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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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تمهيد

 تقــّدم هــذِه الّدراَســُة قــراءًة معرفّيــًة حلَــَدِث االعتقــال اّلــذي َطــاَل أْعَضــاَء نقابــِة املعّلمــَن يف األرّدِن بعــَد 
قــراِر توقيــِف َعَمــِل جملــس نقابــة املعّلمــن الّرابــع؛ إذ شــّكلت هــذه االعتقــاالُت حاَلــُة مــن عــدم الّتــوازِن 
ــورة  ــفّي يف ص ــِس التعس ــال اإلدارّي واحلْب ــون لالعتق ــّرض املعّلم ــث تع ــيايّس يف األرّدن حي ــّي الس االجتاع
ــر إىل  ــّي َينُظ ــن: األول، اجتاع ــى مبدأي ــة ع ــوم الدراس ــأردن. تق ــة ل ــة الديمقراطّي ــا يف احلال ًخ ــّكلت َشْ ش
ــة أّثــرت يف تكويــن: الّطالــب يف املدرســة،  ــًة اجتاعّي ــة وطريقــة التعامــل معهــا بوْصِفهــا قضّي األزمــة النقابّي
وأهــل الطــاّلب يف البيــت. والثــايّن، مْبــَدأ ســيايّس حيــث إّن العمــل النقــايّب حــّق دســتورّي مــرشوع جــاءت 
ــة  ــر رسدّي ــّي تظه ــيايّس واالجتاع ــن الس ــل املبدأي ــن تكام ــي. وم ــاء قضائ ــق بغط ــذا احل ــد ه ــلطة لتفني الّس
االعتقــال يف رِصاع الّســلطة التــي حتــاول عــودة اإلخضــاع واملوازنــة يف أدبيــات ترتيــب الطاعــة خصوًصــا أّن 
نقابــَة املعّلمــن حاولــت كــرس بنيــة الطاعــة وفــق نتائــج تتعلــق بالّصــورة املجتمعّيــة والسياســية؛ إذ يّتِجــُه َمْبَدُأ 
راَســُة يف ثالثــِة َعناويــن رئيســة:  الّســلطة يف رِصاِعــِه َمــَع الَعَمــِل النقــايِبّ َنْحــو َمْبــدأ َعــودة الّطاعــة. تقــوُم الدِّ
األّول، ِقــراَءة يف األزَمــة النّقابّيــة ُمنــُذ التأســيس حّتــى حــلِّ املْجِلــس الّرابــع. الثــاين، مقاربــات حتييــد النّقابــة 

ِد إىل احِلكايــة. وكــرس ُبنــى ترتيــب الّطاعــة. الثالــث، جتِرَبــُة االعتقــاِل مــن الــرسَّ

ى حّلِ المْجِلس الّرابع 
ّ

 التأسيس حت
ُ
قابّية ُمنذ

ّ
: ِقراَءة في األزَمة الن

ً
أّوال

إّن القــارئ للحرَكــِة النّقابّيــة فــي األردن يجــد أّن المعّلميــن لــم تكــن لديهــم نقابــة ِمْهنّيــة حاِضنَــة للوظيفــة 
التعليمّيــة وفــق المســّمى النّقابــّي بالّرغــم مــن وجــوِد فرضّيــاٍت لوْضــع ُأُســس نقابّيــة داخــل مهنــة الّتعليــم، 

ــِده )جامعــة 
ْ

باحــث أردنــي، حاصــل علــى درجــة الّدكتــوراه فــي األدب العربــي الحديــث ونق
الَيرمــوك(، باحــث فــي السّياســة الّدولّيــة، واســتراتيجّيات المصالحــات الّدولّيــة، باحــث فــي 
نقــد األدبــّي: 

ّ
مــة منشــورة فــي مجــال ال

ّ
ــعر والّســرد العربــّي. لديــه أبحــاث ودراســات محك

ّ
الش

للســّياب  جــّدي«  »َدار   
ُ

صيــدة
َ

ق والدْينــّي:  الِحكاِئــّي  الُحضــوِر  بْيــَن  أورفيــوس،   
ُ

وَرة
ُ
)أْســط

ــن الَمناْصــرة(.   الّدي
ّ
ــْعِر عــز ــة ِفــي ِش رّي

ْ
ــراءة حف ان: ِق

َ
ــك ــا الَم  وأركيولوجي

ُ
ــرة اِك

ّ
ــا(، و)الذ ًج

َ
أنموذ

 Jordanian- Israeli Relations upon the Ending of the Contract الدولّيــة:  السياســة  مجــال  وفــي 
Concerning the Areas of al-Baqura )Naharayim( and al-Ghamr )Tzofar(.
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وحدثــت محــاوالت كثيــرة لخلــق حالــة نقابّيــة داخــل إطــار المعلّميــن لكنّهــا حــاالت فردّيــة، حّتــى أَتــى ربيُع 
ــل بعــِض المعّلميــن معظمهــم  2010 أي قبــل تكويــن مــا يســّمى بالربيــع العربــّي بمحــاوالت فردّيــة مــن قبِ
غيــر حزبييــن، ولــم يماِرُســوا العمــَل السياســّي، وتــّم اإلرهــاص لعــودة فكــرِة النّقابــة داخــل اجتماعاٍت ســرّية 
وبـــْدء إضــراٍب شــامل عــن التدريــس علــى مســتوى المعّلميــن مــن أجــل إخــراج شــرعّية لنقابــة المعّلميــن، 
ــلطة األمنّيــة، والّتضييــِق العــاّم ، وغيــاِب حرّيــة الــّرأي، وثقافــة االحتجــاج عِمــدت  لكــن فــي ظــلِّ امتــداِد السُّ
الّســلطة إلــى االنضبــاط المســتقيم أي التقويــم مــن أجــل االقتطــاع أكثــر(1). جــرى التضييــق علــى المعّلميــن 
ــة بعِضهــم  ــفيًّا عــن أماكــن ســكناهم، وإحال حاضنــي الفكــرة أو مــا يســّمى قــادة الَحــراك بنقلهــم نقــاًل تعّس
ــلطة وفــق مشــّرعيها أحّســوا بهمــوم المعّلــم واّتجهــوا نحــو العقوبــة الضابطــة مــن الناحيــة  لالســتيداع. إّن السُّ
السياســّية، واالنضبــاط الناعــم مــن الناحّيــة المجتمعّيــة متعاملــًة مــع الَحــراك بوصفــه َحــراًكا مطلبّيــا ال َحــراًكا 
َم بعــُض الّدعــم المــاّدي للمعّلــم مــن أهّمهــا تقديــم مكرمــة ألبنــاء المعلميــن بالّدراســة مّجانــا  سياســيًّا؛ فُقــدِّ

فــي الّجامعــاِت األردنّيــة، وبنســبة ال تتجــاوز خمســة بالمئــة.
إّن الُمَطالبــة بتأســيس نقابــٍة وفــق أيدولوجيــا النّقابــات تعنــي أْن يكــوَن هنــاك وزارة ظــلٍّ تمّثــل المعّلميــن 
ــّي  ــٌر إيجاب ــة أم ــب المادّي ــة الَمطال ــّل تلبّي ــم، لع ــة والّتعلي ــوزارة الّتربّي ــل ب ــلطة المتمث ــم السُّ ــن تنظي ــًدا ع بعي
ــاراٍت سياســّية إســالمّية، أو  ــَر مــن هــم فــي تّي ــات الّطاعــة تخــاُف تأثي ــا ألدبّي ــا وفًق ــلطة، ولكنّه بالنّســبة للسُّ
ــن  ــث ع ــّي والحدي ــت السياس ــر الّصم ــات كس ــى مرجعّي ــودة إل ــي الع ــّي وبالتال ــن نقاب ــل تكوي ــارّية داخ يس
تّيــارات جــذب الّشــارع قــد ُيــؤّدي إلــى زعزعــة الَمَلكّيــة الُمطلقــة، إّن أهــّم خصاِئــص الَمَلكّيــة الُمطلقــة فــي 
األردن أنهــا ملكّيــة هاِدئــة تحكــم بــدون عصــا؛ ذلــك أّن ديموغرافيــا الســّكان ال يّتحــد مــع أّي مطلــب حزبــّي 
ــلطة فــي األْردّن كانــت ُتقــرأ بتحــرٍّ ودّقــة،  وهنــا لــن نطيــَل الحديــث، لكــن هــذه الّرَســالة التــي وّجهــت للسُّ
ــلطة، هنــاك رعايــا مثالييــن اســتطاعوا التخّلــي  أي أْن يكــوَن هنــاك نقاَبــة هــذا يعنــي اختــالٌل فــي مفهــوم السُّ
ــلطة بحثــت عــن عالقــات اإلخضــاع التــي تصنــع الّرعايــا(2)، ومــن  ــلطة، والسُّ عــن حقوِقهــم ليخَضعــوا للسُّ
عالقــاِت اإلخضــاِع اّلتــي تْصنــُع رعايــا أفــوُل الَعَمــِل الحزبــّي وفــق مفاهيــَم عــداوة الســلطة، أو الُمعاَرضــة 

الّرحيمــة. فصمتــت النقابــة أشــهًرا قليلــة.
ــعوب المقهــورة، وتحّطمــت عالقــاُت اإلخضــاعِ التــي كانــت  جــاَء الّربيــُع العربــّي، وغّصــت المياديــُن بالشُّ
تؤســس لحالــة انهزامّيــة فــي الوَطــِن العربــّي؛ فالمياديــُن التــي أْســَقَطت ُحّكامــا قــادرٌة علــى اســترجاع نقابــة 
ــلطات. وبعــد  ــٍط علــى السُّ ــُة الخــوِف َفَلَجــأ المعّلمــون لإلضــراب كوســيلِة ضْغ ــة. غابــت ثقاَف ــة مطلبّي مهنّي
ــًة  ــتاء 2011 ُمعِلن ــاء ش ــل انته ــتورّي ُقبي ــي دس ــوٍم َمَلَك ــم بمرس ــون نقابَته ــال المعّلم ــة ن ــاٍت ميدانّي احتجاج
عــن َربيــٍع أَصــاَب يبــاَب المعّلميــن ممهــّدًة النكســار عالقــٍة مــن عالقــاِت اإلخضــاع التــي كانــت تماِرُســها 

ــلطة لصناعــة رعايــا خاِضعيــن.  السُّ
بعــَد انكســاِر فلســفة الّرعايــا الخاضعيــن أْصَبــَح المعّلمــوَن في ِصــراٍع داخلــّي يربُط العمــل النقابــّي بالحزبّية 
والمهنّيــة؛ فجــاَءت النّقابــُة عبــَر ســنواِت اإلْرهــاِص والتأســيس نقابــًة خدماتّيــة، وليســت نقابــة سياســّية، ولكن 

ميشــيل فوكــو، المراقبــة والمعاقبــة: والدة الّســجن، علــي مقلــد )مترجــم(، ط1)بيــروت: مركــز اإلنمــاء القومــّي،1990)   (1)
ــّرف. ص186 بتص

ــة،1997( ص204  ــروت: دار الّطليع ــم(، ط1)بي ــورة )مترج ــزواوي بغ ــع، ال ــن المجتم ــاع ع ــب الّدف ــو، يج ــيل فوك ميش  (2)
ــّرف. بتص
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ظّلــت هــذه الّصراعــات فــي أتــون األمانــة العاّمــة ومجلــس النقابــة، ليكــوَن للنقابــة ُمنــُذ عــاِم 2011 إَلــى عــاِم 
2020 أربعــُة مجالـِـَس منتخبــٍة، شــّكل المجلــُس األخيــر ِمحــَور الّصــراع ؛ فالمجِلــُس الّرابــع َجــاَء وفــق قــوى 
حراكّيــة وحزبّيــة توافقــت بيــَن مطالــِب حــراك الّشــارع األردنــّي الّداعــي للتغييــر، ومطالــِب المعّلميــن الباحثــة 
عــن تطبيــِق اّتفاقّيــات ووعــود حكومّيــة ســابقة، أّولهــا عــالوة مالّيــة َمَعاشــّية. َدَعــا المجِلــس الّرابــع إلضــراب 
مفتــوح فــي بدايــة الفصــل الدراســّي األول 2019 مــن أْجــِل العــالوة، وكانــت بدايــٌة لشــْرٍخ مجتمعــّي يتعّلــق 
بالعدوانّيــة المجتمعّيــة علــى المعّلــم؛ إْذ بــّررت الحكومــُة عبــر إعالمهــا أّن المعّلميــن هــم مــن يتعنتــون فــي 
التوّقــف عــن الّتدريــس، لكــّن الُحكوَمــة وبعــد أكثــر ِمــن شــْهٍر علــى اإلضــراب التزمــت بوعودهــا، وقّدمــت 
الَعــالوة المنصــوص عليهــا. بعــد توقــف اإلضــراب غــّرد ملــك األردن عبــر اإلعــالم قائال:»َتاَبْعــُت َتفاصيــَل 
اإلضــَراِب، وبعُضَهــا كاَن ُمؤلًِمــا بعبثّيتــه، وأِجنْداتـِـه الَبعْيــدِة َعــْن َمْصَلحــِة الّطالـِـِب والمعّلــِم والّتعليــم، فــكاَن 
ال ُبــدَّ ِمــْن إنهــاِء االســتِْعَصاِء ِخدمــًة للعملّيــة الّتعليمّيــِة، الّثَمــُن األكبــُر كاَن َتعرْيــَض َمْصَلحــِة الطَّلبــِة لإلعاقــِة 
ــات  ــاَم فرضّي ــلطة أم ــراِر، وكأّن السُّ ــدم الّتك ــا بع ــلطِة كاَن واِضًح ــاُب السُّ ــّررَ«. إذن خط ــُب أاّل يتك ــذا يِج وَه
متنّوَعــة فــي الّتعاُمــِل َمــَع العمــل النقابــّي أهّمهــا »الفرضّيــة فــي َدَرجــِة الّصفــر«(3) ومعنــى هــذه الفرضيــة أن 
نقابــة المعلميــن ليــس لهــا أهمّيــة علــى الّصعيــد التربــوّي ووجــب أال تنوجــد، وتقديــم الخدمــات الموكولــة 
للنقابــة يكــون فــي أيــدي الحكومــة الممثلــة بــوزارة التربّيــة. والفرضّيــة الثانيــة هــي »الفرضّيــة الُمْطلقــة«(4) أي 

وجــب إســكات النقابــة وحّلهــا. 
ــُس الّرابــع فــي خــرق دســتورّي  ــَع المجِل ــة المطلقــة إذ َوَق جــاءت أزمــة ُكورونــا وكأّنهــا أوجبــت الفرضّي
تمّثــل بتبــّرع النقابــة للحكومــة مــن أجــل مجابهــة أزمــة كورونــا بمبلــغ مالــي وفــق قــرار مجلــس النقابــة دون 
ــدة  الرجــوع للهيئــة العامــة، وهنــا بــدأت الّصراعــات بيــن القــرارات القضائيــة وفــق مبــدأ االســتقاللية المقّي
والقــرارات الميدانّيــة للنقابــة لعــدم العــودة إلــى الفرضّيــة فــي درجــة الّصفــر، وجــاء القضــاء فــي تّمــوز مــن 
العــام 2020 بقــرارات ســلطوّية يؤكــد أّن الجهــاز القضائــي جــزء مــن الســلطة االنضباطّيــة تمّثلــت بتوقيــِف 
ــجون  ــي الس ــة ف ــس النّقاب ــاَء مجِل ــوِدَع أعض ــة أن ت ــة كافي ــٍم متنّوع ــِه ُته ــل، وتوجي ــن العم ــة ع ــس النقاب مجل

ألشــهر كثيــرة.

اعة 
ّ
قابة وكسر ُبنى ترتيب الط

ّ
ثانًيا: مقاربات تحييد الن

 تحتــاُج الــّدول إلــى َرَصانــة سياســّية فــي التعامــل مــع حــاالِت االحتجــاج، وفــي الــّدول العربّيــة خصوًصــا 
ــالت  ــت المعتق ــر فكان ــع اآلخ ــوار م ــات الح ــّية وأدبّي ــة السياس ــة الّدول ــت ثقاف ــّي تالش ــع العرب دول الّربي
والّســجون، والقتــل الجماعــّي ودمــار الّديــار، وكأّننــا أمــام ظاهــرة الوطــن المّيــت وقبــور النّفــس الجمعّيــة. 
وفــي حالــة نقابــة المعّلميــن تجــّذرت ثنائيــة )حرّيــة، عبودّيــة(؛ فامتثلــت الحرّيــة فــي إرهاصــات التأســيس، 
ــلطات واضــٌح باعتقــال  وامتثلــت العبودّيــة فــي إرهاصــات حــّل مجلــس النقابــة وتعليــق عملهــا؛ فقــراُر السُّ
ــة، إذ حصلــت االعتقــاالت بصــورة مفاجئــة بمُداهمــة مقــّر النقابــة  ــة ُمفتَعَل قــاِدة المجِلــْس وفــق ُتهــٍم قضائّي
فــي عّمــان، ومداهمــة الفــروع فــي المحافظــات، وُمداهمــِة بعــض المعّلميــن فــي منازلهــم لخْلــِق حاَلــٍة مــن 

القــّوة التســّلطّية المهْيمنــة. 

جان بودرياد إدغار موران، عنف العالم، عزيز توما )مترجم(، ط1، الالذقّية: دار الحوار للنشر والتوزيع، 2005( ص57.  (3)
المرجع نفسه، ص57.  (4)
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مقاالت رأي 
م

ّ
 في َسْردّياِت اعتقاِل ُمعل

ٌ
ِة: ِقراءة

َ
ان

َ
ز

ْ
ن

ّ
ِ إلى الز

ّ
ِمَن الّصف

ــلطات؛ فــكان اختيــار شــْهِر تّمــوز أي فــي العطلــِة  شــّكلت طريقــُة االعتقــاِل حاَلــة مــن التفكيــر الذهنــّي للسُّ
المدرســّية داللــة لــوأِد احتجاجــاٍت دون التأثيــِر فــي العملّيــة التربوّيــة، كمــا شــّكلت طريقــُة االعتقــاِل حالــُة 
ــلطة تــدِرُك أّن النّقابــة تحِمــل روَح الّشــعب، والمقصــود  مــن الخــوِف الجمعــّي فــي صفــوف المعّلميــن؛ فالسُّ
ــة ُتســاعُد فــي تحميــس الّشــعوب  ــة حزبّي ــة أو فئ ــة قومّي ــي تمتلكهــا فئ ــة الت ــّروح الجماعّي ــروح الشــعب ال ب
ــلطة(5)، وتمّثلــت هنــا بنقابــة المعّلميــن التــي تعــّد أّمــة متنّوعــة األطيــاف  لبنــاء ُهوّيــة ثقافّيــة خــارج تكويــن السُّ
ــال  ــِة االعتق ــي طريق ــببّية ف ــن الس ــا تكم ــر. هن ــي التغيي ــل ف ــا األم ــانّية روحه ــة إنس ــن حقــوِق ِمْهنّي ــُث ع تبح
ــلطات فــي  والُمداَهمــات أي تشــكيل مــا يســّمى بالخــوِف الجمعــّي فــي صفــوف رْوِح الّشــعب. عِمــدت السُّ
مثــل هــذه الحالــة إلــى مفهــوم »اختبــاِر الّضحّيــة«(6) من أجــل الّطاعــة السياســّية لعــدد مــن المكّونــات الحزبّية 
والنقابّيــة، والَحــراك الشــعبّي للعــودة إلــى الَمَلكّيــة الهاِدئــة وكانــت الضحّيــة نقابــُة المعّلميــن، والغريــب أّن 
اختبــاَر الّضحّيــِة كاَن مــن خــالل حالــة قانونّيــة تمثلــت فــي تجــاوزات دســتورّية لمجلــس النّقابــة، وُهنـَـا تمّثــُل 

ــلطة »الشــرَّ المنّظــم اجتماعيًّــا«(7)، أي عــودُة الّطاعــِة وفــق ُســلطٍة قضائّيــة تمثــل قبــوالً سياســيًّا. السُّ
ــاء المجتمــع السياســّي، وهــذه  ــرت فــي البن ــن أّث ــُة المعّلمي ــي وصلــت إليهــا نقاب ــة السياســّية اّلت إّن الَحال
ــي يعيــش البشــر فــي أُطِرهــا  ــة الت ــى الترتيبي ــى عليهــا الّطاعــة، وهــذه الُبن ــي ُتبنَ ــة الت ــة كســرت الترتيبّي الحال
متمّثلــة فــي )العائلــة، المدرســة، الجامعــة، العمــل المؤسســّي، المؤسســة العســكرية((8) تلــك الترتيبّيــة يجــب 
ــى  ــي ُبن ــًرا ف ــّكلت كس ــن ش ــة المعّلمي ــلطة. إّن نقاب ــِة الّس ــتعداد لطاع ــي االس ــة ه ــة بيولوجّي ــؤدي وظيف أن ت
ــّي  ــن النقابِ ــل المعّلمي ــة؛ إذ إّن عم ــب كامل ــة الترتي ــدم ُبني ــق له ــي الطري ــون ف ــي تك ــة، وبالّتال ــب الّطاع ترتي
َكَســَر الترتيبّيــة فــي مكّونيــن: األّول، المكــّون المدرســّي بوصــف الَمْدرســة عنصــًرا لبنــاِء الــوالِء مــن خــالل 
ــْلطة،  ــة للسُّ ــة المطلق ــة الّطاع ــى حال ــُر إل ــذا العنص ــَل ه ــى يصـ ــة حت ــطة المنهجّي ــة واألنِش ــج التربوّي المناِه
ــًزا كبيــًرا مــن قطــاع العمــل المؤسســّي. ومــن  ــُة الّتدريــس تشــّكل حّي والّثانــي هــو العمــل المؤّسســّي؛ فِمْهنَ
ــلطة أن تحيــَد النّقابــة بمفهــوم أمنــّي ُيعيــد الترتيبّيــة كمــا هــي بغــض النظــر عــن التدهــور  هنــا كان ال بــد للسُّ

ــي تحصــل. الفكــرّي الحضــارّي والفجــوة السياســّية اّلت
ــٍع  ــلطات أيَّ تجّم ــت السُّ ــّي َمنَع ــر المجتمع ــادِة الّتأثي ــال، ولزي ــم االعتق ــن وت ــجون للمعّلمي ــت الّس ُفتَِح
ــز  ــن المراك ــي زنازي ــن ف ــاِت المعلمي ــَف مِئ ــة توقي ــت الحصيل ــاحات، فكان ــي الّس ــة ف ــة جماهرّي ــّكل َحال يش
ــا لســاعات، أو توقيفــا قضائًيــا فــي الســجون وتوقيعهــم علــى تعهــدات بعــدم المشــاركة  األمنّيــة توقيًفــا إدرايًّ
فــي فعالّيــات تخــّص النّقابــة. ُهنــا بــدأت الّطاَعــة الســلطوّية تؤّثــر فــي تكويــن المجتمــع اّلــذي يبحــث عــن 
حرّيــات صامتــة، وتكويــن شــرخ مجتمعــّي سياســّي بيــن الّشــعب والمؤّسســة األمنّيــة ذراع الّســلطة القمعــّي؛ 
ــت  ــذا قّدم ــق، وبه ــم المطل ــة الحك ــمولّية مؤسس ــت ش ــة أثب ــكام قضائّي ــق أح ــت وف ــي ُفِرض ــة اّلت فالمواَجه
ــى  ــر عل ــة يؤث ــة جمعّي ــن حال ــّة م ــت النقاب ــد أن حّول ــة بع ــا القضائّي ــطة العص ــار بواس ــوة االنتص ــلطة نش الّس
التكويــن السياســّي إلــى فــرٍد واحــٍد مســؤوٍل عــن تصرفاتِــه وأفعالـِـه، وهــذا مــا تحتاجــه الّدولــة الفردّيــة فــي 

أندريــه ســيغفريد، روح الشــعب، عاطــف المولــى )مترجــم(، ط1 )الدوحــة: المركــز العربــّي لأبحــاث ودراســة   (5)
بتصــّرف.  13 ص   ،)2015 السياســات، 

ــاث  ــّي لأبح ــز العرب ــة: المرك ــم(، ط1 )الّدوح ــّداد )مترج ــمين ح ــّي، ياس ــس السّياس ــم النف ــون، عل ــك هوت ــد باتري ديفي  (6)
ودراســة السياســات، 2015( ص89.

(7)  المرجع نفسه، ص89.
(8)  ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة: والدة الّسجن، ص188.
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التصرّفــات، وفــي هــذا يقــول الشــاعر والمؤّلــف الفرنســّي بــول فاليــريPaul Valery: »الدولــُة مخلــوٌق ضخــُم 
ــُت القــّوِة والقانــون وقــْد  ا، أخــرُق جــّدا، إنهــا بِنْ ــة، مزعــٌج وضعيــف، إّنهــا عمــالٌق مشــّوه، قــويٌّ جــدًّ الجّث
ــاس اّلذيــن يحّركــون بحماقــة  ــرٍة مــن ِصغــاِر النّ ــا إاّل بواِســَطة جْمَه ــَي ال تْحي أْنَجَباهــا مــن تناقضاتهمــا، وِه
ــة  ــة، الدول ــَر المليونّي ــا إاّل الجماهي ــَرى فْيه ــال َت ــدُة َف ــا الوحي ــا عينُه ــا، أّم ــاة فْيه ــي ال حي ــا اّلت ــا وقَدمْيه يدْيَه

صدْيقــُة الــكل، وعــدّوُة الفــْرِد«(9).  

رِد إلى الِحكاية
َ

 االعتقاِل من الّس
ُ

ا: تجِرَبة
ً
ثالث

إّن الّســجن يشــّكل حدًثــا بزمانّيــة مطلقــة، ومــكاٍن محــدود، لذلــك يعيــش المعتقلــون السياســّيون فــي حالة 
مــن التكويــن المتشــابه؛ فالَحــَدُث والَمــكاُن متالزمــان، وإّنمــا األمــر يكــون فــي الُحَبــك المتغيــرة بيــن ُمعتَقــٍل 
وُمعتَقــل آخــر، بيــن فْلَســفة ســّجان وفلســفة ســّجان آخــر، َوْفــَق ذلــك ننتظــر مــن الّســجين عنــد خروجــه أن 
ــا تظَهــر عقــدة الحكايــة إذ إّن كلَّ َســجيٍن يحكــي مــا  يقــّدم ســردّية االعتقــاِل وفــق حكايــة مــاذا جــرى؟ وُهنَ

جــرى لــه بإســقاطات نفســّية فُحَبــُك هــذه اإلســقاطات تمّثــل الحكايــة المتغيــرة. 
ــَل روى  ــٍم اعُتِق ــرة، فــكّل معّل ــن نجــد الســردّيات المتشــابهة والُحبــك المتغي ــة اعتقــاِل المعّلمي فــي تجرب
األحــداث رؤيــة الــّراوي العليــم، وفــي االعتقــال عــادة هنــاَك مــا ُيشــاَهد ومــا ال يشــاَهد؛ إذا كاَن االعتقــاُل مــن 
الّشــارِع فــي ِوقفــات احتجاجّيــة فــإّن العيــن هــي التــي تشــّكل الحــدث والُحبكــة، وهــذه الُمشــاَهدة ضروريــة 
ــاِت  ــر الّلحظ ــارع أكث ــي الش ــحل ف ــا والّس ــْرُب بالعص ــة؛ فالّض ــودِة الّطاّع ــات ع ــل لحظ ــي تمّث ــلطات فه للس
ُصعوبــُة عنــَد المعّلميــن ذلــك ألّن هــذه اللحظــات تشــّكُل فــْرَض القــّوة، لكــن فــي المراكــز األمنّيــة يتشــكل 

ُجــزء مــن الحــّس اإلنســانّي القانونــّي لــدى المحّققيــن ألّن الضحّيــة ضعيفــة الّجســد.
ــم  ــن معّل ــات االعتقــال تتشــّكُل فــي محــور الَعالقــة اإلنســانّية بي ــرة، وأدبّي ــي ُتســَرُد كثي ــاِت اّلت إّن الِحكاي
يمثــل الحــّس الحضــارّي للدولــة، وهــو فــي منظــور الّســلطة يتســاوى مــع المجرميــن، لعــّل الُحبكــة الجمعّيــة 
ــن والمعّلمــات  ــّم اعتقــال عشــراِت المعلمي ــن التجّمعــات ت ــم، ففــي أحــد ميادي ــل بذلــك الوجــع الدائ تتمث
ــة لســاعات حتــى تنتهــي الفعاليــة  ووضعهــم فــي َعَربــاِت الّترحيــل مكّبليــن وتوزيعهــم علــى المراكــز األمنّي
ثــم إطــالق ســراحهم وهــم ال ُيدركــون ســببّية لحظــات التوقيــف. لعــّل هــذه اللحظــات تشــّكل ظاهــرة نفســّية 
ــم  ــوَن المعّل ــدل أن يك ــة؛ فب ــش العبودّي ــه هوام ــع م ــارة يتقاط ــو الَحَض ــّدم نح ــن وأّن التق ــرات المعلمي لعش
ــٌد باألصفــاِد  ببدلتــه الرســمّية يتفاعــل مــع طلبتــه فــي الصــّف يقودهــم مــن المختبــر إلــى المكتبــة، هــو مكّب

بلبــاس الّســجن فــي زنزانــة لوُحهــا تلــك القضبــان وطبشــوُرها تلــك األصفــاد.
ــذه  ــجنَاء، ه ــَع الّس ــن َم ــات المعّلمي ــجن حوارّي ــل الّس ــة داخ ــة معرفّي ــّكلت حال ــي ش ــات الت ــن الحكاي  م
ــْزء  ــة، وج ــات والعِزيم ــن الّثب ــة م ُل حال ــكِّ ــات تش ــا حوارّي ــن: إّنه ــُد المعّلمي ــَف أح ــا وص ــات كم الحواري
ــا،  ــم يدركونه ــة لكنّه ــي السّياس ــون ف ــا يتكّلم ــاًل َم ــجناء قلي ــم: إّن الّس ــاف المعّل ــّذات، وأض ــس ال ــن تنفي م
ــى أّن  ــلطة حت ــيادة الّس ــسُّ س ــي، وأّي كالٍم يم ــّس السياس ــن الح ــم م ــوف الُمنظَّ ــم الخ ــك المعّل ــتغرًبا ذل مس
أحــد المســاجين عندمــا علــم أّن المعلميــن اعتقالهــم سياســّي حــاول التهــّرب خوًفــا مــن الخطــاب السياســّي 
ــاداة  ــن مع ــوف م ــة الخ ــم أن ثقاف ــد المعل ــة. أّك ــة متنّوع ــا جرمّي ــه بقضاي ــوم علي ــجين محك ــذا الس ــع أّن ه م
ــلطة داخــل الســجون مفادهــا الخــوف مــن ســجناء التنظيمــات والمحكوميــن فــي قضايــا تتعّلــق بانتماءات  السُّ

(9)  أندريه سيغفريد، روح الشعب، ص 29-28.
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ن

ّ
ِ إلى الز

ّ
ِمَن الّصف

ــى المحاكــم مــّرة أخــرى بتهــم  ــة حيــث يحــال أي تحريــض سياســّي أو فكــري داخــل الّســجون إل الجهادّي
ــلطة هــو  تتعّلــق بالّترويــج الفكــرّي داخــل الســجون، وهــذا مــا ال يريــده الّســجناء بشــكل عــام ألّن معــاداة السُّ

ــَن السياســّي والجهــادي إّن صــّح الوصــف. ــُع بي ــذي يجَم ال
فــي »نظرّيــة الصنــدوق والّتفــاح الفاســد«(10) أجمــع العديــد مــن المعّلميــن أّن الصعوبــة كانــت فــي َلَحظاِت 
ــباب،  االعتقــال أي فــي الُمداهمــات، واالعتقــال مــن الّشــارع ففــي تلــك اللحظــات تئــُن األســماع مــن السُّ
ــُه تّفاًحــا فاســًدا. أّمــا فــي ُغــَرف  وتتأّلــُم األجســاُد مــن الّضــْرِب، وفــي هــذه الّلحظــات يكــوُن الّصنــدوُق كلُّ
الّتحقيــق وداِخــل الّســجن فيتشــّكل الّتفــاح الّصالــح حيــث تكــون اإلجــراءات أمنيــة روتينيــة دون التعــّرض 
لمضايقــات جســدّية أو ألفــاظ نابّيــة. لكــن التلقــّي النفســّي لهــذه اإلجــراءات هــو الــذي يشــكل حالــة لســرد 

حكائــي ُيــرَوى بُحبكــة الحــزن وألــِم القمــع. 
 تنتظــُم الَعالَقــاُت فــي االعتقــال، وَتَتشــاَبُه ِمــَن الّلحظــة األوَلــى حّتــى الّتحريــر مــن الُمعَتَقــل. والُمدِهــش 
ــة  ــة؛ فالشــرُّ لــه أدوات وهــذه األدوات زئبقّي أّن مواجهــة الخيــر والشــّر فــي َحــراك المعّلميــن مواجهــة خيطّي
ــة واِحــَدة قــد تحــّوُل أَداة الشــّر إلــى خيــٍر عــاّم، وهــذا ليــس مــن  تتحــّرك فــي أتــون الشــّر أي أّن َحالــة فردّي
ــلطة. فــي حادثــة تشــابهت مــع عديــد مــن المعّلميــن روى معّلــم ظاهــرة الخيــر فــي أداة  أدبّيــات تشــّكل السُّ
ــن  ــال األم ــد رج ــاِرع وإذا بأح ــي الّش ــن ف ــود المعّلمي ــى حش ــّي عل ــوم بالعص ــات الهج ــا لحظ ــّر واصًف الش
ــَد  ــة، وبْع ــّف والمدرس ــات الص ــر لحظ ــا فتذّك ــا وتعًب ــُش خوًف ــه يرتع ــاهًدا معّلم ــْرب مش ــن الّض ــف ع يتوق
ــم مــن رجــل األمــن ممارســة عملــه القائــم علــى الّطاعــة؛  تعــّرف الّطالــب علــى معّلمــه طلــب ذلــك المعّل
فالمعّلــم يــدرك بــأّن قــوت رجــال األمــن وقــوت أبنائهــم ال يكــون إال بالّطاعــة، تــرك رجــل األمــن المعّلــم 
ومضــى يحمــل العصــا مســتجيًبا للّطاعــة. وفــي هــذه الســردّية نشــير إلــى الباحــث فــي علــم النّفــس السياســّي 
ــان  فيليــب زمبــاردو Philip Zimbardo عندمــا درس حــاالت الشــّر داخــل المعتقــالت ُمشــيًرا إلــى لوحــة الفنّ
م. ك. إشــير M. C. Esher حــدود الّدائــرة وهــي َلوَحــٌة ذاُت ُغمــوض: إّمــا أن تراهــا تصــّور شــياطين، أو تراهــا 
ــى،  ــّية: األول ــق نفس ــالث حقائ ــى ث ــاردو إل ــل زمب ــاِهد. توّص ــة الُمش ــى رؤي ــٌد إل ــذا عائ ــة، وه ــّور مالئك تص
العالــم مملــوء بالخيــر والشــّر وال يــزال وســيبقى لأبــد. الثانّيــة، إّن الفاصــل بيــن الخيــر والشــّر ضبابــّي يقبــل 
االختــراق، الثالثــة، يمكــن للمالئكــة أن تصبــح شــياطين كمــا يمكــن للشــياطين أن تصبــح مالئكــة، وهــذا مــا 

قــد يصعــب تصــوره(11). 
 إّن التأثيــَر النّفســّي لحــاالِت االعتقــاِل فــي ُصفــوف المعّلميــن قوبِــَل وفــق مواجهــٍة قضائّيــة كاَن الّســجن 
ــة أحيلــوا  ــة ومــن مجلــس النقاب ــة العامــة للنقاب ــن مــن الهيئ ــٌر مــن المعّلمي أرحــَم مــن هــذه الُمواَجهــة فكثي
ــن  ــوف م ــردّي والخ ــع الس ــّكل القط ــا يتش ــل، وهن ــن العم ــف ع ــر، والتوقي ــد المبّك ــتيداع والتقاع ــى االس إل
الحكايــة وكأّن هــؤالء المعّلميــن عندمــا غــادروا صفوفهــم الدراســّية أدركــوا بــأّن الزنزانــة إن كاَنــت صغيــرًة 
بحجــم َقَفــٍص لطاِئــر الَكنــار، أم كانــت كبيــرًة بَحْجــِم َوَطــن تبقــى ِزنَزاَنــة ُتغَلــُق فيهــا األفــواه، وَتنِْســُج فْيهــا 
ــلطة وظــالُم  النّفــُس َوَجــَع الحرّيــة، وتقــول تلــك الّزنزانــة: إّن الحكايــَة ال تنتهــي؛ فُحبكتهــا األولــى َشــْهوُة السُّ

ــة الّطويــل. العبودّي

(10) دايفد باتريك هوتون، علم النّفس السياسّي، مرجع سابق، ص99.
ــن  ــمير)مترجم(،ط1،)لندن: التكوي ــام س ــرار، هش ــى أش ــار إل ــّول األخي ــف يتح ــيطان: كي ــر الّش ــاردو، تأثي ــب زمب (11) فيلي

للدراســات واألبحــاث،2019( ص29 بتصــّرف



146

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

الَمَصاِدُر والَمراِجُع

بودرياد،جــان، إدغــار مــوران، عنــف العالــم. عزيــز توما)مترجــم(، ط1، )الالذقّيــة: دار الحــوار للنشــر   - 1
ــع، 2005(.  والتوزي

ســيغفريد، أندريــه، روح الشــعب. عاطــف المولى)مترجــم(، ط1 )الدوحــة: المركــز العربــّي لأبحــاث   - 2
ودراســة السياســات، 2015(.

فوكــو، ميشــيل، المراقبــة والمعاقبــة: والدة الّســجن. علــي مقلد)مترجــم(، ط1)بيــروت: مركــز اإلنمــاء   - 3
ــّي،1990(.  القوم

دار  ط1)بيــروت:  بغورة)مترجــم(،  الــزواوي  المجتمــع.  عــن  الّدفــاع  يجــب  ميشــيل،  فوكــو،   - 4
 .)1997 الّطليعــة،

ــز  ــة: المرك ــم(، ط1 )الّدوح ــمين حّداد)مترج ــّي. ياس ــس السّياس ــم النف ــك، عل ــي باتري ــون، ديف هوت  - 5
العربــّي لأبحــاث ودراســة السياســات، 2015(. 

ــمير)مترجم(، ط1،  ــام س ــرار، هش ــى أش ــار إل ــّول األخي ــف يتح ــيطان: كي ــر الّش ــاردو، تأثي ــب زمب فيلي  - 6
ــاث،2019) ــات واألبح ــن للدراس ــدن: التكوي )لن



السعر 15 دوالًرا

المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم

إبراهيم الجبين

إبراهيم صموئيل

آندي فليمستروم

إيمان صادق

أحمد قعبور

أمل حويجة

أنجيل الشاعر

آرام

بسام يوسف

جمال بوعجاجة

حاتم التليلي محمودي

حازم نهار

حسام الدين درويش

حسيبة عبدالرحمن

خطيب بدلة

راتب شعبو

رغدة الخطيب

ريبيكا شريعة طالقاني

سالم عوض الترابين

سميح شقير

سمير ساّسي

سمير قنوع

سهيل الجباعي

سوزان علي

وفي
ّ

شفيق صن

عبد الرزاق دحنون

عالء الرشيدي

علي الكردي

غسان الجباعي

فاتن أبو فارس

فاتن شمس

فادي كحلوس

ود
ُ
فاطمة علي عّب

فراس سعد

فرج بيرقدار

فواز حداد

كومان حسين

د
َ

محمد إبراهيم هّم

محمد بوعيطة

محمود أبو حامد

مصطفى خليفة

وم
ّ
منذر بدر حل

ميسون شقير

نادية بلكريش

نبيل سليمان

نجاح البقاعي

هشام عيد

وجدان ناصيف

وسيم حسان

ياسر خنجر


