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 ٦٠٠٢ -٦٠٠٢المرصيني المعلمني  حركة
 "اآلراء الواردة في هذا التقرير تعرب عن آراء أصحاب الشهادات الحية وخرباتهم، وال تعرب 

بالرضورة عن وجهة نظر فريق البحث أو الموقع." 
 

وأكثخىا  بل ،لفية الثانيةألمغ ا األوليغالعقجيغ في  شيجتيا مرخالتي  االحتجاجات أضخعأكبخ و مغ  واحجة تعج احتجاجات السعمسيغ
ا ااستسخار   خ عغ غي مختبصة، سعارك قبل أن تفخز كياناتياعجيج مغ الال (٦٠٠٢ –٦٠٠٢) تىحه الدشػافي  الحخكة خاضتفقج  .أيز 

خارجيغ مغ عباءة  بالصبع رمػز ا ليحا الحخاك،وقج كانػا  ،ىحا التػثيقلكتابة  يعذياداتاستعشا ب ، الحيغمقياداتلقرج بالتػجيات الدياسية 
شياف أ دون متجاندة أو  -قصاع التعميعل بالشدبة–الحجيثة لع تكغ ىحه الحخكة. ي تيار اليدار السرخ ل أغمبيا تشتسي ،مختمفةحداب أ

 ي ػاز التعمى "ييغالسرخ لسعمسيغ اتحاد ا"نذأة في  -عمى سبيل السثال-لدبب كانت ا ،ا بخالفات وانقداماتنسا ماجت داخمي  إ، و متغايخة
دارة إعادة انتخاب مجمذ إ و  "،بة السدتقمةىيئة مكتب الشقا"سحب الثقة مغ في  االدبب الحق   ت، كسا كان"نقابة السعمسيغ السدتقمة"مع 

 في بعس األحيانكسا غمبت  ،الدياسةفغمبت  ،ا عمى السعمسيغم  ججيجة تسا ابيةالسسارسة الشق كانت .2015يشايخ  30 في ججيج
كبيخة خدارات  نتج عشو، مسا بعس القيادات فييا مغ ِقَبل فيو بالدعامةحداس السبالغ ، بل واإلرالح الزيقة واالنتيازية الفخديةالس

اليائمة عمى  بُحكع قجرتياا رمػز   أصبحتالتي  كذف بعس الػجػه حيغ نأخح في االعتبار امكدب   لكغ ىحا ال يشفي كػنيا، ككل لمحخكة
ا اختالف فخقاء السعارك الػاحجة والسرمحة جانب   ينشح نأا عميشا لدام   ومغ ىشا، صار. الصػيل يتاريخيا الدياسل، أو والخصابةالحذج 

رئيذ  ،"يرائج الحديش"فعمى حج تعبيخ ، يختالف التػجو الدياسالخ، أو ا مغ السعمسيغ عمى خمفية اختالف وجيات الشطالػاحجة أيز  
بدبب ىحا  ي غ عمى التػاز السعمسيغ السرخيياتحاد الشقابة السدتقمة و  قج أسدػا قيادات حخكة السعمسيغ ن، أمةنقابة السعمسيغ السدتق

 1.كلكبالتػجيات الدياسية ذلظ في  تأسيذ كيانات مدتقمة، متأثخيغفي  الكيانيغ ، وبدبب التجخبة الججيجة عمىاالختالف
 

 السعمسيغيزع مرمحة  تشطيعنحػ سعي ا  ؛ا عغ نقابة السيغ التعميسيةجسػع السعمسيغ بعيج   تشطيع كان باألساسالحخكة مغ القرج  إن
جل السصالبات العادلة أ، قادر عمى تشطيع نفدو مغ بسرمحتو ا لخمق معمع واع  سعي   ؛استخضاء الشطام الحاكع عمى رأس أولػياتو وليذ

 عسل مالئسة. وضخوفبأجخ عادل 
 

ىحا ال إال أن ، التطاىخات والػقفات االحتجاجية ، مغ خالل٦٠٠٠في  الثػرة انجالع الحخكة بعجفي  مذاركة اآلالف وعمى الخغع مغ
ا أن، شى وجػد حخكة مشطسة ودائسة الفعليع أو ، والثالث يالثان يغالرففي  أخخى  استصاعت خمق قيادات قج اداتيلقا وال يعشي أيز 

في  حخكة السعمسيغ رأيشا أن، اقياداتيا ورمػزى، ومغ واقع شيادات واقع معايذة الحخكة أثشاء الثػرة، ولكششا ومغ جيال مغ الشقابييغأتخبية 
 يأن الدياسفيسا يبجو . و انحدار صاليا ما شال ىحا الدخع فيسا بعج مغفا لدخع الثػرة نفديا، د  اجامتكانت الثػرة أثشاء زخسيا ىا و دامتجا
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عسل ال مغ خالل فطة عمى الدخعالسحافي  ،السدتقمةالشقابة ب رغع استالمو مقاليج األمػر ي،، بيشسا لع يشجح الشقابيالشقاب قاد ماىػ 
 .ستػاصلال يشقابال
 

، ٦٠٠٢عام  شيػر خالل مع رمػز حخكة االحتجاج والتشطيع بيغ السعمسيغ السرخييغ ىاسجمشا شيادات صػتيةعمى  ىحا البحث يعتسج
عسمت عمى ي التي مشطسات السجتسع السجن والحي يعج مغ أىع ،التعميعفي  لمحق السخكد السرخي  مغ عبج الحفيظ شايل :مغ بيشيع

رائج الحديشى وحديغ محب عبػد و  .اتحاد السعمسيغ السرخييغ مؤسدا يوعسخ مخس إسساعيلعبج الشاصخ  .مرخفي  قزايا التعميع
 .لمبحػث التخبػية يكسال مغيث الخبيخ بالسخكد القػمد.و  ،فتح الباب أنػر .مغ الشقابة السدتقمة لمسعمسيغ إبخاىيع

 

 ؟٦٠٠٠ان المعلمون قبل ثورة يواير أيه ك
حخكات ال العجيج مغ ضيػر، وكانت حخكة السعمسيغ مغ بيشيا. ولكغ ٦٠٠٠ ضيخت العجيج مغ الحخكات االجتساعية مع انجالع ثػرة

.أيغ كان السعمسػن قبل ٦٠٠٠عغ وضع السعمسيغ في فتخة ما قبل  ا ىام  سؤاال   ، يجعمشا نصخحما بعج الثػرة سشػاتسختمفة لمسعمسيغ في ال
ضل في  حقيقية مدايامدتقخة وُمخِضية مادي ا؟ ىل تستعػا بخواتب عادلة و وضاعيع ىل كانت أ؟ كيف كان وضع السعمسيغو ؟ ٦٠٠٠

 ؟آخخا مخ تفديخ  أم أن لأل  2؟٠٥٩٦يب مشح ثػرة يػليػ التاريخ القخ في  ستعجدةالدياسية النطسة األ
السعمسيغ كانػا ضسغ  قائال  إن ،٦٠٠٢خالل شيخ مايػ  أجخيشاه معولقاء في  عمى ىحا الدؤال د.كسال مغيث الباحث التخبػي وقج أجاب 

 ىشاك مصالبات توكان ،ولع يكػنػا بسعدل عشيا ،ذلظ الػقتي ات مع الحخكة اليدارية الشذيصة فيات والخسديشياحتجاجات األربعيش
معات شعبية استجابة لتص لع تكغتأسدت حيغ نقابة السيغ التعميسية لكغ ، الػفجحكػمة ضل في  1951عام في سعمسيغلمنذاء نقابة إب

 كان، و احخاك  الشقابة ولع تذيج  ، قبزة الشطامفي  وضع السعمسيغفي  شكال الخغبةأمغ  بقجر ما كانت شكال   ،ميشية فئػية لمسعمسيغ
في  غالسسثمي ن ا يختارو ػ كانبل ، بذكل مباشخ يعنقيبن ػ السعمس راتالسعمسيغ، إذ ال يخ في ح لمدمصة بالتحكع بذكل كبيخيدسقانػنيا 

 3.ذ اإلدارة والشقيبمجمالشقابة السخكدية  ثع تختار، الشقابة السخكدية

 بجال   ييجيػلجفكخة التعميع والحذج األ استخجمن عبج الشاصخ مغيث أيػضح د. ،فتخة حكع جسال عبج الشاصخ أثشاء وعغ وضع السعمسيغ
 كانتف ل عيج عبج الشاصخ،اشػ  بحبػحةفي  نيع كانػاألوأذىانيع  السعمسيغ ىحا التغييخ الجحري في وعيمخ قج و . فةالتعميع والثقا مغ

                                                            
طبعة أولى 5115طارق البشرى ، جهاز الدولة وإدارة الحكم فً مصر المعاصرة..دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، ٌناٌر    2  
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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. العالع يف لسعمعتب ار أدنى ىػ  -حالي ا–السرخي  السعمعفخاتب ، لمحزيس وصمتالتي  احالي   حػال السعمسيغبأ مقارنة ،ةجيج مختباتيع
ىحا إن كان  ،جشيو 1200 راتبوذا كان في حال إ، ادوالر   65 السرخي  بيشسا يتقاضى، دوالر 400 يتقاضى الجدائخفي  فقخ مجرسأ إن

ىب حجخام الكان ".اجشيي   18 يتقاضى مجرس السخحمة اإلعجاديةكان  ،1970حتى عام ي وزارة التخبية والتعميع.ف تعييشومحطػض ا وتع 
 12يعسمػا  ،جشيو 600 يف عجد الجخامات ده دلػقت شامػ ضخبف، يبيجخام  22 ي مختب السجرس يذتخ  يقخش، يعش 81بـ  18عيار 

"ألف جشيو   134أو 

ا عغ زيادة تخاجع  -لمحخبومع تػجو الجولة -ات يخخ الدتيشأوا تشيج ، إذمذػار السعمسيغ مع الجولة السرخيةحجيثو عغ مغيث ويكسل د.
 الكبار السجرسػن  تسام ا، وىع الفكخةخفس ي فخيق ،فخيقيغ إلى ن ػ السجرس فانقدع، الجولة بفرػل التقػية فدسحت السعمسيغ؛رواتب 

سخ خحمة التكػيغ االجتساعي، وبشاء األمفي  الحيغ كانػا ما يدالػن  حجيثػ التخخجن ػ السجرس وىع . وفخيق مؤيج،نفديعأب دون سعتال
 .كثخلججيجة، لحلظ كانػا يتستعػن بسخونة أا

ا في ، السعمسيغمختبات ا في تشاقر  -خعبج الشاصلي بجاية تفكيظ السذخوع الػششمع - يام الداداتأ شيجتقج و  نفاق إلميدايشة اوتشاقر 
وضيخت السجارس الخاصة بعج تخدي  ،التجىػر في السعمسيغ وضاعوبجأت أ ،فتخات ثالثالسجارس ذات الفتختيغ وال تفطيخ  .التعميععمى 

 فزل مغدول الخميج محسميغ بأمػال البتخول، أن السجارس الخاصة أ رأى السرخيػن العائجون مغىشا و  أوضاع السجارس الحكػمية.
في  وليدت استثشاء صارت سائجةالتي  متاىة الجروس الخرػصيةفي  لجخػلا، ومغ ثع ام تعميس ا جيج  السجارس الحكػمية التي ال تقج

 5.مغ الدبعيشيات الشرف الثاني

مغ وضيفتيع ووضيفة  يساسأمحافع مغ الشاحية الدياسية، وجدء  يكيان ميش"الحال ن السعمسيغ بصبيعة أ مغيث الشطخ إلىويمفت د.
"ى الشطام القائعالحفاظ عمو  االجتساعي الزبط السجرسة نأفي  ما ساىع -بالسشاسبة–وىػ  ،فئة ميشية ثػرية ليدػا بصبيعة الحاليع ف .

فى ( دارييغإعسال و )بيغ ما الحخكة السيشية  تذخذم ،الخكػد مغ حالةتمظ الفي  ايز  عمى ىحا الشحػ دون حخاك. كسا ساىع أ مػراأل تديخ
يتستعػن لخاص التعميع ا يمعمسن حقيقة أ، مع كل مغ أشكال شخذمة الحخكةنو ش، ألشبيعي . وىػ وضع غيخنقابة السيغ التعميسية

 ونأال لمسعمسيغ.إدياسية الحخكة ال تأضعف -وغيخىا–. كل تمظ العػامل محافطةشبيعة  ذووىخ ز األ يسمعم أن، و فزلبأوضاع مادية أ
 .تحتجاجااالبجأت  إصجاره..في  ثع السساشمة ،الكادرب الػعج ومع ،مبارك أثشاء فتخة بذكل كبيخ وضاعمع تجىػر األو 
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 محطات على طريق المطالبة بتحسني أوضاع المعلمني:
ميجت مع غيخىا مغ االحتجاجات لمتغييخ  ،واسعةخ حخكة احتجاجية متصػرة مرفي  شيج قصاع السعمسيغ ،2014وحتى  2006 حمش

نياية في يا شالقج  لكغ اإلخفاقالحرػل عمى عجد مغ السكاسب،  تمظ الحخكة تصاعتاس .مرخ يفي الشطام الدياس يفي الذكم
 :يالتال ية عبخ محاور ىامة يسكغ تمخيريا فويسكغ تشاول ىحه الحخكة االحتجاجي .االحتجاجسشػات 
 :ار نطام الكادرقخ إفي  الثػرة عمى مساشمة نطام مبارك، و التعميعمحاكسة شعبية لػزيخ التخبية و  -1

بجاية كانت . و قصاعيعفي  حاول نذصاء السعمسيغ تشطيع حخكة الفعلقج ، و السعمسيغ السرخييغ عمى ما يخامع لع تكغ أوضا
 تدامغ معو يدسى بقانػن كادر السعمسيغ، والحأو ما ي 155مع قانػن تدامش ا ، 2007، وفي عام 2006واخخ في أ الحخكةتمظ 
ا  3 يكان فيو حػال يفى الفتخة د". 2006لدشة  280رقع  واالعتساد "،ضسان الجػدة"صجور قانػن  -أو قبمو بقميل-أيز 

ىػ مكتب السعمسيغ فيو،  يكان فيو حدب التجسع، الم .مشابخ لمتعامل مع مػضػع السعمسيغ 3، أو مخاكد حخكة لمسعمسيغ
عبج الحفيع ومجيخه التعميع في  لمحق السرخي  وكان فيو السخكد .تػقيت دهالفي  دبالحفي  نا ماسظ مكتب السعمسيغأوكشت 

" ي سسو حدغ العيدػ إالسػضػع زميل  المي بيجيخ، وكان سكشجريةإمقخىع  ي"معمسػن بال نقابة" المحخكة  بعجيغ جاتو  .شايل
.6 
قانػن الخاص بزسان جػدة التعميع أكثخ مغ مذكمة تدامشت مع صجور ال قج شيج قصاع التعميع نأ"عبج الحفيظ شايل"يخى و 
عمى السجارس الحكػمية  افخض رسػم  ي ،ع السجرسة بػصفيا مؤسدة ربحيةم ا يتعامله نذصاء السعمسيغ قانػن  الحي رآ ، العتساداو 

 مغ القزاياو .لييئة ضسان جػدة التعميع وتحىبمغ ميدانية التعميع تخرع تمظ الخسػم ثع تحرل عمى شيادة االعتساد،  كي
ا، حخاك السعمسيغفي  أثختالتي  داء امتحانات أل خررت لجان إذ ،وزارة حديغ بياء الجيغفي  قزية فداد كبخى  أيز 

في  كان بيتعسل ليع لجشة خاصة":ة مغ ضباط شخشة وقزاة ورجال أعسالالجولفي  بشاء كبار السدئػليغالثانػية العامة أل
 ..فزيحة كبيخة ججاالكػنتخولفي  ، وكان فيو فدادالسادةفي  وكان السخافق بتاع الصالب مجرس متخرز يالجقي شقق ف

"7 
 .يةسساعيمباإل ية شالب الثانػية العامة الستفػق قز ،الجسل تمظ السحاكسة الذعبية لمػزيخ يدخي قامة أدت إلالتي  ومغ السذاكل

الفيديا جاب  يوف كميا ادالثة قفل السػ ت يف..%99انية ثانػى كان جايب ت يف ،عمى مدتػى السحافطة يالسثالكان الصالب "
ن ورقة الػلج إما راح اكتذف أا، ودافع عغ حق ابشو بذكل شخس جج   ي والجه كان ميشجس وراجل متعمع وقػ . 50مغ  7.5

كسة شعبية ليدخى حشا نعسل محاإن إا فكانت الفكخة السيسة جج   ..كل ما يخوح الػزارة يقػلػا حاضخ ،مشدوع مشيا أوراق
ستاذ أو  ،سػيف يعسيج كمية تخبية الفيػم أو بشو حامج عسار د. كانالقاضي  الذعبيةالسحاكسة في  ،2006في  الجسل

ليامة شتائج االكان أحج و ..شخز ما بيغ أولياء أمػر ومعمسيغ وصل أللفنقابة الرحفييغ في  الحزػرتالت.. جامعة 
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وقزية الػلج  ،بالذق السدتعجل جن السحكسة تاخإشمعت مغ السحاكسة ي ساسية المعبية وأحج التػصيات األمسحاكسة الذل
 8."الفيدياي درجة ف 40جالو  نيجخل ىشجسة ل  شيػر ولحق 3اتحدست بعج 

 2006و2005ت يعسمػا كادر خاص لمسعمسيغ، وعجنيع حإ 2005في  مبارك وعج" :عغ احتجاجات السصالبة بالكادريقػل و 
، ا شيف ألػان الدياسة السرخيةالحخكة كانت تقخيب  وبجأت احتجاجات السعمسيغ تقػدىا الحخكة دى،  2007ووصمشا لـ 

والزم نمفت كان السكػن األساسي يدار وإخػان. و  ،كة معمسي مرخ ب... اسع محافطة(حخ بيتكتب عمييا ) وكانت اليفط
نت ناس كا ، وفيوفي الذيخ جشيو 105بيذتغلي التػقيت ده كان أجخ السجرس المفي  ،شباب السعمسيغحتجاجات الشطخ ال

في  جشيو 178مجرسيغ مجسػع أجخىع  10 قبسبكذف السخكد  ي فيجات ل يمغ ضسغ الحاجات المو .بتذتغل بالحرة
 9.الذيخ 

صجار إب -2005وقت االنتخابات الخئاسية في –وعج يا لسساشمة مبارك الح، رفز  كحا بجأت روافج االحتجاجات تتجسعىو 
صجور قانػن ضسان دون أن يرجر. و  2006مزى عام قج و  ،يحدغ مغ رواتب السعمسيغ يوالح "،الكادرـ"قانػن ما يدسى ب

الخاصة  والغزب مغ فداد الػزارة فيسا يخز المجانخجمة التعميع في مرخ.يسيج لخرخرة وتدميع  عتساد الحية واالدالجػ 
مغ  .االسيغ التعميسية ال تحخك ساكشبة كل ىحا ونقا .السعمسيغ الذباب مغ ضعف الخواتب وغزب .بأبشاء كبار السدئػليغ

مغحخ  ياالحتياج لكيان نقاب أصبح ،ىشا اا حيػي  تمظ الشقابة احتياج   بجال   .ا وُممح 
 :بط السعمسيغ بالسحافطاتاالسعمسيغ السرخييغ، رو  نقابة السعمسيغ السدتقمة، اتحاد :والدة أكثخ مغ كيان مدتقل -2

صجار قانػن الكادر، نذأت فكخة تأسيذ إبا لتحديغ أوضاعيع السالية السرخييغ شمب  لسعمسيغ ابيشسا تشامت حخكة احتجاجات 
فكانت  ي،ن تخخج عغ تحكع الشطام الخسسفي أ 1954 عام حخ بعج أن فذمت نقابة السيغ التعميسية مشح تأسدت يكيان نقاب

 ،حق العامميغفي  مغ جخائع الجولة يلع يعتخض عمى أ يالح "تحاد العام لشقابات عسال مرخاال"صل مغ ندخة شبق األ
، واالنزسام لصابػر العاشميغ الخخوج مغ الخجمة بالسعاش السبكخ بسكافآت ىديمةو الخرخرة ، أو مػضفيغ" سػاء كانػا عساال  

 تبجيج أمػال صشاديق السعاشات".و 
ا تحت سيصخة كانت دائس  ا بقزايا السعمسيغ، بل ا مختبص  ا حيػي  ا كيان  لع تكغ يػم  نقابة السيغ التعميسية  أن"أنػر فتح الباب"ويخى 

فقج اصصجم  ،صالح مغ الجاخلسعمسيغ دخػل انتخابات الشقابة لإل. ورغع محاوالت الشاصخ الحدب الػششيوبخاصة ع ،الشطام
لالئحة ، بسا يذيخ إلى جسػد اإشار االتحاد االشتخاكي العخبيفي  ما زالت تتكمع عغ عسل الشقابةالتي  شسػحيع بالئحتيا

ن الالئحة ال تتحجث عغ حقػق السعمسيغ وال عغ تشطيع ويزيف أانتخاباتيا بخعاية الشطام. في  وجسػد مغ كانػا يشجحػن 
كالم عام ومخسل بعيج كل البعج عغ مرالح  ما ىػ إال الالئحةفي  كل ما بل إن ،آدابيا أو عغ مجونة الدمػك العامالسيشة أو 
 10السعمسيغ.

                                                            
نفسه 7  
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كان فيو عالقات  يخة دالفت في":"إسساعيلعبج الشاصخ "يقػل  .حخةرىاصات بتكػيغ كيانات إ ،2011قبل كانت ىشاك بجايات 
كتخ أفي  بتكػيغ روابط لمسعمسيغ وتذبيظ حخكتيع التعميع فيسا يتعمقفي  لمحق ا وبيغ السخكد السرخي شبيغ السعمسيغ وبيش

 ين المنقابة السيغ التعميسية مر مػجػدة، أل . الجقيميةفي  ، ورابصة أمانىييا ، وضيخت بعج كجة رابصة معمسيكانمغ م
 11.وكان ىػ رئيذ مجمذ الذػرى  يالػقت ده كان مرصفى كسال حمس يف كان بيجيخىا

فعمى حيغ كان  التػقيت،مغ حيث  خالف اواجيت قج عمييا  جساع نذصاء السعمسيغإحخة رغع و  أن فكخة تأسيذ نقابة مدتقمة إال
 -إسساعيلعبج الشاصخ  ذيادةل اوفق  –قج تصػر األمخ ف. مغ مجسػعة أخخى  ي، كان ىشاك دعػة لمتأنالبعسىشاك عجمة مغ 

، 2008في  "نقابة الزخائب العقارية السدتقمة"بعج نجاح تجخبة تأسيذ  (الشقابة السدتقمة)إلى فكخة  (روابط السعمسيغ)مغ 
نقابة "شيار بعجىا يتع إ ا،عزػ   50قل بكل مشيا محافطات عمى األ 10في  بذخط تأجيل التأسيذ حتى تتأسذ لجان نقابية

، بيقػلو عبج الشاصخي ن فيو وجيتيغ نطخ قبل الكالم الم"كا:ولكغ.، ىحا كان رأي الخاغبيغ في التأني12"السعمسيغ السدتقمة
، فييا شكال السدتقمةجسيع األفي  زدواجيةإمذكمة مػجػدة لغاية دلػقت، فيو  ي، ودصالح الشقابة السيشيةإية نطخ مع وج

13 نشا نذيخ نقابة مدتقمة".إنطخ تانية متعجمة  ة، وفيو وجيبتشدل انتخابات الشقابة السيشيةناس 

 ، فبعج مؤتسخ نقابة الرحفييغقج ضمت مجسػعة اتحاد السعمسيغ عمى إيسانيا بأن السدار الرحيح ىػ البجاية مغ أسفل ألعمىو 
   عسمتتػقيعات تأسيذ الشقابة السدتقمة، فجسعت الستحسدة لمتأسيذ  سجسػعةالت فيو تعجم ، والحي2009فبخايخ  9في 

، الذخقيةو ، القاىخةو ، الجيدة،وىي: محافطات 6في  عمى تأسيذ لجان نقابية مجسػعة عبج الشاصخ اسساعيل وعسخ مخسى
حشا كشا بشصالب إ يحشا نذتغل عمى نفذ الحاجة المإن إفكختشا  تكان" .وبعجىا يأتى االتحاد، سكشجريةاإل، و والقميػبية ،دمياطو 

والغخبية  السشػفيةمحافطات أسدشا في ضافة لمدت بالالسحافطات، في  ولحشا نعسل نقابات األ إن إ ، وىيبييا زمالئشا
في  كجة، بعج و مػجػدةفكخة االتحاد لد يكميا لجان نقابية، يعش ينقابة، د 11 يسػان، لغاية ما وصمشا لحػالأو  ومصخوح
، لكغ فزمشا عالن الحخيات لشقابيةإبعج  2011شيار المجان إ، يبقى بجاية يشيار االتحاد بذكل رسسإ، تع 2013

نقابة، وجات بعج  15 يوصمشا حػال وبعجيغ ،السعمسيغ السرخييغفكخة اتحاد  يىي مشتطخيغ لغاية لسا فكختشا تتحقق، الم
 14"سيػط كسان أكجة 

مثػرة ومحاولة ربسا مغ لا أن ىحا التػجو كان سابق   ،الخافس لتأسيذ نقابة مدتقمة لمسعمسيغ مغ أعمىمغ وجية نطخ الجشاح 
 يلسا جو البخع.."الثػرة لسا قامت خجمتيع وخجمتشا :حجعبيحا الو تحجث خيال أحج أن في  لع يكغالتي  الشطام الستباق الثػرة

 .. النى سسعتلسػضػع باخترار، ىػ ده اخالصإالتفاوض معاىع، مر مػضػع  نو يعسل نقابييغ يسكغإجشجة أبي كان جا
شو مر يمشتخب والشاس جايبمع مجمذ  يتتفاوضي نظ لسا تيجإى ..بسعشبالكالم ده يجاي ن البخعإلثػرة قبل ما تقػم ا
مر كسان ، الشطام ن ده لسرمحةإ يتقػل قجريرما تو ن الشاس وراىع...فزل ل ألسخدود كيج حيبقى اأ ،مغبزغط مغ األ

                                                            
  ٧١٠٢صر إسماعٌل فً عبد النامع ممابلة اجراها فرٌك العمل  1

نفسه 11  

٧١٠٢مع عمر مرسً، نائب رئٌس اتحاد المعلمٌن المصرٌٌن، فً ممابلة اجراها فرٌك العمل  15  

٧١٠٢عبد الناصر إسماعٌل فً مع ممابلة اجراها فرٌك العمل  13  
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ن مر كل إالسسارسة انكذف في  بعج كجة ..ألنويالحخكة دفي  فيو درجة مغ درجات االستقالل إنو بالسدصخةحاقػلظ 
15 ."الشقابات السدتقمة مدتقمة فعال  

 بالسجتسع السجني:عالقة كيانات السعمسيغ  -3
، السعمسيغ السدتقمة أو اتحاد السعمسيغ السرخييغ عالقتو بشقابةفيسا يخز  بعس الذيء اممتبد   يبجو دور السجتسع السجني

في  نذصة ىحه الكياناتدعع أ يف، و مرخفي  لقاء الزػء عمى قزايا التعميع والسعمسيغإفي  ا ساىعيجابي  إ ىشاك مغ يخى دوره
حجى ىحه السشطسات ا، خاصة وأن إكان سمبي   بجايتيا، وأمجىا بخبخة التشطيع، وىشاك مغ يخى أن دور مشطسات السجتسع السجني

التي  ية الستفػق سساعيمإثارة قزية شالب اإل مثل ،سيامات واضحة، والحي كانت لو إالتعميعفي لمحق  السرخي  كان السخكد
لمسحاكسة الذعبية، عسل . باإلضافة 2006في  اكسة الذعبية لػزيخ التعميع وقتيا،السحفي  الييا وكانت سبب  إشارة اإلسبق 

 حػلعسل  وتشطيع ورش،التعميعفي  والحق ،الحخية الشقابيةفي  والحق ،التشطيعفي  الحق التجريبات عمىالسخكد عمى تشطيع 
التعميع مر قزية السخكد " كالتالي: فكانت رؤية مجيخ السخكد .2006لدشة  280رقع ضسان جػدة التعميع واالعتساد قانػن 
نعسمو مسكغ يكػن مثسخ لػ اإذا فيو مجيػد حقزية السجتسع، و تعميع لػحجىا .. ده .. ومر قزية وزارة التخبية واللػحجه

 ، أفزل فئة ألنسكغ تتشطعم التعميع، فاشتغمشا عمى ميغ الفئات الميفي  ساعجنا الشاس عمى تشطيع نفديع عمى الحق
دي. بجأنا  عمى الفكخة 2007م، واشتغمشا مغ السجرسيغ والعامميغ بالتعميع بذكل عا العالقات بيشيا مدتسخة ودايسة ىي

، الجديخةفي  تعسمت أول مطاىخة قجام نقابة السيغ التعميسية، وبعجيغ انذتغل عمى حخكة معمسي مرخ، وبجأت الحخكة تدسع
16 وبجأنا نعسل تجريب لمسجرسيغ ولقاءات دورية كل شيخ فيو لقائيغ أو تالتة ."

م لشقابة السعمسيغ السدتقمة إلى عا ميغلمسخكد وبيغ كػنو أول أ "حفيظ شايلعبج ال"دارة أدى التجاخل بيغ إ ،لكغ مغ جية أخخى 
خصاء أو تحسيل السدئػلية لمسخصئ عمى حج عب معيا تجارك األتع الخمط بيغ الجوريغ بجرجة كان مغ الر آثار سمبية، إذ

تع  ،تخاجع دور الشقابة وخفػت صػتيا باإلضافة إلى أنو ومع .: "محب عبػد" تعبيخ "مذكمة حقيقية ةعامم تاالزدواجية كان"
أو  2013ان اتعسل سحب الثقة ده لػ كيعشى ، اتعسمتي لحقيقة لػ كانت الثػرة داو " .دارتياثقة مغ مجمذ إسحب ال
 يف نظ كسان عجلت، ل ، فحتى التعجيل ما فخقر كتيخاتتفيو كل حاجة م يالمالدمغ في  نو أتىكانت فخقت، ل  2014

17 ."شجيج أصال   ا تجىػرضخوف فيي

 :حخكة السعمسيغفي  خػان السدمسيغتيار الدور  -4
لتسكيغ عمى اع، وىػ العسل رض الػاقأعمى  يدب الحخية والعجالة الدياسا لحخكة حا تسام  ا بالكامل ومػازي  يبجو الجور مديد  

تى وصمشا وما تمى الثػرة مغ حكػمات ح ي عالم معبخة عغ السجمذ العدكخ اإل والعدف عمى ما تخوجو وسائل ،والديصخة
ا تسام   الصخق البعيجة وسمظوضاع تيجئة األفي  الدمصة يىشاك ميادنة ومحاولة لتخديج رأ تكان ي.لسحصة انتخاب دمحم مخس

خشجق السعارضة في  سكشجرية خيخ دليل، فقج ضمػااإل يف "معمسيغ بال نقابة"، ونسػذج ما حجث مغ جاتعغ االحتجا
                                                            

٧١٠٢مع عمر مرسً، نائب رئٌس اتحاد المعلمٌن المصرٌٌن، فً ممابلة اجراها فرٌك العمل  14  

مع عبد الحفٌظ طاٌل مدٌر المركز المصرى للحك فى التعلٌمممابلة اجراها فرٌك العمل  15  

٧١٠٢فً ،رئٌس الهٌئة الرلابٌة لنمابة المعلمٌن المستملة سابما  مع محب عبود، ممابلة اجراها فرٌك العمل  16  
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ا عغ جسػع ففرمػا تسام   ،انتخاباتيافي  صالح مغ داخل نقابة السيغ التعميسية حتى نجحػاباإل تشاديالتي  صالحيةاإل
 .ذلظع ليع صػت بعج دسَ ولع يُ  ،الحقػق السعمسيغ السحتجيغ والسصالبيغ ب

في  ن بجأوالبثػا أمجشة التحزيخية، لكشيع ما الفي  مػجػديغ بذكل كبيخ كان اإلخػان السدمسػن  ،الدػيذفي  ىكحا فعمػاو 
، دون 2012/ 2011لمثػرة  بجاية العام الجراسي التاليفي  الدػيذفي  ع بذكل مشفرل عغ جسػع السعمسيغيتشطيع اجتساعات
 نو ليذ؛ بجعػى أنو حخام وأضخابمقاومة فكخة اإلفي  بعج ذلظ ثع بجأوا ىحه االجتساعات.في  ليوإ يرمػن  عسااإلعالن حتى 

ذلظ الػقت في  ن ىحا السػقف مشيع كان لتحالفيعالحي يخى أ "،نػر فتح البابأ"ستاذ ذيادة األل اوفق  ، وذلظ صالح الصالبفي 
 18.مع السجمذ العدكخي 

في وما تالىا،٦٠٠٠عام في  لمسعمسيغ كبخ مطاىخةأفي  خػان ومذاركتيععمسي اإلعغ م "إبخاىيعيقػل "حديغ  ،القاىخة وفي
وشبعا عخفشا بعج كجه إن ":سبتبسخ، ثع ما لبثػا أن اندحبػا 10مطاىخة في  ندلػا بقػتيع قج خػان، أن اإلسبتبسخ 24و10 يػمي

 15/9ييا باعػنا... باعػنا تاني يػم الربح وهللا يػم فلسا فازوا  ،السيغ التعميسية نتخابات نقابةاالقرة كميا كانت 
19 ."الشقيب الججيج حسج الحمػاني أالجخايج القػمية وقتيا عمى لدان مػجػد في كل  والترخيح

 :مصالب االحتجاجات -5
مغ الدبعيشيات،  بجايةوضاع السعمسيغ والسجارس مشح وقت شػيل أمغ ج نال كان ق التخدي ن، فإبجاية الجراسةفي  وجدناكسا أ
صست في  عانتالتي  ذا كان السعمسػن مغ الفئات السحافطةعغ دعع قصاع التعميع بذكل عام، وإرفعت الجولة يجىا  نبعج أ

داخميا ىسا السمجأ مغ عارات خارج مرخ والجروس الخرػصية ، فرارت اإلآخخ حيش ا، ولجأت لػسائميا الحاتية في حيغ
ا بعج إ  األجػر،ضعف  السعمسػن أن يحدغ مغ  انتطخ عغ قانػن الكادر الحي 2005عام عالن مبارك إال أن األمخ ازداد سػء 

أجخ يسكغ أن نجسل مصالبيا فيسا يمي، ولعل أىع تمظ السصالب، كان )التي  مغ ىشا بجأت االحتجاجات ، فمع يرجر.حػاليعأ
 :"نقابة السعمسيغ السدتقمة تحت التأسيذحاممة اسع " 2009 حمش قج ضيخت السصالب عمى الالفتات، و (عادل ونقابة حخة

 تحديغ الخواتبفي  صجار قانػن الكادر بسا يحسمو مغ آمالإ. 
 ا ، وصار التعاقج بيغ السجرس والسجرسة أمخ  التعييشات مشح مشترف الثسانيشيات التثبيت بعج أن تػقف التكميف وتػقفت

 .يعسل بال تعاقج أصال   ا، وضيخ "مجرس الحرة"، ومجرس لجان األمشاء الحياستثشائي  
 لغاء اختبارات الكادرإ. 
 مثل الحج األدنى لمخواتب.ج أدنى لمسعاشح ، 
 طػمة التعميعصالح مشإ. 
 .إبعاد األمغ الدياسى عغ التعميع 

                                                            
٧١٠٢فً السوٌس فً  ،شتراكًالسٌاسً لحزب التحالف الشعبً اال المكتب وعضمع أنور فتح الباب، ممابلة اجراها فرٌك العمل  17  
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غ السدتقمة كانت تشادي بيا بذكل يػمي، باعتبارىا السسثل لسعمسي، لكغ نقابة اوىشاك مصالب لع تطيخ أثشاء االحتجاجات
 .الشقابي لمسعمسيغ السرخييغ

نيع إفكخة  فيوبعج الثػرة كان ة .. وكسان ساسيقزية األال ين دإالحقيقة  ..جػربتحديغ األكانت السصالب كميا تتعمق "
تعجيل شخوط العسل عمذان يبقى ي فكخوا ف يالسعمسيش أبجف ،مشاءتعاقجات مجمذ األالمي زي  ،عايديغ يسذػا كل الشاس

التثبيت]فيو[" البديصة اليػمية ، لكغ السصالبدعى الشقابة لتحقيقيا مصالب عامةتالتي  ن تكػن السصالبوليذ بالزخورة أ20."
صالحية... إن ده اتشقل إاسب المي بشحققيا كالس: ػل رئيذ نقابة السعمسيغ السدتقمةيق مى نفذ السدتػى مغ األىسية.ع

مصالب  فيو اشبع  :" يزيف و "اليػمية الصمبات الزاغصة عمى حياة السعمسيغ .. يعشىضمع... إن دي ماخجتر معاش جػزىا
."اختبارات الكادرلغاء إو  ىدنالحج األ زي  عامة تحققت 21

صالح وإجشيو،  3000ر ما يقمر عغ ػ جأدنى لألحج "بـنيا شالبت إ 10/9/2011" عغ مطاىخة شايل عبج الحفيظ"ويقػل 
، لمسعمسيغ يالتحخر الشقاب]...[ و ، يان الػضيفماألحج أدنى لمسعاش،  ،مغ الدياسى عغ التعميعبعاد األإ، التعميع بالكامل مشطػمة

في  فكخة الشقابةت ، ووقتيا كانول مطاىخة تتعسلأ ي، د"أجخ عادل ونقابة حخة  "الشاضع وقتيا لالحتجاجاتكان الذعار 
 22."الخمفية

 

  اار  الااررة:نيالمعلمحركات 
في  ة أقلوبجرج .العاصسةباعتبارىا ، (القاىخة)في  قج تخكدت قبل وبعج الثػرة حتجاجات السعمسيغا يبجو أن ،مغ واقع الذيادات

فمع يكغ لالحتجاجات فييا  الججيج، اديمصخوح والػ  مخسىسيشاء و  أما محافطات الرعيج واألشخاف، بسا فييا اإلسكشجرية ومجن القشاة.
، خاصة أيام ثػرة ت الكبخى الفعالياعمسػن بيا بالدفخ لمقاىخة لحزػر ، واكتفى السبيا سششاقذيا فيسا بعجنسا ضيخت مبادرات ، وإنريب

في ن نجسل أىع االحتجاجات خارج القاىخة نفذ اليػم لسحافطاتيع. ويسكغ أفي  انػا يحزخون تمظ الفعاليات ثع يعػدون ، لكشيع كيشايخ
 . شا والفيػمسكشجرية وقالدػيذ واإل محافطات

غيخ عادية لدحب لمسصالبة بعقج جسعية عسػمية ؛2011فبخايخ في  احتجاجاتيا بعج الثػرة أمام مقخ نقابة السيغ التعميسية الدػيذ بجأت
في  مػرالثالث ىػ الحي يديخ األ كان الجير ىشاك، إذلتمظ الػقفة االحتجاجية الجير  قج ترجى حيشياالثقة مغ مجمذ الشقابة القجيع، و 

، كان مجخد محاولة تجيغ ولكغ االجتساع لع يدفخ عغ شيءاجتسع بالسعمسيغ السح الحي ،وعمى رأسو "المػاء/ صجقي صبحي" الدػيذ
 استبذخ السعمسػن  ،ا لمتخبية والتعميعوزيخ  "حسج جسال الجيغأ"عمى رأس مجمذ الػزراء ومعو  "شخف عرام" . مع مجيءػاء السػقفالحت
 ضخابالشاس قخرت ال" ضخاب:فصخحت فكخة اإل ،الكغ التصبيق كان بصيئ   ،ا ومعو صجر قانػن الكادرا مشفتح  ا جامعي  ستاذ  ا باعتباره أخيخ  

                                                            
٧١٠٢فً ،رئٌس الهٌئة الرلابٌة لنمابة المعلمٌن المستملة سابما  محب عبود، ممابلة اجراها فرٌك العمل  19  
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12 
  

فخزت احتجاجات ما بعج الثػرة مباشخة "، وقج ألمثػرة مباشخة يالتالي ام الجراسىػ الع ي، الم2011في  مغ الجراسة ولسبػع األ األفي 
ا عغ نقابة حداب أو بعيج  ا عغ األفخاد السحتجيغ بعيج  حاولت أن تجسع شتات السعمسيغ األ يوالت "،المجشة التحزيخية"ما عخف باسع 

.ى عغ نقابة السعمسيغ السدتقمة الػليجةأو حت ،السيغ التعميسية العاجدة 23

 ، وىيكتػبخأ ٢" في مجيشة شقخ"دمحم األليحه المجشة كان  ولأسيذ المجشة التحزيخية ىشاك، عمى الخغع مغ أن الجاعي األمخ بتتصػر األ
لسعمسيغ اوقج سبقت ىحه المجشة اتحاد  .خػان السدمسيغلدػيذ بسا فييع التابعيغ لإلالسعمسيغ با شيافضست جسيع أالتي  المجشة

الدػيذ رجل في  رعى ىحه المجشة وتبشى مصالب السعمسيغ. بعج الدػيذفي  اقج أسدت ليا فخع  ، ولع تكغ الشقابة السدتقمة السرخييغ
 14تكفل بحذج  يشطسو السعمسػن مغ اجتساعات، بللكشو لع يكغ يتجخل فيسا  ،يخػض االنتخابات ا كياتخح مشيا معبخ   أعسال سػيدي

 2011.24خخيف في  القاىخةفي  تسبخ الحاشجةسب 10ا لسطاىخة تػبيد  أ

ا و  ،2011مارس في  ة الشقابة السدتقمةالدػيذ لصخح فكخ  بسعمسي "يلاعبج الحفيظ ش"أجخاه  اجتساع ،ىع فعاليات الدػيذمغ أ و  أيز 
 .2011سبتبسخلقادم في ا ضخابقيادات الحخكة لمحذج لإلختو جسيع حزو  2011سبق مطاىخة سبتسبخ  الحي كبيخالسؤتسخ التشطيع 

جأ "بعشيا:  "حب عبػدم"يقػل ف، جخ العادلكالتثبيت واأل ارتبصت احتجاجاتيا بالسصالبة بذخوط عسل الئقةالتي  اإلسكشجرية،أما 
في  اوكان السحافع مقيع تقخيب  ، سكشجرية اتحخقتإماكغ مختمفة، كان وقتيا محافطة أفي  ا،السعمسيغ يتجسعػا عذخات ومئات أحيان  

ساتحة كمية حقػق، أو رايح كمية أنو عامل لقاء مع إ، وكشا نعخف مػاعيجه بتحرل ىشاكي فكانت االحتجاجات د ،الحجيقة الجولية
الكالم ده ، وكالة الػزارة شج، وكشا بشخوح احتجاجات عتكمع معاهتصمع و تعجاد مغ السعمسيغ أو  ،البابمى لو ع يالقيشا واقفيغ، حقػق 
."يالتالي ف، وامتج لمعام الجراسيامتج لمربعج الثػرة و   201125ول مغ رف األ شتاء الش يف بالطبط

مختبصة بأمخ  كانترة مباشخة اسكشجرية بعج الثػ في  نذأت المي حتجاجاتاالمجسػعة " :السعمسيغ باإلسكشجرية ا مذاكلمػضح   ويقػل
تعاقج مجمذ  التي تصخأ عمى السعمسيغ، ومشيا شكال التعاقجات السختمفةخاصة فيسا يتعمق بأ ..ىػ شخوط العسل.. الىسيةابالغ 

26 ."جشيو 200-100ما بيغ تفاوت ي لمعسل فييا مقابل أجخورقة لمسجرس سجرسة المشاء أمجمذ  يعصي و فيو، مشاءاأل

 ،2007في عام جات عمى اختبارات الكادرنفذ تػقيت االحتجا يف نذأت والتي ""معمسػن بال حقػق فطيخت فييا مبادرة  ،الفيػمأما 
 27.رئيذ الشقابة السدتقمة فيسا بعجحدغ احسج حت رعاية ت، التعييشاتب لمسصالبة باب السعمسيغحتجاجات لذاال تكانو 

خكد عمى فكخة تر بتن ما كانإ.. و يالتقاضشخيق عغ  ،قزايا معيشة تتخفع".لسصالبلتحقيق ا ، فقج اختارت أسمػب التقاضيأما قشا
 ،ينيع يحققػا مكاسب حقيقية عغ شخيق التقاضإكانػا مخكديغ  ا، بذ ىسفى احتجاجات مباشخة س تبقى بايشةالشاإن التشطيع و 
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بحلػه  اىس يحج ذاتو ما بيقممر مغ الجيج المفي  ، لكغ دهاالحكام ما اتشفحترألن ، ا اتبمػرتر بحيث تشعكذ عمى الجخلصحيح م
28. قامػا بيوو 

 

 :حتوا  االحتااااتالمحاوالت الوزارة 
 ،لتججيغ القيادات واحتػائيع ، ولكشيا كانتاالحتجاجات تمظ استجابة لسصالبحتجاجات العارمة بعج الثػرة إبان اال لع تكغ تمظ السحاولة

لكمفتيا لػ استجابت ليا الجولة التي مغ السصالب  لعجدا ورافع   ،ذلظ الػقتفي  اكان عارم   عغ الفعل الثػري الحي لزسان غيابيعوبالتالي 
 تقميز مػازنة الجولة اليجف األساسي؛ فكان مغ تالهال و  ت مبارك وال وقت السجمذ العدكخي الجولة ال وق تفزمو، وىػ ما لع السالييغ

محاولة إن .السشطػمة ككل، وليذ تحديشيا لرالح السعمسيغ أو لرالح قصاع التعميع، سػاء مغ حيث األجػر أو الخجمات التابعة لوفي 
 . سغ البيمي"ي، وىػ "أحخكة السعمسيغفي  كبخ القياداتاستجاب ليا واحج مغ أ االحتػاء تمظ

ات نا محتاج بجل السطاىخ أقال  جو محسػد أبػ الشرخ": "محسػد أبػ الشرخ"عغ ىحه السحاولة في عيج الػزيخ  "عبج الحفيظ شايل"يقػل 
حمقة الػصل  ادات السعمسيغ ييجػا بحيث يبقى ىسنا محتاج لػضيفة اسسيا معاون وزيخ، وعايد قياأ، حشا مر ناقريغوإ ..الكالم دهو 
29ييسغ البيمأالحخكة في  كان أىسيعواحج .. ٤٠. وبيغ السجرسيغ ييشب

 "

ا بػضػح شجيج عمى أن العسل الشقابي شيء ،ا نفذ المحطةشارح   "ب عبػدمح"ويقػل   يى"آخخ: لتشفيحية شيءامدمصة االنزسام لو  ومؤكج 
ن أبيغ  و ،مخيقبل بيحا األ ونإه ما بيغ حشا خيخناإاجتساع مغ االجتساعات لسا في  نا كشت حاضخأ، و اضخت سسعة الشقابة جج  أحاجة 

غ ضسغ كان م، أيسغ كان مذيػر و السدتقمة عذان يتػلى ىحا السشرب يتخك الشقابة وناالشقابة السدتقمة، ففزل في  ييطل قياد
30 ".النو حيتخشح لمػزارة مثإبيتقال ي سساء الماأل

 :رامةوفعاليات محطات 
مخت بيا التي  أىع السحصات فييا سػاء بالدمب أو بااليجاب، وفيسا يمي لكل حخكة جساىيخية لحطات فاصمة ومحصات ىامة تؤثخ

 :اا ثع ىبػش  حخكة السعمسيغ صعػد  

  ول مؤتسخ أ ، وىػ 2007ا يصمق عميو كادر السعمسيغ فىواالعتساد وماول مؤتسخ لمسعمسيغ خاص بقانػن ضسان الجػدة
 .ا يتعمق بحقػق السعمسيغ والشقابةيعقج فيس

 التي  الفعالياتول أر، و دالكاب لمسصالبةمجرس  600 حزخىا حػالي ،2007يف لسيغ التعميسيةقابة ان أماماىخة ول مطأ
 ."جخ عادل ونقابة حخةأ"يخفع فييا شعار

  حيث جسعت التػقيعات لتأسيذ الشقابة السدتقمة 2009فبخايخ في  الرحفييغمؤتسخ نقابة. 
 ي.نفذ تاريخ أول يػم دراسفي  .. والسطاىخات التالية10/9/2011مطاىخة كبخ السطاىخات بعج الثػرة أ 
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  رفس  البيمي يسغمع الػزارة عمى السصالب، لكغ أكان مغ السفتخض فييا التفاوض  وىي التي 24/9/2011مطاىخة
 .اليػم بأكسمو التفاوض إال بعج استقالة الػزيخ، وىػ ما أفذل

  الزخائب شارك فييا السعمسػن بجانب األشباء بجانب مػضفي ، وقجضج قانػن الخجمة السجنية 7/8/2015مطاىخة. 
  وبجاية اليديسة واالنكدار 12/9/2015الفدصاط .... 

ا انت جسيعيا بسعشى أن القيادات ك .معطسيا سياسيةفي  ن الحخكة كانتأ ،السعمسيغسع شتات شيادات قيادات ونحغ ندتج كان واضح 
 ، أمان ػ خػان السدمساإلو ، يحالف الذعبالتو ، السرخي  يالحدب الذيػعو ، التجسع حدب :مثل ،ألحداب وكيانات ذات انتساءات سياسية

دب حفي  سػاء كانت ،فعالية قبل الثػرة يأي يؤيجه عجد السعمسيغ السذاركيغ ف ا ماوىػ أيز  ، عمى اليامر ػاجسػع السعمسيغ فكان
ا 150 عغ األعجاد فيياتدد  لعوالتي ،نقابة الرحفييغفي  التجسع أو حزخه  الحي 2006عام ، فيسا عجا مؤتسخ نقابة الرحفييغ مذارك 

شالت  التي الف بعج الثػرة ضسغ حالة الدخعوكانت السذاركة باآل، حيشياتست محاكسة وزيخ التخبية والتعميع  إذا، مذارك تقخيب   1000
ييغ لع يخخجػا عغ كػنيع ن نقابة السعمسيغ السدتقمة أو اتحاد السعمسيغ السرخ أ ذلظالسرخي، والجليل عمى  جسيع قصاعات الذعب

 .فزل األحػالأفي  امعمس   50 حػال عغحال مغ األ يشخاص ال يديجون بأألكيانات جسيعيا كانت مبادرات مغ ن اأ، بسعشى افخاد  أ
، إال أن ال اتحاد  السحافطات ثع يذكفي  مغ وسط السعمسيغ أيبج اا قاعجي  أن يكػن كيان   فىاتحاد السعمسيغ السرخييغ  مؤسدي بةورغع رغ

التي  حتى، جعمت مغ أنذصة جسيع الكيانات مقػانيغ السقيجة لحخية التشطيعضافة لباإل، تبخعاتوالشتخاكات مغ خالل االضعف التسػيل 
ضمت الكيانات  ي، وبالتالا مدتحيال  ب  در  اتحاد السعمسيغ السرخييغكلع تسػل التي  أو، بجايتيافي  الشقابة السدتقمةكتػفخ لجييا تسػيل 

 .خة عمى مؤسدييا دون قػاعج تحكخقاص
 

 :دارتهامالس إابة المستالة الوليدة تغري الوا معركة الديماراطية الكربى:
البشاء الحتجاج لمسصالبة بالحقػق و ، ما بيغ اا حخاك معمسي مرخأيز   والتي تسثل ،تػثيق حخكة احتجاجات السعمسيغونحغ نتعخض ل

، واالحتجاج استفاد مغ زخع الثػرة جاج الحياالحت االحتجاج العفػي،كبيخ بيغ ال ن نالحظ الفارق لحخكة، عميشا أات ايسشطتل خاشيقالجيس
لع تكغ تشاضل مغ أجل السدتقمة ىحه الشقابة  .مة لشقابة السيغ التعميسيةتشطسو نقابة قػية قائسة خارج نصاق الذخعية السدعػ  الحي
قائسة داخميا عمى قخارات السجسػع، شية ارساء مبادئ ديسقخ مغ أجل إ ال أيز  ض، لكشيا كانت تشايتيا أمام نطام ما بعج مبارك فقطشخع

 .لتغييخ مجمذ الشقابة سخاحلبومخت  ،ا. ىحه السعخكة أخحت شيػر  ال ىيئة السكتب، ارات الجسعية العسػمية، وقخ ال األفخاد
سبق سحب الثقة مغ مجمذ فقج  لالتيامات الذخرية.، و بيخة دون التعخض لعذخات التفاصيلتمخيز السعخكة الك وقج حاولت فيسا يمي

 محاوالت ، سبق سحب الثقةميغ العام فيوب األمشر "عبج الحفيظ شايل"ويذغل  ،"حدغ أحسج"يخأسو  يارة نقابة السعمسيغ السدتقمة الحدإ
بالشدبة  ي ر مغ الخدائخ عمى السدتػى السعشػ بأقل قجنقل القيادة تع يدارة السجمذ القجيع أن إلصخيقة  دارة الججيج الخافسمجمذ اإل مغ

في  زخع الثػرةفي  انتخبت أول مجمذ ادارةالتي  ،شقابة السدتقمة الػليجةز سسعة الفيسا يخ يمسجمذ القجيع، وعمى السدتػى الدياسل
، أردية الكيانات الدياسية العقيسةنفذ أردية الشقابة السيشية القجيسة ونفذ  –حدب الذيادات–ن ارتجى أ، لكشو لع يمبث 2013أغدصذ 
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 يألسباب التا مجسال   يونػرد فيسا يم. وتغييخ القيادةا بدحب الثقة فكان البج والسعمسػن فخحػن بالجيسقخاشية الػليجة أن يسارسػىا عسمي  
 :نقابة السعمسيغ السدتقمة ييادة فدعت لتغييخ الق

 دارة الشقابةإاالستبجاد ب: 

تمبية مصالب في  ىحا الشجاح لع يكغ نياية السصاف، بل بجاية لسعارك يػمية تتسثل لكغ ،تأسيذ نقابتيع السدتقمةفي  نجح السعمسػن 
مى ىحا الكيان السدتقل ن يحافطػا عكان عمييع أفخاد الحرػل عمييا، ثع ليع مطالع أو حقػق لع يدتصيعػا كأعزاء الشقابة مسغ أ 

بعج  ، لحلظ وجبا وليطل فاعال  قخاشي  ليطل ديس ؛2013غدصذ أ في  جسعتييع العسػميةفي  دارة لوالجيسقخاشي الحي انتخبػا أول مجمذ إ
" حيغ تمقى انتقادات حدغ أحسج"وعج رئيدو  سحب الثقة مغ السجمذ األول الحيفي  يخػضػا معخكة شخسة أخخى  تخاجع دور الشقابة أن

عمى حج تعبيخ -الشقابة كانت دارة إ ن" أإبخاىيع"حديغ ويػضح .31بعج ذلظ ثع تخاجع دارة الشقابة أن يشدحب شػاعيةعمى شخيقة إ
 ، حتى حديغ ابخاىيعدارة مكتسال  عغ الجسعية العسػمية أو مجمذ اإل برخف الشطخ ،غتتع باالجتساع بالدبعة السؤسدي -القجيع السجمذ

ي حاجة غيخ لسا نخوح ماكشاش بشعخف أ" :الع يكغ يعخف عغ بعس القخارات شيئ   -ميغ العاما بأعسال األكان قائس  قج و -نفدو 
32 "السؤسديغ دبعةحشا اجتسعشا بالإل أص: يقػل لظ، و القي قخارات تصمع فجأةشجتساع، فاال

 ػاعج الحيغ انتخبػا حية مع القىػ بقاء العالقة  نجاح أي عسل نقابيفي  العامل الحاسعإن : االنفرال عغ قزايا الذارع
يع السشػط بيع الجفاع عغ يشتخبػن مسثميىع مغ ليع الكمسة العميا، يزعػن الئحة الشقابة و ساس و ، فيع األمجمذ اإلدارة
عزاء الشقابة عمى السجمذ ، فقج مجمذ اإلدارة سبب وجػده. وىحا سبب آخخ لثػرة أ الرمة الحيةذا انقصعت ىحه مرالحيع، فإ
ا بأن بيتيع بعج، وكانػا قج وعجوا بالتثارت أزمة الستعاقجيغ وىع السجرسػن الحيغ لع يتع تث األول، فحيغ الػزارة ال تخيج ثبيت، عمس 

" التزامغ معيع ولػ بسجخد بيان عبج الحفيظ شايل"مغ  "إبخاىيع"حديغ  ، عشجىا شمبذلظ، فاضصخوا لمشدول إلى الذارعتشفيح 
مغ أن مثل ىحه السصالبات التفريمية ىي التي ترشع  خغعذلظ عمى ال .33 تزامشي،  "رفس األخيخ ذلظ، حدب شيادة األول"

 ولػ ببيان تزامغ.زماتيع حتى كل أفي  دارة بالتػاجج مع الفئات السختمفة لمسعمسيغقػة مجمذ اإل
 وبعج تخاجع ، ومجسػعتو مع السجمذ القجيعميغ العام بعج عجد مغ الرجامات بيغ نائب األ: بجاية معخكة تغييخ مجمذ الدارة

يشفع نكسل مع امر ى" االجخاءات الخسسية لدحب الثقة:في  كان البج مغ الذخوع ،رئيذ الشقابة عغ اندحابو مغ الشقابة
الشقابة في  نو إدارةإفكخة حشا رافزيغ كسان إ. .تعالػا نحط السػاضيع كميا قجام الجسعية العسػمية.لػ سسحتع ..بعس كجه

ا بعج ما الػزيخ محسػد أبػ الشرخ بجأ يسارس سياستو في فكخة وخرػص   ،مخمية في حزغ الػزارة بقت 2013واخخ أ
."نعسل الجخاء الخسسي نوإفكخة كسمشا الدكة في ف. االستقصاب 34

 يزع  ، وىػ االجتساع الحي2014كتػبخ مشترف أفي  جتساع مكتب الشقابة العامةافي  اإلجخاء الخسسيفي  الذخوع ورغع
خبيع تشت 7–2ضافة لعجد بيغ ، باإلميغ الرشجوق ثميغ عغ فخوع الشقابة بالسحافطات، رئيذ الشقابة الفخعية واألميغ العام وأمس

                                                            
٧١٠٢، فً مستملةاألمٌن العام لنمابة المعلمٌن المع حسٌن إبراهٌم،ممابلة اجراها فرٌك العمل  31  

نفسه 31  

نفسه 35  

نفسه 33  
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عية العسػمية الصارئة خح القخار بالجسىؤالء اجتساع مكتب الشقابة، فيحاولػن أ زخ كل، يحة لمشقابة الفخعيةالجسعية العسػمي
، مسا لمجمدة سجيخك"محب عبػدـ"كسال االجتساع بالسشرة وإ بعاده عغ" لجرجة إحدغ أحسج"، فيساشل الخئيذ لدحب الثقة

 قانػني،الرحيح و الجتساع ذلظ االفي  ىاصمب عقجل عقج الجسعية العسػمية الصارئة لجسع التػقيعاتفي  ن اضصخ الخاغبػ 
مب عقج جسعية عمى ش اجسيع   وقعػاقج  72مغ أصل  66بػاقع ،مكتب الشقابة العامةمغ أعزاء % 90حػالى  حزخه والحي

 35."سحب الثقة"ىػ مػضػعيا الػحيج ،عسػمية شارئة
ا لحيغ إجخاء ا مؤقت  رئيد   "عبػد محب"، تع تعييغ بالفعل مغ السجمذ القجيعلثقة انعقاد الجسعية الصارئة وسحب ا وبعج

 "إبخاىيعحديغ "و ،ا لمشقابةرئيد   "رائج الحديشي"مغ نتجائيا انتخاب كان التي شيخ حدب الالئحة،و االنتخابات بعجىا بثالثة أ
ضل يتحجث باعتباره  السجمذ القجيع . لكغ2014اكتػبخ  31في  وذلظ ،ا لمرشجوق أميش   "ي نذأت الجػىخ "وا، ا عام  ميش  أ

وزارة القػى  في مخ لتشازع السجمديغجتساع الصارئ، بل وصل األاالفي  ةبدحب الثق غيخ معتخف   ،لمشقابة السجمذ الذخعي
الصارئة قانػنية وحزخىا  لجسعيةا ، إذ كانت إجخاءاتحدع بالصبع لرالح السجمذ الججيج الشقابة، والحيالعاممة عمى قيادة 

 وراق اعتساده مسثمةالعاممة، واستخخج السجمذ الججيج أ دتقمة ومشجوب عغ وزارة القػى الس االتحاد السرخي لمشقاباتمسثل عغ 
 القػى العاممة.في  وراق، وأودعت األتػقيعات عمى الحداب البشكيالتغييخ في 

عزاء مغ أ  10اجتساع لفرل  ى عقججمذ الججيج بعج تمظ السشازعات عمى قيادة الشقابة إلساضصخ ال ،وشأة شجوفى خصػة أ
تحت مدسى قيادة الشقابة نذصة قامػا بيا ا أليقاف  السجسػعة القجيسة بل إفي  ولع يكغ الفرل نكايةنقابة السعمسيغ السدتقمة، 

... سبتسبخفي  الدشػية بتاعتشاوضخبػا بيو السطاىخة  قابمػا الػزيخ الدبب الخئيدي ىػ االجتساع المي راحػا فيو"السدتقمة: 
36 االرض." مىيزيع ع7ا بيبجأ في شيخ دايس   10/9ىخة تحزيخ لسطا شيػر 3فتخيمي إن جيج  .بػا الشقابةضخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            

نفسه 34  

نفسه 35  
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 الختام

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

 الحي اقتخفو "أيسغ البيمي" في حق الحخكة حيغ معيا عمى الخصأ الكبيخ سجمشا التي  جسعت القياداتأ: ضياع فخصة التفاوض
عمى الخغع مغ اتفاق كافة القيادات  ،رفس التفاوض مع الػزارة 2011سبتبسبخ  24مطاىخة في  عمغ مغ عمى مشرة الحذجأ 

ذج . كان الحبالتفاوض السشػط تذكيل الػفج وكان األمخ محدػم ا لجرجة، سطاىخة عمى التفاوض في حالة الجعػة إليوقبل ال
وليذ  تقجيخ، قلسعمسػن انتداع بعس الحقػق عمى أيدتصيع ال نسػذجية لمزغط عمى الػزارة كي لةوىػ ما يسثل حا ،اضخس  

.. نتفاوضلسا يتعخض عميشا التفاوض  اوضع القػة دفي  حشاإ إن كخة مشصقيةن الفإرغع " :الجسيع أربظ. ولكغ ما حجث كميا
لسا  عذان كجةوضاع، بعج شيل الػزيخ وتغييخ األ  الإ نقبل التفاوض وال نتفاوضحشا ال إن إعالن عمى السشرة إب شائجػ ف

ع ده.. ليو ما قجروش تع تأسيديا ورغع الدخ يوائل الشقابات المأ يف ن نقابتيع اتأسدتإليو السعمسيغ بالحات رغع  بشدأل
 يفجير لحطات ما بت يالمحطة، ودىجار ىحه إبدبب ده حرل الحقيقة  ؟كبخى عمى السدتػى القػمى يحرجوا ثسخة

مخة."  10037التاريخ 
الخصأ  لع يكغ، امشفخد   فادح بخفس التفاوض، والحي قخره "أيسغ البيمي"الخصأ ال أن "محب عبػد"ى يخ : و غياب السحاسبة  

" محب عبػد"يخاىا التي  خصاءصع إعادة قخاءة السذيج ليكتذفػا األتدتلع  أن الحخكةمغ ىحا  كبخ، وإنسا كان الخصأ األػحيجال
وضع  يف كان زمانشا الشياردة ". نفديعأسشيا السعمسػن ثدفع نسا وإ، بعيشيع شخاصألع يجفع ثسشيا  فادحة إلى أقرى حج.

 38".قل بالشدبة لمسعمسيغا عمى األمختمف جج  
 السحافطات األخخى التي امتجت القاىخة دون تخكد االحتجاجات قبل الثػرة في  كجهوىػ ما أ :شغيان الدياسي عمى الشقابي

في  نذاشاتياحداب تخكد أفي  زاءعان قادة ونذصاء الحخكة باألساس أ ، فقج كإلييا حخكة السعمسيغ باإلضخاب أو الفعاليات
الفكخة الدياسية مر الشقابية شغت عمى العسل شػال فتخة الشقابة، فال زال فيو رمػز مغ السػجػدة السذيػرة ".العاصسة

39 ."لتجريذ مقصػعة بقاليا سشيغ شػيمةعالقتيا با]ضسغ الحخكة[ 

 ضيخ أن االتفاق حػل سيخ 2011سبتسبخ في  ضخابعغ اإل "نػر فتح الباب"أمغ واقع شيادة:غمبة الدعامة الفخدية ،
ن ىح القيادات لع تدتصع إا، حتى شالق  بيغ القيادات ولع يتع الخجػع لمقػاعج إ اكان اتفاق  فقج ، اا جساعي  ضخاب لع يكغ اتفاق  اإل

نو وسط ىجػم السجرسيغ استسخار اإلضخاب أو فزو، وىػ يتحكخ أ بخرػص عالج التفاوت بيغ قصاعات السجرسيغ السختمفة
في  ، راغباتعمى االستسخار اصخار  ثخ شجاعة وإ، كانت السعمسات أكخػان السدمسيغ والػاقفيغ ضج االضخابار اإلالتابعيغ لتي

 40؟ نيجر ىحه الفخصة الػزارة عغ شخيق اإلضخاب، فكيففي  ت لمسدئػليغرػ يرال الواغتشام فخصة إاستثسار المحطة 

                                                            
٧١٠٢فً ،رئٌس الهٌئة الرلابٌة لنمابة المعلمٌن المستملة سابما  محب عبود،  معممابلة اجراها فرٌك العمل  36  

نفسه 37  

نفسه 38  

٧١٠٢فً السوٌس فً  ،المكتب السٌاسً لحزب التحالف الشعبً اإلشتراكً وعضمع أنور فتح الباب، ممابلة اجراها فرٌك العمل  39  
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وأن األمػر تخكت عفػية دون  ،واتحاد السعمسيغ السرخييغ الشقابة السدتقمة مغلع يكغ ىشاك قط قيادة مػحجة  ونا أويكسل مػضح  
الػزارة، لع يدتصمع في  نة بقيادات السعمسيغ لسعاونتوااالستع "الشرخ بػ"محسػد أ، حتى حيغ عخض تشطيع، بل كانت القخارات فػقية

 41القػاعج. أحج مسغ وافقػا عمى عخض الػزيخ رأي
 

 :في كتابة التقخيخ بذكل كبيخ التي ساىست، و الذيادات يمقجملجسيع  بجديل الذكخيتقجم فخيق العسل 
 لمبحػث التخبػية يباحث بالسخكد القػمال :د. كسال مغيث. 
 .أميغ العسال والفالحيغ و ، الشقابة السعمسيغ السدتقمة سابق   الييئة الخقابية رئيذا، و نجميدية سابق  المغة اإلمجرس  :محب عبػدأ

 .احالي   ياالجتساعي الجيسقخاشالسرخي  بالحدب
 .التعميعفي  لمحق السرخي مجيخ السخكد و ا"بالقاىخة، سابق  نجميدية "اإلمغة المجرس : شايل عبج الحفيظأ. 
 .شتخاكيالدياسي لحدب التحالف الذعبي اال السكتب ػعز،و بالدػيذ بالسخحمة الثانػية تاريخالمجرس :انػر فتح البابأ. 
 .ورئيذ اتحاد السعمسيغ السرخييغ ،نجميديةاإلمغة المجرس  :إسساعيلعبج الشاصخ أ. 
 .السعمسيغ السرخييغ نائب رئيذ اتحادو بالديجة زيشب،  ،ابالسعاش حالي  ، فمدفةالمجرس  :عسخ مخسىأ. 
 .سجيشة نرخ، ورئيذ نقابة السعمسيغ بالتجخيبية لغات مجرسة عباس العقاد  في بالقاىخةفخندية المغة المجرس  :رائج الحديشىأ

 .السدتقمة
 .العام لشقابة السعمسيغ  األميغو ، التعميسية إدارة الػايمي -ة سجرسة العباسية الدخخفي: مجرس ثانػي صشاعي بحدغ إبخاىيعحديغ أ

 السدتقمة.

                                                            
نفسه 41  




