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Abstract:
Protection for teachers means an effort to avoid them from any
kind
of
violence,
threat,
discrimination,
injustice,
criminalization, and deviant treatment coming from whether
students, parents, or society. This study aims to examine three
forms of protection for teachers in serving the job as educators
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namely in the realm of law, profession, and intellectual
properties. It uses a juridical-sociological method in the
qualitative data compilation technique. The data was obtained
through in-depth interviews and desk study. Meanwhile, the
data analysis is through reduction and conclusion making. It
results in three conclusions. 1) The law protection for teachers
comes in the form of advocacy, law dissemination, protection
from any type of violence, friendly students’ education format,
students' character building, and good communication with
students' parent. 2) The protection for teacher in the realm of
profession is through reasonable earning and freedom of
speech. 3) The protection for teachers' intellectual property is
through motivating them to be productive even though the
results have not been well patented.
Keywords:
Protection; Teachers; Madrasa; Islamic Boarding Schools

:ملخص

محاية مهنة التدريس هي حماولة حلماية املعلمني من خمتلف أشكال العنف
والتهديدات واملعاملة التمييزية والظلم والتجرمي واملعاملة املنحرفة من الطالب
 هتدف هذه الدراسة إىل فحص أشكال محاية املعلمني يف.وأول ياء األمور واجملتمع
 وطريقة البحث املستخدمة هي املنهج االجتماعي.أداء واجباهتم كمعلمني
 وكان مجع البيانت عن طريق املقابالت املتعمقة.القانوين يف إطار البحث النوعي
 من. يتم حتليل البيانت خبطوات مع تقليل البيانت واستخالص النتائج.والتوثيق
) احلماية القانونية للمعلمني1 : تظهر نتائج هذه الدراسة أن هناك.البحث املنفذ
 واحلماية من العنف،من خالل املناصرة القانونية والتنشئة االجتماعية القانونية
، وتشكيل شخصية الطالب، وتنسيق التعليم املالئم لألطفال،ضد املعلمني
) احلماية املهنية مع الئقة الدخل2 وإجراء التواصل اجليد مع أولياء أمور الطالب
) محاية امللكية الفكرية من خالل تشجيع املعلمني على3 وحرية التعبري عن اآلراء
. ولكن هذه املصنفات ل يتم تسجيلها برباءة اخرتاع،اإلبداع والتصنيف
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الكلمات املفتاحية:

مقدمة:

احلماية؛ املعلمني؛ املدرسة؛ املعاهد اإلسالمية

مصدر قلق ،مع ظهور العديد من التجرمي
اليوم ،غالبًا ما يكون عالَ ُـم التعليم
َ
ضد مهنة التدريس .وكثريا ما يواجه املعلمون أثناء قيامهم بواجباهتم حتدايت وعقبات
ليست سهلة .يتم الرد على تصرفات املعلمني املختلفة يف أتديب طالهبم أثناء الدراسة
بدعوى جترمي املعلم من قبل الطالب وأولياء األمور واجملتمع .ويف السنوات الثالث
املاضية ،ال تزال حتدث حاالت العنف ضد املعلمني .يف عام 2015م ،كان ال بد
من سجن نورماايين ،وهي معلمة يف املدرسة الثانوية احلكومية  1ابنتائيغ ،جنوب
سوالويزي ،لقرص طالهبا الذين تسببوا يف الكثري من الضوضاء يف الفصل .ويف عام
 ،2016يف نفس املدرسة ،كان على األستاذ أسرال أن يقبع يف السجن لضربه طالبًا
شوش اآلخرين يف صالة اجلماعة .وابملثل مع األستاذ سامهودي ،مدرس املدرسة
َّ
اإلعدادية رادين رمحت سيدوارجو الذي ُحكم عليه ابلسجن ملدة  6أشهر جملرد قرص

ذراع طالبه ألنه غالبًا ما كان يتغيب عن حضور أنشطة صالة الضحى .نهيك عن
املأساة اليت حلت ابألستاذ داسرول ( ،)2017وهو مدرس يف املدرسة الثانوية املهنية
احلكومية  2ماكاسار الذي وبخ الطالب لعدم أداء واجباته املدرسية .ويف تلك
اللحظة ركل الطالب الباب وهو يقول كلمات قذرة .غضب األستاذ داسرول بشكل
عفوي وصفع طالبه ذاك .مث يقوم الطالب إببالغ والديه .فتعرض األستاذ داسرول
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لإليذاء من قبل الطالب ووالديه حىت نزف رأسه دما .ابلطبع ،هناك العديد من
1

احلاالت املماثلة يف خمتلف اجملاالت اليت ال تتعرض هلا وسائل اإلعالم.
توضح األحداث املختلفة املذكورة أعاله كيف تواجه مهنة التدريس حتدايت
جدا أن حيصل املعلمون على احلماية
خمتلفة ليست سهلة .لذلك ،من الضروري ً
القانونية أثناء قيامهم بواجباهتم 2.تقع مسؤولية احلماية القانونية للمدرسني يف أداء
واجباهتم على عاتق احلكومة واحلكومات احمللية واملنظمات املهنية للمدرسني
واملدارس 3.ويتم تفسري احلماية القانونية للمعلمني على أهنا جهود تبذهلا احلكومة
حلماية املعلمني وغريهم من العاملني يف جمال التعليم يف أداء واجباهتم املهنية ،سواء يف
4

احلماية القانونية واالحرتافية واالجتماعية أو السعادة النفسية.
تنص الفقرة  1من املادة  41من الالئحة احلكومية رقم  74لعام 2008
على ما يلي" :للمعلمني حق يف احلصول على احلماية القانونية من أعمال العنف ،أو
التهديد أو املعاملة التمييزية أو التخويف أو املعاملة غري العادلة من جانب الطالب
وأولياء أمور الطالب واجملتمع أو البريوقراطية أو أطراف أخرى" .ومع ذلك ،ل تُقدم
الالئحة احلكومية رقم  74لعام  2008صياغةً واضحة لتعريف احلماية القانونية ملهنة
التدريس مع السلطة الكاملة يف املدارس يف إنفاذ اللوائح املدرسية املختلفة بشأن

”Muhammad Makhdum, “Tragedi Pak Budi Dan Dilema Guru Indonesia,
2018,
http://disdik.banjarmasinkota.go.id/2018/02/tragedi-pak-budi-dan-dilemaguruindonesia.
”2 Muhammad Makhdum, “Tragedi Pak Budi Dan Dilema Guru Indonesia,
2018,
http://disdik.banjarmasinkota.go.id/2018/02/tragedi-pak-budi-dan-dilemaguruindonesia.
3 Harun, “Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Perspektif Hukum
Positif,” Law and Justice 1, no. 1 (2016): 74–84, https://doi.org/10.23917.
4 Saihu and Taufiq, “Perlindungan Hukum Bagi Guru,” Al Amin: Jurnal Kajian
Ilmu Dan Budaya Islam 2, no. 2 (2019): 105–16.
1
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األمور اليت تتداخل مع عملية التدريس وتعليم طالهبم على النحو الذي يرغب فيه
أهداف التعليم الوطنية.
ابإلضافة إىل ذلك ،مت التأكيد على محاية املعلمني يف الئحة وزير الرتبية
والتعليم والثقافة رقم  10لسنة  2017بشأن محاية املعلمني والعاملني يف جمال التعليم.
يف املادة  ،2الفقرة  1إىل الفقرة  5تشرح ابلتفصيل محاية املعلمني وموظفي التعليم،
احلماية املشار إليها يف الفقرة  1تشمل احلماية :أوالً ،القانون الذي يتكون من احلماية
من أعمال العنف والتهديدات واملعاملة التمييزية والرتهيب واملعاملة غري العادلة من
طرف الطال ب ،و  /أو والدي الطالب ،واجملتمع ،والبريوقراطية ،و  /أو األطراف
األخرى ذات الصلة بتنفيذ املهام 5.اثنيًا ،احلماية املهنية ،واليت تشمل إهناء التوظيف
الذي ال يتوافق مع أحكام التشريع القانوين ،وتقدمي تعويض غري معقول ،وفرض قيود
على التعبري عن اآلراء ،ومضايقة املهنة وغريها من القيود أو احملظورات اليت ميكن أن
تعيق املعلمني عن أداء واجباهتم .اثلثًا ،احلماية من أخطار اضطراابت العمل واحلوادث
واحلرائق يف العمل ،والكوارث الطبيعية ،وصحة بيئة العمل ،وخماطر أخرى .رابعاً:
6
محاية حقوق امللكية الفكرية حبماية حقوق املؤلف وحقوق امللكية الصناعية.
جيب أن حتظى أحكام التشريع أعاله ابهتمام جاد من مقدمي خدمات

التعليم ،بدءًا من احلكومة املركزية واحلكومات احمللية واملدارس .وتتم محاية املعلمني يف
املدارس ،ال سيما يف املدارس املوجودة يف كنف املعاهد اإلسالمية .تلك املدرسة هي
مؤسسة تعليمية خاصة حتت رعاية املؤسسة واليت تقع داخل بيئة املعاهد اإلسالمية.
5 Harpani Matnuh, “The Legal Protection of Teacher Professionalism,” in
Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018) (Atlantis Press, 2018),
346–49, https://doi.org/https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.80.
6 Joko Sutopo and Krismiyarsi, “Legal Protection of Professional Teacher in
Criminal Law Perspective,” International Journal of Business, Economics and Law 20, no.
5
(2019),
258–64,
https://www.ijbel.com/wpcontent/uploads/2020/06/IJBEL20_502.pdf.
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وبشكل عام ،يتم تنسيق املؤسسات التعليمية اإلسالمية بنماذج وأساليب حديثة تتبىن
جوانب اجلدارة دون التخلي عن القيم الرتبوية التقليدية السابقة .بل حتاول املؤسسات
التعليمية اإلسالمية تقدمي شكل جديد من التوليف الذي يتعاون بني أهداف التعليم
العام وأهداف التعليم اإلسالمي (الديين) املتكافئ .ويرافق هذا الشكل من التوليف
بعد ذلك دعم اجلودة األكادميية واملوارد البشرية والبنية التحتية ومصادر التمويل القوية
وخلق بيئة جيدة .تتبىن املدارس الدينية نظام التعليم احلديث للمعلمني واملمارسني
7
املسلمني إبضافة جزء كبري من املواد الدينية اإلسالمية.
لكي يصبحوا معلمني يف املدارس الدينية الداخلة يف بيئة املعاهد اإلسالمية،
خيضع ترشيح املعلمون لعدة مراحل من االختبار ،مثل اختبارات القدرات العلمية يف
جماالهتم والعلوم اإلسالمية ،واختبارات الشخصية ،واختبارات قراءة القرآن ،واملقابالت
وغريها .وبعد أن أصبحوا معلمني ،يتلقون التدريب والتطوير املهين .ابإلضافة إىل
ذلك ،تعمل املدارس على تطوير قدرات وخربات املعلمني هبدف إنتاج موارد مدرسني
حمرتفني.
يف الواقع ،اتضح أن ليس كل املدارس حتمي معلميها يف أداء واجباهتم
كمعلمني .على سبيل املثال ،الدخل املنخفض للمعلمني ،وعدم حيازة براءة االخرتاع
لبعض أعمال املعلمني كملكية فكرية ،ومرافق التعلم غري املكتملة حبيث ال يدعمون
8
عملية التعلم اجليدة وما إىل ذلك.

7 Nanang Budianto, “Implementasi Pengembangan Madrasah Dan Sekolah
Islam Unggulan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam,” FALASIFA:
Jurnal
Studi
Keislaman
8,
no.
1
(2017):
109–26,
https://doi.org/https://doi.org/10.36835/falasifa.v8i1.42..

 8مقابلة مع جملس العلماء اإلندونيسي ،ومدرس املدرسة اإلعدادية ١٣ ،سبتمرب .٢٠٢١
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تعزز الظروف املذكورة أعاله اهتمام الباحث على دراسة محاية املعلمني يف
ممارسة مهنتهم .هتدف هذه الورقة إىل التعمق يف موضوع احلماية القانونية ومهنة
التدريس يف أداء واجباهتم يف عملية التعلم يف املدارس اإلسالمية ،وخاصة يف املدارس
الداخلة حتت إطار املعاهد اإلسالمية.
منهجية البحث

هنج اجتماعي قانوين أو بعبارة أخرى نوع اجتماعي من
ينهج هذا البحث َ
البحث القانوين الذي يبدأ من وجهة نظر أن القانون هو منط مؤسسي للسلوك

االجتماعي ويوجد كمتغري اجتماعي جترييب .النهج القانوين االجتماعي هو حتديد
وتصور القانون كمؤسسة اجتماعية حقيقية وعملية يف احلياة .ويهدف هنج هذا
البحث ابلتأكيد إىل فهم القانون جتريبياً من خالل الذهاب مباشرة إىل موضوع
البحث ،أي محاية املعلمني يف أداء واجباهتم .هذا البحث هو حبث ميداين يفحص
األحكام القانونية املعمول هبا مع الواقع الذي حيدث يف اجملتمع .وهذا النوع من
البحث هو نوع من البحث القانوين االجتماعي الذي يريد قياس فعالية بعض القوانني
واللوائح.
مت مجع البيانت من خالل مقابالت متعمقة .كانت مواقع البحث عبارة عن
مدرسة نور اجلديد اإلعدادية يف إطار املعهد نور اجلديد اإلسالمي يف ابجنلغور
ابمكاسان ،ومدرسة اجلربا اإلعدادية يف إطار املعهد املنورة اإلسالمي غانديغ سومنب،
واملدرسة اإلع دادية مطالع األنور يف إطار املعهد مطالع األنور سومنيب .يعتمد اختيار
املدارس الثالث املذكورة أعاله على اعتبار أن تلك املدارس الثالثة املوجودة يف بيئة
املعاهد اإلسالمية يف مادورا قد أحدثت ابتكارات خمتلفة يف عملية التعلم .زار الباحث
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وأجرى مقابالت متعمقة مع مصادر البيانت البشرية ،وحتديداً املديرين واملعلمني يف

املدارس الثالثه لفهم الظاهرة املبحوثة .كما استعرض الباحث الواثئق الالزمة لدعم
بيانت املقابلة .مث بعد ذلك ،قام الباحث بتحليل البيانت اليت مت مجعها عن طريق
تقليل البيانت وعرضها واستخالص النتائج.
النتائج واملناقشة
احلماية القانونية ملعلمي املدرسة املوجودة يف بيئة املعاهد اإلسالمية

ميكن تفسري احلماية مبعىن بسيط على أهنا حماولة الكتساب الشعور ابألمان،

بعيدا عن التهديدات والكوارث واخلوف .وابلتايل ،ميكن تفسري احلماية القانونية
ً
للمدرسني على أهنا محاية يوفرها القانون للمعلمني ،من خمتلف أعمال العنف
والتهديدات واملعاملة التمييزية والرتهيب واملعاملة غري العادلة .احلماية القانونية
للمعلمني يف مهنتهم تستلزم أن املعلمني كمهنة يتطلبون يف عملهم ضمانت ومحاية
جدا حبيث أنه ابإلضافة إىل الشعور ابألمان ،فإن
لبعض القوانني واللوائح .هذا مهم ً
أيضا نظرة واضحة بشأن حقوقهم والتزاماهتم ،ما ميكنهم وما ال ميكنهم فعله ،ما
لديهم ً
يسمح وما ال يسمح لألطراف األخرى فعله هبم ،سواء كإنسان عادي أو معلمني أو
9

العاملني.
نظرا ملا وقع يف
أمرا ً
ملحا للغاية؛ ً
تعترب محاية املعلمني يف أداء واجباهتم ً
السنوات األخرية يف العديد من احلاالت ،أصيب عالـم التعليم ابلصدمة بسبب مقاومة
أولياء أمور الطالب ملهنة التدريس .هذا األمر وقع يف شكل إبالغ الوالدين للشرطة
9
Ateng Sudibyo, “Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam
Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan Dengan Punishment Dalam
Mendisiplinkan Siswa,” Journal Presumption of Law 1, no. 2 (2019),
https://doi.org/10.31949.
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عن معاملة الـمعلمني ألطفاهلم .وهذا هو احلال يف سيدوارجو ،جاوة الشرقية الذي
حتول من قضية أتديب املعلم بقرص الطالب على أنه طالب شقي ،مما أدى يف النهاية
عاما)
إىل جر املعلم إىل احملكمة .وهي القضية اليت حدثت بسمبودي (مخسة وأربعون ً
أحد املدرسني يف املدرسة اإلعدادية رادين رمحة يف ابلوغبندو ،سيدوارجو ،جاوة
الشرقية .وظهرت حالة أخرى يف مدينة ابنيواجني جباوة الشرقية ،وهي قضية حتليق شعر
الطالب بشكل جانيب بنموذج معاصر .فقام املدرس بقص شعر الطالب ابلقوة .ويف
10
النهاية ،أبلغ والد الطالب الشرطة بسلوك املعلم.
احلماية القانونية للمعلمني يف أداء واجباهتم من خالل توفري احملامني املستعدين
ملرافقة املعلمني إذا واجهوا مشاكل قانونية .يتم تنفيذ املناصرة القانونية وف ًقا للمقابالت
التالية:
"فيما يتعلق مبوضوع املناصرة القانونية ،يوجد لدينا يف املؤسسة قسم قانوين،
وهو تطبيقات تساعدن يف حل املشكالت ،خاصة احلماية القانونية ،وحتديداً من

مجيع خطوط االحتياجات املوجودة يف املؤسسة ،ولكن من املمكن أن يكون لدينا
أيضا فريق
أيضا تعاون مشرتك مع ( PGRIاحتاد املدرسني إبندونيسيا) .ويساعدن ً
ً
املناصرة القانونية ابلنسبة للمسائل احلامسة للغاية .ولقد أجرينا مرة واحدة إرشادات
احلماية القانونية املؤسسية اليت تشمل شركة احملاماة ( PGRIاحتاد املدرسني
إبندونيسيا) .ابإلضافة إىل توفري البصرية القانونية للمعلمني يف هذه املدرسة الثانوية،
11
قمنا بتنظيم التنشئة االجتماعية للحماية القانونية للمعلمني.

10 M. Sidik, “Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Melakukan Kekerasan
Terhadap Siswa,” Jurnal As-Said 1, no. 1 (2021): 67–74.

 11مقابلة مع مرزوقي ،رئيس مدرسة  PGRIاإلعدادية يف منطقة ابمكاسان 15 ،سبتمرب .2021
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املساعدة يف املناصرة القانونية هي شكل من أشكال التأييد القانوين للمعلمني
والعاملني يف جمال التعليم ،سواء من احلكومة أو وكاالت املراقبة الرتبوية .ستعمل هذه
املؤسسة على التواصل االج تماعي حول أمهية فهم القانون أو حركة الوعي القانوين
حبيث ميكن استخدامها كعالمات للمعلمني وموظفي التعليم يف أداء واجباهتم.
والغرض اآلخر من إنشاء هذه املؤسسة هو أنه ميكنها تقدمي املساعدة القانونية فيما
12

بعد عند حدوث حاالت تتعلق ابملدرسني أو العاملني يف جمال التعليم.
أصبح مديرو املدرسة واملعلمون وموظفو التعليم حباجة إىل حصول احلماية
جسداي ونفسيًا بسبب قلة معرفتهم ابلقانون .اجلهل بظاهرة
واملساعدة القانونية ترافقهم
ً

القانون والقواعد امللزمة ،أدى إىل ختوف سكان املدرسة من األفخاخ القانونية إذا
أساءوا التعامل مع الطالب .لذلك ،فإن حتسني دور املناصرة يف املنظمات اليت يشارك
فيها املعلمون جيب أن يتم متكينه إلقامة احلق والعدالة ألعضائها .هذا يتماشى مع
اهلدف األساسي للقانون التقدمي ،وهو خلق السعادة اجلسدية والنفسية .وهتدف
جهود املناصرة هذه إىل توفري الفهم القانوين للمعلمني أو حلل القضااي القانونية اليت قد
تصيب املعلمني.
ومن نحية أخرى ،تـُ َوف ُر املدارس احلمايةَ القانونية للمعلمني من خالل تشكيل
فريق لتطبيق القواعد ،والذي يتكون من رائسة املدارس ،ومعلمي التوجيه واإلرشاد،
والعديد من موظفي إدارة املدرسة املسؤولني عن اإلشراف وتطبيق اللوائح ،ليعتاد
الطالب بتطبيق القواعد وااللتزام أبنشطة املدرسة .ينفذ هذا الفريق واجباته من خالل
تقدمي معلومات عن قواعد املدرسة وعواقب انتهاك هذه القواعد لآلابء عند دخوهلم

املدرسة ألول مرة.
”Saihu and Taufiq, “Perlindungan Hukum Bagi Guru.
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أحيان قوانني أو عقوابت لتنفيذ القانون وألجل أتديب الطالب،
يق ً
ويقدم الفر ُ

عندما ينتهك الطالب قواعد املدرسة .إن القيام بعقوبة األطفال (العقوبة البدنية)
لتأديبهم ال يعترب شكالً من أشكال العنف ضد األطفال ،ولكنها من ابب سد
الذريعة ومنع الوقوع إىل احملرمات واملفاسد 13.والسبب هو أن الظروف االجتماعية
والثقافية اإلندونيسية متيل إىل دعم استخدام العقاب البدين والتسامح معه ابعتباره
14

الوسيلة األكثر فعالية للتعليم ألجل مصلحة األطفال.
متاشياً مع ما سبق ،من أجل توفري احلماية للمعلمني من أعمال العنف ،يربم
معلمو املدرسة عقود التعلم اليت جيب تنفيذها أثناء الدراسة والتعليم .ويف بداية الدرس
نقش املعلمون "القواعد والعواقب" مع الطالب .وابستخدام هذا النموذج ،شرح املعلم
إىل طالبه القواعد اليت جيب التزامها عليهم أثناء الدراسة.
أبدا .حنن ال نعرف أية عقوبة كانت .بل الشيء الذي
"ال يعاقب املعلمون ً
نعرفه ونتعامل معه هو تطبيق القواعد والعواقب .وسيشرح املعلم يف بداية الدراسة
13
Abdul Jalil and Muhammad Taufiq, “Al-Ȃtsȃr Al-Mutarattibah ‘Ȃla PERPPU
(Lawȃih Al-Hukûmiyyah Al-Badaliyyah) Min Al-Munazhzhamȃt Al-Mujtama’Iyyah
Raqm 2 Li ‘Ȃm 2017 Dlidda Wujûd Hizb Al-Tahrîr Indûnîsiyȃ Min Manzhûr Saddi
Al-Dzarî’Ah,” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 14, no. 1 (2019): 144,
https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i1.1982; Ahmed Salem and Muhammad
Taufiq, “Manâfidu Al-Muharramât Ilâ Muntijâti Al-Halâl: “Dirâsah Tahlîliyah Fî
”Dhaw’i Ma’âyir Majma’ Al-Fiqh Al-Islâmî Al-Dawlî Wa Al-Ma’âyir Al-Mâlayziah”,
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 16, no. 1 (June 27, 2021): 230–50,
https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I1.3050.

ويف األساس كانت هناك سلسلة من القوانني واللوائح املقررة يف إندونيسيا اليت حتظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال.
ينشأ الرأي القائل أبن إند ونيسيا ل حتظر ممارسة العقاب البدين بسبب عدم وجود قاعدة واحدة يف إندونيسيا تذكر بوضوح العقاب البدين
14

ابعتباره أحد أشكال العن ف اجلسدي ضد األطفال .ومن أشكال العنف اجلسدي احملظور يف كل من القانون اجلنائي وقانون محاية الطفل
هو االعتداء اجلسدي على األطفال .يف حني أن مفهومي االضطهاد والعقاب البدين خمتلفان من حيث السياق ،على الرغم من أنه يف
 Muhammad Taufiq, “Aاملمارسة العملية  ،فإن العقوبة البدنية غري العقالنية لديها القدرة على أن تؤدي إىل االضطهاد.
Critique against the Perspective of Al-Thufy on the Contradiction of Maslahat and the
Holy Text,” Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities 5, no. 2 (2020): 121–28,
https://doi.org/10.18326/mlt.v5i2.121-128.
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القواعد أو املعايري اليت تنطبق وقت الدرس والعواقب اليت ترتتب عن انتهاك هذه
القواعد .على سبيل املثال ،هناك بعض القواعد لوضع احلقائب املدرسية يف األماكن
املتوفرة ،وإلقاء القمامة يف سلتها املخصوصة .وسيشرح املعلم العواقب عندما ينتهكها
ا لطالب ،كالوقوف أمام الفصل لبضع دقائق ،وقراءة بعض السور القصرية من
15
القرآن.
وألجل توفري احلماية القانونية للمعلمني يف أداء واجباهتم ،يتوسط قادة املدرسة
يف حل املشكالت املختلفة مع الطالب ،عندما ال يتمكن املعلم من حلها بنفسه.
تقوم هذه املدرسة ابلوساطة يف حل املشاكل اليت تواجه املعلمني مع طالهبم
وأولياء األمور .وميكن أن أتخذ الوساطة ابشرتاك املعلمني اآلخرين أو معلمي اإلرشاد
( )BPأو رائسة املدارس ،واليت هتدف إىل إجياد نقطة االلتقاء والتوافق للنزاعات بني
املعلمني والطالب أو أولياء األمور .ويف املستوى األدىن ،يتم تنفيذ الوساطة وإجراؤها
حلل مشاكل املعلم والطالب املختلفة .وميكن مساعدة املعلمني من قبل معلمي الصف
إلجياد احللول هلذه املشاكل .ويف الوقت نفسه ،عندما ال تتمكن الوساطة يف املستوى
األدىن من حل املشكلة ،ميكن إجراءها إىل املستوى املتوسط ،أي حل املشكالت
الذي يق ام من قبل املعلمني ومعلمي الصف ومعلمي اإلرشاد .وبعد ذلك يتم تنفيذ
العديد من القضااي اليت ل يوجد هلا حل يف املستوى املتوسط إىل املستوى األعلى،
وذلك مبشاركة معلمي اإلرشاد ورائسة املدرسة .وحيصل املعلمون يف القضااي احلامسة
اليت تشمل اآلابء واجملتمع على خطوات التوسط أو الوساطة من املؤسسات بصفتهم
16
صانعي القرار.
 15مقابلة مع م .حاز رئيس املدرسة االعدادية الفالح ابمكاسان ١٢ ،سبتمرب ٢٠٢١
 16مقابلة مع مو .معلم املدرسة اإلعدادية 19 ،سبتمرب .2021
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احلاجة امللحة للوساطة هي أن يكون املتقاضون يف سالم وعدم رفع قضاايهم
وداي
إىل احملكمة .إذا كانت هناك أشياء مت حظرها وكانت متثل مشكلة ،فيجب حلها ً
عن طريق املشاورة واالتفاق .اهلدف الرئيسي للوساطة هو حتقيق السالم بني األطراف
التوصل إىل االتفاق عندما
جدا على املتنازعني
املتحاربة .عادة ما يكون من الصعب ً
ُ
جيتمعون مبفردهم .الوساطة هي وسيلة للجمع بني األطراف املتنازعة يقومها وسيط
واحد أو أكثر للتوصل إىل احلل األفضل ويكتسب األطراف املتصارعة بعد ذلك وعيًا
17
أبمهية السالم بينهم.
صرح غاري جودابسرت ،وف ًقا ملا نقله كوراه ،أن الوساطة ستنجح أو تعمل

بشكل صحيح إذا كانت متوافقة مع الشروط ،واليت منها قوة املساومة املماثلة لكل
األطراف املتنازعة ،وكل منهم يهتمون بشأن العالقات املستقبلية ،وهناك قضااي تسمح
حبدوث التبادالت (املقايض ات) ،وضرورة ملحة أو حد زمين حللها ،وال يوجد عداء
18
طويل وعميق ،وتقدمي حل املشكالت العاجلة على الدفاع عن احلقوق.
أيضا إنشاء محاية املعلمني من أعمال العنف من خالل بناء شخصية
ميكن ً
19
الطالب.
نؤكد على تنمية شخصية الطالب ،وف ًقا ملهمة مدرستنا ،وهي غرس الشخصية

النبيلة يف طالبنا .منارس القيم األخالقية يف حياة الطالب يف املدرسة .نُعود طالبنا
على الصدق ،واحرتام املعلمني ،واملشاركة مع األصدقاء واحرتامهم ،والشخصية
املستقلة من خالل تعويد طالبنا على ترتيب أدوات الكتابة اخلاصة هبم ،والطابع
17 Dedi Afandi, “Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis,” Majalah
Kedokteran Indonesia 59, no. 5 (2009): 189–93.
18 Revy S M Korah, “Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian
Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional,” Jurnal Hukum UNSRAT 21, no.
3 (2013).
”19Yenny Serah and Rini Setiawati, “Fulfillment of Teacher Protection Rights,
Annual Program of International Conference on Human Rights 1, no. 1 (2019): 1–10.

537

al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16 (2), 2021: 525-557

Mohammad Muchlis Solichin, Ali Nurhadi, Achmad Muhlis, Wahab Syakhirul Alim, Moh.
Zaiful Rosyid

الديين من خالل التعود على قراءة الدعاء قبل الدرس يف الفصل ،وصالة الضحى
والظهر يف اجلماعة ،وإلقاء السالم كلما يلتقي ابملعلم ،وتشخيص الصرب واالستسالم
لألصدقاء ،والتسامح للصديق عند صدور اخلطأ واالعتذار عندما يشعر ابلذنب .ومع
التعود على حسن اخللق ،سوف يعتاد الطالب على فعل اخلري وممارسة القيم
20
األخالقية.
21
جدا
سيؤثر تعليم الشخصية على سلوك الطالب .لذلك ،من الضروري ً
23
غرس الشخصية يف نفوس الطالب 22من خالل التدريس والقدوة احلسنة والتعود.
وميكن القيام بذلك كله عن طريق إلزام الطالب ابالنضباط واالمتثال لقواعد املدرسة.

فعندما يتم غرس األخالق احلسنة يف نفوس الطالب ،سوف يتصرفون بسهولة وطوعية
وبطريقة منضبطة وحيرتمون املعلمني ،ويكونون صادقني ،ومتحابني ،ومهذبني ،حىت
يتمكنوا من تنفيذ قواعد املدرسة بسهولة 24،وف ًقا لغرض تنظيم املدرسة وهي تكوين
أفراد متمي زين يف خمتلف اجملاالت ،يفهمون وميارسون قيم التعاليم الدينية و  /أو يصبح
ورعا ،ذا شخصية نبيلة ،عاملا ،ومستقال ،وحيب مساعدة
مؤمنا وخبريا أبمر دينهً ،

 20مقابلة مع أج ،ابمسكاسان  13سبتمرب .2021
21 Tatang Muhtar and Ruswan Dallyono, “Character Education From The
Perspectives of Elementary School Physical Education Teachers,” Cakrawala
Pendidikan:
Jurnal
Ilmiah
Pendidikan
39,
no.
2
(2020),
https://doi.org/10.21831/cp.v39i2.30647.
22 Marvin W. Berkowitz, “Understanding Effective Character Education,” the
Center for Spiritual and Ethical Education, 2012, https://silo.tips/download/whatis-character-education#.
23 Aynur Pala, “The Need For Character Education,” International Journal of
Social Sciences and Humanity Studies 3, no. 2 (2011): 23–32.
24 Maskun, Rinaldo Adi Pratama, and Sumargono, “Implementation of
”Character Education in Historical Learning in the Industrial Revolution Era 4.0,
International Journal of Multicultural and Multireligious Undersanding 6, no. 6 (2019):
487–96, https://doi.org/10.18415.
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اآلخرين ومبادلتهم ،ورجال متوازن .وسيقوم املعلمون مع طاعة الطالب لقواعد املدرسة
25

بسهولة التعلم دون احلاجة إىل معاقبتهم.
كما يتم بذل اجلهود حلماية املعلمني من أعمال العنف أثناء أداء واجباهتم من
خالل بناء تواصل جيد بني املدرسة واملعلمني وأولياء أمور الطالب .ومع التواصل
اجليد ،يتم إنشاء التفاهم والعمل اجلماعي بني املعلمني وأولياء األمور .عقدت رائسة
املدرسة يف بداية الدراسة جنبًا إىل جنب مع املعلمني اللقاءَ مع أولياء األمور هبدف
التنشئة االجتماعية على برامج املدرسة ،وإعداد اآلابء للتكيف مع خطط الدروس اليت
سيتم تنفيذها ،واستيعاب تطلعات أولياء األمور إلعداد التعلم لتحقيق جناح برنمج
املدرسة.
عقدن جلسة اجتماعية مع أولياء األمور يف بداية الفصل الدراسي ،قبل بدء
الدرس .ويف تلك اجللسة ،نقوم ابستعراض براجمنا فيما يتعلق ابألنشطة اليت سيتم
أيضا حو ًارا مع أولياء أمور الطالب .مث إهنم يطرحون األسئلة
تنفيذها .وأجرينا ً

حبماس ،ويقدمون اقرتاحات لنجاح التعليم الدراسي الذي سيتم تنفيذه فيما بعد .وإن
26
نقبل اقرتاحاهتم ابنشراح الصدور واالهتمام لقدراتنا.
فالتواصل اجليد ضروري لبناء التآزر بني املدرسة وأولياء األمور .وعُرف التواصل
أبنه عملية نقل األفكار أو املعلومات من شخص إىل آخر عرب وسائط معينة .ميكن
إجراء التواصل اجليد من خالل نظام إدارة التعليم املطبَّق يف املدرسة ،أي من خالل

25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang
Pesantren, https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/uu18-2019bt.pdf, ،

مت التصفح عليه  20نوفمرب .2021

 26مقابلة مع إم ،سبتمرب .2021
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استخدام وظيفة قسم العالقات العامة فيها .تتمثل إحدى وظائف هذا القسم يف إقامة
27

تواصليات وعالقات مع اجلمهور ،أي املتمثل يف اجملتمع وأولياء أمور الطالب.
أيضا بني معلمي الفصل وأولياء األمور يف جمموعة واتساب
يتم إجراء التواصل ً
( ، )WhatsAppميكنهم التواصل املكثف مع أولياء األمور كل يوم ،حبيث يكون هناك
دائما بتقدمي برامج
شعور ابأللفة وجو عائلي بني املعلمني وأولياء األمور .ويقوم املعلم ً
التعليم وأنشطة الدراسة م ع أولياء األمور يف تلك اجملموعة .ابإلضافة إىل ذلك ،كنا
نقبل كل االقرتاحات والشكاوى من أولياء األمور .ويف الوقت ذاته تشاور املعلم مع
أولياء األمور فيما يتعلق بصعوابت الدراسة وتطويرها.

ابإلضافة إىل ذلك ،أقام املعلمون يف املدارس عمليةَ التعليم على أساس املودة
وترك العنف ،وحتاول املدارس من خالل هذا النموذج تقدميَ عملية تعليمية الئقة
لألطفال 28والبيئة وف ًقا للشعار الذي يردد "رمحة للعاملني" .التعليم الالئق لألطفال هو
التعليم الذي يُطبق التوفري واحلماية واملشاركة .أما توفري األموال فهو حق يتعلق

ابحتياجات األطفال مثل احلب  /املودة والغذاء والصحة والدراسة والرتفه .29وأما
احلماية فهي تعين احلقوق املتعلقة حبماية األطفال من مجيع التهديدات والتمييز
”Saihu and Taufiq, “Perlindungan Hukum Bagi Guru.

27

املدرسة املالئمة للطفل (منوذج املدرسة الصديقة لألطفال) هي منوذج مدرسي مت تطويره من قبل اليونيسف والذي جيعل
مفهوم صديقة لألطفال كأساس من خالل توفري مدارس مرحية وآمنة وحممية ووجود املعلمني املدربني واملوارد وبيئة مناسبة .مت التصديق
28

عرف
على املدارس املالئمة لألطفال يف إندونيسيا من خالل اتفاقية حقوق الطفل يف عام  1990وهي قرارات للوفاء حبقوق الطفل .تُ َّ
ومثقفة بيئيًا،
املدارس املالئمة للطفل أبهنا برامج لتهيئة الظروف لألطفال أثناء تواجدهم يف وحدات تعليمية آمنة ونظيفة وصحية ورعاية ُ
قادرة على ضمان إعمال حقوق األطفال ومحايتهم من العنف والتمييز وغريها من سوء املعاملة ،وكذلك دعم مشاركة األطفال ،خاصة يف
Nuri Rohmawati and Endang Hangestiningsih, “Kajianالتخطيط ،والقرارات والدراسة واإلشراف.
Program Sekolah Ramah Anak Dalam Pembentukan Karakter Di Sekolah Dasar,” in
Prosiding Seminar Nasional PGSD UST, 2019.
29 Mare Leino, “The Child Friendly School: An Idea Versus Reality,” Problems
of
Education
in
the
21st
Century
29
(2011):
82–88,
http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=942641.
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والعقاب وسوء املعاملة ومجيع أشكال املضايقة والسياسات غري املالئمة اليت تؤثر
بشكل مباشر أو غري مباشر على العنف ضد األطفال .وأما املشاركة فهي حق
للمشاركة والتصرف الذي يستخدمه الطالب للتعبري عن حريتهم يف الرأي وطرح
30
األسئلة واملناقشة ولعب دوره يف الفصل واملدرسة.
يؤكد وجود املفهوم أعاله أن دور املعلمني جيب أن يتمثل يف إظهار موقف
عتربون محاةً آمنني ،ابإلضافة إىل واجباهتم
ودي ومهين يف تعليم طالهبم ،ألن املعلمني يُ َ
األساسية اليت هي تعليم الطالب أثناء وجودهم يف املدرسة .ومن نحية أخرى ،عندما
جيدا ويكون هناك عدم التالؤم األمثل مع املعلم يف املدرسة،
ال يعمل املفهوم ً

هتديدا للطالب يف الواقع .ولتوضيح الصورة هناك بعض األحداث اليت
فسيكون هذا ً
وقعت يف بيت التحفيظ اإلخالص ،ومدرسة أنتاابين ومدين الداخلية ابندونغ ،ارتكب
31
أحد املعلمني عن ًفا جنسيًا ضد  12طالبًا خالل الفرتة .2021-2016
لذلك ،من خالل إنشاء املدارس الدينية املالئمة لألطفال ،يتم التعامل مع
الطالب ابلرمحة والعدالة ،حبيث يقوم املعلمون حبماية طالهبم من العنف والسلوك
املنحرف 32والتهديدات والرتهيب واملعاملة غري اإلنسانية 33.وجيب على الطالب أن
Muhlasin Amrullah and Khizanatul Hikmah, “Pendidikan Ramah Anak
Dalam Standar Nasional Pendidikan Indonesia,” PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan 8,
no. 1 (2019), https://doi.org/10.21070.
31 Aru Lego Triono, “Guru Perkosa 12 Murid di Rumah Tahfiz Bandung,
PBNU: Jauh dari Ajaran Pesantren,” 2021, https://nu.or.id/nasional/guru-perkosa12-murid-di-rumah-tahfiz-bandung-pbnu-jauh-dari-ajaran-pesantren-IGanp.
32 Alif Muarifah, Nurul Hidayati Rofi’ah, and Elli Nur Hayati, “Embodying
Children-Friendly School Through Nganggung Culture,” in Proceedings of the 1st
International Conference on Early Childhood Care Education and Parenting (ICECCEP
2019), vol. 503, 2020, 152–58, https://doi.org/10.2991/assehr.k.201205.103.
33Somariah Fitriani, Istaryatiningtias, and Lelly Qodariah, “A Child-Friendly
School: How the School Implements the Model,” International Journal of Evaluation and
Research
in
Education
)(IJERE
10,
no.
1
(2021):
273–84,
https://doi.org/10.11591/ijere.v10i1.20765.
30
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ينظروا إىل معلمهم على أنه أبوه الذي جيب تقليده وتقديره واحرتامه ،حىت يتمكن
34

املعلم من تنظيم الدراسة يف جو آمن ومريح وممتع.
التعليم املالئم لألطفال هو مظهر من مظاهر قانون محاية الطفل .تنص املادة
 54من القانون رقم  35لسنة  2014بشأن التعديالت على القانون رقم  23لسنة
 2002بشأن محاية الطفل على ما يلي )1( :يُطلب من األطفال البيئيني يف وحدات

التعليم احلصول على احلماية من أعمال العنف اجلسدي والنفسي واجلنسي واجلرائم
األخرى اليت يرتكبها املعلمون وموظفو التعليم والزمالء الطالب و  /أو األطراف
األخرى )2( .يتم تنفيذ احلماية املشار إليها يف الفقرة ( )1من قبل املعلمني وموظفي
التعليم واملسؤولني احلكوميني و  /أو اجلمهور .وميكن للطالب مع هذا القانون
احلصول على احلق يف قبول الرتبية والتعليم يف سياق التنمية الشخصية وفقا
ُ
الهتماماهتم ومواهبهم .وحيق لألطفال احلماية يف وحدة التعليم من اجلرائم اجلنسية
والعنف الذي يرتكبه املعلمون وموظفو التعليم وزمالئهم الطالب و  /أو أطراف

أخرى .وابلتايل ،يتم تصنيف الطالب الذين هلم احلق يف التعبري وإمساع آرائهم وتلقي
املعلومات وطلبها وتقدميها وف ًقا ملستوى الذكاء والعمر لتطورهم .أي أن عملية التعليم
35
جيب أن تتحقق من خالل تطبيق الدراسة املساعدة يف التنمية الذاتية للطفل،
وتوسيع الفرص لألطفال للتعبري عن آرائهم ،والبحث عن املعلومات وف ًقا للقيم املناسبة
أيضا أبخذ حقوقهم من
وألعمارهم املتطورة .وعند تطوير أنفسهم ،يتمتع األطفال ً
الراحة واالستفادة يف وقت الفراغ واللعب مع غريهم من األطفال واالستمتاع
Wahida Sukma, Mohammad Afifulloh, and Muhammad Sulistiono,
“Implementasi Pendidikan Ramah Anak Madrasah Di MI Tarbiyatul Ulum Batu
Malang,” JPMI: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 1, no. 3 (2019).
35 Fatma Cobanoglu and Suadiye Sevim, “Child-Friendly Schools: An
Assessment of Kindergartens,” International Journal of Educational Methodology 5, no. 4
(2019): 637–50, https://doi.org/10.12973/ijem.5.4.637.
34
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واإلبداع 36.عالوة على ذلك ،فيما يتعلق ابحلماية القانونية للمعلمني ،تلغي املدارس
الدينية املعاملة التمييزية بني املعلمني.
ليس لرائسة مدرستنا أي عمل متيزي يف تطبيق املعلمني ،كما هو مكتوب
ومنصوص يف اللوائح القانونية ابملدرسة ،فإن تلك اللوائح كلها نطبق على اجلميع ،مبا
يف ذلك من مدير املدرسة .ومن قواعدها أن على املعلمني عدم التأخر عن الوقت
احملدد ،فيجب أن يكونوا يف املدرسة قبل الساعة  .7:00لذلك عندما يتأخر املعلم،
فإنه ملزم بدفع املال إىل صندوق املدرسة .فبمجرد أتخر رئيس املدرسة عن القدوم
إليها ،قام بدفع املال طواعية .وهناك تقرير أنه عندما يعطي والد الطالب هدية من
جدا يف
الطعام للمعلم ،جيب تقسيمها ابلتساوي بني مجيع املعلمني .وهذا عمل جيد ً
37
بناء التآزر والتضامن بني املعلمني يف املدارس الدينية.
دو ٍ
نت أخالقيات للمعلم مكتوبة يف الدليل ،وتنطبق تلك
تفرض مدرستنا ُم َّ
املدونة على مجيع املعلمني يف مدرستنا .ال يوجد فرق يف املعاملة يف تنفيذ هذه
القواعد .يُطلَب تنفي ُذها من مجيع املعلمني والطالب والعاملني يف جمال التعليم ،وعندما
38
ينتهكها أحد منهم جيب أن يُعاقَب عليها.
مكرسة يف الدستور من خالل
من الناحية القانونية ،فإن املعاملة غري التمييزية َّ

املادة  28والقانون رقم  39لعام 1999م بشأن حقوق اإلنسان واليت تضمن حق
أي شخص
كل فرد يف احلصول على نفس املعاملة .هذا يعين أنه ال ينبغي أن يتعرض ُّ
للتمييز أبي شكل من األشكال وأبي سبب من األسباب .املعاملة التمييزية انتهاك
Amanda Tikha Santriati, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar
Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak,” ELWAHDAH 1, no. 1 (2020).
36

 37مقابلة مع سنت 18 ،سبتمرب .2021
 38مقابلة مع أس 18 ،سبتمرب .2021
543

al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16 (2), 2021: 525-557

Mohammad Muchlis Solichin, Ali Nurhadi, Achmad Muhlis, Wahab Syakhirul Alim, Moh.
Zaiful Rosyid

حلقوق اإلنسان وخمالفة ملفهوم حقوق اإلنسان املتعلقة ابملساواة والعدالة اليت حيق لكل
فرد التمتع هبا .لذلك ،فإن التمييز هو عمل حمظور مبوجب سيادة القانون ،وحيث
39
يوجد فعل متييزي فسيكون هناك انتهاك حلقوق اإلنسان.
وكذلك فإن املادة  3من القانون رقم  39لعام  1999بشأن حقوق اإلنسان
أيضا أساساً للحماية القانونية لكل شخص أاي كان ،ليحصل على نفس
تصبح ً

املعاملة واحلماية مبوجب القانون وعدم التعرض للتمييز .تنص هذه املادة على أن كل
فرد يولد أحر ًارا ويتمتع بنفس الكرامة اإلنسانية ويتمتع ابلعقل والضمري للعيش يف
حق يف االعرتاف والضمان
اجملتمع واألمة والدولة بروح األخوة (الفقرة  .)1لكل فرد ٌّ

واحلماية واحلصول على اليقني القانوين واملعاملة املتساوية أمام القانون (فقرة  .)2لكل
حق يف محاية حقوق اإلنسان واحلصول على حرايته األساسية دون متييز (الفقرة
فرد ٌّ
كل فرد يصبح مواطناً دون أي متييز .لذلك ،فإن هذه املادة
 .)3كما حتمي هذه املادة َّ
أيضا األساس القانوين للمعلمني للحصول على احلماية من أعمال التمييز اليت
تصبح ً
يوجهوهنا.

احلماية املهنية ملعلمي املدرسة اإلسالمية الداخلة يف بيئة املعاهد اإلسالمية
يف األساس ،تعترب احلماية املهنية أمرا ضروراي للمعلمني للقيام بواجباهتم
بسالسة .يتمثل املعلمون احملرتفون يف تنفيذ املهام الذي يتميز ابخلربة ،بناءً على املعرفة

39 Merryany B Bawole, “Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Perlakuan
Diskriminasi Kepada Pekerja Seks Komersial,” Jurnal Hukum UNSRAT 21, no. 3
(2013),
https://www.neliti.com/publications/870/kajian-hak-asasi-manusiaterhadap-perlakuan-diskriminasi-kepada-pekerja-seks-kom#cite.
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40
أيضا يف تنفيذ مجيع خدماهتم بفخر
ً  يظهرون، ابإلضافة إىل ذلك. النظرية
 فإن مهنة التدريس هي وظيفة أو نشاط يقوم به املعلم حىت، وابلتايل.41ومسؤولية
 اليت تليب معايري42صار مصدر دخل حيث يتطلب اخلربة أو الكفاءة أو املهارات
43
.تعليما مهنيًا للمعلم
ً ًجودة معينة وتتطلب أيضا
جيب أن حيصل املعلمون عند القيام بواجباهتم على احلماية من إهناء العمل
44

.واملكافآت غري املتالئمة واحلجر يف التعبري عن اآلراء
نظاما للرواتب من حيث توفري دخل
ً وتنفذ املدارس الدينية املذكورة أعاله
، ومناصب املعلمني مثل مدير املدرسة،مناسب يعتمد على سنوات خدمة املعلم
 واألدوار، وإجنازات املعلمني يف اجملاالت األكادميية وغري األكادميية،وأمناء اخلزانة
.االجتماعية واجملتمعية
 رواتب املعلمني يف هذه املدارس بشكل عام أقل من احلد األدىن،حىت اآلن
 حيصلون على دخل منخفض ألن املدرسة ليس لديها مصدر.اإلقليمي لألجور
40 Geoff Whitty, “Teacher Professionalism In New Times,” Journal of In-Service
Education
26,
no.
2
(June
1,
2000):
281–95,
https://doi.org/10.1080/13674580000200121.
41 Bahtiar Agung Pambudi and Imam Gunawan, “Instructional Leadership as
an Effort to Increase Teacher Professionalism in the Industrial Revolution Era 4.0,” in
Proceedings of the 4th International Conference on Education and Management (COEMA
2019) (Atlantis Press, 2019): 216–20, https://doi.org/https://doi.org/10.2991/coema19.2019.43.
42 Nur Kholis and Murwanti, “Teacher Professionalism in Indonesia, Malaysia,
and New Zealand,” TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society 6, no. 2 (2019),
https://doi.org/https://doi.org/10.15408/tjems.v6i2.11487.
43 J Heystek and M Lethoko, “The Contribution of Teacher Unions In The
Restoration of Teacher Professionalism and The Culture of Learning and Teaching,”
South African Journal of Education 21, no. 4 (2001).
44 Fahriza Marta Tanjung and Restu Darwin, “Implementation of Private
Teacher Protection Policies,” in Proceedings of the 4th Annual International Seminar on
Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2019) (Atlantis Press,
2019): 139–43, https://www.atlantis-press.com/article/125928415.
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التمويل ميكن أن يغطي مجيع احتياجاهتا التشغيلية .أييت املصدر الوحيد لتمويل أنشطة
التعليم يف املدارس من املساعدة التشغيلية للمدرسة من احلكومة.
األساس القانوين لاللتزام بتقدمي دخل مناسب للمعلمني هو مواد دستور عام
 1945اليت تنظم حقوق اإلنسان )1 :توضح املادة  28أ أن كل إنسان له نفس
احلقوق يف احلفاظ على احلياة والعيش حبيث يكون لكل فرد حق يف العمل واحلصول
على أجر الئق من أجل البقاء )2 .لكل فرد حق يف التنمية من خالل تلبية
احتياجاته األساسية ،وحق يف احلصول على التعليم واالستفادة من العلم والتكنولوجيا
45
والفنون والثقافة ،لتحسني نوعية حياته ورخاءها.
حق املعلمني يف احلصول على دخل الئق موضح أيضا يف القانون رقم 14
لسنة 2005م بشأن املعلمني واحملاضرين يف القسم الثاين عن احلقوق والواجبات من
املادة  14اليت تبحث عن حقوق وواجبات املعلمني يف تنفيذ مهمتهم .للمعلمني حق
يف :أ) كسب دخل أعلى من احلد األدىن ليتغطى احتياجات املعيشة وضمانت
الرعاية االجتماعية .ب) احلصول على ترقيات وجوائز تتناسب مع واجباهتم وأدائهم يف
العمل .ج) احلصول على احلماية يف أداء الواجبات وحقوق امللكية الفكرية .د)
46
اكتساب الفرص لتحسني الكفاءة.
املعلم اخلصوصي  /املعلم الفخري هو أحد املوظفني يف جمال التعليم غري
موظفي احلكومة ويتقاضى رواتبه كل ساعة .وغالبًا ما يتم دفع رواتب املعلمني
طوعا ،حىت لو كانت أقل من احلد األدىن من الراتب الرمسي ،مما أدى
اخلصوصيني ً
منخفضا حبيث خيتار بعضهم وظائف أخرى لسد
ذلك إىل أن رفاهم ال يزال
ً
45 Wandi Arifin and Ridwan Arifin, “Asas Keadilan Upah Guru Honorer
Dalam
Perspektif
”Hukum,
Riaw
Law
Journal
3,
no.
1
(2019),
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6956.
”46 Saihu and Taufiq, “Perlindungan Hukum Bagi Guru.
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احتياجاهتم اليومية .ويف الوقت نفسه ،فإن املعلم اخلصوصي إىل جانب كونه مشغوال
يف جمال التعليم هو أيضا مينح وقته للعمل أو تعليم الطالب .وبصفتهم عاملني ،جيب
أن يتمتعوا بنفس احلق يف احلصول على الراتب ،على الرغم من أنه ليس من نفس
راتب املعلم احلكومي ،ولكن جيب أن يكون راتب املعلم اخلصوصي على األقل وف ًقا
للحد األدىن اإلقليمي لألجور ( )UMRيف املنطقة اليت يعمل فيها ،حبيث يعيش
47

املعلمون اخلصوصيون يف رخاء.
ميكن حتسني أداء املعلمني يف التدريس من خالل القيام مبهمة التعليم جبدية
48
أكرب وابلتزام ٍ
عال بتحقيق رفاهيتهم ،مما أدى ذلك أيضا إىل حتسني جودة التعلم،
49

والذي سيؤدي بدوره يف النهاية إىل حتسني نتائج تعلم الطالب.
وىف الوقت نفسه .كما توفر محاية مهنة التدريس للمعلمني حرية التعبري عن
آرائهم .تعقد املدارس الدينية اجتماعات بني املعلمني مرة واحدة يف األسبوع ،وفاءً
حلقهم يف التعبري عن اآلراء.
لتلبية احتياجات املعلمني يف حرية التعبري على النحو املنصوص عليه يف
القانون ،فإننا يف هذه املؤسسة نقدم أكرب قدر ممكن من حرية التعبري ،حىت يف بعض
براجمنا توجد أنشطة أسبوعية تتداول على أوجه التقصريات أو املشاكل اليت يوجهها
معا على الرغم من وجود اآلراء املتعارضة بني موافق
املعلمون ،حىت نتمكن من حلها ً
47 Arifin and Arifin, “Asas Keadilan Upah Guru Honorer Dalam Perspektif
”Hukum.
48 Waspodo Tjipto Subroto, “Income and Implications of Teacher Performance
”to Improve the Quality of Education in The Elementary School of Surabaya,
Inernational Journal of Business, Humanities and Technology 3, no. 2 (2013): 112–22,
www.ijbhtnet.com.
49 José María Cabrera and Dinand Webbink, “Do Higher Salaries Yield Better
Teachers and Better Student Outcomes ?,” Munich Personal RePEc Archive, no. 86972
(2018), https://mpra.ub.uni-muenchen.de/86972/.
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ومنازع ،ولكن احلمد هلل تكون النتائج يف النهاية مبنية على أساس املشاورة اجلماعية
50

املؤسسية.
حىت اآلن ،كنا يف املدرسة نشعر أبن هناك حرية رأي يف حتقيق األهداف ،ال
سيما يف األنشطة اليت يقوم هبا املعلمون مع إدارة املدرسة ،أو يف حل املشاكل ووجود
التقصريات يف أداء واجباهتم حىت يتم بعض املدخالت واالقرتاحات فيما بعد بيننا
51

معا.
بشكل مجاعي وبشكل مباشر ميكن التغلب عليه ً
يتم تنظيم حرية الفكر والتعبري يف التعديل الرابع لدستور مجهورية إندونيسيا لعام
 ،1945املادة  28هـ ( )2لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات والتجمع
والتعبري .وحرية التعبري مبا يف ذلك حرية الرأي ،من أهم احلقوق األساسية يف حياة
الدولة .قانون رقم  9لسنة  1998بشأن حرية التعبري عن الرأي يف األماكن العامة
املادة  1فقرة ( )1حرية التعبري هي حق كل مواطن يف التعبري عن أفكاره ابلقول
52
والكتابة وما إىل ذلك حبرية ومسؤولية وفقا ألحكام القوانني املعمول هبا.
وحرية الرأي يف املنظور اإلسالمي تعرف مبصطلح املشاورة اليت حتتوي على
عدد من العناصر :وهي املشاركة واحلرية واملساواة .تشارك هذه العناصر الثالثة بنشاط
عند املشاورة الختاذ قرار ،وهلا معىن املشاركة احلقيقية حبد ذاهتا .وستعقد املشاورة
مبشاركة أعضاء املنظمة مصحوبةً حبرية التعبري عن اآلراء على أساس روح املساواة.
مت تطبيق حرية الرأي هذه يف اترخيها منذ عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ويف عهد اخللفاء الراشدين .ويف ذلك الوقت ،كان إبمكان الناس التعبري عن آرائهم
 50مقابلة مع م و 17 ،سبتمرب .2021
 51مقابلة مع م ح ز 21 ،سبتمرب .2021
52 Titis Anindyajati, “Limitation of the Right To Freedom of Speech on the
Indonesian Constitutional Court Consideration,” Indonesian Law Journal 14, no. 1
(2021): 19–36, https://doi.org/10.33331/ilj.v14i1.45.
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مباشرة للحكام الذين قادوهم .وال يوجد هناك تدخل وال ضغط يف املمارسة القضائية
حبيث يكون جلميع األطراف حريةٌ يف التعبري عن آرائهم طاملا ميكن اعتمادها .ومن
أيضا يف التاريخ أن العديد من األحزاب حاولت فرض آرائها حيث ينقلبون
املعروف ً
على السلطة من خالل الشعور حبرية التعبري ،مبا يف ذلك حرية الرأي هذه .وكانت
هناك امرأة يف عهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب أعربت عن رأي خمالف ملا فعله
53

عمر ،ولكنه رآه أمرا عاداي منها.
جيب استخدام حرية التعبري يف منظور الشريعة اإلسالمية لنشر اخلري ،ال لنشر
الشر والظلم .وجيوز ألي شخص التعبري عن رأيه حبرية ،طاملا أنه ال خيالف القانون
كالتجديف ،والقذف ،وحماربة احلق ،وإهانة معتقدات اآلخرين .لن يسمح اإلسالم
أبدا حتت أي ظرف من الظروف ،كما أنه ال جييز ألي شخص
ابلشر والرجاسات ً
استخدام لغة بذيئة أو مهينة ابسم النقد .ولذلك ،جيب أن تكون حرية الرأي متوافقة
َ
مع املبادئ العامة للشريعة اإلسالمية ،أي إلزام كل إنسان على التمسك ابحلق
واجتناب الباطل.

54

محاية حقوق امللكية الفكرية
ل يتم تنفيذ محاية حقوق امللكية الفكرية يف املدارس الدينية .قد تُشجع
املدارس الدينية معلميها على كتابة الكتب املدرسية ومجعها للطالب .ومع ذلك ،فإن
تلك املدارس ل حتصل بعد على براءة االخرتاع لعمل املعلمني .ولقد شجعت املدارس
53Abd

Rahman, “Kebebasan Berpendapat: Tinjauan Filosofis Pasal 22
Deklarasi Kairo Tentang HakAsasi Manusia Dalam Islam,” AL HURRIYAH: Jurnal
Hukum Islam 3, no. 1 (2018), https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i1.531.
54Muh. In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan Dalam Islam,” At-Taqaddum 7,
no. 2 (2017): 259, https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206.
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الدينية معلميها على كتابة الكتب املدرسية ،وخاصة موضوعات الدرس احمللي،
الستخدامها كمواد تعليمية
قام املعلمون هنا منذ بضع سنوات بكتابة الكتب أبنفسهم ال سيما دروس
احملتوى احمللي .ومنها دروس الرتبية الدينية اإلسالمية ،مثل الفقه ،والعقيدة ،والتاريخ
اإلسالمي ،توىل املعلمون على تلك املواد ابستخدام املقررات اليت كتبت أبيديهم،
وكذلك كتب اللغة اإلجنليزية وأجهزة احلاسوب .وبدأن هذا العام يف تصميم كتب
الرايضيات ،ول يتم تسجيل العلوم يف  ISBNو  .HAKIوأعتقد لسنوات قادمة أنه من
55
احلصول على براءة االخرتاع أو احلماية هلذه امللكية الفكرية.
املهم
ُ

تستند حقوق امللكية الفكرية من منظور قانوين إجيايب يف إندونيسيا إىل القانون
رقم  6لعام 1989م بشأن براءات االخرتاع من قبل رئيس مجهورية إندونيسيا يف 1
نوفمرب  ،1989واليت دخلت حيز التنفيذ يف  1أغسطس 1991م .وقد أهنى
نقاشا طويالً حول أمهية نظام
التصديق على قانون براءات االخرتاع لعام 1989م ً
الرباءات ومنافعها للشعب اإلندونيسي.
إن محاية امللكية الفكرية مهمة للغاية ،ألنه كان هناك العديد من االنتهاكات
يف هيكل اجملتمع اإلندونيسي .وفيما يتعلق بتلك االنتهاكات اليت حدثت ،فإن البديل
الذي قدمته احلكومة من خالل املديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون
وحقوق اإلنسان جبمهورية إندونيسيا قد شجع اجلمهور واجلهات التجارية يف جمال
امللكية الفكرية على تسجيل املوارد الطبيعية والبيولوجية لتحصل على احلماية القانونية
مللكيتها الفكرية .ويعد تسجيل حقوق امللكية الفكرية شكالً من أشكال االهتمام

 55مقابلة مع م أ ج 17 ،سبتمرب .2021
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اخلاص من قبل احلكومة لزايدة الوعي العام أبن منتجات امللكية الفكرية لديها قيمة
اقتصادية ميكن أن حتسن رفاهيتهم.
وميكن تقريب الفهم من آلية محاية امللكية الفكرية يف منظور الشريعة اإلسالمية
من خالل املقاصد الشرعية اليت تغطي شكلني من أشكال احلماية ،ومها؛ احلماية
اإلجيابية أو من نحية الوجود واحلماية السلبية أو من نحية العدم .فأما احلماية
اإلجيابية (من نحية الوجود) فهي تعويض اقتصادي حصل عليه مالك حقوق امللكية
الفكرية من جهوده يف إنتاج عمل فكري ،حيث يضحى مبدعو األعمال الفكرية
اب لكثري من الوقت واملال والطاقة واألفكار .وأما احلماية السلبية (من نحية العدم)
فهي تعويض عقايب على دفع املفسدة أو على انتهاك حقوق امللكية الفكرية ،أو بعبارة
أخرى يتم فرض العقوابت اجلنائية واملدنية على حد سواء ،على من يرتكب جرائم
56
العلم واملعرفة .ولذلك ،من املناسب أن ُمتنح هذه احلماية لصاحب اإلنتاج الفكري.
اخلامتة

مت تنفيذ محاية املعلمني يف أداء واجباهتم يف العديد من املدارس الدينية يف
املدارس الداخلة حتت بيئة املعاهد اإلسالمية يف ابمكاسان يف عدة نقاط ،وهي)1 :

احلماية القا نونية ،يف مساعدة الدفاع القانوين ،والتنشئة االجتماعية التشريعية املتعلقة
جهودا خمتلفة
بواجبات ووظائف املعلمني  .ابإلضافة إىل ذلك ،تبذل املدارس الدينية
ً
ملنع العنف من قبل املعلمني ضد الطالب أثناء الدراسة من خالل تشكيل فريق تطبيق
القواعد ،حبيث ال يشارك املعل مون يف معاقبة الطالب الذين ينتهكون قواعد املدرسة،
56 Akhmad Hulaify, “Perlindungan Dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan
Intelektual Sebagai Harta Kekayaan Dalam Perpektif Ekonomi Islam,” Al-Iqtishadiyah:
Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2014): 21–35.
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مما أدى إىل متعة التعلم بدون عنف ،وإنشاء التواصل اجليد مع أولياء األمور ،وبناء
شخصية جيدة للطالب.
ويف الوقت نفسه ،يوفر مدير املدرسة من أجل حتقيق احلماية ملهنة التدريس
فرصا للمعلمني لتقدمي االقرتاحات واالنتقادات يف اجتماع املعلمني الذي عقد كل
ً
أسبوع ،وتوفري دخل مناسب ،ومعاملة املعلمني بعدم التميز بينهم ال سيما يف إقامة
قواعد املدرسة للمعلمني ،وتوفري الفرص.
يف حني أن محاية املعلمني على سالمتهم من حوادث العمل وصحتهم ل
تتحقق ابلكامل .ومع ذلك ،قامت بعض املدارس الدينية بتأمني صحة معلميها من
خالل البحث عن بيئة عمل صحية.
أخريا ،ل يتم تنفيذ محاية امللكية الفكرية للمعلمني بشكل كامل .ومع ذلك،
ً
كانت هناك جهود من قبل املدير لتشجيع املعلمني على االبتكار من خالل أتليف
الكتب املدرسية أبنفسهم.
أوصت نتائج هذه الدراسة إىل املدارس الدينية بتوفري احلماية القانونية الكاملة،
واحلماية املهنية ،واحلماية من املخاطر املهنية ،ومحاية امللكية الفكرية بشكل مالئم،
حبيث يؤدي املعلمون واجباهتم بشكل مهين وأفضل.
كما يتم توجيه التوصيات إىل احلكومة ،ال سيما وزارة الرتبية والتعليم والثقافة
لصنع ا لقرارات اليت توفر احلماية للمعلمني يف أداء واجباهتم وتشجع رؤساء املدارس
على توفري هذه احلماية.
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