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امللخ�س

اأثر  على   2016/2/14 يف  الغربية,  ال�شفة  يف  “املوحد”  املعلمني  حراك  جاء 

الفل�شطينية  واالجتماعية  ال�شيا�شية  ال�شاحة  �شهدتها  متتالية  اأزمات  �شل�شلة 

ال�شياق  يف  معهودة  غري  جديدة  موجة  عن  احلراك  فعرّب   .2007 �شنة  منذ 

الفل�شطيني؛ اإثر تراجع ثقة املعلمني بقدرة االحتاد العام على تلبية مطالبهم, 

وبالتايل عدم قدرته على بلورة حلول عادلة ومن�شفة الأو�شاعهم االجتماعية 

واملعي�شية واملادية.

وتاأتي هذه الدرا�شة لتتبع احلراك مب�شاراته والعبيه, واأدواته والهويات 

وما  احلراك,  م�شتقبل  ا�شت�رضاف  حتاول  كما  التعبئة.  وعمليات  املت�شكلة, 

يرتكه من اإرث اجتماعي, و�شيا�شي, وقانوين, وجتربة فريدة يف االحتجاجات 

املمكنة, وا�شتجابات حكومة ال�شلطة يف رام اهلل وتعاطيها مع احلراك. ي�شاف 

ال�شيا�شية,  لالأحزاب  احليوي  الدور  وغياب  ال�شيا�شي,  االنق�شام  حالة  لذلك 

وتعطيل املجل�ش الت�رضيعي, وعدم دميوقراطية النظام ال�شيا�شي.

احلراك,  يف  القوة  ونقاط  ال�شعف  مواطن  حتديد  اإىل  الدرا�شة  وتهدف 

الالزمة  والعنا�رض  ال�رضوط  على  التعرف  مع  واالأهداف,  الروؤية  وحتديد 

للنجاح واال�شتمرار, ومعرفة كيف اأ�شهم احلراك يف اإثارة االهتمام املجتمعي 

الر�شمية,  غري  املوؤ�ش�شاتية  والتدخالت  القانونية  القواعد  واإثارة  العام, 

ال�شيا�شية,  والقيادات  املدين,  املجتمع  منظمات  اإ�شهامات  على  واالطالع 

ودورها كو�شيط يف احلراك, ومدى جدوى هذه التدخالت. 

اإبداعية  ا�شرتاتيجية  وحلول  عملية  اآليات  باقرتاح  الدرا�شة  هذه  ومتيزت 

وم�شتدامة, وم�شاريع ا�شتهالكية للقطاع التعليمي, مع طرح االأفكار املبتكرة 

ملنع تنامي التوتر م�شتقبالً. كما اأ�شهمت يف بيان مواقف وا�شتطالع اآراء قادة 
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متكاملة  عملية  نطاق  يف  تفعيلها,  ومعيقات  والوا�شطات  ون�شطائه,  احلراك, 

ت�شتهدف النهو�ش بواقع املعلمني وحراكهم.

الكلمات املفتاحية:

املجتمع املدين ال�شفة الغربية حراك املعلمني املوحد

الرواتب املدار�ش االحتاد العام للمعلمني

االنق�شام ال�شيا�شي
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حراك املعلمني املوحد يف ال�سفة الغربية

الواقع، والديناميات، واآفاق امل�ستقبل

1
�شابر رم�شان

املقدمة، وخلفية الأحداث:

متيزت ال�شاحة ال�شيا�شية واالجتماعية الفل�شطينية ابتداء من �شنة 2007 

بامل�شهد  م  حتكَّ الذي  ال�شيا�شي,  االنق�شام  حيث  متتالية.  اأزمات  ب�شل�شلة 

املجتمعي واحلكومي, وما تبعه من انعكا�شات متثلت يف غياب دور املوؤ�ش�شات 

بالذات  املعلمني  �شفوف  بني  التعليمي  الواقع  وتراجع  والتمثيلية,  القانونية 

منذ  ال�شعبية  الهبة  مع  وبالتزامن   ,
2
الواقعية املوؤ�رضات  من  العديد  باعتماد 

باالأزمات,  متفجر  و�شياق  اأر�شية  �شكل  مما   ,2015 اأكتوبر  االأول/  ت�رضين 

والتوترات املتداخلة على ال�شعيد املجتمعي والوطني. 

باحث متخ�ش�ش بال�شاأن االإقليمي والدويل. حائز على درجة املاج�شتري يف الدرا�شات الدولية من   
1

جامعة بريزيت يف فل�شطني �شنة 2006, ويهتم بدرا�شات العنف والال عنف يف املنازعات الدولية, 

والنظريات املتعلقة بالتوتر االجتماعي وال�شيا�شي للمجتمعات العربية, وله العديد من املقاالت 

املن�شورة.

ت�شري درا�شة اأنتجها فريق باحثني وميدانيني من وزارة الرتبية والتعليم, يف اآب/ اأغ�شط�ش 2011,   
2

واإعداد مركز ريادة لال�شت�شارات والتدريب, بعنوان “الظروف الوظيفية للمعلمني الفل�شطينيني”, 

اإىل عدة موؤ�رضات تدل على تدين الو�شع الوظيفي للمعلمني والواقع ب�شكل عام؛ فن�شبة من هم 

غري را�شني عن نظام احلوافز واملنافع واملزايا و�شل اإىل 85%, ومن �شي�شطرون لرتك عملهم 

اإىل عملهم  58% ال يت�شوقون  88.7%, مقابل  اأخرى كانوا بن�شبة  اإذا توافرت لهم وظيفة  كمعلم 

والتعليم ب�شكل يومي, و63.9% يرون اأن النظام احلايل غري م�شجع للمعلمني للعمل ب�شكل اأف�شل 

يف التعليم, و88.5% اأ�شاروا اأنه ال يوجد م�شدر دخل اإ�شايف لديهم. انظر: فريق من الباحثني, 

 ,)2011 الفل�سطينيني )رام اهلل: ريادة لال�شت�شارات والتدريب,  للمعلمني  الوظيفية  الظروف 

www.moehe.gov.ps. :يف
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طرحت تلك الظروف العديد من الفر�ش والتهديدات, التي ميزت اخللفية 

التي جاء احلراك “املوحد” على اأثرها يف 2016/2/14. حيث تفجرت اأزمة حول 

املعلمني, كنتيجة لالتفاق بني االحتاد  2.5% على رواتب  بلغت  التي  الزيادة 

واحلكومة  ال�شلطة  قبل  من  ب�رضعيته  املعرتف  االإطار  وهو  للمعلمني  العام 

بامل�شتوى  لالرتقاء  املحددة  العالوات  اإىل  اإ�شافة  واملعلمني.  الفل�شطينية, 

املعي�شي للمعلمني, منذ �شنة 2012.

اإثر  الفل�شطيني,  ال�شياق  يف  معهودة  غري  جديدة  موجة  عن  احلراك  عرّب 

تراجع ثقتهم بقدرة االحتاد العام على تلبية مطالبهم. وبالتايل بلورة حلول 

تلكوؤ  وب�شبب  واملادية.  واملعي�شية  االجتماعية  الأو�شاعهم  ومن�شفة  عادلة 

وجمود  التزامات  من  عليها  ما  كامل  تنفيذ  عن  احلراك  بداية  يف  احلكومة 

اإجمايل  من  األفاً   14 البالغ  بتعدادهم  االتفاق  املعلمون  رف�ش  العام,  االحتاد 

يقرتب من 46 األفاً, معتربين اأن االحتاد بقيادته وتركيبته احلالية غري موؤهل 

وال ميثل املعلمني ومطالبهم, فهو يخ�شع لهيمنة من قبل ال�شلطة واحلكومة 

الفل�شطينية, مما اأوجد يف ظّل ا�شتمرار النزاع ما عرف باأزمة التمثيل. 

التعبري عن مطالبهم, م�شتخدمني يف  املعلمون ب�شكل جماعي يف  بداأ  لذلك 

ذلك ما اأمكنهم من و�شائل واأدوات التوا�شل االجتماعي, واأبرزها الفي�شبوك 

facebook, يف حماولة وا�شحة لبلورة مطالب وادعاءات اأولية, �شكلت العمود 

كاالعت�شام  واأن�شطة,  واإجراءات  فعاليات  من  عنه  االإعالن  مّت  ملا  الفقري 

والتعليم  الرتبية  ووزارة  الوزراء  رئا�شة  مبنى  اأمام  والتظاهر  والت�شوي�ش 

التزام  معها  ويتزامن  الوزراء,  جمل�ش  جل�شة  تعقد  حيث  الثالثاء  اأيام  العايل, 

على  احلراك  انبنى  لقد  تعليمي.  ن�شاط  دومنا  املدار�ش  يف  بالتواجد  املعلمني 

اإطار عمل وا�شع هو ها�شتاق hashtag “م�شتمرون”, و“كرامة معلم”. 

والهويات  واأدواته  والعبيه,  مب�شاراته  احلراك  لتتبع  الدرا�شة  هذه  تاأتي 

املت�شكلة, وعمليات التعبئة. كما حتاول ا�شت�رضاف م�شتقبل احلراك, وما يرتكه 
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االحتجاجات  يف  فريدة  وجتربة  وقانوين,  و�شيا�شي,  اجتماعي,  اإرث  من 

حالة  لذلك  ي�شاف  احلراك.  مع  وتعاطيها  احلكومة  وا�شتجابات  املمكنة, 

وتعطيل  ال�شيا�شية,  لالأحزاب  احليوي  الدور  وغياب  ال�شيا�شي,  االنق�شام 

لطبيعة  ونظراً  ال�شيا�شي.  النظام  دميوقراطية  وعدم  الت�رضيعي,  املجل�ش 

الروؤية  وهيمنة  الفل�شطينية(,  )ال�شلطة  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  الكيان  ون�شاأة 

الرئي�ش  قيادة  اإبان  الفل�شطينية,  والقيادة  املجتمع  يف  والثورية  الن�شالية 

Charisma حتكمت بال�شياق العام, مل  يا�رض عرفات, مبا ميلكه من كاريزما 

نلحظ والدة حراك اجتماعي م�شتمر كالذي �شهدته ال�شاحة الفل�شطينية منذ 

�شباط/ فرباير 2016. 

فعلى �شعيد القطاع التعليمي, كانت االإ�رضابات تاأخذ منحى خمتلفاً متاماً 

عن واقعنا اليوم. حيث كان من ال�شعب مبكان, والدة حراك مطلبي اجتماعي 

نظريات  و�شيادة  واملوؤ�ش�شاتية,  ال�شيا�شية  الروؤية  هيمنة  بعد  لكن  منظم. 

زمام  مازن  اأبو  الرئي�ش  تويل  منذ  املحتلة  القوة  مع  ال�رضاع  اإطار  يف  جديدة 

القيادة, فقد اأ�شبحت القطاعات احلكومية, ومن �شمنها قطاع التعليم, منقادًة 

بروؤية �شيا�شية, ترتبط باالنق�شام ال�شيا�شي ك�شمة بارزة للم�شهد ال�شيا�شي. 

حيث بدت االحتجاجات املطلبية حموراً لل�رضاعات مع احلكومة الفل�شطينية, 

والتي اأخفتها املواجهة واالنتفا�شات امل�شتمرة مع القوة املحتلة. 

“االأمر لي�ش جمرد  يوؤكد الكاتب غ�شان زقطان على االجتاه ذاته بالقول: 

الذي  االتفاق  املعلمني  رف�ش  مبجرد  ذلك  جتاوز  لقد  االآن,  نقابي  احتجاج 

اأبرمته قيادة االحتاد مع احلكومة, ما ك�شف عن الهوة الوا�شعة التي تف�شل 

. وهذا اخللل هو اأحد 
جمل�ش النقابة عن قواعدها, وهو خلل قائم وملمو�ش...”3

غ�شان زقطان, املعلمون والنقابة, جملة روؤى تربوية، مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي,   
3

رام اهلل, عدد 51–52, 2016, �ش 6.
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اأعمدة التوتر بني االأطراف الثالثة؛ معلمني, واحتاد عام, وحكومة فل�شطينية, 

ما يحتاج اإىل حتليل وتف�شري علمي, وو�شع االآليات الالزمة للنهو�ش بالواقع 

املطلبي يف ال�شياق االجتماعي الوا�شع. وهذا التحليل ال يجب اأن ي�شتثني نظرياً 

تلك االإ�رضابات التاريخية يف حدوثها, الإدراك واقع تلك االإ�رضابات وال�شياق 

ال�شيا�شي الذي جاءت فيه, لرن�شد االختالفات يف التنظيم الذاتي للحراك كما 

يف ال�شياق العام, خ�شو�شاً يف االإ�رضابات امل�شتمرة اأو املتقطعة التي حدثت, 

اأيار/ يف  ا�شتئنافه  ثم   ,2000 واأوائل  و1998–1999,   ,1997 مار�ش  اآذار/   يف 

�شوؤال  الدرا�شة  تطرح  ال�شائدة  الوطني  ال�شياق  طبيعة  وبفعل   .2000 مايو 

للمعلمني يف حتقيق كامل  املطلبي والنقابي  حموري, وهو ملاذا ف�شل احلراك 

موؤثرة  بداأت  التي  م�شريته  يف  والتذبذب  الرتاجع  لدرجة  وانح�رض  اأهدافه, 

وفاعلة؟ وبناء عليه, كيف ميكن ملثل هذه االحتجاجات واحلركات االجتماعية 

االجتماعي  امل�شهد  يف  للتغيري  مدخالً  وتكون  وتنجح  ت�شتمر  اأن  املطلبية, 

وال�شيا�شي, خ�شو�شاً يف �شياق حترري من جانب, و�شبه دولة من جانب اآخر. 

الأدبيات وم�سارها: روؤية ناقدة:

م�شائل  معاجلة  يف  �شديداً  نق�شاً  واالأكادميية  العلمية  االأدبيات  تواجه 

�شعيد  على  خ�شو�شاً  احلديثة,  والنقابية  املطلبية  واالحتجاجات  االإ�رضاب 

مل�شار  واملهني  االأكادميي  التاأطري  عملية  غياب  حيث  الفل�شطيني,  املجتمع 

احلراك, وغياب عملية توظيف املناهج النظرية التي تتعر�ش لق�شايا اجتماعية 

الفل�شطينية  فاحلالة  ودينامياتها.  املنظمة  االجتماعية  احلركات  منطلق  من 

حتديني؛  اأمام  نف�شه  الباحث  يجد  ناحية  فمن  ب�شيطة,  لي�شت  مب�شارات  متر 

االأول, هو احلديث عن حراك اأو حركات احتجاجية ونقابية, يف �شياق حترري 

دولة(,  )�شبه  م�شتقر  واجتماعي  �شيا�شي  ب�شياق  مرتبط  والثاين  ثوري,  اأو 

ومن  االإطار.  هذا  يف  املعهودة  النظرية  االأطر  خمتلف  عليه  تنطبق  اأن  ميكن 

ناحية اأخرى, لي�ش من احلكمة جتاهل ذلك الكّم من البيانات والوثائق, التي 
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حتمل اآراء ومواقف حول االحتجاجات النقابية, واحلركات االجتماعية, عرب 

التاريخ ال�شيا�شي واالجتماعي الفل�شطيني. 

�شياقات  يف  للمعلمني,  النقابي  االحتجاج  مو�شوع  االأدبيات  تناولت  كما 

يف  االإ�رضابات  م�شاألة  عن  حتدثت  االأدبيات  تلك  اأن  نالحظ  متباينة.  زمنية 

مير  التي  ال�شعبة  للظروف  و�شفي  نطاق  يف  احلكومي,  التعليمي  القطاع 

املعلمني:  “حراك  بعنوان  الكردي  و�شيم  كتبها  مقالة  ففي  القطاع.  ذلك  بها 

فيها  ي�شف  حيث   ,2016 اأبريل  ني�شان/  يف  ممكنة”,  وحيوية  حقيقية  حياة 

الثقة  فقدان  وحالة  واملادية,  املعي�شية  الدوافع  على  باال�شتناد  املعلمني  واقع 

واالأمنية  االإدارية  احلكومة  واإجراءات  الر�شمية,  وال�شخ�شيات  باملوؤ�ش�شات 

يف مواجهة احلراك وحماولة وقفه, مع طرح العديد من االإ�شكاليات واالأ�شئلة 

املهمة, مثل “هذا احلراك املجتمعي الذي يقوده املعلمون ينبغي اأن يرى فوق 

كونه حراكاً مطلبياً, وينبغي اأن تت�شح فيه ومن خالله كل االأ�شئلة التي تتيح 

للمجتمع اأن ي�شتعيد عافيته من هذه اال�شتكانة التي يعي�شها يف معظم مناحي 

. لكن, تتوقف مقالته دومنا اإجابة اجتماعية وا�شحة وفق اأطر نظرية 
احلياة”4

قادرة على تف�شري تلك احلالة. حيث تاأتي درا�شة الباحث يف �شبيل اإجناز هذه 

املهمة يف نطاق جمموعة من املهمات واالأهداف املحددة وفق الدرا�شة. 

بعنوان  مقالة  يف  زقطان  غ�شان  الكاتب  طرح  وجريئة,  متقدمة  خطوة  يف 

التحدي  جوهر   
5
ذاتها ال�شنة  من  اأبريل  ني�شان/  يف  والنقابة”,  “املعلمون 

الذي مفاده: “ما الذي نحتاج اإليه االآن, نقابات مهنية حقيقة معنية بحاجات 

قواعدها ومنت�شبيها وحقوقهم, اأم اأطر �شيا�شية ف�شائلية هي امتداد للخطاب 

و�شيم الكردي, حراك املعلمني حياة حقيقية وحيوية ممكنة, روؤى تربوية، عدد 51–52, 2016,   
4

�ش 2–4. 

غ�شان زقطان, مرجع �سابق, �ش 6-5.   
5
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بال  اإجابة.  اأو  تف�شري  اأو  املقالة بال تف�شيل  اإليه  ما تو�شلت  الر�شمي”. وهذا 

�شّك, اأن هذا التحدي هو واحد من التحديات التي تت�شدى له درا�شة الباحث, 

اأهدافه,  ويحقق  ناجعاً,  يكون  لكي  احلراك  له  يحتاج  الذي  ما  حتديد  يف 

وال�شيا�شية  املجتمعية  امل�شتويات  كافة  على  احلراك  هذا  دور  وي�شت�رضف 

معاً, مع االأخذ بعني االعتبار التدخالت القانونية, واإ�شهامها نحو اإجناز نقابة 

وحراك اجتماعي ومطلبي, يف مواجهة كافة االإجراءات التي يعتمدها اخل�شوم 

يف اإطار التوتر املتنامي. 

ويف التوجه ذاته يطرح الكاتب مالك الرمياوي ال�شوؤال ذاته املوجه لل�شلطة 

يف  املراوحة  اأو  امل�شتقبل,  اإىل  املعلمني  مع  التحرك  “اإما  فيقول:  الفل�شطينية, 

. كما اأنه يطالب 
الدائرة املفرغة التي �شتبقيها معزولة عن �شعبها وعن زمنه؟”6

وامل�شتقبلية,  املجتمعية  والدالالت  واحلركتني  الطرفني  لفعل  بعمق  بالنظر 

احلراك  منطق  اإىل  واملطلبي  النقابي  احلراك  منطلق  من  التعامل  يف  واالنتقال 

املجتمعي اأو االجتماعي يف �شياقه الوا�شع, وهذا يحتاج اإىل نظرة ا�شت�رضافية 

يف �شوء جمموعة االأهداف الدرا�شية املحددة من الباحث, بالرتكيز على عملية 

التنظيم والبناء الذاتي للحراك. 

وعلى م�شتوى الهيئات االأهلية واحلقوقية, تناول تقرير �شادر عن الهيئة 

التي  االإ�رضابات  مل�شاألة   ,
7 2006 �شنة  املواطن  حلقوق  امل�شتقلة  الفل�شطينية 

مبا  القطاعات  كافة  على  وتاأثريها  احلكوميني,  املوظفني  قطاعات  يف  حتدث 

�رضورة  اإىل  املقت�شبة,  تو�شياته  يف  التقرير  وخل�ش  التعليمي.  القطاع  فيها 

مالك الرمياوي, حركة املعلمني وا�شتحالة الزمن, روؤى تربوية, عدد 51–52, 2016, �ش 7–8.   
6

معني الربغوثي واآخرون, اأثر اإ�رشاب املوظفني العموميني على القطاعات احليوية يف فل�سطني   
7

الأحوال  القت�سادية،  القطاعات  املوا�سالت،  ال�سحة،  التعليم،  العامة،  والنيابة  )املحاكم 

49 خا�شة  تقارير  �شل�شلة   ,2006 الثاين  ت�رشين  منت�سف   - اآب  نهاية  من  الفرتة   املدنية( 

)رام اهلل: الهيئة الفل�شطينية امل�شتقلة حلقوق املواطن, 2006(, �ش 161.
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تفعيل دور اأولياء االأمور, واملجتمعات املحلية لالنخراط وامل�شاركة يف اقرتاح 

حلول, وعدم اتخاذهم موقف املتفرج ال�شلبي يف االإ�رضابات. لكن التقرير مل 

فعالية  اأكرث  موقف  اإىل  املتفرج  املوقف  تنقل  التي  والتفاعالت  االآليات  ير�شد 

وتاأثرياً يف ال�شياق االجتماعي خ�شو�شاً يف م�شاألة القطاع التعليمي واملعلمني, 

وهو جوهر هذه الدرا�شة. وعلى النحو الو�شفي ذاته, جاءت درا�شة مطولة 

املعلمني وم�شرية االحتاد  فيها عن  )2015(, حتدث  املحي�شن  للدكتور جمال 

العام للمعلمني الفل�شطينيني, يف ظّل االحتالل االإ�رضائيلي املبا�رض, ثم يف �شياق 

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية, وما طراأ من تغريات. وقد مّت تناول امل�شاألة من 

مدخل و�شفي وا�شتعرا�شي للواقع الذي واجهه املعلمني. ففي جزئه الثالث, 

جاء الف�شل الرابع منه بعنوان “االحتاد العام للمعلمني الفل�شطينيني بعد اإن�شاء 

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية”, وقد ذكر فيه االإ�رضابات التي قام بها املعلِّمون 

�شنة 2005 و2011, مطالبني بتح�شني اأو�شاعهم املعي�شية والقانونية. 

تكن  “مل  وهي  االإ�شكالية  من  جزءاً  حمدود  وب�شكل  الكاتب  الم�ش  وقد 

بل   ,
8
حادة �شالحية  املتعاقبة  الفل�شطينية  احلكومات  مع  املطلبية  املواجهة 

�شعى دائماً طريف املعادلة )احلكومة واالحتاد( الإيجاد حلول الو�شط التي تلبي 

التي  الفل�شطينية  واحلكومة  ال�شلطة  ت�شعف  وال  املعلمني,  مطالب  من  حداً 

. لكن, مل يتوقع الكاتب خروج املعادلة 
تواجه حتديات كربى منذ تاأ�شي�شها”9

ثالثية  معادلة  اإىل  طرفني,  بني  معادلة  من  والتحول  املاألوف,  �شياقها  عن 

بـ“ال�شالحية احلادة”: املواجهة احلادة التي ال تاأخذ بعني االعتبار املتغريات والظروف  يق�شد   
8

االحتاد  اأو  املعلمني  بني  النزاع  نطاق  يف  وال�شلطة  للحكومة  واملالية  ال�شيا�شية  والوطنية  املحلية 

العام للمعلمني واحلكومة, ومبعنى اآخر ال�شالحية واملواجهة احلادة التي تهدف لتحقيق كامل 

احللول واالأهداف ولي�ش اأن�شاف احللول. ويف املواجهة احلادة ال يتوجب على االأطراف القبول 

بحل ما مراعاة لظروف الطرف االآخر مثالً.

,)2015 د.ن.,  )القد�ش:  الفل�سطينيني  للمعلمني  العام  الحتاد  م�سرية  املحي�شن,  اأحمد  جمال   
9 

�ش 576. 
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اأي�شاً. وهذا  االأطراف, وباأدوات غري معهودة, ولفرتات زمنية غري م�شبوقة 

التف�شري,  كما  التحليل  على  قادرة  جديدة,  نظرية  باأطر  جديد,  لفهم  بحاجة 

ر االأزمة باأ�شكال جديدة, ويف �شياقات خمتلفة.  لتَفجُّ

ويف حماولة اأدق واأ�شمل ر�شد الكاتب عمر ع�شاف يف كتابه “حركة معلمي 

عن  الناجتة  التحوالت   ,”2000–1967 الغربية  ال�شفة  يف  احلكومية  املدار�ش 

تغري ال�شياق ال�شيا�شي العام, من االإ�رضابات يف ظّل االحتالل, اإىل االإ�رضابات 

الفل�شطينية, وتاأثريه على حركة املعلمني, خ�شو�شاً  ال�شلطة الوطنية  يف ظّل 

اأي�شاً  اإ�شعافه. كما يناق�ش  اإىل  اأدى  النقابي, مما  العمل  الف�شائلي يف  التغلغل 

تغلغل ال�شلطة على م�شتوى منظمات املجتمع املدين, ودور االأجهزة االأمنية 

وتدخلها املبا�رض يف احلراك ومواجهته. 

واالأمنية,  االإدارية,  االإجراءات  جمموعة  كتابه  عرب  ي�شتعر�ش  كما 

العام ملواجهة حركة املعلمني, دومنا  الراأي  وال�شيا�شية, واالإعالمية, وتاأليب 

الفل�شطينية  ال�شلطة  تدفع  التي  للعوامل  وعميق  وا�شح  وحتليل  تركيز 

�شل�شلة  جتاه  االإجراءات,  هذه  على  اال�شتناد  يف  املتعاقبة  واحلكومات 

االإ�رضابات التي خا�شها املعلمون يف نطاق االحتاد العام اأو خارجه.

وبالرغم من االأهمية التاأريخية, والتحليلية املحورية لهذا الكتاب يف ال�شياق 

العام, اإال اأن هناك ق�شايا واإ�شكاليات بحاجة ملزيد من التحليل يف �شياق اأطر 

ي�شعى  التي  الت�شاوؤالت,  من  العديد  على  االإجابة  يف  ت�شاعد  جديدة,  نظرية 

لها كاتب هذه الدرا�شة, واأبرزها, م�شاألة النقلة النوعية للحراك يف نقل العمل 

التحرير  منظمة  اإطار  يف  والتاريخي  ال�شيا�شي  االإطار  من  النقابي  واحلراك 

واحلكومة  ال�شلطة  ظّل  يف  واملوؤ�ش�شاتي  القانوين  االإطار  اإىل  الفل�شطينية, 

على  يركز  مل  الكاتب  اأن  لذلك  وي�شاف  احلراك.  على  وتاأثريه  الفل�شطينية, 

لكي  تاأثريها  وم�شتوى  واالحتجاجات,  االإ�رضابات  �شكل  بني  العالقة 

املحددة من قبل احلراك,  النقابية, واملجتمعية  املطالب  ترتقي لدرجة حتقيق 
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خ�شو�شاً واأن االنح�شار يف احلراك لي�ش فقط يف ا�شتمراريته بدون انقطاع, 

ولكن اأي�شاً على م�شتوى تراجع يف املطالب واالأهداف العامة. كما مل يتعر�ش 

وتوزيعها  العامة  املوازنة  يف  البنيوي  اخللل  مل�شاألة  وا�شحة  ب�شورة  الكتاب 

بني القطاعات العامة واحلكومية, وهي م�شاألة ذات اأهمية يف تو�شيح الدوافع 

اجلوهرية خلف االإجراءات احلكومية ملواجهة االإ�رضابات.

ويف نطاق الكتاب مّت طرح حلول تكتيكية على امل�شتويات النقابية واملطلبية, 

منها “توحيد اجلهود يف اإطار هيئة خا�شة ت�شم فيها كل الفعاليات النقابية... 

تبقى  حقيقية  اأخطاراً  فاإن  الواقع,  اأر�ش  على  جت�شيده  دون  الطريق  هذا 

املعلمون  يعمل  التج�شيد  وهذا   .
املطلبية”10 وحركتهم  املعلمني  اأمام  ماثلة 

اآليات  واعتماد  احلكوميني,  للمعلمني  جديدة  نقابة  ت�شكيل  عرب  جتاوزه  على 

انتخابية وا�شحة, مع ذلك ما تزال االأخطار ماثلة للحراك, وهو ما يزال يواجه 

مزيداً من الت�شييق واالإجراءات؛ فالكاتب اأبرز حالة ان�شداد االأفق بني اأطراف 

االأزمة لكن, ما هو املخرج؟ هذا �شوؤال ي�شعى كاتب الدرا�شة ملواجهته ب�شورة 

علمية, من خالل طرح احللول اال�شرتاتيجية البديلة ملنع ا�شتمرار االأزمة بني 

اأطراف العملية الرتبوية والعلمية, يف �شياق الدرا�شة. 

الكاتب �شارك  نف�شه,  ع�شاف  عمر  للكاتب  ذاته  ال�شابق  ال�شياق   ويف 

“اإ�شكاليات العمل  1999 �شمن جمموعة من الباحثني يف موؤمتر لتحديد  �شنة 

النقابي يف فل�شطني”, برعاية مركز الدميقراطية وحقوق العاملني يف رام اهلل. 

�شتى  يف  الفل�شطيني  النقابي  العمل  جممل  عن  احلديث  املوؤمتر  تناول  وقد 

القطاعات, مع تركيز جزئي على م�شاألة العمل النقابي للمعلمني, حتت عنوان 

“التجربة النقابية ملعلمي املدار�ش احلكومية يف ال�شفة الغربية”. وهنا تعرَّ�ش 

اهلل:  )رام   2000–1967 الغربية  ال�سفة  يف  احلكومية  املدار�س  معلمي  حركة  ع�شاف,  عمر   
10

املوؤ�ش�شة الفل�شطينية لدرا�شة الدميقراطية )مواطن(, 2004(, �ش 190. 
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بعد  ملا  و�شوالً  التاريخية  الناحية  من  للمعلمني  النقابي  العمل  مل�شاألة  الكاتب 

اإطار منظمة  العام للمعلمني يف  اأن االحتاد  الفل�شطينية, وكيف  ال�شلطة  ن�شوء 

املعلمني  حتقيق  اأمام  برتكيبته  عقبة  �شكَّل  ف(  ت.  )م.  الفل�شطينية  التحرير 

التاريخية  اال�شتقاالت  اأن  م�شاألة  مثالً  يناق�ش  مل  لكنه  واأهدافهم.  ملطالبهم 

العام مل تكن �شوى خطوات تكتيكية لك�رض االإ�رضابات.  التي قدمها االحتاد 

ثم اإّن مقرتحه للخروج من االأزمات, مل يتجاوز ما طرحه �شابقاً يف كتابه عن 

حركة املعلمني يف املدار�ش احلكومية يف الفرتة 1967–2000, حيث مل ترد فيه 

اقرتاحات اإبداعية يف التفكري خارج ال�شندوق وب�شكل اأعمق. 

اأهداف الدرا�سة:

تهدف الدرا�شة اإىل اإجناز االأهداف والغايات التالية:

العمل  واأطر  ديناميات,  حتديد  بهدف  للمعلمني  املطلبي  احلراك  درا�شة   .1

اأحدثها  التي  التفاعالت  لطبيعة  اأف�شل  وفهم  روؤية  لتوفري  فيه,  املعتمدة 

احلراك, على �شعيد النخبة املجتمعية وال�شيا�شية. 

حتديد مواطن ال�شعف ونقاط القوة يف احلراك, �شواء على م�شتوى تكوينه   .2

وعمله, اأم براجمه وا�شتمراريته, والتي اأ�شعفت من تاأثري احلراك لدرجة 

انح�شاره. 

على  واملطلبي,  النقابي  احلراك  من  النوع  هذا  قدرة  مدى  على  الوقوف   .3

الروؤية  وحتديد  االحتجاجات,  ت�شكيل  حول  جمتمعية  لثقافة  التاأ�شي�ش 

واالجتماعي  ال�شيا�شي  التاريخ  يف  فريدة  جتربة  ي�شكل  وهذا  واالأهداف. 

الفل�شطيني. 

احلركات  وا�شتمرار  لنجاح  الالزمة  والعنا�رض  ال�رضوط  على  التعرف   .4

االحتجاجية والنقابية. 
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القواعد  واإثارة  العام,  املجتمعي  النظر  لفت  اأ�شهم احلراك يف  معرفة كيف   .5

القانونية والتدخالت املوؤ�ش�شاتية غري الر�شمية, يف ظّل غياب املوؤ�ش�شات 

التمثيلية والت�رضيعية الر�شمية, والتعرف على مكامن اخللل املوجودة يف 

املنظومة القانونية ذات العالقة. 

ال�شيا�شية,  والقيادات  املدين,  املجتمع  منظمات  اإ�شهامات  على  االطالع   .6

ودورها كو�شيط يف احلراك, ومدى جدوى هذه التدخالت. 

اإعادة  على  املطلبي  واحلراك  االجتماعية,  احلركات  هذه  دور  ا�شت�رضاف   .7

�شياغة اأو تفعيل واإ�شالح املوؤ�ش�شات املن�شوية يف تركيبة منظمة التحرير 

الفل�شطينية ذات العالقة, مثل االحتاد العام للمعلمني الفل�شطينيني �شمن 

االحتادات والتنظيمات ال�شعبية. 

امل�شتمرة,  املواجهة  عن  البديلة  اال�شرتاتيجية  احللول  طرح  يف  االإ�شهام   .8

والتي ت�رضك كل اأطياف املجتمع يف نطاق عملية ت�شتهدف النهو�ش بواقع 

املعلمني وحراكهم, عرب التو�شيات. 

يف املنهجية والفرتا�سات:

فيها  مبا   Qualitative Analysis النوعي  التحليل  على  املنهجية  ترتكز 

املبا�رضة املقابالت  على  وم�شتندة  مو�شوعية,  وا�شتدالالت  ا�شتنتاجات   من 

study population, من قيادة الدرا�شة  اأقطاب جمتمع   واملعمقة مع خمتلف 

املجموعات  وفق  وجماعي,  منفرد  ب�شكل  واملعلمني  احلراك  واإدارة 

تلك التي تدخلت ب�شكل مبا�رض وطرحت العديد من  والو�شاطات. خ�شو�شاً 

حلول  وبلورة  االأزمة  واإدارة  الو�شاطة  يف  وا�شحاً  دوراً  ولعبت  املبادرات, 

توفرها,  ح�شب  االإح�شائية  البيانات  مراجعة  لذلك  ي�شاف  �شتى.  بطرق 

�شباط/ بداية  منذ  االأزمة  فرتة  خالل  ال�شادرة  والدرا�شات   واملقاالت 

االجتماعي.  التوا�شل  و�شائل  على  جاء  وما  احلراك  واأدبيات   ,2016 فرباير 



درا�سات علمية حمكمة )3(

18

كما �شيتم اال�شتناد على ا�شتطالعات الراأي املتوفرة لدى مراكز ومعاهد بحثية 

املراكز  عنها  عربت  التي  القانونية  والتدخالت  الوثائق  عن  ناهيك  متعددة. 

والهيئات احلقوقية النا�شطة يف جمال حقوق االإن�شان واملظامل. وي�شاف لذلك 

البيانات املالية الر�شمية )املوازنة العامة( للحكومة الفل�شطينية, لتحقيق فهم 

معمق verstehen من داخل احلراك. 

توؤكد الدرا�شة على االفرتا�شات املرتابطة التالية:

ا�شتجابات  املوحد على قدرته يف بناء �شل�شلة  اأولً: يتوقف جناح احلراك 

لالأزمة,  واإدارتها  احلكومية  ال�شيا�شات  جتاه  مرتابطة,  عالية  تنظيمية 

خ�شو�شاً يف ظّل فقدان االعرتاف احلكومي ب�رضعية وقانونية احلراك. كما 

اأن ا�شتمرار اأمد االأزمة وقدرة اإدارة احلراك على دميومته عرب تكوين مطالب 

اإجناز حتالفات مع قطاعات  اأمام  واقعية وم�شرتكة, ت�شاعد على فتح املجال 

احلكومة  وتركيبة  بنية  يف  حتى  النفوذ,  وذوي  حمتملني,  حلفاء  اأو  جمتمعية 

وال�شلطة. فهو نزاع مت�شاعد ولي�ش حمدوداً. 

احلراك  اإدارة  لدى  واملجتمعي  القانوين  والوعي  القدرة  بدون  اأنه  ثانياً: 

مثل  احلكومة,  مع  القانونية  املواجهة  اأ�شاليب  ومواءمة  توظيف  على 

�شيا�شتها  اإعاقة  اأو  وعرقلة  االإدارية,  واملقاطعة  واالعت�شامات,  الت�شوي�ش, 

اخرتاق  حتقيق  من  تتمكن  فلن  ا�شرتاتيجي,  اأو  تكتيكي  ب�شكل  وبراجمها, 

احلراك  ملطالب  واال�شتجابة  املوافقة  نحو  دفعها  وبالتايل  احلكومة.  �شّف  يف 

ودميومته, ويتمكن بالتايل من الو�شول والتاأثري يف ال�شيا�شات العامة. 

املتما�شك,  والتنظيم  العمل  �شبكات  تطوير  على  احلراك  قدرة  اأن  ثالثاً: 

عملية  عرب  احلراك  �شمود  لتعزيز  للفعاليات,  كموجه  العمل  اأطر  وتكوين 

تاأتي  لن  احلراك,  جتاه  احلكومية  واالإجراءات  ال�شيا�شات  وف�شح  ك�شف 
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بنتائجها الداعمة للحراك يف البيئة املجتمعية, اإال بخ�شوعها ل�شل�شلة فعاليات 

منظمة ومنهجية من الناحية االإعالمية. 

للدفع  ال�شابقة,  التحوالت  هذه  حتقيق  من  احلراك  يتمكن  لن  رابعاً: 

حتول  هما,  جذريني  حتولني  وقوع  عرب  اإال  ملطالبها,  لال�شتجابة  باحلكومة 

داخل النخبة احلاكمة بفعل بروز العبني جدد داعمني للحراك على امل�شتوى 

الوطني؛ وهذا م�شتبعد حالياً حيث االنق�شام ال�شيا�شي, وغياب الدور احليوي 

النظام  الت�رضيعي, وعدم دميوقراطية  املجل�ش  ال�شيا�شية, وتعطيل  لالأحزاب 

public sphere غري منتظم,  العام(  )الراأي  العام  اأن احليز  ثانياً,  ال�شيا�شي. 

بفعل  واملنا�رضة  وال�شغط  للتاأثري,  كافية  وغري  مفتتة  ال�شيا�شية  وثقافته 

نقابياً  ولي�ش  وف�شائلياً  �شيا�شياً  ال�شائدة. فهو منقاد  الوطني  ال�شياق  طبيعة 

واجتماعياً, وهذا بدوره يقل�ش فر�ش جناح احلراك ويحد من القدرة على بناء 

حتالفات جديدة. 

له,  والداعمني  احلراك  قيادة  من  يتطلب  الرابع  البند  حتقيق  اأن  خام�ساً: 

اآخر,  ومبعنى  واملالية.  ال�شيا�شية  البيئة  انعكا�شات  واإدراك  الكايف,  الوعي 

مطلبي  جاء  فاحلراك  املوجودة.  ال�شيا�شية  والقيود  الفر�ش  فهم  �رضورة 

داخلياً  للحكومة  املالية  التحديات  وزيادة  ال�شعبية,  الهبة  �شياق  يف  ونقابي 

بني  ال�رضاع  وهو  للحراك,  بالن�شبة  بارز  غري  �رضاع  عن  ناهيك  وخارجياً, 

�شوء  يف  االإ�رضائيلي,  العام  االحتاد  مع  الفل�شطينيني  للمعلمني  العام  االحتاد 

املعركة القانونية والدولية, على �شعيد املناهج وق�شايا اأخرى. 

الإطار النظري واملفاهيمي: 

ُتَعدُّ نظرية احلركات االجتماعية, كما عمليات التعبئة, ومواءمة االأدوات, 

حتول  وخ�شائ�ش  واملطالب,  االدعاءات  واعتماد  اجلماعية,  الهوية  وتكوين 

احلراك  �شمات  اأبرز  من  مت�شاعد؛  توتر  اإىل  )حمتوى(  حمدود  من  النزاع 
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النظريات,  هذه  معامل  اأبرز  ومن  )�شلطوية(.  معقدة  بيئة  يف  االجتماعي 

االجتماعية  االحتجاجات  ت�شري  حيث  ؛ 
11

واملت�شاعد املحدود,  النزاع  هو 

واحلركات يف م�شارين, اأولهما امل�شار املحدود )القانوين واملوؤ�ش�شاتي( القائم 

يف  كاأطراف  بها  معرتف  اأكرث  اأو  طرفني  بني  ال�رضاع  ين�شاأ  حيث  الدولة,  يف 

االأدوات  وي�شتخدمون  وال�شيا�شي,  االجتماعي  الواقع  ي�شهده  الذي  التوتر 

واملطالب  االدعاءات  وبناء  لتكوين  املجتمع  يف  اأ�شا�شاً  املوجودة  واملوؤ�ش�شات 

املتنامي  احلراك  فهو  تفاعالً,  االأكرث  للتوتر  االآخر  الوجه  اأما  حراك.  الأي 

بفعل  يختلف  ولكنه  االأول,  امل�شار  مع  ما  حد  اإىل  مت�شابه  وهو  املت�شاعد,  اأو 

وجود ثالثة عنا�رض مهمة. اأوالً, اأن بع�ش االأطراف املنخرطة يف التوتر الذي 

هذا  ين�شاأ  ثانياً,  جديدة.  بهوية  جديد  العب  هو  االجتماعي,  امل�شهد  ي�شود 

الالعب اجلديد ويعتمد على عمل جماعي مبتكر وغري معهود يف �شياق التوتر 

ال�شيا�شي واالجتماعي يف الدولة. وثالثاً, يعتمد على تبني اأدوات وو�شائل غري 

متوقعة اأو غري معروفة يف اإطار النظام اأو امل�شهد التنازعي ال�شائد. 

احل�شد  اأو  التعبئة  عمليات  وهي  امل�شارات  بهذه  تتاأثر  عمليات  وهناك 

مع  املتفاعل  اأو  )الديناميكي(  التعبئة  بنموذج  يعرف  ما  اأو   ,Mobilizations

مراحل  خالل  حتدث  عملية  وهي  التوتر.  يف  الفاعلني  وخمتلف  عنا�رضه, 

التعبئة, وهنا نتحدث  البنى والرتاكيب املعتمدة يف  النزاع, وفق منطني, هما: 

النزاع.  �شياق  يف  الر�شمية  اأو  املجتمعية  واملوؤ�ش�شات  واالأدوات  الهياكل  عن 

وهي  التعبوية,  الهياكل  لتلك  االجتماعية  املالءمة  اأو  مواءمة  م�شاألة  وثانيها 

النزاع  ويتاأثر  االأطراف.  بني  النا�شئ  التوتر  لهذا  وفقاً  اأدوارها  يف  تتنوع 

وم�شتواه وم�شاراته, مبدى قدرة االأطراف على توظيف هذه الهياكل والبنى يف 

حتقيق اأهدافها, والت�شييق على املعار�شني لها. وهي عملية اإبداعية ومبتكرة 

Doug McAdam, Sidney Tarrow and Charles Tilly, Dynamics of Contention  11 

(United Kingdom: Cambridge University Press, 2004) pp. 7–9.
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الفر�ش  من  مكون   ”mechanism بـ“ميكانيزم ترتبط  كونها  بال�رضورة. 

التعبوية  النزاع, والهياكل  بيئة  املوجودة يف  ال�شيا�شية واالجتماعية  والقيود 

وتاأطري العمل اجلماعي وبناء املطالب, واأمناط تنظيم احلراك, وم�شهد التوتر, 

�شواء كان امل�شهد على �شكل اعت�شامات, اأم م�شريات ومظاهرات, اأم اأي �شكل 

من اأ�شكال االإ�رضاب والت�شوي�ش. 

امل�شاعدة يف جناح احلراك  العنا�رض  التاأكيد على  بّد من  بناء على ذلك, ال 

. حيث يتطلب احلراك لنجاحه ودميومته اإىل جمموعة من االأ�ش�ش 
12

االجتماعي

الناظمة مل�شاره وتفاعالته, واأبرزها: اأوالً, الروؤية والتاأطري, فاحلراك يت�شمن 

لالأحداث  وا�شحة  رواية  تكوين  يتم  حيث  له,  وروؤية  عمل  اأطر  بال�رضورة 

ت�شاعد احلراك على بناء التحالفات, وتك�شب اأو حتافظ على دميومة ت�شامن 

والراأي  االأيديولوجيات  خمتلف  من  االجتماعية  والفئات  القطاعات  خمتلف 

العام. ثانياً, وجود اأ�ش�ش فّعالة وحقيقية للحراك, حيث تزداد اهتمام احلركات 

قيادات,  توليد  ثالثاً,  احل�شد.  وتنظيم  العمل,  واأماكن  باملجتمع  االجتماعية 

رابعاً,  عليه من اخلارج.  ذاته, ولي�ش مفرو�شاً  واأطر عمل من احلراك  وقيم 

توافر عن�رض حتمل املعاناة على طول م�شار النزاع. وذلك بالتنظيم والتفهم 

مل�شالح اأطراف احلراك االجتماعي. وخام�شاً, بناء منوذج اقت�شادي حيوي, 

للمعار�شني  املالية  ال�شيا�شات  الناجت عن  ال�شغط  ي�شاعد احلراك على جتنب 

وحتديد  و�شوح  وجود  و�شاد�شاً,  ال�رضاع.  مراحل  عرب  واحلكومة  ال�شلطة 

يف  املعهودة  واإدارتها  عملها  واآليات  و�شيا�شاتها,  للحكومة  احلراك  روؤية  يف 

النزاع, مما ي�شاعد على بناء ا�شرتاتيجية ملراحل التدرج والت�شعيد يف احلراك, 

لبناء  اال�شتعداد  مرحلة  اإىل  احلراك  يقود  وهذا  املتعددة.  م�شتوياته  على 

 Manuel Pastor and Rhonda Ortiz, Making Change: How Social Movements Work  12

 and How to Support Them, Program for Environmental and Regional Equity, 2009,

pp. 1–6.
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مت�شابهني  اأو  حمتملني  حلفاء  مع  العمل  �شبكات  وتو�شيع  حمتملة,  حتالفات 

من حيث امل�شالح والهموم والن�شاطات, مثل القطاعات االجتماعية االأخرى, 

واحلركات الطالبية واالحتادات النقابية. �شابعاً, وجود برنامج عمل اأو رزمة 

للحراك.  املعار�شني  قبل  من  واال�شتجابة  للحل  قابلة  براجماتية  اجتماعية 

ظّل  يف  خ�شو�شاً  وحيويته,  احلراك  لدميومة  �رضورية  العنا�رض  فهذه 

ت�شاعد التحديات اجلماعية, واالعتماد على ال�شبكات واالأطر الثقافية, وبناء 

العنا�رض املهمة لنجاح احلراك ح�شب  اأن من  . كما 
13

الذاتي للحراك التما�شك 

القدرة على   هو 
14 Sidney Tarrow تارو  املفكر واملنظر االجتماعي �شيدين 

املخاطرة  ثمن  حتمل  على  االجتماعية,  والقطاعات  والفئات  باالأفراد  الدفع 

لهم. ويتاأتى ذلك  اأ�شباب مقنعة  اإيجاد  االنخراط يف احلراك من خالل  لقبول 

احلراك.  ا�شتمرارية  وبالتايل  جماعية,  وهوية  م�شرتكة  م�شالح  تكوين  عرب 

ال يتعلق بالدولة اأو ال�شلطة )احلكومة( كطرف يف النزاع,  وي�شاف متغري فعَّ

—احلراك—  لها  املعار�شني  جتاه  ال�شائدة  وا�شرتاتيجيتها  الدولة  “فقوة 
اأهمية العمل اجلماعي وتنظيم الذات. فالدولة  اإىل  ت�شرتعي انتباه املعار�شني 

تختارها  التي  ال�شيا�شات  تطبيق  على  القدرة  متتلك  )املوؤ�ش�شاتية(  القوية 

الأنه  وادعاءاتهم  احلراك(,  )اأ�شحاب  للمعار�شني  اأف�شل  وهذه...  وتدعمها, 

.
يعزز من و�شائل التعبري”15

 Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movement and Contentious Politics  
13

 (United Kingdom: Cambridge University Press, 1998), p. 4.

يف  املقارنة  وال�شيا�شة  احلكم  �شوؤون  يف  بروفي�شور  هو   Sidney Tarrow تارو  �شيدين  املنظر   
14

جامعة كاليفورنيا, ح�شل على هذه الدرجة العلمية �شنة 1965 و�شدر له كتاب بعنوان “ا�شرتاكية 

الفالحني يف جنوب اإيطاليا”, وتخ�ش�ش يف ال�شيا�شة االأوروبية واحلركات االجتماعية, واأجنز 

كتاباته حول التوتر يف اأوروبا تاريخياً. يف �شنة 1998 اأ�شدر كتاب مهم بعنوان “القوة يف احلركة: 

احلركات االجتماعية و�شيا�شة التوتر”, ثم كتاب دينامية التوتر �شنة 2004. 

 Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movement and Contentious Politics,  
15

pp. 22–23.
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الحتاد العام للمعلمني، واحلراك املوحد: روؤية مفاهيمية:

القطاع  لتطوير  لي�ش  العام,  لالحتاد  الفعلية  التاأ�شي�شية  البدايات  تعود 

يف  البداية  يف  ت�شكل   .1969 ل�شنة  وطنياً  رافداً  ليكون  ولكن  فقط,  التعليمي 

ال�شفة  يف  االأردنيني  للمعلمني  العام  االحتاد  مع  تناف�شاً  واجه  حيث  االأردن, 

انعقاد  ومع  وا�شتقالله.  الوطني  التمثيل  حول  اأزمة  ذلك  مثَّل  وقد  الغربية. 

ممثالً  العام  االحتاد  اأ�شبح   ,1969 �شنة  العرب  للمعلمني  ال�شاد�ش  املوؤمتر 

للفل�شطينيني, مما �شكل جزءاً من ال�رضاع على الهوية الوطنية. 

وتزايد التوجه الوطني امل�شتقل لالحتاد بعد ذلك, لي�شبح ع�شواً يف احتاد 

ال�شعبي  التنظيم  لدائرة  العام  االحتاد  يخ�شع  فل�شطينياً,  العرب.  املعلمني 

فروع  بناء  يف  ال�شعبية  الدائرة  بداأت  حيث  الفل�شطينية.  التحرير  منظمة  يف 

حيثما ُوِجَد املعلمون الفل�شطينيون, يف الوطن وال�شتات. ومب�شاركة االحتاد 

العاملي  االحتاد  يف  وع�شويته  والدولية,  القومية  املوؤمترات  يف  امل�شتمرة 

للمعلمني )فيزا( World Federation of Teachers Union (FISE), وعقده 

ودوره  مكانته  من  عزز   ,1972 �شنة  الفل�شطيني  لالحتاد  االأول  للموؤمتر 

االحتاد  هذا  ل  �شكَّ عمله.  يف  املهني  كما  الثوري  الطابع  عن  ناهيك  الوطني. 

وتفاوت  تباين  من  الرغم  على  وال�شتات,  الوطن  يف  الفروع  لكل  عليا  مظلة 

االحتاد  ت�شكيل  عملية  مرت  والثقافية.  واالجتماعية  ال�شيا�شية  االأو�شاع 

داخل االأرا�شي الفل�شطينية يف ثماين ت�شكيالت, كما تاأثرت مب�شتوى املواجهة 

مع القوة االحتاللية االإ�رضائيلية, ون�شوج الدور النقابي والوطني. اأبرز هذه 

�شنة  منذ  الغربية  ال�شفة  يف  احلكومة  ملعلمي  العامة  الهيئة  كانت  الت�شكيالت 

االإ�رضائيلي  االحتالل  اإبان  االإ�رضابات  م�شوؤولية  االحتاد  توىل  وقد   .1980

املبا�رض, ثم �شكل ذلك بداية حقيقية لتمثيل معلمي االأرا�شي املحتلة, يف نطاق 

 ,1999/10/6 ويف  واملنفى.  الوطن  يف  الفل�شطينيني  للمعلمني  العام  االحتاد 
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اأ�شدر الرئي�ش يا�رض عرفات قراراً با�شتكمال ت�شكيل االأمانة العامة لالحتاد, 

للمعلمني  العام  باالحتاد  اليوم  عرف  ما  والدة  يف  اأ�شا�شية  قاعدة  لتكون 

الفل�شطينيني, بعد اإن�شاء ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية اإثر توقيع اتفاقية اأو�شلو 

 .Oslo Accords

عامة  مظلة  لت�شكل  الت�شمية  هذه  جاءت  فقد  املوحد,  للحراك  بالن�شبة  اأما 

للمعلمني  واالحتجاجية  النقابية  والفعاليات  واالأن�شطة  االإجراءات  ملختلف 

احلكوميني, والتي متحورت حول مطالب وادعاءات معنوية ومادية ومعي�شية 

القطاع احلكومي, وهو عبارة عن ردة فعل مزدوجة  املعلمني يف  مت�ّش حياة 

للحالة املرتدية للمعلمني بفعل تراجع الربامج وال�شيا�شات احلكومية املتتالية 

ناهيك عن االحتجاج على تراجع  املعلمني وحت�شني و�شعهم.  اأزمة  يف عالج 

يف  ال�شعبي  التنظيم  دائرة  لهيمنة  يخ�شع  الذي  العام  االحتاد  وفعالية  دور 

اأمام  منظمة التحرير الفل�شطينية كممثل قانوين وتاريخي. وهذا �شّكل عقبة 

ي�شل  اإجمايل  من  معلم  األف   14 يقارب  مما  بداياته  يف  ت�شّكل  الذي  احلراك 

التمثيل  غياب  منطلق  من  له  االتهامات  توجيه  مّت  والذي  معلم,  األف   46 اإىل 

�شعار  احلراك  حمل  كما  والتاريخية.  الوطنية  ال�رضعية  واأزمة  القانوين, 

وها�شتاق “م�شتمرون”, و“كرامة معلم”, وا�شتخدم باالأ�شا�ش االحتجاجات, 

الفي�شبوك,  واأبرزها  االجتماعي  التوا�شل  واأدوات  وامل�شريات,  واملظاهرات, 

للتوا�شل والتعبئة وخماطبة الراأي العام واملجتمع. وكاأي حراك مّتت مواجهته 

من قبل احلكومة الفل�شطينية, على جبهات متنوعة �شيا�شية, واإدارية, واأمنية 

على  ال  متوقعة,  غري  وقوة  بزخم  االأوىل  بداياته  يف  احلراك  متيّز  واإعالمية. 

امل�شتوى احلكومي وال ال�شعبي, ثم اأخذ باالنح�شار والرتاجع يف املطالب كما 

يف الفعاليات واالأن�شطة, وبات حما�رض بتحديات بارزة مثل ال�رضعية, واأزمة 

التمثيل, والت�شيي�ش, لكنه بقي ي�شّكل بوؤرة نزاع قابلة للربوز يف اأّي حلظة يف 

ال�شياق الفل�شطيني. 
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احلراك املوحد: يف ال�سياق الوطني العام: 

مل يكن حراك املعلمني احلكوميني يف بداية �شباط/ فرباير 2016, هو االأول 

نقلة نوعية يف هذا  �شّكل  �شّك  لكنه بال  املعلمني,  التاريخية حلركة  امل�شرية  يف 

ووطنية  تاريخية  ظروف  يف  االإ�رضابات  املعلمون  مار�ش  فتاريخياً  االإطار. 

 ,1967 �شنة  غزة  وقطاع  الغربية  لل�شفة  املبا�رض  اال�رضائيلي  االحتالل  منذ 

ثم ا�شتمر احلال على املنوال ذاته وحافظ على م�شاره املتقطع, يف اأثناء ن�شوء 

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية منذ �شنة 1994. وكما احتفظ كل �شياق مبميزاته 

التي اأثرت بطرق خمتلفة على احلراك وقدرته على حتقيق اأهدافه اأو جزء منها, 

 .
اإال اأن هذا احلراك كان “االأو�شع من نوعه منذ ن�شوء ال�شلطة الفل�شطينية”16

حيث واجهت احلركة االحتجاجية, يف كل مراحلها املطلبية والنقابية, العديد 

حتى  عام,  ب�شكل  املت�شابهة  واالإعالمية  واالأمنية,  االإدارية,  االإجراءات  من 

بدت املطالب النقابية ذات �شبغة تاريخية متجددة, ملا �شاد يف �شنوات 1997, 

, والتي اأعادت التاأكيد على جمموعة مطالب معهودة مثل, 
و1999, و2000 17

املدنية,  اخلدمة  قانون  وتفعيل  املعي�شي,  امل�شتوى  ينا�شب  مبا  الراتب  زيادة 

وفتح  التقاعد,  نظام  وتعديل  احلكوميني,  باملعلمني  خا�شة  نقابة  واإن�شاء 

الدرجات يف ال�شلم الوظيفي, وهذه املطالب �شكلت حموراً حلركة املعلمني. 

خا�شة  نقابة  اإنتاج  اإجراءات  بتفعيل   2016 ل�شنة  املطلبي  احلراك  متيز 

القطاعات احلكومية, خارج نطاق االحتاد  اأ�شوة بباقي  للمعلمني احلكوميني 

لي�ش منحازاً, بل من�شهراً  للمعلمني  بدا  الفل�شطينيني, والذي  للمعلمني  العام 

وي�شاف  الفل�شطينية.  التحرير  ملنظمة  التاريخية  والهيمنة  احلكومة  جلانب 

ت�رضيح �شحفي �شادر عن جلنة املتابعة واملجتمع املدين الإ�رضاب املعلمني واالإ�شادة مبوقف   
16

املعلمني امل�شوؤول ودعوة احلكومة لالإيفاء بالتزاماتها, موقع �شبكة املنظمات االأهلية الفل�شطينية, 

http://www.pngo.net/?lang=ar :2016/12/3, انظر

عمر ع�شاف, حركة معلمي املدار�س احلكومية يف ال�سفة الغربية 1967–2000, �ش 161–190.   
17
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املعلمني,  الأبناء  اجلامعي  التعليم  �شمان  على  العمل  مطلب  امليزات,  لتلك 

املطالب  هذه  كانت  وقد  للمعلم.  املعتمدة  احل�ش�ش  ن�شاب  من  والتخفي�ش 

اللجنة  واأ�شدرته  اأعدته  الذي  التقرير  يف  حا�رضة  التاريخية,  كما  احلالية 

العليا ملراجعة امل�شرية التعليمية يف فل�شطني, يف اآذار/ مار�ش 2015. حيث اأكد 

التقرير على “تراجع اأو�شاع املعلمني الوظيفية, وتدين م�شتوى املعي�شة, لهم 

وللعاملني يف قطاع التعليم, مما اأثر �شلباً على مكانة املعلم االجتماعية وبالتايل 

.
مكانتهم داخل مدار�شهم وبني الطلبة”18

اإن التغريات والتحوالت التي رافقت قيام ال�شلطة الفل�شطينية, واالإجراءات 

احلراك  يف  النوعي  والتحول  م�شريتها,  عرب  املعلمني  حركة  �شّد  الت�شييقية 

تلك  اأدركوا  املعلمني احلكوميني,  اأن  توؤكد  العام,  ال�شياق  املطلبي والنقابي يف 

اأو�شاعهم.  وحت�شني  للتغري  املعقد  ال�شياق  يف  واملتاحة  املحدودة,  الفر�ش 

خ�شو�شاً واأن هذا االإدراك �رضطي لربوز ووالدة اأي حراك م�شتمر ومنظم, 

كما ي�شري اإليه املخت�شون يف احلركات االجتماعية اأمثال دوناتيال ديال بورتا 

املتعلق   ,)2006(  Mario Diani Donatella Della Porta, وماريو دياين 

بالفر�شة,  الوعي  على  املعتمدة  اجلماعية  الهوية  وتكوين  املطالب  ببناء 

احلركة  على  اأثر  اأي  ال�شيا�شية  الفر�ش  بنية  يف  للتغيريات  “لي�ش  ن�شه:  مبا 

.
االجتماعية اإال يف حال راأت احلركة اأن هذه التغيريات مهمة”19

اإن املتغريات والتحديات املتوفرة يف الواقع االجتماعي وال�شيا�شي, هي من 

حمفزات التغيري الأي حراك اجتماعي ومطلبي, واإدراكها يكون عرب اال�شتفادة 

 ,2015  ,49–48 روؤى تربوية, عدد  تقرير اللجنة العليا ملراجعة امل�شرية التعليمية يف فل�شطني,   
18

�ش 6. 

 Donatella Della Porta and Mario Diani, Social Movements: An Introduction, 2006,  
19

 pp. 17–18.
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. ويف اأكرث النماذج قرباً 
20

من التجارب النقابية يف �شياقات مت�شابهة اأمر حيوي

اختالف  مع  ذاته,  الو�شع  االأردن يف  ملعلمي  النقابية  وت�شابهاً, تقف احلركة 

جاءت  االأردن  يف  للمعلمني  والنقابية  االحتجاجية  احلركة  اأن  يف  يتمثل  واحد 

القطاعات  معظم  �شملت  وا�شعة  اجتماعية  احتجاجات  حركة  خلفية  على 

االأدبيات ت�شمية  اأطلقت  االأردن, وهي نقطة قوة الأي حراك. وقد  النقابية يف 

 على ذلك احلراك. وقد حظيت بدعم اإعالمي يف و�شائل 
“هبّة ت�رضين 2012”21

لبناء  كخطوة  املعلمني  قبل  من  حت�شريية  جلنة  ت�شكيل  ومّت  املحلية,  االإعالم 

ج�شم نقابي بعيداً عن االحتادات املهيمن عليها من قبل النظام. 

اإ�شافة لذلك, واجهت احلركتان النقابيتان يف االأردن وفل�شطني, االإجراءات 

االإدارية والقانونية نف�شها, وعانت من ان�شقاقات داخلية وركود يف �شفوفها 

نقابة  بناء  وبدايات  للمعلمني,  النقابية  االحتجاجات  واعترُبت  وحركتها. 

م�شتقلة, ترتقي للمطالب النقابية, مدخالً قوياً لتاأثري اأو�شع مدى, وقادر على 

التفاعل مع حركات احتجاجية يف ال�شياق املجتمعي ب�شكل عام. وذلك الأهمية 

االأهداف.  حتقيق  نحو  تدفع  اأخرى,  نقابات  مع  والتعاون  العالقات  ت�شبيك 

منطقة  يف  اإ�رضاباً   2010 �شنة  اإفريقيا  جنوب  يف  املعلمني  نقابة  جتربة  �شهدت  االأحداث  تلك  من   
20

وقد  الفل�شطينيني,  للمعلمني  النقابية  باملطالب  كبري  حد  اإىل  تت�شابه  مبطالب   ,Umlazi اأومالز 

�شارك فيه ما ن�شبته 66% من معلمي جنوب اإفريقيا. وخالل ما يقارب 20 يوماً انخرط اجلميع 

يف االإ�رضاب, حيث اأ�شهم العديد من العنا�رض يف اإجناح احلراك, منها �شيادة النموذج التعاوين 

بني النقابات اأو ما ي�شمى Collaborative Model, بتوافق النقابات والقطاعات العامة مبا فيها 

النقابات التجارية, ناهيك عن الدولة, وفقاً لالإ�رضاب, اإذ وجدت نف�شها يف اأزمة, يف ظّل اقرتاب 

موعد التح�شري لبطولة كاأ�ش العامل, ثم ن�شاط احلركات االجتماعية الداعية اإىل االإ�شالح العام 

يف الدولة. ويف الواليات املتحدة ا�شتطاع اإ�رضاب املعلمني يف �شيكاغو بعددهم البالغ 26 األف معلم 

ا�شتطاعت  انفتاحية,  ليربالية  بيئة  ظّل  يف  ثورة  واإحداث  مطالبهم  حتقيق  من   ,2010 �شنة  فقط 

حتفيز بقية القطاعات املجتمعية. 

املعلمني, لنقابة  عودة  ن�شف  بريوقراطياً:  االنتحار  اإىل  احتجاجاً  الوالدة  من  ال�شويل,  اأحمد   
21 

جملة الثورة الدائمة, احلركة العمالية, االأردن, عدد 5, اآذار/ مار�ش 2015, �ش 7-1. 
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وهذا ما حدث يف اإ�رضاب املعلمني يف اجلزائر اآذار/ مار�ش 2016, حيث حظيت 

امل�شتقل  الوطني  املجل�ش  قبل  من  نقابي  دعم  على  املتعاقدين  املعلمني  حركة 

.
22

للرتبية

اإ�شافة لذلك, واجه احلراك �شياق جمتمعي ووطني عانى من انعكا�شات 

قام  التي  االجتماعية  االأبحاث  توؤكد  حيث  الفل�شطيني.  ال�شيا�شي  االنق�شام 

واالحتجاجات  احلركات  نطاق  يف   
23

دياين وماريو  بورتا,  ديال  دوناتيال  بها 

العمل(,  )اإطار  واملطلبية  اجلماعية  الهوية  تكوين  عملية  اأن  على  االجتماعية, 

وهنا  املجتمع.  يف  واملهيمن  املنق�شم,  ال�شيا�شي  بال�شياق  كبري  ب�شكل  تتاأثر 

يف  باحلراك  حمددة  قانونية  هويات  ينتج  اأو  يعتمد  اأن  حراك  اأي  من  يتطلب 

الظروف والفر�ش  �رضاعه مع اخل�شوم وباأ�شكال متنوعة, حتى ال تتحول 

اأهدافه. ويوؤكد على االجتاه ذاته  اإىل قيود حتدُّ من قدرة احلراك على حتقيق 

الباحث واملتابع لل�شاأن العام واالجتماعي, الدكتور حممود الفطافطة بقوله: 

ال�شيا�شي  اأهدافاً طيبة لوال االنق�شام  اأن يثمر ويحقق  “االإ�رضاب كان ميكن 
.
واجلغرايف بني ال�شفة والقطاع من جهة”24

يقول القانونيون:

�شعيد  على  النقابي  للتنظيم  وا�شح  قانون  هناك  يوجد  ال  اإنه 

رئا�شي  مر�شوم  هناك  اأن  كما  نف�شه,  االحتاد  با�شتثناء  املعلمني 

يفيد باأن بروز نقابة جديدة للموظفني لهم احتادات يحق للحكومة 

العربي  �شحيفة  �شحية,  وطالب  مظلوم  معلم  اجلزائر:  يف  املعلمني  اإ�رضاب  الريدي,  ت�شنيم   
22

www.alaraby.co.uk/868801b5-3523-4fe :2016/4/9, �ش 1, انظر اجلديد, لندن, 

Donatella Della Porta and Mario Diani, op. cit., p. 112.  
23

اهلل,  رام  االجتماعي,  لل�شاأن  ومتابع  واإعالمي  باحث  الفطافطة,  حممود  مع  �شخ�شية  مقابلة   
24

 .2017/1/21
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التدخل  العليا  العدل  ملحكمة  وميكن  اإ�رضابهم,  بوقف  اإخطارهم 

لوقف االإ�رضاب, حيث اإنه يف حالة �شدور قرار من املحكمة, ي�شبح 

.
25

اأي اإجراء مطلبي اأو غريه خارج نطاق التغطية القانونية

من  اجلديدة  بهويتها  االعرتاف  لنزع  ت�شعى  احلركات  واأن  خ�شو�شاً 

خ�شومها. 

كما اأن تراجع االعرتاف بتلك الهوية من قبل املن�شوين يف نطاق احلراك, 

التوقعات والدوافع وراء  اإن  للتهمي�ش ويجعله ظاهرة منحرفة, حيث  يقوده 

والظروف  واملطلبي  االجتماعي  االحتجاج  يف  االأفراد  وانخراط  م�شاركة 

اأهمية من ال�شورة التي يحددها وينتجها قادة احلراك  اأكرث  التي تاأتي فيها, 

اأي الدوافع والتوقعات, هي االأ�شا�ش يف العمل اجلماعي.  ب�شكل عام, كونها, 

ولعل عدم االإدراك الكايف واخلربة املطلوبة لدى احلراك يف احلفاظ اأو بناء تلك 

الركود  حالة  يف  كبري  حد  اإىل  اأ�شهمت  مالئمة,  ظروف  يف  والتوقعات  الدوافع 

التي اأ�شابت احلراك. ويقول االأ�شتاذ واخلبري النقابي فرحات اأ�شعد, اأن هذا 

للغطاء  احلراك  قيادة  وفقدان  النقابية,  التجربة  بغياب  �شلباً  تاأثر  قد  احلراك 

املطلبية,  احلركة  اإدارة  على  القدرة  من  ميكنه  الذي  وال�شيا�شي  القانوين 

بطماأنينة وبخطوات واثقة متاأنية وبنَف�ش طويل. وقد َفَقَد هذا احلراك اأوراق 

قوته واملقومات االأ�شا�شية لنجاحه ب�شبب �رضعة دخول احلراك يف االإ�رضاب 

املفتوح, واإعالنه مطالب مالية ونقابية ذات �شقف عاٍل, يف ظّل ظروف �شيا�شية 

.
26

ومالية �شيئة لل�شلطة, وفقدان احلراك الأي غطاء �شيا�شي اأو حزبي...

مقابلة �شخ�شية مع مو�شى اأبو دهيم و�شامي جبارين, حمامني وقانونيني وحقوقيني يف الهيئة   
25

امل�شتقلة حلقوق االإن�شان “ديوان املظامل”, رام اهلل, 2016/12/15. 

مقابلة �شخ�شية مع فرحات اأ�شعد, نا�شط �شيا�شي ونقابي وذو جتربة �شابقة يف العمل النقابي,   
26

رام اهلل, 2016/11/28. 
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وهذا ما اأثبته اأغلب قادة احلراك, مع عدم اإغفالهم ملدى اأهمية ما مّت اكت�شابه 

من جتربة يف خ�شم العمل النقابي. وي�شاف لذلك, وفق اأبرز منظمي احلراك, 

“حالة االحباط التي منيت بها قاعدة احلراك, نتجت عن  اأن  �شامد �شنوبر, 

عدم حتمل كّم ال�شغوطات املمار�شة عليه, والتي ا�شتهدفت الف�شل بني قادة 

احلراك والقاعدة”. اإن من الديناميات املهمة, والتي مل توظف ب�شكل م�شتمر, 

هي ابتعاد اأ�شحاب اخلربة ومن ميتلك اخلربة النقابية بل ومهاجمة بع�شهم 

احلراك.  م�شار  ت�شويب  يف  منهم,  فاعلة  م�شاركة  دومنا  وقيادته,  للحراك 

وهذا حرم احلراك من ديناميات قوية, ت�شاعده على اخلروج من اأزمته, مثل 

النقابي  العمل  يف  اخلربة  وذوي  ال�شابة  القيادة  بني  ت�شاوري  جمل�ش  اإجناز 

واقعي,  ب�شكل  النقابية  املطالب  مواءمة  يف  تكمن  ذلك  ومدعاة  واالإداريني, 

يجعلها مقبولة ومنطقية, يف ظّل الظروف املالية وال�شيا�شية الوطنية, ويجعل 

احلراك ي�شري يف م�شاره املنطقي لكل االأطراف. 

الحتاد العام للمعلمني: الأزمات ومتطلبات التفعيل: 

مطلبية  م�شكالت  من  لي�ش  الفل�شطينيني,  للمعلمني  العام  االحتاد  يعاين 

واإرث  تركة  من  يعاين  ولكنه  لتحقيقها.  االرتقاء  على  قادر  غري  واأهداف 

تاريخي, وواقع غري م�شتقر كما بقية االحتادات ال�شعبية يف منظمة التحرير 

التاريخية للمعلمني, يدل مبا  الفل�شطينية. ولعل موقف االحتاد عرب امل�شرية 

مطالب  مع  منه  اأكرث  واحلكومة  ال�شلطة  مع  متماهية  مواقف  عن  فيه  �شّك  ال 

لذلك  التعليمي.  القطاع  �شهدها  التي  االإ�رضابات  خمتلف  يف  وهذا  املعلمني. 

فاإن ال�شلطة ال ترغب يف تغيري بنية وتركيبة االحتاد العام, الأن االأمر �شيزيد 

املبا�رضة  والهيمنة  التحكم  عن  بعيداً  والقانونية  ال�رضعية  االأج�شام  عدد  من 

واالأدوات  القدرة  فقدان  وبالتايل  الفل�شطينية.  الوطنية  لل�شلطة  والتاريخية, 

الالزمة للتحكم باإيقاع احلياة وامل�شهد ال�شيا�شي واالجتماعي. وهذا ينعك�ش 

على درجة وم�شتوى اال�شتقرار احلكومي ب�شكل عام. 
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اجلامدة  وبنيته  التاريخية  مبكانته  للمعلمني,  العام  االحتاد  �شّكل  لذلك 

والقانونية, اإحدى التحديات التي ما زالت قائمة ليومنا. وقد عرّب عن عمق اأزمة 

االحتادات ب�شكل عام, وهذه التحديات يف نطاق الدرا�شة, الكاتب عمر ع�شاف 

قطاعاتها,  تواجه  التي  املهمات  اإزاء  ال�شلل  من  وحالة  عجزاً  “تعاين  بقوله: 

االنتخابات والدميقراطية,... واختلت �رضعيتها من خالل  فهي تعاين غياب 

غياب الن�شاب القانوين لها,... وغادر جزء منها )قياداتها( مواقعه... والتحق 

 .
بوظائف يف ال�شلطة, ومبا يتعار�ش ودورها يف قيادة هذه املنظمات”27

ي�شري قادة احلراك بطرق �شتى اإىل اأن االأزمات البنيوية التي يعانيها االحتاد 

العام, مرتبطة اإىل حد كبري بتلك االأزمات التي ت�شيب جممل التنظيمات ال�شعبية 

لي�شوا �شّد  اأنهم, وفق تعبريهم,  الرغم من  اإطار م.ت.ف, على  املن�شوية يف 

اإ�شالح  باأن عملية  العام كموؤ�ش�شة وطنية وتاريخية. لذلك يوؤكدون  االحتاد 

باتت  اإطاره,  للمعلمني احلكوميني يف  النقابة اجلديدة  اأو قبول  العام,  االحتاد 

مطلباً, انطالقاً من عدة مربرات, اأبرزها اأن النظام الداخلي قدمي ال ي�شمح باأي 

الوطن  اأر�ش  على  االحتاد  فوجود  خا�شة,  الغربية  ال�شفة  يف  لل�شباب,  دور 

مل يتغري ليتنا�شب مع الواقع االجتماعي وال�شيا�شي للفل�شطينيني. كما ي�شري 

اأغلبهم اإىل وجود خلل ثالثي االأبعاد, يف النظام الداخلي, ويف االأداء, ويف املنتج, 

يف  واأهدافهم  املعلمني  تطلعات  مب�شتوى  يكن  مل  تاريخياً  االحتاد  اإن  حيث 

حت�شني ظروف حياتهم ووظيفتهم. لذلك فاخللل الثالثي هو حمرك لتنظيم 

.
28

املعلمني يف نقابة جديدة

عمر ع�شاف, حركة معلمي املدار�س احلكومية يف ال�سفة الغربية 1967–2000, �ش 145.   
27

انظر: مّت التعبري عن ذلك يف برنامج تلفزيوين “�شباب اأحرار” بثته قناة فل�شطني اليوم, وقدمته   
28

االإعالمية جيهان عو�ش, 2016/9/16, مب�شاركة اأبرز قادة ومنظمي احلراك, مثل �شامد �شنوبر, 

ومهنا طه, وحممد جبارين, وعامر �شالمة, ورواء اأبو هويدا, واأحمد اأبو فرحة...اإلخ. 
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الرتبية  وزارة  من  خمت�ش  فريق  اأعدها  درا�شة  لها  ت�شري  االأزمات  وهذه 

وجدت  فل�شطني  يف  النقابية  املعلمني  حركة  اإن  بالقول   ,2011 �شنة  والتعليم 

نف�شها تواجه ثالثة حتديات رئي�شية,... وكان التحدي الثالث هو الن�شال من 

اأجل حقوقهم اخلا�شة ومن اأجل حت�شني ظروف عملهم. بعد تاأ�شي�ش ال�شلطة 

للمعلمني  العمل  اأو�شاع  حت�شني  اأ�شبح   ,1994 �شنة  يف  الفل�شطينية  الوطنية 

حتدياً  لي�شكل  يعود  اليوم  وهو   .
29

املعلمني الحتاد  الرئي�شي  التفوي�ش  هو 

ب�شكل  والتنظيم  بالتعديل  م�شتهدفاً  اأ�شبح  نف�شه  فاالحتاد  نوعه,  من  فريداً 

وفق  االحتاد,  داخل  تعديالت  اإجراء  التفعيل  ملتطلبات  ي�شاف  كما  اأف�شل. 

االختيار  مثل  عدة,  جوانب  وتراعي  ودميوقراطياً,  قانونياً  ال�شليمة  الروؤية 

والتمثيل اجلغرايف واملناطقي. حيث مّت اعتماد بع�ش االإجراءات كردة فعل على 

العامة,  االأمانة  يف  الغربية,  ال�شفة  معلمي  متثيل  من  قل�شت  والتي  احلراك, 

مما اأدى لربوز اأزمة عنونها “اإبعاد معلمي ال�شفة الغربية من امل�شهد النقابي 

للمعلمني,  العام  االحتاد  تطوير  نطاق  يف  املهمة  النقاط  فمن  لذلك   .
العام”30

ليكون متنا�شباً مع الظروف احلالية, توافر البيئة ال�شيا�شية واملناخ الوطني 

امل�شاند, ملمار�شة اأف�شل للعمل النقابي واملطلبي. كما يحتاج اإىل اإعادة احليوية 

والتفاعلية الداخلية, لالحتاد, برتكيبته التنظيمية, ليكون موؤهالً ملمار�شة نوعاً 

من “الدميوقراطية الرتبوية” لكونه مك�شباً وطنياً, ولي�ش جمرد اأداة �شيا�شية 

داخلية, وعلى قاعدة اأن غياب القدرة على توفري م�شتوى معي�شي للمعلمني, 

ال يعني غياب الدميوقراطية الداخلية يف االحتاد العام. ي�شاف له تفعيل الدور 

اأف�شل  املحتلة, كونه يوجد فر�ش تكاتف  القوة  ال�رضاع مع  اإطار  الوطني يف 

للمعلمني على خمتلف توجهاتهم وم�شاربهم ال�شيا�شية واالجتماعية. وتفعيل 

فريق من الباحثني, الظروف الوظيفية للمعلمني الفل�سطينيني, �ش 1–81.   
29

مقابلة �شخ�شية مع اأحمد �شحويل, االأمني العام ال�شابق الحتاد املعلمني, والذي قدم ا�شتقالته يف   
30

2016/3/13 على خلفية االإ�رضاب الذي كان يع�شف با�شتقرار البلد, رام اهلل, 22–2017/1/23. 
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باإدخال تعديالت, قانونية, وتنظيمية, واإدارية,  ما �شبق مرتبط بال�رضورة 

والظروف  الفل�شطيني  ال�شياق  يراعي  مبا  العام,  االحتاد  على  متدرجة 

ال�شائدة, خ�شو�شاً يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة. 

العمل النقابي: م�ساألة ا�سرتاتيجية اأم تكتيكية: 

عن  للباحث  العام  الت�شور  على  وبناء  اال�شتداليل,  املنطق  على  اعتماداً 

الفل�شطينيني  للمعلمني  قانوين  ج�شم  اإنتاج  عملية  فاإن  املعمقة,  املقابالت 

احلكوميني يف نطاق االحتاد بعد تفعيله, م�شاألة ا�شرتاتيجية ومدخل اأ�شا�شي 

ما  اإذا  ميكنه,  الذي  الكيان  فهو  امل�شتقبلية.  واالأهداف  املطالب  وحتقيق  لنيل 

املعلمني مادياً  اأن ي�شهم يف تطوير واقع  مّت تنظيمه وا�شتمراره ب�شكل فعال, 

ومعنوياً. 

الذي  ال�شعبي,  والدعم  املجتمعي  االحت�شان  من  اال�شتفادة  ميكنه  كما 

تر�شده ا�شتطالعات الراأي. حيث ت�شري تلك اال�شتطالعات التي نفذها معهد 

اإىل   ,2016/2/29–28 الفرتة  خالل  )اأوراد(  والتنمية  للبحوث  العربي  العامل 

املعلمني  باأن  يوؤكدون  املواطنني  من  و%84  النخب,  من   %95 ن�شبته  ما  اأن 

اأن طريقة تعامل احلكومة  املواطنني يرون  حمّقون يف االإ�رضاب, و79% من 

مع االإ�رضاب غري متزنة. وهذا ما مّت تاأكيده يف ا�شتطالع اآخر نظمه املركز ذاته, 

ال يتفقون   %66 اأ�شار اإىل اأن ما ن�شبته  18–2016/4/21, حيث  خالل الفرتة 

مع احلكومة يف طريقة تعاملها مع اإ�رضاب املعلمني, ويف ال�شفة الغربية و�شلت 

.
ن�شبة من يرف�شون طريقة التعامل احلكومي مع االإ�رضاب اإىل 31%71

والتنمية  للبحوث  العربي  العامل  مركز  وتداعياته,  املعلمني  اإ�رضاب  حول  ا�شتطالع  انظر:   
31

)اأوراد(, 2016/3/3, �ش 1–6, حيث ا�شتهدف الفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية والنخب القيادية؛ 

يف  احلكومي  واالأداء  واالأحزاب,  باملوؤ�ش�شات  كالثقة  م�شائل  حموره  الأوراد  اآخر  وا�شتطالع 

والدميوقراطية,  والداخلية,  ال�شيا�شية  واالأولويات  العام,  الفل�شطيني  والو�شع  وغزة,  ال�شفة 

وال�شفافية, وحقوق االإن�شان, 2016/5/3, �ش 1–7.
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يتطلب  وا�شتمراره  احلراك  الإجناح  املجتمعي  الدعم  على  االعتماد  اإن 

الوعي باالأدوات ومواءمتها, وعمليات احل�شد, الإجناح الفعاليات واالإجراءات 

لدى  الركود  حالة  عن  كتعوي�ش  احلراك  ي�شاند  اأن  ميكن  وهذا  املختلفة. 

اأي�شاً. وهذا ماأزق واجهه احلراك مع تقدمه,  االأهلية واحلكومية  املوؤ�ش�شات 

حيث ي�شري اأحد قادة احلراك البارزين, �شامد �شنوبر, اإىل عمق هذه االأزمة 

قائالً:

اأنف�شنا  وجدنا  اأننا  هو  احلراك  واجهت  التي  ال�شعوبات  اأبرز 

الوطن,  هذا  يف  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  من  هائل  عدد  مع  مواجهة  يف 

عفوية  نقابية  كجهة  فنحن  بحراكنا,  عالقة  لهم  اأن  نتوقع  نكن  مل 

الرتبية  اأن ن�شطدم مع وزارة  نتوقع  كنا  اأجل حقوقنا,  انطلقنا من 

والتعليم واحلكومة الفل�شطينية كاأبعد حّد, ولكن نحن وجدنا... اأن 

هناك الكثري من اجلهات ال�شيا�شية واالأمنية وحتى موؤ�ش�شات نقابية 

و�شخ�شيات جمتمع عادت مطالبنا بطرق كثرية, فكنا ال ننتهي من 

اللقاءات مع العديد من اجلهات وال�شخ�شيات التي كنا �رضيعاً  عقد 

روح  وبّث  مطالبنا  عن  وثنينا  ك�رضنا  حماولة  هدفها  اأن  نكت�شف 

 .
32

الياأ�ش فينا...

وميكن لهذا اجل�شم النقابي واملطلبي اأن يعتمد تعوي�شاً عن اأّي ان�شقاقات 

االإ�رضاب  يف  املنخرطني  اأفرادها  ينتاب  اأن  ميكن  وما  �شفوفها,  يف  م�شتقبلية 

خمتلف  مع  والتعاون  الت�شبيك  على  ي�شاعد  هذا  الأن  وتراجع,  اإحباط  من 

اجلهات القانونية الداعمة. تقول املعلمة وع�شو جلان التن�شيق �شحر اأبو زينة, 

بيئة  توفري  اأجل  القانونية واحلقوقية من  “التوا�شل م�شتمر مع اجلهات  اإن 

االإدارية  الهيئة  ورئي�ش  احلراك,  با�شم  اإعالمي  ناطق  �شنوبر,  �شامد  مع  اإلكرتونية  مقابلة   
32

املوؤقتة لنقابة املعلمني, نابل�ش, 2016/11/29. 
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. وهي ت�شتمر يف التاأكيد 
منا�شبة للمطالبة باحلقوق بدون �شغوط وترهيب”33

واأن�شطة  فعاليات  بناء  ي�شتحق  قانوين,  كج�شم  النقابة  وجود  اأهمية  على 

وال  منظمة  اأطر  لي�شت  “اللجان  اأن  مبربر  به,  ومعرتفاً  �رضعياً  اأمراً  جلعله 

متثل  جهة  اإيجاد  اأجل  من  للنقابة  والتوجه  املعلمني,  عامة  من  هي  ر�شمية, 

من  للخروج  واالنتخاب”,  التمثيل  من  �شحيحة  اأ�ش�ش  على  قائمة  املعلمني 

الكرمي  عبد  ن�رض  االقت�شادي  املفكر  ي�شري  والتمثيل,  البناء  باأزمة  عرف  ما 

دور  وغياب  جمود  عن  يعو�ش  نقابي,  ج�شم  وت�شكيل  وجود  اأهمية  اإىل 

. وهذا 
34

وامل�شتقبلية االآنية  املطالب واالأهداف  مل�شتوى  العام, لريقى  االحتاد 

العمل على ك�شب  ا�شتمرار  اإىل جانب  االحتجاجية,  يف �شلب جناح احلركات 

با�شتور مانويل  الباحثان  يوؤكد  وال�شيا�شية.  املجتمعية  وال�رضعية   االعرتاف 

Manuel Pastor, وروندا اأورتز Rhonda Ortiz على اأن اأي حراك اجتماعي 

ومطلبي ال بّد اأن ُيحدث نقلة نوعية يف ال�شاأن احلياتي للمنخرطني فيه, ولي�ش 

.
35

جمرد تغيري اأو تعديل ب�شيط على ال�شيا�شة العامة

حتفيز  اأو  تغيري  اإحداث  على  جوانبه  اأحد  يف  مرتبط  احلراك  جناح  لذلك 

ومراجعة تنظيمية, ترقى مل�شتوى حتقيق االأهداف. كما اأ�شار عامل االجتماع 

ال�شيا�شية  الفر�شة  مفهوم  “اأن   Charles Kurzman كورزمان  ت�شارلز 

يركز على العالقة بني منظمي احلراك اأو احلركات والدولة )ال�شلطة القائمة(, 

وتفرت�ش اأن التغريات يف العالقة حتدد اجلوانب املطلوب حتفيزها من الناحية 

مقابلة اإلكرتونية مع �شحر اأبو زينة, من من�شقي وقياديي احلراك, جنني, 2016/11/30.   
33

مّت النقل بت�رضف من الباحث, حيث جاءت املطالبة بالنقابة وب�شكل فوري, يف لقاء تلفزيوين يف   
34

برنامج “�شباب اأحرار”, قناة فل�شطني اليوم, 2016/9/16. 

Manuel Pastor and Rhonda Ortiz, op. cit., pp. 1–6.  
35
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. ولعل النقابة هي اأبرز اجلوانب التنظيمية, كما ورد على �شفحة 
التنظيمية”36

“كرامة املعلم _ �شواحي القد�ش” ما ن�شه:

حقوق  لنا  اأنه  الق�شة  نقابة..  وال  احتاد  ق�شة  م�ش  املو�شوع 

احتاد  وا�شطة  بدون  احلكومة  تدفع  اأن  االأ�شل  ونريدها..  موؤجلة 

وترف�ش  متاطل  احلكومة  اأن  مبا  االآن  العامل..  دول  مثل  نقابة  اأو 

متثلنا  املعلمني  من  نزيهة  جلهة  نلجاأ  اأن  لزاماً  اأ�شبح  وتوؤجل, 

لتح�شيل حقوقنا.. يوجد جهتني االأوىل باتت عاجزة و تنازلت عن 

غالء املعي�شة وعن حت�شني ظروف التقاعد وعن وعن وعن... ب�شكل 

را�شية  احلكومة  اأن  امل�شحكة  واملفارقة  االحتاد,  ت�شمى  غريب 

قاعدة  من  انبثق  ج�شم  الثانية  واجلهة  اإليه..  لالنت�شاب  وتدعو  عنه 

املعلمني ومتثل الغالبية ال�شاحقة منهم, تدافع عن حقوقهم وت�شحي 

بوقتها واأع�شابها لتحقق حياة كرمية للمعلم ت�شمى “حراك املعلمني 

وكرامتنا,  كافة  حقوقنا  حت�شيل  حتى  بفعالياتها  نلتزم  املوحد”.. 

بنقابة تدافع عنا وتوفر حياة كرمية الأبنائنا.. اأو نرتاجع ولن تقوم 

للمعلم قائمة بعدها, و�شيبقى مقهوراً مظلوماً.

كما ي�شري معظم ن�شطاء وقادة احلراك, اإىل اأن النقابة كج�شم متثيلي �شواء 

اأحد  يقول  حيوية.  م�شاألة  هي  اإ�شالحه,  يتم  عام  احتاد  اإطار  يف  اأم  م�شتقل 

قياديي احلراك, والناطق االإعالمي حممد حمايل, “اإن ت�شكيل النقابة م�شاألة 

حم�شومة, وخا�شة يف ظّل غياب االحتاد كممثل حقيقي ير�شي طموح املعلمني, 

وبالتايل املعلم بالنهاية بحاجة ملمثل حقيقي يحميه ويدافع عن حقوقه ويح�شن 

و�شع التعليم ب�شكل عام, وهذا لن يتحقق اإال باجل�شم امل�شتقل ا�شتقالالً كامالً 

—احلراك— يحمل اأهدافاً قريبة  عن احلكومة وغريها, مادياً واإدراياً, فهو 

 Charles Kurzman, Organizational Opportunity and Social Movement Mobilization:  
36

 A Comparative Analysis of Four Religious Movements, Mobilization: An

International Journal, 1998, vol. 3, issue 1, p. 23.
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. وتوؤكد االإعالمية واملطلعة على اأمور احلراك جيهان 
واأخرى بعيدة املدى”37

عو�ش على ذلك بقولها: “بالن�شبة للنقابة كانت �رضورة حتمية حتى يف ظّل 

خ�شو�شاً  التمثيل,  وحتقيق  التجربة  وتكوين  الوعي  توجد  فهي  االحتاد... 

اإىل  تدعو  بدايًة  املطالبات  كانت  حيث  انعطافة,  �شكل  كتحدي  التمثيل  واأن 

.
اإ�شالح االحتاد, ثم توجه املعلمني لت�شكيل نقابتهم اخلا�شة”38

وال�سـخ�سيـات املـدنـي  املجتـمع  جهـود  واملبـادرات:   الو�ســطاء 

      ال�سيا�سية: 

الفل�شطينية,  املعلمني واحلكومة  امل�شتمر بني  النزاع  الو�شاطات يف  متثلت 

العامني  املن�شقني  بني  اللقاء  مّت  حيث   .
39 2016/2/22 منذ  بداأت  باجتماعات 

�رّض  واأمني  الفل�شطيني,  الت�رضيعي  املجل�ش  من  ونواب  واأع�شاء  للمعلمني, 

حلل  روؤيتهم  وا�شت�رضاف  املعلمني,  مطالب  لفهم  حماولة  يف  فتح,  حركة 

اخلالف املتنامي. تاله اجتماع اآخر يف 25 �شباط/ فرباير مع الكتل الربملانية, 

املرتتبة  امل�شتحقات  دفع  حول  املتمحورة  املعلمني,  مطالب  اإبراز  فيهما  ومّت 

على احلكومة, وزيادة على طبيعة العمل, وم�شاواة املعلمني بباقي القطاعات 

العاملة يف احلكومة واملوظفني, وفتح الدرجات, وحت�شني قانون التقاعد. ثم 

تبعه حتديد فعاليات �شيقوم بها احلراك, كما تدخلت الهيئة امل�شتقلة حلقوق 

املواطن, وطالبت بوقف االإجراءات االأمنية وحّل االأزمة �شمن االأطر احلكومية 

املدنية. 

احلكومة  مع  عالقتها  بطبيعة  متفاوتة,  بدرجات  الو�شاطات  هذه  تاأثرت 

الفل�شطينية والقيادات النخبوية وال�شيا�شية. ولعل هذا يف�رض حالة الركود كما 

مقابلة �شخ�شية مع حممد حمايل, الناطق االإعالمي للحراك, رام اهلل, 2016/12/3.   
37

اهلل,  رام  احلراك,  ل�شوؤون  ومتابعة  بارزة  اإعالمية  عو�ش,  جيهان  مع  �شخ�شية  مقابلة   
38

 .2017/1/22

مّت ا�شتقاء هذه البيانات واملعلومات عن �شفحة احلراك ملنطقة �شواحي القد�ش.   
39
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االأوىل,  العفوية  حلظاته  منذ  احلراك,  اأ�شابت  التي  العامة  االإحباط  حالة  هي 

وحتى يف ظّل ا�شتمراره. ي�شري �شامد �شنوبر, اأحد قياديي احلراك, يف تقييمه 

دورها  يرقى  فلم   ...“ بقوله:  النزاع,  خ�شم  يف  متت  التي  الو�شاطات  ملعظم 

فنحن  وبينهم,  بيننا  م�شرتكة  تكون  رمبا  هنا  وامل�شوؤولية  املطلوب,  احلد  اإىل 

كنا م�شغولني رمبا عن التوا�شل معهم بفعل حجم ال�شغوطات الهائلة علينا, 

معهم  توا�شلنا  اأننا  بالرغم  مبكراً  معنا  بالتوا�شل  ق�رضوا  يكونوا  قد  ولكن 

الف�شائلية  للو�شاطات  وحيدة  اإيجابية  اأن  “اأعتقد  قائالً:  ويتابع  بعد”.  فيما 

الفل�شطيني,  املعلم  معاناة  لعر�ش  مت�شعاً  منحونا  اأنهم  هي  وال�شيا�شية؛ 

وا�شتمعوا لنا, ولكن اأعتقد اأين.. وقلت كنا ن�شعر من اجلميع اأنهم احتدوا �شّد 

. فمعظم الو�شاطات التي 
مطالب املعلم حماولني ك�رضنا وثنينا عن مطالبنا”40

متت مل ترتجم الإجراءات دائمة, ووقفت عند حدود الطرح فقط. وتعّد مبادرة 

االأ�رضى يف �شجن النقب, والتي مّت طرحها ون�رضها عرب وكاالت اأنباء خمتلفة 

وتناولت  متوازنة,  تكون  اأن  حاولت  اأنها   ,2016/2/28 يف  معاً,  وكالة  مثل 

عمق االأزمة. حيث ت�شمنت �شّت بنود مهمة, اأبرزها “دعوة منظمة التحرير 

ودعوة  الفل�شطينيني,  للمعلمني  العام  لالحتاد  العام  املوؤمتر  عقد  يف  لالإ�رضاع 

االحتاد  الإجنازات  التاريخي  االإرث  على  للحفاظ  واملعلمات  املعلمني  االأخوة 

 .
للمعلمني”41 النقابي  اجل�شم  وحدانية  وعلى  عليه  واحلفاظ  للمعلمني  العام 

مل تتجاوز املبادرة بيان اأوجه اخللل البنيوي االقت�شادي وال�شيا�شي لل�شلطة 

الوطنية الفل�شطينية, الذي �شنو�شحه يف احلديث عن املوازنة العامة. 

ويف االإطار ذاته, قدمت �شبكة املنظمات االأهلية واملجتمع املدين الفل�شطيني, 

مبادرة افتقرت اإىل اعتماد اآليات التفعيل. وحاولت املبادرة يف 2016/3/3, كما 

مقابلة اإلكرتونية مع �شامد �شنوبر, 2016/11/29.   
40

للف�شائل  متعددة  توجهات  ومتثل   ,2016/2/28 يف  ن�رضت  النقب,  �شجن  يف  االأ�رضى  مبادرة   
41

maannews.net/Content. :الفل�شطينية يف ذلك ال�شجن, انظر: موقع وكالة معاً, 2016/12/4, يف

 aspx?id=831643
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جاءت  والقبول.  للبقاء  فر�شة  منحها  �شبيل  يف  متوازنة,  تكون  اأن  �شابقتها, 

املرتتبة على احلكومة, وعالوة  الديون  اأبرزها: دفع  املبادرة يف �شبعة بنود, 

االإ�رضاب,  تنظيم  يف  املعلمني  وحّق  الوظيفي,  التدرج  وفتح  العمل,  طبيعة 

والبعد اال�شرتاتيجي يف كل ذلك. ودعا اإىل احلفاظ على االحتاد العام للمعلمني 

كاإطار ومكّون من مكونات منظمة التحرير مبا ال يتعار�ش مع مبادئ ومعايري 

الفل�شطينية  احلكومة  جتاوب  عدم  اإثر  وعلى  النقابية.  واحلريات  احلقوق 

�شبكة  دعوة  خالل  من  املبادرة,  اأكدت  االأمني,  احلل  واعتمادها  املبادرة,  مع 

املنظمات االأهلية, على اإعادة احلوار كو�شيلة حلل النزاع. حيث اأكدت على اأن 

يف  ي�شاهم  ال  عادلة,  مطلبية  نقابية  ق�شية  لهكذا  االأمنية  املعاجلة  اإىل  “اللجوء 
حّل االإ�شكالية القائمة منذ عقود وال يوؤ�ش�ش الإر�شاء قواعد جمتمع قائم على 

. اإن املطلوب لي�ش مبادرات التهدئة, 
معايري احلرية والعدالة االجتماعية...”42

ولكن ما يحتاجه الواقع هو طرح احللول اال�شرتاتيجية للخروج من االأزمة. 

ال�شلبي من قبل املواطنني لتلك اجلهود. ي�شري  التقييم  اأ�شباب  اأحد  ولعل هذا 

ا�شتطالع راأي ملعهد اأوراد )2016( اإىل ما يلي: “جاء تقييم اأداء كافة االأطراف 

. اإن هذا التقييم يجب اأن يكون 
املعنية بالتعامل مع االإ�رضاب �شلبياً للغاية”43

للمعلمني,  ال�شابة  القيادة  بني  تن�شيقي  ت�شاوري  جمل�ش  �شياغة  اإىل  مدعاة 

التي قادت االإ�رضاب, وبني ذوي اخلربة يف العمل النقابي املطلبي من املعلمني 

واالإداريني, بهدف جتنب الت�شادم, الذي اأ�شار اإليه القيادي يف احلراك �شامد 

�شنوبر بقوله: 

االبتعاد,  ف�ّشل  منهم  فكثري  النقابية  اخلربة  ميتلك  كان  من  اأما 

نقابية.  خربة  بال  �شباب  مبقولة  احلراك  وهاجم  انتقد  بعد  وفيما 

الفل�شطينية,  االأهلية  املنظمات  �شبكة  املدين,  واملجتمع  املتابعة  جلنة  عن  �شادر  ت�رضيح   
42

.2016/12/3

ا�شتطالع حول اإ�رضاب املعلمني وتداعياته, مركز اأوراد, 2016/3/3.  
43
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والفرق بني ال�شباب واأ�شحاب اخلربة, هو اإخال�ش ال�شباب الذي مل 

يتوفر يف اأ�شحاب اخلربة اأو من ي�شمون اأنف�شهم كذلك, وقد انك�شف 

التي  واخلنوع  ال�شمت  قواعد  كافة  وك�رضوا   ... للمعلمني,  زيفهم 

النقابية داخل  النقابية واجلهات  ال�شخ�شيات  الكثري من  ر�شي بها 

 .
44

ج�شم املعلمني

وقيادات  الن�شطاء  وتوجهات  الآراء  اال�شتطالعية  املقابالت  اأغلب  ت�شري 

اخرتاق  منها:  ق�شايا,  عدة  اإىل  واالجتماعية  النقابية  اخلربة  وذوي  احلراك, 

واحلكومة,  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  منظومة  قبل  من  الو�شاطات  بع�ش 

اأداة  لتكون  الو�شاطات  لتلك  االأحيان توظيف غري مبا�رض  مّت يف بع�ش  بحيث 

جهد  عن  اأ�شعد,  فرحات  يقول  م�شاند.  عامل  منه  اأكرث  احلراك  على  �شغط 

وفعاليات  ونقابية  حزبية  وو�شاطات  تدخالت  من  به  دفعت  “التي  ال�شلطة 

مطالب  مع  لتتماهى  مطالبه  �شقف  وخف�ش  احلراك,  فعاليات  لوقف  وطنية 

االحتاد العام للمعلمني,... بل وا�شرتط على الو�شاطات تعهد احلراك م�شبقاً 

. ويوؤكد الناطق االإعالمي 
باإنهاء االإ�رضاب مع بداية العام الدرا�شي اجلديد”45

للحراك حممد حمايل اأن:

غالب التدخالت التي كانت تتم الأجل ال�شغط على املعلمني ومل 

بال�شغط  تقم  ومل  وحقيقي,  فعلي  ب�شكل  لهم  �شيء  اأي  تقدمي  يتم 

ولو  واإر�شاء  االأزمات  حلل  اأف�شل  هو  ما  لتقدمي  احلكومة  على 

من  واأحياناً  تنتهي مكانها,  ما كانت  املعلمني, وكثرياً  ب�شكل جزئي 

�شغط  قوة  متتلك  اأن  دون  ولكن  جيدة,  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات 

.
46

على اأحد لتحقيق اأي مبادرة تطرحها

مقابلة اإلكرتونية مع �شامد �شنوبر, 2016/11/29.   
44

مقابلة �شخ�شية مع فرحات اأ�شعد, 2016/11/28.   
45

مقابلة �شخ�شية مع حممد حمايل, رام اهلل, 2016/12/5.  
46



حراك املعلمني املوحد يف ال�ضفة الغربية

41

بقولها:  ذلك  اإىل  زينة  اأبو  �شحر  احلراك  يف  والنا�شطة  املعلمة  وت�شري 

 ... املعلمني,  حاجات  حقيقة  تالم�ش  مل  اأنها  اإال  تدخلت...  التي  “الو�شاطات 
على  �شغوط  الو�شاطات  متار�ش  مل  والتي  احلكومة,  بتقبل  مربوطة  وكانت 

واملتابعة  االإعالمية  توؤكده  ما  وهذا  درا�شتها”.  اأو  املبادرات  لقبول  احلكومة 

ل�شوؤون احلراك جيهان عو�ش بقولها: “اإال اأن الدور كان يجب اأن يكون اأكرب 

. ويوؤكد 
الفل�شطيني”47 املعلم  بكثري مما كان من حيث ح�شد اجلمهور خلف 

لعدم  بالف�شل  باءت  الو�شاطات  “جميع  اأن:  النا�شط يف احلراك منر ع�شافرة 

ميكن  التي  الر�شمية  اجلهة  هو  االحتاد  اأن  على  وتركيزها  مو�شوعيتها, 

 .
التحدث معها”48

ي�شري القيادي يف احلراك يو�شف البطران باأن الو�شاطات “مل تكن جدية بل 

ة من قبل احلكومة, وبقية التدخالت اأظهرت وجود نظرة دونية  كانت م�شريَّ

احلكوميني  املعلمني  لنقابة  االإدارية  الهيئة  ع�شو  يقول  وكذلك   .
للمعلمني”49

االأ�شتاذ عامر �شالمة اإن:

بال�شكل  م�شاند  دور  لها  يكن  مل  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات 

طرف  الأي  الو�شول  يف  يجتهد  املعلمني  حراك  دائماً  كان  املطلوب. 

تنفيذ  يف  احلكومة  على  وال�شغط  مل�شاندته  م�شتقل  فل�شطيني 

التدخل  املوؤ�ش�شات  هذه  على  يجب  كان  الذي  الوقت  يف  املطالب, 

واملبادرة يف التدخل ل�شالح املعلمني يف حتقيق مطالبهم. اأعتقد يجب 

املقبلة يف حماية  املرحلة  امل�شاعدة يف  املدين  املجتمع  على موؤ�ش�شات 

املعلمني وم�شاندتهم يف حماولتهم اإن�شاء النقابة. فاملعلمون مقبلون 

مقابلة �شخ�شية مع جيهان عو�ش, 2017/1/22.   
47

مقابلة هاتفية مع منر ع�شافرة, اخلليل, 2016/12/7.   
48

مقابلة اإلكرتونية مع يو�شف البطران وعيد زهور, اخلليل, 2016/12/10.   
49
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على معركة حتتاج دعم اجلميع وخا�شة املوؤ�ش�شات التي تتخذ من 

 .
50

�شعارات الدميوقراطية واحلرية واملجتمع املدين عناوين لها

ولعل ال�شبب يف ذلك يكمن يف اأن احلراك جاء على خلفية قانونية �شعيفة 

بالن�شبة للمعلمني. وتقبل احلكومة م�شاألة بحث املو�شوع داخل نطاق االحتاد 

القواعد  لفقدانها  وقيادته  احلراك  عن  بعيداً  وقانونية  �رضعية  كموؤ�ش�شة 

القانونية ال�رضورية. ي�شري احلقوقيون لذلك “باأنه على املعلمني اأخذ الظروف 

رزمة  طرحها  ولي�ش  ومنطقية  متدرجة  مطالب  وبناء  لل�شلطة,  املالية  العامة 

, كما اأن امل�شهد االجتماعي 
واحدة, كما اأن عليهم البناء على قوا�شم م�شرتكة”51

يف  ت�شهم  ووطنية  دميوقراطية  لبيئة  يفتقر  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  والواقع 

الدميوقراطي  املناخ  اال�شتفادة من  لها  اإنتاج و�شاطات موؤثرة وفاعلة, ميكن 

من  اإن  يبدو,  ما  وعلى  والتمثيلية.  القانونية  واللجان  والهيئات  والوطني 

العنا�رض التي اأ�شهمت يف اإ�شعاف تاأثري وتدخل موؤ�ش�شات املجتمع املدين, هو 

حالة ال�شبابية وعدم الو�شوح يف املوقف. فقد حاولت بع�ش الو�شاطات تبني 

موقف “لزوم ال�شكوت” والتحفظ, �شواء جتاه االحتاد العام اأم جتاه االأزمة, 

.
52

خوفاً من االتهامات بدورها يف اإعاقة م�شرية التعليم العام

احلكومة الفل�سطينية، والحتاد العام: تكتيكات املواجهة: 

اإن �شاأن احلكومات املتعاقبة اأن تلعب دور املعار�ش واملتحدي لالحتجاجات 

االجتماعية. لذلك ا�شتطاعت ال�شلطة تاريخياً بناء خربة كافية اإدارية وقانونية 

للنقابة  االإدارية  للهيئة  �شابق  وع�شو  ونا�شط,  معلم  �شالمة,  عامر  مع  اإلكرتونية  مقابلة   
50

)املُ�شكلة بفعل احلراك(, طولكرم, 2016/12/10. 

مقابلة �شخ�شية مع مو�شى اأبو دهيم و�شامي جبارين, 2016/12/15.   
51

مقابلة �شخ�شية مع اأحمد �شحويل, 22–2017/1/23.   
52
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وتوظيف  احلل,  ولي�ش  املواجهة  اإدارة  و�شيا�شات  العام,  ال�شياق  يف  ونقابية 

نقاط االرتكاز, واالأدوات, واملوؤ�ش�شات, وعقد اللقاءات والت�رضيحات االإعالمية 

لوقف احلركات واحلد من تاأثريها, وما ميكن اأن حتدثه من اقتطاعات مالية 

باالأ�شا�ش.

وميكن اأن نلم�ش ذلك بالنظر يف املوازنة العامة, وما متثله من �رضاع خفي 

“املوازنة  اأو  املايل  القطاع  يعد  حيث  ا�شرتاتيجية.  عميقة  حتوالت  بانتظار 

العامة الفل�شطينية اإحدى اأبرز اأوجه ال�رضاع اخلفي بني حراك املعلمني املوحد 

الرتبية  وزارة  فيها  مبا  الفل�شطينية,  واحلكومة  للمعلمني,  العام  واالحتاد 

اأولويات  تعك�ش  املوازنة  واأن  �شيّما  ال  االأمنية,  واملوؤ�ش�شات  العايل,  والتعليم 

النظام ال�شيا�شي, وطبيعة �شيا�شاته, وتوجهاته االآنية وامل�شتقبلية.

اإليها كمنظومة  ولفهم اأف�شل ال بّد من التعامل مع املوازنة العامة والنظر 

بال�رضورة, وهذا مدخل حيوي  باالآخر  اأحد مركباتها  يتاأثر  بنية واحدة,  اأو 

واال�شرتاتيجي.  النقابي  للنزاع  كمثري  الر�شمية  املوازنة  مع  للتعاطي 

وخ�شو�شاً اأنه ال منا�ش من اإعادة النظر حول اأجندة العمل الر�شمية, وتوزيع 

املوازنة على خمتلف القطاعات احلكومية, ومدى الن�شب املئوية التي ت�شكلها 

املخ�ش�شات  جممل  من  الرواتب  ون�شبة  العامة,  املوازنة  يف  القطاعات  تلك 

املحددة لكل وزارة.
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اإجمايل املوازنة املخ�س�سة لكل وزارة ون�سبة الرواتب والأجور منها53

الوزارة
الرواتب والأجور 

)بالألف �سيكل(

اإجمايل املوازنة املخ�س�سة 

)بالألف �سيكل(

ن�سبة الرواتب 

والأجور اإىل اإجمايل 

املوازنة )%(

71,41496,99673.6الزراعة

الوقاف 

وال�سوؤون الدينية
119,922139,35286

11,82617,38268الثقافة

الرتبية والتعليم 

العايل
2,131,7992,656,84780

40,90551,56779.3العدل

33,01342,73377العمل

15,78522,16671ال�سياحة والآثار

4,2706,31967.5�سوؤون املراأة

الداخلية 

)مركزية(
48,65962,35878

25,433163,326.0815.5احلكم املحلي

اأزمة متنامية  بنائها وتركيبها, عن وجود  واآليات  العامة  املوازنة  تك�شف 

للموارد  التوزيع  وعدالة  االجتماعية  العدالة  انعدام  يعك�ش  بنيوي,  وخلل 

املتاحة لدى احلكومة. وهذه بحد ذاتها �شكلت مثاراً للنزاع. وفقاً للجدول اأعاله 

اأن رواتب املوظفني واالأجور يف غالبية الوزارات ت�شكل ن�شبة عالية,  نالحظ 

 ,2016 املالية  ال�شنة  العامة,  املوازنة  قانون  عن  اأخذت  واملوازنات  واملخ�ش�شات  االأرقام  هذه   
53

وزارة املالية والتخطيط )بت�رضف الباحث(.
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بال�رضورة  املخ�ش�شات �شيوؤدي  تلك  اأن جتري على  واأّي خ�شومات ميكن 

هي  املخ�ش�شات  من  تبقى  وما  فيها.  العامل  الكادر  على  الفوري  التاأثري  اإىل 

حمددة كمخ�ش�شات ت�شغيلية واأخرى. فيما اأن خم�ش�شات وزارة الداخلية 

نف�شه,  الوزارة  ملقر  ت�شغيلية  وحمددات  رواتب,  خم�ش�شات  هي  )املركزية( 

دون حتديد وا�شح ملخ�ش�شات املوؤ�ش�شات االأمنية وموازناتها, والتي عربت 

ا�شتطالعات الراأي مبا ن�شبته 74% من النخب, مقابل 63% من املواطنني, عن 

رغبة قوية يف التقليل من نفقات املوؤ�ش�شة االأمنية, لتحقيق مطالب املعلمني. 

اإىل  و�شلت  بن�شبة  املواطنني  من  العديد  اأبدى  االأ�شا�ش  هذا  وعلى 

�شواكل  6–1 مبقدار  �رضيبة  مواطن  كل  دفع  اقرتاح  يف  رغبته  عدم   %64 

على  يوؤكد  من  واأن  خ�شو�شاً  املعلمني.  لدعم  �شهرية  دوالر(   1.5-0.25(

قدرة ال�شلطة واحلكومة على توفري نفقات املعلمني من املوازنة العامة, بلغت 

اإليه  ي�شري  ما  وهذا   .
54

املواطنني من   %60 مقابل  النخب,  من   %62 ن�شبتهم 

ع�شو الهيئة االإدارية لنقابة املعلمني احلكوميني عامر �شالمة بقوله:

احلديدي  التعنت  كان  احلراك  جناح  طريق  يف  املعيقات  اأكرب 

لل�شلطة واحلكومة على اعتبار اأن حترك املعلمني كان تهديداً وجودياً 

الدولة  يف  موظفني  �رضيحة  اأكرب  هي  املعلمني  ف�رضيحة  لل�شلطة! 

ومتكنهم  ال�رضيحة  هذه  تر�شي  حقيقية  زيادات  اإعطائهم  وم�شاألة 

من العي�ش الكرمي كانت تعترب بالن�شبة لل�شلطة ووا�شعي امليزانيات 

لتغيريات  حتتاج  )الزيادات(  اأنها  اعتبار  على  امل�شتحيل,  من  �رضباً 

 .
55

وا�شعة يف امليزانيات وال�شلوك االقت�شادي

ا�شتطالع حول اإ�رضاب املعلمني وتداعياته, مركز اأوراد, 2016/3/3.  
54

مقابلة اإلكرتونية مع عامر �شالمة, 2016/12/10.   
55



درا�سات علمية حمكمة )3(

46

النزاهة  اأجل  من  االئتالف  موؤ�ش�شة  عن  ال�شادر  التقرير  ي�شري  كما 

وامل�شاءلة )اأمان(, اإىل اأن قطاع احلكم والذي ي�شمل املوؤ�ش�شات االأمنية وغريها, 

2016, وحت�شل  51.35% من املوازنة العامة ل�شنة  ي�شتحوذ على ما ن�شبته 

التخفيف من  26.79% بعد �شيا�شات  الداخلية واالأمن على ما ن�شبته  وزارة 

املخ�ش�ش املايل. اأما القطاع االجتماعي, الذي ي�شمل التعليم وقطاعات اأخرى 

ت�شرتك معاً فيما ن�شبته 43.11% من جممل املوازنة املحددة, حت�شل وزارة 

التي  التو�شيات  اإىل  وبالنظر  منها.   %18.36 ن�شبة  على  والتعليم  الرتبية 

و�شعها التقرير, نالحظ اأنه دعا اإىل عملية توزيع املخ�ش�شات على القطاعات 

اأكد على  املختلفة. ناهيك عن الرتكيز على القطاع االجتماعي والتنموي. كما 

�رضورة توافر م�شتوى عاٍل من ال�شفافية والو�شوح يف موازنات القطاعات 

. لكن يبقى الطرح العام, على هذا ال�شعيد, 
56

احلكومية مبا فيها وزارة الداخلية

هو “تخ�شي�ش ن�شبة حمرتمة ومميزة من املوازنة العامة للتعليم, �شواء على 

.
م�شتوى االأجور, ثم تطوير املناهج الرتبوية”57

اخلامتة: ال�ستنتاجات والتو�سيات العامة:

بناء على الدرا�شة, فاإن اأبرز اال�شتنتاجات البحثية:

م�شتقبل احلراك االجتماعي واملدين يف ال�شياق الفل�شطيني,  اأولً: يتوقف 

اخللل  ا�شتمرارية  مثل  اجلوهرية.  امل�شائل  من  العديد  معاجلة  حمك  على 

البنيوي يف الرتكيبة ال�شيا�شية واالإدارية, للنظام واحلكومة الفل�شطينية, نتاج 

غياب التوزيع العادل للموارد املالية يف ال�شلطة الفل�شطينية, وهذا اخللل يف�رض 

قام  )اأمان(,  وامل�شاءلة  النزاهة  اأجل  من  ائتالف  موؤ�ش�شة   ,2016 لعام  املواطن  موازنة  انظر:   
56

باإعداده الفريق االأهلي لدعم �شفافية املوازنة العامة الفل�شطينية, اآذار/ مار�ش 2016, �ش 1–20, 

www.pmof.ps/52 :يف

مقابلة �شخ�شية مع اأحمد �شحويل, 22–2017/1/23.   
57
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اإدارة االأزمة واالإ�رضابات, ومنع احلركات  جانب مهم من التدخل االأمني يف 

اأكرب  كونه  خا�ش  ب�شكل  املعلمني  وحراك  عام,  ب�شكل  واملطلبية  االجتماعية 

قطاع, وهو ي�شتدعي اقتطاعات لي�شت ممكنة حالياً من املوازنة العامة. 

ا�شرتاتيجية  وحلول  عملية  اآليات  باقرتاح  الدرا�شة  هذه  متيزت  ثانياً: 

فكرة  وطرح  التعليمي,  للقطاع  ا�شتهالكية  وم�شاريع  وم�شتدامة,  اإبداعية 

مواقف  بيان  يف  واأ�شهمت  كما  م�شتقبالً.  التوتر  تنامي  ملنع  املالية  ال�شناديق 

وا�شتطالع اآراء قادة احلراك, ون�شطائه, والوا�شطات ومعيقات تفعيلها. 

احلركات  نطاق  يف  اجلديدة  النظريات  جناعة  مدى  اأو�شحت  ثالثاً: 

يف  واملطلبية  االجتماعية  احلركات  وتف�شري  وحتليل  فهم  يف  االجتماعية 

وقدرة  االجتماعي,  امل�شهد  ديناميات  وفهم  والوطنية,  االجتماعية  ال�شاحة 

الفل�شطيني,  ال�شياق  يف  معهودة  غري  جديدة  ملرحلة  التاأ�شي�ش  على  احلراك 

منظمة  يف  املن�شوية  ال�شعبية  واملنظمات  االأطر  داخل  الركود  حالة  وجتاوز 

املتحكمني لدى  ا�شرتاتيجي  خوف  م�شدر  �شكل  وهذا  الفل�شطينية.   التحرير 

Power Holders مبنظمة التحرير وال�شلطة. وهذا قد ي�شكل مدخالً الإ�شالح 

تخو�شها  اأن  ميكن  التي  االحتجاجات  عرب  االأعلى,  اإىل  االأ�شفل  من  املنظمة 

القطاعات العمالية والتعليمية والطالبية واملراأة معاً, لفر�ش عمليات االإ�شالح 

يف بنية وتركيبة م.ت.ف م�شتقبالً. 

رابعاً: اأكدت الدرا�شة على اأن جهود احلراك لن تاأتي بنتائجها الداعمة يف 

البيئة املجتمعية, اإال بخ�شوعها ل�شل�شلة فعاليات منظمة ومنهجية من الناحية 

ال�شابقة,  التحوالت  هذه  حتقيق  من  يتمكن  لن  احلراك  اأن  كما  االإعالمية. 

امل�شتمر  كالتنظيم  حتوالت  عرب  اإال  ملطالبها,  لال�شتجابة  باحلكومة  للدفع 

جدد  العبني  بروز  بفعل  احلاكمة  النخبة  داخل  اجلذري  والتحول  للحراك, 

النظام  وتركيبة  بنية  يف  والتحوالت  الوطني,  امل�شتوى  على  للحراك  داعمني 
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الدور  وغياب  ال�شيا�شي,  االنق�شام  حيث  حالياً  م�شتبعد  هذا  ولكن  احلاكم. 

احليوي لالأحزاب ال�شيا�شية, وتعطيل املجل�ش الت�رضيعي, وعدم دميوقراطية 

النظام ال�شيا�شي. ثم اإن ال�شياق املجتمعي والراأي العام غري منتظم, وثقافته 

يقل�ش  بدوره  وهذا  ال�شائدة.  الوطني  ال�شياق  طبيعة  بفعل  مفتتة  ال�شيا�شية 

فر�ش جناح احلراك ويحد من القدرة على بناء حتالفات جديدة. لذلك ال بّد من 

حلول جمتمعية جديدة, اأو البقاء داخل تركيبة وبنية االحتاد بعد اإ�شالحها, 

م�شتوى  اإىل  يرتقي  الذي  االإ�شالح  لتحقيق  اجلديدة  النقابة  وا�شتخدام 

اال�شتفادة من خمتلف العالقات واملكانة القانونية وال�شيا�شية, التي يتمتع بها 

االحتاد, اأو انتظار ظروف وطنية �شيا�شية واجتماعية ونقابية ميكن اأن تربز 

يف ال�شياق العام. اإىل جانب وجود برنامج عمل اأو رزمة اجتماعية براجماتية 

هذا  واأن  خ�شو�شاً  للحراك.  املعار�شني  قبل  من  واال�شتجابة  للحل  قابلة 

واملطلبية  االجتماعية  احلراكات  باعتماد  عامة,  حلالة  هيَّاأ  بزخمه  احلراك 

الإ�شالح اأقل ما ميكن التنظيمات ال�شعبية املن�شوية يف نطاق م.ت.ف, ومنحها 

الدميومة الدميوقراطية. 

اإىل  االآراء,  وا�شتطالع  املقابالت  خالل  ومن  الدرا�شة  ت�شتنتج  خام�ساً: 

الوطني.  ال�شياق  ويف  والقانوين,  العام  الوعي  يف  ال�شعف  من  حالة  وجود 

فاالأمور مل تكن مواتية مبا فيه الكفاية, لت�شاعد احلراك على حتقيق االأهداف 

عام.  ب�شكل  النقابي  العمل  �شورة  فيها  اهتزت  حالة  اأوجد  مما  املطلبية. 

فاحلراك بزخمه �شكل حالة غري م�شبوقة يف املجتمع, ولكنه مل يحقق النتائج 

املرجوة منه. وهذا مرتبط بالتنظيم الداخلي يف احلراك, والذي مل يكن يتنا�شب 

ب�شكل كاٍف مع رزمة االأهداف العامة واملتوقعة للحراك. 

باآليات  املدعمة  بالتو�شيات  الدرا�شة  تخرج  اال�شتنتاجات,  هذه  على  بناًء 

تنفيذها على النحو التايل:
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بناء منوذج اقت�شادي حيوي م�شغر, ي�شاعد احلراك على جتنب ال�شغط   .1

خالل  من  التوتر.  مراحل  عرب  للمعار�شني  املالية  ال�شيا�شات  عن  الناجت 

جماعي  ذاتي  متويل  بهدف  احلراك,  يف  املنخرطني  من  رمزية  ا�شرتاكات 

ولي�ش ب�شكل جمموعات اأو اأفراد. 

احلفاظ على ا�شتمرارية الدوافع واملحفزات بعيدة املدى, كما الفعاليات مبا   .2

فيها الرمزية التي ت�شاعد على متا�شك احلراك, وقبول اأفراده واملنخرطني 

التوا�شل  وجلان  اأج�شام  وبناء  ذلك,  عن  الناجمة  املخاطر  بكافة  فيه, 

ال�شيا�شية  والنخب  احلكومة,  �شواء  املعنيني  كافة  مع  اال�شرتاتيجي 

حلركة  العام  املوؤمتر  نتائج  بعد  )خ�شو�شاً  والو�شاطات  واملجتمعية, 

االأهلية  والهيئات  الرتبية...اإلخ(,  كوزير  فيه,  �شخ�شيات  وبروز  فتح 

بقائه كموؤ�ش�شة  املتعلقة باالحتاد و�رضوط  الروؤى  واالجتماعية, ملناق�شة 

وطنية فاعلة وحقيقية. 

ب�شيا�شات  ذلك  وربط  والتعبئة,  القانوين  بالتنظيم  عاٍل  اهتمام  وجود   .3

املعار�شني وبالنتائج. ي�شري القانوين �شامي جبارين اإىل اأن امل�شاألة تكمن 

يف اأن احلراك عليه اأن ينظم ويرتب و�شعه القانوين الداخلي, خ�شو�شاً يف 

انتظار بيئة �شيا�شية وقانونية اأف�شل, الأنه من الناحية ال�شعبية قد يحقق 

تعاطف عام, لكن اإحداث تاأثري قانوين يواجه �شعوبات. 

ت�شتعيد  لكي  واحلقوقية,  القانونية  االأهلية  للموؤ�ش�شات  فر�شة  هناك   .4

دورها الوطني, ولي�ش االكتفاء بامل�شاندة املنقو�شة ويف حالة وجود حراك 

وجماعي  وت�شامني  فاعل  دور  للعب  موؤهلة  تكون  اأن  عليها  بل  فقط, 

الر�شمية  الهيئات  غياب  عن  بديل  وجمتمعية  عامة  قانونية  بيئات  الإيجاد 

للمجتمع.  ال�شيا�شية  الثقافة  و�شعف  ال�شيا�شي,  االنق�شام  حالة  بفعل 

خ�شو�شاً يف ظّل تراجع دور:
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بل  اإيجابياً  عن�رضاً  ت�شكل  تكن  مل  التي  الف�شائلية  الو�شاطات 

معقد  الف�شائلي  الو�شع  لالآمال..  وخميباً  �شاراً  كان  كثرية  اأحياناً 

الر�شمي  تدخله  كان  ال�شلطة  فحزب  تقومي؛  من  اأكرث  وله  ومركب 

من�شبة  كانت  تدخالته  فكل  طريقة.  باأي  االإ�رضاب  اإنهاء  ل�شالح 

على اإنهاء االإ�رضاب بغ�ش النظر عن قيمة ما يطرحه من حّل مر�ٍش 

لنف�ش  تنتمي  كانت  االإ�رضاب  قيادة  اأغلب  اأن  العلم  مع  للمعلمني. 

اكتفت مبجاراة  االأخرى,  التحرير  من ف�شائل منظمة  الف�شيل  هذا 

تطالب  خجولة  حذرة  بيانات  خالل  من  للمعلمني  الثورية  احلالة 

بتحقيق مطالب املعلمني ومل تقدم اأي مبادرة ت�شمن حتقيق املطالب. 

الف�شائل االإ�شالمية ر�شمياً كانت غائبة اأي�شاً واكتفت ببيانات دعم. 

وذلك على حّد تعبري النا�شط عامر �شالمة. 

للموازنة  باهظة  تكلفة  ذات  لي�شت  وطنية,  برامج  طرح  �رضورة   .5

الرعاية  برامج  مثل  اإليها,  اال�شتناد  واملعلمني  للحكومة  ميكن  العامة, 

ونقابة  احلكومة  باإدارة  دائم  وطني  �شندوق  واإن�شاء  املتميزة,  ال�شحية 

املعلمني)االحتاد( واالإداريني ويتم تغذيته باإ�شهام حمدد �شهرياً اأو �شنوياً 

واتفاق  منا�شبة,  باإجراءات  اخلا�ش  والقطاع  احلكوميني,  املوظفني  من 

وزارة التعليم مع اجلامعات واملعاهد بتوفري حوافز للتعليم املي�رض الأبناء 

االإدارية  النظم  وت�شحيح  ومو�شوعية,  �شارمة  معايري  وفق  املعلمني 

ن�شبة  وحتديد  والعمل,  اجلهد  مع  لتتنا�شب  والرتقيات  باحلوافز  املتعلقة 

يف  لت�شب  العامة,  املوازنة  يف  تدرج  ال  والتي  االأوقاف  وزارة  اأموال  من 

ال�شندوق الوطني, وتوفري منح للحج. حيث اإن كل موؤ�ش�شة حكومية, اأو 

قطاع خا�ش ميكن له اأن يقدم رزمة حوافز تف�شيلية متكاملة على م�شتوى 

يف  التعليمية  امل�شرية  ملراجعة  العليا  اللجنة  تقارير  اأثبتته  ما  وهذا  وطني. 

اإن املوازنات احلكومية املر�شودة للتعليم تواجه تدنياً يف  فل�شطني, حيث 
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باأولويات  دائماً  مرتبط  لي�ش  اخلارجي  التمويل  حتى  التعليم,...  ح�شة 

التعليم يف فل�شطني,... )ت�شمن التقرير( الدعوة لتطوير ما ي�شمى “ب�شلة 

االحتاد  لتفعيل  كمدخل  عليها  البناء  ميكن  املحفزات  وهذه   .
املحفزات”58

العام للمعلمني الفل�شطينيني. 

للق�شاء  اخل�شوع  من  وحمددة,  وا�شحة  مبعايري  ح�شانة,  املعلمني  منح   .6

اأثناء الدرا�شة والتدري�ش خ�شو�شاً,  على خلفية حرية الراأي والتعبري يف 

املعني,  الوزير  ب�شمانة  احل�شانة  لهذه  املعلمني  اإ�شاءة  عدم  ي�شمن  ومبا 

من خالل اإنتاج دليل حقوقي لقطاع التعليم والعاملني فيه, كنتيجة لعمل 

�شل�شلة ور�شات وندوات عمل خمت�شة. 

القانونية  املظلة  با�شتخدام  اإ�شالحه  بهدف  العام,  االحتاد  يف  البقاء   .7

داخل  من  للعمل  وتنظيمها  اجلهود  كافة  وتركيز  للحراك,  وال�رضعية 

العالقات  ونوع  حجم  من  واال�شتفادة  االحتاد  تفعيل  بغر�ش  االحتاد, 

القانونيون  عليه  ي�شجع  ما  وهذا  بها.  يتمتع  التي  والدولية  العربية 

واحلقوقيون, للخروج من ماأزق االتهامات التي تتعلق بالت�شيي�ش, واإيجاد 

والبالغ  احلراك  من  احلجم  هذا  وتوظيف  واملعار�شة,  املوازية  االأج�شام 

العام لالحتاد  اأو املوؤمتر  العامة  األف معلم, الإحداث تغيري يف اجلمعية   14

الو�شاطات  مَلَ�َشتها  اإن هناك موؤ�رضات  ب�شريورة قانونية وا�شحة. حيث 

القانونية يف قبول احلكومة وجمل�ش الوزراء لعمل كل الت�شهيالت الالزمة 

لتفعيل االحتاد نف�شه, كم�شار منطقي وقانوين لنجاح االحتجاجات؛ الأن 

من  ت�شتوجب  لها,  و�شل  التي  احلراك  وجمود  تراجع  ودرجة  م�شتوى 

قادته ون�شطائه—وبهدف تقوية وتدعيم حجم احلراك, وتقبل املنخرطني 

 ,2015  ,49–48 روؤى تربوية, عدد  تقرير اللجنة العليا ملراجعة امل�شرية التعليمية يف فل�شطني,   
58

�ش 4–20.
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اأو االإيجابية الناجتة عن احلراك  فيه من معلمني واداريني لالآثار ال�شلبية 

وتفاعالته— البدء بحراك قانوين واإداري وموؤ�ش�شاتي من داخل االحتاد 

املواجهة  القائم بفعل  امليدان, كتعوي�ش عن اخللل  اإىل  العام, قبل االنتقال 

املزدوجة للمعلمني مع االحتاد العام, واحلكومة واأركان م.ت.ف. 

جاء  فاحلراك  ال�شيا�شية.  والقيود  الفر�ش  من  متاح  هو  ما  فهم  �رضورة   .8

مطلبي ونقابي يف �شياق الهبة ال�شعبية, وزيادة التحديات املالية للحكومة 

داخلياً وخارجياً, و�رضاع غري بارز بالن�شبة للحراك, وهو ال�رضاع بني 

يف  االإ�رضائيلي,  العام  االحتاد  مع  الفل�شطينيني  للمعلمني  العام  االحتاد 

�شوء املعركة القانونية والدولية, على �شعيد املناهج وق�شايا اأخرى. وهذا 

يحتاج اإىل رفع م�شتوى الوعي القانوين, واال�شتفادة من ذوي اخلربة. اإن 

من �شاأن هذا امل�شار اأن يقوي احلراك ويعزز �شموده اأمام اأي اإجراءات من 

اآمنة لتحقيق  العام ال يوفر بيئة  العام. فال�شياق  اأو االحتاد  قبل احلكومة 

االأهداف املطلبية. 

ال بّد اأن يبذل احلراك املزيد من اجلهد لتحديد روؤية, وموقف وا�شح من   .9

لي�شت  والنقابية,  املطلبية  ال�رضعية  اأن  ال�رضعية. وهذا من منطلق  م�شاألة 

اإطالقاً نفياً اأو جتاوزاً مل�شاألة ال�رضعية التاريخية والوطنية لالحتاد العام. 

الطابع  عليها  غلب  واإن  فهي  الت�شيي�ش,  م�شاألة  على  اأي�شاً  ينطبق  وهذا 

النقابي املطلبي وفق روؤية قادة احلراك, لكنه انطوى بطرق خمتلفة على 

تدخالت حزبية متنوعة, خ�شو�شاً عندما يتعلق االأمر لي�ش فقط مبطالبات 

مالية, ولكن اإدارية واإ�شالحية تتعلق باملحا�ش�شة احلزبية داخل االحتاد 

العام. 

االهتمام اأكرث بالراأي العام املجتمعي, واعتماد ا�شرتاتيجية توا�شل معه.   .10

لنقله من حالة الت�شامن ال�شامت اإىل حالة التفاعل امل�شاند. يقول املفكر 
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عزمي ب�شارة, واآخرون يف العمل النقابي, اإنه “ميكن اأن نالحظ يف العديد 

الدولة  فاإن  للم�رضبني...  معادياً  العام  الراأي  كان  اإذا  اأنه  احلاالت  من 

تتعامل مع التطورات بعدم اكرتاث... اأو ت�شفية االإ�رضاب واإنهائه بقوة 

.
و�شدة, دون خ�شية االحتجاج اجلماهريي”59

عزمي  واإ�رضاف  حترير   ,)11( رقم  الدميقراطية  مبادئ  �شل�شلة  النقابي,  العمل  �شالح,  نبيل   
59

ب�شارة )رام اهلل: املوؤ�ش�شة الفل�شطينية لدرا�شة الدميقراطية )مواطن(, 1997(, �ش 19. 
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قائمة امل�سادر واملراجع

اأولً: امل�سادر باللغة العربية: 

اأ. املقابالت امليدانية:

اأبو دهيم, مو�شى, مقابلة �شخ�شية, رام اهلل, 2016/12/15.   .1

اأبو زينة, �شحر, مقابلة اإلكرتونية, جنني, 2016/11/30.   .2

اأ�شعد, فرحات, مقابلة �شخ�شية, رام اهلل, 2016/11/28.   .3

البطران, يو�شف, مقابلة اإلكرتونية, اخلليل, 2016/12/15.   .4

حلقوق  امل�شتقلة  الهيئة  مقر  اهلل,  رام  �شخ�شية,  مقابلة  �شامي,  جبارين,   .5

االإن�شان, 2016/12/15. 

حمايل, حممد, مقابلة �شخ�شية, رام اهلل, 2016/12/3.  .6

حمايل, حممد, مقابلة �شخ�شية, رام اهلل, 2016/12/5.   .7
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من اإ�سدارات 

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات
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جملدات,   3 ال�شل�شلة  هذه  من  �شدر  الفل�سطينية,  اليوميات  �سل�سلة   .3

تغطي الفرتة 2016-2014.

�سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً, �شدر من هذه ال�شل�شلة 13 كتاباً.  .4

�سل�سلة تقرير معلومات, �شدر من هذه ال�شل�شلة 28 كتاباً.  .5

كتب علمية متنوعة )74 كتاباً(.  .6

كتب باللغة الأجنبية )28 كتاباً(.  .7

كتب  من  وف�شول  والدرا�شات  الكتب  من  الكثري  الزيتونة  مركز  يوفر 

االإلكرتوين: الرابط  على  االطالع  يرجى  موقعه,  عرب  املجاين   للتحميل 

https://www.alzaytouna.net
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قواعد الن�سر

مة ة حمكَّ يف �سل�سلة درا�سات علميَّ
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بذلك عربياً واإ�شالمياً ودولياً.

تلتزم  واأن  �شابقاً,  ن�رضت  قد  تكون  اأال  املر�شلة  الدرا�شات  يف  ي�شرتط   .2

مبناهج البحث العلمي املعتمدة.

بحدود  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  ملخ�ش  الدرا�شة  مع  الباحث  يرفق   .3

120–150 كلمة.

تخ�شع املواد املر�شلة للتحكيم العلمي االأويل من هيئة التحرير, ثم تر�شل   .4

للتحكيم العلمي اخلارجي, وفق االأعراف العلمية العاملية. ومن حق الهيئة 

رف�ش اأي من الدرا�شات املر�شلة, اأو طلب التعديالت الالزمة قبل اإجازتها 

ا�شتالم  من  �شهرين  خالل  بالقرار  الكاتب  تبليغ  ويتم  للن�رض.  نهائياً 

الدرا�شة.

للدرا�شات  االإلكرتوين  الورقي  الن�رض  حقوق  بكافة  املركز  يحتفظ   .5

وترجمتها,  وال يجوز اإعادة ن�رضها اإال باإذن خطي م�شبق من املجلة.

ُتراَعى يف كتابة الدرا�شات املو�شوعية والدقة, وقواعد التوثيق واالقتبا�ش,   .6

وعمل الهوام�ش بالطرق املتعارف عليها علمياً, والتي تت�شمن:

ا�شم  الن�رض:  )مكان  الطبعة  ورقم  الكتاب,  وعنوان  املوؤلف,  ا�شم  الكتب:   •

النا�رض, تاريخ الن�رض(, واأرقام ال�شفحات.

املجالت: ا�شم كاتب املقال, وعنوان املقال, وا�شم املجلة اأو الدورية, ورقم   •

العدد, وتاريخ العدد, واأرقام ال�شفحات.
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ومكان  ال�شحيفة,  وا�شم  املقال,  وعنوان  املقال,  كاتب  ا�شم  ال�شحف:   •

�شدورها, وتاريخ العدد. 

ملزيد من التف�شيالت حول طرق التوثيق, يرجى فتح الرابط التايل:

https://link.alzaytouna.net/Guidelines_Refereed-Academic-

Studies

اأن  Microsoft Word, مع مراعاة  الدرا�شات على برنامج  اإر�شال  7. يرجى 

يكون حجم اخلط 14, ونوع اخلط Simplified Arabic, كما يرجى اإعداد 

.)Footnotes الهوام�ش يف ذيل كل �شفحة )على �شكل
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as a mediator in the movement, and the feasibility of these 
interventions.

This study proposes practical mechanisms and creative and 
sustainable strategic solutions, in addition to consumer projects 
for the educational sector, with innovative ideas to prevent 
the growth of tension in the future. It clarifies the positions 
and opinions of the action’s leaders and activists, the means 
and obstacles of its activation, all within an integrated process 
aimed at advancing teachers’ status and action.

Keywords:

Unified Action of 
Teachers

West Bank Civil Society

General Union of 
Palestinian Teachers

Schools Salaries

Political schism
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Abstract

The Unified Teachers’ Action in the West Bank

Current Situation, Dynamics and Prospects

Due to a series of successive crises in the Palestinian 
political and social arena since 2007, a unified action of 
teachers took place in the West Bank (WB) on 14/2/2016. It 
was an unprecedented step in the Palestinian context, where the 
confidence of teachers in the General Union’s ability to meet 
their demands declined, and also in its ability to formulate just 
and equitable solutions to their social and living conditions.

The author studies the action’s paths, key players, tools and 
mobilization processes, while trying to extrapolate the future of 
the movement and what social, political and legal legacy it will 
leave. How the Palestinian Authority government in Ramallah 
has handled the action was also studied, especially in the midst 
of political schism, absence of political parties’ vital role, the 
disruption of the Palestinian Legislative Council, and a non-
democratic political system.

The study aims to identify the weaknesses and strengths of the 
action, its vision and goals, and the conditions necessary for its 
success and continuity. It tries to know how the action aroused 
the general societal interest and provoked legal norms and 
informal institutional interventions. It studies the contributions 
of civil society organizations and political leaders, their role 




