضمون لتحلٌل كتب المواد
االجتماعٌة التً دعمت الدراسة أكثر فً الجانب النظري لمفهوم المواطنة.
 -5-1-2-1-1دراسة ٌاسٌن خذاٌرٌة:1
 -1راضٌة بوزٌان ،التعلٌم والمواطنة ،تشخٌص الواقع وإستراتٌجٌة اإلصالح فً ظل العولمة ،دراسة سوسٌولوجٌة
تحلٌلٌة لعالقة التربٌة بالمواطنة ببعض المؤسسات التعلٌمٌة بعنابة (الجزائر) ،-من مجلة علوم انسانٌة ،العدد ،14
 ( www.LLLM.NL ، 2005تصفح ٌوم  2055-03-50 :على الساعة .) 44 :25:
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 -1-5-1-2-1-1التعرٌف بالدراسة :

فقد قام الباحث بدراسة تصورات أساتذة الجامعة للمواطنة فً المجتمع الجزائري،
وهً رسالة ماجستٌر فً علم النفس االجتماعً ،وقد كانت الدراسة المٌدانٌة على عٌنة
من األساتذة الجامعٌٌن ،وخلصت الدراسة إلى أن المإسسات التعلٌمٌة تساهم بشكل
متوسط فً إرساء دعائم المواطنة فً المجتمع الجزائري ،إال أن على مستوى
الممارسات والسلوكات التطبٌقٌة للمواطنة ال زال بعٌدا عن النصوص القانونٌة المكرسة
لحقوق اإلنسان والمواطنٌن.
 -2-5-1-2-1-1نقد الدراسة:
إن هذه الدراسة ،هً دراسة نظرٌة تبحث فً تصورات األستاذ للمواطنة ،وقد
اعتمدت على المنهج الكمً ،وهذا المنهج محدود فً الوصول إلى فهم أعمق للظاهرة.
 -6-1-2-1-1دراسة قدري فضل كسبه:2
 -1-6-1-2-1-1التعرٌف بالدراسة :
دراسة هذا الباحث ،فقد قام بدراسة دور منظمات المجتمع المدنً فً تعزٌز مفهوم
المواطنة فً فلسطٌن ،وقد شملت الدراسة بعض منظمات المجتمع المدنً فً الضفة
الغربٌة وقطاع غزة ،وخلصت الدراسة إلى أن منظمات المجتمع المدنً تلعب دورا فً
تعزٌز مفهوم المواطنة فً المجتمع الفلسطٌنً ،إال أن هذا الدور ال ٌرتق إلى الحد
المطلوب.
 -2-6-1-2-1-1نقد الدراسة:
ٌ 1اسٌن خذاٌرٌة ،تصورات أساتذة الجامعة للمواطنة فً المجتمع الجزائري  ،رسالة ماجستٌر فً علم النفس
االجتماعً ،جامعة منتوري  ،قسنطٌنة bu.umc.edu.dz/md/index.php?lvl=author_see&id... ،2002-2001 ،
 2قدري فضل كسبه  ،منظمات المجتمع المدنً و دورها فً تعزٌز مفهوم المواطنة فً فلسطٌن  ،رسالة ماجستٌر
فً التخطٌط و التنمٌة السٌاٌة  ،جامعة النجاح الوطنٌة فً نابلس (فلسطٌن) ، 2054 ،
scholar.najah.edu/sites/default/files/Qadri%20Kasbeh_0.pdf
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إن هذه الدراسة هً دراسة فً مجال العلوم السٌاسٌة ،وقد اتخذت من اإلطار
المكانً فلسطٌن بؤكملها ،وهذا نعتبره فً مجال علم االجتماع ٌحتاج إلى مجهود ضخم
ٌتعدى دراسة فً حجم رسالة ماجستٌر ،ثم أن هذه الدراسة تتناول مفهوم المواطنة من
الناحٌة النظرٌة.
 -7-1-2-1-1دراسة أحمد قواوي:1
 -1-7-1-2-1-1التعرٌف بالدراسة :
قد قام هذا الباحث بدراسة دور المجتمع المدنً فً ترقٌة المواطنة فً الجزائر،
وكعٌنة للدراسة  ،فقد قام بدراسة حالة الجمعٌة الجزائرٌة لترقٌة المواطنة وحقوق
اإلنسان وجمعٌة المرأة فً اتصال ،وخصلت الدراسة إلى أن رغم تنوع وظهور عدة
جمعٌات ،إلى أن هذا لم ٌسهم فً نشؤة مجتمع مدنً فاعل نظرا لغٌاب االستقبللٌة
والمؤسسة ،وضعف نسبة االنخراط فً الجمعٌات من جهة  ،ومن جهة ثانٌة نظرا لفشل
الدولة فً التنمٌة الشاملة ،وعدم حصول الفرد إلى حقوقه االجتماعٌة واالقتصادٌة ،كل
هذه األسباب قد أعاقت بروز فرد ٌنتظم بموجب عقد اجتماعً ٌغدو الفرد معه مواطنا
فً دولة.

 -2-7-1-2-1-1نقد الدراسة:
تعتبر هذه الدراسة تتقاطع كثٌرا مع دراستنا إال أنها تتناول الجانب النظري لمفهوم
المواطنة ،وقد استعملت المنهج الكمً باستعماله لتقنٌة االستمارة ،ثم نبلحظ على هذه
الدراسة غٌاب التحلٌل السوسٌولوجً المصاحب للتحلٌل اإلحصائً ،إال بعض االشارات
 1أحمد قواوي ،دور المجتمع المدنً فً ترقٌة المواطنة فً الجزائر – دراسة حالة :الجمعٌة الجزائرٌة لترقٌة
المواطنة وحقوق اإلنسان وجمعٌة المرأة فً اتصال ،-رسالة ماجستٌر فً علم االجتماع السٌاسً ،جامعة الجزائر2
.2051 -2054 ،
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السوسٌولوجٌة والتً ال نعتبرها كافٌة  ،ثم نبلحظ كذلك غٌاب المقاربة السوسٌولوجٌة
فً التحلٌل السوسٌولوجً أي النظرٌة السوسٌولوجٌة المفسرة لنتائج الدراسة.
-8-1-2-1-1دراسة سلٌمان سلٌمانً:1
 -1-8-1-2-1-1التعرٌف بالدراسة :
دراسة الباحث سلٌمانً ،فقد قام بدراسة مبدأ المواطنة وقد ربطه بازدواجٌة البنٌة
الثقافٌة لدى النخبة ،وقد كانت دراسته المٌدانٌة على عٌنة من المجتمع المدنً بمدٌنة
تلمسان ،وهنا المجتمع المدنً ٌقصد به األحزاب السٌاسٌة ،فقد كانت عٌنة خاصة ببعض
النخب داخل بعض األحزاب السٌاسٌة.
وقد خلصت دراسته إلى أن عملٌة التنشئة السٌاسٌة واالجتماعٌة داخل هٌاكل
األحزاب ،غٌر كافٌة و فعالة فً تنشئة األفراد على مبدأ المواطنة ،بل اكتشف أن هناك
ظواهر معاكسة ،مثل تكرٌس المحسوبٌة والفئوٌة واالنتهازٌة ،وغٌرها من الظواهر
المنافٌة لمبدأ المواطنة.
 -2-8-1-2-1-1نقد الدراسة:
تعتبر هذه الدراسة تتقاطع كثٌرا مع دراستنا ،إال أن دراسة هذا الباحث خصت
عٌنة من األحزاب الساٌسٌة ،وكانت كذلك تركز على الجانب النظري لمفهوم المواطنة،
وأهملت جانب الممارسة لهذا المبدأ.
 -9-1-2-1-1تعقٌب على الدراسات حول المواطنة:
بعد قراءتنا لهذه الدراسات نبلحظ ما ٌلً:
اعتماد هذه الدراسات على المنهج الكمً ،وذلك العتمادها على االستمارة ،كتقنٌة
لجمع المعلومات وتعتبر هذه التقنٌة محدودة فً التوصل إلى فهم أعمق للظاهرة ثم أن
 -1سلٌمان سلٌمانً ،ازدواجٌة البنٌة الثقافٌة لدى النخبة ومبدأ المواطنة فً الجزائر – دراسة مٌدانٌة لبعض
مؤسسات المجتمع المدنً بتلمسان ،رسالة ماجستٌر فً علم االجتماع  ،جامعة سٌدي بلعباس  ،سٌدي بلعباس ،
.2055 – 2050
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مجمل هذه الدراسات ركزت على اإلطار الفكري والمفاهمً لمفهوم المواطنة ،وذلك من
خبلل دراسة التصورات ،وجهات النظر ،انعكاسات على مفهوم المواطنة ،ثم إن هذه
الدراسات معظمها فً مٌدان العلوم السٌاسٌة ،وبعض الدراسات فً علم النفس ،وقلٌل
جدا دراسات فً علم االجتماع مثل الدراستٌن لكل من أحمد قواوي ،وسلٌمان سلٌمانً،
فاألولى كانت دراسته على عٌنة من جمعٌتٌن أما الثانً فكانت دراسته على عٌنة من
األحزاب السٌاسٌة ،وهذه الدراسة أي دراسة سلٌمان هً أقرب إلى دراستنا ،إال أننا نرٌد
أن نتناول قٌم المواطنة عند النقابة ،وهو ما لم نجده فً هذه الدراسات.
 -2-2-1-1دراسات حول النقابة:
 -1-2-2-1-1دراسة الباحثة عٌوش حورٌة:1
 -1-1-2-2-1-1التعرٌف بالدراسة :
قد قامت الباحثة بدراسة مونوغرافٌة لنقابة الطٌارٌن المدنٌٌن الجزائرٌٌن ،وذلك
باستعمالها تقنٌة االستمارة لجمع المعلومات ،وزعت على  520مبحوث ،وتمحورت
إشكالٌة الدراسة حول إستراتٌجٌة الممارسة النقابٌة لدى هذه الفئة ،حٌث نظرا الستٌاء
الطٌار من نقابة  UGTAوعدم تحقٌقها لمطالبه ،فقد وجد فً نقابته المستقلة خطوة هامة
للتغٌٌر وتحقٌق مطالبه المهنٌة ،ونظرا لطبٌعة التكوٌن الخاص لهذه الفئة ،فهم
متضامنون داخل النقابة ،واإلستراتٌجٌة المطلبٌة لهذه النقابة مرتكزة على الصبغة
العالمٌة فً تكوٌنهم (بلد التكوٌن ،لغة التكوٌن ،اطبلعهم على جدٌد الطٌران المدنً فً
العالم).
 -2-1-2-2-1-1نقد الدراسة:

 1عٌوش حورٌة  ،استراتٌجٌة الممارسة النقابٌة فً مؤسسة الخطوط الجوٌة الجزائرٌة ،دراسة منوغرافٌة لنقابة
الطٌارٌن المدنٌٌن الجزائرٌٌن ،رسالة ماجستٌر فً علم االجتماع تنظٌم وعمل ،جامعة الجزائر  ، 2الجزائر -2001 ،
، 2002
biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/7654/.../AYOUCHE_HOURIA.pdf
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بداٌة نشٌر إلى أن هذه الدراسة قٌمة ،إال أننا الحظنا أنها لم تعط أهمٌة بالغة
للدراسات السابقة ،فقد جاءت بعد ضبط اإلشكالٌة ،ثم أنها لم تسترسل فٌها بشكل أكثر
وضوحا ولم نلمس نقدها لهذه الدراسات ،ثم إن هذه الدراسة تندرج ضمن علم االجتماع
التنظٌم.
 -2-2-2-1-1دراسة حسام نافد أبو دالل: 1
 -1-2-2-2-1-1التعرٌف بالدراسة :
قام هذا الباحث بدراسة دور النقابات العمالٌة فً التنمٌة السٌاسٌة فً فلسطٌن،
وكانت دراسته المٌدانٌة على عٌنة من القوى العاملة ،حٌث وزع استمارة على 400
مبحوث من العاملٌن فً مستشفٌات وعٌادات فً قطاع غزة ،والفترة الزمنٌة خبلل العام
الدراسً .2050
وقد خلصت الدراسة إلى أن الوعً الفكري والسٌاسً للعاملٌن فً النقابات هو فً
مستوى جٌد ،كما أن النقابة ال تقوم بالتفرقة بٌن العاملٌن ،كما أن األحزاب السٌاسٌة
الفلسطٌنٌة تتدخل فً العمل النقابً ،و أٌضا النقابات العمالٌة عاجزة فً تمرٌر خطط
التنمٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة فً ظل االنقسام الفلسطٌنً.

 -2-2-2-2-1-1نقد الدراسة:
باعتبار أن الدراسة هً دراسة فً مجال العلوم السٌاسٌة ،فنبلحظ على نتائجها
الكثٌر من السطحٌة ،وعدم التعمق ،ثم أن استعمالها لتقنٌة االستمارة و الذي ٌندرج فً

 -1حسام نافذ أبو دالل ،النقابات العمالٌة ودورها فً التنمٌة السٌاسٌة فً فلسطٌن  ،دراسة مٌدانٌة على القوى
العاملة "نموذج الخدمات الصحٌة ،جامعة األزهر ،غزة (فلسطٌن)، 2050 ،
www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0005602
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المنهج الكمً ،مما ٌجعل الدراسة محدودة النتائج  ،ثم أن مفهوم التنمٌة السٌاسٌة ،هو
مفهوم عام ،وٌصعب ضبطه إجرائٌا ،فهو مفهوم واسع .
 -3-2-2-1-1دراسة دمٌان بٌكو : Damien Bucco1
 -1-3-2-2-1-1التعرٌف بالدراسة :
قام الباحث بدراسة حول نقابة  ،CGTفإشكالٌة الدراسة تتمحور هو العمل النقابً
للمتقاعدٌن ،وهً مقاربة سوسٌولوجٌة لنقابة  CGTبفرنسا بمنطقة نانت ،وقام باستعمال
دراسة الحالة ،وكانت عٌنته عبارة عن خمس حاالت ،قام بدراستها سوسٌولوجٌا،
وتوصل إلى أن المتقاعد النقابً فاعل مستقل ولٌس نقابً مرافق طرٌق للعمال اإلجراء
فً مجال النضال النقابً ،وبذلك ٌساهمون فً هذه الدٌنامٌكٌة االجتماعٌة
) ،(Dynamique sociétaleوٌرفضون التهمٌش السٌاسً ،بتعبٌرهم

(pas de

).charité, nos droits
 -2-3-2-2-1-1نقد الدراسة:
تعتبر الدراسة التً قام بها الباحث من وجهة نظرنا قٌمة ،ألنها أجابت عن أسئلة
اإلشكالٌة ،حول جدوى العمل النقابً للمتقاعدٌن ،أو باألحرى استراتٌجٌة الكنفدرالٌة
النقابٌة الفرنسٌة فً خلق فروع للمتقاعدٌن للعمل النقابً ،وبذلك الدراسة تنحصر فً
التنظٌم ودوافع العمل النقابً للمتقاعد ،والذي نعتبره بعٌدا عن دراستنا.
 -4-2-2-1-1دراسة فوزٌة زعموش:1

1

- Damien Bucco, La retraite syndicale, Approche sociologique du syndicalisme retraité
CGT de l’agglomération nantaise, Mémoire de DUEA de sociologie fondamentale,
université de Nante , Nante ( France) , 2003-2004
_http://perso.numericable.fr/~sitedurtf7/downloads/DEA
Damien_Bucco.pdf
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 -1-4-2-2-1-1التعرٌف بالدراسة :

فقد قامت الباحثة بدراسة عبلقة العمل النقابً بالعمل السٌاسً فً الجزائر ،وهً
أطروحة دكتوراه فً الحقوق ،فإشكالٌة الدراسة تتمحور حول الممارسة النقابٌة فً ظل
التعددٌة السٌاسٌة بعد إقرارها فً دستور  ،5545ومدى تجسٌد األسس النظرٌة
والقانونٌة المدعمة لمبدأ استقبللٌة التنظٌم النقابً الفتٌة.
وقد خلصت الدراسة إلى أن رغم اعتراف المشرع الجزائري على مستوى الدستور
والقانون  ،هو اعتراف باستعداد السلطة لتوفٌر مساحة لممارسة الحرٌة النقابٌة والهامش
الذي تحتاجه لتطوٌرها  ،إال أن هذا التطور القانونً على مستوى النصوص المقرر
الستقبللٌة النقابة عن الحزب السٌاسً لم ٌكن كافٌا لحد اآلن على مستوى التجسٌد
العملً ،فالعمل النقابً مازال ٌعانً من هٌمنة العمل السٌاسً.
 -2-4-2-2-1-1نقد الدراسة:
إن هذه الدراسة التً أمامنا هً دراسة نظرٌة بامتٌاز ،باعتبارها فً مجال القانون
فهً تبحث فً النصوص الدستورٌة والقانونٌة ،ولو أنها مدعمة ببعض المقاببلت مع
قٌادات نقابٌة ،مع األمناء الوالئٌٌن لخمس نقابات ،نعتبر هذا غٌر كافً ،ولهذا فالدراسة
نظرٌة ،ولم تتطرق مٌدانٌا للممارسة النقابٌة ،والذي ٌعتبر مطلوب فً أي دراسة
سوسٌولوجٌة ،ثم أن هذه الدراسة تناولت الجانب القانونً للظاهرة النقابٌة.

 1فوزٌة زعموش  ،عالقة العمل النقابً بالعمل السٌاسً فً الجزائر ،أطروحة دكتوراه فً الحقوق ،جامعة
قسنطٌنة  ، 5قسنطٌنة ، 2052 – 2055 ،
bu.umc.edu.dz/md/doc_num.php?explnum_id=52
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 -5-2-2-1-1دراسة حسٌن زبٌري:1
 -1-5-2-2-1-1التعرٌف بالدراسة :

قام الباحث بدراسة النقابات المستقلة فً الجزائر ،وتمحورت إشكالٌة الدراسة حول
قراءة فً النشاط النقابً للنخب النقابٌة فً الجزائر ،حٌث ركز الباحث فً دراسته على
النخب النقابٌة ،أي القٌادات النقابٌة لبعض النقابات المستقلة ،وذلك من خبلل الفعل
النقابً والمرجعٌات واالتجاهات لهذه النخب  ،وذلك لفهم استراتٌجٌة هذه النخب داخل
النقابة ،حول العمل النقابً فً الجزائر ،وعلى العوامل الموضوعٌة والذاتٌة التً تدخل
فً تحدٌده وتشكٌله.
وقد خلصت الدراسة إلى أن منطق النشاط النقابً ٌعتمد على المرجعٌات الجماعٌة،
وهذا انطبلقا من التضامن العمالً والوعً الجماعً وهذا لمواجهة مالكً وسائل اإلنتاج
– فرضٌة الصراع  ، -أما من حٌث لغة التخاطب فالنقابة الطالبة حسب استنتاج الباحث
تتمٌز بازدواجٌة اللغة العربٌة والفرنسٌة.
 -2-5-2-2-1-1نقد الدراسة:
تعتبر الدراسة قٌمة باعتبارها قد استعملت المنهجٌن الكمً والكٌفً ،وهذا
باستعمالها لتقنٌتً االستمارة و المقابلة ،،هذا من الناحٌة اإلٌجابٌة ،إضافة إلى أن
الدراسة تبحث فً سوسٌلولوجٌة النخبة النقابٌة من ناحٌة المرجعٌات االجتماعٌة
والثقافٌة ،وكذا التنظٌم داخل النقابة ،ودراستنا بعٌدة عن هذه اإلشكالٌة.
 -6-2-2-1-1تعقٌب على الدراسات حول النقابة:
بداٌة نود أن نشٌر إلى الدراسات حول النقابة هً دراسات قلٌلة ،وقد تناولت هذه
الدراسات فً مجملها من الناحٌة التنظٌمٌة ،والهٌكلٌة ،نخبها ،عبلقات العمل داخلها ،ثم
إن هذه الدراسات معظمها درست فً تخصص علم االجتماع تنظٌم وعمل ،ما عدا
 1حسٌن زبٌري ،النقابات المستقلة فً الجزائر – قراءة فً النشاط النقابً للنخب النقابٌة فً الجزائر ،أطروحة
دكتوراه فً علم االجتماع ،جامعة الجزائر  ، 2الجزائر .2054-2052 ،
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دراستٌن ،األولى هً للباحثة فوزٌة زعموش التً تناولت الجوانب القانونٌة لعبلقة
النقابات بالعمل السٌاسً ،والدراسة الثانٌة كانت للباحث حسام أبو دالل حول النقابة
والتنمٌة السٌاسٌة ،حٌث نعتبر مفهوم التنمٌة السٌاسٌة مفهوم غٌر إجرائً ،وهكذا ٌمكن
تلخٌص المواضٌع التً تناولتها الدراسات حول النقابة فٌما ٌلً:
 إستراتٌجٌة الممارسة النقابٌة. سوسٌولوجٌا النخب النقابٌة. النصوص القانونٌة للعمل النقابً. سوسٌولوجٌا التنظٌم النقابً. النقابة والعمل السٌاسً. مونوغرافٌة النخب النقابٌة. -3-1-1تعقٌب عام حول الدراسات السابقة:
ما نبلحظ على الدراسات التً تناولت المواطنة ،فمجمل هذه الدراسات هً دراسات
كمٌة ،وقد كانت عبارة عن مقاربات حول المفاهٌم النظرٌة للمواطنة ،أما الدراسات التً
تناولت النقابة ،فقد كانت حول النخب النقابٌة ،والتنظٌم النقابً ،وبعضها حول العمل
النقابً وعبلقته بالعمل السٌاسً ،وأخرى حول العمل النقابً وعبلقته بالتنمٌة السٌاسٌة،
ونخلص إلى أن كل الدراسات التً أمامنا لم تتناول النقابة التً تعتبر جزء من المجتمع
المدنً ،فً ربطها بقٌم المواطنة على مستوى الممارسة ،وهكذا ٌمكننا دراسة موضوع:
النقابة وقٌم المواطنة.
 -4-1-1الدراسة االستطالعٌة:
 -1-4-1-1التعرٌف بالدراسة :
قبل إعداد دلٌل المقابلة للدراسة االستطبلعٌة و قصد التعرف على مجتمع البحث
فً دراستنا هذه التً تستهدف نقابة الكنابست لوالٌة عٌن تموشنت ،فقد كان لزاما علٌنا
التعرف على هذا المجتمع الذي ٌبقى مجتمعا غٌر معروف لذا قمنا بمقابلة مع مخبر،
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حٌث "ٌعتبر المخبر من ضمن مجموعة األشخاص الذٌن ٌستهدفهم البحث" 1وهذا
الشخص ٌعتبر أحد الفاعلٌن فً هذه النقابة ،وٌعتبر أحد المإسسٌن لها فً والٌة عٌن
تموشنت ،وقد دامت هذه المقابلة حوالً ساعتٌن ،وكانت األسئلة عامة حول النقابة ،
ظروف التؤسٌس  ،أهداف النقابة ،مبادئ النقابة وقٌمها ،وانتهاء بواقع الممارسة النقابٌة
الحالٌة ،والمنخرطٌن حول عددهم ،وعبلقتهم بالنقابة ،وقد خرجنا ببعض األفكار التً
أضاءت لنا بعض االستفهامات حول هذا النقابة  ،وعبلقتها بموضوع قٌم المواطنة أي
موضوع دراستنا ،وأهم هذه األفكار هً :أن قٌم النقابة نجدها عند الفاعلٌن األساسٌٌن
فٌها أي عند النخبة والقٌادات ،وأن تعداد المنخرطٌن حوالً  100منخرط على مستوى
الوالٌة.
وهكذا تؤكد لنا أن عٌنة بحثنا ستكون فئة الفاعلٌن فً هذه النقابة  ،وهكذا وقع
اختٌارنا على المجلس الوالئً للنقابة على مستوى والٌة عٌن تموشنت ،حٌث ٌعتبر هذا
المجلس خلٌط من القٌادات المحلٌة ،والقٌادات الوالئٌة (أنظر المادة رقم  10من قانون
النقابة قبل التوسعة) ،حٌث نشٌر إلى النقابة حالٌا تعرف توسعة لؤلطوار األخرى
االبتدائً ،والمتوسط ،إال أن الهٌاكل والهٌئات النقابٌة السابقة مازالت فاعلة حالٌا (فً
وقت دراستنا).
وهكذا فقد وقع اختٌارنا على عٌنة للدراسة االستطبلعٌة متكونة من  4مبحوثٌن،
وقد كانت عٌنة قصدٌة ،وذلك باالستفادة من العبلقات الشخصٌة ،باعتبارنا أننا مارسنا
مهنة التعلٌم فً الثانوٌة فً السابق" ،وهنا ٌشٌر الباحث نٌكول بارتٌه ( Nicole
ٌ ،)BERTHIERمكن إختٌار عٌنة البحث عن طرٌق العبلقات الشخصٌة ،أو
االجتماعٌة" ،2وٌبٌن الجدول التالً عٌنة الدراسة االستطبلعٌة حسب منصبه فً النقابة:

 1مورٌس أنجرس ،مرجع سابق ،ص .121
Nicole BERTHIER , les Techniques d’enquête en science sociales Méthodes exercices
corrigés, , IBID , p 72.
2
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جدول رقم  : 1-3-1توزع أفراد عٌنة الدراسة االستطالعٌة على الوظائف داخل
النقابة .
المنصب
العدد النسبة %
4371
عضو المكتب الوالئً 4
منسق فرع محلً
4371
4
5271
عضو مجلس وطنً 5
عضو مإسس
5271
5
المجموع
500
4
المصدر  :من إعداد الباحث .
وهكذا بعد اختٌ ارنا للعٌنة ،فقد قمنا بتحضٌر دلٌل مقابلة الدراسة االستطبلعٌة، 1
حٌث بعد التطرق للعناصر التعرٌفٌة للعٌنة (السن ،الجنس ،التخصص ،السكن )...قسمنا
هذا الدلٌل إلى أربع محاور ،فالمحور األول ٌتكلم حول سوسٌولوجٌا مهنة التعلٌم ،وفً
هذا المحور نحاول فهم عبلقة األستاذ بمهنته (الدوافع اإلٌجابٌات) ،وذلك لرصد
المرجعٌات السوسٌولوجٌة للظاهرة النقابٌة ،فً عبلقتها مع الفضاء المهنً ،أما المحور
الثانً حول األستاذ والنقابة ،والمحور الثالث حول الممارسات داخل الفضاء النقابً ،ثم
محور رابع حول النقابً ومستقبل النقابة.
 -2-4-1-1قراءة سوسٌولوجٌة للدراسة االستطالعٌة:
بعد إعدادنا لدلٌل المقابلة للدراسة االستطبلعٌة ،فقد قمنا بمقابلة كل مبحوث على
حدة ،وذلك بعد تحدٌد موعد حسب رغبة المبحوث ،وذلك لٌتم االستفادة من المقابلة ،ومن
خبلل ما تعطٌنا من معلومات فً أحسن الظروف ،وقد كانت ست مقاببلت فً حصة
واحدة دامت حوال ساعتٌن ،أما المقابلتٌن المتبقٌتٌن فقد كانت فً حصتٌن( ،أنظر جدول
توقٌت المقاببلت).
بعد االنتهاء من المقاببلت ،قمنا بتحلٌل المحتوى لجمٌع المقاببلت حسب محاور
المقابلة كما ٌلً:
 1أنظر دلٌل مقابلة الدراسة االستطبلعٌة فً المبلحق ( الملحق رقم  : 5دلٌل مقابلة الدراسة االستطبلعٌة ) .
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 -1-2-4-1-1العناصر التعرٌفٌة:

من خبلل قراءة إجمالٌة للعناصر التعرٌفٌة للعٌنة التً كانت محل الدراسة
االستطبلعٌة ،فنجد األغلبٌة التامة لجنس الذكور ،وهذا اعتمادا على العبلقات الشخصٌة،
ومن حٌث السن ،فنجد أن كل المبحوثٌن هم فً العقد الرابع والعقد الخامس ،أي كلهم
تعدوا سن  41سنة ،وهذا ما ٌتطابق مع ما توصل إلٌه الباحث زٌبٌري حسٌن "حٌث أن
من حٌث سن النقابٌٌن ،فإننا نبلحظ تراجع ملحوظ فً اهتمام الشباب بالنشاط النقابً ،فً
حٌن أن النخبة النقابٌة الٌوم تمٌل إلى التراجع من ناحٌة السن وتقترب إلى الشٌخوخة"،1
أما من حٌث التخصص فنجدهم بنسبة %22710من تخصصات العلوم اإلنسانٌة ،و
%4371من تخصصات علمٌة ،وهذا ٌمكن إرجاعه إلى تفوق الكفاءات الخطابٌة لهذه
التخصصات ،وحتى ذوي التخصصات العلمٌة لدٌهم ثقافة أدبٌة تجعلهم ٌمتلكون نوعا ما
كفاءة خطابٌة.
ومن خبلل سإالهم حول تقدٌرهم لوضعهم المادي ،فنجد أن  3منهم كانت إجاباتهم:
"متوسطة" ،واإلجابة الثامنة كانت "مقبول" ،وهنا ٌترسخ لدٌنا بؤن الفئة المستجوبة هً
فئة غٌر راضٌة عن وضعها المادي ،أو باألحرى هً تتعاٌش مع وضعها المادي وهذا
من دوافع العمل النقابً ،والذي هو تحسٌن الوضع المادي.
 -2-2-4-1-1المحور األول :سوسٌولوجٌا مهنة التعلٌم:
فً هذا المحور الذي أردناه مدخبل لفهم هذه الفئة فً عبلقتها بمهنة التعلٌم ،فوجدنا
أن أغلبٌتهم قد مارسوا أعماال موسمٌة فً الفبلحة قبل دخولهم إلى مهنة التعلٌم بنسبة
 ،%2271أما دوافعهم إلى مهنة التعلٌم فالنسبة األكبر منهم قد عبرت عن دافع حبها لهذه
المه نة ،ومن محاولتنا لفهم الخٌارات التً كانت متوفرة لهم قبل الولوج إلى هذه المهنة،
فقد كانت األغلبٌة بنسبة  %2271كانت لدٌهم خٌارات االنضمام إلى الجٌش الوطنً

 -1حسٌن زبٌري  ،مرجع سابق ،ص .411
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الشعبً ،وهنا ٌمكننا تفسٌر ذلك بكون مهنتً الجٌش والتعلٌم هً مهن قٌادٌة ،فلهذا
كانت خٌاراتهم كذلك.
عطفا على ما سبق ،تبٌن لنا من خبلل المقاببلت بؤن المبحوثٌن ٌركزون على كون
ظروف المهنة ال تساعد على ممارستها بشكل أفضل ،وفً المرتبة الثانٌة نجدهم
ٌركزون على أنها مهنة شاقة ،وهنا ٌعبر المبحوث على أنها "خبزة مرة" ،1وهنا ٌمكن
تفسٌر هذا التعاٌش مع هذه المهنة م ن خبلل السإال الموالً حول إٌجابٌات هذه المهنة،
وهنا ٌإكدون على أنها تكسب مكانة رمزٌة فً المجتمع ألنها رسالة نبٌلة ،إضافة ولكن
بنسبة أقل على أن محٌط العمل ٌسوده التضامن الذي ٌشبه األسرة التقلٌدٌة ،وٌإكدون
على أن ظروف التدرٌس وتهمٌش األستاذ فً العملٌة التربوٌة ،هما أبرز النقائص التً
تعرقل عمل األستاذ ،إضافة إلى تقص الجانب المادي وعدم اهتمام الدولة بالتعلٌم بشكل
كافً.
ومن خبلل المقاببلت وجدنا أن أغلبٌة المبحوثٌن راضون عن مهنة التعلٌم ،ولكن
لٌس رضا كامل بل ٌمكن وصفه بتعاٌش وتعود مع مهنة التعلٌم ،حٌث أكدوا لنا فً
األخٌر أنهم ال ٌسعون إلى تغٌٌر مهنتهم ،ما عدا المقابلة رقم  1حٌث تإكد لنا هذه المقابلة
بؤن المبحوث ٌسعى إلى تغٌٌر مهنته نحو األعمال الحرة.
 -3-2-4-1-1المحور الثانً :األستاذ والنقابة:
من خبلل قراءة إجمالٌة لمحور األستاذ والنقابة ،فقد وجدنا أن جل المبحوثٌن بنسبة
مقدرة بـ  %43..لهم سوابق نقابٌة ،فقد أكد لنا  2منهم أي بنسبة مقدرة بـ  %31أنهم قد
مارسوا العمل النقابً ضمن نقابة  ،UGTAأما المبحوث السابع فقد مارس العمل النقابً
ضمن المنظمات الطبلبٌة خبلل قترة دراسته الجامعٌة ،أما التعرف على النقابة فقد أكد
أغلبٌة المبحوثٌن عن طرٌق األستاذة النقابٌٌن ،وكذلك بنفس النسبة عن طرٌق
االحتجاجات التً تمارسها النقابة وهنا ٌمكن تفسٌر ذلك بكون النقابة من خبلل ممارسة
 - 1مقابلة الدراسة االستطالعٌة رقم  1بتارٌخ  :الخمٌس  2أكتوبر . 2051
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االحتجاج اكتسبت مصداقٌة لدى األستاذ  ،أما فٌما ٌخص الدوافع لبلنخراط فهً قناعات
شخصٌة وذلك للدفاع عن األستاذ ،ورغبة فً العمل الجماعً ،وبنسبة أقل بعد نقاش مع
األستاذة حول العمل النقابً.
ومن سإالهم عن ضرورة العمل النقابً فقد أكد أغلب المبحوثٌن بؤن العمل النقابً
هو ضروري بنسبة مقدرة بـ  ،%31حتى المبحوثٌن اآلخرٌن أكدوا بؤن العمل النقابً
عمل حتمً فً الفضاء المهنً ،حٌث ٌإكد المبحوث فً المقابلة رقم  2بؤن العمل النقابً
هو رد فعل ،أما المبحوث فً المقابلة رقم  4بؤن العمل النقابً "فرض كفاٌة" ،وهكذا
ٌتبٌن لنا بؤن المبحوثٌن عبروا عن وعٌهم بضرورة العمل النقابً ،وقد أكدوا أغلبٌتهم
بنسبة مقدرة بـ  %31أن بعد انخراطهم فً النقابة بؤن هذه األخٌرة متمسكة بالمبادئ التً
قامت من أجلها ،وبذلك ٌإكدون على تطابق نظراتهم مع الواقع ،وهنا نشٌر إلى المقابلة
رقم  ،2حٌث ٌقول المبحوث "بأن عامل بدون نقابة ٌساوي عامل عبد" ،1و "أن النقابة
هً ممارسة للمواطنة" ،2وهنا نشٌر إلى أن هذه المقابلة تإكد على وعً هذا المبحوث
بالعمل النقابً الذي ٌعتبره ضروري هو وبقٌة المبحوثٌن.
 -4-2-4-1-1المحور الثالث :الممارسات داخل الفضاء النقابً:
من خبلل قراءتنا لمحتوى المقاببلت ،وجدنا أن جل تعامبلت النقابٌٌن مع نقابتهم
فً الجانب اإلعبلمً ٌعتمدون على التكنولوجٌات الحدٌثة وذلك باستعمال الموقع
اإللكترونً للنقابة ،وكذلك التعامل بالرسائل القصٌرة ) (smsللهاتف النقال ،وكذلك
وجدنا أن هناك نقاش دائم داخل القاعدة وٌمتد هذا النقاش إلى القمة  ،وهنا ٌتبٌن لنا أن
هناك تفاعل بٌن النقابٌٌن داخل الفضاء النقابً ،وكذلك وجدنا أن أغلبٌة نشاطات الهٌكل
آتٌة من انشغاالت األساتذة ،كما عبر علٌه جل المبحوثٌن بانشغاالت قاعة األساتذة  ،وهنا
نلمس قٌمة المشاركة للجمٌع ،وهذه القٌمة من قٌم المواطنة.

1
2

مقابلة الدراسة االستطالعٌة رقم  5بتارٌخ  :الخمٌس  55سبتمبر . 2051
مقابلة الدراسة االستطالعٌة رقم  5بتارٌخ  :الخمٌس  55سبتمبر . 2051

31

اإلطاز انىظسي َ انمىٍزً نهد زاست

انفصم األَل :

وعن األفكار التً ٌركزون علٌها وجدنا أن الفكرة األساسٌة التً ٌركزون علٌها
هً مطالب األستاذ  ،وبشكل قلٌل اإلصبلح التربوي ،وهذا فً جو دٌمقراطً ،وهنا
نجد فً المقابلة رقم ٌ 4قول المبحوث" :أن المشاركة للجمٌع بحرٌة ،واألقلٌة تخضع
لألغلبٌة فً جو دٌمقراطً  ،1"normalementوأكد المبحوثٌن على أن تنصٌب
هٌاكل النقابة ٌتم باالنتخاب ،وعبر بعض المبحوثٌن على أن االنتخاب ٌكون على قدر
الكفاءة والنزاهة ،وفً المقابل وبشكل ضئٌل عبر بعض المبحوثٌن عن وجود كوالٌس
خارج أطر النقابة  ،وهنا ٌعبر المبحوث فً المقابلة رقم  1عن وجود بعض المحاباة
وٌقول أن النقابة لٌست مثالٌة.
وفٌما ٌخص التحكٌم أثناء الخبلفات فٌإكد جل المبحوثٌن الثمانٌة بؤن التصوٌت هو
الحل وعن عبلقة المنخرطٌن بالنقابة  ،فؤكد المبحوثون أن األغلبٌة ملتزمة سواء
بالقرارات  ،أو دفع االشتراكات  ،أو الحضور للنشاطات  ،فً حٌن أكدوا أن هناك نسبة
ال ٌستهان بها ال تلتزم لكنها ال تإثر على سٌر النقابة .
وحول تعامل المنخرطٌن فً الفضاء المهنً  ،فقد أكد المبحوثون بنسبة عالٌة عن
توفر روح المسإولٌة  ،وااللتزام بالقوانٌن ،حٌث أكدوا أن النقابً قدوة فً ذلك  ،حٌث
أن المسإولٌة قٌمة من قٌم المواطنة  ،وأكدوا عن وجود مبادرات ،وتعاون وتضامن
وذلك بشكل أقل حسب قراءتنا للمقاببلت.
وقد أكد لنا المبحوثون أن للنقابة دور فً التربٌة  ،حٌث تساهم فً العمل التربوي،
وفً تعامل النقابة مع الشكاوى أكدوا على االحتكام للقانون  ،ومبدأ الحوار ،وبشكل أقل
االحتكام للنقاش من القاعدة إلى القمة.

 -1مقابلة الدراسة االستطالعٌة رقم  4بتارٌخ  :الجمعة  22سبتمبر . 2051
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 -5-2-4-1-1المحور الرابع  :النقابً ومستقبل النقابة:
من خبلل القراءة لمجمل المقاببلت المستقاة من جل المبحوثٌن على أن نقابة الكنابست
هً نقابة فاعلة  ،وذلك ألن لها إنجازات ،كما أكد المبحوثون أن هناك نقائص أجملناها
من خبلل العبارات المستقاة من المقاببلت والتً نورد منها:
 انعدام التكوٌن النقابً. نقص فً التنظٌم داخل النقابة. األجٌال الجدٌدة فً المهنة غٌر مهٌئة نقابٌا وال تربوٌا وال علمٌا. نقص فً النضج السٌاسً. عدم تحقٌق بعض المطالب. عدم احترام القانون الداخلً للنقابة من قبل بعض المنخرطٌن.وٌمكن تفسٌر نقص فً التنظٌم داخل النقابة وإرجاعه لكون النقابة حدٌثة وتنقصها
التجربة .وعن مستقبل النقابة عبر المبحوثون عن التوسعة التً تشهدها النقابة
لجمٌع األطوار األخرى (االبتدائً والمتوسط) ،فمع هذه التوسعة ٌنتظرها عمل
أكثر.
وأكد المبحوثون على أن النقابة فً الطرٌق الصحٌح مع قبولهم المراجعة قصد
التجدٌد  .ومن هنا ٌمكن أن نلمس الحس النقدي لدى النقابٌٌن المبحوثٌن ،الذٌن أكدوا بؤن
النقابة ملتزمة بنفس األهداف  ،وتدافع عنها منذ التؤسٌس حتى اآلن ،مع تركٌزهم على
المطالب المعنوٌة أكثر من المطالب المادٌة ،حٌث سجلوا غٌاب بعض األهداف فً الئحة
مطالب النقابة أهمهما مناقشة البرامج والمناهج .
أما عن عبلقة المبحوثٌن مع نقابتهم أي نقابة الكنابست ،فقد أكدوا عن رضاهم التام
وعدم التفكٌر فً االنضمام لنقابة أخرى  ،وهذا ٌعبر عن درجة عالٌة من االلتزام
النقابً .
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وعن إستشرافهم ألهداف النقابة المستقلة  ،فقد عبر المبحوثون عن هدفٌن بارزٌن
 ،األول هو تكوٌن رجل التعلٌم أي المربً  ،والهدف الثانً هو استقطاب منخرطٌن مع
تحسٌن الوضع المادي لؤلستاذ  .هنا ٌمكن تفسٌر خطوة التوسعة كهدف استراتٌجً
الستقطاب منخرطٌن أكثر ،وذلك لهدف استراتٌجً هو انتقالها إلى شرٌك اجتماعً
فاعل.
 -3-4-1-1نتائج الدراسة االستطالعٌة:
بعد القراءة اإلجمالٌة للدراسة االستطبلعٌة توصلنا إلى النتائج التالٌة:
 -1توفر وعً لكل أفراد العٌنة بضرورة العمل النقابً.
 -2توفر جو من النقاش وتقدٌم اآلراء داخل الفضاء النقابً بما ٌبٌن أن هناك تفاعل
بٌن النقابٌٌن داخل الفضاء النقابً.
 -3هذا الجو التفاعلً من النقاش تسوده الحرٌة  ،واالحتكام للقانون على كل القرارات
التً ٌتخذها المنخرطون  ،وكذا االنتخاب فً جو دٌمقراطً ،وهنا نسجل أن
الحرٌة قٌمة من قٌم المواطنة.
 -4توفر شبه إجماع لدى كل أفراد العٌنة أن النقابً هو قدوة فً الفضاء المهنً من
حٌث االلتزام بقوانٌن المإسسة التعلٌمٌة ،والمبادرة ،والمسإولٌة ،وهذه قٌمة من
قٌم المواطنة.
 -5نلمس من المقاببلت نوع من رفض هذه المهنة وعدم رغبة فً المواصلة أو
باألحرى ٌتعاٌشون مع المهنة ،وهذا الرفض لٌس راجع للمهنة فً حد ذاتها بل
لظروف العمل ،فً مقابل هذا الرفض ،فهم ال ٌسعون إلى تغٌٌر المهنة ،وٌمكن
ربط هذا الرفض لظروف العمل التً ٌرونها غٌر مناسبة للعمل التربوي مما
ٌجعل وعٌهم التام بضرورة العمل النقابً  ،فالعمل النقابً مرتبط بظروف مهنة
التعلٌم .
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ٌ -6مكن تفسٌر التعاٌش الذي ٌبدونه مع مهنة التعلٌم  ،وذلك مقابل ما تقدمه لهم هذه
المهنة من مكانة رمزٌة داخل المجتمع  ،فقد عبروا عن نبل ورسالة هذه المهنة،
إضافة إلى مساهمتهم فً تكوٌن إطارات المستقبل.
 -7نلمس كذلك من المقاببلت أن معظم أفراد العٌنة لهم سوابق فً العمل النقابً ،
حٌث كانوا ٌنشطون صمن نقابة  ،UGTAواآلخرون قد نشطوا ضمن الحركة
الطبلبٌة فً فترة الدراسة الجامعٌة.
 -8من خبلل طرحنا للسإال حول :كٌف تقٌمون وضعكم المادي ؟ فكانت إجاباتهم
محصورة بٌن مقبول ومتوسط ،وهذا ٌبٌن لنا على أنهم لم ٌبلغوا الرضا الكامل
حول وضعٌتهم المادٌة ،وٌمكن اعتبار هذا الرفض دافع لوعٌهم بضرورة العمل
النقابً.
 -9وجدنا كذلك من خبلل المقاببلت األغلبٌة منهم أنهم قد مارسوا أعماال موسمٌة فً
الفبلحة قبل الدخول إلى مهنة التعلٌم  ،وهذا ٌبٌن مدى تقدٌرهم لقٌمة العمل  ،وفً
نفس الوقت مدى حاجتهم للعمل باعتباره المورد االقتصادي الوحٌد لهم.

-2-1اإلشكالٌة :
"ٌعتبر مفهوم المجتمع المدنً أحد التعابٌر األكثر انتشارا فً نهاٌة هذا القرن
وبداٌة األلفٌة الجدٌدة ،والواقع أن انتشاره مرتبط بتحوالت عمٌقة شهدها العالم فً هذه
الفترة" ،1هكذا ٌعتبر المجتمع المدنً منتوج للدولة الحدٌثة ،ففٌه ٌتلقى الفرد تنشئة
اجتماعٌة ،وما تتضمنه هذه التنشئة من جانبها السٌاسً ،حٌث ٌعتبر فضاءا مفتوحا
لجمٌع مواطنً الدولة الحدٌثة ،فالدخول إلى هذا المجتمع نابع من إرادة و طواعٌة
المواطن ولٌس إجبارٌا.
وهنا ال ٌمكن الحدٌث عن المجتمع المدنً دون الحدٌث عن الدولة الحدٌثة " حٌث
حٌن خرج مفهوم المجتمع المدنً إلى الوجود فً الفكر السٌاسً اللٌبرالً الحدٌث،
 1عنصر العٌاشً ،ما هو المجتمع المدنً؟ الجزائر أنموذجا ،من الكتاب الجماعً  :المجتمع المدنً والمواطنة ،دفاتر
مجلة السانٌات ،عدد ،4مركز البحث فً األنتروبولوجٌا االجتماعٌة والثقافٌة  ،وهران ،2052 ،ص .5
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خرج فً تبلزم نظري وتارٌخً مع ظهور النظرٌة الحدٌثة حول الدولة والسلطة" ،1هذه
الدولة هً الدولة المبنٌ ة على التعاقد مقابل الحق الطبٌعً ،عبلقة الفرد فٌها بالدولة هً
عبلقة مبنٌة على أساس المواطنة ،هذه األخٌرة التً نجدها بشكل بارز تمثبل وممارسة
فً فضاء المجتمع المدنً ،حٌث "إن هذه الدولة الحدٌثة (الدولة اللٌبرالٌة) ،القائمة على
فكرة اإلجماع

والتعاقد ،لٌست أكثر من دولة لمجتمع جدٌد هو المجتمع :مجتمع

المواطنٌن ،مجتمع المدنٌة" ،2هذه المواطنة التً ال تقصً أحدا فً بناء دولة حدٌثة
قوٌة ،دولة المإسسات فً جود دٌمقراطً ،أي دولة الحق والقانون والحرٌة ،والعدالة
واالجتماعٌة ،والمساواة "فالمواطنة فً شكلها األكثر اكتماال فً الفلسفة السٌاسٌة
المعاصرة هً االنتماء إلى الوطن ....انتماء ٌتمتع المواطن فٌه بالعضوٌة الكاملة األهلٌة
على نحو ٌتساوى فٌه مع اآلخرٌن الذٌن ٌعٌشون فً الوطن نفسه مساواة فً الحقوق
والواجبات" 3وهنا ٌإكد الباحث المغربً احمد بودراع أنه "ال ٌمكن االستغناء عن دور
المجتمع المدنً المستقل عن الدولة لدعم خطاب الحرٌة والمواطنة وإشاعته".4
هكذا ٌتبٌن لنا مما سبق أن هناك عبلقة وثٌقة بٌن المجتمع المدنً والمواطنة ،فبل
وجود لدولة حدٌثة قوٌة ،فً غٌاب مجتمع مدنً مستقل ذو فعالٌة ،حٌث ٌمارس الفرد
فً هذا المجتمع مواطنة ،فً ظل التعاقد والحرٌة ،والمساواة ،وبذلك ٌتقوى هذا المجتمع
المدنً ،وٌصبح ذا فعالٌة لٌقوم بدوره ،فً مراقبة المجتمع السٌاسً ،بالنقد ،وتقدٌم
االقتراحات والبدائل فً جود دٌمقراطً ،هذا من جهة  ،ومن جهة أخرى ٌساهم هذا
المجتمع المدنً بممارسته لقٌم المواطنة فً إنتاج مواطن فاعل فً مسٌرة بناء وتطور
الدولة الحدٌثةٌ ،متلك ثقافة الحق والقانون والعدالة والمساواة ،وهنا ٌشٌر الباحث عبد
النور بن عنتر إلى أهمٌة المواطنة على التحزب حٌث ٌقول":إن هم المواطنة هو تقوٌم
اعوجاج الحكام ومراقبة تسٌٌر وإدارة الشؤن العام وإشراك المواطن فٌما ٌخص حٌاته
 1عبد االله بلقزٌز ،فً الدٌمقراطٌة والمجتمع المدنً  :مراثً الواقع مدائح األسطورة  ،أفرٌقٌا الشرق ،الدار
البٌضاء (المغرب) ،2005 ،ص .25-24
 2عبد االله بلقزٌز ،مرجع سابق ،ص.25
 3منٌر مباركٌة ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة المعاصرة وحالة المواطنة فً الجزائر ،مركز دراسات
الوحدة العربٌة ،بٌروت ،2054 ،ص .5
 4أحمد بودراع ،المواطنة ،حقوق وواجبات ،من المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة  ،العدد  ، ،11-14مركز دراسات
الوحدة العربٌة ،بٌروت  ،صٌف  -خرٌق  ، 2051ص .510
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الٌومٌة" ،1وتكمن أهمٌة المواطنة ،فً كون المواطن الذي ٌحمل قٌمها على مستوى
التمثٌل والممارسةٌ ،كون له حضور ودور فعالٌن فً المجتمع الدٌمقراطً المفتوح على
كل االقتراحات ،واألفكار والمشارٌع  ،مجتمع دٌنامٌكً قلق  ،متغٌر نحو التطور ،بفضل
تمتعه بوعً وبفضل إتقانه لممارسة لقٌم المواطنة ،مدركا ماله وما علٌه ،أي حقوقه
وواجباته ،فً ظل دولة دٌمقراطٌة ،أي دولة المإسسات ،إذا توفرت هذه الشروط مإكد
أن هذا المجتمع ٌستمر فً التوازن مع تطوره فً جمٌع المٌادٌن.
وهكذا نجد فً الجزائر ،رغم طول االستعمار الفرنسً للجزائر ،إال الحركة
الوطنٌة نجحت فً بلورة الوطنٌة للجزائرٌٌن ،التً نجحت فً توحٌد صفوفها بهذه
الروح الوطنٌة فً طرد االستعمار الفرنسً ،إال أن بعد االستقبلل فشلت الدولة الوطنٌة
فً بلورة مواطنة فعالة ،إال بعد إقرار التعددٌة فً دستور  ،5545حٌث فتحت اإلمكانٌة
لبلورة مواطنة فً ظل التعددٌة السٌاسٌة ،فبل مواطنة فً غٌاب التعددٌة السٌاسٌة ،وهنا
ٌشٌر الباحث حسن رمعون إلى تعثر تطور ممارسة المواطنة بعد إقرار التعددٌة حٌث
ٌقول":أن المجتمع الجزائري ٌبقى منذ عشرٌن سنة مترقبا للتطور الحاصل فً العالم من
حوله ومتطلعا أكثر مما كان علٌه من قبل إلى التعبٌر عن الحقوق والواجبات المرتبطة
بممارسة المواطنة". 2.
وهكذا بعد إقرار التعددٌة السٌاسٌة فً الجزائر ،أقر دستور فبراٌر 5545
الممارسة الدٌمقراطٌة ،وبالتالً مٌبلد مجتمع مدنً فاعل ومتحرك ،حٌث إن "عبلقة
المجتمع المدنً بالسلطة عبلقة تفاعلٌة جدلٌة ،فكلما تقوى المجتمع المدنً ،وتطورت
قدراته الرصدٌة فً مواجهة السلطة ،كانت هذه األخٌرة حذرة ومحتاطة من إرتكاب
مخالفات فً حق المواطنٌن". 3
 1عبد النور بن عنتر ،المواطنة كمدخل للتعددٌة ...ثقافة المواطنة نقٌض ثقافٌة التسلط ،المواطنة فً المغرب العربً،
من مجموعة الخبراء المغربٌٌن ،عدد  ، ،5مركز الدراسات المتوسطٌة والدولٌة ،تونس ،نوفمبر  ، 2052ص، 2
http://www.cemi-tunis.org/medias/files/bulletin-cemi-09.pdf
 2حسن رمعون وآخرون ،الجزائر الٌوم :مقاربات حول ممارسة المواطنة ،مركز البحث فً األنتروبولوجٌا
االجتماعٌة والثقافٌة ،وهران ،2052 ،ص .24
 3أحمد بودراع ،مرجع سابق ،ص .510
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فً ظل التعددٌة السٌاسٌة ،وإقرار

الممارسة الدٌمقراطٌة فً ظل التعددٌة

الحزبٌة ٌشٌر الباحث عنصر العٌاشً وٌقول ":إن اآللٌات التً تقف وراء نشوء الدولة
الحدٌثة فً شكلها الدٌمقراطً اللٌبرالً هً ذاتها التً قادت إلى تكوٌن المجتمع المدنً
بتنظٌماته السٌاسٌة (األحزا ب ،والمجالس المنتخبة) ،االجتماعٌة (الجمعٌات المهنٌة،
النقابات) ،الثقافٌة (المدارس والجمعٌات ووسائل االتصال) ومإسساته

االقتصادٌة

(المنشآت ،الشركات ،البنوك".1
وعلى الرغم من شٌوع مفهوم المجتمع المدنً إال أن هناك تفاوتا فً تحدٌد
العناصر والقوى التً ٌتشكل منها ما ٌسمى بالمجتمع المدنً ،وهنا ٌمكن اعتماد التعرٌف
التالً للمجتمع المدنً حٌث بعد تنظٌم ندوة "المجتمع المدنً" التً نظمها مركز دراسات
الوحدة العربٌة عام  "5552قد تبنت تعرٌفا للمجتمع المدنً على أنه "ٌقصد به
المإسسات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التً تعمل فً مٌادٌنها المختلفة
فً استقبلل عن سلطة الدولة لتحقٌق أغراض متعددة ،منها أغراض سٌاسٌة كالمشاركة
فً صنع القرار على المستوى الوطنً والقومً ،ومثال ذلك األحزاب السٌاسٌة ،ومنها
أغراض نقابٌة كالدفاع عن مصالح أعضائها ،ومنها أغراض ثقافٌة كما فً اتحادات
الكتاب والمثقفٌن والجمعٌات الثقافٌة التً تهدف إلى نشر الوعً الثقافً ،وفقا التجاهات
أعضاء كل جماعة ،ومنها أغراض اإلسهام فً العمل االجتماعً لتحقٌق التنمٌة".2
ومن هذا التعرٌف نجد النقابة كؤحد مكونات المجتمع المدنً ،وقد وقع اختٌارنا
على النقابة لتوفر هذه األخٌرة على خصائص المجتمع المدنً بشكل جلً ،وخاصة
خاصٌة االستقبللٌة ،هذا من الناحٌة النظرٌة دون البحث فً حدود هذه االستقبللٌة،
ونقصد هنا باالستقبللٌة عن المجتمع السٌاسً ممثبل فً السلطة ،واألحزاب السٌاسٌة.
وتعتبر الحركة العمالٌة كعامل للتغٌٌر ،حٌث ٌشٌر الباحثان جورد فرٌد مان وبٌار
نافٌل إلى أنه "لٌست الحركة العمالٌة نتاجا للمجتمع الذي تنمو فٌه فقط ،أو نتاجا ٌمكن
 1عنصر العٌاشً ،ما هو المجتمع المدنً؟ الجزائر أنموذجا ،مرجع سابق ،ص .52
 2متروك الفالح ،المجتمع والدٌمقراطٌة فً البلدان العربٌة -دراسة مقارنة إلشكالٌة المجتمع المدنً فً ضوء ترٌف
المدن  ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت ،ص .22
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اللحاق بجمٌع عناصره المحددة بالتفصٌل ،إنها كذلك معطى جدٌدا ،وقوة تفعل بدورها
فً المجتمع" 1فالنقابة لها دور فً تغٌٌر المجتمع ،وذلك بالدفاع عن مصالح منخرطٌها
االقتصادٌة واالجتماعٌة ،بحٌث "تشكل النقابة إحدى المإسسات المهمة التً تندرج
ضمن مكونات المجتمع المدنً المتعددة والمتنوعة بطبٌعتها ،كما تدخل فً خانة
جماعات الضغط التً ولدتها الثورة الصناعٌة ودفعت إلى بروزها بسبب ما حملته معها
من قهر واستغبلل للطبقة العاملة ،وهو ما جعل هذه األخٌرة تفكر فً توحٌد صفوفها
وتوجٌهها نحو خلق تنظٌمات تدافع عن كٌنونتها ووجودها بداٌة ،ثم عن مصالحها
باعتبارها تمثل العمود الفقري لئلنتاج" ،2فالنقابة لها مكانة مهمة فً اقتصاد أي دولة،
وبذلك تلعب دور الوسٌط بٌن العامل المواطن والدولة حٌث" تلعب النقابة فً الوقت
الحالً دور مهم فً العبلقات المهنٌة فً مكان العمل ،هذا من جهة وبشكل أوسع على
مستوى المجتمع بصفة عامة" ، 3وبذلك " فهً عنصر مهم فً الحٌاة االقتصادٌة
واالجتماعٌة الحدٌثة " 4حٌث أن النقابة تستمد قوتها من التنظٌم 5المحكم و من مصداقٌة
شرعٌتها المستمدة من قوة وحجم تمثٌلها للقوى العاملة ،حٌث أن "كل نقابة هً دائما
بحاجة -كً تشتغل كنقابة -إلى قدر أدنى من االعتراف من طرف قاعدتها" ،6وكلما
كانت النقابة أكثر شرعٌة لتمثٌل العمال ،كلما كانت لها أكثر قوة تفاوض ،وفً المقابل
تكون لها أكثر مصداقٌة لطموحات ومطالب منخرطٌها ،وهكذا بعد إقرار التعددٌة
السٌاسٌة فً دستور  ،5545أصبحت هناك تعددٌة نقابٌة ،مما أدى إلى ظهور عدة
 1جورج فرٌدمان وبٌار نافٌل ،رسالة فً سوسٌولوجٌا العمل ،تر  :حسٌن حٌدر ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،
الجزائر ،ط  ،5541 ،5ص .244
 2أمٌنة هكو ،الظاهرة النقابٌة والجمعوٌة فً بلدان المغرب العربً ،من مجلة المستقبل العربً  ،عدد  ، 414مركز
دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت ٌ ،ولٌو  ،2004ص .23
3
Dominique Andolfatto et Dominique Labbé, sociologie des syndicats, la Decouverte,
Paris, 3éme edition, 2015, p11.
4
Ibid, P 3.
 1حٌث أن "التنظٌم ،عرفا هو الترتٌب أو تدبٌر وحدة األمور المختلفة لجعلها أداة أو عدة تستخدمها إرادة تسعى
لتحقٌق مشروع ما ،وتتبلزم فً كل تنظٌم أو تدبٌر مسؤلتها التعاون والتراتٌب ،ومن شروط التنظٌم ونجاحه وبقائه
قدرته على تحرٌك المشاركٌن فٌه" المرجع  :خلٌل أحمد خلٌل ،المفاهٌم األساسٌة فً علم االجتماع ،دار الحداثة
للطباعة و النشر و التوزٌع  ،بٌروت  ،ط ، 5541 ، 5ص .40
 6جمال غرٌد  ،العامل الشائع ،عناصر لالقتراب من الوجه الجدٌد للعامل الصناعً الجزائري  ،من مجلة انسانٌات،
عدد  ، 05مركز البحث فً االنتروبولوحٌة االجتماعٌة و الثقافٌة  ،وهران  ، 5553/ 04 ،ص .25
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نقابات حٌث نجد "االنتقال إلى التعددٌة على المستوى النقابً ٌعٌدنا إلى إشكالٌة العبلقة
بٌن الحركة العمالٌة والنقابٌة والحركة االجتماعٌة الشعبٌة ،هذه األخٌرة التً استطاعت
أن تتحول إلى المحرك الرئٌسً والفعلً للتغٌٌر السٌاسً فً الجزائر ابتداءا من 5545
وهو ما كان له انعكاسات لٌس على المستوى العمالً فقط بل النقابً كذلك" ،1حٌث
إقرار التعددٌة السٌاسٌة مهد الطرٌق إلى الممارسة الدٌمقراطٌة فً جمٌع المٌادٌن ،ابتداء
من التعددٌة الحزبٌة ،إلى التعددٌة النقابٌة ،وكل هذا فً جو دٌمقراطً ،عبلقة الفرد بهذه
الفضاءات تتحدد بثقافة المواطنة ،تمثبل وممارسة ،فالنقابة هً ظاهرة صحٌة فً الدولة
الحدٌثة ،تتجسد فٌها المواطنة والممارسة الدٌمقراطٌة ،وهكذا فقد أصبحت النقابة تنافس
األحزاب فً معارضتها للدولة ،وقد حققت عدة انجازات عجزت أحزاب كبرى عن
تحقٌقها ،والمثال جلً فً التجربة التونسٌة بعد انهٌار نظام الرئٌس بن علً ،حٌث "أن
االتحاد العمالً العام بات ٌنوب عن األحزاب السٌاسة المعارضة ،العاجزة عن لعب
دورها ،إذ قرر أن ٌلتزم إلى جانب المجتمع المدنً والشعب التونسً بتنوعاته ،لٌس من
أجل الدفاع عن جماهٌر الطبقة العاملة وحسب ،بل عن الجمهورٌة ومإسساتها بنوع
خاص" ،2وهكذا فقد أصبحت النقابة تلعب دور محوري فً الحٌاة االقتصادٌة
واالجتماعٌة ألي مجتمع ،وبذلك هً تستفٌد من الحرٌة ،والدٌمقراطٌة ،التً تمٌز النظام
السٌاسً التعددٌة ،فهً فً ممارستها لهذه الحرٌة ،فهً تمارس لقٌم المواطنة ،فً جو
دٌمقراطً ،قٌم الحرٌة ،المشاركة والمساواة ،والمسإولٌة اإلجتماعٌة  ،لتختلف التوازن
بٌن الحقوق والواجبات.
هذا التوازن هو جوهر المواطنة ،هذه األخٌرة التً تشٌر إلى إحدى ممارسات
الحداثة 3و كذلك إلى عبلقة الفرد بالدولة الحدٌثة ،فبهذه العبلقة ٌُساهم المواطن فً بناء
 1عبد الناصر جابً ،الجزائر من الحركة العمالٌة إلى الحركات االجتماعٌة ،المعهد الوطنً للعمل ،الجزائر،2005 ،
ص .504-502
 2هالة ٌوسفً ،المعارضة التونسٌة تتجسد فً نقابة ،من مجلة القبس le monde diplomatique -النشرة العربٌة
 ،الكوٌت  ،عدد  ، 55السنة السادسة  ،نوفمبر  ، 2052ص .25
" 3تشٌر كلمة الحداثة ) (Modernityفً معناها العام إلى شًء معاصر أو حدٌث أو ٌحدث الٌوم ،واستخدمت هذه
الكلمة لتصف بشكل خاص أحوال المجتمع فً أوربا فً فترة ما بعد القرون الوسطى ،وسلكت المجتمعات الحدٌثة
منهجا عقلٌا تقوم فٌه أفعال المجتمع على أساس التخطٌط والتقنٌات التخاذ أكثر الوسائل مناسبة لتحقٌق األهداف" ،
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دولته وتطورها ،وضمان استمرارٌتها ،من النقابات المستقلة التً أثبتت وجودها ،بفعل
سلسلة االحتجاجات التً لقٌت استجابات واسعة ،وهنا ٌإكد الباحث عبد الناصر جابً
فً بداٌة التؤسٌس لهذه النقابة قبل منح االعتماد حٌث ٌقول وٌتساءل "فلماذا ترفض
وزارة العمل االعتراف بنقابة أثبتت مٌدانٌا قوة تجنٌد وتمثٌلٌة كبٌرة على سبٌل المثال؟
المواطن نفسه الذي لم ٌفهم كٌف ٌرفض وزٌر التربٌة التفاوض مع النقابات الممثلة
لؤلساتذة بحجة عدم حصولها على االعتماد  ،فً حٌن ٌصر على االستقبال والتفاوض
مع نقابات لم تشارك فً اإلضراب أصبل أو التحقت به فً أٌامه األخٌرة أو من دون
قواعد مهنٌة فعلٌة" ،1وبعد اعتماد هذه النقابة التً تسمى اختصارا نقابة الكنابست،
توالت إضراباتها واحتجاجاتها ،وأصبحت الٌوم قوة فاعلة تملك قوة تفاوض مع وزارة
التربٌة الوطنٌة ،وبذلك استطاعت أن تجنً ثمار هذه االحتجاجات ،واستطاعت أن تحقق
عدة انجازات لؤلستاذ الثانوي والتقنً على المستوى المهنً واالجتماعً ،وفتحت
األبواب لعدة نقابات أخرى فً تغٌٌر القوانٌن 2الخاصة لعدة فئات مهنٌة ،ابتداء من مهنة
التربٌة والتعلٌم ،الحماٌة المدنٌة ،اإلدارة العمومٌة ،والزال تؤثٌر قوة هذه النقابة فً مجال
التفاوض جاري لحد الساعة.
وهنا ٌمكننا اعتبار أن هذه النقابة أي نقابة الكنابست إلى حد ما نقابة فاعلة  ،فهً
تعتبر نموذج لمجتمع مدنً فاعل إلى حد ما ٌ ،ستمد فاعلٌته  ،من شرعٌة وقوة تمثٌلٌته،
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى على مستوى الممارسة االحتجاجٌة التً تعتبر إلى حد ما
تتمتع بقدر من التنظٌم النقابً  ،الذي ٌستمر فً انسجام.
والحدٌث عن الحركة النقابٌة ٌقودنا إلى الحدٌث عن الحركات االجتماعٌة ،وهنا
ٌبرز آالن تورٌن حٌث "لقد عمل تورٌن على تؤسٌس نظرٌته حول الحركات االجتماعٌة،
المرجع  :جون سكوت  ، John Scottعلم االجتماع  :المفاهٌم األساسٌة  ،تر  :دمحم عثمان  ،الشبكة العربٌة لألبحاث
و النشر  ،بٌروت  ،ط ، 2005 ، 5ص .523 – 522
 1ناصر جابً ،مواطنة...من دون استئذان ،منشورات الشهاب ،الجزائر ،2002 ،ص .10
 2والقوانٌن جمع قانون حٌث أن " القانون نسق مكون من معاٌٌر مقننة تنظم السلوك اإلنسانً وتقوم السلطة الرسمٌة
بفرض القوانٌن وتفسٌرها" ،المرجع :فاروق مداس ،قاموس مصطلحات علم االجتماع ،سلسلة قوامٌس المنار ،دار
مدنً  ،الجزائر ،2004 ،ص .203
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وتحدٌدا حول الجدٌد منها ،منذ منجزه الموسوم بـ الوعً العمالً ( la conscience
 ،)ouvrièreالذي ٌعتبر فٌه العمال فاعلٌن تارٌخٌٌن بامتٌاز ،ثم عمله المفصلً اآلخر
الذي سماه الكلمة والدم ( )la parole et le sangوتعرض فٌه لعدد من الحركات
االجتماعٌة المهنٌة فً أمرٌكا البلتٌنٌة ،ولقد استمر فً االشتغال على الفعل االحتجاجً
بمعٌة فرٌقه العلمً ،منتهٌا إلى مقاربات متعددة المناحً ،تتوجه إلى الحركات الطبلبٌة
والعمل النقابً واالحتجاجات الجدٌدة ألنصار البٌئة ومناهضً العولمة". 1
و نحن نرى بأن االستاذ الذي ٌنتقل من الفضاء المهنً الى الفضاء النقابً ،
ٌمتلك مما ال شك فٌه وعٌا ال ٌستهان به  ،و هو بذلك ٌبحث و ٌدافع عن حقوقه  ،مقابل
هذا ٌكتشف واجباته  ،و هكذا تتحقق المواطنة هذه األخٌرة المبنٌة على التوازن بٌن
الحقوق والواجبات  ،باعتبار " ان (( التربٌة على المواطنة )) بقدر ما تضمن استعداد
الفرد لممارسة حقوقه  ،تخلق لدى الفرد القابلٌة أو االستعداد لقبول اآلخر لحقوقه  ،و
لذلك فان المواطنة هً ضمانة أساسٌة لتوثٌق العالقة بٌن الدٌمقراطٌة و التربٌة "

2

.و

نحن اذ نذكر التربٌة  ،فالنقابة المراد دراستها وهً نقابة الكنابست هً موجودة فً
فضاء التربٌة .
وتبعا لما ٌبرزه تورٌن حول فاعلٌة العامل فً إنتاج المجتمع ،وإعادة المجتمع،
فهذا ٌشٌرنا إلى تؤثٌر هذا العامل نابع من فعالٌة الحركة النقابٌة التً تسمح له بلعب هذا
الدور ،وهكذا فإن النقابة لها دور مهم فً إنتاج المجتمع ،وإعادة إنتاجه توافقا مع ما ذهبا
إلٌه جورج فرٌدم ان وبٌار نافٌل ،وهنا نرصد مفارقة حول نقابة الكنابست ،باعتبار أن
النقابة هً حركة مطلبٌة ،أي أنها تبحث عن الحقوق ،فهً تتبنى فً أحد شعاراتها ثقافة
المواطنة ،وهذه األخٌرة هً توازن بٌن الحقوق والواجبات ،ترى هل فً واقع الممارسة
النقابٌة هناك ممارسة لقٌم المواطنة؟
 1عبد الرحٌم العطري ،سوسٌولوجٌا الحركات االجتماعٌة ،من مجلة إضافات  ،عدد  ، 54مركز دراسات الوحدة
العربٌة  ،بٌروت ،شتاء  ، 2055ص .22
 2الشامً األشهب ٌونس  (( ،سوسٌولوجٌا المواطنة )) أم (( علم تربٌة )) المواطنة ؟  :أنماط العالقة بٌن النسق
االجتماعً و النسق التربوي ضمن خصوصٌة (( التربٌة على المواطنة ))  ،من مجلة اضافات  ،العدد ، 21-24
مركز دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت  ،صٌف و خرٌف  ، 2054ص. 52
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ومن خبلل دراستنا االستطبلعٌة ،توصلنا إلى أن هناك وعً لدى الفاعلٌن
النقابٌٌن بضرورة العمل النقابً ،فهل هذا الوعً هو إدراك لقٌم المواطنة؟
وكذلك من خبلل دراستنا االستطبلعٌة ،رصدنا نقاشا وتفاعبل داخلٌا فً الفضاء النقابً،
فهل هذا النقاش والتفاعل ٌقودان إلى ممارسة لقٌم المواطنة؟
و هل لهذه الممارسة أثر على ممارسة قٌم المواطنة فً الفضاء المهنً؟ و هل
لها امتداد خارج المؤسسة باتجاه المجتمع بصفة عامة؟
ومن خبلل إشكالٌتنا هذه ،نود نشٌر إلى أننا نستهدف بدراستنا هذه الفاعل ،وبذلك
نتجه نحو المقاربة الفهمٌة التً تستهدف الفاعل ،حتى ٌتسنى لنا فهم أعمق لدور النقابة
فً إنتاج فاعل متمرس فً المجتمع ،فاعل واعً ٌتفاعل وله استراتٌجٌة فً التفاعل،
وٌمكن تلخٌص األسئلة التً طرحناها سابقا فً السإال التالً:
هل انتقال أستاذ التعلٌم الثانوي من الفضاء المهنً إلى الفضاء النقابً ٌجعله
فردا حامال لقٌم المواطنة؟
 -3-1فرضٌة البحث:
"ٌتمثل دور الفرضٌة فً مراحل البحث العلمً باعتبارها األداة الرئٌسٌة التً تجعل
البحث ٌؤخذ وجهة علمٌة فعبل".1
وهكذا فالفرضٌة هً مرحلة مهمة فً البحث العلمً ،وهً عبارة عن إجابة
مقترحة على أسئلة الدراسة ،ولهذا ٌجب أن تصاغ بشكل دقٌق ،حٌث ٌجمل الباحث
مورٌس انجرس ،وٌشٌر إلى أن "الفرضٌة هً إجابة مقترحة لسإال البحث ٌمكن
تعرٌفها حسب الخصائص الثبلثة اآلتٌة :التصرٌح ،التنبإ ووسٌلة للتحقق األمبرٌقً"

2

 1سعٌد سبعون وحفصة جرادي ،الدلٌل المنهجً فً إعداد المذكرات والرسائل الجامعٌة فً علم االجتماع ،دار
القصبة للنشر ،الجزائر ،2052 ،ص .541
 2مورٌس انجرس  ،مرجع سابق  ،ص .515
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وعودة للسإال المحوري إلشكالٌة دراستنا للنقابة وقٌم المواطنة ،وهو كالتالً :هل
بانتقال األستاذ فً التعلٌم الثانوي من الفضاء المهنً إلى الفضاء النقابً ٌنتج لنا
أستاذا حامال لقٌم المواطنة؟
ولتفكٌك هذه اإلشكالٌة اقترحنا فرضٌتٌن للجواب على هذه اإلشكالٌة وهما:
 -1-3-1فرضٌة :1
األستاذ الذي ٌنتقل من الفضاء المهنً إلى الفضاء النقابً ٌمتلك وعٌا ،هذا الوعً
ٌنتج عند النقابً إدراكا بقٌم المواطنة.
 -2-3-1فرصٌة :2
تفاعل عالقات األساتذة داخل الفضاء النقابً ٌكسبهم ممارسة لقٌم المواطنة.
 -4-1تحدٌد المفاهٌم:
مما ال شكل فٌه ،ففً أي بحث علمً عند صٌاغتنا للفرضٌات ،نستعمل مفاهٌم
علمٌة ،حٌث أن "المفهوم هو تصور ذهنً عام ومجرد لظاهرة أو أكثر وللعبلقات
الموجودة بٌنها" ،1فبل ٌمكن بناء نموذج تحلٌل لدراستنا دون المرور بالبحث والتفصٌل
على مفاهٌم الدراسة ،أو باألحرى دون أن ٌكون لنا جهاز مفاهٌمً للدراسةٌ ،حٌط هذا
الجهاز المفاهٌمً بكل أبعاد الدراسة ،ولهذا كان إلزاما علٌنا التطرق للمفاهٌم التالٌة:
 -1 -4-1النقابة:
النقابة »  « Syndicatهً عبارة عن تنظٌم مهنً ٌهدف إلى الدفاع عن حقوق و
مصالح منخرطٌه وتعتبر من مكونات المجتمع المدنً كما أشرنا إلى ذلك فً اإلشكالٌة،
وهً كذلك " تشٌر إلى رابطة دائمة بٌن الذٌن ٌتقاضون أجور بهدف تحسٌن أحوال
وظروف عملهم" ،2.أما المعجم السٌاسً فٌعرف النقابة المهنٌة بؤنها "هً اتحاد ٌضم
 - -1مورٌس انجرس  ،مرجع سابق ،ص .514
 -2فاروق مداس ،قاموس مصطلحات علم االجتماع  ،مرجع سابق  ،ص .240
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المتخصصٌن فً مهنة معٌنة ،وتشترط فً عضوٌتها عدة اعتبارات ،كالحصول على
دراسة معنٌة أو مإهل خاص أو لقب من ألقاب المهنة ،ولها الحق فً أن ترفض
االعتراف بمإهبلت ،ال تراها كافٌة لعضوٌتها".1
وكذلك من جانب آخر فالنقابة تستعمل عدة طرق سلمٌة فً سبٌل تحقٌق هذه
األهداف و ذلك فً ظل القانون مثل االحتجاج ،االعتصام و اإلضراب  ...ومن هذه
الزاوٌة "النقابة هً مجموعة تتشكل ألغراض المساومة الجماعٌة بشؤن شروط العمل
ولرعاٌة مصالح أعضائها االقتصادٌة واالجتماعٌة عن طرٌق الضغط على الحكومات
والهٌئات التشرٌعٌة واللجوء إلى العمل السٌاسً فً بعض الحاالت" ،2ولهذا ٌصنفها
علم االجتماع السٌاسً ،كجماعة ضاغطة 3حٌث أن "النقابة من زاوٌة علم اإلجتماع
السٌاسً هً عبارة عن جماعة ضاغطة ٌنصب دورها على تؤمٌن المصالح االقتصادٌة،
واالجتماعٌة ألعضائها ،كما أنها تنظٌم مهنً مطلبًٌ ،ستعمل شتى الوسائل لتحقٌق
أهدافه كالتفاوض ووسائل الضغط".4
إجرائٌا:
ونحن نعتبر النقابة كتنظٌم مهنً مطلبً ٌسعى للدفاع عن أعضائه االجتماعٌة
واالقتصادٌة ،وٌستعمل فً ذلك وسائل الضغط والتفاوض تحت مظلة القانون ،وهً
جزء من المجتمع المدنً الذي ٌمٌز الحٌاة الدٌمقراطٌة فً الدولة وهذا نعتبره مفهوم
إجرائً.

 1وضاح زٌتون  ،المعجم السٌاسً  ،دار أسامة للنشر و التوزٌع و دار المشرق الثقافً  ،عمان ( األردن ) 2050 ،
 ،ص .441
 2محمود آٌت مدور ،الحركة النقابٌة المغاربٌة بٌن  : 1962 – 1945الجزائر و تونس نموذجا  ،دار هومة
للطباعة و النشر و التوزٌع  ،الجزائر  ، 2054 ،ص .51
 4جماعة ضاغطة" :هً فئة صغٌرة منظمة تعمل ضمن مجموعة كبٌرة  ،وتؤثر فً مسلكها السٌاسً" ،المرجع:
وضاح زٌتون  ،المعجم السٌاسً  ،مرجع سابق  ،ص .524
 4محمود آٌت مدور  ،مرجع سابق  ،ص . 51
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-2-4-1المجتمع المدنً:

ٌعتبر مفهوم المجتمع المدنً مفهوم ٌقابل المجتمع السٌاسً هذا األخٌر المتمثل فً
مإسسات الدولة كالحكومة والهٌئات التابعة لها مثل الوزارات ،مختلف اإلدارات، ...
"وفً السنوات التً أدت تدرٌجٌا إلى ثورات  ،5545كان "المجتمع المدنً" ٌعنً من
منظور االستقبلل والتنظٌم الذاتً للمواطنٌن خارج حكم الدولة المباشر وتنظٌم الحٌاة
الجماعٌة" ، 1وهذا ٌعنً أن المجتمع المدنً ٌتصف باالستقبللٌة ،والتنظٌم من طرف
المواطنٌن بطواعٌة ودون إكراه ،وذلك قصد تسٌٌر المصلحة العامة الجماعٌة ،وهذا
طبعا باستقبللٌة تامة عن الدولة  ،حٌث ٌلتقً فً فضائه األفراد بعٌدا عن هٌمنة الدولة
فً جو مفتوح لكل اآلراء و األفكار بغض النظر عن تنوع أطٌافهم و انتماءاتهم الدٌنٌة
أو العرقٌة ٌجمعهم فً ذلك انتمائهم لدولة واحدة وهدفهم من هذا المجتمع هو تسٌٌر
نقاشهم المتواصل حول مصالحهم المشتركة والبت فٌه وهنا كذلك "ٌشٌر مصطلح
المجتمع المدنً إلى كافة األماكن التً ٌجتمع فٌها األفراد معا للتحاور والسعً إلى تحقٌق
المصالح المشتركة ومحاولة التؤثٌر فً الرأي العام أو السٌاسات العامة".2
 -3-4-1المواطنة:
كلمة مواطنة مشتقة من كلمة وطن وهنا ٌشٌر الوطن الى الدولة وبذلك فالمواطنة
تشٌر إلى عبلقة الفرد بهذه الدولة المبنٌة نظرٌا على التعاقد فالفرد ٌقدم الوالء أما الدولة
تقدم لهذا الفرد كل حاجاته االجتماعٌة و االقتصادٌة و الثقافٌة و أهم هذه الحاجات هً
توفٌر األمن لهذا الفرد ،حٌث "ٌمكن تعرٌف المواطنة ) (Citoyennetéبؤنها مكانة ،أو
عبلقة اجتماعٌة تقوم بٌن شخص طبٌعً وسلطة سٌاسٌة (الدولة) ،من خبلل هذه العبلقة
ٌقدم الطرف األول الوالء ،وٌتولى الثانً مهمة العملٌة"، 3أما تارٌخٌا فالمواطنة مفهوم
ظهر مع ظهور دولة المدٌنة  ،حٌث "تقترن المواطنة تارٌخٌا بنشؤة المدٌنة األوربٌة،
 1أنابٌل مونً وبٌتسً إٌفانز  Annabelle Mooney and Betsy Evansالعولمة :المفاهٌم األساسٌة ،تر :أسٌا
دسوقً ،الشبكة العربٌة لألبحاث والنشر ،بٌروت ،ط ،2005 ،5ص .215
 2جون سكوت  ، John Scottعلم االجتماع :المفاهٌم األساسٌة  ،مرجع سابق  ،ص .410
 3فاروق مداس  ،قاموس مصطلحات علم االجتماع  ،مرجع سابق  ،ص .225
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وفضائل التحضر ،ومإسسات المجتمع المدنً ،وانتشار الحضارة العمرانٌة ،والمواطن
) (Ctioyenكلمة مشتقة من  Citéكما فً الكلمات األنجلو  -فرنسٌة )،(Citesyn
) ،1"(Sithzein) ،(Citezeinوهكذا فإن مفهوم المواطنة برز مع ظهور دولة المدٌنة،
بؤن اإلمبراطورٌة الٌونانٌة ،هذه الدولة التً تطورت بعد ذلك إلى الدولة القومٌة ،حتى
تشكل الدولة القومٌة الحدٌثة األوربٌة المنشؤ أما من حٌث المكونات فان "دٌبلنتً)
ٌ (Delantyرى أن المواطنة تتكون من أربعة عناصر الحقوق والمسإولٌات والمشاركة
والهوٌة ،فالحقوق على سبٌل المثال ،كانت تتم حماٌتها نظرٌا من قبل الدولة القومٌة التً
ٌنتمً إلٌها الفرد كمواطن". 2
 -4-4-1القٌم:
القٌم ومفردها قٌمة  Valeurوهً هً فكرة مجردة فهً تمارس وظٌفة توجٌه
سلوك الفرد من خبلل مخٌاله هذا الفرد الذي ٌصدر منه هذا السلوك خبلل تفاعله الٌومً
فً نسقه االجتماعً  ،حٌث "فً علم االجتماع فإن القٌم تعتبر حقائق أساسٌة هامة فً
البناء االجتماعً ،وهً لذلك تعالج من جهة نظر السوسٌولوجٌة على أنها عناصر بنائٌة
تشتق أساس من التفاعل االجتماعً" ،3وتعتبر القٌم كذلك من نتائج هذا التفاعل وفً نفس
الوقت مسٌرة لهذا التفاعل  ،حٌث " ٌنظر إلى القٌمة بوصفها نتاجا إنسانٌا هو هدف
التطور اإلنسانً ومحركه معا" ، 4والقٌم فً مفهومه العام مرتبطة بثقافة مجتمع  ،فكل
مجتمع تمٌزه ثقافته و بالتالً تتبع هذه الثقافة قٌمها  ،حٌث أن القٌم "فً جمٌع الثقافات
منظومة األفكار التً تحدد ما هو مهم ومحبذ ومرغوب فً المجتمع ،وهذه األفكار

 1طونً بٌنٌت ) (Bennet Tonyوآخرون ،مفاتٌح اصطالحٌة جدٌدة ،معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع ،تر :سعٌد
الغانمً ،المنظمة العربٌة للترجمة ،بٌروت ،ط ،2050 ،5ص .213
 2أنابٌل مونً وبٌتسً إٌفانز  Annabelle Mooney and Betsy Evansالعولمة :المفاهٌم األساسٌة  ،مرجع
سابق ،ص .242
 3فاروق مداس  ،قاموس مصطلحات علم االجتماع  ،مرجع سابق ،ص .251
 4طونً بٌنٌت ) (Bennet Tonyوآخرون ،مفاتٌح اصطالحٌة جدٌدة ،معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع  ،مرجع
سابق ،ص .110
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المجردة ،أو القٌم هً التً تضفً معنى محدد ،وتعطً مإثرات إرشادٌة لتوجٌه تفاعل
البشر مع العالم االجتماعً".1
إجرائٌا :
ونحن فً دراستنا هذه نتناول القٌم ،وبالتحدٌد قٌم المواطنة المفترض أنها ناتجة
عن التفاعل االجتماعً فً الفضاء النقابً ،وهً أربعة قٌم بشكل إجرائً ،وهً قٌم:
المساواة ،الحرٌة ،المشاركة ،والمسإولٌة االجتماعٌة .
 -5-4-1المساواة:
فقٌمه المساواة هنا من تساوي األفراد لٌس من الناحٌة الطبٌعٌة طبعا و لكن
التساوي قانونٌا أي المساواة أمام القانون ،بغض النظر عن الجنس ،أو اللون ،أو الدٌن ،
او العرق  ،حٌث نجد "فً السٌاسة اللٌبرالٌة ،قد تنحصر المساواة بالتدابٌر السٌاسٌة
والقانونٌة :على سبٌل المثال ،المساواة أمام القانون ،أو شخص واحد ،صوت واحد"،2
وهكذا فإن قٌمة المساواة ،تتجلى فً مساواة المواطنٌن أمام القانون فً جمٌع المجاالت
االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة ،مثل المساواة فً العمل ،فً التعلٌم ،الجنسٌة ،فً
القضاء ،و هنا ٌرى توكفٌل ) (Tocquevilleأنه قد اعترف لؤلفراد بؤنهم على قدم
المساواة فً التقاعد والشراء والبٌع والزواج ،وتؤتً فٌما بعد ،أو فً الوقت نفسه ،عملٌة
الحقوق السٌاسٌة ،ثم ٌعطً حق االنتخاب لكل الرجال ثم لكل البالغٌن فً الجنسٌن". 3
إجرائٌا :
ٌمكننا اعتماد المفهوم الذي اعتمده الباحث منٌر مباركٌة كمفهوم إجرائً حٌث
ٌقول" :قٌمة المساواة تشمل المساواة فً التعلٌم ،والعمل ،والجنسٌة ،والمعاملة المتساوٌة
 1أنتونً غدنز ) (Anthony Giddensبمساعدة كارٌن بٌردسال  :علم االجتماع (مع مدخالت عربٌة) ،تر :فاٌز
الصٌاغ  ،المنظمة العربٌة للترجمة  ،بٌروت  ،ط  ، 2001 ،5ص .42
 2طونً بٌنٌت ) (Bennet Tonyوآخرون ،مفاتٌح اصطالحٌة جدٌدة ،معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع  ،مرجع
سابق ،ص .255
 3ر بودون و ف.بورٌكو ،François Bourricaud, Raymond Boudon ،المعجم النقدي لعلم االجتماع  ،تر:
سلٌم حداد  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائر ،ط  ، 5542 ،5ص .150
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أمام القانون ، 1"...وٌمكن إضافة المساواة فً تقلد الوظائف فً مإسسات الدولة و الرقٌة
فً الحٌات العملٌة  ،والمساواة فً تقدٌم الترشح فً مناصب سٌاسٌة أو مناصب نقابٌة...
 -6-4-1الحرٌة:
تعتبر الحرٌة من أبرز قٌم المواطنة وأعظمها فؤي فرد ال ٌمكنه العٌش من دونها
فهً تسمح للفرد من ممارسة حٌاته من دون قٌود  ،من حرٌة التعبٌر وحرٌة الفكر إلى
حرٌة التنقل  ، ...وهً "فً استعمالها االعتٌادي السائر تعنً الحرٌة غٌاب القٌود
والتحدٌدات ،وٌكون األفراد أحرار حٌن ال ٌوقفهم أحد فً متابعة أهدافهم أو القٌام بما
ٌرغبون فً القٌام به ،إذا تكمن الحرٌة فً هذا ،أي فً قدرتنا على أن نتصرف أو ال
نتصرف ،بحسب ما نختاره أو نرٌده" ،2هذا من الناحٌة النظرٌة ،فهنا الحرٌة هً حرٌة
التصرف بدون قٌود أو تحدٌدات .
إال أن المفكر المغربً دمحم عابد الجابري ٌربط ممارسة الحرٌة بالقانون ،فٌقول:
"الحرٌة ال تصبح حرٌة بمعنى الكلمة إال إذا استطاع اإلنسان استغبللها ،فً حدود
القانون طبعا ،بدون أن ٌخاف من ممارستها أو ٌساهم فٌها وبدون أن تكون هناك
مإثرات تنتقص منها أو تقٌدها" ، 3فالحرٌة ٌضبطها القانون وإال كانت سببا فً انتشار
الفوضى  ،و لهذا نجد المجتمع الغربً لحد اآلن ٌتفاعل مع كل ظاهرة جدٌدة تبرز فً
المجتمع إال وٌسارع إلى دراستها من كل النواحً و بعد ذلك ٌضبطها بالقانون فٌصبح
المواطن حرا فً ممارستها تحت مظلة و طبعا تحت مراقبة الدولة
إجرائٌا :
أما إجرائٌا فسوف نعتمد على المفهوم الذي اعتمده الباحث منٌر مباركٌة حٌث
ٌقول" :قٌمة الحرٌة وتشمل حرٌة االعتقاد وممارسة الشعائر الدٌنٌة ،والتنقل داخل
 1منٌر مباركٌة ،مرجع سابق ،ص .31
 2طونً بٌنٌت ) (Bennet Tonyوآخرون ،مفاتٌح اصطالحٌة جدٌدة ،معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع  ،مرجع
سابق  ،ص .255
 3دمحم عابد الجابري  ،فً غمار السٌاسة  ،فكرا وممارسة :الكتاب األول  ،الشبكة العربٌة لألبحاث والنشر ،بٌروت،
ط ،2005 ،5ص .225
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الوطن ،وحق التعبٌر عن الرأي سملٌا ، 1"...و نضٌف له شرط ممارسة هذه الحرٌة فً
ظل القانون حٌث ٌلعب هذا األخٌر دور الضابط و المراقب .
 -7-4-1المشاركة:
كلمة المشاركة لغوٌا مشتقة من الفعل شارك فقد ٌشارك المواطن فً عمل تطوعً
أو ٌشارك فً التصوٌت أثناء االنتخابات فالمشاركة هنا تستهدف المصلحة العامة  ،ولهذا
"تفهم المشاركة بوصفها أفعاال إٌجابٌة ٌإدٌها األفراد نحو مجتمعهم" ،2وهنا المشاركة
المقصود بها فً صالح المصلحة العامة ،حٌث "ٌستطٌع األفراد الذٌن ال ٌنتمون إلى
منظمات مدنٌة رسمٌة أن ٌشاركوا فً مثال على المواطنة الصالحة ٌعكس عبلقة
"جوهرٌة" مع اآلخرٌن ،وٌرون أن محاوالتهم "القٌام بالشًء الصحٌح" تجلب النفع
لآلخرٌن ،وتعزز أواصر التضامن مع صحبة المواطنٌن".3
ومثال على المشاركة فً التصوٌت فً مختلف االنتخابات العامة ،وهناك عدة
أمثلة على المشاركة فً المجتمعات الدٌمقراطٌة الحدٌثة "تتصل المشاركة االجتماعٌة
بفكرة المجتمعات النشطة والمواطنٌن النشطاء وتتعلق بالممارسات الدٌمقراطٌة الحدٌثة
حٌث "تتصل المشاركة االجتماعٌة بفكرة المجتمعات النشطة و المواطنٌن النشطاء ،
وتتعلق بالممارسات الدٌمقراطٌة الجدٌدة المرتبطة بتؤثٌرات العولمة".4
إجرائٌا :
وٌمكن أن نعتمد على المفهوم الذي أبرزه الباحث منٌر مباركٌة 5حٌث ٌشٌر إلى
أن "قٌمة المشاركة تشمل الحق فً تنظٌم حمبلت الضغط السلمً على الحكومة ،أو

 1منٌر مباركٌة ،مرجع سابق ،ص .31
 2طونً بٌنٌت ) (Bennet Tonyوآخرون ،مفاتٌح اصطالحٌة جدٌدة ،معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع  ،مرجع
سابق  ،ص .220
 3طونً بٌنٌت ) (Bennet Tonyوآخرون  ،مرجع سابق  ،ص .220
 4أنابٌل مونً وبٌتسً إٌفانز  Annabelle Mooney and Betsy Evansالعولمة  :المفاهٌم األساسٌة  ،مرجع
سابق  ،ص .230
 5منٌر مباركٌة ،أستاذ جامعً فً العلوم السٌاسٌة .
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االحتجاج السلمً ،وحق اإلضراب ،والتصوٌت فً االنتخابات العامة"،1و نضٌف إلٌه
جملة الحقوق التً ٌتمتع بها المواطن فً الدولة الدٌمقراطٌة و المنصوص علٌها دستورٌا
و قانونٌا فً جمٌع الفضاءات االجتماعٌة بما فٌه االقتصادٌة والسٌاسٌة و الثقافٌة ...
 -8-4-1المسؤولٌة االجتماعٌة :
تعتبر قٌمة المسإولٌة االجتماعٌة المفهوم المقابل لقٌمة المشاركة  ،فؤحد النتائج
المهمة للمواطنة ان ٌصبح المواطن مسإول فً جمٌع الفضاءات االجتماعٌة و
االقتصادٌة و الثقافً و السٌاسٌة  ،و التً ٌإطرها الدستور و القانون للدولة " ،وٌعرف
بلوم تٌروم  Blomstromالمسإولٌة االجتماعٌة على أنها االفعال التً تلزم بها
المشروعات لحماٌة و ازدهار و رفاهٌة المجتمع ككل  ،مع االهتمام بالمصالح
االقتصادٌة للمنشؤة"

2

إجرائٌا :
أما إجرائٌا فقد اعتبرتا قٌمة المسإولٌة ممثلة فً جملة الواجبات التً أقرها
الدستور و القانون فً الجزائر.
 -9-4-1الوعً:
مما الشك فٌه فإن الوعً مرتبط باالدراك الذي ٌتحقق حتما بالعقل ف "الوعً
) (Conscienceاتجاه عقلً انعكاسً ٌمكن الفرد من الوعً بذاته ،وبالبٌئة المحٌطة به
بدرجات متفاوتة من الوضوح أو التعقٌدٌ ،تضمن وعً الفرد لوظائفه العقلٌة ،والجسمٌة
ووعٌه باألشٌاء والعالم الخارجً" ، 3فعن طرٌق هذا الوعً ٌدرك الفرد ماحوله بٌئٌا و

1

منٌر مباركٌة ،مرجع سابق ،ص .31

2

محمود ٌوسف  ،فن العالقات العامة  ،الدار العربٌة للنشر و التوزٌع  ،القاهرة  ،ط  ، 2004 ، 5ص . 505

3

فاروق مداس ،قاموس مصطلحات علم االجتماع  ،مرجع سابق  ،ص .253 – 252
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اجتماعٌا  ،وكذلك "الوعً  :إدراك المرء لذاته و لما ٌحٌط به ادراكا مباشرا و هو أساس
كل معرفة ". 1
إجرائٌا :
نحن فً دراستنا هذه نتناول الوعً إجرائٌا هو ذلك الوعً الذي ٌدفع أستاذ التعلٌم
الثانوي أو التقنً للعمل النقابً انطبلقا من قناعته بضرورة الدفاع عن مصالحه
االجتماعٌة و المهنٌة واالقتصادٌة  ،فهذا الوعً هو الذي ٌقوده إلى إدراك لقٌم المواطنة
 -11-4-1التفاعل االجتماعً:
التفاعل االجتماعً لغوٌا متكون من كلمتٌن التفاعل و ٌعنً التؤثٌر المتبادل و كلمة
االجتماعً معناه أن هذا التفاعل ٌحدث بٌن أفراد داخل المجتمع حٌث أن "التفاعل
االجتماعً ) (L’interaction Socialeهو التؤثٌر المتبادل بٌن سلوك األفراد
والجماعات من خبلل عملٌة االتصال ،والتصور البسٌط للتفاعل االجتماعًٌ ،قصد به ما
ٌنبع عن المجتمع من تؤثٌر متبادل بٌن القوى االجتماعٌة" .2هكذا فالتفاعل االجتماعً هو
تؤثٌر وتؤثر بٌن فرد وفرد أو بٌن فرد وجماعة ،وذلك من خبلل االتصال واالحتكاك،
وفً نفس المعنى ٌذهب إلٌه عالم االجتماع أنتونً غدنز 3حٌث ٌقول" :التفاعل
االجتماعً هو العملٌة التً ٌبدر عن خبللها الفعل أو رد الفعل تجاه اآلخرٌن ،ورغم أن
التفاعل االجتماعً كان قائما على الدوام بٌن األفراد والشعوب المختلفة ،إال أن العولمة
أسهمت بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة بتكثٌف التفاعل بٌن الشعوب والثقافات
والدول".4

 1العربً بوعمامة وحلٌمة رقاد  ،آلٌات تشكل الوعً السٌاسً من خالل مضامٌن االعالم االجتماعً "دراسة
اتجاهات الطلبة الجامعٌٌن"  ،من مجلة الصورة و االتصال  ،مخبر االتصال الجماهٌري وسٌمٌولوجٌة االنظمة
البصرٌة  ،جامعة وهران  ،عدد  1و ، 2مكتبة الرشاد للطباعة و النشر  ،الجزائر  ،سبتمبر  ، 2054ص . 55
 2فاروق مداس ،قاموس مصطلحات علم االجتماع  ،مرجع سابق  ،ص .31 – 31
 3أنتونً غدنز عالم اجتماع إنجلٌزي .
 4أنتونً غدنز  ،بمساعدة كارٌن بٌردسال  :علم االجتماع ( مع مدخالت عربٌة )  ،مرجع سابق  ،ص . 513
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إجرائٌا :

ونحن فً دراستنا هذه نتناول التفاعل االجتماعً الذي ٌحدث داخل الفضاء النقابً
والناتج عن تؤثٌر المنخرطٌن فٌما بٌنهم من خبلل النقاش ،واالجتماعات واالنتخاب ،و
أثناء الممارسات النقابٌة بصفة عامة  ،وما ٌحدث من سلوكات وممارسات كنتاج لهذا
التفاعل االجتماعً .
 -5-1المقاربة النظرٌة:
مما ال شك فٌه أن أي بحث سوسٌولوجً ٌرتكز على ركٌزتٌن أساسٌتٌن أو
باألحرى مقاربتٌن ،مقاربة منهجٌة ومقاربة نظرٌة ،فالمقاربة المنهجٌة هً التً تمكننا
من جمع معلومات وبٌانات حول الظاهرة موضوع الدراسة ،أما المقاربة النظرٌة فهً
تمكننا من التفسٌر النظري والتحلٌل السوسٌولوجً لكل أبعاد الظاهرة موضوع الدراسة،
فبدون مقاربة نظرٌة ٌبقى البحث عبارة عن كم من المعلومات بدون معنى سوسٌولوجً.
وباعتبار أن المقاربة النظرٌة ٌحددها موضوع الدراسة وبما أننا نتناول بالدراسة
النقابة ،والتً تعتبر حركة اجتماعٌة ،1فقد وقع اختٌارنا المنهجً على مقاربة
السوسٌولوجً الفرنسً آالن تورٌن 2حول الحركات االجتماعٌة ،فبالنسبة لهذا األخٌر
"فإن المجتمع ال ٌعٌد نفسه من خبلل النظام التربوي ،ولكن من خبلل الحركات
االجتماعٌة التً تقوده دائما إلى األمام ،وبالنسبة لتورٌن فإن الحركات االجتماعٌة هً
المكان األكثر تعبٌرا التً تقود العالم".3
وأبرز مثال على الحركات االجتماعٌة ،نجد الحركات العمالٌة والنقابٌة  ،حٌث
ٌعتبر آالن تورٌن أبرز المتخصصٌن فً هذه الحركات ،فهو من المدافعٌن والمنظرٌن
لعودة الفاعل منذ إصداره لكتابه المشهور عودة الفاعل فً ثمانٌنٌات القرن العشرٌن،
ٌ 1شٌر مصطلح الحركة االجتماعٌة ) (Mouvement Socialإلى الجهد الملموس والمستمر الذي تبذله جماعة
اجتماعٌة معٌنة من أجل الوصول إلى هدف أو مجموعة من األهداف ،وٌتجه هذا الجهد نحو تعدٌل أو تغٌٌر أو تدعٌم
موقف اجتماعً قائم  ،المرجع  :فاروق مداس ،قاموس مصطلحات علم االجتماع  ،مرجع سابق ،ص .550 – 505
 2آالن تورٌن ،عالم اجتماع فرنسً.
 3عبد العالً دبلة ،مدخل إلى التحلٌل السوسٌولوجً ،دار الخلدونٌة للنشر والتوزٌع ،الجزائر ،ط ،2055 ،5ص .14
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وبذلك ٌرجع للفاعل دوره وفاعلٌته ،بعد ما غٌبته البنٌوٌة ،ونزعت منه حرٌته ووعٌه
وعقبلنٌته ،حٌث "إن الفعل الذي ٌقوم به الفاعل بالنسبة لتورٌن هو الذي ٌبنً المجتمع،
فالمجتمع هو نتٌجة للفعل االجتماعً الذي ٌجب اعتباره كنشاط تحكمه القٌم المعٌارٌة
والثقافٌة" ،1ومما ال شك فٌه أن أفراد الحركات العمالٌة ،أو باألحرى الفاعلٌن ٌمتلكون
وعٌا ال ٌستهان بهٌ ،مٌزهم عن غٌرهم من أفراد المجتمع ،هنا ٌعبر عنها آالن تورٌن
بالذات الفاعلة ) ،(Sujetحٌث ٌقول" :إن الذات الفاعلة تكون أقوى وأشد وعٌا لذاتها
عندما تدافع عن نفسها ضد الهجمات التً تهدد استقبللٌتها وقدرتها على إدراك ذاتها
كذات فاعلة موحدة" ،2وهنا بحكم دراستنا سوف تكون حول نقابة الكنابست
) ،(CNAPESTEهذه النقابة تتكون من أساتذة التعلٌم الثانوي و التقنً  ،حٌث ٌمتلك أستاذ
التعلٌم الثانوي أو التقنً بحكم وظٌفته ،مستوى جامعً ٌإهله لٌكون أستاذ ذا وعٌا ال
ٌستهان به ٌجعل من هذا األستاذ فاعبل ال مفعوال به ٌ ،حركه هذا الوعً أوال نحو
التعرف على مصالحه ومن ثمة الدفاع عنها وهذا ما وجدناه فً دراستنا االستطبلعٌة،
هذا الوعً هو الذي ٌجعله فاعل داخل نقابته التً تعتبر جماعة مهنٌة تدافع عن
استقبللٌته وحقوقه االجتماعٌة واالقتصادٌة ،وهنا ٌبرز آالن تورٌن دور الحركات
العمالٌة فً النضال و المطالبة بالحقوق  ،حٌث ٌقول  " :إن حركات التحرٌر بدءا
بحركات الفبلحٌن والثورات الشعبٌة وانتهاء باإلضرابات العمالٌة والحركات االجتماعٌة
الجدٌدة التً تطالب بالحقوق الثقافٌة لم تضعف مظاهر السٌطرة االجتماعٌة أو تلغها
فحسب  ،بل إنا من كانت تجري معاملتهم كؤشٌاء وأحٌانا كملكٌة لسٌدهم خرجوا من
الظل والصمت وأصبحوا ذوات فاعلة" ،3أي أصبحوا فاعلٌن ٌساهمون فً صنع واقعهم
عن طرٌق النضال واالحتجاج المستمر.
ومن خبلل متابعتنا لنشاط نقابة الكنابست ،هذه النقابة التً تمثل فئة مهمة فً
المجتمع الجزائري ،وهً فئة أساتذة التعلٌم الثانوي و التقنً  ،هذه األخٌرة مما ال شك
 1عبد العالً دبلة ،مرجع سابق ،ص .14
 2آالن تورٌن  ،برادٌغما جدٌدة لفهم عالم الٌوم  ،تر :جورج سلٌمان  ،المنظمة العربٌة للترجمة  ،بٌروت  ،ط، 5
 ، 2055ص .530
 3آالن تورٌن  ،برادٌغما جدٌدة لفهم عالم الٌوم ،مرجع سابق ،ص .535
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فٌه تلعب دورا مهما فً تكوٌن وتعلٌم فئة واسعة من التبلمٌذ ،وذلك فً مرحلة الثانوٌة،
وبفعل االتصال واالحتكاك الٌومً بٌن التبلمٌذ واألساتذة ،هناك الشك تؤثٌر وتؤثر ،سواء
على مستوى التكوٌن والتعلٌم فً فترة الدراسة العادٌة ،أو على مستوى الممارسات
النقابٌة التً ٌمارسها األستاذ أثناء مطالبته بحقوقه االجتماعٌة واالقتصادٌة ،وهنا تلعب
هذه الممارسات دور التنشئة االجتماعٌة الغٌر مباشرة للتبلمٌذ ،هذا فً ما ٌخص الفضاء
المهنً ،1بل ٌتعدى تؤثٌر هذه الممارسات النقابٌة إلى باقً فئات المجتمع عبر اإلعبلم
وعبر الفضاء العام  ،هذا األخٌر الذي تمتد إلٌه الممارسات النقابٌة من احتجاج،
مظاهرات مسٌرات وقفات احتجاجٌة ،اعتصامات.
وطبعا أستاذ التعلٌم الثانوي 2أو التقنً فً ممارساته سواء فً الفضاء المهنً أو
فً الفضاء النقابًٌ ،مارس قٌما ،وعن طرٌق التنشئة االجتماعٌة ٌصدرها للمجتمع وهنا
تكمن األهمٌة العلمٌة والسوسٌولوجٌة لدراسة النقابة وعبلقتها بقٌم المواطنة ،باعتبار أن
النقابة هً ممارسة للمواطنة ،فبلشك أن فً الممارسة هناك إنتاج لقٌم المواطنة :
المساواة ،الحرٌة المشاركة و المسإولٌة االجتماعٌة  ،و تمظهر هذه القٌم

تمثبل

وممارسة فً الفضاءٌن المهنً و النقابً .

 1نقصد هنا الفضاء المهنً أي الفضاء الذي ٌمارس فٌه األستاذ مهنته و"المهنة ) (Professionهً مجموعة أنشطة
تتركز حول جور اقتصادي تستهدف ضمان توفٌر الحاجٌات األساسٌة للحٌاة وٌطلق المصطلح على األعمال التً تتم
فً المٌادٌن التجارٌة والفنٌة" ،المرجع  :فاروق مداس ،قاموس مصطلحات علم االجتماع  ،مرجع سابق  ،ص . 225
ٌ 2عرف أستاذ التعلٌم الثانوي بأنه  " :الشخص المعٌن بصفة رسمٌة إلرشاد التالمٌذ و توجٌههم فً عملٌة التعلم  ،و
هو الشخص الذي تلقى على األقل أدنى مستوى من برنامج إعداد المعلمٌن ( قبل و أثناء الخدمة ) ٌؤهله للتعلٌم حسب
المستوى المطلوب  ،و الذي ٌعمل بالتدرٌس عددا من الساعات تعتبر من الناحٌة النظامٌة وقتا كامال فً المستوى
التعلٌمً ذي ذي الصلة فً البلد المعنً "  ،المرجع  :أحمد زٌن الدٌن بوعامر و آخرون  ،تقٌٌم أساتذة التعلٌم
الثانوي للتكوٌن المستمر  ،منشورات  ، crascوهران  ،المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة  ،الجزائر ، 2051 ،
ص . 22
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 -2اإلطار المنهجً للدراسة :
 -1-2المنهج:

ال ٌمكن الحدٌث عن بحث علمً فً غٌاب منهج علمً ،فالمنهج العلمً هو العمود
الفقري لهذا البحث ،وٌعرفه الباح ث مورٌس انجرس بؤنه "مجموعة منظمة من العملٌات
تسعى لبلوغ هدف" ،وقد اخترنا فً دراستنا هذه المنهج الوصفً ،حتى ٌمكننا من وصف
كل ما ٌحٌط بموضوع الدراسة ،وبعد ذلك ٌتم تحلٌل هذه المعلومات التً سوف نجمعها،
"أما الوصف العلمً فٌذكر خصائص ما هو كائن ،وٌفسره وٌحدد الظروف والعبلقات
التً توجد بٌن الوقائع ،وكذلك الممارسات الشائعة أو السائدة والتعرف على المعتقدات
واالتجاهات عند األفراد والجماعات ،وطرئقها فً النمو والتطور".1
 -2-2المجال المكانً والزمانً :
 -1-2-2المجال المكانً:
سوف ندرس موضوع النقابة وقٌم المواطنة عند نقابة الكنابست لوالٌة عٌن تموشنت.
 -2-2-2المجال الزمانً:
سوف نقوم بالدراسة خبلل السنة الجامعٌة  2051/2051أي من بداٌة سٌتمبر  2051إلى
نهاٌة جوان .2051
 -3-2عٌنة البحث:
إن أي دراسة سوسٌولوجٌة تستهدف بالطبع مٌدانا معٌنا منهجٌا ٌسمى "مجتمع
الدراسة"  ،و بالطبع هنا ٌقتصر الباحث بالدراسة على عٌنة من هذا المجتمع فالعٌنة هً
"مجموعة فرعٌة من عناصر مجتمع بحث معٌن" ،2بشرط ان تتسم هذه العٌنة بالتمثٌلٌة
 1صالح الدٌن شروخ  ،منهجٌة البحث للجامعٌٌن ،دار العلوم للنشر والتوزٌع ،عنابة ،2004 ،ص .512
 2سعٌد سبعون وحفصة جرادي ،الدلٌل المنهجً فً إعداد المذكرات والرسائل الجامعٌة فً علم االجتماع  ،مرجع
سابق  ،ص .541
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لهذا المجتمع  ،وطبعا هذه العٌنة تنسجم مع موضوع الدراسة  ،حٌث أن "تصمٌم العٌنة
ٌعتمد على موضوع البحث الذي ٌزمع الباحث القٌام به " ،1و اثناء قٌامنا بالدراسة
االستطبلعٌة تؤكدنا بؤنه مٌدانٌا أن القٌادات النقابٌة هً التً تحمل قٌم النقابة  ،وهذا
راجع لفاعلٌتها فً الممارسة النقابٌة  ،وهكذا فإن نوع العٌنة المثالٌة لدراستنا عً عٌنة
قصدٌة  ،حٌث قصدنا مجموعة من المبحوثٌن الذٌن أبدوا استعدادهم إلجراء مقاببلت
معنا  ،و وقع اختٌارنا على  5مبحوثٌن ، 2وهنا نسجل صعوبة بالغة فً إجراء هذه
المقاببلت نظرا لطبٌعة النقابة و عبلقتها المتوترة مع السلطة فهً تتوجس من الذي
ٌقترب منها حتى و لو كان فً إطار البحث العلمً األكادٌمً .
والعٌنة هً مجموعة من عناصر المجتمع المراد دراسته وباعتبار أن دراستنا
تندرج ضمن المقاربة الكٌفٌة التً تستهدف الفاعلٌن ،ولهذا اخترنا عٌنة قصدٌة ،ضمن
المجلس الوالئً لنقابة الكنابست بوالٌة عٌن تموشنت ،وكاختٌار للعٌنة "ٌمكن المرور
مثبل عن طرٌق شبكة العبلقات الشخصٌة والعبلقات االجتماعٌة للمبحوث".3
 -4-2تقنيات البحث:
 -1-4-2المقابلة :
اػتبازا ندزاستىا انتً تتىاَل انفاػهٍه انىقابٍٍه َ خاصت مُضُع اندزاست انري
ٌىدزد فً حقم انتمخالث َ انممازساث حُل قٍم انمُاطىت  ،فإن انمقازبت انىظسٌت نهدزاست
ًٌ مقازبت فٍمٍت تؼتمد انمىٍذ انكٍفً  َ ،أوسب نٍري اندزاست ًٌ انمقابهت انتً تستٍدف
انتؼمق فً فٍم انفاػم فً ػالقتً بقٍم انمُاطىت ‘ حٍج "تتطهب انمقابهت انىارحت بٍه
انباحج َ انمبحُث دزرت مه انتفاػم َ انتؼاَن اإلٌزابً بٍىٍما ". 4

 1عبد الغنً عماد  ،منهجٌة البحث فً علم االجتماع  :االشكالٌات  ،التقنٌات  ،المقاربات  ،دار الطلٌعة للطباعة و
النشر  ،بٌروت  ،ط ، 2003 ، 5ص . 11
2

أنظر عنصر العناصر التعرٌفٌة فً الفصل الرابع .
3

Nicole Berthiers , les Techniques d’enquête en science sociales Méthodes exercices
corrigés, Ibid , P 72 .
-4عبد الغنً عماد ،مرجع سابق  ،ص . 34
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َ قد استؼمهىا فً دزاستىا مقابهت وصف مُرٍت َ ، 1ػمهىا ػهى تحٌُهٍا إنى
صٍسَزة َ ،ذنك بانتؼاَن مغ انمبحُحٍه  َ ،انزدَل انتانً ٌبٍه تُازٌخ انمقابالث
انمٍداوٍت مغ مُاقٍتٍا .
جدول رقم -1-4-2-1:توارٌخ ومواقٌت مقابالت الدراسة المٌدانٌة .
رقم
المقابلة
السبت  18أفرٌل  2015حصة11 --- 10 :سا40 :د
1
الثالثاء  21أفرٌل  2015حصة14:سا43 :د 16 ---سا06 :د
2
السبت  25أفرٌل  2015حصة09 :سا20 :د 12 ---سا 02 :د
3
االثنٌن  27أفرٌل  2015حصة16 :سا00 :د 18 ---سا38 :د
4
الثالثاء  28أفرٌل  2015حصة15:سا37 :د 16 ---سا44 :د
5
األربعاء  29أفرٌل  2015حصة17:سا35 :د 19 ---سا45 :د
6
السبت  02ماي  2015حصة11:سا20 :د 12 ---سا51 :د
7
األربعاء  06ماي  2015حصة 17: 1سا50 :د 18 ---سا11 :د
الخمٌس  07ماي  2015حصة 18: 2سا01 :د 18 --سا34 :د
8
الجمعة  08ماي  2015حصة 17: 3سا54 :د 18 ---سا30 :د
الجمعة  08ماي  2015حصة 20: 4سا09 :د 20 --سا16 :د
حصة12:سا42 :د 15 ---سا36 :د
السبت  9ماي 2015
9
المصدر :من إعداد الباحث.
التوقٌت

التارٌخ

 -2-4-2تحلٌل المحتوى:
وقد استعملنا كتقنٌة مساعدة فً دراستنا تقنٌة تحلٌل المحتوى فهذه التقنٌة "تعتمد
على بٌانات أو مادة اتصالٌة متاحة فً السجالت والمكتبات وفً األعمال األدبٌة الفنٌة
المختلفة والرسائل والخطابات والصحف واإلذاعات والتلفزٌون" ،2والتً عملنا من
خاللها إلى تحلٌل كل ما ٌتعلق من خطابات نقابٌة (بٌانات ،لوحات احتجاج ،شعارات)،
والقانون النقابً إضافة إلى تحلٌل دستوري  ،1963والدستور الحالً للجمهورٌة
الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة أي التعدٌل الدستوري . 1996

 -1أنظر دلٌل مقابلة الدراسة المٌدانٌة فً المالحق ( الملحق رقم  : 2دلٌل مقابلة الدراسة المٌدانٌة ) .
 2عبد الغنً عماد ،مرجع سابق ،ص .41
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 -1-2-4-2وحدة التحلٌل:

لقد استخدمنا "الفكرة" كوحدة التحلٌل فً معظم التحالٌل التً قمنا بها ،حتى ٌسهل
علٌنا التحلٌل حٌث قمنا بتقطٌع المادة المراد تحلٌلها إلى أفكار فرعٌة  ،مع استخدامنا
لوحدة "الكلمة"

فً تحلٌل لوحات االحتجاج النقابة و ذلك قصد محاولة التحلٌل

السوسٌولوجً من ناحٌة البنٌة اللغوٌة .
 -3-4-2االستمارة:
لقد تبٌن لنا من خالل الدراسة االستطالعٌة صعوبة الحصول على إحصائٌات تبٌن
الخصائص السوسٌولوجٌة لمجتمع الدراسة ،نظرا لطبٌعة الموضوع والظروف التً
كانت تمر بها النقابة ،فقد دام اإلضراب أكثر من شهر ،ولهذا قمنا بتصمٌم استمارة لجمع
إحصائٌات ،هذه االستمارة وزعناها على منسقً الفروع فً الوالٌة ،أما االستمارة
المتعلقة بالمكتب الوالئً فقد مأل ت من طرف هذا األخٌر ٌوم زٌارتنا لمكتب النقابة ٌوم
 14أفرٌل  ، 2015حٌث صادف هذا الٌوم انعقاد المجلس الوالئً بمقر النقابة.
 -5-2أسباب وأهداف اختيار الموضوع:
 -1-5-2األسباب الموضوعٌة:
مما ال شك فٌه فإن العصر الذي نعٌش فٌه عصر الفاعل الذي ٌثبت وجوده بهٌمنته
على الواقع االجتماعً ،فال ٌرضى بلعب األدوار الثانوٌة ،وأبرز مثال نجد النقابات التً
أصبحت تمارس أدوارا رائدة فً التغٌٌر االجتماعً تنافس بذلك األحزاب السٌاسٌة
الكبرى ،وما الدور الذي لعبته النقابات فً تجربة التحول الدٌمقراطً فً تونس إلى أبرز
دلٌل على ذ لك ،حٌث ٌرجع جل المحللٌن إلى نجاح التجربة الدٌمقراطٌة فً تونس إلى
طبٌعة الممارسة النقابٌة التً لها تارٌخ طوٌل فً هذا البلد المغاربً ،وٌعتبر هذا الدافع
القوي لتناول هذا الموضوع.
وٌمكن إضافة أسباب موضوعٌة أخرى لهذه الدراسة وهً:
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-1

محاولة الكشف عن خصائص الفاعل النقابً فً عالقته بقٌم المواطنة.

-2

محاولة الكشف عن تمثالت األستاذ النقابً لقٌم المواطنة.

-3

محاولة الكشف عن طبٌعة الممارسات لقٌم المواطنة فً الفضاء النقابً.

-4

محاولة الكشف عن طبٌعة تشكل الوعً بالعمل النقابً انطالقا من مقاربة
سوسٌولوجٌة لمهنة التعلٌم.

-5

محاولة الكشف عن طبٌعة وخصائص التفاعل االجتماعً بٌن األساتذة
النقابٌٌن.

-6

محاولة الكشف عن الخصائص السوسٌولوجٌة لألستاذ النقابً ،وذلك بهدف
االقتراب من الغٌر مصرح به.

-7

محاولة الكشف عن طبٌعة تأثٌر العمل النقابً فً سلوكٌات األستاذ النقابً.

-8

محاولة الكشف عن طبٌعة عالقة األستاذ بمهنته عبر مقاربة سوسٌولوجٌة
لمهنة التعلٌم.

-9

إثراء المكتبة العلمٌة بتجربة بحثٌة فً مجال قلٌل التناول سوسٌولوجٌا أال
وهو مجال النقابة وقٌم المواطنة.

 -10محاولة الكشف عن بعض خصائص النقابات المستقلة فً الجزائر.
 -2-5-2األسباب الذاتٌة:
لعل أبرز سبب ذاتً هو كوننا كنا قد مارسنا مهنة التعلٌم الثانوي فٌما سبق  ،وهذا
ما دفعنا إلى محاولة االقتراب السوسٌولوجً من هذا الفضاء فً بعدٌه المهنً والنقابً.
محاولة االقتراب من هذه الظاهرة النقابٌة أو باألحرى التجربة النقابٌة التً تصنع
الحدث مع كل دخول اجتماعً وطٌلة السنة الدراسٌة ،وذلك بتسلٌط الضوء على بعض
األبعاد الخفٌة فٌها.
باعتبار أن النقابة هً ممارسة للمواطنة ،هل فً هذه الممارسة تدرٌب وتكوٌن لفرد
ٌحمل قٌما للمواطنة؟
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سؤال لطالما حٌرنا ونحاول بهذه الدراسة المتواضعة اإلجابة عن بعض جوانبه.
لقد تعلمنا من أساتذتن ا والزلنا  ،بأن السوسٌولوجٌا هً محاولة إلنتاج معنى الفاعل
وفق تصور الفاعل ،ونحن بمحاولتنا هذه باالقتراب من إنتاج هذا المعنى نحاول أن ننتج
معنى لوجودنا بعٌدا عن الوجود الطبٌعً ،وذلك عن طرٌق البحث العلمً هادفٌن به
خدمة المجتمع من منطلق خدمة العلم.

 -6-2الصعوبات :
نقد صادفىا فً دزاستىا ٌري انمتُاضؼت ػدة صؼُباث أٌمٍا ماٌهً :
 قلة المراجع المتخصصة فً قٌم المواطنة .
 قلة المراجع و الدراسات حول النقابات المستقلة فً الجزائر .
 قلة المراجع المتخصصة و المترجمة فً المقاربة السوسٌولجٌة لعالم
السوسٌولوجٌا الفرنسً آالن تورٌن .
 صعوبة إجراء المقاببلت مع القٌادات النقابٌة .
من خالل إتباعنا للخطوات المنهجٌة إستطعنا إلى حد ما بناء نموذج تحلٌلً لهذه
الدراسة انطالقا من اإلطار النظري والمنهجً للدراسة ،طبعا بعد توضٌح المفاهٌم
وتفكٌكها إلى مؤشرات  ،و سوف نبدأ بأهم شًء أال و هو المقاربة السوسٌولوجٌة للنقابة
فً الجزائر من خالل الفصل الموالً .
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 -1المجتمع المدني:
 -2النقابة:
 -3الحركة النقابية في العالم :
 -4الحركة النقابية المغاربية :
 -5الحركة النقابية الجزائرية :
 -6الحركة النقابية لفئة األساتذة في والية عين تموشنت :
 -7التعليم الثانوي في والية عين تموشنت:
 -8نقابة الكنا ِبست :
 -9نقابة الكنابست بوالية عين تموشنت:

عٕعٍٕنٕجٍا انُماتح فً انجضائش

انفظم انثاًَ 6

انطالقا من اإلشكالٌة كان لزاما علٌنا لمقاربة النقابة مقاربة سوسٌولوجٌة  ،بداٌة
من الصٌرورة التارٌخٌة للنقابة فً العالم ،وانتهاء بالمؽرب العربً خاصة فً تونس،
ثم صٌرورة النقابة فً الجزائر منذ الحقبة االستعمارٌة حتى إقرار التعددٌة النقابٌة  ،ثم
التطرق بشكل تفصٌلً إلى نقابة الكنابست فً والٌة عٌن تموشنت من حٌث الخصائص
السوسٌولوجٌة للفروع  ،المكتب الوالئً و المجلس الوالئً (مجتمع الدراسة ).
 -1المجتمع المدنً:
-1-1تعرٌف :
ٌعتبر مفهوم المجتمع المدنً مفهوم أوربً مرتبط بظهور الدولة1الحدٌثة فً
أوربا ،فالمجتمع المدنً ٌقابل المجتمع السٌاسً هذا الذي ٌمثل مؤسسات الدولة على
ؼرار الحكومة ،البرلمان ...،و تكونا فً سٌاق التطور الفكري و السٌاسً و االجتماعً
الذي تمٌز به المجتمع 2األوربً ،حٌث تعتبر الدولة الحدٌثة من ابداع االنسان بهدؾ
الحفاظ على كٌنونته و جره نحو الحداثة  ،وهنا "ترجع الصٌاؼة األولى لمفهوم المجتمع
المدنً إلى آدم فٌرغسون الذي عنً به انتقال المجتمع من حالة الوحشٌة إلى التحضر
لٌسجل بذلك فتحا جدٌدا فً الفكر السٌاسً واالجتماعً " ،3فالمجتمع المدنً خارج عن
سلطة العائلة والدولة" ،ولعل التعرٌؾ المشترك الذي ٌمكننا أن نستنتجه هو أن المجتمع
المدنً نمط من التنظٌم االجتماعً والسٌاسً والثقافً خارج قلٌال أو كثٌرا عن سلطة
الدولة".4

 1الدولة هً كٌان سٌاسً – قانونً  ،ذو سلطة سٌادٌة معترؾ بها  ،فً رقعة جؽرافٌة محددة  ،على مجموعة بشرٌة
معٌنة  ،المرجع  :سعد الدٌن ابراهٌم و آخرون  ،المجتمع و الدولة فً الوطن العربً  ،مركز دراسات الوحدة
العربٌة  ،بٌروت  ،ط ، 5008 ، 6ص . 74
 2المجتمع هو كٌان جماعً من البشر  ،بٌنهم شبكة من التفاعالت و العالقات الدائمة و المستقرة نسبٌا  ،و تسمح
باستمرار هذا الكٌان و بقائه و تجدده فً الزمان و المكان  ،المرجع  :سعد الدٌن ابراهٌم  ،مرجع سابق  ،ص . 6:
 3عبد العالً دبلة  ،مدخل إلى التحلٌل السوسٌولوجً  ،مرجع سابق  ،ص .466
 4سلٌمان الرٌاشً وآخرون ،األزمة الجزائرٌة :الخلفٌات السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة ،سلسلة كتب
المستقبل العربً ( ،)44مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت  ،ط  ،4<<< ،5ص <.56
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وٌؽوص المفكر المؽربً دمحم عابد الجابري فً تارٌخ هذا المفهوم حٌث ٌقول:
"إذا نحن رجعنا إلى تارٌخ مفهوم "المجتمع المدنً" فً الثقافة األوربٌة سنجد أن
ظهوره ،محمال بهذه المعانً ،قد ارتبط بالتطور الذي شهده المجتمع األوربً فً القرنٌن
الثامن عشر والتاسع عشر ،وهو التطور الذي شمل ما بٌن التجارة والصناعة والعلم،
وبالتالً االجتماع والسٌاسة ،لقد انتصرت مدٌنة األرض على مدٌنة السماء (مدٌنة
الكنٌسة) وتفككت األسرة بفعل االنتقال من المجتمع الزراعً إلى المجتمع الصناعً،
وحلت محلها الشركات والنقابات والجمعٌات ،وهٌمنت التجارة ومنطقها ،فتعززت
الفردٌة من جهة ،وساد التبادل واالعتماد المتبادل الذي تؤسسه المصلحة الخاصة من
جهة ثانٌة  ،وجماع هذه التصورات هً مضمون مصطلح المجتمع المدنً".1
والمجتمع المدنً بذلك هو فضاء مفتوح ٌنظم إلٌه األفراد بكل حرٌة وبشكل
طوعً ،فً سبٌل قضاء مصالحهم االقتصادٌة و االجتماعٌة  ،الثقافٌة و السٌاسٌة ،بعٌدا
عن هٌمنة الدولة  ،حٌث "ٌعكس المجتمع المدنً فً معناه الواسع فضاء للحرٌة ٌلتقً
فٌه الناس بإرادتهم الحرة و ٌأخذون المبادرات من اجل أهداؾ أو مصالح أو تعبٌرا عن
مشاعر مشتركة ،و هو ما ٌجعله ؼنٌا فً تداعٌاته بالنسبة إلى عملٌتً الدٌمقراطٌة و
التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة". 2
و ٌبرز الباحث جون اهنبرغ حول إسهام الرومان فً هذا المٌدان حٌث ٌقول" :لم
ٌكن الرومان اقل قدرة من اإلؼرٌق على تجاوز محدودٌتهم ،و لكنهم أسهموا بنظرة
مهمة و عمٌقة عن المجتمع المدنً بوصفه مٌدانا سعى إلى فهم كلً للمواطنة حتى بعد
االعتراؾ بوجود مركز ثقل جبر للمصالح الخاصة". 3

 1دمحم عابد الجابري ،فً نقد الحاجة إلى اإلصالح ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت ،ط  ، 5008،4ص .4:6
 2عمر مرزوقً  ،المجتمع المدنً و التحول الدٌمقراطً فً الجزائر :إشكالٌة الدور ،من مجلة المستقبل العربً ،عدد
 ، 765مركز دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت  ،شباط – فبراٌر  ، 5048ص .67
 3جون أهرنبرغ ) ،(Ehrenberg, Johnالمجتمع المدنً :التارٌخ النقدي للفكرة ،تر :علً حاكم صالح وحسن
ناظم ،المنظمة العربٌة للترجمة ،بٌروت ،ط  ،500; ،4ص .:5
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وبهذا فان المجتمع المدنً فٌه ممارسة للمواطنة ،مواطنة تسمح للفرد بالمساهمة
بإرادته الحرة وبطواعٌة ودون إكراه فً المشاركة فً تسٌٌر مصالحه االقتصادٌة ،أو
االجتماعٌة ،أو الثقافٌة أو السٌاسٌة ،فً إطار المصلحة العامة ،بعقالنٌة ،فً جو
دٌمقراطً من العدالة والمساواة ،والحرٌة ،بعٌدا عن هٌمنة الدولة.
 -2-1مكونات المجتمع المدنً:
قبل التطرق إلى مكونات المجتمع المدنً ،البد لنا من الرجوع قلٌال إلى تعرٌؾ
المجتمع المدنً ،الذي ذكرناه فٌما سبق أنه مفهوم ؼربً فً األساس ،وهو مرتبط بعصر
النهضة ،وبعد تطور الدولة الحدٌثة إذ ٌشٌر هٌغل إلى أن المجتمع المدنً موجود بٌن
العائلة والدولة" ،فالمجتمع المدنً عند هٌغل هو ذلك الفراغ الذي ٌوجد بٌن العائلة
والدولة ،فهو كل التنظٌمات والمصالح واألفكار التً توجد خارج الهٌمنة اإلٌدٌوسٌاسٌة
للدولة وللمنظومة العالئقٌة األسرٌة ،فكل التنظٌمات والمصالح واالختالفات التً توجد
بٌن هاتٌن المؤسستٌن تنتمً إلى المجتمع المدنً". 1
إن "المجتمع المدنً مفهوم ؼربً النشأة ،أسهمت فً صٌاؼته مدارس فكرٌة
واٌدٌولوجٌة متعددة ،فً إطار الحضارة الؽربٌة ،وذلك عبر عدة مراحل تارٌخٌة بدءا
بأرسطو طالٌس الذي استخدمه كمرادؾ للدولة وحتى أطونٌو غرامشً الذي طور هذا
المفهوم باعتباره بناء فوقٌا ٌؤدي دورا توجٌهٌا للسلطة".

2

ونحن إذ نذكر هذه التعارٌؾ على اختالفهاٌ ،تبٌن لنا أن مكونات المجتمع المدنً
هً مختلفة ،حسب المفهوم والسٌاق ،وال بأس أن نعود إلى التعرٌؾ المذكور فً
االشكالٌة " ،فإن ندوة "المجتمع المدنً" التً نظمها مركز دراسات الوحدة العربٌة عام
 1992قد تبنت تعرٌفا للمجتمع المدنً على أنه "ٌقصد به المؤسسات السٌاسٌة
واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التً تعمل فً مٌادٌنها المختلفة فً استقالل عن سلطة
 1عصام العدونً ،المجتمع المدنً فً الؽرب :المفهوم والسٌاق ،من مجلة إضافات ،عدد  ،8مركز دراسات الوحدة
العربٌة ،بٌروت  ،شتاء < ،500ص .484
 2عمر مرزوقً  ،المجتمع المدنً و التحول الدٌمقراطً فً الجزائر :إشكالٌة الدور ،مرجع سابق  ،ص .67

65

عٕعٍٕنٕجٍا انُماتح فً انجضائش

انفظم انثاًَ 6

الدولة لتحقٌق أؼراض متعددة ،منها أؼراض سٌاسٌة كالمشاركة فً صنع القرار على
المستوى الوطنً والقومً ،ومثل ذلك األحزاب السٌاسٌة ،ومنها أؼراض نقابٌة كالدفاع
عن مصالح أعضائها ،ومنها أؼراض ثقافٌة كما فً اتحادات الكتاب والمثقفٌن
والجمعٌات الثقافٌة التً تهدؾ إلى نشر الوعً الثقافً ،وفقا التجاهات أعضاء كل
جماعة ،ومنها أؼراض لإلسهام فً العمل االجتماعً لتحقٌق التنمٌة" ،1وتبعا لهذا
التعرٌؾ فإن مكونات المجتمع المدنً هً:
 األحزاب السٌاسٌة. النقابات. الجمعٌات الرٌاضٌة. جمعٌات البٌئة. اتحادات الكتاب والمثقفٌن.و تعتبر جمعٌات المجتمع اكتوبر  ، 1988و التً أقرها دستور فٌفري ، 1989و هنا "
ٌشٌر علً الكنز إلى أنه فً الجزائر وحدها قامت أكثر من  25ألؾ منظمة و رابطة و
جمعٌة ؼٌر حكومٌة  ،منذ انهٌار النظام الحزبً الذي كان سائدا هناك فً تشرٌن /
أكتوبر  ، 2"1988هذا فً ما ٌخص الجمعٌات و المنظمات عقب إقرار التعددٌة فً
بداٌتها  ،إال أن العدد ٌختلؾ كثٌرا حسب إحصاء جدٌد نوعا ما و صاد عن وزارة
الداخلٌة حسب ما ٌذكره الباحث عمر مرزوقً  ،حٌث "وحسب عملٌة جرد أعلنت
نتائجها فً  12كانون الثانً (ٌناٌر)  ،2012من بٌنها  92647جمعٌة محلٌة و 1027
جمعٌة وطنٌة ،نصؾ هذه الجمعٌات أوقفت نشاطها أو ال تملك القدرة على النشاط"، 3

 1متروك الفالح ،المجتمع والدٌمقراطٌة فً البلدان العربٌة -دراسة مقارنة إلشكالٌة المجتمع المدنً فً ضوء ترٌف
المدن  ،مرجع سابق ،ص .59
 2عزمً بشارة  ،المجتمع المدنً  :دراسة نقدٌة  ،المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات  ،الدوحة ( قطر ) ،
ط ، 5045 ، 9ص . 600
 3عمر مرزوقً  ،المجتمع المدنً و التحول الدٌمقراطً فً الجزائر :إشكالٌة الدور ،مرجع سابق  ،ص ;.6
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و تتعدد اهتمامات هذه الجمعٌات الوطنٌة و المحلٌة فً مجاالت التضامن  ،و المجاالت
الخٌرٌة  ،إضافة إلى الجمعٌات المهنٌة و النقابات ‘ وجمعٌات األمراض المزمنة ...
-2-1خصائص المجتمع المدنً:
 -1-2-1التنظٌم:
حتى ٌكون للمجتمع المدنً ذا فعالٌة ،وقدرة على االستمرارٌة فً العمل و النشاط
فالبد له أن ٌتمٌز بالتنظٌم  ،هذا األخٌر الذي ٌسمح بتسٌٌر نشاطاته بعٌدا عن الفوضى و
االرتجال  ،وبتعبٌ ر آخر "هو أن المجتمع المدنً مجتمع منتظمٌ ،ساهم فً خلق نسق من
المؤسسات واالتحادات التً تعمل بصورة منهجٌة خاضعة فً ذلك لمعاٌٌر منطقٌة
ولقواعد وشروط وقع التراضً بشأنها".1
 -2-2-1الطوعٌة:
فالمجتمع المدنً هو مجتمع ٌتكون من أفراد أحرارٌ ،شاركون بإرادتهم الحرة ،
ودون إكراه ،و بطواعٌة على خالؾ المجتمع الطبٌعً ممثال خصوصا فً الجماعات
مثل  :الطائفة  ،أو القبٌلة  ،أو العائلة حٌث ٌولد الفرد وهو منتمً لهذا الجماعات ،
فالمجتمع المدنً ٌتمٌز بالطوعٌة "أي المشاركة اإلرادٌة ،وهو ما ٌمٌز المجتمع المدنً
عن باقً التكوٌنات االجتماعٌة التقلٌدٌة" ، 2فالمقصود هنا الطوعٌة هً المشاركة بإرادة
حرة و دون إكراه أو ضؽط بأي شكل من األشكال .
 -3-2-1االستقاللٌة:
فالمجتمع المدنً ،من بٌن أهدافه هو توفٌر الحاجٌات والمصالح لألفراد ،التً
ٌصعب على مؤسسات الدولة توفٌرها ،وهكذا فالمجتمع المدنً ٌنشط خارج سلطة الدولة
من الناحٌة التنظٌمٌة ،والمالٌة ،واإلدارٌة ،حٌث نقصد باالستقاللٌة" :استقاللٌة عن
 1عبد هللا موسى ،الحقل الداللً لمفهوم المجتمع المدنً فً فكر "فرٌدٌرك هٌؽل" ،من مجلة إضافات  ،عدد  ،:مركز
دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت  ،صٌؾ < ،500ص .460
 2عمر مرزوقً  ،المجتمع المدنً و التحول الدٌمقراطً فً الجزائر :إشكالٌة الدور ،مرجع سابق  ،ص .67
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سلطة الدولة وهٌمنتها (استقاللٌة مالٌة ،تنظٌمٌة ،إدارٌة)" ، 1حٌث مع توفر هذه
الخاصٌة ٌصبح المجتمع المدنً خارج سٌطرة الدولة مما ٌنجم إستقاللٌة  ،حٌث ٌمارس
ت إحدى أدواره األساسٌة فً نقد ممارسات مؤسسات الدولة .
بهذه القرار ٍ
 -4-2-1القٌمٌة:
ٌعتبر المجتمع المدنً فضاء للتنشئة االجتماعٌةٌ ،تفاعل األفراد فٌما بٌنهم ،وفً
هذا التفاعل هناك إنتاج لقٌم  ،و ٌكون هناك هدم لبعض القٌم فً إطار تطور المجتمع
المدنً  ،فٌمارسون قٌما ومعاٌٌر داخل هذا المجتمع المدنً ،وبٌن هذا المجتمع والدولة،
"حٌث تلتزم تنظٌمات المجتمع المدنً بمجموعة من القٌم والمعاٌٌر فً إدارة العالقات
فٌما بٌنها وفٌما بٌنها وبٌن الدولة ،كقٌم التسامح ،التعاون ،اختالؾ الرأي" ، 2فهذه القٌم
فً كل الحاالت هً ناتجة من التفاعل االجتماعً بٌن األفراد داخل هذا المجتمع المدنً .
 -1النقابة:
 -1-1تعرٌف:
مما الشك فٌه فان النقابة مرتبطة بمجتمع العمل أي فضاء العمل والعمال  ،حٌث
ٌعتبر العمل قٌمة أساسٌة فً النظام الرأسمالً حٌث فً هذا األخٌر " نجد عالقة األجرة
هً المورد االقتصادي الوحٌد لتلبٌة الحاجات الضرورٌة للفرد المبنٌة على بٌع قوة
اإلنتاج " ، 3ولهذا نجد تكون و ظهور النقابة مرتبط بالنظام الرأسمالً حٌث كان هذا
األخٌر السباق فً خلق بٌئة مجتمع العمال و ذلك من خالل األرضٌة الصناعٌة التً كان
له الدور األبرز فً تشكٌلها فالنقابة تتشكل من هؤالء العمال الذٌن ٌتجمعون فٌها
،للنقاش حول أوضاعهم المادٌة و االجتماعً  ،وأبرز مشكلة تشؽلهم كانت وال تزال هً
الحفاظ على منصب العمل وذلك خوفا من دخولهم إلى عالم البطالة هذه األخٌرة التً
 1عمر مرزوقً  ،المجتمع المدنً و التحول الدٌمقراطً فً الجزائر :إشكالٌة الدور ،مرجع سابق  ،ص .67
 2عمر مرزوقً  ،المجتمع المدنً و التحول الدٌمقراطً فً الجزائر :إشكالٌة الدور ،مرجع سابق  ،ص.68
3
Lahouari ADDI , L’IMPASSE DU POPULISME : L’Algerie : Collectivité Politique Et Etat En
Construction , Entreprise Nationale Du Livre , Alger , 1990 , P 215 .
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ٌقول عنها الباحث أنري كرازوكً  " Henri KRASUCKIقد نستطٌع أن نروض الذرة
وقد نستطٌع استؽالل الكواكب ،لكننا ال ٌمكننا القضاء على البطالة نهائٌا فً المستقبل".1
و اعتبارا لكل هذا فقد كانت النقابة فً بداٌة ظهورها فً برٌطانٌا بقصد الدفاع عن
مصالح العمال المهددة من طرؾ أرباب العمل  ،ولهذا فإن "النقابة هً مجموعة تتشكل
ألؼراض المساومة الجماعٌة بشأن شروط العمل ،ولرعاٌة مصالح أعضائها االقتصادٌة
واالجتماعٌة عن طرٌق الضؽط على الحكومات والهٌئات التشرٌعٌة ،واللجوء إلى العمل
السٌاسً فً بعض الحاالت" ، 2وهذا األخٌر أي العمل السٌاسً مرتبط أوال بطبٌعة
النظام السٌاسً هذا أوال  ،و ثانٌا مرتبط بطبٌعة النوع الذي تنتمً له النقابة  ،ولكن
نشٌر هنا إلى أن أبرز خصائص النقابة فً البداٌات األولى لتشكٌلها هً خاصٌة
التضامن و التعاون بٌن أفراد التنظٌم العمالً حٌث نجد أن " التنظٌم العمالً المستند
على روابط األخوة  ،و روابط ٌمكن وصفها بالعائلٌة على النمط القدٌم التً ستكون أبرز
خصائصها بعد سنة .3" 1789
-2-2أنواع النقابات:
 -1-2-2النقابات المطلبٌة:
وكما هو واضح من عنوانها فهذه النقابة تقتصر على تحقٌق مطالبها المرتبطة
بفضاء العمل ،حٌث "ٌقتصر نشاطها على ما ٌهم العمال فٌم ٌتعلق بظروؾ وعالقات
العمل ،وتبتعد بقدر اإلمكان عن النشاط السٌاسً" ، 4و هذا ما ٌتوافق مع تعرٌؾ النقابة
الذي ٌقتصر على تكونها من العمال بهدؾ رعاٌة مصالحهم  ،حٌث أن "النقابة منظمة

1

Henri KRASUCKI , SYNDICATS ET SOCIALISME , EDITIONS SOCIALES , Paris , 10e , 1972 , P
20 .
 2يحًٕد آٌد يذٔس ،الحركة النقابٌة المغاربٌة بٌن  : 5991 – 5991الجزائر و تونس نموذجا  ،يشجع عاتك ،ص
.51
3
Francine Soubiran- Paillet , L’Invention Du Syndicat (5795-5889) Itinéraire D’une
Catégorie Juridique , Librairie Genérale de Droit et de jurisprudence , Paris , 1999 , P 167.
 4يحًٕد آٌد يذٔس ،الحركة النقابٌة المغاربٌة بٌن  : 5991 – 5991الجزائر و تونس نموذجا  ،يشجع عاتك ،ص
.51
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اجتماعٌة  ،تضم عمال صناعة معٌنة أو حرفة معٌنة  ،و كلمة عامل تنصرؾ على كل
ذكر أو أنثى ٌعمل لقاء أجر مهما كان نوعه ".1
-2-2-2النقابات اإلصالحٌة:
من خالل التسمٌة فهً النوع الذي ٌهدؾ الى اصالح االختالالت الموجودة فً
فضاء العمل و التً بدرجة كبٌرة العامل و تمس حقوقه االجتماعٌة و االقتصادٌة ،حٌث
أنها " تعمل على تحسٌن ظروؾ العمال المادٌة واالجتماعٌة دون المساس بالنظام
االقتصادي والسٌاسً واالجتماعً القائم ،ونشاطها ؼٌر بعٌد عن السٌاسة ".2
-3-2-2النقابات الثورٌة:
هذه النقابة تتمٌز بمواقؾ رادٌك الٌة  ،حٌث أنها ال تعترؾ بالنظام السٌاسً القائم ،
حٌث تعتبر حل كل المشاكل التً ٌعانً منها العامل تكمن فً النظام السٌاسً القائم  ،و
لهذا هذه النقاب ة " تستهدؾ القضاء على النظام الرأسمالً ،وإحالل حكومة نقابٌة محله،
عن طرٌق العنؾ واإلضراب العام ".3
-3الحركة النقابٌة فً العالم :
-1-3الحركة النقابٌة فً برٌطانٌا :
مثل ما أشرنا إلٌه سابقا فالنقابة قد ظهرت فً بالد الثورة الصناعٌة أي فً برٌطانٌا
حٌث "فً سنة  1696قام وفد متكون من  12من رفقاء العمل الحرفً بالتفاوض مع
أرباب العمل من أجل عدم تخفٌض األجرة " ، 4حٌث كانت هذه ضمن المالمح األولى
التً رصدها الباحثون حول البداٌات األولى لتشكل النقابات  ،فقد كانت على شكل
 1مصطفى نجٌب شاوٌش  ،إدارة الموارد البشرٌة (إدارة األفراد ) ،دار الشروق للنشر و التوزٌع  ،عمان  ،ط، 4
 ، 500:ص . 5<7
 2يحًٕد آٌد يذٔس ،الحركة النقابٌة المغاربٌة بٌن  : 5991 – 5991الجزائر و تونس نموذجا  ،يشجع عاتك ،ص
.51
 3يحًٕد آٌد يذٔس ،يشجع عاتك ،ص .52
4
Henry Pelling , Histoire des Syndicalisme Britannique , traduit par Mireille Babaz ,
Edition du Seuil , Paris , P 20 .
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إتحادات حٌث ظهرت "االتحادات األولى سنة  ،1720رفع الخٌاطون فً لندن ظالمتهم
إلى البرلمان" ،1و نحن إذ نشٌر إلى دور الثورة الصناعٌة فً بروز هذا النوع من
النشاط العم الً  ،فمرد هذا النشاط لٌس لدخول اآللة ولكن ألمر آخر مرتط بسٌرورة
تطور منظومة العمل حٌث ٌؤكد الباحث جورج لوفران بأن "النقابٌة لم تنبثق من الحركة
اآللٌة بصورة مباشرة ،فالعامل الحاسم فً الموضوع لم ٌكن التحول التقنً بل الطالق
بٌن العمل وملكٌة وسائل اإلنتاج ،فحٌث حصل هذا األمر تكونت االتحادات حتى قبل أن
تظهر اآلالت".2
وعلى ؼرار اتحاد الخٌاطٌن ،فقد "تألفت اتحادات مماثلة لدى عمال السكاكٌن
وعمال الصوؾ فً المنطقة الؽربٌة من برٌطانٌا".3
وقد استطاعت النقابات فً برٌطانٌا أن تلعب دورا بارزا فً العمل السٌاسً
ومرده ذلك إلى طبٌعة تشكل الدولة الحدٌثة المرتبطة بقوة المجتمع المدنً  ،حٌث نجد
أن النقابة مكون أساسً لهذا المجتمع  ،بعد تطور العمل النقابً وتخطٌه لمرحلة الدفاع
عن مصالح عماله ودخوله مرحلة العمل السٌاسً حٌث قد "أسفرت الترشٌحات العمالٌة
سنة  1906عن انتخاب  29عضوا فً مجلس العموم ،أربعة عشر منهم مستقلون وفً
نهاٌة تلك السنة تأسس حزب العمال من أجر التعبٌر عن الحركة النقابٌة" ، 4ومنذ ذاك
الحٌن دخل حزب العمال معترك العمل السٌاسً و الحزبً وأصبح الحزب الثانً فً
برٌطانٌا لحد اآلن  ،وشكل مع حزب المحافظٌن البرٌطانً الثنائٌة الحزبٌة التً تسٌطر
على الحكم الدٌمقراطً فً برٌطانٌا و المملكة المتحدة بشكل عام .

 1جٕسج نٕفشاٌ ، ( Georges LEFRANC )،الحركة النقابية في العالم  ،ذش 6اٌاط يشعً  ،يُشٕساخ عٌٕذاخ ،
تٍشٔخ – تاسٌظ  ،ط ، 5541 ، 2ص .5
 2جٕسج نٕفشاٌ ،يشجع عاتك ،ص .51
 3جٕسج نٕفشاٌ ،يشجع عاتك ،ص .51
 4جٕسج نٕفشاٌ ،يشجع عاتك ،ص .54
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وفً دراسة حدٌثة استهدفت األساتذة من الدرجة الثانٌة و انخراطهم فً العمل
النقابً حٌث "نجد بصفة عامة االنخراط فً النقابة بالنسبة لألساتذة هو مصدر لإلعالم
حول محٌط العمل و حقوق األجراء ".1
 -2-3الحركة النقابٌة فً ألمانٌا :
البد من التذكٌر بأن التطور الفكري والسٌاسً و االقتصادي  ،الذي شهدته أوربا
منذ بداٌة القرن السابع عشر إلى بداٌة القرن العشرٌن  ،مرده إلى تأثٌر الثورات الثالث
فً هذه القارة بداٌة بالثورة الفرنسٌة و ما نجم عنها من حقوق الفرد و حقوق اإلنسان ،
و الثورة الصناعٌة فً برٌطانٌا  ،و ما نجم عنها من نهضة صناعٌة و اقتصادٌة  ،و
انتهاء بالثورة الفكرٌة التً كان لها التأثٌر البالػ فً تطوٌر الفكر األوربً و العالمً فً
جمٌع مجاالت الحٌاة  ،و لهذا ال ؼرابة أن تكون هناك بذور لنشأة النقابة مثل مثٌالتها فً
برٌطانٌا  ،حٌث نجد "فً ألمانٌا كما فً إنجلترا لم تتولد النقابة من التعاونٌة ،ؼٌر أن
بعض شركات الحرؾ وعلى األخص أولئك الذٌن ٌعملون فً صناعة القبعات توصلوا
إلى إقامة تنظٌمات عمالٌة كانت نقابات بالفعل".1
وٌمكن رصد نشوء نقابات فً ألمانٌا حٌث فً "سنة  1848دعا «استغان
بورن» إلى مؤتمر عمالً كان من نتائجه وضع برنامج سٌاسً – نقابً وتأسٌس أخوٌة
عمالٌة تضم مائتً وخمسٌن نقابة" ،2و هنا نشٌر إلى ؼنى التجربة األلمانٌة فً مٌدان
العمل النقابً  ،حٌث سرعان ما تطور هذا األخٌربعد ذلك  ،و أدى ذلك إلى ظهور
التعددٌة النقابٌة منذ سنة  1868حٌث نجد أن "شوتٌزر و فرٌتش اللذان ألفا فً 27
كانون األول  1868اتحادا نقابٌا عمالٌا عاما انتظم اثنً عشر اتحادا مهنٌا" ،3و طبعا
نظرا لهذا التعدد النقابً سٌشهد نقاشا متعددا حول عدة قضاٌا تشؽل النقابات بكل تٌاراتها
1

Marie- Pierre Moreau , Usage et Conceptions des Organisations Syndicales chez les
Enseignents du Second Degré : Une Comparaison France- Angleterre , in revue sociologie
du travail , Vol 56- N : 4 , Paris , 2014 , P 503 .
 1جٕسج نٕفشاٌ ، ( Georges LEFRANC )،الحركة النقابية في العالم  ،يشجع عاتك ،ص 21.
 2جٕسج نٕفشاٌ ،يشجع عاتك ،ص . 21
 3جٕسج نٕفشاٌ ،يشجع عاتك ،ص . 25
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 ،وفعال فقد تطور العمل النقابً ،وولد هذا التطور صراع بٌن عدة تٌارات على الخطوط
األمامٌة فً الممارسة النقابٌة  ،إلى أن "تأمنت سٌطرة النقابٌة االشتراكٌة" ،4وبهذه
السٌطرة استطاع هذا التٌار أن ٌضم إلٌه كثٌر من المنخرطٌن  ،حٌث نجد "فً سنة
 1875كانت تعد النقابات االشتراكٌة خمسٌن ألؾ منتسب موزعٌن بٌن خمسة وعشرٌن
اتحادا".1
و بعد ذلك تطورت النقابة و أدت إلى ظهور تٌارات أخرى كان أبرزها النقابات
الكاثولٌكٌة  ،حٌث " ابتداء من سنة  1894أخذت تتأسس النقابات الكاثولٌكٌة" 2وبعد
سلسلة من اإلضرابات والصراعات النقابٌة ،تطور العمل النقابً فً ألمانٌا و طال هذا
التطور العمل النقابً فً أبعاده التنظٌمٌة والهٌكلٌة .
 -3-3الحركة النقابٌة فً فرنسا :
لقد كانت فرنسا أحد الدول األوربٌة التً احتضنت إحدى الثورات الثالث أال و
هً الثورة الفرنسٌة تلك الفاصلة بٌن عهدٌن مختلفٌن تماما و أهم نتائج هذه إقرار حقوق
اإلنسان و أهم هذه الحقوق حق العمل  ،وطبعا هذا العمل مرتبط بأجر  ،وهنا ترز
العالق اللصٌقة لألجر بالعمل النقابً  ،حٌث نجد أن "النقابٌة العمالٌة هً جانب من
جوانب الحٌاة السٌاسٌة و المؤسساتٌة  ،التً تظهر فً ظل المجتمع االقتصادي  ،الذي
ٌتمٌز بكون أن األجر هو الذي ٌصبح الضامن لطرق إعادة إنتاج الحاجات الضرورٌة
لحٌاة الفرد " ، 3فالفرد فً هذا المجتمع ٌتوجب علٌه االنخراط فً العمل حتى ٌضمن
وجوده فً هذا المجتمع و نظرا لظهور عدة قوانٌن التً تؤطر الحٌاة السٌاسٌة و
االجتماعٌة و االقتصادٌة للفرنسٌٌن فً ذلك الوقت  ،فقد ظهرت بالتوازي مع هذا عدة
قوانٌن تؤطر الحٌاة العملٌة و من بٌنها " قانون لوشابولٌه  14حزٌران  1791أحد
 4جٕسج نٕفشاٌ)  ، ( Georges LEFRANCالحركة النقابية في العالم  ،يشجع عاتك ،يشجع عاتك ،ص .22
 1جٕسج نٕفشاٌ )  ، ( Georges LEFRANCالحركة النقابية في العالم  ،يشجع عاتك ،ص . 22
 2جٕسج نٕفشاٌ ،يشجع عاتك ،ص .22
3
Lahouari ADDI , ETAT ET POUVOIR : APPROCHE METHODOLOGIQUE ET SOCILOGIQUE ,
OFFICE DES PUBLICATION UNIVERSITAIRES , ALGER , 1990 , P 131 .
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النصوص الرسمٌة األولى التً أشارت إلى وجود تنظٌمات األجراء الدائمة فً فرنسا"،1
حٌث نشٌر هنا إلى أن القانون الفرنسً كان ٌهتم فقط باألجراء فً اإلطار الرسمً ،
حٌث "كانت التعاونٌات ٌومئذ مقتصرة على األجراء وهدفها زٌادة «أجرة ٌوم
العمل»" ،2وهنا نذكر بأن التعاونٌات هً فً األصل تنظٌمات نقابٌة  ،و نشٌر هنا أن
عمل هذه التعاونٌات كان فً أؼلبٌته عمل تضامنً و هو ما ٌشبه حالٌا التأمٌن على
المرض وحوادث العمل .
ومع مرور الوقت تطورت هذه التعاونٌات إلى أن ظهرت ؼرؾ نقابٌة ،حٌث
"انطالقا من سنة  1860ظهرت الؽرؾ النقابٌة تحت اسم ما تزال تحمله حتى أٌامنا
هذه".3
وتعتبر النقابات الفرنسٌة رائدة فً تحدٌها للسلطات السٌاسٌة  ،وذلك بشنها عدة
إضرابات لتحسٌن أوضاع عمالها مواجهة بذلك أرباب العمل ،وتطور هذا الصراع إلى
أن أصبحت الحركة النقابٌة الفرنسٌة تنافس الحزب االشتراكً" ،وبدأ االتحاد العام للعمل
الذي تأسس عام  ،1895فً لٌموج وكأنه رمز الطبقة العاملة المناضلة ضد طبقة أرباب
العمل" ، 4وإستمر تطور الحركة النقابٌة الفرنسٌة بعد ذلك  ،و ذلك باستقطابها لعدة فئات
من العاملٌن فً جمٌع القطاعات  ،حٌث " شهدت الفترة بٌن  1919و  1936قفزة
كبٌرة للحركة النقابٌة الفرنسٌة التً استطاعت أن تضم إلى صفوفها الطبقة المتوسطة و
ذلك بدخول إلى نقابة  CGTأعضاء من التعلٌم و الموظفٌن و التقنٌٌن" ، 5إال أن فً
السنٌن الماضٌة أصبح األمر عكس ذلك بكثٌر ‘ فالنقابات الفرنسٌة تشهد عزوفا مع

 1جٕسج نٕفشاٌ )  ، ( Georges LEFRANCالحركة النقابية في العالم  ،يشجع عاتك ،ص . 23
 2جٕسج نٕفشاٌ ،يشجع عاتك ،ص .23
 3جٕسج نٕفشاٌ ،يشجع عاتك ،ص .21
 4جٕسج نٕفشاٌ ،يشجع عاتك ،ص .21
5
GEORGES LEFRANC , LES EXPéRIENCES SYNDICALES EN FRANCE DE 1919 A 1950 ,
EDITION MONTAIGNE , PARIS , 1950 , P 359 .
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نظٌراتها األوربٌة خاصة البرٌطانٌة  ،حٌث نجد " فً فرنسا المشهد النقابً ٌتمٌز
بخصوصٌة الضعؾ النسبً للمنخرطٌن مقارنة مع دول أوربٌة أخرى ". 1
 -4-3الحركة النقابٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة :
باعتبار أن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تؽلب علٌها الثقافة االنجلو سكسونٌة،
خاصة البرٌطانٌة  ،و توالً الهجرات من البرٌطانٌٌن ،وهكذا فكان التأثٌر واضحا لما
ٌجري فً برٌطانٌا ،فً فقد كانت البداٌات األولى فً العمل النقابً فً صفوؾ الحرفٌٌن
والعمال فً المصانع  ،حٌث "قد اندلعت إضرابات على ٌد عمال المطابع أو الحطابٌن
فً فٌالدلفٌا ،وتأسست فً نٌوٌورك نقابة عمال المطابع ،وفً بالتٌمور نقابة عمال
الخٌاطٌن".1
واستمر اتشار العمل النقابً فً مناطق أخرى فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
 ،حٌث نجد فً " سنة  ،1860أسس راهب سابق أصبح فٌما بعد عامل خٌاط فً
فٌالدلفٌا «فرسان العمل» وهً جمعٌة سرٌة ؼاٌتها تحسٌن أوضاع العمال".2
وهنا نسجل العمل النقابً فً هذه البالد جاء كرد فعل على األوضاع المزرٌة
التً كانت تعٌشها الطبقة العاملة  ،من تدنً فً األجرة ناهٌك عن ظروؾ العمل  ،وهذا
نظرا لطبٌعة النظام الرأسمالً فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ،و استمر هذا التدهور فً
ظروؾ العمل خاصة بعد دخول اآللة إلى االقتصاد األمرٌكً من جهة  ،والهجرة
المتزاٌدة  ،ولهذا تحركت عدة نقابات واتحادات ذلك للحفاظ على حقوق العمال وأهمها
التصدي لخفض األجور ،حٌث انعقد مؤتمر ضم عدة نقابات "فأقام هذا المؤتمر اتحادا

1

Marie- Pierre Moreau , Usage et Conceptions des Organisations Syndicales chez les
Enseignents du Second Degré : Une Comparaison France- Angleterre , IBID , P 496
 1جٕسج نٕفشاٌ )  ، ( Georges LEFRANCالحركة النقابية في العالم  ،يشجع عاتك ،يشجع عاتك ،ص 24.
 2جٕسج نٕفشاٌ )  ، ( Georges LEFRANCيشجع عاتك ،ص .25
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مؤلفا من النقابات المنظمة ومن اتحادات العمال وتحول هذا االتحاد بعد بضع سنوات أي
بعد حل «فرسان العمل» إلى االتحاد األمرٌكً للعمل (.3")1886
واستمر هذا االتحاد فً النشاط النقابً و تصاعد عدد منتسبٌه  ،حٌث " أصبحوا
سنة  1914ملٌونا وعشرٌن ألؾ ) )1020000منتسب".4
 -5-3النقابات العالمٌة:
النقابة فً أي مكان لها هدؾ أساسً وهو الحفاظ على مصالح العمال و حماٌة
هذه المصالح حٌث نجد أن "النقابات العمالٌة هً مظهر من مظاهر التقدم فً الحركة
العمالٌة  ،لذلك ال تظهر النقابات القوٌة إال فً الدول الصناعٌة المتقدمة " ، 1و فً هذه
حٌث ٌحتدم الصراع بٌن العمال و أرباب العمل  ،وهذا ٌحدث فً كل دول العالم التً
تسمح أنظمتها بالممارسة النقابٌة  ،وهنا تلجأ بالطبع النقابات إلى استعمال كل أشكال
الضؽط و االحتجاج من إضرابات  ،واعتصامات  ،و مسٌرات  ...و هذا فً حدود
القوانٌن التً تؤطر الممارسة النقابٌة .
ومن شنها لهذه اإلضرابات تتعرض لضؽوطات من قبل السلطات ،ولهذا تسعى
لمن ٌتضامن معها سواء على المستوى الداخلً أو على المستوى العالمً ،وبذلك دائما
تسعى لتوثٌق اتصاالتها الدولٌة ،بنقابات عالمٌة ،وهكذا أنشأت نقابة عالمٌة هً األمناء
المهنٌون العالمٌون (" ،)SPIوأوالها أمانة التبػ  ،1889عقبتها أمانة عمال القبعات ،ثم
عمال المطابع" ،2وتوالت هذه األمانات حٌث "فً سنة  1911بلػ عدد هذه األمانات 28
كان مقر  24منها ألمانٌا ،وكان فً برٌطانٌا العظمى أمانات عمال المناجم والنسٌج".3

 3جٕسج نٕفشاٌ )  ، ( Georges LEFRANCيشجع عاتك ،ص .01
 4جٕسج نٕفشاٌ)  ، ( Georges LEFRANCيشجع عاتك ،ص .05
 1مصطفى نجٌب شاوٌش  ،إدارة الموارد البشرٌة (إدارة األفراد )  ،مرجع سابق  ،ص . 5<6
 2جٕسج نٕفشاٌ )  ، ( Georges LEFRANCالحركة النقابية في العالم  ،يشجع عاتك ،يشجع عاتك ،ص .03
 3جٕسج نٕفاٌ ،يشجع عاتك ،ص .03
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وبعد ذلك تأسس االتحاد النقابً العالمً ( ،)FSLحٌث فً سنة  1913قرر
مؤتمر زورٌخ أن ٌتبنى اسم االتحاد النقابً العالمً  ، F.S. Lواشتركت فٌه تسع عشرة
منظمة تمثل  6 212 000منتسب من دول هً " :برٌطانٌا العظمى ،فرنسا ،بلجٌكا،
البلدان المنخفضة ،الدنمارك ،السوٌد ،النروٌج ،فنلندا ،ألمانٌا ،النمسا ،البوسنة والهرسك،
كرواتٌا ،سلوفانٌا ،هنؽارٌا ،صربٌا ،رومانٌا ،سوٌسرا ،إٌطالٌا ،إسبانٌا ،والوالٌات
المتحدة ،وتقرر إقامة مؤتمر عالمً فً سان فرانسٌسكو عام ،1"1914و فً هذا
المؤتمر الذي جمع عدة منظمات نقابٌة ،ومنذ ذلك الحٌن أصبح للعمل النقابً بعدا عالمٌا.
-4الحركة النقابٌة المغاربٌة :
-1-4الحركة النقابٌة التونسٌة:
كما هو معلوم فإن تونس كانت مستعمرة قبل الحرب العالمٌة األولى من طرؾ
المستعمر الفرنسً ،ولهذا ارتبطت الحركة النقابٌة التونسٌة بالمركزٌات النقابٌة
الفرنسٌة ،ولهذا فإن النشاط النقابً للتونسٌٌن األوائل كان ضمن هذه النقابات الفرنسٌة،
كما هو معلوم بأن بعد نجاح الثورة البلشفٌة فً االتحاد السوفٌتً ،ظهر تٌارٌن فً النقابة
الفرنسٌة ،تٌار إصالحً ،وتٌار ثوري ،هذا األخٌر الذي ٌمثل التٌار الشٌوعً الممثل فً
الكونفدرالٌة العامة للعمل االتحادٌة ،حٌث كانت قرٌبة من طموحات ونضاالت العمال
المؽاربة (من تونس ،الجزائر والمؽرب) ،أما التٌار اإلصالحً ممثل فً الكونفدرالٌة
العامة للعمل ،والذٌن ٌساندون المستعمر فً جمٌع قراراته تجاه الدول المستعمرة ،وٌمكن
ذكر أهم النقابات التونسٌة فٌما ٌلً:

 1جٕسج نٕفشاٌ )  ، ( Georges LEFRANCالحركة النقابية في العالم  ،يشجع عاتك ،يشجع عاتك ،ص .04
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-1-1-4جامعة دمحم علً*:
بسبب ظروؾ صعبة كانت تعٌشها تونس من جراء تقلص المنتجات الزراعٌة،
وارتفاع أسعار المواد االستهالكٌة ،مما أدى إلى قٌام عدة احتجاجات و إضرابات ،
وهذا ما ٌمٌز التجربة النقابٌة التونسٌة فً رٌادتها مؽاربٌا حٌث كانت السباقة فً
الممارسة النق ابٌة التً أدت إلى تأسٌس أول نقابة و ذلك بتنظٌم "أول إضراب قام به
عمال رصٌؾ تونس كان ٌوم  13أوت  1924وأطرته لجنة إضراب تولدت عنها أول
نقابة مستقلة ٌوم  17أوت ،وأعلن رسمٌا عم مٌالد جامعة عموم العملة التونسٌة ٌوم 19
جانفً  ،1" 1925ومنذ هذا التارٌخ سٌبدأ التأرٌخ التونسً للعمل النقابً .
-2-1-4جامعة بلقاسم القناوي:
فً سنة  1936مع وصول الجبهة الشعبٌة إلى الحكم فً فرنسا ،والتً تعتبر
النقابة الفرنسٌة شرٌكا فً هذه الجبهة  ،حٌث تزامن هذا مع " صدور مرسوم فً 16
نوفمبر من طرؾ الباي والذي ٌضمن حرٌة العمل النقابً" ،2و على إثر هذا المرسوم
تأسست جامعة بلقاسم القناوي "والتً عقدت مؤتمرها التأسٌسً ٌوم  27أفرٌل
 ،3"1937وقد ضمت هذه "الجامعة الجدٌدة لعمال المناجم والفالحة والتجار المتجولٌن
وباعة السوق المركزٌة فً تونس ...باإلضافة إلى عمال الرصٌؾ واألوساط العمالٌة
األولى التً أثر فٌها دمحم علً سابقا" ، 4و تعتبر هذه النقابة إضافة ممٌزة فً الحركة
النقابٌة التونسٌة  ،التً إستفادت من االنفتاح السٌاسً الذي شهدته تونس مع بقٌة الدول
المؽاربٌة مع صعود الجبهة الشعبٌة للحكم فً فرنسا .
* دمحم عهً 6يٍ يٕانٍذ  5452تحايح انماتظ (ذَٕظ) ،كاٌ أتِٕ يضاسعا َضح إنى انعاطًح ذَٕظٔ ،اشرغم كحًال فً
انغٕق انًشكضٌح ،انعاطًح ذَٕظ  ،انًشجع  6يحًٕد آٌد يذٔس ،الحركة النقابٌة المغاربٌة بٌن : 5991 – 5991
الجزائر و تونس نموذجا  ،يشجع عاتك ،ص . 23
 1يحًٕد آٌد يذٔس ،الحركة النقابٌة المغاربٌة بٌن  : 5991 – 5991الجزائر و تونس نموذجا  ،يشجع عاتك ،
يشجع عاتك  ،ص .24
 2يحًٕد آٌد يذٔس ،الحركة النقابٌة المغاربٌة بٌن  : 5991 – 5991الجزائر و تونس نموذجا  ،يشجع عاتك ،ص
. 25
3
4

يحًٕد آٌد يذٔس ،يشجع عاتك ،ص .25
يحًٕد آٌد يذٔس ،يشجع عاتك ،ص .21
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-3-1-4النقابة التونسٌة لموظفً وعمال شركة صفاقص – قفصة :
لقد كان العمال التونسٌون كؽٌرهم من عمال المؽرب العربً ٌعانون من
المعاملة السٌئة وعدم المساواة مع العمال الفرنسٌٌن ،وهذا ما جعلهم ٌبادرون إلى إنشاء
نقابة تدافع عنهم ،وحتى ٌقبل طلبهم عمدوا إلى ترشٌح رئٌس لهذه النقابة وٌكون قرٌب
من المستعمر الفرنسً ،وهكذا "أنشئت هذه النقابة ٌوم  16جانفً  1944بسبب السٌاسة
العنصرٌة التً كانت تنتهجها إدارة الشركة بتمٌٌزها بٌن المستخدمٌن الفرنسٌٌن
والمستخدمٌن التونسٌٌن وانتخب مسود على سعد*" ، 1ومع مفارقة إلى أن هذه النقابة
كانت تقدر اإلدارة ،وتحاول تحقٌق المطالب المهنٌة عن طرٌق الحوار ،حٌث "كانت
دوما هذه النقابة تتجنب القٌام باإلضراب فً أؼلب الحاالت" ، 2و هذه استراتٌجٌة للحفاظ
على استمرارٌة هذه النقابة فً العمل النقابً ضمن القوانٌن االستعمارٌة .
-4-1-4اتحاد النقابات المستقلة للجنوب :
تعتبر جذور تأسٌس هذه النقابة إلى النقابة التونسٌة لموظفً وعمال شركة
صفاقص – قفصة ،وبعد سٌطرة الشٌوعٌٌن على النقابة الممثلة للكونفدرالٌة العامة
للشؽل الفرنسٌة فً تونس ،مما نتج عنه تدهور العالقة بٌن هذه النقابة والحزب الشٌوعً
الفرنسً من جهة ،والمستعمر الفرنسً من جهة أخرى " ،وقد تم تكوٌن المكتب المؤقت
لهذا االتحاد ٌوم  06نوفمبر  ،1944وكان حشاد** كاتبه العام وٌساعده مسعود على
سعد" ، 3وقد تزامنت هذه الحركة النقابٌة مع بروز الحركة الوطنٌة التونسٌة ،حٌث "أن
هذه الحركة حملت فً طٌاتها الحركة النقابٌة الوطنٌة التً جسدها االتحاد العام التونسً
للشؽل فٌما بعد" ، 4هذ ا األخٌر المستمر فً العمل لحد اآلن و بنفس االسم  ،و الذي
* يغعٕد عم ععذ ْٕ 6يٍ جضس لشلُح انرَٕغٍح ،نكُّ عاػ فً طفالض ،كاٌ أتِٕ ٌشرغم فً انششطح ،انًشجع6
يحًٕد آٌد يذٔس ،يشجع عاتك ،ص .20
 1يحًٕد آٌد يذٔس  ،يشجع عاتك  ،ص .20
 2يحًٕد آٌد يذٔس ،يشجع عاتك ،ص .20
** حشاد ْٕ فشحاخ حشاد 6لٍادي َماتً ذَٕغً.
 3يحًٕد آٌد يذٔس ،يشجع عاتك ،ص .22
 4يحًٕد آٌد يذٔس ،يشجع عاتك ،ص .23
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ٌعتبر الكثٌر من المحللٌن السٌاسٌٌن انه كان له الدور الكبٌر فً نجاح التحول
الدٌمقراطً فً تونس عقب انهٌا النظام السابق .
-5الحركة النقابٌة الجزائرٌة :
 -1-5الحركة النقابٌة الجزائرٌة خالل العهد االستعماري:
 -1-1-5من بداٌة النشأة حتى سنة :1945
كما هو معلوم بأن النقابة مرتبطة بحركة التصنٌع التً صاحبت الثورة
الصناعٌة ،والتً كانت بداٌتها فً برٌطانٌا ،فلهذا النقابة فً الجزائر كان ظهورها مع
دخول المستعمر الفرنسً إلى الجزائر ،ونظرا لعدم وجودة قاعدة صناعٌة فً الجزائر
قبل االحتالل تعذر وجود تنظٌم نقابً قبل سنة .1830
ولهذا فقد " تكونت بداٌة تنظٌم نقابً فقط عند العمال المنحدرٌن من أصل
فرنسً .فالنقابة األولى التً تأسست فً قسنطٌنة عام  1880هً نقابة الطباعة" ،1وقد
أعاق قانون األهالً الصادر سنة  ،1881وسٌاسة التمٌٌز العنصري ،كل ظهور لتنظٌم
نقابً للجزائرٌٌن ،إال أن قٌام الحرب العالمٌة األولى ( )1919 – 1914ومشاركة
الجزائرٌٌن فً هذه الحرب واحتكاك هؤالء الجزائرٌٌن بالفرنسٌٌن سٌؤدي إلى تؽٌٌر
جذري فً مسار النضال الجزائري ضد المستعمر بصفة عامة.
وهكذا فقد "ساعدت الحرب وإعادة بناء االقتصاد الفرنسً على هجرة
الجزائرٌٌن وارتفاع عدد المهاجرٌن من  5000عام  1919إلى  92000فً عام
.2"1923
وقد كانت هجرة الجزائرٌٌن للعمل فً فرنسا لسببٌن رئٌسٌٌن ،األول هو حاجة
فرنسا لهذه العمالة فً إعادة بناء ما دمرته الحرب العالمٌة األولى ،وسد العجز الذي كان
 1عثذ انمادس جغهٕل ،تاريخ الجزائر الحديث دراسة سوسيولوجية ،ذش 6فٍظم عثاط ،داس انحذاثح نهطثاعح ٔانُشش
ٔانرٕصٌع ،تٍشٔخ ،ط ،5542 ،2ص .515
 2عثذ انمادس جغهٕل ،تاريخ الجزائر الحديث دراسة سوسيولوجية  ،يشجع عاتك  ،ص .515
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ٌعانً منه االقتصاد الفرنسً فً هذه العشرة ،أما السبب الثانً ،هو حاجة العمال
الجزائرٌٌن للعمل بسبب ما عانوه من بطالة واسعة من جراء السٌاسة االستعمارٌة من
نزع األراضً ،وتمٌٌز عنصري والتعسؾ بسبب القوانٌن الجائرة فً حق الجزائرٌٌن
ومصادر رزقهم.
وبانتقال الجزائرٌٌن للعمل فً فرنسا ،سوؾ ٌكون هناك احتكاك بالعمال
الفرنسٌٌن ،وهذا االحتكاك سٌكون فً جو بعٌد عن القوانٌن المجحفة للمستعمر فً
الجزائر ،وستسمح القوانٌن الفرنسٌة فً فرنسا بتكون النواة األولى لمناضلٌن نقابٌٌن
جزائرٌٌن ،وقد تكون ذلك "داخل اللجنة العامة للعمال ،واللجنة العامة للعمال
المتحدٌن".1
وبعد نجاح الثورة الشٌوعٌة فً روسٌا ،وبذلك نجاح الحركة الشٌوعٌة ،أثر
النجاح واالنتصار للشٌوعٌة على النقابة فً فرنسا" ،مما أدى إلى حدوث انقسام فً
صفوؾ الكونفدرالٌة العامة للشؽل ،بحٌث قام مؤٌدوا وأنصار الثورة بتأسٌس نقابة
الكونفدرالٌة العامة للعمل االتحادٌة ( 2")CGTUهذه النقابة القرٌبة من الشٌوعٌٌن التً
كانت تؤٌد الحركات التحررٌة.
وهكذا فقد وجد العمال الجزائرٌون النقابة التً تلبً طموحاتهم النضالٌة "ومن
بٌنهم أحمد غرمول* ،تلك الفئة التً كونت النواة األولى لالتحاد العام للعمال
الجزائرٌٌن"

.3

وفً فترة بٌن نهاٌة الحرب العالمٌة األولى أٌة بٌن  1919و ،1935قد ناضل
العمال النقابٌون الجزائرٌون عن طرٌق المنظمات النقابٌة الفرنسٌة ،وخاصة الكونفدرالٌة
 1عثذ انمادس جخهٕل ،يشجع عاتك ،ص .515
 2يحًٕد آٌد يذٔس ،الحركة النقابٌة المغاربٌة بٌن  : 5991 – 5991الجزائر و تونس نموذجا  ،يشجع عاتك ،ص
.55
* -أحمد غرمولٔ 6نذ فً َٕ 25فًثش  5551فً فهٍكظ فٕس  ،Felix Faureاشرغم كًشالة فً انحافالخ انكٓشتائٍح
 Tram waysفً ٔالٌح انجضائش ،كاٌ أيٍُا عايا فً َماتح انكَٕفذسانٍح انعايح انًٕحذج نهعًم فً تذاٌح عُٕاخ ،5521
ٔاَخشط فً انحضب انشٍٕعً انجضائشي انزي غادسِ تعذ عُح  65501انًشجع 6يحًٕد آٌد يذٔس ،ص .21
 3يحًٕد آٌد يذٔس ،يشجع عاتك ،ص .21
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العامة للعمل االتحادٌة ( ،)CGTUباعتبار هذه النقابة قرٌبة من التٌار الشٌوعً الثوري
الذي كان ٌؤٌد مطالب الجزائرٌٌن باالستقالل ،خالفا لنقابة الكونفدرالٌة العامة للعمال
( ) CGTالقرٌبة من التٌار اإلصالحً الذي كان ٌؤٌد اإلدماج التام للجزائر داخل فرنسا
والتً كانت تضم فً معظمها عمال أوروبٌون.
"وبتحرٌض من اللجنة العامة للعمال المتحدٌن أخذت الحركة المطلبٌة والرافضة
للنظام االستعماري انطالقة هامة ،وبشكل خاص منذ عام  ،1"1930وهكذا استمر
النضال النقابً للعمال الجزائرٌٌن فً ظل هذه النقابة  ،حٌث "نظمت سلسلة من
المظاهرات العمالٌة فً عامً  1935 – 1934فً المراكز الحضرٌة" ،2وظل الحال
هكذا إلى ؼاٌة عام  1936حٌث وصول الجبهة الشعبٌة للحكم فً فرنسا ،وإلؽاء قانون
األهالً ،مما سمح بوجود نوع من الجو السٌاسً والدٌمقراطً الذي سمح لدٌنامٌكٌة أكثر
للمناضلٌن الجزائرٌٌن" ،إال أن زوال الجبهة الشعبٌة فً فرنسا منذ  ،1938كان من
نتٌجته قمع الحركة النقابٌة فً الجزائر ،تواصل خنق الحركة النقابٌة حتى  ،3"1945مع
العلم أن النقابٌتٌن قد توحدتا مع صعود الجبهة الشعبٌة ،وأصبحت هناك نقابة واحدة هً
الكونفدرالٌة العامة للعمال "التً رفضت أن تتناول بوضوح مسألة االستقالل الوطنً
وتطور الحركة الوطنٌة الجزائرٌة ،ولم تحتج اللجنة العامة للعمال إلى مؤخرا وبفتور"،4
وهذا بعد أحداث  8ماي  ،1945أي بعد نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة وتحرٌر فرنسا من
النارٌة األلمانٌة.
وهكذا نتٌجة هذا الموقؾ فقد تذمر العمال الجزائرٌون من نقابة الكونفدرالٌة
العامة للعمال" ،وقد تخلى عنها العمال الجزائرٌون بالجملة ،وفً تموز ،تناقصت
أعدادها إلى  80 000عضو ،وصار تأسٌس نقابة مركزٌة وطنٌة من اآلن وصاعدا

 1عثذ انمادس جغهٕل ،تاريخ الجزائر الحديث دراسة سوسيولوجية  ،يشجع عاتك ،ص .512
 2عثذ انمادس جغهٕل ،يشجع عاتك ،ص .512
 3عثذ انمادس جغهٕل ،يشجع عاتك ،ص .510
 4عثذ انمادس جغهٕل ،تاريخ الجزائر الحديث دراسة سوسيولوجية  ،يشجع عاتك ،ص .510
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على جدول األعمال" ، 1وسٌستمر نضال الجزائرٌٌن حتى تأسٌس التحاد العام للعمال
الجزائرٌٌن فً ما بعد .
 -2-1-5نشأة االتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن :
نسجل هنا بأن الحركة النقابٌة فً الجزائر فً عهد االستعمار فً ظروؾ و أسباب
تأسٌسها ال تختلؾ عن بقٌة دول العالم الثالث التً عاشت التجربة االستعمارٌة  ،حٌث
ٌقول الباحث السوسٌولوجً الجزائري فً هذا الشأن " :بطرٌقتها النقابٌة العمالٌة لدول
العالم الثالث تعبر عن الخصوصٌة االجتماعٌة والتارٌخٌة لهذه الدول  ،وجذورها تسجل
ضمن مشاركتها فً مقاومة التواجد االستعماري" ، 2وفً هذا السٌاق كان ضرورٌا قٌام
نقابة تحمل هم العمال الجزائرٌٌن فً تصدٌهم و مقاومتهم لالستعمار الفرنسً  ،خاصة
منذ الموقؾ الفاتر للنقابة الفرنسٌة المتمثلة فً الكونفدرالٌة العامة من أحداث  8ماي
 ،1945وما أنجر عن هذه األحداث من آالؾ الضحاٌا من الجزائرٌٌن  ،حٌث تذكر
بعض اإلحصائٌات إلى سقوط حوالً  45000شهٌد من الشعب الجزائري  ،و لهذا
أصبحت النقابات الفرنسٌة ؼٌر مستقطبة للعمال الجزائرٌٌن ،وهكذا "فإن النقابٌٌن
الجزائرٌٌن باشروا نشاطات داخل األحزاب السٌاسٌة الجزائرٌة ،من أجل التحضٌر
لتشكٌل تنظٌم مستقبلً  ،وهكذا ظهر االتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن فً  24فٌفري
. 3"1956
بطبٌعة الحال سوؾ ٌكون هذا اإلتحاد الواجهة النقابٌة فً إطار ثورة التحرٌر
الكبرى لتحرٌر كامل التراب الوطنً و طرد اإلستعمار  ،حٌث "تمٌز نشاط االتحاد العام
للعمال الجزائرٌٌن خالل هذه المرحلة باألولوٌة المعطاة للنضال من أجل االستقالل"،4
أما فً عضوٌته وقصد توسٌع القاعدة النضالٌة لإلتحاد  ،فقد توسعت إلى فئات أخرى
 1عثذ انمادس جغهٕل ،يشجع عاتك ،ص .511 – 510
2
Lahouari ADDI , ETAT ET POUVOIR : APPROCHE METHODOLOGIQUE ET SOCILOGIQUE ,
IBID , P 129 .
 3إدسٌظ تٕنكعٍثاخ ،يٍ يجهح انعهٕو اإلَغاٍَح  ،جايعح دمحم خٍضش  ،تغكشج ،عذدَٕ ،52فًثش  ،2113ص .512
 4عثذ انمادس جغهٕل ،تاريخ الجزائر الحديث دراسة سوسيولوجية  ،يشجع عاتك ،ص .512
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أي "عدم اقتصار العضوٌة فٌها على العمال الصناعٌٌن ،بل امتدت إلى جمٌع الفئات
االجتماعٌة :صناعٌة ،وزراعٌة ،وتجارٌة ،وخدمٌة".

1

وبسبب الجو السٌاسً الذي تمٌزت به تلك المرحلة ،أي مرحلة ثورة التحرٌر
الوطنً ،فقد تعرضت قٌادات االتحاد للضؽوطات من طرؾ الجٌش الفرنسً من قتل
وسجن ،مما اضطرها للعمل فً السرٌة ومؽادرة التراب الوطنً نحو تونس" ،لكن وقبل
خروجها نظمت القٌادات النقابٌة عدة إضرابات سٌاسٌة ناجحة كان أهمها إضرابات 5
جوٌلٌة  ، 1956و 15أوت  ،1956وخاصة إضراب جانفً  1957بالتنسٌق مع قٌادة
جبهة التحرٌر الوطنً" ،2واستمرت األوضاع هكذا حتى الحصول على االستقالل فً 5
جوٌلٌة .1962
-3-1-5الحركة النقابٌة بعد االستقالل :
-1-3-1-5الحركة النقابٌة من االستقالل حتى : 1989
فً هذه المرحلة تمٌزت النقابة بارتباطها بحزب جبهة التحرٌر الوطنً الحزب
الواحد فً الجزائر ،وبذلك ٌصبح االتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن النقابة الوحٌدة ،حٌث
أصبح منظمة جماهٌرٌة تابعة للحزب الواحد ،وبطبٌعته الحزب تابع للسلطة الحاكمة  ،و
بطبٌعة الحال كان هدؾ السلطة الحاكمة آن ذاك هو التنمٌة الشاملة فً جمٌع المٌادٌن ،
و تعوٌض الشعب الجزائري ما عاناه طٌلة  132سنة من اإلستعمار المدمر ،حٌث " اذا
اعتبرنا بأن أهداؾ التنمٌة هً نفسها فً دول العالم الثالث و لكن على مستوى النقابة
نجد هناك نموذجٌن :النموذج الجزائري المتمثل فً اإلتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن

َ 1عٍى تٕيمٕسج  ،انحشكح انُماتٍح فً انجضائشٔ ،عٍاعرٓا انًانٍح 6األجش ًَٕرجا ،يٍ يجهح إضافاخ  ،عذد  ، 15مركز
دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت  ،شراء  ، 2114ص .24
 2عثذ انُاطش جاتً ،انجضائش 6من الحركة العمالية إلى الحركات االجتماعية ،انًعٓذ انٕطًُ نهعًم ،انجضائش،2115 ،
ص .42
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 UGTAوالنموذج الكوبً المتمثل فً فدرالٌة عمال كوبا  CTCو هما أكثر تمثٌلٌة و
قٌاداتهم مندمجة فً صفوؾ الحزب الواحد الحاكم ". 1
وقد أثرت األوضاع االجتماعٌة واالقتصادٌة التً خلفها االستعمار فً الجزائر
على العمل النقابً ،الذي سوؾ ٌندمج فً مشروع بناء الدولة الوطنٌة المستقلة ،وهكذا
استمرت النقابة تابعة لهٌمنة السٌاسً ،وهنا ٌبرز الباحث عبد الناصر جابً مٌزة الحركة
النقابٌة الجزائرٌة حٌث ٌقول" :لعل المٌزة األساسٌة التً ستالحق الحركة النقابٌة
الجزائرٌة فً ممارستها وأهدافها وتنظٌمها...الخ تتعلق بارتباطها الكبٌر بالسٌاسً ،أكان
هذا السٌاسً حزبا وطنٌا قبل االستقالل أو دولة وطنٌة وحزبا فً السلطة بعد االستقالل
فً . 2"1962
وٌذهب الباحث نعٌم بومقورة إلى "أن النقابة فً ذلك الوقت لم تكن مطلبٌة ،وإنما
منظمة تسٌٌرٌة تابعة للدولة ولٌست منفصلة عنها ،فهً موجهة نحو أهداؾ مسطرة
ومحددة مسبقا ،بحٌث لم تكن سوى منفذة لمجتمع ال أكثر" ، 3و نشٌر هنا إلى أنه كان
للقٌادات النقابٌة فً صنع القرار السٌاسً دور لٌس بالهٌن  ،خاصة فً المجالٌن
االقتصادي و االجتماعً و الذي ٌهم بشكل أساسً الطبقة العاملة  ،خاصة بعد إقرار
دستور  1976حٌث قد أشرك الرئٌس الراحل هواري بومدٌن إطارات و تكنوقراط و
بٌروقراطٌٌن فً االستشارات خاصة من خالل المجلس الوطنً االقتصادي و
االجتماعً  ،و الموجود لحد اآلن بهذه التسمٌة  ،و قد أشرك كذلك إطارات أخرى "على
ؼرار القٌادات النقابٌة و مسٌري القطاع الصناعً العمومً".4

1

Charles-Henri Favrad , Encyclopédie du Monde Actuel : le Syndicalisme ,BRODARD ET
TAUPIN , Paris , 1978 , P 27 .
 - 2عثذ انُاطش جاتً ،انجضائش 6من الحركة العمالية إلى الحركات االجتماعية ،يشجع عاتك ،ص .41
َ - 3عٍى تٕيمٕسج  ،انحشكح انُماتٍح فً انجضائش ٔعٍاعرٓا انًطهثٍح 6األجش ًَٕرجا ،يٍ يجهح إضافاخ ،عذد  ، 15يشكض
دساعاخ انٕحذج انعشتٍح  ،تٍشٔخ  ،شراء  ، 2114ص .25
 4عبد الناصر جابً  ،الحالة الجزائرٌة  ،من الكتاب الجماعً  :تحرٌر  :نٌفٌن مسعد  ،كٌف ٌصنع القرار فً األنظمة
العربٌة  :دراسة حالة األردن  -الجزائر – السعودٌة – السودان – سورٌة –العراق – الكوٌت – لبنان – مصر -
المغرب  -الٌمن  ، -مركز دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت  ،ط ، 5040 ، 4ص ;. 9
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وقد استمرت هٌمنة النقابة الوحٌدة أي نقابة االتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن
 UGTAعلى العمل النقابً فً الجزائر الى ؼاٌة اندالع حوادث أكتوبر  ،التً ؼٌرت
مسار الحٌاة السٌاسٌة و االجتماعٌة و االقتصادٌة  ،وحتى الممارسة النقابٌة  ،التً سوؾ
تدخل عهد التعددٌة السٌاسٌة و النقابٌة وذلك بعد إقرار دستور فٌفري . 1989
 -2-3-1-5الحركة النقابٌة فً عهد التعددٌة:
بعد إقرار دستور  ،1989الذي أقر التعددٌة السٌاسٌة ومنه التعددٌة الحزبٌة،
والتعددٌة النقابٌة ،ومادته رقم  31التً تنص على ممارسة الحرٌات األساسٌة وحقوق
اإلنسان والمواطن ،والمادة  32التً تنص على الدفاع الفردي أو الجماعً للحقوق
األساسٌة لإلنسان والحرٌات الفردٌة والجماعٌة ،والمادة رقم  54التً تنص على حق
ممارسة اإلضراب فً إطار القانون.
ونتج عن هذا زوال احتكار العمل النقابً من طرؾ االتحاد العام للعمال
الجزائرٌٌن ،والحق النقابً لكل مواطن جزائري ،وهكذا فقد أقر الدستور بالتعدد النقابً،
واستقاللٌة العمل النقابً عن األحزاب السٌاسٌة والدولة ،وٌمكن لكل المواطنٌن الحق فً
تشكٌل نقابات وفق قوانٌن الجمهورٌة.
وتم تشكٌل عدة نقابات" ،وقد بلػ عدد هذه النقابات رسمٌا  47منظمة نقابٌة
تهدؾ إلى تحقٌق مصالح أعضائها ،ونذكر من بٌنها :نقابة عمال قطاع التربٌة،
واألطباء ،وأساتذة التعلٌم العالً ،والمهندسون ،ونقابة الوظٌؾ العمومً ،والنقابة
اإلسالمٌة.1"...
والمالحظ حول التعددٌة النقابٌة فً الجزائر على أنها لم تمنع من إزاحة النقابة
الوحٌدة سابقا متمثلة فً االتحاد العام للعمال الجزائر على لعب دور الرٌادة فً الحٌاة
االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة فً تعامله مع السلطة ،حٌث أصبح شرٌكا إجتماعٌا
َ 1عٍى تٕيمٕسج ،يشجع عاتك ،ص .22
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ثالثا مهما فً اجتماعات الثالثٌة ،التً تضم إلى جانب االتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن
الحكومة ومنظمة أرباب العمال ،وهكذا حظٌت بهذا االمتٌاز فً تمثٌل العمال فً كل
اجتماع للثالثٌة حتى الٌوم ،بٌنما النقابات المستقلة الزالت إلى الٌوم مؽٌبة عن حضور
هذه االجتماعات.
وهكذا "نجد أن النقابات المستقلة قامت بعدة محاوالت من أجل ترسٌخ وجودها
وتحقٌق أهداؾ أعضائها ،فعلى سبٌل المثال ،نجد نقابة األساتذة الجامعٌٌن ()CNES
التً أعلنت عن إضراب ابتداءا من  16تشرٌن األول (أكتوبر) ،وذلك بؽٌة الدفاع عن
مصالحها الخاصة والمتعلقة أساسا برفع األجور كمطلب أساسً ،إضافة إلى محاولة
الحصول على مكانة متمٌزة من خالل استصدار قانون األستاذ الجامعً ،واألمر نفسه
بالنسبة إلى نقابة الطٌارٌن فً الخطوط الجوٌة الجزائرٌة التً طالبت برفع أجور
أعضائها".

1

ومع العلم أن نقابة االتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن هً نقابة تابعة لحزب جبهة
التحرٌر الوطنً الحزب الحاكم الواحد فً عهد األحادٌة ،فنجد أن النقابات المستقلة كلها
سواء فً نظامها أو فً التنظٌم هً نقابات مستقلة عن األحزاب ،وٌمكن تصنٌفها من
ضمن النقابات اإلصالحٌة ،أي أنها ال تعمل على قلب النظام ،بل تعترؾ بالسلطة
الحاكمة ،وتعمل على ربط عالقة تفاوضٌة من أجل تحقٌق مطالبها بالحوار أو بالضؽط
عن طرٌق االحتجاج واإلضراب ،وهنا ٌؤكد الباحث نعٌم بومقورة هذا حٌث ٌقول" :أن
السٌاسة النقابٌة هً سٌاسة إصالحٌة محصورة بٌن أسلوبٌن :المراقبة والتسٌٌر".2
-6الحركة النقابٌة لفئة األساتذة فً والٌة عٌن تموشنت:
من خالل الدراسة المٌدانٌة وجدنا أن النقابات الممثلة لألساتذة فً األطوار الثالثة
أي فً الطور االبتدائً ممثل فً نقابة الكنابست ،ونقابة  ،UNPEFونقابة ،UGTA
 1نعٌم بومقورة  ،مرجع سابق ،ص . 6:
ّ
سابق ،ص ;.6
 2نعٌم بو مقورة ،مرجع
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أما فً الطور الثانوي ،فنجد سٌطرة واضحة لنقابة الكنابست ،وٌمكن تعرٌؾ النقابتٌن
 ،UNPEFو  UGTAكما ٌلً :
 -1-6نقابة االتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن : UGTA
هذه النقابة الزالت تنشط فً والٌة عٌن تموشنت خاصة فً الطور االبتدائً و
الطور المتوسط حٌث تعتبر النق ابة الوحٌدة سابقا  ،حٌث " ٌعتبراالتحاد العام للعمال
الجزائرٌٌن المشار إلٌه باختزال "إ.ع.ع.ج" هو منظمة نقابٌة مطلبٌة حرة و مستقلة من
كل وصاٌة حزبٌة  ،و إدارٌة  ،و أصحاب عمل و موحدة " ، 1و للعلم مع اكتساح نقابة
الكنابست لطور التعلٌم الثانوي  ،فان نقابة  UGTAلم تعد تنشط فً هذا الطور من
التعلٌم .
 -2-6نقابة االتحاد الوطنً لعمال التربٌة و التكوٌن : UNPEF
تعتبر هذه النقابة أحد النقابات المستقلة فً الجزائر حٌث تنشط فً طوري
المتوسط و الطور االبتدائً ،حٌث أن "االتحاد الوطنً لعمال التربٌة و التكوٌن منظمة
نقابٌة مستقلة" ، 2وحسب المعلومات االولٌة فان هذه النقابة هً حدٌثة العمل بوالٌة عٌن
تموشنت مقارنة بالنقابات االخرى .
-7التعلٌم الثانوي فً والٌة عٌن تموشنت:
بعد صدور القانون التوجٌهً للتربٌة فً  2008/01/23فً الجرٌدة الرسمٌة،
حٌث "حدد القانون التوجٌهً للتربٌة الؽاٌات والمبادئ األساسٌة للتربٌة فً بالدنا،
واعتب ارها استثمارا إنتاجٌا واستراتٌجٌا من األولوٌة األولى للدولة التً تسهر على تجنٌد

 1أنظر المادة رقم  ، 4القانون األساسً لالتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن  ،المؤتمر الوطنً العاشر  ،أكتوبر . 5000
 2أنظر المادة رقم  ، 4القانون األساسً لالتحاد الوطنً لعمال التربٌة و التكوٌن  ،المؤتمر الوطنً الرابع  ،جوٌلٌة
<. 500
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الكفاءات والوسائل الضرورٌة للتكفل بالطلب االجتماعً للتربٌة الوطنٌة واالستجابة
لحاجٌات التنمٌة".1
"وٌشكل التعلٌم الثانوي العام والتكنولوجً المسلك األكادٌمً الذي ٌلً التعلٌم
األساسً اإللزامً" ،2و هو أحد المراحل التعلٌمٌة المهمة فً سٌرورة التعلٌم فً الجزائر
لذا اولت لو الدولة أهمٌة بالؽة لما له من دور فً تحدٌد و توجٌه مسار التعلٌم بعد هذه
المرحلة بالذات  ،حٌث "ٌمنح التعلٌم الثانوي العام والتكنولوجً ،الذي ٌدوم ثالث ()3
سنوات ،فً الثانوٌات" ، 3و بعد هذه المرحلة تأتً المرحلة الجامعٌة .
وٌوجد فً والٌة عٌن تموشنت  21ثانوٌة ،والجدول التالً ٌبٌن توزع الثانوٌات
على مختلؾ البلدٌات بوالٌة عٌن تموشنت.
جدول رقم :1-2-5-2توزع الثانوٌات على البلدٌات فً والٌة عٌن تموشنت .
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

اسم الثانوٌة
ثانوٌة العقٌد لطفً
ثانوٌة مؽنً صندٌد
ثانوٌة بن دلة علً
متقن ادرٌس العقٌقً
ثانوٌة ملٌحة حمٌدو
ثانوٌة البشٌر االبراهٌمً
ثانوٌة حاج بوزٌان عبد القادر
ثانوٌة مهاج دمحم الحبٌب
ثانوٌة تافنة
ثانوٌة بقاجة الشٌخ
ثانوٌة العقٌد عمٌروش
ثانوٌة أحمد بلحاج سعٌد
ثانوٌة أبو بكر بلقاٌد
ثانوٌة أبو ذر الؽفاري

البلدٌة
العامرٌة
عٌن تموشنت
عٌن تموشنت
عٌن تموشنت
عٌن تموشنت
عٌن تموشنت
ولهاصة
عٌن األربعاء
حاسً الفلة
تامزوؼة
عٌن الكحٌل
شعبة اللحم
عٌن الطلبة
حمام بو حجر

 1مٌلود رقٌق ،تطور التعلٌم الثانوي وآفاقه فً الجزائر وبقٌة دول المغرب العربً ،دار الكتاب العربً ،الجزائر،
ط ،5040 ،4ص .499
 2انظر المادة  86من القانون التوجٌهً للتربٌة الوطنٌة رقم ; 07-0المؤرخ فً .500;/04/56
 3انظر المادة  87من القانون التوجٌهً للتربٌة الوطنٌة رقم ; 07-0المؤرخ فً .500;/04/56
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حمام بو حجر
المالح
بنً صاؾ
سٌدي بن عدة
تارقة
بنً صاؾ
بنً صاؾ

ثانوٌة صاٌم حداش
15
ثانوٌة داودي دمحم
16
ثانوٌة الشرٌؾ التلمسانً
17
ثانوٌة الفضٌل الورتالنً
18
ثانوٌة تارقة الجدٌدة
19
ثانوٌة ؼار البارود
20
متقن ابن الهٌثم
21
المصدر  :من إعداد الباحث .
 -8نقابة الكنا ِبست :
-1-8تعرٌف :

نقابة الكنابست هً نقابة مطلبٌة ،وقد تأسست بعد سلسلة من اإلضرابات فً
صفوؾ أساتذة التعلٌم الثانوي ،وقد بدأت هذه اإلضرابات منذ أكتوبر/نوفمبر ، 2003
هذه االضرابات التً كانت بمثابة مٌالد نقابة مستقلة تخص أساتذة التعلٌم الثانوي و
ا لتقنً  ،و منذ هذا التارٌخ أصبحت تنشط فً العمل النقابً  ،ولم تمنح االعتماد اال بعد
 4سنوات من هذا االضراب  ،حٌث أصبحت "النقابة معتمدة منذ  10جوٌلٌة ،1" 2007
وعند تأسٌسها كانت تسمى المجلس الوطنً المستقل ألساتذة التعلٌم الثانوي والتقنً،
وعندما زرت مقر النقابة فً أكتوبر  ،2014وجدت أن تسمٌة النقابة أصبح المجلس
الوطنً المستقل ألساتذة التعلٌم الثانوي والتقنً الموسع (،)CNAPEST_Elargi
حٌث تقرر توسٌع النقابة لألطوار األخرى إضافة إلى التعلٌم الثانوي ،لٌصبح ٌشمل
الطور االبتدائً ،والطور المتوسط ،واستمر النقاش داخل النقابة حول التسمٌة الجدٌدة،
وهكذا

فقد

حافظت

النقابة

على

تسمٌتها

اختصارا

بالفرنسٌة

الكنابست

 1نشٌدة قوادري  ،فً تعلٌمة وجهتها وزارة التربٌة إلى مدٌرٌاتها الوالئٌة  :منع "الكنابست" من النشاط بالمتوسط و
االبتدائً  ،الموقع االكترونً لجرٌدة الشروق الٌومً ٌ ،وم ، 5046-45-5; :
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/189775.html
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( ،)CNAPESTEمع التسمٌة الجدٌدة حٌث تسمى حالٌا :المجلس الوطنً المستقل
لمستخدمً التدرٌس للقطاع ثالثً األطوار للتربٌة

1

"Conseil National

autonome du Personnel Enseignant du Secteur Ternaire de
l'Éducation".
وقد أكد لنا المبحوث" :بأن التسمٌة الجدٌدة للنقابة بعد التوسعة استمر النقاش حولها عام
كامال ،ابتداءا من قرار التوسعة" ،2وهكذا ٌمكن تفسٌر طول هذا النقاش بارتباك أو
خوؾ عند النقابة من فقد الصبؽة التارٌخٌة للنقابة كون أنها معروفة اختصارا بالكنابست،
مع التوسعة وإلزامٌة تؽٌٌر التسمٌة حٌث ٌتوافق مع التوسعة وطموحات النقابة ،فقد
نجحت فً المحافظة على هذا االسم المختصر مع تؽٌٌر التسمٌة كاملة مع تؽٌٌر طفٌؾ
كون التسمٌة السابقة كنابست ( )CNAPESTأما التسمٌة الحالٌة فهً كنابست
(.)CNAPESTE
وهنا نشٌر أن من خالل دراستنا المٌدانٌة ،لقد وجدنا بأن هٌئات وهٌاكل النقابة
الزالت هً نفسها المبنٌة عن القانون األساسً للنقابة المصادق علٌه فً المؤتمر األول
المنعقد أٌام  11-10-9جوٌلٌة  ،2008ولهذا سوؾ نعتمد على هذا القانون فً دراستنا
المٌدانٌة.
وقد ورد فً الباب األول تعرٌؾ للنقابة وأهدافها ،فأما التسمٌة" :تسمى المنظمة
النقابٌة :المجلس الوطنً المستقل ألساتذة التعلٌم الثانوي والتقنً باختصار
" ،3"C.N.A.P.E.S.Tوالمجلس الوطنً المستقل ألساتذة التعلٌم الثانوي والتقنً نقابة

 1ألكثر تفاصٌل أنظر مراسلة رسمٌة حول التسمٌة الجدٌدة للنقابة فً المالحق ( الملحق رقم  : 8مراسلة حول التسمٌة
الجدٌدة ).
 2مقابلة الدراسة االستطالعٌة رقم ; بتارٌخ :الجمعة  0:نوفمبر . 5047
 3انظر المادة :4القانون األساسً ،المنبثق عن المؤتمر األول أٌام < 44-40-0جوٌلٌة ;.500
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مطلبٌة وطنٌة مفتوحة لكل أساتذة التعلٌم الثانوي والتقنً بكل الثانوٌات و المتاقن ،وهً
مستقلة عن وصاٌة األحزاب ،وعن النقابات وعن أرباب العمل".1
 -2-8األهداف:
باعتبار أن هذه النقابة هً نقابة مطلبٌة ،فإن أهداؾ 2المجلس الوطنً المستقل
ألساتذة التعلٌم الثانوي والتقنً هً:
-1

الدفاع عن المصالح المادٌة المهنٌة واالجتماعٌة ألساتذة التعلٌم الثانوي
والتقنً.

-2

تحسٌن الوسائل والظروؾ البٌداؼوجٌة.

-3

المساهمة فً تحسٌن ظروؾ الحٌاة وظروؾ العمل فً مؤسسات التعلٌم
الثانوي والتقنً.

-4

ترقٌة التكوٌن النقابً ونشر ثقافة قانونٌة متعلقة بعالقات العمل.

-3-8الهٌئات والهٌاكل:
للنقابة هٌئات وهٌاكل كما ٌلً: 3
هٌئات النقابة هً:
-1

الجمعٌة العامة للفرع.

-2

المجلس الوالئً.

-3

المجلس الوطنً.

-4

المؤتمر الوطنً.

هٌاكل النقابة هً:
-1

مكتب الفرع للمؤسسة.

 1انظر المادة  ،5المادة  ،6القانون األساسً ،مرجع سابق.
 2انظر المادة ; من القانون األساسً ،مرجع سابق.
 3انظر المادة  49من القانون األساسً للنقابة ،المؤتمر األول أٌام < 44-40-0جوٌلٌة ;.500
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-2

المكتب الوالئً.

-3

المكتب الوطنً.

وهنا نشٌر إلى الفرق بٌن الهٌئة والهٌكل ،فالهٌئة هً التً تصدر القرار وذلك
باالنتخاب ،أما الهٌكل فهو ٌشرؾ على عملٌة اتخاذ القرار وٌتولى تنفٌذه.
-4-8المكتب الوطنً:
"ٌتكون المكتب الوطنً من المنسق الوطنً ونائب المنسق الوطنً وأحد عشر
( )11أمٌنا وطنٌا" ،1واألمناء الوطنٌون مكلفون بالمهام التالٌة حٌث ٌتوزعون على عدة
وفق الجدول التالً :
جدول رقم  : -4-8-2توزع أعضاء المكتب الوطنً حسب الوظٌفة و والٌات السكن .
الرقم

الوظٌفة النقابٌة فً المكتب الوطنً

الوالٌة

1

المنسق الوطنً

والٌة سطٌؾ

2

نائب المنسق الوطنً

والٌة عنابة

3

أمٌن وطنً مكلؾ باالعالم و االتصال

والٌة بومرداس

4

أمٌن وطنً مكلؾ بالتنظٌم

والٌة مسٌلة

5

أمٌن وطنً مكلؾ بالنزاعات

والٌة بجاٌة

6

أمٌن وطنً مكلؾ بالخزٌنة و المال و الممتلكات

والٌة البوٌرة

7

أمٌن وطنً مكلؾ بالتنشٌط العلمً و النشاطات الثقافٌة

والٌة األؼواط

8

أمٌن وطنً مكلؾ بالشؤون التربوٌة و البٌداؼوجٌة

والٌة ؼرداٌة

9

أمٌن وطنً مكلؾ بالتكوٌن النقابً

والٌة برج بوعرٌرج

10

أمٌن وطنً مكلؾ بالعالقات العامة

والٌة الجزائر

11

أمٌن وطنً مكلؾ بالشؤون االدارٌة

والٌة عٌن الدفلى

 1انظر المادة  ،74 ،70القانون األساسً للنقابة المؤتمر األول أٌام < 44-40-0جوٌلٌة ;.500
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12

أمٌن وطنً مكلؾ بالشؤون االجتماعٌة

والٌة تلمسان

13

أمٌن وطنً مكلؾ بالدراسات و األبحاث

والٌة قسنطٌنة

المصدر  :من موقع النقابة www.cnapest.com1
 -9نقابة الكنابست بوالٌة عٌن تموشنت:
 -1-9مقر النقابة الوالئً :
تتوفر النقابة على مستوى والٌة عٌن تموشنت على مقر والئً ٌقع بالطابق
السفل ً ،أي أسفل إدارة ثانوٌة البشٌر إبراهٌم الواقعة بمقر الوالٌة ،وتعتبر هذه الثانوٌة
أقدم ثانوٌة بوالٌة عٌن تموشنت ،وٌحتوي على قاعتٌن كبٌرتٌن ،قاعة مخصصة للمكتب
الوالئً مؤث ث ،وٌحتوي على جهاز إعالم آلً بكامل لواحقه ،وخزائن ،وسبورة معلق
علٌها بٌانات ومناشٌر خاصة بنشاط النقابة ،والقاعة الثانٌة مخصصة لالنعقاد اجتماعات
المجلس الوالئً ،وقد قمنا بتصوٌر مقر النقابة من الداخل والخارج ،فأما من الخارج

2

فقد الحظنا بأنه ال ٌوجد هناك لوحة تدل على اسم النقابة ،فالصورة توضح أعلى الباب
عن ال شًء ،وإذا نفسر هذا بأن النقابة باعتبارها هً جماعة ضاؼطة فمقرها موجود
داخل فضاء تسٌطر علٌه السلطة التً منحتها االعتماد ،فعدم وجود لوحة النقابة هو
التقلٌل من انتشار هذه النقابة والتقلٌل من اإلشهار لها ،فمكان المقر ٌسمح للسلطة بمراقبة
نشاطها والحد من تفاعلها المباشر مع المجتمع.
 -2-9الخطاب النقابً داخل مقر النقابة الوالئً :
 -1-2-9التعرٌف بعٌنة الخطاب :
العمل النقابً ٌندرج ضمن الفعل االجتماعً شأنه كشأن كل األفعال االجتماعٌة
األخرى  ،وطبعا لهذا الفعل بعد خطابً  ،حٌث السوسٌولوجً الفرنسً بٌٌر بوردٌو " :
 1فقد تصمٌم هذا الجدول ومأله انطالقا من الموقع االلكترونً (  ( www.cnapest.comللنقابة ٌوم  5جوان
 5047على الساعة  49ساعة و  57دقٌقة .
 2أنظر صور باب المقر من الخارج فً المالحق ( الملحق رقم  : 9صور باب المقر من الخارج ) .
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ٌعتمد الفعل فً جزء منه على الكلمات التً تستخدم للحدٌث عنه " ، 1فعند دخولنا لمقر
النقابة الوالئً الواقع بثانوٌة البشٌر االبراهٌمً ٌوم الثالثاء  14أفرٌل  2015على
الساعة 13سا و  30دقٌقة  ،لفت انتباهنا لوجود بعض الالفتات المكتوبة على جدران
المقر من الداخل  ،فقمنا بتصوٌر هذه الالفتات  ،وبعد قراءة ما كتب على الجدران من
الداخل  ،فقد دونا هذه الالفتات 2التً نعتبرها ضمن الخطاب النقابً فً جدول كالتالً :
جدول رقم  :-2-9-2الخطاب النقابً على جدران مكتب النقابة .
نص العبارة كاملة
الرقم
صوت األستاذ
1
 CNAPESTنقابة مفتوحة لكل أساتذة التعلٌم الثانوي والتقنً ومستقلة
2
عن أي وصاٌة مهما كانت
الجامعة الصٌفٌة الثامنة عٌن ثموشنت بنً صاؾ من  17إلى  24أوت
3
2014
النقابً ٌبقى نقابٌا ما لم ٌطالب شٌئا لنفسه
4
 CNAPESTنضال مدرسة مواطنة الجامعة الصٌفٌة عٌن تموشنت بنً
5
صاؾ 2014
المصدر :من إعداد الباحث.
 -2-2-9التحلٌل السوسٌولوجً للخطاب النقابً على جدران مكتب النقابة:
نظرا لوجود عبارات قصٌرة على جدران مكتب النقابة من الداخل ،واختصار
هذه العبارات على جمل قصٌرة ،فلهذا سوؾ نتطرق إلٌها عبارة بعبارة.
فعدد العبارات الموجودة كما هو موضح فً الجدول السابق هً خمس عبارات،ـ
وأول عبارة هً "صوت األستاذ" ،وهنا ٌظهر جلٌا بأن ٌقصد بها بأن النقابة هذه تمثل
األستاذ  ،ودورها منحصر فً إٌصال انشؽاالت ومطالب األستاذ إلى الوصاٌة.

 1بٌٌر بوردٌو (  ، ) Bourdieu Pierreمسائل فً علم االجتماع  ،تر  :هناء صبحً  ،هٌئة أبو ظبً للسٌاحة و
الثقافة ( مشروع كلمة )  ،أبو ظبً  ،ط ، 5045 ، 4ص . 407
 2أنظر صور الالفتات على الجدران فً المالحق( الملحق رقم  : :صور الفتات على الجدران من داخل المقر ) .
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أما العبارة الثانٌة فنصها هو " CNAPESTنقابة مفتوحة لكل أساتذة التعلٌم
الثانوي والتقنً ومستقلة عن أي وصاٌة مهما كانت" ،وهنا تشٌر العبارة إلى قٌمة
الحرٌة إحدى قٌم المواطنة ،أي حرٌة انخراط أي أستاذ إلى النقابة و ال تستثنً أحد فً
االنخراط للنقابة ،وتساوي بٌن األساتذة بؽض النظر عن أي خصوصٌة ثقافٌة أو دٌنٌة أو
عرقٌة ،وهذه العبارة فً مقطعها الثانً تصرح بأن النقابة مستقلة عن أي وصاٌة مهما
كانت ،وهذه أحد خصائص األربعة للمجتمع المدنً فً الدولة الحدٌثة ،حٌث تعتبر النقابة
أحد مكوناته.
العبارة الثالثة ونصها" :الجامعة الصٌفٌة الثامنة عٌن تموشنت بنً صاف من
 17إلى  24أوت  ،"2114وهذه العبارة إعالن عن جامعة صٌفٌة للتكوٌن النقابً.
العبارة الرابعة ونصها " :النقابً ٌبقى نقابٌا ما لم ٌطالب شٌئا لنفسه" ،وهنا
تعبر العبارة عن وعً النقابً بمسؤولٌاته فً العمل النقابً ،وهو الدفاع عن مصلحة كل
النقابٌٌن ،أي الدفاع عن المصلحة العامة للنقابة ومنخرطٌها ونكران الذات ،وهنا تشٌرنا
هذه العبارة إلى قٌمتً المسؤولٌة والمشاركة ،باعتبار أن المسؤولٌة هً عبارة عن جملة
الواجبات ،أي واجبات النقابً للدفاع عن الحقوق والمصلحة العامة للنقابة ولمنخرطٌها،
وهذه األخٌرة أي الحقوق تشٌرنا إلى قٌمة المشاركة ،وتمثالن قٌمتً المشاركة
والمسؤولٌة قٌمتٌن أساسٌتٌن تركز علٌهما النقابة فً خطابها نحو المترددٌن على هذا
المقر وهو بذلك تذكٌر وتأكٌد لقٌم النقابة.
العبارة الخامسة ونصها CNAPEST" :نضال  -مدرسة  -مواطنة الجامعة
الصٌفٌة عٌن تموشنت بنً صاف  ،"2114وهنا هذا النص ٌمثل شعار النقابة الثالثً،
وٌمكن تفسٌر بأن ركائز العمل النقابً هً النضال أما المدرسة فتعتبر فضاء لهذا
النضال ،وٌكون هذا النضال ضمن ممارسة المواطنة ،حٌث ٌعتبر العمل النقابً ممارسة
للمواطنة.
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 -3-9المكتب الوالئً:
"المكتب الوالئً هو الهٌئة الرسمٌة للنقابة على مستوى تراب الوالٌة  ،وٌضطلع
بمهام تحضٌر وتنفٌذ قرارات الهٌئات العلٌا للنقابة". 1حٌث ٌعتبر الهٌئة التً ٌخول لها
القانون النقابً تمثٌل النقابة على مستوى الوالٌة و اجراء االتصاالت و المفاوضات مع
الهٌات الوالئٌة و الرسمٌة لوالٌة عٌن تموشنت  ،حٌث "ٌحدد قانون النقابة صالحٌات
المكتب الوالئً بما ٌلً": 2
 االتصال بالهٌئات العمومٌة على المستوى المحلً. القٌام بالمفاوضات بهذه الهٌئات فً حالة وجود نزاع على المستوى الوالئً. ٌشرؾ على تنصٌب فروع المؤسسات وهٌاكلها. ٌحضر دورات المجلس الوالئً.وقصد التعرؾ على الخصائص السوسٌولوجٌة ألعضاء المكتب الوالئً قمنا
بتحضٌر استمارة 3طلبنا من المنسق الوالئً للنقابة بمألها .
 -1-3-9من حٌث السن ،الجنس و الحالة العائلٌة:
بعد تفرٌػ االستمارات تحصلنا على الجدول التالً .
جدول رقم : -1-3-9-2توزع أعضاء المكتب الوالئً من خالل السن  ،الجنس
والحالة العائلٌة .
الرقم

الوظٌفة فً المكتب الوالئً

السن

الجنس

1
2
3

المنسق الوالئً
أمٌن التنظٌم
أمٌن المالٌة

57
46
49

ذكر
ذكر
ذكر

الحالة العائلٌة
أعزب-متزوج-أرمل-
مطلق
متزوج
متزوج
متزوج

 1انظر المادة  64القانون األساسً للنقابة  ،المؤتمر األول أٌام < 44-40-0جوٌلٌة ;..500
 2انظر المادة  65القانون األساسً للنقابة  ،المؤتمر األول أٌام < 44-40-0جوٌلٌة ;..500
 3أنظر المالحق ( الملحق رقم  : 7دلٌل استمارة خاصة بالمكتب الوالئً ) .
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أمٌن مكلؾ باإلعالم
4
واالتصال
أمٌن النزاعات والشؤون
5
االجتماعٌة
أمٌن مساعد فً التنظٌم
6
المصدر  :من إعداد الباحث .
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45

ذكر

متزوج

55

ذكر

متزوج

48

ذكر

متزوج

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
ٌظهر جلٌا بهٌمنة واضحة للعنصر الذكوري على كل المكتب الوالئً ،فرؼم
وجود أؼلبٌة للعنصر األنثوي فً األساتذة إال أن هذا الحضور فً المهنة ال ٌعنً
بالضرورة الحضور فً المناصب القٌادٌة للنقابة  ،و هذا ما ٌتوافق ما ذهب إلٌه البااحث
السوسٌولوجً الجزائري عبد الناصر جابً حٌث ٌقول " :رؼم أن النقابة ٌمكن النظر لها
باعتبارها فضاءا للحرٌة إال أنه فضاء ٌعٌد إنتاج القٌم اإلجتماعٌة المحترمة للتقسٌم
الجنسً للمهام االجتماعٌة بل أكثر من ذلك فرؼم أن المجتمع ٌقبل بوجود المرأة فً
العملٌة االنتاجٌة إال أن النقابة تتحفظ فً قبولها فً الهٌاكل القٌادٌة خاصة ". 1
أما من حٌث الحالة العائلٌة فنجد أن كل أعضاء المكتب الوالئً متزوجون ،وبذلك
نجد أن هناك هٌمنة واضحة لهذا العنصر رؼم دخول عدد كبٌر من الشباب إلى هذه
المهنة مؤخرا نظرا لخروج عدد كبٌر من األساتذة بسبب التقاعد.
أما من حٌث السن نالحظ بأن كل أعضاء المكتب ٌتعدى سنهم  45سنة ،و هذا ما
ٌتوافق و الذي توصل إلٌه الباحث عنصر العٌاشً حٌث ٌقول "لعل الخاصٌة األولى التً
شدت انتباهنا  ،هً تلك المتعلقة بسن القادة النقابٌٌن حٌث أن  3/4المجموعة تتجاوز
أعمارهم  42سنة ". 2

 1عبد الناصر جابً  ،مساهمة فً سوسٌولوجٌة النخبة النقابٌة  :حالة االتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن  ،من مجلة نقد
للدراسات و النقد االجتماعً  ،عدد  ، 9المؤسسة الوطنٌة للكتاب  ،الجزائر  ،جانفً -مارس  ، 4<<7ص . 4:
 2عنصر العٌاشً  ،النخبة النقابٌة المحلٌة  :تكوٌنها و تمثالتها ؟  ،مركز البحث فً األنتروبولوجٌا االجتماعٌة و
الثقافٌة  ،وهران  ، 4<<< ،ص . 8

98

عٕعٍٕنٕجٍا انُماتح فً انجضائش

انفظم انثاًَ 6

أي حسب النتائج التً توصلنا إلٌها  ،أنهم كلهم قد ولدوا قبل سنة ،1971
وأكبرهم ولد سنة  ،1958وبذلك فأعضاء المكتب الوالئً قد ولدوا بٌن سنة  1958و
 ،1970أي الجٌل الذي عاش حوادث أكتوبر وما قبلها وما بعدها ،أي عقب أحداث
أكتوبر  ،1988وللعلم فقد أقرت التعددٌة السٌاسٌة بعد صدور دستور  23فبراٌر
 1989وهذه التعددٌة السٌاسٌة هً التً سمحت بتعددٌة حزبٌة ،وإعالمٌة ونقابٌة  ،و
بالنظر لسنوات المٌالد فاننا نالحظ بأن الجٌل الؽالب عل أعضاء المكتب الوالئً الذٌن
ٌعتبرون قٌادًٌ هذه النقابة والئٌا هم أبناء مرحلة اإلستقالل وهو ما ٌتفق ما توصل إلٌه
الباحث عبد الناصر جابً فً دراسته حول قٌادًٌ االتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن و قام
بنشرها سنة  ،1994حٌث ٌقول " فمن هذه الزاوٌة كذلك فالنقابً الذي نقوم بدراسته
ضمن هذه الورقة هو ابن مرحلة االستقالل على كل المستوٌات باٌجابٌاتها وسلبٌاتها".1
 -2-3-9من حٌث خصائص الخبرة فً التدرٌس  ،التخصص و األصل الجغرافً :
أما من حٌث هذه الخصائص فقد تحصلنا على الجدول التالً :
جدول رقم : -2-3-9-2توزع أعضاء المكتب الوالئً من خالل الخبرة فً التدرٌس،
التخصص ،واألصل الجغرافً .
الرقم

الوظٌفة فً المكتب الوالئً

1
2
3

المنسق الوالئً
أمٌن التنظٌم
أمٌن المالٌة
أمٌن مكلؾ باإلعالم
واالتصال
أمٌن النزاعات والشؤون
االجتماعٌة
أمٌن مساعد فً التنظٌم

4
5
6

الخبرة فً
التدرٌس
29
22
26
12

التخصص
أدب عربً
فلسفة
رٌاضٌات
تارٌخ
وجؽرافٌا

األصل
الجؽرافً
حضري
حضري
حضري
حضري

31

أدب عربً

حضري

24

رٌاضٌات

حضري

 1عبد الناصر جابً  ،مساهمة فً سوسٌولوجٌة النخبة النقابٌة  :حالة االتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن  ،مرجع سابق ،
ص.8
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المصدر  :من إعداد الباحث .
التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
من خالل األصل الجؽرافً نالحظ هٌمنة واضحة لألصل الحضري ،فهنا كل
أعضاء المكتب الوالئً ٌسكنون فً المناطق الحضرٌة ،أي فً المدٌنة ،وهذا ما ٌتوافق
ما ذهب إله المفكر المؽربً دمحم عابد الجابري حٌث ٌؤكد على "أن المجتمع المدنً هو،
أوال وقبل كل شًء ،مجتمع المدن". 1
ومن خالل التخصص فنجد أن هناك عضوٌن فقط من تخصص رٌاضٌات بنسبة
 ،%33,33أما األعضاء الخمسة اآلخرٌن من تخصصات أدبٌة (أدب عربً) عضوٌن،
وتخصصات إنسانٌة (فلسفة) عضو واحد ،و(تارٌخ وجؽرافٌا) عضو واحد ،وهكذا نجد
بأن التخصصات فً اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بنسبة  ،%66,66أي أؼلبٌة األعضاء من
تخصصات فً اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ،وٌمكن إرجاع ذلك إلى أن أصحاب هذه
التخصصات بحكم تكوٌنهم ٌمتلكون قدرا من الكفاءات الخطابٌة ،والذي أهلهم لٌكونوا من
ضمن قٌادات النقابة ،على خالؾ التخصصات العلمٌة التً بحكم تكوٌنهم تنقصهم هذه
الكفاءات الخطابٌة ،مع العلم هذه الكفاءات تظهر فً االجتماعات ،والنقابات بشكل
خاص ،األمر الذي ٌؤهلهم الكتساب شرعٌة ومصداقٌة عند القاعدة النقابٌة.
أما من حٌث الخبرة فً التدرٌس فنجد أن  5أعضاء من المكتب لهم أكثر من 22
سنة تدرٌس بنسبة  ،%83,33أما العضو اآلخر فله  12سنة خبرة فً التدرٌس بنسبة
 ،% 16,67وهكذا فان هذه األؼلبٌة لها دراٌة بما فٌه الكفاٌة حول سٌر عملٌة التعلٌم
الثانوي فً مختلؾ المراحل عبر أكثر من  20سنة ،وحتى العضو الذي له خبرة 12
سنة فإنه ٌشترك مع هذه األؼلبٌة فً الجٌل العمري إال أنه بحكم سنه فإن هذه الخبرة
مردها إلى تأخره فً التوظٌؾ بعد تخرجه من الجامعة ،مع العلم أن بحكم سنوات الخبرة
األكثر من  22سنة ،أي أنهم قبل توظٌفهم فإما كانوا حدٌثً التخرج أو قد عانوا البطالة
 1دمحم عابد الجابري ،الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت ،ط ،5007 ، 6ص .449
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لبعض سنوات ،فً كل االحتماالت فقد كانوا شهود على أحداث أكتوبر وما تبعها من
التعددٌة السٌاسٌة والحزبٌة ،واإلعالمٌة ،والنقابٌة ،وبذلك ٌمتلكون نوعا من التنشئة
السٌاسٌة ضمن الممارسة الدٌمقراطٌة ،باعتبار الممارسة النقابٌة أحد مظاهر هذه
الممارسة الدٌمقراطٌة.
 -4-9المنخرطون :
بالنظر للتوسعة التً شهدتها نقابة الكنابست فقد أمكننا الوصول إلى بعض
االحصائٌات حول المنخرطٌن فً الطور االبتدائً و المتوسط كما ٌلً :
 - 1-4-9فً الطور االبتدائً :
عدد المؤسسات التً بها فرع نقابً . 09 :
جدول رقم  -1-1-4-9-2توزع المنخرطٌن فً نقابة الكنابست فً الطور االبتدائ .
العدد

النسبة %

الفئة
مجموع كل االساتذة

102

100

االساتذة المنخرطون

86

84.31

المصدر  :من اعداد الباحث .
 - 2-4-9فً الطور المتوسط :
عدد المؤسسات التً بها فرع نقابً .10 :
جدول رقم  -2-1-4-9-2توزع المنخرطٌن فً نقابة الكنابست فً الطور المتوسط .
الفئة

العدد

النسبة%

مجموع كل االساتذة

222

100

االساتذة المنخرطون

166

74.77
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المصدر  :من اعداد الباحث .
التحلٌل السوسٌولوجً للجدولٌن :
ٌتضح من خالل الجدولٌن بأن ما ان ٌنصب فرع نقابً فً أي مؤسسة اال و تجد
اؼلب االساتذة ٌنخرطون فً النقابة  ،اما من حٌث عدد المؤسسات فما زال العدد قلٌل و
هذا اعتبارا لحداثة التوسعة التً تشهدها النقابة  ،و لهذا نجد الهٌاكل الوالئٌة مازالت كما
هً تعمل بالقانون القدٌم الى حٌن تجدٌد الهٌاكل خاصة الوالئٌة مع القانون االساسً
الجدٌد للنقابة المنبثق عن قرار التوسعة .
 -3-4-9فً الطور الثانوي:
قبل التطرق للخصائص السوسٌولوجٌة ألعضاء الفروع النقابٌة نود نشٌر الى
األرقام الخاصة بكل المنخرطٌن فً النقابة على مستوى الوالٌة  ،مع العلم أن قٌم العمل
النقابً نجدها بارزة أكثر عند  :أعضاء الفروع  ،أعضاء المكتب الوالئً  ،أعضاء
المجلس الوالئً  ،هذا األخٌر الذي ٌمثل مجتمع دراستنا هذه كأنموذج  ،وقصد التعرؾ
على المنخرطٌن و أعضاء الفروع فقد وزعنا إستمارات 1على منسقً الفروع المحلٌة
البالػ عددها  21فرع  ،حٌث توجد ثانوٌة واحدة فقط بدون تمثٌل نقابً  ،وبعد تفرٌػ
االستمارات تحصلنا على الجدول التالً :
جدول رقم  :5-2-5توزع المنخرطٌن حسب خاصٌة الجنس .
المنخرطون

العدد

النسبة %

الذكور

586

62.01

اإلناث

359

37.99

المجموع

945

100

المصدر  :من إعداد الباحث .
 1أنظر المالحق ( الملحق رقم  : 6دلٌل استمارة خاصة بالفرع النقابً ) .
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التحلٌل السوسٌولوجً للجدول :
ٌبدو واضحا بأن هناك حضور للمرأة و انخراطها فً النقابة ، 1حٌث تقترب نسبة
اإلناث و هً  % 37.99من نسبة الذكور و التً هً  ، % 62.01و هذا الحضور
للمرأة هو نتٌجة طبٌعٌة لما ٌشهده الفضاء المهنً للتعلٌم من عملٌة تأنٌث واسعة  ،و
طبعا اإلنخراط فً النقابة ٌترجم هذا التأنٌث الذي ٌشهده قطاع التعلٌم  ،و عدة قطاعات
أخرى على ؼرار قطاع الصحة  ،اإلدارة  ،القضاء ، ...
 -5-9الفروع المحلٌة:
كل مؤسسة أي كل ثانوٌة ٌمثلها فرع للنقابة ،حٌث "ٌتشكل فرع المؤسسة من كل
المنخرطٌن فٌه" ،2مع العلم أن الجمعٌة العامة داخل المؤسسة تتكون من جمٌع األساتذة
المنخرطٌن وهً الهٌئة أما مكتب الفرع فهو الهٌكل الممثل لها داخل المؤسسة ،حٌث
"ٌتكون مكتب الفرع النقابً للمؤسسة من منسق وأمٌن المال وأمٌن التنظٌم وأعضاء
مساعدٌن تحدد عددهم ومهامهم الجمعٌة العامة للفرع".3
وقصد التعرؾ على الخصائص السوسٌولوجٌة ألعضاء الفروع ،فقد وزعنا
استمارات تبٌن باألرقام والخصائص ،تركٌبة كل فرع ،إضافة لعدد أعضاء المجلس
الوالئً من كل مؤسسة وكانت النتائج 4كما ٌلً:
 -1-5-9من حٌث السن:
بعد تفرٌػ االستمارات تحصلنا على الجدول التالً:

 1ألكثر تفاصٌل حول عدد المنخرطٌن فً كل ثانوٌة أنظر جدول رقم : 4توزع المنخرطٌن على ثانوٌات والٌة عٌن
تموشنت( الملحق رقم ;  :جداول ملحقة بالفصل الثانً ) .
 2انظر المادة  ،54القانون األساسً للنقابة قبل التوسعة  ،المؤتمر األول أٌام < 44-40-0جوٌلٌة ;..500
 3انظر المادة ،08النظام الداخلً للنقابة ،الجزائر.500</09/4< ،
 4ألكثر تفاصٌل أكثر حول أعضاء الفروع فً كل ثانوٌة أنظر جدول رقم  5فً المالحق  :توزع أعضاء الفروع
على ثانوٌات والٌة عٌن تموشنت ( الملحق رقم ;  :جداول ملحقة بالفصل الثانً ) .
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جدول رقم  : -1-5-9-2توزع أعضاء الفروع حسب السن .
العدد
الفئة
8
أقل من 30
12
[[35-30
10
[[40-35
9
[[45-40
17
[[50-45
15
[[55-50
3
 55فأكثر
74
المجموع
المصدر  :من إعداد الباحث .

النسبة %
10,81
16,21
13,51
12,16
22,97
20,27
4,05
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
نالحظ أن النسبة األكبر هً فئة [ [50-45بنسبة  %22,97وهذه الفئة تعتبر الفئة
التً عاصرت وكانت شاهدة على أحداث أكتوبر  ، 1988وما تالها من انفتاح على
التعددٌة السٌاسٌة ،وبذلك تمتلك هذه الفئة نوعا من التنشئة السٌاسٌة مع الفئة األكبر منها
أي فئة [ [55-50والتً جاءت فً المرتبة الثانٌة بنسبة  ،%20,27وتلٌها فئة ال بأس
بها بنسبة  %16,21وهً فئة [ [35-30وهذه الفئة قد عاصرت وكانت شاهدة على
األحداث ما سمً "الربٌع العربً" سنة  ، 2011وبذلك ٌمكن أن نخرج باستنتاج عام
بأن الفئة العمرٌة التً لها أؼلبٌة الحضور فً الفروع المحلٌة هً فئة تتمتع بنوع من
التنشئة السٌاسٌة على الممارسة الدٌمقراطٌة ،والممارسة النقابٌة تعتبر من صلب
الممارسة الدٌمقراطٌة خاصة حرٌة التعبٌر والتظاهر واالحتجاج فً ظل قوانٌن التعددٌة
السٌاسٌة والنقابٌة.
 -2-5-9من حٌث الخبرة فً التدرٌس:
بعد تفرٌػ االستمارات تحصلنا على الجدول التالً :
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جدول  : -2-5-9-2توزع أعضاء الفروع حسب الخبرة فً التدرٌس .
العدد
10
15
5
11
11
22
74

الفئة (عدد السنوات)
أقل من  5سنوات
[[10-5
[[15-10
[[20-15
[[25-20
[ 25وأكثر
المجموع
المصدر  :من إعداد الباحث .

النسبة %
13,51
20,27
6,75
14,86
14,86
29,72
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
نالحظ من خالل الجدول بأن النسبة األكبر تحتلها فئة  25سنة وأكثر بنسبة
 ،%29,72وبذلك تعتبر هذه الفئة لها خبرة طوٌلة ،فالعمل النقابً بالنسبة لها طوق نجاة
لتحسٌن وضعها المادي قبل أن تحال على التقاعد ،تلٌها الفئة [ [10-5بنسبة ،%20,27
وهذه الفئة تعتبر شابة ،وقد وجدت نفسها مجبرة على العمل النقابً حتى تحسن وضعها
المادي والمعنوي ،وهنا مفارقة فالفئتٌن [ ( [20-15بنسبة ) %14,86 :والفئة [-20
 ( [25بنسبة ) %14,86 :لهما نفس النسبة مع تقدمهما فً الخبرة فً التدرٌس إال أنهما
ٌأتٌان فً المرتبة الثالثة من حٌث التمثٌل ،وهاتٌن الفئتٌن نجدهما كذلك متقاربتٌن مع فئة
أقل من  5سنوات بنسبة .%13,51
نخلص إال أن هناك تقارب نوعا ما من حٌث الخبرة فً التدرٌس إال أننا نجد
تفوق فئة الذٌن درسوا  25سنة وأكثر ،وٌمكن إرجاعه هذا إلى حجم الضؽوطات نتٌجة
التعب ومن جراء المهنة من جهة ،ثانٌا تراكم المطالب االجتماعٌة واالقتصادٌة التً
كانوا ٌأملون فً الحصول علٌها فً ظل النقابة الوحٌدة  UGTAقبل مجًء واعتماد
نقابة الكنابست.
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 -3-5-9من حٌث الجنس والحالة العائلٌة:
بعد تفرٌػ االستمارات تحصلنا على الجدول التالً :
جدول رقم  : -3-5-9-2توزع أعضاء الفروع حسب الجنس والحالة العائلٌة .
العدد
الفئة
59
ذكر
15
أنثى
74
المجموع
62
متزوج
12
أعزب
74
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث .

النسبة %
79,73
20,27
%100
83,78
16,22
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
من خالل الجدول نالحظ هٌمنة العنصر الذكوري على أعضاء الفروع  ،حٌث
ٌتواجد العنصر الذكوري بنسبة %79,73

أما العنصر األنثوي فٌتواجد بنسبة

 %20,27وهكذا فإن العنصر األنثوي رؼم تقاربه من خالل االنخراط إال انه ٌتراجع
حضوره على مستوى القٌادات النقابٌة  ،وبذلك فإن العنصر األنثوي رؼم تكوٌنه
وإكتساحه لفضاء التكوٌن (الجامعة ،المعاهد  )....و الفضاء المهنً  ،إال أنه ٌتردد كثٌرا
بل ٌمانع فً كثٌر من األحٌان فً لعب دور قٌادي فً النقابة ،و ٌكتفً باالنخراط فقط ،
وٌمكن إرجاع هذا لطبٌعة المجتمع الجزائري الذي الزال مخٌاله ٌرتبط بالثقافة التقلٌدٌة ،
وهنا ٌشٌر الباحث السوسٌولوجً الجزائري الهواري عدي إلى مسألة مهمة فً هذا
الشأن  ،أال وهً مسألة المخٌال الجماعاتً بإعتبار المخٌال الؽالب فً المجتمع
الجزائري هو مخٌال جماعاتً  ،حٌث أن فً الجزائر الزلنا فً مرحلة الجماعة و لم
ٌحدث ذلك التؽٌر نحو المجتمع  ،حٌث "إن طبٌعة البنٌة األنتروبولوجٌة للمخٌال

106

عٕعٍٕنٕجٍا انُماتح فً انجضائش

انفظم انثاًَ 6

الجماعاتً هو مهم جدا لفهم رهانات المجتمع فً النقاش الدائر حول المساواة السٌاسٌة
و التشرٌعٌة بٌن الرجل و المرأة ". 1
 -4-5-9من حٌث األصل الجغرافً :
بعد تفرٌػ االستمارات تحصلنا على الجدول التالً :
جدول رقم  : -4-5-9-2توزع أعضاء الفروع حسب األصل الجغرافً.
العدد
الفئة
61
حضري
11
شبه حضري
02
رٌفً
74
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث.

النسبة %
82,43
14,86
2,70
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
من خالل الجدول نالحظ بشكل واضح ،سٌطرة وهٌمنة األصل الحضري ألعضاء
الفروع وذلك بنسبة  ،%82,43وهذا ٌتفق مع ما ذهب إلٌه دمحم عابد الجابري كما ذكرنا
فً ما سبق ،بأن المجتمع المدنً هو مجتمع المدن ،والنقابة مكون أساسً من مكونات
المجتمع المدنً ،أما النسبة الثانٌة فهً ال بأس بها لصالح األصل الجؽرافً شبه حضري
حٌث جاءت بنسبة  ،%14,86أما األصل الجؽرافً الرٌفً فٌكاد ٌكون منعدم وذلك
بنسبة  ،%2,70وبذلك ٌمكن اعتبار األصل الجؽرافً ٌتناسب مع فضاء الممارسة
للنقابة ،فهذا األخٌر موجود فً المدن ،وبذلك فإن األصل الجؽرافً للنقابٌٌن ٌهٌمن علٌه
األصل الحضري.

1

Lahouari ADDI , L’Algerie Et La Démocratie : Pouvoir Et Crise Du Politique Dans
L’Algerie Contemporaine , EDITION LA DéCOUVERTE , PARIS , 1995 , P 127 .
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 -5-5-9من حٌث التخصص:
بعد تفرٌػ االستمارات تحصلنا على الجدول التالً :
جدول رقم  :-1-5-5-9-2توزع أعضاء الفروع حسب التخصص .
الفئة
آداب وعلوم إنسانٌة
علوم وتكنولوجٌا
لؽات وتربٌة بدنٌة
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث

العدد
28
29
17
74

النسبة %
37,83
39,18
22,97
%100

مع العلم أننا صنفنا التخصصات حسب الجدول التالً :
جدول رقم  : -2-5-5-9-2تصنٌف التخصصات.1
التخصصات
الفئة
أدب عربً-فلسفة-تارٌخ وجؽرافٌا-علوم إسالمٌة
آداب وعلوم إنسانٌة
علوم اقتصادٌة-محاسبة-علوم اجتماعٌة.
رٌاضٌات-فٌزٌاء-تكنولوجٌا-علوم طبٌعٌة-
علوم وتكنولوجٌا
هندسة مٌكانٌكٌة-هندسة كهربائٌة
لؽات وتربٌة بدنٌة لؽة أسبانٌة-تربٌة بدنٌة-لؽة فرنسٌة-لؽة انجلٌزٌة
المصدر :من إعداد الباحث
التحلٌل السوسٌولوجً للجدول رقم : -1-5-5-9-2
نالحظ بشكل واضح تقارب حضور تخصصات آداب وعلوم إنسانٌة (النسبة:
 ،)%37,83وتخصصات علوم وتكنولوجٌا (النسبة ،)%39,18 :وهكذا ٌمكن القول
بأن القٌادات النقابٌة أو باألحرى الفاعلٌن النقابٌن فً نقابة الكنابست إما ٌكون من
تخصص آداب وعلوم إنسانٌة ،وهذا باعتبار أن هذه التخصصات بحكم التكوٌن ٌمتلكون
 1لقد قمنا بتصنٌؾ التخصصات التً وجدناها من خالل مأل االستمارات المملوءة ولم نذكر التخصصات األخرى التً
لم نجد لها حضورا مٌدانٌا .

108

عٕعٍٕنٕجٍا انُماتح فً انجضائش

انفظم انثاًَ 6

كفاءات خطابٌة ،وإما تخصص علوم وتكنولوجٌا هذه التخصصات بحكم تكوٌنهم
ٌمتلكون تفكٌرا عقالنٌا ،وبذلك ٌفكرون بشكل منطقً فً مصالحهم المادٌة والمعنوٌة،
فهم موجودون فً الخطوط األمامٌة للنقابة.
والمفارقة التً نسجلها هو بالنسبة لتخصصات اللؽات والتربٌة المدنٌة ،فرؼم
تكوٌنهم الذي فٌه تفتح على الحضارات واللؽات الؽربٌة ،وتخصص التربٌة المدنٌة بحكم
التكوٌن الذي ٌدرج هذا التخصص فً النشاطات الثقافٌة والرٌاضٌة ،إال أن هذا لم
ٌجعلهم ٌحضرون بقوة فً فروع النقابة ،وٌمكن إرجاع هذا إلى العدد القلٌل منهم
المتواجد على مستوى كل ثانوٌة ،وبذلك ال ٌشكلون فئة مسٌطرة.
 -6-9المجلس الوالئً:
ٌعتبر المجلس الوالئً الهٌئة التً تتخذ القرارات على المستوى الوالئً ،أما
المكتب الوالئً هو الذي ٌشرؾ على اجتماعات المجلس الوالئً ،وٌقوم بتنفٌذها ،أما
صالحٌات هذا المجلس محددة فً المادة .136
وٌتشكل المجلس الوالئً من:
 أعضاء المكتب الوالئً. منسقً الفروع. ممثلً الوالٌة فً المجلس الوطنً. ممثلٌن عن الفروع حسب التمثٌل النسبً الذي ٌحدده النظام الداخلً.ٌمثل جدول 2رقم  3أعضاء المجلس الوالئً ،الذٌن ٌمثلون منسقً الفروع
وممثلٌن عن الفروع حسب التمثٌل النسبً الذي ٌحدده النظام الداخلً.

 1انظر المادة  68القانون األساسً للنقابة  ، ،المؤتمر األول أٌام < 44-40-0جوٌلٌة ;..500
 2انظر جدول رقم  6فً المالحق ( الملحق رقم  : :جداول ملحقة بالفصل الثانً ).
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ومن خالل الدراسة المٌدانٌة الحظنا بأن ممثلً النقابة فً المجلس الوطنً هم
أعضاء كذلك فً المكتب الوالئً وهما اثنان 1أي المنسق الوالئً ،وعضو آخر ،وبذلك
فعدد أعضاء المجلس الوالئً الكلً هو. 42
وباعتبار المجلس الوالئً لكنابست والٌة عٌن تموشنت هو مجتمع دراستنا ،فقد
حرصنا على معرفة خصائصه السوسٌولوجٌة لهذا المجلس قصد إثراء دراستنا هذه.
 -1-6-9من حٌث السن:
بعد تفرٌػ االستمارات تحصلنا على الجدول التالً :
جدول رقم  : -1-6-9-2توزع أعضاء المجلس الوالئً من خالل السن .
العدد
3
2
3
4
13
12
5
42

الفئة (عدد السنوات)
أقل من 30
[[35-30
[[40-35
[[45-40
[[50-45
[[55-50
[ 55وأكثر
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث.

النسبة %
7,14
4,76
7,14
9,52
30,95
28,57
11,90
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
نالحظ بشكل واضح تفوق نسبة فئة [ [50-45بنسبة  %30,95وهذه الفئة
مولودة بٌن فئة  1965وسنة  1970أي جٌل االستقالل  ،وهذا ما ٌتوافق ما ذهب إلٌه
الباحث السوسٌولوجً عبد الناصر جابً و الذي ذكرناه فً ما سبق 2والمرتبة الثانٌة
لصالح فئة [ [55-50وهذه الفئة مولودة بٌن سنة  1961وسنة  1965أي الجٌل ولد
 1انظر المادة  :69القانون األساسً للنقابة  ،المؤتمر األول أٌام < 44-40-0جوٌلٌة ;.500
 2أنظر الصفحات السابقة فً هذا الفصل .
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قبل سنة من االستقالل والسنوات األولى لالستقالل ،فكذلك ٌمكن أن نقول أن هذه الفئة
العمرٌة تمثل جٌل االستقالل كذلك ،وتشترك هاتٌن الفئتٌن فً كونها كانتا شاهدتٌن على
أحداث أكتوبر ،وما تبع هذه األحداث من انفتاح سٌاسً وإقرار التعددٌة ،وبذلك تابعت
هاتٌن الفئتٌن مسار التعددٌة السٌاسٌة ومن ضمنها التعددٌة النقابٌة فً بداٌاتها األولى،
وهو ما أعطى لهذه الفئة نوعا من التنشئة فً بروز قٌادات نقابٌة من هذه الفئة فً
الخطوط األولى لنقابة الكنابست التً تعتبر ولٌدة التعددٌة النقابٌة.
هناك فئة لها تمثٌل ال بأس به وهً فئة العمرٌة ل  55سنة وأكثر بنسبة
 ،%11,90وهذه الفئة قد ولدت سنوات  1960وما قبل أي سنوات حرب التحرٌر.
أما الفئات األخرى فتتقارب فً النسب ،وهنا تجانس بٌنها حسب نسبها ،وهنا
نسجل جرأة النقابة ورؼبتها فً تجدٌدها ،وذلك بفتحها المجال أمام الفئات الشابة وإن
كانت بنسبة قلٌلة.
 -2-6-9من حٌث الخبرة فً التدرٌس:
بعد تفرٌػ االستمارات تحصلنا على الجدول التالً :
جدول رقم  : -2-6-9-2توزع أعضاء المجلس الوالئً من خالل الخبرة فً التدرٌس.
الفئة (عدد السنوات)
أقل من  5سنوات
[[10-5
[[15-10
[[20-15
[[25-20
[ 50وأكثر
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث.

النسبة %
7.14
9.52
9.52
11.90
16.66
45.23
%100

العدد
3
4
4
5
7
19
42
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التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
ٌظهر جلٌا من خالل الجدول بأن أكبر نسبة هً لصالح فئة  25سنة وأكثر بنسبة
 ،% 45,23أي قاربت النصؾ ،وبذلك نقول بأن العمل النقابً ٌرتبط بالفئة التً لها
أقدمٌة أكثر ،وتأتً فً المرتبة الثانٌة فئة [ [25-20بنسبة  ،%16,66ثم تأتً فئة [-15
 [20بنسبة  ،%11,90وبذلك نخلص إلى أن كلما كانت الخبرة فً التدرٌس أكثر كان
حضور العمل النقابً أكثر ،فالخبرة الكبٌرة معناه تعب أكبر ودراٌة أكثر بمهنة
التدرٌس ،وبالتالً وعً أكبر بضرورة العمل النقابً وهذا قصد تحسٌن ظروؾ ممارسة
مهنة التعلٌم.
 -3-6-9من حٌث الجنس والحالة العائلٌة :
جدول رقم  : -3-6-9-2توزع أعضاء المجلس الوالئً من خالل الجنس والحالة
العائلٌة .
العدد
الفئة
40
ذكر
2
أنثى
42
المجمـــوع
39
متزوج
3
أعزب
42
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث .

النسبة %
95.23
4.77
%100
92.85
7.15
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول :
من حٌث الجنس نالحظ هٌمنة واضحة للعنصر الذكوري حٌث جاءت نسبة هذه
الفئة بنسبة  % 95.23مقابل حضور رمزي للعنصر األنثوي بنسبة  ، %4.77وهنا
نخلص إلى أن المرأة رؼم اكتساحها لقطاع التعلٌم ،ورؼم انخراطها الالفت فً هذه
النقابة  ،واقترابها من نسبة االنخراط للعنصر الذكوري  ،إال أنها تكتفً بالحضور
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الرمزي فً الهٌاكل النقابٌة وهذا ما ٌتوافق مع ما توصل إلٌه الباحث السوسٌولوجً عبد
الناصر جابً حٌث ٌشٌر إلى أن "المرأة الؽائبة تماما عن القٌادة العمالٌة النقابٌة "، 1
وٌمكن إرجاعه كذلك لطبٌعة المخٌال الثقافً للمرأة والمجتمع الجزائري الذي ٌعٌق هذا
األمر  ،و ٌمكن إرجاعه كذلك إلى مٌوالت المرأة فً حد ذاتها كما تشٌر إلى ذلك الباحثة
جهٌدة زرزونً حٌث تقول " :ألن مٌل المرأة إلى نوع محدود من األعمال هو الذي أنتج
أٌضا التماٌز الجنسً". 2
من حٌث الحالة العائلٌة نالحظ هٌمنة واضحة لفئة المتزوجٌن على أعضاء
المجلس الوالئً ،حٌث جاءت نسبة هذه الفئة بـ  %92,85مقابل حضور رمزي لفئة
العزاب بنسبة  ، %7,15و هو ما ٌتوافق مع توصل إلٌه الباحث السوسٌولوجً
الجزائري عبد الناصر جابً  ،حٌث ٌقول" :هذا النقابً القٌادي الصؽٌر فً السن عادة
ما نجده فً الؽالب ٌفضل الزواج ( % 97متزوجون ) وكأن الزواج ال ٌعرقله عن القٌام
بمهامه النقابٌة " ، 3وهنا نخلص إلى أن العمل النقابً مرتبط باالستقرار العائلً لألستاذ
النقابً ،فكلما كان األستاذ النقابً مستقرا عائلٌا كان وعٌه بالعمل النقابً أكبر ،فالزواج
ال ٌعٌقه بل ٌشجعه على العمل النقابً .
 -4-6-9من حٌث األصل الجغرافً:
بعد تفرٌػ االستمارات تحصلنا على الجدول التالً :
جدول رقم  : -4-6-9-2توزع أعضاء المجلس الوالئً على األصل الجغرافً .
األصل الجؽرافً
حضري

العدد
36

النسبة %
85.71

 1عبد الناصر جابً  ،مساهمة فً سوسٌولوجٌة النخبة النقابٌة  :حالة االتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن  ،مرجع سابق
 ،ص . 4:-49
 2جهٌدة زرزونً  ،الوضعٌة السوسٌومهنٌة للمرأة االطار  ،من الكتاب الجماعً  :حسن مرانً و آخرون ،
اإلطارات الصناعٌة  :شروط تكوٌن نخبة حدٌثة  ،دفاتر المركز الوطنً  ،رقم <  ،منشورات المركز الوطنً للبحث
فً األنتروبولوجٌا االجتماعٌة و الثقافٌة  ،وهران  ، 5008 ،ص . 407
 3عبد الناصر جابً  ،مساهمة فً سوسٌولوجٌة النخبة النقابٌة  :حالة االتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن  ،مرجع سابق
،ص.9
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5
شبه حضري
1
رٌفً
42
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث.

11.90
2.38
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول :
نالحظ من خالل الجدول هٌمنة واضحة لفئة االصل الحضري بنسبة ،%85,71
تلٌه فئة االصل شبه الحضري بنسبة  ،%11,90وفئة االصل الرٌفً شبه عدم حضور
بنسبة  ،% 2,38وبذلك ٌكون حضور هاتٌن الفئتٌن األخٌرتٌن حضورا رمزٌا ،مقابل
هٌمنة لفئة االصل الحضري ،وهذا ما ٌتطابق وما وصلنا إلٌه بخصوص أعضاء
الفروع ،فالعمل النقابً ٌندرج ضمن العمل فً المجتمع المدنً ،وهذا األخٌر هو مجتمع
المدن أي مجتمع الفضاءات الحضرٌة  ،و هذا ما ٌتوافق مع ما ذهب إلٌه المفكر
المؽربً دمحم عابد الجابري  ،وقد أشرنا إلٌه سابق ٌ ،عتبر بأن المجتمع المدنً هو
مجتمع المدن  ،حٌث تعتبر النقابة مكون أساسً من هذا المجتمع .
-5-6-9من حٌث التخصص:
بعد تفرٌػ االستمارات تحصلنا على الجدول التالً :
جدول رقم  : -5-6-9-2توزع أعضاء 1المجلس الوالئً حسب التخصص.

1

الفئة

العدد

النسبة %

آداب وعلوم إنسانٌة
علوم وتكنولوجٌا
لؽات وتربٌة بدنٌة

21
16
5

50
38,09
11,91

مالحظة  :نلفت االنتباه الى مالحظة مهمة بخصوص أعضاء المجلس الوالئً  ،فؽالبٌة األعضاء ٌأتون من الفروع

المحلٌة  ،أي أؼلبٌتهم هم ٌجمعون بٌن العضوٌة فً الفرع المحلً و العضوٌة فً المجلس الوالئً  ،ومن خالل
المعلومات المٌدانٌة وجدنا  3أعضاء فقط من المجلس الوالئً الذٌن لٌسوا أعضاء فً الفرع المحلً  ،وٌندرج هذا فً
إطار المحافظة على قدامى النقابٌٌن خارج الفروع  ،ألكثر تفاصٌل أنظر المالحق .

114

عٕعٍٕنٕجٍا انُماتح فً انجضائش

انفظم انثاًَ 6

42

المجموع
المصدر :من إعداد الباحث .

%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول :
نالحظ من خالل الجدول تقدم "تخصصات اآلداب والعلوم اإلنسانٌة" 1بنسبة
 ،%50وٌمكن إرجاع هذا تفوق أصحاب هذا التخصص بحكم التكوٌن  ،الذي ٌسمح لهم
باكتساب قدرا كافٌا من الكفاءات الخطابٌة التً تعتبر مسألة مركزٌة فً إكساب النقابً
مصداقٌة وشرعٌة أكثر فً التمثٌل لدى المنخرطٌن ،وتأتً فً المرتبة الثانٌة وبنسبة
متقاربة "تخصصات العلوم والتكنولوجٌا" 2بنسبة  ،%38,09وٌمكن إرجاع هذا
الحضور بحكم تكوٌن هذه الفئة الذٌن ٌؽلب علٌهم التفكٌر العقالنً ،فالعمل النقابً هو
عمل عقالنً ٌهدؾ إلى الدفاع عن الحقوق االجتماعٌة والمهنٌة لألساتذة النقابٌٌن،
والمفارقة التً نسجلها هو حضور أصحاب "تخصصات اللغات والتربٌة البدنٌة"

3

حضورا رمزٌا بنسبة  ،%11,91مع أن بحكم التكوٌن هذه الفئة منفتحة على حضارات
العالم.
خلصنا إلى أن الخصائص السوسٌولوجٌة المشتركة لكل الهٌاكل النقابٌة تنطبق
على الجٌل الذي عاصر أحداث أكتوبر  ،1988والجٌل الذي عاصر فً شبابه أثناء
تكوٌنه الجامعً أحداث ما ٌسمى "الربٌع العربً"  ،فهنا الوعً بالعمل النقابً مرتبط
بالسٌاق السٌاسً للمجتمع بصفة عامة  ،وهنا قد اقتربنا من الخصائص السوسٌولوجٌة
للفاعلٌن النقابٌٌن التً تنتج الوعً بالعمل النقابً و منه التفاعل االجتماعً فً الفضاء
النقابً  ،و سنرى سوسٌولوجٌا قٌم المواطنة فً هذا الفضاء فً الفصل الثالث الموالً .

 1انظر جدول رقم  : -2-5-5-9-2تصنٌؾ التخصصات فً هذا الفصل .
 2انظر جدول رقم  : -2-5-5-9-2تصنٌؾ التخصصات فً هذا الفصل.
 3انظر جدول رقم  : -2-5-5-9-2تصنٌؾ التخصصات فً هذا الفصل.
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-1مفهوم المواطنة :
-2التطور التاريخي لمفهوم المواطنة :
 -3بروز مفهوم المواطنة المعاصر:
 -1-3مفهوم المواطنة المعاصر:
 -2-3أبعاد المواطنة:
-3-3قيم المواطنة:
 -4-3مستويات المواطنة:
 -4قيم المواطنة والديمقراطية:
 -5قيم المواطنة والمجتمع المدني:
 -6قيم المواطنة والدولة الوطنية :
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سوسيولوجيا قيم المواطنة في الجزائر

الفصل الثالث :

انطبلقا من اإلشكالٌة ،فقد قمنا فً هذا الفصل بالمقاربة السوسٌولوجٌة لقٌم
المواطنة فً الجزائر ،بداٌة بإبراز الصٌرورة التارٌخٌة للمواطنة فً الؽرب وفً الفكر
العربً ،وفً العصر المعاصر ،ثم التطرق لقٌم المواطنة فً الدساتٌر  1963و ،1996
ثم قٌم المواطنة فً التشرٌع النقابً والخطاب النقابً ( أي خطاب البٌان وخطاب
االحتجاج) ،و قد سمٌناه سوسٌولوجٌا قٌم المواطنة فً الجزائر.
-1مفهوم المواطنة:
-1-1لغة :
كلمة مواطنة مشتقة من اللؽة العربٌة من وطن " ،و هو حسب معجم لسان العرب
البن منظور :الوطن هو المنزل الذي تقٌم به "

()1

 ،و لكن ٌمكن االشارة الى أن "

المواطنة هً مصدر للفعل «واطن» و هو فعل ٌقتضً المشاركة فً المواطن و التوافق
على العٌش فٌه"(.)2
-1-1اصطالحا :
كلمة مواطنة هً ترجمة عربٌة لكلمة ") )Citoyennetéو هذه الكلمة آتٌة من
اللؽة البلتٌنٌة ( ،)Civitasالمواطن عضو ٌحترم القواعد داخل المدٌنة ( 3")Citéو
المدٌنة هنا هً دولة المدٌنة فً الحضارة الٌونانٌة.
"و المفهوم العام للمواطنة تشٌر الى الحقوق و الواجبات التً ٌتمتع بها النساء
والرجال الذٌن ٌعٌشون فً دولة دٌمقراطٌة ".4
ونظر لتعدد استعماالت مفهوم المواطنة فً عدة حقول معرفٌة ( علم االجتماع
السٌاسً ،علوم سٌاسٌة ،علم النفس االجتماعً ،العلوم القانونٌةٌ ،)...صعب حصر
 1عبد الجلٌل أبو المجد ،مفهوم المواطنة فً الفكر العربً االسالمً ،افرٌقٌا الشرق ،الدار البٌضاء(المؽرب)،
 ،0212ص.10
 2منٌر مباركٌة  ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة المعاصرة وحالة المواطنة فً الجزائر ،مركز دراسات
الوحدة العربٌة ،بٌروت ، 0212 ،ص . 52
3
e
Anicet le pors, La citoyenneté, PUF, Paris , 1 edition , 1999 , P3.
4
Hassan REMAOUN, le concept de citoyenneté à travers la penseé politique et l’histoire :
in L’Algérie aujourd’huit : Approches sur l’exercice de la citoyenneté, sous la direction de
Hassan REMAOUN, CRASC, ORAN, 2012 , P 31 .
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الفصل الثالث :

مفهوم واحد ،و مازال النقاش متواصل حول هذا المفهوم الى حد االن نظرا لؤلبعاد
المتعددة لهذا المفهوم ،و التطور الحاصل فٌه ،و ٌمكن ان نقول ان المواطنة تعبر عن
عبلقة الفرد داخل الدولة ،هذه االخٌرة توفر كل شروط الحماٌة و االمن ٌ ،عٌش فً ظل
هذه الدولة فٌتمتع بحقوق مدنٌة و سٌاسٌة و اجتماعٌة ،...مقابل هذه الحقوق علٌه االلتزام
بالواجبات  ،بأبعادها المدنٌة و السٌاسٌة و االجتماعٌة وهذا ما ٌذهب إلٌه الدكتور علً
خلٌفة الكواري بالقول ":المواطنة عبلقة الفرد بدولته وفق الدستور السائد فٌها و القوانٌن
التً تنظم العبلقة بٌنهما من حٌث الحقوق و الواجبات "

.1

 -2التطور التارٌخً لمفهوم المواطنة :
-1-2المواطنة فً العصر الٌونانً:
مما ال شك فٌه ان بذور الدولة الحدٌثة نجدها فً تشكل الدولة القومٌة فً أوروبا ،و
كانت بداٌة هذه الدولة القومٌة ،بعد انتهاء حرب ثبلثون عاما ،بٌن االمراء فً بداٌة
القرن  17مٌبلدي ،و بعد معاهدة واستنفالٌا التً من بٌن ما نصت علٌه هو استقبلل
السلطة الزمنٌة عن السلطة الدٌنٌة ،اال ان تشكل الدولة القومٌة بدوره ترجع جذوره الى
العصر الٌونانً و تحدٌدا دولة المدٌنة ،هذه الدولة التً ارست القواعد االولى لممارسة
السٌاسة و ذلك بمشاركة المواطنٌن فً تسٌٌر الشأن العام ،و هنا نجد "أقرب معنى
لمفهوم المواطنة المعاصرة فً التارٌخ القدٌم هو ما توصلت الٌه دولة المدٌنة عند
اإلؼرٌق و الذي شكلت الممارسة الدٌمقراطٌة ألثٌنا نموذجا له " ،2إال ان المواطنة فً
الدولة المدٌن ة هً صفة ممنوحة للذكور األحرار و ٌكتسبونها بالمولد ،و ٌستثنى منها
العبٌد و النساء و االجانب.
ورؼم عدم شمولٌة هذه المواطنة لكل افراد دولة المدٌنة ،إال انها سمحت لهؤالء
المواطنٌن االحرار المشاركة السٌاسٌة الفعالة فً تسٌٌر الحكم و الوصول الٌه بالوسائل
 1منٌر مباركٌة ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة المعاصرة وحالة المواطنة فً الجزائر  ،مرجع سابق ،
ص.50
 2علً خلٌفة الكواري ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة  ،من مجلة المستقبل العربً  ،عدد ، 042مركز
دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت  ،شباط /فبراٌر  ، 0221ص.125
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الفصل الثالث :

الدٌمقراطٌة " ،و قد تمثلت حقوق المواطن االؼرٌقً و واجباته فً حق ملكٌة االراضً
و المشاركة فً الحكم ...التصوٌت و حضور االجتماعات الحكومٌة و شؽل الوظائؾ و
حق التقاضً و الوصاٌة ".1
و ال شك ان هذه المشاركة الفعالة للمواطنٌن االحرار فً الممارسة السٌاسٌة داخل
دولة المدٌنة ٌكون فً ظل قٌم المساواة و العدل مع احترام القانون  ،و هذه احدى أهم قٌم
المواطنة فً العصر الحالً .
"وتعتبر المشاركة السٌاسٌة والتمثٌلٌة النٌابٌة  ،و ممارسة القضاء والحكم ،أهم
سمات المواطنة عند ارسطو ،والتً ال تجد أرضٌتها إال فً الدٌمقراطٌة "

، 2

و ٌرى

كذلك الفٌلسوؾ ارسطو " أن المواطن هو الذي ٌشارك فً العمل السٌاسً العام ،فً
حٌن ٌتولى ؼٌر المواطنٌن ( النساء و العبٌد و االجانب )العمل الٌدوي المنتج "، 3
فجوهر المواطنة أنها عملٌة تفاعل ضمن الدولة الدٌمقراطٌة ٌ ،تفاعل فٌها المواطن مع
دولته فً ظل قٌم الحرٌة و المساواة التً تتٌح له المساهمة فً بناء دولته و تطورها
انطبلقا مما ٌقدمه للمصلحة العامة من أداء واجباته المهنٌة  ،وكل ما ٌراه نافعا لخدمة
هذه المصلحة العامة التً تهم جمٌع المواطنٌن  ،و فً نفس هذا السٌاق حٌث "ترتبط
المواطنة عند ارسطو بالمشاركة فً الشؤون العامة فالمواطن االصٌل هو من ٌمارس
وظٌفة عامة ( )Fonction publiqueسواء فً الحكم او فً القضاء او فً مجالس
الشعب" ، 4ولئلشارة فان كل هذا التراث االنسانً حول الممارسة الدٌمقراطٌة كان
محدود عند فئة قلٌلة من ماطنً أثٌنا حٌث ٌذكر لنا الباحث السوسٌولوجً حسن رمعون
احصائٌة مهمة حول هذه الممارسة فً أثٌنا  ،حٌث " كان النظام الدٌمقراطً ٌسمح
بالمشاركة للذٌن ٌتوفرون على صفة المواطن بنسبة  %11من حوالً  411111الى

 1منٌر مباركٌة ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة المعاصرة وحالة المواطنة فً الجزائر  ،مرجع سابق،
ص.62
 2عبد الجلٌل أبو المجد ،مفهوم المواطنة فً الفكر العربً االسالمً  ،مرجع سابق  ،ص. 02
 3عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ،ص00
 4عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ،ص02
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 511111و هم سكان أثٌنا " ،1و بهذا فقد سمح لعدد المواطنٌن المحدود فً مدٌنة المدٌنة
بأثٌنا بالممارسة الدٌمقراطٌة المباشرة فً تسٌٌر الحكم.
-2-2المواطنة فً العصر الرومانً :
بعد مٌبلد دولة المدٌنة فً أثٌنا ،و ما كانت تتمتع به من ممارسة سٌاسٌة لمواطنٌها
االحرار  ،أثر هذا على الفكر الرومانً الذي جاء بعده لٌثرٌه و ٌطوره " ،فإذا كانت أثٌنا
ترمز إلى الفكر و الحرٌة ،فان روما كانت ترمز الى القانون و النظام و التنظٌم ". 2
و لهذا سوؾ ٌتطور مفهوم المواطنة بعد ذلك  ،فبعد ما كان ٌحمل بعدا سٌاسٌا فقط
فً العصر الٌونانً ،سوؾ ٌضاؾ الٌه هذا المفهوم بعدا مدنٌا و قانونٌا ،فقد "أرست
تقالٌد االمبراطورٌة الرومانٌة فكرة المواطنة كوضع قانونً ٌتضمن المساواة أمام
القانون و المساواة فً حق الحماٌة " ،3اال ان المواطنة فً الحضارة الرومانٌة جزء منها
مرتبط بالواجبات مقابل حق الحماٌة ،حٌث كان الحكم فً االمبراطورٌة الرومانٌة ملكٌا،
و لم ٌمنع هذا الحكم الملكً من تطور النظام القانونً الرومانً ،حٌث "أصدر
االمبراطور الرومانً كركال ( )Caracallaسنة  +212بعد المٌبلد قانون ٌسمى
( )Edit lai antonineالذي ٌمنح المواطنة لكل االفراد التابعٌن لئلمبراطورٌة
الرومانٌة ما عدا العبٌد" ،4و هكذا طورت االمبراطورٌة نظامها القانونً ومأسسته حتى
اصبح ٌشمل كل سكان االمبراطورٌة ما عدا العبٌد ،مع العلم ان المشاركة فً االنتخابات
كانت مقتصرة على دافعً الضرائب  ،و اذا كان ارسطو أبرز مفكري و منظري
للممارسة السٌاسٌة فً العصر الٌونانً  ،فان فً العصر الرومانً قد برز شٌشرون (
 43-116ق.م )  ،إال أنه إهتم بالجانب القانونً أكثر ،و ٌعتبر من األوائل الذٌن و ضعوا
1

Hassan REMAOUN, le concept de citoyenneté à travers la penseé politique et l’histoire :
in L’Algérie aujourd’huit : Approches sur l’exercice de la citoyenneté , IBID , P 23
 2عبد الجلٌل أبو المجد  ، ،مفهوم المواطنة فً الفكر العربً االسالمً  ،مرجع سابق  ،ص.02
 3منٌر مباركٌة  ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة المعاصرة وحالة المواطنة فً الجزائر  ،مرجع سابق ،
ص62
4
Hassan REMAOUN, le concept de citoyenneté à travers la penseé politique et l’histoire :
in L’Algérie aujourd’huit : Approches sur l’exercice de la citoyenneté , IBID , P 36.
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األسس األولى لحقوق اإلنسان  ،و بالنسبة لشٌشرون " فالمواطنون الرومان ٌشتركون
فً مواطنة واحدة ال بفضل رابطة العنصر أو االقامة فً بقعة جؽرافٌة معٌنة ،و لكن
ألنهم ٌخضعون للقانون ،و الدولة "مجتمع القانون" حسب تفسٌر شٌشرون "

()1

 ،فهو

من األوائل الذٌن تبنوا و أسوا الدعائم األولى للمقاربة القانونٌة للمواطنة .
 -3-2المواطنة فً العصر الوسٌط :
قبل الوصول الى العصر الحدٌث ،فقد عاشت أوروبا ما ٌسمى العصر
الوسٌط ،و ذلك بداٌة من انهٌار االمبراطورٌة الرومانٌة و سٌطرت النظام االقطاعً
على الحٌاة االقتصادٌة و االجتماعٌة و السٌاسٌة فً أوروبا الؽربٌة ،فقد فقدت المواطنة
مفهومها فً العصر الرومانً و تراجعت ،و أصبحت مقتصرة على الطبقة
االرستقراطٌة التً تتحكم فً دوالٌب السلطة و المال ،و هكذا ٌبرز الباحث حسن رمعون
إلى " أ ن مفهوم المواطنة المتداول حالٌا هو ثمرة سٌرورة مرتبطة بالتطور الحاصل فً
العالم الحدٌث ابتداء من أوروبا الؽربٌة حتى أمرٌكا الشمالٌة ،ان نظام()Statu
المواطن هو ثمرة لقطٌعة جذرٌة مع عبلقات السٌادة و االخضاع التً تمٌز النظام
القطاعً من جهة ومع طبٌعة النظام الملكً المطلق الممتد من القرن  16مٌبلدي حتى
القرن  18مٌبلدي و هو بداٌة بروز الدولة القومٌة "(. )2
و قد عرفت أوروبا فً هذا العصر بداٌة انتشار المسٌحٌة فً االمبراطورٌة
الرومانٌة بشكل واسع ،ثم تطورت العبلقة بٌن النظام الملكً و سلطة الكنٌسة ،مما جعل
من هذ ه االخٌرة تتحكم بشكل مطلق فً النظام الملكً ،و "أهم ما ٌتمٌز به القرن الرابع
عشر هو حرص و سٌطرة رجال الكنٌسة و النببلء على سلطة و أجهزة الحكم بطرق ال
شركٌة و ال انسانٌة ".3
 1عبد الجلٌل أبو المجد  ،مفهوم المواطنة فً الفكر العربً االسالمً  ،مرجع سابق ،ص.03-02
2
Hassan REMAOUN, le concept de citoyenneté à travers la penseé politique et l’histoire :
in L’Algérie aujourd’huit : Approches sur l’exercice de la citoyenneté , IBID , P 36 .
 3عبد المجٌد عمرانً  ،محاضرات فً تارٌخ الفكر الفلسفً و السٌاسً  ،منشورات الحبر  ،الجزائر  ،ط0226 ، 1
 ،ص . 62
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و استمر الوضع كذلك الى ان اندلعت الحروب الدٌنٌة و انهٌار الدولة الرومانٌة ،و
تفككها الى عدة مملكات ،و سوؾ تكون معاهدة واستنفالٌا نقطة انعطاؾ و تحول كبٌر
فً مسار الفكر السٌاسً اللٌبرالً و هذا مع بداٌة القرن  17فً أوروبا ،حٌث بدأ مفهوم
المواطنة ٌبرز من جدٌد مواكٌة لنشوء الدول القومٌة فً أوروبا.
-4-2المواطنة فً عصر االنوار :
بعد تراجع الكنٌسة فً استحواذها للسلطة المطلقة ،و ذلك بعد نهاٌة الحروب
الدٌنٌة ،بدأت تتبلور مفاهٌم جدٌدة فً الفكر السٌاسً اللٌبرالً مثل المجتمع المدنً،
العقبلنٌة ،و المواطنة...،و قد اؼنى هذا الفكر عدة فبلسفة و منهم فبلسفة العقد
االجتماعً هوبز ،روسو ،و لوك ،و فبلسفة آخرٌن أهمهم مونتسكٌو و كانط و هٌجل ،
و لهذا سنبرز مفهوم المواطنة عند هؤالء الفبلسفة.
-1-4-2المواطنة عند توماس هوبز:1
ٌنطلق الفٌلسوؾ هوبز فً مشروعه الفكري من كون االنسان بطبٌعته عدو ألخٌه
اإلنسان و ٌعبر عن هذا بقوله  " :اإلنسان ذئب لئلنسان "( ،)2فهو ٌعٌش فً الحالة
الطبٌعٌة حالة حرب دائمة ،مملوءة بالخوؾ ،الضعؾ ،و األخطار فهو فً حاجة ماسة
للشعور باألمن ٌوفره الحاكم و هكذا "تصور هوبز مخرجا لحالة الفوضى بواسطة حق
ٌنم بمقتضاه تنازل االفراد عن حقوقهم الطبٌعٌة لفائدة الحاكم" ( ،)3هذا الحاكم الذي ٌوفر
لؤلفراد الحماٌة للمواطنٌن ،فلهذا عند هوبس " المواطنة بأنها الحماٌة التً تكفلها سلطة
الدولة للفرد ،فالعقد المبرم بٌن الدولة و االفراد ٌقتضً ضمان حماٌة و أمن
المواطنٌن" ،4و بموجب هذا العقد ٌتمتع االفراد بالحرٌات االساسٌة و السبلم و المساواة

 1توماس هوبز( ،)1457-1366صاحب كتاب "التنٌن  ،"Le Léviathanمن كبار الفبلسفة االنجلٌز الذٌن عالجوا
قضاٌا الحكم و سٌادة القانون و المساواة و الحرٌة  ،المرجع  ،عبد الجلٌل أبو المجد  ، ،مفهوم المواطنة فً الفكر
العربً االسبلمً  ،مرجع سابق ،ص.05
 2عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ،ص.05
 3عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ،ص.05
 4عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ،ص05
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أمام القانون ،و هنا ٌركز هوبس "على ان السلطة الممنوحة للحاكم ٌجب ان تكون سلطة
مطلقة "

.1

-2-4-2المواطنة عند جون لوك: 2
األفراد على عكس توماس هوبس ٌ ،رى جون لوك بأن فً حالتهم الطبٌعٌة كانوا
فً حالة مرٌحة و مستقرة ،و قصد المحافظة على هذا االستقرار و السعً نحو األفضل،
كان لزاما علٌهم الدخول فً عقد اجتماعً بٌنهم و بٌن الحاكم قصد التنظٌم و الحٌاة
األفضل " ،عقد ٌضمن بموجبه حرٌات و حقوق األفراد ،فالفرد هو مواطن له حقوق و
لٌس عبدا سابقا ألحد " ،3فٌحقق لهم هذا العقد االجتماعً الحٌاة األفضل  ،تنقلهم من
حالة الطبٌعة الفاضلة إلى الوضع االجتماعً األفضل المنظم مدنٌا و سٌاسٌا ،الذي
ٌضمن لهم تنظٌم الحرٌات و الحقوق و إقامة العدل .
و هو من األوائل الذٌن نادوا بمبدأ فصل بٌن السلطة التشرٌعٌة و السلطة التنفٌذٌة"،و
هو ٌعتبر منظر للفردانٌة اللٌبرالٌة ( théoricien de l’individualisme
)libéralوالفصل بٌن السلطات ".4
 -3-4-2المواطنة عند شارل مونتسكٌو: 5
المتعارؾ علٌه فً تراث الفكر السٌاسً على أنه كلما ذكر اسم شارل
مونتسكٌو ذكر كتابه المشهور" روح القوانٌن " و الذي و ضع فٌه األسس األولى
للفصل بٌن السلطات الثبلث أي السلطة التنفٌذٌة ،التشرٌعٌة و القضائٌة ،إٌمانا منه بان
هذا الفصل ٌضمن الحرٌة للمواطنٌن فً إطار احترام القانون "،و المواطنة حسب
1

Hassan REMAOUN, le concept de citoyenneté à travers la penseé politique et l’histoire :
in L’Algérie aujourd’huit : Approches sur l’exercice de la citoyenneté , IBID, P 27 .
 2جون لوك ( ،)1522-1420فٌلسوؾ انجلٌزي  ،بمثل النزعة المادٌة و صاحب النظرٌة التجرٌبٌة فً المعرفة  ،ولد
قرب برٌستول  ،المرجع  :عبد المجٌد عمرانً  ،مرجع سابق  ،ص . 75
 3عبد الجلٌل ابو المجد  ،مفهوم المواطنة فً الفكر العربً االسالمً  ،مرجع سابق ،ص.07
4
Hassan REMAOUN, le concept de citoyenneté à travers la penseé politique et l’histoire :
in L’Algérie aujourd’huit : Approches sur l’exercice de la citoyenneté , IBID , P 27 .
 5شارل مونتسكو ( )1533-1467من أشهر المفكرٌن السٌاسٌٌن الفرنسٌٌن ،وهو األب الحقٌقً لمبدأ فصل السلطات
فً كتابه التارٌخً "روح القوانٌن" الذي عالج فٌه السلطات :المرجع :عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ،ص.22
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مونتسكٌو فً كتابه "روح القانون" ،هً الفضٌلة السٌاسٌة فً الدولة المدنٌة ،و ذلك أن
مفهوم الوطن ٌقترن عنده بمفهوم المساواة ،المساواة أمام القانون ،ولذلك كان حب الوطن
أو حب المساواة فضٌلة سٌاسٌة" ،1و باعتقاده بان الفصل بٌن السلطات ٌمنع التفرد
بالحكم المطلق ،هذا األخٌر الذي ٌمنع الحرٌات العامة للمواطن.
-4-4-2المواطنة عند جان جاك روسو: 2
ٌعتبر جان جاك روسو من أبرز فبلسفة العقد االجتماعً ،هذا العقد الذي ٌربط
األفراد أي المواطنون بسلطة الحاكم التً ٌسمٌها هٌئة السٌادة أي الدولة ،و طبعا ٌنجر
عن هذا العقد حقوق و واجبات متبادلة بٌن الطرفٌن ،و هو ٌقترح مثالٌة عقبلنٌة
(" )Utopie rationnelleقائمة على تأسٌس لسٌادة شعبٌة مطلقة بدون تقسٌم
()3

السلطات"

 ،فمفهوم المواطنة عنده مرتبط بهذا العقد االجتماعً  ،حٌث "ٌعتمد مفهوم

المواطنة عند روسو على دعامتٌن رئٌسٌتٌن  :المشاركة السٌاسٌة االٌجابٌة ،و المساومة
بٌن المواطنٌن" ،4فبمقتضى هذا العقد االجتماعً ٌصبح و جود المواطن و مصٌره
مرتبط بالدولة التً ٌنتمً لها ،التً هً موجودة بفضل مشاركته االٌجابٌة فً تسٌٌرها
عبر المشاركة السٌاسٌة بدون إقصاء أحد ،مما ٌنتج مساواة فً الحقوق و الواجبات بٌن
المواطنٌن ،حٌث إن لروسو قوال مشهورا هو " :لن نصبح فعبل بشرا إال إذا أصبحنا
مواطنٌن"

.5

و ٌعتبر روسو احد ابرز الذٌن أثروا فً إعبلن حقوق اإلنسان و المواطن" ،و بهذا
كان ل لفٌلسوؾ جان جاك روسو شرؾ السبق فً تأصٌل مبدأ المواطنة و تعظٌم حقوق

 1عبد الجلٌل أبو المجد  ،مفهوم المواطنة فً الفكر العربً االسالمً ،مرجع سابق ،ص22
 2جان جاك روسو )1556-1510( Jean Jacques Rousseau ،فٌلسوؾ و مفكر سٌاسً و ممثل الجناح أو
الحركة السٌاسٌة فً أوروبا ،ولد بجنٌؾ  ،المرجع  ،عبد المجٌد عمرانً  ،مرجع سابق  ،ص . 121
3
Hassan REMAOUN, le concept de citoyenneté à travers la penseé politique et l’histoire :
in L’Algérie aujourd’huit : Approches sur l’exercice de la citoyenneté , IBID , P 27 .
 4عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ص.21
 5عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ،ص.22
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الفرد األساسٌة التً حصرها فً الحرٌة و األمان و الملكٌة ( Liberté, sécurité,
")propriété

.1

-5-4-2المواطنة عند هٌجل :2
ٌعتبر هٌجل من األوائل الذي استعمل مفهوم المجتمع المدنً ،و اعتبره مهم فً
تشكٌل الفرد المواطن ،حٌث قد "ذهب هٌجل إلى حد اعتبار انتماء الفرد إلى جمعٌة من
الجمعٌات شرط ضروري لكً ٌكتسب صفة المواطنة" ،3وٌربط هٌجل الفرد المواطن
بالدولة ،و ٌعتبره ؼٌر موجود خارج الدولة ،فالدولة هً التً تنتج هذه القٌم التً ٌتمتع
بها المواطن ،مثبل " فالفرد عند هٌجل ال ٌجد حرٌته فً العائلة ،و ال فً المجتمع
المدنً ،و إنما فً الدولة فقط" ،4فالدولة شًء مقدس و هدؾ اإلنسان عند هٌجل ،و هً
كذلك عنده " هً المعبرة عن قٌم المواطنة ،أي قٌم الحرٌة و نظام العقل ،و حدد هٌجل
الوظٌفة األساسٌة للدولة فً الحفاظ على حركٌة مجتمع المواطنٌن ،و حماٌة مصالحه ،و
توجٌه أنشطته".5
-5-2المواطنة فً الفكر العربً :
-1-5-2فً العصور القدٌمة:
مما ال شك فٌه بان التارٌخ القدٌم للعرب زاخر بالحضارات القدٌمة ابتداء
بحضارة الرافدٌن مرورا بحضارة سومر و آشور و بابل ،و حضارات الفٌنٌقٌٌن و
الكنعانٌٌن ،و الحضارة الفرعونٌة ،و الشك بان الذي أقام هذه الحضارات هو اإلنسان و
ألجله ،و مما ال شك فٌه كذلك أن قٌام هذه الحضارات كان نتٌجة نوع من االستقرار
االجتماعً و السٌاسً و االقتصادي ،و بالتالً توفر حد أدنى من العدل و المساواة بٌن
أفراد تلك األمم ،و هً البذور األولى لمبدأ المواطنة ،قٌم العدل و المساواة و الحرٌة التً
 1عبد الجلٌل أبو المجد  ،مفهوم المواطنة فً الفكر العربً االسالمً ،مرجع سابق ،ص.22
 2هٌجل ( ،)1621-1552فٌلسوؾ ألمانً.
 3عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ،ص.26
 4عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ،ص.27
 5عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ،ص.27
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تعتبر مقتصرة على فئة قلٌلة و هً فئات  :الكهنة ،و الحكام  ،و النببلء ،و المحاربٌن ،و
بعض المقربٌن من هؤالء جمٌعا  ،و قد كانت لهذه الفئات حق المشاركة السٌاسٌة فً
اتخاذ قرارات داخل الحكم.
و ٌمكن رصد بعض التجارب فً الحٌاة القبلٌة العربٌة التقلٌدٌة التً تشبه نوعا ما
التجارب السٌاسٌة االؼرٌقٌة و الرومانٌة  ،مثبل أي قبٌلة ٌكون على رأسها شٌخ القبٌلة،
حٌث "قد كان أكثر ألقاب شٌخ القبٌلة استخداما هو السٌد "وٌتم اختٌار السٌد بانتخاب
حربٌن األفراد الذكور" و لٌس بالوراثة" ،1و متعارؾ علٌه بٌن المؤرخٌن بان شٌخ
القبٌلة هو الذي ٌتولى تسٌٌر شؤون القبٌلة ،و تمثٌلها خارجٌا مع القبائل المجاورة ،حٌث
ٌوصؾ هذا " الحكم ٌكون فٌه الشٌخ أول بٌن ساوٌن ،علٌه أن ٌتشاور مع ناسه فً
الشؤون العامة ".2
و فً التارٌخ القدٌم للٌمن " كان ٌوجد فً الدولة القتبانٌة مجالس تمثل الشعب حٌث
كانت هناك مجالس للقبائل إلى جانب العرش" ،3و هناك مثال فً حضارة سبأ حٌث "قد
عرفت دولة سبأ و معٌن أٌضا قدرا من المشاركة السٌاسٌة فسبأ عرفت "التمثٌل
النٌابً".4
و من النماذج المهمة فً التارٌخ القدٌم للعرب نجد "بابل التً مثلت هً األخرى
نموذجا مستقٌما فً الممارسة المواطنٌة " ،5بابل التً تمثل حضارة وادي الرافدٌن،
حٌث كلما ذكرت بابل ذكر حمورابً الذي ٌعتبر أول حقوقً فً العالم الذي ٌصنع أولى
اللوائح القانونٌة ،و هنا تبرز البذور األولى للمقاربة القانونٌة لمفهوم المواطنة فً بداٌاتها
األولى" ،فقد أقبل على كتابة و تدوٌن المواثٌق الرسمٌة و القوانٌن ،و ساهم شخصٌا
 1علً خلٌفة الكوراري ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة ،من مجلة المستقبل العربً  ،عدد  ، 042مركز
دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت  ،شباط/فبراٌر ، 0221ص.126
 2علً خلٌفة الكوراري ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة ،من مجلة المستقبل العربً  ،مرجع سابق ،ص .126
 3علً خلٌفة الكوراري ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة ،من مجلة المستقبل العربً  ،مرجع سابق ،ص .126
 4علً خلٌفة الكوراري ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة  ،من مجلة المستقبل العربً  ،مرجع سابق ،ص
.126
 5علً خلٌفة ،المواطنٌة و مسارات الدولة  :دراسة تحلٌلٌة نقدٌة للعبلقة بٌن المواطنٌة و الدولة  ،من المجلة العربٌة
للعلوم السٌاسٌة  ،عدد  ، 22-27مركز دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت  ،صٌؾ – خرٌؾ  ، 0212ص . 12
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بارساء حمورابً منظومة حقوقٌة وأخبلقٌة و حرص على التذكٌر باالهتمام بواجبات
الفرد و الجماعات" ،1إال أن عدم االستقرار السٌاسً ،و انتشار التسلط و الفساد ،و ما
تبع ذ لك من خبلفات و احتجاجات ،و اضطرابات حال دون تطور دولة بابل على الشكل
الذي تطورت علٌه دولة المدٌنة فً الٌونان و الرومان ،و اندثرت هذه التجارب التً
اقتربت من مفهوم المواطنة فً العصر الحالً إلى أن جاء اإلسبلم ووحد القبائل العربٌة
على شرٌعة و دٌن واحد هو اإلسبلم  ،و ٌذكرأنه " عندما كان االسبلم على وشك البزوغ
قام فً مكة حلؾ الفضول الذي كان ٌتدخل لنصرة المظلوم سواء كان من اهل مكة او
()2

من زواره "

.

 -2-5-2المواطنة فً العصر المعاصر :
-1-2-5-2المواطنة عند رفاعة رافع الطهطاوي:3
قد أبرزنا فً ما سبق بان مفهوم المواطنة ؼربً المنشأ ،و لهذا نجد هذا المفهوم قد
نفذ إلى المجتمعات العربٌة من الؽرب أساسا ،و ابتداء من نتائج تلك البعثات العلمٌة و
العسكرٌة لرجال الفكر و اإلطارات العسكرٌة إلى كل من فرنسا ،و برٌطانٌا ،و من
هؤالء نجد رفاعة رافع الطهطاوي ،فقد كان على رأس بعثة عسكرٌة من مصر إلى
فرنسا.
و فً بداٌة القرن التاسع عشر فقدت شدت الحضارة الؽربٌة الحدٌثة ،و مفاهٌمها
السٌاسٌة كل الذٌن زاروها و منهم الطهطاوي  ،الذي ٌعتبر من األوائل الذٌن تحدثوا عن
مفهوم الوطن حٌث "كتب ٌقول" فحب األوطان الحقٌقً و الؽٌرة علٌها متى حلت ببدن
االنسان ( )...ظهرت الحمٌة الوطنٌة ( )...وولعت بمنافع التنمٌة ". 4

 1علً خلٌفة ،المواطنٌة و مسارات الدولة  :دراسة تحلٌلٌة نقدٌة للعبلقة بٌن المواطنٌة و الدولة  ،من المجلة العربٌة
للعلوم السٌاسٌة  ،مرجع سابق  ،ص.12
 2علً خلٌفة الكواري ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة  ،مرجع سابق ،ص .127
 3رفاعة رافع الطهطاوي ( )1652-1621شٌخ ازهري ،المرجع  :عبد الجلٌل ابو المجد ،مرجع سابق ،ص .34
 4عبد الجلٌل أبو المجد  ،مفهوم المواطنة فً الفكر العربً االسالمً  ،مرجع سابق  ،ص .35-34
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و مع ذكره للوطن فهو ٌربط مصٌر الفرد المواطن بوطنه ،اي بشعور االنتماء لهذا
الوطن ،و عندما ٌوفر الوطن أسباب العٌش المرٌحة من حقوق و حرٌة ،كان لزاما على
هذا الفرد المواطن واجب االنتماء و الوالء لهذا الوطن  ،و بذلك ٌسود االستقرار و
التطور للمواطن و الوطن معا  " ،و هو أول من استخدم مصطلح المواطنة وربطه
بالحقوق العامة ،فانتماء الفرد للوطن ٌعنً ان ٌتمتع بحقوق وطنه ،و االلتزام بالواجبات
تجاه هذا الوطن ،فالمواطنة هً أساس عملٌة االندماج الوطنً و تمثل حجر الزاوٌة فً
الدولة الوطنٌة الحدٌثة ". 1
-2-2-5-2المواطنة عند ولٌم سلٌمان قالدة:2
ٌعتبر الدكتور ولٌم سلٌمان قالدة من ابرز المفكرٌن فً تأسٌس الحوار
اإلسبلمً المسٌحً و دعاة التعاٌش بٌن المسلمٌن و المسٌحٌن فً اطار الدولة الوطنٌة
الحدٌثة ،و ٌربط نج اح هذه الدولة فً التفاعل بٌن المواطن و الوطن ،فهو ٌرى ان نجاح
الجماعة فً استخبلص حقوق الوطنٌ ،ؤدي إلى تحول األرض إلى "وطن" و اإلنسان
الذي ٌحٌا علٌها و ٌشارك فً صٌاؼة مصٌرها الى مواطن ". 3
و ٌعتبر مبدأ المواطنة عند قبلدة لٌس مجرد مكتسبات قانونٌة ٌملٌها الدستور من
حقوق و واجبات علٌه لتتعدى المواطنة الى التفاعل االٌجابً و فعالٌته اتجاه الوطن فً
سبٌل رقٌه و تقدمه ،و طبعا ٌكون ذلك فً المشاركة االٌجابٌة للمواطن فً تسٌٌر
الشؤون العامة للوطن ،حٌث تركز مقاربة هذا المفكر حول المواطنة على انها "ترتكز
على ركنٌٌن اس اسٌٌن هما :المشاركة فً الحكم و المساواة امام القانون التً تعد المحك
الرئٌسً للعبور نحو المواطنة ". 4
و للمفكر كتابا بعنوان " مبدأ المواطنة" الذي ٌعتبر مرجعا قانونٌا و سٌاسٌا مهما ،و
فٌه عرؾ المواطنة " بأنها و عً االنسان بانه عضو أصٌل فً ببلده و فاعل فً الحٌاة
 1عبد الجلٌل أبو المجد ، ،مرجع سابق  ،ص .36
 2ولٌم سلٌمان قبلدة (.)1777-1702
 3عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق  ،ص.44
 4عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ،ص.45

106

سوسيولوجيا قيم المواطنة في الجزائر

الفصل الثالث :

العامة و لٌس مجرد مقٌم خضع لنظام معٌن دون أن ٌشارك فً صنع القرارات داخل
هذا النظام".1
-3-2-5-2المواطنة عند برهان غلٌون: 2
ٌحمل المفكر السوري برهان غلٌون المحاضر فً جامعة السربون الفرنسٌة،
مشروعا عقبلنٌا ٌركز فٌه على عقل الفرد فً بناء الدولة الحدٌثة ،و حتى ٌتسنى لهذا
العقل االسهام بقوة فً ترقٌة و بناء الفرد ،البد ان ٌكون حرا و مستقبل عن اي عائق
دٌنً او طائفً ،و ٌجعل من الحرٌة و الفردٌة اساس للسٌادة على مستوى السلطة
السٌاسٌة للدولة ،و هنا ٌؤكد برهان غلٌون ان " المواطنة قامت بمبدأ مؤسس للسٌادة
الفردٌ ة ،و كمصدر لتضامن حً بٌن اناس احرار على االعتقاد فً مواجهة الكنٌسة
بصبلحٌات العقل االنسانً للتفاهم العام".3
و ٌضٌؾ برهان غلٌون الى ان هذه المواطنة قاعدتها قد "جاءت بعد مخاض عسٌر
و طوٌل فً أوروبا المسٌحٌة ،و بعد صراع مستمر مع الكنٌسة و السلطة الدٌنٌة"،4
ول لعلم بان الحروب الدٌنٌة التً نشأت و ما كانت تعرؾ باسم حرب الثبلثٌن عاما،
جاءت بعد طؽٌان سلطة الكنٌسة و تدخلها فً شؤون الحكم ،مما شكبل استٌاء لدى
األفراد ،و من ثم قامت الحروب الدٌنٌة و ابرز منظري هذه الحروب نجد مارتٌن لوثر
وجون كالفن ،اللذان دعٌا الى استقبلل السلطة الزمنٌة عن السلطة الدٌنٌة ،و إعطاء
الحرٌة الكاملة لؤلفراد فً الممارسة الدٌنٌة ،و من هنا ٌعرؾ برهان غلٌون المواطنة
فٌقول  ":فكرة المواطنة هً تحالؾ و تضامن بٌن أناس متساوٌن فً القرار و الدور و
المكانة و من رفض التمٌٌز بٌنهم على مستوى درجة مواطنتهم و أهلٌتهم العمٌقة
لممارسة حقوقهم المواطنٌة ".5
 1عبد الجلٌل أبو المجد  ،مفهوم المواطنة فً الفكر العربً االسبلمً  ،مرجع سابق ،ص43
 2برهان ؼلٌون مفكر عربً عقبلنً ٌشؽل منصب مدٌر دراسات الشرق المعاصر فً جامعة السورٌون الفرنسٌة :
المرجع :عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ،ص.63
 3عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ،ص.64
 4عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ،ص.64
 5عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ،ص.64-63
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و ٌستطرد المفكر غلٌون فً المقارنة بٌن الدٌن و الدولة ،فٌعتبر الدٌن أدى الى
تكوٌن رابطة األخوة أما الدولة الحدٌثة فقد أدت إلى تكون رابطة المواطنة المواطنة،
حٌث ٌقول " :أن الدولة الحدٌثة قد أسست لرابطة سٌاسٌة قائمة على فكرة المواطنة التً
تعنً حرٌة األفراد و استقبللهم و خضوعهم بالتساوي الى قانون واحد ". 1
 -3بروز مفهوم المواطنة المعاصر:
مما الشك فٌه أن مفهوم المواطنة قد ارتبط منذ نشأته باألحداث التً عرفتها
أوروبا الؽربٌة ،بداٌة باندالع الحروب الدٌنٌة ،وما تبلها من إصبلحات دٌنٌة أفضت إلى
استقبلل السلطة الزمنٌة عن السلطة الدٌنٌة ،وبالتالً فصل الدٌن عن الدولة ،ثم توسٌع
مشاركة األفراد فً اختٌار الحكام وذلك مع اندالع الثورة الفرنسٌة ،حٌث كانت هذه
الثورة "ثورة على المفهوم الكبلسٌكً للمواطنة الذي كان قائما على الواجب والمشاركة
الفاعلة فً الحٌاة العامة والسٌاسٌة ،وأدرجت عنصرا مهما فً المفهوم وهو «حقوق
المواطنة»".

2

وقد أفضت هذه الثورة إلى ما سمً "إعبلن حقوق اإلنسان والمواطن" ،حٌث أكد
على بعض الحقوق وأبرزها حق اختٌار الدٌن ،والذي أصبح ٌعرؾ بحرٌة المعتقد ،وهذا
بعد تقوٌض سلطة الكنٌسة ،وإبعادها عن المجال السٌاسً ،وتطورت األمور فً أوروبا
حتى ظهور الدولة القومٌة فً القرن السابع عشر ،وهذه الدولة مرتبطة بإقلٌم ،وهنا بدأ
مفهوم الحدود اإلقلٌمٌة للدولة ٌتشكل ،وبالطبع مع سٌادة الدولة تكون كل هذا اإلقلٌم،
وهنا برز مفهوم السٌادة اإلقلٌمٌة ،وقد "اعتبر جمٌع المواطنٌن البالؽٌن مواطنٌن فً
دولهم ،مع بعض االستثناءات القلٌلة ،خاصة النساء" ،3حٌث أن الدولة القومٌة قد تبنت
مبادئ الدٌمقراطٌة ،وأهم هذه المبادئ هً حق التصوٌت لكل المواطنٌن ،وهنا كانت
المرأة مستثنٌة من هذا الحق ،ولكن الحقا مع بداٌة القرن العشرٌن ،سوؾ ٌتسم توسٌع
 1عبد الجلٌل أبو المجد  ،مفهوم المواطنة فً الفكر العربً االسالمً  ،مرجع سابق ،ص.65
 2منٌر مباركٌة  ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة المعاصرة وحالة المواطنة فً الجزائر  ،مرجع سابق  ،ص
.64
 3منٌر مباركٌة ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة المعاصرة وحالة المواطنة فً الجزائر  ،مرجع سابق  ،ص
.65
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مفهوم المواطنة إلى طبقات المجتمع الدنٌا وإلى النساء" ، 1حٌث أن الدولة القومٌة قد
تبنت مبادئ الدٌمقراطٌة  ،و أهم هذه المبادئ هً حق التصوٌت لكل المواطنٌن  ،و هنا
كانت المرأة مستثنٌة من هذا الحق  ،ولكن الحقا مع بداٌة القرن العشرٌن سوؾ ٌتم
توسٌع المشاركة السٌاسٌة للمرأة  ،حٌث تم "توسٌع مفهوم المواطنة إلى طبقات المجتمع
الدنٌا و إلى النساء".2
ونذكر بأن فترة القرن التاسع عشر وبداٌة القرن العشرٌن ،شهدت أوروبا نهضة
صناعٌة ،بداٌة بالثورة الصناعٌة فً برٌطانٌا ،وانتشارها الحقا فً أوروبا ،ومع تراكم
رأسمال ،وتطور الرأسمالٌة ،وانتشار الملكٌة الخاصة ،طبعا هذه الملكٌة مرتبطة
بالقانون ،وبذلك أدى هذا الجو الرأسمالً إلى تطور البعد القانونً فً أوروبا مما أسهم
فً إضفاء بعدا قانونٌا لمفهوم المواطنة.
واستمر هذا الحال هكذا حتى اندالع الحربٌن العالمٌتٌن األولى والثانٌة ،ومع
نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة ،ثم اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان فً سنة ،1948
"والذي تبنته معظم دول العالم ،فؤلول مرة فً التارٌخ الؽربً ،أصبحت المواطنة ،حقا
لكل شخص «من دون تمٌٌز»".3
وهكذا فقد أرسى اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان القواعد القانونٌة لمواطنة كل
األفراد بؽض النظر عن اللون ،الجنس ،الدٌن ،العرق ،إال أن هذا لم ٌكن شامبل على كل
الدولة ،نظرا لوجود شعوب كثٌرة تعٌش حالة االستعمار  ،و من أبرزها شعوب المؽرب
العربً ،ومن ضمنهم الشعب الجزائري ،الذي استقل فً  5جوٌلٌة .1962
ومع نهاٌة القرن العشرٌن وبداٌة القرن الواحد والعشرون تأصل مفهوم المواطنة
فً جمٌع دول العالم دستورٌا وقانونٌا ،بجمٌع أبعاده السٌاسٌة ،االقتصادٌة ،االجتماعٌة،
الثقافٌة  ،والحقا البٌئٌة .

 1منٌر مباركة  ،مرجع سابق ،ص .65
 2منٌر مباركة ،مرجع سابق ،ص .65
 3منٌر مباركٌة ،مرجع سابق ،ص .66
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الفصل الثالث :
-1-3مفهوم المواطنة المعاصر:

باعتبار بأن كلمة مواطنة هو ترجمة لكلمة  Citoyennetéبالفرنسٌة ،وترجمة
لـ  Citizenshipباالنجلٌزٌة  ،وهنا "تشٌر دائرة المعارؾ البرٌطانٌة إلى المواطنة
بأنها عبلقة بٌن فرد ودولة كما ٌحددها قانون تلك الدولة ،وبما تتضمنه ذلك العبلقة من
واجبات وحقوق فً تلك الدولة" ،1وٌذكر بأن المواطنة هً مرادؾ للجنسٌة فً دائرة
المعارؾ البرٌطانٌة  ،وتضٌؾ هذه الدائرة لمفهوم المواطنة حقوق أخرى أهمها "حق
االنتخاب وتولً المناصب العامة". 2
و من زاوٌة أخرى "تعرؾ موسوعة كولٌر األمرٌكٌة كلمة ""Citizenship
(وتقصد بها مصطلح المواطنة ومصطلح الجنسٌة دون تمٌٌز) بأنها "أكثر أشكال
العضوٌة فً جماعة سٌاسٌة اكتماال" ،3وٌجب التذكٌر أن مفهوم المواطنة مفهوم ٌتؽٌر
من دولة إلى أخرى ،حسب نظامها السٌاسً ،فهً أي المواطنة أكثر تجسٌدا فً الدولة
الدٌمقراطٌة ،ونجدها ناقصة فً الدولة الؽٌر دٌمقراطٌة ،فللمواطنة ذات أبعاد سٌاسٌة،
اجتماعٌة ،قانونٌة ،مدنٌة ،فلهذا نجد البعد السٌاسً للمواطنة ؼائب فً الدولة ؼٌر
دٌمقراطٌة ،باعتبار أن الركن األساسً فً المواطنة هو المشاركة السٌاسٌة ،هذه األخٌرة
ؼٌر موجودة فً الدولة الؽٌر دٌمقراطٌة.
ومفهوم المواطنة فً بعده القانونً ،وهذا األخٌر الذي كان والزال له دور فً
تثبٌت هذا المفهوم لما له من دور فً تقنٌن مكانة الفرد المواطن داخل الدولة الحدٌثة،
وطبعا هنا القانون ٌضبط حقوق وواجبات كل مواطن ،وما ٌترتب من انتماء هذا
المواطن إلى وطنه ،وما ٌملٌه هذا االنتماء من واجبات ،الدفاع عنه أرضا ووطنا،
والدفاع عن مقومات هذا الوطن ،والمساهمة فً تقدمه وتطوره ،وذلك بدفع الضرائب،
وااللتزام بقوانٌنه ودستوره ،وطبعا ٌتمتع هذا المواطن بحقوق التً ٌكفله لها القانون،

 1علً خلٌفة الكواري ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة  ،مرجع السابق  ،ص .116
 2علً خلٌفة الكواري ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة  ،مرجع السابق  ،ص .116
 3علً خلٌفة الكواري ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة ،مرجع سابق  ،ص .116
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الفصل الثالث :

وأهم هذه الحقوق حق المشاركة السٌاسٌة مثل حق التصوٌت ،وحق الترشح ، ...و قد
ارتبط مفهوم المواطنة "أساسا بقٌم الحرٌة والمساواة والمشاركة السٌاسٌة". 1
-2-3أبعاد المواطنة:
 -1-2-3البعد القانونً:
فً أي الدولة ،فالفرد المنتمً لها ٌتمتع بمواطنة ،هذه األخٌرة ٌنظمها وٌضبطها
القانون داخل هذه الدولة ،وعلى رأس هذه القوانٌن الدستور ،ومن بعده تأتً القوانٌن
األخرى ،لٌرسم هذا القانون "وٌخلق المساواة بٌن مواطنٌها ،وٌرسً نظاما عاما من
حقوق وواجبات تسري على الجمٌع من دون تفرقة ،وعادة ما تكون «رابطة الجنسٌة»
معٌارا أساسٌا فً تحدٌد من هو المواطن؟".2
فالجنسٌة فً كثٌر من األحٌان هً مرادفة للمواطنة ،فالمواطن ذو الجنسٌة الفرنسٌة،
هو مواطن فرنسً ،و المواطن ذو الجنسٌة الجزائرٌة هو مواطن جزائري ،وٌترتب
على هذه المواطنة القانونٌة حقوق وواجبات سٌاسٌة ،مدنٌة ،واجتماعٌة اقتصادٌة ،فأما
الحقوق السٌاسٌة ،فهً حق الترشح ،حق االنتخاب ،وٌقابلها واجب دفع الضرائب ،أما
فٌما ٌخص الحقوق المدنٌة تأتً :حق التعبٌر ،حق تشكٌل أحزاب ،حق تشكٌل جمعٌات
مدنٌة (نقابات ،أحزاب ،منظمات  ،)....حرٌة المعتقد  ،.....أما فٌما ٌخص الحقوق
االجتماعٌة المرتبطة بعبلقات العمل من حق اإلضراب ،وكذلك حق الملكٌة ...
 -2-2-3البعد السٌاسً:
لقد سبق وأن ذكرنا بأن المواطنة تشٌر إلى الوطن ،فالمواطنة هً عبلقة المواطن
بوطنه بؽض النظر عن دٌنه ،أو لؽته ،أو عرقه ،أو لونه ،فهوٌة األفراد تتحدد بانتمائهم
لوطن واحد ،وبذلك ٌكون كل المواطنون ٌشعرون باالنتماء لهذا الوطن ،ومقابل هذا
االنتماء ،فهم مطالبون بالوالء لهذا الوطن ،فانصهارهم فً إطار هذه العبلقة ٌسهل عملٌة
االندماج بٌن مختلؾ المواطنون بعٌدا عن االختبلفات الطبٌعٌة مثل اللؽة  ،الدٌن،
 1عبد الجلٌل أبو المجد  ،مفهوم المواطنة فً الفكر العربً االسالمً  ،مرجع سابق ،ص .12
 2سامح فوزي ،المواطنة  ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،القاهرة ،ط  ،0225 ،1ص .7
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الفصل الثالث :

والطائفة والعرق  ،....وهنا ٌؤكد الباحث سامح فوزي بقوله بأن من "معانً المواطنة
هو العضوٌة فً مجتمع سٌاسً معٌن ،وهو ٌعادل االنتماء الوطنً إلى دولة أو كٌان
سٌاسً بعٌنه".1
وٌترتب عن هذا االنتماء للوطن قٌمة أساسٌة من قٌم المواطنة ،أال وهً قٌمة
المشاركة فً الحٌاة العامة ،وهً ممارسة كامل حقوقه السٌاسٌة ،وذلك بالمشاركة فً
االنتخابات ترشحا وتصوٌتا ،وكل ما ٌترتب عن هذه المشاركة من حقوق ،كحق تكوٌن
أحزاب ،حق التمتع ب شرح برنامجه االنتخابً ،وحرٌة الحركة داخل الدولة  ،.....فً
إطار المساواة بٌن جمٌع المواطنٌن.
 -3-2-3البعد االجتماعً و االقتصادي:
ٌعتبر البعد االجتماعً و االقتصادي بعدا مهما من ابعاد المواطن حٌث ٌعتبر
مسألة مركزٌة فً عملٌة االندماج االجتماعً و االقتصادي للمواطن فً الحٌاة
االقتصادٌة و االجتماعٌة للمواطن العضو البارز فً الدولة الحدٌثة من خبلل توفٌر
العمل و بصفة عامة العدالة فً توزٌع الثروة .
 -3-3قٌم المواطنة:
باعتبار أن مفهوم المواطنة واسع ،ومتؽٌر حسب التطور الفكري والسٌاسً ،ولهذا
فهو ؼنً وثري بقٌمه  ،حٌث أن "هذه القٌم تجد سندها الفكري و الثقافً فً ثقافة الحداثة
التً لعبت المدرسة و الجامعة أساسا دورا رئٌسا فً نشرها و اشاعتها فً المجتمع  ،و
التً كانت تجد سندها السٌاسً فً األحزاب و النقابات و الجمعٌات و الحركات الحقوقٌة
النسوٌة " ، 2و نظرا لهذه األهمٌة التً تكتسٌها هذه القٌم سوؾ نركز إجرائٌا فً دراستنا
هذه على القٌم المركزٌة للمواطنة ،وهً قٌم :الحرٌة ،المساواة ،المشاركة والمسؤولٌة
االجتماعٌة .

 1سامح فوزي ،المواطنة  ،مرجع سابق ،ص .13
 2دمحم سبٌبل  ،فً تحوالت المجتمع المغربً  ،دار توبقال للنشر  ،الدار البٌضاء ( المؽرب )  ،ط ، 0212 ، 1ص
. 126
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 -1-3-3قٌمة الحرٌة:

تعتبر قٌمة الحرٌة ،قٌمة مركزٌة من القٌم المواطنة وهً أصل ومنشأ كل القٌم بعد
ذلك ،فقد كانت هذه القٌمة مبتؽى وهدؾ كل فرد على امتداد العصور ،وقد ناضل فً
سبٌلها الشعوب ،فبل ٌمكن أن ٌكون للفرد دور وجود فً الحٌاة ما لم ٌكن ٌتمتع بحرٌة،
تجعله فاعبل وصانعا لوجوده  ،وتشمل حرٌة التعبٌر عن الرأي فً الكتابة واإلبداع
والصحافة ،وحرٌة المعتقد الدٌنً ،وحرٌة الحركة والتنقل داخل الوطن  ،....ومن ضمن
هذه "الحرٌة السٌاسٌة التً تسمح بحرٌة التنقل  .و حرٌة التعبٌر عن األفكار و حرٌة
االجتماع مع أفراد آخرٌن الذٌن ٌتقاسمون معه نفس األفكار". 1
-2-3-3قٌمة المساواة:
و تعتبر هذه القٌمة فً كثٌر من األحٌان مرادفة لكلمة العدالة ،وتشمل المساواة أمام
القانون بؽض النظر عن الدٌن والجنس ،والعرق ،واللون ،واللؽة ،وتسمح هذه المساواة
إلى تكافؤ الفرص فً التعلٌم ،العمل ،والمساواة أمام القضاء  ،حٌث ٌعتبرها الباحث علً
خلٌفة الكواري  ،حٌث ٌذكر أن "أبرز مظاهر المواطنة الكاملة هً تساوي الفرص من
حٌث المنافسة على تولً السلطة و تفوٌض من ٌتوالها  .و كذلك الحق المتساوي فً
الثروة العامة التً ال ٌجوز ألي كان أن ٌدعً فٌها حقا خاصا " ،2ومع وجود هذه
المساواة ٌتعزز االستقرار و ذلك نابع من شعور األفراد من نتائج هذه المساواة .
-3-3-3قٌمة المشاركة:
وتشمل حق المشاركة السٌاسٌة ،وذلك فً حق الترشح والتصوٌت فً االنتخابات العامة،
وحق اإلضراب ،واالحتجاج السلمً ،وحق الممارسة النقابٌة  ،....وبذلك تشمل قٌمة
المشاركة بعد الحقوق فً المواطنة ،باعتبار أن المواطنة هً موازنة بٌن الحقوق
والواجبات  ،حٌث تعتبر المواطنة " لٌست مجرد انتماء للوطن  .و إنما هً تفاعل إرادي
1

Lahouari ADDI , L’Algerie Et La Démocratie : Pouvoir Et Crise Du Politique Dans
L’Algerie Contemporaine, IBID , P 141 .
 2علً خلٌفة الكواري  ،نحو مفهوم جامع للدٌمقراطٌة فً البلدان العربٌة  ، )100-122( ،من الكتاب الجماعً :
أحمد عوض و آخرون  :الدولة الوطنٌة المعاصرة  :أزمة االندماج و التفكٌك  ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،
سلسلة كتب المستقبل العربً ( ، )36بٌروت  ،ط ، 0226 ، 1ص . 111
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الفصل الثالث :

ٌقوم به المواطن داخل النظام السٌاسً لببلده ،طبقا لما ٌحدده الدستور من حقوق
وواجبات ،و ما ٌفتح أمامه من آفاق المشاركة فً التدبٌر للشأن العام لببلده ".1
-4-3-3قٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة:
وتشمل بعد الواجبات فً المواطنة باعتبار أن المواطن ٌعٌش فً دولة بحكم عقد
اجت ماعً له حقوق وعلٌه واجبات ،وممارسة هذه الواجبات تعبر عن قٌمة المسؤولٌة
االجتماعٌة التً ٌمارسها المواطن تجاه وطنه ،وأهم هذه الوجبات ،بداٌة بواجب الدفاع
عن هذا الوطن والدفاع عن مقدساته ورموزه ،وواجب احترام القانون ،واحترام حرٌة
اآلخرٌن ،وواجب دفع الضرائب ...
-4-3مستوٌات المواطنة:
باعتبار أن المواطنة لها بعد قانونً ،هذا البعد ٌحدده دستور الدولة ،ومع العلم أن
لكل دولة دستور ٌختلؾ عن دولة أخرى ،هذا الدستور هو الذي ٌحدد نظام الحكم ،ولهذا
قد نجد نظام الحكم الجمهوري المركزي مثل فرنسا ،ونجد الحكم الجمهوري الفدرالً
مثل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،وقد نجد نظام الحكم الفدرالً مثل نظام الحكم فً
سوٌسرا ،ولهذا تختلؾ المواطنة من بلد آلخر تبعا لنظام كل دولة ،وٌمكن تمٌٌز
مستوٌات المواطنة من منظور جؽرافً إلى ما ٌلً:
-1-4-3المواطنة المحلٌة:
إن مفهوم المواطنة لما ظهر وتشكل كان هدفه ترسٌخه على جمٌع أفراد الدولة
الواحدة ،إال أن هذا ال ٌمكن بلوؼه بسهولة فً الدول ذات التمدد الجؽرافً والتنوع
العرقً والثقافً ،ولهذا كانت المواطنة المحلٌة اجتهاد قانونً لبعض الدول" ،وتعد

 1دمحم الكتانً  ،القٌم المرجعٌة للمواطنة و تخلٌق الحٌاة العامة فً المؽرب  ،من الكتاب الجماعً  :تخلٌق الحٌاة
العامة فً المغرب  ،ندوة أكادٌمٌة المملكة المؽربٌة  ،الرباط  04-03 :نوفمبر  ، 0212مطبوعات أكادٌمٌة المملكة
المؽربٌة  ،سلسلة الندوات  ،ص . 31
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سوٌسرا أكثر الدول تنوعا فً سٌاسات المواطنة على المستوى المحلً ،حٌث ٌمكن لكل
بلدٌة أن تقرر وتضع معاٌٌرها الخاصة لتسوٌة وضعٌات األجانب ومنحهم المواطنة".1
-2-4-3المواطنة الوطنٌة:
وهً المواطنة التً جاءت بها الدساتٌر الوطنٌة ،وأسهم فً إثراءها المفكرون
والفبلسفة ،وعلماء االجتماع ،تلك المواطنة التً التصقت بظهور الدولة القومٌة فً
أوروبا الؽربٌة ،وتشبعت بها الدولة الوطنٌة فً باقً األفكار العربٌة ،مستهدفة إرساء
مبادئ وقٌم لمواطنة فاعلة تجعل من الفرد المواطن فً تفاعل دائم بدولته الوطنٌة،
"وهً المواطنة التً سادت منذ بروز الدولة القومٌة".2
-3-4-3المواطنة اإلقلٌمٌة:
مع انتشار العولمة ،والتطور الهائل الذي تشهده اقتصادات العالم ،واشتداد المنافسة
االقتصادٌة فً األسواق العالمٌة ،بات من الضروري ظهور عدة تكتبلت اقتصادٌة قصد
الحفاظ على المصالح االقتصادٌة فً ظل هٌمنة الرأسمالٌة فً العالم ،وأبرز هذه
التكتبلت اإلقلٌمٌة ه و بروز االتحاد األوربً ،ولهذا ارتبطت بهذا االتحاد مفهوم جدٌد
للمواطنة ،وهو المواطنة األوربٌة ،حٌث "جاءت بها اتفاقٌة ماسترٌخت سنة ،3"1992
وسمحت هذه االتفاقٌة بحرٌة الحركة لكل المواطنٌن داخل الفضاء األوربً.
-4-4-3المواطنة الخارجٌة:
لقد نجم عن التقدم الحاصل فً الدول الؽربٌة فً جمٌع المٌادٌن التعلٌمٌة واالقتصادٌة
واالجتماعٌة ،وفً المقابل تأخر فً التنمٌة ،وانتشار البطالة ،ونقص فرص النجاح
بالنسبة لكل المواطنٌن فً البلدان النامٌة ،لقد نجم عن هذا سلسلة من الهجرات ،وأبرز

 1منٌر مباركٌة ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة المعاصرة وحالة المواطنة فً الجزائر  ،مرجع سابق  ،ص
.57
 2منٌر مباركٌة  ،مرجع سابق ،ص .57
 3منٌر مباركٌة ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة المعاصرة وحالة المواطنة فً الجزائر  ،مرجع سابق  ،ص
.57
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هذه الهجرات هً هجرات من الدول اإلفرٌقٌة إلى الدول األوربٌة ،ودول أمرٌكا
الشمالٌة ،واسترالٌا.
ومع توالً هذه الهجرات ،أصبح للمهاجرٌن حضور لٌس بالهٌن فً بلدان المهجر،
وهكذا عملت الدول اآلتٌن منها على استٌعاب هذه الفئة فً برامجها التنموٌة ،ولهذا
حرصت على أن تتمتع بمواطنتها الكاملة ،فً حٌن أن الدول التً ٌعٌشون فٌها تمنحهم
مواطنة لٌست مثل المواطنٌن األصلٌٌن ،ولهذا المواطنة الخارجٌة "تتعلق أساسا بمواطنة
المهاجرٌن" ،1ولهذا هناك جدل حول حقوق وواجبات هؤالء المواطنٌن سواء فً دول
المصدر أو دول الوجهة الزال قائما لحد اآلن.
-5-4-3المواطنة العالمٌة:
مع انتشار التكنو لوجٌا الحدٌثة ،ووصول العولمة إلى ما وصلت علٌه اآلن ،أصبح
هناك جدل حول مفهوم الحدود اإلقلٌمٌة للدول ،ومن ثم مفهوم المواطنة اإلقلٌمٌة ،حٌث
أصبح العالم ٌعٌش فً قرٌة عالمٌة صؽٌرة ،ومن هنا برز مفهوم المواطنة العالمٌة،
حٌث "تقوم المواطنة العالمٌة على ركٌزتٌن أساسٌتٌن ،هما عالمٌة التحدٌات ،واالعتراؾ
باختبلؾ التقالٌد واألعراؾ والثقافات وتنوعها".2
 -4قٌم المواطنة و الدٌمقراطٌة:
إن مفهوم المواطنة ال ٌتحقق دون أن ٌترجم إلى سلوكات لؤلفراد ،وهذه السلوكات
تكون نابعة عن قٌم ،أي قٌم المواطنة التً ٌحملها األفراد وٌجسدونها فً سلوكٌاتهم ،وال
ٌمكن تصور وجود لقٌم المواطنة فً فضاء ؼٌر دٌمقراطً ،فالدٌمقراطٌة والمواطنة
شٌئان متبلزمان فً التمثل والممارسة.
"والدٌمقراطٌة هً آلٌة للحكم ،وأسلوب حضاري للتداول على السلطة سلمٌا بٌن
القوى السٌاسٌة ،وهً آلٌة للحكم تدعم المواطنة" ،3وتعود جذور األولى للدٌمقراطٌة إلى
 1منٌر مباركٌة ،مرجع سابق ،ص .57
 2منٌر مباركٌة ،مرجع سابق ،ص .62
 3عبد الجلٌل أبو المجد  ،مفهوم المواطنة فً الفكر العربً االسالمً  ،مرجع سابق ،ص .13
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دولة المدٌن ة فً أثٌنا حٌث تعتبر هذه األخٌرة مهد الدٌمقراطٌة تنظٌرا وممارسة ،حٌث
سمح لؤلفراد األحرار الذٌن كانوا ٌتمتعون بصفة المواطنة دون ؼٌرهم من العبٌد والنساء
واألجانب ،بالمشاركة فً تسٌٌر الحكم داخل المدٌنة الدولة  ،وهنا ٌركز أرسطو على
قٌمة الحرٌة التً تعتبر أساس الدٌمقراطٌة فقد "اعتبر أرسطو الدٌمقراطٌة هً حكومة
الحرٌة".1
ورجوعا للدٌمقراطٌة المعاصرة والحدٌثة ،فحسب الباحث نعوم تشومسكً فإن
"جوهر الدٌمقراطٌة هو تنفٌذ إرادة األؼلبٌة  ،ومنع إستبداد األقلٌة" 2و من زاوٌة أخرى
تعتبر الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة هً السائدة حالٌا ،حٌث ترتبط هذه الدٌمقراطٌة بالنظام
االقتصادي اللٌبرالً المبنً على حرٌة اإلنتاج والتجارة ،وبذلك أصبحت الدٌمقراطٌة
الحدٌثة واالقتصاد اللٌبرالً وجهان لعملة واحدة أال و هً الدولة الحدٌثة.
"والثقافة الدٌمقراطٌة تتكون من قٌم عدة ،أهمها الحرٌة والمساواة ،والتسامح
والتعددٌة" ،3وهذه الثقافة هً التً تؤطر األفراد فً عبلقتهم بالدولة الحدٌثة ضمن
النظام الدٌمقراطً اللٌبرالً  ،و الدٌمقراطٌة مرتبطة أساسا بالمساواة فً المشاركة فً
تسٌٌر المصلحة العامة  ،حٌث " إن الدٌمقراطٌة هً النظام السٌاسً االجتماعً الذي
ٌقٌم العبلقة بٌن أفراد المجتمع و الدولة وفق مبدأ المساواة بٌن المواطنٌن و مشاركتهم
الحرة فً صنع التشرٌعات التً تنظم الحٌاة العامة ".4
والقٌمة األولى والتً تعتبر منشأ كل القٌم األخرى أال وهً قٌمة الحرٌة ،وأهمها
حرٌة الر أي ،وحرٌة الفكر ،وحرٌة التعبٌر ،وحرٌة العقٌدة ،مما ٌؤدي إلى حرٌة اإلبداع
والتنافس ،وطبقا مع توفر المساواة بٌن جمٌع األفراد ،مما ٌخلق جوا من الثراء واإلبداع
واإلنتاج ،وٌنتج عن هذا ثقافة سٌاسٌة ٌؤطرها القانون الذي ٌحدد واجبات وحقوق كل
 1مالك شلٌح توفٌق ،المواطنة كأساس دولً فً ترسٌخ فكرة الدٌمقراطٌة لقٌام المجتمع المدنً ،من مجلة التدوٌن ،
عدد  ،2دٌسمبر  ،0210جامعة وهران ،ص .70
 2نعوم تشومسكً  ،ماذا ٌرٌد العم سام ؟ّ !!  ،تر :عادل المعلم ،دار الشروق  ،القاهرة  ،ط ، 1776 ، 1ص . 52
 3عبد الجلٌل أبو المجد  ،مفهوم المواطنة فً الفكر العربً االسالمً  ،مرجع سابق ،ص .14
 4سعاد جبر سعٌد  ،القٌم العالمٌة و أثرها فً السلوك اإلنسانً  ،عالم الكتب الحدٌث للنش و التوزٌع  ،اربد (
االردن )  ،جدارا للكتاب العالمً للنشر و التوزٌع  ،عمان ( االردن )  ،ط ، 0226 ، 1ص . 154
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مواطن ،وهنا تبرز قٌمتً المشاركة والمسؤولٌة االجتماعٌة  ،كقٌمتً متبلزمتٌن فً
الممارسة الدٌمقراطٌة ،وحول مكانة الحرٌة فً اختٌار الممثلٌن ٌقول عالم االجتماع
الفرنسً أالن تورٌن" :ال وجود لدٌمقراطٌة ما لم تكن تمثٌلٌة ،واختٌار الحاكمٌن اختٌارا
حرا من قبل المحكومٌن" ،1و ٌتفق هذا مع ما ذهب إلٌه الباحث نعوم تشومسكً حول
أهمٌة الحرٌة مع اضاقة قٌمة ال تقل أهمٌة أال وهً المساواة حٌث ٌقول منتقدا السٌاسة
الخارجٌة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فٌقول  " :هو أن النظام األمرٌكً ككل واقع فً
مأزق حقٌقً – أي أنه ٌملك وجهة من شأنها أن تسدل الستار على قٌمه التارٌخٌة ،قٌم
المساواة ،و الحرٌة و الدٌمقراطٌة ذات المعنى" ، 2وعلى أساس هذه القٌم تقوم ثقافة
المواطنة ،هذه األخٌرة ال تتعدى كونها ترمز إلى انتماء الفرد للدولة فً حدود الجؽرافٌة
باعتبار أن الدولة هً فً بعدها القانونً تجمع بٌن ثبلثة عناصر هً اإلقلٌم والشعب
والسلطة المركزٌة ،هذه السلطة التً ال ٌمكن أن تكون لها استمرارٌة ودٌمومة إال إذا
كانت شرعٌة ،وهذه الشرعٌة تستمدها من ممارسة األفراد لمواطنٌتهم فً اختٌار الحكام،
ومع ما أسسته هذه السلطة بالقوانٌن ،والدستور الذي ٌحفظ لؤلفراد المواطنة الكاملة،
تصبح هذه السلط ة دولة بمؤسساتها دولة القانون والمواطنة ،وكل هذا ضمن الممارسة
الدٌمقراطٌة ،فهذه األخٌرة "هً نظرٌة ممارسة المواطنة".3
نخلص إلى أن الممارسة الدٌمقراطٌة ال ٌمكن لها أن تكون كذلك لوال وجود قٌم
المواطنة ،التً تؤطر هذه الممارسة من أجل الوصول إلى دولة حدٌثة توفر لمواطنٌها
كل حاجاتهم االجتماعٌة ،واالقتصادٌة والسٌاسٌة ،والثقافٌة فً ظل المساواة والحرٌة مع
مشاركتهم جمٌعا فً ازدهارها ورقٌها ،وذلك كذلك بممارسة كل واحد مسؤولٌاته تجاه
دولته ،وفً ؼٌاب ذلك ٌؤدي إلى إتساع الفجوة بٌن المواطن والدولة ،وٌنتشر الفساد،
وٌسود الته مٌش ،وتتقلص الحرٌات ،وتنعدم المساواة ،وهذا كله نشهده فً جمٌع الدول
العربٌة ،وبدرجات متفاوتة ،حٌث أن "المبلحظ أن العالم العربً ٌعانً من ؼٌاب قٌم
 1أالن تورٌن ،ما هً الدٌمقراطٌة حكم األكثرٌة أم ضمانات األقلٌة ،تر  :حسن قبٌسً ،دار الساقً ،بٌروت ،ط ،0
 ،0221ص .52
 2نعوم تشومسكً  ،الدول الفاشلة  :إساءة استعمال القوة و التعدي على الدٌمقراطٌة  ،تر  :سامً الكعكً  ،دار
الكتاب العربً  ،بٌروت  ، 0225 ،ص . 5
 3عبد الجلٌل أبو المجد  ،مفهوم المواطنة فً الفكر العربً االسالمً  ،مرجع سابق ،ص .16
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المواطنة" ،1وال ٌبتعد حال دول المؽرب العربً عن هذا فً ؼٌاب لقٌم المواطنة ،ولهذا
ٌذهب الباحث دٌدي ولد السالك إلى القول بـ" :لكن التحوالت السٌاسٌة واالجتماعٌة
الجارٌة حالٌا ،تحتم على النخب المؽاربٌة السعً النتزاع الحقوق السٌاسٌة لتكرٌس قٌم
المواطنة فً المجتمعات المؽاربٌة".2
 -5قٌم المواطنة و المجتمع المدنً:
الحدٌث عن قٌم المواطنة والمجتمع المدنً ٌقودنا إلى الحدٌث عن الدولة الحدٌثة،
هذه الدولة التً لوالها لما تقدمت البشرٌة ووصلت إلى ما وصلت علٌه ،وهً منتوج
وإبداع إنسانً قصد توفٌر اإلطار السٌاسً والقانونً لهذا اإلنسان حتى ٌبدع ،وٌنتج،
وٌعمل فً إطار عقد اجتماعً بٌن الفرد المواطن والدولة ،وبذلك ٌسٌطر على مصٌره،
وٌن تقل من الوجود الطبٌعً إلى الوجود الحضاري والحداثً ،وهنا ٌؤكد الباحث جورج
بٌردو على بناء اإلنسان للدولة فٌقول" :الدولة لٌست ظاهرة طبٌعٌة وإنما ٌقتضً أن
ٌبنٌها الذكاء اإلنسانً".3
وال ٌمكن بناء هذه الدولة إال بتوفر فرد مواطن ٌتمتع بقٌم تؤطر فكره وسلوكه،
فتحقق هذه القٌم الوعً لٌتفاعل هذا الفرد المواطن مع دولته ،وهنا تعرؾ الباحثة حنة
آرنت 4المواطن بأنه" :ذلك الرجل الذي ؼادر مجاله الخاص لٌمارس الحرٌة السٌاسٌة
مع نظرائه ،وهو ٌحاول معهم تأسٌس حكومة جدٌدة تمثل الجمٌع وشرعٌتها تأتً من
الهٌئات السٌاسٌة التابعة" ،5وهذا المواطن ٌمارس الحرٌة السٌاسٌة فً فضاء المجتمع

 1عبد الجلٌل أبو المجد ،مرجع سابق ،ص .02
 2دٌدي ولد السالك ،تكرٌس قٌم المواطنة مدخل لترسٌخ الممارسة الدٌمقراطٌة ،المواطنة فً المؽرب العربً ،من
مجموعة الخبراء المؽاربٌٌن  ،عدد  ،27نوفمبر  ،0210مركز الدراسات المتوسطٌة والدولٌة ،تونس ،ص ، 2
http://www.cemi-tunis.org/medias/files/bulletin-cemi-09.pdf
 3جورج بوردو  ،الدولة  ،ترجمة :سلٌم حداد ،المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،بٌروت ،ط ،0220 ،2
ص .32
 4ولدت حنة آرنت فً  13أكتوبر  1724فً مدٌنة هانوفر فً محٌط ٌهودي ألمانً محب لآلداب والفلسفة ،ثم درست
الفلسفة فً جامعة مدٌنة ماربورغ ،المرجع :كوٌنثٌن دوال فٌكتوار ،مفاهٌم المواطنة والفضاء العمومً عند حنة آرنت
وهابرماس :استمرارٌة السٌاسً من العصور القدٌمة إلى الحداثة ،تر :نور الدٌن علوش ،من مجلة إضافات ،عدد ،00
ربٌع  ،0212بٌروت ،ص .26
 5كوٌنتٌن دوال فٌكتوار ،مفاهٌم المواطنة والفضاء العمومً عند حنة آرنت ،مرجع سابق ،ص .31
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المدنً ،هذا المجتمع الذي ٌقابل المجتمع السٌاسً المتمثل فً الدولة ،حٌث ٌرتبط ظهور
الدولة الحدٌثة بظهور المجتمع المدنً ،الذي نظر له الفبلسفة األوائل  ،لٌكون صمام
أمان لسٌرورة بناء وتطور الدولة الحدٌثة  ،وٌسمح بمراقبة الدولة فً تسٌٌر الشأن العام،
ومصدر ثراء واقتراح لكل عملٌة تؽٌٌر و تحول داخل المجتمع ،حٌث ٌعتبر "مضمون
تعرٌؾ المجتمع المدنً و الذي ٌنظر إلٌه على أنه الرابطة المثلى بٌن المواطنٌن و
الحكومة  ،و هو الوسٌلة المثلى لتوزٌع المشاركة الشعبٌة "

1

 ،وبذلك تستوعب الدولة

الحدٌثة تطور المجتمع من خبلل مجتمع مدنً قوي ومستقل عنها ،وهنا تؤكد الباحثة
حنة آرنت بأن "المجتمع المدنً بالنسبة لها هو حامل الحكم الذاتً الدٌمقراطً".2
وحتى ٌكون المجتمع المدنً فً هذا المستوى من الممارسة الدٌمقراطٌة ،البد أن
ٌكون أفراده ٌتحلون بقٌم المواطنة حتى ٌمارسون مواطنتهم ،وبذلك ٌصبح المجتمع
المدنً فضاء لممارسة المواطنة ،وكذلك فً نفس الوقت فضاء لتنشئة األفراد على قٌم
المواطنة ،وأول هذه القٌم هً قٌمة الحرٌة خاصة حرٌة الرأي والتعبٌر ،وتمتد هذه
الحرٌات إلى حرٌة اإلضراب وحرٌة االحتجاج ،وطبعا ٌكون ذلك فً ظل المساواة بٌن
جمٌع أفراد المجتمع المدنً ،وبذلك ٌشاركون بكل مسؤولٌة فً بلورة مشارٌع
واقتراحات لصالح المصلحة العامة ،مع استمرار الروح النقدٌة داخل المجتمع المدنً
واتجاه الدولة ،فدور هذا المجتمع هو إقامة التوازن بٌنه وبٌن الدولة فً ظل دٌنامٌكٌة
المجتمع ،التً ال ٌمكن استٌعاب هذه الدٌنامٌكٌة والتحول المستمر إال ضمن المجتمع
المدنً الفاعل.
-6قٌم المواطنة والدولة الوطنٌة :
لقد تأسست الدولة الوطنٌة الجزائرٌة بعد نضال طوٌل للشعب الجزائري ضد
االستعمار الفرنسً من سنة  1830حتى نٌل االستقبلل فً  5جوٌلٌه  ،1962وذلك بعد

 1السٌد ٌسٌن و آخرون  ،مرصد االصبلح العربً  :االشكالٌات و المؤشرات  ،هبل للنشر و التوزٌع  ،الجٌزة
(مصر)  ،ط ، 0227 ، 1ص . 021
 2فرانك أدولؾ ،المجتمع المدنً :النظرٌة والتطبٌع السٌاسً ،تر :عبد السبلم حٌدر ،مركز المحروسة للنشر
والخدمات الصحفٌة والمعلومات ،القاهرة ،0226 ،ص .42
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الفصل الثالث :

مقاومات شعبٌة ،ونضال وطنً الذي تكلل باندالع ثورة مجٌدة فً  1نوفمبر ،1954
هذه الثورة التً كانت تقودها جبهة التحرٌر الوطنً ،هذه الجبهة التً وحدت كل تٌارات
الحركة الوطنٌة ،بداٌة بالتٌار اللٌبرالً بقٌادة فرحات عباس ،والتٌار اإلصبلحً المتمثل
فً جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن ،وتٌار االستقبلل بقٌادة حزب نجم شمال أفرٌقٌا،
دون أن ننسى إسهامات الحزب الشٌوعً الجزائري فً هذه الحركة.
وهنا سوؾ تؤثر ظروؾ التً مرت علٌها الثورة التحرٌرٌة ،وتٌارات الحركة
الوطنٌة التً ساهمت فً جبهة التحرٌر الوطنً ،سوؾ تؤثر هذه الظروؾ فً بلورة
مناخ سٌاسً عام سوؾ ٌكون له الدور المهم فً تأسٌس الدولة الوطنٌة بعد االستقبلل.
-1-6قٌم المواطنة فً دستور : 1663
ٌمكن رصد قٌم المواطنة فً أول دستور للدولة الجزائرٌة المستقلة الذي صدر فً
 10سبتمبر ٌ ،1963عتبر الدستور الجزائري الذي صدر فً  1963أول دستور
الجزائر المستقلة ،والقراءة المتأنٌة لهذا الدستور توحً لنا مدى النضج السٌاسً للنخبة
السٌاسٌة الحاكمة فً الجزائر آنذاك ،وكٌؾ كانت تتمٌز به هذه النخبة من طروحات و
ؼنى فً الفكر السٌاسً وبذور الحس الدٌمقراطً  ،هذا ٌمكن إرجاعه وأكٌد إلى ؼنى
والتنوع الفكري الذي كانت تتمتع به الحركة الوطنٌة ،خصوصا بعد نهاٌة الحرٌة
العالمٌة الثانٌة وحتى اندالع الحرب التحرٌرٌة فً  1نوفمبر .1654
ونحن إذا نسلط الضوء على هذا الدستور ،وهذا إلبراز قٌم المواطنة فٌه  ،حتى
نقترب من رصد أهم المبلمح األولى لتشكل المواطنة فً بعدها القٌمً ،ولهذا قمنا بتحلٌل
بعض المواد منه باستخدام تقنٌة تحلٌل المحتوى  ،واخترنا كوحدة للتحلٌل "الفكرة"،
المتمثلة فً قٌم المواطنة ،وقد حصرنا وحدات التحلٌل فً قٌم المواطنة األربعة أي
الحرٌة  ،المساواة  ،المشاركة و المسؤولٌة االجتماعٌة ،أما المواد فهً ،12 ،10
 ، 22 ،20 ،19 ،116فتحصلنا على الجدول التالً :
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الفصل الثالث :

جدول رقم  :-1-6-3توزع قٌم المواطنة فً دستور .11663
وحدة التحلٌل
قٌمة المشاركة
قٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة
قٌمة المساواة
قٌمة الحرٌة

الرقم
1
2
3
4
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث .

التكرار
5
6
4
4
19

النسبة %
26.31
31.57
21.05
21.05
100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
نبلحظ من خبلل الجدول بأن أكبر نسبة متمثلة لقٌم المسؤولٌة بنسبة % 31.57
وهذا ما ٌشٌر إلى ما كانت تشهده الجزائر فً تلك الفترة من تهدٌدات بتطور الخبلفات
على السلطة إلى االنجرار نحو تضٌٌع استقبلل الجزائر ،ثم نجد قٌمة المشاركة تقترب
منها بنسبة  % 26.31وهنا المشاركة التً تعبر عن حقوق المواطن ابتداءا إلى حق
المشاركة السٌاسٌة إلى الحقوق االجتماعٌة واالقتصادٌة ،أما فٌما ٌخص قٌمتً المساواة
والحرٌة ،فنجدهما بنفس النسبة  % 21.05وفً المرتبة الثالثة بعد المسؤولٌة
والمشاركة ،وهنا نجد أن المشرع أعطى لها أهمٌة  ،حٌث قد أقرها فً الدسور إال أنه
ٌضعها فً المراتب المتأخرة نسبٌا من األولوٌة قٌاسا بقٌمتً المسؤولٌة االجتماعٌة
والمشاركة.
أما فً ما ٌخص أهم األفكار الخاصة بكل قٌمة من قٌم المواطنة ،فقد وضعنا هذه
األفكار ضمن القٌم المعبر عنها فً جداول كالتالً:

 1أنظر مواد دستور . 22 -20 -19 -116 -12 -10 : 1742
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الفصل الثالث :
-1-1-6قٌمة الحرٌة:

بعد تحلٌل دستور  1963تحصلنا على الجدول التالً :
جدول رقم  : -1-1-6-3توزع وحدات التحلٌل لقٌمة الحرٌة على مواد دستور .1663
الرقم
1
2
3
4

وحدة التحلٌل
الدفاع عن الحرٌة
ضمان حرٌة الصحافة
ضمان حرٌة التعبٌر
ضمان حرٌة االجتماع
المصدر :من إعداد الباحث.1

المادة
10
10
19
19

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
نبلحظ من خبلل الجدول أن الدستور قد أقر أهم الحرٌات األساسٌة بداٌة بحرٌة
التعبٌر و الصحافة  :وانتهاءا بحرٌة االجتماع  ،و لم ٌكتفً باالقرار بل كذلك الدفاع عن
هذه الحرٌات  ،و رؼم هذا االقرار إال أننا نراه ضئٌبل مقارنة بالتضحٌات التً قدمها
الشعب الجزائري فً مقاومته لبلستعمار .
-2-1-6قٌمة المساواة:
بعد تحلٌل دستور  1963تحصلنا على الجدول التالً :
جدول رقم -2-1-6-3 :توزع وحدات التحلٌل لقٌمة المساواة على مواد دستور.1663
الرقم
1
2
3
4

وحدة التحلٌل
محاربة التمٌز على أساس الجنس
محاربة التمٌز على أساس الدٌن
المساواة فً الحقوق
المساواة فً الواجبات
المصدر :من إعداد الباحث.1

المادة
10
10
12
12

 1انظر المواد  ،17-12المرجع :ناصر لباد  ،دساتٌر الجزائر  ،دار المجدد للنشر و التوزٌع  ،سطٌؾ ( الجزائر ) ،
ط ، 0212 ، 0ص .00-02
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الفصل الثالث :
التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:

نبلحظ من خبلل الجدول بأن قٌمة المساواة متمثلة بشكل أساسً فً المساواة بٌن
المواطنٌن فً الحقوق والواجبات بؽض النظر عن الدٌن والجنس  ،وهنا ٌقر الدستور
باالختبلفات فقط من حٌث الدٌن و الجنس وال ٌشً إلى االختبلؾ من حٌث اللؽة إشارة
للؽة األمازٌؽٌة .
-3-1-6قٌمة المشاركة:
بعد تحلٌل دستور  1963تحصلنا على الجدول التالً :
جدول رقم-3-1-6-3:توزع وحدات التحلٌل لقٌمة المشاركة على مواد دستور .1663
وحدة التحلٌل
الرقم
ممارسة الشعب للسلطة
1
حق العمل مضمون
2
حق التعلٌم مضمون
3
حق فً حٌاة الئقة
4
حق النقابً مضمون
5
المصدر :من إعداد الباحث.

المادة
10
10
10
16
20

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
نبلحظ من خبلل الجدول بأن المشرع الجزائري الذي وضع دستور ،1963
ركز على البعد االجتماعً واالقتصادي عندما تناول قٌمة المشاركة ،المتمثل فً الحٌاة
البلئقة وبما ٌ تضمن هذه الحٌاة من تعلٌم مجانً ،وحق العمل ،أما فٌما ٌخص البعد
السٌاسً لقٌمة المشاركة فهناك فكرة واحدة وهً بأن الشعب ٌمارس السلطة من خبلل
ممثلٌه فً الجمعٌة الوطنٌة (المجلس الشعبً الوطنً حالٌا) ،ثم نبلحظ أن الدستور
ٌضمن الحق النقابً للعمال ،وهذا مؤشر على البعد الدٌمقراطً لهذا الدستور  ،ولكن
بشكل نسبً .
 1انظر المواد  ،10-12المرجع :ناصر لباد  ،دساتٌر الجزائر  ،مرجع سابق  ،ص .02
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الفصل الثالث :
-4-1-6قٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة :

جدول رقم -4-1-6-3 :جدول توزع وحدات التحلٌل لقٌة المسؤولٌة االجتماعٌة على
مواد دستور .1663
الرقم وحدة التحلٌل
الحرص على سبلمة التراب الوطنً
1
صٌانة االستقبلل الوطنً
2
واجب احترام الحرٌة الشخصٌة
3
صٌانة الوحدة الوطنٌة
4
عدم المساس بمصالح الشعب االشتراكٌة
5
عدم المساس بوحدانٌة جبهة التحرٌر الوطنً
6
المصدر :من إعداد الباحث.

المادة
10
10
14
22
22
22

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
نبلحظ من خبلل الجدول بأن قٌمة المسؤولٌة ممثلة بنسبة  %50فٌما ٌخص
المسؤولٌة اتجاه الوطن واستقبلله والحفاظ على وحدته الوطنٌة ،وهذا ٌشٌر على مدى
الخوؾ و الهواجس التً كانت تنتاب المشرع الجزائري ،و هذا لما كانت تتمٌز به تلك
المرحلة من مخاوؾ أن تنجر الظروؾ السٌاسٌة إلى االخبلل بالوحدة الوطنٌة ،وعدم
المحافظة على االستقبلل الوطنً ،ثم ٌركز المشرع الجزائر فً المرتبة الثانٌة على
واجب الشعب الجزائري تجاه جبهة التحرٌر الوطنً وعدم المساس بها وبدورها فً بناء
الدولة الجزائرٌة المستقلة اعتبارا لما قدمته لصالح نجاح الثورة الجزائرٌة ،وفً األخٌر
ٌولً المشرع الجزائري أهمٌة لٌست بالهٌنة لمسؤولٌة احترام الحرٌة الشخصٌة
للمواطنٌن.
 -2-6قٌم المواطنة فً الدستور الحالً أي التعدٌل الدستوري : 1666
تشهد الجزائر دٌنامٌكٌة سٌاسٌة واسعة منذ إقرار التعددٌة السٌاسٌة بعد حوادث
أكتوبر  ،1988فمنذ هذا التارٌخ عرفت صدور دستورٌن وهما دستور ،1989
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الفصل الثالث :

والتعدٌل الدستوري  ،1996وقبله دستورٌن هما دستور  1963ودستور ،1976
وبذلك نجد فً ظرؾ  53سنة صدور أربع دساتٌر ،أي بمعدل دستور لكل  13سنة.
وقصد رصد أكثر واقعٌة لقٌم المواطنة فً الدساتٌر الجزائرٌة ،فقد قمنا فً ما
سبق بالتوقؾ عند دستور  ،1963وذلك للتعرؾ على قٌم المواطنة فً مرحلة بداٌة
تشكٌل دولة االستقبلل ،ثم سوؾ نتوقؾ بشًء من التفصٌل عند الدستور الحالً أي
دستور المؤرخ فً  7دٌسمبر  ، 1996فالدستور من الناحٌة النظرٌة هو من إنتاج
مجتمع المواطنٌن و ذلك طبعا فً النظام الدٌمقراطً حٌث "إن المواطنٌن ٌمتلكون فً
الدٌمقراطٌة هذا االمتٌاز الفرٌد فً انتاج هذا النظام نفسه الذي ٌسوسهم بشكل واع و
ارادٌا عبر التشرٌع ألنفسهم بأنفسهم". 1
ٌؤكد المشرع الجزائري فً دٌباجة هذا الدستور على التذكٌر بتارٌخ الشعب
الجزائري فً نضاله وطرده لبلستعمار الفرنسً ،بإشادته لدور جبهة التحرٌر الوطنً
فً توحٌد جهود الحركة الوطنٌة فً سبٌل قٌام ثورة  1نوفمبر  1954المجٌدة ،التً
انتزعت االستقبلل من مستعمر عاث فسادا فً ببلدنا طٌلة أكثر من القرن وربع قرن
من الزمن.
وٌؤكد كذلك تبعا لهذا النضال الطوٌل الذي ساهم فٌه كل الشعب الجزائري ،فكان
لزاما أن تكون دولة االستقبلل فً مستوى تطلعاته ،ولهذا أقر النظام الجمهوري للدولة،
ضمن المبادئ الدٌمقراطٌة ،وأول مبدأ أو قٌمة ذكرها المشرع فً الدٌباجة هً قٌمة
الحرٌة للشعب الجزائري بكل أطٌافه حٌث ٌذكر "الشعب الجزائري شعب حر ،ومصمم
على البقاء حرا".2
وٌضٌؾ ذاكرا قٌم الدٌمقراطٌة ،والحرٌة والمشاركة والمساواة لجمٌع الجزائرٌٌن
فً سبٌل تحقٌق العدالة االجتماعٌة وذلك بمساهمة كلهم دون إقصاء ضمن المؤسسات

 1لوي ألتوسٌر ) ، (Louis Althusserمونتسكٌو  :السٌاسة و التارٌخ  ،تر  :نادر ذكرى  ،دار التنوٌر للطباعة و
النشر و التوزٌع  ،بٌروت  ، 0224 ،ص . 42
 2ناصر لباد ،دساتٌر الجزائر ،مرجع سابق ،ص .024
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الفصل الثالث :

الدستورٌة ،وهذه المساهمة "أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرٌة فً تسٌٌر الشؤون
العمومٌة ،والقدرة على تحقٌق العدالة االجتماعٌة ،والمساواة وضمان الحرٌة لكل فرد".1
وفً ختامه لهذه الدٌباجة ٌذكر القٌمة الرابعة لقٌم المواطنة أال وهً قٌمة
المسؤولٌة حٌث ٌذكر "وفخر الشعب وتضحٌاته ،وإحساسه بالمسؤولٌات ،وتمسكه
العرٌق بالحرٌة ،والعدالة االجتماعٌة ،تمثل كلها أحسن ضمان الحترام مبادئ هذا
الدستور".2
هذا أبرز ما تضمنته دٌباجة التعدٌل الدستوري  ،1996وفً ما ٌلً سوؾ نقترب
أكثر عن مضمون هذا الدستور حول قٌم المواطنة األربعة.
 -1-2-6قٌمة الحرٌة فً الدستور الحالً (التعدٌل الدستوري :)1666
تعتبر دٌباجة أي دستور بمثابة روحه ،وخاصة الكلمات أو الجمل األولى ،وهذا
ما ذكرناه فٌم ا سبق ،فقد وردت قٌمة الحرٌة فً بداٌة الدٌباجة ،ولهذا ٌعتبر الدستور
الجزائري رائد فً تكرٌس والتأكٌد على قٌمة الحرٌة فً الدولة الوطنٌة الجزائرٌة.
وبعد قراءتنا للدستور مادة بمادة ،توصلنا إلى وحدات التحلٌل وهً األفكار التً
تعبر عن هذه القٌمة ،ورتبنا هذه األفكار أو وحدات التحلٌل فً جدول كالتالً:
جدول رقم  :-1-2-6-3توزع وحدات التحلٌل لقٌمة الحرٌة على مواد التعدٌل
الدستوري .1666
الرقم
1
2
3
4
5
6

وحدة التحلٌل
حماٌة الحرٌات األساسٌة للمواطنٌن
القضاء على استؽبلل اإلنسان لئلنسان
الشعب حر فً اختٌار ممثلٌه
الحرٌات األساسٌة مضمونة
الدفاع عن الحرٌات الفردٌة والجماعٌة مضمون
ٌعاقب القانون على المخالفات ضد الحرٌات

 1ناصر لباد ،دساتٌر الجزائر ،مرجع سابق ،ص .026
 2ناصر لباد ،دساتٌر الجزائر ،مرجع سابق ،ص .026
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المادة
8
8
10
32
33
35

الفصل الثالث :
7
8
9
10
11
12
13
14
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ال مساس بحرمة حرٌة المعتقد
ال مساس بحرمة حرٌة الرأي
حرٌة التجارة والصناعة مضمونة
حرٌة االبتكار الفكري والفنً والعلمً مضمونة
حرٌات التعبٌر واالجتماع مضمونة
حماٌة الحرٌات األساسٌة
حرٌة اإلقامة على التراب الوطنً
ٌمارس كل واحد جمٌع حرٌاته فً إطار الدستور
المصدر :من إعداد الباحث.1

36
36
37
38
41
42
44
63

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
ٌتضح جلٌا تطابق روح الدٌباجة للدستور ،بعد ذكر قٌمة الحرٌة فً بداٌتها مع ما
تضمنته مواد الدستور ،وهكذا من خبلل الجدول نبلحظ بأن قٌمة الحرٌة وردت فً 12
مادة وهً مواد ،63 ،44 ،42 ،41 ،38 ،37 ،36 ،35 ،33 ،32 ،10 ،8 :وكلها
تشٌر وتؤكد إلى احترام وحماٌة الحرٌات األساسٌة للمواطنٌن ،وال ٌكتفً بحماٌتها بل
أبعد من هذا وهو الدفاع عنها.
وأهم هذه الحرٌات نجد حرٌة المعتقد ،حرٌة الرأي ،حرٌة التعبٌر ،وحرٌة
االبتكار الفكري والفنً والعلمً ،إضافة إلى حرٌة االجتماع واإلقامة ،وحرٌة التجارة
والصناعة ،وهذا ضمن الحرٌات االقتصادٌة للمواطن الجزائري.
 -2-2-6قٌمة المساواة فً الدستور الحالً (التعدٌل الدستوري :)1666
مثل ما الحظناه فً دٌباجة الدستور ،فقٌمة المساواة قد أقرها الدستور الجزائري
مثل ما ٌذهب إلٌه الباحث منٌر مباركٌة حٌث ٌقول" :أقر الدستور الجزائري مبدأ
المساواة بٌن المواطنٌن فً مختلؾ المجاالت وأمام القانون".2

 1انظر المواد  ،42 ،22 ،20 ،21 ،26 ،25 ،24، 23 ،22 ،20 ،12 ،6المرجع :ناصر لباد ،دساتٌر الجزائر ،ص
.042-036-034-032-030-022
 2منٌر مباركٌة ،مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة المعاصرة وحالة المواطنة فً الجزائر  ،مرجع سابق  ،ص
.142
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الفصل الثالث :

وبعد قراءتنا للدستور مادة بمادة أمكننا الوصول إلى وحدات التحلٌل ،ومن هنا
أخذنا الفكرة كوحدة التحلٌل ،أي الفكرة التً تشٌرنا أو تعبر عن قٌمة المساواة ،وبعد
تحلٌل كل المواد ،توصلنا إلى الجدول التالً:
جدول رقم  :-2-2-6-3توزع وحدات التحلٌل لقٌمة المساواة على مواد التعدٌل
الدستوري .1666
الرقم وحدة التحلٌل
كل المواطنٌن سواسٌة أمام القانون
1
تستهدؾ المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنٌن
2
والمواطنات فً الحقوق والواجبات
ٌتساوى جمٌع المواطنٌن فً تقلد المهام والوظائؾ فً
3
الدولة
تسهر الدولة على التساوي فً االلتحاق بالتعلٌم والتكوٌن
4
المهنً
كل المواطنٌن متساوون فً أداء الضرٌبة
5
1
المصدر :من إعداد الباحث .

المادة
29
31
51
53
64

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
ٌتضح من خبلل الج دول بأن الدستور الجزائري قد أقر قٌمة المساواة فً مواده
السابقة الذكر ،وذلك بتأكٌده على مساواة كل المواطنٌن أمام القانون وذلك فً الحقوق
والواجبات ،وتقلد الوظائؾ والمهام فً الدولة ،والمساواة فً التعلٌم والتكوٌن المهنً،
وحتى أداء الضرٌبة فكل المواطنٌن والمواطنات متساوون فً أدائها ،وهذا كله وفق
القانون وأمامه ،بؽض النظر عن الجنس ،أو الدٌن ،أو العرق ،أو الرأي.2
 -3-2-6قٌمة المشاركة فً الدستور الحالً (التعدٌل الدستوري :)1666
تعتبر قٌمة المشاركة ،هذه القٌمة التً تمثل جملة حقوق المواطنة التً ٌقرها أي
دستور دٌمقراطً ،وكؽٌره من الدساتٌر ،فقد أقر الدستور الجزائري عدة حقوق فً
 1انظر المواد  ،42،32،31،21،07دستور  ،1774ناصر لباد  ،دساتٌر الجزائر ،مرجع سابق  ،ص -152-150
.162-162
 2انظر المادة  ،07الدستور الجزائري  ،1774ناصر لباد  ،دساتٌر الجزائر  ،مرجع سابق  ،ص .150
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الفصل الثالث :

أبعادها السٌاسٌة ،االجتماعٌة ،االقتصادٌة ،المدنٌة ،والثقافٌة ،والتً تمثل كلها قٌمة
المشاركة أحد قٌم المواطنة األربعة ،وبعد قراءتنا الدستور مادة بمادة خلصنا إلى الجدول
التالً:
جدول رقم  :-3-2-6-3توزع وحدات التحلٌل لقٌمة المشاركة على مواد التعدٌل
الدستوري .1666
وحدة التحلٌل
الرقم
ٌمارس الشعب سٌادته بواسطة المؤسسات الدستورٌة
1
ٌمارس الشعب هذه السٌادة باالستفتاء والممثلٌن
2
ٌختار الشعب لنفسه مؤسسات
3
تستمد الدولة مشروعٌتها من إرادة الشعب
4
المجلس المنتخب ٌعبر عن إرادة الشعب فً مراقبة السلطة
5
العمومٌة
ٌمثل المجلس المنتخب مكان مشاركة المواطنٌة فً تسٌر
6
الشؤون العامة
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

حق الجنسٌة الجزائرٌة معرفة بالقانون
تضمن المؤسسات مشاركة جمٌع المواطنٌن فً الحٌاة
السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة
حقوق اإلنسان والمواطن مضمونة
حق إنشاء األحزاب السٌاسٌة
حق إنشاء الجمعٌات مضمون
حق اختٌار اإلقامة
حق التنقل بحرٌة داخل الدولة
حق الدخول والخروج من الدولة
حق االنتخاب والترشح
حق اإلرث مضمون
الحق فً التعلٌم
حق الرعاٌة الصحٌة
حق العمل
حق الحماٌة واألمن والنظافة فً فضاء العمل
حق الراحة فً فضاء العمل
الحق النقابً لجمٌع المواطنٌن
حق ممارسة اإلضراب فً إطار القانون
130

المادة
7
7
8
11
14
16
30
31
32
42
43
44
44
44
50
52
53
54
55
55
55
56
56
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الفصل الثالث :

إمكانٌة منع حق اإلضراب فً حاالت الدفاع واألمن أو فً
24
األعمال العمومٌة ذات المنفعة الحٌوٌة
1
المصدر :من إعداد الباحث

57

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
ٌعتبر دستور  1996أكثر ثراء مقارنة بدستور  ،1963حٌث تعدت وحدات
التحلٌل  24وحدة التً تعبر عن قٌمة المشاركة فً مواد الدستور ،هذه القٌمة التً تمثل
حقوق المواطن الجزائري التً أقرها الدستور الجزائري الحالً ،حٌث تضمنت هذه
القٌمة فً بعدها السٌاسً  ،حٌث أن للمواطن الجزائري الحق فً االنتخابات والترشح
ومشاركته الفعالة فً تسٌٌر الشؤون العامة وذلك عن طرٌق المؤسسات الدستورٌة
المتمثلة فً المجالس ا لمنتخبة ،وبذلك أقر الدستور مبدأ السٌادة للشعب ،وأقر له كذلك
حق إنشاء األحزاب السٌاسٌة والمشاركة فٌها.
أما فً ما ٌخص البعد المدنً لقٌمة المشاركة فقد أقر الجنسٌة الجزائرٌة للمواطن
الجزائري ،وحقوق اإلنسان ،وحق التنقل داخل وخارج الوطن ،وحق اختٌار اإلقامة،
وكذلك حق إنشاء الجمعٌات المدنٌة ،وحق اإلرث.
أما فً ما ٌخص البعد االجتماعً لقٌمة المشاركة فقد أقر الدستور عدة حقوق
منها حق العمل والتعلٌم وحق الرعاٌة الصحٌة ،أما فً فضاء العمل فقد أقر الدستور حق
اإلضراب والممارسة النقابٌة فً إطار القانون.
وهكذا نجد بأن التعدٌل الدستوري  1996دستور ثري بما تضمنه من إثراء
وتأكٌد على إقراره قٌمة المشاركة لجمٌع المواطنٌن فً الحٌاة العامة ،حٌث تتضمن
المادة  31من الدستور الحالً على ضمان المؤسسات لمشاركة جمٌع المواطنٌن فً
الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة.2

 1انظر المواد ،35-34-33-32-32-30-32-22-22-20-20-21-22-14-12-11-6-5 :المرجع :ناصر لباد،
دساتٌر الجزائر  ،مرجع سابق  ،ص .162-160-162-154-152-150-146-144-142
 2انظر المادة  ،21الدستور الجزائري  ،1774المرجع :ناصر لباد ،دساتٌر الجزائر ،مرجع سابق  ،ص .030
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الفصل الثالث :

 -4-2-6قٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة فً الدستور الحالً (دستور :)1666
تعتبر قٌمة المسؤولٌة البعد الثانً للمواطنة ،حٌث تعبر قٌمة المسؤولٌة عن جملة
الواجبات التً ٌفرضها الدستور على المواطن الجزائري مقابل الحقوق التً الممنوحة
إٌاه ،وال ٌخلو أي دستور من واجبات المواطن الملزم بالقٌام بها بموجب مواطنٌته.
وبعد قرائتنا لكل مواد الدستور فقد خلصنا إلى جدول ٌبٌن وحدات التحلٌل التً
تعبر عن قٌمة المسؤولٌة وكانت النتائج كالتالً:
جدول رقم  : -4-2-6-3توزع وحدات التحلٌل لقٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة على مواد
التعدٌل الدستوري .1666
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

وحدة التحلٌل
مسؤولٌة الدولة فً حماٌة وأمن المواطن
مسؤولٌة حماٌة الدولة والمجتمع لؤلسرة
مسؤولٌة المواطن معرفة القوانٌن
واجب المواطنٌن احترام الدستور وقوانٌن الجمهورٌة
واجب المواطن حماٌة وصٌانة استقبلل الببلد
واجب المواطن حماٌة سٌادة وسبلمة التراب الوطنً
واجب المواطن حماٌة رموز الدولة
واجب المواطن فً أداء واجباته بإخبلص
واجب المواطن فً الدفاع عن الوطن
واجب أداء الضرٌبة
واجب اآلباء بتربٌة ورعاٌة األبناء
واجب األبناء باإلحسان ومساعدة اآلباء
المصدر :من إعداد الباحث.1

المادة
24
58
60
60
61
61
61
61
62
64
65
65

التحلٌل السوسٌولوجً للجداول:
بالنظر إلى أن قٌمة المسؤولٌة تمثل الواجبات ،فهً تقابل قٌمة المشاركة التً
تمثل الحقوق ،فللمواطنة بعدٌن أساسٌٌن هما الحقوق والواجبات ،وهنا نبلحظ بأن

 1انظر المواد ،43-42-40-41-42-36-02 :المرجع :ناصر لباد ،دساتٌر الجزائر ،مرجع سابق  ،ص -040-032
.044-042
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الفصل الثالث :

الدستور الجزائري قد نجح إلى حد ما فً إقراره التوازن بٌن الحقوق والواجبات ،حٌث
نجد بأن وحدات التحلٌل لكبل القٌمتٌن المشاركة والمسؤولٌة االجتماعٌة متقاربٌن ،فلقٌمة
المشاركة  15وحدة تحلٌل ،ولقٌمة المسؤولٌة  12وحدة التحلٌل ،مع فارق بسٌط ٌسجل
لصالح قٌمة المشاركة وبثبلث وحدات.
بعد المقارنة بٌن القٌمتٌن فً تعداد وحدات التحلٌل ،نبلحظ من خبلل الجدول بأن
الدستور قد أقر قٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة فً مواده ،وقد ابتدأ بأولى المسؤولٌات للدولة
اتجاه المواطن الجزائري ،أال وهً مسؤولٌة الدولة فً حماٌة وأمن المواطن ،وكذلك
توفٌر الدولة الحماٌة لؤلسرة.
وأهم المسؤولٌات التً أقرها الدستور هً مسؤولٌة وواجب المعرفة بالقوانٌن من
قبل المواطن ،وبالتالً ٌترتب علٌه أداء واجب احترام هذه القوانٌن والدستور على رأس
هذه القوانٌن.
وٌحث الدستور المواطن على واجبه تجاه وطنه بحماٌته وحماٌة سٌادته وسبلمة
ترابه ،وحماٌة رموزه الوطنٌة ،وكذلك الدفاع عنه.
أما فً ما ٌخص البعد االقتصادي ،فالدستور ٌقر واجب أداء الضرٌبة وفق
القانون ،ثم نجد الدستور ٌقر واجب تربٌة ورعاٌة األبناء من طرؾ اآلباء ،وفً المقابل
ٌقر بواجب إحسان األبناء لآلباء ومساعدتهم ،وهذا ما ٌتوافق مع مسؤولٌة الدولة تجاه
حماٌة األسرة والمواطن.
نبلحظ بأن الدستور الجزائري قد أقر قٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة بما ٌتوازن مع
قٌمة المشاركة ،إال أنه أعطى بعض األفضلٌة وبشكل ضئٌل لقٌمة المشاركة ،وبذلك
ٌمكن أن نصؾ الدستور الجزائري أقرب بكثٌر للدساتٌر الدٌمقراطٌة التً توفر للمواطن
كل ما ٌكفل له حٌاة الرفاه واألمن والسبلم ،ضمن مبادئ النظام الجمهوري.
 -7نقابة الكنابست وقٌم المواطنة:
 -1-7قٌم المواطنة فً تشرٌع النقابة:
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الفصل الثالث :

 -1-1-7قٌم المواطنة فً القانون األساسً 1للنقابة:
 -1-1-1-7تعرٌف بالقانون:
ٌعتبر القانون األساسً للنقابة شًء أساسً فً الممارسة النقابٌة ،فاحترامه واجب
على جمٌع أعضاء النقابة بدون استثناء ،فهو الذي ٌؤطر قانونٌا كل الممارسات النقابٌة.
فقد تمخض هذا القانون بعد انعقاد المؤتمر األول للنقابة أٌام  11-10-09جوٌلٌة
 2008المنعقد بالجزائر العاصمة ٌ ،تكون هذا القانون من أربعة أبواب ،فالباب األول
والمتضمن التعرٌؾ بالنقابة ومقرها أهدافها ،وٌتكون من  9مواد ،أما الباب الثانً
وٌتضمن حول العضوٌة فً النقابة ،إضافة إلى حقوق وواجبات المنخرط ،وٌتكون هذا
الباب من خمسة مواد ،أما الباب الثالث ،والذي ٌتضمن الهٌئات ،الهٌاكل والصبلحٌات،
وٌتكون هذا الباب من  43مادة ،أما الباب الرابع والذي ٌتضمن مدة النقابة ،والتأدٌب
والمالٌة ،وٌتكون هذا الباب من  20مادة ،وبذلك فمجموع مواد القانون األساسً للنقابة
هو  77مادة.
وبحكم دراستنا التً تتناول قٌم المواطنة فً القانون األساسً للنقابة ،وبعد قراءتنا
لهذا القانون مادة بمادة ،أمكننا الوصول إلى وحدات التحلٌل ،وهنا أخذنا الفكرة كوحدة
التحلٌل ،أي الفكرة التً تعبر عن قٌم المواطنة األربعة أي قٌم المساواة ،الحرٌة،
المشاركة والمسؤولٌة االجتماعٌة .
 -2-1-1-7قٌمة الحرٌة:
قٌمة الحرٌة أساسٌة للنقابة ،خاصة وأن النقابة تعتبر من مكونات المجتمع المدنً
الفاعل ،وأحد خصائصها االستقبللٌة ،وهذه االستقبللٌة تمكنها من ممارسة حرٌتها فً
التعبٌر والتنظٌم والتسٌٌر فً سبٌل تحقٌق مطالبها ،وبعد قراءتنا للقانون األساسً مادة
بمادة ،فقد توصلنا إلى الجدول التالً:
 1المجلس الوطنً المستقل ألساتذة التعلٌم الثانوي و التقنً(الكنابست  ،)CNAPESTالقانون االساسً (القدٌم)،
المؤتمر األول أٌام  11-12-27جوٌلٌة  ،0226ألكثر تفاصٌل أنظر المبلحق (الملحق رقم  :7القانون االساسً
القدٌم).
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الفصل الثالث :

جدول رقم :2-1-1-7-3 :توزع وحدات التحلٌل لقٌمة الحرٌة على مواد القانون
األساسً للنقابة.
الرقم وحدة التحلٌل
حرٌة االنخراط لكل األساتذة
1
نقابة الكنابست نقابة مستقلة عن األحزاب
2
نقابة الكنابست نقابة مستقلة عن النقابات
3
نقابة الكنابست نقابة مستقلة عن أرباب
4
العمل
الكنابست مستقلة مالٌا
5
حرٌة النشاط على مستوى الوطن
6
حرٌة االنخراط لكل أستاذ
7
حرٌة الترشح للمناصب القٌادٌة
8
حرٌة النقاش
9
 10سهر الهٌئات على حرٌة النقابة
 11سهر الهٌئات على استقبللٌة النقابة
 12حرٌة االقتراع السري
 13سهر المؤتمر للنقابة على حرٌة النقابة
 14سهر المؤتمر للنقابة على استقبلل النقابة
المصدر :من إعداد الباحث.1

المادة
2
3
3
3
4
9
10
14
24
24
24
27
55
55

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
انسجاما مع تسمٌة النقابة  ،المجلس الوطنً المستقل ،أي أن النقابة مستقلة ،فهً
تحرص على إبراز هذه االستقبللٌة حتى تسمح للنقابة بحرٌة العمل النقابً دون
الرجوع إلى أي هٌئة حكومٌة أو حزبٌة أو هٌئة أخرى ،وذلك وفقا للقانون الذي ٌسٌر
العمل النقابً فً الجزائر.
وقد انعكس هذا الحرص على مواد القانون األساسً للنقابة ،وبذلك فقد أقرت
النقابة أهمٌة كبرى لقٌمة الحرٌة مقارنة بهٌمنة المساواة فً ما سنراه الحقا  ،وهكذا نجد

 1انظر المواد ، 33-05-02-12-12-7-2-2-0 :المجلس الوطنً المستقل ألساتذة التعلٌم الثانوي و التقنً ( الكنابست
 ، ) CNAPESTالقانون االساسً ( القدٌم ) ،ألكثر تفاصٌل أنظر المبلحق (الملحق رقم  :7القانون االساسً القدٌم).
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الفصل الثالث :

أن عدد وحدات التحلٌل لقٌمة الحرٌة  14وحدة أما عدد وحدات التحلٌل لقٌمة المساواة
 ،6وبذلك تقرٌبا  3أضعاؾ لقٌمة الحرٌة من قٌمة المساواة.
وقد أشارت وحدات التحلٌل إلى أهمٌة استقبلل النقابة مالٌا وتنظٌمٌا وإدارٌا عن
أي هٌئة حكومٌة أو حزبٌة أو أي هٌئة أخرى ،وٌحث القانون الهٌئات ابتداء من الجمعٌة
العامة وصوال إلى المؤتمر للنقابة على حرٌة النقابة واستقبللٌتها.
ثم ٌفرد القانون األساسً أهمٌة لحرٌة المنخرطٌن فً االنخراط والنقاش
واالنتخاب ،والترشح ألي منصب قٌادي فً النقابة ،دون أن ٌنسى حرٌة العمل النقابً
فً أي نقطة من التراب الوطنً.
نخلص إلى أن القانون األساسً للنقابة ٌعطً أهمٌة بالؽة لحرٌة العمل النقابً،
وذلك اعتبارا بأن النقابة الكنابست نقابة مستقلة ،وجاءت هذه النقابة كنتٌجة فً خضم
التعددٌة النقابٌة.
 -3-1-1-7قٌمة المساواة:
تعتبر قٌمة المساواة قٌمة من قٌم المواطنة األربعة التً تناولتها دراستنا ،وبعد
قراءتنا لمواد القانون األساسً للنقابة فقد توصلنا إلى الجدول التالً:
جدول رقم :3-1-1-7-3 :توزع وحدات التحلٌل لقٌمة المساواة على مواد
القانون األساسً للنقابة.
الرقم
1
2
3
4
5
6

وحدة التحلٌل
النقابة مفتوحة لكل األساتذة
الدفاع عن كل األساتذة
المساواة فً االنخراط لكل األساتذة
المساواة فً دفع االشتراك لكل منخرط
المنخرطون متساوون فً الحقوق
المنخرطون متساوون فً الواجبات
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2
8
11
12
14
14
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الفصل الثالث :
المصدر :من إعداد الباحث.1
التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:

ٌتضح من خبلل الجدول بأن القانون األساسً للنقابة قد أقر قٌمة المساواة فً
مواده ،وقد تضمنت المساواة فً االنخراط لكل أساتذة التعلٌم الثانوي والتقنً على
مستوى كل ثانوٌات ومتاقن الوطن ،وتتضمن كذلك المساواة فً دفع االشتراك،
والمساواة فً الدفاع عنه فً حالة المنازعات ،دون أن ننسى فإن النقابة تساوي بٌن
المنخرطٌن فً الحقوق والواجبات ،بؽض النظر عن الجنس ،وبذلك بتطابق قانون النقابة
مع روح الدستور الجزائري فً قٌمة المساواة ،إال أننا نبلحظ أن هناك نقصا فً التشرٌع
فً ما ٌخص إقرار قٌمة المساواة ،حتى ٌتعدى هذا اإلقرار إلى ترقٌة قٌمة المساواة،
خاصة وأن النقابة تدافع وتطالب دائما بمساواة أعضائها فٌما ٌخص المستوى الجامعً
مع فئات أخرى من حٌث العائد المادي ٌ ،مكن إرجاع هذا النقص نوعا ما إلى حداثة
التجربة الممارساتٌة لهذه النقابة.
 -4-1-1-7قٌمة المشاركة:
تعبر قٌمة المشاركة فً العمل النقابً قٌمة أساسٌة  ،حٌث أن هذه القٌمة تمثل
جملة الحقوق التً ٌتمتع بها المواطن فً المجتمع الدٌمقراطً ،وأهم هذه الحقوق حق
الممارسة النقابٌة ،وطبقا ٌترتب عن هذا الحق حقوق تدخل ضمن قٌمة المشاركة.
وبعد قراءة القانون األساسً للنقابة مادة بمادة توصلنا إلى الجدول التالً:
جدول  :-4-1-1-7-3توزع وحدات التحلٌل لقٌمة المشاركة على مواد القانون
األساسً للنقابة .
الرقم
1

المادة
14

وحدة التحلٌل
حق الترشح

 1انظر المواد  ، 12-10-11-6-0المجلس الوطنً المستقل ألساتذة التعلٌم الثانوي و التقنً ( الكنابست ) CNAPEST
 ،القانون االساسً ( القدٌم )  ،ألكثر تفاصٌل أنظر المبلحق (الملحق رقم  : 7القانون االساسً القدٌم ).
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2
3
4
5
6
7
8
9
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14
14
14
14
14
14

حق االنتخاب
حق الحصول على المعلومات
حق التعرؾ على مناهج عمل النقابة
حق المنخرط الدفاع عنه من طرؾ النقابة
حق الحماٌة للمنخرط فً العمل
حق الحماٌة للمنخرط فً العمل النقابً
حق اتخاذ القرار للهٌئات فً حالة حضور األؼلبٌة
18
البسٌطة
66
حق الدفاع مضمون لكل منخرط
المصدر :من إعداد الباحث.1

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
ٌبدو من المبلحظة األولى للجدول بأن قٌمة المشاركة المتمثلة فً حقوق المنخرط
مركزة فً المادة  14من القانون األساسً إضافة إلى أن نفس هذه الحقوق مذكورة فً
المادتٌن  18و  ،66وهكذا فإن القانون األساسً قد أقر وأكد على قٌمة المشاركة بعدد ال
بأس به ،كٌؾ ال وهً جماعة مطلبٌة ،الهدؾ األول من تأسٌسها هو تحصٌل الحقوق
والحفاظ ع لٌها ضمن الممارسة النقابٌة ،فالنقابة فً األساس هً جماعة ضاؼطة
ومطلبٌة ،فالحقوق أو باألحرى قٌمة المشاركة أمر مركزي سواء فً الخطاب أو فً
الممارسة.
 -5-1-1-7قٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة :
تعتبر قٌمة المسؤولٌة التً تمثل واجبات المواطن ،هذه الواجبات التً تقابل
الحقوق ،مهمة جدا فً سٌروة المواطنة فً أي دولة دٌمقراطٌة ،وحتى تستخرج أو
ترصد هذه القٌمة فً القانون األساسً للنقابة ،كان لزاما قراءة كل المواد مادة بمادة،
وبعد القراءة توصلنا إلى النتائج وضعناها فً جدول كالتالً:

 1انظر المواد ، 44-16-12 :المجلس الوطنً المستقل ألساتذة التعلٌم الثانوي و التقنً ( الكنابست ، ) CNAPEST
القانون االساسً ( القدٌم )  ،ألكثر تفاصٌل أنظر المبلحق ( الملحق رقم  : 7القانون االساسً القدٌم ) .
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الفصل الثالث :

جدول رقم  : -5-1-1-7-3توزع وحدات التحلٌل لقٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة على
مواد القانون األساسً للنقابة .
الرقم وحدة التحلٌل
واجب احترام القانون األساسً للنقابة
1
واجب احترام النظام الداخلً للنقابة
2
واجب االلتزام بقرارات النقابة
3
احترام واجبات المهنة
4
احترام أخبلقٌات المهنة
5
واجب المساهمة فً تجسٌد مهام النقابة
6
واجب المساهمة فً تجسٌد نشاطات النقابة
7
واجب دفع االشتراك بانتظام
8
واجب حضور االجتماعات
9
1
المصدر :من إعداد الباحث .

المادة
14
14
14
14
14
14
14
14
14

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
ٌتضح من خبلل الجدول بأن النقابة تركز بشكل جلً على قٌمة المسؤولٌة ،وتفرد
األهمٌة الكبرى فً الفضاء النقابً ،وذلك للحفاظ وتطوٌر عمل النقابة ،وأهم هذه
الواجبات التً تدخل ضمن قٌمة المسؤولٌة التً ٌجب على المنخرط التحلً بها نجد
بشكل مهم جدا هو واجب احترام القانون األساسً للنقابة وواجب احترام النظام الداخلً
لها ،ثم وا جب المساهمة فً نشاطات النقابة من حضور االجتماعات ،وطبعا دفع
االشتراكات بانتظام ،ثم تلزم النقابة منخرطٌها بواجب االلتزام بقرارات النقابة.
وبما أن النقابة موجودة فً الفضاء المهنً ،فهً تطلب من منخرطٌها احترام
واجبات المهنة ،دون نسٌان بواجب احترام أخبلقٌات المهنة ،وذلك ألن عدم احترام
واجبات وأخبلقٌات المهنة ٌخل بالعمل النقابً.

 1انظر المواد ،12 :المجلس الوطنً المستقل ألساتذة التعلٌم الثانوي و التقنً ( الكنابست  ، ) CNAPESTالقانون
االساسً ( القدٌم )  ،ألكثر تفاصٌل أنظر المبلحق ( الملحق رقم  : 7القانون االساسً القدٌم) .
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الفصل الثالث :

 -6-1-1-7التحلٌل السوسٌولوجً لقٌم المواطنة فً القانون األساسً للنقابة:
بعد تعرضنا لقٌم المواطنة األربعة قٌمة قٌمة ،نود اآلن تقٌٌم ومقارنة بٌن هذه
القٌم ،وقد توصلنا إلى الجدول التالً:
جدول رقم  :-6-1-1-7-3توزع قٌم المواطنة فً القانون األساسً للنقابة.
قٌم المواطنة
المساواة
الحرٌة
المشاركة
المسؤولٌة االجتماعٌة
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث .

التكرار
6
14
9
9
38

النسبة %
15.78
36.84
23.68
23.68
100

المبلحظة األولى للجدول نجد بأن أكبر نسبة تمثل قٌمة الحرٌة بنسبة % 36.84
 ،وٌمكن إرجاع هذا إلى كون نقابة الكنابست نقابة مستقلة  ،الحرٌة بالنسبة لها مسألة
مركزٌة سواء فً الخطاب أو فً الممارسة ،لهذا جاء القانون األساسً لٌعزز هذه
القٌمة.
ثم نجد فً المرتبة الثانٌة قٌمتً المشاركة والمسؤولٌة ،وبنفس النسبة % 23.68
 ،وهنا نسجل نجاح المشرع إلى حد ما فً إقامة التوازن بٌن الحقوق والواجبات ،وٌمكن
إرجاع هذا إلى طبٌعة الممارسة النقابٌة فً الجزائر التً ٌنظمها القانون الصادر عن
السلطة الرسمٌة الذي ٌراقب وٌضبط الممارسة النقابٌة.
ثم نجد فً المرتبة األخٌرة قٌمة المساواة بنسبة  ، % 15.78وهنا نسجل
نقص القانون األساسً فً إقراره لهذه القٌمة ،وٌمكن إرجاع هذا إلى حداثة التجربة
النقابٌة لهذه النقابة.
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الفصل الثالث :

 -2-1-7قٌم المواطنة فً القانون األساسً الجدٌد: 1
 -1-2-1-7تعرٌف بالقانون:
بعد القرار الذي اتخذته النقابة نحو التوسعة لتشمل كل أطوار التعلٌم إضافة للتعلٌم
الثانوي ،فقد أصبحت النقابة تمثل أطوار التعلٌم االبتدائً والتعلٌم المتوسط ،وهكذا فقد
اضطرت النقابة لتؽٌٌر قانونها األساسً ،وبالتالً أصبحت النقابة تسمى :المجلس
الوطنً المستقل لمستخدمً التدرٌس للقطاع ثبلثً األطوار للتربٌة (االبتدائً-المتوسط-
الثانوي)Conseil National Autonome du Personnel Enseignant ،
 du secteur Ternaire de l'Educationباختصار . C.N.A.P.E.S.T.E
ٌتكون هذا القانون من  93مادة موزعة على أربع أبواب ،فالباب األول
والمتضمن :التعرٌؾ ،المقر واألهداؾ فٌتكون من  9مواد ،أما الباب الثانً والمتضمن:
حقوق وواجبات المنخرط والذي ٌتكون من  5مواد ،أما الباب الثالث والذي ٌتضمن:
الهٌئات ،الهٌاكل والصبلحٌات والذي ٌتكون من  58مادة ،أما الباب الرابع المتضمن:
المدة ،التأدٌب والمالٌة فٌتكون من  21مادة.
 -2-2-1-7قٌم المواطنة فً القانون األساسً الجدٌد:
بعد قراءتنا للقانون األساسً الجدٌد للنقابة مادة بمادة ،وجدنا بأن القانون الجدٌد ال
ٌختلؾ كثٌرا عن القانون القدٌم ،فكما هو طبٌعً جاء القانون الجدٌد معبرا عن التوسعة
التً أقرتها النقابة لؤلطوار األخرى والمتمثلة فً الطورٌن االبتدائً والطور المتوسط،
ولهذا جاءت المواد الجدٌدة كلها تركز على الهٌاكل الجدٌدة للنقابة ،أما جوهر المحتوى
فنبلحظه فً المادة  69التً تنص على صبلحٌات المؤتمر الوطنً للنقابة ،ففً
الصبلحٌة الثالثة وبالنصٌ" :حدد التوجه والسٌاسة العامة للنقابة وٌحرص على

 1المجلس الوطنً المستقل لمستخدمً التدرٌس للقطاع ثبلثً األطوار للتربٌة ،القانون األساسً الجدٌد  ،ألكثر
تفاصٌل أنظر المبلحق ( الملحق رقم  : 12القانون االساسً الجدٌد ) .
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الفصل الثالث :

احترامها" ،1وهنا مقارنة بالمادة  55فً القانون القدٌم ،ففً الصبلحٌة الثالثة بالنص:
"ٌحدد التوجه والسٌاسة العامة للنقابة وٌحرص على احترامها" ،2وهكذا فقد حذفت
كلمة "توجه" ،وهذا ٌمكن تفسٌره بأن كلمة "توجه" :تشٌر إلى الجانب االٌدٌلوجً
للنقابة ،وهو ما ٌناقض محتوى النقابة سواء فً الخطاب أو فً الممارسة ،بأنها مستقلة
عن أي جزب.
بالنسبة ألهداؾ النقابة ،فنجد أن القانون الجدٌد جاء بإضافة هدفٌن ،وذلك كما
نصت علٌه المادة  ،08فالهدؾ الخامس" :المساهمة فً بناء مدرسة عمومٌة ذات
نوعٌة" ،3والهدؾ السادس" :نشر ثقافة المواطنة فً المحٌط التربوي" ،4وٌمكن تفسٌر
هذه اإلضافات إلى رد فعل من طرؾ النقابة حول إهمالها للجانب البٌداؼوجً وتنشئة
الفرد المواطن ،فهذه اإلضافتٌن جاءت لتؤكد بلسان النقابة بأنها لٌست نقابة تبحث عن
مطالب فقط ،بل أنها تساهم وتسعى للوصول إلى مدرسة عمومٌة ذات نوعٌة ،وتساهم
فً نشر ثقافة المواطنة ،وهذا ما ٌدخل ضمن مشاركة النقابة فً المصلحة العامة
للمجتمع بصفة عامة.
بالنسبة للحقوق فقد جاءت فً المادة  14بنفس رقم المادة فً القانون القدٌم
والقانون الجدٌد ،وهنا لم تتؽٌر الحقوق ،فقد بقٌت نفس الحقوق.
بالنسبة للواجبات فكما جاءت فً المادة  14فً القانون القدٌم فكذلك قد جاءت فً
المادة  14فً القانون الجدٌد ،وهنا نجد نفس الواجبات ،إال هناك إضافة فً الصٌاؼة،
ففً القانون القدٌم بالنص" :احترام القانون األساسً والنظام الداخلً للمجلس الوطنً
المستقل ألساتذة التعلٌم الثانوي والتقنً" ،5ثم كذلك بالنص" :احترام واجبات

 1انظر المادة  ،47المجلس الوطنً المستقل لمستخدمً التدرٌس للقطاع ثبلثً األطوار للتربٌة ،القانون األساسً
الجدٌد  ،ألكثر تفاصٌل أنظر المبلحق ( الملحق رقم  : 12القانون االساسً الجدٌد ) . .
 2انظر المادة  ،33المجلس الوطنً المستقل لمستخدمً التدرٌس للقطاع ثبلثً األطوار للتربٌة  ،القانون األساسً
الجدٌد  ،ألكثر تفاصٌل أنظر المبلحق ( الملحق رقم  : 12القانون االساسً الجدٌد ) .
 3انظر المادة  ،26القانون األساسً الجدٌد  ،ألكثر تفاصٌل أنظر المبلحق (الملحق رقم : 12القانون االساسً الجدٌد).
 4انظر المادة  ،26القانون األساسً الجدٌد  ،ألكثر تفاصٌل أنظر المبلحق (الملحق رقم :12القانون االساسً الجدٌد ).
 5انظر المادة  :12القانون األساسً القدٌم  ،ألكثر تفاصٌل أنظر المبلحق (الملحق رقم  : 7القانون االساسً القدٌم).
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الفصل الثالث :

وأخالقٌات المهنة" ،1أما فً القانون األساسً الجدٌد ،فقد أبقى الواجبٌن وأضاؾ لهما
كلمة االلتزام ،فجاءت بالنص" :االلتزام واحترام القانون األساسً والنظام الداخلً
للنقابة" ،2وكذلك بالنص" :االلتزام واحترام واجبات وأخالقٌات المهنة" ،3وهنا نسجل
حرص النقابة ودعوتها المنخرطٌن بعدم االكتفاء باحترام القانون األساسً للنقابة،
وواجبات وأخبلقٌات المهنة ،بل تصر على االلتزام بهذٌن الواجبٌن ،وٌمكن إرجاع هذا
لحرص النقابة على تعاملها الحازم حول عدم انضباط بعض المنخرطٌن ،وبذلك فهً من
جهة تدعو إلى االلتزام بواجباتهم ،وااللتزام ٌختلؾ كثٌر عن االحترام هذا من جهة  ،أما
من جهة ثانٌة فهو جواب من النقابة على كل االنتقادات ضد منخرطٌها حول الممارسات
الخارجة عن سٌطرتها ،فهً تعبر بكل وضوح أنها ؼٌر مسؤولة عن هذه التجاوزات
سواء فً الفضاء النقابً أو فً الفضاء المهنً.
وٌمكن رصد قٌم المواطنة المضافة فً القانون األساسً الجدٌد ،فنجد ممثلة فً
قٌمة أساسٌة أال وهً قٌمة المسؤولٌة متمثلة فً وحدات التحلٌل التً جمعنها فً جدول
كالتالً:
جدول رقم  :-2-2-1-7-3توزٌع وحدات التحلٌل لقٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة على
مواد القانون األساسً الجدٌد (المضافة).
وحدات التحلٌل
الرقم
واجب المساهمة فً بناء مدرسة عمومٌة ذات نوعٌة
1
واجب نشر ثقافة المواطنة فً المحٌط التربوي
2
واجب االلتزام واحترام قانون النقابة
3
واجب االلتزام واحترام النظام الداخلً للنقابة
4
واجب االلتزام واحترام واجبات المهنة
5
واجب االلتزام واحترام أخبلقٌات المهنة
6
المصدر :من إعداد الباحث .

المادة
8
8
14
14
14
14

 1انظر المادة  :12القانون األساسً القدٌم  ،ألكثر تفاصٌل أنظر المبلحق (الملحق رقم : 7القانون االساسً القدٌم).
 2انظر المادة :12القانون األساسً الجدٌد  ،ألكثر تفاصٌل أنظرالمبلحق (الملحق رقم : 12القانون االساسً الجدٌد).
 3انظر المادة  :12القانون األساسً الجدٌد  ،ألكثر تفاصٌل أنظر المبلحق (الملحق رقم : 12القانون االساسً الجدٌد).
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الفصل الثالث :
التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:

نبلحظ من خبلل الجدول ،بأن النقابة أثناء توسعتها ألطوار التعلٌم األخرى
االبتدائً والمتوسط ،فقد أضافت وركزت فً هذه اإلضافة على قٌمة المسؤولٌة ،وذلك
ٌمكن إرجاعه للنقد الذي تتلقاه النقابة فً كل مرة تطالب بحقوق منخرطٌها االجتماعٌة
والمهنٌة ،وهذا ٌمثل نوع من الرد على كل من ٌشككون فً النقابة ،بل النقابة مثلما
تطالب بالحقوق ،فهً ال تهمل بل تحرص على الواجبات ،هذه الواجبات التً تمثل قٌمة
النقابً والمهنً ،ومن ثم مسؤولٌتها تجاه

المسؤولٌة ،أي مسؤولٌة النقابة ببعدٌها
المجتمع.
 -2-7قٌم المواطنة فً الخطاب النقابً:
 -1-2-7قٌم المواطنة فً خطاب البٌانات:

نقصد هنا خطاب البٌانات التً تصدرها النقابة ،باعتبار بأن الخطاب فً مفهومه العام
هو نص ،فحسب مٌشٌل فوكو فإن " إنتاج الخطاب  ،فً كل مجتمع  ،هو فً نفس الوقت
إنتاج مراقب  ،و منتفى  ،و منظم " ، 1و نظرا ألهمٌة هذا الخطاب فقد أخذنا عٌنة من
البٌانات الصادرة من سبتمبر  2014حتى جوان  ،2015وهو المجال الزمنً للدراسة ،
وهنا قد استطعنا أن نتحصل على  8بٌانات وفق التوزٌع التالً.
جدول رقم  :-1-2-7-3التعرٌف بعٌنة البٌانات: 2
الهٌئة
الرقم
أصدرته
1
2

التً

التارٌخ

إمضاء

عنوانه

بٌان 02
المجلس الوطنً  2015/01/31المنسق الوطنً
2015/01/31
بٌان المجلس
المجلس الوالئً  2015/01/28المنسق الوالئً الوالئً
رقم 2015/01

 1مٌشٌل فوكو  ،نظام الخطاب  ،تر  :دمحم سبٌبل  ،دار التنوٌر للطباعة و النشر و التوزٌع  ،بٌروت  ، 0225 ،ص
.2
 2ألكثر تفاصٌل أنظر المبلحق ( الملحق رقم  : 11عٌنة بٌانات النقابة –  6بٌانات . ) -
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الفصل الثالث :
3

المكتب الوطنً  2015/02/21المنسق الوطنً

4

المكتب الوالئً

المكتب الوالئً

5

المجلس الوالئً  2015/03/16المنسق الوالئً

6

المجلس الوطنً  2015/03/20المنسق الوطنً

7

المكتب الوالئً  2015/04/08المنسق الوالئً

8

المجلس الوالئً  2015/04/14المنسق الوالئً

بدون تارٌخ

بٌان المكتب
الوطنً
2015/02/21
CNAPESTE
عارضة
احتجاجٌة
بٌان19مارس
2015
ذكر عٌد النصر
بٌان
2015/04/08
بٌان المجلس
الوالئً
2015/04/14

 -1-1-2-7التحلٌل اإلحصائً لهذه العٌنة:
عند تحلٌل لهذه العٌنة من البٌانات اعتمدنا على تقنٌة تحلٌل المحتوى ،و قد
استعملنا الفكرة كوحدة تحلٌل فكانت النتائج فً جدول كالتالً:
جدول رقم  :-1-1-2-7-3تحلٌل محتوى بٌانات النقابة .
وحدة التحلٌل
الرقم
ضؽوطات الوصاٌة على النقابة
1
واجبات األساتذة ومبادرات
2
مطالبة األساتذة بحقوقهم
3
دعوة لبللتزام النقابً
4
احتجاجات األساتذة
5
سٌرورة العمل النقابً
6
عجز الوصاٌة عن حل المشاكل
7
مبدأ حرٌة النقابة فً التعبٌر
8
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث.
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التكرار
48
21
42
29
28
49
34
4
255

%
18,82
8,23
16,47
11,37
10,98
19,21
13,33
1,56
%100
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الفصل الثالث :

ورجوعا لدراستنا التً تخص قٌم المواطنة األربعة الحرٌة  ،المساواة  ،المشاركة
و المسؤولٌة االجتماعٌة ،فٌمكن مقاربة هذه القٌم بوحدات التحلٌل المستخرجة من
النصوص والجدول التالً ٌبٌن ذلك:
جدول رقم  :-1-1-1-2-7-3توزع وحدات التحلٌل على قٌم المواطنة .
القٌمة
المساواة

وحدة التحلٌل
دعوة لبللتزام النقابً
ضؽوطات الوصاٌة على النقابة
عجز الوصاٌة عن حل المشاكل
مبدأ حرٌة النقابة
مطالبة األساتذة لحقوقهم
احتجاجات األساتذة
سٌرورة العمل النقابً
واجبات األساتذة ومبادرات
المصدر :من إعداد الباحث .

الحرٌة
المشاركة
المسؤولٌة االجتماعٌة

وهكذا تصبح قٌم المواطنة فً خطاب البٌانات للنقابة كالتالً:
جدول رقم  :-2-1-1-2-7-3تحلٌل محتوى لقٌم المواطنة فً خطاب البٌانات للنقابة .
الرقم القٌمة
المساواة
1
الحرٌة
2
المشاركة
3
المسؤولٌة االجتماعٌة
4
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث .

النسبة %
11,37
33,72
46,66
8,23
%100

التكرار
29
86
119
21
255

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
نبلحظ بشكل جلً فً محتوى خطاب البٌانات للنقابة هناك تركٌز قوي على قٌمة
المشاركة ،حٌث تعتبر الممارسة النقابٌة من الحقوق الدستورٌة التً كفلها الدستور
والقانون ،وبذلك جاءت بنسبة  %46,66إذ تعبر عن استراتٌجٌة النقابة فً تركٌزها
على قٌمة المشاركة أي جملة الحقوق التً تطالب بها النقابة ،أما فً المرتبة الثانٌة فتأتً
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الفصل الثالث :

قٌمة الحرٌة بنسبة  %33,72وهً بذلك قٌمة مهمة ضمن الحرٌات النقابٌة ،وكذلك
باعتبار أن النقابة مستقلة ،وجاءت نتاج للتعددٌة النقابٌة.
أما القٌمة التالٌة فً المرتبة ،فقد جاءت قٌمة المساواة بنسبة  %11,37وقد ركز
علٌها الخطاب ضمن وحدة التحلٌل االلتزام النقابً ،فهنا ٌدعو الخطاب إلى أن األساتذة
كلهم متساوون فً العمل النقابً ،وذلك بمساواتهم فً االلتزام بقرارات النقابة على
اعتبارهم منخرطون ومتساوون فً الحقوق والواجبات ،والمرتبة األخٌرة تأتً قٌمة
المسؤولٌة بنسبة  %8,23وهكذا نجد أن النقابة عبر خطاب البٌانات ،تعطً أهمٌة
كبرى لقٌمتً المشاركة ،والحرٌة ،حٌث أن الممارسة النقابٌة هً حق مكفول بالدستور،
والحرٌة التً تؽذي هذه الممارسة بحرٌة نقابٌة ضمن التعددٌة النقابٌة ،لهذا نجد أن
النقابة تذكر دائما بهذٌن القٌمتٌن وتعتبرها مكسبا مهما ال ٌمكن التنازل علٌه.
أما قٌمة المساواة ف بل تركز علٌها كثٌرا مثل ما جاء فً قانونها األساسً ،أما قٌمة
المسؤولٌة االجتماعٌة فقد جاءت مناقضة للقانون األساسً ،حٌث نجد خطاب البٌانات
ٌهملها قلٌبل ،فً حٌن أن القانون األساسً ٌعطٌها أهمٌة أكثر ،وبذلك ٌمكن إرجاع هذا
إلى حداثة التجربة النقابٌة ،وكذلك إلى نقص التكوٌن النقابً فً الجانب الخطابً.
 -2-2-7قٌم المواطنة فً خطاب اإلحتجاج: 1
ٌعتبر االحتجاج حقا مضمونا بالقانون  ،و أهم مظاهر االحتجاج نجد تلك اللوحات
التً ٌرفعها المحتجون  ،ومما الشك فٌه تعكس اللؽة المكتوبة به هذه اللوحات و الذي
سمٌناه خطاب االحتجاج حٌث تعكس أبعادا أخرى فً االحتجاج فٌقول مٌشٌل فوكو فً
هذا السٌاق "اللؽة تمثل الفكر كما تتمثل الفكر نفسه".2

 1نقصد بخطاب االحتجاج النصوص المدونة على لوحات االحتجاج  ،أنظر المبلحق (الملحق رقم  :10صور
لوحات االحتجاج  15 -لوحة إحتجاج . ) -
 2مٌشٌل فوكو (  ، ) MICHEL FOUCAULTالكلمات و األشٌاء  ،تر  :مطاع صفدي و آخرون  :مركز االنماء
القومً  ،بٌروت  ، 1772-1767 ،ص . 63
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الفصل الثالث :

جدول رقم  : -2-2-7-3توزع نصوص لوحات االحتجاج .
نص لوحة االحتجاج
الرقم
نحن أولٌاء قبل أن نكون أساتذة
1
كرامة التلمٌذ من كرامة األستاذ
2
طرد األستاذ استدعاء للفساد
3
األستاذ ٌتألم فكٌؾ للتلمٌذ أن ٌتعلم ...؟!
4
طب العمل مطلب شرعً
5
سنواصل حتى نصل
6
تؽٌٌب الشراكة  +تؽٌٌب ثقافة الحوار = انسداد فً إٌجاد الحلول
7
مشاكل القطاع ستؤدي بالجٌل إلى الضٌاع
8
أخذتم عنفوان شبابنا فبل تهٌنونا فً هرمنا
9
كرامتنا أوال وقبل كل شًء
10
المساس باألستاذ مساس بمستقبل األجٌال
11
علم وطنً  +المجد والخلود للشهداء األبرار
12
الكرامة مطلبنا والقاعدة مرجعٌتنا
13
هٌبة األستاذ والمعلم مقٌاس تطور األمم
14
شعارنا :نضال مدرسة مواطنة
15
الترقٌة اآللٌة حق مشروع
16
الكنابست صوت األستاذ
17
المصدر :من إعداد الباحث.
حتى نقترب أكثر من أبعاد هذا الخطاب ،والمدون على لوحات االحتجاج ،سوؾ
نقوم بتحلٌل المحتوى معتمدٌن على وحدتٌن للتحلٌل ،الوحدة األولى هً "الكلمة" ،وذلك
لبلقتراب أكثر من أبعاد هذا الخطاب فً بعده اللؽوي ( البنٌة اللؽوٌة ) ،وذلك محاولة
الكشؾ أهم الكلمات التً ٌستعملها ،ثم الوحدة الثانٌة من حٌث "الفكرة" كما استعملناها
فً ما سبق.
-1-2-2-7التحلٌل من حٌث وحدة التحلٌل "الكلمة":
بعد قراءة اللوحات والتً عددها  17لوحة ،وبعد اعتمدنا على وحدة التحلٌل
"الكلمة" تواصلنا إلى الجدول التالً:
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الفصل الثالث :

جدول رقم  : -1-2-2-7-3توزع الكلمات على لوحات االحتجاج.
التكرار
الكلمة
الرقم
7
األستاذ
1
4
الكرامة
2
2
التلمٌذ
3
2
مطلب
4
2
األجٌال
5
1
مواطنة
6
1
مدرسة
7
1
حق
8
1
المعلم
9
1
نضال
10
1
أولٌاء
11
23
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث

النسبة %
30,43
17,39
8,69
8,69
8,69
4,34
4,34
4,34
4,34
4,34
4,34
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
ٌبدو واضحا بأن خطاب االحتجاج ٌركز على كلمة األستاذ ،باعتبار أن نقابة
الكنابست هً نقابة األساتذة ،فقد جاءت كلمة "أستاذ" بأعلى نسبة وهً ،% 30,43
فاألستاذ هو على رأس األولوٌات لهذه النقابة ،ثم تأتً كلمة "كرامة" بنسبة ،% 17,39
حٌث تعتبر قضٌة الكرامة مسألة مهمة عند جمٌع األساتذة ،وٌمكن ربط الكرامة بالحرٌة،
باعتبار أن أحد نتائج الحرٌة للفرد هً الكرامة  ،حٌث ٌربط الباحث المؽربً عبد
المجٌد االنتصار الكرامة بالحرٌة وٌعتبرهما من الحقوق األساسٌة حٌث ٌقول  ":و بما
ٌرتبط بها من حقوق أساسٌة  ،بدءا من الكرامة إلى الحرٌة  ،فالمساواة و التسامح و
التضامن و السلم " 1ثم تأتً كلمات أخرى بنفس النسبة أي بنسبة  % 8,69وهً
كلمات" :التلمٌذ"" ،مطلب"" ،األجٌال" ،وهنا ٌمكن أن نقول بأن كلمتً التلمٌذ
واألجٌال تؤدٌان نفس المعنى ،أال وهو التلمٌذ الذي ٌعتبر طرفا مهما فً العملٌة

 1عبد المجٌد االنتصار  ،تعلٌم ثقافة الحق و المواطنة  :قضاٌا منهجٌة و دٌداكتٌكٌة  ،منشورات دار التوحٌدي ،
سلسلة العلوم االنسانٌة  ،الرباط  ،ط ، 0224 ، 1ص . 22
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الفصل الثالث :

التربوٌة ،ولهذا نجد النقابة ال تهمله فً خطابها االحتجاجً ،وطبعا مطلب فإن النقابة
منظمة تهدؾ إلى تحقٌق مطالب.
وتأتً كلمات أخرى ذكرت مرة واحدة ،حٌث جاءت بنسبة  ،% 4,34وهً
كلمات لم تركز علٌها النقابة ،لكنها ذكرتها لما لها من أهمٌة فً سٌرورة العمل النقابً
لنقابة الكنابست ،وهً كلمات" :مدرسة"" ،حق"" ،المعلم"" ،نضال"" ،أولٌاء"،
وطبعا بنفس النسبة جاءت كلمة مواطنة ،هذه األخٌرة التً جاءت ضمن شعار النقابة:
"شعارنا :نضال مدرسة مواطنة".
-2-2-2-7من حٌث وحدة التحلٌل "الفكرة”:
بعد تحلٌل محتوى لوحات االحتجاج البالػ عددها  17لوحة ،وباستعمال وحدة
التحلٌل "الفكرة" توصلنا إلى الجدول التالً:
جدول رقم  : -2-2-2-7-3توزع وحدات التحلٌل لخطاب االحتجاج.
الكلمة
الرقم
كرامة األستاذ مهمة
1
مستقبل األجٌال مرتبط باألستاذ
2
تطور األمم مرتبط بهٌبة األستاذ
3
مطالبة بحقوق مهنٌة
4
النقابة تصر على االستمرار فً
5
النضال
المطالبة بالوفاء لتضحٌات األستاذ
6
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث.

التكرار
5
3
2
2

النسبة %
23,80
14,28
9,52
9,52

8

38,09

1
21

4,76
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول :
ٌظهر جلٌا من خبلل الجدول بأن أكبر نسبة لوحدات التحلٌل هً وحدة" :النقابة
تصر على االستمرار فً النضال" حٌث جاءت بنسبة  ،%38,09وهنا تركٌز خطاب
االحتجاج للنقابة على تذكٌر الو صاٌة حتى تحقٌق مطالبها ،وما هذا االحتجاج إال تأكٌد
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الفصل الثالث :

على وفائها لمبادئها واستمرارها فً النضال ،أم فً المرتبة الثانٌة فقد جاءت وحدة
التحلٌل" :كرامة األستاذ مهمة" بنسبة  %23,80وهذه الوحدة تدل على أهمٌة الكرامة
بالنسبة لؤلستاذ ،فالكرامة تشٌر إلى الحرٌة أحد القٌم المهمة بالنسبة للنقابة التً رأٌناها
فً ما سبق سواء فً الخطاب النقابً أو التشرٌع النقابً.
وجاءت بعد ذلك وحدة" :مستقبل األجٌال مرتبط باألستاذ" بنسبة ،%14,28
وهنا تذكٌر للوصاٌة بمسؤولٌتها اتجاه األستاذ ،لما له من أهمٌة وانعكاس على تكوٌن
األجٌال ،ثم جاءت وحدة مرتبطة بها ،أال وهً وحدة" :تطور األمم مرتبط بهٌبة
األستاذ" التً جاءت بنسبة  ،%9,52وهنا تذكٌر مرة أخرى للوصاٌة بمسؤولٌتها تجاه
هٌبة األستاذ ،فتطور األمم مرتبط بهذه الهٌبة ،وهذا فً نظر النقابة ،وبعد ذلك جاءت
وحدة" :مطالبة بحقوق مهنٌة" بنسبة  ،%9,52وهذا طبٌعً أن تطالب النقابة بحقوق
مهنٌة.
استنتجنا فً االخٌر أن قٌم المواطنة نجدها أكثر ثراء فً التعدٌل الدستوري
 1996مقارنة بدستور  ،1963وهذا طبعا راجع للتطور الذي شهده المجتمع الجزائري
بعد االستقبلل ،ثم نجد هناك توازن بٌن قٌم المواطنة فً التشرٌع النقابً ،إال أن هذا
التوازن ال نراه فً الخطاب النقابً ،الذي ٌمٌل إلى التركٌز على قٌم دون أخرى ،
وهل هذه القٌم تعكسها حقٌقة الممارسات النقابٌة لؤلستاذ الثانوي ؟ وهذا ما سنحاول
االجابة عنه فً الشق المٌدانً للدراسة المبٌن فً الفصل الرابع الموالً .
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الفصل الرابع  :الدراسة الميدانية
-1العناصر التعريفية لعينة الدراسة:
-2المحور األول :سوسيولوجيا مهنة التعليم:
-1-2الماضي المهني قبل مهنة التعليم:
-2-2دوافع اختيار المهنة:
 -3-2مهنة التعليم من خالل الممارسة:
-3المحور الثاني :الوعي وتمثالت قيم المواطنة
-1-3الوعي :
-2-3تمثالت األستاذ النقابي لقيم المواطنة:
-4المحور الثالث :التفاعل وممارسة قيم المواطنة:
-1-4التفاعل االجتماعي في الفضاء النقابي:
-2-4ممارسة قيم المواطنة :
-5المحور الرابع :النقابة والمجتمع
 -1-1-5سلوكات:
 -2-1-5مكتسبات:
-2-5النقابي وتطور المجتمع:
 -3-5العمل النقابي واقع وآفاق:
 -6نتائج الدراسة:
 -7مناقشة فرضيات الدراسة :

الدراسة الميدانية

الفصل الرابع :

ٌعتبر هذا الفصل أهم وحدة فً الدراسة  ،وهو تحلٌل المقابالت التسع التً
أجرٌنا ها مع المبحوثٌن ،وهنا نسجل صعوبة بالغة فً إجراء المقابالت مع نقابٌٌن وهذا
راجع من جهة النشغاالت النقابٌٌن ،ومن جهة أخرى إلى الظروف التً أجرٌنا فٌها هذه
الدراسة ،حٌث قامت هذه النقابة بإضراب طوٌل تعدى الشهر ،وطبعا أنتج هذا توترا بٌن
النقابة والسلطة ،مما جعل المبحوثون ٌترددون كثٌرا فً إجراء هذه المقابالت ،إال أننا
بحكم العالقات المهنٌة والشخصٌة استطعنا أن نجري تسع مقابالت وفق الشروط
المنهجٌة ،حٌث تعدت هذه المقابالت فً كثٌر منها الساعتٌن من حٌث المدة الزمنٌة .
الدراسة المٌدانٌة:
-1العناصر التعرٌفٌة لعٌنة الدراسة:
تبعا لدلٌل مقابلة الدراسة المٌدانٌة ،فقد عدلنا العناصر التعرٌفٌة بما ٌتوافق مع
إشكالٌة الدراسة ،ولهذا كانت العناصر التعرٌفٌة كما ٌلً بحسب الخصائص
السوسٌولوجٌة التالٌة:
-1-1الجنس:
نظرا لكون دراستنا تخص المجلس الوالئً لنقابة الكنابست (،)CNAPESTE
فقد تم اختٌارنا لعٌنة التً وافقت وأبدت موافقتها على إجراء المقابلة ،ولهذا كانت العٌنة
كلها من الذكور بنسبة  ،%100وهذا ٌتناسب مع هٌمنة العنصر الذكوري على المجلس
الوالئً.1
-2-1السن:
لقد حرصنا فً دراستنا هذه أن تكون عٌنة الدراسة تمثل عدة فئات عمرٌة بشكل
نوعا ما متجانس فكانت الفئات العمرٌة لهذه العٌنة كما ٌلً:

 1أنظر جدول رقم  : -3-6-9-2توزع أعضاء المجلس الوالئً من خالل الجنس والحالة العائلٌة ( فً الفصل الثانً).

175

الدراسة الميدانية

الفصل الرابع :
جدول رقم  :2-1-4توزع عٌنة الدراسة على الفبات العمرٌة.
الفئة (عدد السنوات)
[[35-30
[[40-35
[[45-40
[[50-45
[ 50وأكثر
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث.

التكرار النسبة %
11,11
1
11,11
1
11,11
1
11,11
1
55,55
5
%100
9

من خالل الجدول نالحظ النسبة األكبر هً لفئة  50سنة وأكثر ،ثم بقٌة الفئات
بنفس النسبة ،ولكن بالنظر لجدول الفئات العمرٌة للمكتب الوالئً فنجد أن عٌنة الدراسة
تقترب كثٌرا من فئة هذا المكتب ،حٌث أن فً عٌنة دراستنا معظم األفراد سنهم أكبر من
 45سنة بنسبة  ،%66,66حٌث ولدت هذه الفئة بٌن سنوات  1958و ،1970
وبالتالً تتطابق هذه العٌنة مع ما توصلنا إلٌه من خالل دراسة الفئات العمرٌة لكل من
أفراد الفروع ،أفراد المجلس الوالئً،أفراد المكتب الوالئً.1
-3-1الحالة العابلٌة واألصل الجغرافً:
أما من حٌث الحالة العائلٌة واألصل الجغرافً فنجد أن جمٌع أفراد العٌنة
متزوجون بنسبة  ،%100أما من حٌث األصل الجغرافً فنجد أن  7أفراد من أصل
حضري بنسبة  ،%77,77أما الفردٌن اآلخرٌن ،فنجد فرد واحد من أصل شبه
حضري ،و اآلخر من أصل رٌفً ،وبذلك حاولنا قدر المستطاع أن تكون عٌنة الدراسة
أكثر تمثٌلٌة لمجتمع الدراسة حسب الجدولٌن التالٌن:

1

انظر جدول رقم 1-6-9-2 :جدول رقم  : -1-6-9-2توزع أعضاء المجلس الوالئً من خالل السن  ،فً الفصل

الثانً .
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الفصل الرابع :
جدول رقم :1-3-1-4 :توزع أفراد العٌنة على األصل الجغرافً.
األصل الجغرافً التكرار
7
حضري
1
شبه حضري
1
رٌفً
9
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث.

النسبة %
77,77
11,11
11,11
%100

جدول رقم :2-3-1-4 :توزع أفراد العٌنة على الحالة العابلٌة.
التكرار
الحالة العائلٌة
9
متزوج
9
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث.

النسبة %
%100
%100

-4-1التخصص:
تبعا للتخصصات التً صنفناها 1فٌما سبق ،إلى تخصصات آداب وعلوم إنسانٌة،
وتخصصات علمٌة وتكنولوجٌة ،وتخصصات لغات وتربٌة بدنٌة ،وفق الجدول التالً:
جدول رقم :4-1-4:توزع أفراد العٌنة على التخصصات.
التكرار النسبة %
التخصص
55,55
5
تخصصات آداب وعلوم إنسانٌة
44,44
4
تخصصات علمٌة وتكنولوجٌة
/
/
تخصصات لغات وتربٌة بدنٌة
%100
9
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث.
وهكذا فقد حرصنا على أن تكون عٌنة الدراسة أكثر تمثٌلٌة ،فنجد نسبة
التخصصات األدبٌة تقرٌبا نفس نسبة التخصصات العلمٌة ،مع تسجٌل أننا لم نستطع
الوصول إلى أي فرد من تخصصات اللغات والتربٌة البدنٌة ،مع العلم أن أفراد هذا
 1جدول رقم  : -2-5-5-9-2تصنٌف التخصصات فً الفصل الثانً .
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الفصل الرابع :

التخصص نسبة تمثٌلهم فً المجلس الوالئً 1ضعٌفة وهً  % 11.91مقارنة مع
التخصصات األخرى.
 -5-1سنة االنخراط:
قصد التعرف على مدى االلتزام النقابً ألفراد العٌنة ،فقد كانت النتائج فً الجدول
التالً:
جدول رقم  :5-1-4توزع أفراد العٌنة على سنة االنخراط فً النقابة.
التكرار
سنة االنخراط
7
2003
1
2005
1
2011
9
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث.

النسبة %
77,77
11,11
11,11
%100

نالحظ من خالل الجدول بأن أفراد العٌنة غالبٌتهم أي بنسبة  %77,77فقد كان
انخراطهم مع بداٌة تقدٌم طلب االعتماد للنقابة أي فً سنة  ،2003أما األفراد اآلخرٌن،
فنجد فرد كان انخراطه فً  ،2005أما الفرد اآلخر فكان انخراطه فً  2011أي بعد
توظٌفه مباشرة.
-6-1الوظٌفة فً النقابة:
فً ما ٌخص الوظٌفة فً النقابة ،وباعتبار دراستنا تخص المجلس الوالئً ،فإن
كل أفراد العٌنة أعضاء فً هذا المجلس ،إضافة إلى هذا فنجد أنهم ٌتوزعون فً
عضوٌتهم على الفروع المحلٌة ،أو المكتب الوالئً ،أو المجلس الوطنً وفق الجدول
التالً:

 1انظر جدول رقم  : -5-6-9-2توزع أعضاء المجلس الوالئً حسب التخصص .فً الفصل الثانً .

178

الدراسة الميدانية

الفصل الرابع :
جدول رقم  :6-1-4توزع أفراد العٌنة على الوظٌفة فً النقابة.
التكرار
الهٌئة أو الهٌكل
4
منسق فرع محلً
2
عضو فرع محلً
2
عضو مكتب والئً
1
عضو مجلس وطنً
9
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث.

النسبة %
44,44
22,22
22,22
11,11
%100

فمن خالل الجدول فنجد أن أعضاء المجلس الوالئً والذٌن ٌمثلون أفراد عٌنة
الدراسة ٌمارسون إضافة إلى العضوٌة فً المجلس الوالئً ،فكذلك هم أعضاء فً
الفروع المحلٌة أما منسقً الفروع وعددهم  4أي بنسبة  %44,44أما بصفة عضو فرع
وعددهم  2بنسبة  ،%22,22أما أعضاء المكتب الوالئً فعددهم  2بنسبة ،%22,22
ومن بٌن هذٌن العضوٌن نجد المنسق الوالئً للنقابة ،هو عضو فً المجلس الوطنً
كذلك بقوة القانون ،ولدٌنا عضو فً المجلس الوطنً بنسبة  %11,11مع العلم أن هذا
العضو هو كذلك عضو فً المكتب الوالئً للنقابة.
عند دراستنا المٌدانٌة تبٌن لنا بما ال ٌدعو إلى الشك بأن أعضاء المجلس الوالئً،
هم كذلك فً هٌاكل النقابة ابتداءا من الفروع المحلٌة وإلى المكتب الوالئً ،ولهذا كنا
حرٌصٌن على تنوع أفراد عٌنة الدراسة من مختلف هٌاكل النقابة ،مع شرط العضوٌة
فً المجلس الوالئً للنقابة.
-7-1الماضً النقابً: 1
بعد طرحنا للسؤال :هل سبق لك وانضممت إلى نقابة أخرى؟ ولماذا؟ ،فقد كانت
إجابة المبحوثٌن فً الجدول التالً:

 1نقصد هنا الماضً النقابً بالتجارب النقابٌة السابقة للمبحوث قبل انخراطه فً النقابة الحالٌة أي الكنابست ،وبذلك
عن طرٌق طرحنا للسؤال رقم  :8هل سبق لك وانضممت إلى نقابة أخرى؟ لماذا؟ :انظر دلٌل مقابلة الدراسة المٌدانٌة
فً المالحق.
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الفصل الرابع :

جدول رقم :1-7-1-4تحلٌل محتوى إجابات المبحوثٌن للسؤال رقم  ( 8الشق األول).
االنخراط فً نقابة الكنابست
نعم-ال
نعم
ال
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث.

اسم النقابة

التكرار

النسبة %

نقابة UGTA
/

7
2
9

77,77
22,22
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
نالحظ بشكل جلً بأن أفراد الدراسة بنسبة  %77,77قد عبروا بأنهم مارسوا
العمل النقابً فً النقابة الوحٌدة السابقة أي نقابة  ،UGTAأما الفردٌن اآلخرٌن فلم
ٌمارسوا العمل النقابً من قبل ،وهكذا ٌمكن القول نقابة الكنابست كممارسة ولدت فً
أحضان النقابة الوحٌدة سابقا ،على غرار معظم األحزاب السٌاسٌة التً ولدت فً
أخصان الحزب الواحد سابقا ( ،)FLNوبذلك فإن الخبرات النقابٌة التً ٌتمتع بها هؤالء
األفراد تدخل ضمن التنشئة النقابٌة للنقابة السابقة .UGTA
وعن سؤالنا عن سبب بعبارة لماذا؟ فقد كانت إجابة المبحوثٌن وفق جدول تحلٌل
محتوى ما قالوه كما ٌلً:
جدول رقم :2-7-1-4 :تحلٌل محتوى للسؤال رقم  ( 8الشق الثانً ).
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

وحدة التحلٌل
نقابة  UGTAالوحٌدة المعتمدة
نقابة واحدة كالحزب الواحد
هدف النقابة هو حماٌة األستاذ
صادف دخولً المهنة وجود نقابة
وحٌدة هً الكنابست
هدف النقابة هو الحماٌة من الحقرة
انتماء شكلً
نقابة  UGTAال ترتقً لتطلعاتنا
المجمــــوع
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التكرار
7
2
4

النسبة %
41,17
11,70
23,52

1

5,88

1
1
1
17

5,88
5,88
5,88
%100

الدراسة الميدانية

الفصل الرابع :
المصدر :من إعداد الباحث.
التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:

ٌظهر جلٌا من خالل الجدول بأن خطاب المبحوثٌن ركز على عبارة نقابة
 UGTAالوحٌدة المعتمدة بنسبة  ،%41,17مما ٌعبر على أن المبحوثٌن من خالل
ماضٌهم النقابً ،فإذا كانوا قد قرروا العمل النقابً ،فسٌكون هذا العمل من خالل نقابة
وحٌدة أال وهً نقابة  ،UGTAوبذلك لم تكن لهم الحرٌة فً اختٌار النقابة ،وقد أقروا أن
هذه األحادٌة النقابٌة مثل األحادٌة الحزبٌة ضمن عبارة "نقابة واحدة كالحزب الواحد"
وذلك بنسبة  ،%11,70وهذه العبارة تعبر عن اقتران الممارسة النقابٌة مع الممارسة
السٌاسٌة ،فاألحادٌة النقابٌة هً نتٌجة لألحادٌة الحزبٌة ،وهنا ٌعبر أحد المبحوثٌن بأن
انتماءه لنقابة  UGTAهو "انتماء شكلً" ،1كما وٌعبر مبحوث آخر على أن" :نقابة
 UGTAال فابدة منها وال ترتقً لتطلعاتنا" ،2ولهذا عبر صاحب هذا القول برفضه
االنخراط فً النقابة.
أما فً ما ٌخص الهدف الذي كان ٌتوخاه المبحوثون من خالل االنخراط فً نقابة
 UGTAهو حماٌة األستاذ والدفاع عن حقوقه ،ولهذا جاءت عبارة" :هدف النقابة هو
حماٌة األستاذ" بنسبة  %23,52فً المرتبة الثانٌة ،وهكذا فإن هدف المبحوثون من
دخول النقابة  UGTAهو الدفاع عن حقوقهم فً ظل القوانٌن ،وضمن النقابة الوحٌدة
 UGTAالتً تكفل لهم هذه الحماٌة ،فً حٌن نجد مبحوث آخر ٌعبر بقوله" :الهدف من
االنخراط فً نقابة  UGTAهو الحماٌة من «الحقرة».4"3

 1مقابلة رقم  :3بتارٌخ :السبت  55أفرٌل .5105
 2مقابلة رقم  :4بتارٌخ :االثنٌن  57أفرٌل .5105
" 3الحقرة"  :هً كلمة عامٌة جزائرٌة تعبر عن الظلم الذي ٌتلقاه اإلنسان ،وربما من الناحٌة اللغوٌة هً مشتقة من
كلمة احتقر بمعنى أهان.
 4مقابلة رقم :7بتارٌخ :السبت  15ماي .5105
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الفصل الرابع :
-2المحور األول :سوسٌولوجٌا مهنة التعلٌم:

ٌعتبر الفضاء المهنً مهم جدا بالنسبة لألستاذ النقابً ،فلوال هذا الفضاء لما كان
هناك فضاء نقابً هذا األخٌر الذي ٌعتبر جزءا من الفضاء العام و هنا ٌشٌر الباحث
السوسٌولوجً الجزائري الهواري عدي الى ارتباط هذا الفضاء بالمواطنة حٌث ٌقول :
"دستورٌا الفضاء العام هو فضاء االحتجاج و ممارسة المواطنة " ، 1وقصد فهم عالقة
األستاذ بفضائه المهنً ،هذا الفضاء الذي ٌعتبر التربة الخصبة لظهور البذور األولى
للعمل النقابً ،فمن خالل هذا المحور نحاول فهم بعض مالمح بروز الوعً والتفاعل
بٌن األساتذة فً فضائهم النقابً انطالقا من فضائهم المهنً ،هذا األخٌر الذي ٌشٌر إلى
مسألة مهمة أال وهً المهنة حٌث ٌعتبر بصفة عامة السوسٌولوجً كلود دٌبار أن
"المهن تمثل أحد األشكال التارٌخٌة للتنظٌم االجتماعً" 2ونحاول أن نرصد هذه
المالمح قبل الدخول إلى مهنة التعلٌم ،ومن ثم ٌمكننا تتبع هذه السٌرورة إلى حٌن اكتمالها
والتحول بعد ذلك إلى داخل الفضاء النقابً .
 -1-2الماضً المهنً قبل مهنة التعلٌم:
إن محاولة التعرف على الماضً المهنً لألستاذ النقابً قبل أن ٌمارس مهنة
التعلٌم مؤشر هام فً فهم عالقة األستاذ بمهنته ،فمن خاللها ٌمكن فهم بعض الدوافع
لدخول هذه المهنة ،وأهم الخٌارات التً كانت متاحة لألستاذ ،فالمهنة فضاء للولوج إلى
المجتمع كفاعل ال كمفعول به ،فاالنتقال من االستهالك واالعتماد على أسلوب المنح فً
األجر ،إلى األجر هو شكل من أشكال السٌر نحو االستقاللٌة ولعب دور أكبر فً
المجتمع.
فعند سؤالنا للمبحوثٌن عن المهنة التً مارسوها قبل دخولهم إلى مهنة التعلٌم التً
مارسوها قبل دخولهم إلى مهنة التعلٌم ،فقد أكد  5مبحوثٌن بعدم ممارستهم ألي مهنة
1

Lahouari ADDI, Les Mutation De La Société Algerienne : Famille Et Lien Social Dans
L’Algerie Contemporaine, EDITIONS LA DéCOUVERTE , PARIS , 1999 , P 195 .
2
CLAUDE DUBAR, PIERRE TRIPIER, Sociologie des Professions, ARMAND COLIN, Paris,
1998 , P 13 .
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وذلك بنسبة  ،%55,55وهذا ٌبٌن بأن هؤالء المبحوثٌن أن أول مهنة مارسوها كانت
هً مهنتهم الحالٌة أي مهنة التعلٌم ،فهم ال ٌملكون أي خبرات مهنٌة فً مٌادٌن أخرى.
أما بقٌة المبحوثٌن األربعة فقد أكدوا لنا ممارستهم بعض المهن ،وقد أوردنا
إفاداتهم فً الجدول التالً:
جدول رقم :1-2-4 :تحلٌل محتوى الماضً المهنً لألستاذ النقابً.
وحدة التحلٌل
الرقم
مارست التجارة
1
موظف
2
هدف العمل هو الحاجة المادٌة
3
أعمال موسمٌة فالحٌة
4
المجمــــوع
المصدر :من إعداد الباحث.

التكرار
2
1
2
1
6

النسبة %
33,33
16,66
33,33
16,66
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
من خالل الجدول نجد أكبر نسبة تتمثل فً ممارسة التجارة وذلك بنسبة
 ،% 33,33وبنفس النسبة ٌعبر المبحوثون عن حاجتهم المادٌة هً التً دفعتهم للعمل
وذلك بنسبة  ،%33,33وبعد ذلك فقد أكد لنا مبحوث أخر بأنه كان موظفا فً قطاع
ا لمالٌة ،ولهذا نجده ٌمثل منصب المنسق الوالئً لنقابة الكنابست لوالٌة تموشنت ،وبهذا
فقد كانت الخبرة التً اكتسبها خالل وظٌفته السابقة ودراٌته بالقوانٌن أهلته لٌكون على
رأس هرم النقابة على المستوى الوالئً ،فً حٌن أكد لنا مبحوث آخر أنه قد "مارس
أعمال موسمٌة فالحٌة خالل العطلة الصٌفٌة" ،1وهذا قصد الحاجة المادٌة.
من خالل الجدول نخلص إلى أن هذه الفئة تثمن قٌمة العمل ،وهذا العتباره المورد
الوحٌد للتحصٌل المادي ،وبذلك فالعمل بالنسبة لها شرط ضروري لسد حاجٌاتها المادٌة،

 1مقابلة رقم  :8بتارٌخ :األربعاء  16ماي .5105
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وبذلك أمر دخولها لمهنة التعلٌم فرصة لالستقرار االقتصادي واالجتماعً ،ومن ثم ٌعتبر
كذلك فرصة للترقٌة االجتماعٌة ضمن االستقاللٌة االقتصادٌة.
 -2-2دوافع اختٌار المهنة:
وقصد التعرف على أهم الدوافع التً دفعت األستاذ النقابً إلى دخول هذه المهنة،
فقد طرحنا السؤال البسٌط التالً:
ما هً دوافعك لدخول مهنة التعلٌم ،وكانت األجوبة ثرٌة ،وطبعا بعد تطبٌق علٌها
تقنٌة تحلٌل المحتوى وأوجزناها فً جدول كالتالً:
جدول رقم:2-2-4 :تحلٌل محتوى لدوافع األستاذ النقابً لدخول إلى مهنة التعلٌم.
وحدة التحلٌل
الرقم
تجربة فً ممارسة التدرٌس قبل التخرج
1
رغبة فً التعامل مع التالمٌذ
2
طبٌعة التكوٌن هً المحدد للمهنة
3
خبرات داخل العائلة فً المهنة
4
تحصٌل مادي
5
تقدٌم رسالة
6
حب مهنة التعلٌم
7
تربٌة أجٌال وتكوٌنهم
8
جو المهنً فٌه تضامن
9
مهنة نبٌلة
10
خدمة المصلحة العامة
11
قدري أن أدخل مهنة التعلٌم
12
مهنة شرٌفة
13
حب العطاء
14
لها قٌمة ربانٌة
15
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث.

184

التكرار
2
1
4
1
4
2
5
3
1
2
1
1
4
2
3
36

النسبة %
5,55
2,77
11,11
2,77
11,11
5,55
13,88
8,33
2,77
5,55
2,77
2,77
11,11
5,55
8,33
%100
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الفصل الرابع :
التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:

من خالل ا لجدول نالحظ تنوع وثراء فً إفادات المبحوثٌن ،حٌث من خالل تحلٌل
محتوى لهذه اإلفادات تحصلنا على  15وحدة تحلٌل ،كل وحدة لها داللتها الخاصة ،بداٌة
أكبر نسبة نجد وحدة التحلٌل "حب مهنة التعلٌم" بنسبة  ،%13,88حٌث نجد بأن
المبحوثٌن عبروا عن حبهم لمهنة التعلٌم ،ثم تأتً ثالثة دوافع أخرى بنفس النسبة دافعٌن
عقالنٌٌن ودافع رمزي ،أما الدافعٌن العقالنٌٌن فهما :طبٌعة التكوٌن فً الجامعة هو الذي
ٌفرض نوع المهنة ،والثانً :التحصٌل المادي من وراء المهنة ،أما الدافع الرمزي فهو
أنها مهنة شرٌفة ،وهنا آثرنا على عدم دمجها مع وحدة "مهنة نبٌلة" ،وذلك ألن القصد
من مهنة شرٌفة بأنها مهنة بعٌدة عن سلوكٌات الفساد والرشوة ،واالختالس مما تشهده
عدة مهن أخرى.
ثم نجد بعد ذلك دافعٌن رمزٌٌن آخرٌن بنفس النسبة وهما أن مهنة التعلٌم "لها
قٌمة ربانٌة" ،وأن مهنة التعلٌم هً "تربٌة األجٌال القادمة وتكوٌنهم".
ثم تأتً وحدات تحلٌل أخرى فً المرتبة ما قبل األخٌرة لتعبر عن دوافع مهنة
التعلٌم معظمها دوافع رمزٌة ،على غرار نبل المهنة ،وحب العطاء الذي ٌتمتع به
األستاذ ،وتقدٌم رسالة ،واالستثناء هو أن بعض المبحوثٌن قد مارسوا التدرٌس لفترة
قصٌرة ،وذلك قبل تخرجهم من الجامعة ،ومن هنا أكسبتهم هذه التجربة التعود على
المهنة.
أما الدوافع الباقٌة عن خبرات داخل العائلة ،وجب التعامل والتضامن داخل المحٌط
التربوي ،وهنا نسجل قٌمة من قٌم المواطنة وهً "خدمة المصلحة العامة" ،1والتً عبر
عنها المبحوث فً دوافع الختٌار مهنة التعلٌم ،وهذه القٌمة هً قٌمة المسؤولٌة التً
ٌتحلى بها المواطن تجاه مجتمعه.

 1مقابلة رقم  :3بتارٌخ 55 :أفرٌل .5105
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نخلص إلى أن دوافع اختٌار األستاذ النقابً لمهنة التعلٌم هً فً معظمها دوافع
رمزٌة ،لما تلقاه مهنة التعلٌم داخل المجتمع ،وٌرجع هذا إلى طبٌعة البنٌة الثقافٌة
للمبحوثٌن وارت باطهم بثقافة المجتمع التً تجعل رجل العلم فً مرتبة متمٌزة ونبٌلة داخل
المجتمع ،مع وجود دوافع عقالنٌة وأبرزها التحصٌل المادي وطبٌعة التكوٌن الجامعً
الذي ٌكون هو المحدد السوسٌولوجً األبرز للدخول لهذه المهنة.
-3-2مهنة التعلٌم من خالل الممارسة:
 -1-3-2االٌجابٌات:
قصد فهم واقع ممارسة األستاذ النقابً لمهنته ورصد أهم المواقف واآلراء ،فقد
طرحنا سؤاال مفتوحا وبسٌطا ،وبعد ذلك قمنا بتوجٌه المبحوث نحو أهم األفكار التً
تخدم بحثنا ،ولهذا قسمنا هذا السؤال إلى شقٌن هما االٌجابٌات والسلبٌات ،فكانت وحدات
التحلٌل لتحلٌل محتوى اإلفادات فً جدول كالتالً:
جدول رقم  :1-3-4تحلٌل محتوى اٌجابٌات مهنة التعلٌم.
وحدة التحلٌل
الرقم
تربٌة األجٌال وتنشئتهم
1
مهنة نبٌلة ومحترمة
2
جو العمل أسري
3
 4مكانة محترمة داخل المجتمع
نهضة المجتمع ورقٌه
5
تحصٌل مادي
6
تنمٌة معارف وتجدٌدها
7
حب المهنة
8
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث.

التكرار النسبة %
20,45
9
15,90
7
15,90
7
15,90
7
13,63
6
2,27
1
13,63
6
2,27
1
%100
44

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
من خالل الجدول ٌتضح لنا بأن النسبة األكبر الٌجابٌات مهنة التعلٌم وهً تربٌة
األجٌال وتنشئتهم ،وهذا ٌعبر عن وعً كبٌر لدى المبحوثٌن بأنهم ٌنظرون إلى أن مهنة
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التعلٌم هً واجبات األستاذ فً تربٌة أجٌال وتنشئتهم ،وهذه تعبر عن قٌمة مركزٌة من
قٌم المواطنة وهً قٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة ،وقد جاءت وحدة التحلٌل الدافعة محل هذه
القٌمة بنسبة هً األكبر وهً  %20,45من مجموع وحدات التحلٌل.
نجد فً المرتبة الثانٌة من حٌث النسبة أي بنسبة  %15,90جاءت تعبر عن
رمزٌة مهنة التعلٌم من جهة ،دوافع ممارسة مهنة التعلٌم ،فً ما ٌخص رمزٌة المهنة
نجدها متمثلة فً أن مهنة التعلٌم هً مهنة نبٌلة ومحترمة ،ثم أنها تكسب صاحبها مكانة
محترمة داخل المجتمع ،أما فً ما ٌخص الواقع الممارساتً ،فنجد أن المبحوثٌن ٌعبرون
عن طبٌعة جو العمل الذي ٌصفونه باألسري ،وهو الذي ٌحفز العمل المتواصل فً مهنة
التعلٌم.
أما فً المرتبة الثالثة وبفارق طفٌف تبرز نقطتٌن مهمتٌن هما :األولى مساهمة فً
نهضة المجتمع ورقٌه ،وهذه تعتبرها تدخل ضمن قٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة  ،والثانٌة
تعبر عن ذاتٌة األستاذ ،فتعتبر مهنة التعلٌم له بمثابة وسٌلة لتنمٌة معارفه وتجدٌدها،
وذلك من خالل ما ٌتلقاه من أسئلة ٌومٌة من طرف التالمٌذ.
وفً المرتبة األخٌرة نجد وبنسبة صغٌرة جدا أي بنسبة  %2,27وحدتٌن للتحلٌل
متساوٌتٌن فً النسبة ،وهما "تحصٌل المادي"  ،و"حب المهنة"  ،وهنا نسجل مفارقة
لهاتٌن الوحدتٌن ،فعند تطرقنا لدوافع األستاذ النقابً للدخول إلى مهنة التعلٌم وجدنا حب
المهنة بنسبة األكبر ٌلٌه دافع التحصٌل المادي بنسبة متقاربة ،ولكن فً واقع ممارسة
المهنة تأتً هاتٌن الوحدتٌن فً آخر الترتٌب ،وهنا ٌمكن تفسٌر هذه المفارقة بأن األستاذ
النقابً قبل دخوله لمهنة التعلٌم كان ٌرسم فً مخٌاله أهم دافعٌن وهما حب المهنة
والتحصٌل المالً ،ولكنه بعد ممارسته لهذه المهنة ٌصطدم بأن المهنة تنتابها صعوبات
ٌجعل هذا الحب ال ٌستمر كثٌرا ،ثم أن العائد المالً لٌس كما كان ٌتصوره.
نخلص بأن مهنة التعلٌم من خالل واقع ممارستها ،نجد أن األستاذ النقابً ٌصر
على رمزٌتها ونبلها لما تحققه للمجتمع ولألستاذ ،مع بروز لقٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة
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بشكل بارز عند األستاذ النقابً ،مع تسجٌل عدم رضاه من خالل الممارسة خالفا لما كان
ٌعتقده قبل ،ولهذا سوف تكون هذه هً البذور األولى لنشوء الوعً لدٌه لتطوٌرها
وترقٌتها وذلك بالعمل النقابً ،وهذا ما سوف نراه من خالل تحلٌل محتوى سلبٌات
ممارسة مهنة التعلٌم.
-2-3-2السلبٌات:
قصد فهم الوجه اآلخر لممارسة مهنة التعلٌم فقد كان سؤالنا للمبحوث مفتوحا،
حتى نترك له حرٌة التكلم ،وطبعا فً كل مرة نوجه المبحوث إلى حٌث ما ٌتوافق مع
دراستنا ،وقد كانت إفادات المبحوثٌن ثرٌة ،وقمنا بتحلٌل محتواها وخلصنا إلى الجدول
التالً:
جدول رقم  :2-3-4تحلٌل محتوى سلبٌات مهنة التعلٌم.
الرقم وحدة التحلٌل
مهنة التعلٌم صعبة
1
عدم انضباط التالمٌذ
2
عدم تعاون األولٌاء على ضبط أوالدهم
3
عائد مادي ضعٌف
4
مهنة التعلٌم مهنة فً المؤسسة وفً البٌت
5
ضغوط إدارٌة على األستاذ
6
غٌاب محفزات لألستاذ
7
دور األولٌاء ٌقتصر على الجانب المادي
8
فقط
مهنة روتٌنٌة
9
 10تجاهل المجتمع لدور األستاذ
 11اختالل فً تسٌٌر المؤسسة
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث.
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من خالل الجدول ٌتضح لنا بأن النسبة األكبر لسلبٌات ممارسة مهنة التعلٌم هً
متمثلة فً وحدة "عدم انضباط التالمٌذ" وذلك بنسبة  ، %19.60فهنا جل المبحوثٌن
عبروا عن مزاج وسلوكات التالمٌذ وعدم اهتمامهم بواجباتهم  ،كل هذه تعبر عن عدم
انضبا ط التالمٌذ وهو ما ٌجعل مهنة التعلٌم بالصعوبة بما كان ،وهنا ٌعبر المبحوث عن
مهنة التعلٌم فٌقول عنها" :فٌها جانب تربوي وجانب تعلٌمً ،جانب تربوي والمتعب
فٌها الجانب التربوي أي تصحٌح سلوكات التالمٌذ الغٌر سوٌة

(الغٌر البقة) وهذي

صعٌبة مشً ساهلة" ، 1و هذا ما ذهب إلٌه الباحث جون هاوساي

Jean

 Haoussayeحول معاناة األساتذة حٌث ٌقول ٌ" :قدم األساتذة أنفسهم على أنهم ذوات
مشحونة بالمعاناة العمومٌة التً تطالهم فً العمق". 2
تأتً فً المرتبة الثانٌة بالنسبة لوحدات التحلٌل عبارة "عدم تعاون األولٌاء على
ضبط أوالدهم" وذلك بنسبة  ،%15,68إذن إضافة لعدم انضباط التالمٌذ ،فكذلك
أولٌائهم ال ٌساعدون السابق ذكره قائال" :والمجتمع بكري كان ٌساعد بصح ضروك بقً
األستاذ وحده مقٌد بترسانة من القوانٌن حتى بقى له إال التعلٌم ،والجانب التربوي فً
تقلص وأصبح متعد ،دخلت عوامل أخرى كاإلعالم ،المجتمع تبدل" ،3وٌذكر مبحوث
آخر فً ذات السٌاق فٌقول" :عدم تضامن العابلة والمجتمع فً ممارسة المهنة ،نحس
أنهم طالقٌن علٌنا والدهم" ،4وٌضٌف مبحوث آخر قوله" :أولٌاء التالمٌذ ٌهدموا أكثر
ما ٌبنو ،بصفة عامة عدم متابعة أبنابهم فً الدراسة ،وال من حٌث األخالق ،قاع ٌبٌع
كاشٌات وما عالبالهش بٌه" ،5وقد رصدنا هذه اإلفادات لنبٌن مدى امتعاض األستاذ
النقابً من هذا االنسحاب لدور المجتمع المتمثل فً دور األولٌاء فً مساعدة األستاذ
 1مقابلة رقم  8بتارٌخ :األربعاء  6ماي " ، 5105صعٌبة مشً ساهلة" تعنً صعبة و لٌست أمرا سهال .
2
Jean Haoussaye , LES VALEURS A L’ECOLE : L’Education Aux Temps De La
Sécularisation , Presses Universitaires de France , Paris , 1e éditions , 1992 , P 166 .
 3مقابلة رقم  8بتارٌخ :األربعاء  6ماي "، 5105بكري" تعنً فً القدٌم " ،بصح ضروك" تعنً لكن اآلن .
 4مقابلة رقم  5بتارٌخ :الثالثاء  50أفرٌل " ، 5105طالقٌن علٌنا والدهم" تعنً تاركٌن لنا أوالدهم .
 5مقابلة رقم  5بتارٌخ :الثالثاء  58أفرٌل ٌ" ،5105بٌع كاشٌات وما عالبالهش بٌه" تعنً ٌبٌع المهلوسات والٌبالً
به .
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على ضبط أوالدهم وتهٌئتهم لما هو أهم  ،وهو تعلٌمهم مختلف المعارف العلمٌة وتلك
هً المهمة األساسٌة لمهنة التعلٌم.
وتأتً بعد ذلك عبارة "مهنة التعلٌم متعبة" بنسبة  ،%13,72وهنا ٌؤكد جل
المبحوثٌن على أن مهنة التعلٌم مهنة متعبة ،وربما مرد هذا لما ذكرناه سابقا من عدم
انضباط التالمٌذ ،وعدم مساعدة األولٌاء فً ضبط هذا االنعدام فً االنضباط المسجل
عند التالمٌذ ،وهو ما أشارت إلٌه الباحثة سمٌرة بوضٌاف حول ما توصل إلٌه الباحث
دٌوك حٌث تقول " :وجد دٌوك أن أكثر من  %51من المعلمٌن الجدد ٌتركون مهنة
التدرٌس خالل السنوات األولى من تعٌٌنهم بسبب ضغوط العمل و عدم قدرتهم على
ضبط سلوك التالمٌذ ".1
وبنفس النسبة ٌعبر المبحوثون عن وجود "اختالال فً تسٌر المؤسسة" وذلك
بنسبة  ،% 13,72ومن هنا ٌمكن اعتبار هذا بداٌة تشكل الوعً بالعمل النقابً لدى
األستاذ النقابً ،فهذا االختالل ال ٌمكن تسوٌته إال من خالل العمل النقابً.
وبعد ذلك ٌضٌف المبحوثون عن وجود "تجاهل المجتمع لدور األستاذ" التعلٌمً
وذلك بنسبة  ،%7,84وبنفس النسبة ٌعبرون كذلك عن وجود "ضغوط إدارٌة على
األستاذ"  ،وهذه كذلك سبب من أسباب بروز وعً لدى األستاذ بضرورة العمل النقابً
وذلك للدفاع عن األستاذ.
ثم تأتً بعد ذلك وحدتٌن بنفس النسبة ،فاألولى هً "عابد مادي ضعٌف" ،حٌث
ٌصفون مهنة التعلٌم بأن لها عائد مادي ضعٌف ،وهذا ما ٌفسر تركٌز الخطاب النقابً
فً مختلف االحتجاجات واإلضرابات التً شنتها النقابة على الجانب المادي ،والمتمثل
فً األجر الذي ٌعتبرونه ضعٌف ،وبنفس النسبة ٌعبر كذلك المبحوثون عن "غٌاب
المحفزات لألستاذ" وذلك بنسبة  ،%5,88وهً نفس نسبة وحدة "عابد مادي ضعٌف"
سابقا ،وبذلك ٌعبر األساتذة النقابٌون عن غٌاب محفزات لألستاذ سواء كانت مادٌة أو
 1سمٌرة بوضٌاف  ،احترافٌة مهنة التدرٌس  ،من مجلة البحوث و الدراسات االنسانٌة  ،عدد رقم  ، 17منشورات
جامعة  51أوت  ، 0955سكٌكدة  ، 5103 ،ص . 75
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معنوٌة وهنا ٌقول لنا أحد المبحوثٌن " :غٌاب المحفزات المعنوٌة والمادٌة بالنسبة
لألستاذ الجاد والكفؤ ،مثال األستاذ الذي ٌحقق نسبة نجاح قد تصل إلى  %111ال ٌكافأ
ال معنوٌا وال مادٌا ،مثال فً إحدى الثانوٌات حققت النسبة األولى على المستوى
الوالبً والوطنً ولم ٌكافأ وال أستاذ بٌنما كوفا المدٌر بعدة رحالت سٌاحٌة إلى
الخارج وهداٌا عدٌدة".1
وٌضٌف المبحوثون عن واقع ممارستهم لمهنة التعلٌم ،بأنها "مهنة روتٌنٌة"
وذلك بنسبة  ،%3,92وبنفس النسبة ٌذكرون على أن "مهنة التعلٌم مهنة فً المؤسسة
وفً البٌت"  ،وهذا ما ٌجعلها متعبة مثل ما أكدناه فً ما سبق ،فهذه المهنة تتطلب عمل
متواصل ابتداء على مستوى القسم والمخبر ،واستمرارا فً البٌت من تحضٌر للدروس
وتصحٌح لواجبات واختبارات التالمٌذ ،فالوقت القانونً لألستاذ فً التشرٌع المدرسً ال
ٌعبر حقٌقة عن الوقت الذي ٌقضٌه األستاذ فً العمل الٌومً لمهنة التعلٌم بل ٌتعداه
كثٌرا.
وفً األخٌر ٌعبر مبحوث عن دور األولٌاء اتجاه أوالدهم وذلك باختصار هذا الدور
على توفٌر الجانب المادي لهم ،وهنا ٌقول أحد المبحوثٌن" :دور الوالدٌن اقتصر على ما
هو مادي لتوفٌره لألبناء ،وقد نسوا بأن ابنهم إنسانا روحا ومادة".2
نخلص إلى أن مهنة التعلٌم فً نظر األستاذ النقابً من خالل ممارسته لها ،هً
مهنة متعبة وروتٌنٌة ،وما ٌجعلها متعبة وصعبة هو تخلً المجتمع عن لعب دوره فً
مؤازرة األستاذ ومساعدته ،وهذا الدور متمثل فً أولٌاء التالمٌذ الذٌن ٌنصرفون عن
متابعة أوالدهم فً ضرورة االنضباط وتربٌتهم ،وٌقتصر دورهم على توفٌر الجانب
المادي لهم ،ناسٌن أو متناسٌن أن هذا االبن ٌتطلب رعاٌة خاصة خاصة فً فترة
المراهقة التً تتطلب االهتمام أكثر بالجانب السلوكً والتربوي للتلمٌذ ،حتى ٌقوم األستاذ
بمهنته على أحسن وجه ،ولما كان الواقع غٌر ذلك سٌجد األستاذ نفسه وحٌدا فً المٌدان،
 1مقابلة رقم  9بتارٌخ :السبت  9ماي .5105
 2مقابلة رقم  4بتارٌخ :االثنٌن  57أفرٌل .5105
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إضافة لذلك تعرضه لضغوط إدارٌة ،واختالل فً تسٌر المؤسسات التربوٌة ،سٌخلق لهذا
األستاذ وعً بالبحث عن حلول لهذا الواقع المرٌر ،وبالطبع سٌجده فً العمل النقابً
هادف من خالله إلى موازنة الكفة لصالحه ،خاصة مع تجاهل المجتمع لدوره ،وضعف
العائد المادي للمهنة وغٌاب المحفزات المادٌة والمعنوٌة لألستاذ ،كل هذه األسباب تغذي
وعٌه بضرورة العمل النقابً.
 -4-2استمرارٌة ممارسة المهنة:
بعد فراغنا من سؤالهم حول واقع ممارسة مهنة التعلٌم فقد لمسنا صعوبة هذه
المهنة ورغم ذلك هم مستمرون فٌها ،ولهذا كان سؤالنا بسٌط حتى تكون اإلفادات ثرٌة،
ولهذا طرحنا علٌهم السؤال :هل أنت راض عن بقاءك فً هذه المهنة؟ ،1وقد كانت
إفاداتهم كما ٌلً:
جدول رقم  :1-4-4مدى رضى األستاذ النقابً عن بقاءه فً هذه المهنة.
وحدة التحلٌل
الرقم
نعم راض
1
ال ،غٌر راض
2
أنا متردد
3
احترام التالمٌذ القدامى ألستاذهم
4
سبب بقائً هو أنها مهنة نبٌلة
5
غٌر راض من الناحٌة المادٌة
6
أنتظر التقاعد
7
طبٌعة التكوٌن تفرض االستمرار فً
8
المهنة
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث.

 1انظر دلٌل مقابلة الدراسة فً المالحق.

192

التكرار النسبة %
38,88
7
5,55
1
5,55
1
5,55
1
22,22
4
5,55
1
11,11
2
1

5,55

18

%100

الدراسة الميدانية

الفصل الرابع :
التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:

ٌظهر جلٌا من خالل الجدول أن جل المبحوثٌن راضون عن االستمرار فً
ممارستهم لمهنة التعلٌم وذلك بنسبة  %38,88عبر عبارة "نعم راض" ،وٌربط هؤالء
المبحوثٌن هذا الرضا بسبب أال هو نبل هذه المهنة حٌث أتت عبارة "سبب بقابً هو
أنها مهنة نبٌلة"  ،وذلك فً المرتبة الثانٌة بنسبة  ،%22,22وهناك سبب آخر عبر
عنه مبحوث ٌكون المهنة تكسب احترام من المجتمع خاصة من التالمٌذ القدامى وذلك
فً اإلدارات ،المستشفٌات ،واألسواق حٌث ٌقول المبحوث" :نعم ،اإلنسان المتواضع
ٌرحبون به فً كل مكان وٌستقبل أٌنما ذهب بصدر رحب من طرف تالمٌذ قداما فً
اإلدارات ،المستشفٌات واألسواق وأٌن ذهب" ،1أما مبحوث آخر فٌعبر عن سبب بقائه
هو طبٌعة التكوٌن هو الذي ٌفرض علٌه االستمرار فً المهنة ،وهنا كذلك ٌعبر مبحوث
آخر على تعوده فً هذه المهنة ،وٌستحٌل تغٌرها فٌقول" :نعم ( Çaiصاي) ولفناه 26
سنة غادي تبدل مهنة هذي كً داٌرة".2
أما مبحوث آخر فقد عبر عن عدم رضاه عن االستمرار فً هذه المهنة ،وقد عبر
عن سبب بقائه وذلك راجع لنبل المهنة فٌقول" :أنا غٌر راض عموما فً البقاء فً هذه
المهنة ألسباب كثٌرة ،السبب الوحٌد هو أنها من أنبل المهن وأشرفها إذ أن أول معلم
هو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ولكن من الناحٌة المادٌة غٌر راض".3
أما المبحوث األخٌر فقد عبر عن تردده فً البقاء فً هذه المهنة ،وسبب تردده هو
انتظاره لالستفادة من التقاعد ،حٌث ٌعبر بصراحة عن أنه لو منحت له فرصة التقاعد
الكامل لتقاعد ،حٌث ٌقول" :أنا متردد ،فلو منحت لً فرصة للتقاعد الكامل لتقاعدت
وقررت التقاعد" ،4وهنا نجد أن عبارة "أنتظر التقاعد" جاءت بنسبة  ،%11,11وهنا
ٌؤكد المبحوثٌن نظر الكون المهنة متعبة فنحن نناضل من أجل التقاعد الكامل بعد 25
 1مقابلة رقم  0بتارٌخ :السبت  08أفرٌل .5105
 2مقابلة رقم  8بتارٌخ  :األربعاء  6ماي "، 5103نعم ( Çaiصاي) ولفناه  26سنة غادي تبدل مهنة هذي كً
داٌرة" تعنً  :نعم لقد تعودنا على هذه المهنة فكٌف لنا بتغٌٌرها بعد  26سنة عمل .
 3مقابلة رقم  4بتارٌخ :االثنٌن  57أفرٌل .5105
 4مقابلة رقم  7بتارٌخ :السبت  5ماي .5105
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سنة عمل ،وهنا ٌقول المبحوث" :أنا راض رغم التعب الذي نال منا ولهذا نحن نطالب
بالتقاعد الكامل بعد  25سنة خدمة ألنها مهنة متعبة جدا".1
نخلص إلى أن جل المبحوثٌن راضون عن البقاء فً مزاولة مهنة التعلٌم إلى أنهم
ٌؤكدون عن صعوبة المهنة ،وهنا نستطٌع أن نصف هذا االستمرار بتعاٌش األساتذة مع
مهنتهم مقابل ما تقدم لهم هذه المهنة من احترام ومكانة رمزٌة داخل المجتمع ،وذلك لنبل
هذه المهنة ودورها الرسالً.
 -5-2تقٌٌم األستاذ لوضعه المادي:
قصد الوصول بالمبحوث إلعطائنا خالصة عامة لممارسته للمهنة ،فقد آثرنا
معرفة ذلك من خالل مؤشر الوضع المادي ،وكالعادة األسئلة البسٌطة ،كان سؤالنا :كٌف
تقٌم وضعك المادي مقارنة مع مهن أخرى؟ ،2وقد كانت إفادات المبحوثٌن حسب الجدول
التالً:
جدول رقم  :1-5-4تحلٌل محتوى تقٌٌم األستاذ النقابً لوضعه المادي.
وحدة التحلٌل
الرقم
وضع مادي ال بأس به
1
وضع مادي متوسط
2
وضع مادي صعب
3
وضع مادي مقبول
4
وضع سًء فً السابق
5
سبب تحسن الوضع راجع لنضاالت نقابة
6
الكنابست
تفوق البنوك والشركات فً األجر
7
أصحاب مناصب إدارٌة لهم امتٌازات
8
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث.

 1مقابلة رقم  6بتارٌخ :األربعاء  59أفرٌل .5105
 2انظر دلٌل مقابلة الدراسة المٌدانٌة فً المالحق.
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التكرار النسبة %
14,28
2
21,42
3
14,28
2
14,28
2
14,28
2
1

7,14

1
1
14

7,14
7,14
%100

الدراسة الميدانية

الفصل الرابع :
التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:

لقد جاءت آراء جل المبحوثٌن متقاربة بٌن مقبول ومتوسط وال بأس به ،وأكثر
نسبة جاءت لوحدة التحلٌل المتمثلة فً "وضع مادي متوسط" بنسبة  ،%21,42أما
عبارتً "وضع مادي مقبول" و "وضع مادي ال بأس به" فكانت نسبتٌهما متساوٌتٌن
أي  %14,28من مجموع وحدات التحلٌل ،وهكذا فقد عبر  7مبحوثٌن من المجموع
عن تقبلهم لوضعهم المادي إال أن هذا القبول ال ٌرتقى إلى الوضع المادي الجٌد.
فً حٌن ٌصف المبحوثون وضعهم المادي بالصعب وهذا عندما جاءت عبارة
"وضع مادي صعب" بنسبة .%14,28
أما فً ما ٌخص المقارنة مع مهن أخرى ،فقد أكد لنا أحد المبحوثٌن تفوق أصحاب
المناصب اإلدارٌة ألن لهم امتٌازات أحسن منهم ،حٌث جاءت وحدة التحلٌل بهذه
المقارنة بـنسبة  ،%7,14فً حٌن ٌذكر لنا مبحوث آخر على تفوق مهن البنوك
والشركات فً ما ٌخص العائد المادي فٌقول" :وضع مادي مزري مع مهن أخرى مثال
البنوك ،الشركات ،الضمان االجتماعً فاٌتٌنا تاع بصح ،لٌسانس كٌفك وفاٌتك ،نفس
الشهادة وٌفوتك فً األجر مثل سونطراك ،سونلغاز ،صاحبً تارمنال ٌخدم فً
سونطراك تقنً سامً (تارمنال) ٌخلص أكثر من  21ملٌون ،وإحنا بالقراف رانً
نوصل  6مالٌٌن بالنقابة واإلضرابات المتواصلة" ،1مع العلم أن هذا المبحوث سنه 53
سنة ،ولدٌه خبرة فً التدرٌس  29سنة.
ومن خالل الجدول كذلك نالحظ تأكٌد بعض المبحوثٌن على أن الوضع المادي
فً السابق كان سٌئا وبذلك بورود وحدة التحلٌل "وضع مادي سًء فً السابق" بنسبة
 ،%14,28وهنا ٌؤكد لنا أحد المبحوثٌن بقوله" :حالٌا الوضع المادي ملٌح (ال بأس
به) ،ولكن فً القدٌم كان الوضع المادي سٌبا ٌتذٌل جمٌع المهن".2
 1مقابلة رقم  5بتارٌخ :الثالثاء  58أفرٌل  "، 5105كٌفك وفاٌتك " تعنً  :مثلك من حٌث المستوى الجامعً و ٌفوقك
أجرا .
 2مقابلة رقم  0بتارٌخ :السبت  08أفرٌل .5105
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الفصل الرابع :

وفً األخٌر ٌؤكد أحد المبحوثٌن على أن تحسن الوضع راجع لنضاالت نقابة
الكنابست حٌث جاءت هذه الوحدة بنسبة  ،%7,14وبذلك هنا ربط لتحسٌن الوضع
المادي بعمل ونضال النقابة.
نخلص إلى أن هناك نوع ما من التصالح مع الوضع المادي لألستاذ استنادا إلى
األجر ،وهذا التصالح ال ٌرقى إلى الوضع المادي الجٌد ،وبذلك هناك تطلع من األستاذ
النقابً للمزٌد من التحسن فً الوضع المادي ،وهذا ما نالحظه حول االحتجاجات
واإلضرابات المتكررة ألعضاء هذه النقابة ،وهذا النضال والعمل النقابً راجع باألساس
إلى ما ٌسمونه باالختالالت فً القانون الخاص لألستاذ ،بالمقارنة التً ٌجرونها مع مهن
أخرى تبعا للمستوى الجامعً ومدة التكوٌن فً الجامعة ،وبذلك ٌشعرون بعدم المساواة
مع مهن أخرى بنفس الشهادة ،وهنا نالحظ بدون شك نشوء بذور األولى للوعً بالعمل
النقابً انطالقا من رفضهم لما ٌتلقون من عائد مادي المتمثل فً األجر الشهري.
 -3المحور الثانً :الوعً وتمثالت قٌم المواطنة
 -1-3الوعً :
 -1-1-3الخلفٌات المعرفٌة:
قصد التعرف على وعً األستاذ النقابً بالعمل النقابً ،فقد طرحنا سؤالٌن
بسٌطٌن على المبحوثٌن ،مع توجٌهم أثناء اإلفادات ،وهكذا لنوجه المقابلة إلى حٌث ما
ٌتوافق مع اشكالٌتنا ،وبعد تحلٌل محتوى كل المقابالت توصلنا إلى ما ٌلً:
جدول رقم :1-1-3-4تحلٌل محتوى الخلفٌات المعرفٌة حول النقابة لألستاذ النقابً.
الرقم وحدة التحلٌل
ضرورة العمل النقابً
1
النقابة هدفها الدفاع عن حقوق العمال
2
هً منظمة غٌر سٌاسٌة
3
النقابة ٌنظمها وٌسٌرها قانون
4
هدف النقابة هو تحسٌن الوضع المادي للعامل
5
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6,06
2
27,27
9
15,15
5
6,06
2
9,09
3

الدراسة الميدانية

الفصل الرابع :
النقابة شرٌك اجتماعً
6
النقابة مهمتها مراقبة عمل اإلدارة
7
النقابة تساهم فً تنمٌة الوعً القانونً للعامل
8
تأثرت بشخصٌات نقابٌة
9
 10تأثرت بمواقف نقابٌة
 11أعضائها متطوعون ومنتخبون دٌمقراطٌا
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث.

2
2
1
3
2
2
33

6,06
6,06
3,03
9,09
6,06
6,06
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول :
ٌتضح من خالل الجدول بإجماع كل المبحوثٌن ٌربطون النقابة بالدفاع عن حقوق
العمال ،ولهذا جاءت إفادات كل المبحوثٌن تقول هذا ،أما من حٌث وحدات التحلٌل فنجد
هذه الوحدة "النقابة هدفها الدفاع عن حقوق العمال" بنسبة  %27,27وهً أكبر نسبة
 ،مما ٌدل على التصاق النقابة بفكرة الدفاع عن حقوق العمال ،ولهذا مرد هذا الوعً
بالعمل النقابً لما تقدمه لهم النقابة من إطار قانونً للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم التً
ٌرونها مهضومة و هذا ما ٌتوافق ما توصلت إلٌه الباحثة ماري بٌار مونرو Marie-
 Pierre Moreauحول انخراط االساتذة فً العمل النقابً فً انجلترا حٌث تقول" :
فً إنجلترى نجد نسبة  % 68من األساتذة من الدرجة الثانٌة ٌنخرطون فً النقابة من
أجل حماٌتهم فً حال تعرضهم لمشاكل داخل العمل " ،1وهكذا كما رأٌنا فً المحور
السابق (محور سوسٌولوجٌا مهنة التعلٌم) ،وهنا ٌمكن نورد ما قاله لنا أحد المبحوثٌن
حول بذور ال عمل النقابً موجودة حتى فً البٌت بغٌة الدفاع عن حقوق والمصالح حٌث
ٌقول" :النقابة تدافع عن حقوق العمال ،رب العمل ال ٌمكنه أن ٌكون دابما عند حسن
تطلعات العمال فبعض األحٌان تغٌب عنه بعض حقوق العمل هذا إذا كان هذا المسؤول
فٌه الخٌر ،والعكس فال داعً للكالم علٌه ،فالبد من وجود نقابة ،حتى بذورها موجودة

1

Marie- Pierre Moreau , Usage et Conceptions des Organisations Syndicales chez les
Enseignents du Second Degré : Une Comparaison France- Angleterre , in revue sociologie
du travail , Vol 56 - N : 4 , 2014 , P 503 .
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داخل األسرة مثال :األوالد ٌطالبون بسٌارة جدٌدة ،أو مسكن واسع ،وهذا نوع من
العمل النقابً الغٌر معلن".1
وٌرتبط كذلك وعً األستاذ النقابً بالعمل النقابً فالنقابة "هً منظمة غٌر
سٌاسٌة" ،حٌث أتت هذه الوحدة بنسبة  %15,15وبذلك ٌدرك بأن العمل النقابً بعٌد
عن السٌاسة ولهذا ٌقبل علٌه دون شك أو خوف ،فالنقابة عنده منظمة معتمدة وتعمل فً
ظل قوانٌن الجمهورٌة.
ثم تأتً وحدات أخرى ال بأس بها من حٌث التمثٌل وأبرزها وحدة" :هدف النقابة
هو تحسٌن الوضع المادي للعامل" بنسبة  %9,09مثل ما أشار إلٌه الباحث مانٌل
بارٌرا  Manuel Barreraحٌث ٌقول أن " :الطبقة العمالٌة تجد فً البنٌة النقابٌة
كمنظمة لتحقٌق هدفٌن االول هو امتالك التصنٌع و ثانٌا هً فرصة مثلى لتحسٌن
الوضعٌة االجتماعٌة " ، 2ثم وبنفس النسبة تأتً وحدة" :تأثرت بشخصٌات نقابٌة"،
وهنا ٌمكن إلحاق الوحدة األولى بفكرة الدفاع عن حقوق العمال ،وبذلك الوعً بالعمل
النقابً مرتبط أساسا بالمصالح والحقوق المادٌة للعامل وحتى الحقوق المعنوٌة ،أما
الوحدة الثانٌة فً ما ٌتعلق بالشخصٌات النقابٌة على غرار عٌسات إٌدٌر ،وعبد الحق بن
حمودة ،والمنسق الوطنً للنقابة نوار العربً ،فهذا مرده لتأثر هؤالء المبحوثٌن
بشخصٌاتهم القٌادٌة.
تأتً بعد ذلك أفكار مرتبطة بالنقابة عند وعً األساتذة المبحوثٌن ،وهذه األفكار
وبنفس النسبة %6,06 :وهً" :ضرورة العمل النقابً" " ،النقابة ٌتضمنها وٌسٌرها
قانون" " ،النقابة شرٌك اجتماعً" " ،النقابة مهمتها مراقبة عمل اإلدارة" ،
"أعضاؤها متطوعون ومنتخبون دٌمقراطٌا"  ،وأخٌرا وحدة" :تأثر بمواقف نقابٌة"،
 1مقابلة رقم  6بتارٌخ :األربعاء  59أفرٌل .5105
2
Manuel Barrera , Helia Henriquez , Teresita Selamé , Syndicats et Etat dans le Chili
Cotemporain la négociation collective , instrument de participation populaire , institut
de recherche des Nations Unies pour le Développement Social , Palais des Nations ,
Geneve ( suisse) , 1985 , P 34 .
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وهذه األخٌرة شدت انتباهنا أحد اإلفادات حول موقف نقابً ألستاذة نقابٌة حٌث ٌذكر
المبحوث بقوله" :تأثرت بمواقف نقابٌة للكنابست ،فً إضراب  2113كما طال ،ناهز 3
أشهر لجأت السلطات إلى التهدٌد ،وبدأ االنهٌار ،ففً جمعٌة عامة من جمعٌات الشرق
الجزابري ،قرر األساتذة الدخول وتوقٌف اإلضراب ،قامت أستاذة،و نزعت خمارها
قابلة :مادامت القاعة مملوءة بالنساء ،ما حاجتً لً بالخمار ،فتراجع األساتذة عن
قرارهم وواصلوا اإلضراب" ،1وهنا تبرز لنا ظاهرة جدٌدة فً طور التشكل وربما
التطور بعد ذلك وهً بروز المرأة النقابٌة فً وسط نقابً معروف كالسٌكٌا بأنه
ذكوري ،خاصة مع النسبة العالٌة لتواجد المرأة فً مهنة التعلٌم.
 -2-1-3الخلفٌات الممارساتٌة:
قصد التعرف عن الخلفٌات الممارستٌة للعمل النقابً لألستاذ النقابً وذلك عن
طرٌق الدوافع ،فقد توصلنا بعد تحلٌل محتوى دوافع العمل النقابً إلى الجدول التالً:
جدول رقم  :2-1-3-4تحلٌل محتوى دوافع العمل النقابً.
التكرار النسبة %
وحدة التحلٌل
الرقم
17,39
4
تحسٌن ظروف العمل
1
17,39
4
الدفاع عن حقوق العمال
2
26,08
6
حب العمل الجماعً
3
13,04
3
االشتراك فً نشاط اجتماعً
4
8,69
2
 5اكتساب خبرة فً النشاط االجتماعً
8,69
2
اكتساب عالقات اجتماعٌة جدٌدة
6
8,69
2
وضع حد للضغوطات اإلدارٌة
7
%100
23
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث.

 1مقابلة رقم  0بتارٌخ السبت  08أفرٌل .5105
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التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:

ٌتضح من خالل الجدول بأن الوعً بالعمل النقابً لدى األستاذ النقابً مرتبط
ممارساتٌا بحبه للعمل الجماعً حٌث تأتً هذه الوحدة "حب العمل الجماعً" بأكبر
نسبة وهً  ،%26,08وهكذا ٌتبٌن لنا أن العمل النقابً ٌستجٌب لالستعدادات النفسٌة
للنقابً الذي ٌحب العمل الجماعً.
وتأتً فً المرتبة الثانٌة وحدتٌن بنفس النسبة %17,39 :وهما" :تحسٌن ظروف
العمل" و"الدفاع عن حقوق العمال" وهما ٌصبان فً نفس األفكار التً ركز علٌها
المبحوثون من قبل حول ارتباط النقابة بالدفاع عن حقوق العمال.
وتأتً بعد ذلك وحدات ٌمكن إدراجها فً ما ٌخص االستعدادات النفسٌة للنقابٌٌن،
وأول هذه الوحدات" :االشتراك فً نشاط اجتماعً" بنسبة  ،%13,04ثم تأتً
الوحدات المتبقٌة بنفس النسبة ،%8,69 :وهً وحدات :اكتساب خبرة فً النشاط
االجتماعً ،اكتساب عالقات اجتماعٌة جدٌدة ،وضع حد للضغوطات اإلدارٌة على
العامل.
ٌمكن أن نخلص أن أهم رافد لوعً األستاذ بالعمل النقابً هو فضائه المهنً ،حٌث
ٌعانً األستاذ من ضغوطات مهنٌة وهضم للحقوق كما ٌراه هو ،لذلك ٌرى بأن الوسٌلة
الوحٌدة للدفاع عن حقوقه هو العمل النقابً ،وبذلك نعتبر األستاذ النقابً ٌنتهج منطق
تفكٌر عقالنً فهو ٌبحث عن مصالحه وٌدافع عنها عن طرٌق النقابة ،ثم ٌتشجع للعمل
النقابً ألنه فعل بعٌد عن السٌاسة ،وبذلك فً نظره أنه ال ٌمارس السٌاسة بل ٌدافع عن
مصالحه وحقوقه المادٌة والمعنوٌة وفق القانون ،ثم أن هذا العمل النقابً ٌنسجم مع
استعداداته النفسٌة ،وأبرز هذه االستعدادات هو حبه للعمل للجماعً ،ونحن نقول بأنه
مقتنع بأن الدفاع عن الحقوق ال ٌكون ذا جدوى إال جماعٌا وبالطبع عن طرٌق النقابة،
دون أن ننسى تأثٌر المواقف النقابٌة فً تشكل وبلورة وعً األستاذ النقابً.
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 -2-3تمثالت األستاذ النقابً لقٌم المواطنة:

قصد الفهم والتعرف على تمثالت األستاذ النقابً لقٌم المواطنة ،أي قٌم الحرٌة،
المساواة ،المشاركة والمسؤولٌة االجتماعٌة ،فقد كانت أسئلتنا الموجهة للمبحوثٌن بسٌطة
فً شكلها ،ولكن حاولنا توجٌه المبحوثٌن أثناء المقابالت إلى حٌث ما ٌتوافق وإشكالٌتنا،
وقد توصلنا بعد تحلٌل محتوى المقابالت إلى التمثالت التالٌة حسب ترتٌب القٌم المذكورة
سابقا:
 -1-2-3الحرٌة:
لقد قمنا بطرح السؤال التالً على المبحوثٌن ،ماذا تمثل لك قٌمة الحرٌة؟ ،1وبعد
تحلٌل محتوى إفادات المبحوثٌن ،توصلنا إلى ما نسمٌه تمثالت المبحوثٌن لقٌمة الحرٌة
وفق الجدول التالً:
جدول رقم  :1-2-3-4تحلٌل محتوى تمثالت لقٌمة الحرٌة.
التكرار النسبة %
وحدة التحلٌل
الرقم
23,07
9
الحرٌة قٌمة مهمة
1
17,94
7
الحرٌة لها حدود
2
20,51
8
 3الحرٌة ٌضبطها القانون والشرع والقٌم االجتماعٌة
12,82
5
الحرٌة روح اإلبداع
4
5,12
2
الحرٌة مرادفة لإلنسانٌة
5
2,56
1
الحرٌة ضد العبودٌة
6
7,69
3
الحرٌة تعنً العٌش الكرٌم لإلنسان
7
10,25
4
الحرٌة تعنً حرٌة الفكر
8
%100
39
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث.

 1انظر الدلٌل مقابلة الدراسة المٌدانٌة فً المالح )الملحق رقم  : 5دلٌل مقابلة الدراسة المٌدانٌة ).
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الفصل الرابع :
التحلٌل السوسٌولوجً للجدول :

ٌتضح لنا من خالل الجدول بأن المبحوثٌن قد أجمعوا على أن الحرٌة قٌمة مهمة
وعظٌمة ،حٌث جاءت نسبة وحدة التحلٌل" :الحرٌة قٌمة مهمة" بـ %23,07 :وهً
أكبر نسبة مما ٌبٌن لنا أهمٌة قٌمة الحرٌة النقابٌة التً ٌتمتعون بها و هً أبرز تمظهرات
لهذه الحرٌة ،إال أنهم ٌجمعون على أن هذه الحرٌة ٌضبطها القانون والشرع والقٌم
االجتماعٌة ،كما ٌبٌن الجدول حٌث أتت هذه الوحدة بنسبة  %20,51أي فً المرتبة
الثانٌة ،وبذلك ٌكاد ٌجمعون بأن الحرٌة لها حدود لٌست مطلقة ،حٌث جاءت وحدة:
"الحرٌة لها حدود" بنسبة  %17,94أي فً المرتبة الثالثة  ،وهنا إشارة واضحة
الحترام الغٌر و عدم التعدي على حقوق و مصالح الغٌر و ٌقترب هذا ما ٌشٌر إلٌه
الباحث و السوسٌولوجً الهواري عدي حٌث ٌقول أن "الفرد الحر هو الذي ٌخضع
للعقل الذي ٌملً علٌه إحترام الغٌر و مصالحه ".1
ثم ٌربط المبحوثٌن فً تمثالتهم للحرٌة باإلبداع والفكر ،حٌث جاءت وحدة:
"الحرٌة روح اإلبداع" بنسبة  ،%12,82أما وحدة" :الحرٌة تعنً حرٌة الفكر" بنسبة
.%10,25
وفً األخٌر هناك وحدات تحلٌل أخرى تشٌر إلى تمثالت أخرى لقٌمة الحرٌة ،وهً
"الحرٌة تعنً العٌش الكرٌم لإلنسان" ،ثم "الحرٌة مرادفة لإلنسانٌة" ،وأخٌرا
"الحرٌة ضد العبودٌة".
نخلص إلى أن تمثالت (األساتذة النقابٌن) لقٌمة الحرٌة ،بشكل أساسً محددة بثالثة
خصائص وهً األهمٌة ،فالحرٌة قٌمة مهمة ،ثم أن هذه القٌمة لها حدود ،وبذلك
ٌرفضون الحرٌة المطلقة وٌعتبرونها فوضى ،أما الخاصٌة الثالثة أال وهً بأن الحرٌة
تمارس وفق ضوابط وهً القانون ،والشرع وهنا ٌقصد به الشرٌعة اإلسالمٌة ثم القٌم
االجتماعٌة وهً قٌم المجتمع ،دون أن ننسى أنهم ٌربطونها بحرٌة الفكر واإلبداع،
1

Lahouari ADDI , L’Algerie Et La Démocratie : Pouvoir Et Crise Du Politique Dans
L’Algerie Contemporaine, EDITION LA DéCOUVERTE , PARIS , 1995 , p 141 .
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الفصل الرابع :

وٌمكن أن نقدم نموذج لقول بعض المبحوثٌن حول تمثالته لقٌمة الحرٌة حٌث ٌقول:
" الحرٌة هً أثمن مكسب فً حٌاة اإلنسان وأبرز ما ٌمثلها هً حرٌة المعتقدات،
وحرٌة األفكار والعالقات وحرٌة التصرف فً الممتلكات ولكنها لٌست حرٌة مطلقة مثل
ما ٌعرفها الغرب ،فالمسلمون لهم حدود ٌقفون عندها ،ألنهم ٌعرفون الحالل من الحرام
والمرغوب من الممنوع ،فالبد للحرٌة من ضوابط تضبطها كالشرع والقانون الوضعً
مثال ،والعقل".1
وهكذا فإن المبحوثٌن باعتبارهم أساتذة فهم ٌمارسون إلى جانب مهنة التعلٌم
ٌمارسون مهنة التربٌة ،فمرجعٌاتهم الثقافٌة قادمة من الثقافة األبوٌة ،ثقافة متمسكة بقٌم
المجتمع وأهمها قٌم الشرٌعة اإلسالمٌة ،دون أن ننسى العادات والتقالٌد للمجتمع،
وٌضٌفون ذلك عامل القانون الذي ٌمارسون فً ظله العمل النقابً وقبله مهنة التعلٌم.
 -2-2-3المساواة:
لقد قمنا بطرح السؤال التالً على المبحوثٌن :ماذا تمثل لك قٌمة المساواة؟ ،وبعد
تحلٌل محتوى إفادات المبحوثٌن ،توصلنا إلى ما نسمٌه تمثالت المبحوثٌن لقٌمة المساواة
وفق الجدول التالً:
جدول رقم  :2-2-3-4تحلٌل محتوى تمثالت لقٌمة المساواة.
وحدة التحلٌل
الرقم
المساواة قٌمة مهمة
1
المساواة هً العدالة االجتماعٌة
2
المساواة مصدر قوة المجتمع
3
المساواة نقٌضها الظلم
4
المساواة تعنً تكافؤ الفرص (كفاءة ،أداء،
5
مجهود )...
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث .
 1مقابلة رقم  4بتارٌخ :االثنٌن  57أفرٌل .5105
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التكرار النسبة %
9,37
3
18,75
6
15,62
5
15,62
5
13

40,62

32

%100

الدراسة الميدانية

الفصل الرابع :
التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:

نالحظ من خالل الجدول بما ال ٌدعو إلى الشك بأن تمثالت المبحوثٌن لقٌمة
المساواة هً بشكل أساسً تعنً تكافؤ الفرص ،حٌث جاءت وحدة التحلٌل" :المساواة
تعنً تكافؤ الفرص (كفاءة ،أداء ،مجهود  ")...بنسبة  %40,62حٌث قاربت نصف
وحدات التحلٌل ،وٌربط المبحوثون كذلك قٌمة المساواة بالعدالة االجتماعٌة حٌث جاءت
وحدة" :المساواة هً العدالة االجتماعٌة" بنسبة .%18,75
وتأتً وحدات تحلٌل أخرى تبٌن لنا تمثالت أخرى لقٌمة المساواة عند األساتذة
النقابٌٌن ،وأهمها هً وحدة" :المساواة مصدر قوة المجتمع" بنسبة  ،%15,62وبنفس
النسبة تأتً وحدة" :المساواة نقٌضه الظلم" ،وبذلك تبٌن لنا تمثالت المبحوثٌن إلى
ارتباط المساواة فً مخٌالهم بقوة المجتمع وهنا بال شك المقصود به مجتمع العدالة
االجتماعٌة ،هذا المجتمع الذي ٌغٌب فٌه الظالم وتسوده المساواة ،فهذا األخٌرة هً
نقٌض الظلم ،فال ٌمكن لوجود مجتمع عادل وقوي فً ظل الظلم أي غٌاب المساواة ،
مثل ما ٌذهب إلٌه الباحث :حسام الدٌن علً مجٌد بإشارته لغاٌة المساواة حٌث ٌقول "
تتمثل الغاٌة الرئٌسٌة من المساواة فً المحافظة على السلم االجتماعً". 1
ومن خالل الجدول نالحظ مفارقة لكون ما أوردناه من ما تمثله قٌمة المساواة عند
المبحوثٌن إال أنها ال تحتل أهمٌة كبٌرة ،وهذا استنادا إلى نسبة وحدة تحلٌل" :المساواة
قٌمة مهمة" بنسبة  %9,37وهً آخر نسبة فً الترتٌب ،وٌمكن إرجاعه أن تمثالت
المبحوثٌن لقٌمة المساواة مرتبطة بالممارسة على الواقع أكثر من القٌمة النظرٌة لقٌمة
المساواة فً مخٌالهم.
وٌمكن أن نورد كنموذج لتمثالت المبحوثٌن لقٌمة المساواة حٌث ٌقول المبحوث:
"المساواة هً ركٌزة أساسٌة من الركابز فً بناء مجتمع تسوده العدالة ولكل ذي حق
حقه ،وتشمل عدة مٌادٌن ،المساواة فً العمل ،المساواة فً السكن ،المساواة فً
 1حسام الدٌن علً مجٌد  ،إشكالٌة التعددٌة الثقافٌة فً الفكر السٌاسً المعاصر جدلٌة االندماج و التنوع  ،مركز
دراسات الوحدة العربٌة  ،سلسلة أطروحات الدكتوراة ( ، )85بٌروت  ،ط ، 5101 ، 0ص . 079
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الفصل الرابع :

العٌش بصفة عامة ،ما نبغٌش نكون خٌر من الناس وال أقل منهم ،مثال أنزعج كثٌرا
فً عدم احترام بعض الناس لدورهم فً البرٌد أثناء دفع األجرة مثال".1
 -3-2-3المشاركة:
لقد قمنا بطرح السؤال التالً على المبحوثٌن :كٌف تتجلى مشاركتك فً الفضائٌن
النقابً والمهنً؟ ،وبعد تحلٌل محتوى إفادات المبحوثٌن ،توصلنا إلى ما نسمٌه تمثالث
المبحوثٌن لقٌمة المشاركة وفق الجدول التالً:
جدول رقم  :3-2-3-4تحلٌل محتوى لتمثالت لقٌمة المشاركة.
وحدة التحلٌل
الرقم
ممارسة العمل النقابً بكل التزام
1
المشاركة فً اتخاذ القرارات النقابٌة
2
االنضباط فً العمل النقابً
3
ممارسة اإلضراب إذا تعذرت الحلول
4
المشاركة فً االجتماعات النقابٌة
5
إبداء اآلراء واألفكار فً العمل النقابً
6
المشاركة العقالنٌة فً العمل النقابً
7
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث .

التكرار
9
4
3
2
4
5
1
28

النسبة %
32,14
14,28
10,71
7,14
14,28
17,85
3,57
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
نالحظ بما ال ٌدعو إلى الشك بورود اإلفادات كلها فً الفضاء النقابً ،وهذا طبعا
راجع إلى كون قٌمة المشاركة تمثل إجرائٌا جملة الحقوق ،وحق الممارسة النقابٌة من
هذه الحقوق.
نالحظ من خالل الجدول ،وضمن حق الممارسة النقابٌة نجد تمثالت المبحوثٌن
تركز فكرة االلتزام فً ممارسة العمل النقابً ،حٌث جاءت الوحدة المعبرة عن ذلك
بنسبة  ،%32,14وٌرجع هذا أساسا إلى طبٌعة الممارسة النقابٌة من إضرابات
 1مقابلة رقم  6بتارٌخ :األربعاء  59أفرٌل " ، 5105ما نبغٌش نكون" تعنً  :ال أحب ان أكون .
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الفصل الرابع :

واحتجاجات تتبعها ضغوطات من الوصاٌا ،وهنا ٌكون االلتزام النقابً على المحك ،وهو
المحدد األساسً لقوة النقابة ،لهذا نجده فً المرتبة األولى ،ثم تأتً فكرة أخرى تتمثل فً
وحدة" :إبداء اآلراء واألفكار فً العمل النقابً" بنسبة  ،%17,85ففً مخٌال
المبحوث العمل النقابً ال ٌمكن له أن ٌنجح بدون مشاركة الجمٌع بأفكارهم وآرائهم حٌث
ٌمثل هذا غنى وثراء للعمل النقابً.
وثم ٌربط المبحوثون فً تمثالتهم لقٌمة المشاركة فً الممارسة النقابٌة هو خاصة
االجتماعات و اتخاذ القرارات  ،فقد أتت الوحدتٌن بنفس نسبة  ،%14,28وهاتٌن
الوحدتٌن هما وحدة" :المشاركة فً اتخاذ القرارات النقابٌة" ووحدة" :المشاركة فً
االجتماعات النقابٌة" ،وهكذا ٌتبٌن لنا بأن المبحوثون فً تمثالتهم ٌربطون العمل النقابً
بأهمٌة مشاركة الجمٌع فً االجتماعات النقابٌة  ،حتى تكون القرارات النقابٌة المتخذة
ذات أرضٌة واسعة تعبر حقٌقة عن طموحات ورغبات المنخرطٌن.
وقد أتت وحدات أخرى بنسب متواضعة لتمثالت المبحوثٌن لقٌمة المشاركة ،وهذه
الوحدات هً "االنضباط فً العمل النقابً"  ،وهنا إشارة إلى ضرورة احترام القانون
األساسً للنقابة من طرف المنخرطٌن ،وخاصة فً ظروف االستثنائٌة أي أثناء
اإلضرابات واالحتجاجات ،ثم وحدة" :ممارسة اإلضراب إذا تعذرت الحلول" وهنا
إشارة واضحة إلى أن قرار اإلضراب ٌكون ألسباب موضوعٌة ،ولٌس ألتفه األسباب ،
أما الوحدة األخٌرة من حٌث التمثٌل فهً وحدة" :المشاركة العقالنٌة فً العمل
النقابً" ،وهذه إشارة مهمة لضرورة انتهاج المنطق العقالنً فً الممارسة النقابٌة فً
ظل القانون بعٌدا عن التهور والممارسات البعٌدة عن المنطق.
وٌمكن أن نسرد كنموذج لإلفادات حول تمثالت المبحوثٌن لقٌمة المشاركة حٌث
ٌقول المبحوث" :أحرص على المشاركة فً االجتماعات النقابٌة وتفعٌلها أكثر أي
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الفصل الرابع :

تحسٌس جمٌع المنخرطٌن بضرورة عقلنة وإثراء العمل النقابً قصد تطوٌره أكثر،
شعار النقابة هو النضال فقط".1
نخلص إلى أن تمثالت األساتذة النقابٌٌن لقٌمة المشاركة مرتبطة بشكل أساسً
بأربعة أشٌاء وهً أوال االلتزام النقابً ،ثانٌا إبداء اآلراء واألفكار فً هذا العمل النقابً،
ثالثا المشاركة للجمٌع فً االجتماعات النقابٌة ،وفً األخٌر المشاركة فً اتخاذ القرارات
النقابٌة ،وإن كانت األشٌاء الثالثة المذكور سابقا هً التً تجعل هذه القرارات النقابٌة
المتخذة ذات مصداقٌة وقوة ،وٌمكن إرجاع كل هذا التركٌز إلى حداثة التجربة النقابٌة،
ونقص التكوٌن النقابً ،فما تركٌز هذا على تمثالت المبحوثٌن إال أنه نابع من نقص فً
هذه األفكار.
 -4-2-3المسؤولٌة االجتماعٌة:
لقد قمنا بطرح السؤال التالً على المبحوثٌن :ما هً مسؤولٌاتك تجاه النقابة
والمهنة؟ ،وبعد تحلٌل محتوى إفادات المبحوثٌن ،توصلنا إلى ما نسمٌه تمثالت
المبحوثٌن لقٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة وفق الجدول التالً:
جدول رقم  :4-2-3-4تحلٌل محتوى تمثالت لقٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة.
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

وحدة التحلٌل
واجب أداء المهام المهنٌة بإتقان
االلتزام بالقانون واألنظمة داخل المؤسسة
تربٌة األجٌال
التكوٌن المعرفً لألجٌال
إحترام مواعٌد العمل واالجتماعات المهنٌة
الدفاع عن حقوق العمال
واجب التكوٌن النقابً
تطوٌر العمل النقابً
اإلخالص فً العمل النقابً
المجمـــوع

 1مقابلة رقم  9بتارٌخ :السبت  9ماي .5105
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التكرار النسبة %
23,25
10
6,97
3
13,95
6
11,62
5
4,65
2
4,65
2
4,65
2
11,62
5
18,60
8
%100
43
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الفصل الرابع :
المصدر من إعداد الباحث .
التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:

نالحظ من خالل الجدول بأن المبحوثٌن قد بدأوا من خالل تمثالتهم لقٌمة
المسؤولٌة االجتماعٌة تركٌزهم على الفضاء المهنً ،حٌث جاءت وحدة" :واجب أداء
المهام المهنٌة بإتقان" بنسبة  %23,25وهً أعلى نسبة مما ٌظهر لنا مدى ترسخ
فكرة إتقان العمل وأداء المهام المهنٌة لدى األستاذ النقابً ،وتأتً بعد ذلك فكرة
"اإلخالص فً العمل النقابً"  ،حٌث أتت هذه الوحدة بنسبة  ،%18,60مما تبٌن لدى
المبحوثٌن ضرورة أن ٌكون النقابً مسؤول فً عمله النقابً وذلك لعمله لصالح مصلحة
كل المنخرطٌن ،ولٌس لمصلحته الخاصة ،معبرٌن عن ذلك باإلخالص ،وهنا نسجل
التخوفات التً ٌبدونها المبحوثٌن بشأن الممارسة الغٌر مسؤولة لبعض النقابٌن الذي
ٌبحثون عن مصالحهم الخاصة وإهمال مصالح العمال.
فً المرتبة الثالثة من حٌث النسب تأتً وحدة" :تربٌة األجٌال" بنسبة ،%13,95
وهنا نالحظ بأن المبحوثٌن ٌركزون فً مجال مهنتهم على الجانب التربوي لما ٌرونه
من ضرورة ترافق التكوٌن المعرفً لهم ،هذه األخٌرة التً جاءت بنسبة ،%11,62
وبنفس النسبة جاءت وحدة "تطوٌر العمل النقابً" ،وهنا ٌبدو واضحا فً تمثالت
المبحوثٌن بأن العمل النقابً ال ٌزال ٌشهد بعض االختالالت ولهذا وجب تطوٌره حتى
ٌعكس طموحات وأهداف المنخرطٌن من وراء هذه النقابة.
ثم تأتً بعد ذلك بعض الوحدات بنسبة ال بأس بها ،وأهمها وحدة" :االلتزام بالقانون
واألنظمة داخل المؤسسة" بنسبة  ،%6,97ثم تأتً كل الوحدات بعد ذلك بنفس النسبة
وهً  ،%4,65وهً وحدات :احترام مواعٌد العمل واالجتماعات المهنٌة ،الدفاع عن
حقوق العمال ،واجب التكوٌن النقابً.
وكنموذج إلفادات المبحوثٌن ٌمكن أن نورد ما قاله المبحوث حول تمثالته حول قٌمة
المسؤولٌة االجتماعٌة حٌث ٌقول أحد المبحوثٌن" :اتجاه المهنة :البد من توفر النزاهة
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لدى العامل ،تكوٌن التالمٌذ وتلقٌنهم المعارف حسب البرنامج حٌث ٌصبحون صالحٌن
فً المجتمع ،ومهنة التدرٌس هً تربوٌة قبل أن تكون تعلٌمٌة ،فمهنة التعلٌم ال تخلو
من التوجٌهات التربوٌة الرامٌة إلى بناء فرد فعال وصالح فً المجتمع ،وفً النقابة:
هً بناء نقابة قوٌة ذات أفكار وقرارات موضوعٌة مثال :ال نضرب من أجل ال شًء أو
لسبب بسٌط ال ٌستدعً ذلك اإلضراب".1
نخلص إلى أن تمثالت األساتذة النقابٌٌن لقٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة هً منقسمة
بٌن الفضائٌن المهنً والنقابً ،مع تركٌزهم على الفضاء المهنً ،وهنا التمثالت تركز
على أداء المهام المهنٌة بإتقان ثم تربٌة األجٌال وتكوٌنهم معرفٌا ،أما فً ما ٌخص
الفضاء النقابً فالتمثالت تلح على اإلخالص فً العمل النقابً ثم تطوٌر العمل النقابً،
وهنا ٌمكن أن نشٌر إلى أن العمل النقابً فً نظر األساتذة النقابٌٌن ٌحتاج إلى مراجعة
وتطوٌر ،ومرده هذا إلى نقص التكوٌن النقابً الذي المسناه فً الدراسة االستطالعٌة،
ونلمسه كذلك فً الدراسة المٌدانٌة ،ثم فً ما ٌخص الفضاء المهنً فإن المبحوثٌن
ٌركزون على النزاهة وإتقان العمل بشكل أساسً حتى ٌضمنوا سٌر عملٌة التربٌة
والتكوٌن المعرفً لألجٌال المسار الصحٌح الناجح.
 -5-2-3تمثالت األستاذ النقابً لقٌم أخرى:
وقصد استشراف مستقبل العمل النقابً فً بعده القٌمً لدى األستاذ النقابً بادرنا
إلى طرح سؤال بسٌط على المبحوثٌن قصد التعرف على القٌم التً ٌرونها مدعمة للعمل
النقابً ،ونص السؤال هو :هل القٌم المذكورة سابقا كافٌة لتجلً العمل النقابً؟ ،وبعد
تحلٌل محتوى اإلفادات خلصنا إلى الجدول التالً:
جدول رقم  :5-2-3-4تحلٌل محتوى تمثالت لقٌم أخرى.
الرقم
1

وحدة التحلٌل
قٌم كافٌة

التكرار
6

 1مقابلة رقم  6بتارٌخ :األربعاء  59أفرٌل .5105
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3
4
1
4
3
21

قٌم غٌر كافٌة
2
تدعٌم هذه القٌم بقٌمة الشجاعة
3
تدعٌم هذه القٌم بقٌمة الحكمة
4
تدعٌم هذه القٌم بقٌمة اإلخالص
5
تدعٌمها بالتكوٌن النقابً
6
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث .

14,28
19,04
4,76
19,04
14,28
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
نالحظ من خالل الجدول بأن النسبة األكبر من المبحوثٌن عبرت عن كفاٌة هذه
القٌم لتجلً عمل نقابً فً المستوى وذلك بنسبة  ،%28,57فً حٌن عبر اآلخرون عن
عدم كفاٌة هذه القٌم وذلك بنسبة .%14,28
أما فً ما ٌخص القٌم التً ٌرونها لو دعمت القٌم السابقة لكان أحسن ،وهذه القٌم
أبرزها قٌم الشجاعة واإلخالص حٌث أتٌا هذٌن القٌمتٌن بنفس النسبة ،%19,04 :أما
القٌمة الثالثة فقد كانت ضعٌفة وهً قٌمة الحكمة بنسبة  ،%4,76وهنا ٌمكن أن نشٌر
إلى أن العمل النقابً مرة أخرى ٌؤكدون على أنه مازال ال ٌستجٌب لتطلعات المبحوثٌن
وتنقصه الجر أة والمتمثلة فً الشجاعة ،وعدم الرضوخ للتهدٌدات والضغوطات ،ثم أن
هذا العمل ٌنقصه كذلك اإلخالص وهو سر استمرار العمل النقابً ،هذا األخٌر الذي
ٌرونه البد أن ٌدعم بالتكوٌن النقابً بنسبة  %14,28أي النسبة التً قاربت القٌم التً
ذكرناها سابقا وهً قٌمتً الشجاعة واإلخالص.
وهنا البد من اإلشارة إلى ما ذكره لنا المبحوث حول القٌم األخرى فٌقول" :نعم هذه
القٌم كافٌة شعار النقابة :نضال مدرسة مواطنة ،نضال :استعمال الكفاءات والقدرات
واالنضباط داخل النقابة من أجل تحقٌق مدرسة قوٌة ذات آفاق مستقبلٌة إلنتاج مواطنة
حقٌقٌة ومواطن مؤهل لتحمل مسؤولٌة مسبقا ،التوسعة هدفها هو أن ٌكون المعلم
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عنصر فعال فً التغٌٌر داخل المجتمع ،المعلم ٌصنع مواطنٌ ،صنع فً بنادام تاع
مستقبل ،المستقبل مرهون بالمواطن المنتج من طرف المعلم".1
-4المحور الثالث  :التفاعل وممارسة قٌم المواطنة:
-1-4التفاعل اإلجتماعً فً الفضاء النقابً:
-1-1-4التفاعل االجتماعً من خالل االتصال و التواصل:
قصد التعرف على التفاعل االجتماعً فً الفضاء النقابً ،فقد طرحنا سؤالٌن
بسٌطٌن على المبحوثٌن ،مع توجٌههم أثناء اإلفادات ،حتى نوجه المقابلة إلى حٌث ما
ٌتوافق مع اشكالٌتنا وبعد تحلٌل محتوى كل المقابالت توصلنا إلى ما ٌلً:
جدول رقم  :1-1-4-4تحلٌل محتوى االتصال والتواصل فً الفضاء النقابً .
وحدة التحلٌل
الرقم
االتصال عن طرٌق الوسائط االلكترونٌة
1
 2االتصال عن طرٌق التنقل (الذهاب إلى البٌت)
التواصل ٌكون وفق القانون النقابً
3
االتصال عن طرٌق البٌانات الرسمٌة
4
اجتماعات فً قاعة األساتذة
5
اجتماعات فً المقر الوالئً للنقابة
6
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث .

التكرار
20
7
5
4
10
7
53

النسبة %
37,73
13,20
9,43
7,54
18,86
13,20
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
نالحظ جلٌا من خالل الجدول بأن األساتذة النقابٌٌن فً تفاعلهم فً الفضاء النقابً،
وبداٌة باالتصال ٌستعملون الوسائل التكنولوجٌة الجدٌدة فً اتصاالتهم ،حٌث أتت وحدة
تحلٌل" :االتصال عن طرٌق الوسابط التكنولوجٌة" بنسبة  %37,73وهً أكبر نسبة،
وبذلك فإن نقابة الكنابست تستفٌد كثٌرا من هذه الوسائط االلكترونٌة ،وأهمها استعمال

 1مقابلة رقم  3بتارٌخ :السبت  55أفرٌل " ، 5105بنادام تاع مستقبل" تعنً  :إبن آدم ( إنسان ) للمستقبل .
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الموقع االلكترونً للنقابة ،ورسائل  smsعبر الهاتف ،وعبر الهاتف ،وكذلك وسائل
التواصل االجتماعً مثل الفاٌسبوك.
وتبقى وسائل االتصال القدٌمة سارٌة المفعول ولكن بنسبة أقل ،حٌث جاءت وحدة:
"االتصال عن طرٌق التنقل (الذهاب إلى البٌت)" بنسبة  %13,20أي أقل من نصف
النسبة السابقة ،وهنا عبر المبحوثون عن إمكانٌة التنقل المباشر فً بعض الحاالت ،وفً
األٌام العادٌة ٌكون االتصال عن طرٌق البٌانات الرسمٌة التً تصل إلى الفروع عن
طرٌق منسق الفرع ،وهنا جاءت هذه الوحدة" :االتصال عن طرٌق البٌانات الرسمٌة"
بنسبة  ،%7,54وهنا جاءت هذه النسبة ضعٌفة ،نظرا للتطور التكنولوجً الذي وصلت
إلٌه النقابة فً استعمالها لشبكة االنترنت ،وكذلك نظرا لطبٌعة التكوٌن والمستوى
الجامعً لجمٌع األساتذة النقابٌٌن بتحكمهم فً هذه التقنٌات ،مما ٌجعلهم فً غنى عن
الطرق التقلٌدٌة (البٌانات المسلمة) ،مادام باستطاعتهم الوصول إلى المعلومة انطالقا من
البٌت عبر تصفح الموقع االلكترونً للنقابة.
رغم سٌطرة الوسائط التكنولوجٌة فً عملٌة االتصال والتفاعل فً الفضاء النقابً،
إال أن األساتذة النقابٌن ٌجتمعون فً قاعة األساتذة ،وذلك قصد مناقشة المستجدات
والخروج بقرارات مهمة فً ممارساتهم النقابٌة ،وهنا فقد جاءت وحدتً االجتماعات
بنسب متقاربة ،حٌث أتت وحدة" :اجتماعات فً قاعة األساتذة" بنسبة  ،%18,86أما
وحدة" :اجتماعات فً المقر الوالبً للنقابة" بنسبة  ،%13,20وبذلك هناك تفاعل أكٌد
وتواصل بٌن األساتذة النقابٌٌن على المستوى المحلً (على مستوى المؤسسة) ،وعلى
المستوى الوالئً (فً المقر الوالئً للنقابة) ،هذا التفاعل االجتماعً سوف ٌنتج عنه قٌم
فً الممارسات النقابٌة لألساتذة النقابٌٌن ،ابتداءا من النقاش ،وما ٌنتج عن هذا النقاش من
هد م لبعض األفكار والقٌم وإنتاج أفكار وقٌم أخرى ،فً جو ثري باآلراء واألفكار إلى
االحتكام إلى التصوٌت بشكل دٌمقراطً دون إقصاء أو تهمٌش ألي رأي ،وبالتصوٌت
ٌفص ل فً القرار النهائً للنقابٌٌن ،وهنا ٌؤكد المبحوثون على أن التواصل فً الفضاء
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النقابً ٌكون وفق القانون النقابً ،حٌث جاءت وحدة" :التواصل ٌكون وفق القانون
النقابً" بنسبة.%9,43 :
وكنموذج لعملٌة التفاعل المبنٌة على االتصال والتواصل فً الفضاء النقابً ٌذكر
لنا المبحوث" :االتصال عن طرٌق الموقع االلكترونً ،والرسابل القصٌرة ،sms
والبٌانات تعلق داخل قاعة األساتذة ،التواصل داخل قاعة األساتذة ،والمجالس الوالبٌة
فً مقر النقابة الوالبً  j'amaisدرنا اجتماع خارج هذه األطر (قاعة األساتذة ،مقر
النقابة الوالبً)".1
-2-1-4خصابص التفاعل اإلجتماعً فً الفضاء النقابً:
بعد تفرٌغ كل المقابالت فقد تأكد لنا بأن نقابة الكنابست فً تفاعل ونقاش مفتوح
فً فضائها النقابً ،وبعد تحلٌل محتوى المقابالت توصلنا إلى ما نسمٌه خصائص هذا
التفاعل من خالل الجدول التالً:
جدول رقم  :2-1-4-4تحلٌل محتوى خصابص التفاعل االجتماعً فً الفضاء النقابً.
وحدة التحلٌل
الرقم
نقاش مفتوح ودٌمقراطً
1
طرح كل اآلراء واألفكار
2
حرٌة النقاش
3
ٌتم وفق القانون النقابً
4
التشاور من أجل اتخاذ القرار
5
التصوٌت على القرار
6
األقلٌة تخضع لألغلبٌة
7
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث .

التكرار
7
16
8
23
6
11
6
77

النسبة %
9,09
20,77
10,38
29,87
7,79
14,28
7,79
%100

 1مقابلة رقم  9بتارٌخ :السبت  9ماي  j'amais " ، 5105درنا اجتماع " تعنً  :أبدا لم نعقد اجتماعا .
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التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:

ٌتضح من الجدول بأن التفاعل االجتماعً فً الفضاء النقابً المتمثل فً النقاش
ٌتم وفق القانون النقابً ،فقد أكد المبحوثون أن الممارسة النقابٌة ٌؤطرها القانون النقابً،
حٌث جاءت وحدةٌ" :تم النقاش وفق القانون النقابً" بنسبة ،%29,87 :وهذا راجع
إلى كون النشاط النقابً نشاط مراقب ٌتم فً ظل القانون ،ثم بعد ذلك فقد أكد كل
المبحوثون بأن هذا النقاش ٌتم فً ظل طرح كل اآلراء واألفكار وبدون أي إقصاء ،حٌث
جاءت وحدة" :طرح كل اآلراء واألفكار" بنسبة  ،%20,77وهذه النسبة فً المرتبة
الثانٌة ،حٌث ٌذكر المبحوث بقوله" :أن اجتماعاتها (الكنابست) طوٌلة جدا ،ومن أهم
أسباب ذلك توسعة النقاش إلى غاٌة االستماع إلى آراء غرٌبة أحٌانا (الناس تقول قاع
لً فً قلبها )". 1
بعد ذلك جاءت وحدة ":التصوٌت على القرار" بسبة  % 14.28وهً تؤكد بأن
أي قرار ال ٌصدر إال بعد التصوٌت السري فً القرارات الحساسة أو برفع األٌدي فً
القرارات العادٌة  ،و هذه النسبة تؤكد على إجماع كل المبحوثٌن على ممارسة التصوٌت
و االنتخاب حسب الممارسات الدٌمقراطٌة  ،حٌث المبحوث بقوله ":ثم ٌجري االنتخاب
باالغلبٌة ( ( )1+ %51الرأي أكثر عدد فً األصوات ) برفع األٌدي و أحٌانا باالقتراع
السري حسب الموضوع المثار للنقاش".2
و بنسبة لٌست بالقلٌلة جاءت وحدة" :حرٌة النقاش" بنسبة  % 10.38و هنا
تأكٌد على أن النقاش و التفاعل ٌتم بكل حرٌة  ،و تدعم هذه الحرٌة بكون أن النقاش
مفتوح ودٌمقراطً ،حٌث جاءت وحدة هذه األخٌرة بنسبة  ،%9,09وهنا ٌتأكد لنا بأن
قٌمة الحرٌة ممارسة بشكل ملموس فً هذا النقاش ،وكذلك قٌمة المساواة ممارسة من
خالل النقاش المفتوح لكل األساتذة بدون استثناء ،وهنا ٌتذكر المبحوث بقوله" :طرح كل

 1مقابلة رقم 5بتارٌخ :الثالثاء  50أفرٌل " ، 5105الناس تقول قاع لً فً قلبها" تعنً  :الناس تعبر عن كل مافً
جعبتها .
 2مقابلة رقم  9بتارٌخ :السبت  9ماي .5105
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األفكار واآلراء بكل حرٌة وتناقش بكل جدٌة ،بعض األحٌان تكون حادة biensur
خاصة فً القرارات المصٌرٌة (إضراب ،وقفة احتجاجٌة .1")...
وفً األخٌر جاءت وحدتٌن بنفس النسبة  %7,79وهما" :التشاور من أجل اتخاذ
القرار" ،و"األقلٌة تخضع لألغلبٌة" ،وهذا شًء طبٌعً ألن هدف النقاش هو التشاور
والوصول إلى قرار ٌرضً الجمٌع ،وطبعا بعد االنتخاب ٌصبح القرار الزما على كل
المنخرطٌن ،وهنا األقلٌة تخضع لألغلبٌة وتلتزم بالقرار.
نخلص إلى أن التفاعل االجتماعً فً الفضاء النقابً نلمسه بشكل أكٌد وٌؤطر هذا
التفاعل القانون النقابً ،أما ممارساتٌا فنلمس قٌم الحرٌة والمساواة فً جو دٌمقراطً،
هذا الجو الذي ٌسمح لهذا التفاعل بإخراج الممارسة النقابٌة إلى حد ما مقبول فً ظل
نقص التكوٌن النقابً الذي أكده لنا بعض المبحوثٌن.
 -2-4ممارسة قٌم المواطنة:
قصد رصد قٌم المواطنة فً ممارسات األساتذة النقابٌٌن ،فقد حاولنا التعرف على
هذا من خالل أسئلة نصف موجهة ،حتى نترك للمبحوثٌن حرٌة الكالم ،مع توجٌههم إلى
حٌث ما ٌتوافق مع اشكالٌتنا ،وكانت النتائج وفق ترتٌب قٌم المواطنة السابقة الذكر:
الحرٌة ،المساواة ،المشاركة ،المسؤولٌة االجتماعٌة كما ٌلً:
 -1-2-4ممارسة الحرٌة:
بعد تحلٌل محتوى إفادات المبحوثٌن لسؤال :هل هناك تداول على المناصب داخل
الهٌاكل النقابٌة؟ ،كانت النتائج فً جدول كالتالً:
جدول رقم :1-2-1-4-4تحلٌل محتوى التداول على المناصب من خالل الممارسة.
الرقم
1

التكرار
2

وحدة التحلٌل
التداول غٌر موجود
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النسبة %
6,45

الدراسة الميدانية

الفصل الرابع :
نعم موجود تداول
2
هروب القاعدة من المناصب
3
التداول ثقافة الكنابست
4
نقص فً التكوٌن النقابً
5
عدم التفرٌط فً األعضاء القدامى
6
 7القاعدة تجدد ثقتها فً القٌادات الحالٌة
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث.

7
3
11
2
4
2
31

22,58
9,67
35,48
6,45
12,90
6,45
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
من خالل الجدول ٌتضح إجماع كل المبحوثٌن على أن التداول ثقافة الكنابست حٌث
جاءت هذه الوحدة بأعلى نسبة وهً  ،%35,48وجاءت وحدة" :نعم موجود تداول"
فً المرتبة الثانٌة بنسبة  %22,58لتؤكد ممارسة التداول على المناصب داخل النقابة،
وهنا ٌؤكد المبحوث ذلك بقوله" :نعم هناك تداول مثال :من  2113مر على النقابة 4
منسقٌن والبٌٌن ،وبإشراف المكتب الوطنً ،والتداول هو ثقافة الكنابست ،وتسعى إلى
تكرٌسها فً المٌدان".1
وفً المقابل جاءت وحدات أخرى تؤكد على عدم وجود تداول سواءا بشكل مباشر
أو غٌر مباشر ،ولكن بنسب قلٌلة مقارنة بالسابق ،فقد جاءت وحدة" :التداول غٌر
موجود" بنسبة  %6,45وبنفس النسبة جاءت وحدة" :القاعدة تجدد ثقتها فً القٌادات
الحالٌة" ،وجاءت وحدة" :عدم تفرٌط فً األعضاء القدامى" بنسبة  ،%12,90وهنا
إشارة هاتٌن الوحدتٌن األخٌرتٌن وٌشكل غٌر مباشر على أن هناك ممارسة قلٌلة نسبٌا
لعدم وجود تداول ،وهذا راجع لرغبة القاعدة فً تجدٌد ثقتها فً األعضاء القدامى ،وهذا
راجع كذلك كما تبٌن من خالل إفادات المبحوثٌن إلى هروب القاعدة من المناصب حٌث
جاءت هذه الوحدة بنسبة  ،%9,67وٌضٌف المبحوثون من خالل إفاداتهم إلى نقص فً
التكوٌن النقابً حٌث جاءت هذه الوحدة بنسبة  ،%6,45وهنا ٌعبر المبحوث عن هذا
كله بقوله" :حقٌقة التداول غٌر موجود ،ألن القاعدة ال تطوع للعمل فً هذه المناصب،
 1مقابلة رقم  3بتارٌخ :السبت  55أفرٌل .5105
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الفصل الرابع :

معتقدة أن الموجودٌن فً المناصب الحالٌة أفضل منها من ناحٌة النضج النقابً ،كما
أن الكثٌرٌن من األساتذة الجدد ال ٌعملون دور النقابة فً مؤسساتهم والسبب هو غٌاب
التكوٌن النقابً ،المكلف بالتكوٌن النقابً تعٌقه مهنة التدرٌس".1
وقصد التأكد من ممارسة الحرٌة من قبل األساتذة النقابٌٌن من خالل تفاعلهم
أضفنا سؤاال آخرا وهو كٌفٌة اختٌار المناصب حٌث كان نص السؤال :كٌف ٌتم اختٌار
الم ناصب داخل الهٌاكل النقابٌة؟ ،وبعد تحلٌل محتوى إفادات المبحوثٌن تحصلنا على
الجدول التالً:
جدول رقم  :2-2-1-4-4تحلٌل محتوى كٌفٌة اختٌار المناصب داخل النقابة.
وحدة التحلٌل
الرقم
عن طرٌق االنتخاب
1
حرٌة الترشح
2
وفق النظام الداخلً للنقابة
3
تزكٌة بعض الحاالت
4
االختٌار على أساس النزاهة والكفاءة
5
التزكٌة ممنوعة
6
داخل الهٌكل بالتشاور
7
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث .

التكرار
15
8
14
2
6
2
5
52

النسبة %
28,84
15,38
26,92
3,84
11,53
3,84
9,61
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
ٌتضح جلٌا من خالل الجدول على إجماع كل المبحوثٌن على أن االنتخاب وهو
سٌد الموقف فً اختٌار المناصب ،حٌث جاءت وحدة" :عن طرٌق االنتخاب" بنسبة
 %28,84تلٌها وحدة" :وفق النظام الداخلً للنقابة" بنسبة  ،%26,92لتؤكد هذه
الوحدة األخٌرة حرص النقابة على تطبٌق النظام الداخلً فً عملٌة انتخاب القٌادات
النقابٌة ،دون أن ننسى حرٌة الترشح لجمٌع المنخرطٌن حٌث جاءت وحدة" :حرٌة
الترشح" بنسبة  %15,38فً المرتبة الثالثة ،وهنا تأكٌد على ممارسة الحرٌة من قبل
 1مقابلة رقم  0بتارٌخ :السبت  08أفرٌل .5105
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األساتذة النقابٌن لقٌمة الحرٌة بشكل جلً ،ثم تأتً بعد ذلك وحدة" :االختٌار على أساس
النزاهة أوال ثم بعد ذلك الكفاءة".
وبعد انتخاب أعضاء الهٌكل ٌؤكد لنا المبحوثون عن وجود ثقافة التشاور على
توزٌع المناصب داخل الهٌكل حٌث جاءت وحدة" :داخل الهٌكل بالتشاور" بنسبة
 %9,61باعتبار أن األعضاء قلٌلون ،فهنا االختٌار وتوزٌع المناصب ٌتم ضمن
التشاور الذي ٌؤدي إلى التوافق داخل الهٌكل النقابً.
وفً األخٌر هناك إشارات بعض المبحوثٌن إلى وجود تزكٌة بعض الحاالت حتى
جاءت هذه الوحدة بنسبة متمثلة بـ  %3,84وهنا ٌسرد المبحوث بقوله" :باالنتخابات،
والتزكٌة بعض الحاالت ٌقدمون عضو نظرا لكفاءته ونضاله المعهود ،وملكاته
الخطابٌة والتفاوضٌة" ،1وبنفس النسبة أي بـ  %3,84جاءت وحدة" :التزكٌة
ممنوعة" ،حٌث تؤكد على أن التزكٌة غٌر مرغوب فٌها داخل الفضاء النقابً.
نخلص إلى أن من خالل تفاعل األساتذة النقابٌٌن فً فضائهم النقابً ٌمارسون
قٌمة الحرٌة ،وقد لمسنا هذا من خالل حرٌة وصول النقابٌٌن إلى المناصب النقابٌة حٌث
التداول على هذه المناصب مكرس فً الممارسة وفً ثقافة الكنابست ،وهذا التداول ٌتم
باالنتخاب وحرٌة تامة للترشح لكل النقابٌٌن ،دون أن ننسى حرص النقابة وبشكل الفت
على ممارسة هذه الحرٌة وفق النظام الداخلً للنقابة ،أي وفق القانون النقابً ،وهذا ما
ٌتوافق ما ذهب إلٌه السوسٌولوجً األلمانً ٌورغن هابرماس على ارتباط ممارسة
الحرٌة بالقانون  ،فالحرٌة دون قانون هً فوضى حٌث ٌقول" :الحرٌة دون قانون هً
فوضى ،وبالتالً فإنها قضاء على الحرٌة".2
لكن هذه الحرٌة تعرقلها بعض الممارسات فً حدود ضٌقة أهمها بعض األحٌان
هناك تزكٌة لبعض األفراد ،وهروب القاعدة من المناصب ،وهذا راجع بشكل أساسً إلى
 1مقابلة رقم  6بتارٌخ :األربعاء  59أفرٌل .5105
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الفصل الرابع :

نقص فً التكوٌن النقابً ،هذا النقص ٌؤدي إلى عدم تجدٌد الهٌاكل فً بعض األحٌان
خاصة مع األجٌال الجدٌدة التً ٌنقصها التكوٌن النقابً الذي ٌمكنها من لعب أدوار فاعلة
فً الممارسة النقابٌة.
 -2-2-4ممارسة المساواة:
بعد تحلٌل محتوى إفادات المبحوثٌن لسؤال  :ما هو موقع القانون فً الممارسة
النقابٌة (اجتماعات ،احتجاج )....؟ كانت النتائج فً جدول كالتالً:
جدول رقم  :3-2-1-4-4تحلٌل محتوى القانون فً الممارسة النقابٌة.
وحدة التحلٌل
الرقم
احتكام النقابة للقانون فً نشاطاتها
1
حتى االحتجاج ٌكون بالقانون
2
نقص فً التكوٌن النقابً
3
تقصٌر قانونً من بعض النقابٌٌن
4
النقابً ٌحترم القانون
5
القانون النقابً محترم
6
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث.

التكرار
17
11
8
1
3
1
41

النسبة %
41,46
26,82
19,51
2,43
7,31
2,43
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
ٌتضح من خالل الجدول بأن أكبر نسبة هً لوحدة" :احتكام النقابة للقانون فً
نشاطاتها" بنسبة  ،% 41,46هذا ٌعبر عن تطبٌق النقابة للقانون فً نشاطاتها ،وهنا
نقصد بالقانون النقابً بما فٌه النظام الداخلً للنقابة ،وتلٌه وحدة "حتى االحتجاج ٌكون
بالقانون" بنسبة  ،%26,82وهذا ٌبٌن حرص النقابة على تطبٌق القانون حتى فً
االحتجاج ،ونرجع هذا لحرص النقابة على ضبط العمل النقابً وتجنٌبه بعض
االنحرافات التً ٌمكن أن ٌبدٌها بعض المنخرطٌن خاصة فً حاالت االحتجاج ،وبذلك
بمحافظة وحرصها على احترام القانون فهً تقطع الطرٌق أمام أي ممارسة ٌمكن لها أن
تؤدي بالعكس فً العمل النقابً ،وبذلك ٌتأكد لنا من خالل هذا أن المنخرطٌن متساوون
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أمام القانون ،وال ٌوجد هناك استثناءات ،فهنا نلمس ممارسة لقٌمة المساواة حتى فً
حاال ت االحتجاج ،فالمنخرطون متساوون ،وهنا ٌقول أحد المبحوثٌن مجٌبا على السؤال
فٌقول" :النقابً عموما ٌحترم القانون وال ٌتخطاه فمثال قبل الدخول فً إضراب فإن
االشعار ٌسبق ذلك بـ ثمانٌة أٌام فنتقدم بنسخة منه لوزارة التربٌة وللوظٌف العمومً
وألجهزة األمن وللمصالح اإلدارٌة (البلدٌة ،الدابرة ،الوالٌة) ،جمعٌة األولٌاء .1"...
وهناك وحدات جاءت بنسب قلٌلة تؤكد احترام النقابً للقانون حٌن نجد وحدة:
"النقابً ٌحترم القانون" بنسبة  ،%7,31ووحدة "القانون النقابً محترم" بنسبة
 ،%2,43وهذه الوحدات تضٌف تأكٌدا لممارسة المساواة أمام القانون من قبل
المنخرطٌن.
إال أن هذه الممارسة للمساواة تعٌقها بعض الممارسات التً تبقى قلٌلة جدا ،حٌث
تشٌر إلى ذلك وحدة" :تقصٌر قانونً من بعض النقابٌٌن" التً أتت بنسبة قلٌلة جدا
 ،% 2,43وٌرجع هذا إلى نقص فً التكوٌن النقابً الذي أكده معظم المبحوثٌن حٌث
جاءت وحدة" :نقص فً التكوٌن النقابً" بنسبة  %19,51وهً نسبة عالٌة نوعا ما.
نخلص إلى أن هناك ممارسة لقٌمة المساواة فً الممارسات النقابٌة ،وذلك من
خالل مساواة المنخرطٌن أمام القانون ،هذا األخٌر الذي ٌعتبر محور النشاط النقابً ،وإن
سجلنا بعض العوائق لهذه الممارسة لقٌمة المساواة ،فمرده إلى نقص فً التكوٌن النقابً.
 -3-2-4ممارسة المشاركة:
بعد تحلٌل محتوى إفادات المبحوثٌن لسؤال :كٌف هً مشاركة المنخرطٌن فً
االجتماعات؟ كانت النتائج فً جدول كالتالً:

 1مقابلة رقم  4بتارٌخ :االثنٌن  57أفرٌل .5105
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جدول رقم  :4-2-1-4-4تحلٌل محتوى مشاركة المنخرطٌن فً االجتماعات.
التكرار النسبة %
الرقم وحدة التحلٌل
6,25
3
الكل ٌدفع اشتراك سنوي
1
25
12
إبداء اآلراء
2
14,58
غٌابات ال تؤثر فً القرارات 7
3
18,75
9
حضور أغلبٌة المنخرطٌن
4
12,5
6
هناك غٌابات
5
16,66
8
مشاركة حسب الحاالت
6
6,25
مشاركة فً اتخاذ القرارات 3
7
%100
48
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث.
التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
ٌظهر جلٌا من خالل الجدول أن هناك مشاركة بإبداء الرأي من قبل المنخرطٌن،
حٌث جاءت وحدة" :إبداء اآلراء" بنسبة  %25وهً األعلى ،وتؤكد الوحدة الثانٌة بعد
ذلك أي وحدة" :حضور أغلبٌة المنخرطٌن" بنسبة  ،%18,75تؤكد هذه الوحدة بأن
األغلبٌة ٌحضرون وٌشاركون فً االجتماعات ،ولكن الوحدة التً تأتً بعد ذلك تؤكد أن
المشاركة حسب الحاالت ،حٌث جاءت هذه الوحدة بنسبة  ،%16,66وهنا ٌربط أحد
المبحوثٌن مشاركة المنخرطٌن فً االجتماعات بالظروف ،حٌث تكون المشاركة حسب
الظروف التً تمر بها النقابة فٌقول عن مشاركة المنخرطٌن بأن" :هً متذبذبة بحسب
الحدث والتوقٌت ،حدث مهم شعب بزاف ،توقٌت مناسب شعب بزاف والعكس صحٌح،
مع العلم أن قانون عقد االجتماعات ٌكون السبت أو الثالثاء مساءا حسب القانون،
وهذا ٌعرقل انعقاد الجمعٌات ،ولذلك قد ٌلجأ إلى عدم االلتزام بهذا القانون أحٌانا عند
األحداث المهمة والخطٌرة (اجتماع طارئ لحدث خطٌر) مع تحمل المسؤولٌة اإلدارٌة
عن ذلك ،وهً فً الغالب الخصم من الراتب ،وفً األوضاع العادٌة ال تتأثر القرارات
بالغٌابات".1
 1مقابلة رقم  5بتارٌخ :الثالثاء  50أفرٌل " ، 5105بزاف" تعنً  :كثٌر .
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مقابل هذا الحضور لألغلبٌة هناك غٌابات ،فقد أكد لنا بعض المبحوثٌن بوجود
غٌابات ،حٌث جاءت وحدة" :هناك غٌابات" بنسبة  %12,5وهً نسبة ال بأس بها،
ولكن بنسبة أكبر نوعا من هذه النسبة ،جاءت وحدة" :غٌابات ال تؤثر فً القرارات"
ونسبتها  ،%14,58وهذه الوحدة تؤكد على أن هذه الغٌابات ال تؤثر فً القرارات،
حٌث نجد أن األغلبٌة ملتزمون بالحضور ،ولذلك فالغٌابات قلٌلة مقارنة بالحضور.
وبعد ذلك تأتً وحدات بنسبة قلٌلة تبٌن لنا بأن هذه المشاركة هً مشاركة فً
اتخاذ القرارات حٌث جاءت هذه الوحدة بنسبة  ،%6,25ثم بنفس النسبة جاءت وحدة:
"الكل ٌدفع اشتراك سنوي" ،وهنا ٌرجع تركٌز المبحوثٌن على االشتراك السنوي نظرا
لكونه اشتراك رمزي ولهذا ٌعتبرونه تحصٌل حاصل.
نخلص إلى أن مشاركة المنخرطٌن فً أبرز الحقوق التً أقرها المشرع
الجزائري ،أال وهو حق الممارسة النقابٌة ،نلمس قٌمة المشاركة فً ممارسات األساتذة
النق ابٌٌن ،هذه الممارسات تركز على المشاركة الفعالة فً إبداء اآلراء فً القرارات
المصٌرٌة للنقابة ،خاصة فً ظروف االحتجاج واإلضراب ،وهنا ٌتأكد حضور األغلبٌة
لهذه االجتماعات ،وإن كانت هناك غٌابات ،فهذه الغٌابات ال تؤثر على القرارات ألنها
غٌابات قلٌلة مقارنة بالحضور ،وفً األوقات العادٌة فإن المشاركة تكون حسب
الحاالتٌ ،تأكد لنا مرة أخرى أن التفاعل االجتماعً لألساتذة النقابٌٌن فً فضائهم النقابً
أنتج لنا ممارسات لقٌمة المشاركة.
 -4-2-4ممارسة المسؤولٌة االجتماعٌة:
بعد تحلٌل محتوى إفادات المبحوثٌن لسؤال :كٌف هً ممارسة المنخرطٌن
اللتزاماتهم المهنٌة؟ كانت النتائج فً جدول كالتالً:
جدول رقم  :5-2-1-4-4تحلٌل محتوى مسؤولٌة المنخرطٌن تجاه المهنة .
الرقم
1

وحدة التحلٌل
المنخرطون ملتزمون مهنٌا
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التكرار النسبة %
44,43
17
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الفصل الرابع :
النقابة ال تدافع عن المقصرٌن
2
النقابة تحرص على التزام الجمٌع
3
 4ممارسة المهنة حسب الثقافة القانونٌة لكل أستاذ
هناك استثناءات قلٌلة
5
النقابة تزرع الحس المهنً
6
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث

7
7
1
2
4
38

18,42
18,42
2,63
5,26
10,52
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
ٌتضح من الجدول أن أكبر نسبة لوحدات التحلٌل هً نسبة  %44,43لوحدة
التحلٌل" :المنخرطون ملتزمون مهنٌا" ،فقد عبر جمٌع المبحوثٌن على أن المنخرطٌن
ملتزمون بأداء واجبات المهنة حٌث ٌقول المبحوث" :عموما المنخرطون فً نقابتنا
ملتزمون مهنٌا ،وكلهم ٌتحصل على نتابج حسنة فً نهاٌة السنة ،كٌف ال والنقابة
زرعت فٌهم ذلك الحس المهنً وتلك المسؤولٌة إزاء األجٌال "األغلبٌة ٌخدمو" "،1
والنقابة تحرص على التزام الجمٌع ،حٌث جاءت هذه الوحدة بنسبة  ،%18,42وهنا
ٌقول أحد المبحوثٌن" :األغلبٌة ملتزمة بمهامها المهنٌة ،والنقابة تسعى اللتزام جمٌع
المنخرطٌن ،كً تحوس على الحقوق قوم بالواجب عند المطالبة بالحق علٌك بااللتزام
بالواجب" ،2وبنفس النسبة للوحدة األخٌرة أي بنسبة  ،%18,42وجاءت وحدة التحلٌل:
"النقابة ال تدافع عن المقصرٌن" ،وهنا تأكٌد واضح على إخالء مسؤولٌة النقابة
لتقصٌر بعض المنخرطٌن ،وتعتبره خارج سٌطرتها ،بل أبعد من هذا فهً تحرص على
انتخاب العناصر الجادة ،وهنا ٌمكن اعتباره إستراتٌجٌة من النقابة النفالت من الضغوط
التً ٌمكن أن تمارسها الوصاٌة ،ولذلك فهً منتبهة جدا من تأثٌر العناصر الغٌر جادة
على نشاطاتها النقابٌة ،وهنا ٌذكر أحد المبحوثٌن بقوله" :فً نقابتنا الكنابست الشرط
األساسً حتى تكون نقابً فعال البد أن تكون جدي فً العمل (عندما نصوت فً

 1مقابلة رقم  4بتارٌخ :االثنٌن  57أفرٌل .5105
 2مقابلة رقم  8بتارٌخ :األربعاء  6ماي " ، 5105كً تحوس" تعنً  :عندما تبحث .
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الفصل الرابع :

االنتخابات حول األعضاء الفرع ال ٌصوت على العناصر غٌر الجادة فً مهنتها حنا ما
نفوطش على برا كاص أي  bras casséما ٌفوتش فً معظم الحاالت".1
وبعد ذلك جاءت بعض الوحدات بنسب قلٌلة وأهمها وحدة" :النقابة تزرع الحس
المهنً" بنسبة  ،%10,52وهنا تأكٌد على توصٌات النقابة غً أداء المنخرطٌن
اللتزاماتهم المهنٌة ،وفً نفس الوقت عبر بعض المبحوثٌن عن وجود تقصٌر بعض
المنخرطٌن فً واجباتهم المهنٌة ،حٌث جاءت وحدة التحلٌل" :هناك استثناءات قلٌلة"
بنسبة  ،% 5,26وهذه االستثناءات ٌقصد بها تقصٌر بعض المنخرطٌن فً مسؤولٌاتهم
المهنٌة ،إال أن هناك وحدة تؤكد أن ممارسة المهنة حسب الثقافة القانونٌة لكل أستاذ،
حٌث جاءت هذه الوحدة بنسبة هً األضعف وهً  ،%2,63وهنا ٌؤكد لنا مبحوث حول
هذا الموضوع فٌقول" :المنخرطون تشكٌل بشري متنوع ال ٌمكن أن تضبط مٌولهم
وأفكارهم وعلى هذا ال ٌمكن إنكار أن بعض المنخرطٌن ٌعتقد أن مجرد االنخراط ٌعفٌه
من التزاماته المهنٌة أو ٌعطٌه مٌزة خاصة ،وهذا خطأ نعمل دابما على تصحٌحه بل
ومحاربته فالنقابً والمنخرط ٌجب أن ٌكون قدوة لغٌرهما".2
نخلص إلى أن التفاعل االجتماعً لألساتذة النقابٌن فً فضائهم النقابً أدى إلى
إنتاج ممارساتهم لقٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة ،وذلك بحرصهم على أداء مسؤولٌاتهم تجاه
المهنة ،وهذا ٌتماشى مع حرص النقابة على التزام الجمٌع بمسؤولٌاتهم تجاه المهنة ،وهنا
نسجل بأن النقابة ال تدافع عن المقصرٌن لمهامهم المهنٌة بل تعمد إلى محاربة هذا
التقصٌر وفً نفس الوقت إلى تصحٌحه عبر توعٌتهم بمسؤولٌاتهم تجاه مهنتهم ،إال أن
هذا التقصٌر ٌسجل بشكل قلٌل ،حٌث عبر بعض المبحوثٌن عن وجود استثناءات قلٌلة،
وفً المقابل برر بعض المبحوثٌن إلى أن سبب هذه االنحرافات مرده إلى نقص الثقافة
القانونٌة لهؤالء األساتذة النقابٌٌن ،وهنا نرجعه إلى نقص التكوٌن النقابً الذي ٌظهر جلٌا
فً إفادات المبحوثٌن فً المحاور السابقة ،إجماال نقول بأن التفاعل االجتماعً لألساتذة
 1مقابلة رقم  6بتارٌخ :األربعاء  59أفرٌل " ، 5105حنا ما نفوطش على برا كاص أي  bras casséما ٌفوتش
فً معظم الحاالت" تعنً  :نحن ال ننتخب على العناصر الفاشلة فً معظم الحاالت .
 2مقابلة رقم  5بتارٌخ :الثالثاء  50أفرٌل .5105
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الفصل الرابع :

النقابٌٌن فٌما بٌنهم وداخل الفضاء النقابً أنتج لنا ممارسة لقٌمة المسؤولٌة ،وأهم عائق
لهذه الممارسة هو نقص فً التكوٌن النقابً.
 -5المحور الرابع :النقابة والمجتمع:
-1-1-5سلوكات:
وقصد االقتراب فً فهم أكثر لدور النقابة فً التنشئة االجتماعٌة لألستاذ النقابً،
وأهم السلوكات والمكتسبات التً ٌخرج بها هذا األستاذ النقابً من خالل انخراطه فً
النقابة وممارسته للعمل النقابً ،وحتى نتحقق من المقاربة التً أوردناها فً اإلشكالٌة،
ومفادها بأن األستاذ النقابً ٌمتلك مما الشك فٌه وعٌا ،هذا الوعً ٌدفعه إلى االنخراط
فً العمل النقابً قصد الدفاع على حقوقه ،وبذلك هو ٌعرف حقوقه وٌدركها لهذا ٌدافع
عنها ،مقابل هذه الحقوق ٌكتشف واجباته وبذلك ٌترتب عن هذه المعرفة ممارسة لهذه
الواجبات ،وبذلك تتحقق المواطنة من خالل ممارسة قٌمتً المشاركة المتمثلة فً جملة
الحقوق ،وقٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة المتمثلة فً جملة الواجبات.
وحتى نتحقق من هذه المقاربة طرحنا بعض األسئلة فً هذا المحور ،والسؤال
األول هو بهدف معرفة مدى اكتساب قٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة تجاه مجتمعه والمتمثلة
فً تسٌٌر المصلحة العامة ،وكان نص السؤال هو :هل تشارك فً نشاطات خارج عملك
(ثقافٌة ،اجتماعٌة  )...إذ كانت اإلجابة نعم تحدث عن ذلك؟،
وبعد تحلٌل محتوى إفادات المبحوثٌن توصلنا إلى الجدول التالً:
جدول رقم  :1-1-5-4تحلٌل محتوى مشاركة المبحوثٌن فً نشاطات خارج العمل.
التكرار
وحدة التحلٌل
الرقم
4
نعم أشارك
1
9
أشارك فً نشاطات خٌرٌة
2
3
أشارك فً نشاطات ثقافٌة
3
5
ال أشارك
4
3
 5أشارك أحٌانا فً نشاطات اجتماعٌة
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النسبة %
12,90
29,03
9,67
16,12
9,67
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الفصل الرابع :
3
3
1
31

أشارك فً نشاطات رٌاضٌة
6
النقابة أخذت كل جهدي
7
مهنة التعلٌم مهنة متعبة
8
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث.

9,67
9,67
3,22
%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
ٌتضح من الجدول بأن أغلبٌة المبحوثٌن ( 5مبحوثٌن) عبروا عن عدم مشاركتهم
فً النشاطات خارج العمل مقابل  4مبحوثٌن عبروا عن مشاركتهم فً النشاطات خارج
العمل ،ولكن بعد استرسالهم فً الحدٌث أثناء المقابلة ،اكتشفنا مفارقة أال وهً أنهم
معظمهم ٌشاركون فً أعمال خٌرٌة ،حٌث جاءت وحدة" :أشارك فً نشاطات خٌرٌة"
بنسبة  ،% 29,03وهً أكبر نسبة لوحدات التحلٌل ،وهذه النسبة تبٌن لنا بأن األساتذة
النقابٌن ٌشاركون فً األعمال الخٌرٌة  ،استمرارا للعمل التضامنً الذي ٌمارسونه فً
العمل النقابً ،فالعمل النقابً عمل جماعً تضامنً  ،والعمل الخٌري عمل تضامنً،
وبذلك فالعمل الخٌري هو امتداد للعمل النقابً.
وجاءت وحدات أخرى تبٌن مشاركة األساتذة النقابٌن فً نشاطات خارج فضائهم
المهنً ،وقد جاءت هذه الوحدات بنفس النسبة  ،%9,67وهً وحدات :أشارك فً
نشاطات ثقافٌة ،أشارك فً نشاطات اجتماعٌة ،أشارك فً نشاطات رٌاضٌة ،وبذلك فإن
المبحوثٌن قد عبروا عن مشاركتهم فً هذه النشاطات ،وبنفس النسبة نجد هناك وحدة
تحلٌل" :النقابة أخذت كل جهدي" ،هذه الوحدة التً تعبر عن استحالة القٌام بنشاطات
بسبب االنشغال فً العمل النقابً ،وهنا مفارقة ضد المقاربة التً أشرنا إلٌها فً
اإلشكالٌة ،فالنقابة هنا عائق للمشاركة بمسؤولٌة فً تسٌٌر المصلحة العامة خارج
الفضاء المهنً ،وهنا ٌذكر المبحوث فً هذا الصدد فٌقول" :منذ أن انتسبت إلى النقابة

226

الدراسة الميدانية

الفصل الرابع :

أخذت منً كل الجهد فلم أعد أمارس أي نشاطات من هذا النوع (اجتماعٌة) ،ما
عندٌش الوقت كٌفك".1
وهناك عائق آخر لعدم المشاركة أال وهو أن مهنة التعلٌم متعبة ،حٌث جاءت هذه
الوحدة بنسبة .%3,22
نخلص مما سبق بأن األساتذة النقابٌن ٌشاركون فً نشاطات خٌرٌة ،وهم ٌفضلون
هذا النشاط باعتباره مساهمة منهم فً تسٌٌر المصلحة العامة ،وبذلك ٌمارسون قٌمة
المسؤولٌة االجتماعٌة اتجاه المجتمع ،إال أن بعض المبحوثٌن عبروا عن عائق العمل
النقابً ،وكون مهنة التعلٌم متعبة ،هذٌن العاملٌن هما أهم عائقٌن أمام هذه المشاركة.
-2-1-5مكتسبات:
وقصد التعرف على أهم المكتسبات التً جناها األستاذ النقابً من ممارسة العمل النقابً،
كان سؤالنا بسٌط أال وهو :هل ٌمكنك أن تقٌم واقعك بعد انخراطك فً النقابة
(المكتسبات ،خبرات ،سلوكات  ،)...وبعد تحلٌل محتوى إفادات المبحوثٌن توصلنا إلى
الجدول التالً:
جدول رقم  :2-1-5-4تحلٌل محتوى المبحوثٌن لمكتسباتهم من االنخراط فً النقابة.
التكرار النسبة %
وحدة التحلٌل
الرقم
46,87
 1اكتساب ثقافة الحوار والنقاش والتفاوض 30
7,81
5
اكتساب قناعات ضد االنحرافات
2
9,37
6
معرفة القوانٌن
3
3,12
2
معرفة الحقوق
4
3,12
2
معرفة الواجبات
5
15,62
10
اكتساب مكانة بٌن األساتذة
6
14,06
9
اكتساب ثقافة العمل فً مجموعة
7
%100
64
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث.
 1مقابلة رقم  5بتارٌخ :الثالثاء  50أفرٌل  ،5105هنا ٌختتم المبحوث قوله بعبارة "ما عندٌش الوقت كٌفك"  ،أي
لٌس لدي الوقت مثلك (مخاطبا الباحث).

227

الدراسة الميدانية

الفصل الرابع :
التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:

ٌتضح جلٌا من خالل الجدول بأن أكبر نسبة لوحدات التحلٌل هً لوحدة" :اكتساب
ثقافة الحوار والنقاش والتفاوض" بنسبة  ،%46,87وهذا ٌعٌن لنا بأن المبحوثٌن
ٌعتبر أهم مكتسب من خالل العمل النقابً هو اكتسابهم لثقافة الحوار والنقاش والتفاوض،
وهذه الثقافة التً مارسوها وتدربوا على تطوٌرها من خالل االجتماعات والجمعٌات
العامة ،ومما الشك فٌه بأن هذه الثقافة فٌها ممارسة لقٌمتً الحرٌة والمساواة ،فالحرٌة
متمثلة فً حرٌة كل المنخرطٌن فً التعبٌر عن آرائهم والدفاع عنها ،وفً ظل مساواة
بٌن جمٌع المنخرطٌن فً التعبٌر عن آرائهم وأفكارهم.
تأتً بعد ذلك وحدة" :اكتساب مكانة بٌن األساتذة" بنسبة  ،%15,62وهنا تبرز
أهمٌة المكتسبات الرمزٌة عند األساتذة النقابٌن من خالل الممارسات النقابٌة وأهمها
مسألة تمثٌل المنخرطٌن فً المجلس الوالئً ،هذا المجلس الذي ٌعتبر أعلى هٌئة على
المستوى الوالئً التً لها الفضل والفصل فً إصدار قرارات مهمة فً مسار العمل
النقابً.
بعد ذلك وبنسبة متقاربة للوحدة السابقة تأتً وحدة" :اكتساب ثقافة العمل فً
مجموعة" بنسبة  ،%14,06حٌث تقترب هذه الوحدة مع الوحدة األولى فً بعض
المعانً  ،وأهمها ممارسة المبحوثٌن لقٌمتً الحرٌة والمساواة فً العمل الجماعً ،إضافة
إلى بروز قٌمتً المشاركة والمسؤولٌة االجتماعٌة ،حٌث ال ٌمكن خلو أي عمل جماعً
من الحقوق والواجبات حتى ٌكون العمل على أحسن حال.
بعد ذلك تأتً وحدة" :معرفة القوانٌن" التً جاءت بنسبة  ،%9,37وبنسبة
متقاربة جاءت وحدة "اكتساب قناعات ضد االنحرافات" بنسبة  ،%7,81وهنا تعبر
هاتٌن الوحدتٌن عن تناسق قٌما بٌنهما ،فالنقابة تجعل من األستاذ النقابً على إطالع على
القوانٌن ،وعبر هذه القوانٌن سوف ٌكتشف االنحرافات سواء فً الفضاء المهنً أو فً
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الفضاء ا لنقابً ،وهذه المعرفة بالقوانٌن تجعله ٌقتنع باتخاذ موقف ضد هذه االنحرافات،
فهو ٌنشط نقابٌا فً ظل القانون.
وفً األخٌر نلمس بعض المالمح التً تتطابق مع مقاربتنا المذكورة فً اإلشكالٌة
أال وهً أن األستاذ النقابً بوعٌه بالعمل النقابً الذي ٌقوده للدفاع عن حقوقه ٌكتشف
واجباته ،ومن ثمة تكتمل معرفته بهذه الواجبات إضافة إلى معرفته السابقة بالحقوق،
ومن ثم ٌكتمل أهم بعدٌن للمواطنة وهما الحقوق والواجبات ،حٌث أتت وحدتٌن" :معرفة
الحقوق" و "معرفة الواجبات" بنفس النسبة ،%3,12 :والشك سوف ٌنتقل األستاذ
النقابً من مرحلة المعرفة إلى مرحلة الممارسة ،أي ممارسة قٌمتً المشاركة (ممارسة
الحقوق) ،والمسؤولٌة االجتماعٌة (ممارسة الواجبات) ،ولو أن نسب هاتٌن الوحدتٌن
ضعٌفتٌن إن هناك مالمح واضحة لتحقق مقاربتنا.
وٌمكن ذكر ما قاله أحد المبحوثٌن إجابة على هذا السؤال حٌث ٌقول" :ال أنكر أن
العمل النقابً أحدث تطورا فً شخصٌتً من جهات عدة ،الثقة فً النفس ،توسع
المعارف والمدارك (القوانٌن ،فن الحوار ،قراءة الشخصٌات من خالل الحركات) ،حسن
التواصل وسهولته مع اآلخرٌن ،القدرة على اإلقناع ،احترام اآلخرٌن ،وفرض االحترام
على اآلخر".1
نخلص من خالل هذا السؤال أو باألحرى مكتسبات األستاذ النقابً من خالل العمل
النقابً ،نجد أنه هناك ممارسة لقٌم المواطنة األربعة الحرٌة ،المساواة ،المشاركة،
والمسؤولٌة االجتماعٌة ،وقد رصدنا بعض المالمح لتحقق مقاربتنا الواردة فً اإلشكالٌة،
ومفادها بأن األستاذ النقابً من خالل العمل النقابً ،هذا العمل الذي ٌحركه الوعً من
أجل الدفاع عن الحقوق وتكون المحصلة اكتشاف ومعرفة الواجبات ،وهكذا ٌتحقق
التوازن بٌن الحقوق والواجبات وهو جوهر المواطنة.
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-2-5النقابً وتطور المجتمع:

قصد االقتراب أكثر من الوصول إلى مقاربتنا السابقة كان لزاما تنوٌع األسئلة ومن
جهات عدة قصد جعل المقابلة سٌرورة ولٌست عملٌة ،ومن ثمة إفادات فٌها ثراء أكثر ،
وهذا قصد التعمق و الوصول على قدر المستطاع إلى أبعد نقطة ومن ثمن االقتراب إلى
ما نسمٌه إلى شبه تأكٌد إلى حد ما إلى ما نعتبره نوعا ما وما ٌتطابق مع مقاربتنا،
وس وف نلحظ هذا ،وكان نص السؤال هو :هل تعتقد أن النقابة تساهم فً تطور المجتمع؟
إن كانت اإلجابة نعم تحدث عن ذلك؟ ،وبعد تحلٌل محتوى اإلفادات تحصلنا على الجدول
التالً:
جدول رقم :2-5-4 :تحلٌل محتوى النقابً وتطور المجتمع.
وحدة التحلٌل
الرقم
نعم تساهم فً تطور المجتمع
1
المساهمة فً تكوٌن جٌل منضبط من العمال
2
معرفة الحقوق والواجبات
3
مساهمة النقابة فً تحسٌن ظروف العمل
4
النقابة تخلق جو من الحوار والنقاش
5
دور تحسن ظروف العمل فً تضاعف اإلنتاج
6
ما ٌعنً تطور المجتمع
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث .

التكرار النسبة %
13,63
9
10,60
7
12,12
8
21,21
14
16,66
11
17

25,75

66

%100

التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:
ٌظهر جلٌا من خالل الجدول على إجماع كل المبحوثٌن على مساهمة النقابة فً
تطور المجتمع ،ثم تأتً أعلى نسبة وهً  %25,75من نصٌب وحدة" :دور تحسن
ظروف العمل فً تضاعف اإلنتاج ما ٌعنً تطور المجتمع" ،وهنا إشارة واضحة بأن
النقابة تساهم فً تحسٌن ظروف العمل ،وبالتالً سوف ٌؤدي هذا إلى مضاعفة اإلنتاج،
بعد ذلك تأتً وحدة متقاربة فً النسبة والمعنى ،وقد جاءت وحدة" :مساهمة النقابة فً
تحسٌن ظروف العمل" بنسبة  ،%21,21وجوهر العمل النقابً هو تحسٌن التوعٌة
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المهنٌة واالجتماعٌة للعامل ،وٌذكر المبحوث بقوله" :نعم بما أنها تساهم فً تحسٌن
ظروف األستاذ والتعلٌم إذن تكوٌن أسرة ومجتمع مصلحٌن (مجتمع صالح) وبالتالً
ٌتطور اجتماعٌا ،سٌاسٌا واقتصادٌا".1
ثم تأتً بعد ذلك وحدة تحلٌل " :النقابة تخلق جو من الحوار والنقاش" بنسبة:
 ،% 16,66وهذا الجو مما ال شك فٌه ٌسوده من حٌث الممارسة قٌم المساواة والحرٌة،
وهذا الجو من النقاش مفتوح دائما وٌتداخل بٌن الفضائٌن المهنً والنقابً ،ومع
استمراره ٌنتج لنا أكثر من قٌمة ،وهنا ٌذكر أحد المبحوثٌن فً جزء من إفادته بقوله:
"ٌصبح له رصٌد من الثقافة القانونٌةٌ ،تعلم ثقافة الحوار ،وكٌف ٌؤسس للمطالب".2
بعد ذلك تأتً وحدة تحلٌل" :معرفة الحقوق والواجبات" بنسبة ،%12,12وهً
نسبة معتبرة وٌكاد المبحوثون ٌجمعون على ذكرها فهنا العمل النقابً ٌؤدي باألستاذ
النقابً من خالل ممارسته النقابٌة إلى معرفة الحقوق والواجبات وهذا هو جوهر
المواطنة ،وحتما هذه المعرفة تجعل من األستاذ النقابً ٌنتقل إلى مرحلة الممارسة،
وبالتالً ممارسة قٌمتً المشاركة (ممارسة الحقوق) والمسؤولٌة االجتماعٌة (ممارسة
الواجبات) ،وهكذا ٌتضح جلٌا لنا وصولنا بشكل أقرب إلى مقاربتنا المذكورة سابقا فً
اإلشكالٌة.
وطبعا ٌنتج عن هذه المعرفة بالحقوق والواجبات ممارسات لقٌمتً المشاركة
والمسؤولٌة االجتماعٌة ،وهو ما ٌؤدي بالمساهمة فً تكوٌن جٌل منضبط من العمال،
حٌث أتت هذه الوحدة بنسبة متقاربة من سابقتها أي بنسبة .%10,60
نخلص إلى أن األستاذ النقابً عبر فضاء النقابة ٌتعرف على حقوقه وواجباته،
وحتما سوف ٌؤدي هذا إلى ممارسة قٌمتً المشاركة والمسؤولٌة االجتماعٌة ،أي إلى
الوصول إلى جوهر المواطنة القائم على التوازن بٌن الحقوق والواجبات ،وٌكتمل صرح
المواطنة بممارسة قٌمتً الحرٌة والمساواة فً جو الحوار والنقاش الذي تخلقه النقابة،
 1مقابلة رقم  5بتارٌخ :الثالثاء  58أفرٌل .5105
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وفً األخٌر األكٌد أن دور النقابة المحوري والمتمثل فً تحسٌن ظروف العمل سوف
ٌؤدي إلى إنتاج وإبداع أكثر مما ٌساهم فً تطور المجتمع اقتصادٌا واجتماعٌا وسٌاسٌا،
وهنا ٌذكر لنا أحد المبحوثٌن بتعبٌره الخاص بقوله الكامل إجابة على هذا السؤال فٌقول:
"نعم ألن تطور المجتمع ٌبدأ من معرفة حقوقه وواجباته وهذا ما تقوم به النقابة ،ألنً
أعتقد أن المجتمعات المتطورة(الغرب) ٌقوم على هذا المبدأ ،تعرٌف الناس بحقوقهم،
وتسهٌلها علٌهم ،ومن ثمة ٌتمتعون بأداء واجباتهم".1
-3-5العمل النقابً واقع وآفاق:
 -1-3-5واقع وانجازات:
ونحن نقترب من نهاٌة المقابلة مع المبحوثٌن حاولنا أن نقترب من واقع العمل
النقابً من خالل االنجازات وهذا من منظور األساتذة النقابٌٌن ،وهذا قصد رصد بعض
مالمح النقد أو الرضا عن هذه التجربة النقابٌة ،ولالقتراب من ذلك كان سؤالنا بسٌط أال
وهو :كٌف تقٌم عمل النقابة ؟  ،وبعد تحلٌل محتوى إفادات المبحوثٌن توصلنا إلى
الجدول التالً :
جدول رقم :1-3-5-4 :تحلٌل محتوى واقع وانجازات العمل النقابً.
التكرار النسبة %
وحدة التحلٌل
الرقم
24,48
 1ساهمت النقابة فً تحسٌن ظروف األستاذ 12
16,32
8
أرجعت المكانة لألستاذ فً المجتمع
2
12,24
6
النقابة قامت بدٌنامٌكٌة فً المجتمع
3
6,12
3
لم تحقق بعض المطالب
4
8.16
4
استفادت عدة قطاعات من عمل النقابة
5
2,04
1
هناك بعض السلبٌات
6
20,40
10
النقابة لها انجازات
7
10,20
5
النقابة تحترم القانون
8
%100
49
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث.
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ٌظهر جلٌا من خالل الجدول بأن تركٌز إفادات المبحوثٌن حول إنجازات النقابة
كان بالدرجة األولى حول تحسٌن الوضعٌة المادٌة لألستاذ ،حٌث جاءت وحدة" :ساهمت
النقابة فً تحسٌن ظروف األستاذ" بنسبة  %24,48وهً أعلى نسبة وهنا نقصد
بظروف األستاذ أي الظروف المهنٌة واالجتماعٌة والمادٌة ،ثم تأنً وحدة الثانٌة من
حٌث النسبة لتدعم هذه الوحدة ،فقد أتت وحدة" :النقابة لها انجازات" بنسبة ،%20,40
وطبعا هنا االنجازات ٌقصد بها االنجازات فً مجال تحسٌن الظروف المهنٌة
واالجتماعٌة والمادٌة ألستاذ التعلٌم الثانوي ،وانعكاس هذه االنجازات على أطوار أخرى
مثل طور المتوسط وطور االبتدائً.
وقد انعكست هذه االنجازات المادٌة على مكانة األستاذ والمعلم بصفة عامة ،ولهذا أتت
وحدة" :أرجعت المكانة لألستاذ فً المجتمع" بنسبة ،%16,32 :وهذه هً النسبة
الثالثة من حٌث الترتٌب ،وهنا ٌدعم هذا االتجاه ما سرده علٌنا المبحوث بقوله" :صورة
المعلم تغٌرت ،كان ٌدٌر ستوب وال ٌجً باللوطو ،المعلم مكانش ٌحوس وال ٌحوس،
المعلم مكانش ٌلبس كوستٌم أصبح ٌلبس كستٌم ،صار المعلم ٌنافس مسؤوله داخل
المؤسسة الواحدة فً الرتبة (أستاذ مكون من نفس رتبة مدٌر) حتى نحافظ على كفاءة
األستاذ وال تمتصها اإلدارة".1
وتأتً بعد ذلك وحدة" :النقابة قامت بدٌنامٌكٌة فً المجتمع" بنسبة ،%12,24
لتؤكد لنا حجم االنجاز الذي قامت به النقابة حسب نظرهم ،فحسبهم فالنقابة قامت بحراك
داخل المجتمع من خالل االحتجاجات التً استمرت عدة سنوات قبل االعتراف الرسمً
واعتماد النقابة من قبل السلطات الرسمٌة ،وهنا ٌرد لنا أحد المبحوثٌن بقوله فً هذا
الشأن فٌقول" :نقابة الكنابست قامت بثورة اجتماعٌة شاملة ،كانت كل القطاعات بدون
 1مقابلة رقم  3بتارٌخ :السبت  55أفرٌل " ، 5105كان ٌدٌر ستوب وال ٌجً باللوطو" تعنً  :كان ٌلجؤ للركوب
مجانا و أصبح اآلن ٌملك سٌارة " ،المعلم مكانش ٌحوس وال ٌحوس" تعنً  :المعلم لم ٌكن ٌقوم بزٌارت سٌاحٌة و
أصبح اآلن ٌفعل ذلك " ،المعلم مكانش ٌلبس كوستٌم أصبح ٌلبس كستٌم" تعنً أن المعلم كان لباسه متواضعا ولكن
اآلن لباسه الئق و كلمة "كوستٌم" هً بالفرنسٌة " . "costume
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قانون خاص ،وها هً الٌوم كل القطاعات تتمتع بقانون خاص ،بفضل مبادرة الكنابست
تاع  ،2113عمل كنابست عمل استفادت منه جمٌع األسالك" ،1وٌذكر استفادة كل
القطاعات من عمل الكنابست ،هذه األخٌرة هً وحدة من وحدات تحلٌل حٌث جاءت
بنسبة  ،%8,16التً تؤكد نظرة المبحوثٌن إلى حجم االنجاز الذي قامت به النقابة
وكٌف انعكس على القطاعات األخرى.
وبعد ذلك ٌؤكد لنا بعض المبحوثٌن بأن "النقابة تحترم القانون"  ،حٌث جاءت
هذه الوحدة بنسبة  %10,20وهذه النسبة قلٌلة مقارنة بجوهر العمل النقابً الذي ٌعتبر
القانون مظلة العمل النقابً بكل تفاصٌله.
وطبعا ال ٌمكن أن ٌكون هناك عمل نقابً ٌستجٌب لكل تطلعات المنخرطٌن ،ولهذا
قد عبر لنا بعض المبحوثٌن عن بعض المطالب التً لم تتحقق ،حٌث جاءت وحدة" :لم
تحقق بعض المطالب" بنسبة  ،%6,12وفً األخٌر عبر لنا مبحوث واحد بأن النقابة
لها بعض السلبٌات إال أن هذه الوحدة جاءت بنسبة ضعٌفة جدا حٌث جاءت وحدة:
"هناك سلبٌات" بنسبة  ،%2,04وهنا ٌسرد لنا المبحوث بقوله الكامل جواب على
السؤال بقوله" :النقابة نتاج أفكار بشرٌة وال تسلم الفكرة من الخطأ أو األنانٌة ولما كان
التقٌٌم باألغلبٌة فٌمكن أن أقول بأن اٌجابٌات هذه النقابة تغلب سلبٌاتها إلى غاٌة هذه
الساعة أنا راض عن أدابها ،لكن ال ٌمكن أن أتنبأ بمستقبلها ولكل حادث حدٌث".2
نخلص إلى أن النقابة فً نظر األساتذة النقابٌٌن أحدثت تغٌٌرا داخل المجتمع من
خالل تغٌٌر وضعٌة األستاذ فً بعدٌن أساسٌن ،فالبعد األول هو البعد المادي وذلك
بتحسٌن وضعٌته المادٌة والمهنٌة واالجتماعٌة عبر االحتجاجات واإلضرابات التً قامت
بها ،أما البعد الثانً فهو البعد الرمزي وهو تغٌٌر ذهنٌة المجتمع ونظرته تجاه األستاذ،
وهنا كان للنقابة دور كبٌر فً استرجاع هذه المكانة الرمزٌة التً ٌتمتع بها األستاذ
ورجل التعلٌم من احترام وتقدٌر لما ٌمارسه من مهنة متعبة ونبٌلة فً نفس الوقت ،وهنا
 1مقابلة رقم  0بتارٌخ :السبت  08أفرٌل .5105
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ٌذكر لنا أحد المبحوثٌن بروز إحدى قٌم المواطنة فً ممارسة األساتذة النقابٌٌن للعمل
النقابً ،أال وهً قٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة ،وهنا ٌقول المبحوث" :كثرة االحتجاجات
ولد نوع من الحركٌة والدٌنامٌكٌة داخل هٌاكل النقابة ،أٌن أصبح الجمٌع ٌحس
بالمسؤولٌة تجاه المهنة ،وداخل الفضاء النقابً هً فً األطر النظامٌة رغم العراقٌل
والعواقب سواء من هٌبات أو من طرف أشخاص مسؤولٌن".1
 -2-3-5إستمرار وآفاق:
ومع وصولنا إلى السؤال األخٌر فً المقابلة ،فقد حاولنا االقتراب من فهم بعض
المالمح التً تؤكد أو تنفً االستمرار فً هذه النقابة أو تغٌرها بنقابة أخرى ،حتى نفهم
ما ٌدور فً مخٌال األساتذة النقابٌٌن حول العمل النقابً فً ظل هذه النقابة ،وربما
استنتاج بعض النقائص فً مجال الممارسات فً بعدها القٌمً بعٌدا عن البعد المادي،
وكان سؤالن ا نوعا ما مفاجئا لهم أال وهو :هل تفكر فً االنضمام إلى نقابة أخرى؟ ،وبعد
تحلٌل محتوى إفادات المبحوثٌن توصلنا إلى الجدول التالً:
جدول رقم  :2-3-5-4تحلٌل محتوى "سؤال رقم .2"24
وحدة التحلٌل
الرقم
ال أفكر
1
النقابة أعطتنً الكثٌر
2
إذا انحرفت سوف أغٌرها
3
نقابة الكنابست سوف أغٌرها
4
 5مادامت باقٌة على مبادئها أنا بقً
النقابة فً تطورمستمر
6
المجمـــوع
المصدر :من إعداد الباحث .

التكرار
7
12
5
8
5
1
38

النسبة %
18,42
31,57
13,15
21,05
13,15
2,63
%100

 1مقابلة رقم  7بتارٌخ :السبت  5ماي .5105
 2أنظر دلٌل مقابلة الدراسة المٌدانٌة فً المالحق ( الملحق رقم  : 5دلٌل مقابلة الدراسة المٌدانٌة ) .
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التحلٌل السوسٌولوجً للجدول:

ٌظهر جلٌا من خالل الجدول اجماع كل المبحوثٌن على أنهم ال ٌفكرون فً
مغادرة هذه النقابة وتغٌٌرها بنقابة أخرى ،بٌنما عبر بعض المبحوثٌن بتغٌٌرها إذا
انحرفت عن المسار الذي عهدوها علٌه ،حٌث جاء هذا الموقف بتغٌٌرها فً حالة
انحرافها فً تعبٌر أكثر من نصف المبحوثٌن ،وهنا نسجل بأن العمل النقابً هؤالء
المبحوثٌن مرتبط بالمبادئ ولٌس بالهٌاكل واألشخاص.
وفً مقابل هذا نجد بأن جمٌع المبحوثٌن ٌؤكدون اعترافهم بانجازات النقابة ،فلهذا
فً نظرهم ال ٌمكن تغٌٌرها ،حٌث جاءت وحدة" :النقابة أعطتنً الكثٌر" بنسبة:
 %31,57وهً أعلى نسبة تلٌها وحدة" :نقابة الكنابست نقابة قوٌة وذات مبادئ"
بنسبة  ،%21,05وهنا ٌؤكد المبحوثون بأن النقابة لها فضل علٌنا والزالت تتمتع
بمبادئ وفً ظل استمرار قوتها على الساحة.
بٌنما ٌربط مبحوثون آخرون مسألة بقائهم فً النقابة ببقاء واستمرار النقابة على
نفس النهج الذي قامت علٌه فً البداٌة ،حٌث جاءت وحدة" :مادمت باقٌة على مبادبها
أنا باقً" بنسبة ،%13,15 :وهنا واضح لدى المبحوثٌن التزامهم بالبعد القٌمً للعمل
النقابً ،فلهذا األخٌر قٌم ومبادئ ،والبقاء فً هذه النقابة هو مرتبط بشرط توفر هذه القٌم
والمبادئ ،وهناك وحدة تحلٌل أخٌرة جاءت بنسبة ضعٌفة وهً وحدة" :النقابة فً تطور
مستمر" حٌث جاءت بنسبة ،%2,63 :وهنا تعبر عن وجود نقص فً تطور هذه
النقابة ،فنسبة هذه الوحدة تشٌر إلى نقص التطور ،وٌمكن إرجاعه إلى نقص فً التكوٌن
النقابً الذي أشرنا إلٌه فً جمٌع المحاور السابقة للمقابلة.
وحول ارتباط العمل النقابً بالبعد القٌمً والمبادئ لدى األساتذة النقابٌٌن ٌقول أحد
المبحوثٌن" :مادامت النقابة تعمل بالمبادئ التً أسست علٌها فنحن باقون فٌها ،إال إذا
انحرفت فنسعى إلى خلق نقابة أخرى تلبً ما نطمح إلٌه". 1
 1مقابلة رقم  8بتارٌخ :األربعاء  6ماي .5105
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نخلص إلى أن األساتذة النقابٌٌن رغم اعترافهم بفضل وانجازات النقابة ،وعدم
تفكٌرهم فً تغٌٌر النقابة واالنضمام إلى نقابة أخرى ،إال أنهم ٌربطون هذا االلتزام
النقابً بوعٌهم وقناعتهم بأن العمل النقابً قٌم ومبادئ  ،فطالما توفرا هذٌن الشرطٌن
كانت هناك استمرارٌة فً النقابة ،وإال تغٌٌر النقابة ،والبحث عن نقابة تلبً طموحاتهم
وتستجٌب لتطلعاتهم ،وهنا ٌعبر أحد المبحوثٌن بقوله" :ال أفكر فً الوقت الحالً ألن
نقابة الكنابست نقابة قوٌة ،وأنا معها مادامت باقٌة على االتجاه التً هً علٌه مالٌا،
تخرج نخرج" ،1وهنا ٌتأكد لنا بأن النقابة لٌست فقط للدفاع عن حقوق منخرطٌها ،بل
هً كذلك فضاء لممارسة قٌم وانتاج ممارسات تلمس فٌها هذه القٌم ،وبذلك تساهم فً
التنشئة االجتماعٌة لمنخرطٌها عبر التفاعل االجتماعً بٌن األساتذة النقابٌٌن واستمرار
هذا التفاعل االجتماعً مرتبط بحضور الوعً لدى األساتذة النقابٌٌن ،حٌث ٌعتبر هذا
الوعً المحرك األساسً لالنتقال من الفضاء المهنً إلى الفضاء النقابً ،لٌتولد لدٌنا بعد
كل هذا التفاعل أستاذا نقابٌا ٌمارس قٌما ،وأهم هذه القٌم قٌم المواطنة ،المتمثلة فً
الحرٌة والمساواة ،المشاركة والمسؤولٌة االجتماعٌة ،إال أن من بٌن العوائق التً تحول
دون الوصول إلى ذلك ٌشكل أحسن هو نقص فً التكوٌن النقابً داخل نقابة الكنابست.
 -6نتابج الدراسة:
بعد االنتهاء من تحلٌل كل المقابالت التً أجرٌناها مع التطرق لما توصلنا إلٌه فً
الفصول السابقة ٌمكننا أن نلخص نتائج الد راسة هذه كما ٌلً :
-1

قٌادي النقابة الكنابست قد مارسوا العمل النقابً ضمن نقابة (،)UGTA
فنقول بأن نقابة الكنابست خرجت من رحم (ٌ ،)UGTAنطبق هذا على
األحزاب السٌاسٌة التً خرجت من رحم حزب جبهة التحرٌر الوطنً
(.)FLN

-2

حسب عٌنة الدراسة فإننا وجدنا نصف العٌنة لم تمارس أي مهنة ،فمهنة
التعلٌم هً المهنة التً مارسوها وٌمارسوها لحد اآلن ،أما النصف اآلخر فقد

 1مقابلة رقم  6بتارٌخ :األربعاء  59أفرٌل .5105
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أكدوا لنا بأنهم قد مارسوا مهن موسمٌة ،أو مهن فً النجارة ،ونخلص من
الفرٌقٌن بأن الذٌن ٌمارسون مهنة التعلٌم هم فً معظمهم من الطبقات التً
لٌس لها دخل سوى مهنة التعلٌم فهً طبقات مٌسورة الحال.
-3

دوافع اختٌار األستاذ النقابً للدخول إلى مهنة التعلٌم هً دوافع رمزٌة
باألساس ،وهً المكانة التً ٌحتلها األستاذ فً المجتمع ،وتأتً الدوافع
العقالنٌة بعد ذلك والمتمثلة فً التحصٌل المادي من وراء المهنة وطبٌعة
التكوٌن الذي ٌفرض المهنة على األستاذ النقابً.

-4

مهنة التعلٌم فً نظر األستاذ النقابً هً مهنة متعبة وروتٌنٌة ،والذي ٌجعلها
متعبة هو تخلً المجتمع عن أداء دوره فً مساعدة األستاذ عبر تخلً أولٌاء
التالمٌذ عن دورهم ،ومع ضعف العائد المادي واختالل فً التسٌٌر
ل لمؤسسات التربوٌة ،كل هذه العوامل سوف تدفع األستاذ للعمل النقابً قصد
تحسٌن ظروف العمل.

-5

األساتذة ٌتعاٌشون مع مهنتهم على الرغم من صعوبتها وذلك مقابل ما تقدمه
لهم هذه المهنة من احترام ومكانة رمزٌة داخل المجتمع.

-6

ٌنشأ الوعً بالعمل النقابً كذلك من رفض األساتذة لوضعهم المادي مقارنة
مع مهن أخرى رغم تطابق سنوات التكوٌن الجامعً ،فهم ٌشعرون بعدم
المساواة فلذلك ٌندفعون للعمل النقابً بوعً انطالقا من هذه الالمساواة.

-7

أهم رافد لوعً األستاذ بالعمل النقابً هو فضاءه المهنً حٌث ٌعانً من
ضغوطات مهنٌة وهضم للحقوق ،ولذلك فهو ذو تفكٌر عقالنً ببحثه عن
مصالحه المهنٌة عن طرٌق العمل النقابً.

-8

تمثالت األساتذة لقٌمة الحرٌة محددة بثالثة خصائص وهً األهمٌة ،فالحرٌة
قٌمة مهمة ،ثم أن هذه القٌمة لها حدود ،وبذلك ٌرفضون الحرٌة المطلقة ،ثم
ممارسة هذه الحرٌة وفق القانون.
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تمثالت األساتذة لقٌمة المساواة مركزة بشكل أكثر على خاصٌتٌن وهً تعنً
لهم تكافؤ الفرص ،وأنها تمثل كذلك العدالة االجتماعٌة ،إال أنهم ٌربطونها
بالممارسة على الواقع أكثر من القٌمة النظرٌة لقٌمة المساواة فً مخٌالهم.

 -10تمثالت األساتذة النقابٌٌن لقٌمة المشاركة مرتبطة بأربعة أشٌاء وهً :االلتزام
النقابً ،وإبداء اآلراء واألفكار ،ثم المشاركة للجمٌع فً االجتماعات النقابٌة،
وأخٌرا اتخاذ القرارات النقابٌة.
 -11تمثالت األساتذة النقابٌٌن لقٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة منقسمة بٌن الفضائٌن
المهنً والنقابً ،مع تركٌزهم على الفضاء المهنً ،الذي تركز على أداء
المهام المهنٌة بإتقان ثم تربٌة األجٌال وتكوٌنهم ،أما فً ما ٌخص الفضاء
النقابً فالتمثالت تلح على اإلخالص وتطوٌر العمل النقابً.
ٌ -12عتبر األساتذة النقابٌن بأن العمل النقابً الحالً تنقصه قٌم الشجاعة
واالخالص.
ٌ -13ستعملون األساتذة النقابٌٌن بشكل أساسً وسائل االتصال الحدٌثة.
 -14التفاعل االجتماعً فً الفضاء النقابً ٌؤطره القانون النقابً ،أما ممارساتٌا
فٌه قٌم الحرٌة والمساواة ،مع تسجٌل نقص فً التكوٌن النقابً.
 -15من خالل تفاعل األساتذة النقابٌٌن ٌمارسون قٌمة الحرٌة وفق القانون النقابً،
وأهم معٌقات هذه الحرٌة هً هروب القاعدة من المناصب القٌادٌة وذلك
بسبب نقص فً التكوٌن النقابً ،هذا النقص ٌؤدي إلى عدم تجدٌد الهٌاكل.
 -16هناك ممارسة لقٌمة المساواة فً الممارسات النقابٌة وذلك من خالل مساواة
المنخرطٌن أمام القانون والذي ٌعٌقها هو نقص فً التكوٌن النقابً.
 -17التفاعل االجتماعً لألساتذة النقابٌٌن فً فضائهم النقابً أنتج ممارسات لقٌمة
المشاركة ،حٌث تركز هذه المشاركة على إبداء اآلراء فً القرارات
المصٌرٌة للنقابة خاصة فً ظروف االحتجاج واإلضراب.
 -18التفاعل االجتماعً لألساتذة النقابٌٌن أدى إلى ممارستهم لقٌمة المسؤولٌة
االجتماعٌة خاصة اتجاه المهنة ،مع وجود بعض االنحرافات تسعى النقابة إلى
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تصحٌحها ،وهذا مرده لنقص فً الثقافة القانونٌة لهؤالء وهو بسبب نقص فً
التكوٌن النقابً.
 -19من خالل العمل النقابً هناك ممارسة لقٌم المواطنة األربعة الحرٌة،
المساواة ،المشاركة ،المسؤولٌة االجتماعٌة.
 -20إن األستاذ النقابً عبر فضاء النقابة ٌتعرف على حقوقه وواجباته ،وحتما
سوف ٌؤدي هذا إلى ممارسة قٌمتً المشاركة والمسؤولٌة االجتماعٌة ،
وٌكتمل صرح المواطنة بممارسة قٌمتً الحرٌة والمساواة فً جو من الحوار
والنقاش الذي تنتجه النقابة.
 -21أكد جل المبحوثٌن أن للنقابة دور كبٌر فً احداث التغٌٌر داخل المجتمع وذلك
وفق بعدٌن البعد المادي وهو تحسٌن ظروف األستاذ ،والبعد الرمزي وهو
استرجاع مكانة األستاذ الرمزٌة لدى المجتمع ،مع بروز المسؤولٌة
االجتماعٌة لألستاذ النقابً اتجاه مهنته.
 -22نجد أن وعً األساتذة بالعمل النقابً ٌرتبط بقٌم ومبادئ ،ولٌس بالنقابة نفسها
فطالما توفر هذٌن الشرطٌن كانت هناك استمرارٌة فً العمل النقابً ضمن
هذه النقابة.
 -23أن الوعً بالعمل النقابً لدى أستاذ التعلٌم الثانوي هو مرتبط بالفضاء المهنً
بشكل أساسً ،ولكن هناك عوامل أخرى تعزز هذا الوعً ،أال وهو عامل
السٌ اق السٌاسً العام الذي ٌعٌشه المجتمع فٌتأثر بكل ما ٌجري فٌه ،وقد تبٌن
بأن أبرز الفئات الحاضرة فً القٌادات النقابٌة سواءا كانت فً الفروع المحلٌة
أو المكتب الوالئً أو المجلس الوالئً ،فهناك فئة تشترك فً حضورها فً
هذه الهٌاكل النقابٌة ،أال وهً فئة التً عاصرت أحداث أكتوبر  ،1988فهذه
الفئة قد اكتسبت تنشئة سٌاسٌة على الممارسة الدٌمقراطٌة فً بداٌتها ،حٌث
تعتبر التعددٌة النقابٌة إحدى أبرز تجلٌاتها ،وهناك فئة أخرى لها حضور فً
الفروع ،أال وهً الفئة التً عاصرت أحداث ما ٌسمى "الربٌع العربً" من
خالل تواجدها فً الجامعة أثناء الدراسة.
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 -24هناك مفارقة نسجلها أال وهً متعلقة بالمساواة بٌن الرجل والمرأة ،فرغم أن
مهنة التعلٌم خاصة من خالل ما وجدناه فً الثانوٌات ،فقد قاربت نسبة تواجد
المرأ ة نسبة الرجل ،ومع تطابق هذه النسبة مع نسبة انخراط المرأة ،وهنا نجد
أن المرأة ال تمانع فً االنخراط إال أنها تسجل حضورا رمزٌا فً المناصب
القٌادٌة ،وهذا راجع بشكل أساسً إلى المخٌال االنتروبولوجً والثقافً
للمجتمع الجزائري الذي ٌشكل عائقا أمام المساواة بٌن الرجل والمرأة.
 -7مناقشة فرضٌات الدراسة :
بعد تحلٌل المقابالت توصلنا إلى أن وعً األساتذة بالعمل النقابً ٌنشأ من ظروف
العمل الصعبة واختالل فً تسٌٌر المؤسسات التربوٌة ،كذلك اختالل فً تطبٌق القوانٌن،
وهذا الوعً سوف ٌقود األستاذ إلى البحث عن تحسٌن ظروف عمله والطرٌقة المثلى
لذلك هو العمل النقابً بهدف حماٌة حقوقه  ،حٌث ٌقوده وعٌه إلى التعرف علٌها ومن
ثمة ٌدرك قٌم المواطنة األربعة :الحرٌة ،المساواة ،المشاركة ،والمسؤولٌة االجتماعٌة،
وهنا نقول بأن الفرضٌة األولى قد تحققت.
وبعد تحلٌل المقابالت توصلنا إلى أن التفاعل االجتماعً لعالقات األساتذة داخل
الفضاء النقابً أكسبهم ممارساتٌا ،وذلك من خالل النقاش واالجتماعات والمشاركة
باآلراء واالنتخاب ،كل هذا أكسب األساتذة ممارسة لقٌم المواطنة األربعة :الحرٌة،
المساواة ،المشاركة والمسؤولٌة االجتماعٌة وبذلك نقول أن الفرضٌة الثانٌة قد تحققت.
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خاتمة :
خاتمة:
إذا كانت دراستنا هذه حول النقابة وقٌم المواطنة مقاربة سوسٌولوجٌة لنقابة
الكنابست –المجلس الوالئً لعٌن تموشنت أنموذجا -هً دراسة حاولنا من خاللها
اإلجابة على سؤال الدراسة المحوري :هل أستاذ التعليم الثانوي من خالل االنخراط في
النقابة ينتج لنا أستاذا يحمل قيما للمواطنة؟ ،وقد اقتربنا من اإلجابة على السؤال وقد
وجد نا بأن األستاذ من خالل انخراطه فً النقابةٌ ،متلك وعٌا ٌقوده هذا الوعً لمعرفة
حقوقه ،ومن ثمة ٌكتشف واجباته ،وبذلك ٌتحقق التوازن بٌن الحقوق والواجبات ،وبذلك
ٌدرك قٌم المواطنة األربعة :الحرٌة ،المساواة ،المشاركة والمسؤولٌة االجتماعٌة.
وال ٌكتفً بادراك هذه القٌم ،بل سوف من خالل التفاعل االجتماعً فً عالقات
األساتذة النقابٌٌن عبر االجتماعات واالنتخاب والنقاش المتواصل فً الفضاء النقابً،
سوف ٌنتج كل هذا ممارسة لقٌم المواطنة األربعة :الحرٌة ،المساواة ،المشاركة
والمسؤولٌة االجتماعٌة.
باعتبار أن النقابة هً نظرٌا ممارسة للمواطنة ،فاألستاذ النقابً ٌحمل قٌما
للمواطنة متمثلة فً القٌم األربعة :الحرٌة ،المساواة ،المشاركة والمسؤولٌة االجتماعٌة،
إال أن هذا اإلنتاج لهذا األستاذ المدرك لقٌم المواطنة ٌعٌقه فً هذه العملٌة عائقان مهمان
وهما :طبٌعة المخٌال الثقافً واالنتروبولوجً للمجتمع الجزائري الذي ال ٌستطٌع لحد
اآلن الخروج من سٌطرة الخطاب األبوي الذي ٌهمش المرأة ،وٌحد من تطورها
ومساواتها مع الرجل فً القٌادات النقابٌة.
والعائق الثانً هو نقص فً التكوٌن النقابً وهنا نسجل غٌاب استراتٌجٌة واضحة
للنقابة فً التكوٌن النقابً ،وٌمكن إرجاع هذا الغٌاب الواضح لالستراتٌجٌة فً التكوٌن
النقابً لسببٌن هما :األول لكون النقابة الزالت فً بداٌة التجربة ولم تنتقل بعد للعمل
المؤسساتً ببعدٌه االستراتٌجً والمستقبلً ،فهً مازالت تصارع من أجل االستمرار فً
الوجود ،والسبب الثانً ٌمكن إرجاعه لطبٌعة السلطة السٌاسٌة التً منحت االعتماد لهذه
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خاتمة :
النقابة ،حٌث تعتبر مسألة اعتماد النقابة مسألة وقرار سٌاسً ،وما االعتماد القانونً إال
مبرر قانونً وإداري ،فالسلطة قد منحت االعتماد ومعه هوامش المناورة والعمل
النقابً ،ولم تقتنع بعد بجدواها داخل المجتمع ،وتتوجس منها فهً تراقب باستمرار
تطورها ،وتعمل على الحد من هذا التطور.
و على ذكر التطور ،فبعد قرار النقابة بتوسعتها لألطوار األخرى :االبتدائً
والمتوسط ،ترى هل هذه التوسعة إضافة للتطور هذه النقابة أم هً بداٌة لتفككها
واضمحاللها ؟ فكما هو معلوم أحد أهم خصائص القوة هً الكتلة الصغٌرة والمؤثرة،
والتً ساهمت فً بروزها لألحداث على المستوى الوطنً باقتصارها على أساتذة التعلٌم
الثانوي الذٌن ٌشرفون على أهم شهادة فً المسار الدراسً أال وهً شهادة الباكالورٌا
التً تكتسً أهمٌة و حساسٌة بالغتٌن على المستوى السٌاسً و االجتماعً.
وٌمكن صٌاغة سؤال مستقبلً :هل نقابة الكنابست بقرارها االستراتٌجً للتوسعة
لتشمل كل أطوار التعلٌم من االبتدائً ،المتوسط إلى الثانوي ؟ هل بهذا القرار سوف
تتدارك نقائصها خاصة فً التكوٌن النقابً؟ وتنتج لنا نقابة تساهم فً إنتاج أستاذ ٌحمل
قٌم المواطنة تمثال وممارسة؟ وبذلك تساهم فً بناء دولة جزائرٌة حدٌثة ،أم هذه التوسعة
مثل ما هً مدعاة للقوة والتوسع ،فهً بداٌة للتفكك واالضمحالل فً ظل المنافسة النقابٌة
؟
و قد وجدنا باألرقام مما ٌؤكد على اكتساح المرأة لمهنة التعلٌم فً الطور الثانوي
وقد كان من نتائجه تقارب نسبة انخراط المرأة فً العمل النقابً مع نسبة انخراط
الرجل  ،و بذلك فالمرأة االستاذة ال تمانع فً االنخراط فً نقابة الكنابست  ،اال أنها
تسجل حضورا رمزٌا فً الهٌاكل النقابٌة على غرار مكاتب الفروع المحلٌة فً
الثانوٌات و المجلس الوالئً للنقابة على المستوى الوالئً  ،و غٌاب تام على مستوى
المكتب الوالئً للنقابة  ،و فً ظل غٌاب استراتٌجٌة للتكوٌن النقابً و استمرار تأنٌث
قطاع التعلٌم الثانوي نتسائل عن مستقبل العمل النقابً فً هذا القطاع الهام  ،و ٌمكن
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خاتمة :
طرح السؤال  :ما مصٌر العمل النقابً فً قطاع التعلٌم الثانوي بعد تقاعد القٌادات
النقابٌة الحالٌة ؟
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 .3المجلس الوطنً المستقل ألساتذة التعلٌم الثانوي والتقنً  ،القانون األساسً ،
المؤتمر األول أٌام  00-09-96جوٌلٌة .8995
 .4المجلس الوطنً المستقل لمستخدمً التدرٌس للقطاع ثالثً األطوار للتربٌة ،
القانون االساسً الجدٌد .
 .5ا التحاد العام للعمال الجزائرٌٌن  ،القانون األساسً  ،المؤتمر الوطنً العاشر
 ،أكتوبر . 2000
 .6االتحاد الوطنً لعمال التربٌة و التكوٌن  ،القانون األساسً  ،المؤتمر الوطنً
الرابع  ،جوٌلٌة . 2009

 -2المعاجم و القوامٌس :
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 ،المعجم النقدي لعلم االجتماع ،تر :سلٌم حداد ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،
الجزائر ،ط.0653 ،0
 .5بٌنٌت طونً ) (Bennet Tonyوآخرون ،مفاتٌح اصطالحٌة جدٌدة ،معجم
مصطلحات الثقافة والمجتمع ،تر :سعٌد الغانمً ،المنظمة العربٌة للترجمة،
بٌروت ،ط.8909 ،0
 .6زٌتون وضاح  ،المعجم السياسي  ،دار أسامة للنشر و التوز ٌع و دار المشرق
الثقافً  ،عمان ) األردن( . 2010 ،
.09

سكوت جون

 ، Scott Johnعلم االجتماع  :المفاهٌم األساسٌة  ،تر:

دمحم عثمان ،الشبكة العربٌة لألبحاث والنشر ،بٌروت ،ط.8996 ،0

قائًت انًصادر و انًراجع :
.00

مداس فاروق  ،قاموس مصطلحات علم االجتماع  ،سلسلة قوامٌس المنار،

دار مدنً ،الجزائر.8993 ،
.08

مونً أنابٌل و إٌفانز بٌتسً Mooney Annabelle and Evans
 Betsyالعولمة :المفاهٌم األساسٌة  ،تر :أسٌا دسوقً ،الشبكة العربٌة

لألبحاث والنشر ،بٌروت ،ط.8996 ،0

 -3المراجع :
 -1-3باللغة العربٌة :
.03

ابراهٌم سعد الدٌن و آخرون  ،المجتمع و الدولة فً الوطن العربً ،

مركز دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت  ،ط. 8992 ، 3
.01

أبو المجد عبد الجلٌل  ،مفهوم المواطنة فً الفكر العربً االسالمً ،

افرٌقٌا الشرق ،الدار البٌضاء (المغرب) .8909 ،
.02

أدولف فرانك  ،المجتمع المدنً  :النظرٌة والتطبٌع السٌاسً  ،تر :عبد

السالم حٌدر ،مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفٌة والمعلومات ،القاهرة،
.8995
.03

ألتوسٌر لوي ) ، (Althusser Louisمونتسكٌو  :السٌاسة و التارٌخ ،

تر  :نادر ذكرى  ،دار التنوٌر للطباعة و النشر و التوزٌع  ،بٌروت . 8993 ،
.04

االنتصار عبد المجٌد  ،تعلٌم ثقافة الحق و المواطنة  :قضاٌا منهجٌة و

دٌداكتٌكٌة  ،منشورات دار التوحٌدي  ،سلسلة العلوم االنسانٌة  ،الرباط  ،ط، 0
. 8993
.05

أنجرس مورٌس  ،منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة – تدرٌبات

عملٌة  ،تر :بوزٌد صحراوي وآخرون ،دار القصبة للنشر ،الجزائر ،ط،8
.8993

قائًت انًصادر و انًراجع :
أهرنبرغ جون ) ،(Ehrenberg Johnالمجتمع المدنً :التارٌخ النقدي

.06

للفكرة  ،تر :علً حاكم صالح وحسن ناظم ،المنظمة العربٌة للترجمة ،بٌروت ،
ط .8995 ،0
آٌت مدور محمود  ،الحركة النقابٌة المغاربٌة بٌن : 1462 – 1445

.89

الجزائر و تونس نموذجا  ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزٌع  ،الجزائر ،
. 8903
.80

بادي برتران – بٌرنبوم بٌار  ،سوسٌولوجٌا الدولة  ،تر  :جوزف عبد

هللا وجورج ابً صالح  ،مركز االنماء القومً  ،بٌروت  ،ط . 0
.88

بادي برتران  ،الدولتان  :الدولة و المجتمع فً الغرب و فً دار االسالم
نخلة فرٌفر ،دار الفارابً  ،بٌروت  ،المؤسسة الوطنٌة لالتصال

 ،تر :

و النشر و االشهار  ،الجزائر  ،ط. 8993 ، 8
.83
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.81
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قائًت انًصادر و انًراجع :
.85
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الدٌمقراطٌة  ،تر  :سامً الكعكً  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت . 8994 ،
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قائًت انًصادر و انًراجع :
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قائًت انًصادر و انًراجع :
.15

سبعون سعٌد و جرادي حفصة  ،الدلٌل المنهجً فً إعداد المذكرات

والرسائل الجامعٌة فً علم االجتماع  ،دار القصبة للنشر ،الجزائر.8908 ،
.16

سبٌال دمحم  ،فً تحوالت المجتمع المغربً  ،دار توبقال للنشر  ،الدار

البٌضاء ( المغرب )  ،ط. 8909 ، 0
.29

سعاد جبر سعٌد  ،القٌم العالمٌة و أثرها فً السلوك اإلنسانً  ،عالم

الكتب الحدٌث للنش و التوزٌع  ،اربد ( االردن )  ،جدارا للكتاب العالمً للنشر
و التوزٌع  ،عمان ( االردن )  ،ط. 8995 ، 0
.20

شاوٌش مصطفى نجٌب  ،إدارة الموارد البشرٌة (إدارة األفراد ) ،دار

الشروق للنشر و التوزٌع  ،عمان  ،ط. 8994 ، 0
.28

شروخ صالح الدٌن  ،منهجٌة البحث للجامعٌٌن  ،دار العلوم للنشر

والتوزٌع ،عنابة .8993 ،
.23

علً حسام الدٌن مجٌد  ،إشكالٌة التعددٌة الثقافٌة فً الفكر السٌاسً

المعاصر  ،جدلٌة االندماج و التنوع  ،سلسلة أطروحات الدكتوراة ( ، )52مركز
دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت  ،ط. 8909 ، 0
.21

عماد عبد الغنً  ،منهجٌة البحث فً علم االجتماع  :االشكالٌات ،

التقنٌات  ،المقاربات  ،دار الطلٌعة للطباعة و النشر  ،بٌروت  ،ط.8994 ،0
.22

عمرانً عبد المجٌد  ،محاضرات فً تارٌخ الفكر الفلسفً و السٌاسً ،

منشورات الحبر  ،الجزائر  ،ط. 8995 ، 0
.23

العٌاشً عنصر  ،النخبة النقابٌة المحلٌة  :تكوٌنها و تمثالتها ؟  ،مركز

البحث فً األنتروبولوجٌا االجتماعٌة و الثقافٌة  ،وهران . 0666 ،
.24

العٌاشً عنصر  ،ما هو المجتمع المدنً؟ الجزائر أنموذجا  ،من الكتاب

الجماعً  :المجتمع المدنً والمواطنة ،دفاتر مجلة السانٌات  ،عدد  ، 3مركز
البحث فً األنتروبولوجٌا االجتماعٌة والثقافٌة .8908 ،

قائًت انًصادر و انًراجع :
.25

غدنز أنتونً ) (Giddens Anthonyبمساعدة كارٌن بٌردسال :علم

االجتماع (مع مدخالت عربٌة) ،تر :فاٌز الصٌاغ ،المنظمة العربٌة للترجمة،
بٌروت ،ط.8992 ،0
.98

الفالح متروك  ،المجتمع والدٌمقراطٌة والدولة فً البلدان العربٌة،

دراسة مقارنة إلشكالٌة المجتمع المدنً فً ضوء ترٌف المدن  ،مركز
دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت .
.39

فرٌدمان جورج و نافٌل بٌار  ،رسالة فً سوسٌولوجٌا العمل  ،تر :

حسٌن حٌدر ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر ،طبعة . 0652 ، 0
.30

فوزي بوخرٌص  ،مدخل إلى سوسٌولوجٌا الجمعٌات  ،أفرٌقٌا الشرق ،

الدار البٌضاء ( المغرب ) .8903 ،
.38

فوزي سامح  ،المواطنة  ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،القاهرة

 ،ط .8994 ،0
.33

فوكو مٌشٌل ( ، )FOUCAULT MICHELنظام الخطاب  ،تر  :دمحم سبٌال

 ،دار التنوٌر للطباعة و النشر و التوزٌع  ،بٌروت . 8994 ،
.31

فوكو مٌشٌل (  )FOUCAULT MICHELالكلمات و األشٌاء  ،تر :

مطاع صفدي و آخرون  :مركز االنماء القومً  ،بٌروت . 0669-0656 ،
.32

الكتانً دمحم  ،القٌم المرجعٌة للمواطنة و تخلٌق الحٌاة العامة فً المغرب ،

من الكتاب الجماعً  :تخلٌق الحٌاة العامة فً المغرب  ،ندوة أكادٌمٌة المملكة
المغربٌة  ، ،سلسلة الندوات  ،مطبوعات أكادٌمٌة المملكة المغربٌة  ،الرباط :
 83-82نوفمبر . 8903
.33

الكواري علً خلٌفة  ،نحو مفهوم جامع للدٌمقراطٌة فً البلدان العربٌة ،

من الكتاب الجماعً  :أحمد عوض و آخرون  :الدولة الوطنٌة المعاصرة  :أزمة
االندماج و التفكٌك  ،سلسلة كتب المستقبل العربً ( ، )25مركز دراسات الوحدة
العربٌة  ،بٌروت  ،ط. 8995 ، 0

: قائًت انًصادر و انًراجع
،  سطٌف،  دار المجدد للنشر و التوزٌع،  دساتٌر الجزائر، لباد ناصر

.34

. 8909 ،8ط
،  الحركة النقابية في العالم، )LEFRNC Georges( نىفراٌ جىرج

.35

.2890 ، 1  ط،  بيروث – باريص،  يُشىراث عىيداث، اياش يرعي:تر
 مفهوم المواطنة فً الدولة الدٌمقراطٌة المعاصرة وحالة، مباركٌة منٌر

.36

. 8903 ،  بٌروت،  مركز دراسات الوحدة العربٌة،المواطنة فً الجزائر
 االشكالٌات و:

ً مرصد االصالح العرب، ٌسٌن السٌد و آخرون

.49

. 8996 ، 0 ط، ) الجٌزة (مصر،  هال للنشر و التوزٌع، المؤشرات
،  الدار العربٌة للنشر و التوزٌع،  فن العالقات العامة، ٌوسف محمود

.40

. 8995 ، 0  ط، القاهرة

:  مراجع باللغة الفرنسٌة-2-3
72.

ADDI Lahouari , ETAT ET POUVOIR : APPROCHE

METHODOLOGIQUE ET

SOCILOGIQUE , OFFICE

DES PUBLICATION UNIVERSITAIRES , ALGER , 1990
.
73.

ADDI Lahouari , L’Algerie Et La Démocratie :

Pouvoir Et Crise Du Politique Dans L’Algerie
Contemporaine, EDITION LA DéCOUVERTE , PARIS ,
1995 .
74.

ADDI Lahouari , L’IMPASSE DU POPULISME :

L’Algerie :

Collectivité

Politique

Et

Etat

En

Construction , Entreprise Nationale Du Livre , Alger ,
1990 .
75.

ADDI Lahouari, Les Mutation De La Société

Algerienne : Famille Et Lien Social Dans L’Algerie

: قائًت انًصادر و انًراجع
Contemporaine,

EDITIONS

LA

DéCOUVERTE

,

PARIS , 1999.
76.

Andolfatto

Dominique

et

Labbé

Dominique,

sociologie des syndicats, la Decouverte, Paris, 3éme
edition , 2011 .
77.

Barrera Manuel , Helia Henriquez , Teresita Selamé

, Syndicats et Etat dans le Chili Cotemporain la
négociation collective instrument de participation
populaire , institut de recherche des Nations Unies
pour le Développement Social , Palais des Nations ,
Geneve (suisse) , 1985.
78.

Berthiers Nicole , les Techniques d’enquête en

science sociales Méthodes exercices

corrigés ,

Armand Colin, Paris, 3ème édition , 2008.
79.

DUBAR CLAUDE , PIERRE TRIPIER , Sociologie

des Professions , ARMAND COLIN , Paris , 1998.
80.

Gay Thomas, L’indisponibilité de la sociologie,

Principe Collection dirigée par Annie Reithman ,
sydyrama , France , 2004 .
81.

Haoussaye Jean , LES VALEURS A L’ECOLE :

L’Education Aux Temps De La Sécularisation ,
Presses Universitaires de France , Paris , 1e éditions ,
1992.

: قائًت انًصادر و انًراجع
82.

Henri Favrad Charles , Encyclopédie du Monde

Actuel , le Syndicalisme , BRODARD ET TAUPIN ,
Paris , 1978 .
83.

KRASUCKI Henri , SYNDICATS ET SOCIALISME ,

EDITIONS SOCIALES , Paris , 10e , 1972 .
84.

LEFRANC

GEORGES

,

LES

EXPéRIENCES

SYNDICALES EN FRANCE DE 1919 A 1950 ,
EDITION MONTAIGNE , PARIS , 1950 .
85.

Neveu Erik

, Sociologie Des MOUVEMENT

SOCIAUX , EDITIONS La DéCOUVERTE , Paris , 4e
Edition , 2005 .
86.

Pelling

Henry

,

Histoire

des

Syndicalisme

Britannique , traduit par Mireille Babaz , Edition du
Seuil , Paris .
87.

Pierre Moreau Marie , Usage et Conceptions des

Organisations Syndicales chez les Enseignents du
Second Degré : Une Comparaison France- Angleterre ,
revue sociologie du travail , Vol 56 - N : 4 , 2014 .
88.

Quivy Raymon et Van compenhoudt Luc , Manuel

de recherche en science sociales , Dunod, Paris, 2ème
édition .
89.

REMAOUN

Hassan,

le

concept de citoyenneté à travers la penseé politique et
l’histoire : in L’Algérie aujourd’huit : Approches sur

قائًت انًصادر و انًراجع :
l’exercice de la citoyenneté, sous la direction de Hassan
REMAOUN, CRASC, ORAN, 2012.
Du

L’Invention

Francine

,

Paillet

Soubiran-

90.

Syndicat (1791-1884) Itinéraire D’une Catégorie
de

et

Droit

de

Genérale

Librairie

,

Juridique

jurisprudence , Paris , 1999 .

 -4رسائل و أطروحات :
 -1-4أطروحات الدكتوراة :
.60

حسٌن زبٌري ،النقابات المستقلة فً الجزائر – قراءة فً النشاط النقابً

للنخب النقابٌة فً الجزائر ،أطروحة دكتوراه فً علم االجتماع ،جامعة الجزائر
 ، 8الجزائر .8903-8908 ،
.68

زعموش فوزٌة  ،عالقة العمل النقابً بالعمل السٌاسً فً الجزائر،

أطروحة دكتوراه فً الحقوق ،جامعة قسنطٌنة 8908 – 8900 ،0
bu.umc.edu.dz/md/doc_num.php?explnum_id=52

 -2-4رسائل الماجستٌر :
 -1-2-4باللغة العربٌة :
.63

بن حامد عطٌة بن ذٌاب المالكً .دور تدرٌس مادة التربٌة الوطنٌة فً

تنمٌة قٌم المواطنة لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة  ،دراسة من وجهة نظر معلمً
التربٌة الوطنٌة بمحافظة اللٌث  ،رسالة ماجستٌر فً المناهج و طرق التدرٌس ،
جامعة أم القرى بمكة المكرمة ن ، 8909-8996
رقم-بحثhttp://site.iugaza.edu.ps/fshaladan/files/2012/02/10
.pdf

قائًت انًصادر و انًراجع :
.61

جمٌل وسام صقر ،الثقافة السٌاسٌة و انعكاساتها على مفهوم المواطنة لدى

الشباب الجامعً فً قطاع غزة  ،رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة  ،جامعة
األزهر غزة ، 8909 ،
www.alazhar.edu.ps/arabic/newsdetails.asp?id_no...

.62

حسام نافذ أبو دالل ،النقابات العمالٌة ودورها فً التنمٌة السٌاسٌة فً

فلسطٌن  ،دراسة مٌدانٌة على القوى العاملة "نموذج الخدمات الصحٌة ،جامعة
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المواطنة ؟  :أنماط العالقة بٌن النسق االجتماعً و النسق التربوي ضمن
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بىنكعيباث إدريص  ،يٍ يجهت انعهىو اإلَطاَيت  ،عدد ، 21جايعت دمحم

خيضر  ،بطكرة َ ،ىفًبر .1002
.000
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هٌغل" ،من مجلة إضافات  ،عدد  ، 4مركز دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت ،
صٌف .8996
.006

هكو أمٌنة  ،الظاهرة النقابٌة والجمعوٌة فً بلدان المغرب العربً ،من

مجلة المستقبل العربً  ،عدد  ، 323مركز دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت ،
ٌولٌو .8995
.089

ولد السالك دٌدي  ،تكرٌس قٌم المواطنة مدخل لترسٌخ الممارسة

الدٌمقراطٌة  ،المواطنة فً المغرب العربً  ،من مجموعة الخبراء المغاربٌٌن ،
عدد  ، 96مركز الدراسات المتوسطٌة والدولٌة  ،تونس  ،نوفمبر . 8908
http://www.cemi-tunis.org/medias/files/bulletin-cemi09.pdf

قائًت انًصادر و انًراجع :
.080

ٌوسفً هالة  ،المعارضة التونسٌة تتجسد فً نقابة ،من مجلة القبسle -

 monde diplomatiqueالنشرة العربٌة

 ،الكوٌت  ،عدد  ، 00السنة

السادسة ،نوفمبر.8908

 -2-5باللغة الفرنسية :
Pierre Moreau Marie , Usage et Conceptions des

122.

Organisations Syndicales chez les Enseignents du
Second Degré : Une Comparaison France- Angleterre
,revue sociologie du travail 56 , 2014 .

 -6المواقع االلكترونٌة :
.083

نشٌدة قوادري  ،فً تعلٌمة وجهتها وزارة التربٌة إلى مدٌرٌاتها الوالئٌة :

منع "الكناٌست" من النشاط بالمتوسط و االبتدائً  ،الموقع االكترونً لجرٌدة
الشروق الٌومً ٌ ،وم . 8903-08-85 :
.081

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/189775.h

tml
.125

جائزة نوبل للسالم للجنة الرباعٌة للحوار الوطنً فً تونس :

www.bbc.com/arabic/multimedia/2015/10/151009
_nobel_peace_prize_tuni
.126

الموقع الرسمً لنقابة الكنابست :

.127

موقع المعهد الوطنً للدراسات و البحوث النقابٌة :

www.cnapest.com

http://www.iners-ugta.org
.128

الموقع الرسمً لالتحاد الوطنً لعمال التربٌة و التكوٌن
www.unpef.com

ملحق رقم  – 1 :دليل مقابلة الدراسة االستطالعية

المالحق :

قسم علم االجتماع
Département de sociologie

دليل مقابلة الدراسة االستطالعية
تحٌة طٌبة و بعد :
فً إطار التحضٌر لرسالة الماجستٌر فً علم االجتماع فً موضوع "النقابة وقٌم
المواطنة مقاربة سوسٌولوجٌة لنقابة الكنابست -المجلس الوالئً لعٌن تموشنت أنموذجا
  ،نرجو منكم االجابة على األسئلة التالٌة :مقابلة رقم:
الجنس........................ :
السن.......................... :
التخصص......................................................................... :
عمل الوالدين :األب......................................................... :
األم........................................................... :
مكان السكن:
 -3حضري
 -2شبه حضري
 -1رٌفً
..................

نوع السكن:
 -1شقة

 -2حوش

الخبرة في التدريس:

 -3فٌال

 -4كراء

...........................................................

توفر السيارة:
كيف تقيم وضعك المادي:

 -1نعم

 -2ال

..........................................................

المحور األول :سوسيولوجيا مهنة التعليم
 .1هل مارست مهنة أخرى قبل التعلٌم؟
 .2ما هً دوافعك لدخول مهنة التعلٌم؟
 .3هل كانت لدٌك خٌارات أخرى للتوظٌف؟

 -5مع العائلة الكبٌرة

المالحق :
.4
.5
.6
.7
.8
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هل تغٌرت نظرتك للمهنة بعد دخولها؟
ما هً اإلٌجابٌات التً وجدتها؟
ما هً النقائص التً تراها غائبة؟
هل أنت راض عن بقائك فً هذه المهنة؟
هل تسعى لتغٌٌر مهنتك؟

المحور الثاني :األستاذ والنقابة:
 -1نعم

 .9هل انخرطت فً نقابة أخرى سابقا ؟
إذا كانت نعم /ما هً؟
 .11كٌف تعرفت على النقابة؟
 .11كٌف كان انخراطك فً النقابة؟
 .12ما هً دوافعك لالنخراط فً النقابة؟
 مادٌة رمزٌة انتقامٌة الثالثة معا .13هل تعتبر االنخراط فً النقابة ضروري؟
 .14هل تغٌرت نظرتك للنقابة بعد انخراطك فٌها؟

المحور الثالث :الممارسات داخل الفضاء النقابي:
 .15كٌف ٌتم إعالمكم عن نشاطات النقابة؟
 .16كٌف ٌتم إعداد برنامج النشاطات؟
 .17ما هً األفكار التً تركزون علٌها فً نشاطاتكم؟
 .18كٌف ٌتم تنصٌب هٌاكل النقابة؟
عن طرٌق :الكفاءة
االنتخاب
األقدمٌة (الخٌرة)
التزكٌة
العالقات الشخصٌة
المحاباة الجهوٌة
 .19إذا اختلفتم فً اتخاذ قرار ما فكٌف تتعاملون معه؟
عن طرٌق :التصوٌت
التوافقات
تدخل شخصٌات داخل النقابة
(ذات جانب مادي ،عشائري ،قبلً ،جهوي)
 .21كٌف هً عالقة المنخرطٌن فً بالنقابة؟

 -2ال

المالحق :
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من حٌث :دفع االشتراكات
حضور النشاطات
االلتزام بالقرارات
 .21كٌف ٌتعامل المنخرطون فً الفضاء المهنً؟
من حٌث :االلتزام بالقوانٌن
المسؤولٌة اتجاه المؤسسة
المسؤولٌة نحو التالمٌذ
المسؤولٌة نحو الزمالء خارج النقابة
 .22هل للنقابة دور فعال فً سٌر العملٌة التربوٌة؟
 .23إذا كانت هناك أي شكاوى من طرف المنخرطٌن ،فكٌف تتعاملون معها؟
الحوار
العالقات الشخصٌة
وفق القانون

المحور الرابع :النقابي ومستقبل النقابة:
 .24كٌف تقٌّم عمل النقابة؟
 .25ما هً النقائص الموجودة؟
 .26كٌف ترى مستقبل النقابة؟
 .27هل تعتقد أن النقابة تمشً فً الطرٌق الصحٌح أم أنها بحاجة إلى مراجعة
نشاطها؟
 .28هل األهداف التً كانت تدافع عنها النقابة هً نفسها التً تدافع عنها اآلن؟
 .29ما هً األهداف التً ٌجب أن تقوم بها النقابة وهً غائبة اآلن؟
 .31هل أنت راض عن هذه النقابة؟
 .31هل تفكر فً االنضمام إلى نقابة أخرى؟
 .32فً نظرك ،ما هً األهداف المسطرة من طرف النقابة المستقلة؟

ملحق رقم  – 2 :دليل مقابلة الدراسة الميدانية

المالحق :

قسم علم االجتماع
Département de sociologie

دليل مقابلة الدراسة الميدانية
تحٌة طٌبة و بعد :
فً إطار التحضٌر لرسالة الماجستٌر فً علم االجتماع فً موضوع "النقابة وقٌم
المواطنة مقاربة سوسٌولوجٌة لنقابة الكنابست -المجلس الوالئً لعٌن تموشنت أنموذجا
  ،نرجو منكم االجابة على األسئلة التالٌة :البيانات العامة للمبحوث:
 .1الجنس
 .2السن
 .3الحالة العائلٌة (أعزب ـ متزوج ـ أرمل-مطلق)
 .4السكن (رٌفً ـ حضري ـ شبه حضري)
 .5الخبرة فً التدرٌس
 .6سنة االنخراط فً النقابة
 .7ما هً وظٌفتك الحالٌة داخل النقابة؟
 .8هل سبق لك وانضممت إلى نقابة أخرى؟ لماذا؟
المحور األول  :سوسيولوجيا مهنة التعليم
 .1هل مارست مهنة أخرى قبل التعلٌم؟
 .2ما هً دوافعك لدخول مهنة التعلٌم؟
 .3ماهً مهنة التعلٌم لدٌك ؟
 .4هل أنت راض عن بقائك فً هذه المهنة؟
 .5كٌف تقٌم وضعك المادي مقارنة مع مهن أخرى ؟
المحور الثاني  :الوعي وتمثالت قيم المواطنة
 .6ماذا تعرف عن النقابة ؟
 .7ماذا تمثل لك قٌمة الحرٌة؟
 .8ما هً دوافعك للعمل النقابً؟
 .9ماذا تمثل لك قٌمة المساواة؟
 .11كٌف تتجلى مشاركتك فً الفضائٌن النقابً والمهنً؟
 .11ما هً مسؤولٌاتك تجاه النقابة والمهنة؟

المالحق :
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 .12هل القٌم المذكورة سابقا كافٌة لتجلً العمل النقابً ؟
المحور الثالث  :التفاعل وممارسة قيم المواطنة
 .13كٌف ٌتم االتصال و التواصل فً الفضاء النقابً؟
 .14كٌف ٌثار النقاش فً الفضاء النقابً؟
 .15هل هناك تداول على المناصب داخل الهٌاكل النقابٌة ؟
 .16كٌف ٌتم اختٌار المناصب داخل الهٌاكل النقابٌة ؟
 .17كٌف هً مشاركة المنخرطٌن فً االجتماعات؟
 .18ما هو موقع القانون فً الممارسة النقابٌة (اجتماعات ،احتجاج )...؟
 .19كٌف هً ممارسة المنخرطٌن اللتزاماتهم المهنٌة؟
المحور الرابع  :النقابة والمجتمع
 .21هل تشارك فً نشاطات خارج عملك؟ (ثقافٌة ،اجتماعٌة مثال )
إن كانت االجابة نعم ،تحدث عن ذلك .
 .21هل ٌمكنك أن تقٌم واقعك بعد انخراطك فً النقابة (المكتسبات ،الخبرات،
سلوكات)... ،؟
 .22هل تعتقد أن النقابة تساهم فً تطور المجتمع؟ ان كانت اإلجابة نعم تحدث عن
ذلك.
 .23كٌف تقٌم عمل النقابة؟
 .24هل تفكر فً االنضمام إلى نقابة أخرى؟

ملحق رقم  – 3 :دليل استمارة خاصة بالفرع النقابي

المالحق :

قسم علم االجتماع
Département de sociologie
تحٌة طٌبة و بعد :
فً إطار التحضٌر لرسالة الماجستٌر فً علم االجتماع فً موضوع "النقابة وقٌم المواطنة"
(مقاربة سوسٌولوجٌة لنقابة الكنابست) -المجلس الوالئً لعٌن تموشنت أنموذجا  ، -نرجو
منكم مأل هذه االستمارة:
الثانوٌة ……………………………………………….:
عدد المنخرطٌن ...................... :الذكور ............. :اإلنا............... ::
أعضاء الفرع:
الرقم
والوظٌفة

السن

الجنس
ذكر-
أنثى

الحالة العائلٌة (أعزب الخبرة فً التخصص السكن (رٌفً
ـ حضري ـ
ـ متزوج ـأرمل-مطلق التدرٌس
شبه حضري)
)

- 1المنسق
-2التنظٌم
- 3المالٌة
- 4االعالم

أعضاء المجلس الوالئي( :من غٌر منسق الفرع)
الرقم السن

1
2
3

الجنس
ذكر-
أنثى

الخبرة فً التخصص السكن(رٌفً عضو فً
الحالة العائلٌة
الفرع :
(أعزب ـ متزوج ـ التدرٌس
نعم-ال
حضري
أرمل -مطلق)
ـ شبه
حضري)

ملحق رقم  – 4 :دليل استمارة خاصة بالمكتب الوالئي

المالحق :

قسم علم االجتماع
Département de sociologie

تحٌة طٌبة و بعد :
فً إطار التحضٌر لرسالة الماجستٌر فً علم االجتماع فً موضوع "النقابة وقٌم المواطنة"
(مقاربة سوسٌولوجٌة لنقابة الكنابست) -المجلس الوالئً لعٌن تموشنت أنموذجا  ، -نرجو
منكم مأل هذه االستمارة:
أعضاء المكتب الوالئي :
الرقم
والوظٌفة

السن

الجنس
ذكر-
أنثى

الحالة العائلٌة (أعزب الخبرة فً التخصص
ـ متزوج ـأرمل-مطلق التدرٌس
)

السكن
(رٌفً
ـ حضري ـ
شبه
حضري)

- 1المنسق
-2التنظٌم
– 3المالٌة
– 4االعالم

أعضاء المجلس الوطني ( :من غٌر المنسق الوالئً )
الرقم السن

1
2
3

الجنس
ذكر-
أنثى

التخصص السكن(رٌفً
الخبرة
الحالة العائلٌة
حضري(أعزب ـ متزوج فً
ـ شبه
ـ أرمل -مطلق) التدرٌس
حضري)

عضو فً
الفرع :
نعم-ال

المالحق :

ملحق رقم  – 5 :مراسلة حول التسمية الجديدة

المالحق :

ملحق رقم  – 6 :صور باب المقر من الخارج

صورة باب المقر رقم 10

صورة باب المقر رقم 10 :

المالحق :

ملحق رقم – 7 :صور الفتات على الجدران مه داخل المقر

صورة الالفتة رقم 10:

صورة الالفتة رقم 10

المالحق :

ملحق رقم – 7 :صور الفتات على الجدران مه داخل المقر

صورة الالفتة رقم 10

صورة الالفتة رقم 10 :

المالحق :

ملحق رقم – 7 :صور الفتات على الجدران مه داخل المقر

صورة الالفتة رقم 50 :

ملحق  :رقم  - 8جداول ملحقة بالفصل الثاني

المالحق :

جدول رقم  : 1توزع المنخرطين على ثانويات والية عين تموشنت. .
الرقم

اسم الثانوية

ثانوٌة مغنً صندٌد
1
ثانوٌة البشٌر االبراهٌمً
2
متقن ادرٌس العقٌقً
3
ثانوٌة ملٌحة حمٌدو
4
ثانوٌة بن دلة علً
5
ثانوٌة العقٌد لطفً
6
ثانوٌة حاج بوزٌان عبد القادر
7
ثانوٌة الشرٌف التلمسانً
8
متقن ابن الهٌثم
9
ثانوٌة غار البارود
10
ثانوٌة أبو ذر الغفاري
11
ثانوٌة صاٌم حداش
12
ثانوٌة داودي دمحم
13
ثانوٌة العقٌد عمٌروش
14
ثانوٌة أبو بكر بلقاٌد
15
ثانوٌة مهاج دمحم الحبٌب
16
ثانوٌة تافنة
17
ثانوٌة أحمد بلحاج سعٌد
18
ثانوٌة الفضٌل الورتالنً
19
ثانوٌة تارقة الجدٌدة
20
ثانوٌة بقاجة الشٌخ
21
المجموع
المصدر  :من إعداد الباحث .

عدد المنخرطين المجموع
البلدية
ذكور اناث
41
25
16
عٌن تموشنت
64
37
27
عٌن تموشنت
24
16
8
عٌن تموشنت
32
23
9
عٌن تموشنت
22
17
5
عٌن تموشنت
54
28
26
العامرٌة
21
14
7
ولهاصة
46
23
23
بنً صاف
22
11
11
بنً صاف
/
/
/
بنً صاف
32
15
17
حمام بوحجر
45
22
23
حمام بوحجر
42
20
22
المالح
30
19
11
عٌن الكٌحل
22
10
12
عٌن الطلبة
52
24
28
عٌن األربعاء
30
14
16
حاسً الفلة
25
16
9
شعبة اللحم
26
12
14
سٌدي بن عدة
14
10
4
تارقة
11
3
8
تامزوغة
945 359 586
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المالحق :

جدول رقم  : 2توزع أعضاء الفروع على ثانويات والية عين تموشنت .
الرقم

اسم الثانوية

ثانوٌة مغنً صندٌد
1
ثانوٌة البشٌر االبراهٌمً
2
متقن ادرٌس العقٌقً
3
ثانوٌة ملٌحة حمٌدو
4
ثانوٌة بن دلة علً
5
ثانوٌة العقٌد لطفً
6
ثانوٌة حاج بوزٌان عبد
7
القادر
ثانوٌة الشرٌف التلمسانً
8
متقن ابن الهٌثم
9
ثانوٌة غار البارود
10
ثانوٌة أبو ذر الغفاري
11
ثانوٌة صاٌم حداش
12
ثانوٌة داودي دمحم
13
ثانوٌة العقٌد عمٌروش
14
ثانوٌة أبو بكر بلقاٌد
15
ثانوٌة مهاج دمحم الحبٌب
16
ثانوٌة تافنة
17
ثانوٌة أحمد بلحاج سعٌد
18
ثانوٌة الفضٌل الورتالنً
19
ثانوٌة تارقة الجدٌدة
20
ثانوٌة بقاجة الشٌخ
21
المجموع
المصدر  :من إعداد الباحث .

البلدية
عٌن تموشنت
عٌن تموشنت
عٌن تموشنت
عٌن تموشنت
عٌن تموشنت
العامرٌة

أعضاء الفروع
ذكور اناث المجموع
4
/
4
4
/
4
3
/
3
4
3
1
5
2
3
4
1
3

ولهاصة

2

/

2

بنً صاف
بنً صاف
بنً صاف
حمام بوحجر
حمام بوحجر
المالح
عٌن الكٌحل
عٌن الطلبة
عٌن األربعاء
حاسً الفلة
شعبة اللحم
سٌدي بن عدة
تارقة
تامزوغة

3
3
/
4
4
2
2
4
3
2
3
4
2
3
59

1
/
/
/
1
/
2
/
/
1
2
/
2
/
15

4
3
/
4
5
2
4
4
3
3
5
4
4
3
74
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المالحق :

جدول رقم  : 3توزع أعضاء المجلس الوالئي على الثانويات .
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