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 صستخلم

، ، وتطورىا؛ عالمًيانقابة الميف التعميميةنشأة التعرؼ عمى  إلىالدراسة  ىدفت
 ،الوصفي كال المنيجيف: الدراسة فيالباحث واتبع  ؛ لمتعرؼ عمى أدوارىا المينية.ومحمًيا

تطورىا عمى نمط مف أنماط ، وتداعيات كؿ تمؾ النقابات ؛ لمكشؼ عف نمط تطوروالتاريخي
في المجتمع  ، ونقدهالميف التعميمية ةنقاب واقعتحميؿ عف  فضاًل  ؛مكانة المعمـ المينية

أسباب ضعؼ النقابة في االضطالع  لتعرُّؼ؛ التاريخي والمجتمعي :يايالمصري في إطار سياق
 ،االجتماعية :المعمـ تيوبمكان ،وخمصت الدراسة إلى أف االرتقاء بالمينة رىا المينية.ابأدو 

كسبو إياىا نقابات الميف التعميمية أف يمارس المعمـ أدواره المينية التي تُ يتطمب  ،والمينية
مف  -عمى المستوى المحمي -تمؾ النقابات مما ُيمـز ؛بالتعاوف مع مؤسسات إعداده، وتنميتو

 ؛التغيير االجتماعيفي إطار  تسعى لتحقيؽ العدالة االجتماعية، ارؤية مجتمعية أوسع نطاقً 
، والنقابة ممثمة وزارة التربية والتعميـ) ف المعمـوبشؤ المعنية كافة الشراكة بيف األطراؼ  حيث

لوضع أجندة  ؛(وكميات التربيةوأصحاب المدارس، ، األكاديمية المينية لممعمـو  في المعمميف،
 :أدوار النقابة المينية تتضمف تمؾ األجندةبحيث ؛ دد فييا ىوية المينةُتحنقابية جديدة 

؛ كمحور رئيس لمتكويف الميني والتكامميةالسياسية، واالقتصادية، والثقافية، واالجتماعية، 
 . لممعمـ؛ إعداًدا، وتنميةً 

األكاديمية المينية  ،الميف التعميمية ةنقابمكانة المعمـ، مينة التعميـ، الكممات المفتاحية: 
 .التنظيـ النقابي المينيلممعمـ، 
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Professional roles of teacher’s syndicate 

An Analytical study and a critical perspective 

Summary: 

The aim of the study is to identify the genesis and development of the 

teacher’s syndicate; Globally, locally; To get to know its professional roles.  

The researcher followed in the study both Descriptive,and historical 

approaches; To reveal the pattern of development of these trade unions and the 

implications of each pattern of development for the teacher's professional 

position; In addition to analysing the reality of the teacher’s syndicate, and 

criticizing it in Egyptian society within its context: historical and societal; To 

know why the teacher’s syndicate is weak in its professional roles. The study 

concluded that career upgrading and teacher status: Social and professional,  

the teacher need to practise their professional roles given by teacher’s 

syndicate in cooperation with the institutions for their preparation and 

development; Such teacher’s syndicate - at the local level - need a broader 

community vision, which seeks social justice within the framework of social 

change; The partnership between all parties involved in teacher matters (the 

Ministry of Education and teacher’s syndicate is represented by teachers, the 

teacher's professional academy, school owners and colleges of education); to 

develop a new teacher’s syndicate agenda which identify the profession; Such 

agenda would include professional, political, economic, cultural, social and 

integrative teacher’s syndicate roles; as main vocational training for the 

teacher; preparation,  and development. 

Keywords: Teacher's Professional position, Profession of Education, teacher’s 

syndicate - The teacher's professional academy, teacher’s 

syndicate organization. 
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 ةمقدم

المجتمع  مؤسساتأبرز أحد في المجتمعات الديمقراطية نقابة الميف التعميمية  تمثؿ
 ،واالقتصادية ،السياسية :التي تسعى إلى تمكيف المعمـ مف ممارسة حقوقو ،المدني

 واالجتماعية. 
رت نقابة الميف التعميمية في عممية تطورىا بدًءا مف نياية القرف التاسع وقد عبَ 
لسياسات مراحؿ عدة؛ بدًءا بمرحمة المعارضة  والعشريف الواحدبداية القرف عشر، وحتى 

مؤسسات الدولة البيروقراطية التي تتبع ، ومرورًا بكونيا إحدى القوى الرأسمالية في المجتمع
نقابة لى مرحمة أخيرة اعترؼ فييا مف قبؿ الدولة الديمقراطية بجدية وصواًل إ ،أيديولوجيتيا

تمؾ  مف خالؿ اضطالع ، ومف ثـ بالمينةالميف التعميمية في االرتقاء بمكانة المعمـ المينية
 بأدوارىا المينية. النقابات

باندالع األزمات  وبخاصة المعمميف لمعماؿ حركة النضاؿ الميني ةارتبطت نشأو 
مف  احركة نضاليـ جزءً  فمثمت ـ؛ٜٔٚٔ، أو عاـ ـٜٕٜٔسواء عاـ  ،ادية العالميةصاالقت

؛ حيث تبنت حركة النضاؿ الجماعي القوى الرأسماليةقصة كفاح مجتمعي ضد سياسة 
والتي نتج عنيا "تحسيف في  لممعمميف سياسة المساومة الجماعية مع أصحاب المدارس،

 (.peterson, 1999, 11-19) "وظيفيأوضاع األجور، وظروؼ العمؿ، واألمف ال
ا، اجتماعيً ا ومع بداية القرف العشريف اندلعت الثورة االشتراكية التي أسست التزامً 

المساحة التي  -نسبًيا -انكمشت ـ  ثُ  فْ ومِ  ؛شباع حاجات كؿ البشر في المجتمعإب اوأيديولوجيً 
ولـ تتراكـ خبراتيا.  ،نموىافتوقؼ ؛ في إطارىا نقابات الميف التعميمية تتحرؾيمكف أف 
البحث و متداد ليا، اإلى تحقيؽ أقصى  التي سعتالرأسمالية التجربة  -في المقابؿ –وانطمقت 

معدالت  تتبايفأف ا . ومف ثـ فقد كاف منطقيً والطاقات الممكنة اإلمكانات،عف الربح بأقصى 
ولحقف أية صراعات شباع بيف البشر في المجتمع، معدالت اإل، وكذلؾ الحصوؿ عمى الفرص

اجتماعية مستحكمة محتممة؛ طور المجتمع الرأسمالي نقابات الميف التعميمية كآلية تتولى 
 (ٙٓٗ، ٕٚٓٓ)ليمة، عممية "التسكيف االجتماعي". 

 -ـٜٜٛٔ في عاـ حيث سقوط االتحاد السوفيتي –القرف العشريف  نيايةومع 
برالية ىي الصيغة النمطية عمى الصعيد والعشريف، صارت الدولة المي الواحدوبداية القرف 

 ،االجتماعية :التنمية مسرحيوقطاعيا العاـ مف عمى  ،فقد انسحبت الدولة ؛العالمي
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وتحالفت الدولة مع  .يخدـ البرجوازية العميا باألساسوحده وبقي القطاع الخاص  ،واالقتصادية
الثالث مف خالؿ المؤسسات يات ىيمنتو عمى دوؿ العالـ آلوالذي طور مف ىذا القطاع، 

، والمنظمات غير الدولية )البنؾ الدولي، وصندوؽ النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية(
في مجتمعات عديدة مدى جدية  الديمقراطيةرأت الدولة  ؛ فقدخروعمى الجانب اآل .الحكومية

 :المعمـ بمكانتيرتقاء وفي اال  ،ت الميف التعميمية في تحقيؽ العدالة االجتماعيةاباتنظيمات نق
مع  "المساومة الجماعية"ي سياسة في تبنّ دوف إغفاؿ حؽ المعمميف  .والمينية ،االجتماعية

 بشأف عدالة توزيع األجور. أصحاب المدارس 
 مشكلة الدراسة

عف تنظيـ النضاؿ الميني  المسؤولةتعد نقابة الميف التعميمية ىي المؤسسة 
المساومة "مف خالؿ نيجيـ سياسة  المدفاع عف مصالحيـ، وتمكينيـ اقتصاديً  ؛لممعمميف
 ،والتوظيؼ ،مثؿ في المدرسة حوؿ عدالة توزيع األجورتمع النظاـ البيروقراطي الم "الجماعية
 ،الشكؿ التنظيمي القادر عمى التأثير في اتجاىات العمؿ -نقابة الميف التعميمية – كما أنيا

بإعداد المعمـ، أو شراكة مع المؤسسات المعنية لييا ميم ة إقامة عالقات وتوكؿ إوعاداتو، 
 :السبيؿ لمتعبير عف صراعات الصؼ عمى المستوييف -كذلؾ -وىي بتنميتو المينية،

)البيالوي، ),Vaillant, 2005, 45)،)(622-624 Godard, 1997والمكرو.  ،الميكرو
ٜٔٛٚ ،ٖٛٓ-ٖٕٛ .) 

في حرصيـ عمى في المجتمعات الديمقراطية تجمى الوعي الطبقي لدى المعمميف وقد 
التي استطاعوا مف خالليا أف يكونوا قوة ضاغطة و وتنظيـ نقابتيـ المينية،  ،النضاؿ الجماعي

استطاع المعمموف في تمؾ المجتمعات أف يحظوا ولذلؾ  ؛الرأسماليةعمى سياسة الدولة 
 . مرموقتيفة وميني ،اجتماعية بمكانتيف:

 مكانتيفي  اثمة تراجعً أف  :(ٕٙٔٓ فرغمي، ،ٕٙٔٓعبد الجميؿ، ) تادراسولكف تؤكد 
: ضعؼ راتب المعمـ، وضعؼ متضمًنا ،في المجتمع المصري ، والمينيةاالجتماعية :المعمـ
في القضايا السياسية، وضعؼ دور نقابة الميف التعميمية في وضع السياسة تو مشارك

األمر الذي ترتب  ؛كذلؾ ضعؼ مشاركتيا في وضع ضوابط ومعايير لمينة التعميـو  ،التعميمية
ترتيب مكانة المعمـ  جاءحيث  ؛مينة التعميـمكانة التعميـ المصري، وتدني عميو تدني مستوى 
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في الثامنة  وفي المرتبة، ةالخامس المرتبة نظر المعمميف في فيالمينية بيف الميف األخرى 
 .نظر غير المعمميف

تدنت مكانة المعمـ المينية في المجتمع لماذا  ُيطرح تساؤالف رئيساف: ؛وعميو
لى أي مدى اضطمعت نقابة الميف التعميم  بأدوارىا المينية؟  يةالمصري؟ وا 

 أهداف الدراسة

 الوقوؼ عمى: إلىالدراسة  سعت
 .نقابة الميف التعميميةل العالمية األدوار المينية -
 .المجتمع المصري في التعميميةنقابة الميف األدوار المينية ل واقع -

 أهنية الدراسة

فال يمكف  ؛المصريمستوى التعميـ ب سبيؿ النيوض بمكانة المعمـ المينيةإف االرتقاء 
فمكانة المعمـ المينية ىي التي تحدد  ؛مستوى معمميو دوف ارتقاء يرتقيألي نظاـ تعميمي أف 

أنفسيـ الوضع التراتبي لممعمـ ولممينة في سمـ التدرج الميني، وكذلؾ مدى سيطرة المعمميف 
وىي التي تجعؿ مشاركتيـ في عمميات  ،عمى مينتيـ، وتأثيرىـ في عممية صناعة القرار

القرارات المتعمقة  ةناقشمعمى  قادريفتجعميـ و ذات قيمة ومعنى، التعميـ تطوير أو إصالح 
قصة  بوصفيا جزًءا مفمناقشة قضايا المجتمع و  كافة، واالجتماعية ،االقتصادية :بأوضاعيـ

عمى قيادة حركة مدى قدرتو  -دوف شؾ –تحدد مكانة المعمـ المينية كما  ،كفاحيـ المجتمعي
 التغيير االجتماعي في المجتمع. 

لدفاع عف في انقابة الميف التعميمية الشكؿ التنظيمي لمنضاؿ الميني لممعمميف ُتعد و 
، التكنوقراطي وأالتي قد يسمبيـ إياىا النظاـ البيروقراطي  ،مكانتيـفي االرتقاء بو  ،حقوقيـ

 ،ـوفي اكساب المعمميف ىويتيـ المينية مف خالؿ سياستيا التشاركية مع مؤسسات إعدادى
  .ـوتنميتي

وراء تطور نقابة الميف  المحمية والعالميةاألبعاد المجتمعية الوقوؼ عمى  إف  
 ؛عف كيفية تغيير واقعيـ -كمسؤوليف اجتماعييف –نير الطريؽ أماـ المعمميف سيُ  ،التعميمية

لنقابة العالمية الكشؼ عف األدوار المينية  كما أف ،اومينيً ، اجتماعًيا ؛تمكينيـ ـ  ثَ  فْ ومِ 
األدوار سيوضح  -والتي مارستيا خالؿ مسيرتيا النضالية في المجتمع- ،التعميميةالميف 

التي إذا مارسيا ناؿ مكانتو في المجتمع، فالمينة ليست مزاولة و ، المينية الحقيقة لممعمـ
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في ديناميات العمؿ  -مف خاللو –نشاط يشارؾ المعمـ  بؿ ؛فحسب لتخصص دقيؽ
التربوي واليومي، بما يدور مف نضاؿ اجتماعي في  االجتماعي؛ حيث ربط دقائؽ العمؿ

 ، وموظًفا إياىاتنمية الشاممةلمو  ،متحريرلالمجتمع  حاجات آخًذا في حسبانوالمجتمع األكبر، 
 . في بؤرة الفعؿ التربوي، والنضاؿ الميني
بالرؤية الناقدة لواقع األدوار المينية  -في أىدافيا –وقد ُعنيت الدراسة الحالية 
األسباب  ا تعرؼأدوارىا، وكذيا عف أداء تراجعوراء لمنقابة، وتعرؼ األسباب الحقيقية 

  تدني مكانة المعمـ.لالحقيقية 
 مههجية الدراسة

كال المنيجيف: الوصفي،  -تحقيقًا ألىدافيا -في الدراسة الحاليةالباحث اتبع  
 والتاريخي، وذلؾ في: 

تحميؿ التطور التاريخي لنشأة نقابة الميف التعميمية، وتطورىا؛ عالمًيا؛ لمكشؼ عف  -
 أدوراىا المينية.

الؿ مف خ ؛، ونقدهفي المجتمع المصري نقابة الميف التعميميةاألدوار المينية لتحميؿ واقع  -
 وعالقتو بالسياؽ المجتمعي. ، التطور التاريخي لمنقابةتحميؿ 

 وضع رؤية جديدة لتطوير نقابة الميف التعميمية؛ في ضوء نتائج نقد واقعيا الحالي. -
 الدراسة مصطلحات
جممة السموكيات المتوقعة والمتفؽ عمييا اجتماعًيا ألداء عمؿ أو وظيفة ": الدور 
ومف ثـ فإف السموؾ المرتبط بكؿ دور يبقى ثابًتا بغض  (.ٕ٘ٙ، ٕٕٔٓ)حامد،  "محددة

 النظر عمف يحتؿ المكانة.
جممة مف الحقوؽ ": بأنو الدورُيعرؼ  Jacob morenoمورينو"  يعقوب" أما 

ـ  والواجبات المحددة ثقافًيا،  باإلطار  يرتبطأداء الدور ضمف مكانة اجتماعية  فإف وِمْف َث
الثقافي لمجماعة، كما أف أداء الدور يرتبط بالحاجات العضوية والتوقعات الخاصة بالموقؼ 

 (. ٕٗٔ، ٕٛٓٓنقاًل عف عثماف، ) "التفاعمي، ثـ بالتوقعات العامة لمجماعة والمجتمع
الجانب الدينامي الخاص بجممة الحقوؽ والواجبات "أنو: ب الدور linton" لينتوف" وُيعرؼ 

-ٕٗٔ، ٕٛٓٓ)نقاًل عف عثماف،  "في البناء االجتماعيمحدد تبطة بوضع مكاني المر 
ٖٔٗ). 
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 ،واالجتماعية ،الواجبات الثقافيةجممة : بأنيا -إجرائًيا-ة األدوار الميني تعرؼف ؛وعميو
 لالرتقاء بمكانة المعمـ. ؛التي تمارسيا نقابة الميف التعميميةوالتنظيمية،  ،واالقتصادية

 ٜٜٙٔلسنة  ٜٚمؤسسة مينية تخضع ألحكاـ القانوف رقـ  التعميمية:نقابة الميف 
والذيف سبؽ  ،التعميـبمينة وتعديالتو، وتكوف ليا الشخصية االعتبارية، وتضـ المشتغميف 

 .اشتغاليـ بيا، ويكوف مقرىا الرئيس القاىرة، وليا فروع طبًقا ألحكاـ القانوف
 السابقةالدراسات 

؛ كونيا سبيؿ تحسيف ( أىمية النقابات المينية لممعمميفٕٙٓٓ)أكدت دراسة السعيد 
 ومطالبيـ. ،أوضاعيـ االجتماعية، والدفاع عف مصالحيـ، كما أنيا تعبر عف آرائيـ

 أداءاتفي ضوء  ؛ؼ عمى واقع أدوار نقابة الميف التعميميةوىدفت الدراسة إلى تعرُّ 
منيج المقارف ال فيياالباحث واتبع ة، بعض النقابات المينية األخرى بجميورية مصر العربي

أدوار نقابات لتوضيح أوجو التشابو واالختالؼ بيف  ؛الذي يبدأ بالوصؼ والتفسير، ثـ المقارنة
لتفعيؿ األدوار المينية واالجتماعية لنقابة  ؛لإلفادة منيا في وضع تصور مقترحدوؿ المقارنة؛ 

 الميف التعميمية. 
ضعؼ و أعضائيا، بيف بيف النقابة و  التواصؿ: ضعؼ وجاءت أبرز نتائج الدراسة

صياغة بعض القوانيف المنظمة لألدوار المينية واالجتماعية بشكؿ واضح، وتدني مشاركة 
، وضعؼ مشاركة األعضاء في مناقشة وومناىجالتعميـ، النقابة مع الوزارة في تخطيط برامج 

 القوانيف التي تمس مصالحيـ.
الميف نقابة  الكشؼ عف واقع أداءفي ع تمؾ الدراسة وتتفؽ الدراسة الحالية م

قد ُعنيت الدراسة الحالية ف ؛التعميمية ألدوارىا المينية، ولكنيا تختمؼ عنيا في المنيجية
لممعمميف ضد  المينيعرض التطور التاريخي لمسيرة النضاؿ بتعرؼ تمؾ األدوار مف خالؿ 

في ضوء األدوار المينية  أدائياوليس مف خالؿ تقييـ  ومحمًيا، ،عالمًيا ؛القوى الرأسمالية
البعد المجتمعي في كما أغفمت تمؾ الدراسة  ،التي حددىا القانوفلبعض النقابات األخرى 

  .ىاوتطور  النقابة، ةتفسير ظروؼ نشأ
( أف النيػوض بالعمميػة التعميميػة فػى مصػر يػرتبط ٕٙٔٓوأكدت دراسػة عبػد الجميػؿ )

، ويػػرتبط كػػذلؾ بمػػدى ا، واجتماعًيػػا، واقتصػػاديً امينًيػػ ؛بػػالنيوض بمكانػػة المعمػػـ اوثيًقػػ ًطػػاارتبا
فػى تحقيػؽ ذلػؾ دورىػا أدوار نقابػة الميػف التعميميػة فػى المجتمػع المصػرى المعاصػر، و  فاعمية
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، تحقيًقػػا ألىػػدافيا ذات الصػػمة بػػالمعمميف أنفسػػيـ، التعػػاوف المثمػػر مػػع وزارة التربيػػة والتعمػػيـ
 ميمية ككؿ. وبالعممية التع

 ؛وىػػدفت الدراسػػة إلػػى تحديػػد متطمبػػات تفعيػػؿ األدوار التربويػػة لنقابػػة الميػػف التعميميػػة
لتوضػػػيح  ؛المػػػنيج الوصػػػفى فييػػػا الباحػػػث واتبػػػعفػػػي ضػػػوء المتغيػػػرات المجتمعيػػػة المعاصػػػرة، 

الواقػػػع الحػػػالى لنقابػػػة الميػػػف  تعػػػُرؼالفكػػػرى لمنقابػػػات المينيػػػة فػػػى مصػػػر، وكػػػذلؾ  التأصػػػيؿ
وتفسػير بعػض المتغيػرات المجتمعيػة المعاصػرة وأدوارىا التربوية، ومعوقات تحقيقيا، التعميمية، 

أدوارىػػا فػػى المجتمػػع المصػػرى المعاصػػر.   فػػي أداءالمػػؤثرة فػػى فعاليػػة نقابػػة الميػػف التعميميػػة 
عينػة مػف المعممػيف أعضػاء إلػى اسػتبانة موجيػة  -تحقيًقػا ليػدؼ الدراسػة – الباحث واستخدـ

ؼ متطمبات تفعيؿ األدوار التربويػة لنقابػة الميػف لتعرُّ  ؛نقابة الميف التعميمية بمحافظة الدقيمية
ومثمت العينػة خمػس إدارات تعميميػة  ،فى ضوء بعض المتغيرات المجتمعية المعاصرة ؛التعميمية

 إدارة بالمحافظة.  ةمف إجمالي ثماني عشر 
تحوؿ  -في نظر المعمميف أنفسيـ –أف ثمة معوقات وجاءت أبرز نتائج الدراسة: 

  دوف تحقيؽ األدوار التربوية لنقابة الميف التعميمية بمراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي؛ أبرزىا:
قمة الرضا الوظيفي، وشكمية األداء، وسمبية العمؿ،  معوقات مرتبطة بطبيعة المينة: -ٔ

لمينة التعميـ؛ حيث قمة الرواتب، والحوافز، وقمة االحتراـ  وضعؼ العائد االقتصادي
الكافي لممعمميف مف ِقَبِؿ الطالب وأولياء األمور، وضعؼ الجانب الرقابي عمى مينة 

 التعميـ مف ِقَبِؿ نقابة الميف التعميمية.
معوقات تشريعية: ضعؼ تمثيؿ نقابة الميف التعميمية في دوائر صنع القرار؛ مثؿ:  -ٕ

س النيابية، وضعؼ دور نقابة الميف التعميمية في وضع التشريعات الخاصة المجال
 بالتعميـ، وتعديميا.

معوقات تنظيمية: قمة استخداـ آليات العمؿ النقابي مف أجؿ تحقيؽ مصالح المعمميف  -ٖ
المشروعة، وقمة توافر البيانات والمعمومات الخاصة بالنقابة، وقمة تفرغ معظـ 

عمؿ النقابي، والمركزية اإلدارية والمالية في عمؿ نقابة الميف القيادات النقابية لم
 التعميمية، وضعؼ متابعة تنفيذ توصيات الجمعيات العمومية لممعمميف.
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معوقات حرية العمؿ النقابي، والممارسة الديمقراطية بنقابة الميف التعميمية: ضعؼ  -ٗ
نقابة، وضعؼ الدور ثقافة الحوار والتفاوض في التغمب عمى مشكالت المعمميف وال

 المطمبي لنقابة الميف التعميمية فيما يخص تحسيف أوضاع المعمميف. 
ضعؼ التنسيؽ بيف  معوقات أدوار نقابة الميف التعميمية في مجاؿ اإلصالح التربوي: -٘

نقابة الميف التعميمية ووزارة التربية والتعميـ فيما يخص عممية صنع السياسة 
لتربوي، وقصور دور نقابة الميف التعميمية في المشاركة التعميمية، واتخاذ القرار ا

 في مجاؿ محو األمية، وتعميـ الكبار.
الكشػؼ عػف واقػع األدوار التربويػة لنقابػة وتتفؽ الدراسة الحالية مػع تمػؾ الدراسػة فػي 
تمػؾ  بتعػرؼالدراسػة الحاليػة  فقػد ُعنيػت ؛الميف التعميمية، ولكنيػا اختمفػت عنيػا فػي المنيجيػة

لممعممػػػيف ضػػػد القػػػوى  المينػػػير مػػػف خػػػالؿ عػػػرض التطػػػور التػػػاريخي لمسػػػيرة النضػػػاؿ األدوا
   في القانوف. وردت التي، وليس مف خالؿ محددات الدور عالمًيا، ومحمًيا ؛الرأسمالية

ألدوارىػػا المػػذكورة فػػي ورغػػـ عنايػػة الدراسػػة بواقػػع ممارسػػة نقابػػة الميػػف التعميميػػة 
، التاريخيػة العالميػة والمحميػة وراء تطػور نقابػة الميػف التعميميػةاألبعػاد  فإنيا أغفمت ؛القوانيف

فاألبعػػاد المجتمعيػػة التػػي ذكرتيػػا الدراسػػة  ؛وتػػداعيات ىػػذا التطػػور عمػػى مكانػػة المعمػػـ المينيػػة
 ؛تمثمػػت فػػي متغيػػر المجتمػػع المػػدني، ومتغيػػر العولمػػة، وثػػورة المعمومػػات، والحػػراؾ االجتمػػاعي

تيا عمػػى اوانعكاسػػ ،حركػػة تطػػور المجتمػػع المصػػري بتػػدقيؽمتغيػػرات عامػػة ال تعكػػس وجميعيػػا 
 النقابة. 

 ميمػة ووظػائؼَ  امؤسسات النقابيػة أدوارً لم( أف ٕٛٔٓف )يوأكدت دراسة ميناوي وأخر 
رفػػع مسػتوى مينػة المنتسػبيف إلييػػا، وحمايػة مصػالح األعضػاء والػػدفاع  :أبرزىػا ؛فػي المجتمػع

حقػوقيـ ومصػالحيـ،  فػير في القوانيف والسياسػات التػي يمكػف أف تػؤثر عنيـ، ومحاولة التأثي
وأسػػػػرىـ فػػػػي حػػػػاالت  ،العمػػػػؿ عمػػػػى تحسػػػػيف أنظمػػػػة المعاشػػػػات لحمايػػػػة أوضػػػػاع األعضػػػػاءو 

أو الوفػػاة، والعمػػؿ عمػػى تحسػػيف نظػػاـ التػػأميف الصػػحي واالجتمػػاعي،  ،أو العجػػز ،الشػػيخوخة
بػػداء الػػرأي فػػي القضػػايا الوطنيػػة  ،والعػػدؿ ،التضػػامف :لمجتمعيػػة، وتعزيػػز قػػيـوا ،والقوميػػة ،وا 

 والعمؿ الجماعي.  ،والمساواة، والديمقراطية
؛ وىدفت الدراسة إلى تحديػد متطمبػات تفعيػؿ أنشػطة نقابػة الميػف التعميميػة فػي مصػر

 الدراسػة المػنيج فػيالباحػث واتبػع  لمنيػوض بػالتعميـ ؛واليابػاف ،فنمنػدا دولتي:ضوء خبرات  في
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وبعػػض البمػػداف  ،المقػػارف فػػي تحديػػد أسػػاليب تفعيػػؿ أنشػػطة نقابػػة الميػػف التعميميػػة فػػي مصػػر
 لإلفادة منيا داخؿ مصر.   ؛والياباف ،فنمندا :مثؿ ؛المتقدمة

وجػػاءت أبػػرز توصػػيات الدراسػػة، بضػػرورة مشػػاركة نقابػػة الميػػف التعميميػػة فػػي عمميػػة 
ودىػػا فػػي مؤسسػػات صػػنع القػػرار صػػنع السياسػػات التعميميػػة فػػي مصػػر مػػف خػػالؿ تفعيػػؿ وج

ضػرورة الضػغط عمػى الجيػات المعنيػة و ووزارة التربيػة والتعمػيـ،  ،كالمجػالس النيابيػة ؛التعميمي
 (،والمعاشػػات ،الرواتػػب) الماليػػةلتحسػػيف أوضػػاعيـ  ؛التشػػريعات الخاصػػة بػػالمعمميف ووضػػعيا

وغيرىػػػا مػػػف األمػػػور  ،والمفاوضػػػة عمػػػى وضػػػع ميزانيػػػة التعمػػػيـ ،وسياسػػػات توظيػػػؼ المعممػػػيف
يتعػيف عمػى نقابػة الميػف التعميميػة توسػيع كمػا  ،التشريعية الخاصة بالمعمـ والعمميػة التعميميػة

 والسياسية. ،االجتماعية :بحقوقيـتيـ قاعدة االتصاؿ بالمعمميف مف خالؿ توعي
وتتفؽ الدراسة الحالية مع تمؾ الدراسة في الكشؼ عػف واقػع األنشػطة التػي تقػـو بيػا 

عػػف األدوار المينيػػة  فالكشػػؼ ؛بػػة الميػػف التعميميػػة، ولكنيػػا تختمػػؼ عنيػػا فػػي المنيجيػػةنقا
 لممعممػػيف ضػػد القػػوى الرأسػػمالية، المينػػيمسػػيرة النضػػاؿ  تحميػػؿلمنقابػػة إنمػػا جػػاء مػػف خػػالؿ 

تمػػؾ أغفمػػت  حيػػث عمػػؿ النقابػػة، قػػانوفنػػص ولػػيس مػػف خػػالؿ مػػا ورد فػػي  عالمًيػػا، ومحمًيػػا،
 وتطورىػػػا عمػػػى كػػػال ،نشػػػأة نقابػػػة الميػػػف التعميميػػػةلوالمجتمعيػػػة  ،التاريخيػػػةاألبعػػػاد الدراسػػػة 
   .العالمي، والمحمي :المستوييف

 

 :على الدراسات السابقة تعقيٌب

نقابػة الميػف  واقػع أداء اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسػات السػابقة فػي الكشػؼ عػف
المنيجيػة، حيػث انفػردت الدراسػة الحاليػة ، ولكنيا اختمفػت عػنيـ فػي المينية ألدوارىا التعميمية

ضػػػد القػػػوى  ـفػػػي نضػػػالي وفيا المعممػػػالتػػػي مارسػػػو  ،بالكشػػػؼ عػػػف األدوار المينيػػػة لمنقابػػػة
فػي نصػوص  -كمػا حػددتيا الدولػة -المػورودةتمػؾ األدوار ، ولػيس عالمًيا، ومحمًيػا ؛الرأسمالية
   حركة نضاؿ المعمميف. تقييدل القوانيف؛

العالميػػة، المجتمعيػػة  عػػف األبعػػادجميعيػػا الكشػػؼ السػػابقة الدراسػػات أغفمػػت وكػػذلؾ 
، العػػػالمي، والمحمػػػي :نقابػػػة الميػػػف التعميميػػػة عمػػػى المسػػػتوييفأدوار وراء تطػػػور  والمحميػػػة

 ؛. وىذا مػا سػتحاوؿ الدراسػة الحاليػة القيػاـ بػووتداعيات تمؾ األبعاد عمى مكانة المعمـ المينية
   في المجتمع المصري.تدني مكانة المعمـ بيدؼ فيـ األسباب الحقيقية وراء 
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 :الهظريإلطار ا

 ، وتطورها عاملًيا:: نشأة نقابة املهو التعلينيةاأوًل

التي تنمو فييا المجتمع المدني،  مؤسساتأبرز  كإحدىنشأت نقابة الميف التعميمية 
التي انتقمت في تطورىا منذ نياية القرف التاسع عشر وحتى بداية القرف فضائؿ المواطنة، و 

مف  اجزءً إلى كونيا  ،يناضؿ ضد سياسة القوى الرأسمالية اتنظيمً والعشريف مف كونيا  الواحد
وصواًل إلى اعتراؼ الدولة االشتراكية أو الرأسمالية،  تياتخضع أليديولوجيبيروقراطية الدولة 
عمى وجو تمؾ النقابات في االرتقاء بمكانة المعمـ المينية، وبالمينة الديمقراطية بجدية 

 .العموـ
؛ يتحدد الييكؿ التنظيمي لنقابات الميف التعميمية بحسب درجة مركزية الحكوماتو 

 "لواليات المتحدةا" في كؿ مف: -عمى سبيؿ المثاؿ، ال الحصر -فتختمؼ التنظيمات النقابية
تنظيمات  تتوافر "السويد"وفي  ،بحسب الواليات أو المناطؽ التي توجد بيا المدارس ،"كندا"و

نقابات لممعمميف عمى مستوى الدولة حيث  تتوافر" نيوزيالندا"وفي  ،نقابية لكؿ مستوى تعميمي
المعمميف جميعيـ نقابات المعمميف الوطنية ممثاًل  تمثؿ "تركيا"مركزية صنع السياسة، وفي 

 (.(Cooper, 2000, 260-262التػػعميـ في جميع مراحؿ 
نشأة التنظيـ النقابي في البمداف المختمفة إلى مرحمة التصنيع،  الكتاباتُترجع بعض 

ف اختمؼ شكؿ تحركات العمالة  ،واالجتماعية ،الثقافية السياقاتبسبب تنوع  ؛، وىيكمتياوا 
ونشأت نقابات المعمميف في كثير مف دوؿ الغرب في  (.Smith, 2005, 1والسياسية )

شرؼ عميو "نظاـ التعميـ العاـ" يُ  احيث صار التعميـ نشاطً  ؛أواخر القرف التاسع عشر
public schooling system الفرديةمجيود ل كبديؿ (Bascia, 2015, 2-3) ؛ فقد

المؤسسات بإنشاء اإلصالحيوف في أواخر القرف التاسع عشر وأوائؿ القرف العشريف ُعنَي 
البيروقراطية التي تشكؿ األساس لنظاـ المدرسة الحالي، وقاموا بوضع أساليب إدارية، 
ونماذج تنظيمية مف أجؿ مركزية صناعة القرار، وأنشأوا مكاتب متخصصة، وحددوا أدوار 

التعميـ سمطتيـ عمى المعمميف مف خالؿ المطالبة بخبرات  ولو ؤ مس. وفرض فييا العامميف
حقو في و  ،مطالب المعمـ -عندئذٍ -؛ فنشأت بيدؼ االرتقاء بمستوى المينة ؛عممية خاصة

المسؤوليف. وىكذا "نشأت  ؿِ بَ مف المعاممة التعسفية مف قِ  لحماية نفسو ؛المساومة
مطة بيف ػػػػػػػػػػػػػوازف في السػػػػػػػػػػػػػحيح اختالالت التػػػػػػػػى لتصػػػػػػػػػػػػػػتسعروابط ػػػػػػػػػػػػػػػػات كػػػػػػػػػػػػػػػالنقاب
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؛ أي أف الركيزة األساسية (Webb& Webb, 1920, 1)"ؿػػػػػػاب العمػػػػػػيف وأربػػػػالموظف
 .العمؿىيكؿ االستغالؿ في لنشأة تمؾ النقابات ىي النضاؿ ضد الالمساواة، و 

 المنشأةالمؤسسات معظـ أف Burn & Prandy (1965 ) بيرف، وبرندي""  وأكد
 -بتدقيؽ-وصؼ تٌ  ت، كان"النقابات"وأطمقت عمى نفسيا اسـ  ،في أواخر القرف التاسع عشر

 :مثؿ ؛نقابيةفحسب؛ فقد كانت نادًرا ما ُتظير خصائص  مؤسسات جماعية اعمى أني
زب العمؿ ػػػػػػػػػػػػػالي، واالنتماء لحػػػػػػػػػػػػػػػاعية، والنشاط العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمشاركة في المساومة الجم

ممارسة الضغوط عمى االىتماـ األساس لتمؾ المؤسسات  اقتصرَ و  ، (122-111) األوسع
 ,bread and butter (Carterليف بشأف األجور، أو ما يسمى "الخبز والزبد" ؤو عمى المس

et al, 2010, as sited in McCollow, 2017, 4). 
في  المنشأةعمى تمؾ النماذج النقابية لممعمميف Godard (1997 ) جودرد"" وأطمؽ

 industrial" وغيرىا مف الدوؿ "نماذج نقابية صناعية ،مرحمة التصنيع في أوروبا
unionism 624-622 وُحددت ليا وظائؼ خمس؛ ىـ)) : 

 ؛في تعظيـ الفوائد الفردية والجماعية ابارزً  اتمعب النقابات دورً  حيث :االقتصاديةالوظيفة  - أ
 الحفاظ عمى مستوى األجور، واألمف الوظيفي، وعدالة األجور. :مثؿ

النقابات المعمميف مف فتمكف  :وظيفة إضفاء الطابع الديمقراطي عمى مكاف العمؿ - ب
إف نظاـ الديمقراطي. تمكيف المدارس مف التحوؿ إلى ال فضاًل عف ؛اكتساب حقوؽ عديدة

كما ىو الحاؿ مع نظاـ القانوف  ،عممية التفاوض الجماعي تشكؿ نظاـ قانوف العمؿ
وتؤكد النقابات أف  ،المدني الذي يحصؿ فيو الموظفوف عمى الحقوؽ والضمانات

فييـ؛ في القرارات اإلدارية التي مف شأنيا أف تؤثر  أصواتالموظفيف الذيف يمثمونيا ليـ 
مف وذلؾ  ،ظائؼ مماثمة لتمؾ التي تؤدييا األطراؼ السياسيةتؤدي و النقابات  أي أف

سمطة النظاـ مف  ؛ فضاًل عف تقييدىاخالؿ تذويب وتمركز متطمبات الموظفيف المتنوعة
تفتح الباب أماـ مجاؿ حرية الموظفيف. وأخيرًا فإف  ـ  ف ثَ مْ خالؿ المفاوضات الجماعية، وِ 

ديمقراطية رسمية يضمف وجودىا ما ىي إال منظمات  –دـ في ضوء ما تق -النقابات 
 مشاركة األعضاء في النظاـ الديمقراطي.
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: مف األسباب التقميدية لوجود النقابات أنيا تعمؿ كوسيمة لحؿ الثقافيةالوظيفة  - ج
المعمـ بالنقابة فيمحو التحاؽ  ؛الصراعات أو النزاعات، والتعبير عف مطالب أعضائيا

 .مف خالؿ عقيدتيا الثقافية باالنتماء اوشعورً  لضعؼ، ويكسبو ىويةً شعوره بالعزلة وا
الوظيفة الديمقراطية االجتماعية: تقوـ النقابات بمناقشة قضايا مجتمعية تتجاوز  - د

قضية المشاركة في الحياة السياسية، والقضايا المتعمقة  :مشكالت األعضاء، مثؿ
 والقوانيف المنظمة لمعمؿ. بالمعمميف وغيرىـ مف الموظفيف والخاصة بالموائح

 أداةً  -في ضوء ما ُأّرخ لو مف قبؿ –الوظيفة الكفاحية/ المعارضة: كانت النقابات  -ىػ 
المكرو،  ييف:المستو كال لمتعبير عف صراعات الصؼ، وقامت النقابات بيذا الكفاح عمى 

ىيئة لتنظيـ المظاىرات االحتجاجية أو  -عمى المستوى "المكرو"  –؛ فيي والميكرو
الكفاح ضد أصحاب العمؿ، أو أجندة الحكومات، والنضاؿ مف أجؿ حقوؽ الطبقة العاممة 

لضماف مشاركة الموظفيف في  شكالً  -عمى المستوى "الميكرو" –كافة؛ بينما كانت 
 .المنظمة اإلضرابات

ور طبيعي لدى األفراد ممف تص -في األساس -فإف نشأة النقابات مرجعياوعميو؛      
ليتبادلوا  ؛مينية لالتحاد فيما بينيـالو  ،جتماعيةاالو  ،قتصاديةاال :يـظروفشابو تت

 اعالجً  التنظيـىذا  وبذلؾ يكوف ،ويتعاونوا في الدفاع عف مصالحيـ المشتركة ،المشورة
ضد  -وفالمعمم ومعيـ-، وىكذا ناضؿ العماؿ امنيـ منفردً  لمضعؼ الذي يعانيو كؿٌ 

؛ والسياسية ،والثقافية ،واالجتماعية ،االقتصادية :حقوقيـ لمدفاع عف ؛القوى الرأسمالية
كانوا أحرص الفئات عمى أداء ولذلؾ مما مكنيـ مف اعتالء مكانة مرموقة في المجتمع؛ 

 .بإخالص واجباتيـ
الميف التعميمية منذ نياية القرف التاسع عشر وحتى أوائؿ القرف  ةنقابلوىكذا ظؿ 

مف خالؿ سياسة المساومة الجماعية، والتي  ،أعضائيا مصالحفي تحقيؽ  بارزٌ  العشريف دورٌ 
 "وظيفيػػػتػػػف الػػػػػعمؿ، واألمػػػػػػػػػروؼ الػور، وظػػػػػػػػػػاع األجػف في أوضػػػنتج عنيا" تحسي

.(Peterson, 1999,  11-19)مف العدالة  اخمقت اتفاقيات التفاوض الجماعي قدرً  لقد
أصحاب العمؿ، حيث  ؿِ بَ قِ  فْ في النظاـ البيروقراطي مف خالؿ تطبيؽ مبدأ المعاممة العادلة مِ 

السياسات الموحدة وكذلؾ اإلجراءات، كما عممت عمى حماية المعمميف مف التصرفات 
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 ,Koppich &Anderssonحاب العمؿ ػػػػػػػػػػػػوالمتقمبة التي يقوـ بيا أصة ػػػػػػػػػػػػػػالتعسفي
2009, 299)   .) 

في ضوء ما أورده كؿ مف " فرجر،  –استخدمت بعض نقابات الميف التعميمية و 
استراتيجية المعارضة ضد الحكومة فيما يتعمؽ بسياسة التعميـ -  verger, et alوآخروف" 

ي عمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصالحات أو السػػػػػياسات تأثير سمبتمؾ اإللا كاف إذ خاصةً  ؛وطبيعة إصالحو
ػػػعميـ ػػػأو عمى التػػػػػػ ،عمؿػػػػػوشروط ال،  ورػػػػػػػػػما يتعمؽ باألجػػػػػػاء فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألعض
 (.  (Verger& fontdevila & Zancajo, 2016, 164ذاتو

حدث تحوؿ في نظاـ إدارة  ـ؛ٜٔٚٔعاـ  في االقتصادية العالميةمع اندالع األزمة و  
في التخمي عف  ت الدولة، وبدأ؛ حيث صعود القطاع الخاص كقوى رأسمالية جديدةالدولة
إلى تحويؿ المؤسسات البيروقراطية القوى الجديدة االجتماعية، وسعت  مسؤولياتيابعض 

وأكثر جدية في توفير  ا،مؤسسات أصغر حجمً المستفيدة مف مجاؿ الرعاية االجتماعية إلى 
فيما نتاجو  ؛((Brunsson& Andersson, 2000, 721-746الرعاية االجتماعية 

التغيرات االقتصادية والسياسات النيوليبرالية قدرة النقابات عمى استخداـ قوتيا في إضعاؼ 
؛ حيث تخمت صارت مينة التعميـ في أزمة وىكذا .( (McCollow, 2017, 10المعػػارضة 

ووجو المشتغموف بالمينة اىتماماتيـ إلى العناية الدولة عف دورىا في الرعاية االجتماعية، 
المتعمقة بالشفافية والمساءلة والتقييـ،  ،managerialism يميةػاإلدارية والتنظبالنواحي 

 (.   (Gewirtz &Ball, 2000, 253-268معارضة األجندة الحكوميةمف  الً بد
ومع بداية ثمانينيات القرف العشريف قامت السمطات السياسية في أمريكا بالترويج 

والذي نقؿ االستقالؿ الذاتي في الممارسة  Professionalismلمفيـو "النزعة المينية" 
دارتيا، ويعمؿ بشكؿ أساس ة التي والطريق ،لمسيطرة عمى الموظفيف ؛الفردية إلى المنظمة وا 

. (Fournier, 1999, 280-307) لرغبات المنظمة المينية اينظموف بيـ أنفسيـ وفقً 
لواردة ات التعميـ" اػجاء الحديث عف "مينية التعميـ" في إطار سياسة "إعادة ىيكمة مؤسسقد و 

 &Lindblad) والتقييـ ،والشفافية ،المساءلة :حيث تطبيؽ مبادئ ؛دة البنؾ الدوليػػػػػأجنفي 
Lindblad, 2009, 769) ، تدعو جديدة تشير إلى أيديولوجية  "النزعة المينية" وكانت

  .ي"العمـ التخصص"إلى سيطرة وىيمنة تكنوقراطية باسـ 
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في ضوء ما أكده ""ليمجا"  - مصطمح "المينية" استخداـ السمطات السياسية إف
Lilja (2014 )-   التطمعات المينية لنقابات أكثر مف تمؾ التي توجو  تنظيميةٌ  أىداؼٌ لو

 بشأنو تتفاوضوالذي  "،األمر الذي يصعب معو ضبط مفيـو "مينية المعمـ ؛المعمميف
 مجموعات لمعمؿ عابرة لمحدود مف بيف مختمؼ الجيات الفاعمة التي تسعى لضبط المفيـو

501) ) . 
نتيجة  ؛قيود متزايدة عمى النشاط النقابي -خالؿ حقبة الثمانينيات -رضت فُ و 

النتشار إصالحات التعميـ الميبرالية الجديدة، والتي أدت إلى خمؽ سياؽ صارت معو القيود 
بضرورة خمؽ صوت قوي  ا، وكاف االىتماـ جميً االمفروضة عمى النيج الُعّمالي أكثر وضوحً 

 "شاس" (. وأكد(McCollow, 2017, 6والتعميمية  ،بشأف قضايا السياسة المينية
Chase (1997)  أف "النموذج الصناعي" وما يتضمنو مف معارضة لسياسة النظاـ

وىذا   (3-2) .المدارسالتعميمي، لـ يعد يتناسب مع تكتيكات مرحمة اإلصالح الميبرالي في 
يؤكد أف" االتفاؽ الذي جرى بيف الرأسماليف والدولة Weiner (2015 ) "وانر" ما جعؿ

 ،، والذي سمح بنشوء النموذج الصناعياألولى العالمية والُعماؿ في مرحمة ما بعد الحرب
 .(116 )ة"ػػػوالدول ،فيالرأسمالي :كؿ مف -إلى حد كبير -تنكر منو؛ وازدىاره

ولـ يعد نموذج المعارضة الذي تبنتو نقابات الميف التعميمية قبؿ األزمة يصمح خالؿ 
كما أوضحيا  -حقبة الثمانينيات؛ ألف الخمؿ كاف يضرب بجذوره في بنية النظاـ التعميمي 

 The National Commission الذي صدر في بداية الثمانينيات "أمة في خطر"تقرير 
on Excellence in Education, April 1983, 5-27) )-  وىذا ما تطمب ضرورة

 بيدؼ تحقيؽ أقصى استفادة ممكنة لممعمميف.  ؛التفاوض، وأخذ زماـ المبادرة في اإلصالح
نموذج "النقابات المينية" كبديؿ لمصطمح يف بالترويج يليف األمريكؤو أحد المس وشرع

 "الفيدرالية األمريكية لممعمـ" ظمةػػػػػػػػػػػلمن رئيس الراحؿػػػػػػرغـ أف ال ،لنموذج "النقابات الصناعية"
American of Teacher Federation  ُباسـ -ااختصارً  –عرؼ والتي ت AFT   ىو ذاتو

بعض المحمميف أنو كاف مف المؤيديف  ويؤكد، ـٜٓٙٔعاـ في مف قاد إضراب المعمميف 
"لمنموذج الصناعي" لنقابات المعمميف، إال إنو في أوائؿ ثمانينيات القرف العشريف كاف مدافعًا 

نقابات المعمميف إلى االعتراؼ بمشكالت بنية النظاـ التعميمي، بحاجة عف االقتراح القائؿ 
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  Mitchell& Kerchnerرشنير" ولذلؾ طور "ميتشيؿ، وكي ؛ضرورة تطويرهالتأكيد عمى و 
 . بديؿ عف "نموذج النقابة الصناعية" ك"نموذج النقابة المينية" ( 1998)

 Teacher Union شبكة إصالح نقابات المعمميف"تأسست  ـٜٜ٘ٔوفي عاـ 
Reform Net     ُباسـ  -ا اختصارً  –عرؼ والتي ت"TURN “،  الشبكة مع وسعت تمؾ

 National Education ىيئة التعميـ الوطنية"و "الفيدرالية األمريكية لممعمـ"، " شبكتي:
Association  باسـ -ااختصارً  –والتي تعرؼ NEA”“،  إلى إنشاء نماذج نقابية جديدة

 Teacher) يمكنيا أف تأخذ زماـ المبادرة في بناء مدارس فعالة ومستدامة لجميع الطالب
union Reform Network (TURN), n.d). 

وفي أواخر التسعينيات، دافع رئيس أكبر نقابة لممعمميف في أمريكا "بوب تشس" 
Bob Chase  نشاء تنظيـ نقابي جديد إعف فكرةNew Unionism  ىيئة  عميوأطمؽ"
 باسـا عرؼ اختصارً والتي تُ  ،National Education Association التعميـ الوطنية"

NEAستنافس بؿ  ؛، والتي لف تنخرط في مشاركة ناقدة مع حركة إصالح التعميـ الميبرالية
 ,Chaseوجودة المدارس العامة  ،في الجوانب المتعمقة بجػػػػػودة التدريس اإلصالح ذاتو

وىكذا فإف النقابة قد تحولت سياستيا مف المعارضة إلى المبادرة في إصالح  (.(1997
 التعميمي ذاتو.النظاـ 

محاولة لبناء عالقات  :؛ أوليماوينطوي ىذا المدخؿ أو النيج عمى عنصريف أساسيف
التعميـ في مناقشة قضايا  مقيخُ التمسؾ بإطار : وثانييمامع العبيف تعميمييف أقوياء، 

moral high ground McCollow, 2017, 7)). ويؤكد Weiner (2015)  أف "نقابة
صارت شريكة في نظاـ  - بمشاركتيا في حركة إصالح التعميـ الميبرالي - يمية"ػػػالميف التعم

 (.(115 التفاوت التعميمي" يؤكد
ىذا المدخؿ في التنظيـ النقابي  أفStevenson (2015 )" وأكد "ستيفنسوف

مف الثقؿ  ضئياًل  الممعمميف، يمثؿ عممية شراء لبعض الدوائر األكاديمية، والتي اكتسبت قدرً 
سيادة إف  .) 609) لدى بعض النقابات المحمية في الواليات المتحدة األمريكية اخارجيً 

، انفصاؿ المينييف عف حركة النضاؿ المجتمعيباألساس  إنما تعكس "النزعة المينية"
"لمنموذج  مائزًاالنظاـ البيروقراطي كتقميد كاف  معالمساومة الجماعية سياسة وتخمييـ عف 

 النقابي الصناعي". 
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بعض النقابات في أوروبا، وأمريكا الجنوبية، بتطوير  -عمى صعيد أخر –ُعنيت و 
 ,Vaillant, 2005 إجراءات وآليات؛ لممشاركة في وضع السياسات التعميمية، وتنفيذىا

خ النشاط السابؽ لتاري(؛ واضعًة نماذج لنقابات المعمميف المينية ال تؤثر في ذلؾ (45
مستمرة، ولكف األسموب تحوؿ مف  "المساومة الجماعية" أف سياسة؛ أي النقابات الصناعية

 win-win، إلى نيج قائـ عمى المػػػػػػصمحة winner- take- allأف الكؿ فائز مفاده نيج 
McCollow, 2017, 7).)  بعض النقابات في أوروبا، وأمريكا الجنوبية صارت وىكذا فإف

مكانتيا في تاريخيا و وبذلؾ حافظت النقابة عمى  ؛السياسة التعميمية صنعفي  اشريكً 
بما لتمؾ المينة  ىو الممتـزالفائز فييا  ،جديدة سياسة -في الوقت ذاتو –واتبعت المجتمع، 

  ضوابط ومحددات.مف 
النماذج الصناعية التقميدية "أف Stevenson  (2015)ويؤكد "ستيفنسوف" 

 -جميعيا –فيي  ؛لنقابات المعمميف ىي نماذج محافظة بشكؿ أساسوالنماذج المينية 
 "واالجتماعي  ،االقتصادي النظاميف القائميف:محاوالت إلدارة عالقات المعمميف بقيود 

(609). 
 ,Stevensonوء ما أورده ػػػػػػػػػفي ض -ابي ػػػػػػيـ النقػػػػيد نموذج التنظػػػػػػػػـ تأكػػػػػػػػػرغو 

 "كيمي"فاعمية النقابات في تطوير السياسات التعميمية؛ فقد أكد   -((954-971 ,2014
Kelly (2015 ) أف اإلصالحات الميبرالية الجديدة في التعميـ أدت إلى تقميص قدرة نقابات

الظروؼ التي يعمؿ فييا المعمموف،  -إلى حد كبير  -المعمميف عمى التنظيـ، كما غيرت 
السياسات النيوليبرالية  لتبنيكاف  كمامف طبيعة التعميـ الذي يتمقاه الطالب، غيرت كذلؾ و 

 ؛((527 أعضائيافي كثافة  اكبيرً  اوالتي شيدت انخفاضً  ،الجديدة تأثير سيئ عمى النقابات
إلى ؛ السياسات والتشريعات االقتصادية والصناعية الناشئة عف الميبرالية الجديدةأدت  حيث

بات عمى التنظيـ الجماعي والتفاوض. لقد كاف اليدؼ الرئيس مف تمؾ تآكؿ قدرة النقا
 ،عمى أساس آليات السوؽ -المدارس :مثؿ –السياسات إعادة ىيكمة المؤسسات العامة 

واالستعانة بمصادر خارجية، وتفويض السمطات  ،وتضمف ذلؾ إدخاؿ عنصر المنافسة
عطاء األولوية لالعتبارات  ،البنيوية، والخصخصة تحقيؽ المدخرات  :مثؿ ؛االقتصاديةوا 

اليدؼ  إف. اجعؿ العمالة داخؿ القطاع العاـ أقؿ أمنً  ؛ فضاًل عفنتاجيةوزيادة اإل  ،المالية
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 ياوغياب ،((Mccollow, 2017, 15النقابات الصناعية دور تيميش  تمثؿ فياألساس 
 وسيطرتيا عمى العمؿ التربوي. ،حسـ الصراع لصالح التكنوقراط؛ لتزيد مف ىيمنتيا يعني

وُأطمؽ عمى "األجندة الميبرالية في إصالح التعميـ" وصؼ "حركة إصالح التعميـ 
والتي أكدت الترشيد في تمويؿ التعميـ، والتركيز عمى الدور االقتصادي لمتعميـ،  ،العالمية"

 Lingard صةوالمنافسة والمساءلة، وأسموب الشراكة، والتحوؿ إلى آليات السوؽ، والخصخ
et al. 2016).) 

أصحاب رأس الماؿ  ؿِ بَ قِ  فْ إف أجندة "حركة اإلصالح العالمية" تجري بقوة مدفوعة مِ 
 ؛المغامريف، والشركات والمؤسسات الخيرية المرتبطة بالشركات والمنظمات المالية الدولية

 امسبقً  اشرطً وىذا ما يجعؿ تبني ىذه الشروط  ؛وصندوؽ النقد الدولي ،البنؾ الدولي :مثؿ
لتمؾ الحركة تداعياتيا عمى المعمميف، حيث  تلتقديـ المساعدة إلى البمداف النامية. "وكان

العمالة غير الرسمية، وتكثيؼ ساعات العمؿ، وزيادة مستويات التدقيؽ، والحكـ والسيطرة، 
 (Stevenson& Gilliland, 2016, 108 د التدريس مف غنى تدريسو"والتحكـ الذي جر  

التعميمي في النظاـ والتفتيت إلى قوة العمؿ  ، والَوَىف،دخمت تمؾ اإلصالحات الضعؼأكما  ،(
Verger et al 2016, 159)   .) 

؛ لما ليا مف أثار سمبية مزعومة لقد تعرضت "حركة إصالح التعميـ النتقادات عديدة
عادة ىيكمة التعميـ ،وتركيزىا عمى خفض التمويؿ ،عمى استقرار التعميـ المدرسي، وتركيزىا  وا 

 ،االجتماعي :االستبعادعمى أف التعميـ أداة لالستبعاد والتيميش، وسبب في زيادة 
 .((Sahberg, 2011 ليات السوؽآوالثقافي الناجـ عف  ،واالقتصادي
في ضوء ما أكده "ُبووؿ"  – النقابات في قضية اإلصالح الميبرالي الجديد إشراؾ إف

Poole (2001 (؛ (186) أعضائيالدورىـ في تمثيؿ مصالح  وُمدمرٌ بطبيعتو،  متناقض
 ،السياسي النظاميفإلى ربط مصالحيا بمصالح  -وفؽ تمؾ الكيفية –ستسعى ألنيا 

ومصالحيـ، ، والتخمي عف أيديولوجيتيا في الدفاع عف حقوؽ أعضائيا، القائميفواالقتصادي 
 وعف المشاركة في حركة كفاح المجتمع.

خر وىو آنموذج  ؛ فقد نشأمف انتقادات "نموذج النقابة المينية"لما تعرض لو  اونظرً 
أف  أنو رغـ Peterson & Weinerأكد "بيترسوف، ووينر"  ؛ فقد"نموذج الحركة االجتماعية"

فإنو لـ يوفر أىمية قضايا السياسة التعميمية والمينية.  أكدالنموذج الميني لنقابات المعمميف 
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ألنو يسعى  ؛) Weiner  (115-112 ,2015 ,إلصالح نقابات المعمميفأساًسا كافًيا 
، بشكؿ القائميفواالجتماعي  ،االقتصادي النظاميف:سياسة وفؽ إلعادة ىيكمة النقابات 

 ،وفي النضاؿ ضد أصحاب العمؿ، حقوقيـيتعارض مع أيديولوجية أعضائيا في الدفاع عف 
 أو أجندة الحكومة. 

- Social movement unionismنقابية الحركة االجتماعية" وقد دعا نموذج "
إلى النقابة بوصفيا جزًءا مف حركة أوسع نطاًقا لإلصالح االجتماعي، بداًل مف نظر  والذي

التشاركية، أو إصالح التعميـ إلى عضوية النقابات  -التركيز عمى المصالح الذاتية فحسب
 ذات صمة ابقضايا أوسع نطاقً  والعنايةلمجتمعية، لخدمة كؿ األطفاؿ، والتعاوف مع المنظمات ا

 (. (Peterson& Charney, 1999, 11بالعدالة االجتماعية 
المفيـو االشتراكي لمعمؿ  إلى فاستند ؛"نقابية الحركة االجتماعية"ر نموذج و وطُ 

المتمثؿ في النشاط الطبقي لمعماؿ، والذي يتمخص في ضرورة النظر إلى كفاح العماؿ في 
  .(Stevenson, 2015) مف أجؿ تحقيؽ العدالة االجتماعية اسياؽ كفاح أوسع نطاقً 

تقوـ  -مقومات أساسية كما يأتي: أ ةعمى أربع "نقابية الحركة االجتماعية"وتستند 
 -ج .تشجع عمى اتخاذ قرارات جماعية تتجاوز حدودىا الضيقة -ب .عمى أساس محمي

 .( (Fairbrother, 2008, 214تسعى لتطوير رؤى تحويمية  -د .تتبنى سياسات لمتحرير
األساس  مما يوفر ليا ؛مف أصوؿ العقيدة الجمعية المتصورة ضد الظمـتمؾ المقومات تستمد و 

وثيؽ بيف كؿ فيناؾ ارتباط  ؛لخمؽ أجندة نقابية تمتد إلى ما ىو أبعد مف مواقع العمؿ المباشر
 Lambert, 1998, as)العػالمية والقػوى  ،مكاف الػػعمؿ، والمجتمع الػمدني، والػدولة مف:

cited in Fairbrother,2008, 215 وفي مجاؿ التعميـ، يقـو ىذا النيج عمى تنظيـ .)
ىو ما  ،يلتعميممنظاـ االقاعدة الشعبية، وبناء تحالؼ المجتمع، والتعبئة حوؿ رؤية بديمة ل

إقامة عالقات  بأفBascia & (2013) Osmond"ُأسموند، و باسكيا" أكده كٌؿ مف: 
في محاوالت تحسيف جودة  كبرىتعاونية بيف الحكومات ونقابة المعمميف سيكوف لو قيمة 

 .)  7)التعػػػػػػػميـ 
 Stevenson& Gilliland   (2016)"ستيفنسوف، وجيميالند" كٌؿ مف: يقترحو 

يقـو عمى أساس "مينية ديمقراطية جديدة" ال يسعى لمحاكاة  يفلممعمم انقابيً  اتنظيمً 
وـ عمى أساس االلتزاـ يقوالطب، ولكنو  ،القانوف :مثؿ ؛الممارسات التقميدية لمميف األخرى
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 اـػػوالمجتمع بشكؿ ع، باءواآل ،المعمـ، وبناء تحالفات مع الطالب بتحديد اليوية المينية لعمؿ
وأكثر  ،إعادة ىيكمة النقابات نفسيا لجعميا أقؿ بيروقراطية مما يتطمب ؛ (108-118)

؛ وثمة سمات أخرى ليذا النموذج النقابي ). (Stevenson, 2015, 610 ديمقراطية
والتأكيد عمى بناء التضامف الدولي مع عديد مف نقابات  ،االعتراؼ بآثار العولمة أبرزىا:

والتي  : الوطنية، واإلقميمية؛ سواء الفردية منيا أو المتعاونة مع منظمات أخرى، المعمميف
 ,Mccollow يـومنظمات ،والمعمميف ،لدعـ التعميـ ؛تشارؾ في العمؿ خارج حدود بمدانيا

2017, 9)  .) 
بممارسة لممعمميف فييا ُيسمح  لفة "النزعة المينية" فإف نقابي ؛بناء عمى ما تقدـ

حيث تبني سياسة المساومة  ؛عمى مينتيـالكاممة أدوارىـ المينية التي تمكنيـ مف السيطرة 
لسياسات اإلصالح العالمية، ال فحسب ، فيـ منفذوف الجماعية مع أصحاب المدارس

السياسة التعميمية، وبذلؾ فيـ ليسوا يشاركوف في إصالح التعميـ أوتطويره، أو حتى في صنع 
تجديدي في  فكرٍ  اذ اتنظيمً  "نقابية الحركة االجتماعيةُتعد "بينما  ؛أصحاب قرار في مينتيـ

ولكي تضمف  عميقة وىي تحقيؽ العدالة االجتماعية،مجتمعية تنطمؽ مف رؤية  ،المجتمع
تعقد عددًا مف الشراكات لنقابة ا فإف، تيفومينية مرموق ،اجتماعية مكانتيف:النقابة ألعضائيا 

 جديدة وضع أجندة نقابية؛ إعداًدا، وتوظيًفا، وتنميًة؛ لالمؤسسات المعنية بشؤوف المعمـمع 
 تحدد فييا ىوية المينة.و 

كجزء مف " الخبز والزبد"قد ارتبطت نشأة نقابة الميف التعميمية بقصة كفاح مف أجؿ و 
نتيجة لحركة  -كما ظير . والمينية ،االجتماعية :المعمـ تامكان ارتقتولذلؾ  ؛كفاح مجتمعي
، وسياسة أىمؿ قصة الكفاح المجتمعينموذجاف لتطوير النقابات؛ أحدىما:  -تطور المجتمع

ُتعني بالجانب نشاء مؤسسات جديدة إ، وسعى إلى المساومة الجماعية مع أصحاب المدارس
ليذا النموذج  ت، وروجوالتقييـ ،يةوالشفاف ،المساءلة :حيث تطبيؽ مباديء التنظيمي لممينة؛

انطمؽ مف رؤية مجتمعية  ثانييما: ."يالعمـ التخصص" تحت مسمىبعض الدوائر األكاديمية 
في وضع سياسة إلصالح  الحكومةالشراكة مع تسعى لتحقيؽ العدالة االجتماعية حيث 

 ،والثقافية ،والسياسية ،االقتصادية :أدوراىاتتخمى النقابة عف وأال   ،المجتمع ككؿ
 واالجتماعية، وتبقى ليا السيطرة عمى المينة. 

 :في مصر الميف التعميمية نقابةواقع : اثانيً 
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 :الهشأة والتطور - أ
، ـٜٗٔٔ في عاـ األولىنشأت الحركة العمالية في مصر عقب الحرب العالمية 

في تمؾ الحركة نذاؾ آثـ استخدمت التيارات السياسية السائدة  ،بحتةً  وكانت مطالبيا اقتصاديةً 
لتمؾ النقابات  سياسة محددة وضع االستعمار إلىقوى  ولذلؾ سعت ؛زعزعة قوى االستعمار

 الحكومات الوطنية بعد ذلؾ. اعمى نيجي سارتالمينية، 
في الحركة العمالية في مصر  بتدقيؽ( أف تحمؿ ٜ٘ٚٔ، حامداستطاعت دراسة )و 

أف  مؤكدة، الوثائؽ البريطانيةاالطالع عمى مف خالؿ ـ(؛ ٕٜٗٔ-ٖٜٚٔ) الفترة ما بيػػػػػف:
  (٘ٓٔ، ٚٗ-ٛٔ): ص؛ منيابجممة مف الخصائ انمازتتمؾ الحركة 

اندلعت حركة فتفاقمت مشكالت العمؿ،  ـٜٗٔٔ عاـ في عقب الحرب العالمية األولى  -
إضرابات عارمة في المناطؽ التي اتخذتيا القوى االستعمارية قواعد صناعية خالؿ 

 ةً ، وكانت دوافع تمؾ الحركة اقتصاديالقناةومدف  ،واإلسكندرية ،القاىرة :مثؿ ؛الحرب
إصدار تشريعات  -ٔيأتي:  عمى ما، وانحصرت المطالب العمالية في تمؾ الحقبة حتةً ب

 .وحماية حقوؽ العماؿ ،ورأس الماؿ ،العمؿ كؿ مف: العمؿ التي تكفؿ تنظيـ العالقة بيف
زيادة  -ٖ .الجماعي التي انتشرت في كؿ القطاعات االقتصاديةإيقاؼ حركة الفصؿ  -ٕ

االعتراؼ  -ٗ .ساعات العمؿ وخفض عدد، لمواجية ارتفاع تكاليؼ المعيشة ؛األجور
 "التوفيؽ والتحكيـ"جنة لالقوى االستعمارية  -عندئذ –فشكمت القانوني بنقابات العماؿ. 

مف خمسة أعضاء مف كبار الموظفيف، برئاسة  ـٜٜٔٔعاـ  في أغسطس ٛٔفي 
إليو بتسوية المنازعات التي تنشأ بيف  دَ يِ ، وعُ "جرانتيؿ"نجميزي ىو السير إموظؼ 
 وأصحاب العمؿ في شتى أنحاء البالد. ،العماؿ

 

، والتي امتد أثرىا إلى مصر، ـٜٕٜٔعاـ  في ومع اندالع األزمة االقتصادية العالمية -
وممارسة العمؿ الجماعي في  ،عماؿ إلى إعادة تنظيـ نقاباتيـدفعت تمؾ األزمة ال

، ـٜٕٜٔعاـ لتشريع العمؿ في مارس عمى الفور  فصدر ؛القوى الرأسماليةمواجية 
وساعات العمؿ اليومية،  ،لتزامات أصحاب األعماؿ والعماؿاو  ،فيو عقود العمؿ توتحدد

ر التشريع إلى ضرورة إنشاء وأمراض المينة، وأشا ،واألحكاـ الخاصة بإصابات العمؿ
 لمراقبة تنفيذ القانوف. ؛مكتب العمؿ
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خطورة استخداـ العماؿ كعنصر  -في الثالثينيات مف القرف العشريف -تدارؾ اإلنجميز -
خاصة بعد  ؛نجميزصر واإل قمف عناصر الحركة السياسية الموجيو ضد استبداد ال

حوؿ قيادة الحركة  "الدستورييف األحرار"حكومة "و ،"الوفد" تي:استمرار الصراع بيف حكوم
متفكير في رسـ سياسة لبوزارة الداخمية نجميز اإل  موظفيلذلؾ شرع كبار  ؛العمالية

 ،وتنأى بيـ عف تيار العمؿ السياسي ،عمالية، تكفؿ لمحكومة السيطرة عمى نشاط العماؿ
 ي لدى العماؿ.قوربما ساعدىـ في ذلؾ ضعؼ الوعي الطب

 ، وكاف"محمد بؾ لبيب الكرداوي" في ذلؾ الحيف المعمميف بالقاىرة يرأسياكانت نقابة  -
العميا مف  ات، وكاف أعضاء ىذه النقابة مف حممة الشياداعضوً  ٔٗٔعدد أعضائيا 

 ولذلؾ كاف مف الطبيعي أف تتعدد اتجاىتيـ السياسية. المعمميف،
لقرف انيات يالثخالؿ عشرينيات وث -حتى الوطنية منيا -المصرية اتظمت الحكوم -

 ،األجور وبخاصة مشكالت: ،عاجزة عف أخذ زماـ المبادرة لحؿ المسألة العمالية المنصـر
فقد ُىمش أصحاب القضية أنفسيـ، ولـ ُيعف بيـ في  ؛وشروط العمؿ المجحفة ،والبطالة

نجميز، عمى اختصاص رجاؿ مكتب العمؿ اإل  مقصوًراصار  الجياز اإلداري لمدولة، الذي
نجميز، والمجمس االستشاري األعمى لمعمؿ الذي يمثؿ بعض األمف العاـ اإل ورجاؿ 

نجميز. ومع استمرار الضغوط لنفوذ اإل بصورة، أو بأخرى المصالح الحكومية الخاضعة 
صدر قانوف االعتراؼ بالنقابات في عاـ ، رب العالمية الثانيةحالمستمرة لمعماؿ قبيؿ ال

  .ـٕٜٗٔ
نياية عشرينيات القرف  معاألولى لنشأة نقابة المعمميف وىكذا فقد كانت البدايات 

يحاوؿ كؿ تيار استقطاب الحركة و ، ىا مف تيارات سياسية متعددةؤ العشريف، والتي كاف أعضا
لذلؾ سعت القوى  ؛نجميز في تمؾ الفترةييدد نفوذ اإل بدا وكأنو األمر الذي  ؛العمالية

 .لمتقميؿ مف حدة صراعات الصؼ ؛لمنقابات إلى وضع سياسية عامةالرأسمالية االستعمارية 
إنشاء نقابة الميف التعميمية،  بشأف (ٜٕٔ)صدر قانوف رقـ  ـٜٔ٘ٔفي عاـ و 
، الجريدة الرسمية)(، ٜٜٙٔ -ٜٗ٘ٔ)ما بيف عامي: دلت بعض مواده خالؿ الفترة والذي عُ 
 ٙٙ :رقـ ناصدر قانو  ـٜٙ٘ٔ ،ـٜٗ٘ٔ عاميففي  .(ٜٜٙٔ؛ٜٜ٘ٔ؛ ٜٙ٘ٔ؛ ٜٗ٘ٔ

نسب الفئات الممثمة في الجمعية العمومية وفي مجمس  تحديدعمى الترتيب بشأف  ٗٚ،
النقابة، ومنيا ما ىو متعمؽ بشأف توسيع أشكاؿ الخدمات التي تقدميا النقابة، وخالؿ تمؾ 
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صدر فقد  -الذي شيد جالء القوات البريطانية عف مصر - ـٜٙ٘ٔعاـ في  اوتحديدً  ،الفترة
  :وجاءت مادتو الثانية لتحدد أىداؼ النقابة كما يأتي(، ٖٗٚرقـ )قانوف 
ونشر الثقافة بما في ذلؾ إنشاء المعاىد  ،العمؿ عمى رفع مستوى الميف التعميمية -ٔ

إنشاء ب المعنيةوالمؤسسات  ،أو االشتراؾ في تأسيس الجمعيات ،التعميمية المختمفة
 .ىذه المعاىد

 والمادية.، األدبية :رعاية مصالح أعضائيا -ٕ
 .المعمميف بشؤوفإبداء الرأي فيما يستشيرىا فيو وزير التربية والتعميـ فيما يتعمؽ  -ٖ

 ؛المينية دور بارز في انسحاب القوات البريطانية و كاف لمنقاباتوتؤكد الكتابات أن
طرحت شعارات  يجرى توحيد القوى السياسية المختمفة، والت ٕٜ٘ٔبحموؿ منتصؼ عاـ ف

النضاؿ مف أجؿ انسحاب القوات البريطانية، وبدأ األمر بإنشاء "المجاف الوطنية الشعبية"، 
ما مف خارج األحزاب، وأضرب  اوالتي شممت ممثمي مختمؼ األحزاب واالتجاىات، وأشخاصً 

كما تأسست المجنة التحضيرية التحاد  ،في منطقة قناة السويس عامؿٍ  ٓٓٓٓٗ يقرب مف
 ،مصريةً  وجمعيةً  مينيةً ًة منظم (٘ٔٔ) لػممثميف  ُضم توالتي  ،ت عماؿ مصر في البالدنقابا

الكثيروف  ُعد هوأقامت "المجنة التحضيرية اتصاالت مع االتحاد العالمي لنقابات العماؿ، الذي 
شيوعية. بدأت كؿ ىذه اليياكؿ في تشكيؿ جمعية لػ "ال اومؤيدً  ،موسكو"ػ "لا مواليً  في مصر

اسية وطنية جديدة عمى أساس الدعاية المعادية لمغرب، والدعوة الوطنية )باكالنوؼ، سي
ٕٜٓٔ ،ٙٔ.) 

يوليو  ٖٕقبؿ اندالع ثورة نقابة الميف التعميمية ل و كافتبيف مف خالؿ ما سبؽ، أني
صارت النقابة وعقب الثورة  ،دور بارز في انسحاب القوات البريطانية عف مصر ـٕٜ٘ٔ
مف االرتقاء بالمينة أىدافيا بليا الدولة حددت مؤسسات الدولة البيروقراطية، والتي  إحدى
وبالفعؿ شيدت بداية ، لممعمـالسعي إلنشاء معاىد ومؤسسات لإلعداد الميني  خالؿ

 في إنشاء كميات المعمميف في بعض محافظات مصر.  االخمسينيات توسعً 
الرأي فيما يستشيرىا فيو وزير التربية باستقاللية تامة في إبداء النقابة  كما تمتعت

 أجندةفي  تيفواضحالجماعية، أو الكفاح المجتمعي المساومة  تالـ تكف قضيلكف و  ،والتعميـ
 –لسعي الدولة ؛ المشاركة في القرارات التي تخص أوضاع المعمميف وكذلؾ قضية؛ النقابة
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ثـ انكمشت المساحة  فْ األساسية لكؿ البشر في المجتمع، ومِ إلى توفير االحتياجات  -عندئذ
 ولـ تتراكـ خبرتيا.  ،فتوقؼ نموىا ؛تحرؾ في إطارىا نقابات الميف التعميميةتالتي يمكف أف 

( ٖٓٓ( مف قانوف )ٗٔفي ضوء ما أوردتو المادة رقـ ) –قد تشكؿ مجمس النقابة و 
الوكيميف مقسميف بالتساوي إلى فئتيف؛ دوف الرئيس، و  –مف ثالثيف عضًوا  -ـٜٙ٘ٔلسنة 

( عاًما، والثانية: معمموف مضى عمى ٘ٔاألولى: معمموف مضى عمى تخرجيـ أكثر مف )
 ( عاًما عمى األقؿ. ٘ٔاشتغاليـ بالتدريس )

 يمي: فيما مياـ مجمس النقابة ٜٙ٘ٔلسنة  ٖٗٚقانوف  مف (ٜٔ) رقـ ت المادةكما حدد
رى إدخالو مف تعديالت بعد ذلؾ، ويصدر واقتراح ما يُ  ،لمنقابةإعداد الالئحة الداخمية  -ٔ

وما يدخؿ عمييا مف تعديالت بعد تصديؽ  ،وزير التربية والتعميـ ىذه الالئحة
 .الجمعية العمومية

 .تنفيذ قرارات الجمعية العمومية -ٕ
بما في ذلؾ إنشاء  ا،وماديً ا، أدبيً  ؛عمى رفع شأف المينة -بكؿ الوسائؿ -العمؿ  -ٖ

المعنية أو االشتراؾ في تأسيس الجمعيات والمؤسسات  ،عاىد التعميمية المختمفةالم
 .إنشاء ىذه المعاىدب

 وتحصيؿ الرسوـ. ،شراؼ عمى الحساباتاإل -ٗ
وبيف الغير  ،وتسوية ما يقوـ بينيـ ،حسـ كؿ نزاع يقـو بيف األعضاء بسبب مينتيـ -٘

 مف خالفات.
 اع عف حقوؽ أعضاء النقابة.الدفو  اشرة السمطة التأديبية لممخالفيف،مب -ٙ
 .لعرضيا عمى الجمعية العمومية ؛النظر فيما يتقدـ بو األعضاء مف اقتراحات -ٚ

سعت القوى ، وحتى نياية ثالثينيات القرف العشريف ومع نياية العشرينيات
االستعمارية إلى إحكاـ سيطرتيا عمى الحركة العمالية مف خالؿ منعيـ مف التمثيؿ النسبي في 

 .مناقشة القرارات اإلدارية المتعمقة بيـيمثميـ لال يكوف ليـ صوت  كي ؛اإلداريالجياز 
 كافنقابة المعمميف عمى استحياء في القاىرة، والتي  -مع نياية العشرينيات –ونشأت 
وتحت الضغوط  ،مختمفةالسياسية التجاىات ذوي اال مف حممة الشيادات العميا  أعضاؤىا

صدر كذلؾ . و ـٕٜٗٔعاـ في المستمرة لمعماؿ اعترفت القوى االستعمارية بقانوف النقابات 
استمرت الحكومة المصرية الوطنية و  ـ،ٜٔ٘ٔعاـ في نقابة الميف التعميمية  قانوف إنشاء
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 ،مناقشة القرارات اإلدارية المتعمقة بشؤونيـعند بعد جالء االستعمار في تيميش المعمميف 
 في أعماؿ بيروقراطية تنظيمية.  -المعمميف –وانخراطيـ 
جزء مف بيروقراطية الدولة، تخضع لقواعد النظاـ لقد نشأت نقابة الميف التعميمية ك 
شغمت قضية  حيث ؛االرتقاء بمينة التعميـددت ليا أىدافيا بوالتي حُ . ، ولوائحوالسياسي

كانوا مف حممة الشيادة العميا  ء النقابةألف أعضا ؛المسئوليف آنذاؾ عنايةإعداد المعمـ" "
كاف أوؿ أىدافيا إنشاء معاىد إلعداد ولذلؾ  ا،عضوً  (ٔٗٔ)وكاف عددىـ ال يتجاوز ، فحسب
حريصة أي ما حرص عمى االرتقاء بالمينة،  -ممثمة في النقابة –وكانت الدولة . المعمـ

ولكف لـ تكف قضية المساومة . التخصصيةوبمستوى إعداد أعضائيا، وتمكينيـ مف المعارؼ 
سعت البيروقراطية ألف الدولة ؛ جدوؿ أعماؿ النقابة فيالجماعية أو عدالة األجور واضحة 

 ،فتوقؼ نموىا ؛تحرؾ في إطارىا نقابات الميف التعميميةتالمساحة التي يمكف أف  تقميؿإلى 
 ولـ تتراكـ خبراتيا.

 م(9191-0202)خالل الفرتة مو  نقابة املهو التعلينية -ب

 كما يأتي:ارتبطت فييا بحركة تطوير المجتمع المصري بمرحمتيف مرت نقابة الميف التعميمية 
  ـ(ٕٜٜٔ -ٜٜٙٔ) في الفترة ما بيف عامي: المرحمة األولى -

 - ـٜٚٙٔحرب  ىزيمة الجيش المصري فيعقب -أعمف الرئيس جماؿ عبد الناصر 
تنحيو عف رئاسة الجميورية العربية المتحدة، وتـ نقؿ مياـ الرئيس إلى نائبو "زكريا محي 

إعادة "ناصر" إلى منصب تطالب بفي القاىرة الديف"، ولكف بدأت تتشكؿ تجمعات في البالد 
التنظيمات  ؛ فضاًل عفوسرعاف ما زادت ىذه التجمعات وتحولت إلى مظاىرات حاشدة ،الرئيس

في ضواحي العاصمة، وفي عدد مف الشركات الكبيرة، بما في ذلؾ التجمعات العمالية 
االحتشاد، والتوجو بحافالت المصانع إلى القاىرة.  التي ساعدت فيالصناعية في حمواف 

التعبئة الشاممة "طرح شعار  ٜٛٙٔلمرئاسة، وفي أوائؿ عاـ " جماؿ عبد الناصرعقب عودة "و 
 اىدفً  -فيما بعد –والذي صار  ،(ٜٖٔ-ٕٖٔ، ٜٕٔٓنوؼ، )باكال  "لقدرات األمة لصد العدو

 لممجتمع. اقوميً 
والذي نص  ،بشأف نقابة الميف التعميمية (ٜٚ)صدر قانوف رقـ  ٜٜٙٔفي عاـ و 

)الجريدة الرسمية،  والقوانيف المعدلة لو ـ،ٜٔ٘ٔلسنة  (ٜٕٔ)عمى إلغاء قانوف رقـ 
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النقابة كمؤسسة مجتمعية،  ضوئيا أنشئت فيأىـ األسس والمبادئ التي  وحدد، (ٜٜٙٔ
  .القومية المجتمع لتحقيؽ أىداؼ -كما جاء في أوؿ أىدافيا –تسعى 

 :وتحددت أىـ أىداؼ النقابة فيما يأتي 
تعبئة قوى  :وذلؾ مف خالؿ ؛لتحقيؽ أىدافو القومية ؛المساىمة في خدمة المجتمع -ٔ

ع المنظمات الشعبية أعضاء النقابة وتنظيـ جيودىـ في خدمة المجتمع والتعاوف م
 ،العمؿ عمى نشر الثقافة والتعميـ بما في ذلؾ انشاء المدارس ،المحمية في ىذا السبيؿ

 المعنية بإنشاءوالمعاىد العممية المختمفة، واالشتراؾ في تأسيس الجمعيات والمنشآت 
والمشروعات التربوية والتعميمية، المعاونة في خطط التنمية ، ىذه المدارس والمعاىد

والمنظمات المماثمة في  ،والنقابات المينية المختمفة ،التعاوف مع اتحاد المعمميف العرب
لمعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ  ؛وغيرىا مف منظمات المعمميف في العالـ ..العربية،الدوؿ 

 صرة قضاياىا.ونُ  ،األمة العربية
لمينة ورفع المحافظة عمى كرامة ا :العمؿ عمى رفع مستوى المينة التعميمية مف خالؿ -ٕ

المساىمة في تخطيط التعميـ ، العممية والمينية :المعمميف تيمستوى التعميـ وكفاي
ربط البحوث باحتياجات المجتمع  حاجات المجتمع، في ضوء ؛ومناىجو ،وتطوير نظمو

عقد الصالت مع اتحاد المعمميف العرب ومنظمات المعمميف في  ومشكالتو المحمية،
والتجارب  ،لتعميـ والمعمميف، وتبادؿ البحوث التربويةلمنيوض بمستوى ا ؛العالـ

 واقتباس الصالح منيا. ،التعميمية
 ،واالجتماعية ،االقتصادية :تقديـ الخدمات ألعضاء النقابة وذلؾ بتقديـ الخدمات -ٖ

تنظيـ و توفير الرعاية الصحية، و تقديـ المساعدة عند الحاجة، و والترفييية،  ،يةوالثقاف
تحقيًقا لعقد الصمة بيف النقابة  –وقد نص المشروع معاش لمشيخوخة والعجز والوفاة، 

عمى أف يجرى نشاط النقابة في إطار  -كتنظيـ جماىيري، وبيف التنظيـ الجماىيري القائد
 االتحاد االشتراكي العربي.

تختارىـ الجمعية  اوأربعيف عضوً  ،مف نقيب (ٖٗ :)مادة رقـ ويتكوف مجمس إدارة النقابة
وبأغمبية أصوات الحاضريف، وينتخب مجمس إدارة  ،العمومية لمنقابة باالنتخاب المباشر

 وثالثة مساعديف لألميف العاـ.  ،وأميف الصندوؽ ،واألميف العاـ ،الوكيميفكاًل مف: النقابة 
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 -ٜٜٙٔ( لسنة ٜٚبالمذكرة اإليضاحية لقانوف رقـ ) َوَردَ في ضوء ما  – وجاءت
 :ما يأتيكالقانوف السابؽ  المتضمنة فيأىـ األسس والمبادئ 

 ؛حرص المشروع عمى تحقيؽ ىذه الوحدةفقد  :مثيؿ النقابي لممشتغميف بالتعميـوحدة الت -أوالً 
عمى أف تكوف نقابة الميف التعميمية في مادتو األولى فنص  ؛لتشتت المشتغميف بالمينة امنعً 

التربية والتعميـ، ولـ يمانع في تكويف روابط لفئات مف ممشتغميف بمينة ل ممثمةوحدىا 
. ـٜٗٙٔلسنة  (ٖٙ)لقانوف الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقـ  اوفقً  ؛المشتغميف بالتدريس

 ،واالجتماعية ،القومية :العامميف في ميداف التعميـ في مجاالت الخدمة لتشتيت جيود اوتجنبً 
عمى تأليؼ لجنة  -(ٖٚفي مادتو رقـ ) –لقانوف نص مشروع ا ؛لجيودىـ اوالمينية، وتنسيقً 

العامميف نقابتي: الميف التعميمية، والخدمات التعميمية والتي تمثؿ نقابية مشتركة مف كؿ مف 
 .ليدؼفي الوظائؼ والخدمات التعميمية المعاونة لتحقيؽ ىذا ا

 ابأف تكوف عضوية النقابة شرطً  -ٖٗ ،ٖٓفي مادتيو:  –ويقضي القانوف الحالي 
 ،والمدارس والمعاىد الخاصة ،لمزاولة مينة التعميـ في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعميـ

عضاء ىيئة ألجيز أُ و  ،وتوطئة لضـ النقابة جميع المشتغميف بالتعميـ عمى اختالؼ أنواعو
 .زىر االنضماـ إلى النقابة بصفة اختياريةواأل  ،والمعاىد العالية ،التدريس بالجامعة

تحقيؽ و  ،المساىمة في خدمة المجتمععبر  ؛منقابة وتحديدىادعـ األىداؼ االشتراكية ل -اثانيً 
 :، وتقديـ الخدماتعمى رفع مستوى المينة التعميمية -كذلؾ –العمؿ و أىدافو القومية، 

 (ٖ رقـ: ادة)م .ةػػػػػػػػػػػػػوالترفييي ،افيةػػػػػػػػػػػػػوالثق ،اعيةػػػػػػػػػػػػواالجتم ،االقتصادية
فقد نص القانوف في مادتو رقـ لمنقابة:  لمجماىير المنضمةالتمثيؿ الديمقراطي السميـ  -اثالثً 
 عمى:  -( ٖٔ)

فُتجرى االنتخابات  ؛أف التمثيؿ ليس عمى أساس الشيادة التي حصؿ عمييا المعمـ 
في ضوء تقسيـ المعمميف إلى فئتيف رئيستيف؛ األولى: الفئة )أ( وتضـ المعمميف ذوي 

ذوي المؤىالت الفنية المتوسطة وذوي المؤىالت العميا، والثانية: الفئة )ب( وتضـ المعمميف 
ا منيبحيث تمثؿ كؿ فئة م ،الخبرة ممف مضى عمى اشتغاليـ بالتعميـ عشر سنوات عمى األقؿ

؛ بيد أف قد أُلغي فيما بعد ذلؾ والمجاف بالمناطؽ التعميمية ،نصؼ أعضاء مجمس النقابة
باشتراط االشتغاؿ  -(ٖفي مادتو رقـ )واكتفى متعصب، والطائفية، والتفرقة، لالداعـ القانوف 

وأف يكوف قد سبؽ لو  ،بالتدريس ذا صمة افنيً  أو عماًل  ا،أو إشرافً  ا،تدريسً  ؛بمينة التعميـ
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في مجالس  -(٘ٔفي ضوء المادة رقـ ) –التدريس مدة خمس سنوات عمى األقؿ، وأف يمثموا 
بحسب نوعية التعميـ دوف النظر إلى  ،والنقابة العامة ،والنقابات الفرعية ،إدارة النقابة

ر المعمميف، ودو  ،بحيث تضـ ممثميف بالتعميـ االبتدائي ؛شيادات المنتميف إلى كؿ نوعية منيا
بشرط أال  ؛والجامعي ،والعالي ،والتعميـ الفنيوما في مستواه،  ،والثانوي، عداديوالتعميـ اإل

 .%ٓ٘يزيد عف  وال، %ٓٔيقؿ تمثيؿ كؿ نوعية مف ىذه النوعيات عف 
يحصر  ؛والقسـ إلى مستوى الجميورية ،التشكيؿ اليرمي مف مستوى المركزأما عف 

بيد أنو قد بالمناطؽ التعميمية،  ياولجان ،قابة في النقابة العامةالن السابؽ تشكيؿالقانوف 
النقابة العامة ومقرىا القاىرة، ِقَبؿ شكؿ النقابة مف مشروع القانوف الجديد عمى أف تُ  نص

دارية، واألقساـ اإل ،ونقابات فرعية بالمحافظات تتبعيا لجاف نقابية عمى مستوى المراكز
تنظيمات  مثميا في ذلؾ مثؿوييدؼ ىذا التشكيؿ الجديد إلى دعـ الصمة مف القاعدة لمقمة، 

نص مشروع القانوف الجديد عمى أف تكوف المجنة النقابية كما االتحاد االشتراكي العربي، 
فتقـو جمعيتيا العمومية المكونة مف أعضاء النقابة في  ،بدائرة كؿ قسـ أو مركز ىي األساس

، اعضوً  (٘ٔقوامو ) ،ذه الدائرة بانتخاب مجمس إدارة المجنة النقابية بالمركز أو القسـى
ويشكؿ أعضاء مجالس إدارة المجاف النقابية بدائرة المحافظة الجمعية العمومية لمنقابة 

وقواـ الفرعية بالمحافظة، وىي التي تقـو بانتخاب مجمس إدارة النقابة الفرعية بالمحافظة 
شكؿ مجالس إدارة النقابات الفرعية بالمحافظات الجمعية العمومية ت، ثـ ( عضًوأٖأعضائو )

( ٓٗا )لمنقابة العامة، وىي التي تقـو بانتخاب مجمس إدارة النقابة العامة البالغ عدد أعضائي
 عمى الترتيب. (ٗٔ، ٕٔ،ٔٔ المواد:بخالؼ النقيب ) عضًوا

عفاء النقابة مف التكاليؼ المالية: حيث انفرد مشروع القانوف الجديد إ -ارابعً  
وفًقا لممادة  –بتخصيص فصؿ خاص لمالية النقابة، وأف أىـ ما استحدثو في ىذا الخصوص 

وكافة المنشآت التابعة  ،عاناتواإل ،وصندوؽ المعاشات ،وفروعيا ،عفاء النقابةإ -(ٓٔرقـ )
عفى ذلؾ مف تكاليؼ مالية، كما تُ  ، إلى ما غيروالعوائد ،تمغةوال ،والرسـو ،ليا مف الضرائب

وجميع العمميات  ،والمنقولة ،والصناديؽ الثابتة ،والنقابات الفرعية ،أمواؿ النقابة العامة
 ةأو أي ،والرسـو التي تفرضيا الحكومة ،مف جميع الضرائب -نوعيا بمغميما  -االستثمارية 
 (.ٓٔمادة رقـ: سمطة عامة )
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 اجعؿ مشروع القانوف ليذه الرقابة صورً  قدالرقابة المستمرة عمى القيادة النقابية: و  -اخامسً 
االطالع  -ب .(ٙ ادة رقـ:نشر الميزانية والحسابات الختامية والقرارات )م -ىي: أ ؛متعددة

مادة رقـ: النقابية )ضماف التجديد في القيادات  -ج .(ٜمادة رقـ: والدفاتر )عمى السجالت 
 (ٙٔ ادة رقـ:الجدية في العمؿ النقابي )م تحقيؽ -د .(ٗٔ

 بما يأتي:  -( ٘ٗفي ضوء ما ُوِرَد بالمادة رقـ )ويختص مجمس إدارة النقابة  
 عمييا مف تعديالت.وما يرى إدخالو  ،وفروعيا ،إعداد الالئحة الداخمية لمنقابة -
 تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لمنقابة. -
 وسائؿ تنفيذىا. وتحديدلتحقيؽ أىداؼ النقابة،  ؛تشكيؿ لجاف فنية -
مجالس إدارة النقابات بيف و  ،تنظيـ لقاءات دورية بيف مجمس إدارة النقابة العامة -

 الفرعية.
 وتحصيؿ الرسـو المستحقة مف األعضاء. ؛إدارة أمواؿ النقابة -
متابعة نشاط مجالس إدارة النقابات الفرعية، ولو حؽ االعتراض عمى قرارات ىذه  -

 لنقابة.االمجالس التي تتعارض مع سياسة 
وعرضيا عمى  ،إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي لمسنة المالية المنتيية -

 الجمعية العمومية.
 يـ وبيف أصحاب العمؿ.العمؿ عمى حسـ ما ينشأ مف منازعات بيف األعضاء، أو بين -

بما  -(ٖٗ)رقـ في ضوء ما ُوِرَد بالمادة  -يختص مجمس إدارة المجنة النقابية و  
 :يأتي
النشاط: التربوي، والقومي لممعمميف، كؿ في دائرتو، وذلؾ في إطار التخطيط تنسيؽ  -

 .النقابة العامةالعاـ الذي يحدد مجمس 
 لألعضاء.ات: الرياضية، واالجتماعية، والثقافية تنسيؽ النشاط -
 جو النشاط.و تشكيؿ لجاف فنية لمختمؼ أ -
 النقابةأعضاء تحصيؿ اشتراكات  -
 صرؼ المعاشات المقررة لألعضاء. -
 إعداد الحساب الختامي لمسنة المنتيية. -
 النقابة الفرعية في المحافظة.ماؿ األخرى التي يكمفو بيا مجمس إدارة األع -
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اختصاصات مجمس إدارة النقابة ولجانيا  اقتصرتْ أنو قد  -في ضوء ما تقدـ –ويتبيف 
 ،والسياسية ،االجتماعية :عالقة ليا باألدوارالتنظيمية التي ال عمى أداء المياـ البيروقراطية 

 .المينية مكانة المعمـب الصمةثقافية ذات الو  ،واالقتصادية
قضية ب -كمحور رئيس –انشغاؿ نقابة الميف التعميمية  -خالؿ تمؾ الفترة - استمرو 

االرتقاء باإلعداد  رغبة منيا في، في جدوؿ أعمالياأساًسا وعدتو ىدًفا إعداد المعمـ، 
في بعض محافظات مصر أنشئت تحولت كميات المعمميف التي وبالفعؿ التخصصي لممعمميف. 

عدد مف كميات التربية في مختمؼ إنشاء بداية السبعينيات  شيدتو  ،إلى كميات التربية
 .محافظات مصر، تجمع الدراسة فييا بيف المواد العممية، واألدبية

إلى تعبئة الجماىير لالنخراط في مشروع  -في تمؾ الفترة –سعت الدولة االشتراكية و 
ويستوعبيا جميعًا في مجراه الرئيس، وينتفي في  ،اجتماعي شامؿ يتجاوز األقميات والجماعات

والتخمي عف األطر الطبقية لمجماعات إلى إطار أوسع وأرحب، وىذا  ،ه االستغالؿ الطبقيإطار 
 ،وعواطؼ اإلطار األعمى واألشمؿ ،وفؽ قيـ ؛ما استوجب إعادة تنشئة البشر في المجتمع

ضعاؼ قيـ وعواطؼ األطر االجتماعية الضيقة.   -حينيا –تحدد اليدؼ القومي  وقدوا 
. ذات الصمة بالتعميـ، وأوضاع المعمـالداخؿ  مشكالتل متابعةدوف  اإلسرائيمي،واجية العدو بم

مفيـو  -بيذه الكيفية –إف النقابة قد كرست  .، وأدوارىاودوف سعي لتحديد ىوية المينة
 ، وتردِّييا.فيما مآلو تدني المينةالمعمـ الموظؼ، ودعمت الييمنة البيروقراطية عميو، 

غيرىـ مف العامميف بإلى مساواة المعمميف  -كذلؾ –سعى مشروع القانوف السابؽ و   
ألف ىدؼ الدولة األساس ىو  ؛المعمـأوضاع دوف مراعاة لخصوصية  ؛في الخدمات التعميمية

 المطالب الضيقة ألبنائيا.االنشغاؿ ب ال، القومية لتحقيؽ أىداؼ المجتمع ؛تعبئة الجماىير
جرى  ـ،ٜٗٚٔعاـ  في المصرية لسياسة االنفتاح االقتصاديومع تبني الحكومة 

والتي  ،لتدارؾ أزمة الديوف الخارجية ؛تنفيذ جممة مف اإلصالحات في النظاـ النقدي والمالي
ـ ٜٚٚٔ، ولكف اندلعت في عاـ (ٖٔٔ ص. ،ٕٙٓٓ)حسف، ٜٓٛٔعاـ استمرت حتى 

إال بعد أف تراجعت الحكومة  مظاىرات صاخبة معارضة تمؾ اإلصالحات، ولـ تيدأ المظاىرات
 عف قراراتيا، ولذلؾ لـ تحدث تغيرات جوىرية في قوانيف النقابة خالؿ تمؾ الفترة.

جممة مف التعديالت عمى  -( ـٜٙٚٔ-ٕٜٜٔ: )في الفترة ما بيف –وقد صدرت 
تعديؿ مدة  بشأف) ٜٛ (صدر قانوف رقـ ٜٙٚٔففي عاـ ـ؛ ٜٜٙٔ( لسنة ٜٚالقانوف رقـ )
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النقابة الفرعية والنقابة عضوية مجمس إدارة النقابة بحيث تكوف أربع سنوات لمجنة النقابية و 
تقرير معاش ثابت ودائـ لممعمميف  بشأف)  ٜٚ (رقـ صدر قانوف  ـٜٓٛٔفي عاـ و  ،العامة

وفي  يف سبؽ تقاعدىـ والذيف سيتقاعدوف.ولممستحقيف عنيـ يفيد جميع أعضاء النقابة الذ
سعًيا  ؛بشأف توحيد قيمة االشتراكات السنوية لألعضاء (ٖ)صدر قانوف رقـ  ـٜٜٓٔعاـ 

مواجية األعباء المتزايدة و قيمة معاش األعضاء،  رفعتتمكف مف ؛ كي موارد النقابةلزيادة 
 النقابة نتيجةترشيد الفقد مف موارد و اشتراؾ أعضائيا أقؿ االشتراكات،  صارلمنقابة بعد أف 

وف ػػصدر قان ـٕٜٜٔرغـ تزايد مدة الخدمة. وفي عاـ  ؛خفضتمرار في دفع االشتراؾ المُ االس
لمذيف سواء  ؛بشأف زيادة قيمة رسمي القيد واالشتراؾ السنوي بالنقابة لألعضاء ) ٖٔ (ـػػرق

 أو خارجيا. ،يعمموف داخؿ مصر
السابؽ قد  فإف القانوف ؛ورغـ ارتفاع حجـ الديوف الخارجية خالؿ الفترة السابقة

 ،وتقديراً  ا،عيً واجتما ا،وثقافيً  ا،ماديً  ؛مف المجنة عمى رفع مستوى المعمـ احرصً نص عمى: "
عمره وصحتو في  فانًياوالعطاء،  ،والبذؿ ،في التضحية بوصفو مثاًل أعمى لمدور الذي يقوـ بو

 فإنيا توصي بضرورة إعداد كادر خاص لممعمميف" ؛لو في حياتو اصناعة األجياؿ، وتكريمً 
كيؼ ستقوـ الدولة برفع مستوى وُيطرح ىنا تساؤؿ دوف إجابة:  .(ٕٜٜٔ)الجريدة الرسمية، 

 ؟! أزمة الديوف الخارجية ظؿفي  اواجتماعيً  ا،وثقافيً  ا،ماديً  ؛المعمـ
ُعنيت في عاـ األولى؛ فتباينت اىتماماتيا في المرحمة  -ممثمة في النقابة -إف الدولة

انصب اىتماميا في عاـ و لتحقيؽ التطمعات السياسية لمدولة،  ؛الجماىيرـ بحشد ٜٜٙٔ
 امتماشيً كمو وجاء ذلؾ بقصد زيادة قيمة معاش األعضاء،  ؛عف موارد بديمةبالبحث  ـٜٜٓٔ

لمواجية أزمة ديونيا  ؛لمؤسساتيا مع سياسة الدولة في التخمي عف الرعاية االجتماعية
ـ ضرورة ٕٜٜٔجاءت مؤكدة في عاـ  -في ظؿ تمؾ األزمة –إال أف النقابة  ،الخارجية

 ،لوإعداد كادر خاص االرتقاء باألوضاع: المادية، والثقافية، والمينية لممعمـ مف خالؿ 
  جديدة في تاريخ النقابة. مرحمةومثمت تمؾ الفترة بداية 

  (: م9110-0202الفرتة ما بني عامي: ): يف الجانيةاملرحلة  -
لـ تكؼ اإلصالحات النقدية والمالية التي اتبعتيا استمرت أزمة الديوف الخارجية، و 

مع بداية التسعينيات، وحتى في المرحمة السابقة، ولذلؾ اتبعت الحكومة الحكومة المصرية 
، حيث التوجو "التعميمية نقابة الميف" :ومنيا ؛إعادة ىيكمة مؤسسات المجتمعسياسة نيايتيا 
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نحو اقتصاد السوؽ، وخمؽ مزيد مف الفرص أماـ القطاع الخاص )تقرير التنمية البشرية، 
ٜٜٖٔ ،٘ٚ.) 

 (ٜٜٜٔ)الجريدة الرسمية، (  ٘ٙ٘)رقـ وزاري القرار ال ـٜٜٜٔعاـ في  صدرقد و 
لسنة  (ٜٚ)الالئحة الداخمية لقانوف رقـ الفصؿ األوؿ مف الباب األوؿ مف والذي أكد إلغاء 

جاء ، والتي ةوفؽ مواد الالئحة الجديد، والعمؿ بإنشاء نقابة الميف التعميمية ـ الخاصٜٜٙٔ
 ( ٜٚ): "نقابة الميف التعميمية نقابة مينية تخضع ألحكاـ القانوف رقـ مادتيا األولى أففي 

وتضـ المشتغميف بمينة التربية  ،االعتباريةوتعديالتو... وتكوف ليا الشخصية ، ٜٜٙٔلسنة 
ألحكاـ  اوليا فروع طبقً  ،ويكوف مقرىا الرئيس القاىرة ،والذيف سبؽ اشتغاليـ بيا ،والتعميـ

 القانوف".
لسنة  (ٜٚتو الثانية مف القانوف رقـ )لـ تتغير أىداؼ النقابة عما جاء في مادو 
أف مف القانوف  (٘) رقـ حيث أكدت المادةطرأ تغير عمى مجمس إدارة النقابة بينما ، ٜٜٙٔ

تختص كؿ منيا بجممة مف االختصاصات  ،فرعيةلجنة  ةعشر  إحدىمجمس النقابة يتكوف مف 
 يأتي:ا كم

نظـ التعميـ ومناىجو، وخطط التنمية طوير توالتي تختص ب :لفنيةلجنة البحوث ا -ٔ
 .والمشروعات التربوية

وتنظيـ جيودىـ في  ،أعضاء النقابة تعبئةبوالتي تختص  :وف القوميةؤ لجنة الش -ٕ
جراء البحوثخدمة المجتمع،  رسـ و حوؿ األوضاع القومية الراىنة والقضايا المحمية،  وا 

الخطط لقياـ المعمميف بدورىـ في مجاالت العمؿ القومي، والتعاوف مع الييئات 
؛ الشعبية التعاوف مع المنظماتو والروابط النقابية األخرى في ميداف التربية والتعميـ، 
 .لتعبئة جيود الشعب في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ القومية

والتحديات التي  ،بحث قضايا الوطف العربيبوالتي تختص  :وف العربيةؤ لجنة الش -ٖ
تنظيـ وضع البحوث والنشرات و ورسـ خطط النشاط لمجابية ىذه التحديات،  ،تواجيو

والعربي،  ،المحمي يف:ونشرىا بيف المعمميف عمى النطاق ،حوؿ قضايا الوطف العربي
 وتبادؿ الزيارات مع معممي الوطف العربي. التعاوف مع منظمات المعمميف و 
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بتوثيؽ العالقات مع منظمات المعمميف في  والمختصة :لجنة العالقات الخارجية -ٗ
بادؿ الزيارات بيف تو الدعوة لمقضايا العربية بيف منظمات المعمميف في العالـ، و الخارج، 
 .سائر المعمميف في العالـبيف و  ،مصر معممي

برسـ الخطط لتنظيـ جيود المعمميف في خدمة  والمعنية :وف االجتماعيةؤ لجنة الش -٘
 ،دعـ الخدمات االجتماعية لممعمميفو تنسيؽ النشاط في مكافحة األمية، و المجتمع، 

 .وغيرىا .والحج،.. ،ورحالت العمرة ،تيسير اإلسكاف، والمصايؼو 
في إطار بكفالة الرعاية الصحية لممعمميف  والتي ُتعني :وف الصحيةؤ لجنة الش -ٙ

نشاء المستشفيات التي وا  وتنظيـ الخدمات الصحية لممعمميف،  ،ت المتاحةامكاناإل
نشاء الصيدليات التي تيسر لممعمميف و تعالج المعمميف بأسعار تكمفة أقؿ قدر اإلمكاف،  ا 

 .أسعار مناسبةالحصوؿ عمى األدوية ب
نشاء الفرؽ و وتختص بنشر الروح الرياضية بيف األعضاء،  :لجنة الرياضة والرحالت -ٚ ا 

عداد  ،الرياضية المختمفة  ،تنظيـ ودعـ الرحالت الثقافيةو مسابقات بينيا، الوا 
 .وخارجو ،داخؿ القطر ،والترفييية

 والعممية ،والمينية، لمادية: امستوياتباالىتماـ بالوتختص  :وف المعمميفؤ لجنة ش -ٛ
  سائر أعضاء النقابة. وشكاوىلممعمميف، وبحث شكاوييـ 

النشاطات: تعبئة جيود المعممات والطالبات في بوتختص  :لجنة النشاط النسائي -ٜ
  التربوية، والقومية، واالجتماعية، ورعاية األسرة.

 .ويةوضع القواعد المنظمة لمقيد واالشتراكات وفصؿ العضبوتختص  :لجنة القيد -ٓٔ
ضع القواعد المنظمة لنظاـ صرؼ المعاشات و بوتختص  :لجنة صندوؽ المعاشات -ٔٔ

ولورثتيـ، وليذه المجاف عقد اجتماعات موسعة يحضرىا مقررو لجاف  ،لألعضاء
 .ومتابعة تنفيذىا ،لرسـ الخطط ؛المحافظات

أف لمجالس إدارة النقابات الفرعية، مف القرار السابؽ ( ٙ) رقـ وأضافت المادة
وف ؤ الش :عدا لجنتي تشكيؿ المجاف السابقة ماالحؽ في ومجالس إدارة المجاف النقابية 

  لتنسيؽ نشاط المعمميف وفؽ الخطة المحمية. ؛والعالقات الخارجية ،العربية
لتصبح نقابة  ٜٜٙٔلسنة  (ٜٚ)قانوف رقـ مقد ُعدلت الالئحة الداخمية لفوىكذا 

 ،الميف التعميمية نقابة مينية مجتمعية كما جاء في ترتيب مواد الالئحة الداخمية الجديدة
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أجندة  المتضمنة في "النزعة المينية"حيث سيادة  ؛مع االتجاه العالمي اوجاء ذلؾ متماشيً 
 . (Lindblad& Lindblad, 2009, 769) دولي، وضمف مشروطية االقتراض منوالبنؾ ال

 أو الييكمية ،التنظيمية :بالجوانبكما تؤكد الكتابات  -المينية"  النزعة" وُتعني
االجتماعية، والثقافية، والسياسية،  :مف االىتماـ باألوضاع المينية أكثرب -لممينة

 ،رغـ توزيع اختصاصات لجاف مجمس إدارة النقابةو أنوالدليؿ عمى ذلؾ  واالقتصادية لممعمـ.
غير معنية  ؛يغمب عمييا الشكمية فإنو ؛عما كانت في المرحمة األولى اصارت أكثر تحديدً أنيا و 
بعديد مف القضايا؛ مثؿ: أجور المعمميف، عدالة توزيع األجور، ودور النقابة  -بشكؿ رئيس –

 في الكفاح المجتمعي، والتوظيؼ، ودور النقابة في متابعة أوضاع المعمـ والتعميـ. 
الصاوي في ضوء ما أوردتو دراسة  –لجنة مف لجانيا  ةعشر  اإلحدىاختصاصات إف 

تنسيؽ و بتطوير نظـ التعميـ،  المتعمقةشكمية البحوث التقع في سياؽ إجراء  -(ٕٚٓٓ)
 النشاط في مكافحة محو األمية، والخدمات االجتماعية.

ـ مع ءلتتال ؛ة في إعادة ىيكمة نقابات الميف التعميميةشرعت الدولة الرأسماليوىكذا 
، وتحالفيا مع حيث صعود القطاع الخاص كقوى جديدة ؛طبيعة التغيير الييكمي في المجتمع

إلى لجاف متخصصة لكؿ لجنة منيا مياـ  ة تمؾ النقاباتإدار  مجالستفكيؾ  فيما نتاجو ؛الدولة
عداد كادر خاص لممعمميف بحيث ال يكوف الترقي الوظيفي بحسب سنوات الخبرة و  ،شكمية ا 

بؿ باجتياز دورات تدريبية تقدميا وتشرؼ عمييا مؤسسة جديدة مف صناعة الدولة  ،حسبف
بموجب  ـٕٛٓٓعاـ  في تئنشالتي أُ  ،"األكاديمية المينية لممعمميف" :وىي ؛الرأسمالية

حؽ منح  -فيما بعد –صار ليا  والتي ،(ٕٛٓٓ( )الجريدة الرسمية، ٜٕٔقانوف رقـ )ال
 ،وكافة خدمات التدريب ،واعتماد مقدمي برامج التنمية المينية ،الترخيص لمزاولة المينة

جراء االختبارات الالزمة في ىذا الشأف،  توفير نظـ وقواعد معمومات عف أعضاء ىيئة و وا 
 ،وبرامج التدريب التي حصموا عمييا ،وخبراتيـ ،ومياراتيـ ،التعميـ، تتضمف بياف مؤىالتيـ

ريب الالـز لرفع مستوى دتحديد أنواع التو ، ـ اجتيازىاوالدورات التدريبية التي يتعيف عميي
  أعضاء ىيئة التعميـ الذيف يحصموف عمى تقارير تقويـ أداء بمرتبة دوف المتوسط أو ضعيؼ.

إنما  ،كافة فإف ضعؼ نقابة الميف التعميمية في االضطالع بأدوارىا المينية ؛ـث   فْ ومِ 
وأنيكت قواه في  ،قيدت حركة التنظيـ النقابيالتي الرأسمالية جاء بفعؿ سياسة الدولة 

األكاديمية المينية " :وىي ؛االضطالع بأدوار شكمية، وسعت إلى إنشاء مؤسسة جديدة
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التي منحتيا صالحية منح الترخيص، والتنمية المينية لمعممييا. وىذا ليس ببعيد  "لممعمميف
التي نشأت في إطار ت القديمة المؤسساالرأسمالية التي تسعى إلى تفكيؾ  الدولةعف سياسة 

نشاء ، و دولة الرعاية االجتماعية   .تحقؽ أىداؼ القوى الجديدة في تمؾ الفترة جديدة تنظيماتا 
خضع لييمنة بيروقراطية مف جانب، وىيمنة تكنوقراطية مينة التعميـ ت توىكذا صار 

ليس ليا أي المعمميف وصارت نقابة الميف التعميمية صورة شكمية لتنظيـ  خر،آمف جانب 
مف أيديولوجة النظاـ صارت مستمدة ألف أيديولوجيتيا  ؛دور في تحسيف أوضاع المعمـ

 فوارؽ الطبقية.لمعـ ادال، الرأسمالي القائـ
( أي تعديؿ عمى قوانيف نقابة ـٕٓٓٓ-ٕٛٔٓ)ولـ ُيجر في الفترة ما بيف عامي: 

عمى وشؾ  ٜٕٔٓالميف التعميمية، وقرارتيا، َبْيد أف الحكومة المصرية كانت في عاـ 
، ٕٗٔٓوالتكيؼ الييكمي الذي بدأتو منذ عاـ  ،االنتياء مف برنامج اإلصالح االقتصادي

 وىيكمية في مؤسسات الدولة. ،ونقدية ،مالية :إصالحاتُأجريت عمى إثره والذي 
 (ٖٔٔ)رقـ  قرار -في العاـ نفسو –أصدرت وزارة التربية والتعميـ، والتعميـ الفني  كما

لسنة  (٘ٙ٘)بتعديؿ بعض أحكاـ القرار الوزاري رقـ  )الوقائع المصرية( ٕٛٔٓلسنة 
 نقابة الميف التعميمية.ل ٜٜٙٔلسنة  (ٜٚ)، بشأف الالئحة الداخمية لمقانوف رقـ ٜٜٜٔ

تحديد اختصاصات رؤساء المجاف النقابية، ورؤساء النقابات وتضمنت التعديالت 
دارات التعميمية، لصالح النقابة العامة، الفرعية بالمحافظات، وتحصيؿ اشتراكات النقابة مف اإل

الجمعية  وكذلؾ منحتاالشتراكات السنوية"، و باإلضافة إلى موارد صندوؽ النقابة "رسـو القيد، 
 ألحكاـ قانوف النقابة. امة االشتراؾ السنوى طبقً العمومية لمنقابة حؽ رفع قي

خالؿ تمؾ لنقابات الميف التعميمية أبرز التغيرات التي طرأت عمى البنية الداخمية  إف
طرأ عمى  مثميا مثؿ ماوالتنظيمية، ، والنقدية المالية :في الجوانب تعدياًل شممت الفترة 

بدًءا مف الدولة المصرية  اتبنتي التيإعادة الييكمة  سياسةفي إطار  كافة مؤسسات المجتمع
، وحتى وقتنا ىذا؛ لذا تعد تمؾ التغيرات كافة التي  شيدتيا النقابة تسعينيات القرف المنصـر

 تغيرات شكمية ال طائؿ منيا.
 ، وىذاصورة خالية مف المضموف -إف جاز القوؿ –صارت نقابة الميف التعميمية و 
ضعؼ " بأف (ٕٓٔٓ، محمد؛ ٕٚٓٓ؛ الصاوي، ٕٙٓٓ السعيد،) بعض الدراسات ما أكدتو

القضايا ، وبخاصة في تمثيؿ نقابة الميف التعميمية فى دوائر صنع واتخاذ القرار فى مصر
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فيما يخص المشاركة فى رسـ السياسة التعميمية، والمشاركة فى  ىاوتواضع دور  ة،التربوي
وقصور  ،برامج التنمية المينية لممعمميف، والمشاركة فى مجاؿ محو األمية وتعميـ الكبار

 ؛ فيما نتاجو تدنيلوزارة التربية والتعميـ تركت األمر كاماًل ف ؛عمى مينة التعميـ يالرقاب ىادور 
عمية أدوار النقابة اعمى ف امما انعكس سمبً  ؛المصرى المعاصرمينة التعميـ فى المجتمع 
 عمى"ركزت النقابة نشاطيا البحثي  صعيد آخر فقدوعمى  ."الخاصة بتطوير المينة 

بدًءا باختياره إياىا، غفمت دراسة جوانب مينية خاصة بالمعمـ أموضوعات بحثية تقميدية، و 
 . (ٕٚٓٓي، الصاو ) "وانتياًء بممارستيا العممية الدائمة

في نظر  –مف المعوقات التي تحوؿ  جممةً ( ٕٙ٘-ٕٗٗ، ٕٓٔٓ(دممحدراسة أكدت  كما
، دوف قياـ نقابة الميف التعميمية بدورىا في التنمية المينية -المعمميف، والقيادات التعميمية

 وُصنفت كما يأتي: 
ضعؼ وعي و معوقات خاصة بالمعمـ: سمبية المعمميف في تعامميـ مع لجانيـ النقابية،  -ٔ

المعمميف بأىداؼ النقابة، وعزوؼ معظـ المعمميف عف حضور اجتماعات المجنة 
تأثير في المجالس النيابة، وضعؼ ممارسة  يافتقار المعمميف إلى ممثميف ذو و النقابية، 

 بالحاجاتاإلدارة النقابية  عنايةقمة و المعمميف لألنشطة الثقافية داخؿ لجنتيـ النقابية، 
 المعمميف.التدريبية لدى 

تدريبية ذات كفاءة،  إلى كوادرمعوقات خاصة باإلمكانات البشرية: افتقار المجاف النقابية  -ٕ
نقص الكفاءات و عمى برامج التنمية المينية بدور النقابة، ضعؼ اقتناع القائميف و 

ر عممية الختيار أعضاء يفر معايااإلدارية التي تجيد ميارات العمؿ النقابي، وقمة تو 
ضعؼ دافعية أعضاء مجمس النقابة نحو المشاركة في التنمية و مجمس إدارة النقابة، 

ضعؼ و ور النقابة في التنمية المينية، عدـ اقتناع القيادات النقابية بدو المينية لممعمـ، 
 المرونة والتغير اليادؼ إلصالح العمؿ النقابي لممعمميف.

قمة و معوقات خاصة باإلمكانات المادية: ضعؼ اإلمكانات المادية في المجاف النقابية،  -ٖ
ة فر أجيزة تكنولوجية حديثاقمة تو و الحوافز المادية والمكافآت المقدمة لمعامميف بالنقابة، 

 وجود مراكز تدريبية خاصة بالنقابة.وقمة برامج التنمية المينية بالنقابة، ل داعمة
معوقات خاصة بالجانب التنظيمي: تتركز خدمات وأنشطة النقابة في بعض األماكف دوف  -ٗ

وعدـ الخروج عمى المألوؼ،  ،نمطية الخدمات التي تقدميا النقابة ؛ فضاًل عفغيرىا
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ـُ ، اخاصة بتنمية المعمـ مينيً الموضوعة لمنقابة الفرعية الخطة ال وضعؼ أداء كما ُيوَس
غياب دور وسائؿ اإلعالـ في تحفيز مع النقابة الفرعية والمجاف النقابية بالبيروقراطية، 

النقابة عمى القياـ بدورىا في التنمية المينية لممعمميف، وغموض سياسة تطوير العمؿ 
 النقابي الميني.

ضعؼ الوعي بأىداؼ النقابة، وعزوؼ معظميـ  وفيعان ف المعمميف أنفسيـ؛ فإوىكذا
 ؛المجنة النقابية، وافتقارىـ إلى ممثميف ذوي تأثير في المجالس النيابية عف حضور اجتماعات

جعميا غير قادرة  ،الداخمية ضعؼ بنيتيا نفسيا مفنقابة الميف التعميمية  عما تعانيوفضاًل 
حيث ضعؼ اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لمتنمية المينية  عف تنمية المعمميف مينًيا؛

وقمة عناية ضعؼ عناية القيادات النقابية بدور النقابة في التنمية المينية، و  ،لممعمميف
ناؿ مف جذور قد الضعؼ  أف مما يعني ؛اإلدارة النقابية بالحاجات التدريبية لدى المعمميف

 أعماؿ تمؾ النقابات. 
 نتائج الدراسة:

، وقمؿ مف قدرتيا يضرب بجذوره في داخؿ نقابة الميف التعميميةالذي الضعؼ  إف
نفسيا؛ فقد  الفعؿ السياسي لمدولة -مرجعو في األساس  إنما عمى االرتقاء بمكانة المعمـ،
إلى تعبئة  - ـٜٜٙٔعاـ في وبخاصة  ،ـٜٚٙٔ نكسةعقب سعت الدولة االشتراكية 

الجماىير لالنخراط في مشروع اجتماعي شامؿ يتجاوز األقميات والجماعات، ويستوعبيا 
في مجراه الرئيس، وينتفي في إطاره االستغالؿ الطبقي، والتخمي عف األطر الطبقية  اجميعً 

لمجماعات إلى إطار أوسع وأرحب، وىذا ما استوجب إعادة تنشئة البشر في المجتمع؛ وفؽ 
ضعاؼ قيـ وعواطؼ األطر االجتماعية الضيقة. وقد  قيـ، وعواطؼ اإلطار األعمى واألشمؿ، وا 

حيث انصرؼ االىتماـ نحو بمواجية العدو اإلسرائيمي،  -حينيا –تحدد اليدؼ القومي 
ودوف سعي لتحديد ىوية  ،، وأوضاع المعمـلممشكالت التعميمية لمداخؿدوف متابعة الخارج، 

 المينة، وأدوارىا. 
 )في الفترة ما بيف: تطبيؽ سياسة االنفتاح االقتصاديفي أعقاب  –وقد ارتفعت 

في  -عندئذ –الحكومة المصرية  فشرعت ؛الخارجية حجـ الديوف - (ـٜٓٛٔ- ٜٗٚٔ
 :أبرزىا ؛صندوؽ النقد الدولي المتفؽ عمييا معاإلصالحات االقتصادية  تطبيؽ جممة مف

 مظاىرات صاخبة ـٜٚٚٔفي عاـ بيد أنو  قد اندلعت  ؛تقميص الدعـ، والخدمات الحكومية
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ولذلؾ اجعت الحكومة عف قرارتيا، اإلصالحات، ولـ تيدأ المظاىرات إال بعد أف تر  تمؾمعارضة 
في التعديالت تمؾ أبرز  وجاءتلـ تحدث تغيرات جوىرية في قوانيف النقابة خالؿ تمؾ الفترة، 

بحيث  ؛تعديؿ مدة عضوية مجمس إدارة النقابة بشأفـ ٜٙٚٔ( لعاـ ٜٛصدور قانوف رقـ )
 ـٜٓٛٔفي عاـ وكذلؾ تكوف أربع سنوات لمجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة، 

بشأف تقرير معاش ثابت ودائـ لممعمميف ولممستحقيف عنيـ يفيد )  ٜٚ (صدر قانوف رقـ 
 .والذيف سيتقاعدوف ،جميع أعضاء النقابة الذيف سبؽ تقاعدىـ

) ا بيف: الفترة م في- دي والتكيؼ الييكميوعقب تطبيؽ سياسة اإلصالح االقتصا
وجاء ذلؾ متماشًيا مع تخمى  في اىماؿ القطاع العاـ، الدولة شرعت - ـ(ٜٚٛٔ-ٜٜٛٔ

والتوجو نحو اقتصاد سوؽ قوي، وخمؽ مزيد مف  الدولة عف الرعاية االجتماعية لمؤسساتيا،
إعادة ىيكمة نقابات الميف التعميمية؛ الفرص أماـ القطاع الخاص، األمر الذي كاف نتاجو 

لتتالءـ مع طبيعة التغيير الييكمي في المجتمع؛ حيث صعود القطاع الخاص كقوى جديدة، 
تفكيؾ مجالس إدارة تمؾ النقابات إلى لجاف األمر الذي ترتب عميو وتحالفيا مع الدولة؛ 

عداد كادر خاص لممعمميف بح يث ال يكوف الترقي متخصصة لكؿ لجنة منيا مياـ شكمية، وا 
الوظيفي بحسب سنوات الخبرة فحسب، بؿ باجتياز دورات تدريبية تقدميا وتشرؼ عمييا 
مؤسسة جديدة مف صناعة الدولة الرأسمالية؛ وىي: "األكاديمية المينية لممعمميف"، التي 

(، والتي ٕٛٓٓ( )الجريدة الرسمية، ٜٕٔـ بموجب القانوف رقـ )ٕٛٓٓأُنشئت في عاـ 
حؽ منح الترخيص لمزاولة المينة، واعتماد مقدمي برامج التنمية  -فيما بعد –ا صار لي

جراء االختبارات الالزمة في ىذا الشأف، وتوفير نظـ  المينية، وكافة خدمات التدريب، وا 
وقواعد معمومات عف أعضاء ىيئة التعميـ، تتضمف بياف مؤىالتيـ، ومياراتيـ، وخبراتيـ، 

موا عمييا، والدورات التدريبية التي يتعيف عمييـ اجتيازىا، وتحديد وبرامج التدريب التي حص
أنواع التدريب الالـز لرفع مستوى أعضاء ىيئة التعميـ الذيف يحصموف عمى تقارير تقويـ أداء 

   بمرتبة دوف المتوسط أو ضعيؼ.
التعميمية إف أبرز التغيرات التي طرأت عمى البنية الداخمية لنقابات الميف ف ؛وىكذا

شممت تعدياًل في الجوانب: المالية والنقدية، والتنظيمية، مثميا مثؿ ما طرأ عمى مؤسسات 
المجتمع كافة في إطار سياسة إعادة الييكمة التي تبنتيا الدولة المصرية بدًءا مف تسعينيات 
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، وحتى وقتنا ىذا؛ لذا تعد تمؾ التغيرات كافة التي شيدتيا النقابة  تغيرات القرف المنصـر
 شكمية ال طائؿ منيا.

؛ فإف ضعؼ نقابة الميف التعميمية في االضطالع بأدوارىا المينية كافة وفي  ،وِمْف ثـ 
إنما جاء بفعؿ سياسة الدولة الرأسمالية التي قيدت حركة التنظيـ  االرتقاء بمكانة المعمـ،

ؤسسة جديدة؛ وىي: النقابي، وأنيكت قواه في االضطالع بأدوار شكمية، وسعت إلى إنشاء م
"األكاديمية المينية لممعمميف" التي منحتيا صالحية منح الترخيص، والتنمية المينية 

وىذا ليس ببعيد عف سياسة الدولة الرأسمالية التي تسعى إلى تفكيؾ المؤسسات ، لمعممييا
نشاء تنظيمات جديدة تحقؽ أى داؼ القديمة التي نشأت في إطار دولة الرعاية االجتماعية، وا 

 وتدعيـ التفاوت الطبقي في المجتمع. ،نحو الربحباألساس ، التي تسعى الرأسمالية الدولة
 ؛ كي ما تتمكف النقابة مف االرتقاء بمكانة المعمـ.رؤية نقدية تطويريةوفيما يمي 

 رؤية نقدية تطويرية

خالؿ تطورىا منذ نياية  - في المجتمعات الديمقراطية نقابة الميف التعميمية تجاوزت
رئيستيف؛  مرحمتيف -العشريفنياية العقد الثاني مف القرف الواحد و القرف التاسع عشر وحتى 

مف قصة كفاح مجتمعي مف أجؿ "الخبز والزبد"،  اكانت الحركة العمالية جزءً  األولى:
لبيا في لتحقيؽ مطا القوى الرأسماليةعمى  اتمؾ الحركة أف تمارس ضغطً واستطاعت بالفعؿ 

والتي  :الثانية؛ فضاًل عف غيرىا مف االمتيازات. و ظيفيو حقيؽ األمف التتحسيف أجورىـ، وفي ت
المرحمة -شيدت والعشريف  الواحدبداية القرف حتى القرف العشريف و  منتصؼ معبدأت 
أليديولوجية  خاضعةكانت فييما النقابة تطور نموذجيف لنقابة الميف التعميمية  -نفسيا
أىمؿ قصة الكفاح المجتمعي الذي  نموذج "النزعة المينية" النموذج األوؿ:ويعد  .الدولة

لممعمميف، وكذلؾ حقيـ في المساومة الجماعية مع النظاـ البيروقراطي الممثؿ في المدرسة، 
اعترؼ بجدية نقابات الميف التعميمية في والذي  الحركة االجتماعية""نموذج  :لنموذج الثانيوا

ع أصحاب م في المساومة الجماعيةمع التأكيد عمى حقيـ ة االجتماعية تحقيؽ العدال
وىكذا صار لمنقابة أدوار: اقتصادية، واجتماعية، . المدارس بشأف عدالة توزيع األجور

   وتنظيمية عمى الصعيديف: المحمي والعالمي.
 –مف خالؿ سياستيا االحتجاجية المصري واستطاعت الحركة العمالية في المجتمع 

 ؛نجميز(الضغط عمى القوى االستعمارية )اإل  -وذلؾ في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف



 م7272( 88) -3ج-عدد أغسطس                                 ...         األدوار المهنية لنقابة المهن التعليمية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 2712 - 

لتحسيف أوضاعيـ المادية، وتحديد ساعات العمؿ، وبالفعؿ استجابت القوى االستعمارية 
عمى عدـ تمكيف العماؿ مف المشاركة في القرارات اإلدارية التي  حريصة في ذلؾلمطالبيـ، 

عمى ىذا النيج الحكومات الوطنية بعد جالء  وقد سارتتخص شؤونيـ االقتصادية. 
 االستعمار، والتي استخدمت جيازىا األمني في ضبط الحركة العمالية. 

، الماضييات القرف نياية العشرينمع لقد نشأت بواكير "نقابة المعمميف" في القاىرة 
وحاوؿ كؿ  ،ىا مف حممة الشيادات العميا ذوي االتجاىات السياسية المختمفةؤ وكاف أعضا

ولذلؾ سعت  ،لمصراع في المجتمع اتجاه إلى استقطاب الحركة العمالية، فصارت النقابة مجااًل 
يف نقابة الم" ، ومنيا:القوى االستعمارية إلى وضع سياسة محددة لمنقابات العمالية

 ،(ـٜ٘ٗٔ -ٜٖٜٔ) في الفترة ما بيف: . وعقب اندالع الحرب العالمية الثانية"التعميمية
اعترفت القوى االستعمارية  ؛ونتيجة لمضغوط المستمرة لمحركة العمالية في المجتمع المصري

 . ـٕٜٗٔعاـ في نشاء النقابات المينية إبقانوف 
 الواحدالعقد الثاني مف القرف وحتى نياية  ،بداية خمسينيات القرف العشريف ومع

حكاـ إ إلى -التكنوقراطيةمف بعدىا الحكومة و  -الحكومة البيروقراطية  سعت ،والعشريف
جاءت والتي  ،، بتحديدىا سياسة عمؿ النقابات المينيةالمينيو السيطرة عمى العمؿ التربوي 

 االضطالع بأدوارىا المينية فيؼ تمؾ النقابات عْ ضَ  فيما نتاجو ؛أيديولوجية الحكومةلتتفؽ مع 
 ـ  ثَ  فْ مِ و  ،لمينة مقيدة ا، أو ممارسً امنفذً  اموظفً  -حينيا-فصار المعمـ  ؛في الداخؿ والخارج

 الوعي الطبقي لدى المعمميف.  غياب
بإنشاء نقابة الميف التعميمية ومقرىا  (ٜٕٔ)صدر قانوف رقـ  ٜٔ٘ٔفي عاـ و 

 ،الحكومة أىدافياليا حددت التي ، مؤسسات الدولة البيروقراطية إحدىالقاىرة، والتي كانت 
 الحكومةالعناية بقضية إعداد المعمـ، وبالفعؿ سعت وجاء عمى رأس تمؾ األىداؼ  ،وسياستيا

عدد مف معاىد وكميات إعداد  في إنشاء، ـٕٜٜٔمنذ بداية الخمسينيات وحتى عاـ 
 عاـ عقب ىزيمةو . لممعمميفلة عف اإلعداد التخصصي ؤو صارت مسالتي و المعمميف، 

"التعبئة الشاممة لقدرات األمة لصد العدو رفع الرئيس جماؿ عبد الناصر شعار ، ـٜٚٙٔ
نقابة " :، ومنياكافة مؤسسات المجتمعل وصار ذلؾ الشعار ىو اليدؼ القومي ،اإلسرائيمي"

 ،ةالسياسية ىي اإلطار الثقافي الحاكـ لتمؾ النقابوىكذا صارت األيديولوجيا ، "الميف التعميمية
  االىتماـ بمشكالت التعميـ، وأوضاع المعمـ.يا غاب عنلكف و 
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جديدة في صعدت قوى مع بداية التسعينيات اندلعت أزمة الديوف الخارجية، و و 
 –شرعت الحكومة التكنوقراطية و ، تحالؼ مع الدولة الذيالقطاع الخاص في  ممثمةالمجتمع 

التكيؼ الييكمي لكؿ مؤسسات في تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي و  -عمى إثر ىذا التحالؼ
مجالس إدارات تمؾ النقابات إلى  -عندئذ –وُفككت ، "الميف التعميمية تنقابا"ومنيا  المجتمع،
. وأكدت الدراسات أف اختصاصات تمؾ اختصاصات محددةمنيا صة لكؿ لجنة تلجاف مخ

تابعة ، التي صارت اإلرادة السياسية األمر الذي يعني ضعؼ؛ كمية في طابعياالمجاف كانت ش
 . العالمية لمراسمالية

 ،واالجتماعية المالية، :وضاعاأل أكدت الدولة ضرورة االرتقاء ب ،ومف ناحية أخرى
و بحصول احيث يكوف الترقي الوظيفي مرتبطً ، بلومف خالؿ إعداد كادر خاص لممعمـ والثقافية 

 ممثؿ في ،أحد تنظيمات الدولة الرأسماليةعمى جممة مف الدورات التدريبية التي تقدميا لو 
وىكذا سعت الدولة إلى إنشاء مؤسسة جديدة تسير وفؽ . "األكاديمية المينية لممعمميف"

 .تحت دعوى االرتقاء بأوضاع المعمـ أيديولوجيتيا الرأسمالية
وتوالى تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي والتكيؼ الييكمي مرة أخرى في عاـ 

، الذي صار العالج السحري لممشكالت االقتصادية في المجتمع المصري، والموصوؼ ٕٗٔٓ
تحصيؿ مف قبؿ صندوؽ النقد الدولي، والذي تمثمت أبرز أثاره عمى نقابة الميف التعميمية في 

ارات التعميمية، لصالح النقابة العامة، باإلضافة إلى موارد صندوؽ اشتراكات النقابة مف اإلد
وكذلؾ منحت الجمعية العمومية لمنقابة حؽ رفع (، رسـو القيد، واالشتراكات السنوية)النقابة 

وىكذا فإف أبرز التغيرات التي طرأت عمى  قيمة االشتراؾ السنوى طبًقا ألحكاـ قانوف النقابة.
النقابة منذ تطبيقيا لبرنامج اإلصالح االقتصادي والتكيؼ الييكمي منذ بداية التسعينيات وحتى 

 اآلف قصرت كانت عمى الجانبيف: الييكمي، والمالي فحسب.
 امفرغً  شكاًل  "مف "نقابة الميف التعميمية تإف سياسة الحكومة المصرية جعموعميو؛ ف

بعيدة عف المشاركة في صناعة القرارات التي تخص أوضاع فجعمتيا  ؛مف المضموف الحيوي
االجتماعية، والمطالب الفردية الضيقة ألعضائيا، غير معنية إال ببعض الشؤوف  المعمميف،

األمر الذي  ؛واالجتماعية والسياسية أو التنويرية الثقافية :التي ال عالقة ليا بأدورىا المينية
مكانة المعمـ االجتماعية والمينية،  تدنيو  ،تراكـ الخبرات لدى أعضائيا عميو ضعؼ ترتب

  ومف ثـ مكانة المينة.
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يتعيف أف تنطمؽ النقابة تتمكف النقابة مف االرتقاء بمكانة المعمـ المينية، لكي ما و 
في سياؽ التغيير  تقـو عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية امف رؤية مجتمعية أوسع نطاقً 

وزارة التربية ) بشؤوف المعمـ، وىذا ما يتطمب الشراكة بيف كافة األطراؼ المعنية االجتماعي
وكميات  وأصحاب المدارس، ،األكاديمية المينية لممعمميفو  ،ونقابة الميف التعميمية والتعميـ،
 ما يأتي: محددة ؛( لوضع أجندة نقابية جديدةالتربية

الجماعية مع  ةالمساوم وسبؿالدفاع عف حقوؽ أعضائيا،  :لمنقابةالدور االقتصادي  -
 ، والتوظيؼ.أصحاب المدارس بشأف عدالة توزيع األجور

كتمؾ  ؛مناقشة قضايا مجتمعية تتجاوز مشكالت األعضاء لمنقابة:جتماعي الدور اال -
والسعي إلنشاء مدارس  ،والقوانيف المنظمة لمعمؿ ،والموائح ،بالحياة السياسية المتعمقة

تسعى لبناء وعي ناقد لدى المتعمميف مف  ،تقـو فمسفتيا عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية
عف توفير سبؿ الرعاية الصحية  فضاًل  ؛المختمفة والنشاطاتخالؿ مناىج اإلعداد 

المشاركة في خطط و ليـ حياة كريمة، بما يضمف  ؛والمعاشات لممتقاعديف ،لممعمميف
 .كاألمية ؛لمواجية بعض المشكالت االجتماعية ؛المحميةالتنمية 

 ،تنطمؽ النقابة مف رؤية فكرية مشتركة تؤلؼ بيف أعضائيا :الدور الثقافي لمنقابة -
 كسبيـ ىويتيـ المينية.تُ ، و تحقيؽ العدالة االجتماعيةتستيدؼ 

بأوضاع  في كافة القرارات اإلدارية المتعمقةالنقابة تشارؾ  :الدور السياسي لمنقابة -
 ،المكرو :عف صراعات الصؼ عمى المستوييف ليا حؽ التعبير المعمميف، كما أف

 والميكرو. 
، أو ا، أو توظيفً اإعدادً  ؛المؤسسات المعنية بشؤوف المعمـمع  الشراكةالدور التكاممي:  -

معايير اختيار وضع بشأف لممعمميف األكاديمية المينية حيث الشراكة مع  ًة مينيًة؛تنمي
أثناء في وانتقاء المشتغميف بالمينة، ومنح الترخيص، وسبؿ التنمية المينية لممعمميف 

لة عف اإلعداد ؤو الشراكة مع كميات إعداد المعمـ )كميات التربية( المسكذلؾ و  ،الخدمة
عدادُ ، و التخصصي لمطالب المعمميف ولذلؾ تسعى النقابة إلى  ؛والتربوي ،الثقافي :ىـا 

ثقافة "تمكنيـ مف نشر مدى كي تضمف  ؛عة المستوى الثقافي لمطالب المعمميفمتاب
وضع  بشأفمع وزارة التربية والتعميـ  الشراكةوكذلؾ عند مزاولتيـ المينة. " المواطنة

عدالة بشأف والشراكة مع أصحاب المدارس  ،تطوير التعميـ، أو إصالحواستراتيجية ل
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واألمف التوظيفي، ومتابعة المستوى الثقافي لممعمـ داخؿ حجرة الدراسة  ،توزيع األجور
مف نمط الممارسة  ابحيث تكوف تمؾ الثقافة جزءً  ،في نشر ثقافة المواطنة بيف طالبو

 .مما ييسر سبؿ التغيير االجتماعي ؛الحياتية اليومية
 يف:التعميمية عمى النطاقالتعاوف بيف نقابات الميف حيث  :الدور القومي والعالمي لمنقابة -

 فضاًل  ؛مواجية التيديدات التي تعوؽ مسيرة المجتمع نحو التنميةفي القومي، والعالمي 
أساليب و ، "ثقافة المواطنة" تنميةأساليب ب بيف الدوؿ فيما يتعمؽ عف تبادؿ الخبرات

 التنمية المينية لممعمميف.
وال شؾ أف تمؾ األدوار ستكوف محور التكويف الميني لممعمـ، والتي يتعيف التأكيد عمييا في 

 .اتنميتو مينيً مؤسسات إعداد المعمـ، أو مؤسسات 
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