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يف السنوات األوىل من االستقالل ،متتع
القطاع اخلاص بتجربة نقابية مزدهرة
قادهتا خنبة نقابية خمرضمة .قادت هذه
النخبة العديد من النضاالت النقابية مع
مطالب ترتكز بشلك أسايس عىل القضايا
االجمتاعية واالقتصادية ،مثل زيادة األجور
وحتسني ظروف العمل .مكا استفادت من
محاية مؤسسات الدولة مثل مفتشية العمل
واالستفادة من العالقات القوية مع النظام
السيايس ذي التوجهات االشرتاكية املنفتحة
عىل االنشغاالت االجمتاعية.
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جحم املؤسسات ،والطابع املادي لملؤسسة
اخلاصة ،وطريقة التوظيف اليت تطىغ علهيا
القرابة اجلغرافية والعائلية ،والتسيري التقليدي
والعقلية األبوية لرب العمل جتاه موظفيه...
العديد من العوامل اليت أعاقت ظهور جتربة
نقابية ذات أمهية يف القطاع اخلاص.
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اليت ُمنح فهيا هذا احلق لكال القطاعني.
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مقدمة

1
مقدمة
تندرج هذه الدراسة حول احلركة النقابية يف القطاع اخلاص
باجلزائر يف إطار الدراسات متعددة التخصصات للحركة
النقابية لفرتة ما بعد االستقالل ،وهتمت باحلركة النقابية يف
القطاع اخلاص الذي يتجاهله معظم الباحثني والباحثات
ووسائل اإلعالم ويغفل عنه أغلب الفاعلني االجمتاعيني وكذلك
املؤسسات ،رمغ أنه ميثل معظم القوة العاملة يف اجلزائر
ويهشد منوا كبريا منذ إصالحات  .1989يف حني أن القطاع
اخلاص (الوطين واألجنيب) هو املصدر األسايس للشغل ،إال
أن نسبة المتثيل النقايب فيه تبىق يه األضعف.

األمهية اخلاصة اليت يولهيا الباحثون والباحثات لقضايا
التشغيل واليد العاملة وعالقات العمل يف اجلزائر .يف الواقع،
إذا اكنت املؤسسات احلكومية قد فتحت أبواهبا ملختلف
الباحثني والباحثات ومراكز البحث املهمتة بعامل الشغل ،فإن
احلال ليس كذلك بالنسبة لملؤسسات اخلاصة اليت بقيت
موصدة أمام الباحثني والباحثات بصفة عامة .يفرس موقف
أرباب العمل اخلواص ،جزئيا نقص الدراسات حول القطاع
اخلاص يف حقل العلوم االجمتاعية.
استند فريق البحث كذلك عىل الدراسات اليت ُأجريت عىل
القطاع اخلاص مثل أمعال جياليل اليابس ( )Liabes 1984ودمحم
ماضوي ( 2009؛  )Madoui 2005وطيب حفيص (،)Hafsi 2013
الذين أظهروا الدور الثانوي للقطاع اخلاص وجِ هاته االجمتاعية
الفاعلة يف بلورة العقيدة السياسية للدولة الوطنية لفرتة طويلة.
تنعكس هذه العقيدة من خالل اسرتاتيجية التمنية املتبعة يف
أعقاب االستقالل الوطين .نالحظ أن هذا التوجه قد َ
هيك جمال
البحث العيمل الذي ّ
ركز بصورة أساسية عىل القطاع العام
اآلخذ يف التوسع ،عىل حساب القطاع اخلاص .اكن البحث
العيمل يستجيب يف الواقع لتوجهيات اخلطاب الرمسي ،لكنه
مل يقم بالقفزة النوعية املطلوبة بعد حتول التوجهات االقتصادية
لصاحل القطاع اخلاص مطلع التسعينات.

اهلدف الرئييس هلذه الدراسة هو حتديد أسباب ضعف
المتثيل النقايب يف القطاع اخلاص .ويتعلق األمر بصورة
أساسية بتحليل :
•
•

•
•

البيئة القانونية وأثر الترشيعات احلالية.
بنية القطاع اخلاص اجلزائري من ناحية احلجم ونوع
املؤسسات وقطاعات النشاط ...وكذلك هيالك اإلدارة
القامئة.
تصور رؤساء املؤسسات اخلاصة ومنمظات أرباب العمل
للعمل النقايب.
بعض التجارب النقابية يف اجلزائر.

جتدر اإلشارة منذ البداية إىل أن فريق البحث مل يكن يتوقع
أن يواجه هذا القدر من الصعوبات عند الرشوع يف هذه
الدراسة حول التجربة النقابية يف القطاع اخلاص باجلزائر.
تمشل هذه الصعوبات بصورة أساسية االفتقار إىل
البيانات املتعلقة باخلارطة النقابية يف القطاع اخلاص الذي
يوظف غالبية القوة العاملة الوطنية ( 61باملائة حسب آخر
االحصائيات) .ورمغ خربته وعالقاته مع العديد من الفاعلني
النقابيني ومع اإلدارة ،مل يمتكن الفريق من الوصول إىل
بعض البيانات اليت من املفرتض أن تكون يف متناول امجليع
ومتاحة عاد ًة يف اجلزائر ،لدى النقابات واملؤسسات التابعة
لوزارة العمل ،مثل مفتشية العمل.

واجه فريق البحث صعوبات أخرى ذات صلة جباحئة كوفيد19-
اليت رضبت بالدنا بشدة ،مما ص ّعب أكرث االتصاالت من أجل
إجناز املقابالت ومجع املعلومات املتعلقة مبوضوع الدراسة
مع العديد من الفاعلني يف عامل الشغل ،مبن فهيم النقابيون
ومفتشو العمل وأرباب العمل.

بالرمغ من هذه الصعوبات ،إال أن فريق البحث جنح يف
إجناز العديد من املقابالت مع رؤساء مؤسسات ونقابيني
ومفتيش معل ذوي خربة طويلة ميكهنا أن تعزز فهمنا هلذا
املوضوع .مكا مت تشكيل حلقات نقاش ( )focus groupsأيضا
مع العاملني والعامالت املنخرطني يف النقابات الذين وافقوا
عىل مشاركة جتارهبم النقابية .ومتكن الفريق أيضا من
احلصول عىل العديد من الدراسات وحتليلها (يف معمظها
قدمية) ،أجراها باحثون جزائريون ،منشورة يف اجلزائر ويف
اخلارج ،مع مقاربات خمتلفة (سوسيولوجية وأنرثوبولوجية
واقتصادية) حول القطاع اخلاص يف اجلزائر.

يضاف إىل صعوبة الوصول إىل البيانات األولية ،النقص
الفادح ،إن مل نقل انعدام الدراسات األاكدميية حول التجربة
النقابية يف القطاع اخلاص .مل ُيرث هذا املوضوع يف الواقع
اهمتام الباحثني والباحثات يف العلوم االجمتاعية ،بالرمغ
من أن القطاع اخلاص أصبح املش ّغل األول يف بالدنا
منذ التسعينات ،مع تطبيق سياسات اخلصخصة وحترير
االقتصاد .إن عدم جاذبية جمال الدراسة هذا يتناقض مع

حتيطنا هذه الدراسات عملا بالوضعية السائدة يف القطاع
اخلاص ،ال سميا حول أرباب العمل اخلواص وفضاءات
3
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غري متوقع  :االختفاء شبه التام للنشاط النقايب يف القطاع
اخلاص يف اجلزائر يف فرتة همين فهيا هذا األخري عىل
سوق الشغل .سيكون القطاع اخلاص حامسا ال حمالة يف
املستقبل هو الذي حيظى بتوافق واسع يف اآلراء حول دوره
االقتصادي بني النخبة السياسية الوطنية ،باستثناء أقىص
اليسار الذي يبىق ضعيف احلضور يف بلدنا.

وعالقات العمل داخل املؤسسة اخلاصة .مكا ختربنا أيضا
املعب عهنا
عن أشاكل الزناعات العاملية ومطالب العامل
ّ
من خالل خمتلف أشاكل االحتجاج مبا فهيا اإلرضابات.
اكنت أشاكل االحتجاج هذه تتكرر كثريا يف القطاع اخلاص
وحارضة بقوة منذ بداية المثانينات ،الفرتة اليت انقلب فهيا
الوضع لصاحل معال وعامالت القطاع العام الذين اكنوا
يقودون االحتجاجات العاملية يف املؤسسات العمومية اليت
تسريها الدولة.

سنرشع بعد ذلك يف حماولة حتليل األسباب املوضوعية
لشبه اختفاء هذه التجربة النقابية يف القطاع اخلاص.
ترتبط هذه األسباب باملؤسسات اخلاصة نفهسا ،بدءا من قلة
عدد املؤسسات الكبرية واملتوسطة ،وهمينة قطاع اخلدمات
والقطاع غري الرمسي ،وكذلك احلرف املستقلة يف وقت
َ
ض ُعفت فيه التجربة النقابية يف العامل.

حمست املقارنة بني هاتني املرحلتني التارخييتني بتحديد
االختالف يف طبيعة مطالب االحتجاجات العاملية بني القطاع
اخلاص والقطاع العام .يف الواقع ،ال يتعلق هذا االختالف
حامسا،
فقط بنوع املطالب اليت يعترب اجلانب املادي فهيا
ً
ولكنه يتعلق أيضا بعوامل أخرى ،مثل مدة اإلرضاب وأشاكل
املفاوضات حيث تتدخل النقابة مكؤسسة والنقابيون كفاعلني.
ورمغ أن احلق يف اإلرضاب يف القطاع اخلاص مكفول
مبوجب القانون ،إال أنه بيق ممنوعا يف القطاع العام حىت
 ،1989السنة اليت ُمنح فهيا هذا احلق لكال القطاعني.

متزيت سنوات  1990-1980باختفاء العديد من التجارب
النقابية متوسطة األمهية قبل خصخصة الكثري من املؤسسات
العمومية .يف معظم احلاالت ،مل حيرتم القطاع اخلاص
الزتاماته القانونية اليت تفرض احرتام اإلطار النقايب القامئ
أثناء استئناف األنشطة .خلق ّ
امللك اجلدد ،الذين رشع
بعضهم يف ترسحي العامل القداىم وإحالهتم عىل التقاعد
املبكر ،وضعية جديدة أدت إىل تغيريات يف موازين القوى
داخل هذه املؤسسات ،وكذلك تكثيف معلية إضعاف التجربة
النقابية اليت مل تمتكن من االسمترار يف هذه الفرتة االنتقالية.
من اجلدير بالذكر أن هذا االنتقال طىغ هيلع غياب الشفافية
ومناخ ضار عىل املستويني السيايس واألمين.

يف الفصل األول من هذه الدراسة ،اهمت فريق البحث أوال
بالبعد التارخيي هلذه التجربة النقابية يف اجلزائر أثناء فرتة
االستعامر وما بعد االستقالل .يحمس هذا التحليل بإبراز
االسمترارية عىل مستوى العقيدة النقابية ،مبا يف ذلك
فرتة ما بعد االستقالل الوطين ،وكذلك العالقة اخلاصة بني
السيايس والنقايبّ .
ميت هذه العالقة التجربة النقابية داخل
الرتاب الوطين وكذلك جتربة املهاجرين يف فرنسا املقرتنة
باحلركة الوطنية اليت استفادت من طابع اهلجرة العاميل
يف ذلك الوقت.

وهكذا وجدنا أن ظروفا موضوعية متنوعة ال تساعد عىل
ظهور جتربة نقابية قوية يف القطاع اخلاص ،مبا يف ذلك
داخل املؤسسات الكربى اليت أولينا هلا اهمتاما يف إطار
هذه الدراسة من أجل فهم أفضل للتجربة النقابية اليت
اكنت هذه املؤسسات موضوع ًيا قادرة عىل إنتاجها .ترتبط
هذه املؤسسات أيضا بشلك وثيق بأخشاص مالكهيا ،ومه
رجال أمعال معروفون يف الساحة العامة ،بعضهم بسبب
هتم خمالفاهتم للقانون واعتقاهلم بهتم الفساد يف سياق
األزمة السياسية اليت هشدها البلد مع احلراك الشعيب
الذي اندلع يف فيفري .2019

ترتكز الدراسة كذلك عىل جتربة إنتاج خنبة نقابية وطنية
اكن هلا منشآن اثنان  :األول يف فرنسا مك ّون من العامل
املهاجرين ،والثاين داخل الرتاب الوطين أكرث تنوعا من وجهة
نظر سوسيولوجية (معال السكك احلديدية ،معال الربيد،
معال رشكة كهرباء وغاز اجلزائر  )…EGAستتدمع هذه
النخبة مع ذلك فميا بعد باخلربة النقابية يف القطاع العام
الذي سيضطلع بدوره بإنتاج خنبة نقابية تك ّيفت خالل فرتات
طويلة مع خصائص عالقات العمل داخل القطاع احلكويم.
بالرمغ من ذلك ،واجهت هذه النخبة صعوبات كبرية من أجل
التأقمل مع طبيعة عالقات العمل يف القطاع اخلاص .بالتأكيد،
استطاعت بسط سيطرهتا عىل اهليالك النقابية عىل املستوى
احمليل والوطين لكهنا مل تمتكن من إنتاج أو إظهار خنبة
نقابية يف القطاع اخلاص ُيفرتض أن توجه التجربة النقابية
يف هذه املرحلة اجلديدة اليت أصبح فهيا القطاع اخلاص
املورد األسايس ملناصب الشغل .عدم القدرة عىل إنتاج خنبة
نقابية يف القطاع اخلاص تعكس إىل حد كبري ذلك الفشل
الذريع يف إنتاج جتربة نقابية مهمة يف هذا القطاع.

ِ
نكتف يف هذه الدراسة فقط بالوقوف عىل املؤسسة
مل
من منظور احلجم وقطاع النشاط لتقدير مدى ضعف
التجربة النقابية يف القطاع اخلاص ،لكننا تناولنا أيضا
الهنج الذي تتبعه هذه املؤسسة يف التوظيف وإدارة اليد
العاملة .استند البحث عىل الدراسات والبحوث السابقة
اليت أجريت عىل القطاع اخلاص ،اكليت قام هبا جياليل
اليابس ( ،)Liabes 1984وأمحد ّ
هن ( )Henni 1993وجان
بينيف ( )Peneff 1982اليت تعطينا حملة عن « مواصفات »
أرباب العمل اجلزائريني ونشأهتم االجمتاعية و أصوهلم
اجلغرافية .نذكر أن أرباب العمل هؤالء يتجهون حنو مزيد
من المتثيل الوطين والتجانس ،بالرمغ من همينة بعض
املناطق اليت تنتج خن ًبا اقتصادية استثنائية.

بالرمغ من أن فريق البحث اكن عىل عمل بضعف احلضور
النقايب يف القطاع اخلاص ،إال أنه اكن متفاجائ جدا بأمر
4

احلركة النقابية يف القطاع اخلاص اجلزائري

مقنا بعد ذلك بتحليل عالقات رب العمل اجلزائري بصفته
فاعال اقتصاديا مع السلطة السياسية منذ االستقالل إىل
األيام األخرية حلمك بوتفليقة ،ويه فرتة هشدت تطور القطاع
اخلاص الوطين.
بالرمغ من الضغوطات اليت تعرضت هلا يف العقود الثالثة
األوىل لالستقالل ،استطاعت هذه الطبقة االجمتاعية (أحصاب
املشاريع اخلواص) تنويع أسلوهبا يف التعبري والترصحي .مل
تكتف بطريقة العمل التقليدية القامئة عىل التقارب االجمتايع
واجلغرايف املبارش ،الذي يرتكز أيضا عىل ماكن اإلقامة
وماكن العمل والعالقات العائلية .ستستند تدرجييا عىل األطر
الوسيطة اجلديدة اكألحزاب السياسية وما يرتبط هبا مثل
االنتخابات واستخدام وسائل اإلعالم امجلاهريية من أجل
الدعاية .تسلط الدراسة الضوء عىل استخدام هذا النفوذ
يف السنوات األخرية من طرف نوع جديد من رجال وسيدات
األمعال الذين أرادوا إجياد ماكن هلم يف الساحة السياسية،
عىل عكس أسالفهم الذين اكنوا حمرومني من ممارسة
السياسة يف السنوات األوىل لالستقالل .التحق رؤساء
املؤسسات اجلزائريون يف احلكومة 1ويف الربملان بغرفتيه
ويف املجالس احمللية .فق ّربهتم هذه املناصب السياسية من
مركز القرار الوطين واحمليل والفاعلني السياسيني النافذين،
وهذا بالرمغ من االشتباه يف استعامهلم املال القذر من أجل
بلوغ هذه الدوائر السياسية.
يتناقض أسلوب العمل هذا مع الطريق اليت اختارها رجال
وسيدات األمعال التقليديون الذين متزيوا بعدم اهمتامهم
باحلياة السياسية الرمسية والذين مل حياولوا استغالل
اآلليات السياسية اليت مل يطلبوها أساسا ،مثل االلتحاق
باحلزب احلامك أو املشاركة يف االنتخابات .نتحدث هنا
عن موقف مفروض كذلك من طرف نظام تلك احلقبة ُبين
عىل سياسة اقتصادية حكومية وعىل خطاب « ذي صبغة
اشرتاكية » ال يرتك مساحة كبرية ملصاحل هذه الطبقة
االجمتاعية الناشئة تحمس هلا بالتوسع قبل مرحلة االنفتاح
الاكمل لالقتصاد الوطين بداية التسعينات .حنن أمام رب
معل تقليدي اكن يتعامل بالتقية 2التقليدية اليت أصبحت جزءا
من بيئته االجمتاعية واجلغرافية مكتف ًيا بدوره االقتصادي
الذي ال يحمس له من بلوغ ماكنة أو رتبة بارزة ،ألنه اكن يواجه
منافسة من جهات فاعلة اجمتاعية أخرى اكنت قريبة أكرث من
النظام السيايس.

1

رضا محياين رب العمل املستقبيل  -منتدى رؤساء املؤسسات ( )FCEهو أول رئيس
مؤسسة يشغل منص ًبا وزار ًيا ،يف أكتوبر  1992كوزير منتدب ملكف بالرشاكت
الصغرية واملتوسطة يف حكومة بلعيد عبد السالم .أعيد تعيينه عام  1993يف
حكومة رضا مالك قبل أن يتوىل وزارة اكملة االختصاصات من  1995-1994يف
حكوميت مقداد سييف.

2

مفهوم يشري هنا إىل موقف الربجوازية احلرضية اليت بقيت تسكن يف األماكن
العريقة لملدينة ،واليت رفضت إظهار عالمات الرثاء بشلك مستفز و متبا ٍه .
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احلركة النقابية يف القطاع اخلاص اجلزائري
 1.2نشأة العمل النقايب اجلزائري

آنذاك .رمغ ذلك ،فالنخبة النقابية اليت مارست يف اجلزائر
يه اليت أخذت عىل عاتقها إطالق احلراك النقايب اجلزائري
حتت راية االحتاد العام للعامل اجلزائريني  ،UGTAبعقيدهتا
النقابية الوطنية القوية (.)Azzi 2020

تارخييا ،تأثرت احلركة النقابية اجلزائرية بصورة رئيسية
بالتجربة النقابية للحركة العاملية الفرنسية حبمك االستعامر
االستيطاين الذي دام أكرث من  130سنة .أدت تدفقات اهلجرة
حنو فرنسا مع الوقت إىل ظهور طبقة معالية انضمت غالبيهتا
إىل االحتاد العام للعمل  CGTالذي اكن حتت تأثري احلزب
الشيويع الفرنيس  ،PCFاألمر الذي م ّثل جتربة ثرية للغاية
أنتجت قادة نقابيني يف املستوى .يف اجلزائر ،اكن البد من
انتظار إلغاء قانون األهايل حىت يمتكن العامل اجلزائريون من
تنظمي أنفهسم .عندئذ اخنرط العامل بقوة يف هذه الكونفدرالية
الفرنسية اليت جسل فرعها يف اجلزائر العامصة رمقا قياسيا
بأكرث من  250ألف عضو ( .)Weiss 1970 : 25بعد بضع سنوات،
سينجذب هؤالء العامل والعامالت اجلزائريون واجلزائريات
أكرث إىل النقابات من طرف القوميني بالرمغ من قرار النقابة
الفرنسية بإنشاء منمظة نقابية جزائرية بإدارة جزائرية ،األمر
الذي حتقق يف جوان  1954بتأسيس االحتاد العام للنقابات
اجلزائرية ( .)UGSAمكا ستهشد سنوات امخلسينات كذلك
ظهور نقابات معالية جزائرية ذات نزعة وطنية ،يف سياق من
الرصاع نشأ داخل التيار الوطين الرادياكيل ،أي بني التيار
املصايل واحلركة الوطنية اجلزائرية ( )MNAوجهبة التحرير
الوطين ( ،)FLNلك هذا تزامنا مع حرب التحرير الوطين.
فأنشأ املصاليون احتاد نقابات العامل اجلزائريني ( )USTAيف
 20فيفري  ،1956وأعلنت جهبة التحرير الوطين أربعة أيام بعد
ذلك تأسيس االحتاد العام للعامل اجلزائريني ( )UGTAيف 24
فيفري  .1956لكن الغلبة اكنت لالحتاد العام للعامل اجلزائريني
الذي جذب غالبية العامل والعامالت يف اجلزائر حمددا لنفسه
هدف تعبئة الطبقة العاملية اجلزائرية لدمع الكفاح من أجل
التحرير الوطين .سيمت حظر االحتاد العام للعامل اجلزائريني
واالحتاد العام للنقابات اجلزائرية واضطهاد قادهتام من طرف
االحتالل الفرنيس بسبب مواقفهام الدامعة لقضية االستقالل.
تلىق العمل النقايب اجلزائري بذلك رضبة قوية بتعليق النشاط
النقايب ملدة مخس سنوات.

يف مجملها ،الزتمت الطبقة العاملية وقياداهتا النقابية
باألطروحات االشرتاكية واإلمنائية لقادة الدولة يف فرتة ما
بعد االستقالل ،لكن برغبة يف االستقاللية النقابية .رمغ دمع
رشحية كبرية من القياديني النقابيني للخيارات االيديولوجية
السياسية لنظام ما بعد االستقالل ،إال أن جزءا من هذه
النخب سىع إىل احلفاظ عىل نوع من االستقاللية يف العمل
والتفكري .فعىل أرض الواقع ،اكنت العالقة مع النظام يف
احلقيقة معقدة للغاية.
إن إعادة البناء واخلروج إىل العلن غداة وقف إطالق النار
يف  19مارس  1962مت بفضل قياديني خمرضمني ومناضلني
مس ّيسني وحمنّكني جيدا (بعد خروج الكثري مهنم من الجسون
ومعسكرات االعتقال) .بامتالكه قاعدة كبرية من املناضلني (250
ألف عضو موزعني عىل  500فرع نقايب يف  3جويلية )1962
( )Mohand-Amer/Benzénine 2012 : 36ال ميكن لالحتاد العام
للعامل اجلزائريني إال أن خيلق نوعا من التوجس وعدم الثقة من
جانب السلطات السياسية والعسكرية املختلفة اليت استأثرت
بأجزاء من السلطة عىل املستوى الوطين ،والسميا داخل
الواليات .باعتباره منمظة سياسية منافسة ،عاىن اإلحتاد
العام للعامل اجلزائريني من صعوبات يف فرض نفسه عىل
أرض ملغومة ومعادية ( .)Bourouiba 2001 : 423مكا تسببت
حرب القادة يف إمهال املسائل االقتصادية واالجمتاعية
وكذلك إدارة املنمظات أو النقابات القدمية .ينبيغ التأكيد
مع ذلك عىل أن إنشاء فروع لالحتاد العام للعامل اجلزائريني
داخل الواليات مل يكن دامئا أمرا معقدا وتصادميا .خضعت
العالقات بني خمتلف األطراف يف الواقع ملنطق ظريف
ولملواقف اخلاصة بتارخي لك والية ،يف وقت اكن حزب جهبة
التحرير الوطين مفكاك بسبب الظروف املوضوعية حلرب
التحرير .رمغ ذلك « ،عىل مستوى معني ،اكن معظم مسؤويل
االحتاد العام للعامل اجلزائريني مناضلني وطنيني ،دون أن
يكونوا « مهيلكني » بشلك مبارش يف حزب جهبة التحرير
الوطين » (.)Weiss 1970 : 99

لك هذه الوقائع التارخيية باإلضافة إىل الرصاعات بني
التيارات السياسية الوطنية والشيوعية هو ما ّ
شك العقيدة
النقابية اجلزائرية حلقبة ما بعد االستقالل .من وجهة نظر
سوسيولوجية ،حنن كذلك أمام طبقة معالية متنوعة اىل حد
كبري ،خبلفيات اجمتاعية شىت ،ومسارات خمتلفة وهوية
سياسية رادياكلية للغاية .بالرمغ من أهنا تك ّونت معوما داخل
االحتاد العام للعمل  CGTوتأثرت باحلزب الشيويع الفرنيس

يف الواقع ،خضع تارخي ،تطور ومواقف االحتاد العام للعامل
اجلزائريني لك مرة للتقلبات السياسية للك مرحلة تارخيية مر
هبا البلد .فالبيانات الكثرية لالحتاد العام للعامل اجلزائريني
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ألشاكل االبزتاز الرأمسايل األكرث قسوة  :متديد أيام
العمل ،مرتبات أقل من احلد األدىن املضمون لألجور ،معالة
النساء واألطفال ،يض االنهتااكت األكرث خطورة لقوانني
العمل ،ترسحي العامل املتكرر » ( .)Chikhi 1997 : 183يف
املقابل ،فقط « ربع املصانع اخلاصة تنشط هبا نقابات،
عندما ال تضم هذه األخرية أحيانا أعضاء من عائلة رب
العمل أو أتباعه أو مق ّربيه » (.)Chikhi 1997 : 183

لتأكيد استقالليته جعلته موضعا لعدة جهامت شهنا هيلع
النظام السيايس القامئ .جتسدت هذه اهلجامت يف انقالبات
ضد اهليائت القيادية للنقابة ،خاصة خالل مؤمتر 1963
و .1969تدرجييا ومع مرور السنوات ،وقعت املركزية النقابية
القوية حتت سيطرة احلزب الواحد (جهبة التحرير الوطين)
وأصبحت مبثابة منمظة مجاهريية ،مت ّثل دورها يف تعبئة
الطبقة العاملية اجلزائرية من أجل تأييد مساندة اخليارات
السياسية االقتصادية للنظام القامئ .ال تزال تضطلع هبذه
املهمة يف الواقع حىت اليوم ،وهذا بالرمغ من حماوالت
املقاومة اليت تنهتي بعد وقت قصري بإعادة رمس اخلارطة
السياسية عىل أعىل مستوى يف الدولة ،أو بتسويات أو
انقالبات داخلية .عىل سبيل املثال ،يف حلظات حمددة
من تارخيه ،تساهل النظام أو أمغض عينيه عىل الزنعة
االستقاللية لالحتاد العام للعامل اجلزائريني ،مكا يعرب عهنا
فرانسوا وايس  « :اكن صيف  1966يتسم بالتوتر الشديد.
بالتأكيد مل يب ُد أن احلكومة اكنت حت ّد من معارضة االحتاد
العام للعامل اجلزائريني من خالل تنصيب قيادة جديدة عىل
رأسه .معلية لن تلكف شيائ بالتأكيد إذا أرادت احلكومة
إجناح اإلصالحات الزراعية واملجمتعية » (.)Weiss 1970 : 295

من املعروف أن تزايد الرصاعات والزناعات يف عامل الشغل
يرتبط ارتباطا وثيقا بالرخاء واالزدهار االقتصادي يف بلد
ما ،مكا هو ملحوظ يف أوربا عىل سبيل املثال ،خالل الفرتة
اليت تمسى « الثالثون املجيدة » (.)Andreanie 1968 : 293
يف اجلزائر ،املؤرشات االقتصادية أو البحبوحة ال تفرس
معو ًما هذا الزتايد ،فمل نهشد هذه الظاهرة إال يف وقت
متأخر ،خاصة منذ عام ( 2009جايب وآخرون .) 2020 .جتدر
اإلشارة إىل أنه من الصعب جدا تقدمي إحصائيات دقيقة حول
العدد الفعيل لإلرضابات واملنازعات .نتحدث هنا عن الصعوبة
املرتبطة بطريقة مجع هذه املعلومات ،وتعدد اهليالك واألخشاص
الذين يقومون بذلك ( .)Djabi 1988 : 68يف إطار هذه الدراسة،
استطعنا مجع بعض اإلحصائيات اليت تحمس لنا بدراسة
وحتليل ظاهرة مطلع الستينات حىت منتصف المثانينات.

 2.2سنوات السبعينات  :القطاع اخلاص بوتقة
حلركة نقابية واعدة

توحض البيانات اليت مجعناها واليت انطوت علهيا هذه الفرتة
وجود نشاط نقايب منافس يف القطاع اخلاص ،ال سميا حتت
قيادة االحتاد العام للعامل اجلزائريني.

منذ بداية االستقالل الوطين ،هشد عامل الشغل الكثري من
احلراكت االحتجاجية .أخذ البعض مهنا شلك إرضابات
معالية ،3والبعض اآلخر أخذ أشاكال أقل مجاعية اكنت
تعكس ،بدقة كبرية ،حالة موازين القوى بني احلركة العاملية
اجلزائرية حديثة النشأة ،والقوى االجمتاعية اجلديدة احلامكة
منذ االستقالل ،اليت اكنت آنذاك يف أكرث مراحل تارخيها
ازدهارا .وليس من الغريب أنه حىت أواخر السبعينات اكنت
أغلب هذه احلراكت االحتجاجية حتدث يف القطاع اخلاص،
الوطين واألجنيب ،أين متتد جذور التجارب النقابية إىل حقبة
االحتالل الفرنيس.

نادرا ما تسمتر هذه اإلرضابات واحلراكت االحتجاجية طويال.
فاكن مطلهبا الرئييس إن حص التعبري « اقتصاديا »  ،وعىل
تث مسأل َة ملكية
وجه التحديد حتسني ظروف العمل .مل ِ
وسائل اإلنتاج إال نادرا -ويف ظروف سياسية حمددة،-
بعبارة أخرى تأممي املؤسسات اليت اكنت « راجئة » واليت
اكنت تمتاىش مع العقلية السياسية لتلك املرحلة التارخيية.
تناولت الصحافة العاملية الكثري من اإلرضابات يف القطاع
اخلاص منذ األهشر األوىل لالستقالل إىل ما بعد انقالب
 19جوان/يونيو  1965وكذلك بعض العامل والعامالت الذين
طالبوا بتأممي املؤسسات واإلدارة الذاتية وحتسني األجور...
إخل .عىل سبيل املثال :

مبارشة بعد االستقالل ،اكن معال وعامالت القطاع
اخلاص مه الذين ميثلون قاطرة العمل املطليب  :بلغ عدد
نزاعات العمل يف القطاع اخلاص  91باملائة من مجموع
الزناعات يف  ،1969و  87باملائة سنة  1970و  84باملائة سنة
( 1971جايب  .)44 : 2001بالرمغ من ذلك ،مل يبق معال
وعامالت القطاع اخلاص يف الطليعة اليت استأثر هبا
القطاع احلكويم مكا تشري االحصائيات الرمسية .وجتدر
اإلشارة إىل أنه بالرمغ من صعود القطاع العمويم ،بقيت
الروح النضالية واإلرضابات العاملية يف القطاع اخلاص
معتربة للغاية ألن ظروف العمل اكنت أكرث سوءا مهنا يف
القطاع العمويم اآلخذ يف التوسع .يف الواقع « ،أكرث من
نصف هؤالء العامل يف القطاع اخلاص الصنايع ُيدفع
هلم بالساعة ويتعرضون يف الغالبية العمظى لملؤسسات
3

•

جتدر اإلشارة إىل أن اإلرضابات العاملية ممسوح هبا يف القطاع اخلاص من
وجهة نظر قانونية ،عىل عكس القطاع احلكويم « االشرتايك ».

7

من  12إىل  24جويلية/يوليو ،متكن  175عامال وعاملة
يف  Laboratoires du Chaletحبسني داي ،بعد أقل من
هشر من « االنقالب » من الصمود والنجاح يف وضع
رقابة معالية عىل اإلنتاج والتسويق (اليت اكنت معيبة
حىت ذلك احلني) يف هذه املؤسسة .ال نعمل ما إذا اكنت
اللجنة اليت عينهتا النقابة قد حجنت يف إجناز مهامها
الرقابية ،يف السياق العام الذي هشد بعد ذلك نشاطا
متجددا ،أم أهنا ثقة من جانب أرباب العمل .بالرمغ من
العقبات البريوقراطية اليت وضعهتا اإلدارة وأحيانا
بعض القيادات النقابية أمام العامل والعامالت ،إال أن
ذلك مل مينع اسمترار بعض النضاالت ،مثل تلك اليت
استطاعت  Laboratoires du Chaletإجناحها.

مؤسسة فريدريش إيربت  -اجلزائر  :احلركة النقابية يف القطاع اخلاص

•

•

•

•

منذ مطلع السبعينات .مع ذلك ،ظل عدد نزاعات لعمل يف
القطاع اخلاص كبريا وتزايد خالل بعض الفرتات .عىل سبيل
التوضيح ،أحصينا  747 :نزاعا سنة  619 ،1980سنة 1984
و 729حالة يف ( 1985أنظر اجلدول رمق .)1

يف اجلزائر العامصة ،مت شن إرضاب لثالثة أيام ونصف
يف مصانع رونو ( 250عامل وعاملة) هناية هشر
أغسطس من أجل احلفاظ عىل احلقوق النقابية .فرض
َ
العمل قبل أي نقاشات ،ويه النقاشات
الوزير استئناف
اليت جعلها أرباب العمل مستحيلة لفرتة طويلة.
يف جباية ،بداية سبمترب ،شن  150عامال وعاملة
إرضابا يف مصنع  SIANلصناعة الزيوت والصابون.
تدخل الدرك الوطين وحاول توقيف املندوبني النقابيني
لملصنع واالحتاد احمليل .واقتىض األمر تدخل نائب
الوايل اجلديد (مصنِّع جزائري ميلك مصنع جوارب
 )S.A.Bلكبح قائد الدرك املتحمس كثريا .احتدم الزناع
يف مصنع ايكوتال (رشكة خاصة 500 ،عامل وعاملة،
النسيج) ،ونزاع خطري قادم يف حمطة خط األنبوب
الرابط بني حايس مسعود وجباية (مؤسسة ،SOPEG
 600عامل وعاملة).
يف وهران ،انهتى إرضاب معال وعامالت Bains Maures
ضد أرباب معل بعقلية إقطاعية ،بتوقيف الرشطة
( )PRGلملندوبني النقابيني وأعضاء االحتاد اجلهوي.
يبي أن موازين القوى السياسية ليست بالرضورة
ما ّ
إىل جانب العامل والعامالت ،رمغ الطابع « االشرتايك »
للنظام اجلديد.
يف رويبة (العامصة) ،دخل معال وعامالت خط مجتيع
مصنع  Berlietالمخض ( 800عامل وعاملة) يف إرضاب
أوت/

جدول رمق : 1
التطور السنوي للزناعات بني  1969و 1986يف القطاع اخلاص

(.)Priore 1965 : 18-16

مع مرور السنوات ،تزايدت الزناعات العاملية يف املؤسسات
اخلاصة ضد أرباب معل مل يتأقملوا بعد مع املعىط
اجلديد وبقوا يتعاملون مع احلراكت النقابية بذهنية احلقبة
االستعامرية .الحظنا استنادا إىل األرقام أن الزناعات
واإلرضابات همينت عىل القطاع اخلاص من  1969إىل
 .1979تشري اإلحصائيات اليت نرشهتا وزارة العمل والتكوين
املهين حول احلالة االجمتاعية إىل أنه يف سنة  ،1969من بني
 72نزاعا مت تجسيله عىل املستوى الوطين ،هناك  68حالة
ُسلت يف القطاع اخلاص ،بنسبة  94باملائة من مجموع
الزناعات ،العمومية واخلاصة .بلغت نسبة الزناعات سنة
 86 ،1970باملائة من إمجايل  99حالة مجسلة ،و 84باملائة سنة
 1971من مجموع  152حالة .ويف سنة  ،1975من بني 1132
حالة نزاعات معل ،مت تجسيل  61باملائة يف القطاع اخلاص.

السنة

عدد الزناعات
يف السنة

حصة القطاع
اخلاص

املوئية )(%

النسبة

1969

72

68

94 ,44

1970

99

86

86,86

1971

152

127

83,55

1972

146

121

82,87

1973

416

301

71,83

1974

827

571

69,04

1975

1132

696

61,48

1976

681

407

59,76

1977

1147

604

53,53

1978

543

348

64,08

1979

1334

710

53,22

1980

1562

747

47,82

1981

1215

435

35,80

1982

1169

389

33,27

1983

1484

416

28,03

1984

1496

619

41,37

1985

1502

729

48,53

1986

1344

534

39,73

املجموع

16 324

7 918

48,50

املصدر  :منشورات وزارة العمل والتكوين املهين حول الوضعية االجمتاعية.

عىل عكس القطاع العمويم ،أين تلعب النقابة دور رجل
اإلطفاء وترفض اخليارات املطلبية وحت ّبذ اإلدارة املشرتكة،
مل تعرف النقابة يف القطاع اخلاص هذا التطور وحافظت
عىل طابعها العقائدي املطليب (.)Djabi 1988 : 8

عام  ،41974سنة أول أكرب موجة من اإلرضابات بعد
االستقالل واليت مست العديد من القطاعات ،مت تجسيل
 1141نزاع معل ،من بيهنا  614يف القطاع اخلاص ،أي 53
باملائة من نسبة الزناعات عىل املستوى الوطين .بضع سنوات
بعد ذلك ،يف  1979بلغ عدد الزناعات  ،710أي مبعدل 54
باملائة .سيكون عام  1979آخر سنة هتمين فهيا الزناعات عىل
القطاع اخلاص .ابتداء من  ،1980سيتغري االجتاه لصاحل
القطاع العمويم الذي أصبح يسيطر عىل االقتصاد الوطين

عالوة عىل ذلك ،القطاعات اليت عرفت الكثري من الزناعات
(تذمرات 5وإرضابات) يف القطاع اخلاص يه جماالت
األشغال العمومية ،األغذية الزراعية ،التبغ ،النسيج ،الكميياء،
حتويل البالستيك واملعادن ( .)Djabi 1988 : 85ال يتعلق األمر
يف احلقيقة فقط بقطاعات النشاط اليت ينتعش فهيا القطاع
اخلاص الوطين يف ظل همينة الدولة ،ولكن بالنشاطات اليت
تمتزي بكثافة عدد العامل ومشقة العمل واألجور املنخفضة.

ّ
املركبات
يف عام  ،1977هشدت اجلزائر إرضابات قطاعية شلت العديد من
وقطاعات النشاط احلساسة.

نعين بالتذمر ( )malaiseمجيع أشاكل الزناعات العاملية اليت ال تؤدي بالرضورة
إىل التوقف عن العمل.

4

5

8

احلركة النقابية يف القطاع اخلاص اجلزائري

وفقًا لإلحصائيات الرمسية دامئا (أنظر اجلداول من  1إىل )4
وبالنظر إىل أن اإلرضابات ممسوح هبا يف القطاع اخلاص،
يلجأ العامل والعامالت هناك إىل املزيد من اإلرضاب كوسيلة
ضغط لتلبية مطالهبم .يف بعض احلاالت يقوم النظام بتجشيع
اإلرضاب لكرس وحتييد جزء من اإلدارة بطريقة ما ،أو حىت
السيطرة عىل قطاع نشاط خاص .عىل سبيل املثال ،سنة
 1982اليت هشدت عددا كبريا من الزناعات 1169 ،مهنا 389
يف القطاع اخلاص ( 33باملائة) ،بلغت نسبة اإلرضابات 73
باملائة ،أي  284إرضابا .جتدر اإلشارة إىل أن اللجوء إىل
اإلرضاب ليس السلوك الوحيد الذي يستخدمه معال القطاع
اخلاص لتلبية مطالهبم ،فهناك أيضا االلمتاسات واملظاهرات
والتقارير والشاكوي (أنظر اجلدول رمق .)2

 3.2مطلع المثانينات  :القطاع العمويم مبثابة
قاطرة جديدة للعمل النقايب.
ختلت احلركة النقابية يف القطاع اخلاص مطلع المثانينات،
مكا ذكرنا سابقا ،عن ماكنهتا املركزية يف االحتجاج العاميل
لصاحل معال وعامالت القطاع العمويم .يرتبط ذلك بصورة
أساسية بالتطور النويع واليمك للقطاع احلكويم .وقد ّ
لكلت
االستمثارات العمومية بالنجاح يف صورة نسيج صنايع
مسح بتشلك نواة جديدة للطبقة العاملية اليت ،بالنظر إىل
أصوهلا غري العاملية ،أبقت عىل عالقات متنوعة مع البيئة
االجمتاعية واالقتصادية للبلد .انبثق عن جتربة االقتصاد
العمويم « مواطنون معال » ،ختتلف مطالهبم بالرضورة عن
مطالب « العامل املواطنني » يف القطاع اخلاص (.)Djabi 2015

جدول رمق : 2

أذنت هناية المثانينات ببداية فشل العمل النقايب يف
القطاع اخلاص ،املسار الذي تفامق مع حترير االقتصاد
الوطين واألزمة األمنية لسنوات التسعينات والتحالفات
السياسية اجلديدة .أعلن نص تعديل امليثاق الوطين لسنة
 1985بالفعل رغبة النظام يف ازدهار القطاع اخلاص حىت
6
يصبح ممكال للقطاع العمويم.

تقسمي الزناعات إىل ّ
تظلات وإرضابات.
شلك املطالب

العدد

إرضابات

284

73

تذمرات

105

26, 99

إمجايل الزناعات

389

99,99

النسبة املوئية

()%

استطاع القطاع اخلاص خالل هذه الفرتة توسيع قاعدته
االقتصادية بشلك كبري وذلك باللجوء إىل األساليب
املختلفة إلدارة اليد العاملة املؤهلة  :املزايدة عىل األجور
واإلغراءات برتك العمل اليت ُعرضت عىل أفضل اإلطارات
والتقنيني والعامل والعامالت ذوي الكفاءات العالية يف
القطاع العمويم ...أرباح كبرية مت حتقيقها بفضل حتويل
فائض القمية من القطاع العمويم إىل القطاع اخلاص

املصدر  :وثائق وزارة العمل والتكوين املهين.

خبصوص املطالب اليت أثارها العامل ،فهي تتعلق بشلك
أسايس باملرتبات ورفع األجور أو إدانة التأخر يف تسديدها،
عملا أنه منذ منتصف السبعينات ،بدأ العامل والعامالت األجراء
يتأثرون باخنفاض قدرهتم الرشائية بعد ارتفاع أسعار املواد
االسهتالكية .يشتيك العامل والعامالت كذلك من ظروف العمل
وتدهور حقوقهم النقابية .نذكر أن املطالب املتعلقة مبسائل
التأممي أو إعادة النظر يف امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج مل
تظهر يف اإلحصائيات الرمسية ،رمبا تكون مصنفة يف الفصل
املعنون بـ « أخرى » (أنظر اجلدول رمق .)3

(.)Derras 1997

زاد هذا التوجه مع إضعاف القطاعات النقابية األكرث
تطورا من خالل إصدار املادتني  7120/121وإلغاء االحتادات
النقابية داخل االحتاد العام للعامل اجلزائريني ابتداء من
 .1982سامه هذان اإلجراءان بشلك كبري يف إفراغ اهليائت
النقابية من عنارص الطبقة العاملية األكرث تقدما وكرس
الدور التنظيمي للهيالك العمودية للنقابة .8أدى تظافر هذين
العنرصين إىل الرتاجع الذي عرفه االستقطاب النقايب يف
القطاع اخلاص .وهو ما قام به عامل االجمتاع سعيد شييخ
يف هذه التحليالت وهو يلخص الوضعية اليت سادت هذه
املرحلة التارخيية  « :الطبقة العاملية ضعيفة نسبيا بشلك
ّ
ميكهنا من ابتاكر أشاكل جديدة من النضال .خضعت
ال
النقابة لرقابة سياسية بوليسية وأصبحت تتعرض لتصفيات
جديدة .ومت طرد املندوبني النقابيني الشيوعيني من اهليائت

جدول رمق : 3
العالقة بني شلك االحتجاج (التذمرات واإلرضاب) واملطالب يف القطاع
اخلاص ()1977
املطالب

نسبة اإلرضابات
)(%

النسبة التذمرات

أجور وعالوات

41,2

37,9

التأخر يف دفع االجور

26,3

8

ظروف العمل

13,1

13,4

ترسحي فردي ومجايع

7,3

24,5

احلق النقايب

7

9,5

تدهور العالقات املهنية

_

_

ال متثيلية ممثيل العامل

0,8

1,5

أخرى

4,3

4,9

()%

املصدر  :وزارة العمل والتكوين املهين.

9

6

مت نرش امليثاق الوطين املعمتد يف استفتاء  16جانيف/يناير  1986يف اجلريدة
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.

7

تشرتط املواد  120/121العضوية املسبقة يف جهبة التحرير الوطين للوصول إىل
مناصب املسؤولية.

8

اقتباس من س.م ،عضو سابق يف الفدرالية الوطنية للنسيج واجللود التابعة
لالحتاد العام للعامل اجلزائريني.

مؤسسة فريدريش إيربت  -اجلزائر  :احلركة النقابية يف القطاع اخلاص

النقابية ،وحل االحتادات والسيطرة عىل القيادة النقابية
اجلديدة بالاكمل من قبل احلزب الواحد ( .)FLNبقيت النقابة،
سي من طرف الربجوازية احلرضية
يف هذه الظروفُ ،ت ّ
الصغرية عىل الصعيد الوطين والنخبة العاملية وموظيف
قطاع اخلدمات عىل مستوى املصانع .خالف ذلك ،ستكون
خالية متاما من العامل والعامالت الذين يعتربوهنا مبثابة
مملكة للدعاية واألاكذيب إذا مل تكن ببساطة إحدى أفضل
الطرق للرتيق الرسيع .هؤالء لك الفاعلني االجمتاعيني
الذين مت إضعافهم  :من الطبقة العاملة نفهسا ،اليت
يتناقص أفرادها نسب ًيا ،إىل املثقفني الذين يريد معمظهم أن
يكونوا مستشاري األمري واألقلية مهنم غري قادرة عىل تعبئة
الفائت االجمتاعية التابعة ،مرورًا باملصانع املتأثرة برتاجع
الصناعة » (.)Chikhi 1995 : 500

السنة

القطاع اخلاص

)(%

القطاع العام

1996

14,51

85,48

1997

15,42

84,58

1998

14,35

85,64

1999

08,67

91,32

2000

13,90

86,09

2001

6,25

93,75

2002

11,42

88,57

2003

13,61

86,36

2004

1,75

98,24

)(%

املصدر Sghir (2021( :

مل نمتكن من احلصول عىل بعض اإلحصائيات املتعلقة
بنسبة اإلرضابات يف القطاع اخلاص بعد أكتوبر
إال عند هناية حتقيقنا .مكا ينبيغ التعامل مع اإلحصائيات
املقدمة من وزارة العمل حبذر ،وهذا بالنظر إىل الالانتظام
وغياب االتساق يف املعلومات املنشورة.
1988

 2.4مفارقة العقد األول من القرن احلادي والعرشين :
قطاع خاص يف تطور ونقابة يف تدهور.

تبي االحصائيات (أنظر اجلدول رمق  )4مرة أخرى اهلمينة
ّ
الكبرية للقطاع العمويم عىل القطاع اخلاص من حيث توزيع
نسب اإلرضاب .بيمنا اكن عامل الشغل يهشد غليانا وحتوالت
كبرية ،9بيق القطاع اخلاص عىل اهلامش .يف مطلع
التسعينات ،اكنت حصة اإلرضابات ضئيلة  :حوايل  7باملائة
سنة  ،1990و 11باملائة سنة  1991و 13باملائة يف  .1993ومل
تبدأ يف استعادة قوهتا إال سنة  ،1997حيث بلغت  15باملائة.
لكن املعدالت بدأت يف االخنفاض من عام إىل آخر ،لتصل
إىل معدل ضئيل للغاية بلغ حوايل  2باملائة عام  ،2004مما
يدل عىل أن التعددية السياسية والنقابية مل ُتستغل يف بناء
نقابة قوية مقارنة بسنوات السبعينات .باختصار ،مل تكن
معليات التحرير السياسية واملؤسسية قادرة عىل زعزعة
العالقات االجمتاعية داخل الرشاكت اخلاصة.

خالل التحقيقات امليدانية اليت أجريناها ،وجدنا أن الوجود
النقايب يف القطاع اخلاص ضئيل للغاية مقارنة بالقطاع
العام وبالنظر إىل عدد الرشاكت اخلاصة والعامل والعامالت
الذين توظفهم .ميكننا القول أن املشاركة النقابية ال تغيط
حىت  %1من عدد العاملني يف هذا القطاع الذي هيمين عىل
االقتصاد الوطين .تضع هذه املشاركة النقابية املنخفضة
هؤالء العامل والعامالت يف وضع هش جدا وحترمهم من
هذه األداة التنظميية والقانونية اهلامة ليكونوا قادرين عىل
إعادة التفاوض بشأن األجور واالتفاقيات امجلاعية ،فض ً
ال
عن ظروفهم العامة داخل الرشكة.
تتحدث الصحافة الوطنية بانتظام عن وجود نزاعات داخل
العديد من الرشاكت اخلاصة ألسباب اجمتاعية ومهنية أو
بسبب ممارسة احلقوق النقابية .إن القمع ،أي الفصل التعسيف
للنقابيني والنقابيات والعامل والعامالت احملتجبني هو ما يضع
حدًا هلذه الزناعات معو ًما .يعارض أرباب العمل اخلواص
اجلزائريني واألجانب تشكيل نقابات ملوظفهيم عىل الرمغ من
أن الترشيع الساري يضمن هذا احلق للعامل و العامالت طاملا
أهنم ال يشككون يف ملكية أحصاب العمل لوسائل اإلنتاج.

جدول رمق : 4
توزيع اإلرضابات بعد سنة  1988حسب القطاع القانوين
السنة

9

القطاع اخلاص

)(%

القطاع العام

1990

6,77

93,23

1991

10,92

89,07

1992

12,98

87,01

1993

08,75

91,24

1994

08,29

91,70

1995

06,71

93,82

)(%

مل تطــرح مســألة العمــل النقــايب يف القطــاع اخلــاص
الــي اكنــت مهملــة منــذ ســنوات إال يف ســنة  2006مــن
خــال االحتــاد العــام للعــال اجلزائريــن  « :تعــود احملاولة
األوىل إىل ســنة  ،2006خــال اللقــاء الثــايث الــذي نظــم
منوذجــا
يف تلــك الســنة ،عندمــا قدمــت املركزيــة النقابيــة
ً
التفاقيــة إطاريــة مــع بعــض الــراكء االقتصاديــن يتضمــن
حريــة إنشــاء فــروع نقابيــة » ( .)Temlali 2015بعــد مخــس
ِ
يــف
ســنوات مل يتجســد أي يشء عــى أرض الواقــع ومل
أربــاب العمــل اخلــواص بالزتاماهتــم .مت طــرح القضيــة
ذاهتــا مــرة أخــرى خــال الــدورة الثالثيــة اخلامســة عــر
ً
أيضــا باحــرام احلــق
لســنة  ،2011وتعهــد أربــاب العمــل

مت تجسيل العديد من اإلرضابات القطاعية خالل فرتة ما بعد  1989برمق قيايس بلغ
 2023إرضا ًبا يف عام  ،1990مشل حوايل  300ألف عامل وعاملة .ارتفع هذا الرمق
إىل  1034إرضا ًبا يف عام  1991مقابل  496يف عام .)Djabi 2002 : 53( 1992
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النقــايب وأعلنــوا عــدم معارضهتــم للتنظــم النقــايب للعــال
والعامــات ( .)Chenafi 2011مل تــف منمظــات أحصــاب
العمــل املو ّقعــة بالزتاماهتــا حــى اآلن.

مــن جانهبــا ،أوعــزت إدارة االحتــاد العــام للعــال
اجلزائريــن مــن خــال أميهنــا العــام الســابق عبــد املجيــد
ســيدي ســعيد يف توجيــه داخــي ،إىل مجيــع اهليــالك
النقابيــة القاعديــة وطلبــت مــن االحتــادات الوالئيــة إعــادة
توزيــع نشــاطها يف القطــاع اخلــاص مــن أجــل إنشــاء
فــروع نقابيــة لالحتــاد ( .)Liberté 2005مــع ذلــك ،تبــن
خــال التحقيــق الــذي أجرينــاه أنــه مل يــم حتقيــق أي يشء
عــى أرض الواقــع جمــددا.
التعديالت اليت مت إجراؤها داخل اللجنة التنفيذية الوطنية
( )CENواألمانة الوطنية لالحتاد العام للعامل اجلزائريني بعد
املؤمتر الثالث عرش (جوان/يونيو  ،)2019مل ُتدث تغيريات
كبرية يف توجه االحتاد العام للعامل اجلزائريني وهذا ،عىل
الرمغ من انعقاده حتت ضغط احلراك الشعيب واحلركة
االحتجاجية الداخلية .10عىل عكس احلالة التونسية ما بعد
ريا
ثورة جانيف/يناير  ،2011مل تهشد املركزية النقابية تغ ً
ً
ملحوظا يف خطها النقايب ،وال تعزي ًزا هليالكها ومل تلعب
دو ًرا ً
مهم يف موازين القوى اجلديدة بعد ثورة فرباير .2019
بالنسبة للعديد من املراقبني للحقل النقايب ،فإن رشوط عقد
هذا املؤمتر ،اليت تعترب غري دميقراطية ،سامهت يف إضعاف
املركزية النقابية أكرث ،ال سميا من وجهة نظر تنظميية .هشد
االحتاد العام للعامل اجلزائريني حركة احتجاجية داخلية أطلق
علهيا العامل امس « حركة تقومي إ ع ع ج »  ،ويه حركة
تصويبية طالبت باإلطاحة بسيدي سعيد وأمانته الوطنية،
وعقد مؤمتر استثنايئ دميقرايط.

 10هشد االحتاد العام للعامل اجلزائريني حركة احتجاجية داخلية أطلق علهيا العامل
امس « حركة تقومي إ .ع .ع .ج » ،.ويه حركة تصويبية طالبت باإلطاحة بسيدي
سعيد وأمانته الوطنية ،وعقد مؤمتر استثنايئ دميقرايطُ .ف ِ
صل مجيع املسؤولني
النقابيني الذين قادوا االحتجاج الداخيل ،لكن متت إعادة االعتبار لبعضهم.

11

مؤسسة فريدريش إيربت  -اجلزائر  :احلركة النقابية يف القطاع اخلاص

3
مؤسسات غري متكيفة مع التنظمي النقايب
يف الفصلني الثالث والرابع مقنا بتحليل العوامل اليت
تفرس الوضع املتناقض للقطاع اخلاص اجلزائري،
الذي مل تحمس أمهيته االقتصادية بظهور نقابات معالية
لألجراء واألجريات.

سيحمس لنا حتليل لك هذه العوامل بفهم سبب اسمترار
القطاع اخلاص يف مقاومة العمل النقايب يف املؤسسات.

ّ
املشغل الرئييس
 1.3قطاع خاص مبثابة

بالنسبة لنا ،األمر يتعلق بالبحث عن العوامل التفسريية
لضعف/غياب المتثيل النقايب عىل مخس مستويات :

يوظف القطاع اخلاص  6.95مليون عامل وعاملة أي  63يف
املائة من إمجايل القوة العاملة يف اجلزائر مقارنة بالقطاع
العام الذي يوظف ما يقرب من  4.09مليون عامل وعاملة،
أو  37يف املائة من مجموع العاملني ،أي  11.048مليون
عامل وعاملة ،حبسب االستطالع الذي أجري يف أفريل/
نيسان املايض من قبل الديوان الوطين لإلحصاء ()ONS
حول حالة سوق العمل.

 .1تركيبة القطاع اخلاص اجلزائري ،ملعرفة ما ميكن أن
يفرس الغياب الفعيل للنقابات يف القطاع اخلاص،
يف تصنيف الرشاكت اجلزائرية اخلاصة وأجحامها
وقطاعات نشاطها وهشاشة سوق العمل.
 .2جذور القطاع اخلاص الوطين وتطوره التارخيي،
وعالقة هذه الفئة من رواد ورائدات األمعال بالدولة
وتصورها للعمل النقايب.

يتألف عدد العامل البالغ  11.048مليونا من  9.073مليون
رجل ( 82يف املائة) و  1.975مليون امرأة ( 18يف املائة).
مكا يشري الديوان الوطين لإلحصاء إىل أن ما يقرب من
سبعة من لك عرشة مه معال أجراء ( 70باملائة).

 .3أمناط احلومكة والتنظمي واإلدارة يف القطاع اخلاص،
السميا تلك املتعلقة بإدارة املوارد البرشية.

ِّ
املوظف
يظهر هذا االستطالع بوضوح أن القطاع اخلاص هو
الرئييس يف اجلزائر حبلول أوائل العقد األول من القرن
احلادي والعرشين ،اكن القطاع اخلاص يوظف  59يف املائة
من القوة العاملة (بنسبة مشاركة تقارب  41يف املائة).

 .4احلدود اهليلكية لملنمظات النقابية ،املهملة من طرف
العامل والعامالت اليوم ،وخاصة الشباب.

ارتفع معدل التوظيف هذا بشلك ّ
مطرد ،حيث بلغ  69يف املائة
يف عام ( 2006اجلدول  5و .)6

ريا ،العوامل غري املواتية كثريا لظهور فاعلني
 .5وأخ ً
نقابيني عىل مستوى السياق احمليل والدويل.
جدول رمق : 5
مسامهة القطاع اخلاص يف الناجت احمليل اإلمجايل اجلزائري

الناجت احمليل اإلمجايل (املصدر  :الديوان الوطين لإلحصائيات)

الثاليث االول الثاليث الثاين

2018

لعام 2019

لعام 2019

_

_

_

الناجت احمليل اإلمجايل مبا يف ذلك احملروقات باملليار دينار جزائري

20 259,0

10 061,8

الناجت احمليل اإلمجايل خارج احملروقات (باملليار دينار جزائري)

15 711,3

8 104,6

نصيب الفرد من الناجت احمليل اإلمجايل (بالدوالر األمرييك)

4 080,7

معليات اخلزينة العمومية (املصدر  :وزارة املالية)

_

_

اإليرادات اجلبائية العادية (باملليار دينار جزائري)

3 964,3

807,2

اجلباية البرتولية (باملليار دينار جزائري)

2 349,7

648,6

_

_

القطاع اخلاص (املصدر  :الديوان الوطين لإلحصائيات)
حصة القطاع اخلاص يف الناجت اإلمجايل ()%

63,0
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2018
حصة القطاع اخلاص يف الناجت اإلمجايل خارج احملروقات ()%

80,8

حصة القطاع اخلاص يف الرضائب املتصلة باإلنتاج ()%

28,0

حصة القطاع اخلاص يف صايف فائض االستغالل « )%( » ENE

72,0

حصة القطاع اخلاص يف إمجايل القمية املضافة ()%

63,6

حصة القطاع اخلاص يف إمجايل القمية املضافة خارج احملروقات ()%

85,0

حصة القطاع اخلاص يف تعويضات املوظفني واملوظفات

64,6

القروض (املصدر  :بنك اجلزائر)
القروض يف االقتصاد (باملليار دينار جزائري)
العاملة/البطالة (املصدر  :الديوان الوطين لإلحصائيات)

الثاليث االول الثاليث الثاين
لعام 2019

_

_

4 710,3

5 101,6

4 763,1
_

5 083,1
_

مجموع الساكن يف منتصف السنة (باأللف)

42 578

الساكن العاملني (باأللف)

4 090

لعام 2019

_

_

6 911

حصة القطاع اخلاص يف سوق العمل الوطنية ()%

62,8

حصة القطاع اخلاص يف سوق العمل الوطنية ()%

37,2

املصدر  :الديوان الوطين لإلحصاء ووزارة املالية.

جدول رمق : 6
مسامهة القطاع اخلاص يف الناجت احمليل اإلمجايل والتوظيف يف اجلزائر
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

القطاع اخلاص (املصدر  :الديوان الوطين لإلحصاء)
اإلمجايل %

%42,6

%47,5

%49,0

%48,0

%47,4

%44,4

%44,3

%44,6

%43,4

%53,5

حصة القطاع اخلاص يف الناجت اإلمجايل
خارج احملروقات %

%69,8

%73,5

%73,5

%73,7

%74,8

%75,3

%76,7

%77,1

%76,9

%77,6

%19,7

%22,5

%25,1

%23,7

%23,7

%20,7

%19,6

%17,1

%15,8

%23,1

%46,9

%53,8

%55,3

%52,1

%50,4

%45,2

%44,6

%44,9

%43,4

%60,3

%41,7

%47,6

%49,3

%47,5

%46,5

%42,7

%42,7

%42,7

%41,2

%54,6

حصة القطاع اخلاص يف القمية املضافة
خارج احملروقات %

%74,8

%78,7

%77,9

%77,9

%78,5

%78,9

%80,4

%80,9

%82,4

%83,6

حصة القطاع اخلاص يف أجور املوظفني

%47,4

%54,5

%55,4

%55,2

%57,7

%59,6

%61,0

%62,8

%61,6

%64,3

حصة القطاع اخلاص يف الرضائب
املتصلة باإلنتاج %

حصة القطاع اخلاص يف صايف فائض
االستغالل %

حصة القطاع اخلاص يف القمية املضافة
اإلمجالية %

التوظيف/البطالة (املصدر  :الديوان الوطين لإلحصاء)
العدد اإلمجايل يف منتصف السنة (باأللف)

الساكن العاملون (باأللف)

30 416

30 879

القطاع
العام

_

2 560

القطاع
اخلاص/
املختلط

_

31 357

31 848

32 364

32 906

33 481

34 096

34 591

35 268

2 658

2 678

2 964

2 746

2 987

3 149

3 234

3 669

4 026

5 121

5 080

6 123

5 607

5 997

6 238

حصة القطاع اخلاص يف سوق العمل
الوطين %

%58,9

%60,2

%65,7

%63,2

%69,0

%65,2

%65,6

%65,9

حصة القطاع العام يف سوق العمل الوطين %

%41,1

%39,8

%34,3

%36,8

31,0

%34,8

%34,4

%34,1

معدل النشاط %

%40,2

%41,0

%39,8

%42,1

%41,0

%42,5

%40,9

%41,7

%41,4

معدل البطالة %

%28,9

%27,3

%23,7

%17,7

%15,3

%12,3

%13,8

%11,3

%10,2
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2010

2011

2012

2014

2013

2015

2016

2018

2017

القطاع اخلاص (املصدر  :الديوان الوطين لإلحصاء)
اإلمجايل %

%52,8

%50,8

%53,7

%57,5

%60,0

%64,2

%65,4

%64,1

%63,0

حصة القطاع اخلاص يف الناجت اإلمجايل
خارج احملروقات %

%78,7

%79,0

%79,6

%80,3

%80,3

%79,9

%80,2

%80,3

%80,8

%21,1

%19,8

%21,2

%23,9

%26,6

%34,0

%33,2

%30,2

%28,0

%55,3

%52,2

%56,1

%62,1

%67,0

%77,6

%77,8

%74,8

%72,0

%51,2

%48,3

%51,5

%56,6

%59,4

%66,7

%67,7

%65,1

%63,6

حصة القطاع اخلاص يف القمية املضافة
خارج احملروقات %

%84,2

%84,6

%85,3

%86,3

%85,3

%85,0

%85,0

%84,7

%85,0

حصة القطاع اخلاص يف أجور املوظفني

%62,4

%59,3

%59,0

%63,0

%62,1

%61,8

%63,6

%64,0

%64,6

حصة القطاع اخلاص يف الرضائب
املتصلة باإلنتاج %

حصة القطاع اخلاص يف صايف فائض
االستغالل %

حصة القطاع اخلاص يف القمية املضافة
اإلمجالية %

التوظيف/البطالة (املصدر  :الديوان الوطين لإلحصاء)
العدد اإلمجايل يف منتصف السنة (باأللف)

الساكن العاملون (باأللف)

35 978

36 717

37 495

38 297

39 114

39 968

40 836

41 721

42 578

القطاع
العام

3 346

3 843

4 354

4 440

4 100

4 455

4 355

4 001

4 090

القطاع
اخلاص/
املختلط

6 390

5 756

5 816

6 349

6 139

6 139

6 490

6 857

6 911

حصة القطاع اخلاص يف سوق العمل
الوطين %

%65,6

%60,0

%57,2

%58,9

%60,0

%57,9

%59,8

%63,2

%62,8

حصة القطاع العام يف سوق العمل الوطين %

%34,4

%40,0

%42,8

%41,2

%40,0

%42,1

%40,2

%36,8

%37,2

معدل النشاط %

%41,7

%40,0

%42,0

%43,2

%40,7

%41,8

%41,8

%41,8

%41,7

معدل البطالة %

%10,0

%10,0

%11,0

%9,8

%10,6

%11,2

%10,5

%11,7

%11,7

املصدر  :الديوان الوطين لإلحصائيات.

 2.3قطاع خاص هتمين هيلع املؤسسات الصغرية

جدول رمق : 7
مجموع الرشاكت الصغرية واملتوسطة والتوظيف

يف هناية عام  ،2019بلغ إمجايل عدد الرشاكت الصغرية
واملتوسطة  1.193.339كيا ًنا ،أكرث من  56باملائة مهنا تتكون
من أخشاص معنويني ،من بيهنم  243مؤسسة اقتصادية عامة
(( )EPEاجلدول رمق .)7
ويتكون البايق من أخشاص طبيعيني ( 44يف املائة) ،مهنا
ما يقرب من  21يف املائة من املهن احلرة و  23يف املائة من
األنشطة احلرفية (اجلدول رمق .)8
يف هناية عام  ،2019اكن إمجايل عدد الرشاكت الصغرية
واملتوسطة مكو ًنا من  97باملائة من الرشاكت الصغرية جدًا
(( )TPEأقل من عرشة موظفني وموظفات) واليت ال تزال
مهمينة بقوة عىل النسيج االقتصادي ،تلهيا الرشاكت
الصغرية ( )PEبـ  2.6باملائة والرشاكت املتوسطة بنسبة 0.4
باملائة (اجلدول رمق .)9
يظهر التوزيع اجلغرايف متركزا كبريا يف الوسط
والرشق ( 25باملائة) (جدول رمق .)10

مجموع الرشاكت
الصغرية واملتوسطة
يف 31/12/2019

1.193.339

الرشاكت الصغرية
واملتوسطة اليت
أنشئت سنة 2019

57.642

توقف النشاط
(الرشاكت الصغرية
واملتوسطة اخلاصة)

20.550

الرشاكت الصغرية
واملتوسطة اخلاصة

(%8,69) 103.693

الرشاكت الصغرية
واملتوسطة اخلاصة
العمومية

كثافة الرشاكت
الصغرية واملتوسطة
اخلاصة (عدد م.ص.م
للك  1000ساكن)

( 54باملائة)

243

مجيع املراكز
القانونية/املتوسط الدويل

28/45

األخشاص املعنويون
اخلواص/املتوسط الدويل

16/45

الوظائف (موظف)
املصدر  :وزارة الصناعة واملنامج (.)2020

14
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جدول رمق : 9

جدول رمق : 8

إمجايل عدد الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف هناية عام 2019
نوع الرشاكت
الصغرية واملتوسطة

1

2

عدد الرشاكت
الصغرية واملتوسطة

تصنيف الرشاكت الصغرية واملتوسطة

احلصة ()%

الرشاكت الصغرية
واملتوسطة اخلاصة
أخشاص

671.267

56,25

أخشاص طبيعيون ،مهنم :

521.829

43,73

مهن حرة

247.275

20,72

نشاطات حرفية

274.554

23,01

243

0,02

1 193 339

100

رشاكت معومية
أخشاص اعتباريون

املجموع

نوع الرشاكت
الصغرية واملتوسطة

عدد الرشاكت
الصغرية واملتوسطة

الرشاكت الصغرية جدا
(أقل من  10موظفني
وموظفات)

1 157 539

97

الرشاكت الصغرية (بني
 10و 49موظف(ة))

31 027

2,6

الرشاكت املتوسطة (بني
 50و 249موظف(ة))

4 773

0,4

املجموع

املصدر  :الصندوق الوطين للضامن االجمتايع ( ،)CNASالصندوق الوطين للضامن
االجمتايع لغري األجراء ( ،)CASNOSمؤسسة الدراسات االقتصادية و التحليل املايل
والتقيمي االسترشايف (.)ECOFIE

%

100

1 193 339

املصدر  :الديوان الوطين لإلحصاء ووزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

جدول رمق : 10

توزيع املؤسسات حسب نوع الرشاكت الصغرية واملتوسطة
توزيع األخشاص االعتباريني حسب املنطقة والقطاع القانوين يف 31/12/2018
القطاع القانوين
القطاع اخلاص
الوطين

القطاع اخلاص
األجنيب

رشاكت االقتصاد
املختلط

القطاع العام
األجنيب

املؤسسات
العمومية
االقتصادية

مؤسسات
معومية أخرى

الوسط

96 414

402

43

7

227

1 179

98 272

الرشق

43 841

94

10

5

176

901

45 027

24,96

الغرب

27 753

57

16

7

149

694

28 676

15,90

اجلنوب

8 123

39

10

املجموع

176 131

592

79

املنطقة

املجموع

%

54,47

_

22

236

8 430

4,67

19

574

3 010

180 405

100

املصدر  :الديوان الوطين لإلحصاء ووزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

مضن اختصاص اهليلك امللكف بتسيري املؤسسات الكربى.
مضن نفس النص ً
ّ
أيضا يف حمفظة مديرية كربيات املؤسسات
الرشاكت العاملة يف قطاع احملروقات ،والرشاكت املقمية
يف اجلزائر والعضوة يف مجمعات أجنبية ،والرشاكت اليت
ال تتوفر عىل إقامة مهنية دامئة باجلزائر.

لغرض دراستنا حول النقابات يف القطاع اخلاص ،اكن
من املهم إجراء حتليل أكرث دقة ملجموع الرشاكت املتوسطة
احلجم ( )ETIوالرشاكت الكبرية ( .)GEلسوء احلظ ،البيانات
حول هذه الفئة من الرشاكت ليست متاحة بهسولة ،مع
الغموض الذي ّ
املجمع » الذي يحمس للعديد
يلف مفهوم «
ّ
من رواد ورائدات األمعال بتوزيع أصوهلم وأنشطهتم بني
عدة كيانات مستقلة رمس ًيا.

وتعرض قامئة أكرب الرشاكت يف اجلزائر أكرب املؤسسات
وفقا لقامئة أكرب  500مؤسسة أفريقية حسب جملة جون
أفريك الفرنسية .األرقام باملليون دوالر ومت مجعها يف هناية
عام ( 2013ما مل يذكر خالف ذلك).

بعد مخسة عرش عاما ،سوف يتغري معيار تمسية « املؤسسة
الكبرية » بالنسبة للرشاكت اخلاضعة للقانون اجلزائري من
رمق األمعال احملدد يف  2002مببلغ  100مليون دينار إىل 2
مليار دينار حبلول هناية عام  ،2017من أجل أن تكون مؤهلة
يف مديرية كربيات املؤسسات (.)DGE
مبوجب األحاكم املختلفة ،ذكر قانون املالية لعام  2002أن
الرشاكت اخلاضعة لقانون رشاكت رؤوس األموال ،واليت
يفوق أو يساوي رمق أمعاهلا  100مليون دينار تدخل إجباريا
15
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جدول رمق : 11

قامئة أكرب الرشاكت اجلزائرية يف 2013
الرتتيب
اإلفرييق

املؤسسة

رمق األمعال

النتيجة
الصافية

القطاع

1

1

سوناطراك Sonatrach

67 827,760

5 236,140

احملروقات

2

34

نفطال Naftal

4 157,572

109,207

احملروقات

3

45

سيفيتال Cevital

3 260,446

109,207

الصناعة الزراعية

4

55

سونلغاز Sonelgaz

2880

469,571 -

إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز

5

86

جزيي Djezzy

1 796,323

_

متعامل اهلاتف النقال

6

143

كوسيدار Cosider

1 096,201

232,480

األشغال العمومية

7

146

أوريدو Ooredoo

1 096,201

232,480

متعامل اهلاتف النقال

8

167

اتصاالت اجلزائر Algérie Télécom

934,566

12,481

االتصاالت

9

172

موبيليس Mobilis

915,838

196,924

متعامل اهلاتف النقال

10

185

اخلطوط اجلوية اجلزائرية Air Algérie

853,580

_

النقل اجلوي

11

208

مجمع كفاو اجلزائر Groupe CFAO Algérie

742,088

_

نشاطات متنوعة

12

214

مدار القابضة MADAR Holding

721,084

_

اإلدارة والتطوير

13

229

رشكة توزيع الكهرباء والغاز وسط SDC

662,799

_

الكهرباء والغاز

14

266

املؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلبار ENTP

580,167

15

281

كوندور إليكرتونيك Condor Electronics

احملروقات
األجهزة الكهرومزنلية

16

328

فرتيال Fertial

452,558

128,045

األمسدة ،البذور ،املواد الفيتوحصية

17

360

مجمع حداد ETRHB Haddad

392,297

12,388

األشغال العمومية

18

364

بريد اجلزائر Algérie Poste

388,120

_

اخلدمات الربيدية

19

377

بيوفارم Biopharm

366,222

29,284

الصناعة الصيدالنية

20

382

املؤسسة الوطنية للتنقيب ENAFOR

361,650

46,450

احملروقات

21

407

الرشكة الوطنية للتأمني

328,144

_

التأمينات

22

416

املجمع الصنايع إلنتاج احلليب ومشتقاته

315,761

14,234

صناعة األلبان

23

426

آرسيلور ميتال عنابة Arcelor Mittal Annaba

308,121

154,665 -

احلديد والصلب

24

432

إلسيكوم Elsecom

303,331

1,784

بيع السيارات

25

450

معر بن معر Amor Benamor

26

561

مجمع متيجي Groupe Metidji

271,311

Société nationale d’assurances

Groupe industriel des productions laitières

جتهزي األغذية
21,276

جتهزي األغذية

27

466

املؤسسة الوطنية لألشغال البرتولية الكربى ENGTP

269,438

5,567

احملروقات

28

468

كيا موتورز اجلزائر Kia Motors Algérie

268,850

18,816

بيع السيارات

29

478

الرشكة املركزية إلعادة التأمني

258,813

33,672

التأمينات

املصدر :

Compagnie centrale de réassurance

Jeune Afrique (2015( :

 3.3قطاع خاص أضعفه القطاع غري الرمسي

ويبني هذا اجلدول وجود العديد من الرشاكت الكربى
(املجمعات) مملوكة من طرف جزائريني  :سيفيتال ،كوندور،
مجمع األشغال والري والبناء  ،ETRHBبيوفارم ،مجمع بن معر،
ّ
مجمع متيجي ،كيا موتورز ...ومن طرف مستمثرين أجانب
وخمتلطني  :جزيي ،أوريدو ،كفاو ،مدار ،أرسيلور ميتال...

وفقا لألرقام املستقاة من املسح الذي أجراه الديوان الوطين
لإلحصاء ووزارة التجارة سنة  ،2012ميثل االقتصاد غري
الرمسي يف اجلزائر  45يف املائة من الناجت الوطين اإلمجايل.

اكن من املفرتض أن تكون هذه الرشاكت يف طليعة إدارة
العالقات مع األجراء واألجريات ،لكن دراستنا ستظهر
لنا العكس لألسف.

ووفقًا لالستطالع ،اكن االقتصاد غري الرمسي يش ّغل  1.6مليون
خشص يف عام  ،2001وبلغ  3.9مليون خشص يف عام 2012
( 46يف املائة من إمجايل القوة العاملة غري الزراعية) موزعني
16
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واملهندسني املعامريني واملهندسات املعامريات ...يف املهن
احلرة ،بعدد يبلغ  ،247275يعمل  69يف املائة يف الزراعة،
يف املائة يف قطاع العدالة و  21يف املائة يف قطاع الصحة.

عىل النحو التايل  :التجارة واخلدمات ( 45يف املائة) ،والبناء
واألشغال العمومية ( 37يف املائة) ،وأنشطة التصنيع ( 18يف
املائة) .ويشري نور الدين بودربة ،النقايب واخلبري يف املسائل
االجمتاعية ،يف السياق نفسه إىل أن « أكرث من نصف العامل
اجلزائريني ،أو ما يقرب من  6ماليني عامل وعاملة ،يعملون
يف القطاع غري الرمسي كأجراء غري مرصح هبم ،ومستقلني
ومزارعني ومعال من املنازل ومعال بالقطعة ...إخل .دون أية محاية
من خماطر احلياة أو املرض أو فقدان الدخل .ويوجد يف القطاع
اخلاص الرمسي ،أكرث من  3ماليني عامل وعاملة ،ثالثة أرباعهم
يعملون يف وظائف مؤقتة .ونصف هؤالء العامل ،من بيهنم أربعة
رصح هبم لدى الضامن االجمتايع.
شبان من لك مخسة ،ال ُي ّ
القوة التفاوضية هلذه الفئة من العامل معدومة تقريبا ،ألهنا يف
الواقع حمرومة من احلق النقايب وما يستتبعه من ذلك واحلق
يف التفاوض امجلايع رمغ أنه مكرس يف القانون .ولكن غياب
التأمني ال يقترص عىل القطاع اخلاص .وكثريا ما حيدث أن
جند ،يف العديد من الرشاكت العامة ،العامل يف عقود متعاقبة
حمددة املدة  ،CDDألكرث من عرش سنوات أو حىت  15سنة،
بشلك خمالف للقانون » (.)Bouderba 2021 : 111

11

جدول رمق : 12
توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حسب قطاع النشاط

•
•
•
•

I

الزراعة

7 387

0,62

II

احملروقات والطاقة واملنامج
واخلدمات ذات الصلة

3 064

0,26

III

BTPH

190 155

15,94

IV

الصناعات التحويلية

103 621

8,69

V

اخلدمات مبا فهيا املهن احلرة

614 315

51,49

VI

احلرف

274 554

23,01

1 193 096

100,00

املجموع العام

املصدر  :الصندوق الوطين للضامن االجمتايع ( )CNASوالصندوق الوطين للضامن
االجمتايع لغري األجراء (.)CASNOS

ويتعرض العامل والعامالت يف القطاع غري الرمسي لعدة
أشاكل من المتيزي :
•

قطاعات النشاط

العدد

احلصة ()%

جدول رمق : 13
توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة (أخشاص معنويون) حسب
قطاع النشاط

انعدام التغطية االجمتاعية (التقاعد والتأمني ضد البطالة،
وما إىل ذلك).
ضعف/انعدام التغطية الصحية.
وظيفة وعبء معل متساوي ،وأجر متدين.
ظروف معل غالبا ما تكون صعبة.
غياب فرص إدارة احلياة املهنية.

قطاعات النشاط

الرشاكت
الصغرية
واملتوسطة
اخلاصة
(املصدر :

الرشاكت
الصغرية
واملتوسطة
اخلاصة
العمومية
(املصدر :

)CNAS

لك هذه املعايري جتعل العاملني والعامالت يف القطاع غري
الرمسي فئة مهمشة وبالتايل غري قادرة عىل الصمود أمام
األزمات (الصحية ،واالقتصادية.)...

 4.3قطاع خاص هتمين هيلع أنشطة اخلدمات
واملهن احلرة
مكا يتضح من اإلحصاءات الواردة أدناه ،يتكون القطاع
اخلاص اجلزائري أساسا من انشطة اخلدمات واملهن احلرة.
إن ضعف قطاعات النشاط مثل الصناعة التحويلية والطاقة
واملنامج حي ّد من نطاق العمل النقايب.

املجموع

احلصة
()%

)ECOFIE

الزراعة

7 387

94

7 481

1,11

احملروقات والطاقة
واملنامج واخلدمات
ذات الصلة

3 064

2

3 066

0,46

قطاع البناء
واألشغال العمومية
واهليدروليكية BTPH

190 155

15

190 170

28,32

الصناعات التحويلية

103 621

72

103 693

15,44

اخلدمات

367 040

60

367 100

54,67

املجموع العام

671 267

243

100,00 671 510

املصدر  :الصندوق الوطين للضامن االجمتايع ( )CNASومؤسسة الدراسات
االقتصادية و التحليل املايل والتقيمي االسترشايف (.)ECOFIE

بطبيعهتا القانونية ،فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة
(أخشاص معنويون) يف لك فائهتا حارضة بقوة يف قطاع
اخلدمات ،الذي يشلك نصفها تقريبًا ،مث قطاع البناء
واألشغال العمومية واهليدروليكية (.)BTPH
يف هناية عام  ،2019بلغ العدد اإلمجايل لألخشاص الطبيعيني
 521829مؤسسة صغرية ومتوسطة ،من بيهنا  247275مهن
حرة و 274554نشاط حريف.

جدول رمق : 14
املهن احلرة حسب قطاع النشاط
العدد يف

31/12/2019

وتمشل فئة املهن احلرة بصفة خاصة املزارعني واملزارعات،
واملوثقني واملوثقات ،واحملامني واحملاميات ،واحملرضين
القضائيني واحملرضات القضائيات ،واألطباء والطبيبات،

احلصة ()%

الصحة

العدالة

املزارع

املجموع

50 710

26 819

169 746

247 275

20,51

10,85

68,65

100

املصدر  :الصندوق الوطين للضامن االجمتايع لغري األجراء (.)CASNOS

17

مؤسسة فريدريش إيربت  -اجلزائر  :احلركة النقابية يف القطاع اخلاص

يف هذا الوضع من العقود حمددة املدة ( )CDDيتخىل
املوظفون واملوظفات عن حقوقهم األساسية ألهنم خياطرون
بإهناء عقودمه يف أي وقت أو عدم جتديدها ببساطة .عندما
يكون املوظف مرتبطا بعقد حمدد املدة ،يكون أشبه بسيف
دميوقليس حبيث ال يستطيع التفكري يف العمل النقايب،
فاألولوية بالنسبة إليه يه احلفاظ عىل وظيفته ،بالرمغ من
لك تقلبات وظروف العمل ،وينطبق نفس األمر عىل القطاع
العام .ويزداد الوضع سوءا يف رشاكت التعاقد بالباطن
( )sous-traitanceاليت انترشت يف السنوات األخرية ،وال
سميا يف قطاع النفط يف جنوب البالد.

ريا ،فميا يتعلق باألنشطة احلرفية ،جسل الصندوق الوطين
أخ ً
للضامن االجمتايع لغري األجراء  )CASNOS) 13902منتسبا
جديدًا خالل عام  ،2019ليصل العدد اإلمجايل للحرفيني إىل
 274554يف .31/12/2019

 5.3وظائف هشة يف القطاع اخلاص
ترتبط قلة التنظميات النقابية يف القطاع اخلاص ارتباطا وثيقا
هبيلكة املؤسسة اخلاصة وسوق العمل .مكا ورد يف الفقرات
السابقة ،فإن املؤسسات اخلاصة اجلزائرية يه يف مجملها
تقريبا مؤسسات صغرية جدا ،مما يشلك قيدا حقيقيا عىل
النشاط النقايب .فاخنفاض عدد املوظفني واملوظفات يف املؤسسة
ال يحمس بإنشاء فروع نقابية .وباملثل ،فإن هشاشة احلالة املهنية
ملعظم موظيف القطاع اخلاص  -من بيهنم حوايل  2.5مليون عامل
وعاملة غري مرصح به/هبا لدى صناديق الضامن االجمتايع،
تضاف إىل حنو  3ماليني موظف وموظفة متعاقدومتعاقدة  -ال
تحمس للعامل والعامالت بالتنظمي امجلايع وممارسة العمل
النقايب ( .)Akkache 2010ويف احلاالت اليت تتسم فهيا سوق
الشغل بعدم استقرار عالقات العمل وعدم وجود منح البطالة ،جيد
العامل نفسه يف حالة ضعف كبري يف مواجهة رب العمل.

فاالستعانة مبصادر خارجية للعمل املأجور وجتزئته يزيد
من إضعاف وضع األجراء واألجريات .اللجوء إىل هذه
الطريقة هو يف الواقع حيلة تقوم هبا الرشاكت الكبرية
حىت ال تتحمل مسؤولية إدارة نزاعات العمل أو فصل
العامل والعامالت يف حال حدوث أزمة اقتصادية .وقد
أصبحت هذه احلالة عاملية وخلقت درجة معينة من انعدام
األمن الوظييف .باإلضافة إىل ذلك ،فهي ال تساعد النقابة
عىل تكريس نفهسا يف هذه املؤسسات اليت تعترب مناطق
خارجة عن القانون.

حالة رمق : 1
رشكة يورست خلدمات الدمع  - Eurest Support Servicesفرع نقايب واحد يناضل ضد عدم االستقرار الوظييف

رشكة يورست خلدمات الدمع  Eurest Support Servicesيه رشكة أجنبية مقرها يف حايس مسعود ومتخصصة
يف خدمات اإلطعام .ويه تابعة للرشكة العاملية الرائدة يف جمال اإلطعام امجلايع  COMPASSاليت يقع مقرها
يف لندن (اململكة املتحدة) .تتعاقد يورست من الباطن إلطعام وإيواء العامل والعامالت يف حقول النفط يف حايس
مسعود مع رشاكت مثل شلومربغر ،هاليبورتون ،ريبسول ،بريتيش بيرتوليوم ،سيبسا ،بريلينغتون ...بإمجايل
حوايل  20رشكة متعددة اجلنسيات .هذه الرشاكت معروفة بعالقات العمل غري املستقرة .يف  2005اكنت يورست
توظف حوايل  2000عامل وعاملة ،ويف فرتة قصرية من الزمن ارتفع عدد املوظفني واملوظفات إىل  3500عامل
وعاملة ،ولكن مجيعهم بعقود حمددة املدة ،باستثناء  54موظفا وموظفة دامئني ! وفميا يتعلق باألجور ،فإهنا تعترب
متدنية للغاية ،إذ ال تتجاوز  18.000دج .تضاف إىل ذلك ظروف العمل البائسة  « :رشوط اإلقامة والغذاء والنظافة
أرسة أو بطانيات اكفية لملوظفني يف أوقات الراحة .العامل الذين يتولون املناوبة
مزرية .باإلضافة إىل ذلك ،ال توجد
ّ
ملزمون باملرور عىل اإلدارة لك يوم ملعرفة موقع انتداهبم .وبغض النظر عن هذه املشالك ،فإن املضايقات واالحتقار
من جانب اإلطارات األجنبية يف اإلدارة يه األكرث قسوة » (.)Alger républicain 2010
ويعود إنشاء فرع نقايب داخل الرشكة إىل عام  2006بفضل صالت بعض العامل والعامالت مع االحتاد العام للعامل
اجلزائريني .يف فرتة قصرية ،بلغ عدد املنخرطني أكرث من  1500عضو ،ولكن االحتاد احمليل (إ ع ع ج) تأخر يف
تنصيب الفرع النقايب .وقد وافق االحتاد احمليل ،حتت ضغط العامل والعامالت ،عىل تنصيب الفرع النقايب رمسيا
يف  21ديمسرب/اكنون األول  2006يف مقرات االحتاد احمليل لالحتاد العام للعامل اجلزائريني .وانتخب العامل فرعا
نقابيًا يتألف من سبعة معال وعامالت ،وفقًا للنظام األسايس للنقابة ،و ُقدم حمرض تنصيب إىل الفرع .لكن اإلدارة
رفضت منذ البداية االعرتاف به .وفقا لهشادة األمني العام للفرع النقايب  « :استدعت إدارة الرشكة مجيع أعضاء
الفرع النقايب ،وحجنت يف « رشوة » لك أعضائه بالرتقيات واالمتيازات .ويف املقابل قدموا استقالهتم بصورة
مجاعية من الفرع النقايب » . 11ويف الوقت نفسه ،هدد مدير العمليات العامل والعامالت باالنتقام إذا اسمتروا يف
النقابة ،األمر الذي بث اخلوف يف أوساط غالبية العامل ،وخاصة املنتسبني إىل النقابة .ومل يرفض العرض املقدم
من الرشكة سوى ياسني زايد ،األمني العام للفرع النقايب ،وشن محلة للتنديد مبا وصفه ابزتازا ضد العامل .ومن

 11مقابلة مع ياسني زايد ،األمني العام السابق للفرع النقايب (إ ع ع ج) لرشكة
يورست خلدمات الدمع  ESSالتابعة لرشكة خدمات اإلطعام امجلايع متعددة
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هناك بدأت املضايقات واملشالك تالحق النقايب الشاب ذي  33عاما ،والذي ال ميلك أي خربة نقابية أو نضالية.
مكا تعرض مفتشا معل للشمت ومت طردمها من طرف املدير بعدما مت إرساهلام إىل مواقع العمل هبدف مراقبة
جتاوزات رب العمل ودفعه إىل االمتثال للقانون .قدم املفتشان شكوى لكن مل يمت اختاذ أي إجراء بعد .حىت أن
أحدمها اعرتف لنا بأنه تعرض لضغوط ال ميكن محتلها بعد جلوئه إىل العدالة .حالة تعكس نفوذ هؤالء املسؤولني،
يستنكر ياسني زايد.
وبعد أن ختىل عنه أعضاؤه ،قرر االحتاد الواليئ ،دون سابق إنذار ،مجتيد الفرع النقايب .سافر ياسني زايد إىل
اجلزائر العامصة ملقابلة عبد املجيد سيدي سعيد خشصيا .تدخل هذا األخري وألىغ قرار التجميد .يف غضون ذلك،
مت فصل األمني العام للفرع النقايب بعد متابعته قضائيا من طرف أحد إطارات الرشكة بهتمة الشمت .ومل تتوقف
مشالكه مع العدالة عند هذا احلد ،بل ستمت مقاضاته عدة مرات من قبل صاحب العمل بهتمة التهشري.
أخذت محلة التنديد جحام أكرب خاصة مع دمع النقابة الوطنية املستقلة ملستخديم اإلدارة العمومية ()SNAPAP
لياسني زايد .مكا انطلقت حركة تضامن واسعة عىل الصعيد الدويل .وردت حالة ياسني زايد يف التقرير السنوي
النهتااكت احلقوق النقابية لعام  2008الذي يصدره احتاد النقابات الدويل  .ITUC-CSIمكا حظي مبساندة العديد من
النقابات األجنبية ،مبا يف ذلك االحتاد الدميقرايط الفرنيس للعمل ( .)CFDTوقام االحتاد الدويل للتغذية والزراعة
والفندقة واملطامع والتبغ واملجاالت ذات الصلة ( )UITAحبملة واسعة عىل موقعه ّ LabourStart
مكنت مستخديم
اإلنرتنت من توجيه رسائل تنديد إىل صناديق الربيد اإللكرتوين ملديري رشكة يورست وكومباس .ونظرًا حلجم
امحللة اليت شوهت صورة الرشكة ،قررت رشكة كومباس التفاوض بشلك رسي للغاية يف لندن مع النقايب الذي
سيمت تعويضه الحقا.

غري أن الرشكة فرضت رشط الرسية عىل النقايب ،منعه من الكشف عن بنود املفاوضات أو التحدث عن جتاوزات
الرشكة .هذا النوع من العقود ،املمساة « رسية »  ،موجود يف الكثري من حاالت الزناع يف الرشاكت متعددة
اجلنسيات ،مكا يف قضية مرمي مهدي اليت اكنت حضية حترش جنيس ،أو النقابيني يف مصنع اإلمسنت الفارج
يف معسكر الذين طردوا بشلك تعسيف بسبب ممارسهتم حقهم النقايب .وأخريا ،جتدر اإلشارة إىل أن يورست
اكنت ملزمة باالعرتاف باحلق النقايب للعامل والعامالت ،ولكن بصورة رسية .انتخب العامل والعامالت فرعا نقابيا
مستقال ،لكن املشلكة أن هذا الفرع اكن موجودا بالفعل وقام مبفاوضات مع اإلدارة ،دون أن يكون له وجود قانوين.
بعد اتفاق بني رب العمل والعامل والعامالت والسلطات بصورة غري رمسية .مل يعد الفرع النقايب موجودا اآلن
12
ألن الرشكة غادرت البلد سنة  2014وأجربت عىل التفاوض بشأن املغادرة الطوعية مع ممثيل العامل والعامالت.

 12مقابلة مع ياسني زايد ،األمني العام السابق للفرع النقايب (إ ع ع ج) لرشكة
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4
أرباب معل رافضون للعمل النقايب
يتيح تتبع املنشأ االجمتايع واخلربة املهنية وأمناط الرتامك
واإلنتاج السائدة يف الرشكة بإلقاء الضوء عىل تصور وموقف
صاحب العمل اخلاص من العمل النقايب.

خنبة معالية مستقرة أو مهاجرة  :معال مؤهلون أو
مرشفون لدى احلرفيني األوروبيني الذين غادروا اجلزائر
َّ
موظفهيم السابقني يف حالة مادية
بني  1962و 1965وتركوا
ً
أيضا معال سابقون أصبحوا إطارات يف
جيدة .هناك
اإلدارة الذاتية الصناعية ،وبعد أن خاب أملهم من هذه
التجربة بدؤوا يعملون حلساهبم اخلاص.

توفر الدراسة اليت أعدها جان بينيف عن وظائف ومسارات
أرباب العمل اجلزائريني بعد االستقالل معيارًا أوليًا لتحليل
حدود الرتامك يف القطاع اخلاص اجلزائري .يف دراسة
استقصائية أجريت عىل ما يقرب من  220رئيس مؤسسة
خاصة ،تقمي منذ االستقالل يف منطقة العامصة – وهو ربع
العدد اإلمجايل للصناعيني اجلزائريني (خارج قطاع البناء)
– يذكر فهيا بينيف  « :يبني التحقيق أن اجليل األول من
الصناعيني ينحدرون من خمتلف الفائت االجمتاعية  :التجار
واحلرفيني واملوظفني والعامل ...ومل يتلقوا أي تدريب خاص يف
جمال إدارة األمعال (بعضهم مل يلتحق باملدرسة قط) ،ولكهنم
تعملوا باملامرسة .مساراهتم املهنية متنوعة  :االجتار املوروث
من فرتة االستعامر ،والتجارة أو احلرف العائلية ،واهلجرة
العاملية .مسارات حافلة باألحداث والتنقل اجلغرايف واملهين
يضاف إليه االلزتام بالكفاح ضد االستعامر » (.)Peneff 1982

ويذكر بوخزبة أيضا هشاشة هذه النخبة الصناعية الناشئة
يف القطاع اخلاص « يف ذلك الوقت اكن الصناعيون
اجلزائريون قليلون جدا  1554 :جزائري و 5466من األقلية
األوروبية ،ينشطون يف غالبيهتم يف صناعة املالبس
والصناعات الزراعية ،ويستخدمون معدات قدمية بسبب
حمدوديهتم املالية ،مكا يتعرضون للمتيزي الترشييع وخاصة
عىل مستوى الواردات .باإلضافة إىل اهلمينة االقتصادية،
فإن الصناعيني اجلزائريني حمدودو العدد وخاضعون
سياسيا وثقافيا » (.)Boukhozba 1989 : 35

 1.4قطاع خاص يتكون أساسا من جتار وحرفيني
من الفرتة االستعامرية

ويبدو أن منشأ اجليل األول من أرباب العمل اخلواص لفرتة
ما بعد االستقالل قد شلك لفرتة طويلة مسات جزء كبري
من أرباب العمل اجلزائريني  :جتار وتاجرات قادرون عىل
املجازفة – مقارنة باجليل القدمي من أرباب العمل اخلواص
والذين آثروا االنتظار قبل الرشوع يف االستمثار وإنشاء
املؤسسات وميلكون مهارات ضعيفة يف إدارة األمعال.

واستنادًا إىل اخلصائص األكرث منطية ملسارمه ،ميكننا
تقسمي أحصاب املشاريع بإجياز إىل ثالث مجموعات :

من الواحض أن املؤسسات اليت ال متلك خربة صناعية وال
كفاءات مع تسيري بدايئ ال ميكهنا أن تكون بوتقة للعمل
النقايب .بالنظر إىل البيانات اليت مت مجعها يف إطار هذه
الدراسة ،تلك يه حال أغلب املؤسسات اخلاصة.

التجار السابقون ،برجوازيو اجلنوب والرشق ،أحفاد أرس
جتارة القوافل العظمية اليت اكنت جتول البلدان املغاربية .اكنوا
حذرين ومرتيثني ومل يستمثروا يف الصناعة إال بعد  1965يف
إطار قانون االستمثارات الذي قدم امتيازات مضمونة.

بيد أن احلقيقة تبىق أن الرشاكت اليت نشأت بعد االستقالل
مبارشة يه يف جيلها الثاين أو الثالث ،بني أيدي أبناء مدربني
تدريبا أفضل من آباهئم وأكرث انفتاحا عىل أساليب اإلدارة
احلديثة .لذلك مفن الطبييع أن نتوقع من هذه الرشاكت أن
تكون يف طليعة إدارة عالقات العمل.

التجار واملوظفون القداىم من العائالت املزابية والقبائلية
الذين ورثوا حبمك التقاليد العمل يف الداكن وكشك القرية
ً
حديثا من خالل اإلقامة يف
أو البيع بالتجول .بعد ثراهئم
العامصة أو بالقيام بأمعال جتارية يف املهجر بفرنسا ،وجدوا
أنفهسم يرتبعون عىل رؤوس أموال يتعذر استمثارها جتاريا
عام  1962بسبب هتديدات التأممي أو تشبع القطاع .يف وقت
مبكر من عام  ،1962رشعوا يف نشاط إنتايج بديل من
االسترياد الذي اكن وقهتا خاضعا لنظام احلصص.
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حالة رمق : 2
أن يس أ رويبة  - NCA Rouibaواحدة من أقدم الفروع النقابية يف القطاع اخلاص اجلزائري

أن يس أ رويبة يه رشكة أيقونية يروي التارخي تطورها منذ اجليل األول بعد االستقالل.
تأسست يف عام  1966من طرف اجلد عمثاين ،دمحم سعيد وابنه صاحل (عائلة من التجار القداىم) الذين طوروا
الرشكة بتحويلها من مصنع للمطامط إىل واحدة من أوىل الرشاكت املنتجة لملرشوبات يف اجلزائر .قام سلمي
عمثاين ،من اجليل الثالث ،بتطوير وحتديث الرشكة ،اليت مت االستحواذ عىل معظم أهسمها من قبل مجموعة
اكستال منذ أفريل/نيسان .2020
الرشكة اليت توظف  600عامل وعاملة ،هلا نقابة منذ عام  ،1970وأكرث من  50باملائة من معاهلا منخرطون يف النقابة.
وفقا للسيد سلمي عمثاين ،رئيس رشكة أن يس أ رويبة حىت هناية عام  « : 2020اكنت العالقات دامئا ممتازة مع
النقابة .خالل توترات عام  ،1973احتشد العامل للدفاع عن املالك اخلاص أثناء محلة التأممي وحماربة اخلوصصة.
تعاون النقابة كبري جدا ،األمر الذي جلب االستقرار االجمتايع للرشكة .حاولنا توفري تأمني حصي ولكننا فشلنا
ألن النقابة رفضت فكرة املسامهة يف متويله ».
اكنت النقابة دومًا منتسبة إىل االحتاد العام للعامل اجلزائريني ،باستثناء التسعينات عندما غازلت النقابة التابعة
للجهبة اإلسالمية لإلنقاذ املوظفني ،دون حتقيق أي جناح.
تلك حقيق ٌة جيب التأكيد علهيا .مل تنصب أن يس أ رويبة جلنة مشاركة رمغ الرشط القانوين .يدافع سلمي عمثاين
عن هذا اخليار عىل النحو التايل  « :بالنسبة يل ،اكن من املستحيل أن نقوم بذلك بسبب عدم اتساق النص
القانوين الذي يعيط امتيازات اسرتاتيجية للجنة املشاركة مثل اختاذ قرارات بشأن االستمثارات والسياسات
املختلفة للرشكة (املوارد البرشية ،املبيعات .)...باإلضافة إىل إجبارية إحالة البيانات االقتصادية واملالية الهشرية
ألعضاء جلنة املشاركة .هذا احنراف .ألنه باإلضافة إىل الطابع الرسي لبعض القرارات ،غالبا ما يكون أعضاء
جلنة املشاركة من العامل الذين ال ميلكون التدريب وال اخلربة الالزمة ملعاجلة هذه املسائل ».
وتابع السيد عمثاين « :أعمل أن العديد من رؤساء املؤسسات يفضلون ،بدال من المساح بإنشاء نقابة ،إنشاء جلنة
مشاركة مع احلرص عىل « اختيار » أعضاء اللجنة .لقد ُعرض عيل ذلك من قبل ورفضت رفضا قاطعا .بالنسبة يل،
هذا خطأ فادح ،ألنه من خالل القيام بذلك ،فإن رؤساء املؤسسة سيورطون أنفهسم ويفقدون مصداقيهتم مع موظفهيم.
عىل النقيض من ذلك ،سيخدم أعضاء جلنة املشاركة الذين يعيهنم رب العمل مصاحله وليس مصاحل العامل ».
ومن مث ،منلك هنا مثاال مضادا (غري منيط) لرب معل يفضل إنشاء نقابة بدال من جلنة مشاركة ،مكا سرنى الحقا
مع غالبية كبار رجال األمعال الذين متت حماورهتم.

 2.4املؤسسة اخلاصة ،فضاء إلعادة إنتاج
السلطة األبوية

اللغة األمازيغية (مصطلح يعين يف أصله اللغوي « الشيخ »
و « احلكمي » و « الرجل القوي ») ،خمصصة للرجال الذين

يشغلون منصبًا معينًا يف مجموعهتم ويمتتعون بصفات
فريدة » ( .)Madoui 2009

العالقة األجرية يف القطاع االقتصادي اخلاص ،اليت تولدت
بشلك أسايس من خالل املشاريع األرسية ،مشبعة هبذه
العالقة األبوية بني رب العمل واملوظف.

يف سياق من البطالة املسترشية ،جتد الرشاكت نفهسا
أمام جيش من الباحثني عن وظائف زهيدة األجر ،مما
يعين أن العامل ال يعطون أمهية لألجور وظروف العمل.
بالنسبة هلم ،تمتثل األولوية يف الدخل الهشري واستقرار
الوظيفة .نتيجة لذلك ،فإن عالقات العمل والعالقة بالعمل
مشبعتان بطابع خشيص حقييق ألن رب العمل يعرف
لك موظف وعائلته وماضيه وظروفه االجمتاعية ومستواه
املعييش ومسعة عائلته ،إخل .تستند العالقة بني رب العمل
والعامل بالتايل إىل منطق اهلبة/اهلبة املضادة  :حيث يقوم
صاحب العمل بتوفري الشغل واألمن الوظييف ،ويساعد

أجرى الباحث دمحم ماضوي دراسة استقصائية ميدانية
مشلت أكرث من  50مؤسسة صغرية ومتوسطة يف والية
جباية يتجاوز عدد موظفهيا  70عام ً
ال  /عاملة .حيث يقول :
« إن طريقة التوظيف تمت أوال داخل األرسة والقرية
واملنطقة .بالنسبة لألب ،الذي جيسد هنا النظام االجمتايع
ً
أوال أن توفر العمل لألخوة،
القامئ ،يتعني عىل الرشكة
وأبناء العم ،وأفراد املجمتع القريب إىل حد ما (القرية،
البلدة ،واملنطقة) .إن صفة األب ،أو الشيخ أو أمغار يف
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بناء عىل منطق اهلبة/اهلبة املضادة ،ال يرتدد بعض أرباب العمل
يف استخدام املعتقدات الدينية لتربير « عدم جدوى » المتثيل
النقايب للعامل .يف مرات كثرية يف بداية مرشويع مل أستطع
أن أدفع هلم لك هشر ،واكن علهيم يف بعض األحيان االنتظار
لعدة أهشر حىت حيصلوا عىل أجورمه ...أنا ممنت هلم حقًا،
ومن جهيت ،حرصت عىل أن يؤدوا الصالة يف ظروف جيدة :
لقد وفرت هلم ماكن للصالة واكن امجليع سعداء ...هنا لسنا
حباجة إىل نقابة ألهنم مل هيمتوا بيشء آخر[ ...رئيس مطحنة
دقيق 49 ،سنة ،جباية] (.)Madoui 2005

موظفيه الذين يعانون من صعوبات اجمتاعية (سلف عىل
املرتبات ،ساعات إضافية ،قروض ،وتوظيف أفراد آخرين
من العائلة ،وما إىل ذلك) ،ويف املقابل يتبىن املوظفون
ً
سلواك من الوالء ويغضون البرص عن ظروف معلهم
(  .)Madoui 2009بالنسبة لرب العمل ،فهو يقوم بإطعام
العامل ،أو تقدمي خدمات اجمتاعية .عن طريق توظيفهم،
هو يقدم هلم معروفا .وفقا لنفس الدراسة االستقصائية :
« ال يشعر أحصاب املشاريع الذين أجريت معهم مقابالت
باحلاجة إىل إنشاء نقابة يف مؤسساهتم ...ما الفائدة من
ذلك إذا اكن األمر ال يؤدي إال إىل تمسمي عالقات العمل يف
مؤسسيت ؟ صاحب العمل الذي هو مبثابة « رب األرسة »،
يرىع موظفيه مكا يرىع أبناءه ،الذين بدورمه يشعرون
بأن إدخال العمل النقايب يف مؤسسهتم سيكون ضارا
جدا بتنظميهم ...فاألب واالبن يتشاطرون نفس الرأي حول
قضية النقابات هذه ( .)Madoui 2009

فقد ولدت هذه الرشاكت بشق األنفس ونشأت يف سياق
عدايئ ،وهو ما يفرس عىل األرحج السبب الذي جيعل
اهمتامها وجهودها تكرس بالاكمل تقريبًا ألحصاب املصلحة
اخلارجيني (الدولة ،واإلدارة ،والبنوك ،واملوردين ،والسلطات
ً
بدال من موظيف الرشكة.
احمللية ،وما إىل ذلك)،

حالة رمق : 3
املؤلفات حول القصص البطولية لسفيتال ،مجمع بن معر ومجمع حسناوي
قصص جناح دون موظفني !

ثالثة كتب 29 .فصال 926 .صفحة 13.باإلضافة إىل املقدمات واالستنتاجات واملالحق اليت ال يوجد فهيا تقريبا أي
أثر لملوظفني ،وال حىت النقابات أو ممثيل العامل.
دون اخلوض يف االختيار التحريري احملرتم ملؤليف هذه الكتب ،من املثري للدهشة أن نرى يف قراءة هذه الروايات،
قصص النجاح هذه ،مدى غياب األجراء والعامل .وحىت يف الفصل املخصص ،يف لك كتاب ،لصورة رب العمل
لدى خمتلف امجلاهري ،فإن امجليع مذكور  :رشاكء األمعال ،ورجال وسيدات األمعال اآلخرين ،والسلطات احمللية،
َ
واملنتخبني احملليني ،ورؤساء املجالس الشعبية
والسلطات املركزية ،واألقارب ،والقطاع املايل ،والرشاكء األجانب،
البلدية ،وممثلو الغرف التجارية ،وغريمه ،ولكن ال هشادة أو رأي العامل واألجراء ،بالرمغ من أهنم أكرث من عاش
هذه التجربة وميالدها وجناحاهتا األوىل ومشالكها وأزماهتا وإجنازاهتا ...ومه من بإماكهنم توضيح أداء الرشكة
ورئيهسا لنا.
ما الذي يكشفه لنا ذلك ؟ ما الذي ميكن أن يفرس مثل هذا « النسيان » ؟
بطبيعة احلال ،ال ميكننا هنا إال أن نطرح بعض األسئلة اليت أثارها هذا النسيان ،دون حمامكة مؤليف هذه الكتب
أو رؤساء املؤسسات أنفهسم .سنقوم برمس صورة مضنية هلؤالء املنسيني ،الذين ميكننا أن نتخيل دهشهتم وخيبة
أملهم عندما نقرأ هذه الكتب املخصصة لـ « رب معلهم ».
قدمت هذه املؤلفات تصورا بأن النجاح االقتصادي للرشكة هو جناح لرئيهسا ،وعائلته (األب املرشد ،اإلخوة
املرافقون واألبناء احلاملون لملشعل) .ويف املقام الثاين هو جناح « العالقات » اليت أقامها رب العمل مع رشاكء
األمعال واإلدارة .هذا ما ميكننا استخالصه من قراءة هذه الكتب.
النجاح هنا ليس مثرة لتعب العامل والعامالت (أو هو كذلك لكن أقل) ،والزتام املديرين التنفيذيني ،وعبقرية املهندسني،
املسيين.
وكفاءات
ّ
انطالقا من إسقاط الئق بفيمل « األزمنة احلديثة » لتشاريل شابلن ،فليس من املستغرب أن ُينظر إىل تنظمي العامل
والعامالت يف النقابات عىل أنه معل عدواين ومرتكبه حم ّرض شيويع ،مثل بطل فيمل شارلو.
 13حفيص  : )2013( Hafsiيسعد ربراب  :مطوح كبري بداية متواضعة وامليض
برسعة ( 394صفحة) ؛ مهييس/حفيص  : )2017( Hemissi/Hafsiمعر بن معر :
قصة جناح جزائري ( 274صفحة) ؛ رشمش/حفيص : )2017( Cherchem/Hafsi
( Les Hasnaoui : Une entreprise citoyenneصفحة .)258
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 3.4قطاع خاص يف ظل الدولة

من أشاكل الرتامك الذي ُيفهم هنا اكسرتاتيجية للحيازة
عىل اإلنتاج احملدد ،وتشكيل أنوية صناعية مهيلكة بشلك
جيد ،وإقامة صلة وثيقة بني رأس املال التجاري والصنايع،
وسياسة التحمك يف خمتلف التدابري من طرف الدولة (امحلائية
واحتاكر التجارة اخلارجية والتحمك يف األجور والنقابات) »،
واالستنتاج  « :يف الهناية ،مل حيدث قط أن ُوجدت برجوازية
مرتبطة بالدولة ومؤ َّيدة مبوضوعية مبامرسات الدولة الوطنية
املعادية للرأمسالية عىل حنو متناقض » (.)Liabes 1984 : 569

منذ االستقالل ،ظهر القطاع اخلاص حتت عباءة الدولة،
اليت تذبذبت سياساهتا وممارساهتا بني القيود املفروضة
عىل القطاع اخلاص (السياسات التقييدية املتعلقة بالتجارة
اخلارجية عىل سبيل املثال ،وصعوبة احلصول عىل المتويل
والعقار الصنايع )...والتساهل املرا َقب (وخاصة خالل فرتات
اإلصالحات االقتصادية اليت منحت هامشا من احلرية).

مرحلة  : 1988-1980بعد تقيمي سليب لفرتة بومدين حسب
القيادة السياسية اجلديدة للرئيس الشاذيل بن جديد ودمع
اجلناح اإلصاليح جلهبة التحرير الوطين (املؤمتر الرابع
 ،)1979بدأ عهد اقتصادي ليربايل جديد احتضنه الرجال
والنساء والسياسيون ومعال الوظيف العمويم واإلطارات
السامية وجزء كبري من عامل الشغل (نقابيون ،إطارات ...إخل).

« اكنت مواقف الدولة بشأن ماكنة ودور القطاع اخلاص
داخل االقتصاد الوطين متناقضة وغامضة للغاية .إذ اكنت
متذبذبة بني موقفني متعارضني  :عدم جدواه (ألنه قد يكون
خطرا وحليفا مستقبليا للرأمسالية العاملية) ،وتجشيعه وتمنيته
الالزمني (حيث أنه قد يكون ممك ً
ال ودمعًا للقطاع احلكويم).
أعاق هذا التوجس واحلذر ّ
وأخرا كثريا ظهور قطاع خاص
صنايع حقييق ...ومن املفارقات أن القطاع اخلاص
الصنايع ،عىل الرمغ من اعمتاده عىل القطاعات احلكومية و
هيائهتا ،جنح تدرجييًا ولكن باطراد يف تنظمي نفسه والتطور
يف ظل القطاع العام ،حيث مارس اسرتاتيجيات دفاعية مرنة
للغاية ال تفوت أبدًا الفرصة لتطوير رأس ماله وإعادة إنتاجه
عىل نطاق أوسع » (.)Derras 1997

« وهكذا اندرج القطاع اخلاص يف منطق اإلصالحات
االقتصادية للدولة ،مستعيدا قوته من جديد ،ومعرتف به كقوة
اقتصادية واجمتاعية رضورية وال غىن عهنا .هلذا ترغب الدولة
يف إدراجه مضن أهدافها اخلاصة يف خطتني مخاسيتني ،عن
طريق السيطرة هيلع ،و تأطريه عن قرب وتوجهيه حنو قطاعات
ذات منفعة اقتصادية واجمتاعية ...ونتيجة هلذه الرتسانة
القانونية اجلديدة ،رسعان ما عادت الثقة بني الدولة (الفريق
السيايس اجلديد) والقطاع اخلاص الوطين ،مكا هشدنا
انتشارا كبريا لوحدات اإلنتاج الصغرية » (.)Derras 1997

تطور القطاع اخلاص وعالقته بالدولة مر بعدة مراحل ذكرها
معر دراس.
مرحلة  : 1965-1962منذ االستقالل وحىت عام  ،1965مت
اسرتجاع اإلرث االستعامري بشلك غري منظم ،ووحدمه
األكرث نفوذا يف السلطة الناشئة من جترؤوا ومتكنوا من
االلتحاق بصفوف هذه الطبقة االجمتاعية اجلديدة من
أحصاب املشاريع والصناعيني يف مرحلة اإلنطالق.

ومل يتوقف هذا الزمخ يف اجلزائر إال مع اهلبوط احلاد يف
أسعار النفط وتراجع قمية الدوالر األمرييك عام .1986/1985
مرحلة  : 2000-1989سوف تدفع عدة أحداث السلطات
السياسية إىل التخيل هنائيا عن االقتصاد االشرتايك
(سقوط واهنيار الكتلة االشرتاكية ،واألزمة السياسية،
وأحداث أكتوبر/ترشين األول  )1988لصاحل اقتصاد السوق.
وألغت الرتسانة القانونية اجلديدة المتيزي بني القطاعني
العام واخلاص (الوطين واألجنيب).

مرحلة  : 1980-1966إنشاء منوذج جديد للتمنية االقتصادية
واالجمتاعية ،مع التخيل التدرجيي عن اإلدارة الذاتية،
وميالد وإرساء نظام إنتايج جديد يف إطار سياسة
« الصناعات املُص ِنّعة » « .سوف تتاح للقطاع اخلاص
الفرصة للتفاوض وفرض املاكنة الالئقة به تدرجييًا ولكن
باطراد يف االقتصاد الوطين من خالل تبين اسرتاتيجيات
خمتلفة بفضل ممارسات تمنية رأس املال اليت حمست له
بتوسيع وتوطيد قاعدته االجمتاعية » (.)Derras 1997

غري أن وضع آليات اقتصاد السوق مت يف بيئة اقتصادية
وسياسية مؤملة واستثنائية ،ونتيجة لذلك ،أصبحت مجيع
القطاعات االقتصادية مشلولة جفأة ومرتوكة لنفهسا .القطاع
اخلاص الوطين جمرب عىل االعمتاد عىل موارده اخلاصة لسد
احتياجاته وجتهزي نفسه ،بعدما اكن يتلىق املساعدة والرعاية من
الدولة ،وغري مستعد لقانون املنافسة القايس .يف حني هشدت
ريا لملؤسسات الصغرية (كثرية التنقل
هذه الفرتة انتشا ًرا كب ً
وقابلة للتحويل بهسولة) ،تأثرت الرشاكت الكبرية بشدة وسيختيف
جزء كبري مهنا ،ال سميا يف قطاع النسيج والصناعة الغذائية
واجللود ومواد البناء تزامنا مع أزمة البناء واألشغال العمومية.

بداية من  ،1966مت عرض نوع من االتفاق عىل القطاع
اخلاص  :قانون استمثار جديد حيدد الرشوط والوسائل
اليت مت وضعها لمتكني القطاع اخلاص الوطين من العمل
والتطور وكذلك الضامنات املرشوعة لرأس املال اليت تحمس
هبا هذه السياسة االقتصادية واالجمتاعية اجلديدة .ولكن
هذا القانون يضع حدودًا  :منع االستمثار يف القطاعات
االسرتاتيجية واحليوية ،وإلزامية عدم التنافس مع القطاعات
االقتصادية احلكومية...

مرحلة سنة  2000حىت يومنا هذا  :تزامن وصول عبد
العزيز بوتفليقة إىل السلطة عام  1999مع بداية فرتة طويلة
من البحبوحة املالية اليت حمست للجزائر بتخصيص ما
يقرب من  1000مليار دوالر لالستمثارات العمومية.

يصف جياليل ليابس هذه الفرتة مكا ييل  :هناية العقد األول
( )1972/1962تتوافق بالنسبة لرأس املال اخلاص مع شلك
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يف إطار إعادة اهليلكة االقتصادية واالجمتاعية واسعة
النطاق املفاجئة واملستعجلة ،سيجري تدرجييا تنظمي القطاع
اخلاص الوطين وتطويره يف ظل القطاع العام ،يف مناخ
متأزم هويات ًيا ولّده ختبط ومغوض القيادة السياسية حيال
دور وماكنة القطاع اخلاص يف بناء االقتصاد الوطين.

مت اإلعالن عن التوجه منذ أول حكومة لبوتفليقة  :إصالح
قطاع الطاقة ( ُعهِد إىل شكيب خليل ،)14وإصالح القطاع
املايل (املُولك إىل عبد اللطيف بن أشهنو ،)15وإصالح
الصناعة وخاصة القطاع التجاري العمويم (عهد به إىل
عبد امحليد متار .)16واكنت فرتة البحبوحة املالية هذه الوقت
املثايل لتنفيذ هذه السياسات بأقل تلكفة اجمتاعية .لكن من
املؤسف أن هذه اإلصالحات تعطلت وأن سياسة االنتعاش
االقتصادي من خالل العرض مكنت من تعزيز قطاع خاص
هتمين هيلع طبقة جديدة من رجال األمعال  :األوليغارشيون.
نتحدث عن قطاع خاص منا منوا مطردا يف ظل املشرتيات
احلكومية واالمتيازات .مل يكن لدى بعض رجال األمعال
هؤالء أي خربة يف جمال األمعال (حداد ،حطكوت ،)...مكا
جنح آخرون من خالل تنويع استمثاراهتم (بن معر ومتيجي
وبن محادي .)...اتمست هذه املرحلة بسلوك جديد هلذه الطبقة
من رجال األمعال الذين جترؤوا عىل التفاخر برثواهتم عىل
املأل واعرتفوا علنا بعالقاهتم برجال السياسة ،وأنشأوا
وسائل إعالم مكتوبة ومسعية-برصية مكا « جترؤوا » عىل
ممارسة السياسة...

األرضار واالختناقات هائلة لالقتصاد برمته ،وال سميا
للقطاع اخلاص الوطين ،الذي يتحمل وطأة األزمة املالية
اليت تعاين مهنا اجلزائر منذ عام .1986
تأثرت لك الرشاكت يف لك القطاعات باهنيار أسعار النفط
(نقص القروض البنكية ونفاد املخزونات ،وخاصة الصناعات
املعمتدة عىل الواردات) .أثرت األزمة عىل هؤالء املتعهدين
االقتصاديني بصورة متفاوتة ،بيمنا مصدت الرشاكت
الكبرية ،اضطرت الرشاكت الصغرية واملتوسطة غالبا إىل
التوقف أو التحول إىل جتارة امجللة أو االسترياد .ستكون
تداعيات هذا الوضع حمسوسة يف اخنفاض القدرات
اإلنتاجية ،واخنفاض القمية املضافة ،وأخريا يف تقليص
عدد املوظفني واملوظفات.

 4.4قطاع خاص عىل هامش السياسات الصناعية

تطور هذا الوضع مع بداية التسعينات وازدهار العقد
األول من القرن العرشين ،أين استمثر القطاع اخلاص يف
جماالت جديدة ،وخاصة يف الصناعة الزراعية ،والصيدالنية،
واألجهزة الكهرومزنلية...

مكا ناقشنا يف األجزاء السابقة ،ظلت الدولة لفرتة طويلة
حترص القطاع اخلاص يف قطايع اخلدمات وأنشطة
التجهزي ،باستخدام العديد من التدابري التقييدية.

وهشدت هذه الفرتة االنتشار الكبري لملشاريع املصغرة
(بفضل املخططات احلكومية اليت دمعت بشلك كبري إنشاء
املؤسسات) .ومن ناحية أخرى ،يف فئة املؤسسات متوسطة
احلجم ( )ETIواملؤسسات الكبرية اخلاصة ،تأثرت املؤسسات
الكبرية بشدة واختىف جزء كبري مهنا ،خاصة يف قطاع
النسيج والصناعة الزراعية واجللود ومواد البناء ...تاركة
املجال لظهور « صناعيني » خواص جدد (أنشطة الرتكيب
يف قطاع السيارات واألجهزة الكهرومزنلية.)...

جعل عبد اللطيف بن أشهنو يؤكد أن « اختالالت كبرية
سوف تظهر برسعة يف البداية يف البنية االستمثارية خلطط
التمنية » ( .)Benachenhou 1980نالحظ أن حصة كبرية
جدا استأثر هبا قطاع البرتوكمياويات واملعدات ،ترتاوح بني
 50و  74يف املائة من االستمثارات املخصصة ملختلف خطط
التمنية عىل حساب القطاع الزرايع وخاصة قطاع السلع
االسهتالكية ،الذي ال يتجاوز  6يف املائة.
غياب الرصامة يف إدارة وتنظمي وحدات اإلنتاج
واالستمثارات ،وضعف القدرات اإلنتاجية ،والتأخريات
املرتامكة يف تنفيذ املشاريع ،لكها عنارص اكنت دامئا يف
مصلحة القطاع اخلاص الوطين ،حىت وإن أظهر هذا األخري
اسرتاتيجية دفاعية تلعب دوما دور املُه َّمش واملرتوك لنفسه.

إن متاطل وافتقار احلكومات األخرية إىل الرؤية يف مواجهة
األزمة (منذ فرباير  )2019من شأنه أن خيلق تأثريات ال
رجعة فهيا عىل الرشاكت اليت ال تزال نشطة  :صعوبات
يف اإلمداد باملواد األولية وقطع الغيار؛ شبه استحالة متويل
استمثارات جديدة ؛ واخلسارة الدامئة حلصص السوق ؛
17
فقدان األنشطة والوظائف قصرية األجل والدامئة...

 5.4أرباب معل يف قبضة السلطة السياسية

 14شكيب خليل ،ولد عام  1939يف وجدة ،اكن وزيرًا للطاقة واملنامج من نومفرب /
ترشين الثاين  1999إىل ماي /مايو  2010؛ مكا شغل منصب الرئيس املدير العام
لرشكة سوناطراك من  2001إىل .2003

غداة االستقالل ،وحدمه الفاعلون اخلواص املقربون من
السلطة من استطاعوا االستفادة من اسرتجاع األصول
االقتصادية اليت خلّفها املستوطنون .وأضيفت فئة جديدة
من رجال وسيدات األمعال اخلواص إىل تلك اليت اكنت
موجودة قبل االستقالل.

 15عبد اللطيف بن أشهنو ،من مواليد عام  1943بتملسان ،أستاذ وخبريا اقتصاديا
مث وزيرا لملالية من ديمسرب  /اكنون األول  1999إىل مايو  2001مث من مايو 2003
إىل ماي  ،2005ومستشارا اقتصاديا لرئيس امجلهورية من  2001إىل .2003
 16عبد امحليد متار ،من مواليد عام  1938بتملسان ،خبري اقتصادي ،تقلد العديد
من املناصب الوزارية يف عهد بوتفليقة من ديمسرب /اكنون األول  1999إىل مايو
 : 2010وزير ملكف باملشاراكت وتنسيق اإلصالحات ،وزير التجارة ،وزير مستشار
اقتصادي لدى رئيس امجلهورية ووزير الصناعة وترقية االستمثارات.

 17مت التطرق للعواقب االقتصادية واالجمتاعية لألزمة الصحية يف اجلزء الرابع  -القسم .2
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أرباب معل رافضون للعمل النقايب

الصنايع اخلاص أجرب الدولة عىل التوصل إىل حلول توفيقية
مسمترة ،بشأن إنشاء النقابات ،وترشيعات العمل ،والصحة،
واألمن ،ومعل املرأة ( .)Liabes 1984 : 45يقول هذا الباحث
يف عمل االجمتاع أن الدولة تغمض أعيهنا للمساح لرأس املال
اخلاص بالرتامك ،وهو ترامك رضوري لتطور القطاع اخلاص.
ويرى أنه يف حاالت األزمات أو العجز ،يحمس صاحب العمل
اخلاص لنفسه بترسحي العامل أو حتويلهم إىل البطالة اجلزئية.
وتتفاوض الدولة من خالل فروعها (النقابة  -مفتشية العمل)
مع الصناعيني يف أغلب احلاالت ،وتقدم تنازالت ومترر حلوال
توافقية بالغة األمهية من حيث تأثريها االجمتايع واإليديولويج
والسيايس (.)Liabes 1984 : 49

وقد الحظ جان بينيف هذا اجلانب يف وقت مبكر  « :يف
هذا السياق ،فإن كبار أرباب العمل ،ومه جزء من طبقة
ذات قاعدة ضيقة ــ غري مرتبطني بشلك مبارش إال مبالك
العقارات والمسارسة ــ ال حياولون تنظمي مجعيات تعاونية
مستقلة وإمنا حياولون التسلل إىل اإلدارة .ليس لدهيم
متحدث رمسي أو حصافة متخصصة أو هيئة نقابية ،ولكن
صالهتم بالدولة ،وال سميا عالقاهتم املمزية يف أوساط
املسؤولني احلكوميني ،تحمس هلم ،مع قبوهلم رمسيا باإلطار
القانوين ،بااللتفاف عىل بعض األحاكم واحلصول عىل
املزايا والرتاخيص اخلاصة .إن كبار الصناعيني ال ميلكون
الوسائل الالزمة إلنشاء مجعيات مهنية قوية  :فلهذا يتعني
علهيم حشد أنفهسم والتحالف مع أرباب العمل الصغار
من خلفيات خمتلفة ومصاحل مناقضة ملصاحلهم .الواقع
أن العمل النقايب ضعيف ،والويع باملصاحل املشرتكة بني
العامل غري متطور مبا يكيف .وهناك أيضا حاالت جتد فهيا
العامل الذين يواجهون خطر البطالة ال يطالبون حبقوقهم
الاكملة وال بأجورمه .وحىت وقت قريب ،ظلوا غري مبالني
بالنشاطات النقابية يف املؤسسة .وهكذا سىع أرباب العمل
الكبار ً
بدال من ذلك إىل تشكيل مجاعات ضغط داخل اإلدارة »

واسمترت اسرتاتيجية االستيالء عىل السلطة هذه منذ
ذلك احلني .ومل يكتف أرباب العمل باالنتصار يف امليدان
االقتصادي ،بل قاموا باستمثار مؤسسات الدولة (احلكومة
واملجالس املنتخبة) وحيازة مجموعات إعالمية.
أول احلاالت اجلديرة بالذكر يه فوز رجل األمعال جياليل
مهري مبقعد يف الربملان (املجلس الشعيب الوطين) خالل
االنتخابات الترشيعية يف مايو/أيار  1997برتحشه يف قامئة
مستقلة (قامئة املصاحلة الوطنية) بعد اتفاق سيايس مع
حركة جممتع السمل ،محاس سابقا .وقد ازداد عدد رجال
األمعال يف هذه املؤسسة الربملانية باطراد عىل مر السنني.
خالل االنتخابات الربملانية يف ماي  ،2017اكن املجلس
الشعيب الوطين يضم أكرث من اثين عرش رجل أمعال.
اكنوا مرحشني يف قوامئ حزبية وحرة .هذا هو احلال،
عىل سبيل املثال ،مع الرئيس املدير العام ملجمع الصناعات
الغذائية  ،SIMعبد القادر الطيب الزغيمي ،الذي دخل الغرفة
السفىل بامس التجمع الوطين الدميقرايط ( ،RNDالتحالف
الرائيس) ،وكذلك موىس بن محادي ،أحد أفراد املجمع
العائيل بن محادي ،زعمي الصناعة الكهرومزنلية ،وعضو
املكتب السيايس جلهبة التحرير الوطين ووزير يف العديد
من حكومات بوتفليقة.

()Peneff 1982 : 71 - 72

وقد امتدت اسرتاتيجية التسلل هذه عىل مدى عقود .فرد
من عائلة رب العمل (من بني أبنائه وإخوته )...يصبح موظفًا
حكوميًا ،ويكون عادة ممن أمكلوا التعلمي العايل .مكا
استغل أرباب العمل أيضا عالقاهتم السابقة مع املسؤولني
السياسيني املهمني (نفس األصل اجلهوي ،رفيق سابق يف
السالح ،أحد أتباع نفس الزاوية).
ومن جانب السلطة ،اكن دمع القطاع اخلاص وسيلة حتييد
سيايس ملعارضهيا وإعادة تدريب قادة العامل عند التخيل عن
جتربة اإلدارة الصناعية الذاتية ،أو حىت وسيلة لعودة املهاجرين.
ويف مقال عن المتثيل السيايس يف اجلزائر ،أشار دمحم
حمشاوي إىل أن « القرب اجلسدي من أماكن السلطة
ّ
ميكن من مجتيع رأمسال عالقايت والولوج إىل
والهنب،
شباكت النفوذ .ونظرًا ألن أعضاء الربملان مه مبثابة ممثلني
لرشاحئ اجمتاعية ،فإن المتثيل يتيح لألحزاب السياسية
الفرصة للوفاء بوعدها باالستيالء عىل املوارد وإعادة
توزيع املزايا ،والتوسط لـ« قواعدها االنتخابية » وشباكت
معالهئا ...وبالنسبة للنواب اآلخرين ،رجال األمعال والتجار
الكبار ،مفن الصحيح أن المتثيل اكن ليحمس بإعادة حتويل
رأس املال ،وحماولة للوصول أو العودة إىل مراكز السلطة،
أو البحث عن الوجاهة » (.)Hachemaoui 2003

حتت حمك هذا األخري ،مل يسبق ألرباب العمل أن اكنوا
هبذه القوة .وطبقًا لبعض التحليالت فإن منتدى رؤساء
املؤسسات ( ،)FCEالذي تزايدت قوته منذ عام  ،2014إىل
حد دفع عبد العزيز بوتفليقة إلقالة رئيس وزرائه آنذاك عبد
املجيد تبون ،يف أوت/أغسطس  ،2017بعدما اسهتدف هذا
األخري إمرباطورية حداد ،الرئيس القوي ملنتدى رؤساء
املؤسسات .جاءت إقالة تبون أشبه بفيمل خيايل من متثيل
وإخراج عيل حداد وسعيد بوتفليقة (مجموعة األزمات
الدولية .)2018
مل يتوقف هذا التدخل يف السياسة إال بفضل االنتفاضة
الشعبية يف فرباير  .2019وذكرت الصحف الوطنية
بالتفصيل حمامكات كبار املسؤولني يف الدولة ورجال
األمعال الذين أليق القبض علهيم يف قضايا الفساد وتبديد
األموال العامة .مكا تؤكد مقاالت استيالء جزء من رأس
املال اخلاص عىل دواليب الدولة وتأثريه عىل صنع القرار
السيايس واالقتصادي.

ومن نتاجئ هذه التحالفات السياسية والطبقية اجلديدة ظهور
خنب جديدة حتت إمرة الدولة ،واقتصاد ليربايل بشلك واحض
من وجهة النظر االقتصادية ومعادية للنقابية املطلبية.
هكذا متكن أرباب العمل اجلدد أيضًا من تشكيل لويب
وممارسة الضغط يف العديد من املؤسسات الوطنية والدولية
(عيوش  .)2010ولقد أشار جياليل ليابس بالفعل إىل أن القطاع
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حالة رمق : 4
رشكة أشغال الطرقات والري والبناء ( - )ETRHBمل يكن لدى رئيس أرباب العمل نقابة !

رشكة أشغال الطرقات والري والبناء حداد يه مجمع جزائري خاص يف قطاع البناء واألشغال العمومية ،مملوك
للرئيس القوي السابق ملنتدى رؤساء املؤسسات عيل حداد .تأسس املجمع يف عام  ،1987وبلغ عدد العاملني به يف
السنة املالية  2011حوايل  8000موظف ،من بيهنم  456إطارا و  990مرش ًفا و  6554وعون تنفيذ .18بفضل الدمع
السيايس و الطلبيات احلكومية ،أصبحت هذه الرشكة العائلية برسعة واحدة من أكرب املجموعات االقتصادية يف
البالد بنشاطات متنوعة .مع ذلك ،تبىق طريقة إدارهتا عائلية ،مكا يظهر وزن األرسة يف صالحيات ومسؤوليات
اإلخوة حداد ،وكذلك يف تعيني املسؤولني ،وتوظيف العامل عىل أسس اجلهوية والوالء ،واالعتبارات الذاتية
الرصفة ...19وفقا ملا ذكره النقابيون الذين أمتت معهم مقابالت ،اكنت النقابة ممنوعة داخل املجمع .ولكام حاول
العامل والعامالت تنظمي أنفهسم أو تقدمي شكوى إىل مفتشية العمل ،يمت طردمه .اكن هناك مناخ من الرعب داخل
الرشكة .واكن لدى اإلخوة حداد أعني يف لك ماكن ،مكا اكنوا يتعاملون بغطرسة مع املوظفني .ويرى هؤالء النقابيون
أن « انهتاك احلق النقايب يف الرشكة قد مت أيضًا بتواطؤ من األمني العام السابق لملركزية النقابية (االحتاد العام
20
للعامل اجلزائريني) ،الذي حرص عىل تعطيل ورفض االعرتاف مبحاوالت إنشاء نقابة داخل رشكة .» ETRHB
ووفقًا لنقايب آخر  « :مل يبدأ العامل يف جتاوز مناخ اخلوف السائد داخل مجمع  ETRHBإال بفضل احلراك .واكن
إلنشاء فرع نقايب يف منطقة آقبو بوالية جباية مضن وحدة اهليالك املعدنية/الصفاحئ امللحومة املعاد تشكيلها ()PRS
تأثري « الدومينو » عىل مجيع وحدات اإلنتاج يف املجمع .يف غضون بضعة أهشر ،مت إنشاء حوايل عرشين فرع
نقايب ،واخنرط أكرث من  5000موظفًا يف النقابات ،لكن هذه األرقام اخنفضت بسبب ترسحي العامل » .21بالنسبة
لرتكيبة هذه الفروع عىل الصعيد الوطين « 22تتألف لك الفروع النقابية يف األساس من العامل والعامالت الشباب،
وأحصاب وصاحبات الهشادات (من بيهنم جامعيون وجامعيات) ،دون أي خربة نقابية ،ولكن بقدر كبري من اخلربة
امجلعوية » .23وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع هذه الفروع النقابية مل تنظم نفهسا يف نقابات لكهنا نسقت فميا بيهنا
أثناء األنشطة العامة املشرتكة عىل املستوى املركزي.
يف مواجهة األزمة اليت هشدهتا الرشكة ،وخاصة مع وقف املشاريع وعدم االستقرار السائد داخل الرشكة مع
اعتقال عيل حداد « ،احتشد العامل أكرث ونمظوا العديد من اإلجراءات عىل املستوى احمليل ،أمام املديرية العامة
لملجمع وداخل مقر املركزية النقابية (إ .ع .ع .ج) يف اجلزائر العامصة .هؤالء العامل الذين مت تعبئهتم حتت مظلة
الفروع النقابية ،والذين تتلخص مطالهبم الرئيسية يف دفع املرتبات ،وإنقاذ الرشكة للحفاظ عىل مناصب الشغل،
24
واسهتالل املشاريع ال 54اليت متتلكها الرشكة عىل املستوى الوطين ».
أما بالنسبة للعالقات مع اإلدارة ،وخاصة مع تعيني املترصفني اإلداريني ( ،)Titouche 2021فهي متضاربة ومتوترة
كثريا مع املترصف اإلداري احلايل .وقطع هذا األخري العالقات مع النقابة واختذ قرارات من جانب واحد ،يف وقت
متر فيه الرشكة مبرحلة انتقالية ،مما دفع النقابات إىل التنديد مبامرسات املترصف اإلداري إىل حد تنظمي مسريات.

HTTP://WWW.ETRHB.COM 18
 19مجموعة تركزي  FOCUS GROUPمع أربعة نقابيني من ( ETRHBتزيي وزو ).

 20ر .ك ،عضو فرع نقايب برشكة  ETRHBتزيي وزو.
 21مكال عرار أمني عام الفرع النقايب يف وحدة تصنيع األواين واهليالك املعدنية
بوادي عييس بوالية تزيي وزو.
 22مت إنشاء فروع نقابية يف مجيع أحناء البالد مثل اجلزائر العامصة ،وهران،
الشلف ،تيبازة ،جباية ،تزيي وزو ،العملة  -سطيف ،اجللفة ،املدية ،سيدي بلعباس،
خنشلة ...إخل.
 23ي .ف ،عضو فرع نقايب يف رشكة .ETRHB
 24مكال عرار أمني الفرع النقايب بوحدة الغاليات واهليالك املعدنية بوادي العييس
بوالية تزيي أوزو.
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5
أساليب إدارة وتنظمي
ال تجشع عىل العمل النقايب
أساليب اإلدارة والتنظمي والتسيري اليت كثريا ما مت إمهاهلا
يف حتليالت ضعف النقابة يف القطاع اخلاص ،حتدد
إىل حد كبري موقف وسلوك اجلهات الفاعلة يف الرشكة،
وخاصة يف طريقة تنظمي املفاوضات بشأن مصاحل املوظفني
وحلة األهسم.
واملوظفات َ َ

•

 1.5القطاع اخلاص  :أساليب حومكة وتسيري بالية

•

إن التطور االقتصادي الذي تقوده الرشاكت ذات األداء
العايل يتطلب ممارسات لتسيري املوارد البرشية وسياسات
إدارية تحمس بتلبية احتياجات خمتلف أحصاب املصلحة
(املوظفون واملوظفات ،اإلطارات ،ومحلة األهسم ،والعمالء
والعميالت ،واملوردين ،والدولة.)...
وهلذا ينبيغ دراسة أساليب إدارة املوارد البرشية داخل
املؤسسة اخلاصة ملعرفة مدى تيسريها أو عرقلهتا لنشوء
منمظة معالية.
ومكا ُذكر يف األجزاء السابقة ،فإن املؤسسة اخلاصة
اجلزائرية صغرية احلجم يف معمظها ،وتمتزي باإلدارة
املركزية ،ومستوى متدين من التخصص ،واسرتاتيجية غري
رمسية وحدسية ،ونظام معلومايت بدايئ.

•

تبني املامرسات اخلاصة باألجور هشاشة العالقة
بني رب العمل والعامل داخل املؤسسة اجلزائرية
اخلاصة « .الحظنا أن نصف أجراء املؤسسات
الصغرية واملتوسطة ( 51يف املائة) يتلقون أجورمه
نقدًا .مكا توفر طريقة األجر هذه معلومات عن مستوى
انعدام األمن الوظييف الذي ميزي نسبة كبرية من
القوة العاملة اليت تستخدمها املؤسسات الصغرية
واملتوسطة اجلزائرية بصفة عامة .يضاف إىل ذلك
حقيقة أن بعض األجراء ،وخاصة فئة أعوان التنفيذ،
ال حيصلون عىل بيان األجور ( 50.2يف املائة فقط يف
هذه الفئة من األجراء من حيصلون هيلع) .باإلضافة
إىل ذلك ،فإن  70.8يف املائة من األجراء العاملة ال
حيصلون عىل أي عالوة تجشيع » (.)Boucherf 2011

رب العمل اجلزائري هو يف الواقع أحد أعياناجلهة.
عالقاته مع موظفيه يه عالقات أبوية .حيلل أمحد هين
هذه العالقة يف كتابه « الشيخ والباطرون »  « :يمتثل
اإلجراء يف التعامل مع العامل يف استبقاهئم حىت ال
يتسببوا يف توقف العمل ،أو ترسيب أرسار التصنيع ،أو
ختريب األجهزة النادرة اليت يمت احلصول علهيا بصعوبة
واليت يصعب جتديدها ،أو إهدار املواد ،أو إبطاء العمل،
أو الرسقة .ومبا أن املسألة ال ميكن أن تتعلق باستبقاهئم
من خالل املرتبات ،أي زيادة يف فاتورة األجور اليت تقلل
من األرباح ،فيتعني هيلع حماباهتم .وينتج عن هذا العمل،
يف بعض احلاالت ،مكا سرنى الحقا ،تعيني موظفني
وموظفات ال تربطهم صلة تذكر بعشرية رب العمل أو قبيلته
أو منطقته .وإعادة توزيع جزء من مستحقات الزاكة عىل
األجراء باإلضافة إىل مزايا مادية متفرقة مثل املشاركة
يف مصاريف الزفاف أو احلج .ويمت تعزيزها عندما ُيظهر
رب العمل أن هذا السلوك ليس مصلحة ذاتية ولكنه ينبع
من ذاته .إن حل املشالك اليت يعاين مهنا معاله من خالل
التدخل الخشيص هنا أو هناك ،أو أن يكون رج ً
ال متدينًا ،أو

إن البيانات التجريبية اليت مت مجعها يف اجلزائر ،من
خالل ثالث دراسات استقصائية أجراها مركز البحث يف
اإلقتصاد التطبييق من أجل التمنية ( )CREADيف اجلزائر
العامصة يف عايم  2004وAbdou et al. 2004 ; ( 2005
 ،)Abdou et al. 2005 ; Najman 2005سلطت الضوء عىل
العنارص التالية :
•

قلة جهود التدريب .أظهرت حتقيق  ROSESأن  25يف
املائة فقط من العامل تلقوا تدريبا مقابل  75يف املائة مل
يتلقوا أي تدريب .هذه اهلشاشة يف جهود التدريب قد
تشري إىل ضعف فرص تنقل وتقدم املوظفني واملوظفات،
فض ً
ال عن املعرفة احملدودة حبقوقهم ،مبا يف ذلك تلك
املتعلقة بتنظمي الفروع النقابية ؛

أمهية القنوات غري الرمسية يف معليات التوظيف .يلعب
املالك واملالكة دورا رئيسيا .وخيلق بذلك عالقة معل
متحزية مع رب العمل ،الذي هو مبثابة « حمسن » ندين
له بالوالء ؛
ما يقرب من ثلث القوة العاملة ( 31يف املائة) مؤقتة (عقد
حمدد املدة) ،ويضاف إلهيا  32يف املائة من املوظفني
واملوظفات الذين ال حيملون عقد معل رمسي والذين
يعملون يف أغلب األحيان عىل أساس مؤقت ؛
27
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 Governance Networkمنذ أوت/أغسطس  ،2016ال تزال
ممارسات حومكة الرشاكت متأخرة يف اجلزائر.

من ذوي األخالق احلسنة ،وحيسن اختيار أسلوب التبايه
ً
بدال من إقامة الوالمئ) جيعل من رب
الذي يناسبه (بناء فيال
العمل شيخا مريدوه مه األجراء » (.)Henni 1993 : 19-25

مت إدراج رشكتني خاصتني فقط يف بورصة اجلزائر
( Alliance Assurances Spaو ،)NCA Rouibaمستجيبتني
بالتايل لملتطلبات الصارمة فميا يتعلق بالنرش واملعلومات
والشفافية ،إخل.

أما فميا يتعلق باحلومكة ،فاملامرسات ليست أكرث تطورا.
عىل الرمغ من اعمتاد املدونة اجلزائرية حلومكة الرشاكت
يف  11مارس  2009من قبل مجعيات مهنية واحتادات
أرباب العمل ،بدمع من احلكومة اجلزائرية ،وإنشاء املركز
اجلزائري حلومكة الرشاكت « حومكة اجلزائر » ،25املعمتد
جكمعية وطنية يف مارس  2016وعضو منتسب يف الشبكة
اإلفريقية حلومكة الرشاكت (ACGN) African Corporate

عىل سبيل البيان ،جتدر اإلشارة إىل الصعوبات اليت تواجه
الوصول إىل احلسابات االجمتاعية رمغ أهنا عامة وتودع
سنويًا يف املركز الوطين للجسل التجاري (.)CNRC

حالة رمق : 5
تايال  ،Tayalاكستال  Castelومجمع توازي  - Touaziالتنظمي النقايب يتطلب ثقافة نقابية.

وجهة نظر أخرى برزت خالل مقابالتنا املختلفة ترى أن مستوى التنظمي وثقافة إدارة األمعال السائدة يف غالبية
الرشاكت يقفان جحر عرثة أمام ظهور فروع نقابية يف القطاع اخلاص.
ومكا ذكرت الصحف الوطنية ( ،)Chaal 2019فإن املرشوع المطوح الذي حتقق بفضل الرشاكة اجلزائرية الرتكية
( ،)Tayalهشد توقف نشاطه جفأة يف مارس/آذار  ،2019بعد توقف العامل اجلزائريني عن العمل .والواقع أن
العرشات من النساء والرجال ،الذين مت توظيفهم حديثا ،رفضوا اجللوس أمام آالهتم تنديدا بتدهور أوضاعهم
االجمتاعية املهنية « .حنن نتعرض لالستغالل املفرط .حنن نعمل مثل الدواب ،يف حني أن أجورنا متدنية جدا مقارنة
باألجراء األجانب » ،تشتيك إحدى الشابات « .ال تتجاوز رواتبنا احلد األدىن الوطين املضمون لألجور (،)SNMG
 18000دج » .وأضاف شاب آخر  « :حنن قادرون عىل تلبية تطلعات املصنع ونطالب مبرتب يتناسب مع اجلهد
الذي نبذله ».
عملنا أن بعض األجراء ،وخاصة الفتيات ،ختلوا عن مناصهبم هلذه األسباب .وفقًا للسيد م .ن ،مدير املوارد
البرشية السابق الذي حاورناه يف إطار هذه الدراسة  « :مت إنشاء جلنة مشاركة عام  2018ولكن العالقات
االجمتاعية مل هتدأ أبدا ...عام  ،2020اكن هناك انتخاب إلحدى النقابات – ولكن العملية مل حترتم قواعد املامرسة
حىت أن املبادرين هبا ...استقالوا ...جيب إعادة لك يشء من جديد ...ترغب الرشكة يف إجناح هذه العملية عن
طريق التنسيق أكرث مع مفتشية العمل .ييدو كذلك أن العامل يشرتطون عدم االنتساب إىل االحتاد العام للعامل
اجلزائريني.» ...
ووفقًا ملدير املوارد البرشية السابق يف رشكة تايال ،فإن العديد من العوامل تفرس فشل إنشاء نقابة داخل
الرشكة  « :السبب الرئييس هو التصور اخلاطئ لدور المتثيل من جانب رؤساء العمل (النقايب مثري لملشالك،
سيقوم بتفضيل مصاحل العامل عىل حساب مصاحل الرشكة ،وعدم السيطرة عىل معلية اختيار املمثلني…) ومن
جانب العامل (ثقافة االمتيازات ،وتفويض النقايب يعين شبه التوقف عن العمل يف منصبه )...يف الواقع ،ال منلك
ثقافة مؤسسية قامئة عىل قمي االحرتام املتبادل والتعاون والتفاوض لتجنب املواجهة ».
ويرد نفس التحليل للوضع عىل لسان األمني العام السابق ملجمع اكستال ،عيل محاين ،الذي يقول إن « اإلدارة
ساندت العامل الذين أرادوا تنظمي النقابة ،ولكن لألسف ،بعد سنتني ،ظهرت مشالك كثرية حالت دون جناح
التعاون » .بيد أن السيد محاين يشري إىل أن أحصاب األهسم اكنوا متشككني وخائفني من أن تتحول النقابة
العاملية إىل عامل عرقلة يف حال أساء النقابيون فهم دورمه ...من خالل تكرار نفس التجربة النقابية يف
املؤسسات العمومية (اليت خرج مهنا املبادرون بإنشاء النقابات يف لك احلاالت تقريبًا).
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شدد موحند توازي ،الذي يمتزي بكونه مقاوال يف اجلزائر وأوروبا ،عىل مستوى النضج التنظيمي وثقافة إدارة
األمعال واإلطار التنظيمي .وبالنسبة له فإن ضعف النقابة تفرسه دوامة  :اجلهل – اخلوف – الرفض .ومبا أن
أرباب العمل ال يعرفون الفائدة املمكنة للنقابة ،فإهنم خيشون ظهور قوة مضادة ضارة وغري خاضعة للسيطرة،
ما جيعلهم رافضني لوالدة نقابات داخل رشاكهتم ...الثقافة السائدة يف أوروبا خمتلفة متاما .العامل واعون
حبقوقهم ويريدون ممارسهتا ...ترشف الدولة ،حكمك ،عىل العمل النقايب ،ويوافق أرباب العمل عىل التفاوض
بشأن خمتلف « املطالب » (مكا يف فرنسا) أو بناء عالقات تعاون حقيقية من خالل إرشاك ممثيل األجراء يف
صنع القرار (أملانيا) ...يف اجلزائر ،وبسبب االفتقار إىل املامرسة والتدريب ،تسود ثقافة « البايلك » حيث ال
يعرف العامل القيود املفروضة عىل رؤساهئم وإدارة رشكهتم (وبالتايل ال يستطيعون فهمها) ؛ وال يريد الرؤساء
االعرتاف حبقوق معاهلم غري األجور واحلد األدىن من ظروف العمل .ومه يفضلون معاجلة املطالب حالة حبالة ــ
وجيدون متعة يف لعب دور البطريرك الذي يتعاطف مع معاله ومينحهم امتيازات استثنائية (املساعدة يف الرعاية
الطبية ،واملساعدة يف الزواج ،وكبش العيد ،واملاكفآت املختلفة.)...
ومن بني العوامل التفسريية املهمة األخرى حسب موحند توازي  :مستوى التعلمي عند الرؤساء وجزء ال بأس به
من العامل .وعىل وجه اخلصوص بالنسبة لكبار السن ،مفستوامه التعليمي قاعدي ،بل إن تدريهبم اكن من خالل
املامرسة .وليس لدهيم منوذج مفصل لكيفية تنظمي التواصل والتفاوض بني رب العمل واألجراء .يف هذا الشأن،
عىل األقل ،ينبيغ أن تتغري األمور مع الوقت.

 2.5رب العمل اخلاص خيىش تنظمي موظفيه

احلرة للحقوق النقابية ،حىت يتسىن أخريا بروز عنارص فاعلة
يف احلوار االجمتايع من بني العاملني يف القطاع االقتصادي
(العام واخلاص) .وباملثل ،البد من تعزيز مشاركة العامل يف
املؤسسات العمومية ومضاهنا وفقًا لملتطلبات القانونية يف
املؤسسات اخلاصة » (.)Koriche 2001 : 99

تظهر البيانات املتاحة أن العمل النقايب قد تطور يف الوظيف
العمويم لكن ليس يف املؤسسات اخلاصة .ال توجد بيانات
جتريبية حول هذه املسألة .نعرض هنا بعض األفاكر واملقرتحات
املذكورة يف املقابالت اليت أجريت يف إطار هذه الدراسة مع
رؤساء املؤسسات ومديري املوارد البرشية والنقابيني.

وينظر رب العمل اخلاص إىل املنمظة النقابية باعتبارها
مصدرًا لملشالك (عرقلة العمل املعقد أصال ،واخنفاض
اإلنتاجية ،والزيادة يف األجور ،ومتطلبات ظروف العمل)...
وباألخص إماكنية « نقل » هذه املطالب خارج املؤسسة
(مفتشية العمل ،ووسائل اإلعالم .)...ووفقا لتصنيف منمظة
العمل الدولية ،حتتل اجلزائر املراتب الدنيا يف أفريقيا مع
منو سليب ( -2.6يف املائة من احلد األدىن لألجور ومنو
سنوي يف اإلنتاجية بنسبة  0.6يف املائة).

خالفا للقطاع اخلاص الذي هشد حتوالت معيقة ،استفاد
املوظفون واملوظفات العموميون من استقرار مسح بظهور
منمظات نقابية.
لدى أرباب العمل اخلواص تصور حمدود لالحتياجات
االجمتاعية لعامهلم ولعامالهتم .بالنسبة هلم ،يقترص دورمه
عىل « تقدمي العمل » أي تقدمي « دخل » مقابل « اجلهد ».
يف الغالب ،ويف أحسن األحوال ،يكتفون باالمتثال رمسيا
للرشوط القانونية املنصوص علهيا يف قانون العمل.

ال يعتقد رب العمل اخلاص يف الواقع أن منمظة نقابية
ميكن أن تلعب دور الوساطة بني املصاحل  -املتضاربة
يف بعض األحيان  -لألجراء ومحلة األهسم و الكوادر
القيادية ...ويعتقد أن رب العمل ،الذي يستنسخ ثقافيا
قمي الطرقية ويترصف كشيخ ( ،)Henni 1993ال حيتاج
إىل وسطاء بينه وبني موظفيه وموظفاته .وهو يف أفضل
األحوال يقبل بإنشاء جلنة مشاركة.

إن أرباب العمل اجلزائريني ال يدركون تنوع االحتياجات
االجمتاعية للعامل والعامالت  :املشاركة ،واالنمتاء ،واألجر
املرتبط باألداء ،والتقدم ،واإلجناز ،والتوافق القيمي ...ال
ترى هذه الرؤية االخزتالية بالتايل حاجة التنظمي العاميل
إىل « التفاوض » بشأن هذه احلقوق والتعبري عن هذه
املطالب .هبذه الطريقة ،قد يقطعون شوطا طويال ،يف بعض
احلاالت ،يف عرقلة أي مبادرة إلنشاء فرع نقايب.
لقد حتدث جياليل ليابس من قبل عن مقع ونقايب وعرب
األجور متأصل يف ترسانة من التدابري اليت اختذهتا
الدولة خالل العقد األول لالستقالل ( )1972-1962الحتواء
القطاع اخلاص .يبدو أن القطاع اخلاص اعمتد عىل هذا
« القمع » املامرس من طرف الدولة من أجل احتواء أي
تنظمي معايل لصاحلها.
اكن دمحم نرص الدين قريش يقول نفس اليشء  « :هناك حاجة
أوال إلهناء املامرسات السياسية واإلدارية اليت تعيق املامرسة
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حالة رمق : 6
التجربة النقابية يف مؤسسة ب .س .أ ( )BSAالقرص (جباية)
رب معل غري قادر عىل االعرتاف بوجود رشيك اجمتايع

إن رشكة برارسي ستار أجلريي ( )BSAيه مؤسسة جتارية عائلية ورشكة مسامهة ( )SPAمن وجهة النظر
القانونية ،تقوم بصناعة البرية املعروفة بامس  .ALLBRAUأنشئت ( )BSAسنة  ،2006وتقع يف املنطقة الصناعية
القرص (جباية) ،ويه تشغل حاليًا حوايل  185عام ً
ال وعاملة.
يعود تكوين الفرع النقايب للرشكة إىل فرباير  ،2019وذلك مع بداية احلراك يف اجلزائر يف  19فرباير .2019
اغتمن العامل والعامالت هذه الفرصة لفرض تنصيب قسم نقايب يف  23فرباير  2019للدفاع عن مصاحلهم .وعىل
الرمغ من حتفظات صاحب العمل ،فإن موازين القوة الداخلية واخلارجية اكنت لصاحل معال وعامالت الرشكة،
فقبل سبعة أهشر رفض صاحب العمل رصاحة إنشاء فرع نقايب .ولكن امجلعية العامة االنتخابية جرت خارج
الرشكة يف ماكن خاص.
وقد ركزت الحئة املطالب اليت محلها الفرع النقايب ،واليت تضمنت أربعة فصول و  23نقطة حمتورت بصورة
رئيسية حول حتسني الظروف االجمتاعية واالقتصادية للعامل والعامالت .وباإلضافة إىل إعادة تقيمي األجور
وحتسني ظروف العمل ،يطالب العامل والعامالت ،مضن أمور أخرى ،بتسوية وضعية العقود حمددة املدة ()CDD
من خالل توقيع عقود غري حمددة املدة ( )CDIوتوزيع العالوات السنوية وفقًا ألرباح الرشكة .وباملثل ،األمر يتعلق
حبق الرشيك االجمتايع يف مراقبة إدارة املؤسسة ،وانتخاب ممثيل العامل والعامالت يف هيائت املشاركة ،عىل
النحو املنصوص هيلع يف الترشيع .ومع ذلك ،وبعد عدة اجمتاعات مع رب العمل ،شكك هذا األخري يف الزتامه
الرمسي ،رمغ تدوينه يف حمارض االجمتاعات .ومبا أن املفاوضات بني طريف الزناع مل تلكل بالنجاح ،فإن
العامل جلؤوا إىل اإلرضاب يف متوز/يوليو  ،2020الذي اسمتر  38يوما يف خالل جاحئة كوفيد.19 -
وبعد أسبوع من اإلرضاب الذي مت تبنيه دميقراطيًا عن طريق التصويت ( %97لصاحل اإلرضاب) ،قرر صاحب
العمل إيداع شكوى ضد الفرع النقايب لدى الغرفة االجمتاعية يف حممكة القرص اإلدارية (جباية) بهتمة عدم
مرشوعية اإلرضاب .ووفقًا لهشادة األمني العام للفرع النقايب ،قام صاحب العمل بالضغط عىل آباء وأرس
املرضبني لوقف اإلرضاب ألن العديد من هؤالء العامل املرضبني مت توظيفهم من خالل شبكة العالقات األرسية
26
والقروية ،وخاصة أولئك الذين يشغلون وظائف دون مؤهالت.
خالل هذا الزناع ،نظم العامل والعامالت عدة مسريات ومجتعات يف مدينة القرص لتسليط املزيد من الضوء عىل
نضاهلم .ولقد حتول خط االعتصام أمام مقر الرشكة إىل منرب للنقاش والتضامن ،عىل غرار ما حدث يف نوميلوق
التابعة لرشكة سيفيتال .مكا استفاد نضال العاملني والعامالت يف رشكة  BSAمن تضامن االحتاد الواليئ
لالحتاد العام للعامل اجلزائريني ببجاية والنقابات العاملية وامجلعيات واألحزاب اليسارية.
وبعد أن رفضت احملمكة الشكوى بدعوى عدم االختصاص « ،اضطر صاحب العمل إىل اجللوس إىل طاولة
الفرع النقايب وقبول أغلبية املطالب اليت رفعهتا النقابة .ولكنه يكون قد فعل ذلك أيضا حتت ضغط الرشطة
احمللية ،ألن هذه األخرية اكنت مزنجعة من االحتجاجات املتعددة اليت قامت هبا النقابة يف الشارع ،واكنت
ختىش انفجار الوضع يف املنطقة الصناعية .باإلضافة إىل ذلك ،عقد االجمتاع مع صاحب العمل حبضور
االحتاد الواليئ لالحتاد العام للعامل اجلزائريني واالحتاد احمليل ألمزيور وضابطني من الرشطة احمللية ».27
وبعد هذه اجللسة ،مت وضع حمرض وص ّوت  70باملائة من العامل الستئناف العمل يف مجعية عامة.
غري أن العالقة بني النقابة ورب العمل ال تزال تصادمية .ووفقا للنقابة فإن صاحب العمل يمتاطل يف الوفاء بأغلب
الزتاماته ،ولكام رفعت النقابة مطالب جديدة ،يتحجج الرئيس املدير العام للرشكة بأن هذه املسائل سوف حتل
يف إطار االتفاقية امجلاعية ،اليت طال انتظارها منذ أكرث من عام .28ووفقًا ملا ذكره أيضًا األمني العام للفرع
النقايب لرشكة  « : BSAرب العمل ال يرغب يف االعرتاف بوجود رشيك اجمتايع » .و« يرتبط هذا الوضع أساسا
بثقافة أرباب العمل ألهنم اعتادوا اختاذ القرارات من جانب واحد ،دون مراعاة قوانني العمل » .ويضيف « إهنم
29
ال يقبلون حقيقة أنه جيب علهيم إرشاك الرشيك االجمتايع يف اختاذ القرار ».

 26مقابلة مع بالل لعلوي ،األمني العام للفرع النقايب لرشكة .)Star Algérie Brasserie) BSA
 27مقابلة مع بالل لعلوي ،األمني العام للفرع النقايب لرشكة .)Star Algérie Brasserie) BSA

 28املرجع نفسه.
 29املرجع نفسه.
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 3.5جلان املشاركة بدل النقابة

خمططات التكوين املهين وجتديد املعارف وحتسني
املستوى والمتهني ،مناذج عقود العمل والتكوين
والمتهني ،النظام الداخيل للهيئة املستخدمة.

ومن وجهة النظر القانونية ،يف لك رشكة تتجاوز
عامال وعاملة جيب تنصيب جلنة مشاركة ينتخهبا العامل
والعامالت .يعترب جهاز املشاركة هذا رشطا قانونيا مكا
ينص هيلع قانون  11-90املتعلق بعالقات العمل (القانون
 .)11-90لك عرقلة لتكوين أو سري جلنة املشاركة تع ّرض
صاحهبا لعقوبات جنائية وفقا ألحاكم املادة  151من القانون
 ،11-90بغرامة مالية ترتاوح بني  5000و  20 000دينار
جزائري وباحلبس من هشر واحد إىل ثالثة أهشر أو بإحدى
هاتني العقوبتني.
20

تمتتع جلنة املشاركة بعدة صالحيات من بيهنا
•

•

•

تسيري اخلدمات االجمتاعية للهيئة املستخدمة.

غري أنه ينبيغ عدم اخللط بني صفة ومهام جلنة املشاركة
وتلك املتعلقة بالنقابة العاملية اليت هلا دور مطاليب يمتثل
يف الدفاع عن املصاحل املعنوية واملادية للعامل والعامالت.
عىل عكس جلنة املشاركة ،ميكن للنقابة اللجوء إىل أشاكل
االعرتاضات التقليدية املعروفة ،مثل اإلرضاب ،واالحتجاج،
واالعتصام...

:

يف عدة رشاكت ،يفضل املستخدمون وضع جلنة مشاركة بدال
من المساح للعامل بإنشاء نقابات ،مكا لو أن جلنة املشاركة
تعمل كهيئة يمت فهيا التعبري عن مطالب العامل أو التكفل هبا.
حىت أنه أصبح توج ًها شائعًا بني العديد من املستخدمني
واملستخدمات يف القطاع اخلاص  « :التوجه اجلديد يف
الكثري من الرشاكت اخلاصة يمتثل يف االستعاضة عن
النقابة بلجنة املشاركة اليت تعترب رشطا تنظمييا إجبار ًيا.
يكفل املستخدمون واملستخدمات استفادة أعضاء جلنة
املشاركة عىل مزايا كبرية وعادلة حىت ال يمت تنصيب نقابة
30
ومن أجل أن يرصحوا بأهنم ليسوا حباجة إلهيا ».

القيام بلك معل مالمئ لدى املستخدم واملستخدمة
يف حالة عدم احرتام األحاكم الترشيعية والتنظميية
اخلاصة حبفظ الوقاية الصحية واألمن وطب العمل.
إبداء الرأي قبل تنفيذ املستخدم واملستخدمة للقرارات
املتعلقة باملخططات السنوية وحصيالت تنفيذها ،تنظمي
العمل (مقاييس العمل ،وطرق التحفزي ،ومراقبة العمل،
وتوقيت العمل) ،مشاريع إعادة هيلكة الشغل (ختفيض
مدة العمل ،وإعادة توزيع العامل ،وتقليص عددمه)،

حالة رمق : 7
 - Alliance Assurances, Allu Weld, Epedisجلنة املشاركة تكيف ،لسنا حباجة إىل نقابة...

يف معظم املقابالت اليت أجريت مع رؤساء املؤسسات ،تبني بوضوح أنه من وجهة نظرمه اكنت جلنة املشاركة
اكفية متامًا للعب دور الوسيط بني املوظفني وإدارة الرشكة.
وفقًا حلسان خليفايت ،الرئيس املدير العام للشبكة األفريقية حلومكة الرشاكت (African Corporate Governance
 )Network ACGNالتابعة ألليانس للتأمينات ( 400أجري وأجرية)  « :تليب جلنة املشاركة ،املنصبة داخل الرشكة منذ
أكرث من  10سنوات ،احتياجات العامل حيث تقدم تقارير منتمظة عن مظاملهم وتدير بشلك مستقل مزيانية اخلدمات
االجمتاعية » .وأكد لنا أنه قبل عدة سنوات حاول خشص ما إقناع زمالئه بإنشاء فرع نقايب ،ولكن دون جناح ،مل
ينضم العامل إىل العملية .وحبسب خليفايت  « :يتطلب األمر حتضريا كبريا حىت ال يعاد إنتاج منط معل نقايب داخل
الرشاكت اخلاصة قامئ عىل املواجهة والبحث عن االمتيازات ،مثل ما هو سائد يف القطاع العام ».

قال قايس عبد الرحمي ،الرئيس املدير العام لرشكة ( Allu Weldاألملنيوم والتلحمي 115 ،أجري وأجرية) إنه يؤيد مبدأ
إنشاء فروع نقابية يف القطاع اخلاص  « :جيب أن تكون هناك نقابات يف القطاع اخلاص ألننا لألسف نمسع عن
الكثري من التجاوزات ،وال سميا عدم الترصحي بالعامل ،وظروف العمل غري املالمئة ...حىت لو اكن الرؤساء يف
الواقع خيشون وجود نقابة داخل رشكهتم ...مه ال يريدون تقامس السلطة (هذا أمر متناقض ألهنم يفعلون ذلك مع
جلنة املشاركة) إهنم خيشون مالقاة قادة نقابيني مثريين لملشالك .» ...أرص قايس عبد الرحمي عىل فكرة « ترك
األمر للوقت لدمع معلية الرتامك هذه وملساعدة أرباب العمل واملوظفني عىل فهم دور النقابة بشلك جيد ».
السيد نذير لقون ،املدير العام السابق لرشكة  EPEDISلألدوية ( 180موظف)  « :مل يكن لدينا نقابة ألنه مل يطلهبا
أحد .مقنا بتنصيب جلنة مشاركة مكونة من أخشاص متحمسني وذوي مصداقية لدى زمالهئم .لقد بدأت حوارا
حقيقيا من خالل جلنة املشاركة هذه .اكن هناك اسمتاع لآلراء ومعلت جلنة املشاركة حكلقة تواصل مع األجراء...

 30مقابلة مع مجال عبد القادر ،مفتش معل سابق ،املدير السابق لـ ( INTاملعهد الوطين للعمل)

وحال ًيا خبري يف قضايا عامل الشغل.
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وهكذا متت تلبية مجيع املطالب األساسية .متكنا حىت من إعداد ماكفأة املردود الخشيص اليت أدت إىل حتسني
ً
ً
مشرتك ميوله جزئ ًيا صاحب العمل » .فميا يتعلق بأسباب غياب
أيضا صندو ًقا
األداء بشلك ملحوظ .لقد أنشأنا
النقابات يف القطاع اخلاص ،رد نذير لقون  « :خيىش األجراء الرشوع يف إنشاء فروع نقابية ...باإلضافة إىل
العملية البريوقراطية ،فالنشاط النقايب ال حيمهيم ...ألنه يف الواقع ،جيب أال نكذب عىل بعضنا البعض ،ميكن
لرب العمل أن يفعل لك يشء ...مبا يف ذلك طرد األخشاص الذين يعتربمه خطريين عىل سري املؤسسة ...يف
الواقع ،خيىش أرباب العمل معو ًما من النقابة اليت يعتربوهنا هتديدًا.» ...
ريا ،اعترب مجيع أرباب العمل الذين متت مقابلهتم ً
أيضا أن االحتاكر الفعيل لالحتاد العام للعامل اجلزائريني هو
أخ ً
عامل يعيق تطوير فروع نقابية يف القطاع اخلاص .بالنسبة ألرباب العمل هؤالء ،يعترب االحتاد العام للعامل اجلزائريني
جهازًا سياس ًيا هتمين هيلع ثقافة القطاع العام ،حيث صاحب العمل هو الدولة حبد ذاهتا ،غري قادر عىل اخلروج من
منطق تقامس الريع والسلطات وفهم القيود املفروضة عىل أرباب العمل اخلواص .ومه يعتقدون أن التعددية النقابية
مع النقابات املكرسة لكيا للقضايا االجمتاعية من شأهنا أن تهسل تشكيل النقابات يف القطاع اخلاص.
وقد تناىم هذا االجتاه مبا يف ذلك يف الواليات املعروفة
بتقاليدها النقابية ،مثل والية جباية .تجسل هذه الوالية
تراجعا يف عدد الفروع النقابية يف القطاع اخلاص :
« لألسف يف عام  ،2020جسلنا تراجعا يف عدد الفروع
النقابية يف القطاع اخلاص ألن أرباب العمل يتبعون منط ًقا
آخر وذلك بتواطؤ من مفتشية العمل مكا يعتقد الكثري من
املستجوبني .يفضل أرباب العمل أن يكون رشيكهم جلنة
مشاركة بدل نقابة يف مؤسسهتم .بشلك عام ،يمت تعيني
أعضاء جلنة املشاركة أو دمعهم من قبل أحصاب العمل ».31
ً
أيضا إلحباط لك حراكت التنظمي
يمت تعبئة جلان املشاركة
واالحتجاج العاملية ،مكا يف حالة إرضاب معال ،Numilog
32
ويه رشكة تابعة لسيفيتال.
وأخريًا بالنسبة للخبري يف الشؤون االجمتاعية نور الدين
بودربة ،فإن « جلان املشاركة حتت طائلة خمالفة القانون ال
ميكن أن حتل حمل النقابات يف متثيل العامل لدى صاحب
العمل .ال ميكهنا إجراء مفاوضات مع هذا األخري بشأن
القضايا االجمتاعية واملهنية حيث ال ميكهنا املشاركة بشلك
قانوين يف منع وحل الزناعات اليت يه من اختصاص
التنظميات النقابية حرص ًيا » (.)El Hadi 2020

 31مقابلة مع عبد العزيز محالوي ،األمني العام الحتاد والية جباية (إ ع ع ج).

 32بيان حصيف صادر عن جلنة املشاركة يف نوميلوق  ،Numilogمجمع سيفيتال،
يوم .https://web.facebook.com/Numilog.dz/posts/176797813939089/ : 15/09/2020
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نقابات أضعفها وقاطعها العامل
و  ،1990فقد االحتاد العام للعامل اجلزائريني  12يف املائة
من أعضائه .سيسمتر هذا االخنفاض احلاد يف عدد العامل
النقابيني لفرتة من الزمن ،ليصل إىل  36يف املائة يف عام
 1994و  25يف املائة يف عام  .332000يف ضوء هذه األرقام،
نهشد ظاهرة هيلكية من حيث تقلص عدد العامل املنتسبني
إىل املركزية النقابية.

يف هذا القسم ،سنقوم بتحليل احلدود اهليلكية لملنمظات
النقابية ،وال سميا االحتاد العام للعامل اجلزائريني ،وأسباب
نفور العامل من االلزتام النقايب.

 1.6معال ال رغبة هلم يف النقابة
األرقام اخلاصة بالعامل النقابيني معربة جدا .يف اجلدول
أدناه ،نالحظ هذا املىحن التنازيل يف عدد العامل النقابيني
يف االحتاد العام للعامل اجلزائريني ،يف وقت يسمتر فيه
عدد العامل يف الزتايد .هذا الرتاجع ليس وليد اليوم ولكنه
بدأ بالفعل يف الظهور بشلك ملحوظ منذ منتصف المثانينات
ليصل إىل معدالت كبرية يف العقد األول من القرن احلادي
والعرشين ،ال سميا مع ظهور النقابات العاملية املستقلة.

هذا الرتاجع هو نتيجة ملسار طويل ومعقد هو يف نفس
الوقت سيايس أيديولويج واقتصادي ومتأصل يف النقابة.
مبرور السنوات ،مل تعد املؤسسة توفر حياة اجمتاعية
للعامل ( .)Chikhi 1987إن املامرسة النقابية اليت تعاملت
مع النقابة مكصعد اجمتايع ،وفساد املسؤولني النقابيني
وإىل ماكن مفضل لدمع سياسات أرباب العمل ،جعلت
العامل ينفرون من العمل النقايب .يضاف إىل ذلك ،معليات
إعادة اهليلكة اليت عرفها عامل الشغل ،وال سميا مع خطط
التكييف اهليلكي وجتزئة العمل املأجور .يف دراسة حول
التعددية السياسية والنقابية وامجلعوية ،يؤكد املؤلف هذا
االجتاه « بعيدا عن مرشوطيات صندوق النقد الدويل ،فإن
التوجه حنو ترك العمل النقايب ناجت ،مكا يف أي ماكن آخر،
عن إعادة هيلكة عامل الشغل لصاحل الثورة العملية والتقنية.
الرشاحئ االجمتاعية اليت اكتسبهتا النقابات تقليد ًيا آخذة يف
الزوال » (.)Belhimer 2009

جدول رمق : 15
عدد األعضاء املنتسبني لالحتاد العام للعامل اجلزائريني
الساكن الناشطون

العامل األجراء

األعضاء

1974

1.800.000

850.000

500.000

1978

2.300.000

1.300.000

800.000

1982

3.200.000

1.800.000

1.200.000

1986

4.000.000

2.500.000

1.300.000

1990

5.200.000

2.500 000

1.000.000

1994

5.000.000

2.800.000

1.000.000

2000

5.700.000

3.200.000

800.000

وقد أدى هذا الرتاجع إىل إضعاف القدرة التفاوضية للنقابة
داخل الرشكة ويف فروع النشاط ويف املجمتع بشلك عام.
تفرس هذه اهلشاشة جزئيًا عدم قدرة النقابة عىل فرض
احرتام احلق النقايب يف القطاع اخلاص.

املصدر  :االحتاد العام للعامل اجلزائريني ،إدارة التعلمي والتدريب ،جدول معاد تشكيله
(.)Belhimer 2009

ومن احملمتل أن يزتايد جهر النقابات يف ضوء الدراسات
والتحليالت اليت تؤكد أن األجيال اجلديدة من الشباب املندجم
يف عامل الشغل ال تظهر ذلك امحلاس للعمل النقايب ،عىل
عكس األجيال األكرب سنًا ،مبا يف ذلك يف اجلزائر  « :درجة
املشاركة النقابية لدهيم أقل بكثري من تلك اخلاصة بالفائت
العمرية األخرى .تقودنا البيانات إىل دحض الفرضية القائلة
بأن مشاركهتم املتدنية تنبع من اختالف يف القمي .بل يه
مرتبطة بالوضع غري املستقر للوظائف اليت يشغلها الشباب،
وإدراكهم اإلجرايئ الضعيف للنقابة وشعورمه بعجز قدرهتم
عىل تغيري األمور » (.)Paquet 2005 : 30

تنترش النقابات املستقلة فقط يف الوظيف العمويم وبشلك
رئييس يف قطايع التعلمي الوطين والصحة .تشري هذه
املرحلة ً
أيضا إىل فرتة تطبيق التعديالت اهليلكية ،وما رافقها
من معليات ترسحي مجايع للعامل واخلصخصة .عىل سبيل
املثال ،ارتفع معدل االنضامم إىل النقابات من  59يف املائة
يف عام  1974إىل  62يف املائة يف عام  ،1978وبلغ ذروته
بنسبة  67يف املائة يف عام  .1982ومل تبدأ هذه املعدالت
يف الرتاجع إال عام  ،1986بنسبة بلغت حوايل  52يف املائة،
وإن اكنت ال تزال كبرية .أما يف عام  ،1990فقد اخنفض
االخنراط النقايب إىل  40يف املائة ،أي أنه بني عايم 1986

 33حول قضية جهرة معال الوظيف العمويم إىل النقابات املستقلة ،انظر جايب وآخرون (.)2020
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أظهر استطالع للرأي حول الشباب والسياسة أجرته امجلعية الوطنية
« مجتع  -شبيبة – معل
يف عام  2017بوضوح عدم اهمتام الشباب باملنمظات بشلك
عام ،سياسية أو نقابية أو مجعوية .قال  0.2يف املائة فقط
من املستجوبني إهنم ينمتون إىل نقابة ،عىل الرمغ من أن
حوايل  39يف املائة من الشباب الذين مشلهم االستطالع
قالوا إن لدهيم رأ ًيا إجياب ًيا حول العمل النقايب ،مقارنة بـ
 26يف املائة من الشباب الذين ينظرون بشلك سليب إىل
34
العمل النقايب.

جدول رمق : 16

» (()Rassemblement Action Jeunesse (RAJ

حالة رمق : 8
 ÖZGÜNخراطة  -السنونو

تصورات الشباب للعمل النقايب
إجيايب جدا

%11,1

إجيايب

%27,9

سليب

%21,2

سليب جدا

%5,1

ال أعمل

%34,7

املصدر  :استطالع رأي حول الشباب والسياسة ،مجعية راج.

الذي ال يصنع الربيع

 ÖZGÜNيه رشكة تركية لألشغال العمومية ،حارضة يف اجلزائر منذ عام  .2004وقد استفادت من العديد من
ِ
املهيكة ،بعضها بالرشاكة مع رشاكت جزائرية معومية وخاصة ،مثل  ENGEOAو  .ETRHBمن بني
املشاريع
إجنازاهتا ،ميكننا أن نذكر الطريق السيار الرابط بني تزيي وزو والطريق السيار رشق–غرب وأمعال تطوير
مضيق خراطة الواقع يف والية جباية.
يف مواجهة ترصفات بعض املسؤولني ،قرر العامل تنظمي أنفهسم يف فرع نقايب للدفاع عن مصاحلهم «.طبعا،
يف البداية رفض املدير المساح للعامل بالتنظمي النقايب ،ولكن مع تدخل االحتاد احمليل لالحتاد العام للعامل
اجلزائريني خبراطة لدى رئيس املؤسسة ،مسح لنا األخري بإنشاء الفرع النقايب .انضم غالبية العامل ( )300إىل
النقابة ومت انتخاب مكتب تنفيذي ،يضم امرأة واحدة » .35أعضاء الفرع النقايب شباب ال ميلكون خربة نقابية،
لكن بعضهم ميلكون جتربة يف العمل امجلعوي .مكا استفاد هؤالء العامل من مساعدة ومتابعة اهليائت النقابية
ً
رشيك ممزيا للرشكة
احمللية عىل مستوى االحتاد احمليل أو احتاد الوالية .مكهنم هذا الدمع من أن يكونوا
وإمخاد العديد من الزناعات.
وف ًقا لألمني العام لالحتاد احمليل  « :بالطبع ،أوزغون يه رشكة أجنبية خاصة ،لكننا وجدنا هسولة أكرب يف إنشاء
فرع نقايب مقارنة بالقطاع الوطين اخلاص .يسمتع صاحب العمل إىل النقابة ويستجيب ألغلبية مطالبنا » .36منذ
إنشاء الفرع النقايب عام  « ،2009نظم األخري عدة احتجاجات وحراكت إرضاب لملطالبة باحلق يف اخلدمات
االجمتاعية ،واملاكفآت وحتسني ظروف العملُ .سلت إرضابات اسمترت من يوم إىل ثالثة أيام لكهنا انهتت دا ً
مئا
باملفاوضات وحتقيق مكتسبات لصاحل العامل » .37منذ إنشاء الفرع النقايب ،حتسنت ظروف العمل بشلك ملحوظ.
وف ًقا للنقابيني الذين التقينا هيم يف إطار هذه الدراسة ،فإن العالقات بني الفرع النقايب واإلدارة جيدة بشلك عام
عىل الرمغ من بعض اخلالفات .ساعدت هذه العالقات اجليدة يف حتسني أداء الرشكة وهتدئة املناخ االجمتايع.
لدرجة أن اهليالك احمللية للنقابة قد احتشدت أمام السلطات لإلفراج عن بعض املشاريع العالقة بسبب جاحئة
كوفيد 19 -وبسبب الصعوبات اليت واجهها الرشاكء ،مثل .ETRHB
تظل التجربة النقابية يف رشكة  ÖZGÜNواحدة من التجارب اإلجيابية القليلة اليت لوحظت يف إطار هذه الدراسة
(إىل جانب جتربة  )NCA-ROUIBAألهنا حمست للعامل مبامرسة حقهم النقايب حبرية وخلق مناخ هادئ ،عىل
عكس احلاالت األخرى اليت جسلناها يف هذه الدراسة.

 34مت إجراء هذا التحقيق امليداين من قبل مجعية راج حول الشباب والسياسة ،يف الفرتة ما بني
 25ماي/مايو و  15جوان/يونيو  ،2017عرب الرتاب الوطين ،عىل أساس معاجلة استبيان ،وف ًقا
لتقنية « وجهًا لوجه » .أما العينة فبلغت  1462شابا وغطت  8مناطق جغرافية تمشل  41والية.
 35اكن لرشكة ً ÖZGÜN
أيضا فرع نقايب تابع لالحتاد العام للعامل اجلزائريني بوالية تزيي وزو،
لكنه اختىف مع انهتاء املرشوع ورحيل العامل.
 36عيل الوحش .أمني عام االحتاد احمليل خلراطة (والية جباية).
 37عاشوري ملني ،األمني العام للفرع النقايب لرشكة ( ÖZGÜNخراطة  -جباية).
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 2.6احلدود اهليلكية للحركة النقابية يف اجلزائر

أما بالنسبة لملركزية النقابية (إ .ع .ع .ج) فقد قادهتا
حتالفاهتا إىل أن تصبح عقبة أمام هذا البناء النقايب ،حىت
عندما ُيظهر معال القطاع اخلاص استعدادمه للعمل النقايب
داخل االحتاد العام للعامل اجلزائريني .يف معظم احلاالت،
مل نر أي تضامن مملوس مع العامل حضايا القمع النقايب،
مكا يف حالة معال  Brandtبوالية سطيف أثناء إرضاب
جويلية/يوليو  .2020يف بعض احلاالت ،تتدخل قيادة االحتاد
العام للعامل اجلزائريني بشلك مبارش حلل فرع نقايب يهشد
نزاعا مع صاحب العمل اخلاص ،مثل الزناع الذي هشده
مصنع الفارج لألمسنت يف معسكر يف عام .2014

إذا اكنت ممارسة احلق النقايب يف القطاع اخلاص يف
تراجع حاد مقارنة بالقطاع العام ،فإن هذه الظاهرة ال ترتبط
فقط باملوقف املنغلق ألرباب العمل اخلواص .ميكننا القول أن
احلركة النقابية بتنوعها مل حتدد لنفهسا خط بناء أو توسع
يف القطاع اخلاص .مل تبذل املركزية النقابية (إ .ع .ع .ج)
وال النقابات املستقلة أي جهود للتوغل جبدية يف القطاع
اخلاص .يف حالة النقابات املستقلة ،منعت الفوئية النقابية
اخلاصة بأحصاب الياقات البيضاء (موظيف املاكتب) وقوانني
نقابات الوظيف العمويم من التوسع يف القطاع اخلاص.
ظلت حماوالت التوسع من قبل هذه النقابات ،وال سميا يف
إطار احتاد النقابات أو كونفدرالية النقابات املستقلة ()CSA
حربا عىل ورق.

حالة رمق : 9
الفارج  - LAFARGEالنقابة واإلدارة  :السباحة يف املياه العكرة

بفضل هشادة لوك اكليبات ( )Luc Callebatاملدير العام لرشكة « الفارج اجلزائر » من  2010إىل  ،2014منلك
وصفا مفصال للعالقة الصعبة بني النقابة ومدراء رشكة متعددة اجلنسيات .مقتطفات من هشادات هذا املدير :
األزمات االجمتاعية مل تنتظر طوي ً
ال ومنذ عام  2010اكنت نقابة الرشكة تشلك هتديدا  « :يف هذا الهشر من فرباير
 ،2010اكنت مسيلة يف أوج الغليان .وصلتنا رسالة جديدة من نقابة املصنع بنربة عنيفة ومهددة بشلك مزتايد »
( .)Callebat/Vergnaud 2021 : 168ظلت هذه العالقة متوترة وتكرر السيناريو نفسه يف عام  ،2012عندما اعتقد
املدراء أهنم تغلبوا عىل األزمة  « :حلّت العاصفة صباح األحد .مت اقتحام غرف التحمك مبصنيع اإلمسنت يف
وقت واحد من طرف مجموعات من العامل احلاقدين ،يتقدمهم بعض القادة ،مكا هو احلال يف كثري من األحيان
يف هذه املواقف اليت تظهر من العدم ،بيق احملرضون والنقابات يف الظل يف هذه املرحلة األولية – حىت ال
ُيشتبه مبسؤوليهتم عن إرضاب غري قانوين متاما .حبلول املساء ،اكن مصنعا األمسنت يف حالة توقف ،وعاد
امجليع إىل منازهلم .كأن عام  2010يعيد نفسه ،ولكن يف سيناريو أكرث قتامة 40 ...يف املائة من إنتاج األمسنت
يف البالد اكنت متوقفة » (.)Callebat/Vergnaud 2021 : 192-193
بدأ املسريون الذين اكنوا متفاجئني وحمبطني من هذه األمعال مبوقف متعنت ،يبحثون يف الوقت نفسه عن حلول
ممكنة  « :مكا يف املرات السابقة ،اكنت املطالب مشوشة يف البداية .شعرنا خبيبة أمل أكرب ألننا فعلنا الكثري يف
كنت أول من أصيب باإلحباط من خدمة املوارد البرشية يف رشكيت ،الضعيفة
السنوات الثالث املاضية .حىت لو
ُ
للغاية ،غري القادرة عىل مواكبة وترية التغيري والتمنية ،لكننا مل نبق مكتويف األيدي  :إصالح سمل الرواتب،
الزيادات يف األجور ،التدريب ،اخلدمات االجمتاعية وجزأرة اإلدارة .اكنت خطة العمل مرهقة ،عىل الرمغ من
أننا واجهنا يف كثري من األحيان مستوى متفاوتا يف التنفيذ .لقد مت خداعنا بشلك أكرب عندما هومجنا عىل
وه » غري املنصف .اهتم املهامجون اإلدارة باملعاملة غري احملرتمة لعامهلا
أساس ما ميكنين تلخيصه يف « حننُ ُ
اجلزائريني ،بل وذهبوا إىل حد ترديد شعار أننا ألبسنا العامل « مكا يف غوانتانامو » .يف هذا استغلوا حقيقة
ً
حفاظا عىل السالمة الخشصية للجميع) اكنت برتقالية ...من الواحض
أن مالبس السالمة اليت قدمهتا الرشكة (
أن احلجة اكنت بنية سيئة ،لكهنا حددت طبيعة اهلجوم .عنيف ،خادع ،يسىع للتصدي ملا كنا ندافع عنه وننرشه
منذ ثالث سنوات – العدالة ،االحرتام ،املساواة ،إخل ...وحشد الدمع باستخدام جحج عاطفية دمياغوجية ،يهسل
فهمها حىت لو مل يكن هلا أساس » (.)Callebat/Vergnaud 2021 : 193
اختذت اإلدارة تدابريا لفهم قادة هذه احلركة ،ومن ميكنه التأثري علهيم ،وكيفية إزالة األلغام ،بالتواصل مع
السلطات وخمتلف أحصاب املصلحة  « :مرت األيام ،تبلورت املطالب يف إنشاء نقابة واحدة مجليع أنشطة املجمع
يف اجلزائر ويف مطالبات مالية من شأهنا أن توحد العقول املنصاعة – وباألخص املطلب الهشري بـ « تقامس
األرباح » – من املستحيل مناقشهتا .الوضع اكن مسدودا » (.)Callebat/Vergnaud 2021 : 195
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اشتهبت إدارة الفارج يف وقوف مديري املصانع وراء هذه التحراكت ،األمر الذي أهبج املضاربني السعداء
بارتفاع األسعار وهبوط اإلنتاج  « :انهتى األمر بنقابات املصانع – دون استغراب – إىل تبين املطالب وقيادة
االحتجاج .لقد طالبوا مبفاوضات وطنية مل نكن بإماكننا قبوهلا ،وأرصوا عىل مواقف يستحيل التوفيق بيهنا »
(.)Callebat/Vergnaud 2021 : 196

يف عام  ،2013اكن الوضع االجمتايع متوت ًرا بنفس القدر .بذلت اإلدارة جهود اتصال كبرية مع معال مصنيع
األمسنت ،هبدف « زرع الشك حول رشعية معركة قادة النقابات ورعاهتم املقنّعني .جعلهم يشككون يف صدق
نوايامه .إبراز املصاحل الخشصية أو احلزبية اليت اكنوا يسعون وراءها .التأكيد عىل بديل أنسب مجليع العامل
من حرب غري مؤكدة اكنت النقابة ختوضها بدوافع خشصية فقط .إظهار أنه مت أخذ انشغاالهتم بعني االعتبار
واالسمتاع إلهيم من طرف اإلدارة ...ما مل نحجن يف القيام به يف السنوات الثالث املاضية ،اكن علينا حتقيقه
يف غضون بضعة أهشر .لقد كنا منخرطني يف سباق محموم مع النقابة » (.)Callebat/Vergnaud 2021 : 202-203
مث قامت اإلدارة باستطالع آراء العامل  « :لك املوضوعات اليت مت طرحها هلا خاصيتان  :من ناحية ،اكنت
مرشوعة ،ولطاملا اكنت حارضة يف خارطة الطريق اخلاصة بنا واكن بإماكننا ومن واجبنا االلزتام هبا .من
ناحية أخرى ،مل تتداخل يف يشء مع املوضوعات اليت اكنت تثريها النقابات  :فهم حتدثوا عن نقابة وطنية
جامعة ،وعضوية يف جملس اإلدارة ،وتقامس أرباح الرشكة ...لقد اكنت مطالهبم تدور حول اكتساب السلطة.
كشف حقيقة دوافعهم ،ومن مث تشويه أنشطهتم ،أصبح يبدو ممكنًا بالنسبة يل ...منذ جويلية/يوليو ،وحىت قبل
اجلولة الثانية من املشاورات اليت كنا ننوي االستفادة مهنا يف حتسني خطط العمل ،كنت قادرا عىل اإلعالن
وااللزتام بإطالق مرشوع كبري حبلول سبمترب ،والذي من شأنه أن جيمع العامل واملديرين من أجل املشاركة يف
تنفيذ حلول مملوسة لملشالك امليدانية .من جانهبم ،اكن احملرضون متشبثني مبطالهبم غري آهبني مبا خمتضت
عنه هذه املشاورات .لقد عزلوا أنفهسم قليال ،ما قد يق ّوض مصداقية نضاهلم .أنا مقتنع أنه لكام تقدمنا إىل
األمام ،أصبح من الواحض أهنم خيوضون رصاعا من أجل السلطة وليس الدفاع عن مصاحل العاملCallebat/( » .
.)Vergnaud 2021 : 203

يف اخلتام ،يقول املدير السابق للرشكة إن النقابة اكنت بعيدة عن املشالك احلقيقية ملنخرطهيا .من خالل
الشباكت احمللية وحتت تأثري قيادة املركزية النقابية ،أظهر املسؤولون النقابيون اهمتا ًما أكرب مبسائل السلطة
واملناصب واالمتيازات.

فشلت اهليائت القيادية يف االحتاد العام للعامل اجلزائريني،
بسبب عالقاهتا املتعددة مع أرباب العمل ،يف بذل جهود جادة
مع القطاع اخلاص الوطين والدويل .حىت لو اكنت حارضة،
تظل هذه اجلهود حمدودة وال تحمس لعامل وعامالت القطاع
اخلاص بأن يصبحوا قوة نقابية فعالة داخل االحتاد العام للعامل
اجلزائريني .تعين هذه االسرتاتيجية أن الفائت العاملية الشابة
اليت انضمت إىل سوق العمل ،وخاصة النساء ،ظلت دون محاية
نقابية واجمتاعية يف قطاعات معل كثرية (.)Djabi 2015 : 19

منذ تسعينيات القرن املايض وحىت اآلن ،خرست القاعدة
العاملية لالحتاد العام للعامل اجلزائريني الكثري ،خاصة
يف الوظيف العمويم لصاحل النقابات املستقلة .يزتامن
هذا املنعطف مع تقارب قيادات االحتاد النقايب مع النظام
السيايس وأرباب العمل .هذا التقارب بني املجال السيايس
الرمسي والنقابات يعين أن مجيع أخطاء النظام السيايس
يمت اعادة إنتاجها يف اهليئة النقابية ،مثل عدم تغيري
املسؤولني عىل رأس اهليالك ،أو عدم تنظمي املؤمترات أو
تنظميها يف شلك « استفتاء » يقوم عىل تناوب النخب
النقابية عىل اهليائت القيادية ،مكا حدث خالل املؤمتر الثاين
عرش لالحتاد العام للعامل اجلزائريني (جانيف/يناير .)2015
مس هذا التحول قادة النقابات الوطنية الذين ختلوا عن
ّ
ّ
مكلك أو رواد
مناصهبم العاملية من أجل مراكز جديدة
أمعال أو جتار (.)Djabi 2015 : 19

باإلضافة إىل هذه التحالفات بني االحتاد العام للعامل
اجلزائريني وأرباب العمل ،هناك أسباب أخرى متأصلة
يف التجربة النقابية الوطنية وعقيدهتا التارخيية .وبالفعل،
فإن الاكدر النقايب ،الذي اكتسب لك خربته يف القطاع
العام ،قد اعتاد عدم القيام بأي معل نقايب إال مع مستخدمه
الرئييس  :الدولة وممثلهيا ،بني اإلطارات والتكنوقراطيني.
جيهل هذا اإلطارر النقايب تقريبا لك يشء عن املؤسسة
اخلاصة الوطنية احلديثة ،وقوانيهنا ،وإطارها التنظيمي
وثقافهتا .تعيق هذه املامرسات وهذه الفلسفة البناء النقايب
وحتد من جمال تدخل النقابيني.

بسبب خياراته السياسية ،فقد االحتاد العام للعامل
اجلزائريني ،يف الوقت احلايل ،إىل جانب القوى العاملية،
فرصة التوسع إىل القطاع اخلاص الوطين والدويل ،الذي
أصبح أكرث أمهية من قطاع االقتصاد من حيث التوظيف.
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من الناحية التنظميية ،االحتاد العام للعامل اجلزائريني أشبه
بعمالق بأرجل من طني .ليس هناك حياة تنظميية تقريبا مكا أن
اهليائت التنفيذية مثل اللجنة التنفيذية الوطنية نادرًا ما جتمتع.
نفس الوضع يتكرر يف اهليالك القاعدية ،أي يف الفروع
النقابية .وناد ًرا ما تعقد هذه األخرية مجعيات عامة الستشارة
العامل والعامالت أو إرشاكهم أو إجراء تقيمي لألنشطة.

ما يمت اللجوء إىل العدالة إلعالن ال مرشوعية اإلرضابات.
هذا جترمي قضايئ يفتح الباب أمام لك أشاكل انهتااكت
احلقوق النقابية .إن غياب التضامن ونفوذ أرباب العمل
يقتل لك رغبة نضالية لدى العامل .ساد مناخ من اخلوف
يف مجيع املؤسسات االقتصادية اخلاصة ،وفرضت قواعد
صارمة عىل العامل والعامالت ،خاصة يف اللواحئ الداخلية
لملؤسساتُ .تستخدم اكمريات املراقبة املثبتة يف ورش
اإلنتاج وماكتب الرشكة ومداخلها ألسباب أمنية ،وللكشف
كذلك عن أي شلك من أشاكل اجمتاعات العامل وتع ّقب
احملرضني وطردمه بعد ذلك.

مت إنشاء قسم مسؤول عن القطاع اخلاص يف املؤمتر األخري
لالحتاد العام للعامل اجلزائريني يف  2019ولكن ال يوجد
امتداد عضوي داخل الفدراليات أو االحتادات الوالئية .هذه
عالمة عىل عدم اهمتام شبه اكمل بتشكيل النقابات يف
القطاع اخلاص.

عىل الرمغ من أن قانون العمل يف اجلزائر حيمي العامل
ومندويب ومندوبات النقابات ،لكن عىل أرض الواقع ال يمت
احرتام القانون والدولة ال تفرض نفهسا لتطبيق القوانني
املعمول هبا .فكثريا ما ُتستخدم العدالة لكرس حراكت
اإلرضابات العاملية .يلجأ أرباب العمل إىل احملامك بشلك
تعسيف لكرس إرضابات واحتجاجات العامل .أصبحت هذه
الظاهرة تتكرر يف مجيع قطاعات النشاط وال متس فقط
ً
نشاطا لالحتاد العام
النقابات املستقلة ،فالقطاعات األكرث
للعامل اجلزائريني مل تعد يف مأمن مهنا .يف العديد من
احلاالت ،يكون النقابيون حضايا املتابعات القضائية أو
اإليقاف أو الفصل التعسيف .عندما ُيطرد النقابيون أو العامل
بعد حراكت احتجاج ،فإهنم دا ً
مئا ما يكسبون الدعوى عند
مثوهلم أمام العدالة ،لكن أحصاب العمل يفضلون تعويضهم
ً
بدال من إعادهتم إىل وظائفهم .يف حاالت معينة ،يرفض
صاحب العمل بشلك قاطع تطبيق قرارات احملمكة املطالبة
بإعادة العامل املفصولني ،مكا حدث يف الزناع النقايب بني
العامل ورشكة نوميلوق ،التابعة ملجمع سيفيتال.

سامه إضعاف اهليالك العمودية (االحتادات) لصاحل اهليالك
األفقية (االحتادات احمللية) يف تمخض الظاهرة .يف معظم
احلاالت ،ليس هناك أي تنسيق تقريبا داخل هذه اهليالك.

تتكون اهليالك األفقية بشلك أسايس من إطارات نقابية
من الوظيف العمويم ،خاصة التعلمي الوطين .تتكون هيالك
االحتاد العام للعامل اجلزائريني من العديد من املوظفني
واملوظفات الذين يستفيدون من االنتداب النقايب .حتولت
هذه الفئة من معال الوظيف العمويم إىل طبقة فعلية ُتعرف
معو ًما بامس « البريوقراطية النقابية ».
يف حالة االحتاد العام للعامل اجلزائريني ،يتألف رؤساء
اهليالك األفقية والعمودية بشلك أسايس من قياديني نقابيني
متقاعدين منفصلني عن واقع عامل الشغل .هؤالء « ال يفكرون
بشلك عام يف مصري العامل النشطني ؛ هذا هو احلال يف
الفدراليات .إهنم يعملون لصاحل الرئيس املدير العام أكرث
من معلهم لصاحل العامل .ال يستطيع املتقاعد الدفاع عن
عامل نشط ،فهو هيمت باالمتيازات اليت يتيحها له مركزه
أكرث من اهمتامه بتلبية تطلعات العامل » يقول األمني العام
38
الحتاد والية جباية.
ً
أيضا إىل أن النخب
جتدر اإلشارة باإلضافة إىل ذلك،
السياسية أولت اهمتا ًما أكرب لتطوير النقابات يف القطاع
العام مقارنة بالقطاع اخلاص احمليل واألجنيب .ال يوجد
اهمتام كبري بعامل وعامالت القطاع اخلاص يف املؤلفات
والصحف .يقودنا هذا إىل القول بأن التطور الرسيع للقطاع
العام أدى إىل « تكييف » أو « َ
هيكة » الويع بلك اجتاهاته.
سامه الرتاجع الواحض لألفاكر اليسارية يف املجمتع يف
إضعاف اهليالك النقابية والطبقة العاملية.

 3.6مقع النقابات وسلبية السلطات العمومية
أصبح حظر النقابات ،وفصل النقابيني عن العمل ومقع
ً
منترشا بشلك مزتايد يف القطاع
األنشطة النقابية
اخلاص .تقوم الصحافة الوطنية وشباكت التواصل
االجمتايع يف لك مرة باإلبالغ عن حاالت انهتاك للحريات
النقابية .مع لك احتجاج معايل أو حماولة تنظمي نقايب
للدفاع عن أنفهسم ،يواجه العامل نفس املامرسات وغالبًا
 38مقابلة مع عبد العزيز محالوي ،األمني العام الحتاد والية جباية (إ ع ع ج).
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حالة رمق : 10
نوميلوق  ،Numilogرشكة تابعة ملجمع سيفيتال  -داوود ضد جالوت

نوميلوق  NUMILOGيه رائد النقل واخلدمات اللوجستية يف اجلزائر ،ويه رشكة تابعة ألول مجمع خاص
يف اجلزائر  ،CEVITALاليت ميلكها رجل األمعال يسعد ربراب واليت توظف حوايل  18000عامل وعاملة عىل
املستوى الوطين .توظف رشكة نوميلوق أكرث من  3000عامل وعاملة عىل املستوى الوطين (بيهنم أكرث من 300
عامل وعاملة يف واكلة جباية) بني سائقني ومعال مناولة وخدمة البالتات واإلدارة ،ويبلغ جحم مبيعاهتا حوايل
 74مليون يورو سنو ًيا.
جرت احملاولة األوىل لتشكيل نقابة يف مصانع مجموعة سيفيتال يف مصفاة الزيت النبايت ببجاية .تعود
احملاولة إىل ماي/مايو  2000لكهنا فشلت ،مما أدى إىل فصل العامل الذين ُيعتقد أهنم وراء اإلرضاب.
يف  18جانيف/يناير ،2012
شن العامل والعامالت إرضابا كبريا يف املصفاة  :طالب العامل بزيادة األجور
ّ
وحتسني ظروف العمل وبالطبع احلق يف تشكيل نقابة .اكنت إدارة سيفيتال صارمة مع موضوع النقابة املستقلة
ومت التوصل إىل اتفاق النتخاب جلنة مشاركة.
إرضاب آخر ملدة نصف يوم يف أبريل من نفس السنة ،اكن أصغر من األول بكثري ،مما مسح لإلدارة بالرد حبزم
أكرب ومعاقبة  31عام ً
ال وعاملة ،مت فصل  17مهنم ،الهتامهم بقيادة اإلرضاب .تشلكت حركة تضامن مع العامل
ّ
مركب الصناعة الزراعية .كسب هؤالء العامل والعامالت
املفصولني الذين بدؤوا إرضابا عن الطعام أمام مدخل
القضية يف احملمكة ،لكن صاحب العمل رفض إعادهتم إىل وظائفهم.
يف الرشاكت اليت استحوذت علهيا سيفيتال يف إطار معلية اخلصخصة مثل ( ENAJUCالقرص) و BATICOMPOS
(بين منصور) واللتان تقعان يف والية جباية ،مل يمت جتديد الفروع النقابية اليت اكنت موجودة ومت استبداهلا
بلجان املشاركة .يف حالة حصيفة اليومية الوطنية ليباريت اليت ميلكها نفس صاحب العمل ،مت فصل أعضاء
الفرع النقايب مجي ًعا بعد نزاع نقايب يف عام  ،2017ومل يمت جتديد الفرع إىل غاية اليوم ،مكا هو احلال يف
العديد من الرشاكت املخصخصة.

تظل رشكة نوميلوق فرع املجموعة اليت هشدت الزناع األكرث حدة والذي مقنا بتحليله بالتفصيل .هشدت نوميلوق
حركة إرضاب مست العديد من فروع الرشكة التابعة يف أوت/أغسطس  .2017طالب املرضبون بزيادة األجور
والعالوات وحتسني ظروف العمل .نفس السيناريو حدث يف فرباير  2019مع فئة السائقني الذين نمظوا إرضا ًبا
آخر بنفس املطالب تنديدا بصمت مسؤولهيم .لكن مع لك إرضاب يمت فصل قادة اإلرضاب وبعض املرضبني،
حبسب ترصحيات معال وعامالت نقلهتا الصحف احمللية (.)Bessaoudi 2019
لكن يف واكليت جباية ووهران ،أدى هذا الخسط إىل إنشاء فرع نقايب تابع لالحتاد العام للعامل اجلزائريني
للدفاع عن مصاحل العامل؛ تتضمن باإلضافة إىل السائقني احلرف العديدة األخرى يف الرشكة .من خالل جتاوز
الزنعة الفوئية واجلهويات احمللية ،متكن العامل من توحيد نشاطاهتم من أجل إنشاء فرعهم النقايب ،ألنه يف
39
املايض ،لكام احتجت لك فئة مهنية مبفردها اكن صاحب العمل يستغل التناحرات الداخلية لتقسمي العامل.
بالطبع ،مل يكن لدى هؤالء العامل خربة نقابية أو سياسية يف املايض ،لكن البعض يمتتعون خبربة مجعوية
مكنهتم من اكتساب حس التنظمي .يضاف إىل ذلك الزتام احتاد والية جباية (إ ع ع ج) إىل جانب العامل
والعامالت بانتخاب وبناء هذا الفرع النقايب.
أثناء مالحظتنا لألنشطة املتعددة والتظاهرات العامة للفرع النقايب يف نوميلوق ،أذهلنا احلس الدميقرايط
والتنظمي والقتالية اليت يه أكرث تطورًا بكثري مما اكنت هيلع يف القطاع العام وهذا عىل الرمغ من جاحئة
كوفيد .4019-خالل الزناع ،عارض صاحب العمل لك شلك من أشاكل االعرتاف بالنقابة أو احلوار مع املمثلني
النقابيني ،عىل النحو املنصوص هيلع يف اللواحئ املعمول هبا .أدت الهتديدات املتعددة وفصل بعض النقابيني إىل
إجبار مجتع العامل عىل تقدمي إخطار دوري باإلرضاب اعتبا ًرا من  6جويلية/يوليو .2020
 39مقابلة مع حلمي بوزيد عضو مكتب الفرع النقايب يف نوميلوق  ،Numilogالتابعة لسيفيتال.
 40خالل هذا التحقيق ،حرضنا مجعيتني عامتني لعامل  Numilogوالعديد من فعاليات الشارع
(املسريات ،التجمعات).
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شارك يف هذا اإلرضاب غالبية معال واكلة نوميلوق ببجاية وأثار تضامن هيالك حملية لالحتاد العام للعامل
اجلزائريني ومسؤولني نقابيني مستقلني وأحزاب سياسية .استطاعت محلة التضامن يف قضية نوميلوغ من كسب
تعاطف قطاعات مهمة من املجمتع عىل الصعيد احمليل .بل امتدت حركة التضامن إىل الصعيد الدويل مع
منمظات نقابية وسياسية خمتلفة.
وأمام إرصار العامل تشبث صاحب العمل مبواقفه الرافضة بشلك قاطع لالعرتاف بالنقابة ومنع العامل من دخول
أماكن العمل وقام بطرد  196عام ً
ال .استقدم صاحب العمل معاال آخرين ليحلوا حمل املرضبني ،وهو ما خيالف
اللواحئ املعمول هبا .يف الوقت نفسه ،رشع يف حمادثات غري رمسية مع املسؤولني النقابيني من خالل وسطاء
إلعادة العامل املفصولني إىل معلهم ،ولكن مقابل التخيل عن حقهم النقايب .رفض العامل اقرتاح إعادة اإلدماج
الذي استبعد بعض منمظي ومنمظات اإلرضاب .ورشع صاحب العمل ،حبسب هؤالء العامل ،بعد ذلك يف محلة
مضادة لتشويه مسعة احلركة العاملية ،واصفا العامل بـ « املتالعب هبم » وبأهنم أخشاص يريدون « كرس » املؤسسة.
جتاهلت الصحافة الوطنية يف مجملها ،وخاصة العناوين الرئيسية ،نزاع نوميلوق إىل غاية اليوم .وفقا لهشادة العامل
والعامالت الذين التقينا هبم يف إطار هذه الدراسة « خالل لقاءاتنا العديدة مع سلطات والية جباية ،فإن األخرية
تتجاهل قرار احملمكة وتدعو العامل للعودة إىل مناصهبم (بشلك فردي) » وإىل التخيل عن العمل النقايب .إن
لكامت هؤالء املسؤولني تدل عىل أن السلطات العمومية ختلت حىت عن الدفاع عن قرارات احملامك واحلق النقايب
الذي يكفله الدستور وقانون العمل.
ريا ،اختذ هذا الرصاع ،الذي اتسم بطول مدته وقساوته ،منعط ًفا سياس ًيا آخر ،وهذا بالتوازي مع السياق
أخ ً
السيايس اخلاص عىل املستويني احمليل والوطين ،الذي طبعه التأثري السيايس للحراك الشعيب .يف الواقع،
مل يقترص احتجاج معال نوميلوق عىل إدانة ما يعتربونه إساءة استخدام للسلطة من قبل صاحب العمل ،بل
ذهب إىل أبعد من ذلك ،إلدانة مجيع حتالفاته السياسية واالقتصادية ونفوذه الذي يعتقد العامل بأنه مبالغ فيه
داخل املجمتع ،وخاصة عىل املستوى احمليل .سوف نالحظ التأثري الواحض للحراك الذي انعكس يف تبين
أغاين احلراك وأحلانه يف خمتلف النشاطات اليت نمظها العامل .يف هذه التجربة النقابية اليت تصدرت عناوين
الصحف يف منطقة مثل جباية (أحد أمه معاقل النضال النقايب واحلراك الشعيب يف اجلزائر) برز معال واكلة
نوميلوق يف جباية خبطاب رادياكيل نوعا ما عىل املستوى النقايب والسيايس .ومن خالل استخدام تقنيات
التعبئة التقليدية مثل  :صناديق التضامن ،وتوزيع املنشورات يف األحياء ،باإلضافة إىل استخدام تكنولوجيات
املعلومات احلديثة .يف سياق هذه التجربةُ ،طرحت مسألة وحدة العامل (يف القطاع اخلاص والعام) حبدة ،مبا
فهيا التقارب الالزم للنضاالت العاملية عىل املستوى احمليل والوطين ،حىت مع احلراك الشعيب .مل يكن هذا
التقارب قادرًا عىل أن يتجسد عىل أرض الواقع بسبب ظروف موضوعية ،مثل خماطر جاحئة كوفيد ،19-والسياق
االقتصادي الذي يضعف الطبقة العاملة؛ دون أن ننىس حدود اهليالك السياسية والنقابية.
أصبحت الزناعات العاملية متكررة يف القطاع اخلاص.
عىل سبيل املثال ،يف عام  ،2017مت تقدمي أكرث من 13657
شكوى من قبل العامل فقط عىل مستوى مفتشية العمل
اجلهوية اليت تغيط واليات وهران ،معسكر ،سيدي
بلعباس ،عني متوشنت ،مستغامن وتملسان ،حبسب بن ديب
دمحم ،مفتش معل جهوي .بالنسبة لوالية وهران ،تلقت هذه
املصاحل ما يقرب من  7200شكوى ،متت معاجلة حوايل
 4700مهنا وإنشاء ما يقرب من  3800حمرض عدم مصاحلة.
يوحض مفتش العمل أن غالبية الزناعات ُسلت يف القطاع
اخلاص .ترتبط األسباب الرئيسية هلذه الزناعات مبراجعة
نظام التعويضات ،وممارسة احلق النقايب ،واعرتاض
اإلدارة أو وضع خاص (.)Hammoud 2017

امجليع دون اكرتاث بالعقوبات احملمتلة ،مبا يف ذلك الرشاكت
متعددة اجلنسيات » .41اكنت موازين القوى السياسية يف
العقود األوىل من االستقالل لصاحل الطبقة العاملة بشلك عام،
واكن ملفتشيات العمل صالحيات كبرية يف مواجهة االنهتااكت
اليت يرتكهبا أرباب العمل يف القطاع اخلاص .يضاف إىل
ذلك احلضور القوي للنقابة يف املؤسسات اخلاصة .عىل سبيل
املثال ،يف منتصف السبعينيات يف اجلزائر العامصة ،اكن
االحتاد العام للعامل اجلزائريني موجودًا يف غالبية املؤسسات
ً
حارضا حىت
اخلاصة (ما بني  90 80باملائة من املؤسسات).
يف نقابة اخلبازين ،حيث متكن هؤالء من فرض اتفاقية مجاعية
42
لصاحل العامل والعامالت.
اليوم ،حىت لو اكنت قوانني امجلهورية وترشيعات العمل
مواتية متا ًما الزدهار العمل النقايب ومحاية مندويب
ومندوبات النقابات والتجمعات العاملية ؛ عىل صعيد
املامرسة ،أصبحت االنهتااكت ضد العامل والنقابيني

يبدو أن هذه املامرسات أصبحت « هيلكية » بني أرباب
العمل يف القطاع اخلاص ،الذي ال يعرتف بالعمل النقايب
أو النقابة كرشيك.
يعود مفتش العمل املخرضم بالذاكرة قائال أن « أرباب العمل يف
القطاع اخلاص اكنوا خيافون وجود رقابة أو نزاع أمام مفتشيات
العمل ؛ يف حني أن أرباب العمل هؤالء « يخسرون » اليوم من

 41مقابلة مع مجال عبد القادر ،مفتش معل سابق ،املدير السابق لـ ( INTاملعهد الوطين للعمل).
 42املرجع السابق.
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النوايح ،عن األجيال األكرب سنا من العامل والعامالت
والنقابيني يف القطاعني اخلاص والعام.

والنقابيات منترشة بشلك مزتايد يف الرشاكت .لقد تفحصنا
هذه املشلكة يف الزناعات املختلفة اليت مقنا بتحليلها ويف
املقابالت اليت أجريناها يف إطار هذه الدراسة.

 .1تعد األجور املتدنية وظروف العمل وسوء معاملة
العامل والعامالت داخل الرشكة األسباب الرئيسية
اليت حفزت العامل عىل الرشوع يف معلية إنشاء فرع
نقايب .يتعلق األمر إذا مبطالب اجمتاعية داخلية.

تسارعت األمور بعد ذلك وحاليا « املشلكة يه أن انهتاك
احلقوق األساسية نادرًا ما خيضع لعقوبات استثنائية.
هبذه الطريقة ،عىل سبيل املثال ،أصبحت عرقلة ممارسة
احلق النقايب أمرا شائعا ،دون اكرتاث السلطات العمومية
بذلك » (.)Koriche 2017

 .2عاد ًة ما ينهتج العامل تكتياكت لتشكيل نقابهتم بشلك
رسي تقري ًبا من أجل تعبئة العامل وإقناعهم مبزايا العمل
النقايب ،وذلك بعيدا عن أعني صاحب العمل .يكشف لنا
ذلك عن الصعوبات الكبرية يف امليدان والعقبات اليت
تعرتض حق املوظفني واملوظفات يف التنظمي.

بفضل هذه اإلصالحات السياسية واالقتصادية اليت بدأت
مطلع المثانينات ،جنح أرباب العمل يف فرض وجهات
نظرمه عىل وزراء امجلهورية ومنع النقابة داخل املؤسسات.

 .3حياول أحصاب العمل الذين مه ،يف معظم احلاالت،
معادون للتنظمي النقايب للعامل ثنهيم عن إنشاء نقابة.
تتسم هذه العملية ،منذ البداية ،بالتضارب الذي يؤطر
العالقة بني الطرفني داخل الرشكة .تتطور الزناعات
بشلك عام بعد ذلك عندما يتأخر صاحب العمل يف
تلبية بعض املطالب الفورية أو العاجلة.

تسارعت العملية مع خطط التكييف اهليلكي
وتدهور الظروف األمنية .يف ذلك الوقت ،مت حل العديد
من الفروع النقابية وفصل النقابيني والنقابيات ،إىل أن
أصبح حضور النقابة يف القطاع اخلاص ضئي ً
ال للغاية.
فتحت هذه املرحلة الباب أمام مجيع أشاكل االنهتااكت،
مثل الضغوطات عىل اإلطارات النقابية للهيالك األفقية
(االحتاد الواليئ واالحتادات احمللية) واالخنفاض الواحض
يف العمل النقايب وتراجع وزن مفتشيات العمل.

()PAS

 .4يف احلاالت اليت مت تناوهلا يف هذه الدراسة ،قامت
الفروع النقابية بشلك عام بتنويع أساليب العمل بالتكيف
مع السياقات املختلفة .لذلك جلؤوا إىل اإلرضابات
واالعتصامات والتجمعات واملسريات لتلبية مطالهبم
أو لفرض املفاوضات عىل رئيهسم .هذه طريقة معل
كالسيكية استخدمهتا الطبقة العاملية كسالح ردع
وتعبئة العامل والعامالت .ترتاوح اإلرضابات اليت
لوحظت يف احلاالت اليت متت دراسهتا بشلك عام من
يوم واحد إىل ثالثة أيام (باستثناء اإلرضابات اليت
اسمترت أكرث من هشر) .ال تنهتي الزناعات الطويلة
معو ًما بنتيجة ،ما عدا يف حالة  BSAالقرص (جباية)
واليت متثل استثنا ًء.

نتيجة لعملية اإلصالح هذه ،فإن وزارة العمل والضامن
االجمتايع ،اليت اكن ُيعهد هبا تارخي ًيا إىل مسؤولني
مهمتني باالنشغاالت االجمتاعية ،انهتى هبا األمر عدة
مرات بيد وزراء من احلركة اإلسالمية .وهكذا « ُأجرب
العديد من املسؤولني ذوي اخلربة عىل التقاعد ،مبن فهيم
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الذين مل يبلغوا سن التقاعد ».
وجتدر اإلشارة إىل أن النقابيني ومفتيش العمل بشلك
عام يظلون عاجزين يف مواجهة هذا الوضع ،بيمنا « ال
يلزم احلصول عىل إذن من أي سلطة إدارية أو صاحب
معل لتطبيق ما نص هيلع القانون وأذن به بوضوح .ومن
مث ،ال يوجد أي عذر قانوين لصاحب معل أو سلطة إدارية
لتربير االعرتاض عىل اجمتاع أعضاء منمظة نقابية ،يكون
ّ
تشك تدخالت املستخ ِدمني
هدفه انتخاب مندوبني نقابيني.
(اإلدارة أو غريها) ملنع أعضاء النقابات من االجمتاع
يف أماكن العمل النتخاب املندوبني النقابيني عقبة أمام
ممارسة احلق النقايب يعاقب علهيا القانون .جي ّرم ذلك
نص املادة  59من القانون رمق  14-90الذي ينص عىل عقوبة
جزائية ،بدفع غرامة ويف حالة تكرار اجلرمية ،إماكنية
احلمك بالجسن » مكا أكد ذلك اخلبري البارز يف قانون
العمل ،نرص الدين قريش (.)2017

 .5حنن أمام طبقة معالية وخنبة نقابية شابة إىل حد
ما مل تعش فرتة العاملة الاكملة  ،plein-emploiوال
املوجات الكبرية من ترسحي العامل والعامالت يف أوائل
التسعينات .غالبية هؤالء العامل والنقابيني الشباب مل
خيتربوا بالتايل اهلزامئ اليت عرفهتا النقابة يف ميدان
النضاالت االجمتاعية.
 .6حنن نتعامل مع جيل جديد من الطبقة العاملة
املتعملة واحلاملة للهشادات بشلك مزتايد مبؤهالت
تقنية أفضل من تلك اليت اكنت لدى جيل السبعينات
والمثانينات .اكن ل َد مقرطة التعلمي والتكوين املهين
تأثري إجيايب عىل مؤهالت هؤالء العامل والعامالت.
العديد من املسؤولني النقابيني مه من خرجيي مراكز
التكوين أو اجلامعات .تحمس مؤهالت هؤالء العامل
ً
أيضا بالوصول إىل
والعامالت النقابيني والنقابيات
املناصب اإلدارية وبالتايل احلصول عىل رؤية شاملة
ّ
تنظم احلق النقايب.
لعمل الرشكة والقوانني اليت
مكا متكهنم أيضا من التحمك يف استخدام تقنيات
االتصال اجلديدة عند خماطبة العامل والعامالت

 4.6صورة عن النقابيني اجلدد
يف ضوء نتاجئ هذه الدراسة ،ميكننا رمس مالحم وخصائص
الفاعلني اجلدد يف التجربة النقابية األخرية يف القطاع
اخلاص اجلزائري .متزيمه هذه اخلصائص ،يف بعض
 43مقابلة مع مجال عبد القادر ،مفتش معل سابق ،املدير السابق لـ ( INTاملعهد الوطين للعمل)
وحال ًيا خبري يف قضايا عامل الشغل.
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والرأي العام .يف اجلانب اللغوي ،يتحدث هذا
اجليل اجلديد من العامل والعامالت اللغات الوطنية
( العربية واألمازيغية ) يف االجمتاعات وامحلالت
اإلعالمية.

 .12لقد الحظنا يف احلاالت اليت تناولناها يف إطار
هذه الدراسة أن الوضع اخلاص الذي عاشه البلد
ّ
جشع ظهور بعض الفروع النقابية .مرحلة
مع احلراك
« التسيب » اليت مرت هبا اجلزائر ،خاصة يف
بداية احلراك ،ح ّررت بعض الطاقات وكرست جدار
اخلوف داخل بعض الرشاكت .املشالك مع القضاء
اليت واجهها بعض أحصاب العمل جشعت العامل
والعامالت عىل القيام مببادرات لتنظمي أنفهسم
واملطالبة حبقوقهم .أدى الغياب اجلسدي والرمزي
لصاحب العمل عن الرشكة إىل زعزعة استقرار
الرقابة التنظميية والسيطرة عىل العامل .انعكس
تأثري احلراك عىل هذه التجارب النقابية املتواضعة
يف القطاع اخلاص يف رادياكلية العامل النقابيني
وهتافات العامل وشعاراهتم .ومع ذلك ،مل يكن للحراك
الشعيب تأثري عىل االخنراط النقايب يف القطاع
اخلاص عىل املستوى الوطين.

 .7جيب مالحظة حقيقة مهمة .التوظيف يف احلاالت
املدروسة اكن بشلك عام بعي ًدا عن منطق العائلة
والقرية الذي ميزي التوظيف يف الرشاكت اخلاصة
بشلك عام ،وخاصة يف املايض .إن طريقة التوظيف
هذه سائدة إىل حد ما يف الرشاكت الكبرية اليت
حتتاج إىل الكثري من اليد العاملة املؤهلة ،ويه
حاجة ال تستطيع العائلة والقرية توفريها .تعين هذه
« االستقاللية » أن هؤالء العامل قد حترروا من العالقة
الوراثية اليت هتمين عىل املؤسسة اجلزائرية اخلاصة.
مل يعد العامل يشعر باملساءلة أو التقييد جتاه الشبكة
األرسية يف حالة حدوث نزاع مع صاحب العمل.
 .8يعمل الشباب عدة سنوات يف نفس الرشكة ،يكشف
لنا ذلك مدى حبهثم عن االستقرار ورغبهتم يف إدراج
مشاريع حياهتم يف إطار الرشكة اليت يعملون فهيا.
عالوة عىل ذلك ،تظهر لكمة « محاية مصاحل الرشكة »
يف لك مرة يف خطاباهتم ويف مجموعات الرتكزي اليت
أجريناها جكزء من هذا التحقيق .إنه جيل من العامل
والعامالت يحمط إىل حياة كرمية ،إلعادة التفاوض
حول قمية القوة العاملة .ال يرغبون أبدا يف أن يكونوا
مرؤوسني بسطاء عند رب العمل ويتطلعون ليكونوا
معاال مواطنني حمرتمني مثل موظيف القطاع العام.

 .13غالبية النقابيني يف القطاع اخلاص الذين قابلنامه
يف سياق هذه الدراسة متشككون بعض اليشء بشأن
مستقبل النقابة يف القطاع اخلاص .بالنسبة هلم ،جيب
ً
مهم يف الضامن الفعيل
عىل الدولة أن تلعب دو ًرا
للحق النقايب ومحاية النقابيني من مقع أرباب العمل
اخلواص .من ناحية أخرى ،يعتقد هؤالء الفاعلون
أنفهسم أن املركزية النقابية جيب أن تكون جهومية يف
قضية النقابة يف القطاع اخلاص وأن تلعب دو ًرا أكرث
أمهية يف دمع العامل والعامالت يف القطاع اخلاص.
إهنم يشعرون أن هذا الدور « ضعيف » للغاية يف
الوقت احلايل واكن شبه معدوم يف املايض .بالنسبة
للبعض ،جيب أن يكون هناك جتديد حقييق للسياسة
النقابية لالحتاد العام للعامل اجلزائريني ،وال سميا
يف عالقاته مع القاعدة أو دور هيالك االحتاد العام
للعامل اجلزائريني (األفقية والعمودية) الذي جيب أن
ً
نشطا عىل أرض الواقع ،وتنسيق معلياهتم
يكون
والعمل حنو استقالليهتم عن أرباب العمل .يعترب
هؤالء الفاعلون الذين متت مقابلهتم أن اإلصالح
الشامل إلدارة وممارسات وهوية االحتاد العام للعامل
اجلزائريني النقابية رضورية للنشاط النقايب ليكتسب
ماكنا يف القطاع اخلاص.

 .9غالبية الفاعلني النقابيني الذين قادوا هذه التجارب
النقابية يف الرشاكت اخلاصة اليت متت دراسهتا مل
يكن لدهيم جتربة نقابية يف املايض ،لكهنم حجنوا
يف تنظمي العامل ،عاد ًة يف ظروف من الزناع ،أو يف
رسية تامة .يتطلب تنظمي العامل يف بيئة معادية للعمل
النقايب دراية تنظميية وخربة لدى هؤالء الشباب.
 .10مت تعويض هذا النقص يف اخلربة النقابية من خالل
املعارف اليت اكتسهبا بعض الفاعلني النقابيني يف
إطار احلركة امجلعوية .هذه التجربة امجلعوية يه
ما عاجل النقص يف التكوين والثقافة النقابية يف
الرشاكت .وأخريا ،نشري إىل دور ومرافقة اهليالك
النقابية احمللية يف بناء الفروع النقابية ،ال سميا يف
الشق القانوين الذي جيهله أغلب العامل والعامالت
يف بداية اخنراطهم.

ً
أيضا غياب التضامن
 .14يف إطار هذه الدراسة ،الحظنا
النقايب بني اهليالك النقابية املوجودة يف حاالت الزناع،
مبا يف ذلك داخل هيالك االحتاد العام للعامل اجلزائريني.
ينتج عن عدم التضامن هذا خيبة أمل بني العامل والعامالت
املنخرطني يف النضال النقايب .يف احلاالت اليت يكون
فهيا احلق النقايب موضع تشكيك ،فإن النقابات املستقلة
يه الغائب األكرب يف ديناميات التضامن ،عىل الرمغ
من أن مسألة الدفاع عن احلريات النقابية متثل جز ًءا
من هوية هذه النقابات املستقلة .يقودنا هذا إىل القول
إن الفوئية املهنية و « املناوشات » بني النقابات (النقابات
املستقلة واالحتاد العام للعامل اجلزائريني) تعيق إقامة
أوارص التضامن بني العامل والنقابات وحتول دون تطور
النقابات يف القطاع اخلاص.

 .11ومع ذلك ،يبدو لنا أن هذا اجليل الشاب مل يستلهموا بعد
من نضاالت املايض ،يف معظم احلاالت .إن رادياكلية
بعض أمعاهلم ال تأخذ يف االعتبار موازين القوى اليت
ال حتبذ العامل أو النقابات ،خاصة يف وقت الزناعات،
مكا اكن هيلع احلال مع الزناعات اليت انطلقت يف
عز جاحئة كورونا .وهكذا يبدو أن عىل لك جيل من
العامل أن يبدأ جتربته دون دجم التجاربالسابقة للحركة
العاملية والنقابية.
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حالة رمق : 11
مقابلة مع معار تكجوت ،األمني العام السابق الحتاد والية اجلزائر (إ .ع .ع .ج)
أرباب العمل وقيادة االحتاد العام للعامل اجلزائريني  :عالقات ِ
خطرية

هشادة معار تكجوت مثرية لالهمتام بأكرث من طريقة .نقايب منذ عام  ،1975مع مسؤوليات نقابية بصفته األمني
العام لفدرالية النسيج واألمني العام الحتاد والية اجلزائر ،ان ُتخب معار ً
أيضا عض ًوا يف الربملان ،املجلس الشعيب
الوطين ،عىل قوامئ حزب العامل ،الذي تركه يف عام  .2006مكنت هذه املسؤوليات النقايب من احلصول عىل
حملة عامة عن النشاط النقايب وخاصة العالقة مع القطاع اخلاص :
تلح عىل اخنراط معال القطاع اخلاص يف النقابات ،ألهنا قضية سيادة
« يف املايض ،اكنت الدولة يه اليت ّ
مثلها مثل حتصيل الرضائب ...مع إعادة هيلكة الرشاكت بداية من عام  ،1981بدأت النقابات يف القطاع
اخلاص تضعف ،خاصة مع فقدان احتاكر الدولة لالسترياد .حتقيقا هلذه الغاية ،مل تعد الرشاكت اخلاصة ملزمة
باحلصول عىل املواد األولية من القطاع العام ...منذ هذه اللحظة بدأ أرباب العمل اخلواص يف مضايقة الفروع
النقابية املوجودة يف القطاع اخلاص ،عىل الرمغ من صغر جحم هذه الرشاكت .هناك عالقة بني ختيل الدولة عن
مهامها االقتصادية ووجود فروع نقابية اكنت تعمتد عىل هذا احلضور القوي للدولة ،خاصة من خالل احتاكر
الدولة للتجارة اخلارجية.
هناك مؤرش قوي يعرب عن هشاشة النقابة يف القطاع اخلاص  :هو ذلك العجز عن تنفيذ قرارات احملامك املؤيدة
للعامل والفروع النقابية .مل تعد هذه األخرية محمية سواء من قبل مفتشية العمل أو من قبل قيادة النقابة ،اليت
مل تعد ختيف عالقاهتا بأرباب العمل من خالل عدم مساعدهتا للعامل لتطبيق قرارات احملمكة هذه.
قبلت القيادة النقابية تعممي العمل املؤقت الذي أضعف العمل النقايب يف القطاع اخلاص… وقد سامه التغيري
الذي قامت به مفتشية العمل وجعزها أمام أرباب العمل بشلك كبري يف زيادة إضعاف العمل النقايب يف هذا
القطاع اخلاص .مل يعد العامل جيرؤون عىل احلديث عن النقابة أو إقامة فروع نقابية  :لقد أدركوا هناية ذلك
التضامن النقايبٌّ .
ترص عىل فرض احلق النقايب يف املؤسسات اخلاصة
لك يدافع عن نفسه واهليالك النقابية ال
ّ
عندما يرفض رب العمل إنشاء فرع نقايب.
عندما كنت عىل رأس احتاد والية اجلزائر (إ ع ع ج)
سامهت يف إنشاء فروع نقابية داخل الصحف الوطنية
ُ
مثل اخلرب والوطن ،ويف رشاكت كبرية مثل الفارج وجزيي وأوريدو وهذا بالرمغ من العراقيل اليت واجههتا مع
ّ
يفضل استقبال أرباب العمل.
األمني العام لالحتاد العام للعامل اجلزائريني عبد املجيد سيدي سعيد الذي اكن
يهسل عىل رب العمل اخلاص الدخول إىل مكتب األمني العام لالحتاد العام للعامل اجلزائريني أكرث من العامل
ُ
أنفهسم الذين ال يمت استقباهلم من قبل قيادة املركزية النقابية...

ً
ملاك للجامعة
إن عقلية رب العمل اخلاص الرافضة للعمل النقايب وتصوره للرشكة عىل أهنا ملكية خاصة وليست
الوطنية قد أضعفت توسع النشاط النقايب يف القطاع اخلاص .رفض العديد من رؤساء املؤسسات املعروفني مثل
حطكوت وبايري ومحياين إنشاء فروع نقابية يف مؤسساهتم ،بتواطؤ سافر من عبد املجيد سيدي سعيد واكمل
قيادة االحتاد العام للعامل اجلزائريني ،عندما كنت عىل رأس احتاد والية اجلزائر العامصة.» ...
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ً
ً
ومؤهلة للتفاوض معها ،جيب
متثيلية داخل املؤسسة
تكون
أن تض ّم النقابة ما ال يقل عن  20يف املائة من العامل
والعامالت يف املؤسسة أو ماكن العمل .باإلضافة إىل
ذلك ،جيب عىل املستخ ِدم أن يضع حتت ترصف التنظميات
النقابية المتثيلية ،وف ًقا لملادة  48من القانون رمق 14-
 90املذكور أعاله ،الوسائل الرضورية لعقد اجمتاعاهتا،
ولوحات إعالنية إلعالم املوظفني واملوظفات وحم ًّ
ال مال ً
مئا
ّ
مض التنظمي النقايب أكرث من  150عض ًوا.
إذا

باإلضافة إىل العوامل املتعلقة باملؤسسة والرؤساء
واملوظفني واملوظفات والنقابات ،خنتمت حتليل أسباب
ضعف/غياب النقابات يف القطاع اخلاص بالعوامل
املرتبطة بالبيئة الدولية.
لقد مقنا بتحديد ثالثة عوامل رئيسية  :اإلطار القانوين ورشوط
تنفيذه ،والعواقب االجمتاعية واالقتصادية لألزمة الصحية،
وأخريًا السياق العاملي غري املوايت لظهور قوى نقابية.

نفس الترشيع (القانون رمق  )14-90حيمي العامل
والعامالت من أمعال المتيزي .مينح هذا الترشيع محاية
خاصة لملندوبني النقابيني واملندوبات النقابيات ،مما
يحمس هلم بأداء مهمهتم باستقالل تام .هتدف املواد من
 50إىل  57من القانون رمق  14-90بشلك خاص إىل ثين
املستخدمني عن ممارسة الضغط أو اختاذ عقوبات ضد
املندوبني النقابيني واملندوبات النقابيات بسبب أنشطهتم
نص القانون عىل أنه ال جيوز
النقابية .يف هذا اإلطارّ ،
ألحد أن ميارس أي متيزي ضد أحد العامل إبان التوظيف
وحتديد املرتب والرتقية والتكوين واملنافع االجمتاعية بسبب
نشاطاته النقابية .وباملثل ،ال جيوز ألحد أن ميارس ضد
العامل والعامالت ضغوطا أو هتديدات تعارض التنظمي
وضوحا ،تنص املادة
النقايب ونشاطاته .وبصورة أكرث
ً
 53من القانون السالف الذكر رمق  14-90عىل أنه « ال
جيوز لملستخدم أن يسلّط عىل أي مندوب نقايب ،بسبب
نشاطاته النقابية ،عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تاديبية
45
كيفام اكن نوعها ».

 1.7ممارسة احلق النقايب  :بني التنظري املتساهل
لإلطار القانوين واالختبار امليداين.
مثل الكثري من البلدان ،لدى اجلزائر إطار قانوين يعرتف حبق
العامل والعامالت يف التنظمي النقايب يف القطاعني العام
واخلاص .44تنظم هذه القوانني حقوق وواجبات املنمظات
النقابية وصالحياهتا .هيدف ترشيع العمل أو قانون العمل
كذلك إىل محاية مصاحل العامل والعامالت من االنهتااكت
احملمتلة ألرباب العمل يف القطاعني العام أو اخلاص.
من منظور تنظيمي ،أرباب العمل ملزمون باالمتثال
لترشيعات العمل أو التعرض للعقوبات؛ وخاصة يف لك ما
يتعلق بالتوظيف ،وعالقة العمل ،والصحة والسالمة املهنية،
فض ً
ال عن إدارة الزناعات العاملية وممارسة احلق النقايب.
يف هذه املسائل ،ال يفرق الترشيع بني القطاعني العام
واخلاص ؛ مجيع األحاكم القانونية تطبق عىل عامل الشغل.
ختضع ممارسة احلق النقايب يف اجلزائر للقانون رمق
املؤرخ يف  2جوان/يونيو  1990املتعلق بكيفيات ممارسة احلق
النقايب ،املعدل واملمتم بالقانون رمق  30-91املؤرخ يف 21
ديمسرب/اكنون األول  1991واألمر رمق  12-96املؤرخ يف 10
جوان/يونيو  .1996للدفاع عن مصاحلهم املادية واملعنوية،
حيق للعامل والعامالت األجراء واملستخدمني الذين ينمتون
إىل نفس املهنة أو الفرع أو قطاع النشاط أن ينمظوا
أنفهسم يف تنظميات نقابية سواء عن طريق تأسيهسا،
أو االخنراط يف تنظميات نقابية موجودة من قبل .غري
أنه لتجنب االنتشار املفرط ملنمظات العامل واملستخ ِدمني
واملستخدمات دون جمال للدفاع عن مصاحلهم ،يكرس
القانون مفهوم التنظمي المتثييل .هلذا الغرض ،حىت
14-90

إجراءات تأسيس فرع نقايب

46

ً
أوال وقبل لك يشء
يرتبط تأسيس فرع نقايب يف املؤسسة
باستعداد العامل والعامالت لالخنراط يف النقابة واحرتام
النظام األسايس للتنظمي النقايب .خكطوة أوىل ،جيب
عىل العامل والعامالت الراغبني يف تأسيس فرع نقايب
يف مؤسسة ما التواصل مع اهليائت احمللية للنقابة ووضع
توقيعاهتم ورمق بطاقة اهلوية .جيب أن يتجاوز عدد التوقيعات
بالطبع  20يف املائة من مجموع العامل والعامالت حىت يمت
االعرتاف بالفرع النقايب كرشيك اجمتايع اكمل األهلية.
 45ميكن الرجوع إىل مجيع املواد املذكورة أعاله يف قانون العمل اجلزائري املعمول به.

 44يقدم امللحق  1من هذه الدراسة مزيدًا من التفاصيل حول إنشاء وسري اهليالك النقابية وف ًقا
للترشيعاتالسارية.

 46مقابلة مع عبد العزيز سعيدي ،مسؤول التنظمي يف احتاد والية جباية (إ ع ع ج).
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مبجرد استالم الطلب ،جيب عىل اهليئة احمللية ،أي
االحتاد احمليل ،تقدمي طلب كتايب إىل صاحب العمل
للمساح بعقد مجعية عامة النتخاب أو تعيني جلنة
حتضريية لالنتخابات .ويرتأس هذه اللجنة االحتاد
احمليل وعامالن من املؤسسة املذكورة .ومه مسؤولون
ً
أيضا عن توزيع بطاقات العضوية ومجع
ومسؤوالت
االشرتااكت والتعريف باملرحشني واملرحشات عن
طريق امللصقات .مبجرد معرفة املرحشني واملرحشات،
حتدد اهليئة النقابية بالتعاون مع صاحب العمل موع ًد ا
النتخاب الفرع النقايب يف اقرتاع رسي.

والناشطات النقابيات .عىل سبيل املثال ،والية جباية،
املعروفة بنسيجها االقتصادي وتقاليدها النقابية ،هبا
مثانية فروع نقابية فقط يف القطاع اخلاص ،مع 2389
عام ً
ال وعاملة ينتسبون إىل النقابة ،وف ًقا لإلحصاءات اليت
متكنا من احلصول علهيا من احتاد والية جباية .هذا الرمق
ضئيل مقارنة بعدد العاملني يف القطاع اخلاص يف والية
جباية .47ويكشف لنا عن جحم التنظمي النقايب يف القطاع
اخلاص يف اجلزائر .عىل هذا النحو ،عندما نتحدث عن
مسألة احلق النقايب ،ميكن اعتبار املؤسسات اخلاصة
مناطق خارجة عن القانون.

ومبجرد انتخابه ،يمت إصدار حمرض من طرف اهليئة احمللية
لالحتاد العام للعامل اجلزائريني ،وتسلميه إىل الفرع اجلديد
وإىل صاحب العمل .يمت تنظمي جلسة عرض مببادرة من
االحتاد احمليل لتنصيب الفرع املنتخب اجلديد.

 2.7قطاع خاص أهنكته األزمة الصحية
األزمة الصحية املرتبطة جباحئة كوفيد 19-تعترب سابقة يف
البالد ويف لك دول العامل .إن رسعة انتشار الفريوس،
وتأثرياته العنيفة عىل الساكن ،تضع ضغوطا قصوى
عىل قدرات الرعاية الصحية اليت رسعان ما اس ُتزنفت،
حىت يف البلدان املتقدمة .أدى احلجر اليحص والقيود
املختلفة اليت قررهتا الدول إىل أزمة شاملة كربى  :حصية
واقتصادية واجمتاعية.

ومع ذلك ،عندما يعارض صاحب العمل تنصيب فرع
نقايب ،يمت تنفيذ العملية خارج املؤسسة وف ًقا للقانون
ولواحئ االحتاد العام للعامل اجلزائريني .مبجرد تنصيبه
خارج املؤسسة ،يمت تسلمي حمرض إىل صاحب العمل من
قبل اهليئة احمللية ،يف حالة رفض صاحب العمل استقبال
مندويب االحتاد احمليل ،يمت إرسال احملرض من خالل
حمرض قضايئ (.)UGTA 2015

سيتأثر املزيد من اجلزائريني واجلزائريات باألزمة .يتعلق
األمر بشلك رئييس بالفائت التالية  :طوامق المتريض ومجيع
معال وعامالت املستشفيات ،الذين يتعرضون خلطر العدوى
ويواجهون صعوبات يف رعاية األطفال أو صعوبات لوجستية
(النقل ،اإليواء ،التسوق) 48؛ أطباء املدن الذين توقفوا عن
ممارسة معلهم بسبب نقص وسائل امحلاية ؛ األخشاص الذين
يعملون أثناء احلجر  :الصيادلة والصيدليات والتجار والتاجرات
املرخص هلم ،والبنوك واملؤسسات األخرى ،واملرىض 49؛
األخشاص املعرضون خلطر حدوث مضاعفات يف حالة العدوى
(األمراض املزمنة ...إخل) ؛ املتطوعون واملتطوعات الذين يعملون
مع طوامق المتريض أو مع األخشاص الذين حيمتل أن يكونوا
مصابني ؛ الفائت اهلشة  :كبار السن ،واملرشدون واملرشدات،
واملغرتبون واملغرتبات ،والنساء واألطفال الذين يعانون من
العنف األرسي و/أو األرس املعرضة للخطر ؛ واألرس ذات
الدخل املنخفض ،خاصة تلك اليت تعيش عىل دخل من العمل
غري الرمسي أو تلك اليت فقدت وظائفها أو معرضة لفقداهنا.50
تتعمق أشاكل عدم املساواة وتتسارع يف أوقات األزمات ،مما
يؤدي إىل تصاعد العنف وزيادة انعدام األمن.

القطاع اخلاص  :احلق النقايب عىل حمك الواقع
مكا ذكرنا أعاله ،حيق مجليع العامل والعامالت تكوين
نقابة ،عىل النحو املنصوص هيلع يف ترشيع العمل ،مبا
يف ذلك يف القطاع اخلاص .ومع ذلك ،خيتلف األمر داخل
املؤسسات اخلاصة الوطنية أو األجنبية ،مبا يف ذلك
املؤسسات اليت تقدمها الصحافة أو اخلرباء مكؤسسات
حديثة ومدنية.
يف الواقع ،يعترب إنشاء فرع نقايب يف مؤسسة خاصة
اآلن « معجزة » ألن غالبية أرباب العمل يقاومون فكرة أن
بإماكن العامل تنظمي أنفهسم حبرية يف نقابة ،وتقامس
جزء من السلطة داخل املؤسسة والتفاوض عىل قدم
املساواة بشأن املستقبل املهين ملوظفيه .يف مرات كثرية،
تتحدث الصحافة وشباكت التواصل االجمتايع عن هذه
احلاالت اليت يمت فهيا مقع العامل ( )Laif 2021وفصلهم
بشلك تعسيف ،فقط ألهنم أرادوا إنشاء فرع نقايب داخل
املؤسسة اخلاصة .وقد أصبحت هذه الظاهرة هيلكية
يف مؤسسات القطاع اخلاص ويف تناقض صارخ مع
ترشيعات العمل املعمول هبا .وهكذا ،يضع أرباب العمل
هؤالء فوق قوانني امجلهورية ودون تدخل القوة العمومية
بشلك مملوس ملاكحفة هذه األشاكل من إساءة استخدام
السلطة من قبل أرباب العمل يف القطاع اخلاص.

حاولت احلكومة وضع مجموعة من اإلجراءات الحتواء
األزمة الصحية .الحظ العديد من املراقبني واملراقبات
أن تدابري التضامن اليت مت تنفيذها ملساعدة املعوزين

 47مقابلة مع عبد العزيز محالوي ،األمني العام الحتاد والية جباية (إ ع ع ج).
 48بلغ عدد األطباء العامني واملتخصصني واملقميني وأطباء األسنان والصيادلة  105.438عام .2017

حتدث هذه األشاكل من التجاوزات يف العديد من الرشاكت
اليت حاول فهيا العامل والعامالت ممارسة العمل النقايب.
ما اكن من املفرتض أن يكون استثناء أصبح هو القاعدة،
حىت يف املناطق املعروفة بديناميكية النشطاء النقابيني

 49يف  15ديمسرب  ،2020بلغ عدد احلاالت املؤكدة  86730حالة مهنا  2492حالة وفاة يف
مخس بؤر رئيسية يه  :البليدة واجلزائر العامصة ،وسطيف ووهران وباتنة.

 50جيب أن تسهتدف حزمة املساعدات عىل األقل الرشحيتني امخلسيتني ذات الدخل األدىن،
من بني عدد األرس املعيشية البالغ  5.8مليون .تراوح متوسط اإلنفاق الهشري لألرسة يف عام
 ،2011بني  31000و  41000دينار جزائري.
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النقل احلرضي وشبه احلض  )ETUSA( 2200عامل وعاملة
من أصل ( 3800أي  58باملائة) يف إجازة .يف جمال النقل
بالسكك احلديدية ،أعلنت الرشكة الوطنية للنقل بالسكك
احلديدية ( )SNTFعن خسارة يف رمق أمعاهلا ق ّدرت مبليار
دينار جزائري ( 50باملائة من رمق أمعال العام املايض).
اسمتر العامل البالغ عددمه  13000يف تليق أجورمه.

واملعرضني للخطر غري اكفية 51ومتت بطريقة عفا علهيا
الزمن .أثارت الصور الصادمة لتجمعات مائت األخشاص
يف عدة مناطق من البالد للحصول عىل املنحة النقدية
( 10000دج) اليت قدمهتا احلكومة موجة من الخسط
واالستناكر بسبب خماطر انتشار الوباء.
يف ورقة حول تأثري أزمة كوفيد( 19-مايو  )2020ق ّدر رفيق
حسن بولكية  « :اخنفاض النشاط االقتصادي خالل هشر
من احلجر يف اجلزائر مقارنة بالوضع « الطبييع »
لغياب الوباء حبوايل  22باملائة (البناء واألشغال العمومية
واهليدروليكية واخلدمات يف املرتبة األوىل) املسامهة يف
فقدان الوظيفة  17 :باملائة للك هشر من عدم النشاط،
البطالة  25 :باملائة يف فرتة احلجر 14 ،باملائة يف حالة
التعايف الرسيع واخنفاض فقدان القدرات اعمتا ًدا عىل
رسعة التعايف وفقدان الطاقة االستيعابية بني  2و  5يف
املائة » (.)Bouklia 2020

•

لكن األكيد أن آثار األزمة الصحية عىل املستوى االجمتايع
وعالقات العمل يه األكرث رض ًرا مع تفتت عامل الشغل من
حيث التوظيف والدخل وامحلاية مكا بينت ذلك الدراسات
اليت جاءت يف الكتاب امجلايع الذي أرشفت هيلع حفيظة
معري والصادر عن مؤسسة عبد امحليد بن زين يف عز موجة
كوفيد)Ameyar 2020( 19-

 20جوان/

ق ّدر مسح حديث أجراه مكتب  ECOtechnicsبني
يونيو و  6جويلية/يوليو  2020بأن أكرث من  400ألف عامال
وعاملة فقدوا وظائفهم بسبب التباطؤ االقتصادي النامج
عن األزمة الصحية ؛ وأكرث من  800ألف موظف يف إجازة
إجبارية يف القطاع اخلاص ال يتقاضون أقساطهم الهشرية

وقد خلص دمحم نرص الدين قريش هذه املشكالت عىل النحو
التايل  « :يف معظم جماالت النشاط االقتصادي ،بسبب
الوقاية من فريوس كوفيد ،19-تواجه الرشاكت صعوبات ّ
تعطل
سيها وهتدد استدامة نشاطها وأهليهتا االئمتانية .بالنسبة
ْ
للعامل ،يؤدي هذا إىل انقطاع يف سري عقود العمل ،مما
يؤدي إىل اخنفاض دخلهم ،إن مل يكن خسارته بالاكمل.
واألكرث مدعا ًة للقلق هو أن املوظفني واملوظفات مع َّرضون
لفقدان معلهم .لقد اكن لتدابري الوقاية من الوباء اليت
اختذهتا احلكومة عىل عالقات العمل والتوظيف ،وعىل عامل
الشغل بشلك عام ،اكن هلا عواقب مل تتوقعها ومل تنمظها
املراسمي التنفيذية ،اليت وضعهتا وجددهتا بشلك دوري .وقد
جتىل التأثري غري املبارش يف أشاكل خمتلفة  :اخنفاض يف
العمل والتغ ّيب ؛ البطالة املؤقتة ،لكية وجزئية ؛ تدهور احلالة
االجمتاعية لعامل وعامالت القطاع غري الرمسي ؛ واهمتام
غري مسبوق بالعمل عن بعد » (.)Koriche 2021 : 89

(.)Rabhi 2020

تأثرت العديد من قطاعات النشاط بشدة بسبب األزمة
•

•

•

•

قطاع النسيج :بعد أكرث من ستة أهشر من التوقف
اللكي لألنشطة ،أعلنت العديد من الرشاكت عن خسائر
كبرية  :مجمع  GETEX (1.6مليون دينار جزائري
هشر ًيا)  Socothyd (204 ،مليون دينار جزائري).

:

قطاع البناء واألشغال العمومية واهليدروليكية :فقدان
ما يقرب من  70يف املائة من الوظائف ،وأكرث من
 24000رشكة يف حالة توقف .حوايل  150ألف إىل 200
ألف موظف سيواجهون البطالة الفنية من أصل 1.3
مليون وظيفة يف هذا القطاع.
قطاع السياحة  :مع إيقاف النقل اجلوي واحلجر
اليحص ،اضطرت واكالت السفر البالغ عددها 3500
إىل إغالق أبواهبا طيلة فرتة الغلق ،مع ترسحي ما يقرب
من  150ألف موظف يف قطايع الفنادق واملطامع،
باإلضافة إىل إلغاء التذاكر والرحالت املنمظة ،خاصة
إىل جنوب اجلزائر واخلارج.

ختا ًما « ،يكشف حفص األثر املبارش وغري املبارش هلذه
التدابري عىل عامل الشغل عن تفاوتات كبرية ،مع عدم
املساواة يف معاملة العامل والعامالت من قطاع نشاط إىل
آخر ،وكذلك داخل نفس القطاع .مل يعاين موظفو الوظيف
العمويم من هذا الوضع ...يبدو أهنم يمتتعون بامتيازات،
ألن وظائفهم ودخلهم مل يتعرضوا ألي هتديد ،حىت بالنسبة
ألولئك الذين توقفوا عن تقدمي أي خدمة (ال يشء يضايه
محاية املستخ ِدم احلكويم !) » (.)Koriche 2021 : 97-98

قطاع النقل  :يف النقل اجلوي ،أوقفت اخلطوط اجلوية
اجلزائرية مجيع رحالهتا الدولية اعتبا ًرا من  18مارس
 ،2020تلهتا الرحالت الداخلية .حىت اآلن ،مت استئناف
الرحالت الدولية جزئ ًيا فقط .مت احلفاظ عىل الوظائف
يف رشكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية ،لكننا ال منلك
تقيميا ماليا هلذه العملية (وكذلك بالنسبة مجليع
املؤسسات العمومية اليت أوقفت أنشطهتا وحافظت
عىل مجيع رواتب موظفهيا).

 3.7احلركة النقابية يف سياق عاملي حجمف
مع صعود النيوليربالية يف أوائل المثانينات من القرن
املايض ،ستتغري موازين القوى العاملية مبا ال تشهتيه الطبقة
العاملة وستتتابع اهلزامئ عىل املستويني النقايب والسيايس.
تتجه موازين القوى أكرث فأكرث لصاحل التيارات احملافظة
وأرباب العمل  « :يف هذا الوقت ،عاىن العامل والعامالت من
هزامئ اجمتاعية كبرية مع ارتفاع معدالت البطالة امجلاعية،
ً
أيضا بأزمة معيقة
ولكن هذه اهلزامئ اكنت مصحوبة
ملرشوع التحول االجمتايع الذي كشف عهنا اهنيار االحتاد

يف النقل احلرضي ،توقف أكرث من  200ألف سائق
سيارة أجرة عن العمل ألهشر طويلة ،ووضعت رشكة

ُ 51تظهر دراسة  KPMGالعاملية أن استجابة اجلزائر (عدد ونطاق التدابري املتخذة) من
بني األضعف يف العامل (.)KPMG 2020
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وباألخص منذ المثانينات ،هشدنا انتقال القاعدة االجمتاعية
للدولة .هؤالء عىل وجه التحديد مه الذين سيرتكون بصمهتم
عىل جزائر اليوم ،بفضل دمعهم القوي وعالقاهتم اهلامة يف
األوساط احلامكة يف الدولة (.)Chikhi 2001 : 84

السوفيايت .ظهرت الرأمسالية بثوب املنترص ومت اإلعالن عن
ّ
املنظرين النيوليرباليني،
« هناية التارخي » حىت من طرف
حتالف الدميقراطية االجمتاعية مع الليربالية االجمتاعية
أكد هذا الوضع » ( .)Khalfa 2006يف عرص النيوليربالية،
يعترب أرباب العمل ،الذين يسيطرون عىل املجال السيايس
واالقتصادي ،أنه « من اآلن فصاعدًا ،أصبح االسمترار يف
تقامس ماكسب اإلنتاجية مع العامل والعامالت أم ًرا غري قابل
للنقاش .تالىش منطق االلزتام االجمتايع الناجت عن املرحلة
السابقة .مل يرتك أرباب العمل سوى وظيفة واحدة للنقابات،
ويه املرافقة االجمتاعية ملشاريعها ،ويف أحسن األحوال،
تعديلها جزئيا » ( .)Khalfa 2006لقد هشدت دول العامل
الثالث ،مبا فهيا منطقتنا ،نفس العملية مبستويات متفاوتة.

إزاء األزمة االقتصادية الناجتة عن أزمة الديون عام  1982واليت
تسببت يف ركود عاملي وندرة يف مناصب الشغل ،فتحت هذه
املرحلة التارخيية الباب أمام حتوالت يف البنية الفوقية ،خاصة
القانونية ويف ترشيعات العمل ،حىت يف اجلزائر .وتمتزي هذه
املرحلة ،حسب خرباء القانون ،بـ « نقد مفهوم عالقة العمل بالشلك
الذي اكن سائدا حىت ذلك احلني .قانون العمل « مهتم » بأنه
جمرد خدمة ومحاية للعامل والعامالت ،عىل حساب املصاحل
االقتصادية لملؤسسة ،وباخلصوص يف املؤسسة العمومية ،حيث
« ُيهتم » بتعزيز سلطة النقابات ضد سلطة مدراء املؤسسات »
( .)Koriche 2001 : 54مكا فرضت سياسات التكييف اهليلكي
عالقات اجمتاعية أخرى ،مبا يف ذلك إغالق العديد من الرشاكت
العمومية ،و اخلصخصة ،وفقدان آالف الوظائف ،وتزايد همينة
القطاع اخلاص .هكذا تقلصت القاعدة النقابية يف القطاع العام
املنتج شيائ فشيائ ،دون أن تكون قادرة عىل تشكيل بديل يف
القطاع اخلاص املهمين حاليا.

هذه العملية الطويلة ،املعروفة بامس « معلية االنفتاح
اليت بدأت يف مرص يف عهد أنور السادات ويف اجلزائر
يف عهد الشاذيل بن جديد ،ستعيد تعريف ليس فقط العقد
ً
أيضا التحالفات السياسية والطبقية .هذه
االجمتايع ،ولكن
ّ
يه الطريقة اليت ستشك هبا الطبقات االجمتاعية الربجوازية
ً
مشفوعة
القواع َد االجمتاعية اجلديدة لألنمظة السياسية،
حبمك استبدادي غري مسبوق .وهكذا ،منذ هناية السبعينات،

»

حالة رمق : 12
امجلعيات املهنية ومنمظات أرباب العمل  -سيزتايد عدم االهمتام بالنقابة يف القطاع اخلاص مع األزمة.

إن البحث الوثائقي الذي تم إجراؤه كجزء من هذه الدراسة في الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل أمر يزخر
بالمعلومات .لم تقم أي من المنظمات/الجمعيات بإنتاج وثيقة أو دراسة حول مسألة الممارسة النقابية في القطاع الخاص.
بالنسبة للسيد حماني ،رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات ( « )APABهذه المسألة ليست من أولويات الشركات
(أعضاء  )APABالتي تواجه بيئة أعمال تجارية من بين األكثر تقييدًا ،ال سيما مع إطار قانوني متغير وعالقات صعبة مع
اإلدارات المختلفة  :اإلدارات الالمركزية ،ومفتشية العمل ،والضرائب ،والسلطات المحلية المعنية ،والخدمات التجارية...
نعاني في السنوات األخيرة من إطار قانوني متغير ،وإدارة بيروقراطية بشكل متزايد .مع األزمة الصحية ،أصبح الوضع
مقل ًقا ح ًقا .النقابة ليست موضع اهتمام رؤساء المؤسسات الذين يكافحون إلنقاذ شركاتهم ».
السيد أ .ف ،عضو سابق في مكتب الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل ( ،)CAPيعترف بالطابع الطابوهاتي للشركات
العضوة في منظمة أرباب العمل  « :العمال جزء من عائالتنا ،يشاركوننا أفراحنا كما نشاركهم أفراحهم .وعندما تكون
لديهم مطالب ،أبوابنا مفتوحة لهم ،يعرضونها علينا ونقدم لهم الحلول .لسنا بحاجة إلى نقابة لتسوية المشاكل الداخلية.
هذا ما فعلناه دائما » ...وأضاف هذا المسؤول ،وهو مدير مؤسسة « ،أمام اإلدارة ،مدير المؤسسة هو الخاسر دائما…
على وجه الخصوص مفتشية العمل التي تقف مع العامل ضد صاحب العمل حتى عندما يكون الحق لصالح األخير...
وحتى مع المحاكم ،نواجه صعوبة في استرداد حقنا ...لذلك بالنسبة لرئيس المؤسسة ،فإن السماح بإنشاء فرع نقابي
في مؤسسته يعني إعطاء وزن أكبر للعمال» .
نفس التحليل تقريبا يقدمه عضو في الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل المواطنين ( ،)CAPCEمنتدى رؤساء المؤسسات
سابقا ( ،)FCEوالذي غال ًبا ما ا ّدعى أنه أول منظمة ألرباب العمل في الجزائر ،حيث ص ّرح لنا أنه « على الرغم من قربه
الشديد من االتحاد العام للعمال الجزائريين في السنوات األخيرة ،لم يقم منتدى رؤساء المؤسسات ( )CAPCEأبدًا بتقديم
دراسات أو مقترحات حول مسألة المنظمات النقابية للعمال والعامالت في القطاع الخاص ...وهذا بالرغم من طرحها
مرة أو مرتين أثناء اللقاءات الثالثية من ق َبل االتحاد العام للعمال الجزائريين والذي ،يجب القول ،لم يكن مص ًّرا على هذه
المسألة » ...وتابع قائال  « :بصراحة ،إنشاء نقابات عمالية في القطاع الخاص ليس من بين اهتمامات رؤساء المؤسسات
الذين يعتبرون أن هذه المسألة تخص العمال والعامالت ».
ويضيف  « :أخشى أنه مع األزمة االقتصادية ،والصعوبات الهائلة التي واجهتها الشركات مع أزمة كورونا ،فإن رؤساء
المؤسسات حريصون بالفعل على حماية أعمالهم ،وتحصيل ديونهم ،ودفع رواتب موظفيهم ...وليس التفكير في تنصيب
فروع نقابية داخل مؤسساتهم ».
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ذلك يف عهد الرئيس هواري بومدين .يف هذه الدراسة،
اكن اهمتامنا منص ّبا بشلك خاص عىل تلك العالقة
« الغامضة » بني الدولة والقطاع اخلاص ،خالل فرتة
ُحرم فهيا ممثلو القطاع اخلاص من الرشعية السياسية
واالجمتاعية .اكن هناك تساهل مع أرباب العمل بصفهتم
فاعلني اقتصاديني يف قطاعات معينة ،مثل البناء واألشغال
العمومية واخلدمات دون قبوهلم يف الساحة السياسية.

عند إجراء هذه الدراسة حول التجربة النقابية يف القطاع
اخلاص يف اجلزائر ،فوجئ فريق البحث بالتعقيدات اليت
واجهها من أجل التواصل مع بعض الفاعلني النقابيني
وكذلك الصعوبات الكبرية يف الوصول إىل البيانات
احلديثة اليت من املفرتض أن تكون متاحة امجليع.
لسوء احلظ ،مل نمتكن من الوصول إىل املعلومات الالزمة
لتقيمي حضور النقابات يف القطاع اخلاص ،مبا يف ذلك
ّ
تؤطر هذه
لدى بعض املؤسسات اليت من املفرتض أن
التجربة ،مثل االحتاد العام للعامل اجلزائريني ووزارة
العمل ومفتشية العمل .بذلك اكتشف الباحثون أن هذا
النقص يف البيانات ليس قي ًدا مؤق ًتا ،بل هو تعبري عن
عدم ارتياح بشأن تراجع ،إن مل يكن اختفاء ،التجربة
النقابية يف القطاع اخلاص.

يف الواقع ،مل حيدث تغيري يف صورة رب العمل إال بعد
التحوالت السياسية اليت تلت أكتوبر/ترشين األول 1988
وإصدار الدستور اجلديد يف  23فرباير/شباط .1989
يعرتف هذا الدستور اجلديد بالتعددية السياسية والنقابية،
وكذلك احلق يف اإلرضاب يف مجيع قطاعات النشاط ،مبا
يف ذلك القطاع العام.

قادنا هذا الوضع إىل إعطاء أمهية أكرب للبحث التارخيي
وحتليل التجارب النقابية عىل أرض الواقع.

استطاع رب العمل اجلزائري االستفادة من هذا اإلطار
القانوين اجلديد الكتساب أو إعادة اكتساب رشعية
اجمتاعية وسياسية بفضل التوجهات االقتصادية اجلديدة
القامئة عىل اقتصاد السوق وإقرار حق امللكية اخلاصة.
لكن زمخ هذه التغيريات الدستورية والقانونية أعاقته
األزمة السياسية واألمنية اليت عرفهتا البالد طيلة عقد
من الزمن .يف هذا الوضع األمين السيايس ،اكنت مجيع
املؤرشات مقلقة  :من معدل البطالة املرتفع للغاية إىل تدمري
امجلاعات املسلحة للرشاكت وتوقف اإلنتاج يف الكثري
مهنا ،مرو ًرا بعرقلة نقل البضائع والعامل.

لذلك عدنا إىل تارخي هذه التجربة النقابية منذ االستقالل
وحىت يومنا هذا ،من أجل حتديد العوامل التفسريية هلذا
الضعف النقايب يف القطاع اخلاص .لقد حافظت هذه
التجربة عىل عقيدهتا النقابية املوروثة من جتربة احلركة
العاملية الفرنسية القريبة من التيار الشيويع ،واليت تشلكت
بالقرب من الوطنية االستقاللية اليت فرضت نفهسا عىل
الساحة النقابية مع إعالن االحتاد العام للعامل اجلزائريني
من قبل قادة نقابيني ينتسبون إىل جهبة التحرير الوطين
يف  24فرباير .1956

عىل الرمغ من هذه األزمة ،حاول رب العمل اخلاص ومن
خالل القطاع اخلاص االستيالء عىل مساحات جديدة احتلهتا
يف املايض النخب السياسية املُنتجة يف إطار تدخل الدولة.

يف السنوات األوىل من االستقالل ،متتع القطاع اخلاص
بتجربة نقابية مزدهرة قادهتا خنبة نقابية خمرضمة،
مستفيدة من جتربهتا املكتسبة يف املهجر (فرنسا) واجلزائر
خالل حقبة االحتالل الفرنيس .قادت هذه النخبة العديد
من النضاالت النقابية مع مطالب ترتكز بشلك أسايس
عىل القضايا االجمتاعية واالقتصادية ،مثل زيادة األجور
وحتسني ظروف العمل ،باالستعانة حبامية مؤسسات
الدولة مثل مفتشية العمل واالستفادة من العالقات القوية
مع النظام السيايس ذي التوجهات االشرتاكية املنفتحة
عىل االنشغاالت االجمتاعية.

يف هذه الظروف غري املستقرة ،متت خصخصة املؤسسات
العامة مما أدى إىل اختفاء التجربة النقابية يف املؤسسات
العمومية املُ
َ
خصخصة ،آخذة معها هيالكها وإطاراهتا
النقابية .مل حيرتم املشرتون اخلواص اجلدد بنود عقد
اخلصخصة املتعلقة حبامية اهليالك النقابية .عىل العكس
من ذلك ،مت طرد غالبية النقابيني بطرق وتمسيات خمتلفة.
مل تمتكن اإلصالحات السياسية واالقتصادية اجلديدة منذ
التسعينات من إنتاج جتربة نقابية جديدة ،وذلك لألسباب
املذكورة يف هذه الدراسة  :همينة قطاع اخلدمات واملهن
احلرة ،وصغر جحم املؤسسات ،والطابع األبوي لملؤسسة
اخلاصة ،وطريقة التوظيف اليت تطىغ علهيا القرابة
اجلغرافية والعائلية ،والتسيري التقليدي والعقلية األبوية
لرب العمل جتاه موظفيه ...العديد من العوامل اليت أعاقت

وجتدر اإلشارة ،مع ذلك ،إىل أن احلراكت االحتجاجية
واإلرضابات خالل هذه الفرتة مل تنفصل عن السياق
السيايس العاملي ،مكا تؤكد بعض الدراسات (،)Weiss 1970
ال سميا مع املطالب املؤيدة لتأممي بعض الرشاكت اخلاصة.
ومع ذلك ،فإن هذا املوقف السيايس الرمسي املعادي
للقطاع اخلاص مل مينع هذا األخري من التطور ،مبا يف
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الطويل عىل السلطة من قبل أرباب العمل ،سيهشد
ً
مخول تنظمي ًيا كبريا
االحتاد العام للعامل اجلزائريني
اكنت نتيجته  :غياب الروح النضالية النقابية ،والنقص
الواحض يف اختالف اآلراء ،ومعليات التطهري النقايب،
وعدم احرتام مواعيد املؤمترات عىل املستوى احمليل
والقطايع والوطين .يضاف إىل ذلك ثقل القادة النقابيني
الذين انضموا بشلك مكثف إىل األحزاب احلامكة ومتكنوا
من احلصول عىل مقاعد يف الربملان .اكن هؤالء القادة
يترصفون داخل املركزية النقابية مكوظفني حكوميني وليس
مكسؤولني نقابيني منتخبني.

ظهور جتربة نقابية ذات أمهية يف القطاع اخلاص .عىل
الرمغ من مستوى التعلمي املرتفع بني اجليل اجلديد من
املسيين للقطاع اخلاص ،إال أن التسيري يف
أرباب العمل
ّ
املؤسسات اخلاصة ال زال هتمين هيلع املشاركة املبارشة
ألفراد األرسة (األبناء واإلخوة واألخوات) بذهنية بالية
وأبوية جتاه العامل والعامالت .حيول هذا الوضع دون
إقامة عالقات حديثة داخل املؤسسة وبالتايل تطوير العمل
النقايب يف القطاع اخلاص الذي هيمين عىل سوق العمل
بأكرث من  60يف املائة من القوة العاملة الوطنية.
من الناحية اهليلكية ،تظل التجربة النقابية يف اجلزائر
حتت مظلة االحتاد العام للعامل اجلزائريني عىل الرمغ من
تنوع اخلريطة النقابية ،ال سميا مع ظهور النقابات املستقلة
اليت فشلت يه كذلك يف فرض نفهسا يف القطاع اخلاص
الصنايع وحىت اخل َديم .يعيط هذا الوضع حال ًيا خريطة
نقابية عىل ثالثة مستويات :
•

•

•

هذا االرتباط الكبري بني النظام السيايس والعمل النقايب هو يف
رأينا العنرص األسايس الذي جيعل من املمكن صياغة السيناريوهني
الرئيسيني احملمتلني لتطور احلركة النقابية يف اجلزائر.
يعمتد السيناريو املتفائل األول عىل توجه جديد للسلطة
السياسية جيب أن يسمتد رشعيته خارج قواعدها التقليدية،
عىل غرار املركزية النقابية ،اليت عادة ما ُتستخدم للحصول
عىل دمع العامل والعامالت .يتطلب هذا التوجه السيايس
اجلديد حرية معل النقابات عىل األرض وليس جمرد قانون
رمسي .مثل هذا اخليار سيحرر نطاق معل النقابات ،اليت
ستمتكن بعد ذلك من العمل والتفكري بشلك مجايع والنظر يف
تنسيق نشاطاهتا ،وخلق فضاءات نقابية مشرتكة ملنع اخلارطة
النقابية من التشتت .ومل ال بناء مركزية نقابية وطنية قوية ؟
مركزية نقابية جديدة ،اكليت تصدت هلا السلطات العمومية
لسنوات حتت ذرائع عديدة للحفاظ عىل همينة االحتاد العام
للعامل اجلزائريني ،حىت وإن اكن األخري يفقد قوته.

جتربة نقابية يف القطاع االقتصادي العمويم يرعاها
االحتاد العام للعامل اجلزائريني واليت ظلت حارضة
بشلك كبري يف القطاعات االسرتاتيجية مثل النفط
والغاز والكهرباء والنقل اليت يه قطاعات حكومية،
ولكهنا ضعفت يف قطاع الوظيف العمويم ،اكإلدارة
والرتبية الوطنية والصحة العامة .بسبب منافسة النقابات
املستقلة ،خرس االحتاد العام للعامل اجلزائريني معظم
مناضليه يف هذه القطاعات اليت هيمين علهيا أحصاب
الياقات البيضاء والطبقات الوسىط.
جتربة النقابات املستقلة اليت يسيطر علهيا موظفو الوظيف
العمويم ،واليت حتولت منذ األلفينيات إىل قاطرة للعمل
النقايب املطليب ،عىل الرمغ من تشتهتا وطابعها الفوئي.

السيناريو الثاين أقل تفاؤال .وهو احلفاظ عىل الوضع
السيايس الراهن ،مع ما ينتج عن ذلك من حفاظ عىل اخلارطة
النقابية احلالية اليت تمتزي برتاجع العمل النقايب الذي يقوده
االحتاد العام للعامل اجلزائريني يف القطاعني العام واخلاص،
واصطفاف النقابات املستقلة األخرى مع اإلدارة.

ريا ،التجربة النقابية لقطاع خاص يقوده بشلك حرصي
أخ ً
االحتاد العام للعامل اجلزائريني واليت ال تزال ضعيفة
جدًا يف الوقت احلايل .مكا بينا ذلك يف هذه الدراسة.

مع إضعاف النقابات ،حنن جنازف هنا بظهور عامل شغل
يف اجلزائر مييل إىل حل نزاعاته من خالل العنف أكرث من
التفاوض الذي ساد حىت اآلن.

مل تعرف هذه الرتكيبة النقابية تغيريات كبرية منذ سنوات،
حىت بعد السياق السيايس اخلاص الذي عاشته اجلزائر
منذ بداية احلراك الشعيب يف فرباير  .2019مل تحجن لك
النقابات يف لعب دور نويع يف هذا احلراك الشعيب
الوطين ،عىل الرمغ من حماوالت بعض النقابات والقيادات
النقابية ،يف وقت عرفت فيه املركزية النقابية فرتة من
امخلول ،حىت بعد التغيريات اليت أجريت عىل مستوى
قيادهتا يف أبريل/نيسان  ،2019مع رحيل عبد املجيد سيدي
سعيد الذي بيق  22سنة عىل رأس أقدم نقابة يف اجلزائر.

باإلضافة إىل هذا املتغري السيايس ،ستكون األبعاد
االقتصادية واالجمتاعية وحىت الثقافية حامسة يف تطور
التجربة النقابية يف اجلزائر .هل ميكن للطبقة العاملة
اجلديدة األصغر س ًنّا واألكرث تأهي ً
ال أن تتجاوز الثقافة
اإلدارية املهمينة ،باإلضافة إىل طابعها العائيل واألبوي،
واليت تظل عقبات حقيقية أمام ظهور ممارسة نقابية حديثة ؟
هل سيكون ظهور خنب نقابية جديدة تمتتع باملعرفة
التنظميية قادرًا عىل تطوير ،أو حىت جتاوز العقيدة
النقابية املوروثة من القرن املايض ؟

متزيت هذه الفرتة الطويلة بالدمع املبارش من االحتاد العام
للعامل اجلزائريني للسياسات الرمسية للحكومات املتعاقبة
وقربه الوثيق من أرباب العمل ومنمظاهتم .متكن « أرباب
العمل » هؤالء (وال سميا املجموعة املقربة من مراكز صنع
القرار) من فرض همينة سياسية واقتصادية ،خاصة خالل
السنوات األخرية من حمك بوتفليقة .خالل هذا االستيالء

هناك حاجة إىل العديد من اإلجراءات والتغيريات إلعادة
تأهيل العمل النقايب لدى العامل والعامالت ،وخاصة بني
الشباب والنساء والعامل املؤهلني.
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املالحق
ملحق
قامئة املقابالت ومجموعات الرتكزي

امجلعيات املهنية ومنمظات أرباب العمل

1

focus groups

•

يف إطار هذه الدراسة ،أجرينا ثالث مجموعات تركزي
ومقابالت مع نقابيني ومسؤولني نقابيني ومفتيش معل
ومديرين تنفيذيني ومديري موارد برشية ورؤساء مجعيات
مهنية ومنمظات أرباب العمل.

•
•

ملحق 2
قامئة التجارب النقابية اليت مت حتليلها يف إطار هذه الدراسة

مكنت هذه املقابالت فريق البحث من استمكال مجع
املعلومات األولية واحلصول عىل حتليل معيق لتجارب
النقابات وأرباب العمل.

من أجل تيسري القراءة ،قدمنا املعلومات املتعلقة بالتجارب
النقابية املختلفة وحاالت املؤسسات ،اليت مت مجعها خالل
املقابالت ومجموعات الرتكزي والتحليل الوثائيق ،يف شلك
مربعات – حاالت توحض األجزاء املختلفة هلذه الدراسة.

النقابيون/النقابات/مفتشو العمل
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مجموعة تركزي مع معال
ونقابي نوميلوق .Numilog
ّ
السيد معار تقجوت ،األمني العام السابق لالحتاد الواليئ
للعامل اجلزائريني باجلزائر العامصة.
السيد زنايت بن يوسف ،األمني العام للفدرالية الوطنية
لعامل النسيج واجللود (إ ع ع ج).
السيد عبد العزيز محالوي ،األمني العام الحتاد والية جباية
(إ ع ع ج).
السيد عبد العزيز سعيدي ،مسؤول التنظمي يف احتاد والية
جباية (إ ع ع ج).
السيد ياسني زايد ،األمني العام السابق للفرع النقايب
لرشكة .Eurest Algérie
السيد بالل العلوي ،األمني العام للفرع النقايب لرشكة .BSA
السيد عاشوري ملني ،األمني العام للفرع النقايب لرشكة
 ÖZGÜNخراطة.
السيد مجال عبد القادر ،مفتش معل سابق يف عدة واليات،
واملدير العام السابق لملعهد الوطين للعمل.
السيد عيل الوحش ،األمني العام لالحتاد احمليل (إ ع ع ج)–
خراطة.

الرمق
1

يورست خلدمات الدمع
فرع نقايب يناضل ضد عدم االستقرار الوظييف

2

ان يس أ رويبة NCA Rouiba
أحد أقدم الفروع النقابية يف القطاع اخلاص اجلزائري.

3

الكتب حول سيفيتال ومجمع بن معر ومجمع حسناوي
قصص جناح دون موظفني !
والري والبناء
مؤسسة أشغال الطرقات
ّ

مل يكن لدى رئيس أرباب العمل نقابة

()ETRHB

!

5

تايال  ،Tayalاكستال  ،Castelمجمع ت ّوازي Groupe Touazi

6

التجربة النقابية يف رشكة  BSAالقرص (جباية)

التنظمي النقايب يتطلب ثقافة نقابية.

رب معل غري قادر عىل االعرتاف بوجود رشيك اجمتايع
آليانس للتأمينات  ،Alliance Assurancesإيبيديس ،Epedis
ألو والد AluWeld
جلنة املشاركة تكيف ،لسنا حباجة إىل نقابة...

أوزغون خراطة
السنونو الذي ال يصنع الربيع.
الفارج LAFARGE
النقابة واإلدارة  :السباحة يف املياه العكرة.
نوميلوق  ،Numilogرشكة تابعة ملجمع سيفيتال
داوود ضد جالوت.
ÖZGÜN Kherrata

8

( NCA Rouiba Spaالصناعة الغذائية).
( Alliance Assurances Spaخدمات مالية).
مجمع ( Tayalالنسيج).
ّ
( EPEDIS Pharmaاإلنتاج الصيدالين).
( AluWeldاألملنيوم والتلحمي).
مجمع ( Touaziاخلشب والتأثيث).
مجمع ( Castelاملرشوبات).

الصفحة

()Eurest Support Services ESS

7

9
10

مقابلة مع معار تقجوت ،األمني العام السابق الحتاد والية
اجلزائر العامصة (إ ع ع ج)
أرباب العمل وقيادة االحتاد العام للعامل اجلزائريني :
عالقات ِ
خطرة.

11

امجلعيات املهنية ومنمظات أرباب العمل.
سيزتايد عدم االهمتام بالنقابة يف القطاع اخلاص مع األزمة.

12

مكا مقنا بتحليل أربع جتارب لرشاكت كبرية ،من خالل
صصت هلا ونرشت يف اجلزائر وفرنسا
مؤلّفات حديثة ُخ ّ
(انظر قامئة املراجع) :
•
•
•
•

احلالة – املربع

4

رؤساء املؤسسات ومديرو املوارد البرشية
•
•
•
•
•
•
•

الكنفدرالية اجلزائرية ألرباب العمل املواطنني
( FCEسابقا).
الكنفدرالية اجلزائرية ألرباب العمل .CAP
مجعية املنتجني اجلزائريني لملرشوبات .APAB

CAPCE

66

73

ملحق
اإلطار القانوين ملامرسة احلق النقايب
3

سيفيتال .CEVITAL
مجمع بن معر .Groupe BENAMOR
ّ
مجمع حسناوي .Groupe Hasnaoui
ّ
الفارج آجلريي .Lafarge Algérie

عقب استقالل اجلزائر يف جويلية/يوليو  ،1962جددت
الدولة الفتية املستقلة معظم الترشيعات االستعامرية ،ال
سميا فميا يتعلق بترشيعات العمل .ومع ذلك ،مت إجراء
49

مؤسسة فريدريش إيربت  -اجلزائر  :احلركة النقابية يف القطاع اخلاص

حمست قوانني العمل اليت صدرت يف بداية التسعينات
بنوع من التحرير يف املجال النقايب .لقد أدخلت المتثيل
امجلايع للعامل والعامالت الذين يعربون عن أنفهسم يف
الرشكة من خالل املمثلني املنتخبني أو النقابيني .مينح هذا
صاحب العمل بعض السلطات ،خاصة السلطات
الترشيع
َ
التأديبية ،مكا مينح العامل والعامالت األدوات القانونية
للتحاور والتفاوض والتعبري عن استياهئم (احلق يف
اإلرضاب) (.)Borsali/Hamdan 2008

تغيريات مبرور السنوات للتكيف مع الظروف السياسية
واالقتصادية واالجمتاعية املختلفة.
ال يزال أكرب حتول يف ترشيعات العمل هو اعمتاد قانون
سنة  1978املتعلق بالوضع العام للعامل والعاملة ،واملوظف
وموظف الدولة .مع التخيل عن سيطرة الدولة والدور
املهمين هلا يف االقتصاد ،مت الرشوع يف إصالح جديد
لقانون العمل صدر عام  .1990تبع هذا النص العديد من
53
األوامر واملراسمي التنفيذية.

ومع ذلك ،يف املامرسة أو يف العامل احلقييق ،فإن التعددية
النقابية ليست فعالة عىل أرض الواقع ،وجتد املنمظات النقابية
صعوبات فعلية يف االعرتاف هبا من قبل أرباب العمل،
وخاصة يف القطاع االقتصادي .يف االجمتاعات اليت ُتعقد
عىل أعىل مستوى يف الدولة أو ما يمسى باللقاءات الثالثية،
تمتتع املركزية النقابية (إ ع ع ج) فقط هبذا االمتياز ،ويه
ممارسة حتافظ يف األساس عىل االحتاكر النقايب.

عىل الرمغ من تغري موازين القوى لصاحل دعاة االقتصاد
الليربايل ،فإن التحول اجلديد الذي بدأ يف أوائل
التسعينات متزي بال شك باالسمترار امللحوظ ملعظم القوانني
اليت محتي املوظفني واملوظفات ،ولكن مع إدخال التعاقد
النسيب .يف جمال األجور ويف جمال االنضباط ،اتسم
اإلصالح الليربايل يف التسعينات برفع القيود التنظميية
عىل نطاق واسع وامتيازات إنفاذية كبرية لصاحل أرباب
العمل ،سواء اكنوا يف القطاع العام أو اخلاص.

ممارسة احلق النقايب حيمكها القانون رمق  14-90املؤرخ
يف  2جوان/يونيو  1990املتعلق بكيفية ممارسة احلق
النقايب ،املعدل واملمتم بالقانون رمق  30-91املؤرخ يف 21
ديمسرب/اكنون األول  1991واألمر رمق  12-96املؤرخ يف 10
جوان/يونيو  .1996للدفاع عن مصاحلهم املادية واملعنوية،
حيق للعامل والعامالت األجراء واملستخدمني الذين ينمتون
إىل نفس املهنة أو الفرع أو قطاع النشاط أن ينمظوا
أنفهسم يف تنظميات نقابية سواء عن طريق تأسيهسا،
أو االخنراط يف تنظميات نقابية موجودة من قبل .غري أنه
لتجنب االنتشار املفرط ملنمظات العامل واملستخ ِدمني دون
جمال للدفاع عن مصاحلهم ،يكرس القانون مفهوم التنظمي
المتثييل .يكفل هذا القانون للعامل والعامالت واملستخ ِدمني
حق تكوين النقابات املهنية يف القطاعني العام واخلاص
وكذلك يف الوظيف العمويم من أجل تعزيز مصاحلهم
املادية واملعنوية والدفاع عهنا .باإلضافة إىل الصالحيات
التقليدية ،فإن املنمظة األكرث متثيال تطلهبا السلطات العامة
ألي قضية اجمتاعية ذات أمهية (.)Hamdan 1996 : 673

غال ًبا ما يتعرض قانون العمل احلايل للنقد من قبل أرباب
العمل يف القطاعني العام واخلاص ،فهم يريدون التشكيك
يف مسألة احلق يف اإلرضاب ،وعالقة العمل واهليائت
االستشارية ،فض ً
ال عن مسألة احلقوق النقابية .لكن مل
تمتكن احلكومة من تعديله منذ عام  2004؛ مت اقرتاح
مسودة منه ،لكن مجيع النقابات رفضهتا ،مبا يف ذلك
االحتاد العام للعامل اجلزائريني.
ممارسة احلق النقايب
مثل لك القوانني يف العامل ،فهي نتاج أو نتيجة موازين
القوى يف املجمتع وعىل املستوى الدويل .وهيدف ترشيع
العمل أو قانون العمل إىل محاية مصاحل املوظفني ضد أي
شلك من أشاكل اإلساءة من قبل أرباب العمل يف القطاعني
العام أو اخلاص .جيب عىل أي رشكة أو جهة مستخ ِدمة
ختضع للقانون اجلزائري أن متتثل للواحئ املعمول هبا
فميا يتعلق بالتوظيف ،وعالقات العمل ،والسالمة والصحة
املهنية ،وكذلك إدارة الزناعات العاملية وممارسة احلقوق
النقابية .مل ميزي املرشع اجلزائري يف تطبيقها بني القطاع
اخلاص والقطاع العام ولك األحاكم القانونية تنطبق عىل
عامل الشغل.

حيمي القانون رمق  14-90العامل والعامالت من أمعال
المتيزي بسبب نشاطهم النقايب .مينح هذا الترشيع محاية
خاصة لملندوبني النقابيني ،مما يحمس هلم بأداء مهمهتم
باستقالل تام.
رشوط تأسيس التنظميات النقابية
حتدد املادة  5من القانون رمق  14-90سالف الذكر الرشط
األول لتأسيس التنظميات النقابية  :تمتايز التنظميات
النقابية يف هدفها وتمسيهتا وتسيريها عن أية مجعية
ذات طابع سيايس .وال ميكهنا االرتباط هيلكيا أو عضويا
بأية مجعية ذات طابع سيايس وال احلصول عىل إعانات
أو هبات أو وصايا كيفام اكن نوعها من هذه امجلعيات.
تتعرض التنظميات النقابية املخالفة لإليقاف أو حىت احلل،
مكا هو منصوص هيلع يف املادتني  27و  30من القانون
ً
أيضا ،ميكن للعامل والعامالت
رمق  14-90السالف الذكر.

 53أنظر قانون العمل (: )2001
الباب األول ،عالقة العمل ؛ القانون رمق  11-90املؤرخ يف  21أفريل/نيسان  1990املتعلق
بعالقات العمل املمتم واملعدل بالقانون رمق  29-91املؤرخ يف  21ديمسرب/اكنون األول
 ،1991املرسوم الترشييع رمق  03-94املؤرخ يف  11أفريل/نيسان  ،1994األمر رمق 21-96
املؤرخ يف  9جويلية/يوليو  ،1996األمر رمق  02-97املؤرخ  11جانيف/اكنون الثاين 1997
واألمر رمق  03-97املؤرخ يف  11جانيف/اكنون الثاين .1997
الباب الثالث ،ممارسة احلق النقايب والوقاية من نشوب الزناعات وتسويهتا .القانون
رمق  90/14املؤرخ يف  2جوان/يونيو  1990املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب،
املعدل واملمتم بالقانون رمق  30-91املؤرخ يف  21ديمسرب/اكنون األول  1991واألمر رمق
 12-96املؤرخ  10يف جوان/يونيو .1996
الباب السادس ،مفتشية العمل ،القانون رمق  03-90املؤرخ  6فرباير  1990املتعلق
مبفتشية العمل ،املعدل واملمتم باألمر رمق  11-96املؤرخ يف  10جوان/يونيو .1996
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األجراء واملستخ ِدمني تأسيس منمظة نقابية إذا اكنوا
راشدين ،أو لدهيم اجلنسية اجلزائرية األصلية أو املكتسبة
منذ عرش سنوات عىل األقل ،أو يمتتعون حبقوقهم املدنية
ً
نشاطا له عالقة هبدف التنظمي
والوطنية ،أو ميارسون
النقايب وأال يكونوا قد صدر مهنم سلوك مضاد للثورة
التحريرية .باإلضافة إىل ذلك ،يرصح بتأسيس التنظمي
النقايب عقب مجعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها
املؤسسني وبعد إيداع ترصحي التأسيس ،سواء لدى وايل
الوالية اليت يوجد هبا املقر (للتنظميات النقابية ذات الطابع
البلدي أو املشرتك بني البلديات أو الواليئ) ،أو إىل الوزير
امللكف بالعمل (للنقابات ذات الطابع املشرتك بني الواليات
أو الوطين) .بعد ذلك ،جيب انتظار تسلمي وصل تجسيل
ترصحي التأسيس من قبل السلطة العمومية املعنية خالل
 30يو ًما عىل األكرث من إيداع امللف واستيفاء شلكيات
اإلهشار يف إحدى اجلرائد اليومية الوطنية اإلعالمية.

•

القانون األسايس للتنظمي النقايب
حتت طائلة البطالن ،نصت املادة  21من القانون رمق 14-90
سالف الذكر أن القانون األسايس للتنظميات النقابية جيب
أن يذكر األحاكم التالية :
•
•
•
•

ريا ،وحضت املادة  9من القانون رمق  14-90السالف الذكر
أخ ً
أنه ُيرفق ترصحي التأسيس املذكور أعاله مبلف يودع لدى
السلطة العمومية املعنية يشمتل عىل قامئة محتل أمساء
وتوقيع األعضاء املؤسسني وهيائت قيادة وإدارة التنظمي
النقايب ،والوثائق املتعلقة حبالهتم املدنية ومهنهتم وعناوين
مساكهنم من جهة ،ومن جهة أخرى ،جيب إرفاق نخستني
مصادق علهيام طبق األصل من القانون األسايس وحمرض
امجلعية العامة التأسيسية.

•
•
•
•
•

حقوق وواجبات التنظمي النقايب
باإلضافة إىل احلقوق والواجبات املنصوص علهيا يف
النصوص الترشيعية السارية األخرى والقوانني األساسية
ألي تنظمي نقايب ،فإن بعض املبادئ املتعلقة هبذا املوضوع
حمددة بأحاكم القانون رمق  14-90املشار إليه أعاله .يتعلق
األمر باحلق يف مشاركة أي عضو يف قيادة التنظمي
وإدارته وانتخاب وجتديد هيائت القيادة وف ًقا لملبادئ
الدميقراطية ومنع أي خشص معنوي أو طبييع من التدخل
يف تسيري التنظمي إال يف احلاالت اليت نص علهيا القانون
رصاحة .مكا أن التنظمي ملزم بإبالغ السلطة العمومية
املعنية بأي تعديل لقانونه األسايس وأي تغيري عىل هيائت
القيادة واإلدارة وكذلك مضان نرشها يف جريدة يومية
وطنية إعالمية .يف الفصل نفسه ،مت النص عىل أنه حيق
للتنظمي النقايب االخنراط يف التنظميات النقابية الدولية
أو القارية أو اجلهوية ،وميكنه كذلك نرش وإصدار نرشيات
وجمالت أو وثائق أخرى هلا عالقة هبدفه.

•
•

هدف التنظمي وتمسيته ومقره،
طريقة التنظمي وجمال اختصاصه االقليمي،
فائت األخشاص واملهن والفروع أو قطاعات النشاط
املذكورة يف هدفه،
حقوق األعضاء وواجباهتم ورشوط االخنراط
واالنحساب أو اإلقصاء،
الطريقة االنتخابية لتعيني هيائت القيادة واإلدارة
وجتديدها و كذلك مدة عضويهتا،
القواعد املتعلقة بإستدعاء هيائت املداولة وتسيريها،
قواعد إدارة التنظمي النقايب وإجراءات مراقبهتا،
قواعد حسابات التنظمي النقايب وإجراءات رقابهتا
واملوافقة علهيا،
القواعد اليت حتدد إجراءات حل التنظمي النقايب
إراديا ،والقواعد اليت تتعلق بأيلولة املمتلاكت يف هذه
احلالة ،وبطبيعة احلال ،متنع التنظميات النقابية من
إدخال أي متيزي عىل قوانيهنا األساسية ،مكا متنع
من ممارسة أي متيزي بني أعضاهئا من شأنه املساس
حبرياهتم األساسية.

املوارد واملمتلاكت
مكا هو منصوص هيلع يف املادة  24من القانون رمق
السالف الذكر ،تتكون موارد التنظميات النقابية من اشرتااكت
أعضاهئا واملداخيل املرتبطة بنشاطاهتا واهلبات والوصايا
واإلعانات احملمتلة للدولة .مع ذلك ،جيدر التنويه إىل أن
املداخيل املرتبطة بنشاطات التنظميات النقابية جيب أن
تستخدم يف حتقيق األهداف اليت حيددها القانون األسايس
فقط .باإلضافة إىل ذلك ،فإن املادة  26من القانون رمق 14-90
سالف الذكر جتعل اهلبات والوصايا غري مقبولة إذا اكنت مثقلة
بأعباء ورشوط ال تتفق واهلدف املسطر يف القانون األسايس
من جهة ،وإذا اكنت تأيت من هيائت أجنبية إال بعد املوافقة
املسبقة للسلطة العمومية املعنية.
14-90

ريا ،جتدر اإلشارة إىل أن التنظمي النقايب يكتسب
أخ ً
الخشصية املعنوية واألهلية املدنية مبجرد تأسيسه ،وفقاً
لملادة  8من القانون رمق  14-90املشار إليه أعاله ،وميكنه
أن يقوم مبا يأيت :
•

اقتناء أمالك منقولة أو عقارية ،جمانا أو مبقابل،
ملامرسة النشاط املنصوص هيلع يف قانونه األسايس
ونظامه الداخيل.

إيقاف وحل التنظمي النقايب
ميكن للجهات القضائية املختصة ،بناء عىل دعوى من قبل
السلطة العمومية املعنية ،توقيف نشاط أي تنظمي نقايب
ووضع األختام عىل أمالكه .ومع ذلك ،مكا هو مبني يف
املادة  27من القانون رمق  14-90املشار إليه أعاله ،ال
ميكن طلب اإليقاف إال وف ًقا للرشوط املنصوص علهيا يف
ً
نشاطا
املادة  ،30أي « إذا اكن التنظمي النقايب ميارس
خمالفا للقوانني املعمول هبا ،أو غري منصوص علهيا يف
قوانيهنا األساسية ».

التقايض وممارسة احلقوق املخصصة للطرف املدين
لدى اجلهات القضائية املختصة عقب وقائع هلا عالقة
هبدفه وأحلقت أرضارا مبصاحل أعضائه الفردية
وامجلاعية ،املادية واملعنوية.
متثيل العامل والعامالت أمام لك السلطات العمومية.
إبرام أي عقد أو اتفاقية أو اتفاق له عالقة هبدفه.
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عىل هذه التنظميات بدورها أن تبلّغ ،خالل الثاليث األول
من السنة التقوميية املعتربة ،السلطة اإلدارية املختصة
بالعنارص اليت تحمس بتقيمي متثيلها.

بي القانون أنه ميكن
فميا يتعلق حبل التنظمي النقايبّ ،
أن يكون إراديًا أو يمت اإلعالن عنه بالطرق القضائية.
احلل اإلرادي هو الذي يق ّرره أو يعلنه أعضاء التنظمي
النقايب املعين أو مندوبومه املعينون قانونا ،طبقا لألحاكم
املنصوص علهيا يف القانون األسايس.

صالحيات التنظميات النقابية
مكا هو مذكور يف املادة  38من القانون رمق  14-90سالف
الذكر ،تمتتع التنظميات النقابية المتثيلية للعامل والعامالت
األجراء يف لك مؤسسة مستخدمة ،يف إطار الترشيع
والتنظمي املعمول هبام ،بالصالحيات اآلتية :

أما بالنسبة للحل بالطرق القضائية ،عىل النحو احملدد يف
املادة  31من القانون رمق  14-90سالف الذكر ،فميكن اإلعالن
عنه من قبل اجلهات القضائية املختصة ،بنا ًء عىل دعوى
السلطة العمومية أو من أي طرف معين آخر عندما ميارس
التنظمي النقايب نشاطا خمالفا للقوانني املعمول هبا ،أو غري
منصوص علهيا يف قوانيهنا األساسية .ويرسي أثر احلل
ابتداء من تارخي إعالن احلمك القضايئ برصف النظر عن
مجيع طرق الطعن .ميكن لملحمكة أيضا أن تأمر مبصادرة
أمالك التنظمي النقايب موضوع احلل القضايئ.

•
•
•

التنظميات النقابية المتثيلية
تعترب التنظميات النقابية للعامل والعامالت األجراء متثيلية
إذا اكنت مكونة قانونا منذ ستة أهشر عىل األقل ،مكا
تنص هيلع املادة  34من القانون رمق  14-90املؤرخ يف 2
جوان/يونيو  1990املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب
املعدل واملمتم .أيضا ،جيب أن تضم ،مكا تنص هيلع املادة
 35من القانون سالف الذكر 20 ،باملائة عىل األقل من العدد
اللكي للعامل والعامالت األجراء ،الذين تمشلهم القوانني
األساسية للتنظميات النقابية املذكورة ،أو هلا متثيل 20
باملائة عىل األقل يف جلنة املشاركة إذا اكنت موجودة
داخل املؤسسة املستخدمة املعنية.

•

•
•

املشاركة يف مفاوضات االتفاقيات أو االتفاقات
امجلاعية ،داخل املؤسسة املستخدمة،
املشاركة يف الوقاية من اخلالفات يف العمل وتسويهتا
وممارسة احلق يف اإلرضاب،
مجع أعضاء التنظمي النقايب يف األماكن أو احملالت
املتصلة هبا خارج أوقات العمل ،واستثناء ،أثناء
ساعات العمل ،إذا حصل اتفاق مع املستخدم،
إعالم مجاعات العامل املعنيني بواسطة النرشات
النقابية أو عن طريق التعليق يف األماكن املالمئة اليت
خيصصها املستخدم هلذا الغرض،
مجع االشرتااكت النقابية يف أماكن العمل من
األعضاء ،حسب اإلجراءات املتفق علهيا مع املستخدم،
تجشيع معليات التكوين النقايب لصاحل أعضاهئا.

إضافة إىل ذلك ،تنص املادة  39من القانون 14-90
سالف الذكر أنه حسب نسبة المتثيل ،فإن احتادات
العامل والعامالت األجراء واملستخدمني واحتادياهتم أو
كنفدرالياهتم األكرث متثيال عىل الصعيد الوطين :

باإلضافة إىل ذلك ،يتعني عىل التنظميات النقابية للعامل
والعامالت األجراء املكونة وف ًقا لألحاكم املذكورة أعاله أن
تبلغ يف بداية لك سنة تقوميية ،حسب احلالة ،إىل املستخ ِدم
أو إىل السلطة اإلدارية املختصة ،مجيع العنارص املتعلقة
بتقيمي متثيلها داخل نفس اهليئة املستخ ِدمة ،وال سميا تلك
املتعلقة بعدد منتسبهيا واشرتااكت أعضاهئا.

•
•
•
•
•

باإلضافة إىل ذلك ،تعترب احتادات واحتاديات أو
كنفدراليات العامل والعامالت األجراء متثيلية إذا اكنت
تضم  20باملائة عىل األقل من التنظميات النقابية المتثيلية
اليت تمشلها القوانني األساسية لالحتادات واالحتاديات
أو الكنفدراليات املذكورة عرب املقاطعة اإلقلميية املعنية.
ويتعني علهيا بدورها أن تقدم للسلطة اإلدارية املختصة
العنارص املتعلقة بمتثيلها ،وال سميا فميا يتعلق بعدد
منتسبهيا واشرتااكت أعضاهئا.

تستشار يف ميادين النشاط اليت تعنهيا خالل إعداد
املخططات الوطنية للتمنية االقتصادية واالجمتاعية،
تستشار يف جمال تقومي الترشيع والتنظمي املتعلقني
بالعمل وإثراهئام،
تتفاوض يف االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية اليت تعنهيا،
متثل يف جمالس إدارة هيائت الضامن االجمتايع،
متثل يف املجالس متساوية األعضاء يف الوظيفة العمومية
ويف اللجنة الوطنية للتحكمي املؤسسة مبقتىض القانون
رمق  02-90املؤرخ يف  06فرباير .1990

المتثيل النقايب
من أجل مضان متثيل املصاحل املادية واملعنوية ألعضاهئا،
وف ًقا لقوانيهنا األساسية ،تنص املادة  40من القانون
رمق  14-90املذكور أعاله عىل أنه ميكن ألي تنظمي
نقايب متثييل ،حسب مفهوم املادتني  34و  35من هذا
القانون ،أن ينشئ هيكال نقابيا يف أية مؤسسة معومية
أو خاصة ،وعىل مستوى أماكن العمل املنفصلة إذا اكنت
موجودة ،وكذلك عىل مستوى أية مؤسسة أو هيئة أو إدارة
معومية .يف هذا اإلطار ،جتدر اإلشارة إىل أن املادة
 41من القانون رمق  14-90املذكور أعاله تنص عىل أن
اهليلك النقايب املذكور يعني ،مضنه ،املندوب /ين النقايب /
ين امللكف/ين بمتثيله لدى املستخدم وفقا للحدود والنسب
احملددة يف اجلدول التايل :

تنطبق نفس هذه الرشوط عىل تنظميات املستخ ِدمني.
وبالتايل ،جيب أن تكون هذه التنظميات مكونة قانو ًنا منذ
ستة أهشر عىل األقل ،وتشري املادة  37من القانون املذكور
أعاله إىل أنه عىل الصعيد البلدي أو املشرتك بني البلديات
أو الواليئ أو املشرتك بني الواليات أو الوطينُ ،تعترب
منمظات املستخدمني متثيلية إذا اكنت تضم  20باملائة
عىل األقل من املستخدمني تمشلهم القوانني األساسية
للتنظميات املذكورة ،و  20باملائة عىل األقل من مناصب
العمل املرتبطة هبا عرب املقاطعة اإلقلميية املعنية .ويتعني
52

املالحق

عدد العامل األجراء

دون فقدان رواتهبم ،لملشاركة يف االجمتاعات التنظميية
هليائهتم القيادية وملامرسة مسؤولياهتم النقابية ؛ الرشوط
واحلدود اليت تحمس ألعضاء اهليالك النقابية املذكورين
يف املادة  40من القانون رمق  14-90سالف الذكر ،امللكفني
مبسؤوليات يف تنظميهم النقايب ،بالتغيب دون فقدان
ربرة يف االجمتاعات النقابية
رواتهبم ،من أجل املشاركة امل ّ
اليت تعقد خارج اهليئة املستخ ِدمة.

عدد املندوبني

من  20إىل 50

1

من  51إىل 150

2

من  151إىل 400

3

من  401إىل 1.000

5

من  1.001إىل 4.000

7

من  4.001إىل 16.000

9

 16.000مفا فوق

13

باإلضافة إىل ذلك ،جتدر اإلشارة إىل أنه جيب عىل املستخدم
أن يضع حتت ترصف التنظميات النقابية المتثيلية ،وف ًقا
لملادة  48من القانون رمق  14-90املذكور أعاله ،الوسائل
الرضورية لعقد اجمتاعاهتا ،ولوحات إعالنية إلعالم املوظفني
واملوظفات وحمال مالمئا إذا مض التنظمي النقايب أكرث من
ريا ،جتدر اإلشارة إىل أن التنظميات النقابية
 150عض ًوا .أخ ً
ً
للعامل والعامالت األجراء األكرث متثيال عىل الصعيد الوطين
ميكن أن تستفيد من إعانات الدولة.

عندما ال تتوفر يف أي تنظمي نقايب رشوط المتثيل املنصوص
علهيا يف املادتني  35و 40من القانون رمق  14-90سالف
الذكر ،ينتخب مجموع العامل والعامالت األجراء ممثلهيم
بغرض التفاوض امجلايع والوقاية من نزاعات العمل
وتسويهتا ،وفقا لنفس النسب املذكورة يف اجلدول أعاله.
وجتدر اإلشارة إىل أن متثيل العامل والعامالت األجراء
داخل اهليائت اليت تشغل أقل من  20عام ً
ال وعاملة يمت من
قبل ممثل نقايب واحد ُينتخب مبارشة من طرف مجموع
العامل والعامالت األجراء.

أما بالنسبة للحامية املمنوحة لملندوبني النقابيني الواردة يف
أحاكم املواد من  50إىل  57من القانون رمق  14-90املذكور
أعاله ،فهي هتدف بشلك خاص إىل ثين أرباب العمل عن
ممارسة الضغط أو اختاذ عقوبات ضد املندوبني النقابيني
نص القانون
بسبب نشاطاهتم النقابية .يف هذا اإلطارّ ،
عىل أنه ال جيوز ألحد أن ميارس أي متيزي ضد أحد العامل
والعامالت إبان التوظيف وحتديد املرتب والرتقية والتكوين
واملنافع االجمتاعية بسبب نشاطاته النقابية .وباملثل ،ال
جيوز ألحد أن ميارس ضد العامل والعامالت ضغوطا أو
هتديدات تعارض التنظمي النقايب ونشاطاته .وبشلك أكرث
رصاحة ،تنص املادة  53من القانون رمق  14-90سالف
الذكر عىل أنه « ال جيوز لملستخدم أن يسلط عىل أي
مندوب نقايب ،بسبب نشاطاته النقابية ،عقوبة العزل أو
التحويل أو عقوبة تأديبية كيفام اكن نوعها » .واألفضل
من ذلك ،أن صياغة املادة  53مكرر أكرث رصامة  « :ال
جيوز لملستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أي
عقوبة تأديبية أخرى عىل أي عضو يف هيئة إدارة تنفيذية
داخل اهليلك النقايب ( )...بسبب نشاطاته النقابية » .ومع
ذلك ،خيضع املندوبون النقابيون واملندوبات النقابيات أثناء
ممارسهتم نشاطاهتم املهنية ،ألحاكم الترشيع والتنظمي
املتعلقني بالعمل ،مكا هو مذكور يف املادة  .52ومع ذلك،
يف حالة أخل مندوب نقايب أو مندوبة نقابية هبذه األحاكم،
ً
أوال إعالم التنظمي النقايب قبل أن
جيب عىل املستخدم
يبارش أي إجراء تأدييب.

ريا ،جيدر بالذكر أنه جيب عىل أي مندوب نقايب أن
أخ ً
يكون قد بلغ  21سنة يوم انتخابه ،وأن يمتتع حبقوقه املدنية
والوطنية وأن تكون له أقدمية ال تقل عن سنة واحدة يف
ً
أيضا إىل أنه جيب إبالغ
اهليئة املستخدمة .وجتدر اإلشارة
لقب وامس املندوب أو املندوبني النقابيني إىل املستخدمني
وإىل مفتشية العمل املختصة إقلمييًا خالل المثانية أيام
اليت تعقب انتخاهبم.
التهسيالت وامحلاية
فميا يتعلق بالتهسيالت املمنوحة للتنظميات النقابية
المتثيلية ،جتدر اإلشارة إىل أنه حيق لملندوبني النقابيني،
يف إطار ممارسة مهمهتم النقابية ،المتتع حبساب عرش
ساعات يف الهشر مدفوعة األجر كوقت معل فعيل
ميكهنم أن جيمعوه أو يقتمسوه فميا بيهنم بعد موافقة
املستخدم .مكا أن الوقت الذي يقضيه املندوبون النقابيون
يف االجمتاعات مع املستخدم أو الغيابات اليت يرخص
هبا لملشاركة يف الندوات واملؤمترات وملتقيات التكوين
النقايب لتنظمياهتم النقابية ،ال تؤخذ بعني االعتبار يف
حساب الساعات الهشري املمنوح هلم.

إنشاء فرع نقايب

عىل مستوى آخر ،يلزتم املستخدم ،مبوجب املادة  47مكرر
من القانون رمق  14-90املذكور أعاله ،بفتح مفاوضات مع
التنظميات النقابية المتثيلية حول  :الرشوط اليت ميكن
ألعضاهئا احلصول مبوجهبا ،يف حدود احلصة احملددة
نسبة إىل عدد العامل والعامالت يف اهليئة املستخ ِدمة،
احلصول عىل انتداب هبدف ممارسة ،لفرتة حمددة ،مهام
دامئة خلدمة التنظمي النقايب الذي ينمتون إليه ،مع مضان
إعادة إدماجهم يف مناصهبم أو إىل مناصب أخرى
بنفس األجر يف هناية هذه الفرتة ؛ رشوط وحدود تغ ّيب
أعضاء التنظميات النقابية المتثيلية يف اهليئة املستخ ِدمة
َّ
امللكفني مبسؤوليات يف هيالكمك النقابية املذكورة أعاله،

إن إنشاء أو جتديد هيلك نقايب من صالحيات التنظمي
النقايب للعامل والعامالت األجراء حرصيًا وف ًقا لقوانينه
األساسية .54نظ ًرا ألنه من الناحية العملية وحده االحتاد
العام للعامل اجلزائريني خم ّو ٌل بإنشاء أو تنصيب فرع نقايب،
فهي ختضع لتطبيق القوانني األساسية لملركزية النقابية.
يمت انتخاب املندوبني النقابيني مبا يتناسب مع عدد العامل
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40

من قانون

2

جوان/يونيو

1990

املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب.

مؤسسة فريدريش إيربت  -اجلزائر  :احلركة النقابية يف القطاع اخلاص

والعامالت املوجودين يف املؤسسة أو ماكن العمل ،ولكن جيب
أن يكون العدد أكرب من أو يساوي  20موظ ًفا.
طب ًقا للنظام الداخيل لالحتاد العام للعامل اجلزائريني،
نصت املادة  64عىل أن املجلس النقايب ممثل عىل مستوى
املستخدم يف احلدود التالية :
من
من
من
من
من
من
من

 20إىل  50عامل  :من عضو إىل  3أعضاء.
 51إىل  150عامل  :من  3إىل  5أعضاء.
 151إىل  200عامل  :من  5إىل  7أعضاء.
 201إىل  500عامل  :من  7إىل  9أعضاء.
 501إىل  1000عامل  :من  9إىل  11عضو.
 1001إىل  4000عامل  :من  11إىل  15عضو.
55
 4001عامل فأكرث  :من  15إىل  21عضو.

حيق للعامل والعامالت بعقد حمدد املدة  CDDممارسة
النقابة مثل مجيع العامل بعقد غري حمدد املدة  .CDIومع
ذلك ،من أجل الرتحش لالنتخابات يف هيائت النقابة ،حتدد
توجهيات من األمانة الوطنية اإلجراءات العملية حلقهم يف
الرتحش النتخابات اهليائت النقابية ،وف ًقا لملادة  156من
اللواحئ املذكورة.
أما بالنسبة للعامل والعامالت األجانب ،فلهم ً
أيضا احلق يف
ممارسة النقابة مثل مجيع العامل اجلزائريني وهلم احلق يف
الرتحش ملناصب يف اهليائت النقابية املنتخبة .ومع ذلك ،جيب
أن ميتثل هؤالء العامل والعامالت األجانب لترشيعات العمل
وأن يكون لدهيم ترصحي معل صادر بالشلك املناسب من قبل
مصاحل الوزارة وال يشغلون منص ًبا إدار ًيا أو استشار ًيا.
جيب أن يكون اإلعفاء صاد ًرا عن االحتاد احمليل واحتاد
الوالية واألمانة الوطنية (املادة .)157
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