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ملخص:
نظـرا لكــون موضــوع دراســتنا يرتكــز ابلتحديــد حــول معرفــة جانــب العالقــات العماليــة الســائدة عقــب
الدخــول إىل إحــدى املراحــل االقتصاديــة واملتمثلــة يف مرحلــة اخلصخصــة للمؤسســات العموميــة االقتصاديــة،
ســينصب اهتمامنــا علــى التطــرق إىل الظــروف الصراعيــة الــي عرفهــا العامــل وكيفيــة مواكبتــه للتغـرات احلاصلــة
علــى مســتوى املؤسســة العموميــة االقتصاديــة ،الــي صاحبــت املرحلــة ،علمــا أن فــرة التســعينيات هــي يف
كليتهــا تعبــر عــن مرحلــة حامســة مــن مراحــل التغــر الــي مســت املؤسســات العموميــة االقتصاديــة عــر مــا أطلــق
عليــه مرحلــة إعــادة اهليكلــة االقتصاديــة ،ورفعــا لاللتبــاس ،يبــدأ حتديــد مرحلــة اخلصخصــة زمنيــا والــي تعــد آخــر
مرحلــة إلعــادة اهليكلــة يف منتصــف التســعينيات ،وهــو يشــر إىل أصعــب املخــارج االقتصاديــة الــي جلــأ إليهــا
اخلـراء والسياســيون يف حماولــة إلنقــاذ اقتصــاد الدولــة اجلزائريــة.
وســعينا يف جانــب أخــر مــن البحــث إىل عــدم إغفــال جانــب العالقــات العماليــة الــي كانــت
ســائدة قبــل اإلصالحــات االقتصاديــة ،مربزيــن اجلانــب التشـريعي الــذي حيكــم عالقــة العامــل بصاحــب العمــل
مث األشــكال الصراعيــة الــي صاحبــت املرحلــة ،وانتهينــا إىل مرحلــة جــد متقدمــة يف آخــر عناويــن االســتقالل
االقتصــادي أال وهــي اخلصخصــة كأحــد اخليــارات االقتصاديــة مبــا تفرضــه مــن حتــدايت وصعــوابت ،زايدة علــى
التطــرق ملــررات اخلصخصــة وأســاليبها.
كلمــات مفتاحيــة :عالقــات العمــل ،اإلصالحــات االقتصاديــة ،املؤسســات اجلزائريــة ،اخلصخصــة،
الص ـراع العمــايل.
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Labor relations in the light of the privatization of Algerian
institution

Abstract:
The subject of our study is specifically focused on the knowledge of the
prevailing labor relations following launching one of the economic phases of
privatization of public economic institutions, our attention will be focused on
addressing the prevailing conditions of the worker and how to cope with changes at the level of public economic institutions. The 1990s are in their entirety reflecting a crucial phase of the change in the economic public institutions through
the so-called economic restructuring stage, and the ambiguity of defining the
stage of privatization in time, and the last stage of restructuring which begins in
the mid-nineties, and refers to the most difficult economic exits that resorted to
experts and politicians in an attempt to save the economy of the Algerian state.
We sought, on the other hand, not to overlook the aspect of labor relations
that prevailed prior to the economic reforms, highlighting the legislative aspect that governs the worker’s relationship with the employer and the forms
of armaments that accompanied the stage. We have reached a very advanced
stage in the last titles of economic independence, namely privatization as an
economic option that poses challenges and difficulties in addition to addressing the rational and methods of privatization.
Keywords: labor relations, economic reforms, Algerian institutions, privatization, labor conflict.
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متهيد:
عرفــت اجلزائــر مرحلــة جــد حامســة بعــد االســتقالل متثلــت يف الفـراغ القانــوين الــذي حيكــم طاقــة األنشــطة
االقتصاديــة ،وفضــا عــن ذلــك عرفــت نقصــا كب ـرا يف اليــد العاملــة الكفــؤ املؤهلــة ،والقــادرة علــى تســيري
مــا ختلــف مــن مؤسســات صناعيــة علــى قلتهــا ،ممــا اضطــر إىل االســتعانة ابليــد العاملــة احملليــة علــى بســاطة
كفاءهتا ،واالســتعانة أيضا ابلتشـريعات القانونية الفرنســية يف جمال العمل والعمال إىل حني من الزمن .ومند
االســتقالل توالــت التجــارب الــي خاضتهــا املؤسســات العموميــة االقتصاديــة ،بــدءا مبرحلــة التســيري الــذايت،
إىل مرحلــة التســيري االش ـراكي .وملــا كان موضــوع دراســتنا يرتكــز ابلتحديــد حــول معرفــة جانــب العالقــات
العماليــة الســائد عقــب الدخــول إىل إحــدى املراحــل االقتصاديــة واملتمثلــة يف مرحلــة اخلصخصــة للمؤسســات
العموميــة االقتصاديــة ،فــإن اهتمامنــا ســينصب علــى التطــرق إىل الظــروف الصراعيــة الــي عرفهــا العامــل وكيفيــة
مواكبتــه للتغ ـرات احلاصلــة علــى مســتوى املؤسســة العموميــة االقتصاديــة ،الــي صاحبــت املرحلــة ،علمــا أن
فــرة التســعينيات هــي يف كليتهــا تعبــر عــن مرحلــة حامســة مــن مراحــل التغــر الــي مســت املؤسســات العموميــة
االقتصاديــة عــر مــا أطلــق عليــه مرحلــة إعــادة اهليكلــة االقتصاديــة ،ورفعــا لاللتبــاس يبــدأ حتديــد مرحلــة
اخلصخصــة زمنيــا والــي تعــد آخــر مرحلــة إلعــادة اهليكلــة يف منتصــف التســعينيات ،وهــو يشــر إىل أصعــب
املخــارج االقتصاديــة الــي جلــأ إليهــا اخلـراء والسياســيون يف حماولــة إلنقــاذ اقتصــاد الدولــة اجلزائريــة.
وجدير ابلذكر أن االهتمام بدراســة الصراع على مســتوى املؤسســة والتنظيمات بصورة عامة قد شــهد
تعــددا يف التصــورات النظريــة .إذ هتتــم املاركســية بتفســر الص ـراع يف مشوليتــه آخــذة بذلــك كافــة األبعــاد
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية كمتغـرات حموريــة أثنــاء التفســر .ووفقــا هلــذا فــإن الفكــر الصراعــي عنــد»
ماركــس يســتند إىل اآليت:
 طابــع الســيطرة الــذي يعــد الســمة املميــزة لطبقــة اجتماعيــة حتتكــر لنفســها امللكيــة لوســائل اإلنتــاج وابلتــايلمصــادر اإلنتــاج وهــي التنظيمــات اإلنتاجيــة االقتصاديــة ،وتعمــل علــى تكريــس األفــكار والقيــم الــي حتقــق
وتضمــن يف الوقــت نفســه مصاحلهــا.
 انمــي الوعــي االجتماعــي واالقتصــادي نتيجــة للقهــر املمــارس علــى الطبقــة غــر املالكــة ،ويظهــر هــذاالوعــي يف بدايــة نشــوء التنظيمــات العماليــة املطالبــة إبحــداث التغيــر واملدافعــة عــن حقــوق طبقــة الربوليتــاراي
كالنقــاابت العماليــة .وهــذا مــن شــأنه أن يعمــل علــى إدخــال الطبقــة العاملــة يف صـراع مــع طبقــة البورجوازيــن
للدفــاع عــن حقوقهــا ومصاحلهــا األساســية.
 -أمــا البنائيــة الوظيفيــة فكرســت جهودهــا إلب ـراز عوامــل تســاعد علــى حتاشــي الصراعــات علــى مســتوى
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األنســاق الكليــة والفرعيــة ابلبحــث عــن اآلليــات املســاعدة علــى الضبــط بغيــة التحكــم يف جزئيــات التنظيــم
وحتقيــق األهــداف.
وســعينا يف جانــب أخــر إىل عــدم إغفــال جانــب العالقــات العماليــة الــي كانــت ســائدة قبــل
اإلصالحات االقتصادية ،مربزين اجلانب التشـريعي الذي حيكم عالقة العامل بصاحب العمل مث األشــكال
الصراعيــة الــي صاحبــت املرحلــة ،وانتهينــا إىل مرحلــة جــد متقدمــة يف آخــر عناويــن االســتقالل االقتصــادي
أال وهــي اخلصخصــة كأحــد اخليــارات االقتصاديــة مبــا تفرضــه مــن حتــدايت وصعــوابت ،زايدة علــى التطــرق
ملــررات اخلصخصــة وأســاليبها.
وبنــاء علــى مــا ســبق أاثرت الدراســة تســاؤال حمــوراي مفــاده :مــا طبيعــة عالقــات العمــل الــي متيــز
املؤسســة اجلزائريــة يف ظــل اخلصخصــة؟ واندرجــت حتــت هــذا التســاؤل األســئلة الفرعيــة التاليــة:
 مــا طبيعــة العالقــات املهنيــة واالجتماعيــة الســائدة ،وظــروف العمــل وانعكاســها علــى نوعيــة االنشــغاالتالعماليــة يف ظــل اخلصخصــة؟
 ماهي أشكال الصراعات العمالية اليت يلجأ العمال ملمارستها يف ظل اخلصخصة؟أما أهداف الدراسة فقد متحورت حول النقاط التالية:
 التعرف على طبيعة عالقات العمل خالل مرحلة ما قبل اإلصالحات االقتصادية يف املؤسسة اجلزائرية. التعرف على األشكال الصراعية اليت يتعاطى معها العامل يف ظل اخلصخصة. التعــرف علــى نوعيــة املطالــب العماليــة وكيفيــة التعبــر عنهــا يف ظــل خصخصــة املؤسســة االقتصاديــةاجلزائريــة.
أمــا خبصــوص املنهــج ،فقــد اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي حيــث أاتح لنــا هــذا املنهــج
التشــخيص املتعمــق ملؤش ـرات الدراســة وتتبــع األبعــاد االجتماعية-االقتصاديــة واالجتماعية-القانونيــة ،هــذا
مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى اعتمــدت الدراســة املنهــج اإلحصائــي مــن خــال حماولــة إحصــاء البيــاانت
الكيفيــة املســتقاة مــن ميــدان الدراســة الــذي هــو مؤسســة الزجــاج مبنطقــة أوالد صــاحل الطاهــر ،واليــة
جيجــل .اجلزائــر .وقــد تركــز اســتخدامنا للمنهــج اإلحصائــي علــى بنــاء جــداول إحصائيــة بســيطة واســتخراج
النســب املئويــة املتعلقــة مبتغ ـرات الدراســة.
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أما أدوات الدراسة املنهجية اليت اعتمدهتا الدراسة فتمثلت يف:
 املالحظــة املنتظمــة :حيــث مت رصــد حتــركات العمــال يف ورشــات العمــل وهــم بصــدد التفاعــل فيمــا بينهــم،وأثنــاء ممارســتهم العاديــة لعملهــم يف املســاحة املكانيــة املخصصــة هلــم.
 املقابلــة احلــرة :وقــد تضمنــت عــدة لقــاءات مفتوحــة حاولنــا مــن خالهلــا التقــرب مــن العمــال يف ورشــاتالعمــل ،وكانــت جممــل استفســاراتنا حــول :رصــد فكــرة عامــة عــن التغ ـرات املصاحبــة للخصخصــة يف جمــال
االتفاقيــة اجلماعيــة مــن حيــث معاملــة اإلدارة للعمــال ،وتوفــر الشــروط املالئمــة للعمــل ،وعالقــة العمــال
ابإلدارة.كمــا كانــت لنــا مقابــات متفرقــة مــع مســئولني ابملؤسســة قيــد الدراســة ،منهــم مديــر اإلنتــاج ،ورئيــس
قســم املنازعــات ،ومديــر امل ـوارد البش ـرية.
أمــا خبصــوص الفــرة الزمنيــة اخلاصــة مبشــكلة الدراســة ،فقــد كانــت مؤسســة الزجــاج مبنطقــة أوالد صــاحل
الطاهــر ،واليــة جيجــل مؤسســة اقتصاديــة عموميــة إىل غايــة 2011م حيــث مت خصخصتهــا وط ـرأت عليهــا
تغـرات كبــرة مــن حيــث طريقــة التســيري ،وحجــم العمالــة الــذي اخنفــض مقارنــة مــع الفــرة الســابقة عــن اخلصخصــة.
وقــد مت إجـراء الدراســة امليدانيــة هبــذه املؤسســة يف الفــرة املمتــدة مــن فربايــر  2016إىل يونيــو .2016

أوال :عالقات العمل ما قبل اإلصالحات االقتصادية:
كانــت القوانــن اخلاصــة ابلعمــال يف عهــد االســتعمار الفرنســي هــي الــي حتكــم عالقــة املؤسســة
بعماهلــا يف اجلزائــر ،ومنهــا قانــون الوظيفــة العاملــة لســنة  1959الــذي كان حيكــم املوظفــن يف اجلزائــر قبــل
االســتقالل ،إىل جانــب قانــون العمــل الفرنســي الــذي كان ينطبــق علــى عمــال املؤسســات ابلنســبة للعمــال
املتعاقديــن ،أي أن العاملــن يف املؤسســات العامــة ،كانـوا خيضعــون ألحــكام قانــون العمــل أو ألحــكام قانــون
الوظيفــة العامــة ،وكان عمــال املؤسســات اجلزائريــن ال يتمتعــون حبقــوق كاملــة مثــل العمــال الفرنســيني برغــم أو
الواجبــات الواقعــة علــى العمــال كانــت مرهقــة ،ابإلضافــة إىل قلــة الضمــاانت املمنوحــة هلــم .وبعــد االســتقالل
اســتمر سـراين القوانــن الــي صــدرت يف عهــد االحتــال حــى ســنة  ،1965إذ صــدر يف هــذه الســنة قانــون
الوظيفــة العامــة ،ويف عــام  1975أ صــدر األمــر املتعلــق ابلشــروط العامــة لعالقــات العمــل يف القطــاع اخلــاص،
وأخ ـرا القانــون األساســي العــام للعامــل الــذي صــدر يف ســنة  1978والــذي حــدد عالقــة العمــل ومنصــب
العمــل ،وحقــوق املؤسســات وواجباهتــا وفقــا ملبــادئ االشـراكية الــي أخــذت هبــا اجلزائــر منهجــا لتســيري شــؤوهنا
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،ولقــد أشــار امليثــاق الوطــي ودســتور ســنة  1986إىل أن العمــل مضمــون
واعتبــاره شــرطا أساســيا لتنميــة البــاد واملصــدر الــذي يضمــن بــه املواطــن وســائل معيشــته .واملبــادئ الـواردة يف
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الواثئــق الســابقة نفســها يتبناهــا القانــون األساســي العــام للعامــل ،الــذي تنطبــق أحكامــه علــى كافــة العمــال،
س ـواء مــن حيــث عالقــة العمــل أو مــن حيــث منصــب العمــل ،أو مــن حيــث احلقــوق والواجبــات اخلاصــة
ابلعمــال مهمــا كان القطــاع الــذي ينتمــي إليه(.زغــدود. )392 :1987 ،
ومــن خــال مــا ســبق ميكــن أن نســتنتج مــا يلــي :إن القانــون الســاري اخلــاص بتنظيــم عالقــات
العمــل مســتمد مــن قانــون الوظيفــة العامــة قبــل االســتقالل ،واســتمر تطبيقــه حــى مــع مرحلــة التســيري الــذايت
علــى كافــة مؤسســات الدولــة وأجهزهتــا االقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،والثقافيــة ،يف حــن ظهــر يف مرحلــة التســيري
االش ـراكي مــا يســمى ابلقانــون األساســي العــام للعامــل الــذي عمــل علــى حتديــد عالقــة العمــل للعامــل
اجلزائــري يف كافــة القطاعــات واملؤسســات االش ـراكية ،مبــا فيهــا ذات الطابــع االقتصــادي ابألخــذ بعــن
االعتبــار كافــة األبعــاد اخلاصــة ابأليديولوجيــة االشـراكية .هــذا بوجــه عــام ،أمــا إذا رجعنــا علــى وجــه التحديــد
لتقصــي النصــوص والتش ـريعات القانونيــة التفصيليــة الــي تنظــم عالقــات العمــل ،فنجــد أن القانــون اجلزائــري
قـ�د أخـ�ذ بنظريـ�ة التنظيـ�م القانـ�وين لعالقـ�ة العمـ�ل ابلنسـ�بة للعمـ�ال.
وهــذا مــا أكدتــه املــادة السادســة حيــث تنــص «علــى أن يكــون املوظــف اجتــاه اإلدارة يف وضعيــة
قانونيــة وتنظيميــة (.القانــون األساســي للوظيفــة العامــة « )1966 ،وأمــا مــا يتعلــق ابلشــق التعاقــدي الــذي
يكــون العامــل مبوجبــه يف مركــز تعاقــدي انشــئ عــن عقــد العمــل ،هــذا مــا نصــت عليــه املــادة الثانيــة مــن األمــر
الصــادر بتاريــخ  1975والــي تنــص علــى «أن تنشــا عالقــة العمــل مبوجــب عقــد مكتــوب أو غــر مكتــوب،
وتتكــون العالقــة علــى أيــة حــال مبجــرد قيــام العامــل ابلعمــل حلســاب املســتخدمة ،أي أنــه مبجــرد العمــل لــدى
املؤسســة تنشــأ عالقــة العمــل بــن الطرفــن (عالقــات العمــل يف القطــاع اخلــاص )1975 ،ومنــه تنشــأ
حقــوق وواجبــات تلــزم العمــال اجتــاه املؤسســة الــي ينتســبون إليهــا ،حيــث حــددت املــادة  92مــن قانــون العمــل
احلــاالت الــي تنتهــي فيهــا عالقــة العمــل وهــي:
 -1اإللغاء القانوين.
 -2انتهاء عالقة العمل ،عقد انتهاء عقد العمل ذي املدة احملددة.
 -3االستقالة.
 -4التسريح لتخفيض عدد املستخدمني.
 -5العجز الكامل عن العمل.
 -6التسريح ذو الطابع التأدييب.
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 -7التقاعد.
 -8الوفاة.
وهكــذا ميكــن أن تنتهــي عالقــة العمــل بــن العامــل واملؤسســة املســتخدمة يف إحــدى احلــاالت
الســابقة(القانون األساســي للعامــل )1978 ،ويتبــن أن املشــرع اجلزائــري مــن الناحيــة القانونيــة ركــز علــى
الطابعــن التنظيمــي التعاقــدي للعامــل مــن جهــة ،واملؤسســة مــن جهــة أخــرى ،كمــا ركــز أيضــا يف كثــر مــن
نصوصــه علــى احلقــوق والواجبــات للعامــل بــل إن دســتور 1976قــد عــرف العامــل يف حــد ذاتــه يف املــادة 08
كمــا يلــي:كل شــخص يعيــش مــن حاصــل عملــه اليــدوي أو الفكــري وال يســتخدم ملصلحتــه اخلاصــة غــره
مــن العمــال أثنــاء ممارســته نشــاطه املهــي» ( دســتور.)1976 ،
ويف هــذا الرتكيــز علــى العنصــر األساســي يف العمليــة اإلنتاجيــة ،واملتمثــل يف العنصــر البشــري،
برغــم أنــه ال يشــر إىل الزمــن واألجــر ،وهــذا ينطبــق علــى كافــة فئــات العمــال ،حيــث يدخــل يف هــذا اإلطــار
املوظفــن ،األطبــاء ،احلرفيــن ،ومــا ميكــن أن ننتهــي إليــه بعــد هــذا التحليــل القانــوين ،ومــا خيــص املرحلــة الــي
أعقبــت االســتقالل مباشــرة أهنــا «عرفــت فراغــا قانونيــا وتنظيميــا يف خمتلــف اجملــاالت وتفــاداي لتعطيــل احليــاة
االقتصاديــة واالجتماعيــة وجتميدهــا ،ابدرت الدولــة إىل إصــدار قانــون رقــم  57 -62املــؤرخ يف -12 -31
 1962املتضمــن متديــد العمــل ابلقوانــن الفرنســية ،إال مــا تعــارض منهــا مــع الســيادة الوطنيــة ،إىل غايــة
 05يوليــو  1975بدخــول األمــر  29 -23حيــز التطبيــق ،أمــا فيمــا يتعلــق مبجــال تنظيــم عالقــات العمــل
وابســتثناء صــدور قانــون الوظيفــة العموميــة بتاريــخ  02يونيــو  1966فقــد امتــد هــذا إىل غايــة صــدور األمــر
 74 /71بتاريــخ  16نوفمــر  1971املتضمــن التســيري االشـراكي للمؤسســات ،الــذي يعتــر فاحتــة قوانــن
العمــل يف اجلزائــر بتحديــد مفهــوم العامــل يف املــادة  27منــه وتكريــس مبــدأ املســاواة يف احلقــوق والواجبــات
دون أن يكــون اهلــدف منــه إقامــة نظــام قانــوين خــاص بتنظيــم عالقــات العمــل ،بــل كــرس نظــام املشــاركة
للعمــال يف تســيري املؤسســات االقتصاديــة ،وهــو اهلــدف الــذي صــدر مــن أجلــه األمــر  31 /75املــؤرخ يف
 29إبريــل  1975املتعلــق ابلشــروط العامــة للعمــل يف القطــاع اخلــاص ،مــن أجــل إحــداث نــوع مــن االنســجام
بــن عمــال املؤسســات العامــة ،وعمــال املؤسســات اخلاصــة ،إال أن ســوء تطبيــق القوانــن الفرنســية الــي كان
معمــوال هبــا يف جمــال العمــل عرضــت عالقــات العمــل يف كثــر مــن األحيــان إىل الفســخ التحكيمــي ،وانتهــاك
حقــوق العمــال يف غيــاب هيكلــة فعالــة لألجهــزة النقابيــة وغيــاب قوانــن رادعــة ،كمــا أن غيــاب نصــوص
لتنظيــم عالقــات العمــل يف القطــاع العــام جعلــت مؤسســاته تلجــأ لالســتعانة أبحــكام القانــون املتعلــق بتنظيــم
عالقــات العمــل يف القطــاع اخلــاص ،أو االجتهــاد يف وضــع بعــض النظــم ،واالتفاقيــات اخلاصــة هبــا ،فتنتــج
عنهــا اختالفــات بــن القطاعــات ،وبــن خمتلــف املؤسســات ،ممــا أحــدث فوضــى يف جمــال عالقــات العمــل
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إىل غايــة تدخــل الدولــة للقضــاء علــى هــذه الوضعيــة إبصــدار القانــون األساســي العــام للعمــل ســنة ،1978
املتمخــض عــن مبــادئ امليثــاق الوطــي ،والدســتور اجلزائــري لســنة  1976لينظــم كافــة جوانــب عالقــات العمــل
يف كافــة قطاعــات النشــاط ،األمــر الــذي جعــل تطبيــق هــذا القانــون مــن الناحيــة العمليــة حيتــاج إىل إصــدار
العديــد مــن النصــوص ،والتنظيمــات بلغــت أكثــر مــن عشـرين نصـاً تشـريعياً ،وأكثــر مــن مائــة نــص تنظيمــي
تناولــت عــدة وســائل ،كتحديــد املــدة القانونيــة للعمــل ،والعطــل ،وتشــغيل األجانــب ،واألجــور ،والضمــان
االجتماعــي والتكويــن املهــي ( ،)Les cahiers de la reforme,1990 :165وابلتــايل
م��ا مييـ�ز ه�ذـه املرحلةــ ه��و ارتب��اط مفهوــم عالق�اـت العم��ل قانونيـ�ا وتنظيميـ�ا ابملراحــل املختلفــة الــي مــرت هبــا
املؤسســات العموميــة االقتصاديــة ،يف ظــل القوانــن االقتصاديــة واالجتماعيــة لتغطيــة الثغ ـرات القانونيــة يف
هــذا الشــأن خــال املرحلــة الــي أعقبــت االســتقالل مباشــرة .وهــي مرتبطــة أساســا بعوامــل سياســية واقتصاديــة
خاصــة بــكل مرحلــة.

 الصراع العمايل يف املؤسسة اجلزائرية ما قبل اإلصالحات االقتصادية:عرفــت اجلزائــر مرحلتــن أساســيتني حامستــن مــن حيــث حماولــة النهــوض ابلواقــع االجتماعــي
مــن جهــة ،وحماولــة إعطــاء دفــع قــوي لالقتصــاد الوطــي ينهــض علــى أســس قويــة ترتكــز ابلتحديــد علــى
تنميــة القــدرات الزراعيــة يف جمــال الفالحــة ،واالهتمــام ابلصناعــات الثقيلــة حتديــدا ،وذلــك مــن خــال
التســيري الــذايت والتســيري االش ـراكي ،كأســاليب جديــدة ملرحلــة مــا بعــد  ،1962مــن جهــة أخــرى .غــر
أن هــذه «املؤسســات الوطنيــة مل تكــن هلــا مهمــة اقتصاديــة واحــدة ،ولكــن لــكل منهــا سياســة اجتماعيــة
ديناميكيــة تتبــن مــن خــال أتســيس مراكــز التكويــن لعماهلــا ،وإنشــاء تعاونيــات اســتهالكية وغريهــا ،ويف
النهايــة هنــاك نظــام جديــد يتعلــق ابلعالقــات بــن العمــال ومســريهم ،مــا يطلــق عليــه ابلتســيري االشـراكي
للمؤسســات الــذي يســمح ابملشــاركة العماليــة مــن جهــة والبــدء يف تطبيــق السياســة العامــة للمؤسســة مــن
جه��ة أخ��رى( )EL kenz,1993 94 :وعليــه فاملؤسســات يف ظــل ذلــك النمــط التســيريي مل تركــز
جهودهــا وطاقتهــا علــى اجلانــب اإلنتاجــي أي مــا كان مطلــواب اقتصــاداي ،بــل تعدهتــا للرتكيــز علــى اجلانــب
االجتماعــي .لــذا فــإن «التغــر الــذي عرفتــه املؤسســة االقتصاديــة اجلزائريــة خــال الســبعينيات تغــر نوعــي
يف العالقــات بــن العمــال واملســرين ،وذلــك هبــدف التقريــب بــن خمتلــف مســتوايت اإلشـراف والقاعــدة،
وإش ـراك العمــال يف التســيري إىل جانــب املســرين الــذي عينتهــم الدولــة ،وإذا كان مــن أهــداف إش ـراك
العمــال هــو حماربــة ظاهــرة البريوقراطيــة الــي تعرقــل نشــاط املؤسســات االقتصاديــة مبــا تفرضــه مــن قيــود
إداريــة ،واحتــكار للمعلومــات وعرقلــة لالتصــال فــإن هــذه الظاهــرة كمــا يشــر امليثــاق الوطــي ال تشــكل
ظاهــرة ختتــص ابملؤسســة واألجهــزة االقتصاديــة فحســب ،بــل إن جهــاز الدولــة علــى خمتلــف مســتوايت
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معــرض أيضــا للبريوقراطيــة ،وميكــن أن يكــون بــدوره وســيلة لعرقلــة حســن ســر املؤسســات والنشــاط
االقتصــادي» ( .مقــدم .)281 :1992 ،هــذا وإذا كان الغــرض إحــداث أســلوب جديــد يســتند إىل
املشــاركة الفعالــة للعمــال يف آليــات التســيري جنبــا إىل جنــب مــع املسـرين املعنيــن ،بغيــة حماربــة كافــة العراقيــل
والتجــاوزات البريوقراطيــة ،غــر أن «الشــعبوية كانــت دائمــا األيديولوجيــة املســيطرة هلــذه املرحلــة ،واالشـراكية
تعبريهــا التأسيســي ( « )EL Kenz, 1993 : 53وكانــت املخططــات التنمويــة الــي مشلــت قطــاع
الصناعــة نصنــع حتــوالت عميقــة يف اجلانــب التش ـريعي املتعلــق ابلعمــل وعالقــات املســتخدمني ،كإصــدار
القانــون العــام للعامــل ،وإصــدار قـرارات متعــددة للحــزب ،واالحتــاد العــام للعمــال اجلزائريــن كلهــا تعمــل علــى
تقييــم هاتــن التجربتــن ،جتربــة التصنيــع ،وجتربــة التســيري االشـراكي للمؤسســات ،فكانــت هــذه الواثئــق توضــح
اآلاثر العميقــة الــي كونــت الطبقــة العاملــة ،والــي متــت ضمــن الشــروط الــي تتوافــق فيهــا التحــوالت االجتماعيــة
واالقتصاديــة مــع الثــورة العلميــة والتقنيــة (منظمــة العمــل العربيــة ، )258 :1982 ،ولعلــه مــن الواضــح ،أن
التحــوالت االجتماعيــة واالقتصاديــة الــي حاولــت مواكبــة التغـرات احلاصلــة علــى املســتويني العلمــي والتقــي،
وجمموعــة مــن النصــوص والتشـريعات القانونيــة ،مل متنــع مــن حــدوث صراعــات عماليــة حــى يف البدايــة األوىل
ملرحلــة التصنيــع ،وهــو مــا يؤكــده الباحــث «علــي كنــز» حيــث يقــر أن هنــاك «صراعــات اجتماعيــة متعــددة
وإضـراابت يف املؤسســات ،وتســرحيات وتوقيفــات رافقــت املرحلــة االبتدائيــة للتصنيــع علــى مســتوى العمــل ...
واملؤش ـرات الكالســيكية كانــت أيضــا كلهــا ابألمحــر :تعــدت نســبة التغيــب يف كل مــكان  ،%10ووصلــت
يف بعـ�ض األماكـ�ن إىل .)EL Kenz, 1993 : 58 ( .20%
وعليــه ميكــن اعتبــار املرحلــة االبتدائيــة مرحلــة للصراعــات العماليــة وأبمنــاط متعــددة تراوحــت
بــن التسـريح العمــايل إىل التغيبــات ،فاإلضـراابت العماليــة الــي كانــت هــي األخــرى حاضــرة ،وهــذا يعــر
علــى درجــة مــن الوعــي بطبيعــة مشــاكلهم اليوميــة داخــل مــكان العمــل ،بــل ويعــر عــن إدراك العامــل
للواقــع يف مــكان العمــل ،وتعــر اإلحصائيــات اخلاصــة أبمنــاط الصـراع االجتماعــي والتنظيمــي لفــرة هنايــة
الســتينيات وهنايــة الســبعينيات عــن كل ذلــك بــكل وضــوح« :حبيــث أن صراعــات العمــل قــدرت بــدءا مــن
 1977 -1968علــى النحــو التــايل الــذي يوضحــه اجلــدول رقــم (:)1
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جدول رقم ( )1صراعات العمل بني :1977 -1968
سنة احلدوث

عدد اإلضراابت من إمجايل الصراعات
احلاصلة

النسبة املئوية  %جملموع صراعات العمل

1968

03

97

1968

02

03

1970

12

12

1971

23

15

1972

25

17

1976

273

40

1977

533

46

وتتــوزع أســباب صراعــات العمــل حــول :األجــور ،واحلــق النقــايب ،والتس ـريح عــن العمــل.
( )Neggez, 1981 : 46وإذا انتقلنــا إىل بعــض اإلحصائيــات للتدليــل علــى وجــود نــوع مــن
الوعــي العمــايل مبشــروعية جلوئهــم ملمارســة أحــد أبــرز أشــكال الصـراع ،يف جمــال عالقــات العمــل جنــد أن
اإلض ـراب كان ممارســا س ـواء عــن طريــق ضبطــه بقوانــن أو تركــه مــن دون تش ـريعات تنظيميــة وملزيــد مــن
التوضيــح اجلــدول رقــم ( )2يبــن ذلــك يف القطاعــن العــام واخلــاص.
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جدول رقم ( )2عدد اإلضراابت بدءا من  1969إىل غاية :1989
اإلضراابت
السنوات

عدد اإلضراابت

القطاع العام النسبة املئوية القطاع اخلاص النسبة املئوية

1969

72

4

5.55

68

94.44

1972

146

25

17.12

121

82.87

1975

392

107

27.29

285

72.70

1977

521

189

36.27

332

30.72

1979

696

290

41.66

436

62.64

1980

922

420

46.92

502

54.44

1983

895

424

47.37

464

51.84

1985

809

360

44.49

449

55.50

1988

1933

1718

88.87

215

11.12

1989

3389

3061

90.32

328

09.6

اجملموع

9775

6598

67.49

3254

33.28

املصدر :املفتشية العامة للعمل ،وزارة العمل واحلماية االجتماعية .2005
وتشــر القـراءة املتأنيــة لإلحصائيــات يف اجلــدول رقــم ( )2إىل أن العامــل يف القطاعــن سـواء العــام
أم القطــاع اخلــاص يف اجلزائــر كان يلجــأ لشــكل مــن أشــكال الص ـراع أمــام تعنــت اإلدارة لتلبيــة مطالبــه ،زد
علــى ذلــك أن مرحلــة الســبعينيات تعــد إحــدى املراحــل احلامســة يف اتريــخ تطويــر القاعــدة الصناعيــة الكــرى
وبنائهــا ،وابلتــايل احلاجــة الكبــرة لليــد العاملــة الــي تزايــدت يف الف ـرات التارخييــة املدونــة أعــاه خاصــة يف
القطــاع العــام .ولعــل مــا يشــد االنتبــاه أن اإلضـراابت يف القطــاع العــام ســنة  1988بلغــت نســبتها %88.87
وتزامــن ذلــك مــع األحــداث الــي عرفتهــا اجلزائــر يف شــهر أكتوبــر .1988
وجيــدر بنــا التوقــف عنــد األحــداث الــي وقعــت ســنة  1988للتنويــه إىل أن الغليــان الشــعيب
انعكــس بصــورة جليــة علــى املؤسســات العموميــة االقتصاديــة ،وخــر مــا يفســر ذلــك نســبة اإلض ـراابت يف
الوســط العمــايل الــي ارتفعــت بشــكل كبــر ووصلــت  %90.32ســنة  1989وميكــن تربيــر ذلــك ابنتقــال
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التذمــر وســط اجلماهــر الشــعبية مــن الشــارع كتعبــر عــن اخنفــاض املســتوى املعيشــي وتــدين القــدرة الشـرائية،
والبطالــة املتفشــية ،كل ذلــك وجــد متنفســا لــدى العمــال ملمارســة حقهــم يف اإلضـراب ،كشــكل مــن أشــكال
الصـراع ،للضغــط علــى اإلدارة ومــن خالهلــا الســلطات املعنيــة بضــرورة االســتجابة ملطالبهــم نتيجــة ألوضاعهــم
الصعبــة داخــل املؤسســة العموميــة االقتصاديــة أو خارجهــا علــى مســتوى اجملتمــع .أمــا التذبــذابت احلاصلــة
علــى مســتوى القطــاع اخلــاص مــن خــال النســب املدونــة ال تعكــس بصــدق مــا هــو حاصــل يف القطــاع
اخلــاص ،فهــذه املرحلــة التارخييــة مل تعــرف فعليــا قطاعــا خاصــا مبواصفــات الرأمساليــة .فاجملــال أمــام االســتثمار
احمللــي وفتــح اجملــال أمــام القطــاع اخلــاص مل يكــن مســموحا بــه.
وإذا جئنــا لتحديــد نوعيــة املطالــب العماليــة« ،املطالــب الكالســيكية املتمثلــة يف األجــور،
والعــاوات وحتديــد مــدة العمــل» ،أصبــح العامــل اجلزائــري يهتــم مبطالــب جديــدة تســيريية ،حيــث بعــد أحــداث
 1988دخلــت اجلزائــر يف مرحلــة الدميقراطيــة ،وتراجعــت الدولــة عــن السياســات التقليديــة ومت الســماح حبــق
اإلض ـراب علنــا وخلــص البحــث إىل مجلــة مــن النتائــج أمههــا:
 إن اإلضـراب كشــكل مــن أشــكال الصـراع العمــايل يف القطــاع العمومــي كان موجــودا قبــل اإلقـرار بشــرعيتهالدســتورية ،وتركــزت املطالــب حــول القضــااي االجتماعيــة واالقتصاديــة .وبعــد  1988أصبــح العامــل يتأثــر
ابجلانــب السياســي التعــددي ،وفضــا عــن ذلــك الحــظ الباحــث أن أســباب اإلض ـراب أغلبهــا متأتيــة مــن
احمليــط اخلارجــي وليــس مــن املؤسســة.
 إن احلركــة العماليــة اجلزائريــة ط ـوال اترخيهــا بقيــت رهينــة الفعــل السياســي ،وعليــه مت التأكيــد علــى أناخليــارات السياســية يف اجلزائــر دومــا تعمــل علــى تغيــر املنحــى االقتصــادي واالجتماعــي منــذ االســتقالل مــع
كافــة املراحــل الــي قطعهــا االقتصــاد الوطــي ،واخلطــط التنمويــة الفاشــلة الــي دأب الساســة علــى اســتريادها
وتطبيقهــا ،ودومــا كان مصريهــا الفشــل اقتصــاداي .وتؤكــد الدراســة علــى أن كافــة الصراعــات الــي عرفتهــا
املؤسســة متأتيــة أصــا مــن اجملتمــع اخلارجــي وهــو مــا يؤكــد فرضيــة التأثــر للبيئــة احمليطــة (.حلــرش1992 ،
.)82:
ومهمــا يكــن مــن أمــر «ينبغــي التنويــه إىل أنــه ابتــداء مــن  1981اســتخدم اخلطــاب السياســي
ظاهــرة األزمــة لتربيــر عمليــة واســعة إلعــادة اهليكلــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،الــي ينبغــي أن تســتجيب
لنمـ�ط جديـ�د للتنميـ�ة (  )EL Kenz, 1993 : 48وقــد تلتهــا مباشــرة مرحلــة أخــرى هــي اســتقاللية
املؤسســات ،ومل مينع ذلك من ازدايد أو حىت تقليص يف املقاومة العمالية ،كما يؤكد خطّايب بقوله« :أعتقد
أن املقاومــة العماليــة ال ميكــن تفســرها عــن طريــق اجتاههــا الســليب اجتــاه التصنيــع والنمــط اجلديــد للحيــاة
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احلضاريــة كمــا يدعــي بعضهــم ،لكــن مبعارضتهــا للعالقــات الرأمساليــة املتناميــة احملافظــة واملرتبطــة برأمساليــة الدولــة
وعــدم التســاوي لعالقــات القــوة بــن العمــال واملس ـرين الناتــج عــن احتقــار النظــام النامــي غــر الرأمســايل،
فمالحظــات العمــال يف املؤسســات العموميــة ال ختتلــف عــن نظريهتــا يف األنظمــة الرأمساليــة الغربيــة حبيــث جيــري
معاملتهــم دائمــا كمزارعــن مســتخدمني حمــدودي االســتخدام ،الذيــن ال قــوة هلــم يف اختــاذ الق ـرار إضافــة إىل
حــق االحتجــاج واملطالبــة مبــا هــو شــرعي فيواجهــون إنــكارا مــن قبــل االجتــاه األوتوقراطــي املتمثــل يف املسـرين
املدعمــن مــن طــرف الدولــة» .)Khettabi, 1990 :84( .وبنــاء عليــه نســتخلص أن مرحلــة التحــول
الكــرى يف اتريــخ اجلزائــر احلديــث بــدأت يف منتصــف الثمانينيــات حيــث بــدأت األزمــة تعصــف اقتصــاداي
وسياســيا واقتنــاع أصحــاب الشــأن السياســي والعســكري أبن األمــور هــذه املــرة ليســت كســابقاهتا حيــث
ال مفــر مــن تغيــر املنحــى االقتصــادي والسياســي ،مــن حيــث أنــه كان شــرقا فتــم حتويلــه غ ـراب وفتــح اجملــال
اقتصــاداي أمــام الليرباليــة املشــوهة مــن جهــة ،كمــا مت إقـرار التعدديــة السياســية علــى املســتوى السياســي ،األمــر
الــذي عجــل بتفعيــل إعــادة اهليكلــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واملاليــة لبعــض املؤسســات العموميــة ،وتلتهــا
مرحلــة أخــرى هــي اســتقاللية املؤسســات ومنهــا اخلصخصــة وهــي كلهــا مراحــل مت قطعهــا بتســرع حتــت غطــاء
األزمــة أحيــاان  ،ويف كثــر مــن األحيــان مت افتعاهلــا لبيــع املؤسســات العموميــة االقتصاديــة ابلدينــار الرمــزي كمــا
أكدتــه األحــداث االقتصاديــة فيمــا بعــد مــن تــورط الكثــر مــن املســؤولني وبعــض اإلطــارات الســامية يف فضائــح
خاصــة بتبديــد األمـوال العموميــة وعمليــات االســتيالء علــى األراضــي الفالحيــة ،وهــو مــا عــرف مبافيــا العقــار،
وقضــااي الفســاد ،وخــر دليــل علــى ذلــك قضيــة القــرن أو فضيحــة القــرن املتعلقــة ببنــك اخلليفــة.
ولكــن الســمة األكثــر تعبـرا عــن الصـراع داخــل املؤسســات العموميــة االقتصاديــة يف تلــك الفــرة
تتمثــل يف اإلضـراب حيــث تتواجــد خاصــة يف كــرايت املــدن اجلزائريــة وهــي املــدن الــي ترتكــز فيهــا القطاعــات
الصناعيــة ،حيــث تشــهد املرحلــة علــى أن «متركــزت حركــة اإلضـراب الــي شــهدهتا املرحلــة بشــكل ملفــت يف
املــدن الصناعيــة الكــرى الــي تضــم أكــر اجملمعــات الصناعيــة يف اجلزائــر علــى اإلطــاق مثــل منطقــة اجلزائــر
العاصمــة يف الوســط ،ومنطقــة وهـران يف الغــرب وقســنطينة يف الشــرق ،وتؤكــد ذلــك إحصائيــات وزارة العمــل
ســنة  ،1977حيــث بلغــت نســبة اإلض ـراابت مــن جممــوع اإلض ـراابت البالــغ عددهــا  533إض ـرااب ســنة
 ،1977يف ســت مــدن جزائريــة أكثــر مــن  %54يف القطــاع العــام ،وأكثــر مــن  %36يف القطــاع اخلــاص (
فــؤاد .)57 :1991 ،كمــا يتضــح ذلــك يف اجلــدول رقــم ( )3التــايل:
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جدول ( )3توزيع اإلضراابت على بعض املدن الصناعية ابلقيمة النسبية لعام :1977
الوالايت

القطاع العام

القطاع اخلاص

اجلزائر

27.5

11.5

قسنطينة

10

0.5

وهران

05.3

7.5

عنابة

03.2

1.8

سكيكدة

02.7

1.5

سطيف

8.6

09.3

اجملموع

54.6

36.6

واملالحــظ أن أغلــب هــذه اإلض ـراابت ترتكــز يف أهــم اجملمعــات الصناعيــة البرتوليــة يف اجلزائــر ،ممــا
يشــر إىل أن طبيعــة الصراعــات العماليــة كانــت عميقــة ،ومركــزة أكثــر يف املؤسســات االش ـراكية ،ذات
الطابــع االقتصــادي الصناعــي حتديــدا .إذ أن األمــر يؤكــد أكــر نســبة يســجلها القطــاع العــام ،وأن مرحلــة
التصنيــع هــذه تســببت يف معطيــات جديــدة ،متثلــت يف التشــكيلة االجتماعيــة الــي ميزهــا عــدم االنســجام بــن
الكفــاءة املهنيــة ،ونوعيــة التكنولوجيــا املســتوردة املعقــدة أصــا ،وكل هــذه التغـرات احتواهــا حميــط الصناعــة يف
املؤسســات الوطنيــة حتــت أيديولوجيــة االشـراكية يف التســيري ،بنظــم تســيريية مت نقلهــا مــن دول أجنبيــة عملــت
يف كثــر مــن األحيــان علــى إلغــاء اخلصائــص احملليــة الــي متيــز اإلنســان اجلزائــري .علــى أيــة حــال« ،إذا تتبعنــا أهــم
الصراعــات الــي شــهدها االقتصــاد اجلزائــري ملعرفــة طبيعتهــا ميكــن التمييــز بــن شــكلني مــن املقاومــة العماليــة،
أو الوعــي السياســي للطبقــة العاملــة علــى مســتوى املمارســات اليوميــة ،ويعــرف الشــكل األول يف جمــال الـراث
االجتماعــي ابلفعــل اجلماعــي والــذي متثلــه اإلض ـراابت واملظاه ـرات العماليــة ،أمــا الشــكل الثــاين فــذو طبيعــة
فرديــة ومتثــل يف ســلوك العامــل الفــرد اجتــاه مواقــف فرديــة أو مجاعيــة ،كالتغيــب مثــا ،والــذي يدخــل ضمــن
إطــار مــا يعــرف ابســم الص ـراع احملــول» ( Diverted Actionغــريب وآخــرون .)57 :1995 ،ومنــه
وجــب التنويــه إىل أن العمــال علــى درجــة مــن الوعــي ،واإلحصائيــات املشــار إليهــا أكــر دليــل علــى ذلــك،
هــذا وميكــن جتميــع حصيلــة اإلضـراابت الــي حدثــت يف فــرة زمنيــة تقــرب إىل مخســة عشــر ســنة حــى بدايــة
الثمانينيــات كمــا يلــي:
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جدول ( )4توزيع اإلضراب حسب سبب الصراع:

سبب الصراع

النسبة املئوية  %لعدد اإلضراابت

األجور

38.4

التأخر يف دفع األجور

30

ظروف العمل

15

تسرحيات فردية أو مجاعية

5.7

ممارسة احلق النقايب

3.1

عالقات مهنية سيئة

1.5

عدم صالحية التمثيل العمايل

1

أسباب أخرى

5.3

واملالحــظ أن املطالبــة يف زايدة األجــر والنضــال مــن أجــل شــروط عمــل أفضــل تشــكل اجلــزء
الكبــر مــن املطالــب تليهــا املطالــب املرتبطــة مباشــرة بعالقــات العمــل واإلنتــاج ،وإذا كانــت املطالــب
بـزايدة األجــر وحتســن ظــروف العمــل هــي الــي تتصــدر أســباب اإلضـراابت فإهنــا – أي اإلضـراابت-
كلهــا هتــدف يف هنايــة املطــاف إىل حماولــة كســب املزيــد مــن النفــوذ والســلطة مــن وراء مثــل هــذه
املطالــب املاديــة الــي جتلــب أنصــاراً كثريين(غــريب وآخــرون . )60 :1995 ،وعلــى قــدر أمهيــة
املطالــب الــي كانــت ســببا يف حــدوث اإلضـراب ،هتــدف ابلدرجــة األوىل إىل جتســيد مجلــة مطالبهــا،
مبعــى مطالــب أكــر الشـرائح العماليــة ،ومــن جهــة أخــرى تســعى إىل تكريــس وكســب ملزيــد مــن النفــوذ
والســلطة يف مقابل اإلدارة يف املؤسســات االشـراكية ،ويف هذا اإلطار يتعني علينا اإلشــارة إىل الدور
النقــايب ،س ـواء مــن حيــث فاعليتــه أم والؤه للجانــب اإلداري »،فالعمــل النقــايب للعمــال اجلزائريــن
خــال هــذه احلقبــة التارخييــة ال ميكــن تقييمــه إال مــن خــال منظمــة واحــدة – اعتــرت كنقابــة
شــرعية -وهــي االحتــاد العــام للعمــال اجلزائريــن ،فــكان تطبيــق ميثــاق التســيري االشـراكي للمؤسســات
خــال فــرة قصــرة مــن التطبيــق أي يف  19ديســمرب  1979علــى  57مؤسســة تضــم 841
وحــدة إنتاجيــة ،هبــا  310000عامــل» ( .االحتــاد العــام للعمــال اجلزائريــن« .)1981 ،ومــن
هنــا كانــت جتربــة التســيري االش ـراكي للمؤسســات ،تعــم كافــة الفئــات العماليــة ابختــاف أصوهلــم
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اجلهوي��ة ،وابختلـاف مؤهالهتــم الثقافيــة حيــث يؤكــد الباحــث «بوتفنوشــت» يف هــذا الشــأن علــى
أن «جتربــة التســيري االش ـراكي للمؤسســات ،أو املؤسســة االش ـراكية ال تكمــن يف أمهيــة النصــوص
الــي احتوهتــا ،ولكــن تكمــن األمهيــة يف الفكــر الــذي مــن خاللــه نتقبــل هــذه التجربــة ونطبقهــا للصــاحل
العــام» )200 :Boutefnouchet, 1984( .ومــن َث كل الدالئــل تؤكــد وجــود منظمــة
عمالي��ة واحــدة شرــعية ذات طابعــ سياس�يـ وح��زيب يف الوقتــ نفســه ،ومنــه نســتنتج أنــه كان نوعــا مــن
التمثيــل الشــكلي أو الصــوري للفئــات العماليــة ،ألن الوجهــة السياســية هــي الــي حتــرك االحتــاد العــام
للعمــال اجلزائريــن ،واألفــكار األيديولوجيــة الــي تنتجهــا الســلطة هــي الــي ينبغــي أن تكــون امتــدادا
طبيعيــا ملؤسســات الدولــة االقتصاديــة .ومــن هنــا فإهنــا تعكــس بوضــوح وجهــة نظــر الســلطة السياســية
أكثــر مــن كوهنــا جتســد املطالــب العماليــة ،ويذهــب «عبــد اللطيــف بــن أشــنهو» يف هــذا اجملــال إىل أن
هنــاك «متثيــا عماليــا شــكليا يف جمالــس التســيري – جملــس العمــال وجملــس املديريــة -فانشــغلت النقابــة
ابجلوانــب السياســية للعمــال  ،حيــث أصبحــت عبــارة عــن جهــاز مراقبــة للدولــة ،والســلطة احلاكمــة
علــى مســتوى الوحــدات واملؤسســات اإلنتاجيــة ،حركــة انضمــام للنقــاابت ،ممــا أدى إىل ركــود عــدد
العاملــن املنضمــن إىل النقــاابت عندمــا مل حتقــق آماهلــم يف حــل املشــكالت املاديــة (بــن اشــننهو،
 .)174 :1981ومنــه يتبــن أنــه مل يكــن للنقابــة دور فاعــل لصــاحل العمــال أكثــر مــن كوهنــا أدت
دورا فاعــا وأساســيا لصــاحل الســلطة احلاكمــة حبيــث تعمــل علــى هتدئــة األوضــاع ،وامتصــاص غضــب
الشـرائح العماليــة يف تلــك الفــرة ،وامتصــاص حــاالت االحتقــان العمــايل الناجــم عــن التذمــر ،وهــو مــا
يفسر عملية الركود وتناقص عدد املنخرطني يف النقابة الوحيدة عندما أتكد هلم عدم حتقق مطالبهم
اخلاصــة ،الســيما املشــكالت ذات الطابــع املــادي ،إىل درجــة أن العمــل النقــايب «بقــي يــدور يف حلقــة
جتعلــه يفقــد دوره األساســي يف الدفــاع عــن املصــاحل األساســية املاديــة واملعنويــة للعمــال .ويتجلــى هــذا
الضعــف يف اجلوانــب الفنيــة والتقنيــة للعمــال ،هــذه اجلوانــب الــي اتصفــت بفقــدان املبــادرة والتخــوف
منهــا ،حيــث يطلــق عليــه انعــدام روح اجلماعــة يف العمــل ،والنقــص الكبــر يف الســيولة اإلعالميــة الــي
قــد توفــر للعامــل معرفــة خاصــة مبحيــط عملــه ،الــذي يتفاعــل بداخلــه واملتمثــل أساســا يف املؤسســة
االشـراكية ( االحتــاد العــام للعمــال اجلزائريــن .)1985 ،وعليــه ميكــن اســتنتاج مــا يلــي:
 دخول النقابة املمثلة يف االحتاد العام للعمال اجلزائريني يف حلقة القرارات السياسية للسلطة. ضرورة إجياد امتداد طبيعي لفرض إيديولوجية السلطة على الفئات العاملة. -العمل على هتدئة العمال من خالل احلث على ضرورة االخنراط يف االحتاد العام للعمال اجلزائريني.
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 توجيــه ال ـرأي العــام العمــايل حنــو ضــرورة االنســجام الداخلــي ،وتقويــة االحتــاد علــى حســاب املشــكالتالفعليــة واملطالــب احلقيقــة للعمــل.
يتمثــل اهلــدف الفعلــي غــر املعلــن يف إخضــاع كل مــن يتقاضــى أج ـرا لــدى مؤسســات الدولــة حيــث أنتقاضــي الراتــب يشــكل يف حــد ذاتــه عربــون والء طبيعــي للســلطة السياســية ،ينبغــي التعبــر عنــه ابالخنـراط يف
االحتــاد العــام للعمــال اجلزائريــن.

اثنيا :اخلصخصة يف اجلزائر :اخللفيات والتحدايت:
تندرج عملية خصخصة القطاع العام يف إطار أمشل ،اهلدف منه إحداث التوازن بني القطاعات
االقتصاديــة ،حبيــث تكــون الدولــة مبنــأى عــن العمليــات املاليــة للمؤسســات االقتصاديــة ،فيمــا يكــون االهتمــام
ابلكفاءة والفاعلية يف اســتخدام املوارد املتاحة ،وأتيت هذه املرحلة بعد مرحلة االقتصاد املوجه اليت شــهدهتا
اجلزائــر خــال فــرة  ،1978 -1967ومــا جــاء بعدهــا مــن فــرة أخــرى متيــزت بتوقيــف االســتثمارات ومراجعــة
التخطيط وإعادة هيكلة املؤسسات الوطنية ،واستمرت من  1980إىل غاية  ،1991حيث اخنفض النمو
االقتصــادي بدرجــة كبــرة ،وارتفــع حجــم البطالــة والتضخــم وازدايد املديونيــة إىل مســتوايت قياســية خمفيــة،
هــذا األمــر جعــل التفكــر يف أمنــاط جديــدة للتســيري وامللكيــة ضــرورايً متثــل أساســا يف اللجــوء إىل اقتصــاد
الســوق يف إطــار خصخصــة القطــاع العــام ،والقضــاء تدرجييــا علــى أمنــاط التســيري الســابقة ،وابملقابــل تكريــس
امللكيــة الفرديــة لوســائل اإلنتــاج ،وحريــة النشــاط االقتصــادي ،واملنافســة وحريــة األســعار وأيضــا حتســن فعاليــة
املؤسســات العامــة ،ومنــه تعتــر حماولــة جــادة إلحــداث تغيــر يف البنيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف اجلزائــر،
ويف هــذا اإلطــار ســيتم التطــرق إىل خلفيــات اخلصخصــة ،وكــذا التحــدايت الــي تواجــه هــذا النمــط اجلديــد
أثنــاء عمليــات التطبيــق واملمارســة.
أ -خلفيــات اخلصخصــة :ابدرت الدولــة إىل جمموعــة مــن اإلصالحــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
انطالقــا مــن البــدء إبعــادة اهليكلــة للمؤسســات الوطنيــة ضمــن مــا أصطلــح عليــه البحــث عــن االســتقاللية
ضمــن التش ـريعات اجلديــدة للعمــل ،وكان ذلــك يف أعقــاب فشــل نظــم التســيري الســابقة هلــا وقصــد إعطــاء
عالقــات العمــل حمتــوى يتطابــق مــع التغـرات الــي مســت املؤسســات العموميــة االقتصاديــة يف االنتقــال مــن
القطــاع العــام إىل القطــاع اخلــاص« ،ويتضمــن مشــروع القانــون املتعلــق خبصخصــة املؤسســات العموميــة ،الــذي
قــرر رئيــس اجلمهوريــة اجلزائريــة « عبــد العزيــز بوتفليقــة» ســحبه لتمكــن املركزيــة النقابيــة مــن إبــداء رأيهــا فيــه،
يتضمــن  35مــادة تفتــح البــاب لـرايح اخلصخصــة ،دون ضوابــط وال تشــرط يف عمليــات اخلصخصــة صراحــة
احلفــاظ علــى الشــغل ،أو رفعــه وتطويــر اإلنتــاج أو الطابــع االسـراتيجي لبعــض القطاعــات الــي توجــد حــى
يف بلــدان عريقــة يف الرأمساليــة».

215
د /غراز الطاهر

ويظهــر مســعى هــذا القانــون يف إزالــة كل عائــق أمــام مســار اخلصخصــة ،انطالقــا مــن تقييــم اإلطــار
املؤسســايت اجلــاري بــه العمــل حاليــا ،وتتضمــن العوائــق حســب وثيقــة عــرض األســباب يف انعــدام تعريــف
واضح للنشــاطات املخصخصة ،واليت ال ختصخص ،وكذا غموض األدوار املســندة هليئة اخلصخصة وجملس
اخلصخصــة ،وتعــدد املتدخلــن ومراكــز الق ـرار(ع.ف ،)2001 ،وبنــاء عليــه يتضــح أن إحــدى اخللفيــات
األساســية اليت أدت إىل انتقال املؤسســة العمومية االقتصادية من القطاع العام إىل القطاع اخلاص يكمن يف
إعــادة النظــر ،وتقييــم اإلطــار املؤسســايت املعمــول بــه يف تلــك املرحلــة (مرحلــة مــا قبــل الشــروع يف اخلصخصــة)،
ممــا ِ
يوجــد نوعــا مــن التعــدد يف مصــادر التدخــل ،ومنــه تعــدد يف مراكــز احتــاد الق ـرار ويف هــذا الشــأن يوضــح
«جميــد املوســوي» علــى أنــه «بشــكل عــام جــرى تربيــر اخلصخصــة علــى أســاس قــدرة اخلــاص علــى توفــر إدارة
أكفــأ  ،وقطــاع خــاص يقتصــد يف اســتخدام املـوارد وحيســن يف أداء املؤسســات ،فيزيــد بذلــك مــن معــدالت
النمــو االقتصــادي ،وتقــدمي حوافــز تعمــل علــى تعبئــة االدخــار وتوجيهــه حنــو املشــاريع املرحبــة ،وتعميــم امللكيــة
علــى قطــاع أكــر مــن املواطنــن ،وخيتلــق وســيلة ماليــة نشــطة تشــجع علــى االدخــار وتوفــر قنــاة مناســبة
للتحويــل وهــذا ابإلضافــة إىل ختفيــف األعبــاء املاليــة الــي تتحملهــا احلكومــة مــن حيــث متويــل املشــاريع العامــة،
ومواجهــة اخلســائر الــي يتعــرض إليهــا ( املوســوي .)20 :1995 ،ومنــه فاخلصخصــة عنصــر أساســي
لسياســة اقتصاديــة جديــدة ألســباب ثالثــة:
أوال :معرفة مقدار مسامهتها يف االستقرار على الصعيد االقتصادي العام.
اثنيا :حتقيق ترقية يف جمال الصادرات خارج قطاع احملروقات.
اثلثــا :التحــول الكلــي لالقتصــاد ،والعمــل علــى ختفيــض البطالــة ،وهــذا مــا يطــرح إشــكاال أساســيا يتعلــق
ابلــدور املســتقبلي للدولــة الــي ينبغــي أن تتأقلــم مــع مســتجدات العوملــة االقتصاديــة ،وحماولــة التطعيــم بشــكل
طبيعــي مــن أجــل بــث الفعاليــة يف املنظمــات ،تتخلــى الدولــة مبوجبهــا عــن أداء وظيفــة التســيري بغيــة تفــادي
تفاقــم الوضــع بــن الدولــة واملواطــن ،ومنــه فــإن علــى الدولــة أن تنظــم وتقــرر بشــكل أفضــل يف هــذا الشــأن.
أمــا فيمــا تعلــق ابلشــق الثــاين اإلجيــايب وهــو تفعيــل الصــادرات خــارج قطــاع احملروقــات ،حبيــث أكــدت
احملــاداثت مــع الشــركاء علــى أن تفعيــل الصــادرات هــو الســبيل الوحيــد للتقليــل مــن نســبة البطالــة.
وإذا اســتمر االرت��كاز عل��ى البــرول كم��ادة زائلةــ ق��د يقوــد البـلاد إىل منح��ى خطـير وميكــن التذكــر
بســيناريوهات الديــون املرتاكمــة بــدءا مــن عــام  ،1994 -1986ومنــه فاخلصخصــة تعتــر أساســية لســببني:
أوهلما :قدرة القطاع اخلاص على أن يتأقلم آبلياته املرنة يف التسيري مع آليات التجارة والنظام املايل.
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اثنيهمــا :أن اخلصخصــة ابملـوارد املســرة تشــكل مصــدرا للرتاكميــة الصادقــة خللــق إلجيــاد ديناميكيــة يف بقيــة
فــروع القطــاع االقتصــادي عــدا احملروقــات.
هــذا وإذا عــدان إىل الشــق اإلجيــايب الثالــث للخصخصــة ،فيتمثــل يف كوهنــا تشــكل آليــة لتنميــة
االقتصــاد الوطــي الرتكازهــا علــى العمــل والعقلنــة كمصدريــن دائمــن للثــروة ،والــي تســمح ابندمــاج البــى
التنافســية أبســاليب جديــدة تســتند إىل املخاطــرة ،وهــي تعتــر ثقافــة مؤسســاتية جديــدة ،فضــا عــن ميــاد
مسـرين جــدد يتأقلمــون مــع التغـرات الداخليــة واخلارجيــة علــى حــد سـواء مــن منطــق السياســة االقتصاديــة
الـتي ترتكـ�ز علـ�ى الطلـ�ب وليـ�س حص�ـراي علـ�ى العـ�رض ،كمـ�ا هـ�و الشـ�أن يف النظـ�ام التسـ�يريي املركـ�زي السـ�ابق
(  . ) )Mebtoul, 2002 :159مما ســبق ميكن اســتنتاج جمموعة من األســباب الفعلية اليت أدت
ابلدولــة إىل خصخصــة بعضــا مــن املؤسســات العموميــة االقتصاديــة كاآليت:
 فشــل اإلدارة يف إجيــاد الكفــاءات الالزمــة للتأقلــم مــع التغ ـرات احلاصلــة علــى املســتويني االقتصــاديواملؤسســايت.
 البحث عن الكفاءة املهنية القادرة على حتسني األداء ،واألكثر استخداما. االفتقاد للسوق املالية النشطة يف جمال االدخار. -البحث عن جماالت تنموية خارج قطاع احملروقات.

ب -أهداف اخلصخصة:
هناك مجلة من األهداف تسعى اخلصخصة كعملية اقتصادية لتحقيقها نبينها فيما يلي:
 -1تــؤدي اخلصخصــة إىل حتســن نوعيــة اختــاذ الق ـرار اإلداري عــن طريــق خفــض درجــة التدخــل السياســي
يف عمليــات املؤسســات العامــة ،إذ إن الساســة يف كثــر مــن األحيــان يؤثــرون علــى أهــداف املؤسســة ،وقــد
تطغــى األهــداف االقتصاديــة العامــة أو االجتماعيــة علــى األهــداف ذات الطبيعــة التجاريــة (كمحاولــة الرتكيــز
علــى مناطــق جغرافيــة معينــة) ،حبيــث يــؤدي احلــد مــن التدخــل السياســي إىل إعفــاء املديريــن مــن ضــرورة
احلــرص علــى تلبيــة رغبــات الساســة ممــا يقودهــم ابلتــايل إىل حتســن أداء املؤسســة .وال تتعــارض اخلصخصــة
ابلضــرورة مــع الســعي لتحقيــق بعــض األهــداف غــر التجاريــة ،لكــن مــا يتطلبــه األمــر يف هــذه احلالــة ،هــو أن
تقــدم احلكومــة أو الدولــة دعمــا مباشـرا لتغطيــة التكلفــة اإلضافيــة الالزمــة لتحمــل أعبــاء مثــل هــذه األهــداف.
 -2تــؤدي اخلصخصــة إىل نقــل املديريــن مــن موقــع املســؤولية أمــام البريوقراطيــة ،إىل موضــع املســؤولية املباشــرة
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أمــام حاملــي األســهم ،وهــم فئــة تســعى إىل حتقيــق الربــح.
 -3هتــدف اخلصخصــة إىل فــرض انضبــاط األسـواق املاليــة علــى املؤسســات ،وابلتــايل حتفيزهــا علــى العمــل
علــى مســتوى أرفــع مــن الكفــاءة ألن املؤسســات العامــة الــي حتميهــا مظلــة القطــاع العــام ،قــد ال تفلــس وهــي
تتكبد خســائر ألهنا يف مأمن من اإلفالس ،إذ تقدم الدولة يف العادة احلماية للمؤسســات العامة اليت تواجه
املشــاكل املاليــة ،إمــا عــن طريــق الدعــم املــايل املباشــر ،أو عــن طريــق إعطــاء ضمــاانت ائتمانيــة ممــا يســمح
للمؤسســة ابملضــي قدمــا يف عملياهتــا برغــم املشــاكل املاليــة.
فمــن هــذا املنظــور يــرى دعــاة اخلصخصــة أنــه للخــاص مــن مشــاكل القطــاع العــام جيــب التحــرر مــن
أعباء دعم املؤسســات اخلاســرة ،والكف عن متويل اســتثمارات منخفضة العائد (عجمية.)148 :1993 ،
كمــا يؤكــد دعــاة اخلصخصــة أبهنــا «جــزء مــن برانمــج إصــاح اقتصــادي شــامل جوهــره ســيادة قانــون الســوق
وحتريــر التجــارة اخلارجيــة ،وأساســه هــو تطبيــق برامــج االســتقرار والتكيــف وهبــذا مــن شــأنه أن يقــود إىل عــاج
املشــكالت قصــرة األجــل مثــل:
 التضخم نقص النقد األجنيب هروب رؤوس األموال عجز ميزان املدفوعات.وذلــك لــن يتأتــى إال بتطبيــق برامــج االســتقرار(صندوق النقــد الــدويل .)351 :1992 ،ولعلــه
مــن األمهيــة اإلشــارة إىل أن اخلصخصــة «تفــرض منط ـاً تســيريايً علــى القطــاع اخلــاص ،الــذي بــدوره يفــرض
شــفافية اتمــة ،وال يقبــل بوجــود مســتمر يف ميزانيــة املؤسســة حبيــث يعمــل علــى إزالــة وحماربــة كل التجــاوزات
الــي قــد حتــدث علــى مســتوى التســيري» .)Tropicaux, 1992:627( .وعلــى العمــوم ميكــن رؤيــة
أهــداف اخلصخصــة علــى مســتويني رئيســيني:

 -1املستوى االقتصادي العام :وهي تسعى من خالله إىل:
 تقليص عجز امليزانية. -زايدة الفاعلية االقتصادية.
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 املستوى االقتصادي احمللي/احملدود :وتسعى من خالله إىل: ختفيض التكاليف. زايدة االستثمارات. بث روح املنافسة. توسيع قاعدة امللكية.ج -آاثر اخلصخصــة :يــرى كثــر مــن الباحثــن أن «احلجــج النظريــة الداعمــة ملقولــة التخصصيــة ،ليــس فيهــا
مــا يقنــع كليــا ،أو مــا هــو واضــح متامــا بشــأن تربيـرات التحــول حنوهــا خاصــة ابلنســبة للبلــدان الناميــة الــي ليــس
للخصخصــة فيهــا ســوى تربي ـرات هامشــية وغــر جوهريــة( ســيد وآخــرون .)1988 ،حبيــث يتهــم القطــاع
العــام ابخنفــاض الرحبيــة واإلنتاجيــة ،وتعــرض بعــض مــن مؤسســاته ومشــاريعه إىل اخلســارة والســرقة واحملســوبية،
أي أن الذيــن ينــددون ابخنفــاض الرحبيــة يف القطــاع العــام يتناســون أن التحديــد اإلداري لألســعار يعتــر
حقوقــا مكتســبة للجمهــور ،حبيــث تلقــى حماولــة التخلــي عنهــا مقاومــة سياســية عنيفــة ،وال يقتصــر األمــر علــى
أســعار االســتهالك بــل يتعــداه إىل مســتلزمات قطــاع األعمــال ،مث إن مــا يســاق مــن مقــارانت بــن القطاعــن
تظهــر اخنفــاض إنتاجيــة القطــاع العــام ،وهــذا ليــس دليــا علــى فشــل اإلدارة يف القطــاع العــام ،إذ ينبغــي عنــد
املقارنــة إضافــة املنافــع االجتماعيــة لفئــات اجتماعيــة واســعة وطــرح مــن رصيــد حســاب القطــاع اخلــاص املضــار
االجتماعيــة املرتتبــة علــى أداء القطــاع علــى مجهــور واســع مــن النــاس ،لذلــك لــو قــام القطــاع اخلــاص والقطــاع
العام بتطبيق سياســة التعبري نفســها ،أي أن الســعر جيب أن يغطي الكلفة االجتماعية ،فإن مقارانت الرحبية
واإلنتاجيــة املألوفــة اآلن ســتفقد معناهــا.
أمــا خبصــوص اخلســارة الــي يتعــرض هلــا القطــاع العــام ،فيعــود إىل أن رؤوس األمـوال الــي ختصــص
للقطــاع العــام ال تتناســب مــع أغـراض املشــروعات وتســحب فائــض اخلزانــة العامــة ،مث إن اإلشــارة إىل حجــم
مــا يتعــرض لــه القطــاع العــام مــن خســائر ،ليــس ابلضــرورة دليــا علــى جنــاح اإلدارة يف القطــاع اخلــاص وفشــلها
يف القطــاع العــام ،ألن حــاالت فشــل القطــاع اخلــاص الســيما الوحــدات الصغــرة تنتهــي س ـريعا ابإلفــاس،
وهــو مــا خيــرج معظمهــا مــن حســاابت املقارنــة الــي تعــزى إىل ارتفــاع الكفــاءة ،وأن هــذا ليــس مقتصـرا علــى
أوضــاع بلــدان انميــة كالبلــدان العربيــة ،إذ إن الدراســات الــي أجريــت مؤخ ـرا علــى الظاهــرة يف الــوالايت
املتحــدة تشــر إىل أنــه أنســب مــن الوحــدات حديثــة اإلنشــاء( املوســوي ، )21 :1995 ،وخالصــة هــذه
املزاعــم حســب هــذا التحليــل أن نســبة اإلفــاس تصــل إىل ح ـوايل  %70الــي تقــود دعــاة اخلصخصــة حنــو
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تطبيقهــا كخيــار اقتصــادي تتمثــل يف:
 -1اخنفاض األرابح واإلنتاج يف القطاع العام.
 -2فشل اإلدارة وأساليب التسيري يف القطاع العام.
 -3احلجم الكبري للخسائر اليت يتعرض له القطاع العام (رؤوس األموال) وهو األمر الذي دفع بعضهم إىل
املنــاداة بضــرورة اســتبدال آليــات التســيري واإلدارة علــى مســتوى املؤسســات العموميــة االقتصاديــة واســتحداث
آليــات أخــرى تتماشــى وطبيعــة التغــر احلاصــل علــى مســتوى االقتصــاد اجلزائــري إثــر انتقالــه إىل اقتصــاد
الســوق.

اثلثا :أشكال الصراع العمايل يف ظل اخلصخصة:
أ -الصراعات العمالية اجلماعية:
جدول رقم ( )5اإلضراابت يف القطاع العام والقطاع اخلاص ما بني .2002 -1993
اإلضراابت
السنوات

إمجايل اإلضراابت القطاع العام النسبة املئوية  %القطاع اخلاص النسبة املئوية%

1993

537

526

97.95

47

2.05

1994

410

376

91.70

34

8.30

1995

432

403

93.28

29

6.72

1996

441

413

93.65

28

6.35

1997

292

274

93.83

18

6.17

1998

195

167

85.64

28

14.35

1999

173

158

91.32

15

8.64

2000

187

161

86.09

26

13.91

2001

176

165

93.75

11

6.25

2002

175

155

88.57

20

11.42

اجملموع

6568

6044

92.02

570

8.67

املصدر :املفتشية العامة للعمل ،وزارة العمل واحلماية االجتماعية .2005
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مــا يالحــظ مــن خــال قـراءة اجلــدول رقــم ( )5أن القطــاع العــام مقارنــة ابلقطــاع اخلــاص يف اجلزائــر
يف الف ـرات مــا بــن  1993إىل غايــة  2002ســجل نســبة كبــرة مــن إلض ـراابت بلغــت  %92.02يف
حــن أن القطــاع اخلــاص بلغــت نســبته  ،%8.67وهــذا يــدل علــى أن القطــاع العــام كان مهيمنــا علــى كافــة
القطاعــات االقتصاديــة ،بينمــا حــى الســنوات األخــرة مل يكــن اجملــال أمــام القطــاع اخلــاص إىل درجــة كبــرة
وتقابلــه عــدة عراقيــل وشــروط ،زد علــى ذلــك مؤشـرات األزمــة الــي عرفتهــا اجلزائــر بدايــة مــن هنايــة الثمانينيــات
والــي راح ضحيتهــا القطــاع العــام حبكــم أن األعــداد اهلائلــة مــن اليــد العاملــة هــي يف حقيقــة األمــر تعمــل لــدى
القطــاع العــام ،وإذا ربطنــا ذلــك ابألزمــة السياســية يف اجلزائــر نقــول إن الوضــع األمــي والسياســي يف اجلزائــر
قــد أثــر كثـرا علــى مســتوى القطــاع االقتصــادي حبيــث علــى فـرات متباينــة مــن التســعينيات ،كانــت األوضــاع
السياســية واألمنيــة غــر مســتقرة وتعرضــت كثــر مــن املؤسســات إىل احلــرق والتخريــب ،ممــا أدى إىل توقــف
العمــال عــن العمــل وعــدم تســوية أوضاعهــم املهنيــة واملاديــة أدى ابلكثــر منهــم إىل الدخــول يف اإلض ـراابت
حبكــم األوضــاع املعيشــية الصعبــة الــي عايشــوها .أمــا إذا انتقلنــا إىل القطاعــات الــي عرفــت ظروفــا صراعيــة
أكثــر كاإلضـراب ،فاجلــدول رقــم ( )6يوضــح أهــم القطاعــات الــي عرفــت إضـراابت بــدءا مــن ســنة 1993
إىل غايــة ســنة .2002
جدول رقم ( )6توزيع اإلضراابت حسب طبيعة القطاعات .2002 -1993
السنوات
القطاعات

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993اجملموع

%

أشغال عمومية 51 145 253 244 217 253

52

56

29

31

44.10 1331

الصناعة

70

62

73

99

64

39

51

55

63

59

21.04 635

الزراعة

45

18

20

18

12

17

10

06

08

07

161

5.33

خدمات

68

68

58

35

21

34

24

22

32

23

12.75 385

اإلدارة

45 101

37

36

50

54

36

48

44

55

16.76 506

اجملموع

100 3018 175 176 187 173 195 292 441 432 410 537
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يتبــن علــى أن أكثــر القطاعــات الــي تعرضــت لإلضـراابت كشــكل مــن أشــكال الصـراع العمــايل
هــو قطــاع األشــغال العموميــة بنســبة  %44.10يف الفــرة املمتــدة مــا بــن  1993إىل غايــة  ،2002وميكــن
اعتبــار ذلــك انمجــا عــن طبيعــة الظــروف املهنيــة الصعبــة الــي تتواجــد فيهــا اليــد العاملــة الــي غالبــا مــا تتشــكل
مــن فئــات اجتماعيــة واســعة حبكــم طبيعــة النشــاط الــذي يتطلــب أعــدادا هائلــة مــن اليــد العاملــة سـواء األميــة
أو عدميــة األهليــة ،أمــا اثين نســبة يف الفــرة الزمنيــة نفســها يف قطــاع الصناعــة وســجلت معــدل . %21.04
أمــا قطــاع اإلدارة فتتقلــص فيــه النســبة لتصــل إىل حــدود  ،%16.76وإذا جئنــا إىل حتديــد األســباب احلقيقــة
الــي تــؤدي ابلعمــال إىل الدخــول يف عمليــة الصـراع مــن خــال ممارســة حــق اإلضـراب يبــن اجلــدول ( )7مــن
خالل اإلحصائيات» ،أن مطلب الزايدة يف األجور أو التأخر يف تســديدها مها املربران األساســيان ألغلب
اإلضـراابت.
جدول رقم ( )7أسباب اإلضراابت لسنوات 2002 -1993
السنوات
القطاعات

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993اجملموع

%

األجور

65.24 1969 47 70 156 129 71 255 302 292 226 421

العالقات املهنية

11.82 357 34 12 15 28 25 34 57 59 46 47

التسريح من العمل 10.50 317 14 14 31 27 25 27 36 56 46 41
احلماية االجتماعية //
الظروف العام

43

//

6.69 210 10 08 20 25 30 32 42

24 35

//

4.9

139 04 03 21 16 10 07 19
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تشــكل النســبة الالفتــة لالنتبــاه مبقــدار  ،%65.24الــي تعــر عــن حاجــة العمــال إىل حتصيــل
مطالبهــم املاديــة مــن دون أتخــر وإال ســينجر عــن ذلــك أتزمي للوضــع املعيشــي الــذي يعيشــونه .أمــام تــدين
مســتوى املعيشــة ،أمــا اثين األســباب املؤديــة لإلض ـراب فتتمثــل يف العالقــات املهنيــة كاحلــق النقــايب وحــق
اللجــوء للتفــاوض ونســبته قــدرت  ، %11.82ويرجــع ذلــك إىل عــدم التمثيــل احلقيقــي للفــروع النقابيــة
للعمــال يف احلــاالت الــي تتــم فيهــا اســتمالة النقابــة إىل صــف اإلدارة ممــا جيعلهــا منشــقة علــى أكثــر مــن صعيــد
فتشــكل بــؤرة للص ـراع.
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فيما تسجل نسبة  %10.50كإحدى األسباب املتعلقة حبدوث اإلضراب وتتعلق ابلتلويح ابلتسريح
مــن العمــل سـواء مــن املناصــب الدائمــة أم املناصــب املؤقتــة ،حبيــث أن األزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الــي
عرفتهــا اجلزائــر والــي انعكســت بصــورة مباشــرة علــى املؤسســات العموميــة االقتصاديــة أدت يف كثــر مــن
حــاالت إىل التسـريح مــن العمــل ،بــل كان يف كثــر مــن األحيــان ســببا مباشـرا للدخــول يف إضـراابت كتعبــر
عــن حالــة التذمــر لــدى العمــال .أمــا أحــد األســباب األخــرى فكانــت ختــص النقــص غــر املــرر يف اخلدمــات
االجتماعيــة الــذي تقلــص كث ـرا يف تلــك الفــرة حبكــم الظــروف االقتصاديــة لغالبيــة املؤسســات االقتصاديــة،
إضافــة إىل مشــكل الســكن اخلــاص ابلعمــال الــذي كان يطــرح ابســتمرار ،وكــذا صعوبــة توفــر النقــل ابلنســبة
للعمــال ،وقــدرت نســبة ذلــك .%6.95

ب -الصراعات العمالية الفردية واخلفية:
وملزيــد مــن تســليط الضــوء علــى الطبيعــة الصراعيــة الــي شــهدهتا فــرة التســعينيات ،هــي الفــرة الــي
جلــأت فيهــا اجلزائــر إىل تطبيــق اس ـراتيجية جديــدة تتمثــل يف التصحيحــات اهليكليــة للمؤسســات العموميــة
االقتصاديــة وهــي الفــرة أيضــا الــي مت تطبيــق اخلصخصــة االقتصاديــة لكثــر مــن املؤسســات العموميــة يف
القطــاع الصناعــي خاصــة ،واإلحصائيــات ال ـواردة يف اجلــدول تبــن حجــم الصراعــات الفرديــة واخلفيــة الــي
كانــت تســجل سـواء يف القطــاع العــام أومالقطــاع اخلــاص ،ومــا ينبغــي اإلشــارة إليــه هــو أن هــذه النســب هــي
إمجاليــة وال ختــص مرحلــة اخلصخصــة بصــورة منفــردة ،كمــا يوضــح اجلــدول (.)8
جدول رقم ( )8صراعات العمل الفردية ما بني .1999 -1996
الصراعات
السنوات

إمجايل الصراعات القطاع العام النسبة املئوية  %القطاع اخلاص النسبة املئوية %

1996

42618

28169

66.09

14449

33.90

1997

44047

30425

69.07

13622

30.9

1998

41971

30102

71.72

11869

28.27

1999

48148

32011

66.48

16137

33.51

اجملموع

176784

120707

68.27

51809

29.30
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إن الصراعــات الفرديــة هــي األخــرى عرفــت ارتفاعــا حمسوســا يف الســنوات مــا بــن  1996إىل غايــة
 ،1997وكانــت النســب يف القطــاع العــام مرتفعــة مقارنــة ابلقطــاع اخلــاص حبيــث بلــغ جممــوع النســب
للســنوات مــن  1996إىل غايــة  1999يف القطــاع العــام  %68.27يف حــن بلــغ يف القطــاع اخلــاص
 . %29.30وإذ يعــر ذلــك عــن أن الصراعــات قائمــة يف مــكان العمــل س ـواء يف القطــاع العــام أو القطــاع
اخلــاص ،غــر أن طبيعــة األســباب يف معظمهــا تــدور حــول املســتحقات املاديــة أو عــدم تطبيــق عقــد العمــل
مــن طــرف املســتخدمني يف القطــاع اخلــاص ،وأييت ذلــك يف أعقــاب األزمــة اخلانقــة الــي عانــت منهــا معظــم
املؤسســات يف فــرة التســعينيات ،متثلــت خاصــة يف الصعــوابت املاليــة وعــدم القــدرة علــى املنافســة ،وركــود
اإلنتــاج وحــاالت اإلفــاس ،ممــا انعكــس علــى العمــال ابلتس ـريح والطــرد ،والدفــع إىل التقاعــد املســبقـ وعــدم
القــدرة علــى اإليفــاء ابلوعــود املاديــة املدونــة يف االتفاقيــة اجلماعيــة .وأييت اجلــدول رقــم ( )9لتوضيــح األمــر
أكثــر ،فنالحــظ جممــل األســباب الــي تنحصــر حوهلــا الصراعــات الفرديــة يف الفــرة املمتــدة مــا بــن  1996إىل
غايــة  1999حســب مفتشــية العمــل كمــا يلــي:

جدول رقم ( )9أسباب صراعات العمل الفردية من  1996إىل .1999
السنوات

1996

1997

1998

9991

الراتب األساسي

3770

3404

3338

5017

الرتقية

3379

1063

1355

1138

العالوات

5894

4055

8514

9039

العمل الليلي

151

61

38

174

العمل املؤقت

51

176

418

437

بيان األجر

801

340

497

1397

الساعات اإلضافية

885

450

883

972

بدل النقل

512

//

228

292

األجر وملحقاته

15443

9549

15271

18466

النسبة املئوية%

%36.54

%32.20

%36.46

%38.33

املتغريات

224
عالقات العمل يف ظل اخلصخصة ابملؤسسة اجلزائرية
السنوات

1996

1997

1998

9991

فرتة عدم التثبيت

381

121

165

438

التثبيت

650

513

678

1255

التسريح

11055

9515

10991

11832

التحويل

487

296

313

872

تغيري املنصب

853

422

375

634

التحرش

106

73

59

83

انتداب

96

111

71

211

عقوابت

3100

1444

1263

1537

ترقية

420

235

323

434

إشعار مسبق

925

721

618

898

إجازة مدفوعة األجر

1838

881

3705

2777

إجازة أسبوعية

453

111

175

217

إحالة إىل االستيداع

111

37

81

53

إجازة خاصة/طارئة

327

83

92

249

إجازة أمومة

32

27

21

17

عالقات مهنية

20834

14590

18930

21507

النسبة املئوية %

%49.30

%49.21

%45.20

%44.64

الضمان االجتماعي

695

362

386

779

التقاعد

516

666

575

854

احلماية االجتماعية

1211

1028

961

1653

النسبة املئوية%

%2.86

%3.46

%2.29

%3.43

املتغريات
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السنوات

1996

1997

1998

9991

حوادث العمل

366

128

211

437

األمراض املهنية

80

30

42

210

طب العمل

172

22

71

97

احلماية الفردية

84

52

30

76

احلماية اجلماعية

22

00

03

27

النظافة

179

14

42

132

النظافة واألمن

903

246

399

979

النسبة املئوية %

%2.13

%0.82

%0.95

%2.03

أسباب أخرى

3864

4234

6316

5569

اجملموع العام

42255

29647

41877

48174

املتغريات
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هــذا وميكــن تقســيم اجلــدول رقــم ( )9إىل أربعــة حمــاور رئيســية تتمحــور حوهلــا الصراعــات الفرديــة بــن
:1999 - 1996

احملور األول :عالقات العمل
وتســجل أعلــى نســبة مبــا يقــدر ب ـ  %44.64مــن الصراعــات الفرديــة واخلفيــة الــي تتــوزع أســباهبا بــن
التس ـريح مــن العمــل ،واإلطالــة يف حتديــد فــرة عــدم التثبيــت  ،واإلطالــة يف حتديــد فــرة االنتــداب ،وعــدم
الفصــل يف الرتقيــة يف حينهــا ،والتأخــر يف منــح اإلجــازات ،واملماطلــة يف إعطــاء حــق اإلحالــة إىل االســتيداع.

احملور الثاين :يتعلق ابألجر وملحقاته
وتســجل نســبة الصراعــات العماليــة الفرديــة فيــه اثين أعلــى نســبة مبــا يقــدر ب ـ  %38.33وترجــع
أســباب الصراعــات الفرديــة الــي تغطــي هــذه النســبة إىل عــدم تســديد العــاوات أو عــدم إعطــاء العــاوات
واالمتيــازات ،وعــدم احلصــول علــى مســتحقات الســاعات اإلضافيــة يف حينهــا ،وكــذا عــدم احلصــول علــى

226
عالقات العمل يف ظل اخلصخصة ابملؤسسة اجلزائرية

بعــض البــدالت منهــا بــدل النقــل.

احملور الثالث :احلماية االجتماعية
وتتمحــور أســباب الصراعــات الفرديــة ابلنســبة للحمايــة االجتماعيــة حــول نقطتــن رئيســيتني :أوهلــا
عــدم تلقــي الواثئــق الضروريــة مــن أجــل االنتمــاء ملصلحــة الضمــان االجتماعــي ،وحــى صعــوابت التعويــض مــن
مصــاحل الضمــان االجتماعــي للعمــال األجـراء ،أو الصعــوابت الــي تصاحــب عمليــة اإلحالــة علــى التقاعــد،
وضــرورة تســلم الــازم ،وتقــدر نســبة تلــك الصراعــات الفرديــة ب ـ .%3.43

احملور الرابع :النظافة واألمن

تتنــوع أســباب الصراعــات العماليــة الفرديــة بــن احلمايــة الفرديــة واجلماعيــة مــن األم ـراض
املهنيــة ،وح ـوادث العمــل وذلــك بنســبة  ،%2.03مــن خــال مــا ســبق تناولــه لطبيعــة الصراعــات
اجلماعيــة والصراعــات الفرديــة يف مــكان العمــل س ـواء يف القطــاع العــام أم القطــاع اخلــاص .وينطبــق
هــذا علــى الفــرة الــي كانــت فيهــا اخلصخصــة كإحــدى املراحــل االقتصاديــة يف طــور التطبيــق يف بعــض
القطاعــات االقتصاديــة ،ميكــن التوصــل إىل جمموعــة مــن النقــاط كمــا يلــي:
 ال ميكــن عــزل اإلض ـراب كظاهــرة اجتماعيــة عــن الســياق العــام اجملتمعــي الــذي تتواجــد فيــه ،حيــث أنالص ـراع العمــايل امتــداد طبيعــي للوضــع االقتصــادي العــام يف اجملتمــع األكــر.
 حماولــة تفســر اإلضـراب كشــكل مــن أشــكال الصـراع اجلماعــي العمــايل يف املؤسســات أمــر مرتبــط يف فــرةالتســعينيات ابملعطيــات السياســية ،ولذلــك كث ـرا مــا محلــت معــدالت اإلض ـراب نســباً مشــكوكاً فيهــا حبكــم
صدورهــا عــن الوصايــة بعيــدا عــن جهــات مســتقلة.
 برغــم التزايــد يف عــدد اإلض ـراابت إال أن احلركــة العماليــة عرفــت يف فــرة التســعينيات بكثــرة االنشــقاقاتحبكــم االنتمــاء احلــزيب ،ممــا انعكــس ســلبيا علــى الوحــدة العماليــة ،خاصــة أن األزمــة أدت إىل التس ـريح
اجلماعــي للعمــال أو الدفــع هبــم إىل التقاعــد املســبق ،أو غلــق املؤسســات ،ممــا جعــل احلركــة العماليــة يف حالــة
مــن عــدم االســتقرار أمــام تعنــت الســلطة الــي تعمــد حملاربــة اإلضـراب ابســتصدار قـرارات قضائيــة بعــدم شــرعية
اإلض ـراب.
 أدت التعدديــة النقابيــة إىل ال ـزايدة يف تفتيــت الوحــدة العماليــة ،فاملالحــظ أنــه كلمــا مت اعتمــاد نقابــةمســتقلة ،مت إعطــاء اعتمــاد ابملقابــل يف القطــاع نفســه لنقابــة موازيــة لالحتــاد العــام للعمــال اجلزائريــن (نقابــة
الســلطة) أو (نقابــة احلــزب) هدفهــا كســر كل اخلطــط العماليــة التابعــة للنقــاابت املســتقلة ،وابملقابــل تبــي
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الدفــاع علــى كل خيــارات الســلطة السياســية.
 مــن الواضــح أن الصراعــات اجلماعيــة متمثلــة يف اإلضـراب الــذي كان ممنوعــا قبــل أحــداث أكتوبــر 1988أو يف الصراعــات الفرديــة هــي تعبــر عــن وضــع عمــايل أكثــر مــن كارثــي ،يفضــح املســتوى املعيشــي للعامــل
اجلزائــري الــذي يعــاين يف مــكان العمــل ويعــاين خــارج مــكان العمــل ،يف ثنائيــة متتاليــة تبــدأ بفقــدان احلقــوق
األساســية يف العمــل ،وتنتهــي بفقــدان القــدرة علــى توفــر حقــوق املواطنــة يف مســتوى معيشــي أفضــل.
ويف أوضــح الصــور علــى اإلطــاق الــي تعكــس أهــم األســباب احلقيقيــة للصراعــات العماليــة اجلماعيــة
والفردية ،عمليات التسريح اليت مست الكثري من العمال يف التسعينيات ،نتيجة لتدهور أوضاع املؤسسات
العموميــة وإعــادة هيكلتهــا ،أو بيعهــا ابلدينــار لشــخصيات انفــذة ،أو التفــاوض الــذي يســتغرق ســنوات بغيــة
خصخصتهــا ،ويبقــى العمــال ضحــااي القـرارات االرجتاليــة والتعســفية الــي غالبــا مــا تنتهــي هبــم إىل التسـريح مــن
دون حصوهلــم علــى مســتحقاهتم املاديــة.
هــذا وإذا انتقلنــا إىل بعــض النتائــج املتعلقــة بدراســة ميدانيــة ملؤسســة ألفاســيد  Alfacidبعنابــة
واليت تنشــط حتت تســمية (اجلزائرية إلنتاج احلديد والصلب ألفاســيد) املخصخصة ســنة  ،1999فقد أتكد
للباحــث خالــد حامــد حــول طبيعــة مــا أمســاه النزاعــات اجلماعيــة والنزاعــات الفرديــة:
 إن املطالــب اجلاريــة حاضــرة يف كل اإلض ـراابت الــي مســت املؤسســة ،بينمــا ارتبطــت املطالــب النوعيــةاملتعلقــة بتغيــر أمنــاط التســيري ،وتغيــر املسـرين ،واملطالبــة ابحلقــوق النقابيــة ،واســتقاللية النقابــة إبضـراابت ســنة
 1988واإلض ـراابت الــي شــهدهتا املؤسســة ســنة .1990
 جــرى تبــي مطالــب نوعيــة يف أكتوبــر  ،1988وهــذا يعكــس حســب الباحــث امتــداد التأثــر مــن احمليــطاجملتمعــي العــام الــذي كان ســائدا آنــذاك ،ومــن مجلــة املطالــب الــي محلهــا إض ـراب ســنة  2000ابملؤسســة
مطلــب حتســن ظــروف العمــل ،ووضــع قانــون خــاص ابملناصــب ذات اخلطــورة العاليــة ملــا تتميــز بــه الصناعــات
الثقيلــة ،وخاصــة احلديــد والصلــب مــن خطــورة درجــة احل ـرارة العاليــة وارتفــاع نســبة التلــوث ،حيــث مثلــت
األم ـراض املهنيــة مــا نســبته  %16.67مــن ضمــن املشــكالت املصــرح هبــا.
 أمــا ح ـوادث العمــل فتتجــاوز يف بعــض األقســام اإلنتاجيــة نســبة  %1ممــا يوضــح املركــب مــن ضمــناملؤسســات الــي ترتفــع هبــا ح ـوادث العمــل حســب املقاييــس العامليــة خلطــورة ح ـوادث العمــل ،لذلــك أبــدى
املبحوثــن تذمرهــم ،وعــدم رضاهــم ،وشــعورهم ابإلحبــاط وعــدم األمــان علــى مســتقبلهم.
 -خبصــوص التظلمــات املقدمــة ،مل يقــدم املبحوثــون مطالــب لــإدارة أو النقابــة ألن املؤسســة حســب رأيهــم
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مل تعــد جمــاال يعلقــون عليــه آماهلــم يف تلبيــة مطالبهــم ،وحتســن أوضاعهــم .هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى
هنــاك خشــية مــن ردود أفعــال اإلدارة الــي تبحــث عــن أدىن املــررات لتقليــص عــدد عماهلــا.
 كانــت ردود أفعــال اإلدارة علــى اإلض ـراابت الــي مســت املؤسســة جمــال البحــث إمــا عنيفــة أو متجاهلــةللمضربــن ،معتــرة اإلض ـراب غــر شــرعي ،فضــا عــن متابعــة القــادة النقابيــن ابلعمــل علــى تكســر النقابــة
كمــا حــدث يف إض ـراب (1992حامــد.)2007 ،

رابعا :اخلصخصة يف اجلزائر :الواقع والتحدايت:
ال شــك أن التجربــة اجلزائريــة تعــد خصبــة ابلنســبة للكثــر مــن دول العــامل الثالــث خاصــة تلــك
الــدول الــي تعــاين األزمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتســعى لإلفــادة منهــا سـواء تعلــق اآلمــر بنواحــي ســلبية
ينبغــي حتاشــيها ،أم جيــري اعتمــاد بعــض مــن خصائصهــا أو تبنيهــا ،ويف هــذا الســياق يــرى «أمحــد بــن بيتــور»
رئيــس احلكومــة الســابق ،يف حتليلــه للوضعيــة االقتصاديــة يف اجلزائــر ومــا خيــص مســألة اخلصخصــة يف ضــوء
التجــارب الــي مــرت هبــا بعــض البلــدان يف أعقــاب االنتقــال مــن االقتصــاد اإلداري إىل اقتصــاد الســوق« ،أن
اخلصخصــة يف اجلزائــر مت تطبيقهــا دون إس ـراتيجية ،هــذا مــا يدفــع للمخاطــرة يف إمكانيــة جناحهــا ويضيــف
علــى أن التجــارب الــي متــت يف اجملــال نفســه يف كل مــن روســيا ،وكنــدا واألرجنتــن وبوليفيــا قــد أقيمــت يف
اجملــال اخلصوصــي لــكل بلــد ومنــه حتقيــق نتائــج خمتلفــة .والنتيجــة الوحيــدة الــي ميكــن اخلــروج هبــا يف البلــدان
األربعــة واخلاصــة ابخلصخصــة هــي كاآليت:
 إن التجــارب الــي متــت يف إطــار مــن الشــفافية قــد جنحــت ،أمــا تلــك الــي طبقــت ابســتعمال الرشــاوىفقــد أخفقــت.
 ومــا يتعلــق ابلتجربــة الروســية يقــول «بــن بيتــور» أبهنــا بــدأت يف عــام  .1991وأدى هــذا النمــط مــناخلصخصــة إىل اإلفــاس ،والــذي ميكــن أن يفســر ابلتســيري غــر الفعــال والفســاد يف قطــاع االســتثمار ،ومنــه
يف عــام  1995ووافقــت الدولــة الروســية علــى اخلصخصــة بطلــب مــن البنــوك اخلاصــة مقابــل متويــل ميزانيــة
الفيدراليــة الروســية ،وانتهــى املطــاف إىل عــدم قــدرة الدولــة علــى تعويضهــا ،ومــن مث بيــع أســهمها يف امل ـزاد
العلــي ،وكان ذلــك لصــاحل البنــوك املاحنــة للقــروض الــي اســتعادت أمواهلــا أبســعار منخفضــة .هــذا مــا أدى إىل
نشــوء مجاعــات متنازعــة يف البلــد ،فاملؤسســات أفلســت واحلســاابت البنكيــة للفوضويــن امتــأت .والتجربــة
الروســية يف هــذا الشــأن تقــرب إىل حــد كبــر مــن التجربــة اجلزائريــة.
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وفيما خيص التجربة اجلزائرية يرى «بن بيتور» أن احلالة ببلدان متر عرب مرحلة انتقالية ثالثية:
 املرحلة األوىل :تتعلق ابلدميقراطية على مستوى احلياة السياسية. املرحلة الثانية :تقرتن ابلوضعية األمنية. املرحلة الثالثة :االنتقال من االقتصاد اإلداري املوجه حنو اقتصاد السوق ()Mokhtaria, 2002:4غــر أن حتليــل «بــن بيتــور» يضــع فعــا وضــع املؤسســة العموميــة االقتصاديــة ،ومنــه االقتصــاد الوطــي ضمــن دائــرة
أكثــر اتســاعا ،والــي تتحقــق معاملهــا بصــورة جليــة حــى اآلن ،وصعوبــة حتقيــق املرحليــة الــي حتــدث عنهــا «بــن
بيتــور» ،وزايدة عــن ذلــك بقيــت هــذه املراحــل تتواجــد خمتلطــة يف آن واحــد ،وال ميكــن أن نالحــظ أن الوضــع
ينتقــل ابلصــورة املرســومة ومرحليــا.
ويف هــذا التصريــح الــذي يعــد أكثــر تشــاؤما ويوحــي فعليــا بوجــود حتــدايت ذات املنشــأ الداخلــي
وصعــوابت تتمثــل خاصــة يف وجــود مجاعــات املصــاحل النافــدة ،والرشــوة ،والفوضويــة يف تطبيــق اخلصخصــة ،ممــا
أدى إىل عمليــات البيــع الواســعة ،وابلدينــار الرمــزي ،ويف هــذا الصــدد يعــر الباحــث «بـرانرد» BERNARD
عــل هــذه الوضعيــة بقولــه« :يف اجلزائــر ومنــذ  1988ومــا يتبعهــا حــى  ،1990أدى تســيري حمتشــم للقــدرات
االســتغاللية إىل اخنفــاض أســعار اإلنتــاج وكذلــك اخنفــاض يف عمليــة أتقلــم املؤسســة بنائيــا (داخليــا مدعومــة
ابألعمــال العامــة) وغلــق املؤسســات احملليــة ،وبعدهــا إعــادة اهليكلــة هــي األخــرى أدت إىل مزيــد مــن الضغــوط
علــى مســتوى اليــد العاملــة .يف عــام  1994كان يؤمــل أن يعــود مســتوى الشــغل يف القطــاع العــام الصناعــي إىل مــا
كان عليــه عــام  ،1989واليــوم -واحلديــث عــن  -hgozozكل املخططــات اإلصالحيــة للمؤسســات بقصــد
االســتفادة مــن إعــادة اجلدولــة لديوهنــا ترتكــز ابألســاس علــى التعــداد العمــايل يف عــام  1997وأيضــا الدفــع بعــدد
كبــر مــن العمــال بلــغ  6000عامــل مســرح يف قطــاع الصلــب حنــو التقاعــد املبكــر ويف قطــاع البنــاء واألشــغال
العموميــة( . )Chantal, 1996:2ومــن مجلــة مــا ســبق يتأكــد مبــا ال يــدع جمــاال للشــك أن حالــة االقتصــاد
اجلزائــري عــر املؤسســات االقتصاديــة ذات الطابــع العمومــي تتصــف مبــا يلــي:
 التسيري احملتشم للقدرات االستثمارية ابتداء من عام .1988 اخنفاض القدرة على التأقلم مع السوق الداخلية أو احمللية. الغلق الذي اتسمت به املرحلة لكثري من املؤسسات العمومية االقتصادية. تزايــد الضغوطــات علــى اليــد العاملــة مــن أجــل محلهــا علــى تــرك أمكنــة عملهــا حتــت مــا عــرف ابلتسـريحلليــد العاملــة.
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 إعادة اجلدولة للديون لتلك املؤسسات. الدفع أبعداد هائلة من العمال ابجتاه التقاعد املبكر.وزايدة علــى ذلــك للتأكيــد علــى الوضعيــة الــي طــال أمدهــا ،والصعــوابت الــي أكدهــا عليهــا
الباحــث «ب ـرانرد»  ،Chantal Bernardيؤكــد أحدهــم علــى أنــه فعــا ابتــداء مــن «1990
وحكومــة «مولــود محــروش» الــي يطلــق عليهــا حكومــة اإلصالحــات والــي تبنــت قانــون القــروض ،وكانــت
تنشــد حتطيــم احتــكار الدولــة للتجــارة اخلارجيــة ،هــذا اإلجـراء فتــح جمــال التحــول الــي دامــت طويــا ،وكان
مــن نتائجهــا مزيــج مــن االقتصــاد املخطــط واقتصــاد البــازار الــذي يرتكــز أساســا علــى «اســترياد -اســترياد
( ، )Le monde, 2001هذا األمر «أدى إىل بروز ازدواجية داخل هيكلة االقتصاد من جهة،
وبــروز احتــكارات فرعيــة وقطاعيــة ذات امتــدادات معقــدة علــى الرغــم مــن حمــاوالت إصــاح املنظومــة
اجلبائيــة واجلمركيــة ( حفيــظ .)3 :2000 ،وهــذا مــا يؤكــد وجــود مجاعــات مصــاحل انفــذة ،مافيــا منظمــة
ومهيكلــة ترتبــط ابألقصــى بســوق احلبــوب ،والصناعــات الغذائيــة وقطــاع األدويــة.
ويف إطــار هــذه الوضعيــة يؤكــد حمافــظ بنــك اجلزائــر «عبــد الوهــاب كريمــان» يف تقييمــه الــذي أجـراه للفــرة
املمتــدة مــا بــن ســنوات  ،2000 -99 -98 -97وهــي الفــرة الــي نفــذت فيهــا اإلصالحــات اهليكليــة «إن
االقتصــاد الوطــي برمتــه يتنفــس حســب صعــود وهبــوط األسـواق النفطيــة (ســليمان .)3 :2000 ،وهــذا دليــل
آخــر يؤكــد علــى أن حتســن أســعار احملروقــات ،هــو الســبب املباشــر وراء حتقيــق فائــض يف مي ـزان احتياطــات
الصــرف أو حــى اخنفــاض املديونيــة اخلارجيــة .ولنــا أن نتســاءل هنــا عــن أداء املؤسســات اإلنتاجيــة وفاعليتهــا
يف ظــل التحــول حنــو اخلصخصــة؟ أو يف ظــل احلكومــات املتعاقبــة؟ أو حــى حتــت رعايــة صنــدوق النقــد الــدويل؟.
يعلــق علــى هــذا األمــر حمافــظ بنــك اجلزائــر «عبــد الوهــاب كريمــان» قائــا« :برانمــج إعــادة اهليكلــة
مث تنفيــذه بشــكل ســيئ ومتســرع ،فضــا عــن اســتمرار ثقافــة التســيري املركــزي ،يف مرحلــة اقتصــاد الســوق ،مــع
عــدم اح ـرام قانــون األم ـوال التجاريــة ،فإنــه وضعيــة اإلطــارات املســرة لالقتصــاد تركــت آاثرهــا علــى التســيري
غــر الفعــال (ســليمان .)4 :2000 ،واســتنادا هلــذا التحليــل يتبــن أن الفوضويــة يف التســيري أعطــت
مزجيــا مــن االقتصــاد املركــزي واقتصــاد البــازار الــذي يعتمــد علــى (اســترياد -اســترياد) فضــا عــن التأكــد مــن
وجــود االحتــكار بنوعيــه الفرعــي والقطاعــي مــن طــرف مجاعــات املصــاحل النافــدة ،خاصــة يف ســوق احلبــوب،
والصناعــات الغذائيــة ،وقطــاع األدويــة ،زد علــى ذلــك أن درجــة التعقيــد مــن طــرف هــؤالء احملتكريــن وبرغــم
حمــاوالت اإلصــاح الــي امتــدت إىل املنظومــة اجلبائيــة واجلمركيــة ،والنصــوص والتش ـريعات القانونيــة بغيــة
إضفــاء نــوع مــن الشــفافية ،مل تنفــع أمــام تضــارب املصــاحل للجماعــات النافــدة ،وامتــدت حــى إىل جتــارة مـواد
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البنــاء وتصنيعهــا خاصــة االمسنــت واحلديــد ،وبقــي االقتصــاد الوطــي شــديد احلساســية إزاء تقلبــات أســعار
برمي��ل النف��ط يف الســوق الدوليــة .وبقيــت أيضــا فعاليــة املؤسســات اإلنتاجيــة رهينــة الفوضويــة ومل تــرق إىل
املســتوى الــذي خطــط لــه مــن طــرف خمتلــف احلكومــات املتعاقبــة وحــى صنــدوق النقــد الــدويل وبرانجمــه اخلــاص
إبعــادة جدولــة الديــون ،وخططــه اخلاصــة إبعــادة هيكلــة املؤسســات املفلســة مل يعــط النتائــج املرجــوة ،بــل مل
يســتطع حــى إعــادة بعثهــا بــل ســار هبــا حنــو الغلــق والتسـريح النهائــي للعمــال.
ويف هــذا اإلطــار يوضــح األســتاذ الباحــث «إمساعيــل قــرة» يف خضــم التحــدايت الــي يواجههــا
االقتصــاد الوطــي والتنميــة بوجــه عــام أنــه «يبــدو واضحــا أن حتســن األداء اجلزائــري أصبــح مرتبطــا ابألداء
االقتصــادي للنظــم وبقدرهتــا علــى املنــاورة الدوليــة وبلــورة اســتجابة صحيحــة وانجعــة للتحــدايت العامليــة الــي
بــدأت تــرز منــذ أكثــر مــن عقديــن يف ضــوء تنميــة مســتقلة متمحــورة علــى الــذات ،وهــي تنميــة تســتهدف نفــي
التبعيــة للخــارج ،وحتقيــق التحــرر االقتصاديــة ،ومــن مثــة تتيــح لنــا املشــاركة الفعالــة يف التحــوالت العامليــة ،والتأثــر
بصــورة إجيابيــة يف تشــكالت النظــام الــدويل اجلديــد الــذي يريــده مهندســوه تركنــا خــارج دائرتــه مــن خــال
آليــات البنــك العاملــي ،واملنظمــة الدوليــة للتجــارة وصنــدوق النقــد الــدويل ،فضــا عــن ظهــور أشــكال جديــدة
مــن اهليمنــة والتبعيــة ،يف ظــل الســيل اجلــارف للعوملــة القائمــة هــي األخــرى علــى التطــور التقــي ،وابتــكار آليــات
للتدخــل وهنــب ثــروات شــعوب اجلنــوب (قــرة وآخــرون .)419 :1999 ،مــن خــال حتليــل الباحــث
«إمساعيــل قــرة» ،يبــدو أنــه حتــد يضــاف إىل التحــدايت الــي تواجــه املؤسســات ذات الطابــع االقتصــادي،
واالقتصــاد الوطــي يف مشوليتــه علــى املســتوى الداخلــي واملتعلقــة خاصــة بســيطرة مجاعــات املصــاحل النافــدة علــى
قطاعــات حساســة يف االقتصــاد الوطــي ،للدفــع ابملؤسســات العموميــة إىل أســوء احللــول يف التســيري واإلدارة
والفوضويــة حــى تســهل عمليــة بيعهــا وشـرائها ،أو يف أحســن األحـوال غلقهــا وتسـريح عماهلــا .فالتحــدايت
اخلارجيــة تكمــن يف التحــدايت العامليــة الــي تتبلــور أساســا يف آليــات التحكــم املعتمــدة مــن املنظمــة الدوليــة
للتجــارة ،وصنــدوق النقــد الــدويل ،والــي ينبغــي مواجهتهــا عــن طريــق التنميــة املســتقلة ابالعتمــاد علــى الــذات،
لتفــادي التبعيــة للخــارج .ويف هــذا اإلطــار يوضــح الباحــث «إمساعيــل قــرة» علــى أن «الوصفــات املقدمــة هــي
مــن آليــات الليرباليــة املتمحــورة حــول اإلصــاح اهليكلــي ،واندمــاج االقتصــادايت الوطنيــة يف االقتصــاد العاملــي
حتريــر التجــارة ،والعوملــة .ولئــن كانــت هــذه الوصفــات قــد قدمــت بطريقــة إعالميــة مكثفــة ،فقــد أدت جرعاهتــا
األوليــة إىل نتائــج مروعــة تتمثــل علــى اخلصــوص يف:
 ارتفاع معدالت البطالة. -تنامي عملية التهميش.
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 تزايد عدد العمال املسرحني والفقراء واملهمشني ،إىل جانب املديونية. غالء املعيشة.اهنيار الطبقة الوسطى. تعقد املشكالت االجتماعية. تصاعد موجة العنف واالنقسامات الداخلية.كل هــذه التداعيــات تتــم يف بيئــة اجتماعيــة غــر مســتقرة تتحكــم فيهــا مجاعــات أكولــة ومرتفــة متقــت
العلــم واحلقيقــة ،وهتــوى سياســة الكواليــس ،والضــرب مــن اخللــف ( قــرة وآخــرون .)420 :1999 ،وممــا
ســبق يتضــح وجبــاء أكــر احلقائــق الــي تســعى إليهــا اجلماعــات األكولــة يف اجملتمــع اجلزائــري علــى الصعيديــن
االجتماعــي واالقتصــادي ممــا يــؤدي حتم ـاً إىل تفاقــم األوضــاع وتعقدهــا .وضاعــف مــن انتشــار معــدالت
البطالــة ،والفقــر ،والتهميــش واإلقصــاء وتزايــد عــدد العمــال املســرحني ،وســاعد أيضــا علــى منــو الرأمساليــة
احملليــة املشــوهة الــي تــروج هلــا خاصــة هــذه اجلماعــات اجلشــعة« .هــذه الرتاجعــات وغريهــا مــن االنتكاســات
كانــت هــي احلصيلــة األوليــة الســتيعاب اقتصــادان يف النظــام الرأمســايل العاملــي ،األمــر الــذي يتطلــب إعــادة
النظــر يف أوضاعنــا والبــدء بتقييــم واقعــي لإلمكانيــات املتوفــرة ،وتطويــر إس ـراتيجية متكاملــة تقــوم علــى
االعتمــاد علــى الــذات واملشــاركة يف مســرة الثــورة التقنيــة وحماولــة اخـراق اجملــال املغلــق اخلــاص بتكنولوجيــات
اجليــل اجلديــد حــى يتســى لنــا مغــادرة قــاع النظــام العاملــي ،وجتــاوز أوضاعنــا املرتديــة ،وتشــكيل مســتقبلنا
أبيدينــا .وحــن حنــاول تشــكيل هــذا املســتقبل ،علينــا أن نــذرك منــد اآلن أنــه ســيكون مثــرة مــا نفعلــه ،أو مــا
ال نفعلــه ( قــرة وآخــرون . )422 :1999 ،وعليــه يتضــح أن حتميــة مســايرة التطــورات احلاصلــة علــى
مســتوى الثــورة التقنيــة علــى وجــه اخلصــوص ،مــن أجــل القــدرة علــى االندمــاج يف النظــام الــدويل اجلديــد يعتمــد
أساس ـاً علــى معرفــة بطبيعــة مشــكالتنا االجتماعيــة واالقتصاديــة ويف هــذا الشــأن ضــرورة التقييــم احلقيقــي
وليــس العشـوائي للمؤسســات العموميــة االقتصاديــة قبــل الــزج هبــا حنــو اقتصــاد الســوق يف إطــار اخلصخصــة
والتقييــم يتــم يف إطــار إعــادة التفعيــل وبعــث نشــاطها بعيــدا عــن التهميــش وتكريــس واقــع اقتصــادي هــو مزيــج
مــن الفوضويــة يف التســيري وأقــرب إىل ليرباليــة مشــوهة.
نتائج الدراسة :لقد متخضت الدراسة اليت قمنا هبا عن مجلة من النتائج ميكن تلخيصها فيما يلي:
 اتضــح لنــا أن صراعــات العمــل اجلماعيــة علــى مســتوى املؤسســة قيــد الدراســة كانــت علــى درجــة مــنالتعقيــد واحلــدة ،حبيــث شــكلت االحتجاجــات اجلماعيــة مســة مــن مســات دخــول املؤسســة جمــال اخلصخصــة.
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 كان التوقف اجلماعي عن العمل واالعتصام اجلماعي للعمال من أبرز مسات الصراع ابملؤسسة. كان اإلضـراب التعبــر املالئــم أمــام العمــال للتعبــر عــن تذمرهــم مــن القـرارات الصــادرة عــن اإلدارة ،وهــيقـرارات جائــرة حســب قــول العمــال.
 تعرضت املؤسسة قيد الدراسة يف ظل اخلصخصة إىل أشكال متعددة من الصراعات الفردية كالشكاوىوالتظلمــات والتغيــب عن العمل.
 لقد أتكد من خالل الدراسة وجود عوامل متداخلة لعبت دورا حمددا يف إدارة الصراع يف مؤسسة الزجاجإىل درجة يصعب وضع حدود فاصلة بني العوامل السياسية والعوامل االقتصادية والعوامل االجتماعية.
توصيــات الدراســة :اتضــح لنــا مــن خــال مــا ســبق أنــه مــن الضــروري تقــدمي بعــض التوصيــات متمنــن األخــذ
هبــا مــن طــرف مســؤويل املؤسســة ،وهــي كمــا يلــي:
 إعــادة النظــر يف مســألة خصخصــة املؤسســة قيــد الدراســة ألهنــا كانــت مؤسســة انجحــة يف ظــل القطــاعالعــام ولكنهــا أصبحــت تعيــش صراعــات متكــررة يف ظــل اخلصخصــة.
 ضرورة تفعيل دور النقابة ابملؤسسة قيد الدراسة ألن النقابة غائبة عن املشهد الذي تعيشه املؤسسة.ومــاك املؤسســة ألننــا الحظنــا أتثــر كبــر ميارســه املــاك علــى إدارة
 ضــرورة الفصــل بــن إدارة املؤسســة ُاملؤسســة ممــا ســاهم يف تعفــن األوضــاع االجتماعيــة ابملؤسســة.

خالصة :
تبعــا للمراحــل الــي قطعتهــا املؤسســة العموميــة االقتصاديــة ،تبــن أن هنــاك متيي ـزاً بــن مــا كان
ســائدا قبــل هــذه املرحلــة وهــو ارتبــاط مفهــوم عالقــات العمــل قانونيــا وتنظيميــا ابملراحــل املتمايــزة الــي مــرت
هبــا املؤسســات العموميــة االقتصاديــة ،يف ظــل القوانــن واالجتماعيــة لتغطيــة الثغـرات القانونيــة يف هــذا الشــأن
يف املرحلــة الــي أعقبــت االســتقالل مباشــرة أساســا بعوامــل سياســية اقتصاديــة خاصــة بــكل مرحلــة ،وخمتلــف
النصــوص والتش ـريعات القانونيــة ،مل متنــع مــن حــدوث صراعــات عماليــة مــا قبــل اإلصالحــات االقتصاديــة،
والوعــي العمــايل مبشــروعية جلــوء العمــال ملمارســة أحــد أبــرز أشــكال الص ـراع يف جمــال عالقــات العمــل ،ممــا
يدلــل علــى أن اإلضـراب كان ممارســا سـواء عــن طريــق ضبطــه بقوانــن أم تركــه مــن دون تشـريعات تنظيميــة.
وبعــد عــام  1988ومــا قبلــه يف أعقــاب مباشــرة الدولــة لإلصالحــات االقتصاديــة ،بقيــت احلركــة
العماليــة يف اجلزائــر رهينــة للفعــل السياســي وتشــكل امتــدادا طبيعيــا لــه .ويظهــر ذلــك يف كــون اخليــارات

234
عالقات العمل يف ظل اخلصخصة ابملؤسسة اجلزائرية

السياســية يف اجلزائــر هــي دومــا الــي تعمــل علــى تغيــر املنحيــن االقتصــادي واالجتماعــي منــذ االســتقالل
مــع كافــة املراحــل الــي قطعهــا االقتصــاد الوطــي ،وتؤكــد نتائــج الدراســات الــي قدمناهــا ،علــى أن كافــة
الصراعــات الــي عرفتهــا املؤسســة متأتيــة أصــا مــن اجملتمــع اخلارجــي ،وهــو مــا يؤكــد فرضيــة أتثــر احمليــط.
ومرحلــة اخلصخصــة هــي إحــدى املراحــل وفيهــا ميكــن التمييــز بــن الشــكلني مــن املقاومــة العامليــة كمــا تتبعنــا:
فالشــكل األول يعــرف ابلفعــل اجلماعــي والــذي متثلــه اإلض ـراابت واملظاه ـرات العامليــة ،أمــا الشــكل الثــاين
فهــو ذو طبيعــة فرديــة ومتثلــه ســلوكيات العامــل الفــرد اجتــاه مواقــف فرديــة أو مجاعيــة.
وتبــن أن األزمــة السياســية يف اجلزائــر والوضــع األمــي والسياســي قــد أثـرا كثـرا علــى مســتوى القطــاع
االقتصــادي علــى ف ـرات متباينــة للتســعينيات .وتذهــب خمتلــف الق ـراءات اخلاصــة ابلشــأن االقتصــادي
واالجتماعــي والسياســي إىل أن اإلض ـراابت كظاهــرة سوســيولوجية ال ميكــن عزهلــا عــن الســياق العــام
اجملتمعــي الــذي تتواجــد فيــه ،حيــث أن الصـراع العمــايل امتــداد طبيعــي للوضــع االقتصــادي العــام يف اجملتمــع
األكــر ،ممــا أدى إىل تفســر اإلض ـراب كشــكل مــن أشــكال الص ـراع اجلماعــي العمــايل يف املؤسســات
ابرتباطــه الوثيــق يف فــرة التســعينيات ابملعطيــات السياســية.
تــدور الصراعــات العماليــة الفرديــة واخلفيــة يف معظمهــا حــول املســتحقات املاديــة أو عــدم تطبيــق عقــد
العمــل مــن طــرف املســتخدمني يف القطــاع اخلــاص ،وأييت ذلــك يف أعقــاب األزمــة اخلانقــة الــي عانــت منهــا
املؤسســات االقتصاديــة يف فــرة التســعينيات ،أو بســبب التطبيــق املتعثــر واملتســرع لبعــض املؤسســات أثنــاء
انتقاهلــا إىل اخلصخصــة ،ممــا أدى إىل الصعــوابت املاليــة وعــدم القــدرة علــى املنافســة وركــود اإلنتــاج وحــاالت
اإلفــاس ،وانعكــس ســلباً علــى العمــال ابلتس ـريح والطــرد ،والدفــع إىل التقاعــد املبكــر وعــدم القــدرة علــى
اإليفــاء ابلوعــود املاديــة املدونــة يف االتفاقيــات اجلماعيــة.
ومهمــا كانــت انشــغاالت الفئــات العماليــة حــول تطبيــق تش ـريعات قانونيــة يف جمــال العالقــات،
تعمــل علــى محايــة العمــال مــن تســلط أصحــاب العمــل يف ظــل اخلصخصــة ،مــا يــؤدي إىل التقليــل
مــن حــدة الصراعــات العماليــة .إال أن خيــار اخلصخصــة كبديــل اقتصــادي يتطلــب مواجهــة الرهــاانت
والتحــدايت اجلديــدة يف ظــل التحــرر االقتصــادي ،ويبقــى «دورا مهمـاً يف توجيــه التنميــة االجتماعيــة برغــم
أن إبمــكان اقتصــاد الســوق إحــداث تصدعــات اجتماعيــة كمــا يتضــح ذلــك يف جتــارب بعــض الــدول
النامي��ة.)Bouzidi, 2003( .
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