حركة المعلمني المرصيني ٦٠٠٢ -٦٠٠٢
"اآلراء الواردة في هذا التقرير تعرب عن آراء أصحاب الشهادات الحية وخرباتهم ،وال تعرب
بالرضورة عن وجهة نظر فريق البحث أو الموقع".
تعج احتجاجات السعمسيغ واحجة مغ أكبخ وأضخع االحتجاجات التي شيجتيا مرخ في العقجيغ األوليغ مغ األلفية الثانية ،بل وأكثخىا
ار أيزا .فقج خاضت الحخكة في ىحه الدشػات ( )٦٠٠٢ –٦٠٠٢العجيج مغ السعارك قبل أن تفخز كياناتيا ،مختبصة عغ غيخ
استسخ ا
رمػز ليحا الحخاك ،خارجيغ مغ عباءة
ا
قرج بالتػجيات الدياسية لمقيادات ،الحيغ استعشا بذياداتيع لكتابة ىحا التػثيق ،وقج كانػا بالصبع
أحداب مختمفة ،تشتسي أغمبيا لتيار اليدار السرخي .لع تكغ ىحه الحخكة الحجيثة–بالشدبة لقصاع التعميع -متجاندة أو دون أشياف
متغايخة ،وإنسا ماجت داخميا بخالفات وانقدامات ،كانت الدبب -عمى سبيل السثال -في نذأة "اتحاد السعمسيغ السرخييغ"عمى التػازي
مع "نقابة السعمسيغ السدتقمة" ،كسا كانت الدبب الحقا في سحب الثقة مغ "ىيئة مكتب الشقابة السدتقمة" ،وإعادة انتخاب مجمذ إدارة
ججيج في  30يشايخ  .2015كانت السسارسة الشقابية ججيجة تساما عمى السعمسيغ ،فغمبت الدياسة ،كسا غمبت في بعس األحيان
السرالح الزيقة واالنتيازية الفخدية ،بل واإلحداس السبالغ فيو بالدعامة مغ ِقَبل بعس القيادات فييا ،مسا نتج عشو خدارات كبيخة

بحكع قجرتيا اليائمة عمى
ا
لمحخكة ككل ،لكغ ىحا ال يشفي كػنيا مكدبا حيغ نأخح في االعتبار كذف بعس الػجػه التي أصبحت
رمػز ُ
الحذج والخصابة ،أو لتاريخيا الدياسي الصػيل .ومغ ىشا ،صار لداما عميشا أن نشحي جانبا اختالف فخقاء السعارك الػاحجة والسرمحة

الػاحجة أيزا مغ السعمسيغ عمى خمفية اختالف وجيات الشطخ ،أو الختالف التػجو الدياسي ،فعمى حج تعبيخ "رائج الحديشي" ،رئيذ
نقابة السعمسيغ السدتقمة ،أن قيادات حخكة السعمسيغ قج أسدػا الشقابة السدتقمة واتحاد السعمسيغ السرخييغ عمى التػازي بدبب ىحا
االختالف ،وبدبب التجخبة الججيجة عمى الكيانيغ في تأسيذ كيانات مدتقمة ،متأثخيغ في ذلظ بالتػجيات الدياسية ككل.

1

إن القرج مغ الحخكة باألساس كان تشطيع جسػع السعمسيغ بعيجا عغ نقابة السيغ التعميسية؛ سعيا نحػ تشطيع يزع مرمحة السعمسيغ
عمى رأس أولػياتو وليذ استخضاء الشطام الحاكع؛ سعيا لخمق معمع واع بسرمحتو ،قادر عمى تشطيع نفدو مغ أجل السصالبات العادلة
بأجخ عادل وضخوف عسل مالئسة.
وعمى الخغع مغ مذاركة اآلالف في الحخكة بعج انجالع الثػرة في  ،٦٠٠٠مغ خالل التطاىخات والػقفات االحتجاجية ،إال أن ىحا ال
يعشى وجػد حخكة مشطسة ودائسة الفعل ،وال يعشي أيزا أن القيادات قج استصاعت خمق قيادات أخخى في الرفيغ الثاني والثالث ،أو
تخبية أجيال مغ الشقابييغ ،ولكششا ومغ واقع معايذة الحخكة أثشاء الثػرة ،ومغ واقع شيادات قياداتيا ورمػزىا ،رأيشا أن حخكة السعمسيغ في
امتجادىا وزخسيا أثشاء الثػرة كانت امتجادا لدخع الثػرة نفديا ،فصاليا ما شال ىحا الدخع فيسا بعج مغ انحدار .وفيسا يبجو أن الدياسي
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3

ىػ ما قاد الشقابي ،بيشسا لع يشجح الشقابي ،رغع استالمو مقاليج األمػر بالشقابة السدتقمة ،في السحافطة عمى الدخع مغ خالل العسل
الشقابي الستػاصل.
يعتسج ىحا البحث عمى شيادات صػتية سجمشاىا مع رمػز حخكة االحتجاج والتشطيع بيغ السعمسيغ السرخييغ خالل شيػر عام ،٦٠٠٢
مغ بيشيع :عبج الحفيظ شايل مغ السخكد السرخي لمحق في التعميع ،والحي يعج مغ أىع مشطسات السجتسع السجني التي عسمت عمى
قزايا التعميع في مرخ .عبج الشاصخ إسساعيل وعسخ مخسي مؤسدا اتحاد السعمسيغ السرخييغ .محب عبػد ورائج الحديشى وحديغ
إبخاىيع مغ الشقابة السدتقمة لمسعمسيغ .أنػر فتح الباب ،ود.كسال مغيث الخبيخ بالسخكد القػمي لمبحػث التخبػية.

أيه كان المعلمون قبل ثورة يواير ٦٠٠٠؟
ضيخت العجيج مغ الحخكات االجتساعية مع انجالع ثػرة  ،٦٠٠٠وكانت حخكة السعمسيغ مغ بيشيا .ولكغ ضيػر العجيج مغ الحخكات
السختمفة لمسعمسيغ في سشػات ما بعج الثػرة ،يجعمشا نصخح سؤاال ىاما عغ وضع السعمسيغ في فتخة ما قبل .٦٠٠٠أيغ كان السعمسػن قبل
٦٠٠٠؟ وكيف كان وضع السعمسيغ؟ ىل كانت أوضاعيع مدتقخة وم ِ
خضية ماديا؟ ىل تستعػا بخواتب عادلة ومدايا حقيقية في ضل
ُ

تفديخ آخخ؟
ا
األنطسة الدياسية الستعجدة في التاريخ القخيب مشح ثػرة يػليػ ٠٥٩٦؟ 2أم أن لألمخ

وقج أجاب د.كسال مغيث الباحث التخبػي عمى ىحا الدؤال في لقاء أجخيشاه معو خالل شيخ مايػ  ،٦٠٠٢قائال إن السعمسيغ كانػا ضسغ
احتجاجات األربعيشيات والخسديشيات مع الحخكة اليدارية الشذيصة في ذلظ الػقت ،ولع يكػنػا بسعدل عشيا ،وكانت ىشاك مصالبات
بإنذاء نقابة لمسعمسيغ في عام 1951في ضل حكػمة الػفج ،لكغ نقابة السيغ التعميسية حيغ تأسدت لع تكغ استجابة لتصمعات شعبية
ميشية فئػية لمسعمسيغ ،بقجر ما كانت شكال مغ أشكال الخغبة في وضع السعمسيغ في قبزة الشطام  ،ولع تذيج الشقابة حخاكا ،وكان
قانػنيا يدسح لمدمصة بالتحكع بذكل كبيخ في السعمسيغ ،إذ ال يختار السعمسػن نقيبيع بذكل مباشخ ،بل كانػا يختارون السسثميغ في
الشقابة السخكدية ،ثع تختار الشقابة السخكدية مجمذ اإلدارة والشقيب.

3

وعغ وضع السعمسيغ أثشاء فتخة حكع جسال عبج الشاصخ ،يػضح د.مغيث أن عبج الشاصخ استخجم فكخة التعميع والحذج األيجيػلجي بجال
مغ التعميع والثقافة .وقج مخ ىحا التغييخ الجحري في وعي السعمسيغ وأذىانيع ألنيع كانػا في بحبػحة شػال عيج عبج الشاصخ ،فكانت

2

طارق البشرى  ،جهاز الدولة وإدارة الحكم فً مصر المعاصرة..دار نهضة مصر للطباعة والنشر ٌ ،ناٌر  5115طبعة أولى
https://books.google.com.eg/books?id=nR_cDgAAQBAJ&pg=PT51&lpg=PT51&dq=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D
8%AE+%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1+%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%
85%D9%87%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%89+
%D9%85%D8%B5%D8%B1&source=bl&ots=XZUMn0RuX4&sig=klokPLs80ISzl17C42LHvspZaGc&hl=en&sa=X&ved=2ahUKE
wiAy6Sp0JjfAhUzVBUIHb8eBO0Q6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D
8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%
D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%89
%20%D9%85%D8%B5%D8%B1&f=false
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مختباتيع جيجة ،مقارنة بأحػال السعمسيغ حاليا التي وصمت لمحزيس ،فخاتب السعمع السرخي –حاليا -ىػ أدنى ارتب لسعمع في العالع.
الر ،في حال إذا كان راتبو  1200جشيو ،ىحا إن كان
إن أفقخ مجرس في الجدائخ يتقاضى  400دوالر ،بيشسا يتقاضى السرخي  65دو ا
محطػضا وتع تعييشو في و ازرة التخبية والتعميع .حتى عام ،1970كان مجرس السخحمة اإلعجادية يتقاضى  18جشييا".كان جخام الحىب
عيار  18بـ  81قخش ،يعشي مختب السجرس يذتخي  22جخام ييب ،فمػ ضخبشا عجد الجخامات ده دلػقت في  600جشيو ،يعسمػا 12
أو  13ألف جشيو "

4

ويكسل د.مغيث حجيثو عغ مذػار السعمسيغ مع الجولة السرخية ،إذ شيجت أواخخ الدتيشيات -ومع تػجو الجولة لمحخب-تخاجعا عغ زيادة
رواتب السعمسيغ؛ فدسحت الجولة بفرػل التقػية ،فانقدع السجرسػن إلى فخيقيغ ،فخيق يخفس الفكخة تساما ،وىع السجرسػن الكبار
السعتدون بأنفديع .وفخيق مؤيج ،وىع السجرسػن حجيثػ التخخج الحيغ كانػا ما يدالػن في مخحمة التكػيغ االجتساعي ،وبشاء األسخ
الججيجة ،لحلظ كانػا يتستعػن بسخونة أكثخ.
وقج شيجت أيام الدادات -مع بجاية تفكيظ السذخوع الػششي لعبج الشاصخ-تشاقرا في مختبات السعمسيغ ،وتشاقرا في ميدايشة اإلنفاق
عمى التعميع .فطيخت السجارس ذات الفتختيغ والثالث فتخات ،وبجأت أوضاع السعمسيغ في التجىػر ،وضيخت السجارس الخاصة بعج تخدي
أوضاع السجارس الحكػمية .وىشا رأى السرخيػن العائجون مغ دول الخميج محسميغ بأمػال البتخول ،أن السجارس الخاصة أفزل مغ
السجارس الحكػمية التي ال تقجم تعميسا جيجا ،ومغ ثع الجخػل في متاىة الجروس الخرػصية التي صارت سائجة وليدت استثشاء في
الشرف الثاني مغ الدبعيشيات.5
ويمفت د.مغيث الشطخ إلى أن السعمسيغ بصبيعة الحال "كيان ميشي محافع مغ الشاحية الدياسية ،وجدء أساسي مغ وضيفتيع ووضيفة
السجرسة الزبط االجتساعي والحفاظ عمى الشطام القائع" .فيع بصبيعة الحال ليدػا فئة ميشية ثػرية ،وىػ –بالسشاسبة -ما ساىع في أن
تديخ األمػر عمى ىحا الشحػ دون حخاك .كسا ساىع أيزا في تمظ الحالة مغ الخكػد ،تذخذم الحخكة السيشية ما بيغ (عسال وإدارييغ) فى
نقابة السيغ التعميسية .وىػ وضع غيخ شبيعي ،ألنو شكل مغ أشكال شخذمة الحخكة ،مع حقيقة أن معمسي التعميع الخاص يتستعػن
بأوضاع مادية أفزل ،وأن معمسي األزىخ ذوو شبيعة محافطة .كل تمظ العػامل –وغيخىا -أضعفت الحخكة الدياسية لمسعمسيغ.إال أنو
ومع تجىػر األوضاع بذكل كبيخ أثشاء فتخة مبارك ،ومع الػعج بالكادر ،ثع السساشمة في إصجاره ..بجأت االحتجاجات.

 3نفسه
 4نفسه

5

محطات على طريق المطالبة بتحسني أوضاع المعلمني:
مشح  2006وحتى  ،2014شيج قصاع السعمسيغ في مرخ حخكة احتجاجية متصػرة واسعة ،ميجت مع غيخىا مغ االحتجاجات لمتغييخ
الذكمي في الشطام الدياسي في مرخ .استصاعت تمظ الحخكة الحرػل عمى عجد مغ السكاسب ،لكغ اإلخفاق قج شاليا في نياية
سشػات االحتجاج .ويسكغ تشاول ىحه الحخكة االحتجاجية عبخ محاور ىامة يسكغ تمخيريا في التالي:
 -1محاكسة شعبية لػزيخ التخبية والتعميع ،والثػرة عمى مساشمة نطام مبارك في إقخار نطام الكادر:
لع تكغ أوضاع السعمسيغ السرخييغ عمى ما يخام ،وقج حاول نذصاء السعمسيغ تشطيع حخكة الفعل في قصاعيع .وكانت بجاية
تمظ الحخكة في أواخخ  ،2006وفي عام  ،2007تدامشا مع قانػن  155أو ما يدسى بقانػن كادر السعمسيغ ،والحي تدامغ معو
أيزا-أو قبمو بقميل -صجور قانػن "ضسان الجػدة" ،واالعتساد رقع  280لدشة " .2006فى الفتخة دي كان فيو حػالي 3
مخاكد حخكة لمسعمسيغ ،أو  3مشابخ لمتعامل مع مػضػع السعمسيغ .كان فيو حدب التجسع ،المي ىػ مكتب السعمسيغ فيو،
وكشت أنا ماسظ مكتب السعمسيغ في الحدب في التػقيت ده .وكان فيو السخكد السرخي لمحق في التعميع ومجيخه عبج الحفيع
شايل .وبعجيغ جات حخكة "معمسػن بال نقابة" المي مقخىع إسكشجرية ،وكان المي بيجيخ السػضػع زميل إسسو حدغ العيدػي"
.
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ويخى"عبج الحفيظ شايل"أن قصاع التعميع قج شيج أكثخ مغ مذكمة تدامشت مع صجور القانػن الخاص بزسان جػدة التعميع
واالعتساد ،الحي رآه نذصاء السعمسيغ قانػنا يتعامل مع السجرسة بػصفيا مؤسدة ربحية ،يفخض رسػما عمى السجارس الحكػمية
كي تحرل عمى شيادة االعتساد ،ثع تخرع تمظ الخسػم مغ ميدانية التعميع وتحىب لييئة ضسان جػدة التعميع.ومغ القزايا
التي أثخت في حخاك السعمسيغ أيزا ،قزية فداد كبخى في و ازرة حديغ بياء الجيغ ،إذ خررت لجان ألداء امتحانات
الثانػية العامة ألبشاء كبار السدئػليغ في الجولة مغ ضباط شخشة وقزاة ورجال أعسال":كان بيتعسل ليع لجشة خاصة في
شقق في الجقي وكان السخافق بتاع الصالب مجرس متخرز في السادة ،وكان فيو فداد في الكػنتخول..فزيحة كبيخة ججا
"
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ومغ السذاكل التي أدت إلقامة تمظ السحاكسة الذعبية لمػزيخ يدخي الجسل ،قزية شالب الثانػية العامة الستفػق باإلسساعيمية.
"كان الصالب السثالي عمى مدتػى السحافطة ،في تانية ثانػى كان جايب ..%99في تالثة قفل السػاد كميا وفي الفيديا جاب
 7.5مغ  .50والجه كان ميشجس وراجل متعمع وقػي ودافع عغ حق ابشو بذكل شخس ججا ،أما راح اكتذف إن ورقة الػلج
مشدوع مشيا أوراق ،كل ما يخوح الػزارة يقػلػا حاضخ ..فكانت الفكخة السيسة ججا إن إحشا نعسل محاكسة شعبية ليدخى
الجسل في  ،2006في السحاكسة الذعبية القاضي كان د.حامج عسار وعسيج كمية تخبية الفيػم أو بشي سػيف ،وأستاذ
جامعة تالت ..الحزػر في نقابة الرحفييغ وصل أللف شخز ما بيغ أولياء أمػر ومعمسيغ..وكان أحج الشتائج اليامة
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لمسحاكسة الذعبية وأحج التػصيات األساسية المي شمعت مغ السحاكسة إن السحكسة تاخج بالذق السدتعجل ،وقزية الػلج
اتحدست بعج  3شيػر ولحق يجخل ىشجسة لن جالو  40درجة في الفيديا".
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ويقػل عغ احتجاجات السصالبة بالكادر" :مبارك وعج في  2005إنيع حيعسمػا كادر خاص لمسعمسيغ ،وعجت 2005و2006
ووصمشا لـ  2007وبجأت احتجاجات السعمسيغ تقػدىا الحخكة دى ،الحخكة كانت تقخيبا شيف ألػان الدياسة السرخية،
وكانت اليفط بيتكتب عمييا (حخكة معمسي مرخ ب ...اسع محافطة) ،وكان السكػن األساسي يدار وإخػان .والزم نمفت
الشطخ الحتجاجات شباب السعمسيغ ،في التػقيت ده كان أجخ السجرس المي بيذتغل 105جشيو في الذيخ ،وفيو ناس كانت
بتذتغل بالحرة.ومغ ضسغ الحاجات المي جات لي في السخكد كذف بقبس  10مجرسيغ مجسػع أجخىع  178جشيو في
الذيخ .

9

وىكحا بجأت روافج االحتجاجات تتجسع ،رفزا لسساشمة مبارك الحي وعج–وقت االنتخابات الخئاسية في  -2005بإصجار
قانػن ما يدسى بـ"الكادر" ،والحي يحدغ مغ رواتب السعمسيغ ،وقج مزى عام  2006دون أن يرجر .وصجور قانػن ضسان
الجػدة واالعتساد الحي يسيج لخرخرة وتدميع خجمة التعميع في مرخ.والغزب مغ فداد الػ ازرة فيسا يخز المجان الخاصة
بأبشاء كبار السدئػليغ .وغزب السعمسيغ الذباب مغ ضعف الخواتب .كل ىحا ونقابة السيغ التعميسية ال تحخك ساكشا .مغ
وممحا.
ىشا ،أصبح االحتياج لكيان نقابي حخ بجالمغ تمظ الشقابة احتياجا حيػيا ُ

 -2والدة أكثخ مغ كيان مدتقل :نقابة السعمسيغ السدتقمة ،اتحاد السعمسيغ السرخييغ ،روابط السعمسيغ بالسحافطات:
بيشسا تشامت حخكة احتجاجات السعمسيغ السرخييغ شمبا لتحديغ أوضاعيع السالية بإصجار قانػن الكادر ،نذأت فكخة تأسيذ
كيان نقابي حخ بعج أن فذمت نقابة السيغ التعميسية مشح تأسدت عام  1954في أن تخخج عغ تحكع الشطام الخسسي ،فكانت
ندخة شبق األصل مغ "االتحاد العام لشقابات عسال مرخ" الحي لع يعتخض عمى أي مغ جخائع الجولة في حق العامميغ،
سػاء كانػا عساال أو مػضفيغ"الخرخرة  ،والخخوج مغ الخجمة بالسعاش السبكخ بسكافآت ىديمة واالنزسام لصابػر العاشميغ،
وتبجيج أمػال صشاديق السعاشات".
ويخى"أنػر فتح الباب"أن نقابة السيغ التعميسية لع تكغ يػما كيانا حيػيا مختبصا بقزايا السعمسيغ ،بل كانت دائسا تحت سيصخة
الشطام ،وبخاصة عشاصخ الحدب الػششي .ورغع محاوالت السعمسيغ دخػل انتخابات الشقابة لإلصالح مغ الجاخل ،فقج اصصجم
شسػحيع بالئحتيا التي ما زالت تتكمع عغ عسل الشقابة في إشار االتحاد االشتخاكي العخبي ،بسا يذيخ إلى جسػد الالئحة
وجسػد مغ كانػا يشجحػن في انتخاباتيا بخعاية الشطام .ويزيف أن الالئحة ال تتحجث عغ حقػق السعمسيغ وال عغ تشطيع
السيشة أو آدابيا أو عغ مجونة الدمػك العام ،بل إن كل ما في الالئحة ما ىػ إال كالم عام ومخسل بعيج كل البعج عغ مرالح
السعمسيغ.
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 7نفسه
 8نفسه
 9ممابلة اجراها فرٌك العمل مع أنور فتح الباب ،عضو المكتب السٌاسً لحزب التحالف الشعبً اإلشتراكً ،فً السوٌس فً ٧١٠٢

7

كانت ىشاك بجايات قبل  ،2011إرىاصات بتكػيغ كيانات حخة .يقػل "عبج الشاصخ إسساعيل"":في الفتخة دي كان فيو عالقات
بيغ السعمسيغ وبيششا وبيغ السخكد السرخي لمحق في التعميع فيسا يتعمق بتكػيغ روابط لمسعمسيغ وتذبيظ حخكتيع في أكتخ
مغ مكان ،وضيخت بعج كجة رابصة معمسي ىييا ،ورابصة أمان في الجقيمية .نقابة السيغ التعميسية مر مػجػدة ،ألن المي
كان بيجيخىا في الػقت ده كان مرصفى كسال حمسي وكان ىػ رئيذ مجمذ الذػرى.

11

إال أن فكخة تأسيذ نقابة مدتقمة وحخة رغع إجساع نذصاء السعمسيغ عمييا قج واجيت خالفا مغ حيث التػقيت ،فعمى حيغ كان
ىشاك عجمة مغ البعس ،كان ىشاك دعػة لمتأني مغ مجسػعة أخخى .فقج تصػر األمخ –وفقا لذيادة عبج الشاصخ إسساعيل-
مغ (روابط السعمسيغ) إلى فكخة (الشقابة السدتقمة) بعج نجاح تجخبة تأسيذ "نقابة الزخائب العقارية السدتقمة" في ،2008
بذخط تأجيل التأسيذ حتى تتأسذ لجان نقابية في  10محافطات عمى األقل بكل مشيا  50عزػا ،بعجىا يتع إشيار "نقابة
السعمسيغ السدتقمة" ،12ىحا كان رأي الخاغبيغ في التأني.ولكغ":كان فيو وجيتيغ نطخ قبل الكالم المي بيقػلو عبج الشاصخ،
وجية نطخ مع إصالح الشقابة السيشية ،ودي مذكمة مػجػدة لغاية دلػقت ،فيو إزدواجية في جسيع األشكال السدتقمة ،فييا
ناس بتشدل انتخابات الشقابة السيشية ،وفيو وجية نطخ تانية متعجمة إنشا نذيخ نقابة مدتقمة".

13

وقج ضمت مجسػعة اتحاد السعمسيغ عمى إيسانيا بأن السدار الرحيح ىػ البجاية مغ أسفل ألعمى ،فبعج مؤتسخ نقابة الرحفييغ
في  9فبخايخ  ،2009والحي تعجمت فيو السجسػعة الستحسدة لمتأسيذ فجسعت تػقيعات تأسيذ الشقابة السدتقمة ،عسمت
مجسػعة عبج الشاصخ اسساعيل وعسخ مخسى عمى تأسيذ لجان نقابية في  6محافطات،وىي :الجيدة ،والقاىخة ،والذخقية،
ودمياط ،والقميػبية ،واإلسكشجرية ،وبعجىا يأتى االتحاد" .كانت فكختشا إن إحشا نذتغل عمى نفذ الحاجة المي إحشا كشا بشصالب
بييا زمالئشا ،وىي إن إحشا نعسل نقابات األول في السحافطات ،بالضافة لمدت محافطات أسدشا في السشػفية والغخبية
ومصخوح وأسػان ،لغاية ما وصمشا لحػالي  11نقابة ،دي كميا لجان نقابية ،يعشي فكخة االتحاد لدو مػجػدة ،بعج كجة في
 ،2013تع إشيار االتحاد بذكل رسسي ،يبقى بجاية إشيار المجان  2011بعج إعالن الحخيات لشقابية ،لكغ فزمشا
مشتطخيغ لغاية لسا فكختشا تتحقق ،المي ىي فكخة اتحاد السعمسيغ السرخييغ ،وبعجيغ وصمشا حػالي  15نقابة ،وجات بعج
كجة أسيػط كسان "

14

مغ وجية نطخ الجشاح الخافس لتأسيذ نقابة مدتقمة لمسعمسيغ مغ أعمى ،أن ىحا التػجو كان سابقا لمثػرة ومحاولة ربسا مغ
الشطام الستباق الثػرة التي لع يكغ في خيال أحج أن تحجث وبيحا الحجع" :الثػرة لسا قامت خجمتيع وخجمتشا..لسا جو البخعي
كان جاي بأجشجة إنو يعسل نقابييغ يسكغ التفاوض معاىع ،مر مػضػع إخالص ،ىػ ده السػضػع باخترار ..النى سسعت
قبل ما تقػم الثػرة إن البخعي جاي بالكالم ده..بسعشى إنظ لسا تيجي تتفاوضي مع مجمذ مشتخب والشاس جايبيشو مر
بزغط مغ األمغ ،أكيج حيبقى السخدود أفزل ل ن الشاس وراىع...وما تقجرير تقػلي إن ده لسرمحة الشطام ،كسان مر
 1ممابلة اجراها فرٌك العمل مع عبد الناصر إسماعٌل فً ٧١٠٢
 11نفسه
 15ممابلة اجراها فرٌك العمل مع عمر مرسً ،نائب رئٌس اتحاد المعلمٌن المصرٌٌن ،فً ٧١٠٢
 13ممابلة اجراها فرٌك العمل مع عبد الناصر إسماعٌل فً ٧١٠٢

8

حاقػلظ إنو بالسدصخة فيو درجة مغ درجات االستقالل في الحخكة دي..ألنو بعج كجة في السسارسة انكذف إن مر كل
الشقابات السدتقمة مدتقمة فعال".
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 -3عالقة كيانات السعمسيغ بالسجتسع السجني:
يبجو دور السجتسع السجني ممتبدا بعس الذيء فيسا يخز عالقتو بشقابة السعمسيغ السدتقمة أو اتحاد السعمسيغ السرخييغ،
ىشاك مغ يخى دوره إيجابيا ساىع في إلقاء الزػء عمى قزايا التعميع والسعمسيغ في مرخ ،وفي دعع أنذصة ىحه الكيانات في
بجايتيا ،وأمجىا بخبخة التشطيع ،وىشاك مغ يخى أن دور مشطسات السجتسع السجني كان سمبيا ،خاصة وأن إحجى ىحه السشطسات
كان السخكد السرخي لمحق في التعميع ،والحي كانت لو إسيامات واضحة ،مثل إثارة قزية شالب اإلسساعيمية الستفػق التي
سبق اإلشارة إلييا وكانت سببا في السحاكسة الذعبية لػزيخ التعميع وقتيا ،في  .2006باإلضافة لمسحاكسة الذعبية ،عسل
السخكد عمى تشطيع التجريبات عمى الحق في التشطيع ،والحق في الحخية الشقابية ،والحق في التعميع،وتشطيع ورش عسل حػل
قانػن ضسان جػدة التعميع واالعتساد رقع  280لدشة  .2006فكانت رؤية مجيخ السخكد كالتالي" :التعميع مر قزية السخكد
لػحجه ..ومر قزية وزارة التخبية والتعميع لػحجىا  ..ده قزية السجتسع ،وإذا فيو مجيػد حانعسمو مسكغ يكػن مثسخ لػ
ساعجنا الشاس عمى تشطيع نفديع عمى الحق في التعميع ،فاشتغمشا عمى ميغ الفئات المي مسكغ تتشطع ،أفزل فئة ألن
العالقات بيشيا مدتسخة ودايسة ىي السجرسيغ والعامميغ بالتعميع بذكل عام ،واشتغمشا مغ  2007عمى الفكخة دي .بجأنا
نذتغل عمى حخكة معمسي مرخ ،وبجأت الحخكة تدسع ،وبعجيغ اتعسمت أول مطاىخة قجام نقابة السيغ التعميسية في الجديخة،
وبجأنا نعسل تجريب لمسجرسيغ ولقاءات دورية كل شيخ فيو لقائيغ أو تالتة ".
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لكغ مغ جية أخخى ،أدى التجاخل بيغ إدارة "عبج الحفيظ شايل" لمسخكد وبيغ كػنو أول أميغ عام لشقابة السعمسيغ السدتقمة إلى
آثار سمبية ،إذ تع الخمط بيغ الجوريغ بجرجة كان مغ الرعب معيا تجارك األخصاء أو تحسيل السدئػلية لمسخصئ عمى حج
تعبيخ "محب عبػد"" :االزدواجية كانت عاممة مذكمة حقيقية" .باإلضافة إلى أنو ومع تخاجع دور الشقابة وخفػت صػتيا ،تع
سحب الثقة مغ مجمذ إدارتيا" .والحقيقة لػ كانت الثػرة دي اتعسمت ،يعشى سحب الثقة ده لػ كان اتعسل  2013أو
 2014كانت فخقت ،ل نو أتى في الدمغ المي فيو كل حاجة ماتت ،فحتى التعجيل ما فخقر كتيخ ،ل نظ كسان عجلت في
ضخوف فييا تجىػر شجيج أصال".
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 -4دور تيار الخػان السدمسيغ في حخكة السعمسيغ:
يبجو الجور مديدا بالكامل ومػازيا تساما لحخكة حدب الحخية والعجالة الدياسي عمى أرض الػاقع ،وىػ العسل عمى التسكيغ
والديصخة ،والعدف عمى ما تخوجو وسائل اإلعالم معبخة عغ السجمذ العدكخي وما تمى الثػرة مغ حكػمات حتى وصمشا
لسحصة انتخاب دمحم مخسي .كانت ىشاك ميادنة ومحاولة لتخديج أري الدمصة في تيجئة األوضاع وسمظ الصخق البعيجة تساما
عغ االحتجاجات ،ونسػذج ما حجث مغ "معمسيغ بال نقابة" في اإلسكشجرية خيخ دليل ،فقج ضمػا في خشجق السعارضة
 14ممابلة اجراها فرٌك العمل مع عمر مرسً ،نائب رئٌس اتحاد المعلمٌن المصرٌٌن ،فً ٧١٠٢
 15ممابلة اجراها فرٌك العمل مع عبد الحفٌظ طاٌل مدٌر المركز المصرى للحك فى التعلٌم
 16ممابلة اجراها فرٌك العمل مع محب عبود ،رئٌس الهٌئة الرلابٌة لنمابة المعلمٌن المستملة سابما،فً ٧١٠٢

9

اإلصالحية التي تشادي باإلصالح مغ داخل نقابة السيغ التعميسية حتى نجحػا في انتخاباتيا ،ففرمػا تساما عغ جسػع
دسع ليع صػت بعج ذلظ.
السعمسيغ السحتجيغ والسصالبيغ بالحقػق ،ولع ُي َ
وىكحا فعمػا في الدػيذ ،كان اإلخػان السدمسػن مػجػديغ بذكل كبيخ في المجشة التحزيخية ،لكشيع ما لبثػا أن بجأوا في
تشطيع اجتساعاتيع بذكل مشفرل عغ جسػع السعمسيغ في الدػيذ في بجاية العام الجراسي التالي لمثػرة  ،2012 /2011دون
اإلعالن حتى عسا يرمػن إليو في ىحه االجتساعات .ثع بجأوا بعج ذلظ في مقاومة فكخة اإلضخاب؛ بجعػى أنو حخام وأنو ليذ
في صالح الصالب ،وذلظ وفقا لذيادة األستاذ "أنػر فتح الباب" ،الحي يخى أن ىحا السػقف مشيع كان لتحالفيع في ذلظ الػقت
مع السجمذ العدكخي.

18

وفي القاىخة ،يقػل "حديغ إبخاىيع" عغ معمسي اإلخػان ومذاركتيع في أكبخ مطاىخة لمسعمسيغ في عام ٦٠٠٠وما تالىا،في
يػمي 10و 24سبتبسخ ،أن اإلخػان قج ندلػا بقػتيع في مطاىخة  10سبتبسخ ،ثع ما لبثػا أن اندحبػا":وشبعا عخفشا بعج كجه إن
القرة كميا كانت انتخابات نقابة السيغ التعميسية ،لسا فازوا فييا باعػنا ...باعػنا تاني يػم الربح وهللا يػم 9/15
والترخيح مػجػد في كل الجخايج القػمية وقتيا عمى لدان أحسج الحمػاني الشقيب الججيج ".

19

 -5مصالب االحتجاجات:
كسا أوجدنا في بجاية الجراسة ،فإن التخدي كان قج نال مغ أوضاع السعمسيغ والسجارس مشح وقت شػيل بجاية مغ الدبعيشيات،
بعج أن رفعت الجولة يجىا عغ دعع قصاع التعميع بذكل عام ،وإذا كان السعمسػن مغ الفئات السحافطة التي عانت في صست
حيشا ،ولجأت لػسائميا الحاتية في حيغ آخخ ،فرارت اإلعارات خارج مرخ والجروس الخرػصية داخميا ىسا السمجأ مغ
ضعف األجػر ،إال أن األمخ ازداد سػءا بعج إعالن مبارك عام  2005عغ قانػن الكادر الحي انتطخ السعمسػن أن يحدغ مغ
أحػاليع ،فمع يرجر .مغ ىشا بجأت االحتجاجات التي يسكغ أن نجسل مصالبيا فيسا يمي ،ولعل أىع تمظ السصالب ،كان (أجخ
عادل ونقابة حخة) ،وقج ضيخت السصالب عمى الالفتات مشح  2009حاممة اسع "نقابة السعمسيغ السدتقمة تحت التأسيذ":


إصجار قانػن الكادر بسا يحسمو مغ آمال في تحديغ الخواتب.



أمخ
التثبيت بعج أن تػقف التكميف وتػقفت التعييشات مشح مشترف الثسانيشيات ،وصار التعاقج بيغ السجرس والسجرسة ا
استثشائيا ،وضيخ "مجرس الحرة" ،ومجرس لجان األمشاء الحي يعسل بال تعاقج أصال.



إلغاء اختبارات الكادر.



حج أدنى لمسعاش ،مثل الحج األدنى لمخواتب.



إصالح مشطػمة التعميع.



إبعاد األمغ الدياسى عغ التعميع.

 17ممابلة اجراها فرٌك العمل مع أنور فتح الباب ،عضو المكتب السٌاسً لحزب التحالف الشعبً االشتراكً ،فً السوٌس فً ٧١٠٢
 18ممابلة اجراها فرٌك العمل مع حسٌن إبراهٌم ،االمٌن العام لنمابة المعلمٌن المستملة ،فً ٧١٠٢
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وىشاك مصالب لع تطيخ أثشاء االحتجاجات ،لكغ نقابة السعمسيغ السدتقمة كانت تشادي بيا بذكل يػمي ،باعتبارىا السسثل
الشقابي لمسعمسيغ السرخييغ.
"كانت السصالب كميا تتعمق بتحديغ األجػر ..الحقيقة إن دي القزية األساسية  ..وكسان بعج الثػرة كان فيو فكخة إنيع
عايديغ يسذػا كل الشاس ،المي زي تعاقجات مجمذ األمشاء ،فبجأ السعمسيشي فكخوا في تعجيل شخوط العسل عمذان يبقى
[فيو]"التثبيت".20وليذ بالزخورة أن تكػن السصالب التي تدعى الشقابة لتحقيقيا مصالب عامة ،لكغ السصالب اليػمية البديصة
عمى نفذ السدتػى مغ األىسية .يقػل رئيذ نقابة السعمسيغ السدتقمة :السكاسب المي بشحققيا إصالحية ...إن ده اتشقل
ضمع ...إن دي ماخجتر معاش جػزىا ..يعشى الصمبات الزاغصة عمى حياة السعمسيغ اليػمية"ويزيف  ":شبعا فيو مصالب
عامة تحققت زي الحج األدنى وإلغاء اختبارات الكادر".

21

ويقػل "عبج الحفيظ شايل" عغ مطاىخة  2011/9/10إنيا شالبت بـ"حج أدنى لألجػر ما يقمر عغ  3000جشيو ،وإصالح
مشطػمة التعميع بالكامل ،إبعاد األمغ الدياسى عغ التعميع ،حج أدنى لمسعاش ،األمان الػضيفي ]...[ ،والتحخر الشقابي لمسعمسيغ،
كان الذعار الشاضع وقتيا لالحتجاجات "أجخ عادل ونقابة حخة " ،دي أول مطاىخة تتعسل ،ووقتيا كانت فكخة الشقابة في
الخمفية".

22

حركات المعلمني اار الااررة:
مغ واقع الذيادات ،يبجو أن احتجاجات السعمسيغ قبل وبعج الثػرة قج تخكدت في (القاىخة) ،باعتبارىا العاصسة .وبجرجة أقل في
اإلسكشجرية ومجن القشاة .أما محافطات الرعيج واألشخاف ،بسا فييا سيشاء ومخسى مصخوح والػادي الججيج ،فمع يكغ لالحتجاجات فييا
نريب ،وإنسا ضيخت مبادرات بيا سششاقذيا فيسا بعج ،واكتفى السعمسػن بيا بالدفخ لمقاىخة لحزػر الفعاليات الكبخى ،خاصة أيام ثػرة
يشايخ ،لكشيع كانػا يحزخون تمظ الفعاليات ثع يعػدون في نفذ اليػم لسحافطاتيع .ويسكغ أن نجسل أىع االحتجاجات خارج القاىخة في
محافطات الدػيذ واإلسكشجرية وقشا والفيػم.
بجأت الدػيذ احتجاجاتيا بعج الثػرة أمام مقخ نقابة السيغ التعميسية في فبخايخ 2011؛لمسصالبة بعقج جسعية عسػمية غيخ عادية لدحب
الثقة مغ مجمذ الشقابة القجيع ،وقج ترجى حيشيا لتمظ الػقفة االحتجاجية الجير ىشاك ،إذ كان الجير الثالث ىػ الحي يديخ األمػر في
الدػيذ وعمى رأسو "المػاء /صجقي صبحي" ،الحي اجتسع بالسعمسيغ السحتجيغ ولكغ االجتساع لع يدفخ عغ شيء ،كان مجخد محاولة
يخ لمتخبية والتعميع ،استبذخ السعمسػن
الحتػاء السػقف .مع مجيء "عرام شخف" عمى رأس مجمذ الػزراء ومعو "أحسج جسال الجيغ"وز ا
خيخ باعتباره أستاذا جامعيا مشفتحا ومعو صجر قانػن الكادر ،لكغ التصبيق كان بصيئا ،فصخحت فكخة اإلضخاب" :الشاس قخرت الضخاب
ا

 19ممابلة اجراها فرٌك العمل محب عبود ،رئٌس الهٌئة الرلابٌة لنمابة المعلمٌن المستملة سابما،فً ٧١٠٢
 51ممابلة اجراها فرٌك العمل مع رائد الحسٌنً فً ٧١٠٢
 51ممابلة اجراها فرٌك العمل مع عبد الحفٌظ طاٌل ،مدٌر المركز المصرى للحك فً التعلٌم،فً ٧١٠٢

11

في األسبػع األول مغ الجراسة في  ،2011المي ىػ العام الجراسي التالي لمثػرة مباشخة" ،وقج أفخزت احتجاجات ما بعج الثػرة مباشخة
ما عخف باسع "المجشة التحزيخية" ،والتي حاولت أن تجسع شتات السعمسيغ األفخاد السحتجيغ بعيجا عغ األحداب أو بعيجا عغ نقابة
السيغ التعميسية العاجدة ،أو حتى عغ نقابة السعمسيغ السدتقمة الػليجة.

23

تصػر األمخ بتأسيذ المجشة التحزيخية ىشاك ،عمى الخغع مغ أن الجاعي األول ليحه المجشة كان "دمحم األشقخ" في مجيشة  ٢أكتػبخ ،وىي
المجشة التي ضست جسيع أشياف السعمسيغ بالدػيذ بسا فييع التابعيغ لإلخػان السدمسيغ .وقج سبقت ىحه المجشة اتحاد السعمسيغ
السرخييغ ،ولع تكغ الشقابة السدتقمة قج أسدت ليا فخعا في الدػيذ بعج .رعى ىحه المجشة وتبشى مصالب السعمسيغ في الدػيذ رجل
معبخ كي يخػض االنتخابات ،لكشو لع يكغ يتجخل فيسا يشطسو السعمسػن مغ اجتساعات ،بل تكفل بحذج 14
ا
أعسال سػيدي اتخح مشيا
أتػبيدا لسطاىخة  10سبتسبخ الحاشجة في القاىخة في خخيف .2011

24

ومغ أىع فعاليات الدػيذ ،اجتساع أجخاه"عبج الحفيظ شايل" بسعمسي الدػيذ لصخح فكخة الشقابة السدتقمة في مارس  ،2011وأيزا
تشطيع السؤتسخ الكبيخ الحي سبق مطاىخة سبتسبخ  2011وحزختو جسيع قيادات الحخكة لمحذج لإلضخاب القادم في سبتبسخ.2011
أما اإلسكشجرية ،التي ارتبصت احتجاجاتيا بالسصالبة بذخوط عسل الئقة كالتثبيت واألجخ العادل ،فيقػل "محب عبػد" عشيا" :بجأ
السعمسيغ يتجسعػا عذخات ومئات أحيانا ،في أماكغ مختمفة ،كان وقتيا محافطة إسكشجرية اتحخقت ،وكان السحافع مقيع تقخيبا في
الحجيقة الجولية ،فكانت االحتجاجات دي بتحرل ىشاك ،وكشا نعخف مػاعيجه إنو عامل لقاء مع أساتحة كمية حقػق ،أو رايح كمية
حقػق ،يالقيشا واقفيغ لو عمى الباب ،وأعجاد مغ السعمسيغ تصمع وتتكمع معاه ،وكشا بشخوح احتجاجات عشج وكالة الػزارة ،الكالم ده
بالطبط في شتاء الشرف األول مغ  2011بعج الثػرة وامتج لمريف ،وامتج لمعام الجراسي التالي".

25

ويقػل مػضحا مذاكل السعمسيغ باإلسكشجرية" :مجسػعة االحتجاجات المي نذأت في اسكشجرية بعج الثػرة مباشخة كانت مختبصة بأمخ
بالغ االىسية ..ىػ شخوط العسل ..خاصة فيسا يتعمق بأشكال التعاقجات السختمفة التي تص أخ عمى السعمسيغ ،ومشيا تعاقج مجمذ
األمشاء ،و فيو يعصي مجمذ أمشاء السجرسة ورقة لمسجرس لمعسل فييا مقابل أجخ يتفاوت ما بيغ  200-100جشيو".

26

أما الفيػم ،فطيخت فييا مبادرة "معمسػن بال حقػق" والتي نذأت في نفذ تػقيت االحتجاجات عمى اختبارات الكادر في عام،2007
وكانت االحتجاجات لذباب السعمسيغ لمسصالبة بالتعييشات ،تحت رعاية حدغ احسج رئيذ الشقابة السدتقمة فيسا بعج.

27

أما قشا ،فقج اختارت أسمػب التقاضي لتحقيق السصالب".قزايا معيشة تتخفع ،عغ شخيق التقاضي ..وإن ما كانتر بتخكد عمى فكخة
التشطيع وإن الشاس تبقى بايشة فى احتجاجات مباشخة ،بذ ىسا كانػا مخكديغ إنيع يحققػا مكاسب حقيقية عغ شخيق التقاضي،

 55ممابلة اجراها فرٌك العمل مع أنور فتح الباب ،عضو المكتب السٌاسً لحزب التحالف الشعبً اإلشتراكً ،فً السوٌس فً ٧١٠٢
 53نفسه
 54ممابلة اجراها فرٌك العمل مع محب عبود ،رئٌس الهٌئة الرلابٌة لنمابة المعلمٌن المستملة سابما،فً ٧١٠٢
 55نفسه
 56ممابلة اجراها فرٌك العمل مع عبد الحفٌظ طاٌل ،مدٌر المركز المصري للحك فً التعلٌم،فً ٧١٠٢

12

صحيح ما اتبمػرتر بحيث تشعكذ عمى الجخل ،ألن االحكام ما اتشفحتر ،لكغ ده في حج ذاتو ما بيقممر مغ الجيج المي ىسا بحلػه
وقامػا بيو.

28

محاوالت الوزارة الحتوا االحتاااات:
لع تكغ تمظ السحاولة إبان االحتجاجات العارمة بعج الثػرة استجابة لسصالب تمظ االحتجاجات ،ولكشيا كانت لتججيغ القيادات واحتػائيع،
وبالتالي لزسان غيابيع عغ الفعل الثػري الحي كان عارما في ذلظ الػقت ،ورافعا لعجد مغ السصالب التي لػ استجابت ليا الجولة لكمفتيا
السالييغ ،وىػ ما لع تفزمو الجولة ال وقت مبارك وال وقت السجمذ العدكخي وال مغ تاله؛ فكان اليجف األساسي تقميز مػازنة الجولة
في قصاع التعميع ،سػاء مغ حيث األجػر أو الخجمات التابعة لو ،وليذ تحديشيا لرالح السعمسيغ أو لرالح السشطػمة ككل.إن محاولة
االحتػاء تمظ استجاب ليا واحج مغ أكبخ القيادات في حخكة السعمسيغ ،وىػ "أيسغ البيمي".
يقػل "عبج الحفيظ شايل" عغ ىحه السحاولة في عيج الػزيخ "محسػد أبػ الشرخ"" :جو محسػد أبػ الشرخ قال أنا محتاج بجل السطاىخات
والكالم ده ..وإحشا مر ناقريغ ،أنا محتاج لػضيفة اسسيا معاون وزيخ ،وعايد قيادات السعمسيغ ييجػا بحيث يبقى ىسا حمقة الػصل
بيشي وبيغ السجرسيغ٤٠ .واحج  ..كان أىسيع في الحخكة أيسغ البيمي"

29

ويقػل "محب عبػد" شارحا نفذ المحطة ،ومؤكجا بػضػح شجيج عمى أن العسل الشقابي شيء واالنزسام لمدمصة التشفيحية شيء آخخ":ىي
حاجة أضخت سسعة الشقابة ججا ،وأنا كشت حاضخ في اجتساع مغ االجتساعات لسا إحشا خيخناه ما بيغ إنو يقبل بيحا األمخ ،و بيغ أن
يطل قيادي في الشقابة السدتقمة ،ففزل انو يتخك الشقابة السدتقمة عذان يتػلى ىحا السشرب ،أيسغ كان مذيػر وكان مغ ضسغ
األسساء المي بيتقال إنو حيتخشح لمػزارة مثال".

30

محطات وفعاليات رامة:
لكل حخكة جساىيخية لحطات فاصمة ومحصات ىامة تؤثخ فييا سػاء بالدمب أو بااليجاب ،وفيسا يمي أىع السحصات التي مخت بيا
حخكة السعمسيغ صعػدا ثع ىبػشا:


اول مؤتسخ لمسعمسيغ خاص بقانػن ضسان الجػدة واالعتساد وما يصمق عميو كادر السعمسيغ فى ، 2007وىػ أول مؤتسخ
يعقج فيسا يتعمق بحقػق السعمسيغ والشقابة.



أول مطاىخة أمام نقابة السيغ التعميسية في ،2007حزخىا حػالي  600مجرس لمسصالبة بالكادر ،وأول الفعاليات التي
يخفع فييا شعار"أجخ عادل ونقابة حخة".



مؤتسخ نقابة الرحفييغ في فبخايخ  2009حيث جسعت التػقيعات لتأسيذ الشقابة السدتقمة.



أكبخ السطاىخات بعج الثػرة مطاىخة  ..2011/9/10والسطاىخات التالية في نفذ تاريخ أول يػم دراسي.

 57ممابلة اجراها فرٌك العمل مع محب عبود ،رئٌس الهٌئة الرلابٌة لنمابة المعلمٌن المستملة سابما،فً ٧١٠٢
 58ممابلة اجراها فرٌك العمل مع عبد الحفٌظ طاٌل ،مدٌر المركز المصرى للحك فً التعلٌم ،فً٧١٠٢
 59ممابلة اجراها فرٌك العمل مع محب عبود ،رئٌس الهٌئة الرلابٌة لنمابة المعلمٌن المستملة سابما،فً ٧١٠٢
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مطاىخة  2011/9/24وىي التي كان مغ السفتخض فييا التفاوض مع الػ ازرة عمى السصالب ،لكغ أيسغ البيمي رفس
التفاوض إال بعج استقالة الػزيخ ،وىػ ما أفذل اليػم بأكسمو.



مطاىخة  2015/8/7ضج قانػن الخجمة السجنية ،وقج شارك فييا السعمسػن بجانب األشباء بجانب مػضفي الزخائب.



الفدصاط  ... 2015/9/12وبجاية اليديسة واالنكدار.

كان واضحا ونحغ ندتجسع شتات شيادات قيادات السعمسيغ ،أن الحخكة كانت في معطسيا سياسية .بسعشى أن القيادات كانت جسيعيا
ذات انتساءات سياسية ألحداب وكيانات ،مثل :حدب التجسع ،والحدب الذيػعي السرخي ،والتحالف الذعبي ،واإلخػان السدمسػن ،أما
جسػع السعمسيغ فكانػا عمى اليامر ،وىػ أيزا ما يؤيجه عجد السعمسيغ السذاركيغ في أي فعالية قبل الثػرة ،سػاء كانت في حدب
التجسع أو في نقابة الرحفييغ،والتي لع تدد األعجاد فييا عغ  150مذاركا ،فيسا عجا مؤتسخ نقابة الرحفييغ عام  2006الحي حزخه
 1000مذارك تقخيبا ،إذ تست محاكسة وزيخ التخبية والتعميع حيشيا ،وكانت السذاركة باآلالف بعج الثػرة ضسغ حالة الدخع التي شالت
جسيع قصاعات الذعب السرخي ،والجليل عمى ذلظ أن نقابة السعمسيغ السدتقمة أو اتحاد السعمسيغ السرخييغ لع يخخجػا عغ كػنيع
أفخادا ،بسعشى أن الكيانات جسيعيا كانت مبادرات مغ أشخاص ال يديجون بأي حال مغ األحػال عغ  50معمسا في أفزل األحػال.
ورغع رغبة مؤسدي اتحاد السعمسيغ السرخييغ فى أن يكػن كيانا قاعجيا يبجأ مغ وسط السعمسيغ في السحافطات ثع يذكل اتحادا ،إال أن
ضعف التسػيل مغ خالل االشتخاكات والتبخعات ،باإلضافة لمقػانيغ السقيجة لحخية التشطيع ،جعمت مغ أنذصة جسيع الكيانات حتى التي
تػفخ لجييا تسػيل كالشقابة السدتقمة في بجايتيا ،أو التي لع تسػل كاتحاد السعمسيغ السرخييغ دربا مدتحيال ،وبالتالي ضمت الكيانات
قاصخة عمى مؤسدييا دون قػاعج تحكخ.

معركة الديماراطية الكربى :الواابة المستالة الوليدة تغري مالس إدارتها:
ونحغ نتعخض لتػثيق حخكة احتجاجات السعمسيغ ،والتي تسثل أيزا حخاك معمسي مرخ ،ما بيغ االحتجاج لمسصالبة بالحقػق والبشاء
الجيسقخاشي لتشطيسات الحخكة ،عميشا أن نالحظ الفارق الكبيخ بيغ االحتجاج العفػي ،االحتجاج الحي استفاد مغ زخع الثػرة ،واالحتجاج
الحي تشطسو نقابة قػية قائسة خارج نصاق الذخعية السدعػمة لشقابة السيغ التعميسية .ىحه الشقابة السدتقمة لع تكغ تشاضل مغ أجل
ديسقخشية قائسة داخميا عمى ق اخرات السجسػع،
ا
شخعيتيا أمام نطام ما بعج مبارك فقط ،لكشيا كانت تشاضل أيزا مغ أجل إرساء مبادئ
شيػر ،ومخت بسخاحل لتغييخ مجمذ الشقابة.
ا
وقخرات الجسعية العسػمية ،ال ىيئة السكتب .ىحه السعخكة أخحت
ال األفخاد ،ا
وقج حاولت فيسا يمي تمخيز السعخكة الكبيخة دون التعخض لعذخات التفاصيل ،ولالتيامات الذخرية .فقج سبق سحب الثقة مغ مجمذ
إدارة نقابة السعمسيغ السدتقمة الحي يخأسو "حدغ أحسج" ،ويذغل "عبج الحفيظ شايل" مشرب األميغ العام فيو ،سبق سحب الثقة محاوالت
مغ مجمذ اإلدارة الججيج الخافس لصخيقة إدارة السجمذ القجيع أن يتع نقل القيادة بأقل قجر مغ الخدائخ عمى السدتػى السعشػي بالشدبة
لمسجمذ القجيع ،وعمى السدتػى الدياسي فيسا يخز سسعة الشقابة السدتقمة الػليجة ،التي انتخبت أول مجمذ ادارة في زخع الثػرة في
أغدصذ  ،2013لكشو لع يمبث أن ارتجى –حدب الذيادات– نفذ أردية الشقابة السيشية القجيسة ونفذ أردية الكيانات الدياسية العقيسة،
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فكان البج والسعمسػن فخحػن بالجيسقخاشية الػليجة أن يسارسػىا عسميا بدحب الثقة وتغييخ القيادة .ونػرد فيسا يمي مجسال األسباب التي
دعت لتغييخ القيادة في نقابة السعمسيغ السدتقمة:


االستبجاد بإدارة الشقابة:

نجح السعمسػن في تأسيذ نقابتيع السدتقمة ،لكغ ىحا الشجاح لع يكغ نياية السصاف ،بل بجاية لسعارك يػمية تتسثل في تمبية مصالب
أعزاء الشقابة مسغ ليع مطالع أو حقػق لع يدتصيعػا كأفخاد الحرػل عمييا ،ثع كان عمييع أن يحافطػا عمى ىحا الكيان السدتقل
الجيسقخاشي الحي انتخبػا أول مجمذ إدارة لو في جسعتييع العسػمية في أغدصذ 2013؛ ليطل ديسقخاشيا وليطل فاعال ،لحلظ وجب بعج
تخاجع دور الشقابة أن يخػضػا معخكة شخسة أخخى في سحب الثقة مغ السجمذ األول الحي وعج رئيدو "حدغ أحسج" حيغ تمقى انتقادات
عمى شخيقة إدارة الشقابة أن يشدحب شػاعية ثع تخاجع بعج ذلظ .31ويػضح"حديغ إبخاىيع" أن إدارة الشقابة كانت -عمى حج تعبيخ
السجمذ القجيع -تتع باالجتساع بالدبعة السؤسديغ ،برخف الشطخ عغ الجسعية العسػمية أو مجمذ اإلدارة مكتسال ،حتى حديغ ابخاىيع
نفدو -وقج كان قائسا بأعسال األميغ العام -لع يكغ يعخف عغ بعس الق اخرات شيئا" :ماكشاش بشعخف أي حاجة غيخ لسا نخوح
االجتساع ،فشالقي ق اخرات تصمع فجأة ،ويقػل لظ :أصل إحشا اجتسعشا بالدبعة السؤسديغ"


32

االنفرال عغ قزايا الذارع :إن العامل الحاسع في نجاح أي عسل نقابي ىػ بقاء العالقة حية مع القػاعج الحيغ انتخبػا
مجمذ اإلدارة ،فيع األساس وىع مغ ليع الكمسة العميا ،يزعػن الئحة الشقابة ويشتخبػن مسثمييع السشػط بيع الجفاع عغ
مرالحيع ،فإذا انقصعت ىحه الرمة الحية ،فقج مجمذ اإلدارة سبب وجػده .وىحا سبب آخخ لثػرة أعزاء الشقابة عمى السجمذ
األول ،فحيغ ثارت أزمة الستعاقجيغ وىع السجرسػن الحيغ لع يتع تثبيتيع بعج ،وكانػا قج وعجوا بالتثبيت ،عمسا بأن الػ ازرة ال تخيج
تشفيح ذلظ ،فاضصخوا لمشدول إلى الذارع ،عشجىا شمب "حديغ إبخاىيع" مغ "عبج الحفيظ شايل" التزامغ معيع ولػ بسجخد بيان
تزامشي" ،رفس األخيخ ذلظ ،حدب شيادة األول"  .33ذلظ عمى الخغع مغ أن مثل ىحه السصالبات التفريمية ىي التي ترشع
قػة مجمذ اإلدارة بالتػاجج مع الفئات السختمفة لمسعمسيغ في كل أزماتيع حتى ولػ ببيان تزامغ.



بجاية معخكة تغييخ مجمذ الدارة :بعج عجد مغ الرجامات بيغ نائب األميغ العام ومجسػعتو مع السجمذ القجيع ،وبعج تخاجع
رئيذ الشقابة عغ اندحابو مغ الشقابة ،كان البج مغ الذخوع في االجخاءات الخسسية لدحب الثقة" :مر ىايشفع نكسل مع
بعس كجه..لػ سسحتع تعالػا نحط السػاضيع كميا قجام الجسعية العسػمية ...كسان إحشا رافزيغ فكخة إنو إدارة الشقابة في
أواخخ  2013بقت مخمية في حزغ الػزارة ،وخرػصا بعج ما الػزيخ محسػد أبػ الشرخ بجأ يسارس سياستو في فكخة
االستقصاب .فكسمشا الدكة في فكخة إنو نعسل الجخاء الخسسي".



34

ورغع الذخوع في اإلجخاء الخسسي في اجتساع مكتب الشقابة العامة في مشترف أكتػبخ  ،2014وىػ االجتساع الحي يزع
مسثميغ عغ فخوع الشقابة بالسحافطات ،رئيذ الشقابة الفخعية واألميغ العام وأميغ الرشجوق ،باإلضافة لعجد بيغ  7–2تشتخبيع

 31ممابلة اجراها فرٌك العمل مع حسٌن إبراهٌم،األمٌن العام لنمابة المعلمٌن المستملة ،فً ٧١٠٢
 31نفسه
 35نفسه
 33نفسه
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الجسعية العسػمية لمشقابة الفخعية ،يحزخ كل ىؤالء اجتساع مكتب الشقابة ،فيحاولػن أخح القخار بالجسعية العسػمية الصارئة
لدحب الثقة ،فيساشل الخئيذ "حدغ أحسج" لجرجة إبعاده عغ السشرة وإكسال االجتساع بـ"محب عبػد"كسجيخ لمجمدة ،مسا
اضصخ الخاغبػن في عقج الجسعية العسػمية الصارئة لجسع التػقيعات لصمب عقجىا في ذلظ االجتساع الرحيح والقانػني،
والحي حزخه حػالى  %90مغ أعزاء مكتب الشقابة العامة ،بػاقع 66مغ أصل  72قج وقعػا جسيعا عمى شمب عقج جسعية
عسػمية شارئة،مػضػعيا الػحيج ىػ "سحب الثقة".

35

وبعج انعقاد الجسعية الصارئة وسحب الثقة بالفعل مغ السجمذ القجيع ،تع تعييغ "محب عبػد" رئيدا مؤقتا لحيغ إجخاء
االنتخابات بعجىا بثالثة أشيخ حدب الالئحة،والتي كان مغ نتجائيا انتخاب "رائج الحديشي" رئيدا لمشقابة ،و"حديغ إبخاىيع"
أميشا عاما ،و"نذأت الجػىخي" أميشا لمرشجوق ،وذلظ في  31اكتػبخ  .2014لكغ السجمذ القجيع ضل يتحجث باعتباره
السجمذ الذخعي لمشقابة ،غيخ معتخف بدحب الثقة في االجتساع الصارئ ،بل وصل األمخ لتشازع السجمديغ في و ازرة القػى
العاممة عمى قيادة الشقابة ،والحي حدع بالصبع لرالح السجمذ الججيج ،إذ كانت إجخاءات الجسعية الصارئة قانػنية وحزخىا
مسثل عغ االتحاد السرخي لمشقابات السدتقمة ومشجوب عغ و ازرة القػى العاممة ،واستخخج السجمذ الججيج أوراق اعتساده مسثمة
في تغييخ التػقيعات عمى الحداب البشكي ،وأودعت األوراق في القػى العاممة.
وفى خصػة أشج وشأة ،اضصخ السجمذ الججيج بعج تمظ السشازعات عمى قيادة الشقابة إلى عقج اجتساع لفرل  10أعزاء مغ
نقابة السعمسيغ السدتقمة ،ولع يكغ الفرل نكاية في السجسػعة القجيسة بل إيقافا ألنذصة قامػا بيا تحت مدسى قيادة الشقابة
السدتقمة" :الدبب الخئيدي ىػ االجتساع المي راحػا فيو قابمػا الػزيخ وضخبػا بيو السطاىخة الدشػية بتاعتشا في سبتسبخ...
ضخبػا الشقابة .فتخيمي إن جيج  3شيػر تحزيخ لسطاىخة  9/10دايسا بيبجأ في شيخ 7يزيع عمى االرض".

 34نفسه
 35نفسه
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36

الختام
وفي نياية ىحا التقخيخ الحي تحجثشا فيو عغ أىع سشػات حخكة السعمسيغ في مرخ ،يتػجب عميشا التػقف عشج بعس أىع األخصاء التي
اقتخفتيا الحخكة وقياداتيا ،والتي اعتخف بيا عجد مغ الشقابييغ والسعمسيغ مسغ استعشا بذياداتيع في ىحا التقخيخ.


ضياع فخصة التفاوض :أجسعت القيادات التي سجمشا معيا عمى الخصأ الكبيخ الحي اقتخفو "أيسغ البيمي" في حق الحخكة حيغ
أعمغ مغ عمى مشرة الحذج في مطاىخة  24سبتبسبخ  2011رفس التفاوض مع الػ ازرة ،عمى الخغع مغ اتفاق كافة القيادات
قبل السطاىخة عمى التفاوض في حالة الجعػة إليو ،وكان األمخ محدػما لجرجة تذكيل الػفج السشػط بالتفاوض .كان الحذج
ضخسا ،وىػ ما يسثل حالة نسػذجية لمزغط عمى الػ ازرة كي يدتصيع السعمسػن انتداع بعس الحقػق عمى أقل تقجيخ ،وليذ
كميا .ولكغ ما حجث أربظ الجسيع" :رغع إن الفكخة مشصقية إن إحشا في وضع القػة دا لسا يتعخض عميشا التفاوض نتفاوض..
فػجئشا بإعالن عمى السشرة إن إحشا ال نقبل التفاوض وال نتفاوض إال بعج شيل الػزيخ وتغييخ األوضاع ،عذان كجة لسا
بشدأل ليو السعمسيغ بالحات رغع إن نقابتيع اتأسدت في أوائل الشقابات المي تع تأسيديا ورغع الدخع ده ..ليو ما قجروش
يحرجوا ثسخة كبخى عمى السدتػى القػمى؟ الحقيقة ده حرل بدبب إىجار ىحه المحطة ،ودي لحطات ما بتجير في
التاريخ  100مخة".



37

غياب السحاسبة :ويخى "محب عبػد" أن الخصأ الفادح بخفس التفاوض ،والحي قخره "أيسغ البيمي" مشفخدا ،لع يكغ الخصأ
الػحيج ،وإنسا كان الخصأ األكبخ مغ ىحا أن الحخكة لع تدتصع إعادة قخاءة السذيج ليكتذفػا األخصاء التي يخاىا "محب عبػد"
فادحة إلى أقرى حج .لع يجفع ثسشيا أشخاص بعيشيع ،وإنسا دفع ثسشيا السعمسػن أنفديع " .كان زمانشا الشياردة في وضع
مختمف ججا عمى األقل بالشدبة لمسعمسيغ".



38

شغيان الدياسي عمى الشقابي :وىػ ما أكجه تخكد االحتجاجات قبل الثػرة في القاىخة دون السحافطات األخخى التي امتجت
إلييا حخكة السعمسيغ باإلضخاب أو الفعاليات ،فقج كان قادة ونذصاء الحخكة باألساس أعزاء في أحداب تخكد نذاشاتيا في
العاصسة".الفكخة الدياسية مر الشقابية شغت عمى العسل شػال فتخة الشقابة ،فال زال فيو رمػز مغ السػجػدة السذيػرة
[ضسغ الحخكة] عالقتيا بالتجريذ مقصػعة بقاليا سشيغ شػيمة".



39

غمبة الدعامة الفخدية:مغ واقع شيادة"أنػر فتح الباب" عغ اإلضخاب في سبتسبخ  ،2011ضيخ أن االتفاق حػل سيخ
اإلضخاب لع يكغ اتفاقا جساعيا ،فقج كان اتفاقا بيغ القيادات ولع يتع الخجػع لمقػاعج إشالقا ،حتى إن ىح القيادات لع تدتصع
عالج التفاوت بيغ قصاعات السجرسيغ السختمفة بخرػص استسخار اإلضخاب أو فزو ،وىػ يتحكخ أنو وسط ىجػم السجرسيغ
ار عمى االستسخار ،راغبات في
التابعيغ لتيار اإلخػان السدمسيغ والػاقفيغ ضج االضخاب ،كانت السعمسات أكثخ شجاعة وإصخ ا
استثسار المحطة واغتشام فخصة إيرال الرػت لمسدئػليغ في الػ ازرة عغ شخيق اإلضخاب ،فكيف نيجر ىحه الفخصة؟

 36ممابلة اجراها فرٌك العمل مع محب عبود ،رئٌس الهٌئة الرلابٌة لنمابة المعلمٌن المستملة سابما،فً ٧١٠٢
 37نفسه
 38نفسه
 39ممابلة اجراها فرٌك العمل مع أنور فتح الباب ،عضو المكتب السٌاسً لحزب التحالف الشعبً اإلشتراكً ،فً السوٌس فً ٧١٠٢
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40

ويكسل مػضحا أنو لع يكغ ىشاك قط قيادة مػحجة مغ الشقابة السدتقمة واتحاد السعمسيغ السرخييغ ،وأن األمػر تخكت عفػية دون
تشطيع ،بل كانت الق اخرات فػقية ،حتى حيغ عخض "محسػد أبػ الشرخ" االستعانة بقيادات السعمسيغ لسعاونتو في الػزارة ،لع يدتصمع
أحج مسغ وافقػا عمى عخض الػزيخ رأي القػاعج.

41

يتقجم فخيق العسل بجديل الذكخ لجسيع مقجمي الذيادات ،والتي ساىست بذكل كبيخ في كتابة التقخيخ:


د .كسال مغيث :الباحث بالسخكد القػمي لمبحػث التخبػية.



أ.محب عبػد :مجرس المغة اإلنجميدية سابقا ،ورئيذ الييئة الخقابية لشقابة السعمسيغ السدتقمة سابقا ،وأميغ العسال والفالحيغ
بالحدب السرخي الجيسقخاشي االجتساعي حاليا.



أ.عبج الحفيظ شايل :مجرس المغة اإلنجميدية "سابقا"بالقاىخة ،ومجيخ السخكد السرخي لمحق في التعميع.



أ.انػر فتح الباب:مجرس التاريخ بالسخحمة الثانػية بالدػيذ،وعزػ السكتب الدياسي لحدب التحالف الذعبي االشتخاكي.



أ.عبج الشاصخ إسساعيل :مجرس المغة اإلنجميدية ،ورئيذ اتحاد السعمسيغ السرخييغ.



أ.عسخ مخسى :مجرس الفمدفة ،بالسعاش حاليا ،بالديجة زيشب ،ونائب رئيذ اتحاد السعمسيغ السرخييغ.



أ.رائج الحديشى :مجرس المغة الفخندية بالقاىخة في مجرسة عباس العقاد التجخيبية لغات بسجيشة نرخ ،ورئيذ نقابة السعمسيغ
السدتقمة.



أ.حديغ إبخاىيع حدغ :مجرس ثانػي صشاعي بسجرسة العباسية الدخخفية  -إدارة الػايمي التعميسية ،واألميغ العام لشقابة السعمسيغ
السدتقمة.

 41نفسه
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