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التطور التارخيي للتغري التنظيمي باملؤسسة االقتصادية العمومية
األستاة  :فوزية غميض ،جامعة سطيف ،2اجلزائر
األستاة الدكتور::سعيد فكرون ،جامعة املسيلة ،اجلزائر
امللخص:
إن معاجلة نسق التغري التنظيمي باملؤسسة االقتصادية العمومية باجلزائر ينطلق من
خالل تتبع املراحل التطورية للتغري التنظيمي اليت عرفتها املؤسسة االقتصادية العمومية و
الظروف التارخيية اليت كانت سائدة يف كل مرحلة من املراحل و أثرها يف فهمها يف السلوك
التنظيمي للعمال باعتبارهم املقصودين بالتغري التنظيمي يف كل مرحلة من املراحل .لذا نسعى
إىل إبراز العالقة الرتابطية بني التطور التارخيي للتغري التنظيمي بصفته ظاهرة سوسيو تنظيمية و
بني تطور املؤسسة االقتصادية منذ نشأتها إىل غاية يومنا هذا ،و ربط ذلك بالنظم االقتصادية
العاملية االشرتاكية و الرأمسالية ،و كذا إبراز خصوصية اليت متيزت بها هذه الظاهرة باملؤسسة
االقتصادية العمومية اجلزائرية.

Abstract:
We find that is crytalize in actual forms without during passage
evolutional stage as contribute assortement verity changes which had a
direct and paraller relation -ship that and economical and human
civilisations have known at evry stage change.
And. The organization change in the public economic corporation
in algeria start by tracing the evolution stage of the organization change
that known by public corporation and the hostirical condition of stage and
of

béheaviour

its impact on their understanding of the organization

workers as they are concernd whith organisationnel change at the each
stage of stage.
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مقدّمة:
إن املتتبع للتطور التارخيي للمؤسسة االقتصادية العمومية جيد أنها مل
تتبلور يف شكلها احلاضر إال بعد مرورها مبراحل تطورية عديدة ساهمت يف تعدد
أشكاهلا عوامل التغري املستمر الذي تشهده البيئة أو احمليط الذي تتواجد به ،و هو
ما يعرف بالتغري التنظيمي الذي يعين انتقال املؤسسة االقتصادية العمومية من
مرحلة إىل أخرى خمتلفة متاما عنها ،فانتقال املؤسسة االقتصادية من مرحلة اإلنتاج
األسري البسيط إىل املؤسسة االقتصادية احلالية .مل يكن ذلك مبحض الصدفة أو
اعتباطيا و إمنا كانت عملية التغري عملية ضرورية و ملحة تبلورت خالهلا املؤسسة
االقتصادية يف أشكال متعددة تتميز فيها عن األخرى يف كل مرحلة من مراحل
التغري التنظيمي الذي شهدته.
و يف هذا املقال سنحاول دراسة و حتليل التطور التارخيي للمؤسسة
االقتصادية العمومية مربزين من خالل ذلك معامل التغري التنظيمي الذي شهدته يف
كل مرحلة من مراحل تطورها و األشكال املختلفة للمؤسسة االقتصادية اليت
انبثقت عن كل مرحلة تغري سواء على املستوى العاملي أو احمللي ،و ربط ذلك
التطور بتطور النظم االقتصادية و االجتماعية باجملتمعات ككل.
و لذلك قمنا بطرح التساؤلني التاليني:
 – 0فيما تتمثل املراحل التطورية للتغري التنظيمي باملؤسسة االقتصادية العمومية؟
 - 7مباذا نفسر عالقة التطور التارخيي للتغري التنظيمي بتطور املؤسسة االقتصادية
العمومية اجلزائرية؟
و على ضوء ذلك قسمنا هذا العمل إىل ثالث حماور أساسية هي:
 احملور األول :تناولنا فيه كل ما يتعلق بتطور التغري التنظيمي للمؤسسة
االقتصادية العمومية خالل مرحلة اإلنتاج األسري البسيط إىل غاية
مرحلة اإلنتاج املصنعي.
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 احملور الثاني :و تناولنا فيه تطور التغري التنظيمي للمؤسسة االقتصادية
العمومية باجملتمعات االشرتاكية و اجملتمعات الرأمسالية.
 احملور الثالث :و تناولنا خالل هذا احملور معاجلة نسق التغري التنظيمي
باملؤسسة االقتصادية العمومية اجلزائرية منذ االستقالل إىل غاية يومنا
هذا .حماولني يف كل حمور من هذه احملاور إبراز مضمون التغري التنظيمي
يف كل مرحلة من املراحل.
 – Iاملؤسسة االقتصادية العمومية خالل مرحلة اإلنتاج األسري البسيط إىل غاية مرحلة
اإلنتاج املصنعي:
 – 1 – 1مرحلة اإلنتاج األسري البسيط :إن أول ظهور للمؤسسة االقتصادية كان
يف شكل إنتاج أسري بسيط تغلب عليه البساطة و الركود ،حيث كانت تعتمد
اإلنتاج الفالحي الذي اقتصر على بعض األسر الكبرية فقط ،حيث كان يتم هذا
النمط من النشاط االقتصادي داخل األسر و يف احلقول و بشكل نسيب داخل
املدن .فقد كان هذا الشكل من املؤسسة االقتصادية حمدود االنتشار ،و اتسم
بسيطرة النظام اإلقطاعي يف الريف و استغالل األسر كاملة يف الفالحة من طرف
مالك األرض.
و إن أهم مظهر للتغري الذي شهدته هذه املرحلة هو تزايد عدد السكان يف
القرى نتيجة لتوافر عوامل التحضر ،فانتقلت بذلك من الطابع القروي إىل الطابع
احلضري هذا من جهة ،و من جهة أخرى ساهم هذا التغري يف حترر العمال من
احلقول الريفية و استغالهلم يف ممارسة بعض احلرف ،مما أدى إىل إمكانية جتمعهم
يف أماكن و حمالت لتكوين وحدات حرفية .و هذا ما يدل على انتقال املؤسسة
االقتصادية من مرحلة اإلنتاج األسري البسيط الذي يعتمد على النشاط الفالحي
إىل مرحلة اإلنتاج احلريف أو ما يعرف باسم الوحدات احلرفية ،و هو الذي ميثل
مضمون التغري التنظيمي للمؤسسة االقتصادية خالل هذه املرحلة(.)0

213

العدد  ...............................:52اجلزء األول .............................ديسمرب 7102
 – 5 – 1ظهور الوحدات احلرفية :إن أهم مظهر دال على التغري هو انتقال النشاط
اإلنتاجي للفرد من املرحلة البدائية اليت اتسمت بالبساطة و حمدودية االنتشار و
كذا سيطرة النظام اإلقطاعي على تطور النشاط اإلنتاجي بالشكل الذي وصل إليه
خالل هذه املرحلة ،و قد ساهمت يف ذلك مجلة من العوامل نذكرها يف النقاط
التالية:
أ – تكوين جتمعات حضرية بسبب تزايد عدد السكان يف القرية و تزايد
احتياجاتهم و جلوءهم إىل الصناعة احلرفية لتلبية احتياجاتهم املختلفة.
ب – ارتفاع الطلب على املنتجات احلرفية ذاتها من مالب

و أدوات إنتاج.

ج – انتشار النشاط احلريف يف أماكن متعددة ،مما أدى إىل تكوين حمالت أو
ورشات يتجمع فيها أصحاب احلرف املتشابهة من أجل اإلنتاج حتت إشراف
شخص يرأسهم يتمتع باخلربة يف النشاط احلريف الذي ميارسونه يف شكل أسري.
تغيب فيه كل مظاهر االستغالل و القسوة فأدى ذلك إىل ظهور الوحدات احلرفية
للنجارين و احلدادين و النساجني.
و يربز مضمون التغري التنظيمي يف هذا الشكل من املؤسسة االقتصادية
العمومية يف متكن التجار الرأمساليون من مجع هؤالء احلرفيني مبكان واحد حتى
يتمكنوا من مراقبتهم بشكل أكرب ،و أن يستعملوا وسائل إنتاجهم بشكل أكثر
استغالال ،و هكذا كان أول ظهور للمصانع يف شكلها األولي حيث كانت تتألف
من أدوات بدائية يشتغلون عليها بأيديهم و ختضع لتنظيم خيتلف عن تنظيم
الوحدات احلرفية السابقة ،إذ أصبح فيها صاحب احملل و األدوات هو صاحب
األمر و النهي ،فهو الذي حيدد عدد العمال و يتحكم يف ظروف اإلنتاج من
بدايتها إىل نهايتها ،أما العامل يقوم بتنفيذ األوامر عك ما كان عليه يف النشاط
احلريف املنـزلي.
تقييم املرحلة :لكن ما ميكن اإلشارة إليه إىل أنه رغم متيز هذه املرحلة بالدقة و
التنظيم إال أنها واجهتها مجلة من الصعوبات اليت أثرت بشكل مباشر على
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األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها ،و ذلك من خالل أن عملية التدرج من صانع إىل
معلم أو متتلمذ إىل صانع ،أصبحت تأخذ وقتا طويال إىل درجة يتم فيها جتميد
الصانع مبنصبه طوال حياته ،و يرجع السبب يف ذلك إىل الصرامة يف العمل أو
الورشة و كذلك الطابع الوراثي ملهنة املعلمني .حيث اقتصرت أحيانا على تدريب
هؤالء ألبنائهم من أجل خلفهم يف هذا املنصب ،و هنا تتجلى صورة النظام
اإلقطاعي هذا من جهة ،و من جهة أخرى انتقال الصانع إىل عامل أجري يف
أوروبا خالل القرن السابع عشر ،و جنم عن ذلك نشوء مجعيات العمال اليوميني
بعد ذلك من أجل ضمان وجودهم يف السوق(.)7
 – IIاملؤسسة االقتصادية العمومية يف اجملتمعات االشرتاكية و الرأمسالية:
و إننا سنحاول يف هذا اجملال إبراز تطور املؤسسة االقتصادية العمومية يف
اجملتمعات االشرتاكية و الرأمسالية و ذلك بالتطرق إىل مضمون التغري التنظيمي
لكل منهما و ذلك على النحو التالي:
 – 1 – 5املؤسسة االقتصادية العمومية باجملتمعات االشرتاكية :لقد متثل اهلدف
األساسي من إنشاء املؤسسة االقتصادية العمومية يف النظام االشرتاكي يف حتقيق
أهدافه و تثبيت دعائمه و ركائزه باجملتمعات االشرتاكية ،فاملؤسسة االقتصادية
العمومية أنشأت لتلبية أهداف اجتماعية حبتة ،فال بد أن تعرب عن املبادئ األساسية
اليت يقوم عليها النظام االشرتاكي و اليت نادت بها املاركسية ،إذ ميكن حتديد هذه
املبادئ يف النقاط التالية(:)3
أ – امللكية العامة لوسائل اإلنتاج.
ب  -اإلنتاج حسب اخلطط االقتصادية.
ج – التوزيع على أساس التخطيط املركزي.
د – التوجه االقتصادي للمؤسسات.
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و لقد تضمنت املؤسسة االقتصادية العمومية باجملتمعات االشرتاكية ثالثة
أنظمة أساسية هي:
أوال :النظام اإلداري :تعترب املؤسسة االقتصادية العمومية يف اجملتمعات االشرتاكية من
ناحية التنظيم اإلداري هي مبثابة ملحقة إدارية تتلقى اخلطط و برامج التسيري
االقتصادي من طرف اجلهة الوصية التابعة هلا ،و الذي يعرف باملركز الوطين
للتخطيط و اإلدارة ،فهي بذلك أداة لتنفيذ السياسة االقتصادية املوجهة من قبل
املركز ،و متثل اهلدف من ذلك هو ضمان تسيري عقالني للموارد االقتصادية
املختلفة.
ثانيا :نظام املعلومات :و لقد اتسم نظام املعلومات يف املؤسسة االقتصادية العمومية
يف اجملتمعات االشرتاكية بسوء استعمال املعلومات لدى اإلدارة و يف عالقتها مع
اإلدارات األخرى و جهاز التخطيط ،حيث عمد مديرو املؤسسات االقتصادية
العمومية إىل تشويه املعلومات املوجهة إىل املخطط املركزي ،مما أدى بهم إىل اختاذ
إجراءات صارمة يف مراقبتها ،مما نتج عن ذلك أخطاء يف اختاذ القرارات اليت تتعلق
بالتسيري(.)4
ثالثا :النظام التقين :إن املؤسسات االقتصادية العمومية ليست لديها أي سلطة يف
وضع اخلطة اإلنتاجية ،و إمنا خيضع نشاطها اإلنتاجي للخطة املركزية فيما يتعلق
باختيار املواد األولية اليت حتدد كمياتها و مصادرها و أسعارها انطالقا من اخلطة
املركزية ،أما فيما يتعلق بالتجهيزات و وسائل اإلنتاج اليت ختطط طبقا لربنامج
االستثمار الذي تؤخذ فيه بعني االعتبار جوانب اجتماعية و سياسية ال ترتبط
دائما باجلانب الرحبي(.)5
تقييم املرحلة :و خالصة ملا سبق ذكره فإن املؤسسة االقتصادية العمومية
باجملتمعات االشرتاكية انطوت على مجلة من األخطاء و املشكالت اليت حالت دون
حتقيق األهداف االقتصادية و االجتماعية إلنشائها ،و كذا أهداف اخلطط و
الربامج التنموية ،و ميكننا توضيح ذلك يف النقاط التالية(:)6
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* إهمال أهمية و دور اهلدف الرحبي يف إنشاء املؤسسات االقتصادية العمومية،
كما هو معمول به يف النظام الرأمسالي و لو جبزء بسيط يف النظام االشرتاكي الذي
أحلقه لدرجة ثانية من األهداف االجتماعية و التنموية الكلية .و يرجع السبب يف
ذلك إىل طبيعة املبادئ اليت يقوم عليها النظام االشرتاكي الذي رسخ ملكية الدولة
لوسائل اإلنتاج ،و بالتالي أصبحت املؤسسات االقتصادية العمومية أداة و وسيلة
لتحقيق هذا املبدأ دون األخذ بعني االعتبار األهداف الرحبية و التنموية إلنشاء
املؤسسة االقتصادية العمومية.
* إن هناك سوء تأطري داخلي لإلدارة يف املؤسسة االقتصادية العمومية خاصة فيما
يتعلق بطرق التنصيب و الرتقية اليت كانت يف أغلب األحيان على أساس
األقدمية.
* إن نظام املكافآت املتبع باملؤسسة االقتصادية العمومية أصبح مع مرور الوقت
كجزء من األجر ،ففقد بذلك دوره للتحفيز ألن املسئولني كانوا يعمدون من
تقديم املكافآت للعمال لتفادي االضطرابات يف مؤسساتهم دون أن يرتبط ذلك
باإلنتاج و رفع الكفاية اإلنتاجية.
 – 5 – 5املؤسسة االقتصادية العمومية  ي املرحلة االنتقالية باجملتمعات االشرتاكية:
تعترب هذه املرحلة مبثابة التغري التنظيمي الذي شهدته املؤسسة االقتصادية العمومية
باجملتمعات االشرتاكية ،إذ تعد هذه املرحلة مبثابة االنتقال العكسي من النظام
االشرتاكي الذي يقوم على مركزية التخطيط إىل النظام الذي يستخدم قوانني
االقتصاد احلر يف تسيري املؤسسة االقتصادية العمومية ،و هو جوهر التغري التنظيمي
الذي شهدته يف هذا اخلصوص .إذ متيزت هذه األخرية خبصائص تشبه إىل حد ما
خصائص االقتصاد املختلط الذي يتسم بالدمج بني النظامني االشرتاكي و
الرأمسالي معا.
و لقد متيزت األنظمة الثالثة للمؤسسة االقتصادية العمومية خالل هذه
املرحلة باملميزات التالية(:)2
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أ – النظام اإلداري :يتجلى مضمون التغري التنظيمي للمؤسسة االقتصادية العمومية
على مستوى النظام اإلداري بدمج أساليب و طرق التسيري املتبعة يف كال النظامني،
إذ أخذت جزء من التنظيم يف املؤسسة االقتصادية بالنظام االقتصادي الرأمسالي
فيما يتعلق حبرية التصرف ،كما أخذت جزء من التنظيم االقتصادي املوجه بالنظام
االشرتاكي ،فعرفت بذلك املؤسسة االقتصادية العمومية حالة جد متميزة ،كما مت
إدخال مفهوم الربح و قياس املردودية لألموال املستعملة فيها األمر الذي كان
مستبعدا خالل مرحلة التسيري االشرتاكي ،و قد ساهمت هذه اإلجراءات املتبعة
يف إحداث التغري التنظيمي على مستوى النظام اإلداري و يف حتسني املردودية و
اخنفاض العمل باإلنتاج الكمي على النوعي ،مما حققت نتائج معتربة يف هذا
اخلصوص.
ب – نظام اإلنتاج :ما جتدر اإلشارة إليه يف هذا اخلصوص أنه رغم النتائج اليت
حققتها عملية التغري التنظيمي اليت طرأت على مستوى النظام اإلداري ،إال أن
املؤسسة االقتصادية العمومية صادفتها مجلة من املشاكل على مستوى نظام
اإلنتاج .و اليت تتعلق بنقص املوارد املالية اليت كانت تشكو منها املؤسسات
االقتصادية العمومية بشكل مستمر.
ج – نظام املعلومات :لقد استعملت خمتلف الطرق و لو جزئيا اخلاصة بالتسيري و
اليت ال ميكن أن تتم إال بتوفري املعلومات الداخلية و اخلارجية اليت تتعلق بنشاط
املؤسسة ،سواء لضعفه عن السابق و عدم موازنته لإلصالحات يف نف املستوى،
أو لعدم توفر املعلومات و اإلمكانات و اهلياكل اليت تسمح برتقيته ،و طبقت هذه
اإلصالحات بهدف الوصول إىل مرحلة مستقبلية أقل حتررا و فعالية.
تقييم املرحلة :و نستنتج من خالل ما سبق أن مضمون التغري التنظيمي الذي
شهدته املؤسسة االقتصادية العمومية خالل املرحلة االنتقالية باجملتمعات
االشرتاكية كانت تهدف من خالل التغري التنظيمي إىل تبين إجراءات جديدة تدعو
إىل حترير التسيري املالي و التنظيمي للمؤسسات من هيمنة نظام التسيري املركزي
حتى تتمكن من حتقيق التوافق مع التطورات و اإلصالحات املستمرة ،طاملا أن
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هذه األهداف املرجوة من التسيري السابق مل تتحقق واقعيا ،و هذا ما يؤكد على أن
هذه األخرية هي مرحلة انتقالية متهد إىل مرحلة أكثر حتررا للمؤسسات و هو ما
يعرف باقتصاد السوق.
 – 3 – 5املؤسسة االقتصادية العمومية  ي اجملتمعات الرأمسالية :إن تواجد املؤسسة
االقتصادية العمومية باجملتمعات الرأمسالية يعد حقيقة واقعية منذ وقت طويل،
فهناك مجلة من العوامل و األسباب اليت أدت إىل ظهورها املبكر نذكرها يف النقاط
التالية(:)8
أ – أسباب سياد  :حيث اجتهت الدول الرأمسالية خالل احلربني العامليتني اليت مرت
بها الدول الرأمسالية و األوروبية منذ أوائل القرن العشرين ،حيث يعد ذلك
سببا مباشرا يف تبنيها لسياسة التأميم لبعض املؤسسات خاصة بعد األزمة
االقتصادية العاملية سنة 1151م و كذلك يف فرنسا سنة 1195م بهدف إعادة
انطالقة لالقتصاد الفرنسي و دور االستثمار العمومي فيها.
ب – أسباب مالية و استغاللية و اجتماعية :يف حاالت كثرية ال تستطيع املؤسسات
اخلاصة يف القطاع اخلدماتي من أن تسري نشاطها بشكل عقالني أو مبردودية كافية،
مما يؤدي إىل غلقها و حرمان اجملتمع من خدماتها ،و هنا تتدخل الدولة باإلعانة أو
التأميم و إحلاقها بقطاعها أو حتى إنشاء مؤسسات يف نف القطاعات.
ج – امليز اخلاصة لبعض النشاطات :و تتعلق باملؤسسات اليت تكتسي أهمية بالغة
للدخل الوطين ألنها تتميز بدرجة عالية من اخلطر ،و أيضا يف قطاعات ذات
استثمارات ضخمة و مردودية غري مضمونة أو عشوائية خاصة يف حاالت اخلطر
اخلارجي ،مثل قطاعات الطاقة الذرية و الكهرباء و الصناعة البحرية و اجلوية،
فهي غالبا ما تنشئها الدولة ألنها تتطلب ميزانية ضخمة لتمويل مشاريعها .فكان
التأميم هو الطريقة األوىل اليت انتهجتها خمتلف دول العامل يف إنشاء هذا النوع من
املؤسسات العمومية ،ثم ما لبثت إىل االجتاه إىل طريقة اإلنشاء املباشر و ذلك من
خالل رصدها ملبالغ مالية ضخمة من ميزانية التخطيط اليت تعدها اجلهات
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املختصة ،مثل ما انتهجته اجلزائر عقب االستقالل و خالل فرتة السبعينيات من
القرن املاضي.
د – أسباب عائد للظروف االقتصادية :و يتمثل يف الظروف االقتصادية احلرجة اليت
مرت بها اجملتمعات الرأمسالية األوروبية منذ أوائل القرن العشرين ،حيث يعد
سببا مباشرا يف تبنيها لسياسة التأميم لبعض املؤسسات(.)9
تقييم املرحلة :و إن النتيجة اليت نتوصل إليها يف هذا اخلصوص أن تواجد املؤسسة
االقتصادية العمومية باجملتمعات الرأمسالية اليت تتميز مبحيط سياسي و ثقايف و
اجتماعي و تكنولوجي خيتلف متاما عن احمليط الذي تواجدت به باجملتمعات
االشرتاكية ،لكن عوامل و ظروف التغري التنظيمي أدت إىل ضرورة تواجدها بهذا
الشكل .فاهلدف األساسي إلنشائها كان يتعلق بتحديد أسعار السلع و املنتجات
خاصة اخلدمات العامة.
 – 4 – 5املؤسسة االقتصادية العمومية  ي االقتصاد احلر :تعد املؤسسة االقتصادية
العمومية يف االقتصاد احلر مبثابة مؤسسات جتارية تنتج سلعا و خدمات من أجل
بيعها بسعر جيب أن يغطي بالتقريب سعر التكلفة ،و لكنها هي ملكية للدولة أو
موضوعة حتت مراقبتها ،فاملؤسسة االقتصادية العمومية باجملتمعات الرأمسالية مل
تنشأ لتحقيق أهداف اجتماعية حبتة كما هو متعارف عليه باجملتمعات االشرتاكية،
بل إن أهدافها تتشابه مع األهداف اليت تسعى املؤسسات اخلاصة إىل حتقيقها ،ألن
كالهما يستعمل نف الطرق و األساليب يف اإلنتاج و التوزيع و كذا تقديم
اخلدمات.
و كذلك فإن دورها خيتلف عن الدور الذي تؤديه املؤسسات االقتصادية
العمومية باجملتمعات االشرتاكية ،و بذلك أصبحت املؤسسة االقتصادية العمومية
باجملتمعات الرأمسالية متثل دعامة أساسية يف حتقيق التنمية الشاملة بها ،و ذلك ملا
هلا من إمكانيات معتربة يف حتسني املردودية فيها ،خاصة فيما يتعلق بتوفري كميات
كبرية من اإلنتاج و وفقا ملعايري اجلودة ،هذا من جهة و من جهة أخرى فإن امللكية
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العامة باجملتمعات الرأمسالية حققت أثرا إجيابيا يف العالقات االجتماعية اليت أثرت
بدورها يف املردودية .و بطبيعة احلال فقد متيز التنظيم الداخلي للمؤسسة
االقتصادية العمومية يف االقتصاد احلر بوجود ثالثة أنظمة هي (:)01
أ – النظام اإلداري :ال يوجد اختالف كبري بني النظام اإلداري للمؤسسات
االقتصادية العمومية و املؤسسات اخلاصة باجملتمعات الرأمسالية ،رغم وجود
االختالف البسيط يف التسيري ،إذ أن هناك إدارة و تسيري للمؤسسات العمومية
ذات خصوصية متيزها عن اإلدارات األخرى ،لكن ال بد أن تستجيب املؤسسة
االقتصادية العمومية لشروط السوق حتى تتمكن من حتقيق اندماجها يف هذا
اجملتمع الرأمسالي.
ب – النظام التقين :إن املؤسسة االقتصادية العمومية تتبع نف األساليب و
الوسائل و الطرق اليت تتبعها املؤسسات اخلاصة ،ألن نشاطها متيز حبرية شبه
كاملة ،و بذلك فهي متكنت من توفري نظام إنتاجي مالئم سواء من الناحية اخلاصة
بعوامل اإلنتاج البشرية أو املادية أو من ناحية النوعية ،ألنها تتواجد مبؤسسات
متطورة و تتوفر على عوامل اإلنتاج الكافية و املالئمة.
ج – نظام املعلومات :يتميز نظام املعلومات للمؤسسة االقتصادية العمومية
باجملتمعات الرأمسالية بأنه نظام متكامل فيما يتعلق باجلانب اإلعالمي و االتصالي
داخل و خارج املؤسسة ،أو فيما يتعلق بالتسيري و التقاط املعلومات من خمتلف
املصادر اليت هلا دور يف التسيري و معاجلتها.
 – IIIمعاجلة لنسق التغري التنظيمي باملؤسسة االقتصادية العمومية اجلزائرية:
إن معاجلة نسق التغري التنظيمي باملؤسسة االقتصادية العمومية باجلزائر منذ
االستقالل إىل غاية يومنا هذا ،ينطلق من خالل تتبع املراحل التطورية للتغري
التنظيمي اليت مرت بها املؤسسة االقتصادية العمومية و الظروف التارخيية اليت
كانت سائدة يف كل مرحلة من املراحل و أثرها يف فهم السلوك التنظيمي للعمال،
إذ كانوا املقصودين بعملية التغري التنظيمي بصفة مباشرة ،و ربط ذلك بتفسريات
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املداخل النظرية اليت اهتمت بتناول قضية التغري التنظيمي باملؤسسة االقتصادية
العمومية ،و هذا ما سيمكن توضيحه يف النقاط التالية:
 – 1 – 3مرحلة ما قبل الثمانينات :و متثل هذه املرحلة فرتة هامة يف تطور
مضمون التغري التنظيمي باملؤسسة االقتصادية العمومية يف اجلزائر اليت اعتربت
أساس قاعدة التنمية الشاملة ،و مشلت هذه املرحلة فرتة الستينيات إىل غاية نهاية
السبعينيات من القرن املاضي ،و ميكن توضيح ذلك على النحو التالي:
أ – مرحلة التسيري الذاتي من 1195م إىل 1192م :لقد متيز االقتصاد الوطين عقب
االستقالل بأنه اقتصاد ذو بنية ضعيفة ،و ذلك بسبب مغادرة خمتلف العاملني
باإلدارة مناصبهم إىل بلدهم األصلي ،ألنهـم كانوا ميثلون  % 19و هم معمرين
أجانب ،و يف مقابل ذلك مثلت البطالة لدى اجلزائريني نسبة  .% 09فكان لزاما
على قادة الثورة تبين منط جديد لتسيري االقتصاد الوطين خيتلف عن الذي كان
سائدا خالل احلقبة االستعمارية ،و هو ما يعرف بالتسيري الذاتي للمؤسسات
االقتصادية .إذ يعرف ميشيل رابتي التسيري الذاتي بأنه ":تسيري العمال الدميقراطي
للمنشآت و املستثمرات اليت هجرها األوربيون أو اليت مت تأميمها(".)00
و ما جتدر اإلشارة إليه يف هذا اجملال أنه مت تطبيق و إضفاء الطابع التشريعي
القانوني و التنظيمي ألسلوب التسيري الذاتي للمؤسسات االقتصادية ضمن
قرارات  55مارس 1193م .حيث مت حتديد األس الفعلية اليت يتم مبوجبها
تنظيم التسيري الذاتي للمؤسسات االقتصادية ،و اليت ميكن حتديدها يف النقاط
التالية(:)07
أوال :اجلمعية العامة :و تضم العمال الدائمني يف املؤسسة و تعترب اهليئة العليا داخل
املؤسسة حيث تتوىل مهام متعددة تنحصر يف وضع اخلطط التنموية و الربامج
السنوية لإلنتاج ،و كذا تنظيم العمل و توزيع الوظائف و املسؤوليات و انتخاب
العمال ،كما تتوىل مهمة عقد اجتماعاتها كل ثالثة أشهر و ذلك بناء على طلب
من جمل العمال أو جلنة التسيري.
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ثانيا :جمل العمال :ينتخب من طرف اجلمعية العامة على أن يكون عدد أعضاءه
من عمال مباشرين لإلنتاج ،ينتخبون ملدة ثالث سنوات مع حتديد هذه املدة كل
أربعة أشهر ،و تنحصر مهام اجملل يف التنظيم الداخلي للمؤسسة من الناحية
اإلنتاجية يف إطار الربنامج السنوي الذي صادقت عليه اجلمعية العامة.
ثالثا :جلنة التسيري :و تتشكل من  93إىل  11عضوا منتخبا على أن يكون ثلثي
أعضائها من العمال املباشرين لإلنتاج ،حيث تتوىل مهمة تعيني رئي هلا ملدة سنة،
و ترتكز أنشطة اللجنة يف تأمني كل الوظائف املتعلقة بالتسيري داخل املؤسسة من
خالل دراسة اخلطط التنموية وفقا للربامج السنوية ،كما تدرس القوانني احملددة
لتنظيم العمال و تضع احلسابات عند نهاية كل خطة،كما تنظر يف املشاكل
املطروحة على مستوى اإلنتاج ،و جتتمع مرة على األقل يف الشهر أو أكثر إذا
تطلبت مصلحة املؤسسة ذلك ،و يتوىل رئي جلنة التسيري مسؤولية القيادة و
يرأس اجللسات اليت تعقدها جلنة التسيري.
رابعا :املدير :ميثل املدير سلطة الدولة داخل املؤسسة ،فهو يسهر على املساهمة بني
خمتلف العمليات االقتصادية و املالية ،و يؤمن تكامل اخلطة الداخلية للمؤسسة مع
املخطط الوطين ،كما يقوم بوظيفة التسيري اليومي و يطبق قرارات جلنة التسيري و
جمل العمال اليت تتوافق مع القوانني املرسومة ،و يعني املدير من طرف الوزير
املكلف بعد موافقة اجملل السنوي لتنشيط التسيري الذاتي.
 تقييم املرحلة :إن املتتبع ملرحلة التسيري الذاتي للمؤسسة االقتصادية اجلزائريةباعتبارها تنظيما اقتصاديا و اجتماعيا جيد أنها تضمنت العديد من التناقضات اليت
احنصرت حتديدا يف تناقضات على مستوى ممارسة السلطة ،حيث نصت القوانني
املنظمة للتسيري الذاتي للمؤسسات على ممارسة السلطة و حرية التصرف من
طرف العمال يف تنظيم ظروف عملهم ،غري أن الواقع كشف عن حقيقة مؤداها
خضوع جمل العمال لسلطة مركزية وضعت حدودا فاصلة ملنع ممارسة هذه
احلقوق هذا من جهة ،و من جهة أخرى فإننا جند أن هناك تناقضا بني املفهوم
االجتماعي ملبدأ التسيري الذاتي مع املفهوم الصناعي و إسرتاجتية سلطة الدولة،
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حيث دعت الدولة يف بداية األمر إىل إقامة اقتصاد وطين عن طريق ضم وحدات
التسيري الذاتي ثم إلغاءه تدرجييا يف أواخر الستينات من القرن املاضي ،إضافة إىل
عدم إشراك العمال يف تسيري الوحدات اإلنتاجية كما بدا واضحا يف بداية األمر ،و
إمنا ظل العمال خاضعني لسيطرة قيادة بريوقراطية تستند إىل إيديولوجية
برجوازية ،تفتقد إىل اخلربة الكافية بإدارة و تسيري مجاعات العمل ،بل هي بعيدة
كل البعد عن املشاركة يف اختاذ القرارات بسبب انعدام قنوات االتصال بني اإلدارة
و العمال.
كما مت احتكار ممارسة السلطة من طرف أعضاء اإلدارة خلدمة مصاحلهم
و هذا ما أكدت عليه الباحثة جولييت يف قوهلا ":لقد حتول أعضاء اإلدارة يف ظل
التسيري الذاتي الصناعي إىل مُالك جدد ،حيث استمد هؤالء األعضاء سلطتهم و
قوتهم من مجاعات العمل(".)13
ب – مرحلة الشركة الوطنية من 1192م إىل 1109م :تعد هذه املرحلة من
التغري التنظيمي الذي شهدته املؤسسة االقتصادية العمومية منعرجا حامسا و
جديدا ،حيث جتسدت من خالله ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج و املتمثلة يف ملكية
الشركات الوطنية عن طريق عملية التأميم ،فقد متيزت هذه املرحلة بإحداث
تغريات تنظيمية على مستوى إدارة املؤسسات العمومية و جتلى مظهر ذلك يف
إحداث منصب مدير على رأس كل شركة على غرار منصب املدير يف املؤسسة
املسرية ذاتيا ،مما نتج عن ذلك ظهور مؤسسات عمالقة هلا تأثري كبري يف االقتصاد
الوطين نتيجة لتأميمها ،و من بني هذه الشركات نذكر :شركة التبغ و الكربيت،
شركة النقل الربي ،قطاع احملروقات...إخل.
و إن النتيجة اليت نتوصل إليها أن مظاهر التغري التنظيمي خالل هذه
املرحلة جتلت يف صورة انتشار القطاع العام و توسيعه و تباين أشكال امللكية،
حيث لوحظ تزايد عدد املؤسسات اليت ختضع للقطاع العام و تزايد عدد عماهلا
على حساب القطاع اخلاص و قطاع التسيري الذاتي ،و من جهة أخرى ظهور
حركة التأميم املتتالية خاصة يف قطاع الصناعات الثقيلة و قطاع احملروقات،
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فبمجرد وضع املخطط الثالثي األول خالل الفرتة 1194م و 1191م ،حتى مت
صياغة مفهوم جديد للعالقات الصناعية تكون فيه الدولة املمثل الرئيسي للعمال،
و ذلك من خالل تسيري املؤسسات الوطنية تسيريا مركزيا من طرف الدولة ،و
ذلك بهدف إعادة التوازن بني خمتلف الفئات االجتماعية ،و توسيع املشاركة يف
التسيري الذي وضعت أسسه ضمن مشروع املخطط الرباعي للفرتة من 1109م إىل
1103م ،الذي مهد الطريق حنو التسيري االشرتاكي للمؤسسة االقتصادية العمومية
فيما بعد ،إضافة إىل تأميم الشركة الوطنية للصناعات النسيجية و الشركة اجلزائرية
للتأمني(.)14
 تقييم املرحلة :إن ما يؤخذ على هذه املرحلة أنه مل يتم حصر أهدافها ألنهاكانت حمدودة من طرف اجلهاز املركزي و الوصاية ،و يرجع السبب يف ذلك إىل
نقص اخلربة و قلة اإلطارات ،و كذا ضرورة تلبية املطالب االجتماعية ،أضف إىل
ذلك فإن أهداف االقتصاد الوطين خالل هذه املرحلة كانت غري حمدودة حسب
قانون العرض و الطلب ،و إن حددت وفقا للخطة االقتصادية املوضوعة ،مما
جعل التحكم يف عملية التصنيع و اختاذ القرارات يتم خارج الشركات الوطنية من
قبل اجلهاز املركزي ،و إن كل هذه الظروف و العوامل عملت بضرورة انتقال
املؤسسة االقتصادية العمومية إىل مرحلة أخرى عرفت مبرحلة التسيري االشرتاكي
للمؤسسات.
ج – مرحلة التسيري االشرتاكي من 1101م إىل 1199م :يتضمن هذا النموذج من
التغري التنظيمي خالل هذه املرحلة قسمني ،يتم تسيري األول مركزيا فهو اقتصاد
موجه و بذلك فهو تسيري خارجي ،بينما الثاني يكون تسيريا داخليا مبشاركة
العمال .فاملؤسسة االقتصادية العمومية وفقا للتسيري االشرتاكي هي أداة لتحقيق
أهداف التنمية الشاملة ،شريطة أن تكون متابعة و مراقبة من طرف الدولة .فخالل
الفرتة 1199 – 1109م قد حددت األهداف الكربى للتسيري االشرتاكي كنظام
إيديولوجي و سياسي و اقتصادي و ثقايف و اجتماعي ،حيث يتم مبقتضاه دمج
املؤسسات اجلزائرية يف نسق سياسي اقتصادي تابع للدولة وفقا ملبدأ املراقبة و
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التخطيط املركزي مع التأكيد على مبدأ املشاركة يف التسيري .متجاوزة بذلك املفهوم
الكالسيكي الضيق ملبدأ التسيري باملشاركة الذي عرف يف الفرتات السابقة ليصبح
أكرب فاعلية خالل هذه الفرتة .إذ متحور هذا اهلدف حتديدا حول إعادة توزيع
السلطة السياسية و االقتصادية داخل املؤسسة(.)05
أما بالنسبة ملمارسة السلطة باعتبارها مظهرا داال على إحداث التغري
التنظيمي باملؤسسة االقتصادية العمومية خالل هذه الفرتة ،فقد مت تقسيمها على
جمموعة من اهليئات بشكل تنازلي ،و ميكن توضيح ذلك على النحو التالي:
أوال :جملس العمال :و ينتخب ملدة ثالث سنوات ،ميارس فيه العمال السلطة يف
التسيري و تتحدد صالحياته يف مراقبة املؤسسة أو الوحدة و السهر على تنفيذ
الربامج ،كما تشارك املديرية يف إعداد سياسة التشغيل داخل املؤسسة أو الوحدة،
و خيطط برامج التدريب و التوجيه املهين.
ثانيا :جملس املديرية :يضم جمل مديرية الوحدة من سبعة إىل تسعة أعضاء ،بينما
يتكون جمل مديرية املؤسسة من تسعة إىل إحدى عشر عضوا ،يكون أغلبهم من
العمال املباشرين للمدير و ممثلني منتخبني من طرف جمل العمال ملدة ثالث
سنوات ،و ترتكز مهام هذا اجملل يف حتديد القانون األساسي للمستخدمني و
إعداد جداول األجور وفقا لسلم الوظائف املتبع داخل املؤسسة .كما يشارك يف
إعداد الربامج العامة لنشاطات املؤسسة ،أي برامج البيع و اإلنتاج و التموين ،و
تقدير امليزانيات و حساب اخلسائر و األرباح ،باإلضافة إىل املشاركة يف تعيني
ممثلني للمديرية يف اللجان الدائمة اليت ترعى تسوية اخلالفات داخل حميط العمل و
السهر على صحة و سالمة العمال(.)06
ثالثا :اللجان الدائمة :و متارس نشاطها من خالل مخ جلان رئيسية يرتاوح عدد
أعضاء كل جلنة ما بني ثالثة إىل مخسة أعضاء و يعينهم جمل العمال ،و يشارك يف
تعيني ممثلني له يف جلنيت الشؤون التأديبية و شؤون حفظ الصحة و األمن ،و
تتحدد هذه اللجان يف:
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 جلنة الشؤون االقتصادية و املالية.
 جلنة الشؤون االجتماعية و الثقافية.
 جلنة شؤون املستخدمني و التكوين.
 جلنة شؤون حفظ الصحة و األمن.
و نستنتج من خالل ما سبق ذكره أن مضمون التغري التنظيمي خالل هذه
املرحلة اجته حنو إعطاء أهمية بالغة ملشاركة العمال يف التسيري و اإلدارة على كافة
املستويات متوسطة أو طويلة أو قصرية املدى ،و ذلك حسب االختصاصات اليت
يشارك فيها العمال هذا من جهة ،و من جهة أحرى فقد عرفت العمالة باملؤسسة
االقتصادية العمومية خالل هذه املرحلة تزايدا معتربا ،حيث بلغ عدد العمال ما
يقدر ب 9110 :عامال خالل سنة 1109م ،و ذلك من منطلق اعتبار أن املؤسسة
االقتصادية العمومية أداة لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية و وسيلة لتلبية
االحتياجات االجتماعية(.)02
و بالرجوع إىل تفسريات املدخل املاركسي يف دراسته ملوضوع التغري
التنظيمي جند أنه يعد من أهم القضايا اليت تناوهلا املدخل املاركسي يف دراسته و
حتليله للتنظيم الصناعي ،حيث تناول نقطتني أساسيتني عند دراسة مكونات
التنظيم الرأمسالي ،و اللتان تعدان عنصران أساسيان يف إحداث التغري التنظيمي،
إذ متحورت حول البريوقراطية و الصراع الذي ينشأ داخل التنظيمات الصناعية
الرأمسالية.
فبالنسبة للتنظيمات البريوقراطية يرى كارل مارك بأن التنظيمات
الرأمسالية هي تنظيمات بريوقراطية ،مبعنى أنها متثل فئة اجتماعية مميزة تستخدمها
الدولة كأداة ملمارسة سيطرتها و استغالهلا للطبقات األخرى ،بل إن وظيفتها
األساسية هي فرض نظام يكرس التقسيم الطبقي و احملافظة على األوضاع الراهنة
اليت تؤكد على استغالل الطبقة احلاكمة للطبقات احملكومة اليت متثل القوة القسرية
لتفسري الوضع الراهن ،بل تكون مبثابة آلة تقف إىل جانب اآللة الصناعية ،فهي
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جمرد أداة لتحقيق الكفاءة اإلنتاجية فقط ،و هذا ما أدى إىل وجود طبقتني يف
اجملتمع هي :الطبقة الربجوازية و الطبقة الكادحة ،و يؤكد كارل مارك على ذلك
يف قوله ":إذ يفقد العاملون يف هذه التنظيمات القدرة على اإلبداع و املهارة و
االبتكار اخلالق وتنتشر بينهم مظاهر التنصل من املسؤولية ،و تظهر اخلالفات و
الصراعات ضمن أجواء العمل بدافع السعي وراء املصاحل الشخصية املكافأة و
اكتساب مكانة اجتماعية مرموقة ،كل ذلك لتدعيم أوضاعهم و وجودهم غري
املستقر ،مما يسهم سلبا يف تدهور مستويات آدائهم و إنتاجيتهم بسبب عدم
االستقرار االجتماعي و النفسي ضمن التنظيمات ذات الطابع البريوقراطي الذي
يعامل الفرد العامل و كأنه شيء جمرد ال يعامله على أنه إنسان يعمل من
األحاسي و املشاعر الشيء الكثري(".)08
أما بالنسبة لصراع الطبقات يرى كارل مارك أن الصراع الذي ينشأ
بالتنظيمات الرأمسالية يرتبط بالصراع بني عالقات اإلنتاج و القوى اإلنتاجية ،إذ
يؤكد على أن القوى املنتجة تتغري و تنمو باستمرار نظرا المتدادها على مستوى
ينتج عن ذلك ظهور التناقضات داخل التنظيمات.
إذ يشري كارل مارك يف البيان الشيوعي يف هذا الشأن ":إن تاريخ
اجملتمعات اإلنسانية ما هو يف حقيقة األمر إال تاريخ صراع الطبقات فيه ،و هو
صراع يقوم يف جوهره على عمل كل طبقة و فعلها يف إطار عالقتها مع الطبقات
األخرى و النتيجة احلتمية هلذا الصراع هي حركة التاريخ املستمرة اليت تقوم على
التطور و مراحله ،و بطبيعة الشروط املرافقة لكل مرحلة".
و بذلك تعد مرحلة التسيري االشرتاكي للمؤسسات االقتصادية العمومية
اجلزائرية مرحلة مهمة من مراحل التغري التنظيمي و ساهمت يف تطورها بشكل
مباشر مقارنة مبرحليت التسيري الذاتي و الشركة الوطنية ،و ما تضمنته من تناقضات
ساهمت بشكل أو بآخر إىل تبين النظام االشرتاكي كتوجه سياسي و اقتصادي و
اجتماعي وثقايف باجلزائر ،و الذي يستمد أفكاره و أسسه من املدخل املاركسي
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خالل هذه الفرتة اليت اتسمت بتزايد حدة الصراع بني املعسكرين الشيوعي و
الرأمسالي.
فقد عرفت املؤسسات االقتصادية العمومية حتوالت تنظيمية مهمة خالل
مرحلة التسيري االشرتاكي اعتمدت بالدرجة األوىل على التخطيط كأداة أساسية
إلدارة و تنظيم االقتصاد الوطين خالل املخطط الرباعي1103 – 1109 :م الذي
اعترب كقانون أساسي حيكم مجيع األنشطة االقتصادية و االجتماعية خالل هذه
املرحلة من التغري التنظيمي.
 تقييم املرحلة :إن أهم ما ميكن مالحظته يف هذا اجملال أن التسيري االشرتاكيللمؤسسات يعد تنظيما مثاليا و نظريا إىل حد بعيد ،حيث مل يتمكن العمال من
املساهمة يف اإلدارة و التسيري االشرتاكي للمؤسسات و الدليل على ذلك
الصعوبات اليت واجهت تطبيق هذا النظام يف الواقع .حيث سُجل تباطؤ يف سري
هذه العملية ،إذ أفرزت تقارير الندوات و اللقاءات تصرحيات املسؤولني الذين
أكدوا على أن هناك مشاكل عديدة واجهتهم يف اإلدارة و التسيري ،مما أدى إىل
ارتفاع حدة النزاعات داخل املؤسسات فادى ذلك إىل تدني مستويات اإلنتاج و
حال دون حتقيق أهداف التغري التنظيمي الذي تضمنه التسيري االشرتاكي
للمؤسسات االقتصادية العمومية.
فالتغري التنظيمي خالل هذه املرحلة تضمن العديد من التناقضات أثرت
بشكل مباشر على التسيري اإلداري و املالي للمؤسسات و تراجعت مردوديتها
بشكل عام ،و يرجع السبب الرئيسي يف ذلك إىل الغموض الذي تضمنه مفهوم
املشاركة العمالية يف اختاذ القرارات من الناحية اإلجرائية ،و ذلك بسبب تعارضه
مع مفهوم مركزية السلطة داخل املؤسسات ،إال أن هذا اهلدف مل يتحقق ميدانيا
بل ظل هدفا مثاليا فقط .و األمر الذي يؤكد لنا أن هذا النمط من التغري التنظيمي
عجز عن حتقيق أهدافه على مجيع املستويات ،و يرجع السبب يف ذلك إىل إتباع
نظامي املركزية و الوصاية يف التسيري املالي و اإلداري و اإلنتاجي باملؤسسة
االقتصادية العمومية خالل هذه املرحلة من التغري التنظيمي ،و ذلك من منطلق
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أنها كانت متارس خمتلف مهامها عن طريق الوزارة الوصية .فلم يكن هلا احلق يف
اختاذ القرارات و إصدار األوامر إال من خالل الرجوع إىل املركز ،فأدى ذلك إىل
ظهور استياء عميق لدى مجاعات العمل و انتشار ظواهر سلبية داخل هذه
التنظيمات مثل الرشوة و احملسوبية و الكسب غري املشروع.
 – 5 – 3مرحلة ما بعد الثمانينات :و تعرف هذه املرحلة من التغري التنظيمي بأنها
مرحلة اإلصالحات االقتصادية اليت عرفتها املؤسسة االقتصادية العمومية ابتداء
من مرحلة إعادة اهليكلة إىل مرحلة استقاللية املؤسسات فمرحلة اخلوصصة ،و
ميكن توضيح ذلك يف النقاط التالية:
أ – مرحلة إعادة اهليكلة 1194 -1199م :تعترب هذه املرحلة من املراحل اهلامة
اليت مرت بها املؤسسة االقتصادية العمومية خالل هذه الفرتة ،حيث طبقت خالل
اخلمسية األوىل من 1194 – 1199م و استمرت إىل غاية 1199م لتبدأ مرحلة
إصالحات أخرى .فعملية إعادة هيكلة املؤسسات االقتصادية العمومية هي عملية
إصالح اقتصادي شامل تهدف إىل التحكم يف وسائل اإلنتاج املالي ،فهي تهدف
إىل حماولة تقويم و تصحيح الوضعية السابقة للمؤسسة ،فقد كانت هذه املرحلة
وليدة للتطورات السلبية اليت عرفتها املؤسسة االقتصادية العمومية خالل مرحلة
التسيري االشرتاكي ،إضافة إىل اخنفاض أسعار البرتول اليت وصلت إىل أقل من 59
دوالر للربميل الواحد ،فكان مشروع إعادة اهليكلة من اإلجراءات اليت اختذتها
الدولة يف مواجهة تلك املشكالت ،فمشروع إعادة اهليكلة املقرر خالل اخلطة
اخلمسية 1194 - 1199م جاء لتقسيم املؤسسات االقتصادية العمومية الكربى و
جتزئتها إىل وحدات أكثر تعقيدا من أجل مواجهة الصعوبات و حتريرها من
الضغوطات اليت تقيدها ،و ذلك مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 549/99 :املؤرخ
يف1199/19/14 :م املتعلق بإعادة هيكلة الشركات الوطنية(.)09
و نستنتج من خالل ما سبق ذكره أن هذه املرحلة من التغري التنظيمي
تعد مرحلة إصالحات اقتصادية حبتة كانت وليدة جلملة من األسباب و العوامل
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اليت أدت إىل ضرورة تطبيق هذه املرحلة من التغري التنظيمي وفقا ملراحل معينة
مرت بها لتطبيقها ،و عليه ميكننا توضيح ذلك يف النقاط التالية:
أوال :أسباب إعاد اهليكلة :و ميكن حتديد أسباب إعادة اهليكلة يف النقاط التالية:
 تكامل املؤسسات االقتصادية و تركيزها.
 عدم التخصص.
 ضعف نظام التوجيه االقتصادي و نقله.
 اجتاه املؤسسات االقتصادية إىل نشاطات اجتماعية أكثر.
ثانيا :مراحل تطبيق إعاد اهليكلة :مر تطبيق مشروع إعادة هيكلة املؤسسات
االقتصادية العمومية مبرحلتني أساسيتني هما:
 املرحلة األوىل :و امتدت من بداية فيفري 1191م إىل غاية سنة 1195م ،حيثمتيزت هذه املرحلة بانطالقتها السريعة ،حيث مت حتديد و فحص التنظيمات البيانية
إلعادة اهليكلة و اليت انتهت يف السداسي الثاني من سنة 1195م مبختلف
القطاعات املعنية ،فخالل سنة 1195م شكلت اللجنة الوطنية جمموعات عمل
كلفت بتحديد اإلجراءات املرافقة لتحقيق أهداف إعادة اهليكلة خاصة فيما يتعلق
بأهداف الفعالية و الالمركزية ملختلف أعوان االقتصاد و حتديد املسؤوليات .و قد
انتهت هذه املرحلة بإنشاء  349مؤسسة جديدة مت جتسيدها يف الواقع بشكل
تدرجيي طبقا للربنامج احملدد من طرف احلكومة حتى نهاية جانفي 1194م ليصل
عدد املؤسسات من طرف احلكومة حتى نهاية نف السنة إىل  499مؤسسة.
 املرحلة الثانية :و انطلقت هذه املرحلة خالل ماي 0195م و تعلقت مبتابعةإعادة اهليكلة ملختلف املؤسسات ،و حلصر ظروف نشاط عادية للمؤسسات خاصة
فيما يتعلق بالتنظيمات اإلدارية و التكوين و املقرات االجتماعية و السكن و
التعليم.
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و قد اقتصرت هذه املرحلة على عمليات البحث عن حلول و كيفيات
واقعية ملواجهة املشاكل اليت تعرتض عملية إعادة اهليكلة ،و ذلك يف إطار لقاءات
دورية بني اللجنة الوطنية و اللجان القطاعية ،إال أن عملية فحص التنظيمات
اإلدارية للمؤسسات كانت تتم من طرف اللجنة الوطنية إلعادة اهليكلة .و اليت
تضمنت شكلني من إعادة اهليكلة األول عضوي و الثاني مالي(.)71
 تقييم املرحلة :إن النتيجة اليت نتوصل إليها من خالل ما سبق عرضه أن مرحلةإعادة هيكلة املؤسسات االقتصادية العمومية تعترب مرحلة انتقالية للتغري التنظيمي
الذي عرفته املؤسسة الوطنية على الرغم من أنها مل حتقق األهداف املرجوة و لو
بشكل جزئي ،إال أنها حققت نتائج إجيابية و أخرى سلبية ،و اليت أكدت يف جمملها
أن هناك أزمة تسيري اقتصادي كانت تعاني منها املؤسسات االقتصادية رغم
التغريات و اإلصالحات خالل هذه املرحلة بالذات أو تلك املراحل اليت سبقتها،
حيث ظلت تعاني من نف املشكالت و الصعوبات و العراقيل اليت ترتبط بصفة
مباشرة مبيثاق التسيري االشرتاكي للمؤسسات و امليثاق الوطين لسنيت 1109م ،و
1199م و كذلك دستور 1109م.
تضمنت نصوصا قانونية تتعلق بالتسيري أحدهما اقتصادي اجتماعي و الثاني
إيديولوجي سياسي ،و هذان الدوران املسندان للمؤسسة باعتبارها ملكية الدولة
خلق هلا متاعب ومشاكل و صعوبات تسببت بطريقة أو بأخرى يف حدوث أزمة
يف تسيريها ،تعلقت أساسا يف أزمة ملكية املؤسسة الوطنية على اعتبار ملكية
الدولة للمؤسسات الوطنية فإنشائها لي بهدف أن تكون مراكز قرارات مستقلة،
و إمنا لتؤدي دورا معينا حتت قيادة تعينها الدولة و ختضع حلد كبري إىل سلطتها و
مراقبتها و هذا ما جعل املؤسسة تصبح ال كوحدة ملحقة باإلدارة فحسب ،بل
مثقلة أيضا مبختلف األجهزة و اهليئات املؤدية ملهام مراقبة و متابعة الدولة
لالقتصاد الوطين مثل جمل احملاسبة و اجملل الوطين و اجملال املنتخبة احمللية ،و
هي من الناحية النظرية تتمتع بشخصية معنوية و استقاللية مالية.
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ب – مرحلة استقاللية املؤسسات االقتصادية العمومية :لقد بدأ احلديث عن
استقاللية املؤسسات االقتصادية العمومية يف أواخر سنة 1199م و بداية سنة
1190م من خالل قانون  91/99املؤرخ يف1199/91/15 :م ،إذ تضمن هذا
النمط اجلديد من التغري التنظيمي جمموعة من األس اليت ميزته عن باقي أمناط
التسيري التنظيمي خالل املراحل السابقة للتغري التنظيمي ،فتمثلت األوىل يف التسيري
الداخلي و التنظيم ،و الذي متحور حول املشاركة و التكيف و التعديل حسب
متطلبات البيئة اخلارجية ،و كذا خضوع املؤسسات االقتصادية العمومية لقواعد
العمل التجاري ،و ذلك مبوجب القانون التجاري رقم  94/99املؤرخ يف:
1199/91/15م و الذي جيعل من املؤسسة االقتصادية العمومية شخصية
معنوية ،بينما متثلت الثانية يف حتديد طبيعة عالقتها مع البيئة احمليطة بها و مع
الوصايا ،و اليت اتسمت بالطابع االستقاللي ألن هذا ال يتماشى مع النظريات
احلديثة اليت تعتمد على مفهوم األنظمة املفتوحة(.)70
و إن هذه املرحلة من التغري التنظيمي كانت وليدة مجلة من الدوافع اليت
أدت إىل تنفيذ خطوات هذه املرحلة من التغري التنظيمي وفقا ملرحلتني ،و هو األمر
الذي ميكن توضيحه يف الفقرات التالية:
أوال :الدوافـع :تنقسم الدوافع اليت أدت إىل تبين مشروع استقاللية املؤسسات
االقتصادية العمومية كمرحلة من مراحل التغري التنظيمي إىل قسمني هما:
 الدوافع اخلارجية :و ميكن حصرها يف شروط املؤسسات املالية العاملية املتمثلة يفالبنك العاملي و صندوق النقد الدولي ،و املتعلقة بتمرير االقتصاد من أجل تسريح
القروض ،و كذا التوجهات العاملية اجلديدة حنو اقتصاد السوق.
 الدوافع الداخيلة :و ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:* االرتفاع املستمر لتكاليف اليد العاملة مقارنة برقم األعمال.
* التسيري املركزي للمؤسسات االقتصادية العمومية.
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* إفالس املؤسسات االقتصادية نتيجة تراكمات الديون البنكية.
* عدم قدرة املؤسسات االقتصادية على تسديد ديونها بسبب عدم
املردودية.
ثانيا :املراحـل :لقد مت الشروع يف تطبيق هذه املرحلة من التغري التنظيمي وفقا
للربنامج املخطط من طرف احلكومة يف شهر مارس 1199م وفقا لثالثة مراحل
هي:
 املرحلة األوىل :و انطلقت بداية من النصف الثاني لسنة 1199م و اليت تضمنتإنشاء صناديق املساهمة ،و ذلك ابتداء من 1199/99/53م حيث مت خالل هذه
املرحلة حتديد أشكال و أسهم املؤسسات االقتصادية العمومية.
 املرحلة الثانية :و اشتملت هذه املرحلة على وضع نظام تشريعي نهائي ،و هيعبارة عن ستة قوانني من  91-99إىل  ،99-99فبموجبها مت نقل املؤسسات
االقتصادية العمومية إىل نظام االستقاللية بشكل تدرجيي ،و ذلك بعد التأكد من
الشروط املوضوعية املؤهلة للدخول يف هذا النظام اجلديد.
 املرحلة الثالثة :و انطلقت هذه املرحلة مع بداية سنة 1191م ،و ما مييز هذهالفرتة ظهور نظام للتخطيط خيتلف عن سابقه يف املراحل السابقة لتسيري املؤسسات
االقتصادية العمومية ،إذ تضمن النظام ثالثة مستويات أساسية هي :خمطط قصري
املدى ،خمطط فرعي ،خمطط وطين(.)77
 تقييم املرحلة :إن التطبيق الفعلي لإلصالحات االقتصادية اليت تضمنتها هذهاملرحلة من التغري التنظيمي واجهتها بعض املشاكل و العراقيل و الصعوبات اليت
كانت تتعلق باملؤسسة االقتصادية املعنية بالتغري التنظيمي ألنها كانت تفتقد لبعض
الشروط و اإلجراءات الالزمة اليت تؤهلها لالنتقال إىل مرحلة االستقاللية ،و عليه
فإن هذه املرحلة تضمنت نتائج سلبية أكثر منها إجيابية ،فما يؤخذ على هذه
املرحلة أيضا استمرار تدخل الدولة و تدعيمها لتلك املؤسسات مع بقاء هذه
األخرية دوما مرتبط بتصور و قرارات اإلداريني املركزيني ،و حتى تكون استقاللية
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فعلية ال بد أن يكون اختاذ القرارات حر و رشيدا على أساس الفعالية االقتصادية
مع تواجد معلومات مناسبة من حيث الكمية و اجلودة.
ج– مرحلة خوصصة املؤسسات االقتصادية العمومية أو اقتصاد السوق :تعترب مرحلة
خوصصة املؤسسات االقتصادية العمومية أو اقتصاد السوق من أهم مراحل التغري
التنظيمي ،حيث ساهمت الظروف االقتصادية الصعبة اليت عاشتها املؤسسة
االقتصادية العمومية خالل املراحل السابقة و ما تضمنته من نتائج سلبية أكثر منها
إجيابية ،و اليت متيزت بالعجز املالي املستمر يف ميزانيتها جراء اخنفاض أسعار
البرتول ،إذ مل يكن بإمكان خزينة الدولة حتمل أعباء مالية إضافية رغم
اإلصالحات املتعددة خالل مراحل التغري التنظيمي السابقة و اليت حققت نتائج
سلبية على اعتبار أنها كانت يف جمملها إصالحات هيكلية مالية حبتة ،و يف مقابل
ذلك مل تستطع مواكبة التغريات و مل يكن باستطاعتها حتسني وضعيتها االقتصادية
و اإلنتاجية.
و نظرا ألهمية هذه املرحلة من التغري التنظيمي و انعكاساتها على
االقتصاد الوطين فإننا سنقوم بتحليل هذه املرحلة من خالل بعض املؤشرات اهلامة
اليت تتعلق بدواعي و مربرات اخلوصصة ،و كذا املراحل اليت متر بها املؤسسة
االقتصادية العمومية للدخول يف هذه املرحلة .و هذا ما ميكن توضيحه يف النقاط
التالية:
أوال :دواعي و مربرات خوصصة املؤسسات االقتصادية العمومية :تتمثل دواعي و
مربرات هذه املرحلة من التغري التنظيمي يف متطلبات البيئة الداخلية و اخلارجية ،و
اليت نصطلح عليها باملربرات الداخلية و اخلارجية ،و اليت ميكن حتديدها يف النقاط
التالية(:)73
 املربرات الداخلية :و ترجع املربرات الداخلية خلوصصة املؤسسات االقتصاديةالعمومية إىل غياب الفعالية االقتصادية و اخنفاض الرحبية لدى املؤسسات
االقتصادية العمومية ،مما أدى إىل عدم حتقيق الفعالية االقتصادية و األهداف
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املرجوة من التغري التنظيمي خالل املراحل السابقة ،و ذلك بسبب الوضعية املالية
الصعبة اليت كانت تعاني منها املؤسسات االقتصادية العمومية هذا من جهة ،و من
جهة أخرى عجز ميزانية الدولة حيث كانت تتدخل يف كل مرحلة لتقديم اإلعانة
املالية للمؤسسات االقتصادية العمومية و بصفة متكررة و لفرتات طويلة مما أثر
ذلك سلبا على املوارد املالية املتاحة للخزينة العمومية.
و إن ذلك أدى حتما إىل تدهور احلالة االقتصادية بصفة عامة و ذلك يف
ظل غياب املنافسة على اعتبار أن املؤسسات االقتصادية العمومية مارست و ملدة
طويلة مبدأ االحتكار الذي قضى نهائيا على طموحاتها و دافعيتها للمنافسة
االقتصادية ،إضافة إىل انتشار البريوقراطية بني خمتلف املؤسسات و اليت تعد عائقا
مباشر للتنمية و التقدم و أوسع قناة لضياع املوارد املالية و البشرية ،فأدى ذلك إىل
انعدام فعالية أجهزة مراقبة تسيري عمليات املؤسسة االقتصادية العمومية عند كل
مرحلة تغري تنظيمي.
فكل هذه املربرات الداخلية أدت إىل ضرورة انتقال املؤسسة االقتصادية
العمومية إىل مرحلة جديدة من التغري التنظيمي ختتلف اختالفا جوهريا عن
املراحل السابقة.
 املربرات اخلارجية :إن هناك مربرات خارجية عديدة ساهمت إىل جانب املربراتالداخلية و اليت دعت إىل ضرورة حتويل امللكية العامة لوسائل اإلنتاج إىل امللكية
اخلاصة ،و اليت من بينها:
* ضغط و تأثري املؤسسات املالية العاملية على الدولة بضرورة التخلي عن دعم
املؤسسات االقتصادية العمومية و نقل امللكية للقطاع اخلاص ،و ذلك بسبب عدم
تالؤم و تناسب القطاع العام مع اقتصاد السوق ،و يتجلى مظهر ذلك يف خمططات
التعديل اهليكلي اليت يفرضها صندوق النقد الدولي.
* عوملة االقتصاد و ذلك بعد ظهور الشركات العاملية اليت هلا فروع يف مجيع أحناء
العامل و اليت دعت إىل ضرورة حترير األسواق و تشجيع اخلوصصة و إعادة تنظيم
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اإلدارة و التوجه االقتصادي ،فدور الدولة ينحصر يف إنشاء حميط مالئم يساهم يف
إنشاء اقتصاد عاملي موحد.
* فشل نظام التسيري االشرتاكي يف حتقيق الفعالية و التسيري احلسن لعالقات
اإلنتاج للمؤسسات االقتصادية العمومية ،و كذا سقوط املعسكر االشرتاكي الذي
كان من أهم املربرات اخلارجية اليت دفعت إىل تغيري النمط االقتصادي و اللجوء
إىل اخلوصصة.
* ثقل املديونية اخلارجية الناتج عن العجز املستمر يف ميزانية املؤسسات
االقتصادية العمومية و الذي كان له أثر كبري يف ميزان املدفوعات نظرا لعمليات
التطهري املالي اليت شهدتها هذه املؤسسات ،و هو ما دفع اجلزائر إىل االقرتاض
اخلارجي ،إذ كان من شروط القروض القضاء على مؤسسات القطاع العام و اليت
حققت عجزا ماليا إما ببيعها أو تصفيتها مباشرة.
ثانيا :مراحل خوصصة املؤسسات االقتصادية العمومية :و متثلت يف مراحل أساسية
هي(:)74
 مرحلة التحضري و التقسيم :بعد حتديد املؤسسات االقتصادية العمومية املقصودةباخلوصصة يف هذه املرحلة من التغري التنظيمي و ذلك وفقا ملعايري حتددها الدولة
مسبقا ،ثم يتم إعداد الدراسات الفنية و االقتصادية للمؤسسات املطروحة للبيع،
و ذلك بهدف تقديم صورة وافية و موضوعية إلمكانيات هذه املؤسسات على
حتقيق الربح و العائد املناسب خالفا ملا حققته يف املراحل السابقة من التغري
التنظيمي ،و إلعطاء نوع من املصداقية هلذه الدراسات حرصت املؤسسات الدولية
على أن تقوم بها جهات مستقلة كمراكز حبث ،أي تقوم بدراسات مالية استشارية
للحصول على تقييم موضوعي لألصول قبل الشروع يف عملية اخلوصصة
للمؤسسات العمومية.
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 مرحلة إصدار القوانني و اللوائح التنظيمية املناسبة :و اليت من شأنها أن تتيحعملية نقل امللكية و يف كثري من اخلاالت تلجاُ الدولة إىل إنشاء إدارة عامة مستقلة
تعود هلا ملكية املؤسسات املعروضة للبيع و هلا صالحية التصرف يف أصوهلا.
 مرحلة إعاد هيكلة املؤسسات العامة :و يتم خالل هذه املرحلة نقل امللكية منالدولة إىل اخلواص ،حيث يتم تشكيل أفواج عمل تضم رجال قانون و إدارة و
مصرفيني حيث يسود هذه العملية الشفافية حتى تتمكن من إعادة هيكلة و جتزئة
املؤسسات االقتصادية العمومية إذا كانت ذات حجم كبري نسبيا ،أو العك و مع
الوحدات اإلنتاجية الصغرية و اليت تعمل يف نف القطاع.
و إن أهم ما ميكن حتقيقه خالل هذه املرحلة ختليص املؤسسات االقتصادية
العمومية املرشحة للبيع من ديونها ،و ذلك عن طريق استخدام عائدات جزء من
األسهم يف تسديد ديونها مع تقديم ضمانات هلذه الديون لدى البنوك .فقد
شرعت اجلزائر بإصدار مراسيم تسمح خبوصصة املؤسسات االقتصادية العمومية
لصاحل رؤوس أموال وطنية و أجنبية ،فقد حدد املرسوم رقم 12-55 :خمتلف
الفروع اليت متسها عملية اخلوصصة و قد مت نشر قائمة حتتوي على  399مؤسسة
و وحدة إنتاج قابلة للخوصصة.
 تقييم املرحلة :تعترب هذه املرحلة من التغري التنظيمي من أهم املراحل اليتعرفتها املؤسسة االقتصادية العمومية و ذلك من منطلق أنها أكثر متيزا عن املراحل
السابقة ،حيث متثل مضمون التغري التنظيمي بالدعوة الصرحية عن ختلي الدولة
عن تسيري االقتصاد بنف الطرق و األساليب اليت كانت تتبعها يف املراحل
السابقة ،و إن ما يؤخذ على هذه املرحلة أنها تركزت آثارها اهليكلية على الواقع
االجتماعي من حيث أنها مست ملكية اجملموعة الوطنية بطريقة مباشرة ،كما
كانت سببا مباشرا يف تفاقم مشكلة البطالة و التهميش االجتماعي ألفراد اجملتمع،
و من هذا املنطلق فإن تطبيق هذه العملية عرف تسرعا كبريا و مل يرافقها منوا يف
جماالت االستثمار و حسب ما كان متوقعا ،األمر الذي كان بإمكانه امتصاص
اآلثار السلبية النامجة عن حل املؤسسات املفلسة و تسريح آالف العمال.
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و من خالل ما سبق ذكره ميكن القول بأن مرحلة ما بعد الثمانينات و ما
تضمنته من مراحل تطورية للتغري التنظيمي باملؤسسة االقتصادية العمومية
اجلزائرية اليت متثلت يف مراحل ثالثة هي :إعادة اهليكلة ،و استقاللية املؤسسات ،و
خوصصة املؤسسات ،تعد مبثابة مرحلة انتقالية لتطور التغري التنظيمي باملؤسسة
االقتصادية العمومية اجلزائرية للمرحلة السابقة ،إذ تعد هذه املرحلة مرحلة
إصالحات اقتصادية حبتة ارتبطت بصفة مباشرة بانهيار النظام االشرتاكي و بقاء
النظام الرأمسالي و سيطرته على السوق العاملية.
خامتـة:
و أخريا ميكننا القول أن التطور التارخيي للتغري التنظيمي الذي شهدته
املؤسسة االقتصادية العمومية كان مرتبطا بصفة مباشرة باملراحل التطورية اليت
مرت بها بداية من مرحلة اإلنتاج األسري البسيط إىل مرحلة املؤسسات
االقتصادية العاملية اليت أصبحت تلعب دورا سياسيا و إقليميا مهما هذا من جهة،
و من جهة أخرى ارتباط ظهورها بظهور اإليديولوجيات عقب احلربني العامليتني،
حيث ملسنا وجود املؤسسة االقتصادية العمومية بالنظام الرأمسالي رغم خصوصية
هذا النظام االقتصادي كما تواجدت بالنظام االشرتاكي الذي يقوم اقتصاده على
التخطيط املركزي املوجه.
رغم وجود اختالفات جوهرية فيما يتعلق بالعوامل اليت أدت إىل
إحداث التغري التنظيمي سواء يف املرحلة ذاتها أو يف املرحلة االنتقالية اليت عرفت
باإلصالحات االقتصادية ،إال أن كال النظامني الرأمسالي و االشرتاكي آمنوا
بفكرة مؤداها ضرورة إحداث التغري مبجتمعاتها ،و ال بد أن يتجسد هذا التغري يف
الدور الذي تؤديه املؤسسات االقتصادية العمومية يف حتقيق التوازن االجتماعي
لتلبية احلاجات االجتماعية املختلفة ألفراد اجملتمع ،فالتغري الذي حدث بالنظام
الرأمسالي متثل يف وجود مؤسسات عمومية مبحيط خيتلف متاما عنها من حيث
الوظائف و األهداف و الغايات ،بينما ملسنا مظاهر التغري بالنظام االشرتاكي
خاصة يف املرحلة االنتقالية اليت عرفت مبرحلة اإلصالحات.
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بينما متيزت عالقة تطور التغري التنظيمي بتطور املؤسسة االقتصادية
العمومية اجلزائرية بأنها عالقة ترابط وثيق تتميز بنوع من اخلصوصية مقارنة
مبثيالتها من الدول األخرى سواء الرأمسالية أو االشرتاكية ،و ذلك من منطلق
أنها مرت مبراحل تطورية خمتلفة دعت يف جمملها إىل ضرورة تبين شعار التغري
التنظيمي يف كل مرحلة من املراحل ،و اليت متيزت خبصائص و مميزات أبرزت
الفرق اجلوهري بني كل مرحلة و أخرى و اليت كانت على عالقة مباشرة
بالظروف احمليطة بها ،لكن ما ميز كل مرحلة من مراحل التغري التنظيمي أنها
كانت منفصلة عن األخرى ألنه مل يكن اهلدف من كل عملية تغري البحث عن
حلول مؤقتة ملشكالت تتطلب التعمق و احلذر يف عالجها و عدم االكتفاء بعالج
جانب و إهمال آخر ،حيث اقتصرت هذه اإلصالحات على عالج املشاكل اليت
كانت تعاني منها املؤسسات االقتصادية العمومية لسنوات طويلة و اليت ترجع
أسبابها إىل سوء التسيري اإلداري و عدم مشاركة العمال يف عالج هذه املشكالت.
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