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امللخص :أصبحت عالقات العمل باملؤسسة الجزائرية ال(' تعرف نزاعات عمل فردية وجماعية من
أهم اهتمامات التشريعات الحديثة ،والباحث6ن الاجتماعي6ن وذلك للتوصل إCى إيجاد تسوية عقالنية،
KLدف إCى الحفاظ عHى العالقة ب6ن العامل وصاحب العمل من جهة .وح( Qيمكننا فهم طبيعة عالقات
العمل الصراعية كان علينا ٕالاشارة إل هاته العالقات خالل مرحلة ما قبل ٕالاصالحات الاقتصادية
باإلشارة إCى التطور التاري[ي الذي عرفته املؤسسة العمومية الجزائرية ثم محاولة التطرق إCى خلفيات
و أهداف الخوصصة باإلضافة إCى تحليل واقع الخوصصة وتحدياKLا باملؤسسات الاقتصادية الجزائرية
خصوصا خالل تسعينات القرن املا.'ef
كلمات مفتاحية :عالقات العمل؛ صراعات العمل؛ املؤسسة الاقتصادية؛ ٕالاضراب؛ الخوصصة.
Abstract: The working relationship of the Algerian institution, which defines individual and
collective labor disputes, has become one of the most important concerns of modern
legislation and social researchers in order to reach a rational settlement aimed at maintaining
the relationship between the worker and the employer. In order to understand the nature of
the labor relations, we had to refer to these relations during the pre-economic reforms by
referring to the historical development of the Algerian public institution and then to the
background and objectives of privatizations.
Keywords: Labor relations, Labor conflict, Economic institution, The strike; Privatization
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ﻣﻘﺪﻣﺔ:
عرفت الجزائر مرحلة جد حاسمة بعد الاستقالل تمثلت ي الفراغ القانوني الذي
يحكم طاقة ٔالانشطة الاقتصادية ،وفضال عن ذلك عرفت نقصا كب6ا ي اليد العاملة
الكفئة املؤهلة ،والقادرة عHى تسي 6ما تخلف من مؤسسات صناعية عHى قلKا ،مما
اضطر إCى الاستعانة باليد العاملة املحلية عHى بساطة كفاءKLا ،والاستعانة أيضا
بالتشريعات القانونية ي مجال العمل والعمال الفرنسية إCى ح6ن من الزمن .ومند
الاستقالل توالت التجارب ال(' خاضKا املؤسسات العمومية الاقتصادية ،بدءا بمرحلة
التسي 6الذاتي ،إCى مرحلة التسي 6الاشاكي ،وملا كان موضوع دراستنا يكز بالتحديد
حول معرفة جانب العالقات العمالية السائد عقب الدخول إCى إحدى املراحل
الاقتصادية واملتمثلة ي مرحلة الخوصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية ،فإن
اهتمامنا سينصب عHى التطرق إCى الظروف الصراعية ال(' عرفها العامل وكيفية
مواكبته للتغ6ات الحاصلة عHى مستوى املؤسسة العمومية الاقتصادية ،ال(' صاحبت
املرحلة ،علما أن فة التسعينيات ي ي كليKا تع عHى مرحلة حاسمة من مراحل
التغ 6ال(' مست املؤسسات العمومية الاقتصادية ع ما أطلق عليه مرحلة إعادة
الهيكلة الاقتصادية ،ورفعا لاللتباس فإن تحديد مرحلة الخوصصة زمنيا وال(' تعد أخر
مرحلة إلعادة الهيكلة يبدأ ي منتصف التسعينيات ،وهو يش 6إCى أصعب املخارج
الاقتصادية ال(' لجأ إل¨Kا الخاء والسياسيون ي محاولة إلنقاذ اقتصاد الدولة
الجزائرية
وسعينا ي جانب أخر إCى عدم إغفال جانب العالقات العمالية ال(' كانت سائدة
قبل ٕالاصالحات الاقتصادية ،مزين الجانب التشري«ي الذي يحكم عالقة العامل
بصاحب العمل ثم ٔالاشكال الصراعية ال(' صاحبت املرحلة ،وانKينا إCى مرحلة جد
متقدمة ي أخر عناوين الاستقاللية الاقتصادية أال و ي الخوصصة كإحدى الخيارات
الاقتصادية بما تفرضه من تحديات وصعوبات زيادة عHى التطرق ملرات الخوصصة
وأسالي®Kا.
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أوﻻ :ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
كانت القوان6ن الخاصة بالعمال ي ال(' تحكم ي عهد الاستعمار الفرن¯ 'eعالقة
املؤسسة بعمالها ي الجزائر ،ومK±ا قانون الوظيفة العاملة لسنة  1959الذي كان يحكم
املوظف6ن ي الجزائر قبل الاستقالل ،إCى جانب قانون العمل الفرن¯ 'eالذي كان ينطبق
عHى عمال املؤسسات بالنسبة للعمال املتعاقدين أي أن العامل6ن ي املؤسسات العامة،
كانوا يخضعون ألحكام قانون العمل أو ألحكام قانون الوظيفة العامة ،وكان عمال
املؤسسات الجزائريون ال يتمتعون بحقوق كاملة مثل العمال الفرنسي6ن رغم أو
الواجبات الواقعة عHى العمال ،كانت مرهقة ،باإلضافة إCى قلة الضمانات املمنوحة لهم.
وبعد الاستقالل استمر سريان القوان6ن ال(' صدرت ي عهد الاحتالل إCى سنة  1965إذ
صدر ي هذﻩ السنة قانون الوظيفة العامة ،وي عام  1975أصدر ٔالامر املتعلق بالشروط
العامة لعالقات العمل ي القطاع الخاص ،وأخ6ا القانون ٔالاسا» 'eالعام للعامل الذي
صدر ي سنة  1978والذي حدد عالقة العمل ومنصب العمل ،وحقوق وواجبات
املؤسسات وفقا ملبادئ الاشاكية ال(' أخذت KÀا الجزائر منهجا لتسي 6شؤو¾Kا
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،ولقد أشار امليثاق الوط 'Âودستور سنة  1986إCى
أن العمل مضمون واعتبارﻩ شرطا أساسيا لتنمية البالد واملصدر الذي يتضمن به
املواطن وسائل معيشته ونفس املبادئ الواردة ي الوثائق السابقة يتبناها القانون
ٔالاسا» 'eالعام للعامل ،الذي تنطبق أحكامه عHى كافة العمال ،سواء من حيث عالقة
العمل أو من حيث منصب العمل ،أو من حيث الحقوق والواجبات الخاصة بالعمال
مهما كان القطاع الذي ينتم' إليه).(1
ومن خالل ما سبق يمكن أن نستنتج ما يHي :إن القانون الساري الخاص بتنظيم
عالقات العمل هو مستمد من قانون الوظيفة العامة ،قبل الاستقالل ،واستمر تطبيقه
ح( Qمع مرحلة التسي 6الذاتي عHى كافة مؤسسات الدولة وأجهزKLا الاقتصادية،
والاجتماعية ،والثقافية ،ي ح6ن أنه ي عهد مرحلة التسي 6الاشاكي عرض ظهور ما
يسم Qبالقانون ٔالاسا» 'eالعام للعامل الذي عمل عHى تحديد عالقة العمل للعامل
الجزائري ي كافة القطاعات واملؤسسات الاشاكية ،بما ف¨Kا ذات الطابع الاقتصادي
) (1زﻏﺪود ﻋﲇ ،اﳌﺆﺳﺴﺎت الاﺷﱰاﻛﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ الاﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ  ،1987ص.392
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وذلك باألخذ بع6ن الاعتبار كافة ٔالابعاد الخاصة باأليديولوجية الاشاكية هذا بوجه عام
أما إذا رجعنا بوجه التحديد لتق 'eËالنصوص والتشريعات القانونية التفصيلية ال('
تنظم عالقات العمل ،فنجد أن القانون الجزائري قد أخذ بنظرية التنظيم القانوني
لعالقة العمل بالنسبة للعمال.
وهذا ما أكدته املادة السادسة حيث تنص "عHى أن يكون املوظف اتجاﻩ ٕالادارة ي
وضعية قانونية وتنظيمية" ) (1وأما ما يتعلق بالشق التعاقدي الذي يكون بموجبه العامل
ي مركز تعاقدي نا ÎeÏعن عقد العمل ،هذا ما نصت عليه املادة الثانية من ٔالامر
الصادر بتاريخ  1975وال(' تنص عHى "أن تنشا عالقة العمل بموجب عقد مكتوب أو غ6
مكتوب ،وتتكون العالقة عHى أية حال بمجرد قيام العامل بالعمل لحساب املستخدمة،
أي انه بمجرد العمل لدى املؤسسة تنشأ عالقة العمل ب6ن الطرف6ن") (2ومنه تنشأ
حقوقا وواجبات تلزم العامل اتجاﻩ املؤسسة ال(' ينتسبون إل¨Kا ،حيث حددت املادة 92
من قانون العمل الحاالت ال(' تنت 'Òف¨Kا عالقة العمل و ي:
ٕ -1الالغاء القانوني.
 -2انKاء عالقة العمل ،عقد انKاء عقد العمل ذي املدة املحددة.
 -3الاستقالة.
 -4التسريح لتخفيض عدد املستخدم6ن.
 -5العجز الكامل عن العمل.
 -6التسريح ذو الطابع التأدي.'Ø
 -7التقاعد.
 -8الوفاة.
وهكذا يمكن أن تنت 'Òعالقة العمل ب6ن العامل واملؤسسة املستخدمة ي إحدى
الحاالت السابقة") (3ويتب6ن أم املشرع الجزائري من الناحية القانونية ركز عHى الطابع6ن
) (1اﶺﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ادلﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،اﳌﺎدة  6ﻣﻦ ا ٔﻻﻣﺮ رﰴ  133 -66اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا ٔﻻﺳﺎﳼ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺆرخ ﰲ 02
ﺟﻮان .1966
ٔ
ﻟ
ٔ
) (2اﶺﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ادلﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ا ﺸﻌﺒﻴﺔ اﳌﺎدة  2ﻣﻦ اﻻﻣﺮ رﰴ  31 -75اﳌﺆرخ ﰲ  29اﻓﺮﻳﻞ  1975اﳌﺘﻌﻠﻖ ابﻟﴩوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص.
) (3اﶺﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ادلﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳌﺎدة  92إﱃ  98ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا ٔﻻﺳﺎﳼ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﱗ ٔ 05اوت .1978
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التنظيم' التعاقدي للعامل من جهة واملؤسسة من جهة أخرى ،كما ركز أيضا ي كث6
من نصوصه عHى حقوق وواجبات العامل بل أن دستور 1976قد عرف العامل ي حد
ذاته ي املادة  08حيث جاء "يعت العامل عامال كل شخص يعيش من حاصل عمله
اليدوي أو الفكري وال يستخدم ملصلحته الخاصة غ6ﻩ من العمال أثناء ممارسته نشاطه
امل.(1)"'Ý

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﴫاع اﻟﻌ7ﱄ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:
عرفت الجزائر مرحلت6ن أساسيت6ن حاسمت6ن من حيث محاولة الK±وض بالواقع
الاجتماÞي من جهة ،ومحاولة إعطاء دفع قوي لالقتصاد الوط 'ÂيK±ض عHى أسس قوية
ترتكز بالتحديد عHى تنمية القدرات الزراعية ي مجال الفالحة ،والاهتمام بالصناعات
الثقيلة تحديدا ،وذلك من خالل التسي 6الذاتي والتسي 6الاشاكي ،كأساليب جديدة
ملرحلة ما بعد  ،1962غ 6أن هذﻩ "املؤسسات الوطنية لم تكن لها مهمة اقتصادية
واحدة ،ولكن لكل مK±ا كان هناك سياسة اجتماعية ديناميكية تتب6ن من خالل تأسيس
مراكز التكوين لعمالها ،إنشاء تعاونيات اسKالكية وغ6ها ،وي الK±اية هناك نظام جديد
يتعلق بالعالقات ب6ن العمال ومسKà6م ،ما يطلق عليه بالتسي 6الاشاكي للمؤسسات
ال(' تسمح باملشاركة العمالية من جهة والبدء ي تطبيق للسياسة العامة للمؤسسة من
جهة أخرى") (2وعليه فاملؤسسات ي ضل ذلك النمط التسي6ي لم ترتكز جهودها
وطاقKا عHى الجانب ٕالانتاãي ما كان مطلوبا اقتصاديا ،بل تعدKLا للك â6ومنه فإن
"التغ 6الذي عرفته املؤسسة الاقتصادية الجزائرية خالل السبعينيات تغ 6نوÞي ي
العالقات ب6ن العمال واملس6ين ،وذلك KÀدف التقريب ب6ن مختلف مستويات ٕالاشراف
والقاعدة ،وإشراك العمال ي التسي 6إCى جانب املس6ين الذي عينKم الدولة ،وإذا كان
من أهداف إشراك العمال هو محاربة ظاهرة الب6وقراطية ال(' تعرقل نشاط املؤسسات
الاقتصادية بما تفرضه من قيود إدارية ،واحتكار للمعلومات وعرقلة لالتصال فإن هذﻩ
الظاهرة كما يش 6امليثاق الوط 'Âال تشكل ظاهرة تختص باملؤسسة ؤالاجهزة
الاقتصادية فقط إن جهاز الدولة عHى مختلف مستويات معرض أيضا للب6وقراطية،
) (1اﶺﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ادلﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳌﺎدة  8ﻣﻦ ا ٔﻻﻣﺮ رﰴ  ،74 -71واﳌﺎدة  8ﻣﻦ دﺳـﺘﻮر ﺳـﻨﺔ .1976
Ali El kenz, au fil de la crise, entreprise national du livre, Alger deuxième édition, 1993, p94.
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ويمكن أن يكون بدورﻩ لعرقلة حسن س 6املؤسسات والنشاط الاقتصادي") .(1هذا وإذا
كان الغرض هو إحداث أسلوب جديد يستند عHى املشاركة الفعالة للعمال ي آليات
التسي 6جنبا إCى جنب مع املس6ين املعني6ن ،بغية محاربة كافة العراقيل والتجاوزات
الب6وقراطية غ 6أن "الشعبوية كانت دائما ٔالايديولوجية املسيطرة لهذﻩ املرحلة،
والاشاكية تعب6ها التأسي¯" .(2)'eوكانت املخططات التنموية ال(' شملت قطاع
الصناعة نصنع تحوالت عميقة ي الجانب التشري«ي املتعلق بالعمل وعالقات
املستخدم6ن ،كإصدار القانون العام للعامل ،إصدار قرارات متعددة للحزب ،والاتحاد
العام للعمال الجزائري6ن تعمل عHى تقييم هات6ن التجربت6ن ،تجربة التصنيع ،وتجربة
التسي 6الاشاكي للمؤسسات ،فكانت هذﻩ الوثائق توضح ٓالاثار العميقة ال(' كونت
الطبقة العاملة ،وال(' تمت ضمن الشروط ال(' تتوافق ف¨Kا التحوالت الاجتماعية
والاقتصادية مع الثورة العلمية والتقنية") ،(3ولعله من الواضح ،فإن التحوالت
الاجتماعية والاقتصادية ال(' حاولت مواكبة التغ6ات الحاصلة عHى املستوي6ن العلم'
والتق ،'Âومجموعة من النصوص والتشريعات القانونية ،لم تمنع من حدوث صراعات
عمالية ح( Qي البداية ٔالاوCى ملرحلة التصنيع ،وهو ما يؤكدﻩ الباحث "عHي ك "âéحيث
يقر عHى أن هناك "صراعات اجتماعية متعددة إضرابات ي املؤسسات ،تسريحات
وتوقيفات رافقت املرحلة الابتدائية للتصنيع عHى مستوى العمل  ...واملؤشرات
الكالسيكية كانت أيضا كلها باألحمر :نسبة التغيب تعدت ي كل مكان  ،%10ووصلت ي
بعض ٔالاماكن .(4)20%
وتتوزع أسباب صراعات العمل حولٔ :الاجور ،الحق النقابي ،التسريح عن العمل).(5
) (1ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﻣﻘﺪم وآﺧﺮون ،اﳌﺆﺛﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﺴـﻴﲑ واﻟﺘﳮﻴﺔ "  ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺘﺴـﻴﲑ ٔ ،اﻋﲈل اﳌﻠﺘﻘﻰ ادلوﱄ اﳌﻨﻌﻘﺪ
ابﳉﺰاﺋﺮ  30/28ﻧﻮﳁﱪ  ،.1992دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،1992 .ص .281
)(2

Ali el kenz, op, cit, p53.
) (3ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دراﺳﺎت ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣةل ﰲ اﻟﺒدلان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔٔ ،اﲝﺎث اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ،1979اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌﲈﻟﻴﺔ وﲝﻮث اﻟﻌﻤﻞ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﻌﺪد  ،1982 ،3ص.258
(4
Ali el kenz, op, cit, p58.
)(5
Ali Neggez, essais d’analyse de cause sociologique de L’absentéisme, en Algérie, étude de cas, le
c. v. i. de rouiba, Mémoire de d. e. a, université d’Alger directeur de recherche, safir nadji, 1981, p
46.
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وإذا انتقلنا إCى بعض ٕالاحصائيات للتدليل عHى وجود نوعا من الوÞي العماCي
بمشروعية لجوKëم ملمارسة أحد ابرز أشكال الصراع ،ي مجال عالقات العمل تنظم
هذﻩ العملية مما يدلل عHى أن ٕالاضراب كان ممارسا سواء عن طريق ضبطه بقوان6ن أو
تركه بدون تشريعات تنظيمية وملزيد من التوضيح الجدول رقم ) (1يب6ن ذلك ي
القطاع6ن العام والخاص.
جدول رقم ) (1عدد ٕالاضرابات بدءا من  1969إMى غاية :1989
النسبة
القطاع
النسبة
القطاع
عدد
ٕالاضرابات
املئوية
الخاص
املئوية
العام
ٕالاضرابات
السنوات
94.44
68
5.55
4
72
1969
82.87
121
17.12
25
146
1972
72.70
285
27.29
107
392
1975
30.72
332
36.27
189
521
1977
62.64
436
41.66
290
696
1979
54.44
502
46.92
420
922
1980
51.84
464
47.37
424
895
1983
55.50
449
44.49
360
809
1985
11.12
215
88.87
1718
1933
1988
09.6
328
90.32
3061
3389
1989
33.28
3254
67.49
6598
9775
املجموع
املصدر :املفتشية العامة للعمل ،وزارة العمل والحماية الاجتماعية .2005
والقراءة املتأنية لإلحصائيات بالجدول رقم ) (1تش 6أن العمال ي القطاع6ن سواء العام
أو القطاع الخاص ي الجزائر كان يلجأ لشكل من أشكال الصراع أمام تعنت ٕالادارة
ملطالبه ،زد عHى ذلك أن مرحلة السبعينيات تعد إحدى املراحل الحاسمة ي تاريخ
تطوير وبناء القاعدة الصناعية الكى وبالتاCي الحاجة الكب6ة لليد العاملة ال(' تزايدت
ي الفات التاريخية املدونة أعالﻩ خاصة ي القطاع العام ولعل ما يشد الانتباﻩ أن
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ٕالاضرابات ي القطاع العام سنة  1988بلغت نسبKا  %88.87ويâامن ذلك مع ٔالاحداث
ال(' عرفKا الجزائر ي شهر أكتوبر .1988
وبجذر بنا التوقف عند ٔالاحداث ال(' وقعت سنة  1988للتنويه عHى أن الغليان
الشع 'Øانعكس بصورة جلية عHى املؤسسات العمومية الاقتصادية ،وخ 6ما يفسر ذلك
نسبة ٕالاضرابات ي الوسط العماCي ال(' ارتفعت بشكل كب 6ووصلت  %90.32سنة
 1989ويمكن تير ذلك بانتقال التذمر وسط الجماه 6الشعبية من الشارع كتعب 6عن
انخفاض املستوى املعي 'eíوتدني القدرة الشرائية ،والبطالة املتفشية ،كل ذلك وجد له
متنفسا لدى العمال ملمارسة حقهم ي ٕالاضراب ،كشكل من أشكال الصراع ،للضغط
عHى الغدارة ومن خاللها السلطات املعنية بضرورة الاستجابة ملطال®Kم نتيجة ألوضاعهم
الصعبة داخل املؤسسة العمومية الاقتصادية أو خارجها عHى مستوى املجتمع .أما
التدبدبات الحاصلة عHى مستوى القطاع الخاص من خالل النسب املدونة ال تعكس
بصدق ما هو حاصل ي القطاع الخاص ،فهذﻩ املرحلة التاريخية لم تعرف فعليا قطاعا
خاصا بمواصفات الرأسمالية فاملجال أمام الاستثمار املحHي وفتح املجال أمام القطاع
الخاص لم يكن مسموحا به.
وإذا جئنا لتحديد نوعية املطالب العمالية" ،املطالب الكالسيكية املتمثلة ي ٔالاجور،
العالوات تحديد مدة العمل ،أصبح العامل الجزائري Kàتم بمطالب جديدة تسي6ية ،ثم
بعد  1988دخول الجزائر ي مرحلة الديمقراطية ،وتراجعها فإن السياسات التقليدية
والسماح بحق ٕالاضراب علنا وعليه نستخلص جملة من النتائج أهمها:
 أن ٕالاضراب كشكل من أشكال الصراع العماCي ي القطاع العمومي كان موجوداقبل ٕالاقرار بشرعيته الدستورية ،وتركزت املطالب حول القضايا الاجتماعية
والاقتصادية وبعد  1988أصبح العامل يتأثر بالجانب السيا» 'eالتعددي ،وفضال عن
ذلك نالحظ أن أسباب ٕالاضراب أغل®Kا متأتية من املحيط الخارãي وليس من املؤسسة.
 إن الحركة العمالية الجزائرية طوال تاريخها بقيت رهينة الفعل السيا» ،'eوعليهيتأكد بأن الخيارات السياسية ي الجزائر ي دوما تعمل عHى تغي 6املنðى الاقتصادي
والاجتماÞي وذلك مند الاستقالل مع كافة املراحل ال(' قطعها الاقتصاد الوط،'Â
والخطط التنموية الفاشلة ال(' دأب السياسة عHى است6ادها وتطبيقها ودوما كان مآلها
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الفشل اقتصاديا وتؤكد الدراسة عHى أن كافة الصراعات ال(' عرفKا املؤسسة متأتية
أصال من املجتمع الخارãي وهو ما يؤكد فرضية التأث 6للبيئة املحيطية).(1
ومهما يكن من أمر" ينبòي التنويه عHى أنه ابتداء من  1981فإن الخطاب السيا»'e
استخدم ظاهرة ٔالازمة لتير عملية واسعة إلعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية ،ال('
ينبòي أن تستجيب لنمط جديد للتنمية") (2وقد تلKا مباشرة مرحلة أخرى ي استقاللية
املؤسسات ،ولم يمنع ذلك من ازدياد أو ح( Qتقليص املقاومة العمالية كما يؤكد
"خطابي" :أعتقد أن املقاومة العمالية ال يمكن تفس6ها عن اتجاهها السل 'Øاتجاﻩ
التصنيع والنمط الجديد للحياة الحضارية كما يدÞي البعض لكن بمعارضKم للعالقات
الرأسمالية املتنامية املحافظة واملرتبطة برأسمالية الدولة وعدم التساوي لعالقات
القوة ب6ن العمال واملس6ين الناتج عن احتقار النظام النامي غ 6الرأسماCي ،فمالحظات
العمال ي املؤسسات العمومية ال تختلف عن نظرياKLا ي ٔالانظمة الرأسمالية الغربية
بحيث يجري معاملKم دائما كمزارع6ن مستخدم6ن محدودي الاستخدام ،الذين ال قول
لهم ي اتخاذ القرار إضافة حق الاحتجاج واملطالبة بما هو شرÞي فيالóي إنكارا من قبل
الاتجاﻩ ٔالاوتوقراطي املتمثل ي املسرين املدعم6ن من طرف الدولة").(3
وبناء عليه نستخلص أن مرحلة التحول الكى ي تاريخ الجزائر الحديث بدأت ي
منتصف الثمانينيات حيث بدأت ٔالازمة تعصف اقتصاديا وسياسيا واقتناع أصحاب
الشأن السيا» 'eوالعسكري بأن ٔالامور هذﻩ املرة ليست كسابقاKLا حيث ال مفر من تغي6
املنðى الاقتصادي والسيا» ،'eمن حيث كان شرقا تم تحويله غربا وفتح املجال
اقتصاديا أمام الليالية املشوهة من جهة ،تمام كما تم إقرار التعددية السياسية عHى
مستوى ٔالاحزابٔ ،الامر الذي عجل بتفعيل إعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية
واملالية لبعض املؤسسات العمومية ،وتلKا مرحلة أخرى ي استقاللية املؤسسات ومK±ا
الخوصصة و ي كلها مراحل تم قطعها بتسرع تحت غطاء ٔالازمة أحيانا حقيقة وي كث6
) (1ﻣﻮﳻ ﳊﺮش ، ،ا ٕﻻﴐاب اﻟﻌﲈﱄ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﱊ  :ﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻪ و ٔاﺑﻌﺎدﻩ  ،دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﺒﻨﺎءات اﳌﺼﻨﻌﺔ  Batimetalﻋﻨﺎﺑﺔ
 ،رﺳﺎةل ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴـﺘﲑ  ،ﰲ ﻋﲅ الاﺟامتع  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ  ،ﻏﲑ  ،ﻣﻨﺸﻮرة  .اﳉﺰاﺋﺮ .1992 .ص .80
)(2
Ali el kenz, op, cit, p48.
)(3
Ahmed khettabi, Work Place Industrial Relation In Algeria , a Case Study Of Oil and Chemical
Industries , a Thesis Presented For The Degree Of PHD , to the Department Of Sociology and
Social Anthropology , Keele Ust ,not Published . 1990. p84.
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من ٔالاحيان تم افتعالها لبيع املؤسسات العمومية الاقتصادية بالدينار الرمزي كما
أكدته ٔالاحداث الاقتصادية فيما بعد من تورط الكث 6من املسؤول6ن وبعض ٕالاطارات
السامية ي فضائح خاصة بتبديد ٔالاموال العمومية وعمليات الاستيالء عHى ٔالارا'ef
الفالحية وهو ما عرف بمافيا العقار ،وقضايا الفساد ،وخ 6دليل قضية القرن أو
فضيحة القرن املتعلقة ببنك الخليفة.
ولكن السمة ٔالاك öتعب6ا عن الصراع داخل املؤسسات العمومية الاقتصادية ي
تلك الفة تتمثل ي ٕالاضراب حيث تتواجد خاصة ي كيات املدن الجزائرية و ي املدن
ال(' تكز ف¨Kا خاصة القطاعات الصناعية ،حيث تشهد املرحلة عHى أن "حركة
ٕالاضراب ال(' شهدKLا املرحلة تمركزت بشكل ملفت للنظر ي املدن الصناعية الكى
ال(' تظم أك املجمعات الصناعية ي الجزائر عHى ٕالاطالق مثل منطقة الجزائر العاصمة
ي الوسط ،ومنطقة وهران ي الغرب قسنطينة ي الشرق ،وتؤكد ذلك إحصائيات وزارة
العمل سنة  ،1977حيث بلغت نسبة ٕالاضرابات من مجموع ٕالاضرابات البالغ عددها
 533إضرابا سنة  ،1977ي ست مدن جزائرية أك öمن  %54ي القطاع العام ،وأك öمن
 %36ي القطاع الخاص).(1
إذ أن ٔالامر يؤكد أك نسبة يسجلها القطاع العام ،وأن مرحلة التصنيع هذﻩ تسببت
ي معطيات جديدة ،تمثلت ي التشكيلة الاجتماعية ال(' مKLâ6ا عدم الانسجام ب6ن
الكفاءة املهنية ،ونوعية التكنولوجيا املستوردة املعقدة أصال ،وكل هذﻩ التغ6ات
احتواها محيط الصناعة ي املؤسسات الوطنية تحت أيديولوجية الاشاكية ي
التسي ،6بنظم تسي6ية تم نقلها من دول أجنبية عملت ي كث 6من ٔالاحيان عHى إلغاء
الخصائص املحلية ال(' تمٕ â6الانسان الجزائري وعHى العموم فإنه "إذا تتبعنا أهم
الصراعات ال(' شهدها الاقتصاد الجزائري ملعرفة طبيعKا يمكن التمي â6ب6ن شكل6ن من
املقاومة العمالية ،أو الوÞي السيا» 'eللطبقة العاملة عHى مستوى املمارسات اليومية،
ويعرف الشكل ٔالاول ي مجال الاث السوسيولوãي بالفعل الجماÞي والذي تمثله
ٕالاضرابات واملظاهرات العمالية ،أما الشكل الثاني فهو ذو طبيعة فردية وتمثلت سلوكات
) (1ﻋﺒﺪ اﳌﺆﻣﻦ ﻓﺆاد ،ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣةل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ،رﺳﺎةل ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴـﺘﲑ ﰲ
ﻋﲅ الاﺟامتع ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﴫ .1991 .ص .57
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العامل الفرد اتجاﻩ مواقف فردية أو جماعية ،كالتغيب مثال ،والذي يدخل ضمن إطار
ما يعرف باسم الصراع املحول" . Diverted Action
ومن هنا كانت تجربة التسي 6الاشاكي للمؤسسات ،تعم كافة الفئات العمالية
باختالف أصولهم الجهوية ،وباختالف مؤهالKLم الثقافية فيؤكد الباحث "بوتفنوشت" ي
هذا الشأن عHى أن "تجربة التسي 6الاشاكي للمؤسسات ،أو املؤسسة الاشاكية ال
تكمن بأهمية النصوص ال(' احتوKLا ،ولكن تكمن ٔالاهمية ي الفكر الذي من خالله
نتقبل هذﻩ التجربة ونطبقها للصالح العام") .(1ومن ثمة فإن كل الدالئل تؤكد وجود
منظمة عمالية واحدة شرعية ذات طابع سيا» 'eوحزبي ي الوقت نفسه ،ومنه
نستخلص أنه كان نوعا من التمثيل الشكHي أو الصوري للفئات العمالية ،ألن الوجه
السياسية ي ال(' تحرك الاتحاد العام للعمال الجزائري6ن ،ؤالافكار ٔالايديولوجية ال('
تنتجها السلطة ي ال(' ينبòي أن تكون امتدادا طبيعيا ملؤسسات الدولة الاقتصادية،
ومنه فإ¾Kا تعكس بوضوح وجهة نظر السلطة السياسية أك öمن كو¾Kا تجسد املطالب
العمالية ،ويذهب "عبد اللطيف بن أشK±و" ي املجال إCى اعتبار أن هناك "تمثيال عماليا
شكليا ي مجالس التسي – 6مجلس العمال ومجلس املديرية -فانشغلت النقابة
بالجوانب السياسية للعمال والعمل ،حيث أصبحت عبارة عن جهاز مراقبة للدول،
السلطة الحاكمة عHى مستوى الوحدات واملؤسسات ٕالانتاجية ،حركة انضمام
للنقابات ،ثم إCى ركود عدد العامل6ن املنضم6ن إCى النقابات عندما لم تحقق آمالهم ي
كل املشكالت املادية") .(2ومنه يتب6ن أنه يم تكن للنقابة دورا فاعال لصالح العمال أكö
من كو¾Kا أدت دورا فاعال وأساسيا لصالح السلطة الحاكمة بحيث تعمل عHى KLدئة
ٔالاوضاع ،وامتصاص غضب الشرائح العمالية لتلك الفة ،وامتصاص حاالت الاحتقان
العماCي الناجم عن التذمر ،وهو ما يفسر عملية الركود وتناقص عدد املنخرط6ن للنقابة
الواحدة الوحيدة عندما تأكد لهم عدم تحقق مطال®Kم الخاصة بل املشكالت ذات
الطابع املادي خاصة ،إCى درجة أن العمل النقابي "بقي يدور ي حلقة تجعله يفقد دورﻩ
ٔالاسا» 'eي الدفاع عن املصالح ٔالاساسية املادية واملعنوية للعمال ويتجHى هذا الضعف
)(1

Boutefnouchet Mostafa, travail et travailleurs en Algérie, enap, 1984, p200.
) (2ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ٔاﺷـﳯﻮ ،اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﳮﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،(1980 -1962) ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ،1981 ،
ص.174 -171
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ي الجوانب الفنية والتقنية للعمال هذﻩ الجوانب ال(' اتصفت بفقدان املبادرة
والتخوف مK±ا ،حيث يتعلق عليه بانعدام روح الجماعة ي العمل ،والنقص الكب 6ي
السيولة ٕالاعالمية ال(' قد توفر للعامل معرفة خاصة بمحيط عمله ،الذي يتفاعل
بداخله واملتمثل أساسا ي املؤسسة الاشاكية") .(1وعليه يمكن استنتاج ما يHي:
 دخول النقابة املمثلة ي الاتحاد العام للعمال الجزائري6ن ي حلقة القرارات السياسيةللسلطة.
 ضرورة إيجاد امتداد طبي«ي لفرض أيديولوجية السلطة عHى الفئات العاملة. العمل عHى KLدئة العمال من خالل الحث عHى ضرورة الانخراط ي الاتحاد العامللعمال الجزائري6ن.
 توجيه الرأي العام العماCي نحو ضرورة الانسجام الداخHي ،وتقوية الاتحاد عHى حساباملشكالت الفعلية واملطالب الحقيقة للعمل.
 والهدف الفعHي غ 6املعلن يتمثل إخضاع كل من يتقا Qefأجر لدى مؤسسات الدولةحيث أن تقا Qefالراتب يشكل ي حد ذاته عربون والء طبي«ي للسلطة السياسية،
ينبòي التعب 6عنه بطريقة الانخراط داخل الاتحاد العام للعمال الجزائري6ن.

ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ :اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
تندرج عملية خوصصة القطاع العام ي إطار اشمل والهدف منه إحداث التوازن ب6ن
القطاعات الاقتصادية ،بحيث تكون الدولة بمنأى عن العمليات املالية للمؤسسات
الاقتصادية ،فيما يكون الاهتمام بالكفاءة والفاعلية ي استخدام املوارد املتاحة ،وتأتي
هذﻩ املرحلة بعد الاقتصاد املوجه ال(' شهدKLا الجزائر خالل فة  ،1978 -1967وما
جاء بعدها من فة أخرى تمâ6ت بتوقيف الاستثمارات ومراجعة التخطيط وإعادة
هيكلة املؤسسات الوطنية ،واستمرت من  1980إCى غاية  ،1991حيث انخفض النمو
الاقتصادي بدرجة كب6ة ،وارتفع حجم البطالة والتضخم وازدياد املديونية إCى مستويات
قياسية مخفية ،هذا ٔالامر جعل التفك 6ي أنماط جديدة للتسي 6وامللكية تمثلت أساسا
ي اللجوء إCى اقتصاد السوق ي إطار خوصصة القطاع العام ،والقضاء تدريجيا عHى
) (1اﶺﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ادلﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔٕ ،ا .ع .ع .ج ،وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺴـﻴﲑ الاﺷﱰاﰾ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﳎةل اﻟﺜﻮرة واﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﻌﺪد ،421
ٔاﻓﺮﻳﻞ  ،1985ص .19 -11
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أنماط التسي 6السابقة ،وباملقابل تكريس امللكية الفردية لوسائل ٕالانتاج ،وحرية
النشاط الاقتصادي واملنافسة وحرية النشاط الاقتصادي ،واملنافسة وحرية ٔالاسعار
وأيضا تحس6ن فعالية املؤسسات العامة ،ومنه تعت محاولة جادة إلحداث تغي 6ي
البنية الاقتصادية والاجتماعية ي الجزائر ،وي هذا ٕالاطار سيتم التطرق إCى خلفيات
الخوصصة ،وكذا التحديات ال(' تواجه هذا النمط الجديد ي أثناء عمليات التطبيق أو
املمارسة.
أ -خلفيات الخوصصة :بادرت الدولة إCى مجموعة من ٕالاصالحات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية انطالقا من البدء بإعادة الهيكلة للمؤسسات الوطنية ،وذلك
ضمن ما أصطلح عليه البحث عن الاستقاللية ضمن التشريعات الجديدة للعمل ،وكان
ذلك ي أعقاب فشل نظم التسي 6السابقة لها وقصد إعطاء عالقات العمل محتوى
يتطابق مع التغ6ات ال(' مست املؤسسات العمومية الاقتصادية ي الانتقال من القطاع
العام إCى القطاع الخاص" ،ويتضمن مشروع القانون املتعلق بخوصصة املؤسسات
العمومية ،الذي قدر رئيس الجمهورية الجزائرية " عبد العزيز بوتفليقة" سحبه لتمك6ن
املركزية النقابية من إبداء رأKàا فيه ،يتضمن  35مادة تفتح الباب لرياح الخوصصة،
دون ضوابط وال تشط ي عمليات الخوصصة صراحة الحفاظ عHى الشغل ،أو رفعه
وتطوير ٕالانتاج أو الطابع الاساتيþي لبعض القطاعات ال(' توجد ح( Qي بلدان عريقة
ي الرأسمالية.
ويظهر مس«ى هذا القانون ي إزالة كل حجر عöة أمام مسار الخوصصة ،انطالقا من
تقييم ٕالاطار املؤسساتي الجاري به العمل حاليا ،وتتضمن العوائق حسب وثيقة عرض
ٔالاسباب ي انعدام تعريف واضح للنشاطات املخصصة ،وال(' ال تخوصص ،وكذا
غموض ٔالادوار املسندة لهيئة الخوصصة ومجلس الخوصصة ،وتعدد املتدخل6ن ومراكز
القرار") ،(1وبناء عليه يتضح أن إحدى الخلفيات ٔالاساسية ال(' أدت إCى انتقالية
املؤسسة العمومية الاقتصادية من القطاع العام إCى القطاع الخاص يمكن ي إعادة
النظر ،وتقيم ٕالاطار املؤسساتي املعمول به ي تلك املرحلة )مرحلة ما قبل الشروع ي
الخوصصة( ،رغم عدم وضوح طبيعة ٔالانشطة الاقتصادية ال(' ستخضع الحقا
) (1ع .ف" ،ﻣﺴﺎر اﳋﻮﺻﺼﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﳯﺎﰄ"  ،ﻳﻮﻣﻴﺔ اﳋﱪ  ،اﻟﻌﺪد  ،2001 . 3079ص .02
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للخوصصة وح( Qالغموض الذي يكتنف طبيعة ٔالادوار ال(' تم استنادها للهيئات لها
قانونا تقديم التقييم الK±ائي ،ي ما إذا يتم خوصصة مؤسسة ما ،أو عHى العكس من
ذلك عدم خوصصKا ،ويتعلق ٔالامر بمجلس الخوصصة وهيئة الخوصصة ،مما يخلق
نوعا من التعدد ي مصادر التدخل ،ومنه تعددا ي مراكز اتحاد القرار وي هذا الشأن
يوضح "مجيد املوسوي" عHى أنه "بشكل عام جرى تير الخوصصة عHى أساس قدرة
الخاص عHى توف 6إدارة أكفا من يقتصد ي استخدام املوارد ويحسن ي أداء
املؤسسات ،فâ6يد بذلك من معدالت النمو الاقتصادي ،وتقديم حوافز عHى تعبئة
وتوجيه الادخار نحو املشاريع املربحة ،وتعميم امللكية عHى قطاع أك من املواطن6ن،
ويخلق وسقا مالية نشطة تشجع عHى الادخار وتوف 6قناة مناسبة للتحويل وهذا
باإلضافة إCى تحقيق ٔالاعباء املالية ال(' تتحملها الحكومة من حيث تمويل املشاريع
العامة ،ومواجهة الخسائر ال(' يتعرض إل¨Kا") .(1ومنه فالخوصصة عنصر أسا»'e
لسياسة اقتصادية جديدة ألسباب ثالثة:
 1معرفة مقدار مساهمKا ي الاستقرار عHى الصعيد املاكرواقتصادي.
 2تحقيق ترقية ي مجال الصادرات خارج املحروقات.
 3التحول الكHي لالقتصاد ،وبالعمل عHى تخفيض البطالة ،وهذا ما يطرح أشكاال
أساسيا ،يتعلق بالدور املستقبHي للدولة ال(' ينبòي أن تتأقلم مع مستجدات العوملة
الاقتصادية ،ومحاولة التطعيم بشكل طبي«ي من أجل خلق الفعالية ي املنظمات ،كل
هذﻩ ٔالاساليب بإدارKLا ،تتخHى الدولة بموج®Kا عن أداء وظيفة التسي 6بغية تفادي تفاقم
الوضع ب6ن الدولة واملواطن ،ومنه فإن عHى الدولة أن تنظم وتقرر أحسن ي هذا
الشأن.
أما ما تعلق بالشق الثاني ٕالايجابي وهو تفعيل الصادرات خارج قطاع املحروقات،
بحيث أكدت املحادثات مع الشركاء عHى أن عملية تفعيل الصادرات هو السبيل الوحيد
للتقليل )التخفيض( من نسبة البطالة.
) (1ﺿﻴﺎء ﳎﻴﺪ اﳌﻮﺳﻮي ،اﳋﻮﺻﺼﺔ واﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت اﻟﻬﻴﳫﻴﺔ )آراء واﲡﺎﻫﺎت( ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن
اﳉﺰاﺋﺮ ،1995 ،ص.20
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وإذا استمر الارتكاز عHى البول كمادة زائلة من املمكن أو يقود البالد إCى منتQÒ
خط 6ويمكن التذك 6بسيناريوهات الديون املاكمة بدءا من عام  ،1994 -1986ومنه
فالخوصصة تعت أساسية لسبب6ن:
أولهما :عHى اعتبار أن القطاع الخاص بميكانâ6ماته املرنة ي التسي 6يتأقلم مع آليات
التجارة والنظام املاCي.
ثان^]ما :أن الخوصصة باملوارد املس6ة تشكل مصدرا للاكمية الصادقة لخلق
ديناميكية ي باóي القطاع الاقتصادي عدا املحروقات.
هذا وإذا عدنا إCى الشق ٕالايجابي الثالث للخوصصة ،فيتمثل ي كون الخوصصة
تشكل آلية لتنمية الاقتصاد الوط 'Âالرتكازها عHى العمل والعقلنة كمصدرين دائم6ن
للöوة ،وال(' تسمح باندماج الب 'Âالتنافسية ،بأساليب جديدة تستند عHى املخاطرة،
و ي تعت ثقافة مؤسساتية جديدة ،فضال عن ميالد مس6ين جدد يتأقلمون مع
التغ6ات الداخلية والخارجية عHى حد سواء من منطق السياسة الاقتصادية ال('
ترتكز عHى الطلب وليس حصريا عHى العرض ،كما هو الشأن ي النظام التسي6ي
املركزي السابق") .(1مما سبق يمكن استنتاج مجموعة من ٔالاسباب الفعلية ال(' أدت
بالدولة إCى خوصصة بعضا من املؤسسات العمومية الاقتصادية كاآلتي:
 عجز وفشل الغدارة ي إيجاد الكفاءات الالزمة للتأقلم مع التغ6ات الحاصلة عHىاملستوي6ن الاقتصادي واملؤسساتي.
 البحث عن الكفاءة املهنية عHى تحس6ن ٔالاداء ،ؤالاك öاستخداما. الافتقاد للسوق املالية النشطة ي مجال الادخار. البحث عن مجاالت تنموية خارج مجال قطاع املحروقات.ب -أهداف الخوصصة:
هناك جملة من ٔالاهداف تس«ى الخوصصة كعملية اقتصادية لتحقيقها نبيK±ا كما يHي:
 -1تؤدي الخوصصة إCى تحس6ن نوعية اتحاد القرار ٕالاداري عن طريق خفض درجة
التدخل السيا» 'eي عمليات املؤسسات العامة ،إذ أن السياسة ي كث 6من ٔالاحيان
يؤثرون عHى أهداف املؤسسة ،وقد تطòى ٔالاهداف املاكر واقتصادية أو الاجتماعية ،عHى
)(1

Abderrahmane Mebtoul, l’Algérie face aux défies de la mondialisation, tome 2 o.p.u, Alger, 2002,
pp, 157, 159.
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ٔالاهداف ذات الطبيعة التجارية )كمحاولة الك â6عHى مناطق جغرافية معينة( ،بحيث
يؤدي الحد من التدخل السيا» 'eإCى إعفاء املدراء منت ضرورة الحرص عHى تلبية
رغبات السياسة مما يقودها بالتاCي إCى تحس6ن أداء املؤسسة وال تتعارض الخوصصة
بالضرورة مع الس«ي لتحقيق بعض ٔالاهداف غ 6التجارية لكن ما يتطلبه ٔالامر ي هذﻩ
الحالة ،هو أن تقدم الحكومة أو الدولة دعما مباشرا لتغطية التكلفة ٕالاضافية الالزمة
لتحمل أعباء مثل هذﻩ ٔالاهداف.
 -2تؤدي الخوصصة إCى نقل املدراء من موقع املسؤولية أمام الب6وقراطية ،إCى موضع
املسؤولية املباشرة أمام حامHي ٔالاسهم وهم فئة تس«ى إCى تحقيق الربح.
KL -3دف الخوصصة إCى فرض انضباط ٔالاسواق املالية عHى املؤسسات ،وبالتاCي
تحفâ6ها عHى العمل عHى مستوى أرفع من الكفاءة ،ذلك أن املؤسسات العامة ال('
تحم¨Kا مضلة القطاع العام ،قد ال تفلت و ي تحقق خسائر أل¾Kا ي مأمن من ٕالافالس،
غذ تتقدم الدولة ي العادة لحماية املؤسسات العامة ال(' تواجه املشاكل املالية ،إما
عن طريق الدعم املاCي املباشر ،أو عن طريق إعطاء ضمانات ائتمانية ويسمح ذلك
للمؤسسة بامل 'eقدما ي عملياKLا ،رغم املشاكل املالية.
فمن هذا املنظور يرى دعاة الخوصصة أنه للخالص من مشاكل القطاع العام وذلك
بالتحرر من أعباء دعم املؤسسات الخاسرة ،والكف عن تمويل استثمارات منخفضة
العائد).(1
وذلك لن يأتي إال بتطبيق برامج الاستقرار ") .(2ولعله من ٔالاهمية ٕالاشارة إCى أن
الخوصصة "تفرض نمط تسي6ي عHى القطاع الخاص ،الذي بدورﻩ يفرض شفافية
تامة ،وال يقبل بوجود مستمر ي مâ6انية املؤسسة بحيث يعمل عHى إزالة ومحاربة كل
التجاوزات ال(' قد تحدث عHى مستوى التسي.(3)"6
ج -آثار الخوصصة :يرى كث 6من الباحث6ن عHى أن "الحجج النظرية الداعمة ملقولة
التخصصية ،ليس ف¨Kا ما يقنع كليا ،أو ما هو واضح تمام بشأن تيرات التحول نحوها
خاصة بالنسبة للبلدان النامية ال(' ليس للخوصصة ف¨Kا سوى تيرات هاشمية وغ6
) (1ﶊﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲺﻤﻴﺔ ،ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﳮﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،دار اﻟﳯﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﺑﲑوت ،1983 ،ص.148
) (2ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ادلوﱄ ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ الاﻗﺘﺼﺎدي ﻟدلول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،1992 ،ص.351
)(3
Revue marchés tropicaux, les spécificités des privatisations en Afrique, paris 16 mars 1992, p627.
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جوهرية") .(1بحيث يKم القطاع العام بانخفاض الربحية وانخفاض ٕالانتاجية ،وتعرض
بعض من مؤسساته ومشاريعه إCى الخسارة والسرقة واملحسوبية ،أي أن الذين ينددون
بانخفاض الربحية ي القطاع العام ،ويتناسون أن التحديد ٕالاداري لألسعار يعت حقوقا
مكتسبة للجمهور ،بحيث تلقى محاولة التخHي عK±ا مقاومة سياسية عنيفة ،وال يقتصر
ٔالامر عHى أسعار الاسKالك بل يتعداﻩ إCى مستلزمات قطاع ٔالاعمال ،ثم إن ما يساق من
مقارنات ب6ن القطاع6ن تظهر انخفاض إنتاجية القطاع العام ،ليس دليال عHى فشل
الغدارة ي القطاع العام ،إذ ينبòي عند املقارنة إضافة املنافع الاجتماعية لفئات
اجتماعية واسعة وطرح من رصيد حساب القطاع الخاص املضار الاجتماعية املتبة
عHى أداء القطاع عHى جمهور واسع من الناس ،لذلك لو قام القطاع الخاص والقطاع
العام بتطبيق نفس سياسة التعب ،6أي أن السعر يجب أن يغطي الكلفة الاجتماعية،
فإن مقارنات الربحية وٕالانتاجية املألوفة ٓالان ستفقد معناها.
أما بخصوص الخسارة ال(' يتعرض لها القطاع العام ،فإن ذلك يعود إCى أن رؤوس
ٔالاموال ال(' تخصص للقطاع العام ،ال تناسب مع أغراض املشروعات وتسحب فائضة
إCى الخزانة العامة ،ثم إن إشارة حجم ما يتعرض له القطاع العام من خسائر ،ليس
بالضرورة دليال عHى نجاح ٕالادارة ي القطاع الخاص وفشلها ي القطاع العام وذلك أن
حاالت فشل القطاع الخاص السيما الوحدات الصغ6ة تنت 'Òسريعا باإلفالس ،وهو ما
يخرج معظمها من حسابات املقارنة ،ال(' تغزو إليه ارتفاع الكفاءة ،وأن هذا ليس
مقتصرا عHى أوضاع بلدان نامية كالبلدان العربية ،إذ أن الدراسات ال(' أجريت مؤخرا
عHى الظاهرة ي الواليات املتحدة تش 6إCى أن نسب من الوحدات حديثة ٕالانشاء")،(2
وخالصة هذﻩ املزاعم حسب هذا التحليل ٕالافالس تصل حواCي  %70ال(' تقود دعاة
الخوصصة نحو تطبيقها كخيار اقتصادي تتمثل ي:
 -1انخفاض ٔالارباح وانخفاض ٕالانتاج ي القطاع العام.
 -2فشل ٕالادارة وأساليب التسي 6ي القطاع العام.
 -3الحجم الكب 6للخسائر ال(' يتعرض له القطاع العام )رؤوس ٔالاموال( وهو ٔالامر الذي
دفع البعض إCى املناداة بضرورة استبدال ميكانâ6مات التسي 6وٕالادارة عHى مستوى
) (1ﺳـﻴﺪ ﻋﲇ وآﺧﺮون ،ﻧﺪوة ٔاﺑﻮ ﻇﱯ ﺣﻮل اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ واﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻬﻴﳫﻲ ﰲ اﻟﺒدلان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دﻳﺴﻤﱪ .1988
) (2ﺿﻴﺎء ﳎﻴﺪ اﳌﻮﺳﻮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .21 -20
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املؤسسات العمومية الاقتصادية واستحداث آليات أخرى تتما QeÏوطبيعة التغ6
الحاصل عHى مستوى الاقتصاد الجزائري عHى إثر انتقاله إCى اقتصاد السوق.

راﺑﻌﺎً :اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت:
ال شك أن التجربة الجزائرية تعد خصبة بالنسبة للكث 6من دول العالم الثالث
خاصة تلك الدول ال(' تعاني ٔالازمات الاقتصادية والاجتماعية ،وتس«ى لإلفادة مK±ا
سواء ٓالامر بنوا ي سلبية ينبòي تحاش¨Kا ،أو ي جانب قد تكون يجري اعتماد وتب'Â
بعضا من خصائصها ،وي هذا السياق KÀذﻩ "أحمد بن بيتور" رئيس الحكومة السابق،
ي تحليله للوضعية الاقتصادية ي الجزائر وما يخص مسألة الخوصصة ي ضوء
التجارب ال(' مرت KÀا بعض البلدان ي أعقاب الانتقالية من الاقتصاد ٕالاداري إCى
اقتصاد السوق يرى "أن الخوصصة ي الجزائر تم تطبيقها دون إساتيجية ،هذا ما
يدفع للمخاطرة ي إمكانية نجاحها ويضيف عHى أن التجارب ال(' تمت ي نفس املجال
ي كل من روسيا ،وكندا ؤالارجنت6ن وبوليفيا قد أقيمت ي املجال الخصو  'eلكل بلد
ومنه تحقيق نتائج مختلفة ،والحوصلة الوحيدة ال(' يمكن الخروج KÀا ي ٔالاربع بلدان
والخاصة بالخوصصة ي كاآلتي:
 إن التجارب ال(' تمت ي إطار من الشفافية قد نجحت ،أما تلك ال(' طبقتباستعمال الرشاوى فقد أخفقت.
 وما يتعلق بالتجربة الروسية يقول "بن بيتور" بأ¾Kا بدأت ي عام  1991هذا النمطمن الخوصصة أدى إCى ٕالافالس ،والذي يمكن أن يفسر بالتسي 6غ 6الفعال والفساد ي
القطاع الاستثمار ،ومنه ي عام  1995ووافقت الدولة الروسية عHى الخوصصة بطلب
من البنوك الخاصة مقابل تمويل مâ6انية الفيدرالية الروسية وانت QÒاملطاف إCى عدم
قدرة الدولة عHى تعويضها ،ومن ثمة بيع أسهمها ي املزاد العل ،'Âوكان ذلك لصالح
البنوك املانحة للقروض ال(' استعادت أموالها بأسعار منخفضة .هذا ما أدى إCى نشوء
جماعات البلد ،فاملؤسسات أفلست والحسابات البنكية للفوضوي6ن امتألت .والتجربة
الروسية ي هذا الشأن تقب إCى حد كب 6من التجربة الجزائرية.
وفيما يخص التجربة الجزائرية يرى "بن بيتور" عHى أن الحالة ببلدنا تمر ع انتقالية
ثالثية:
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 املرحلة ٔالاوCى :تتعلق بديمقراطية عHى مستوى الحياة السياسية. املرحلة الثانية :تقن بالوضعية ٔالامنية.)(1
 أما املرحلة الثالثة :ف 'Òالانتقالية من الاقتصاد ٕالاداري املوجه نحو اقتصاد السوقغ 6أن تحليل "بن بيتور" يضع فعال وضع املؤسسة العمومية الاقتصادية ،ومنه
الاقتصاد الوط 'Âضمن دائرة أك öاتساعا ،وال(' تتحقق معاملها بصورة جلية ح(ٓ Qالان،
وصعوبة تحقيق املرحلية ال(' تحدث عK±ا "بن بيتور" ،وزيادة عن ذلك بقيت هذﻩ
املراحل تتواجد مختلطة ي آن واحد ،وال يمكن أن نالحظ عHى أن الوضع ينتقل
بالصورة املرسومة ومرحليا.
وي هذا التصريح الذي يعد أك öتشاؤما ويو ي فعليا بوجود تحديات ذات املنشأ
الداخHي وصعوبات تتمثل خاصة ي وجود جماعات املصالح النافدة ،والرشوة،
والفوضوية ي تطبيق الخوصصة مما أدى إCى عمليات البيع الواسعة ،وبالدينار الرمزي،
وي هذا الصدد يع الباحث "بارنارد" عل هذﻩ الوضعية بقوله" :ي الجزائر ومند 1988
وما يتبعها ح( Qسنوات  ،1990تسي 6محتشم للقدرات الاستغاللية أدت إCى انخفاض
أسعار ٕالانتاج وكذلك انخفاض ي عملية تأقلم املؤسسة بنائيا )داخليا مدعومة
باألعمال العامة( غلق املؤسسات املحلية ،وبعدها إعادة الهيكلة ،ي ٔالاخرى أدت إCى
مزيد من الضغوط عHى مستوى اليد العاملة ي عام  1994كان يؤمل عHى أن مستوى
الشغل ي القطاع العام الصناÞي يعود إCى نفس ما كان عليه عام  ،1989واليوم-
الحديث عن الخوصصة -كل املخططات ٕالاصالحية للمؤسسات وقصد الاستفادة من
إعادة الجدولة لديو¾Kا ترتكز باألساس عHى التعداد العماCي ي عام  1997وأيضا الدفع
بعدد كب 6من العمال  6000عامل مسرح ي قطاع الصلب نحو التقاعد املسبق وي
قطاع البناء ؤالاشغال العمومية) .(2ومن جملة ما سبق يتأكد بما ال يدع مجاال للشك

)(1

B. Mokhtaria, « benbitour donne son point de vue à Oran », journal, Le quotidien d’Oran, 16
octobre 2002, N° 2366, p4.
)(2
Chantal Bernard, la dynamique des micro entreprises, une alternative a la réduction, du secteur
public dans les économies en transition les cas de l’Algérie et de l’Egypte, team développement
matisse, université paris 1, panthéon, Sorbonne, 1996, p 2.
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عHى أن الوضعية الاقتصادية لالقتصاد الجزائري ع املؤسسات الاقتصادية ذات
الطابع العمومية يطبعها ما يHي:
 التسي 6املحتشم للقدرات الاستغاللية ابتداء من عام .1988 انخفاض القدرة عHى التأقلم مع السوق الداخلية أو املحلية. الغلق الذي اتسمت به املرحلة لكث 6من املؤسسات العمومية الاقتصادية. تزايد الضغوطات عHى اليد العاملة من أجل حملها عHى ترك أمكنة عملها تحت ماعرف بالتسريح لليد العاملة.
 إعادة الجدولة للديون لتلك املؤسسات. الدفع بأعداد هائلة من العمال باتجاﻩ التقاعد املسبق.وي ظل هذﻩ الوضعية يؤكد محافظ بنط الجزائر "عيد الوهاب ك6مان" ي تقييمه
الذي أجراﻩ للفة املمتدة ما ب6ن سنوات  ،2000 -99 -98 -97و ي الفة ال(' نفذت ف¨Kا
ٕالاصالحات الهيكلية "إن الاقتصاد الوط 'Âبرمته يتنفس حسب صعود وهبوط ٔالاسواق
النفطية") .(1وهذا دليال آخر يؤكد عHى أن تحسن أسعار املحروقات ،هو السبب املباشر
وراء تحقيق فائض ي مâ6ان وارتفاع احتياطات الصرف أو ح( Qانخفاض املديونية
الخارجية .ومنه لنا أن نتساءل عن أداء وفاعلية املؤسسات ٕالانتاجية ي ظل التحول آو
الانتقالية نحو الخوصصة؟ أو ي ظل الحكومات املتعاقبة؟ أو ح( Qتحت رعاية صندوق
النقد الدوCي؟.
وي هذا ٕالاطار يوضح ٔالاستاذ الباحث "إسماعيل ق6ة" ي خصم التحديات ال('
يواجهها الاقتصاد الوط 'Âوالتنمية بوجه عام عHى أنه "يبدو واضحا أن تحس6ن ٔالاداء
الجزائري أصبح مرتبطا باألداء الاقتصادي للنظم وبقدرKLا عHى املناورة الدولية وبلورة
استجابة صحيحة وناجعة للتحديات العاملية ،ال(' بدأت تز من أك öمن عقدين ي
ضوء تنمية مستقلة متمحورة عHى الذات و ي تنمية تسKدف نفي التبعية للخارج،
وتحقيق التحرر الاقتصادية ،ومن ثمة تتيح لنا املشاركة الفعالة ي التحوالت العاملية،
والتأثر بصورة إيجابية ي تشكالت النظام الدوCي الجديد الذي يريدﻩ مهندسوﻩ تركنا
خارجا بواسطة آليات البنك العالم' ،واملنظمة الدولية للتجارة وصندوق النقد الدوCي،
) (1ح .ﺳﻠامينٔ " ،اﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ٔاﻧﻘﺬت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﺔ ﺧﻄﲑة" ،ﻳﻮﻣﻴﺔ اﳋﱪ ،2000 /10 /07 ،اﻟﻌﺪد  ،3008ص.3
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فضال عن ظهور أشكال جديدة من الهيمنة والتبعية ،ي ظل السيل الجارف للعوملة
القائمة ي ٔالاخرى عHى التطور التق ،'Âوابتكار ميكانâ6مات للتدخل و¾Kب ثروات شعوب
الجنوب) .(1من خالل تحليل الباحث "إسماعيل ق6ة" يتمظهر عHى أنه زيادة عHى
التحديات ال(' تواجه املؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ،والاقتصاد الوط 'Âي
شموليته عHى املستوى الداخHي واملتعلقة خاصة بسيطرة وهيمنة جماعات املصالح
النافدة ،عHى قطاعات حساسة ي الاقتصاد الوط ،'Âللدفع باملؤسسات العمومية إCى
أسوء الحلول ي التسي 6وٕالادارة ،والفوضوية ،ح( Qتسهل عملية بيعها وشراKëا ،أو ي
أحسن ٔالاحوال غلقها وتسريح عمالها .فإن التحديات الخارجية تكمن ي التحديات
العاملية ال(' تتبلور أساسا ي آليات التحكم املعتمدة من املنظمة الدولية للتجارة،
وصندوق النقد الدوCي ،وال(' ينبòي مجاKKÀا عن طريق التنمية املستقلة باالعتماد عHى
الذات ،لتفادي التبعية للخارج .وي هذا ٕالاطار يوضح الباحث "إسماعيل ق6ة" عHى أن
"الوصفات املقدمة ي من آليات الليالية املتمحورة حول ٕالاصالح الهيكHي ،اندماج
الاقتصاديات الوطنية ي الاقتصاد العالم' تحرير التجارة ،العوملة ،ولن كانت هذﻩ
الوصفات قد قدمت بطريقة إعالمية مكثفة ،إال أن جرعاKLا ٔالاولية قد أدت نتائج
مروعة تتمثل عHى الخصوص ي:
 ارتفاع معدالت البطالة. تنامي عملية الKميش. تزايد عدد العمال املسرح6ن والفقراء واملهمش6ن ،إCى جانب املديونية. غالء املعيشة.ا¾Kيار الطبقة الوسطى. تعقد املشكالت الاجتماعية. تصاعد موجة العنف والانقسامات الداخلية.كل هذﻩ الانعكاسات تتم ي بيئة اجتماعية غ 6مستقرة تتحكم ف¨Kا جماعات أكولة
ومفة تمقت العلم والحقيقة ،وKLوى سياسة الكواليس ،والضرب من الخلف") .(2ومما
) (1إﺳﲈﻋﻴﻞ ﻗﲑة وآﺧﺮون" ،اﻟﻌﻮﳌﺔ وﻣﻮﻗﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳉﺪﻳﺪ" ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﺘﻠﻘﻲ ادلوﱄ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴـﻨﻄﻴﻨﺔ،
اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﻌﻮﳌﺔ  ،1999 /23 /22ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ،ﻗﺴـﻨﻄﻴﻨﺔ ،ص.419
) (2اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.420
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سبق يتضح وبجالء أك öعHى أك الحقائق ال(' تحاول الجماعات ٔالاكولة ي املجتمع
الجزائري عHى الصعيدين الاجتماÞي والاقتصادي مما يؤدي بالحتمية إCى تفاقم ٔالاوضاع
وتعقدها وضاعف من انتشار معدالت البطالة ،الفقر ،الKميش وٕالاقصاء وتزايد عدد
العمال املسرح6ن ،وساعد أيضا عHى نمو الرأسمالية املحلية املشوهة ال(' تروج لها
خاصة هذﻩ الجماعات الجشعة" .هذﻩ الاجعات وغ6ها من الانتكاسات كانت ي
الحصيلة ٔالاولية الستيعاب اقتصادنا ي النظام الرأسماCي العالم'ٔ ،الامر الذي يتطلب
إعادة النظر ي أوضاعنا والبدء بتقييم واق«ي لإلمكانيات املتوفرة ،وتطوير إساتيجية
متكاملة تقوم عHى الاعتماد عHى الذات واملشاركة ي مس6ة الثورة التقنية ومحاولة
اخاق املجال املغلق الخاص بتكنولوجيات الجيل الجديد ،وذلك ح( Qيتس QÂلنا مغادرة
قاع النظام العالم' ،وتجاوز أوضاعنا املدية ،وتشكيل مستقبلنا بأيدينا ،وح6ن نحاول
تشكيل هذا املستقبل فغن علينا أن نذرك مند ٓالان أنه سيكون ثمرة ما نفعله ،أو ما ال
نفعله")(1وعليه يتضح أن حتمية مسايرة التطورات الحاصلة عHى مستوى الثورة
التقنية عHى الخصوص ،من أجل القدرة عHى الاندماج ي النظام الدوCي الجديد يعتمد
باألساس عHى معرفة بطبيعة مشكالتنا الاجتماعية والاقتصادية وي هذا الشأن ضرورة
التقييم الحقيقي وليس العشوائي للمؤسسات العمومية الاقتصادية قبل الزج KÀا نحو
اقتصاد السوق ي إطار الخوصصة والتقييم يتم ي إطار إعادة التفعيل وبعث نشاطها
بعيدا عن الكولسة وتكريس واقع اقتصادي هو مزيج من الفوضوية ي التسي 6وأقرب
إCى ليالية مشوهة.

ﺧﻼﺻﺔ:
تبعا للمراحل ال(' قطعKا املؤسسة العمومية الاقتصادية ،تب6ن بأن هناك تمي â6ب6ن
ما كان سائدا قبل هذﻩ املرحلة هو ارتباط مفهوم عالقات العمل قانونيا وتنظيميا
باملراحل املتمايزة ال(' مرت KÀا املؤسسات العمومية الاقتصادية ،ي ضل القوان6ن
والاجتماعية لتغطية الثغرات القانونية ي هذا الشأن ،ي املرحلة ال(' أعقبت الاستقالل
مباشرة أساسا بعوامل سياسية اقتصادية خاصة بكل مرحلة ،ومتلف النصوص
والتشريعات القانونية ،لم تمنع من حدوث صراعات عمالية ما قبل ٕالاصالحات
)(1

اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص ص .422 -421
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الاقتصادية ،والوÞي العماCي بمشروعية لجوKëم ملمارسة أحد أبرز أشكال الصراع ،ي
مجال عالقات العمل ،مما يدلل عHى أن ٕالاضراب كان ممارسا سواء عن طريق ضبطه
بقوان6ن أو تركه بدون تشريعات تنظيمية.
وبعد  1988وما قبلها ي أعقاب مباشرة الدولة لإلصالحات الاقتصادية بقيت
الحركة العمالية ي الجزائر رهينة للفعل السيا» 'eوتشكل امتدادا طبيعيا له .ويتمظهر
ذلك ي كون أن الخيارات السياسية ي الجزائر ي دوما ال(' تعمل عHى تغي 6املنðى
الاقتصادي والاجتماÞي وذلك مند الاستقالل مع كافة املراحل ال(' قطعها الاقتصاد
الوط ،'Âوتؤكد نتائج الدراسات ال(' قدمناها ،عHى أن كافة الصراعات ال(' عرفKا
املؤسسة متأتية أصال من املجتمع الخارãي وهو ما يؤكد فرضية التأث 6املحيطة .ومرحلة
الخوصصة ي إحدى املراحل وف¨Kا يمكن التمي â6ب6ن الشكل6ن من املقاومة العاملية كما
تتبعنا فالشكل ٔالاول يعرف بالفعل الجماÞي والذي تمثله ٕالاضرابات واملظاهرات
العاملية ،أما الشكل الثاني فهو ذو طبيعة فردية وتمثله سلوكات العامل الفرد اتجاﻩ
مواقف فردية أو جماعية.
وتب6ن أن ٔالازمة السياسية ي الجزائر والوضع ٔالام 'Âوالسيا» 'eقد أثر كث6ا عHى
مستوى القطاع الاقتصادي عHى فات متباينة للتسعينيات .وتذهب مختلف القراءات
الخاصة بالشأن الاقتصادي والاجتماÞي والسيا» 'eإCى أن ٕالاضرابات كظاهرة
سوسيولوجية ال يمكن عزلها عن السياق العام املجتم«ي الذي تتواجد فيه ،حيث أن
الصراع العماCي هو امتداد طبي«ي للوضع العام الاقتصادي ي املجتمع ٔالاك .هذا ما
أدى إCى تفسٕ 6الاضراب كشكل من أشكال الصراع الجماÞي العماCي ي املؤسسات
بارتباطه الوثيق ي فة التسعينيات باملعطيات السياسية.
الصراعات العمالية الفردية والخفية معظمها تدور حول املستحقات املادية أو عدم
تطبيق عقد العمل من طرف املستخدم6ن ي القطاع الخاص ،ويأتي ذلك ي أعقاب
ٔالازمة الخانقة ال(' عانت مK±ا املؤسسات الاقتصادية ي فة التسعينيات ،أو بسبب
التطبيق املتع öواملتسرع لبعض املؤسسات ي أثناء انتقالها إCى الخوصصة ،مما أدى إCى
الصعوبات املالية وعدم القدرة عHى املنافسة وركود ٕالانتاج وحاالت ٕالافالس ،وانعكس
سلبيا عHى العمال بالتسريح والطرد ،الدفع إCى التقاعد املسبق عدم القدرة عHى ٕالايفاء
بالوعود املادية املدونة ي الاتفاقيات الجماعية.
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ومهما كانت انشغاالت الفئات العمالية حول تطبيق تشريعات قانونية ي مجال
عالقات تعمل عHى حماية العمال من تسلط أصحاب العمل ي ظل الخوصصة ،ما
يؤدي إCى التقليل من حدة الصراعات العمالية ،إال أن خيار الخوصصة كبديل
اقتصادي يتطلب مواجهة الرهانات والتحديات الجديدة ي ظل التحرر الاقتصادي،
ويبقى "دورا هاما ي توجيه التنمية الاجتماعية ،رغم أن اقتصاد السوق بإمكانه إحداث
تصدعات اجتماعية كما يتضح ذلك ي تجارب دول نامية").(1
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
 -1اﶺﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ادلﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،اﳌﺎدة  6ﻣﻦ ا ٔﻻﻣﺮ رﰴ  133 -66اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا ٔﻻﺳﺎﳼ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
.1966
 -2اﶺﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ادلﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،اﳌﺎدة  2ﻣﻦ ا ٔﻻﻣﺮ رﰴ  31 -75اﳌﺘﻌﻠﻖ ابﻟﴩوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص.1975 .
 -3اﶺﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ادلﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ،اﳌﺎدة  92إﱃ  98ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا ٔﻻﺳﺎﳼ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ.1978 .
 -4اﶺﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ادلﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳌﺎدة  8ﻣﻦ ا ٔﻻﻣﺮ رﰴ  ،74 -71واﳌﺎدة  8ﻣﻦ دﺳـﺘﻮر .1976
 -5اﶺﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ادلﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔٕ ،ا .ع .ع .ج ،وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺴـﻴﲑ الاﺷﱰاﰾ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﳎةل اﻟﺜﻮرة واﻟﻌﻤﻞ،
اﻟﻌﺪد .1985 .421
 -6اﳌﻮﺳﻮي ﺿﻴﺎء ﳎﻴﺪ  ،اﳋﻮﺻﺼﺔ واﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت اﻟﻬﻴﳫﻴﺔ )آراء واﲡﺎﻫﺎت( ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ،
ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن ،اﳉﺰاﺋﺮ.1995 .
ﻟﺘ
 -7ﺑﻦ أﺷـﳯﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ  ،اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ا ﳮﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،(1980 -1962) ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،
اﳉﺰاﺋﺮ.1981 .
 -8ﺣﺎﻣﺪ ﺧﺎدل  ،ﻧﺰاﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻞ ﲢﻮﻻت اﳌﺆﺳﺴﺔ الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﲟﺆﺳﺴﺔ أﻟﻔﺎﺳـﻴﺪ ﺑﻌﻨﺎﺑﺔ
) ،(ispatرﺳﺎةل دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ .اﳉﺰاﺋﺮ.2007 .
 -9ح .ﺳﻠامين" ،أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول أﻧﻘﺬت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﺔ ﺧﻄﲑة " ،ﻳﻮﻣﻴﺔ اﳋﱪ ،اﻟﻌﺪد  ،3008اﳉﺰاﺋﺮ.2000 .
 -10زﻏﺪود ﻋﲇ ،اﳌﺆﺳﺴﺎت الاﺷﱰاﻛﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ الاﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.1987 .
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 Batimetalﻋﻨﺎﺑﺔ  ،رﺳﺎةل ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴـﺘﲑ  ،ﰲ ﻋﲅ الاﺟامتع  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ  ،ﻏﲑ  ،ﻣﻨﺸﻮرة  .اﳉﺰاﺋﺮ.
.1992
 -20ﻣﻘﺪم ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ " ،اﳌﺆﺛﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﺴـﻴﲑ واﻟﺘﳮﻴﺔ "  ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺘﺴـﻴﲑ  ،أﻋﲈل اﳌﻠﺘﻘﻰ ادلوﱄ اﳌﻨﻌﻘﺪ ابﳉﺰاﺋﺮ
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