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تقرتح هذه الّدراسة تقدمي عرض شامل عن احلركة الّنقابّية اجلزائرّية 
وتطّورها، ُتعيد من خالله رمس خريطة تطّور العمل الّنقايّب يف اجلزائر 
احلقُّ  ُيَنح  مل  عندما  االستيطايّن،  االستعامر  منذ  أي  بداياته،  منذ 
الّنقايّب للجزائرّيني إاّل بصفة منقوصة ومتأّخرة تارخيّيا، وصوال إىل 
تكريس أّول جتربة نقابّية تعّددّية يف اجلزائر مع جفر ثورة الّتحرير. مث 
نقوم بتحليل خصوصّيات الّنضاالت الّسياسّية ومطالب الّنقابة األحادّية 
بداية من سنوات  املوّجه،  الواحد واالقتصاد  خالل فرتة حمك احلزب 
االستقالل األوىل. لنقوم بعد ذلك مبسح شامل لتطّور احلركة الّنقابّية 

يف عص الّتعّددّية الّسياسّية واللّيربالّية االقتصادّية الّنسبّية.

مستقلّة  نقابّية  منّظة  سّتون  ُولدت  الّنقابّية،  بالّتعّددّية  االعرتاف  منذ 
ُبعيد سنة 1990م، إىل جانب االحّتاد العاّم للعاّمل اجلزائرّيني )إ. ع. 
الّتارخيّية يف اجلزائر. واصلت  الّنقابّية  املركزّية  ُيعترب  الذي  ع. ج(، 
االجمتاعّية  احلقوق  عن  الّدفاع  يف   الّتقليدّية  مهّمهتا  األخرية  هذه 
لأُلجراء يف املجاالت اليت احتفظت فهيا الّدولة بدورها الّتشغيّل، مثل 
قطاعات الّطاقة والقطاع العاّم الّصنايّع، ولكّنا اصطدمت منذ ذلك 
منافسة  اجلديد،  الّدستورّي  اإلطار  يفرضها  جديدة  بتحدّيات  الوقت 

الّنقابات املستقلّة، واملناخ  االقتصادّي واألميّن املضطرب.

يف الواقع، يعيش إ. ع. ع. ج أزمة هيلكّية ُمسَتْحَكة، ارتبطت بعدد من 
العوامل متعّددة األبعاد. تعود أّوال وقبل لّك يشء إىل عامل سيايّس 
برز مع ظهور الّتعّددّية الّسياسّية والّنقابّية وصعود الّنقابات املستقلّة 
الّنقابّية  الّنضالّية لملركزّية  القواعد  اليت أخذت كوادَرها من صفوف 
الّتارخيّية، ُمدّشنًة بذلك عالقات تصادمّية مع هذه األخرية. لنتطّرق بعد 
ذلك لالنمتاء الّسيايّس ملُسرّيي املركزّية الّنقابّية، والذين ينتسب أغلهبم 
إىل أحد أحزاب الّسلطة، إّما حزب جهبة الّتحرير الوطيّن، أو الّتجّمع 
االنمتاء يف خلق عالقات خضوع  هذا  يسامه  الّديقرايّط.  الوطيّن 
جُتاه الّسلطة الّسياسّية، واليت ُترتَج بدمع غري مرشوط لإلصالحات 
اللّيربالّية رمغ طابعها املناقض غالبا للعقيدة الّتارخيّية لملركزّية الّنقابّية 
ذاهتا )خصخصة، انفتاح عشوايّئ للسوق...(، ومن جهة أخرى بدمع 
وبايق  االنتخابّية  املواعيد  القامئة خالل خمتلف  للّسلطة  وَنِشط  ُمعلَن 

االستفتاءات واملواعيد الّسياسّية اهلاّمة.

من الّضورّي أيضا اإلشارة إىل العامل االقتصادّي، املرتبط ليس فقط 
لنضاالت  الّتارخيّي  املعقل  الّصنايّع،  العاّم  للقطاع  املزتايد  بالفشل 
املركزّية الّنقابّية، بل أيضا باللرّبلة االقتصادّية الّنسبّية اليت حمست 
بتطّور قطاع خاّص هّش، يمتّي يف األساس بتعّدد املؤّسسات الّصغرية 
واملتوّسطة اليت ُتوّظف أقّل من مخسة ُأجراء، أغلهبم بعقود معل مؤّقتة 
أو غري مؤّمن علهيم. يّثل هذا الّتطّور حتدّيا جاًدا لـ إ. ع. ع. ج والذي 
هيلع أن يعمل للتجّذر يف هذا القطاع بالّرمغ من الّصعوبات الّنامجة 

عن هذه اهلشاشة.

ت عّدة إرضابات من طرف الّنقابات املستقلّة يف الفرتة األخرية،  َ ُنظِّ
مثل اإلرضاب الذي دعا إليه املجلس الوطيّن املستقّل ألساتذة الّتعلمي 
الّثانوّي والّتقيّن )املعروف بـ: كنابست( يف قطاع الرّتبية، يف فيفري 

الّنقابات يف عدد من جوالت  ذلك، سامهت هذه  2018. إضافة إىل 
الّصحة  قطايع  الوصّية يف  اجلهات  ممثل  مع  امجلاعّية  الّتفاوض 
والرّتبية، حيث توّصلت إىل زيادات يف األجور وبعض الّتحسينات يف 

ظروف العمل.

وهبذا، سامهت هذه الّتجربة الّنقابّية اجلديدة يف صعود خنبة نقابّية 
اإلعالم،  وسائل  من  العديد  من خالل ظهورها يف  فأكرث  أكرث  برزت 
وأيضا من خالل مشاركهتا يف املفاوضات. لذلك ستكون مسألة إعادة 
إنتاج الّنخبة الّنقابّية أحد حماور هذه الّدراسة، عىل وجه اخلصوص، 
يف سياق إعاليّم مسيّع بصّي متعّدد، ال حتتكر فيه الّدولة الّصورة 
واملعلومة مكا اكنت من قبل. وصار من املمكن للّنخب الّنقابّية اجلديدة 
الّظهور يف املهشد العاّم والّتعبري يف وسائل إعالم ثقيلة )حوايل 60 
عدا  ما  الواقع،  يف  العمومّية.  الّسلطات  حتّفظ  رمغ  تلفزيونّية(  قناة 
فكرة  تقاوم  العمومّية  الّسلطات  زالت  ال  الّنيّص،  القانويّن  االعرتاف 
وشيك  عنه  غىن  ال  منّسًقا  باعتبارها  املستقلّة  بالّنقابات  االعرتاف 

اجمتاعّيا مستقاّل قامئا بذاته.

ملطالب  الفوئّي  الّطابع  أيضا عىل  الّدراسة  هذه  الّضوء يف  سُنسلّط 
الّنقابات القطاعّية. وُنلّل أيضا درجة ضعفها املؤّسسايّت وكذا ُنقص 
المّتثيل الّنسوّي داخل اهليالك القيادّية سواء عىل املستوى الوطيّن أو 
القطاعات  العامالت يف  للّنساء  الكبري  من احلضور  بالّرمغ   ، احملّلّ
اليت ُتغّطهيا الّنقابات املستقلّة )حّصة وتعلمي(. سنقوم أيضا بدراسة 
مّكّية ملسألة غياب الّنساء؛ سواء ُكّن مناضالت أو قيادّيات، يف لّك نقابة 
مدروسة حىت نصل إىل استخالص توجهيات ُيكنا املساعدة يف حّل 

هذه املسألة الحقا.

الّنقابّية  احلركة  تواجه  اليت  الّتحّديات  أمّه  حتديد  أيضا  سنحاول 
وضع  وأخريا،  العاملّية،  اللّيربالّية  إطار  يف  املستقلّة  أو  الّتارخيّية 
الّسيناريوهات املمكنة للتطّور املستقبّل للحركة الّنقابّية املستقلّة وكذا 

املركزّية الّنقابّية الّتارخيّية.

يف األخري، ومن خالل هذه الّدراسة، نكون قد حاولنا قياس تطّور هذه 
اخلريطة الّنقابّية يف وقت تعيش فيه اجلزائر ومنذ 22 فيفري 2019 
احلراك  هذا  جذرّي.  سيايّس  بتغيري  ُيطالب  مخضا  شعبّيا  حرااك 
الّشعيّب الذي يهشد مشاركة نِشَطة للّنقابات املستقلّة، وكذا لنقابّيني 
ينمتون لقواعد املركزّية الّنقابّية. حيث عرفت هذه األخرية تغيريا عىل 
ملجيد  املستعجل  بالّرحيل  املُطالب  احلراك  سياق  يف  إدارهتا،  رأس 
سيدي الّسعيد الذي بيق عىل رأس املنّظة منذ اغتيال الّراحل عبد 
تارخي   ،2019 جوان  غاية  إىل   ،1997 جانيف  مّحودة يف  بن  احلق 
مغادرته وتعويضه بمسري لباطشة. فرتة طويلة عرفت خالهلا سياسة 
الّنقابّية تقاربا واحضا مع مواقف الّسلطة وحىت مع أرباب  املركزّية 

العمل اخلواّص.
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عاشت اجلزائر أّول جتربة للتعّددّية الّنقابّية خالل الفرتة االستعامرّية، 
بدأت أّول األمر حتت مظلّة الّنقابات الفرنسّية  الّنشطة يف اجلزائر أو 
تيارات من  َخلقت فميا بعد عّدة  العاّمل املهاجرين يف فرنسا.  وسط 
احلركة الوطنّية نقاباهتا اخلاّصة، ِوْفَق منطٍق تنافيّس، عكَس اخلالفات 

قاقات املتأّصلة يف عالقاهتا ببعضها. والِشّ

اجلذور الّتارخيّية

مّت االعرتاف باحلّق الّنقايّب يف فرنسا مع تبيّن قانون فالداك روسو       
عنه  ترّتب   .1884 سنة  الّنقابّية  للحّرّيات   )Waldeck Rousseau(
 )CGT( تأسيس أّول مركزّية نقابّية فرنسّية : الكونفدرالّية العاّمة للعمل
 CGTذات الّتوّجه الّشيويّع، سنة 1895. رأت أوىل الفروع الّنقابّية لـ
ِحكرا  اكن  إلهيا  االنضامم  لكن   ،1898 من  بدًءا  اجلزائر  يف  الّنور 
به وقهتا حيظر عىل  املعمول  قانون األهايل  أّن  املعّمرين، حيث  عىل 

اجلزائرّيني االنضامم إىل أّي مجعّية أو منّظة نقابّية. 

تضاعف عدد العاّمل اجلزائرّيني املهاجرين إىل فرنسا حبثا عن العمل 
عشّية احلرب العاملّية األوىل، ليصل إىل 23 ألف مهاجر سنة 1923. 
العاّمل  انتسَب  قانون األهايل ال يرسي مفعوله يف فرنسا،  أّن  ومبا 
اجلزائرّيون أكرث فأكرث للكونفدرالّية العاّمة للعمل. يف الواقع، فتحت 
هبا  التحقوا  الذين  املؤّهلني،  غري  العاّمل  هلؤالء  أبواهبا  األخرية  هذه 
احملرومة  والقرى  اجلبال  من  قادمني  فرنسا،  إىل  وصوهلم  مبجّرد 
فراًرا من اضطهاد ُمضاعف : كوُنم مّعاال أّوال، وانمتاؤمه إىل بلٍد 
من  الّنقابّيني  القيادّيني  من  العديد  برز  ثانًيا.  االستعامر  لنرِي  خاضٍع 
ة أساًسا من مّعال املصانع، فتعّزز بذلك  بني هذه الفئة العاّملّية املشلكَّ
العمل الّنقايّب، رمغ عدم توّقف الّدولة االستعامرّية عن عرقلته وتغريه .

سامه هذا الوضع يف صعود تّيار راديكيّل مضن الكونفدرالّية العاّمة 
للعمل، عىل وجه الّتحديد َغداة الّثورة البلشفّية سنة 1917. يف الواقع، 
الّرأمسالّية  ضّد  الّثورة  إىل  دعا  اللّينينّية  املاركسّية  األفكر  تأثري 
الشعوب  وتقرير مصري  الّتحّرر  دمع حراكت  إىل  وكذلك  واإلمربيالّية 

املستعَمرة.

داخل  انشقاق  حدوث  لدرجة  اشتّد  الّراديكلّية  الّنعة  هذه  تطّور 
الكونفدرالّية، اليت انقمست عىل إثره إىل : الكونفدرالّية العاّمة للعمل 
الوحدوّي  للعمل  العاّمة  والكونفدرالّية  الوسيّط،  الّتوّجه  ذات   )CGT(
)CGTU( ذات الّتوّجه املاركيّس-اللّينييّن، واليت مّضت أغلبّية العاّمل 

املهاجرين إىل فرنسا وقامت بتكوينم عىل الّنضال الّنقايّب املَطليَّب.

رّس وصول اجلهبة الّشعبّية إىل الّسلطة يف فرنسا توّحد لّك قوى 
الّشعبّية  اجلهبة  قامت  الكونفدرالّيتني.  توحيد  بإعادة  ومسح  اليسار 
بإلغاء قانون األهايل، ما مسح برفع احلظر املفروض عىل اجلزائرّيني 
خبصوص ممارسة العمل الّنقايّب. عندئذ انضّم اجلزائرّيون بقّوة إىل 
الكونفدرالّية العاّمة للعمل CGT، وحّقق فرعها يف مدينة اجلزائر رمقا 

قياسيا، حيث مّض أزيد من 250 ألف ُمنتِسب. رمغ ذلك، حصلت قطيعة 
مع الّنقابات الفرنسّية مع ناية احلرب العاملّية الّثانية وأحداث 8 ماي 
 CGT للعمل  العاّمة  الكونفدرالّية  تُنّدد هبا  1945 املأساوّية، واليت مل 
بشلك مباش، دعت عىل إثر ذلك حركة انتصار احلّرّيات الّديقراطّية 
عدد  بذلك  واخنفض  جزائرّية،  نقابّية  مركزّية  إنشاء  رضورة  إىل 
املنتسبني إىل فرع الكونفدرالّية العاّمة للعمل يف مدينة اجلزائر إىل 

.)Weiss 25 : 1970( 80 ألف مناضل

بعد سنوات قليلة، وبعد  فقدانا لقّوهتا وزمخها يف اجلزائر، قّررت 
الكونفدرالّية العاّمة للعمل CGT تأسيس منّظة نقابّية جزائرّية، بإدارة 
العاّم  االحّتاد  بإنشاء   1954 جوان  يف  حتّقق  الذي  األمر  جزائرّية، 
للّنقابات اجلزائرّية )UGSA(، الذي ترّأسه خلض قايدي الذي بدأ يف 
انهتى  والفرنسّيني.  اجلزائرّيني  العاّمل  بني  احلقوق  بتساوي  املطالبة 
االحّتاد العاّم للّنقابات اجلزائرّية بعد اندالع الّثورة إىل  تبيّن املطالب 
الّثورّية الوطنّية، مدراك أّن املشلك مل يكن اقتصادّيا واجمتاعّيا فقط، بل 
سياسّيا أيضا. )Djabi/Kaidi 2002: 189-191(.  أّدى هذا الّتطّور 
يف رؤية االحّتاد إىل حّل من طرف احلامك العاّم روبري الكوست سنة 

1956م.

 يف ذات الّسنة نشأت خالفات داخل احلركة الوطنّية بني املصالّيني 
املنمتني للحركة الوطنّية اجلزائرّية اليت يقودها مصايل احلاج، أحد 
احلّرّيات  انتصار  حركة  يف  الوسطّيني  وبني  الوطنّيني،  الّزمعاء  أمّه 
الوطيّن  الّتحرير  جهبة  لتأسيس  مّهدت  انشقاقات  الّديقراطّية. 
تأسيس  مع  الّنقابّية  احلركة  عىل  اخلالفات  هذه  انعكست  )األفالن(. 
للعاّمل  الّنقايّب  االحّتاد  املصالّيون  أنشأ  توّجه.  للّك  نقابّية  مركزّية 
اجلزائرّيني )USTA(، يف 20 فيفري 1956م، وبعد أربعة أّيام أعلنت 
 ،)UGTA( جهبة الّتحرير عن تأسيس االحّتاد العاّم للعاّمل اجلزائرّيني

أي يوم 24 فيفري 1956م.

اكن االحّتاد الّنقايّب للعاّمل اجلزائرّيني USTA يؤّكد عىل كونه ُيّثل 
لّك العامالت والعاملني اجلزائرّيني، بغّض الّنظر عن أصوهلم وديانهتم 
وآراهئم الّسياسّية. نشط هذا االحّتاد يف فرنسا، بعدما منعته ظروف 
من  الكثري  مّض  من  متّكن  وهناك  اجلزائر،  يف  العمل  من  احلرب 
اجلزائرّيني  يف فيدرالّيته للعاّمل املهاجرين يف فرنسا واليت اكن هبا 
أزيد من 25 ألف ُمنتسب، حيث حتّول إلهيا حوايل 80 باملئة من العاّمل 
املنضّمني نقابّيا للـ Simon 2004( CGT(. ومل حُتّل هذه الفدرالّية أبًدا. 

أّما بالّنسبة لالحّتاد العاّم للعاّمل اجلزائرّيني )UGTA(، فقد منح لنفسه 
الوطنّية.  الّتحرير  حرب  لصاحل  اجلزائرّية  العاملة  الّطبقة  جتنيد  دور 
الوطيّن  الّتحرير  جلهبة  دمًعا  حاشدة  مظاهرة  ذلك  عىل  بناء  فنّظم 
يف الفاحت من ماي 1956م، واليت أوِقَف فهيا القيادّي عيسات إيدير 
نضال  أخرى يف  حامسة  تارخيّية  داخل جسنه. حلظة  بعدها  لُيقَتل 
احلركة الّنقابّية اجلزائرّية من أجل حترير البالد، اكنت الّدعوة إلرضاب 
والذي  1957م،  ، يف جانيف   ” أّيام  الّثانية  إرضاب  بـ"  ُعرف  عاّم 
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َع بطريقة وحشّية من طرف الّسلطات الفرنسّية. ومنذ ذلك احلني،  مُقِ
ا املجال  تراجع نشاط احلركة الّنقابّية املطليّب يف لك تنظمياهتا، ُمفِسً
املناضلني  لّك  أولوّية  اكن  الذي  االستقالل  أجل  من  املسلّح  للّنضال 

الوطنّيني.

احلركة الّنقابّية بعد االستقالل

أعاد إ. ع. ع. ج  تشكيل نفسه َغداة االستقالل، يف حماولة ملقاومة لّك 
سيطرة سياسّية عىل املنّظة اليت تراجع نشاطها الّنقايّب مّرة أخرى، 

بعد رصاعها ضّد احلزب والّدولة لنيل استقاللّيهتا. 

بعد االستقالل، معل إ. ع. ع. ج عىل إعادة تنظمي نفسه بتغيري هيالكه 
املركزّية وفروعه عىل املستوى احملّل. اكنت األزمة الّسياسّية لصيف 
1962م بني احلكومة املؤّقتة وجيش احلدود، أّول اختبار لبنية العالقة 
بني إ. ع. ع. ج والّدولة. امتعاض االحّتاد من رصاع اإلخوة األعداء 
الّدماء،  وإراقة  لملواجهات  الفورّي  اإليقاف  لصاحل  املُعلَن  وموقفه 
وأيضا هتديده املُعلن بإرضاب عاّم  يف حال سيطر أحد الفرقاء عىل 
املديّن  الذي اكن احلليف  بلّة،  بن  بالقّوة، أكسبه عداء أمحد  الّسلطة 
رأس  عىل  لُيعنيَّ  الّصاع  من  منتصا  خرج  والذي  احلدود،  جليش 
املُطالبة باستقاللّيهتا  الّنقابّية  الّدولة، السميا بعد تصحيات املركزّية 
تداعياته عىل  العداء  )Weiss 1970(. اكنت هلذا  والّدولة  عن احلزب 
املؤمترين األّول والثاين لملركزّية الّنقابّية سنيت 1963 و1965م، حيث 
املرّشني  واختيار  املؤمتر  أمعال  بشلك خشيّص يف  بلّة  بن  تدّخل 

.)Favret 1964: 49-51( لضامن قيادة خاضعة له

بعد أسابيع قليلة من املؤمتر الّثاين 1965- الذي كسب بن بلّة رهاناته 
والّسلطة  الّنقابّية  املركزّية  بني  أخرى  مّرة  الّصاع  نشب  الّسياسّية، 
هواري  بانقالب  األمر  يتعلّق  جديد،  سيايّس  حدث  بسبب  الّسياسّية 
1965م.  جوان  بلّة، يف  بن  وقهتا- عىل أمحد  الّدفاع  -وزير  بومدين 
اعُترب هذا االنقالب حتّوال ليربالّيا معادًيا للتوّجه االشرتايّك  للّنظام 
الّسيايّس، ما سامه يف تدهور العالقات بني املركزّية الّنقابّية والّسلطة 
من جديد. ونرشت املركزّية بعد أهشر قليلة من االنقالب تقريرا جهومّيا 
اليت  احلزبّية  والوصاية  عاّم  البالد بشلك  تسيري  بشّدة طريقة  ينتقُد 

ُيراُد فرضها علهيا. 

مل تكن نربة الّتقرير تعكس اجلّو الّشويّل املفروض من ِقَبل الّنظام. 
ّنقابّيون مصّممون  الاّلذعة اليت وّجهها مناضلون  االنتقادات  من بني 
بأّن  االعرتاف  علينا   "  : الّتالية  امجلل  نذُكر  مبادهئم،  عىل  وثابتون 
العالقات الوحيدة اليت تربطنا باألمانة الّتنفيذّية للحزب منذ تأسيسه 
أبدا  أّننا مل ُنستدع  أوامر، حمظورات، هتديدات... غري  تقتص عىل 
إىل اجمتاعاٍت ُتعىن مبناقشة وحّل املشالك املُتعلّقة بالبطالة، تكوين 
الفالحة،  الّذايّت يف  الّتسيري  لتطبيق  الّضورّية  املوارد  أو  املناضلني 
الّصناعة والّتجارة... الّتوجهيات الوحيدة اليت وصلتنا من احلزب يه 
: منع الّسفر داخل البالد دون إعالم األمانة الّتنفيذّية، ال مؤمترات دون 
موافقة مسبقة، ال إرضاب دون موافقة، ومنع نرش أّي وثيقة حىت يف 
جريدة  " الّثورة والعمل "، لسان حال االحّتاد ، دون موافقة احلزب” 

)االحّتاد العاّم للعاّمل اجلزائرّيني 1966م(.

بسبب  تّيارين  بني  تتأرحج  الّنقابّية  املنّظة  أّن  الّتقرير  يستخلص 
الّسياسة الّشولّية للّنظام. وعلهيا إّما أن ختتار طريق اخلضوع للحزب 
لًة  مما ُيفقدها لّك شعّية، أو أن ُتّص عىل طريق املقاومة والّنقد ُمتحمِّ
ال  الذي  الواحض  املوقف  هذا  1966م(.  ج.  ع.  ع.  )إ.  الّسلطة  مقع 
يشوبه ُلبس ُيظِهر أّن إ. ع. ع. ج. اكن من مضن ِقلّة قليلة من املنّظات 
فيه  وقٍت قضت  االستقالل، يف  غداة  الّشويّل  الّنظام  ناَطت  اليت 

الّسلطة عىل لك أشكل املعارضة أو حّيدهتا.

تبىّن نظام بومدين سياسة  إ. ع. ع. ج.  الّتحمك يف  وحىت يستعيد 
سيايّس  خطاب  عىل  تقوم  استقطاب  سياسة  اعمتد  فقد  مزدوجة، 
الّتسيري  منا  نذكر  للعاّمل،  مواتية  واجمتاعّية  اقتصادّية  وخيارات 
االبتدايّئ،  الّتعلمي  َدَمْقَرَطة  العالج،  جمانّية  لملؤّسسات،  االشرتايّك 
ونظام  مهّمة  قضائّية  له محاية  تضمن  اليت  للعامل  العاّمة  الوضعّية 

تأمني اجمتايّع ِجدُّ ُمواٍت.

من جهة أخرى، تبىّن الّنظام سياسة مقعّية ترتكز عىل رضبات قوّية 
خالل املؤمترات متسُّ بالّثورة والعاّمل، حيث أمر بغلق مقّرات واعتقال 
نفسه  مبنح  وانهتى  ُمطلقا  حتّكا  احلزب  مارس  ممتّردين.  قيادّيني 
حّق الفيتو يف اختيار املرّشني ملناصب املسؤولّية يف لّك املنّظات 
الّرئيس  وصول  بعد  قليلة  سنوات  ج.  ع.  ع.  إ.  ومنا  امجلاهريّية، 
الّشاذيل بن جديد، حدث فيتو مؤّسسايّت عرب املادة 120 من الّنظام 
للك  الرّتّش  أّن  عىل  واحض  بشلك  تنّص  واليت  للحزب،  األسايّس 
مناصب املسؤولّية عىل مستوى الّدولة واملنّظات امجلاهريّية مرهوٌن 
باالنتساب للحزب. لتأيت بعدها معلّية تطهري واسعة مّست 12 أمينا 

.)Taleb 198 2: 194( عاّما عىل رأس الفيدرالّيات

للحزب،  تابع  هيلك  إىل  ج.  ع.  ع.  إ.  حتّول  سنوات،  بضع  يف 
احلراكت  بعض  ظهور  من  هذا  ينع  مل  لتوّجهاته.  بالكمل  وخاضع 
االجمتاعّية يف املؤّسسات العمومّية، خاّصة مع ناية الّسبعينات وبداية 
الّثانينات، هذه احلراكت اليت جعلت عدد اإلرضابات يصل إىل 1334 
سنة 1979م Chikhi 1986: 108(. ومن وقهتا، تصاعدت اإلرضابات 
العاّملّية، خاّصة أّن البالد اكنت تّتجه نو أزمة اقتصادّية واجمتاعّية 
َل 3528 إرضابا  معيقة مع منتصف الّثانينات. بني 1986-1983م جُسِّ
يف القطاع العام، ُمقابل 2298 يف القطاع اخلاّص، أي ما مجموعه 

5826 إرضابا يف كال الِقطاعني )بوزغينة 1994 : 134(. 

يف األخري، جيدر بالّذكر أّنه وخالل فرتة حمك احلزب الواحد املُقيَِّدة، 
حمست اسرتاتيجّية  الّتمنية القامئة عىل الّصناعات املَُصنَِّعة، واليت 
مليون   1.15 خبلق  حمست  مركزّية،  جّد  بطريقة  الّدولة  هبا  قامت 
1983م. وتعلّق األمر  الّصنايّع حىت سنة  القطاع  منصب شغل يف 
مبناصب شغل دامئة مبرّتبات جّيدة بالّنسبة لملستوى املعييّش وقهتا، 
مرفوقًة بدمع كبري لألسعار، باإلضافة إىل جّمانّية اخلدمات العمومّية 
األساسّية )الّتعلمي والّصّحة(. قادت هذه اإلجراءات إىل صعود طبقة 
عاملة تعّودت عىل املكسب اليت متنحها دولة متساهلة جُتاهها وكذا 
الغالب، وعىل  اقتصادّي يف  توزيع اجمتاعّية دون مقابل  إعادة  عىل 
هلذا  سيكون  اقتصادّي.  منطق  ألّي  ال ختضع  جامّدة  أجور  سياسة 
الوضع عواقب عىل الّنضال من أجل املطالب واالحتجاجات يف وقت 

الّتحّوالت االقتصادّية اللّيربالّية.
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أمّه الّتحّوالت الّسياسّية واالقتصادّية

من  عدد  الّثانينات  لناية  واالقتصادّي  الّسيايّس  الّتحّول   عن  تولّد 
الّتغرّيات اليت مّست الّطبقة العاملة اجلزائرّية. 

يف الواقع، ويف عص الّتحمك يف االقتصاد خالل الّسبعينات وحىت 
ملناصب  الوحيد  املصدر  هو  العاّم  القطاع  اكن  الّثانينات،  منتصف 
الّشغل بيمنا اكن القطاع اخلاّص، احمُليَّد من طرف الّسلطات العمومّية 
من  هاميّش  جّد  جزء  يوّفر سوى  ال  االقتصاد،  لتطوير  جهودها  يف 

اإلنتاج الوطيّن ومناصب الّشغل.

تركت األزمة  االقتصادّية ملنتصف الّثانينات أغلبّية املؤّسسات اليت 
اخلزينة  تغّطيه  اكنت  جعز  سّيئة،  حالة  يف  هيلكّي  جعز  من  ُتعاين 
مليون  نصف  حوايل  وُأْلِغَ  هيلكة  إعادة  معلّيات  ُأْجِرَيت  العمومّية. 

منصب شغل.

وعىل العكس من ذلك، مسح االنفتاح عىل القطاع اخلاّص خالل سنوات 
الّتسعينات خبلق آالف املؤّسسات اخلاّصة الّصغرية واملتوّسطة، واليت 
وّظفت أزيد من مليون خشص، وسبقت بعدة أشواط القطاع العاّم الذي 
فقَد مكنته يف خلق مناصب الّشغل. يف نفس الوقت، عّززت هذه الّنقلة 
مناصب  حساب  عىل  الّتشغيل،  هشاشة  من  اخلاّص  إىل  العاّم  من 

الّشغل الّدامئة واألجور اجلّيدة للقطاع العاّم. 

زاد عدد العاملني املتعاقدين من 300 ألف عامل يف 1990م إىل 1.3 
مليون يف 2000م )ONS 2000(، باإلضافة إىل حوايل مليون عامل 
غري ُمّصح به وال يستفيد من أّي تغطية اجمتاعّية. من جههتم، يرتّكز 
مليون   1.5 تستوعب  اليت  العمومّية،  الوظيفة  يف  الّدامئون  العاّمل 
إضعاف  يف  اهلشاشة  تطّور  سامه  1990م.  سنوات  يف  موّظف 
الوظيفة  فيه  صارت  وقت  اخلاّص، يف  القطاع  الّنقايّب يف  الّنشاط 

العمومّية حاضنة الّنشاط الّنقايّب املستقّل، مكا سرنى الحقا.

اإلطار الّترشييّع

بعد أحداث أكتوبر 1988م، ومع تبيّن دستور 1989م الذي اكن أّول 
دستور تعّددّي للجزائر املستقلّة، توّجه الّنظام اجلزائرّي نو استحداث 
عدد من اإلصالحات الّسياسّية واالقتصادّية، وضعت أسس االنتقال 
العاّمة،  احلّرّيات  واحرتام  الّسياسّية  الّتعّددّية  عىل  القامئ  اللّيربايّل 

لَة نسبّية لالقتصاد الوطيّن. وكذا عىل لرَْبَ

خبصوص ممارسة احلّق الّنقايّب، فقد رّس دستور 1989م الّتعّددّية 
الّنقابّية واعترب يف مادته رمق 53 أن احلّق الّنقايّب هو حّق معرتف به 
للك املواطنني. اكن احلّق الّنقايّب يف الّسابق يقتص عىل املنتسبني 
الّتعّددّية  استحداث  ومنذ  املوجودة،  الوحيدة  الّنقابة  ج.  ع.  ع.  إ.  لـ 
الّسياسّية والّنقابّية، صار هذا احلّق منّظا بقانون 90/14 لـ 2 جوان 
ع.  ع.  إ.  غري  أخرى  نقابات  خلق  احمتالّية  ليشل  توّسع  1990م، 
 90/14 قانون  عّرف  الواقع،  استقاللّية. يف  بلك  هيالكها  وخارج  ج. 
متثيلها  وطريقة  الّنقابات،  خللق  الّضورّية  واخلطوات  الّظروف 

ومضانات ممارسة هذا احلّق ومحاية مندوبهيا.

 90/14 قانون  من   3 فاملادة  نقابّية،  منّظات  بإنشاء  يتعلّق  فميا  أّما 
تنصُّ عىل أّن للعاّمل املأجورين )وكذا أرباب العمل(، احلّق يف تأسيس 
منّظة  إنشاء  حرية1. خيضع  بلك  إلهيا  االنتساب  أو  نقابّية  منّظات 
نقابّية إلجراء سلِس جّدا، حيث يقتص عىل انعقاد مجعّية عاّمة تأسيسّية 
لسلطة  تأسيس  تصحي  تقدمي  يتبعها  املؤّسسني،  أعضاءها  مجتع 
الوصاية )وزارة العمل لملنّظات الوطنّية، والوايل لملنّظات احمللّّية(، 
امللُّكفة مبنح وصل تجسيل يف مهلة هشر، مّث عىل املنّظة الّنقابّية الحقا 

أن ُتعلِن عن تأسيهسا يف وسيلة حصافّية واحدة عىل األقّل. 

ُتظهر هذه املرونة الّترشيعّية رغبة املرُّشع يف ترسيع اإلجراء الّتعّددّي 
اًل خلق نقابات مستقلّة دون عراقيل كبرية، مثل استحداث الّتعّددّية  ُمفضِّ
اإلسالم  موجة  وبسبب  واحد،  عام  بعد  مِرنة.  قوانني  عرب  احلزبّية 
ُع إىل نّص  الّسيايّس  اليت امتّدت إىل املجال الّنقايّب، أضاف املرُشِّ
انمتاء سيايّس  لّك  من  الّنقابّية  املنّظات  استقاللّية  القانون رضورة 
مع  هيلكّية  أو  لّك عالقة عضوّية  أّن  أي  نشاطها ويف تمسيهتا.  يف 
أّي انمتاء سيمّت حظرها، وتوقيف لّك متويل مهام اكن شلكه وعقوبات 

ُيكن أن تصل إىل حّل املنّظة2.

اكن تبسيط إجراءات وظروف تأسيس املنّظات الذي اقرتَن مبختلف 
الّضامنات ومحاية ممارسة احلّق الّنقايّب من بني الّضامنات وقوانني 
امحلاية األخرى. يف الواقع، اكنت اجلزائر قد وّقعت عىل اّتفاقّية 87 
هذه  متنع  الّنقابّية.  احلّرّيات  املتعلّقة حبامية  للعمل،  العاملّية  لملنّظة 
االتفاقّية لّك تدّخل للّسلطات العمومّية يسهتدف عرقلة الّنشاط الّنقايّب، 
علهيا مضان محاية  وأّن  اإلدارّي  الّتعليق  أو  املنّظة  حّل  عرب  سواء 

املندوبني الّنقابّيني.

الّتدابري  من  عدد  بوضع  املبادئ  هذه  إدخال   90/14 قانون  حاول 
كذلك  متنع  احلّق.  هذا  ملامرسة  والّضامنة  الّنقابّية  للحّرّيات  احلامية 
املادة 15 عىل لّك خشص مادّي أو معنوّي  الّتدّخل يف معل املنّظة 
لعقوبات  ُيعّرض صاحبه  الّنقابّية، ولك تدّخل يف ممارسة هذا احلّق 
جزائّية ترتاوح بني غرامات عادّية وحىت الجّسن الّنافذ ملّدة سّتة أهشر 

يف حالة تكرار اجُلرم.

متنع  القانون  نفس  من   53 املادة  فإّن  الّنقابّيني،  لملندوبني  بالّنسبة 
أو  بطردمه  ُيحمس  فال  الّنقايّب.  نشاطهم  بسبب  العمل  عن  إيقافهم 
حتويلهم أو إيقافهم ِعقابّيًا. ينع منعا باًتّا أن يكون الّنقابّيون حضايا 
للمتيي يف الّتوظيف أو األجور أو الرّتقية أو احلصول عىل الّتكوين 
بسبب نشاطاهتم الّنقابّية. وال جيب هتديدمه أو تعريضهم للّضغط من 

طرف أّي اكن )امجلهورّية اجلزائرّية الّديقراطّية الّشعبّية 1990(3.

والدة العمل الّنقايّب املستقل

نقابة   50 حوايل  تأّسست   ،90/14 قانون  ترشيع  بعد  أهشر  بضعة 
يف  العاّم.  القطاع  يف  ُأنشئت  أغلبّيهتا  املُلحق(.  يف  القامئة  )أنُظر 
الواقع، ُيكننا االستنتاج وبهسولة أّن من استفاد من هذه الّتعّددّية أّوال 
اكن املوّظفون قبل مّعال القطاع الّصنايّع، مع لّك ما يكن أن خيلّفه 
املوضويّع.  االجّتاه  هذا  عىل  واجمتاعّية  سياسّية  تداعيات  من  ذلك 
ومغادرة  املستقلّة  الّنقابات  لتشكيل  الّتعّددّية  بداية  املوّظفون  انتظر 
إلهيا، خاّصة  باالنمتاء  إ. ع. ع. ج. اليت ما عادوا يشعرون  هيالك 
بعد أن طىغ الّطابع العاّميّل عىل الّتوّجهات والّتطلّعات املطلبّية عىل 

مستوى املركزّية الّنقابّية الّتارخيّية.

ورمغ أّن عدد املوّظفني مل يكن كبريا يف إ. ع. ع. ج. إال أّنم اكنوا 
اليت  األحادّية،  الّنقابّية  الّتجربة  من  املستفيدين  قامئة  رأس  عىل 
حمست هلم باالرتقاء اجمتاعّيا وسياسّيا. موّظفون صغار، إدارّيون أو 
معمّلون، انتفعت الكثري من الفائت العاّملّية من هذه الّتجربة الّنقابّية. 
دور  للعب  الّسلطة  من  بتقّرهبم  واحًضا  سياسّيًا  ُبعًدا  أعطوها  حيث 
إنتاج  يف  بذلك  متخّصصني  والّدولة،  العاّملّية  القواعد  بني  الوسيط 
وإعادة إنتاج والّتسويق للخطاب الّنقايّب الذي َتشلّك خالل عهد الّنقابة 
وحيّررون  املؤمترات  يؤّطرون  من  مه  املوّظفون  اكن  لطاملا  الواحدة. 
الوثائق ويتقّدمون مكرّشني ملختلف مناصب املسؤولّية والّتأطري. اقُتلَِع 
الذين  الّصغار  املوّظفني  تتكّون من  بالقّوة من طرف خنبة  الّدور  هذا 
اللّغة الفرنسّية والحقا العربّية. صارت هذه الّنخبة مع الوقت  يتقنون 
بريوقراطّية نقابّية وسيطة تعرف كيف تستفيد من مواقفها. وحمست 
، بعد مروره بالّنقابة واحلزب الّسيايّس، ليصري  قفزات هائلة مثال ملُعلِّ

1  أعيط هذا احلّق أيضا، يف نفس املادة، ألرباب العمل، مبا أّن قانون 14/90 موّجه ملامرسة
3   قانون 14/90، لـ 2 جوان 1990م، املتعلّق بإجراءات ممارسة احلّق الّنقايّب، مواد 15، 53، 59.     احلّق الّنقايّب للعاّمل املأجورين وكذا أرباب العمل.

2  العودة لملواد 5، 27، 30 لقانون 91/30 21/12/1991، املعّدل واملُكِّل لقانون 14/90 
    يف 1990/06/02 املُتعلّق بإجراءات ممارسة احلّق الّنقايّب.

تطّور العمل الّنقايّب يف اجلزائر
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حمافظا للحزب، والًيا، وزيرا، نائبا يف الربملان أو رئيس بلدّية. وهذه 
ليست عىل اإلطالق حاالت وأمثلة معزولة.

بلّك تأكيد، ورمغ ما ذكرناه مل تصُلح الّنقابات كـ " مصعد اجمتايّع " 
لملوّظفني. يف الواقع، وعندما يقّررون االنتساب للّنقابات، اكن أغلهبم 
االحّتاد.  هيالك  يف  وكذا  مؤّسساهتم  يف  بسيطة  بوظائف  يكتفون 
وكذلك اكن احلال يف أجهزة احلزب الواحد الذي استفاد بدوره من 
هذه الفئة االجمتاعّية اليت صارت منذ ذلك احلني قّوة سياسّية ضاربة.

اكن املوّظف القاعدّي، الذي مل ُيغذِّ أّي مطوحات سياسّية، يشعر بأّنه 
منبوذ يف زمن الّنقابة الواحدة، ألّن هذه األخرية مل تعرتف ال مبؤّهالته 

املهنّية وال مبطالبه، ُمنكرًة هيلع لّك ما ُيّيه عن اآلخرين.

بالّتايل، وملا دّقت ساعة الّتعّددّية، ضاعف املوّظفون من خلق الّنقابات 
من  ُمنعوا  اليت  اإلرضابات  بإطالق  الحقا  فبدؤوا  واملهنّية.  الفوئّية 
تنظميها يف جتربة الّنقابة الواحدة، مكا لو اكنوا يتداركون تأّخرمه يف 

الّصاع املطليّب ويف ممارسهتم حلقوقهم املرشوعة.

ألساتذة  الوطيّن  املجلس  تكون جتربة  أن  ُيكن  املستوى  هذا  وعىل 
ُيعترب   .)Djabi 2015: 15( بالّذكر  جديرة   )CNES( العايّل  الّتعلمي 
اليت  الّنقابات  أوىل  العايّل من بني  الّتعلمي  الوطيّن ألساتذة  املجلس 
َت َغداة َمْأَسَسة الّتعّددّية الّنقابّية. يف الّسابق، مل يكن هلذه الفئة  ُشلكِّ
متثيلّيهتا اخلاّصة مضن إ. ع. ع. ج. حيث مُضَّ أساتذة الّتعلمي العايّل 
إىل فدرالّية قطاعات الّتعلمي والّتكوين، عىل قدم املساواة مع بقّية فائت 

األساتذة واملعمّلني ومّعال قطاع الرّتبّية والّتكوين املهيّن. 

الّنقابّية بتشكيل  الّتعّددّية  القانون عىل  انفتاح  َح هذا اخلطأ مع  حُصِّ
نقابة )CNES(. فبالّنسبة لفريد شبال، عضو مؤّسس للّنقابة : " منذ 
والدة CNES، هناك مواجهة داخلّية بني خّطنْي نقابّيني : خّط نقايّب ينحاز 
للعمل الّنقايّب  الّديقرايّط واملَطليّب، وخّط نقايّب بريوقرايّط، قريب 
من الّسلطة، ينحاز للعمل الّنقايّب املهادن والذي يريد أنصاره استعامل 
الّنقابة كُسلَّ لتحقيق مطوحاهتم الّسياسّية " )Cherbal 2004(. وبيمنا 
اكنت الّنقابات الوليدة مل تبدأ نشاطها بعد، بدأت CNES منذ 1996م، 
معركهتا بإرضاب عاّم واسع  الّنطاق دام 3 أهشر )15 أكتوبر 1996م 
إىل 15 جانيف 1997م(. طالب األساتذة برفع األجور وإعادة تثني 
مكنة أساتذة الّتعلمي العايّل. لكن األوضاع األمنّية و االقتصادّية اليت 
اإلرضاب  من  أقوى  املالّية اكنت  املوارد  وُشُّ  البالد،  هبا  متّر  اكنت 
وأقنعت األساتذة بتعليقه بعد عّدة مفاوضات مع احلكومة. سامه هذا 
اإلرضاب رمغ ذلك يف تغيري قيادة الّنقابة بعد إقصاء املُنّسق الوطيّن 
الذي دعا إليقاف اإلرضاب ضّد قرارات امجلعّية العاّمة. بالّنسبة لفريد 
شبال فإّن هذا اإلرضاب رّس استعادة CNES من طرف األساتذة، 

.)Cherbal 2004( ورفضهم يف نفس الوقت للعمل الّنقايّب املهادن

تِبَعت هذا اإلرضاب الّطويل حركتان كبريتان تارخيّيتان : يف 1998م، 
بالّنسبة  2006م.  آخر يف  وطيّن  إرضاب  و  يوما،   135 الـ  إرضاب 
من  البالد  برشق  وامللُّكف   CNES بامس  املتحّدث  عادل،  الّرزاق  لعبد 
 : الّثالث تشرتك يف نفس اخلّط  فإّن احلراكت  2004م،  1996 حىت 
امتعاض مجايّع بالّنسبة لألساتذة عرّبوا عنه عرب مطالب اجمتاعّية-

الذي  األمر  باملظلومّية،  شعور  هنالك  اكن  مكا  وديقراطّية،  مهنّية 
أجهزة  وجه حتّرك  خاّصة يف  اإلرضابات،  وطول  راديكليهتم  ُيفرسِّ 
الّدولة لتكسري احلركة )Adel 2015: 57(. بالّنسبة لعادل، جناح هذه 
اإلرضابات جعل من CNES حُماورا أساسّيا يف اجلامعة، لكّنه سامه 
تشويشات  وبسبب  وقيادّية  بريوقراطّية  وألسباب  الوقت،  مع  أيضا 
سياسّية، يف إضعافه بل ويف بعض املّرات يف عودته إىل نقطة البداية 

.)Adel 2015: 61-62(

عراقيل قضائّية وسياسّية

ُقلنا أّن استحداث الّتعّددية الّنقابّية تزامن مع ترشيع قوانني مِرنة وُمنحازة 
ملامرسة هذا احلّق، ُمعِطية مضانات لملندوبني الّنقابّيني، مكا تنّص عىل 

عقوباٍت ضّد أرباب العمل الذين يطالون احلّرّيات الّنقابّية. رمغ هذا، هناك عدد 
من األحكم القضائّية اليت ُتواصل عرقلة املامرسة احلّرة للحّق الّنقايّب :  

املاّدة 38 من القانون 90/14، اليت مّت ذكرها سابقا، تربط االعرتاف 
باحلّق يف إنشاء منّظات نقابّية بالّتفاوض امجلايّع ومشاركهتا يف 

تسوية الّناعات امجلاعّية عرب احلّل المّتثيّل.

ّثلة، علهيا  مُمَ بأّنا  نقابّية  ُتعترب منّظة  القانون، وحىت  نفس  وحسب 
مراعاة الرّشوط الّتالية :

    مّض 20 باملئة عىل األقّل من الّتعداد العاّم للعاّمل األجراء الذين
عىل باملئة   20 متثيل  عىل  احلصول  و/أو  املنّظات،      ُتغّطهيم 

     األقّل  داخل جلنة املشاركة إن ُوِجَدْت.

    عىل املنّظة أن ُتقّدم لّك سنة العنارص اليت تحمس ألرباب العمل
    أو املرشفني اإلدارّيني بتقيمي هذه المّتثيلّية )مادة 35، قانون 96/21(.

     وعند احلاجة ُيكن أن ُيسب منا هذا االمتياز.

الرّشط  هذا  اإلدارّي  اإلشاف  وسلطات  العمل  أرباب  استغّل  لطاملا 
إفراغ  يف  مسامهني  املستقلّة،  للّنقابات  الّتشاريّك  الّدور  لتقليص 

الّتعّددّية الّنقابّية املُعرتف هبا قضائّيا من معناها.

يذكر تقرير سنة 2004م للفدرالّية الّدولّية حلقوق اإلنسان حول ممارسة 
 .)SNTE( احلّق الّنقايّب يف اجلزائر، مثال الّنقابة الوطنّية لعاّمل الّطاقة
الّنقابة الوحيدة الّناشطة يف هذا القطاع، واليت اختفت بسبب رفض 
ُمسرّيي مؤّسسة األشغال العمومّية البرتولّية حلايس مسعود االعرتاف 
ت هلا حبضور احمُلض  بمتثيلّيهتا، رمغ حيازهتا وثائق تثبت ذلك ُسملِّ

القضايّئ.

حمست هذه الّظروف للّسلطات العمومّية مبنع الّنقابات املستقلّة اليت 
وبالّتايل  األساسّية  حقوقها  لّك  منا  لتسب  متثيلّية،  غري  تعتربها 

االمتيازات اليت تحمط هلا لّك نقابة )عّكش 16 : 2010(.

أّن  إاّل  الّنقابات،  إلنشاء  الاّلزمة  القانونّية  اإلجراءات  بساطة  رمغ 
يف  تشلّكها.  متنع  حىت  قانويّن  فراغ  عىل  اّتكأت  املعنّية  الّسلطات 
للقانون  واملَُكِّل  املُعدَّل   31/91 القانون  من   8 املادة  تشرتط  الواقع، 
14/90 املُتعلّق مبامرسة احلّق الّنقايّب، وبعد تقدمي ملف تشكيل الّنقابة 
اكمال للّسلطات املعنّية، عىل هذه األخرية أن تقّدم للّنقابة وصل تجسيل 
يف مّدة ال تتجاوز 30 يوما من تقديها امللف، وهذا دون حتديد وسائل 
للّطعن يف حالة عدم استالم الوصل الّضورّي للمّساح للّنقابة بالّنشاط 
يف إطار القانون. عاَنت عّدة نقابات )جملس ثانوّيات اجلزائر العامصة 
CLA، واملجلس الوطيّن املستقّل ملستخديّم  الّتعلمي الّثانوّي والّتقيّن 
CNAPEST( يف قطاع الرّتبية والّتعلمي ملّدة طويلة، بسبب عدم اعرتاف 

الّسلطات العمومّية  برشعّيهتا4. 

ذ قرار اعمتاد CNAPEST ونقابات أخرى يف قطاع الرّتبية خالل املؤمتر الوطيّن املنعقد ِ 4    أخُتّ
     يف هشر نومفرب 2012م، لكّنه دخل حّي الّتنفيذ يف فيفري 2014م.

حضور  عرب  االجمتاعّية  املؤّسسات  تسيري  يف  املشاركة  تقتص 
اجمتاعات املجالس اإلدارّية )مادة 39 قانون 14/90( عىل إ. ع. ع. 
ج. والذي ُيارس االحتكر يف تسيري الّصناديق االجمتاعّية، وعددها 
18 من مجموع 29 مقعدا يف املجالس اإلدارّية للّصندوق الوطيّن 
للّتأمينات االجمتاعّية، وكذا صناديق الّتقاعد، باإلضافة إىل عرشة 
أعضاء من مجموع 19 يف جملس إدارة الّصندوق الوطيّن للّتأمني 
عىل البطالة، و 15 عضوا من مجموع 28 يف جملس إدارة الّصندوق 
املستقلّة  الوطنّية  الّنقابة  نّددت  ملوازنة األمعال االجمتاعّية.  الوطيّن 
ملستخديّم اإلدارة العمومّية )SNAPAP( هبذا الوضع، حيث رفضت 
الّنقابة هذا االحتكر املمنوح يف عهد الّتعّددّية للّنقابة الواحدة سابقا.

حُيَجُز حّق الّتفاوض امجلايّع للّنقابات المّتثيلّية، وهذا ما ُيرّبر غياب 
لك الّنقابات املستقلّة يف جوالت احلوار املجمتيّع  الّثنايّئ أو الّثاليّث.

  مؤسسة فريدريش إيربت  - الّنقابات يف اجلزائر



إلنشاء   SNAPAP نقابة  طلب  العمومّية  الّسلطات  رفضت  من جههتا، 
كونفدرالّية، بذريعة أّن حالة الّنقابة ال َتِرد يف القانون وبأّن املاّدة 2 من 
القانون ال تنّص سوى عىل تشكيل نقابة لعاّمل من ذات املهنة، الفرع أو 
قطاع الّنشاط، وليس عىل تشكيل كونفدرالّية. ونّدد املكتب الّدويّل للعمل، 
بإيعاز من SNAPAP، هبذه العراقيل، اليت اعتربها قراءة متييّية للقانون 
ألّن إ. ع. ع. ج. مل يُكن خاضعا لذات القراءة )FIDH 2004(، مع العل 
أّن املاّدة 4 من القانون سابق الّذكر تذكر وبوضوح أن الكونفدرالّيات 

ختضع لنفس قوانني املنّظات الّنقابّية.

إ. ع. ع. ج. يف مواجهة الّتعّددّية الّنقابّية

مع تبيّن الّتعّددّية الّسياسّية والّنقابّية وقوانني العمل لسنة 1990م، عقد 
إ. ع. ع. ج. مؤمتره الّثامن يف جوان 1990م، مع وضع هدف أسايّس 
أال وهو جعل لواحئه تتأقل مع املعطيات الّسياسّية-االقتصادّية اجلديدة 
ومع نصوص قانون العمل اجلديد، وذلك عرب إلغاء لك الّروابط اهليلكّية 

والعضوّية مع جهبة الّتحرير الوطيّن، احلزب الواحد األسبق.

مارس  انعقد يف  الذي  الّسابع  واملؤمتر  الّثامن  املؤمتر  لواحئ  مبقارنة 
صلة  له  ما  لّك  بإلغاء  تتعلّق  األساسّية  الّتعديالت  أّن  جِنُد  1986م، 
العالقة  حيث  من  الّنقابة5.  عىل  الّتحرير  جلهبة  الّسياسّية  بالوصاية 
العضوّية، فقد أصبحت الّنقابة جمّرد منّظة مجاهريّية للحزب الواحد 
الّسابق، ومن حيث األهداف، فقد اكن عىل الّنقابات أن ختضع ألهداف 
الّثورة االشرتاكّية وبرناجم حزب جهبة الّتحرير وتوّجهاته، مّت تعويض 
هذه األهداف بأهداف الّدفاع عن حقوق العاّمل. أّما يف الّسابق فقد 
اكن عىل املرتّشني ملناصب املسؤولّية يف الّنقابة أن يكونوا مناضلني 
يف حزب جهبة الّتحرير الوطيّن، يف حني مل تذكر اللواحئ اجلديدة سوى 
عدم املشاركة يف أمعال ضّد الّثورة الّتحريرّية. من جهة أخرى، حتّول 

متويل االحّتاد من جهبة الّتحرير إىل احلكومة.

حاولت بعض الّتعديالت حتويل إ. ع. ع. ج. من منّظة مجاهريّية تابعة 
للحزب الواحد إىل نقابة مهنّية مستقلّة عن لّك وصاية حزبّية، عىل األقّل 
رمسّيا. واكن إ. ع. ع. ج. ُمعًف، بوصفه الّنقابة الوحيدة املؤّسسة قبل 
قوانني 1990م، ومبوجب قانون 90/14، من إجبارّية تقدمي تقرير سنوّي 

ة حديثا. عن متثيلّيته، حيث اقتص هذا البند عىل الّنقابات املشلكَّ

ختربنا تقارير نشاط إ. ع. ع. ج. الّصادرة عن خمتلف مؤمتراهتا، عن 
تطّور رمق املنتسبني لالحّتاد، والذي هتاوى من 1.2 مليون خالل املؤمتر 
الّسادس سنة 1982م، إىل 900 ألف منتسب خالل املؤمتر العاش سنة 
2000م. اخنفضت نسبة العمل الّنقايّب إًذا من 66 باملئة إىل 28 باملئة 
يف نفس الفرتة. ُيكن تفسري هذا الرّتاجع من جهة  بظهور الّنقابات 
املستقلّة، واليت جاءت بكوادرها وُمنتسبهيا من صفوف االحّتاد العاّم 
للعاّمل اجلزائرّيني والذي تعتربه العديد من الّنقابات هيكال بريوقراطّيا 
عفا هيلع الّزمن موروث عن الّنظام الّسلطوي6 ، ومن جهة أخرى بتداعيات 
األزمة االقتصادّية عىل القطاع العاّم واليت تسّببت يف ترسحي أزيد من 

500 ألف عامل.

أّما بالّنسبة هليالك إ. ع. ع. ج. فقد مّت تنظميها أفقّيا ومعودّيا. ختضع 
اهليالك العمودّية ملواصفات ُمعّينة وتنقسم إىل عّدة فروع نقابّية مؤّسساتّية 
عة حسب قطاع الّنشاط، لـ 16 فدرالّية ُتغيّط لّك قطاعات  ّ أو وحدات مجُمَ
الّنشاط االقتصادّي، وخاضعة للّجنة الّتنفيذّية الوطنّية. أّما اهليالك األفقّية 
فتتأّسس عىل املواصفات اإلقلميّية، تضّم 230 وحدة حملّّية، وتضّم من 
4000 إىل 5000 ُمنتسب، ومُتّثل هذه الوحدات الفروع الّنقابّية لنفس 
البلدّية أو مجموعة من البلدّيات الّصغرية. هذه الوحدات احمللّّية مرتبطة 

بـ 45 احّتاد واليّئ، خيضعون بدورمه للّجنة الّتنفيذّية الوطنّية.

لطاملا أثارت اهليالك األفقّية اجلدل حىت داخل املركزّية الّنقابّية، ألّنا 
اكنت  عهد  يف  الّسابق،  الواحد  احلزب  هبياك  ترتبط  اكنت  ما  غالبا 
الوحدات احمللّّية تحمس للهيالك احمللّّية للحزب مبراقبة الّنقابة. يعتربها 
أكرث من إطار يف االحّتاد العاّم للعاّمل اجلزائرّيني ُمَولَّدة للبريوقراطّية 
الّنقابّية، مكا رّصح دمحم صّديق  املركزّية  داخل  الّسيايّس  والّتدخل 
والذي  امليكنيكّية،  الّصناعات  لفدرالّية  الّسابق  العاّم  األمني  قرجاين 
أضاف : " لطاملا اكن الّنشاط الّنقايّب مرتبطا بالّنشاط املهيّن وليس 

بالّتقسمي اإلدارّي لإلقلمي ". 

أطلقت املركزّية الّنقابّية الّتارخيّية، َغداة الّتعّددّية الّنقابّية وأسابيع قليلة 
دارت  هلا.  وطيّن  أّول إرضاب  1990م(،  )جوان  الّثامن  مؤمترها  بعد 
املطالب بشلك رئييّس حول مسألتني أساسّيتني : أّوال، زيادة األجور، 
بعد اخنفاض القدرة الرّشائّية والّتخّض ُمتجاوزة 25 باملئة خالل أّول 

هشرين من الّسنة، وثانيا، توقيف الّترسحي امجلايّع للعاّمل.

مشاركة  نسبة  عن  وأعلن  كبريا،  العاّم جناحا  االحّتاد  إرضاب  الىق 
تقارب 90 باملئة يف لّك القطاعات املهنّية، األمر الذي تسّبب يف شلل 
اكمل يف البالد )موانئ، مطارات، سكك حديدّية، نقل حضّي...(. بعد 
أماكن  ذلك احتالل  ونتَج عن  انطالقه، اشتّد اإلرضاب  أّيام من  أربعة 
العمل من طرف العاّمل الذين نّددوا بعدم احرتام احلكومة لوعودها. قاد 
اإلرضاب إىل مفاوضات بني االحّتاد العاّم للعاّمل اجلزائرّيني واحلكومة، 
انهتت بقرارات يف صاحل العاّمل. نذكُر منا، رفع األجر الوطيّن األدىن 
املضمون )SNMG( واملعونة األرسّية، وكذا االستعانة باخلزينة العمومّية 

لضامن إصالح حسابات املؤّسسات وإمدادها باملواد األولّية.

ُتعقُد  وصارت  والثالثّية  الّثنائّية  اللّقاءات  تقنني  مّت  احلني،  ذلك  منذ 
مّرتني يف الّسنة، ملناقشة واقرتاح حلول ملختلف املشالك االقتصادّية 

واالجمتاعّية الّراهنة.

االقتصادّية- األزمة  فرتة  خالل  الفوئّية  اإلرضابات  من  عدد  ل  جُسِّ
1990م،  يف  إرضابا   2023 اإلرضابات  عدد  وبلغ  هذه،  االجمتاعّية 
ومّست 300 ألف عامل. يرتفع هذا العدد إىل 1034 إرضابا يف سنة 
1991م مقابل 496 يف سنة 1992م. جاءت هذه احلراكت االجمتاعّية 
الّربيع  من  تستفيد   " بأّنا  واعُترِبَت  االجمتاعّية  احلالة  لتدهور  نتيجة 

الّديقرايّط لفرتة 1989- 1992م " )جايب 2002 : 53(.

حمّطة هاّمة أخرى يف املسار الّنضايّل لالحّتاد العاّم للعاّمل اجلزائرّيني 
اكنت اإلرضاب الوطيّن الّثاين الذي دام يومني من هشر فيفري 1996م، 
يف قطاع الوظيف العمويّم، والذي جاء بعد قرار رئيس احلكومة آنذاك 
أّيام من أجور املوّظفني ملّدة 11 هشرا،  أمحد أوحيىي، خبصم سبعة 
لدفع الّرواتب املتأّخرة لـ 20 ألف عامل من القطاع االقتصادّي العمويّم

صعود اإلسالم الّسيايّس

حمست الّتعّددّية الّسياسّية بصعود أحزاب سياسّية من توّجهات خمتلفة، 
مبا فهيا اإلسالمّية، ومن مضنا اجلهبة اإلسالمّية لإلنقاذ )FIS(، اليت 
الّطبقات االجمتاعّية ويف لّك  املؤّيدين من لك  حجنت يف جذب آالف 
ه ضّد  مناطق البالد. تغّذت هذه الّشعبّية الكبرية عىل خطاب ُملهتب ُموجَّ
احُلّكم وُيّس مسائل حّساسة بالّنسبة لملواطنني، مثل الّتعلّق بالّدين، 
العمومّية.  الّسياسات  العلنّية ضّد  االنتقادات  الرّشائّية،  القدرة  الّظل، 
كّون احلزب احمُلّل -الفيس سابقا- لنفسه شعبّية كبرية حمست له بالفوز 

يف أّول انتخابات حملّّية يف عهد الّتعّددّية يف جوان 1990.

سعّيا منه الخرتاق عامل الّشغل، أّسس الفيس-سابقا- كونفدرالّية نقابّية، 
سّطرت لنفهسا هدف : " تأطري وتكوين العاّمل املسملني هبدف تأسيس 

دولة إسالمّية، مصدر رفاه العاّمل7 ".  
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5  . ع. ع. ج. الّنصوص الكملة للّواحئ املنّظة الّناجتة عن املؤمترين الّسابع والّثامن  
   )www.ugta.org.dz، موقع غري ُمتاح يف جانيف 2020(.

6  مقابالت مع العديد من الّنقابّيني من UNPEF، مناضالت سابقات يف إ. ع. ع. ج. خالل
7   إ. ع. ع. ج. تارخي املنظة )www.ugta.org.dz، موقع غري ُمتاح يف جانيف 2020(.    مؤمتر تكوييّن عقدته فريدريش إيربت ستيفتونغ ببسكرة، ديمسرب 2005.

تطّور العمل الّنقايّب يف اجلزائر



مجعت الّنقابة اإلسالمّية للعمل )SIT( عرشات من الّرابطات اإلسالمّية 
ذات الّطابع الفوئّي، لكن بالّنسبة لعل الكن فإّن : " الّنقابة اإلسالمّية 
امتدادا  كونا  عن  تعدو  ال  األعىل، ويه  من  ُخلَِقت  ورابطاهتا  للعمل 
للجهبة اإلسالمّية نفهسا وتعامًظا حلجمها "، وُيضيف : " مل تنشأ هذه 
والّسّنة القرآن  تأخذ شعّيهتا من  ولكّنا  العاّمل  رغبة  الّنقابة من 

نفهسا  ُتعّرف  الّنقابة  El Kenz 1993 : 79-86 "، هكذا اكنت   "
اإلسالمّية  اجلهبة  أصدرهتا  فتوى  ذلك  نتيجة  اكنت  لواحئها.  يف 
إىل  االنتساب  من  ممنوعون  املسملني  العاّمل  بأّن  تقول  لإلنقاذ 

للعمل. اإلسالمّية  الّنقابة  غري  أخرى  نقابة 

بالّنسبة لنارص جايب، فإّن الّنقابة اإلسالمّية للعمل قد شلّكت لنفهسا، 
ويف وقٍت قصري، قاعدة نضالّية وطنّية بنسبة انتساب ُتقارب 14 باملئة. 
نتاجئ  اجلغرايّف، حفسب  الّتوزيع  حيث  من  متفاوتة  جّد  القاعدة  هذه 
دراسة ميدانّية، اكنت أعىل معّدالت االنتساب يف الواليات الرّشقّية مثل 
قسنطينة بـ 80 باملئة ويف اجلنوب مثل ورقلة بـ 81 باملئة ويف الوسط 
الواليات  بقّية  منخفضة يف  ولكّنا اكنت  باملئة،   78.9 بـ  الُبليدة  مثل 

وخاّصة الُكربى، مثل وهران : 22 باملئة8 . 

من جهته، اعترب عل الكن بأّن " الّنقابة اإلسالمّية للعمل قد انغَرست 
يف املُدن اليت اكنت حتت سيطرة الفيس )مثل املدّية والوادي( وخاّصة 
العمومّية  الّسلطات  من طرف  واملُهَملة  والبعيدة  الّصغرية  املناطق  يف 
الّصناعّية  املرّكبات  إىل  يتسلّل  أن  الفيس  واكن عىل  الّنقابات.  وبقّية 
الكربى، ليصطدم باالحّتاد العاّم للعاّمل اجلزائرّيني، ليستنجد ويستقوي 
باحلزب وببعض املساجد. يف هذه األثناء، أّثرت صورة الّنقابة اإلسالمّية 
بوصفها اكرِسة لإلرضابات بالّسلب عىل قطاع عريض من الّطبقة العاملة 

الذي فّضل أن ال يسري وراء هذه احلركة ".

يتطّرف أكرث فأكرث، ومع  الذي أخذ  الّسيايّس  أمام صعود اإلسالم  
األخطار املُهدِّدة للطابع امجلهورّي للّدولة واحلّرّيات الفردّية وامجلاعّية، 
االنتخابات  من  األوىل  اجلولة  يف  الفيس-سابقا-  فوز  بعد  خاّصة 
للعصيان  املتواصلة  الّنداءات  ومع  1991م،  ديمسرب  يف  الّترشيعّية 
املديّن، اخنرط قائد املركزّية الّنقابّية عبد احلّق بن مّحودة يف مبادرة 

سياسّية، إىل جانب خشصّيات وطنّية وسياسّية أخرى.

اجلزائر  إنقاذ  أجل  من  الوطنّية  اللّجنة  إلطالق  املبادرة  هذه  أّسَست 
احلفاظ  ألجل  وحماربته  الّدييّن  الّتطّرف  متّدد  منع  هبدف   ،)CNSA(
عىل امجلهورّية والِقمي امجلهورّية. واكن مطلهبا األسايّس هو توقيف 
اللّجنة- ذلك بتوّحش اإلرهاب والّتطّرف  املسار االنتخايّب، ُمرّبرًة -أي 
الّدييّن. واكنت هذه العوامل تتأّسس عىل إيديولوجيا إقصائّية، وتستغل 
االقتصادّية  األزمة  عن  املرُتّتبة  واالجمتاعّية  االقتصادّية  اهلشاشة  
واإلصالحات اهليلكّية. استقال رئيس امجلهورّية بعدها بأّيام، مّث أوِقَف 

املسار االنتخايّب وُحلَّت اجلهبة اإلسالمّية لإلنقاذ.

بعد  الّسياسّية،  الّساحة  إىل  اجلزائرّيني  للعاّمل  العاّم  االحّتاد  عاد 
سنوات قليلة، بتدّخله يف أّول رائسّيات تعّددّية تهشدها اجلزائر منذ 
االستقالل يف نومفرب 1995م، حيث قّدم دمًعا ال ُغبار هيلع لملرش 
ليامني زروال، رئيس الّدولة القادم والعسكرّي الّسابق. وبّرر االحّتاد 
هذا الّدمع بكون زروال هو " املرّش األنسب للّدفاع عن قمي امجلهورّية 

ضّد اإلسالموّية9 ".

زروال، حيث  ليامني  املرّش  فوز  بعد  الّسيايّس  الّدمع   هذا  تواصل 
مبادرة  إطالق  بن مّحودة يف  احلّق  عبد  لالحّتاد  العاّم  األمني  سامه 
إلنشاء حزب سيايّس مجاهريّي ملساندة الّرئيس ودمع برناجمه، حىت 
أّنه اكن من املرّشني لرتّأس احلزب، لكّنه ُقِتَل من طرف مجاعة إرهابّية 

عندما اكن خارجا من مقّر إ. ع. ع. ج. يف 28 جانيف 1997م.

9

والّية،  14 موّزعة عىل  مؤّسسة   348 لـ  تابع  مقّر معل   1634 الّدراسة  هذه  مّست    8
.)56  : 2002 320 ألف عامل )جايب      وتوّظف 

إ. ع. ع. ج. تارخي املنّظة )www.ugta.org.dz، غري ُمتاح يف جانيف 2020(.   9
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نظرة شاملة لسوق العمل اجلزائرّي

عرف االقتصاد اجلزائرّي طيلة الّتسعينات أزمة معيقة. فظّل المّنّو االقتصادّي 
)1966-2000م(.  باملئة سنوّيا   3.3 الوطنّية، مبعّدل  اإلمكنّيات  من  أدىن 
يعمتد الّتقّدم االقتصادّي عىل تطّور الوضع الّسيايّس واالجمتايّع، يف حني 
ظّل هذان األخريان يف حالة تذبذب بسبب املناخ الّسيايّس واملشالك األمنّية. 
تدهور املستوى املعييّش لملجمتع اجلزائرّي وتعّطلت املبادرة اخلاّصة، وكذا 
البدء يف اإلصالحات  االقتصادّية )Tani 2013 : 28(، واكن هذا  الّسبب 

يف اخنفاض ُكتلة األجور إىل الّنصف، بني 1989 و 2000.

أّما استقرار االقتصاد اجلزائرّي فقد مّت عىل حساب تضحيات ثقيلة وتزاَمَن 
مع تلكفة اجمتاعّية عالية، لكّن المّنّو ظّل ضعيفا. اشتّدت البطالة، و" قاد 
الّضغط املجمتيّع )إرضابات العاّمل وضغط الّنقابات املستقلّة( والّسيايّس 
إىل وضع أّول برناجم لالستثار العمويّم " )Tani 2013 : 28(، والذي 

تزامن مع ارتفاع أسعار البرتول يف  الّسوق الّدولّية.
 

تطّور سوق العمل

اكن جيب انتظار فرتة 2005-2001 حىت يقفز االقتصاد اجلزائرّي قليال 
األمر  يتعلّق  قطاعات.  عّدة  حركّية  يف  البرتول  ساعد  حيث  األمام،  إىل 
بقطاع البناء واألشغال العمومّية واالّتصاالت واخلدمات. أطلقت الّسلطات 

يف سنة 2001، وبفضل البحبوحة املالّية برناجم إعادة إنعاش االقتصاد، 
الّدوالرات يف  مليارات  المّنّو بضّخ عرشات  تعزيز  برناجم   2004 مّث يف 

احللبة االقتصادّية، مّما مسح بالوصول إىل نسبة منّو 7 يف املئة.

اكن جيب انتظار فرتة 2001-2005 حىت يقفز االقتصاد اجلزائرّي قليال 
األمر  يتعلّق  قطاعات.  عّدة  حركّية  يف  البرتول  ساعد  حيث  األمام،  إىل 
بقطاع البناء واألشغال العمومّية واالّتصاالت واخلدمات. أطلقت الّسلطات 
يف سنة 2001، وبفضل البحبوحة املالّية برناجم إعادة إنعاش االقتصاد، 
الّدوالرات يف  مليارات  المّنّو بضّخ عرشات  تعزيز  برناجم   2004 مّث يف 

احللبة االقتصادّية، مّما مسح بالوصول إىل نسبة منّو 7 يف املئة.

ُيشّغل القطاع اخلاّص 6.95 مليون عامل، ما ُيّثل 63 باملئة من مجموع 
أّما  لإلحصاء.  الوطيّن  الّديوان  حسب  اجلزائر،  يف  الّشغل  مناصب 
الّسّكن  من  باملئة   37 أي  عامل،  مليون   4.09 فامتّص  العاّم،  القطاع 

املعنّيني بالّشغل : 11.048 مليون عامل.

وينقسم الـ 11.048 مليون عامل إىل 9.073 مليون رجل )82.1 باملئة( 
و1.975 مليون امرأة )17.9 باملئة(.
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املصدر:

رمس بياين 1
تطور عدد العامل حسب قطاع النشاط بني 2017-2006

زراعة  صناعة بناء و أشغال
 معومية 
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معنّيني  أخشاص  عرشة  من  سبعة  بأّن  لإلحصاء  الوطيّن  الّديوان  ُيشري 
لدى  أكرث  احِلّصة  باملئة(. جند هذه   69.6( أجراء  عبارة عن  بالّشغل مه 
الّنساء  لدى  الّشغل  منصب  يمتّي  باملئة.   75.3 إىل  تصل  حيث  الّنساء، 
أيضا برتّكزهّن يف القطاع العاّم الذي يتّص 57.4 باملئة من مجُمل اليد 
القطاع  اخلاّص.ُيشّغل  القطاع  يف  باملئة   42.6 مقابل  الّنسوّية  العاملة 
مناصب  مجموع  من  باملئة   63 ُيّثل  ما  عامل،  مليون   6.95 اخلاّص 
القطاع  أّما  لإلحصاء.  الوطيّن  الّديوان  حسب  اجلزائر،  يف  الّشغل 
املعنّيني  الّسّكن  من  باملئة   37 أي  عامل،  مليون   4.09 فامتّص  العاّم، 

بالّشغل : 11.048 مليون عامل.

وينقسم الـ 11.048 مليون عامل إىل 9.073 مليون رجل )82.1 باملئة( 
و 1.975 مليون امرأة )17.9 باملئة(.

معنّيني  أخشاص  عرشة  من  سبعة  بأّن  لإلحصاء  الوطيّن  الّديوان  ُيشري 
لدى  احِلّصة أكرث  باملئة(. جند هذه   69.6( بالّشغل مه عبارة عن أجراء 
الّنساء  لدى  الّشغل  منصب  يمتّي  باملئة.   75.3 إىل  تصل  حيث  الّنساء، 
أيضا برتّكزهّن يف القطاع العاّم الذي يتّص 57.4 باملئة من مجُمل اليد 

العاملة الّنسوّية مقابل 42.6 باملئة يف القطاع اخلاّص.

مؤّشات العمل يف اجلزائر بني 2000 و 2018

أّثر عامالن أساسّيان عىل هيلكّية قوى العمل يف اجلزائر، بدًءا بالتغرّيات 
الّديوغرافّية وهيلكّية االقتصاد يف البالد. شلّك عدد املواليد الخّض تغرّيا 
يف املؤّشات الّديوغرافّية، مثل جنس املولود، الّسن ومستوى الّتعلمي. أّما 
بالّنسبة هليلكّية االقتصاد، فتبىق معمتّدة وبشلك أسايّس عىل تقلّب أسعار 

احملروقات )صايل/عبد الكرمي  2014 : 120(.

18 سنة،  يوحّض لنا الّرمس البيايّن  الّسابق تطّور قّوة العمل خالل مّدة 
مؤّكدا بذلك الّتناسق بني معّدالت منّو شحية الّسكن الّنِشطة وتأثري املناخ 
االقتصادّي. تعمتد معّدالت الّنشاط هذه عىل تغرّيات مؤّشات اقتصادّية 

َل أعىل معّدل نشاط يف 2013، حيث  أخرى، خاّصة سعر البرتول. وجُسِّ
وصل إىل 43.3 باملئة مّث بدأ يف االندار يف 2014م ليصل إىل 40.7 

باملئة ليصعد من جديد يف 2015م وُيقارب 41.8 باملئة. 

ويه   2011م،  و   2003 بني  ملحوًظا  اخنفاضا  الّنشاط  معّدل  عرف 
الّسنوات اليت هشدت فهيا اجلزائر حراكت اجمتاعّية مهّمة؛ سواء اكنت 
من طرف الّنقابات املستقلّة يف 2003م أو من طرف مكّونات أخرى من 
املجمتع )منّظة أو غري منّظة(. ويه املرحلة اليت تّتِصل نايهتا أيضا 

بانطالق الّربيع العريّب.

إّن نسبة البطالة يف اجلزائر مرتفعة جّدا، فيف سنة 2000م، اكنت البطالة 
تصل إىل 28.29 باملئة. لكن تسارع المّنو يف سنوات األلفينات سامه يف 
زاد يف  الّشغل  ملناصب  الّسنوّي  المّنّو  متوسط  و"  البطالة  نسبة  تقليص 

.)Tani 2013: 32( " قطاعات الفالحة، البناء واألشغال العمومّية

حسب الّديوان الوطيّن لإلحصاء فإّن نسبة البطالة قفزت من 28.3 باملئة 
إىل  2005م  يف  ووصلت  2001م.  يف  باملئة   28.4 إىل  2000م  سنة 
للبطالة  نسبة  أدىن  لت  وجُسِّ باملئة.   8.13 إىل  2007م  باملئة ويف   15.3
بني 2009م و 2014م، بنسبة 9.8 باملئة سنة 2013م. وجدير بالّذكر بأّنه 
ُيكن " شح اخنفاض نسبة البطالة بزتايد ِنسب العمل من املنل وتزايد 

.)Tani 2013: 32( " عدد مناصب الّشغل
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نسبة النشاط بني 2000-2018

نسبة االبطالة من 2000-2018
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ُبنية حتتّية يف الّصّحة منا 172 مستشف،  خلق أزيد من 1500 
45 مرّكب خمتّص يف الّصّحة، 377 عيادة متعّددة اخلدمات و 70 

مؤّسسة متخّصصة يف عالج ذوي االحتياجات اخلاّصة.

القوّية  املنافسة  جماهبة  اقتصادّي،  انتعاش  ألجل  امليدان  حتضري 
للّتجارة.  العاملّية  لملؤّسسات األوروبّية والّتحضري لاللتحاق باملنّظة 
وحصل قطاع األشغال العمومّية عىل حّصة األسد من هذا الربناجم.

مقعد ألف   600 لفتح  موّجهة  5000 منشأة مدرسّية،  قرابة  بناء 
مؤّسسة     300 وكذا  للّطلبة،  إيواء  ألف رسير  و400  بيداغويّج 

مهيّن. تكوين 

تكلة املشاريع اليت انطلقت حتت مظاّلت براجم سابقة، خاّصة يف 
 130 دينار،  مليار   9700( واملياه  الّطرقات  احلديد،  قطاعات سكك 

مليار دوالر(.

تقوية اإلجراءات املُّتخذة يف برناجم دمع اإلنعاش االقتصادّي  
.)2004-2001(

خلق أزيد من 2 مليون منصب شغل، منا 100 ألف ملرشوع الّطريق
الّسّيار شق-غرب.

بدء مشاريع جديدة يف البىن الّتحتّية. وكذا ختصيص 40 باملئة من 
املوارد الّطبيعّية لتطوير املوارد البرشّية، هبدف :

اقتصادّيا  ونافع  وعادل  متوازن  وطيّن  إقلمي  هتيئة  يف  املسامهة 
واجمتاعّيا، ُمْدَرج يف مستقبل مستقّر وآمن ومزدهر.

فّك العزلة عن 4.5 مليون ساكن وزيادة استفادهتم من الربناجم.

تطوير احلركة الّتجارّية واملسامهة يف ارتفاع مستوى المّنّو االقتصادّي.

دمع الّنشاطات اليت ختلق قمية مضافة ومناصب شغل.

الّتحتّية. الُبىن  إعادة تأهيل 

بناء 2 مليون مسكن، منا 1.2 موّجهة للّسكن خالل امخلايّس األّول.

حتسني املستوى املعييّش وحماربة الفقر.

إنشاء 5000 مرّكب ريايّض للّشباب، منا 80 ملعبا و 160 قاعة 
متعّددة الّرياضات، و 400 مسبح و 200 مسكن للّشباب.

جتديد الُبىن الّتحتّية وحتضري الّظروف الاّلزمة جلذب املستثرين.

خلق املؤّسسات الّصغرية واملتوّسطة والرّتوجي هلا عرب إنشاء املناطق 
الّصناعّية.

حتديث سكك احلديد وتطوير وسائل الّنقل )2800 مليار دج( مع إنشاء 
مشاريع ترامواي يف 14 مدينة، وعصنة الُبىن الّتحتّية لملطارات.

الّشغل. البطالة وخلق مناصب  تقليص نسبة 

اخلّطة امخلاسّية اجلديدة للّتطوير 2015-2019، اليت جاءت بعد خّطيّت 
االقتصاد  مقاومة  لتدعمي  ُموّجهة  اكنت   ،2009-2010 و   2009-2005
تنافيّس  اقتصاد  ولتطوير  العاملّية  االقتصادّية  األزمة   اجلزائرّي ألرضار 
إىل  باحلكومة  دفع  البرتول  ألسعار  الفجايّئ  االخنفاض  لكن  ومتنّوع.  

مجتيد عدد من مشاريع اخلّطة اجلديدة.

الّضامن االجمتايّع والّسياسة الّليربالّية 

)بني  اجلزائر  يف  االقتصادّي  اإلنعاش  براجم  من  عدد  استحداث  جاء 
2000 و 2025م( كقرار سيايّس للّرّد عىل خمتلف املتطلّبات االقتصادّية 
واالجمتاعّية لملجمتع اجلزائرّي، سواء عن طريق خُنبه أو عن طريق خمتلف 
احلراكت االجمتاعّية لبداية سنة 2000م. يف الواقع، عرفت اجلزائر يف 
هذه الفرتة حراكت احتجاجّية كبرية وأمّعال شغب مّست لّك الُقطر الوطيّن.

عّززت بعض اإلصالحات أيضا مناخ االستثار خارج قطاع احملروقات 
وجّشعت تنّقل الباحثني عن العمل بني الواليات واملُدن. مكا حاولت اهليالك 
االقتصادّية ومؤّسسات الّتكوين الّتأقل مع احمليط اجلديد بربطهم لعروض 

الّتكوين مع سوق العمل.

تبّنت احلكومة اجلزائرّية برناجم إنعاش اقتصادّي ُموّزع عىل أربع مراحل، 
واملتوّسطة  الّصغرية  واملؤّسسات  املقاوالتّية  الربناجم بتجشيع  يتكّفل هذا 
وتعزيز أجهزة الّتشغيل، عىل شالكة الّصندوق الوطيّن للّضامن عىل البطالة 

.)CNAC(

مليار   525 مبيانّية  2004م  و   2001 بني  االقتصادّي  اإلنعاش  برناجم 
دوالر أمرييّك، أهدافه :

اجلزائرّية  )امجلهورّية  2009-2005م  المّنّو  لدمع  الّتكيّل  الربناجم 
خمّططات  طلبات  عىل  ِبناًء  صياغته  مّتت   ،)2010 الشعبّية  الّديقراطّية 

رئيسّية )2005-2025(. ويحمس بـ :

اجلزائرّية  )امجلهورّية   2010-2014 العمويّم  االستثار  برناجم 
مليار دوالر.   286 ُزوَِّد بظرف مايّل قدره  2010م(  الّشعبّية  الّديقراطّية 

حماوره وأهدافه الّرئيسّية يه :

13

  مؤسسة فريدريش إيربت  - الّنقابات يف اجلزائر
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َتُعّد اجلزائر أزيد من 65 نقابة مهنّية مستقلّة، موّزعة بني القطاعني العاّم 
فاعلني  ثالثة  هنالك  العمل.  أرباب  كونفدرالّيات  خبالف  هذا  واخلاّص، 
واالجمتاعّية  االقتصادّية  الّساحة  يف  الّثاليّث  االجمتايّع  احلوار  ُيوَن  حُيْ
يف اجلزائر : احلكومة، أرباب العمل والرّشيك االجمتايّع  الّنقايّب املُمّثل 
باالحّتاد العاّم للعاّمل اجلزائرّيني فقط، حيث يمّت إقصاء لّك من الّنقابات 
 SNAPAP, SNPSP, CNES, CIA, CNAPEST10, SNAPEST  : الّتالية 

.UNPEF, SATEF, SAP

يف الواقع، غرّي ظهور الّنقابات املستقلّة من ميان القوى ألّن الّسلطة اكنت 
الّتعّددّية  الّنقابّيني. ورمغ  العاّمل وممّثلهيم  ُتقّرر مكن  قد تعّودت عىل أن 
املشاركة  منا  بامتيازات حصّية،  احتفظ  ج.  ع.  ع.  إ.  أّن  إاّل  الّنقابّية، 
يف جملس املنّظات االجمتاعّية. مل تتواَن الّدولة اليت اعرتفت حبّق إنشاء 
للعاّمل  وحيد  ع. ج. ممكّثل  ع.  إ.  وفرض  إقصاهئا  نقابات مستقلّة، يف 

خالل الّثالثّية. 

الّنقابات املستقّلة األكرث نشاطًا

الّنقابة الوطنّية ملستخديّم الّصّحة العمومّية )SNPSP( : انعقدت 
 15 بلعّباس يف  والية سيدي  الّنقابة يف  سة هلذه  مؤسِّ عاّمة  أّول مجعّية 
ماي 1991م، بعد أن استملت املنّظة وصَل إيداع ملّفها. األمر الذي مّكن 
الّدكتورة هبّية شيف من أن تصبح أّول رئيسة هلذه املنّظة. فتح القانون 
وأطّباء  والّصيادلة  العاّمني  لألطّباء  االنضامم  إمكنّية  للّنقابة  الّداخّل 
الّصّحة  مستخديّم  نقابة  ُتسرّي  االختصاصّيني.  األطّباء  وبعض  األسنان 
األساسّية  مطالهبا  وتسهتدف  مرابط،  لياس  العاّم  أمينا  من طرف  اآلن 

حتديد وضع خاّص للطبيب وكذا احلصول عىل العالوات.

أما عىل املستوى الّتنظيمّي، فالّنقابة ُمهيلَكة يف : مكتب وطيّن، مكتب جهوّية 
م  مكّونة من مندوبني جهوّيني، مكتب واليّئ، ومكتب يف لّك قطاع حّصة. ُتنظِّ
الّنقابة أيضا مؤمترا لّك ثالث سنوات. من بني الّنشاطات املهّمة اليت نّظهتا 
 ،1995  ،1994 : واالعتصامات خالل سنوات  نذكر اإلرضابات  الّنقابات، 
بتحسني  تأسيهسا  منذ   SNPSP طالبت   .2004  ،2003  ،2002  ،2001

األجور والّسكن و الّتعويضات وكذا إصالحات نظام الّصّحة.

والّتقيّن                     الّثانوّي  الّتعلمي  ألساتذة  املستقّل  الوطيّن  املجلس 
)CNAPEST11 ( :  تأّسس املجلس يف 17 أفريل 2003 جبمعّية ُمكّونة من 
مندويّب 18 والّية. قّدم ممّثلو الّنقابة ملّفهم عىل مستوى وزارة العمل لكّن 
هذه األخرية رفضت منحهم وصل إيداع امللف. اكن علهيم االنتظار أكرث 
من أربع سنوات يك يستملوا الوصل يوم 10 جويلية 2007، بعد مواجهة 
أمام  األساتذة  آالف  اعتصام  وكذا  الوصّية  واجلهة  املعمّلني  بني  صعبة 
قص احلكومة. ُتسريَّ CNAPEST حاليا من طرف املُنّسق الوطيّن سلمي 
يلهة، الذي عّوض لعريب نّوار. قّررت الّنقابة خالل مؤمتر نومفرب 2012م، 

توسيع قاعدهتا ألطوار املتوّسط واالبتدايّئ. اكنت املطالب األساسّية تتعلّق 
املوقع  حسب  االجمتاعّية.  واخلدمات  املُسبق  الّتقاعد  اخلاّص،  بالوضع 
الّرمسّي للّنقابة، يتشلّك مكتهبا الوطيّن من 11 عضوا، 50 مكتبا والئّيًا 

وينتسب للّنقابة أكرث من 170 ألف عضو.

: )SNAPAP12( الّنقابة الوطنّية املستقّلة ملستخديّم اإلدارة العمومّية
أّول نقابة مستقلّة حصلت عىل تصحي سنة 1990م، حتت الّرمق 90-01، 
الّنقابة سنة  العمومّية. رّصحت  اإلدارة  مُمثِّلة يف  منّظة  كأكرث  واعُترِبَت 
2004م بأّن عدد منتسبهيا عىل املستوى الوطيّن يصل إىل 768.817. 
جدير بالّذكر أّن األمني العاّم الّرمسّي للّنقابة بلقامس فلفول ُمعرَتض هيلع 
لمتثيل  احّتاد   18 الّنقابة  مّضت  البداية،  يف  معالوي.  رشيد  طرف  من 
احّتادات أخرى الحقا ويف ظرف زميّن   8 عّدة قطاعات نشاط. ُأضيفت 
قصري. استفادت هذه الّنقابة منذ ظهورها من دمع بعض الّدوائر الّرمسّية 
وقهتا، وذلك ملواجهة صعود الّنقابة اإلسالمّية للعمل. تعيش هذه الّنقابة منذ 
سنوات أزمة داخلّية بسبب تصارع اجلناحني )معالوي وفلفول( عىل الّتحمّك 

القانويّن يف املنّظة.

 ، الّطيّبّ الّشبه  مُتّثل  نقابة  أّول   : )SAP( الّطّبّ  الّنقابة املستقّلة لشبه 
تشلّكت يف 22 ماي 2003م واكن الّسيد لوناس قيّش أمينا العام. هدف 
الّنقابة هو الّدفاع عن حقوق مستخديّم  الّشبه الّطيّبّ : رفع األجور، وضع 

خاّص وخّطة تسيري للحياة املهنّية هلذه الفئة13.   

الّنقابة املستقّلة لعاّمل الرّتبية والّتكوين )SATEF14( : تأّسست هذه 
الّنقابة سنة 1990م يف تيي وّزو. ويه مُمّثلة اليوم يف 28 والية، ُيسرّيها 
اجلزائر  الّتعليمّي يف  الّنظام  الّنقابة  هذه  تنتقد  ما  غالبا  بوعالم معورة. 
املتعاقدين،  والعامالت  العاّمل  لّك  برتسمي  واملنح،  األجور  برفع  وُتطالب 
مّعال  للّك  الّسكن  حبّق  املُعلّقة،  احلاالت  للك  واملالّية  اإلدارّية  بالتسوّية 
اخلدمات  لنظام  اجلذرّي  وباإلصالح  والّتكوين،  الرّتبّية  قطاع  وعامالت 
االجمتاعّية لرتسيخ مبدأ " اخلدمات االجمتاعّية للجميع "، حىت يسامه 
امجليع يف الّتسيري واالنتخاب، األمر الذي يحمس للعاّمل بتسيري أمواهلم.    

جملس ثانويات اجلزائر )CLA( : بعد أن مّثل ثانوّيات العامصة لوقت 
طويل، حتّول جملس ثانوّيات اجلزائر العامصة إىل نقابة وطنّية تنشط يف 
الّثانوّية عىل وجه اخلصوص. األمني العاّم احلايل  قطاع الرّتبية واملرحلة 
الّسابق  املنّسق  وفاة  بعد  2019م،  جوان  منذ  روينة،  زبري  هو  لملجلس 
العاّم   املنّسق  بأّن  2019م. عملا  أفريل  قلبّية يف  إثر سكتة  إيدير  عاشور 
الّسابق لملجلس رضوان عصامن، اكن قد تويّف هو اآلخر بسكتة قلبّية يف 
ديمسرب 2007م. خالل ترأّسه لقيادة النقابة مكنّسق وطيّن. مّت إعادة هيلكة 

10   أنُظر قامئة املنظات الّنقابّية املُرّخصة يف امللحق.

  CNAPEST : https://www.facebook.com/CNAPEST.org   11

SNAPAP : http://googlesnapap.centerblog.net/4611141-solidarite
 inter  national-syndical-

13  حوار مع الّسيد لوناس قيّش، أمني عام الّن الّنقابة املستقلة للشبه طيّب.

www.satefalgerie.eklablog.com : 14  موقع الّن الّنقابة
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املنّظة الوطنّية ُلتمّسى جملس ثانوّيات اجلزائر، وتقّرر توسيع املجلس خالل 
منطرف   ، 2006م  ديمسرب   26 يوم  لملنّظة،  الّتأسيسّية  العاّمة  امجلعّية 
مندوبّياهليلكّيةالّسابقة للـCLA  ـ )Beldjena Rabah 2007( . اكن أّول 
ظهور للّنقابة خالل اجمتاع 6 فيفري 2003م يف مقّر أاكديّية الّتعلمي لوالية 
اجلزائر. ُعِرف الـ CLA مبطالبه الُكربى، رفع األجور، الّتقاعد بعد 25 سنة 

خدمة، ومراجعة الوضع اخلاّص ملعيمّل  الّثانوّي.

االّتاد الوطيّن لعاّمل الرّتبّية والّتكوين )UNPEF( : هو نقابة لعاّمل 
الرّتبية الوطنّية والّتكوين املهيّن، تشلّكت قاعدته يف سنة 1990م من ُمدراء 
الّثانويات. توّسع الحقا ليشل فائت عاملة يف قطاع الّتكوين. ُيسرّيه حاليا 
صادق دزيزي، املُنَتخب مكن إيدير دمحّم. انُتِخب أمينه العاّم احلايل ُمنّسقا 
لكونفدرالّية الّنقابات املستقلّة اجلديدة. ُتعترب UNPEF إحدى أكرث الّنقابات 
احلارضة يف حراكت اإلرضاب اليت هّزت قطاع الرّتبية يف الّسنوات األخرية.

العمل الّنقايّب وأشاكل االحتجاج

حسب دراسة جتريبّية غّطت مخس سنوات من الّنشاط الّنقايّب من 2004 
)زبريي      املثرية  واملعلومات  املالحظات  بعض  تجسيل  مّت  2010م،  حىت 
2013 : 26(، يتعلّق األمر مبالحظات ترتبط بطبيعة الّنشاط الّنقايّب وخمتلف 
االسرتاتيجيات املُّتبعة من طرف الّنقابات املستقلّة ملواجهة القمع وتالعبات 

اجلهات الوصّية.

تطّور العمل الّنقايّب يف القطاع االقتصادّي الّصنايّع أّوال، مّث عرف تقّدما 
كبريا يف قطاعات البناء واألشغال العمومّية. تعرُف هذه القطاعات ترّكزا 
كبريا للكتلة العاّملّية، ومُتّثل حصن احلركة العاّملّية اجلزائرّية. وهلذا الّسبب 
الّنقايّب  الّنضال  تارخي  خالل  مهّمة  وإرضابات  احتجاجّية  حراكت  ُنجّسل 

)زبريي 2013: 268(.

بعد  خاّصة  اإلرضاب،  نسبة  اخنفاض  الّتسعينات  سنوات  خالل  لوحظ 
احلركة  برزت  األمنّية.  احلالة  لتدهور  األمر  ويعود  الّنقابّية.  الّتعّددّية  تبيّن 
هذا  نرى يف  املعنّية.  نشاطاهتا  وبقطاعات  مطالهبا  إًذا مبحتوى  الّنقابّية 
الّرمس البيايّن أّن الّنقابات اليت جّسلت نسبة إرضاب كبرية، قبل 1988م، 
يه نقابات األشغال العمومّية والّصناعة )مصنع احلديد والصلب باحلّجار، 
مرّكب الّسّيارات الّصناعّية بالّرويبة...إخل(، مكا نالحظ غياب لّك نشاط مرتبط 
بالقطاع اإلدارّي. لكن بعد 1988م نبدأ مبالحظة تغرّي اكمل واندار حاّد 
لعدد اإلرضابات عىل مستوى قطاعات الّصناعة واألشغال العمومّية، لصاحل 

قطاعات اإلدارة )حّصة، تربية، تعلمي عايل،...إخل(.

ُ لنا اخلريطة الّنقابّية يف اجلزائر أّن الّنقابات املستقلّة ليس هلا ممثلّون  ُتبنيِّ
والّصناعات  والّصلب  واحلديد  احملروقات  مثل  احلّساسة،  القطاعات  يف 

الّثقيلة. حيث يبىق االحّتاد العاّم للعاّمل اجلزائرّيني الفاعل الوحيد.

نالحظ خالل هذا الفرتة )2004-2010( من جهة، أّن هنالك زيادة كبرية يف 
نسبة إرضاب موّظيف اإلدارة، أساتذة الّتعلمي العايل، والرّتبية والّصّحة بلّك 
فائهتا )ممّرضني، أطّباء عاّمني، اختصاصّيني...(، من جهة أخرى، نرى غياب 

لّك حركة نقابّية عىل مستوى قطاعات الّصناعة واألشغال العمومّية. 

خارج  اقتصادّية  قطاعات  حول  تطّورت  نقابّية  اسرتاتيجّية  هنالك  أّن  أي 
الّصناعة واألشغال العمومّية اليت ُتسيطر علهيا الّدولة، خاّصة أّنه ويف فضاء 
ال ُتسيطر هيلع الّسلطات العمومّية بشلك اكمل، يزيد منسوب احلّرّية الذي 

يحمس بالّضغط عىل الّسلطة الّسياسّية واجلهة الوصّية.

أغلبّية  طرف  من  إرضاب  يوم   1142 ل  جُسِّ 2005-2010م،  الفرتة  خالل 
بيمنا  يوم،  من  أزيد  تُدم  مل  اإلرضابات  من  باملئة   48.2 الّنقابات. حوايل 

جتاوزت 20.7 باملئة من اإلرضابات الّستة أّيام.

ُتفيد إرضابات اليوم الواحد يف قياس " شّدة " الّسلطة واستقراء نواياها 
وردود فعلها. وهتدف أيضا إلظهار قّوة الّتأطري لدى الّنقابات وقدرهتا عىل 

حتّدي  الّسلطات العمومّية واجلهة الوصّية. ال يأيت الّذهاب إىل إرضابات 
طويلة املدى سوى بعد انسداد أفق احلوار بني طريّف الّصاع )نقابات/أرباب 
معل(. أوقات االنسداد هذه قليلة : نسبة اإلرضابات اليت تزيد عن 6 أّيام 
يصل إىل 11.7 باملئة ونسبة اإلرضابات املفتوحة يه 14 باملئة من مجموع 

اإلرضابات املجّسلة بني 2005 و2010م )زبريي 2015 : 286(.

يف الواقع، ال تريد الّنقابات املستقلّة يف اجلزائر ُمساءلة الّسلطة الّسياسّية 
اسرتاتيجّية  سوى  هلا  بالّنسبة  تعترب  ال  اليت  اإلرضابات،  إىل  واللّجوء 
ضغط لرفع فرصها يف احلصول عىل رّد إجيايّب عىل مطالهبا. متّثل كثافة 
بالهّشر ويه يف  العمل  عن  الّتوّقف فهيا  يمّت  اليت  املّرات  عدد  اإلرضاب 
ما تزتامن اإلرضابات يف اجلزائر  غالبا  أيضا.  وقت  قياس  الواقع وحدة 
وبقّية البلدان مع الّدخول االجمتايّع والعودة الُكربى للعاّمل إىل مناصب 
شغلهم بعد العطلة الّصيفّية. تأيت اإلرضابات يف أوقات حّساسة، عندما 
ُتقّرر الّسلطات العمومّية إجراءات اقتصادّية واجمتاعّية جديدة. يّر تبيّن هذه 
اإلجراءات عرب اّتفاق، ومن هنا تصري موافقة الّنقابات رضورّية. بدورها تزيد 
الّنقابات من ضغطها عىل اجلهة الوصّية خالل هذه الفرتة لُتكل مهّمهتا، 
عىل  وحيد  كفاعل  الّسياسّية،  للّسلطة  املجال  ترتك  يك  بعدها  ولترتاجع 

الّساحة  االقتصادّية واالجمتاعّية )زبريي 2013 : 288(.

لّك  احتجاجات اجمتاعّية واسعة مّست  2011م حركة  عرفت اجلزائر يف 
القطاعات : اخلبازين، سوناطراك حايس  الّرمل، هيونداي موتورز اجلزائرية، 
مّعال البلدّيات، مّعال مديرّية الّسكن والهّتيئة وكذا مديرّية العمران والبناء، 
مظاهرات الطلبة وإرضابات مّعال الربيد، حراك لدى املتقاعدين، وإرضاب 

الوظيف العمويّم، إرضاب حصافّيني وإرضاب أساتذة الّثانوّي والّتقيّن.

  مؤسسة فريدريش إيربت  - الّنقابات يف اجلزائر
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رمس بياين 7

رمس بياين 8

النسبة ااملوئية لإلرضاب 2010-2005

نسبة اإلرضابات يف الهشر : مقارنة بني 1988 والفرتة 2010-2005

 زوبريي 260 : 2013املصدر:
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تّديات وعراقيل الّنشاط الّنقايّب

ُيكننا متيي بعض العراقيل اليت ُتعيق الّنشاط الّنقايّب يف اجلزائر :

ما الذي جلبته الّتعّددّية الّنقابّية للجزائر ؟

يتعلّق  فاألمر  الّدولّية،  باملنّظات  املستقلّة  الّنقابات  بعالقة  يتعلّق  فميا  أّما 
بتجربة نقابّية شاّبة واجهت حتّديات تنظميّية واكن علهيا أن تتحّمل مسؤولّية 
ُتعادي  معومّية  سلطات  مواجهة  يف  وهذا  اليومّية،  الّنقابّية  الّصاعات 
وجود الّنقابات املستقلّة. هنالك أيضا الّظروف الّتارخيّية اليت برزت فهيا 
املسار  توقيف  تالها  أمنّية  مّيهتا مشالك سياسّية  واليت  الّنقابات،  هذه 
االنتخايّب سنة 1992م وبدء العملّيات اإلرهابّية. اليّشء الذي مل يكن يف 
الّسلطة  ترى  العامل اخلاريّج.  الّنقابّية عىل  املنّظات  انفتاح هذه  صاحل 
وتعتربه  اخلارج،  من  ونقايّب  سيايّس  تدّخل  لّك  الّسوء  بعني  الّسياسّية 
مصدر ضغط إضايّف يكن أن تستفيد منه الّنقابات املستقلّة. يفرّس هذا 

الوضع بشلك عاّم قلّة العالقات الّنقابّية مع احلركة الّنقابّية العاملّية.

 SATEFو SNAPAPو UNPEF رمغ هذا متّكنت بعض الّنقابات مثل : 
وSNAPEST من االنضامم لفدرالّيات عاملّية، لتصري جزءا من أممّية الّتعلمي 
ونساًء  رجاال  إلطاراهتا  الذي مسح  األمر  الّدولّية.  لقاءاهتا  ولتشارك يف 
إًذا  للّنقابيني  باخلارج  العالقات  هذه  حمست  الّتكوين.  من  يستفيدوا  أن 
من االنفتاح عىل الّشبكت الّنقابّية العربّية واإلفريقّية. لكن لألسف، حال 
احلصول عىل التأشرية من سفر الكثري من الّنقابّيني اجلزائرّيني لاللتحاق 

بدورات الّتكوين يف بعض البلدان.

العمومّية  للّسلطات  املرُّبرة  غري  بالّتدّخالت  مُمّثال  اخلاريّج  التدّخل 
يف  الّشؤون الّداخلّية للّنقابات بدرجة ال تقّل عن تدّخلها يف األحزاب 

الّسياسّية )زبريي/عبد اهلل 2015: 67(.

إعادة الّنظر يف احتكر االحّتاد العاّم للعاّمل اجلزائرّيني لمتثيل العاّمل.

زيادة هاّمة يف األجور، وحتسني ظروف العمل.

املسامهة يف تسيري اخلدمات االجمتاعّية.

املبادرة بوضع قوانني خاّصة جديدة يف قطايّع  الرّتبية والّصّحة. 

مشاركة الّنقابات يف تشكيل سياسة الّضامن االجمتايّع.

الّشغل  عامل  داخل  ليس  معروفة  أصبحت  متثيلّية  نقابّية  خنبة  بروز 
والّنقابات فقط بل وطنّيا كذلك. 

املنتسبني  لدى  كبري  اهمتام  عدم  يف  الّنقايّب  الّتكوين  ُنقص  تسّبب 
هذه  مُتّثل  أخرى.  نقابات  نو  بعضهم  انتقال  وكذا  الّنقايّب  للّنشاط 
الّنقطة حتّدًيا كبريا يواجه الّنشاط الّنقايّب املستقّل اليوم )زبريي/عبد 

اهلل 2015: 66(.

نسبة متثيل قليلة بالّنسبة للّنساء داخل املنّظات الّنقابّية، خاّصة يف 
مناصب الّتسيري العليا.

متلك الّنقابات املستقلّة حّصة ضئيلة من المّتثيل يف القطاع اخلاّص، 
رمغ أّن هذا األخري يوّظف 6.95 مليون عامل، ما يّثل 63 باملئة من 

مناصب الّشغل يف اجلزائر.

غياب الوسائل املادّية بالّنسبة لبعض الّنقابات املستقلّة ما جيعلها ُتسريَّ 
مبسامهات املنتسبني )زبريي/عبد اهلل 2015: 63(.

حضور الّنقابات املستقلّة أكرب يف الوظيف العمويّم منه يف قطاعات 
أخرى، خاّصة يف القطاع الّصنايّع، احلصن األصّل للحركة الّنقابّية.

تسيري  يف  الّشفافّية  ونقص  الّنقابّية  لملنّظات  االستبدادّي  الّتسيري 
الّشؤون الّداخلّية لملنّظة خلق العديد من املشالك الّداخلّية وأّدى إىل 

تفجري هذه املنّظات أو اختفاهئا )زبريي/عبد اهلل 2015: 66(.

طغيان اخلالفات واخلصومات الّنقابّية  يف بعض األحيان، عىل الّتوافق 
الرّتبية  نقابات  تنسيقّية  مع  احلال  هو  مكا  الّنظر،  وجهات  وتقارب 
واملنّظة الّشاّبة : الكونفدرالّية الوطنّية للّنقابات املستقلّة اليت تشلّكت 

يف 18 نومفرب 2018م. 

رمس بياين 9
نسبة أيام اإلرضابات يف الفرتة 2010-2005

 زوبريي 254 : 2013املصدر:

العمل الّنقايّب احلر : رهانات و اسرتاتيجّية 
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5

مُتّثل سنوات األلفني مرحلة مهّمة يف تطّور العمل الّنقايّب والّنضاالت الّنقابّية 
يف اجلزائر. فقد مسح حتّسن الّظروف األمنّية و" البحبوحة املالّية " للبالد 
بـ " إعادة تفعيل " املطالب اليت " ُتِركت عىل جنب " ملّدة طويلة من طرف 
أغلب األجراء بسبب اإلرهاب واألزمة االقتصادّية اليت عرفهتا البالد. سُتعيد 
الّنقابّية " لعامل الّشغل مركزّيته الّسياسّية واالجمتاعّية "  هذه الّنضاالت 

)Djabi 2014(، خاّصة بعد االحتجاجات الّشعبّية لسنة 2001م.

يف الواقع، عرفت لّك قطاعات الّنشاط حراكت إرضاب ألجل مطالب تتعلّق 
العاّم ضّد اخلصخصة أو من أجل الرّتوجي  باألجور والّدفاع عن القطاع 

ملهن معّينة.

مُتّثل عودة هذه الّنضاالت الّنقابّية قفزة نوعّية يف إعادة بعث احلركة الّنقابّية 
يف لّك القطاعات، خاّصة يف وسط الّنقابات املستقلّة. حمست شّدة الّنضاالت 
امليدان، وحتصل عىل مكتسبات  الّسنوات بأن تكسب  للّنقابات طيلة هذه 

مهّمة وأن تفرض نفهسا عىل احلقل الّنقايّب الوطيّن، كفاعل ال غىن عنه.

قطاع  يف  خاّصة  الوقت،  مع  أغلبّية  تشلّك  املستقلّة  الّنقابات  أصبحت 
الذي  اجلزائرّيني  للعاّمل  العاّم  االحّتاد  حساب  عىل  العمويّم،  الوظيف 
فقد أغلبّية مناطق نفوذه. وواصل إ. ع. ع. ج. ممارسة نفوذه يف القطاع 
االقتصادّي العمويّم ويف بعض املؤّسسات اليت مّتت خصخصهتا. ومع 
ظلّت  عاّم،  بشلك  الّنقابّية  واالحتجاجات  املستقلّة  الّنقابات  عدد  زيادة 
العالقات مع الّسلطات العمومّية متأّزمة وأبوّية، حىت مع الفروع املناضلة 

لالحّتاد العاّم للعاّمل اجلزائرّيني.

عن صعوبة االعرتاف بالفعل الّنقايّب

بعد تعديل الّدستور يف 23 فيفرّي 1989م والذي رّس الّتعّددّية الّنقابّية 
للّك  تاّما  رفضا  سنوات  وطيلة  الّسلطات  أظهرت  وامجلعوّية،  والّسياسّية 
كونفدرالّيات  إنشاء  وعارضت  املستقلّة،  الّنقابات  لبعض  ترخيص  طلب 
نقابّية، ويعترب هذا تعّديا رصحيا عىل القوانني واملعاهدات الّدولّية. ُولِدت 
أّي تغيري يف   الّنقابات وحصلت عىل تراخيصها لكن مل حيصل  عرشات 
الّتعامل مع الّنشاط الّنقايّب من طرف الّسلطات العمومّية وأرباب العمل. 
هنالك العديد من الّنقابات اليت تشتيك من العراقيل اليت تواجهها عندما 
مُتارس حّقها القانويّن يف العمل الّنقايّب، ومن القمع وجترمي الفعل نفسه. 
العدالة  إىل  حّق،  وجه  بغري  منذ سنوات،  العمل  وأرباب  احلكومة  وجلأت 
لكرس حراكت إرضاب واحتجاج العاّمل. صار هذا األمر ظاهرة يف لّك 
قطاعات الّنشاط وال متّس الّنقابات املستقلّة فقط، ألّن بعض الفروع املناضلة 
لملركزّية الّنقابّية مل تسل من املتابعة أيضا. وغالبا ما تتاَبع هذه الفروع 
قضائّيا ويمّت تعليق نشاطها وترسحي مناضلهيا من مناصهبم ُظمًلا )مثل 
الّنقابة الّسابقة للجامرك(. صارت هذه املامرسة " هيلكية " عند الّسلطات 
العمومّية وأرباب العمل )سواء اكنوا يف القطاع العاّم أو اخلاّص(. بل حىت 
أّن القطاع اخلاّص " ال يعرتف بالعمل الّنقايّب، وال بالّنقابات كرشيك، مكا 
 .)Djabi 2005(  " الّرأمسالّية املتوّحشة  أّن اجلزائر عادت إىل فرتة  لو 
حىت أّنه يف بعض احلاالت هنالك حتالف ُمضَمر بني أرباب العمل اخلواّص 

والّدولة خبصوص بعض املامرسات املعادّية للّنقابات. 

أفريل  بتارخي   ،)CNLS( الّنقابّية  للحّرّيات  الوطنّية  اللّجنة  تقرير  حسب 
2005م، فإّن " وزارة العمل، وعرب مصاحلها، توّرطت بالّتدّخل يف شؤون 
منّظات نقابّية. حيث أّكدت املراسالت شديدة اللّهجة الواردة من مصاحلها 
الّداخلّية  الّشؤون  يف  تدّخلت  اليت  اإلدارة  حلياد  املقّدس  املبدأ  انهتاك 
املراسالت. حيث  توّرطت نفس هذه املصاحل يف اخرتاق رسّية  للّنقابات. 
أّنا  املفروض  من  واليت  العمل،  مفّتشّيات  أّن  االخرتاق  هذا  بعد  َل  جُسِّ
اإلجراءات  واحرتام  القانون  حيث  من  الّنقابّية  ومنّظاهتم  العاّمل  ترافق 
مثال  أفضل  SNOMMAR يه  نقابة  وقضّية  تّض مبصاحلهم.  صارت 

 .)CNLS 2005( " عىل ذلك

باإلضافة إىل هذه الوسائل، تلجأ الّسلطة أيضا إىل " استنساخ " الّنقابات 
هبدف الّتضليل وخلق الفرقة وتثبيط اسرتاتيجّية الّتنظمي واستقاللّية معل 
 ،" قراقوز   " نقابات  خبلق   " االستنساخ   " هذا  يحمس  الّنقابات.  هذه 

مستعّدة ملبايعة الّنظام والّتخّل عن مطالب العاّمل15. 

رفض الّتفاوض

لَة فتح أبواب احلوار  إّن القوانني االجمتاعّية تفرض حمتا عىل الّدولة املَُشغِّ
الواقع، جتُد  ويف  أّنه،  إاّل  االجمتاعّية-املهنّية.  األزمات  لّك  املجمتيّع يف 
االلتحاق باحلوار املجمتيّع، خاّصة  الّنقابات املستقلّة صعوبات مّجة يف 
مع  احلصّية  العالقة  تفضيل  الّدولة  تواصل  الّثالثّية.  املفاوضات  خالل 
املركزّية الّنقابّية، ويه طريقة أخرى ملنع الّتعّددّية الّنقابّية من الّتشلك فعال 

ورمَسلَة مكسهبا.

عىل  الواقع  يف  الّشغل  عامل  املفاوضات يف  عرب  األزمات  تسيري  يعمتد 
مّعال  حتريك  عىل  الّنقابّيني  الفاعلني  وقدرة  األرض  عىل  القوى  ميان 
املفاوضات، يف  لفرض  احلراك رضورّي  هذا  إليه.  ينمتون  الذي  القطاع 
أغلب احلاالت. تعامل الّسلطات العمومّية غالبا ما يكون اللجوء إىل الهّتديد 

بالفصل، بالّتشويش عىل املعلومة، مّث يأيت  الّتفاوض بعد ذلك. 

ال ُتدىع الّنقابات لملفاوضات الفوئّية، وهذا متواصل حىت اليوم، لملشاركة 
يف جوالت املفاوضات الّثالث اليت تنّظها احلكومة سنوّيا. وحدها املركزّية 
الّنقابّية وأرباب العمل ُيدَعْون إىل هذه املفاوضات، رمغ أّن متثيلّيهتم ليست 
موضع شّك باخلصوص يف قطاع الوظيف العمويّم الذي يوّظف ماليني 
األجراء. وتندرج املبادرة األخرية اليت دعت إلهيا وزارة العمل والّتشغيل 
والّضامن االجمتايّع16 لّك املنّظات الّنقابّية يك تقّدم هلا العنارص الالزمة 
من أجل تقيمي مدى متثيلّية لّك منّظة نقابّية، يف هذا الّسياق اإلقصايّئ. 
الّنقابّيني،  املندوبني  استقبال  الوزارات  بعض  تواصل  الوقت،  نفس  يف 

خاّصة يف قطايّع الرّتبية الوطنّية والّصّحة العمومّية. 

الّنقابات املستقّلة من 2000م إىل يومنا هذا

« La Question syndicale aujourd’hui en Algérie, compte rendu de la réunion 
débat du 26 avril 2014 » )https://www.socialgerie.net/spip.php?breve856(

« La Question syndicale aujourd’hui en Algérie, compte rendu de la réunion 
débat du 26 avril 2014 » )https://www.socialgerie.net/spip.php?breve856(

الّنقابات املستقلّة من 2000م إىل يومنا هذا
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ُيبنّي هذا الوضع مّرة أخرى أّن الّسلطات العمومّية ال تريد نقابة " شيكة "، 
ولكن هيالك نقابّية يف خدمة الّتوّجهات الّسياسّية واالقتصادّية اليت ُتروُِّج 
هلا الّدولة عىل املستوى املركزّي. مكا سُتحاِرب الّدولة لّك حماولة استقاللّية 

نقابّية أو ُمساءلة -حىت لو اكنت جزئّية- للخيارات الّسياسّية.

الغياب شبه الّتام للّتغطّية الّنقابّية يف القطاع اخلاّص

زرع منّظات أو فروع نقابّية يف القطاع اخلاّص هو أحد أكرب الّتحّديات 
تابعة  أو  مستقلّة  اكنت  سواء  اجلزائرّية،  الّنقابّية  احلركة  تواجه  اليت 

لملركزّية الّتارخيّية.

يف الواقع، المّتثيل الّنقايّب يف القطاع اخلاّص هاميّش ونسبة االلتحاق 
بالعمل الّنقايّب ال تتجاوز 5 باملئة يف الوقت الذي صار فيه هذا القطاع 
أّول ُموّفر شغل يف اجلزائر بفضل أكرث من 1.2 مليون مؤّسسة متوّسطة 
وصغرية PME، وحوايل 4 ماليني أجري )الّديوان الوطيّن لإلحصاء 2017(.

أّما هذه املؤّسسات اخلاّصة اجلزائرّية فهي يف غالبّيهتا مؤّسسات صغرية 
ُتوّظف ما معّدله ثالثة أجراء، ما يّثل عائقا كبريا للّنشاط الّنقايّب. العدد 
الّصغري لألجراء يف املؤّسسة ال يحمس خبلق فرع نقايّب. يف نفس الوقت، 
هشاشة احلالة املهنّية ألغلبّية أجراء القطاع اخلاّص، والذين يوجد منم 
حوايل 2.5 مليون أجري غري مّصح به لصناديق الّضامن االجمتايّع، ِزد 
عىل ذلك 3 ماليني أجري متعاقد، هذه احلالة ال تحمس لألجراء باالنتظام 

بشلك مجايّع داخل الّنقابات )عكش 2010(.

داخل  نقابة  تشكيل  مرشوع  للّك  العمل  أرباب  وعداء  رفض  أيضا  نذكر 
مؤّسساهتم. أكرب مثال عىل ذلك رمبا هو مجّمع سيفيتال. حيث، ويف 18 
جانيف 2012م، بدأ إرضاب عاّم للعاّمل يف عّدة وحدات مبجّمع سيفيتال، 
واإلطارات  العاّمل  لصاحل  عادل  توزيع  وإعادة  األجور  بزيادات  مطالبني 
الّصغرية لملؤّسسة. هذه الّتجربة اكنت سابقة يف تارخي الّنشاط الّنقايّب. 
اكن اإلرضاب مخضا وشّل عّدة وحدات إنتاج، مرمًغا الّرئيس املدير العاّم 
نقابة  إنشاء  بلّك حزم  عارض  لكّنه  الّتنقل بصفة خشصّية.  لملجّمع عىل 
مّعال. انطلق إرضاب آخر دام نصف يوم، يف أفريل من نفس الّسنة ولكّنه 
أكرب  ترّد حبزم  بأن  لإلدارة  ما مسح  املرة،  هذه  الّنطاق  واسع   يكن  مل 
ِموا بشّن اإلرضاب، لتتشلّك بعدها حركة تضامن مع  وتطرد 16 عامال اهتُّ

املطرودين الذين بدؤوا بدورمه إرضابا عن الّطعام أمام مدخل املجّمع.

ورمغ لّك هذا مل ُيتّوج هذا الّنضال املطليّب بتشكيل نقابة يف املؤّسسة، لكن 
بلجنة مشاركة أين سيمّت تقدمي مندوبني عن العاّمل مع العل أّن هذه اللّجنة 
هلا دور استشارّي هاميّش وال متلك أّي سلطة. علّل الّرئيس املدير العاّم 
ملجّمع سيفيتال رفضه إنشاء نقابة بأّن هذه األخرية ستكون مصدر تشويش 
وتدّخل خاريّج ورمّبا سيايّس يف الّشؤون الّداخلّية لملؤّسسة. حيث رّصح 
قائال: " الفرق الوحيد مع جلنتنا هو أّن الّنقابة ستكون خاضعة لنقابّيني 
عل  دون  سيفيتال،  عىل  خارجّية  سياسة  تطبيق  رمّبا  يريدون  خارجّيني، 

.)Ait Hatrit 2013( " خببايا هذه األخرية، ُمقحمني الّسياسة يف ذلك

عودة الّنضاالت الّنقابّية

مّثلت سنوات األلفني، مكا أشنا له سابقا، ومع بداية " البحبوحة املالّية "، 
مّست مجموع  اليت  الّنقابّية  للّنضاالت  الُكربى  اهلّبات  طبَع  كبريا  ُمنعطفا 
هذه  جّفرت  اليت  الّنقطة  اكنت  األجور  رفع  مطالب  الّنشاط.  قطاعات 
هذه  شّدة  ورمغ  2002-2003م.  منذ  خاّصة  االحتجاجّية،  احلراكت 

الّنضاالت الّنقابّية، إاّل أّنا ظلّت ذات طبيعة دفاعّية.
يف 2002م، شلَّ إرضاب مّعال احملروقات )املركزّية الّنقابّية( لّك القطاع 
)قانون  قانون احملروقات  تغيريا يف  الذي محل  اللّيربايّل  املرشوع  ضّد 

شكيب خليل(. شّل إرضاب عاّم آخر )2003م( البالد بدعوة من إدارة املركزّية 
الّنقابّية لرفض مرشوع قانون احملروقات وكذا برناجما للخصخصة. رفض 
الفدرالّية الوطنّية لعاّمل الّتعلمي )FNTE-UGTA( االستجابة لرغبة قاعدهتا 
الّنقابّية، سنة 2002م، خبوض املعركة إىل آخرها من أجل املطالب املتعلّقة 
سنة  معركهتم  خلوض  القطاع  بعاّمل  دفَع  والعالوات،  الوسيطة  باخلّطة 
2003م وهذا مبعزل عن االحّتاد العاّم للعاّمل اجلزائرّيني. ستنطلق الحقا 
ثالثة إرضابات عاّمة ألساتذة الّثانوّي من طرف الـ CLA اليت سُتعلن عن 
د هذا اإلرضاب  إرضاب عاّم من 17 ماي وحىت 25 جوان 2003م. مُجِّ
بسبب زلزال بومرداس، لتعود حركة اإلرضاب عىل املستوى الوطيّن، هذه 
املّرة، بدعوة من الـ CLA والـ CNAPEST يف 27 و28 و29 سبمترب من 
نفس الّسنة. طالب األساتذة برفع األجور بنسبة 100 باملئة، وبإعادة تقيمي 
األجر القاعدّي؛ خلق ميانّيات ملناصب شغل دامئة، والّتقاعد بعد 25 سنة 
خدمة اكملة. دام هذا اإلرضاب ثالثة أهشر وانهتى مبكتسبات مهّمة يف 
وقهتا : زيادة يف األجور بنسبة 30 باملئة. يف مواجهة الهّتديد بالّشطب 
الذي رفعته احلكومة، هّددت عّدة نقابات ملؤّسسات الّتعلمي )SETE( الّتابعة 
لـ إ. ع. ع. ج. باللّجوء إىل اإلرضاب إذا ما نّفذت احلكومة هتديداهتا عىل 

.CNAPESTو CLA األساتذة املضبني الّتابعني للـ

بالّنسبة لالحّتاد العاّم للعاّمل اجلزائرّيني، فقد خاض عّدة إرضابات خالل 
خريف 2003 مّث يف 2005 و2010م من طرف مّعال القطاع االقتصادّي 
ودفاعا  األجور  لرفع  طلبا  اآلجر(،  V، SNVI، مصانع  )موانئ، مجارك، 
إدارة  موافقة  دون  معوما  اإلرضابات  هذه  انطلقت  اإلنتاج.  وسائل  عن 
بني  واالجمتايّع  االقتصادّي  الّتعّهد  إمضاء  بعد  خاّصة  العاّم،  االحّتاد 
اجمتاعّية  ُهدنًة  أرىس  والذي  2006م،  اجلزائرّية يف  واحلكومة  االحّتاد 

تدوم أربع سنوات.

وبشّدة  سيطالبون  الذين  املوّظفني  نضاالت  أيضا  املرحلة  هذه  ستعرف 
بني  املمضاة  واالجمتاعّية  االقتصادّية  الّتعّهدات   خمتلف  رمغ  حبقوقهم، 
الوظيف  قطاعات  لّك  العمل، يف  أرباب  ونقابات  العاّم  واالحّتاد  احلكومة 

العمويّم : تربية، حّصة، إدارة عاّمة، محاية مدنّية، أطّباء بياطرة...إخل. 

توّسعا  البالد  عرفت  العريّب  للعامل  الّثورّي  الّسياق  ووسط  2011م،  يف 
عاّمون  أطّباء  مقميون،  أطّباء   : قطاعات  عّدة  يف  العاّمل  لنضاالت 
وأخّصائّيون، الّصّحة العمومّية، األطّباء الّنفسانّيون، القابالت، املمّرضون، 
مساعدو الرّتبية، مّعال الوظيف العمويّم، مّعال الربيد، مّعال سكك احلديد، 
البلدّي،  احلرس  احملامون،  امحّلالون،  والّصلب،  احلديد  البرتول،  مّعال 
حصفّيو اإلذاعة، مّعال اخلطوط اجلوّية اجلزائرّية، مّعال الرّتبية الوطنّية، 
وتبيّن  الّنظر يف األجور  إعادة  املطلب األسايّس  امجلارك وغريمه. اكن 
حالة خاّصة. لكّن هذه احلركّية مل تدم أكرث من الّسدايّس  الّثاين لسنة 
نقابّية  احتجاجّية   دورة  مع  2016م  يف  للّظهور  عادت  لكّنا  2011م، 

ومظاهرات ُكربى، مثل مسرية األّول من ماي 2016 يف مدينة جباية

يكننا القول أّنه ومنذ سنة 2002م حىت يومنا هذا، فازت الّنقابات املستقلّة 
والمّتثيل يف  والّظهور  اإلعالم  أكرث من صعيد خاّصة عىل مستوى  عىل 
عّدة فائت اجمتاعّية-مهنّية، اكلرّتبية الوطنّية، بعد اإلرضابات الّدورّية يف 
2003 و2007م. جّسلت هذه اإلرضابات عددا كبريا من العاّمل املشاركني. 
للّطبقات  املُمّثلة  الفوئّية  املستقلّة  الّنقابات  من  عددا  أّن  كذلك  مكا الحظنا 
بالّنضاالت  جديرة  نضال  ووسائل  راديكلّيا  خطابا  تبّنت  قد  املتوّسطة 

العاّملّية الربوليتارّية.

  مؤسسة فريدريش إيربت  - الّنقابات يف اجلزائر
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حدود احلركة الّنقابّية يف اجلزائر

وليس  اجلزائرّي،  الّنقايّب  املهشد  الّتفاوتات يف  من  العديد  هناك  الزالت 
الّنقابات  داخل  أيضا  لكن  اجلزائرّيني،  للعاّمل  العاّم  االحّتاد  جُتاه  فقط 
االختالفات بشلك  هذه  تتعلّق  املهيّن.  بعيدا عن طابعها  نفهسا،  املستقلّة 
وتطّورها،  املطالب  بطبيعة  وكذا  الّنضال  واسرتاتيجّيات  بُطرق  أسايّس 
تسيري  مسألة  أيضا  هنالك  والّصّحة.  الوطنّية  الرّتبية  قطايّع  خاّصة يف 
اخلدمات االجمتاعّية يف قطاع الرّتبية واليت أّججت العديد من اخلالفات 
االجمتاعّية  اخلدمات  مرَكَزة  الّنقابات  أغلب  تعارض  القطاع.  نقابات  بني 
وعدم  الّتسيري  بسوء  االجمتاعّية  للخدمات  الوطنّية  اللّجنة  وتهّتم مسؤويّل 
للخدمات  الوطنّية  اللّجنة  الّنقابتان صاحبتا األغلبّية يف  ِمت  اهُتّ الّشفافّية، 
االجمتاعّية، أي CNAPEST و UNPEF، بأّنام يف تنافس غري عادل. حيث 
أّنام متارسان نوعا من االبزتاز عىل األجراء لالنتساب إلهيام، وبالّتايل 
يمّت  ما  وغالبا  االجمتاعّية.  اخلدمات  ومساعدات  امتيازات  عىل  احلصول 
استعامل هذا امللّف من طرف اإلدارة للزيادة من حّدة اخلالفات والّصاعات 

الّداخلّية بني الّنقابات.

يمتّي احلقل الّنقايّب يف اجلزائر بترشذم غري متكفئ. حيث جند عّدة نقابات 
يف نفس قطاع الّنشاط، مثملا هو موجود يف الّصحة والرّتبّية الوطنّية. متلك 
لّك نقابة شبكهتا اخلاّصة باملطالب، وشبكهتا اخلاّصة باملهن اليت مُتّثلها. 
للوصول إىل أهدافها.  نقابة اسرتاتيجّياهتا وحراكهتا اخلاّصة  تتبىّن لّك 
لصاحل   " الكعكة   " من  حّقها  واحلصول عىل  الّتفاوض  نقابة  لّك  حتاول 
املهنة اليت تنيمت إلهيا ولكن عىل حساب الّتضامن مع األجراء من نفس 
املهنة. ُيغّذي وُيعّزز هذا الوضع من " أنانية " لّك قطاع ومن الِعداء الّنقايّب.

" ما سيتأّكد مع هذه الّنقابات عىل املستوى املطليّب هو الّتنافسّية، خاّصة 
مع اسرتاتيجّية " لك يعمل من أجل مصلحته " ونوع مريض وُمهبم من 
العاّمة  الّتصحيات  الّتفاوض،  حلظات  املطالب،  تشكيل  املهنّية.  الفوئّية 
لقيادات الّنقابات، وخاّصة العالقات مع الّسلطات العمومّية تدّل عىل مغوض 
بتفاوت، عىل نقص اخلربة وعىل حماوالت ُيكنا تعطيل حركّية  حارض 

CNES  لة "، يؤّكد الّناطق الّسابق   بامس املطالب املَُفعَّ
  )Adel 2006(

: من جهة،  بالّتباين  الّنقابات املستقلّة حدود أخرى، مرتبطة خاّصة  هلذه 
بدائّية عند  تزال  اليت ال  الّتجربة  الّنقابّية؛  لثقافهتم  الربامغايّت  الّطابع   "
البعض وحىت يف بعض األحيان هناك طريقة تسيري غري ديقراطّية، بل 
وبريوقراطّية " )Adel 2006(، ومن جهة أخرى، " قراءة قطاعّية مليان 
القوى " )Djabi 2009( يف مواجهة ليربالّية صاعدة. ِزْد عىل ذلك عدم 
قدرة احلركة الّنقابّية عىل الّتوّغل يف القطاع اخلاّص، الذي " ال يعرتف 
بالعمل الّنقايّب، وال الّنقابة كرشيك، كأّن اجلزائر عادت إىل فرتة الّرأمسالّية 

.)Djabi 2005( " املتوّحشة

هذا الّترشذم يعكس أيضا الفروقات املوضوعّية للّطبقة العاملة يف اجلزائر، 
أي أولئك الذين يعيشون من بيع جهدمه وفقط )أي األجر(. جدير باملالحظة 
ثانّية،  جهة  من  والعاّمل  جهة  من  البّطالني  بني  فروقات  هناك  أّن  أيضا 
تسود  العمويّم.  االقتصادّي  القطاع  ومّعال  العمويّم  الوظيف  مّعال  بني 

الّتفرقة أيضا بني مّعال القطاع اخلاّص الوطيّن واألجنيّب، دون احلديث 
منّظات  خلق  إىل  تفيض  اليت  والّسياسّية  اإليديولوجّية  الّصاعات  عن 

نقابّية ُممتايزة17. 

تسامه هيلكة سوق الّشغل يف االقتصاد الوطيّن من جههتا يف إضعاف 
البطالة  نسبة  واهلشاشة،  املرونة  األجل،  قصري  الّتعاقد  الّنقايّب.  العمل 
املرتفعة، تدفع الهّتديدات الّدامئة للوظيف العمويّم العاّمل للبقاء يف وضع 
أدىن  فهو يف  املؤّسسة،  داخل  الّنقايّب  للعمل  بالّنسبة  أّما  دامئ.  دفايّع 
درجاته غالبا، بسبب الّطبيعة " الّشعبوّية " لنقابات املؤّسسات الّتابعة يف 

.)Chikhi 1997 : 175-213( الغالب لملركزّية الّنقابّية

هنالك عدد كبري من الّنقابات " املستقلّة " اليت كّبلهتا البريوقراطّية خالل 
الّسنوات املاضّية، حيث أصبحت وسيلة للرّتيّق االجمتايّع، وصار مّهها 
الوحيد هو االمتيازات اليت يضمنا هلا الوالء، واحلصول عىل فروع نقابّية 

حللفاهئا داخل اهليالك القاعدّية.

ُيضاف إىل هذا نوع من االستبداد الّنقايّب حييُد عن الّنضاالت االجمتاعّية 
يف البالد والّرهانات املجمتعّية الّراهنة. يف الواقع، قلّة يه  الّنقابات اليت 
ُتعرّب عن مسألة البطالة اليت محتلها حركة البّطالني، أو عن ظاهرة احلرقة، 
املشالك البيئّية، أو حىت االحتجاجات ضّد استغالل الغاز الّصخرّي جنوب 
البالد. رمغ الّدور اجلديد الذي بدأت يف القيام به الّنقابات املستقلّة بعد 
انطالق احلراك الّشعيّب بعد 22 فرباير 2019م. الذي يكن أن يتحّول اىل 

فرصة سانة لالنتشار الّشعيّب والعاّميّل.

عن الّنخبة الّنقابّية

إذا اكنت الّنخبة الّنقابّية القدية )سنوات 1970-1960م( تنحدر من أوساط 
بعد  خاّصة  اجلديدة،  الّنقابّية  الّنخبة  فإّن    ،)Djabi 1994( بسيطة  ِجّد 
من  استفادت  اليت  املتعمّلة  األوساط  أفرادها يف  1988م، ختتاُر  أكتوبر 
ميات تعممي الّتعلمي واالرتقاء االجمتايّع الذي جاء بعد االستقالل. ينحدر 

هؤالء اجمتاعّيا من الّطبقة الوسىط، بل وحىت من الوظائف املكتبّية.

نقابّية  جتربة  املستقلّة،  الّنقابات  يف   خاّصة  القيادات،  من  للعديد  اكنت 
سابقة، سواء يف احلركة الّطالبّية أو يف االحّتاد العاّم للعاّمل اجلزائرّيني. 
بل ودخل البعض يف جتارب سياسّية مع عّدة أحزاب، حىت قبل 1988م. 
وخبلفّيات  الّتجارب  متباينة  نقابّية  خنبة  أمام  أنفسنا  جند  الّسبب  وهلذا 

إيديولوجّية يكنا أن تكون جّد خمتلفة من قطاع إىل آخر.

يتعلّق األمر أيضا بنخبة ظهرت أساسا يف حقبة تارخيّية جّد صعبة سياسّيا 
الّطبقة  حتويل  معلّية  تتفادى  أن  الّنخبة  هذه  حاولت  وأمنّيا.  واقتصادّيا 

حدود احلركة الّنقابّية يف اجلزائر

« La Question syndicale aujourd’hui en Algérie, compte rendu de la réunion 
débat du 26 avril 2014 » )https://www.socialgerie.net/spip.php?breve856(
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الّتفاوض عىل مكنهتا  لتعيد  أعّدت نفهسا  بروليتاريا. مكا  املتوّسطة إىل 
وسط الّتصحيح الليربايّل يف مواجهة نظام ُيغرّي جلده، والذي اكن يتّكئ 
عىل طبقات أخرى أكرث ارتياحا حىت يضمن استقراره. يف الواقع، ناضلت 
الظروف  منعت  اجلديد.  االجمتايّع  العقد  لتفوز مبكنا يف  الّنخبة  هذه 
األمنّية والّضغوطات الكثرية اليت عرفها عامل الّشغل من الّتطّور " العادّي " 
هلذه الّنخبة الّنقابّية يف مواجهة مركزّية  نقابّية ظلّت مّصاء أمام الّتطلّعات 

الّديقراطّية واالجمتاعّية لألجراء.

سامه تضافر هذه العوامل بشلك كبري يف تشكيل اهلوّية الّنقابّية هلذه الّنخبة، 
األمر الذي ُيفرّس جزئّيا راديكلّيهتا يف مواجهة الّسلطات العمومّية، راديكلّية 
تقرتب من " الّذهاب حىت الّناية "، بل ومن العدمّية يف بعض احلاالت18. 

نساء ونقابات

اليد  من  باملئة   19 الّرمسّية،  اإلحصائّيات  العامالت، حسب  الّنساء  متّثل 
العاملة املُّصح هبا يف اجلزائر، وغالبيهتّن يف القطاع العام. خالل خمتلف 
حراكت اإلرضاب، وخاّصة يف قطاعات الرّتبية والّصّحة والّتعلمي العايل. 
دامئا ما تكون الّنساء حارضات ومكحفات، لكّنّن لسن مُمّثالت مبا يكيف 
اجلزائر  ثانوّيات  حالة جملس  عدا يف  ما  للّنقابات،  املُسرّية  اهليالك  يف 
الوطيّن وأيضا يف  املجلس  نقابّيات مُمثِّالت يف  عّدة  CLA، حيث هنالك 
 SNAPAP عدا  ما  نساء،  الّنقابات جلان  أغلب  الّتنفيذّي. ال متلك  املكتب 
واملركزّية الّنقابّية منذ بداية األلفينات. هتمّت هذه اللّجان بتحسيس الّنساء 
نقابّية ضّد  الّتنظمي خلوض محالت  الّنقابّية، وكذا رضورة  حول حقوقهّن 

الّتحّرش اجلنيّس يف عامل الّشغل. 

العمل  يف  املتجّذرة  األبوّية  الّسلطة  بثقافة  أساسا  الواقع  هذا  يرتبط 
الّنقايّب وكذا يف األفكر المّنطّية املتعلّقة باجلندر وبالتشارك الاّلمتساوي 
يف  الّتنّقل  صعوبة  املدن،  فوضوّية  أيضا  هنالك  العائلّية.  لملسؤولّيات 
من  الّنساء  منع  يف  سامه  هذا  لّك  العائلة،  وضغوطات  العاّمة  الوسائل 
ة للّنقابات. ال تحمس مثل هذه الّظروف  االخنراط أكرث يف اهليالك املُسريِّ
وتنشيط  تسيري  اليومّية يف  املشاركة  أو  الّنقابة  بدخول  العامالت  للّنساء 
اهليالك الّنقابّية، وال بلعب دور مهّم يف اخّتاذ قرار يتعلّق بالّنشاط الّنقايّب 
عىل املستوى الوطيّن واحملّل. رمغ هذا هنالك بعض املبادرات لتحريك 
مثل  الّنقابات،  بعض  األخرية يف  الّسنوات  الّنسوّي خالل  الّنقايّب  العمل 

.UNPEF19 و CLA املركزّية الّنقابّية و

الّنقابات و اإلعالم

مسح انفتاح احلقل اإلعاليّم بداية الّتسعينات ملختلف الفاعلني الّنقابّيني من 
جعل مطالب العاّمل الذين يّثلونم أكرث بروزا. معوما، هنالك دامئا تغطية 
الوطنّية  الّصحافة  يف  البالد  اكمل  يف  االحتجاج  وحراكت  لإلرضابات 
حصيفة  من  خيتلف  فهو  املواضيع  هذه  لتناول  بالّنسبة  أّما  املكتوبة. 
ألخرى، حسب خّط الّتحرير ورهانات اللّحظة. اكتشف الّنقابّيون مع الوقت 
" سالح "اإلعالم لنرش املعلومة إليصال مطالهبم، تفكيك ُحج رّب العمل، 
والفوز مبعركة الّرأي العاّم حىت عندما يعلنون عن إرضابات طويلة املدى 

يف قطاعات هلا عالقة بيومّيات املواطن اكلّصّحة والرّتبية.

شبكت  وتطّور  2012م  من  بداية  اخلاّصة  الّتلفزيون  قنوات  ظهور  مسح 
بدأت  عندما  خاّصة  العلن،  إىل  بالّظهور  للّنقابّيني،  االجمتايّع  الّتواصل 
هذا  اجلزائرّيني. سامه  ماليني  ملنازل  مباشة  وصورمه  خطاباهتم  تصل 
الّتطّور يف بروز عدد من الوجوه الّنقابّية عىل املستوى اإلعاليّم. ليكتشف 
اجلزائرّيون معوما والعاّمل خصوصا، وعرب هذه الوجوه اجلديدة، خطابا 

نقابّيا آخر جّد مكحف ونقدّي جُتاه الّسياسات االجمتاعّية للحكومة20. 

من املطالب الفوئّية إىل الكونفدرالّية الّنقابّية

سيطرت حىت اآلن املطالب الفوئّية مكقاربة نقابّية تعّودت أن تدافع عن مصاحل 
مّعال قطاع مهيّن واحد وفقط. مطالب فوئّية ال تأخذ يف الغالب يف احلسبان 
الّسياق العاّم لعامل الّشغل وتأثريه عىل العاّمل، مكيان قوى واسرتاتيجّيات.

أّن املطالب الفوئّية ليست  يعترب بعض الفاعلني واملراقبني يف اجلزائر، " 
وكذا  ليربالّية مسمتّرة  لعوملة  نتيجة  بل  تراجعا،  وال  انرافا،  وال  تشوهيا 
عراقيل نقابّية واجهوها يف املركزّية الّنقابّية. بل جّشعها بعض املسؤولني يف  
الّدولة يف بداية الّتعّددّية الّسياسّية. ليست املطالب الفوئّية رّد فعل حمافظ، 
وال تعبريا عن غياب ويع جممتيّع ولكّن احلاجة للّدفاع عن املَِهن املُهّمشة 
.)Adel 2006( " من طرف الّسوق، رمغ أمّهيهتا  يف تطّور بالد متأّخرة

تأّخرت معلّية جتاوز املطالب الفوئّية يك تتحّقق يف امليدان. قطعت الّنقابات 
 )CNLS( املستقلّة طريقا طويال منذ جتربة اللّجنة الوطنّية للحّرّيات الّنقابّية
يف 2004م. مجّتع نقابات مستقلّة هدفه محاية احلّرّيات الّنقابّية يف اجلزائر.

ُولِدت عّدة مبادرات مجتيع للّنقابات وذلك بتشكيل تنسيقّيات نقابّية فوئّية أو 
كونفدرالّيات نقابّية لكّن هذه الّتجارب مل تدم بسبب االنسداد اإلدارّي ورغبة 

القيادة لبعض الّنقابّيني. كعامل ذايّت ثانوّي أّخر هذا اإلجناز املأمول.

يف نفس الوقت، ُنالحظ منذ سنوات، تقّدما نوعّيا يف املطالب لدى الّنقابات 
املستقلّة. يعرتضون عىل قوانني املالّية، يرفضون مراجعة مكتسبات العاّمل 
العمل.  قانون  مرشوع  وينّددون مبسوّدة  الّتقاعد  فميا خيّص  اجلزائرّيني 
تلك اليت سادت  أو  الفئة  الوحيد هلذه  العالوات  لنكون بعيدين عن مطلب 
لوقت معنّي. مسح هذا الّتطّور بترسيع معلّية أخرى ويه إنشاء وحدة نقابّية 

جديدة حول كونفدرالّية نقابّية جديدة أيضا يف 2018م.

ُع كونفدرالّية الّنقابات اجلزائرّية )CSA( 13 نقابة مستقلّة، تنحدر من  َ مجَتْ
خمتلف القطاعات، جند من بينا مخس نقابات من قطاع الرّتبية. ويتعلّق 
 ،)CNAPEST( األمر بـ : املجلس الوطيّن ألساتذة الّتعلمي الّثانوّي والّتقيّن
املستقلّة ألساتذة  الوطنّية  الّنقابة   ،)SNTE( الرّتبية  لعاّمل  الوطنّية  الّنقابة 
 ،)CLA( اجلزائر  ثانوّيات  )SNAPEST(، جملس  والّتقيّن  الّثانوّي  الّتعلمي 

.)SATEF( الّنقابة الوطنّية لعاّمل الرّتبية والّتكوين

تتشلّك الكونفدرالّية أيضا من الّنقابة الوطنّية ملستخديّم الّصّحة العمومّية 
الّتعلمي  ألساتذة  الوطيّن  املجلس  للبياطرة،  الوطنّية  الّنقابة   ،)SNPSP(
نقابة   ،)SNTFP( املهيّن  الّتكوين  لعاّمل  الوطنّية  الّنقابة   ،)CNES( العايل 
مّعال الربيد، الّنقابة الوطنّية لتقنيّي صيانة الّطائرات )SNTMA( والّنقابة 

الوطنّية لألمّئة.

يف الواقع، هذه الكونفدرالّية يه تتوجي لعمل طويل هيدف لوحدة الّنقابات 
اليت ُتشلّكها. وتعود العملّية إىل بداية سنة 2010م، عندما انطلقت عّدة 
حراكت وحدوّية : إرضابات، مسريات ومجّتعات قادهتا الّنقابات يف امليدان.

ُع الكونفدرالّية يف الوقت احلايل، فقط قيادات الّنقابات الّثالث عرش  َ مجَتْ
اليت تتشلّك منا )بناء هريّم( عىل املستوى الوطيّن. رمغ انطالق لقاءات 
سيكون  الّنقابّية.  الكونفدرالّية  ُبنية  لتقوية  بالبالد  واليات  عّدة  جهوّية يف 
هذا البناء صعبا بسبب بعض العراقيل املوضوعّية، والّذاتّية، مبا فهيا تلك 
الّصاعات الّداخلّية والّرغبة يف " الّزعامة " لدى ُمسرّيّي  الّنقابات عىل 
. يف الواقع، فإّن ظاهرة البريوقراطّية ال متسُّ  املستوى الوطيّن واحملّلّ
املركزّية الّنقابّية فقط بل متتّد إىل الّنقابات املستقلّة أيضا اليت حصلت يف 
الغالب عىل تنشئهتا الّنقابّية األوىل داخل هيالك املركزّية. يكن أن تعيق 
الّثقافة البريوقراطّية هذه توّسع الكونفدرالّية خوفا من خروجها عن حدود 
متّثل  اليت  الّنقابّية.  الّتجربة  هلذه  احلسنة  البداية  رمغ  القدية،  ثقافهتا 

حمّطة مهّمة يف تارخي احلركة الّنقابّية اجلزائرّية.

19   ال توجد حاليا أّي دراسة عن مسألة اجلندر يف الّنقابة، أمهلها باحثونا رمغ أّنا تستحّق مّنا
      انتباها أكرث يف مشاريع البحث القادمة. 

20   استغّل بعض الّنقابّيني هذا الوضع للرّتش لالنتخابات الربملانّية والفوز هبا. 

18  قليلة يه الّدراسات اليت تتناول طبيعة الّنخبة الّنقابّية يف اجلزائر. لتشكيل فكرة معّمقة عن
     هذه الّنخبة، من الّضورّي خوض أحباث وحتقيقات.

  مؤسسة فريدريش إيربت  - الّنقابات يف اجلزائر
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7

آفاق

من الّصعب استرشاف مستقبل احلركة الّنقابّية يف اجلزائر اليوم. يف وقت 
جتد املركزّية الّنقابّية نفهسا يف حالة مخول تاّم، وهذا بسبب الّثقل البريوقرايّط 
وهيالكه العمودّية واألفقّية، املسرّية للّنقابات والفيدرالّيات واالحّتادات الوالئّية. 
رهينة  تبىق  الّنقابّية  املركزّية  أّن  إال  الكبرية  وإمكنّياهتا  قّوهتا  رمغ 
الّسياسّية-  الّسلطة  وثيق مبصاحل  بشلك  واملرتبطة  الّنقابّية،  بريوقراطّيهتا 
االقتصادّية عىل املستويني احملّلّ واملركزّي. رمغ وجود قطاع مناضل داخل 
املركزّية ونزعته االستقاللّية، إال أّن آفاق استقاللّية املركزّية الّنقابّية اآلن ال تزال 
رغبة جخولة. وبدل أن تقود خمتلف حماوالت دَمْقَرطة االحّتاد العاّم للعاّمل 

اجلزائرّيني إىل النجاح، انهتت بطرد وإقصاء حامّل أصوات احملتّجني.

بالّنسبة للّنقابات املستقلّة وكونفدرالّية الّنقابات املستقلّة فإّن تطّورها سيعمتد 
من جهة عىل رغبة الفاعلني يف جتاوز اخلالفات الّنقابّية ورصاعات القيادة، 
والّتعامل الذي سيحظون به من طرف الّسلطة من جهة أخرى. الزال هناك 
تفهم  به، يك  القيام  الّنقابات  قيادات  الّتكوين عىل  ناحية   معل كبري من 
هذه القيادات الّرهانات عىل املستوى العاّم وتفهم أيضا تعقيد عامل الّشغل 
الّنقابات حىت  نفسه عىل  يفرض  كبري  هنالك جهد  املجمتعّية.  والّرهانات 

تفرض نفهسا عىل املستوى االقتصادّي، الّتابع للقطاع اخلاّص.

إذا اكنت الّظروف الّسياسّية للبالد قبل االنتفاضة الّشعبّية لـ 22 فيفري 
الّنقابّية  بالكونفدرالّية  أبدا  ليعرتف  يكن  مل  الّنظام  بأّن  ُتشري  2019م 
اجلديدة، فإّن الوضع الّسيايّس احلايّل يّثل هلذه األخرية فرصة اعرتاف 
هذا  من  تستفيد  أن  أيضا  املستقلّة  للّنقابات  يكن  جههتا،  من  قانويّن. 
املُعىط الّسيايّس اجلديد لتفرض نفهسا يف املستقبل كرشيك اجمتايّع 
حقييّق. جيعلنا الّتطّور احلايّل لألحداث نفرتض أّن احلقل الّنقايّب سيعرف 
إعادة تشلّك ومتوقع جديدين، سواء من جهة الّنقابات املستقلّة أو من جهة 

املركزّية الّنقابّية أو حىت من جهة الّسلطات العمومّية.

تعيش اجلزائر منذ 22 فيفري 2019م حركة احتجاجّية كبرية ضّد الّنظام 
القامئ ُتطالب بتغيري سيايّس جذرّي. بدأت هذه احلركة بإحداث تغيريات 
عىل احلقل  الّسيايّس والّنقايّب. منذ 22 فيفري، متوقعت الّنقابات املستقلّة 
ُمشاركًة يف  الّنظام،  تغيري  معلّية  لصاحل  الّنقابّية  املركزّية  فروع  وبعض 
احلراك ومناديًة بإرضابات فوئّية يف الوظيف العمويّم والقطاع االقتصادّي.

سياق  أمهّية يف  أكرث  حتّراكت  الّنقابات يف  تنخرط  أن  مستقباًل  ُينتَظُر 
اليت  الّنقابّية  املركزّية  مهّمة يف  تغيريات  وحىت  بل  الّثورّية،  العملّية  هذه 
حتيُد فروعها احمللّية أكرث فأكرث عن خط األمانة الوطنّية، ُمطالبًة بَدَمقَرطة 

منّظهتا وعقد مؤمتر استثنايّئ. يعيد هذه الّنقابة الّتارخيّية إىل العاّمل.

بدأت احلكومة اجلزائرّية مواجهًة هلذا الّضغط الّشعيّب والّنقايّب، يف تقدمي 
بعض الّتنازالت حول مسألة االعرتاف بالّنقابات املستقلّة. حيث أّكد بيان 
امللّفات املقّدمة لدى وزارة  معاينة  لـ "  أّن هذه األخرية مستعّدة  للحكومة 
العمل واملتعلّقة برتاخيص الّنقابات ". لذلك من املُنتظر مستقباًل أن ُيعرَتَف 
رمسّيا بكونفدرالّية الّنقابات اجلزائرّية )CSA(، ليبىق تطّور احلقل الّنقايّب 
مرهونا بالتطّور الّسيايّس العاّم عىل املستوى الوطيّن، الّتطّور الذي يبىق 

دوره مفتوحا عىل لك الّسيناريوهات.

  مؤسسة فريدريش إيربت  - الّنقابات يف اجلزائر
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فيفري  ناية هشر  مجّسلة يف  مّعالّية  نقابّية  منّظة   66 لـ  شاملة  قامئة 
2018م بوزارة العمل والّتشغيل والّضامن االجمتايّع، املطابق لقانون رمق 

90-14، واملُرَفق مكلحق للبيان.

ُتذّكر الوزارة بأّن القانون رمق 90-14 لـ 2 جوان 1990م، املعّدل واملُّكل، 
تشكيل  ومعلّية  ظروف  عّرف  قد  الّنقايّب  احلّق  ممارسة  ألشكل  املوافق 
صاحبة  اجلهات  داخل  لمتثيلّيهتا  الاّلزمة  الرّشوط  وكذا  نقابّية  منّظات 

العمل وعىل املستوى الوطيّن.

املادة 11 من قانون 
رمق 2114-90

Union générale des travailleurs Algériens

االحّتاد العاّم للعاّمل اجلزائرّيني

Syndicat national autonome des personnels de 

l’administration Publique

الّنقابة الوطنّية املستقلّة ملستخديّم اإلدارة العمومّية

Syndicat national des inspecteurs du travail

الّنقابة الوطنّية ملفتيّش العمل

Union nationale des personnels de l’éducation 

et de la formation

االحّتاد الوطيّن ملستخديّم الرّتبية والّتكوين

Syndicat autonome des Travailleurs de l’éduca-

tion et de la formation

الّنقابة املستقلّة لعاّمل الرّتبية والّتكوين

Syndicat national des travailleurs de l’éducation

الّنقابة الوطنّية لعاّمل الرّتبية

Conseil national autonome des professeurs de 

l’enseignement secondaire et technique

املجلس الوطيّن املستقّل ألساتذة الّتعلمي الّثانوّي والّتقيّن

Syndicat national autonome des professeurs de 

l’enseignement secondaire et technique

الّنقابة الوطنّية املستقلّة ألساتذة الّتعلمي الّثانوّي والّتقيّن

Conseil des enseignants des lycées algériens

جملس أساتذة الّثانوّيات اجلزائرّية

Syndicat national des corps communs des profes-

sionnels de l’éducation nationale

املهنّيني  والعاّمل  للرّتبية  املشرتكة  لألسالك  الوطنّية  الّنقابة 
للرّتبية الوطنّية

Syndicat national autonome des professeurs de 

l’enseignement primaire

الّنقابة الوطنّية املستقلّة ألساتذة الّتعلمي االبتدايّئ

Syndicat des travailleurs de l’éducation 

de l’enseignement et de la formation

نقابة مّعال الرّتبية والّتعلمي والّتكوين

21   القانون رمق 14-90 بشأن إجراءات ممارسة احلق النقايب.
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Syndicat national des personnels 

de l’intendance de l’éducation

الّنقابة الوطنّية ملستخديّم إدارة الرّتبية

Syndicat national autonome de l’orientation 

scolaire et professionnelle

الّنقابة الوطنّية املستقلّة للّتوجيه املدريّس واملهيّن

Syndicat autonome des fonctionnaires des 

impôts

الّنقابة املستقلّة ملوّظيّف الّضائب

Syndicat national des magistrats de la Cour des 

Comptes

الّنقابة الوطنّية لقضاة حمكة احملاسبات

Syndicat national des praticiens de la santé 

publique

الّنقابة الوطنّية ملامريّس الّصّحة العمومّية

Syndicat national des chirurgiens-dentistes de 

santé publique

الّنقابة الوطنّية جلّرايّح األسنان يف الّصّحة العمومّية

Syndicat national des professeurs d’enseigne-

ment paramédical

الّنقابة الوطنّية ألساتذة الّتعلمي شبه الّطيّبّ

Syndicat national des médecins généralistes de 

santé publique

الّنقابة الوطنّية لألطّباء العاّمني يف الّصّحة العمومّية

Syndicat national algérien des psychologues

الّنقابة الوطنّية اجلزائرّية لألطّباء الّنفسانّيني

Syndicat algérien des paramédicaux

الّنقابة اجلزائرّية لشبه الّطيّبّ

Syndicat national des praticiens spécialistes de la 

santé publique

الّنقابة الوطنّية لألطّباء االختصاصّيني يف الّصّحة العمومّية

Syndicat des gestionnaires de la santé

نقابة ُمسرّيّي الّصّحة

Syndicat autonome des gestionnaires des étab-

lissements de santé publique

الّنقابة املستقلّة ملُسرّيّي مؤّسسات الّصّحة العمومّية

Syndicat national des gestionnaires de la santé

الّنقابة الوطنّية ملُسرّيّي الّصّحة

Confédération syndicale des forces productives

الكنفدرالّية الّنقابّية للقوى املنتجة

رمق وصل  اختصار االمساالمسالّرمق
يوم الّتسلميالّتجسيل
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Syndicat national des travailleurs de la santé

الّنقابة الوطنّية لعاّمل الّصّحة

Syndicat des pilotes de lignes algériens

نقابة طّيارّي اخلطوط اجلزائرّية

Syndicat national des personnels de la circula-

tion aérienne

الّنقابة الوطنّية ملستخديّم الّطريان اجلّوي

Syndicat national des techniciens de la mainte-

nance avions

الّنقابة الوطنّية لتقنيّي صيانة الّطائرات

Syndicat national des électroniciens et des élec-

trotechniciens de la sécurité aérienne

الّنقابة الوطنّية لتقنيّي األمن اجلّوي

Syndicat national du personnel nav-

igant commercial algérien

الّنقابة الوطنّية لعاّمل املالحة الّتجارّية اجلزائرّية

Syndicat national des transports algériens

الّنقابة الوطنّية للّنقل اجلزائرّي

Syndicat national du secteur des transports 

ferroviaires

الّنقابة الوطنّية لقطاع سكك احلديد

Syndicat national du personnel au sol d’Air 

Algérie

الّنقابة الوطنّية لعاّمل األرض للجوّية اجلزائرّية

Syndicat national des Officiers de la Marine 

marchande

الّنقابة الوطنّية لضّباط البحرّية الّتجارّية

Groupement syndical des architectes

الّتجّمع الّنقايّب لملهندسني املعامرّيني

Syndicat autonome des personnels des Affaires 

Etrangères

الّنقابة املستقلّة ملستخديّم الّشؤون اخلارجّية

Conseil national des enseignants du supérieur

املجلس الوطيّن ألساتذة الّتعلمي العايل

Syndicat national des travailleurs de la forma-

tion professionnelle

الّنقابة الوطنّية لعاّمل الّتكوين املهيّن

Syndicat autonome du Patrimoine archéologique 

historique et muséal

الّنقابة املستقلّة للرتاث األركيولويّج التارخيّي واملتحيّف

رمق وصل  اختصار االمساالمسالّرمق
يوم الّتسلميالّتجسيل
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Syndicat des journalistes de la télévision

نقابة حصفيّيّ الّتلفزيون

Syndicat national autonome des journalistes et 

assimilés de l’APS

الواكلة  ومنتسيّب  لصحفيّيّ  املستقلّة  الوطنّية  الّنقابة 
اجلزائرّية لألنباء

Syndicat national des journalistes algériens

الّنقابة الوطنّية للصحافّيني اجلزائرّيني

Organisation nationale des journalistes sportifs 

algériens

املنّظة الوطنّية للصحافّيني الّرياضّيني اجلزائرّيني

Syndicat national autonome des postiers

الّنقابة الوطنّية املستقلّة لعاّمل الربيد

Syndicat national du secteur des industries

الّنقابة الوطنّية لقطاع الّصناعات

Syndicat national du secteur ammoniac/engrais

الّنقابة الوطنّية لقطاع األمونياك واجلري

Syndicat des travailleurs du textile

نقابة مّعال الّنسيج

Syndicat national des travailleurs de l’électricité 

et du gaz )syndicat dissous volontairement)

الّنقابة الوطنّية لعاّمل الكهرباء والغاز )حلّت الّنقابة نفهسا(

Syndicat national du secteur de la commercialisa-

tion et de la distribution des produits pétroliers

الّنقابة الوطنّية لقطاع بيع وتوزيع املواد البرتولّية

Syndicat autonome des travailleurs de KANAGHAZ

الّنقابة املستقلّة لعاّمل اكناغاز

Syndicat national de l’ingénierie

الّنقابة الوطنّية للهندسة

Syndicat autonome des travailleurs du pétrole

الّنقابة املستقلّة لعاّمل البرتول

Syndicat national des magistrats

الّنقابة الوطنّية للقضاة

Syndicat national : Union des magistrats algériens

الّنقابة الوطنّية : احّتاد القضاة اجلزائرّيني

Syndicat national des greffiers

الّنقابة الوطنّية ُلكّتاب احملكة

رمق وصل  اختصار االمساالمسالّرمق
يوم الّتسلميالّتجسيل
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Syndicat national des vétérinaires fonction-

naires de l’administration publique

الّنقابة الوطنّية للبياطرة موّظيّف اإلدارة العمومّية

Syndicat national de l’Office algérien interpro-

fessionnel des céréales

الّنقابة الوطنّية للّديوان الوطيّن ملهن احلبوب

Syndicat national des cadres de la Mutualité 

agricole

الّنقابة الوطنّية إلطارات الّتعاونّية الفالحّية

Syndicat national des travailleurs de la Protec-

tion civile

الّنقابة الوطنّية لعاّمل امحلاية املدنّية

Conseil national autonome des Imams et des 

fonctionnaires du secteur des affaires religieuses 

et des Wakfs

الّشؤون  قطاع  وموّظيّف  لألمّئة  املستقّل  الوطيّن  املجلس 
الّدينّية واألوقاف

Syndicat national des enseignants chercheurs 

hospitalo-universitaires

الّنقابة الوطنّية ألساتذة وباحيّث املستشفيات اجلامعّية

Syndicat national des gestionnaires salariés des 

entreprises publiques locales

الّنقابة الوطنّية ملُسرّيّي أجور املؤّسسات العمومّية احمللّية

Syndicat national des travailleurs de l’énergie

الّنقابة الوطنّية لعاّمل الّطاقة

رمق وصل  اختصار االمساالمسالّرمق
يوم الّتسلميالّتجسيل

ملحق : املنّظات الّنقابّية املُرّخصة من طرف وزارة العمل
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الّنقابات في الجزائر

حّق  ُمنح  االستيطايّن،  االستعامر  وقت  يف 
الّتنظمي للجزائرّيني بطريقة متييّية إىل غاية 
تكريس أّول جتربة للتعددّية الّنقابّية اجلزائرّية 
االستقالل،  منذ  الوطنّية.  الّثورة  جفر  يف 
اجلزائرّيني  للعاّمل  العاّم  االحّتاد  تأّسس 
يف  ومطالبه  نضاالته  ويقود  واحد  اكحّتاد 
وقت األحادّية احلزبّية و الّتدّخلّية  االقتصادّية 
الّتحرير  و  الّسياسّية  الّتعّددّية  منذ  وكذلك 

االقتصادّي  الّنسيّب.

ظهرت  الّنقابّية،  بالّتعّددّية  االعرتاف  منذ 
عام  منذ  مستقلّة  نقابّية  منّظة   60 حوايل 
1990م، إىل جانب إ. ع. ع. ج. تابع األخري 
مهامه الّتقليدّية املمتّثلة يف الّدفاع عن احلقوق 
االجمتاعّية للعاملني يف املناطق اليت حافظت 
فهيا الّدولة عىل دورها يف خلق فرص العمل، 
يفرضها  جديدة  حتّديات  اآلن  تواجه  لكّنا 
من  واملنافسة  اجلديد،  الّدستورّي  اإلطار 
االقتصادّية  األزمة  وكذلك  املستقلّة  الّنقابات 

واألمنّية.

من  حالة  يف  اليوم  يتواجد  ج.  ع.  ع.  إ. 
قّوته  من  الّرمغ  عىل  تقريبا.  الّتاّم  امخلول 
وإمكناته الكبرية، ال يزال إ. ع. ع. ج. رهينة 
ارتباًطا  ترتبط  اليت  الّنقابّية،  لبريوقراطّيته 
الّسياسّية-االقتصادّية  القّوة  مبصاحل  وثيًقا 
سيعمتد  واملركزّي.  احملّل  الّصعيدين  عىل 
اجلهات  إرادة  عىل  املستقلّة  الّنقابات  تطّور 
الّنقابّية  اخلالفات  عىل  الّتغلب  يف  الفاعلة 
اليت  املعاملة  وكذلك  القيادّية،  والصاعات 
يشري  العاّمة.  الّسلطات  هلا  ستخّصص 
الّتطّور اجلاري إىل أّن حتّوالت ستظهر عىل 
ع.  إ.  أو  املستقلّة،  سواء  الّنقابات،  مستوى 
ع. ج. وحىت عىل مستوى الّسلطات العاّمة.
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