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في جامعة برنستون، إلى التعّمق في فهم الدالالت المتعّددة لمصطلح “العدالة االجتماعية” وآثارها االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية. ويبحث البرنامج في العدالة االجتماعية ضمن سياقات التمّدن ونقابات العمال 
والسياسات االجتماعية واالحتجاجات من أجل إقامة جسور بين الباحثين والنشطاء وبين صّناع القرار في لبنان 

والعالم العربّي.



الحركة العمالية والنقابية والبحث عن العدالة االجتماعية في الجزائر / 1 

تقرير بحثي

الحركة العمالية 
والنقابية والبحث عن 

 العدالة االجتماعية 
في الجزائر

زبيري حسين



2 / تقرير بحثي  

المحتويات

4
ملخص

 

6
مقدمة 

 7
منهجية العمل 

 8
1. خصائص عالم 

الشغل في 
الجزائر 

تطور قوة العمل  8

التحوالت االقتصادية في 
الجزائر وانتقال قوى العمل 
من ذوي الياقات الزرقاء إلى 

ذوي الياقات البيضاء  8

الغطاء االجتماعي لسياسات 
ليبيرالية في الجزائر  9

تراجع الدولة الراعية وأثره 
على بعض مظاهر العدالة 

االجتماعية  10



الحركة العمالية والنقابية والبحث عن العدالة االجتماعية في الجزائر / 3 

 13
 2. التأمين والحماية 

االجتماعية للعمال

 14
3. النقابات 

المستقلة في 
الجزائر  

 الخريطة النقابية 
في الجزائر  14

 ممارسة الحق النقابي 
في الجزائر  14

الهيكلة النقابية  15

 التمويل واالستقالل 
16 المالي 

النقابي والسياسي   16

مسألة العمالة األجنبية  16

النشاطات النقابية   17

 22
4. إنجازات النقابات 

المستقلة 
 الخدمات االجتماعية: 

غنيمة حرب  22

 23
5. تحديات النشاط 

النقابي في 
تحقيق العدالة 

االجتماعية 
التكوين النقابي  23

التسيير الديمقراطي  23

التوسع إلى قطاعات 
اقتصادية جديدة بما في 

ذلك القطاع الخاص  23

24
الخاتمة 

 25
المراجع 

 26
 شكر وتقدير 

من الكاتب 



4 / تقرير بحثي  

ملخص

شكلت مفاهيم العدالة االجتماعية خالل السنوات األخيرة، السيما 
بعد الربيع العربي، مطلبا أساسيا ومحوريا للتنظيمات االجتماعية 
بما فيها النقابات، ليس فقط في الجزائر بل أيضًا في جميع الدول 

العربية بشكل عام وفي تلك التي عرفت حراكا بشكل خاص. ال 
شك أن هذا الحراك قد أثر على الحياة االجتماعية والسياسية في 

المجتمعات العربية وعلى الخطابات المتعلقة بالعدالة االجتماعية، 
حيث استلزم من هذا الخطاب تغييرا في البنى االجتماعية 

واالقتصادية. وحملت المطالب التي تمت في إطار مفاهيم العدالة 
االجتماعية إلزامية تغييرات بنيوية في االقتصاد والمجتمع، ُعرف 

على إثرها تبني الجزائر العديد من اإلصالحات والتنازالت واالستجابات 
غير المسبوقة ي لمطالب الحركات االجتماعية. وفي ضوء جهود 

استباقية لشراء السلم االجتماعي بعد العام 2011، لم تتواَن الحكومة 
الجزائرية في استخدام الريع البترولي. 

تعرض هذه الدراســة الطرق التي تم من خاللها تحســين األجور 
ونظام التعويضات والقوانين األساســية، واإلفراج عن الخدمات 

االجتماعيــة لصالح العمــال في الجزائر، على الرغم من ضغوطات 
صندوق النقد الدولي. وتجدر اإلشــارة إلى أن تبني خطاب العدالة 
االجتماعية ال يعبر عنه بسياســة حقيقية على األرض إال من خالل 
الشــعارات، وفي الكثير من الحاالت ترتد الحكومة أو تماطل في 

تطبيــق تلك االتفاقيات التي تتم مع الشــركاء االجتماعيين. 
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مقدمة

عرفت الجزائر خالل الســنوات األخيرة تذبذبا كبيرا في التحكم أو 
المحافظــة على ما ُيعرف بالمكتســبات االجتماعية، نتيجة تبني 

الحكومة لسلســلة من تدابير التقشــف إزاء تراجع أسعار البترول 
الــذي تدفع ثمنه الفئات االجتماعية البســيطة. صاحبت هذه اإلجراءات 

زيادة في أســعار الوقود وفرض رســوم إضافية على بعض المواد، 
وزيادة في القيمة المضافة، مما أدى إلى زيادة في أســعار المواد 
االســتهالكية التي يتضرر منها أصحاب الفئات الضعيفة بشــكل 

كبيــر. عالوًة على ذلك، أثرت هــذه التعديالت الهيكلية على عالم 
الشــغل بشكل ملفت الســيما بعد الحديث عن خفض سن التقاعد 
والتقاعد النســبي الذي كان يعتبر حقا مكتســبا. أثار ذلك حفيظة 

القــوى االجتماعية بما فيها النقابات المســتقلة، وأدى إلى ازدياد 
الهــوة بين الفئات االجتماعية. وقد جــاء قانون المالية الحالي ليقلل 

مــن حدة التباعد بين تلك الفئات.

نحاول في ما يلي التعرف على الصورة العامة لوضع االقتصاد في 
الجزائر، ومجمل سياسات التشغيل التي تبنتها الحكومة، وكيفية 

تعامل الحركات النقابية في الجزائر مع تلك األوضاع في إطار صراع 
الحكومة -)صاحبة العمل-( مع النقابات المستقلة التي تنشط 
في معظمها في قطاع الوظيف العمومي كقوة عمل. كما أننا 

نسعى إلى معرفة اإلمكانيات المتاحة أمام النقابات لتسوية القضايا 
المتعلقة بمفاهيم العدالة االجتماعية.
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منهجية العمل

في هذه الدراسة، اعتمدنا على عناصر منهجية أساسية هي التالية:

القراءات النظرية المتعلقة بالعدالة االجتماعية في البلدان  ◂
العربية وفي الجزائر على وجه الخصوص، والتي شملت الدراسات 
السوسيولوجية واالقتصادية بالدرجة األولى، مع بعض المقاربات 
القانونية لتأصيل تطور العمل وفقًا لمفاهيم العدالة االجتماعية.

المرحلة الثانية من العمل وهي المرحلة الميدانية التي التزمنا  ◂
فيها بمستويات مختلفة من التحقيق في التعامل مع ميدان 

البحث، هي المستويات التالية: 

المستوى األول؛ هو مجموعة من المقابالت التي ُأجريت مع قيادات 
نقابية من الصف األول للتعرف أكثر على مفاهيم العدالة االجتماعية 

بالنسبة إليهم وعلى تطور العمل النقابي في الجزائر. أتيحت 
لنا الفرصة لمقابلة خمسة نقابيين بالنظر إلى جدول أعمالهم 

والنشاطات التي أقبلوا عليها في الفترة األخيرة.

المستوى الثاني؛ اعتمدنا فيه على تحليل جميع البيانات التي 
أصدرتها النقابات المستقلة والتي إما تحمل مطالبا معينة أو تبرز 

فيها أهم نتائج التفاوض مع الوصايا، وكان عددها 40.

المستوى الثالث؛ قمنا من خالله بإحصاء اإلضرابات التي قامت 
بها النقابات في المدة محل الدراسة، وذلك باالعتماد على ست 

وحدات تحليل تشمل تاريخ القيام باإلضراب، ومدة اإلضراب، وطبيعة 
المطالب، وشكل المطالبة. 
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التحوالت االقتصادية في الجزائر وانتقال قوى العمل من 
ذوي الياقات الزرقاء إلى ذوي الياقات البيضاء

أدت االستراتيجيات االقتصادية في الجزائر إلى تراجع كبير في القطاع 
الصناعي، حيث أولت الحكومات المتوالية اهتماما أكبر بقطاع 

النشاط الخدماتي. كما أن هناك ميل لهذا القطاع على مستوى 
القطاع الخاص، فالمنحنى البياني يظهر تقدم قطاع الخدمات على 
باقي القطاعات االقتصادية. ترجم هذا التقدم في زيادة العمالة فيه 

بالمقارنة مع باقي القطاعات، بما فيها القطاع الصناعي على وجه 
الخصوص الذي كان يستوعب في ما مضى نسب البطالة المتزايدة. 
وأدى تراجع اعتماد الدولة على القطاع الصناعي وقطاع الفالحة إلى 

انتقال القوى العاملة إلى قطاع الخدمات. فهو قطاع غير متطلب 
كثيرًا بالمقارنة مع باقي القطاعات؛ إذ أنه يتطلب مهارات تقنية 

وخبرة فحسب.

ساهمت برامج التنمية التي تبنتها الدولة في محاولتها القضاء على 
أشكال التهميش االجتماعي التي ارتبطت بالمدينة، نتيجة سياسات 

سابقة أثرت على ظروف عيش المواطن، في تقوية قطاع األشغال 
العمومية من خالل مشاريع سكنية ضخمة. كما أنها وفرت فرص عمل 

مهمة وسمحت باستقدام أيدي عاملة أجنبية مؤهلة )نظريا(. كانت 
هذه األشغال الكبرى تستدعي إيجاد صحون عقارية - والتي تعتبر 

قليلة في المدن الكبرى - مما أدى إلى االعتداء على األراضي الزراعية 
وأثر سلبا على قطاع الفالحة الذي أضحى الخاسر األكبر جراء هذه 
السياسات، وتسبب في هجرة اليد العاملة إلى القطاعات األخرى.

ولكن بشكل عام، نالحظ أن جميع القطاعات االقتصادية قد تأثرت 
بتراجع االقتصاد الجزائري الذي حافظ على أفضلية قطاع الخدمات من 

دون أن يحافظ على نموه.

1. خصائص عالم الشغل 
في الجزائر

سمحت الطفرة االقتصادية التي صاحبت الزيادة في سعر البترول 
-الذي يعتبر أهم مورد لميزانية الدولة- بتبني العديد من 

السياسات االقتصادية التي من شأنها أن تقلص نسب البطالة، 
والقضاء على مظاهر الفقر والتهميش، والمساهمة الفعلية في 

تحسين ظروف العيش.

بدايًة، سنحاول من خالل هذه الورقة تسليط الضوء على قوة العمل 
في الجزائر في ظل برنامج اإلنعاش االقتصادي الممتد من سنة 2004 

إلى 2014، وتتبع اإلصالحات التي طالت عالم الشغل، ودور هذا البرنامج 
في التخفيف من حدة البطالة في الجزائر.

تطور قوة العمل
تأثرت بنية القوى العاملة في الجزائر بعاملين أساسين: أوالً، 

النمو السكاني والتغير الديموغرافي  الذي حدث بفعل تغير 
المؤشرات الديموغرافية )الجنس، والسن، والمستوى التعليمي(، 
وثانيًا، اإلصالحات االقتصادية أو السياسات االقتصادية التي تبنتها 

الحكومات المتوالية والتي تأثرت بفعل سعر البترول1. وُيظهر الرسم 
البياني معدالت القوة العاملة على مر السنوات العشر محل الدراسة.

يزداد تطور النسب مع ازدياد عدد السكان، ولكنه يتأثر أيضًا باألحوال 
االقتصادية التي عرفتها الجزائر. نالحظ بشكل عام تزايدا في هذه 

النسبة منذ العام 2004 حتى أواخر العام 2012، ترافق مع زيادة في سعر 
البترول الذي يعتبر من أهم العوامل المؤثرة على االقتصاد. وأخذت 

هذه النسبة تتراجع منذ بداية العام 2013 حتى نهاية العام 2014 
بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار البترول. قوبل هذا التراجع باعتماد 
الحكومة على سياسية التقشف والحد من المصاريف العمومية بما 

فيها التراجع في سياسات التشغيل المعتمدة، فنتج عنه العمل 
على رفع سن التقاعد من 60 سنة إلى 65 سنة والتراجع عن فكرة 

التقاعد النسبي أو المسبق، ووضع حد لفرص الوظائف العمومية. 

في ما يلي سنتتبع هذه التغيرات وفق عناصر أخرى مرتبطة بالقوة 
العاملة في الجزائر. 

1  محمد صالي، فضيل عبد الكريم، النمو الديموغرافي وخصائص سوق 
العمل في الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 17 ، كانون 

األول/ديسمبر 2014، وهران الجزائر، ص 120.

جدول رقم 1:

تطورات قوة العمل خالل فترة 2014-2004

 
 

المصدر : معطيات الديوان الوطني 
 لإلحصاء، الوحدة: ألف نسمة

  www.ons.dz/emploi
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الغطاء االجتماعي لسياسات ليبيرالية في الجزائر
يعد هذا التحول انعكاسا لمختلف السياسات التي تبنيها الدولة 

إلحداث نوع من التوازن في المعدالت االقتصادية. كما أنَّ هذا التحول 
قد حفز الدولة على تبني سياسات تشغيل تهدف إلى خفض 

نسب البطالة وتشجيع االستثمار في قطاعات غير قطاع البترول، 
وتشجيع الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي العمل والمشاركة مع 
المؤسسات والهيئات المعنية في تطبيق عمليات التحويل المهني 

أو التكوين التكميلي الخاص بتكييف مؤهالت طالبي العمل مع 
متطلبات عروض العمل. ولذلك، تم إصدار العديد من المراسيم 

المنظمة لهذه االستراتيجية في إطار ما يسمى بسياسات التشغيل. 
ولعل المرسوم التنفيذي المتعلق بجهاز المساعدة على اإلدماج 

المهني أحد تلك القوانين، حيث أنه يهدف إلى تشجيع اإلدماج 
المهني للشباب طالبي العمل المبتدئين، إلى جانب تشجيع كافة 

أشكال النشاط وإلى المقاوالتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وكل األجهزة الناشطة في مجال التشغيل بصفة مباشرة أو غير 

مباشرة، كما هو شأن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة 
وهيئات التنصيب الخاصة. 

تم تنفيذ جميع تلك السياسات تحت إطار برامج اقتصادية؛ نذكر 
منها:

برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي امتد من 2001 إلى 2014، وهو برنامج أ. 
رصدت له مبالغ خيالية في الفترة األولى 2001-2004 قدرت بـ525 

مليار دوالر أميركي. الهدف األساسي من هذا البرنامج هو تهيئة 
األرضية المناسبة إلقالع اقتصادي، ومواجهة التنافسية الشديدة 

استعدادا للشراكة األورومتوسطية، وكذلك استعدادا النضمامها 
إلى منظمة التجارة العالمية. وقد نال قطاع األشغال العمومية 

حصة األسد من هذا البرنامج، حيث رصدت 40.1 بالمائة من المجموع 
الكلي. ولذلك فقد ركز على ثالثة محاور هي:

الحّد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة، ◂

تحديث البنية األساسية لالقتصاد الوطني وتوفير الشروط  ◂
المناسبة لالستثمار األجنبي،

توفير المزيد من فرص العمل للتخفيف من ظاهرة البطالة  ◂
التي بلغت مستويات حرجة. 

جدول رقم 2:

تطور قطاعات الخدمات 
واألشغال العمومية والصناعة 
والفالحة خالل فترة 2014-2004 

المصدر : معطيات الديوان الوطني 
www.ons.dz/emploi لإلحصاء

سمحت اإلصالحات االقتصادية التي تبنتها السلطات الجزائرية 
بتحسين نوعي لمناخ االستثمار بالمقارنة مع السنوات السابقة. 

تزامن هذا التحسين مع زيادة في المدخول العام من واردات النفط 
والغاز بشكل أساسي، وسمح بدفعة نوعية لتنشيط القطاعات 

االقتصادية األخرى، بما في ذلك قطاع الخدمات الذي نجد فيه جزءًا 
كبيرًا من الخصائص. ومن الواضح أن القطاع الثالث، أي قطاع 

التجارة والخدمات، الذي يتضمن النقل واالتصاالت والسياحة، كان 
األكثر استقطابا لليد العاملة خالل العشرية األخيرة )أكثر من نصف 

الطبقة العاملة(. وبذلك، يجب التنبيه إلى أن قطاع النقل، ويليه 
قطاع االتصاالت، هما المبرران لهذا االستقطاب، بينما ال تزال السياحة 

تعاني من التدهور، وتراوح مكانها على الرغم من إمكانيات الجزائر 
الطبيعية. وأعتقد أن السياحة لم تنل اهتمام أصحاب رؤوس األموال 

المتحالفين مع البيروقراطيين وبعض السياسيين، كونها مكلفة، 
ونظرًا لغياب بنى تحتية مساعدة على األقل في تلك المرحلة. 

يأتي في المرتبة الثانية قطاع البناء واألشغال العمومية، فقد 
أصبحت الجزائر منذ سنة 2000 بمثابة ورشة كبيرة، إن في مجال 

تشييد البنى التحتية أو في مجال البناء، السيما في ظل تنفيذ 
المخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية)SNAT 2025(. وبالمقابل، 
يشهد كل من القطاع األول والثاني )الفالحة والصناعة( تراجعًا 

مستمرًا خالل الفترة نفسها، وهو ما يدل على ضعف الجاذبية في 
هذين القطاعين2. وينبئ تناقص نموهما في الوقت نفسه بمخاطر 

اقتصادية في األمدين المتوسط والبعيد، أي أنه على الرغم من 
الميزانية الضخمة، فإن تلك المخططات االقتصادية لم تصل إلى 

خلق ثروة تعوض االعتماد على الريع البترولي، وهذا ما ترجمه ارتباك 
الحكومة جراء تراجع أسعار البترول وتطبيقها إلجراءات تقشفية 

طالت حتى ميزانيات البحث العلمي. إنَّ هذا االرتباك ناتج عن سوء 
التنظيم والفساد الذي عرفته الجزائر إزاء البحبوحة المالية. 

ثم تطور االهتمام بقطاع الخدمات وقطاع األشغال العمومية في 
االقتصاد الجزائري، فاحتوت هذه القطاعات على أعداد كبيرة من 

العمالة الوطنية واألجنبية على السواء، على غرار قطاع النفط 
والغاز الذي يعد استثناء في قائمة قطاع الصناعة باعتباره صناعة 

استخراجية وليس تحويلية. وهذا ما نالحظه من خالل الرسم البياني 
لبنية اإلنتاج الجزائري. 

2 حسين رحيم، سياسات التشغيل في الجزائر، تحليل وتقييم، بحوث 
اقتصادية عربية، العددان 36-37، شتاء/ربيع 2013، ص 132.
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في أحد التقارير التي أعّدها الديوان الوطني لإلحصاء في الجزائر 
عام 2009، تبين أن  هناك 4887000 شخص من ضمن 9472000 مشغل 
غير منخرطين في نظام الضمان االجتماعي، أي نسبة 4.50  بالمائة 
من مجموع المشغلين. يطرح ذلك بحدة مسألة التحكم في سوق 

الشغل والذي برز كهم أساسي من خالل التصريحات التي جاءت 
على لسان وزير المالية الحالي حول ضرورة التقليص من القطاع غير 

الرسمي للتحكم في المؤشرات االقتصادية بفعالية أكبر.

ولعل العمل غير الرسمي من أهم مؤشرات االختالل االقتصادي، حيث 
تطور عدد العمال في القطاع غير الرسمي بحسب تعريف المكتب 
الدولي للعمل عام 2010 إلى 3921000 فرد صرحوا بأنهم غير مؤمنين 
اجتماعيا. وبهذا، فهم يشكلون 45.6 بالمائة من اليد العاملة خارج 

القطاع الفالحي. يعكس هذا التطور في نسب العمل غير الرسمي 
بين عامي 2001 و2010  تناميًا مستمرًا على حساب القطاع المنتظم، 

انتقل من 1648000 إلى 3921000 فرد5.

كما أنَّ القطاع الاّلنظامي ظل يتنامى بصورة كبيرة بسبب الزيادة 
المطردة في عدد الداخلين إلى سوق العمل ونتيجة لبرامج 

الخصخصة والتكييف الهيكلي. وعرفت العشرية الماضية تطورًا في 
االقتصاد غير الرسمي، حيث بلغ معدل النشاط غير الرسمي نسبة 

26 بالمائة من النشاط الكلي. فأكثر من ربع مخزون سوق العمل 
يسّير من قبل هذا القطاع، وحركته في سوق العمل ال تمس فقط 

العاملين غير المصرح بهم، بل أيضا أرباب العمل ورجال األعمال الذين 
يعملون من دون إعالن رسمي6.

ويفتقــر العمل الالنظامي إلــى الحماية االجتماعية، فهو يحمل 
مظاهر االســتعباد االجتماعي. ويشــير اتساعه إلى وجود شريحة 
متزايدة من الذين لم يتمكنوا من الحصول على آليات وأشــكال 

نظامية للحماية االجتماعية.

ويعــود انخفاض الحمايــة االجتماعية في القطاع الاّلنظامي إلى 
اهتمــام العاملين في هــذا القطاع باالحتياجات اآلنية، واعتبار 
االحتياجات المســتقبلية رفاهية ال يســمح لهم بها مركزهم 

االقتصادي من ناحية تفادي دفع اشــتراكات الضمان االجتماعي عن 
غير قصد، أو نظرا لعدم قدرتهم على تســديد االشــتراكات. وقد 

اســتفادت الجزائر من قروض مالية مقدمة من البنك الدولي لدعم 
البنــى التحتية وترقية النظم االجتماعية.

العمالة الوافدةب. 

عرفت القوة العاملة في الجزائر تأثرا واضحا بالعمالة الوافدة في 
الفترة محل الدراسة بعدما سمحت المشاريع التنموية بالمزايدات 
الدولية وبتواجد يد عاملة كبيرة في قطاعات معينة، السيما في 

األشغال العامة التي كانت بداية لظهور شركات مقاولة من تركيا، 
وإيطاليا، والصين على وجه الخصوص7.

لقد أجاز القانون الجزائري استخدام العمالة األجنبية وفق شروط 
جاءت في القوانين المتعلقة باستخدام اليد العاملة األجنبية بموجب 
مرسوم رقم 72-33 تاريخ 21 كانون الثاني/يناير 1982، يتضمن تطبيق 
األمر رقم 21–60 تاريخ 5 حزيران/يونيو 1981 المتعلق باستخدام األجانب، 

علمًا أنه قد تم تعديل هذا القانون عدة مرات. 

5  رماش هاجر، اتفاق الشراكة األوروجزائرية وسوق العمل، رسالة دكتوراه، 
تحت إشراف شماما عبد الوهاب، جامعة قسطنطينة، العلوم االقتصادية، 

السنة الجامعية 2012-2013، ص 90.
6 محمد مصالي، فضيل عبد الكريم، النمو الديموغرافي وخصائص سوق 

العمل في الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجزائر، العدد 17 
كانون األول/ديسمبر 2014، ص 134.

7  نفس المرجع، ص 134.

البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي 2005-2009، وهو ب. 
البرنامج االقتصادي الثاني الذي أعلنت عنه الحكومة في نيسان/

أبريل 2005، والذي يمتد على مدار خمس سنوات ويهدف إلى 
تدعيم النمو. رصدت له مبلغ 4200 مليار دينار استفاد منه قطاعان 

أساسيان هما قطاع السكن وتحسين ظروف المعيشة. وتم وضع 
برنامج خاص بهما نال 45.5 بالمائة من الحصة اإلجمالية، وبرنامج 

خاص بتطوير المنشآت األساسية نال 40.5 بالمائة. 

برنامج توطيد النمو االقتصادي 2010-2014؛ جاء هذا البرنامج في ج. 
إطار مواصلة المشاريع التي سبق إقرارها، حيث ُخصصت لهذا 

البرنامج حصة 286 مليار دوالر أميركي وكان من المفروض 
تعزيز الجهود التي شرع فيها منذ عشر سنوات لدعم التنمية 

االقتصادية واالجتماعية. ونال كل من برنامج التنمية البشرية 
وبرامج المنشآت القاعدية نسبة 40 بالمائة.

في إطار كل هذه البرامج، تم استحداث أجهزة تتكفل بالتشغيل، 
ومنها :

جهاز لإلدماج المهني للشباب، تأسس في مطلع التسعينيات. ◂

صندوق دعم تشغيل الشباب، تم إنشاؤه سنة 1989. ◂

الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. ◂

وكالة التنمية االجتماعية. ◂

الوظائف المأجورة بمبادرة محلية. ◂

األشغال ذات المنفعة العامة وذات االستعمال المكثف لليد  ◂
العاملة.

الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. ◂

عقود ما قبل التشغيل. ◂

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار. ◂

الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، أنشئت بموجب  ◂
المرسوم التنفيذي الصادر في 2004/01/22. يخص هذا البرنامج 

الحرفيين والنساء الماكثات في البيوت.

الوكالة الوطنية للتشغيل. ◂

تجربة صندوق الزكاة الذي تم إنشاؤه سنة 2013. ◂

تراجع الدولة الراعية وأثــره على بعض مظاهر العدالة 
االجتماعية

العمل الهش  كنتيجة حتمية للسياسة االقتصادية غير أ. 
االستراتيجية

»أبرز ما يسترعي االنتباه هو تطور حجم األجراء المؤقتين«3 في 
السنوات العشر األخيرة، وهو ما يدل على تكثيف مستوى التشغيل 
من خالل اآلليات الموجهة لتشغيل الشباب عبر تدابير عقود ما قبل 

التشغيل وعقود اإلدماج المهني وغيرها من عقود التشغيل.

تجدر اإلشارة إلى »أن حجم التشغيل المعلن عنه ليس رقما دقيقا، إذ 
أن عدًدا معتبًرا من اليد العاملة المشغلة في السوق غير الرسمية، 
قد يعد من فئة العاطلين عن العمل عند إجراء التحقيقات الخاصة 

بالتشغيل«4.

3 نفس المرجع، ص 136.
4  نفس المرجع، ص 136.
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إن قانون التوزيع الديموغرافي محكوم بالظروف االجتماعية 
واالقتصادية، السيما التشغيل والمنشآت القاعدية االجتماعية. 

ونتيجة لذلك، تركزت غالبية السكان في المناطق الشمالية من 
البالد حيث الكثافة مرتفعة جدًا في المناطق الساحلية والتالل، 

فالشمال الذي يغطي نسبة 4 بالمائة من األراضي، يضم ما نسبته 
66.1 بالمائة من السكان، منهم 40 بالمائة يتوزعون على الساحل الذي 
ال يغطي سوى 1.9 بالمائة من األراضي. وفي المقابل، تحتضن منطقة 

الهضاب التي تمتد على نسبة 9 بالمائة من األراضي 25 بالمائة من 
السكان، في حين أن نسبة 9 بالمائة من السكان يتوزعون على 87 
بالمائة من األراضي في الجنوب. من هنا، الَشك أن االختالل واضح في 

نسب توزيع السكان على األراضي9. 

البطالة 

تأثرت نسب البطالة في الجزائر بدرجة كبيرة بالسياسات االقتصادية 
المنتهجة من طرف الحكومات المتوالية، والتي تتأثر بدورها بسعر 

المحروقات الذي يشكل المرجع األساسي للخزينة. وقد عرفت 
نسب البطالة تراجعا ملحوظا في العشرية األخيرة، وذلك بسبب 

المخططات الخماسية وبرامج اإلنعاش االقتصادي التي أقرها مشروع 
بوتفليقة والذي سنتعرف على تفاصيله الحقا.

نخلص إلى أن االقتصاد بدأ يخطو خطوات سريعة نحو الوصول إلى 
االستخدام الكامل للموارد اإلنتاجية من خالل انخفاض معدل البطالة 
وارتفاع معدل العمال. وعلى الرغم من تحسن أداء سوق العمل، فإن 
معدل البطالة مازال عاليا، بدليل أن معدل بطالة كل من دول االتحاد 

األوربي أقل من هذا المعدل في سنة 2006 باستثناء بولونيا التي 
بلغ فيها 8 بالمائة وهي حديثة العهد باالتحاد. وبالمثل، إن معدلي 
العمالة والنشاط فيها يبلغان 13.8  بالمائة. ما زال هذا المعدل تحت 

المستوى المطلوب مقارنة ببعض الدول المتقدمة10.

على الرغم من عمل الحكومة على تحسين أوضاع المرأة المهنية 
-وهي أعلى من المستوى الوطني المرصود في كل عام- فإنَّ 

البطالة لدى النساء تسجل ارتفاعا ملحوظا مقارنًة مع للرجال.

9  محمد مصالي، فضيل عبد الكريم، النمو الديموغرافي وخصائص سوق 
العمل في الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية الجزائر، العدد 7 

1كانون األول/ديسمبر 2014، ص 123.
10  بشير عبد الكريم، دالالت معدل البطالة والعمالة ومصداقيتهما في 
تفسير فعالية سوق العمل، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، العدد 06، 

جامعة الشلف، ص 184.

جاء في المادة 3 من نفس المرسوم أنَّ األعوان الذين تسري عليهم 
أحكام هذا المرسوم يخضعون لممارسة مهامهم لدى السلطات 

الجزائرية وال يمكن لهم أن يتلقوا تعليمات من سلطة غير السلطة 
الجزائرية التي يتبعون لها نظرًا للمهام المعهودة إليهم، كما أنه 

ال يمكن لهم القيام بأي نشاط سياسي على األراضي الجزائرية، 
ويجب عليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه أن يضر 

بالمصالح المادية والمعنوية للسلطات الجزائرية. كما أنهم يتمتعون 
بحقوقهم مع بقائهم خاضعين للواجبات ذات الطابع المهني 

الناتجة عن األحكام التي تسري على الوظيفة التي يشغلونها في 
الجزائر، وعليهم أن يتعهدوا خالل مدة العقد، وكذلك بعد انتهائه، 

بالمحافظة على السرية المطلقة حول جميع األعمال واألخبار أو 
الوثائق التي يطلعون عليها لسبب معين أو بمناسبة ممارستهم 

لمهامهم8. باإلضافة إلى ذلك، يمتنعون طيلة تعاقدهم عن ممارسة 
مباشرة أو عن طريق وسيط ألي نشاط من أي نوع يدر عليهم نفعا إال 

بترخيص صريح من السلطة التي يتبعون لها. وقد اعتمدت الدولة 
الجزائرية على عمالة أجنبية منذ بدايات مرحلة استقاللها، منها فئة 

المعلمين العلميين والتقنيين للتعليمين الثانوي والعالي.

الفوارق الجهوية في توزيع قوة العملج. 

مثلت قوة العمل في مناطق الحضر ما نسبته 60 بالمائة تقريبا، 
مقابل حوالي 40 بالمائة في المناطق الريفية، على امتداد السنوات 

2004-2014. إن نسبة 40 بالمائة من قوة العمل في المناطق الريفية 
ال يستهان بها. حيث أنَّ هذه المناطق افتقرت لسياسات التنمية 

االقتصادية، وهمشت، وأسقطت من جداول المشاريع التنموية، 
وتركزت المنشآت االقتصادية والمؤسسات الصناعية والتجارية 
والخدماتية في المناطق الشمالية الحضرية. تكاد هذه الفوارق 

تصل إلى حد الجهوية، مثلما وصفها المجلس الوطني االقتصادي 
واالجتماعي في أحد تقاريره، وسيؤدي هذا حتما إلى النزوح من الريف 

إلى المدينة وشد الرحال من الجنوب إلى الشمال. ففي سنة 2005، 
تركزت 176 بلدية من البلديات األكثر فقرًا في المناطق الجنوبية.

8 المادة 03 من قانون العمل، مرسوم رقم 72-33 تاريخ 21 كانون الثاني/
يناير 1982 يتضمن تطبيق األمر رقم 21– 60 تاريخ 5 حزيران/يونيو 1981.

20042005200620072008200920102011201220132014السنة

17,715,312,313,811,310,21010119,810,6معدل البطالة

32,431,124,327,423,821,321,522,427,524,825,2معدل البطالة لدى الشباب بين 16-24 سنة

17,514,911,812,810,18,68,18,49,68,39,2معدل البطالة لدى الرجال

18,117,514,418,317,418,119,117,21716,317,1معدل البطالة لدى النساء

 www.ons.dz/emploi المصدر : الديوان الوطني لإلحصاء
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أما عن فئة الشباب المتراوح سنهم بين 16 و24 سنة، فهي أكثر تأثرا 
بالسياسات االقتصادية المتبعة. تتأثر هذه الفئة أيضا ببيروقراطية 

اإلدارة الجزائرية المتنامية التي تتطلب سلك سبل طويلة للظفر 
بمنصب عمل على غرار ضرورة استظهار وثيقة ثبت وضعية من 

الخدمة الوطنية، وهي من الوثائق التي كانت تعد إجبارية في ملف 
طلب العمل.

في الحقيقة، لم ترتبط ظاهرة عمالة األطفال بمظاهر الفقر فقط، بل 
باالستراتيجيات العائلية أيضا وذلك لدى األطفال في سن متقدمة. 

فقد أثبتت الدراسة أن العائالت التي تأوي أطفاال يعملون ليست 
بالضرورة بحاجة إلى عمل أطفالها لتلبية حاجات العائلة12. كما ساهم 

التوافد المتزايد لسكان الريف إلى هوامش المدن بعد تخليهم 
عن النشاط الفالحي، ألسباب أمنية وأسباب أخرى تعلقت بتقلص 

العقار الفالحي لصالح نشاطات اقتصادية أخرى، في زيادة نسبة عمالة 
األطفال. فأصبحت المدينة بذلك ملجأًا للوافد الجديد، فظاهرة عمالة 

األطفال هي ظاهرة حضرية بقدر كبير.

تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات األخيرة، حيث تؤكد دراسة على 
»وجود أكثر من مليون طفل عامل في الجزائر، مع زيادة هذا العدد 

إلى حوالي 300 أ ألف طفل أيام العطل والمناسبات«13. وقد شددت 
لجنة حقوق الطفل في العام 2005 على ضرورة االستمرار في اتخاذ 

تدابير لحماية األطفال من االستغالل االقتصادي وحظر العمل الذي 
يعرضهم للخطر .وعلى الرغم من وجود تشريعات لحماية األحداث، 
فهذه التشريعات غير فعالة نظرًا لوجود عمالة األطفال غالبًا ضمن 

العائلة وفي أعمال هامشية. »لقد أثبتت معطيات البحث الذي أقيم 
في الجزائر عام 2006  حول عمالة األطفال، أن العاملين من األطفال 

البالغين  بين سن 5 و15 سنة يمثلون 4,7 بالمائة من مجموع األطفال 
المنتمين إلى نفس الفئة«14. وتجدر اإلشارة هنا إلى أنَّ أحد الوزراء قد 
نفى أي وجود الستغالل األطفال في الجزائر مدعيًا أنَّ الحكومة ال تقر 

بفكرة عمالة األطفال في الجزائر.

12 Boucherf, K. (2008) Approche sociologique du phénomène du 
travail des enfants, département de sociologie, faculté des sciences 
humaines et sociales, université d’Alger  ترجمة، بتصرف.

13  إيمان النمس، دور النقابات العمالية في صنع السياسات الحماية 
االجتماعية في الجزائر، دراسة المرحلة التعددية النقابية، دار ناشري 

  www.Nashiri.Net .للنشر اإللكتروني
14  https://www.unicef.org/algeria/enfants.html

في ظل المؤشرات اإليجابية  حول معدالت التشغيل المتزايد، ُتطرح 
على طاولة النقاش وبطريقة جدية فكرة العمل الالئق. يشير واقع 

سياسات التشغيل المنتهجة في الجزائر إلى ابتعاد متزايد عن 
مضامين  العمل الالئق السيما في ما يتعلق بالموظفين المؤقتين 

والمتعاقدين، ومنهم الشباب الموظفين في إطار عقود اإلدماج 
المهني. ذلك أن هذه العقود، فضال عن تدميرها للكفاءات، تمس 

بالكرامة اإلنسانية للمعنيين، لدرجة أن بعض الشباب سموها 
بـ»عقود االستعباد«. في السياق ذاته، يمكن إدراج الكثير من عقود 

التشغيل هذه ضمن العمل القسري، باعتبار أن المتعاقد مجبر 
عليها، وهو ما يتنافى ومضمون االتفاقية رقم 105 التي أقرتها 

منظمة العمل الدولية في حزيران/يونيو 1958 )شرع في تنفيذها 
ابتداء من كانون الثاني/يناير 1959(، المتضمنة منع السخرة واللجوء 

إلى أي عمل جبري أو إلزامي لغايات محددة. والغاية هنا تكمن في 
استيعاب البطالة وضمان االستقرار االجتماعي.

البطالةد.  تأنيث 

 أما في ما يخص النسب في قوة العمل على أساس الجنس، فقد 
وصلت نسبة الذكور من إجمالي قوة العمل إلى أكثر من 82 بالمائة 

على امتداد فترة 2004-2014، وهي نسبة مرتفعة فعاًل مقارنة مع نسبة 
اإلناث التي تراوحت بين 14 بالمائة و17 بالمائة في نفس الفترة ذاتها. 

وقد أشار تقرير بنك الجزائر لسنة 2005 إلى أن الفرق في قوة العمل 
بين الجنسين للفئة 24-29 سنة تجاوز 65 بالمائة، مسجال 87.3 بالمائة 

لدى الذكور مقابل 22 بالمائة لدى اإلناث. 

إّن إعادة توزيع الكتلة العمالية على فروع نشاط جديدة قد غّير من 
خريطة توزيع اإلضرابات والنشاط النقابي. وعلى الرغم من محافظته 

على بعض االتجاهات الكبرى، فإنه ارتبط بشكل خاص بما شهدته 
بعض المناطق من ناحية تركز وانتشار لنشاطات قائمة على قطاعي 

اإلدارة والخدمات، وهذا األمر ينطبق على التوجه العام للجزائر 
العاصمة وبعض مناطق الشرق الجزائري على وجه الخصوص.

عمالة األطفاله. 

تنص المادة 15 من القانون 11/90 تاريخ 1990/4/21(  الخاص بعالقات العمل  
في الجزائر، على أن »السن األدنى المطلوب لالنخراط في العمل ال 

يكون أقل من 16 سنة في حالة عقود التمهين الموجودة بناء على 
التشريع والتنظيم الساري المفعول«. وبعد المصادقة في 1984/4/30 

على االتفاقية الدولية رقم 138 حول السن األدنى للعمل، عملت 
السلطات الجزائرية على التصديق على االتفاقية الدولية رقم 182 حول 

أبشع أشكال عمالة األطفال11. وفي مجال عالقة العمل صادقت الجزائر 
على المعاهدة رقم 06 المتعلقة بعمالة األطفال الليلية. 

11 Ministére de la Solidarité Nationale et de la famille, «Guide de 
droits de l’enfant», Unicef, Algérie ,1999, p. 30,117.
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 2. التأمين والحماية 
االجتماعية للعمال

َل المشترع الجزائري بمسألة الحماية واألمن والوقاية من  تكفَّ
أخطار العمل واألمراض المهنية، إذ خصص لها تشريعات وقوانين 

الضمان االجتماعي، وجعل منها أهم محاور الحقوق االجتماعية 
كالمواد 241 إلى 302 المتعلقة بشروط العمل، والقانون المتعلق 
بحوادث العمل وقانون التأمينات االجتماعية رقم 1511/83. تتمثل 

أجهزة تسيير التأمينات االجتماعية في ثالثة صناديق أساسية هي 
الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء العاملين 

لدى مؤسسات القطاع العام أو الخاص )CNAS(، والصندوق الوطني 
للتقاعد )CNR( الذي يقوم بمهمة صرف معاشات التقاعد لمختلف 

القطاعات المشتركة لديه، والصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية 
لغير األجراء )CASNOS( والذي يغطي فئة التجار والمقاولين الخواص 

وأصحاب المهن الحرة. وتتمتع جميع هذه الصناديق باالستقاللية 
المالية وهي موضوعة تحت وصاية وزارة الحماية االجتماعية.

 ،)CNAS(ويتولى الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال
تسيير الخدمات العينية النقدية للتأمينات االجتماعية، وحوادث 
العمل، واألمراض المهنية، والخدمات العائلية، وعملية تحصيل 

االشتراكات ومتابعة المنازعات المرتبطة بنشاطه16. تشمل مهام هذا 
الصندوق أيضًا ممارسة الرقابة الطبية وإنجاز بعض النشاطات ذات 

الطابع الصحي أو االجتماعي17. 

أما صندوق الضمان االجتماعي فيضم معظم المجالس اإلدارية التي 
يسّيرها ويديرها أعضاء يمثلون الجهات الفاعلة والمستفيدة من 
امتيازات الضمان االجتماعي. ويشمل أعضاؤها العمال أو النقابات 

التي تمثلهم، وممثلين عن أرباب العمل، وممثل عن سلطة الوصاية. 
وهو ينظر في المعطيات السياسية التي أسست في ظلها صناديق 

الضمان االجتماعي، ومن أهمها توسع الحركة النقابية العمالية 
بعدما كانت تقتصرة على االتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يضم 

عمال القطاع العام بجميع أنواعه )إداري، اقتصادي، صناعي( 18. وهو 
ما يحتم على المجالس اإلدارية االنفتاح أكثر على النقابات المستقلة 
-على األقل نظريا- وتطويع نظامها لضم فئات أخرى من العمال لم 

تكن موجودة قبل صدور المراسيم الحالية.

أما التعاضديات االجتماعية  األخيرة هذه، فهي فتأخذ شكل جمعيات 
قائمة على اشتراكات العمال المنخرطين فيها. ومن مهامها :»مهمة 

اجتماعية متمثلة في تغطية مصاريف العالج للمرضى المشاركين 
بنسبة 20 بالمائة، ومهمة اقتصادية بحيث تمنح قروض لتمويل 
المشاريع السكنية، ويمكنها تقديم خدمات ترفيهية لألعضاء 

المنتسبين إليها« 19.

15 رشيد واضح، عالقات العمل في ظل االصالحات االقتصادية في الجزائر، دار 
هومة ،2005، ص 135.

16 عجة الجياللي، الوجيز في قانون العمل والحماية االجتماعية، النظرية 
العامة للقانون االجتماعي في الجزائر، دار الخلدونية، الجزائر، سنة النشر 

غير محددة، ص137.
17  نفس المرجع، ص 137.

18 بوحنية قوي، غزيز محمد الطاهر، التسيير الذاتي للصندوق الوطني 
للتأمينات االجتماعية بالجزائر، اإلطار التنظيمي ومعيقاته، دفاتر السياسة 

والقانون، العدد السابع، حزيران/يونيو 2012، ص 140.
19  عجة الجياللي، نفس المرجع السابق، ص 236.
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بشكل رسمي، أي أنه حاصل على الوثائق القانونية الالزمة للنشاط، 
ومنها ما ينشط  بشكل غير قانوني. وهي في غالب األحيان 

تنظيمات وطنية نشطة جدًا في الدفاع عن حقوق البطالين، إذ 
قامت بالعديد من االحتجاجات خاصة في جنوب الجزائر حيث شهدت 
التظاهرات مواجهات عنيفة مع رجال األمن وخرج إلى الشارع المئات 

من المحتجين من حاملي الشهادات الجامعية تحت مظلة المنظمة 
الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، وأغلقوا المؤسسات ذات الطابع 

السيادي كمؤسسة سونطراك والمنشآت التابعة لها، للداللة على 
التهميش الذي عرفته المنطقة عامًة وعلى وفئة الشباب الحاصلة 

على شهادات جامعية خاصًة.

يجدر الحديث أيضًا عن أهم اآلثار السلبية الناتجة عن التحوالت 
االقتصادية التي عرفتها الجزائر على مستوى العمل النقابي، وعزوف 

العمال المتنامي عن االلتحاق بالتنظيمات النقابية. يعود ذلك ألسباب 
عديدة منها ما هو متعلق بتراجع الوعي العمالي الناجم بدرجة 
كبيرة عن انتقال النشاط النقابي من القطاع الصناعي، المهد 

األساسي للحركة العمالية. ويعود ضعف االنخراط بالدرجة الثانية 
إلى الخيارات االقتصادية وأشكال التسيير الحديثة التي ال تسمح 

باستقرار اليد العاملة في منصب واحد، نتيجة تبني خيار المرونة في 
العمل، وهذا ما نجده في الشركات األجنبية على وجه الخصوص. 

ومن األسباب أيضًا تنامي عقود العمل المؤقتة من خالل سياسات 
التشغيل التي تبنتها الدولة وما تفرضه المؤسسات االقتصادية 

على طالبي العمل. فهذه السياسات تمنح أرباب العمل حق عدم 
تجديد العقد إذا قام أحدهم باالنخراط أو بطلب تأسيس تنظيم 
نقابي داخل المؤسسة، كون التنظيم غير مكفول في القوانين.

ممارسة الحق النقابي في الجزائر
إنَّ شــروط ممارســة الحق النقابي منصوص عليها في القانون رقم 
14-90 المتعلق بشــروط وقوانين ممارســة الحق النقابي الصادر في 

الجريدة الرســمية تاريخ 02 حزيران/يونيو 1990 20. وتمت المصادقة 
في الســنة عينها على خمســة قوانين شكلت القاطرة القانونية 

لعالقــات العمل هي القوانيــن التي تقوم بتنظيم كل من عالقات 
العمل، والوقاية، والنزاع الجماعي في العمل، وحق ممارســة اإلضراب، 
وممارســة الحق النقابي، والنزاع الفردي في العمل، وأعمال »مفتشــية 

العمل« ومساهماتها.21 

بعد ما نص دستور 23 شباط/فبراير 1989 في المادة 53 منه على 
الحق النقابي، وبعد إصدار قوانين وأحكام تشريعية متعلقة 

بااللتزامات بممارسة هذا الحق النقابي في 2 حزيران/يونيو 1990، 
أبصرت الحركة النقابية المستقلة النور. فقد »تم إنشاء نقابات 

مهنية مستقلة تغطي قطاعات ونشاطات مختلفة وتضم كافة 
العمال والمستخدمين في القطاع العام والخاص. ويتم إيداع طلب 
التأسيس لدى قسم الدراسات القانونية في وزارة العمل والشؤون 

االجتماعية، وبعد الحصول على وصل تسجيل المنظمة النقابية، 
وبعد ثالثين يوما من إيداع هذا الطلب، ُتمنح رخصة ممارسة العمل 

النقابي في إطار القوانين المتعلقة بذلك«22.

وبهدف ضمان االنتقال من تسيير الدولة لقوى العمل إلى تسيير 

20 Amar Benamrouche, Op.cit, p.49.
21 Ibid.p.49.

22  زبيري حسين، نادين عبد اهلل، »تحديات الحركة النقابية الجديدة أو 
المستقلة«، مجلة الديمقراطية، العدد 59 تموز/يوليو 2015، مصر، ص63.

3. النقابات المستقلة 
في الجزائر 

الخريطة النقابية في الجزائر
رسميًا، يوجد 68 تنظيما نقابيا بحسب تصريحات وزير العمل 

الجزائري، بما فيها االتحاد العام للعمال الجزائريين -وهو التنظيم 
النقابي الموالي للسلطة- إضافًة إلى باقي التنظيمات التي تعتبر 
نفسها نقابات مستقلة عن السلطة. ظهرت أغلبية هذه النقابات 

المستقلة الجديدة في قطاع الخدمات لدى الموظفين كالتربية 
والتعليم )12 نقابة(، والصحة )حوالي عشر نقابات(، واإلدارة العمومية 

)أكثر من ست نقابات(، لتتحول هذه النقابات مع الوقت إلى فاعل 
جماعي أساسي، حرك الساحة االجتماعية الجزائرية، السيما بعد 

تحسن الوضع االقتصادي واألمني في بداية األلفية الجديدة.

كما أنَّ هناك العديد من التنظيمات النقابية التي تنشط من دون 
اعتماد رسمي من طرف السلطات وهذا يعتبر من أهم األدوات التي 
تستخدمها الوصايا للضغط على النشاط النقابي، حيث تجعل من 

ورقة االعتماد ورقة ضغط وتهديد لتلك التنظيمات، األمر الذي من 
شأنه أن يحد من العمل النقابي ويكبح الحريات النقابية.

إن الضعف النسبي في إيجاد المنخرطين الجدد في النقابات بفعل 
التركيبة االقتصادية الجديدة التي تتبناها الدولة ونظم التسيير 

الحديثة التي ال تسمح بتكتل عمالي من شأنه أن ينتج وعيا بالمحيط 
وبالمصالح المشتركة. ولذلك، تعيش النقابة أزمة وجود. فالساحة 
تشهد تنافسًا بين فاعلين بمميزات جديدة يملكون القدرة على 

التعبئة بأقل التكاليف الممكنة وعلى تحريك األمور من جهة، 
وفاعلين ناشطين على الساحة يتمتعون بشرعية متنامية بفعل 

القدرة على التعبئة من جهة أخرى، ولكن أيضا بطاقة متجددة وذلك 
ألن أغلبهم من الفئات الشبابية. وهنا تظهر الجمعيات ومنظمات 

المجتمع المدني كقوة أساسية تتمتع بالطاقة والشرعية -على األقل 
اإلعالمية- بفضل حسن استعمالها للتكنولوجيا بغرض التواصل. 

أعطى ذلك الحراك الشبابي بعدا أعمق، يظهر أن النقابات تبنت 
العديد من األفكار التي يروج لها بين هذه الفئات والتي ترتبط 

بشكل أو بآخر بالقضية العمالية. 

لقد طورت النقابة عالقاتها مع محيطها في بحثها عن عناصر 
للشرعية، لترغم بدورها السلطة على التحاور معها كشريك 

اجتماعي. فقد لجأت إلى تشكيل تكتالت عمالية جديدة تضم أكثر 
من نقابة من جميع القطاعات المهنية، قصد مواجهة التعنت 

والرفض لالعتراف بها كشريك، ولعل أهمها تنسيقية نقابات عمال 
التربية وتنسيقية النقابات المستقلة.

ومن أهم العوامل التي أثرت في طبيعة النشاطات التي تقوم بها 
النقابات إقصاؤها من الحوارات الثالثية والثنائية عند كل دخول 

اجتماعي، األمر الذي يعزلها عن الصياغة والمساهمة في صياغة 
الخيارات االجتماعية، والتأثير على مسار اتخاذ القرار، والسعي إلى 
إلزام السلطة التفاوض مع النقابات المستقلة كشريك اجتماعي 

بكامل الحقوق. 

على غرار التنظيمات النقابية التي تدافع عن الحقوق المادية 
والمعنوية للعمال، توجد أشكال أخرى من التشكيالت التي تهتم 

أيضا بأوضاع العمال، منها الرسمية كاللجان متساوية األعضاء التي 
تضم ممثال عن اإلدارة وممثلين عن العمال، ومن ضمنهم ممثاًل 

عن النقابات الناشطة على مستوى المؤسسة. وهي لجان تناقش 
المسائل المتعلقة بالعمال على وجه الخصوص كالترقيات والتثبيت 

في المناصب. وهناك أشكال أخرى من التنظيمات، منها ما ينشط 
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األساسية عبر النقابات، وذلك كون النقابة تمثل مصالح العمال 
باعتبارهم شريحة من شرائح المجتمع«29.

إال أنه بحسب تقرير منظمة العمل الدولية السنوي حول التعدي على 
حقوق النقابات، لم ُيسمح للنقابات المستقلة لمستخدمي اإلدارة 

العمومية بإنشاء فروع نقابية خاصة بالمستشفيات.

الهيكلة النقابية
يوجد نوعان من النقابات المستقلة من الناحية الجغرافية؛ النقابات 

المستقلة ذات أبعاد محلية، أي على مستوى الوالية أو البلدية، 
ويكون فيها دفع ملف االعتماد واسترجاع الوثائق على مستوى 

الوالية، والنقابات ذات األبعاد الوطنية حيث تكون كل التدابير 
المتعلقة بملف االعتماد على مستوى وزارة العمل، ويقوم الوالي 

ووزير العمل بالتوقيع على وصل التسليم وإيداع الملف30.

يكفل القانون المنظم الحق في االنتساب إلى النقابة ويسمح 
لكل األجراء باالنخراط في أي نقابة قد تدافع عن حقوقهم المهنية 
واالجتماعية، ويشترط أن تنشط هذه النقابة ضمن اإلطار المهني 

وأن تضم على األقل نسبة 20 بالمائة من إجمالي العمال والموظفين.

لم يحدد التشريع والقانون الداخلي ألي نقابة نسبة معينة لعضوية 
النساء في النقابة الواحدة. ولكن من المالحظ عزوف النساء عن 

العمل النقابي في كافة النقابات، وهذا ما صرح به زيان مريان رئيس 
النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية. وقد أرجع األسباب إلى 

األعراف والتقاليد التي تعيق انضمامها إلى هذا المجال، على الرغم 
من تواجد المرأة العاملة في هذا القطاع بنسب كبيرة.

أما نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية من مجموع التنظيمات 
النقابية محل الدراسة فبلغت 12.30 بالمائة من مجموع النقابيين31، 

والمثير لالنتباه أن هناك العديد من النقابات التي تغيب عنها النساء 
بشكل تام على مستوى مكاتبها الوطنية، في حين تمثل النساء 

الغالبية العظمى في القطاعات التي تنشط فيها تلك النقابات.

يتطلب العمل النقابي الحضور الدائم وألوقات متأخرة إلعداد البرامج 
والنشاطات، عالوة على أنه ال يخلو من المواجهات العنيفة، األمر 
الذي قد يتطلب من النقابي أن يكون قويا بما فيه الكفاية وأن 

يتمتع بنوع من االستقاللية والحرية في العمل، وفي ساعات الدوام، 
والسهر ألوقات متأخرة من الليل، والمبيت خارج البيت العائلي إذا 

كان متزوجا. كل هذا وغيره من شأنه أن يرهن مساهمة المرأة في 
هذا النشاط ويجعلها محصورة في مساحات محدودة، وقد يعود 
ذلك إلى نظرة المجتمع إلى دور المرأة ونشاطاتها النقابية. وعليه 

فإن المرأة عادة ما تكون أقل تمثياًل من الرجل في المناصب النقابية 
القيادية، وفي األحزاب السياسية. وعلى الرغم من استحداث قانون 

يحدد نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، إال أن هذا القانون 
لن يغير من الحقيقة االجتماعية التي تحفز المرأة على البروز في 

مجاالت بعيدة عن العمل النقابي. فبحسب ما صرحت به إحدى أعضاء 
المجلس الوطني في االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ، فإنَّ 

عزوف المرأة عن المشاركة النقابية راجع إلى اختالف مشاكل المرأة 
العاملة عن مشاكل الرجل، إضافة إلى غياب التضامن بين النساء، 

وهذا يعود بدوره إلى نقص التوعية والتحسيس ورفض الزوج أو 
العائلة عموما انخراط المرأة في العمل النقابي«32.

29  أحمية سليمان، قانون وعالقات العمل في التشريع الجزائري، ديوان 
المطبوعات الجامعية، 2003. 

30  Ben marouche. A ,OPCIT, p.60.
31  زبيري حسين، النقابات المستقلة في الجزائر/دراسة على النخبة 

النقابية، رسالة دكتوراه تحت إشراف البروفسور حليفة بوزبرة، جامعة 
الجزائر 2013.

Eldazaironline 32، كانون الثاني/يناير 2016,13.  

تعاقدي تنافسي، ارتكز القانون على مجموعة من المبادئ هي 
عدم تدخل الدولة، وضمان حرية المستخدمين واألجراء في 

التعبير، والسماح بالمرونة في تسيير قوى العمل23. ومن المبادئ 
األخرى التي نص عليها التشريع الجديد السماح بحرية تعبير أكبر 
للشركاء االجتماعيين، وذلك بموجب القانون رقم 14/90 المتعلق 
بأشكال الممارسة النقابية24. وفي تلك الفترة، بدأ تداول مفاهيم 
جديدة كمفهوم »أرباب العمل«. أما القانون رقم 11/90 فنص على 

حق األجراء والمستخدمين في التفاوض بعيدًا عن محاوالت 
التدخل الخارجي والضغوطات، وقد جاء فيه: »يحق للعمال األجراء 

من جهة والمستخدمين من جهة أخرى أن يكّونوا لهذا الغرض 
تنظيمات نقابية أو ينخرطوا انخراطا حرا وإراديا في تنظيمات نقابية 
موجودة شريطة أن يمتثلوا بالتشريعات والقوانين األساسية لهذه 

التنظيمات النقابية«25.

ويشمل دور النقابة أيضًا المشاركة في الحوار االجتماعي واالتفاقيات 
الجماعية للمؤسسة، وتأطير وتسيير اإلضراب من خالل عقد وتنظيم 
اجتماعات للعمال، وكتابة وإرسال إشعارات باإلضراب، وتنظيم العمال 

في حركات احتجاجية26.

يبرز على الساحة االقتصادية واالجتماعية ثالثة فاعلين أساسيين 
يسيرون الحوار االجتماعي هم الحكومة، وأرباب العمل، واالتحاد العام 

للعمال الجزائريين )UGTA(. يظهر االحتكار النقابي لهذا الـتنظيم 
األخير على الرغم من وجود العديد من المنظمات النقابية في جميع 

القطاعات، وفي قطاعات تمثيل االتحاد العام للعمال الجزائريين، 
يظهر ضعف أكبر للتنظيمات النقابية األخرى مثل المجلس الوطني 

ألساتذة التعليم العالي )CNES(، والنقابة الوطنية المستقلة 
لمستخدمي اإلدارة العمومية )SNAPAP(، واالتحاد الوطني ألطباء 

الصحة العمومية )SNPSP( وغيرها. في حقيقة األمر، إن حرية النقابات 
المستقلة في التحرك واتخاذ القرار تضر ببعض دوائر السلطة، فهذه 
الدوائر اعتادت على اتخاذ القرار والحوار االجتماعي بعيدا عن العمال27.

ومن شأن التعددية النقابية أن تقلل من االمتيازات التي يتمتع بها 
االتحاد العام للعمال الجزائريين كالمشاركة في مجالس التنظيمات 
االجتماعية واالنضمام إلى اللجان المشاركة في تسيير المؤسسات 

الحكومية. فعلى الرغم من االعتراف الرسمي بالتعددية النقابية، 
فإّن السلطة لم تتواَن في إقصاء هذه األخيرة والتعامل بشكل 

أحادي مع االتحاد العام للعمال الجزائريين كوسيط اجتماعي وحيد 
في الثالثيات التي كانت تجمع الحكومة وأرباب العامل واالتحاد العام 

كممثل للعمال28.

نصت المادة 53 من الدستور الجزائري الحالي على أن »الحق النقابي 
معترف به لجميع العمال«، األمر الذي يكّرس اعتبار الحق النقابي 

من ضمن حقوق اإلنسان والحريات العامة الواردة في هذا الدستور، 
حيث أنه يمكن اعتبار النشاط النقابي أحد العناصر المكونة لحرية 

التعبير والرأي وإنشاء الجمعيات واالجتماع المضمونة في المادة 39 
من الدستور، كما يمكن اعتباره من أشكال الدفاع عن حقوق اإلنسان 

23 Amar Benamrouche, Op.cit.p.50.
24 Ibid, p51.

  25 قانون رقم 91-3 تاريخ 21 كانون األول/ديسمبر 1991 يعدل ويتمم القانون 

رقم 90-14 المؤرخ في 02 تموز/يوليو 1990 المتعلق بكيفية ممارسة الحق 
النقابي، الجريدة الرسمية عدد 68 الصادرة في 25 كانون األول/ديسمبر 1991.

26  Amar Benamrouche, Op.cit p.59.
27 Sahra Kettab ; comité  justice pour l’Algérie, les violations des 
libertés syndicales, F I D H, dossiers N° 08, mai 2004.
28 Ben marouche. A, Etat, conflits sociaux et mouvement syndicale en 
Algérie (1995-1962), monde arabe, Maghreb-Macherk, N148°, Avril-
Juin 1995.
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إنَّ السلطة الجزائرية ال ترفض النشاط السياسي للنقابات المستقلة، 
بل تريد منها أن تؤدي نفس األدوار التي أداها االتحاد العام للعمال 
الجزائريين«37. حيث أنَّ السلطة قامت في العديد من المرات بدعوة 
وجوه من الحركة النقابية للتشاور في التعديل الدستوري، وُسمح 
للحركة النقابية بإبداء رأيها في هذه التعديالت أو اقتراح تعديالت 

على مسودة الدستور. وعلى الرغم من القوانين الرادعة التي 
تحكم العالقة بين النقابي والسياسي، فإنَّ وجود الحركة العمالية 

والنقابية يبقى متفاوتًا في المسائل السياسية. إذ تم استدعاء عدة 
شخصيات نقابية للتشاور في مشروع تعديل الدستور، مع مالحظة 
انخراط النقابيين السياسي كأعضاء في األحزاب السياسية، وهذا ال 

يعارض القانون شرط أال يتم المزج بين ُوجهتّي العمل. 

وواجهت معظم التشكيالت النقابية التي حاولت أن تتبنى خطا 
سياسيا معارضا لتوجهات الحكومة والنظام السياسي ضغوطات 

كبيرة، منها تلك التي مارستها وكالة االستعالمات بعد تأسيس 
التنسيقية الوطنية للتغيير الديمقراطي38 التي ضمت تجمع لنقابات 
مستقلة، وجمعيات وأحزاب سياسية تشكلت لتكوين جبهة موحدة 

للتجاوب مع األزمة االجتماعية.

مسألة العمالة األجنبية
نظرت الّلجنة التابعة لألمم المتحدة في التقرير األول للجزائر في 
جلستها المنعقدة في 26 و27 نيسان/أبريل 2010. واعتمدت في 
جلستها الـ132 المنعقدة في 30 نيسان/أبريل 2010 مجموعة من 

المالحظات، أهمها االتفاقيات حول النقابات. أبدت اللجنة تخوفها مما 
قدمته الدولة الجزائرية من معلومات مفادها أن العمال المهاجرين 

الذين هم في وضع نظامي يستطيعون تشكيل رابطات خاصة 
بهم.، وأقرت بأنها تشعر بالقلق ألن القانون الذي ينظم الحق 

في تكوين النقابات ال يتوافق مع أحكام المادة 40 من االتفاقيات 
كونه يستبعد العمال المهاجرين عن ممارسة الحق في تكوين 

النقابات العمالية. وعالوة على ذلك، وبينما الحظت اللجنة أن العمال 
المهاجرين الذين هم في وضع نظامي يستطيعون االنضمام إلى 
نقابات عمالية، إال أنها قلقت ألنه لم يشارك أي عامل مهاجر يحمل 

وثائق ثبوتية في أنشطة نقابية في الجزائر.

وبالتالي أوصت اللجنة  في الفقرة 29 »بتعديل تشــريعها الذي 
ينظم الحق في تكوين نقابات العمال وبأن تكفل الممارســة 

العمليــة حق العمــال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي في 
تشــكيل نقابات عمالية وفقــا للمادة 40 من االتفاقية«. وقد جاء نقال 
عن وكالة األنباء الجزائرية 39 أنَّ وزير العمل والتشــغيل والضمان 

د تســجيل 140.000 عاماًل أجنبيًا في  االجتماعي محمد الغازي قد أكَّ
ســوق العمل الجزائري ينتمون إلى 125 جنســية، وأنَّ حقوق هؤالء 

األجانب »مضمونة« وفقًا لما ينص عليه القانون. ويشــترط أصحاب 
الشــركات على اليد العاملــة األجنبية توفير فرص تدريبية لليد 

العاملة الوطنية، الســيما الشــباب منهم، تمكنهم من اكتساب 
مهــارات ومؤهالت في مهنهم وتخصصاتهم.

وفي السياق عينه، ركز وزير العمل الجزائري على »الصرامة« في 
تنفيذ التشريع الجزائري تجاه الشركات األجنبية مبرزا في الوقت ذاته 

أن العمالة األجنبية لها الحق في »حسن التعامل« بعيدا عن كل 
»تمييز« وحق االنضمام في »نقابات« بموجب ما ينص عليه القانون.

فروع نقابية للعمال األجانب في المركزية النقابية40.

37  زبيري حسين، نادين عبد اهلل ، »مرجع سابق، ص68. 
.CISA ،2011 38  ك26 كانون الثاني/يناير

http://www.aps.dz/ar/economie  39//5582  21 شباط/فبراير 2016.
40  م· زوليخة، فروع نقابية للعمال األجانب في المركزية النقابية، جريدة 

الفجر.

التمويل واالستقالل المالي
»يشكل موضوع تمويل المنظمات النقابية مصدر توتر وصراع 

ين بين المنظمات النقابية في ما بينها من جهة، وبينها  مستمرَّ
وبين السلطة من جهة أخرى نظرا لما يمثله التمويل المالي من 

أهمية بالغة في تفعيل نشاط النقابة ومساسه بمبدأ استقالليتها 
في مواجهة األطراف الممولة«33. ويتخذ التمويل هنا أشكاال متعددة، 

فقد يظهر على شكل هبات أو وصايا أو إعانات بحسب التصنيف 
الذي جاء في المادة 24 من قانون 90-14 الذي يشير إلى ما يلي: 

»تتكون موارد المنظمات النقابية من اشتراكات أعضائها والمداخيل 
المرتبطة بنشاطاتها والهبات والوصايا واإلعانات المحتمل الحصول 

عليها من الدولة«. فالمشترع أجاز للمنظمات النقابية أن تجني 
مداخيل من نشاطاتها النقابية، غير أنه قيدها من ناحية الجهة 

الممولة. فقام بحظر التمويل المالي بأنواعه حظرا مطلقا إذا كان 
من جهات سياسية، وذلك بموجب المادة 5: »]...[ ال يمكنها االرتباط 
هيكليا وال عضويا بأّي جمعية ذات طابع سياسي وال الحصول على 
إعانات أو هبات أو وصايا كيف ما كان نوعها من هذه الجمعيات وال 

المشاركة في تمويلها، تحت طائلة تطبيق األحكام المنصوص عليها 
في المادتين 27 و30 من هذا القانون«. وقد تصل عقوبة مخالفة هذا 

القانون إلى حّد حل التنظيم النقابي إذا ثبتت عالقته بالتنظيمات 
 )SIT( السياسية، وهذا ما حدث في قضية النقابة اإلسالمية للعمل
التي ارتبط وجودها بالجبهة اإلسالمية لإلنقاذ )FIS(. وُأخضعت تلك 

اإلعانات والهبات إلى سلطات عمومية مختصة لمراقبتها والتحقق من 
مصادرها. وعّبرت »لجنة الحريات النقابية عن أسفها إلخضاع اإلعانات 

التي تتلقاها المنظمات الدولية إلذن مسبق من الحكومات، وأقّرت بأّن 
ذلك يمس بحرية النقابة في تسيير شؤونها«34.

النقابي والسياسي
لقد مّيز المشترع بين التنظيمات النقابية والجمعيات السياسية، 

حيث نصت المادة 02 من قانون رقم 91-30 المتعلق بكيفيات ممارسة 
الحق النقابي إلزامية استقاللية النقابات عن األحزاب السياسية 

هيكليا وتنظيميا وحتى ماليا، وتم منع النقابات من كل نشاط 
سياسي، ولكن مع ضمان حرية انضمام األفراد إلى األحزاب السياسية 

بغض النظر عن انتمائهم إلى نقابة معينة. إذ تنص المادة 05 من 
القانون 91-30 على »أن التنظيمات النقابية مستقلة في تسييرها 

وتتمايز في هدفها وتسميتها عن أي جمعية ذات طابع سياسي وال 
يمكنها االرتباط هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي 

وال الحصول على إعانات أو هبات أو وصايا مهما كان نوعها من هذه 
الجمعيات وال المشاركة في تمويلها تحت طائلة تطبيق األحكام 

المنصوص عليها في المادتين 27 و30 من هذا القانون«35.

بعيدا عما هو مذكور في القانون، إن »النظام السياسي الجزائري 
يرفض كل استقاللية فعلية خاصة إذا تعلق األمر بقوة اجتماعية 

هامة مثل الحركة النقابية. بدأت مالمح هذا التباين في بداية 
التسعينيات من خالل اتخاذ القيادة النقابية مواقف اقتصادية وحتى 

سياسية في بعض األحيان مختلفة عن تلك التي يتبناها النظام 
السياسي، مثل إعادة الجدولة والخصخصة، وكل ما يتعلق باتفاقيات 

إعادة الهيكلة على الرغم من احتشام المواقف وعدم ترجمتها إلى 
مواقف عملية«36.

 33 زبيري حسين، نادين عبد اهلل، »تحديات الحركة النقابية الجديدة أو 

المستقلة«، مجلة الديمقراطية، العدد 59 تموز/يوليو 2015، مصر، ص 64.
34  B.I.T, la liberté syndicale, p.739.

  35 القانون 91-30 المرجع السابق.

  36 عبد الناصر جابي، الجزائر: من الحركة العمالية إلى الحركات 

االجتماعية، المعهد الوطني للعمل، 2001، ص98.
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كشف األمين الوطني المكلف بالتربية والتكوين النقابي لالتحاد 
العام للعمال الجزائريين لـجريدة »الفجر«، السيد الهاشمي بن 

موهوب، عن تبني االتحاد استراتيجية عمل جدية لتعزيز قواعده 
وسط العمالة األجنبية في إطار التضامن النقابي الدولي، واستجابة 
لتداعيات المرحلة الراهنة التي تشهد إقباال كبيرا من قبل العمالة 

األجنبية بعد أن تحولت الجزائر إلى ورشة كبيرة للمؤسسات األجنبية. 
حيث أنه تم تنصيب العديد من الفروع النقابية بين صفوف العمال 

األجانب الذين انخرطوا في صفوف االتحاد، السيما عمال قطاع 
البناء، في عدة واليات منها غليزان ووهران وبرج بوعريرج. وقال بن 
موهوب على هامش اختتام الملتقى الجهوي لواليات الغرب حول 
إشكالية الهجرة والنقابات، إن اتحاد العمال الجزائريين ليس ملكا 
للجزائريين فقط وإنما لكل عمال العالم، بحيث ال يميز االتحاد بين 

العامل الجزائري واألجنبي، خاصة وأن عدد العمال األجانب في الجزائر 
في ازدياد. أما مديرة المعهد الوطني للدراسات والبحوث النقابية، 
السيدة حاجة قدوس، فأكدت أن الملتقى الذي دار موضوعه حول 

إشكالية الهجرة يهدف إلى توعية العمالة الجزائرية المهاجرة حول 
حقوقها في الخارج، والتي تضمنها لها نقابات مماثلة من شأنها أن 
تحمي كرامتها من االستغالل. وذلك بعد تأثيرات هجرة العمالة في 

التنمية وتحويل رؤوس األموال، وبعد أن أصبح ملف هجرة العمال 
محورا أساسيا، والشغل الشاغل لكل النقابات الدولية لحماية 

الطبقة العاملة بموجب سياسات منتهجة في دول البحر المتوسط.

النشاطات النقابية
تغيب الحركات العمالية ويغيب أي إعالم رسمي لها فتتوجه نحو 
قضايا أكثر نبال وأقل مادية في عالم الشغل الذي يشهد تغيرا 

وتحوال كبيرا. فتبرز الحركة العمالية والنقابية كمجموعة أشخاص 
ال يملكون أصواتا تعبر عنهم وبحقوق مهضومة، وفي العديد من 

الحاالت تصنف احتجاجاتهم بالعصيان.

لكن الملفت أنَّ هذه »النقابات قد تمتعت بنوع من القبول االجتماعي 
والشعبي حتى اآلن في الجزائر، على الرغم مما قد يترتب عنها من 

إزعاج لحياة المواطن اليومية جراء اإلضرابات الطويلة في قطاعات 
خدماتية كالتعليم والصحة واإلدارة العمومية التي تدعو إليها هذه 

النقابات بشكل شبه دوري. ساهم القبول الشعبي في ترسيخ 
القراءة القطاعية السائدة في هذه النقابات لموازين القوى االجتماعية 

والسياسية. وقد يكون ذلك لصالح النقابات في قطاع الوظيف 
العمومي، لكنه بالطبليع س لصالح عالم الشغل والحركة النقابية 

وطنيا، وذلك بسبب التحوالت التي عرفتها الجزائر والعالم بما فيها 
التحوالت التي تعيشها النخب السياسية الحاكمة والمعارضة التي لم 
تعد مؤيدة لعالم الشغل والحركات النقابية المطلبية بسبب شروط 

تنشئتها وخياراتها السياسية والفكرية الغالبة في الفترة األخيرة«.

في 20 شــباط/فبراير 2013، قامت الســلطات الجزائرية باعتقال وترحيل 
10 أعضــاء غير جزائريين فــي منظمات للعاطلين عن العمل من 

بلدان المغرب العربي، قد ســافروا لحضور منتدى المغاربي األول 
لمكافحة البطالة والعمل عام 2013. كما أنَّ الجزائر قد شــهدت  خالل 
الســنوات القليلة الماضية العديد مــن المتابعات القضائية والفصل 

التعســفي بحق نقابييــن، وحكمت محاكم الجزائر في العديد من 
المرات بعدم شــرعية اإلضرابات التي خاضتها النقابات في بعض 

القطاعــات دفاعا عن حقــوق العمال المهضومة، زد على ذلك أوضاع 
العمال الجزائريين المزرية. 

قال ميشال توبيانا، رئيس الشبكة األوروبية–المتوسطية لحقوق 
اإلنسان: »إن سجل الجزائر الجيد في المصادقة على اتفاقيات منظمة 

العمل الدولية واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان يجب أن يواكبه 
سجل أقوى عندما يتعلق األمر بالتطبيق العملي. إن الجزائر بحاجة 

إلى حماية الناشطين النقابيين من االنتقام بسبب نشاطهم 
النقابي«. 

ساهمت النقابات في الوقوف إلى جانب جموع البطالين التي 
تشكلت على هيئة رابطة للدفاع عن حقوقهم إلى جانب توفير 

الغطاء القانوني الجتماعاتها، وفتح قنوات اتصال معهم مثل 
األحزاب المعارضة، وهو جانب من التضامن. ولكن النقابة سعت أيضًا 
إليجاد أسباب لممارسة نشاطاتها بشرعية. وهذا ما قامت به النقابة 
الوطنية المستقلة لمستخدمي اإلدارة العمومية )SNAPAP(، حيث 

أنها وفرت غطاء قانونيا ولوجستيا للعاطلين عن العمل، وهي 
سابقة في نشاط النقابات.

اإلضراب كأهم نشاط نقابي

نجد النشاط اإلضرابي على رأس النشاطات التي تقوم بها النقابة 
اليوم نظرًا لطبيعة العالقة التي تشكلت مع الوقت بين هذه النقابة 
والسلطة، والتي أثبتت بفعل التجربة بين الطرفين أن الحوار ال يؤدي 
عادًة إلى نتيجة ترضي الطرفين، السيما أنها ال ترضي الطرف العمالي 

بالدرجة األولى. لذلك، يعد اإلضراب خيارا استراتيجيا لتلك النقابات.

إنَّ وتيرة النشاطات اإلضرابية للنقابات متوازنة وموزعة بشكل 
يفسر اإلضراب الدوري وعلى فترات متتالية، األمر الذي يجعل النشاط 
النقابي يستمر طيلة أشهر السنة وبشكل ملفت لالنتباه من دون 

إثارة اإلزعاج بحكم مدة اإلضراب التي سنتعرف عليها الحقا والتي 
عادة ما تتراوح من يوم إلى أقل من ستة أيام.

نالحظ من خالل هذا الرسم البياني أن أطول فترة من اإلضرابات 
حصلت في سنة 2007 حيث بلغ مجموع أيام اإلضراب 309 يوم على 

األقل. أما عدد أيام اإلضراب خالل سنة 2006  فبلغ 241 يوم، لتصبح مدة 
اإلضرابات أقصر من تلك التي شهدتها سنة 2010 )188 يوم( وسنة 2009 

)184 يوم( على التوالي.  

وغالبًا ما تتميز النقابات حديثة التأسيس بالنشاطات التي تصل إلى 
حد العنف، وقد ينطبق هذا األمر على التالزم بين تجديد المكاتب 

الوطنية  وازدياد كثافة اإلضرابات، كما حدث سنة 2014 حيث دام 
اإلضراب 627 يوم.

مالحظة هامة: إذا قارنا النتائج من ناحية عدد أيام اإلضراب يمكننا 
أن نستنتج تراجعًا في عدد أيام اإلضراب بالمقارنة مع اإلضرابات التي 

عرفها القطاع العام، األمر الذي قد يظهر لنا تراجع النقابة عن اإلضراب  
مقابل التسويات التي تتم من خالل الحوارات أو عبر طرق أخرى. فهل 

يعني ذلك أن النقابات تتخلى عن اإلضراب كخيار استراتيجي لدفع 
أصحاب القرار لالستجابة إلى مطالبهم؟

ومن الُمالحظ أن النقابات، من خالل اإلضرابات التي تقوم بها، ال ترجو 
قطع وتيرة اإلنتاج بالشكل الذي تتخذه النقابات المواجهة أو الثورية، 
بدليل اعتمادها على إضراب اليوم الواحد، مما يجعل هذه اإلضرابات 
تهديدًا وفي نفس الوقت استكشافًا لردود فعل الوصايا. إذ يمكننا 

أن نالحظ حدوث اإلضرابات الطويلة في منتصف السنة، أي أن اآلثار 
االقتصادية والسياسية لن تكون بالحجم الذي يفرض غلق أبواب 

الحوار مع السلطة.
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يظهر هذا المســتند اســتمرارية اإلضراب كوسيلة للضغط أكثر من 
كونها أســلوبًا للمواجهة والضغط معًا. ويعتبر ذلك من أشــكال 

اإلضرابــات المعتمدة من قبــل النقابات التحاورية التي ال  تقوم 
بالمواجهــة العنيفة، ولكن تنتظر تأثير هذه االســتراتيجية ولو بعد 

حين.

تصبح النقابة في ظل االستراتيجية من اإلضراب عاماًل أساسيًا للحراك 
الذي تعيشه الجزائر، فهي تسمح لها بحضور جميع المناسبات، 

السيما المناسبات السياسية والمواعيد ذات األبعاد الوطنية، مما 
قد يفسر سبب اعتبار السلوك النقابي متغيرًا أساسيًا في فهم 

التوجهات االقتصادية والسياسية التي تعرفها البالد. أو على األقل، 
قد يكون ما تبحث عنه النقابة اليوم هو التأثير ليس فقط على 

المسؤولين المباشرين في العملية اإلنتاجية، ولكن أيضا على صناع 
القرار على مستويات أعلى، ما يجعل منها حركة اجتماعية ذات 

طابع عمالي وإن كانت مطالبها اليوم تتعدى عالم الشغل. ولعل 
هذا ما دفع السلطة إلى العمل في إطار الحملة االستشارية التي 

أمر بها الرئيس والتي خصت العديد من النقابات المستقلة، وسمح 
لها بإبراز وجهات نظرها في ما يخص الدستور واإلصالحات السياسة 

واالقتصادية.

2011: عام الربيع العربي

لقد عرفت سنة 2011 حراكا اجتماعيا رهيبا في الجزائر متأثرا بالحراك 
االجتماعي الذي عرفته الجارة تونس، تاله حراكا في مصر وليبيا 

وسوريا واليمن وبدرجات مختلفة في السعودية واألردن والبحرين. 
قامت أغلبية هذه الحراكات ضد أنظمة الحكم السائدة، وشارك فيها 
األفراد والمجموعات على حد سواء. كما أنها ساهمت بشكل أو بآخر 

في زعزعة األظمة السياسية بما فيها النظام الجزائري الذي كان 
متخوفًا جدًا من هذا الحراك.

جدول رقم 3:

 توزع عدد أيام االضراب الفعلي 
على السنوات 2005 - 2014

المصدر: دراسة ميدانية قام بها الباحث

 الجدول رقم 4:

 توزع مدة اإلضراب على السنوات 
الممتدة من 2005 إلى 2010

وكان للنقابات المستقلة في الجزائر نصيبا كبيرًا من هذا الحراك، 
وإن لم يأخذ أبعادا سياسية كبيرة. وعلى غرار السنوات السابقة، 

تمكنا من إحصاء أكثر من 1213 يوم إضراب وتوقف فعلي عن العمل، 
أي ما يفوق 3 سنوات توقف في سنة 2011، وهو األمر الذي لم يتحقق 
سابقا إال في عدد أيام اإلضراب من سنة 2004 إلى سنة 2014 مجتمعة.

ب.. استراتيجية الضغط وشكل مطالب النقابات

يكشف لنا تغير مدة اإلضراب على مر السنوات أمرًا آخرًا، هو أن 
تكرار اإلضراب يختلف بحسب كثافة حدوثه التي ترتبط بدورها بمدة 

اإلضراب المتواصل. فنالحظ أن النقابة عاشت قوة أو عنف اإلضراب 
الذي يعبر عن قطع الوصايا والعالقات مع أصحاب القرار في سنة 2006 
أكثر منه في سنة 2007، على الرغم من قيام النقابات بإضرابات أكثر 

في العام 2007.

ويشير المستند أيضًا إلى اعتماد النقابات المستقلة في سنة 2006 
على اإلضرابات الطويلة والتي عادة ما تكون اختبارًا لطول النفس 

لدى طرفي معادلة اإلنتاج، وكذلك اختبارًا أكثر من حقيقي للتضامن 
النقابي بحكم المخاطر التي قد تلحق بالتنظيمات النقابية، السيما 

الوالء الذي يزداد بازدياد حجم مراوغة أصحاب القرار. 

تأتي هذه اإلضرابات الطويلة نتيجة فشل الحوار وتمسك طرفي 
الحوار بآرائهم. وما يؤكد هذا الخيار هو عدم اللجوء في سنة 2006 

إلى أي إضراب من يوم واحد، فاإلضراب من يوم واحد يعتبر  بمثابة 
إنذار أو تهديد، وفي نفس الوقت هو خيار معتدل يهدف إلى تجنب 

المواجهة بين الطرفين. وهناك تناسب عكسي بين حاالت التذمر 
واإلضراب ليوم واحد، حيث أنَّ أصحاب القرار ال يستجيبون للمطالب 
العمالية المعبر عنها في احتجاجات العمال وتوقفهم عن العمل 

لمدة ساعات للتعبير عن تذمرهم من الوضع العام. وبالتالي، اختارت 
النقابات العنف والمواجهة.
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وتأثرت النقابة كثيرا بتراجع اليسار الذي كانت تتغذى منه، والذي 
سحب معه كل ما ارتبط به من قراءات نظرية وتصورات للعمل 

العمالي الجماعي.

النشاط النقابي بين المحّلي والوطني

من المالحظ أنَّ النقابات الناشطة تفضل العمل على المستوى 
المحلي أكثر منه على المستوى الوطني، وإن ارتبط هذا التفضيل 

بدرجة كبيرة بخصوصية المستوى المحلي من ناحية المطالب التي 
ترتبط باألوضاع المحلية والمشاكل المتعلقة بمؤسسة دون أخرى 

كالمطالب ضد اإلدارة عندما تتأخر في دفع األجور، أو عند لجوء بعض 
المسؤولين في المؤسسات إلى التعسف في استعمال السلطة 
وغيرها من المطالب المحلية. يستدعي ذلك اعتماد استراتيجيات 

نقابية مختلفة من ناحية المطالب ووقت المطالبة وطريقة المطالبة. 
تستمر النشاطات النقابية الوطنية في التركيز على المواضيع 

ذات االهتمام المشترك، ويظهر المطلب المادي المتمثل في األجر 
ولواحق األجر كأهم عامل يدفع إلى االشتراك في النشاط النقابي، 

على الرغم من بروز مطالب نوعية أخرى كالحريات النقابية من بين 
تلك المطالب التي تدعو إلى إيجاد تحالفات نقابية على شاكلة 

تنسيقيات الوظيف العمومي النقابية، خاصة عندما يتم الحديث 
عن توّزع النقابات الجغرافي. حيث أننا نجد بعض النقابات ذات نشاط 

محلي وإن كانت ذات امتدادات وطنية في األوراق الرسمية، وذلك 
بغية المحافظة على قدرتها في التأثير على المسؤولين المحليين 

في المؤسسات والمنخرطين والمناضلين، وضمان الوالء انطالقا 
من العمل على تحقيق مطالبهم الخاصة التي تتالءم مع أوضاعهم 
المحلية. يدخل كل ذلك في إطار االستراتيجيات النقابية التي تبحث 

عن مواطن التأثير بأكثر فعالية ممكنة، فالنقابة أمام رهانين 
اثنين؛ رهان مواجهة السلطة وأرباب العمل من خالل العراقيل التي 

يمكن أن تحول دون نجاح النشاط النقابي، ورهان والء المناضلين 
والمنخرطين، الذي يعد بدوره عاماًل خطيرًا في ظل تقلص نسب 

انتساب الشباب إلى النقابات. وقد جاء في بعض تقارير مكاتب 
األبحاث أن نسبة انتساب الجزائريين إلى النقابات المهنية تصل إلى 
2.1 بالمائة من مجموع القوة العاملة بحسب سبر اآلراء الذي قامت به 

مؤسسة الباروميتر العربي.

كما أنه يمكن الوصول عبر النشاط المحلي إلى حلول أكثر حول 
المطالب ذات البعد الوطني، وهذا يعود إلى اعتبارات كثيرة منها 

مستويات الطاقة التي تكون أكبر كلما اقتربنا من مركز القرار 
المتمثل في الوصايا والحكومة، حيث يكون الرهان كبيرًا جدًا وعلى 

مستويات متقدمة من الصعوبة. في حين أن المطالب المحلية قد 
تعتمد لحلها على عالقات شخصية وبمستويات طاقة أقل، نظرًا 

لمواجهة النقابات أو الفروع النقابية المحلية لرؤساء المؤسسات أو 
المدراء الجهويين في قطاع الوظيف العمومي على وجه الخصوص. 

وال تتطلب مسألة التأثير فيهم في أغلب األحيان الجهد نفسه، وليس 
لها نفس الرهانات، كما أنها تطال مباشرة حياة العامل اليومية.

تطور شكل المطالبة مرآة عاكسة لشكل المواجهة بين الطرفين

يعتبر التوقف عن العمل أهم أشكال اإلضراب الذي عرفته النقابات 
المستقلة في الجزائر، والذي يعني التوقيف المؤقت والمحدود 

للعملية اإلنتاجية، وذلك إلخضاع اإلدارة للتجاوب مع مطالب الحركة 
النقابية. إال أن العملية لم تكن لتتم في كل مرة بنفس الطريقة، 

حيث تواجه المطالب العمالية تعنت اإلدارة ورفضها للتحاور، ما 
يدفع بالنقابة إلى اختيارات أخرى ألجل الضغط، أهمها إطالة مدة 

اإلضراب على مراحل وفي غالب األحيان داخل المؤسسة. إال أن التجارب 
التي عرفتها النقابة مع اإلدارة المتعنتة دفعت بالنقابات للبحث 

عن أشكال أكثر راديكالية لدفع اإلدارة إلى طاولة الحوار والتفاوض. 

وعالوًة على ذلك، إنَّ عدد اإلضرابات ال يعبر وحده عن طبيعة 
المواجهة بين طرفي معادلة اإلنتاج، بل أن الفاصل هو في كيفية 
التعامل التي يمكن قياسها من خالل كثافة اإلضراب في حّد ذاته. 

فعلى الرغم من أن عدد أيام اإلضرابات لسنة 2007 أكبر منه لسنة 2006، 
فإنَّ النشاط النقابي لسنة 2006 أكثر عنفا وأكثر جذرية.

ج. اإلضراب وقطاع النشاط : انتقال النشاط من ذوي الياقات الزرقاء إلى 
ذوي الياقات البيضاء41

ارتبط النشاط النقابي -بما فيه اإلضراب كأبرز تلك النشاطات- 
بالقطاع الصناعي وقطاع األشغال العمومية بدرجة كبيرة، لما يوفره 

المصنع من فرصة للتكتل وإمكانية لبروز مرجعيات جماعية . فالوعي 
النقابي والعمالي ارتبط بدرجة كبيرة بالمهنة وبقطاع النشاط. لقد 

شكل القطاع الصناعي وقطاع البناء، خاصة بعد انضمام القطاع 
الخاص إلى حركة اإلضراب، ولفترة طويلة، القطاعات األكثر حركية 

نسبًة إلى حجم اإلضرابات التي عرفها عالم الشغل، وكذلك بحكم 
االهتمام الذي تلقاه من خالل الدراسات االجتماعية واالقتصادية.

ويجدر التذكير أخيرًا بأنَّ الحركة النقابية غيرت من وجهتها 
الكالسيكية -أي المصنع وعمال المصنع- إلى اإلدارة وموظفي اإلدارة 
لتكون بذلك قد تخلت عن الكثير واكتسبت في نفس الوقت الكثير 

من عناصر العمل النقابي. وأهم تلك العناصر سقوط المرجعية 
الجماعية التي بنيت في الكثير من األحيان على تجمع العمال في 

أماكن العمل وعلى تقاسمهم على األقل لظروف العمل و ما يترتب 
عنها من األجر وملحقاته. أثَّر ذلك على طريقة التعبئة العمالية، 
فالفئات المهنية مختلفة ومتباينة اجتماعيا، ومطالبها متباينة 

كذلك وإن كان هناك إجماع على المطلب المادي.

إن هذا التحّول التي تعيشه النقابة في الجزائر والمتمثل باالنتقال 
من قطاع النشاط الصناعي بكل خصائصه التاريخية واالجتماعية 

إلى قطاع نشاط مختلف، قد يعبر في أحد جزئياته عن مالمح ألزمة 
نقابية حادة. ارتبطت هذه األزمة بأزمة وجود، فالنقابة التي بدأت 

تفقد عناصر قوتها من خالل ابتعادها عن البيئة التي أمدتها 
بأسباب الوجود، لم تعد تتحكم في الكثير من المسائل المتعلقة 

بعالم الشغل، انطالقا من طبيعة النظام الحاكم الذي يطبق 
عليها ويحاصرها في تفاصيل عالم الشغل، دون أن يكون لها تأثير 

ظاهر على مسائل عالم الشغل، وغاب دورها الذي برزت من خالله 
سابقًا في توجيه االقتصاد والمجتمع. كما أن السلطة لم تتوان في 
إسكات كل من عمل على توحيد التنسيقيات النقابية، وذلك عبر 

كل الوسائل المتاحة أمامها بما فيها اإلغواء واإلغراء، كما فعلت مع 
شخص في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي اإلدارة العمومية 

)SNAPAP(، فتم تعيينه عضوًا في مجلس األمة، وقيادي آخر من 
نقابات التربية والتكوين، تم تعيينه في منصب مستشار الوزير، علمًا 
أنه كان في األمس القريب معار ضا جدا له. كما أن السلطة استعملت 
أساليبًا أخرى كالردع والتخويف، واللجوء إلى القضاء، أو الضغط على 

النقابيين من خالل الضغط على أقاربهم، كما حدث مع »نقابي من 
نقابات التربية الذي أقر أن قضية رفعت في وجه زوجته للضغط عليه 

جراء مواقفه المناهضة لتوجهات الوصاية42«.

41  Zobiri hocine, state, sovereignty, and Labor  movement in Alegria: 
autonomous union take action, Arab Studies Journal, fall 2015 vol.
XXXIII,NO.01. Georgetown University, USA, p.289.

42  مقابلة مع مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية (SNAPEST)، في إطار 
أشغال الجامعة الصيفية للمجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي، 

جامعة سكيكدة، 2009.
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ولعل أهم تلك الطرق االعتصام، وهو طريقة تكررت بصفة دورية، 
لتصبح أكثر جذرية من خالل اإلضراب عن الطعام، واالعتصام أمام 

باب المؤسسة، وإغالق الطرقات العامة، مما يستدعي حضور قوات 
مكافحة الشغب.  وكثيرا ما تتفاقم هذه األشكال لتبرز العالقة 

المتأزمة بين طرفي عملية اإلنتاج.

وباإلضافة إلى اإلضراب، نجد كذلك طرقًا مهمًة مثل إرسال برقيات 
المساندة، والتضامن مع تنظيمات نقابية ومع تنظيمات المجتمع 

المدني، كما هو حال رابطة البطالين.

إنَّ الوسائط اإلعالمية بكل أشكالها، بما في ذلك صفحات اإلنترنت، 
من أهم األدوات التي أصبحت النقابات المستقلة تعتمدها في 

نضالها. وقد زاد من كثافة استعمال هذه الوسائط القانون الذي 
أجاز فتح قنوات خاصة فكان من شأنه أن يصحح في الكثير من 

األحيان صورة النقابات التي تعمل الوصايا على تشويهها. وسمحت 
الوسائط اإلعالمية كذلك بإيصال الرسائل إلى عدد أكبر من العمال، 
فاستمر المواطن الجزائري في وضع ثقته بالعمل النقابي بالمقارنة 

مع التنظيمات الجماهيرية األخرى كاألحزاب السياسة مثاًل.

استراتيجية السلطات في التعامل مع الحركة النقابية

تعمل األنساق السياسية واالجتماعية واالقتصادية على تقوية 
حظوظها في مساحات أوسع من خالل المحاولة الجادة للسيطرة 
وممارسة التأثير على بعضها البعض، وذلك قصد تحصيل فوائد 

أعلى وتقليل المساحات التي ال تستطيع السيطرة عليها. ينطبق 
هذا األمر بدرجة كبيرة على العالقة التي تربط السلطة السياسية 

بالنقابات المستقلة في الجزائر. فالعمل النقابي القائم تاريخيا على 
المعارضة43 من شأنه أن يكون منافسا قويا للسلطة، حيث يستمد 

الطرفان شرعيتهما من ممارستهما للسلطة وقوة التوجيه على 
فئة واحدة هي فئة العمال التي تضم أكثر من 7 ماليين عامل في 

قطاع الوظيف العمومي. تشكل هذه الفئة وعاء انتخابيًا مهمًا 
جدا من شأن التحكم فيه أن يؤثر على خيارات البالد السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية، وعنصرًا أساسيًا في المعادلة اإلنتاجية 
التي تعود بالضرر أو النفع على طرفي معادلة التنافس، إذا ما تمكن 

أحدهما من السيطرة على الكتلة العمالية.

يلجأ الطرفان بالتالي إلى استعمال ما يملكانه من موارد لتحقيق هذا 
المطلب، فيعمدان إلى فهم أفضل للبيئة ولعناصر القوة والضعف 
لديهما من أجل بسط هيمنة هذا المطلب على العناصر الضعيفة 

وغير المتماسكة فيه، ثم استثمار مواطن الضعف فيه وممارسة 
الضغط عليه. تجري العملية بطريقة دورية ومتشعبة ومتشابكة، 

وعلى شكل استراتيجيات للسيطرة متمثلة في البداية في الركائز 
القانونية التي تسير وتحكم نشاط النقابات. ويشمل نشاط النقابات 

رخص التجمعات التي يتوجب على النقابات أن تحصل عليها من 
ر األخيرة بدورها مصلحة المواطن من عدمها من  وزارة الداخلية، وُتقدِّ

خالل الترخيص لهذه التجمعات. 

وفي إطار استراتيجية تتبعها السلطة لخنق النشاط النقابي، تم 
منع الكثير من التجمعات بدواعي الحالة األمنية. إذ تتفق جميع 

المكاتب الوطنية على أنَّ هذه االستراتيجية تعيق الحوار مع 
السلطة، وتعتبرها النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين 

)SATEF( من العوامل التي تعرقل الحوار بين النقابة والوصاية. 
ومن مظاهر خنق النشاط النقابي الحجر على النقابات المستقلة 
المشاركة في الحوارات الثالثية. وقد قررت النقابات المستقلة في 

قطاع الوظيف العمومي في 6 أيلول/سبتمبر 2008 أن تشل قطاعات 
مختلفة )قطاعات التربية والصحة العمومية واإلدارة( في تشرين 

43  Contre-Etat

األول/أكتوبر من نفس السنة، احتجاجا منها آنذاك على موقف 
حكومة أحمد أويحي المتواصل في رفض استقبال ممثلي تنسيقية 

نقابات الوظيف العمومي المستقلة. وقال مزيان مريان المتحدث 
باسم التنسيقية في تصريح لجريدة »الشروق اليومي« الجزائرية :»إن 

الحكومة الجزائرية همشتهم وأغلقت باب الحوار في وجههم«.

وأضاف مزيان: »إن لقاء أمس انتهى بإغالق السلطات العمومية باب 
الحوار مع النقابات المستقلة باستثناء المركزية النقابية، وسجلت 

النقابات تدهورًا في قدرة الموظفين الشرائية، واستنكرت تأخر 
صدور القوانين األساسية لكل قطاع واستمرار الغموض حول النظام 

التعويضي الذي قال عنه وزير العمل إنه لن يحدث قبل سنة 2009«. 

يعتبر هذا التهميش محاولة لضرب التضامن النقابي من جهة، 
وإلضفاء شرعية االتحاد العام للعمال الجزائريين كشريك أساسي 

في الحوار من جهة أخرى، باإلضافة إلى إقناع العمال بأن هذا االتحاد 
ممثل عنهم وقادر على معالجة مشاكلهم. كما أنه محاولة لضمان 

استمرارية وفاء العمال لالتحاد الذي يدور في فلك السلطة، والذي 
كثيرا ما ينوب عن السلطة في صراعها مع النقابات المستقلة.

تأتي المسائل المادية في الرتبة الثانية من الموارد التي تستخدمها 
السلطة للضغط على النقابات كاستراتيجية لعرقلة العمل النقابي 

والتأثير على فعاليته. حيث يؤدي غياب المقرات والدعم المادي 
دورا في الحوار بين النقابات والحكومة، تشهد عليه النقابات ولو 
بدرجات مختلفة نوعا ما، من دون أن يؤثر هذا التباين على إجماع 

النقابات والحكومة بأن المسائل المادية هي من العناصر التي تؤثر 
على الحوار. وفي محاولة النقابة اإلفالت من سيطرة السلطة، يأتي 

التضامن النقابي بين التنظيمات النقابية بديال أساسيا ومهما 
في تقليص هذه السيطرة. فهناك العديد من النقابات التي تملك 

مقرات تسمح لنقابات أخرى بالقيام بنشاطاتها فيها كاجتماع 
المكتب أو الجمعيات العامة.

وقد جاء في تصريحات أحد القادة النقابيين حول مضايقات السلطة 
للنقابيين ما يلي: 

»تعرضت لمضايقة في المرة األولى في السنة الماضية أثناء 
إضراب شهرّي شباط/فبراير وآذار/مارس 2010، حيث ضايقني جهاز 

االستعالمات السري )DRS( لمدينة سطيف وتم استدعائي عدة مرات 
للتحاور وربما إقناعنا بفك اإلضراب، لكنني لم أستجب الستدعائهم 

ألنني كنت منشغال باإلضراب. أما بالنسبة لما حدث مع شباب آخرين، 
فقد تمت ممارسة الضغوطات عليهم وليس التهديدات، إلى جانب 

الضغوطات اإلدارية من ِقَبل الوزارة«.

د. معوقات العمل النقابي

 يمكن قياس مؤشر المعوقات الذاتية من خالل ثالثة عناصر أساسية. 
أوالً، عنصر غياب الثقافة النقابية؛ إنَّ الثقافة النقابية بالدرجة األولى 

ذات أبعاد شخصية وترتبط بمدى اطالع النقابي على أدبيات 
النشاط والتسيير النقابي. ثانيًا، العنصر المتعلق بخيارات النقابة 

االستراتيجية، وهي مسألة جماعية، ولكنها تتعلق بالقناعات 
الشخصية التي ترتبط بشكل من أشكال الثقافة النقابية الخاصة 
بكل نقابي. ثالثًا، عنصر التوجهات السياسية واإليديولوجية، وهو 

العنصر األكثر بروزًا وذاتية.

لقد مثلت المعوقات الذاتية أكثر من 49.2 بالمائة من مجموع إجابات 
المبحوثين44 حول أسباب الصراعات الداخلية. والسبب في هذا 

التباين في اإلجابات هو العناصر الثالثة المذكورة أعاله، وعنصر غياب 
الثقافة النقابية على وجه الخصوص، التي تعود إلى حداثة التجربة 

44  المبحوثون هم أعضاء المكاتب الوطنية للنقابات المستقلة.
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النقابية من جهة، ونقص األطر التي من شأنها أن تضمن تكوينا 
نقابيا وغياب العمل التنسيقي بين النقابات في ما بينها لضمان حد 

أدنى من التكوين من جهة أخرى45.

أما أسباب االنشقاق فتتعلق بعوامل كثيرة أبرزها ما جاء في حديث 
مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية المستقلة ألساتذة التعليم 

الثانوي والتقني )SNAPEST(46 عند سؤالنا إياه عن العوامل الكامنة 
خلف االنشقاقات داخل النقابة، حيث أجاب بما يلي:

»إن االنشقاق داخل النقابة من مصلحة السلطة السياسية التي 
تسعى إليه، كما أن االنشقاقات قد تكون بسبب الزعيم، أو بسبب 

االختالف في اإليديولوجيا داخل النقابة الواحدة«47. وفي السياق عينه، 
أجاب السيد شويقيات مراد48 القيادي في االتحاد الوطني لعمال 

التربية والتكوين )UNPEF( قائال: »يحب بعض األفراد ذوو الشخصيات 
الصعبة الزعامة والتسلط واالنفراد بالرأي، وما أكثرهم في الجزائر، 

خاصة في التيار اإلسالمي. ومن أسباب االنشقاق أيضًا التضامن 
القبلي لصالح جهة ما وربما الحزبي، إضافًة إلى الريع وأفراده الذين 

يتمتعون ببعض المزايا وال يقبلون بالتنازل عنها«.

هـ. المعوقات الموضوعية

 تبقى العوامل الخارجية عامال أساسيًا في إحداث الصراعات وسببا 
في نشأتها. من خالل البحث الميداني نكتشف كيف أن للتدخل 
الخارجي، و للمشاكل العضوية المتعلقة بالنقابة األثر الواضح في 

حدوث الصراعات الداخلية. إذ أنَّ نسبة 47.40 بالمائة يقرون بأن 
العوامل الخارجية سببا في الصراع الذي عرفته نقاباتهم.

يبقى التدخل الخارجي المتمثل بدرجة كبيرة في تدخل السلطة 
السياسة العامل األساسي الذي يهدد االستقرار الداخلي للنقابة 

وللتنظيمات النقابية. فالسلطة أدت وال زالت تؤدي أدوارا أساسية 
في خلق النزاعات الداخلية من خالل التعامل مع اإلطارات النقابية 

غير الشرعية ودعمها المعنوي والمادي، كما هو شأن العديد 
من النقابات المستقلة، أو بالوكالة عبر أحزاب أو تنظيمات نقابية 
أخرى أو نقابيين. وتأتي النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي 

اإلدارة العمومية )SNAPAP( في مقدمة النقابات التي تعاني من 
مشكلة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للنقابة. فهي من 

أكبر النقابات من ناحية عدد المنخرطين بعد االتحاد العام للعمال 
الجزائريين، بحيث أنها تمثل وعاءًا انتخابيا كبيرًا من الناحية 

السياسية وكتلة عمالية ال بأس بها نظرًا للتهديد الذي قد يمثله 
تحرك هذه النقابة كونها تشمل كل األصناف المهنية والقطاعات، 

وباعتبارها منافسًا قويًا لالتحاد. 

45 جابي ناصر، زبيري حسين وآخرون، الخارطة النقابية الجزائرية...بعد ربع 
قرن من التعددية، إصدارات أصدقاء عبد الحميد بن زين، الجزائر، 2016، ص24.

46 جرى انشقاق في النقابة التي كان يرأسها من قبل وهي المجلس 
الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثالثي األطوار للتربية 

(CNAPEST)، وأسس لنقابة أخرى هي النقابة الوطنية المستقلة ألساتذة 
.(SNAPEST) التعليم الثانوي والتقني

47  مقابلة مع مزيان مريان رئيس النقابة، سكيكدة، الجامعة الصيفية، 2013.   
48 مقابلة مع السيد مراد شوقيات مراد، عضو في المكتب الوطني في 

االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (UNPEF)، ببومرداس 2015.

استقال السيد شوقيات على إثر اإلضراب الذي قامت به النقابة وذلك بسبب 
طول مدة اإلضراب عام 2014.

وكما سبق وذكرنا فإن هذه النقابة تعيش أزمة داخلية بسبب 
رئاسة النقابة التي ال زال رئيسها القديم والمنتهية عهدته متمسكًا 

بها على الرغم من فصل المؤتمر في هذه القضية لصالح رئيس 
جديد. ومع ذلك، ال زالت الوصاية تتعامل مع الطرفين المتنازعين 

بنفس الطريقة مما يثير الشكوك حول دور اإلدارة في بث االنشقاق 
واستمرارية النزاع الداخلي. ومع العلم أنه على اإلدارة أن تتعامل مع 

الوثائق الرسمية التي انبثقت عن المؤتمرات الشرعية للنقابة، إال أنها 
تتعامل مع الرئيسين لتكرس مبدأ االنشقاقية. 

فالنقابات القطاعية ال زالت تشكو من ضعف البناء المؤسساتي 
وسيطرة المطالب المادية. وتتركز المطالب النقابية عامًة على 

المطالب المادية المتمثلة على وجه الخصوص في األجر ولواحق األجر 
كنظام التعويضات والعالوات وما شابه من المطالب. فالمطالب 

المادية هي أهم ما ارتكزت عليه المطالب النقابية وركزت عليه 
التنظيمات النقابية باختالف استراتيجياتها وإيديولوجياتها، خاصة 

في فترة ما بعد التعددية النقابية حتى الفترات األخيرة حيث بدأ 
الحديث عن المطالب النوعية.

في حقيقة األمر أن المطالب المادية لهذه النقابة تتصدر منشوراتها 
الرسمية من بيانات وإعالنات، وعلى وجه الخصوص مطالبها باألجور، 

ولواحق األجور، ونظام التعويضات والمنح. باإلضافة إلى ذلك، يبرز 
الحديث عن ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون 90_11 مكرر، والذي 

من شأنه أن يحسن من األجر، ويعزز االستفادة من منحة التقاعد 
ومنح اليتامى، وملف القانون الخاص ببعض شرائح العمال، وملف 

النظام التعويضي. يعيد ذلك إبراز فكرة استراتيجية النقابة في 
محاولتها ضمان والء المنخرطين من خالل المطالب المادية التي 
لطالما تترأس قائمة المطالب. فالمطالب المعنوية وحدها قد ال 

تعني الكثير بالنسبة للعامل وقد ال تحفزه على العمل، ناهيك عن 
متابعته اإلضراب خالل فترات طويلة.
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4. إنجازات النقابات المستقلة

من أهم »اإلنجازات التي حققتها النقابات هي االتفاقيات القطاعية 
الكبرى، والعقد االجتماعي واالقتصادي لسنة 2009. كما تم استصدار 

القانون األساسي للوظيفة العمومية بصيغته النهائية عام 2008، 
وكذلك إصدار القوانين األساسية الخاصة بكل وظيفة عمومية 

على حدة. وأفضت المفاوضات التي نظمها االتحاد العام للعمال 
الجزائريين مع السلطات إلى زيادة األجر األدنى المضمون«، حيث وصل 

في آخر ثالثية ُعقدت من 19 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2011 إلى 18000 د.ج. 
وعرفت هذه القمة حدثا بارزا تمثل في حّل إشكالية األجور، حيث 

استفادت غالبية القطاعات من زيادات جديدة، وإن كانت هذه الزيادات 
جاءت في إطار شراء السلم االجتماعي. فتلك الفترة قد شهدت كما 

سبق حراكا اجتماعيا جمع بين التنظيمات النقابية من جهة وبين 
القوى االجتماعية األخرى المنظمة منها وغير المنظمة من جهة 

أخرى. فما كان من الحكومة إال السعي إلى تلطيف األجواء ومحاولة 
السيطرة على األوضاع، فقامت بمجموعة من اإلجراءات كالزيادات 

المعتبرة في األجور على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي.

الخدمات االجتماعية: غنيمة حرب
الخدمات االجتماعية هي جميع األعمال أو اإلنجازات التـي تساهم في 

تحسين وتطوير معيشة الموظفين والعمال ماديا ومعنويا عن 
طريق تكملة ألجر العامل تقدم على شكل خدمات فـي مجال الصحة 

والسكن وبعض ضروريات المعيشة والثقافة والتسلية. وتشمل 
الخدمات االجتماعية بصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع االجتماعي 

التي تستهدف الحياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه 
من تحسين إنتاجه أو مردوده الوظيفي.

علــى الرغم من أن القانون الجزائري يجيز لكل النقابات المشــاركة 
تســيير أموال الخدمات االجتماعية، إال أنه منذ ســن القانون واالتحاد 

العــام للعمال الجزائريين هو مــن يتحكم فيه. وهنا أخص بالذكر 
قطــاع التربية، حيث تعتبــر الخدمات االجتماعية بالنظر إلى ما 

يحملــه الرصيد المالي المحصل عن طريق مســاهمات العمال كنزًا 
وقاعدة أساســية في الصراع الدائر بيــن المركزية النقابية والنقابات 
المســتقلة التي اســتطاعت بعد طول سجال بينهما الحصول على 

حق المشــاركة في تسييرها.

ففي الحســاب المالي، هناك المليارات من مســاهمات العمال التي 
لــم تكن تصرف عليهــم، باإلضافة الى العديد من مراكز العطل 
والمبانــي التي كان يســتغلها االتحاد العام للعمال الجزائريين 

لمصالح بعض القيادات. 

ســمح ذلك للعمال بإمكانية الحصول على قرض مالي، كما ســاهم 
في تســهيل اقتناء الســيارات بالتقسيط بعد االتفاق مع وكاالت 

بيع الســيارات، وأعاد فتح مراكــز العطل والترفيه الخاصة بالعمال 
المنخرطين. ولكنه أيضا حســن بدرجة كبيرة ظروف التكفل 

الصحي بالعمال األجراء، وذلك عن طريق اتفاقيات مع مؤسســات 
استشفائية خاصة. 

يمكن تقسيم المطالب المعنوية إلى شكلين:

المطالب المرتبطة بالعمل، كالحديث عن ظروف العمل والقوانين  ◂
السلوكية األساسية في الوظيف العمومي خاصة، وهي التي 

كانت تتكرر بصفة دورية في كل بيان تصدره النقابات.

المطالب النوعية المرتبطة بالمحيط الخارجي، وهي عادة إضرابات  ◂
تضامنية، حيث تواجدت النقابة مع الوقت في كل مناحي حياة 

العامل اليومية السيما حياة المواطن العادي. حث هذا التواجد، 
من خالل وتيرة اإلضراب التي تتوزع على أشهر السنة، السلطة 

على مشاورة النقابة في المناقشات السياسية الكبرى. 

تطورت بعض لوائح المطالب فصارت تدرج العديد من العناصر 
الجديدة التي لم يكن مصرح عنها مباشرة، كفكرة قطاع الخدمات 

االجتماعية وضرورة إرساء مبادئ ديمقراطية لتسييره بعدما كان 
حكرا على االتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي ُكِتب الكثير حوله. 
كما أنه تم تحديد سن التقاعد وبعض المواضيع المتعلقة بالصحة 

التي لم تكن تطرح بشكل صريح ومتكرر مقارنة مع المطالب األخرى. 
ومن هذه المواضيع األمراض المزمنة، وبناء المستشفيات التابعة 

لبعض القطاعات كقطاع التربية، وإجراء اتفاقيات مع مصحات 
خاصة. وجاءت بعض المطالب المتعلقة بملفات االمتياز وطب العمل 

والسكن، أما المطالب األخرى فنقدت تدخل صندوق النقد الدولي، 
وعلى وجه الخصوص في موضوع تقليص األجور الذي اعتبرته 

النقابات مساسا بالسيادة الوطنية.

وصارت النقابات تدرج مسألة إشراكها كشريك اجتماعي كامل 
الحقوق على قائمة مطالبها، كما طالبت بتوسيع الثالثية وإشراك 

النقابات في صياغة قانون العمل الجديد، والضغط إلعادة النظر في 
تشكيل مجالس إدارة صندوق الضمان االجتماعي وصندوق معادلة 

الخدمات االجتماعية.

تعلقت بعض مطالبها بالنشاط النقابي في حد ذاته، والذي تعلق 
بقسم منه بضرورة التنسيق النقابي، ومساندة النقابيين ونقابات 

أخرى، وتجسيد اإلصالحات االجتماعية والنقابية، وضمان الحريات 
النقابية، واحترام المعاهدات الدولية.

تزامنت النشاطات النقابية مع العديد من الحركات االحتجاجية 
التي تضامنت معها، وإن كان هذا التوجه بحّد ذاته مؤشرًا على 

انخراط النقابة في المجتمع كشكل من أشكال الحركات االجتماعية. 
فهذا الشكل يعّبر عن بحث الحركات النقابية عن مصادر جديدة 

لمشروعية وجودها، بناء على الضعف الذي تعرفه، خاصة مع 
انخفاض نسب االنخراط، وتراجع مساحات الضغط التي كانت تسمح 

للنقابة بالحضور في المؤسسة.

علينا التذكير بأن النقابات المستقلة هي من تقوم باإلضراب 
واالحتجاج في غالب األوقات، وهي التي تخرج إلى الشارع وتواجه عصا 

الشرطة وقوات مكافحة الشغب، وهي من تتحمل ما يترتب عن 
اإلضراب. إال أن الحكومات المتوالية تخشى أن تدفع استجاباتها لهذه 
الضغوطات بالنقابات المستقلة إلى المطالبة بشكل أكبر وإضعاف 

االتحاد العام للعمال الجزائريين الحليف األساسي للنظام. ولذلك 
يتم التوقيع على معظم المطالب التي تم تحقيقها على طاولة 

حوار بشكل علني، يجمع الحكومة من جهة، واالتحاد العام للعمال 
الجزائريين كممثل وحيد للعمال باإلضافة إلى ممثلي منظمات أرباب 

العمل من جهة أخرى.
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 5. تحديات النشاط النقابي 
في تحقيق العدالة االجتماعية

التسيير الديمقراطي 
من شأن الشفافية والتداول على المناصب القيادية في حدود األطر 

الشرعية والقوانين الداخلية لكل تنظيم نقابي أن تسهم في إيجاد 
وتشكيل كتلة عمالية متجانسة، وأن تؤدي إلى التزام واٍع بما يقرره 

التنظيم النقابي. وتقلل الشفافية في العمل من حاالت التصدع 
في صفوف النقابيين والنقابات عامة. فقد أبرز البحث الميداني الذي 
قمنا به أن معدل التوافق )والتجانس( بين النقابيين في ما بينهم 
هو 1.79 من سلم قياس مكون من أربعة رتب )1.79/4(51، مما يصنف 
هذا المعدل في خانة التجانس أو التضامن الضعيف السلبي. وفي 

حقيقة األمر أن هذا المعدل الضعيف يؤكد حاالت االنشقاق داخل 
النقابات الواحدة وعدم استمرارية التكتالت النقابية، حيث أنَّه ناتج عن 
االنسجام والتوافق بين النقابات خاصة حول عناصر متعلقة بالتسيير 
الداخلي للنقابات، والمعلومات المتعلقة بالشأن النقابي. وفي نفس 

الوقت، يعبر هذا المعدل عن األشكال الممكنة التخاذ القرار داخل 
النقابة الواحدة، حيث نصل إلى قناعة حول وجود تكتالت داخل 

النخبة النقابية الواحدة تعطي انطباعا بأن »مطالب النقابة تحدد في 
إطار فردي، ومن هنا نكون أمام أشكال تسيير تسلطية تعتمدها 

بعض النقابات، أو نصف جماعية كما هو شأن أغلب النقابات، والذي 
يعني أن الحديث عن التضامن النقابي وعن الفرضيات الجماعية في 

اتخاد القرار مسألة فيها نظر«52. 

التوســع إلــى قطاعات اقتصاديــة جديدة بمــا في ذلك 
القطاع الخاص

 تنشط في الجزائر النقابات في القطاع العام بدرجة كبيرة، وهناك 
عجز كبير في هذا المجال. يعود ذلك إلى أسباب تاريخية نظرًا لتواجد 
النقابة التقليدي في القطاع العام من جهة، وموقف أرباب العمل من 

عالم الشغل من جهة أخرى53.

51  جابي ناصر، زبيري حسين وآخرون، الخارطة النقابية الجزائرية...بعد ربع 
قرن من التعددية، إصدارات أصدقاء عبد الحميد بن زين، الجزائر، 2016، ص 26.

52  زبيري حسين، النقابات المستقلة في الجزائر، دراسة حول النشاط 
النقابي للنقابات المستلقة في الجزائر - رسالة  دكتوراه تحت إشراف 

الدكتور خليفة بوزبرة، 2013، ص 312.
53  M.abdeli, « Le pouvoir a encore besoin de l’UGTA » entretien avec 
Dr Djabi Nacer, elwatan, le 2013/11/27.

لعل أهم تحديات العمل النقابي في الجزائر هو الفقدان التدريجي 
للفضاءات التقليدية للنشاط النقابي  وانحصارها في قطاعات دون 

أخرى. يعود ذلك إلى احتكار المركزية النقابية برعاية حكومية لقطاع 
الصناعات الكبرى والصناعات البترولية والطاقة على وجه الخصوص. 
ومما ال يدعو للشك غياب تكتالت عمالية من شأنها أن تكون حاضنة 

لنشوء وعي عمالي موحد، وغياب نشاط نقابي مستقل في هذه 
القطاعات يحول دون تمكن العمال من إدراك حقوقهم التي ُتسلب 

منهم بأشكال مختلفة ومتطورة. 

التكوين النقابي 
إن حدوث صراع ونزاع داخل النقابة الواحدة مؤشر على تصدع في 

التضامن النقابي الذي تقوم عليه النقابة الواحدة، وكذلك بين 
النقابات عموما. فالصراع قد يعبر عن حالة احتقان وطريق مسدودة 

يصل إليها أطراف الصراع داخل التنظيم النقابي الواحد أو في 
النقابات ككل. يعكس حدوث صراع جّدي داخل التنظيم ارتجاجًا 

في التماسك الداخلي، من شأنه أن يرهن الفعل النقابي الجماعي. 
وبطبيعة الحال، سيؤثر ذلك سلبًا على انخراط المناضلين وسيؤدي 

إلى عزوف العمال عن العمل النقابي. وينبع الصراع الداخلي كذلك 
عن إرادة بعض النقابيين في االستقالل49، مما قد يطرح مشكلة في 

التجانس الداخلي. حيث يمكن »أن نحدد ثالثة موارد لألزم النقابية: 
الالتجانس المتزايد لقوى العمل الذي يتسبب بأزمة وحدة المصالح، 

المركزية أنظمة الضبط على مستوى المؤسسة التي تعزز عدم وفاء 
المنخرطين في النقابة، والضعف النسبي للنقابة في قدرتها على 

تغطية قسم من القوى العاملة في القطاعات«50.

وعليه، فأهم تحٍد تلقاه الحركة النقابية هو تحٍد داخلي، وهو ناتج 
عن ضعف التكوين النقابي. فانخفاض حاالت االنشقاق التي عرفتها 

الحركة النقابية يظهر أن التكوين النقابي المتواصل من أهم 
تلك الوسائل التي يجب الرجوع إليها، بما في ذلك كتابة التقارير 

والعرائض والطلبات التي كثيرا ما تواجه أخطاء قانونية تستغلها 
الوصايا لصالحها، خاصة عند إشراك القضاء فيها. فالنشاط النقابي 

محكوم بمجموعة من العمليات واإلجراءات القانونية واإلدارية التي 
يجب اتباعها لكي يعمل ضمن حدود الشرعية القانونية، قبل أن 

يقوم بتوقير الغطاء القانوني لنشاطاته وحماية المناضلين.

 49 الزعامة
50  Christian Lévesque, Gregor Murray et Stéphane Le Queux, Op.cit, 
p.134.
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الخاتمة

ساهمت الحركة النقابية والعمالية في تحقيق بعض من مظاهر 
العدالة االجتماعية في الجزائر، والتي غالبا ما كانت تأخذ أشكاال مادية 

كالزيادات في األجور والرعاية الصحية. كما أنها ساهمت في فرض 
حصص سكن للعمال في إطار توزيع السكنات االجتماعية وغيرها 
من تلك المظاهر، مستمدة قوتها من بعض المساحات القانونية 

التي تسمح لها بالتواجد في األجهزة اإلدارية التي تتكلف بالحماية 
االجتماعية ومجالس العمال داخل المؤسسات االقتصادية. وفي 

حال تعثر الحوار، لجأت الحركات النقابية إلى اإلضراب الذي كان اللغة 
الغالبة في التعامل مع الحكومات والوصاية، حيث طورت النقابات 
قناعة مفادها أن الحكومة غير جدية بشأن فكرة الحوار كوسيلة 

للبث في المطالب العمالية. وعلى الرغم مما يمكن قوله حول 
مكسب العمال الجزائريين، إال أن هذا المكسب يواجه أخطارا، منها ما 
هو نتيجة تراجع أسعار البترول الذي دفع الحكومة إلى مراجعة بعض 

ما سمي بالمكاسب العمالية من أجور، إضافة إلى تلميح الحكومة 
باحتمال إضافة ضرائب جديدة تدفع قيمتها الفئات الضعيفة غالبًا. 

وقد نتج عن تراجع النشاط النقابي فضاًء نقابيًا منقسمًا، ال يعبر 
عن الوحدة العمالية بميزاتها الكالسيكية التي بمقدورها مواجهة 

مقاومات الوصاية. وعالوة على ذلك، نشأ خطر حقيقي عن سياسات 
التشغيل المنتهجة من طرف الحكومة. فعوضًا من تراجع نسبة 

البطالة، ظهرت وبشكل كثيف أشكال العمل غير الالئق بكل 
مواصفاته السيئة، مع غياب اهتمام النقابات بتلك الفئة من العمال.
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شكر وتقدير من الكاتب

ال يمكن إدراج تجربة العمل البحثي التي جمعت مجموعة من 
الباحثين المهتمين بعالم الشغل والعمال في البالد العربية إال 
في إطار التجارب المهمة من النشاطات العملية التي يعيشها 

الباحث في عالم تتراجع فيه الجهود العلمية الجادة في فهم العالم 
العربي. لقد كان معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون 

الدولية في الجامعة األميركية في بيروت، والمجموعة المؤطرة لهذا 
النشاط، ُمحفزًا من خالل توفير الجو المالئم من ظروف العمل الالئقة 

واالستعداد للتعامل مع احتياجات الباحث بما في ذلك الترجمة 
وأدوات العرض، وصوال إلى المالحظات والمرافقة العلمية والمعرفية 

للبحث. سمح لي ذلك بإعادة مراجعة بعض األفكار المتعلقة بالبحث 
العلمي، ولكن أيضا بعالم الشغل من خالل مالحظات المجموعة 

المؤطرة والباحثين المشاركين. كما أن هذه التجربة قد وفرت لي 
فرصة للتعرف على ما يجري في البالد العربية، وفضاء لتبادل األفكار 

واألعمال، وإمكانية إيجاد أعمال مشتركة بين الباحثين. أمنياتي أن 
تكون هناك محطات الحقة تسمح بتحسين مستوى الباحث، فهذه 

الظروف المحفزة غير متوفرة دومًا.
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معهد عصام فارس 
للسياسات العاّمة والشؤون 

الدولّية في الجامعة األميركّية 
 في بيروت

يسعى معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية، 
في الجامعة األميركّية في بيروت، إلى تيسير الحوار وإثراء التفاعل 
بين الجامعيين المتخصصين والباحثين وبين واضعي السياسات 

وصانعي القرار في العالم العربي بصفة خاصة. ويعمل على 
إشراك أهل المعرفة والخبرة في المنظمات الدولية والهيئات 

غير الحكومية وسائر الفاعلين في الحياة العامة. كما يهتم، من 
خالل الدراسات واألنشطة، بتعزيز النقاش المفتوح حول جملة من 
القضايا العامة والعالقات الدولية وبصياغة االقتراحات والتوصيات 

المناسبة لرسم السياسات أو إصالحها.

األصفري  معهد   حول 
األميركية الجامعة   في 

بيروت  في 
يسعى معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة، وهو مركز 

إقليمي، إلى دعم مجتمع مدني حيوي من األكاديميين والنشطاء 
وصانعي السياسات وعموم المهتمين باستكشاف أشكال تقليدية 
وأخرى مبتكرة لالنخراط بأشكال الديمقراطية التشاركية، ومناقشة 

عمليات صنع السياسات المحلية، والنهوض بالحلول الواقعية 
لتحفيز المجتمع المدني والمواطنة الفّعالة في العالم العربي. 

عليه، ينظم المعهد ورش وبرامج عمل تدريبية إلى جانب مهام 
التعليم األكاديمي في الجامعة األميركية في بيروت. كما يشّجع وينتج 

المعهد األبحاث في مجاالت متعّلقة بالمشاركة السياسية والمساءلة 
والحوكمة الرشيدة؛ إضافة الى إصدار توصيات لدعم مشاركة 

المواطنين والمواطنات ودور المجتمع المدني في الوساطة والمداوالت 
والتنظيم الذاتي. 

ويعمل المعهد على تعزيز الوعي العام عبر نشر أفضل الممارسات 
للمجتمع المدني والمشاركة المدنية في المنطقة، وذلك من خالل 

االجتماعات الشهرية والندوات لتحفيز الحوار المثمر بين مختلف 
الفاعلين في المنطقة من خالل األنشطة البرنامجية من ورش عمل 

ومؤتمرات وندوات وإصدارات وبرامج بحثية.

معهــد األصفري هو أحد مراكــز أبحاث الجامعة األميركية في بيروت 
منذ العام 2012. ويعتبر المعهد نفســه شــريًكا في إثراء التزام 

الجامعــة األميركية في بيروت في خدمة وتثقيف وإشــراك المجتمع 
اللبنانــي. ويقوم المعهد حالًيا بتطوير أول برنامج ماجســتير في 
المنطقــة حول المجتمع المدنــي والمواطنة والتغيير االجتماعي. 

وأخيــًرا وليس آخًرا، يطّور المعهــد برنامجين جديدين للعمل: األول 
هــو المجتمع المدني والقانــون والحوكمة؛ أما الثاني فهو المواطنة 

الفّعالة في سياق النزاعات.  
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