
 افتتاحیة: معتقلون سیاسیون في الجزائر یضربون عن الطعام احتجاجاً على القمع المتزاید

سجیناً سیاسیاً في الجزائر في إضراب عن الطعام، مطالبین باإلفراج عن اعتقالھم غیر  40ینایر، دخل نحو  28منذ 
بموجب المادة الجدیدة ‘ اإلرھاب’القانوني والتعسفي ووقف المالحقة القضائیة المتزایدة للناشطین الدیمقراطیین بتھمة 

، المنتسبة إلى االتحاد SNAPAPشباب وأعضاء من النقابة المستقلة مكرر من قانون العقوبات. ھناك نساء و 87رقم 
التوقیف المؤقت'' في انتظار المحاكمة ’، ھم من بین المضربین عن الطعام المسجونین تحت بند IUFالدولي للغذاء 

المنتسبة  SNAPAPوقد انضم العدید من قادة النقابة الوطنیة المستقلة لمستخدمي اإلدارة العمومیة   وإصدار األحكام.
 إلى اإلضراب تضامناً من المضربین. IUFللـ

في فبرایر ‘ الحراك’لقد تصاعد القمع في الجزائر بشكل ملحوظ منذ اندالع الحراك الجماھیري من أجل الدیمقراطیة 
في  ، لكن إحیاء اإلضرابات واالحتجاجات2020. ومع أن كوفید تسبب في ابتعاد الحراك عن الشوارع في عام 2019

سجیناً نتیجة وساطة  40الشوارع في مطلع العام الماضي أدى إلى حملة قمع وحشیة. وفي أعقاب اإلفراج عن نحو 
سجیناً من سجناء  70) حوالي CNLD، أحصت اللجنة الوطنیة لإلفراج عن المعتقلین (2021شدیدة في فبرایر 

 سجیناً. 330الرأي. أما الیوم فیبلغ عددھم 

 -حتى بأثر رجعي  -التي أدخلت على قانون العقوبات خالل العام الماضي، فإنھ یمكن محاكمتھم وبعد التغییرات 
 بتھمة "اإلرھاب" لمحاولتھم ممارسة حقوقھم األساسیة.

، لجأت 2021، حذرت المنظمة من أنھ "منذ أبریل 2021یونیو  24وفي تقریر أصدرتھ منظمة العفو الدولیة في 
متزاید إلى استخدام تھم "اإلرھاب" أو "التآمر ضد الدولة" لمحاكمة المدافعین عن حقوق السلطات الجزائریة بشكل 
 اإلنسان ونشطاء الحراك".

وھو عضو  SESSوفي أبریل من العام الماضي، تمت محاكمة قدور شویشة، المنسق الوطني لنقابة عمال التعلیم 
ثني عشر من المدافعین اآلخرین عن حقوق اإلنسان بتھمة بارز في الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق اإلنسان، مع ا

 ‘. االنضمام إلى منظمة إرھابیة أو تخریبیة نشطة في الخارج أو في الجزائر’

، وھو میكانیكي سیارات وعضو في المكتب الوطني للنقابة الوطنیة دردر رمزي، تم اعتقال 2021یونیو 30وفي 
، بتھم منھا "اإلرھاب"، وتقویض COSYFOPللعمال غیر الرسمیین، المنتسبة للكنفدرالیة النقابیة للقوى المنتجة 

سطس معنویات الجیش، وتقویض الوحدة الوطنیة من خالل منشوراتھ على مواقع التواصل االجتماعي. وفي أغ
، نُقل رمزي إلى سجن للسجناء المحكوم علیھم باإلعدام والمتھمین باإلرھاب، على الرغم أنھ لم یُحدد موعد 2021

 لمحاكمتھ حتى اآلن.

 SNATEGوكونفدرالیة  COSYFOP، تم اعتقال أربعة من مسؤولي نقابة 2022ینایر  11و  2وفي الفترة ما بین 
اإلشراف ’لعمال شركة الطاقة الوطنیة سونلغاز، وسجنوا، ثم أطلق سراحھم تحت  ، والنقابة المستقلةIUFالمنتسبة للـ

تنظیم وتجنید منظمة إرھابیة من ’مكرر من قانون العقوبات تھمة  87وقد وجھت إلیھم بموجب المادة ‘. القضائي
 ‘خالل وسائل التواصل االجتماعي وتنظیم منظمة إجرامیة تضر بالوحدة الوطنیة.

، ولكنھم جمیعاً یتعرضون لجوالت ال نھایة لھا من االضطھاد على أیدي ‘اإلرھاب’م جمیع النقابیین بتھم وال یتم اتھا
، وھي الناشطة دلیلة تواتالمحاكم والشرطة.  ومن األمثلة النموذجیة لذلك ھو المالحقة القضائیة المتكررة للمعلمة 

، بتھمة 2021ینایر  3منذ سنوات عدیدة في الدفاع عن حقوق العاطلین عن العمل. لقد تم اعتقال دلیلة وسجنھا في 
 -ظ على النظام العام والتحریض على التجمع غیر القانوني إھانة المؤسسات العامة، وتوزیع منشورات تضر بالحفا

، ثم أفرج 2021ینایر  19شھراً في  18وذلك لحثھا على مقاطعة االنتخابات. تم إدانة دلیلة وُحكم علیھا بالسجن لمدة 
ً في  ارھا بعد قیامھا بإضرابین عن الطعام أثناء انتظ‘ اإلشراف القضائي’فبرایر وُوضعت تحت  19عنھا مؤقتا

https://www.iuf.org/news/repression-of-independent-trade-unions-continues-in-algeria/
https://www.iuf.org/news/guest-editorial-yamina-meghraoui-president-of-the-national-committee-of-women-workers-of-iuf-affiliate-snapap-cgata/


أشھر، مرة أخرى بتھمة إھانة مؤسسة عامة؛ وفي  6، ُحكم علیھا بالسجن لمدة 2021استئناف الحكم. وفي نوفمبر 
، تم القبض علیھا في 2022ینایر  31مارس نددت بالظروف التعسفیة لسجنھا وطلبت االنتصاف القانوني. وفي 

ر القانوني، وإھانة ھیئة عامة وتوزیع منشورات مستغانم، وُسجنت ووجھت إلیھا تھمة التحریض على التجمھر غی
 تضر بالمصلحة الوطنیة.

، أكدت الھیئات اإلشرافیة في منظمة العمل الدولیة بانتظام وجود انتھاكات للحقوق النقابیة األساسیة، 2017منذ عام 
 ن.ودعت الحكومة إلى ضمان حقوق النقابات المستقلة في الدولة، ولكن ال توجد نتیجة حتى اآل

لقد قامت الشرطة بإغالق المقرات الرئیسیة للنقابات المستقلة باألختام. كما إن المراقبة المستمرة والمالحقات القضائیة 
المتكررة للنشطاء، والتجریم الفعال للنشاط النقابي، الذي یشمل ھذه األیام التھدید بالمالحقة القضائیة بتھمة 

ء النقابات التواصل بحریة واالجتماع علناً.  وال یزال قادة النقابات ، تجعل من المستحیل على أعضا‘اإلرھاب’
 وأعضائھا یُفصلون من وظائفھم ویُدرجون على القائمة السوداء للحرمان من وظائف القطاع العام.

تقوم الحكومة بإعداد برنامج تقشف قاسي، مما یمھد الطریق النفجار اجتماعي في الوقت الذي تكثف فیھ عملیات 
 قمع التي تحرم العمال من كل تمثیل مستقل.ال

وھناك حاجة إلى للقیام بإجراءات فوریة للمحافظة على حیاة وحریة الجزائریین الذین یناضلون من أجل الدیمقراطیة. 
لقد حان الوقت اآلن لكي تُبدي النقابات على الصعید الدولي تضامنھا النشط مع جمیع الذین تم سجنھم أو اضطھادھم 

ایقتھم بسبب مشاركتھم الدیمقراطیة ونشاطھم النقابي، فضالً عن أخواتنا وإخواننا الذین یناضلون من أجل أو مض
 حریة تكوین النقابات وحقوق العمال.

 


	افتتاحية: معتقلون سياسيون في الجزائر يضربون عن الطعام احتجاجاً على القمع المتزايد

