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 الشكر

 

 الحمد و الشكر هللا العلي القدير على توفيقه لنا في إنجاز هذا العمل

يجب علينا و نحن نخطو خطواتنا األخيرة في هذا الموسم الجامعي بجامعة مستغانم من 

وقفة نعود إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير 

 .الكثيرة في بناء جيل الغد لبعث األمة من جديد من مجهودات

ال بد لنا أن نقدم أسمى عبارات الشكر و االمتنان و التقدير و المحبة إلى . و قبل أن نمضي

 الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة

 إلى جميع أساتذة علم االجتماع عامة

طيلة إنجاز هذه  خاصة لي وقوفها معي" عيسات وسيلة " و نشكر األستاذة المشرفة 

 .الدراسة

كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم معي في إنجاز هذه المذكرة و لو بمعلومة صغيرة 

 .أفادتني في دراستي

 

 

 

 

 

 

 

 إيمان



 اإلهداء

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم و الصالة و السالم على أشرف المرسلين

مواجهة الصعاب ذلك النور هذا العمل المتواضع إلى من علمني الصبر و النجاح في أهدي 

 .الذي ينير لي دربي النجاح و كان سبب وجودي في الحياة أمي الغالية

و من علمني و عانى الصعاب ألصل , و إلى من تتسابق الكلمات لتخرج عن مكنون ذاتها

 .إلى ما أنا فيه أبي العزيز

كما إلى كل من يضيئون لي الطريق و ساهموا في نجاحي في نجاحي أخوتي األعزاء 

علم اجتماع  8102/8102خاصة دفعة الماستر , أهديها إلى كل األصدقاء و الصديقات

 دون أن أنسى أصدقائي في علم اجتماع تنظيم و عمل, التربية

 .حترامكل اال و أيضا دون أن أنسى إطارات و أساتذة قسم علم االجتماع لهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيمان



 مقــدمة                                                                                                        
 

 
 أ

 :مقدمة

أنتنظمصفوفالطبقة,مالعماليةفيالكثيرمنبلدانالعالالحركاتالنقابيةاستطاعت

وأنتجعلمنشروطالعملأكثرإنسانيةووضعتحدألشكالنضالهاوأنتقود,العامة

ورفعالظلمعنالطبقةالمستضعفةمنالعمالخاللقرونمضتومازالتإلىاالستغالل

فيرجع النقاباتالمستقلة أما متواصلة دينامكية في المجتمع كون بوظيفتها تقوم اآلن حد

اتحاداتإلىالحركةالنقابيةوالجمعياتالمهنيةفيبريطانيافيشكلظهورهافياألصول

ثم,تهدفللدفاععنالحقوقالماديةوالمعنويةللمنخرطينفيهاوالتيكانت0281سنة

ولميقصرذلك,وغيرها,فرنسا,كألمانياتوسعتإلىأنشملتمختلفالدولاألخرى

حيثعرفت,علىالدولالغربيةفقطيلتشملالدولالعربيةكتونسوالمغربوالجزائر

المجا مختلف في النقابية التنظيمات التهذه ا, أثناء شهدت أنها االستعماريةرغم لفترة

حيثكان,الأنذلكلميقفعائقاأمامنموالوعيالنقابيلدىالجزائريينإ,أحداثمزرية

العملالنقابيعمالسياسياوثورياهدفهتحقيقاالستقالللكنهشهدتغييركبيرفيمختلف

تحولإلىالنقابةأكثرتحرراسائلالكفاحفبعدماكانالعملالنقابيوسيلةمنو,مراحله

 ستقالالاو إلىإحدى, السياسي الصناعيو المجال من النقابييتوسع التنظيم جعل مما

هذهالركاننجدالنقاباتالمستقبليةفيقطاعومنأهم,ركائزالمجتمعفيإحداثالتغيير

ذلك و القرن هذا خالل فرضوجودها تمكنتمن التي أربابالتربية و الحكومة بدفع

وقدمثل,العملإلىطاولةالمفاوضاتوالحواروفيتحقيقالعديدمنالمناسبللعمال

فيمنظورأغلبالتحاليلأهممؤشردالغلىمابلغتههذهالنقاباتمنجديتهافيالتعامل

قاباتالمستقلةفيالقراراتجاهالحكومةومنأهمهذهالناستقالليةمعأربابالعملومن

منأكثرنجدنقاباتقطاعالتربيةالتيتهدفإلىالتغييرفيالمجالالتربويالذييعتبر

 يلعبه لما نظرا حساسية التربويةالقطاعات و التعليمية األدوار في المنتمين, لحجم و

.الخ....والمنخرطينفيهامنأساتذةوإداريين

وفياآلونةاألخيرةأصبحقطاعالتربيةالعديدمناالحتياجاتفيالمؤسسةالتربوية

فاعلينتربويينبحيثيعتبر بصفتهم األولىإلىاألساتذة بالدرجة و أساسا يرجع هذا و
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ب  

أهمفاعلاستراتيجيداخلالمنظمةخاصةوالمجتمعبشكلعامحيثيتمثلدوراألساتذة

ولكنقبلأنيكون,مليةالتعليميةبتنميةأفكارالمتمدرسينعلىأكملوجهاألستاذفيالع

وجه أكمل على للمعرفة ناقل مجرد األستاذ ناقل, مجرد األستاذ يكون أن قبل لكن و

لهالعديدمناالحتياجاتوالمتطلباتالتييرغبفي,للمعرفةفهوفردمنأفرادالمجتمع

والوصولإليها تحقيقها فيإطارلكييتمكنمنإيصالمتطلباتهإلىالجهةالوصيةو,

ئةالوحيدةالمرخصلهابالنشاطداخليالنقاباتالعماليةالتيتعتبرالهقانونيمنظملجأإلى

ومحاولةتحسينظروفهمدفإلىالدفاععنحقوقمنتسبيهاالمؤسساتالتربويةوالتيته

ةالماديةوالمعنويةتلعبدورافعاالفيمساعدةاألساتذألنالحوافز,االجتماعيةوالمهنية

وفيتكوينهيئةمنتجةوطنيةقادرةعلىتحقيق,جتماعيةعلىتحقيقذواتهمالمهنيةواال

األهدافالتربوية تأطيرها, و األساتذة لدى النقابي الوعي النقاباتتولد هذه خالل فمن

التيتعبرع داخلبشكلأفضللتحقيقطموحاتهم التحدياتالتيتواجههم نالرهاناتو

المؤسسةالتعليميةكمنظمةمماجعلاألساتذةيوضعونثقتهاويسمعونصوتهمعنطريق

.اإلضراباتالمتوالية

الوصيةمنأجلتلبيةالمطالبهةالجضغطعلىللوسيلةحيثأصبحاإلضرابكآخر

المهنية ع, نتيجة إلى التوصل عدم بعد ذلك السلميةو اإلجراءات و الوسائل طريق ن

.األخرىلتحقيقهذهالمطالبالمرفوعة

عن لإلجابة و الموضوع هذا لدراسة أنه إلى اإلشارة تجدر سبق ما خالل من و

:هماواإلشكاليةالمطروحةفقدتتناولفيهذاالبحثفصلينأساسيين

الفصلاألول ا: الفصلإلىماهية تطوراإلضرابفسنتطرقفيهذا إلضرابوفكرة

.وأشكالاإلضرابوأهمالعناصرالتييمكنمنخاللهاتدبيراإلضراب.ونشأته

الثاني الفصل أما قطاع: في المستقلة النقابات أهم و تعريفها و النقابات فيه فسنتناول

التربية النقابات, العملالنقابيو,وأهدافهذه الوسائلوالمبادئإلىتسريعليها أهم

 .وفياألخيرسنستعرضالشروطالشرعيةللممارسةاإلضراب,الممنوحةللعملالنقابي
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:اإلشكالية  

الطرق و اإلجراءات السلمية لتسوية النزاعات الجماعية بين ممثلي  تؤديكثيرا ما      

كتصلب المواقف , العمال و أصحاب العمل أو السلطات العمومية ألسباب مختلفة و متعددة

األمر , إلخ...بالحلول المقترحة أو بعدم الضمانات الكافية لتنظيمها و تنفيذها االقتناعو عدم 

 نصياعاالل حتما إلى إتباع أسلوب الضغط على الطرف اآلخر قصد ابالعم أدىالذي 

مما يجعل العمال يلجؤون إلى التوقف عن العمل بإتباع , عتباراالبعين  هالمطالبهم و أخذ

ن أهم المسائل و الظواهر التي حظيت بعناية كبيرة من قبل أسلوب اإلضراب الذي اعتبر م

ل يمكنهم اللجوء االدساتير و القوانين المقارنة التي تعترف به كحق و مطلب شرعي للعم

 .صالحهم المهنية و المادية و المعنوية للخطرإليه حين تتعرض م

في إطار ما نص  خاضع إلى الرقابة و العديد من القيود اإلضرابإال أن اللجوء إلى     

ار ما يحمي مصالح العمال بحيث تضمن هذه القيود كيفية ممارسته في إط, عليه القانون

في المقابل ال يضر بمصالح أرباب العمل أو سلطات العمومية و المجتمع و , المضربين

 .ككل

فإنه ال يمكن أن يقوم إال  ,لاوسيلة لتحقيق المطالب للعمكأن اإلضراب  عتباراو على      

 بيهفي إطار قانوني تضبطه منظمات نقابية معتمدة و مستقلة في شكل منظم و معترف 

بحيث تعتبر النقابات العمالية كوحدة اجتماعية و تنظيمية جاءت كرد فعل عفوي , شرعيا

      ةتلقائي من طرق العمال للتخلص من األوضاع المزرية التي آلت اليه وضعياتهم المهني

جتماعية الغير متكافئة و اال قتصاديةاالع و ذلك نتيجة المراكز او االجتماعية كوسيلة للدف

بينهم و بين أصحاب العمل أو المسؤولين في القطاع العمومي األمر الذي جعل اللجوء إلى 

في ظل القوانين التي يسري عليها المجتمع حيث كان يمنع على هذه التنظيمات قضية حتمية 

, تشكيل أو تكوين أي منظمة أو أي نقابة تكون وسيطة بين العمال و أصحاب العملالعمال 

اسب و تحسين و بالتالي جاءت النقابات كتنظيم يحمي العمال من ناحية و يحقق المك

 .ل من جهة أخرىاجتماعية للعمقتصادية و االلظروف المهنية و االا
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ة من الشروط التي من خاللها يمكن و بالتالي فإن تأسيس أي نقابة يعتمد على مجموع     

تجمع بينهم غايات و مصالح , ل الذي ينتمون إلى مهنة واحدةاالدفاع عن المصالح العم

     , بحيث يكون هذا التنظيم في شكل تكتل يطالب بحقوقه لتحقيق أغراض معينة, مشتركة

دخل ن تتيمكن أ, االعتبار و تلبيتهاو هدف مشترك بحيث إن لم تؤخذ هذه المطالب بعين 

 اتخاذو بالتالي شن و , حتجاجية بطريقة منظمة و شرعيةاالنقابات و تقوم بحركات هذه 

قرار اإلضراب الذي يعتبر كحق و مطلب شرعي و هو التوقف اإلداري عن العمل لفترة 

زمنية محددة المدة و أو غير محددة من طرف مجموعة من العمال في نقابة عمالية قصد 

 .آلخرالضغط على الطرف ا

إذ يعد هذا القطاع أكثر , و هذا ما آل إليه قطاع التربية على غرار القطاعات األخرى     

 اآلونةبحيث شهد قطاع التربية في , حساسية نظرا ألهميته في عملية التربية و التعليم

النقابية داخل المؤسسات التربوية بعد فشل هذه النقابات التي  االحتجاجاتاألخيرة العديد من 

ته مع الوزارة الوطنية في تحقيق مطالبها و فشل تبر كشريك اجتماعي في تسوية وضعيتع

السبيل الوحيد عتبر بالنسبة لهذه النقابات كآخر حل و لذا قرار اإلضراب ا ,المفاوضات 

د لسياسة الحوار بين الوزارة التربية و النقابات للتعبير عن مطالب األساتذة طالما ال وجو

 .المستقلة

جتماعي و في ظل الحراك اال, من الموضوع  و من خالل الدراسة التي تستمد أهميتها      

القائم نجد أن اإلضرابات التي شنتها النقابات المستقلة في قطاع التربية تزايدت مقارنة 

ب أصبح فعاال بالنسبة ألساتذة التعليم الثانوي في اإلضرا عتباراالو على , بالفترة الماضية

      تحقيق المطالب و أهم اإلجراءات التي تتخذها هذه النقابات قبل الخوض في اإلضراب

 .و الدور الذي تلعبه النقابات في تنظيم اإلضراب

 انطالقةأو  ,آخرو بما أن العمل خاصية تراكمية فإن نهاية كل بحث هي بداية لبحث      

جديدة من أجل الكشف و التعرف على حدود المعرفة التي وصل إليها الباحثون مع لدراسة 

ناء عليها الباحث لب عتماداالو من أهم األشياء التي يمكن , اإلضافة إليها و تحسينها إمكانية 

صدد ع الذي هو بوالتي تناولت نفس الموضلى الدراسات موضوع ما فإنه يرجع باألساس ا
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و بما هو ملم بموضوع دراسته فيمكنه من اللجوء , أكثر للمعرفة البحث فيه و التعمق

مية و لعل من يالدراسات التي سبقته في هذا الموضوع سواء في الكتب أو الدراسات األكاد

فإننا نثير  أهم الدراسات التي تناولت موضوع اإلضراب بشكل عام و النقابات بشكل خاص

   و اإلضرابات في الجزائر  قابينلا نتماءاالان ر صوالحية تحت عنوإلى دراسة الباحث مني

و تم النشر في مجلة العلوم اإلنسان و المجتمع  4102سنة و تمت هذه الدراسة شهر جوان 

كثر مما هي نظرية عتبار هذه الدراسة ميدانية أو على ا ,بجامعة تبسة( 01)العدد العاشر

النقابية لى تبيان طبيعة العالقة حيث هدفت هذه الدراسة إ ,التربية ة في قطاعللنقابات المستقل

 المشاركة في اإلضرابات التي تدعو إليها النقابات المستقلة هم منألستاذة الثانويات وموقف

هل أسهمت النقابات  ئرفي الجزا: تمحورت  إشكالية الدراسة حول فقد, التربية لقطاع

إليها من خالل اإلضرابات التي توصلت ي الت تائجالني رتفاع األجور؟و ما هاالمستقلة في 

التربية في الفترة األخيرة ؟ و بذلك فقد تطرق الباحث إلى  قامت بها و شهدها قطاع

التشكلي و تتأثر  االنخراطتنحصر العالقة النقابية في : فاألولى تمثلت في  فرضيتين

ية الثانية فتشير إلى أن اللجوء أما الفرض,السياسي ألساتذة الثانويات في الجزائر باالنتماء

النقابي ألساتذة الثانويات في  االنتماءاألجور يعزز  عند وجود مطلب اإلضراباتإلى 

في  ثانية 42ستاذ موزعين على أ 130 فقد شملت الدراسة عينة بحث قدرها و بهذا الجزائر

هو  كبير لما نتائج دراسته إلى أن هناك امتداد توصل الباحث في فد و بالتالي الجزائر

و قد , و أن أغلب األساتذة المنخرطين ال يضطلعون على أنشطة نقابية, جتماعيسياسي و ا

    خراطناالدراسته إلى أن نوعية المطالب هي المحرك األساس في عملية  فيالباحث بين 

.من هذه النسبةيقلل  و غيابه
1
 

نية فكنت للباحثين فاطمة موساوي و معاشو ير إلى أن الدراسة الثافي حين نش        

و التي كانت بعنوان اإلضرابات العمالية في المؤسسات التربوية بين , جيالني كوبيبي

بحيث تم النشر في شهر جوان , بجامعة معسكر( األستاذ الثانوي نموذجا)المطالب و لتحقق 

بحيث ( 8)للعدد الثامن  التاريخيةجتماعية و في مجلة الناصرية للدراسات اال 4101سنة 

     قابي لدى أساتذة التعليم الثانوي ن حتجاجاكجاءت هذه الدراسة لتبين مدى تأثير اإلضراب 
                                                             

.4102,جوان,01العدد,جامعة تبسة,مجلة علوم اإلنسان و المجتمع,اإلنتماء النقابي و اإلضرابات في الجزائر,منير صوالحية-
1  
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         كالتفاوض لتحقيق المطالب المهنية في ظل وجود وسائط أخرى ( كنابيست)التقني و 

 أستاذ بثالث( 01)بحيث اعتمد الباحثان في دراستهم على تقنية المقابلة مع , و الحوار

و كذا الحضور مع األساتذة النقابين لمشاركة مطالبهم في حين , ة معسكر يثانويات بوال

ستراتيجي عقالني في إلى أي مدى يعمل اإلضراب كفعل إ: تمحورت إشكالية الدراسة حول

ط حوارية كالتفاوض ؟ و هل تحققها ئتحقيق المطالب المهنية لألساتذة في ظل وجود وسا

 يحد من هذه الظاهرة ؟

في تحقيق  و من خالل الدراسة تم تسليط الضوء على دور اإلضراب كفعل عقالني     

     ة فعالة لحيث توصل الباحثان في األخير إلى أن اإلضراب وسي, مطالب األستاذ الثانوي

مطالب لدى األساتذة نسداد أبواب التفاوض خاصة و أنه حقق بعض الاو مهمة مقارنة ب

.بقيمة األستاذ و مكانته في المجتمع هتمامالنقابيين لال
1
 

, تعود للباحث بشار شعبان عكش راسة لموضوع اإلضراب تم الرجوع  اليها و كثالث د    

بعنوان التنظيم القانوني لإلضراب و هي رسالة ماجستير في القانون العام بجامعة حلب 

المرافق على ماهية اإلضراب في و تأتي هذه الدراسة لتعرض , 4101السورية لسنة 

و رؤية قانونية لتنظيم , و األحكام القانونية لإلضراب في المرافق العامة, العامة و مفهومه

.اإلضراب من عناصر و أشكال و الصور الشرعية لإلضراب بمختلف جوانبه
2
 

و على ضوء الدراسات السابقة فإن في دراستنا هذه لتصورات أساتذة التعليم الثانوي     

 إننا سنتطرق إلى ظاهرة اإلضراب في قطاع التربية و الدور الذي تلعبه لظاهرة اإلضراب ف

                                                             
لدراسات  مجلة الناصرية,اإلضرابات العالمية في المؤسسات التربوية بين المطالب و التحقيق,معاشو جيالني كوبيبي,فاطمة موساوي- 1

 .4101,جوان,8العدد ,ة و التاريخيةاالجتماعي
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هل يحقق : ا طرح السؤال التاليالنقابات المستقلة في تنظيم اإلضراب و بهذا الصدد يمكنن

 اإلضراب المطالب المهنية لألساتذة في الطور الثانوي؟

 :فرضيات الدراسة

يلجئ العمال : ليةعن التساؤل السوسيولوجي المطروح  افترضنا االجابة التا جابةلالو    

  .هدافهمإلى اإلضراب كوسيلة تحقيق مطالبهم و أ
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 :منهجية الدراسة

 :المنهج المستخدم -1

لباحث في دراسته للمشكلة من إذا كان المنهج هو الطريقة العلمية التي ينتهجها ا         

طريقة موضوعية يتبعها الباحث لدراسة ظاهرة "فهو يعرف علميا أنه, الحقائقكتشاف أجل ا

طرق عالجها و الوصول إلى , تحديد أبعادها معرفة أسبابها, ن الظواهر يقصد تشخيصهام

."نتائج عامة يمكن تطبيقها
1

فالمنهج العلمي يرتكز أساسا على خطوات منطقية معينة في  

و بالتالي يمكن القول أن منهج . تناول المشكالت أو الظواهر أو في معالجة القضايا العلمية

      البحث هو أسلوب التفكير و العمل الذي يعتمد عليه الباحث في تنظيم أفكاره و عرضها 

 .ق أهداف البحثو تحليلها للوصول للنتائج المرجوة و تحقي

مع طبيعة الدراسة فقدت اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي الذي  او بالتالي فتماشي     

: منهج الوصفي التحليلي على أنهيقوم على تفسير الظاهرة و تحليلها حيث جاء تعريف ال

".كما توجد في الواقع, وصفي التحليلي على دراسة الظواهريعتمد المنهج ال"
2
 

ن ظاهرة اإلضراب في الطور الثانوي سوف نعتمد على المنهج الوصفي التحليلي لذا فإ    

     إلضراب بحكم معايشتهم للظاهرةيل تصورات األساتذة لالذي سيمكننا من وصف و تحل

و دور النقابات المستقلة في قطاع التربية في تفعيل هذه , و معرفتهم بأهم المطالب المهنية

 .الظاهرة

 :عينة البحث

و هذا , ت دراستنا على عينة بحث عشوائية لمجموعة من األساتذة في الطور الثانويشمل   

تم و . أستاذا 01فراد العينة حيث بلغ أ, روم حمو و إدريس سنوسيكلتا الثانويتين بن ع من

 انتماءمن بينهم أساتذة لهم تمثيل نقابي و آخرين ليس لديهم , ختيارهم بطريقة عشوائيةا

 .نقابي باالعتماد على تقنية المقابلة 

                                                             
1

 .12ص .1991. 1ط, القاهرة, المكتبة األكادمية" أسسه و طريقة كتاباته" البحث العلمي.محمد مبارك, محمد الصاوي-
2

 .111ص , 1991, الجزائر, الوطنية للكتابالمؤسسة , دليل الباحث في المنهجية و كتابة الرسائل الجامعية. عمار بوحوش-
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 :تقنية البحث

على الباحث أن يختار التقنية التي تساعده على جمع المعلومات  من أهم شروط البحث     

فمن خالل البحث الذي  ,و كل موضوع و له تقنية الخاصة التي تالئم و تتماشى مع دراسته

أردنا أن نعتمد على تقنية يدرس تصورات األساتذة لظاهرة اإلضراب في الطور الثانوي 

أنها حوار يدور بين الباحث "المقابلة على بحيث تعتبر , المقابلة في جمع المعلومات 

م و يبدأ هذا الحوار بخلق عالقة وئا( المستجيب)و الشخص الذي تتم مقابلته ( المقابل)

ثم يشرح الباحث الغرض من , ستجيبليضمن الباحث الحد األدنى من تعاون الم, بينهما

المقابلة و بعد أن يشعر الباحث بأن المستجيب على استعداد لتعاون يبدأ بطرح األسئلة التي 

".يحددها مسبقا
1
 

على  فمن خالل دراستنا اعتمدنا, حوثبو بما أن المقابلة هي الحوار بين الباحث و الم    

مقابلة مع أساتذة ثانوية بن عروم حمو و ثانوية إدريس سنوسي و ذلك لمعرفة  01

و محاولة معرفة ما إذا كان , تصوراتهم لفكرة اإلضراب و أهم المطالب المرفوعة

 .اإلضراب حقق مطالبهم كأساتذة

  :المجال المكاني

جديت و ثانوية بن ييس سنوسي بحي ترإد دراسة الميدانية في كل من ثانويتيأجريت ال     

 .د المالك رمضان في والية مستغانمعروم حمو بين عب

جديت ببلدية مستغانم دائرة يتقع ثانوية إدريس سنوسي على طريق الساحلي بحي ت     

الحاملة للرقم الوطني  0880ها سنة نشاؤواحيث تم , هي ذات موقع حضري مستغانم و

حجرة  38وفر الثانوية على حيث تت. الف متر مربع 121ي بلغت مساحتها و الت 01140

جتماعات و مدرج واحد و قاعة اللحراسة و قاعة لألساتذة و قاعة و ثالث أقسام , دراسية

مكتب إداري و يوجد  04و , ثانوية أيضا على ستة مخابر علميةاألرشيف كما تتوفر ال

عتبار أن نظام اى المطعم بو نشير أيضا إل, أيضا مخبر اإلعالم اآللي و سكانات وظيفية

                                                             
  88ص, 4103, 1ط,عمان,للنشر و التوزيع دار صفاء,(النظرية و التطبيق)أساليب البحث العلمي ,عثمان محمد غنيم,رجعي مصطفى عليان-  1
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, عامل 08إداري و  04أستاذ و  13ا في حين يبلغ عدد أساتذته, الثانوية هو نصف داخلي

 .تلميذ لكال الجنسين 101و يبلغ عدد التالميذ المتمدرسين بالثانوية 

في حين تقع ثانوية بن عروم حمو ببلدية بن عبد المالك رمضان التابعة لدائرة سيدي      

م و تم فتحها من 4111حيث تم إنشاؤوها سنة , بمنطقة شبه ريفية, ة مستغانملخضر بوالي

 .4114ق السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة سبطريق رئيس الجمهورية األ

حجرة  41بحيث تتوفر الثانوية مع , متر مربع 01808تبلغ المساحة الكلية للثانوية      

        , كما تتوفر هي األخرى على سكنات وظيفية ,حجرات إدارية( 01)دراسية و عشر 

عتبار نظامها نصف او تتوفر على مطعم ب, و مدرج واحدو يوجد ست مخابر و مكتبة 

و يوجد ثالثة , إداري و عمال صيانة 41أستاذ و  38حيث يبلغ عدد أساتذتها , داخلي

في حين  إناث 412تلميذ من بينهم  210كما يبلغ العدد اإلجمالي للتالميذ , مداخل للمؤسسة

 .ذكرا 080بلغ عدد الذكور 

 :المجال الزماني

 :ينئإن الحديث عن المجال الزمني الذي تمت فيه هذه الدراسة فهو مقسم إلى جز      

لى الميدان و التوجه إلى حيث تم النزول إ استطالعيةبحيث الجزء األول فهو بمثابة دراسة 

افقة من طرف اإلدارة إلجراء المقابالت مع بغية أخذ المو الثانويتين  األولى و الثانية 

فيفري فمن خالل هذه الفترة تم اللقاء مع بعض  3جانفي و  31األساتذة و ذلك ما بين 

ن خاللها متهم لفكرة اإلضراب و أهم األسباب التي األساتذة و ذلك بغية التعرف على نظر

مكانية إجراء مقابالت معهم و أخذ مواعيد مع األساتذة عن إ, ضرابيتوجه األساتذة إلى اال

 .حول موضوع اإلضراب في قطاع التربية

بتداءا من اء المقابالت مع األساتذة و هذا اأما الجزء الثاني فهو بداية الدراسة الفعلية إلجر  

فيفري و ذلك بثانوية بن عروم حمو بحكم أنني أخذت موعد مع  04شهر فيفري و بداية من 

فيفري تم إجراء  48فيفري إلى غاية  01تداءا من ابو , بالتبعض األساتذة إلجراء المقا



                                                                                                     الجانب المنهجي
 

 
16 

مقابالت مع أساتذة في ثانوية إدريس سنوسي و ذلك لمعرفة تصورات األساتذة لظاهرة 

و أهم المطالب , األساسيين لهذه الفكرة الفاعلينهم معاييش لهذه الظاهرة و اإلضراب طالما 

 .المرفوعة من طرفهم 
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 :تحديد المفاهيم

, يعتبر تحديد المفاهيم في أي دراسة سوسيولوجية بمثابة الخلفية النظرية و المنهجية     

 على المفاهيم تقصي الواقع الفعلي للظاهرة محل الدراسة  و تعرف  التي تساعد الباحث على

و       .عام و مجرد لظاهرة أو أكثر و العالقات الموجودة بينهاأنها عبارة عن تصور 

و توضح ما تتضمنه من معان و تساعد هذه المفاهيم في الوصول إلى ما يقصده الباحث و 

و هذا في إطار اإللمام بما يتوافق و واقع الظاهرة التي هي محل , ما تظهره من صفات

 :يتم تحديدها في هذه الدراسة هيو لعل أبرز مفاهيم بحثنا هذا و التي  .الدراسة

و إنما هي وليدة حياته و تواصله الدائم مع , إن الفرد ال يولد مزودا بالمعارف :التصورات  

مع الزمن هذا البناء يكون من خالل عدة  عنده باستمرار إنما تتبنى, المجتمع الذي يعيش فيه

.و من ضمنها عملية بناء التصورات, عمليات عقلية
1

   

أن التصورات االجتماعية هي أساس " pierre mannoi"بحيث جاء في مقدمة كتاب     

و التصور هو أساس بناء , و هي العناصر األساسية لنظرية المعرفة لدينا ,الحياة النفسية

هو مجموعة األفكار التي يكونها اإلنسان حول الحياة فهي بمثابة المرآة العاكسة , المعارف

الفرد و من خاللها كل ما يحيط به في شكل صور و القدرة على  للذهنيات التي يرى بها

.عطاها معنىاحادثة أو ظاهرة موجودة و محاولة تكوين صورة ذهنية حول شيء أو 
2
 

التصور بأنه قدرة الفرد على ربط المدركات "كما يعرف محمد محمود عبد البني     

ة من قته السابلتقي مع خبرعلى هيئة صور عقلية ت أي عمل تجمعات منها, بعضها ببعض

"زون ذاكرته أثناء التفكيرخالل مخ
3

جتماع و في نظر ايميل تعتبر التصورات في علم اال  

, الذي تطرق لموضوع التصور و أدخل عليه الصيغة الجماعيةI.Durkhiem   دوركايم

ات يرى أن التصور ال يمكن حصره في الفرد بل يتعداه لتبليغ كل جماعة بمعنى أن التصور

                                                             
1 - Pierre Mannoni ; que suis-jeh.les reprèsontations.sociales.6en editions.p.03 

بموضوع تحديات المنظومة الجامعية و اسهاماتها .في علم االجتماع التربية للطالبة خيرة تحالتي.د.م.مأخوذة من مذكرة لنيل شهادة الدكتواره ل -4

 .08ص.لمعرفة السوسيولوجية بالجزائرفي ا
2

العدد , مجلة العلوم التربوية,التصور العقلي من منظور علم النفس التربوي,و أخرون ,رجاء محمود أبوعالم و عاصم  عبد المنجد كامل أحمد-

 .218ص ,4102, معهد الدراسات و البحوث العلمية جامعة القاهرة, 0ج, 13
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مصطلح , مشتركة بين الفرد و المجتمع و هذا و هذا ما يطلق عليه بالتصورات الجمعية

أدخله إيميل دوركايم ليشير إلى رمز يحمل معنى عقلي و عاطفي مشتركا بالنسبة ألعضاء 

ربة المشتركة للجماعة خالل التجأي , تعكس التصورات الجمعية تاريخ الجماعة, الجماعة

 .الزمن

فقد أخذ منحنى حيث يرى أن  S.MOSCOVI xisأما التصور عند سارج موسكو فسي    

بهدف , التصور يعيد تشكيل الواقع مع إمكانية خلق هذا الواقع من جديد أي مطابقة الواقع

ج ال إذا كان هذا الطابع مزدوإانتاج معطيات ذات دالالت يمكن إستدعائها و هذا ال يتم 

ثانية رغم غيابه في مجال هار الشيء للوعي مرة ادة إظإدراكي و فكري حيث عرف إع

           .المادي و هذا ما جعله عملية تجريبية محضة إلى جانب كونه عملية فكرية إدراكية

ائي معرفي فيعرفه على ينظر إلى هذا المصطلح من مفهوم نم ”Piaget“و عرف بياجي 

ك بإرجاع ما هو من ميدان أنه الميكانيزم الذهني الذي يسمح ببناء الصورة الذهنية و ذل

فالتصور الممثل الرئيسي , كفكرة أو موضوع أو حادثة معينة, الماضي إلى الحاضر

  .للموضوع الذي يعاد رمزيا

بر التصورات عن المعطيات المعرفية الشخصية األولية قبل أي تعليم أو تعلم علمي تعو    

 الشخص لشرحوظيفية و فعالة يستعملها  و هذه التصورات هي بمثابة أنظمة, منظم

      التصورات بتنوعها بة على األسئلة المطروحة عليه تتميز  و لإلجا, الظواهر المالحظة

 .المفاهيم العلمية اكتسابالشيء الذي يعرقل في بعض األحيان ,و ببطئ تحولها

تصور تصور الشيء مثله حتى كأنه ينظر إليه " :كما يمكن تعريف في اللغة على أنه   

 Concaption( Les représentation)و في اللغة الفرنسية , الشيء بالشيء تشبيها به

يعني إحضار الشيء و مثوله أمام العين أو في الخيال بواسطة  التينيين فعل منقطة مشتقة 

 .الرسم أو النحت أو اللغة

أما  .األشخاص أو األشياء إلى الذاكرة إلى الذهن ستحضارإالتصور هو  Littreحسب و    

موضوع غائب في الذهن موضوع  استحضارفي المعنى السيكولوجي يدل التصور على 
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و التصور نتيجة لعملية تفاعل بين , أو يتعذر إدراكه مباشرة و لكن وعيه, غير واقعي

"جتماعيلمعطى االلمعطى النفسي و اا
1
 

 ات          االتجاهالتصور بأنه مجموعة من المعارف و  تباراعكتعريف اجرائي يمكن و 

        ,كونه الفرد في فكرة معينةأو أنه التوجه الذي ي, و المعتقدات المتعلقة بموضوع معين

 .و يمكن لديه مدلول على مستوى الذهن

تمثل , خالت هذا النظامتعتمد العملية التعليمية في أي نظام تعليمي على فاعلية مد :األستاذ

عنصر منشط للدرس يمنح المعلومة  عتبارهبإألستاذ من بين أهم المدخالت امواصفات 

رجل إجرائي ألنه ينجز "و يمكن  تعريفه أيضا على أنه , للمتعلمين بكافة الطرق و الوسائل

"أعمال إجرائية في صفة كل يوم
2
 

و هو و يمكن تعريف األستاذ إجرائيا إن األستاذ هو المحور الرئيسي للعملية التعليمية      

    كطرف أساسي في المنظومة التربوية و لديه من الوظائف التي تساهم في نشأة المتعلمين 

 .و تعليمهم

ألساتذة المضربون هم مجموعة من األساتذة مكلفون بتدريس المتعلمين مادة و ا"       

ون فيه داخل معينة من المواد و تنشئتهم تنشئة تتوافق مع قيم و معايير المجتمع الذي يوجد

سة التربوية خاصة في المرحلة األخيرة و التي تتزامن مع فترة جد حساسة من حياة المؤس

( التدريس)و يقومون بعملية التوقف عن العمل "المتعلمين لتحقيق طموحاتهم المستقبلية

.للدفاع عن مصالحهم المهنية و تحقيق هويتهم الجماعية
3
 

ل الهيئات التشريعية حيث يبدو لقد حضي اإلضراب بعناية كبيرة من قب :اإلضراب  

التي أحاطته بالحماية القانونية من مختلف , هتمام به بارزا في القوانين العمالية الحديثةاال

 و وضعت له عدة تنظيمات قانونية الهدف منها ضمان ممارسة هذا الحق في, الجوانب

و دون , من جهة, بحقوق و ممتلكات أصحاب العمل دون المساس, ظروف عادية و سلمية
                                                             

ميدانية ,دراسة ميدانية,لمسات الشريك الحياة المثالي(مخطوبات)التصورات اإلجتماعية عند الطالبات الجامعيات,كوكب الزمان بلريدوح- 1

 .022-023ص,4101, 00العدد ,البحوث و الدراسات اإلنسانية

 .32ص,0882, 0ط,األردن,دار الفكر,المعلم الفعال و التدريس الفعال,عدس محمد عبد الرحيم-4

 
3

  .311ص,مرجع سبق ذكره,معاشو جيالني كوبيبيفاطمة موساوي و -
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و دون المساس بضمان منصب العمل , المساس بالمصالح الحيوية للمجتمع من جهة أخرى

.بالنسبة للعمال من جهة ثالثة
1
 

         , الفرنسية باللغة Grèveناها كلمة و كلمة اإلضراب في اللغة العربية تعادل في مع"     

اقي في كلمة شتقو من هنا فالمعنى اال, الشيء متنع عنأي ا, ضرباو هي مشتقة من الفعل 

 .ى تتغير شروط و وضعيات القيام بهأضرب يعني العدول عن القيام بفعل ما حت

و اإلضراب المهني هو توقف جماعي متفق عليه عن العمل من جانب عمال أحد       

.المؤسسات يقصد تحسين ظروف العمل و األجر
2
 

( األساتذة)و حق دستوري كفله القانون الجزائري للعمال اإلضراب ه: و كتعريف إجرائي  

ؤقت عن العمل لفترة يلجأ إليه العمال كأخر حل بعد فشل إجراءات التسوية و هو التوقف الم

محددة و يمكن أن ال تحدد هذه الفترة بحيث يتفق مجموعة من العمال المنتمين إلى المهنة 

الناجحة و الفعالة لتحقيق من أكثر الوسائل  و يعتبر, الواحدة و ذلك للمطالبة بحقوقهم

حول  االتفاقو يكون منظم في إطار , ألساتذة المطلبية التي لها قوة الضغطمطالب ا

  .األهداف

لغة تعني الرئاسة و يقال لكبير القوم نقيبا أو رئيسا أو عقيدا و من هنا جاءت : النقابة  

أو اتحاد  ذلك تم تأسيس رابطة أو جمعيةو على , نقيب األطباء أو نقيب المعلمين تسمية

اعها فمن أساسياتها لنقابات أنظمة داخلية هي بمثابة دساتير يتم إتبلذوي المهن و الحرف و ل

 .نتخاباتمثال نظام اال

عاطون فنجد النقابة بأنها هيئة تتكون من مجموعة من المواطنين الذين يت: أما اصطالحا

ن و هي جمعية تشكل ألغراض المفاوضة الجماعية بشأ ,مهنة واحدة أو مهن متقاربة

جتماعية عن طريق الضغط  ة مصالح أعضائها االقتصادية و االستخدام و رعايشروط اال

.على الحكومات و الهيئات التشريعية و اللجوء إلى العمل السياسي في حاالت معينة
3
 

                                                             
.031ص,4101, 4ط,الجزائر,ديوان المطبوعات الجامعية,عالقات العمل في التشريع الجزاري,الوجيز في قانون العمل,أحمية سليمان-

1  
.38ص,0888, 4ط,الجزائر,ديوان المطبوعات الجامعية,العمل الجزائريشرح قانون ,ابراهيم زكي أخنوخ-

2  
.8ص,4101/4102,جيجل,جامعة محمد الصديق بن يحي,(سلسلة من المحاضرات)سوسيولوجيا الحركات العمالية,بوربيع جمال- 3  
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تحادا مؤقتا تقوم بمناسبة النقابة ليست إد مستديم بمعنى أن تحابأنها إكما يمكن تعريف النقابة 

نفسه على  اتحادا مستديما من العمال ال يوقف هافلذلك فإن, و ينتهي بإنتهائها, من المناسبات

بل تعرف , فقد يكون جمعية أخوية و قانونها فقط, حماية حياة أفراده في العمل ليس بنقابة

أ عن عقد العمل كاألجور و ساعات فهي تهتم على الخصوص بالمسائل التي تنش, بوظيفتها

و هي ما لم تعنى بحياة أعضائها في العمل فهي , و شؤون االستخدام بأوسع معانيها, العمل

"ليست نقابة 
1
 

و تحسين ظروفهم , و بالتالي فهي منظمة هدفها الدفاع عن المصالح المشتركة لألساتذة    

       لمواقفها االيديولوجية و السياسية  و للنقابة العمالية عدة تصنيفات تبعا, السوسيومهنية

 :و أسلوب عملها و عالقتها بالنظام القائم و المتمثلة في

التي يقتصر نشاطها على ما يهم العمال فيما يتعلق بظروف العمل و: النقابة المطلبية .0

 .و تبتعد بقدر اإلمكان عن النشاط السياسي , و عالقات العمل

ة على تحسين ظروف العمال المادية و االجتماعيهي التي تعمل و: صالحيةالنقابة اإل .4

 .القتصادي و االجتماعي القائمدون المساس بالنظام السياسي و ا

هي التي تستهدف القضاء على نظام الرأسمالي و احالل حكومة و: النقابة الثورية .3

.ة عن طريق العنف و اإلضراب العامنقابية عمالية محل
2 

ها منظمة تشمل مجموعة من العمال الذين نإجرائي للنقابة يمكن القول على أ و كتعريف 

 .ينتمون إلى مهنة واحدة و تكون قصد الدفاع عن المصالح المهنية للعمال

كما يمكن تعريفها على أنها هيئة مكونة من مجموعة من العمال الذين تضمم نفس المهنة   

 .غايتها الدفاع عن العمال المنخرطين فيها

  

                                                             
.013ص,4101,اإلسكندرية,المكتب الجامعي الحديث,علم اإلجتماع الصناعي,حسين عبد الحميد أحمد رشوان-

1  
2

 332ص , مرجع سابق, فاطمة مساوي و معاشو جيالني كوبيبي -



 

 

 الجزء الميداني

 

 تحليل نتائج الدراسة
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 تمهيد

كل من العامل و الموظف يتمتعان يعتبر اإلضراب من الحقوق الدستورية التي أصبح      

للجدل خاصة  إال أن هذا الحق يعتبر من أكثر المفاهيم غموضا و أثارة, ا على حد السواءبه

مما جعل رجال القضاء و الفقهاء , في نطاق ممارسته في القطاع العام و القطاع الخاص

كما عرف اإلضراب من حيث شكله أنماط مختلفة لها تإثير و , يختلفون في تعريف محدد له

 .ملها مع الرضوخ للمطالب المهنيةضغط على المستخدم و السلطة العامة لح
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 :تعريف اإلضراب:أوال

, أصبح ينظر إلى اإلضراب على أنه عنصرا مهما من عناصر الحريات العامة و األساسية

و لهذا , بحيث أنه أعتبر وسيلة أساسية للعامل التي تمكنه من الدفاع عن مصالحه المهنية

نجد أغلب الدساتير العربية منها و الغربية تضمنت حق اإلضراب كأحد الحقوق األساسية 

 .ردللف

العمالية الكلمة إلى الممارسة :"فتعود هذه, أوال ينبغي علينا معرفة أصل كلمة اإلضراب

و لقد ,بباريس أين كان العمال يجتمعون في مكان يسمى ساحة اإلضراب بغية طلب العمل

 "كانت هذه الساحة مكان لتنفيذ عقوبة اإلعدام

الكف أو اإلمتناع عن الشيء أو :"أضرب و له عدة معاني منها:و المقصود باإلضراب لغة

 ".األغراض
1

و أضرب عنه , و يقال أضرب عن الشيء أي أعرض و إمتنع عن فعله 

أفتضرب عنكم الذكر صفحا أن "صرفه و أضرب عن الذكر و أعرض عنه في قوله تعالى

(.5)االية "كنتم قوما مسرفين
2

تترك تذكيركم و إلزامكم الحجة بإنزال القران و بمعنى أف 

 .الصفح من إعراضا أو معرضين عنكم لكونكم مفرطين في الجهالة و الظاللة

يقصد به :"أما عن المعنى اإلصطالحي لإلضراب فيمكن إيجازه في تعريف بسيط على أنه

و , العمال جماعيا و بصورة مؤقتة عن العمل الواجب عليهم بمقتضى عقود العمل إمتناع

".في سبيل الضغط على أرباب العمل أو السلطات العامة لتحقيق مطالب مهنية
3
 

متناع الموظفين أو المستخدمين العموميين عن عملهم من ا:"كما يعرفه اخرون على أنه

".ستجابة لمطالبهمعن موقفها أو االمها على التراجع أعمال الحكومة أو إرغا
4
 

 

 

                                                             
.779ص,8791,الجزائر,ديوان المطبوعات الجامعية,شرح قانون العمل الجزائري,ابراهيم زكي أخنوع-

1
 

.سورة الزخرف 5ية اآل-
2  

.567ص,7007, 8ط,بيروت,منشورات الحلبي الحقوقية,قانون العمل,القاضي حسين عبد اللطيف حمدان-
3  

.77ص,8717,بيروت,دار إقرأ,الدولة في القانون المقارنمسؤولية الموظفين و مسؤولية ,طالل عامر المختار-
4  
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توقف جماعي عن العمل من طرف مجموعة من العمال المنتمين "كما يمكن تعريفه على أنه

".إلى المهنة الواحدة بقصد تحسين ظروف العمل أو األجر
1

و من خالل مقابالت التي  

 :أجريت مع المبحوثين يمكن تعريف اإلضراب كما يلي

على أنه حق مشروع تكون لدينا مجموعة ( "8)رقم ب في المقابلة حيث تم تعريف اإلضرا

ستجابة إلينا يمكن اللجوء و في الحالة ما لم يتم اال, معينةمن المطالب ترفع إلى األطراف ال

و هذا ما تم التماسه في إجابة المبحوث في المقابلة رقم  "إلى اإلضراب و التوقف عن العمل

على أنه اإلضراب هو حق لرجل التربية بمعنى األستاذ و يكون هذا اإلضراب في "( 88)

 ."حدود و أطر مضبوطة بمعنى اإلمتناع عن التدريس

على أن اإلضراب هو أخر سبيل و وسيلة لرفع "( 6)كما أشار لنا المبحوث في المقابلة رقم 

مطالب المرفوعة من طرف اإلنشغاالت في حال إنسداد كل الطرق و عدم اإلستجابة لهذه ال

على أن اإلضراب هو الملجأ األخير "(9)و هذا ما تم تثمينه في المقابلة , "الوزارة الوصية

و نلتمس هذا في إجابة المبحوث في المقابلة , "في حالة أنسداد الحوار بين النقابة و الوزارة

لمتعددة إلفتكاك على أن اإلضراب ما هو إال وسيلة من الوسائل العديدة و ا"( 81)رقم 

في حين جاء على لسان المبحوث في المقابلة , "المطالب المشروعة لتحقيق المطالب المهنية

على أن اإلضراب و مرحلة ضغط على رب العمل و نقصد برب العمل المدير "( 81)رقم 

داخل المؤسسة التربوية و هنا يتعلق اإلضراب بمطالب األستاذ و على حد قول المبحوث 

 ."ثبوت قيمة األستاذ أنههو 

, و كتعريف جامع لألساتذة لإلضراب فيكمن تعريفه على أنه حق دستوري و وسيلة قانونية

البة بحقوق و يعتبر الملجأ األخير للمط, عن تقديم الدروس( األساتذة)بمعنى اإلمتناع العمال 

في إطار بحيث يكون اإلضراب , نشغاالتهم إلى الوزارة الوصيةاألساتذة و رفع مجمل ا

بحيث يكون هناك مجموعة من اإلجراءات الواجب إتباعها قبل الخوض في , قانوني

ستجابة و في حال عدم اال, المنتمين إليهااإلضراب و هذا عن طريق نقابات التربية 

 .المطالب المرفوعة من طرف األساتذة يمكن اللجوء إليه كأخر حل

                                                             
.777ص,7006 ,8ط,بيروت,مركز دراسات الوحدة العربية,مجتمع العمل,مصطفى الفياللي-

1  
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عمل من طرف مجموعة العمال للتعبير و كتعريف اجرائي يعتبر اإلضراب التوقف عن ال

فتكاك المطالب ق و إو بذلك أصبح كأكبر ورقة ضغط فعالة لتحقي, للتعبير عن مطالبهم

بحيث كان هناك اجماع وطني كبير على االتفاق , و لها قوة ايجابية فعالة, المهنية لألساتذة

و , ين ظروفهم كأساتذةو ذلك لتحس, حول األهداف و الوسيلة التي يتم العمل بها و ألجلها

و قد يكون طويل أو قصير المدة حسب ما تتطلبه , وضعيتهم االجتماعية و االقتصادية

 .الظروف التي وجدت فيه لتغيير الوضع القائم

و كتعقيب بالنسبة لتعريف اإلضراب بالنسبة لألساتذة المبحوثين نجد أن هناك بعض 

في حين نجد , يمارسون اإلضراب همأن المبحوثين ليس لديهم أي فكرة عن اإلضراب رغم

أن األساتذة الذين هم منظمين إلى النقابة و أعضاء فيها كمنظمين و منسقين للفروع النقابية 

 .لهم اطالع واسع على فكرة اإلضراب و االجراءات الواجب اتخاذها قبل الشروع فيه

الناصر  اب حسب الدكتور عبدهناك نوعين من اإلضركما تجدر االشارة إلى أن 

 :هماو جابي

كما يتميز بأهمية , و وضوح المطالب, الذي يتميز بطوله النسبي :تيدااإلضراب األ (8

."و لذلك فإن امكانية العنف تكون فيه واردة, مرحلة التفاوض
1 

  "يقول (1)حيث تم تقيد هذا النوع من اإلضراب من طرف المبحوث في المقابلة رقم 

نا يكون سلمي و ال وجود ألي داللة على العنف سواء كان لفظي أو ه أن اإلضراب

بأن اإلضراب "الذي صرح  (88)في حين نجد أن المبحوث في المقابلة رقم , "مادي

الذي يفوق الثالثة أيام سيؤثر سلبا على التلميذ و األستاذ في نفس الوقت ألن التلميذ 

و بالتالي يخلق مشكل , كنه التعويضيصبح لديه تراكمات في الدروس و األستاذ ال يم

قالت األستاذة أنه  "حيث (7)و نلتمس هذا التصريح أيضا في المقابلة رقم , "للطرفين

 ."أجد صعوبة كبيرة في التعويض الدروس بحكم المادة

                                                             
.119ص ,مرجع سبق ذكره,موساري و معاشو جيالني كوبيبيفاطمة  -

1  
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 (85)في حين نلتمس وجود مشكل األجر قائم حيث أشارت المبحوثة في المقابلة رقم 

الكنابيست التي تنتمي اليها إلضراب لمدة أربعة و عشرون يوما على أنه قامت نقابة "

مما دفع بالجهة الوصية إلى خصم األجور لمدة شهر كامل و هذا أثر سلبا الحالة 

 ."االقتصادية لألساتذة

و هو الذي ينعدم فيه التفاوض و يغلب عليه الطابع الفردي  :اإلضراب التعبيري (7

الوضعية االقتصادية الرتباطه بأشكال أخرى و لديه تأثير كبير على , التذمري

.نتاجو كبح اإل, التخريب, التغيب: مثل تعبيرية
1 

بحيث جاء على لسان , ع نادر في المؤسسات التربوية الجزائريةوبحيث نجد هذا الن

ال نهدف  و, أنه تهدف إلى جلب حقوقنا بالطريقة السلمية" (7)المبحوث في المقابلة رقم 

و هذا ما تم التأكيد عليه في المقابلة ,  "خرين أو الضغط عليهملتجريح باألإلى المساس أو ا

نجد ان النقابة في المؤسسة التربوية لها أهداف واضحة و مفهومة  و بطريقة " (1)رقم 

أن اإلضراب الذي تقوم به كأساتذة و فاعلين تربويين سلمي مئة  "(6)و  (5)و  "شرعية 

أن هذا النوع يمكن أن " (85)في حين جاء على لسان المبحوثة في المقابلة رقم   ."بالمئة

يكون في المؤسسة التربوية وذلك بعدم تقديم النقاط االمتحانات إلى االدارة و بالتالي يكون 

  ."هناك تعطيل و مثل االدارة و تأخيرها

لمؤسسات التربوية و لتقييم هذا النوع من اإلضراب نجد اإلضراب األداتي موجود في ا

و هناك مرحلة  بحيث أن هناك مطالب لألساتذة واضحة و مفهومة مقدمة للوزارة الوصية

 .ون الخروج بحل يرضى الطرفينمن المفاوضات لكن د

في حين أن اإلضراب التعبيري موجود أيضا في المؤسسات التربوية حيث أن األساتذة 

و بما أن اإلضراب , صادية أو الوسيومهنيةقتمن وضعياتهم سواء من الناحية اإل مستاءين

لكن من جهة أخرى فهو يؤثر بشكل كبير على , لدى األساتذة كون سلمي من الناحية الفنية

                                                             
.119ص,نفس المرجع-

1  
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للضغط الموجه  س و عدم مراعاة األساتذة المضربينالتالميذ فهو ما يتسبب في تأخير الدرو

 . للتالميذ و ألنفسهم في ذات الوقت

 :و القطاع العامفي القطاع الخاص الفرق بين الإلضراب :ثانيا

 نا لإلضراب يمكن أن نشير إلى نوعين من اإلضراب و هما من خالل تعريف

 :ن و مختلفين في ذات الوقت و هما كالتاليهامي

بحيث يمكن تعريفه على أنه تجربة إثبات القوة يخوضها :الخاص قطاعالفي  اإلضراب   

يتهم و مطالبهم و هذا ما ال يمكن وجودة في العمل ليبرزوا قضأجراء ضد أرباب 

 .فتها تابعة للدولة و القطاع العموميالمؤسسات التربوية في الجزائر بص

هو تجربة إثبات قوة يخوضها جزء من المجتمع في  :اإلضراب في القطاع العام   

داخل المؤسسات  و بذلك فإن اإلضراب الذي يقوم به األساتذة, مواجهة المجتمع ككل

و ذلك , المتضرر من اإلضراب بأكثر ما هو االمجتمع ككلالتربوية ليست الدولة هي 

فهو يسعى إلى تحريك , فإن اإلضراب يعطل و يشل مصلحة من مصالح الخدمة العامة

و بالتالي فإن وزارة التربية الوطنية مجبرة على تلقي ضغوط من طرف , الرأي العام 

و هي مجبرة أيضا لإلنصياع لمطالب األساتذة ألنه , في قطاع التربية النقابات المستقلة

ألن مصلحة التلميذ الذي يعد هو , لإلضراب عالقة مباشرة بكل فرد من أفراد المجتمع

 .اطار في المستقبل أولى

و بهذا الصدد نشير إلى أن المبحوثين لم يشيروا إلى فكرة التفرقة بين النوعين سواء   

و ذلك لوجود األساتذة ضمن النوع , كان اضراب القطاع العمومي أو القطاع الخاص

 .الثاني بصدقهم يشتغلون ضمن مؤسسة تربوية عمومية

ب في قطاع العام هو أن اإلضرا"إلى ( 87)كرت المبحوثة في المقابلة رقمفي حين ذ

مرحلة الضغط على المدير في المؤسسة التربوية و وزارة التربية و مديرية التربية إذا 

 ."كان مشكل والئي
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و هكذا يعد اإلضراب وسيلة فعالة كلما كان قادرا على التأثير و اإلضراب بدائرة خدمة 

اتذة ألنه ذو عالقة تتعلق بها مصالح الجمهور فالرأي العام يتأثر بإضراب األس, عامة

.بكل من أفراد المجتمع ككل
1
 

فمن خالل ما سبق يمكن تلخيص فكرة اإلضراب على أنه سالح ذو حدين فأحيانا     

ففي نظري اإلضراب الذي تكون مطالبه , مشروعحيان و بعض األ, يكون مخيف

طرفين الثالثة أيام و هذا لكي ال يتأثر كال الاضحة و مشروعة ينبغي أن ال يتعدى و

الذي يجد صعوبة في فهم الدروس المتراكمة و ال من ناحية  التلميذسواء من ناحية 

األستاذ الذي تكون له صعوبة في تعويض الدروس خاصة في القسم النهائي المقبلين 

 .على اجتياز امتحان البكالوريا

 :نشأة فكرة اإلضراب:ثالثا

فهو نتيجة نضاالت عالمية قادها  ,شغلراب هو ظاهرة عالمية في العالم الن اإلضإ  

فتاريخا اعتبر , العمال و النقابيون منذ بروز الحركة العمالية في تنظيم عالم الشغل

حتى النصف الثاني من القرن العشرين تم , اإلضراب على أنه جنحة و بعدها كخطأ

بحيث أصبح ينظر الى اإلضراب على أنه حق دستوري , االعتراف به كحق دستوري

 .ل عبر مختلف المراحل و األزمة التاريخيةللعما

في مختلف المراحل و األزمة التاريخية و باألخص  فاإلضطهاد الذي عرفته البشرية  

السائدة في الحضارت الشرقية و الغربية قديما التي وجدت في اإلضراب طريقا من 

بات ففي بداية كل حضارة من هذه الحضارات كانت طل, الطرق االحتجاج و التمرد

لكن بتطورها ازدادت هذه الطلبات و ظهرت نتيجة لتلك , العمال األجراء تكاد منعدمة

و هذا يرفع للفوارق االجتماعية الناتجة عن حكم و سيطرة , البوادر األولى لإلضراب

و نتيجة لتفاوت الطبقات الذي يعود إلى ضعف المدخول هذا األمر يؤذي , القوي

 .ي و االجتماعي للعمالبالضرورة الى التدهور المعيش

                                                             
.17ص ,مرجع سبق ذكره,خنوعإبراهيم زكي أ-

1  
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و لقد أكد المؤرخون على أن اإلضرابات االجتماعية كانت كثيرا ما تحدث في عصور 

نتيجة للتدهور الذي تعرفه األوضاع , انحطاط الحضارات الغربية و الشرقية القديمة

الثالث حيث  رمسيساالجتماعية و يعتقد أن أول إضراب عرفته البشرية يعود إلى عهد 

يدهم لقبر فرعون و ذلك من أجل تسديد أجورهم و ال بإضراب حيث تشيقام العم

لتحسين ظروف العمل و يرى الفقهاء أن هذا اإلضراب الذي لجأ إليه العمال لم يكن ليقع 

لوال الطابع النبيل و المقدس للمهمة السائدة لهؤالء العمال و المتمثلة في تشييد قبر 

لذي جعل منهم ب مركزهم أو وضعهم القانوني ابسكان ب, العبيد -فرعون أما عن الرقيق

.حتياجاتسمح لهم بمثل هذه المبادرات و اإلاء لم ييشمجرد أ
1
 

أما عن الحضارة البابلية فقد عرفت مثل هذه الحركات خاطئة في مهنة النحت التي 

و , حيث قام النحاتين بالتوقف عن العمل بسبب عدم تقاضي أجورهم, كانت سائدة أنذاك

أما , حضارة اليونانية فلم تعرف مثل هذه االحتياجات و اإلضرابات العماليةعن ال

الحضارة الرومانية فقد اضطرت الى اصدار وضع قوانين لقمع اإلضراب أما البلدان 

, األوروبية فلم يعترف للعمال بحقهم في اإلضراب بصورة صريحة دستوريا و قانونيا

يث ظل اإلضراب من األمور الممنوعة التي ح, إال ابتداءا من منتصف القرن العشرين

مال كان ممنوعا في أغلب الدول بل حتى التحالف بين الع, لعقوباتيعاقب عليها قانون ا

و لم ينتهي هذا المنع في فرنسا مثال اال , مثل فرنسا و ألمانيا و بريطانيا, األروبية

الذي ألغى بمقتضاه قانون منع التحالف و هذا القانون , 8161ماي  75بمقتضى قانون 

على أساس أنه إذا كان العامل كفرد أن يتوقف عن العمل انطالقا , و اإلتالف بين العمال

فإنه يجوز لجماعة العمال أن , من مبدأ الحرية في العمل الذي أقرته الثورة الفرنسية

 فيما  , عون بها كأفراداعة ما دام يتمتيتوقفوا عن العمل و أن يتمتعوا بنفس الحقوق كجم

يخص النصوص المتضمنة لمنع اإلضراب في فرنسا فكان قرار فيالغكوتي الذي وقفه و

و كان من , و الذي كان مؤاده حيث األسياد في مجال العمل, 8517فرنسوا األول عام 

و مهما كان هدفه أو سبب تكوين , يعمل تحت رعايتهم أن يجتنبوا التجمع أي كان نوعه

 .ماعية داخل اطار العمل ألهداف مهنيةعالقة ج

                                                             
.165ص,7001,الجزائر,دار القصبة للنشر و التوزيع,قانون العمل الجزائري و التحوالت اإلقتصادية,السالم ذيب عبد-

1  
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و ذلك قبل ثورة , و لقد عرفت فرنسا أول اإلضرابات بفعل دخولها الثورة الصناعية

و منذ هذا التاريخ تم القيام بالعديد , بالرغم من منع التكتالت و التجمعات المهنية 8917

ي كان يسلط على و ذلك بالرغم من القمع الذ, من اإلضرابات في جميع قطاعات النشاط

و كثيرا ما كانت هذه اإلضرابات تقام االحتجاج إما عن ساعات , العمل المضربين

في أو تكاثر الثورة الفرنسية تفاقمت األوضاع االجتماعية بفعل دخول فرنسا , العمل

 .ستغالل المفرط مع تدني ظروف العملالعهد الليبرالي المتوحش و اإل

لإلضراب الذي لم يكن عندما منع تكوين تجمعات من أجل و كان المنع الكلي و الحقيقي 

الصادر  chapelierو هذا ما تم تأكيده في القانون شابلي , الدفاع عن المصالح المهنية

 .و الذي منع كل تجمع مهني و كل عمل نقابي بفرنسا 8978جوان  85في 

ذ قام عمال إ, 8118و قد عرفت هذه األخيرة خالل هذا العهد و بالضبط في نوفمبر 

معامل األقمشة باإلضراب بسبب رفض أصحاب العمل تطبيق تسعيرة إتفاقية غير أن 

تفاقية الجماعي تطبيقا لقانون منع بقمع عنيف تأكيدا لمنع اال هذا اإلضراب وجه

 .التجمعات و التكتالت المهنية

زيين حيث مي, قد أكد و شدد على هذا المنع 8180و قانون العقوبات الفرنسية لسنة 

و ذلك , التجمعات و اإلحتجاجات التي يقوم بها المستخدمون و التي يقوم بها العمال

حيث إذا قام المستخدم بهذا الجرم , بتطبيق عقوبات تختلف حسب سنة و طريقة التطبيق

و بالحبس لمدة , فرنك فرنسي 100إلى  800يعاقب و تصدر بحقه دفع غرامة مالية من 

إذا كان العامل قد أنضم إلى , فيعاقب عليه بثالثة أشهر حبس أما عن جرم العامل, شهر

 .تجمع و من شهرين حبس إلى خمس سنوات إذا قام العامل باإلضراب

غير أن هذه اإلحتجاجات و التمرد العمالي لم يتوقف رغم القمع الذي عرفته الطبقة 

لقرن التاسع عشر الشغيلة بمناسبة جميع الحركات اإلحتجاجية التي عرفتها فرنسا خالل ا

.و النصف األول من القرن العشرين
1
 

                                                             
.169ص,المرجع السابق,عبد السالم ذيب--

1  
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حيث , فيفري من نفس السنة 79بصدور قانون  8117و لقد دام هذا القمع إلى سنة 

عملهم و لكن هذا القانون ستغالل نتائج للعمال بحق التجمع فيما بينهم ال القانون اعترف 

 .لم يدم طويال

تم إلغاء ما جاء به القانون المذكور أعاله فقد قضي  ,8117فيفري  79و بصدور قانون 

فقد قصدوا صغي القانون في هذا , منع التجمع سواء تعلق بالمستخدمين أو العمال

.القانون بالمساواة بين المستخدمين و بين العمال أمام القانون
1
 

لم يفسر بهذا الشكل في ظل الجمهورية , إال أن اإلعتراف الضمني بحق األضراب

إلى ما قبل بداية الخرب  8716لثالثة حيث كانت اإلضرابات التي قامت بها سنة ا

 نتيجة  عمل بالنسبة للعمال المضربين بسبب إنهاء عالقات ال, 8717العالمية الثانية سنة 

إشتدت حركة اإلضراب في هذه الفترة , لتدهور األوضاع اإلقتصادية و اإلجتماعيةو

كما , ي الحكم لم تقمع هذه اإلضرابات و لم تتابعها جزائياأن الجبهة اإلشتراكية ف غير 

بل النقابات غير أن هذه لم يمنع حدوث الكثير من , كان يسمح لها القانون ذلك

.اإلضرابات كانت ممزوجة بطابع سياسي
2
 

أي , 8716و كان ذلك في عام , عتراف بحق اإلضرابالطويل تم اال الصراعو بعد 

 .مية الثانيةبعد إنتهاء الحرب العال

أما عن فكرة اإلضراب في الجزائر فترجع البوادر األولى إلى العهد اإلستعماري 

و لقد كانت لظهور , حيث كانت تعتبر أن الجزائر جزء من التراب الفرنسي, الفرنسي

إال أنه و لكون المجتمع , اإلضراب في الجزائر ارتباطا وثيقا بوجود الحركات النقابية

, ع الزراعي الرعوي كانت نسبة العمال المنتمين إلى النقابة ضئيل جدايغلب عليه الطاب

 .إذ لم نقل أنه كان منعدما

حيث وصل عدد , 8717في عام إال أن هذه النسبة شهدت إرتفاعا محسوسا خاصة 

من , (87000)العمال المنخرطين في النقابة الفرنسية إلى مئة و عشرون ألف عامل 
                                                             

.169ص,ذكره مرجع سابق,ذيب عبد السالم-
1  

.817ص,8771,الجزائر,ديوان المطبوعات الجامعية,في القانون الجزائري أليات تسوية منازعات العمل و الضمان اإلجتماعي,أحمية سليمان-
2  
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د إلى اإلرتفاع الساحة الدولية   و لعل األسباب هده تعو ,الفرنسيين و الجزائريين

.اإلقليمية من تغيير في طريقة تأسيس الحركة النقابيةو
1
 

 :و من خالل ذلك نشير إلى أهم اإلضرابات التي شهدتها تلك الفترة و منها

 :في مدينة وهران 6391حركة إضراب 

أعنف إضراب و الذي دعم  ,8716عرفت الجزائر خالل شهري جوان و جويلية لسنة 

لغالء المعيشة الذي و نتيجة لما عرفته الجزائر من اإلرتفاع , من طرف النقابة الفرنسية

هذا األمر الذي أدى إلى إنشغال العمال الذين كانوا يرون , أثر في زيادة نسبة البطالة

مة األجور و لذا كانت أولى مطالبهم هي رفع قي, يوما بعد يوم انخفاض قدرتهم الشرائية

و إذا كانت هذه المطالب متواضعة في الشكل إال أنها كانت عنيفة في , الممنوحة لهم

و بعد , و هذا ما جعل ردود فعل أصحاب المصانع تتصف بالحقد و غلقها, الموضوع

إنتهاء مدة اإلضراب عاد العمال إلى أماكن عملهم و تذكر أصحاب العمل للتعهدات التي 

.إلتزموا بها
2
 

 :في مدينة الجزائر 6391إضراب  حركة

حيث , لم تبقى الجزائر بعيدة عن حركة اإلضراب العنيفة التي كانت تقع في فرنسا

أثرت األزمة اإلقتصادية على العمال و انخفضت األجور بسرعة مما أدى إلى ضعف 

 .8716للعمال خالل الشهور األولى من سنة في القدرة الشرائية 

رغم , حة الجزائريةاإلضراب التي عرفتها فرنسا على الساو لقد أثرت كذلك حركات 

ين على تسيير النقابة أنذاك على إخفاء و عدم اإلعالن عن تلك محاولة القائم

اإلحتجاجات و اإلضرابات و لقد أدت الوضعية المزرية التي كان يعيشها العامل 

 1ذلك بتاريخ الجزائري إلى ظهور اإلضرابات و انتشارها خاصة في العاصمة و كان 

حيث قررت اإلدارة في اليوم الثاني من اإلضراب , لمؤسسة البناء بخروبة 8716جوان 

                                                             
.169ص,مرجع سبق ذكره,عبد السالم ذيب-

1  
.195ص,8797,الجزائر,المعهد العربي للثقافة العمالية و بحوث العمل,بحث دراسات عن الطبقة العاملة في البلدان العربية,الصوفي فؤاد-

2  



 ماهية اإلضراب                                                                             الفصل األول

 

 
33 

فلم , هذا اإلضراب أدى إلى التشجيع بالقيام باإلضرابات أخرى, عللى رفع أجور العمال

جوان  70و  80تتوقف هذه اإلحتجاجات على هذا الحد بل زاد انتشارها خاصة بين 

د العمال المضربين إلى خمسة عشر الف عامال و تشير إلى أن حيث وصل عد, 8716

ما عرفته هذه اإلضرابات من عنف أدى إلى تدخل رجال الشرطة و إطالق النار على 

حيث , العمال المضربين و ذلك عند احتاللهم للمؤسسة اإلفريقية للخشب بحسين داي

و في األخير , ريينثالثة قتلى من طرف العمال الجزائ( 1)وصل عدد الموتى إلى 

.استفاء العمال الجزائريين بنفس اإلمتيازات التي يتمتع بها العمال الفرنسيين
1
 

و من خالل تصريحات المبحوثين أن البوادر األولى لإلضراب جاءت من اإلتحاد العام 

جتماعي الوحيد الممثل للعمال قبل باعتباره الشريك اال UGTAللعمال الجزائريين 

 .الحزبية ظهور التعددية

أن أول مرة في مسارها المهني كان انضمامها  "(7)و من هذا ما تم التماسه في المقابلة 

و نجد هذا اإلنضمام ظاهر لنا جلي في المقابالت مع , "لإلتحاد العام للعمال الجزائريين

كان هو النافذة األولى ("87)و ( 88)و ( 1)و ( 6)مقابالت رقم المبحوثين خاصة في ال

باعتباره الشريك  ايستطيع العامل و خاصة األستاذ لرفع انشغاالتهم و مطالبهم إليهالتي 

 ."جتماعي الذي يدافع عن حقوق العمالاال

الذي يفتح المجال أمام النقابات  8717في حين نجد بعد التعددية الحزبية ظهور دستور 

ك عدة نقابات في بدأ توجه آخر لألساتذة بحيث نجد هنا, المستقلة عن النظام السياسي

قطاع التربية التي فتحت المجال أمام األساتذة لرفع انشغاالتهم إلى الجهة الوصية دون 

أين أن النقابة "( 87)و ما تم التصريح به في المقابلة رقم , اإلنخراط في السياسة

الثانوي و التقني فتح مجال لألستاذ المستقلة لمجلس الوطني المستقل ألساتذة التعليم 

بصفته مكلف بالتنظيم على مستوى النقابة , مطالبة بحقوقه و الدفاع عن مصالحهلل

حيث أكدت المبحوثة أن "( 85)نلتمس هذا أيضا في المقابلة رقم , "بوالية مستغانم

 ."النقابة الكنابست هي التي فتحت لها المجال للمطالبة بحقوقها دون أي ضغط
                                                             

.519ص,8797,الجزائر,المعهد العربي للثقافة العمالية و البحوث العمل,دراسات عن الطبقة العاملة في البلدان العربية بحث,جان لوي الن-
1  
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حيث عبر األساتذة , ست لديها أيضا بصمةأما من ناحية أخرى فنجد أن نقابة السناب

 .المبحوثين أن النقابة المنتمين إليها تسعى إلى تحقيق مطالبهم

و من خالل هذا نجد أن المبادرة األولى لفكرة الدفاع عن المصالح ترجع إلى اإلتحاد 

و لكن مع مجيء دستور , العام للعمال الجزائريين في ظل غياب التعددية الحزبية

ثم اإلنخراط في عدة نقابات مستقلة هدفها الدفاع , ي يقضي بالتعددية الحزبيةالذ 8717

 .عن المصلحة األستاذ و المطالبة بحقوقه

  :أشكال اإلضراب:رابعا

حتى ال تتحول إلى عصيان و عدم كل حركة يقوم بها العمال تفرض تنظيما محكما   

و لذلك يقوم العمال بتنسيق عملهم  ,نصياع ألوامر المستخدم أو صاحب العملاال

قد تكون بصفة , و قد تختلف كيفية التوقف عن العمل, التوصل إلى تحقيق مطالبهم

 :و فيما يلي سنعرض أشكال اإلضراب, جماعية أو فئوية أو قطاعية

و يتم فيه انقطاع المضربين , هو الشكل األكثر إنتشارا(:العادي)اإلضراب التقليدي: أوال

بذلك مواقع العمل أو اإلمتناع عن التحاق بها بطريقة , في نفس الوقت تاركينعن العمل 

ة بحيث تأخذ النقابات في و مدروسة مسبقا من حيث الكيفية و المد, محكمة و منظمة

تصادية دف المقصود منه فتراعي الظروف االقحتياطات الالزمة لبلوغ الهجميع اإل

.للقطاع
1
 

ما يتم القيام به األساتذة في قطاع التربية داخل و عادة هذا الشكل من اإلضراب 

مس تلحوثين بأن هذا الشكل السائد ونالمؤسسات التربوية بحيث تم التصريح من قبل المب

حيث جاء على لسان المبحوث أنه إذا قمت باإلضراب  "(87)هذا من خالل المقابلة رقم 

هذا ما أكده لنا المبحوث في  و, "فإننا نمتنع عن تقديم الدروس و تاركين قاعة الدراسة

أنه إذا قمنا باإلضراب فإننا نترك القسم متجهين إلى قاعة األساتذة ( " 81)المقابلة رقم 

 ".أو منازلنا

                                                             
.15ص,7085, 8.ط,لبنان,منشورات زين الحقوقية,(دراسة مقارنة)اإلضراب الوظيفي ,سعيد علي غافل-

1  
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 88/87يومي اإلضراب  ترة البحث الميداني فإننا تواجهنا خالل ف ناو من خالل تواجد 

تم لقائي مع بعض األساتذة  بحيث قم األساتذة باإلضراب في يوم اإلثنين و 7087فيفري 

 .و هو التوقف عن العمل بترك مقاعد الدراسة, المضربين تحت نقابة الكنابيست

كما يمكن تسميته باإلضراب المستتر أو الجزئي أو اإلضراب :اإلضراب البطيء: ثانيا

من وتيرة بحيث يعمل هذا النوع من اإلضراب مع التخفيض , االنتاج و المردودية

, و ممارسة نشاطهم دون التوقف الكلي عن العمل, اإلنتاج مع بقاء العمال في مناصبهم

حيث يؤكد , و يتم هذا النوع من اإلضراب وفق مخطط موضوع مسبق لتخفيض االنتاج

فيه كل عامل على صفة المضرب من اللحظة التي يتم فيها ابطاء االنتاج و التقليل من 

ساس ال يمكن اعتبار العنذمال مضربين مع استمرارية العمال في فاعلية و على هذا األ

 باب العمل هذا الشكل من اإلضراب نشاطهم لكن ببطئ و لكي تتجنب المؤسسات و أر

عادة ما تكونن في بداية العقد اتفاقيات بين االدارة المستخدمة و العمال يتحدد من و

و يعتبر هذا الشكل من , وزهاو سيتحيل تجاخاللها نسبة معينة لتخفيض اإلنتاج 

.تهاإلضراب نادرا ألنه يمكن من خالله تحقيق العمال لقلة فاعلي
1
 

فمن خالل المقابالت نجد هذا الشكل غائبا تماما في المؤسسات التربوية في حين جاء   

على لسان أحد المبحوثين أنه تتمنى حدوث هذا النوع من اإلضراب فحسب رأيها فهي 

دريس مع وضح طلب خطي على أنها مضربة لكن في نفس الوقت تزيد مضاعفة الت

تقوم بالتدريس و هذا راجع حسب رأيها إلى طبيعة المادة التي تدرسها تجد صعوبة 

كبيرة في تعويض هذه الدروس الضائعة و بالتالي تتسبب في خلق تراكم للدروس و 

 .يتسبب في مشكلة لها و للتالميذ في نفس الوقت

نوع من يطلق على هذا ال, و يسمى أيضا اإلضراب المغلق:الدائرياإلضراب : ثالث

يتفق فيه الموظفين على التوقف و و هو , من قسم إلى آخر اإلضراب كناية عن انتقاله

فتتوقف , االمتناع عن أداء الخدمة للمرفق العام فئويا و بصورة ممتابعة أي بالتناوب

مة و لتبدأ طائفة أو فئة أخرى في التوقف طائفة من المتوظفين لمدة معينة ثم تعود للخد

                                                             
.16ص,المرجع السابق-

1  
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و ذلك للمحافظة على استمرارية اإلضراب و عدم حرمانهم من , في القسم األخر

مما جعل بهذا الشكل من اإلضراب ممنوع في , و عليه ال يتوقف نشاط القطاع, الراتب

.المرافق العامة
1
 

و المتعلق بتنظيم اإلضراب في القطاع  8761 جويلية 18ففي فرنسا و بصدور قانون 

العام و لهذا نجد أن نظام اإلضراب الدوري أساسا يختلف جينالقيام به في القطاع العام 

و في حالة اللجوء إليه يكون هناك عقاب تأديبي قد يصل إلى , أن ال يسمح باللجوء إليه

 .الطرد من العمل

ة و أن اإلضراب الدائري ال يمكن أن و على هذا الشكل لم تردني أي معلومة خاص

فهو ممنوع و ال يسمع به في المؤسسات , يكون في مؤسسة تربوية تابعة للقطاع العام

 .التربوية

الذي يتم بصورة فجائية مما يؤدي و هو اإلضراب المفاجئ :اإلضراب المباعث: رابعا

امة و بالتالي يعد إلى الشل القطاع االداري و إلى إحداث التوتر و يعطل المصالح الع

و يقرض الموظف المشارك فيه للمسائلة , هذا الشكل من اإلضراب غير مشروع

.التأدبية
2
 

( 85)و بخصوص هذا الكل من اإلضراب جاء على لسان المبحوث في المقابلة رقم 

بأنه  يمكن اللجوء إلى هذا الشكل على طريقة اإلحتجاج على اإلعتداء على األساتذة "

بحيث أن خالل شهر جانفي الماضي حيث تم اإلعتداء على , ء التالميذمن طرف أوليا

أستاذ من طرف ولي تلميذ داخل الثانوية فقمنا باالحتجاج و التذمر من الوضع الغير 

مجي و هذا اإلعتداء يندرج مستقر رافضين غياب األمن واصفين التصرف بالسلوك اله

 ."عتداء على موظف أثناء حادية مهامهضمن اإل

                                                             
.16ص,المرجع السابق,سعيد علي غافل-

1  
.68-60ص,المرجع السابق,ميثم غانم جبر المحمودي-

2  
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و يكون في هذا الشكل امتناع جميع المتوظفين عن العمل  :اإلضراب السياسي: امساخ

دون عالقة اإلضراب بحقوق , احتجاجا على سياسة الحكومة الخارجية أو الداخلية

.الموظفين
1
 

و في هذا الشكل من اإلضراب تم تداوله خالل الفترة األخيرة من طرف النقابات 

بحيث جاء هذا الشكل من اإلضراب مساندة  7087مارس  8المستقلة لقطاع التربية يوم 

و كذا احتجاجا على وزيرة التربية بن , للحراك االجتماعي احتجاجا على النظام القائم

و فيما تاله اضراب , مطالبين تنحيقها من على رأس وزارة التربية الوطنية, غبريط

النوع من االضراب غير و يعتبر هذا , أخر لمدة يوم احتجاجا الحكومة االنتقالية

المعدل و  07-70رقم ما القانون  11مشروع بسبب عرقلة حرية العمل ووفق للمادة 

 (ر المالحق أنظ.) المتمم

يعني امتناع الموظفين عن أداء وظائفهم نفس الجهة :ضراب التضامنياإل: سادسا

و رغم االنعكاسات الهامة  ,مباشرةالمستخدمة أو االدارية و ال تربطهم مصالح مشتركة 

مما يجعل , التي يرتبها كسيادة روح اإلضراب و تفعليها بين الموظفين و فعالية موقفهم

و يقتصر على , الجهة االدارية أو الجهة المستخدمة أكثر استجابة إلى مطالب المضربين

ر تحقيق مصلحة معنوية أو تأدبية للمتضامنين إال أن هذا اإلضراب بشكل إضراب غي

.مشروعا
2
 

المبحوثين من خالل تضامنهم مع األساتذة األخرين الذين تم فصلهم  و هذا ما أشار إليه

و  .و أيضا احتجاجا على الظلم و التهميش من طرف االدارة و أحيانا أولياء التالميذه

بأنه تقوم باإلضراب التضامني  ("7)نلتمس هذا الشكل من اإلضراب في المقابلة رقم 

أن يقوم " (81)و هذا ما تم التماسه في المقابلة رقم , "ع األساتذة المعزوليناستعطافا م

باإلضراب التضامني بصفته نقابي و مكلف بالتنظيم على مستوى نقابة الكنابيست أنه 

يعمل كمحامي يدافع عن األستاذ حيث جاء على لسانه بأنه تم طرد أستاذ من الثانوية 

                                                             
.810ص,7081,الجزائر,دار هومة للطباعة و النشر,مدخل إلى تاريخ القانون النقابي,عصام طوالبي الثعالبي-

1  
.590ص,المرجع السابق,القاضي حسين عبد اللطيف حمدان-

2  



 ماهية اإلضراب                                                                             الفصل األول

 

 
38 

بست فإنه يواجه مضايقات من طرف مدير المؤسسة و بسبب انضمامه إلى النقابة الكنا

ذلك أن مدير المؤسسة بتلفيق دعايات و شكاوي ضده من طرف أولياء التالميذ و 

تى ال يقوموا بعزله من منصبه و تم أعطائه فهنا تضامني معه ح, "تحريضهم عليه

 ."خمسة عشر يوما( 85)التوقيف لمدة عقوبة من الدرجة الثالثة و هي 

 :عناصر اإلضراب:خامسا

هامين يجب توفرهما لكي يكون اإلضراب مشروعا و معترف لإلضراب عنصرين   

 :و يمكن استخالص هذين العنصرين فيما يلي , به

تتمثل العناصر المادية لإلضراب في التوقف الجماعي عن العمل :العنصر المادي .6

 :و يمكن ايجاز هذه العناصر فيما يلي, المفروض القيام به

يعتبر التوقف عن العمل عنصر من العناصر المادية ":التوقف عن العمل 6-6

كن العمل المخصصة للعمل ألداء لإلضراب فهو امتناع العمال عن الذهاب إلى أما

و هذا ما تم التصريح  "سواء بموجب القانون أو الالئحة أو العقد, مال الملتزمين بهاالع

بحيث جاء على لسان المبحوث في المقابلة , المقابالتبه من قبل المبحوثين من خالل 

بأن اإلضراب هو امتناع رجل التربية عن التدريس بمعنى األستاذ ال يقوم ( 88)رقم 

أنه نتوقف كليا عن " 1"و هذا ما لمسناه في المقابلة رقم , بإعطاء الدروس للتالميذ

 .إعطاء الدروس لمدة محددة و بذلك تاركين الصف الدراسي

من العناصر المادية المحددة و المميز لعملية اإلضراب و إذا ال  و يعتبر هذا العنصر  

و لكي يكون هذا العنصر , بشرعيته إال إذا توقف العمال عن العمل االعترافيمكن 

 :ماديا مضبوطا فيجب أن تتوفر فيه العديد من الشروط و هي

يجب أن يكون التوقف عن أداء  لمشروعية اإلضراب: التوقف الكامل عن العمل 6-6-6

أي ال يكون التوقف عن العمل ضمنيا و بناءا , العمل أو الوظيفة كامال و صريحا و تاما

على ذلك فإنه بمجرد االبطاء في معدل العمل ال كفي لتوفر عنصرا التوقف عن العمل 
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وظفين في أداء العمل المطلوب منهم و هو ما يعرف باإلضراب يرجع إلى تباطؤ الم

."صطالحياإلو في هذه الحالة ليس هناك توقف عن العمل بالمعنى , البطيء
1
 

و هو ما تم استخالصه من طرف المبحوثين من خالل المقابالت في أنه لو كان هناك   

 .فكرة أن تقوم باإلضراب بوضع اشعار باإلضراب لكن مع مزاولة التدريس

ن يكون التوقف عن العمل ملزم و يقصد به أ:أن يكون التوقف عن العمل ملزما 6-6-2

إلضراب واجب تنفيذه بمقتضى القانون و ليس من األعمال االختيارية فال تكون أمام ا

كذلك , وظفين عن أداء ساعات العمل اإلضافية غير الملزمة لهمإذا  امتنع العمال أو الم

.بسبب القوة القاهرة أو الحادث الفجائي و خالل أيام العطل الرسمية
2
  

في هذا اإلطار لم يشير المبحوثين إلى اإلضراب أيام العطل الرسمية و الساعات 

في نيتها على رغم ما تم تداوله في وسائل االعالم بأن الوزيرة التي أيدت , اإلضافية

أنها ستقدم دروسا اضافية خالل العطل الرسمية لألساتذة كساعات إضافية لفائدة 

 (.أنظر المالحق)ب المهنية و هذا موجود ضمن المطال.التالميذ

يجب أن يكون التوقف عن الوظيفة أو أداء العمل :التوقف الجماعي عن العمل. 2

ع الجزائري في القانون و هذا ما أكد عليه المشر, إنجازهالموكل اليهم و المكلفين ب

حينما استخدم صفة الجماعة في , 79-78المعدل المتمم بالقانون  07-70رقم 

التوقف عن "جماعة العمل : ب من خالل توظيف العبارات التاليةممارسة اإلضرا

و بالتالي إذا امتنع أحد ( 15مكرر و  79,11المواد ) العمال المضروبون" العمل

العمال أو الموظفين بمفرده عن أداء عمله فال يشكل إضرابا لتخلق صفة الجماعة 

لتأديبية نظرا لما يمثله في اإلمتناع بل يعتبر كخطأ مهنيا يبرز توقيع العقوبات ا

ة و إذا كانت صف, اإلمتناع الفردي من مخالفة لواجباته و إلتزاماته تجاه وظيفته

الجماعة أساسية في التوقف عن أداء العمل أو الوظيفة كعنصر لمشروعية 

 "فإنه وضع معايير لتحقيق صفة الجماعة, اإلضراب

                                                             
منازعات العمل ,النقابات العمالية اتفاقية العمل الجماعية,ت الجماعيةالمفاوضا,عالقات العمل الجماعية,أبو عمرومصطفى أحمد - 1

الجامعة الجديدة  دار,2009لسنة  62في ضوء قانون العمل الجديد رقم ,(المفاوضة,الوساطة,التحكيم,اإلغالق,اإلضراب)الجماعية

  .111ص,7005,مصر,للنشر
.11ص,مرجع سبق ذكره,ميثم غانم جبر المحمودي-

2  
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أجريت في الثانويتين أن و هذا ما كان عليه الوضع من خالل المقابالت التي 

 .األساتذة الذين يقومون باإلضراب هم الذين لديهم تمثيل نقابي

 :العناصر المعنوية لإلضراب -7

و لكي تكون العناصر المادية لألضراب مكتملة البد من وجود عناصر معنوية   

 :و يمكن عرضها فيما يلي, تدوعية اإلضراب

ف نية الموظفين و المستخدمين في يقصد به انصرا: قصد أونية اإلضراب 7-8

المرافق العمومية إلى االمتناع عن أداء واجباتهم الوظيفية الملزمين بأدائها ألنه ليس 

بل يقصد منه التحلل مؤقت من تنفيذ , توقف فردي أو جماعي للموظفين هو إضراب

بتوافر  باإلضراو يتحقق القصد أونية , االلتزمات الموكلة إليهم من الناحية القانونية

أي أن الموظف أو المستخدم أراد  ,اإلرادةعنصرين هامين يتمثالن في العمل و 

التي هي مترتبة عن الممارسة في إيقاف الرابطة , د النتيجة معااإلضراب و أرا

الخروج أو بمخالفة شروط التوظيف أو النظام , الوظيفية مع الهيئة أو االدارة المعينة

و بالتالي ال يشكل إضرابا , متى كان ملزما به, مؤقتاالتنظيمي لألداء الوظيفي 

التوقف عن العمل أيام العطل الرسمية أو المرضية كالقوة القاهرة أو الحادث 

و ذلك لعدم انصراف ارادة الموظف أو الموظفين ألى التحلل مؤقتا من , المفاجئ

تفق عليه ال المسؤولية الوظيفية و عن تنفيذ شروط التوظيف األداء الوظيفي و الم

"يكتسب صفة اإلضراب المشروع إال إذا كان بنية أو قصد اإلضراب
1
 

فمن خالل المقابالت مع المبحوثين نجد أن نية اإلضراب عند األساتذة تأتي عند 

ر و نية اإلضراب هي السبيل الوحيد بعد اتعذر الحلول األخرى كالمفاوضات و الحو

 , فشل هذه المفاوضات و الطرق األخرى

ضراب في نظره يأتي حيث أن اإل "(1)حوثين في المقابلة حيث جاء على لسان المب

و هذا ما تم التماسه من خالل المقابلة , "كأخر حل ألن الحوار لم يخرج بأية نتيجة

                                                             
.10ص,مرجع سبق ذكره,عادل طالبمصدق -   
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و , "أن اإلضراب نلجأ اليه في حالة انسداد الحوار بين الوزارة و النقابة "(9)رقم 

وسيلة سلمية على انه "حيث صرح المبحوث  (1)ت تم تثمين هذا القول في المقابال

نية اإلضراب تأتي كأخر حل بعد حيث أن " ( 7)وفي المقابلة "  للمطالبة بالحقوق 

 ."حوار الطرفان بين الوزارة الوطنية و النقابات المعتمدة

ختلفة بمعنى أن قد يتحقق الجماعي عن العمل و لكن ألسباب م: اإلضراب ريبتد 2-2

و عندئذ ال , مجرد تزامن لحاالت توقف فردية ألسباب مختلفة ال يعدو األمر قد

ن بصدد إضراب فإنه يعني بذلك أنه لكي نكويتحقق اإلضراب بالمفهوم الدقيق و 

حق بين ابق أوالالعمل ناتجا عن اتفاق س الجماعي عن أداء فيلزم أن يكون التوق

و قد أكد القضاء الفرنسي على  ,العمال لتحقيق المطالب المهنية التي تخصهم جميعا

بقصد تأييد . ر عن العملتعريفه لإلضراب بأنه التوقف المدبهذا العنصر من خالل 

إجابة للمطالب المهنية التي سبق رفضها من جانب صاحب العمل و قد أكد الفقه 

.يضا على هذا العنصر من خالل تعريفه لإلضرابأ, الفرنسي
1
 

و هذا ما تم تأكيده من , شترك لتنظيم اإلضرابرض و هدف من للعمال غوو أن يك

خالل المقابالت التي أجريت مع األساتذة من خالل اتفاقهم على جل المطالب المهنية 

و من أهم المطالب المرفوعة تتمثل في التقاعد النسبي , التي تصب في نفس السياق

ساسي ألسالك التمسك بعمل اللجنة المشتركة و المتعلق بالقانون األ, دون شرط سن

و عطلة نهاية , التربية عدم المساس بحق الموظف و العامل في العطلة المرضية

 .عليها من طرف األساتذة غيرها من المطالب المرفوعة المتفق و , األسبوع

حيث نجد أن المطالب كلها متفق عليها و هذا ما صرح به المبحوث في المقابلة رقم 

و التقاعد دون شرط السن في أعلى قائمة المطالب  أن التمسك بالتقاعد النسبي"( 1)

أن مطالبنا تتمثل في التقاعد " (5)و تلتمس هذا من خالل المقابالت رقم  ,"المهنية

النسبي كمطلب رئيسي ألن مهنة التعليم شاقة و متعبة و كذ إعادة النظر في البرنامج 

ث  أتى على لسان حي(6)و " الدراسي لتجنب ما يقال بتخريب المنظومة التربوية

                                                             
.17ص,مرجع سبق ذكره,ميثم غانم جبر المحمودي-

1  
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كأول مطلب "( 7)و ( 1)و  "أول مطلب رئيسي هو التقاعد النسبي "المبحوث أن

ينادي به األساتذة هو التقاعد النسبي دون شرط السن و التمسك بعمل اللجنة 

و للمزيد من المعلومات و ) "المشتركة و المتعلق بالقانون األساسي ألسالك التربية

 ( حقالب أنظر إلى المالالتعرف أكثر على هذه المط

أن الخدمات االجتماعية التي "(:85)ه المطالب في المقابلة رقم و تلتمس من أهم هذ

 ."تذة بشكل خاصساأصبحت تؤرق األ

لتين الى حوعا و معترف به فإنه يجب اللجوء إير اإلضراب مشربلكي يكون تد

 :أساسيتين و التي هما

أن يتفق العمال إلى اللجوء إلى اإلضراب "و هي:االتفاق السابق على اإلضراب  2-2-6  

للضغط على صاحب العمل بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها هذا اإلتفاق حول 

و قد استلزم قانون العمل الجديد أن , اإلضراب عن طريق التصويت أو غيره من الوسائل

غلبية ثلثي أعضاء و أن تتوفر أ, يتفق على اإلضراب و اعالنه من خالل المنظمة العمالية

و نجد هذا الشرط حاضرا في المقابالت من ". حتى يتم اإلعالن لإلضراب, ارتهامجلس إد

ضراب يرجع إلى أجمع جل المبحوثين إلى أن قرار اإل خالل تصريحات األساتذة بحيث

التربوية  النقابةاتذة الذين يكون منظمين إلى الجمعية العامة و هم مجموعة األس أعضاء

ن إذا أجمع األساتذة على قرار اإلضراب و ذلك بالتصويت على إقتراح فكرة بحيث أ

فإنه ال يمكن اللجوء إلى اإلضراب  اإلضراب و اذ لم يتقبل هذه الفكرة ثلثي أعضاء النقابة  

  .العمالية في هذه الحالة ال يمكنها تطبيق اإلضراب و ال حتى الشروع فيه و النقابة

أن األستاذ هو الذي يقرر اإلضراب و رأي  ":في قولها( 8)بلة رقم ال يلتمس هذا في المقاو 

 ."األستاذ مهم جدا في هذا الموضوع بمعنى اقتراح اإلضراب و الموافقة عليه

أو  األصل أن يكون االتفاق بين المتوظفين:اإلتفاق الالحق على اإلضراب 2-2-2

متوقفين لالمستفيدين قبل إقدامهم و ممارستهم اإلضراب غير أن تالقي ارادات المضربين ا

مشتركة و يؤدي إلى توافر عنصر تدبير حول تحقيق أهداف  عن أداء وظائفهم الحقا
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و بالتالي , الالحقليتحقق االتفاق , اإلضراب و  يكفي أن تكون هناك نقطة واحدة مشتركة

.تدبير اإلضراب
1
 

 

و تعتبر مسألة توفر شرط القصد مسألة واقع للقاضي اإلداري إذا له سلطة تقديرية في 

تقدير التوقف عن أداء الوظيفة ما توفر لديه من اثباتات و أدلة كون اإلضراب نتيجة اتفاق 

أو , أو تالقي إدارة المضربين الحقا عن التوقف عن العمل من أجل هدف مشترك, سابق

هام القاضي اإلداري في حالة اإلتفاق المسبق الصريح عن تسهل م, في جزء منه

.لكنها تصعب في حالة الثانية ألنه سيواجه البحث في نوايا هؤالء, اإلضراب
2
 

و في هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن أغلب المبحوثين يشيرون إلى نفس المطالب المتفقين 

لذلك فيحمل مطالبهم تصب و تتالقى في نفس األمر  ,حولها و هم يعانون من نفس المشاكل

 .في مختلف الواليات

في حين في بعض األحيان نجد هناك اختالف بين المؤسسات التربوية و تختلف لديهم فكرة 

يضرب مجموعة من األساتذة على وضعيتهم المهنية داخل المؤسسة أو اإلضراب فأحيانا 

لوضع الكارثي الذي تعاني منه بعض الثانويات ا بااإلضراب على تسلط المدير أو تنديد

للمزيد من )المتمثل في نقص التأطير التربوي و اإلداري و نقص المرافق و التجهيزات 

النقابة الوطنية المستقلة . 08/7087حق المتعلق ببيان المجلس الوالئي التفاصيل أنظر المال

 (.ألساتذة التعليم الثانوي و التقني

 :المهنية الممكنة و المشروعة المطالب 7-9

و يعد يعد تحقيق المطالب المهنية الممكنة و المشروعة جوهر العناصر المعنوية لإلضراب 

و على هذا فإن اختلف المطالب المهنية للعمال يؤدي اإلنتقاء , الهدف النهائي من ممارسته

                                                             
.157ص,مرجع سبق ذكره,مصطفى أحمد أبو عمرو-

1  
.151-157,المرجع السابق,مصطفى أحمد أبو عمرو-

2  
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فضها من جانب قد سبق ر, و يجب أن تكون هذه المطالب المهنية, الشرعية عن اإلضراب

 .صاحب العمل

أما من حيث المطالب التي أشار إليها المبحوثين من خالل المقابالت تعد مطالب مشروعة 

ينادي بها األساتذة ألنها من حقهم و بغية التمتع بها و هذه المطالب المرفوعة من طرف 

هذه المطالب األساتذة تميزت بالتماطل و عدم تلبيتها من طرف الوزارة الوصية و لعل أهم 

و التمسك بعمل , جتماعيةتقاعد دون شرط السن و الخدمات االهي التقاعد النسبي و ال

و مطلب جد مهم و هو , اللجنة المشتركة و المتعلق بالقانون األساسي ألسالك التربية

ستداللية ألجور الموظفين مكرر و إعادة النظر في الشبكة اال 19اإللغاء النهائي للمادة 

و المطلب الذي يعد جوهريا و هو عدم المساس بحق العامل , و مؤشر غالء المعيشةتماشيا 

 .و الموظف في العطل المرضية و عطلة نهاية األسبوع

أن المطلب األساسي و الجوهري "( 8)في المقابلة رقم  و كما جاء على لسان المبحوث

, "كل هاجس لألساتذةهو التقاعد النسبي الذي أصبح يش 7087جانفي  78بالنسبة إلضراب 

مطلب التقاعد النسبي (1)و ( 1)و ( 7)و هذا ما تم التماسه مع المبحوثين في المقابالت رقم 

و التقاعد دون شرط السن يأتي كمطلب أساسي فمنها يشير األساتذة الذين أجريت معهم 

بحوثة على لسان الم, المقابالت خاصة النساء منهم أن مهنة التعليم أصبحت صعبة و مرهقة

ته لكنه جل فكرة التقاعد النسبي من أجل تنحيإنما قمنا باإلضراب من أ "(1)في المقابلة رقم 

على حد قولها  االجتماعيةتفعيل الخدمات  ("5)في المقابلة  و كذا "حصل العكس فحذفوها

من تنادي و ال وجود آلذان صاغية فمعظم حياة ل أنما تحدثنا كثيرا على هذا المطلب لكن ال

فخالل   ,"و أمراض القلب, كضغط الدم و السكري: ألساتذة أصبحوا يعانون من األمراضا

 أنها أصيبت بوعكة صحية نتيجة إلى " (6)اشارة المبحوثة في القابلة رقم  الفترة األخيرة لقد

 ."العصبية الزائدة و المناوشات مع التالميذ

( 1)صرحت المبحوثة في المقابلة و كنتيجة لهذه المناوشات و تأكيدا على قول المبحوثة 

أنها أجهضت لثالث مرات بسبب عصبيتها مع التالميذ و الضغط الموجه عليها من طرف "

 ."االدارة عندما كانت تدرس خارج الوالية الحالية
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المعدل و المتمم في  07-70و قد صنف المشرع الجزائري المطالب المهنية في القانون رقم 

يعد نزاعا جماعيا في العمل خاضعا ألحكام هذا "ي تنص على أنه المادة الثانية منه الت

القانون كل على خالف يتعلق بالعالقات االجتماعية و المهنية في عالقة العمل و الشروط 

عتبارها طرفين في نطاق أحكام د تسوية بين العمال و المستخدم باالعامة للعمل و لم يج

اجه من هذا النص أن المشرع الجزائري قد ربط و ما يمكن استنت, أدناه 5و  1المادتين 

التي " العالقات االجتماعية و العالقات المهنية و العالقات العامة للعمل"العالقات الثالثة 

و هو , تشكل المطالب المهنية بالعالقة الوظيفية منتهجا بذلك االتجاه الضيق للمطالب المهنية

ستبعاد فكرة اإلضراب ر ما كان يقصد اأمر ال نعتقد أن المشرع الجزائري قصده بقد

.ض و اإلضراب التضامني الخارجيالسياسي المح
1
 

و قد أرجعت الدراسات الفقهية لقانون الوظيفة العمومية محتوى هذه المطالب المهنية إلى 

و تنظيمها للحقوق المتعلقة بالموظفين و ساعات , الحقوق المتعلقة بسير المرافق العامة

  و عطل الرسمية و الظرفية, لظرفيةاإلضافية و العطل الرسمية و ا العمل األصلية و

.االجتماعي و الوقاية من الحوادث الحقوق المتعلقة بالراتب و الحقوق المتعلقة بالتأمينو
2
 

و الخدمات االجتماعية , الئحة طب العملفمن خالل المقابالت تأتي هذه المطالب ضمن 

 تعتمد على ما هو خاص في العالج  في أنها"( 1)رقم بحيث أشارت المبحوثة في المقابلة 

هذا و "أنها لم تستفيد من صندوق الضمان االجتماعي في العالج من تحاليل العالج باألشعةو

حيث أكدت المبحوثة أنها ال توجد مرافق صحية تعطي  "(85)ما تم التماسه في المقابلة رقم 

 ."أولوية لألستاذ

أما فيما يخص منازعات العمل فإن النقابات هي المتعلقة بحماية األساتذة المنصوبين تحت 

فتعرض أطراف الخالف على المصالحة و بعدها الوساطة فإذا لم نخرج بنتيجة , حمايتها

 .تتوجه إلى التحكيم

                                                             
.15ص,المرجع السابق,أمينة طالبي-

1  
2

و القوانين األساسي الخاصة مدعمة باإلجتهادات مجلي  01-06ظل األمر  دراسة في,الوظيفية العامة في التشريع الجزائري,عمار بوضياف-

  .879ص,7085, 5.ط,الجزائر,جسور للنشر و التوزيع,الدولة
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لم أنه تم فصل أساتذتين من منصبهم و "( 7)حيث جاء على لسان المبحوث في المقابلة رقم 

يتم استرجاعهم لوظائفهم فهذا يعتبر ظلم و يجب أن يكون إضراب من أجلهم كي يعودوا 

فاإلضراب كفعل اجتماعي , تعد المطالب المهنية أساس العمل النقابيو ."إلى مناصبهم

و يمكن تصنيف المطالب المهنية , لتزاماتايجابي بالنسبة لألساتذة فهو يحدد الحقوق و اإل

 :على النحو التالي

و يأتي هذا المطلب من بين أهم المطالب لألساتذة فالعامل األستاذ ذو :الزيادة في األجور -

, المطالبة بالزيادة في األجور أو االستفادة من المنحوحات مادية محدودة جدا فمن خالل طم

و على حد تصريح المبحوثين أن األجر غير كافي و ال يلبي متطلباتنا مع ارتفاع األسعار و 

أن االساتذة في الجزائر "( 1)في حين صرحت المبحوثة في المقابلة , ء المعيشةغال

و أن قيمة األجر ال تراعي قيمة و مكانة , يتقاضى دنى أجر مقارنة بالنقل المجاورة

 . "األستاذ

أيضا يرفع في الئحة المطالب االمهنية اء على لسان المبحوثة في المقابلة رقم :طب العمل -

, سنة يعد كافي و أن المرأة تتعب كثيرا و لديها التزامات و مسؤوليات 15أن سن ( 88)

 .سنة من العطاء تعد كافية 75فابالتالي طيلة 

فهو من الحقوق التي الزال , المرفوعةيعد أيضا من أهم المطالب :المطالبة بالترقية -

عدة محاضر األساتذة يطالبون بها و ذلك حسب القرارات الوزارية المنصوص عليها في 

من خالل فتح مسابقات لإلمتحان المهني لإللتحاق برتبة أستاذ مكون أو رئيسي في التعليم 

و هذا ما تعلق باألساتذة الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة , الثانوي

ب و لهذا يبقى ضمن الئحة المطال, لكن األساتذة يصرحون بأنهم ال يستفيدون من هذا الحق

 .المهنية المرفوعة

و بذلك يعد التوقف , إذا يقوم اإلضراب على ضرورة توافر عناصر مادية و آخرى معنوية

ألنه ال يمكن اعتبار اإلضراب مشروعا إال إذا حددنا أشكاله و , عن العمل مشروعا

 .المضربالشروط الواجب اتباعها و التقييد بها من طرف 
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 خالصة الفصل 

كخالصة للفصل األول يتضح لنا أن اإلضراب يعتبر كورقة ضغط في يد العمال  

 ضد      

أرباب العمل ومن أهم الوسائل إلفتكاك الحقوق ,وعلى إعتبار أن اإلضراب يعتبر كحق 

شرعي كفله المشرع الجزائري للعمال ,وهو التوقف اإلرادي لمجموعة من العمال عن 

يث نجد أن اإلضراب في الجزائر ظهر في الحقبة تأدية العمل الواجب عليهم ,بح

االستعمارية وال يزال قائما حتى اآلن وعليه فإن اإلضراب يندرج ضمن نوعين منه 

اإلضراب التعبيري واإلضراب األداتي ويتضمن العديد من األشكال سواءا في القطاع 

 .العام أو الخاص 

عترف به ,يجب أن يتوفر على ونستنتج من خالل هذا في أن يكون اإلضراب شرعيا وم

عناصر مادية ومعنوية ,ويجب أيضا أن يكون له مطالب مشروعة تهدف وتصب في 

 .الصلح العام 
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 :مقدمة

تعد الحركة النقابية نتاج لنضال طويل لمجموعة من الحركات العالمية التي كافحت في    

و هي في هدفها العام تسعى للدفاع عن الحقوق المادية و المعنوية , مراحل متعاقبة تاريخيا

و ذلك من خالل تنظيمهم نقابات مستقلة تناضل و تدافع عن الحقوق في ظل النظام  ,للعمال

قتصادية لمستوى ى الطرف المسير لتحسين الظروف االو غالبا من تضغط عل, القائم

و هناك من الحركات النقابية التي تعمل على تجسيد إيديولوجية , لااألجور و محيط العم

قتصادية و خاصة على مستوى القاعدة سية في المؤسسة االاالسلطة القائمة و مساعيها السي

          , و فيما يلي سوف نتطرق إلى تعريف النقابة, العمالية في ظل المؤسسة اإلشتراكية

و سنعرض كذلك الوسائل الممنوحة للهيكل النقابي , و أهم المبادئ التي تقوم عليها, و هدفها

 .لممارسة حق اإلضرابو أهم الشروط الواجب توفرها , (الفرع النقابي)
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 :تعريف النقابة:والأ

جراء بتأسيس منظمات نقابية كما تبرزه المادة الثالثة شرع القانون الجزائري للعمال األ     

و الذي يوافق الثاني  4149المؤرخ في التاسع من ذي القعدة عام  09/41من القانون رقم 

و المتمم بالقانون , ممارسة الحق النقابي بكيفياتو المتعلق  4009من شهر جوان سنة 

من , يحق العمال األجراء" يلي تي تنص على ماو ال, 14/41/4004المؤرخ في  09/04

ابية أو ينخرطوا و منظمات نق رضأن يكونوا لهذا الغ, من جهة آخرى المستخدمين جهة و 

     يا في منظمات نقابية موجودة شريطة أن يمتلكون للتشريع المعمول به إنخراطا حرا إراد

 :و القوانين األساسية لهذه المنظمات النقابية و يمكن تعريف النقابة لغويا على أنها

 و يعرف على لسان العرب أنه سيد  ,مشتقة من النقيب:"كلمة نقابة(:Syndicat)نقابة ال     

و هو من ينقب عن أحوال قومه بمعنى , و شاهد القومعريف القوم و جمعها نقباء و هو

دل عن يستو هو كل من يعرف دخيلة قومه و , دل أخبارهمفتش في شؤونهم و يستي

".مناقبتهم
1
  

أخذ اللفظ معاني متعددة بحسب  و قد, و بالعودة إلى مصدر كلمة نقابة من الفعل نقب     

و قد نقب " هذا اللفظ في القاموس العربي بقولهوردت النقابة ب, شتقاقات المختلفة في اللغةاال

بالكسر , و نقابة بالفتح تعني لم يكن فصار, كرم و علم, فعل ذلك و نقب, بالكسر, عليهم

و نجد المعنى , و لكن في المعنى الراهن للنقابة مختلف تماما عن ذلك, معناه الرجل المتميز

و بالتالي يختلف المعنى عن تلك , عيمهمنقيب القوم و هو ز: القريب لمصطلح النقابة لغويا

".الدالالت القديمة
2
 

بحيث تعتبر هيئة أو جماعة منظمة دائمة : في المعنى اإلصطالحي للنقابة      

تضمهم مهنة أو أكثر الهدف الرئيسي منها تنظيم العالقات بين العمال و أصحاب ,للعمال

ع شروط محددة للسلوك في أية و بينهم و بين أنفسهم مع وض, و بين رؤسائهم, العمل

حرفة أو عمل و تقوم النقابة بوظيفة الدفاع عن المصالح األعضاء و أعمالهم و توفير بعض 

                                                                   
.00ص,1990,بيروت,منشورات الكتب العلمة,1المجلد ,لسان العرب,جمال الدين محمد األنصاري-

1
  

2
ومأخوذ من سلسلة محاضرات في الحركات العالمية بن حمزة 4011,بيروت,دار المعرفة,4المجلد ,المحيطالقاموس ,محمد الفيروزي أبادي-

  .حورية
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و تحسين مستواهم , و رعايتهم من الناحية اإلقتصادية, المنافع لألعضاء و المنظمين إليها

إلى المشاركة في وتأمين مستقبلهم باإلضافة , المعيشي و التعبير عن رغباتهم و أرائهم

لجان لوضع سياسات األجور و الحوافز و التخطيط و زيادة اإلنتاج و متابعة إدارة 

.المنشئات في تنفيذ القوانين و التشريعات العمالية
1

و يمكن تعريفها أيضا على أن النقابة  

حتى يمكن تعريفها على  .بأنها جمعية ذات طابع مهني و تتمتع بالشخصية المعنوية: هي

.أنها جمعية غايتها الدفاع عن المصالح المهنية
2
 

و يهدف إلى الدفاع عن , و في تعريف أخر يمكن القول أنها تكتل دائم له تنظيمه الداخلي   

و أيضا يمكن تعريفها على أنها مجموعة من العاملين في , مصالح المهنية الدائمة ألعضائه

و تشجيعها و رفع , تشابهة تضمهم جمعية غايتها حماية المهنةمهنة واحدة أو في مهن م

 قتصادية مل على تقدمها في جميع الوجوه االو الع, مستواها و الدفاع عن مصالحها

 .الصناعية و التجاريةو

 يف النقابة على أنها إتحاد دائم أما من خالل مقابالت التي أجريت مع المبحوثين تم تعر   

 النقابة التي عرفت( 4)و نلتمس هذا في المقابلة رقم , حقوق العمال مستديم يهدف حمايةو

و نجد أيضا في المقابلة رقم . "على أنها مجموعة عمال لحماية مصالحهم و حماية حقوقهم"

 االت العمال في أي قطاعنشغها كتلة ذات طابع قانوني و يمثل اأن على هاتم تعريف "(1)

مزة وصل بين و يخدم العمال يعني ه, الجهة الوصية نشغاالت و مشاكل العمال إلىيوصل ا

في تعريف للنقابة ( 49)في حين أشار المبحوث في المقابلة رقم  ".المستخدم و المستخدم

شير و ن ," على أنها منظمة وطنية تناضل من أجل حقوق منتسبيها االجتماعية و المهنية"

الدفاع عن تنظيم يهدف إلى  "بة بأنهافي تعريفه للنقا( 6)في نفس السياق في المقابلة رقم 

حيث عرف لنا المبحوث النقابة ( 41)و هذا ما لمسناه في المقابلة رقم , " مصالح األساتذة

و على حد قول . "تنظيم يكونه األساتذة للدفاع عن حقوقهم و المطالبة بها "على أنها

هي مجموعة من األساتذة تقوم بالتمثيل على "بأن النقابة ( 8)المبحوث في المقابلة رقم 

 ."مستوى الثانوية و الوالية و الوطني ككل للدفاع عن حقوق األساتذة في مختلف المستويات

                                                                   
.491ص,مرجع سبق ذكره,حسين عبد الحميد أحمد رشوان-

1  
.100ص,مرجع سبق ذكره,القاضي حسين عبد اللطيف حمدان-

2  
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هي عبارة "على أن النقابة ( 44)و في نفس السياق عرف لنا المبحوث في المقابلة رقم    

من  األول و األخير لألستاذ  يعن المحامي األول بصفتها الشريك االجتماعي و هي المحام

النقابة هي تنظيم رسمي يعني  "على أن( 40)تم تعرف النقابة في المقابلة رقم " جهة أخرى 

و في األخير نشير إلى تعريف "ر الثالثة ابالدفاع عن مطالب األساتذة على مستوى األطو

ة لها أبعاد اجتماعية هيئة تربوي"على أنها ( 6)النقابة من خالل المبحوث في المقابلة رقم 

تدافع عن حقوق العمال من أجل ضمان السير الحسن و المنطقي للدراسة و ضمان الحقوق 

و في األخير كتعريف شخصي للنقابة يمكن القول بأنها مجموعة . "في مقابل أداء الواجبات

هيئة  عن العمال الذين ينظمون و ينتمون إلى سلك أو قطاع واحد أو المهنة الواحدة يشكلون

التي من الواجب أن يكون يتمتعون قانونية تهدف إلى الدفاع عن مصالح و حقوق منتسبيها 

بها و في ظل غاياتها تتأسس هذه الهيئة أو المنظمة كي تضمن هذه الحقوق في إطار قانوني 

 لطرق التي تأتي و لعل من أبرز هذه ا, منظم و المناداة بهذه الحقوق بالطرق السلمية

 .يجة هي اإلضرابتخرج بنتو

و كتقييم بالنسبة لمفهوم النقابة عند األساتذة نجد أن المبحوثين و الذين هم اعضاء في    

و إطالع واسع على مهامها كونهم أعضاء منسقين  دراية علىالنقابات التربوية المستقلة هم 

سات التربوية بالتنظيم على مستوى النقابة من حيث المؤسلفروع النقابية أو بصفتهم مكلفين ل

لهم المعرفة الواسعة التي تمكنهم في تقديم معلومات صحيحة و موثوق منها في حين 

نتماء نقابي أو منخرطين شكليا أو المنسجمين من ة المبحوثين الذين ليس لديهم أي ااألساتذ

 النقابة فنجد أن ليس لديهم إطالع واسع على كيفية العمل النقابي و اإلجراءات التي تتخذها

  .هذه النقابات قبل الخوض في اإلضراب
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 :أهم النقابات المستقلة في قطاع التربية:ثانيا

تعددية الحزبية ساعد كثيرا في ظهور الدستور الجزائري لسنة النفتاح على من خالل اال  

 في ظهور العديد من النقابات المستقلة و خاصة في قطاع التربية و التعليم في 4080

 :يلي و لعل أهم هذه النقابات نذكر ما ,الجزائر

: CNAPESTEالمجلس الوطني المستقل ألساتذة التعليم الثانوي و التقني كنابست  .1

ختلف األطوار تأسست في مفتوحة لكل األساتذة في م و هي نقابة وطنية

تتمتع , و هي مستقلة عن الوصاية الحزبية و مؤسسات الدولة 41/91/1990

 .المالية االستقالليةبالشخصية المعنوية و 

حرة معتمدة و هي منظمة نقابية  :UNPEFاإلتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين  .2

هي عضو في األممية للتربية و اإلتحاد اإلسالمي الدولي  ; 18/49/4009بتاريخ 

.للعمل
1 

في  4009نة تم تأسيسها س: SATEFالنقابة المستقلة لعمال التربية و التكوين  .3

والية و معترف بها من  18الجزائري و هي متواجدة في  تيزي وزو بالشرقوالية 

, طرف السلطة و هي ذات نزعة بربرية و لها مواقف معارضة للمنظومة التربوية

سنة عقدت النقابة المستقلة للعمال التربية و التكوين ثالث مؤتمرات كان أولها 

 فئات اإلداريين و هي تضم , 1994 و الثالث سنة 4000و الثاني  4001

 .المعلمينو

وجوده في  استطاع هذا التنظيم النقابي من فرض :CLAانوي الجزائر مجلس ث .4

 14444إال أنه غير معتمد لدى السلطات و يضم حوالي , العاصمة و له تمثيل قوي

 .عضو

 السلطات ابة معتمدة من طرف و هي نق :SNTEالنقابة الوطنية لعمال التربية  .5

 .عضو 1999كما تضم حوالي , ط في اإلطار القانونيتنشو

                                                                   
.06ص,مرجع سبق ذكره,منير صوالحية-

1  
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 منظمة نقابية معتمدة :SNAPESTألساتذة التعليم الثانوي النقابة الوطنية المستقلة  .6

تتعامل مع أساتذة الطور الثانوي فقط و من خالل المقابالت , 09/1991تحت رقم 

بأن أول  مع المبحوثين نجد أن أغلب تصريحات األساتذة المشاركين في البحث

 .نتماء النقابي ترجع إلى إتحاد العام للعمال الجزائريينالبوادر األولى لفكرة اال

بالغة للسلطة الحاكمة وهي  ذا أهمية( UGTA)يعتبر اإلتحاد العام للعمال الجزائريين  

و ذلك بعد التحول الديمقراطي و تغيير , 4080ة خاصة و هذا قبل صدور دستور بمعامل

ه الثامن حيث أعلن عنها في مؤتمر, ي للدولة غير اإلتحاد العام من سياستهالتوجه السياس

هذه الفترة التي تزامنت مع العديد من و في , 4009جوان  10إلى  16الذي انعقد من 

كما كان من , حتجاجات و اإلضرابات و مع إجراء أول انتخابات تعددية في الجزائراال

و التكيف مع المرحلة , راتيجيات نقابية جديدةالضروري انتخاب قيادة جديدة ضمن إست

 للمركزية و هياكل اإلتحاد العام و انصب اإلهتمام هذا المؤتمر على التنظيم العام , الجديدة

 :إعادة تنظيم أطر الممارسة النقابية و كان ذلك من خالل القرارات التاليةو

 .لدولةالعام للعمال الجزائريين عند الحزب و ااستقاللية اإلتحاد  -

 .ي حزب سياسيرتباط بأاإلبتعاد و عدم اال -

 .استقالل اإلتحاد العام للعمال عن الدولة و سياستها -

ة للمنظمة النقابية بعد ما كانت تتبنى سياسة الدولة يمطلبالصيغة الو أكد المؤتمر الثامن على 

ين المكونة من للعمال الجزائريو حدد المؤتمر الموارد المالية لإلتحاد العام , و تروج لها

 ,شتراكات و القروض الممنوحة من طرف الدولة و الدعم و المساعدات المالية و الهباتاال

ستثمارية ذات الطابع االجتماعي و الثقافي بعد تمول المنتوج و المحاصيل النشاطات اال

.بصفة رسمية من الدولة
1
بهذا الصدد نشير إلى أن اإلتحاد العام للعمال الجزائريين كان  

يمثل التوجه األول الذي يتجه إليه األساتذة بصفة يحمي و يدافع عن حقوق العمال 

ن خالل المقابلة و على هذا األساس تؤكد لنا المبحوثة م, الجزائريين في مختلف المجاالت

تدريس كان مع اإلتحاد العام للعمال الجزائريين سنة نتماء لها منذ بداية الأن أول ا "(1)رقم 

                                                                   
.01ص,1999,(د.م.ن)الجزائر ,سنوات الفوضى و الجنون و اإلنحدار نحو العنف,محمد خوجة

1  
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( 0)ن المقابالت رقم تماسه مالو هذا ما تم . "و كان ذلك بإتباع األغلبية من األساتذة 1999

   الذي لديه هدف واضح  تحاد العام للعمال الجزائريين هو الممثل الوحيد في نظريأن اإل "

( 49)و ( 8)و ( 1)أن المبحوثين في المقابلة  في حين نجد. "و عند المطالبة بالحقوق تحقق

       لتعليم الثانويهم منضمين إلى نقابة السنابست و هي النقابة المستقلة ألساتذة ا( 41)و 

 .البناهم أن النقابة المستقلة تسعى من أجل تحقيق جل مطو على حد تعبير

إلى نقابة مستقلة  نضمامأول ما تم اال "أكد لنا أن( 40)أما المبحوث في المقابلة رقم 

ها فعلى حد تصريحه أن( كنابست)لتقنيالمجلس الوطني المستقل ألساتذة التعليم الثانوي و ا

و هو منظم إليها و هو مكلف بالتنظيم على مستوى والية  1990منذ , هي سيدة قراراتها

أن نقابة  "(41)المبحوث في المقابلة رقم  و نلتمس هذا من خالل تصريح, "غانممست

 ."كنابست تسعى جاهدة على توفير جل حقوق األساتذة دون المساس بحرية األخرينال

في حين نجد أن العديد من األساتذة من خالل المقابالت أنه ليس لديهم أي انتماء نقابي في 

أنه ليس  "حيث صرحت المبحوثة( 4)و نلتمس هذا من خالل المقابلة رقم , الوقت الحاضر

في الوقت الحاضر و السبب يعود إلى عدم الثقة في النقابات المستقلة لديها أي انتماء نقابي 

التربوية و في بعض األحيان ال يوجد أي تفاهم بين األساتذة في حد ذات حول المطالب 

ال مأن بعد اإلتحاد العام للع "حيث قال( 41)و هذا ما أكده المبحوث في المقابلة  ."األولية

. "ابة و هذا راجع إلى غياب التفاهم و التناسق بين األساتذةالجزائريين لم أنخرط في أي نق

ال تضع ثقتها في  "هاأن( 0)و بالحديث عن الثقة في النقابة أكدت المبحوثة في المقابلة رقم 

النقابة و هذا راجع إلى تصرفات بعض األعضاء الذين يسعون إلى خدمة مصالحهم 

       من النقابة بسبب األعضاء أنه انسحب " (41)و نلتمس هذا في المقابلة رقم , "الشخصية

( 1)و تؤكد لنا المبحوثة في المقابلة رقم  "و بالتالي غياب التفاهم و تقديم المصلحة الخاصة

رتباطات اابي و يرجع السبب إلى أنه لديها أنه في الوقت الحاضر ليس لديها أي انتماء نق"

الوقت و كتقييم أخير أن أغلبية األساتذة ليس لديهم أي انتماء نقابي خاصة في  ."شخصية

نتماء إلى فقدان الثقة في النقابات المستقلة وجود الكثير من و يرجع غياب هذا اال, الحاضر
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و إختالف في وجهات النظر حول المطالب , التمييز و التفضيل لحساب أستاذ على أخر

 .المرفوعة

ل أن النقابات التربوية التي تشتغ راء بين مؤيد لإلنتماء النقابي و معرض نجدو مع تعدد األ

في الميدان تسعى و تناضل من أجل تحقيق المطالب المهنية الممكنة و المشروعة لألساتذة 

و تريد إيصال صوت األستاذ إلى الوزارة الوصية بشتى الطرف و اإلجراءات الممكنة في 

 .إطار منظم

   :النقابةأهداف :ثالثا

حقيقها عند التأسيس ألي نقابة تكون لها مجموعة من األهداف المسطرة التي تسعى لت     

 ا من أجل تحسين األوضاع المادية سواء من حيث الجانب المادي أو المعنوي للعمال و هذ

 :المعنوية للعمال بصفة عامة و لمنتسبيها بصفة خاصة و لعل أهم هذه األهداف هيو

 تم العمل النقابي أساسا بالمجاالت التاليةهي :الهدف على المستوى المهني: 

األسبوعي و السنوي مع توفير  من أجل تحديد مدة العمل اليومي والسعي  -

 .مساحة كبيرة من الراحة

حماية االجتماعية و التأمين و ضمان معاشات عند الإرساء قواعد األمن و  -

 .الشيخوخة و العجز و الوفاة

 .العالقة بين العامل و رب العاملضبط  -

و تقديم , نخراط فيهاوق النقابية لتكوين النقابة و االضمان ممارسة الحق -

 .المطالب و المفاوضات الجماعية حولها

 .تصال و االجتماع و التكوينقابيين بمزاولة نشاطهم من أجل االالتسهيل للن -

 في مستواه المباشر في العمل النقابي يهدف  :الهدف على المستوى اإلستراتيجي

المجتمع الرأسمالي الذي يسيطر على وسائل اإلنتاج و أرباب العمل بينما تبقى 

ستغالل دون ائل اإلنتاجية إلى تحسين شروط االالطبقة العاملة مجردة من هذه الوس

ات التي يحققها العمال في ظل موازين القوى وإن المكتسب ,ستغاللاال على القضاء

ق في ن الحقوق األساسية بما في ذلك الحتم التخلي عن العديد محيث ي, السلبية
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لك قي الذي سيستحوذ فيه مابيتماشى مع المجتمع الط ستغاللاالالشغل نفسه و مفهوم 

العمل النقابي إذا , حين المجردين من وسائل اإلنتاجالكادوسائل اإلنتاج على منتوج 

العمال ك راتيجي و يترد إستيظل عمال ضيق األفق دون بعحصر مستواه المباشر 

.لذا فإن العمل النقابي بمفهوم التقدم, في دوامة فارغة
1

يربط العمل النقابي في 

العمل النقابي  مستواه المباشر بالهدف اإلستراتيجي و يترك العمال في دوامة لذا فإن

لمفهوم التقدم يربط العمل النقابي في مستواه المباشر بالهدف اإلستراتيجي للعمل 

.ستغالللي من أجل بناء مجتمع خالي من االالنضا
2 

المبحوثين أن الهدف و من أبرز األهداف التي تم التعرف عليها من خالل األساتذة      

حقوقهم تقلة يرجع في األساس إلى الدفاع عن نتماء إلى النقابات التربوية المساألسمى من اال

نتماء إلى النقابة يمكن شعور األساتذة أنهم تحت حماية قانونية المهضومة و أن من خالل اال

و ال يمكن أن يتعرضوا إلى أي مضايقات من طرف اإلدارة أو غيرها ماداموا تحت وصاية 

و عند . و اإلضراب للمطالبة بحقوقهمحتجاج ق الكامل في القيام بااللديهم الحو أن , النقابة

( 40)نتماء إلى النقابة صرح المبحوث في المقابلة رقم طرح السؤال عن الهدف من اال

و يهدف أيضا , أنه يريد المشاركة في بلوغ مدرسة جزائرية ذات جودة عالية"هدفه فيرجع 

ل جل المقابالت و نلتمس هذا الهدف البارز من خال. "الدفاع عن حقوق األساتذة المهضومة

 .و هي اإلتيان بحقوق األساتذة في إطار قانوني منظم

و في نظري أن الهدف األسمى للنقابة التربوية لها هدف محدد و مفروض بحكم القانون     

و تسعى أيضا في تحقيق , و هو تمثيل العمال و الدفاع عن مصالحهم المهنية المشتركة

و بشكل جماعي  إال إذا تم في إطار قانوني منظم مطالبهم المشروعة التي ال يمكن بلوغها

 .في النقابات مستقلة و معتمدة أو النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية

 

 

                                                                   
http//www.ahewar.org./dabat/show.art.asp/ ,1149العدد ,الحور المتمدد,العمل النقابي أهداف و مبادئ,عبد الحميد األمين -1  

2
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في التنظيم ,ة الجزائر تونس و المغربدراسة حال,إشكالية عمل المنظمة في ظل التحوالت اإلقتصادية,ميلود قاسم-

  .11ص,1949,الجزائر,جامعة يوسف بن خدة,كلية العلوم السياسية و اإلعالم,قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية,السياسي و اإلداري
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 :مبادئ النقابة:رابعا

يرتكز العمل النقابي على مبادئ عامة تقوم عليها كافة أشكال النشاطات النقابية و مع     

فهذا , لنقابةكون هذه المبادئ غير مكتوبة أو مدرجة في نصوص أو لوائح النظام الداخلي ل

لهذا سميت هذه المبادئ العامة , لتزاما أدبياالتزام بها من قبل األعضاء ال يعني مسؤولية اال

 قوم عليها العمل النقابي بأدبيات العمل النقابي و لعل من أهم هذه المبادئ نذكر ماالتي ي

 :ييل

أهم مبادئ العمل النقابي هو أن يكون الفرد مقتنعا بأهمية الممارسة  :مبدأ اإلقتناع (4

رتقاء بالواقع حقوق العمال و تحسين أوضاعهم لال النقابية في المحافظة على

 ستمرار العمل النقابي رة ملحة العتباره ضروا االو هذ, الموجود نحو األفضل

 .الصمود أمام جميع الظروف الطارئةو

المقابالت الميدانية التي أجريت مع المبحوثين نجد أن األساتذة المنخرطين في   من خالل    

, النقابات التربوية المستقلة فهم مقتنعين بأن النقابة تهدف لحماية األعضاء و جلب مصالحهم

شككون في النقابة كون أن هناك ي ةحاصر "(1)نجد أن المبحوث في المقابلة رقم في حين 

يل بين األساتذة المنخرطين و خصوصا بعد العمل مع النقابة بحيث أصبح هذا المبدأ تفض

لتماسته في او هذا ما تم , "غالبا في الئحة المنخرطين بحيث أن هناك تميز بين األعضاء

كان منخرط في النقابة الكنابست و بعد ذلك انسحب بسبب األعضاء بأنه  "(41)المقابلة رقم 

بأن النقابة في األول "( 1)و هذا ما أكدته لنا المبحوثة في المقابلة رقم . "على حد تعبيره

مصالح المنخرطين تحتها بالدرجة األولى ما كان يشغل المنخرط في كانت مطلبية و تخدم 

مصالح بعض الممثلين النقابيين لكن تغيرت األمور لتصبح تخدم  ,مساره و مستقبله المهني

 ."صدقائهمأو 

أنه غير مقتنع بالمطالب التي "( 44)في حين جاء على لسان المبحوث في المقابلة رقم     

ترفعها النقابات المستقلة في قطاع التربية و الوزارة الوصية فهو حوار الطرشان و اختالف 
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على حد  "و أصبح كل واحد يبحث عن مصالحه الشخصية و يبحث عن المادة في األراء

 .تصريحه

و يعتبر هذا المبدأ العمود الفقري الذي يرتكز عليه  :مبدأ الديمقراطية المركزية (2

العمل النقابي بأن تكون إدارة النقابة كافة القرارات الصادرة عنها خاضعة لآلليات 

ختيار هذه اآلليات تمنح األعضاء حق اال ألعضاءيشارك فيها جميع ا, الديمقراطية

المجموعة التي تقود العمل النقابي و يلتزم األفراد بكل القرارات الصادرة عن هذه 

و من خالل المقابالت نلتمس هذا المبدأ حاضر و بقوة حيث أكدت لنا , المجموعة

هذه  و تتخذ ,المبحوثين أن أي قرار تتخذه النقابة يكون صادر عن الجمعية العامة

 .القرارات عن طريق التصويت

 لعمل النقابي الوقوع في األخطاء و هو المبدأ الذي يجنب ا :مبدأ القيادة الجماعية (3

و يتضح هذا المبدأ عند اتخاذ القرارات , ألنانيةاإلندفاع خلف الرأي الفردي و او

تى و أن كانوا لتزام األقلية بها و الدفاع عنها حاو , عتماد على رأي األغلبيةباال

  .معارضين لهذه القرارات

و نص هذا المبدأ حاضر في مقابالت مع األساتذة حيث صرح المبحوث في المقابلة      

يكون هناك تصويت على جل القرارات المتخذة و رأي األستاذ في النقابة أنه "( 8)رقم 

أن  "(44) في المقابلة رقم  و يؤكد لنا هذا المبدأ أيضا المبحوث, "كعنصر ضروري جدا

حترام أراء اآلخرين اون متفق عليه من طرف األغلبية و أي قرار تتخذه النقابة يك

 ."ضروري

يعتبر العمل النقابي عمال تطوعيا لذا تكمن لتحقيق األهداف  :مبدأ اإليجابية الذاتية( 4

.لغايات المرجوةو يتميز هذا المبدأ بصفة اإلستعداد للتضحية من أجل بلوغ ا المرجوة
1
 

مام للنقابة ضنعتبر أن االا"بحيث ( 40)من خالل المقابلة رقم و هذا ما تم التعبير عنه       

و بصفته مكلف بالتنظيم على مستوى والية مستغانم لنقابة الكنابست من خالل مجموعة من 

أجل و أيضا من , المبادئ التي يمشي عليها على أنها دفع الظلم من األساتذة المظلومين
                                                                   

1ص,المرجع السابق,حمود عقلة العنزي- 1  
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أجد راحة نفسية عندما أدافع عن , المشاركة في بلوغ مدرسة جزائرية ذات جودة عالية

 .على حد تعبيره"األستاذ 

لي بالموضوعية التح يجب على األعضاء المنتمين للنقابة:مبدأ موضوعية اإلختيار( 1

.عند اتخاذ القرارات و اإلبتعاد عن العاطفة و التأثير عن المصالح الفردية
1
 

سبة هذا  المبدأ حاضر في جل المقابالت بحيث أن قرار اإلضراب بالنو نلتمس      

      ,نسداد طرق الحوار و المفاوضات مع الوزارة الوصيةاللمبحوثين يأتي كآخر حل بعد 

أن قرار ( 49)و ( 6)و ( 1)و ( 0)و نلتمس هذا حاضرا من خالل المقابالت رقم 

و أنه لم نجد من طريقة , ع الحلول اآلخرىاإلضراب يلجأ إليه األساتذة عند تعذر جمي

بصفة  "(41)أكده المبحوث في المقابلة رقم  المطالبة بحقوقنا غير اإلضراب و هذا ما

نسداد ااإلضراب ال يمكن أن يتم إال بعد أن اللجوء إلى مكلف بالتنظيم على مستوى النقابة 

 ."قنوات الحوار مع الوزارة الوصية

النقد الذاتي كمبدأ هو حق لكل عضو نقابي بغض النظر     :النقد الذاتيمبدأ النقد و (  5     

و من خالل هذا المبدأ يقوم العضو بتوجيه انتقاداته للجهة المسؤولة , عن موقعه النقابي

.مراعيا الموضوعية في تناول المشكلة بعيدا عن التجريح
2
 

المنخرطين في النقابات  و نجد هذا المبدأ غائبا في بعض األحيان حيث يفضل األساتذة     

 .التربوية االنسحاب من النقابة و هذا يعود إلى عدم التفاهم

حيث يفتقد العمل النقابي لمبدأ المحاسبة و المراقبة  :مبدأ المراقبة و المحاسبة (6     

و تهدف الرقابة و المحاسبة في الدرجة األولى , يتعرض التنظيم النقابي للفوضى و التسيب

و هذا , الخطأ و فرض العقوبات بقدر ما يهدف إلى تحين نوعية النشاط النقابيإلى إثبات 

المبدأ نجد أن أن المبحوثين لم يتطرقوا إليه بحيث أنه حين أصبحت المحاباة و المواالت بين 

ة المنخرطين في النقابة األعضاء ال يمكن محاسبة بعضهم البعض لهذا افضل بعض األساتذ

 .ابنسحمن اال

                                                                   
.6ص,المرجع السابق- 1  
.6ص,المرجع السابق,لغنزيحمود عقلة ا- 2  
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يقوم  يتحمل كل عضو في المنظمة النقابية مسؤولية ما :مبدأ المسؤولية الفردية( 7      

به من وظائف و مهام و يخضع لعملية المراقبة و المحاسبة من القيادات و أيضا من القواعد 

.الدنيا للتنظيم النقابي
1
 

 (:الفرع النقابي)وسائل العمل الممنوحة للهيكل النقابي :خامسا

  تحادات الوالئية الفروع النقابية و اال)النقابية  لهدف من إنشاء الهياكلحتى و لو كان ا     

هو ضمان تمثيل المصالح المادية أو , (و المحلية و غيرها من الهياكل العمودية و االفقية

فبالرغم من ذلك فإنها ال تتمتع بالشخصية , المعنوية ألعضاء المنظمة النقابية المنشأة

, ستطيع إبرام العقود و ال اللجوء إلى القضاء كمدعية أو مدعى عليهاالمعنوية و بالتالي ال ي

 ابي ما هو إال فرع محلي للنقابة إذ اعتبرت أن الهيكل النق" و هذا ما أقرته المحكمة العليا 

 .عتباريةي و بذلك لعدم تمتعه بالشخصية االليس له أهمية و ال صفة التقاضو

 يتمتع بالشخصية اإلعتبارية القانونية فأن المشروع و لكن حتى و أن كان الفرع النقابي ال

منحه عدة صالحيات لتمكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه خاصة تلك المتعلقة بتمثيل 

 :المصالح المادية و المعنوية ألعضائه داخل المؤسسة هذه الصالحيات تتمثل في

يجب على كل مدير مؤسسة تربوية أن يخصص لكل فرع نقابي داخل  :حرية األعالم - 1

لوحة إعالنات تكون مغايرة لتلك الموضوعة إلعالنات اإلدارية الداخلية , المؤسسة

و يرجع للتفاوض , تفاق المبرم مع مدير المؤسسةذلك لإلعالم النقابي وفقا لالو , للمؤسسة

مؤرخ  118و يركز القرار رقم , وضعها و مكان, مساحتها, شكلها, تحديد عدد اللوحات

      المتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية و التكوينية 16/49/4004في 

 لتربوية أماكن مالئمة لإلعالنات منه على ضرورة أن تخصص المؤسسة ا 81و في المادة 

تي يتواجد بها ال لمواقفا في متناول الموظفين و بعيدة عن تكون المنشورات النقابيةو

صاص الفرع النقابي وحدة مع ختابقى كيفية و وقت النشر حرة و من لكن ت". التالميذ

 .حترام أوقات الدوام العادية للمؤسسةاوجوب 

                                                                   
.6ص,المرجع السابق- 1  
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و نخص بالذكر أن للفرع النقابي الحرية التامة في نشر كل ما هو متفق عليه من حيث      

يسمح بممارسته داخل المؤسسة مع  الهدف المسطر و هي الوثائق التي تنتشر في إطار ما

 (أنظر المالحق )إعطاء نسخة من هذا المنشور للمدير 

عتبار توزيع اع الجزائري لم ينص صراحة على إن المشر: حرية توزيع المناشير – 2

لكن بالرغم من ذلك فإنها تعتبر من أهم وسائل , المناشير من صالحيات الفروع النقابية

و حتى كوسيلة إلعالم العمال عن النتائج المتوصل إليها , النقابية حرية التعبير عن األراء

و ال يوجد نص قانوني يمنع الفروع النقابية للمنظمات النقابية من توزيع , اتاالجتماع في

القانونية ألن القاعدة , المناشير لذا فالسكوت يعني ضمنيا الحوار و ال يعني قطعا المنع

 .ر منصوص عليها قانونياجريمة غي ال عقوبة على: تقول

ح و واضح بنظم كيفية توزيع المناشير داخل المؤسسة ال يلذا فإن عدم ورود نص صر     

 مات النقابية مع الوزارة الوصية و عليه فيمكن أن تتفاوض المنظ, يعني بالضرورة المنع

 تفاق معها حول حرية الفروع النقابية في ممارسة حق توزيعمديرياتها الوالئية و االو

و عموما فإن توزيع المناشير . و طريقة و وقت و أماكن توزيعها, المناشير داخل المؤسسة

داخل المؤسسة يعتبر نتيجة طبيعية لحرية ممارسة الحق النقابي و ذلك بشرط أن يكون 

 .محتواها مطابق لنشاط المنظمة النقابية و للهدف الذي تصبوا إلى تحقيقه

أن يعقد اجتماعا داخل , ان كل فرع نقلبي عندما يريد ذلكبإمك :حرية عقد االجتماعات – 3

مع مالحظة أن القانون يشترط في , المؤسسة و بالذات في األماكن المحددة لذلك الغرض

( األدارة)أن يضع صاحب العمل , عضو أو أكثر 419حالة كون المنظمة النقابية تضم 

أما إذا كان عدد ( ة األساتذةقاعد) تحت تصرفها محال مالئما لعقد االجتماعيات فيه 

فأن أمر تحديد مكان االجتماعات يرجع إلى التفاوض بين , عضو 419األعضاء أقل من 

ذلك أن هذا األخير تعتبر مسألة , المنظمة النقابية و الوزارة الوصية أو مديرياتها الوالئية

و لضمان  .عن تسهيل عملية عقد االجتماعات بوضعها الوسائل الممنوحة و الضرورية

جتماعات الفرع النقابي فقد نص المشروع صراحة بوجوب عقد ا, حسن سير العمل النقابي

و هذا طبقا للمادة , خارج أوقات العمل و للفروع النقابية الحرية التامة في تحديد تاريخها
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تعقد الفروع النقابية و جمعيات أولياء : التي تنص على مايلي 118من القرار رقم  41

و يجب أن تنعقد , التالميذ المعتمدة بالمؤسسة اجتماعات خارج أوقات من مدير المؤسسة

و هذا ما تم التصريح به من ". هذه االجتماعات خارج أوقات عمل المشاركين في االجتماع

جتماعاته و هذا يكون على قبل المبحوثين بحيث أن للفرع النقابي الحرية التامة في عقد ا

أما من حيث المناشير فهي أيضا يتم , العموم في قاعة األساتذة و خارج أوقات العمل

وضعها في مكان واضح أمام مرأى األساتذة المنخرطين في النقابة المعتمدة و هذا أيضا 

يت فيها و هذا ما تم مالحظته في كلتا الثانويتين التي أجر, موجود داخل المؤسسة التربوية

 .البحث الميداني

 :الشروط الشرعية لممارسة اإلضراب:سادسا

 قتصادية لكل من العامل حياة المهنية و االجتماعية و اال نظرا ألهمية اإلضراب في     

و ما قد يحدث من أثار سلبية على عالقات المهنية للطرفين ال , صاحب العمل على السواءو

أحكام و شروط و ضوابط  روع الجزائري المشلذا وضع , سيما في حالة سوء إستعماله

و قصد حمايتهم عند ممارسة هذا الحق من أي , ل العمالقصد تنظيم اللجوء إليه من قب

تعسف قد يصدر عن صاحب العمل و بالتالي من أجل التمييز بين اإلضراب الشرعي الذي 

التي تصدر عن العمال  تشابهة التي قدظى بالحماية القانونية و بعض األعمال األخرى الميح

.تحظى بهذه الحماية
1
 

عتراف بحق اإلضراب كمطلب زائري وصفت أربعة شروط أساسية لالففي القانون الج     

 :و هذا وفقا لألحكام الواردة فيه و هي كالتالي, شرعي

 و من : أن ال يشرع في اإلضراب إال بعد التأكد من فشل المحاوالت التسوية الودية

نعدام هذه اظل  يللتسوية في المصالحة و الوساطة و التحكم و فبين هذه المحاوالت 

 :ضرابنتيجة معدومة يمكن اللجوء إلى االالطرق و خروجها ب

 :و من خالل هذا الشرط يمكننا إعطاء لمحة عن هذه الطرق السليمة و هي     

                                                                   
.للمزيد من المعلومات أنظر المالحق,(91-90)القانون -

1  
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 في العمل إلى مفتشيةيرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخالف الجماعي  :المصالحة. 1

تقوم مفتشية العمل المعنية وجوبا بمحاولة المصالحة بين , خصصة إقليمياالمت العمل

و لتحقيق هذا الغرض يستدعي مفتش العمل طرفي النزاع إلى , المستخدم و ممثلي العمال

جلسة أولى للمصالحة في أجل ال يتعدى أربعة أيام الموالية لإلخطار قصد تسجيل موقف 

و في هذه الحالة يجب على طرفي , لمسائل المتنازع عليهاكل طرف في المسألة أو ا

نقضاء مدة إجراء او عند , التي ينظمها مفتش العمل الخالف حضور جلسات المصالحة

يعد المفتش محضرا , بتداءا من تاريخ الجلسة األولىاحة التي ال تتعدى الثمانية أيام المصال

 , تفاقام يحصل بشأنها و المسائل التي ليوقعه الطرفان يدون فيه المسائل المتفق عليها 

تصبح المسائل المتفق عليها من طرفين نافذة من يوم إيداعها من قبل الطرف األكثر و

استعجاال لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة إقليميا و في حالة فشل المصالحة على 

 .الخالف الجماعي في العمل يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة

أن المصالحة كإجراء أولي النقابة ترفع  "(41)أكدت لنا المبحوثة في المقابلة رقم حيث      

ي حالة ما لم يتوصل الطرفان إلى إلى مديرية التربية النزاع القائم بين اإلدارة و األساتذة ف

 ."يلجأ الطرفان إلى الوساطة, تفاق حول النقاط المتنازعين حولهاا

     , جبه الطرفان على تعيين شخص الغير يدعي الوسيطهي إجراء يتفق بمو: الوساطة. 4

و يتمثل , و تستند له مهمة اقتراح تسوية ودية للخالف الجماعي في العمل الذي ثار بينهما

و من خالل المقابالت نجد , الوسيط في الشخص الذي له قدرة على التأثير لكال الطرفين

ة يقضي بحل النزاع بين ممثلي الوسيط في هذه الحالة هو مفتش من طرف مديرية التربي

حيث جاء , العمال و هم أعضاء في النقابة و ممثلي األساتذة و اإلدارة و هنا نقصد بالمدير

بصفتها منسقة للفرع النقابي على مستوى  "(41)على لسان المبحوث في المقابلة رقم 

ممثل عن األساتذة نزاع بين اإلدارة و األساتذة فإن هناك أنه عند وجود  ة حيث أكدتالثانوي

ختيار الوسيط ابصفته طرف ثاني في النزاع و يتم عتباره المحامي عن األستاذ و المدير اب

من طرف مديرية التربية فعلى األغلب يكون مفتش تربوي و هو كطرف محايد يسمع لكال 

الطرفين مهمته السعي من أجل تقريب وجهات نظر الطرفين و محاولة إقناعها بحلول 
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محضر بالصالح و طرفين فإذا توصل الوسيط إلى إتفاق يرضي الجانبين فيكتب ترضي ال

 ."تفاق المتواصل إليها و إذا لم يتوصل إلى حل فترفع القضية إلى التحكيميدون فيه نقاط اال

هو إجراء لتسوية النزاعات الجماعية للعمل يلجأ إليها الطرفان إذا فشلت مهمة : التحكيم .3

و يتمثل التحكيم في قيام الطرفين بتعيين , الوسيط و لم يخرج بنتيجة ترضي الطرفين

من قانون تسوية  40أشخاص خواص محكمين يشكلون محكمة تحكيم و تنص المادة 

فاق الطرفين على عرض خالفهما على التحكيم النزاعات الجماعية للعمل أنه في حالة ات

و بصدور , 111-111تطبق أحكام قانون اإلجراءات المدنية المنصوص عليها في المادتين 

و يعتبر هذا القرار , يوما الموالية لتعيين الحكم( 09)قرار التحكيم نهائيا خالل فترة ثالثين 

المفاوضات الجماعية " يمة نجد كذلكق السلرو من الط. لزما للطرفين و يجب عليها تنفيذهم

و يفضلها العديد من , في التفاوض المباشر بين ممثلي العمال و ممثلي اإلدارات العمومية

و ترجع , منظري البرجوازية على غير من الطرق السليمة كونها تقوم أساسا على الحوار

".عماليةأهمية التفاوض إلى وجود تلك التنظيمات التي تعرف بإسم النقابات ال
1
 

أكد عليه المبحوثين و أن من و كتقيمم في األخير يمكن القول بأن المفاوضات أهم ما     

أبرز الطرق التي تسعى النقابات التربوية إلى العمل بما هي المفاوضات الجماعية قبل 

      من أهم الطرق  هأن"( 4)و أكدت لنا المبحوثة في المقابلة رقم , الشروع في اإلضراب

التي تتخذها النقابات التربوية قبل الشروع في اإلضراب هي المفاوضات و اإلجراءات 

في حين "الجماعية في حين لم نتوصل إلى نتيجة مع الوزارة الوصية نلجأ إلى اإلضراب 

أن المفاوضات تقام و لكن الوزارة الوصية تلعب "( 1)أكدت لنا المبحوثة في المقابلة رقم 

و في األخير نخرج بشيء آخر و الوزارة الوصية من  .لعبة خبيثة فتتفق معها على شيء

 ."ضرابالي ال يوجد الحل إال عن طريق االبتحوير المطالب و بالتتقوم  جهتها 

أن  "(49)في حين نلتمس خيبة األمل واضحة بالنسبة للمبحوث في المقابلة رقم      

أي حل لتحقيق المفاوضات و على حد تعبير األستاذ لم تخرج بأية حلول و لم نتوصل إلى 

 ."مطالبنا األساسية

                                                                   
.11ص,4088,جامعة الجزائر,رسالة الماجستير,نزاعات العمل في الجزائر,رمضان براهيمي-

1  



ماهية النقابة                                                                                الفصل الثاني    
 

 
66 

 و يقصد به أن يكون قرار اللجوء إلى  :موافقة جماعة العمال على اإلضراب

اإلضراب صادرا عن أغلبية العمال بصورة ديمقراطية و إدارة حرة بعيدا عن أي 

جتماع أو جمعية عامة لكافة أو على احيث يجب أن يتم ذلك في , و إكراهضغط أ

قتراع السري ر عن إرادتهم بواسطة االمن التعبيمال و أن يتمكنوا األقل أغلبية الع

أو عن , ضرابته الصريحة في االكل عامل عن رغبالذي يعبر فيه , المباشر

على أنه يكون القرار النهائي اللجوء إلى اإلضراب صادر عن , رفضه الصريح له

يحضرها على األقل أغلبية العمال الحاضرين في هذه الجمعية العامة التي يجب أن 

.نصف عدد العمال المشتغلين في المؤسسة المعينة
1

ألغلبية ال يلزم  إال أن قرارا 

و بالتالي فإن عدم إضراب , ضرابالتي لم تصت لصالح اللجوء إلى االاألقلية 

حترام إجراء األن العبرة هنا هي , اب األغلبيةرعية عن إضرال ينفي الش األقلية

إذ أنه ليس من شروط , و ليس في عدد العمال المضربيين ,ضرابالتصويت عن اال

بل كثيرا ما يشمل اإلضراب جزء من العمال , اإلضراب أن يقوم به جميع العمال

دون غيرهم
2
" و التي تنص على أن  91-09من القانون  01كما أنه وطبقا للمادة  .

شأنه ل فعل من عد عرقلة لحرية العمل كو ي, يعاقب القانون على عرقلة حرية العمل

أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من االلتحاق بمكان عمله المعتاد أو يمنعهم 

اورات من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهديد أو المن

".عتداءاالحتيالية أو العنف أو اإل
3 

أن ل المبحوثين هذا الشرط حاضر في المقابالت مع المبحوثين بحيث أكد لنا ج نلتمس     

موافقة أغلبية األساتذة على قرار اإلضراب ضروري جدا بحيث أكدت لنا المبحوثة في 

عد تصويت ضراب يصدر عن أعضاء الجمعية العامة و ذلك بأن قرار اال "(4)المقابلة 

 ".ضرابأغلبية األساتذة على اال

إلى النقابة التربوية و لتوضيح أكثر فإن الجمعية العامة تضم جميع األساتذة المنظمين      

فيتم االجتماع بين األساتذة على مستوى الفروع ( الثانوية)التي تنشط في المؤسسة التربوية 
                                                                   

.410ص,ئريآليات تسوية منازعات العمل و الضمان االجتماعي في القانون الجزا,أحمية سليمان-
1  

.410,مرجع سبق ذكره,أحمية سليمان-
2  

.مرجع سبق ذكره,91-09قانون رقم -
3  
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فيتم اقتراح فكرة التصويت العلني برفع األيدي على قرار , النقابية بمعنى المؤسسة التربوية

ي و ثم المجلس اإلضراب فترفع هذه األصوات عن طريق ممثلي العمال إلى المجلس الوالئ

عبر الوطني و بالتالي يصدق ما تم التوصل إليه حول قرار اإلضراب عن طريق األغلبية 

 .تربية على مستوى الوطناليرية مد

أنه يلجأ إلى اإلضراب في حالة ما تم  "(40) ي المقابلة رقم ف و هذا ما أكد لنا المبحوث    

 ". موافقة أغلبية األساتذة على هذا القرار على مستوى الفروع النقابية داخل كل ثانوية

جد أن األساتذة الذين ليس كتقييم على وجوب موافقة أغلبية األساتذة على اإلضراب فنو

الزمالء األعضاء  نتقادات من طرفايواجهون , نقابي في الوقت الحاضرنتماء الديهم 

دون من نفس المزايا يألنه في حالة ما تم تحقيق مطالبهم فهم سيستف, المنظمين إلى النقابة

 . التي تحصل عليها األساتذة النقابيين

و يرجع اإلضراب الذي تقوم به النقابات المستقلة إلى الحوار العقيم الذي تتبناه وزارة      

 .التربية الوطنية مع النقابات التربوية

 جب اإلشعار مسبق بتاريخمؤدى هذه الشروط أنه ي :ضراباإلشعار المسبق باال      

و ذلك بإعالم صاحب العمل سواء كانت إدارة أو سلطة عامة , ضرابو مدة اال

و مدته إذا كان محدد المدة , شروع فيهء إلى اإلضراب مع تحديد بداية البقرار اللجو

يبدأ و إنما , قرارهاس هو تاريخ ضراب ليمما يعني أن بداية اإل, أو إذا كان مفتوحا

سب مدة اإلشعار المسبق خطار المسبق و تحمن التاريخ الموالي لنهاية مهلة اإل تنفيذه

شية العمل المختصة بتداءا من تاريخ إيداعه لدى المستخدم و إبالغ مفتاباإلضراب 

عن ثمانية  و تتحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة و التي يجب أن ال تقل, إقليميا

.91-09من القانون  09أيام إبتداءا من تاريخ إيداعه و ذلك وفق لنص المادة ( 8)
1
  

الرئيسي للمؤسسة صاحب العمل عن مقر مفتشية العمل فإن  و في حالة بعد المقر     

ذه الحالة إلى وصل و يحتكم في ه, المهلة تبدأ من تاريخ الوصول الفعلي لإلشعار

و مفتش العمل , ي يجب أن يقدمه كل من صاحب العمل أو إداراتهستالم الذالتسليم أو اال

                                                                   
.86ص,4001,عنابة,دار العلوم للنشر و التوزيع,تشريع العمل في الجزائر,محمد الصغير بعلي-

1  



ماهية النقابة                                                                                الفصل الثاني    
 

 
68 

و يأتي حرص , ضرابالذي تم فيه استالم اإلشعار باال كدليل على التاريخ الفعلي

هذا اإلشعار المسبق باإلضراب من الحرص على  المشرع على فرض وجوب تقديم

يدا من الوقت إليجاد و ذلك بمنحهم مز, تمكين أطراف النزاع من إيجاد تسوية سلمية له

العمل على العزم الجدي للعمال  و هو بذلك اإلشعار برهن لصاحب, الحلول السليمة

ستعمال حقهم القانوني في اإلضراب إذ لم يساهم بجدية في ايجاد الحلول السلمية التي با

.أو بمعنى آخر دعوة لهم لتقديم التنازالت الالزمة لتسوية النزاع, ترضيهم
1
  

و من خالل المقابالت التي أجريت مع المبحوثين حيث أكدوا لي أنه من الضروري      

شكل منظم و الذي ال تقل مدته عن وجود اإلشعار المسبق باإلضراب و كي يكون في 

أنه ( 6)و ( 1)و ( 1)و ( 0)و ( 1)و ( 4)بحيث نلتمس هذا في المقابالت رقم , الثمانية أيام

انه من ("1)و مدة اإلضراب ونلتمس هذا في المقابلة ري اإلشعار بتاريخ من الضرو

 "الضروري اإلشعار باإلضراب 

نتماء نقابي في الوقت الحاضر أن توفر هذا د لنا األساتذة الذين ليس لديهم افي حين يؤك     

الشرط جد مهم كي يسير اإلضراب في جو منظم و سلمي دون المساس باآلخرين و كي ال 

 .سسة التربويةتكون هناك فوضى داخل المؤ

و من خالل تواجدي خالل فترة اإلضراب داخل المؤسسات التربوية رأيت هذه      

اإلشعارات موجودة داخل قاعة األساتذة مع إعطاء نسخة إلى مدير المؤسسة و يكون هذا 

 .حقاإلشعار موفق بمجموعة من المطالب و المزيد من التفاصيل أنظر المال

 تخاذ كافة و عدم احتاللها بالقوة با :ضمان أمن و سالمة أماكن و وسائل العمل

حتياطات و اإلجراءات الالزمة لضمان المحافظة على وسائل و أدوات أماكن اال

أو المساس باألمالك , و عدم تعريضها ألية أضرار أو تخريب أو إتالف, العمل

و إن أي تصرف من هذا , العملالعقارية و المنقولة و المنشآت التابعة لصاحب 

    , ئيةايترتب عليهم المسؤولية المدنية أو الجز, النوع من طرف العمال المضربين

التي تقضي  91-09من الفقرة الثانية من القانون  11و ذلك وفقا لما قررته المادة 

                                                                   
.414مرجع سبق ذكره ص,أحمية سليمان-

1  
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 عتداء على األشخاص ب في حالة االلعقوبة على حدود ثالث سنوات حسا برفع

الممتلكات أو منع العمال الغير مضربين من الدخول إليها العمل حيث يعتبر القانون و

 .هذه التصرفات خطأ مهنيا جسميا

يمنع على العمال المضربون " أنه 91-09من القانون رقم  01و لقد نصت المادة      

حتالل عرقلة حرية العمل و في عندما يستهدف هذا اال, ة للمستخدمحتالل المحالت المهنيا

".هذه الحالة يمكن إصدار أمر قضائي بإخالء المحالت بناءا على طلب المستخدم
1

إال أنه  

جتماع عام للعمال في أماكن العمل أو أثناء العمل لمدة محددة بأنه اعتبار القيام باال يمكن 

مناصب عملهم طول مدة  كما ال يمكن إعتبار بقاء العمل في أماكن و, إحتالل لمكان العمل

و دون تعطيل ,اإلضراب دون مساس بأمن و سالمة أدوات العمل و ممتلكات صاحب العمل

بأنه احتالل لمكان العمل , غيرهم من العمال غير المضربين عن العمل عن قيامهم بعملهم

دون عرقلة السير العادي للمؤسسة المستخدمة أو ممارسة أية , بطريقة سليمة و منظمة

 .فات تمس بحرية العمل لباقي العمال الغير مضربينتصر

و نشير في األخير أن إحترام العامل لهذه الشروط يجعل أي تصرف صادر عن      

 كما هي محددة في القوانين , ضراببقصد الحد من حرية ممارسة حق اال ,صاحب العمل

تصرفات باطلة تعتبر , المضربين نتقام من العمالواالتفاقيات المعمول بها أو بقصد اال

 .عديمة األثرو

من خالل هذا الشرط نجد أن أغلب المبحوثين يرون بأن حماية و سالمة أماكن العمل      

أنه من واجبنا "( 40)بحيث صرح المبحوث في المقابلة رقم , واجب و مسؤولية كل أستاذ

المحافظة على المؤسسة التي تعمل بها و المحافظة على السير الحسن لإلضراب دون 

فمن  "(41)و نلتمس رد فعل هذه في المقابلة رقم , "تشويش على األساتذة الغير مضربينال

خالل تواجدي في فترة اضراب داخل المؤسسة أترك مكان عملي و التوجه إلى غرفة 

( 41)في حين صرحت المبحوثة في المقابلة رقم , "نصراف إلى منزلياألساتذة أو باال

في حين أكد المبحوثين في المقابالت رقم , "(الثانوية)أنها تفضل الخروج من المؤسسة "

                                                                   
.01المادة ,91-09القانون -

1  
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الذين ال يقومون باإلضراب بالتوجه إلى قاعة التدريس دون خلق أية ( 0)و ( 8)و ( 1)

 .فوضى

حترامه بما اب على األساتذة ى أن ضمن سالمة و أماكن العمل واجو في األخير نشير إل    

هم من يساهمون في التنشئة االجتماعية بعد أنهم إطارات و يعتبرون قدرة أمام التالميذ و 

 .األسرة

في حين نجد بعض التالميذ يتذمرون من األساتذة غير المضربين و يوجهون لهم      

 السؤال لماذا أنت لست مضرب؟

  .و عادة ما يتوجه األساتذة المضربين يوم اإلضراب إلى قاعة األساتذة أو إلى منزلهم    
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  :خالصة

بداية من الفترة  ,حاسمة في تاريخ إن الحركة النقابية في الجزائر مرت بمراحل      

ام للعمال الجزائريين ,وبقيت األحادية التي هيمن عليها الحزب الواحد على اإلتحاد الع

       االت العمالية  حكرا على السلطة التي بدورها جعلت منه أداة مسيرة لمصلحتها ,ضنال

ائر مرحلة التعددية الحزبية أخذت النقابات على عاتقها مسؤولية تغيير واقع و بدخول الجز

في ابات المستقلة التي نشطت ظهور العديد من النقالعمال المزري بحيث شهدت هذه الفترة 

مختلف القطاعات و من أهمها قطاع التربية بحيث ساهمت هذه النقابات المستقلة في الرفع 

 .القطاع وخاصة األستاذ كفاعل مهم في العملية التربويةبمكانة العاملين في هذا 

على اعتبار النقابة هيئة تكمن مهمتها في الدفاع عن المصالح المعنوية و المهنية و     

للعمال المنضوين تحت لوائها و غايتها تحقيق مجموعة من االهداف المسطرة فإنها تسري 

,و العمل على نضمين إليها التقيد بها على مجموعة من المبادئ الواجب على األعضاء الم

بالوسائل الممنوحة للهيكل النقابي  و التقيد أيضا بشروط أساسية واضحة و مفهومة لتنظيم 

السير الحسن لإلضراب على اعتباره كأخر طريقة من الطرق المشروعة للخروج بنتيجة 

 .من المشاكل المطروحة في هذا القطاع الحساس 
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 :تحليل نتائج الدراسة

من خالل دراستنا لموضوع تصورات أساتذة التعليم الثانوي لظاهرة اإلضراب توصلنا    

 :للعديد من النقاط التي تساهم في إثراء بحثنا و هي كالتالي

      بالنسبة لألساتذة ذا توجه واحد من خالل الدراسة نتوصل إلى أن مفهوم اإلضراب -1

في نفس التصور بحيث نجد أن اإلضراب حسب رأيهم بأنه حق مشروع يصب و 

و ال يمكن اللجوء إليه إال في حالة تعذر الحلول , المشروع الجزائري لكافة العمال كفله

يلجأ إليها األساتذة إليصال مطالبهم المهضومة إلى  األخرى و أن ما هو إال وسيلة ضغط

و يستعمل كأخر حل مادام أن وزارة التربية الوطنية تقابل مطالبهم بعدم , الجهة الوصية

 .القبول و تجاهلها للمفاوضات الجماعية

على مهام النقابة الذين لديهم توجه نقابي لديهم اطالع واسع في حين نجد أن األساتذة  -2

ة في القطاع و على دراية أكبر بأنها تناضل من أجل إسترداد الحقوق المنتهكة من الناشط

و نجد هذا الوعي حاضر بقوة عند األعضاء المكلفين بالتنظيم أو , طرف الوزارة الوصية

 .منسقي الفروع

أما بالنسبة ألساتذة الذين ليس لديهم انتماء نقابي في الوقت الحاضر أو باألحرى بعد  -3

بهم من النقابة و هذا راجع لغياب الثقة في هذه النقابات التربوية أو ما يسمى بالتمييز انسحا

و على حد تعبيرهم أن ما يقال و يكتب على اإلعالنات مخالف لما هو في , بين األعضاء

 .الواقع بمعنى النظري شيء و ما هو في الواقع شيء آخر

عمال الجزائريين كان يعتبر بمثابة المحامي و كأول ممثل لألساتذة نجد أن اإلتحاد العام لل

فتحت األبواب أمام التعددية  1191و بعد صدور دستور , األول للدفاع عن حقوق األساتذة

الحزبية تم اللجوء إلى نقابات مستقلة هدفها الدفاع عن األساتذة دون االعتماد على وصاية 

نابست و السنابست و غيرها من حزبية أخرى و لعل من أبرز هذه النقابات نجد نقابة الك

 .النقابات
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أما بالنسبة ألهم الشروط الواجب توفرها قبل الخوض في ممارسة حق اإلضراب أن يكون 

هناك استنقاذ إلجراءات التسوية الودية و موافقة أغلبية األساتذة على قرار اإلضراب عن 

       بقرار األساتذة األخر يتعلق   و قرار الشروع في اإلضراب نجد أن, طريق التصويت

 .و اقتناعهم بفكرة اإلضراب

تنظيم  ءات القانونية التي يمكن من خاللهاو نجد أن النقابات التربوية تقوم بجميع اإلجرا

و هناك اجتماع لألساتذة بأن النقابة تعمل من أجل تحقيق مطالب األساتذة , ضرابفكرة اال

نشغاالت األساتذة و بلوغ رفع امشاركة في المفاوضات من أجل إلى وزارة التربية و ال

 .مدرسة جزائرية ذات جودة عالية

نجد أن أهم مطلب هو التمسك بالتقاعد النسبي و التقاعد  و من خالل المطالب المرفوعة     

بالنسبة لألساتذة في حين نجد أن المطالبة بآليات و هو مطلب ضروري , دون شرط السن

اتذة أن األستاذ لديه مجموعة من التطلعات التي تعيد التوازن للقدرة الشرائية ففي نظر األس

 .و غيرها من المطالب المرفوعة, يسعى لبلوغها

 لتربية خالل فترة األخيرة هو تحتو بالنسبة لكثرة اإلضرابات التي شنتها نقابات ا  

         . الوزارة الوصية اتخاذها أسلوب حوار الطرشان الذي يقام بينها و بين نقابات التربية

و في ظل , ضراباتاة مرتبطة بقراراتها ما دام هناك ه ما دام الوزارة الوصيو نستنتج أن

 .المرغوب في تحقيقها غياب التفاهم و التناسق بين النقابات ال يمكن الوصول إلى النتائج

و في األخير يمكن القول أن اإلضراب أصبح في الوقت الحاضر فعال عقالنيا يدرس   

   خالله يستطيع األساتذة التعبير عن مطالبهم بكل حرية  من طرف النقابة و من باحترافية 

      تخاذ كافة اإلجراءات من النقابات المستقلة التي تهدف إلى الدفاع عن األساتذة او ذلك ب

في حين يبقى كآخر حل يمكن , و تضمن لهم الحماية القانونية دون استغالل الطرف اآلخر

وزارة و ذلك باالستجابة لمطالبهم و اعتباره اللجوء إليه في حال انسداد أبواب الحوار مع ال

 . كورقة ضغط لصالح األساتذة
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 خاتمة

األخيرة بقوة خالل اآلونة يعتبر موضوع اإلضراب من الظواهر التي أصبحت تالحظ      

 ,عتبار أن اإلضراب يعتبر كوسيلة ضغط على الوزارة الوصيةبا, خاصة في قطاع التربية

 م حيث هذا القطاع إلى تحقيق مطالبهالتي تهدف من خاللها األساتذة بصفتهم فاعلين في 

و ال يمكن اإلتيان بهذا الحق إال في نقابات مستقلة ذات  ,عتبارها كحق ال يجب التفريط فيها

حماية قانونية و التي بدورها تعتبر من أهم التنظيمات العمالية التي تقوم على أساس الدفاع 

الحلول المناسبة  ق المنخرطين في صفوفها و هدفها األسمى هو المشاركة في إيجادعن حقو

كما يعتبر المحامي األول لألساتذة و الوسيط . و تدعيم الروابط المهنية و االجتماعية

في حين تلعب هذه النقابات دور المحامي عن , األساسي بين األساتذة و الوزارة الوصية

ش في حالة من التوتر بين األعضاء و خاصة في غياب المصلحة األساتذة و نجد أنها تعي

العامة و تغييرها بالمصلحة الخاصة حيث أصبحت تركز على المنافع و المصالح الخاصة 

تفاق غائب بين و ما دام هذا التفاهم و اال, خرينلخدمة أعضاء على حساب أعضاء آ

ي لم يتوصل التكتل النقابي إلى األعضاء نجد أن هناك العديد من المطالب المرفوعة الت

في ظل وجود أفضلية كل اآلليات و األهداف المسطرة إلنجاح هذه العملية و , تحقيقها

بهذه المبادئ لكن في الواقع نجد  را على المستوى النظري و المناداةنلتمس هذا حاض

 يقال و ما هو مطبق في أرض الواقعختالف بين ما يكتب و ما ا

أصبح ورقة حيث , مصلحته ريدأية جهة تذ هو الجهة المهمشة و ال يدري و يبقى التلمي    

دون التفكير فيما , رابحة في يد األستاذ للضغط على الوزارة الوصية لتلبية مطالب األساتذة

و هذا , إذا كانت هذه الطريقة مشروعة و ال تؤثر في محور العملية التعليمية و هو التلميذ

تتغير في نظر التالميذ الذي يسعى لمصالحه الشخصية دون المباالة  ما جعل مكانة األستاذ

ل أنه يضرب به المثل في وقت مضى حين قي في حين أنه كان. بمصير التلميذ و مستقبله

       كاد أن يكون األستاذ رسوال و نظرا ألهمية في تنشئة المتعلمين تنشئة تتوافق و قيمة 

   .و معايير المجتمع الراقي
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 .2112, 2.ط,الجزائر,جسور للنشر و التوزيع,جتهادات مجلي الدولةمدعمة باال

.2118, 1ط,بيروت,الحلبي الحقوقية منشورات,قانون العمل,القاضي حسين عبد اللطيف حمدان. 18  

 .1882. 1ط, القاهرة, المكتبة األكادمية" أسسه و طريقة كتاباته" البحث العلمي.اركمحمد مب, محمد الصاوي. 21

.2991,عنابة,دار العلوم للنشر و التوزيع,تشريع العمل في الجزائر,محمد الصغير بعلي. 12  

من سلسلة محاضرات في  ومأخوذ1811,بيروت,دار المعرفة,1المجلد ,القاموس المحيط,محمد الفيروزي أبادي. 22

 .الحركات العالمية بن حمزة حورية

 .2111,(د.م.ن)الجزائر ,سنوات الفوضى و الجنون و اإلنحدار نحو العنف,محمد خوجة. 23 

النقابات العمالية اتفاقية العمل ,المفاوضات الجماعية,عالقات العمل الجماعية,مصطفى أحمد أبو عمرو. 24

في ضوء قانون العمل الجديد رقم ,(المفاوضة,الوساطة,التحكيم,اإلغالق,اإلضراب)ماعيةمنازعات العمل الج,الجماعية

 .2112,مصر,دار الجامعة الجديدة للنشر,1002لسنة  21

 .2112, 1ط,بيروت,مركز دراسات الوحدة العربية,مجتمع العمل,مصطفى الفياللي. 22

 :المجالت

التصور العقلي من منظور علم النفس ,و أخرون ,و عاصم  عبد المنجد كامل أحمد رجاء محمود أبوعالم. 1

 .2114, معهد الدراسات و البحوث العلمية جامعة القاهرة, 1ج, 13العدد , مجلة العلوم التربوية,التربوي

لحياة لمسات الشريك ا(مخطوبات)جتماعية عند الطالبات الجامعياتالتصورات اال,كوكب الزمان بلريدوح. 2

 .2112, 11العدد ,ميدانية البحوث و الدراسات اإلنسانيةدراسة ,المثالي

جامعة ,مجلة علوم اإلنسان و المجتمع,اإلنتماء النقابي و اإلضرابات في الجزائر,منير صوالحية. 3

 .2114,جوان,11العدد,تبسة

مجلة ,التربوية بين المطالب و التحقيقاإلضرابات العالمية في المؤسسات ,معاشو جيالني كوبيبي,فاطمة موساوي. 4

 .2111,جوان,1العدد ,الناصرية لدراسات االجتماعية و التاريخية

 :مذكرات

مذكرة لنيل شهادة ,نموذج تحديات المنظومة الجامعية و اسهاماتها في المعرفة السوسيولوجية بالجزائر,تييخيرة تحال. 1

 .في علم االجتماع التربوي الدكتوراه

 2911,جامعة الجزائر,رسالة الماجستير,نزاعات العمل في الجزائر,براهيميرمضان . 1



أطروحة لنيل ,دراسة حالة الجزائر تونس و المغرب,إشكالية عمل المنظمة في ظل التحوالت اإلقتصادية,ميلود قاسم. 3

كلية العلوم السياسية و ,الدوليةقسم العلوم السياسية و العالقات ,شهادة دكتوراه في التنظيم السياسي و اإلداري

 .2111,الجزائر,جامعة يوسف بن خدة,اإلعالم

 : اإلنترنت

1 . http//www.ahewar.org./dabat/show.art.asp/ العمل النقابي أهداف و ,عبد الحميد األمين

 .22العدد ,الحور المتمدد,مبادئ

 :النصوص القانونية

يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة , فبراير 12المؤرخ في  12-81القانون رقم .  1

فبراير  11بتاريخ  الصادر, 12العدد ,الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, حق اإلضراب

1881. 

الجريدة ,المعدل و المتمم,يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي, 1881جوان  12مؤرخ في  14-81القانون رقم .  2

 .1881جوان  12الصادر بتاريخ , 23د العد,الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجريدة الرسمية  ,المعدل و المتمم للقانون اإلضراب,1881ديسمبر  21المؤرخ في  21-81القانون رقم .  3

 .1881ديسمبر  22الصادرة بتاريخ ,21العدد ,الديمقراطية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 : مراجع بالغة الفرنسية

Pierre Mannoni ; que suis-jeh.les reprèsontations.sociales.6en editions .1 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

 كلية العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية

 قسم علم اإلجتماع

 علم اإلجتماع التربية

 

 

ل م د  مذكرة الماسترهذه المقابلة موجهة لألساتذة في التعليم الثانوي مقدمة في إطار 

.بعنوان تصورات األساتذة لإلضراب ،و تستخدم إجاباتكم لغرض علمي ال غير   

:دليل المقابلة  

 الجنس

:السن  

:الحالة االجتماعية  

:الخبرة المهنية  

 

هل لديك انتماء نقابي؟( 1  

 ما هي النقابة التي تنتمي إليها؟ 

 لديك انتماء نقابي لماذا؟ في حالة ما لم يكن 

  النقابة؟لماذا انسحبت من 

ما تعريفك للنقابة؟( 2  

ما هدفك من االنتماء إلى النقابة؟( 3  

ما هي اآلليات التي يعمل عليها الهيكل النقابي؟( 4  

ما هي أهم اإلجراءات التي تتخذها النقابة قبل الشروع في اإلضراب؟( 5  



تصورك لإلضراب؟ ما هو( 6  

في رأيك هل تقوم النقابة فعال بتنظيم اإلضراب؟( 7  

ما هي المطالب المرفوعة من طرفكم كأساتذة؟ (8  

ما سبب هذه من االحتياجات في قطاع التربية  ال حضنا في اآلونة األخيرة العديد( 9

 االحتياجات؟

 ؟كأساتذة هل حقق اإلضراب مطالبكم( 11

  مطالب التي تحققت؟الفي حالة اإلجابة بنعم ما هي 

 لقة؟اال تزال ع ال ما هي المطالب التيأما في حالة اإلجابة ب 
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