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 راتـــــصــــختـــة المـــمـــقائ
 إع ع ج: االتحاد العام للعمال الجزائريين

 ن و م م ا ع: النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي االدارة العمومية.

 المستقل الساتذة التعليم الثانوي والتقني. الوطني م ا ت ث ت : المجلس و م

 .لتقنيان و م ا ت ث ت :النقابة الوطنية المستقلة الساتذة التعليم الثانوي و 

 نويات الجزائر العاصمة.م ث ج ع: مجلس ثا

 م و ا ت ع: المجلس الوطني الساتذة التعليم العالي.

 العوان الحماية الوطنية.ح م: االتحاد الوطني ا ا و 
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 الـمـقدمـة
مـن مميزاتهـا تعدديـة و نقابيـة سياسـية  ممارسـةتحديدا على وجود حيوية دور المجتمـع المدني  قومت

المـواطن بحـق المشـاركة و حـق التعبيـر  هيتمتع فيـ ي ونقابيسياس مستوىأي النقابات،  ة، استقاللياألحزاب

 . و حق إبداء الرأي

مجـال عمـل كـل مـن الحـزب السياسـي  احتـرامحتاج أساسـا إلـى ، يذلك إلى تجسيد مالمحالوصول و 

فـي اختيـار السياسـة االقتصـادية  تجسيد مشاركة كافة القوى االجتماعية، فالنقابة تنظيم يهدف الى و النقابة

برنامجـه أما الحـزب السياسـي فغايتـه األساسـية مـن خـالل دون التطلع الى ممارسة السلطة ،و االجتماعية ،

  .ذلك تحقيقهي الوصول إلى السلطة و  السياسي

، المواطنينو احتياجات  نجاح كالهما في إقامة نظام ديمقراطي يستجيب إلى مطالب ضمان إن

هي المعيار األساسي الذي يحدد دورهما في بناء نظام ف،طبيعة العالقة بينهماتحديد  اساسا الى يستند

واالزدهار  تحقيق التقدمل للفرد، االجتماعيفي رفع مستوى األداء السياسي و و سياسي ديمقراطي، 

  .االقتصادي

- 1962خالل التجربة السياسية االشتراكيةمن وقد اختبر النظام السياسي الجزائري صحة ذلك 

مستقلة تملك حرية الدفاع عن المنخرطين فيها  اجتماعيةيعتبر النقابة منظمة  لمالواحد فالحزب،م1989

ل ــــو سياسية بك اجتماعيةات ــــــبناء تحالف و تساهم فيو الرفض  االقتراحا و معنويا، تملك حرية ــــمادي

مؤسسة تابعة مهمتها تتحدد في الدفاع أو تبني المشروع  عتبرهاازب و أجهزته، بل ـــــــــن الحــــية عــــاستقالل

العام للعمال  االتحادالنقابة الوحيدة لوطني ا جبهة التحريرلحزب ، حيث جعل الحزب الحاكم لالسياسي 

 . واالجتماعي االقتصاديللنظام السياسي، وتتولى تطبيقه في جانبه  االشتراكيتتبني المشروع  نالجزائريي
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النقابــة  رتاعتبــ -مــا يقــارب ثــالث عقــود–بعبــارة اخــرى فجبهــة التحريــر الــوطني اثنــاء هــذه المــدة 

 تـدافعالطبقـة العاملـة و  منظمة تمثـلمنها  أكثر الحزب توسيلة لتأطير الجماهير و استقطابهم لتزكية قرارا

 ، فالنقابـــة مـــاهي اال آليـــة الســـلطة فـــي رقابـــة المجتمـــع المـــدنيالماديـــة والمعنويـــة عـــن مطالبهـــا و مصـــالحها

ـــابة حســب هــذا المفـــهوم ال ينطبــق عليهــا وصــف تنظــيم نقــ،ف ابي مســـتقل و إنمــا هــي فــي حقيقــة األمــر النق

  .بينهما تجمع التيلعالقة اإليديولوجية والعضوية ل نظراتابع للحزب  تنظيم

 التـي عبـرت فئـات الجزائري ، من اهم مظاهر واسس النظام السياسي عالقة الحزب بالنقابةفكانت 

، و المفــاهيم المؤسســات والقواعــدرفضــها اســتمرار تســير شـؤونها بــنفس و المجتمــع عــن غضـبها  واسـعة مــن

ــــر بعــــد إصــــدار  امباشــــر  اوســــبب ــــه الجزائ ــــذي عرفت ــــديمقراطي ال ــــال ال  دســــتورللتحــــول السياســــي واالنتق

  .م1989فيفري23

كل هذا يجعـل اهميـة الحـديث عـن المنظمـات النقابيـة و عالقتهـا بـاألحزاب السياسـية خـالل مرحلـة 

ة و بنــاء ــــة الديمقراطيـــــارســـراء الممــــــــــإث لها دور فــيةاعيــجتماقــوى سياســية و ا باعتبارهــ،التعدديــة السياســية 

يفرضـــه علينـــا الواقـــع السياســـي الـــذي تعيشـــه وجـــوهري  موضـــوع محـــوري، نظـــام سياســـي جزائـــري ديمقراطـــي

  .بالدنا

ــــتح تالتســـعينيامنـــذ بدايـــة فتـــرة ت الجزائـــر تشـــهدحيـــث  ــــوالت سياســـية، اقتصاديـــــ ــــاجتمة و ــــــ  اعيةــــ

ومـا ترتـب الحزبيـة والنقابيـة بإقراره مبدأ التعدديـة  م1989فيفري  23ة و متسارعة جسدها دستور ـــــالحقــــــمت

عنـه مــن ظهــور أحــزاب سياســية كثيـرة، تنتمــي إلــى مــدارس فكريــة و تيـارات عقائديــة مختلفــة، و بدايــة بــروز 

ذلــك يــدل  إال ان، ل مــن األحــزاب السياســية، حتــى و إن كــان بصــورة أقــالنقابــات فــي ميــادين متعــددة عمـــل 

ة و ــــــــــاديــــــــــــــتصـــــــة االقـــــاســــالسي مـــــــــــل ورســــــا فيتشكيــــــــــودورهالمنظمات النقابيـة   مكانةعلى داللة واضحة 

  . االجتماعية الى جانب االحزاب السياسية 
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فقــط و إنمــا ينبغــي أن يصــاحب  الحزبيــةبنـــاء علــى إقــرار التعدديــة ال يؤســس  النظـــام الــديمقراطيف

فاعلـة تشـارك  اجتماعيـة، بحيـث يسـمح بتشـكيل قـوى االجتماعيـةبالتعدد في القـوى  االعترافالتعدد الحزبي 

فــي إدارة الشــؤون العامــة ، ســواء كانــت القــوى سياســية أم اجتماعيــة، فإنهــا تشــكل الوعــاء الحاضــن لتطــور 

  .المشروع الديمقراطي

لوحــدها بنـــاء نظـــام  ال تســـتطيعالمنظمــات النقابيـــة أنللقـــول ، هــذا الموضـــوع  لــذلك جـــاءت دراســـة 

اســــتعاب مختلــــف فئــــات   القــــادر علــــىياسيـــــــــــــــة  لألحــــزاب الس االجتمــــاعي شــــريكالأنهــــا ديمقراطــــي ، بــــل 

وكـل فـي رسـم اختيـارات اساسـية لمسـتقبلها ومسـتقبل االجيـال القادمـة  تها مسـاهمواظهار المجتمع الجزائري 

  .يمنح الموطنين فرصة المشاركة في تحمل مسؤوليات التفكير من اجل مجتمعهمذلك 

طـــرح فان الباحـــث الـــذي يتصـــدى لدراســـة هـــذا الموضـــوع يجـــد نفســـه امـــام ،ممـــا تقـــدو انســـجاما مـــع 

  :اإلشكالية التالية

ظـام ننتيجة التغييـر الـذي عرفـه ال التي اقرها المشرع الجزائري  و النقابيةالحزبية التعددية  مكسب إن

مؤسسـة النقابيـة المنظمـات صـياغة عالقـة األحـزاب السياسـية و  إعـادة فـي جـحالسياسي الجزائـري، ن

باعتبارهـا قـوة تغييـر و   عمل النقابات استقاللية احترامالحفاظ على مبدأ  امؤداهعلى قاعدة محورية 

عمـل ال رامتـاحتتجاهـل ضـرورة مازالـت   الممارسـة الحزبيـةام ان  ،اقتراح و ترك لها حرية  المشاركة 

ولـيس خدمـة  ألهـدافها الضـيقةاحتواهـا خدمـة  إلى السيطرة عليهـا والسياسية  األحزابتلجأ ف ،يالنقاب

 .الجزائري لترقية الممارسة السياسية والنقابية لنظام السياسي

 البـاب األولخصصـنا :و لدراسة إشـكالية هـذا الموضـوع، فضـلنا تقسـيم الدراســة إلـى بـابين اساسـين

لدراسة األسس اإليديولوجية و القانونية لتطور عالقة النقابة بالحزب السياسي فـي الجــزائر تأسيسـا علـى أن 

 .إيديولوجيالتجـربة النقــابية في الجـزائر كانت نتاج تـنــوع تاريـخي و 
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تطــور التــاريخي و اإليــديولوجي لعالقــة العلــى بيــان مســار  امنصــب الفصــل األول محتــوىفجــاء  

النقابـــة بـــالحزب السياسي،خاصـــة  فـــي ظـــل نظـــام اســـتعماري قمعـــي حاولـــت  فيـــه اإلدارة االســـتعمارية بكـــل  

الطــرق و الوســائل الشــرعية وغيــر شــرعية حرمــان المناضــل النقــابي الجزائــري مــن حقــه فــي ممارســة نقابيــة 

  .حقيقية شأنه شأن المناضل النقابي الفرنسي

زب ـــــــــنظـام قـائم علـى وحداويـة الحإقامـة النظـام السياسـي  اراختـوبعد استرجاع السيادة الوطنيـة ،  

و إيديولوجية ال تعترف إال بتبني مشروع سياسي و اقتصادي واحد هو المشروع االشتراكي، لتصبح النقابـة 

و  الــــمــــــالعئة ـــــف وليسـت وسـيلة لـدفاع عـن مصـالح  الحـزببموجب هـذا التوجـه أداة إلعـادة إنتـاج خطـاب 

 . و المشاركة في رسم السياسة االقتصادية واالجتماعية للدولة الجزائريةلمستخدمين ا

و مع األخذ بنظام التعددية السياسية، ظهرت التعددية النقابية في شـكل تنظيمـات شـملت قطاعـات 

 .الخ...، التربية، التعليم العاليالعامة العمومية، الصحة اإلدارةكقطاع : واسعة من المجتمع

بــالحزب السياســي خاصــة وان  لعالقــة النقابــةالقــانوني  متنــاوال التطــورالفصــل الثــانيفجــاء محتــوى 

حـــدد أســـس  المحـــدد لكيفيـــات ممارســـة الحـــق النقـــابي،م  1990جـــوان 02المـــؤرخ فـــي 90/14ن رقـــم القـــانو 

هــدف  تنظــيم دور اســتناد الخــتالف مفهــوم، فاصــبح لكــلاســتقاللية المنظمــة النقابيــة عــن الحــزب السياسي،

  :من خالل معيارين أساسينخاصة  األسس القانونية ومصلحة كل منهماوتظهر 

  .معيار دستوري يتمثل في إقرار واعتراف الدستور الجزائري بالحرية و الحق النقابي -

و المراسـيم التـي تضـبط شـكل الحيـاة النقابيـة  مجمـوع القـوانينمعيار تنظيمـي يظهـر فـي إصـدار - 

 .سواء تعلق األمر ببيان كيفية إنشاء وتشكيل التنظيمات النقابية أو تحديد مبادئ استقالليتها
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 االســتقاللية احتــرام مبــدأاال ان تجربــة التعدديــة النقابيــة المعتــرف بهــا دســتوريا و القائمــة علــى 

ة ــــــابيــــــــة النـقـــــارســــــــــــــــازالت تحتـاج الـى نضـج الممــــــألحـزاب السياسـية من اــــوالسياسية للنــقابات ع ةالتنظيمي

 .بها والحقيقي الفعلي االعترافو 

أن تجسـيد األسـس النظريـة و القانونيـة لتـدعيم مبـدا اسـتقاللية التنظـيم  بينا الباب الثانيومن خالل 

النقابي عن الحزب السياسي فـي ظـل الممارسـة النقابيـة الفتيـة مـا زالـت تعـاني مـن إرث عقائـدي نقـابي قـائم 

 أحــزاب التحــالف الرئاســـي اســتمرارية مبداســـيطرة الحــزب علـــى النقابــة و البــارزة اساســـا فــي عالقـــة علــى

العـام  االتحـادالنقابـة التاريخيـة ب) يالـديمقراط حزب جبهة التحرير الـوطني، حـزب التجمـع الـوطني وخاصة(

في رسـم السياسـة االقتصـادية  للنظام الحاكم الوحيد األساسي االجتماعيالشريك  اعتبارهو  نالجزائرييللعمال 

 .المنظمات النقابية االخرى  وتجاهل مشاركة ودورو االجتماعية 

سـواء  التعدديـة الممارسـة النقابيـة تطـور تـأثير االحـزاب السياسـية الواضـح علـى األول الفصلبحـث 

 التيار الوطني أحزابممثلة خاصة في السياسية  السيطرة  السياسي بسبب اعادة انتاج نفس على المستوى

ر علــى المســتوى اثــ،ممــا  بــات بالشــكل الفعــال و الحقيقــياســتقاللية النقاالحريــة النقابيــة و  ال تــدافع علــى التــي

خاصة في ظـل اسـتمرار تبنـي النقابـة للخطـاب السياسـي للحـزب وخضـوعها  ة النقابي الممارسةالنقابي على 

 .لهيمنته السياسية

، فالنظام الحزبي فيبحث في مظاهر تقييد الممارسة النقابية كحق و حرية  الفصل الثانيأما 

 لحقوق و الحرياتل كاتانتها ارتكاب طريق خلق عوائق والحاكم يمنع النقابات من الممارسة النقابية عن 

نشر ثقافة  اعاقو الممارسة النقابية المستقلة  ترقية و تطورأخر  مما،القانون الدستور و التي كفلهاالنقابية 

  .بين المواطنين للدفاع عن مصالح و قناعات مشتركة  المستقلالعمل النقابي 
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  ).الفرنسية تالجزائريين بتقلد مناصب المسؤولية في التنظيما
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___________________________________________________________________________ 
، دراسة مقارنة في ا5صول النظرية وآليات  الحرية السياسية في النظام لدستوري المعاصر والفقه ا س�ميقريشي علي ، 1

  .438، ص2005الممارسة مع التطبيق على الوضع في الجزائر ، رسالة دكتوراه،جامعة منتوري قسنطينة ،
 ذمن اخطر القوانين اIستعمارية وأكثرھا ظلما وإجحافا بالنسبة لحقوق الجزائريين وحريتھم،إ 1865قانون ا5ھالي الصادر عام  ريعتب
  .عليه ما I يطاق من ا5عباء المادية والضرائب ضوجبه أھمل الشعب الجزائري وأھدرت كرامته،وفربم

2BENCHABANE ALI, il y eu une domestication du Mouvement ouvrier  interـview avec le 
chercheur DJABI NASSER, EL Watan, 22/06/2006, p1. 

 
3EL MAMOUNI –ABDULATIF, syndicalisme ouvrier au Maroc, Casablanca : édition maghrébines, 
sd, p2. تعقيب جابي ناصر عن بحث عبد القادر زغل ،المجتمع والصراع من اجل الھيمنة ا يديولوجية في المغرب العربي ،الندوة

476،ص  1992بية ،بيروت الفكرية المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطية، مركز الدراسات الوحدة العر  
،ديوان  نجم شمال إفريقيا ،حزب الشعب 1939 – 1914فرنسا بين الحربين  إلىالدور السياسي للھجرة زوزو عبد الحميد ،4

  .118، ص 2007،،الجزائرالمطبوعات الجامعية 
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___________________________________________________________________________ 
،معطيات ميدانية  رفةتطالتنظيمات المالخليفة اDجتماعية والسيكولوجية للعنف السياسي الممارس من طرف بعض بوسنة محمود ، 1

، 2002أكتوبر ،الجزائر العاصمة ،  28،27السابقة الجزائرية ،،حول السابقة الجزائرية ،ورقة قدمت للملتقى الدولي حول اVرھاب 
  . 15ص 
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___________________________________________________________________________ 
، ورقت قدمت للملتقى  0720أزمة المشاركة السياسية في الجزائر ، دراسة تحليلية ل�نتخابات التشريعية لسنة عبد النور ناجي ، 1

، ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة باتنة 2007ديسمبر  5- 4" واقع وأفاق التنمية السياسية في الجزائر"الدولي حول موضوع 
  .6و 5ص  الجزائر،

  . 9و  8ص ،  2005الجزائر، ،، مجلس ا5مة ،العدد الثامن ،مارس  مجلة الفكر البرلماني، )مفھوم الحكم الراشد(قداري حرز هللا ،  2
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___________________________________________________________________________ 
،مركز دراسات الوحدة العربية،  مجلة إضافات، )ا�جر نموذجا: الحركة النقابية في الجزائر وسياستھا المطلبية ( بومقورة نعيم ،1

  . 25:،ص  2008العدد ا5ول، بيروت، لبنان ،
  .26،ص المرجع نفسهرة نعيم ، وبومق2



ا�سس ا يديولوجية والقانونية لتطور ع�قة العمل النقابي بالعمل السياسي : الباب ا�ول  

 

10 
 

 ��7&G����=  ������� �+�� ����� 	!�+�! ) ��
���
� : ( ������$' �% �
� ���!��� I � �1%!-7 :

776 '224 '349  ������� ���1
�� #��-�� I � 	���!
 ����� :' 6+*��' ��/U�����U+>�  ' ��
!
���

#����
��1.  

 L����� �*�" 	�������� �
� ���"� "�� �7�* ����� �2!�� ��U�'����7�� + �

� I � 01

�
� �
��� �����-�� �������� #�
��
�� �*�" ���*��� ��"�"&�� .���� �\��!
��! 	�
"*��
��!2.  

 	��0�"�7�  �������� #�
��
�� ���G �% ������� �2��
 � ������� ��2���(�V�  �"����/�&� 

 ��
��� 6���
 C��&� ���%	!���!>�  ����

� ��"��!����
��'  ��� ������� �
���� 	=! �7�*

 �% ���!�� 6 �
��! ������� 6 �
�� C��&� ��!�2� ������� Q��2� "&�! 	K.  

 ��2-� ������� #&�7:%���
��  ����

�!����
�� ! '�"�������
� 7 � 	�� L��	�����!: 

 ����� ����!��)���� '��
)�G�  ��!"� �1��/ C��&� �= 	
 �2���'����! ����!!����
���� ��-&�� "��� 

����
����� ���2!�� I �3.  

	G 0"�� �
 ��'  �������� �������� ������ 	= ��� �1��#"
���  ���& � ���+�� "���� 	
 �1��!�&

����!��4   �������� �1����
 �!& ������� 6�+�� ��-���! ����� ����"�� #%�� ���� !) "#������	�.(  

�G 	=  ���!�� �
���� �1�2*= ���!�� �)����� C��&� �% �1����+
! ����� '  � &�
 �)*

 �)�����I�G  ��
����!�!�"�G ������!' ��%���$G ������! ������+�� � &�
�� �����" )�!��"8 

��
���19630  !�!��"22 ��
%!�19760 ( �
 �
��
 �������� ����

 ���!�!�"�G �� �� ���
&��/ 

 0��&�� 6�&�� ���!�� ���&��� �1� 6�& �
 �-��&�
 �"�&! ������)����� "#����. ( 

___________________________________________________________________________ 
1BenallègueChaouia-Nora,Mouvement ouvrier et question nationale 1919-1954, office des 
publications universitaires, Algérie, 2004, P71 


�1" ، الحركة العالمية في الجزائر قبل الحرب العالمية الثانيةغاليسو رينيه ،2��' ������� 	�" ��� �% � 
���� ������ 	� #����"'

��
����� �%��B � ������  ' ������ ' (��B�� ""��� ' �
  .300و  308: ص 1982!�&!) ���
المرجع السابق ،في المغرب العربي ا يديولوجيةالمجتمع والصراع من اجل الھيمنة تعقيب جابي ناصر عن بحث عبد القادر زغل ، 3
  . 477ص  ،

4BENCHABANEALI, il y eu une domestication du mouvement ouvrier ,0 P cite, P2. 
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"#���� ��	� : ���������� ������  

  ����

�� �% ������� �
���� C&� ������� ]!7*� ����
����� ��E��� ����� �7�!�� 0�

 /�
 #��� ���� ����!�� ���& � ������� ��+��� �!�� ��-� '��������#�����+� �2�
�� 	����.  

"�= ����� 0� ��
����� "2 ������� 6�+�� ^�-�%�  ������� ��+�� �1��� 	
 I�+ ���+=! ��!7 /*��!

 �% �
��
 �1&�-� 	��% '	���� �/� ���"� �
 �7�*! '�������� ���&�� Q�� #��� �/��6��&= ���G 

������E
��! ���!��"�� #��!����! H
�����! ���%>�� ���F! ��!��
! ��+� ������1.  

 0� ������� 6 �
�� 	= �G&= ��+�" 6���
��  ����!�� ���&�� 6��&= �� L!�+
 �% �����>�

 ��$ �
 � &�
 �)* �������L�"��  �����&��� ��!B��1919 519540 	
 �1-$�!
 �)�*�! 	���� 6��� '

�����*� ���� ��-����! ���!�� �)����� ��:�
 ���� �� .�/ C��&��. 

 "$ �)�*�� �/� .�/ �% ��7-�)� ����!
 	�� 0� �!����% '����! ����� ,��:� �*:� ��� ��-�

 .�/� ���!2!
�� �!�+�� �%�!� 0"�� #$!��)�7!7* ������ �!�+( �U U�� 0� ����!�� ���-�� 	= /G '

� �*�" "���������� 6��&> 5������ 01� F=5  #�"� �
 �% '�����
�� J!��
�� I � ,���� 0� �1�= �
�

 ����!�� �������� 6���
��#"�"��  	� ��7-��� ����! �1�
����"-�!���� �
� � �
����2.  

�� #����� != #)��+� �"� 02� �/�� �&)7S� ������%3:  

-  Q B
 �/�� ���"�� ;����&��!���� '��!��� �����.  

-  ;����!= ���)��  Q B
 �/�� ����
 ���� I
�� �
�����. 

-  Q B
 �/�� �����
�� ;����(�)�*��� ����+�� �*#��. 

___________________________________________________________________________ 
  .، ص ج8199 الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، 2196-1919التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية شريط ا�مين، 1
غرب ـــة النقابية في الــفي حوار أجره بن عاشور رضا حول جانب من تاريخ الحرك ھواري سليمانللمناضل النقابي الحديث 2


�، دراسات وبحوث تاريخية، )الحركة النقابية في الجزائرمن تاريخ (الجزائري،���! ��!B�� � 
 �������� ��
� � 0���� "�&���'	 '

'������' I�!>� ����  .86، ص ��1989
  .6، المرجع السابق، ص 1962-1919التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية شريط ا�مين، 3
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 ,��= I � �
��$ ��&)7G ����� C����� ���
����� 0����� �����
 ���G �% �
�� Q�!�" #��

	�����-��! 	�������� 	�� ��!��
�� ="�
 C����.  

������� ��!�+�� 6�&�� ?� 	�! I�&  �B
�� ����� 0���� ,��:� �%"�&��� �%  #����� � 0����

 ��������UNION GENERALE DES SYNDICATS ALGERIENNE �%20 %-� ��19560' 

 .�/ I��� 	�� �% � B
�
�� �����-�� ����� � ����
����� ��E��� "��� ���G �%����"-�!����  � �
�����
� '

 ����! ����� ,��:�� ��"��
��!)��	� �!����(.  

 ��
+ 0� Q B
 �/�� ��)����� ������ ;"&!�����%G �/�� �!&�  "�� �
�%I�G  ������� 6�+�� 6�&

 '������
�"�� #���& � ��7���� ���& 0BJ"��  	
 ��! �������� ���&��� ������� ��!�2� Q�:+� /�


������ ����

 �= ,��= ���!�� �)����� C��&� ��+ �����
�� �%.  

 �:+� #��%"�&���  0����� 	�������� ��
� '��������� �!=  #�
��
�� 	� � ���
 ������ �����

�����-�� ��������'  ��� ^��� �"��� E ���)����� ����!�� ��'  �/�� �&��%;���*�   ��)����� ���!�� ������

 C��&� ="�
 !�!�)�����  ������� 6�+�� 6�& �1%�� ���� #�
�>� 6��� Q���&� �*:� 	�ٕ! I�&– 

 ���&��7���  #�!�� �*�!= ������
�"�� #���&��#������>�  ,��:�Y� ���*= �"��� "!"�&���  0����

 ��
� �� 	�������1)����� �!����. (  

  

  

 

 

  

___________________________________________________________________________ 
1 BENCHABANE ALI, il y eu une domestication du mouvement ouvrier,op cité, p2. 
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�!���� ��	�:  �������#����  

 ������ #)��+� � �*
 #
��� '#����B)B��! #�����+��� � &�
 �)* �1�:+� /�
�&)7S� 

��*��� != 6�!��� � �� �% � B

��) ,������	�(	�������� 	�
 �
�� ��
 ��� ���
 ')����� ,����( 6�&�� '

������� ��!�+�� ) ,����"�����(-���
���! ������� ��!�� �+� �%.  

  I � ������ 	G���%=  �� #��!7�! ;��� �!� L!�+
�� 	
2 �������� ���&�� ����
 ��� 	���

���+� ��� ������� ����� ������� �
�� � ������� ��!�� �+� �% ������ �/� �
���
 ��"!.  

,���� ��	� :!�.� �� �� �/ &��!���� �����  

 	
 Z�*�
�� ������� 6��+�� ���&� ����� "�"�
� �� �������� � ��+��� ;/� #���E
��

 ����������-�� ��
  �!�
 	�/��!%��B�� 	���  	�
 �
��! ��2���! 	�
�&
��� ������� �%��B��! �����-��

��"��7��! ����>�! 	�
��
��! 	��%�&7��!.  

 �����-�� ��!B�� o"��
 /!-�%I�G  ��% 	�������� 	��+�� ���& �
 �G 0�� 0� ������� �
�
�� 	


 01��2*�ٕ! C!�&�� I�":� ��
��� 	
 01
�& �/�� ���
����� �2!�� 0�
:% '	��+��� 	���� ���"� /�


� 0� ���� �����B��� 	���!�� "������� �G 01$!�&� �����
��! 01�-�= 	� L�%" � ���� 	
 ��E� "

�
�"�� ����-� ��
�� ����% 0���� �% �= ����� ! '#����+��! o"��
�� ;/� 	� �%�"� 	
 	�&= �� �!�

������ �% ����
����� ����% "2 �1� 	!"���� �!��� �
 ���B� .�/�1.  

 !� ��" ��� #���1��! �� &
�� #���
�� I � # *"= ���� ��
������! ����"S� #�&)7S� �2-

 0�"��� ��
 �!> 	�
 �
�� 	������ � #&
� '����
�� ������
�� �+$��
� 0�1
�� , 
��!	�&+�
  �% 01��

�& '��" ���! �� &
�� #���E
�� ;/� ��
 �% 	��*��
 	� B

� �!-��! #���*���� C!-��� ��� 	�ٕ! I

 �������� #�&)7S� ;/1� �������� ������ #��� '	�����-�� 6�7� 	
 � �B
��� �""�����  ��% 	�!��

___________________________________________________________________________ 
، كلية ا2داب مجلة ا2داب والعلوم ا0نسانية، )ابن باديس بين سراب فرنسا الديمقراطية وحقيقة فرنسا ا�ستعمارية(صاري أحمد، 1

ص ،2004قسنطينة ، الجزائر، ،جامعة منتوري، بع، أكتوبر اوالعلوم ا0نسانية، جامعة ا�مير عبد القادر للعلوم ا0س3مية، العدد الر
9 - 10. 
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 ��� �!�!� �/G ��*���� �!%�� 	
 0� ��E� 	�������� 	��*��
�� 	
19270  0�� �1� � �!� �= �����

"&�� ���� �����"  #�&�% ������;/� ,��� #��� ���
�� 01�> �����-�� ��!"�� 	���!$ ���G �% �+��  

 	
 ����"S�! �������� #�&)7S� T�� L����� 	! 2-�! �)����� C��&� �����
G �% �!��-� �!�!�� 0�

����
����� ���"S�1.  

������� 6���
�� �% � B
�
�� �1%�"�= 	� �1���� 	 �= �1���:� "��% : 

51 ��B
� ��������	 ����-�� 	�
����� �%.  

25 ��!��
����>� 	�����-�� �
 �������� �
"*�� �%. 

35	�������� I � �����-�� ����
��� 	���!��� C����! 	�-�!
�� #����
 �% ��!��
��. 

45	�
 �
�� ����X� 0� ���� C&. 

55 	�������� ��
� � �-��� ���&I�G ����%. 

65��U�G ����>� #��!��! �����B���� 	���!���2. 

 H
���� ��+ "�% ?2�! !� �
�!="��* ��
  '�������� C!�&�� �% ��!��
�� ���% I � I��
��

6�!��� � ��� ���
�� ���S� ������ �% 	�
��
�� 	�����-�� 	����!
�� �
 ��"�7�$��.  

6��� (�& "��* ��
>� 5 ����-�� �)�&�� "2 �& �
�� �
!��
�� ��� �"���� "�� ��
>� "�-& 5 �%

���G � 6�&� �&)7S��/�� Q��=  ���1919 �� � �
 :  

15  ��!��
�� 	�������� 	�� ����-�� 	�
����� �% ������� ��B
�����!>�!	 ������� 	�������.  

25  '����1� )
�� ��U�G '������� 0��&
�� �% 	��������� �7�*�� �����B���� #����S�! 	���!��� ��U�G

G L!��� �
 ����"S� ���$��� ����I�G ��+ != "�$ 	!" 0���� 	!����� .  

___________________________________________________________________________ 
المرجع  ،في المغرب العربي ا يديولوجيةالمجتمع والصراع من اجل الھيمنة تعقيب جابي ناصر عن بحث عبد القادر زغل ، 1

  .446ص  ،السابق
2 Jean Claude vatin, 

رى ـات الجزائرية ا�خـــالجزائريين وع�قاتھا بالحركمين ـماء المسلـية العلــجمعأورده بوصفصاف عبد الكريم،  - 
  .247، ص 1983ير، جامعة قسنطينة، ت، رسالة ماجس1931-1945
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35 �������� �
"*�� �% 	����!>� �
 C!�&��! #���!�� ,-� .  

45  ������� ������I�G � ��
 ���"
�� 6��� !� ��+� .�/ "���� 	!" ��������!J  ��"�
��! ���-���

��7*+��.  

55 ��!"�� 	� 	�"�� �7% 	!��$ C����.  

65 	�
1�
��! 	� ���
�� 	� 0�� !-�.  

75 ����� ����S� 0� ���� 	!��$ C����� )
�+  L!� �% ����*�� ���&� ��-�&�� �
 	�������� I �

0� ����.  

85 � C����	�������� I � ����
���! ����
��� 	���!��.  

95 6��/�� �% 	1
��! ��&�� ��
 	
 	�������� ��
� � �� �
�� ���&��I�G ����%1. 

  �"1� 	�� 0� ���
�� ;/1� ���!�� 6 �
��%I�G  ��!"�� 	� �1�)����! ")��� ���&�

 �����
 �!& Q���F #�!&
� �
�G ! ����
����� ��%!�� �
!" �����-�� ���"S�� ! !� �
�% ��"� ����= C ��

 ��%�&
�� �
 ��!��
��! Z�
"����'����= ��+ �/�!'  .�/� '	�
 �
� 	������ � ��7*+�� ��!&>� I �

 ���� ������ 	!��$ ��U�V� 	!����� Z�
"���! ��!��
�� ���" 	��1865 0I � ]�� �/��!:" &/

 ������� &/ 12� &.�� 3 &���)�*���4�*������ &��!��. 12���# &� &�! �� ���� 35 ������".2  

        ���
 	= �&)� �!� '6���
�� ;/� 0F� 	����*��
�� � ��*��� ���" !=YYYYYYYY*�� �!YYYY��"� I YYYYY��  

 ���
�� ���1� �% ����! ����!�� ���& � �����>� 6���
�� 	�0! � L!�+
5 ��!�%# ) ���% �̂�� �/��

C�&�G ����-� ������('  �� �! ���& ?�7�� ���&�� ;/� Q�!&���
"��  ����-�� 	����� ���G �% �2���

 ! �)����� !�! ����>� ����!�� ���&�� 6 �
 	� �"���
�1��/� �
��$ ������ ��!" 	�!��4.  

___________________________________________________________________________ 
،الجزائر،  2000،، الطبعة الثالثة، مايمنشورات متحف المجاھد،)1954- 1883مظاھر المقاومة الجزائرية (العلوي محمد الطيب، 1

  .45ص
لدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ، المركز الوطني مجلة الرؤية،)أصول الحركة الوطنية (،بشير خلدون2

  .68، ص 1996 ، الجزائر،فيفري/ ، السنة ا�ولى، العدد ا�ول، جانفي 1954
  .68، ص ، المرجع السابق)أصول الحركة الوطنية(، بشير خلدون4
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   �"�& �
�= 6�!��� ���& #+�� ����B�� ��
����� 6�&�� "��#="�  /�
 ���"�!�1938
� �+-

 0! � L!�+
–  '#��!�%Q�� % ,��� #�&�I�G  6�& :+�:% '����
�� I � "�
����! ���&�� �
���

 ���%= �% ���&��! 	��� � �����
�"�� "�&���194601'  "��� �% ���&��! 	��� � �����
�"�� "�&��� ��

 �*�� ,-��!�!�"�S�  ;/�! 	��*��
��! 6��+�� "�� ��� �/����!�!�"�S� �%! �����!��"�� �%  0����

�-�� �%! ��"�-�� #���&��! �����-�� ��!B�� �1� #"�� ����YYYYYY-�� ��!1
�� �YYYY���� ���2.  

        "�&��� #�
���
 	�� 	
! �������� ���!1
�� �!��" L!�+
� Q
�"�� ���&��! 	��� � �����
�"��

 �% ����-�� ����:��� , 
 �9  #!=19460 �% ����-�� 	�
��� � 0B '21  ,��
19470 �/��! '

0�� ���/ �)���� ���% ��
 �!> Q�% �̂�� .  

 /G  	
2�� �/�� �!��"�� ]� ,��� #�&�% 0 ���+�G  '����% �
 �"&�
 ������ ���!1


 ��!&�!�����-�� #��
���  �������I�G  0���! 0���� L���$�� 6�& 6*��
 	�
��� ,��:� �
 �"&�
 ��!"

����
 ������� ]�* ' ���& 6�& 	������"���� T%� 6��� ?�� 0� L!�+
 !�!�� ����+�� ���!1


�� ;"��� 	�! I�& '����-�� ��!�+�� 6�&��!	������+�� T3.  

          #!= �%!19470  ������� 	��� � �����
�"�� "�&��� 	V%' ������ ���
�� ���
�� , 
�� 0�
=!

 ����� ���)���� 	
2�! �������� ��7*+�� 0��&� �!��
 0���� 6���!' ����7-��� ������� T%�

����-�� "�&��� ���G �% ������.4  

%�� �/�� �!���� 0F�Q ����
�"�� "�&��� 6�& �
 �������� Q����
 J!��
 I � ���&��! 	��� � �

 ���% ���1�#�������>� ��"�-�� #���&��! C!�&��� ��� ]�* �!��" #�/ ������ ��!"� 6���� ?�7= /G '

 !� C * � 
���� �1�"��� L�����! ������ �)����� �&2�!��! �&��7�� �����
�� 0"� 	�� '����
��! �

___________________________________________________________________________ 
 .47و46، المرجع السابق، ص 1962-1919في تجربة الحركة الوطنية التعددية الحزبية شريط ا�مين، 1

2CAMAU (M), pouvoirs et institution au Maghreb, ciers, production, Tunis, 1978, office des 
publications universitaires, 1983, p106. 
3BENJAMIN STORA –ZAKYA  DAOUD, Ferhat Abbas, une autre Algérie, éditions casbah, 
ALGERIE, 1995, p 170 et 179. 
4Ibid, P183. 
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  .114ص  ،1996،الجزائر،جوان /السنـة ا5ولى، العـدد ماي ، 1954الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبرفي 



ا�سس ا يديولوجية والقانونية لتطور ع�قة العمل النقابي بالعمل السياسي : الباب ا�ول  

 

18 
 

 I � �&�-�
 ��F �1���:� /�
 ���
�� #��� "$!6��&>�  ����� � U+�
 #��� �1�> J�*>�

 �&����� �1
�
��� "�"�� #����B)B�� �7��
 �
! '�1�-� 	
 #��
� 	= "��! �1��= �����ٕ! �1 ����

:� �
 "�� �7!7* ��������,�  ��
+ 0������%G  T!*�� ?�7= �/��! Q 
� H
���� 	� �+� �/��

 �7!7* ��!�2 	
 �B�= ���
�� J"� ������� ����
 �%�1�=!  C
��� �% ���B� �"�7� . 
� #&�7=

 6���! ������� ��� �/� 6���
 0"�� 	= �1� � "�� 	�� 0B 	
! 	�������� 	
 �2����� �"�����0* 

 �����-�� ���"q� ���1�� ��+���I�G  �������� 6��&>� 6���
 6��J�*>�1.  

  �
�E
�� �����!�
)�S� 19360  �% ����+
�� #���
��! 6��&>� �
 ���
 � �
�� ���� �!=

 �
�E
�����B����  '0���G ����7 �
�E
�� �% ���
�� ��2�= ����+
 #���!/  .�/ �B
 �% ���� �

 �� �
�� I�& �
�E
�� "��� ,�"�� 	�� ��"� �� "��! '(�"&>� 	
 ��!��
 ���
�� I��� 	= #$!��


)�S� �=��� � B

 ��2���! #���
��! ������� ���! ��/���>�!  	�� 	��! �����! 	��%�&�� I�&!

 L!���� �G �
>� �B
� 	= 	�
� � �
��" �!�� ,�"��X��
 �
 �
�E
�� 	
 T�U�� 	��! '���r�  �!&

�
� �
�E
�� 	
 Z!�*��! ������ �����
 ������ 	�
 �
�� ��7
 ��2� 6����	'2  C�B�
 	
2� "$!

 �
�E
�� 	� 6���
��
�����  '���
�� 01� �

 'Q�% �� '#��
�� � �*
 �% �!�
 ��&)7GC�&�G 

 ��7*+�� ���&�� I � ��-&��! ��!"�� 	� 	�"�� �7%! '����-� ��������
)�S�3  

  �"�� ,��� �1����&
 ���
 � ������� ��+��� ����
 ���= 	
!J!��% �! Q
�� '��-� ;����

 �B= �1� 	��! ���
�� �1���� ���� ,�"�� 	�� J!�% .�/�! ������ s�+�� 	� #�"7 ���� . � �1�


 0�
= 6�!�>� C F �% �
��&Z�
"S�  Z���
�� !=�
�
�� �% �������� �
>� ���/�ٕ! ���
���  '����-��

___________________________________________________________________________ 
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  .133 - 132، صالمرجع السابق،1939- 1914فرنسا بين الحربين  إلىالدور السياسي للھجرة ،زوز عبد الحميد، 1
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  .133 - 132، صالمرجع نفسهزوز عبد الحميد، ، 2
، الجزء ا5ول، المؤسسة الوطنية للكتاب حزب الشعب، جذوره التاريخية والوطنية ونشاطه السياسي واDجتماعيأحمد الخطيب، 3

 1945- 1939الحركة الوطنية الجزائرية أثناء الحرب العالمية الثانية أورده قدادرة شايب غزواني،  82- 81ص ،1986الجزائر، 
  .70،ص 1991رسالة ماجستير جامعة اVسكندرية، كلية اhداب، مصر،

، 84- 83، ص ،مصر1986ترجمة عبد الرحمان صدقي أبو طالب، الدار المصرية لتأليف والترجمة ، ثورة الجزائر جوان غليسي،4
  .71-70، ص المرجع السابقأورده قدادرة شايب غزوني،  

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وع2قاتھا بالحركات الجزائرية ا/خرى، ، أورده بوصفصاف عبد الكريم، 32ليون فيكس، ص 5
  .291، المرجع السابق، ص 1931-1945
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1Harbi Mohamed, aux origines du F.L.N, le populisme révolutionnaire en Algérie, c bourgeois, 
PARIS, France, 1975. 

 أورده شريط ا�مين، التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية 1919- 1962، المرجع السابق، ص 40.
 

2Alexandre François, leP.C.A de 1919 A 1939 Données en vue d’éclaircir son action et son rôle, in, 
Rasjep n° 4 décembre, 1974.40 أورده شريط ا�مين،المرجع السابق، ص 

, le mouvement syndical oraN-BENALLEGUE, cité par le congrès Musulman d’algérienCallot C.F, 3

thèse , de doctorat 3éme cycle, université de Paris7,Alger,1981, P 375. ,1942-en Algérie 1930  
 .1936منخرطا في شھر أكتوبر 5000 إلىمنخرط في شھر أوت ليرتفع  150كان عدد المنخرطين يمثل 

، الطبعة ا�ولى، 1945- 1931جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورھا في تطور الحركة الوطنية بوصفصاف عبد الكريم،  4
  .236، ص 1981الجزائر،قسنطينة، ،ث عدار الب
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___________________________________________________________________________ 
1Benallègue Chaouia-Nora, le mouvement ouvrieret question nationale 1919-1954, Op Cité, P 381. 
2Ibid, P 383. 
3Ibid, P 383. 

سياسية منذ نشأتھا إلى غاية استرجاع السيادة - الحركة النقابية في الجزائر، دراسة تاريخية سوسيو(موات السعيد،  4
  .178ص   ،2003، ديسمبر ، جامعة سكيكدة ، الجزائر،01، عدد  اCنسانية و اCجتماعيةمجلة العلوم ،)الوطنية
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___________________________________________________________________________ 
المرجع ،   في المغرب العربي ا يديولوجيةالمجتمع والصراع من اجل الھيمنة تعقيب جابي ناصر عن بحث عبد القادر زغل ، 1

  448، صالسابق
المرجع السابق، ص ، 1945-1931وع2قاتھا بالحركات الجزائرية ا/خرى جمعية العلماء المسلمين ، بوصفصاف عبد الكريم2

219  
3GUENANECHE MOHAMED, le Mouvement d’indépendance en Algérie entre les deux guerres 

1919 -1939,office des publications universitaires, ALGERIE, 2010, p82. 
4Ibid, p 28. 
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___________________________________________________________________________ 
1GUENANECHE MOHAMED, le Mouvement d’indépendance en Algérie entre les deux guerres 

1919 -1939, op cite, p 34. 
، المرجع السابق، ص 1945-1931جمعية العلماء المسلمين وع2قاتھا بالحركات الجزائرية ا/خرى بوصفصاف عبد الكريم،  2

198.  
  .198ص  نفسه،لمرجع ابوصفصاف عبد الكريم،  3
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  .11، ص المرجع السابق، 1954- 1919التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية ، ا5مينشريط 1

2GUENANECHE MOHAMED, le Mouvement d’indépendance en Algérie entre les deux 

guerres 1919 -1939, 0p cité, p 42.  
3Ibid, p 42. 

  .11، ص المرجع السابق، 1954- 1919الوطنية التعددية الحزبية في تجربة الحركة شريط ا�مين، 4
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1GUENANECHE MOHAMED, le Mouvement d’indépendance en Algérie entre les deux guerres 
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  .196، صالمرجع السابق1939- 1914فرنسا بين الحربين  إلىالدور السياسي للھجرة زوزو عبد الحميد،1
  .185، ص المرجع نفسهزرزو  عبد الحميد ، 2

  
3GUENANECHE MOHAMED et KADDACHE MAHFOUD,le parti du peuple Algérien 1937-1939, 
0p cité, p 139.  
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أورده  43- 42، ص 1982، مارس 351، العدد مجلة الثورة والعمل، )العمال الجزائريون بين النضا�ت السياسية(سعودي محمد، 1
  173، ص المرجع السابقموات السعيد، 

  .13، ص المرجع السابق،م1954-  1919التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية شريط ا5مين، 2
 ص،المرجع السابق، 1945-1931جمعية العلماء المسلمين وع2قاتھا بالحركات الجزائرية ا/خرى بوصفصاف عبد الكريم، 3

207.  
سياسيا بين ا�حزاب السياسية المتواجدة في الجزائر، تحالفا بالجزائر العاصمة المؤتمر ا0س3مي الذي شكل م  1936عقد في جوان 4

  .ةرفض الحزب الشيوعي الجزائري مشاركة النجم بحجة طبيعته اCنفصاليوقد م  1938استمر حتى سنة 
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___________________________________________________________________________ 
  .14، ص المرجع السابق،م1954- 1919التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية شريط ا�مين،1
، المرجع السابق، ص 1945-1931جمعية العلماء المسلمين وع2قاتھا بالحركات الجزائرية ا/خرى بوصفصاف عبد الكريم،  2

203.  
  .247، ص المرجع السابق، من تاريخ الحركة النقابية الجزائرية، كفاح العمال الجزائريين السياسي والنقابيبن لكرد عبد القادر،  3

حزب الشعب الجزائري بنونيتير وكانت بطاقة المناضل  إنشاء، قام مصالي الحاج ومجموعة من الجزائريين ب1937مارس  11في
دارة اCستعمارية ا0وقد لجأت ،"إن الحرية مكسب مقدس فھي C تعطى، بل تنتزع، وتتطلب تفانيا مستمرا" تحمل الم3حظة التالية

  .1939سبتمبر  26حل حزب الشعب الجزائري في  إلى
  .209، ص المرجع السابقبوصفصاف عبد الكريم، 4
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___________________________________________________________________________ 
1GUENANECHE MOHAMED et KADDACHE MAHFOUD,le parti du peuple Algérien 1937-

1939,0 p cité, p 35. 
  58،ص المرجع السابق،م1954- 1919التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية شريط اCمين ،2

قرر مصالي الحاج مشاركة حزب الشعب الجزائري في الحياة اCنتخابية تحت اسم حركة اCنتصار للحرية  1946ففي نوفمبر 
الديمقراطية بسبب رفض السلطات الفرنسية اCعتراف بالحزب المنحل فحقق الحزب نجاحا نسبيا في اCنتخابات مما شجع مصالي 

حزب  إنشاءية، فعقدت ندوة إطارات الحزب في ديسمبر من نفس السنة أسفرت عن الحياة الشرع إلىالحاج بضرورة العودة 
  .الديمقراطية  اتجماھيري تحت اسم حركة اCنتصار للحري
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___________________________________________________________________________ 
  .135- 134، ص السابق المرجع، )أبحاث في تاريخ الحركة النقابية الجزائرية(فارس محمد،1

2FARES MOHAMED, le mouvement ouvrier Magrébin pendant la période coloniale, organisation 
Arabe du travail institut Arabe d’éducation ouvrière et de recherche sur le travail, Alger, 1981, p149. 
3BENALLEGUE CHAOUIA-NORA, Algérie le mouvement ouvrier et question nationale 

1919-1954, Op Cité, P 193. 



ا�سس ا يديولوجية والقانونية لتطور ع�قة العمل النقابي بالعمل السياسي : الباب ا�ول  

 

34 
 

 �1� �B
 � ��+ I � 	�������� ��
� � ����� 	�!��� ���
�� ��2&� I � �
��� �� �� ;/1� ��!=

,�!��1.  

  ��
%!� 	
 ��"���!19520 #�1�!��� 	
2�� � *�" �!+�
 �+� �% �����
�� �� �� #��+ '

� 2��
�� (& �1��� 	
 '�
�)�� �!-7 �% 6����� I � 	����!�� 	����"-�!����  �����! �
� � �
����

 Q��& 	��� C��� 	�% '��"����� 67��
�� 0 ���"J�# �)�*���" �1���* "���� '��
!$ ������ ����" #1��� '

 ����
��! ����
��� C��!-�� ����V� ���7���� ������ ���BG I � #� 	��$���� 	��*�" 	�+����
���  #�������

 ����"�� ;/� �
��! '������� �
��� ���� 	= 6� �/�� ���!�� Q�!���� ���/���!I�G  �!-7�� C��-�

���
 	����% 	�� �
 ��������&	!����� 	!���!= 	��2.  

 ! 0���� I � 6�&�� 6��� 	�������� Q� 2��
 C��� 	�%  �% �
��� 	� 	� ����� ��% ���:�

#�+��� '	������� 	��  � 	
 	"
 �"� ���� ����� L!I�G  "&�1�=  0���� "�&��� #����� )�% #� $=

 #���E
�� ��)* 0����� 0�$ �
� '�
� �)	!���=  ,��
 �% �� *19540( #����S� 	�!��� ���"
 ?�% '

 ��
��" ������ ���"
� "+���� ���"
� ��������195303.  

  �1+ �� '������
�"�� #���& � ��7��� ���&� ���B�� �
�E
�� "����� ���B=! 0��� ���%=19530 

� 6���� �&�� I � �$"�7
����+�V ����! ������ ���&.4  

� "�� 'I��
�� �/� ���*= "�� 0�� ��
%!� �% �����&��� ��!B�� L�"�19540 p� �"���� '

 ���+ �B

� ���!�� ���&��� �1�!������� 6�+� "�&! . 0!� ������� "�� �
�E
 �B= I �%24 

 ��-�%19560  �
7���� ������ #���E
 #����� 	� 	� B

 ��� 	
) �����! ����
�� ��
�

 '�
!
��� ����� ��
� '��"�"&�����/S�' ��- ���  '������ '���"S� '������ '�&7�� 't���� '����!��

___________________________________________________________________________ 
، معھد محمد درارني  مجلة المرشد، )على درب العمال الجزائريين لتحقيق اDستق�ل النقابي إبان الوجود اDستعماري(احمد،  عبيد1

 .11، ص  1989، الجزائر ، 
.11ص ، المرجع نفسه،عبيد احمد  2

 
 .12، ص المرجع نفسه،عبيد احمد 3
  .135، ص المرجع السابق،)الجزائريةأبحاث في تاريخ الحركة النقابية (فارس محمد، 4
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 .144، ص السابق عالمرج،)أبحاث في تاريخ الحركة النقابية الجزائرية(، فارس محمد1
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1BENCHABANE ALI, OP Cité. , P2. 

، المجتمع المدني والصراع من أجل الھيمنة ا<يديولوجية في المغرب العربي"جابي ناصر، تعقيبا على بحث زغل عبد القادر 2
 .472، ص المرجع السابق

دبلوم الدراسات المعمقة في علم دراسة ميدانية بالشركة الوطنية النصر لصحافة ،  ،اتجاھات العمال نحو النقابةبولعكيبات إدريس، 3
  .4، ص 1984اCجتماع ، جامعة قسنطينة ، الجزائر،
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___________________________________________________________________________ 
، الجزء ا�ول دار بين التصور ا<يديولوجي والممارسة السياسية 1989-1962النخبة الحاكمة في الجزائر K الطاھر،  خرفبن 1

  .91، ص 2007 الجزائر، ھومة،
  .460، المرجع السابق، ص الدستوري المعاصر والفقه ا<س2مي الحرية السياسية في النظامريشي علي، ق2

3Mezidi Belgacem,Catherine Delhoume, Robert Duplessis, Florence  Duvieusart, maxime Haubert, 
contre- pouvoirs et démocratisation : une comparative du rôle des syndicats et des associations dans 

quatre pays (Algérie, Bosnie-Herzégovine, Mexique, Roumanie),op cité ,P 15 et 16. 
4Ibid, P 19. 
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___________________________________________________________________________ 
، عدد تجربي ،أفريل، المركز الجامعي، تبسة،  مجلة العلوم اCجتماعية و اCنسانية، )النقابة بين المطلبية والمشاركة(حامد خالد، 1

  88، ص 2006الجزائر، 
، مركز البحث في مجلة إنسانيات،)السياسي من خ2ل معطى الشرعية،استمرارية التطور أم تقطعاتالنظام (سي محمد، وقد2

  .45، ص 2001، ، الجزائرماي، ديسمبر 15-14ا�نثبولوجيا اCجتماعية والثقافية، العددان 
  .45ص  نفسه،المرجع قدوسي محمد، 3
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  .34السابق، ص ، المرجع اتجاھات العمال نحو النقابةبولعكيبات إدريس، 1

2BOUROUIBA BOUALEM, UGTA DANS LES PREMIERES ANNEES DE L'INDEPENDANCE 

1962/1965, ALGER-LIVRES EDITIONS, 2011, p234. 
3STERN HENRI ET SPERBER, le congrès de l’UGTA, Fiches d’information, 
EtudeAnticolonialistes, n° 3-4,5 février 1963, p 2. 
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___________________________________________________________________________ 
1WEISS FRANCOIS, PRATIQUE ET ACTION SYNDICALE EN ALGERIE, PARIS, France, 1970, p38. 
2CHARBAL FARID, analyse du mouvement syndicale automne en Algérie, El Watan 
30/11/2004,p2.www.Algérie-dz.com/Article, 1305.htmldate de consultation 25/02/2005  

  .1963في جان 17/20انعقد اول مؤتمر اIتحاد العام للعمال الجزائريين في الفترة بين 3
4Rapport. Du comité nationale des libertés syndicale (CNLS) rapport préliminaire sur les libertés 
syndicales en Algérie, libertés syndicales confisquées : N° 1 Avril Algérie, 2005, P5. 
www.Algéria-watch.org/pdf/pdf.fr/cnls-rapport.libertés-syndicales.pdfdate de consultation   
25/09/5005 
5BOUROUIBA BOUALEM, UGTA DANS LES PREMIERES ANNEES DE L'INDEPENDANCE 

1962/1965, OP CIT,p197-198. 
6BOUROUIBA BOUALEM,OP CIT,p233. 
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بسبب تدخل السلطة CISLالدولي للمنظمة وفدالو ناIتحاد العام للعمال التونسيي شھد أول مؤتمر لjتحاد انسحاب الوفد التونسي 1
  .اشغال المؤتمرالسياسية   وھيمنتھا على 

   -BOUROUIBA BOUALEM, OP CITp225  
2WEISS FRANCOIS, PRATIQUE ET ACTION SYNDICALE EN ALGERIE, OP CIT, p39. 

،  المجتمع المدني والصراع من أجل الھيمنة ا<يديولوجية في المغرب العربي"زغل عبد القادر، على بحث  جابي ناصرتعقيب 3
 .464، ص المرجع السابق

  .36، ص المرجع السابق) تقطعاتالنظام السياسي من خ2ل معطى الشرعية،استمرارية التطور أم (قدوسي محمد، 4
  .1963سبتمبر 8من دستور 22المادة 5
  .دستورنفس ال من 20المادة 6
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___________________________________________________________________________ 
  . 155: ، ص  2001، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ا دارة والتخطيط اDستراتيجي دادى عدون ناصر ، 1
، رسالة دكتوراه، معھد علم اجتماع، جامعة منتوري الدولة في العالم الثالث طبيعتھا ودورھا مثال الجزائردبلة عبد العالي، 2

  .286، ص 1997قسنطينة، 
حيث  –النمو تسيير الب3د، رغم أنھا لم تكن مھيأة لذلك، ورغم افتقارھا لقاعدة اقتصادية مكتملة  إلىلقد كانت ھذه البرجوازية تھدف 

لقد كانت تحاول انتھاز . بل كانت ھذه البرجوازية من النوع اCنتھازي –لم تكن السلطة اCستعمارية لتسمح بذلك إبان اCحت3ل 
  .الفرص المتاحة عند رحيل اCستعمار الفرنسي
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___________________________________________________________________________ 
في العلوم ، علم اجتماع التنمية ، رسالة دكتوراه   ، النظام السياسي والتحو�ت ا�جتماعية في الريف الجزائريكعباش رابح، 1

  .366ص ،2000جامعة منتوري ، قسنطينة، الجزائر،
  .367و  366، ص نفسهالمرجع كعباش رابح، 2

 200: ص ,  1973، الطبعة ا5ولى ، دار النھضة العربية ،القاھرة ، مصر،  ادارة ا�فراد والع�قات ا نسانيةفھمي منصور ، 3
، جامعة قسنطينة 7العدد ،مجلة العلوم اVنسانية،  )القيادة ا دارية للمؤسسة العمومية(أورده  لوكيا الھاشمي وجغلول زھير ، 

  38 – 37: ، ص  1996الجزائر،،
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  .156ص  ،المرجع السابق،ا دارة والتخطيط اDستراتيجي ،دادي عدون ناصر 1
، أورده لوكيا الھاشمي 25، بدون تاريخ، ص 1980-1962التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط عبد اللطيف ،  وبن أشنھ2

  .42، المرجع السابق، ص )القيادة ا<دارية للمؤسسة العمومية(وجغلول زھير، 
  .42، ص المرجع السابق،)القيادة ا دارية للمؤسسة العمومية(لوكيا الھاشمي وجغلول زھير ، 3
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  .382- 381، ص المرجع السابق،النظام السياسي والتحو�ت ا�جتماعية في الريف الجزائريكعباش رابح، 1
  .382- 381، ص المرجع نفسه،  كعباش رابح2
  .371، ص المرجع نفسهكعباش رابح،  3
، 17، عدد مجلة العلوم ا0نسانية، د)تجربة الجزائر في التنمية قراءة في ا�نتقال من نموذج إلى نموذج مضا(بولعكيبات إدريس، 4

  .118، ص 2002، ، الجزائرجامعة منتوري قسنطينة نجوا
ماجستير، كلية ا2داب قسم اجتماع، ، رسالة الوضعية ا�جتماعية للطبقة العاملة وانعكاسھا على الوعي ا�جتماعيبوشبيط كريمة، 5

  .94، ص 1999 القاھرة، مصر، جامعة عين شمس،
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  .309، المرجع السابق، ص الدولة في العالم الثالث طبيعتھا ودورھا مثال الجزائرعبد العالي،  دبلة1
  .117، ص المرجع السابق،)تجربة الجزائر في التنمية قراءة في ا�نتقال من نموذج إلى نموذج مضاد(،بولعكيبات إدريس،2
  118ص ، المرجع نفسهبولعكيبات إدريس ،3
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1962/1965,OP CIT,p275. 
  .م1971نوفمبر  16المؤرخ في  74/71صدر القانون المتضمن التسيير اIشتراكي للمؤسسات بموجب  اIمر 2
  .107ص ،  المرجع  السابق، الوضعية ا�جتماعية للطبقة العاملة وانعكاسھا على الوعي ا�جتماعيبوشبيط كريمة، 3
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  .30، ص 2001الجزائر،منتوري قسنطينة،  جامعةفيفري،
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، دراسة ميدانية بوحدة تابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية، رسالة البيروقراطية والتسيير ا�شتراكي للمؤسساتلبصير عبد المجيد، 1

  .109، ص 1985 الجزائر، ماجستير علم اCجتماع الصناعي، معھد علم اCجتماع، جامعة قسنطينة،
  .112 ص، المرجع نفسهلبصير عبد المجيد، 2
، ترجمة داغر كميل، مؤسسة ا�بحاث العربية، دار 1962- 1954والواقع الجزائر  ةجبھة التحرير الوطني، ا/سطورمحمد حربي، 3

الوعي الوضعية ا�جتماعية للطبقة العاملة وانعكاسھا على بوشبيط كريمة، ،اوردته 58ص.1983 لبنان، بيروت،،الكلمة 
  124، ص المرجع السابق ، ا�جتماعي
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___________________________________________________________________________ 
1ADDI  LAHOUARI,Forme néo- patrimoniale de l’état et secteur public en Algérie Etat et 

développement dans le monde arabe, éd CNRS, PARIS, France, 1990, P 12. 
2Ibid, P 12. 
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  .29، ص المرجع نفسهفضيل ،  دليو 4
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1ADDILAHOUARI,OP Cité, P12 
2GOBE ERIC, Les syndicalismes « arabes » au prime de l’autoritarisme et de corporatisme, 
Manuscrit de l’auteur, publié dans "Autoritarismes démocratiques et démocraties autoritaires : 
Convergences Nord-Sud, de Olivier Dabène, Vincent Geisser, Gilles Massardier (Ed.) 2008, p 
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  .36ص ، المرجع السابق،اتجاھات العمال نحو النقابةبولعكيبات إدريس، 3
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  .36ص ،المرجع السابقبولعكيبات إدريس ، 1
إدخال تغيرات جذرية على  إلىيمكن لتنظيم اCشتراكي للمؤسسات أن يصل .. « اCشتراكي للمؤسسات انه،جاء في ميثاق التسيير 2

  . »حداث ھذا التنظيم تقدما عظيما في طريق النمو والثورة اCشتراكية إتسيير اCقتصاد في عالم الشغل كله ويسجل 
  .16، ص 1975ق والنصوص، الجزائر، ، الميثاالتسيير ا�شتراكي للمؤسساتجبھة التحرير الوطني،  -
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أن أھداف التي تتطلع إليھا الثورة الجزائرية C تكتسي طابعا اقتصاديا فقط بل ": كما جاء في ميثاق التسيير اCشتراكي للمؤسسات1

  .." .مجرد تحقيقھا من ترقية ا0نسانبأنھا ستمكن  يغاية إنسانية، أ إلىتھدف 
 .12، ص المرجع السابق، ا�شتراكي للمؤسسات التسييرجبھة التحرير الوطني،  -
السياسة اDتصالية لنقابة في ظل اقتصاد السوق ،من إعادة الھيكلة إلى الشراكة ، نموذج شركة ميتال ستيل (عباسى بصلي فضة ، 2

  . 6، ص  2006 منتوري قسنطينة،جامعة ،سبتمبر 30، العدد  مجلة العلوم اVنسانية، )عنابة
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___________________________________________________________________________ 
المرجع السابق ، ،والممارسة السياسيةبين التصور ا<يديولوجي  1989-1962النخبة الحاكمة في الجزائر ،،خرف هللا الطاھر بن1

  .180 ص
  .181 ص،  المرجع نفسه، الطاھر خرف هللا بن2

3ADAM ANDRE, résolutions du politique générale, UGTA 5éme congre 25-29/03/1978,Annuaire de 
Afrique du Nord 1978, p771. 
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___________________________________________________________________________ 
1ADAM ANDRE, résolutions du politique générale, UGTA 5éme congre 25-29/03/1978, op cité 771. 

  . 1980سبتمبر  15الداخلي لحزب جبھة التحرير الوطني المنبثق عن المؤتمر اIستثنائي المنعقد بتاريخ النظام 2
  . 33ص  ،1998ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،، الجماعات الضاغطةحميدشي فاروق ، 3

4Annuaire de l’Afrique du nord. 5 éme congrès  du F.L.N, congres extraordinaire 15/09/1980 p 877. 
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___________________________________________________________________________ 
1TALEB ABDERRAHIMles rapports  partie-syndicat en Algérie a travers l’application de l’article 

120 des statuts du FLN , le mouvement ouvrier maghrébin, 0p cité, p 195. 
، ، المرجع السابق والممارسة السياسيةبين التصور ا<يديولوجي  1989-1962النخبة الحاكمة في الجزائر ، بن خرف هللا طاھر،2

 .201- 200 ص
  .201 ،200ص ، المرجع نفسه، خرف هللا الطاھربن3
  .583- 582، ص2011 الجزائر، منشورات الشھاب،،  الوزير الجزائري ،اصول ومسارات،  جابي ناصر4
  .201، 200ص  ، المرجع نفسهجابي  ناصر ، 5
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___________________________________________________________________________ 
1TALEB ABDERRAHIMles rapports  partie-syndicat en Algérie a travers l’application de l’article 

120 des statuts du FLN , le mouvement ouvrier maghrébin, 0p cité, p 195. 
2 BENAMROUCHEAMMAR, Etat, conflits, sociaux et mouvement syndical en Algérie 1962-1995, 
monde arabe Maghreb, n 148, avril-juin, 1995, p96. 
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___________________________________________________________________________ 
1 SOUSSI SID AHMED, GUY BELLEMARE, SARA VERRET,les syndicalismes africains à la croisé 

des chemins ,collection  études théoriques ,n et os04 , Co-publication crises , VRDC et SEREST-
VQO ,bibliothèque nationale du canada, avril ,2005 , p 35 et 36. 
www.crises.vqam.ca/cahiers/etoso4.pdf date de consultation 12/03/2006 
2BENAMROUCHEAMMAR, grèves et conflits politiques en Algérie, édition Karthala, institut 
Maghreb-Europe université PARIS 8, France, 1999, p 15. 

  . 98، ص المرجع السابق،)تماعيةا�حزاب السياسية و الحركات اDج ،دراسات في النخب( الجزائر الدولة والنخب جابي ناصر،3
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___________________________________________________________________________ 
 مجلة جامعة دمشق للعلوم،  )وإشكالية البحث عن كفاءة المؤسسات العامةا ص�حات اDقتصادية في الجزائر ( الداوي الشيخ،1

  . 261، ص 2009سوريا ،العدد الثاني ،  25، المجلد  اIقتصادية والقانونية
  .261، ص  نفسهالمرجع الداوي الشيخ ،  2
, l’Algériepolitique et processus d’ajustement structurelle, le cas de CHOUKI,  FCHERI-CHAIB3

cahier de recherche, école des hautes études commerciales, Novembre 1998, Montréal, canada, p 3.       
ارتفاع كبيرا ، كما  سجل 1979دوIر سنة  26و بـ  1973دوIر سنة  3.8فإن سعر البترول نزل بـ  1979-  1973ما بين سنوات  - 

سوق المالي العالمي بداية من سنوات الثمانيات ،اثقل خدمات الديون الخارجية العامة لدولة ،وجعل المدة في نسبة الفائدة على مستوى ال
  . 1989ثjث سنوات بعد سنة  إلى 1989- 1980 خjل فترة سنوات  8المتوسطة لدين تنتقل من 

4BLEHIIMER AMMAR, la datte extérieure de l’Algérie, une analyse critique des politiques 
d’emprunts et d’ajustement, éditions Casbah, ALGÉRIE, 1998, p 53. 
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����>�  �1�– �7*7* 	� )2%6����= ���"S�  �������!

 "�
��� C��� 	� .�/!#�!"=  ]�*�� 	!�����3.  

___________________________________________________________________________ 
  . 256، ص  المرجع السابق،)ا ص�حات اDقتصادية في الجزائر وإشكالية البحث عن كفاءة المؤسسات العامة(الداوي الشيخ ، 1
،من إعادة الھيكلة إلى الشراكة ، نموذج شركة ميتال ستيل السياسة اDتصالية لنقابة في ظل اقتصاد السوق (فضة عباسي يصلي ،  2

  .5، ص  المرجع السابق، )عنابة
  . 259، ص المرجع السابقة،ا ص�حات اDقتصادية في الجزائر وإشكالية البحث عن كفاءة المؤسسات العام(،الداوي شيخ 3
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 "�&��� ����� .��+G ���1��� 	
 ��"�7�$�� ���E
�� "���� ��!�&
 �)* 	
 �� ��� #�!�& "$!

 �/� ^��G �%^)7S�  ��+� ������� �/� 	��*=  �"1�I�G &����  �!U2�� 	
 ���E
������"S� 

 	��&�! ��!
� J!��
 I � �1�����%C��&�!:  

15 ������� �% ��
� � �� �-�� ����+
��. 

25 ����+
��! ��"�7�$�� �����-�� 	�� 	��!� C *����
���. 

35 �������� 	
 T�-*���! ���E
�� �*�" �"����� �"&! ������ #�$���� ��
 ����������S�  ���!���!

 	�&��#���
 �  ���%��� ����:�1. 

 	G�"��G  ��:�
 �7�*! ��
��� ?��7
� �2� ���!�� "�7�$�� (���!>�  	� ���� 0� ����

 ��"�7�$�� #��!���� ����� 0�! ��
��� ��
K"��'  (!"&�
�=  �-��� ���19860  ��!"�� #1���

 ������-&  �"1� ���� 6 ���I�G  ���!�� .)1���� #�/ "�!
�� �7�*�! .)1���� 	
 "&��

 �%�� �1��� T!�Z���S�  #���
B���� ���!�! ���!��'  "����! ����%��� ���& !&� ��!"�� Q!� �&!�

 ������� ���-�� �1� #��
� �/�� �+���� 	��
>�  �/��J"= I�G �" �� ���)1���� "�!
�� �%'  �
 !�!

Q�
 H��  L!$!#�����2�  �%���!>�  ! �
�� ����
������!>�  �7�*� ����
���'  	
 #��� ����!

 	��>�6���  ����#"= I�G  L!$!(�"&= ��!��= 198802.  

(�"&>�%  �% #�$! ����5 ��!��= 19880  "�� �
�% ������� 0����� ���+� "��� �!� ����!' 

 �"� 0��$ �1��������2G#  ����
� :6��2G  "����� ��
�� 0��'  ���&6��2G  �����7�� ����
�� �%

 ������ C�+� �
7���� ) ���!�' p��&�� ( ���& ��!#"= I�G  	���2
�� ����
I�G  ������

 �
7����3. 

___________________________________________________________________________ 
،من إعادة الھيكلة إلى الشراكة ، نموذج شركة ميتال ستيل السياسة اDتصالية لنقابة في ظل اقتصاد السوق (فضة عباسي بصلي ،1

  . 6، ص  المرجع السابق،)عنابة
  . 31، ص المرجع السابق، )ا�جر نموذجا: الحركة النقابية في الجزائر وسياستھا المطلبية (،بومقورة نعيم 2

3BENAMROUCHEAMMAR,grèves et conflits politiques en Algérie, 0 p cité, p 15. 
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   �% ������ (�"&:%��!��= 19880'#1�=  "���� �
�
���+�� !� �� �
	  ��
���! ��!"��'  �

J"= 

I�G  (!"&	��
=  :��-��  6��2S� #���&�"���ٕ!  6���
�� Q�!�'  ;/1%���*>�  ��� �C  ��%

�!>��  C ��� 	�� �
��� �!��!�B�=  �
���� ����!��! �+��
�� J!��
�Z���S  #���E
�� �����!

�������� ���&��!'  ������J�*=  ������� 0����� 0�1�� "��� 6���
�� ;/� 	V%1. 

   ��$!	=  �% ������� L��+�� Z�*���!��= 1988 0 0���� Q2%� 	� �����0��� �'  ,��� 0"$

 �% Q� 6��* �% ���!1
��19 ��
��� 0���� ,-� 	
'  �
� "�� "+� �� � ������� 0��� �

����
��� #��-�� �� .! ��! ��!"�� #���E
�! �������2.  

 	G ��
��� ?��7
 	� L�%"�� �% ������� �+%Z����ٕ!  �
 �1-��&� ���� 	�� ����
 ����� 6��*

 #&�7:% �� �����"=  C��&� !&� �1�!
��"�=  6���
 C��&� ,��! �� �������
�.  

�
���� #���+��! ������� ����
%  	�� �"� 01�����G  ���$��� #&� �������� �"����� : �2���
 ��%

��"  	�% .�/� ' �1� � ��2��� 6� 0����� "2 ��
��� �2� 0"� �
B���#����S�  0�1� ��������

 ��"�
�� #�����
��� �
��" �2!� �1��%" �"����� ?��7
 	�' � 0�� 01 
���% �"����� ;"�"&I�G 

 ��!"�� �
 01��$)��B�=  	� L�%"�� 	
�� ������� ��2�> ����
��� 6���
.3  

  

  

  

  

 

___________________________________________________________________________ 
1SOUSSI SID AHMED, GUY BELLEMARE, SARA VERRET ,les syndicalismes africains à la croisé 

des chemins, op cité, p 36. 
المرجع السابق ، المجتمع والصراع من اجل الھيمنة ا يديولوجية في المغرب العربيتعقيب جابي ناصر عن بحث عبد القادر زغل ،2

  . 465، ص 
3GOBE ERIC, Les syndicalismes « arabes » au prime de l’autoritarisme et de corporatisme, op cite, p 274. 
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������ �	
�� :������ ������ ������� ����� �������� ������  

 �������� �	���
� ����� �����	��� �	���� �� ������� ������� ������ ���� �	�� ������ ��� � !"

 ������ #$� ��	%��� �&���	 '��� ����	��� (����� �� #	� () *'+� ������� (����� �� ���� (��,-

.��/ *����	���� ������ ��� �0�� ��	���� (��	�� 1��� ����� �����	��� ������ �%���.  

 ������� 34�5� &�����6	 �&7  ��'����� !� (%�� *����'���� ������ !�) ���� ����	�� �+�

��+��� ������� �&��%�) ��	�� 7�/� 8��)� #�" ���	 ��-����� �-���� !�) ����%��� �')��� ��� ��� �+� 9

 � ������� !� �)%	�� !� �����	��� .����-	��� :�+�� ;$	<� !�-�	� �������� ����%	�� ���ٕ� !���5�(����ٕ 

���� .���� (4< !� ��)��'�1.  

)% ���� ��	���� (��%	�� �1989� ������� ���<)� ������ A���� .�� *��&�� .4��%	 ��� .B�� *

 #�" ���� � ������ !� (�+	��� �	� *�������)�+��� ����%	�� ��� .���	 �0�� ���%	�.2  

 D�E�" *������� A����) �)�+��� '�)	� ��� �� ����< .�� ����� F�G�/ �'	�� �0& !� H	�

� ��%�� ���	�� �)�+� �-	��� .�)�+��� (�-�	 I)�6� *�)�+��� (�%$� !�������� (��%$9  I��� (�,-� ������

����G�/ (-� ����%���� ������� I������ !� F�����) .  

 �� �����/ ����� (-�	 .�)�+��� !/ #$� �-
� ������� ������� ������ ��� �� .�4�� �'	�� �0& !"

 #$� ���� J�	����" ��E	 K���� �&�� ��� L�0 *� � :�+�� J��� ���/ (����� I	� !�� !���+�� ���� ����5 (�)�

 ��)�+��� ����� ����� )� .��+�� 0�<	�� .������� ����� �� �-���$� �����	���)���� ������.(  

                                                 
1  *��&�)" 9���	 !��7النظم السياسية العربية ا�تجاھات الحديثة في دراستھا���� *��)%�� ������ .���� �-� * * *!��)� *.��)2005 *

O71.  
2)*��%� ��J ����(9،)ا3جر نموذجا: الحركة النقابية في الجزائر وسياستھا المطلبية (��+����O *32.  
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 �� !'����� *����G�/ 9�+� � I���� !� F���$� #%�	 3�	�� ��� .�0 �����	�� �'$� �)�+���� �)6�

 ;$	<	 L�0�  *���" ��	�� �0�� ����	��� !��-�� !� (�,�� !/ ��-�� � ��� �" *������� A���� #�" ���G���

 ������� A���� !� �)�+��� (�� ���P)������ ������.(  

���� : 	ولا المبحث� �������������  

 �����G) !���+�� ���� ���		/�)��  ������� !�) ���� � ��� ����+� ����� #$� �����RRRR,�� ��	�RRRRRR��RRRRRR�                                                                                                                             

 � ���� ��6� *�������� 	�	 ��  #$� .������ 9�+��� ����;4	<�  #�" #�	 !/ !-�� � ��	�,���	� ��	%�)'

!���+��� 9��� ���� �)	�.  

�+�� 0�<	� ��$�� �� ��)%��� �-����� :�	�� J,	� ��$-� S  �T (-�) �/ .�D�	,	��� )� ���)� ��"

 ��)�)� .�)�<	���S �������� A��� � #�" ���G��� �����)�+��� *. ������ ����� *������� .��%���� *

 ���� ������� �+	����1!���+�� ���� D��) �-6	�� *.  

#�E� !�  !/ *!��)���� L�0-� .�)�+��� ��'�	� !��� � U%) �� ��$%��� 8��'�� ����� �����B	��� ����

 ������ ;�%��� �G�&�T �/ !���<	���� �/ ���%�� .�'$��� ;' !� (��%���-� 7,� !4,� �����2 ��� *

 �)�+��� ��!���+�� ���� 7��6	.  

� ��)�+��� ����� ����� ��	�� I)�6 ������ &��� ���- �������� �������� .����� !� �&�E-

��	��� ����� 34�" (- ;�&� �'�+�����.  

 ��B4B�� ��+�� 1��+%�� D��B/ ���-��� .�-/ K��)���	�� �)�+� *(�%�� A�)/ *���-��� ( ��3S4  7��

2005� 9�)'	 #$� ����) �,$-� ������ ��+- ��	��� �'" �� ��� *	�����  :)- ���&/ �'%	 ���Z� !����+��

                                                 
1 *��- !�� ���
��  �!�"� #!� ��� $%��	�� #���� #�&
�"������ !���� �( #����� !��
��" ������� ��%���� ��)%�� ������ .���� �-� *

!��)� *.��) *����-�5�)* 2004O *114S115. 
2VERDIER JEAN MAURICE, libre propos à partir d’une expérience, l’application des normes de l’Oit 

relative à la liberté syndicale thèmes et commentaires, le syndicalisme salarie, sous la direction de Bernadette 
Lardy-Pélissier (et autres), DALLOZ, France, 2002.p89. 
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 ;�& J� #���	� ��	��� �0& *!���+�� ;' !� ������� �	���� ;' !� (�,-��� �)�+��� 9��� ����� ����

�����) #�" ������ #%�	 �0�� !���+�� ����1.  

�����	�  �����/ ���- ��) ������� F���� ;	�� *!���+�� ���� D��) �� ��)�+��� ����� �� ���&6) ���

 �,$�)���� �"���� (�+�� ������ � �&��� �	�� ��,�-$� !���+�)������ �"����.(  

 �"�������� :�����  ����� ���  �������  

 J	�	� �����/ ��� �& ��)�+��� ����� !" ����B�� ������ �)%	 A�� !�- �/ !� ����	 !�� J����� ��)

 �� ����,	�� !�87���6	 (��%�� .��� (- ���� ��,	�� ��)�+��� �����) �+$%	��� ���%���� U��� ����	��� *� 

�)�+��� 9���� ����� ������ /�)� #$�.2  

 D�� (-�� ����-	 !Z� *�����/ ��� ��)�+��� ����� !�-� ')		 �	�� ��'�+����� .����� !�

 �� (-�) ��	��������G �� &��)��J�	���� �'6	 .���]) �+$%	��� A������ �� ���<� �'�+����� ��.  

 *��������� ������� .����� ���)) ;�	��� ���	�� ����� � ����� 10& ����� !Z� </ (-�)

 *��)�+��� .����� !� K����� !-�� 4� ���G� B-/ ���)� !���5� 9�+�� ��)�+��� .����� !�) ��4	���"0  ��

�� !��-	 ���� �)%	�� ���- *����$+	�� �������� .����� ���		J��	�� ���� .��%��3 �&����� ��)�+��� ������ *

���&/ :</ .���� 9�+� : #�" ���G5�) �)%	��� �/�� ���� ������� U�T � .�0 .��%���� !��-	 9�

 ��	��� D��/ !� .�)�+��� !�-�	� ���G .����� 10& (B�� *���%�� .����	���� ���<�� .����	��� ���

����� ���).4  

                                                 
1Communique commun de la tripartie des  3 et 4 mars 2005, p6. 
www.cg.gov.dz/actualité/tripartie.20-2005htm%20mars%24-5 date de consultation  30/06/2005. 
2 VERDIER JEAN MAURICE,libre propos à partir d’une expérience, l’application des normes de l’Oit 

relative à la liberté syndicale,OP Cité, p90. 
3 *!�� ���/ #��)�� )������ *!����� +�,-� �.��/� 0!�� ������� +����������1� ����� �( *��)%�� (�%�� ����� ** ��2002 *

O4.  
4   *J����� �)� 9���� �)� �-�/2���34� ��� * *�� *��)%�� �G���� �� *���+� ����2002O *78.  
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$� �-/ �� �0&���  ��� #�)	��� 3	+���1970� ����	 ;	%	 �	��� (�%$� ������� ������� ;' !�� !/ :

��������� ������� .����� #$� ���)� !���<	����� (��%�� .������ �������� 9�+���  .����� A��T !" �

 � ��������,�	 �������� ��)�+��� 9�+��� ���,� !� #�%� (-.1  

L�0� / !/ ��� !/ �%�)'�� !�T L�0- ����" A��� �� ��B- ��)�+��� .����� �	�	 � �	�� (���� A$

!���5� .���� 9�+� �� ����	��.2  

 ��-� ��� ��� *������+�� .���	���� #$�/ #�" �+		 ��$%� *�����/ ���- ��)�+��� ����� ���&/ !"

 (4< !� ������ :�	���� #$� ��������� � !�������� .����,	��� 9�B����� ��)�+��� �����) ���<�� ) 2�
��

�J ��ى�$# ��	�: ���-�0 � ) �����	2 ������(������  �
��.(  

 

,�
������ :!	����  ���!��  

 ����%�� !4�5� !�G !���_� ����� � .����� !�G ��/ ��$� O���� ��)�+��� ����� /�)� !"

 !���5� 9�+�� ����1948� �G+	 �	���" : �� 9��� ��� !�<P J� .�)�+� 7��6	 �� 9��� �� �� (- !/

��� ���G��� � ������ !� F���$–�%)��� �+,�� !��%��� �B��B�� ������ S  �� ������ #+)� D��5� �0& 9�)'	 !-�

 �%G��� !���+�� ��-�/ ��� �� 7�� !���5� 9�+�� ����%�� !4�5� !/ ��� 1�)	��) ��)�/ ���&/ �� !�- !�ٕ� #	�

8��)� !4�"3.  

 /�)�� U%	� �� ��-� *����" ���G���� .�)�+��� D���" �� !���_� ��,�� 9��� :�� (���	� �� O��� �0&

�)�+��� !� A������ ��� (���	� ��� ������ !� �)�+��� ���4+	��.4  

                                                 
1VERDIER JEAN MAURICE,libre propos à partir d’une expérience, l’application des normes de l’Oit 

relative à la liberté syndicale,OP Cité, p86. 
2*!�� ���/ #��)��  )������ *!����� +�,-� �.��/� 0!�� ������� +����������1� ����� �(*9)���� J����O *4.  

3MZID NOURI, la liberté syndicale en droit tunisien, thèse de doctorat d’état en droit, faculté de droit et de 

sciences politique, université de Tunis, Tunisie, 1995, p11. 
4   *a� �)� !�G� )������1� ������� ����  .2004O *17مصر ،دار النھضة العربية، القاھرة،*�������5 ���
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 ��� !4�" !Z� A)��� �0��1948� ���" ;� * ��� !����1966�  ������� 9�+���) 9$%	� ��&��/

 �� ���������<  ��$� O���� �& ��- ��)�+��� ����� /�)� #$� �-/ *����+B��� �����	���� �����	��� 9�+���)

 !�-� !/ A�� � 9��� �0& ����� !/ ����	 J� !���5� 9�+�� ����%�� !4�5� !� !��%��� �B��B�� ������ ��

�" ���%�� A��c� �/ ���%�� ����� ����� �/ ��%�� ������ �/ ���%�� ��4��� �/ ���+�� !� � .�D��5� �'" �� 

��	���� !�<c� 9�+� ����� �/.1  

 9�� � ��/ ���	 ������ 7,� !� �B��B�� �+,���� ���� ������� ����,	�� �� D�G� � (��$1948  �����$�

���� (�%$� ����������) �+$%	  7����� #�" ��
	 ��%��	 .�D��" �/ 0�<	� *����	�� 9� ������ ��)�+��� ��

����,	�� 10& �� ������� .����G��).  

����	 ��- . ��)�+��� ����� /�)� ����+B��� �����	���� �����	��� 9�+���) O�<�� ������ ��%�� O���

�+,�� ����B�� ������ �� .��� *IG�� (-�) !/ #$� ��%�� �0& !� #�� �:  

 " ��%�� �� ;�' � (���� ��%		���,-)9�  ��� !�<c� J� L�	���) .�)�+��� !��-	 �� O<� (-

+) ���%��� ������� ����� :�� ��� ����� �&�	<� �	�� �)�+��� #�" ���G���� �����	��� ������ ���%	 �

 9��� �0& ����� F�G<" ���� �� ��	����� �����	���� ��  !���+�� ���$� O�� �	�� L$	 �T ����

 !�<c� 9� ������ �/ ��%�� ������ �/ ���+�� !� � ������ �'�+��� J�	�� �� ���G �)��	 (-�	�

��	����".2  

���� ����%�� !4�5� ;4< #$�� 1948� ���� !���%�� !Z� *1966�  ������" ������� ���&/ ����

���G��� .�	<� �	�� (��$� �)����).3  

                                                 
1MZID NOURI,la liberté syndicale en droit tunisien,  op cité, p 12. 

2 *a� �)� !�G� )������1� ������� ������� 5�������$9)���� J����O *18.  
3  .����������  #$� !� (-��������� ������� .�����) O�<�� ������ ��%��  � �����	��� �����	��� .�����) O�<�� ������ ��%��

����+B��� �� ������ A���) *���	<�� (�-�	)���89/67  �� e
���16  ���1989��� ������ ������ *20  ����1989.  
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(�%$� ������� ������� #�" ��	�	 *��)�+��� ����� (��� �� ������� ����� � O����� !-�1  f$) �	��

 *�&�	�� ��� ������� 9�B�� ���+� �� ��)�+��� ����� ���,- O��� ��� !/ ��)�+��� ����� ��	��� ���) �����	&�

 �	 �	���� ���)�� ����� �	�� �����	��� ����%�� !�-/ !� �����/ ��- �&�)	��) ��)�+��� ����� /�)� #$� ��-6	

#�" ������� (�%�� ����� #%�	 ��+�+�	.2  

 ��� !��%��� ������� �	�� �� ������ (�%�� �	
� �/1944  � O�<�� !4��� *��,��4�� ���) ;� !4�"

��� ����� �4�� ����� �+�+� �� �&� �&�	�� 9�$� )	�� �0�� ������� (�%�� ����� ���+�� ;��&6) * ��� �+�

��	�� (4< !� �	���T� �����&/ ������� �	�� #$� �+�B��� .�-/ ��� ��,��4�� �	
� �&�� �	�� �+�B��� �

 8��)�������� � / �	��.��� �&� ������� ���$� :!/  ��& F��	���� �/�� ��� !�� �%$�) 7�� (�%��7��/ 

 �� +,�� !�� ��+	���/ #$� '< (-�� !�-� 1����3.  

+�$�� (�%$� ������� ������� �	������ ��%� ��,��4�� !4�"1944� ����) 8��)��� 10&� ��)�+��� 8��)��� ���/ *

 A�� �	���� �� �&�� #�"����	��  ���� � (���� 10& !Z� �0��� �%��� ������� (�%�� ����� D�G�/ ()� !�

���� �+	 �/ ��	�%��	 !�G	 !/ .�)��� 10& J� U���		 (�%�� ��4� ;�'/ ()� !� ��$��	�� ��ٕ� 8�� ) .

 �,��<���) ���	��� .$)� �0�� �	��$.4  

 !� 9� ��)�+��� �������� ��,��4�� !4��ٕ� ������� (�%�� ����� �	�� �� �$�6	��� ����� � 9�+�

������� �	��) 9����.5  

                                                 
1��� ���!�� ������������� 5����� ��3� �( �����)�+�� ������ ���	�� !� ���� ���� *. *A%�� (��� *���� 2006O *8.  

www.icutorg/stutt07/Asp. Date de consultation 10/04/2005. 
2 *!�� ���/ ���)�� )������ *!����� +�,-� �.��/� 0!�� ������� +����������1� ����� �(*�9)���� J���O *13.  
3 *������ �)� ���� )���� ������!�� ���� �( ������� ����� ��!+���1�*A%�� (��� .�)�+�� ������ ���	�� * *���� 2006O *2.  
  .O3 *المرجع نفسهعاشور عبد الحميد، 4
5�������� 6�7 8", ������� ����� 9�+���� 8��)��� !6�) ������� (�%�� ����� !4�" �%)�	� A���) ����%�� �+	�� *��$<	���� 7���� *

 ����� *������ (�%�� �	
� *(�%$� ����� �98 ���� *;���  *� *2008O *9.  
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�� ������ (�%�� �	
� �/ *(�%$� ������� ������� ��$� .�� �0�� #%���� �0�� ����		�  ������� �	��

 ��� ��+%���� !�B4B���1948�  �� ������� ����,	��87  �	�� �� �/ �B ����	�� 9� ������ ����+B�� ����� !6�)

 ��� ��+%���� !�B4B��� ����B�� ����� ����	��1949� �� ����,	�� *98  �G��,���� ����	�� 9� 9�)'	 !6�)

	� *���������� !�	�& ;.�+�� ������� ������� ���	��/ �	�� :)-�� .����,	�� !� ����/ #$� !�	���,	�� 

�%��� ����� �����".1  

  �� ����,	���87  ��)�+��� ����� 9� /�)�� �����	 .D�� ����	�� 9� ������ ��)�+��� �����) ���<���

 (��%�� 9� #$� .�-/ 0" *������ �/ ���� D��� �����/ ���-���G���� ��)�+� .�����	 D���" �� D�� �� 

 #$�� ��)�+��� .�����	$� !���� ���� (�  .����G�� !� ������ .�G ��- 9)�� I��	 !�� ����"

(�-� � !� (-� �6) (<�	�� ��� �����%�� .�'$���.2  

 �� ����,	�� !/ !�� ��98  ���	�� (-�	 �	�������,	4�  ��87 �" ��	 ���  :</ �%�)' ����� #

 !� (��%�� ����� #�" ��	 ��� �����	� *(�%�� A�)/ J� ��	��4� �� .�)�+��� ���4+	�� �&� ��)�+��� ���$�

(�%�� !���� �� ��)�+��� �����) 7�� ����	 �/.3  

9$%	� � � ,	�� !� #�� � ������ �'	�	 ��- ����	 �/ !� ������� !� #�� � ���� !��G) �� ����

98!� (��%�� ��,	�� !/ A��� * " : !���� �� ��)�+��� �����) 7�� �����	 (�� �/ !� �)���� �����

(�%��".4 ����	$� ����%�� ��+�� �	
� �� ������ ��)�+��� ���$� ����� � ���+�� ��-6	 ������ J�	���� ���/

                                                 
1�������� 6�7 8", ������� ����� *��$<	���� 7���� *���9)���� J�O *11.  

 �� !�	���,	�� #$� .�+���	�� ��� �����" (��87 �89 #��148 �158 ����	�� #$� D�G� � (��� 9���	* ��������  (���� ���

 f$)� �0��� ������� (�%�� ����� �� D�G� �181 ��G� ����.  
2Fédération internationale des ligues (FiDH) mission d’enquête sur les libertés syndicales en Algérie, 

pluralisme formel et entraves à  l’exercice du droit syndical, N°= 349 décembre2002, p 17. 
3MZID NOURI,la liberté syndicale en droit tunisien,op cité, p13  
4 VERDIER JEAN MAURICE libre propos à partir d’une expérience, l’application des normes de l’Oit 

relative à la liberté syndicale,op cité, p92. 
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 ��� �����	���1995� *��  �-)���T !)�������L(��� *  ��%� ������� (�%�� ����� !4�"1998�  !6�)

(�%�� �� ����� � 9�+���� 8��)���.1  

 J��� #$� .���� �� !-	 �� !�ٕ� ������� (�%�� ����� �� D�G� � (���� J��� !Z� !4�_� �+���

����� � 9�+���) �+$%	��� 8��)��� �	�	 !6) ������� #�" �����	�� ���) ���$� *.����,	��  F�G�� (-�	 �	��

&��&� �	���� ��$� O�� ��� �+�� ���� ���) ��++�	� �&��%	 !/� .����,	�� �	:  

 S �������� �G��,��� 9�� �$%,�� ��5�� ��)�+��� �����. 

 S �����5� �/ �)��� (�%�� (�-�/ J��� #$� D�G+��. 

 S (�,' � (�� #$� �$%,�� D�G+��. 

 S �<	��� �� ����	�� #$� D�G+��������� ��.2  

 ������� ���%��� ���	�� !��G� ��)�+��� .����� ���� D���" �	 �+� *(�%$� ������� ������� (�� ����	��

 ���� .��- �	�� ��	���	�	�� #�)	 ��� (- .�� K4B J�	�	 �	�� ��)�+��� ����� ����� *��)�+��� ����� !6�)

� �� ������ 8��)��� #$� ����/ F���5�) �� ������ L$	 ���<� ��)�+��� ����� !��) ������� (�%�� ����� ���%

 �� !�	���,	��87S98 ���6�) �/�� D��)" ���� A$'	� �	�� .����� #$� ��+�)'	) ��+	 �	��.3  

���� )	%� L�0�4 L� (�� !Z� ��	�����) ���$�� 10�� :)-�� ������ (B�		 !��)�+��� #�" �)����) ���/ 

 �� D�� * �'G�� !�� !� 7�	 !/ L	�G+� !-����	�4�  #$� ���$�� 10& (-�	� .��+�� !� �$��' ���

������� �)����� .���P ��$� !�-	 !/ A�� ��� ��0��� ��%� !� B-/.5.  

                                                 
1�������� 6�7 8", ������� �����$ �	":����� ;��!��O *9)���� J���� *5.  
2�������� 6�7 8", ������� �����$ �	":����� ;��!��$��,� J����O *1.  
3 *!�� ���/ ���)�� )������ *!����� +�,-� �.��/� 0!�� ������� +����������1� ����� �( *9)���� J����O *21.  
4 ���� �����%�� .�)�+�$� ����%�� ���	4� ��%�� !�� �.  
5 ������ �)� ����* )���� ������!�� ���� �( ������� ����� ��!+���1�$9)���� J����* O4.  
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 !c� #	� �&D���" 0�� ���$�� .��� ���)!� ;�� !� B-/ ( ������� !� ��<G ������ !��-	)

 L�0� ��)�+��� ���$� �)����) �������� ���� (��,���#�"  .����,	�� 9�)'	 !6�) D�)<�� ���� .���4� A���

 ��)�+��� �����) ���<�� .��+�� !� ���& ������ (-�	 �	�� .����	��� �,�) ��)�+��� 9�+���� ���� �,�)

���<.1  

2�
�� ������ :!	����  <����!��  
 ���)�	 #$� �������� �'$��� .�-/) ���� ��) ���$� .���� �	�� ������� .����,	�� (- ��	�� /�)�

!���+�� !� #$�/ �)	� (	�	 ��	$%�� *��)�+��� �����) ���<�� ������� .����,	��.  

 .����	���� 1�� �� ��	���� 7$���� !Z� �0��� *��'��� !���+�� #$� ����� � ����� ����$� �������

 �� e
���20  .�/1989 ���$� 9������ ������� .��&�%��� !/ 1��,� �0��� ��	���� /�)��� �0& #$� �-/ *

���� �+�� �� ��4�" �	 �� �0&� �$<���� !���+�� #$� �����/ �����" :!��  ���
�� �� +-( $��&=1�� ��!�	���

  !��"� ����� ������ +������ �( >�!�132 +������ +� 8",7 ��"� ����� ����!�� +�."2  

 ������� .����,	�� J� �����	 ��$<���� �	�%��	 g�� ������� F���� !Z� *#%���� �0�� �����	�

�+� �� �	6�� *��)�+��� ���$� ����� � �����)���	���� �&� ������ �� #�� � J��	�� .�%��	�� 10& ��.  

�����+�� ������ ����� ���- !�-	 �	�� !���+�� ����� ����� � ����+�� �& �	�����3 &�� !/ ��- *

(-) �	���� ����G� !/ A�� �	�� ����� � .������ 9�+��� �-� �� !�-� �'�+����� ������ 3�G�4. ��%) 

                                                 
1������ �)� ���� * ������!�� ���� �( ������� ����� ��!)����+���1� J����* 9)����*O6.  

2 Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, troisième et quatrième rapport périodique présenté par 
l’état Algérienne, aout 2000, p10. 

    �� ������ A���) A�%���� !����� 9�+�� �+���� 9�B���� #$� ������ .����87/37  �� e
���30  �,��1987  ������ ������*

06  ���1987.  
3   *���/ F�<B������  ������ +� ����1�� ������ #����� �( +������ ���! *��%����� .���)'��� !���� **������ 2004O *81.  
4  *��%�� A����)������ #����� �( ������ C�	1� 5��D ��� ������( *�����)�� -,�� �$������ 7$�� *�� * ��%21  **)���� *������ 

2008O *71.  
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 ��" �� �)%��� D�	,	��� �'���) ���� �	��23  �,��1989�  I	� ������ A���� ���� !� #$<	 �0���

�����	���� �����	��� ������ .���� J��� �� .��%���� !��-	 ��� ���/ (�����.1  

 �$���� 10& (4< �	���� ��-�/ #$� F4'���!�)� ) ����� ����� � '���� ���	 D4�) ��� ���

��'�+��� (-) ��	�'���� ������ �� !��'������ ��� � ������ �)���� ���� ������ � ��	�� �'� �� �+� *

 (+	���� ����	�� �� !��'����� 9�) ;�	��� �)���) �	�)%	$�  !�����P ��)��'� !� F����� �2.  

 �	�� �� F���� ��/ K��1989�  !'���$� ����G� F��	���� .��%���� D����ٕ� �)%	�� ��� !/

!�B4B��� �%��	�� ������ O�� �%)	 ��� !� (- �)��%�� *9�+�) 7�� !�B4B��� �%)��� ������ �� ��� � .����.3  

 ���� !���+�� ���/ ������ !��'����� (-�.�� *����� ��������� �	���� ��� � A)�) ����	 (- �����

 !���+�� �� 7-��� ���� �0&� * <P JG� �/ ;� �/ A)�) �/ !���� �/ A���� �/ 9%�� �/ � A��%� �0��

�	,��<� #$�4 �* ����� !4')$� U%	� �����	 #$� ��'�� ��-� !�G	� ������ O� (-� *��	�� /�)� ����	

 ���� *��	���� 7$���� !� �+)��!��'����� ������ O<� ����	  !���+�� ���/– !� !��%��� �%��	�� ������

�	���� S +�� �	�- �0�� /�)��� �&����%�� !����+��� ����� � !�����5.�� ����  �� ����� ��	���� (��%	��28 

 )����1996�  (G��� D�+)�� #$� ����� � ������� A%��� !/ �	��)�� �� D�� �+� ����� �0& !�

�)� �� ���� (G����� ��'�+������ ����� (��	% !/ )���  ��)�� � �	���� .���
������	��.6  

                                                 
1 KATTAB SHARA, les libertés syndicales en Algérie, dossier n°=8,4 mai, 2004.p.  

www.algérie.tpp.arg/tpp/pdf/dossier-8-liberte syndicales.pdf.
    date de  consultation    15/03/2005 

، فيفري ، 15عدد، مجلس ا�مة،مجلة الفكر البرلماني ،)الع�قات بين البرلمان و المجتمع المدني في الجزائر واقع وآفاق (،جابي ناصر2
  .145،ص2007الجزائر، ،

3*7�� �	�� !�%'��)������ 5����� !�� 8",  ��!1� ��"� �,��=�( *���+� ���� *�����	��� ��$%$� ���E) ��$- �$����%�� *9�%�� *22 *

2009O *13.  
4   �+,$� 9�� ��+� ��'� �+	15  9�+� 7$�� �� 9�� !�!���5�  *����� ;��� *���	��� ��h�08S18  (��/2008  �� .�	

A/HRC/W06/DZJ1.O *12.  
5������ 34 �39 ����	�� #$�  �	�� !�23 �,��1989.  

6  *7�� �	�� !�%'��)������ 5����� !�� 8",  ��!1� ��"� �,��=�(* 9)���� J����O *13.  
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���� !�� !���_� ����� � 9�+��� !� ��%�� 9�' !� �/ ��,�� F�����RRRR .�� ��,��RRRRR �������� � �

*����G� � !�%)�� � ������� ������ O� �� B-� 9�+��� 10& IG		  ���������B4B� ����	�� #$� !�%)�� 

K�� !� #$� O�	 ��.� F��	��� ���� .��%�� D����� �)%	��  *!'���$� ����G� � .��%���� D���� 9� !�

���%���� �-��� �&��� J��	 ������� *!��G�1.  

 .��%���� !��-	 ��� �!� �& .����� � �	�� (-�;�	���  ��) ��G��)%	$ !� � .����	�

 �A��'� ���� ��� *������ J�	���� 9$<�  i��������%	�� ������ A��RRRRRRRR�� �'� � ������ (RRRRRR- ��  ��RRRR��-��

RRRRRR�������� �  ��)�+��� � ���4���� *�����  ���) .����� (� �� �� !-�� �T ��)�+��� � ������� � ��������

 .�)�+��� � A����� !��-	 �� �%��� (����� I	� �� ������ �����+�� �'�� !� �T * ���%�  ���%�� ���� ����	

 !� �� .��%���� � �	�� A<��� � .��%����) B-� ')	� �� �������� ������ #$� ������ J�	���� ���,�/ .'

��	����	&� �	�� �0�� F��	�� (-) ������ D�G,�� �0&2  * ��E	� ���	�� ������ .�� �� ������ !� ��$�

.������B�� !� ���B�� ;���� ����) �� ��%���� (�%$� ����� �����+�� �'��1987�  !��-	 ��$�� (���	�

.��%��* � ������	�� ������ #$� ��)- H��	� !�� !� .�+) ���-� ������ (<�� !� ��	��� �	�� ����+�$� ��

 *�����	��� :�+�� ����	 !� !-�		 �� �	�� 3�	,��� ��$�� ���� .�	 �	�� �������� .��)4��� � ��,� �������

 !���� (4+	��� �%) ������� ������� ������ .��� �	�� �������� ������� .T�� �+�1901�  !� K����

�%	��� �)+����$�$� �%) ���< *��$�%�� ������� �� ���)�$�� �%)�' !� .��%����) 9$%	��� � ���  O�����

D�) �&���� �	 �	�� ������+���  ��� ����- .���%)��� ���E�� .����	��� !�1964  ���/3  )����

1971�� �� ���%��7  !���1972  � (�)� #$� ����B�� ��	��� '	�	 �	����� * (�B��� .���
� K4B �+�

                                                 
1  ������33  �	���� (��%	�� !��  ����1996 .  
  .145،صالمرجع السابق،)الع�قات بين البرلمان و المجتمع المدني في الجزائر واقع وآفاق(، جابي ناصر2
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��$���� �'$��� � F�'+��) ;$-��� ����� � ��$<���� ��� �& ���� )������ �/ ( �� ��%�� 7��6	 A$' ���

��G���� � ������� !�������1.  

������ .��'%��� �-
	 �2 � .��%����) ��� 9$%	� ����� ���< .��%���� !� ��)- ��� ���� ���

�	�� ��$����  ����� �&��� f$)88 � �,��700  (�B�	) D��� �) ���< ��)$T� *�$�� J)�' .�0 ��%��

19568 * ��%��15035  #�� ������� .��%���� ��� (�� ���� * 0��4	�� D����� ��%��14774 3 .�'	 �+� *

 .��%���� !���� #$� �������� �%) ���)� ���) ����� .��%���� 10& ���1990  ��� �T  !� �&�'	 ���

 !-�� .���4��� 7,� *������ ��	�� �	�� �)%��� F�G��� ���	� .���%�	�� !� ���B�� ;���� (4< (��<

 !� .)	�� �	�� ��'��� J)�'�� .�0 .��%��$� �)-�� ��%�� !��) ��) ���+��1007  ��%�� ����208  ��%��

� �,$	<��� !����) �+$%	�146 � '��	 ���'� ��%��* ����� (��� �142  � ���+B��) ���< !��-	�� � !��,��

*130 �G�� J)�' .�0 ��%��4 .  

 ���"& �'0 7��� !��'����� (-� �) ;	%� I)�/ �)�+��� 9��� !Z� * �����	���� �������� .���	�� 1

 ��  (���� ��$� !�- ��- (��%$� '+��+)���� �	����� –  �	��63  �	���76–   9� !/ ��-A�G5�  I)�/

 �,-�� !��'����� (-�5 .  

�)�6�.  .�%��	�� ;$	<� �� �� ���,-� !'��$� �������� �������� 9�+��� !� �&�E- ��)�+��� 9�+���

���+��� �	������6*� ������� F����;	�� ����� ) ��)�+��� �����- �����/ ���(%�  ��,���) ���&� ��	����

                                                 
  .140و139ص، السابق المرجع ، )الع�قات بين البرلمان و المجتمع المدني في الجزائر واقع وآفاق(جابي ناصر، 1
  .2010ديسمبر  31حسب اخراحصاء قامت به وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في 2
 . لجريدة الوطنية الب5دلحسب تصريح وزير الداخلية و الجماعات المحلية 3

www.elbilad.net/archives/29394 date de consultation 10/12/2010 
  .المرجع السابق، الب�دحسب تصريح وزير الداخلية و الجماعات المحلية لجريدة الوطنية 4

5DIRK BEKE, la constitution algérienne de 1989 une passerelle entre socialisme et l’islamisme, revue 
africain, focus, vol7, N°=3, 1991, p254. 

6 *!���$� ����/<�F��3�� B�=��� �( ����� 5����� �������� #G���� *���B�� D���� *��%����� .���)'��� !���� *���%)' ����B��*������ * 

2002O *166.  



ا!يديولوجية و القانونية لتطور ع�قة العمل النقابي بالعمل السياسيا�سس : الباب ا�ول  

 

80 
 

F��	��� ���� �)%	��� �/�� ���� ���/� O<��� ��� �� 9��� ���� � � ����� � ������� .����� #$� 

.��%���� !��-	 ����.  

" ��)�+��� ����� .����G ���	 !#$� ��
� (-�� ��) ���	���� :�� �'	�� � ��	����  �'�+�����

$�������� ���� ������� & !/ �"0*����- �T #+)	 ���	���� 7� � 1  9�%� ���&� � &0 �����+��  L���� �

 ��)�+��� �����$� �'
��� !����+�� 1���	.  

� : المطلب الثاني,��3 ��� ������� �����  

 !����+�� .D�� A�G5� 9�� �)�+��� 9��� #$� ���� O�	 .�)�/ �	�� ���	���� ��-�h� �+�)'	

 �����%������ ��< � �����1 D���*(��%$� �����/ 9�+� ���� �$��� *I��� IG�� (-�) *9�+��� 10�� ��-�

 ����	 9��� ��� 9�+��� �)�+��� 9��� �����) O�<�� !���+�� ����2 �� !���+�� ��/ K��*90/14  �� e
���

02 !���1990� ����� .��,�-) 9$%	����  9���#�" �)�+���  ��)�+��� ����� ����� ���$� ��+	 �	�� 8��)��� �&/ *

 ��)�+��� ������� (�-�	 � D���" ��,�- ���)���� 2�
�� ( (+	�� ������ !��- ��� (%��)������ 2�
�� ( !�G�

�� �'_� 9�4�� (-���) �)�+��� �'��� D��  g,	�� �)�+�) 2�
��������.(  

2�
�� ����:������� 5��G���� +��� )�  

 10& !-	 �� �� ����-��� (-������ (��%�� .������ (�%�� A���/ .����� !�) D��) ��� ����" !-�� �

 ;	%�� ����� .���������)3.  

 ;��� !/ #G	+��� �0& )� *(��%�� J���� !��G� A�-�� *�) ;	%� 9� (��%�� (�B�	� �)�+��� 9����

 ������� (��%�� .�%$'	 !� )%�� ����� ����� (-�& ���� ��$	�� !���<	���� J� �������� ��� #$� (��%��
                                                 

1��G"� والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي صدرت عدة قوانين خاصة بالعامل 1990جوان 02المؤرخ في  90/14قانون رقم  إلى:  

 .المتعلق بـع+قات العمل الجماعية 1990أفريل 21المؤرخ في  90/11قانون رقم -
وتسويتھا وممارسة حق ا0ضراب المعدل  المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية 1990فيفري  06المؤرخ في 90/02قانون رقم -

  .1991ديسمبر  21المؤرخ في  91/27والمتمم بالقانون رقم 
  .166ص المرجع السابق،، التنظيم القانوني لع�قات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان، 2

  .1ص،بالحوار ا+جتماعي والمفاوضة الجماعية وفق معايير العمل العربية والدولية وتشريعات العمل العربية ضالنھو كشو محمد،3
  date de consultation 06/05/2006. www.icatu.org/index.ar.php  
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� �0�� ������� (-���� �0& 9�' !� ��+�+�	 #�" !�%�� �	�� A��'���� ;�%	 ������ �� ��� ��4� )	%

��<	����1.  

.�� � !� ����B�� ������� �� !���+90/14 ���R �� e
02 �R !��1990�–)�� ���" �����R�+S  ��/ #$�: "

 �7 !����� 2�
�� �7  !����� ��&��� 8�I +���� +J�� 0�:7 �&3 +� +�!:������ �&3 +� K��3�� ����"� )�

 �7 !����� 2������������� �!���� #&���	� +, 2�(!"� ����� 5��G�� ����� +7 !����� ��=���."  

- ��� !� !���<	����� ��� !� D�� � (��%$� 9�� ��� #$� !���+�� 7,� !� �B��B�� ������ �-
	 ��

)�+� .�����	 �� �����ٕ� �� �'�<�� ��'<�� �/ ��)�+� .�����	 UE�� �0�� ����-� !/ :</ ������ �� * �'��

��)�+��� .�����	�� 10�� ����� � !����+��� �) (��%��� J��	$� ��$B	�� !/.  

;��6� �T ��) �/ !� ����<� ��+%� �T�*�'�)� .�D��Z) �)�+��� 7��6	 ��$�� ���		  #,	-� K��

����� ����� ����-� !/ �)�+� ����	 7��6	 �� !�)T��� O�<�h� �)����) F���� !� �)�	-� �/ ��$�/ �,�) ��

 ��)-	� �� ����-� � !/� ���� !� !�E��)� ��������� ������� ����+�) !�%	�	� ����-� !��*(� � #$� .���� ��

 J����� �)�+��� ����	��) �$� �0 '���� !����� ����-� !/ ���$� A�� ��- ����	�� ��B�� �G .�,��<�

1
���"* �)����) ��/'	�� K�� *����6��� ����+�� 9�'� !� :< � �& j<	 4� 7��6	�� .�D��5  #$� F����

 D��) I��	�� �0& F����*�)�+��� ����	�� 7��6	) I��	 ��	) ����E�/ ��	�	 �����6	 ��%�� �+� !���
���

�	�� +� ����$�" #$� ����	� �	�� ������ ���� :�� !���
��� ���G�/ A$' #$� �0& !�- �0"*��� �0 �< � J)�'

���'��� ��)�+��� .�����	�� O<� ���� (�%�� ��� :�� �/ �$��2.  

                                                 
  .154، ص2002الجزائر ، ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ا+قتصادية في الجزائرات ح�صع�قات العمل في ظل ا,واضح رشيد،1
للنشر و التوزيع، الجزائر  ة، دار الخلد وني النظرية العامة للقانون في الجزائر ا+جتماعيةفي قانون العمل والحماية  زالوجي عجة الجي+لي،2
  .173ص،2005،
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 ��)�+��� .�����	�� ��/ �	�� D��" !� ��,%� ��� !���+�� ��� ()� �������� ������ O� A�� I�

 !� �� ��������)�+��� 9��� ����� !����1.  

 ��	�� ���" ;$�) I��	�� 9��� ���-��� !������ �������� ������� ��	���� *!���
��� ����� #$�

 (���	 (�� #$� F����� (��	�� �����6	�� ��%���� G���*���� � !���+�� !� ����$� 9���� !�	<���

 D�,�	�� !���
�$� !-�� *�)�	- U� ���� ��� ���� ��� F���5� k��	 !� ���� !�B4B :�%	� � (�� (4<

��$-�����	�� �+,� #$� (� � #$� ���'� ����� ���� �� ���5� ..2  

�)�+��� �	�� �)�B�) ���� � ������ �/ ���4�� )	%	�3* ������� ������ �� L�0 F���� IG�/ ���

���+) !��%���":������ #����� +����� �"F�� 5��$������� 5��G��"� ������ +������ ��J +7 �3:  

� " L!.M���� N����� #G����. 

� ��"�1� N	�	�:� ��3�� #G���� ����. 

� N(!. �( ���J��� ��=��� 5�,��� �7 2��
��� +&���� O�:=�� 5�F(. 

� K�	�1� �7 ���:�4� �7 �����4� ���=� #&���3��� K��,�� )���. 

�  ��,  !� P�J�� �.!!3��  ��!1��  !���� 5�F. +��� ���:��4� �������&�. 

� �&������ 5�K��3�ٕ� ������� #G����  ��!I !,���. 

�  �&", ��(������ �&����� 5�K��3�ٕ� ������� #G���� 5����� !,���. 

�  MJ. �( 5��"����� ���"/� )"��� ���� !,������ �!��I ������� #G���� �� 5�K��3I !!�� ���� !,�����

������". 

                                                 
 2المؤرخ في  90/14جزائريين المعتمدة كنقابة وحيدة في إطار النظام السابق، وقبل صدور قانون رقم المقصود به نقابة ا7تحاد العام للعمال ال1

  .ممارسة الحق النقابيبكفيات  والمتعلق  1990جوان 
  .173، صالمرجع السابق، النظرية العامة للقانون في الجزائر ا+جتماعيةفي قانون العمل والحماية  زالوجيعجة الجي+لي،2
1����رمضان عبد :،  رصاب3� ������� ����  .27، صالمرجع السابق ،�������5 ���
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      #	� *������� ���5� ���	��� ;�	�� ���) .�)�+��� 10�� �/ F���� !Z� *������ 10& #$� D��)

 �	�� ��G '	�� !�ٕ�D�  �� �� .�)�+��� !Z�*14�/ ��-0��� ��-� � #$� �)�+� ����	 �  ���� � ������

����	� ������ .����+�� A�<	�� A�$�/ *����	�� ;��&/ ����	 ����	�� �� '�<��� ��,�-...k��.  

�D��5� 10& #$� ��4� ����. * ��)�+��� .�����	�� D���" � !��-	 !/ !� 9)�� O�<	 #�" JG<� �

 ������ ��$� O�	 ��- '+� I��	�� /�)� #�" () �����%�� �'$�������B�� :» �	C !�� ������� #G���� ;�/��:  

R 0!� ;�/��� %�	� 2�!I �=����  !���� �( �&", O�	���� ������ ������ ��"���.  

 R ��: ������ ������� ��"��� ��� +� ;�/��� %�	� �3�� �	� #"��30  ����� 8", ���

L"��� 2�!I +�. 

 R#G���� ��
� 8", ���� 8", ���,I ���� ���  !�3 �( ��&=1� 5�"�= K�
���." 

 ��%�$� �%)	���)�+��� .�����	�� !� !���� ���� ��Z� ���E���: 

������ �/ ���$)�� :�	�� #$� �$���� J)�'�� .�0 �$+	���� ��)�+��� .�����	���)�+��� .�����	��� *�  �$+	����

.�0 J)�'�� ������ :�	�� #$� �	� 7��6	�� I��	 (�� �4	��� (���	 !Z� (� � F��$� �)����)� *��'���. 

 ��/� �		 .��$-��� 10& !Z� .�)�+��� !� ���B�� F����RRRRR	�� #$RRRRRRR%�� ���� :�RRRRRRRR(�*���RRRRR�� ���� ����RRRRRR (�%

���RRRRRRRRRR	�� #$� !�%RRRRRRRRRR	�� I��	 .4�� ����RRRRRRRRRR7��61* &�RRRRRRR)' �0RRRR+RRRRRRR�� �RRRR� O�	 �RRRRR�$RRRRRRRR��� �RRRRR%�� ���RRRRRRRR��RRRRRRRRRRRR�2.  

 �$&
��� �'$��� �4�" �)�+��� ����	�� #$� U� F���� !/ ��� �����%�� �'$��� 1��	� ��	�4� !6�) ��/

)�	 (��%	 �6)�  �/ ��	���� #$� /'� ��E	 (-�*���� � ������� #$�L�0� ��	���"  �$�� ��30  k��	 !� ����

 �E�� 1��	 .4��%	�� 10�) H	�� ��*��E	�� �/ (��%	�� D��"  �" 9��� ������� ������ :��" �� ���� ��� !�

                                                 
1BENAMROUCHE  AMAR, grèves et conflits politiques en Algérie, op cite, p59. 

  .المذكور سابقا 90/14المادة العاشرة من القانون 2
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 �� ��%� L	�	 �	�� ������� �/ ����<�� �/ ������� .�����	�� �� '�<���*������ �) 3���� �)�+��� ����	$�

;��& �1.  

���� ��)�)�5� *!���+�� �0& 9�)'	 ��(  ��)�+��� .�����	�� !��-	� D���" #$� (��%�� ()� !� �)-��

��-�� *�������� ���	�� J���	�� A�� ���� U%)�� -02:  

  نقابات أرباب العمل :4�7 

��/*O�<�� F�'+$� (�%�� A�)6�6 '+� !��)�+� !�����	 ��%�� F�'+�� �� ����)*.�)�+� J�	 ��!�'��� *

 �/ .����	� D��� ��)- .�����	 K4B �� !�%�	�� ��%�� F�'+��� O�<�� F�'+$� !���<	���� .�)�+��.������,-.  

 S�����,�-��� !�������� (�%�� A�)  ���'���. 

 S (�%�� A�)  �������� ������,�-��. 

 S���%�� �����,��-�� !�������� !�����	��� !�$��%	�$�. 

�  النقابات المستقلة ل2جراء حسب طبيعة نشاطھا: ���

��'��� �%�)' A�� ��) ;	%���� D��_� �$+	���� .�)�+��� J���	�)� *! � !/ ���5� �� �����B �&��

�����%��.  

 S ���5� ���<	��� �$+	���� ���'��� �)�+��������%��. 

 S�� !�
��� ���� �,���� �$+	���� ���'��� �)�+������%. 

 S������� �����$� �$+	���� ���'��� �)�+���. 

 S �,������ �����%�� ���_� ���4�5� �')������%��. 

 S')G�� A�	-� ���'��� �)�+���. 

                                                 
  174، صالمرجع السابق،النظرية العامة للقانون في الجزائر في قانون العمل والحماية ا+جتماعية زالوجيعجة الجي+لي،1

2BENAMOUCHE AMAR,grèves et conflits politiques en Algérie ,op cite, p 60, 61,62. 
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 S��G+$� ���'��� �)�+���. 

 S ��G+�� ���	� ���'��� �)�+���!��������.1 

 SA��G�� (��%� �$+	���� �)�+���. 

 �� ���4� ��%�� 7,�������� F�'�:  

 S.�����$� ���4�5� �')���2. 

 S.������� F�'+� ���'��� �)�+���. 

 S(�	)�� (��%� �$+	���� �)�+���. 

 S F�'+� ���'��� �)�+���Ammoniac engrais 

 SH����� (��� �)�+�. 

 S����	)�� ������ J���	� 9���	 F�'+� ���'��� �)�+���. 

 S(��%� �$+	���� �)�+���  ���
��������� ����5 ���'���. 

!��B� �& .�)�+��� ��� !Z� *!��%��� �����%�� (�E� � F�'� ���:  

 S!��%��� �����%�� (�E�h� ���4�5� �')���.  

 S !������$� �)�+��� J��	��.  

 �& D��_� �$+	���� .�)�+��� ��� !Z� �����	��� !�
���� ����� F�'� ������<: 

 S���4�5� �')��� �����	��� !�
���� ���$�. 

 S����� (��%� ���'��� �)�+���. 

 S �����%�� ����� ������ ���'��� �)�+���. 

                                                 
1BENAMOUCHE AMAR,grèves et conflits politiques en Algérie ,op cite, p 60. 

 
والشؤون بموجب قرارات من وزارة العمل  1992الرابطات ا0س+مية تم إيقافه في فترات مت+حقة ستة أشھر من شھر نوفمبر  طنشا2

الجريدة الرسمية رقم  15/11/1993،قرار 1849ص 13/12/1992المؤرخة في  88الجريدة الرسمية رقم  21/11/1992ر قرا(ا7جتماعية 
  .13،ص16/05/1993المؤرخة في  32
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 S��)'�� ��$%�� �0	��/� ���%�� ��$%	�� �0	��  ���'��� �)�+���. 

 S��)'�� ��$%�� �� !�������� �0	��h� ���'��� �)�+���. 

!��-	��� ��)	�� F�'� ��� %	� *; J)� #$� ��)�+� .�����	:  

 S!��-	��� ��$%	��� ��)	$� ���4�5� �')���. 

 S ��)	�� (��%� �$+	���� �)�+���!��-	���. 

 S ��)	�� (��%� ��'��� ���	��!��-	���. 

 S������� ������ ����	$� ���'��� �)�+���. 

 S��)	�� ����� ���'��� �)�+���. 

 S ��$%	�� �0	��  ��'��� 7$�������%��.  

�$� ���� �� �$B�	���� *(+��� F�'� �� ������ �$+	�� .�)�+� 7�<:  

 S.���	��� ������� (+�� ���4�5� �')���. 

 S!���'$� ���'��� �)�+���. 

 S������ ��4��� �)���� ���'��� �)�+���. 

 S(+��� F�'+� ���'��� �)�+���. 

 S������ ������� ���+	� ���'��� �)�+���. 

��� ����� �)�+� ���� ��4�*������ F�'�:  

  S.�)�E��� ��� *����$� ���4�5� �')���. 

!�	)�+� ���	��� ������� F�'� ��:  

 S���	��� �����$� ���4�5� �')���. 

 S������� !����$� ���'��� �)�+���. 
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.�)�+� J)/ ���� (��� ���+B��� �4�5� F�'� ���:  

 S ���4�5� �')������+B��� �4�_�. 

 S ������ ���'��� �)�+���  !���,$	��.  

 S �$+	���� �)�+�����<��	��� �B � K�	$. 

 S����� ���'��� �)�+����D�)� � ���-� �1.  

 ��)�+��� .������� A��� #���	�� �+� �)�+��� (�G��� .��� � .���/  D���5 ����� .�,$� .G�

 ���� ;' !� �$+	�� .�)�+�(�%�� �����	��� !�
���� �&�)� !�- ������ 9)�� .�� �� (�%$� ���4��� �)�+��� 

 ������ .�����B 7$�� �)�+� m����%��CONSEIL DES LYCEES D'ALGER(CLA)  A�)��� D��)� !�� *

U��� �0�� ���
��� ��+�+��� ������+��  D�,	-�� �  � �$'�����)��� *(���	�� (�� ��$�	 ��� ��� A�)�� I	,�%� 

 !� (
��	�� ������ ���+(��$� ������+��2.  

  بالشخصية المعنوية فتراا+عِ : الثاني الفرع

!/ #�" #�� � �+,�� �� ������� ������ .��/ K�� �)�+�$� ������+�� ���<��� ������� F���� I�� :

" ��!��� �".��� ������� �	:=�� ������� #G���� �����������  !��"� ��(� N��/� !�3��".  

      �'$��� :�� 7��6	�� 9��/ F����ٕ� ����6	 ���) ������� J��	�� �� �)�+�$� ����%��� ���<��� .�)B	

;$��� F���" S�+)�� ����) �	 ��-.  

����� � !����+�� !Z� *���" ����� !���+�� !� #�� � �+,�� �� ������� ������ O�� 9�)'	  .�����	$�

����%��� ���<��� �)�+��� A��	-� #$� O�	 ��)�+���!�� ���� � (�B��� (�)� #$%�*  !���+�� !� �%)��� ������

#$� O�	 ���%�� ��$%	�� �0	��  ��'��� 7$���� �)�+�� ���� � :» ������ #"����  J���� ������ ;"3���

� ��J�� �������� ������� �	:=��� B��������� ."  
                                                 

في قطاع التربية الوطنية  : القائمة ا�سمية للنقابات المذكورة اع5ه ، ليست  قائمة  حصرية ، حيث ظھرت نقابات اخري في قطاعات مختلفة  من ابرزھا  1
ة الشبه طبي في مجال التعليم العالي نقابة المجلس الوطني Jساتذة التعليم الثانوي والتقني ، النقابة الوطنية Jساتذة التعليم الثانوي والتقني، في مجال الصحة نقاب

  الخ....ا�ساتذة الجامعيين التابعة ل5تحاد العام للعمال الجزائريين 
202، 199ذلك ما سنحلله في الباب الثاني من ھذه الدراسة، انظر ص 2 
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      O�	 ��+	��� ����B�� ��$%	�� �0	��  (+	���� ��'��� 7$���� �)�+�� ���� � !���+�� !� �%)��� ������ L�0-

#$�" :������ �����4�� ������� �	:=��� B���."  

     ���&/ ������� �BP ��� ������+�� ���<���) �)�+�$� ;�	��� #$� A		��:  

  التقاضيأھلية :4�7

      ��) ��+� !/ ��-�� �)�+��� ����	�� !Z� �� ������� ������ O�� �+���$� :G�+	���  ������

 G�� 9���Z) ��4� ��� J���� K��� A+� ��	<��� ����G+�� .����� :�� ������ ;'$� ���<��� 9�+���

�� �������� �/ ���,�� ���G�/ I����) �/ �)�+��� ����	�� ;��&6)����%��� �/ �����.  

 �/ �����&/ 9�+�	� ���4�� ����G+�� :����� J� �� 9��� �)�+�$� !/ �����+�� O��� �0& !� O$<	��

����%��� �/ ������� D��� ����G�/ I����� ������� !� F�����.  

  أھلية التعاقد:ثانيا

 #�" ����	�� *�����&/ 9�+�	� ���4�� ��+%�� ��)" �� 9��� �)�+�$� ()� �� �+,�� �� ������� ������ O�

�$� ��) ��+� �)�+��� ����	�� !/ ����+) *��< �:  

*����) ��4� �� 9�,	� �/ ����,	� �/ �+� �/ ��)". 

*�����%�� .�'$��� (- ���/ (��%�� (�B�	. 

      �	�� �������� (�%�� .����,	�) #��� �� �/ �-	���� (�%�� ��+� �)�+��� ���)	 �	�� ��+%�� �&/ !��

 ��)$T/ �+���� #$� (���$� �)�+�$� ���%�� ��%���� #$� ��G� �	� !/ '�) (��� � A���/ J� ����)" �	�

���$� D�G� �1.  

     � (��%�� (�B�	� ������� U��,	�� 9�� ���4+	��� ��� (-) (�%$� �������� .����,	�� ��)" �

�)�+��� 9��� H��	�� .����" !�) !� )	%� *(�%�� A��� J� ��G��,	�� �-���� �� �������1.  

                                                 
  .35، ص2005،ا0سكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، ع�قات العمل الجماعية، المكتبة القانونيةأحمد عمر مصطفى،1
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 �� ������� ����,	�� .�� K��154 $� ������� ��%���� !� ������(�%  ����1982  U��,	��

� �0�� ����� ��� #$� ������� #�" ;�' � ��4< !� (��	$� ���:  

1S(�E�	��� (�%�� '�� ����	. 

2S���<	���� .������� !���<	���� !�) .��4%�� ����	. 

3S(��%$� ��)�+��� .�����	�� J� ��	�����	 �/ (�%�� A�)/ !�) .��4%�� ����	2.  

      �%)/� ��� ������ .�� ��� *������� U��,	�� ��$�� j�	� �/ ���	� �������� ����,	�� )	%	�

�������� (�%�� .��4� (�� ������ !���+�� !� ��3  '�� !�G	� A�	-� 9�,	� ��6) ������� (�%�� 9�,	�

����� (<�� �)	� *����� .��� ��� �/ ��� O<� ���� (�%��� *(�E�	�� ��<	���� !�) ������� ���<	���� �

 ����� !� (��%$� ��$�B�	 ��)�+� .�����	 ��� �/ ����	 �/ *!���<	�� ������ !�) �)	 ��- *!��)�+��� !�$B�����

 9��� ����� .��,�-) 9$%	��� !���+�� A���) U��,	�� �� �-����� ;�'h� ��$�B�	 '�� ���	� *:</

�)�+���.4.  

      %	��� ������� ;�_� .����G�� !� (G�/ (��%$� .����G #$� 9�,	�� �%)	�� � �������� ����,	

������ �+���5 ��)" �� ���� ;'- !�������� (��%$� ��%�� ���	�� '	�� �%� �$� ���)" .���4� �� J�� ��-*

+,�� O� �� �� ��- .G� () (��%�� !� �)��� �������� (�%�� .����,	� !6) ���%)/� ���  ������ !� ����	�� �

 �)	 ��- *(��%$� !��)�+��� !�$B����� ��<	���� !�) ������� ���<	���� ������ (<�� �������� (�%�� .����,	� �)	

 .�����	 ��� �/ ����	 �/ *����� !� !���<	��$� ��$�B�	 ��)�+� .�����	 �/ ����	 �/ !���<	�� ������ !�)

                                                                                                                                                                     
  .167، ص، المرجع السابقالتنظيم القانوني لع�قات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان، 1
  .183، صالمرجع السابق، النظرية العامة للقانون في الجزائر ا+جتماعيةفي قانون العمل والحماية  زالوجي،عجة الجي+لي،2
  .والمتعلق بع+قات العمل الجماعية 1990أفريل 21المؤرخ في  11-90المقصود به القانون رقم 3
  .64، ص1990 ،الجزائر ةالحقوق والعلوم ا0دارية، جامع د، رسالة ماجستير، معھ، تنظيم عقود العمل الجماعيةأبو شرار إبراھيم محمد4
5� ���� ��	 ��- �����120  �� !���+�� !�90/11  �� e
���21  (��/1990.  
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 ��)�+� 9$%	��� !���+�� A���) U��,	�� �� �-����� ;�' � ��$�B�	 '�� ���	� :</ ����� !� (��%$� ��$�B�	

�)�+��� 9��� ����� .��,�-)1 .  

 ��	�� ��G �������� (�%�� ����,	� ��+%�� ���� '	�� *������� F���� !Z� *;�%	�� �0& #$� D��)�

�-����� ;�' � ��$�B�	 '��  �� !���+$� ����	�� U��,	�� ��90/14  �� e
���02 !���1990�  �������

�)�+��� 9��� ����� ��,�-�.  

 �,��� 10& ��)$'		 ���< '�� L��& ����ٕ� *����6	 ���) (�B�	�� �,� �)�+��� ����	�� A�	-� �

�$� ���� (B�		�:  

1S 1
���" �	 �� �)�+��� ����	�� !�-� !/��� (� � #$� ��/ �	�2. 

2S (�B�	�� �0& �G� !/20%  !/� ���<	���� ���
��� (<�� D�� � (��%�� !� �$-�� ��%�� !� (� � #$�

 #$� �)�+��� ����
��� على اJقل من عدد أعضاء اللجنة المشاركة إذا  �20%��� ��	��� (<�� ������ .��-

���<	����3 �/ �$���� ��%��� #$� ��/ * �/ .����	4� �)����) (�B�	�� �,� A��	-� '	��� ��'���

 ����� .�����,�-��20 % �%'�+��� )� ����� � �������� ��$��	 �	�� ��)�+��� .�����	�� !� (� � #$�

���%��� ����$�5�4. 

     $��� �/ ��<	���� g4)" ��)�+��� .�����	�� #$� !�%	� (�B�	�� �)�� ��+	 (�/ !�� ����5� �'

 ������� ���<	���� ������ (<�� ����	�� ��$�B�	 ��+	 !� ���-�	 �	�� ���%�� (-) ��� (- ����) �� ��	<���

�-��� ���� ���� �� !�)������ ���� D�G� � .�-�	��� !�'<���� ��� �����5.  

      (�� �� f�$)	�� ��� ���� ��� ���	� �� ����� !� (� � �B4B��  ��$�B�	�� �	,� ����	�� �+,� ���%���

���<	���� ���
��� 1��	�1.  
                                                 

1 *���� ��&�)" ��J ����(9، تنظيم عقود العمل الجماعية/(� ���� *O *64.  
  .90/14من القانون رقم 34المادة 2
  .نفس القانون من35المادة 3
  .من نفس القانون 36المادة 4
  .178، صالسابقالمرجع ،النظرية العامة للقانون في الجزائر ا+جتماعيةفي قانون العمل والحماية  زالوجي،عجة الجي+لي،5
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      �� �������� ������� �� ���<��� .���4���) J	�	�� �� 9��� �$� (�B�	�� �,� ����	�� A�	-� #	��

�� !���+�� !� !�B4B��� ����B�� ������ O�90/14*  ������� U��,	�� �� �-����� ���4� ����) �G+	 �	���

 *��	���	� �������� (�%�� .����� !� ������� �� �-������ *���<	���� ������ (<�� �������� .����,	��) 9$%	���

 A���) !�B4B��� ����B�� ������ O� �$�-	) F���� ��� �+� (�B�	�� �0& ��)�	-� �	�� ���&h� ���� �� !���+��

91/30  �� e
���21  )����1991� D�G�/ ���� �+� !� I)�� 0" (B���� .���4� !� J�� K�� *

 #��	� ��- ���<	���� ������ �+���� #$� (����� �'�� (�%�� .���/ j�< (�%�� !-��/ �� F��	�4� ����	��

 ' !� �/ *��)�+� .��� �'���) �	�'���) !�'<���� �4�" ���� !� �� ���<��� (�%�� !-��/ �� 9�$%	�� 9�

 I���� �����-	�� .������ �+�� *(�%�� !-��/ �� .�-�	��� J�� �� �G�/ 9��� ��� ���<	���� ������ ()�

�)�+��� (�%��) ����/ �')	���� *���G�/2.  

     )�+��� .������� .����	<� �&/ !� )	%	 �������� (�%�� .��4� ����	 ��6��� #�" ;��	 ���  ��

 !������ �� L	���� ������� (�%�� �0& ���&/ ��	� *���,�� (�%�� ��+� ���� �)	� �	�� '���� ����	

 ���� 9+�� �������� (�%�� .��4� ����	� *(�%�� A���/� (��%�� !�) !��%	�� ��� !�G� ��� ����	���

�0& 9�+�	)� *!��'�� !�) 
��-	��� !���	�� !�  �&��" ������ � �� ���-/ A��-� #$� (��%�� (���� :�	����

 *��,� !���+��  �� �0&  (�B�	 #�" (��		� �������� �G�,��� 7��	 ����� �'��� .�)�+� ����) �" ��-�� !�-�

)	%	 �� (�%�� '�� ����	� ������ �� (��%�� !6��� �0& �� ������ .�����	��� !����+�� ������3 * �"

 A��-��� 10& U%) .��- ���%) �����	��� ����G�/ � �����%�� ����� !���	 ��� �����%�� A��'�$� �)��	��

                                                                                                                                                                     
  .178، صالمرجع السابق،النظرية العامة للقانون في الجزائر ا+جتماعيةفي قانون العمل والحماية  زالوجيعجة الجي+لي،1
  .178، ص المرجع نفسهعجة الجي+لي،2
3 ��� .�� �	�� !����+�� ������ #�" ���5� .+)�1990 *O 76.  
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9)���� ������ (� �� ���+��� �+)���� !����+�� (� �� ���$� ����1 -	�	 L�0� �%	 ��� *A�G5� 9� ���< *

���%�� ��$���� ���,�2.  

     - � ��)�+��� .�����	���B�	 B4�  .���'� �� ��'��� ��%��� #$� ��	�	.�'����  ����%	 �	��

 (E��� ���%) �$��� .�0 !����+�� J���� ;$	<� �� ��	�	 ��- *����	$� ���'��� .�''<��� �����" (4<

�� ���" 7���� �� �&�$B�� ����G�/ !�) !� �	<�� ��'���) �+$%	��� �������� .����,	�� �� U��,		� 9���

 ���$�� ��� �����%�� �,���$� D�G� � �����	��� 7������) ���G%�� �� �G�/ L	�	� *�����	��� �������

 �� !���+�� A���) ������� ��-�	$� ���'���90/02 �������� (�%�� .������ !� �������) 9$%	���3.  

      U��,		� ������ ���) (�%�� A�)/ ���)� A'�<	 .�)�+���� L�0� *(�%�� .��4� ����	 #$� ��%�

 ���" *��4%�� ��' !� ;' (-� .����	���� 9�+��� ����	 �/ (�%�� '�� ����	 �� �&�� ���� !/ A�� �

 �� (��%�� .�)�+� .-�� !" J��� 4� ��'��� ������ ��%��� #�" �&����		� ����$+	�� ��	��4� :�%		 !/ A��

� �����	��� ����	������� !���	� (��%�� :�	�� J� (�� !4.  

 �� �)�+��� ��� ��� F���� !Z� *9��� �0& ()�+� ���(�)� ����<�� ������� *.��)	��� .�)���/ �+,��

 ���	 #�� ���� :»4 &����R������� <7R  MJ. +� �&,�� +�� ��
� ��	� �7 5��. �7 5���,I 8", ��	���

� ����=��� 4� 5���3��&"��� �("  

      �" '�� �/ D�)�6) �$+B� ����� �/ .�)& �/ ����& (�)� �)�+��� ����	�� #$� J�	�� ��� B-/ !�)	��

�)�+��� ����	�� ���T J� �+,	� '���� 10& .��- �0".  

                                                 
  .149، ص، المرجع السابقالنظرية العامة للقانون في الجزائر ا+جتماعيةفي قانون العمل والحماية  زالوجيعجة الجي+لي، ،1

أصبح العامل في ظل القانون الجديد يحتل مرتبة الشريك ا7جتماعي وھي مرتبة تسمح له بالدفاع عن مصالحه المھنية وا7جتماعية على عكس 
  ا7شتراكي السابق حيث كان العامل عبارة عون اجتماعي يساھم في تنفيذ مخطط الوطني للسلطة الحاكمةما كان معمول به في إطار النظام 

  .142، 141ص ،المرجع السابق،ات ا+قتصادية في الجزائرح�صع�قات العمل في ظل ا,واضح رشيد،2
  .178، صالمرجع السابق، النظرية العامة للقانون في الجزائر ا+جتماعيةفي قانون العمل والحماية  زالوجي،،عجة الجي+لي3
  .155ص ،المرجع السابق،ات ا+قتصادية في الجزائرح�صع�قات العمل في ظل ا,واضح رشيد،4
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 !��%�� � ������� ������ ��$� .�� �� �0&�����+) :»4  �"����� ��	���� 5��&�� <��!1� #G���� ���

 �J. #���7� ������ +������ �( ������ L!&��� )
�� ���=��� K��,�� MJ. 5��� �JI 4I ���=� K��,/�

+������."  

     � ��-  �'$��� �+���� �%) �" ��)��/ .���& �/ ��)�+� .�����	 !� ������ �������� .�)��� ()+	

�����%��  �)�+��� ����	$� ���� � !���+�� �� '���� ;���� J� ����,	�� ��E$)�� �&��� !� 9+�		 �	�� ���%���

 6��	 !/ !-�� �	�� '�EG�������.  

      ;���� �/ .����� 0<		 #	� �)�+��� D�T5 �/ 'EG$� ������� �/ .�)��� 10& !�-	 !/ !� #�<��

/ .��� ��<	 .����� #�)		 �/ ���%� �&� J�	���� ���/ !� �G�� ���'� (B�	 .�)�+��� 10& !/� ���< ��)��

(��%�� �+)'1.  

  أھلية التملك :�����

      .��+����� .��+%�� L$�	 �� 9���) ��%	�	 ������+�� ���<���) �)�+��� ����	$� ;�	��� ��
�

�$�� !� .��� �0�� UE�� 9�+�	� ���4��.  

�� ������� ������ O��/����+) IG�� �%)��� �+,�� : �)�+��� ����	$� !-��$� ���:  

" N����� �( N", O�	���� ��=��� ������� ������ �7 ���3� ����, �7 ������ P��7 K�����

�":�!�� N��G�� ������". 

����ٕ� ���+�� !� �+$'� 7�� L$�	�� ��$&/ �)�+��� I�� !/ L�0 !� IG	��  ��,����� �)�+��� ;��&6) ')	�

������� ��	���� ���� � ������� �+��.  

  

  

                                                 
  .35، صالمرجع السابق،ع�قات العمل الجماعية، المكتبة القانونيةأحمد عمرو مصطفى، 1
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2�
�� �  النقابي غالتفر :�����

 .��'5� ��� ���		 �� �� (�- � ����� #$� ������� ��	��4� ����� ��)�+��� .�����$� !-�� �

 #$� (��%�� !� ��� JG� �� .������� 10& AT	 *�&��/ ���	� ������/ ���" ��	���� #��		 �	�� �T,	���

 (�%$� g,	�� ��� *��	�0�)�+���1.  

 ������ !���+�� D�G #$��j�	�	�� ���-�� *�)�+��� 9��� ����� ��,�-�  g,	�� !� !����/ !����

�)�+���:4�7: ��G����  !�� �( ������� ����� ������� T�
��������� �&( �:����� ���,  

 A����� ��	 #	� ���� �/ .��- ���< ���<	���� ������ (<�� �)�+� (-�& I	� J�'	�� �)�+��� ����	���

�� �����+��R) �+� :'<�� !�B4B�  A���� ���� �� ��� !�)���� !��%	 �)�+��� (-���� #��	� 0����� (� � #$�

����	�� :  

 !�20  #�"50 ��/ (���                                                ���� A����  

 !�51  #�"150 ��/ (���                                                        !�)����  

 !�151  #�"400 ��/ (���            !�)���� �B4B  

 !�401  #�"1001                                ��/ (���            !�)���� ���<  

 !�1001  #�"4000��/ (���          !�)���� �%)�  

 !�4001  #�"16000    ��/ (���                                            !�)���� �%�	  

 !� B-/16000 ��/ (���           �)���� �� �B4B  

 �� !���+�� !� !�%) �� ������� ������ #$� �' �0�� (��%	�� �%) *A���� 10& .D�� ���91/30  e
���

 ��21/12/1991 ������ �B4B��� ����<�� !�	����� �� ���$� O������ '���� �)�+� ����	 �/ �� ��		 �! 

                                                 
، المرجع السابق، والمفاوضة الجماعية وفق معايير العمل العربية والدولية وتشريعات العمل العربيةالنھوض بالحوار ا+جتماعي كشو محمد، 1

  .4ص
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 ���� !���	� D�� � (��%�� F���� !� ���)� !�)<	�� !�)���� (��%�� (�B�	) (,-	� !���+�� !� !�%) ��

 (�%�� .������ !� �������� ������� U��,	����������1. 

�	�� .���
�$� �)����) ��/ �� 4��� A�<	�� (��%�� 9� !��*4��� !��� !� (�/ (E�	�  �� ��$B��

�)�<	�� ��� �$��- ��� !���� ���� �%�� !� f$)� !/ A<	���� A������ �� '	��� U��,	�� ��$���� *!  !�-�

 ������ �� ����� !� (+	 � �����/ #$� ��	� !�� ��������� ������� ���+�) �%	�	����<	����2.  

 (�%�� ���	,� :�� !�)������ D���6) ����� F���" ;�' � #$� !�%	� A�<	��� ����� D��	�� ����

��)�<	�� k��	 !� ���/ �����B (4< *��	<���  .  

�  والعربية الدولية النقابية التفرغ للمنظمات:���

�$���� ���%�� ��	���� �� A<	�	� ��'��� ������ ����� I)�	 �	��� * ��,	���*�)%�� �/ ������

� � ������ ���� �� (�� .���� �� !� !�)������3<�� �� *(  .���� ��� �������� .������ A��� ��

 .�)��E�� �)	��� !�%) 0<6� ��- *���<	���� ������ ���)�) �		 �	��*.����	��� �� !�)������ �-$�	�� �0��

�-���$� ��<	���� ()� !� ��<��� �,$	<��� ��)�+��� .��+	$��� ��4.  

 ��� *A��	��� #$� (����� '�� (�� !�)���� J� .�G��,� I	� ���<	���� ������ #$� !�%	��

���" !��	���� �)�+��� ����	�� ���<� ��	�� g,	��/ *�  ������*.����	��� �G�- ������ g,	��) 9$%		 �	�� L$	

JG	 !/ ���<	���� ������ #$� A��� '���� 10& #$� 9�,	�� �	 �0�ٕ� *����	�� (<�� ��)�+��� .����
���� U%)  

 �� ���" !� A$'	� ��) .����	��� �+%� ���G�� (������ 4�B�	 B- � �)�+��� ����	�� ;�	 .�	

(�%�� !-��/5.  

                                                 
  .91/30من القانون رقم  40لمادة �1

2 ������44 !�  7,�!���+��.  
  .لقانوننفس ا من  46المادة 3
  .القانون نفس من  47دة ����4
  .182، صالسابق ، المرجع في الجزائرالنظرية العامة للقانون  ا+جتماعيةفي قانون العمل والحماية  زالوجيعجة الجي+لي، 5
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 ��/0"  �%) �" A��6	�� D��" ���)� ���<	���� ����$� !-�� 4� ������� �	�)���) �)�+��� A������ (</

 (-� *A������ �%)	� �0�� *�)�+��� ����	�� �'<"� �� !���+�� ��-�/ ���� � �)�+��� A����$� (�90/14  �%�

6) ��%��� j���" ��%��*B � ����� 4'�) 9�'��� ���<	���� ������ (�B	�� ��� ���� ���*(�%�� p	,� !� �

 ��� �	��� ���/ �����B ;� �� ��	<��� ����G+�� ����� '<��*L�0) G�� ��	) (�%�� p	,� ��+� A$'��

 ��� �$�� ���	) ���<	���� ������ �%)�	� !-��� ��,��� (�%� �-� A���) F����� �� K)$� ���� !�	� �$�� ��

 9��� ���E) ���$� A��%� �	���*�)�+��������  ���%�� ���� ��� ���� ;�/ !���< #�" ���� ;�P ��� !�) 3��		

��/ �	� #�" �� !�B4B !� 7)��� #�" ��)-	� U%	�� *���E�� ;��G	1.  

 !�)�� 3��		 ����� ���E)� *!�	�� #�" !��� !� 7)���) A��%� ��-5000  #�"50.000  :��Z) �/ j�

 !� (- ���E��� 7)���) A��%�� *(��� F�G�� ����	 ����,� F��	�� �+� #$� ���� !� (- !�	)�+%�� !�	�&

(��� �� 0�,�	� U%	2.  

      ������� �)�+��� (��%�� � �'_� ��	 �0" �" * �	�G � �	��&/ �)�+��� g,	�� �0�� !�-� !�

�0�� * ������+��  A�� ���<	��� (��� �� ����	 #$� ��'�� (�� (- !� ����- ������� �����) (��%�� J	�	� !/

�)�+��� �����	�� A)�).  

#�" ;�		 �����	 �%	 �	�� (��� ��:  

1S ������� ������ O�	 K��*�)�+��� '����� U�%	 (��%�� �G .�'�EG �/ .�����	 �����

#$� !���<���": �3 4� ;��� +7 !��  ���U� ������ !��7 N����=�� ������� #G���� 6���� 5�!!&�." 

                                                 
  .181،182، صالسابق ، المرجع في قانون العمل والحماية ا+جتماعية النظرية العامة للقانون في الجزائر زالوجيعجة الجي+لي، 1

2��4���� ��� *��,� J����  O*182.  
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   2S:</ �$��� ��6) �) �G5� �/ (��%�� (��)J���	*;���	�� D��B/ A	���*���	��*(�%��( A)�)

����+) L�0 #$� !���<�� ������ .�� K�� *��)�+� �'��/ �� �	-��� �/ �)�+� #�" ����G��": �3 4�  +7 !��

 ������� V�!���� ����� B���� K�!��� LG���� +��I $������� N����=� ����$������ !�� !� ��� <7 ;���

�,���34� B(������ ��&��� +����� ��3� �( P�J�� ������ !!�� !�,� ��&���  ���� ��:." 

�)�+�$� ������+�� ������� !Z� *!�	����� !�	�& #$� D��)�  !�� (�%�� ��4� D���" ��� 9+�	 !/ A��

 O�+�" �/ (�%�� �� �)	� U�,<	 �/ *�$+� �/ (��%�� (�� ��� L�0)� *����� (�%�� ��4� D�+) �$�' �	�	

�)�+��� �'��� A)�) L�0 �T �/ 1�/.  

��� ����� ����� !� ���-�	�� (��%�� J���� ���G ������� 10& )	%	 �0�� .���� ��� B-/ ��� *��)�+

 �))�) ���'G4� ��G%	 .���	�� !Z� L�0� *��$��� B-/ �)�+��� ��'��� !�-� �	�� ��)�+��� .����+$� ��G !�

�%��	 B-/ �)�+��� ��'��� A)�) �/.  

 #$� O�	 !���<��� �B��B�� ������ !Z� L�0���� :»4  �3� ����� ��!�� <7 8", �"� +7 #!:���"� $

���� ,�� +�� ��
� ��!/� ����, �7 ������ �7 ����� ����, ������� N����=��&" .  

 �� ����<�� ������ ;�G	 ��-����+) :»��B  ��� �( �:!��� +� ���� �7 <���� O:= <7

����	 +������ �&", O� ���� 54���� �( 4I ����� #G�� "�����) J	�		 ��)�+��� .�����	�� !/ #�%�)  ����-

 �0& .��- D��� ����G�/ �/ ���)���� �'���) �/ :< � 1��	� ��G%) ()� !� (<�	 #$� ��'�	 (���/ ��/ �G

(<�	�� ��	��" �/ ��$�� �/ ��	'��/ ��.  

  النقابة منظمة مطلبية تختلف عن الحزب السياسي  : الثاني  المبحث

���/ ��+	 .����� �& .�)�+���� �� !� F����� UT #$�% F������ ��	��%� :�	�� !��	� (��

����" !�)�	�� �	�� ������ �/ ����� I���� !�.1  

                                                 
  .74ص المرجع السابق، ، حرية ا+جتماععبد السميع أفكار عبد الرزاق، 1
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���� ��) ��+	 K�� �-����� .���� �)/ !� �%	�RRRRRR������ 'EG�� .�RRRRRRR������ !� �%RRRRRR)��� IRRRR��RRRRR �  

 �� �� A%$) ��� I��	 ��+�+� ����� ��� ��� �0�� � � ����G� ���%�� ������1.  

;��	 ���
� ��� ������� A���� ��/ S  (���� ����'�+�����S  ���� �+�') �'$��� #$� D4�	��� #�"

 �0 ���� ������� A����� * .�)�<	��� �� �-�	�� 9�' !� L�(��  �	%�)')�0�<	� �/ (<�	$  �� ;��� !6�)

 ������ �� ������ ���/ J���  L�0-� ��� �� (- ������ ���G�  !� !��'�����2.  

  ���'� :�+- (�%	 ��G�� ������� ��%G��  J��� ��� ��� � !� ������ �& A���� !Z� :</ ��
)

 #�" ��$�/ ���� !� ������ (��		 !  ��$&
� ����	��� ����	��� ����� H���)� H��	�� 9�' !� �G�%�

��� �������� :�+�� (�� (�	�  ��)$T � �����,$<	� ��-�� ��� (���	�� /�)� (� ����$ #$� ���'$�.3  

��0������ J�	���� �� !�	���� !�	���� �&/ !� ������� A����� �)�+��� .��- �. * !� !�,$	<� ����/ �"

�)$'� ����� �)�+��� !/ K��� %�	I���� !� F������ ;��&/ 9�+�	� #)���� �"���� (!� ;$	<	  ;��&/

 A���� I����� �������)������ �"����(.  

  طبيعة المصلحة من حيث: المطلب ا	ول

)' K�� !� ������� A����� �)�+��� !� (- ;$	<	� ��	��6	 !/ ��- *���� F����� ����� ��$���� �%

 ���) !���
� ��+�+�	�–������� A����� �)�+��� �/– �,$	<� ;����) ���+�� #�".  

��4� 2�
�� : +, B(�!� ��������,��3 ��"	�  

 !� F����� �� �)�+�$� ���� � A$'�� (B�	�I������  ����+� ������ ����G�  ����%���� �������

������� *&��  ��� .�� !/� #	� *�)�+��� ;�%	 ���� ��� �0�� 7�� �	�)�+��� !6�) ���+� ;��% .  

                                                 
من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ، رسالة دكتوراه  62، دراسة تحليلية للمادة حق المشاركة في الحياة السياسية الباز داود ، 1

  .74، ص  2002،كلية الشريعة والقانون ، جامعة ا�زھر ، مصر ،
2DUVERGER MAURICE, les partis politique, édition Armand colin, France, 1976, p37. 

مجلة الفكر ،"حول البرلمان والمجمع المدني"وة الفكرية، بعنوان د، بحث قدم للن)النضال العربي والنضال الجمعوي(بارة عبد الرزاق، 3
  .194، ص2007، الجزائر،فيفري  15العدد  ،، مجلس ا@مةالبرلماني
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 U%) ;� �+��� �)�+��� D��+,)�6�� ������� L$	  (�%�� .��4� 3� ��$� �-	� �	�� 7�� � �& �	��

 ') !�-		 �	�� � *��������� I���� !� F����� ��+) ����� �'��� 7��	� *(��%�� ����� !� �� �+

�)%	�� � *������/ ���	 � *��$�B�	 � *����G�/ 	��" !�RRRRRRR�� � ������ ��%��� #$� ��RRRRRRR'�RRRRRRRRRRRR���) ��RRRRRRR����RRRRRRRRR �

��&����� �1.  

 ����) ���� !�+,	� ���%� ���� !����� ���/ ������ !� ��)� ���6) �)�+��� �G�/ �+,�� !� A��� ;%� ��- 

#$�  � ������� ����� � ���� F����� � ��	��� (�B�	� ���� � ���� ��� #$� �&���� !� D�� � ��'��� (0)

������/ !���	2.  

      �)�+���) ���+��� !/ #�" �+,�� �� �/ A&0R ��& �%�� !� ����� !� !�-		 �����R�� #$� (�RRRRRRRR��� �RRRRRRRRRRR �

������/ !���	 � ������� ����� � ���� F����� � ��	��� (�B�	� ���� �3.  

 �%	�� !� ��,	�� �� �� ���T ���� � O���< ��� �)�+�$� �+)���� ���+,�� ;�& � ���& �:  

1S������ A��� !� (<�	 !�� � :< � .�)�+��� !� �$+	�� � �� �+�') !�-		 �)�+��� !/.  

2S  ������ �� �0- � :< � �����	��� :�+�� ������ �� ��$�B�	 � (��%�� I���� ������ #%�	 �)�+��� !/

���%�� .�'$���.  

3S(�)� �� �)�+��� ��) ��+	 �	�� (��� � !/ �	�)���) U������  �����%	�� (��� � U%) (��	 K�� F��		

� ��	-���-�  A���/ J� F���	�� �E)�) ;�	� <c� ��G%) � �����	��� � ����	�5� .������� ��

.����,	� !� ���)/ �� � (��%�� 9�+� ��	�� #$� (��� �4.  

) *�����&/ � �)�+��� ���,� (���	� �� ������ F���� ��)�+��� 9��� �����) O�<�� !���+�� A��� * A���) � �

����� � ���,�� F���� ;4< #$� * (�%�� !����.  

                                                 
  .5،ص1982،رسالة دكتوراه ،جامعة القاھرة، مصر، مبدأ الحرية النقابية لمنظمات العمالمحمد أحمد إسماعيل،1
، المرجع ع�قات العمل الجماعيةعمر و أحمد مصطفى،  ه، أورد630،ص1983الطبعة الثالثة،  قانون العمل،محمود جمال الدين زكي، 2

  46السابق، ص
  495، ص2001-2000 ،مصر ، دار النھضة العربية،ن العمل المصريقانول عيد،  ينا3
  .45، ص، المرجع السابق  ع�قات العمل الجماعيةعمرو أحمد مصطفى، 4
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������ O�� ����	�� �)�+��� ;� ���,�� F����� %)��� �� :��� � ����� !� #�� � �+,��R ���,�� (�%�� !�

)�6��:» �&� ������� ������� ����
�� +������ �( � )����� +, 2�(!�� � ����!� �	��� ��� 8", 2����

�&�I +������ !��(W� �!�
�� � �,��3�� ������� � �!����«.  

 ������ �� �� ;�%	�� �0& !/ ��4��%)���� :��� � ��  F���� !/� *���,�� (�%�� !���� !� #�� � �+,��

 �����%�� �)�+��� ;%� !�- 9)���� ;�%	�� !� (��»/�+  2�(!�� � ����!�� � �	��� ��� 8", 2���� �&�

�,����� � ���3��� � �,��	�� � �!�	��4� %��	��� +,«���,�� �+,$� �+� �B� ;�%	�� �0& !�-1.  

 ��� 7��/ #$�� �)�+��� ;��&/ ���  ��	��� �	�� .��'	�� 4&��	� (��%$� ������� I������ !� F�����

��,�� !����+�� �	��� �� L�0- �*��'��� J����� ��%� #$� �)�+�������	 1��	� �� .��'	 !� ��  *�)�+��� 9���

 ���5� #$� �	�� ��/ #�" ���G5�)#�"  ��	�� � �����	��� I��������  ����%��� I������ 4&��	� ������� �

�%) ���� �B����� .4��%	�� �� F���� 1��4	 �� �& � ��)�+��� .������� D�G� .2  

 *�����&/ ��� ��-� �)�+��� ;%� �� !�- !/ � ����� F���� ��/0"  .�)�+��� !���� !� ����B�� ������ .�G�/

 �� �����%��35  ����1976� +��� ;��&/� *�)��!/ #$� .�� K:» L!&��� ������� 5��G��������  )�����

����� ���= � L��G +��� � �&���	� +, 2�(!�� � �&F��,� �,��=��� ����  8", O�	:�� N3� 8",

 ������ 6��X�� )���3 :  

  

                                                 
1Durant et Vitu, traite de droit du travail, tome 3, DALLOZ, Paris, France, 1956, p40. 

 S ،6، صالمرجع السابق، ممارسة حق ا,ضرابالنقابات العمالية و أورده رمضان عبد : صابر .    
 .7، صالمرجع نفسهرمضان عبد : صابر، 2

��/ �� �0�� �& �+��� (�� ;�%	��:  
« Les syndicats professionnels ont exclusivement  pour objet l’étude et la défense des intérêts économique, 
industriels, commerciaux et agricoles. »  

  :من قانون العمل الفرنسي ھو 411/1و التعريف في ا7تجاه الحديث للمشرع الفرنسي الوارد في المادة 
« Les syndicats professionnels ont exclusivement  pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que les 

intérêts matériels et moraux, tant  collectifs qu’individuels, des personnes visées par leurs statuts,  
 .62، صالمرجع السابق،ع�قات العمل الجماعيةعمرو مصطفى،  دأحم 3
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-1����&/ 9�+�	 � �)�+��� ����	�� ����	 (,-� ��) �)�+��� ����� ��.  

2S  :�	���� J��4�5� � ���� � ��,�+B	�� .����� 9�' !� (��%$� ���+B��.  

3S�,-�� J��D  (���� ��� � ����� � .�������� J���	 � ��,�� � ������ �&��	��) D�+	�� � (��%$� �������

 j�	�5� (���� ����� � ��%��  

4S ��	4��� � D�G�h� ����	��� � ����	��� � ����� :�	���� J�.  

5S�-����� �� ����� 9�+�	 (�/ !� (��%�� .���' ��� � �����	��� � �����	��� ����	�� ''< .����� �

����5� � ''<�� 10& ;��&/ �&0�,�	 ��.  

6S� 10& �� �����%�� ��)�+��� �-��� �� ��-6	 � ������� � ��+��5� � ��)%�� �����%�� .������ �� �-����

.������      .     

     �-	���� I������ !� ������ #�" j<	 �������� *����	�� '��� (- ��� I������ )	%	 � �

-��!  ��+�+�	�" �	�� ��� *������� J� ������ �� J�	���� ���/ !�) ���	 �	�� .��4%�� ���	1.  

   .�RRRRR)�+��� D�RRRRR��� 9RRRRR�) ;�	���RRRRR�– +)�RRRRR� �RRRRR���) �RRRRR	 �RRRRR�-�S����$� I�RRRRR�RRRRRRRRRRRRR.� �RRRRR�)�+��� ����)RRRRRRRRRR !RRRRR� F�

������RRRRRRRRRRR�RRRRRRRR������� ARRRRRRRR��'��� � I �RRRRRRRR�	%�)' JRRRRRRRR� ���RRRRRRRR�����،�RRRRRRRR���� � (�RRRRRRRRB��� (�)RRRRRRRR� �RRRRRRRR$%*  �RRRRRRRR)�+� !�RRRRRRRR�

 ��'�RRR�� 7RRR$�����0	�RRR�   ���RRR%�� ��RRR$%	��Conseil national des enseignants supérieure 

(C.N.E.S)  �RRRRRR�� .RRRRRR�	&��� �RRRRRR������� �RRRRRR����	��� ;�RRRRRR��� !�RRRRRR��	)* �RRRRRR���)RRRRRR�h�0�	   �%��RRRRRR��� KRRRRRR��)���* 

"0 �RRRR)�+�$� �RRRR��� � !���RRRR+�� !RRRR� �%)�RRRR��� ���RRRR��� O�RRRR	S  �RRRR+%���� KRRRR��B�� �	
RRRR��� ;RRRR' !RRRR� �RRRR�$� 9��RRRR����

 ��RRRRR�/27S29  7�RRRRR�2007  #RRRRR$� ��RRRRR��%�� ������RRRRR) !����� ;��RRRRRR&/RRRRR$ ��'�RRRRR�� 7�0	�RRRRR�   ���RRRRRR%�� ��RRRRR$%	��

 F�����!�2.  

                                                 
  .55ص  ،المرجع السابق،الجماعات الضاغطة، حميدشي فاروق 1
2������ �)�+�$� ���� � !���+�� !� �%)���� S  ���/ �+%���� K��B�� �	
��� ;' !� ��$� 9������27S29  7��2007  ������)

����%��.Date de consultation12/04/2008.c  2007 do-03-3éme congres 28 –CNES  –Site. Voila. FR / statut   
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1S <��� ����%���� ������� 9�+����'����� �0	����� ����/ �.  

2S�����%�� ���<�� ���� !�� �����%�� ���'��� �%�����.  

3S�����- � K�)�� ��� J���	� �)%	��� �-,	�� .���.  

4S�%����� ����.  

5S�)�+��� !��-	�� ���	� ��)�+���� ����� � .�����.  

 ��/�� �)�+���!��-	��� ��)	�� (��%� ���'�    

Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (SATEF) 

�#�" �&��) ���	 ����	�� A��'��� 9�+�	:  

1S������ !��-	��� ��)	�� (��%� ����%���� ������� D��� (�%��� ������ ;�� !���	.  

2S  ��������� ���,�� .������ !���5� 9�+� ������ F����� .  

3S  7��6	� ��)�+��� .����� ���	 ��� ���	������,��-�  �$+	�� ��)�+�1.  

!�� L�0�  3�����)�+��� .�������  A��'�� I���� !� F����� ��*����G�/  ������	�� ��+�� :�� �� !�-	

���	� �<���� ��$-���� �� � #$� ��$�� H���)U .�'����� ������ .�'����� � !������� ;$	<� �� J����� 

 ���4�5������-	���.  

(�%	 * A��'��� 10& 9�+�	�� ' !� ����G��� ��	D�,- !� J�$� !�$��%�� ;+B	 #$� ��)�+��� .������� 9�

& (���		 � .�)������ 9�+��� L��"0�) �$����� ����	�� #�" ��	 * ����	� ;��/ �����%�� ���+B�� 10+��� 1RRRRR � 9�

�� ��) .�)������ ���%�� �����	��� ���)�� .��
� !� ��) '��� ��� * ��%��	� ������� ')��G !� . 

                                                 
1 9B)���� ���� � !���+�� !� �%)��� ������ ���� �+%���� K��B�� ��'��� �	
��� !�28 – 29  )�	)�2001 ) ������ !���)�� !�%

����%��..date de consultation 20/04/2006      WWW.SATEF.ORG  
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�� � (����� �� ����%�� ;�+B	�� ��+��#  �� !���
���� !� ������ .����)��� A'<�� #$� '����� !�

 �+�� �	� �� �����%�� .�-��� (�%	 �B * ���)	��� ���)<5� ������� L�0- ��� <�	� * �,$	<� .�)����#$� 

� ���� �,	��� * ��	�� ���) �/ ������ .�	� �� 7�� ��) ���	 * ��)�+��� ��)	��) ���< 7��� I	� (- �

!���)��� !���
���� !� 9�� �	� '���$�  ���-��� #	� �/ ������� �/ ���,�� .�����	�� �� �)�+���1.  

!�	��) !�	,��� D��6) ����/ ��+	 ��)�+��� .������� !Z� :</ ��)%): 

4�7:�,1�#  ������� 

 L�0 *�)�+��� �4�5�) ���+��� !"" )�� <J��� $  !!����� N���=/� ������� 5�!���4� M�!	� <J�� #�,1�

 �"����� ������ 5��=�� ����7 #�& <J�� � �&�, ���� �&����� &�4����  . " J���) �)�+��� �4�5� ')	��

 � �$��%�� �+)'���&���	� �� �4�5� !Z� * �	���G�� �� 1����	 �T) *J�	���� !� �)�+��� ����� �'��� 7�� �)�+�

 1�� .������ 1�'	 :�	��) * ��%�� ��4�5� '�����) ')	� ��� * �	�0) , !/ ��%� � �)�+� �4�" ���� !/ ��-

�	-� � (�%�� ���G��  �4�5� �0& #$� �-� .	�) ��)�+���.2  

 �+)'�� .���� !� �)%	�� (�-�/ !� (-�� (%� �& �)�+��� ��4�5� (�%��� ��� ��+� �&� * �$��%��

 �+)'�� ����� ����%	 B- � D�� � * 9)� �� #�" ���G" �&� * ����+B � �����	�� �����	�� * ������ ���%� �$���

 �)�+��� ������	� �����%�� ,)�+��� (�%�� �-�� (��%�� ���G� I����  ��%�� �/��� J�	���� ��)%	� �$��� ���"�3.  

.��E	��� (� ���  #$� .	/� * �$- ���%�� .$�� �	�� �����	���� �����	��� .���	��� �������� ����$�5�

 ��)�+��� �-���� �$��%�� �+)'�� #$� .�-%��� (��%��� (�%�� ���� #$� ��B- .B/� J�G������ (������ ;$	<�

 �����	��� �������� .  

                                                 
  .258.ص 2006مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، جويلية،  ، مجتمع العملفي5لي مصطفى ، 1
، السنة ا�ولى، العدد ا�ول، جانفي، ا�تحاد الدولي لنقابات العرب،  دراسات عمالية،  )الخطاب و التقنيات: ا!ع�م النقابي .(، اJسدي عبده2

  .182، ص 2011سوريا، 
  .182ص ،نفسهالمرجع ، ا�سدي عبده3
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�) ��%� �)�+��� �4�5�� ��)�+��� �-��� .	�)����� �� ����/ (-�  #$� * �+)�� ��,�6	 �� ����� .����	

� ����%�� .��,� J� (��%	�� ��,�-� � ����	��� ������ �� ����� �&��� ���	��* ���� 7��� (�B��� (�)� 

�,� .G� �	�� ����<����  ������ !����� #	� #$� ��+)*(�)+�� �0& !� ����� .����	 D��" ��G�� !� I)�/ 

/ �)����) #	� * ��4�5� 1�G� U� #$� ��� �T A�'< �'��)) ��  �)�+��� �4�5� �T��� ��%� !

 �����1 ��� (��%�� �+)' �/ *U	,*� !����-��  �$�E���...... A�'< !� ��)�+��� �-�$� �)� ��& !� * k��

 '+� (��%�� 7�� A'�<� ���� �)�+� ��4�"*  j�	�5� ;�'/ ���" � ��%���*  .���-���� (�%�� A���/ �/

 �G�/* �$���� ���� �%	� .��E	��� ���� L�	 ����� ��)�+� ������ �T��� #�" ����) �0�- A�'< !/ ��).1  

!" ��	���$%���� ������ ��B�� .�)�	-� #$� ���	���) ��$�$�	�� �	��� ��'	) A��'� �)�+��� �4�5�*  !� �" �

 �����	��� ����	�� 9�+�	 (�/ !� (�G��� !�) ���,� �,�) ')� ���G� �)�'< ���	 !/ .�)�+�$� #��	�

 ��'	��� K�)��� ��$%�� K�)�� .��+� ��'	 !� ���G	� ��) ��	���� ���'��� :�+�� ��'	 )� �����	����

�G��� !�)� �������� ��'�+����� ���	�� )� ��$%	���B�	� ��'�+���� ���� .�)�+� D��)� �)�+��� (���$.2  

   .������ A��	-� ������ ��B�� �� �� .�)�+��� #$� ���,� U,	 .�)�/ �	�� .����	�� !�) !��

 A��'��� (����ٕ� *����� .�)$'	� ������ (��	�� .���+	 (��� �� �B����� .���c� A��	-�� �������-	��

 ��G�� (�-�6) ����$+	�� A���� �� 9'�� #�" ��)�+��� .�����	�� !��	�� *!�<c� D�-��� #�" �%�+�� �)��

 #$� B
�� �����/ !� ;%G	 *U��,	��� ����� !� �)�$'��� H��	��� 9�+�	 �� ��$��� .�0 �%	 �� �	��

 ������ -,�� �'	 9�' �� ����" ��� (-��� ���$G��� !��/ �� ��	�������)�+���3.  

                                                 
  .185،ص، المرجع السابق، )الخطاب و التقنيات: ا!ع�م النقابي .(،، �سدي عبدها  1
ا!ع�م '' العولمة، محاضرة ألقيت بمناسبة دورة التدريبية تحت عنوان  ، ا�ستراتيجية اYع5مية الموحدة وضرورتھا في مواجھةاحمدينشفير 2

فيفري  10، المعھد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل، الجزائر العاصمة، ظل العولمةالنقابي ودوره في نشر الثقافة والوعي النقابي في 
  .5، ص 2008

  .259 ، المرجع السابق، ص مجتمع العمل، في5لي مصطفى3
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    !��)� *����	��� ����� (��� �� ��	�� �/ 9�+�	� ��) (���� ����/ L�� �& �)�+��� �4�5�

 L��- .�)�+��� �� 3��� !� K����� ���-�� � �)�+��� A�'<�� ���	� �4�5� (���� ���%) ���	&��

� (��%�� I���� !� F����� �� j�	�5� ;�� J� ����	�� ����	���� ����	�� ��� �� ����� (-�) ��	�)�	-�. 

   �,� (���� ;$	<� #$� 7��) �)�< A�'< ����&� 94E��� �0& (��4�5�  � �������� � ������

 * �)�	-����4�5� I)�/ ���	-��� �)�+���  !������� !��)�+��� (- 04� ��	��G�� (����� � ������� (������ 

 !�� ���	��)��"3��  !�� ���<  !��)�+��� (- ����
�� ������� �)�	�� 10& �����4�5�  L���� �& �)�+���

���� � ����G� � ��	���	�� �� ��) (���� !��)�+��� L�%� ��.1  

      ���-�� .�)�+����!/ � A���� �B	�	 .����-�"  !� .$%� �& 0�* ��B-�4�5�  .���-��� ��� ���	-���

 �� ���������	���/  K�� *���%�� � �&���� J� �����	��:  

1 S  J�'	���4�5�  ���	-���!/  ���� .�)�+�$� ��+����4�"  #$� ���� J������ *��� ����� ��)����� ���)

 O<� (-� ���	� ������ (��	� �-)�!/ A�- ;��) !-��� *��� �����) ����<	��  �� D��� �&���

 F�+) #	�U � !/  �E� !� B-6) 1����� J����� ����	 !�-�. 

2S  J�'	���4�5�  ���	-���(���"  ���������4�5�  ��� ��)- ��%� .�)�+�$� �������� � �����	��� �

 ��� ����	 )� L�0�* D�+�� !����4�"  ������/ ����)�/ � �����"  !�� !� ���	-��� ��)��)!/  ;$-	

D�)�/  #$� ��������4'" ���)'��� ������� �� (���� �& ��- *. 

3S  J�'	���4�5�  ���	-���!/  �	��� !� ��)- ���) �E����4�5�  10�� *-0	 ����� ;���-	 !��

 #��	� �����&����"  J����� 7����*  ��	 ���& J� 9���	�� )� L�0�J�����. 

4S  � �,$	<��� ��)�+��� .������� !�) D�c� �� 9���	�� ����� �� ���	-��� �4��� �&��� !� !-��

 ���%� ��G� 1��	� ����E� ����)��� .  

                                                 
لنقابات عمال العرب ، سوريا ، الطبعة ا�ولى ،ا�تحاد الدولي كراسات عمالية،)نحو افق جديد... ا�ع�م النقابي العربي (،فؤاد عبد العزيز  1

 .79، ص 2001
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  ��)�+��� ���4�5� �)�	�� ����B��� �T ���� � �&��) ���+�� (���	 *	��  �	�� ��B-�� 9���%�� �T� *

���� ���%	1*������� �� �)�+��� �4�5� ���	� ) .����	�� .�0 ����$� �%)�	�� ����$+	�� �4�5� (���� �'��

 �" *(���	� (�G�� '��� !� �$��� ��� *�)�+��� J����� �+�+�� U%		 � K�� *��'�+����� �T� ����� �

� .�)�+��� '��� ���&/ �$&��	� ��	����	� ������� J� 9���	� �� A��)�$+	���.  

�$+	���� ������ U%) ��� ���2���	���) 9$%	 �� '����� �)</ (+�) ��+	 �	��  *RRRRRRR)�G5�� .�RRRRRRRR.�  

 !ZRR� * �RR������� �RR����	��� .�RR�4%��� (ERR��� ���RR%) �RR')	��� ���RRG+�� ;RR$	<� �RR� .�RR)�+��� �RR�
 (RR�$�	 URR��

 �-�$���� ��������� ������ �4�5� (����	�	 � �'$�$��  UR%		 4R� *����-R�/ ;R$	<�) ��)�+��� �)< � ��'E	)

�)�G5� -0�.  ��R��� *�R��'��� �R�)	�� F�R'� �R� �R��<� �$+	���� .�)�+��� �����	 �	�� �����%�� .����	����

 *������ !��-	�� *���%�� ��$%	�� *���%��...$��� ;�	�� ��� #$� (�� ��� ��'� (-�) �" k�� .�)�+��� ��) �'

()���� ;'�� (G�6) �����	���� �����	��� (������ ����%�� ������ (�)��� #+)� �0��� ����	��� ���� ��.  

   �R& �R��	-�5� �)�R+��� �4R�5� !/� #R+)� *�)�R+��� �4R�5� �R��� ���%� �	�� ��%)	��� ������� 10& (� ���

�& �RR���-�" ��RR� �RR�  �RR��� � jRR<��� !��)�RR+�$� �RR$�� �&�RR-�/ URR�� ��	��RRG� �RR)</ RR��� ��,���RR� !RR� RR�)%	$

�)�+��� JG�$� ��	���	�.  

   I)RR�/ KRR�� *�RR����� ��RRB��� ���RR���-	�� �RR'	�� �0RR& JRR� .RR$��,	 *�RR������� �$+	RR���� .�RR)�+��� !RR� �RR�B-�

 �RR�4�5� ��RR��$� �RR���� ���RRG" ��RR+� �RR��	-��� �)�RR+��� �4RR�5� �RR�)� JRR��� #RR$� ���RR		 .�RR)�+��� (RR�� *�)�RR+���

�RRRRRR)�+���) ;RRRRR�%	��) 9$%	 �� D��� ���%	��� ���-�/ �� �)�+��� A�'<�� �� (���	) O	<� *���	-�5� ) ������)

���� � ������� � �$<��R�� � ( �R)�+��� '�R�� UR� �/ * )*.�R���) *.�R���	�� RG���  �/ .�R%��	 !R� !4R�"

�� *.�R���	�%R�" A�RG5�)....kR��.( !�)�R+��� (RR-�  !R�.��R'"  !�$RG����  D��R��� #RR$�) !���R$���R�	&�� ) �0RR�

                                                 
 .186، صالمرجع السابقالخطاب و التقنيات ، : ا�سدي عبده،  ا�ع5م النقابي 1
 Elالجرائد الناطقة باللغة الفرنسية ، الى جانبمن أبرز الجرائد المستقلة الناطقة باللغة العربية، جريدة الخبر، جريد الشروق: على سبيل المثال2

watan, Liberté, Quotidien.  
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��4�5� D�G,�� ������ �	��,� #$� ���� � �)�	-�� (4< !� (R�%,	 #$� (�%�� ��� (���	�� ��� (-�) *

 �)- (-�) ���	-��� �)�+��� �4��� (��� ��'	� ���� ��� ��-��)�+��� ���+B�� �'��.  

����:�����+ ������� L������  

 R)� * ���R�	��� ��R��� #��R		 �R	�� �R��<	��� .���R�+�� !��-	� ��� A$'		 �)�+��� �������� ��� !"

 .�RRRR������ !�
RRRR� �RRRR� �RRRR)�	�� A�RRRR�	-�� A��RRRR	��� F�RRRR��5�� U��RRRR,	�� �RRRR�,�-� �RRRR������ �RRRR��+B�� .��RRRR�� A�RRRR�	-�

 �����	������	��� �T���� ��� #$� ��+��� *�������)� ���� *�������� .��4%��� �����	����.  �����	���

 ������+�� �/1 ���	����  ��R�	��� �����) ���&� #G� .�� �/ !� B-/� ����� .�)�/ *�����	���� �����	���

����) �-	�� ����
�� ���/ ;�' � ���- JG� �0�� ����	��� ���	�� !Z� 9$'���� �0& !�� *����	�� 9�+�	� �)

 !����R+� ��$R� 9R�)'	 (R�/ !R� j�R	�5� ;�R'/ !�R) ��R�	�� !ZR� 9R$'���� �0R& !R�� *����	�� 9�+�	� �)����) L	��

 *�RRRRR���	�5� �RRRRR��
�$� �RRRRR������� ����RRRRR�	��� (��RRRRR����) ��RRRRR��5�� (RRRRR�%��� (�RRRRR�%�� �RRRRR$B�� :�RRRRR� ��RRRRR		 !/ ���	RRRRR�

!���<	RRRR����� RRRR���-	 D��RRRR� �RRRR� #RRRR$�� )RRRR�����  �	RRRR����  .�RRRR���'��� ����RRRR�	��� .�RRRR)$'	��� !�RRRR) 9RRRR���	�� !�RRRRG�

�����	���2 .  

 L�0� ����� 9���	 #��ٕ� ���%��� ������ J���	 #�" ������) �%��� * ��)�+��� .����+�� �� !���
���� :�� ���,	�

 * ��%��	��� �����	��� !������� �� A��-��� 10& !�'� ��� ��'��� :�	���� #$�RRRRRRRR	��� 9�RRRRRRRRRRRR��� ���R$%RRRRRRR ��* 

 !������ �� �$��%�� �+��%�� .��'	�� ��	��/ 9��+��� !� ������ A<��� 10& L��" !� �%��� �0& A		� �

 ��$%��� ���	��� 9�'� ��� ��'��� :�	���� #$� *�%��	��� ����	���* ��� I)�/ ��� ���	�� !� (��	� ���	

�� �'	�� (�,T" ��%�� !� .�)� * ���4�5� ��%��� ���	�� #�" ������� .���<��� �	��� �� ��'��� ���	�4� ��

  ���%	� ����	��� .��'	�� 10& ����� (�/ !�� * ����%�� .��
�) * �$-�� ���	���) �'�)	� ��� ��	�0��

                                                 
. 2009جانفي  22 موقع اYلكترونيال، مقال منشور بالحوار ا�جتماعي بين مصداقية الحكومة ومصداقية النقاباتمندريس سعيد، 1

www.clafatir.com.  
لش̂^^^^^بكة الدولي̂^^^^^ة لمعاھ̂^^^^^د التك̂^^^^^وين  12أش̂^^^^^غال ال̂^^^^^دورة مداخل̂^^^^^ة ل̂^^^^^وزير العم̂^^^^^ل، والتش̂^^^^^غيل والض̂^^^^^مان ا�جتم̂^^^^^اعي ل̂^^^^^دى افتتاحي̂^^^^^ة 2

  .4، ص2009فيفري10-9في مجال العمل، نزل اJوراسي، الجزائر العاصمة  
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��� ��	 �� ���� ���,	��� .������) O�< A	-� ����	� D���" #�" ��)�+��� .����	�� U%) .��� * �����%�� �-

 �����+�� A<��� ����,� ����'+�� K��)��� ������5� .����)�� J���	 #��	� * ��%��	��� �����	��� !������� �� ���%��

����%�� ���+B�� !��� (���	 !� ������ �� !�)T��� !��)�+��� �����1.  

     �-	���� .�G��,��� !� (%�	 !/ #$� �����	��� !����+�� O�	 ��-2  .��4%$� ������ ����+��*

 #�" D��$�� �&D��" 9)��  !/ '	��� * ������������  �-� 4� *!  ���/ J��� ��,�	�� �%) �" ������ ��� A�G_�

  3����� A�)�/ !� �� !�G� � .���� !� ����  I�,� ��� �����/ !� �� A�� ��) * ����� . ��$��� .�)�/ ���

')	� *�)�+��� (�%���  9��B��� ����� ��� *!���
���� A��� !� ��� ���%	��� ��,�- �� �-	���� .�G��,���)

 �$%����& 3��� !/ �B *U��,��� <c� ;'�� ����%�� ��) I$�	��� �&���	�� A����� .��0 ����,� .�G��,��� 1

 #$�� (���� �D�,- #$�� ���&0�� .��+�� #$� ;��	� (��%������%	���.  U,��� �)�+��� (�
���� :�� ���<���

p�+��� D��53.  

    ��0� !��-	�� '��� !� ��� A��� ��� *A)��� �!�G��,��� ����" !�� #�" �)�+��4 �&����	�

 ���G�� .���$%���)*��/  ������� 9'�� ����+$	 �	5 g�$) � 9�+��� F��	��� ��<�� �������+��� .�!  L�0 (�/

 A��� !� ��+	 �	 *U��,��� ;'�� ��) I$�	� �	�� J������ .����)�� !� ����� ���� #$� �-	���� .�G��,��� ��+	

 <P 9�+��� F��G !� �)�	��) ��$%� �& ��� *�)�+��� A���$� ���<��� .��+�� #$�!" �������  !� �&�/ (-�/

                                                 
  . 258ص  ،المرجع السابق،   مجتمع العمل، في+لي مصطفى 1
 . 3ص ،المرجع السابق ،والمفاوضة الجماعيةالتحديات التي تواجه المنظمات النقابية العربية في مجال الحوار ا+جتماعي ، مية سليمان حأ2

جديد في معالجة القضايا ا7جتماعية وا7قتصادية بين الشركاء  اسلوبمي+د , خلق التحول في ممارسة الحرية النقابية في عھد التعددية النقابية 
ينص عليه قانون كيفيات ممارسة الحق النقابي  ماحسب ،وھو أسلوب الحوار ا7جتماعي والتفاوض ا7جتماعي ،ا7 ن يا7جتماعيين و ا7قتصادي

  .، كما تمت معالجته من قبل  14/90في الجزائر قانون 
  264ص  ،المرجع السابق،في+لي مصطفى 3
اء، يتمتع بالقدرة على التصرف في القدرة على ا�تصال الفعال، يتمتع بقدر من الذك: الباحثين خصائص المفاوض الجيد في النقاط التاليةاحد  حدد4

ديدين عند المواقف ،يتقن فن ا�ستماع ،يتمتع بقدرة تحليلية مناسبة، سريع الم5حظة ،لبقا في الحديث دبلوماسيا في التعبير، يتمتع بجلد و صبر ش
  .لى طرح ا�سئلة المناسبةاللزوم، قادر على لعب ا�دوار المختلفة لشخصية، يتقن اللغة التي سيتم التفاوض بھا ، القدرة ع

 2010ديسمبر ،/ ،نوفمبر  402، العدد مجلة العمال العرب، )مھام الثقافة العمالية في تأھيل المفاوض العمالي الناجح(احمد عاطف حسن ،- 
 .15،ا�تحاد الدولي لعمال العرب، سوريا ،ص
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� ���� !����$�� �� ���L  9�� � '$<� �T����� #$� )��� ;%� �� (���� J��*  .�G��,��� )	%	 L�0�

 ���	��� .���$%��� !� ����� ;���	� ��,�-��� ��	��� A��� !� ��� �-	����1.  

      #$� �+��� ���� *��	���+	� �&����� �� �-�	� �)�	� �-�� #�" j�	�	 ��+	%� ��$�� ������� U��,	��

(���)�� ��	<� �� ���)�*.��'%��� �E	 J� ;�-	��� �������  :</ ��)%) �/*��	�� JG� (-� �)������ .��+���* 

�G�	 #�" j�	�	 �-%� �&  * 9)��� ���	�	��)�  #�" ��) ���+�� ���� ���	 * ;��& �� ���%��� ��G�� ��-��

���4�� (���)��� .���4���� .��'%��� (-) ���� * �$��� ��$� !��-	 �0 9��2.  

����	�	�� .����� � A�		 #$� ��	�	 !/ A��  :���� ���� ���� JG�� * ;��& � ����	� *

 10& ����" ���� (-�	 !/ A�� ��-*;����� .��'%��� �� ��E	 �  A��	*(���)�� ����� �G�	� * .����	$�

�%�� 7��/ #$� 1��	<� �	� 9�� #�" ������� � * �-����� �)�	��� !��-	��� �D�,-�� � ��$�� ���	� ���" ��-�� 9�

0& ���� !/ #$� * !-�	� ����� ��-�) U��,	��� ��-�� �+��) 9�,��� ���+	�� �'$���� .���4��� !�� 	<� ��� �

  A��'��� ;��-	 �� ���4�� ������ � ����� !� ��-�	� ��) ����	� �	�� ;������ D�G #$� ��$� 3'	 �	�� (���)��

 A�		 �����ٕ�.����� � * ��G U,	� U��,	�� :�� ��B
	 !/ !-�� �	�� ������� (���%�� ��$� �G,	 �� 9��

 .��'%� U%) ��E	����	�	��� �+)�� �������*  �G,	 �� �0�� �+	��� ��%) (���%�� 10& .���	 �0" �����

�����+�� � ���� �����	��� * ����<�� �/ ��$<���� .�B
��� U%) 9�,�� D�G�/ !  * �������-	��� �����	��� * �

 U��,��� �)%� �!  ���<�� ��,����� ����P !�*  ���ٕ� D�/ #$� ()�  ��	��� �/ ��	)<	�� �	�� ������ �/ �������

 ������ 10& �� ���� �)���$�3.  

     �)�� �����+�� A<��� !� 9�� O��<	 �& �)�+��� !��-	�� ;�& !/  ������ �������� .�G��,��� ��

 !��)�+��� !�$B���� !�-�	 �0-� * ��)�+��� ���+B��) ��$�&6	 #$� (�%���  !� #$� �&����	 �	�� .���$%��� !� ���,	���

                                                 
  .264، صمجتمع العمل، في+لي مصطفى 1
  .7ص  ،المرجع السابق،تواجه المنظمات النقابية العربية في مجال الحوار ا+جتماعي والمفاوضة الجماعيةالتحديات التي ، مية سليماناح2
  .8ص  ،المرجع نفسه،   احمية  سليمان3
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 .�)�+��� !Z� * !���+�� 9�)'	 !���� �� �)	 �	�� (-����� ����%� 9'� (E��� ���� �-�	 �	��  !����+�� ���

� (���� #�" j�	�	� ���+��� f�$)	 ��� (��	 �,B-� .�'���� * ����T���) (-��& � ���� A�T� �&�� K��*

�)�+��� !��-	 D�B" �� ���<	��� ���$%�� �-����� �&�%��� �&��	!�  A�� * ���� � �&�� D��  ��$�&6	 �

 ���� (- ���%	 �	��� �����	���� �����	��� .���	����.  

    J)		� ��)�+��� ������� �� �+�%�� !��$)��  H����� �0&* #$� �&���	) ���		 * ����,�� .�)�+��� :)-�

 (�%$� ���%�� �����,��-��� * �)�+��� !��-	�� �� ���<	� �-��confédération général du travail 

(C.G.T))�+��� !�$G������ .��'_� �)�+��� !��-	��) O�< ��%� ����� * .��'_� �����-	 .��� �) ���	 *!�

�����,��-�� .���& (- �-���) !��-	�� H���) ')G �%) ��'��� :�	���� #$� ����,�� ��)�+���  �G�	 ��

 ����� �����-	��*  .�	 � ��)�+��� ������ 9�B�� ���� !� 9B)�� �)�+��� !��-	��) O�< (�� 9�� �����,��-$� �����

 !� �G� ���� (- (���	� �� �)�+� !��-	 ��'	� (�%,	� L�0� * �����,��-$� ��0�,�	�� ���$�� D�G�/

!��)�+���.1  

;4< #$� L�0 	 .��,	 * ������ �� ��)�+��� .������� ����� � ����� (���� L4	��  ���< ����T���)

 ����	���� ������� (�%$� ��� �)�+��� (�%�� !� (%�� (-�) ��)�+� (��%�� !��-	 !��-	�� ��$�� (���	� * ��)

 ����	����*  �)�+� 9�,		 K�����	�� �������� (��%$� ��%��!  �0& ��*(������"  � .����� ��'��� ��%��� #��	�

 ��)�+��� K��)��–� ������ ��%�� �� ����2L’institut National des recherches et d’études 

                                                 
1DUMMANSSEAU SAMANTHA, La formation syndicale : passer des paroles aux actes, le journal "le 
peulen° 1655,24octobre 2007, p28. 

  .ليكون مرجعا لتسھيل نشاط المناضلين النقابيين "  دليل المسؤول عن التكوين النقابي" تحضير  ،بصددمة للعمل االع ةفالكونفدراليحاليا -
 12مؤرخة في  ،مة للعمل االع ةبالكونفدرالي،مستشار فيدرالي  JEAN PIERRE  SEGUINا المعلومات كانت محل مراسلة صادرة عن ذھ

  . 2008نوفمبر 
 49بموجب قرار و7ئي منشور في الجريدة الرسمية رقم  ، 1966جاءت نشأة المعھد الوطني لدراسات والبحوث النقابية في شكل مدرسة سنة 2

  . نوبناء على قرار صادر عن المجلس الوطني ل+تحاد العام للعمال الجزائريي ، 1967جانفي  16مؤرخة في 
مقر المعھد  ،"  يمحمد درا رن"وتمت تسميته باسم شھيد الثورة التحريرية  ،تحولت المدرسة إلى المعھد الوطني لدراسات و البحوث النقابية 

 .بالجزائر العاصمةالعاشورتحول المقر إلى منظمة  ، 2002لكن عند نھاية سنة  ،الجزائر العاصمة  ،كان متواجد ببوزريعة 
 consultation 25/03/2007Date de  WWW.INERS.UGTA.ORG 
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Syndicale(INRES)*  J)�	��*���  ������ (4< !� ��)�+��� ���+B�� ��� �)�+��� !��-	��) ���+�� ����

���� �� �������  �������� ���"��:  

1S ����� ���	���	��.  

2S (�%��(�&6	 #$�  �$G������	�� �������� *�����	��� .��'	�� ������  ��	�� �	�� �����	����

������ ���%	� .  

3S  (�%��.�,�
���� .������� � 9��B��� U%) ���" #$� .  

4S(�%�� � ��	%)�	�� !���-��� !��-	 #$�  .���	���� #$� !��-	�� �� �����<	�� .��,�-�������.  

5S�%)�	� � #$� !��-	�� .���)������$� �����+�� .���	���.  

6S 3�	��  � �%)�	���)�+��� .��'_� j�<��) !��-	�� .��$��.  

    .��'" ����,� .��� ����	 (4< !� �	� * ;��& �� ������ 10& ����	 !"���	�� � G����$�  (-� ��

� ���'� .��+	$�  � ;��&/� A��'� J� ����	 ����� (�� ����� 9�� * ����� ���/� (�� .�����	�� .  

  �RRR������ �RRR�%� RR+	,	 *(RRR)�+��� ARRR����� �RR�. RRR& ��RRR�� #RRR�" :RR< � �RRR�)�+���0 ��RRR	 !RRR� ���RRR��� ���RR�� �

O+� � ��)�+��� �)�	�� ����<� �B���� ��) ��� *����T���)�� .����-�5�� (������ ;%G� �-�" �" *������� ��	���

 �T ���/0� ���'� .��+	$� ����	 #�" ��)	 L�  :�� ������ -,�� ��'	) ���)� ��4� ��� J�G��� .�0 �����

!��)�+���* !� L�0  R�)- ��R�	� �R���/ !�R& �R+)	 �$+	R���� .�R)�+��� .��'5 �)�+��� !��-	�� :�	�� ���	 ��6��

 �&�� 3����ٕ� ���%	 ./�/ !" �&�R�	 �R�)- .�R���-�� !R� �R����� �R-$�	 �R� (R� �R� ���< *����	��� ����� ��

:�	�� !���	 �� �)�+��� !��-	�� ���G��,�� ��	�'5.  

 .��RR'5� !��RR-	 �RR� �RR�)- .���RR��� (0RR)	 *j�RR	�5� ;�RR'/ !�RR) ��RR��� �RR� ���RR�	�� L�RR�- �RR������

�� ���RRR��ٕ� ���RRRR�	��� ��RRR��� ���RRRR�� #RRR$� ���RRR+�� ��%�RRRR�	�� O�RRR���� I�RRRRG�	� *(RRR�%�� �RRRR� �RRR������� .�RRRR���,	
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�����%	��� ������	�� ������+�� ��-� � 9�)'	� B-/ ���4��� (������ ����	� *(�%��) �+$%	��� ������	���.1  !�R) !R�

R� ���R�	��� ��R��� �R�� �R+��� �R��� �	6R	 *�R'5� �0R& �R� (�%$� ��'��� ��%�$� .���/ �	�� ������ (4R< !

 ������� �����-	�� .������ �����-	�� .������ �+�� !�����	��� D�-�$$�(�%�� ���5 �%)�	�� .������� (-���2. 

 ��� �� �	6�� 0��1981��%�� ��	,�� !�����%�� !��� � !��-	 !��G UE) *RRRRRR .�'	 *'+� (

�RRRRRR .��E	�� .��G	+�� �+�� ����� ���� ��%��� ��� (-) (E��� ���� #$� ��%��� I	,�� *(E��� ���� �&���� �	��

 �)<�� (G,) A������ �������� 9����� ��� ������ ���)�/ !�0�� !�����	��� D�-��� ���- #$� �/ �	���-�

������	� �� ��%G� �	��3 .  

  �� (ERR��� ���RR� (�RR� K�RR�)��� �RR��,�� ����RR����� .�RR+�+�	��� .�RR����� ARR��� #RR��ٕ� �RR+� *�RR�%��� �RR���� �RR	

 ��� !� ��	���� �	,�� (4< ;�/2006  � ��R� ���T #�"2008�  ��R��,� ;�R%��� !�R��	� �R����-	 .��� #R$�

 !RR� �RR��/4000 (RRB� �RR���	� J�RRG��� (�RR� (�RR��� !��)�RR+�� ��RR�)�� ���RR��� �RR� ��RR'" : *�)�RR+��� 9RR��� �RR����

R������ *�R����	��� .�������� !� ������� �R&�T #R�" *(�R�	�� .�R��+	� *U��R,	�� .�R��+	 *�R������ �R'< � !R� �

(E��� ���%) �+�B� �$� ��� �	�� JG����� !�4 .  

 �	R���� !�R��	��� !��R-	�� .%RG� (R�%�� F�R'+� ���-��� ���5� !/ #�" ���5� �E)�� *����� �0& ���

 *(��RR���� JRR���) �RR����	 �RRE)�� '�RR��-� �RR����6- ;�R%�$� (RRB� �RR��'� .�RR��& ���RR) .�'�RR���� 10RR& ��RR��" �R	 �RR��

 ���RR%�� �RR�%��� *�RR������ �RR'< � !RR� �RR����$� ��'�RR�� �RR�%���� !��RR-	�� ��RR'	� ��'�RR�� �RR�%��� *'�RR'<	��� ��RR�	$

 (4< !� (�%�� ��	,� L$� (��� H��)�� 10& .�<� *(���	���36 �����-	 ���5.  

 

                                                 
المرجع لشبكة الدولية لمعاھد التكوين في مجال العمل،  12خلة لوزير العمل والتشغيل والضمان ا�جتماعي لدى افتتاحية أشغال الدورة امد1

  . 8، صالسابق
  .8، ص ، المرجع نفسهوالضمان ا�جتماعيوزير العمل والتشغيل لمداخلة 2
  .9، ص ، المرجع نفسهوزير العمل والتشغيل والضمان ا�جتماعيلمداخلة 3
  . 10ص ،المرجع نفسه 4
ترقية الحوار ا�جتماعي على المستوى ''مداخلة وزير العمل والتشغيل والضمان ا�جتماعي خ5ل الملتقى التكويني لفائدة مفتشي العمل حول 5

 .4، ص 2006سبتمبر، 20- 17/الجزائر العاصمةاعي،القط
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������ 2�
�� : ����� ���, ��"	� +, B(�! ������  

 ����ٕ� ���< I����) ')		� ���/ ����� ��'< ��$�� �'$��� ������ .��+�� 0�<	� ��$�� !"

 ()+	��� ���� I����)��/1*  ���'�R�� ��$���� � ���<�� �&D�G�/ IR���� !�) 9���R	�� #$� (�%	 A��R� � (-�

 ���'��� ��$���� J� U���		 � ���/ ��	 #	� ���'��� .��%��� � ��+�� � 8��)���) L��	�� 9�' !� ���%�� �

��+�+�	 � ��	��< #$� (�%	 ()*  ����� � ���6	�� #+$		 ���	��) ��)%���2.  

     �$���� !� � ��� �%���� ���/ !�)	� #	� �	����) ���,� ')	 A��� � U%)RRRRRRR%�� ���'��� �RRRRRR�$RRRRRRRR�* 

 !���� (B� �����/ ���'� .)��B) ���,� ')	 A��� � U%) �� ��� � ������ #$� (��	 #	� ��'��� k��	�� �

 � .)��B�� 10�) !���
��� !��'�������+��3  

 #$%�(�B��� (�)� ���� � !Z� ������ !���+�� ��'��� ��	�� ��)� A���  *�� L��	� A���� !/ #$� O

1���/ ��-0��� .)��B��)4:  

  S������ !�� �4�5�  

 S���'� �E� ��E���� � �E$��� ������ �E$�� �& ��)%�� �E$��.  

 S������ )���� ��B 8��)�.  

 S����� ��'��� (4+	��� !��.  

 S������� ������.  

 S ����� A%��� ����!'���.  

 SA%��� ��	<� ���.  

                                                 
  .104 ،صر، الجزائ2003 ،أكتوبر ،الرابع دالعد ، مجلس ا@مة،مجلة الفكر البرلماني،)التعددية الحزبية في الجزائر(،جبار عبد المجيد1
ص  ، 2007،ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة ا�ولى ،الجزائ^ر، لوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنةا،شريط ا@مين2

257.  
  . 258، ص المرجع نفسهشريط ا�مين، 3

     .لجبھة التحرير الوطني  و المنشور في الموقع ا�لكترونيلحزب  المادة الخامسة  من القانون ا�ساسي4
15/05/2005  date de consultation www.pfln.dz  
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 S��'��� A�	�� ��4�.  

 S���4�5� ��+�� �'" �� �)%��� �&�%)) �����	��� ����%��.  

�� *���� ��$�� 9�+�	 #�" ;��� J��	 �& ������� A������ 9	�� #$� J+�  ����	 ��G !� A����

 �+�B� �'�)	� �')	� ���,�� ������ !/ ���+$	 O< � #$�� ����
����) ���� �%��� D����ٕ� �,�� !'�����

 :�� �%��� �0& ����	 A���� 9	�� #$� J+� L�0�� *��� � :�� �%��� �0& ;���� �� ����� ���%�� ��$����)

��� �E)� D�,GZ) L�0� *!��'����� #$� !�%	��* ���� �T��� ���,�� �����P �T���� D�
& A��'� #$� ���

 J)'��)�* ���%�� ��$���� .��G	+�) ���<��� ���,�� A��'��� j�� #$� (�%� !/ *����� �0& �� A����-�� �! 

��	) ��+� !/ A���� #$� !-�� !��'����� .�)T #�" �)��	��� ���) ������ 10�) ��+� !/ A��$� .�)T�� 10& �

) ��+�	%� �	�� ���%�� 8��)��� �'" ��( (�� H���) #�"���� $ ������ ��	�� �	�� ��)���� ����%	�� �$�� (4<�

 �	�� ���" ��� ��������23  �,��1989�	<�) �������� A��� � .�)�/ *;$  H��) 3	+	 *��	�&��	�� ��	���	

H���)��� *!��'���$� ���%�� ��$���� 9�+�	 ���P (-�	 !������� (- �� �$���1  ������ ;�%	� ��&�� #%��

 (-� * �����	��� .��,�� ;$	<�� ������� .����	&�� � �-� � !�) �� (4< !� L�0�* �%�	�� F���) J�����

�)�� .�+� !� �+� �%�	 H��5* �)	��� !�%) ��	�%$'	 0<6	 .��	+� (4< !� !�-��� !� ���%� �+)' D�T�/ 

��%G� !���	) ���/ ��� f��	.  

 6� �)A��� �  �������� �� ����	�� 9�)'	 � (4�" ��,�-� J���� .�' * ���� � (�B��� (�)� #$�

 ����� � .)��B�� � 8��)��� ��	��� L��	�� (�� ��$- 9,		*!������� (-� A�$�/ �� ;$	<	� * �������� ����$

 �����	��� (-����� ����%������	���� .����� � ����	 ��6�� �.  

� �$��� J�	�� �-�� ���	������)  ������� �)��� ��(�� :���  � ����%	���'�+������  ������� �������

 .�,���	�� ����	��  ����	 #$� (�%��* �	��& � �	��� �,�	 � !'�$� ��$%�� ��$���� ��<	/�)�  !�) (�,��

                                                 
̂^^^بروفيل1 ̂^^^ا، علMMMMم ا�جتمMMMMاع السياسMMMMي ب ،ي ̂^^^ة لدراس ̂^^^رب صاص̂^^^ي5 ،المؤسس̂^^^ة الجامعي ̂^^^د ع ̂^^^ة محم ̂^^^ان  تترجم ̂^^^ع ، لبن و النش̂^^^ر و التوزي
  .384،ص  1998،
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 7�-	 #$� (�%��* .�'$�����	<�� �	�� � A%�$� ������ � ����(� %��� * �'$��� #$� ��$���� ��)���5� �G

p��%	�� 9�+�	� ���G� ���+- ����� k��	 *������ 7���	�� 9�+�	� * (���	�� ��/RRRRRRR� �RRRRRR�	��� �)��RRRRRR � ���

 .���'+�� ������ ���%�� 9����� � ����� �  (-����� ����	� ������ �� ����	 �� (B�	�� ����	���	�������	�  *

 � ������� � ������� �<�		 ���+�  ������� ��,�� � ����� ����)� ����� 3�	��) ������� �������� 34�"�+	��� 

 !� � 9�+�	* ����	�� � ��B	��� ���< �� ���� ��������0E�� ����� J���	 *���)�� !� � �* ������ !�c� *

 AE��� (�� !�) !��%	�� � �-���� �� (�%,	� ���	*��)%�� (���� � �)%��J�	����  ����	 �� ��&���$� ������

J�	����1 .  

��) I�'� ������) !Z� ��'��� ��	�� ��)� A�� ��/#  �� ����	�� ��)� !��'���� .��E���) (,-	��

 �0-� ������� ��	�������)/ �����  !���	 �� ����	��� (����� �� A���� ������ #$�		 0" *���'� ()+	���

 ������� � ���')�� ����-� � (�%�� � ���%��� ;�� �����	�������� �$)		 ��- * ��'��� !��G	�� �  A����

 ������� �� ���)�� ����	��) ���<�������	��� � ���&0 #$� ��%	)�� #$� ��	 �	�� � ����$(�-	��  !� �%��� �

 J���	 !��G (�/(G�/  !� ��'��� (<��� ����<B��� �)�)���� ����� � ��)	�� !����� �� ��$�� (4RRRR+RRRRR��RRRR � �

 !-�������	���2. 

 !������ �� A���� ��������	���  �-���� � ����<�� ���	 #$��	�� � I	,	�RRR��/$RRRRRRR�� (�RRRRRRRRR � ��'�

�)�� �  ��
	 �&���("  ���< ����� 0�,�	 ��'	� �������� #$� ��+�� ���%	� ����	�5� ��c� ���� � K���	

���)�� �0& �����ٕ�* ��+�+� ��,� ����	 K����ٕ�* �����%�� ����	��)H  ;���	 A$'	�(��-	���  ������ (-��& 34�"

��)	�� �������� 34�" � ����%�� 34��ٕ�����	��� 34�5� 9�)'	 J� ��������) �3 .  

                                                 
  de date   www.hmsalgeria.netا�لكترونيو المنشور بموقعه  2003المصادق عليه في اوت  عام لحركة مجتمع السلمالرنامج الب1

consultation 20/03/2005  
و المنشور بالموقع  2005ل فيفري وو أ جانفي30/31عام لحزب جبھة التحرير الوطني المنبثق عن المؤتمر الثامن ، المنعقد ايام ال البرنامج2

  www.pfln.dz.اYلكتروني 
 Date de consultation 15/05/2006    

  .المرجع نفسه،عام لحزب جبھة التحرير الوطنيالبرنامج ال  3
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�RRRRRR�)���� ����%RRRRRRRRRRRRRR	�� ���%	 #$� ����� �,�$� ��+	 0" *�'�+����� ��'��� J��	�� A�� ��B- ;$	<� �  

 .4��%	�� (�<�" *�������� ������ �� !��'���� �-��� ���	* �������� .���
��� �� �'�+����� J)�'�� �

�* �'�+����� J)�'�� ���%	 ��� ���	���" J���	 * D�G+�� #$� ����� .��4�" (�<���B	��� �� ��'��� 

*��	���� .���'+��	 #$� (�%�� *�������� ��-�)�� �������� 34�" .���<�� F�'� ���RRRRR � ���%��� ;�� !���

 #$� (�%��� ��'��� (<�$� (��%�� J���	��< �)���� ;�� 9$ (�E�	 ����� ���� J�	���� �� A�)��� j���5

 .������� �� !��G ��G *��'��� '�'<	�� H���) ')G� ���-���� ���+%�� ���	�� H���) '���	*A�)���

J���$� O,�� 
��-	� �����	��� ����%�� 9�+�	� ��$%	 !� ����� �1.  

�� ��$���� 9�+�	� F����� !� !-�	� !� ������� A�����" �"*���%�0 � F�'	�� !�	,��� D��6) ���+�

!�	����/  :  

  وظيفة التكوين :4�7

      �������� ;��& � I�G�	� J�	���� ���G+) A���� D�G�/ ����	 #$� �������� A��� � U%) (�%	

 ��%)		 �	���� �2*  :)- .���< #�" �����	� *A���� (<�� ���<��� (������ ���,�� D�c� J���	) ��+	 A��� ��

 A%��� !� !�-� ��Z� ���	��) �������� (����� ��� A�G		�* D��& �� D�c� ��� A%�		 J�	����� *������� ��	

 J�+� ��� ��	 ��)L�0� �&���$� ���	) ��+	 !/ A��� � #$� !�- #$� ��G� � �&�)	<�� ���,�� �-� � �

 �� �������� ������ D��) �� �&��� ��� ��%�� �/��������3.    ���< � .��4%�� 7-%	 A��� � !/ (�+�� !-�� L�0��

 �) J	�		 �� 7��� 9�' !� L�0 ��%� !-� *��%�� �/�� .�&��	� �+�+� #$� ;%	�� ���/ �� K��)*J�	���� ��

 � 4��� )	%	 A��� ��* ���6	 !� A��� !�� A%��� �&��� .-	 �� ��$� (����� A%������	4.  

                                                 
 Ydz.com-www.r ndلكترونيابموقعه  و المنشور يعام لحزب التجمع الوطني الديمقراطالرنامج الب1

 Date de consultation 10/02/20005                        
، ،كلية الحقوق والعلوم السياسيةمجلة العلوم ا7جتماعية وا0نسانية،)تحليل اجتماعي للمشاركة السياسية للشباب الجزائري(،حروش رابح 2

 .216، ،ص2007، الجزائر ،،جوان جامعة باتنة
القاھرة الطبعة ا7ولى ، ،  دار الفكر العربيالدستوري الحديث و النظام ا+س�مي ،ا+حزاب السياسية في النظام مصطفى عبد الجواد محمود،3

 .133ص،2003،، مصر
 .98ص  ،1982،دار الفكر العربي ،القاھرة ، مصر ،  ا+حزاب السياسية في العالم المعاصركامل نبيلة،4
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      !" �&����� !� ����� (�� �'<� IG�� H���) #�" 8��)���� �-� � (���	 #$� (�%	 A��� ��

 *��� �/ �/ !��-	 !� !-�		 �  ����	 !�� .-	 � �����P 7-%� H���) JG� !� �� �&�-�/* �& A���� !-��

 �&���$� ���� �0��& ���  ''<��� !� ������ ;��& � ��� !�)�� ���� A�$'��0�� %G��  !P �� �&� A����

 ''<��� ����0,����1..  

�&����� 10& J�+� !/ �%) A���� ;��&/ 9�+�	�*�&����� �� ����-�� :�+�� (4E	��) ��+��  ����)

 �0& #$� �B
� L�0 !� �T�� #$� (�� ��Z� !�%� 1��	� ��)$T/ (B�� �� ��� #	� A���� !Z� A)��� �0��*;��& �

1��	�������	��� ������ �-� !� )%� *!��-	��� ����	�� ;���� !� �) ��+� ��) A�����*  10& .$�� ����) *���%�

 �	�)�� ������ .�������� 9�'� �� �-,���� *�������� ������ �� ��,�	� ��� ��	 !/ !�� �)�(  .�'$��� !�0P #�"

��-����2.  

 ������ �� 7���		 �	�� A��� � !� 1�E) ���'��� #�" ��
� '����� �0�) A���� ���� !/ L���

� � *��)�<	��� �����) �� �-���$� ��� � ���< #$� ��������  J��� �0��(- �����  *��,�� ��	��� (�/ !�

+�� 0 .��'%��� !� �B-�� #$�		 ��)���� H��)�� 7���	� �-� � F�� �G< ���*A��� � !� 1�T ���������"

 �/�� ��0E	 �� �)- �+) �&��	 �	�� �����	���� �����	��� ����������%��3 0%	� �	�� .���$%��� !� ����) *

���" (����� !��'����� #$� ;�- (� � #$� �/ ��&���)<.4  

      ���G+) ����� ���� �/* �� � 9��+�) ��)� ��	�� ��� �/ 9$< #$� (�%�� A��� #��ٕ�

 �%���� ���'��� ������ ��%� ���* �4)����'���5*  ����P !��-	 #$� !��'���$� ����� (��� �������� A��� ��

�������� *��� � !�) 7���	�� !/ L�0 *�G�%��� �� �/ �-��� �� !�- D��� A�� (- (%�� �'$��� (�/ !� A

                                                 
1970, p France, aris,P, IVème édition, LGDJ, e science politiquetraite dBURDEAU GOREGE, 1 

    - أوردته كامل نبيلة،ا+حزاب السياسية في العالم المعاصر، المرجع السابق، ص98
  .55، صالمرجع السابق، ا+حزاب السياسية في العالم المعاصركامل نبيلة،2
  7ص، المرجع السابق، علم ا+جتماع السياسيبرو فيليب، 3
 المقارنةالدستورية  ا+حزاب السياسية و الجماعات الضاغطة ، دراسة تحليلية في ضوء القوانين  ةديمقراطيالغويل صالح سليمان، 4

  .23، ص ،منشورات جامعة قاريونس ، الطبعة ا7ولى ،ليبيا ،
  .249، صالمرجع السابق، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة،شريط ا@مين5
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 D�+	��� �	���<� �'���� �	���� !���	��) �0&� �� !�������� !� !-�� �� )-/� ������ ���6	�� A�- #�" #%��

�- !" �'$��� #�" (����� (�� !� �/ *��-�� A���� !�- !"* �-��� �� D�+)�� (�� !� (G� � #�" �� !

 K�	 �	�� ����+B�� .�&��	��� .�G������ ��-,�� .�������� .����	��� B-	 �'5� �0& ��� *�G�%���

 �� �-����� #$� �&�����������  !� ���'��� ������) �%��� ������ ���%�� �� �) ����� ����� L�0)� *��������

 J�	���� ���G� L��" (4<�	����	&��1.  

 #�" (�	 L�0)� �����	���� �������� 8��)���� �-� � A�		� ����	) ��+	 �������� A��� � !/ ������

 .4-��$� ��-�� (�$� JG�J�	��$� ���%��2*��,�+B	 7��� )	%	 L�0) ���Z�  ����� (�� ���� j<	� K��

 !�
� ���	 #$� !���� !�-���������3K��)*  A���� A��� '+� �0" 4� �'$��� #��	� <c� A���� D��� �-����

 ������ ��&����� �)���� A���� ���- �� (B�		 (� ���-� ����� ����� g�� �� J+	�'$���4.  

 ��0&  �� 1)	��������� F���� !� !�) L�0 ��� ����� ������� A��$� �����-	�� ������ �	��� ��  �������

 �B��B��� #���� �+,�� ��!���� !� ��G%��  ��12/04 A��� �) 9$%	��� �������� ����� ���2012 ���+) :

"������  !��4� ��=� 8", ������ ����� ��� "���, ������  ���� +!�� B�3 �( ��=:  �(��� 8��  �,!��

,  �!���� �:��� ����� +��� $�"	� �������, 5���p�� ���� 8""5.  

����:#�,1� �
G�  

      ���-��� !�) �'����� �& A���� !/ !� ��4'���������6*  ���5� !� )%�- A���� ��� K��

���%� ����� �/ ���� .������ �/ �����	�� .��� �/ .�+)' �/ �,$	<� .������� ��������... ���� *k��A  ��&

                                                 
  .250، صالمرجع السابق،في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنةالوجيز شريط ا@مين، 1
  .306،ص ، 2004،بيروت  ،لبنان ، الحلبي الحقوقية منشورات،  السياسيةا+نظمة ،  محمد رفعت عبد الوھاب2

., P193O P CITSCHONFELD WILLIAM, 3 

وبيارمورا الرجل الثاني في الحزب أصبح  1981السكرتير ا@ول للحزب ا7شتراكي الفرنسي فرنسوا ميتران أصبح رئيس الجمھورية لسنة  -
.السكرتير ا@ول 1988ليصبح سنة  1981الوزير ا@ول بعد فوز ا7شتراكيين في ا7نتخابات الرئاسية في   

  .307، صالمرجع السابق، ا+نظمة السياسيةمحمد رفعت عبد الوھاب،4
 15المؤرخة في  02بالجريدة الرسمية العدد  2012جانفي  12المتعلق باJحزاب السياسية  الجديد الصادر في  12/04القانون العضوي رقم  5

  .2012جانفي 
  .216،صالمرجع السابق،)تحليل اجتماعي للمشاركة السياسية للشباب الجزائري(،حروش رابح6
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 9����� �� A%$� ��$G��� 1��	� � *��-��� :�� ��)��'� !� )%���� J������� .�������� 10& ���) 9'���� I)��

 ���� �� ��+�)'	 �/ ��-��� #�" ��$+� 9�' !� ��+�+�	 (�/ !� ��� ������� �&�-�/� ��	�)T� ��	�)$'� ������

 #�" ������'$���1.  

 �6- ��� ��� ��-��� ��� ��/�0-� *.���$%� (+�� p�+�� ��� ��L  .������ ����	� �$���

 ��$B�� �	�� �������� �/ �+)'�� �/ ��,�� J� .����	 #�" (������ .��������A����2.  

     � �4)�� �� �-��� ���� ���	 #�" (����� �� A���� 3��� ��� !/ ��-  �6) ���+�� !� �,��	 ��%�

 A�
��� ���%� �� (��' 7,� .�0 ����-) ���		 �<���� ���� � .�0 A��� ��*���%�� !�
��� ���" �� �-���

 (�� ��	���-	�� .-	 ����� *�'$�$� (���$����)�<	��� .����� �� �����) ,�$� � � �&�0� �� �&�*����+�� 

 � #$� ������$��*L�0 (�)���� '����� �0& 0<	� !�ٕ� #	�*��'��� ������ �� �	�	 ������� ������ �� �&�- 

 ���E� ����+� #$� U)�+�� A���� '���� ����	�-���3.  

     ��� �� *�G�%��� ��) ����� �� ���		 �'$��� 9�'� j�< A���� �-����A ��Z� *�-�	 �� !"� 

G�%���� *�-�� !� U�%	�  ���$� ���-$�		 *��)$��� ��)���� �-# +�� ����	 ��0 �-� *�-���� A���� ����; 

�	��)$� �� *�	����
�� ����	�J  (����� �� �-		 �	��*����&/ 9�+�	� �-����� !� F���� �0& ;��	 A��� � !/

�� !� .���$%� !� �����/ !�) �%G	 ��) !��'���$� ��)- ����� ��+	 L�� ���Z�*�� ���� �'$�$� �'$��� .�'�

 ��$����) ����" (����� ���$� 0%	� *�4)�� �� ��-�������<���4.  

     G	� *�	��� �	 �� #$� D��)�I  I���� !� !�%���� ������� A����� �)�+��� !� (- !/ ��$� ���

4	<�� *�,$	<�;   *������� A����� �)�+��� ����	� ������ 7�� � �& 7�� I������!  ;4	<��� ����	�� �0&

����	 (- ���� J���� �	�� ;��& � !��)	 (4< !� �	��4� L�0- !-�� ��+�+�	 #�� (����� �E)��.  

                                                 
  .  256، صالسابق المرجع، المقارنة الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسيةشريط ا@مين،1
  .256ص  ، المرجع نفسهشريط ا�مين  ، 2
  .79،صالمرجع السابق،ا+حزاب السياسية و الجماعات الضاغطة ةديمقراطيلغويل صالح سليمان،ا3
  .79ص، المرجع نفسهالغويل صالح سليمان ، 4
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��"��� ������ : �,�� L�!.��  

  *�����	��� ������ #$� �������� :�+�� !� ���%�� #$� �'�EG 7��	 �����&/ 9�+�	 (�)� �� .�)�+���

 �������� A��� � #$� L�0- 'EG	� ���,� ������ #	� �/ ���
� �/ ��� !�- D��� (�%�� A #$� 'EG	 �+�

� #%�	 � 'EG�� �0�) �&� �����&  ��	��� (�)� �� ��%�� �/��� ����ٕ� ���$� D4�	�4� �/ �'$��� #$� (���$

 �'$��� #$� �B6	$� #%�	'+�1.  

 ���	��� �&�� ���� U� J�'	�	 .�)�+�����/  ��$%�� ��� #$� .�%��	�� !� �B-�� (��%	B-/ 

��)��'�� �+�+�	 � �����  ����%���� �������  !� �����%	�� (4<A�$�   'EG��$� .��� �� �B6	 'EG��� ���-���

������ �� ��-���� .�'$��� #$�  ����	���� ����	��� �+�� J�� �� ��	-��� 9�+�	 UE� )��4� 2�
�� (

 ;4< #$��)�+���* �-�����  �� ��+� !��'���� ������ ������ �$���- ������� A�����  ���������� ���" 

 �������� ����� �� ���%�� !�
���*��& #+)� ����� � �&�����  �'$��� #�� (����� �& � � �-��� D4	��	�����  

 )������ 2�
��(.  

2�
�� ����:����"��� 8", ��/�  

.���  ��	-��� (G,) ���-��� #$� ��)- ��B6	 .���%)���� .���	��� .���� (4< ����'�)�� .�)�+���

 �����	��� ������� �� �� �������� ���%,�����-��� ;' !� �+)'��� �����	����2.  

 !����� !� �B-�� �� ��'EG 7��	 :)-�� ��)�+��� .����	�� �����	� ����,�� .�)�+��� !Z� L�0- ��	�� !�

 !� J��	�� #$� ���-��� )�	 �	�� A������ !� �&�T� &��	��� A�G5� A����� #�� 6�$	� ���-��� #$�

-��� K�� �� ����G�6) ;��� ��� .�)�+��� :	� �	0<	� �� D�
& I��� ��� �� 0�<	� #$� ���

                                                 
1SCHWARZENBERG ROBERT- GERART, sociologie politique, op cité, p617. 
2SCHAIN MARTIN, le pouvoir des syndicats et leur résistance aux réformes en grand - Bretagne et en 

France, étude publié par Meny Yves, idéologies partis politiques, groupes sociaux, presse de la Fondation 
Nationales des sciences politiques, France, 1989, p329. 
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D�G���.1 �	�	�� �0�� (��� ;���	�� �+� !���� F��� .G� �	�� ����,�� .�)�+��� :)- 'EG .�	�

 ��� �� ������� ���-���2006�  !� �&���� (+	 !�0�� A�)��� !�$��%��) �+�$� �0�� G�� A)�)26  ���

�	���� .�&����� !� ���� .��%������� 7,� �� !���+�� D�E�� ���� H	� .���.2  

        .�)�+��� !�� L�0- �$+	����  ��������#%�	 ��� (-)  ��	-��� ����	 (�)� �� �'$��� #$� �B6	�� #��

 ���-��� ;' !� �+)'��� �����	��� � �����	��� ������� �� ��.  

�T� ������ �� ����%	�� ��)�+��� �)�	�� �� S.����	 !��+%�� (�$+) S �� L�0 !Z� .������� U%) J���

�&���� ��-6	 !� ��%�� F�'+�� !���� �� ���<� ��)�+��� �����	��� ��	���� k�	�  ����G� ��� (G,) L�0�

 ����� �'�+����� �)�+�����)��'�.  

���� � (�B��� (�)� #$%� � ) ��'��� 7$���� �)�+� �	��� �0�� 'EG�� A�$�� (G,�0	��   ��$%	��

� �%����� F�'+�� �0& ��& ��$�� .<� �+� ��)$'��� ��)�+��� �-��� ���� ���%��  (��� �$%� #$� .+)�3. 

  ��'��� 7$���� �)�+� 1��+	 �0�� �)�+��� (�G��� !�&��0	��  �� F�'+�� ����	� ���%�� ��$%	�� �%���

 .�����	��� .�)�+��� (-� �)����) ���� !�-	 !� ��� I�� �����	���� ����,�� A��'��� J�� �� �)�+��� 10& �D�,-�

 !���+�� ���� D��)� ��%�� F�'+�� ����� (�� !� !�$G��� !�0�� !�����	��� D�-��� ���-� �$+	���� ��)4'��4.  

 ���'��� ��)	�� .�)�+� !�� L�0-��� .G�< *���%�� ��$%	��� �������  �)����) ���-��� J� ��)-

��G��%	�� ������� ���� �$�  �%��� ��� H	� ��� *F�'� (-) ���<�� ������� !����+�� ����.  

                                                 
1 a� �)� *���%�� �)� �,�$<������  ���� �( 5������� ��!�$- *1��	-� ���� *� 7�� !�� �%��� *9�+���*�� *�&�+�� * 1997*  O

119.  
2* ������ D��G ������سوق العمل والنقابات العمالية في اقتصاد السوق الحرة��**������*��%����� .���)'��� !����2007*  O:192.  
  

3Charbel Farid, 0p cite p 5. 
4ibid,P5 
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������� A���� ;�& !� ���� �)�+��� ;�& !�- J� ��������  �� ������� F���� O�����:��  !���� 

 �)�+��� 9��� ����� .��,�-) O�<�� !���+�� !����+) :»�����  �7 +, �.���� �&(!. �( ������� 5��G����

 8", ��	��� 4� ���� B��� 5�J ���3 �/� ���, �7 �"�. �����4� �&��� 4 � ���� B��� 5�J ���3

� $�&,�� +�� ��
� ��	� �7 5��. �7 5���,I+ �3�� MJ.�&"��� �( ����=��� 4� 5��".  

 �)�+��� ;%� �� F���� !�- !" � #	�–9)���� A$'��� �� ���) ��-1 S  ��� !� I��/ ��-�*�����&/ ��%�

 ���G5�) ����� J)�' .�0 ��%�� ��/ !� �&���	 � �����) ���		 ��)�+��� .�����	�� !�- !� 9)���� O��� (4<

� �/ ���	 !/ A�� � L�0 #�" ����� A�� �6) ���G� �/ ��$-�& ��4.  

���  O��� �0&�����+��  �$�� (4< �������� A��� �) ��)�+��� .�����	�� ��4� �%�)'� !�����/ !�/�)�

��& � �������� ����%	��:  

4�7 :������ ������4� 7!�� 

D��+,�� !�) �%��� ��� �������� ������ �� ��)�+��� �-����� .$-�  :�� #$� J����� �&�B6	� �&�� A)�)

��� �����	���� �������� K��� �������	2.  

�K��)�� ����� #,'�� ���� ��� :� �/ �)	�� #$� ������� '����� ����� .�)�+�$� ���� � ��/� 

 9�+�	) .�)�+��� ���	&� (G� � !�/�&���� ������� �$�)� �� �&���� (- ��-	�*  ��)��T ��� <c� A����� #$��

 ')��G�� U%)) ���	��� '� ������� (�%�� ����� �� .�)�+��� 9� ��
� ��%��� �+,��3.  

���&/ H�� ��� #$� ���/ 1���/ 7�
� (� � 1��	�� A���/�:  

-1 ������ (����� �� ���<	� .�����- .�)�+��� �� �	+� !/ �G	+� O�<	�� /�)� !/– #$�

 �� *�������� ����+� ����� (��%$� ������� A��'��� 9�+�	:  .�)�+�$� 3����� !/ 1��	�� �0& ���/

                                                 
  .من ھذا البحث100و99راجع ص1
  .280،ص المرجع السابق،ا+حزاب السياسية و الجماعات الضاغطة ةديمقراطي،الغويل سليمان صالح2
  .77 ص، المرجع السابق،ع�قات العمل الجماعية، عمرو أحمد مصطفى3
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���� �)�+��� !�) '$<$� ��
�� ������� (�%�� �����)RRRRRRR���� A�RRRRRRR- (4+	�� �T ���RRRRRRR� ����� (RRRRRRRR !

<c�RRRRRR.1 

-2 #�" ��
�� � .�+)'�� !�) �����	��� A��� D��� A)� �%� ������� (�%$� .�)�+��� ����� !/

 (��%�� !�) K��	 !/ !-�� �	�� �������� .������ A)�) �)�+���� ������  '����� ��$��� #$� �)$� �B6	��

 ���������5� �&�-�/ � �������� ��	�&��	� ;4	<� ���	�2. 

-3    �G�� ��$- ����	 !�G� ��) J��	$� (��%�� ���� ����� .��- �)�+��� !/ �G�/ 1��	�� �0& ���/ ;

 !�� ������ '����� #$� �)�+��� '��� ��	�� !/ L���* (�%�� A��� ������ �� �G��,	�� ��,��� ��� � (��%��

���	�� !� ���� �� (��%�� ����� D�+) !�G� �� '+� �& ����� '��� ����� ;���� (�� ;�,	���� ���	�� � L

 �)�+��� �$B�	 �0�� ������ *D��)��  �0& !Z� ������� (�%�� ����� �� 9��� .�)�+��� ���'�/ !" ���Z� ��+	 �� #$�

��	��� .����+�4� �G� ��$%���� �$� � ���� !� ������ * ����) ���+�� !�� ������� �� (���� �� �&�

� 4�/ .��� �0���$�� !3. 

4S" �T �0&� �$�-6) J�	���� (B�	 ����- ��$	�� ������� (�%�� �����) �����%�� .�)�+��� ���� !

�)�+���� *J�	���� (- .���� D�� ��� (��%�� �+)' :�� (B�	 � ���  9+�	�.  �� � !� A<	�	 �� �G�/

� ����	� ������� (�%�� ����� �� 9���) ��� ;�	��� !-�� #	��� � ����4.  

���� H�� ��� #$� ������� (�%�� ����� �� �)�+��� 9�) ����	�� <c� 1��	�� ���/ 7�
��:  

1S .�)�/ () ����%�� � F����� � !� � ���� #$� ���� �%� �� G���� .���� �� ������ �� !/

+� #$� �B6	�� ��%� ��) �����	��� � �����	��� .������ �� (<�		 !�$B���� (��%�� ����� !��'����� 9�

 �'���).�)�+��� .��	��)�� �� ��&�����) �	���� A���) ���	$� ���/ � ����� ������ .�&��	�) B6		 .�)�+��� !Z� 

                                                 
1Raynaud(p), les syndicats en France, Tome1, PARIS, FRANCE, 1975, p275. 

  .78 ص، المرجع السابق،ع�قات العمل الجماعية، عمرو أحمد مصطفى2
  .78، ص المرجع السابقأورده عمرو احمد مصطفى،  71، ص1974- 4ع- 1، مجلة العمل العربية، سالحرية النقابيةغازي ناصف، 3

  .79و 78 ص، السابق عالمرج،ع�قات العمل الجماعية، عمرو احمد مصطفى4
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 ������� 10& #$� ��	)��� ���-��� ������ .�)�+��� ���+	 !/ L���*.������ 10& �� ������ ''< 0�,�	� ������

�� (��� ��G�� ������ �%)�' �	��'1. 

2S������ *��) (�%	 �	�� ������ �-�� �0�� ������� ������ !� #G�E		 !/ ���-�� � .�)�+����  �������

�� *�����%�� .�)�+��� ���< � ����� .�)�+�$� U&��� �/ ��
� ;��� �)��T #�)	� ������ ��  ���� �� �0& !/ L�

� ��) ��	�0 �� �)�+��� �������)� *�&���� #$� ����	� ����� ;���� �)�+��� 0�<	� ��G ��%A  !Z� 9)� ��

 ��	����) �)�+��� �	�	 �	�� �$��%�� �+)'�� I���� #$� <]) �/ (-�) B
� ������ �) ��+	 �0�� ������� '�����

� 0����� � (-���)� :< � !�� �������� �-� � U%) ���6	 !� .�)�+��� J�� !-������G�/ I���� 9+�� �0�2. 

 

3S !� L�0 ��)��* J�	���� I���� 9+�� ���-� ���'� �)$'� I)�/ ������� (�%$� .�)�+��� ����� !/

 ��+)'�� .����$� ���	��) ���%�� � J�	���� !� ����%�  ��G��) ��
�� 9��� �0& !� .�)�+��� !��� !/ K��

9)� �� #�" ;�G��* �G���� �� .�� �	��  (-��� #$� ���%	� ������� (�%�� �� .�)�+��� �-��� ��� !/

 ������� � 9�+R��� !� !-�� �R� )-/ #$� (���R$� ���-R��� #$� 'EG$� #%�	� ����� �) ��		 ��$%��� J�	����

J�	���� I����) �G5� L�0 #$� A		 ��� #	�3.  

4S  !� D�� (B�	 .�)�+��� !/ ����� !�- !"J�	���� S(��%�� S I������ (B�	 ����ٕ� J�	���� (- 7���

 ���� J�	���� �� .�+)'�� B-/ (B�	 ����- �G�/ �,�� � �0��* ��� � (- !� ��)�<	�� �	� ��� (��%$� ���<��

	 !/ A�� .�)�+��� 10& .��- !�ٕ�* ��$B�	 �	�� �+)'��) � ��) 9�$� ������ ���-� (	�	 !/ �)�T 7�� ���	��)�(� 

����  ������� 1���� �)�+��� (�%�� !�) ����� ���� ��%� � �0& !Z� �������� A��� � !� ����	�� �$+	��  �%�

���%� ������ �-�/ ���6	 ��	$� �� �����%�� .�)�+�$� ������� ;��& � 9�+�	 !/ K�� �����/ (��%�� I���� !�++��4.  

                                                 
  .79 ص،السابق عالمرج،ع�قات العمل الجماعية، عمرو احمد مصطفى1
  . 95،ص 1976مصر، دار الفكر العربي،الجزء ا7ول ، ،ن ع�قات العمل في القانون العصري المقارعي احمد حسن،االبر2

3Lyon (cæn) et Raynaud (p), p 79  et260.  
  .80، ص المرجع السابقذكره عمرو احمد مصطفى، 

4Raynaud (p), p260.           80ذكره عمرو احمد مصطفى، المرجع السابق، ص                                       
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��� B-/ ��)� ���B�� 1��	�� !/ L��� �%� �$�*�����&/� ��)�+��� .�����	�� �%�)' J� �������� ��%

 j<	 �* '����� !� ���%� ����) ��)�+��� .�����	�� ���	�� ��G #$� �-
� �0�� ���+�� 1��	��) 0< � !�-�5�)

��� �&�* �����/ #$� ���)	��� ���<���) ��� ;	���* ��$�� !� .���/ �	�� ����� � ��	��� !� !� F����� �

 J)�'�� .�0 ������� �/ ���'��� I������)�+��� �-��� ���� ����* ����G�/ !�) L	����RRRRR�� � �� .�RRRRRRRRRRR .�0 (�

)�'��RRRRRRRR������� ����� �/ J1.  

      ���/ ;$	<� �� ��)�+��� .�����	�� �-��� ���&/ #$� ��-6	�� #�" A&0� ����� �� K����� 1��	���

� *���%�� !�
���! ���	��� *����	��� J)�'�� .�0 (-������ .�'������  ��G%) J� .$<��	 �� ��������

!�%� 9�'�� 1��	� �� .�)�+��� �-��� �� (%�� �0�� � �* U%)��  �6) ���+�� !� ����� ��$%�� !/ ���� !�

 U%) �� ��
� �� ()* ����G�/ .�)$'	�) D����� �� ����� � ��	��� D��/ ���4< !� J�'	�	*��)���" �-���

 !��� �#�� �&����� �+�+��� #�%��� �����+�2.  

     ��%�� 9�+� !� F���$� �����/ �,�) �/ ����/ ;��� �)�+��� '��� !�- �0Z� J�- ������� ���� �/ (

Z� *��� ����� ����� #$� (����� �/ �&��/ �����) �)��'��� �/ ���$� J�� �$�! � ��& �)�+���  ����� (�%) ��+	

 !�- !" ������ �%� �)�+��� '��� !Z� *9)� �� ;4< #$�� *������ �-�/ #$� ��)��'� ���6	 �� .��	�� !�ٕ� #	�

�� ;��&/ 9�+�	 #�" ����� ������ ����� H��	�� �/ !�%� ����� A�� ���6	- ����3.  

��+) *������� A���� !� �)�+��� ����	�� ���	 1��	� �� ������� F���� ;��� ���  !� #�� � �+,�� ��

 ����������<�� :»����� ���� B��� 5�J ���3 �7 +, �.��� � �&(!. �( ������� 5��G���� " :</ ��)%)*

� * ������� A���� !� (+	�� !��- ���%� O<�- .�����	�� I�� F���� !Z�  ������� '����� ����� ��-��

 !�%� ����� A�� H���) !� F������ ���6	 ���	�� �0��.  

                                                 
  .280،ص ، المرجع السابق الجماعات الضاغطةا+حزاب السياسية و  ةديمقراطيالغويل صالح سليمان،1
  .281،ص نفسه المرجع ،الغويل صالح سليمان2
 10- 5،الحلقة الدراسية الرابعة للبحوث في القانون،الخرطوم  نحو توحيد نظام العاملين المدنيين في الدول العربيةعلوب حسن محمد،3

  .73،ص المرجع السابقأورده احمد عمرو مصطفى ،،. 368،الھيئة المصرية العامة للكتاب ص  1972مارس
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 1��	�� 7,��	�)	  ����� � !����+���.�����$ �� *��)�+���K ��� ���4+	�� /�)� #$� ���� .�� A��� � !� �)�+

��������.  

��+	��� ����B�� ��$%	�� �0	��  (+	���� ��'��� 7$��$� ���� � !���+�� !� �B��B�� �������CONSEIL 

NATIONAL AUTONOME DES PROFESSEURES D'EDUCATION SECONDAIRE ET 

TECHENIQUE O�	 #$� :» <������ #"����  J���� ������� ������ ;"3��� +I +, �"���� ����� �������

����� ����7 +,� 5������� +,� ������ ��	� ".1  

 !��-	��� ��)	�� (��%� ���'��� �)�+�$� ���� � !���+�� !� ����<�� ������ !�� L�0-SYNDICAT NATIONAL 

DES TRAVAILLEURES D'EDUCATION ET DE FORMATION O�	 #$� :» ����� ������ �������

������  �7 �3���!I $���� 5��� K��� ���!�� 5���p� L�� +� ��	� �� +, �"���� ����� +������

�U��� 5�,��3 L�� +� �7 ��!2 « .  

���%�� ��$%	�� �0	��  ��'��� 7$���� !�� 1��)CNESO��  #$� �B��B�� �	��� ��$� ���" : ������ ;"3���

 ���!�� 5���p� +,� 0�:�� 5�������� ������ +, �"���� ���� ����� ������ #"����  J����"3.  

L�0- ���&��� ����� !�������� (��%$� ��%�� ���	�� �%� ��* !���+��� �	���� J� ���� � ������ ;�- !/ 0��

 �	
��� !�)" �)�+��� 9��� �����) 9$%	��� !� �+%���� !��B��26  #�"28  !���1990� * O�	 K�� #�� � ������

!�������� (��%$� ��%�� ���	�� �)�+�� ���� � !���+�� !�UGTA #$� $� ��� ": +�F��3�� ����"� #���� !���4�

!�	��4� +"������� +� �7 ���!I �7 ���� ��	� �� +, �"�����  �� ��"�� ����� ��G�� ��G�� �.� $+

 �:! ��� <��
�� �7 <�!�� #&"�, +� +�=� +J�� K��3�� +�F��3�� +"����� B�3 8�I ����
� ������!

                                                 
 .2009سبتمبر19قد في ، المنبثق عن المؤتمر ا�ول المنعلنقابة المجلس الوطني المستقل Jساتذة التعليم الثانوي والتقنيالقانون ا�ساسي 1

date de consultation 20/05/2007.  .com www.cnapest 
  .المرجع السابقالوطنية لتربية و التكوين، القانون ا�ساسي لنقابة 2
  .   المرجع السابقالتعليم العالي،  ةالقانون ا�ساسي لنقابة المجلس الوطني المستقل لjساتذ3
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 ����"� +������ ������� ����� ������ +!������� ������� $+�:D 4��, #&����� +�"U= 4� ��.!�!, �( 

 �����	���"1.  

����  : ������4� 7!����G����  

   Z� *������� A���� !� (+	�� !��- �)�+��� ����	$� !/ /�)� J� �����	� �����	!  ��� ������� F����

 ������ 7,� �� �	��4+	�� �'"–����<��S A����) ��G%�� �/ �$-���� '�)	�� ��)�+��� .�����	�� #$� 1��)

 ���+) I�� (-�) �������":&��� 4� ���� B��� 5�J ���3 �/� ���, �7 �"�. �����4�."  

 �� ����� �������� A��� �) 9$%	��� ��G%�� !���+�� !Z� L�0 A��� #�"06  7��1997  �� O��

 !/ #$� ����B�� ������": �7 ������ ���� ��� +� ����� �7 ���� �7 K4� ���, �7 ���, ���, �7 �G��

 �7 �7 ���3�&���� 5��� ��&� 0�:7 ��!� ��G��2"* !���� !� !���<�� ������ ��$� .�� �� 7,� �&� 

����� �������� A����� ��� 2012  �����+)" : �� ���� �� <��, ������ ������ ���"� +�� +� +�� 4

���� B��� �&� ��G�� <� �� ���3 �� ����� B� �����." O����� 10�� ����	��� /�)�� ���
���� ������� ������+��

Z� *������� A���� !� �)�+�$� �����	�� (4+	���! ���+��� ���� (4+	�� A��� �& /�)��� �0�)���  !� ������	

 !�$G����� J�� ��%� � �������� A��� � !� �����	�� (4+	��� !/ L�0* ������� �&���� 7��� ������� A����

� (<�� F����� !�(�G��� (�-�6) �/ A��'���) .+$%	 D��� ������� ��)�� .��'	 !� ��)�+��� ������*  �+,���

 ����<�� ������ !� ����B��!���+�� 7,� !�–!����90/14S!/ #$� O�	...": ������� #G���� K��,7 +7 �X

������ B����� 5�J 5���3�� 8�I #����4� ���� +�����".  

 ��� ���� F���� ���G��� �� ��+� !� !��'���- �/ !����� O�<�6- !��)�+��� !�$G����� �����

���� �,�) ������� '����� ������ ����� A���.  

                                                 
  .10ص ،  2006خلية ا�تصال باJمانة العامة ل5تحاد العام للعمال الجزائريين، فيفري القانون ا�ساسي لنقابة ا�تحاد العام للعمال الجزائريين ، 1

.، يتضمن القانون العضوي المتعلق باJحزاب السياسية م1997مارس سنة  6المؤرخ في  09- 97ا�مر رقم  2 
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     J��/ ����� I�		 �)�+�$� ������	�� ���4+	����� ����� � !����+�� ��$� O�	 ��- ��$<���� ��'�+���$

�0 *�)�+� ����	 (-�L +�� 0�<	� !/-	 A�� .�)�+�$� ��$<���� !�
��� O<� ���� .�� �� ��� #	� ���,�/ !��)�+�$�

 �)�� �+) �)�+��� ���	 !� ��%	)�� �/ A���� .����	 !� ���%) ���4+	��� ��� (-) A���/ �� D�G�/ ����-

����1.  

 ��%	 ��- *�'$�$� D��%�� ���4+	�����  A��� � D��%	�� ��%� � �)�+��� �+�� ��� !� F����� !/

&� *��������� �%	 �� � ��%	 ���" ��'��� !6��� !� ��%	)�� �/ ������� ���	��� �,� �G�/RRRRRR+RRRRR�� 'RRRRRR��� ��	RRRRR��RRRR J  

 F���� �� �) j��� �/ ��$<���� !�
��� �� (<�	�� ���� �)�+��� �+$��������� A��� �� (	-�� !�)2* !/ �)� L�0�

 *:</ ��� !� (�G���) �%�	+��� A��� �� .�)�+��� !�)� ��� !� ��)�+��� ' � (<�� �'�+����� p�+��� ����

9���	$� �G�/ �)����� ��)�+��� ����G��� H��)��� ��)���� ����G��� H��)�� !�) (��,	$� �)���� p�+��� L�0 !�-� !�� 

 7�/ JG�� �)����� �������� �)�+��� (�G��� ���� (<��	� ����� ����G� .�'�� �� A��� �� .�)�+��� !�)

�����*������� (�G��� ���< �� �)�+��� (�G��� I)�� #	� (��)	��� ������ L	���� (�G���;  !���� ��E	 �&

������ (�G��� !��G	�� !�0�� 3��-�� A%��� ���/ I���� :�+���%� �)�+��� (�G���� �3.  

     L�0 A$'	� ��'�+����� ��)�+��� ������� 7�-	��:  

 S �����) ���  ��)�+��� ������� !����� �� ���$� O���� �& ��- ������	�� ')��G��� 8��)��� #$� O���

�-���� �+)'�� �� �� ������� I)�	�� �G�� ���� �&����	 !/ �/ ����� �����$� ��+	 � A��� � �� �� �/ * �

 ��-����.  

                                                 
1!���� �%� ��&�  .260ص ،2006، ن، لبناتدراسات الوحدة العربية، بيرو ز، مركزمة الديمقراطية في الوطن العربيأ،  "(
 12-10أثناء انعقاد مجلسه الوطني في فترة ما بين  U.G.G.Tالصادر عن المكتب التنفيذي ل+تحاد العام التونسي التقرير العام 2
               www.UGTT.org.tnDate de consultation 08/02/2008.                        بطبرقة تونس 2006فريل أ

  .2،ص ب الكادحالنقابي بين رھانات الظرفية السياسية وطموحات الشعالنضالمحمد حنفي،3
Date de consultation 22/04/2006 .www.nezar.com/debut/show.art.asp?aid=18701  
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 S #�" ������� (��		 � #	� �,$	<��� D�c� !�) �)�+��� �'5� (<�� �'�+����� ����� #$� O���

 �)%	�� !� �)�+� (- !-�	 �	�� 1����+	� ����/ �� �'�+����� ������* (���,�� ;$	<� !�) ;�%�� ������ �'"

�+�� #+)�� 1�� ���� !� � ��� p�+� !� �����/ :� �� #$� D��) �) J�	+	 �� +	 �	�� ��'�+����� ����+$� 

(�
��1.  

�'�+������ *!�$G����� ���-� �)%	�� ��� ���	" A���  !��)�+��� ���+�� J��� ������� ����G�� �& ��$<����

 �G<� *�'$�	��� .��+�� 0�<	� !�F ������� �� A��� �����	 ��)�+��� *���$� ��'�+���� ���� L	� � ���

 ��)�+����! A��$� ������� '<�� F�)	" #$� D��� � ��+) !�)��.  

     ���) *!�%� ��	� ������ �-�/ � ���%� ���������Z) ���	��� ��%� �)���� D��	��� !� !4�5� !/ L�0� 

��,$< !�� (��%�� 9�+� (�� !� (�G��� �)�+��� (�%�� �G	+� ��)��2.  

��	���� �+) �	� �0�� 7/ ����+� A���� A�- ������ !-� U��� �'$��� �/ �-���� A���� 1��� !���� �

 (�-�/ #�/ (B�� ��  A�$'� D�� �& ��'�� ����� ���� �'�+����� (�%�� (4< !� ��)�+��� �-���

��'�+�����3 . 

 ��� �� ������� !/ -0��) ����� !-� �)�+��� ���4+	�� /�)� ��	�� ���	� ���	 �� .����� ��)�+��� ����%	��

�������� A��� � J� ��	�4� ��.  

      #$� (�%�� ������� 7��� ��  !�������� (��%$� ��%�� ���	4� ��%�� !��h� �)- ��+	�� ��� �+�

��	�7 K��� � �%) ���<*�	�'��� (4< !� ��)�+��� ���-���  �,��� 0�� ������ ��	�� �	��1991�4.  

                                                 
  .2، ص  ، المرجع السابقالنقابي بين رھانات الظرفية السياسية وطموحات الشعب الكادحالنضال محمد حنفي،1

  : من واجب كل مناضل:  تنص على لحزب جبھة التحرير الوطنيالمادة العاشرة من القانون ا	ساسي فعلى سبيل المثال 2
  ا7شتراكات وتسديدي المساھمات المقررة بانتظام دفع  ،حضور ا7جتماعات،ا7لتزام بالقانون ا@ساسي والنظام الداخلي للحزب  

  ھا وتعليماتھا واحترام السلم النظامي ق قراراتبيالعمل على تطبيق برنامج الحزب وا7لتزام بخطه السياسي الذي انتھجته قيادته وتط
  .للحزب

  .المرجع السابق، القانون ا�ساسي لحزب جبھة التحرير الوطني -
  .504ص  ،المرجع السابق،زمة الديمقراطية في الوطن العربيأ،(�&�� �%� ����!إ 3
  .146- 145،ص السابق عالمرج،الجماعات الضاغطةفاروق، يحميدش4
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     �	� *�$���� 10& (4<�.  ��%�� ���	4� ������� ���� ��%	 ����� !) 9��� �)� ��%�� ����/ ���"

������� *!�������� (��%$��  ������ 0�+�5 ���'��� ���$�� �� .-��comité national pour le 

sauvegardede l’Algérie�	���  ���� ��%��	�� .�)�<	��� !� ���B�� ���� D�E�Z) .)��'1991� *) (� � ����

0�+�_� ���4�5� ��)��� �) .��� .�)�<	��� !�(1.  

 ��+%�� D��B/ ���� � !���+��� ����	�� ���� (�E�/ (<�� L�0� ���	�� 7��6	 (�� ���� .������ .�B

 (��%$� ��%�� ���	4� J��	�� �	
��� )���� �� <��/ �� �+%�� �0�� !��������1994��� *K !���	 L��& !�-:  

 S����� ����:�����	��� (��%�� 9�+� !� F�����) D�,	-��� �����$� ���	�� ����� �G.  

 S������ �����:��	� ��
��� ��/ �)	�� #$� ���	�� 7  ����	���� ������� '����� !�) (�,�� !-��

���')�	�.  

����+) ;4<�� �0& �	
��� !� .�� �	�� ������	�� ���4�� .��� ���:  

" N���� 8", G�
��� N", �"�� �:��� 5���p�� !���4� ���� !���� �&� ��� ���� ���	�� L��G�� +�

�� 4�$B��3��� �������� +������ )��� �&(!. ����  ���8 ��	��� 8�I ���=�� +� ��=�  �( ��"��� 8",

+.���� 5����" $���4�� ;�G	�" : ����"� #���� !���4� B�� N�� 8", ��
 +7 �!�7 �U�� 4 L����� �J.�

 N3�� �( ���p� ���! N���� �&"�� ���� ��F��3�� �"����� ������ +�� +7 ��$ ������ ������ +� +�F��3��

�� %��	� #!:� ���� ������$!���� ����B��3��� 2��=� �( #&������ ����"2. 

 �B6	� *��)�+��� ���-�$� �)����) *������� (�%��) �)�+��� (�%�� j����� 7��/ #$� ��	 B
��� ���� �0&

!�������� (��%$� ��%�� ���	�� ����� (<�� ��) !�-� (	�� �)���� D��	��� (E$E	 �/ �������� A��� �.  

                                                 
, mars 2003, p2syndicalisme entre surpolitisation et désir d’autonomiele DJABI NASSER, 1  

interface.com/new/rubriques/french/document/pdf/djabi.0303.pdf-www.algéria  
 .Date de consultation 20/04/2006  

  .146-145،ص المرجع السابق، الجماعات الضاغطةشي فاروق، حميد2
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     ���	�� ����+� !�) ���+� *!�������� (��%$� ��%�� �)��  ��'��� J��	��� *��'��� ��	�� ��)�

 ��)�/� *!���)�� #�" ���)�+� !��-���� !�)���� (�� *�'�+������  �&�� ���� �&� ���)� J��	�� ����) !�%$'G�

 ����) ��%��	�� ������ �� ���� F������ (��%�� 9�+� ����� �� ���4< !� !��&��� ���  ���,� !���%��� !��)�+���

 :�<�� U%)�� J� U���		 ���/ &�� �0�� �)�+��� (�%��*  	,�U  !� ���%) !�-� !/����� (�� ��.  

 $� ����� �������� A��� � (<�� ������ A����� ��	���
�� D�)	) ������� (�%$� �)�+� 9�� ��)	 #

)��	�� *��'��� ��	�� ��)� A��J �'�+����� ��'���(�Z� *�  p���	 #$� (�%	 ��-���� �'$��� !Z� ()�+���)

� ��+%�� D��B/ ��)�+��� ���-��� J� (��%	�� ��$�G,	) .�����	�� ���) ��.�D�+$� �����B�� � ���-��� �G	 �	��  �)�+�

/ *!�������� (��%$� ��%�� ���	��� ���G5�) J��	 �	�� ��B4B�� .�D�+$��* ��-�$��  �'Z- *(�%�� A�)/ ���	��

(�� !��%	��� ���	$� ����	���� �����	��� (������ K�)�  '�� ������ ���'��� ������ #$� ���'���

�� ;������ ���	��� (� �� �� � ��6�� ���< (�%.  

     k��	� F�)	� �$���� #$� �&��Z) �'$���� (�%	 *������� 10&  ��)�+��� ������� �'	 �$�� #$�

�'�+����� ��)�+��� ����%	�� (� ��.  

      (- (�$�	� U%		 ;���L�0  3�G� B-6) 10& !� ���B�� A�)�� ��K�)��.  

  السلطة ةممارس :الثاني الفرع

 *��)�� �	)�B *.����� �& �������� A��� �	 ;��$� �������� �'$��� ����� �� ���)� �-���

 �$���� �� ��-��� :�	���� #$� .���
��� #�� (�<��� ��� ���� ��$�� !�-) �������� A��� � ���		�*

 ��������$ �/ �&���� �'$��� ���� 7��	 !� ��	 ����/ J� ;���	��)RRRRRR<� A��RRRRRRRRR : A��$� ;�%	�� �0& �

���-� ���� ��� #�� (��� �������1* �	�� (�$�	) D��+� ��� ���� ���$� 7��� ()� !�  J��� (-�) 1

�,$	<�.  

                                                 
  .355، المرجع السابق ،ص علم ا�جتماع السياسيليب، يبرو ف1
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%	 ��$- A����� 10& !h��  �� ���)��� �-���$� ��$- J$'		 ���  �* �������� �������� ����� !�

�'$� ������*  ���$- #%�	 ��<� ���  / #����$�B�	�� ��	,� !� �� #�� '����� �0& !�) ����� �$� ���	*

%	� �+�' 1�)	��) *(����� � ��%�� F�	��� ���
�� �����5�� !��6	� �%��� � !������ ��	<�� ��-��� !�

B-�� � * ���<�� ;������ U%) �&*�+���	� ��$�� ����* ��)�<	�� A���h� ���G�1.  

  تعريف الحزب السياسي:أو+

      !/ !� �T�� #$� �'$��� ����� �)�	 ���& �������� A��� � ����	� ���� � ���,��� !"

:</ ����� #$� .�- ������� A��$� ���� � ;��%	��.  

      :� !�$- ���&HANZE  KILSANE ��� ���<�/ ���	 .4�-�	 �& A��� � !/ �/�� 7,�

���%�� !�
��� ���" #$� ��+�+� ��B6	 ��� !�G� �-�.  

      �0�� ;�%	�� !� !�$- �/ A	+��L�$�� ��'%�  �& ��	%�)' �-�) �������� A��� � !/ (�+� 0"

��+�+�	� #%�	 ���%� ;��&6) �+$%	��� �-	���� .��+	%��� �B6	 .�	 ;�6		 .�%��	 . !�,�%	�� !�0& !/ J������

 ����/ �B ���< ���) ���������5� A��� � #$�� *���� ���) �/�� A���/ A��� � #$� �" !�+)'�� �

 !4&��	� � K����� �%�� �� �������� A��� � �� ���& ������& ��$- !-	 �� !" ��	�)��T !/ #%�	 ) �/ (-�

 #$� D4�	��� #�" <])�'$���2.  

     0�	� � (%�� �� �0& �$��� ��$���-�Schonfeild William  (D��	�� !���+�� O�<� � ���	 7��

 ����� � ������ �& �'$��� ����� #$� (�-�/ !� (-� �/ !� ��,� �� .���� 7,� ��� ������� A��$�

& �������� A��� ��* .�%��	���  �'"�-�$�*  A�� )	%� � A�� �/ !/� �0�) ���		 � .�%��	�� !� �&�T�

 ����� J�'	�� � !�- !" *��$-�� #�%�)�'$���3  .  

                                                 
  .355،ص، المرجع السابق  علم ا�جتماع السياسيليب، يبرو ف1
  .236ص العراق،المكتبة الوطنية،بغداد، ، علم ا+جتماع السياسي، @سود الصادقا2

3SCHONFIELD WILLIAM, les parties politiques que sont- ils et comment les étudier, étude publiée par 
Meny Yves, parties politiques groupes sociaux,op cite, p191. 
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     �� �'$��� #$� D4�	��� ;�& �$� <P 1��	� �-
� ��- ����)	� U�T/ 9�+�	� �������� A��� � :

� !6��� �& �+��(Goguel #$� D4�	��� UE� �������� ������ �� ��&���$� ���� J��	 A���� !/ :� �0��

 A���� D�G�/ I����� �-�/ (%�� ��$- �/ ����� �'$���������� �&1.  

      !/ ��-��� �������� �)-�� ������� ������  j�����)Gorges Burdeau A���� !/ :�

 J�� ������ :
�� !� �&�T #$� �,��	� ��$%�	� K�)	� ��	�	 �������� :
�� 7,� ����� ��� � !� ������

 #$� �B6	�� (� � #$� �/ �'$��� #�" (����� ��$�� !� K�)�� �� !��'����� !� !-�� ��� )-/�&�-�/2.  

      :��7-��  )�� MAX FIBER!/  �%� ����$- �/ ����%� �/ ����B� !�-	 �� A���� ���/ ��$��

 A���� ���  i��	 �	�� �'$��� #�" (����� (�/ !� J�	���� �� L��	��� ������� �$�� �� A���� ��<	���

 �/ ���,��� �0& !� ��B- �%	)� �� ����$- �/ ���<� .����	��� J���� �/ ����G���� �����&/ 9�+�	 !���

!�/REMON ARONE �/ �&���� �'$��� #$� D4�	��� (" ���� A��� � '��� !/ :� �0��  ;4	<��

 �� ���%�� ��$��$� !�%� ���,� #$� D��) ��	����� :</ A���/ J�J�	����3                  . 

     � ��,� �&��  0�	� � ���" A&0 A�&��� �)� .%� ����� A���� !/ ���+) !� ����� �& ������

 .������ J��� �� ����� ;��&/ �� ����� H���) 9�+�	 ;��	�	� ���,�� ��	��)�) ���,� ���	 !��'�����

 �����) 9�)'	� ��� �-����� �/ �-��� #�" (���$� #%�	������&/�4.  

      0�	� � L�0-�%����) ��%���  ��� � !� ������ !� (-�	� ����	 �& �������� A��� � !/ -0�

 ��%G�� �&�-�/ �� #$� ���� ���� (� �� (�%	 �$��-	�� ������ ������ ��
 #�)		JG��  ;��	� 0�,�	��

                                                 
  .236ص ،المرجع السابق،علم ا+جتماع السياسي، ا@سود صادق1
  .2ص ،المرجع السابق، السياسي علم ا�جتماعبرو فيليب ، 2
  .237ص ،المرجع السابق،علم ا+جتماع السياسي@سود صادق،3
  .305ص ،السابق المرجع، ا+نظمة السياسيةمحمد رفعت عبد الوھاب،4
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)-/ �+B A�- #�" L�0 D�� !� ���  �-����� (� � #$� �/ �'$��� #��		� �&�T A��� #$� !��'����� !� ��

��	���1.  

 A�� �/ ���+� ���G� �����/ ���%� ��� ���/ ������� A���� ;�%	 ��� �0�� (����� �'	�� �0& !"

������� A���� ;�%	 ��� ��	���� A�� �����.  

     �/ L�0�  .�0 .������� !� 1�T !� 1���� �� �&� �)-� ���� �����	 !�-� !/ A���� �� U	,�

������ (����� �E	) �E	� � �0�� .)�B�� !��-�� �0& !��)� .)�B�� !��-�� !� F��) A���� J	�	� !/ A��� ��

 �� !�-	 !/ A�� A���� !Z� :</ ��� !�� �	��� D�P !� �)%	 ��� !�-� !/ A�� � A���� !Z� O�<� �

(����� �� !�G� ��) ����E� �������� ��	���� ��$<���� .�����	�� !� �-)�  .��� � A0�� �B6	 )-/ #$�

���"2 .  

      :� ��- A�����0�	� �Schonfield William�-	�  8��)� K4B #$���&��3: 

1S.����� !� ��)� A��� � !/.  

       2 S ����� ���-�� ���)/ ��G��) .��� 

3S��
��%��	 ����" !�)�	����� ���� ���&/� �-	��. 

 A�� ����) (�+$� !�-/ �B4B ���	 !� �)� <P (-�)�����4:  

1 S �+�	%� *��	���� �����%�� �,� �� ��� � !� ����	 ����! ���%� ���������".  

2  S  ������ �� ��	-��� 9�' !� ���� �B6	�� �/ �'$�$� (����� #�" ��� � D�
& ;��� !/

��������. 

3SD�
& A�$�/ !�-� !/ *�'�+��� 9�') �-��� #�" (����� ��� � �  !� A�<	��� 9�' !� L�0 

                                                 
ديوان  المطبوعات الجامعية ، الجزء الثاني ، الطبعة الثامنة ، الجزائر، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،، السعيد بو الشعير1

  .122ص ،  2007
2Duverger Maurice, les parties politiques, op cité, p37. 

3SCHONFIELD William, les parties politiques que sont- ils et comment les étudier, op cité, p191. 
  .130ص،السابقالمرجع ، ا+حزاب السياسية في النظام الدستوري الحديث و النظام ا+س�ميمصطفى عبد الجواد،4
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�'�  من +��� �T 9�') �'$��� #$� D4�	��� #�" ;��	 �	�� .������� !Z� �0� A%��� ���/

 !�+,	� !�B��)�� ��%� !/ ��4� 7�/� !�-/ �&� �������� A��� � 9�'� !� j<	���$�  ���/ 0�	� ��

 A�� ���+� !�-/ �%)/ ���	 1��) �& '	�� 9����������1: 

1 S (�� D��� 9)�� 9�,	� #$� D��) �/ ���,� ���) L�0 �	 D��� ���/ J��	 �& ������� A���� !/

�����	��� ;���'�� �/ .������� U%) �/ �����	��� ������ ���/ (-.  

2S�/ ���+� A���� D�G�/ #�)	� L	�� ����� A&0�.   

3S	���	�� #$� ������ ����	�� 7��/ #$� A���� ��+��  !� �$�,�� �	��� !Z� L�0�� (�%�� ��

������ ���� . 

4S���� ��	����� �'$��� #$� D4�	��� ;�& !/�&  ���$� �B6	��) �/ :</ A���/ J� ;4	���) �/

 I������ J� ����� ��� #$� ��	��� 0<		 �-����G�  �-	���� . 

 �)�+	 !�- � 7,���'	��  ���+� !�� � '�� 0�	� ������ A��2  �&�:  

1S ��� � !� ��� �G� ����	     .  

2S �) O�< ����� F��� �/ A&0� �/ H���) ��. 

  j S ���� �-���$� �/ ��	����� �'$��� #�" (���$� #%�� ��/. 

  �S ���� ��� � !� ��� )-/ J���	) �)%��� ����� #$� L�0 �� ��	%� ��/. 

      ������ !Z� *1��)	 ��+� �/ �/ ;��� �/ ��%�� ������� F���� ;�%	 #�" F����)40  �	�� !�

1989� !/ #$� .��" : �J. 2����� +�� 4 +�� N� L���� ������ B����� 5�J 5���3�� K�=�I )� )���

��=��  !��� !���� ������� ������� ������� ������  !����� ������ 5����� ����".  

                                                 
  .238، ص السابق عالمرج، علم ا+جتماع السياسيأسود، �����9 1
  .243، صالمرجع السابق، المقارنةالسياسية الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات ا@مين، شريط2
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   �� !���� �� 9�)'	�� F�G�� ��%G�� ������ 10& ����	 (�/ !��89/11  ��$��� �� e
���

1989 � ������ .�� ��� ������� J)�'�� .�0 .��%����) 9$%	����2 �$� �� #$� !���+�� �0& !� " : L!&���

  !���� #���7 ���I �( ������ B����� 5�J ���3��40  >����� ��� +�F��3�� +������� B�3 ����!�� +�

 � �! 4 L!. K�U��� ��������� ������  ���� �( ����=�"� ���� �� �"&� ������! �F"1.  

      ������ �	��/ �0�� ;�%	�� 7,� �&�2 ���� �������� A���h� ��G%�� !���+�� !�1997 ": L!&

  !���� #���7 ���I �( ������ �����42  ������! �F���� ������  ���� �( ����=��� 8�I ����!�� +�

 ��� +�F��3 ������ B�3 ��: +� ��"���! L!. +�! ���� >����� ����."  

     �& ������� A���� !/ ������ 10& O� !� !�)	� : H���) (�� !�������� !��'����� !� ��� J��

�+� !�%� ������   �� � ;�& 9�+�	) �'$��� #�" (����� L�0 �� ��) �������� ������ �� �-���$� ��%�� ��

 ��'�+��� (����) L�0� ��	��������$�2.  

      �� ���)� ��� ;�%	 �& ������� A��$� ������� F���� ;�%	 !/ :� !�B��)�� U%) !/ �T

� O� ����ٕ� ������	 �/ �'$��� �� �-����� �&� A���� ;�& -0� �,�) �������� ������ �� �-����� #$���RRRR�3.  

��� (4< !� L�0 ������� F���� L��	 ���  #$� 3�G� B-� (-�)  !���RRRRRR)� �& ������� A���� 

 ��	���� � �RRRR'$RRRRRRRRRRR��� #�� (���RRRRRRRRRRRRR��D�G #$� L�0� ���� �������� A����� !���� !� �B��B�� ������2012 ���+) :

"+����� B�3� �. ������ �����  �� P��=� ���� 2��=� B�� 6�U� +����3� ���(4� ;
� +������

�����! �F���� ��	�"� J
����� ������� +�p=��  !�� �( 5���p���� � 5��"��� ������ 8�� ��"��."  

  

  

                                                 
  .245ص ، المرجع السابق، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنةالوجيز في شريط ا@مين،1
، رسالة دكتوراه ،جامعة منتوري، قسنطينة، 2004-1989تأثير التعددية الحزبية في النظام السياسي الجزائري ،ناجي عبد النور2

  .169- 168ص ،2005الجزائر،
  .169ص،  المرجع نفسه، ناجي عبد النور   3
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  ا+نتخابممارسة السلطة عن طريق :����

 �& A�<	���	<� �� �'�+����� 9�'����'$��� �����ٕ� ��-��� �1*  ��'�+����� ������� �� .�)�<	����

��� (-) ��$B�� �	<� !/ J�	���� �� ��,�� D�'�" �&2*  �� ��'�+������ A�<	��� !�) 9�B��� '�)	4� ����

 K����� �%�� �+� * ����� � �$����� (B�� I)�/��6	�7  ��)%��� ���5� �'���) �'$��� 0" �	�� ��� � �%�

�%�� .��G	+� J� �D4		 ���) ������� �+�� J�� �� A%��� ����Z) I��	3.  

.�%��	�� A$T/ 1)	%	� ������� (�%�� �� �-���$� ����� � �$����� �%� A�<	����*  �$�����

+����� ����� �� ��)%��� �-���$� ��'�+�����J�	���� �� ����5� ��'�4*  ����/ !�G	� �-��� #�" (������

 �'$���) ��,$� �&����� L�0 !  .�)�<	��� D��B/ !���)�� �� ��)����� ���+��� !� !-�� ��� )-6) ��,$� �%���

 A����� �� A���) ��+) ���� �-����� �/ ��0�,�	��*A���� A���* !���)�� ��5.  

 !��G��� �0& ��� (4< !� !�)<���� ��	<�� �'6	 #$� �������� �� �������� A��� � �� !�-�

 ����	��� !��G� �������� ��,���� ����� #$� !���+�� !���	��� D�+	��� ����	��� H��)�� A�� �)��	��

 �/ !�)<���� ���$� 9��� �	�� ����-��� .����� � I)�	 #	� ���G��� %����6.  

��$-�� �&��� .�)�<	��� ���) ���	 �������� A��� ��*  .�)�<	��� �� ������ �	<	 A��� ��

A���� ���� ���/ #$� !�)<��$� ����+	�$  ���-� !������) ���<�� ����+�� ����" A��� A���� #$� J+��

 ����	 ����� �/ I���� �,�� !�-� !�� �)� �0��� ��)�<	��� ;������ F�� !�- ��/� !�)<���� :�� ��)+� ��<�

                                                 
  .274، ص2004، ،الطبعة ا@ولى ، مصر،دار الثقافة للنشر والتوزيع الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري،الخطيب نعمان أحمد 1
 17،عدد،جامعة باتنةمجلة العلوم ا7جتماعية وا0نسانية،)القيود والمضايقات على حرية الصحافة في ظل التعددية الحزبية(قيرط محمد، 2

  .280، ص2007 الجزائر،، جوان
المنعقد " واقع وآفاق التنمية السياسية في الجزائر"بحث قدم للملتقى الدولي حول موضوع ، الرقابة على العملية ا+نتخابية، مزياني فريدة3

  .1ص، 2007،الجزائر،،جامعة باتنة  ،ديسمبر  5-4اليومي 
  .1ص، لمرجع نفسه ا، امزياني فريدة، 4
  .305، صالمرجع السابق ،ا+نظمة السياسية ، وھابمحمد رفعت عبد ال 5
، 2005العدد الخامس، أفريل  مجلس ا@مة، ،الفكر البرلماني مجلة ،)، مبادئ مؤسسات، مشاكلةالديمقراطي (،Beetam Davidبيتام دافيد 6

  . 236صالجزائر ّ،
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 ��$� �B6	�� ������ !� �	���� #$� (�%�� A�<	�4� ����	 �	 �0�� O<��� ����Z) ��+� A���� !Z� A�<	���

�G�%	��� I������ .�0 .������� ;$	<� !� .  

 ��+�' !� ��)�<	��� ��$�%$� ������ (����� !� ��)�<	��� �$���� )	%	���	 ;�%	 !� !������ !-

 .�)$'	��� 9�+�	� ���+B� ����	�� ����	�� ����� H���)� .4&
�� .��� !� ���$��� ��� ���,�6) !��'�����

��$����1.  

 ������) 3�� ���)��� .�%��	��� .�D�+$�� (- '�	� ��$�� H���) ����Z) �������� A��� � ��+	�

 ������� �	,�� (4< �)�<	��� ��%���� �4�5� (���� (�%	�	� ��$�%	�	 �	�� .��%��� �%	� ��)�<	��� �$��$�

�+)�� ��%�� ���� !� ���$B�� ��	<� !� ��)�<	��� ������ !-�		 �-� ���)��2.  

  �0�� ;���� ��� �����	� ��%�� �/�� #$� �B6	�� �& ��)�<	��� �-%��� �� �������� A��� � ;���

�� ��<� ��)�<	��� .����	���� .������ ���� (���� ��� (�%	�� ���& #�" A���� (��� (�)� ��� ����

A���� ;���3*  ����� �������� ���+B�� ��� J�	���� �� ������� ����� ����� #$� A���� (�%� ��,�-�� 10�)

!������� ���- �� �,$	<��� .���$%��� ���+	�4* %�� �$���� 10& �� ���	� !������)��� !'����� !�) ���)��� ��4

!��$)+	����5. 

   �-�	 !/ L�0 �G	+� ���$B�� ��	<� �� ��	��" !� !�)<���� �)%	 9��� �	&��� A�<	�4� 9+�	���

�� O<$		 �����/ 8��)� K4B A�<	�4� !������ ()� !� ��)�<	��� �$���� ����� ��$��:  

1S!������ !�) ��������.  

2S����5� �'$��� ����. 

3S��)�<	��� �$���� �� ���<	���� (������� .�D��5� ����.  
                                                 

  .5ص،، المرجع السابق ا+نتخابية الرقابة على العملية، مزياني فريدة1
  .5،ص المرجع نفسهمزياني فريدة،  2
  .6،صالمرجع نفسهمزياني فريدة ، 3
  .255ص ،المرجع السابق، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة،شريط ا@مين4
  .74ص ،2003 ، الجزائر،أكتوبر 4العدد  ، مجلس ا@مة،مجلة الفكر البرلماني،)البرلمان والمجتمع المدني(،خويضر الطاھر5
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1R ������� 7!��1
 

 :�/ �������� /�)� #$� '< !� �$B�	 ��� !������ !�) .����-�5�� ������� (���� �� .��,	�� !"

 ����) ��+	 ������ !��� #�" ��)�<	��� ������� #$� �)���� ���� ����Z) (���� ;$	<�� ��)�<	��� .�%��	��)

 ������� �)�� * ��)�<	�� ���� (- :�	�� #$� 6��	 ���� �,� ������� ���� ���$� 9$'� ���� ���'�� ��$��

������)�� .�)�<	���) ���<�� ��)�<	��� �����))� �)<���� ����$� !������) ;�%	�� ����) J$'G	*  ��$)�+	 �	���

 �� !������ !�) O���� J���	 ��$�� #$� ;�	 �	�� .�)�<	��� �)���� �$+	���� ���'��� ���$�� ������ ��

 � ������� (���� (��%	�� �� !����+$� !������ ��	�� :��� ��	)��� J� ������� �������� �4�5� (���

��)�<	���2.  

  مبدأ التزام الحياد من طرف ا,دارة-2

��	�� ���� ��) ��	�) ��)�<	��� ��$�%�� #$� ;��5� ���5� �'$�� ����� � ������ !� �$��$� ������ ��

 !�) ������ A��� ������ 10�) ������ D��B/ ��+	�� #$� J+�� �&�� 3���� ���G�� '���� ���	) ��)�<	���

 !� ;�	 �/ 7��� � !/� !��$)+	�� !���� �/ ������ A���/ ����- D��� A�<	��� �� �����	��� ;�' �

 ���%� ��� ��<� ��) ���$� �B6	�� ����!�%� A�� �/  .  

     ���<�� .�%��	�� A$T/ ��� L�0� ���)�� ��%���� �4�5� (���� 1��	� ��	�� ������) ��	$� ��-

 �/ �/ A�� I���� ��)�<	��� �$���� D��B/ '��� �/ ����� !� !����5� !��� � J��	 ������ �� ���%�� �,�����)

 ��	�����3.  

  

                                                 
، 2005،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة،الجزائر، الممھدة للعملية ا+نتخابية في الجزائر تا,جراءا،  بنيني  أحمد1

  .238ص 
  .6،صالسابق عالمرج، ا+نتخابية الرقابة على العمليةمزياني فريدة،2

مجموعة ا@عمال التي تؤديھا ا@حزاب السياسية أو المرشحون ا@حرار 0عطاء صورة حسنة لھيئة الناخبين من خ+ل  بالدعاية ا7نتخابيةد يقص
  برنامج انتخابي لتكوين رأي عام موحد يمثل اتجاھا سياسيا موحد للحزب بھدف الوصول إلى السلطة

  .240- 239ص ،المرجع السابق، الممھدة للعملية ا+نتخابية في الجزائر تا,جراءا، بنيني أحمد3
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3R ������ 5�K��31� �,�=���:��4� �"���� �( ��!:����� �F  

 �� ���� .�� !� �&���$� ���+	 ��� �B����� ������� (���� �� ������ �-� !���,$	��� ���05� (	�	

!������ H��)� ������� ������ ��,�� !� !�)<���� !-�� ��� ���� !P.  

	�4��� .�+�$���- ����$+	�� ������� (���� �-�" !-�� � ��-R�	��� .�R������ .�%� �. ��������R� …k��* 

��)�<	��� ������� �� L�0- ��& �� ��� (���� �	���*  �����<	�� ������ G���� .���� �� �����<	�� B-��

 !/ ��� L� � ���� ������� �������� �4�5� ����/ #�" (����� �� I���� �&�+$	� �	�� .�)�%��� J� ���+���)

 ��� 10& A<���� �� �B6	�� ������ #�" ��$��� �� ;��	 ��)�<	��� ������� �� ���<	���� (���) ��,�� ;��

 U%) (��%	��) �+�+��� 3����� ���� #�" !��+	,� !�0�� !������ U%)) J��� ��� A�<	��� �� �	��)

�) !�)<���� ����� ��%�� �/�� ;���	) ���4< � �/ ������ �T A���� � ��Z� �B !�� �'$��� #�" (����� ;�

 � !/ !�%	�	 � ������� �T ������� A����/ ��)�<	��� ������� !�G	�T ���4< �.1  

 �0�� ��'�+����� !��$)�� �� A���� !-� ��)�<	��� 1���� J���) �,� !/ A�� �/ #$� (���� !� 7���

�� #�" ���) �	��� ��%) ��+)� '�<� ���� (%,� !�:</ .�)�<	�� �� 3���*� J����� J� 9)�'		 !/ A�� �-� �

 ����%,�� :�� �& ���/ ����	) !�)<��$� I��� �0�� ���&/ B- � ��%��������)��  �0& !�-�� ������� A��$�

������ ���� ���%	 �	�� �������� (�$��� !� ���%�� 3�	�� (4< !�2.  

�� ���� !-� 0"  .�)�<	��� .�	�� �) ��� !/� 9)� �0�� �����)) L��	� � ��Z� A��� � ��/ ����

1��� ��� !� 9)'	� ��,	 !/ !-�� �'�'� .��)%) �	6� �� �)��T H���)�� !  !�)<����3 * (�� !/ ��4� L�0�

��)<	��) A����� ') 9�' !� .�)�<	��� �� �&��� �%) #	� (���	� �������� A��� �.  

                                                 
  .246 – 245ص  ،السابق عالمرج، الممھدة للعملية ا+نتخابية في الجزائر تا,جراءابنيني أحمد، 1
  .5، صالمرجع السابق، علم ا+جتماع السياسي،برو فيليب 2
  .136، صالمرجع السابق ، النظام ا+س�ميا+حزاب السياسية في النظام الدستوري الحديث و مصطفى عبد الجواد محمود، 3
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      ;' !� 3	+��� H���)�� �	�� �$%��� !�)<���� J� ����	�� �'" �� A����� D�+)" #$� A���� (�%�

 #$� (�%� ��- ;����� #�" �) ��
	 �� �	�� �+�G�� ��$����� ���,�� .���	�� !� �%�� ���	��)� A����

 (-�		 K�� !���)�� ���<� �)<	���� 7������ (<�� A����� �'6	 A��� � .�����	) ��	$	 ������) .������

.��+��� !����+�� #$� .���	�� .��$�� �� ����" ��	�	 �	��1 * #�" ��)�<	�� ����" ��E) !�%�� !������)���

 D�+)Z) ���%�� ��� (4< ��4%�� 10�) ��,	����� ���4�5� A	�-��� #+)	 (� � �0��� !�)<	���� J� (��	

 !������)$����	,� �%'�+��� :�	�� #$�2.  

 ��/ (�+�� ���-�� �0�) ��� ���� �����)� �������� 1�-�/ �� �� A���� 1��� �0�� 3����� �+

 �0�� �& I����� A����� �&����� ()� !� ��) #��� �	�� �-����� !-�� A����!�  �������� 1�-�/ ��

�����)� ��� ) #��� �	�� �-����� ��� �����&����� ()� !� ��*  !� ��+� !/ J�'	�� �0�� �& I����� A�����

�� �-� �% �� �D���� !� D��) ��	� �0�� �&� ��	����' J)��� �&����� (��P J� ����� �� H��)�� !� �

 � �����	��� ����%��� �������� ����� �� !��'����� .�%$'	 �)$� ��) ��E	��� J�	���� ;�� J� ;�-	�� ��&����

�����	���*  0<	�� ����)� 1�-�6) !��'����� F���" #$� �	�� A���� �+� ��$- ��)���� �-����� ��� p�-�� ��-

 !� �)%	�� ��� 1�-�/ 9�)'	 �� �	������ �+� ��$-� ���� !� ;���� ������ �� ������� A$�	�� ;���

��%�� �/��3.  

 �%	 .�)�<	��� !/ !� �T��)�-�������  ��� A%��� ;' !� �����%�� ��+�� �)���� :��� ���&/ �0

 #$� ��	 ���
� A��T �� ������ ����%� ��	�0 �� �� ��	-	�	 � ���/ ����%�/ A��	 �����%�� ��+�� #+)

���)�� A��� !�-� � �'5� �0& ��� ������� �)�G�� (��� �� ����� A��� !����+�� #$� �������� �� .�

                                                 
  .256 -255، ص السابق عالمرج ،الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنةشريط ا@مين،1

  .74، صالمرجع السابق، )المدنيالبرلمان والمجتمع (،خويضر الطاھر،2
 .69، صالسابقالمرجع ،الجماعات الضاغطةا+حزاب السياسية و  ةديمقراطيالغويل سليمان صالح،3
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 �,����� 10�) ���+$�� ��0�,�	�� �'$��� (���/� !�������� #$� ��	���� �)���� ����� �� #	� () !�)<���� ���)

�%��� .���4�� ���4+	�� #�" ���� �� ���Z� 3���) .  

     �� ���+	 A��� �� (B�	� ��� ��� L��&� ����) ����	$� !/ �����%�� ��+�� !���/ #$� A��� .�)�

 ����� �$+	�� ����� ���� �&��) ��%� ��� ������) #��� �� L�0 ���	��� ������) ��� ���<��� ��	����	<�

 ��$%� �)���� ���-� �/ �)���� !-�� � ��</� �������� A��� � �/ ��0�,�	�� �'$��� ;' !� (<�	 �/ �G

 �� ��� /�)�� �+)' ������ ������� �%G�< ��'��� !-� ���)%	��1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .237ص  ،،المرجع السابق)، مبادئ مؤسسات، مشاكلةالديمقراطي (،، بيتام دافيد1
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���� ����� �	�:  

 ������� .������ 9�+��� !� ��)�+��� ����� �)	��� ��)�+��� ����%	�� /�)�) !���+�� ;�	�� !"

���	��*)	%�  �������) ;	��*���& ������� ��'	� ��)�+��� �/ ������� A���� !� ��	��4+	�� � ��	����.  

             � ��� �	�� ��-�	���� ��<��	�� �)�	�� #$� �����+�� �'	�� �0& ��	�� ��.  A����) �)�+��� ��4�

�������.  

����,�� .�)�+��� !� �$+	�� �)�+� D���" (�� !� ������� �)�+��� (�G� .��/ ��<��	�� �)�	��* 

 9�+�	 (�� !� ������� � �)�+��� (�G��� ���	��� (4+	��� * L�0� (� �� �" �	� � ��)�+��� ����� ����� !

���� ����� .�0 �$+	�� ����.  

��� �����  ���� ��)�+��� �	�� ����� �� �+� !� ������� �)�+��� (G����� �%�+�� ���%	���

 �)�+��� (G����� !�����,�� -)(������ � 9'�� (* (&��	 ��- U�� +�	 #�" ����� �)$'�RRRRRRRRRRR+	��� 9�RRRRRR (4

���%	��� ������ !� ����� �.  

 ��-�� !-� �� e����� �0& (� �,�$� � ��'��� �&�� (&��	 �������� ��)�+��� �-�!�-�  �-����� ���

 ��%	��� ��-�%�� ������� !� �4)�� ��	 �� ��* ��� 9�+���) �)��'��� �$�� L�0) .'<	�RRRRRRRR���RRRRRR�  ������� � 

" ��	 .�)�/ � (��%$������� �����%�� ��,�� !��-	 #�  � ��)�+�* ��� (�  	�� ��A�% ��G+�� ��'���RRRR � �

 ����-����%	��� JG���.  

 ���-� 7��6	 #�" ��)�+��� .������� (<�� ��$�B�	 ;%G A�) !�������� !��)�+��� ��)� ��)�+���'�� 

����,��-�� !� �$+	��� .�'�EG�� �T ����,�� (�%$� ���%�� �  9�G	��� �0�)�+��� ��	���RRRRRRR���,�� ��RRRRRRRRR � �

����,��-�� ���<�  (��%$� ���%��*  (- D�+)5 ��	���� � ��	)��� .�	 ��'� �)�+� ����	.  

��6�i  ������� A%��� A��,*  ���'��� ���$�� �& ���-� ���� ��'�+����� .����� ��	�� �-�

 ��� ��)�+��� � �����	��� !�
�$�1947� ����� .$-� �	�� ��  ���'� �)�+� (�/ 7��6	� #�� �* �� �0&  �-6	
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 ������� ����	�� ��B�� F���� �%) #%����* "0 �� ��B�� ����� J���	 #$� ��	���� .$���  �)�+� (�/ D���"

 �� ���'� ������23  �,��1956�  ����	 .�	 "+�F��3�� ����"� #���� !���4�  " ���	�� ��%�)' ���	�-

 �)�+��� � ��'��� (�G���* �� �  ������� ����� HG� � ����	�(��%$� �������.  

 ����	�� ��B�� !� /��	� � D�� �)�+��� .�)�6�*  (4+	��� A$'� � ��B�� �,�$� �� #$� (�%	

 ������ . 

 ����) J$'G� �)�+� ����	- !�������� (��%$� ��%�� ���	�� �) ��� �0�� ���� !"	 3�,-�� �� (��%�� ����

 � ��%	��� �G�+�� �'" �� ��'��� ��	�� ��B *  ��'��� (4+	��� (�� �%) ������� �'$��� J��#$� 

	� ���	�� #$� ��	���& '�) �$�����$+	�� ��)�+� ����� ���	�� D�+) �� !��)�+��� ���+�� �)T ���RRRRRR�� �RRR � ����

 ��-���� �'$��� !� ������	.  

+$< ��%G��� 10&.  ��%�� ���	�� �)�+� ������ � ��'��� ��	�� ��)� ������ !�) F�� � ����-�"

  �,��� �� ����6	 �	
� (�/ ��+%�� D��B/ ���< !�������� (��%$�1963 ��	)<  ��)�+� ����� D���" F���

 �$+	��*  !������ D��) #�" ������ ������� �'$��� F��� I���� F���� ��� �� !��  � ����	�� �����

 ��-�	��� 8��)��� �'" �� ����	��*  � �'6	� �$��� �)�+��� )	%� � J�	���� �����/ -,�� �����6) !�
�

 �'$��� .��� ��-�	� �&����� A�'+	��* ������� 9�)'	 (-� �� �B6	�� #$� ��+�� �� ����	�� (��� ���� B-/

��<� ��) �����	��� � �����	���  (��%�� A��'� � I���� ���� �.  

 �������� ���G+�� ;$	<� ��  ;���	�� �0& !-�*  ���	�� �)�+� !� (%� �0�� � �����	��� � �����	���

���	�� '� !� �'�ٕ� �������� ������ 7�/ ���$� ��+	 �	�� .���
��� !� ���
� � ������ !� D���  �+)'$�

���� 3���" (�)� �� �����	��� )� �� ����	��K ����	��� ��)��� �� F��	 ����) J� ����	 J��	 ;� !/�* 

 .)B/��� A��'�) (,-	�� �� �)�+��� � ��'��� ��	�� ��)� A�� �'$� ;���	 .����	��� !��'����� �&���� 

 ����	��� � ������� ���	�� !� j0����� �0& A��.  
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 (&��	�����4+	� �+����)  � ����	��� �+�� J�� �� B
� �� �� ����	�� L��- � �����	�� �'$�-

 #�" :�/ ����	���!-�	 ���  ������ �� �'$����RRR! +	��� 9�+�	RRRRRR���	�� � �RRRRRRR����	��� �RRRRRRRRR !� � � �

����	���!�� ���< *  ��-�	��� �)�	�� .�-/�� #$�� ;��� )�+� ���������	�� �  ����� ��)��' �����

 #$�������	 � ������ ��'��� ��	�� ��)� A�� !� �$+	�� �)�+��� D�+) ��G.  

 �+�.��)� �������� .��E	��* ������� ������� ������ .�� �	�� �����	��� � �����	���*  �� ���	 ���

�����	�� :�� � ����)	� I���� ������5� .�%�	���� (-* %	 �� !" �'	� !/ ����� J�	�� �  !-�� � �	 ;

� �����	��� .�'$���) ������� � �&'
	 �����	.  

� �)- �+) �������� A��� � A��� #�" �&��	 �	�� �����	��� .�'$��� (�-�/ �&/ !� ��)�+��� �'$���

%	�� �0& !�- !" ���< ����	��� !� � � ������� �+	��� 9�+�	 �� (- ��	��) ���		 ��4� #$� ��)� !��

< � ;'�� ���4+	�� ;' *!�  <�� !� ;$	<� !��- ����	 (-���)� �)�+���� !�  ����/ ��+� ����	

 F����� UE) ��	��%� :�	�� !���	� ����%���� ������� (��%�� I���� !�.  

!�%� ����	 ���G� 7���� !� ������ ��� ������� A���� ��/ ��	 �RRRRRR)� ��%RRRRRRR����� 8��RRRRRR��%� IRRRRRRR �

���� �-����� �/ �'$��� #�" (����� !����� �.  

 � !����,��� 9,	� !" � #	��I������ !� F����� � ����	�� �-� (�� ��+	� * ���� !� J��� � L�0 !/ �"

;4	<� �����) ����/ *��	�� � J������ ��$���� ����� (4< !��+�+�	 ����� ;���� �%�)' � ���.  

��$B�	 �	�� (��%�� � !���<	���� ��� O<	 ������ ��$�� !� J���� J��	 �)�+����*  A���� ��/

J�	���� ���/ ���-� ���%�� ��$���� 9�+�	 !� J���� ��� �������.  

������� A���� ;�& !� ;$	<� �)�+��� ;���,* �� #�" ;��� ������� A�����RRRRRRR #�" (����$��RRRR'RRRRRRRRRR �

��� � !���
��� ����� J���	 #�" #%�� �0� ���� �-����� �/ ���-��� (�-�	 �  (����� !� !-�	� #	� !�)<����
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#�" �'$���* �� #$� �B6	�� 9�' !� ����G�/ I���� ����� ��� �)�+��� ;�& ��/ �� �-����� � �'$��� .�

�� �+��  �T��� ����	��� � ����	���)��'� 9�+�	 � I������ L$	 ����� (�/ !�.  

) ��	����) ;�	���� ��)�+��� ����� #$� ��	���� ��-6	�� D���RRRRR	��RRRRRRR	�� D��RRRRR �1989�  ��	���� (��%	�� �

1996�O� #$% ��	��  ��)�+��� �����) ;	%� I�����	���� ��	����)�.  

�� #��	!���+��  ��90/14  �� e
���2  !���1990  � �� !���+��) ��	��� � (�%���91/30  �� e
���

21  )����1991� � ����*  ��)�������� A���� � ��)�+��� ������� ���,� ;4	<�(%��*  �����	�� �'5�

(+	�� !��- �)�+�$� �� �����*!� ��	��4+	�� 8��)� � �)�+��� 7��6	 ��,�- ������� A���� * �)�+��� .�)�6�

��	��� 0�<	� �� �� � �����-	 �� �$+	��.  

             �� H���� �0& !������ ������� F���� ���	�� �0  ������� .����,	�� 1��	 ������ ����
�� J�

 ������ ������� ����,	�� ���� �� * ���$� .���� �	��� ��)�+��� �����) ���<�����1948  � �����) ���<�� �

 ��)�+�������	�� 9� ������ ��� ������ ������� ����,	�� �*1949� ���<�� � +�)'	) �G��,���� ����	�� 9�

��������.  

;�	�� �& !���+�� � �	���� :�	�� #$� ������� F���� ;�	�� !�  ���	� �'$��� ���%	��)

���$� ����� ��)�+��� ���	�	 �0�� p������*!���+�� ���� !� K����� !� �����) !�� �� (�  ����� ��	�� A��T

 ��)�+�����)�+��� ������� �  ������ � ����G�� !�) ����� (��	� ���� � ����� '��� �)�+����  *��� (��' �.  

 / �� �'	�� �0& !O����� :�	�� #$�  ��� ����- !-� �� ������� A���� !� �)�+��� ���4+	�� +���c�! 

�$�%�� ����	�� :�	�� #$�  �$%,���*  !� )%��� ����	��� ����� ��'	 � �)�+��� �+�� ���4+	�� !��6	�

 ����	��� �$��� � �����	��� ��'�+����� *�� ���'�� K��(�% ������� (�%�� �����) �)�+���  ��'	 #$�

�%$� ��%�� ���	�� �)�+� !�) �<��	�� ;���	�� D�+)) ��)�+��� �������R � !�������� (��'$��� �)��  � � p���	

 �	��� � �$�$�	 #��	�� �� �0& � :< � .�)�+��� ���4+	�� �)���  B-� �$��,	 (-�)���B�� A�)�� ��               .  



عالقة التنظيمات النقابية باألحزاب السياسية خالل مرحلة التعددية:   الثــــــــاني الـــباب  
 

147 
 

 الباب الثاني: عالقة التنظيمات النقابية باألحزاب السياسة خالل مرحلة

  التعددية                                     

والذي تولدت عنه إقرار التعددية  يمن النظام السياسي األحادي إلى النظام التعدد االنتقالإن     

 ،مما نتج عنه تحرر العمل النقابي ،السياسي  صفة السيطرة على المجتمع ،أزلت عن السلطة ،النقابية 

هم حيسعى من خاللها األفراد والجماعات إلى تحقيق مصال ،فأصبحت الحرية النقابية واقعا ملموسا 

ذا حماية وه ،كل فرد وكل مجموعة بها التي يؤمن واألفكارومطالبهم المادية والمعنوية وفق البرامج 

  .1للحريات العامة والخاصة

نحو التأسيس  بعد لم تتطور ،دت العقدين من الزمن عالتجربة النقابية في الجزائر والتي تف      

المساعدة  الى ددية الحزبية لم تؤدي بالضرورةالتعبسبب أن  ،لعمل نقابي مستقل عن العمل السياسي 

  عن العمل السياسيالعمل النقابي وتميزه  استقالليةعلى توفير المناخ المناسب لنشوء 

من الباب االول  في الفصل الثاني كما تم تحليله سابقا -الدستوري و القانوني فاالعتراف     

سياسي  اعترافلم يواكبه  السياسي،القرار النقابي عن القرار  وباستقالليةالنقابات  بوجود -اعالهالمذكور 

خالل المرحلة  الحزبية السياسيةوالهيمنة  لالحتكارالعقائدي النقابي الذي كان أسيرا  فاإلرث حقيقي،

  .)الفصل األول(المحددة لعالقة الحزب السياسي بالنقابة  األساسيةالسمة  حاليا مازال ،السابقة

ة ممثلة في أحزاب طفإن السل ،النقابي الفاعل واحتواءوبسبب هذه السيطرة السياسية       

عمل على عرقلة تطبيق ما  تضمنه النقابات بل ت واستقالليةمكانة  زيعز ت تريد  ال ،التحالف الرئاسي 

       االجتماعيةمما رهن أهمية دور هذه المؤسسة  ،التشريع من ضمانات للممارسة النقابية  و الدستور

                                                            
  . 33: ، ص  المرجع السابق،  )نموذجا األجر: الحركة النقابية في الجزائر وسياستھا المطلبية (بومقورة نعيم ،  1
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 واختياريةمنظمات خاصة  باعتبارهاالنقابات  استقالليةحاليا نتجه من خاصة ونحن  ، )الفصل الثاني( 

  .1رورية للديمقراطية ضناصر المن الع نقابية تعتبربسلطة  االعترافنحو 

  تعددية النقابيةال على تأثير األحزاب السياسية :األولالفصل 

حيث ظهرت إلى الوجود أحزاب سياسية  ،باب التعددية الحزبية  1989فيفري  23فتح دستور 

لتيار إلى ا باإلضافة ،شكلت خريطة األحزاب السياسية في الجزائر  ،ذات توجهات وتيارات فكرية مختلفة 

  . الخ... وكذا التيار الالئكي  ،اليساري  ،هنالك التيار اإلسالمي  –الوطني  –التقليدي 

أو  الرئاسي الفـــــلتحسواء تعلق األمر بأحزاب ا(ال أن الطابع الغالب على الساحة السياسية إ

ة ــافيــــــها الثقــــــة بمقاومتيمثل الكتلة التاريخية الفاعل ألنه اإلسالمي،هو التيار الوطني ) المعارضة أحزاب 

المحلية  االنتخاباتوكذلك العمق الشعبي من خالل نتائج  ،الفرنسي  لالحتالل ةالسياسية المسلحو 

وفي المقابل يتميز التيار  ،جوان و حتى اآلن  نذالتشريعية والرئاسية التي جرت في الجزائر التعددية م

  .2اإلعالميو  السياسي االقتصاديه ذولكن بقوة نفو  ،الشعبية  ضعف المرجعيتين التاريخية وبالعلماني 

لم يؤدي إلى إقامة تعددية سياسية قوية  ،لكن هذا التنوع والتعدد في التيارات واألحزاب السياسية 

  .الحرية و التعددية النقابية ألنها من ركائز إقامة ديمقراطية صحيحة  عنقادرة على الدفاع 

أو تعبير عن  ،لم تأتي نتيجة تطور طبيعي داخلي في بناء المجتمع  ،سية فتجربة التعددية السيا

أفراده بتطبيق وممارسة مجموعة من القواعد الحاكمة تؤدي إلى قبول حقيقي لمبدأ  اقتنع اجتماعينضج 

وانما  ،بحق األخر في الوجود وشرعية الحق في االختالف  واالعتراف ،التداول السلمي على السلطة 

                                                            
1 MZID NOURI, la liberté syndicale en droit tunisien, op cite, 1995, p42.  

، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ، مستقيل الديمقراطية في الجزائر،  صالح فياللي ،علي غربي، دليو فضيل قيرة إسماعيل ،  2
  . 174: ، ص  2004لبنان ، 
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وعدم تهيئة المجتمع بمختلف أطيافه  ،بطابع فجائي واتسمت ،والدة قيصرية  ،ربة التعددية ولدت تج

  .1 واستقبالها الحتضانهاومؤسساته السياسية و االجتماعية بالشكل الكافي المطلوب 

والمؤكدة  1989فالنظام السياسي الجزائري نظام قائم على التعددية الحزبية المستمدة من دستور 

ولكن تحت غطاء حالة  ،يالت الدستورية المختلفة ونظريا تشتغل المؤسسات وفق لدولة القانون في التعد

ال فهذه التعددية الخاضعة لسيطرة الحكم  ،3أصبح تعامل السلطة مع التعددية تعامل سلبي  ، 2الطوارئ 

  .حكم على ال السلمي تداولال المعارضة فرصة التناوب الديمقراطي للسيطرة و ىتعط

أنتج  ياألحادوسيطرة النخبة السياسية التي مازالت متشعبة بالفكر  لتعددياكلية النظام الحزبي فش

  ).المبحث األول( نفس أحزب السلطة المهيمنة على النظام السياسي الجزائري 

فإن تكوين النقابات المستقلة الذي كان في بعض محطاته تحت تأثير مباشر  ،إلى جانب ذلك 

 – لإلنقاذفقد دشن التيار اإلسالمي الجذري ممثال في الجبهة اإلسالمية  ،وسياسية  وجيةإيديوللتوجيهات 

 –أعادت إنتاج نفس الهيمنة التقليدية بين السياسي  مما ،سالمية للعمل اإلنقابة التنظيم  –المنحلة 

اد العام للعام كما برزت جبهة التحرير الوطني واالتح ،الحزبي والنقابي التي عرفتها التجربة الوطنية

 –أي االتحاد العام للعمال الجزائريين  –وهي تجربة مازالت مستمرة في شكل عالقة االتحاد  ، 4للعمال 

 يالديمقراطالحاكم وخاصة حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الرئاسي  بأحزاب التحالف

 .)المبحث الثاني(

  
                                                            

  . 438، صالمرجع السابق ، الحرية السياسية في النظام لدستوري المعاصر والفقه اإلسالميقريشي علي ،  .  1
  .2011 فيفري 22 بتاريخ مؤخرا رفعھا تم  2
  .2010 مارس 26 - 25 اإلنسان، حقوق عن لدفاع الجزائرية للرابطة الثالث مؤتمرال خالل مدنيةالو سياسيةال حقوقال لجنة بيان  3
، منشورات الشھاب ،  الجزائر الدولة والنخب ، دراسات في النخب ، األحزاب السياسية و الحركات االجتماعيةجابي ناصر،   4

  .  72و  71: ص  ، 2008الجزائر ،
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  يعلى المستوى السياسالتأثير  :األولالمبحث 

 اجتماعيةتنظيمات مجتمعية حديثة تؤطر قوى  ،المتقدمة  إن األحزاب السياسية في المجتمعات

بالوسائل  اجتماعيةات االجتماعية المالزمة ألي بنية ضوتهدف إلى حل التعار  ،وتعبر عن مصالحها 

ة السياسية للمشاركوهي من أهم مؤسسات المجتمع المدني وأكثرها مصاحبة  ،السلمية وعلى نحو تدريجي 

النشطة في الدولة الوطنية واإلسهام االيجابي في صنع القرارات التي تعين درجة تطور المجتمع وتحدد 

أو من  التنفيذيةالسلطة   أداءسواء من خالل المؤسسة التشريعية أو من خالل الرقابة على  ،سيره  اتجاه

   .1خالل التداول سلميا فيما بينها 

مل رؤية معينة للصالح العام لكنها تعتبر حت مستقلة،ال تتجلى كمنظمات الجزائرية  األحزابلكن 

ومن هذا المنظور فإن النظام  الشعب،أمام  اإلدارةشرعية  إضفاءآلية السلطة للقيام بوظائف التعبئة و 

 لألحزابفمن جهة يصدر قانون يعترف  .األزمةلهذا الضغط و  اكبيرا كان سبب االجزائري يتميز بتناقض

ومن جهة أخرى ، 2" سلطة للمساهمة بفعالية لبناء الديمقراطية الى ال التنافسي من أجل الوصول " رها بدو 

هذا الرفض ظاهر من خالل منع  ،فإنه يرفض فلسفة مثل هذا النظام القائم على سيادة الجهاز االنتخابي 

     .3االنتخابية الكتلة  البعض و تفضيل أحزاب اإلدارة وتغليط 

 إرادةفإن  الحزبية من عشرية من التعددية أكثربعد  األحزابمجموعة  أشكالشكل أو بالنظر ل

زاب ـوجد أحتاسية ــها واضحة فعلى الساحة السيـنوع السياسي لضرورة إعادة إنتاجـالسلطة في إخضاع الت

) األولب المطل( حزب التجمع الوطني الديمقراطي  ،حزب جبهة التحرير الوطني احزاب السلطة او اإلدارة

                                                            
  . 1: ص  ، 2000سوريا ، لدراسات النظرية و الحقوق المدنية ، ل، مركز دمشق  نحو حزب سياسي حديثالجباني جاد الكريم ،   1
  .الخاص بالقانون العضوي لألحزاب السياسية 1997مارس  6المؤرخ في  09-97مقتبس عن المرسوم رقم   2

3ADDI  LAHOUARI,  les  partis,  politiques  en  Algérie,  Revue  de  l’occident  Musulman  et  de  la 
Méditerranée, tome 2, le Maghreb, N°111‐112, 2005, p158. 
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 نإسالمييد حزبيين ـــوجــــــــوي ،رـــــــوالذي يسمح بالتخلي عن أحدهما عندما يكون جناح معارض يراقب اآلخ

الب ـب اإلسالمي دون أن يطـين الطلجو المطلوب منها إحكام وتد) حركة النهضة ،حركة مجتمع السلم ( 

 ،متنافستين تنحدران من القبائل  نتشكيلتي كما توجد أيضا ،) المطلب الثاني(كار ـأي منهما باالحت

وفيما ) المطلب الثالث" ( القبائل ضغط ب" و التي تسمح بترويض ما يسميه الجنراالت  األساسيةالمنطقة 

  .1فهي متواجدة فقط لتدعيم الصورة التعددية للنظام  ،مهمة الغير  األخرىيخص األحزاب 

   السلطة أحزاب :األول المطلب

وحزب التجمع )  الفرع األول( حزب جبهة التحرير الوطني  ،الحكومية منظمتين  اإلدارةدى ل

رغم صراع األشخاص أو المصالح التي تتعرض لها  ،تخضع لها )  الفرع الثاني( الديمقراطي   الوطني 

في  ،مهمتها الدفاع عن السياسة الحكومية و مصادرة قوائم المرشحين لمختلف االنتخابات  ، باستمرار

فحزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني  ،قابل التعيين في مناصب سياسية أو إدارية م

 ،دائما الزمات في القمة التي تعكس طموح األشخاص وتشكل دوائر الصراع ان ضالديمقراطي يتعر 

ت خبين تحدث أو تثير طموحات وشهواتالشكلية و المادية الممنوحة من طرف النظام للمن فالمكافآت

لتأثير على لبسبب العالقة الزبونية وآليات توزيع موارد الدولة لضمان المساندة المحلية و تعبئة الوجهاء 

  . 2االقتراع

 حزب جبهة التحرير الوطني  :األولالفرع 

، انطلقت جبهة التحرير الوطني لتقود الثورة الجزائرية إلى التحرر من م 1954في أول نوفمبر 

وكان لها ذلك في أقل من ثماني سنوات بعدها حاولت خط الثورة مكملة ما يعرف  الفرنسي، االحتالل 

واستلزمت هذه النظرة الجديدة للجبهة  باسم ثورة البناء الذاتي لتتخلص من مخلفات االستعمار الفرنسي،
                                                            
1 ADDI LAHOUARI, les partis, politiques en Algérie, op cité, p 158‐159. 
2 Ibid, p 150. 
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 الستكمال ثورة البناء من جديد ، وكانت الوسيلة لتحقيق ذلك ، هي تحويل جبهة التحرير الوطني إلى

حزب حاكم ، وتم ذلك بعد اقتناع أغلبية قادة الحزب بأن الطريقة األحادية في الحكم هي األنسب 

  .1للوضعية و األكثر تماشيا مع مرحلة تطور البالد ، وبخاصة بعد مرحلة االستقالل

كلف الحزب بدور تمثيلي كان في الواقع رمزيا ، فرغم اعتراف النصوص و الخطابات السياسية بتفوقه 

يديولوجي ، إال أنه من الناحية العملية و الممارسة كان تابع للسلطة التنفيذية أثناء حكم اإللمؤسساتي و ا

الرئيس بن بلة و مجرد جهاز سياسي يفتقر إلى الفاعلية في عهد الرئيس هواري بومدين مما أفقده ثقة 

   . 2الجماهير 

اقشة اختيار خليفة الرئيس هواري بومدين ، ، انعقد مؤتمر استثنائي لمنم1979ومع نهاية شهر جانفي 

وتشكيل لجنة قيادة للحزب ، وعلى إثر ذلك تمت تزكية مرشح الجيش ، الشاذلي بن جديد لمنصبي رئيس 

الجمهورية واألمانة العامة للحزب ، الذي أصبح يتمتع منذئذ بحضور معتبر في مختلف المجاالت ، وبما 

ية ، حيث أصبح يملك وألول مرة جهازا تنظيميا وسياسيا مكتمل أمده من هياكل حزبية قاعدية و مركز 

األركان ، وعلى رغم كل ذلك ، طفت على السطح بعض مظاهر القصور التي كانت تحد من فعالية 

الجيد للمتغيرات  ماستيعابهو أعضاء الحزب بمهامهم وعدم  قياداتالحزب ، نتيجة عدم قيام بعض 

  . 3الجديدة

، ظهرت على الساحة السياسية بوادر الصراع داخل الهياكل الحزبية القاعدية التي فخالل تلك المرحلة 

غامضة  وأغراض، ومحاولة تحويل الحزب إلى حزب فئة ذات مصالح مادية  ةاتسمت بسيطرة البيروقراطي

                                                            
  . 156: ص  ،المرجع السابق ،الجزائر مستقيل الديمقراطية في ، صالح فياللي ،علي غربي، دليو فضيل،قيرة إسماعيل   1
  .157: السابق، صالمرجع  ،تأثير التعددية الحزبية في النظام السياسي الجزائريعبد النور ناجي،   2
  . 157- 156: ص  ، ،المرجع السابق في الجزائرمستقيل الديمقراطية  ، صالح فياللي ،علي غربي، دليو فضيل،يرة إسماعيل ق  3
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وقد عجز الحزب في فرض نفسه كقوة مسيرة للمجتمع الجزائري الصطدامه بعدة مصاعب ، كما تراكمت 

  .1اء التي شجعت السكوت وعدم المحاسبةاألخط

الى تقهقره والى فقدان ثقة الجماهير في خطابه  ادى تفشي الفساد والبيروقراطية داخل الحزب 

،كما ان انفصام ايديولوجية النص وايديولوجية الفعل ادي بدوره الى اضعاف مصداقية  ومشروعه السياسي

  2.الحزب

، ادى ذلك الى فصل الحزب عن الدولة ، م1989دستور  اقرار وبظهور اإلصالحات السياسية و

البد ان يكون :" فالرئيس لن يكون االمين العام لجبهة التحرير الوطني ، حيث  صرح الشاذلي بن جديد 

لجبهة التحرير الوطني قيادة تكون مسؤولة امام المؤتمر، ولهذا من االفضل ان يكون االمين العام للجنة 

كما انهت االصالحات السياسية وصاية الجبهة على ، 3" ير ويسير شؤون الجبهةالمركزية هو الذي يد

  4.من قانون الحزب وحدت من تدخلها في شؤون الدولة 120المنظمات الجماهيرية والغت العمل بالمادة 

ما اصبح االنتماء الى جبهة التحرير الوطني اراديا مفتوحا لجميع الموطنين و التنظيمات االجتماعية ك    

سنة تجسدت في المجتمع المدني ، مما يدل على نهاية سيطرة  28ان الخطابات التي كانت ممنوعة منذ 

  .5الحزب الواحد على التمثيل السياسي

إلى جانب األحزاب األخرى وقبلت  م1990شاركت الجبهة في أول انتخابات محلية تعددية سنة     

حلة ، ثم دخلت االنتخابات التشريعية التي أفرزت نتائج غير المن ذبالهزيمة على يد منافستها جبهة االنقا
                                                            

  . 157: ص ،  ،المرجع السابق في الجزائرمستقيل الديمقراطية  ، صالح فياللي ،علي غربي، دليو فضيل،يرة إسماعيل ق  1
، جامعة ورقلة، 4، عدد مجلة الباحث ،)حزب جبھة التحرير الوطني و مسار االصالحات السياسية في الجزائر(بلعور مصطفى،   2

  .104،ص 2006 ،الجزائر
  .100ص،نفسه المرجعبلعور مصطفى،   3
  

4  Kapil  Arun,  l’évolution  du  régime  autoritaire  en  Algérie,  annuaire  de  l’Afrique  de  nord,  Paris, 
édition C .N.RS,FRANCE, 1990, p525. 
5  Kapil Arun, opcit, p526. 



عالقة التنظيمات النقابية باألحزاب السياسية خالل مرحلة التعددية:   الثــــــــاني الـــباب  
 

154 
 

المرتبة الثالثة ستة عشر مقعدا ، وبعد توقيف المسار االنتخابي  احتلتمنتظرة بالنسبة للجبهة ، حيث 

إلى " عبد الحميد مهري " وظهور المؤسسات االنتقالية انتقلت جبهة التحرير الوطني بقيادة أمينها العام 

ضة ، حيث أكد على التمسك بالدستور و المحافظة على مؤسساته و العودة إلى الشرعية صف المعار 

حاول السيد مهري اثناء وجوده على راس هرم  ، كما1الدستورية وفتح الحوار مع كل القوى السياسية

الحزب ان يغير في مواقع ومواقف حزب جبهة التحرير المعروفة ، كاالبتعاد عن المواقف السياسية 

    . 2رسمية واتخاذ مواقف مستقلة، دون نجاح كبيرا خالل هذه الفترة المضطربة سياسيا وامنياال

 م1994في روما "  العقد الوطني" كما شاركت الجبهة مع أحزاب المعارضة في التوقيع على ميثاق 

في " مهري عبد الحميد " يقع ما يسمى باالنقالب العلمي واإلطاحة باألمين العام للحزب  انوهذا قبل 

  .3م1995أعقاب رئاسيات 

  ، ضحية نزاع أعاب عليه إبعاد الحزب عن السلطة وعن دواليب اإلدارة عبد الحميد مهري دكان السي

فمسألة ، مساندة السلطة الفعلية : تم تعويضه بالسيد بوعالم بن حمودة الذي أعاد للحزب وظيفته التقليدية 

وقفت  مهري،لم تستمر إال لفترة قصيرة فبعد استبعاد عبد الحميد استقاللية الحزب عن السلطة السياسية 

السلطة السياسية ضد السماح بانعقاد مؤتمر استثنائي لجبهة التحرير الوطني لترشيح على بن فليس 

  .4م2004لالنتخابات الرئاسية لسنة

تثنائي لحزب تعجب بعض الصحافيين من قرار وزير الداخلية والقاضي بمنع انعقاد المؤتمر االس  

، لكن هذه  2004جبهة التحرير الوطني لتعيين السيد على بن فليس مرشح لالنتخابات الرئاسية لسنة 
                                                            

  .158: ص ،المرجع السابق ،مستقيل الديمقراطية في الجزائر ، صالح فياللي ،علي غربي، دليو فضيل ،قيرة اسماعيل    1
  .628، المرجع السابق، ص الوزير الجزائري، اصول ومساراتجابي ناصر،   2
 1996ب ابتعد عبد الحميد مھري عن كل نشاط سياسي رسمي باستثناء بعض التدخالت االعالمية ،انتخب سنة بعد مغادرة قيادة الحز  

  .2012امينا عاما للمؤتمر القومي العربي ، توفي سنة 
  .157: ، صالسابق ع، المرجالسياسي الجزائريتأثير التعددية الحزبية في النظام ناجي عبد النور،   3

4 ADDI LAHOUARI, les partis, politiques en Algérie, 0p cite, p 151. 
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 اهي فلسفة النظام ، الن حزب جبهة التحرير الوطني ينتمي لإلدارة الحكومية التي عينت بن فليس أمين

كان عليه التخلي عن  ،)كومةرئيس الح(وعندما أصبح ال يمارس مهام المنصب األول  .للحزب  اعام

ة فيفحزب جبهة التحرير الوطني ليس بحزب فهو الخل النظام، حسب منطق) األمين العام(الثاني 

  1. لإلدارةاالنتخابية 

  حزب التجمع الوطني الديمقراطي  :الثانيالفرع 

ت باالنتخابا باسمهوالتي فازت  الرسمية،كواجهة سياسية للسلطة  ،م1997تأسس في فيفري 

ولقد تأسس عام  والمعارضة،الحكومي  االئتالفالبلدية والتشريعية طعنت في مصداقيتها جل أحزاب 

  .2فاز بها موعد أول انتخابات تشريعية ثالثة أشهر عن لبق م1997

الديمقراطي في وقت كان حزب جبهة التحرير الوطني واستنادا الوطني انشئ حزب التجمع 

وقد أبدي خالل  ،مع السلطة نفس الرؤيا السياسية  ليتقاسم ،مهري ميد لسيد عبد الحللشخصية القوية ل

العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين رغبته في إنشاء حزب وفي  األمينهذه الفترة عبد الحق بن حمودة 

زروال نفس الفكرة بأمل منح  اليامينرئيس المستشار  بتينتبنى الجنرال محمد  اغتيالهوبعد  ، لإلدارة

ل الحزب صتح ،وفي وقت قياسي  ،الرئيس تشكيلة سياسية تسانده في مختلف المناسبات االنتخابية 

  .3 م1997لالنتخابات التشريعية لجوان  االجديد على إمكانيات مالية وبشرية و مقرات تحسب

فهو من االدوات  الواجهة السياسية للسلطة الفعلية ، يلقد شكل التجمع الوطني الديمقراط

مقعدا في  مئة وخمسة وخمسونتعملة في خنق العملية السياسية في سنوات االزمة ،حيث حصد المس

،وهو فضاء سياسي يتغدى من االدارة ومختلف اجهزة الدولة م 1997البرلمان على اثر تشريعيات 
                                                            
1  ADDI LAHOUARI, les partis, politiques en Algérie, 0P cite, P 151. 

  . 171: ، ص  المرجع السابق ،مستقيل الديمقراطية في الجزائر ، صالح فياللي ،علي غربي، دليو فضيلقيرة إسماعيل،   2
3  ADDI LAHOUARI, les partis, politiques en Algérie, 0P cite, P 151.  
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حلية للسلطة وجماعات االستحواذ على موارد الدولة وممثلين عن االدارة الم،ويتشكل من شبكات الموالين 

لقطاع العمومي ، فهو يضم جماعات من مختلف لالعليا  ةو المركزية ،وعناصر منتمية الى التكنوقراطي

المشارب يجمعهم تضامن العصب و التضامن المحلي وحتى الجهوي و السياسي، وكل ذلك موجه نحو 

  .1االستحواذ على الخدمات واالمتيازات

وفي إطار توسيع قاعدة دعم المرشح عبد  ،م 1999وفي خضم الحملة االنتخابية لرئاسيات 

الذي  ،على تعويض أمين عام الحزب  نافذةعملت جهات  –الرئيس الحالي للجزائر  –بوتفليقة  زالعزي

الذي  ىأويحيبطريقة اقل ما يقال عنها إنها غريبة برئيس الحكومة السابق أحمد  ، األخيركان مناوئا لهذا 

التجربة  ، تقلد امينه العام رئاسة الحكومة لفترة طويلة وقد ،2لمرشح ذاتهباشر مهامه بإعالن دعم الحزب ل

قبل ان يعينه على راس ، ليامين زروال الذي منحه قبل ذلك منصب مدير ديوانه  االولى كانت مع الرئيس

ثانية فقد ، مباشرة بعد فوزه  في اول انتخابات رئاسية تعددية ، اما التجربة الم1995الهيئة التنفيذية نهاية 

ليعوض االمين العام لجبهة التحرير عبدالعزيز بلخادم  في  م2003كانت بعد استقالة علي بن فليس 

بو تفليقة للفوز  الذي نفده الرئيس م2008التجربة الثالثة، ليكون اول وزير اول بعد التعديل الدستوري 

السيد  م2012ليخلفه سنة .3ولبعهدة ثالثة ملغيا منصب رئيس الحكومة الذي عوضه بمنصب الوزير اال

  .سالل عبد الملك

 

  

                                                            
 19/20،العدد  مجلة نقد، )1997/2000التمثيل السياسي في الجزائر بين العالقات الزبونية و النھب (محمد حشماوي ،  1
، ع نشر والتوزيلل،دار المجدد  االحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر ، اورده محمد بوضياف ،21،ص2004،

  .68،ص2010الجزائر،
  .171: ، ص  المرجع السابق ،مستقيل الديمقراطية في الجزائر ، صالح فياللي ،علي غربي، دليو فضيل ،قيرة إسماعيل  2
  .101،102، المرجع  السابق، ص الوزير الجزائري، اصول ومساراتجابي ناصر،   3
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  اإلسالمية  األحزاب :الثانيالمطلب 

ذات التوجه  األحزابوتنسحب على جميع  ،أكدتها التجربة الديمقراطية في الجزائر  ،تمت حقيقة 

غايات من حيث التصور والوسيلة و ال ،فعال أحزاب دينية بالمعنى الدقيق للكلمة  نهاأوهي  ، اإلسالمي

على عدم  آخردليل  ،تنكر لذلك  وأي ،حتى وٕان ادعت غير ذلك وقدمت برامج عادية  ،المنشودة 

الدينية أنها جازفت  األحزابولعل خطأ  ،عدم مصداقية الحزب وضعف وجوده السياسي  آومصداقيتها 

عن التالعبات بمنأى  تبقيهترك السياسي بدل أن عبمقوم جوهري في المجتمع الجزائري و دخلت به الم

  .1الوطنية وغيرها  األحزابضد األحزاب العلمانية و  تستغله والالسياسية 

فقد دعت الجبهة إلى إقامة  ،دليل صارخ على ذلك  ذقانلالولنا في تجربة الجبهة اإلسالمية 

 ،مة هللا في التصور اإلسالمي للحكميحيث يصبح مضمون الحاك استراتيجيكهدف  اإلسالميةالدولة 

وذلك من أجل تأسيس مجتمع إسالمي  ،ق اإللهي في الحكم هو أساس السلطة في هذه الدولة الدينية والح

  .2اهللا   يخضع لغير حكم وال ،مجتمع يرفض كل سلطة غير سلطة اهللا ،اإلسالم عقيدته وشريعته  ،

 متضمنا لإلنقاذ الجبهة اإلسالمية فقد جاء برنامجالديني، و انسجاما مع هذا التوجه ذو الطابع        

  :تحقيق ما يلي

 .البلدية ، الوالية، الدائرة وةالوزار إصالح الجهاز التنفيذي في الرئاسة،  - 1

مرحلة التعددية الحزبية  مستجدةجعل التشريعات السياسية خاضعة ألحكام الشريعة مع مراعاة  - 2

 .بمساهمة الجميع

                                                            
الدراسات الديمقراطية في "، دراسة قدمت بمناسبة مشروع  ةربة الديمقراطياألحزاب السياسية في الجزائر و التجثنيو نور الدين ،   1

: ،ص2003أوت لبنان ،،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،  الديمقراطية  داخل األحزاب العربية" تحت عنوان " البلدان العربية
8.  
عمان األردن  ، ،سامة للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى ، دار أ األحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي ،جرت مھدي أنيس  2

  . 92: ص  ، 2006
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 .ا في الشريعة اإلسالميةضرورة كفالة حق التربية لجميع الموطنين من دون أي تميز كم - 3

إعادة النظر في المحتوى التربوي من أجل تصفيته من اإليديولوجيا الغربية و المفاهيم المتعارضة  - 4

 .مع القيم اإلسالمية

الطرق التربوية والتقليد األعمى وٕاعطاء الصبغة اإلسالمية للتخصصات  في إعادة النظر - 5

 .التكنولوجية

دين اإلسالمي كنظام حياة وتشجيع تعميم استعمال اللغة الوطنية في ضرورة رد االعتبار إلى ال-6    

  .1 سائر أنحاء القطر من دون استثناء لضمان التفاهم ألنها لغة القرآن والسنة

نتائج سياسية كبيرة في كل االنتخابات التي دخلتها بدء  لإلنقاذ اإلسالميةوان حققت الجبهة  فحتى        

كما فازت بأغلبية مقاعد ،م1990انتخابات جوان  في مجالسهاالتي فازت بأغلبية من االنتخابات البلدية 

فإن حالة العنف التي خلفتها دعوة الجبهة  ،التشريعية  االنتخاباتالمجلس التشريعي في الدور األول من 

 ، م1990وطني عام لالحتجاج ضد قانون االنتخابات المقترح في بداية ربيع  إلضراب ،لإلنقاذ اإلسالمية

 هبعد سيطرة التيارات الجذرية على تنظيم ،تمرديا بعد عدة أيام فقط من اإلعالن عنهت بسرعة منحى ذأخ

  .2الفعلي

التيار الذي يمثله الدكتور عباس المدني ورفاقه    :عدة تيارات أبرزها الجبهة في داخل تتفاعلحيث       

بأسلوب براغماتي ، وتصعيد النضال السياسي  الذي ينادي بثورة إسالمية ولكن يالتيار اإلصالحوهو 

فيمثله على بلحاج   االخرالتيار ،الجماهيري في إطار الصراع مع السلطة ، مثل أسلوب العصيان المدني 

المتشدد، او المثالية الثورية، إذ ان تكوين على بلحاج تكوين فقهي بالدرجة األولى ،  يوهو التيار اإلسالم

تيار الجزأرة الذي  لتطور التاريخي،لرجل سياسة لذا تنقصه الدراسة العلمية رجل شريعة وليس  يجعله

                                                            
  . 168: ص  ، المرجع السابق ،مستقيل الديمقراطية في الجزائر ،صالح فياللي ،علي غربي، دليو فضيل ،قيرة إسماعيل   1
  .72-71: ، المرجع السابق، صاالجتماعيةالجزائر الدولة والنخب دراسات في النخب األحزاب السياسية والحركات جابي ناصر،   2
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يختلف عن غيره من التيارات األخرى داخل جبهة اإلنقاذ ، كونه انضم الى الجبهة بعد فترة من تأسيسها، 

قي ا التيار هو الشيخ محمد السعيد، حيث لذوزعيم ه وهو الذي انتقد فكرة تأسيس الجبهة في بدايتها ،

  1.رفضا شديدا ،وردا حادا من قبل أنصار الشيخ على بلحاج

ناهيك  ،سكري المسلح ضد المؤسسة العسكريةهذه القيادات إلى العمل الع بعض لجوءف     

على التجاوزات اللفظية التي ميزت الحملة االنتخابية فيما بعد مما جعل الجبهة والكثير من قيادتها تبدو 

كلها ،للدولة ومؤسساتها والكثير من القوى االجتماعية بل وحتى لقوى دولية  ءاستعداكمن يقوم بعملية 

نفسها والتي  لإلنقاذ اإلسالميةقيادة الجبهة  وانفجار األمنيشروط ساعدت على تأزم الوضع السياسي و 

   2.وجد جزء كبير منها نفسه في السجن بعد ذلك 

، فأعضاء قيادتها  حزبيمية لإلنقاذ كتنظيم غابت الجبهة اإلسال ، م1992في مارس  هاحل ذومن  

أو من بقى منهم بعد التوقيفات واالغتياالت ، انقسموا كليا حول أسلوب الخروج من األزمة بعد فشل 

إلنقاذ الجناح لجيش اإلسالمي ال، عقد م 1997أرضية روما المرفوضة من طرف النظام ، ففي سبتمبر 

رابح الكبير ( البعض ،نة وضع بموجبها السالح مع األمن العسكري العسكري للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ هد

مراد دهينة المقيم بسويسرا الذي ابدي تحفظات، وتمنى ( ساند هذه الهدنة أما اآلخرون ) المقيم بألمانيا

انعقد مؤتمر للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ في م  2002وفي أوت  )إقامة حوار إليجاد حل سياسي شامل

ي نصب مراد دهينة ناطق رسمي للحزب في الخارج والذي أقترح حل سياسي للخروج من أوروبا والذ

،  األزمة مبديا التأكيد على مبدأ التعددية واحترام حقوق اإلنسان في الداخل ليس للحزب أي نشاط شرعي

  . 3فخالل مختلف االنتخابات حاولت األحزاب اإلسالمية االستيالء على الوعاء االنتخابي للجبهة

                                                            
  90،91،ص  المرجع السابق، األحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي جردات مھدي أنيس ،  1
  .72-71: ، المرجع السابق، صالجزائر الدولة والنخب دراسات في النخب األحزاب السياسية والحركات االجتماعيةجابي ناصر،   2
  .72-71: ص ، مرجع نفسهالجابي ناصر،    3
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عد تكييف بفي ممارسة النشاط السياسي  استمرتالتي  اإلسالمية األحزابفإن  ،زيادة على ذلك 

القانون  ووفقا لما يتطلبه والثوابت الوطنية للدولة الجزائرية مقوماتالبرامجها السياسية وأسسها ومبادئها مع 

ع فرض وجودها كقوى لم تستطي ،م 1997مارس  6العضوي المتعلق باألحزاب السياسية المؤرخ في 

سياسية فاعلة قادرة على إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي لحركية النظام السياسي الجزائري سواء كانت في 

حركة كأو كانت في المعارضة  ، )األولالفرع ( صف السلطة كما هو الحال بالنسبة لحركة مجتمع السلم 

  .)  الفرع الثاني( وطني الصالح اإل /النهضة 

   حركة مجتمع السلم :ولاأل الفرع 

 أسيســـــبعدما الحظت من ت م1990ديسمبر  6حماس يوم  اإلسالميلقد تأسست حركة المجتمع 

مبررة  ،االنتخابات المحلية في الجزائر  في) لإلنقاذ اإلسالميةالجبهة ( 1حزب إسالمي ألولفوز واسع و 

وبمقتضى دستور  ، اإلسالميل العمل المضرة في تقديريها بمجم األخيرذلك بضرورة تدارك نقائص هذا 

 اسمتغير  م1997مارس  6السياسية الصادر يوم  باألحزابللقانون العضوي المتعلق  اوطبق م1996

 برنامجهافي مشروع  اإلسالميةكما غيبت آية إشارة منفردة لمرجعيتها  ،حركة مجتمع السلم  ،الحركة 

  . 2أول نوفمبر والثوابت الوطنية كمرجعية فكرية لها السياسي الذي قدم بعد صدور القانون لتعرض ببيان

ديمقراطية الممارسة اليحرمها من  سلفا،محدد لها الدخلت حمس إلى العمل السياسي في إطار 

 ءقاببل الصورة العبثية التي قدمتها الحركة هي دخولها الحكومة مع ... قتراح االوحرية المبادرة وٕامكانية 

مروع لفكرة  افتقارفي التحليل النهائي عن  ابانمما  ،ها دائما في المعارضة بأنها غريبة وأن اإلحساس

                                                            
1 ADDI LAHOUARI, les partis, politiques en Algérie, 0p cite, p 153. 

  . 168،ص  ،المرجع السابق في الجزائرمستقيل الديمقراطية ،   صالح فياللي ،علي غربي، دليو فضيل ،قيرة إسماعيل  2
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فضال عن عدم القدرة على الفصل بين الديني  ،عام  مدلولالسلطة وفكرة المعارضة وعجز عن إدراك 

  .1والسياسي وما الحد الذي يخدمهما

  ،ساحة السياسية الجزائريةتقف بين طرفي النقيض من ال ةفقد بلورت حركة مجتمع السلم استراتيجي

فهي وان انكرت على المتسببين في ايقاف المسار االنتخابي ونددت بهم ،لم تتردد في المقابل في تزكية 

مسارات السلطة من خالل مشاركتها الفعالة في مؤسسات المرحلة االنتقالية ، كما تبنت الكثير من 

نية وايقاف العنف و العنف المضاد وانتقاد اطروحات المعارضة خاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوط

ال يجوز تعديه وعليه  وجعلتها خط احمر السياسة االمنية ، كما انها كانت ترفض تدويل القضية الجزائرية

  .2فقد انسحبت من لقاء روما الذي جمع المعارضة على وثيقة العقد الوطني

واستفادت من مشاركة النخب  ، تجربتها مع السلطة وليس ضدها لقد خاضت حركة مجتمع السلم

الحاكمة اكثر مما استفادت الساحة السياسية من حيث توسيع المشاركة السياسية وحرية المبادرة وامكانية 

حتى وان كانت الحركة استفادت من تدريب اطاراتها المشاركة في الحكومة على ادارة شؤون ، االقتراح

السلطة بل استمرت في اسلوب تدعيم  تأثير في قراراالت تصل الى حدالحكم، لكنها في المقابل لم 

  . 3السلطة

 - 1997وزير الحركة عبد المجيد مناصرة وزير الصناعة واعادة الهيكلة خالل فترة فحسب تقييم

لكنها كانت مشاركة ضعيفة ) م1996جانفي (الحركة في حكومة اويحي االولى  فقد شاركت"   - م2002

كانت اقوى، بعد ظهور نتائج  م1997في حين ان مشاركة .. البرلمانو قبل تكوين ... بوزيرين فقط

حركة مجتمع السلم  بسبعة اعضاء، بين وزراء ونواب الوزراء لكن  ورغم وبالفعل فقد شاركت " االنتخابات

                                                            
  . 10: ، ص  المرجع السابق، ةلديمقراطياألحزاب السياسية في الجزائر و التجربة اثنيو نور الدين ،   1
  .70،ص المرجع السابق،  االحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر محمد بوضياف ، ،  2
  .73، ص المرجع نفسهمحمد بوضياف ،   3
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فالوزرات " كان اكثر من متحفظ  -الوزير المقصود به – الرجلهذه المشاركة العددية القوية ، فان تقييم 

ناهيك . عن الموطنين زيادة على مشاكل القطاعات المرتبطة بها ةبعيدو وحة للحركة كانت تقنية الممن

عن تقليص صالحيات وزراء حمس ، فقد كانت ترفض لنا التعينات التي نقترحها داخل القطاع كما 

جردت كوزير للصناعة من الكثير من الصالحيات فيما يخص مؤسسات القطاع والشركات القابضة 

HOLDING"1 .   

 في ذلك انهالسلطة  مساندة منلم يمنع الحركة  التأثير في صناعة القرار السياسي ان ضعف  

وطني و التجمع الوطني ـــر الـــــحزب جبهة التحري ،كل من حركة مجتمع السلم  توقع 2004سنة 

ر و ـــــزائــــــــة في الجــــاسيـــــــــارسة السيـــــعلى ما يسمي بالتحالف الرئاسي ،كاطار لتطوير الممالديمقراطي 

دفعهم نحو االنخراط في لواعادة بناء الثقة بينها وبين الموطنين،  العميقة  محاولة اخراج البالد من ازمتها 

  .مهمة البناء الوطني وترقية الممارسة الديمقراطية و المساهمة في توفير االستقرارتجسيد 

لقها بمناسبة التوقيع علي عقد التحالف أكة في الكلمة التي ان هذا التوجه اكده امين الحر 

 ، انما م19992ان الذين يعتقدون بان التحاف الرئاسي ليس اال صورة مكررة من ائتالف : الرئاسي

في النهر  كو انك التضع قدم ، لواقع السياسي في الجزائر قد تغيرينكرون حقيقة تاريخية كبرى وهي ان ا

ثرية خالل هذه السنوات قبل في فندق الجزائر قد ادركوا بعد تجربة  وا ان الذين اجتمعمرتين ، او ينسون 

ها الجميع وهذا المعني قد صار قناعة سياسية مشتركة بين السيد يالخمس ان الجزائر حررها الجميع ويبن

 .3رئيس الجمهورية وشركائه السياسيين في التيارات الثالث 

                                                            
  .607ص المرجع السابق، ، الوزير الجزائري ،اصول ومسارات جابي ناصر ،  1
حركة مجتمع السلم وحركة النھضة، على وثيقة ائتالف  تحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي،وقع كل من حزب جبھة ال 2

   .حكومي من عشرة بنود
فيفري  16ابو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم ، بمناسبة توقيع التحالف الرئاسي ، فندق االوراسي الجزائر العاصمة في   3

2004.  
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الطرح كل من جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني  ويشارك حركة مجتمع السلم هذا

هذا التكامل ال يقتصر  نإ«: الديمقراطي اذ صرح السيد عبد العزيز بلخادم االمين العام لجبهة التحرير

  على االنتخابات الرئاسية فحسب، بل سيستمر ليعزز العمل الجماعي الذي بدأناه منذ سنوات ،اننا نريد

يرتقي ليصبح قطبا بالمفهوم الواسع للوطنية ،الن هذه االخيرة من دون احترام المثل ن هذا التحالف ان م

، نريد من هذا التحالف ان يكون نصرة للحق واداة  و القيم و العقيدة ، ال تؤدي معناها في البناء الوطني

ير شؤون االئتالف التي تعاقبت لتسي لتحقيق االصالحات التي شرعنا في تنفيذها جميعا في حكومات

   »1. الدولة

نحن في التجمع الوطني :"لتجمع الوطني الديمقراطي لاالمين العام  ىليضيف السيد احمد أويحي       

امة هي جزء من االمة العربية  الديمقراطي مثل شركائنا في هذا التحالف مقتنعون اننا ننتمي الى

لجزائر في انتظار البناء وان الجزائر في ئتالف باألمس و اليوم ان ااالسالمية ،مقتنعون ونحن في اال

ونامل ان هذا التحالف يكون قاطرة او احدى القاطرات لجعل الجزائر تطمئن على ... انتظار التشييد 

اصالتها، تطمئن على هويتها ،وتتفرغ للبناء وتتفرغ الى ما ينتظرها في عشرية او اقل، و هو ما ينتظره 

ياة ،وهذا ما جعلنا ندخل في هذا التحالف بكل قناعة وبكل وفاء، المواطن يوميا ليتخلص من محن الح

  .2تحالف نتعاون فيه جميعا لنعمل جميعا من اجل جزائر ديمقراطية وجمهورية

لم يتم تجسيد معاني التحالف الرئاسي في الميدان واخراجها من دائرة تأثير الدوائر الحكومية، الى     

افة مكونات المجتمع المدني إلنجاح االصالحات السياسية و االقتصادية بات وكالتعاون والتنسيق مع النقا

  .و االجتماعية بما يساهم في التنمية االقتصادية ويحقق العدالة االجتماعية و يهيئ للشباب فرصة العمل

                                                            
ين العام لحزب جبھة التحرير الوطني ، بمناسبة توقيع التحالف الرئاسي ، فندق االوراسي الجزائر العاصمة عبد العزيز بلخادم االم  1

 .2004فيفري  16في 
احمد اويحي ، االمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في كلمته  بمناسبة توقيع التحالف الرئاسي ، فندق االوراسي الجزائر   2

 .2004فيفري  16العاصمة في 
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امتحان حقيقي واجهه التحالف الرئاسي ،كان الحركة االحتجاجية التي عاشتها الجزائر في  أول       

،بل اكثر من ذلك  لم يتسنى له التعامل معها بالشكل الصحيح تفاجا بها و حيث ،م 2011ية جانفي بدا

   .المواد الغذائية بعض واعتبرها مجرد احتجاج ضد رفع اسعاردعم الرؤية  الرسمية فقد 

اب ـــــر الشبــــــح وزيــلم ، تاله تصريــــعلى لسان وزير التجارة ممثل حركة مجتمع الس صدر موقف فأول   

و الرياضة ممثل جبهة التحرير الوطني الذي دعم الرؤية الرسمية التي تصور االحتجاجات على انها 

عبر عنها شبان عاطلون ياالحتجاجات على انها مجرد احتجاج على غالء اسعار المواد الغذائية ، مجرد 

جتماعية مرتبطة بانتمائهم الى فئة عن العمل ،وبال تأهيل وتنقصهم وسائل الترفيه ،ويعانون مشاكل ا

اال في اليوم السابع لالحتجاجات  - المعني االول بضبط االمن–ولم يتدخل وزير الداخلية .عمرية محددة 

بعد تسجيل اول الضحايا في صفوف المتظاهرين ، ليصف  الحركة االحتجاجية بانها ) جانفي 9االحد (

كان في صفوفها شبان يعانون مشاكل اجتماعية  ولو عمل اجرامي من تدبير مجموعات اجرامية ،حتى

  1.كالبطالة وغالء المعيشة، وفيما عادا هؤالء المسؤولين الثالثة ،لم يتدخل الوزير االول على سبيل المثال

  اإلصالح الوطني /حركة النهضة  :الثانيالفرع 

اب اهللا جمعية الشيخ ج انشأبعد فشل لم شمل اإلسالميين ضمن إطار الرابطة اإلسالمية، 

هذه الجمعية هي نواة حزب حركة النهضة  توكان م،1988النهضة لإلصالح الثقافي واالجتماعي سنة 

   .2اإلسالمية الذي رفع شعار مجتمع أصيل دولة قوية حضارة رائدة

تأسست الحركة من أجل القيام بإعادة بناء وهيكلة التيار اإلسالمي الوطني النزيه على رؤية 

وهي حركة  ،وتعتبر السياسة مصالح يحميها الحق  ،م على إخضاع المصالح للمبادئ سياسية تقو 
                                                            

  و المنشورة في الموقع العربي لألبحاث و دراسة السياساتالمركز   جابي ناصر، الحركات االحتجاجية في الجزائر، دراسة قدمت الي   1
Date de consultation 10/10/2011                arabsfordemocracyorg/democracy/pages/view/paged/426  

  .156 :ص ،السابقالمرجع  ،السياسي الجزائريدية الحزبية في النظام تأثير التعد النور،ناجي عبد   2
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وتطرح  ،حيث بالصفة األولى تعنى بكل شؤون السياسة الداخلية والخارجية  ،إسالمية إصالحية شاملة 

لى وبالصفة الثانية تعمل ع،رأيها وترغب فيه وتعمل على اإلقناع بالوسائل للسلمية والعلنية الواضحة 

  .1إحياء مجد اإلسالم والعروبة بالدعوة إلى إقامة اإلسالم 

 م1997، عقدت الحركة مؤتمر في فيفري  م1997السياسية  بحزالأل العضوي بعد صدور قانون

  .2لتؤسس حركة النهضة الوطنية 

تصر النهضة بقيادة السيد عبد اهللا باب اهللا على أن تكون في المعارضة شاركت في اجتماع 

، رفضت  م1997مقعدا برلمانيا في تشريعات  34دعت إلى المصالحة الوطنية ،حصلت على روما و 

  3.إلغاء االنتخابات التي فاز بها حزب الجبهة اإلسالمية لالنقاذ

 السيدتعرض الحزب لحركة انشقاق نتيجة لخالف حاد نشأ بين زعيم الحركة و  ،م1999وفي عام 

 ،لسيد عبد العزيز بوتفليقة كمرشح االنتخابات الرئاسية لوأنصاره  بسبب لتأييد هذا األخير ،آدمي  الحبيب

لبث أن انسحب مع بقية  لكنه ما ،، األمر الذي رفضه جاب اهللا وبادر بترشيح نفسه ضد بوتفليقة 

  .4بعد تأكدهم من أن نتائجها محددة سلفا لصالح بوتفليقة  المترشحين

من حركة النهضة حزب اإلصالح الوطني عام أسس الشيخ جاب اهللا وأنصاره الذين انسحبوا 

المركز الثاني بفوزه بـ  ،وحصل الحزب في االنتخابات التشريعية األولى التي خاضها نفس العام  م1999

حركة اإلصالح الوطني بقيادة جاب اهللا على االحتفاظ بموقعها في المعارضة  مقعدا وتعتمد ثالثة واربعون

                                                            
  .56و94، ص  المرجع السابق ،األحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي ،جردات انيس   1
  .156:، صالمرجع السابق ،السياسي الجزائريتأثير التعددية الحزبية في النظام  ناجي عبد النور،  2
  . 60: ، ص المرجع السابق ،االحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر محمد بوضياف ،  3
  dz.org-www.nahda                                         النھضةحركة لبالموقع االلكتروني  كما جاء في ادبيات الحركة المنشور  4 

       date de consultation 30/03/2009                                         
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واحتل فيها المركز الثاني  م2004د الرئيس بوتفليقة في رئاسيات حيث رشح زعيم الحركة نفسه ض ،

  .1بفارق كبير عن الرئيس

 م2007ها قبيل االنتخابات البرلمانية لسنة توقد شهدت الحركة صراعات داخلية كبيرة بلغت ذرو 

وفصلت  ،أحداهما بقيادة جاب اهللا واألخرى بقيادة محمد بولحية : مما أدى إلى انقسامها الى جبهتين 

باعتمادها نتائج مؤتمر عقده جناح بولحية وقضى  م2007الداخلة الجزائرية في هذا النزاع في مارس وزارة

  .2مما يعني اإلطاحة رسميا بجاب اهللا من رئاسة الحزب  ،بعزل جاب اهللا وانتخاب بولحية بدال عنه 

  األحزاب الديمقراطية  :الثالثالمطلب  

عن  اإلعالنج االنتخابات المختلفة التي عرفتها الجزائر بعد سياسيا إذا أخدنا مقياس نتائ

وحتى تلك التي تمت بعد العودة  م1991 األولالمحلية والتشريعية في دورها  م1990 انتخابات ،التعددية

التي كونت ضمن الفضاء  األحزابأن  ،فإننا سنكتشف بسهولة  ، م1997للمسار االنتخابي في 

سمي بالتيار الديمقراطي لم تتمكن حتى اآلن من أن تصبح قوة سياسية و  ري ماالسياسي الجزائ اإلعالمي

حالة منطقة القبائل التي سيطرت فيها أحزاب  باستثناء ،انتخابية فعلية لها وزنها في المجتمع الجزائري 

الفرع (  يةالثقافة والديمقراطالتجمع من أجل  ،)  األولالفرع (  االشتراكيةأمازيغية معروفة جبهة القوى 

هذا الطابع الجهوي  ،المنطقة القديمة والمرتبطة بقضايا اللغة والثقافة  أبناءتبنها لمطالب ب)   الثاني

المحدود الذي جعل هذه التنظيمات تبدو وكأنها ممثلة لمجتمع كلي بكل فئاته رغم جهويته والدور الخاص 

  .3الجمعويالذي تلعبه الفئات المثقفة ضمن عملية التأطير الحزبي و 

                                                            
                                                     .االلكترونيحركة اإلصالح الوطني والمنشور في موقعھا  برنامج ھذا ما جاء في أدبيات  1

www.elislah.n    date de consultation  30/03/2006     
  . لمرجع نفسها  2
  .35: ، صالمرجع السابق ،دراسات في النخب األحزاب السياسية والحركات االجتماعية ،الجزائر الدولة والنخب، جابي ناصر،  3
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عكس االنغراس الشعبي الذي فشل فيه هذا التيار السياسي والفكري الذي تبنى شعارات 

فعال من خالل الجرائد ودور  إعالميا اكون هذا التيار قطب ،حقوق االنسان وحرية المرأة  ،الديمقراطية 

ادة على التواجد زي ، م1990والسياسية في بداية  اإلعالميةعن التعددية  اإلعالنالنشر التي أسسها منذ 

  .1دولة الذي يملكه داخل ال

  جبهة القوى االشتراكية  :األولالفرع 

 ،نظام أحمد بن بلة  علىوتمرد  ، م1963يت أحمد جبهة القوى االشتراكية في سبتمبر آانشأ 

حزب ،وقع  م1965جوان  16ثم أعفى عنه في  باإلعداموحكم عليه م  1964 أكتوبرحيث تم توقفه في 

ثالث  ،معلنا عن اتفاق بين الحزبين  امشترك ابهة القوى االشتراكية وحزب جبهة التحرير الوطني بيانج

ن ــــأحمد من سج يتآيهرب  م1966اي ــأول م ،يام بعد ذلك استولى العقيد هواري بومدين على الحكم ا

قوق ـــــوح ةنتصار االشتراكيإلركة ــعويلتحق بالخارج اين سيقود بدون هوادة م) الجزائر العاصمة( راشــــــــالح

  .2سانـــــــاإلن

و هو  " لندن في بيان " م 1985ديسمبر  16ومن سخرية القدر أنه عقد مع أحمد بن بلة في    

أن الطريق :أن الموقعين يعلنون فيه حيث جاء ، اتفاق لصالح التناوب على السلطة والتعددية السياسية 

  : إقامة نظام ديمقراطي حقيقي مبنى على المبادئ التالية الوحيد لخالص الجزائر هي 

احترام حقوق اإلنسان كما هو معلن عنها في اإلعالن العالمي والمواثيق الدولية المصادق عليها من -

  .الجزائرية طرف الدولة

  .السياسية التسامح، حرية التفكير، التعددية اإليديولوجية و-

  .حزاب السياسيةتأسيس األ حق إنشاء الجمعيات و -
                                                            

   .35: ، صالمرجع السابق ،دراسات في النخب األحزاب السياسية والحركات االجتماعية ،الجزائر الدولة والنخب، جابي ناصر  1
2 TELEMCANI RACHID, élections et Elites en Algérie, Chihab éditions, ALGERIE, 2003, p 110. 
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  .الحرية النقابية وحماية حق اإلضراب -

  .حق األمن  -

  .ترسيم في إطار دستوري لحق التعليم ، والتنمية ، والتفتح على اختيار اللغة والثقافة االمازيغية -

  .وتنافسية على كل مستويات الحياة الوطنية تضمن للمواطنات والموطنين حرية االختبار حرةانتخابات -

 1.التشريعية ،التنفيذية ،القضائية: بين السلطات  لفصلا -

للجزائر بعد أن قضى أكثر من ربع قرن في  السيد آيت احمد عاد م1988بعد إحداث أكتوبر 

  .2المنفى لاللتحاق بالنضال الديمقراطي

ر قوانينها لصالح جبهة التحري أعتبرقاطع حزب جبهة القوى االشتراكية االنتخابات المحلية التي 

من مجموع  %25نسبة  األولوحقق في الدور  م1991وشارك في االنتخابات التشريعية لعام  ،الوطني 

 انقالبتوقيف المسار االنتخابي بمثابة  اعتبر ،المنحلة االنتقادأي في الرتبة الثانية بعد جبهة  ، األصوات

  .3المنحلة  ذالنقابما في ذلك جبهة ا األحزابوطالب بفتح الحوار دون إقصاء سياسي مع كل 

والتي جمعت اكثر  ،لتنظيم مسيرة كبرى في الجزائر العاصمة لالحزب  ىناد ،م1992في جانفي 

ومع النجاح  ،"  جمهورية دينية متطرفة وال ، ال جمهورية حارسة" من مليون شخص تحت شعار 

كل الحساسيات التي ال  عزم على جمع ،والتي قبلها  –المنحلة  – لإلنقاذ اإلسالميةاالنتخابي للجبهة 

إال أن إلغاء االنتخابات التي أدانها حرمته من لعب  ،القتراح خيار ديمقراطي  اإلسالميمشروع تقبل بال

 .4دور قوى سياسية معارضة لالسالماوية 

                                                            
1  www.geocities.com/hocine‐ait‐ahmed/  date de consultation 15/03/2004.   :ي الموقع االلكترونيمنشور ف   
2 TELEMCANI RACHID, élections et Elites en Algérie ,op cité, p110. 

  .158: ، صالمرجع السابق ،لجزائريالسياسي اتأثير التعددية الحزبية في النظام  ناجي عبد النور،  3
4 ADDI LAHOUARI, , les partis, politiques en Algérie , 0 p cité, p 154. 
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 األعلىبوضياف سدة الحكم على رأس المجلس  واعتالءكما انتقد عدم دستورية الهيئات االنتقالية 

وقد تمكنت الجبهة من خالل هذا الخطاب كسب  ،الحياة السياسية  إفسادل الجيش في وتدخ ،للدولة 

  .1لإلسالميينالتعاطف داخل وخارج الجزائر بالرغم من موقفها المعارض للنظام السياسي و 

من أجل وتجدر المالحظة إلى انه رغم تمركز هذا الحزب في منطقة القبائل مثل حزب التجمع 

ريا ذإال أنه يختلف عنه ج ،معظم مطالب الحركة الثقافية البربرية  إياهطية الفتي ومشاركته الثقافة والديمقرا

فجبهة القوى االشتراكية حزب علماني لكنه : السياسية  هاوكذا في بعض منطلقات ،في تعامله مع السلطة 

المرجعية  ضمن منطلقاته الحضارية –كما أنه وبخالف حزب التجمع  ،ديمقراطي وغير الغي لآلخر 

  .2ولم يقصرها على االمازيغية ) لغة ودينا (  اإلسالمية –العربية 

  الديمقراطية  حزب التجمع من أجل الثقافة و :الثانيالفرع 

يسعى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من أجل إحياء الثقافة واللغة االمازيغية 

هذا الحزب أصوله  مؤسسويرجع ،على اللغة العربية )  عمليا( والمحافظة على اللغة الفرنسية والتضييق 

فيفري  10و  9وزو يومي ي إلى انعقاد ملتقى وطني نظمه أعضاء من الحركة الثقافية البربرية في تيز 

  .3 م1989سبتمبر  13في  اعتمادهحيث تم اإلعالن عن ميالد دستور حزب الذي تم  ، م1989

من فصل الدين عن الدولة وٕالغاء قانون  ذعلماني واتخال الالئكيومنذ إنشائه أعلن عن توجهه 

  .4السياسية  رهاناتهوٕاصالح المنظومة التربوية أكبر  اإلسالميةالمستمد من الشريعة  األسرة

                                                            
  .158: ، صالمرجع السابق،  السياسي الجزائريتأثير التعددية الحزبية في النظام  ناجي عبد النور،   1
  .35:   ، صالمرجع السابق،  الجزائر الدولة والنخب دراسات في النخب األحزاب السياسية والحركات االجتماعية جابي ناصر،  2
  . 164: ، ص  المرجع السابق، في الجزائرمستقيل الديمقراطية  ،ل علي غربي و دليو فضي ،صالح فيالليقيرة إسماعيل   3
  .158: ، صالمرجع السابق،  السياسي الجزائريتأثير التعددية الحزبية في النظام  ناجي عبد النور، ناجي عبد النور،  4
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الثقافية  –وعلى الرغم من أن المقتضيات الجديدة الخاصة بالتنظيمات الحزبية الدينية والعرقية 

 6السياسية الصادر يوم  باألحزابها القانون العضوي المتعلق والتي فصل م1996الواردة في دستور 

 باستثناء برنامجهمن  وال اإلسالمية األحزابكما كان منتظرا منه ومن  اسمهلم يغير من ، م1997مارس 

  .إلى الفصل بين الدين والسياسية " الدين والدولة " في برنامجه للفصل بين  هتعلق بتعويض دعوت ما

ضد بعض قياداته الجهوية  اإلقصاءالمعارضة مارس هذا الحزب سياسة  وكمعظم األحزاب

كانت تريد إدماج البعد األمازيغي دون إقصاء  ألنها ، واإلسالميالرافضة لمعاداة حزبها للبعدين العربي 

فرحات  ،آيت العربي (نفسه مورس على بعض المؤسسين البارزين في الحزب  ءوالشي ،البعدين اآلخرين 

السفير السابق خلفة معمري من الحزب احتجاجا  استقالكما  ،ألسباب أخرى ظاهرها شخصي ) مهني 

  .1على عدم اعتماد أسلوب المشاركة داخل الحزب في اتخاذ القرارات

حيث  م1995إلى أن الحزب بدأ في تليين مواقفه المتطرفة منذ عام  األخيرفي  اإلشارةوتجدر 

) م1999عام (ليأتي بعدها  ،شريعية الموالية إلى جانب االسالمين شارك في االنتخابات الرئاسية والت

  .2انضمامه للحكومة و تسلمه لحقائب وزارية في الحكومة مع الوطنين و االسالمين

احتجاجا  م2001استقال ممثال التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية من حكومة بن فليس سنة 

   .3تي عاشتها منطقة القبائلمنهما على الموقف الرسمي من االحداث  ال

جانفي  12في  المؤرخ الجديد قانون االحزاب السياسية بعد اصدارحتى والجدير بالمالحظة انه  

احزاب  المجال امام ظهور وفتح  في اطار االصالحات السياسية التي قامت بها السلطة مؤخرا، م2012

اعتماد ما ال يقل  فان ،م1999سي منذ خاصة وانه لم يتم السماح بتأسيس اي حزب سيا سياسية اخرى
                                                            

  . 165: ، ص  المرجع السابق،  في الجزائرمستقيل الديمقراطية دليو فضيل ،  قيرة إسماعيل ، صالح فياللي ، علي غربي و  1
  .165،صالمرجع نفسه، دليو فضيل قيرة إسماعيل ، صالح فياللي ، علي غربي و  2
  .63، المرجع السابق، ص الوزير الجزائري ،اصول ومساراتجابي ناصر،   3
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 يشكل لم حزبا سياسيا جديدا قبل اقل من شهرين من موعد االنتخابات التشريعية اثني وعشرونعن 

من شانه المساهمة في تغيير و تطوير اسلوب ممارسة  ، سياسيال ديمقراطي والنفتاح لال اخرى فرصة

  .وفعال التعددية الحزبية بشكل حقيقي

الحزاب السياسية خاصة الجديدة منها في االنتخابات البرلمانية االخيرة ، جاء بشكل فمشاركة ا 

منافسة سياسية بهذا  جاهزة لخوض غمار حال من االحوال  مهيئة واي لم تكن ب خاصة وانها، متسرع 

على  عدم اكتمال هيكلتها التنظيمية في ظل، خاصة خالل وقت قصيروعلى هذا المستوى   الحجم

  .الواسعة الى افتقارها الى القاعدة الشعبية باإلضافة كل الوالياتمستوى 

 ،م2012من ماي العاشر  المنظمة في االنتخابات التشريعيةنتائج فان ، وتأسيسا على ذلك   

خاصة في حزب جبهة التحرير الوطني بالدرجة  ةممثلال احزاب السلطةهيمنة  استمرار علىاوال اكدت 

التوجه  ألحزاب الكبير تراجعالثانيا تجمع الوطني الديمقراطي بدرجة اقل، و االولى ثم يليه حزب ال

مؤخرا في المنسحب (حركة مجتمع السلم في  تمثلةالمو  "الجزائر الخضراء"المتكتلة في قائمة  ،االسالمي

فشل االحزاب ثالثا  ، حركة النهضة، وحركة االصالح الوطني، و )من التحالف الرئاسي م2012جانفي 

لدفاع عن الحرية لالتي تؤهلها لتطوير الممارسة السياسية و الالئقة بها احتالل المكانة في يمقراطية الد

  .السياسية و النقابية

 ورون ــــــد وعشــــوواح نييمئت حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي على فحاز

 في المجتمع الجزائري مازال يحظى بوجود معتبر، ليؤكد ان التيار الوطني 1مقعدا على التوالي سبعون

رغم ان حصول حزب جبهة التحرير الوطني على هذا العدد الهائل  ، ثورة نوفمبروخاصة في وسط جيل 

                                                            
ماي 10لشعبي الوطني فيوالمتضمن نتائج انتخاب اعضاء المجلس ا 2012مايو سنة  15المؤرخ في  12/د.م.ا/01االعالن رقم   1

2012 .                      date de consultation 30/06/2012 constitutionnel.dz/indexarab.htm-w.conseilww 
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ومحاولة سحب الثقة  من المقاعد في ظل االنقسام والصراع الداخلي الذي عرفه الحزب قبيل االنتخابات

  .عدد المقاعد المتحصل عليها حقيقةامر يدعو الى شك في تخابية، الحملة االن خضممن امينه العام في 

لم تتحصل اال "  تكتل الجزائر الخضراء" والمتحالفة فيكما ان االحزاب ذات التوجه االسالمي 

مقعدا فقط واقل بكثير مما تحصلت عليه حركة مجتمع السلم وحدها خالل  1سبعة واربعون مقعداعلى 

خفاق الى مقعدا، وقد ارجع قادة التكتل هذا اال 52اذ حصدت  ،م2007لسابقة في االنتخابات التشريعية ا

النتائج المعلنة  على ان الجتماع قادة التكتل 2في البيان الختامي اكدحيث  .عدم نزاهة وشفافية االنتخابات

ا يؤكد مم ،عن طريق وزارة الداخلية والمصححة في المجلس الدستوري لم تقنع اغلبية الشعب الجزائري

ان االنتخابات :"اليه اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات في تقريرها النهائي بالقول  صحة ما انتهت

شابتها الكثير من الخروقات والتجاوزات في كافة المراحل من بداية  م2012ماي  10التشريعية ليوم 

تعتبر ان االنتخابات التشريعية  نزاهتها وشفافيتها، وعليه فان اللجنة هالعملية الى نهايتها ، مما شو 

الى التنسيق الدائم إلحداث التغيير البيان  نفس لذلك دعى  ،"قيتهاافقدت مصد م2012ماي 10ليوم 

السلمي بالنضال الديمقراطي الحر لتحرير الساحة السياسية من الهيمنة واالحتكار ورد الكلمة للشعب وزرع 

واب الحوار السياسي والتواصل مع الحركة الجمعوية والتعاون ثقافة التداول السلمي على السلطة بفتح اب

مع الجميع السيما الشباب، كما اعالن قادة التكتل عن مقاطعة هياكل المجلس الشعبي الوطني احتجاجا 

 لم تتحصلاذ  فوضعيتها اصعب، التقليدية اما االحزاب السياسية الدمقراطية.على تحريف ارادة الشعب

في ظل غياب 3 فقط  واحد وعشرون مقعدابجبهة القوى االشتراكية  فازت فقدالمقاعد على نسبة هامة من 

 الديمقراطيةتستطيع ان تكون من بين القوى  ن، لذلك فإنها لحزب التجمع من اجــــــــل الثقافـــــة والديمقراطية
                                                            

ماي 10ن نتائج انتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني فيوالمتضم 2012مايو سنة  15المؤرخ في  12/د.م.ا/01االعالن رقم   1
  .المرجع السابق، 2012

  .                                                                    2012جوان  13البيان الختامي الجتماع قادة التكتل المؤرخ في   2
nahda‐dz.org/ar/permalink/3079.html.   date consultation 20/09/2012.      

 المرجع، والمتضمن نتائج انتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني 2012مايو سنة  15المؤرخ في  12/  د.م.ا/01اعالن رقم  3
  .السابق
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ة مكان كسب تسن لهايلم  ، زيادة على ذلك فان باقي االحزاب االخرىالسياسي في ميزان القوى المؤثرة

 لم يكن لها القدرة على التأثيروكثرة عددها لذلك بسبب تشتتها  ،وتكوين تيار ديمقراطي في البرلمانبارزة 

ان قيادات اربعة عشر حزبا حصلوا على ثمانية عشر مقعدا قرروا التكتل  رغم ، السياسية المعادلةعلى 

لكن لم تكن لها القدرة على فرض االنضباط  الجديد، في جبهة لرفض نتائج االنتخابات ومقاطعة البرلمان

قيادتهم الحزبية اذ قرر بعضهم االنشقاق  تبقراراعلى نواب هذه االحزاب الذين ابدو عدم الرضى 

واالحزاب  سيما الى مجموعة حزب جبهة التحرير الوطنيالواالنضمام الى المجموعات البرلمانية االخرى و 

    1.ال ترقى الى مستوى مجموعة برلمانيةعة البرلمان هي احزاب صغيرة االربعة عشر التي قررت مقاط

  النقابيعلى المستوى التأثير   :الثانيالمبحث 

المهيمنة على السلطة  األحزابشكلية التعددية الحزبية تطور التعددية النقابية خاصة وأن عاقت 

كم والتي ال تريد أن تقتسم سلطتها مع تشكل عقبة في طريق التحرر السياسي ألنها مصدر قوة النظام الحا

نفس عالقة الهيمنة التقليدية بين  إنتاجأعادت  ،فالتعددية الحزبية بشكلها الحالي  ،2المنظمات النقابية 

  .األحاديةالنقابي والتي كانت ميزة التجربة النقابية –السياسي الحزبي 

قوى نقابية  زلم ينتج عنها برو  ،ت النقابية فإقرار التعددية النقابية واالعتراف بحرية إنشاء المنظما

السياسي وضمان  االستقراريساهم إلى جانب الفاعل السياسي في إقرار  اجتماعيقوية وفعالة تشكل فاعل 

فالنقابات مازالت  ،السياسية  واألحزابنظرا لخضوع المنظمات النقابية للتيارات  ،األمن والسلم االجتماعي 

   .النظام السياسي الجزائري تقوم بدور سياسي داخل 

                                                            
  .2012ماي  10الجزائر بعد انتخابات عزمي بشارة، تحليل الوضع السياسي في  1
  .339: المرجع السابق، ص، ديمقراطية بال ديمقراطيين  إبراھيم سعد الدين، 2
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فالتيار الوطني ممثال في جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ، لم يقطع صلته 

التاريخية بنقابة االتحاد العام للعمال الجزائريين و جدد هيمنته عليها خصوصا بعد بروز الجبهة اإلسالمية 

سالمية للعمل ، أصبحت المنظمة األساسية المنافسة فالنقابة اإل لإلنقاذ كتيار سياسي ونقابي قوي ،

، باإلضافة الى ذلك فقد جدد التيار الوطني هيمنته على التنظيم الطالبي 1للعمال الجزائريينلالتحاد العام 

  . )االول المطلب( ةالذي كان مسيطر عليه خالل المرحلة السياسية السابق

 –نقابة إسالمية أنشئ  فقد ، لإلنقاذ اإلسالميةالجبهة  المتمثل فيالراديكالي  اإلسالميالتيار اما 

تمكنت بسرعة من  ، وقد هذا التيار السياسي وٕايديولوجيةتخضع لتوجهات  –للعمل  اإلسالميةالنقابة 

ت صعود ز خالل هذه الفترة التي مي مطلبية تبإضراباعلى قاعدة عمالية واسعة نسبيا والقيام  ذاالستحوا

، كما انها 2م1990بعد نجاحاتها في االنتخابات السياسية المحلية في جوان  لإلنقاذ يةاإلسالمقوي للجبهة 

 المطلب( اسي ــــــها السيــــلصالح نجاح مشروع  الحركة الطالبية داخل الجامعات وجندتهمهيمنت على 

 .) الثاني

  حاد الطالبياالت واالتحاد العام بنقابة عالقة حزب جبهة التحرير الوطني : االولالمطلب 

قبل ان تتجدد سيطرة حزب جبهة التحرير الوطني على نقابة االتحاد العام للعمال الجزائريين، 

إال ) الفرع االول(عرفت هذه االخيرة محاولة جعلها منظمة نقابية ديمقراطية مستقلة عن االحزاب السياسية 

نقابة االتحاد العام للعمال الجزائريين ل 3المؤتمر الثامن انعقادأن هذا المسعى لم يتم تجسيده خاصة بعد 

  .) الفرع الثالث(ونفس الوضعية عرفها االتحاد الوطني لشبيبة الجزائرية )  الفرع الثاني(

                                                            
1 Mezidi  Belgacem, Catherine Delhoume, Robert Duplessis, Florence  Duvieusart, maxime Haubert, 
contre-pouvoirs et Démocratisation, une étude, comparative du rôle des syndicats et des associations 
dans quartes pays : Algérie Bosnie –Herzégovine, Mexique, Roumanie, p36. 
Recherches‐iedes.univ‐paris1/fr/img/pdf/texte 46pdf  date de consultation 15/03/2005.  

  .100: ، صالمرجع السابق ،دراسات في النخب األحزاب السياسية والحركات االجتماعية ،الجزائر الدولة والنخب جابي ناصر، 2
  .بالجزائر العاصمة 1990جوان  29-26ثامن لالتحاد العام للعمال الجزائريين بعد إقرار التعددية في انعقد المؤتمر ال  3
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   تحاد العام للعمال الجزائريينلال  المؤتمر الثامن انعقادقبل :  الفرع االول
يمقراطي الذي عرفه المجتمع ومسار االنتقال الد م1988بعد االحداث والتظاهرات الشعبية لعام 

على المستوى السياسي والنقابي ، جعلت محتوى المادة المئة والعشرون قديما ،ومن هنا فإن التيارات 

، التحقت بقوى سياسية ) حزب الطليعة االشتراكي ( السياسية المبعدة عن االتحاد العام للعمال الجزائريين 

اإلجابة عنه  اجوهري ال، طرحت سؤا) لثقافة والديمقراطية يين ، حزب التجمع من أجل اسكترو (ونقابية 

  : تحدد مستقبل الحركة النقابية في الجزائر س

االتحاد العام للعمال الجزائريين بتغيير من الداخل أو إنشاء  استثمارأو إعادة  استثمارهل يجب 

  .1نقابات مستقلة عن هذه المنظمة ؟ 

االعتراف الرسمي بالتعددية النقابية كما جرت لقاءات غير هذا االحتمال االخير أصبح ممكنا بعد 

، وهي  م1990وبداية عام  م1989رسمية نشطها ممثلين عن المنظمات المذكورة أعاله خالل عام 

  .2التي عرفت بالحركة التجديدية  تاللقاءا

  :في هذه االجتماعات وهم على التوالي المشاركينأجمع        

ج فكان االمين .ع.ع.في حزب جبهة التحرير الوطني شغل وظائف هامة في إبودينة مصطفى مناضل  -

العام لالتحاد المحلي للجزائر العاصمة  وفي بداية السبعينات ، اصبح عضو اللجنة التنفيذية والمجلس 

كذلك منصب مسؤول  أ، كما تبو  )م1978مارس (الوطني المنبثق عن المؤتمر الخامس للمركزية النقابية 

هة التحرير الوطني عن ناحية تيزي وزو ، سيدي بلعباس وسكيكدة  سنوات الثمانينات ، قريبا حزب جب

من حزب الطليعة االشتراكية، وقد اعتبر لفترة طويلة عضو في هذا الحزب عندما كان هذا األخير ينشط 

  .في السرية 

                                                            
1 BENAMROUCHE AMMAR, grèves et conflits politiques en Algérie, 0p cité, p 153. 
2 Ibid, p 154. 
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البريد والمواصالت  مناضل في حزب الطليعة االشتراكية ، مسؤول عن الفرع النقابي لعمال حموي-

  .سنوات السبعينيات 

ج ، .ع.ع.لونيسي عمار مناضل نقابي قريب من الشيوعيين ، أمين فيدرالية الطاقة والمناجم التابعة لـ إ-

  . 1970سنوات 

 groupeورسكي لتباشا مصطفى ، مناضل على التوالي في الحركة البربرية الفريق الشيوعي الثوري ا-

communiste révolutionnaire trotskiste   وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، أين ،

  .قلبية  ةبسكن م1994تقلد منصب األمين العام المكلف بالتكوين ، توفي سنة 

  .في المنطقة االشتراكية للعمال والتي أصبحت فيما بعد حزب العمال مناضالعرفوني -

  .حنون لويزة الناطق الرسمي لحزب العمال -

ج .ع.ع.على الدخول في إ،1 ويدي كمال أحد المؤسسي الرئيسيين للمنظمة االشتراكية للعمال السابقةس-

األولى تتمحور حول  اإلستراتيجيةودمقرطة المنظمة النقابية من القاعدة ، كما تم تقديم حجج لتعريف هذا 

ة تؤكد على ضرورة مجابهة ظاهرة أن التعددية النقابية يمكن أن تودي إلى انقسام الطبقة العاملة ، والثاني

  .2الشغل  موية في عالماالسال

تنظيم الديمقراطي لالنتخابات على  انطالق،أن يكون كنقطة  بيج, النقابيةالتغيير في المنظمة  و

ج ، وهذا المسار الديمقراطي يجب أن يكون حسب المبادرين متعلق .ع.ع.إ مستوى كل الهياكل القاعدية لـ

نصل في النهاية للقيادة المركزية ، ولتأكيد هذا المسار ، فإن المبادرين طالبوا في بكل المستويات ل

  .3ج .ع.ع.إ ل كتاباتهم بعقد مؤتمر استثنائي 

                                                            
1 BENAMROUCHE AMMAR, grèves et conflits politiques en Algérie,  0p cité, p 153‐154. 
2 Ibid, p153-154. 
3 Ibid, p153-154. 
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 ـلعدة فروع نقابية تابعة  انتخابمكانها في الواقع من خالل  تأخذ االستراتيجيةبدأت هذه 

قابة لحزب جبهة التحرير الوطني لعدد كبير من ج بطريقة ديمقراطية ، حيث سمح إلغاء تبعية الن.ع.ع.إ

النقابين المبعدين من المنظمة النقابية الواحدة السابقة من العودة للساحة كمسؤولين عن هذه الفروع في 

  .1غالب األحيان

، نسف كل هذه المجهودات الرامية  م1990ج في جوان .ع.ع.إ المؤتمر الثامن ل انعقادإال ان 

الذين إعتمادوا على هذا المؤتمر إلنجاز  فاالستقالليون، ية المنظمة النقابية العريقة س وتبعيإللغاء تسي

ج ، منعوا من المشاركة في أشغال المنظمة النقابية ، وقد أظهروا عدم رضاهم لذلك .ع.ع.مهمة دمقرطة إ

ي به أشغال المؤتمر  مكان الجار الالمؤتمر أمام أبواب القاعة البيضاوية  افتتاحيوم  احتجاجيةبتنظيم وقفة 

  .2لكن دون جدوى

                االتحاد العام للعمال الجزائريينلنقابة بعد انعقاد المؤتمر الثامن : الفرع الثاني
بعد  انتخبتة من طرف المؤتمر كانت تعليق كل الفروع النقابية القاعدية التي ذأحد القرارات المتخ

  .3قراطي أو مسار دمقرطة النقابة المذكور أعاله مجمدين بذلك المسار الديم م1988أكتوبر 

تيار حزب جبهة التحرير الوطني ، فمن بين  عليها ج المنبثقة عن المؤتمر يهيمن.ع.ع.فقيادة إ

في حزب جبهة التحرير الوطني  مناضلينالوطنية نصف أعضائها  التنفيذيةعضوا في اللجنة  200مئتي 

  .4المركزية للحزب هم كذلك أعضاء في اللجنة 16وستة عشر 

  

                                                            
1 BENAMROUCHE AMMAR, grèves et conflits politiques en Algérie, 0p cité, p 154. 
2 Ibid, p 155. 
3 Ibid, p 157. 
4 Ibid, p 156. 
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  :1هدفينج لتحقيق .ع.ع.إ تعمل، اساسا بالسلطةفجبهة التحرير الوطني التي تمتزج 

        النقابة االسالمية( في الميدان النقابي  لإلنقاذالحد من تأثير حزب الجبهة اإلسالمية  - 1

 .ج في المؤسسات .ع.ع.، والتي بدأت تنافس بجدية إ) للعمل ،الرابطات االسالمية

نشوء النقابات المستقلة الديمقراطية والتي تعنتت للبقاء بعيدا عن دواليب المنظمة  احتواء - 2

 .النقابية الوحيدة سابقا

فإن الدور السياسي لـ  ،العام عبد الحق بن حمودة  األمينوخالل هذه الفترة وتحت قيادة  - 3

 2comité Nationale pourئرالجزا إلنقاذقوة ، شاركت المنظمة في اللجنة الوطنية  ازدادج .ع.ع.إ

le sauvegarde de l’Algérie (CNSA) االنتخاباتطالبت بإلغاء الدور الثاني من  التي 

 .) لإلنقاذ اإلسالميةفازت به الجبهة  األولالدور ( 1991التشريعية لعام 

ن الذي نتج ع األدبيوقد تأكدت الخطوط العريضة لتوجهات وسياسات االتحاد العام في التقرير 

اذ تمثلت المبادئ  م1990م نشاط النقابة ابتداء من عام يضمن تقييوالذي  3المؤتمر الوطني التاسع

  :  يفيما يلالتي سعى االتحاد إلى تجسيدها ميدانيا 4األساسية

الدفاع عن الجمهورية ضد القوى التي تريد تقسيم البالد ، وذلك من خالل مشاركة االتحاد - 1

المجلس الوطني االنتقالي ، إضافة إلى مساهمته في االنتخابات الرئاسية   في الحوار الوطني ، وفي

                                                            
1BENAMROUCHE AMMAR, grèves et conflits politiques en Algérie,  0p cité, p 156. 
2 Djabi Nacer, le syndicalisme entre surpolitisation et désire d’autonomie, 0p cite, p2. 

  .1994ديسمبر  30في لالتحاد العام للعمال الجزائريين  انعقد المؤتمر التاسع    3
 . 33: ، ص  ابقالمرجع الس،  )األجر نموذجا: الحركة النقابية في الجزائر وسياستھا المطلبية  (،بومقورة نعيم  4

  : تتمثل باقي المبادئ االساسية في          
  الجوانب التنظيمية، اإلدارية والمالية، والتي تخص ھياكل وتنظيمات النقابة وكيفية سيرھا ماديا و إداريا  -1
يخص عالقات العمل ، االول يتعلق بقضية الخوصصة واقتصاد السوق وتسريح العمال ، الثاني ف, الجانب االقتصادي االجتماعي -2

  .ونزاعات العمل ، والتكوين النقابي ، والتثقيف العمالي
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وعبد العزيز بوتفليقة  م1995ليامين زوال ( الرسميين لرئاسة الجمهورية  المرشحينإذ أيد االتحاد 

  ) . م2009 ، م2004 ، م1999

العام للمركزية ، كشف االمين م1996سبتمبر  15 - 14يام أوغداة انعقاد ندوة الوفاق الوطني 

النقابية تحالفها المعلن مع السلطة عندما صرح أن العمال مستعدين لوضع كامل طاقات االتحاد لخدمة 

المصالح الحيوية للوطن وٕاعادة بناء الجمهورية ، كما أضاف وأن الحركة النقابية في بلدنا ارتبطت تاريخيا 

خبز ولكن على أساس مشروع  من أجل رغيف بتاريخ الحركة الوطنية ، وأن النضال النقابي لم ينشأ

ويقصد بذلك التضحية " البالد قبل االتحاد " وبرز هذا الحلف عالنية عند ما رفع االتحاد شعار  نوفمبر

   1.د االستقرار السياسي للدولةتمدي األخيرةكانت هذه  بمصالح العمال اذ

بضعف االحزاب السياسية في  وحاول االمين العام تبرير اللجوء الى ممارسة العمل السياسي

تارة ، وعدم التفرقة بين العمل النقابي والعمل السياسي والمزج بينهما تارة  الدفاع عن مطالب العمال

  .أخرى

: وردا عن سؤال  م1994ماي  12بتاريخ   le soir d’Algérieففي حوار أجرته معه جريدة    

  م أين يتوقف النقابي و أين يبدأ الرجل السياسي ؟ يعاب على السيد بن حمودة ممارسة السياسة،حسب رأيك

عندما تتعرفون على البرنامج السياسي واالقتصادي لتشكيلة سياسية حتى وان : فأجاب السيد بن حمودة 

  كانت في المعارضة وتجدونه برنامج ال يدافع عن مصالح العمال ، في هذه الحالة ال تتسألون عن وجوب 

وصلت إلى الحكم مستقبال ، يكون االمر قد فات، فالمسألة  ألنها لو –شكيلة أي الت–قطع الطريق أمام 

    .2بالنسبة لنا هي مسألة فعالية

                                                            
  .283: ، ص  المرجع السابق ،في قانون العمل والحماية االجتماعية النظرية العامة للقانون في الجزائر زالوجي ،عجة جياللي  1

2  BELHADJOUDJA NACER, entretien avec M ABDELHAK BENHAMOUDA secrétaire général de 
UGTA , le soir d’Algérie quotidien national  ,12mai 1994, UGTA, secrétariat national, rapport moral 
et d’activités, spécial revue de presse gouvernement –UGTA, 1993-1994, p98. 



عالقة التنظيمات النقابية باألحزاب السياسية خالل مرحلة التعددية:   الثــــــــاني الـــباب  
 

180 
 

وردا عن  م1994ماي  3-أفريل  27بتاريخ  l’hebdo libereأجرته معه جريدة  اخر وفي حوار      

  سؤال هل نستطيع تخيل نقابة بال سياسة ؟ 

ج سياسة ويجب عليه تطبيق سياسته لتسهيل .ع.ع.يكون لـ إ يجب أن: أجاب السيد بن حمودة 

يجب عليه العمل ، البعض يتحدث عن حقوق االنسان ،  فيجب أن يكون العامل ملتزم ، ، المنظمةعمل 

نحن نتكلم عن كرامة العامل ، عن الحقوق و الحريات النقابية ، فهؤالء يجمعون كل حقوق االنسان ألنها 

كل ، حق التعبير ، حرية االعالم ، حق اإلضراب ، بالنتيجة احترام كل القوانين  تعبر عن حق العمل ،

في ف  1.يعني أيضا ممارسة السياسة هذا يشكل السياسة ، فمناقشة تطبيق قرارت العدالة مع الحكومة ،

- 29في إجماع  ثاجتماعات الثالثية التي تمت كانت المطالبة العمالية مغيبة فيها بالكامل وهذا ما حد

وذلك للمستجدات على  العماليةالنقابة لم تول اهتماما للمطالب  أن ذإ ،م1998جويلية 1–جوان 30

  .2الساحة السياسية كاالستقاالت المتكررة للحكومات واالنتخابات المتكررة 

وتهميش العمل  تأكيد هيمنة تيار حزب جبهة التحرير الوطني على المركزية النقابيةومما زاد في 

تسير  مازالت غياب الثقافة الديمقراطية داخل هياكل المركزية النقابية، والتي،المطلبي االحتجاجي  النقابي

  .حسب مفهوم وفلسفة النظام السياسي السابق

   صورة لنقابة  م2000المنعقد في اكتوبر  نالجزائرييأعطى المؤتمر العاشر لالتحاد العام للعمال 

ربما أعطى تأثيرا للمطالب السياسية للمنظمة ،  انتقاللتحقيق  ااغتنامهخاملة ، وكان فرصة لم يتم 

                                                            
1  LAKHDAR DALILA et LAHDIRI ZOUBIR, entretien avec M ABDELHAK BENHAMOUDA 
secrétaire général d'UGTA, l’hebdo liberté, n 161 du 27/04 au 3/05/1994, op cité, p97. 

  . 38: ، ص  المرجع السابق،  )نموذجااألجر : الحركة النقابية في الجزائر وسياستھا المطلبية  (بومقورة نعيم ،   2
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فعوض اللجوء إلى إحداث تغيير بتنظيم مؤتمر ديمقراطي وفتح عملية انتخاب المندوبين ، فإن المركزية 

   .1فضلت ابقاء طريقة التسيير القديمة 

      مناصب ثمينة لما بعد حاليا فالنتيجة كارثية، الن الوظائف النقابية ينظر إليها وكأنها     

التقاعد ، فاالهتمام االساسي للمسؤولين النقابيين هو الحفاظ على مناصبهم لالستمرار في االستفادة من 

قطيعة من شأنها إصالح الممارسة النقابية فإن  إلحداثفعوض أن تكون حاجة ملحة  وظائفهم ، امتيازات

  .2اكل النقابية مسؤولي االتحاد يقللون من أهمية دمقرطة الهي

كل هذه المظاهر تبين الطبيعة البيروقراطية لتسيير االتحاد وغياب آليات التسيير العقالني 

كان من نتائجها خسارة السيطرة على الهياكل النقابية القاعدية ،ليس فقط خالل المؤتمرات التي   لطالما

بية اليومية ، فالقاعدة خسرت منذ أصبحت عبارة عن لقاءات بسيطة  شكلية ، ولكن في الممارسة النقا

عزلهم ،  فهي ال تستطيع محاسبة ممثليها وال بسبب عدم االنتخاب الحر لقيادتها ،" نقابتها " فترة مراقبة 

تتم غالبا في  فالمؤتمرات التي يجب ان تكون الكلمة فيها للقاعدة ، أصبحت لقاءات مقررة من قبل ال

  .3قا آجاله المحددة ونتيجتها معروفة مسب

ففي ظل هذا المناخ اين ينعدم التحكم في مراقبة القمة من طرف القاعدة ، يواصل االتحاد العام 

ر السياسية المختلفة المسندة اليه من طرف النظام ، فالنقابة تستمر في العب االدو  نالجزائرييللعمال 

لرسمين لرئاسة الجمهورية مهما تفعيل حمالت المشاركة القياسية في مختلف االنتخابات وتأييد المرشحين ا

                                                            
1 Djabi Nacer, le syndicalisme entre surpolitisation et désire d’autonomie ,0p cité, p 1. 
2 Ibid, p1. 
3 Ibid, p 2. 
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بين  االجتماعي واالقتصادي ، فالمنظمة تواصل كونها وسيلة لها تأثير في الصراع ما برنامجهمكان 

  .1لقوانين المنظمة لعالم الشغل وانتهاكمختلف مراكز القرار على حساب المنظمات النقابية األخرى 

رت ظهرها للفعل افقد أد ،طور خارجه يمكنها الت ال ،فهي طرف أساسي في النظام السياسي

فهذه  ،لصالح نضال نقابي توافقي خاضع لسياسة النظام  االحتجاجيتركت النضال النقابي  و ،النقابي

  .2وبدون شرط النظام الحاكم  مرة في كل فهي تساند ،تبعدها عن نطاق المطالبة النقابية  االختيارات

 والتشغيل والضمانما جاء في خطاب وزير العمل الدور السياسي للنقابة  كثرا يبرزمما  و

بمناسبة انعقاد المؤتمر الحادي عشر لالتحاد العام  - المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني-االجتماعي

التحاد ا تبنيه من طرفأن نجاح برنامج رئيس الجمهورية تم بفضل الذي اكد على للعمال الجزائريين 

عشر لالتحاد العام للعمال الجزائريين والجزائر تشهد نهضة اقتصادية ينعقد المؤتمر الحادي  " : بقوله

بعد ازمة كادت ان تعصف بالدولة الوطنية، وال يسعني  ،واجتماعية تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية

ي كفاحهم يحأامام اخواني العمال والعامالت واالطارات النقابية اال ان  بهذه المناسبة وانا اقف

ل فترة بناء الدولة لجسام التي قدموها ابان عهد االستعمار واثناء حرب التحرير وطواوتضحياتهم ا

   .3"الجزائرية الحديثة، واضعين دائما المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار

 نجاح ميزتاالقتصادية واالجتماعية التي  النتائجبعض  الستعراضالفرصة  الوزير كما اغتنم

خاصة في اطار وفاء السلطات العمومية  ،م 2007-2000ل سنواتخال الرئيس الحالي برنامج

                                                            
1 Déclaration de ligue Algérienne de la défense des droits de l’homme (LADDL), les libertés 
syndicales et la liberté d’expression sont en danger, 01 Mai 2005, p2. 
wwww.Algeria-watch.org/fr/article/presse/laddl-presse.htm.  Date de consultation 22/09/2006. 
2 Déclaration de LADDL, 0p cité, p 2. 

عشر لنقابة االتحاد العام للعمال  يالخطاب الذي القاه وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي بمناسبة انعقاد المؤتمر الحاد  3
  .2008مارس 29/30/30الجزائريين في 

 http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/communication/2008/co_300308_ar.doc 
 Date de consultation20/02/2009. 
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ة ـــنهاي مع شريكها االجتماعي الوحيدالمترتبة عن العقد الوطني االقتصادي واالجتماعي المبرم  ابالتزاماته

  :1يمكن ان نذكر من بينهاو  ،م2006

ل مشروع قانون خالل استكما تكييف تشريع العمل مع الواقع االقتصادي واالجتماعي من - 1

  .)تم اصدرا قانون العمل الجديد( العمل الجديد

اصدار القانون االساسي العام للوظيفة العمومية، و القوانين الفرعية التي هي االن في طور - 2

  ).تم اصدار القوانين الفرعية الخاصة بكل سلك( االعداد

تم االنتهاء من هذه ( بيقها استكمال اعداد الشبكة الجديدة ألجور الموظفين والشروع في تط- 3

  ).العملية حاليا

التكفل بملف االجور غير المدفوعة بالتشاور مع االتحاد العام للعمال الجزائريين وذلك منذ - 4

   .مليار دج 29حالة ، باثر مالي قدره اكثر من  243.380، وقد اسفرت العملية عن تسوية م1998

 النقابي قرارال استقالليةمدى  واضحة على السية السيا سيطرة ال يظهر ،الخطابمحتوى هذا ان 

تحقيق هذه  في ظل خاصة نفس النهجاتباع   على مواصلةبشكل غير مباشر  فهو يحثهااالتحاد  نقابةل

  .تجديد العقد االقتصادي واالجتماعي االتفاق على و االقتصادية واالجتماعية االنجازات

 29/30المنعقد بتاريخ  الجتماع الثالثية في البيان المشترك بهذا الخصوص، فقد جاء  

في ان يوافق شركاءها االقتصاديون واالجتماعيون على المشاركة  ترغب الحكومةان  "، م2011سبتمبر

وقد اعلن  ،في تقييم هذا العقد واثرائه على ضوء التطورات الحاصلة منذ ابرامه وذلك تحسبا لتجديده

                                                            
عشر لنقابة االتحاد العام للعمال  ينعقاد المؤتمر الحادالخطاب الذي القاه وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي بمناسبة ا  1

  . المرجع السابق،  2008مارس 29/30/30الجزائريين في 
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عمه لهذا االقتراح وذكر بجهوده الخاصة التي بذلها منذ ازيد من االتحاد العام للعمال الجزائريين عن د

عشرية كاملة لتجسيد العقد الوطني االقتصادي واالجتماعي واعرب عن ارتياحه إلسهام هذه الوثيقة 

 توااللتزاماواذ سجلت منظمات ارباب العمل بان االهداف  واداة االنتاج، منذ توقيعها لفائدة العمال

قد لم يتم تجسيدها في مجملها فقد اكدت مع ذلك على اسهام هذا المسعى المنسق الواردة في الع

والجماعي بين الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين ،كما طالبت منظمات ارباب العمل بترقية روح 

ومسعى العقد اكثر فاكثر من خالل استشارتها من قبل السلطات العمومية حول كل مبادرة  او اجراء له 

بالمؤسسة ومحيطها وفي ظل روح التشاور هذه والتكامل فقد وافقت على االقتراح الذي قدمته  عالقة

ثالثي بمهمة تقييم العقد  ومن هذا المنطلق فقد تقرر تكليف فوج عمل.  الحكومة بخصوص هذا العقد

  .1"الوطني االقتصادي واالجتماعي واعداد توصيات إلثرائه وتجديد العمل به

ة النقابية يسلطة على المركز لل السياسية هيمنةالاستمرار   البيان ما جاء في هذاواضح بناء على 

برنامج  تطبيق مواصلة بغية شريكها االجتماعي الوحيد مع ضمان استمرار تحالفها الحثيثة في تهارغب و

  .الجمهوريةرئيس 

 حركة نقابية مستقلةل بذرة ال يمكننا انكار انه توجد اال انه بيروقراطية االتحاد و تسييس رغمو 

 ،حتى وان كان ذلك بشكل محتشم داخل االتحاد العام للعمال الجزائريين في طور االزدهار   ةديمقراطي

  . للمركزية النقابيةالنقابية التابعة  تالتي قامت بها بعض االتحادا تمن خالل اإلضرابا خاصة لنا تبرز

يمقراطية والمطلبية داخل االتحاد العام للعمال فاالحتجاجات المنظمة من قبل الحركة النقابية الد

ميناء  ميتال بعنابة ، اغسال كل من الجزائريين ،اظهرت تصميم وحيوية القاعدة النقابية لالتحاد في
                                                            

                         .2011سبتمبر  29/30في  )نالحكومة، ارباب العمل، االتحاد العام للعمال الجزائريي(  البيان المشترك الجتماع الثالثية  1
                                          .                            Date de consultation 20/12/2011      ministre.gov.dz-premier  
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  société nationale des véhicules رويبةالب لسيارات الصناعيةلالجزائر، الشركة الوطنية 

industriels(SNVT)  بالسكة الحديدية لنقل لوالشركة الوطنيةsociété nationale des transports 

ferroviaires(SNTF)  ،بالنسبة لهذه االحتجاجات  والملفت لتحقيق مطالبها االجتماعية والمهنية

المتبني من طرف القاعدة النقابية خالل مختلف  يهو االسلوب المطلبي المستقل والديمقراط الثالث،

 -  م2010سنةالمقصود بها  -ا القطاعـــــات االربــــــــــعة خــــالل السنة الماضيةحركات االضراب التي عرفته

لنقل للسيارات الصناعية والشركة الوطنية لالشركة الوطنية فالقاعدة النقابية لالتحاد في اغسال ميتال و 

هو  و ،1ف العموميالديمقراطية والمطلبية لقطاع الوظيتناضل مثل النقابات المستقلة  ،بالسكة الحديدية

شن الفرع النقابي لعمال جامعة منتوري  حيثنفس ما شهدته قطاعات اخرى كقطاع التعليم العالي ، 

ه بعد فشل الحوار بين اضرابا م2012ماي  12في شهر التابع لالتحاد العام للعمال الجزائريين و قسنطينة

 حزمبكل  ادارة جامعة منتوري قسنطينةجهته او  ،بشان المطالب المادية والمهنية التي قدمتها وبين الوصاية

عمال ت الفروع النقابية لنفس النقابة والممثلة لكما قام ،2االضراب إلنهاء الى القضاء تأوصرامة حيث لج

" محمد الصديق بن يحي"االقامة الجامعية نحاس نبيل، االقامة الجامعية : التالية االقامات الجامعية

  .لنفس السبب بالدخول في اضراب مفتوح عن العمل  01ة زواغي سليمان ، االقامة الجامعيبالخروب

وتصبح قوة  النجاح قد يصيبها  الحركة النقابية المطلبيةه هذان  القول يمكن فانه وعموما    

 ماعيةاالجت الحركات وة ـــــلــــــــالمستق ابيةـــــالنق اتـــــــــالمنظمنسقت الجهود مع باقي  مؤثرة في حالة ما

تحقيق  ى ممارسة الضغط على الحكومة من اجلاالخرى لضمان قيام حركة نقابية مستقلة قادرة عل

  . االقتصادية المطالب االجتماعية و
                                                            
1 BELALLOUFI   HOCINE, Entretien avec  CHARBEL FARID, Quotidien nationale la NATION, 
Mardi 4 Octobre 2011. 
   www.lanation.info/Entretien-avec-Farid-Cherbal_a343.html        date de consultation 25/10/2011 

لمحكمة االدارية لمجلس قضاء قسنطينة تحت رقم لاالستعجالي عن الغرفة االستعجالية  د صدور االمرحيث تم توقيف االضراب بع   2
  .، كما سيتم تحليله الحقا)غير منشور(14/05/2012المؤرخ في و  12/00893
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قامت بعدة محاوالت من أجل ترسيخ وجودها وتحقيق أهداف  ،النقابات المستقلة خاصة وان   

التعليم العالي التي  ألساتذةين المجلس الوطني عيلجامنجد نقابة االساتذة ا ،فعلى سبيل المثال  ،اعضائها 

وذلك بغية الدفاع عن مصالحها الخاصة والمتعلقة  م1997اكتوبر  16اعلنت عن إضراب ابتداء من 

استصدار إضافة لمحاولة الحصول على مكانة متميزة من خالل  ،أساسا برفع االجور كمطلب أساسي 

بالنسبة إلى نقابة الطيارين في الخطوط الجوية الجزائرية التي طالبت  قانون االستاذ الجامعي واالمر نفسه

  .1برفع أجور اعضائها

  حزب جبهة التحرير الوطنيب عالقة االتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية: الفرع الثالث

 ابرزها  ظهر الكثير من التنظيمات الطالبية النقابية،بعد االعتراف الرسمي بالتعددية السياسية و        

، نبطة الوطنية للطلبة الجزائريياالر ، والشبيبة الجزائريةلطلبة لالوطني  االتحاد ،الطالبي الحراالتحاد العام 

لطلبة للتضامن الطالبي، االتحاد العام ل، المنظمة الوطنية نللطلبة الجزائريي ةالمنظمة الوطني

ضحة لإلسالم االخواني وطنيا و البربري وهي تنظيمات طالبية برزت تحت سيطرة وا الخ ،...الجزائريين

ابعد اليسار وحتى التيارات الوطنية من الجامعة او  فقد منطقة القبائل و العاصمة جزئيا ،–جهويا 

  .2استمرت مع تنظيمات قديمة من دون تأثير فعلي

الوطني للطلبة الشبيبة الجزائرية استمرارا للمنظمة العريقة االتحاد االتحاد الوطني للطلبة و يعتبر     

لتحقيق  -كما تم بيانه سابقا–الذي ناضل بشكل كبير اثناء مرحلة حكم الحزب الواحد  الجزائريين

 السياسي وقف ضد النظام لكن ، حسب رؤيته استقالليته النقابية والمشاركة في تجسيد المشروع االشتراكي

 ة ــــالحري تمنعل ، م1971سنة فيجان 15في  ن استطاع حله في االخيرأبالمرصاد الى  هذا المشاركة
                                                            

        . 38: ص ،  ع السابقجالمر،  )األجر نموذجا: الحركة النقابية في الجزائر وسياستھا المطلبية (، بومقورة نعيم ،  1
  .102: ، صالمرجع السابق ،دراسات في النخب األحزاب السياسية والحركات االجتماعية ،الجزائر الدولة والنخب جابي ناصر،  2
  



عالقة التنظيمات النقابية باألحزاب السياسية خالل مرحلة التعددية:   الثــــــــاني الـــباب  
 

187 
 

 الممارسة النقابية داخل الجامعة ويتم احتواء الطلبة في لجان للعمل التطوعي بما يخدم  تقيدو النقابية 

  .لحزب الحاكمو التنموي ل المشروع السياسيتطبيق 

 به تجربة تكسالماضية لم السياسية  التي عاشها االتحاد خالل الفترة  و الفشل مرحلة الفراغ ان  

تجربة نقابية مستقلة عن في  -الى جانب التنظيمات الطالبية االخرى -  الخوضتساعده حاليا في معتبرة 

انتاج تؤدي الى و  الجامعة الجزائرية داخلحداث نهضة طالبية تسمح بإ حزبي ،او تدخل  اي وصاية

ي من سوء تعان حاليا اصبحتعة نخبة متميزة فعالة قادرة على البناء والتشييد الوطني، خاصة وان الجام

  .وفقدان لدورها العلمي البارز التسيير وكثرة المشاكل

 ، على رغم من انه اكبر حركة طالبية واقدمهاالكثير من اشعاعه و قوة تأثيره ،  االتحاد فقد لقد    

تظهر  بسط هيمنته عليه، من حزب جبهة التحرير الوطنيفدخول مرحلة االنفتاح الديمقراطي لم يمنع 

لمواعيد االنتخابية سواء المحلية ، اعلى وجه الخصوص من خالل استعماله واستغالله اثناء حلول 

 ، صفوفهالى  الشباب حتىو  فقط  الطلبة ليس مناكبر عدد لكسب تأييده وضم  التشريعية والرئاسية وذلك

عات اصر ال ي ذلك فانباإلضافة ال، التي اصبح يعرف بها االتحادالتسمية الجديدة  لنا يفسر وهذا

  .1داخل حزب جبهة التحرير الوطنيتعكس الصراع الموجود  الطالبي الموجودة داخل هذا التنظيم

بين الجناح المؤيد لترشيح علي بن فليس االمين  احاد اعرف حزب جبهة التحرير الوطني صراع     

مساند لترشيح الرئيس عبد العزيز ، والجناح االخر ال م 2004االنتخابات الرئاسية لسنة العام للحزب في

قيادة كانت ف ،ادى في نهاية المطاف الي تنحية علي بن فليس من رئاسة الحزب وتأييد الرئيس بوتفليقة ،

االتحاد اول الذين رفضوا رسميا تأييد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في االنتخابات معلنا مساندته لعلي بن 

                                                            
 

    ةلشبيبة الجزائريلجريدة الشبيبة الجزائرية التابعة لالتحاد الوطني   1   

Local.taleea.com/archive/newsdetails.php?id=6215&ISSUEN       Date de consultation 20/03/2005.  
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ني وراحت قيادتها ابعد من ذلك عندما اتهمت السلطة بالعمل على فليس زعيم حزب جبهة التحرير الوط

للعمل الميداني إلنجاح الحملة االنتخابية  اتعددية السياسية وخنق الحريات، مشددة على استعدادهالغاء ال

  .1لمرشحها

 داخلي بسبب تدعيم حزب جبهة وصراع لشبيبة الجزائرية من انقسامليعاني االتحاد الوطني كما      

اي حزب جبهة التحرير   حزبلل السياسية العليا  قيادةالرغم انكار ، التحرير الوطني لجناح ضد االخر 

 تدعيم ومساندة انتخاب قيادة تخدمعن طريق  ألي تدخل في تسيير الشؤون الداخلية لالتحاد، الوطني

نية المنظمة حيث اكد عضو المكتب السياسي على هامش الندوة التكوي ، اهداف الحزب و ةسياس

مستقل في ، ان هذا التنظيم االتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية حر في اختيار قيادته  بمحافظة تمنراست ،

الشباب و الطلبة للحزب ليس لها  مانةافقرارته وحزب جبهة التحرير الوطني يعمل  على دعمه معنويا ، 

، كما  الطالبية و تقريبها اكثر من القيادةاستحداثها جاء لدعم التنظيمات ف، اي دخل في هذا التنظيم 

لحزب عبد العزيز بلخادم فصل في قضية االتحاد ل اوضح عضو المكتب السياسي ان االمين العام

لشبيبة الجزائرية بتكلف عضو المكتب السياسي لالتصال بجميع االطراف و التحضير لمؤتمر لالوطني 

شاعات ال اساس لها من الصحة، مجددا دعمه المطلق مجرد ا وطني ،مشيرا ان ما يقال خالف ذلك فهو

  .2لجميع الشباب بفض النظر عن انتمائه التنظيمي

كما هو الشأن لباقي -حزب جبهة التحرير الوطني في الشؤون الداخلية لالتحاد ان تدخل

ات الحرك القوى و يشكل عدم قبول االحزاب السياسية الحراك الذي تعرفه - االحزاب السياسية االخرى

  . الفعلي يالديمقراط التحولتجسيد   لضمان باستقالليتها وضرورة االعترافاالجتماعية   
                                                            

  .المرجع السابق ،لشبيبة الجزائريةلجريدة الشبيبة الجزائرية التابعة لالتحاد الوطني  1
                       .لحزب جبھة التحرير الوطني يحسب التصريح المنشور في الموقع اإللكترون  2

                                        21‐02‐iew=article&id=384%3A2011pfln.dz/index.php?option=com_content&v  
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فقد اكد الباحث ناصر جابي ان االحزاب السياسية اصبحت ال تهتم بالتشكيالت الطالبية    

ابي داخل وال تعمل على توسيع قاعدتها النضالية الحتواء شريحة الطلبة وعليه اعتبر ان ازمة التنظيم النق

،مؤكدا ان الجامعات هي ازمة الحزب الذي ال يقبل بالتفتح على التحوالت االجتماعية و االقتصادية 

  النظام السياسي

كلما  باستقالليتها،يلعب دورا محوريا في ذلك، فكلما انفتح على المنظمات الطالبية واعترف          

   .      1توفر المناخ المالئم إلعادة تكوين نفسها

الباحث لفكرة االستقاللية التي تبقى رهانا صعبا للمنظمات الطالبية بمختلف نفس كما تعرض    

مشيرا في نفس السياق الى ان هذه الفكرة غير موجودة ،كما ان معظم هذه المنظمات اصبحت  مشاربها ،

  .2رهينة في يد مجموعات صغيرة تستعملها لتحقيق اغراضها الشخصية

  و  بالنقابة اإلسالمية للعمل ذقانالقة حزب الجبهة اإلسالمية لإل ع: الثانيالمطلب 

   الحركة الطالبية االسالمية                                

ربما بسبب وجود (بعد فشل محاولة اإلسالميين استثمار نقابة االتحاد العام للعمال الجزائريين 

  .3إنشاء نقابات خاصة بهم ااختارو ، )تيارات ديمقراطية ضمن القواعد األولية للمنظمة

القريبة من حركة  إحسان كنقابة ،فبصرف النظر عن نشوء بعض األشكال النقابية الصغيرة  

فإن الحركة النقابية  ،والتي زالت أو أدمجت في منظمات أخرى  -حزب حماس سابقا –مجتمع السلم 

                                                            
ھذا ما اكد الباحث ناصر جابي ذلك خالل الندوة الصحافية التي احتضنھا فورم المجاھد بمناسبة الذكر الثالثة و الخمسون لعيد   1

  www.elmassa.com        19/05/2009لمؤرخة في ا المساءجريدة الوطنية الالمنشورة في  و 1956ماي 19الطالب المصادف ل
  .المرجع نفسه   2

3 BENAMROUCHE AMMAR, grèves et conflits politiques en Algérie,  0p cité, p 155. 
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 الرابطة اإلسالمية، ) الفرع األول(لعمل ل النقابة اإلسالمية:  1اإلسالمية نشأت في صورتين أساسيتين

  .  )الفرع الثالث( سيطرة على الحركة الطالبية في الجامعاتالباإلضافة الى  ) الفرع الثاني  (للعمل 

  النقابة اإلسالمية للعمل: الفرع األول

ية نقابة ذات طبيعة وطنية تعمل تحت لواء الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ والمسماة النقابة اإلسالم

بعد انعقاد  ، م1990ها في صيف ؤ تم إنشا ، syndicat islamiste du travail ( SIT )للعمل 

  2.لين األساسين لهذا الحزبؤو مؤتمر تأسيسي من إحياء وتنشيط المس

 رهي حج ،أن النقابة اإلسالمية للعمل  –عضو مجلس الشورى –حيث صرح أحمد سحنون 

كما  ،فهنيئا لنا بمولدها  ،" يوجد غير اهللا ونبيه محمد ال"  ،الدولة  جديد لبناء المجتمع اإلسالمي وإلقامة

لكي يتمكن العامل في  ،تمنى محمد السعيد أن تكون هذه النقابة وسيلة لتعبئة العمال والدفاع عن الحقوق 

 .3الضرورية له و إلخوانه المسلمين  حاجياتهبلدنا بصدق إنتاج كل 

تدعو  مقيدا في إطار ما عمر إلميالمية للعمل من طرف السيد وجاء إعالن تأسيس النقابة اإلس

ينص عليه القرآن والسنة النبوية  من إقامة الدولة اإلسالمية حسب ما اذإليه الجبهة اإلسالمية لإلنق

  . 4الشريفة 

سؤول مبعد تالوة مجموعة من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة فإن السيد عمر المي 

أننا أسسنا النقابة  ،أنه في هذا اليوم الكبير فإننا نعلن بناء على المباركة اإللهية : " صرح  النقابة

                                                            
1 BENAMROUCHE AMMAR, grèves et conflits politiques en Algérie,  0p cité, p155. 
2 Ibid, p 156. 
3  AL-AHNAF MOSTAFA, BOTIVEAU BERNARD,  FREGOSI FRANCK, L’Algérie par ses 
islamistes, éditions Karthala, PARIS, FRANCE, 1991, p 197 et 198. 

  .من ھذا البحث 154:  ص, راجع البرنامج السياسي للجبھة اإلسالمية إلنقاذ  4
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التي تنبع شرعيتها من القرآن والسنة وسوف تعمل بال هوادة إلزالة كل العوائق  اإلسالمية للعمل و

 .1الموضوعة في طريق بناء اقتصاد هذا البالد من أجل رقي وسيادة وقوة هذه األمة

مستمرة في العمل اإلسالمي المنجز من قبل  ،ليضيف أن هذه النقابة هي نقابة مطالب ونضال  

 ،برفع األجور  ،فهي تدافع عن حق العمال وتعمل على صيانة كرامة العامل  ، ذالجبهة اإلسالمية لإلنقا

... ون هو ضد الشريعة الن هذا القان ،وتدعو إلى مراجعة قانون عقود التأمين  ،إقرار التعويضات والمنح 

ائداتها تعمل في مختلف الميادين للرفع من ع ،و سنعمل على إنشاء مؤسسات إسالمية تابعة لهذه النقابة 

  . 2والسماح بتأدية واجباتها

لكن في  توستلجأ إلى اإلضرابا ،كما تعمل هذه النقابة على رفع الظلم مهما كان مستواه    

خاصة ان  ،ان نضطر إلى شل االقتصاد إذ كانت الظروف تحتم ذلك لكن في بعض األحي ،حدود معينة 

فإنها تلجأ إلى إعالن   ،من مدراء المؤسسات الرضوخ إلى مطالب النقابة  ييناإلدار  رفض المسؤولين

وفرقت الصفوف وجعلتهم غير  ،الجزئية أضعفت العمال  تإضراب عام والتحرك جماعيا الن اإلضرابا

فنحن نشكل جسم واحد  ،يجب أن تكون جماعية تفاإلضرابا ،ى الظلم والطغيان ين على مواجهة قو ر قاد

تداعى له  ،) مؤسسة موجودة في الشرق ( اشتكى منه عضو  لو" ،كما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم 

  .3بالسهر والحمى) جميع المؤسسات (جميع األعضاء 

الفلسفات الشرقية ال األفكار الشرقية و  ال فلن نتبنى ،فنحن نتأسس على المبادئ األساسية للشريعة 

فسوف نقوم بمساعدة اهللا وحسب المستطاع  ،عتمد على ما علمنا إياه القرآن والسنة الشريفة نلكن سوف  ،

                                                            
1 AL-AHNAF MUSTAFA, BOTIVEAU BERNARD, FREGOSI FRANCK, op cite, p 193. 
2 ibid, p 194. 
3 Ibid, p 195. 
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يتبقى لنا إال إعالن  لكن إذا كان هؤالء الناس ال يرضخون وال يعترفون بالحق فإن ال,  تتجنب اإلضراباب

  1. تاإلضرابا

حة العمال بإنشاء نوادي في أماكن العمل والمحافظة االنقابة على ضمان رفاهية ور كما ستعمل 

فإذا  ،حاليا هذه المراكز غير موجودة و اجتماعية  -مراكز طبية  ،تنشأ النقابة كذلك  ،على صحتهم 

 فإنه يرمى كما ترمى النفايات وسنعمل ،يقوم أحد بمعالجته  مرض أحد العمال أو تعرض لحادث عمل ال

فالتوظيف سيكون مؤسس على توافر  ،على مراجعة سياسية التوظيف للقضاء على الفساد والمحسوبية 

ألننا سوف نعمل على وضع حد لهذه  ، ةشرط الكفاءة وليس على صلة القرابة أو صلة الجهوي

  .2الممارسات المتجذرة في عدد كبير من المؤسسات 

ومطالب النقابة اإلسالمية للعمل ومظاهر  أن هذا الخطاب التأسيسي حدد طبيعة عنوفضال 

لم يتوانى  ،فإن نفس المسؤول القيادي في النقابة  ، ذالعالقة القوية بينها و بين الجبهة اإلسالمية لإلنقا

عن دعوة بل إجبار الموطنين الجزائريين إلى االنضمام إلى النقابة على أساس أنها نقابة مؤسسة على 

إلى  مانه على كل مسلم أن ال ينض،أعملوا على إعالم الجميع وفي المؤسسات  ":3الدين اإلسالمي بقوله 

ومن وجود  ،الن هذه األخيرة تستمد شرعيتها من القرآن والسنة  ،نقابة أخرى غير النقابة السالمية للعمل 

نعم توجد نقابات موازية تصطاد في الماء العكر وتسبح ضد  ،أناس صادقين يعملون على رقي الدين

  . "تعنى لنا شيئا لكن ال ،لتيار ا

                                                            
1 AL-AHNAF MUSTAFA, BOTIVEAU BERNARD, FREGOSI FRANCK, op cite, p195. 
2 Ibid, p 196. 
3 Ibid, p 196. 
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فإن هذه النقابة لم  ، ذوبسبب العالقة العضوية الموجودة بينها وبين الجبهة اإلسالمية لإلنقا

  .1 م1990على وزارة العمل منذ  ايعترف بها رسميا من طرف المسؤولين المختلفين الذين تداولو 

 –النقابة اإلسالمية للعمل  –قابة غير أن هنالك رأي آخر يرى أن الدولة لجأت إلى حل الن

بين النقابة والحزب  تأسيسا من ناحية على المادة الخامسة من قانون النقابات الذي يمنع كل عالقة ما

السياسي ومن ناحية أخرى قيامها بأعمال تمس النظام العام وتحديدا تورطها في الهجوم  على مطار 

  .2 م1991في أوت ) هواري بومدين ( الجزائر 

  الرابطات اإلسالمية للعمل : الفرع الثاني

فرعية أو الرابطات اإلسالمية للعمل والتي طرحت نفسها ، كنقابات مسيسة معتدلة ، النقابات ال

  .3وقد اعترف رسميا بهذه الرابطات العشر وهي منتشرة في كل فروع النشاطات االقتصادية 

ين الرابطات اإلسالمية والنقابة اإلسالمية عالقة عضوية ب دوجتيكون من السذاجة القول انه ال 

بل بالعكس فبعد منع النقابة اإلسالمية للعمل ، فإن الرابطات ) أي جبهة اإلسالمية لإلنقاذ ( للعمل 

أظهرت توجهها نحو هذه النقابة ، وهذا ما يؤكده مسؤول تنسيقية النقابات اإلسالمية في حوار مع جريدة ، 

فرق بين النقابة اإلسالمية للعمل والرابطات اإلسالمية ، ليرد السيد محمد حول سؤال لمعرفة ما هو ال

نقابية إسالمية قطاعية معترف بها ومطابقة للقانون رقم  تتوجد حاليا عشر منظما: "  هصالح مانع أن

                                                            
1 BENAMROUCHE AMMAR, grèves et conflits politiques en Algérie, 0p cité, p 195. 
2 Mezidi  Belgacem, Catherine Delhoume, Robert Duplessis, Florence  Duvieusart, maxime Haubert, 
contre-pouvoirs et Démocratisation,, 0p cité, p 36. 
3 BENAMROUCHE AMMAR, grèves et conflits politiques en Algérie, 0p cité, p 155. 
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، فهذه المنظمات النقابية تجمعت لتشكل فيدرالية وهذه األخيرة  م1990جوان  2الصادر بتاريخ  90-14

  .1مى النقابة اإلسالمية للعمل تس

ليضيف انه حاليا ، فإننا نواجه مشاكل غير مبررة ، بسبب بيروقراطية مصالح ووزارة العمل 

بين الرابطات النقابية اإلسالمية والتي تلعب  وطنية لتنسيق مااللجنة الوبالنظر لهذا العائق قمنا بإنشاء 

على توضيح على أنه طبق للقانون ، فإن النقابة  التي رفض إنشائها، وأصر ةنفس دور الكونفدرالي

اإلسالمية للعمل موجودة بالنظر إلى عجز وزارة العمل والشؤون االجتماعية والتي لم ترى حسب اآلجال 

النقابية موضوع النقاش  ةلكن هذا المسؤول النقابي نسى أو تناسى أن التنسيقي.2المحددة من طرف القانون

  :3ب جبهة اإلسالمية لإلنقاذ ولهذا فنحن أمام احتمالين بعد منع حز  اال ألم تنش

 .سالمية للعملاإلرابطات البين النقابة اإلسالمية للعمل و  انصهار ما دمج أو امشروع اوجود - 1

بعد عدم االعتراف بالنقابة اإلسالمية للعمل ، ومنع الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ، فإن مناضلي  - 2

لتغلب على لسالمية اإلبطات ار الطار هدف استراتيجي ، االنضمام إلى في إ ،هذا الحزب استطاعوا

  .حصول على غطاء شرعي لممارسة  أنشطتهم النقابتهم و  إنشاء عائق منع

بطات اإلسالمية للعمل تم تعليق نشاطها بمرسوم صادر عن وزارة افإن الر  ،م1992منذ نوفمبر 

  .4العمل والشؤون االجتماعية 

  

  
                                                            
1 BENAMROUCHE AMMAR, grèves et conflits politiques en Algérie, 0p cite, p 157. 
2 Ibid, p 157. 
3 Ibid, p 157. 
4 Ibid, p 158. 
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  لحركة الطالبية االسالميةا: الثالث الفرع

لم تكتفي الجبهة االسالمية لإلنقاذ بإنشاء النقابة االسالمية للعمل والرابطات االسالمية  لتأطير   

 و الجامعات قطاعات اخرى كقطاع التعليم العالي اليالى بسط سيطرتها بل عمدت مجموع العمال فقط 

  .لضمان تنظيم واستقطاب فئة الطلبة و االساتذة

نشاط الجبهة في تلك الفترة منقطع النظير اكتسح االحياء الشعبية، وسيطر على النشاط  فكان       

الطالبي في الجامعات وامتد الى داخل اسوار الثانويات و المتوسطات وحتى المدارس االبتدائية كما 

جد من اصل مس فاال ثمانيةحوالي " على غالبية المساجد الجزائرية في كل ربوعها  هاقبضت تاحكم

و مارست تعبئة جماهيرية طالت ماليين الموطنين قدرت بحوالي  ،االف مسجد في عموم الجزائر عشرة 

للحظي بموافقة اجتماعية شاملة ترجمتها نتائج االنتخابات المحلية سنة  هامما اهل. 1مليون عضوا 3.5

 ئة و تسعة وخمسونثمان ممن مجموع البلديات بمعدل  %55،حيث اكتسحت الجبهة زهاء  م1990

منصب وكان غالبية الفائزين من الشباب الف وخمس مئة ثمانية وثالثون رئيس بلدي من اصل 

من الجامعيين لالنتخابات المحلية من اعلى نسبة  رشحت الجبهة االسالمية لإلنقاذ ذلك ان ،2نوالمثقفي

للفوز في  لها المجال مرة اخرىمما فتح وهيأ  ،3اي حزب اخر بما فيها االحزاب االمازيغية و الوطنية

، فقد  احتل الحزب الرتبة االولى خالل الدور االولى من االنتخابات التشريعية  المواعيد االنتخابية الالحقة

في وضعية مناسبة للحصول على االغلبية الساحقة في المجلس ذلك  جعله ،م 1991ديسمبر  26في 

حيث تحصل  في الدور االول ،م1992جانفي  16محدد في الشعبي الوطني لو تم اجراء الدور الثاني ال

                                                            
  .167، صالمرجع السابق ،في الجزائرمستقيل الديمقراطية  ،، فياللي صالح، غربي علي، دليو فضيل قيرة اسماعيل   1
: ، اعمال الملتقى الوطني االول حولل الديمقراطي في الجزائرالمجتمع المدني و التحوبرقوق عبد الرحمان ، العيدي صونيا ،    2

  .104،105،ص2006التحول الديمقراطي في الجزائر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ، الجزائر ،
  .149ص  ،المرجع السابق ،دراسات في النخب األحزاب السياسية والحركات االجتماعية ،الجزائر الدولة والنخب ،جابي ناصر  3
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 مئة وثمانية و ثمانونمن مجموع االصوات المعبر عنها ،اي حصول الجبهة على  %47،27على نسبة 

  .1مقعدا

استفادت الجبهة كثيرا من قواعدها الطالبية، خاصة خالل الفترة التي بدا فيها النموذج الرسمي   

لى مما سمح ببروز تيارات فكرية وسياسية بما فيها التيار االسالمي، فمقابل للتنمية يعرف عثراته االو 

مرحلة التعثر و التشكيك التي عرفها الخطاب السياسي الرسمي ، ازدادت شرعية وقوة تجنيد التيارات 

  .2المعارضة داخل الحركة الطالبية

السياسة التي اعتمدتها الحتوائها  نجاح يؤكد فوز الجبهة االسالمية لإلنقاذ في االنتخابات ، ان     

مما  خالل مرحلة صعودها وبروزها بشكل كبير، االقامات الجامعيةل الجامعات و ـــالتنظيم الطالبي داخ

وان بعض مؤسسيها اساتذة وطلبة الحركة الطالبية في الحياة السياسية، خاصة  يعكس اهتمام القيادة بدور

نهاية السبعينات وبداية  منذداخل الجامعات  االسالمي السلفي التيارجامعيين سابقين عملوا على نشر 

  .الثمانيات  فترة

شكلت الجامعة المكان الثاني المفضل لاللتقاء، الن ثمانية من مؤسسي الجبهة االسالمية لإلنقاذ      

مدني فعباس ال ،م1970درسوا او درسوا لفترة طويلة ،خاصة في الجزائر او في وهران منذ نهاية سنوات 

فبمناسبة تنقالته  ،رئيس الحزب، استاذ جامعي بجامعة الجزائر و هو بال شك الشخصية المحورية 

                                                            
1 Islamisme, violence et réformes en Algérie: tourner la page, Rapport Moyen-Orient et 
Afrique du Nord N°29, 30 juillet 2004, p04.    
translations/IslamismViolenceandReforminAlgeriaTurningthePageFrench.pdf.    Date de consultation 
20/02/2007. 
    

  .102، ص المرجع السابق ،والحركات االجتماعيةدراسات في النخب األحزاب السياسية  ،الجزائر الدولة والنخب جابي ناصر،   2
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المهنية فانه يربط االتصال مع الطلبة و االساتذة الذين يناضلون بنجاح إلنشاء المساجد داخل االقامات 

  . 1سياسة تعريب التعليم عنالجامعية و الدفاع 

اصبحت قوة ال يستهان بها تحتل مكانة كبيرة ، تجنيدها   ، عد الحركة الطالبيةلقواومما يؤكد على ان ا  

الذي اعلنه زعيم الجبهة للمطالبة بتعديل قانون االنتخابات  م1991ماي  25اضراب ومشاركتها في 

  . وضرورة تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة

زائر العاصمة مطالبا بإجراء التعديالت بالجاصدر عباس المدني اعالن االضراب العام وقاد المظاهرات   

، وقد تم احتالل الجامعات من طرف الطلبة  2رئاسية مسبقة على قانون االنتخابات وتنظيم انتخابات

سير الحسن ال تعرقلالطلبة و االساتذة مما ،في وجه العمال المناضلين في صفوف الجبهة  وغلقها 

  .لجامعية للعمل االداري واجراء امتحانات اخر السنة ا

 الفصل الثاني: تقييد الممارسة النقابية 

السياسية التي الزال يقوم بها االتحاد العام للعمال الجزائريين داخل اللعبة السياسية  لألدوارنظرا 

أزماته المتعددة  استفعاليها جراء الالوطنية بكل تشعباتها وثناياها ، أدوار الزال النظام السياسي في حاجة 

يرفض وجــود منافسين آخـرين الزال غير متـأكد اآلن من لعبهم لألدوار المطلوبة منهم  كـما  مما يجعله 

  .3يقوم بذلك االتحاد العام للعمال الجزائريين بنسب نجاح متفاوتة 

يجد الكثير من العقبات أمامه  و األمرفإن العمل النقابي التعددي الزال غير معترف به في واقع 

يدع مجاال للشك خالل العقد  نية وجوده ، فالتجربة النقابية التعددية بينت مما الرغم دستورية وقانو 

                                                            
1 AIT-AOUDIA MYRIAM, La naissance du Front islamique du salut : une politisation conflictuelle 
(1988-1989), revue  française Critique internationale no30 - janvier-mars 2006, p132. 
2 Islamisme, violence et réformes en Algérie: tourner la page, op cite, p07 

  .101: ، صالمرجع السابق ،االجتماعية والحركاتدراسات في النخب األحزاب السياسية  ،الجزائر الدولة والنخب جابي ناصر،  3
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الماضي أن الفعل النقابي التعددي والمستقل سيكون في حاجة فعلية للقيام بمعركة االعتراف االجتماعي 

  .1والفعلي به ، حتى بعد أن حصل على االعتراف القانوني والدستوري خالل فترة التسعينيات 

والخاص بكيفيات ممارسة الحق  م1990جوان  2المؤرخ في  90/14تطبيق السلطة لقانون ف

لروح النصوص والمبادئ القانونية المنصوص عليها ، ومقيدا لضمانات حماية الحق  االنقابي  جاء مخالف

  .النقابية  يةوالحر 

رف الدولة الجزائـرية كما جاء هذا التطبيق متعارضا مع االتفاقيات الدولية المصادق عليها من ط

حماية الحق  والخاصة بالحرية النقابية و م1948الصادرة في سنة  87والسيما االتفاقية الدولية رقم 

اعي واالتفاقية موالخاصة بحق التفاوض الج م1949الصادرة في سنة  98النقابي واالتفاقية الدولية رقم 

  .2ة ممثلي العمالوالخاصة بحماي 1971الصادرة في سنة  135الدولية رقم 

عن الحقوق و الدفــاع تعرقل عوائق متعددة تصادف النقابات خالل ممارستها لحريتها النقابية 

ا بسبب استمرار االنتهاكات قتضيي األمرليزداد  ،)األولالمبحث ( ألعضائهاالمصالح المادية والمهنية 

  .)لثانياالمبحث (ارسة النقابية من طرف الجهات المستخدمة مالصارخة للم

 المبحث االول : عوائق ممارسة العمل النقابي

زمان لمنح النقابات وصل التسجيل في اآلجال المحددة اللفترة من  اإلداريةتتماطل السلطات 

قانونية اللنصوص لطلب إنشاء فيدراليات أو كنفدراليات بدعوى مخالفتها  وترفض إنــشاء أو قانونيا سلفا ،

                                                            
  .112: ص، السابقالمرجع  ،والحركات االجتماعيةدراسات في النخب األحزاب السياسية  ،الجزائر الدولة والنخب  ،جابي ناصر  1
  .1962أكتوبر  12يوم  1949لعام  98واالتفاقية رقم  1948لعام  87صادقت الجزائر على اتفاقية رقم  2
بموجب  1971لعام  ية و التسھيالت لممثلي العمال في المؤسسةبشان توفير الحما 135مؤخرا صادقت على االتفاقية الدولية رقم  و

  .2006فيفري  12المؤرخة في 07الرسمية عدد ةالجريد ،2006فيفري  11المؤرخ في  58/ 06المرسوم الرئاسي رقم 
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سواء خالل المفــاوضات الثنائية أو  اجتماعيتعترف بالمنظمــات النقابية كشريك  ، كما ال) األولالمطلب (

   .) المطلب الثاني( االجتماعيةالثالثية والمخصصة لمناقشة القوانين 

 المطلب األول : رفض تسليم وصل التسجيل وٕانشاء فيدراليات وكو نفدراليات 

ء نقابات في حاالت كثيرة وذلك ترفض السلطات تسليم وصل التسجيل الخاص بطلبات إنشا

من إيــداع المــلف ، كما ترفض طلبــات إنشاء  األكثرخالل المدة المــحددة قانــونا بثالثون يوما على 

  . 90/14وذلك تحت طائلة مخالفة قانون  وكفدرالياتوتأسيس فيدراليات 

 ر، ومظاه)األولالفرع ( ثير التساؤل حول القيمة القانونية لوصل التسجيل ت الوضعية  ههذ إن

  .)الثانيالفرع (م  90/14لقانون  وكفدرالياتعدم مطابقة طلب إنشاء فيدراليات 

تطبق عليها  وكفدرالياترغم أن نفس القانون يقر في المادة الرابعة منه بقانونية تأسيس فيدراليات 

  نفس أحكام المنظمات النقابية ؟ 

 الفرع االول : القيمة القانونية لوصل التسجيل 

هي  أكثرة من طرف وزارة العمل ، والحالة المعروفة لنقابات مستق إلنشاءرفضت ملفات عديدة 

االسالمية للعمل ، ويفسر هذا الرفض بسبب العالقة الموجودة أو الناشئة بينها وبين الجبهة النقابة  حالة 

 .  1هذا الرفض أسباببين أي أثر مكتوب على مستوى هذه الوزارة  دال يوج، لكن  لإلنقاذ اإلسالمية

تجمع المحامين في نقابة مستقلة ، لم يقبل كذلك ، على الرغم من اعتماد نقابتين للقضاة ، كما 

   واألسباب العمل ، وزارة  الوزارةلم يحظى الملف المقدم من طرف إطارات مجلس المحاسبة بقبول مصالح 

يرغبون في إنشاء نقابة قضاة مجلس  ، فإطارات هذه المؤسسة األخرىاكثر وضوح من الحاالت 

                                                            
1 BENAMROUCHE AMMAR, grèves et conflits politiques en Algérie, 0p cite, p 62. 
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 ،بالنسبة لهؤالء القضاة  األساسيةيستندون على تغيير القوانين  ،العمل  وزارة مسؤوليالمحاسبة بينما 

  .1" نقابة عمال مجلس المحاسبة " ويقدرون على انهم لن يقبلوا اال بتسمية النقابة 

للمعيار  بال يستجيأن هذا التنظيم لتجارة والحرفيين بسبب ل اإلسالميةرفض ملف الرابطة 

إذن هذا التنظيم اقرب منه  اعتبر العمل،الكالسيكي لمفهوم النقابة القائم على مصالح ناشئة من عالقة 

  .2إلى جمعية مهنية 

 conseil des lycées d’Alger (CLA)كما تلقت نقابة مجلس ثانويات الجزائر العاصمة 

فإن نقابة  ،رغم مطابقتها وقوة تمثيلها ،شأن تسليم وصل التسجيل رفضا تاما من طرف والية الجزائر ب

  .3إلى حد اآلن لم تتحصل على وصل تسجيلها، ع  ج.ث.م

والتي لم تشترط  87ورفض السلطات منح وصل التسجيل ، يتعارض مع االتفاقية الدولية رقم 

للعمال دون تمييز الحق دون  : "اإلذن المسبق بإنشاء نقابة ، حيث تنص في المادة  الثانية على أن 

أيدته  و م1948، ولقد أكد المؤتمر العام للمنظمة سنة "  ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها

التي تختص بها التشريعات الوطنية من  األمورلجنة الحريات النقابية على أن تكوين النقابات هي من 

أن تتناقض  زال يجو التشريعية  األحكامال أن تلك نشاطها في ظروف طبيعية إبمان قيام النقابات ضأجل 

  .4 87االتفاقية  ألحكامأو تحد من الضمانات المقررة لممارسة الحرية النقابية وفق 

تأكيدا لذلك قررت لجنة الحريات النقابية أن مبدأ الحرية النقابية قد يتحول إلى كلمات جوفاء إذا  و

بالحصول على إذن مسبق من أجل تكوينها سواء كان هذا كان هناك إلزام على عائق مؤسسي النقابة 

                                                            
1 BENAMROUCHE AMMAR, grèves et conflits politiques en Algérie, 0p cite, p 62. 
2 Ibid, p 62. 
3 Comite Nationale des libertés syndicales (CNLS), 0p cite, p 13. 

  .25: ، صالمرجع السابق،  اإلضرابالنقابات العمالية وممارسة  ،رمضان عبد هللا صابر  4
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تمتعها بالشخصية  إلعداد تكوينها أو من أجل قيام النقابة و األولىاإلذن قبل إنشاء النقابة أو في المراحل 

مادام أننا نفتقر إلى رد السلطة الواضح في حالة  1 ،المعنوية أو من أجل إصدار نظامها الداخلي ولوائحها

فإنه يمكننا ، القانونيةها لطلب إنشاء نقابة حيث تكتفي بعدم تسليم وصل التسجيل في اآلجال عدم قبول

العمل الذي  وزارةالتساؤل حول القيمة القانونية لوصل التصريح بالتأسيس المسلم من طرف الوالي أو 

إعتماد الال" على  يدل ،ذلك أن عدم تسليم هذا الوصل  اعتمادمن الناحية العلمية بمثابة  اعتبارهيمكن 

  .2" لعدم مطابقة القانون 

  :3الث حتميات ثفالتشريع الجزائري يفرض من خالل المادة الثامنة توافر 

 .بعد ايداع تصريح التأسيس لدى السلطة العمومية المعنية  - 

 .المعنيةوصل تسجيل تصريح التأسيس من قبل السلطة العمومية  اتسليم - 

  .اإلشهار في جريدة يومية وطنية إعالميةشكليات  استيفاء-       

تشكل  ،87أن هذه الحتميات المتعارضة مع محتوى االتفاقية الدولية للمنظمة الدولية للعمل رقم 

ملف فإن السلطات الففي الواقع فإنه عند تقديم  ،« اعتماد" إلنشاء منظمات نقابية وتعتبر بمثابة  ارادع

    الــــاستقبــــبإذ تكتفي   Accus é de réceptionاالستالم  لــــترفض تسليم وصل التسجيل أو وص

  .4الملف

إن إصرار السلطة على اعتماد هذه الطريقة التي تبقى النقابة في وضعية غير قانونية إلى حين     

  .أخرىيغاير ما نصت عليه قوانين وتشريعات  تسجيلها،قيادتها وصل  استالم
                                                            

  . 56: ، ص  المرجع السابق،  مدى تأثرھا بإعالن المبادئ و الحقوق األساسية في العملالحريات النقابية البراعي أحمد حسن ،   1
2 BENAMROUCHE AMMAR, grèves et conflits politiques en Algérie, 0p cité, p 63. 
3 Comite Nationale des libertés syndicales (CNLS), 0p cité, p 10. 
4 Ibid, p 10. 
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أي سلطة تسمح لها بمعارضة  المستوى،على هذا  زتحو ال  تونس،في  اإلداريةفالسلطة 

  .نقابةإنشاء 

كان أكثر صراحة من القانون  م1932نوفمبر  16وعلى هذا المستوى فإن مرسوم 

ها بكل حرية بدون اؤ يمكن إنش"  :النقاباتيحدد أن  األولىحيث أن المرسوم في مادته  اليوم،الساري 

، المذكور في قانون العمل ، ال يحتوي م 1959جانفي  10وقانون  ، "الحصول على ترخيص الحكومة

من  األولىالفقرة  مئتين واثنين واربعونالمادة ( على هذا التحديد ويتقيد بتأكيد أن النقابات تنشأ بكل حرية 

، م 1969، وقد راسلت لجنة من منظمة العمل الدولية الحكومية التونسية خالل سنة ) قانون العمل 

  .1تأكيد أن إنشاء النقابات ال يتطلب تصريح مسبق طالبة تحديد و 

لمبدأ  ارغم غياب هذا التحديد على مستوى القانون ، يجب القول أنه طبق في الواقع و 

تحت طائلة شرط الترخيص المسبق ، خاصة وأن لجنة  عال يقنقابة  إنشاءالحرية النقابية فإن 

، فالمسألة لم تطرح  م1969م أنه منذ سنة العمل الدولية تكون قد تحصلت على رد ايجابي مادا

قوانينها وأسماء قادتها  عيداإال غير أن القانون يشترط على مؤسسي النقابة صيغة  .2مجددا 

قانون العمل من  مئتين واثنين وخمسونالمادة ( برئاسة الحكومة أو مكان تواجد مقر النقابة 

  .3فهذا نظام التصريح ) التونسي

                                                            
1 MZID NOURI, libertés syndicales en droit Tunisien, 0p cité, p 39. 
2 Ibid, p 40.  
3 Ibid, p 40. 
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تشكل تعد على مبدأ الحرية النقابية ، فاالجتهاد القضائي  المطلوبة قانونا ، ال اإلجراءاتان هذه 

لسماح بمراقبة قضائية وٕاعالم الغير لعبارة عن أشكال بسيطة لإلشهار مواجهة  اإليداع تإجراءااعتبر 

  . 1بإنشاء نقابة 

 التجمع،ة ففي قرار حول حري المنوال،كما جاء موقف المجلس الدستوري في فرنسا على نفس 

المعترف بها من قبل قوانين  األساسيةبالنسبة لعدد المبادئ  "'فإن المجلس الدستوري قضي 

وبناء على هذا المبدأ فإن الجمعيات تنشأ بكل .... .التجمعفيمكن إدراج مبدأ حرية ....... .الجمهورية

أن  استنتاجالممكن  ، فهل ليس من"  حرية ويمكن أن تصبح عامة تحت تحفظ إيداع التصريح المسبق

 مقدمة–حرية إنشاء النقابات ، والتي بدونها فإن حرية العامل المعلنة في الفقرة السادسة من مقدمة 

هذا هو رأيينا ،الن يتعلق بمظهر أساسي  لها قيمة دستورية ؟ ،تصبح فارغة من أي معنى  –الدستور 

   .2المحتملة  إيديولوجيتهامن  –الحرية  أي -منع الدولة من التدخل في عملية اإلنشاء وتسمح بحمايتهاي

 أنظمةتحديدا بهذا المظهر ، حتى تلك التي جاءت عقب  ةمتعلق األجنبيةوالديمقراطيات 

من الدستور  الثالثون تاسعة والديكتاتورية نفت حقوق وحريات العمال ، فنجد مثال مذكور في المادة 

أو  ، "تسجيلهم  ناك التزام مفروض على النقابات االوليس ه ،أن المنظمة النقابية حرة " اإليطالي 

الجمعيات النقابية مستقلة عن " : الي أن غمن الدستور البرت الرابعةالفقرة  خمسونالخامسة و الالمادة 

 واحدة،بطريقة  التزام، فيبدو أن المجلس الدستوري ".... الطوائف الدينية  ،الدولة  ،العمل  أربابنقابات 

  .3سابقال خيصتر للالجمعيات  إنشاءمشرع من إخضاع عندما منع ال

                                                            
1 MZID NOURI, libertés syndicales en droit Tunisien, 0 p cité ,p 40. 
2 OGRIER –BERNAR VALERIE, les droits constitutionnels des travailleurs, collection droit public 
positif, presse universitaire d’Aix Marseille, France, 2003, p 144. 
3 Ibid, p 144. 
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بعض  اشتراطوحده نظام التصريح المسبق يتالءم مع اإلنشاء وعليه فإذا كانت الدولة تستطيع 

 تإجراءاتستطيع تبنى  ، فإنها ال اعتباريشخص  إلنشاءة بالمصاح اإلشهارالصيغة الملزمة لدواعي 

   .1 إنشائهاموجهة للحد من 

القانون، داء الرأي حول عدم مطابقة بقانوني هو الوحيد الذي يستطيع إالطلب النا أن لهذا يظهر ل

قتها ــــــدم مطابــفي بعض الملفات التي فصل بع تبالب للقضاء يسمحوكذلك البد من تحديد مسار 

الملف  الوزارةتحويل  ، فلعل إتباع هذا المسار في"  اقرار " ة العمل في الحال يشكل ار تقدير وز  ،ون ــــــــــللقان

  .2ر مرحلة عادية لالطالع اإلداري للقضاء ، يعتب

 الفرع الثاني: مظاهر عدم مطابقة طلب إنشاء فيدراليات و كونفدراليات لقانون 14/90 

 ا، فإن المادة الثانية من القانون المشار اليه األولكما تم بيانه في الفصل الثاني من الباب          

من جهة والمستخدمين من جهة أخرى ، الذين ينتمون إلى  اإلجراءيحق للعمال : ى أعاله تنص عل

المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد ان يكونوا تنظيمات نقابية للدفاع عن مصالحهم 

  " .المادية والمعنوية 

لتنظيمات النقابية ا اتحاداتتطبق على : " والمادة الرابعة من نفس القانون تشير إلى أن 

ن يان هذه النصي،"  التي تطبق تأسيس المنظمات النقابية األحكامنفس  وكونفدراليتها واتحاداتها

فمعطيات القانون  ةالكونفدرالي واتحادات الفيدرالية  القانونين يقيدان نطاق تأسيس المنظمات النقابية و

                                                            
1 OGRIER –BERNAR VALERIE, les droits constitutionnels des travailleurs , 0p cite, p 144. 
2 BENAMROUCHE AMMAR, grèves et conflits politiques en Algérie, 0p cite, p 63-62.  
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ع أو قطاعات النشاط ، وعليه فإن إنشاء نقابة تسمح فقط بتأسيس منظمات نقابية من نفس المهن أو الفرو 

  . 1 90/14لها أن ترى النور بسبب عدم مطابقاتها لما يحدده قانون  نال يمكللعمال الجزائريين 

انشاء  دتاالعمومية ار  اإلدارةفإن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي  ، م1999وفي سنة 

تحت تسمية النقابة الوطنية المستقلة للعمال الجزائريين  تجمع العمال الجزائريين في نقابة ةكونفدرالي

Syndicat National Autonome des Travailleurs Algériens  التي  ةالكونفدراليمع  هال تتشاب

 ع.إ.م.م .و.رعاية  ن فالنقابة الوطنية المستقلة للعمال الجزائريين كانت ستتطور تحت ،تجمع النقابات 

حق  نااالتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر تمنح أنكن تم منعنا رغم ل، تماشيا مع القانون

 مع عدد من أردناعندما  م2001نفس الرفض تلقينه سنة  ،رفضت الحكومة ذلك  وقد ،توسيع القاعدة 

 confédérationلنقابات المستقلة لالجزائرية  ةالكونفدراليتسمى  ،2لنقابات المستقلة ا تجمع النقابات إنشاء

Algérienne des syndicats autonome (CASA)    3والتي تجمع خمسة نقابات مستقلة.  

العمومية عدة شكاوي للمكتب الدولي للعمل  اإلدارةقدمت نقابة مستخدمي  ،بسبب هذا الرفض 

)BIT (للعمل من  نقابية وممارسة الحقوق النقابية ، حيث طلبت المنظمة الدولية ةكونفدراليإنشاء  ةلعرقل

   4.وضمان ممارسة التعددية النقابية ةكونفدراليالعمومية بإنشاء  اإلدارةالحكومة السماح لنقابة مستخدمي 

وقد جاء في حيثيات الشكوى فيما يخص رفض إنشاء النقابة الوطنية المستقلة للعمال     

  : يما يل) CASA(لنقابات المستقلة لالجزائرية  ةوالكونفدرالي ،)SNATA(الجزائريين 

                                                            
1 Comité national des libertés syndicales (CNLS), 0p cité, p 9. 
2 Gaïne Larbi, Algérie Naufrage de la Fonction publique et défi syndical, entretien avec Rachid 
Malaoui secrétaire général du syndicat SNAPAP, centre de recherches et d’études sur l’Algérie 
contemporain, édition L’Harmattan, France, 2010, p 44. 
3 Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), 0p cité, p 12. 
4 Tlemcani Rachid, élections et Elites en Algérie ,0p cite, p 254. 
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قدمت  ، م2000سبتمبر  20العمومية تشرح أنه بتاريخ  اإلدارةتحديدا فإن نقابة مستخدمي  - 1

ورفض هذا الطلب  ،) SNATA(المستقلة للعمال الجزائريين  تسمى النقابة الوطنية ةكونفدراليطلب إنشاء 

 م1990جوان  2رخ في المؤ  90/14من طرف السلطات مستشهدة بعدم مطابقته للمادة الثانية من قانون 

 ، والذي يحدد أن العمال من نفس المهنة أو فرع قطاع النشاط لديهم الحق أن يكونوا منظمات نقابية ، و

العمومية ، كما تشرح نقابة  اإلدارةمن تاريخ إنشائها إال عمال  لال تمثالعمومية ،  اإلدارةنقابة مستخدمي 

رفضت ) CASA(لنقابات المستقلة لجزائرية  ةكونفدرالييس العمومية أن طلب ثاني لتأس اإلدارةمستخدمي 

  .1اصـــاع الخــــــــطـنقابة تمثل الق المنظمةأيضا من طرف السلطات بذريعة انه يوجد من بين النقابات 

دستور ل، حيث تبين أنه تبعا  م2001 أكتوبر 16رد الحكومة جاء في بيانها المؤرخ في  - 2

الخاص  م1990جوان  2المؤرخ في  90/14قابية وتماشيا مع قانون الذي يكرس التعددية الن م1989

 اإلدارةبكيفيات ممارسة الحق النقابي ، رأت عدة منظمات نقابية النور ومن بينها نقابة مستخدمي 

من تمثيل  استفادت، فقد  ا،عم ،، و، م،قابةنلما قامت به  استغرابهاالعمومية ، لهذا فالحكومة تعبر عن 

، غير مؤسسة زيادة على ذلك افادعاءاتهبحرية نشاطها النقابي بدون تدخل الدولة ،  شرعي وتمارس

تتوافر مقارنة مع ا،ع م ،، و، م،قابةنها ، كما تؤكد الحكومة أن ذففلديها طرق الطعن في الجزائر لم تستن

مثليها على حرية ممارسة نشاطها على المستوى الوطني وحرية انتخاب م األخرىالمنظمات النقابية 

  .2وتنظيم وتسيير نشاطاتها 

 إنشاءقدمت طلب ا،ع  م ،، و، م،قابةنفإن  م2000سبتمبر  20وتشرح الحكومة انه بتاريخ 

، هذا الطلب  "النقابة الوطنية المستقلة للعمال الجزائريين " العمومية تسمى  اإلدارةلنقابات  ةكونفدرالي

                                                            
1  Plainte contre le gouvernement de l’Algérie présenté par le syndicat Nationale autonome des 
personnels de l’administration publique (SNAPAP), rapport N° 327, cas N° 2153, cas étudie à 
l’organisation internationale du travail le 13/11/2005, p 2. 
2 Ibid, p3. 
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للمادة الثانية من قانون  مطابقتهابسبب عدم  م 2001كان محل رد سلبي من طرف الحكومة في فيفري 

نقابية جديدة من الضروري الحصول  ةكونفدرالينه إلنشاء ا،ع أم ،، و، م،نقابةلوقد تم التأكيد  ، 90/14

مارس  31منظمتين نقابيتين لها نشاطات متميزة تنشط في قطاعات مختلفة ، وبتاريخ  التحاقعلى األقل 

 ةالكونفدرالي" منظمة نقابية جديدة تسمى  اعتماد، أعادت تقديم طلب ا،ع م،،، و، منقابةفإن م  2001

 م2001أفريل  30بتاريخ  ا،عم ،، و، م،قابةن، أرسل الرد السلبي الجديد لـ "  نقابات المستقلةلل الجزائرية

على ضوء  ، وتؤكد الحكومة أن المعالجة المخصصة لطلب تعديل القوانينتماشيا مع القانون المذكور أنفا

  .1 90/14تتم مع مطابقة المادتين الثانية والرابعة من قانون  ،إنشاء منظمات نقابية جديدة 

 :أنهلتخلص اللجنة إلى  - 3

النقابة  ،تحت تسميات( لتشكيل فيدراليات  ا،ع، م و، م، :قابةنبالنسبة لطلبات   - أ

، فإن اللجنة تسجل ) بات المستقلة لنقالالجزائرية  ةالكونفدراليالوطنية المستقلة للعمال الجزائريين ، 

 90/19رد الحكومة السلبي على هذه الطلبات ، بسبب عدم مطابقتها للمواد الثانية والرابعة للقانون 

فإن اللجنة  و الخاص بكيفيات ممارسة الحق النقابي ، ومراعاة لذلك ، م1990جوان  2المؤرخ في 

العمال االجراء من : "المادة الثانية تشير إلى أن بمحتوى هذه األحكام ، ف اترى من المناسب تذكير 

الذين ينتمون إلى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع  ،جهة والمستخدمين من جهة أخرى 

وبالنسبة "  أن يكونوا تنظيمات نقابية للدفاع عن مصالهم المادية والمعنوية  ،النشاط الواحد 

نفس  كونفدراليتهاو  واتحاداتهاالتنظيمات  اتحادتطبق على " :للمادة الرابعة فإنها تشير إلى أن 

إشكاال  حال تطر ، وراي اللجنة ان هذه األحكام "األحكام التي تطبق على التنظيمات النقابية 

لمنظمات القاعدية  حيث تستطيع لبالنسبة لمبادئ الحرية النقابية مادام انه يمكن تطبيقها بالنسبة 
                                                            
1 Plainte contre le gouvernement de l’Algérie présenté par le syndicat Nationale autonome des 
personnels de l’administration publique (SNAPAP, op cite, p3. 
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نفدراليات و ظمات مهنية مشتركة بكل حرية ، واالنضمام إلى فيدراليات وكهذه المنظمات تأسيس من

بدون أن يكون الحصول على  نييحسب الكيفيات المتوافقة من طرف العمال أو المستخدمين المعن

 .1ضروري  اتصريح

غير انه يظهر وان التفسير المتبنى من طرف الحكومة لهذه األحكام هو الذي يطرح   - ب

لحال ، وعليه استنادا للمعلومات المتوافرة ، فإن اللجنة ترى أن الحكومة تستشهد المشكل في قضية ا

فاللجنة تذكر أن  تكتل في فيدرالية ،البذلك عمال القطاع العام من  عتمن ،لتشريعلبمتطلبات مختلفة 

، ةلمظاهر األساسية للحرية النقابيهو من ا اختيارهمحق العمال والمستخدمين في إنشاء منظمات من 

إنشاء منظمة أو أكثر ،هيكلة وتشكيل المنظمات  اختيار: القرارات التالية  اتخاذوهذا يستلزم حق 

، عليه فإن المبدأ المعلن  توكونفدراليا، تأسيس فيدراليات أو قطاع نشاط ،لمؤسسة، مهنةلبالنسبة 

تأسيس المنظمات  والتي ترى أن للعمال حق في 87عنه في المادة الثانية لالتفاقية الدولية رقم 

النقابية من اختيارهم وكذلك االنضمام إليها ، هذا يتضمن أن المنظمات نفسها لها الحق في إنشاء 

باإلضافة إلى أن اللجنة كانت دائما تعتبر أن الحقوق  ،من اختيارها الكونفدراليات والفيدراليات 

سبقية في تأسيس فيدراليات أن تمنحها األ بال يجالمفضلة الممنوحة للنقابات األكثر تمثيال 

  .2نفدراليات واالنضمام إليها و وك

مع  قال يتطابالن القانون الجزائري  ،ع .إ.م.م .و.يتفق مع رأي نقابة ،الدولي للعمل  بفالمكت

فكل القوانين الجزائرية التي لها عالقة مع الحريات  ،االتفاقية المصادق عليها من طرف الجزائر 

                                                            
1 Plainte contre le gouvernement de l’Algérie présenté par le syndicat Nationale autonome des 
personnels de l’administration publique (SNAPAP, op cite, p4. 
2 Ibid, p5. 
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فإن اللجنة تطلب من الحكومة  ،ونتيجة لذلك، 1الواردة في االتفاقيات  األحكام النقابية ال تنسجم مع

يمكنهم إنشاء  ا،عم ،و، م، ،ةــــــــنقابزمة لتأكد من إن العمال األعضاء في الالاتخاذ اإلجراءات 

لجنة الحريات والنتيجة التي خلصت اليها ، 2ام إليها ــــــمن اختيارهم واالنضم توكونفدراليافيدراليات أو 

حيث ،  2008هي نفس ما أكده تقرير لجنة الخبراء الصادر عن الندوة الدولية للعمل لسنة  ،النقابية 

واالنضمام  إنشاءللعمال حق  ان جاء في التقرير العالمي ، أن المادة الثانية والخامسة ، تقرر

مسبق ، حيث أن اللجنة في لمنظمات من اختيارهم وحق إنشاء فيدراليات و كنفدراليات دون تصريح 

  :بت من الحكومة إعالمها باإلجراءات المتخذة بشأن لتعليقاتها السابقة ط

حكام التشريعية التي تمنع منظمات العمال مهما كان القطاع الذي تنتمي اليه من األتعديل - 1 

 . اختبارهامن  نفدرالياتو وكإنشاء فيدراليات 

 ا عندـــــــممكن ظهورهالمن  التي صعوباتاللقضاء على فتح حوار مع الشركاء االجتماعين ل- 2 

تفسير بعض االحكام التشريعية والخاصة بإنشاء فيدراليات أو كونفدراليات والقادرة على عرقلة االعتراف 

  .3لنقابات المستقلة لالجزائرية  ةبالكونفدرالي

وأن قانون العمل  87رقم مستوحى من االتفاقية  90/14فإن الحكومة تؤكد بأن قانون  وفي ردها،

ال النشاطات النقابية، وفيما يتعلق بإنشاء  حرية إنشاء منظمة نقابية و حال من األحوال ال بأي لال يعرق

، فإن الحكومة تؤكد أنها واعية  90/14لتعبير المادة الرابعة من قانون  استنادانفدراليات و فيدراليات وك

                                                            
1 GAINE  LARBI, Algérie Naufrage de la Fonction publique et défi syndical, entretien avec Rachid 
Malaoui, 0 p cité, p 47. 
2 Plainte contre le gouvernement de l’Algérie, 0p cité, p5. 
3  Conférence internationale du travail, 97 session 2008, rapport de la commission d’experts pour 
l’application des conventions et recommandations, Bureau international du travail, suisse, p 44. 



عالقة التنظيمات النقابية باألحزاب السياسية خالل مرحلة التعددية:   الثــــــــاني الـــباب  
 

210 
 

تحدد  و ةكونفدرالي و) اتحاد(إدراج تعريف لمفهوم فيدرالية بضرورة تحديد صياغة هذا الحكم عن طريق 

  .1أن هذا النص القانوني هو محل نظر لالهتمام بهذا االنشغال

لنقابات المستقلة ، فإن الحكومة تؤكد أنها طالبت لالجزائرية  ةبالكونفدراليوبالنسبة للحالة الخاصة 

  . 2لمطبق والسلطة المختصة تنتظر إلى حد اآلن الردحكام القانون األ ةالكونفدرالي هبمطابقة قوانين هذ

، تقرير 2153حالة رقم (وتالحظ اللجنة ان هذه الحالة تم بحثها من طرف لجنة الحريات النقابية 

يجعل وأن  90/14، كما أشارت الحكومة إلى أن تطبيق المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم  336

فدرالية ونا هو الحال عند انضمام النقابة الوطنية للمالحة الجوية لهذه الكالجمع بين قطاعين مختلفين كم

لذلك فإن ، العمومية اإلدارةتشمل قطاع  ةالكونفدرالييتطابق مع المادة الثانية من هذا القانون ألنها أي  ال

نظمات العمال التشريعية التي تمنع م األحكاماللجنة تطلب من الحكومة اتخاذ التدابير الملموسة لتعديل 

وترجو اللجنة من الحكومة إعالمها  ،نفدرالياتو ك مهما كان القطاع الذي تنتمي إليه من إنشاء فيدراليات و

  .3بكل اإلجراءات المتخذة في هذا الشأن 

 االتحادنقابة  الن ذلك سوف يهدد آفاق  كونفدراليةفإن الحكومة لن تسمح بإنشاء  ،حتى اليوم 

  .4كما انها ليست في حاجة لشركاء أخريين يين،العام للعمال الجزائر 

  

  

                                                            
1 Conférence internationale du travail, 97 session 2008, op cité, p 44. 
2 Ibid, p 44. 
3 Ibid, p 44. 
4 GAINE LABRI, Algérie Naufrage de la Fonction publique et défi syndical, entretien avec Rachid 
Malaoui ,0p cité, p 48. 
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  منع المشاركة في الحوار االجتماعي  :الثانيالمطلب 

إن نجاح الحوار بين الشركاء االجتماعيين على الصعيد الوطني في أي دولة من الدول البد أن 

  :1مات أساسية من أبرزهاو تتوافر له مق

تتمتع  الوطنية،معترف بها وفق لتشريعات ) لية النقابات العما(  عمالوجود تنظيمات تمثل ال - 1

 .ديمقراطيبالحرية واالستقاللية وتمارس العمل بأسلوب 

ة يوجود تنظيمات تمثل أصحاب العمل معترف بها وفق التشريعات الوطنية وتتمتع بالحر - 2

 .واالستقالل وتمارس العمل بأسلوب ديمقراطي

 دور الطرف اآلخر في العملية اإلنتاجية وكل طرف من أطراف اإلنتاج بأهمية و  اعتراف- 3

 .المتبادلاالستعداد للحوار معه وفق للمبادئ المساواة و االحترام 

 .أفكاره بحرية تامة  حرية كل طرف في التعبير عن أرائه و- 4

بشكل ) تليفزيون  إذاعة،( حق كل طرف في التعبير عن رأيه من خالل اإلعالم الرسمي - 5

 .مجاني ومتوازن 

التشريعات  مستويات العمل و ق المشاركة المتوازية بين أطراف اإلنتاج في صياغة معايير وح- 6

 .بهاالخاصة 

                                                            
،  مجلة العمل العربي،) االجتماعي سالماالعالم وسيلة فعالة في تعزيز الحوار بين أطراف االنتاج والنھوض ال (أبو خرمة خليل ،  1

  . 45-44: ، ص  2008مصر، لعمل ،سبتمبر ، المنظمة العربية ل/أوت /جويلية  84العدد 
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نقابة االتحاد العام للعمال الجزائريين، النقابة الوحيدة المشاركة في الحوار االجتمــاعي   باستثناء

النقابات المستقلة ذات االعتراف ، حيث تتجاهل وجود المقومات، فإن السلطة ال تجسد هذه ) الفرع األول(

القانوني والممثلة لقطاعات مختلفة ، فال تسمح بإشراكها في المفاوضات الثنائية و الثالثية لمناقشة 

الفرع ( مال ـــــعــــــات للــــــوق وتوفر الضمانـــــللحق ماإلطار العاالقوانين االجتماعية والتي من شأنها أن ترسم 

  ) . الثاني

  المركزية النقابية الشريك االجتماعي الوحيد: األول الفرع

 النقابي،المحدد لكيفية ممارسة الحق  م1990جوان /02المؤرخ في  90/14استثنى قانون 

المركزية النقابية من الخضوع لمحتوى نص المادة الخامسة والثالثون والسادسة والثالثون المبنية لمعايير 

  .الثالثيةة في الحوار االجتماعي سواء في صيغته الثنائية أو تمثيلية النقابات لضمان المشارك

ت المنظمات النقابية للعمال األجراء المنشأة ستة والثالثون من نفس القانون ، أعف حيث أن المادة الرابعة

أشهر قبل إصدار هذا القانون من إلزامية الخضوع لهذه المعايير المحددة من طرف النصوص المذكورة ، 

بالنتيجة  ن المنظمة النقابية المعنية بهذا اإلجراء االستثنائي هي االتحاد العام للعمال الجزائريين ، ولهذا فإ

 " تمثيلتنانحن غير ملزمين بإثبات  فنحن منظمة نقابية معفاة من المطابقة و" ،1تعتبر مسبقا تمثيلية 

 مستفيدا من الغطاء ،لعمال الجزائريين المين العام لالتحاد العام لاكما قدر من جهته السيد سيدي السعيد 

السياسي الذي منحه رئيس الجمهورية للمركزية النقابية ، بإصراره على أنه ال يعترف إال باالتحاد العام 

  .2للعمال الجزائريين كممثل عن العمال

                                                            
1 Fédération international des ligues des droits de l’homme (FIDH), 0p cité p 13. 
2 ZEID MENOUR, le syndicalisme Algérien toujours sous contrôle, 06/08/2005, p2. 
www.Algeria‐watch.de/f  article/économie/syndicalisme‐contrôle  hlm.      Date  de  consultation 
18/12/2005. 

  .مليون منخرط كما تدعيه المركزية النقابية حقيقي 2كان رقم  مراجعة إذ رغم أنه يستحيل



عالقة التنظيمات النقابية باألحزاب السياسية خالل مرحلة التعددية:   الثــــــــاني الـــباب  
 

213 
 

العام ، أنه ال يعترف إال باالتحاد م 2005فيفري  23 في تصريح له في رئيس الجمهوريةفقد اكد      

ق لجنة الوطنية منس فاعتبرجأ نقابي المنظمات المستقلة ، اللعمال الجزائريين كممثل للعمال ، مما ف

ن تدخل القاضي األول للبالد هو تقريبا دعوة لتخلي أو الهروب من صفوف النقابات أ"   للحريات النقابية

التي تعاني من ضعف التمثيلية، فهي طريقة  المستقلة والتوجه النقاد نقابة االتحاد العام للعمال الجزائريين

تفعلونه مع باقي النقابات ، فرئيس  بالتالي ليس لديكم ما للقول للمناضلين أن السلطة مع هذه المنظمة و

تقاسمه نفس الخط  الجمهورية رئيس كل الجزائريين وهو أيضا رئيس كل النقابات حتى تلك التي ال

لقد  ،الل هذه الندوة ، واعتقد أن هذا الرد كان في مستوى األحداث السياسي ، فردنا عليه كان اليوم خ

فشرعيتنا نستمدها من قاعدتنا بينما بناء على تدخل  برهنا أن شرعيتنا لم تنتظرها من السلطات العمومية،

ج ، وسوف نقوم بتسليمه وبصفة رسمية أول .ع.ع.رئيس الجمهورية ، فهو يمنح شرعية مؤسساتية لـ إ

جنة الوطنية للحريات النقابية ، وبتسليمه التقرير باعتباره القاضي األول وحامي قوانين الجمهورية تقرير لل

  .1"والحريات النقابية في الجزائر حقوقالانتهاكات  رهانات الحقيقية والبسيكون على علم 

 ية ونضال لتأكيد قاعدتها االجتماع مما ينبئ على ما ينتظر النقابات المستقلة من تحديات و

 فوائد يستفيد منها االتحاد العام للعمال هذه التمثيلية ينجر عنها امتيازات و و ،اتمثيليتهاكتساب صفة 

   . 2الجزائريين بخالف باقي النقابات

اثني ، م2010سنة  فقد بلغ عدد اللقاءات الثنائية التي شاركت فيها المركزية النقابية إلى غاية 

 أرباباالتحاد، الحكومة، ( 3بالنسبة للقاءات الثالثية ثالث عشرو  )الحكومة االتحاد و( الثنائية لقاء عشر

                                                            
1 ZEID MENOUR, le syndicalisme Algérien toujours sous contrôle, 0p cite, p 3. 
2 CHIH ARABE, la colère des syndicats autonomes, liberté 26/02/2005. 
www.Algeria‐watch.de/fr/article/éco/soc/colére‐syndicats‐autonames      date de consultation 
25/04/2005  

ا ذكره وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي اثناء عرضه التجربة الجزائرية في مجال ممارسة الحوار االجتماعي حسب م  3
  .المرجع السابق، 2010نوفمبر 17امام مجلس ادارة مكتب العمل الدولي بجنيف يوم 
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، تناولت العديد من القضايا الهامة في حياة المؤسسات االقتصادية واالجتماعية أثمرت العديد من  )العمل

رفع : مثال نذكر منها على سبيل ال االتفاقات الهامة ، كانت لها انعكاسات إيجابية على الطبقة العاملة ،

مراجعة بعض أحكام قوانين العمل،  إصالح نظام التعويضات، ،جر الوطني المضمونالحد األدنى لأل

إصالح  ،التقاعد المسبق ، مراجعة نظام التقاعد في بعض المهن و القطاعات إنشاء صندوق البطالة و

الحوار  يت أطر التشاور وتثب وضع قانون الوظيفة العامة ، ترسيم و نظام العقار الصناعي ، تحضير و

، فقد اختتمت 1الوطني االجتماعيين على المستويين القطاعي و و ناالجتماعي بين الشركاء االقتصاديي

استكمال  على الزيادة لألجر المضمون وم  2009ديسمبر  3و 2اللجنة الثالثية اجتماعها المؤرخ في 

في القطاع  اإلطاراالتفاقيات الجماعية  العام وتحديث اتفاقيات الفروع في القطاع  التعويضات و أنظمة

  .2العام

أما في مجال التفاوض الجماعي الذي شرع في العمل به منذ بداية التسعينات في ظل قانون 

، تشير إلى التقدم الملحوظ الذي ميز التفاوض الجماعي على  م2008العمل الجديد إلى نهاية سنة 

اتفاقية جماعية قطاعية ، كما تم تسجيل  55العمل إبرام  تشيةمفالمستوى القطاعي بحيث سجلت مصالح 

الجماعي ، مع اإلشارة إلى أن القطاع الخاص عرف إبرام اتفاقية جماعية إطار اقطاعي ااتفاقا جماعي 92

  . 3في هذا القطاع 

                                                            
، المرجع  وار االجتماعي والمفاوضة الجماعيةالتحديات التي تواجه المنظمات النقابية العربية في مجال الحاحمية سليمان ،   1

  .3:السابق ،ص
تم  ،"تقرير عن حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: سوء المعيشة "الفيدرالية الدولية لحقوق االنسان، الجزائر    2

، ،  2010الجزائر ، الصادر بتاريخ  مارس  بالتعاون مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق االنسان و تحالف المفقودين في انجازه 
 .25ص

www.fidh.org         date de consultation 12/12/2011 
كوين في مجال العمل للشبكة الدولية لمعاھد الت 12مداخلة وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لدى افتتاحه أشغال الدورة   3
  . 6: ، ص  2009فيفري، الجزائر،  10-9ل األوراسي نز
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 90- 11أما في المجال التفاوض داخل المؤسسة االقتصادية نسجل منذ تاريخ صدور القانون 

  .1اتفاق جماعي 13.105جماعية و  اتفاقية 27.26 ،1990بعالقات العمل لسنة  المتعلق

إال أن هذه النتائج االيجابية نسبيا ، تبقى ذات أهمية قليلة خاصة في ظل غياب باقي الشركاء 

خاصة بعد أن  االجتماعيين الممثلين في المنظمات النقابية ، عن المشاركة في الحوار االجتماعي،

في  يالحوار االجتماعإلى تطوير فعالية ) ج .ع.ع.إ ،رباب العمل أ،الحكومة( الثالثة  افاألطر توصل 

 الرامي إلى تعزيز المكاسب السياسية و و م2006صورة العقد الوطني االقتصادي االجتماعي المبرم سنة 

تحقيق أهداف مناص منه ل ال ااالجتماعية التي تضمن االستقرار االجتماعي الذي يعد شرط االقتصادية و

  .المستديمة التنمية االقتصادية المتكاملة و

من خالل إسهامهم في إرساء مناخ اجتماعي  االجتماعي و فأطراف العقد الوطني االقتصادي و

  :2االستقرار يتجندون لتحقيق األهداف الرئيسية التالية  يسوده الهدوء و

تحسينها قصد  السنوات السبع األخيرة وتأكيد النتائج االقتصادية واالجتماعية المسجلة خالل - 1

إلى وضع البالد في طور التنمية المستدامة بما يجعلها تقترب  م2010الوصول في أفق سنة 

 .من كوكبة البلدان البارزة 

كالهياكل ( لالقتصاد  ةــــات المرافقــــــعة للخدمـــالمشج ةالمكثف االستثمـــارصلة تنفيذ سياسة امو - 2

- 2005في إطار البرنامج الخماسي ...) النقل  االتصال و وسيع شبكات الكهرباء والقاعدية ، ت

                                                            
 كوين في مجال العمل للشبكة الدولية لمعاھد الت 12مداخلة وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لدى افتتاحه أشغال الدورة   1

  .6: ، صالمرجع السابق
ج ، .ع.ع.ج  خلية االتصال تابعة لـ إ.ع.ع.إ ،أكتوبر 1-بر سبتم 30مصادق عليه في ثالثية الالعقد الوطني االقتصادي االجتماعي،   2

  .17-16-15: ص،  2006سبتمبر 
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مليار دوالر خصص جزء كبير منه لتنمية البني  120 ماليالذي رصد له غالف  و م2009

 .التحتية وتقليص الفوارق الجهوية 

ليص تبعية االقتصاد الوطني بعد البترول ، من خالل تق تحضير شروط االنتقال إلى مرحلة ما-3               

 .تنويعها  تشجيعها و العمل على رفع حجم موارد الصادرات و للمحروقات ، و

  :علىالعمل على ترقية فالحة عصرية تعتمد - 4

 .المائيةالموارد  االستخدام العقالني للمساحات الزراعية و-أ                

 توسيع المساحات المزروعة  - ب                

 إدخال التقنيات الزراعية الحديثة - ج                

حمايتها من االستغالل في غير وظيفتها  الحفاظ على الثورة العقارية الزراعية و-د                 

 .الطبيعية 

     2مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص مستوى نسبة البطالة المسجل حاليا مع رسم كهدف لسنة -

كافة  ةاجية لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، من خالل تحسين مرد وديتكثيف اإلنت - 5

 البشرية، و وفعالية المؤسسة من خالل تثمين الموارد المادية و ةعلى عصرن لعوامل اإلنتاج، والعم

 .إدماج التكنولوجيا الجديدة

ذلك  نوات األربع المقبلة، والعمل على رفع نسبة النمو االقتصادي خالل الس مواصلة الحفاظ و- 6

االجتماعين  و نتعبئة كافة المتعاملين االقتصاديي بإعادة تفعيل جميع قطاعات االقتصاد الوطني و

 .إلى جانب شركائنا بالخارج ، مع تفضيل نمو متوصل لمناصب شغل جديدة 
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 .% 10 الوصول إلى تخفيض محسوس لنسبة البطالة بحيث تصل إلى اقل من - 7

 .لمناصب الشغل  اقتصاد منتج مولد للثروة وترقية - 8

بمساهمة المؤسسات  بإشراف من السلطات العمومية و ،ربة االقتصاد الموازيمواصلة تكثيف محا- 9

 .نقابات العمال  منظمات أرباب العمل و االقتصادية و

 .دي تدعيم الهيئات الضامنة لتوفير شروط المنافسة النزيهة في النشاط االقتصا تفعيل و-10

 .الوطنياألشكال المضرة لالقتصاد  محاربة الفساد و أدوات الرقابة و مواصلة إصالح هيئات و11-

 .وثيقا بإنتاج الثروة اتحسين القدرة الشرائية الذي يبقى مرتبطا ارتباط12-

يعتمد على مساهمة  ال أهداف،إن تحقيق ما ورد في العقد الوطني االقتصادي االجتماعي من        

وٕانما على كل الشركاء االجتماعيين أي مشاركة كل  –أرباب العمل  إلى جانب الحكومة و–بة وحيدة نقا

نقابة  تمثل اكثر من ) 58(خمسون ان هنالك  ثمانية و و، خاصة  قانوناالمنظمات النقابية المعترف بها 

عدم مشاركتها في  1مامليون عامل وهذا يمثل ربع القوى العاملة  وبالتالي يبدو غير واقعي تما  2.5

كما تمت  –المزمع تمديدهاالجتماعي  العقد االقتصادي ومحتوى  ذتنفي و في ترقية الحوار االجتماعي و

   .2االشارة له سابقا

  3.ليبقى وضع حد لهيمنته االتحاد على عالم الشغ النقابي،لذلك فإن التحدي الصعب للنضال 

  
                                                            

أنجز ،" تقرير عن حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: سوء المعيشة "الفيدرالية الدولية لحقوق االنسان، الجزائر     1
 .26صن و تحالف المفقودين في الجزائر ،المرجع السابق ، بالتعاون مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق االنسا

 
 .176راجع ص  2

3 TLEMCANI RACHID, élections et Elites en Algérie , 0p cité, p 253. 
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 قلة في الحوار االجتماعي منع مشاركة النقابات المست :الثانيالفرع 

المهنية  وتعترف السلطة الحاكمة أن استتاب السلم االجتماعي واستقرار العالقات االجتماعية 

والحفاظ على مناصب الشغل من أهم األهداف التي يسعى إليها الحوار االجتماعي بين الشركاء 

توفير  شيط الحياة االقتصادية واالجتماعيين ، ويعتبر الحوار االجتماعي عامال هاما في تحريك وتن

ديات االقتصادية حبالتالي تمكين المؤسسات من مواجهة الت الفعال لتطوير اإلنتاج و المناخ المالئم و

التي يفرضها منطق العولمة و التنافسية االقتصادية ، ومن جهة أخرى وفي الجانب االجتماعي ، يمثل 

ية عند أطراف اإلنتاج وتحسيس كل منهما بأهمية دوره في المفضلة لتنمية روح المسئولالحوار الوسيلة 

  .1مفيد  إنمائها والمساهمة في تكريس قواعد متينة لعمل بناء و تطوير المؤسسة و

 األطرافأن الحوار االجتماعي يتضمن مدلول التفاعل بين  الى في خطابها تذهب السلطة و

باعتباره عامال أساسيا لدفع عجلة التنمية، من ) أي أصحاب العمل والعمال والحكومة ( الثالث لإلنتاج 

تحقيق  االقتصادي على أساس التعاون و تنفيذ السياسات ذات الطابع االجتماعي و خالل صياغة و

توافق أكبر بين المصالح التي يمكن أن ينظر إليها على أنها متعارضة لكنها في الواقع متكاملة بالنسبة 

التشاور في العالقات المهنية يعتبر  فالحوار و حقيق المصلحة العامة ،باعتبارها تهدف إلى ت لألطراف

 األطرافالتشاور بين  لتحقيق التقدم االقتصادي و االجتماعي المتوازن، فاالهتمام بالحوار و ةاستراتيجي

تنظيم العالقات المهنية يعد أحد األهداف  الحرص على تبنى مقاربات مالئمة لتأسيس و االجتماعية و

  .2على كافة مستويات المسئولية  ساسية للسلطات العمومية في بلدنا واأل

                                                            
ترقية الحوار " مداخلة السيد طيب لوح، وزير العمل والضمان االجتماعي خالل الملتقى التكويني لفائدة مفتشي العمل حول   1

  .7 :، ص2006سبتمبر  20‐17 ،اعي على المستوى القطاعي الجزائر العاصمةاالجتم
  .8: ، صنفسه المرجعمداخلة السيد الطيب لوح، وزير العمل والضمان االجتماعي،   2
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بأهمية النقابات المستقلة كشريك  فقطباإلضافة إلى كل ما تقدم ، فإن السلطة الجزائرية تعترف 

ن عشرات المنظمات النقابية المستقلة ا فتعتبر، ، أثناء تقديمها لتقارير أمام المنظمات الدولية اجتماعي

 و، 1عنهم في عالم الشغل ىغن لة لقطاعات مهنية مختلفة معترف بها تشكل شركاء اجتماعيين الالممث

فما هي النقابات األخرى ) بصيغة الجمع النقابات،أرباب العمل  ،الحكومة(تحدد أن الحوار الثالثي يضم 

انطالق جوالت اللقاءات منذ  ،االتحاد العام للعمال الجزائريين نقابة التي شاركت في الحوار الثالثي غير

التشاور خالل اعداد ( هي مستبعدة من عمليات التفاوض فكأنها نقابات غير شرعية و ؟ الثنائية والثالثية

التفاوض على  من اجل تعزيز قانون العمل و لتنمية االقتصادية و االجتماعية ولالخطط الوطنية 

في لجنة التحكيم على النحو  ان االجتماعي وفي هيئات الضم اإلدارةالتمثيل في مجالس  االتفاقيات و

اكتشف المدرسون القانون : سبيل المثال ىفعل 90/14من القانون  39المنصوص عليه في المادة 

بعد نشره في الجريدة الرسمية، اصالح الخدمة العامة  م2008جانفي  23التوجيهي المدرسي المؤرخ في 

ذلك  و م 2006جويلية  15ع العام للخدمة المدنية في الوض كان موضع امر من رئيس الجمهورية بشان

   .2ساعد على تجنب كل نقاش

بعد مرور أكثر من عقدين تقريبا على تكوينها من  حتى اآلن و لم تستطيع  النقابات المستقلةإن        

في العملية حقها في المشاركة  حل الكثير من المشاكل التي تعترضها كتلك المتعلقة بالجوانب التنظيمية و

  .3القطاعية  اقوة تمثيليته التفاوضية المركزية رغم االعتراف القانوني بوجودها و

                                                            
1 Rapport du conseil économique et social (Nations Unis) comité des droits de l’homme, examen des 
rapports  présentés  par  les  états  parties  en  vertu  de  l’article  40  du  pacte  (Troisième  rapport 
périodique), Algérie 22 Septembre 2006, p 10. 
 www.Algeria –watch.org/PDF‐FR/rapport périodique 3.pdf.    Date de consultation  22/09/2007. 

المرجع ، تقرير عن حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: سوء المعيشة "يدرالية الدولية لحقوق االنسان، الجزائر الف 2
  .25السابق،ص

  . 101: ، صالمرجع السابق،  الجزائر الدولة والنخب دراسات في النخب األحزاب السياسية والحركات االجتماعيةجابي ناصر،   3
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جوان  2المؤرخ في  90/14أي قانون  –فإذا كان القانون الخاص بكيفيات ممارسة الحق النقابي 

قلة الجديدة فإن النقابات المست ،ليةيسمح بإنشاء النقابات المستقلة فإنه من خالل مبدأ التمث – 1990

لية تعتبر من العناصر األساسية المستعملة من طرف يفالتمث، 1منعت من لعب دور في المؤسسات

  .2اإلدارات للوقوف ضد النشاط النقابي المستخدمين و

لقطع الطريق أمام التنظيمات النقابية المستقلة  90/14فقد عمدت السلطة إلى تعديل القانون رقم 

 الذي عدل نص المادة م1996جوان  10المؤرخ في  96/12ى األمر رقم تم هذا التعديل بمقتض و

تعتبر تمثيلية داخل : " من قانون ممارسة الحق النقابي حيث أصبحت كالتالي الثالثون الخامسة و

في لجنة  األقلعلى  %20المؤسسة المستخدمة الواحدة التنظيمات النقابية للعمال التي تضم 

يتعين على المنظمات النقابية المذكورة كما ، " 3داخل المؤسسة المستخدمة المشاركة إذا كانت موجودة

أعاله إبالغ المستخدم أو السلطة اإلدارية المختصة حسب الحالة في بداية كل سنة مدنية بكل العناصر 

 و الية هذه المنظمات ضمن الهيئة المستخدمة الواحدة والسيما عدد منخرطيهيالتي تمكنها من تقدير تمث

  . 4اشتراكات أعضائها 

                                                            
1 Rapport du conseil économique et social, Nations unis, commission des droit de l’homme, question 
de la violation des droits de l’homme et des libertés Fondamentales, ou qu’elle se produise dans le 
Monde, Algérie, 17 Mars 2003 .E/cn.4/2003/Ngo/236/,p3.  
www.Algeria –watch.org/PDF-FR/rapport périodique 3.pdf.   
  Rapport du conseil économique et social, Nations unis, commission des droits de l’homme question 
de la violation des droits de l’homme et des libertés Fondamentales, ou qu’elle se produise dans le 
monde, Algérie, 10 Mars 2004. 
E/CN.4/2004/NGO/157/,pP3. 
www.Algeria –watch.org/PDF-FR/rapport périodique 3.pdf. 
2 Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) ,0p cité, p13. 

  .من ھذا البحث  89: ص راجع   3
  .  278: ، ص  المرجع السابق، النظرية العامة للقانون في الجزائر في قانون العمل والحماية االجتماعية زالوجي عجة الجياللي ،  4
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في الواقع سوى شكل  وما هالتنظيم النقابي  عنويتبين لنا من هذا النص أن التبليغ المفروض 

لإلدارة حيث  ةالذي يخضع باإلضافة إلى ذلك للسلطة التقديري الرقابة المسبقة على وجود هذا التنظيم و

  .1ثيل إلى السلطة اإلدارية لزمه المشرع بضرورة تقديم العناصر التي تسمح بتقدير التما

عن عدم التبليغ سقوط الحق في التمثيل حيث ال تعتبر المنظمة النقابية تمثيلية إذا لم  ينجر و

  .2 يتجاوز الثالثي األول من السنة المدنية المعينة تبلغ السلطات المؤهلة خالل أجل ال

ع الجزائري اعتمد على معيار فإن المشر  وكما هو واضح للعيان ، فإنه على المستوى القانوني ،

مما يبقى على سلطة االدراة في اإلفصاح عن تمثيلية  ،عددي لتحديد توافر الصفة التمثيلية لدى النقابات

  .حتى وٕان كان ذلك ال يتوافق وواقع الحال  ،كل نقابة

حديد في بتتمنحه المشرع التونسي لالدراة من سلطة ، فالمادة التاسعة والثالثون تك وهو نفس ما

ختالف في موضوع التمثيلية النقابية ، فإن قرار وزاري يحدد هذه التمثيلية بعد رأي محلل إأنه في حالة 

للجنة االستشارية لالتفاقيات الجماعية، فالسلطة اإلدارية تجد نفسها صاحبة سلطة واسعة لتحديد تمثيلية 

واالتحاد الوطني للعمال التونسيين لمراجعة ،  نيالنقابات  فبمناسبة النزاع بين االتحاد العام للعمال التونسي

 اتفاقية قطاع صناعة الزجاج ، فاالدراة تبنت معيار واحد خاص بعدد العمال ، قامت االدراة بتحقيق و

قد  الحظت بأن المنخرطين العاملين بقطاع صناعة الزجاج أكثر عدد باالتحاد العام للعمال التونسيين و

ا ، فالظروف التي تمت فيها التحقيق والعناصر التي استخدمت لمراقبة عدد تمت مراقبة ذلك عضوا عضو 

                                                            
  . 279: ص  ،  المرجع السابق، الجزائر النظرية العامة للقانون في في قانون العمل والحماية االجتماعية زالوجي عجة الجياللي ،  1
  . 280: ص ،  المرجع نفسهعجة الجياللي ،   2
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هل يكفي لوحده هذا المعيار العددي لتقدير التمثيلية : العمال للمنظمتين النقابيتين ، يستحق طرح سؤال 

  .1النقابية ؟

 ضوعيةومو  فإن األنظمة القانونية األوربية تهتم أكثر بوضع معايير مضبوطة ذلك،على خالف  

  .النقاباتلتحديد صفة التمثيلية لدى 

حيث قضت المحكمة الدستورية االسبانية أن النقابات تستطيع الحصول على بعض الصالحيات 

لتأكد من حقيقة النشاط لمن طرف السلطات العمومية ، وعليه فمن الممكن تحديد االختالف بينهما 

ن مدرجة على أساس معايير موضوعية تضمن أن المعهد اليها ، غير أن هذه االختالفات يجب أن تكو 

ألنه ينتهك مبدأ المساواة المكونة لغايات  االختبار ال يجب أن يتم بطريقة تحكيمية ، إذا اقتضى الحال،

األثناء يتحقق حق المنظمات  هفمفهوم أقوى تمثيل هو ألقوى تواجد أو تجذر، وفي هذ دستورية صحيحة،

   .2االتفاقيات بشكل يضمن مصالح مجموع العمال  األكثر تمثيال في المشاركة في

كما تمت دعوة المجلس الدستوري الفرنسي إلى انتقاء معيار لتميز المنظمات القابلة إلبرام 

اتفاقات جماعية ، هذا المظهر تم أخذه بعين االعتبار ، أين تم لفت النظر إلى أن في حالة ما  اتفاقيات و

فإن مسألة تمثليهم هي مسألة  ين في إصدار أو تفاوض له قوة تنظيمية،كان الشركاء االجتماعيين مشترك

  .3السلطات العمومية ال تستطيع عدم االهتمام بها  مصالح عامة ، و

ARSEGUEL ALBERT الفرنسيالباحث قد اقترح  و
اعتماد المعيار االنتخابي لوصف النقابة  4 

التي يمكن االستفادة  ي ميادين أو قطاعات أخرى وفمن خالل المعايير التي ظهرت وطبقت ف ،بالتمثيلية 
                                                            
1 MZDI NOURI, libertés syndicales en droit Tunisien,0p cité, p 100.  
2OGIER BERNARD Valérie, les droits constitutionnels des travailleurs, 0p cité, p 153. 
3 Ibid, p 153. 
4 ARSEGUEL ALBERT, la représentativité des syndicats, thèmes et commentaires, le syndicalisme 
salarie, sous la direction de Bernadette Lardy-Pélissier, Dalloz, France, p2002.  
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، تشترط لكي تكون نقابة  م2000فيفري  28و  16مراسيم المؤرخة في المنها  ففي قطاع الزراعة ، فإن 

فعال لمدة خمس  وبشكل مستقل ، مستمر " على المستوى الوالئي أنها نشطت  التمثيلية أن تقدم دلي

من األصوات خالل االنتخابات األولى  % 15لك أن تجمع على األقل سنوات على األقل، تم يجب بعد ذ

  .للغرف الوالئية للزراعة 

تعتبر تمثيلية لمجموع مستخدمي  ،1996ديسمبر  16قانون  العمومية فحسب اإلدارةوفي قطاع 

   :األساسينالنقابات التي على األقل تتوافر فيها إحدى الشرطين  اإلدارة،

 .مقعد في كل مجلس للوظيفة العمومية  تحوز على األقل على -

من مجموع األصوات المعبر عنها خالل االنتخابات  % 10أو الحصول على األقل على  -

من االقتراع  % 2أو  األعضاء،لجان اإلدارية المتساوية الالمنظمة لتجديد ممثلي مستخدمي اإلدارة في 

ويعتبر الباحث أنه من األفضل االعتماد على  .عموميةالمعبر عنه خالل نفس االنتخابات في كل وظيفة 

يترجم بنسبة مئوية من المقاعد المحصل عليها عوض على اشتراط عدد معين  يالذ المعيار االنتخابي

دون معنى  تطبيق هذا العنصر الخاص بنسبة مئوية مطلوبة هو دائما ضعيف و نمن المنخرطين، ال

 .حقيقي

العتراف بالنقابات التي تتميز بتمثيلية واسعة تؤهلها للمشاركة مما يدل على أن السلطة ال تريد ا و

الذي هو نفسه مسؤول سابق  و 1ن وزير العمل والضمان االجتماعي طيب لوح أ في الحوار االجتماعي ،

لنقابة المستقلة للقضاء ، بادر باتصاالت مع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي اإلدارة العمومية قبل ل

                                                            
  .2002سنة  السيد طيب لوح وزيرا للعمل و التشغيل والضمان االجتماعي حيث تم تعيين  1
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بالنظام من طرف رئيس الحكومة على بن فليس ، مما  ه، لكن تم تذكير  م2002ثية في سبتمبر عقد الثال

  .1يبين أن السلطات غير مستعدة لفتح األبواب أمام النقابات المستقلة 

وة ــــــم قــــــــرغ اء،ــــــــاللقهذا في  العمومية،نقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي اإلدارة اللم تشارك 

الرسمي  ، وحدها نقابة االتحاد العام للعمال الجزائريين الناطق التاريخي وعضوا 400.000 اخرطيهــــنم

للحكومة، من يتفاوض رغم أن المنظمة الجماهيرية السابقة في عهد الحزب الواحد متواجدة بقلة في اإلدارة 

قطاع من "يفة العمومية كانت تعتبر الوظ, ع .إ.م.م.و.سنة إنشاء ن-1990فحتى سنة ، الجزائرية

منذ  و رغم كل العراقيل، و عليه فإنها تعتبر ممنوعة عن أي نشاط نقابي ، و" قطاعات السيادة الوطنية 

قانونيا  واقعيا و تراجعت لكنج التي .ع.ع.ع متواجدة عكس نقابة إ.إ.م.م.و.تاريخ أصبحت نالذلك 

  .2في التعبير باسم عالم الشغلتستمر  بالنسبة للحكومة

تمثيليتها، بحجة عدم تفسر بعض النقابات رفض الحكومة مشاركتها في الحوار الثالثي  و

ان  ".ع.ت.ل.و.الصادر عن م التصريحليها وتقييد الممارسة النقابية، حيث جاء في بمحاولة الضغط ع

قدم  14/90المجلس الوطني يذكر مرة اخرى انه تنظيم نقابي ذو طابع وطني وعليه فإنه بحكم القانون

منه على  الى وزارة العمل والضمان االجتماعي ليس حرصا-إراديا-و بانتظامملف تمثيله سنويا 

الن تمثيله الحقيقي والواسع ألساتذة التعليم العالي هو عنصر  أيضالكن  الخضوع للقانون فحسب، و

البحث  لعالي ولقد تعاملت وزارة التعليم ا.  هام من عناصر هويته النقابية التي يفتخر ويعتز بها

كان  و العلمي على مر السنوات بصفة عادية، بل و بإيجابية مع هذه الكيفية في تقديمنا لهذا الملف،

   .3"يليةمنظمة تمث باعتبارناتعاملها دوما معنا على اساسه 

                                                            
1 ZEID MENOUR, le syndicalisme Algérien Toujours sous contrôle, 0p cité, p 1 et 2. 
2 Ibid p 1 et 2. 

  .المرجع السابق، 2006أفريل  28و 27التصريح الصادر عن المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي المنعقد يومي   3
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وعليه فمن المؤكد ان الحملة الوطنية و الضغوطات التي تتعرض لها الفروع النقابية المحلية 

من طرف ادارة معظم مؤسسات التعليم العالي بحجة  م2006ع منذ نهاية شهر مارس .ت.ل.و.م.ل

من خاللها  المطالبة بعناصر التمثيلية النقابية، ال تعدو ان تكون خطة للضغط على فروعنا و: واهية

  .1اإلضرابخاصة حق  على كل المنظمة من اجل التضييق على حق الممارسة النقابية و

طات مشاركة النقابات المستقلة في الحوار االجتماعي بسبب اعتبارها غير ونتج عن رفض السل

  .متواصلة تمثيلية ، لجوءها إلى شن إضرابات كثيرة و

مؤطرة من قبل النقابات المستقلة  ةحركة اجتماعية واسعم  2008من جانفي  ابتداءنشأت 

دون اجراء مفاوضات مع النقابات  ،وٕاصدار الشبكة الجديدة لها  األجورلزيادة في لقرار السلطة إبمناسبة 

  .الممثلة لقطاع الوظيف العمومي 

  المستقلة للوظيف العمومي  لنقاباتلالوطنية  ةالتنسيقي: داخل هيئتين هما  حيث تكتلت النقابات 

La coordination Nationale des syndicats autonomes de la Fonction 
Publique (CNSAP) 

  .الهيئة المستقلة لنقابات الوظيف العمومي  و

L’intersyndicale autonome de la Fonction Publique (IAFP)  

نداء لتنظيم إضراب وطني أيام  أصدرت الهيئة المستقلة لنقابات الوظيف العمومي تصريح و

وض حول إعداد القوانين للمطالبة بضرورة إشراك النقابات المستقلة في التفا 2008 أفريل 15- 13-14

  :حيث طالبت بـ  ،الخاصة

                                                                                                                                                                                          
                                                                           date de consultation 20/06/2006.     www.sitevoila.cnes 
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مكرر  نينالثما السابعة وعمال الوظيفة العمومية بإلغاء المادة  أجورالزيادة في  -

 .الحقيقيةجعلها تتماشى مع القدرة الشرائية  تثمين قيمة النقطة االستداللية و و

 نظام المنح و ة والقوانين الخاص إعدادإشراك النقابات المستقلة في التفاوض حول  -

 .القطاعاتالعالقات لمختلف 

 .جديدةتثبت المستخلفين بمفتح مناصب مالية  المتعاقدين و األساتذةإدماج  -

من جهة  القدرة الشرائية و تتماشى و تأسيس منحة تقاعد تضمن كرامة الموظف و -

وضات جادة حول فتح مفا احترام الحريات النقابية و فان الهيئة تدعو الحكومة لالعتراف و أخرى

  1.مطالب عمال الوظيف العمومي 

تنظيم بالوطنية لنقابات الوظيف العمومي ، عندما طالبت في ندائها  ةالتنسيقينفس التوجه سلكته  

  :سلطات بضرورة ل م2008فيفري  26-25-24ب وطني أيام إضرا

 .رفع المستوى المعيشي -

 .ظيف العموميالنقابات المستقلة للو  ةتنسيقيمع ابواب الحوار  فتح -

 .بما يتماشى ومطالب الموظفين  األجوراعادة النظر في شبكة  -

                                                            
  :والذي يضم النقابات التالية  2008مؤرخ في أفريل الصادر عن الھيئة المستقلة لنقابات الوظيف العمومي ال البيان  1
    S.N.P.E.P.Mالنقابة الوطنية ألساتذة التعليم الشبه طبي  -1                   

    C.NAESTتقني المجلس الوطني المستقل ألساتذة التعليم الثانوي وال- 2       
   S.N.T.Eالنقابة الوطنية لعمال التربية - 3       
   SATEFالنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين - 4       
   SNAPAPالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي اإلدارة العمومية - 5       

                                                    C.E.C.Aمجلس األساتذة المتعاقدين       - 6                   
  www.cnapest.com Date de consultation 29/05/2008.                                                                        
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   1.مال تحسين ظروف الع -

من الحوار االجتماعي فالمجلس الوطني المستقل  باستبعادهانددت باقي النقابات المستقلة كما 

  : عن  أفصحالتقني  التعليم الثانوي و ألساتذة

 األساتذة ألملومحتواها المخيب  وراألجشبكة  إعدادشديد من طريقة تذمر   - 1

تباعدها الكلي عن حقيقة القدرة  عدم تجانسها و انها تتميز بفراغات واضحة و خصوصا و

 .كل هذا تعتبره نتيجة حتمية لعدم اشراك النقابات الفاعلة ميدانيا  لألستاذ،الشرائية 

ض بصفة يرف ،التعليم الثانوي والتقني  ألساتذةاذ المجلس الوطني المستقل  - 2

 التعتيم المتبع من طرف وزارة التربية الوطنية على مشروع القانون الخاص و أسلوبقطعية 

لتفاوض مع الوظيف لحتمية اطالع نقابتنا على محتوى المشروع قبل عرضه  إلىعو يد

 .2العمومي 

   :يلي الصحة العمومية ماوكان من بين قرارات المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية لممارسي 

                                                            
  :و الذي يضم النقابات التاليةالجزائر العاصمة   2008فيفري  10خ في مؤرالالتنسيقة الوطنية لنقابات الوظيفة العمومية  نداء  1

                                 SNAPSY        النقابة الوطنية المستقلة لألخصائيين النفسانيين                    -1
                                       CNES  المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي -2
                                                   SNTE النقابة الوطنية لعمال التربية  -3
               SNAPESTالنقابة الوطنية المستقلة ألساتذة التعليم الثانوي والتقني  -4
               SNPPSMالنقابة الوطنية لألساتذة المحاضرين في العلوم الطبية   -5
        SNPS.SPللممارسين االخصائيين في الصحة العمومية  النقابة الوطنية -6
                  SNAPAP        النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي االدارة العمومية  -7
      SN.M.SMالنقابة الوطنية لألساتذة المساعدين في العلوم الطبية           -8

  
 .2007. نوفمبر 6ذة التعليم الثانوي والتقني بتاريخ بيان صادر عن المجلس الوطني المستقل ألسات  2

www.snpsp.com  
Date de consultation 29/05/2008. 
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النقابة  باستبعاد دلتنديل الثالثية،قيام باحتجاج وطني شكلي عند انعقاد اجتماع ال - 1

 .االجتماعيالوطنية لممارسي الصحة العمومية من الحوار 

المطبق من طرف السيد وزير الصحة  خفسياسة الحوار االنتقائي والمستبالتنديد  - 2

                    1.ومية في عالقته مع الشريك النقابة الوطنية لممارسي الصحة العم

الحوار االجتماعي إلى مرحلة إبرام العقد الوطني  ارتقاءوتزداد أهمية هذا االستبعاد والتجاهل بعد 

 اجتماعي، الذي يدعو إلى إرساء مناخ  م2006اكتوبر 1- سبتمبر  30في  ياالقتصادي واالجتماع

 ن بالعمل على تحقيق نمو قوي وياء االجتماعييقوم على التزام كافة الشرك االستقرار و يسوده الهدوء و

  .2على توزيع عادل لثمرات التنمية  مستديم و

مادام أن مفهوم العقد الوطني االقتصادي واالجتماعي يتمثل في كونه وسيلة تهدف إلى إيجاد  و

 االجتماعي ،السلم  االجتماعيين لتحقيق النمو االقتصادي و الشركاء االقتصاديين و توافق بين الفاعلين و

أن " االجتماعي  فمن بين النقاط األساسية التي اتفق حولها الموقعين على العقد الوطني االقتصادي و

االجتماعي يجمع األطراف من اجل إبرام تحالفات شراكة استراتيجية حول  العقد الوطني االقتصادي و

االجتماعي ،  ال االقتصادي وأعمال ترمي إلى إسقاط المستقبل المشترك للمجتمع في المج أهداف و

يرتكز على التزام كافة الشركاء االجتماعيين بالعمل  فالعقد يقوم على منطق الشركة من اجل التنمية و

  3."على توزيع عادل لثمرات التنمية  مستديم و على تحقيق نمو قوى و

                                                            
 .2009 ماي  14-13-12القرارات الصادرة عن المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية المنعقد بتيبازة أيام  1

www.SNPSP.com  
  .12: ص  ،المرجع السابق ، 2006أكتوبر  1سبتمبر،  30العقد الوطني االقتصادي واالجتماعي المصادق عليه في ثالثية   2
  .المرجع نفسه  3
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عن  انالمعترف بها قانو  األخرى،باقي المنظمات النقابية  استبعادفمن غير المعقول  

رغم إثبات تمثيليتها خاصة في ميدان  الثالثية لمناقشة القضايا المصيرية الثنائية و جتماعات الدوريةاال

اعتبار االتحاد العام للعمال الجزائريين الشريك االجتماعي  والصحة،  العالي،التعليم  الوطنية،التربية 

  .الوحيد

طى ، نقابات فئوية تدافع عن مصالح اإلجراء  نقابات الفئات الوس –أي النقابات المستقلة  - فهي

الموظفين ، نقابات تشعر بأنها في موقع تفاوضي أوسع ، اين تستطيع التفاوض بطريقة أحسن مما لو 

 النقابات رغم تمثيلها الواسع ، وفتعاقب الحكومات المختلفة لم تساعد هذه  ج ،.ع.ع.كانت داخل نقابة إ

ت التي قامت بها ، فالجزائر في سنوات األخيرة لديها مشكل مع نخبها الحركا إصرارها على النضال ، و

ضد أنها إما  هما ، واتخش أنها إما الحركة النقابية ، و فإما أنها ال تعرف عالم الشغل و ،السياسية 

  .1ابية ــــركة النقــالح

سواء  الها مكانيتطلب من النقابات أن تجد  لمجتمعنا، بالنسبةر العصري لمجتمع معقد يتسيالف 

  2.ج أو باقي النقابات.ع.ع.إ األمر بـتعلق 

  انتهاك مبادئ استقاللية العمل النقابي: المبحث الثاني

إن نشاط المؤسسة النقابية كما يراه األستاذ هوريو ، ال يتحدد في الدفاع عن المصالح المهنية 

 لعراقيل التي تضعها السلطة اماملكن العوائق وا  ،3ألعضائها فقط بل يشمل أيضا مصالح المهنة ككل

للحد من عملها، ينم عن انكارها وتجاهلها  –كما تم بيانه في المبحث االول اعاله  –النقابات المستقلة 
                                                            
1 DJABI NACER, l’Algérien Moyen n’adhère pas aux reformes, interview donne à la quotidienne 
nationale liberté, p5. 
www.algeria-watch.de/fr/article/eco/soc/djabi-et v.htm       date de consultation 25/03/2007. 
2 DJABI NACER, 0p cité, p5. 
3 HAURIOU HENRI, l’institution et le droit statuaire, rec. de l’Académie de de Toulouse, 1906, cite par 
MZID NOURI, libertés syndicales en droit Tunisien ,0p cité, p 55.  
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لهذا المفهوم ولمفهوم ان الصالحيات الممنوحة لفائدة المنظمات النقابية تسمح لها بممارسة سلطة نقابية 

  .خرىاأل األطرافتجاه ا و أعضائهاتجاه ا

قانونيا صارخا يؤكد على عدم  اير النقابة لشؤونها الداخلية ، يعتبر انتهاكيفالتدخل في كيفية تس

  ) .المطلب األول( استقالليتها  ، لسلطة هذه المؤسسة و المستخدماحترام 

و االطارات أـــابـــــات في سعيها لمالحقــــــــة سواء النـــــــــــــــقــــالوصية  اتالجهال تتأخر  ،زيادة على ذلك

 ،على الجهات القضائية هالى عرض بين الطرفين النزاع يتفاقمالنقابية عن طريق اللجوء في كل مرة 

مواصلتها في  واستمرار الجهات المستخدمة  لنا يفسرمما  فتح مجال الحوار االجتماعي ، عن عوضا

  ).الثانيالمطلب (ابي ــــــــل النقـــاللية العمـــــــادئ استقـــــــــتجاوز مب

   الشؤون الداخلية للنقاباتالتدخل في  :األولالمطلب 

لوائحها  و برنامجها وها اتنشاط طتقتضى الحرية النقابية إطالق يد النقابات في وضع خط

 ج النقابة سواء في ذلك الحكــــومة أوتسيير أمورها دون تدخل من خار  المالية و الداخلية التنظيمية و

ومع ذلك فإن الحكومة تبذل قصارى جهدها في إفساد أعضاء مكاتب النقابات . 1لــــــالعم ابــــحأص

ها من عمن فإنها تختار إنشاء مكاتب موازية إلفقاد الثقة في النقابات و ،ال تستطيع مراقبتهم المستقلة عندما

  ).ألولالفرع ا(أو تجاهل النقابة األصلية و تدعيم الجناح الموازي ، 2التطور

                                                            
  . 62: ص ،  المرجع السابق ،الحريات النقابية مدى تأثرھا بإعالن المبادئ و الحقوق األساسية في العمل البراعي احمد حسن ،  1

ين     2 ا ب ى  27تنقل وفد االتحاد النقابي المتضامن مع الجزائر إلى الجزائر في الفترة الممتدة م وفمبر إل دعوة من  2006ديسمبر  1ن ب
ون من  د يتك ان  الوف ة وك تخدمي اإلدارة العمومي تقلة لمس ة المس ة الوطني ة : النقاب ة التالي ات النقابي وطنين للمنظم ئولين ال ة الن: المس قاب

ة لضرائب ة   syndicat Nationalالوطني ة الجماعات اإلقليمي وب( ، نقاب ة الجن ة   sud collectivités territoriales) منظم ،نقاب
ة  وب( التربي ة الجن ة    sud éducations) منطق ة المدني ة الحماي وب( ،نقاب ة الجن د  sud pompiers)  منطق ال البري ة عم ،نقاب

 .  syndicat National des journalistesلنقابة الوطنية للصحافيين ،ا  sud PTTوالمواصالت 
-Communique de solidaires, Mission de l’union syndicale solidaire en Algérie.  
www.europe-solidaire.org/spip/php/article13439    date de consultation 20/05/2010. 
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ها، و منعها من تطوير اتكما تعمل على إضعاف مكانة النقابات المستقلة بتقييد نشاط    

لمبادئ الحرية  اصارخ امنع االجتماعات مما يشكل انتهاك قاعدتها النقابية بتطبيق سياسية غلق المقرات و

                                                                           .)الثاني الفرع(ممارستها و النقابية

  خلق منظمات نقابية موازية  :األولالفرع 

المذكور سابقا على ضمان مبدأ استقاللية  90/14تنص المادة الخامسة عشر من القانون رقم 

يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي من التدخل في تسيير " :بقولهالطة اإلدارية النقابة في مواجهة الس

  "  ت التي نص عليها القانون صراحةحاالتنظيم نقابي إال في ال

لتدخل في الشؤون لإن وضوح هذا النص القانوني ، لم يمنع السلطة من خلق أساليب شتى     

ق منظمات نقابية موازية خاصة بالنسبة للنقابات التي الداخلية للمنظمات النقابية المستقلة ، عن طريق خل

ها خاصة أثناء تنظيمها يكبيرا على المستوى النقابي ، وتجد التفاف كبيرا من طرف مناضل الها نشاط

داخل النقابات األصلية المستقلة انشقاق الطريقة بسيطة تتمثل في إحداث  االحتجاجات، و و لإلضرابات

يتم استغالله عن طريق استخدام المناضلين األكثر قابلية أو األكثر  ،انقساما والذي سينتج عنه سريعا 

  1.ضعفا

يرهم يمعمول بها في تس فإذا كان االنشقاق في المنظمات النقابية ظاهرة معروفة، و   

عليه  فهي تغير طبيعتها إذا تم استعمالها بهدف تشويه السياسة النقابية وكل استقاللية و واستراتيجيتهم

يوافقون على الرؤية الراديكالية لنقابتهم  فإن الممارسة المعتادة هي محاولة إظهار أن بعض المناضلين ال

                                                            
1  DELLA SUDDA-FRANCOIS, entre répression et manipulation, le courageux combat des 
syndicats autonomes Algériens, rapport du comité international de soutien au syndicalisme autonome 
Algérien, p 6. 
www.cisa-solidaritesyndicats-algérie.org/img/pdf/cisa-situation-syndicats-algérie-15112009/signepdf  
date de consultation  20/05/2009. 
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والهدف األساسي هو إنشاء منظمة جديدة ، تشكل جناح آخر "  تقويم" يقرون تصحيح ذلك عن طريق  و

وضع مبادرات األكثر كل ما يتعلق ب للمنظمة األصلية ، مستعدة في الواقع لكل تسوية مع النظام و

حتى تكون  ، وإلضعاف االرادة الجماعية للمطالبطريقة أخرى : مآلها الفشل  لكنها سخيفة و ةراديكالي

ذلك  كأنها منبثقة عن مؤتمر جديد و هذه الطريقة فعالة تتطلب من القيادة الجديدة الظهور بمظهر و

نقسام ، تظهر نقابتين تحمل نفس اإلانه بعد  مادام ،حتى المحللين  لبعث البلبلة في صفوف المنخرطين و

  .، والقصد من ذلك بث االرتباك)اسم مختلف اختالف بسيط ،في حاالت أخرى ( 1االسم في نفس الوقت

               87نصت عليه المادة الثالثة من المعاهدة الدولية رقم  وهذا السلوك يخالف كذلك ما

 و ،لوائحها اإلدارية  أصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها و لمنظمات لمنظمات العمال و: " يقولها 

تمتنع  ،في إعداد برنامج عملها  نشاطها و و افي تنظيم إداراته و ،ة كاملةريممثليها بح انتخابفي 

  ." ق ممارسته المشروعةن يعيأ السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو

 م2004العمومية في ماي  اإلدارةالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي تم تطبيق هذه الطريقة على 

وليها رفضوا مساندة السيد عبد العزيز فمسؤ  -2002ي نفس اإلطار في فيفري بعد محاولة أولى ف–

ت الى خلق أفإن السلطات العامة لج ،النقابة وعندما لم يتمكنوا من إعالن حل  ،2أفريلبوتفليقة لرئاسيات 

فوجدت في شخص نائب ليس له الحق في الممارسة النقابية مادام انه انهى عالقة  ،ابية موازية منظمة نق

فالمهم تحطيم  ،لكنه كان السبيل لتجسيد العملية  ،العمل مع قطاع الوظيف العمومي فهو في حالة تقاعد

  .3النقابة

                                                            
1 DELLA SUDDA-FRANCOIS, entre répression et manipulation, le courageux combat des 
syndicats autonomes Algériens, op cite ,p6.  
2 Ibid. ,p6  et 7 . 
3 GRAINE LARBI, 0p cité, p 38. 
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وهذه  ،ناس ليال لنقابة وجمع ال األولنه المسؤول أ أعلن و انظم الموظف المتقاعد مؤتمر 

فالهدف هو  ،العمومية  تفسيرها اال اذ كان هؤالء وجدوا مساندة من طرف السلطات  نال يمكالممارسات 

  .1كل المنظمات التي تقلقل النظام تفكيك كل النقابات المستقلة و

ماي  13كما عاش المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي نفس الممارسات بسبب شن إضراب 

  .وانحرافات أدت في النهاية إلى تصدع النقابة من الداخل  اختالفاتما ترتب عنه من و  2006

الفروع  نقطة خالف كبيرة بين قيادة النقابة و م2006ماي  13شكل تنظيم إضراب وطني يوم 

  .غير قانوني  اعتباره أن اإلضراب غير شرعي و المحلية خاصة بعد تدخل القضاء و

محلية التابعة للنقابة على تنظيم إضراب وطني خاصة وأنها تعرضت إلى أصرت الفروع النقابية ال

ذلك على خليفة تمسك  التعليم العالي و تضغوطات من طرف السلطة العامة ممثلة في مؤسسات إدارا

  .تجاهل السلطة لذلك  النقابة بضرورة تحقيق مطالبها و

حذر من العواقب  ه الحملة والتصريح الصادر عن المجلس الوطني للنقابة ، بشدة بهذندد 

غيرها لن تزيد األساتذة إال تصميما على مواصلة  أكد أن هذه التصرفات و الوخيمة التي تترتب عنها و

لكن  االجتماعية و القانونية ليس فقط من اجل تحقيق مطالبهم المهنية و الكفاح بكل الوسائل الشرعية و

كما سجل بارتياح المشاركة  .2الحرة المستقلة و المسؤولة عن حق الممارسة النقابية عأيضا من اجل الدفا

                                                            
1 GRAINE LARBI, 0p cité, p 39. 

               www.sitevoila.cnes  .  2006أفريل  28و  72بيان الصادر عن المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي المنعقد يومي ال 2
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كذا مشاركتهم في عملية التصويت على  أفريل و 18و17القوية لألساتذة في الحركة االحتجاجية ليومي 

  .20061ماي 13االضراب الوطني ابتداء من يوم 

س الوطني تنظيم بعد أن تم االتفاق على الدخول في إضراب وطني محدود لمدة أسبوع قرر المجل

  .امتثاال للقرار القضائي  ، م2006ماي  14و13احتجاج فقط وذلك يومي 

ماي  10جاء استدعاء المنسق الوطني للمثول أمام الغرفة اإلدارية لمحكمة الجزائر العاصمة يوم 

 اما يخلق انقس إصدارها في نفس اليوم حكم بإيقاف اإلضراب ، ليقلب الموازين داخل النقابة و و م2006

ماعدا الفرع ( ، بحضور أغلبية الفروع  م2006ماي  11كبيرا ، فقد استأنف المجلس الوطني أشغاله يوم 

           النقابي لجامعة منتوري قسنطينة رغم أنها صاحبة االقتراح أي اقتراح ترك دورة المجلس 

ل يجب احترام قرار ه: المسألة التي طرحت و أعطت مجاال لنقاش متشنج تمثلت في  ، و) مفتوحة

  .2الشروع في اإلضراب الوطني أم تجاهله و ،االمتثال له  المحكمة و

االنتخاب تماشيا مع نظام : مما تطلب اللجوء إلى  لم يكن في اإلمكان الحصول على إجماع ، و

يف بتدخل من السيد فريد شربال ، طالبت بعض الفروع توق أثناء ذلك، و و: النقابة األكثر ديمقراطية 

اجراء االنتخابات كان نتيجة سبعة وستون صوت لصالح احترام  غادرت القاعة دون رجعة ، و الجلسة و

     بناء على نتيجة  و ثالثون صوت للفروع التي غادرت القاعة امتناعا، قرار القضاء مع اعتبار سبعة و

                                                            
بعد اطالعه على التقارير الواردة من الجمعيات العامة لألساتذة بناء على محاضر التصويت ، : " جاء في البيان المذكور أعاله  1

تحليله للمعطيات المحلية والوطنية ، يقرر باألغلبية الدخول في إضراب محدود لمدة أسبوع متابعة لتنفيذ برماج عمله السنوي ، وبعد 
 ".2006ماي  13خاضع لتقييم مع إمكانية التجديد وذلك ابتداء من يوم 

2 Lettre du Bureau national (CNES) à l’ensemble des enseignants, p 2. 
CNES. Voilà net /bureau –national/lettre – ou -auxenseignants-rf.pdf.    Date de consultation 
20/05/2007. 
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تنظيم جمعيات  ات النقابية ولتنديد بانتهاكات الحريلماي كاحتجاج  14و13االنتخاب ، تقرر تنظيم يوم 

  1.تفسيرية للوضعية 

  : جاء في البعض منه  ،تأسيسا عليه صدر بيان عن المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي  و

 لألساتذة،ذلك إلجهاض كل حركة احتجاج  و للقضاء،التنديد باللجوء الدائم من طرف الوصاية  -

لتعليم لالشرعية  تبني المطالب العادلة و و في وقت كان هؤالء ينتظرون فتح الحوار الجاد

 .الجامعي

ماي  13المقر يوم  تنفيذ قرار القضاء المتعلق بتوقيف اإلضراب الوطني لمدة أسبوع و و احترام - 

2006 . 

حق اإلضراب  لدفاع عن الحريات النقابية ول م2006ماي  14و 13تنظيم يومين لالحتجاج يوم  - 
2. 

ان الذين رفضوا الخضوع لقرار القضاء ، لم يكونوا إال أقلية : " ألول للنقابةقد اعتبر المسؤول ا و

في كل األحوال فهم أحرار الختيار اتجاههم ، لكن يجب أن يتحدثوا باسمهم  يعدون على األصابع  و

يم ليس االساتذة المنخرطين في نقابة المجلس الوطني ألساتذة التعل الخاص ، فهم ال يمثلون إال أنفسهم و

الذين يريدون زرع البلبلة غير مرحب بهم ، فالتعددية  من يساند الحوار فليلتحق بنا، و: " ليضيق "العالي 

ما عليهم إال إنشاء فروع نقابية خاصة بهم ما داموا غير موافقين على  النقابية ممارسة في الجزائر ، و

، لكن في الحقيقة فإن عدد الفروع 3" من أعضاء المكتب الوطني للنقابة  %70أكثر من  تخاذهااقرارات 

                                                            
1 Lettre du Bureau national (CNES) à l’ensemble des enseignants, op cite, p2. 

  www.sitevoila.cnes    . 2006ماي  11صادر عن المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي بتاريخ البيان ال 2 
Date de consultation 20/06/2006  

  
3 HAKIM KATEB, Harraoubia rencontre le CNES, les poursuites seront suspendues, 22Mai 2006, p 7. 

www.lesepressiondz.com/article/2/2006   date de consultation 222/05/2007 . 
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فرعا ) 19(النقابية التي عارضت توقيف اإلضراب واالكتفاء فقط بيومين لالحتجاج تمثلت في تسعة عشر 

  .1 نقابيا

يسمى التنسيقية الوطنية للفروع النقابية للمجلس الوطني  حيث انطوت هذه الفروع النقابية تحت ما

وعقدت  ، 2007-2006صلت اإلضراب إلى ما بعد الدخول الجامعي وا و ،ألساتذة التعليم العالي 

  .تضييق من طرف السلطات  خمس لقاءت وطنية رغم ما تعرضت له من مضايقات و

للمجلس دون حضور هذه الفروع  2حدة األزمة عند انعقاد المؤتمر الثالث ازدادت  و تفاقمت و

ن هذا المؤتمر انعقد دون أ و ةعليه، خاصتغلب ل داخل المجلس لم يتم الصالحا قالنقابية، فاالنشقا

  .اكتمال النصاب القانوني

ضم فقط الفروع  هألن, شرعيولين النقابيين المعارضين للمكتب الوطني غير ؤ فقد اعتبره احد المس

  .نقابة بيت النقابة،لذلك فانعقاده بهذا الشكل يجعل من  اإلضراب،النقابية التي لم تشارك في 

ل حول مشاركته في المؤتمر بعد سؤا يد فريد شربال نائب المنسق الوطني للوسط ،صرح السفقد  

لكن فئة قليلة فقط من المجلس هي  ن المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي لم يعقد مؤتمره،أ الثالث،

في  ، أنا لم أشاركم 2006ماي  13هي تتكون من الفروع النقابية التي لم تواصل إضراب  التي نظمته و

فهذا المؤتمر الوطني ليس  أعمال هذا االجتماع ألنه خالف للمؤتمرين السابقين فالمؤتمرين مختارون،

فرعا نقابيا التي  24( قد طالبنا  مؤتمر المنخرطين من وجهة نظر نقابية ، فهذا االجتماع غير شرعي و

                                                            
  :تتمثل الفروع النقابية السبعة عشر في   1

  .جامعة العلوم والتكنولوجيا بوھران ،جامعة سيدي بلعباس ،جامعة تيارت : التنسيقية الجھوية للغرب وتضم  -
  جامعة بومرداس، جامعة البليدة ، جامعة بجاية،  جامعة بوزريعة : التنسيقية الجھوية للوسط وتضم  -      

جامعة منتوري قسنطينة  ، جامعة ورقلة ،جامعة جيجل ، جامعة سطيف ،  جامعة مستغانم : ھوية للشرق وتضم التنسيقية الج -      
  .معسكر،   ESET، لألشغال العمومية  المدرسة الوطنية العليا لإلعالم االلي، المدرسة الوطنية العليا للتغذية، المعھد الوطني

www.sitevoila.cnes   date de consultation 20/06/2006 
 .2007مارس  28 ،27انعقد المؤتمر الثالث لنقابة المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي أيام   2



عالقة التنظيمات النقابية باألحزاب السياسية خالل مرحلة التعددية:   الثــــــــاني الـــباب  
 

237 
 

كد على أن ؤ فأنا أ.استجابة بتأجيل عقد المؤتمر لكن طلبنا لم يلقى )  2006ماي  13لبت نداء إضراب 

  1."الزمة بل قد يعقدها أكثر ، ويجعل من كناس نقابة بيت االمؤتمر لم يقضي على 

نقابة المجلس الوطني المستقل ألساتذة التعليم الثانوي والتقني نفس الوضعية ،  عايشتكما 

مس سنوات ، مع أنها خاصة أثناء فترة تماطل السلطات العامة في تسليم وصل التسجيل لما يقارب الخ

فهي اآلن منخرطة في عدة تكتالت نقابية دولية منها  ،2كسبت اعتراف نقابات أجنبية منذ نشأتها الفعلية 

االورومغاربية باإلضافة  ةالكونفدراليكذلك  و  L’aver Mondialisationالحركة النقابية العالمية البديلة 

 syndicatلتعليم الثانوي في فرنسا لمع النقابة الوطنية ولها عالقات  ،لتربية لإلى النقابة الدولية 

national d’enseignement secondaire  والمكتب الدولي للعمل عملالعامة لل ةوالكونفدرالي .  

حدهما يدعو الى المطالبة الفئوية أ ،مختلفين  تيارينن هذا االنقسام هو نتيجة تصادم بين إ

واآلخر ينتمي الى المعارضة في ظل االنفتاح على  ،اتها مع السلطةبسبب عالق ،المحدودة في طموحاتها 

   3.مطالب باقي الشركاء

وبسبب الدور الفعال للنقابة حتى قبل حصولها على االعتراف القانوني حيث نظمت عدة 

دفع السلطة إلى قيام مما  كان لها اثر في تحقيق بعض المطالب ، م2004،  م2003إضرابات سنوات 

كان له  م2003 إضراببعد  ،الت للقضاء عليها ، فاستعملت منسقها األول لتفجيرها من الداخلبعدة محاو 

 أقنعه حيث ،التربية الوطنية لوزارةالعام  األمينن قام بنسج عالقات متينة مع يالتربية ا وزارةعالقات مع 

                                                            
1 NASSION BADER, Charbel  Farid , coordinateur national adjoint chargé du centre CNES , le CNES n’a 
pas tenu son 3 éme congre national , 29 Mais 2007 . 
 www.lemaghred.com/lire.php?=2537    date de consultation 29/09/2007. 

للنقابة وقدم ملف النقابة والية  حيث تم انتخاب المكتب الوطني المؤقت  18في اجتماع ضم ممثلين عن  2003أفريل  17تأسست في   2
 . 2003أفريل  29لوزارة العمل والحماية االجتماعية في 

www.CNAPEST.com      .  Date de consultation 20/05/2005 
3   Graïne  LARBI, Algérie naufrage de la fonction publique et syndical, entretien avec Noura Larbi 
secrétaire général du CNAPEST, 0p cité, p 171. 
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بعاد العناصر بة بمحاولة إلنقالفقام المنسق السابق  ،تسيير النقابة لانه في وضعية مالئمة  األخيرهذا 

 .1حد سايره في ذلك ألكن ال  ،المناهضة له وحاول فعل ذلك داخل المجلس الوطني 

في البداية فإن هذا  التعليم الثانوي و التقني و ألساتذةلنقابة الوطنية المستقلة لفنظم مؤتمر 

كان لنا  و ،بهذا الخصوص الوطنية إعالم الهيئات الدولية ولكن تم  ،التنظيم كان له نفس التسمية 

قد دفعت ممارسة الضغط  و ،اإلنسانلدفاع عن حقوق لالرابطة الجزائرية رئيس  بوزير العمل و تاتصاال

  .2ن كان الفرق حرف واحد إ المنسق السابق لتغيير التسمية حتى و

بنفس  ي جناح مواز نفس الوضعية عقب انشاء  وقد عرفت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين

 .النقابة

ببجاية  المستقلة لعمال التربية والتكوينلنقابة لوعند تنظيم المؤتمر الثالث  م2001فخالل سنة 

بعد رفض ( حيث تمت اشغال المؤتمر بقاعة المسرح البلدي  ،تمت عملية خلق منظمة نقابية موازية 

 ،يل اشغال المؤتمر لوقت الحق وبسبب طول المناقشات تم تأج) السلطات منح قاعة بالجزائر العاصمة 

لم يتم تنظيم المؤتمر اال  و أفريلفي منطقة القبائل في شهر  األحداثقصير تالحقت  وقت لكن بعد

مؤتمر  قامت بتنظيم  األشخاصبنيان وفي نفس الوقت فإن مجموعة من الخالل شهر سبتمبر بعين 

  .3 موازي بمسيلة

بالسهر على احترام  االمكلفة أساس لية لوزارة العمل،كل هذه الممارسات تستفيد من المساندة اآل

من طرف نفس الشخص طيب لوح  2002التنظيم في إطار ممارسة الحق النقابي ، فالوزارة المسيرة منذ 
                                                            
1 GRAINE LARBI, Algérie naufrage de la fonction publique et syndical, entretien avec Noura Larbi 
secrétaire général du CNAPEST, 0p cité, p 85.   
2 Ibid, p89. 
3 GRAINE LARBI, Algérie naufrage de la fonction publique et  défi  syndical, entretien avec 
Mohamed Salem Sadali secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de 
la formation SATEF, 0 p cité, p 110, 111. 
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النقابة الوطنية للقضاة –الذي هو نفسه نقابي قديم مستقل ، كان احد مؤسسي النقابة المستقلة للقضاء  و

لذا تلقى النقابيين باستغراب التعيين في منصب وزير العمل ، لكن  يدات ،التي كانت محل تهد و–

  .1بكل ثبات للممارسة التي كان ضحيتها  استسلمالحظوا بال اندهاش أن الوزير منذ تعينه 

هي العادة فالسلطات  امعنا، كمالنقابات المستقلة  :التاليفالسلطات العمومية تريد بث اإلعالن 

  .2النقابات اإلعالم، األحزاب، :الكل استرجاعتريد 

الساحة المختصة تنبه الى ضرورة االخذ في االعتبار خصوصيات  الدولية فان الهيئات ذلكل

لنقابات المستقلة لالنقابية الجزائرية على المستوى الدولي ، فعلى المنظمات الدولية التي تعد الملجأ الوحيد 

عن طريق ضمها او االعتراف " النقابات المستنسخة"لى توخي الحذر واليقظة لتفادي اضفاء الشرعية ع

  3.بها كشركاء  شرعيين

 غلق المقرات ومنع االجتماعات : الفرع الثاني

 كل النقابات ماعدا نقابة االتحاد العام للعمال الجزائريين من نقص الوسائل المادية و تعاني

مجمل  علىد تسيطر فيه الدولة المعنوية الموضوعة تحت تصرفها من طرف السلطات العامة في بل

من طرف السلطة لمنعها من  استراتيجية هو نقص في الوسائلالوترى النقابات أن  ،الملكية العقارية

 .4ممارسة نشاطها النقابي بشكل عادي 

                                                            
1  DELLA SUDDA-FRANCOIS, entre répression et manipulation, le courageux combat des 
syndicats autonomes Algériens,0p cité, p8 et 9. 
2 Graïne LARBI, GRAINE LARBI Algérie naufrage de la fonction publique et  défi  syndical, 
entretien avec Mohamed Salem Sadali secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de 
l’éducation et de la formation SATEF, 0p cité, 110-111. 

 المرجع، "تقرير عن حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: سوء المعيشة "الفيدرالية الدولية لحقوق االنسان، الجزائر   3
  26،ص  السابق

4 KETTAB SAHRA, les violations des libertés syndicales, 0p cité, p 13. 
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ذلك  عملي لفعل ذلك ، كصفة التمثيلية ، لتجسيد ذلك ،فإن السلطة تمتلك مخزون قانوني و و 

التي في اغلبها في غير صالح  ة متروك لتقدير المستخدم أو السلطات اإلدارية وأن تحديد هذه األخير 

يجب :" تنص على أن  90/14األربعون من قانون  النقابات المستقلة ،على الرغم من أن المادة الثامنة و

الوسائل الضرورية لعقد .....على المستخدم أن يضع تحت تصرف التنظيمات النقابية التمثيلية 

ويضع المستخدم تحت تصرف التنظيم  ،مالئمة  أماكن  لوحات إعالنية موضوعة في اعاتها واجتم

 األربعون ولتؤكد المادة التاسعة  ،" عضوا 150إذ ضم التنظيم أكثر من  ,امالئم محالالنقابي التمثيلي 

أن  ،يد الوطنييمكن للتنظيمات النقابية للعمال األجراء األكثر تمثيال على الصع: "  90/14من قانون 

الكيفيات المحددة عن  ييس واحسب المق و ،تستفيد من إعانات الدولة في إطار التشريع المعمول به

من حرمان  اتلسلطلسمح ت التيإلى النقابات األكثر تمثيلية ، في هذا النص فاإلشارة " طريق التنظيم 

  .1النقابات المستقلة من اإلعانات المالية 

لسلطات العامة في لمر األ، ترك  1990جوان  2المؤرخ في  90/14قانون فإن  ،زيادة على ذلك

توجد اإلعانات  وسائل للنقابات، مع العلم أن من بين موارد المنظمات النقابية،منح ال و عدممنح أ

فإن االتحاد العام للعمال  العمومية، اإلدارةنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الحسب  و لدولة،لالمحتملة 

مجانا من طرف الدولة زيادة على حظيرة  متنازل عنه مجانيا او لجزائريين استفاد من ألف مقر مجهز وا

تأجير مقراتها  ، بينما النقابات المستقلة مكرهة على شراء أمالكها الخاصة و parc roulantمتنقلة 

 ،يزانية الدولةرية من مس كما يستفيد االتحاد العام للعمال الجزائريين من إعانة ضخمة و االجتماعية،

 .2لنقابات المستقلة لقليل  ءشيبينما منح 

                                                            
1 KETTAB SAHRA, les violations des libertés syndicales, 0p cité, p 13. 
2 Rapport de la FIDH2002, 0p cité, p14. 
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النقابة : هي وضعية غير مستقرة توجد فيها النقابات الممثلة على سبيل المثال في نقابات  و

نقابة المستقلة لعمال التربية بعد الف المستقلة لعمال التربية، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية،

طلبات الحصول على مقرات  و تتوفر على مقر وطني بالجزائر العاصمة، سنة من الوجود ال اثني عشر

أعلنت  م1990منذ سنة  المقر الحالي يوجد في تيزي وزو، و و والئية في واليات تواجدها تلقى الرفض،

 دج ، رغم أنها 700000يتجاوز  عن تلقي ثالث إعانات من طرف الدولة تحتوي على مجموع كلي ال

إال  كال تمللكنها في المقابل ، عشرون والية  متواجدة في ثمانية و عشرون انتداب و و ثالثةتتوافر على 

   . 1خمسة مكاتب محلية في خمسة واليات

المالية منح االعانات ف ، نفس الوضعية كما تؤكد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على

تتم بطريقة انتقائية من طرف وزارة العمل، تنم عن ) نقابية تمثيليةلكل منظمة  90/14كما يحددها قانون (

تحطيم النقابات التي تناضل من اجل  لضغط ولالمالية  اإلعانةطريقة السلطة العامة في اعتماد وسيلة 

ارسي الصحة العمومية تدل حالة النقابة الوطنية لمم و ،ألعضائهاالمعنوية  الدفاع عن مصالح المادية و

هذا منذ  و و متواصل فاإلعانة ذات الطبيعة المالية المخصصة لها يتم خفضها بشكل مستمر ،لكعلى ذ

/ دج190.000هي ) فترة ثالث سنوات(، فمبلغ اإلعانة الممنوح خالل الفترة الماضية  م2002سنوات 

   .2للنقابة مهام المختلفةالالمتعلقة ب المصاريف او كل سنة وهو مبلغ قليل بالنسبة التسيير، التكوين

شانها شان نقابة   ،3المالية ألعضائها تع تعتمد على االشتراكا.ص.م.م.إن نقابة وفلهذا السبب 

  .4ت.ث.ت.ا.م.و.م

                                                            
1 Rapport de la FIDH2002, 0p cité p14. 

  .2008جويلية  7في  لقاء معه مؤرخمن خالل العمومية  ھذا ما اكده االمين العام لنقابة الوطنية لممارسي الصحة   2
3 Graine LARBI, 0p cité, p 44. 
منخرطا  .        50.000و  40.000و  30.000دج ومتوسط عدد االشتراكات يتراوح ما بين  80كل عضو نقابة يشارك سنويا بـ     
4 Ibid, p96.       

 . 200دج سنويا  200مشترك وكل واحد  يدفع 64.000 نقابة لدى
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فبعد طلبها ذلك من الوزارة اي طلب تحديد  ،لم تتلقى إعانات من طرف السلطات  األخيرةهذه 

يتعلق بتنظيم دورات تكوين  األمركان  اإذ اتاإلعانتمنح  إنهاردت  الوزارةفإن ، اإلعاناتمعاير لتلقى ال

  .1معارض أوة يدراس أيام أو

تطبيق سياسة عدم منح مقرات دائمة لصالح النقابات  نالعامة، فإلسلطات لبالنسبة  و   

كافي حيث ضيقت كثيرا على المنظمات النقابية من خالل ممارسة أسلوب غلق المقرات  رالمستقلة، غي

  .مؤسسةها استنادا ألسباب غير جدية وغير المتوافرة التابعة ل

 م غلق مكاتب وتين أ ،الممارسات خالل نشاطها النقابي هتشهد كثيرا من النقابات المستقلة هذ

  .مقرات نقابية في أكثر من مناسبة يصعب اإللمام بها لكثرتها ،إال انه يمكننا عرض أبرزها 

  

المستقلة لمستخدمي اإلدارة العمومية ، كانوا  ي النقابة الوطنيةيفإن نقاب منذ أكثر من سنتين،

محل عدة محاوالت اضطهاد من طرف السلطات العمومية، بسبب غلق مكتب نقابي تابع لها بمقر والية 

فإن فرع النقابة قرر االحتجاج بتنظيم إضراب عن الطعام بعد نفاذ كل إجراءات الصلح مع  اوهران  لذ

  .2اإلدارة 

ت لغلق المقر الوطني لالتحاد الوطني ألعوان الحماية المدنية التابع لها كما تعرضت نفس النقابا

  .االجتماعيةبسبب النزاع حول تسيير الخدمات  م2004سنة 

لنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي لحماية المدنية التابع البعد إنشاء فرع االتحاد الوطني ألعوان 

اعتراف المديرية العامة  و ة أعوان للحماية المدنية،من طرف ثالث م2003العمومية في مارس  اإلدارة

                                                            
1 GRAINE LARBI Algérie naufrage de la fonction publique et syndical, entretien avec Noura Larbi 
secrétaire général du CNAPEST, 0p cité, p 97. 
2 KETTAB SAHRA, les violations des libertés syndicales ,0p cité, p 12 
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نددت نقابة مطالبه، طرح برنامج  وجود هذا الفرع النقابي و بشرعية و م2004للحماية المدنية في مارس 

على األعوان  طالضغ و النقابيةانتهاكات قانونية بالنسبة للحقوق  بعوائق و م2004ع في مارس .إ.م.م.و

 .1.عرقلة الممثلين  مة والموجودين في القائ

ة ،حيث تمثل ــة المدنيـــــويعتبر تسيير الخدمات االجتماعية من المشاكل األساسية ألعوان الحماي

لذا طالب  ،دد قليل من أعوان الحماية المدنيةالتي ال يستفيد منها إال ع من مجموعة كتلة األجور و % 3

تسيير معتمدين في ذلك على تقرير المفتشية العامة الأعضاء النقابة أن يشارك ممثلين عن نقابتهم في 

المديرية العامة للحماية المدنية  أنكما  التي تندد بتسيير غير مطابق لمجموع المبالغ المالية، للمالية و

 الحين،لك ذومنذ  اإليداع،ج للحماية المدنية بسبب سوء .ع.ع.في حد ذاتها أودعت شكوى ضد فرع إ

  .2نالحظ سكوت القضاء 

 الوطني، وع وغلق مقرها .إ.م.م.ج بإلغاء انتداب نقابة و.ع.ع.طالبت نقابة إ، م2004وفي اوت 

ع تنظيم وقفة .إ.م.م.لنقابة وللهذا قرر المكتب الوطني  ةنتيج المدنية، والمديرية العامة للحماية  تأذعن

  .3العاصمة  لعامة للحماية المدنية في الجزائرفي ديسمبر أمام المديرية ا

من عدم  الفروع النقابية المحلية التابعة لنقابة المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي، اشتكت و

عنه  جما نتو  م2006ماي  13تمكنها من استخدام مقرات النقابة بسبب ما حدث بمناسبة تنظيم إضراب 

 و ،تذة التعليم العاليس الوطني ألساالوطنية لفروع المجل ةالتنسيقيجناح  من صراع بين جناحي النقابة،

  .جناح نقابة المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي 

                                                            
1 Communique de  solidaires, mission de  l’union  syndicale  solidaires  en Algérie  rencontre avec  le 
syndicat de la protection civile du snapap,op cite, p 2. 
2 Ibid, p 2. 
3 Ibid, p 2. 
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األستاذات  ففي بيان صادر عن اللقاء الوطني الثاني للفروع النقابية المضربة فإن األساتذة و

جوان  29المضربين والمجتمعين في قسنطينة ،الحظوا بمرارة استمرار سد كل منافذ الجامعة بتاريخ 

مسؤولة الغير  تلذلك فهم ينددون بشدة بالقرارا ،مدرجات المحاضرات غلق كل القاعات و و ،م2006

  .1لمدير جامعة منتوري قسنطينة 

صدور تنديد عن أساتذة جامعة منتوري قسنطينة المضربون عن  قد سبق إصدار هذا البيان، و

المدرجات لعقد الجمعية بسبب مخالفة مدير الجامعة لوعده بتخصيص احد  م2006ماي  13العمل منذ 

  .العامة من طرف األساتذة المضربين 

حقنا في مكان  انتزاعانه بعد وقائع وأحداث كثيرة ، اردنا فيها :"حيث جاء في محتوى التنديد 

نعقد فيه جمعيتنا العامة اليومية ، انتهى المسؤول األول في الجامعة إلى إعطائنا وعدا بوضع أحد 

منع عنا هذا المدرج وأغلق  اجتماع واحد فقط، بعد يوم واحد و لكن و ميا والمدرجات تحت تصرفنا يو 

داخل  بابه من جديد ،مثل باقي القاعات الصالحة لالجتماع، لقد حكم علينا بالتشرد في عقر دارنا و

  .2 "فضاءنا الجامعي

رار خر تحرك هو غلق  فروع المجلس الوطني  ألساتذة التعليم العالي لجامعة معسكر بقآ و

جناح المجلس الوطني لتعليم ( مساندة الجناح الموازي  قضائي بعد شكوى من رئيس الجامعة المذكورة و

فرض ممثل معين من اجل  هذا لسحق الممثلين الشرعيين المنتخبين من طرف القاعدة و و) العالي 

   .3االستهالك اإلعالمي

                                                            
1 Déclaration de la rencontre national (2éme rencontre) des sections en grève du 29/06/2006.     
cnes.site.voilà    date de consultation 20/07/2006. 

  .عن الجمعية العامة لألساتذة المضربين بجامعة منتوري قسنطينة  2006جوان  21التنديد الصادر بتاريخ   2
3 Message de kaddour CHOUICHA, l’un des fondateurs de la coordination des sections du conseil 
national des enseignants du supérieur (CNES), ORAN, p2. 
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فإن  غاربي بالجزائر العاصمة ،بمناسبة تنظيم أول منتدى نقابي م و ،م2010ماي  13في  و

ثمرة نضال كبيرا للحصول على مقرات   maison des syndicatsالوالية أغلق دار النقابات  اليو 

، قرار بغلق مقر دار النقابات في  م2010ماي  12أصدرت السلطات الجزائرية في . 1خاصة لالجتماع

إغالق موقعهم  كالعاصمة، وكذلع بالجزائر .إ.م..م.الجزائر العاصمة ،الذي تشغله بشكل دائم النقابة و

   .2" اإلخالل بالنظام العام من قبل شاغلي المقر " اإللكتروني وذلك ألسباب عدة من بينها 

ترتيب على القرار حرمان النقابات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة من هذا المقر الخاص 

المناقشات في ظل الرفض  كمكان لالجتماعات وحيث كان يستخدم  الذي يعد بمثابة المتنفس الوحيد،

المنهجي الذي تقابل به الطلبات للحصول على التراخيص لعقد اللقاءات في األماكن العامة ، عالوة على 

 الذي اتبع على الفور بختم القاعة و و ذلك فهذا القرار الموجه ، إلى مالك دار النقابات وليس مستأجره ،

  .3الطعن القضائي في المراجعة و حرمان النقابيين من حقهم

معترف بها البيانه أعاله، فإن النقابات غير  مما تهو  فإذا كان حال النقابات المعترف بها قانونا،

  . اأكثر سوء ،تنشط على المستوى النقابي  أنهارغم  ،اقانون

منعها من عانت من  –معترف بها قانونيا الى حد اآلن الغير  - فنقابة مجلس ثانويات الجزائر 

عقد اجتماعاتها بالمؤسسات التعليمية على رغم أن هذه النقابة شلت ثانويات الجزائر العاصمة ألكثر من 

  .4ثالث أشهر 

  
                                                                                                                                                                                          
www.cisa-solidaritesyndicats.algerie.org       date de consultation 20/09/2007. 
1 Message Kaddour CHOUICHA ,0p cité, p3. 

 . 2010ماي  26السلطات الجزائرية تغلق مقر دار النقابات   2
   maivement/default.aspx?item=488-www.ctvws.com/labour 

  .نفسهالمرجع ،  2010ماي  26السلطات الجزائرية تغلق مقر دار النقابات   3
4 Comité national des libertés syndicales, 0p cité, p 13. 
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  المالحقة القضائية  :الثانيالمطلب 

التدخل في تسيير النقابات المستقلة بشكل يخالف  بعد لجوء السلطات العامة إلى التضييق و

 فإنها التدخر أي مجهود في تطبيق نفس الممارسات –كما تم بيانه سابقا  –مول به التنظيم القانوني المع

  . على حد السواء المناضلين النقابيين اإلطارات وعلى النقابات و على 

فتلجأ  تعتبر الهيئات المستخدمة أن اإلضرابات التي تشنها النقابات المستقلة غير قانونية ،

  ). لاألو الفرع( محاصرة النشاط النقابي  و للوسيلة القضائية بغية إيقافها

 كل أنواع الضغط و ممارسة الهيئات المستخدمة لهؤالء المناضلين النقابيين كما تفضل نفس

التشكيك في  و نضالهم النقابيتحجيم  صارمة ضدهم بغية تحييد دورهم و جزائيةالتهديد بتوقيع عقوبات 

  ) الفرع الثاني(  مطالبهم شرعية

   ضد النقابات: ولالفرع اال 

و لحق النقابات في ممارسة  المالحقة القضائية هي تهديد كبير لكيفية ممارسة الحرية النقابية، نإ

   .حق االضراب المكرس دستوريا

فاعتراف السلطة بحق اللجوء إلى اإلضراب ، لم يقف حائال أمام اعتبار أن اإلضرابات المعلنة 

غير شرعية من  ت تدخل في حسابات السلطات ، تعتبر إضراباالتي ال من طرف المنظمات النقابية و

حتى من طرف سلطات الدولة ، فالقضاء كان لمرات عديدة مستعمال من طرف  طرف المستخدمين و

  .1 تالمستخدمين لضرب حركات اإلضرابا

                                                            
1 Rapport du comité National des libertés syndicales (CNLS), 0p cité, p 11. 
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،  صاغية من طرف الحكومة افعلى خالف اإلضرابات التي تشنها المركزية النقابية فإنها تجد آذان

اإلضراب : شهريين   نفمن أجل تدعيم مركزها لدى الطبقة العاملة ،نظمت المركزية النقابية اضرابيي

يرمي إلى االحتجاج ضد عمليات التسريح و غلق  م1997ماي  8-5األول تم اإلعالن عنه من 

 مؤسسة عمومية 1200ألف عامل و غلق أكثر من  300التي تسببت في تسريح أكثر من  المؤسسات و

التي  أدى إلى شل المنطقة الصناعية بالروبية و م1997جويلية  28اإلضراب الثاني المؤرخ في  محلية و

قد استجابت السلطة النشغاالت المركزية النقابية حيث رفعت الحد  تعد اكبر تجمع عمالي في الدولة ، و

زام كما تعهدت بإل ، م1997ماي  10المؤرخ في  97/152األدنى لألجر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

حكام القضائية محل االحتجاج باإلضافة إلى ذلك تبنت بعض التدابير المؤسسات المستخدمة بتنفيذ اال

جراء المعرضين لفقدان مناصب عملهم ألسباب الإرادية في إطار ما يعرف بالجانب االالحمائية لفائدة 

 لعمال والهيئات المستخدمة المعنية واالجتماعي والذي يتشكل من خالل عملية التفاوض بين ممثلي ا

في  1 94/09تجري هذه العملية حسب الفقرة األخيرة من نص المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 

يرفق االستدعاء بوثيقة تتضمن محتوى الجانب  إطار اجتماعات منفصلة تعقد خصيصا لهذا الغرض و

وف المالئمة للتشاور حول مضمون الجانب ترمي هذه االجتماعات إلى تهيئة الظر  االجتماعي و

  .2االجتماعي 

عدم رغبة السلطات  في ظل المنظمة من قبل نقابات الوظيف العمومي سواء تفان اإلضرابا

الثنائي  بين الوصاية و المنظمات فشل جوالت الحوار او في حالة  العمومية في فتح الحوار االجتماعي

مصالحة بشان نزاعات العمل الجماعية ، تتم محاربتها  في كل مرة النقابية او فشل في اجراء تسوية او 

                                                            
المتعلق بالحفاظ على الشغل وحماية اإلجراء الذين فقدوا  1994ماي  26المؤرخ في  94/09المرسوم التشريعي رقم   1

  .عملھم بصفة الإرادية وألسباب اقتصادية 
: ، ص  المرجع السابق ،النظرية العامة للقانون في الجزائر االجتماعيةفي قانون العمل والحماية  زالوجي عجة الجياللي ،  2

282 .  
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تشتيت  و اإلضراببهدف واضح هو تكسير حركات  االستعجالي عن طريق اللجوء الى استعمال القضاء

  .  القضائية في غير محله في كثير من االحيان تالنضال النقابي، فيأتي اصدار االحكام و القرارا

وية النزاع القائم بين ادارة كلية الطب لوالية قسنطينة و نقابات القطاع بسب عدم التوصل الى تس

في اجراء المصالحة بين الطرفين، ) جامعة منتوري( الصحي حول ممارسة نشاطهم وفشل االدارة الوصية

فان ممثلي النقابة الوطنية لألساتذة واالساتذة المحاضرين للعلوم الطبية و النقابة الوطنية لألساتذة 

مقاطعة تقييم  و م16/05/2010لمساعدين للعلوم الطبية بقسنطينة قرروا شن اضراب ابتداء من ا

المداوالت فيما يخص العلوم الطبية بما فيها الطب و طب االسنان و  التصحيحات و االمتحانات و

  .مقاطعة جميع الهيئات البيداغوجية و العلمية الصيدلة لجميع السنوات، و

ضد النقابتين  م2010ماي  12ى رفع دعوى قضائية استعجالية في سارعت جامعة منتوري ال

  .قد صدر الحكم لصالحها ، و اإلضرابللمطالبة بإيقاف شن 

وحسب ما جاء في االمر االستعجالي الصادر عن الغرفة االدارية االستعجالية لمجلس قضاء  

لقضايا االدارية االستعجالية قسنطينة ، ان المجلس القضائي يقرر عالنيا حضوريا ابتدائيا فصال في ا

االساتذة المحاضرين  ،بقبول الدعوى من الناحية الشكلية و أمر المدعي عليهما النقابة الوطنية لألساتذة و

للعلوم الطبية بقسنطينة و النقابة الوطنية لألساتذة المساعدين للعلوم الطبية بقسنطينة بعدم الدخول في 

مع االمر بالنفاذ المعجل رغم  م16/05/2010من يوم االحد الموافق االضراب المزمع القيام به ابتداء 

  .1المعـــــارضة او االستئناف

  : وقد اسس االمر االستعجالي قراره على وجهين جوهريين هما 

                                                            
 غير( 2010 /13/05الصادر عن الغرفة االدارية االستعجالية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ  00684/10االمر االستعجالي رقم   1

  ).رمنشو
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مما قد  ،بملف الدعوى  م05/05/2010المؤرخ في  باإلضرابعدم وجود نسخة من االشعار -

  .ى للمجلس مراقبة اآلجال يفيد ان المدعية قد بلغت حتى يتسن

من القانون  06ان النزاع لم يطرح اطالقا على مفتش العمل المختص اقليميا طبقا للمادة  -

بالتالي فان  ولم يحرر محضر عدم مصالحة و 91/27المعدل و المتمم بموجب القانون 90/02

لطلب المدعية كونه مؤسس  التي قامت بها المدعى عليهما غير قانونية مما يتعين االستجابة اإلجراءات

المدعى عليهما النقابة الوطنية لألساتذة و االساتذة المحاضرين للعلوم الطبية  يأمرمن ثم  قانونا و

بقسنطينة و النقابة الوطنية لألساتذة المساعدين للعلوم الطبية بقسنطينة بعدم الدخول في االضراب المزمع 

  .1م 16/05/2010القيام به ابتداء من يوم االحد الموافق 

ان صدور هذا الحكم القضائي لصالح  جامعة منتوري بوالية قسنطينة ، يعتبر فشل ملحوظ    

 إلىمسارعتها  في تسوية مثل هذا الخالف في عالقات العمل الجماعية من قبل الجهة الوصية و

االنسداد لم استعمال القضاء كوسيلة لمنع ممارسة حق االضراب من طرف النقابات ، ألنه في ظل هذا 

يبقي امام النقابتين اال اللجوء الى اعالن االضراب ، لذلك كان من مسؤولية الجامعة باعتبارها جهة 

 90/02من القانون  16وصية على قطاع التعليم العالي بالوالية تم اخطارها بالخالف تطبيقا لنص المادة 

ة او في بعضها ، يرفع ممثلو العمال اذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروس" :والتي تنص على 

  :المسائل المستمر فيها الخالف الى

السلطات االدارية المختصة في مستوى البلدية او الوالية التي تنتمي اليها المؤسسة او -
  .االدارة المعنية 

                                                            
المرجع ، 13/05/2010لس قضاء قسنطينة بتاريخ الصادر عن الغرفة االدارية االستعجالية لمج 00684/10االمر االستعجالي رقم  1

  .      السابق
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الوزارة ممثليهم المخولين اذا كانت المؤسسات او االدارات المعنية تدخل في نطاق -

ان تتكفل بمعالجة ، "كان الخالف الجماعي في العمل يكتسي طابعا جهويا او وطنيااختصاصهم او 

من ذات  17المادة  لسلطة الممنوحة لها حسب ما نصت عليهلتبعا ال تترك الخالف يتفاقم  المسالة و

في حالة عدم تسوية المسائل المقصودة بالطعن المنصوص عليها في المادة السابقة :" بقولها القانون

السلطة السلمية المباشرة ، طرفي الخالف الجماعي في  ،تدعي خالل ثمانية ايام المولية إلخطارهاتس

العمل الى اجتماع المصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و مفتشية العمل 

  ."المختصة اقليميا

ضمان تطبيق االلتزام محل  تمنحها سلطة  من ذات القانون 18باإلضافة الى ذلك فان المادة      

اذا تبين ، خالل اجتماع المصالحة ان الخالف يتعلق بعدم تطبيق التزام ": الخالف بالنص على ما يلي

 مقانوني وتنظيمي ،تسهر السلطة السلمية العليا المباشرة التي اخطرت على ضمان تطبيق ذلك االلتزا

   ".،في اجل ال يتعدى ثالثين يوما من تاريخ االخطار

 04/05/2010جدول اعمال الجمعية العامة االستثنائية التي عقدتها النقابتين في  خاصة وان     

  1.نظام العالوات، المساعدات االضافية، وضعية كلية الطب: تضمن دراسة  ما يلي

كما استغلت الجهات القضائية للفصل في النزاع الذي رفع امامها عن طريق دعـــــــــوى        

ببلدية " اللة فاطمة نسومر"الـــــــية و القائم بين الديوان الوطني للخدمات الجامعية و االقامة الجامعية استعج

قسنطينة ضد النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي االدارة العمومية فرع االقامة الجامعية اللة فاطمة 

  . 11/05/2011نسومر بسبب تنظيم اضراب لمدة ثالث ايام من كل اسبوع ابتداء من 

                                                            
المرجع ، 13/05/2010الصادر عن الغرفة االدارية االستعجالية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ  00684/10االمر االستعجالي رقم   1

  .نفسه
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وحسب ما جاء في االمر االستعجالي الصادر عن الغرفة االدارية االستعجالية لمجلس قضاء 

قسنطينة ، ان المجلس القضائي يقرر عالنيا حضوريا ابتدائيا فصال في القضايا االدارية االستعجالية ، 

طرف المدعي عليها النقابة بقبول الدعوى من الناحية الشكلية و االمر بوقف االضراب المعلن عنه من 

  .1ةالوطنية المستقلة لمستخدمي االدارة العمومية فرع االقامة الجامعية اللة فاطمة نسومر بقسنطين

حيث يتبين للمحكمة وان : وقد ارتكز االمر االستعجالي على ما توصلت اليه المحكمة بقولها

بعدها من القانون رقم  وما 24في المواد  القانونية المنصوص عليها تالمدعى عليها لم تلتزم باإلجراءا

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق االضراب وهي  90/02

من ثم فان مواصلة االضراب المعلن عنه من  و إضراب بأيها قبل القيام ذجوهرية يتعين استنفا تإجراءا

لمرفق العام الذي يشرف عليه المدعى ما يجعل طلب قبل المدعي من شانه ان يخل بالسير الحسن ل

  2 إليهيتعين االستجابة  المدعى الرامي الي وقف االضراب المعلن عنه من قبل المدعى عليها مؤسس و

فالمالحظ بشان التأسيس القانوني الوارد في االمر االستعجالي انه تأسيس غير كاف ، ذلك انه لم 

الفرع النقابي للحكم ضده واكتفي  اات القانونية التي قام بارتباكهيحدد ولم يبين بشكل واضح المخالف

 02/وما بعدها من القانون 24القانونية المنصوص عليها في المادة  تباإلشارة انه لم يلتزم  باإلجراءا

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق االضراب ، اي انه اعتمد على 

ما اورده المدعي من ادعاءات ، رغم ان الفرع النقابي يذكر في نفس الوقائع انه قام بتسليم االشعار نفس 

،  30باالضراب الى المستخدم وطلب اجراء المصالحة من طرف مفتشية العمل كما تنص عليه المادة 

                                                            
غير ( 06/06/2011ضاء قسنطينة بتاريخ الصادر عن الغرفة االدارية االستعجالية لمجلس ق 00891/11االستعجالي رقم  االمر  1

  ).منشور
  .نفس المرجع  2
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اإلدارة المعنية لم  لكن 27المادة  هكما انه راسل االقامة الجامعية لعقد الجمعية العامة حسب ما تقتض

  . ذلكلتستجب 

غير مفهومة في بعض جوانبها، فاذا  ةفي حاالت نزاع اخرى فإننا نالحظ صدور احكام قضائي و

القانونية الخاصة بإعالن االضراب  تنقابة المعنية إلجراءاالعدم احترام  كان التأسيس القانوني بخصوص

ضراب ورفض هذا الطلب بسبب عدم الشروع في مقبول، فان تعرض نفس الحكم الى مبدا مشروعية اال

االضراب اصال مسالة غير مفهومة، فكان من االفضل ان يكتفي القضاة بدراسة الطلب االول، اما مسالة 

  . تقدير مشروعية االضراب فليس من اختصاص القضاء، فاإلضراب حق دستوري مكرس

 تالقضاء ببطالن إجراءا ى شكال وومما جاء في قرار الغرفة االستعجالية، الحكم بقبول الدعو 

االشعار المسبق باالضراب الموجه للمدعى وزارة التربية الوطنية ممثلة في وزير التربية الوطنية لوالية 

حيث تضمن   ،المجلس الوطني المستقل ألستاذة التعليم الثانوي والتقني قسنطينة من طرف المدعى عليه

من القانون  30ة االشعار باالضراب حيث تنص المادة عن طلب عدم شرعي: الحكم التأسيس التالي

على 21/12/1991المؤرخ في  91/27المعدل والمتمم بموجب القانون06/02/1990المؤرخ في 90/02

تحسب مدة االشعار المسبق باالضراب ابتداء من تاريخ ايداعه لدى المستخدم واعالم مفتشية : "ما يلي

ايام ابتداء  08لمدة عن طريق المفاوضة وال يمكن ان تقل عن العمل المختصة اقليميا، تحدد هذه ا

، وحيث يبدو من االشعار المسبق باالضراب الموجه للمدعي والمبلغ له يوم االثنين "من تاريخ ايداعه

قد قرر الشروع في  م 11/09/2008ن المجلس الوالئي المنعقد بتاريخ فإ م 15/09/2008الموافق ل

  .1م 21/09/2008للتجديد يوم االحد الموافق ل اضراب لمدة اسبوع قابلة

                                                            
غير ( 20/09/2008والمؤرخ في الصادر عن الغرفة االستعجالية لمجلس قضاء قسنطينة  01658/08االمر االستعجالي رقم   1

  .)منشور
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المشار اليه اعاله  90/02من القانون  30ايام المنصوص عليها في المادة  08حيث ان مهلة 

في م  15/09/2008كان يوم باإلضرابال تتوفر في قضية الحال اذ ان تاريخ التبليغ باإلشعار المسبق 

 ، ايام هذا من جهة 08ايام فقط بدال من  06اي  21/09/2008حين ان االضراب مقرر يوم االحد 

فان المدعي لم يقدم ما يفيد بانه اعلم مفتش العمل المختص اقليميا كما تشير الى ذلك ومن جهة اخرى 

من ثم قبولها جزئيا وبالتالي القضاء  مما يتعين القول بان دعوى المدعي  مؤسسة قانونا و 30المادة 

  1.سبق باالضراب الموجه للمدعى من طرف المدعى عليهاالشعار الم تببطالن إجراءا

ان الدعوى رفعت  و م 12/09/2008عن الطلب الثاني حيث ان االضراب مقرر يوم االحد  و

اي قبل الشروع في االضراب  م 2008 /20/09وضعت في المداولة يوم  و م 2008 /15/09بتاريخ 

لسبب لانه مما يتعين رفض هذا الطلب مما يجعل الفصل في مدي مشروعية االضراب امر سابق ألو 

  .2السالف الذكر

تحتكم الجهات القضائية في اصدار احكامها لتوقيف اضربات النقابات  أخرىفي حاالت  و

لتربية والتعليم وحق التالميذ في لالى توافر عنصر االستعجال، بحجة حماية المرفق العمومي  ااستناد

ل الحوار االجتماعي مع النقابة كلما تستدعي الحاجة الى االستمرار في استكما عن ، عوضا التمدرس

  . ذلك 

ففي النزاع القائم بين مديرية التربية ممثلة في وزير التربية الوطنية و نقابة المجلس الوطني  

المستقل ألساتذة التعليم الثانوي والتقني ممثلة في المنسق الوطني بسبب النظام التعويضي و ملف 

بوقف االضراب  يقضي ية، اصدرت الغرفة االستعجالية لمجلس قضاء الجزائر قرارالخدمات االجتماع

                                                            
نفس .،20/09/2008والمؤرخ في الصادر عن الغرفة االستعجالية لمجلس قضاء قسنطينة  01658/08االمر االستعجالي رقم   1

  .المرجع
  .المرجع نفسه  2
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المجلس الوطني المستقل ألساتذة التعليم الثانوي والتقني لمدة اسبوع متجدد ابتداء من  المعلن من قبل

  .واالمر بالنفاد المعجل رغم المعارضــــــــة واالستئناف م 24/02/2010تاريخ 

  :س  القرار االستعجالي حيث  جاء في تأسي

حيث ان المدعية قد طلبت من المجلس القول ان االضراب الذي شرع المدعي عليه المجلس -

 م 24/02/2010التعليم الثانوي والتقني بتنفيذه لمدة اسبوع ابتداء من تاريخ  ةالوطني المستقل ألساتذ

لتربية لحماية للمرفق العمومي  ،االستئناف غير قانوني وغير شرعي واالمر بتوقيفه رغم المعارضة و

  .والتعليم وبحق التالميذ في التمدرس المكرس دستوريا وبالنظام والسكينة العموميين

ان المدعي عليه لم يحضر ولم يرد على العريضة االفتتاحية للدعوى ـوال يوجد بالملف ما يثبت  -

 تمن قانون اإلجراءا292ألحكام المادة تبليغه شخصيا باالستدعاء، مما يتعين الفصل تجاهه غيابيا طبقا 

  . اإلدارية المدنية و

القانونية  تحيث ان المدعي عليه لم يحضر ولم يقدم للمجلس ما يثبت قيامه بجميع اإلجراءا -

والمتعلق  م06/02/1990المؤرخ في  90/02القانون رقم  أحكامالتي تتطلبها  ،والمسبقة لإلضراب

 تفي العمل وتسويتها وممارسة حق االضراب خاصة تلك اإلجراءابالوقاية من النزعات الجماعية 

  .24،27،28،29،30،31المنصوص عليها في المواد 

حيث انه امام هذا الوضع فان طلب المدعية تتوافر فيه اركان االستعجال القصوى وانه مجرد  -

  1.اجراء تحفظي ، وانه ال يمس بأصل الحق مما يتعين االستجابة له

                                                            
 مارس  01المؤرخ في  10/00436القرار االستعجالي الصادر عن الغرفة االستعجالية لمجلس قضاء الجزائر تحت رقم  1

  .)غير منشور(2010
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ح فان عدم حضور المدعي عليها وعدم التأكد من تبليغه اي المنسق الوطني وكما هو واض

لنقابة بشكل شخصي، وفسح المجال امامه لتقديم وسائل دفاعه ، لم يمنع القضاة من اصدار حكمهم و ل

  . االستجابة لطلب المدعية

للوصاية ان العدالة لم نبلغ بالقرار، واقول " وتعليقا على ذلك، فقد صرح  المنسق الوطني للنقابة ،

نحترم قوانين  سننفذ الحكم القضائي بمجرد تسلمه ألنه باسم الشعب الجزائري و ليست حال، و

  .1" و المهم ان االضراب متواصل ويمكن ان نعود االسبوع القادمالجمهوريــــــة، 

بين جمع عرض امام القضاء االستعجالي  ،اخرقضائي  في نزاع تحديدا  هذا ما حصل  و

عة منتوري قسنطينة ممثلة في عميدها و االتحاد العام للعمال الجزائريين الفرع النقابي لجامعة منتوري جام

للمطالبة بجملة من  م 2012ماي  13إلضراب يوم  لتنظيم النقابيبسبب شن هذا ا ،ممثلة بأمينها العام

حكم لصالح الجهة الوصية حيث ا، وكان المبعد فشل الحوار بينه الجامعةالحقوق المادية والمهنية لعمال 

المدعى عليه االتحاد العام للعمال الجزائريين الفرع النقابي بجامعة منتوري  2امر القاضي االستعجالي

  .مع النفاذ المعجل م 2012ماي13قسنطينة وكل قائم بإذنه بوقف االضراب المباشر منذ تاريخ 

الوصاية  عوض لجوء و كلة بشكل دائمهذا االمر القضائي االستعجالي لم يحل المشصدور  ان  

 ، لتجنب االسرة الجامعية تأخر انطالق الموسم الجامعي لتجديد الحوار بين الطرفين و الفروع النقابية

الحكومة  أمامية المركزية النقابفشل  و ما يؤكد ربما ضعفمحليف السلطة ان نقابة االتحاد هي  خاصة و

تجدد االضراب مرة اخرى مع الدخول الجامعي  لذلك ، قراطيوعدم تحكمها في تسيير فروعها بشكل ديم

باإلضافة الى الفروع  م2012سبتمبر 23الفرع النقابي اضراب يوم نفس  حيث شن ،م 2012-2013
                                                            

  www.elchourouk.com   بالموقع االلكتروني لجريدة الوطنية الشروق منشورحسب التصريح ال1 
Date de consultation20/03/2011.                   

المؤرخ في  12/00893االمر االستعجالي الصادر عن الغرفة االستعجالية لمحكمة االدارية لمجلس قضاء قسنطينة تحت رقم   2
  ).غير منشور( 14/05/2012
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قامة الجامعية نحاس نبيل، محمد الصديق بن يحي اإل( قامات الجامعيةالنقابية الممثلة لعمال اإل

 10في  صدور اوامر استعجالية بناء علىيفه مرة اخرى تم توق) 01بالخروب، زواغي سليمان 

  .1م2012اكتوبر

 ان القضاء االستعجالي غير مختص بالفصل في هذه النزاعات  يتبينبناء على ما تم عرضه،  و 

وانما إلفشال حركة الذي يحفظ حقوق الطرفين،  الالزم الحل إليجادالسلطة تستعمل العدالة ليس  أن و

ومما يدعم ،  ال يفصلون في الموضوع اإلستعجاليقضاة  أن خاصة و ،سريع لبشك وتوقيفها تاإلضرابا

ان اعلى هيئة قضائية قضت بعدم اختصاصها بالفصل في شرعية االضراب، الن ذلك من  ذلك

  .اختصاص القضاء العادي وليس القضاء االستعجالي

رع النقابي للمجلس فبمناسبة النزاع الحاصل بين عميد جامعة منتوري قسنطينة و منسق الف 

الوطني ألساتذة  التعليم العالي لجامعة منتوري قسنطينة ، بسبب تنظيم هذا االخير لإلضراب ، قبل 

و الصادر عن  م01/03/2006مجلس الدولة استئناف الفرع النقابي لألمر االستعجالي المؤرخ في 

مجلس الوطني ألساتذة التعليم مجلس قضاء قسنطينة والذي يقضي بأمر المدعي عليه الفرع النقابي لل

  .  02/03/2006غاية  الى 02/2006/ 25العالي لجامعة منتوري قسنطينة بوقف االضراب المقرر من

  :2حيث جاء في القرار القضائي ما يلي

                                                            
 01326/ 12عن الغرفة االستعجالية لمحكمة االدارية لمجلس قضاء قسنطينة تحت االرقام  االوامر االستعجالية الصادرة  1
واالمرة بتوقيف  االضراب المؤرخ في  2012اكتوبر  10ولمؤرخة في  )غير منشورة( 12/01321و 12/01331و 12/01330و

، وكذلك 01، نحاس نبيل، زواغي سليمانن يحيمحمد الصديق ب :التالية  الجامعية اتباإلقامو المعلن عنه من طرف  23/09/2012
  .الفرع النقابي لعمال جامعة قسنطينة والتابع لالتحاد العام للعمال الجزائريين

  .2006./07/ 25 والمؤرخ فيالصادر عن مجلس الدولة،  الغرفة الخامسة  351رقم  القرار  2
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حيث يتبين من خالل موضوع النزاع المطروح انه يتعلق بالمطالبة بوقف االضراب الذي شنه -

من القانون  30عمال بالمادة  م15/02/2006ري قسنطينة والذي اشعر به في الفرع النقابي لجامعة منتو 

  .المتعلق بالمنازعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق االضراب 90/02

يدخل ضمن  بأصل الحق و األساسفي شرعية االضراب من عدمه يمس في  تحيث ان الب-

ب يصدم بجدية النزاع المتعلق بالموضوع اختصاصات قاضي الموضوع بدعوى ان طلب وقف االضرا

قاض االستعجال بالنطق بوقف االضراب يكون قد فصل في شرعية االضراب وتطرق  توبالتالي حين يب

  .للموضوع قبل االوان مما يتعين الغاء االمر المستأنف و التصريح بعدم االختصاص

شن اإلضرابات في حالة فشل  إن هذا الجدل الدائر حول استعمال المنظمات النقابية لحقها في

، ه اإلضرابات غير شرعية في كل مرةالحوار االجتماعي بين األطراف واعتبار الجهات المستخدمة أن هذ

، حيث  م2008لسنة  97كان محل دراسة من طرف الندوة الدولية للعمل في دورتها السابعة والتسعون 

بضرورة تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية  العالميطالبت لجنة الخبراء الحكومة الجزائرية في تقريرها 

ان كان  وتعديل النصوص القانونية بما ال يتعارض مع حق النقابات في ممارسة اإلضراب حتى و

  .ممارس في قطاعات حساسة ممنوع اعالن االضراب فيها بحكم القانون اباإلضر 

 6المؤرخ في  90/02من القانون رقم  األربعون  طلبت اللجنة من الحكومة تعديل المادة الثالثة و

اللجوء إلى اإلضراب ممنوع ليس فقط في المرافق األساسية أين يشكل إيقاف النشاط  ، و م1990فيفري 

لنشوء أزمة اقتصادية صعبة، وعليه  اامن وصحة المواطن ،كذلك فقد تؤدي تأثيراته تهديدا على حياة و

  .1صلح وتحكيم كما يقرره القانون  تم عن طريق إجراءافإن حل المنازعات الجماعية للعمل يجب أن يت

                                                            
1 Conférence internationale du travail, 97 session, 2008, 0p cité, p 44. 



عالقة التنظيمات النقابية باألحزاب السياسية خالل مرحلة التعددية:   الثــــــــاني الـــباب  
 

258 
 

  

لنفس القانون و التي تمنح الوزير  أيضا طالبت اللجنة من الحكومة تعديل المادة الثامنة واألربعون

أو السلطة المختصة في حالة استمرار اإلضراب وبعد فشل الوساطة طرح نزاع العمل بعد استشارة أرباب 

  .1لتحكيم لمام اللجنة الوطنية العمل وممثلي العمال، أ

"  لنشوء أزمة اقتصادية صعبة اتؤدي تأثيراته" سجلت اللجنة رد الحكومة والتي ترى إن عبارة  

األربعون من القانون مستوعبة للعبارة المستعملة من طرف اللجنة والتي تأخذ  المذكورة في المادة الثالثة و

  .2"  اب قد يؤدي إلى اندالع أزمة وطنية شديدةأن امتداد واستمرار اإلضر " بعين االعتبار 

لتعديل التشريع او إصدار نص تنظيمي لتوضيح هذه  تطلبت اللجنة من الحكومة اتخاذ إجراءا

النقطة في المعنى المذكور من طرف الحكومة وأيضا وفيما يتعلق بالمادة الثامنة واألربعون من القانون 

ي إطار توقيف الممارسة الشرعية لحق اإلضراب وٕانما في إطار فإن الحكومة تؤكد أن التدخل ال يتم ف

"  للضرورة االقتصادية و االجتماعية والتي تستدعى ذلك" مصالحة الطرفين وال يأتي هذا التدخل إال 

، تذكر اللجنة أن اللجوء إلى التحكيم لفض النزاع الجماعي "  ممثلي العمال واستشارة المستخدم " وبعد

مفهوم الحرفي او الإال بعد طلب الطرفين ، او في حالة اإلضراب في المرافق األساسية بال يجب أن يتم 

في حالة إن امتداد واستمرار اإلضراب قد يؤدي إلى اندالع أزمة وطنية حادة ، أو في حالة نزاع في 

  .3الذي يتعلق بموظفين يمارسون وظائف السلطة باسم الدولة  قطاع عام و

                                                            
1 Conférence internationale du travail, 97 session, 2008, 0p cité, p 44. 
2 Ibid, p 44, 45. 
3 Ibid, p 44, 45. 
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و الحكومة بإلحاح تعديل تشريعها حسب المعنى المذكور أعاله لضمان حق وعليه فإن اللجنة ترج

منظمات العمال لتنظيم نشاطاتهم وانجاز برنامجها بدون تدخل السلطات العمومية ، مطابقة مع المادة 

  .1الثالثة ، كما ترجو إعالمها بأي تطور في هذا الشأن

    ضد االطارات النقابية :الفرع الثاني

بي ومناضلي المنظمات النقابية المستقلة من التعرض إلى مضايقات ومالحقات لم يسلم نقا

 المذكور سابقا واضح و 90/14مستمرة من طرف الهيئات المستخدمة لهم على الرغم من أن قانون 

يمنع خضوعهم ألي تهديدات أو  صريح ، فهو يكفل الحماية القانونية الكاملة لكل المناضلين و

  .نشاطاتهم النقابية  او متهضغوطات بسبب انتماءا

ان يمارس ضد  ألحد زو جال ي: " أنفالمادة الواحدة والخمسون من نفس القانون تنص على 

، إن جوازية هذه المادة "النقابية  مالعمال ضغوطا أو تهديدات أو ضغوطات بسبب نشاطهم أو انتماءاته

ممارسة الضغط على العديد من النقابيين القانونية ، لم تشكل مانعا قويا يمنع السلطات المستخدمة من 

  .على اختالف انتماءاتهم 

االنتهاكات القانونية شكل التهديدات االدارية، حيث تعرض مسؤولي النقابات الناشطة الى  تأخذ

انواع من الضغوطات والممارسات، فاألمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لممارسي الصحة العمومية 

تم التعدي عليه رفقة عضو آخر من  و ،البريد اإللكتروني مجهولة بواسطة الهاتف و ،كان محل تهديدات

، الى جانب ذلك تمت 2قطـــــــــــاع الصحي لواليـــــــــة عيــن الدفلى الالمكتب الوطني و إصابتهما بجروح بمقر 

                                                            
1 Conférence internationale du travail, 97 session 2008, 0p cité, p 44 ,45. 
2 Comité national des libertés syndicales, 0p cité, p 13 et 14. 
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بسبب تنظيم إضراب او  1،نقابية أخرى لنفس النقابة بسبب إما طلب عقد جمعية عامة  تمالحقة إطارا

  .2عن العمل لفضح ممارسات غير قانونية 

اإلطارات النقابية ومسؤولي النقابة الوطنية للممارسين األخصائيين في الصحة  تجهاكما و   

توقيفهم من طرف الشرطة  العمومية نفس الممارسات ، فرئيس النقابة و األمين العام لها ، تم استدعائهم و

   .3أمام مقر رئاسة الحكومة   sit-inة بسبب دعوتها لتنظيم وقف

تحت لواء التنسيقية الوطنية لفروع المجلس الوطني  المنضوينكما تعرض أساتذة التعليم العالي 

لشتى ممارسات الضغط  م2006ماي  13ألساتذة التعليم العالي أثناء ممارستهم لحق اإلضراب إضراب 

  .والترهيب

الجامعات بناء على أوامر  اءلمضربين من طرف رؤوستم تعليق دفع رواتب األساتذة ا     

 أستاذين خمسة ممثلين و(ة الضغط على األساتذة المضربين ، وواصل عميد جامعة بجاي4الوزير

حيث تم استدعائهم إلى مركز الشرطة بعد شكوى من طرف رئيس الجامعة ، المدير الجديد  ،)مضربين

المدرسة  مديرة الفصل، كما قرر كل من رئيس جامعة تيارت وببوزريعة هدد األساتذة المضربين ب ENSلـ

  .5،عدم دفع اجرة العطلة السنوية لألساتذة المضربين  الوطنية العليا لإلعالم األلي

األساتذة على التعهد  –بما فيها جامعة منتوري قسنطينة –اجبرت اغلب المؤسسات الجامعية  و

في عدم القيام باإلضراب نهائيا وذلك عند توقعيهم على بالتزامات غير قانونية و غير شرعية تمثلت 

                                                            
1 Comité national des libertés syndicales, 0p cité, p 13 et 14. 
2 Ibid, p13 et 14. 
3 Ibid, p13 et 14. 
4 Déclaration de la rencontre national des sections en grève, 29 juin 2006,0p cité, p2. 
5 Déclaration de la rencontre national des sections en grève ,14 ET 15 Aout 2006, 0p cité, p1. 
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عدم دفع رواتب ( واستمر تنفيذ العقوبات اإلدارية حتى بعد نهاية اإلضراب ،محاضر الخروج في عطلة 

  .1....) جويلية ،إلغاء تربصات ومنح الدراسات بالخارج  شهر جوان و

لتعليم العالي من طرف مصالــح نقابة المجلس الوطني ألساتذة ا احد اعضاءكما تم إيقاف 

األمــــــن ، تحت ذريعة مراقبة سيارته ،وتم االحتفاظ به ليوم كامل، وحسب النقابة ، فإن هذا التوقيف له 

زيارة رئيس الجمهورية  و 2002ماي  11عالقة بحركة اإلضراب الوطني ألساتذة التعليم العالي منذ 

  .2لطالب ماي يوم ا 19لوالية وهران لالحتفال بيوم 

وال يتوقف شكل المالحقة اإلدارية عند  حد التضيق على الممارسة النقابية ، بل يأخذ منحى  

أو  أكثر تشددا يتمثل في تعرض المسؤولين النقابيين إلى توقيع احد العقوبات كالفصل ،النقل ،التحويل ،

لحماية المدنية المنظوى في شكل توقيف عن العمل ، كما حصل لنائب رئيس االتحاد الوطني ألعوان ا

تحت لواء النقابة المستقلة الوطنية لمستخدمي اإلدارة العمومية ،الذي تم توقيفه عن العمل بسبب أن 

لتقديم  م2004ديسمبر  18االتحاد الوطني ، قرر تنظيم وقفة أمام المديرية العامة للحماية المدنية يوم 

  : المطالب التالية 

  .امض للخدمات االجتماعية فتح تحقيق حول التسيير الغ -

  والمهنية ألعوان الحماية المدنية  ةتحسين الظروف االجتماعي -

 .3رفع األجور -

                                                            
1 Déclaration de la rencontre national des sections en grève ,14 ET 15 Aout 2006, 0p cité, p1. 
2 Rapport FIDH 2002, 0p cité, p 18. 
3 Lettre de  l’international des services publics au président Algérien Abdelaziz Bouteflika, Abus des 
droits fondamentaux de Mr Mourad tchiko, 25/01/2007. 
www.Algeria‐watcharg/pdf/pdffr/esptchicoo107pdf date de consultation 20/09/2008. 
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وقد تلقى إلى جانب ذلك نائب رئيس االتحاد الوطني عقوبة أخرى بعد توقيفه عن العمل لمدة ستة 

ذي تقدم به ، رفض السلطات العامة طلب تجديد جواز سفره وال) م2010-2004ديسمبر  18( سنوات 

على مصالح دائرة حجوط والية تيبازة رفضا شفويا ، دون أن يدون هذا الرفض  م2010اوت  8في 

  . منتهكة بذلك الحقوق األساسية للمواطن حسب ما يضمنه الدستور ،1كتابيا

 و الخمسون المادة الثالثة ولنص  اوصريح اصارخ اتعد ممارسات السلطات المستخدمة انتهاك

ال يجوز لمستخدم أن :" ماية القانونية لإلطار النقابي أثناء ممارسته لنشاط النقابي بقولهاالتي تقر بالح

أو عقوبة تأديبية  ،تحويل اليسلط على أي مندوب نقابي بسبب نشاطاته النقابية عقوبة العزل أو 

بممثلي والخاصة  135، وتجاهل غير مبرر لما تنص عليه االتفاقية الدولية رقم " كيفما كان نوعه 

تصرفات  اي ممثلو العمال في المؤسسات بحماية فعلية من يتمتع:" العمال ، بقولها في مادتها  األولى 

او عضو يتهم النقابية  ،وتتخذ بسبب وضعهم أو أنشطتهم كممثلين للعمال،بما فيها التسريح ,تضربهم 

أو  ،التفاقات الجماعية القائمة شريطة ان يعملوا وفقا للقوانين أو ا،أو اشتراكهم في أنشطة نقابية ،

  ". كةوفقا لترتيبات أخرى متفق عليها بصورة مشتر

التي تمت الثنائية  اللقاءات نقابة االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اطارطالبت لذلك 

مثلين احدى محاور االجتماع بضرورة اشراك الم في -وزارة التربية الوطنية–بينها وبين الوزارة الوصية 

نزاعات الفي حالة وجود  )خاصة في المؤسسات التربوية التي تضم فرع نقابي لها( النقابيين للعمال

 .2القانون ويدعو اليه  الجماعية  بسبب النشاط النقابي للعامل بهدف حلها في اطار ما يضمنه

                                                            
1  Comité  international  de  soutien  au  syndicalisme  autonome  Algérien,  solidarité  avec  le Militant 
syndicale Mr Mourad Tchiko privé de passeport, 18/06/2010.  

، 10/04/2011ووزارة التربية الوطنية و المؤرخ في  ضم نقابة االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين جتماع الذي االمحضر   2
   .معه بمقر النقابة لوالئي المكلف بالتنظيم  لوالية قسنطينة في لقاء حسب ما اكده االمين ا
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بل تستغل  ،عال تكتفي السلطات الوصية بتوقيع العقوبات االدارية بشكل مخالف لقانون الموضو  و

اللجوء إلى الجهات القضائية من اجل اصدار عقوبات جزائية ضد النقابين ، امعانا في التضيق على 

  .ممارسة النشاط النقابي

كما تم بيانه –بعد أن تعرض نائب رئيس االتحاد الوطني ألعوان الحماية المدنية لعقوبات إدارية 

ضده إلى القضاء ، لكنه لم يتلقى أي استدعاء من طرف  فإن مديرية الحماية المدنية رفعت شكوى–اعاله 

المصالح القضائية ،ومما زاد في تعقيد وضعيته ،أن الهيئة المستخدمة رفضت تزويد هذا اإلطار النقابي 

لسماح له بمتابعة ذلك مع الجهة القضائية المختصة ، منتهكة قانون لبكل المعلومات المتعلقة بالشكوى 

ابية ، وهذه داللة واضحة على أن المديرية العامة ال تهتم بمصير هذا النقابي وال ممارسة الحرية النق

  .تحترم قانون وال اتفاقية دولية وما يشغلها هو توقيفه عن ممارسة نشاطه النقابي

، رفض طعنه المقدم أمام اللجنة الوطنية يوم  م2004ديسمبر  18بعد توقيفه عن العمل بتاريخ ف      

باعتباره نقابي وطلب منه إجراء طعنه بصفته عامال بسيط للحماية المدنية ، وبتاريخ  م2005فيفري  14

على اعتبار انه إطار نقابي لتأكيد أن دوما قدم السيد بن شيكو مراد طعنا آخر  م2005فيفري  20

أفريل  30العقوبة الصادرة في حقه ناتجة عن نشاط نقابي ، ومنذ ذلك الحين لم يتلقى أي رد حتى يوم 

، تاريخ تلقيه رسالة من مديرية الحماية المدنية لتيبازة ، بأنه ال يستطيع المثول أمام لجنة الطعن  م2005

   .1إال بعد أن يكون القضاء فصل في حالته

الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية من طرف االتحاد  - هذه الرسالة ما جاء في وحسب    

فهو متابع قضائيا من طرف المديرية العامة  -م 2007جانفي  25خ الدولي للخدمات العمومية بتاري

للحماية المدنية، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يتلقى أي استدعاء أمام العدالة وعليه فهو موقوف عن 

                                                            
., p 1 et 2, 0p citéLettre de l’international des services publics au président de la république 1  
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، خاطب من جديد السيد بن شيكو م 2005وفي نوفمبر ، م2004ديسمبر  18العمل وبدون أجرة منذ 

عامة ، لتزويده بكل المعلومات المتعلقة بالشكوى كما يقره القانون والمديرية العامة لحد مراد المديرية ال

  .1اليوم ال يولى أي اهتمام لهذا الطلب

لنقابة لبسبب فشل إجراءات الصلح مع اإلدارة ، قامت هذه االخيرة بغلق مكتب نقابي تابع  

نقابين تنظيم إضراب عن الطعام، الوهران ، فقرر  الوطنية المستقلة لمستخدمي اإلدارة المحلية بمقر والية

متابعة قضائية ، فتم سماعهم من طرف قاضي التحقيق  2لتلجأ السلطة إليقاف ومتابعة تسع نقابيين

، كما تم توقيفهم عن العمل ووضعهم تحت الرقابة القضائية ،حيث يتم مثولهم  2002مارس  27بتاريخ 

فضال عن ذلك فقد تم اتهامهم بعرقلة حرية العمل ،احتالل غير  ،سبت أمام المحكمة  و أربعاءكل يوم 

أشهر حبس  3تم الحكم عليهم بـ  2002العامة ،وفي اكتوبر  كشرعي الماكن العمل، تخريب االمتال

  . 3نافدا

ع بدوره وبشكل مستمر محل تخويف ومراقبة أمنية لنشاطاته     .إ.م.م.و.كان األمين العام لـ ن

السلطة تتواجه حاليا نحو  نبعد محاربتها لإلعالم المستقلة، فإ:" انه حجعل النقابة، تصر النقابية، مما 

 .4"النقابات المستقلة الممثلة الشرعية للعمال لتحاول تكميم األصوات الحرة لهذه البالد

ماي  13وقد واجه المسؤولين النقابيين لنقابة م،و،أ،ت،ع نفس المصير بسبب تنظيم إضراب 

،  5تم إخضاع كل من منسق الوسط والغرب إلى الرقابة القضائية وتمت متابعتهم قضائيا، ف م2006

نقابة  نددت بذلك وطالبت مرارا بضرورة رفع هذا اإلجراء القانوني الفإن  المالحقة القضائية، هوبفعل هذ

                                                            
1 Lettre de l’international des services publics au président de la république, 0p cité,  p1et2. 
2 Kettabe Sahra, les violations des libertés syndicales ,0p cité, p 12 

جبور رقية ،سليمان حكيمة ،لفجح خديجة ،بن عيسى محمد ،بن سكران بوعبد هللا، : نقابيين وھم السادة والسيدات يتعلق االمر بتسع-    
  .كرام عبد القادر شارف يوسف ،جفال محمد  خطاب الشيخ،

3 Ibid, p12. 
4 Ibid, p12. 
5 Déclaration de la coordination national des sections CNES 14 et 15 Aout 2006, 0p cité, p 1. 
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منسق  رفع الرقابة و المتابعة القضائية عن منسق الوسط ، و الشرق بعد رفعها عن( عن المنسقين

  .1وفتح الحوار بين الشركاء االجتماعيين إلخراج الجامعة من ازمتها العميقة) الغرب

ت خالل المرحلة التي سبقت .ث.ت.أ.م.و.لنقابة ملكما تمت مالحقة أعضاء المكتب الوطني   

تماء القضاء بتهمة االن ملنقابة، أمالاالعتراف القانوني بها ، حيث مثل ستة أعضاء من المكتب الوطني 

فإن م  2003ففي سنة ، 2مسموح به الغير  عإلى نقابة غير معترف بها، و الدعوة إلى اإلضراب، والتجم

محاكمته استعجاليا ، وقد طلب منه القاضي رفقه زمالئه الرجوع صباحا  المنسق نفسه تمت مالحقته و

يدة تمت معاملتهم معاملة وأمرهم بتوقيف االضراب المنتشر وطنيا ، وفي مرات عد لسماع الحكم القضائي

 .3محاضر لهم تحريرسيئة من طرف الشرطة ، أثناء التوقيف واقتيادهم الى مفتشية الشرطة ل

الحضور   كان عليهمسنتين الخالل هاتين  وقد تم وضعهم تحت المراقبة القضائية لمدة سنتين و

الذي خان مبادئ  ابق ووالية ، فقط المنسق السبالكل خمسة عشر يوما امام القاضي قاض التحقيق 

  .4النقابة اعفى من هذا االجراء 

قرار غير عادل،  ااألساتذة بهذا الشكل أمام القضاء، فهذ لتأسف األمين العام للنقابة، لمثو  و

يجب رؤيته من زاوية تكميلية لعمل السلطات العمومية الن األساتذة هم من يواجه  فالنضال النقابي نضال

 ةفالوزار  إضراب،فليس من البهجة تنظيم .... نعالج المشاكل بالدكتاتورية  ال تلميذ،الإشكالية تربية وتعليم 

  .5هي التي دفعتنا لذلك

                                                            
1 Déclaration de la coordination nationale des sections CNES, 29/06/2006 ,0p cité, p2. 
2 LAMRIBEN HOCINE, six enseignants syndicalistes du CNAPEST devant le tribunal le 17 juin 2007. 

  .، زبير عبد الوھاب ،محفي أرزقي ، قاسمي يوسف ،علي لمدني)المنسق الوطني الحالي(نوار العربي :يتعلق االمر بكل من السادة   
3 Graïne  LARBI, Algérie naufrage de la fonction publique et syndical, entretien avec Noura Larbi 
secrétaire général du CNAPEST, 0p cité, p98. 
4 Ibid, p99. 
5 LAMRIBEN HOCINE, 0p cité, p2.         
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فإن المالحقة القضائية لم تتوقف بل استمرت بشكل يؤكد  حتى بعد االعتراف القانوني بالنقابة ، و

  .لنقابيفي الميدان ا الفاعلةعلى تعنت السلطات وٕاصرارها على محاربة النقابات 

 ةفقد اصر مدير التربية لوالية قسنطينة على عدم االعتراف بنقابة المجلس الوطني المستقل ألساتذ

التقني، رغم حصول النقابة على االعتماد القانوني،  مما دفع بمسؤولي و إطارات النقابة  التعليم الثانوي و

ة لنفس الوالية، للمطالبة بتفسير امام مديرية التربي م02/07/2008ومناضليها الى تنظيم تجمع يوم 

اسباب ودوافع تجاهل االعتراف بحق النقابة في ممارسة حريتها النقابية، اال ان مدير التربية فضل 

  .1استدعاء االمن الوطني لتفريق التجمع

قديري منصف ودرويش عبد القادر ومن  وبسبب تلك الوقائع تمت متابعة المتهم مانع حسان و

جنحة التجمهر  م02/07/2008ل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بارتكابهم بتاريخ من طرف وكي2معهم 

من قانون العقوبات واحيلوا امام قسم الجنح بالمحكمة، اصدرت  100والتحريض عليه طبقا للمادة 

حكما علنيا حضوريا ابتدائيا بإدانة المتهمين بما نسب اليهم ومعاقبة كل  م21/01/2009المحكمة بتاريخ 

  3.حد منهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذوا

د فقط عرقلة النقابة ومنعها من ممارسة نشاطها اومما يؤكد على ان مدير التربية لوالية قسنطينة ار 

النقابي، وان حججه وهمية وال اساس لها من الصحة ، وان تنظيم التجمهر كان بهدف الضغط على مدير 

                                                            
بمقر النقابة  معه خالل مقابلةوذلك  التعليم الثانوي والتقني ةحسب ما صرح به المنسق الوالئي لنقابة المجلس الوطني المستقل ألساتذ  1

  .بوالية قسنطينة
التعليم الثانوي والتقني كما جاء في القرار القضائي رقم  ةخمسة عشر عضوا في نقابة المجلس الوطني المستقل لألساتذتمت متابعة   2
، وھم مانع حسان ،قدري منصف ، درويش عبد القادر ، عمامرة محمد الصالح ، حديد 2009افريل 27المؤرخ في  09/02155

) المنسق الوالئي( لمشنق ھشام ، شعبي السعيد ،بلباز كمال، بوستة عبد الحفيظ عزوز فؤاد الفائز، تمار رشيد، بوجحشة رابح،  
  .،بوشفة رابح، لطرش حكيمة، دريدري عثمان ،مرجانة محمد الشريف

غير (م 2009 أفريل 27و المؤرخ في  09/02155صادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة تحت رقم الالقرار القضائي   3
  .)منشور
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مناضلي النقابة  اجتماعي اساسي هو صدور حكم ببراءة اطارات والتربية لفتح الحوار مع النقابة  كشريك 

  .م21/01/2009حكم محكمة قسنطينة الصادر في إلغاء و

ومما جاء في القرار القضائي الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة ،ان المتهمين 

ون فيه على اساس انهم حضروا جلسة المرافعات امام المجلس مؤكدين عدم رضاهم بنتيجة الحكم المطع

ينكرون التهمة المنسوبة اليهم ،حيث صرحوا انهم وباعتبارهم اساتذة في التعليم الثانوي بقسنطينة يمثلون 

الكثيرة والمتعددة والتي يريدون طرحها على اإلدارة الممثلة في مديرية التربية  مزمالئهم ونظرا النشغاالته

ان مدير التربية تعنت ورفض استقبالهم  ومن اجل الضغط  بغرض فتح حوار معهم إليجاد حلول ، اال

  .  1عليهم نظموا تجمهرا بمقر المديرية في اطار الحق النقابي ولم يحدثوا اية مساس بالنظام العام 

وقد اقتنع اعضاء الغرفة الجزائية بصحة اقوال االساتذة المتهمين واعتبر ان جنــــــحة التجمـــــهر 

  .العام غير متوافرة ، وان فعل التجمهر كان لغرض ممارسة الحرية النقابية و المساس بالنظام

اذ ورد بالقرار القضائي ان التهمة غير ثابتة الن التحريض على التجمهر يشترط لقيامه ان      

يكون عن طريق القاء خطب تحريضية وتعليق وتوزيع مناشير من اجل تحقيق اهداف سياسية وهو الشي 

في قضية الحال لذا فالمجلس يرى الغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراة جميع المتهمين لعدم غير الثابت 

  . 2ثبوت التهمة ضدهم

  

  

  
                                                            

  . 2009 أفريل 27و المؤرخ في  09/02155صادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة تحت رقم اللقرار القضائي ا  1
  .المرجع نفسه  2
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   خالصة الباب الثاني

لم يترتب  إن دخول الجزائر عهد جديد قائم على االعتراف بالتعددية الحزبية و التعددية النقابية ،

ن حيث األسس والخصائص واآلليات ، فالنخبة المتشبعة عنه والدة نظام سياسي مختلف عن سابقه م

مازالت هي المسيطرة ،حيث عملت على إعادة إنتاج نفس األحزاب المسيطرة على  حاديبالفكر اال

  .السلطة بصيغة ما يسمى بالتحالف الرئاسي ، وتهميش وتجاهل باقي األحزاب السياسية 

عادت أقت تطور ونمو التعددية النقابية ،ألنها تعددية حزبية بهذا النمط وعلى هذا الشكل ،أعا و

  النقابي بالشكل الذي كانت عليه خالل التجربة النقابية -بناء نفس عالقة الهيمنة التقليدية بين الحزبي

  .األحادية ، متجاهلة استقاللية ودور النقابات في صنع القرار االقتصادي واالجتماعي كشريك أساسي 

ومدارسها الفكرية  هاي قد يتصور أن تنوع األحزاب السياسي وتعدد تياراتفالمالحظ للمشهد السياس

الحاصل أن نفس  إنما،هو عامال مساعدا في تعميق مفهوم الحرية السياسية ومبدأ التداول على الحكم ،

        االتجاه الحزبي ونفس الفكر السياسي هو المسيطر حتى خالل مرحلة التعددية الحزبية واالنفتاح

لم تنجح في خلق مجال حر لنمو معارضة  انتماءاتهايمقراطي ، فباقي األحزاب السياسية على اختالف الد

  .حقيقية و قوية قادرة على التأثير والمشاركة في صنع القرار السياسي 

فالتيار الوطني التقليدي الممثل في حزب جبهة التحرير الوطني والذي كاد أن يصبح حزب 

إال أنه –تسعينات الخالل مرحلة بداية  –سيد عبد الحميد مهري أمينه العام معارض خاصة في عهد ال

سرعان ما استعاد دوره ومكانته المعتادة كحزب السلطة حيث يتبادل الدور مع الجناح اآلخر أو الوجه 
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عندما تراجع دور  م1997اآلخر للحزب والمتمثل في حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي ظهر سنة 

  . م1991هة التحرير الوطني وذلك بعد انتكاسة أول انتخابات تعددية في الجزائر سنة حزب جب

اإلصالح /البارز أساسا في حزب مجتمع السلم وحزب النهضة اإلسالمية  التيار اإلسالمي و

الوطني والذي تراجع وزنه ولم يستطع أن يلعب دورا كبيرا في المعارضة السياسية ، ولم يفرض وجوده 

ملموسا في أسس النظام السياسي الحاكم ، خاصة وأن حزب  اسية قادرة على إحداث تغيرا كبيرا وكقوة سي

مجتمع السلم شارك في الحكومة وأصبح إلى جانب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني 

هاية انسحب  ن( الديمقراطي يشكل تحالفا سياسيا يعرف بالتحالف الرئاسي مما افقده دور الحزب المعارض

  .)من التحالف الرئاسي 2011سنة 

نه تعرض إلى انشقاق داخلي أ حزب النهضة اإلسالمية بدوره لم يشكل قطب معارض خاصة و و

فأدى ذلك إلى ظهور تيار  ، االئتالفية، االنضمام إلى الحكومة  م1997عندما رفضت قيادة الحزب سنة 

  .عرف بحركة اإلصالح الوطني  معارض يريد المشاركة مما نتج عنه ظهور تيار سياسي آخر

التيار الديمقراطي ورغم التسمية التي يحملها ، لم يتسنى له القيام بالدفاع عن التعددية الحزبية 

لنظام السياسي لوتعميق مفهوم النظام الديمقراطي ، فال حزب القوى االشتراكية الحزب المعارض التاريخي 

ية نجح في تأسيس قطب ديمقراطي ذو قاعدة اجتماعية كبيرة وال حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراط

  .قادرة على قلب األوضاع وتغيير حركية النظام السياسي 

كما  لم يتغير الوضع كثيرا م2012جانفي 12قانون االحزاب الجديد في  إصدارحتى بعد  و

ين على شكل طر مسي زاالما فحزبي السلطة، ) 2012ماي 10(التشريعية االخيرة  تتؤكده االنتخابا

في ظل تراجع احزاب التيار اإلسالمي خاصة  ،خاصة حزب جبهة التحرير الوطني الممارسة السياسية
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السلم، حركة النهضة و حركة االصالح الوطني، وفشل االحزاب الديمقراطية في السعي مجتمع  حركة 

زبية حقيقية قوامها احترام لتعددية ح ، كل ذلك يجعل عملية التأسيس  ديمقراطيسياسي  الى بناء نظام 

  .عملية مازالت بعيدة واحترام الحريات الفردية والجماعيةمبدا التداول السلمي على السلطة 

التعددية الحزبية جعلتها غير قادرة على بناء  ههذبها إن الخصوصية والشكلية التي تتميز 

بلة بمبدأ التداول السلمي على الحكم وتطوير تعددية نقابية فعلية ، فالسلطة الحاكمة مادام أنها غير قا

ومشاركة أحزاب سياسية أخرى في الحكم ، فإنها كذلك لن تقبل بمنظمات نقابية مستقلة تشاركها في 

إنما مازالت تعتبر النقابة أداة في يد الحزب السياسي يستعملها  صناعة القرار االقتصادي واالجتماعي ، و

  .الموطنين لسيطرة على لأهدافه   لتحقيق مصالحه و

فقد حافظ التيار الوطني على التحالف التاريخي الذي جمعه مع نقابة الحزب الواحد االتحاد العام 

جاعال منها الشريك االجتماعي  الواحد،للعمال الجزائر بنفس الشكل الذي كان عليه أثناء مرحلة الحزب 

  .لسلطةلالوحيد 

النقابة اإلسالمية للعمل لتكون وسيلة فعالة  اذلإلنقوعلى نفس النمط ، انشأ حزب جبهة اإلسالمية 

   .لتدعيم مكانة الحزب وخلق قاعدته الجماهيرية سعيا وراء الوصول إلى السلطة 

بالنقابة والمبنى على انعدام أي استقاللية نقابية، جعل من –إن المفهوم المؤسس لعالقة الحزب 

ان مجموع الصالحيات الممنوحة  رد ال يعتباعتراف السلطة بالنقابات مجرد اعتراف قانوني غير مجس

  .لفائدتها ، تسمح لها بممارسة نوع من السلطة على أعضائها أو في مواجهة اآلخرين 
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 ال الحاكم، فإن التحالف الرئاسي النقابة،خدمة لعالقة الهيمنة أي هيمنة الحزب السياسي على  و

قانونية لمنع  د خلق عوائق موضوعية وتعميمحاصرة الممارسة النقابية حيث  في التضييق و يتوانى

  .االجتماعيتطوير مفهوم الممارسة النقابية المبنية على التعاون والمشاركة لتحقيق السلم واآلمن  تعميق و

         كثيرا في منح وصل تسجيل إنشاء النقابات على الرغم من إيداع ملف تأسيسالسلطة  إذ تتماطل 

شرطا أساسيا  لال يشكعلى الرغم من أن هذا الوصل  ،شاط النقابي العاديالنقابة ، مانعة بذلك مزاولة الن

تهاون يفسر رغبة  وهو تماطل و لبدء ممارسة العمل النقابي إال حسب مفهوم السلطة لنص القانوني ،

  .السلطة في الحد من إنشاء النقابات

التي لها قاعدة  واألدهى من ذلك ،أن النقابات التي أنشئت منذ أكثر من عقدين من الزمن و

التي تم تنظيمها في فترات كثيرة ، شلت  تاجتماعية ال بأس بها ،اثبتتها من خالل حجم وعدد اإلضرابا

ال ،إلخ ...كقطاع الصحة العامة ، التعليم العالي ، التربية الوطنية، الوظيفة العمومية  استراتيجيةقطاعات 

الى جانب االتحاد ( اللقاء الثنائييشارك في  –ون كما ينص عليه القان– اجتماعيتعتبرها السلطة شريك 

، االتحاد العام للعمال الجزائريين الثالثي إلى جانب الحكومة  و اللقاء) العام للعمال الجزائريين و الحكومة

  . )وأرباب العمل

بإقامة حوار ثنائي يجمع الوصاية ونقابة القطاع ، على خالف مشاركة نقابة  المستخدمكتفي ي

عتبرها الوحيدة صاحبة التمثيلية الواسعة والقاعدة االجتماعية للنظام يد العام للعمال الجزائريين التي االتحا

لسلطة ، فإن هذه األخيرة تلجأ إلى مقاضاة لالحاكم ، وفي حالة شن اإلضرابات بسبب السياسة االقصائية 

  .استقرار قطاعات الدولة بأمن وتشكل مساسا –أي اإلضرابات –على أنها  االنقابات أمام القضاء تأسيس
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للعمل النقابي المستقل عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى تطبيق أشكال  المستخدمال تتوقف محاصرة 

  .االجتماعيأخرى من انتهاك استقاللية هذا الكيان 

دعم أي انشقاقا  تتوانى في التدخل في تسيير شؤون النقابات سواء عن طريق تشجيع و ال إذ

الوطنية المستقلة لمستخدمي اإلدارة  ةالنقاب: البارزةت الفاعلة على وجه الخصوص واألمثلة داخل النقابا

إلخ ،أو اللجوء إلى منع عقد ... .والتقنينقابة المجلس الوطني المستقل ألساتذة التعليم الثانوي  العمومية،

  .االجتماعات وغلق مقرات النقابات 

تفضيل هذه األخيرة مالحقة  ،بالجهات الوصيةقلة في تصعيد عالقة النقابات المست امعانا و

لمنعهم من ممارسة الحرية النقابية ألن  عليهم توقيع عقوبات جزائية ن ويالمناضلين النقابي اإلطارات و

  .السلطةال يخدم مصالح  ذلك ال يرضى و
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��� �0��� 5��F< ��0� ��  #)�� � ��� I-�
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� �0��� �� �� ��/0� �����;� ������ )���Q� �����;� �(% 	
� G��� + *���� I-� 40�� +�*0�0

 5��� ��/� ����"��%�� ������ ?01� 	
��� ��� � !����� ���/7 �*0��� 4�> ������.  

 !��� @�.� ��� 	���� !�+ ��
��� ����/��� 2����.� 40� !$�� ���% �(� �$�
%�� ��1� �>

�� � -�� �/����� �1���7 + ����P�� K$��1��� I��� J�� �� ���� �� 20�1� &����#��� 

�� + �������� ������ 40� ����(��� &" ���
�� ������ &������ *1��� I-� R���> @���> 40� �0�� J

 ������� �(% 	
� �� �� �� #)�� &��$��� 2������ 4��� �� �9�� �*0��� 40� @�*����� 	�
���

!0��� =��%� � �� + &*�������� &�*��� =�%��� + &�*��� ) ��� ���(� �������2011!( O��(�� +

 �������� 	�
��� &�� ���  �"�%��.  

��� �����1�� �> ���*�� 5�� 40� @���� ��6 �(�0/% ��
��� ����/��� �)( 
���� &��� ��0 �

 � ����� ! ��� 40� &�0��� ������� <�� �0�� ��6 �(�< !���� �� ���� �*0���7 +��0/7 ����� ����/�

 ����� &7 �( ���� �0���� ����� ������ ��� �� H�)  �(�N7 + ! ��� &7 3�1< ������ 	�
�< ������

 ������ ?����� �(0�/��� &������ 	
��� �� &7 @��< ������ ��/� ���
�� ����ٕ� +&����%.�� #�����.�

���*���� 40� @�*���  �7��"<�.  

 ��7�� �(��+ ������� ����/��� ���� ��*� ����<+ � ��� �)" 40�� *���� �)( ��
� ����/�7

� ����0���� ����(�� ���� I-� 40�&
��� � Y  ��%� ������� �*0��� 2����� �� �/% ��� &�����

 4����� �7 + �(��$�-� �������� �������� ���%� ������ �(� :��� . ��%� ��6 &����� 2�����

 �� �F < )�� �$��< &��� ������� =��� �������� ������� ?$��� ?01 &7 ! ���� &
��� 2������

���� ��
�� �� ���������;� ���� !%� ��1 �� �(��F�+ �( IG . ������%� @���� �(� &�  !� &���

 ������ + &��/�� !�0/��� + ���/�� ����� ��*�  ��%������� ����*� �0� + @��F  ����7 &7 �(�����
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 �����/�� �-����� +���*���... &����%.� ������ :�7 !�� 	�  	���.� ?� ������ �� + Z�> ��

���G� ������� 	���> 2���� �%� �� 5����� ��9��� 4�> G%0�7 �����%�� ��/�� ����� ����� ��7� 

 �(�< 40�– �����;� #<–  &7 �1���� 4�� �%0� ��  +������ ����*� �������� ��G ����� � ��

 ��01���� ��E����������%� ��� =��� �(����� ?06� �����0�(����� ������ +��$�
% ��.  

  K$��1�� �� 4�� ��7� +&*�������� ������ �/ �� @��7 ��1 �������� �������� ��%��� ��

�*��������� ������� ���� 5�� !�1� . +������� �������� 	�
�.� ���/� @
����� ���/���  �(� :�*� &���

 ��� &*�������� ������ )�� ���*����1988! � -�� ��
��7 +  ��/��� �� &��/� #�$�
%�� &������

 �F�� &��� �������.� �  �������� �����.� �  !6� +�BBBBB1.����2011! ������ ��7 H�)� +

 ���� �(� ������%� �*0�� ����� &����� ���   ������� �������� 	�
�.� 2����� 3���� 4�� ������

 =����� �(��(-� ������� ?���� &7 �
�� &������ 2����.� 4�� ����0� ������� !��� ���  ����� 4�� +

 �� ����%� ��7��� ����  �(��%� 	0*�� ������� �0����� �� &7 ������ ��0�� &"� + &����%.� �

����/��:  

1( ����� 2��1� 40� �������� 	�
�.� !��� ��%��� :�-� ����� ������ @�����(�5  ������� �������

 &�0����" H�)7 + �������� 	1��� ���%� :��� � � �*0��� 40� &������� &0/-�� ������ �� .� 

 ������ +�1.� #���� � #���� �7��F ����+�������� �7��F��"��  �0����� ��1 ������ ���� �� �������

���1  ����� �� &7������� #��/�� ���_� ���%B������� 	�
BBBB� !BBBBB��12 Y04  &7 M�E��� �12 

 &-��%2012!7+������� ����BB��
��� � �  +��/���� #���� ���� �� M��� &7 &������ ,�*�� ����

 &����� ��/�� ���*�7 +=��%��� �� @��   ����� �F�� �(��� ���1 + ������� ��� !��� 2��

 =��%��� ���*� 4�� #�E�. 
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2(   &���� !��� ������7 + ���
� �� &������ !����� R��1; ������� ���� ���"G &������ 2����.�

  � ��  &����� ��/�� ���� ������ �� �� 7 +&���� ,��� #� )�-�� �� +&���� !��� #� 5���

 �N7  +�($���� �0������ @���.� �� �� ��/� �"����� ����� &��� =��%�� ���� �������

 �� @���� &(7 H�)� +���/�� ��) ������ ��/����� ������� �)�-�� ����� � G�� ��� �  ���E�

&������ ,��.� � ������� ������. 

3(  + @��/���� �(�� �� &7 ������� ������ ������ K��1 ������� !��� ��%��� :�7 K�� ��� ������

�0 �� !���������90/14  &7 M�E���2 % ���1990  ��-� � !����� �  ����/��  + &����� ?��� ������

 ����*��0� ?0/� �� ���1 � ������� ����������� : 

1Y  b��-�� �0��� 	�%�� ������� ��0� K�� �� 	�� ������� �������� 5���� ��� 40� ������

 �� ��������� @���� ���7 �/ ����� �(�-� ��/� ������� �� ��F  �.+#���.� 20��� �����.  

2Y   ,�����������-�� � �������7  5���> �0��� !��� �����0��  �� �(� �� ��� + ������� ������ �� 

@���� ������%�� �������� ������ &7 �"��%��� ��F�. 

3Y  ?��* �� ��F�F��� ��$��F��  ��5��0�� =���� �*����� ������� �  H����  � 2��*� =�%� &���

�;� R�� 4�� �7��;����$�
%�� ���/0� !�/�� ����.� ���� 5�-� .� !��� ��/�� 	��� + ������� +

�� ��
� 4�� #�E� H�) �. �����  ?���� ��� ������ ��(%�� � ������� �� �� ������ #�

��/�  &����%�� #������ ���. 

4-   � 4�� ��������� ?���� 40� ��/��� 5����� ��� !������ �/7  &7 ��-0� @����� �(%

 &����� ��/�� !��� � � +�������� ���1����� �(%�� �� �0����� ������%.� ����
���



 �������������������������������������������	 

 

278 

 

:����� '�%�.� &7 �(%��� �/-�� �������� !����� ������� ������ ���� 5����� ��������7 +

'��"�
� � � ����� &�����  ������� ,�%�> &7 '���� �$��< � � #�����;�����0� &����%.�. 
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  المراجع باللغة العربية

  باللغة العربية: أوال

  االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الحق و الحرية النقابية-1

و المتعلقـــة بالحريـــات النقابيـــة و  1948المؤرخـــة فـــي ) 87(االتفاقيـــة رقـــم  )1

  .حماية الحق النقابي

و المتعلقــــــة لحــــــق التنظــــــيم و  1949المؤرخــــــة فــــــي ) 98(رقــــــم  االتفاقيــــــة )2

 .التفاوض الجماعي

المتعلقــة بحمايــة ممثلــي العمــال  1971المؤرخــة فــي ) 135(االتفاقيــة رقــم  )3

 .في المؤسسة و التسهيالت الممنوحة لهم

  الدساتير و المواثيق-2

  .1963سبتمبر  8دستور )1

 .1976نوفمبر  22دستور  )2

 .1989فيفري  23دستور  )3

 .1997نوفمبر  28التعديل الدستوري  )4
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  .1964الميثاق الوطني  )5

 .1976جويلية  5الميثاق الوطني )6

  واإلعالناتر واألوام المراسيمالقوانين و -3 

يتعلـق بالوقايـة مـن المنازعـات  1990فيفـري  6المـؤرخ فـي  02-90القانون رقـم  )1

  .الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق اإلضراب

و الخـــاص بأحكـــام ممارســـة  1990جـــوان  2المـــؤرخ فـــي  14-90القـــانون رقـــم  )2

ديســـمبر  21المـــؤرخ فـــي  30-91الحـــق النقـــابي المعـــدل و المـــتمم بقـــانون رقـــم 

  .1996جوان  10المؤرخ في  12-96و المرسوم رقم  1991

جـانفي  12المتعلق باألحزاب السياسية المؤرخ في  12/04القانون العضوي رقم  )3

  .2012جانفي  15المؤرخة في  02دة الرسمية رقم والصادر في الجري 2012

المتضـــمن القـــانون العضـــوي  1997مـــارس  6المـــؤرخ فـــي  09-97رقـــم  األمـــر )4

  لألحزاب السياسية

المتعلق  1994ماي  26المؤرخ في  94/09المرسوم التشريعي رقم  )5

بصفة الإرادية وألسباب بالحفاظعلىالشغل وحماية اإلجراء الذين فقدواعملهم 

  .ةاقتصادي
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والمتضــــمن  2012مــــايو ســــنة  15المــــؤرخ فــــي  12/  د.م.ا/01رقــــم  اإلعــــالن )6

  .المجلس الشعبي الوطني أعضاءنتائج انتخاب 

  الكتب العامة-4

أحميــة ســليمان، التنظــيم القــانوني لعالقــات العمــل فــي التشــريع الجزائــري، ديــوان  )1

 2002.المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، طبعة الثانية، الجزائر،

، ق، المكتبـــة الوطنيـــة، بغـــداد، العـــراألســـود الصـــادق، علـــم االجتمـــاع السياســـيا )2

1973. 

 األولالبراعي احمد حسن، عالقات العمل في القانون العصري المقارن ، الجزء  )3

 .1976،دار الفكر العربي، مصر،

أحمــد حســن ، الحريــات النقابيــة مــدى تأثرهــا بــإعالن المبــادئ و الحقــوق  البراعــي )4

 .2002منظمة العمل العربية، مصر، األساسية في العمل ،

في النظم السياسية والقانون الدستوري دار الثقافة  طأحمد، الوسيالخطيب نعمان  )5

 .2004 مصر، للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،

الدســـــتوري و الـــــنظم السياســـــية المقارنـــــة ،ديـــــوان  ، القـــــانونالســـــعيد بـــــو الشـــــعير )6

 .2007المطبوعات الجامعية ، الجزء الثاني، الطبعة الثامنة ،الجزائر،

،منشـــورات  1954-1883العلـــوي محمـــد الطيـــب، مظـــاهر المقاومـــة الجزائريـــة  )7

  .2000الجزائر،متحف المجاهد، الطبعة الثالثة، ماي،
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السياســـية و الجماعـــات الضـــاغطة  األحـــزاب، ديمقراطيـــة الغويـــل ســـليمان صـــالح )8

،دراسة تحليلية في ضوء القوانين الدستورية المقارنة، منشورات جامعة قاريونس، 

 .2003،ليبيا،  األولىالطبعة 

الموســـوي ضـــياء مجيـــد ، ســـوق العمـــل و النقابـــات العماليـــة فـــي اقتصـــاد الســـوق  )9

 .2007الحرة، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،

بـــــين  1989-1962الطـــــاهر، النخبـــــة الحاكمـــــة فـــــي الجزائـــــر بـــــن خـــــرف اهللا  )10

ــــــــــديولوجي والممارســــــــــة السياســــــــــية، الجــــــــــزء األول دار هومــــــــــة،  التصــــــــــور اإلي

 . 2007الجزائر،

، علــــــم االجتمــــــاع السياســـــي ، ترجمــــــة محمــــــد عــــــرب صاصــــــيال  فيليــــــب بـــــرو )11

 .1998 ،،المؤسسة الجامعية لدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان

يم، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها فـي تطـور بوصفصاف عبد الكر  )12

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــى، دارالب1945-1931الحركــــــــــــــــــة الوطني  ،ثعــــــــــــــــــ، الطبعــــــــــــــــــة األول

 .1981الجزائر،قسنطينة،

، األحزاب السياسية ومنظمـات المجتمـع المـدني فـي الجزائـر ،  محمد بوضياف )13

 . 2010، الجزائر،دراسة تحليلية نقدية ، دار المجدد انشر والتوزيع

جـــابر رمضــــان عبـــد اهللا، النقابــــات العماليـــة وممارســــة اإلضـــراب،دار النهضــــة  )14

 .2004القاهرة، العربية، 
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األحـزاب السياسـية و  النخـب،دراسـات فـي  والنخـب،الجزائر الدولـة  ناصر،جابي )15

  .2008الشهاب، الجزائر، منشورات  االجتماعية،الحركات 

منشــــــورات الشــــــهاب، جــــــابي ناصــــــر، الــــــوزير الجزائــــــري، اصــــــول ومســــــارات،  )16

 .2011الجزائر،

دار  العربــــي،جـــرت مهــــدي أنـــيس، األحــــزاب والحركـــات السياســــية فـــي الــــوطن  )17

 .2006 األولى،الطبعة  األردن،عمان  التوزيع،أسامة للنشر و 

-1954حربـــي محمـــد ، جبهـــة التحريـــر الـــوطني، األســـطورة والواقـــع الجزائــــر  )18

ـــــــــة1962 ، دار الكلمـــــــــة ، ترجمـــــــــة داغـــــــــر كميـــــــــل، مؤسســـــــــة األبحـــــــــاث العربي

 .1983،بيروت،لبنان، 

، ديــــــوان المطبوعــــــات الجامعيــــــة، حميدشــــــي فــــــاروق ، الجماعــــــات الضــــــاغطة )19

  .1998الجزائر،

خروع أحمد، دولـة القـانون فـي العـالم العربـي، اإلسـالمي بـين األسـطورة الواقـع،  )20

 .2004ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

دار  ،العمـل والضــمان االجتمــاعي الــوجيز فـي منازعــات ، خليفـى عبــد الرحمـان )21

 .2008 ،الجزائر،عنابة  ،العلوم لنشر والتوزيع 
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 – 1914زوزو عبــد الحميــد ،الــدور السياســي للهجــرة إلــى فرنســا بــين الحــربين  )22

ــــــة  1939 ــــــوان المطبوعــــــات الجامعي ــــــا ،حــــــزب الشــــــعب ،دي نجــــــم شــــــمال إفريقي

 .2007الجزائر،،

، 1963-1919لحركــة الوطنيــة شــريط األمــين، التعدديــة الحزبيــة فــي تجربــة ا )23

 .1998 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،

شــريط االمــين، الــوجيز فــي القــانون الدســتوري و المؤسســات السياســية المقارنــة  )24

 .2007،الجزائر، األولى،ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة 

الحلـــيم كامـــل نبيلـــة، األحـــزاب السياســـية فـــي العـــالم المعاصـــر، دار الفكـــر  عبـــد )25

 .1982العربي، القاهرة، مصر، 

عبــد الســميع أفكــار عبــد الــرزاق، حريــة االجتمــاع، دراســة مقارنــة، دار النهضــة  )26

 .2002العربية، مصر، 

عمـــــرو احمـــــد مصـــــطفى، عالقـــــات العمـــــل الجماعيـــــة، المكتبـــــة القانونيـــــة، دار  )27

 .2005، رجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصالجامعة ال

عجــة الجياللــي، الــوجيز فــي قــانون العمــل والحمايــة االجتماعيــة النظريــة العامــة  )28

 .2005للقانون في الجزائر ، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر ،



 المـــــراجــــــع 
 

285 
 

غاليسوررينيه،الحركة العمالية في الجزائر قبل الحـرب العالميـة الثانيـة ،دراسـات  )29

قــة العاملــة فــي البلــدان العربيــة ،المعهــد العربــي للثقافــة العالميــة وبحــوث عــن الطب

 .1982العمل ، العدد الثالث ، الجزائر ، 

فياللــي مصــطفى ، مجتمــع العمــل ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، بيــروت ،  )30

 .2006لبنان ، جويلية، 

ريقيــــا اف ،اقصــــاء ام تكامــــل قرنفــــل حســــن، المجتمــــع المــــدني والنخبــــة السياســــية )31

 .1997الشرق، الدار البيضاء، المغرب،

ل الديمقراطيـة تقبمسـ ، صالح فياللي،علـي غربـي، دليـو فضـيل ،قيرة إسماعيل  )32

 .2004في الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ، لبنان ، 

السياســـية، منشـــورات الحلبـــي الحقوقيـــة،  األنظمـــة، محمـــد رفعـــت عبـــد الوهـــاب )33

 .2004بيروت، لبنان ،

،األحزاب السياســية فــي النظــام الدســتوري الحــديث محمــود صــطفى عبــد الجــوادم )34

 . 2003، القاهرة، مصر، األولى، دار الفكر العربي، الطبعة اإلسالمي النظامو 

-2000نايـــــل عيـــــد،قانون العمـــــل المصـــــري، دار النهضـــــة العربيـــــة، مصـــــر،  )35

2001. 

واضــــــــح رشــــــــيد،عالقات العمــــــــل فــــــــي ظــــــــل اإلصــــــــالحات االقتصــــــــادية فــــــــي  )36

 .2002لجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية ،ا
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 5‐الرسائل الجامعية

، رسالة ماجستير، معهد ، تنظيم عقود العمل الجماعيةأبو شرار إبراهيم محمد )1

 .1990، ، جامعة الجزائراإلداريةالحقوق والعلوم 

عبد الكريم، جمعــية العلـماء المسلـمين الجزائريين وعالقاتها بالحركـــات  بوصفصاف )2

 الجزائر، ، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة،1945- 1931الجزائرية األخـرى 

1983.  

كريمة، الوضعية االجتماعية للطبقة العاملة وانعكاسها على الوعي  بوشبيط )3

 االجتماعي، رسالة ماجستير، كلية اآلداب قسم اجتماع، جامعة عين شمس، 

  .1999مصر،

ة ،دراسة ميدانية بالشركة الوطنية بولعكيبات إدريس، اتجاهات العمال نحو النقاب )4

م االجتماع ،جامعة قسنطينة، النصر للصحافة ،دبلوم الدارسات المعمقة في عل

  .1984الجزائر،

-1939قدادرة شايب غزواني،الحركة الوطنية الجزائرية أثناء الحرب العالمية الثانية  )5

 .1991، مصر،جامعة اإلسكندرية، كلية اآلداب ،رسالة ماجستير  1945

لبصير عبد المجيد، البيروقراطية والتسيير االشتراكي للمؤسسات، دراسة ميدانية  )6

وحدة تابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية، رسالة ماجستير علم االجتماع الصناعي، ب

  .1985الجزائر،معهد علم االجتماع، جامعة قسنطينة، 
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من  62دراسة تحليلية للمادة ، ، حق المشاركة السياسية عبد الرزاقالباز دواد  )7

الشريعة الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ،رسالة دكتوراه ،كلية 

  .2002، مصر، رجامعة األزه ،والقانون

بنيني أحمد، اإلجراءات الممهدة للعملية االنتخابية في الجزائر،رسالة دكتوراه،كلية  )8

  .2005الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة،

دبلة عبد العالي، الدولة في العالم الثالث طبيعتها ودورها مثال الجزائر، رسالة  )9

  .1997الجزائر،ه، معهد علم اجتماع، جامعة منتوري قسنطينة، دكتورا

دكتوراه، كلية  ةالنقابات في الحياة السياسية، رسال رعبد اهللا حنفي عبد العزيز، دو  )10

  .1997، ةالحقوق، جامعة عين شمس، القاهر 

قريشــي علــي، الحريــة السياســية فــي النظــام الدســتوري المعاصــر و الفقــه اإلســالمي  )11

في األصول النظرية و آليات الممارسة مع التطبيق علـى الوضـع فـي " مقارنةدراسة "

  .2005الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة،  الجزائر،

،رسالة  كعباش رابح، النظام السياسي والتحوالت االجتماعية في الريف الجزائري )12

  .2000توري قسنطينة ،الجزائر،دكتوراه في العلوم ،علم اجتماع التنمية، جامعة من

-1989نـــاجي عبـــد النـــور ،تـــأثير التعدديـــة الحزبيـــة فـــي النظـــام السياســـي الجزائـــري )13

  . 2005،رسالة دكتوراه ،جامعة منتوري ،قسنطينة، الجزائر،2004
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دكتوراه، ةالعمال، رسالمحمد أحمد إسماعيل، مبدأ الحرية النقابية لمنظمات  )14

 .1982، القاهرة، مصر ةجامع

  مقاالت المتخصصةال-6

أحميـــة ســـليمان ، التحـــديات التـــي تواجـــه المنظمـــات النقابيـــة العربيـــة فـــي مجـــال الحـــوار  )1

  .االجتماعي والمفاوضة الجماعية

، السنة  دراسات عمالية،  )الخطاب و التقنيات: اإلعالم النقابي (،األسدى عبده )2

  .2011 سوريا،، ، االتحاد الدولي لنقابات العرب ، جانفياألول، العدد األولى

الحريات النقابية ومدى تأثرها بإعالن المبادئ و الحقوق (البراعي أحمد حسن،  )3

  .2002، منظمة العمل العربية، مصر، )األساسية في العمل

المعايير الدولية و العربية في مجال الحريات النقابية، االتحاد الدولي لنقابات عمال  )4

  www.icatu.org/stu07Asp. 2006العرب، سوريا، 

  .خديم رشيد، منظمة العمل الدولية و دورها في الحوار االجتماعي )5

www.icatu.org/stu13Asp 

، حقــــوق اإلنســــانعاشــــور عبــــد الحميــــد، دور الحريــــة النقابيــــة فــــي تعزيــــز الديمقراطيــــة و  )6

  www.icatu.org/stu14Asp.2006االتحاد الدولي لنقابات عمال العرب، سوريا،



 المـــــراجــــــع 
 

289 
 

كشو محمد، النهوض بالحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية وفق معايير العمل  )7

  /index.ar.phpwww.icatu.org.العربية والدولية وتشريعات العمل العربية

  المقاالت-7

االعالم وسيلة فعالة في تعزيز الحوار بين أطراف االنتاج والنهوض (أبو خرمة خليل ،  )1

سبتمبر ، المنظمة –أوت–جويلية  84، العدد  مجلة العمل العربي، )الم االجتماعيسبال

  .2008مصر، العربية للعمل ،

، مركز دمشق لدراسات النظرية و  )نحو حزب سياسي حديث(الجباني جاد الكريم ،  )2

  .2000سوريا،الحقوق المدنية ، 

، دراسة )مشروعية سلطة اإلدارة على تقييد الحريات العامة(الطعان حاتم فارس،  )3

  .2009، 22، العراق، العددمجلة كلية بغداد للعلوم االقتصاديةمقارنة، 

البحث عن كفاءة اإلصالحات االقتصادية في الجزائر وٕاشكالية (الداوي الشيخ ، )4

 25، المجلد  مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، )المؤسسات العامة

  .2009،سورياالعدد الثاني

، )1954- 1942الحركة الوطنية الجزائرية في مرحلة النضج (الزبيري محمد العربي،  )5

ل نوفمبر ، المركز الوطني لدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أو مجلة الرؤية

  .1996الجزائر،فيفري، / ، السنة األولى، العدد األول جانفي1954
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ا ـــاالجر نموذج: الحركة النقابية في الجزائر وسياستها المطلبية (بومقورة نعيم ، )6

  .2008،مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان ،العدد األول ، مجلةإضافات،)

التنمية قراءة في االنتقال من نموذج إلى نموذج تجربة الجزائر في (بولعكيبات إدريس،  )7

  .2002قسنطينة، ،جامعة منتوري ،، جوان 17، عدد مجلة العلوم اإلنسانية، )مضاد

، مجلس مجلة الفكر البرلماني، )الديمقراطية، مبادئ مؤسسات، مشاكل(بيتام دافيد ،  )8

  .2005، الجزائر،األمة، العدد الخامس، أفريل

 ةاب السياسية الجزائرية و التجربةالديمقراطيحز ثنيو نور الدين، األ )9

www.arabrenwal.com/indexpgp?rd=AizA10=1584 

،مجلس مجلة الفكر البرلماني، )التعددية الحزبية في الجزائر(جبار عبد المجيد،  )10

  .2003الجزائر، األمة، العدد الرابع، أكتوبر، 

المركز العربي إلي، دراسة قدمت )الحركات االحتجاجية في الجزائر(جابي ناصر،  )11

 االلكتروني لألبحاث و دراسة السياسات و المنشورة في الموقع

ARABSFORDEMOCRACYORG/DEMOCRZCY/PAGES/VIEW/PAGEL

D/426 

 )العالقات بين البرلمان و المجتمع المدني في الجزائر واقع وآفاق(جابي ناصر،  )12

  .2007، الجزائر، ،األمة، فيفري ، مجلس 15،عدد مجلة الفكر البرلماني،
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العلوم ، مجلة )تحليل اجتماعي للمشاركة السياسية للشباب الجزائري(حروش رابح ، )13

  .2007جوان16،جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية االجتماعية واإلنسانية

، السنة األولى، العدد األول، مجلة الرؤية،)أصول الحركة الوطنية(،خلدونبشير  )14

  .1996، الجزائر،فيفري/ جانفي 

، مجلس األمة، )البرلمان والمجتمع المدني، مجلة الفكر البرلماني(خويضر الطاهر، )15

  .2003أكتوبر ، الجزائر 4العدد 

، ديوان المطبوعات الجامعية، )والتخطيط االستراتيجياإلدارة (عدون ناصر،  يداد )16

  .2001الجزائر، 

تعقيب على موضوع األحزاب السياسية الجزائرية و التجربة (دليو فيضل،  )17

 )الديمقراطية

www.arabrenwal.com/indexpgp?rd=AizA10=5089 

مخبر علم  ،)إشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية(فضيل، دليو  )18

 منتوري قسنطينة، جامعة ، فيفري،اجتماع االتصال ومخبر التطبيقات النفسية التربوية

  .2001 الجزائر

الصيغ الدستورية لتحديد مجاالت اختصاص البرلمان لعملية ترقيـــــة (سعد اهللا عمر،  )19

  . 2005، العدد الثامن، مارس، الجزائر، مجلة النائب، )اإلنسانو حماية حقوق 

، )االستراتيجية اإلعالمية الموحدة وضرورتها في مواجهة العولمة(، ندياحمشفير  )20

اإلعالم النقابي ودوره في نشر '' محاضرة ألقيت بمناسبة دورة التدريبية تحت عنوان 
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، العربي للثقافة العمالية وبحوث العملالمعهد الثقافة والوعي النقابي في ظل العولمة، 

    2008فيفري  10الجزائر العاصمة، 

مجلة ، )مقاربة حول آليات اإلصالح السياسي في العالم العربي(شيهوب مسعود،  )21

  .2008نوفمبر،  الجزائر، 21، عدد الفكر البرلماني

، )اريةابن باديس بين سرب فرنسا الديمقراطية وحقيقة فرنسا االستعم(صاري أحمد،  )22

، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة األمير عبد القادر مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية

  .2004 ، الجزائر،للعلوم اإلسالمية، العدد الربع، أكتوبر

قراءة نقدية في دستورية التشريعات المقيدة للحريات في النظامين (صقر نبيل،  )23

  .2005، ، الجزائر5/6العدد، مجلة النائب، )الجزائري و الفرنسي

الطبعة  ،عماليةكراسات ، )جديد أفقنحو .. .العربيالنقابي  ماإلعال(العزيز،فؤاد عبد  )24

  2011، االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، سوريا، سبتمبر األولى،

ل اقتصاد السوق ،من إعادة ظالسياسة االتصالية لنقابة في (عباسى بصلي فضة ،  )25

، العدد  مجلة العلوم اإلنسانية،  )الهيكلة إلى الشراكة ، نموذج شركة ميتال ستيل عنابة

 .2006الجزائر،سبتمبر، جامعة قسنطينة،منتوري، 30

علي درب نضال العمال الجزائريين لتحقيق االستقالل النقابي إبان (عبيد أحمد،  )26

  .1989، معهد درارني بوزيد، الجزائر، شدمجلة المر ، )الوجود االستعماري
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المجلة ،)األركان اإلشكاليات ،، المفهومالمجتمع المدني (عدلي هويدا، )27

  .1999،مصر،،المجلد السادس والثالثون ،العدد األول،جانفي االجتماعيةالقومية

، )مهام الثقافة العمالية في تأهيل المفاوض العمالي الناجح(عاطف احمد حسن،  )28

الدولي لعمال  د،االتحا2010ديسمبر،/ ،نوفمبر 402، العدد العمال العربمجلة 

  .العرب، سوريا

التطور أم  الشرعية، استمراريةالنظام السياسي من خالل معطى (سي محمد، ر قد )29

، مركز البحث في األنثبولوجيا االجتماعية والثقافية، العددان مجلة إنسانيات، )تقطعات

  2001الجزائر،ماي، ديسمبر، 15- 14

مجلة الفكر ، )مفهوم الحكم الراشد ،مجلة الفكر البرلماني  (قداري حرز اهللا ، )30

  .2005،العدد الثامن ،مارس  البرلماني

، )القيود والمضايقات على حرية الصحافة في ظل التعددية الحزبية(قيرط محمد،  )31

  .2007جوان  17،جامعة باتنة،عددمجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية

، )1961-1952دور جمعية العلماء المسلمين في الحركة الوطنية (مريوش أحمد،  )32

  .1996جوان /، السنـة األولى، العـدد ماي مجلة الـرؤية

الحوار االجتماعي بين مصداقية الحكومة ومصداقية (مندريس سعيد،  )33

  www.clafatir.comموقع اإللكترونيالمقال منشور ب .2009جانفي22،)النقابات
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سياسية منذ - ، دراسة تاريخية سوسيو)الحركة النقابية في الجزائر(موات السعيد،  )34

، عدد رقم مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية،نشأتها إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية

  .2003، ديسمبر جامعة سكيكدة ،01

مجلة ،  )للمؤسسة العمومية اإلداريةالقيادة (وجغلول زهير ، لوكيا الهاشمي  )35

  .1996،الجزائر،، جامعة قسنطينة  7العلوماإلنسانية العدد 

  الندوات الفكرية-8

، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة نإبــــراهيم ســــعد الــــدين ، ديمقراطيــــة بــــدون ديمقــــراطيي )1

 .2002جانفي، ) أريكواماتنيفوندا سيوني و (باالشتراك مع المعهد اإليطالي 

الصوفي فؤاد ، دراسات عن الطبقة العاملة في البلـدان العربيـة، المعهـد العربـي للثقافـة  )2

  .1982العمالية و بحوث العمل، العدد الثالث، مارس ،الجزائر،

بارة عبد الرزاق، النضال العربي والنضال الجمعوي، بحث قدم للندوة الفكرية، بعنوان  )3

 15، مجلة الفكر البرلماني، مجلس األمة العدد "والمجمع المدني حول البرلمان"

 .2007 ، الجزائر،فيفري

ــــبالد العربيــــة، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة  )4 حســــن كــــريم، الفســــاد و الحكــــم فــــي ال

 .2004و المعهد السويدي باإلسكندرية، ، ديسمبر، بيروت، لبنان، 
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العربية االتجاهات الحديثة في دراستها، مركز  حسنين توفيق إبراهيم، النظم السياسية )5

 .2005دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، مارس، 

عبــد القــادر زغــل ،المجتمــع والصــراع مــن اجــل الهيمنــة اإليديولوجيــة فــي المغربــالعربي  )6

، مركز الدراسات الوحـدة "المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطية"،الندوة الفكرية 

 .1992 ، لبنان،ية ،بيروتالعرب

 9-الملتقيات و المؤتمرات الوطنية و الدولية 

برقــوق عبــد الرحمــان ، العيــدي صــونيا ، المجتمــع المــدني و التحــول الــديمقراطي فــي  )1

،كليــة  التحــول الــديمقراطي فــي الجزائــر: الجزائــر، اعمــال الملتقــى الــوطني االول حــول

 .2006الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ، الجزائر،

بوســـنة محمـــود، الخليفـــة االجتماعيـــة و الســـيكولوجية للعنـــف السياســـي الممـــارس مـــن  )2

طــرف بعــض التنظيمــات المتطرفــة، مــؤتمر دولــي حــول اإلرهــاب، الســابقة الجزائريــة، 

  .2002أكتوبر، الجزائر العاصمة،

جي ، أزمــة المشــاركة السياســية فــي الجزائــر ، دراســة تحليليــة لالنتخابــات عبــد النــور نــا )3

واقـع وأفـاق التنميـة السياسـية " تحـت عنـوانملتقى الدولي ال،  2007التشريعية لسنة 

ـــــر ، ، كليـــــة الحقـــــوق و العلـــــوم السياســـــية ،جامعـــــة باتنـــــة رديســـــمب 5-4" فـــــي الجزائ

 .2007الجزائر،
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ية االنتخابية ،بحث قدم للملتقى الـدولي حـول موضـوع مزياني فريدة، الرقابة على العمل )4

ديســمبر ، جامعــة  5-4المنعقــد اليــومي " واقــع وآفــاق التنميــة السياســية فــي الجزائــر"

 .2007، الجزائر،باتنة

 10-البحوث و الدراسات

  النضال النقابي بين رهانات الظرفية السياسية وطموحات الشعب الكادح، حنفي محمد،  )1

www.regar.com.debats/show‐art.asp?aid=18701 

عبد المجيد، فارس محمد، أبحاث في تاريخ الحركة النقابية الجزائرية، ترجمة بيرم  )2

رابح بومحرز، عبد اهللا مباركية، الزبيري لحضيري، من تاريخ الحركة النقابية 

لجزائرية ، دراسات وبحوث وشهادات تاريخية، مجلة الثورة والعمل ، االتحاد العام ا

 .1989، الطبعة االولى ،الجزائر،نللعمال الجزائريي

 11‐ المداخالت

مداخلة السيد لوح طيب وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لدى افتتاحه  )1

- 9للشبكة الدولية لمعاهد التكوين في مجال العمل نزل األوراسي  12أشغال الدورة 

  .2009،فيفري 10
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وزير العمل والضمان االجتماعي  خالل الملتقى التكويني  ،مداخلة السيد لوح طيب  )2

ترقية الحوار االجتماعي على المستوى القطاعي الجزائر " ول لفائدة مفتشي العمل ح

  .2006سبتمبر  20- 17 ،العاصمة 

مداخلة وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي بمناسبة انعقاد المؤتمر الحادي  )3

  .2008مارس 29/30/31عشر لالتحاد العام للعمال الجزائريين في

http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/communication/2008/co_300308_ar.doc 

  التقاريرالوطنية والدولية-12

مــن مرفــق قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان لألمــم  15تقريــر وطنــي مقــدم وفــق للفقــرة  )1

ـــــــــــــــــــــل  18-08المتحـــــــــــــــــــــدة،جنيف سويســـــــــــــــــــــرا،  تحـــــــــــــــــــــت رقـــــــــــــــــــــم  2008أفري

A/HRC/W06/DZJ1.  

المجلس االقتصادي االجتماعي التابع لألمم المتحـدة، لجنـة حقـوق اإلنسـان الـدورة  )2

مـــــن طــــرف الـــــدول  ، التقـــــارير الدوريــــة الثانيـــــة المقدمــــة2000الموضــــوعية لعــــام 

مــــــن العهــــــد الــــــدولي الخــــــاص بــــــالحقوق  17و  16األطــــــراف عمــــــال بالمــــــادتين 

  .2000جويلية  dd6/1990/E ،28/26االقتصادية و االجتماعية و الثقافية 

الحريــــة النقابيــــة علــــى أرض الممارســــة، الــــدروس المستخلصــــة، التقريــــر العــــالمي  )3

بـــادئ والحقـــوق األساســـية بموجـــب متابعـــة إعـــالن منظمـــة العمـــل الدوليـــة بشـــأن الم

  .2008، ا،  جنيف، سويسر 98للعمل، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 
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تقرير عن حالة الحقوق ": سوء المعيشة"الفيدرالية الدولية لحقوق االنسان، الجزائر  )4

االقتصادية واالجتماعية و الثقافية، تم انجازه بالتعاون مع الرابطة الجزائرية لـدفاع 

و تحالف عائالت المفقـودين فـي الجزائـر، الصـادر فـي مـارس عن حقوق االنسان 

2010.www.fidh.org  

  الوثائق الحزبية -13

  التجمع الوطني الديمقراطي

 عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي و المنشور بموقعالبرنامج ال .1

 dz.com-.nrdwwwالحزباإللكتروني

 

  www.hms.algeria.netالسلمحركة مجتمع 

  .2003القانون األساسي للحركة المصادق عليه في أوت  .1

 .2003برنامج السياسة العامة للحركة  المصادق عليه في أوت  .2

 .السلمبرنامج عام لحركة مجتمع  .3

  حزب جبهة التحرير الوطني
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 أيـامبرنامج عـام لحـزب جبهـة التحريـر الـوطني المنبثـق عـن المـؤتمر الثـامن ، المنعقـد  .1

اإللكترونـــــــــي  الحـــــــــزب و المنشـــــــــور بموقـــــــــع 2005و أول فيفـــــــــري  جـــــــــانفي 30/31

www.pfln.dz  

  الوطني اإلصالححركة 

حركــــــــــــــة اإلصــــــــــــــالح الــــــــــــــوطني والمنشــــــــــــــور فــــــــــــــي موقعهــــــــــــــا العــــــــــــــام  برنــــــــــــــامج ال .1

  .www.elislah.nااللكتروني

  حركة النهضة

 أوت 24للحركة المصادق عليه في المؤتمر الرابع المنعقد يوم  األساسيالقانون  .1

  www.nahda-dz.orgوالمنشور بموقع الحركة االلكتروني2008

  تكتل الجزائر الخضراء

.                                 2012جوان  13البيان الختامي الجتماع قادة التكتل المؤرخ في  .1

dz.org/ar/permalink/3079.html-nahda 

  النقابية وثائقال-14

  التعليم العالي ةنقابة المجلس الوطني لألساتذ
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المصادق عليه من  لنقابة المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي األساسيالقانون  .1

  .العاصمة .بالجزائر 2007مارس  29-27طرف المؤتمر الثالث المنعقد أيام 

 27المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي المنعقد يومي  نقابة بيان الصادر عنال .2

  .2006www.sitevoila.cnesأفريل28و

ماي  11البيان الصادر عن نقابة المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي المنعقد يوم  .3

2006.www.sitevoila.cnes 

عن الجمعية العامة لألساتذة المضربين  2006جوان  21التنديد الصادر بتاريخ  .4

 .بجامعة منتوري قسنطينة

  

  التعليم الثانوي والتقنيالمجلس الوطني المستقل ألساتذة نقابة 

القانون االساسي لنقابة المجلس الوطني المستقل ألساتذة التعليم الثانوي و التقني  .1

بالجزائر  2009جوان  19المنبثق عن المؤتمر االول المنعقد يوم 

   www.cnpast.com.العاصمة

البيان الصادر عن الهيئة المستقلة لنقابات الوظيف العمومي المؤرخ في أفريل  .2

2008 .www.cnpast.com  
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  النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية

القرارات الصادرة عن المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية  .1

  www.snpsp.com.     9200ماي  14- 13-12المنعقد بتيبازة أيام 

الجزائر  2008فيفري  10نداء التنسيقة الوطنية لنقابات الوظيفة العمومية المؤرخ في  .2

  w.snpsp.comww.العاصمة

  النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين

المنبثق عن المؤتمر الوطني لنقابة الوطنية لعمال التربية و التكوين، األساسيالقانون .1

  .عين البنيان الجزائرب 2001سبتمبر  29 – 28الثالث المنعقد يومي 

  نقابة االتحاد العام للعمال الجزائريين

  .نلنقابة االتحاد العام للعمال الجزائريي األساسيالقانون .1

 ، 2006أكتوبر  1سبتمبر،  30العقد الوطني االقتصادي واالجتماعي المصادق عليه في ثالثية .2

  . 2006ج ، سبتمبر .ع.ع.لـ إ خلية االتصال تابعةالصادر عن 

  أخرىنقابات

أثناء  U.G.G.Tالصادر عن المكتب التنفيذي لالتحاد العام التونسي  التقرير العام .1

. تونسبطبرقة 2006أفريل  12- 10انعقاد مجلسه الوطني في فترة ما بين 

www.UGTT.org.tn 
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  ةلحقوقيالوثائق ا -15

حقوق اإلنسان والحكم في الجزائر، التقرير السنوي الصادر عن الرابطة الجزائرية  .1

  .2003لحقوق اإلنسان، 

لجنة حقوق سياسية ومدنية خالل مؤتمر الثالث للرابطة الجزائرية لدفاع عن  بيان .2

  .2010مارس  26 - 25حقوق اإلنسان، 

  القضائية األحكامالقرارات و  -16

 25 و المؤرخصادر عن مجلس الدولة،  الغرفة الخامسة ال 351قراررقم ال )1

/07/2006.  

لمجلس قضاء  اإلستعجاليةالصادر عن الغرفة  01658/08رقم  اإلستعجالياألمر  )2

  .20/09/2008 و المؤرخ في قسنطينة

القرار القضائي صادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة تحت رقم  )3

  .2009أفريل  27و المؤرخ في  09/02155

لمجلس قضاء الجزائر تحت  اإلستعجاليةالصادر عن الغرفة  اإلستعجاليالقرار  )4

  .2010مارس  01المؤرخ في و  10/00436رقم
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لمجلس  اإلستعجاليةاإلداريةالصادر عن الغرفة  00684/10رقم  اإلستعجالياألمر  )5

  .13/05/2010خ والمؤر قضاء قسنطينة 

لمجلس  اإلداريةاإلستعجاليةالصادر عن الغرفة  00891/11رقم  اإلستعجالياألمر  )6

  .06/06/2011قضاء قسنطينة بتاريخ 

 اإلداريةللمحكمة  اإلستعجاليةالغرفة  عنوالصادر  00893رقم  األمراإلستعجالي )7

  .14/05/2012لمجلس قضاء قسنطينة والمؤرخ في 

لمجلس  اإلداريةاإلستعجاليةالصادر عن الغرفة  12/01326رقم  األمراإلستعجالي )8

  .10/10/2012قضاء قسنطينة والمؤرخ في 

لمجلس  اإلداريةاإلستعجاليةالصادر عن الغرفة  12/01330رقم  األمراإلستعجالي )9

  .10/10/2012قضاء قسنطينة والمؤرخ في 

لمجلس  اإلداريةاإلستعجاليةالصادر عن الغرفة  12/01331رقم  األمراإلستعجالي )10

  .10/10/2012قضاء قسنطينة والمؤرخ في 

لمجلس  اإلداريةاإلستعجاليةالصادر عن الغرفة  12/01321رقم  األمراإلستعجالي )11

 .10/10/2012قضاء قسنطينة والمؤرخ في 
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  المقابالت- 17

  .العمومية اإلدارةاالمين الوالئي لنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي  )1

  .االمين الوالئي لنقابة المجلس الوطني المستقل ألساتذة التعليم الثانوي والتقني )2

  .االمين الوطني لنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية )3

  .للفرع النقابي لعمال جامعة منتوري قسنطينة االمين الوالئي )4

  .لنقابة االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين) المكلف بالتنظيم(االمين الوالئي  )5

1‐Les ouvragesثانيا: باللغة الفرنسية 

1) AL‐AHNAF  MostafaBOTIVEAU BERNARD, FREGOSI 

FRANCK,L’Algérie  par  ses  islamistes,  éditions  Karthala,  Paris, 

France, 1991. 

2) RSEGUEL  Albert,  la  représentativité  des  syndicats,  thèmes  et 

commentaires,  le  syndicalisme  salarie,  sous  la  direction  de 

Bernadette Lardy‐Pélissier (et autres), DALLOZ, France, 2002. 

3) BENALLEGUE‐CHOUIA NORA,  Algérie, Mouvement  ouvrière  et 

question  Nationale  1919‐1954,  office  publications 

universitaires, Algérie, 2004. 
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4) BENAMROUCHE AMMAR, Etat, conflits, sociaux et mouvement 

syndical en Algérie 1962‐1995, monde arabe Maghreb, n 148, 

avril‐juin, 1995. 

5) BENAMROUCHE AMMAR, grèves et conflits politiques en 

Algérie, édition Karthala, institut Maghreb‐Europe université 

PARIS 8, France, 1999. 

6) BENJAMIN  STORA  –ZAKYA    DAOUD,  Ferhat  Abbas,  une  autre 

Algérie, éditions casbah, Algérie, 1995. 

7) BLEHIMER Ammar, la datte extérieure de l’Algérie, une analyse 

critique des politiques d’emprunts et d’ajustement, éditions 

Casbah, ALGERIE, 1998. 

8) BOUROUIBA BOUALEM, UGTA DANS LES PREMIERES ANNEES 

DE L'INDEPENDANCE 1962/1965, ALGER-LIVRES EDITIONS, 

2011. 

9) BURDEAU GOREGE,  traite de  science politique,  IVème édition, 

LGDJ, Paris, France, 1970. 

10) CAMAU  (M),  pouvoirs  et  institution  au  Maghreb,  ciers, 

production, Tunis, 1978, o.p.u, 1983. 

11) Duverger Maurice,  les  parties  politiques,  9ème  édition,  PARIS, 

colin, 1976. 

12) Fares Mohamed  le mouvement ouvrier Maghrébin pendant  la 

période  de  coloniale,  organisation  arabe  du  travail,  institut 

arabe  d'éducation  ouvrière  et  de  recherches  sur  le  travail, 

Alger, 1988. 
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13) Gaïne  Larbi, Algérie Naufrage de  la Fonction publique et défi 

syndical,  centre  de  recherches  et  d’études  sur  l’Algérie 

contemporain, édition L’Harmattan, France, 2010. 

14) Guenaneche Mohamed, le Mouvement d’indépendance en 

Algérie entre les deux guerres 1919‐1939, office des 

publications universitaires, Algérie 2010. 

15) Guenaneche  Mohamed  et  Kaddache  Mahfoud,  le  parti  du 

peuple  Algérien  1937‐1939,  documents  et  témoignages  pour 

servir à l’étude du nationalisme Algérien, office des publications 

universitaires, Algérie ,2009. 

16) Kapil  Arun,  l’évolution  du  régime  autoritaire  en  Algérie, 

annuaire de  l’Afrique de nord, Paris,  édition C .N.RS,  FRANCE, 

1990,  

17) LAGROYE  JAQUES  (et  autre)  sociologie  politique,  presse  de 

sciences politiques DALLOZ, 4 édition, France, 2005. 

18) Michels  Robert,  les  partis  politiques,  essai  sur  les  tendances 

oligarchiques des démocrates, Paris: Flammarion, 1971. 

19) OGRIER  –Bernard    Valérie,  les  droits  constitutionnels  des 

travailleurs,  collection  droit  public  positif,  presse  universitaire 

d’Aix Marseille ,France, 2003. 

20) Raynaud (p), les syndicats en France, T1, PARIS, France, 1975. 

21) SCHAIN Martin, le pouvoir des syndicats et leur résistance aux 

réformes  en  grand  ‐  Bretagne  et  en  France,  étude  publié  par 

Meny Yves, idéologies partis politiques, groupes sociaux, presse 
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de  la  Fondation  Nationales  des  sciences  politiques,  France, 

1989. 

22) TALEB ABDERRAHIM, les rapports partie‐syndicats en Algérie à 

travers  l’application  de  l’article  120  des  statuts  du  FLN,  le 

mouvement ouvrière maghrébin, éditions du CNRS, paris, 1985. 

23) TELEMCANI  RACHID,  élections  et  Elites  en  Algérie,  Chihab 

éditions, ALGÉRIE, 2003. 

24) Verdier  jean Maurice,  libre propos à partir d’une expérience, 

l’application des normes de  l’Oit relative à  la  liberté syndicale, 

thèmes  et  commentaires,  le  syndicalisme  salarie,  sous  la 

direction  de  Bernadette  Lardy‐Pélissier  (et  autres),  DALLOZ, 

France, 2002. 

25) WEISS  FRANCOIS,  Pratique  et  action  syndicales  en  ALGERIE, 

PARIS, France, 1970. 

2‐Les thèses 

1) BENALLEGE‐NORA,  le  mouvement  syndical  en  Algerie1930‐

1942,  thèse  de  doctorat  3eme  cycle,  université  de  PARIS7, 

Alger, 1981. 

2) MZID  Nouri,  la  liberté  syndicale  en  droit  tunisien,thèse  de 

doctorat d’état en droit, université de Tunis, faculté de droit et 

de sciences politique Tunis, 1995. 
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3‐Les articles 

1) ADDI  LAHOUARI,les  partis,  politiques  en  Algérie,  Revue  de 

l’occident  Musulman  et  de  la  Méditerranée,  tome  2,  le 

Maghreb, N°111‐112, CNRS Aix‐en‐Provence, France, 2005. 

2) ADDI LAHOUARI, Forme néo‐ patrimoniale de  l’état et  secteur 

public en Algérie Etat et développement dans  le monde arabe, 

éd CNRS, PARIS, France, 1990. 

3) AMIR Nabila,  la  justice droit – elle contre carrer  le droit de  la 

grève,Quotidien national, El Wantan 20 Février 2008. 

4) AIT‐AOUDIA MYRIAM, La naissance du Front islamique du salut : 

une  politisation  conflictuelle  (1988‐1989),  revue  française, 

Critique internationale no30 ‐ janvier‐mars, 2006. 

5) BELALLOUFI HOCINE,Entretien avec  CHARBEL FARID, Quotidien 

nationale la NATION, Mardi 4 Octobre 2011. 

www.lanation.info/Entretien‐avec‐Farid‐Cherbal_a343.html 

6) BENABES  SALAH  EDDINE,  acteurs  de  la  première  heure, 

Quotidien national, El Watan, N°36822, 22/2/2006. 

7) BLIDI Amel,  la saisine de  la  justice est une solution de Facilite, 

interview  avec  le  sociologue  du  C.R.E.A.D  Mohamed  SAIB 

Musette, Quotidien  nationale, El Watan 20 Février 2008. 
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8) CHERBAL FARID, Analyse du mouvement syndical autonome en 

Algérie,  Quotidien  national,  El  Watan,  30  novembre  et  1ère 

décembre 2004. www.algérie‐dz.com/article1305.html. 

9) CHIH  ARAB,  la  colère  des  syndicats  autonomes,Quotidien 

national, liberté 26/02/2005. 

www.Algeria‐watch.de/fr/article/éco/soc/colére‐syndicats‐autoname 

10) DJABI  NACER,  l’Algérien  Moyen  n’adhère  pas  aux  réformes, 

interview donne au Quotidien  national, liberté. 

www.algeria‐watch.de/fr/article/eco/soc/djabi‐et v.htm 

11) DJABI  NACER  il  y  a  eu  une  domestication  du  mouvement 

ouvrière, Quotidien national, El Watan, 22/02/2006. 

12) Dirk  Beke,  la  constitution  algérienne  de  1989  une  passerelle 

entre socialisme et l’islamisme, revue africain, focus, vol7, N°=3, 

1991. 

13) DUMMANSSEAU  SAMANTHA,  La  formation  syndicale :  passer 

des  paroles  aux  actes,  le  journal  "le  peule"n  1655,24octobre, 

confédération générale de travail, France, 2007. 

14) ESSEGHIR AMINE, entretien avec Abdelkader Malki, tout est 

politique, jeudi Mars 2005.www.algérie‐

dz.com/article.1645.html 
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15) KattabSahra, les libertés syndicales en Algérie, dossier N°8, 4 

mai 2004. 

www.algérie‐tpp.org/tpp/pdf/dosseir‐8‐libertés‐syndicales.pdf 

16) Kateb  HAKIM,  Harraoubia  rencontre  le  CNES,  les  poursuites 

seront suspendues,Quotidien national la pression 22Mai 2006. 

www.lesepressiondz.com/article/2/2006 

17) HanicheNacer, l’académie dépose plainte contre le 

coordinateur du CNAPEST, Quotidien national, la tribune 

03/02/2009.www.cnapest.com/prbaura0209.htm 

18) Lamriben Hocine, six enseignants syndicalistes du CNAPEST 

devant le tribunal le 17 juin 2007. 

19) MALAOUI Rachid, déclaration des syndicats autonomes, 19 

août 2001. 

www.algéria‐watch.de/farticle/SNAPPA.htm 

20) NASSION BADER , Charbel  Farid , coordinateur national adjoint 

chargé du centre CNES , le CNES n’a pas tenu son 3 éme congre 

national , 29 Mais Quotidien national, le Maghreb 2007. 

www.lemaghred.com/lire.php?=2537 
21) NesroucheNouri, BoudjemââGhechir "Abdelaziz Bouteflika 

veut régner seul, Quotidien national, le matin 30 avril 2004. 
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www.algérie‐dz.com/article561.html 

22) ZeidMenour,le  syndicalisme  Algérien  toujours  sous  contrôle, 

06/08/2005. 

www.Algeria‐watch.de/farticle/économie/syndicalisme‐contrôle 

4‐Les études 

1) ADAM  ANDRE,  résolutions  du  politique  générale,  UGTA  5éme 

congré 25‐29/03/1978 Annuaire de Afrique du Nord 1978. 

2) Annuaire de  l’Afrique du nord. 5éme congrès   du F.L.N, congré 

extraordinaire 15/09/1980 

3) CHOUKI  CHAIB  CHERIF,  politique  et  processus  d'ajustement 

structurel:  le  cas  de  l'Algérie,  cahier  de  recherche  98‐10 

novembre 1998. 

4) DJABI  NACER,  le  syndicalisme  entre  surpolitisation  et  pour 

d'autonomie, Alger, Mars 2003. 

www.algeriainterface.com/new/rubriques/french/documents/P

DF/djabi0303pdf 

5) Mezidi  Belgacem,  Catherine  Delhoume,  Robert  Duplessis, 

Florence    Duvieusart,  maxime  Haubert,  contre‐pouvoirs  et 

démocratisation une étude  comparative du  rôle des  syndicats 
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et  des  associations  dans  quatre  pays  Algérie,  Bosnie‐

Herzégovine, Mexique, Romanie. 

Recherches‐iedes.univ‐paris1/fr/img/pdf/texte_46pdf 

6) Soussi Sid Ahmed, Guy Bellemare, Sara Verret, les syndicalismes 

africains à  la  croisé des  chemins  collection études  théoriques, 

No  et  OSO4,  Co‐publication  crises,  VRDC  et  SEREST‐VQO, 

bibliothèque nationale du canada, Avril, 2005. 

www.crises.vqam.ca/cahiers/etoso4.pdf 

7) Stern  Henri  et  Sperber,  le  congré  de  l’UGTA,  Fiches 

d’information, Etudes anticolonialistes, n° 3‐4,5 février 1963 

5‐Les rapports 

1) Charte  Africaine  des  droits  de  l’homme  et  des  peuples, 

troisième et quatrième  rapport périodique présenté par  l’état 

Algérienne,  aout  2000.www.algérie‐Tpp.or/Tdd/pdf/dosseir13‐

système‐politique.pdf 

2) comité  national  des  libertés  syndicales,  (CNLS),  rapport 

préliminaire  du  CNLS  sur  les  libertés  syndicales  en  Algérie, 

libertés syndicales confisqués N°01 avril, ALGERIE, 2005. 

www.algerié.watch.org/pdf/pdf‐frCNLS‐rapport‐libertésyndicales.pdf 
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3) DellaSudda‐François, entre répression et manipulation, le 

courageux combat des syndicats autonomes Algériens, rapport 

du comité international de soutien au syndicalisme autonome 

Algérien.www.cisa‐solidaritesyndicats‐algérie.org/img/pdf/cisa‐

situation‐syndicats‐algérie‐15112009/signepdf 

4) Fédération  internationale  des  ligues  des  droits  de  l'homme 

(FIDH), mission d'enquêtes sur les libertés syndicales en Algérie: 

pluralisme  formel  et  entraves  à  l'exercice  du  droit  syndical, 

N°349 décembre 2002. 

www.Fidh.org/magmoyen/rapport/2002/DZ349F1.pdf 

5) Islamisme,  violence  et  réformes  en  Algérie:  tourner  la  page, 

Rapport  Moyen‐Orient  et  Afrique  du  Nord  N°29,  30  juillet 

2004.translations/IslamismViolenceandReforminAlgeriaTurning

thePageFrench.pdf 

6) Mission permanente d'Algérie, nation unies, mémorandum sur 

les reformes en Algérie, 9 juin 2004. 

www.algéria‐un.or/reformf.asp. 

7) Mission  permanente,  conseil  des  droit  de  l’homme,  examen 

périodique  universel,  rapport  National  de  l’Algérie  24  Février 

2008. www.mission.Algerié.ch 
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8) Rapport  du  conseil  économique  et  social  (nations  unies), 

commission des droits de l'homme question de la violation des 

droits de  l'homme et des  libertés  fondamentales ou quelle  se 

produit  dans  le  monde  (Algérie),  e/CN4/2003/NEO/236,17 

MARS, 2003. 

www.Algeria –watch.org/PDF‐FR/rapport périodique 3.pdf. 

9) Rapport  du  conseil  économique  et  social  (nations  unies) 

commission des droits de l'homme question de la violation des 

droits de  l'homme et des  libertés  fondamentales ou quelle  se 

produise  dans  le  monde  (Algérie),  e/CN4/2004/NGO/157  10 

MARS, 2004. 

www.Algeria –watch.org/PDF‐FR/rapport périodique 3.pdf 

  

10) Rapport du conseil économique et social (Nations Unis) comité 

des droits de  l’homme, examen des rapports présentés par  les 

états parties en vertu de l’article 40 du pacte (Troisième rapport 

périodique), Algérie 22 Septembre 2006. 

www.Algeria –watch.org/PDF‐FR/rapport périodique 3.pdf . 

11) UNION  GENERALE  DES  TRAVALLAIURES  ALGERIENNES, 

national,  rapport moral et d’activités,  spécial  revue de presse, 

gouvernement –UGTA, 1993‐1994. 
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6‐conférence internationale  

1) Conférence  internationale du  travail, 97  session 2008,  rapport 

de  la commission d’experts pour  l’application des conventions 

et  recommandations,  Bureau  international  du  travail,  suisse, 

2008. 

7‐Déclaration syndical  

1) Déclaration  de  la  rencontre  national  (2éme  rencontre)  des 

sections en grève du 29/06/2006.    cnes.site.voila 

2) Déclaration de la rencontre national (3éme rencontre) des 

sections en grève ,14 ET 15 Aout 2006.cnes.site.voila 

8‐Déclaration et Communique 

1) Ali  Yahia  Abdenour,  déclaration  la  Ligue  algérienne  par  la 

défense  des  droits  de  l'homme,  les  libertés  syndicales  et  la 

liberté d'expression sont en danger, Alger, 1 mai 2005 

www.algéria‐wtach.or/fr/article/presse/LADDH‐presse.htm 

2) communique commun de la tripartie des 03 et 04 mars 2005. 

www.cg.gov.dz/actualité/tripartite%245%20mars%20.2005.htm 

3) Communique  de  solidaires,  Mission  de  l’union  syndicale 

solidaire en Algérie  
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www.europe‐solidaire.org/spip/php/article13439 

4) Communique  de  solidaires,  mission  de  l’union  syndicale 

solidaires en Algérie rencontre avec le syndicat de la protection 

civile du snapap. 

9‐Lettres et messages 

1) Lettres  de  l’international  des  services  publics  au  président 

Algérien Abdelaziz Bouteflika, Abus des droits fondamentaux de 

Mr Mourad tchiko, 25/01/2007. 

www.Algeria‐watcharg/pdf/pdffr/esptchicoo107pdf 

2) Lettre du Bureau national (CNES) a l’ensemble des enseignants,  

CNES. Voilà net /bureau –national/lettre–ou -auxenseignants‐rf.pdf. 

3) Message  de  CHOUICHA  KADDOUR,  l’un  des  fondateurs  de  la 

coordination des  sections du  conseil national des  enseignants 

du supérieur, ORAN.www.cisa‐solidaritesyndicats.algerie.org 

10‐PLAINTE 

1) Plainte contre le gouvernement de l’Algérie présenté par le 

syndicat Nationale autonome des personnels de l’administration 

publique (SNAPAP), rapport N° 327, cas N° 2153, cas étudie à 

l’organisation internationale du travail le 13/11/2005 
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Résumé 

 

Résumé 

On considère les syndicats parmi les plus importantes organisations de la 

société civile, c’est une organisation qui défend essentiellement les droits de 

ses adhérents et participe à trouver les solutions adéquates aux problèmes, 

ainsi que de renforcer les liens socio-professionnels, aussi, elle est considérée 

comme le canal principal de communication entre ses membres et l’état, mais 

en contrepartie, c’est un organisme indépendant de l’état et des parties 

politiques, le combat syndical ne vise pas l’exercice du pouvoir, donc elle n’a 

pas besoin d’être manipulée par le système politique. 

En ce sens, le changement qu’avait connu le système politique algérien, 

en reconnaissant le pluralisme syndical a nécessité un changement juridique 

équilibré et efficace, entre autre, la loi N° 90/14 portant sur les modalités de la 

pratique du droit syndical, et qui a défini les plus importants principes qui 

portent sur la politique du droit syndical, elle a souligné l’autonomie des 

syndicats et la non-ingérence dans ses affaires internes sans la consultation de 

ses administrations et assemblés publiques, ainsi que son libre choix de 

constituer ses organisations. 

Le législateur algérien a élaboré les mécanismes juridiques qui assurent 

l’autonomie des syndicats envers les parties politiques en lui procurant un 

concept juridique et une personnalité morale afin de faciliter à ses membres 

l’élaboration des lois, des programmes et la gestion de son administration. 

La loi considère aussi le syndicat comme partenaire social, qui a le 

pouvoir de participer à la prise de décisions économiques et sociales, car c’est 

le véritable support pour tout système politique qui vise l’égalité et la justice 

sociale et procure la stabilité et la paix sociale. 

Les mots clés : le travail politique du syndicat- pluralisme syndical- pluralisme 

politique- les entraves de la pratique syndical- la poursuite judiciaires des 

syndicats. 



Summary 

 

Summary 

 

Unions are considered as the most important civil institutions, it defends the 

rights of its main members and helps find suitable solutions to any issue, and 

enhance the socio-professional relationships, in addition, it is considered as the 

main channel of communication between its members and the state ,but in 

return ,it is an independent institution from the state and political parties, the 

union battle does not have relation to the exercise of power, so it does not 

need to be manipulated by the political system. 

In this matter, the change in the Algerian political system, by recognizing 

the union pluralism needed balanced and effective legal transformation, for 

instance, the law No. 90/14 relating to the modalities of the unions right 

practice, which had defined the most important principles that focus on labor 

law policy, it focused on the autonomy of unions ,and non-interference in its 

internal affairs without ,consulting its administrations and assemblies, and the 

free choice to constitute its organizations. 

The Algerian law developed legal mechanisms that ensure the autonomy 

of the unions towards the political parties by providing an adequate legal 

concept and a legal entity oassist its member’s in the development of laws, 

programs and management ofits administration. 

The law also considers the union as a social partner, who has the power 

to participate in making economic and social decisions, because this is the real 

support for any political system that seeks quality and social justice and 

provides stability and social peace. 

Key words: the political work of the union-union pluralism, pluralism, political 

barriers to the practice of labor-union legal prosecution. 
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