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:  العامة المقدمة

وورالعامةالشإكاليةضمنالبحثهذايندرج ومصصاالجزائصصريللقاتصصصادالجديدللتط

نعنصهينجز اعلتام والدولصةسياسصية. فتصوجهسوسصيوتف الليصبراليالنهصجنح

إصصصدارهاوكصصذاالخوصصصصةأسصصلوبواعتمادهصصاالقاتصصصاددعصصممصصنوانسصصحابها

ولقةالقوانينلمشاريع المنصصاجم،ووالمحروقااتاالكهرباءوقاانونبالستثمار،المتع

فصصيالردودهذهوتمثلتالعماليةالمنظماتاوالنقاباتالدىقاويةأفعالردودأثار

دفصصعممصصامختلفصصة،قاطاعاتافيالعمالأبداهالذيالتذمروالغضبوالتجمعاتا

اعتصصبرتاوفيصصهالمشكوكوبالغامضالصلحايالدولةمشروعاتهامإلىبالنقابة

التجصصاربمصصنأخرىتجربةيكونأنيعدولالسوقاقاتصادنحوالجديدالتوجهأن

وق،اقاتصصاددخولالجزائراختيارأنإذالفاشإلة،السابقة سصياقاهفصييشصبهالس

المركزيصصةفصصإنتصصممصصنالسصصتقلل. وغصداةالشإصصتراكيةإلىالنتقالفيالتهاتف

قاويصصةاسصصتثماراتاتوجيهخللمنإنعاشسياسةاعتمادإلىالدولةتدعوالنقابية

وجديصصدمصصنالنبعاثالجزائريةالعموميةللشركاتاالسماحبغيةمردودية،وذاتا

هصصذاالحتميصصة. لكصصنللبطالصصةدفعهموتسريحهمبدلالعمالعلىالحفاظبالتالي

اتعصدالنعصاشسياسصةأنتعتصبرفالدولصةأخصر،رأييقصابلهالصرأي لواقاصعتكريس

إعادةوالصلحااتاضرورةعلىتصربالتاليفهينفعا،يجديلجامدالقاتصادي

دليصصلوأكصصبروالتشريعيةالبيروقاراطيةالعراقايللزإالةالحاليةالقوانينفيالنظر

وشششخصهناكليس"الجمهوريةرئيسلسانعلىجاءكماالصرارهذاعلى

القطششاععلششىوصششيحششزبأيلواجتماعيششةقششوةلومنظمششةل

        .*1" العمومي

الزإمصصة مصصن للخصصروج الوحايد المسلك بمثابة اليوم السلطة تعتبره الذي البديل أن

بيصصن و ضمنية، مفاجآتا من يخفيه لما حاتميا انتحارا الخر الطرف يعتبره الوطنية،

مصصن الكصصثير يحمصصل السصصتلزامي النتقصصال هصصذا أن القول يمكن تلك و الفكرة هاته

غيصصر السصصلوكاتا و العقليصصاتا مصصادامت تفهمهصصا للكل يمكن ل التي الصعبة، الوقاائع
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أن إل يمكنهصصا ل الفعصصل ردود فصصإن بالتصصالي و الجديصصدة، امينضالم لستيعاب مهيأة

متصلبة.  و قاوية تكون

111   * 11 111111 1111 111111 1111 111111111 11111 111 111111 11111111 11 111111   11111111111   1111111 111111
1111111111) 111 1111  111111  11111 11( 11111111 1111 111111 11111 1111 111111 1111 1111111 1111 1111111 .

الجديصصدة، التوجيهصصاتا هصصذه مع تفاعلت التي الهامة القاتصادية القطاعاتا بين من

المشصصروع وجصصاء التغييصصر حاتميصصة مصصن الخصصر هو يسلم لم الذي المحروقااتا، قاطاع

نقابصصاتا و عمصال كيصان هصزتا الصصتي الصصصدمة بمثابصة المحروقااتا لقانون التمهيدي

بالشصصريك الوصصصاية بصصه اتسصصمت الصصذي الوفصصاق و الصصود بنهايصصة عجصصل ممصصا القطاع،

للمعارضصصة المجصصال ذلصصك بعصصد ليفتح كاملة، عقود ثلثة عن يزيد ما منذ الجتماعي

المجالتا.  من العديد في الرؤى تطابق وعدم

القطصصاع عمصال يعتبرهصصا للصوطن، هامصا اقاتصصصاديا مكسصبا تعتصصبر التي فسوناطراك

القاتصصصاد عرفهصصا الصصتي الكصصبرى التغييصصراتا أمام تصمد أن استطاعت لنها مفخرة

فصصي الدولة عليها تعتمد التي الوحايدة الوطنية المؤسسة تبقى بذلك وهي الوطني

الخارجية. مداخلها

أن تعتصصبر المحروقاصصاتا لقصصانون التمهيصصدي المشصصروع خلل ومصصن الدولصصة أن غيصصر

ممصصا المطلصصوب بالشصصكل اسصصتثماراتا وثيصصرة دفصصع علصصى قاادرة تعد لم سوناطراك

السصصتثماراتا بتسصصيير المباشإصصر التكلصصف مهمصصة مصصن بإعفائهصصا التغييصصر يسصصتدعي

أخرى.  هيأتا اختصاصاتا من سيصبح ذلك لن المستقبلية

مضصصاعفة و تطويرهصصا مصصع القاعدية بنشاطاتها الهتمام إلى سوناطراك تدعو بينما

الشصصركة خوصصصصة أجصصل مصصن مصصؤامرة اعتبرهصصا و الجتمصصاعي الشصصريك المكاسب

اا، عليها القضاء الوطني. وبالتالي القاتصاد في الناجعة الوحايدة دفعصصه ممصصا تدريجي

مشصصروع تمريصصر حاالصة فصصي القطصصاع بشل هددتا قاوية اعتراضية مواقاف اتخاذ إلى
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فيهصا عرفصت إذ متقلبصة  سصنة2001 سصنة مصن جعصل مصا المحروقااتا. وهو قاانون

مراحالها. أسوأ المحروقااتا قاطاع في والوصاية النقابية العلقااتا

وهي:  السبعة فصوله في البحث هذا خلل من عليه للتعرف سنسعى ما هذا

الول المبحصث ففصي  المنهجيصصة، و لمبحصصثين: الشإصصكالية خصصصصناه الول فالفصل

وصياغة للبحث التحليلي الطار تحديد مع خلفياتها و العامة الشإكالية إلى تطرقانا

والدواتا المنهجصصي الطصصار لتحديصصد الثصصاني المبحصصث خصصصصنا بينمصصا الفرضصصياتا،

إلصصى بالضصصافة السصصتمارة، تمريصصر وكيفيصصة العينصصة تحديد مع المستعملة والتقنياتا

اا و البحصصث، مضصصمون تحليصصل فصصي استعملت التي الخرى الخطواتا تعرضصصنا أخيصصر

بعصصض فصصي تعمقنصصا عصصن الحايان بعض في حاالت التي الكراهاتا و الصعوباتا لهم

الجوانب.
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التنمويصصة المراحاصصل لهصصم تصصاريخي تصصذكير عصصن عبصصارة فهصصو الثصصاني الفصصصل في أما

علصصى ركزنصصا و السصصوق اقاتصصصاد مرحالة إلى الموجه القاتصاد بتجربة بداية بالجزائر

تأثيرها و العامة القاتصادية الصيرورة في تكتسيها التي للهمية نظرا الخيرة هذه

الصصصلحااتا دفع و الهيكلة كإعادة بها تتميز التي الخصوصياتا كذا و الصناعة على

الدولي. النقد صندوق مع التعامل و الخوصصة نهج و

المرحالصصة سصصلبياتا إبصصرازإ مع مرحالة، كل مشاكل إلصى الفصل هذا في تعرضنا كما

سصببا كصانت الصصتي البيروقاراطيصة واحاتصصداد البطالصة تفصاقام فصي المتمثلصصة النتقالية

الستثمار. تعطل في مباشإرا

القاتصصصادي النعصصاش ومشصصروع المسصصتقبلية التنمية آفاق إلى تطرقانا الخير في و

والخصصروج السصصتثمار عجلصصة دفع من لتتمكن تطبيقه، الدولة تعمدتا جديد كنموذج

الخيرة. المرحالة ميز الذي الركود من

           

السصصابع الفصصصل بعصصد البحصصث هذا في فصل أهم تقديرنا في الثالث الفصل يعتبر و

القصانون مشصروع لتقصديم خصصصناه لننصا الجابصاتا، محتصوى تحليصل يتضمن الذي

النصوص أهم وشإرح ترتيبه و تبويبه على عملنا فقد لذلك و للمحروقااتا التمهيدي

لهصصا خضصصع الصصتي الميكانيزمصصاتا أهم إلى تعرضنا كما بحثنا بموضوع علقاة لها التي

كل مس الذي الموسع الشرح إلى بالضافة تبليغ و نشر و طبع من المشروع هذا

النتقصصاداتا أهصصم إلصصى التطصصرق ننسصصى أن دون الصصوطن، جهاتا مختلف في الفئاتا

البرلمانية. أو النقابية أو الحزبية سواء القانون هذا محتوى لها تعرض التي
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فصصي النقصصابي النضال ميزتا التي المراحال أهم إلى تطرقانا الرابع، الفصل في أما

العام التوجه وعلى سوناطراك داخل النقابية الممارسة على التركيز مع الجزائر،

كالخصصذ نشيطة، شإراكة أساس  على1965 سنة منذ بني الذي الجديد المفهوم و

إلصصى تسصصعى الصصتي و المشصصتركة الموضصصوعية والمصصصالح الهتماماتا الحسبان في

المؤسسة. روح ثقافة زإرع مواصلة

وور مع لكن إلصصى مضصصطرة سصصوناطراك داخصصل نفسصصها النقابصصة وجصصدتا الحاداث تط

وين كما أكثر الهتمام و العامة إستراتيجياتها في النظر إعادة بإعلم لحاقا ذلك سنب

همصصزة باعتبارها النقابية، الخلية دور إبرازإ على والعمل النقابية الطاراتا تكوين و

الفصصراد بيصصن النصصدماج تحقق التي وهي المنخرطين والعمال المناضلين بين وصل

الصصتي التحصصدياتا أمصصام الوقاصصوف إلصصى وتحملهم الناجعة والسبل الساليب وتعلمهم

النقابي. النضال تعترض

خلل مصصن لتقصصديمها نسصصعى الصصتي للشصصركة تفصيلي جزء فهو الخامس الفصل أما

اسصصتراتيجياتا إلصصى بالضصصافة النشصصأة، هصصذه مصصن والهداف النشأة حاول معلوماتا

الوطني. للقاتصاد بالنسبة تحتلها التي السياسية

وون الفصل هذا ضمن المخصص فالعرض بصصالتعريف خاص مبحث مبحثين، من يتك

للشصصركة، الوضيفية و البنيوية الخصائص أهم نستعرض فيه و سوناطراك، بمجمع

فصصي المهمصصة الوحاصصداتا أحاصصد يعتصصبر الذي الطبيعي الغازإ تمييع بمركب خاص وجزء

وتخصصذ والصصذي لسصصوناطراك بالنسصصبة الغصصازإ إنتصصاج البحصصث هصصذا لجصصراء قااعصصدة منصصه ن

الميداني.
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فصصي شإصصكلت والصصتي النقصصابيون تبناهصصا الصصتي المواقاصصف أبرزإ و أهم على ركزنا فيه و

علصصى معتمصصدين الوصصصاية وبيصصن بينهصصا الهصصوة رقاعة من زإادتا ساخنة نقاط مجملها

الشخصصصي حاضصصورنا على أو النقابين المسؤولين بعض مع أجريناها التي اللقاءاتا

ن هصؤلء مع أجريت التي الكبرى الحواراتا أوعلى الملتقياتا لبعض بعصض قابصل م

النقابصصة طرحاتهصصا الصصتي التسصصاؤلتا أهصصم احاتصصوتا والصصتي والمحلية الوطنية الجرائد

عصصن الناتجة التخوفاتا مجموع إلى تعرضنا كما المحروقااتا، قاانون مشروع بشأن

جديته. في شإكوكا تثير والتي تطبيقه

وتبعصصة الميكانيزمصصاتا أهصصم و لبرزإ تطرقانا الفصل هذا من آخر مبحث في و مصصن الم

احاتجصاج علصى ركزنا قاد و الوطني الحاتجاج إلى اللجوء ضمنها ومن  النقابة طرف

أهم إلى التعرض  معGL1/Z وحادة داخل تنظيمه كيفية وعلى  ،2001  مارس20

اليوم. هذا في حادثت التي الوقاائع و المضامين

للمحتويصصاتا مباشإصصرة قاصصراءة إلصصى تطرقانصصا البحصصث هصصذا مصصن فصصصل آخصصر فصصي و

وفيصصه البحصصث، شإصصملهم اللصصذين مصصن سصصوناطراك عمال بها تقدم التي والمضامين

و رأيهصصم عصصن و النقابيصصة الممارسصصة عصصن هؤلء يحملها التي الفكار أهم استعرضنا

الستفهاماتا. من الكثير أثار الذي المحروقااتا قاانون مشروع من موقافهم
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الول الفصل
والمنهجية الشكالية
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 : الشششكشالشيشة-1

ودمة. فجوهر في إليه تعرضنا الذي العام الطرح عن البحث إشإكالية تختلف ل المق

تحصصولتا مصصن عنصصه سصصينجر ومصصا الجديصصد القصصانوني التعديل حاول يتمحور الموضوع

ممصصا ناجعصصا قاطاعا بكونه الن حاتى تميز الذي المحروقااتا قاطاع تسيير في جذرية

القاتصصصادية القطاعصاتا عرفتهصصا الصتي التغييصر واحاتمصصالتا الشصكوك كل عن أبعده

الخرى.

وأنها نسبي نجاح هو الوصاية حاسب المحروقااتا قاطاع حاققه الذي النجاح أن غير

مجصصال فصصي الدوليصصة المنافسة مواجهة و العولمة لمسايرة قاوانينه بتعديل مطالبة

الصصذي الحصصالي للقصصانون بصصديل تمهيصصدي مشصصروع اقاصصتراح إلى دفعها ما وهو الطاقاة

. *1 1996 و1991  سنتي في تعديلتا عرف وأن سبق

وتخصاذ إلى العمال ستدفع استيعابه و قاياسه صعوبة و الجديد المشروع غموض إن ا

شإرعية بطرق سواء الرضى عدم و الغضب عن للعلن وجماعية فردية إجراءاتا

هصصذه مثصصل في تتفاعل التي النقابة تترجمها شإرعية تكون ما وغالبا شإرعية غير أو

له سنتعرض ما هذا و العمال واهتماماتا قاضايا تمس التي المشكلتا مع الحالتا

الجديد. للمشروع النقابة مواجهة هو موضوعنا يكون بذلك التفصيل. و أثناء

النصصذار مصصن تخلصصو ل الصصتي قاراراتهصصم إصصصدار فصصي عامة بصفة يرتكزون فالنقابيون

فالعمصصال تقلبصصاتا، و تغيصصراتا مصن الجزائصصر فصصي يجري لما تحليلهم على والتحضير

يلحاظصون و المعامصل بيصع عمليصة عايشصوا والصذين بالمئاتا طرد محل كانوا الذين

يجصصدوا لصصم الصصذي الوضصصع مصصن محالصة ل يسصصتاءون الشصصرائية قاصصدراتهم تقهقر يوميا

خوفصصا أكصصثر يجعلهصصم ممصصا المشصصروعة لحقوقاهم إتلف و تبديد أنه سوى له تفسير

مصالحهم. على
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وسهم لم سوناطراك عمال أن فرغم فصصي تصصرى كانت النقابة أن إل الجراء، هذا يم

والصصدفع المسصصار هصصذا لتعجيصصل قاويا مؤشإرا للمحروقااتا التمهيدي القانون مشروع

الشصصركاتا بمصصصير قاصصورن ما إذا عواقابه تعرف المجهول. مجهول إلى بالمؤسسة

وتى خوصصتها تم التي عمل. بدون العمال آلف خلفت التي و الن حا

  

"        14/1996  و22/1991"   * : قانونششا1     

:  الفرضيششات     طششرح1.1

:  الولشى     الفرضشيشة1.1.1

المكانصصة ورغصصم سصصوناطراك، عليصصه تتوفر الذي العالي التكنولوجي المستوى رغم

يجعلهصصا ممصصا معيارية، أساليب إلى تفتقر لزإالت أنها إل تحتلها التي الهامة الدولية

الداخلية.  بنيتها و بوظيفتها أساسا مرتبطة تنظيماتية صعوباتا و عراقايل تعيش

ويصصر ل ثصابت تنظيصصم على الن حاتى استقرارها عدم هو ذلك في دليلنا و  بتغييصصر يتغ

عصصدد جيصصدا يلحاظصصون سصوناطراك بشصؤون المهتميصن و المسصؤولين. فصصالمتتبعين

تفسصصيراتا إعطصصاء بدون التنظيمية أساليبها الشركة هذه فيها غيرتا التي المراتا

الصصتي الخرى الدولة مؤسساتا شإصأن شإأنها التغيير، لهذا أحايانا وموضوعية علمية

الشإخاص. بتغير تتغير

اقاتصصصاديا الدولصصة مؤسساتا أقاوى سوناطراك فيه تعتبر وقات في الكلم هذا نورد

أو بصصالتجهيزاتا المصصر تعلصصق سصصواء التسيير، في القدوة تعد فهي تنظيما، أنجعها و

وورة التكنولوجياتا و دوريصصة بمتابعصصة تحظى التي البشرية الموارد بتسيير أو المتط

تحصصت سصوناطراك وضصصعتها الصتي المناهصصج و الوسصائل بفضصصل ذلك و دائمة رسالة

إطاراتها. و عمالها تصرف
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إل الفصصراد قايصصادة و المناجماتا في الحديثة للطرق اعتمادها رغم و ذلك رغم لكن

لن مسصصتقبل إضعافها على قاادرة تقليدية ذهنياتا و بإرهاصاتا مشوبة لزإالت أنها

قاطصصاع فصصي السصصتثمار مجصصال فصصي والمنافسصصة الحاليصصة السصصوق اقاتصصصاد ظصصروف

معصصايير مراجعصصة و حاساباتها إعادة إلى شإك بدون سوناطراك ستدفع المحروقااتا

تسييرها.

فصي تفسصيره يجصد الصوطني، القاتصصاد بها مر التي والحرجة المتأزإمة الوضعية إن

وتصصصف مصصا غالبصصا المحيصصط فهصصذا نمصصوه، على الخارجي المحيط تأثير مدى بصصالعنف ي

دور فهصصم بعصصد تسصصتطع لصصم الصصتي السصصلبية الفعصصال ردود يوميا تترجمها والعدوانية

السصصتراتيجي التوجه وتعرقال تحد إكراهاتا تضيف بذلك وهي الجديدة الديناميكية

التعامصصل أسصصاليب في تتمثل أخرى إكراهاتا الضغوطاتا هذه إلى تضاف و الجديد

و الضصصرائب و البنصصوك مثصصل الجزائريصصة الدارة دوائصصر عليهصصا تسصصير الصصتي التقليديصصة

التصال. و الجمارك

:    الثانيشة     الفرضشيشة1-1-2
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هصصو المحروقاصصاتا قاانون لمشروع مطالعتنا من استخلصت التي الولية القراءة إن

المعروفصصة التقنيصصة السصصاليب وعلصصى والتكنولوجيصصة العلمية التجارب على اعتماده

و الخصصبراء و للدراسة مكاتب مع بالتعاون تمت صياغته أن أيضا نستخلص دوليا. و

المختصين.

الصصصلحاية للجراءاتا حاتمية نتيجة وإنما الصدفة ليد و يكن لم المشروع هذا أن و

فتصصح فصصي  وتقصصصيره1991 قاصصانون لمحدودية كذلك نتيجة و الجزائر انتهجتها التي

وتسم حاساس لقطاع خاصة الستثمار آفاق قاوية. دولية بمنافسة ي

نطرحاها التي الفرضية محور سيشكل ما وهو فهمه و استيعابه يمكن ل الذي لكن

وخرتا الصصتي سصصوناطراك أن كيصصف وهو الن بمشصصروع للتعريصصف  الوسصصائل كصصل سصص

:  من المحروقااتا قاانون

.*Site Web" 1" النترناتا، على أبواب فتح*

".Messagerie Interne" الداخلية، اللكترونية القنواتا عبر الرسائل*

الطاراتا. مع ملتقياتا*

الحازاب. و الطلبة و العمال، مع جهوية تجمعاتا*

الجرائد. عبر إشإهارية إعلناتا*

أخرى.  مجلتا و سوناطراك مجلتا إصداراتا*

الجمهور. على مفتوحاة أبواب*

 

مشصصروع إعصصداد و بمناقاشصصة الخاصصصة الجلسصصاتا في النقابة إشإراك على تعمل لم

عصصن يصصصدر الجصصراء هصصذا أن و خاصصصة حاقهصصا في تقصيرا يعد ما وهو ؟ المحروقااتا

Leader التسيير في الرائدة تعد مؤسسة  Ship  فصصي عريقصصة تجربصصة و تقاليد لها و

ومنهصصج الشصصفافية سياسصصة بتطصصوير العمل الفضل من كان المفاوضاتا. إذ مجال

وتصال المحادثاتا نطصرح المنطلصق هصذا مسدود. ومصن طريق إلى الوصول بدل ال

: التالية التساؤلتا
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WWW. SONATRACH DZ *1              

ولقة المسألة هصل* تجاهصصل نيتهصصا في يكن لم الوصاية أن أي منهجي، بخطأ متع

سياسصصية و إستراتيجية لبعاد مقصودا كان الجراء أن أم ؟ الجتماعي الشريك

؟

ولق فيها ما و المسألة أن أم* و الحصصوار التقاليصصد علصصى الطرفيصصن توفر بعدم تتع

؟ الشفافية

:  أخرى بصيغ طرحاه و للنقابة توجيه يمكن نفسه السؤال و

؟ المشروع مضامين على الرد الول في النقابة تجاهلت لماذا-

؟ محتواه شإرح دون بخطورته العمال بتحسيس اكتفت لماذا-

؟ المبدئي النقاش في الشرعي بحقها تطالب لم لماذا-

ولق المسألة أن هل هصصو أم العمال تسيير في وتحكمها النقابة قاوة لبرازإ بتعنت تتع

تحريصصك أن و المشصصروع عصصن بصصالتراجع الوصصصاية إقانصصاع في بإخفاقاها مسبق مؤشإر

؟ الوراق لخلط إستراتيجي اختيار هو القاعدة

:  الثالثشة     الفرضشيشة1-1-3

تطصصوره و احاتصصداده و النصصزاع وقاوع تفسر أخرى، أسباب وجود نفترض خللها ومن

و الجتماعيصصة الخصصدماتا تسصصيير بمسصصألة المصصر يتعلصصق و والوصصصاية النقابصصة بيصصن

مزاياها.  من الستفادة

الخيصصر لهصصذا سصصتكون المحروقاصصاتا لقصصانون التمهيصصدي المشروع تطبيق حاالة ففي

حاساسصصة و جوهرية مسألة يعتبر الذي الجتماعية الخدماتا مجال على انعكاساتا

للنقابيين. بالنسبة

فصصإن الشإصصتراكي. لصصدا العهصصد منذ ترسخت التي المؤسسة ثقافة من جزء يعد فهو

أسصصاليب مراجعصصة إلصصى حاتمصصا سصصيؤدي المحروقاصصاتا لقطصصاع الحصصالي القانون تغيير

أن قابصصل تدريجيا تلشإيا سيعرف الذي الجتماعية الخدماتا قاطاع فيها بما التسيير

لن حاالهصصا علصى الوضصصاع ببقصاء مرهصصون النقابيين منظور في فبقاؤه نهائيا يختفي

الجتماعية.  العمال مطالب لتسيير جديدا ومنهجا ميكانزما سيخلق العكس
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التفصصاوض أسصصاس على مبني كثيرة دول في به متعامل هو ما حاسب و المنهج هذا

Négociations"   الفصصردي التفصصاق و  Individuellesالي المتيصصازإاتا مسصصألة فصصإن " وبالت

بهصصا يتسصصم التي العلقاة جوهر مع يتنافى ما وهو التفاق، هذا في منتظمة ستكون

الفصصراد بصصدل بالجماعصصاتا باهتمامه يتميز الذي الحالي الجتماعية الخدماتا قاطاع

النقابصصة يكسصصب مصصا ...الصصخ) . وهصصو الطفصصال ختصصان الصصصيفية، المخيماتا (العمرة،

الصصذي القطصصاع هصصذا تسصصيير علصصى تشصصرف الصصتي هي أنها و خاصة تماسكا، و اتحادا

للشركة.      العام الدخل %  من02 من بأزإيد يستفيد

:  المنهششجيششة1.2

أبعصصاده و المشصصروع مضصصمون تحليصصل علصصى أساسصصا بحثنصصا فصصي المنهجيصصة تعتمصصد

طصصرف مصصن المسصصتعملة الطرق أهم إبرازإ و استخلص إلى وتعكف الستراتيجية،

اسصصتقرارها تهصصدد الصصتي المواضصصيع مصصع للتفاعصصل الوحاصصداتا وفصصروع النقابيصصة الهيئة

مصصع تعاملهصصا علصصى خاصصصة بصصالتركيز التفاعصصل هصصذا مراحاصصل أهصصم إبصصرازإ مع ووحادتها

فصصي قالصصق و إعلميصصة ضصصجة أحاصصدث الذي المحروقااتا، لقانون التمهيدي المشروع

و الصصوطني القاتصاد في لهميته نظرا أيضا خارجة و بل بالقطاع المعنية الوساط

السصصاليب و العناصصصر علصصى منهجيتنصصا في اعتمدنا كما القومي، الدخل على تأثيره

:  التالية التقنية

المشاركة. الملحاظصصة ⇚

المتوفرة. البياناتا و العددية المعطياتا تحليل ⇚

بعد. فيما جدولتها و تبويبها و المقابلتا إجراء و الستمارة تحديد ⇚

تحليصصل و المحروقاصصاتا لقصصانون التمهيصصدي المشصصروع لمضصصمون كيفصصي تحليل ⇚

وتجاه أفعالها ردود و النقابية الهيئة عن الصادرة الوثائق مضمون القانون.  ا

:    البشحشث     منهجيششة1.2.1

الوليششة     والتحقيقات     الموضوع     إختيار     أسباب)1.2.1.1

 :
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النقابيصصة والمعارضصصة المحروقاصصاتا مشصصروع موضصصوع فصصي التحقيقصصاتا تكصصن لصصم

أثنصصاء كاملصصة بعفوية و الصدفة طريق عن كان إليها فتوصلنا البداية، منذ مستهدفة

الهصصداف ضصصمن مصصدرجا كصصان الصصذي للعمصصل الجتمصصاعي المنصصاخ موضوع في بحثنا

ونصصا التي العمل، علقاة لمصلحة السنوية بتقصصديم مطصصالبين كنصصا إذ عليهصصا، نشصصرف ك

السصائد الجتمصاعي المنصاخ عصصن و العمصصل ظصصروف عصصن دوريصة و تفصصصيلية تقصارير

العمصصال رضصصى مصصدى وعلصصى العمصصل أجصصواء على يتعرفوا حاتى لمسئولينا وتقديمها

 لحاظنا2001 سنة من الول للثلثي تقريرنا المهني. فأثناء المحيط مع وتفاعلهم

العمال. مع المختلفة لقاءاتنا خلل من

للمحروقاصصاتا التمهيصصدي القانون مشروع بشأن والغموض النشغال من نوع وجود

المعادن. و الطاقاة وزإارة طرف من عنه أعلن الذي

مما وتخوفه تحفظه أبدى الذي الجتماعي، الشريك لدى خاصا اهتماما لمسنا كما

ولد الذي الشيء الوصاية، دواليب في يجري علصصى الملحصصة والرغبصصة الفضول فينا و

العمصصل فيه باشإرنا الذي الول الموضوع عن العدول وبالتالي الموضوع هذا اختيار

الحششراك" حاصصول يصصدور كان والذي بها بأس ل بنسبة فيه تقدمنا  و1999 سنة منذ

".بالمؤسسة الجتماعي

يجصصري بما مباشإرة علقاة وله حايويا و شإيقا كونه من نابع الموضوع لهذا اختيارنا و

ل لنصصا يسصصمح إليصصه فصصالتطرق جذريصصة، اقاتصصصادية تغيصصراتا من الوطنية الساحاة في

واقاتصصاد كالعولمصة السصاعة قاضصصايا مصن مختلفصة جهصاتا فصي الغصوص مصن محالة

علصصى سصصنتعرف النقابصصة، أبدتها التي المعارضة خلل ومن أنه وغيرها. كما السوق

و المقاولصصة علصصى قاصصدراتها لبصصرازإ الخيصصرة هذه تستعملها التي الستراتيجياتا أهم

الذاتا. إثباتا

               

:  العشيشنششة     تشقشديشششم)1.2.1.2
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فصصي السابقة تجاربنا من استفدنا لننا البحث عينة تحديد في كبيرة صعوبة نجد لم

للعمصصل الجتمصصاعي المناخ دراساتا إطار في وذلك العمال مع الستجواباتا إجراء

" بإعصصداد1993/2001" العمصصل علقاصصاتا بمصصصلحة تواجصصدنا فترة طيلة قامنا حايث

في:  تمثلت شإاملة دراساتا

1993 العمل ظروف و الجتماعي المناخ.

1994 العمل حاوادث.

1995 الصحية الوقااية ووسائل العمل.

التناولي العمل نظام تأثير )Travail postéالعامل. مردود و نفسية ) على

التحويصصل نشصصاط وحاصصداتا أحاد " وهوGL1/Z" مركب في تمت الدراساتا هذه كل و

العمال فإن بالتالي و لرزإيو، الصناعي النسيج داخل والمتواجد لسوناطراك التابع

وتصصصال عمليصصة يسصصهل ممصصا المقصصابلتا إجصصراء على متعودون هنا دون التفصصاهم و ال

الدراسصصاتا إجصصراء فصصي عائقصصا يشصصكل مصصا غالبصصا الصصذي والخصصوف بالتردد الحاساس

الميدانية.

العمصصال حاصصول إداريصصة معلومصصاتا تتضصصمن الصصتي السجلتا و الوثائق يخص فيما أما

مصصا وهصصذا متصصوفرة فهي والمناصب العمل، وسنواتا الدراسي والمستوى كالعمر،

الشإصصخاص علصصى التعصصرف مصصن مكنتنصصا للمعلومصصاتا صغير بنك توفير من لنا يسمح

العصصادل التوزإيع مراعاة مع عشوائية  بطريقةListing القائمة من انتقاؤهم تم الذين

العينة.   ضمن GL1/Zمركب في المتواجدة الخليا كل تمثيل على والحرص

   

:      العشيشنششة     مششكونششات)1.2.1.3

عمصال  مصن20% يعصادل مصا أي منهصم 180 اسصصتخراج تم عامل 900 مجموع من

:  كالتصصي موزإعون وهو الوحادة

العينصة مكونصصاتا 1الجصدول رقاصصم 

 أفصصراد*1الصصدوائصصر
P50
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G36
T12
I24
R10
A18

ORG04
S06
F06
W06
M08

180المصصجمصصصوع

* ثقافيية المؤسسيية السييائدة : الخليييا و الييدوائر يشييار إليهييا برمييوز حرفييية مثل :1

Production=P, Maintenance=G, Sécurité=I, Travaux Neuf=W 

بينهم ومنفذين" من كفاءاتا "إطاراتا، المهنية الفئاتا مختلف من العينة تتكون و

الذين "Journée de Quart" الربع عمال تنظم ) عاملة. كما18(        عشر ثمانية

العناصصصر بيصن جمعصصت قاصصد العينصصة تكصصون وبالتصصالي المناوبصصة، نظصصام ضصصمن يعملون

عيصصن نظرنصا فصي يجعلهصصا ممصا الزمصصاني و المكصصاني، : البشصصري، الثلث الساسصية

مصصع بعلقاتهصصم العمصصال، هصصؤلء واقاصصع إلصصى التقصصرب و التعرف على تساعدنا تمثيلية

وعلصصى حاالتهصصا، علصصى التعصصرف خللهصصم ومصصن تفحصها، في نرغب التي مؤسستهم

فصصي تتحكصصم الصصتي الميكانيزمصصاتا أهصصم على التعرف مع وتنظيمها تسييرها طريقة

مسصصتقبل تهصصم بقضصصايا يتعلصصق مصصا فصصي خاصصصة تخميمه و العامل ذهنية على التأثير

بها. يعملون التي المؤسسة

   

: البششحث     تقنشيشات     و     أدوات)1.2.1.4

البحصصث أهصصداف تحقيصصق مصصن لنا تسمح التي الممكنة الوسائل كل على إشإتملت و

أجرينصصا و اسصصتمارة أعصصددنا ذلصصك أجصصل ومصصن المطروحاصصة، المشصصكلتا وتشصصخيص

قامنصصا دراستنا. كما بموضوع آخرين المعنيين ومع العينة أفراد مع مسجلة مقابلتا

الساسصصية المصصصادر ببعصصض السصصتعانة مع تهمنا التي الوثائق كل تصنيف و بقراءة
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أخصصرى رسصصمية ووثصصائق الجماعيصصة التفاقايصصة للمؤسسصصة، الصصداخلي كالقصصانون

الملحاظة أسلوب استعملنا وقاد هذا والمجلتا والدورياتا والجداول كالحاصاءاتا

ل الصصتي أو الكامنة المضامين على التعرف في الساسية وسيلتنا منه اتخذنا الذي

الفعلية. المشاركة طريق عن إل عليها التعرف يمكن

:    المشششلحششششظششة)1.2.1.5

بحثنصصا فصصي عليهصصا اعتمدنا استعمال. فقد والكثر الولى التقنية منازإع بدون تبقى و

و فعلية كانت للشإياء ملحاظتنا فإن وبالتالي النتماء، و المهنة  بحكم وذلك تلقائيا

ملموسة.

:  الستمششششششارة)1.2.1.6

علصصى والحصصصول البيانصصاتا لجمصصع منهجيصصة كتقنيصصة السصصتمارة اسصصتعمال تصصم لقصصد

قاد و المباشإرة المعطياتا طريق عن إليها التوصل من نتمكن لم التي المعلوماتا

شإخصصصيا طرفنصصا مصصن العينة أفراد على مباشإرة لطرحاها الستمارة هذه إلى عدتا

للمتلقصصي يتسصصنى حاصصتى طرحاهصصا أسصصلوب تغييصصر الحايان من الكثير في نراعي وكنا

فصصي صصصعوباتا نتلقصصى كنصصا ذلصصك ومصصع عفويصصة بطلقاه عليها الجابة بالتالي و فهمها

المفرداتا. بعض صياغة

ال،20 الستمارة تضمنت لقد نفصصس فصصي ومفتوحاصصة موجهة أسئلة غالبيتها في  سؤا

أن يمكصن المعلومصصاتا. و مصصن وافصصر قاصصدر علصصى للحصصصول منا حارصا ذلك و الوقات

: قاسمين إلى السئلة هذه نصنف

العمال. انخراط و النقابي التمثيل و بالنقابة خاص قسم-

.بالعامل علقته و المحروقات بقانون خاص قسم-

لصصم إذ بهصصا يتميصصز الصصتي الحسية ومدى الموضوع هذا صعوبة إلى هنا الشإارة لبد و

حاصصول لهصصم المسصصبقة معرفتنصصا رغصصم المعنييصصن، مصصع حاوار فتح أبدا السهل من يكن

إحاراجصصا يسصصبب كصصان ذلصصك لن الحاتجصصاج فصصي المشصصاركة أو مثل الضصصراب مسألة

لحاقا.  ذلك سنبين كما لغالبيتهم
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: معالجشششتها     و     الستمارة     تفريغ)1.2.1.7

وتباع معالجتها على عكفنا ملئها و الستمارة إعداد بعد : التالية الخطواتا بإ

التعليصصق يتصصم أيصصن بيانيصصة جصصداول فصصي تبويبهصصا و جدولتها ثم البياناتا فرزإ و - تفريغ

العامة. النتائج لستخلص الكيفي و الكمي التحليل استخدام مع عليها

للمحروقاصصاتا التمهيدي المشروع مضمون تحليل على عملنا المرحالة هذه في - و

لتسصصهيل ذلصصك و المتضصصمنة الفكصصار أهصصم تفكيك و تصنيفه و تبويبه على عملنا كما

مصصع علقاتصصه فصصي خاصصصة إليهصصا تعصصرض التي المعطياتا مختلف مع مقارنته و فهمه

هذا. بحثنا في أساسيا محورا منه سيجعل مما النقابة

:    الصعوبشششات)1.2.1.8

المتواضصصع. إذ البحصصث هصصذا إنجصصازإ فصصي كصصبيرة صصصعوباتا تلقينصصا أننا قالنا إذا نبالغ قاد

الصصتي الكراهصصاتا مصصن غيرهصصا أو كبيرة عراقايل إلى نتعرض لم الباحاثين جل عكس

فصصي تواجصصدنا بحكصصم ذلصصك البحصصثي. و للعمصصل الجيصصد و الحسصصن الداء دون تحصصول

تعرضصصنا الصصذي الساسي المشكل أن غير المعلوماتا، كل على حايازإتنا و المركب

السصصابق البحصصث موضصصوعي فصصي السصصتمرار بيصصن ما المر بداية في ترددنا هو إليه

اا عنه العدول  أوالجتماعي" الحراك" وفصصي الجديصصد، الموضصصوع ومباشإرة نهائي

و العلوي أحامصصد الدكتور لمؤطرنا النيرة الستشارة بعد المطاف بنا استقر الخير

وعلقاصصة شإيقا عنصرا الجديد الموضوع في وجدنا حايث الحيثياتا كل درسنا ما بعد

إلصصى تعرضصصنا فقصصد ذلصصك رغصصم المعاصصصرة. لكصصن الجزائر بواقاع حاديثة وظرفية آنية

:  مثل تجاوزإها من إرادتنا بفضل تمكنا طفيفة استثنائية صعوباتا

البارزإين. النقابيين بعض مع مقابلتا على الحصول صعوبة-

فة النقابية النزاعاتا موضوع تناولت التي والدراساتا البحوث قالة- بص

لحداثته. نظرا المحروقااتا قاانون يخص فيما الطلق على عامة. وانعدامها
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نفسصصه المشروع حاتى و المعطياتا و البياناتا لن الترجمة، ضرورة  -

قاصراءة علينا لزاما بالفرنسية. فكان كانت للبحث أساسية قااعدة يعتبر الذي

واحاد. آن في الوثائق ترجمة و تفحص و

25



الثاني الفصل

التطور ومراحل الجزائر في القتصادية التنمية
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 : الجزائشر     في     مراحلشها     و     التنمشية-2

:ةللتنمي  التاريخيششة   الخلفيشة2-1

إلصصىكلهصصاتهصصدفكانتالجزائرفيالحيويةالقطاعاتافيالمنتهجةالسياسةإن

التصصوازإنوتحقيصصقالجزائريللفردالمعيشيالمستوىمنالرفعوالقاتصادتنمية

نالجزائصرخصروجلكنالجتماعي، الطصاراتاعلصىتوفرهصاعصدموالسصتعمارم

أخصصرى.وتجربصصةبينوآخرمخططبينتتأرجحجعلتهاالضروريةالتجربةوالكفأة

القاتصادتاريختفحصيتضمنالذيالتذكيرهذاخللمنإبرازإهسنحاولماهذاو

سصنةمن: الولىمراحالثلثةفينوجزهالذيوالموجهةالتنميةخللالجزائري

إلصصى 1966سصصنةمصصنالثانيةوالقاتصاديبالجمودعرفتقاد و1965إلى 1962

التنميصصةوالنمائيصصةالمخططاتاعلىمرتكزةإستراتيجيةبتطبيقعرفت و1979

معمتعددةتغيراتافيهاحادثتالتي و1989 إلى1980سنةمنالثالثةوالموجهة

اقاتصصصادمرحالصصةثصصمالمنتهجصصةللسصصتراتيجيةالكصصبرىالمحصصاورعصصنالخصصروجعدم

هصصذهتخفيصصهعمصصانسصصبياالكشصصفسصصنحاولهصصذا. ويومنا إلى 1990منالسوق

التصصوجهعلصصىخاصةالنحادإلىضغطهااستمرالتيثقيلةخصائصمنالمراحال

الولى.للستراتيجيةالحالي

: :1962 -   1965الولشى  المرحلششة)    2-1-1
الجتماعيصصةالقاتصصصادية،البنيصصاتاحاركيصصةغيصصابوالقاتصصصاديالجمصصودفصصترةهصصي

للرأسصصمالتراكصصمفأهمالستثماراتاحاجمبتقهقرعموماتميزتاوقادوالسياسية

القطصصاعهذاالمحروقااتا،قاطاعفيالجنبيةالشركاتاطريقعنتحققالنتاجي

علصصىيسصصيطركصصانوالفصصترةهصصذهاسصصتثماراتا من60%حاوالييتلقىكانالذي

اضتميصزتاكماالجماليةالمضافةالقيمة توسصعوالخصامالصداخليالنتصاجبانخف

التيالدولةإيراداتاجمودبسببضعيفاتطوراعرفالعامالقطاعوحاتىالبطالة

ضصصعفعصصنأساسصصاناتصصجهصصذاوالتنميصصةبتمويصصلتسصصمحأنالمفصصروضمصصنكصصان
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قاطصصاعفصصيالبتروليصصةالشصصركاتاقاصصوةوبالفلحاصصةالخاصصصةالنتاجيصصةالقصصدراتا

السصصلطاتاانشصصغالومنسصصجمةاقاتصصصاديةسياسصصةغيصصاببسصصببوالمحروقااتا

تحديدوللقطاعاتاالتدريجيةالتأميمبعمليةالداريةوالسياسيةالبنياتابتأسيس

الخاصة.البرجوازإيةتوسع

   : :   1966 -   1967الثشانيششة  المرحلششة)    2-1-2

الموجهصصة" حايصصث"التنميصصةاسصصتراتيجيةعلصصىالجزائصصراعتمصصدتاالمرحالةهذهفي

فصصيبصصدأتاالصصتيوالنمائيةالمخططاتاخللمنموجهةاقاتصادينظامانتهجت

الصصناعةتنميصصةإدراجتصمالفصترةهصذهففصصي 67-69الثلثيالمخططمعتنفيذها

66السصصتثماراتاقاصصانونإصدارمعخاصةوطنيكانشغالالمتوسطة،والصغيرة

السصتثمارتشصجيععلصىعمصلبالتصاليوالخصاصالدخصارتحريكفيساهمالذي

وبصصذلكالمصصنوبالستقرارالخاصةالضماناتابعضمنحهحايثتحفيزهوالخاص

الشرعيةلهمنحوالسياسية،والبسيكولوجيةالعوائقبعضبالفعلرفعقاديكون

فيهصصاينشطالتيالمجالتالهحاددحاينماالمحميالوجودفيبحقهرسميامعترفا

للصصصناعةالرسصصميالميلدبفصصترةالفصصترةهصصذهيعتصصبرونالمحلليصصنجعصصلماوهذا

) الصصتي)62-65السصصابقةالفصصترةمصصعبالمقارنصصةالخاصصصةالمتوسصصطةوالصصصغيرة

حايصصثإياهصصامدينصصةوالخاصصصةللرأسصصماليةمعادلصصةإيديولوجيصصةبشصصروطاتسصصمت

وسائلملكيةعلىيحتكمونمن) "كل42ص )1964الجزائرميثاقفياعتبرتا

فصصيتطغصصيالثقصصةعصصدموالحذرجعلماهذاالثورية" والسلطةأعداءهمالنتاج

اءأنإلصىكصذلكالوضصعواسصتمرالوطنيينالرأسماليينمعالتعامل التصصحيحج

لصصهكصصانالصصذيوأعلهالمذكورالقانونالجديدالنظامأصدر و1965سنةالثوري

مالي.    أواقاتصاديمنهأكثربسيكولوجيأثر


: ةالنمائششي  المخططشات2-2

) : 1969إلشى 1967سنة: (منالثلثاششي  المخطشط2-2-1
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السصصتثماراتاإجمصصاليمصصن%صص 49.7نسصصبةالمخططهذاضمنللصناعةخصصت

البصصالغالدولصصةاهتمصصامعلصصىيصصدلهذاو16.9% 1*،نسبةتتعدىلمالزراعةبينما

تنفيصصذتصصمبالضصصبطالفصصترةهصصذهفصصيوالزراعصصيالقطصصاعحاسصصابعلىبالصناعة

المنجميصصة،والصصصناعةالنفصصطتكريصصروالصلبوكالحديدقااعديةأساسيةمشاريع

المخطصصطهصصذاالمصصرواقاصصعفصصيوالمباشإصصرةالمنتجةبالقطاعاتاالهتمامتمكما

لكنهصصاالساسصصيةركيزتهصصاوالجزائريصصةللصصصناعةالولصصىاللبنصصةالمختصونيعتبره

إختللتاعرفت

"للسشششتاذكتشششابمشششنمشششأخوذةالرقميشششة* المعطيشششات1

"1998مارسهومة،داربوعلما،بوشاشي
إهمصصالوالسصصكانيالنمصصومصصعبالقيصصاسونوعصصاكمصصاالنتصصاجانخفاضمنهاعديدة،

المخططصاتاخللالكبرىالصناعاتاهذهمعظمتمركزتاقادوالزراعي،القطاع

طبقصصاللتنميصصةأقاطابصصابصصذلكمكونصصةللبلد،الشماليةالمناطقفيالثلثالنمائية

الغصصربفصصيوورويبصصة،البليصصدةمتقاربصصةصصصناعيةمناطقإنشاءأيفيبروالنظرية

مستغانم.وأرزإيووهران،الجزائري

) :1973إلشى 1970سنة: (منالول  الربششاعششي  المخطشط2-2-2

لمخطصصطمكمصصلكجصصزءالصصصناعيالتخطيصصطاستمراريةمبدأتنفيذتمخللهومن

بصصصتقصصدرشإصصغلمناصصصبإيجصصادإلىيهدفكانوالعامةالسياسةإطارفيالثلثي

بصصأكبرحاظيتالتيعصرية،صناعةإلىمتخلفةصناعةمنالنتقالألف. و 256

 و15%يتعصدىلصمفنصصيبهاالزراعصة أمصا%54بصصقاصدرتاالستثماراتامنقاسط

القاتصصصاديةالتوازإنصصاتاتحقيصصقعصصدمهصصوالمخطصصطهصصذاعليصصهيعابالذيالشيء

القطاعي.التكاملكانعدامالمطلوبة

)1977إلشى 1974سنة: (منالثشانشي  الربششاعششي  المخطشط2-2-3

 :  
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قايصصاممصصعالمنصصاجموالمحروقاصصاتاالبنصصوك،قاطاعصصاتاتأميمبعدالمخططهذاجاء

النفصصطمصصنالواحاصصدالبرميصصلسعرارتفعأينالصهيونيالكيانمعالعربيةالحرب

البترولية.الريوعمنالدولةمداخيلارتفاععلىساعدمما

:الفصصترةهذهإطارفيالصناعةواجهتهاالتيالصعوباتاوالمشاكلجملةمنأما

التقنصصيوالعلمصصيالهمصصالالمؤهلصصة،العاملصصةاليصصدوالتكنولوجيااستخدامضعف

صصصناعيبقطصصاعالهتمصصامالقطاعي،التكاملانعدامالمؤسساتا،تسييرولدارة

علصىسصصلباأثصرممصاالبتروليصةبصالريوعالتنميصةارتبصصاطالخر،حاسابعلىمعين

الخرى.  الصناعاتامختلف

    :1980 -   1989  سنششة  من:الثشالثششة  المرحلششة    2-3

وددة،تغيصصراتافيهصصاحاصصدثتالصصتيالفترةهي اليصصراداتاتقلصصصإلصصىبالضصصافةمتعصص

السصصتثماراتانجاعصصةعصصدموالبتروليصصةالمصصواردفصصيانخفاضعنالناتجالخارجية

الصصصناعيةالهيكلصصةإعصصادةإلصصىلحاقصصااللجصصوءاسصصتلزمممصصاالماضصصيةالمخططصصة

التسيير.فيجديدةأخرىكطريقة

هصصذهفصصيانتهجتهاالتيالصناعيةالهيكلةإعادةسياسةإلىالشإارةأيضاينبغيو

والقطاعصصاتابيصصنالتوازإنصصاتاإحاصصداثإلصصىعامصصةبصصصورةتهصصدفكصصانتوالفصصترة

والقاتصصصاديةالبنصصيوالفلحاصصةاتجصصاهخاصصصةلسصصتثماراتاتوظيفإعادةبالتحديد

تغطيةأحاسنإلىالمخططيهدفكانوالخفيفة،الصناعةتفضيلمعالجتماعية

 إلصصى1980سصصنة فصصي56%مصصنالصصصناعةنصصصيببانتقالوالساسيةللحاتياجاتا

1980سصصنة فصصي7%مصصنمعصصدلهاانتقلأينالقاتصاديةالتحتيةالبنى لفائدة24%

19%مصصننصصصيبهافصصارتفعالجتماعيصصةالتحتيصصةالبنى أما1984سنة في15%إلى

*1984. 1سنة في31%إلى

كصصانتالصصتيالتوازإنصصاتاوالمسصصطرةالهصصدافكصصلتحققلمالسياسةهذهأنإل

بالضصصعفيتسصصمظصصلالعامأوالخاصسواءالصناعيفالجهازإتحقيقهاإلىتطمح

كصصانتالنفطوفالمحروقااتاالبلد،صادراتافيالمشاركةفيينجحلموالبنيوي
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المؤسسصصاتاضصصخامةذلصصكإلصصى ضصصف84 و80بيصصناليصصراداتامجمصصوعتشصصكل

التسييرإلىإضافةالدارة،بيروقاراطيةانتشارمعالمردوديةانخفاضوالصناعية

والمعتمصصدةالسصصاليبفصصيالنظصصرإعصصادةاسصصتدعتأخرىأسبابوالعقلنيغير

الزإمصصةمصصنللخصصروجبديلصصةطصصرقعصصنالبحصصثضصصرورةوالمنتهجصصةالسياسصصاتا

القاتصادية.

النقصصائصلتخطصصيكأسصصلوبالصصصناعية،الهيكلصصةإعصصادةتحققصصتالطصصارهصصذافي

يقصصصدالتسصصيير. وسصصوءوالبيروقاراطيصصةعلىالقضاءوالوضعتداركوالسابقة

أكصصثرالتحكصصمبغيةصغيرةوحاداتاإلىالضخمةالمؤسساتاتجزئةالهيكلةبإعادة

علصصىمبنيصصاكانالتقسيمهذاوعاليةصناعيةنمومعدلتاتحقيقوالشركاتافي

الشصركةفمثلوظيفصيأسصاسعلصىالعمصلفيالتخصصأيالوظيفيةالجوانب

والتوزإيصصعالنقصصل،التنقيصصب،فصصروععلصصىتجزئتهصصا" تمصصتسششوناطراك"الم

والغرببالشرق،فروعإلىجزئتالمسافرينلنقلالوطنيةالشركةالستغلل،

الوسط.  

إلاليجابيصصةالنتائصصجلبعصصضتحقيقهامنبالرغموالسياسةهذهعلىيلحاظمماو

انفجصصارالمحلليصصنبعصصضفحسصصبالكصصثيرةالنقصصائصوبالسصصلبيةاتسصصمتأنهصصا

حاصصدته،والوضصصعتفصصاقاممنوزإادحالهامنأكثرمشاكلطرحالكبرىالمؤسساتا

مسصصتوىعلصصىفالتدخلالعالميةالصناعيةالوقاائعمسايرةعلىعجزتاأنهاحايث

سلطةتنميةفيالكبيرانلثرهمامعاالتجزئةوالحجميقتضيالخارجيةالسواق

حاجصصممصصعبالمقارنصصةمتواضصصعةتبقصصىالوطنيصصةفالمؤسساتاللمؤسسةالتفاوض

الحديثة.الصناعيةللمؤسساتاالفرق

1 *Abdelouahed Rezig et Mohamed Saib Mussette "Developpement et PME en Algérie" REMARH Med Campus,Gestion
des RH dans les PMI/PME au Maghreb Numero Spécial CREAD 1995/P 53-78        

مصصنبدايصصةالقاتصاديةالزإمةنتائجخللمنذلكوالحرجةالوضعيةإلىبالضافة

:  ويبرزإ1986سنة

إنخفاضإيراداتاالتصدير43%بعدما كانتتمثل12.5 مليصصاردولرفصصي

1985.
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النخفاضالقويلستيراداتاوانتقالنصصامصصن10 ملييصصردولرفصصيبدايصصة

.1988فيدولرمليار 6.8إلى 1980

ارتفاعمعدلالبطالةمن17%في 1987إلى 24.5%في 1989 .

انخفاضاحاتياطاتاالنقدبقوةبسببانخفاضإيراداتا.الصادراتا

الصصتيالفصصترةهصصذهخللالبلدتعيشصصهكصصانتالصصذيالكصصبيرالضصصغطلهصصذانتيجصصةو

مصصا و1988 أكتصصوبر05فصصيكليةالوضعانفجارإلىأدتاكبيرةبإختللتااتسمت

واجتماعية.   اقاتصاديةوسياسيةأزإماتامنعنهنتج

الصناعة  على  أثارها  و  اقتصاد  نحو  النتقشالشيشة  المرحلششة    2-4

:

  (من  السوق  اقتصاد  إلى  النتقالية  المرحلة  مميزات    2-4-1  90

 :)  هذا  يومنا  إلشى

القاتصصصاديةالسياسيةللتوجهاتاالجذريةالتغيراتاوالشإتراكيالنظامفشلبعد

الواحاصصدالحصصزبانهيصصار بعصصد1989دسصصتورفصصيعليهصصاالمنصصصوصالتعدديةجاءتا

الكبرى.الجديدةالتغيراتاوالتحولتاعنكتعبيروللصلحااتاكبداية

أجصصلمصصنالصصصلحايةالبرامجتنفيذوالقاتصاديةبالصلحااتاالمرحالةهذهتميزتا

إلصصىالنتقصصالتصصأمينوللجزائصصرالخارجيصصةوالداخليصصةالكصصبرىالتوازإنصصاتاتحقيصصق

السوق.اقاتصادفيحاراقاتصاد

و 1986سنةإلىبالضبطتعودالبلدعرفتهاالتيالضطراباتاوالختللتابداية

مصصعبالمقارنصصةدولرمليار 4.7بصانخفظتالتياليراداتاضعفعنأصلالناتجة

1985،سنة
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مسصتوىعلصىالبصترولأسصعارعرفتصهالصذيالقصويالنخفصاضإلصىراجصعهذاو

ينخفصصضلمالخدماتاوللوسائلالسترادمستوىأنحاين في*1العالميالسوق

التصصدينوالحاتياجصصاتامصصنالتقليصصصإلصصىالحكومصصةلجصصأتاحايصصثواحاصصد،بمليارإل

خصصدماتاارتفصصاعإلىأدىماهذاودولر مليار3.7بصالقصيرالمدىعلىالضافي

إلصصى1987،سصصنة 5.28 إلى1985سنةدولر مليار4.79منانتقلتالتيالدين

*1991 .2سنةفيدولر مليير10حاوالي و1990سنةفيدولر مليار09حاوالي

صصادراتامصصنالتيصصةاليصصراداتاعرفتهصصاالصصتيالهامصةالزيصصادةمصنبصصالرغمهصصذاو

سصصعرارتفصصاع نتيجة1990فيدولر مليار03منبأكثرقادرتاحايثالمحروقااتا

والضصصماناتامصصنبصصالرغموآنصصذاك، دولر24إلصصىوصصصلالصصذيالواحاصصدالبرميصصل

مصصنوبصصالرغمالقصصصيرالمصصدىعلصصىالجزائصصربنصصكطرفمنالمقدمةاللتزاماتا

الختللتاحاصصدوثمصصنتمنصصعلصصمأنهصصا إلReprofilageالصصدينتمويصصلإعادةعملياتا

الصصوطنياللقاتصصصادخنصصقوالخارجيصصةالماليصصةالتوازإنصصاتامسصصتوىعلصصىالكصصبرى

الداخلي.

صصصندوقمصصعالتفصصاوضوالهيكلصصيبالتوازإنالقاتصاديالنموربطضرورةفرضت

دائمة.وجيدةبصورةنموهانطلقإعادةمنأجلالدوليالنقد

ديناميكيصصةتحريصصكولصصدعمأكيصصدةوجصصادةإرادةهنصصاكالسياسصصيالمسصصتوىعلى

الميصصدانمسصصتوىعلصصىالرادةهذهترجمةذلكرغمتبقىلكنالوطنيالقاتصاد

مليصءبواقاصعلصصطدامهبالتنصاقاضأحايانصاوالنقصصوبالضصعفتتصفالتطبيقي

الظروفواقاتصاديالسوسيوبالسياقالمرتبطةالجديدةوالقديمة،بالكراهاتا

الممارسصصاتاالشإصصكال،المتعصصددةالخانقصصةالمجتمعيصصةالزإمصصةمنهصصاللبلد،العامة

السصصتقرارعصصدمإلصصىبالضافةالسابق،النظاممخالفاتاوالبيروقاراطيةالدارية

مصصنالمليصصاراتابمئصصاتاقاصصدرتامعتصصبرةخسصصائرإلصصىأدتاالصصتيالرهصصابظصصاهرة

ودعلصصىالخاصوالعامالوطنيالقاتصادمؤسساتاتخريبوالديناراتا سصصواء،حاصص

تلصصكعمصصالتوقاصصفبعصصدالعصصائلتاتشصصردوالرواحفصصيالخسصصائرعلصصىناهيصصك

العمل.عنالمؤسساتا
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للدينار.بالنسبة فرنك05إلى فرنك10منالدولرتدنيو دولر08إلى دولر30* من1
–دحلششبالسياسية" مطبعششةالزأمةوالقتصاديةالزأمةبين"الجزائربهلولحسنبلقاسممحمد* الدكتور2

   .213ص1993،الجزائر

  برنامج    2-5 التششوازأن   الهيكلششي   الصششلحي   و   صششندوق   النقششد

 :FMIالدولي

إلصصىبصصالجزائردفصصعالوطنيالقاتصادعلىبقوةيضغطكانالذيالكبيرالثقلإن

التمويصصلفصصيتسصصهيلتاعلصصىالحصولأجلمنالدوليالنقدصندوقإلىاللجوء

بيتصصور،بصصنأحامدالسيدللماليةالسابقالوزإيرالطارهذافييشيروللبلد،العام

المالية: المؤسسةهذهمعاتفاقااتاأربعوقاعتالجزائرأن

 
1*

التشفشاققيمشةالسنششةعقود
بالشدولر

دولر مليار1989560الولالتفاق
دولر مليار1991400الثانصيالتفاق
دولر مليار199401الثصالثالتفاق
دولر مليار19951.8الرابصعالتفاق

البرنامصصج تطصصبيق فصصي الفعلصصي البصصدء تتضمن وهي سنواتا ثلثة مدى على أبرمت

طيا في يحمل  وكان*Réajustement Structurel »2 « الهيكلي بالتوازإن المتعلق الصلحاي

المعيشصصي المسصصتوى تقهقصصر و الجتماعيصصة بالوضصصاع يتعلق فيما خطيرة معاني ته

المؤسساتا. غلق و العمال وطرد للمستهلك

السصصعار تحرير و عنها الدولة احاتكار ورفع كليا الخارجية التجارة تحرير يعني وهذا

تحسصصين اجصصل مصصن أكصصثر النفتصصاح و المصصالي و البنكصصي النظصصام وإصلح التبادلتا و

العامة. المؤسساتا هيكلة إعادة مثل القاتصاد تنافسية و العرض شإروط

  :الخوصصة  مسألة  و  الدولي  النقد  صندوق    2-6
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عليهصصا نصصت الصتي الكصبرى الصصلحااتا إطصصار ضصمن هامة مكانة الخوصصة تحتل

تنظيميصصة وإجراءاتا ميكانيزماتا وضع إلى الحكومة دفع ما وهذا باي ساند اتفاقاية

وعولمصصة المصصالي والتطهيصصر للمؤسسصصاتا الهيكلصصة وإعصصادة الصصصلح عمليصصة تسهل

النقصصد صصصندوق طصصرف مصصن الممارسصصة للضصصغوطاتا اسصصتجابة ذلصصك و القاتصصصاد

الطائلة الدولة مصاريف من للحد الوقات نفس في جاءتا الخوصصة الدولي،لن

1 *Journal  Horizon Dimanche 25 Juin 1995 Entretien avec Ahmed Benbitour "le cout des  reformes" Réalisé par  Leila

Benali.

2 *Mme Daoud Soltana "les effets du programme d'ajustement structurel  sur le developpement  de la PME en Algérie"

Colloque international sur l'ajustement structurel et croissance 13 et 14 Mai 1997 Université d'Oran.

تقصصديم عصصن التوقاصصف الضصصروري مصصن كان إذ منتجة، غير و مفلسة مؤسساتا تجاه

ومه لجسم إنعاشإاتا الشامل.  السرطان ورم ع

وضصصعت بعصصدما الخوصصصصة صصصيرورة تطصصبيق و تنفيصصذ فصصي الجزائصصر بدأتا ثم من و

و تسصصير في جديدة ديناميكية إدخال لها يتسنى حاتى والتنظيمية القانونية السطر

مصصن غيرهصصا و الضصصرائب و الدارة وكصصذا والجمركيصصة المصصصرفية النظمصصة إصصصلح

المصصوارد فيهصصا بمصصا القاتصصصادية الصصصيرورة فصصي مباشإصصرة بصصصفة تؤثر التي العوامل

الرتقاء. و الثروة مصدر تعتبر التي البشرية

النصصصوص أهصصم إبصصرازإ و بهصصا للتعريصصف حارصصصنا و الخوصصة مسألة إلى تطرقانا إن

ولقة فصصصل فصصي سنوضصصح لننا النقطة بهذه الخاص اهتمامنا من ينبع بتطبيقها المتع

القائمة للشإكالية العام الطرح في تكتسيها التي الستراتيجية الهمية مدى لحاق

الصصذي الساسصصي العنصر تعتبر ) إذالنقابة( الجتماعي شإريكها و سوناطراك بين

لحاقا. ذلك سنبين كما النزاع حاوله سيحتد

      :الخشوصشصششة  تعريشششف    2-6-1

) وCNP( للخوصصصصة الصصوطني المجلصصس رئيصصس مبتول الرحامن عبد الدكتور يعرف

عصصن جزئيصصا أو كليصصا الحكومصصة فيها تتنازإل التي الحالة : "تلك  بأنها*1اقاتصادي خبير
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 و*2أجانب" أو وطنيين مستثمرين لصالح السهم بيع طريق عن تملكها مؤسساتا

و التجاريصصة القطاعاتا السكنية، العماراتا الراضي الصناعة، يشمل أن يمكن هذا

الصحة. و التعليم مثل الجماعية القطاعاتا أقال بدرجة

 القواعصصد95/22رقاصصمالعموميصصةالمؤسسصصاتاخوصصصصةالمتضصصمنالقانونيحددو

عصصنيتصصم) الصصتي)Transactionالمعاملصصةبتلصصكيعرفهصصاوالملكيصصةللخوصصصصةالعامة

ملكيصصةأيخصصاص،بحقمعنويينأوماديينأشإخاصلفائدةالموضوعنقلطريقها

المؤسسصصةتسييرنقلأوعموميةلمؤسسةالجتماعيالرأسمالمنجزءأوكل

أوالدارةكصصراءالماناجمصصانت،عقصصدمثصصلتعاقاديصصةإجصصراءاتاباستعمالالعمومية،

للمؤسسة.المعنويةأوالماديةالصولمنجزءأوكلملكية

حاليششايشششغلوجششامعيأسششتاذمبتششولالرحمششن* د. عبد1
لسوناطراك.العاماالمديرلدىمستشارمنصب

126 ص2001 ش2000وهرانجامعةزأاهيةلحاسينماجستيررسالة،واكراهات،واقعالخاصة* الصناعة2
.

           :الخشوصشصششة  أشكشال  و  مميشزات    2-6-2

نتتكصونالخوصصةعملية فإنCNATالتقنيةللمساعدةالوطنيالمركزحاسب م

:مراحالأربعة

المؤهلصصةالمؤسسصصاتاتحضصصيرفصصيتتمثصصلوالخوصصصصةقابصصلمرحالصصة*

للخوصصة.

المؤسسة.خوصصةقاراربعدتأتيوالنتقاليةالمرحالة*

المؤسسة.عنالتنازإلتعنيوالعملتيةالمرحالة*

العقصصودمتابعصصةتتضصصمنوالخوصصصصةبعصصدتصصأتيالتقييموالمتابعةمرحالة*

الطرفينمنبهاالمتعهداللتزاماتاتنفيذوتنفيذهاعلىالحرصوالمبرمة

مجلصصسمنهصصاوالعمليصصةلهصصذهخصيصصصاأنشصصأتاالصصتيالجهصصزةبهصاتتكفلو

المتضصمنللمرسصصومطبقصاذلصصكوالهولصصدينغوالمراقابصصةلجنةوالخوصصة

. 95/22رقامللخوصصة
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      :الخشوصشصششة  أشكشششال    2-6-3

: أنصصواعثلثصصةإلصصىتنقسمو
التنششازأل   عن   الصشول   Cession  d'actifsو :يتحققبإنتقالالمؤسسصصة

المتجرأساسيتضمنالنتقالهذاالمكتسبإلىالمتنازإلمنمنهاجزءأو

Fonds  de  Commerceذي وون ال واللتا(البضصصائع،الماديصصةالعناصصصرمصصنيتكصص

الصناعية).الملكيةحاقوق(الزبائن،المعنويةالعناصرالدواتا) و

التنشششازأل   عشن   المراقبشششة :ولصصق كليصصةأوأغلبيصصةعصصنبالتنصصازإليتع

الستثماراتا) ... وشإهاداتا،السنداتا،(السهم، الجتماعيةTitresالسنداتا

مصصنالجتماعيةالمؤسسةوحاكمإدارةسلطةانتقالإلىالتنازإلهذايهدف

المكتسب. إلىالمتنازإل

التنششازأل   عن   رالتسييششل :يتضصصمنأيانتقصصالللملكيصصة. المتنصصازإل

سصصلطاتاكصصللصصهيمنصصحوآخصصرشإخصإلىبالتسييريعهدوبالملكيةيحتفظ

 .التسييروالماناجمانتعقودإبرامطريقعنالتسييروالدارة

               

الجصصوانبأهصصمإبصصرازإنحصصاولباختصصصارنوردهصصاالصصتيالتعريفصصاتاهصصذهمنانطلقاا

ولقة جصصانبفييدرسالذيبحثنابمجالمقارنتهالنايتسنىحاتىبالخوصصةالمتع

النقصصابيينتخوفاتاومطالبضمنبإلحاحتطرحالتيالخوصصةمسألةمنهكبير

: التالصصيالسؤالنطرحتممنوالمحروقااتاقاطاعفي

نجصصدللمحروقاصصاتاالتمهيصصديالقانونلمشروع المتضمنة111النصوصمنفصصي

النظريصصةالصيرورةهيماوجودهاحاالةفيو؟القطاعبخوصصةتلميحأوإشإارة

؟الخوصصةقاانونمحتوىمعتتطابقالتي

البحث.هذاسياقفيحاتمالهاسنتعرضالسؤالهذاعنالجابصصة
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2-7    التنميشة  و  تفاقشم  ظاهرة  البطالة  في  رالجزائ:  

علصصى للتصصأمين الوطني الصندوق تعويضاتا من مستفيد عامل  ألف200 من أكثر

فصصي ،1998  و1989 سصصنواتا بيصصن مصصا تسصصريحهم تم  ألف400 أصل من البطالة،

و البطالصصة علصصى التعصصويض منصصح مصصن استفادتهم أجال لنتهاء نظرا مجهولة وضعية

بالعمصصال التكفصصل فصصي الصصصندوق شإصصرع بحيصصث  سصصنواتا،03 بفصصترة المحصصددة

.1997 سنة منتصف في فعليا المسرحاين

سصصوق بقيصصت النمصصو، و النعصصاش غيصصاب و القاتصصصادي الركصصود حاالة استمرار وأمام

الصصصندوق منصصح مصصن مسصصتفيد عامصصل  ألصف200 التحصصاق وبالتصصالي مهمشصصة العمل

دائصصرة اتسصصاع ثصصم مصصن و البطصصالين جيصصش ليصصزداد البطالصصة علصصى للتصصأمين الوطني

الفقر. و التهميش و القاتصاد

السياسصصاتا فشصصل عصصن يكشصصف الخصصوف و القلصصق مصصن الجصصو هصصذا مثصصل اسصصتمرار

للف تسصصريح مصصن تخللهصصا مصصا و المتعاقابصصة الحكومصصاتا باشإصصرتها الصصتي القاتصصصادية

و المسصصاهمة وزإيصصر يعصصترف عموميصصة. و  مؤسسصصة1000 مصصن أكثر غلق و العمال

عهصصد فصصي للشإصصتراكية المنظريصصن بيصصن مصصن وهصصو طمصصار، حاميد الصلحااتا تنسيق

أي لصصذلك يكصصون أن دون عامل  ألف350 من أكثر تسريح "تم بأنه الواحاد الحزب

  *1نتيجة".

المركزيصصة قايصادة تسصصجل الخوصصصصة وزإيصر لبرنامصج التشصصريح هصذا مصن انطلقاصصا و

مناصصصب علصصى  محصصدقاا خطصصرا يشصصكل لنه تطبيقه الوزإير ينوي لما رفضها النقابية

أقاسصصامه يخصصص مصصا خاصصصة و العمصصومي القاتصصصادي القطصصاع مسصصتقبل و الشصصغل

الناجعة.

 03 ص2001  ديسمبر23:  * الخبر1

  :الستثمششار  تشأخر  وراء  البيروقراطية    2-8

سصصبب هي البيروقاراطية أن على السلطة هرم أعلى في الرسمي الخطاب اتسم

أفريصل بيصن السصصتثمار مجصال أن الجمهوريصصة رئيصس اعتصبر إذ القاتصصصادي الشصلل
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التشصريعية و البيروقاراطيصة العراقايصل  تصزال ل إذ يتغير  لم2001 أفريل  و1999

حاسبه "جاءوا الذين الجانب المستثمرين وجه في تقف البنكي النظام جانب إلى

ل و التشصصريعي الطصصار ل يجصصدوا لصصم لنهصصم أتصصوا حايصصث مصصن عصصادوا ثصصم بلدنصصا إلصصى

مصصصير على الطمئنان على تبعثهم التي الداخلية التفاعلتا ل و الملئم التنظيمي

أشإصصكال كصصل عليهصصا ألصصت الصصتي  "الدولصصة*2أن الصدد هذا في قاال استثماراتهم". و

بشصصبح سصصنواتا سصصت مصصن أكصصثر طصصوال لصصوحات حايصصن التصصذمر و السصصخط و الربصصة

دولة"   ليست الفلح أسواق من واحادة سوقاا ل و تخوصص أن دون الخوصصة

مصصع ليصصس و البنصصوك مصصع طصصبيعي بشصصكل يتعامصصل خصوصصصا الجنصصبي فالمسصصتثمر

و النقصصد و القرض و البنوك منضمومة إصلح ضرورة إلى يدعو ما هذا و الصناديق

المصصصرفية و الماليصصة المؤسسصصاتا تطهيصصر خلل مصصن القاتصادي النعاش مباشإرة

دعصصم و لترقايصصة الوطنيصصة الوكالصصة لصصدى مسصصجلة اسصصتثمار ملصصف  ألف40 بين فمن

الدراج. حابيسة تزال ل البقية و  بالمائة10 سوى منها ينجز لم الستثمار

ترسصصانة إقاصصرار مصصن الرغصصم على ذاتية اعتباراتا حابيس الجزائر في الستثمار ظل

20 فصي المصصؤخر المر اعتماد مع جديدة ترتيباتا تبني و والتشريعاتا القوانين من

ولصصق2001 أوتا و تسصصييرها و القاتصصصادية العموميصصة المؤسسصصاتا بتنظيصصم  المتع

ولصصق0301 رقاصصم المر و خوصصتها الخصصاص المرسصصوم و السصصتثمار، بتطصصوير  المع

الستثمار. لتطوير الوطنية الوكالة بتنظيم و بإنشاء

و الفعلية التغيراتا إحاداث في المسجل البطء حاول الخبراء انتقاداتا تركزتا فقد

المطمئنصصة التصصصريحاتا فيه تتوالى الذي الوقات في القاتصادي للمحيط الجوهرية

الجرائيصصة و القانونيصصة التسهيلتا كل بأن الجانب، و المحليين المستثمرين باتجاه

مهمصصة تسصصهيل تتيصصح جديصصدة قاانونيصصة نصصصوص اعتمصصاد خلفيصصة علصصى تسصصخيرها تصصم

لتطصصوير جديصصدة وكالصصة إنشصصاء و الوحايد، الشباك اعتماد رأسها وعلى المستثمرين

الصصتي المنازإعصصاتا كصصل في الدولي بالتحكيم قابولها و الجزائر اعتراف و الستثمار،

تحويصصل حاصصق جصصانب إلصصى المقيميصصن غير فيهم بمن المستثمرين شإركائها مع تنجم
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نسصصبة إلصصى تصصصل أن يمكصصن الصصتي الجنبيصصة للمساهمة سقف تحديد عدم و الرباح

فإن التطبيقية الناحاية من أما القانونية، المنظومة مستوى على بالمائة. هذا100

إلى هامشيا يظل الرسمية الرقاام إلى استناد و اليوم  إلى1993 منذ و الستثمار

آخصصر فصصي و مغاربيصصة، دولصصة  كآخر2000  و1999 عامي مصنفة الجزائر أن درجة

مخصصزون يتعصصدى لصصم التنميصصة و للتجصصارة المتحصصدة المصصم منظمصصة عصصن صادر تقرير

% فصصي16 مقابصصل الخام المحلي الناتج % من03 المباشإرة الجنبية الستثماراتا

تونس. % في57 و المغرب

الستثمار دعم و ترقاية وكالة عن الصادرة الحاصائية المؤشإراتا إلى استندنا إذا و

الفصصارق أسصصاس علصصى هامصصة ملحاظصصاتا استنسصصاخ يمكصصن الماضية السنواتا خلل

جهصصة مصصن المنجصصزة المشصصاريع و جهة من التعهداتا و الستثمار نوايا بين الموجود

اسصصتثمارية بقيمصصة مشروع  ألف45 حاوالي  سجل2001  و1993 بين فما أخرى،

الفصصترة، خلل % فعليصصا10 من أقال سوى منها تنجز لم دينار، مليار  ألف35 تفوق

مصصا أنه إذ المحروقااتا، نطاق خارج الجنبية الستثماراتا على الواقاع ذاتا ويسري

وجل2000 جصصانفي  و1993 ديسمبر بين مجمصصوع مصصن شإصصراكة  مشصصروع153  سصص

105 % أو68.6 منهصصا  دولصصة24 % مع1.3 بنسبة أي استثماري  مشروع17736

 مصصع19 و إيطاليصصا  مصصع25 و فرنسصصا مصصن منهصصا  مشصصروع28 و أوروبا، مع مشروع

08 و تصصونس مصصع  منهصصا08 و  العربيصصة، الصصدول مصصع  مشصصروعا20 مقابصصل إسصصبانيا،

كندا.  مع06 و المتحدة الولياتا مع مشاريع

النتائصصج نفصصس دولر. و  مليصصون200 قايمتهصصا تتعصصد لصصم إجمصصال المشصصاريع هذه لكن

 مليصصار164 بقيمصصة  مشصصروع379  مع2000 ديسمبر  إلى1993 بين ما رصدناها

 و1997 نهايصصة منصصذ السصصتثماراتا أخصصذته الصصذي المنحنصصى من الرغم على و دينار،

توظيصصف فصصي تنجصصح لصصم الجزائريصصة السصصلطاتا أن إل المتتاليصصة القانونيصصة التغيراتا

ود على الخارجي و الداخلي الستثمار لستقطاب المناسب الظرف فصصي سصصواء حاصص

إليهصصا أضصصف للصلحااتا، محددة رزإنامة و واضحة اقاتصادية استراتيجية غياب ظل

إكزيصصم (كوفصصاس، الضمان وكالتا لمعظم السلبي والتقييم المني، الضغط عامل
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ولق هرمس) فيما و دوكروار ساتشي، بنك، المصصدى، طويلة و متوسطة بالعقود يتع

مثصصل الماليصصة السواق في النافذة التنقيط مراكز لبرزإ السلبي التقييم جانب إلى

مسصصتوى على المسجلة الكوابح و للستثمار المناوئ المحيط جانب إلى (موديز)،

الممارسصصاتا أيضصصا و العقصصار، مشصصكل و القضائية و الضريبية و الجبائية المنظومة

ببعصصض العمصصل تجميصصد و الرعايصصة دولصصة و الريصصع بعقليصصة المرتبطصصة البيروقاراطيصصة

الصصصفقاتا قاصصانون مثصصل تجاوزإهصصا مصصن الرغصصم علصصى سصصارية تبقصصى الصصتي القصصوانين

أن رغصصم قاائمصا يصصزال ل وهصصو  سصصنواتا10 منصصذ عنصصه الحصصديث طال الذي العمومية

ثم الرسمية، الجريدة في نشرها و لدراستها طويلة فترة يتطلب المشاريع تحديد

المشصصاريع لتكلفصصة الدوريصصة المراجعة عملياتا من يتخلله ما و التمويل عن البحث

النفط. وسعر الصرف أسعار تغير أمام

05 النجصصازإ نسصصبة متوسصصط يصصصل إذ بطيئة جد النجازإ مدة تبقى ذلك جانب إلى و

السصصتثمار مجصال فصصي نفسها تفرض محاور ثلثة على حااليا التركيز يتم و سنواتا،

و المناوئصصة الداريصصة الصصذهنياتا و المحفصصز وغيصصر الصصصعب القاتصصصادي المحيصصط هي

تغلصصب الصصتي و المرنصصة غيصصر التمويصصل إشإصصكالية أخيرا و العقار إلى الوصول مشكل

الستثمار. عن بدل التجاري الطابع

               :العقششار  و  البنوك  و  الجمششارك    2-9

الصصتي الهيكليصصة الصصصعوباتا تجصصاوزإ الجديصصدة القانونيصصة التدابير و الجراءاتا حااولت

الصصتي المشصاكل أهصصم تحديصصد بعصصد الجزائصصر فصصي السصصتثمار اسصصتقطاب دون تحصول

الهيئصصاتا تعصصدد و القصصرار مراكصصز تشصصعب و الداريصصة الجصصراءاتا ثقصصل مصصن تعترضصصه

العقصصار، على الحصول بإجراءاتا المرتبط التعقيد و الستثمار مسار في المتدخلة

اا و السصصتثمارية بالمشصصاريع الخاص التمويل على الحصول صعوبة عن فضل أخيصصر

لتطصصوير الوطنيصصة الوكالصصة فصصي المتمثصصل الستثمار بترقاية المكلف الجهازإ مركزية

شإصصباك ووضصصع المحلصصي المسصصتوى علصصى مركزيصصة ل وكصصالتا عنها تتفرع الستثمار

قاواعصصد علصصى مبنصصي تحفصصزي نظصصام إرسصصاء جصصانب إلصصى مركصصزي ل و وحايصصد عملصصي
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السصصتثمار لصصدعم صصصندوق إحاصصداث إليهصصا يضصصاف القاتصصصادية و التجارية المردودية

و الحكومة برئاسة للستثمار الوطني المجلس إنشاء و الستثمار محيط لتحسين

المساهمة. وزإير لصالح بتفويض

دون السصصتثمار نحيصصط فصصي جوهريصصة تغييصصراتا أحاصصداث صعوبة بينت التجربة أن إل

الصصتي و أحايانصصا المناوئصصة البيئة و المعرقال و الكابح المحيط لهذا موضوعية معالجة

المصاحاب الملئم الجو توفير عدم من يشتكي ما عادة ذاتية.  و لعتباراتا تخضع

فصصي المتضصصجرة البيروقاراطيصصة العقليصصة المقدمصصة فصصي تصصأتي و السصصتثمار لعمليصصة

يتعلصصق فيمصصا سصصواء البنكيصصة المنظومصصة فصصي التسيير أساليب و القاتصادي التسيير

الجمركيصصة بالمنظومصصة المرتبطصصة العراقايل جانب إلى و القروض، ملفاتا بدراسة

الجبائية. المنظومة و البضائع تلخيص مجال في

ظصصاهرة أنصصه الخصصبراء بشصصأنه أكصصد التي المركزية العراقايل أحاد العقار واقاع يظل و

ن مراد تأكيداتا حاسب سنواتا ظرف في تسويتها يمكن ل و جدا معقدة اشإصنهو ب

"الوسصصطاء" و غصصرار علصصى عديصصدة ظصصواهر لصصبروزإ البصصاب الوضصصع هصصذا فتح قاد  و*1

الخصصام المحلصصي الناتصصج % من30 حااليا تمثل التي الرسمية غير و الموازإية السوق

 ألصصف40 إحاصصصاء خلفيصصة علصصى السصصتيراد علصصى الصصتركيز و طفيلصصي اقاتصصصاد وبروزإ

الجصصراءاتا عصصن الحصصديث دون هصصذا  مصصصدر400 مصصن أقاصصل مقابصصل مسصصتورد

وتصلة القانونية الفراغاتا و البيروقاراطية للسصصتدلل يكفي الستثمار. و بمسار الم

المتحصصدة، الوليصصاتا فصصي اقاتصصصادية مؤسسصصة إنشاء سهولة إلى الشإارة ذلك على

فيمصصا فقصصط ساعتين يتطلب فاكس خط و هاتفي بخط مجهز مقر على فالحصول

التسصصوية عصصن ناهيصصك المهصصام أعقصصد مصصن بالجزائر هاتفي خط على الحصول يبقى

 قاطعصصة42110 مجمصصوع مصصن أنه المتوفرة الرقاام آخر تكشف إذ للعقار القانونية

*2 978 لسصوى القانونيصة الوضعية تسوية تتم لم الصناعية بالمناطق خاصة أرض

و لصم % فيمصا23.22 نسصبته ما أي قاطعة ن17.65 نسصبة  سصوى تس قاطصع % م

الصناعي.   النشاط مناطق في الراضي
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العقصصار لمشصصكل جزئصصي حاصصل إيجصصاد تطبيقها حاالة في يمكن التي التدابير بين ومن

المصصدة تحديصصد فصصي المتمثل  و*3الجديد القانون مشروع تضمنه القاتراح الصناعي

غيصصر سصصنواتا خمسصصة و سصصنتين بيصصن ما الممنوحاة الراضي قاطع لستغلل الزمنية

نهايصصة في و مشروعه، لنجازإ للمستثمر الزمنية الفترة هذه تمنح إذ للتمديد، قاابلة

وتخذ بالتزاماته المستثمر تقيد عدم لوحاظ إذا و المدة هذه  بسحب قارار ي

العقصصار تجمد تفادي إلى التدابير هذه ترمي إشإعاره. و بعد الوكالة قابل من الرض

أخرى. مشاريع إلى تحويله و

 مليار500      "مشارششال" ب  القتصادي  النعاش  مشروع    2-10

               :دينار

رغصصم الماضصصية، القليلصصة السصصنواتا خلل العمصصومي الستثمار عن الدولة امتناع إن

المتعصصاملين لصصدى الشصصك مصصن نوعصصا خلق قاد الكلية، القاتصادية المؤشإراتا تحسن

بعصصث إلصصى الدولصصة عصصودة فصصي التصصأخر هصصذا الجصصانب. ورغصصم و الصصوطنيين الخواص

فصصترة علصصى دينار) المصصوزإع  مليار500( المرصود المبلغ كذا و العمومي الستثمار

المتعاملين تحفيز شإأنه من المتتبعين نظر في أنه إل القادمة، سنواتا الثلث

2 ص24/10/2001 * الخبر1
10ص  نوفمبر18  إلى12  من141 العدد السبوعي * الخبر2
للق01/03ّ رقم * المر3 .2001  أوت20 في المؤرخ استثمار بتطور  المتع

تقصصرر لصصم الدولصصة أن منطلصصق من هؤلء لدى الثقة من نوعا خلق و الجانب خاصة

و السياسصصية الوضصصاع أن تأكدتا بعدما دينار) إل  مليار500( المبلغ ذلك تخصيص

ليسصصت العمصومي للسصصتثمار الدولصصة عصصودة فصصإن أخصصرى جهة تحسنت. من المنية

الجمصصود و الفصصراغ حاالصصة أملتصصه خيصصار هصصي مصصا بقصصدر الحكومصصة لصصدى قاناعصصة وليصصدة

القاتصادي.

لجصصر الطعصصم بمثابصصة هصصو الدولصصة قابصصل مصن دينار  مليار500 تخصيص فإن هنا ومن

فصصرص مصصن الجزائصصر تصصوفره مصصا إلى الدخول نحو الجانب و الخواص المستثمرين

"مصارشإصصصال" لحاصصداث مشصصروع يكفصصي هصصل المجصصالتا. لكصصن مختلف في استثمار
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قاصصدراته % مصصن30 بنسصصبة يعمصصل الصصذي الصصوطني القاتصصصاد دواليصصب داخصصل ضصصجة

الحقيقية؟.

يصصتراوح بقصصدر الخارجية للقروض بتعبئة  المستثمرين*1الجمهورية رئيس وعد لقد

تمويصصل فصصي قادراتها توسيع بغاية البنوك رسملة إعادة و دولر  مليير4  و3 بين ما

و الجزافصصي الصدفع و الضصافية الخاصصة الضصريبة إلغصاء ثصم تخفيض و المؤسساتا

الضصصمان صصصناديق إلصصى العائليصصة المنصصح تحويصصل و إداريصصا المحصصددة القيمصصة إلغصصاء

المنصصاطق لتهيئصصة دينصصار مليصصار02 تخصصصيص و الجمركة نسبة تخفيض و الجتماعي

القروض. لضمان صندوق إنشاء و الصناعية

وتخصذة الجراءاتا هذه ن الم منظمصاتا لمطصالب اسصتجابة هصي السصلطة طصرف م

القانونيصصة الصصصلحااتا برنامصصج مواصصصلة من الدولة يمنع لم هذا العمل. لكن أرباب

 والمحروقااتا. *2المناجم و الطاقاة قاطاع تستثني لم التي

استهلكت التي العمومي القطاع مؤسساتا دعم عن التخلي الحكومة قاررتا لقد

نقطصصة فصصي نفسصصها جصصدتا و ذلصصك مصصع و دينصصار  مليصصار1200 حاوالي الرقاام حاسب

البداية.

بصالفلس. و مهصصددة اجتمصاعي و اقاتصصادي ثقل ذاتا عمومية  مؤسسة55 فهناك

الصصص أصصصل مصصن دينار  مليار22.5 سوى النعاش المخطط ضمن الدولة تخصص لم

تسصصريح وتيصصرة أن يعنصصي مصصا وهصصو العمصصومي، القطاع مؤسساتا بعض  لدعم500

أوجها. ستعرف القادمة السنواتا خلل العمال

)06 ص28/04/2001  (الجمهورية26/04/2001يوماالمةإطاراتأماماالجمهوريةرئيس*  تدخل1
|35رقششمالرسششمية  الجريششة2001 جويلية03 بتاريخ01-10رقمتحتعليهالمصادقالمناجما*  قانون2  

.04\07\2001 |تاريخ0435تاريخ
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الثالث الفصل
المحروقات قانون تعديل مشروع
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 : المحروقششات     قانون     مشروع     و     الوصشاية-3

قاويصصا ارتباطصصا مرتبصصط الجديصصد القصصانون مشروع أن البداية في التوضيح من بد ل

السصصيد المنصصاجم و الطاقاصصة وزإيصصر فصصي المتمثصصل و بصصه جاء الذي الرجل بشخصية

طمار الحميد عبد تعيين جانب إلى القطاع هذا رأس على خليل. فتعيينه شإكيب

السصصلطة رسصصمتها الصصتي الخطصصة وفصصق مدروسصصا كصصان الصلح و المساهمة وزإير

الدولصصة المنافسصصاتا على فتحه و الوطني القاتصاد تحرير في المتمثل و القائمة

شإصصرع حاديد من بقبضة بالقطاع تمسك الذي المعادن و الطاقاة الوطنية. وزإير و

تمصصت  الصصذي*1المعصصادن قاصصانون بإصصصدار بصصدأ ذلصصك و الصصصلحاية الجصصراءاتا فصصي

لكصصل المجصصال فتصصح الصصذي الجصصراء المجلسصصين، طصصرف مصصن عليصصه المصصصادقاة

ذلصصك مصصع تحويلهصصا. مصصوازإاة و المناجم لستغلل الجانب و الخواص المستثمرين

اجم هنصاك أن مبينصا المحروقاصاتا لقصانون التمهيصد فصي شإصرع ة من يمكصن ل هام

و كصصثيرة البلد عليها تتوفر التي المنجمية الستثمار. فالخيراتا لضعف استغللها

مصصن عصصدد أكصصبر جلصصب يتطلصصب ذلصصك لكصصن اسصصتغللها مصصن لبصصد و حاصرها يصعب

و القاتصاديين المتعاونين لقاناع اللزإمة الضماناتا توفير من لبد و المستثمرين

جديدة. تكنولوجياتا إدخال في المساهمة و بقوة الستثمار إلى دفعهم

يفصصرض الصصوطني القاتصصصاد فصصي حايويصصا قاطاعصصا تعتصصبر الصصتي المحروقااتا تنمية إن

فصصي يكصصون حاصصتى الصصدولي و الجهصصوي القاتصصصاد فصصي للنصصدماج جديصصدة ديناميكيصصة

المنافسصصة علصصى والقصصدرة بالمجاعصصة يتصصف أن عليصصه و الحصرة السصوق مستوى

التحصصاد  وOMC الدوليصصة التجصصارة منظمصصة إلصصى الصصدخول مصصن الجزائصصر لتمكيصصن

الوروبي.    

امتلكهصصا فصصي المتمثصصل دورهصصا تسصصترجع الدولصصة فصصإن المشصصروع هصصذا خلل مصصن

بالنشصصاطاتا فقصصط سصصتتكلف سصصوناطراك أن يعنصصي هصصذا المعدنيصصة. و للصصثرواتا

باسصصم التعاقاصصد أو الحيصصازإة أمصصر إصصصدار ذلصصك لهصصا يحصصق ل و بها الخاصة البترولية
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التعاقاصصد أو الحيصصازإة أمصصر إصصصدار ذلك لن المناجم لستغلل الشركاتا مع الدولة

صصصلحاياتا مصصن سصصيكون ذلصصك لن المنصصاجم لستغلل الشركاتا مع الدولة باسم

لحاقا. ذلك سنوضح كما الجديدة التنظيماتا

 
2001 \جويلية03 بتاريخ عليه وصودق ،2001-07-04  بتاريخ35 رقم الرسمية : الجريدة المعادن * قانون1

.10\1 رقم تحت

بهصصا المنوطصصة المهصصام علصصى ترتكصصز أن سصصوناطراك علصصى فصصإن الصصوزإارة حاسصصب

)Amont et Aval( السفلى و العليا نشاطاتها من انطلقاا الرباح خلق في والمتمثلة

خارجية. أسواق لكسب للمنافسة الستعداد و البشرية مواردها تكوين و

مؤسسششات     مهششاما     كششل     و     الدولششة     وظششائف     و     مهششاما     تجديششد  3-1

:  القطاع

و الوظصصائف و للمهصصام تحديصصده هصصي الجديصصد للقصصانون الساسصصية الصصدعائم مصصن

القطصصاع داخصصل القاتصصصاديين العصصاملين لمهصصام أيضا تحديده و الدولة، مسؤولياتا

أجانب. أو وطنيين كانوا سواء

بيصصن مصصا و السياسصصي بيصصن مصصا الفصصصل علصصى مبنصصي الجديصصد العصصصري فالمبصصدأ

من اقاتصادي. فالدولة شإريك أو مؤسسة بكل الخاص الستراتيجي الماناجامنت

وين كما المعادن و الطاقاة وزإارة إلى المنتميان النفط و الضبط سلطة خلل سنب

خاصصصة المصصدى بعيصصدة و متوسصصطة اسصصتراتيجية تسصصطير علصصى يعملن لحاقا ذلك

عصصن تنجم الدولة خزينة مداخيل ضمان مع تطبيقها على السهر و القطاع بتنمية

الستثمار. مستحقاتا

هصصذه اعتبصصار لكصصن السصصتثماراتا مجصصالتا في كبيرة نجاحااتا الجزائر حاققت لقد

بصصاختلق مطالبصصة خاطئصصا. فهصصي يعصصد بصصالمرة نهائيصصة ومكاسصصب إيجابية النجاحااتا

تبين و معها متعاقادين هم من على الحفاظ و جدد مستثمرين لكتساب الفرص

لكصصن و السابقة التشريعاتا تطبيق بفضل تحقق ما أهمية مدى الواردة، الرقاام

الدوليصصة بالتجصصارب تقصصارن عنصصدما السصصتثمار وتيصصرة رفصصع على أيضا عجزها مدى
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 بينمصصا1987  و1970 بين ما الستغلل و للبحث  عقدا30 تحقيق تم إذ الجارية

.2000  و1995 بين ما فقط  عقود10 تحقيق تم

 مليصصار2.7 إلصصى وصصصل الصصذي الشراكة طريق عن الستثمار فإن أخرى جهة من

مصصا دولر  مليصصون600 مصصن أكصصثر توقاصصع من يتمكن  لم1998  و1989 بين دولر

الصصصعيد علصصى معروفصصا بتروليصصا إقاليمصصا تعصصد الصصتي . فالجزائر2004 و2000 بين

المتعصصارف استغلل دون  تبقى²كلم مليون نصف و مليون على تتوفر و الدولي

البيان.   هذا يبنيه كما دوليا عليه

² كلم10.000 لكل آبار08 الجزائري * المعدل
     ² كلم10.000 لكل  بئر100 العالمي  * المعدل
² كلم10.000 لكل بئر500 التيكساس * معدل
مصصع التعامل بضعف تتميز فإنها البار و المساحااتا استغلل ضعف إلى بالضافة

بينمصصا بتروليصصة شإصصركة  ألصصف20 بصصالجزائر عصصددها يتعصصدى ل إذ الخاصة الشركاتا

أجنبية.  شإركة80 من أزإيد مع الجزائر من أهمية أقال تعد التي كولومبيا تتعامل

للبيئصصة تلويثه لعدم نظرا قاوي دولي بطلب الطبيعي الغازإ يحظى أخرى جهة من

جصصل أن للغازإ. غير المنتجة الدول أكبر إحادى الجزائر تعد استعماله. و سهولة و

عليصصه  و2020-2015 حاصصدود في تنتهي عقود محل الن هي الغازإية الحاتياطاتا

من كل توفرها التي للعروض تلبية المستقبلية النتاج آفاق بتطوير مطالبة فهي

احاتياطصصاتا تصصوفير ضصصمان مصصع المريكيصصة السصصوق و المشصصتركة الوروبية السوق

اسصصتغلل و التطصصوير و البحصصث تكلفصصة ارتفصصاع أمصصام لكصصن الداخيصصة السصصتهلكاتا

تقصصدر ل عاليصصة تكنولوجيصصاتا و ماديصصة إمكانياتا توفير إلى الجزائر تحتاج الحقول

بأهميصصة الخيصصرة هصصذه إقانصصاع و الكصصبرى التنافسصصية الشركاتا سوى تحقيقها على

الخصصاص القصصانوني الطصصار ضصصبط طريصصق عصصن إل يصصأتي لن الجزائر في الستثمار

والمصصوال الرأسمال تدفق تعيق التي الكراه أساليب كل إبعاد مع بالمحروقااتا،

لص:   الضرورية*1

التشغيل. فرص خلق و الوطني القاتصاد تنمية*

الديون. لدفع إضافية مداخيل عن البحث*
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بلعصصب لهصصا السصصماح و الماليصصة و العمليصصة الصعوباتا من سوناطراك تحرير

الثروة. خلق في الكامل دورها



: الحكومة     برنامج     بأهداف     و     بالدستور     المشروع     علقة   3-2

ن لبد ن أفكصاره يسصتمد للمحروقاصاتا التمهيصدي القصانون أن إلصى الشإصارة م م

إلصى المعصادن و الطاقاصة قاطصاع بتنميصة فصصله فصي يهدف الذي الحكومة برنامج

: في المتمثل الثلثي لدورها الدولة استرجاع

 المعادن امتلك.1

الستثمار ترقاية.2

العامة المنفعة حاماية.3

RSM COMMUNICATION 2001* المجلة الخاصة بمشروع القانون التمهيديب الصادرة عن وزارة الطاقة و المعادن 
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: لص أفضل فهم من ستمكن الجديدة الطاقاوية السياسة هذه

جذريصصة تحولتا من عنه أنجز ما و الدولي القاتصاد شإمولية صيرورة.1

الطاقاة. مجال في

سصصوق اقاتصصصاد تسصصير ظصصروف مع المحروقااتا قاطاع تأقالم ضرورة .2

وتنافسية. متفتحة حارة،

و تمويلتا إلى اللجوء دون الطاقاوي القطاع تنمية و تمويل ضرورة .3

السابق. في كان كما الدولة ضماناتا

و عمومية كقوة الدولة صلحاياتا بين ما الفصل يتطلب الهداف هذه تحقيق إن

الجصصراء هصصذا إدخال للمؤسساتا. فبفضل التجارية و القاتصادية و التقنية المهام

الحاتفاظ على تصر التي الدولة ستتمكن المحروقااتا قاانون في المتمثل الجديد

لحاصصترام الموجهصصة الوسصصائل في التحكم من القاتصادية و السياسية بمسئولياتها

المتعاملين. طرف من القواعد و القوانين

بشصصكل و بلصصورة إلصصى ترمصصي الجديصصدة النصصصوص فإن الهداف، هذه من انطلقاا

تصصوفير مصصع المعصصادن مجصصال فصصي الوطنيصصة السصصيادة إنشصصغالتا وواقاعصصي منهجصصي

و القطصصاع لنتاجيصصة مسصصتمر تحسصصين مصصع المحروقاصصاتا لتنميصصة الحسنة الظروف

الوطني. المجتمع إلى إضافية مداخيل ضمان

السصصتراتيجية ضصصمن تنصصدرج القصصانون هذا خلل من عليها المنصوص فالجراءاتا

بالسصصيادة المتعلقصصة الدسصصتورية الجصصراءاتا روح مصصع تمصام وتتطصصابق القاتصصصادية

تقصصر الصصتي  و17  و12 المصصادة نصصصوص فصصي خاصصصة العمومية الملكية و الوطنية

:  أن على

فصصي المتواجصصدة المكتشصصفة غيصصر و المكتشفة المستحفراتا و المعدنية * المواد

الجزائرية للقوانين تخضع و الجزائرية للدولة ملك هي والبحري الرضي المجال

المحروقااتا. قاانون الول) من  ج02 ( المادة

المعدنية. للثروة مالكة الحالتا كل في و الدولة * تبقي
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المعصصادن بسصصنداتا المرتبطة الحقوق و المستخلصة المحروقااتا كمياتا * فقط

التجارية. بالصبغة يتمتعون البحث و

استخلصها. بعد إل لصاحابها ملكية المحروقااتا تصبح * لن

أن علصصى الصصثروة علصصى المحافظصصة بصصاب ومصصن المحروقاصصاتا قاانون مشروع ينص

(المصادة المحيصط حاميصة شإصصروط مراعصصاة مع عقلني بشكل المحروقااتا تستغل

متعلقصصة لسصصباب الحقصصول إنتصصاج تقليصصص إمكانيصصة علصصى ينصصص ) كمصصا02 ج02

اسصصتقللية للدولصصة يضصصمن فهو بالتالي و للطاقاة الوطنية الجيوسياسية بالهداف

التعاقادية. التزاماتها لمراجعة

العكصصس علصصى أنها و الثروة إضاعة من للتخوفاتا مجال ل أنه نستخلص هنا من

مجصال تحريصصر و النتصصاج وسصائل توسصصيع بعصصد القطاع مداخيل تحسين إلى تهدف

الستثمار.

:  للمحروقات     التمهيدي     القانون     مشروع     ترتيبات     أهم    3-3

) 01 : (المادة إلصى يهدف أنه القانون لمشروع الولى القراءة توحاي

و السششتغلل البحششث لنشششاطات القانونيششة الصيغة تعريف و تحديد*

للمحروقات. أنابيب عبر النقل

تحويششل و التكريششر مجششالت فششي التنششافس إضششافة علششى العمششل*

وكيماوية. البتر المواد توزأيع و تخزين و المحروقات

النشاطات. هذه لتسيير المؤسساتي الطار تحديد*

:  المحروقات     لقانون     التمهيدي     المشروع     تقديم3-3-1

وون  مصصادة111 من البحث ملحق ضمن كامل نرفقه الذي المحروقااتا قاانون يتك

اا الفصل هذا في سنستعرض الصصتي البصصواب أهصصم نسصصتعرض قابله لكن منها بعض

ونفت :  المواد هذه ضمنها ص

 الجراءاتا.: الول     الجزء

51



الساسية المبادئ و العامة الجراءاتا:  الول الشبشاب
 06 المصادة  إلصى01 المصادة مصن

 صصيمالتنظ:  الثشاني الشبشاب
  11 المصادة  إلصى07 المصادة مصن

 المحيط حاماية و المن و الوقااية:  الثشالث الشبشاب
  14 المصادة  إلصى12 المصادة مصن

الستغلل و البحث . التنقيبالمحروقشات : الشثشاني     الجزء

الستغلل محيط تحديد:  الول الشبشاب
  15 المصادة مصن

التنقيب : رخصة الثشاني الشبشاب
  18 المصادة  إلصى16 المصادة مصن

الستغلل أو البحث : عقد الثشالث   الشبشاب
  25 المصادة  إلصى19 المصادة مصن

 الموافقة و : المضاء الرابشع الشبشاب
  30 المصادة  إلصى26 المصادة مصن

 العقود : مدة الخامشس الشبشاب
  37 المصادة  إلصى31 المصادة مصن

ودة السادس الشبشاب   الحصجز : م
  38 المصادة

 الضماناتا و للشإغال الدنى بالحد : اللتزام السابشع الشبشاب
  40 المصادة  إلصى39 المصادة مصن

 معلوماتا و : معايير التشاسع الشبشاب
  41 المصادة

  المسبق : النتاج  العاشر الشبشاب
42 المصادة

 التنمية : مخطط عشر الحادي الشبشاب
 43 المصادة
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 المشاركة : خياراتا عشر الثشاني الشبشاب
44 المصادة

: النتاج عشر الثشالث الشبشاب
  49 المصادة  إلصى45 المصادة مصن

 مالية : إجراءاتا عشر الرابشع الشبشاب
  52 المصادة  إلصى51 المصادة مصن

 قاانونية : إجراءاتا عشر الخشامس الشبشاب
55 المصادة  إلصى53 المصادة من

. بالغشازأ خشاص : الشثشالشث     الجزء

 الغصصازإ:  الول الشبشاب 
   65المصادة  إلصى56 المصادة مصن

  البترولية المواد و للمحروقااتا القنواتا عبر : النقل   الرابشع     الجشزء
  73 المصادة  إلصى66 المصادة مصن

 المحروقااتا تحويل و : تكرير الخامشس     الجشزء
74 المصادة

   البترولية المواد توزإيع و : تخزين السادس     الجشزء
   76 المصادة  إلصى75 المصادة مصن

الحيازإة أو العقد انتهاء بعد الملكية : تحويل السابشع     الجشزء
  79 المصادة  إلصى77 المصادة مصن

المالية الصيغ و الستغلل و : الجباية الثشامشن     الجشزء
  97 المصادة  إلصى80 المصادة مصن

العصصبور : إجصراءاتا التشاسع     الجشزء
*  البنصصك

 *  الجمصارك
الشراكة *  عقود

  107 المصادة  إلصى96 المصادة مصن

   خاصة قاانونية : إجراءاتا  العاشر     الجشزء
  112 المصادة  إلصى108 المصادة مصن

:  المحروقشات     قانون     مشروع3-3-2
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الصصتي و المشصصروع محتصصوى تشصصكل الصصتي النصوص أهم عن خلصة تقديم تعمدنا

:  النقابين استفهاماتا معظمها في أثارتا

غيصصر و المكتشصصفة المحروقاصصاتا قاطصصاع مصصوارد و المصصواد  : كصصل02 المششششادة

امتلك من هي البحري المجال داخل أو التراب جوف في المتواجدة المكتشفة

الستغلل. حاق وحادها للدولة و الدولة

و ناجعصصة وسصصائل باسصصتعمال الموارد هذه استغلل : يجب02     ج   02  المششادة

مراعصصاة مصصع مخزونهصصا علصصى للمحافظصصة و للمحروقاصصاتا أوفصصر لسصصتغلل معقولة

المحيط. حاماية قاواعد
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هي القنواتا عبر النقل و الستغلل بالبحث، الخاصة  : النشاطاتا05 المششادة

)Utilité Publique(      عامة.  منافع

:  يلصي بصما  تتكفلALNAFT النفط

المحروقااتا. استغلل و البحث مجالتا في الستثماراتا * ترقاية

اسصصتغلل و بصصالبحث الخاصصصة المعلومصصاتا تصصوفير و المعلومصصاتا بنصصك * تسصصيير

المحروقااتا.

التنقيب. و البحث رخص * إصدار

ولقصصة العصصروض تقييصصم و المنافسصصة طريق عن المناقاصاتا إعلناتا * إصدار المتع

والستغلل. البحث بنشاطاتا

الستغلل. و البحث عقود إمضاء و الستغلل مناطق تعيين و البحث كتل * منح

القصصانون للجصصراءاتا طبقصصا السصصتغلل و البحصصث عقود تطبيق مراقابة و * متابعة

المتعاقادة. الهيئة باعتبارها

دوريا. مراجعته و التنمية مخطط على الموافقة و * الدراسة

بعصصد مباشإصصرة العموميصصة الخزينصصة إلصصى دفعهصصا و المسصصتحقاتا جمصصع و * تسصصيير

استلمها.

ولقة المعلوماتا على الحصول * تسهيل الغازإ. بسوق المتع

26 المصصادة فصصي مصصبين هو كما البترول مداخل على الضرائب دفع من * التحقق

المحروقااتا. قاانون من

ولقة المعلوماتا جمع على  الحرص: 18 المششادة ووضعها المحيط بحماية المتع

فصصي عليهصصا المنصصصوص المقصصاييس و الجصصراءاتا حاسصصب النفصصط تصصصرف تحصصت

القانون.

طصصرف أي مصصن الستغلل أو بالبحث متعلق نشاط أي  : لممارسة19 المششادة

القانون. حاسب النفط مع عقد إبرام من لبد كان
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للسصصتغلل الول للبرنامصصج تحديصصد السصصتغلل أو البحصصث عقد  : إن39 المششادة

البحث. من مرحالة كل في به القيام المتعاقاد يتعهد الذي

و النفصصط تقبلصصه بنصصك مصصن المحدد البنكي الضمان مبلغ يحدد أن أيضا العقد على

مرحالصصة كل أثناء المتقاعد بها يقوم التي الشإغال من الدنى الحد نفقاتا يغطي

البحث.  من

تبقصصى المشروع تحقيق في التقنية الموارد تفعيل المتعاقاد  : على40 المششادة

المتعاقاد. عاتق على التكاليف

العقد. تحقيق أثناء المتقاعد اتجاه مسؤولية للدولة ليست

:  المتعلقة العادية المقاييس يحترم أن المتعاقاد على : 43 المششادة

 الصناعي بالمن

 المحيط حاماية

 العلمية التقنياتا

عليصصه كما المحققة النتائج و بالمعلوماتا النفط باستمرار و يوافي أن أيضا عليه

النفط. طرف من المنشورة الجراءاتا حاسب بالتقارير يوافيها أن

مرفصصق التنميصصة مشصصروع للنفصصط يقصصدم أن التعاقاصصد علصصى التصصصريح، تبليصصغ عنصصد

الستغلل. محيط تحديد مع تكاليفها بتقديراتا

:صص 45 المششادة مصصن تمكنصصه الصصتي الضصصرورية المناهصصج اسصصتعمال المتعاقاد على 

الموجودة. المحروقااتا من ممكنة كمية أكبر واستغلل الحقل على المحافظة

:ص 46 المششادة  ن وطنيصة سياسية بأهداف متعلقة لسباب  قاصرار تطصبيق يمك

المحروقااتا. من الحقول إنتاج تقليص
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محاسبة ضمان على العمل و التشريعاتا احاترام المتعاقاد على : 52 المششادة

نتائصصج و المضصصافة القيمصصة حاسصصاباتا ضصصبط مصصن يتمكصصن حاتى للنشاطاتا متفرقاة

نشاط. بكل خاصة حاساباتا و الستغلل

:ص 54 المششادة نتيجصة المتعاقاد و النفط بين ما تحدث أن يمكن التي النزاعاتا 

قاصانون إلصى آثرهصا التحكصم يتم الحالي للقانون أو الستغلل لعقد مخالفة قاراءة

العقد.  عليه ينص ما وحاسب الدولي التجارة

57



:صص 76 المششادة ملكيصصة تحويصصل فصصإن السصصتغلل)، و ( البحصصث العقصصد نهايصصة عند 

الدولصصة. النفصصط لصصصالح تتصصم النشصصاط بمتابعصصة تسصصمح التي الوسائل و المشروع

تي Ouvrages( بلئحصصة المتعاقاصصد بتبليصصغ تتكفل ائل) ال فصصي الدولصصة ترغصصب  الوس

إبقائها.

أحاسن في و لستعمال صالحة تكون أن المحولة التجهيزاتا على التحويل، أثناء

ملكيتهصصا. تحويصصل و بقائهصصا في الدولة ترغب التي التجهيزاتا يخص فيما الحالتا

القانونيصصة للنصصصوص طبقصصا إصصصلحاها أو تركهصصا مصاريف يتحمل أن المتعاقاد على

المحيط. على المحافظة و الصناعي بالمن المتعلقة

:صص 77 المششادة كصصل فصصإن النفصصط مجصصال فصصي السصصتغلل حايصصازإة عقصصد نهاية مع 

الستغلل متابعة في تستعمل أن يمكنها التي و المجال بهذا الخاصة التجهيزاتا

للدولة.  ملكا تصبح

مجال ل أنه المواد و النصوص هذه مجمل من استخلصها يمكن التي القراءة  

باسصصتغلل متعلقصصة و ظرفيصصة هنا فالملكية كان طرف أي لصالح الملكية لضاعة

العقد إل. مدة ليس مبرم عقد بفعل حايازإة بالحارى فهي أكثر ل للمناجم مباشإر

أو السصصتغلل أو بصصالبحث المصصر تعلصصق سصصواء المشصصروع بانتهصصاء صصصلحايته تنتهصصي

ضصصبط سصصلطة الجزائريصصة) و (النفصصط رقاابصصة برعايصصة يتصصم هصصذا كصصل و النقصصل،

محصصل ليحصصل الوصصصاية تطرحاصصه الصصذي الجديد و الخر الوجه هو وهذا المحروقااتا

مسصصتقبل التسصصيير لليصصاتا والمسصصطر المنظصصم دور سيلعب إذ حااليا، سوناطراك

المفاوضصصة و  التعاقاصصدي دورهصصا لسصصوناطراك سينزع لنه النقابة تعارضه ما وهو

هو ما  إذن   ،ARH المحروقااتا ضبط سلطة هي الصفقاتا. فما إبرام أجل من

  ؟NAFT النفط دور
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): ANCR( التنظيشم     و     للمشراقبة     الشوطنية     السلطشة)  1

)Autorité Nationale de contrôle et de Régulation(

بمجصصال الخاصصصة النشصصاطاتا لمراقابصصة الصصوطني الصصديوان تسصصميته يمكصصن مصصا أو

:  على يسهر وهو المحروقااتا

قاانونا.  المحددة النشاطاتا على المطبقة التقنية * القوانين

التخزين. و قانواتا عبر بالنقل الخاصة التعريفاتا بتطبيق المتعلقة * القوانين

المحيط. كذا و الصناعيين المن و النظافة بميادين المتعلقة * القوانين

دوليا. بها المعمول المقاييس و المعايير * تطبيق

القنواتا. عبر النقل حايازإاتا على الحصول طلباتا دراسة و مراقابة و * متابعة

موارد     لتقويم     الوطنية     الوكالة     أو     الجزائري     النفط     وكالة) 2

:ALNAFT  المحروقات

الذكر) سابقة المحروقااتا قاانون  من05 المادة : (انظر في يتمثل دورها و

غصصدى الصصذي النقصصاش محصصور شإصصكلتا اللصصتين همصصا الوكصصالتين أو السصصلطتين هصصذين

(أي الجديصصد للقصصانون منفصصذة كسصصلطة إقارارهمصصا لن النقصصابين أراء مختلصصف

و السصصتراتيجي السياسصصي محتواهصصا مصصن سصصوناطراك إفصصراغ الوكصصالتين) معنصصاه

الصصصلي دورهصصا إلصصى إرجاعهصصا بالتصصالي و عموميصصة كقصصوة دورها لعب عن إبعادها

أخرى.  شإركة أي شإأن شإأنها
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: التبششليغ     و     النششر    3-4

مصصا إذا لهمصصا مثيل ل تبليغا و نشرا المحروقااتا لقانون التمهيدي المشروع عرف

الصصدوائر علصصى تصصداولها اقاتصصصر الصصتي الخصصرى التشصصريعية المشصصاريع بباقاي قاورن

القطصصع مؤسسصصاتا معظم في نشره و طبعه إلى بالضافة فقط. إذ بها الخاصة

وحاصصداتا داخصصل سصصوءا التجمعصصاتا و الجتماعصصاتا مسصصتوى علصصى مناقاشصصته تمصصت

هصصذه أهم يلي فيما نستعرض و المؤتمراتا، و الجامعاتا مثل خارجها أو القطاع

:  الوطني التراب مختلف عبر الوصاية نشطتها التي اللقاءاتا

 :2     نفسه     الوزأير     تنشيط     من     تجمعات  3-4-1

 *1 02/01/2001 النقابة فيديرالية ضم الذي * التجمع

08/01/2001     بمقرها العامة المديرية إطاراتا مع * تجمع

10/01/2001                 مسعود حااسي جهة إطاراتا مع * تجمع

 22/01/2001 المالية وزإارة إطاراتا مع * تجمع

20/01/2001رمل حااسي جهة إطاراتا مع * تجمع

18/03/2001أرزإيو جهة إطاراتا مع * تجمع

10/02/2001سكيكدة جهة إطاراتا مع * تجمع

21/02/2001الطاقاة وزإارة بمقر الحازاب ممثلي مع * تجمع

27/02/2001 بجاية جهة إطاراتا مع * تجمع
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 فششبراير22  بتاريششخ056 رقششم الرسششالة فششي  وردتFNTPGC–  المحروقششات عمششال فدراليششة أفعال * ردود1
الملحقّ)  (انظر2001

بالنيابة" العاما "المدير خليل شكيب الوزأير  ص2

:    الوزأارة     عن     ممثلين     تنشيط     من     جمعات  3-4-2

17/03/2001 مسعود حااسي * تجمع

18/03/2001 امناس عين * تجمع

17/03/2001رمل حااسي * تجمع

17/03/2001       أرزإيصو * تجمع

19/03/2001         سكيكدة * تجمع

10/04/2001              أرسين سيدي * تجمع

11/04/2001       (العاصمة)  بالشراقاة نافطال * تجمع

30/04/2001 (الجنوب)TFT * تجمع

30/04/2001(الجنوب) أوهانيت * تجمع

: الجشامعية     المؤسسشات     مشع     الوزأارة     جمعات 3.4.3

17/03/2001 وهصصران * جصامعصة

 AIG   21/04/2001الغازإ صناعة * جصامعصة

10/06/2001قاسنطينة * جصامعصة

03/07/2001قاصالمة * جصامعصة

17/07/2001الحراش المهندسين * جصامعصة
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:    ستورمينغ     البراين     طريقّ     على     النقاش     و     التجمعات  3-4-4

المنصصاجم و الطاقاصصة وزإيصصر خليصصل شإصصكيب السصصيد يعرفصصه كمصصا مينصصغ ستور البراين

النشصصاط نفصصس لهم أشإخاص تحفيز بأنه سوناطراك لشركة بالنيابة العام المدير

لهصصذا كعائق مسبقا يحددونها مشاكل لحل عمل خطة لقاتراح طاقااتهم يجمعون

المخ"  "عاصمة  تعنيBRAINSTORMING مينغ ستور البراين كلمة النشاط. و
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و وجيصصز وقاصصت فصصي الفكصصار مصصن قاصصدر أكبر لستخراج حاد أقاصى إلى تشغيله أي

عنصصدها و النشاط جوانب ببعض معرفة و تجربة لهم أشإخاص جمع المر يقتضي

النشاط. لهذا رؤيتهم تكتمل أن إلى بتركيز معا يلتقون

نتائصصج تعطصصي و الدوليصصة، الهيئصصاتا و الكبرى بالمؤسساتا الطريقة هذه تستعمل

ويدة قاراته باكتشاف للمشارك تسمح و أبدا، فيها يفكر ل بحلول تنتهي أحايانا و ج

فصصي تصصوافقيه صيغ إلى الوصول و الغير تجارب من الستفادة و الفكار، تبادل و

وتخاذ القرار. إ

شإصصهر فصصي مسصصعود حااسصصي اجتمصصاع أثنصصاء مينصصغ ستور البراين فكرة جاءتا قاد و

المصصدى المتوسصصط المخطصصط الطصصاراتا، خللصصه نصصاقاش  الصصذي*1 2001 أفريصصل

طلصصب و سوناطراك أهداف حاول السؤال العام المدير طرح حاينما لسوناطراك

فقط. أجوبة عشرة إعطاءه الطاراتا من

علصصى يتفقصصوا و الطصصاراتا يجتمصصع أن اقاصصتراح و الجوبة في اختلفا لحاظ أثناءها

تسطر أعمال ضبط و معينة أجال و إستراتيجية تحديد بقصد سوناطراك أهداف

النشطة. فعالية لتحسين

إسصصتراتيجية فتقريصصر مسصصتوى، أعلصصى علصصى تتخصصل ل القصصراراتا هصصذه فمثصصل

ولصصف الوزإير أو المدير الرئيس مهام من ليس سوناطراك حاصصتى أو بالقطصصاع المك

مصا إطصار فصصي الهصصداف لرسصصم الطصاراتا علصصى تعصود المسصؤولية بل الحكومة،

المنافسة. و العولمة و المباشإر المؤسسة محيط يقتضيه
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: المطشروحشة     التسشاؤلت    3-5

التشصصريعية للرضية الموسع الشرح هو اللقاءاتا هذه تنظيم من الهدف كان إذا

المشصصاركين دفصصع و النقصصاش من جو خلق إلى ترمي كانت الغاية أن إل الجديدة

" اليشصصماركينك و مينصصغ سصصتور الصصبراين طريقصصة علصصى السصصئلة طصصرح الصصى

Brainstorming*2 et Bench Marking*3."

 

)28 (ص2001 أكتوبر 29* سوناطراك المجلة رقم 1
2 *Brainstorming  :(توليد الفكار على طريقة سقراط) كلمة انجليزية لغويا تعني عاصفة المخ و معنويا تهدف الى تحريك العقل لخلق أكبر قدر من الفكار
3  *Bench Markingبه)   تعني الستفادة (البتكار-التجارب) و استعمالها لتطوير و تحديث صيرورة العمل (هو ضرب من النحل المسموح

أنواع: ثلثة المطروحاة للتساؤلتا تحليلنا خلل من ونلحاظ

:  الجشامعيين     و     بالطشارات     خشاصة     - أسئلشة أ 3-5-1

يمكن التي بالتغيراتا و سوناطراك علقاة حاول جلها تمحور  سؤال82بص قادرتا 

الوكصصالتا دور و كالمنافسصصة أخصصرى تقنيصصة أسصصئلة شإصصملت كمصصا عليهصصا تطصصرأ أن

السصصتثمار آفصصاق و المحروقاصصاتا قاطصصاع علصصى العولمصصة أفعصصال وردود الجديصصدة

الخرى. السئلة من غيرها المستقبلية

:  بالنقشابين     خشاصة     ب- أسئلشة3-5-2

إلصصى ترمصصي كانت التي الوصاية إجاباتا في أكبر بعناية حاظيت أنها إل قالتها رغم

السصصئلة هصصذه جصصل تمحصصورتا قاصصد و معا القاناع و الجابة في تمثل مزدوج هدف

:  يلصي ما حاول

).17 (المادة للدستور التمهيدي المحروقات مشروع * خرق

خوصصتها. لتسهيل سوناطراك * إضعاف

العمال. * تسريح

. الجزائر مستقبل * رهن

التحليل. أثناء بالتفصيل سنستعرضها التي الخرى السئلة من غيرها و
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: السياسيشة     بالحزاب     خشاصة     تعليقشات     و     ج- أسئلشة3-5-3

التمهيصصدي المشصصروع لمحتوى نقدية قاراءاتا شإكل على الحازاب تدخل جاء لقد

بعصصد جاء الرد هذا أن إلى الشإارة من لبد الساسية لعناصره التعرض قابل لكن

فصصصي بمقرهصصصا للحاصصصزاب الطاقاصصصة وزإارة قاصصصدمته الصصصذي التفصصصصيلي العصصصرض

21/02/2001 .
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العمشال     حشزب     PT :

العصصام لتحصصاد الوصصصاية استشصصارة عدم في تمثل العمال حازب جهه و انتقاد أول

أن أيضصصا العمصصال حاصصزب يصصرى و المشصصروع لهصصذا إعداده أثناء الجزائريين للعمال

كانصياح تفهم أن يجب ل الحكومة برنامج ضمن المسجلة الضرورية الصلحااتا

كUE/OMC الكصصبرى (الشصركاتا الدولية للضغوطاتا حاتمي )FMIو العصصالمي  -البن

تهصصدف الصصتي المالية المضاربة بالسيطرة تتميز الدولية القاتصادية الظروف لن

يمنصصح التمهيصصدي القصصانون مشصصروع فصصإن بالتصصالي و السصصتثمار علصصى الهيمنصصة إلى

و المحروقاصصاتا قاطصصاع علصصى السصصتحواذ فصصي البتروليصصة الشصصركاتا لهصصذه الفرصة

اقاتصادية. ديكتاتورية فرض

ولصصق المسصألة أن يعتبر العمال حازب أن و المحروقاصاتا حاصول القصصرار بسصيادة تتع

الدستور.  من17 المادة مع متناقاص الجديد المشروع

:  إلصى يؤدي المشروع تطبيق أن يرى فهو أخرى جهة من

البطالة. ارتفاع بالتالي و سوناطراك *  خوصصة

التضششامن روح فقششدان إلششى حتمششا سششيؤدي هششذا و السششعار * تحرير

الوطني.

السلشم     مجتمشع     حركشة     حشزب MSP:

 أسصصئلة09 تسصصعة علصصى السلصصصم مجتمصصع حاركة بحزب الخاصة القراءة اشإتملت

:  حاول معظمها تمحور أساسية

UE الوروبي التحاد  وOMCالدولية التجارة بمنظمة الطاقة * علقة

؟ الجزائر على تأثايرها و

؟ للغشازأ الحدودية * المناطقّ

؟ % فقط25 حدود في سوناطراك مشاركة سقف * تحديد

؟ الوكالت * مهشاما

؟ البترول تكرير ميادين * تنمية
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؟ المحلية الجماعات لصالح المستحقات توفير و النفط * علقة

كفايته. و الحقيقي السعر مع تطابقها مدى و السعار * تحرير

مجتمصصع محصصض. فحصصزب تقنصصي بطصصابع اتسمت التي الخرى السئلة من غيرها و

تصصأثير حاصصتى ولصصى المحروقاصصاتا ملكيصصة بسصصيادة تتعلصصق أسصصئلة يطصصرح لصصم السصصلم

النهضة. حازب مع سنراه ما عكس سوناطراك على الجديد المشروع

النهضششة     حشزب :

 الصصذي1991 المحروقاصصاتا قاانون مزايا إلى بالتصدي انتقاداته يبدأ النهضة حازب

بسصصوء متعلقصصة المسصصألة لن آخصصر لقصصانون داعصصي ل أنصصه يصصرى فهو إيجابيا يعتبره

حاصصزب يوجههصصا التي الخرى الملحاظاتا بين من و القانون بعجز ليس و التسيير

:  نذكصر الجديد للمشروع النهضة

).APSI( الستثمار قانون مع التمهيدي المشروع * تناقض

المحروقشات. قبل المصرفي النظاما بتغيير اللتزاما * ضرورة

العاملة. اليد على المشروع خطورة من * التخوف

الدولي مستوى على القطاع تمثيل عن الدولة تخلي من * التخوف

)OPEP(
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الرنششدي     حشزب :

الصصصلحااتا ضصصد ليصصس بصصأنه صصصرح إذ مختصصصرا جصصاء قاصصد و واضصصحا رده يكصصن لم

التشاور. مبدأ و للحوار الولوية إعطاء ضرورة على يؤكد لكنه القاتصادية

أكثر بدتا التي الخرى الحزبية التشكيلتا خلف على و الرندي قايادة إن فرغم

فصصي يكصصن لصصم موقافصصا أصصصدرتا أنها القاتصادية. إل للصلحااتا غيرها من تحمسا

إلصصى يرمصصي مشصصروع أي تعصصارض  أنهصصا*1الخيصصر البيان في أعلنت إذ الحساباتا،

يدعو ) كانRND(     الرندي "أن البيان نسف في جاء سوناطراك. و خوصصة

الميصصدان جعل إلى الحكومة يدعو المقابل في فإنه الخوصصة"، إلى التوجه إلى

يكصصون بصصذلك للخوصصصصة. و مسصصعى أي عصصن بمنصصأى للمحروقاصصاتا السصصتراتيجي

أن باعتبصصار كصصبير مصصأزإق فصصي الوصصصاية يجعصصل ممصصا الوراق كل أخلط قاد الرندي

مشروع على المصادقاة حاظوظ أن يعني ما وهو البرلمان أغلبية يشكل الرندي

ضئيلة. الجديد القانون

.2002 فيفري 15 و 14* بيان دورة المجلس الوطني المنعقد في 1

1: الوطنشي     التحريشر     جبهشة     حشزب*

يجصصب لكصصن ضرورية الصلحااتا أن بالرد اكتفى و مستوفيا الحزب رأي يكن لم

علصصى النار بفتح ووحاشية همجية تكون أن يجب ل و العمال آراء باحاترام تتم أن

به.  التضحية و العام القطاع
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الشتراكية     القشوى     جبهشة     حشزب FSS:

أن و القاتصصصادي و الجتمصصاعي مسصصتوى علصصى خصوصصصية المرحالة هذه أن يعتبر

إلصصى أدى ما وهو الخوصصة باسم شإيء كل بيع هو المطروح الحقيقي المشكل

مصصن المنتهجصصة للسياسصصة الجزائرييصصن العمصصال رفصصض و النقابية المركزية تحريك

و يؤيصد حازبصه فصإن وبالتصالي الجزائرية الثرواتا بيع إلى المؤيدة الحكومة طرف

الجديد.  للقانون مواجهتها في العمال حاركة يساند و يدعم

 الحزاب السياسية ترد على الرئيس.3 ص2001 مارس 22* الخبر 1
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الرابع الفصل
ومراحل الجزائر في النقابية والممارسة النقابة

تطورها
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   :  الستعمشارية     الفتشرة     أثانشاء     النقششابة-4

لن عمليصصا مؤسسصصة تكصصن لصصم السصصتعمار بدايصصة بدفي في النقابة أن القول يمكن

الجزائصصر أن العاملصصة. غيصصر بالطبقصصة بالتصصالي و الصصصناعة بتطصصور ارتبصصط وجودهصصا

المصصصدر دور فصصي طويلصصة لمصصدة حاصصصرها الصصذي للحلصصف خاضعة كانت المستعمرة

هصصذه فصصي العاملصصة فالطبقصصة السصصتعمارية، للدولصصة المنجمية و الزراعية للمنتجاتا

عمالية.  أرستقراطية إلى انتمائها و الخاص بتكوينها تميزتا المرحالة

إلى نشير آنذاك النقابية الحركة لبروزإ مجال تدع لم التي كذلك السباب بين ومن

.*1حاعلول القادر عبد الدكتور ذكره ما

صناعي. تحتي لبناء تقريبي  انعشداما- 

الجزائريين. "مشروعه" لتصنيع -  استحشالة

بعصصد التركيصصة بالوصصصاية بصصدأتا الصصتي القديمصصة النقاباتا إلغاء تم الحقبة هذه فخلل

فصصي نقابي نشاط كل يمنع  الذي1881 سنة الهالي حاقوق لقانون المعمر إصدار

و تأسسصصت نقابصصة أول كانت و فرنسي أصل من المنحدرين العمال ماعدا الجزائر

.1880 عام قاسنطينة في الطباعة نقابة هي عنها العلن تم

: النقابية     المنافسة     لشكال     ج     ع     ع     التحاد     معارضة 4-1-1

ودة إلصصى الجزائرييصصن للعمصصال  العصصام التحصصاد تعصصرض لقصصد تميصصزتا اصصصطداماتا عصص

و رد اسصصتطاع الخير هذا أن غير أخرى، نقابية تنظيماتا طرف من قاوية بمنافسة

سصصاعدته قاصصد و عليهصصا تأسسصصت الصصتي القواعد رغد التحادية الشإكال هذه مقاومة

مراحاصصل مختلصصف ميزتا التي القاتصادية المعطياتا و السياسية الظروف ذلك في

الجزائري.  التطور
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.1983 الجزائر –* تاريخ الجزائر الحديث دراسة سوسيلوجية. عبد القادر جعلول لدار الحداثة بالتعاون مع ديوان المطبوعات الجامعية 1

 

: الجزائشريشة     للنقابات     العشاما     التحاد     معارضته4.1.2

فصصي نظمهصصا الصصتي الجزائرييصصن العمصصال نقابصصاتا اتحصصاد مع أشإده الصراع وصل لقد

أوسصصاط فصصي خاصصصة أخوي اقاتتال إلى يجر كاد الذي و الجزائرية، الوطنية الحركة

للنقابصصاتا العصصام التحصصاد نقصصابيو اندمصصج و الجدال اشإتد ما سرعان أنه غير الهجرة،

الجزائريين. للعمال العام التحاد في الجزائرية

) علشششىSNTE      وSNAPAP  (     المسشششتقبلية     للنقابشششة     معارضشششته4.1.3

: الخصوص
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ظهصرتا "المستقبلية" التي "الجديدة" أو النقاباتا منافسة من حااليا التحاد يعاني

حاصصول إجمصصاع شإصصبه إلى النقاباتا هذه توصلت قاد و الديمقراطي النفتاح بداية مع

مختلصصف علصصى المجتمع يعيشه الذي الخطير للوضع نظرا للمعارضة الدعوة فكرة

لجصصل المعيشصصي المسصصتوى تصصدني و للعامل الشرائية القدرة تردي خاصة الصعدة

إن السصصاحاة،و فصصي المتواجصصدة التسصصع النقابصصاتا دفصصع مصصا هصصذا و الموظفين، فيئاتا

الصصتي القطاعاتا عن الدفاع و بالحقوق المطالبة التمثيلي، ووزإنها أهميتها اختلفت

و الجزائريين، للعمال العام التحاد بين و بينهما تنافسيا مجال بذلك مشكلة تمثلها

المسصصتقلة الوطنيصصة (النقابصصة السصصناباب نقابصصة المسصصتقلة التمصصثيلتا هذه أهم لعل

داخصصل الصواتا من العديد تحصد أن استطاعت العمومية) التي الدارة لموظفي

خاصة قاوانين و العمومي الوظيف بقانون مطالبتها عقب ذلك و الدارية الوساط

نظصصام بتطصصوير مطالبتهصصا إلصصى بالضصصافة العمصصومي، للوظيصصف المختلفصصة بالسلك

الجور.   رفع و     المنح و التعويضاتا

الدارة مصوظفي حاقصصوق عصصن الدفاع و تمثيل في المختصة "،SNAPAP " جانب إلى

و للتحصصاد، منافسصصة واجهصصة الخصصرى هصصي شإصصكلت مسصصتقلة نقابصصة هناك العمومية،

ةSNTE" فصصي تمثلصصت بمصصوجب تأسسصصت الطاقاصصة) الصصتي لعمصصال الوطنيصصة " (النقاب

ركصصزتا  و75/13/2000  وصصصل  برقاصصم1990  جصصوان02  بتاريصصخ14-90 القانون

المحروقااتا. و الطاقاة عمال على نشاطها
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التحصصاد عصرش اهصتز قاصد  يكصون*1أخصرى نقاباتا إلى بالضافة النقاباتا هذه ببروزإ

بصصذلك و  سصصنة30 مصصن أزإيصصد منذ عليه تربع ) الذيUGTA( الجزائريين للعمال العام

أخصصرى نقابصصاتا مصصع الميصصدان اقاتسصصام و الموجهصصة الستراتيجية بتغيير مطالب فهو

الدولصصة الجهتين من تتلقاها التي الضغوطاتا رغم قاويا، و فعليا وجودها أصبح التي

أكصصثر فصصي التنديد إلى النسان لحقوق الدولية الفيدرالية دفع ما هو التحاد. و و *2

الجزائر. في النقابية الحرياتا ممارسة له تتعرض الذي بالتضييق مرة من

: سشونشاطراك     في     النقابي     للتنظيم     الجديد     التشجاه 4-2

فصصي بالتدريج يتوغل الجديد التسيير نظام أن المحروقااتا فرع في النقابيون يعتبر

الجزائرية. الشركاتا جل عليه تسير الذي الطار قاريبا وسيصبح الوطني القاتصاد

مجصصالتا مختلصصف في التعامل أساليب و الذهنياتا و القواعد على سيؤثر ما هذا و

هصصذا يشصصكل و السصصتهلك، و النتصصاج ميكانيزمصصاتا على تأثيره إلى بالضافة الحياة

إطصصار  داخصصل1990  إلصصى1962 منصصذ عاشإصصت التي للمؤسسة جدري تحول التغير

نADMINISTRE منظصصم اقاتصصصادي خصصاص" نصصوع مصصن "الشإصصتراكية الدولصصة طصصرف  م

SOCIALISTES SPECIFIQUES.
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رحاصصم فصصي تكصصونت الصصتي الجديصصدة البرجوازإيصصة أن النقصصابيون يعتصصبر آخصصر اتجاه في

مواقاع على الستيلء نيتها في و ثراء ) ستزدادSPECIFIQUE(      الخاصة الشإتراكية

المنصصال بعيصصد يبقى الفتراض هذا  لكن*3الخاصة. لمصالحها البلد لتسيير السلطة

يعصصد الصصذي المحروقاصصاتا قاطصصاع عل تستحوذ لم الفئة هذه مادمت النقابيين حاسب

فصصي الرأسصصمالية السلطة. فالبرجوازإية أساس هي التي للثروة الساسي العنصر

الصصوطني القاتصاد تسيير مرحالة إلى بعد تصل لم و التكوين طور في لزإالت بلدنا

فقصصط مسصصت الن حاصصتى وقاعصصت التي التغيراتا أهم لن و الدولة، شإؤون تسيير أو

مصصازإال أهمهصصا بينمصصا الصصوطني القاتصصصاد مصصن والثانوية الجزئية القطاعاتا خوصصة

و المنصصاجم و الحديصصدة والسكك البحري النقل والطاقاة، كالمحروقااتا للدولة ملكا

المياه.  تسيير

* مثل نقابة القضاء، مجلس المحاسبة الخ ...1

 (إمكانية تجميد نشاط النقابة)96* إصدار الدولة لمريه جوان 2

GL1/Z Décembre 1997النقابة الوطنية سوناطراك التكوين النقابي –* التحاد العام للعمال الجزائريين 3
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أن إل لوانهصصا ) سصصابقة1997( قاريصصب وقات في كانت إن و المواقاف هذه مثل إن

و شإصصاملة أصصصبحت اليصصوم فالخوصصة انتشارها، و الظاهرة استفحال هو الملحاظ

بصصبروزإ النقصصابيين حاسصصب يصصوحاي مصصا وهذا الذكر، النفة القطاعاتا حاتى تستثني لم

تسصصتدعي سياسصصية سوسصصيو مقاربصصة وجود يترجم و السوق اقاتصاد اتجاه مصلحة

سيحدث. ما لمواجهة استراتيجية ووضع خاصا اهتماما

: سشونشاطراك     لنقابة     الجديدة     المواقششف  4-2-1 

علصصى  مبنصصي1967 سصصنة منصصذ سصصوناطراك في الن حاتى المتبع النقابة مفهوم إن

PARTENAIRIAT(   نشيطة شإراكة أساس  ACTIFو الهتمامصصاتا الحسصصبان في ) تأخذ

المؤسسة، روح ثقافة زإرع مواصلة إلى وتسعى المشتركة، الموضوعية المصالح

المعنوية و المادية المصالح على تدافع و العمل في النتاجية و النتاج على تصر و

وتبع النهج هذا الوطن. و و سوناطراك مصلح العتبار بعين آخذة نظصصر في يعتبر الم

وتى حاسبهم سيظل و عادل النقابيين السوق.  اقاتصاد ظروف في حا

تADMINISTRES" المسصصير القاتصاد إطار في بالنشصصاط سصصوناطراك نقابصصة " اكتف

و المحليصصة التحاديصصاتا مع الطار هذا خارج تعاملها واقاتصر فقط المؤسسة داخل

حاصصول مركصصزا كصصان اهتمامهصصا جصصل لن ثصصانوي بشصصكل لكن الفيدرالية مع و الولئية

الجهصصود تكصصثيف ضروري أصبح للوضاع السريعة التطوراتا الداخلية. أمام خلياها

أكصثر لعطصصاء عليهصصا المتفصق الشإكال إلى العودة و القوى مراكز حاول اللتفاف و

وتخصصذة للقراراتا فاعلية أكثر و مصداقاية الهتمصصام أيضصصا الضصصروري مصصن كصصان و الم

مصصن النقابيين المناضلين مع العلقااتا تعزيز و لكسب التصال و والعلم بالتكوين

أخرى.  جهة من العمال مع و جهة

: L'INFORMATIQUE     العشششلما4-3
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و التفكيصصر إعصصادة بالتصصالي عليصصه و أساسصصية مكانصصة النقابيين نظر في العلم يحتل

يتماشإصصى حاصصتى الجديدة المستجداتا حاسب العلم مع التعامل في المنهج صياغة

و التعليماتا عن الخروج بدون العولمة ويواكب الحديث الوطني القاتصاد واقاع مع

للعمال.  المعنوية و المادية المصالح عن للدفاع ذلك و النقابية التوجيهاتا

و المطروحاة المشاكل تبسيط الضروري من أنه يرون سوناطراك في فالنقابيون

ولق سواء للعمال شإرحاها تسهيل :  المصر تع

L'ENTREPRISE  بالمؤسسة-

LA LOCALITE الجهة-

LE PAYS البششلد-

قاضصصايا اعتنصصاق علصصى المسصصتطاع قاصصدر تبتعصصد أن المؤسسصصة داخصصل النقابصصة فعلصصى

النقابي. التنظيم على سلبا تنقلب أن يمكن أو عنها الدفاع يستحيل

المتغيصصراتا اسصصتيعاب و الوضصصاع، فهم في بأنفسهم يبدؤوا أن أيضا النقابيين على

و القاتصصصادية التوجيهصصاتا جصصراء العمصصال ذهنيصصاتا علصصى طبيعيا تؤثر أن يمكن التي

علصصى المناضصصلين بين ما التصالتا مضاعفة إلى يدعو مما الجديدة، الستراتيجية

و لتبليغ القاعدة مع و الدورية اللقاءاتا و الدراسية اليام إطار في  الصعدة جميع

المعلوماتا. تعميم
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:LA FORMATION     التشكويشششن4-4

أن منهصصم إيمانصصا ذلصصك و المناضصصلين تكصصوين ضصصرورة علصصى بقصصوة النقصصابيون يرتكصصز

توحايصصد و المناهصصج تلقيصصن و الصصصيرورة لضصصمان النسصصب الطريصصق هصصو التكصصوين

هصصو التكصصوين لن إلحاحاا، أكثر الطلب أصبح السوق اقاتصاد دخول مع و الصفوف،

المشصصاكل وتفسصصير توضصصيح علصصى المناضصصلة الطصصاراتا لمسصصاعدة النجصصع السبيل

المطروحاة.  القاتصادية و السياسية

وفرون ل المناضصلين أن يعتصبرون فالنقابيون النضصال فصي عريقصة تقاليصد علصى يت

القاتصصصاد إطصصار فصصي المدمجصصة النقابصصة غيصصر نقابيصصة أنواعا يعرفوا لم لنهم النقابي

اليجصصابي العام التوجه عن  متعددة لسنين و تخرج لم فنظرتهم بالتالي و المسير،

Orientation Politique Globalement Positive.

الحقيقيصصة المفارقاصصاتا مراعصصاة بصصدون سياسصصي نظصصام عصصن دافعصصو و اعتقصصدوا لقصصد

ويصصد الفهصصم فصصي تقصصصيرا أحاصصدث ممصصا السصصائدة للوضصصاع و الجتماعيصصة، للحيصصاة الج

و اللقصصاءاتا تكثيف إلى حاسبهم يدعو ما وهو عامة، بصفة السياسية و القاتصادية،

الوضصصاع مصصع تماشإصصيا و تكيفصصا العاملصصة و المناضصصلة الطصصاراتا لكافصصة التكوينصصاتا

الجديدة.
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: رللعصش     الجديدة     الخصوصشيات     توضيح     ضرورة4-5

و النصصذار مصصن تخلصصو ل الصصتي قاراراتهصصم، إصصصدار فصصي عامصصة بصصصفة النقابيون يرتكز

فالعمصصال ، تقلبصصاتا و تغيصصراتا مصصن الجزائصصر فصصي يجري لما تحليلهم على التحضير

يلحاظصصون و المعامصل، بيصع عمليصصة عايشوا الذين و بالمئاتا طرد محل كانوا الذين

لصصم الصصذي الوضصصع مصصن محالصصة ل ... يسصصتاءون الصصخ الشصصرائية قادراتهم تقهقر يوميا

المشروعة. لحقوقاهم إتلفا و تبديدا أنه سوى له تفسيرا يجدوا

و عميقصصة تحاليصصل إجصصراء و المواقاف تحديد لزاما كان المعطياتا، هذه من انطلقاا

المؤسسة.  مستوى على موضوعية

مسصصؤولة نقابة من لبد ذلك بموجب و حايوية و إستراتيجية مؤسسة فسوناطراك

بالصدعوة يتعلصق ل النقصابيين حاسصب فصالمر مهمتهصا، بأهميصة الصوعي كصل وواعيصة

ل المصصر أن " كمصصاالملششك عششاش الملششك مات" بمبدأ تؤمن التي الرستقراطية

حاوله. من تغير بما مبال " غيرالجديد أمه زأوج بأبوة" اليتيم باعتناق يتعلق

الجزائصصر فصصي حادثت التي بالتغيراتا واعية سوناطراك فإن ذلك من العكس فعلى

بدايصصة أخصصرى تغييصصراتا سصصتدرج التغيصصراتا هصصذه بصصأن أيضصصا وواعيصصة العصصالم فصصي و

المسيرين. ذهنياتا و بالذهنياتا

: النقششابية     الخلششية4-5-1

أيضصصا وهو الزمان، و المكان في التحرك أشإكال من شإكل هو الصناعي العمل إن

وتصصى النضصصباط و الديمقراطيصصة، و المسصصاواة مبادئ وتلقين لكتساب مكان إن و حا

علصصى تقتصصصر ل المصانع داخل الجتماعية فالتنشئة اتجاهاتها، و مفاهيمها اختلفت

علصصى تعمصصل بصصل والمداومصصة، النضباط، كالعمل، جديدة وظيفية علقااتا اكتساب

الخليصصة خلل مصصن ذلصصك و النضصصالية و  التحاديصصة العلقاصصاتا مصصن أخرى نماذج تلقين

تكتفصصي ل الخيصصرة هصصذه و المصصصنعي، العصصالم عصصن يتجصصزأ ل جصصزء تعد التي النقابية

كصصذلك تعلمهصصم بصصل الفضصصل، النصصدماج لتحقيصصق الكيفيصصاتا أحاسصصن العمصصال بتعليم

النضصصال تعترض التي التحدياتا أمام للوقاوف تحملهم و الناجعة السبل و الوسائل

النضالتا.    لهذه المحرك النقابي الفرع يعتبر و النقابي،
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: النقششابي     الفشرع     تعريشف4-5-2

وون فبصصدون ميلده، يحصصدثون الصصذين وهصصم المنخرطيصصن، مصصن النقصصابي الفصصرع يتكصص

يشصصكلون الصصذين هصصم المنخرطصصون بالتصصالي و النقصصابي للفصصرع وجصصود ل منخرطيصصن

خليصصة يؤسسصصون النتخصصاب طريق وعن النقابي، للفرع التأسيسية العامة الجمعية

تسصصتمد التنفيذية الهيئة وهي النقابي، المكتب أو النقابي المجلس تسمى التسيير

مسصصتقلة. و هيئصصة الخصصرى هصصي تعتصصبر الصصتي العامة الجمعية من صلحاياتها و قاوتها

محددة.  لمدة النقابي الفرع لتسير منهم مجموعة ينتدبون المنخرطون

: المنخشششرط4-5-3

أن إذ التطصصوعي و الحصصر النخصصراط في تكمن المنخرطون قاوة أن النقابيون يعتبر

تصصترجمه طصصوعي بعمصصل يقصصوم النخصصراط فصصي شإخصصصية رغبة يبدي الذي المنخرط

:  في رغبته

العمل. في  زإملءه مع * التضامن

زإملئه. مع المعنوية و المادية مصالحه عن * الدفاع

ه و معصزول كشصخص بضصعفه منه وعيا الجماعة داخل * النصهار بصالقوة إحاساس

للخرين. النتماء على

فصصي للنخصصراط العمصصال يرغصصم كصصان الذي السائد التجاه عن تختلف النظرة هذه و

مصصا سصصرعان التجصصاه هصصذا لكصصن المصصن، خدمصصة هم من فيهم بمن ج ع ع إ صفوف

علصصى يتوافدون العمال وأصبح للنخراط الطوعي الوعي مكانه أخذ ما بعد تلشإى

ل المعنويصصة و المادية ومصالحهم حاقوقاهم عن للدفاع طواعية عن و بحرية التحاد

أكثر.  
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: الديمقراطيشة     الممششارسة4-6

تنظيصصم هصصو النقصصابي الفصصرع أن النقصصاش معهصصم اسصصتدرجنا اللصصذين النقصصابيون يصصرى

تصصترجم الصصتي النخصصراط حاريصصة هصصي الديمقراطيصصة هصصذه ملمصصح أول و ديمقراطصصي

و التصصصويت فصصي العامصصل وحاق المالي، الشإتراك و النقابة، بطاقاة على بالحصول

فصصي المنخرطيصصن اجتمصصاع الديمقراطيصصة الممارساتا هذه على كمثال و النتخاب،

أو عضصصو فكصصل للنقابصصة، التنفيصصذي المكتصصب داخصصل ممثليهم لختيار العامة الجمعية

يكصصون حاصصتى الترشإصصح. لكصصن في الحق له السنوية الشإتراك مستحقاتا دفع عامل

علصصى الختيصصار يتم أن التقاليد تفرض الكفاءاتا ناحاية من نوعية ذو و عادل التمثيل

:   مستويين

يتصصم هنصصا و البعصصض بعضصصهم العمصصال يعرف حايث المكاتب، أو الورشإاتا داخلأ.

لجنصصة عصصن أعضصصاء بحضصصور يمثلصصونهم الصصذين الشإصصخاص علصصى بالجتمصصاع التفصصاق

مسبقا.  العامة الجمعية تعينها التي المحايدة النتخاب

الورشإصصاتا لمختلف الممثلين و المقترحاين قاوائم عرض حايث العام النتخابب.

واحادة. دورة في السرية النتخاب عملية المصالح. وتجري و

علصصى المعصصاش الواقاصصع بالضصصرورة تعكصصس ل الصصتي و المقدمصصة النمصصاذج هصصذه أمام

و إسصصتراتيجياتا هنصصاك أن اللحاقصصة الفصول في سنبين القاعدة، و الخليا مستوى

و العمصصل، فصصي التحكصصم و التسصصيير، معصصالم ترسصصم الصصتي هصصي أخصصرى ميكانيزمصصاتا

كمشصصروع اسصصتقرارها تهصدد مواضصصيع مصصع تفاعلهصا فصصي خاصصة النقابية، الممارسة

غيرها. و النقابية التعددية و المحروقااتا قاانون
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الخامس الفصل

بعد ذات عمومية كمؤسسة بسوناطراك التعريف
وطني استراتيجي
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   : سوناطشراك     نشششأة5-1

Organisme" الصصصحراء مؤسسصصة إنشصصاء إفيصصان اتفاقاياتا قاراراتا تضمنت  Saharienne"

الجنوب الجنوب بتنمية التكفل كذا و البترول، لقضايا والحلول القاتراحااتا لتقديم

للشصركاتا الحصق  أعطصى1962 جويليصة قابصل تعديله تم الذي البترول قاانون لكن

حاسصصاب على ذلك و الجزائري البترول على واسع بشكل السيطرة في الفرنسية

الهامصصة. فالشصصركاتا الضصصريبة بالمتيصصازإاتا يتعلصصق فيمصصا خاصصصة العامصصة الخزينصصة

تتهصصرب كصصانت العامة الصادراتا % من60 من أكثر على تستحوذ كانت الفرنسية

باريز.   في مقراتها تواجد بفعل المستحقاتا دفع من

حالصصق تقصصرر المنتهجصصة التنميصصة لسياسصصة طبقا و الوضع هذا استمرار استحالة أمام

تسششويقّ و لنقششل الوطنيششة الشششركة:  سميت الطاقاة مجال لتسيير مؤسسة

31  بتاريصصخ491/63 رقام يحمل بمرسوم ذلك كان و سوناطراك المحروقات

. 1963 ديسمبر

أنبوب لبناء مؤسسة إنشاء بمشروع الفرنسية الشركاتا  تقدمت1964 سنة في

%51 علصصى حايازإتهصصا شإصصريطة الجزائريصصة السلطاتا عليه وقاعت المحروقااتا لنقل

الشركة. رأسمال من

سصصوناطراك كلفصصت و بتحقيقه النفراد الجزائر قاررتا الفرنسي الرفض أمام لكن

حاصصوض أنبصصوب بإنشصصاء انتهصصت البلد فصصي الولصصى التجربصصة بذلك كانت و بالمشروع

أرزإيو. – الحمراء

دعصصى ممصا إفيصان لتفاقاياتا خرقاا اعتبر أخرى، إجراءاتا إلى بالضافة الجراء هذا

اASCOOP تسصصمى تعاونيصصة بمقتضصصاه  أنشأتا1965  جويلية29 اتفاق توقايع إلى  م

الجزائر. و  الفرنسيةSOPEFAL بين
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المسصصتوى علصصى المجصصال فصصي رائصصدة أصصصبحت و سصصوناطراك نشاط توسع بذلك و

مصصا وهصصذا التوزإيصصع، إلصصى البحصصث من البترول صناعة ميادين في ومتواجدة المحلي

 حايصصث1966 ديسصصمبر فصصي  الموقاصصع292/66 بهصصا الخاص القانون تعديل إلى أدى

و وتحويششل نقل و النتاج و للبحث الوطنية الشركة" سوناطراك أصبحت

"المحروقات تسويقّ

الخشششاصة     الولشششى     القانونيشششة     التعششديلت     و      فبرايشششر24     ذكشششرى5-2

: بالمحروقشات

أيضصا وهصي المحروقاصصاتا تصأميم فصصي حااسصصمة  ذكرى1971  فبراير24 تاريخ يعتبر

الوطنية.  التنمية لصالح المحروقااتا تقويم لسياسة الحقيقة النطلقاة بداية

بتحقيق سوناطراك تكلفت المنجمية، الموارد على سيادتها الجزائر بسطت فمنذ

الوطني المستوى على المحروقااتا لحاتياجاتا كافية بتغطية بداية كبرى، مشاريع

المحلية. القاتصادية التنمية تمويل في الصعبة بالعملة المساهمة ثم

أقايصصم الصصذي الشصصعب دار تجمصصع فصصي بومصصدين هصصواري الراحاصصل الرئيس خطاب بعد

فيصصه أعلن الذي و الجزائريين للعمال العام التحاد نشأة بذكرى الحاتفال بمناسبة

:  المتضمن المحروقااتا تأميم قارار

%.51 بمعدل الجنبية البترولية الشركات لكل الجزائر مشاركة*

الطبيعي. الغازأ لحقول الشامل التأميم*

الوطني. التراب على المتواجدة القنوات لكل الشامل التأميم*
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رفعصصت لكنهصصا واحاصصد، آن في صعبة و ضخمة مهمة أمام نفسها سوناطراك وجدتا

الوطنيصصة الشصصركة  تحملصصت1971 الرهصصان. فمنصصذ كسصصب اسصصتطاعت و التحصصدي

هصصذا فصصي السصصتماراتا ثقصصل لكصصن التنقيصصب، و البحصصث مجهصصوداتا كصصل سوناطراك

الموضصصوعية الصصصعوباتا تعصصرف جعلتهصصا الباهظصصة البصصار حافصصر تكلفصصة و المجصصال

)1980( وقات في هذا البحث. يحدث لمواصلة المالية قادرتها عدم في والمتمثلة

تدهورا البترول أسعار شإهدتا حايث حارجة ظروفا يعرف الوطني القاتصاد فيه بدأ

الوطنية. أمام الحاتياطاتا لتجديد التنقيب بعت إلى الحاجة ازإدادتا و السوق، في

للشصصركاتا للسصصماح التشصصريعية الحلصصول إيجصصاد من لبد كان الصعبة الوضعية هذه

عصصبر النقصصل و السصصتغلل، و التنقيصصب، و البحصصث، مجصصالتا فصصي السصصتثمار الجنبية

ديناميكيصصة أدخصصل  الذي14/1986 قاانون على المصادقاة تمت فقد القنواتا. عليه

سصصنة غاية إلى المنتجة الكمياتا آفاق قادرتا حايث البترولية النشاطاتا في جديدة

اليوم).   في  برميل900 تحقيق من (تمكن يوميا برميل  المليون2000

قاصصدرتا الصصذي الغصصازإ تسويق و إنتاج مجالتا في سوناطراك سطرتها الفاق نفس

60 يعصصادل مصصا تسصصويق سصصوناطراك عصصدمت الصصتي  و3 مليصصارم3200بص احاتياطاته

.2000 حادود  في3م مليون

الطصصبيعي الغصصازإ المميصصع، الطصصبيعي الغصصازإ قاطصصاع مسصصت الصصتي التقصصويم سياسة إن

.  *GME (1( القنواتا عبر المنقول السائل

كميصاتا تصصدير فصي المتمثلة و المسطرة أهدافها تحقيق من سوناطراك لتتكن و

أجنبيصصة شإصصركاتا إلصصى اللجصصوء مصصن لبصصد كصصان الوطنية الحاتياجاتا تلبية كدا و الغازإ

يخصصول  الصصذي91-20 القانون صدور سهله الذي الجراء الغازإ. وهو حاقول لتمويل

و الكتشصصاف مجصصالتا فصصي الجنصصبي الشصصريك مصصع التعامصصل سصصوناطراك للشصصركة

الكيفية بنفس الحقول استغلل و تنمية و تمويل من الخير هذا يمكن و الستغلل

 البترول.  باستغلل الخاصة
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 :)LE GROUPE SONATRACH  (     سشوناطراك     مجمشع5-3

: كبرى     نفطيشة     شركشة     سشوناطراك5-3-1

 عصصامل. أنشصصأتا48000 مصصن أكثر توظف غازإية و وطنية مؤسسة سوناطراك إن

لتقوية الول المستوى من دور للعب تؤهلها وضعية في اليوم توجد  و1963 سنة

:  بفضل هذا و العالمية، وضعيتها

الطبيعي. الغازإ % من70 منها الطاقاوية احاتياطاتها أهمية*

كصصبرى عشصصرة الثنصصا ضمن باستمرار مصنفة التسييرية و التكنولوجية طاقاتها*

الموالي).  البيان  (أنظر*2 العالمية البترولية الشركاتا

1 *GME 1995 : غاز المغرب أوربا المشروع الذي انطلق في.

)Petroleum Intelligence Weekly 1997) دوليا حسب دراسة (12* الجزائر تحتل المرتبة الثانية عشر (2
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في      البتروليششة     الشركششات     لهششم     الدولششي     التشرتيب:    رقششم     البيششان
 العششالششم

حسشب ترتيب
المالية المعشايير

العمليششة المعشششايير حسشب تشرتيشب
التشرتي

ب
العششاما

الدولششة اسشم
ربحالشركة

صاف
ي

الربح
الصا
في

مجمو
ع

العائد
ات

قدرة  
التكري

ر

معدل   
احتياط

الغازأ إنتاج    

إنتاج 
الغازأ 
احتيا

ط
الغازأ 

إنتاج 
السوائ

ل

   
 احتياطات
 إنتاج
السوائل

احتياطا 
ت

السائلة  

6 16 8 4 1 5 1 1 السعودية العربية أرامكو
19 3 11 4 20 11 5 3 7 5 2 فنزويل ب.د.ف
14 1 1 2 45 2 15 6 48 13 3 فينلندا شششلششل

12 4 9 2 2 6 4 4 إيران نيششوك
12 2 2 1 41 4 8 50 17 5 السوفيتي التشحاد ايكسون
49 10 15 11 10 10 5 10 7 6 المكسيك بونيكس
21 7 3 5 5 25 17 44 27 7 السوفيتي التشحاد موبيششل

5 16 16 10 43 14 7 3 3 8 الكويششت ك.ب.س
30 15 6 11 15 47 25 9 إندونيسيا ديترانميششا

27 9 4 7 37 25 31 12 31 18 10 نيترلندا ب. ب

35 16 6 8 12 32 16 39 24 11 المتحدة الوليات
المريكية

شوفرون

34 11 29 41 33 3 8 11 21 12 12 الجششششزائششششر سوناطراك

22 8 9 14 6 23 23 34 13 المتحدة الوليات
المريكية

أماكششو

36 22 7 9 14 42 18 31 14 المتحدة الوليات
المريكية

تيكساسو

26 4 8 13 13 30 26 49 32 15 إيطششاليششا آنششي

46 21 12 10 42 34 45 21 26 21 16 البرازأيششل بيتروبششا
س
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18 24 19 19 4 22 9 17 الصين سنبس
45 19 10 17 40 28 34 34 30 30 18 فرنسششا طوطششال

48 14 5 19 23 41 19 35 19 فرنسششا
ألف

داكيتششان
29 1 6 1 2 20 العششراق نششوس
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:  مثصل إستراتيجية مهام صوب نشاطاتصصها توجه سوناطراك

التنقيب. و البحث*

استغللها. و الحقول تنمية*

المحروقات. نقل*

التسويقّ. عمليات*

لحرفها. الفوقية الشراكة و التجمع و المساهمة*

:  علصصى تعتمد لسوناطراك الستراتيجية الهداف

القاعدية. حرفها في المستمر التحكم*

التسيرية. التكنولوجية طاقاتها تقوية*

الشراكة. و الدولية التنمية*

.النشطة في التنوع*

: لسشوناطراك     التنظيمشي     الشكشل5-3-2

و الغصصازإ، و البصصترول و الصصصناعة مجصصال في عالمية مؤسسة تعتبر التي سوناطراك

ذلصصك و العالمية على أكثر بالنفتاح مطالبة القاتصادي، لوزإنها بالنسبة إستراتيجية

دوليا. عليها المتعارف التسيير طرق و التنظيم مقاييس بتطبيق

تغيصصر بصصل ثصصابت تنظيصصم علصصى نهائيا استقرارها الخيرة هذه تعرف لم نشأتها فمنذ

النمصصوذج باعتبصصاره لحاقصصا سنعرضصصه الصصذي هصصذا آخرهصصا التصصوالي علصصى مراتا أربعة

المحروقااتا. تسيير مجال في العصري للتطور المثالي

 : إلصصى التنظيم هذا يهدف     : الجشديشد     التنظيم     أهداف5-3-3

الدولية.  للمعايير وفقا لستراتيجياتها سوناطراك تكييف*

و تثمينهشششا و الباطنيشششة الوطنيشششة للمشششوارد العقلنشششي التسشششيير*

عليها. المحافظة

الدولية. المنافسة مجال اقتحاما*
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الصصتي القاعدية الحرف حاسب الموارد و للنشاطاتا هيكلة أيضا التنظيم هذا يعد و

Amant( المصب إلى المنبع من تمتد  Avaleبعصصد ذو مندمصصج مجمصصع ضصصمن ) وإدراجها

الوطنية. المصلحة على مفطور دولي

:تنظيماتية     مبششادئ5-3-4

( مهن مع تكيفها و الموارد و للنشاطاتا هيكلة بمثابة سوناطراك في التنظيم يعد

Métiersأهدافها. و بعدها حاسب وذلك ) المجموعة

البتروليصصة الشصصبه القطاعصصاتا إلصصى تمتد و المصب إلى المنبع من تبدأ قااعدية مهن

متطورة. و متنوعة نشاطاتا عدة تشمل الخرى. كما

و الصصدولي البعصصد ضصصمن المجموعصصة إنصصدماج تصصترجم التنظيميصصة الخيصصاراتا هصصذه إن

بص: منها وعيا ذلك و الوطنية بالمصلحة اهتمامها

العولمششة لن بالششدولي الششوطني إدمششاج استراتيجية وجود ضرورة*

.La Pertinence الدقة حدة من تزيد

و الششوطني محيطهششا داخششل المنافسششة لنظششاما خضششوعها ضششرورة*

أيضا. المجموعة داخل و الدولي

و أهصداف مصع تتفاعصل و تتأثر ذاتها حاد في  هيOrganisationnels التنظيمية فالخياراتا

مسؤولة لمركزية يعني ذلك  و Les Objectifs et Style de Management الماناجمانت مناهج

Une  Déchristianisation  Responsabilisanteو التصصصرف مصصن هصصامش للمسيرين تمنح . التي

فصصرص إعطصصائهم مصصع نشصصاطهم مجصصال فصصي الخلصصق علصصى قاصصدراتهم لثباتا التحرك

للتطور.

92



:للمجموعشة     التنظيمية     الدوائشر5-3-5

دوائصصر ثلثصصة مصصن الحاليصصة سصصوناطراك لمجموعصصة التسصصيرية السصصلطة هصصرم يتكون

:  أساسية

 لسوناطراك التنظيشمي  : الهيشكل02     رقشم     ششكشل

الرئشششاسة

Structure opérationnelles  :  عملية     هياكشل            Structure Fonctionnelles        :  وظيفية     هياكشل

par métiers 

الما للشركة بالنسبة
القيادة دور تلعب فهي

الستراتيجية
الدعم و النسجاما و

 تعمل على تنسيق الستراتيجيات و سياسيات
 نشاطات المجموعة و ذلك بتوفير وسائل
 التسيير و التنظيم و تقديم الدعم و الخبرة

 للهياكل العملييية

 .مجموعات متجانسة و منسجمة النشاطات
و تعمل وفق مقاييس المؤسسة المستقلة في

 .إطار الهداف الستراتيجيات للرئاسة
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:لسوناطراك     الجديد     التنظيمششي     الهيششكل6-3-5

 لسوناطراك الجديد التنظيمي  : الهيكل03     رقشم     شكشل

.24/02/2001 في التنظيم لهذا تنصيبه بعد مباشرة إقالته التنظيم. تمت هذا صانع هو بوحفص الحقّ * عبد1

 الرئيييييييييييييييييييس

 مكتب الفحص اللجنة  التنفيذية
و اليييتوجيه

 -أ.ت.منيائب  المدير العام 
الستراتيجية / التخطيط

 و المييالية

 الميانة العيياميية

 المجمييع الدولييي

 مجمع الخدمييات

 -ض.ح.منيائب المدير العام 
 الضريبة و تدقيق الحسابات

  و المراقبة

 -ش.ت.قنيائب المدير العام 
الشركة، التحصيلت و الشؤون

  القانيونية

 -م.ب.إنيائب المدير العام 
 الموارد البشرية

و التتيييصال

نيائب الرئيييس
 المنبييع / الستكشاف / النتياج

مدير مؤسساتي (الركيب)
المن / البيئة / التكنولوجية

نيائب الرئيييس
التمييع / التكرير/ البتروو كيمياء

نيائب الرئيييس
 النييقييل

نيائب الرئيييس
التسويق/التصدير/السوق الداخلي

البيع / النقل البحري
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   العملية     الهياكل    7 3   5

العملية     : الهياكل7     ،3     ،5     ،4     المادة

نشاطاتا أربعة إلى سونطراك نشاط عليها يرتكز التي العملية الهياكل تتصنف

أساسية.

A. .T أو المنبع النشاط

السياساتا تطبيق و بتحضير مكلف رئيس، نائب سلطة تحت المنبع نشاط

الغازإي. و البترولي المنبع استغلل و لتنمية الستراتيجية

التالية: العملية المجالتا خاصة يغطي المنبع نشاط

التنقيب.

المعلوماتا. مراقابة

العملياتا.

الحديثة. التكنولوجيا و المحروقااتا تنمية و البحث

التنمية. و البترولية الهندسة

النتصاج.

الحفصر.

البنصاء. و الهندسة

الجمعيصاتا.

بها تقوم التي المهماتا جانب إلى موحادة عملية بهياكل مجهز المنبع نشاط

المعلوماتا إصال المؤهلة، البشرية الطاقااتا توفر فهي الساسي، نشاطها داخل

المركزية. المديرياتا و اللتنسيقية المديرياتا لمجمع

بتنمية: أيضا مكلف المركز نشاط
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الوطنية. المساهمة الصناديقّ و الفروع

للنشاط. المعلومات إصال و العلمي تنظيم

في اللزأمة بالخبرة مده و برغم يساهم فهو هذا على زأيادة

الخارجية. المساهمة الصناديقّ و الفروع الدولية، النشاطات تنمية

: )TRC(  أو القنوات طريقّ عن النقل نشاط

وبتحضيرمكلفمدير،نائبسلطةتحتالقنواتاطريقعنالنقلنشاط

المحروقااتا.نقلمجالفيالستراتيجياتاوالسياساتاتطبيق

التالية: العملية المجالتا خاصة يغطي القنواتا طريق عن النقل نشاط

الموانىء. مرافقّ و المحروقات نقل أجهزة إستغلل

الصيانة.

التنمية. و الدراسات

موحدة حيوية بهياكل مجهز القنوات طريقّ عن النقل نشاط

الخبرات يوفر و يضمن فهو له، الموكلة المهمات جانب إلى

و التنسيقية المديريات مجمع إلى المعلومات إصال و المؤهلة

المركزية. المديريات

بتنمية:مكلفالقنواتاطريقعنالنقلنشاط

الوطنية. المساهمة صناديقّ و الفروع

للنشاط. المعلومات إصال و العلما تنظيم

لتنمية اللزأمة بالخبرة المد في يساهم فهو هذا، على زأيادة

الخارجية. المساهمة صناديقّ و الفروع الدولية، النشاطات

 ):Aval(  المصب نشاط

تطبيقوبتحضيرمكلفالمصبنشاطالمدير،نائبسلطةتحت

الغازإيس.والبتروليالمصباستغللولتنميةالستراتيجيةالسياساتا
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التالية: الحيوية المجالتا يغطي المصب نشاط

الطبيعي. الغازإ تمييغ

المميع. البروبان غازإ فصل

الخام. البترول تصفية 

البتروكميمياء.

مجهز المصب، الجديدة.نشاط التقنيات تنمية و الدراسات

مجالها داخل به المنوطة المهمات جانب إلى موحدة حيوية بهياكل

و بمؤهلت إختصاصها، في واحدة لكل تضمن " فهي " المصب

المديريات و التنسيقية المديريات مجمع إلى المعلومات بإصال

المركزية.

بتنمية: أيضا مكلف المصب نشاط

المساهمة. الشركات و الفرعية الشركات

المصب. لنشاط المعلومات إصال و العلما تنظيم

لتنمية اللزأمة بالخبرة بمده يساهم فهو هذا، على زأيادة

المساهمة. الشركات و الفرعية للشركات الدولية النشاطات

):CO4( أوس التجاري النشاط

و بتحضير مكلف المدير، نائب سلطة تحت التجاري النشاط

و الخارجي التجاري المجال في الستراتيجية السياسات تطبيقّ

للمحروقات. الداخلي

التالية: الحيوية المجالت خاصة يغطي التجار النشاط

الغازأ المصفاة، المنتوجات الخاما، للبترول الخارجي التسويقّ

الغازأ و المميع الطبيعي الغازأ المميع، البروبان غازأ المكثف،

الطبيعي.
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الغازأ المصفاة، للمنتوجات الوطني المستوى على التسويقّ

مواد و البتروكميائية المواد المميعة، البروبان غازأات الطبيعي،

الصناعية. كالغازأات أخرى

للمحروقات. البحري النقل

المهمات جانب إلى موحدة حيوية بهياكل مجهز التسويقّ نشاط

المعلومات إصال تضمن فهي المصب، نشاط داخل لها المنوطة

المديريات و المركزية المديريات مجمع إلى مجالتها شتى في

المركزية.

بتنمية:أيضامكلفالتسويقنشاط

المساهمة.الشركاتاوعيةالفرالشركاتا

للنشاط.المعلوماتاإصالوالعلمتنظيم

لتنمية اللزأمة بالخبرة مدها في تساهم هذا، على زأيادة

المساهمة شركات و الفرعية للشركات الدولية المصب نشاطات

:5 المصادة

الوظائفية. الحيوية الهياكل

الوظائفية. الهياكل دور

للمجمع. الستراتيجية السياسات تطبيقّ على السهر و ضمان

التموين، بالتخطيط، للمجمع العملية النشطة مختلف دعم

تصرفها. تحت الخبرة وضع و التنسيقّ

المتعددة. تخصصاتها في خبرة و جودة مراكز كونها على الثابات

المعلومات إصال في المساهمة و للمجمع إعلما لمركز الرتقاء

للمجمع.

المديرية مجمع شكل على مظمة و مكونة الوظيفية الهياكل

مركزية. مديريات أربع ) و05( خمسة عددها التنسيقية

البشرية: للموارد التنسيقية المديرية مجمع
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مكلفة تنفيذي، مدير سلطة تحت البشرية، للموارد التنسيقية المديرية مجمع

تنفيذها. مدى مراقابة و البشرية الموارد مجال فيس السياساتا بتحضير

المهماتاخاصةوأيضايضمنالبشريةللمواردالتنسيقيةالمديريةمجمع

التالية:

البشرية. الموارد

التقان. و التكوين

البشرية. المواردس مجال في التصال

المقر.الداريللمستخدمينالتسيير
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أيضا: مكلف البشرية للموارد التنسيقية المديرية مجمع

الشركة. مشارع بمساندة

للمجمع. المعلومات إصال و العلما

 ):SPE(  أو القاتصاد و التخطيط للستراتيجية، التنسيقية المديرية مجمع

القتصاد، و التخطيط لستراتيجية التنسيقية المديرية مجمع

في إستراتيجيات بتحضير مكلف تنفيذي، مدير سلطة تحت

الميدان. في التطبيقات تقييم و الطويل و المتوسط المدايين

القتصاد و التخطيط لستراتيجية التنسيقية المديرية مجمع

التالية:  المهمات خاصة تضمن

التنقيب. و التخطيط

القتصادية. الدراسات

الجراءات. و النظم التنظيم،

التوثايقية. الدراسات و العلما

القياسات.

مكلفة القتصاد و للتخطيط التنسيقية المديرية مجمع

أيضا:

المؤسسة. مشارع دعم و مشارع بمساندة

للمجمع. العامة المعلومات إصال و العلما

 ):FIN(  أوس للمالية التنسيقية المديرية مجمع

بتهيئةمكلفالماليةالتنسيقيةالمديريةمجمعتنفيذي،مديرسلطةتحت

المجالفيالجراءاتاتوحايدكذاوالماليةمجالفيالستراتيجياتاوالسياساتا

الحسابي.والمالي

التالية: المهماتا خاصة يضمن للمالية التنسيقية المديرية مجمع
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المالية. الهندسة و تموين

الديون. تسيير

للمجمع. و المركزية الخزينة

المالية. التوقعات تسيير

الشركشة. حسابات

للمجمع. الحسابات دعم

العملي. التسيير رقابة

المركزية. الغير المحاسبة لهياكل المحاسبة تنسيقّ و مراقبة

المالية. الحقيبة دعم و تسيير

البنوك. مع العلقات تسيير

الضشرائب.

التشراث.

المجمع. تأمينات

التسيير. مهنة أخطار

الحسابي. العلما نظاما

دعم و بمساندة أيضا مكلف للمالية التنسيقية المديرية مجمع

المجمع. إلى العامة المعلومات إصال و العلما الشركة، مشاريع

 ):INT(  أو الدولة للنشاطاتا التنسيقية المديرية مجمع

تنفيذي، مدير سلطة تحت الدولية، للنشاطاتا التنسيقية المديرية مجمع

يتعلق فيما السياساتا إستراتيجية تحقيق و عنها المعبر التوصياتا بتهيئة مكلف

الدولية. النشاطاتا بتنمية

التالية: المهماتا خاصة يضمن الدولية للنشاطاتا التنسيقية المديرية مجمع
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النقل. إلى بالضافة الغازأي و البترولي للمنبع الدولية التنمية

النقل إلى بالضافة الغازأي و البترولي للمصب الدولية التنمية

البحري.

المصالح. و النشاطات لتنويع الدولية التنمية

بش: أيضا مكلف الدولية للنشاطات التنسيقية للمديرية المجمع

المساهمات و الفرعية الشركات و الدولية المساهمة إرشاد

الخارجية.

للمجمع. المعلومات إصال و العلما

 ):ACT(  المركزية للنشاطاتا التنسيقية المديرية مجمع

تحت المركزية للنشاطات التنسيقية المديرية مجمع

للتسيير المترابطة السياسات بتحضير مكلف تنفيذي مدير سلطة

التالية: للمهمات العقلني

المقر. تسيير

للمقر. المركزية المحاسبة

الصورة. إستراتيجية و التصال

اللشي. العلما و المصالح

الجتماعية. المصالح

ايضا: مكلف المركزية للنشاطات التنسيقية المديرية مجمع

المؤسسة. مشاريع دعم

التجهيزات بالمواد، بالممونين خاص المعلومات بنك تنمية و تهيئة

المجمع. مصالح و

الرشيف أو التوثايقّ مهنة تنظيم يخص فيما السياسات تنسيقّ

المجمع. داخل

للمجمع. المعلومات إصال

 ):Audit(  للرقاابة المركزية المديرية مجمع
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مدير سلطة تحت للرقشابة المركزية المديرية مجمع

تطبيقها. مدى مراقبة و الرقابة سياسات بتهيئة مكلف مركزي

التالية: المهماتا يضمن للرقاابة المركزية المديرية مجمع

للمجمع. الرقابة عمليات تسيير و متابعة

التالية: المهمات خاصة المعايير و الجراءات مراقبة

الرقابة. مجمع تسيير و سياق

السوق. إنتقال مجال في خاصة المعايير و الجراءات مراقبة

الخارجية. المالية المراقبة عملية متابعة

القتراحات و التسيير معايير و القوانين الجراءات، إحصاء

لتحسينهم.

إصال و بالعلما أيضا مكلف للرقابة المركزية المديرية مجمع

المعلومات.

 ):D4R(  أو القانونية المركزية المديرية
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مكلفة مركزي، مدير سلطة تحت القانونية المركزية المديرية

توحيدها. و القتراحات تنسيقّ و بتحضير

مدى مراقبة و القانونية الوسائل و المنجزة المشاريع تقييم

تطبيقها.

مكلفة مركزي مدير سلطة تحت القانونية المركزية المديرية

تطبيقها. مدى مراقبة و القضائية الوسائل تنسيقّ و بتهيئة

التالية: المهمات تضمن القانونية المركزية المديرية

الدولية. الخلفات دراسة و متابعة

داخل الخلفات و التجاري المجال في الداخلية الخلفات متابعة

المقر.

للمجمع. التراث ملفات تسوية و القانوني الجرد

أيضا: مكلفة القانونية المركزية المديرية

الشركة. مشاريع بمساندة

المعلومات. بنك تنمية و خاصة العلما،

للمجمع. المعلومات إصشال

 ):HSE(  أو البيئة و المن لصحة المركزية المديرية

مكلفة مركزي، مدير سلطة تحت والبيئة، المن ، للصحة المركزية المديرية

مدى ومراقابة المعيشة ونوعية الصحي البيئي المجال في السياساتا بتحضير

تطبيقهم.

التالية: المهماتا خاصة تضمن والمن ، البييئة ، للصحة المركزية المديرية
, والبيئة المن بالصحة، المتعلقة الخطار تسيير سياساتا تنسيق ص
والصحة المن البيئة، مجالتا في والمقاييس المعايير واحاترام الجراءاتا تنمية ص

العملي. الوسط في
اا مكلفة والبيئة المن للصحة، المركزية المديرية ص الشركة. مشاريع بمساندة أيض
. المجمع داخل الجتماعي الستثمار سياسة وتهيئة المفاهيم إيجاد ص
للمجمع. المعلوماتا وإيصال العلم ص

TEC والتنمية للتقنية التنسيقية المركزية المديرية
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الستراتيجية السياساتا بتحضير مكلفة مركزي مدير سلطة تحت المديرية هذه
الستثماراتا مشاريع وإدارة والتحقيقاتا الهندسية الدراساتا يخص فيما للمجمع

.

: التالية المهام تضمن والتنمية للتقنية التنسيقية المركزية المديرية
اا الدارية الجراءاتا تسيير أدواتا وتحقيق المعايير تحضير ص للمقاييس طبق

. المشاريع وتحقيق الهندسة في بها المتعامل العامة
. المشاريع وقايادة الهندسي مجال في الدارية الجراءاتا تطبيق مدى مراقابة ص
ود ص  التالية المجالتا في خاصة العملية للنشطة المساعدة يد م

 الكبرى الصناعية للمشاريع الدراساتا وتهيئة الشروط دفاتر تحضير       
. المعلوماتا بنك توفير      

المساهمة     وشركات     الفرعية     الشركات
القانون في مهامها وتنحصر القابضة الشركة داخل متجمعة الشركاتا هذه

: كالتي وتتفرع ، حادة على واحادة بكل الخاص الساسي
 .AMT المنبع نشاط إلى  وتنتميSPP القابضة الشركة ص
 . TRC النقل لنشاط  وتنتميSIP للستثماراتا القابضة الشركة ص
 .AVL المصب نشاط إلى  وتنتميRCH للكيمياء القابضة الشركة ص
 .COM التسويق نشاط إلى  وتنتميSVH المحروقااتا لتقييم القابضة الشركة ص
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:سوناطراك     فشي     البشريشة     الشمشششوارد5-4

 وهصصم942.48 بصصص سصصوناطراك عمصصال عصصدد يقصصدر:  العمششششال عششدد5-4-1

:  إلصى ينقسمون

431.35دائم  عامششل 
511.13مؤقت  عامششل 

:CSP     المهنية     الفئات     حسب     التوزأيع5-4-2

10.327: المنهدسين و * الطارات
   15.357      : * المهششششارات
 9.747:  * المنفذيششششن

: التوظيششف5-4-3

 التي نستعرض أرقامها1999التوظيف في السنوات الخأيرة كان يهدف إلى رفع من مستوى الكفاءات في سوناطراك و قدر في سنة 

 موزعين كالتالي : 1653 بـ*1كمثال

646 جامعيين و  إطششارات-

 سششامي  تقني268 بينهم  من411 مهارات-

كفىء  عامل311 بينهم  من596 منفذيششن- 

:  التشكويشششن5-4-4

اا، ٪49 منهصصم  مكونا19.884  إلى1999 سنة في المكونين عدد وصل لقد إطصصار

حاجصصم مصصن ٪5 للتكصصوين الجماليصصة التكلفة تمثل و منفذين، ٪11و مهاراتا 40٪

تكويناتا على ٪ 4 و المدى قاصير تكوين على تحصلوا المكونين من ٪96الجور. 

المدى.   طويلة

مجصصالتا فصصي  إطصصار4000 عصصن يزيد ما كون  لوحادهCPE للمؤسسة التقان مركز

اللغاتا.  و التكنولوجيا و اللي والعلم التسيير
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حششدود فششي متششوفرة  فهششي2000 بسششنة المتعلقة  بينما1999 لسنة بالنسبة كاملة بصفة الحصائيات * توفر1

. سبتمبر شهر

: الجتمششاعيششة     الخدمششششات5-5

القاسصصم تعتصصبر كما القطاع، لعمال بالنسبة هامة مكانة الجتماعية الخدماتا تحتل

اا الجتماعي الشريك و الوصاية بين المشترك مراقابصصة و لتسصصيير تخضصصع لنها نظر

:   إلصصى سوناطراك في الجتماعية الخدماتا نشاطاتا نظام يهدف الطرفين. و

لعائلتهم. و للعمال الجتماعي و الحيوي الطار ترقاية

الثقافية. و الجتماعية البرامج تنمية و تسيير

عائلتهم. و العمال صحة على السهر

الجتماعصي.  السكن مجال في المؤسسة سياسة ترقاية

 :)1999  (     الثقافية     و     الجتماعية     النشاطات     حصيلة5-5-1

312581بصصص الحيصصاة قاواعصصد مختلصصف في موزإعين أطفصال  روضة

طفل.

73طفل.3220بص ثقافية  مدرسة 

طفل.6300بص صيفية مخيمصصاتا 

35طفل. 1300 بمشاركة  رحالة 

:  الترفيه     و     الريششاضة     خدمششات5.5.2
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التظاهراتا. و النشاطاتا مختلف في شإاركو  رياضي24.953 : الريششاضة

المركبصصاتا فصصي عائليصصة عطصصل مصصن اسصصتفادتا  عائلصصة1265 : العائليشة العطل

الصيفية.  والمخيماتا السياحاية

البقاع.  إلى الحج من استفادوا  عامل766 : المقدسة البقاع إلشى الحشج
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:  الجتمشاعيشة     الحمشاية     و     الشطبية     خدمششاتال5-5-3

طصصبي.  فحص40.432 : العمشل طشب

تحليصصل.16.018 : طبية تحاليل 

تداوي. و فحص حاالة667.069 : طششبي فحشص

و العمصصال لصصصالح إعانصصصة  حاالصصة9.680 : اجتماعششششية حمششاية

عائلتهم.

الجزائر. خارج و داخل  حاالة1.161 : بالعلج التكفل

فصصي سصصوناطراك بصصه تقوم الذي المجهود مدا لنبين المعلوماتا هذه تقديم تعمدنصا

*1 الجصصور حاجصصم مصصن ٪02 عصصن يزيصصد مصصا تسصصخر حايصصث لعمالهصصا الخصصدماتا تقصصديم

به.  يستهان ل معدل وهو الجتماعية للخدماتا

 :2001/2005     لسوناطشراك     التنميشة     مخطط5-6

السصصتثمار لتفعيصصل سصصوناطراك إليه تحتاج الذي المبلغ هو دولر  مليار23  إلى21

شإصصركائها مصصع مصصؤخرا أبرمتصصه الصصذي العصصام التفصصاق تضصصمنه مصصا وهو المستقبل في

تمويصصل في للمشاركة الوروبية و المريكية المجموعاتا خاصة بالجزائر العاملين

ممصصا الجماليصصة القيمصصة ٪60بصصص المسصصاهمة تقدر  و2001/2005 التنمية مخطط

70 مصصن أكصصثر وتصدير النفط، من يوميا برميل  مليون5.1 بإنتاج للجزائر سيسمح

المادة.  هذه من عالمي مصدر أول يجعلها مما الغازإ، من مكعب متر مليار

لصصم أوبيصصك منظمصصة داخصصل المحصصددة الحصصصة إطصصار فصصي الجزائصصري النتاج أن علما

يوميا. برميل  ألف900 الحاوال أحاسن في يتجاوزإ
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(المادة السابقة للسنة الجور حجم من  ٪3بش المؤسسة مشاركة على سوناطراك الجماعية التفاقية * تنص1

) Convention Collective الجماعية التفاقية  من305

العاملصصة الجنبية الشركاتا لحصة مسبوق غير المجال سيفتح المخطط هذا أن إل

المرتجعاتا قايمة ارتفاع بالتالي و النتاج تقسيم آلية استخدام توسيع مع بالجزائر

دولر.     بصمليار2000 عام قادرتا التي الشركاتا هذه فوائد و المالية،

الستثمارية قايمتها تتراوح كبيرة  مشاريع10 حاوالي على التنمية مخطط يرتكز و

علصصى بالحفصصاظ للجزائصصر تسصصمح و دولر،  مليصصار5.2 و دولر  مليصصون500 بيصصن مصصا

 مليصصون10 و مكعصصب مصصتر  مليار70 يفوق بمقدار الغازإ تصدير مجال في الصدارة

علصصى النفصصط مجال في النتاجية القدرة رفع جانب إلى المميع، البروبان لغازإ طن

لسصصيما السصصد حاصصصة المريكيصصة للشصصركاتا فيهصصا تكصصون يوميصصا برميصصل  مليون5.1

ما أو بالخارج إنتاجها من ٪20 من أكثر الجزائر في  ستنتج التي أناداركو مجموعة

يكفصصي الشصصركة إنتصصاج حاجصصم أهميصصة علصصى يوميا. وللتدليل برميل  ألف500 يعادل

حاصصة تقصدر فيمصا برميصصل، ألف741 بص تقدر أوبيك داخل الجزائر حاصة أن الشإارة

حاقل تطوير مشروع المعلنة، المشاريع أهم من و يوميا، برميل  ألف600بص قاطر

البريطانيصصة المجموعصصة قابصصل مصصن ٪ 65 نسصصبته تصصصل بتمويصصل صصصالح بعيصصن الغازإ

 مليصصار2.5بصصص السصصتثمارية قايمتصصه قادرتا مشروع في بتروليوم بريتيش المريكية

ألميريصصا و الصصصفراء عيصصن بيصصن الرابصصط الثصصاني النبصصوب مشصصروع خلل مصصن دولر

الفرنسية. أراضي إلى البيريني جبال عبر توسع و السبتنية
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: الشراكششة     أشكشششال5-7

إختصصارتا الطاقاصصة مجصصال فصصي السصصتثمار مشصصاريع لتمويصصل بصصديل عصصن منهصصا بحثصصا

المسصصيرة للقصصوانين تعصصديلها بعصصد ذلصصك كان و الشراكة بصيغة التعامل سوناطراك

السصصتثمار لمكانصصاتا جديصصدا دفعا أعطيا  اللذان91-22  و86-14 للميدان. قاانون

:  شإكل على

) :Société Commerciale Mixte  : (     المختلطة     التجارية     الشركة5-7-1

:  الشراكة هذه عن كمثال و القال على ٪51 بمعدل سوناطراك تشارك حايث

)Alpeco( اللبيكو الجزائرية - الشركة

)L’association en participation( بالمشاركة - الشركة

فصصي طوطصصال اسصصتثمار مثل 51بصصص تشارك سوناطراك أين معنوية شإخصية بدون

مركست). (سطح

BRITSH مع مؤخرا استعماله تم:  الشخدمات     عقد5-7-2  PETROLEUMي  ف

صالح. عين حاقل

استعمال. الكثر العقد وهو:  المنتوج     إقتساما     عقشد5-7-3

). TOTAL    معTFT ( – ) BERN   معAGIP )  - ( ARCO  معREB: (  حاقول
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: الششراكشة     صيششرورة4-7-5

 سوناطراك في للشراكششة  : نموذج05     رقشم     شكشل

تمويل                             محتمل تمويل   

   
تمويششل                               خدمات                          

 نقل+صيرورة                      

مستحقششات                       صافشي نقدي تدفقّ                   

ضرائششب                               

الدول
 ة

شراكيية
 حول حقيل
 أو معدن

الشييريييييك سوناطراك
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المحروقششششات     تحويششل     و     تمييششع     بفرع     تعريفية     بطششاقة5-8

LTH: 

يشصصغل و سصصوناطراك لشركة العام المدير نائب سلطة تحت منظم الفرع هذا إن

تحويصصل و تنميصصة و النتصصاج وحاصصداتا إسصصتغلل بأنشصصطة مكلصصف وهصصو  عصصامل6000

المحروقااتا. 

قاسمين:  على أساسا يعتمد المحروقااتا تحويل و التمييع فرع تنظيم إن

الغصصازإ لتمييصصع مركبصصاتا يظصصم النتاج: وهو آلصصة باستغلل المكلف التمييع - قاسم1

الطصصبيعي الغصصازإ مصصن مكعصصب مصصتر  مليون6.48 للنتاج الجمالية طاقاتها الطبيعي،

السنة. في المميع

:  هصصي المركبصصاتا هذه

الطبيعصصي الغازإ تمييع مركب GL1/Z (بطصصصصيوة) 

الطبيعصصي الغازإ تمييع مركب GL2/Z(بطصصصصيوة) 

الطبيعصصي الغازإ تمييع مركبGL4/Z (أرزإيصصو ) 

الطبيعصصي الغازإ تمييع مركبGL1/K (سكيكصصصدة) 

السصصنة فصصي طن  مليين09 للنتاج الجمالية طاقاتها البترول غازإ لفصل مركباتا و

: هما و

مركب  GP1/Zالحجاج. بمرسى

البترول غازإ مركب GP2/Z.بأرزإيو 

المحروقاصصاتا تحويل و التمييع أنشطة بتطوير مكلف التنمية و الدراساتا - قاسم2

EDV.

:  هصصي عملية مديرياتا خمس على الفرع يتوفر ذلك إلى بالضافة

البشرية. الموارد مديرية

القانونية. الشؤون مديرية

114



المششالية. مديرية

العامة.  الدارة مديرية

اللششي. العلما و التخطيط مديرية

لفصصرع الول الهصصدف يشصصكل إعتماديتهصصا، و النتصصاج آلصصة لنجاعصصة الدائم التحسن إن

مركبصصاتا لتجديد واسع برنامج في إنطلق  الذيLTH المحروقااتا تحويل و  التمييع

إحاترام و للنتاج طاقااتها قادرة بإثباتا لها يسمح مما سكيكدة، و بأرزإيو الغازإ تمييع

الالشصصراكة.  ميصصدان في التعاهدية التزاماتها و تمييصصع شإصصعبة تعمصصل ذلصصك عصصن فضصص

:  شإركتين مع خصيصا أنشطتها تطوير على المحروقااتا تحويل

يصصصلها الذي بالغازإ الموجودتان الزإوتا و الهليوم : لنتاج هيليششوس شركششة- 

إلصصى إرسصصاله عصصوض استرجاعه يتم الذي  وGL2/Z الطبيعي الغازإ تمييع مركب من

المشاعل. 

الطصصبيعي الغصصازإ تمييع مركب تجديد و :  للدراساتا سفيششر شركششة-

GL4/Z.

تمييششع     مركششب     بنششاء     أهششداف     عششن     تاريخيششة     لمحة5.8.1

:GL1/Z     الطبيعي     الغازأ

عقصصد وقاع الثورة هذه لتثمين و الطبيعي الغازإ من النتاجية الجزائر قادراتا لتوسيع

. ALPAZO NATURAL GAZ CAMPANY أمريكية مؤسسة و سوناطراك شإركة بين

الغصصازإ مصن السصصنة  فصصي3م  ملييصصر10 تسصصليم فصصي التفاقاية هذه مضمون تمثل و

.1969  أفريل06 بتاريخ ذلك و  سنة25 لمدة مميع غازإ شإكل على الطبيعي
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06  بتاريخ A106رقام الوزإاري القرار صدور بعد المصنع أنشأ التفاقاية هذه لتنفيذ

يطلصصق حااليصصا و بأرزإيو المميع الطبيعي الغازإ بمشروع يعرف ما  وهو1971 أفريل

.1م/ ط غ مركب اسم عليه

تخلصصت  لكنهصصا1971  أفريل26  فيCHMICO المريكية للشركة المهمة أسندتا و

مسصؤولية سصوناطراك لشصركة التصارعون المراقابصون بعدها، تسييره. وتحمل عن

كتكصصوين الساسصصية، و أهميصصة الكصصثر النشصصاطاتا مواصصصلة و المسصصتخدمين تصصأطير

وغيرهصا. التجهيزاتا، صيانة و المهاراتا،

و المشصصروع تنفيصصذ فصصي التصصأخيراتا مصن : الحصصد هدفها كان النتقالية المرحالة هذه

شإصصركة سصصوناطراك شإصصركة أوكلصصت بالمركب. تم العاملة اليد على الحفاظ كذلك

عمليصصة النجصصازإ. أمصصا عمليصصاتا  لكمصصال1976  جانفي21 فيBECHTEL  المريكية

.   1978  فبراير20 في بدأتا فقد المركب الستغلل

:  هصصم المستغصصل الغصصازإ لتسويق سوناطراك زإبائن
 DISTIGAZ        (Belgique)                                                   

TRUKLIME      (Etats Unis)

DISTIGAZ        (Etats Unis)

GDF                (France)                                                      

:  01     الطبيعشي     الغشازأ     مركب     تعريشف5.8.2

المكلف للفرع التابعة المركباتا بين  من "GL1/Z"الطبيعي الغازإ تمييع مركب أن

شإصمال توجصد الصصتي بطيصوة بلديصة فصصي يقع وهو ،LTH المحروقااتا تحويل و بتمييع

الراحاصصل الرئيصصس طصصرف  من1973 سنة في المركب هذا دشإن وقاد وهران ولية

 هكتار. 72 قادرها مساحاة على بومدين هواري

 :  التقنششي     جششانب  ال5.8.3

قاطاعصصا أو إنتصصاج وحاداتا ستة من تتكون صناعية منطقة  علىGL1/Z مركب يتوفر
Trains أخرى.  عن مستقلة واحادة كل  و
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المستعملششششة التكنولوجيششششة الطريقششششة  : Air  Product and
Chemicals APCI

التقشنية المميششزات 
النتشاج طششاقة  :

 سنوبا.3م  مليون5.17 المميع الطبيعي الغصازإ-
سنويا.   طن123000 الغصازإولين-

التخزيشن طششاقة : 

.3 م300000 بطاقاة المميع الطبيعي للغازإ سطحية  خزانصاتا03-

مصصن حامولة ذاتا بواخر "استقبال المميع الطبيعي الغازإ لشحن  مركزان02-

". 3م125.000  إلى40.000

 ساعة. 3 م6 × 33.000:  البحر ماء ضخ حاوض-

بالشصصبكة مرتبطصصة  مولصصداتا03(  ميجصصاواتا3×18:  الهربصاء توليد-

الوطنية).

لتحريصصك العصصالي الضغط ذاتا المراحال من  وحادة21:  البخار إنتاج-

التربيناتا.

    ساعة. 3 م6 ×45:  المقطر الماء إنتاج-
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:  التنظيمششي     الجششانب5.8.4

:  وظيفية  هيئاتا09بص هيكل على  مبنيةGL1/Z مركب نشاطاتا

التنظيششم مصشلحة :

المركب. بإدارة ترتبط-
الجتماعاتا. تنظيم مهمتها و-

 : للمراقبة ) دوائر04( أربشع

*T, F, I et W (1 الجديدة. ( العمال و المن المالية، التقنية،-

التقنية الدائرة ) :T(

التجهيزاتا. مراقابة و تسيير ضمان-
الجصصوانب عصصن بمعلوماتا الخرى المصالح أو الدارة تزويد-

للمركب. التقنية
الجديدة. العمال و التغيراتا إدارة-
العلمية.  البحوث و الدراساتا بتوجيه القيام-

المالية الدائرة ) :F(

المحاسبة.  و المالي التسيير-

المشن دائشرة ) :I(

و التجهيصصصزاتا مجمصصصوع ووقاايصصصة حامايصصصة فصصصي التحكصصصم-
المستخدمين.

المركب. داخل المن مراعاة-
الحوادث. من العمال وقااية-

الجديدة الشغال دائشرة ) :W(

الجديدة.  الشإغال لكل المراقابة و التخطيط-
العقود. على المصادقاة-
 Alignentالفواتير. مراقابة-
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للدوائر.  الحرفية * الرموزأ1

:  للستغلل ) دوائر03( ثالثاشة
)P, A, G(. الصيانة و التموين النتاج،-

النتشاج دائشرة ) :P(

النتاجية. المشاريع تحقيق-
المميع. الطبيعي الغازإ تخزين و إنتاج-
النتاج. وحاداتا حافظ-

التموينات دائشرة ) :A(

التجهيزاتا. و المستبدلة الغيار قاطع تسيير-
التقنية. الموافقة حاسب الرموزإ توحايد مراقابة-
المخزنة. بالتجهيزاتا الخاصة القطع و لللتا الرموزإ وضع-

الصيشانة دائشرة ) :G(

التجهيزاتا. حافظ و تصليح-
التقنية. المصلحة من بطلب عنها المعلن التغيراتا تنفيذ-

:  للدعامة ) دوائر03( ثالثاشة
دائصصرة البشصصرية، المصصوارد دائصصرة للمسصصتخدمين، الدارية الدائرة-

)M, R, et S(. العامة الوسائل

للمستخدمين الدارية دائشرة ) :S(

للمركب. الدارية العقود جميع تؤمن-
للشإخاص. الطبية و الجتماعية المتابعة تؤمن-
للتجهيزاتا. منتظمة لمراقابة يومي ضمان-

البشرية مواردال دائشرة ) :R(

.البشرية الموارد من الموجوداتا طويرت-
التكوين. خطط تحقيق و تنظيم-

العامة الوسائل دائشرة ) :M(

التجهيزاتا. و اللوازإم من المتطلباتا جميع تلبية-
المصالح. مختلف تجهيز-
للمستخدمين. المطعم توفير-
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الطبيشششعي     الغشششازأ     لمشششركب     التنظيمششي     الهيشكل5.8.5

GL1/Z :

GL1/Z التنظيمي  : الهيكل6  رقم     شكل

 التقنية البنيصصة                               الدعصصامة بنيصصة     

إدارة المييركييب

مصييييييلحة العييييلم

مديرية فرعية للمستخدمين

مصييييييلحة علقييات العمل 

الدائيرة الداريية الجتماعية

دائييرة الموارد البشرييية

دائييرة الوسييائل العييامة 

مصييييييلحة التنظييييم

مديرية فرعية للستغييييلل

الدائييرة النتيياجية  

دائييرة الصيييانة 

دائييرة التموينييات 

دائييرة العميال
الجديدة 

الدائييرة
التقنية 

دائييرة
الميييييين 

الدائييرة
الميييييالييية 
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: المركششب     نششششاط5-9

عمليصة فصصي بصدأ الصذي المركصب هصذا العصصالي، التكنولوجي مستواه و لحجمه نظرا

الغصصازإ بتمييصصع المكلفصصة القاتصصصادية المركبصصاتا بيصصن مصصن يعتبر ،1978 سنة النتاج

الغصصازإ تصصصدير مجصصال فصصي الجزائصصر تحتلهصا التي التفوق مكانة دعم حايث الطبيعي،

Pouce( طريق عن الرمل حااسي من يجلب الذي الطبيعي  Gazoduc الصصذي ) و(02) 

اليوم. في المميع الغازإ  من3 م53.220 لنتاج خصص

ما     ط     غ     بمركششششب     توزأيعهششششا     و     العشاملة     اليشد     ترتيب5-10

01: 

يمكصصن  عامصصل932بصصص تقصصدر بشصصرية قاصصوة  علصصى01 رقاصصم م ط غ مركصصب يحتصصوي

التالي:  شإكل على توزإيعهم

 : CSP     المهنشي     التخصص     حسب     الترتيب5-10-1

: التوزأيع حسب الفيئات المهنية 2جدول رقم 

التخصص

 المهني

٪ النسبة العدد

إطصاراتا

مهصاراتا

منفصذيصن

297

604

31

31.86

64.81

3.33

932100لمجمششوعا
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المجمصصع مصصن الكصصبر النسصصبة تمثصصل المهاراتا فئة أن نلحاظ الجدول هذا خلل من

المركصصب مهصصام نصصوع بصصأن تفسيرها ) يمكن٪64.81( بنسبة المركب لعمال الكلي

المهاراتا.  فئة من فيه العاملة اليد تكون أو تفرض

:  الجنشششس     حسب     الترتيب5-10-2

 الجشنشس حسب : التقسيششم3     رقم     جدول

التخصص

 المهنششي

 النسششاء الرجششال

إطصاراتا

مهصاراتا

منفصذيصن

265

565

18

32

39

13

84884المجمششوع
90.999.01٪ النسششبة

إذ رجصصال هصصو المركب عمال معظم أن يتضح الجدول هذا خلل من

٪9.01 نسبتهم بلغت التي بالنساء مقارنة ٪90.99 بنسبة يمثلون

فقط.

:  السشششن     حسشب     الترتيب5.10.3

 السششن حسب العمششال :  توزأيششع4     رقم     جدول
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خلل مصصصصصصصن

فصصي شإصصابة عاملصصة يصصد  هصصي1م/ ط غ لمركب العاملة اليد أن نلحاظ أعله الجدول

 سنة،50-40 بين ما أعمارهم تتراوح عمال هم ٪ 46.03 نسبة أن بحيث أكثريتها

 سنة،40  إلى30 من أعمارهم تتراوح عمال وهم ٪37.23 نسبة ذلك بعد تليها و

للمركب.   بالنسبة إيجابي شإيء هذا و

:  القدميششة     حسشب     التقسشششيم5-10-4

القدميشة حسب  العمشال : توزأيششع5     رقم     جدول

المجم5-110-515-1020-1525-2032-25

وع

إطصاراتا

مهصاراتا

منفصذيصن

20

04

06

90

40

09

15

165

3

32

285

8

110

105

4

30

5

1

297

604

31
3013918332521936932المجمششوع

.3.2214٪ النسششبة

91

19.6

3

34.8

8

23.5

0

3.86100

السششن

CSP
المجموفوق فما 30-2040-3050-4050

 ع

إطصاراتا

مهصاراتا

منفصذيصن

32

12

8

68

272

7

164

257

8

33

63

8

297

604

31

52347429104932المجمششوع

5.5837.2٪ النسششبة

3

46.0

3

11.16100
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تصصتراوح أفصصراد هصصم عمالهصصا الصصتي و الرابعصصة الفئصصة أن نلحاظ الجدول هذا خلل من

نسصصبة تمثصصل إذ ارتفاعصصا الكصصثر الفئصصة خدمصصة) هصصي  سصصنة20-15( مصصن أقاصصديمتهم

عمصصال هصصم المركصصب هصصذا فعمصصال إذن للعمصصال، الجمالي للعدد بالنسبة 34.88٪

نفصصس في والستمرار بالنتماء بالشعور لهم يسمح مما العمل على تعودوا أوفياء

الوقات. 
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السادس الفصل
المحروقااتا لقانون التمهيدي المشروع من النقابة موقاف
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 : المحشروقشات     قشانون     مشروع     من     النقابشة      موقشف-6

مكتوبصة رسصصمية وثصائق علصصى نحصصصل أن البحصصث بموضوع اهتمامنا منذ حااولنا لقد

لصم أننصا غيصر المحروقاصاتا، قاصانون مشصروع اتجصاه النقابة موقاف عن صراحاة تعبر

لعصصدم إنمصصا و إسصصتراتيجية أو سصصرية لسباب ل المطاف، بداية في ذلك من نتمكن

عمصصال فدراليصصة أو الجزائرييصصن، للعمصصال العام التحاد أصدره رسمي، موقاف توفر

عليصصه عثرنصصا الصصذي سصصوناطراك. فكصصل لنقابة العامة المانة حاتى ل و المحروقااتا،

التجمعصصاتا أو الجلسصصاتا نهايصصة فصصي لخصصر حايصصن مصصن تصصصدر رسمية غير تصريحاتا

المشصصروع رفصصض و الرضصصى، بعصصدم أوليصصة لقصصراءاتا مجصصال تصصترك والصصتي النقابيصصة

نظمتصصه الصصذي الحاتجصصاجي اليصصوم بعصصد والعمال. لكصصن النقابيين طرف من المطلق

تتوالى  بدأتا*1 ،2001  مارس20 في البتروكيماوية و المحروقااتا عمال فدرالية

مصن عنصصه ينجصصر مصا و المشصصروع لرفصض قاطعية إشإاراتا تحمل هي و التصريحاتا،

أبصصرزإ و أهصصم علصصى الفصصصل هصصذا فصصي سصصنركز المؤسسة. و على راديكالية تغيراتا

مصصن زإادتا ساخنة نقاط مجملها في شإكلت التي و النقابيون، تبناها التي المواقاف

علصصى معتمصصدين المعصصادن)، و الطاقاصصة (وزإارة الوصصصاية بيصصن و بينهصصا الهصصوة أهميصصة

الشخصصصي حاضورنا على أو النقابيين، المسئولين بعض مع أجريناها التي اللقاءاتا

طرف من هؤلء مع أجريت التي الكبرى الحواراتا على أو الملتقياتا، هذه لبعض

المحلية.     و الوطنية الجرائد بعض

محتصصوى معرفة و استلم تاريخ على التعرف الضروري من أنه نرى ذلك قابل لكن

للنقابة. بالنسبة الجديد المشروع

طششرف     من     المحروقات     قشانون     لشروع     الرسمي      التبليغ6-1

 : الجتماعي     للشريك     المعادن     و     الطاقة     وزأارة

الطاقاصصة وزإارة طصصرف من المحروقااتا قاانون لمشروع الرسمي الرسال أن رغم

مسصصبق علصصم علصصى كان الجتماعي الشريك أن  إل2001 جانفي في تم والمناجم

*2العامصصة الجمعياتا أثناء النقابيين تدخلتا يفسر ما هذا و المشروع هذا بمضمون

126



تصصدعو و بالخطصصة نلصصوح كصصانت حايصصث المحروقاصصاتا لقطصصاع النتاجية الوحاداتا داخل

  التبليغ فإن لذا المناسب، الوقات في إفشالها أجل من التحاد إلى العمال

يSH/LTH وحششدات مختلششف فششي الوطنية النقابة بها قامت (الدورية) التي * الجمعيات2 مششن الول الثلثاششي  ف

.2001 سنة

لكنصصه الجتماعي، للشريك بالنسبة مفاجئا يكن لم المحروقااتا لمشروع الرسمي

الوزإارة لن اللمبالة و بالستفزازإ شإعورا النقابية الوساط في يخلف أن إستطاع

المشروع.  هذا تصميم و إعداد في تشاركهم لم

لتحسيسصصها القاعصصدة تحرك وراحات كتابيا المشروع على ترد لم جهتها من النقابة

الخطة.  بخطورة

الصصصلحااتا ضصصد ليصصس إنهصصا منظمته أعلنت الذي الجزائريين للعمال العام التحاد

مسصصتقبل علصصى مخصصاوف تصصثير جريئصصة خطوة اعتبره و المشروع إزإاء تحفظه أبدى

غالبيتهصصا طرحاصصت*شش 1محصاور سصصتة فصصي ممثلصصة فعلصصه ردود جاءتا فقد بذلك و البلد

:  الستفهام بصيغة

الجتماعي. الحوار فتح ضرورة*

الجتماعية. العدالة تقتضي التي العولمة مع التأقلم*

روريتانALNAF و التنظيششم وكالششة إنشششاء هششل* ط) ض أن أما  (النف

للقّ المر ؟ لضعافها سوناطراك بتفكيك يتع

التسششريح و الخوصصششة يفضششل أنششه أما دستوري، القانون هذا هل*

؟ للعمال الجكاعي

فششي حقهششا مششن سششوناطراك يجششرد ل القششانون هششذا تطششبيقّ هششل*

؟ النتاج و البحث أجل من الحقول استغلل في الشفعة،

خيششار يكششون : ألششن خاصة بصفة التسيير حسن و الشفافية قضية*

بالتششالي و % ضعيفا25 بنسبة الجديدة البار في سوناطراك مشاركة

حقها.  في إجحاف
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تسصصاؤلتا عصصدة هنصصاك السصصتفهام بصصصيغة هنا نوردها التي النقاط، هذه إلى إضافة

المشروع.  جدية في شإكوك طرحاها وراء من ويثيرون النقابيون يطرحاها

الصصوطني أمينهصصا لسصصان علصصى الكيمياء، و الغازإ و البترول لعمال الوطنية الفدرالية

اا، خطيرة حاقائق يخفي المشروع هذا أن  تعتبر*2 بالعلم المكلف يتناقاض وهو جد

و القاتصصصادي، التسصصيير فصصي جصصدري تغييصصر ويعتصصبر الن، حاتى تحقيقه تم ما كل مع

أقال.  ل و أكثر ل سوناطراك على القضاء محاولة فهو بالتالي

17  يششوما بالوراسششي عقششد الششذي المؤتمر خلل العامة القتصادية بالشؤون المكلف المين بها تقدما * نقاط1

الرحمن) عبد مبتول الدكتور  (تحليل2000 جويلية

La( المحروقششات لعمششال الوطنيشة الفدراليشة مسششتوى على بالعلما مكلف رمضان علي آيت * السيد2  voix  de

l'oranie du 08 Février 2001 (

التي التجمعاتا تنظيم في المشروع لهذا للتصدي الفدرالية استراتيجياتا تتمثل و

مصصن كصصل فصصي كصصبرى تجمعاتا أربعة في تمثلت قاد و النقابيون، الطاراتا ينشطها

إل واحاصصد هصصدف فصصي تصصصب كصصانت كلها و وسكيكدة، أرزإيو، و الجزائر، و الصحراء،

التهديصصد حاصصد إلصصى وصصصلت وقاد الجديد، قاانون مشروع لمواجهة العام التحرك وهو

: "فصصي أنصصه أكصصدو الصصذين المحروقاصصاتا لعمال الفدرالية أعضاء لسان على جاء كما

ة CNSHتأسيس إلى سنذهب تعنته و الوزإير إصرار حاالة للصصدفاع الوطنيصصة  (للجن

سوف و ،1991 في الجزائر على ) للدفاعCNSA( أسسنا المحروقااتا) كما على

تلغصصى أن يعقصصل ل لنصصه القصصانون و الشصصرعية إطصصار في يدخل عمل أي نستثني لن

 *1الن". حاتى تحقيقه تم ما مراعاة دون بكاملها قاوانين

التمهيششدي     المشششروع     لرفششض     الساسششية      المرتكششزات6-2

المحروقششات     لعمال     الوطنية     الفدرالية     طرف     من     للمحروقات

)FNTPGC: (    الكيمياء     و     الغازأ     و
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التمهيصصدي المشصصروع علصصى مسصصبقة بصصصفة و المحروقااتا عمال فدرالية ردتا لقد

اثنصصا تضصصمنت المعصصادن و الطاقاصصة وزإير إلى وجهتها رسالة في المحروقااتا لقانون

 :  *2يلي فيما تمثلت نقطة عشرة

و فعلصصي تشخيص وجود لعدم ذلك و القانون هذا لتفسير مقاربة توفر إنعدام.1

عامة. بصفة المحروقااتا قاطاع لوضعية ومنطقي صحيح تقييم

السياسة تحقيق في أساسية كوسيلة صلحاياتها استلبها و سوناطراك تعرية.2

سوناطراك الوطنية المؤسسة بشدة و يضعف هذا و المحروقااتا، لتنمية الوطنية

تصصأميم مبصصادئ فصصي المتضصصمنة العامصصة الوطنيصصة السياسصصة مصصع تنصصاقاض بالتالي وهو

الفيدراليصصة أعلنصصت بالصصذاتا النقطصصة هصصذه . فصصي1971  فبراير24 في المحروقااتا

نشصصأتها، منصصذ مهامها بكل سوناطراك باحاتفاظ طالبت و التعرية لهذه التام رفضها

داخصصل تقصصويم إسصصتراتيجية ضصصمن يسصصجل أن عليصصه ممكصصن، تغيير كل أن واعتبرتا

سوناطراك. مجموعة

نفسه * المرجع1

.22/02/2001  بتاريخFNTPGC 056 رقم * رسالة2

هصصذا ترفض فهي جديدة وكالتا إنشاء منافع و دوافع حاول الفيدرالية تساؤل.3

محصصل تحصصل أن يمكنهصصا ل و مجهولصصة طبيعتها و واضح، غير دورها أن تعتبر و المبدأ

المحروقااتا. مجال في الوطنية السيادة إلى ترمز التي سوناطراك

حاقيقصصي رهصصن تشصصكل سصصنة بصصأربعين المقصصدرة العقصصود أن تعتصصبر الفيدراليصصة.4

Un «            الوطنيصصة للصصثرواتا  véritable  hypothèque  des  richesses  nationales « و

مفصصرط لسصصتغلل المحروقااتا قاطاع فتح في شإريكا تكون أن ترفض فهي بالتالي

القادمة. الجيال مستقبل يرهن أن شإأنه من
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تحقيصصق يمكنصصه ل و زإهيد، المشروع في عنه المعلن اليجار أن الفيدرالية . تعتبر5

للجزائر. كبيرة مداخيل

الجانب. المستثمرين تخدم بينما سوناطراك تعاقاب الضرائب سياسة.6

المزايصصا مصصن السصصتفادة مصصن سصصوناطراك تمكيصصن حاصصول الفيدراليصصة تسصصاؤل.7

فصصي يرمصصي الصصذي المشروع هذا من الجدوى فما إل و الجنبي للمستثمر المخولة

شإركة أهم و  أكبر*l'affaiblissement et la dislocation » 1 « تفكيك و إضعاف إلى بعده

المستقلة. الجزائر في عمومية

حاسصصب التوزإيصصع و التخزين، و التكرير و النقل وسائل لستعمال التام الرفض.8

المحروقااتا. قاانون مشروع شإروط

المسصصتثمرين دفصصع عصصدم سصصبب عصصن الفيدرالية تتساءل التاسعة، النقطة في.9

En النتصصاج مصب في الستثمار إلى الجانب  aval  de  la  productionتى تسصصاهم  حا

   ؟ الستثمار هذا جدوى فما إل و للشغل، مناصب خلق في ملموس بشكل

1 *Le  Bradge  :  l'affaiblissement  et  la  dislocation :علششى تكتششب و الحتجاجية التجمعات كل في تتردد  كلمات

اللفتات.

لرأسصصمال التصصدريجي الصصبيع ضصصرورة تصصرى ل و تشارك أن يمكنها ل الفيدرالية.10

انفتصصاح و مبرمجصصة، بخوصصصصة متعلقة المسألة لن الفرعية وشإركاتها سوناطراك

بالنسصصبة سصصوناطراك تمثل الذي الشعب مصلحة وليست الخاصة، المصلحة على

الجزائرية للدولة الوطنية السيادة رمز تعني فهي متنقل المال رأس من أكثر إليه

البعيد. المدى على الطاقاوية احاتياجاتها وضمان تنميتها، أمن و الجمهورية،
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و التسصصيير سصصلطاتا كصصل تمركصصز و تضصصع القانون لهذا الجديدة الجراءاتا إن.11

يصصد فصصي المحروقاصصاتا مجصصال فصصي الستغلل و النتاج و والتنمية البحث و الشراكة

على صلحاياتها من القطاع مؤسساتا كل تجرد بالتالي و المعادن، و الطاقاة وزإير

التنموي. و الوظيفي، القاتصادي، مستوى

خصوصصصية لصصه ليسصصت و الوطنيصصة المرجعية إلى بصلة يمت ل القانون هذا أن.12

الخيصصراتا اسصصترجاع فصصي المتمثلصصة التاريخيصصة قايمنصصا مصصن قاوامهصصا تسصصتمد جزائريصة

مسصصألة تعتصصبر الفيدراليصصة فصصإن المجصصال هصصذا المصصة. ففصصي خدمة أجل من الوطنية

تكصصون ل عنصصدما  يصصوم30 آجصصال فصصي و % فقط25 حادود في سوناطراك مشاركة

في شإركاتها بمشاركة مثال كالنرويج أخرى دول تسمح بينما وخزي، عار متعاقادة

لها.  الدولة دعم % مع80 حادود

بالتعبير المعادن و الطاقاة وزإير إلى الموجهة رسالتها الفيدرالية تختم الخير في و

اهتمصصام يعصصبر ل و المهنيصصة القضصصايا يعالصصج ل الصصذي القصصانون هصصذا على سخطها عن

بمواردهصصا ل و المتراكمصصة، معرفتهصصا و الشصصركة، قاصصدراتا و الميزانيصصة، مصصال برأس

به. العتراف وعدم رفضه في الكامل الحق يعطيها مما مستقبلها، و البشرية

: الحتجشاجي     لليشوما     المسبقة     التحضيشرات6.3

التحضصصيراتا إلصصى الشإصصارة مصصن بد ل الحاتجاجي اليوم محتوياتا على التعرف قابل

مقصصر فصصي الموعد قابل أرزإيو منطقة مستوى على النقابيون اجتمع إذ سبقته، التي
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Union( المحلصصي التحصصاد عصصن ممثليصصن بحضصصور ذلصصك و الوطنيصصة النقابصصة  Locale(و 

عصصن ممثليصصن و البتروليصصة، شإصصبه و البتروليصصة النقابيصصة القطاعصصاتا كصصل عن ممثلين

اليصصوم وتنظيصصم تسصصيير لكيفيصصة عامصصة بمنهجية للخروج المحروقااتا عمال فيدرالية

قاواعد و العملية القواعد في و الوحاداتا داخل المحروقااتا قاانون ضد الحاتجاجي

UCVالحياة الصصتي و للمشصصروع المناوئصصة الشصصعاراتا مصصن بمجموعة خرجوا . كما*1 

 :  *2 فصي تتمثل

Non à la liquidation de l'entreprise* المؤسسة.  لتصفية ل*

.Non à l'aventure* للمغامرة. ل*

Non au bradage des richesses nationale * الوطنية. الثرواتا لمراخصة ل*

Oui* الضصصرورية. القاتصصصادية للصصصلحااتا نعصصم*  aux  réformes  économiques

nécessaires.

:  بأنه المحروقااتا مشروع تصف أخرى شإعاراتا و

.L'accentuation du chômage et de la misère* البؤس.  و بالبطالة تعجيل*

.Une attente grave à la souverainte nationale*الوطنية. بالسيادة خطير مساس*

.Un avis de vente de l'Algérie* الجزائر. ببيع إشإعار*

تصصأطير أجصصل مصصن النقصصابيين بيصصن فيمصصا الدوار و المهصصام توزإيع تم اللقاء هذا أثناء و

لمصصصالح المعاديصصة المظصصامين حاول الجلساتا تنشيط و الوحاداتا داخل التجمعاتا

سوناطراك. خوصصة إلى تدعو التي تلك و النقابة و العمال

1 *Unité centre de vie للف سوناطراك.  لعمال الطعاما و السكان لقواعد اللوجيستيكية بالمسائل  تتك

2 *Déclaration : Appel aux travailleurs du syndicat national du 17/11/2001 

:GL1/Z     الطبيعي     الغازأ     تمييع     بمركب     الحتجاجي     اليوما6.3.1
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17 فصصي المنعقصصد التسصصبيقي الجتماع بتوجيهاتا عمل و النقابية، للتعليماتا تطبيقا

السصصاعاتا  منصصذ15 عصصددهم و بصصالمركب النقصصابي الفصصرع أعضاء كل حاضر مارس،

إقاتياد و باستقبال لهم يسمح بشكل أنفسهم نظموا و  صباحاا)،07( للعمل الولى

النضصصمام إلصصى الوافصصدين العمصصال دعوة في شإرعوا تم التجمع، مكان إلى العمال

إلصصى مباشإصصرة تصصوجه من هناك الصف" و دخل "و استجاب من منهم إليهم. فهناك

الحايان. بعض في هؤلء إلحاح رغم النقابة بنداء مبال غير عمله مكان

اسصتدراج تصم المركصب إلى العمال كل ووصول الدخول وقات انتهاء من التأكد بعد

إلصصى للسصصتماع الكصصل تجمصصع أيصصن للمطعم المحاذية الزاوية إلى منهم المستجيبين

ممثصصل و الصصوطني بصصالمين مصحوبا كان  الذي*1النقابي للفرع العام المين تدخل

ولصصف الميصصن و الفيدرالية تنظيصصم أسصصباب لشصصرح الكلمصصة أخصصذوا ثصصم بصصالعلم، المك

لمحتصصواه، التصصام رفضهم على مركزين المحروقااتا قاانون تطبيق أبعاد و الحاتجاج

يحوم الذي المحدق الخطر من الحذر و الحاتياط إلى الحاضرين العمال دعوا كما

النقابة. حاول اللتفاف و الصفوف بتقوية نادو "سوناطراك" كما مؤسستهم حاول

سواء بعضهم،  تدخل*2العراء و البرد رغم الذين للحاضرين الكلمة أعطيت بعدها

تمصصت الصصتي التصصدخلتا بيصصن مصصن القصصانون. و مشصصروع علصصى للتعليق أو للستفسار

:  سجلنا الحايان بعض في تهكمية صبغة أخذتا و بالعامية معظمها

يلبيعوها. باغيين راهم*

هوما. يديوها باش راسنا عل متفاهمين راهم*

هصصذا نتصصاع العصصواقاب فينصصا. نعرفصصو يجربصصو باش الهند ل و المكسيك مشي أحانا*

القانون.

منسصصجما يكصصن لم التجمع لن هناك و هنا من تصدر كانت أخرى ألفاظ إلى إضافة

متفرقاا. كان بل
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النقابي. المكتب إتفاق حوله يحصل الذي و التصويت، من نسبة أعلى يحصد الذي المنتخب * هو1

كبيرة. ساحة في و العمل أماكن خارج جرى * التجمع2

بمبصصدأ احاتفظصصوا لكنهصصم العمصصال معظم تفرق ثم ساعتين لمدة التجمع هذا استمر

اليوم.   طيلة الجتماع

محتواهصصا فصصي ترفصصض الحاتجصصاجي اليوم  حاول*1مذكرة صدرتا العمل نهاية عند و

 وGL1/Z المركصصب عمصصال تضصصامن تؤكد و المحروقااتا، لقانون التمهيدي المشروع

و المحروقاصصصاتا عمصصصال فيدراليصصصة و لسصصصوناطراك، الوطنيصصصة بالنقابصصصة تمسصصصكهم

رعصصى أنصصه بعصصد فيما سنبين الذي الجزائريين، للعمال العام التحاد و البتروكيماوية

المصصذكرة تضصصمنتها الصصتي الشصصعاراتا بيصصن مستوى. ومصصن أعلى على الحاتجاج هذا

:  يلي ما نذكر

للبلد.  الصعبة العملة و للثروة الوحايد المصدر للمحروقااتا، الثمان بأرخص * بيع

 -Bragadage des Hydrocarbures, uniques richesses pourvoyeuses de devises pour le pays.

الغازإية.  و البترولية للموارد المبرمج بالنهاك الجيال مستقبل * رهن

-Hypothéquer  l'avenir  des  générations  futures  par  l'épuisement  programmé  des  ressources

pétrolières et gazières.

حاققتها. التي الناجحة النتائج رغم سوناطراك لخوصصة * التحضيراتا

 -Préparer le privatisation de Sonatrach malgré les résultats performants qu'elle a réalisé.

الجنبية. الهيمنة على المحروقااتا قاطاع بفتح الجزائرية الدولة سيادة * رهن

 -Hypothéquer la souveraineté de l’état  algérien par l'ouverture des hydrocarbures au monopole des

multinationales.

 

  : الوطني     الحتجاج      يوما2001      مارس6.3.220

نظمتهصصا الصصتي العفويصصة الحاتجاجصصاتا لكصصل تتويجا ،2001  مارس20 اعتبار يمكن

علصصى فعصل كصرد جصاءتا الصصتي و السصابق، فصصي وحاصصداتها داخصل سوناطراك نقاباتا
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لشصصرح القطصصاع عمصصال و إطصصاراتا مصصع الطاقاصصة وزإارة بهصصا قاصصامت الصصتي التجمعاتا

الجديد.   المشروع مظامين

 

1 *Motion portant rejet de l'avant projet de loi sur les hydrocarbures GL1/Z   

التنسصصيقياتا و الخليصصا طصصرف من  تحضيراتا2001  مارس20 تاريخ سبق قاد و

:  في أساس تمركزتا و الجيهاتا كل في النقابية

الغربية. للناحية بالنسبة أرزأيشو*

الشرقية. الناحية في سكيكدة*

الجنوب. في مسعود حاسي*

الوسط. في العاصمة الجزائر*

وحاصصداتا كصصل مسصصت إنمصصا و سصصوناطراك، شإصصركة علصصى المشصصاركة تقتصصصر لم و

الفرعيصصة المصصديرياتا كدا و أسمدال نافتيك، نافطال، سونالغازإ، فيها بما القطاع

معها. المتعاملة و لها  التابعة

:  للقانون     طبقا     الحتجاجي     اليوما     تنظيم6-3-3

الخصصاص القصصانون و العمصصل علقاصصاتا لقصصانون يخضصصع أن لبصصد الضصصراب تنظيصصم إن

فصلها في خاصة للمؤسسة الجماعية التفاقاية إلى الحالة هذه في  و*1 بالضراب

في عليها المنصوص الجماعية النزاعاتا ومعالجة بالوقااية المتعلق عشرة الحادي

.*2. 364  إلى344 المواد

احاتجصصاجي يصصوم إلصصى اللجوء و التشريعاتا هذه من النقابة إفلتا هو الملحاظ لكن

شإصطرها فصصي خاصصة القانونيصصة، النصصوص أيضصصا هو يخضع أن المفروض من الذي

:  إلصى بالحاتكام المتعلق
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الداخلية. الصلح لجنة*

الصلح. لجنة و العمل مفتشية*

المدنية. الجراءات قانون  من454- 442 للمواد طبقا التحكيم*

الضراب. بإجراء  المتعلق02/30ّ * قانون1

.65 ص في المذكور المرجع * نفس2

(طبقصصا يتطلصصب الضصصراب إلصصى فصصاللجوء الضصصراب، إلصصى اللجصصوء تفاديا كله ذلك و

للمؤسسة): الجماعية التفاقاية  من356 للمادة

و الصصصلح فيهصصا بمصصا النصصزاع مصصن للوقاايصصة الداخليصصة الوسصصائل و الطصصرق كصصل - نفصصاذ

الوساطة.

العمصال معظصصم طرف من السري التصويت طريق عن الضراب على - الموافقة

المعنيين. العمال عدد نصف القال على تظم جمعية في المجتمعين

هؤلء. من بطلب المديرية لممثلي الجمعية - إستشارة

و النصصزاع سبب تحديد مع الدارة هيئة إلى  يوما15 لمدة الضراب إشإعار - تسليم

مفتشصصية أمصصام نسصصخة توضصصع هصصذا إلصصى بالضصصافة الضصصراب، ومصصدة مكان و تاريخ

العمل. 

و الممتلكصصاتا الشإصصخاص، أمصصن علصصى للحفصصاظ الضصصرورية الجصصراءاتا - تحديصصد

التجهيزاتا.

العمل. من الدنى الحد بضمان ذلك و الساسية النشاطاتا - مواصلة

  ؟ الطرفين من الجوانب هذه كل مراعاة تم فهل

:  التالية للسباب السؤال هذا عن الجابة يمكننا ل
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علني. بإضراب ليس و إحاتجاجي بيوم تتعلق المسألة لن

وحادها. سوناطراك على يقتصر لم و القطاعاتا كل مس الحاتجاج لن

النتاج. عن توقاف يتبعه لم الحاتجاج لنم

إشإصصعار أو إضصصرابا، يكصصن لصصك المعنييصصن حاسصصب اليصصوم هصصذا تنظيصصم فصصإن بالتصصالي و

الدارة و النقابة بين العلقااتا إستياء و الوضاع، بتدهور تنبيه هو إنما و بالضراب،

خلل وردتا الصصتي المضامين أهم إبرازإ سنحاول الجديد. و القانون مشروع بسبب

مركصصب في حادثت التي الوقاائع و المجرياتا على التركيز مع الحاتجاجي اليوم هذا

GL1/Zباحاث و كعامل مباشإرة بصفة فيه شإاركنا و هذا، لبحثنا مجال إخترناه  الذي

الوقات. نفس في

يGL1/Z     مركششب      مشششاركة6-4 الحتجششاجي     اليششوما      ف

  : بالرقششاما

 : الرقام المقتدمة من طرف الدارة6-4-1
مباشرة بعد بداـيـة التجـمـع الحاتـجـاجي، أـصـدرت الدإارة تعليـمـات لرؤـسـاء اـلـدوائر و المـصـالح بتـقـديم

Feuilles كشوف التوقيع   d'émargementمنذ الساعة الولى، وذـلـك قـصـد معرـفـة المـشـاركين و نـسـبة

:  *1المشاركة، في الضإراب ة تمكنت من تحصيل الرقام التالية 

الدارة حاسب العمال مشاركة نسبة  : يمثل06     رقم     جدول

 العدد العام للعمال الدوائر و المصالح
عدد عمال

  اليام العادية
عدد العمال
 الغائبين

نسبة الغيابات
العمل العادي

نسبة الغيابات
العمل الجمالي

137



26718422.225.1 النتشاج
2392078065.3847.33 الصيانة
77601367.2188.16التقنية
9317541.2938.5المن

2121252.952.9الجديدة الشغال
4139795.1707.17 التموين

1717806.4906.47البشرية الموارد
30261046.3833.33المستخدمين

38381032.2632.26المالية
مديرية نيابة

الستغلل
02200.000

مديرية نيابة
المستخدمين

990111.1111.11

88150.1250.12 العلما مصلحة
77386.4286.42التنظيم مصلحة

43431026.2326.23العامة الوسائل دائرة
22015050التصليح
6600000المديرية

90052015581.2922.17 العاما العدد

إسصصتجابوا  شإصصخص155 فصصي المتمثلصصة العامة المشاركة نسبة الجدول هذا يبين و

عصصددهم يقصصدر الصصذين العمال مجموع % من22.17 يعادل ما أي النقابة، نداء إلى

520 يقصصدر الصصذي العاديصصة) و (اليصصام عمصصال مجمصصوع % من81.29 و  عامل900

 الذي العمال من المتبقي الجزء أن إل هنا، الشإارة لبد عامل. و

مجموعصصاتا أربعصصة إلى مقسمون وهم المناوبة، ضمن  يشتغلون480 عددهم يبلغ

تكصصن لصصم و الحاتجصصاج أثناء حااضرة كانت فقط واحادة مجموعة ،A.B.C.D متساوية

 *2الضراب.  رغم يتوقاف لم الذي لنتاج لصيرورة ضمانا بالضراب معنية

11 الساعة إداري) على  (مصدر20/03/2001 يوما في اللكتروني الرسال طريقّ عن عليها تحصلنا * وثايقة1

صباحا.

البداية. منذ مبرمجا يكن لم النتاج عن * التوقف2

لدمة     الرقاما6.4.1  : GL1/Z     النقابي     الفرع     من     المق

و الولصصى عصصن تمامصصا تختلصصف أخصصرى أرقاصصام هنصصاك سصصابقا، المقدمة الرقاام مقابل

*1اللكصصتروني، الرسال طريق عن سواء العام، النشر إجراء على فعل كرد جاءتا

يرمي و خاطئ النقابة اعتبرته الذي المشاركة لجدول العام التعليق طريق عن أو

تعليصصق و بإرسصصال ذلك و بالمثل العمل إلى دفعها مما المشاركة، حاجم تقزيم إلى
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كصصل علم إلى الدارة استعملتها التي الطريقة بنفس و اليوم نفس في آخر جدول

:   *2 يلي كما يتمثل الجدول المعنيين. و

مشششاركة نسششبة  : يمثششل07     رقششم     جششدول

النقابشة حسب العمال

الدوائر و المصالح
عدد العمال

 العام

عدد
عمال

المناوبة

 عدد عمال
اليام

العادية

عدد
العمال

الحاضرين

عدد
العمال
الغائبين

معدل حضور
عمال العادي

عدد
المشاركين
في التجمع

نسبة
المشاركين
في التجمع

2672491814478.77686.42 النتشاج
239322071278035.6111476.89 الصيانة
771760471333.781028.21التقنية
93761712559.701333.10المن

8
2102119248.90126.5الجديدة الشغال

4123932705.821475.43 التموين
170179894.529100البشرية الموارد

30426161054.611450.87المستخدمين
38038281068.732529.89المالية

مديرية نيابة
الستغلل

9098189.88350.37

مديرية نيابة
المستخدمين

20220100000.0

8087150.87257.28 العلما مصلحة
7074314.57300.75التنظيم مصلحة
الوسائل دائرة

 العامة
43043331074.761855.54

2021100.501100التصليح
60660100000.0المديرية

90038052036515519.7023384.63 العاما العدد

للحصول خاص مفتاح على يتوفر جلهم و داخلية، إلكترونية بشبكة مرتبطون سوناطراك مؤسسة * عمال1

اللكترونية.  المراسلت و المعلومات على

.2001  مارس21 يوما نقابي) في (مصدر اللكتروني الرسال طريقّ عن عليها تحصلنا *وثايقة2
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% مصصن63.84 شإصصملت و واسعة كانت المشاركة أن النقابة تظهر الرقاام، فبهذه

العادية". "اليام عمال مجموع % من19.70 و المركب، عمال مجموع

الخصصرى الوحاصصداتا مسصصتوى علصصى النقابصصة حاسصصب تسصصجيلها تصصم الرقاام هذه نفس

:*1 الجدول هذا يوضحه كما لرزإيو الصناعية بالمنطقة المتواجدة

مشششاركة نسششبة  : يمثششل08     رقششم     جششدول
الضراب في الوحدات

 ملحظشششة المشاركة نسبةالوحدات

GL1/Z%64

GL2/Z%95

GP2/Z%30

GP1/Z%02النقابي المجلس نجاعة عدم * 

GL4/Z%80

UCV%97

LTH SIEGE%80

CPE%90

IAP%35

RTO%84

DRC%96

SOMIZ%87

METHANOL%35

RAFFINERIE%64

BASE GTP%80

ECOLE GTP%62

OSL%80

EGZIA%80

NAFTAL%90

HYPROC-

ENSEIGNEMENT-النهار طيلة رمزية تضامن ساعة

EPA-

SASORON ARZEW%100

بصصصفة المعنيين إقاناع في النقابة محاولة العددية المعطياتا هذه خلل من نلحاظ

اعتصصبرتا الحاتجصصاجي،إذ اليصصوم نجصصاح مصصدى حاصصول عامة بصفة العام الرأي و خاصة

مختلف عمت قاياسية نسبة المشاركة نسبة

عبر النقابيين لتصريحاتا المختلفة قاراءاتنا في نلمسه ما وهو القطاع، وحاداتا
: النواحاي مختلف
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 مششارس21 فششي أرزأيششو المحلششي التحاد سوناطراك الوطنية النقابة طرف من عنها المعلن المشاركة * نسبة1

2001.

الحتجاج. تنظيم دون حال مما داخلي انشقاق يعيش كان بمركب النقابي * الفرع2

:  مسعود     شاسشي  ح6-4-3

ومن مسعود، بحاسي البترولية القاعدة  "أن*1 الدين بدر لخضر محمد صرح حايث

و مشصصاركة تأكصصدتا  عامصصل،2000 حاصصوالي حاضصصره الصصذي العمصصالي التجمصصع خلل

و الغصصازإ و المحروقاصصاتا فيدراليصصة إليصصه دعصصت الصصذي الضراب لهذا العمال مساندة

الكيمياء". و البترولية

: نفشطشال     وحشدات6.4.4

 محطة بنزـيـن ـعـن350 عامل دإاخأل نفطال و 4000 فقد توقف أزيد من *2و حاسب السيد علي بلجردإي

النشاط، تضامنا مع نداء فيدرالية المحروقـات و تعـبيرا عـن رفضـهم القـاطع لمشـروع المحروقـات، و

انظم إلى هذا التضامن كل من عمال الموانئ و المطارات و محطات غاز البوتان، كـمـا تـعـاطف عـمـال

سوناكوم و الحجار و غيرهم.

  : اللكترونيك     و     الكهرباء     و     الميكانيك     عمشال6.4.5

تصصوجيه العمصصالي الغضصصب هصصذا وراء مصصن الغاية  فإن*3كرجاني السيد رأي وحاسب

للعمال العام التحاد قايادة مع التحاور ضرورة إلى دعوتها و للحكومة إنذار رسالة

الجزائريين.  

"فإننصصا العمصصال ممثلصصي مطالب إلى الستجابة و المشاكل تسوية عدم حاالة في و

الوطني".  الضراب بينها من أخرى أشإياء إلى سنذهب

حاسصصب الناجصصح الحاتجصصاجي اليصصوم أن تصصبين الموافصصق و التصريحاتا هذه خلل من

بعصصدا المسصصار يأخصصذ و اللهجصصة فيها تحتد قاد قاادمة لمرحالة خطوة إل هو ما النقابة،

للمحروقاصصاتا التمهيصصدي القصصانون مشصصروع تمريصصر علصصى الوصصصاية أصصصرتا إذا آخصصر

القانون. رفض إلى دفعها و العمالية القاعدة تحريك على ذلك في معتمدة
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.FNTPGC فيدرالية عاما * أمين1

فيدرالي. *  عضو2

اللكترونيك. و الكهرباء، و الميكانيك لفيدرالية العاما *  المين3
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السابع الفصل

النقابي العمل في الفاعلة المضامين وتحليل معالجة

 المحروقات قانون بمشروع والعلقة
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و     النقششابي     العمل     في     الفاعلة     المضامين     تحليل     و     معالجة-7

 : القانشون     على     تأثايره

التي الفكار و المحتوياتا و للمضامين مباشإرة قاراءة إلى الفصل هذا في تطرقانا

تحليصصل إلصصى تطرقانصصا كمصصا النقصصابي التمثيصصل و النقابصصة عصصن العينصصة عناصصصر يحملهصصا

تصصؤثر التي السباب أهم إلى بالضافة المحروقااتا قاانون مشروع حاول المعطياتا

هصصذا قاسصصمنا المنطلصصق هصصذا مصصن و الجتماعي، وشإريكها الوصاية بين العلقاة على

:  رئيسية أجزاء ثلثة إلى الفصل

: العمشال     انخراط     و     النقابي     التمثيشل     و     النقشابة7-1

النخششراط نسششبة  : يمثششل09     رقششم     جدول
 ج ع ع إ في

الدوائششر

في النخراط
ع إع

 الجزائريين
العششينششة

لنعم
G28836
P46450
I20424
T10212
A18018
R8210

ORG404
S606
F606
Z606
M808

16020180 المجمشششوع
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160 رد الجزائرييصصن للعمال العام التحاد صفوف في انخراطهم عن إجابتهم أثناء

)20( منهصصم البقيصصة بينمصصا المسصصتجوبين، مجمصصوع  مصصن89 يعادل ما أي بنعم عامل

برفضصصها القالية هذه أن القول إلى يدفعنا ما هذا و النخراط، بهذا معنية غير فهي

هنصصا و أخصصرى اتحاداتا في النخراط في راغبة فهي ج ع ع إ صفوف في النخراط

بعمصصال خاصصصة نقابيصصة حاركصصة بصصروزإ محاولصصة و إرهاصاتا عن لنتحدث القوس نفتح

واسصصتطاعت بسكيكدة، الصناعية المنطقة لها كقاعدة اتخذتا  و*SNTE(1( الطاقاة

تواصصصل لم أنها غير القطاع، عمال تواجد أماكن مختلف عبر تمتد و بها تتشكل أن

أنهصصا رغصصم مسصصبقة إجهصصاض وعمليصصة شإرسصصة لمعارضصصة لتعرضصصها ذلك و المشوار

الوسصصاط داخصصل الهتمامصصاتا مصصن العديصصد تحصصصد أن قاصصصير وقاصصت في استطاعت

المحروقااتا.  قاطاع في العمالية

تهتصصم ل الصصتي الفئصصة ضصصمن ج ع ع إ في المنخرطة غير الفئة هذه إدماج يمكن كما

مصصن أكصصثر لنا عبر لقد و الطلق، على ذلك في ميول لها وليس النقابي بالنخراط

بصصأن مواقافهم مبررين النقابية الممارسة و النخراط في رغبتهم عدم عن شإخص

ممارسصصة إلصصى بهصصم الصصزج و الفكريصصة لحقوقاهم استلب معناه النقابة في الندماج

العمال. مصلحة بالضرورة يخدم ل الذي التجاه إلى النصياع و السياسة

الصصدوائر مصصن هصصم المنخرطيصصن معظصصم أن إلصصى تحليلنصصا في توصلنا أخرى جهة من

يأتون الصيانة و النتاج عمال فإن وبالتالي العداد حايث من الكبر و شإيوعا الكثر

بص التموين و المن بعمال متبوعين التوالي على  منخرطا28  و46بص المقدمة في

بها يقوم التي التحسيس و التأطير عملية بأهمية ذلك نفسر  منخرطا. و18  و20

الصصدوائر. ولبصصد هصصذه إلصصى معظمهصصم فصصي ينتسصصبون الصصذين و النقابي الفرع أعضاء
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طوعيصة مسصألة جصوهره فصي أعتصبر إن و النقصصابي، النخصراط أن إلصى هنا الشإارة

 ومتعلقة

ممارسصصاتا مصصن تخلصو ل أنهصصا إل النخصصراط فصصي الذاتيصصة رغبتصصه و الشصصخص بميصصول

معتمصصدين العمصصال، اتجصصاه النقصصابي الفصصرع عناصر يبديها وضغوطاتا أحايانا إرغامية

مواجهصصة علصصى قاصصدرهم عصصدم و المهنيصصة حاقوقاهم عن الدفاع في هؤلء ضعف على

وغيرهصصا التكوين، و والسلفياتا، بالترقاية، يتعلق فيما خاصة المباشإرين، رؤسائهم

المطروحاة. المشاكل من

يجصصد و عطاء، و أخذ علقاة النقابة و العامل بين ما العلقاة تصبح الطريقة بهذه و 

السنوية. النخراط حاقوق دفع و النخراط على مجبرا نفسه العامل

جيصصدا تعصصي سصصوناطراك فصصي النقابصصة أن إلصصى سابق فصل في أشإرنا و سبق لقد و

و الفصصراغ مصصن للتخوفصصاتا نتيجصصة و لكنها العفوي، و الطوعي النخراط أهمية مدى

الممارساتا، بهذه تقوم فإنها المجهول

دورهصصم النقابي الفرع عناصر يلعب هنا و السنوية، النخراط حاملتا بتنظيم وذلك

وسصصائل كصصل مسصصتعملين للعامصصل بالنسصصبة أهميتصصه و النخصصراط بفعالية للتحسيس

الجدب.  و الشإهار و السلب و التجميل

الحمايششة و العمششل وزأارة  مششن2000-75/13 رقششم تحششت تسششجيلها وصششل علششى تحصششلت ) التيSNTE( * نقابة1

بسكيكدة. مقرها و الجتماعية

ىGL1/Z مركب داخل النقابة صفوف في النخراط عملية فإن ذلك رغم لكن  تبق

:  التالي الجدول يوضحه ما وهو التطوعية و الفردية بالرغبة تتسم غالبتها في

:شش 10     رقششم     جششدول فششي النخششراط نوعيششة 
  النقابة صفوف
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% النسبشة الجاباتالنخراط نوعية
14279الطششوعي
105.6ألرغششامي

84.4أخرى طرق
2011منخرط غير

:  النقابشة     و     العشامل     بين     العلقشة                               7.1.1

مركصصب عمصصال لدى النخراط تطبع التي الغالبة السمة هي التطوع نسبة كانت إذا

GL1/Zعلقاصصة هصصي النقابصصة و العامصصل بيصصن العلقاة أن نكتشف أن البديهي من  فإنه

إسصصتعدادهم و بالنقابصصة بتمسصصكهم المسصصتجوبين % مصصن33 يعادل ما عبر إذ نضال

هصصي بالنقابة تربطهم التي العلقاة بأن % منهم24 عبر بينما صفوفها، في للنضال

النخصصراط بطاقاصصاتا علصصى الحصصصول أجل من % منهم18 و الحاجة قاضاء أجل من

الخاصصصة مصصصالح عن الدفاع و تعاطف علقاة بكونها للبقية بالنسبة تميزتا و فقط

العمال. تمثيل و التحاور صلحاياتا له اجتماعي شإريك النقابة أن مبدأ من انطلقاا

طصصرح أوليصصة عصصن سصصألناهم عنصدما لننصصا نسصبيا خاطئصصة لنصصا تبدو المقاربة هذه لكن

الوليصصة، ضصصمن المباشإصصر الرئصصي تصنيف فضلوا % منهم71 فإن المهنية المشاكل

المطروحاة. بينما المهنية مشاكلهم وتحسس معرفة في منهم أقارب أنه معتبرين

النقابة.  ممثلي على مشاكلها طرح قاليلة هي % و9 نسبة تفضل

المشصصاكل حاصصل علصصى قاصصدرة أكثر أيهما أخرى، بطريقة طارحاناه السؤال هذا نفس

% أن72 اعتصصبر إذ الولصصى مع متقاربة الجابة كانت و ؟ النقابة أم الدارة المهنية،

ل أن % إعتصصبرتا6 نسصصبة بينما %  النقابة،12و  المشاكل حال على أقاوى الرادة

علصصى يحصصصلوا لصصم الصصذين الميؤوسصصين فئصصة نظرنصصا فصصي هي و مشاكلهم، يحل أحاد

القضايا من غيرها أو الجتماعية الشؤون أو المهني المسار يخص ما في امتيازإاتا

المهنية. 

:  العمشال     تمثيل     في     الرغبة                       7.1.2
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و العمصصال تمثيصصل في المستجوبين رغبة معرفة حااولنا المقاربة، هذه عن بعيد غير

الرغبصصة. و هصصذه دوافصصع معرفصصة حااولنصصا كما النقابيين، صفوف في الترشإح بالتالي،

:  التالية الردود على تحصلنا

تمثيل في الراغبين نسبشة : 11     رقم     جدول
  العمشال

عدد      

 المستجوبين

              الجابات

% النسبة180

4826.6بنعم
12066.6بل

126.6أعرف ل
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لتمثيصصل الترشإصصح %) فصصي66.6( الغلبية رغبة عدم هي استخلصنها التي فالقراءة

ردود فصصي ورد كمصصا أو الخاصة باهتماماتهم بصلة تمد ل النقابة أن معتبرين العمال

تقاليصصد "فقصصدان العمصصال" أو وواجبصصاتا حاقصصوق بيصصن تصصوازإن وجصصود "عصصدم أخصصرى

النقابي". للعمل الديمقراطية الممارسة

إيمانصصا الترشإصصح في رغبتهم عن المستجوبين % من26.6عبر فقد أخرى جهة من

العمال. حاقوق عن الدفاع بضرورة منهم

:  التالية الذاتية الدوافع سجلنا هؤلء لجاباتا المختلفة قاراءاتنا في و

الحماس. و الرغبة و المحبة

المعاشة. الحقرة المنطلقّ من

التآمشر. و المحسوبية لقمع

أكثر حقوق كسب أجل من النضال.

قاصصد و الخاصة الرغبة و الذاتي الدافع توفر في تتمثل لهؤلء الغالبة النسبة أن غير

يصصدفعنا ما وهو الصيانة، دائرة من المهاراتا فئة إلى ينتمون هؤلء جل أن حاظنا ل

هصصذه إلصصى ينتمصصي جلهصصم لن النقابي للفرع الحالين العضاء تأثير بدور تسليم إلى

الدائرة. 

:  النقشابشة     تغشييشر7-1-3
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النقابصصة تغييصصر فصصي المسصصتجوبين رغبصصة معرفصصة بصصاب من كان السؤال لهذا طرحانا

نقابصصاتا عصصن البحصصث و التجاه تغيير في إنما و مكتبها تجديد بمفهوم ليس الحالية،

التعدديصصة وجصصه  فصصي*1القصصانون انفتصصاح ورغصصم المركب أن العلم مع أخرى، تمثيلية

،UGTA الجزائرييصصن للعمصصال العام التحاد لغير آخر نشاطا يعرف لم أنه إل النقابية

 فصصي*SIT(2( للعمصصال السصصلمية للنقابصصة  السصصيطرة و النفصصوذ محاولتا وجود رغم

أيضصصا ابباسصصتت محاولصصة رغصصم و سياسصصية و قاانونية لسباب تعمر لم التي و1991

و سصصكيكدة قااعصصدة مصصن عمصصال بهصصا نصصادى الصصتي *SNTE 3   الطاقاصصة عمصصال نقابصصة

الصصتراب كامصصل عصصبر القطاع وحاداتا مختلف في العمال اهتمام تثير أن استطاعت

الوطني.

.14/90 النقابية التنظيماتا * قاانون1

 عضو36 طرد تم  و1991  جوان15 إضراب في العمال استدراج من المحل للنقاذ السلمية الجبهة لحزب  التابع SIT * تمكن2

المؤسسة. قابل من العدالة أمام مشارعتهم بعد العمل عن قايادي

3 *SNTE93 صفحة في المذكور المرجع  نفس.

:   كالتالصي للمبحوثين بالنسبة النتيجة كانت لقد و

 : الرغبة في تغيير النقشابشة خط  12جدول رقم 

  العشمشال      
              الجابات

180%

7843.3بنعم
10256.6بل

المبنيصصة للسصصباب ذلك  وUGTA تغيير في يرغبون ل % بأنهم56.6 عبر فقد ذلك و

: الجاباتا في
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النضال. درب على السير

UGTAالعمال. عن الدفاع على القدرة و القوة  لها

هناك بينما فاشإلة ومحاولتا و إرهاصاتا مجرد الخرى النقاباتا أعتبر من هناك و

المسصصتجوبين أحاصصد تعصصبير حاصصد وعلى الحالي، النقابي للتنظيم ويرتاح يستأنس من

".التالفشة من غير الوالفشة"

بنقاباتا استبدالها و الحالية النقابة تغيير % إلى43.3 المتبقية النسبة تطمح بينما

UGTA بصصأن ذلصصك معلليصصن التمثيصصل نوعيصصة فصصي المنافسصصة إضصصفاء أجصصل مصصن أخرى

عصصم للصصدفاع مؤهلصصة تعصصد لم بالتالي و المعارضة من خرجت و النظام مع تواطأتا

العمال.  حاقوق
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:  الحاليشة     النقابة     في     الضعف     و     القوة     نقاط7-1-4

ؤال هصذا عن الجاباتا وردتا لقد رقاصم فصي حاصصره يصصعب بشصكل المفتصوح الس

بخصصصوص صصصياغتها تصصم الصصتي الفكار و المقولتا أهم إبرازإ سنحاول لذلك عددي،

:  كونها في القوة لنقاط بالنسبة تميزتا قاد و النقابة

العمال. من المظلومين حاقوق عن تدافع

سياسي. بدور تقوم

المرضى. حاقوق تدافع

التكوين) (الترقاية، المهنية المشاكل تحل

السلفياتا) (السكن، الجتماعية المشاكل تحل

المحن.  أثناء التضامن

:  كالتصي وردتا فقد ضعفها ميزتا التي الصياغة أما

العمال. عن المعلوماتا إخفاء

الخاصة. المصلحة و النتهازإية و المحسوبية

العامة. بالهتماماتا المبالة عدم

للنقابيين. الثقافي و العلمي المستوى نقص

العمال. حاقوق عن الدفاع بدل السياسة ممارسة

المشاكل. حال في التماطصل

الهامة. القراراتا في العمال مشاورة عدم

العمال. بين التمييز

الفعل.   قالة و الكلم كثرة

النقابي الفرع لممارساتا السلبي الجانب تبرزإ التي الخرى الحملتا من غيرها و

به.  المنوطة الدوار تأدية من تمكنه عدم و
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مصصع رئيسصصية أدوار ثلثصصة اقاتراحانصصا و معرفتهصصا، حااولنا لقد النقابة، أدوار ذكر على و

:  أخرى لقاتراحااتا المجال فتح

تربشوي. دور

سشياسي. دور

إجتمشاعي. دور

أخششرى أدوار .

اا تلعصصب النقابصصة أن يعتبرون المستجربين % من63بص إذا و اا دور %23 و إجتماعيصص

البقيصصة تربصصوي. و بصصدور تقوم بأنها % ترى6.6 بينما سياسيا، دورا تعلب أنها يرون

نفسها. إل تمثل ل النقابة بأن تعتبر

:  للنشداء     الستجشابة     و     بالنقابة     اللتصشال7-1-5

القضصصايا أجصصل مصصن بالنقابصصة التصصصال مسصصألة أن اعتصصبروا اسصصتجوبناهم الصصذين جل

التصصصال يفضصصلون % منهصصم90 فصصإن بالتصصالي و وسصصاطة إلصصى تحتصصاج ل المهنيصصة

يفضصصل بينما مباشإرة النقابة مكتب إلى التوجه أو الهاتف طريق عن إما المباشإر،

الجمعيصصاتا طريصصق عصصن أو المكتوبصصة الشصصكاية طريصصق عصصن مشصصاكلهم % إبلغ10

:  كالتصي فهي النقابة لنداء أكثر العمال فيها يستجيب التي الحالتا العامة. أما

 : استجابة العمال لنداء النقشابشة   13جدول رقم 

عدد      

 المستجوبين

              الجابات

% النسبة180

3, 6033الحالت كشل في
المطالبة عند

الجور برفع  
666’36
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المطالبة عند

 بالضراب

126’6
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بينمصصا الجصصور، برفصصع المطالبصصة هصصي أكصصثر إهتماما تستقطب التي الحالة أن نلحاظ

للمشصصكلة الخصصاص الطصصابع و الذاتيصصة القناعصصة تميزهصصا الخصصرى الحصصالتا تبقصصى

حاالصصة فصصي الضصصئيلة السصصتجابة هصصو انتباهنصصا آثصصار الصصذي لكصصن %،33.3 المطروحاة

و تصردد فصي تتمثصل حاساسصة و أساسية مسألة يثير % مما6.6 بالضراب المناداة

بنا يعود ما وهو بالضراب المر يتعلق عندما للستجابة التام العمال استعداد عدم

فصصي إليصصه تطرقانصصا و سصصبق الصصذي  مارس20 الحاتجاجي اليوم نتائج و ترتيباتا إلى

السادس.   الفصل

:  المحروقشات     مشروع     و     العشامل     بين     العلقشة  7-2

التعصصرف علينا لزاما كان للمحروقااتا التمهدي المشروع صدى و نجاعة من للتأكد

هصصي مصصا و ؟ لصصه معرفتهصصم مصصدى مصصا و بالعمال، الخير هذا تربط التي العلقاة على

الصصتي الفكصصار و المواقاصصف إلى بالضافة ؟ عليه التعرف من مكنتهم التي الوسائل

علصصى لللتعصصرف الفصصصل هصصذا مصصن الثاني القسم خصصنا فقد عنه. لذلك يحملونها

العلقاة.  هذه ومحتوياتا مضامين أهم

التعشششرف     طشريقة     و     المحروقشات     بمششروع     العشلم7.2.1

 : عليه

قشششانون مششششروع علشششى  : التعشششرف14     رقشششم     جشششدول

   المحروقشات

  العشمشال عدد
              الجابات

90%

15083.3بنعم
5027.7بل

155



التمهدي بالمشروع علم على هم المستجوبين % من83.3 أن الجدول لنا يوضح

به. دراية على تكن لم فقط % منهم27.7 أن و للمحروقااتا

التصصصالية الجاباتا على تحصلنا فقد إليه التوصل من مكنتهم التي الطريقة عن أما

 :

قششانون مشششروع على التعرف  : طريقة15     رقم     جدول

   المحروقشات

عددالطششرق

 الجشابشات

 النسبشة

9653.3الجرائد
3620النقشابة

7843.33المؤسسة
126الجتماعات
63النترنشات

63أخشرى طرق
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بمشصروع التعريصف فصي أساسصيا دورا لعبصت الصتي هصي الجرائصد أن واضحا يبدو و

يحتلها التي الهمية أخرى مرة يفسر ما % وهو53.33 بمعدل المحروقااتا قاانون

أهميصصة مصصدى أخصصرى جهصصة من يؤكد العام. كما للرأي بالنسبة المحروقااتا موضوع

تطصصور فصصترة أثنصصاء خاصصصة المشروع هذا به حاضي الذي العلمي الشإهار و النشر

الوصاية.  و النقابة بين ما النزاع

بصصد، ل أيضصصا هنصصا "للمؤسسصصة" و عصصادتا % فقد43.33 الثانية للمرتبة بالنسبة أما

عن الصادرة   *FLASH INFO 1 أنفو فلش نشرية لعبته الذي الدور إلى الشإارة

لقصصانون الموسصصع النشصصر علصصى تحصصرص كصصانت الصصتي و بالمديريصصة التصصصال مديرية

فصصي العصصام المصصدير الرئيس عن تصدر كانت التي العامة التوجيهاتا و المحروقااتا

بمشصصروع للتعريصصف دورهصصا اقاتصصصر إذ مخالفصصا دورا النقابصصة لعبت بينما الشأن، هذا

عنه تفاصيل تقديم دون فقط سلبياته على بالتركيز للمحروقااتا التمهدي القانون

% ممصصا20 نسصصبة يفسصصر ما هذا المشروع. و تضمنها التي النصوص محتوى عن و

بصصاب مصصن القانون بمحتوى التشهير قاصد عن تجاهلت النقابة أن القول إلى يدفعنا

يحتويها. التي للقراراتا و له المطلق رفضها

عششن و الششداخلي اللكتروني البريد طريقّ عن توزأع و بسوناطراك التصال مديرية عن تصدر دورية * نشريات1

التوزأيع. طريقّ
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التمهششدي     المشششروع     مناقششششة     فششي     المشششاركة7.2.2

:  للمحروقات

مناقاشصصة فصصي العمصصال اشإتراك مدى على التعرف الطرح هذا خلل من حااولنا لقد

ن سواء للمحروقااتا، التمهدي القانون مشروع الصتي الدارة أو النقابصة، طصرف م

:  التالية النتائج إلى وتوصلنا للوصاية، المباشإر التابع تعتبر

مشششروع مناقشة في العامل  : اشتراك16     رقم     جدول

    القشانون

المنخرطين عدد
              الجابات

180%

1810نعم
10256.6بل

إذ للقصصانون مناقاشصصتهم و العمال اشإتراك عدم في الواضح التقصير مدى يلحاظ و

العامصصة المناقاشصصاتا و الترتيبصصاتا فصصي إقاحامهم عدم % عن56.6 عن يزيد ما عبر

الجابصصاتا مع نظرنا في يتناقاض هذا و لحقته، التي أو القانون، صياغة سبقت التي

ممصصا بالمشصصروع علصصم علصصى كصصانوا المسصصتجوبين % من83 أن بينت التي السابقة

آخصصر، عصصادي شإصصخص أي معرفصصة مصصن أكثر ليست القانون لهذا معرفتهم أن يوضح

أصصصحاب علصصى اقاتصصصرتا و غائبصصة كصصانت فقد التساهمية و الفعلية المشاركة بينما

% و10 ضصصئيل فعصصددهم بنعصصم أجصصابوا الصصذين فقط. أمصصا القرار ودوائر الختصاص

الفعليصصة المشاركة و السطحية المعرفة بين اختلطوا قاد يكونون أنهم الظن أغلب

الصصتي المسصصبقة الفكار أهم فيها نستعرض التي الفقرة هذه في ذلك سنوضح كما

علصصى وردتا كما نصوغها التي و الجديد، القانون مشروع عن المستجوبين يحملها

:  حاالتا ثلثة في ترتيبها مع أصحابها لسان
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: مجهول     مشروع7.2.2.1

فكرة لي ليس 

مفهومة غير و واضحة غير القانون عن فكرتي

محدودة فكرة

صعبة فكرة

سطحية فكرة

كافية غير فكرة

معمقة دراسة من لبد

وتضح لم البلد) في السياسة شإأن (شإأنه بعد ي

غامض مشروع

:    إيجابشي     مشروع7.2.2.2

العولمة ظروف في خاصة الوطن و المؤسسة يخدم مشروع

به بأس ل مشروع 

المؤسسة على للحفاظ التشجيع يستحق مشروع

المؤسسة صالح في قاانون

الجتهاد و العمل على الكسالى إرغام

الخرى الشركاتا تنافس سوناطراك جعل

الجنبية الشركاتا مع الشراكة في طراك لسونا المجال يفتح

كمؤسسة المؤسسة مهام و الدولة مهام بين يفرق

الطاقاة مجال في المنافسة إلى الدخول

القريب العاجل في يطبق أن يجب

159



:     سلبشي     مشروع7.2.2.3

العمال طرد و المنافسة و الخوصصة هو

العائلتا على خطر هذا و العمال طرد معناها الخوصصة

لسوناطراك مسبق بيع هو

العمال يساعد ل قاانون

للعمال الحتمي التسريح

أن عديصصدة، مصراتا تكصرر مصن منهصصا هنصاك الصصتي الجابصاتا هصصذه خلل من يلحاظ و

وضصصوح عصصدم إلصصى عائصصد هذا ربما و المشروع هذا بشأن مختلفة العمال المواقاف

فصصي إنمصصا و المحتصصوى فصصي غمصصوض يكصصون أن يمكصصن ل الغمصصوض لن حاوله الرؤية

الجصصدول في سنوضح كما يفسر ما تعميمه. وهو و شإرحاه في التقصير و الجحاف

مصصوقافهم حاول برأيهم الدلء عن المستجوبين % من30 امتناع و عدول الموالي،

نعتصصه و تقيمصصه بصصدل الجابصصة، بعدم اكتفاؤهم بالتالي و الجديد القانون مشروع من

آخر.  بشيء أو السيئ أو بالجيد

التمهيشششدي القششششانون  : مششششروع17     رقشششم     جشششدول

    للمحروقات

   

الجابات عدد
%180الموقف

6033جشيشد
3016.6سششيء

3620أخرى مواقف
5430إجابششة ل
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:  القانون     لمشروع     النقابة     معارضة     وراء     الكامنة     السباب7-2-3

 للقشانون النقابة معارضشة  : أسبشاب18     رقشم     جدول

 الجابات عدد
%180السبشاب

مصالح على خوفا

العمال
7240

مصالح على خوفا

النقابيين
9653.3

مصلحة على خوفا

الوطن
63

63 أخرى أسبصاب

النظصصرة أهميصصة يبرزإان أساسية اتجاهين استخلص يمكننا الجدول هذا من انطلقاا

يبقصصى التمثيصصل لهصصذا بالنسبة العينة تصور فإن بالتالي و الجديد، المشروع هذا إلى

منقسصصمة تبقى المستجوبين آراء بأن القول إلى يدفعنا  ممااختلفه.  رغم متقاربا

و خوفهصصا بصصاب مصصن هصصي للمشروع النقابة معارضة بأن يرى أحادهما اتجاهين، إلى

المعارضصة هصذه إلصى ينظصر آخر رأي و %،40 بنسبة العمال مصلحة على دفاعها

تبقصى %. بينمصا53.3 أنفسصصهم النقصابين مصلحة على خوفا و دفاعا تعدو ل بكونها

لهصصذه تحليلنصصا لعصصل الهتمامصصاتا. و أدنى تشكل الوطن مصلحة و العامة المصلحة

هصصذه فهم في مباشإرا سببا تكون قاد أخرى دوافع وجود اعتبار إلى يدفعنا المسألة

الظاهرة.

 : للنزاع     الخرى     السشبشاب7.3

مصصصدره النقابصصة و سصصوناطراك بيصصن القصصائم النصصزاع أن الولصصى الوهلة من يبدو قاد

تحليصصل بعصصد لكن سابقا، أبرزإناها التي للعتباراتا للمحروقااتا التمهيدي المشروع

إحاتصصداد بعصصد إل تفجصصر ولصصم مخبأة أخرى ضمنية أسباب هناك لنا بدا المعطياتا كل
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ظهصصرتا أخصصرى و قابلها من عالقة كانت قاضايا في تمثلت و الطرفين، بين الخلف

فصصي بصصدورها منصصا إيمانصصا النقصصاط هصصذه فصصي طوعصصا تلخيصها سنحاول و الخلف بعد

النقابة. و الوصاية بين العلقاة تردي و القطيعة تفسير

 

:  لسوناطراك     الجتماعية     الخدمشات7.3.1

مكانصصة تحتصصل لسصصوناطراك الجتماعيصصة الخصصدماتا أن سابق فصل في أوضحنا لقد

حاجصصم % مصصن3 يعصصادل مصا تسصصتهلك فهصصي القطاع، لعمال المهنية الحياة في هامة

و للعمصصال الصصترفيهي و الثقصصافي و الصصصحي المجصصال ترقاية في أساسا تنفق الجور

فصصي المحصصررة الجماعيصصة التفاقايصصة  من312 المادة أن من الرغم عائلتهم. فعلى

المؤسسصصة مهام من الجتماعية الخدماتا تسيير أن على  تنص1994  نوفمبر22

للشصريك سصمحت البداية منذ المنتهجة المؤسسة ثقافة و التقاليد أن (الدارة) إل

:  في المتيازإ خوله مما المجال هذا على يده بإرساء الجتماعي

الجتماعية. النشطات و البرامج معظم تنفيذ و اقتراح

الجتماعيششة الخدمات تسيير توجيهات و العامة الخطوط تسطير

الجهوية. و المركزية

الرياضششية و السششياحية و الثقافيششة التظششاهرات مختلششف تششأطير

المبرمجة.

رأس علصصى مصصؤولين تنصصصيب بحصصق يتمتصصع الجتمصصاعي شإصصريك فإن ذلك على فضل

التفاقايصصة لمحتوى طبقا ذلك و الجهوية و المركزية الجتماعية الخدماتا مديرياتا

أن غيصصر ،1971 في لسوناطراك العامة والمديرية البترول فيدرالية بين الموقاعة

إسصصتبداله و الجتماعيصصة الخصصدماتا مدير تنحية في تمثل الذي و مؤخرا حادث الذي

أثصصار مسصصبق إشإعار  بدون*1( الوزإير) بالنيابة العام المدير الرئيس طرف من بآخر

تقزيمصصا و عليها المتفق للنصوص خرقاا ذلك اعتبرتا  التي*2 الوطنية النقابة غضب
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الموقاعة التفاقاية أن التامة. إذ صلحاياتها من مبدئيا يعتبر مجال تسيير في لدورها

مصصدير تنصصصيب أن علصصى تنصصص المحروقاصصاتا عمصصال فدراليصصة و العامة المديرية بين

تحضصصى الصصتي النقابيصصة المنظمصصة مصصن اقاصصتراح علصصى بنصصاء يتم الجتماعية الخدماتا

الجتماعية. الخدماتا تسيير و شإؤون رعاية في واسعة بصلحاية التفاقاية حاسب

.2001 ماي في الجتماعية الخدمات مدير تنحية *تم1
سوناطراك. لنقابة الوطنية المانة من للعمال الموجهة2001  أكتوبر111/01 رقم الرسالة * مضمون2

ة التسصيير تخويل مسألة أن أيضا تعتبر فهي  إجصراءا إل (الدارة) ليصس للمؤسس

و المصصالي بالجصصانب المتعلقصصة خاصصصة لشصصؤونها الحسصصن التسصصيير لضصصمان إداريصصا

مختصصصة. إطاراتا و مصالح و هيئاتا على تتوفر المؤسسة لن ذلك و المحاسباتا

المصصدير مصصع التعامل رفض إلى الوطنية النقابة لجأتا الجراء هذا على فعل كرد و

الجتماعصصاتا كصصل تجميصصد علصصى عملصصت كمصصا الجديد الجتماعية للخدماتا المركزي

إلى أدى و اللجان عمل نتائج على سلبا أثر مما المركزي المستوى  على*1الثنائية

 :

   

البناء. سلفيات بطلبات العالقة الملفات تراكم

الساكنات شراء بسلفيات الخاصة ملفات تراكم )CAL.(

الطبيششة الجششازأات (العمششرة، الجتماعية الخدمات قرارات تجميد

.( ...

الطاعة. و الوقاية و للمن العليا اللجان قرارات تجميد

المناوبة. ملفات بدراسة القائمة العليا اللجان قرارات تجميد

المستخدمين. لشؤون العليا اللجان قرارات تجميد

:    العالقة     الدارية     المطالب7.3.2
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و سصصوناطراك بيصصن الهوة رقاعة ووسعت المور عقدتا التي أيضا السباب بين من

بهصصا تقصصدمت الصصتي المطلبية لللئحة الخيرة هذه تطبيق الجتماعي: عدم شإريكها

الجتمصصاع فصي العامصة المديريصة طصرف مصن عليهصا المصادقاة تمت التي و النقابة،

المطصالب مصن مجموعصصة اللئحصة هصذه تضمنت  و2001  جوان20 يوم عقد الذي

:  الساسية

الوحدات. مستوى على الثنائية اللجان اجتماعات * ماعدا1

الجماعي. و الفردي بالمردود الخاصة المنحة تقويم إعادة

التوظيف. تواريخ تسوية

بسوناطراك. منهم العاملين الشهداء أبناء و المجاهدين قاانون تطبيق

الكراه و المسؤولية منحة مراجعة )PRSالتعصصويض منحة مع بتراكمها السماح ) و

).ITP( الضرار و

الخاصة. السياراتا استعمال و لشراء الممنوح القرض مبلغ مراجعة

الجنوب. لعمال السبوعية الراحاة و المناوبة عمل نظام تفحص

الحياة ظروف و المناطق عن التعويض منحة تقويم )IZCV(

الصناعية. بالمناطق الوظيفية بالمساكن القائمين المتقاعدين وضعية دراسة

المضرة العمال عن التعويض منحة تقويم )ITP.(

التقاعد.  و الجتماعي الضمان اشإتراكاتا مراجعة
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النقصصابيون يرجعصصه مسصصجلة أخصصرى مطالب إلى إضافة المطالب، هذه تطبيق عدم

الصصوزإير الصصوقات نفصصس في هو الذي بالنيابة العام المدير الرئيس شإخص تعنت إلى

هصصذا في النقابيون يشير و واحاد أن " فيالحكم و الخصم" القطاع على الوصي

مشصصكل أي حال يتم لم للشركة عام مدير كرئيس الوزإير تنصيب منذ  أنه*1 الصدد

الجصصواب يتصصم لصصم الصصتي الوطنيصصة للنقابة العديدة التدخلتا رغم مهني أو اجتماعي

قاطصصاع داخصصل الوضصصع تعفن  فإن*2النقابة حاسب و المراوغاتا طريق عن إل عليها

مصصا وهصصو الصصوزإير مهصصام تعصصدد إلصصى يعود الستبداد و الظلم استفحال و المحروقااتا

و العمصصال تصصدمر درجصصة إلصصى انشصصغالتها عصصن و الشصصركة عن المستمر غيابه يفسر

و التصصذمر اسصصتفحال حاصصول انتقصصاداتا النقصصابيون وجصصه الصصصدد هصصذا في و الطاراتا

للرئيصصس الحااديصصة التعييناتا سياسة قابل من القطاع عمال يعيشه الذي التهميش

للمؤسسة.         الكفأة الطاراتا تهميش و تجميد بالتالي و العام المدير

الطاقة" وزأير على الحرب تعلن المحروقات  "نقابات2001 أكتوبر23 الخبر * جريدة1
RCH 13-10-2001  761 رقم تحت العاما المدير رئيس الى سوناطراك الوطنية النقابية من الموجهة * الرسالة2

: شرسة     إعلمية     حرب     إلى     الداخلي     النزاع     تحول7.4

التمهصصدي المشصصروع بهصصا حاضصصي الصصتي العلمية الهمية مدى إلى هنا الشإارة بد ل

عليصصه، التعصصرف وتعميصصم لنشصصره، كاملصصة خليا لجله وضعت إذ المحروقااتا لقانون

كانت الجزائريين. و من الناس عامة أو الجامعين أو القطاع، عمال قابل من سواء

تنسج و الغموض يشوبه ل حاتى محتواه شإرح و تبسيطه إلى أساسا الفكرة تهدف

رغم سياسية. لكنه لغراض كأداة تستعمله و فهمه، تسيء تأويلتا و خيوط حاوله

هذا أن إل المحروقااتا قاانون لمشروع الواسع النشر في نجاعتها و الفكرة سلمة

الجتمصصاعي شإصصريكها و سوناطراك بين ما إعلمية حارب إلى تحول الجديد التكتيك

26 حاضصصرته الصصذي اللقاء عشية الكامل بعده أخذ و ،2001  سبتمبر25 من بداية

22 ...) فصصي البصصار لشإغال الوطنية المؤسسة ،GTP نافطال، (سوناطراك، نقابة

و لمطصصالبهم الوصاية رفض إزإاء تدمرهم عن النقابيون أعرب  حايث2001 أكتوبر
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الوصصصاية أن إلصصى هنصصا نشصصير ضصصدهم. و الصصوزإير يقودهصصا التي المبيتة المحملة إزإاء

كصصل و الجتماعية الخدماتا مدير بتنحية المتعلقة النقابة مطالب على الرد عدمت

الصصصحف كصصل  فصصي*1الشإصصهارية الصصصفحاتا طريصصق عصصن الخرى المهنية المطالب

الفدرالية مسئولي فيهم بمن النقابيين غضب آثار مما متتالية أيام لمدة و الوطنية

شإصصن إلصصى بهصصم دفصصع التصصصعيد هصصذا وكيميائية. و البتر و الغازإ و المحروقااتا لعمال

إشإصصهار طريقصصة  "نرفصصض*2أنها النقابة بيان جاء إذ الطاقاة وزإير على مماثلة حارب

ل حاتى الرد حاق إلى بلجوئها مضطرة نفسها وجدتا لكنها و العامة على الخلفاتا

في النقابة ذكرتا العام" و الرأي و العمال عن مطالبها و مواقافها و الحائق تخفي

طلبصصت بعصصدما جصصاءتا المنصصاجم و الطاقاة وزإير بها يقوم التي الحملة هذه أن بيانها

ووضصصع سوناطراك لمؤسسة عام مدير رئيس تعيين بضرورة العمومية السلطاتا

التمركصز نتيجصصة ككصصل القطصصاع و الشصصركة اسصصتقرار تهدد التي الحالية الوضعية حاد

القانونيصصة الجصصراءاتا احاصصترام فصصرض كصصدا و القصصرار سصصلطة و لصصصلحاياتا المطلق

التي المخاطر من سوناطراك مجمع حاماية و العامة المديرية طرف من السارية

المحروقااتا.   قاانون مشروع في جاء ما تطبيق عن تنجر قاد

الملحقّ. في العامة المديرية بيان * أنظر1
.23/10/2001 الخبر جريدة نشرته الذي الملحقّ في النقابة بيان * أنظر2

علقاصصاتا فصصي سصصابق بصصدون إعلميصصة بحملصصة ضصصدهم الصصوزإير موقاصصف تعتبر فالنقابة

الوسصائل بكصصل مواقافهصصا عصصن سصصتدافع أنهصصا و العامصصة، بالمديريصة الوطنيصصة النقابية

الحالي. قاانونها على و الشركة ممتلكاتا على للحفاظ المشروعة

لقصصانون النقابيصصة المعارضصصة مسصصألة تجصصاوزإ أخصصذ قاصصد الخلف يكون المواقاف بهذه

محاولصصة إلصصى حاولهصصا المتفصصق المطلبيصصة الرضصصية بتحقيق المطالبة أو المحروقااتا

الخر. على طرف لكل والمواجهة التصدي على القدرة إثباتا و القوة استعراض

(الشإهار) تهدف. التكتيك هذا خلل من فالوصاية
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الكصصل أن مسصصبق علصصم علصصى لنها جهة من العمال و النقابيين بين الشك زإرع إلصى

الغلبيصصة كسب تحاول فهي بالتالي و المقدمة المطالب على يتفق العمال) ل (أي

مواقافهم. لتغيير دفعهم و المتبقيين في الثقة زإعزعة و

بأهميصصة منهصصا إيمانصصا النقابصصة مطالب عن إطلعهم و العام الرأي إبلغ إلى تهدف و

النقصصابيين مطصصالب أن مبرزإة العيش) و (مصدر الجزائري للشارع بالنسبة القطاع

جوهرية. وليست ثانوية مطالب هي

قاادرة  أنها2001  أكتوبر22 في تجمعها خلل من النقابة أوضحت فقد جهتيها من

أيضصصا هصصي و المناوئصصة للمناوراتا التصدي في دورها تفعيل و القاعدة تحريك على

العصصام الصصرأي ود اكتسصصاب و دغدغة إلى الوصاية منشوراتا على ردها خلل تهدف

لن الجزائرييصصن كصصل حاصصق عصصن تدافع فإنها الشركة ممتلكاتا عن بدافعها أن مبنية

عليه.  المحافظة يجب وطني مكسب هي سوناطراك

آلف يجصصد المنصصاوراتا هصصذه قاصصائم. ووسصصط الصراع و متباينة مواقاف تبقى هكذا و

يأخصذونه.  أمصا اتجصاه أي يعرفصون ل السصندان و المطرقاصة أمصام أنفسصهم العمال

يمكصصن كصصبرى. ل اسصصتفهام نقطصصة حاتمصصا توجصصد النقابصصة تعبئصصة و الدارة إستراتيجية

هصصذا و طصصرف كل نوايا على تعرفو و واضحة بمعطياتا العمال تسلح إذا إل إزإالتها

لقطصصاع السياسصصي البعصصد و السصصتراتيجية لهميصصة تطصصرأ نظرنصصا، فصصي يحصصصل لصصن

المحروقااتا.
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	و في مبحث آخر من هذا الفصل تطرقنا لأبرز و أهم الميكانيزمات المتّبعة من طرف النقابة ومن ضمنها اللجوء إلى الاحتجاج الوطني و قد ركزنا على احتجاج 20 مارس 2001 ، وعلى كيفية تنظيمه داخل وحدة GL1/Z مع التعرض إلى أهم المضامين و الوقائع التي حدثت في هذا اليوم.
	و في آخر فصل من هذا البحث تطرقنا إلى قراءة مباشرة للمحتويات والمضامين التي تقدم بها عمال سوناطراك من اللذين شملهم البحث، وفيه استعرضنا أهم الأفكار التي يحملها هؤلاء عن الممارسة النقابية و عن رأيهم و موقفهم من مشروع قانون المحروقات الذي أثار الكثير من الاستفهامات.
	1- الإشــكـالـيـة :
	لا تختلف إشكالية البحث عن الطرح العام الذي تعرضنا إليه في المقدّمة. فجوهر الموضوع يتمحور حول التعديل القانوني الجديد وما سينجر عنه من تحولات جذرية في تسيير قطاع المحروقات الذي تميز حتى الآن بكونه قطاعا ناجعا مما أبعده عن كل الشكوك واحتمالات التغيير التي عرفتها القطاعات الاقتصادية الأخرى.
	غير أن النجاح الذي حققه قطاع المحروقات حسب الوصاية هو نجاح نسبي وأنها مطالبة بتعديل قوانينه لمسايرة العولمة و مواجهة المنافسة الدولية في مجال الطاقة وهو ما دفعها إلى اقتراح مشروع تمهيدي بديل للقانون الحالي الذي سبق وأن عرف تعديلات في سنتي 1991 و1996 1*.
	إن غموض المشروع الجديد و صعوبة قياسه و استيعابه ستدفع العمال إلى اتّخاذ إجراءات فردية وجماعية للإعلان عن الغضب و عدم الرضى سواء بطرق شرعية أو غير شرعية وغالبا ما تكون شرعية تترجمها النقابة التي تتفاعل في مثل هذه الحالات مع المشكلات التي تمس قضايا واهتمامات العمال و هذا ما سنتعرض له أثناء التفصيل. و بذلك يكون موضوعنا هو مواجهة النقابة للمشروع الجديد.
	فالنقابيون يرتكزون بصفة عامة في إصدار قراراتهم التي لا تخلو من الإنذار والتحضير على تحليلهم لما يجري في الجزائر من تغيرات و تقلبات، فالعمال الذين كانوا محل طرد بالمئات والذين عايشوا عملية بيع المعامل و يلاحظون يوميا تقهقر قدراتهم الشرائية يستاءون لا محالة من الوضع الذي لم يجدوا تفسير له سوى أنه تبديد و إتلاف لحقوقهم المشروعة مما يجعلهم أكثر خوفا على مصالحهم.
	فرغم أن عمال سوناطراك لم يمسّهم هذا الإجراء، إلا أن النقابة كانت ترى في مشروع القانون التمهيدي للمحروقات مؤشرا قويا لتعجيل هذا المسار والدفع بالمؤسسة إلى المجهول. مجهول تعرف عواقبه إذا ما قورن بمصير الشركات التي تم خوصصتها حتّى الآن و التي خلفت آلاف العمال بدون عمل.
	
	1 * : قانونــا " 22/1991 و 14/1996"

	1.1 طــرح الفرضيــات :
	1.1.1 الفرضـيـة الأولـى :
	رغم المستوى التكنولوجي العالي الذي تتوفر عليه سوناطراك، ورغم المكانة الدولية الهامة التي تحتلها إلا أنها لازالت تفتقر إلى أساليب معيارية، مما يجعلها تعيش عراقيل و صعوبات تنظيماتية مرتبطة أساسا بوظيفتها و بنيتها الداخلية.
	و دليلنا في ذلك هو عدم استقرارها حتى الآن على تنظيم ثابت لا يتغيّر بتغيير المسؤولين. فالمتتبعين و المهتمين بشؤون سوناطراك يلاحظون جيدا عدد المرات التي غيرت فيها هذه الشركة أساليبها التنظيمية بدون إعطاء تفسيرات علمية وموضوعية أحيانا لهذا التغيير، شأنها شـأن مؤسسات الدولة الأخرى التي تتغير بتغير الأشخاص.
	نورد هذا الكلام في وقت تعتبر فيه سوناطراك أقوى مؤسسات الدولة اقتصاديا و أنجعها تنظيما، فهي تعد القدوة في التسيير، سواء تعلق الأمر بالتجهيزات أو التكنولوجيات المتطوّرة أو بتسيير الموارد البشرية التي تحظى بمتابعة دورية و رسالة دائمة و ذلك بفضل الوسائل و المناهج التي وضعتها سوناطراك تحت تصرف عمالها و إطاراتها.
	لكن رغم ذلك و رغم اعتمادها للطرق الحديثة في المناجمات و قيادة الأفراد إلا أنها لازالت مشوبة بإرهاصات و ذهنيات تقليدية قادرة على إضعافها مستقبلا لان ظروف اقتصاد السوق الحالية والمنافسة في مجال الاستثمار في قطاع المحروقات ستدفع سوناطراك بدون شك إلى إعادة حساباتها و مراجعة معايير تسييرها.
	إن الوضعية المتأزمة والحرجة التي مر بها الاقتصاد الوطني، يجد تفسيره في مدى تأثير المحيط الخارجي على نموه، فهذا المحيط غالبا ما يتّصف بالعنف والعدوانية تترجمها يوميا ردود الأفعال السلبية التي لم تستطع بعد فهم دور الديناميكية الجديدة وهي بذلك تضيف إكراهات تحد وتعرقل التوجه الاستراتيجي الجديد و تضاف إلى هذه الضغوطات إكراهات أخرى تتمثل في أساليب التعامل التقليدية التي تسير عليها دوائر الإدارة الجزائرية مثل البنوك و الضرائب و الجمارك و الاتصال.
	1-1-2 الفرضـيـة الثانيـة :
	إن القراءة الأولية التي استخلصت من مطالعتنا لمشروع قانون المحروقات هو اعتماده على التجارب العلمية والتكنولوجية وعلى الأساليب التقنية المعروفة دوليا. و نستخلص أيضا أن صياغته تمت بالتعاون مع مكاتب للدراسة و الخبراء و المختصين.
	و أن هذا المشروع لم يكن و ليد الصدفة وإنما نتيجة حتمية للإجراءات الإصلاحية التي انتهجتها الجزائر و نتيجة كذلك لمحدودية قانون 1991 وتقصيره في فتح آفاق الاستثمار خاصة لقطاع حساس يتّسم بمنافسة دولية قوية.
	لكن الذي لا يمكن استيعابه و فهمه وهو ما سيشكل محور الفرضية التي نطرحها الآن وهو كيف أن سوناطراك التي سخّرت كل الوسائل للتعريف بمشروع قانون المحروقات من :
	* فتح أبواب على الأنترنات، "Site Web" 1*.
	* الرسائل عبر القنوات الإلكترونية الداخلية، "Messagerie Interne".
	* ملتقيات مع الإطارات.
	* تجمعات جهوية مع العمال، و الطلبة و الأحزاب.
	* إعلانات إشهارية عبر الجرائد.
	* إصدارات مجلات سوناطراك و مجلات أخرى.
	* أبواب مفتوحة على الجمهور.
	1-1-3 الفرضـيـة الثالثـة :
	1.2 المنهــجيــة :
	2- التنمـية و مراحلـها في الجزائـر :
	3- الوصـاية و مشروع قانون المحروقــات :
	1* قانون المعادن : الجريدة الرسمية رقم 35 بتاريخ 04-07-2001، وصودق عليه بتاريخ 03جويلية 2001 تحت رقم 110.
	هذه السياسة الطاقوية الجديدة ستمكن من فهم أفضل لـ :
	1. صيرورة شمولية الاقتصاد الدولي و ما أنجز عنه من تحولات جذرية في مجال الطاقة.
	2. ضرورة تأقلم قطاع المحروقات مع ظروف تسير اقتصاد سوق حرة، متفتحة وتنافسية.
	3. ضرورة تمويل و تنمية القطاع الطاقوي دون اللجوء إلى تمويلات و ضمانات الدولة كما كان في السابق.
	إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الفصل ما بين صلاحيات الدولة كقوة عمومية و المهام التقنية و الاقتصادية و التجارية للمؤسسات. فبفضل إدخال هذا الإجراء الجديد المتمثل في قانون المحروقات ستتمكن الدولة التي تصر على الاحتفاظ بمسئولياتها السياسية و الاقتصادية من التحكم في الوسائل الموجهة لاحترام القوانين و القواعد من طرف المتعاملين.
	انطلاقا من هذه الأهداف، فإن النصوص الجديدة ترمي إلى بلورة و بشكل منهجي وواقعي إنشغالات السيادة الوطنية في مجال المعادن مع توفير الظروف الحسنة لتنمية المحروقات مع تحسين مستمر لإنتاجية القطاع و ضمان مداخيل إضافية إلى المجتمع الوطني.
	فالإجراءات المنصوص عليها من خلال هذا القانون تندرج ضمن الإستراتيجية الاقتصادية وتتطابق تمام مع روح الاجراءات الدستورية المتعلقة بالسيادة الوطنية و الملكية العمومية خاصة في نصوص المادة 12 و 17 و التي تقر على أن :
	* المواد المعدنية و المستحفرات المكتشفة و غير المكتشفة المتواجدة في المجال الأرضي والبحري هي ملك للدولة الجزائرية و تخضع للقوانين الجزائرية ( المادة 02 ج الأول) من قانون المحروقات.
	* تبقي الدولة و في كل الحالات مالكة للثروة المعدنية.
	* فقط كميات المحروقات المستخلصة و الحقوق المرتبطة بسندات المعادن و البحث يتمتعون بالصبغة التجارية.
	* لن تصبح المحروقات ملكية لصاحبها إلا بعد استخلاصها.
	ينص مشروع قانون المحروقات ومن باب المحافظة على الثروة على أن تستغل المحروقات بشكل عقلاني مع مراعاة شروط حمية المحيط (المادة 02 ج02) كما ينص على إمكانية تقليص إنتاج الحقول لأسباب متعلقة بالأهداف الجيوسياسية الوطنية للطاقة و بالتالي فهو يضمن للدولة استقلالية لمراجعة التزاماتها التعاقدية.
	من هنا نستخلص أنه لا مجال للتخوفات من إضاعة الثروة و أنها على العكس تهدف إلى تحسين مداخيل القطاع بعد توسيع وسائل الإنتاج و تحرير مجال الاستثمار.
	الـبـاب الأول : الإجراءات العامة و المبادئ الأساسية
	مـن المـادة 01 إلـى المـادة 06
	الـبـاب الثـاني : التنظــيم
	مـن المـادة 07 إلـى المـادة 11
	الـبـاب الثـالث : الوقاية و الأمن و حماية المحيط
	مـن المـادة 12 إلـى المـادة 14
	الـبـاب الأول : تحديد محيط الاستغلال
	مـن المـادة 15
	الـبـاب الثـاني : رخصة التنقيب
	مـن المـادة 16 إلـى المـادة 18
	الـبـاب الثـالث : عقد البحث أو الاستغلال
	مـن المـادة 19 إلـى المـادة 25

	الـبـاب الرابـع : الإمضاء و الموافقة
	مـن المـادة 26 إلـى المـادة 30

	الـبـاب الخامـس : مدة العقود
	مـن المـادة 31 إلـى المـادة 37

	الـبـاب السادس : مدّة الحـجز
	المـادة 38

	الـبـاب السابـع : الالتزام بالحد الأدنى للأشغال و الضمانات
	مـن المـادة 39 إلـى المـادة 40

	الـبـاب التـاسع : معايير و معلومات
	المـادة 41

	الـبـاب العاشر : الإنتاج المسبق
	المـادة 42

	الـبـاب الحادي عشر : مخطط التنمية
	الـبـاب الثـاني عشر : خيارات المشاركة
	المـادة 44

	الـبـاب الثـالث عشر : الإنتاج
	مـن المـادة 45 إلـى المـادة 49

	الـبـاب الرابـع عشر : إجراءات مالية
	مـن المـادة 51 إلـى المـادة 52

	الـبـاب الخـامس عشر : إجراءات قانونية
	من المـادة 53 إلـى المـادة 55
	الجزء الـثـالـث : خـاص بالغـاز.
	الـبـاب الأول : الغــاز
	مـن المـادة 56 إلـى المـادة65
	الجـزء الرابـع : النقل عبر القنوات للمحروقات و المواد البترولية
	مـن المـادة 66 إلـى المـادة 73

	الجـزء الخامـس : تكرير و تحويل المحروقات
	المـادة 74

	الجـزء السادس : تخزين و توزيع المواد البترولية
	مـن المـادة 75 إلـى المـادة 76

	الجـزء السابـع : تحويل الملكية بعد انتهاء العقد أو الحيازة
	مـن المـادة 77 إلـى المـادة 79

	الجـزء الثـامـن : الجباية و الاستغلال و الصيغ المالية
	مـن المـادة 80 إلـى المـادة 97
	الجـزء التـاسع : إجـراءات العــبور
	* البنــك
	* الجمـارك
	* عقود الشراكة
	مـن المـادة 96 إلـى المـادة 107

	الجـزء العاشر : إجراءات قانونية خاصة
	مـن المـادة 108 إلـى المـادة 112

	المــادة 02 ج 02: يجب استغلال هذه الموارد باستعمال وسائل ناجعة و معقولة لاستغلال أوفر للمحروقات و للمحافظة على مخزونها مع مراعاة قواعد حماية المحيط.
	المــادة 05 : النشاطات الخاصة بالبحث، الاستغلال و النقل عبر القنوات هي منافع عامة. (Utilité Publique)
	النفط ALNAFT تتكفل بـما يلـي :
	* ترقية الاستثمارات في مجالات البحث و استغلال المحروقات.
	* تسيير بنك المعلومات و توفير المعلومات الخاصة بالبحث و استغلال المحروقات.
	* إصدار رخص البحث و التنقيب.
	* إصدار إعلانات المناقصات عن طريق المنافسة و تقييم العروض المتعلّقة بنشاطات البحث والاستغلال.
	* منح كتل البحث و تعيين مناطق الاستغلال و إمضاء عقود البحث و الاستغلال.
	* متابعة و مراقبة تطبيق عقود البحث و الاستغلال طبقا للإجراءات القانون باعتبارها الهيئة المتعاقدة.
	* الدراسة و الموافقة على مخطط التنمية و مراجعته دوريا.
	* تسيير و جمع المستحقات و دفعها إلى الخزينة العمومية مباشرة بعد استلامها.
	* تسهيل الحصول على المعلومات المتعلّقة بسوق الغاز.
	* التحقق من دفع الضرائب على مداخل البترول كما هو مبين في المادة 26 من قانون المحروقات.
	المــادة 18 : الحرص على جمع المعلومات المتعلّقة بحماية المحيط ووضعها تحت تصرف النفط حسب الإجراءات و المقاييس المنصوص عليها في القانون.
	المــادة 19 : لممارسة أي نشاط متعلق بالبحث أو الاستغلال من أي طرف كان لابد من إبرام عقد مع النفط حسب القانون.
	المــادة 39 : إن عقد البحث أو الاستغلال تحديد للبرنامج الأول للاستغلال الذي يتعهد المتعاقد القيام به في كل مرحلة من البحث.
	على العقد أيضا أن يحدد مبلغ الضمان البنكي المحدد من بنك تقبله النفط و يغطي نفقات الحد الأدنى من الأشغال التي يقوم بها المتقاعد أثناء كل مرحلة من البحث.
	المــادة 40 : على المتعاقد تفعيل الموارد التقنية في تحقيق المشروع تبقى التكاليف على عاتق المتعاقد.
	ليست للدولة مسؤولية اتجاه المتقاعد أثناء تحقيق العقد.
	المــادة 43 : على المتعاقد أن يحترم المقاييس العادية المتعلقة :
	بالأمن الصناعي
	حماية المحيط
	التقنيات العلمية
	عليه أيضا أن يوافي و باستمرار النفط بالمعلومات و النتائج المحققة كما عليه أن يوافيها بالتقارير حسب الإجراءات المنشورة من طرف النفط.
	عند تبليغ التصريح، على التعاقد أن يقدم للنفط مشروع التنمية مرفق بتقديرات تكاليفها مع تحديد محيط الاستغلال.
	المــادة 45 : على المتعاقد استعمال المناهج الضرورية التي تمكنه من المحافظة على الحقل واستغلال أكبر كمية ممكنة من المحروقات الموجودة.
	المــادة 46 : لأسباب متعلقة بأهداف سياسية وطنية يمكن تطبيق قرار تقليص إنتاج الحقول من المحروقات.
	المــادة 52 : على المتعاقد احترام التشريعات و العمل على ضمان محاسبة متفرقة للنشاطات حتى يتمكن من ضبط حسابات القيمة المضافة و نتائج الاستغلال و حسابات خاصة بكل نشاط.
	المــادة 54 : النزاعات التي يمكن أن تحدث ما بين النفط و المتعاقد نتيجة قراءة مخالفة لعقد الاستغلال أو للقانون الحالي يتم التحكم آثرها إلى قانون التجارة الدولي وحسب ما ينص عليه العقد.
	المــادة 76 : عند نهاية العقد ( البحث و الاستغلال)، فإن تحويل ملكية المشروع و الوسائل التي تسمح بمتابعة النشاط تتم لصالح الدولة. النفط تتكفل بتبليغ المتعاقد بلائحة (Ouvrages الوسائل) التي ترغب الدولة في إبقائها.
	أثناء التحويل، على التجهيزات المحولة أن تكون صالحة لاستعمال و في أحسن الحالات فيما يخص التجهيزات التي ترغب الدولة في بقائها و تحويل ملكيتها. على المتعاقد أن يتحمل مصاريف تركها أو إصلاحها طبقا للنصوص القانونية المتعلقة بالأمن الصناعي و المحافظة على المحيط.
	المــادة 77 : مع نهاية عقد حيازة الاستغلال في مجال النفط فإن كل التجهيزات الخاصة بهذا المجال و التي يمكنها أن تستعمل في متابعة الاستغلال تصبح ملكا للدولة.
	القراءة التي يمكن استخلاصها من مجمل هذه النصوص و المواد أنه لا مجال لإضاعة الملكية لصالح أي طرف كان فالملكية هنا ظرفية و متعلقة باستغلال مباشر للمناجم لا أكثر فهي بالأحرى حيازة بفعل عقد مبرم ليس إلا. مدة العقد تنتهي صلاحيته بانتهاء المشروع سواء تعلق الأمر بالبحث أو الاستغلال أو النقل، و كل هذا يتم برعاية رقابة (النفط الجزائرية) و سلطة ضبط المحروقات وهذا هو الوجه الآخر و الجديد الذي تطرحه الوصاية ليحل محل سوناطراك حاليا، إذ سيلعب دور المنظم والمسطر لآليات التسيير مستقبلا وهو ما تعارضه النقابة لأنه سينزع لسوناطراك دورها التعاقدي و المفاوضة من أجل إبرام الصفقات. فما هي سلطة ضبط المحروقات ARH ، إذن ما هو دور النفط NAFT ؟
	1) السلطـة الـوطنية للمـراقبة و التنظيـم (ANCR):
	(Autorité Nationale de contrôle et de Régulation)
	أو ما يمكن تسميته الديوان الوطني لمراقبة النشاطات الخاصة بمجال المحروقات وهو يسهر على :
	* القوانين التقنية المطبقة على النشاطات المحددة قانونا.
	* القوانين المتعلقة بتطبيق التعريفات الخاصة بالنقل عبر قنوات و التخزين.
	* القوانين المتعلقة بميادين النظافة و الأمن الصناعيين و كذا المحيط.
	* تطبيق المعايير و المقاييس المعمول بها دوليا.
	* متابعة و مراقبة و دراسة طلبات الحصول على حيازات النقل عبر القنوات.
	2) وكالة النفط الجزائري أو الوكالة الوطنية لتقويم موارد المحروقات ALNAFT:
	و دورها يتمثل في : (انظر المادة 05 من قانون المحروقات سابقة الذكر)
	هذين السلطتين أو الوكالتين هما اللتين شكلتا محور النقاش الذي غدى مختلف أراء النقابين لأن إقرارهما كسلطة منفذة للقانون الجديد (أي الوكالتين) معناه إفراغ سوناطراك من محتواها السياسي الإستراتيجي و إبعادها عن لعب دورها كقوة عمومية و بالتالي إرجاعها إلى دورها الأصلي شأنها شأن أي شركة أخرى.
	3-4 النشـر و التبــليغ :
	عرف المشروع التمهيدي لقانون المحروقات نشرا و تبليغا لا مثيل لهما إذا ما قورن بباقي المشاريع التشريعية الأخرى التي اقتصر تداولها على الدوائر الخاصة بها فقط. إذ بالإضافة إلى طبعه و نشره في معظم مؤسسات القطع تمت مناقشته على مستوى الاجتماعات و التجمعات سوءا داخل وحدات القطاع أو خارجها مثل الجامعات و المؤتمرات، و نستعرض فيما يلي أهم هذه اللقاءات التي نشطتها الوصاية عبر مختلف التراب الوطني :
	3-4-1 تجمعات من تنشيط الوزير نفسه 2 :
	* التجمع الذي ضم فيديرالية النقابة 02/01/2001 1*
	* تجمع مع إطارات المديرية العامة بمقرها 08/01/2001
	* تجمع مع إطارات جهة حاسي مسعود 10/01/2001
	* تجمع مع إطارات وزارة المالية 22/01/2001
	* تجمع مع إطارات جهة حاسي رمل 20/01/2001
	* تجمع مع إطارات جهة أرزيو 18/03/2001
	* تجمع مع إطارات جهة سكيكدة 10/02/2001
	* تجمع مع ممثلي الأحزاب بمقر وزارة الطاقة 21/02/2001
	* تجمع مع إطارات جهة بجاية 27/02/2001
	1* ردود أفعال فدرالية عمال المحروقات – fntpgc وردت في الرسالة رقم 056 بتاريخ 22 فبراير 2001 (انظر الملحق)
	2 ـ الوزير شكيب خليل "المدير العام بالنيابة"
	3-4-2 جمعات من تنشيط ممثلين عن الوزارة :
	* تجمع حاسي مسعود 17/03/2001
	* تجمع عين امناس 18/03/2001
	* تجمع حاسي رمل 17/03/2001
	* تجمع أرزيـو 17/03/2001
	* تجمع سكيكدة 19/03/2001
	* تجمع سيدي أرسين 10/04/2001
	* تجمع نافطال بالشراقة (العاصمة) 11/04/2001
	* تجمع TFT (الجنوب) 30/04/2001
	* تجمع أوهانيت (الجنوب) 30/04/2001
	3.4.3 جمعات الوزارة مـع المؤسسـات الجـامعية :
	* جـامعـة وهــران 17/03/2001
	* جـامعـة صناعة الغازAIG 21/04/2001
	* جـامعـة قسنطينة 10/06/2001
	* جـامعـة قـالمة 03/07/2001
	* جـامعـة المهندسين الحراش 17/07/2001
	3-4-4 التجمعات و النقاش على طريق البراين ستورمينغ :
	البراين ستور مينغ كما يعرفه السيد شكيب خليل وزير الطاقة و المناجم المدير العام بالنيابة لشركة سوناطراك بأنه تحفيز أشخاص لهم نفس النشاط يجمعون طاقاتهم لاقتراح خطة عمل لحل مشاكل يحددونها مسبقا كعائق لهذا النشاط. و كلمة البراين ستور مينغ BRAINSTORMING تعني "عاصمة المخ"
	
	أي تشغيله إلى أقصى حد لاستخراج أكبر قدر من الأفكار في وقت وجيز و يقتضي الأمر جمع أشخاص لهم تجربة و معرفة ببعض جوانب النشاط و عندها يلتقون معا بتركيز إلى أن تكتمل رؤيتهم لهذا النشاط.
	تستعمل هذه الطريقة بالمؤسسات الكبرى و الهيئات الدولية، و تعطي نتائج جيّدة و أحيانا تنتهي بحلول لا يفكر فيها أبدا، و تسمح للمشارك باكتشاف قراته و تبادل الأفكار، و الاستفادة من تجارب الغير و الوصول إلى صيغ توافقيه في إتّخاذ القرار.
	و قد جاءت فكرة البراين ستور مينغ أثناء اجتماع حاسي مسعود في شهر أفريل 2001 1* الذي ناقش خلاله الإطارات، المخطط المتوسط المدى لسوناطراك حينما طرح المدير العام السؤال حول أهداف سوناطراك و طلب من الإطارات إعطاءه عشرة أجوبة فقط.
	أثناءها لاحظ اختلافا في الأجوبة و اقتراح أن يجتمع الإطارات و يتفقوا على أهداف سوناطراك بقصد تحديد إستراتيجية و أجال معينة و ضبط أعمال تسطر لتحسين فعالية الأنشطة.
	فمثل هذه القرارات لا تتخل على أعلى مستوى، فتقرير إستراتيجية سوناطراك ليس من مهام الرئيس المدير أو الوزير المكلّف بالقطاع أو حتى الحكومة، بل المسؤولية تعود على الإطارات لرسم الأهداف في إطار ما يقتضيه محيط المؤسسة المباشر و العولمة و المنافسة.
	3-5 التسـاؤلات المطـروحـة :
	إذا كان الهدف من تنظيم هذه اللقاءات هو الشرح الموسع للأرضية التشريعية الجديدة إلا أن الغاية كانت ترمي إلى خلق جو من النقاش و دفع المشاركين الى طرح الأسئلة على طريقة البراين ستور مينغ و اليشماركينك "Brainstorming*2 et Bench Marking*3".
	
	1* سوناطراك المجلة رقم 29 أكتوبر 2001 (ص28)
	ونلاحظ من خلال تحليلنا للتساؤلات المطروحة ثلاثة أنواع:
	3-5-1 أ- أسئلـة خـاصة بالإطـارات و الجـامعيين :
	قدرت بـ82 سؤال تمحور جلها حول علاقة سوناطراك و بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ عليها كما شملت أسئلة تقنية أخرى كالمنافسة و دور الوكالات الجديدة وردود أفعال العولمة على قطاع المحروقات و آفاق الاستثمار المستقبلية غيرها من الأسئلة الأخرى.
	3-5-2 ب- أسئلـة خـاصة بالنقـابين :
	رغم قلتها إلا أنها حظيت بعناية أكبر في إجابات الوصاية التي كانت ترمي إلى هدف مزدوج تمثل في الإجابة و الإقناع معا و قد تمحورت جل هذه الأسئلة حول ما يلـي :
	* خرق مشروع المحروقات التمهيدي للدستور (المادة 17).
	* إضعاف سوناطراك لتسهيل خوصصتها.
	* تسريح العمال.
	* رهن مستقبل الجزائر.
	و غيرها من الأسئلة الأخرى التي سنستعرضها بالتفصيل أثناء التحليل.
	3-5-3 ج- أسئلـة و تعليقـات خـاصة بالأحزاب السياسيـة :
	لقد جاء تدخل الأحزاب على شكل قراءات نقدية لمحتوى المشروع التمهيدي لكن قبل التعرض لعناصره الأساسية لابد من الإشارة إلى أن هذا الرد جاء بعد العرض التفصيلي الذي قدمته وزارة الطاقة للأحزاب بمقرها في 21/02/2001.
	حـزب العمـال PT:
	أول انتقاد و جهه حزب العمال تمثل في عدم استشارة الوصاية لاتحاد العام للعمال الجزائريين أثناء إعداده لهذا المشروع و يرى حزب العمال أيضا أن الاصلاحات الضرورية المسجلة ضمن برنامج الحكومة لا يجب أن تفهم كانصياح حتمي للضغوطات الدولية (الشركات الكبرى UE/OMC -البنك العالمي وFMI) لأن الظروف الاقتصادية الدولية تتميز بالسيطرة المضاربة المالية التي تهدف إلى الهيمنة على الاستثمار و بالتالي فإن مشروع القانون التمهيدي يمنح الفرصة لهذه الشركات البترولية في الاستحواذ على قطاع المحروقات و فرض ديكتاتورية اقتصادية.
	حزب العمال يعتبر أن المسألة تتعلّق بسيادة القرار حول المحروقات و أن المشروع الجديد متناقص مع المادة 17 من الدستور.
	من جهة أخرى فهو يرى أن تطبيق المشروع يؤدي إلـى :
	* خوصصة سوناطراك و بالتالي ارتفاع البطالة.
	* تحرير الأسعار و هذا سيؤدي حتما إلى فقدان روح التضامن الوطني.
	حـزب حركـة مجتمـع السلـم MSP:
	اشتملت القراءة الخاصة بحزب حركة مجتمع السلـم على تسعة 09 أسئلة أساسية تمحور معظمها حول :
	* علاقة الطاقة بمنظمة التجارة الدوليةOMC و الاتحاد الأوروبي UE و تأثيرها على الجزائر ؟
	* المناطق الحدودية للغـاز ؟
	* تحديد سقف مشاركة سوناطراك في حدود 25% فقط ؟
	* مهـام الوكالات ؟
	* تنمية ميادين تكرير البترول ؟
	* علاقة النفط و توفير المستحقات لصالح الجماعات المحلية ؟
	* تحرير الأسعار و مدى تطابقها مع السعر الحقيقي و كفايته.
	و غيرها من الأسئلة الأخرى التي اتسمت بطابع تقني محض. فحزب مجتمع السلم لم يطرح أسئلة تتعلق بسيادة ملكية المحروقات ولى حتى تأثير المشروع الجديد على سوناطراك عكس ما سنراه مع حزب النهضة.
	حـزب النهضــة :
	حزب النهضة يبدأ انتقاداته بالتصدي إلى مزايا قانون المحروقات 1991 الذي يعتبره إيجابيا فهو يرى أنه لا داعي لقانون آخر لان المسألة متعلقة بسوء التسيير و ليس بعجز القانون و من بين الملاحظات الأخرى التي يوجهها حزب النهضة للمشروع الجديد نذكـر :
	* تناقض المشروع التمهيدي مع قانون الاستثمار (APSI).
	* ضرورة الالتزام بتغيير النظام المصرفي قبل المحروقـات.
	* التخوف من خطورة المشروع على اليد العاملة.
	* التخوف من تخلي الدولة عن تمثيل القطاع على مستوى الدولي (OPEP)
	حـزب الأرنــدي :
	لم يكن رده واضحا و قد جاء مختصرا إذ صرح بأنه ليس ضد الإصلاحات الاقتصادية لكنه يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية للحوار و مبدأ التشاور.
	فرغم إن قيادة الأرندي و على خلاف التشكيلات الحزبية الأخرى التي بدت أكثر تحمسا من غيرها للإصلاحات الاقتصادية. إلا أنها أصدرت موقفا لم يكن في الحسابات، إذ أعلنت في البيان الأخير1* أنها تعارض أي مشروع يرمي إلى خوصصة سوناطراك. و جاء في نسف البيان "أن الارندي     (RND) كان يدعو إلى التوجه إلى الخوصصة"، فإنه في المقابل يدعو الحكومة إلى جعل الميدان الاستراتيجي للمحروقات بمنأى عن أي مسعى للخوصصة. و بذلك يكون الأرندي قد أخلط كل الأوراق مما يجعل الوصاية في مأزق كبير باعتبار أن الأرندي يشكل أغلبية البرلمان وهو ما يعني أن حظوظ المصادقة على مشروع القانون الجديد ضئيلة.
	1* بيان دورة المجلس الوطني المنعقد في 14 و 15 فيفري 2002.
	حـزب جبهـة التحريـر الوطنـي :1*
	لم يكن رأي الحزب مستوفيا و اكتفى بالرد أن الإصلاحات ضرورية لكن يجب أن تتم باحترام آراء العمال و لا يجب أن تكون همجية ووحشية بفتح النار على القطاع العام و التضحية به.
	حـزب جبهـة القـوى الاشتراكية FSS:
	يعتبر أن هذه المرحلة خصوصية على مستوى الاجتماعي و الاقتصادي و أن المشكل الحقيقي المطروح هو بيع كل شيء باسم الخوصصة وهو ما أدى إلى تحريك المركزية النقابية و رفض العمال الجزائريين للسياسة المنتهجة من طرف الحكومة المؤيدة إلى بيع الثروات الجزائرية وبالتالي فإن حزبه يؤيد و يدعم و يساند حركة العمال في مواجهتها للقانون الجديد.
	1* الخبر 22 مارس 2001 ص3 الأحزاب السياسية ترد على الرئيس.


	4- النقــابة أثنـاء الفتـرة الاستعمـارية :
	يمكن القول أن النقابة في بدفي بداية الاستعمار لم تكن مؤسسة عمليا لأن وجودها ارتبط بتطور الصناعة و بالتالي بالطبقة العاملة. غير أن الجزائر المستعمرة كانت خاضعة للحلف الذي حصرها لمدة طويلة في دور المصدر للمنتجات الزراعية و المنجمية للدولة الاستعمارية، فالطبقة العاملة في هذه المرحلة تميزت بتكوينها الخاص و انتمائها إلى أرستقراطية عمالية.
	ومن بين الأسباب كذلك التي لم تدع مجالا لبروز الحركة النقابية آنذاك نشير إلى ما ذكره الدكتور عبد القادر حعلول1*.
	- انعـدام تقريبي لبناء تحتي صناعي.
	- استحـالة "مشروعه" لتصنيع الجزائريين.
	فخلال هذه الحقبة تم إلغاء النقابات القديمة التي بدأت بالوصاية التركية بعد إصدار المعمر لقانون حقوق الأهالي سنة 1881 الذي يمنع كل نشاط نقابي في الجزائر ماعدا العمال المنحدرين من أصل فرنسي و كانت أول نقابة تأسست و تم الإعلان عنها هي نقابة الطباعة في قسنطينة عام 1880.
	4-1-1 معارضة الاتحاد ع ع ج لإشكال المنافسة النقابية :
	لقد تعرض الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى عدّة اصطدامات تميزت بمنافسة قوية من طرف تنظيمات نقابية أخرى، غير أن هذا الأخير استطاع رد و مقاومة هذه الأشكال الاتحادية رغد القواعد التي تأسست عليها و قد ساعدته في ذلك الظروف السياسية و المعطيات الاقتصادية التي ميزت مختلف مراحل التطور الجزائري.
	1* تاريخ الجزائر الحديث دراسة سوسيلوجية. عبد القادر جعلول لدار الحداثة بالتعاون مع ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر 1983.
	
	4.1.2 معارضته الاتحاد العـام للنقابات الجزائـريـة :
	لقد وصل الصراع أشده مع اتحاد نقابات العمال الجزائريين التي نظمها في الحركة الوطنية الجزائرية، و الذي كاد يجر إلى اقتتال أخوي خاصة في أوساط الهجرة، غير أنه سرعان ما اشتد الجدال و اندمج نقابيو الاتحاد العام للنقابات الجزائرية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
	4.1.3 معارضته للنقابة المستقبلية (SNAPAP و SNTE) على الخصوص :
	يعاني الاتحاد حاليا من منافسة النقابات "الجديدة" أو "المستقبلية" التي ظهرت مع بداية الانفتاح الديمقراطي و قد توصلت هذه النقابات إلى شبه إجماع حول فكرة الدعوة للمعارضة نظرا للوضع الخطير الذي يعيشه المجتمع على مختلف الأصعدة خاصة تردي القدرة الشرائية للعامل و تدني المستوى المعيشي لجل فيئات الموظفين، و هذا ما دفع النقابات التسع المتواجدة في الساحة،و إن اختلفت أهميتها ووزنها التمثيلي، المطالبة بالحقوق و الدفاع عن القطاعات التي تمثلها مشكلة بذلك مجالا تنافسيا بينهما و بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين، و لعل أهم هذه التمثيلات المستقلة نقابة السناباب (النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية) التي استطاعت أن تحصد العديد من الأصوات داخل الأوساط الإدارية و ذلك عقب مطالبتها بقانون الوظيف العمومي و قوانين خاصة بالأسلاك المختلفة للوظيف العمومي، بالإضافة إلى مطالبتها بتطوير نظام التعويضات و المنح و رفع الأجور.
	إلى جانب " SNAPAP"، المختصة في تمثيل و الدفاع عن حقوق موظفي الإدارة العمومية، هناك نقابة مستقلة شكلت هي الأخرى واجهة منافسة للاتحاد، و تمثلت في "SNTE" (النقابة الوطنية لعمال الطاقة) التي تأسست بموجب القانون 90-14 بتاريخ 02 جوان 1990 برقم وصل 75/13/2000 و ركزت نشاطها على عمال الطاقة و المحروقات.
	ببروز هذه النقابات بالإضافة إلى نقابات أخرى1* يكون قد اهتز عرش الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) الذي تربع عليه منذ أزيد من 30 سنة و بذلك فهو مطالب بتغيير الاستراتيجية الموجهة و اقتسام الميدان مع نقابات أخرى التي أصبح وجودها فعليا و قويا، رغم الضغوطات التي تتلقاها من الجهتين الدولة 2* و الاتحاد. و هو ما دفع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى التنديد في أكثر من مرة بالتضييق الذي تتعرض له ممارسة الحريات النقابية في الجزائر.
	4-2 الإتـجاه الجديد للتنظيم النقابي في سـونـاطراك :
	يعتبر النقابيون في فرع المحروقات أن نظام التسيير الجديد يتوغل بالتدريج في الاقتصاد الوطني وسيصبح قريبا الإطار الذي تسير عليه جل الشركات الجزائرية.
	و هذا ما سيؤثر على القواعد و الذهنيات و أساليب التعامل في مختلف مجالات الحياة بالإضافة إلى تأثيره على ميكانيزمات الإنتاج و الاستهلاك، و يشكل هذا التغير تحول جدري للمؤسسة التي عاشت منذ 1962 إلى 1990 داخل إطار اقتصادي منظم ADMINISTRE من طرف الدولة "الاشتراكية من نوع خاص" SOCIALISTES SPECIFIQUES.
	في اتجاه آخر يعتبر النقابيون أن البرجوازية الجديدة التي تكونت في رحم الاشتراكية الخاصة (SPECIFIQUE) ستزداد ثراء و في نيتها الاستيلاء على مواقع السلطة لتسيير البلاد لمصالحها الخاصة.3* لكن هذا الافتراض يبقى بعيد المنال حسب النقابيين مادمت هذه الفئة لم تستحوذ عل قطاع المحروقات الذي يعد العنصر الأساسي للثروة التي هي أساس السلطة. فالبرجوازية الرأسمالية في بلادنا لازالت في طور التكوين و لم تصل بعد إلى مرحلة تسيير الاقتصاد الوطني أو تسيير شؤون الدولة، و لأن أهم التغيرات التي وقعت حتى الآن مست فقط خوصصة القطاعات الجزئية والثانوية من الاقتصاد الوطني بينما أهمها مازال ملكا للدولة كالمحروقات والطاقة، النقل البحري والسكك الحديدة و المناجم و تسيير المياه.
	1* مثل نقابة القضاء، مجلس المحاسبة الخ ...
	2* إصدار الدولة لأمريه جوان 96 (إمكانية تجميد نشاط النقابة)
	3* الاتحاد العام للعمال الجزائريين –النقابة الوطنية سوناطراك التكوين النقابي GL1/Z Décembre 1997
	إن مثل هذه المواقف و إن كانت في وقت قريب (1997) سابقة لأوانها إلا أن الملاحظ هو استفحال الظاهرة و انتشارها، فالخوصصة اليوم أصبحت شاملة و لم تستثني حتى القطاعات الآنفة الذكر، وهذا ما يوحي حسب النقابيين ببروز مصلحة اتجاه اقتصاد السوق و يترجم وجود مقاربة سوسيو سياسية تستدعي اهتماما خاصا ووضع استراتيجية لمواجهة ما سيحدث.
	4-2-1 المواقــف الجديدة لنقابة سـونـاطراك :
	إن مفهوم النقابة المتبع حتى الآن في سوناطراك منذ سنة 1967 مبني على أساس شراكة نشيطة (PARTENAIRIAT ACTIF) تأخذ في الحسبان الاهتمامات و المصالح الموضوعية المشتركة، وتسعى إلى مواصلة زرع ثقافة روح المؤسسة، و تصر على الإنتاج و الإنتاجية في العمل و تدافع على المصالح المادية و المعنوية آخذة بعين الاعتبار مصلح سوناطراك و الوطن. و هذا النهج المتّبع يعتبر في نظر النقابيين عادلا و سيظل حسبهم حتّى في ظروف اقتصاد السوق.
	في إطار الاقتصاد المسير "ADMINISTRES" اكتفت نقابة سوناطراك بالنشاط داخل المؤسسة فقط واقتصر تعاملها خارج هذا الإطار مع الاتحاديات المحلية و الولائية و مع الفيدرالية لكن بشكل ثانوي لآن جل اهتمامها كان مركزا حول خلاياها الداخلية. أمام التطورات السريعة للأوضاع أصبح ضروري تكثيف الجهود و الالتفاف حول مراكز القوى و العودة إلى الأشكال المتفق عليها لإعطاء أكثر مصداقية و أكثر فاعلية للقرارات المتّخذة و كان من الضروري أيضا الاهتمام بالتكوين والإعلام و الاتصال لكسب و تعزيز العلاقات مع المناضلين النقابيين من جهة و مع العمال من جهة أخرى.
	4-3 الإعـــلام L'INFORMATIQUE :
	يحتل الإعلام في نظر النقابيين مكانة أساسية و عليه بالتالي إعادة التفكير و صياغة المنهج في التعامل مع الإعلام حسب المستجدات الجديدة حتى يتماشى مع واقع الاقتصاد الوطني الحديث ويواكب العولمة بدون الخروج عن التعليمات و التوجيهات النقابية و ذلك للدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للعمال.
	فالنقابيون في سوناطراك يرون أنه من الضروري تبسيط المشاكل المطروحة و تسهيل شرحها للعمال سواء تعلّق الأمـر :
	بالمؤسسة L'ENTREPRISE
	الجهة LA LOCALITE
	البــلاد LE PAYS
	فعلى النقابة داخل المؤسسة أن تبتعد قدر المستطاع على اعتناق قضايا يستحيل الدفاع عنها أو يمكن أن تنقلب سلبا على التنظيم النقابي.
	على النقابيين أيضا أن يبدؤوا بأنفسهم في فهم الأوضاع، و استيعاب المتغيرات التي يمكن أن تؤثر طبيعيا على ذهنيات العمال جراء التوجيهات الاقتصادية و الإستراتيجية الجديدة، مما يدعو إلى مضاعفة الاتصالات ما بين المناضلين على جميع الأصعدة في إطار الأيام الدراسية و اللقاءات الدورية و مع القاعدة لتبليغ و تعميم المعلومات.
	4-4 التـكويـــن LA FORMATION:
	يرتكز النقابيون بقوة على ضرورة تكوين المناضلين و ذلك إيمانا منهم أن التكوين هو الطريق الأنسب لضمان الصيرورة و تلقين المناهج و توحيد الصفوف، و مع دخول اقتصاد السوق أصبح الطلب أكثر إلحاحا، لأن التكوين هو السبيل الأنجع لمساعدة الإطارات المناضلة على توضيح وتفسير المشاكل السياسية و الاقتصادية المطروحة.
	فالنقابيون يعتبرون أن المناضلين لا يتوفرون على تقاليد عريقة في النضال النقابي لأنهم لم يعرفوا أنواعا نقابية غير النقابة المدمجة في إطار الاقتصاد المسير، و بالتالي فنظرتهم لم تخرج و لسنين متعددة عن التوجه العام الإيجابي Orientation Politique Globalement Positive.
	لقد اعتقدوا و دافعو عن نظام سياسي بدون مراعاة المفارقات الحقيقية للأوضاع السائدة مما أحدث تقصيرا في الفهم الجيّد للحياة الاجتماعية، و الاقتصادية، و السياسية بصفة عامة، وهو ما يدعو حسبهم إلى تكثيف اللقاءات و التكوينات لكافة الإطارات المناضلة و العاملة تكيفا و تماشيا مع الأوضاع الجديدة.
	4-5 ضرورة توضيح الخصوصـيات الجديدة للعصـر :
	يرتكز النقابيون بصفة عامة في إصدار قراراتهم، التي لا تخلو من الإنذار و التحضير على تحليلهم لما يجري في الجزائر من تغيرات و تقلبات ، فالعمال الذين كانوا محل طرد بالمئات و الذين عايشوا عملية بيع المعامل، و يلاحظون يوميا تقهقر قدراتهم الشرائية الخ ... يستاءون لا محالة من الوضع الذي لم يجدوا تفسيرا له سوى أنه تبديدا و إتلافا لحقوقهم المشروعة.
	انطلاقا من هذه المعطيات، كان لزاما تحديد المواقف و إجراء تحاليل عميقة و موضوعية على مستوى المؤسسة.
	فسوناطراك مؤسسة إستراتيجية و حيوية و بموجب ذلك لابد من نقابة مسؤولة وواعية كل الوعي بأهمية مهمتها، فالأمر حسب النقابيين لا يتعلق بالدعوة الأرستقراطية التي تؤمن بمبدأ "مات الملك عاش الملك" كما أن الأمر لا يتعلق باعتناق اليتيم "بأبوة زوج أمه الجديد" غير مبال بما تغير من حوله.
	فعلى العكس من ذلك فإن سوناطراك واعية بالتغيرات التي حدثت في الجزائر و في العالم وواعية أيضا بأن هذه التغيرات ستدرج تغييرات أخرى بداية بالذهنيات و ذهنيات المسيرين.
	4-5-1 الخلــية النقــابية :
	إن العمل الصناعي هو شكل من أشكال التحرك في المكان و الزمان، وهو أيضا مكان لاكتساب وتلقين مبادئ المساواة و الديمقراطية، و الانضباط حتّى و إن اختلفت مفاهيمها و اتجاهاتها، فالتنشئة الاجتماعية داخل المصانع لا تقتصر على اكتساب علاقات وظيفية جديدة كالعمل، الانضباط، والمداومة، بل تعمل على تلقين نماذج أخرى من العلاقات الاتحادية و النضالية و ذلك من خلال الخلية النقابية التي تعد جزء لا يتجزأ عن العالم المصنعي، و هذه الأخيرة لا تكتفي بتعليم العمال أحسن الكيفيات لتحقيق الاندماج الأفضل، بل تعلمهم كذلك الوسائل و السبل الناجعة و تحملهم للوقوف أمام التحديات التي تعترض النضال النقابي، و يعتبر الفرع النقابي المحرك لهذه النضالات.
	4-5-2 تعريـف الفـرع النقــابي :
	يتكوّن الفرع النقابي من المنخرطين، وهم الذين يحدثون ميلاده، فبدون منخرطين لا وجود للفرع النقابي و بالتالي المنخرطون هم الذين يشكلون الجمعية العامة التأسيسية للفرع النقابي، وعن طريق الانتخاب يؤسسون خلية التسيير تسمى المجلس النقابي أو المكتب النقابي، وهي الهيئة التنفيذية تستمد قوتها و صلاحياتها من الجمعية العامة التي تعتبر هي الأخرى هيئة مستقلة. و المنخرطون ينتدبون مجموعة منهم لتسير الفرع النقابي لمدة محددة.
	4-5-3 المنخـــرط :
	يعتبر النقابيون أن قوة المنخرطون تكمن في الانخراط الحر و التطوعي إذ أن المنخرط الذي يبدي رغبة شخصية في الانخراط يقوم بعمل طوعي تترجمه رغبته في :
	* التضامن مع زملاءه في العمل.
	* الدفاع عن مصالحه المادية و المعنوية مع زملائه.
	* الانصهار داخل الجماعة وعيا منه بضعفه كشخص معزول و إحساسه بالقوة على الانتماء للآخرين.
	و هذه النظرة تختلف عن الاتجاه السائد الذي كان يرغم العمال للانخراط في صفوف إ ع ع ج بمن فيهم من هم خدمة الأمن، لكن هذا الاتجاه سرعان ما تلاشى بعد ما أخذ مكانه الوعي الطوعي للانخراط وأصبح العمال يتوافدون على الاتحاد بحرية و عن طواعية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المادية و المعنوية لا أكثر.
	4-6 الممــارسة الديمقراطيـة :
	يرى النقابيون اللذين استدرجنا معهم النقاش أن الفرع النقابي هو تنظيم ديمقراطي و أول ملامح هذه الديمقراطية هي حرية الانخراط التي تترجم بالحصول على بطاقة النقابة، و الاشتراك المالي، وحق العامل في التصويت و الانتخاب، و كمثال على هذه الممارسات الديمقراطية اجتماع المنخرطين في الجمعية العامة لاختيار ممثليهم داخل المكتب التنفيذي للنقابة، فكل عضو أو عامل دفع مستحقات الاشتراك السنوية له الحق في الترشح. لكن حتى يكون التمثيل عادلا و ذو نوعية من ناحية الكفاءات تفرض التقاليد أن يتم الاختيار على مستويين :
	أ. داخل الورشات أو المكاتب، حيث يعرف العمال بعضهم البعض و هنا يتم الاتفاق بالاجتماع على الأشخاص الذين يمثلونهم بحضور أعضاء عن لجنة الانتخاب المحايدة التي تعينها الجمعية العامة مسبقا.
	ب. الانتخاب العام حيث عرض قوائم المقترحين و الممثلين لمختلف الورشات و المصالح. وتجري عملية الانتخاب السرية في دورة واحدة.
	أمام هذه النماذج المقدمة و التي لا تعكس بالضرورة الواقع المعاش على مستوى الخلايا و القاعدة، سنبين في الفصول اللاحقة أن هناك إستراتيجيات و ميكانيزمات أخرى هي التي ترسم معالم التسيير، و التحكم في العمل، و الممارسة النقابية، خاصة في تفاعلها مع مواضيع تهدد استقرارها كمشروع قانون المحروقات و التعددية النقابية و غيرها.
	الفصل الخامس
	5-1 نشــأة سوناطـراك:
	تضمنت قرارات اتفاقيات إفيان إنشاء مؤسسة الصحراء "Organisme Saharienne" لتقديم الاقتراحات والحلول لقضايا البترول، و كذا التكفل بتنمية الجنوب الجنوب لكن قانون البترول الذي تم تعديله قبل جويلية 1962 أعطى الحق للشركات الفرنسية في السيطرة بشكل واسع على البترول الجزائري و ذلك على حساب الخزينة العامة خاصة فيما يتعلق بالامتيازات الضريبة الهامة. فالشركات الفرنسية كانت تستحوذ على أكثر من 60% من الصادرات العامة كانت تتهرب من دفع المستحقات بفعل تواجد مقراتها في باريز.
	أمام استحالة استمرار هذا الوضع و طبقا لسياسة التنمية المنتهجة تقرر حلق مؤسسة لتسيير مجال الطاقة سميت : الشركة الوطنية لنقل و تسويق المحروقات سوناطراك و كان ذلك بمرسوم يحمل رقم 491/63 بتاريخ 31 ديسمبر 1963.
	في سنة 1964 تقدمت الشركات الفرنسية بمشروع إنشاء مؤسسة لبناء أنبوب لنقل المحروقات وقعت عليه السلطات الجزائرية شريطة حيازتها على 51% من رأسمال الشركة.
	لكن أمام الرفض الفرنسي قررت الجزائر الانفراد بتحقيقه و كلفت سوناطراك بالمشروع و كانت بذلك التجربة الأولى في البلاد انتهت بإنشاء أنبوب حوض الحمراء – أرزيو.
	هذا الإجراء بالإضافة إلى إجراءات أخرى، اعتبر خرقا لاتفاقيات إفيان مما دعى إلى توقيع اتفاق 29 جويلية 1965 أنشأت بمقتضاه تعاونية تسمى ASCOOP ما بين SOPEFAL الفرنسية و الجزائر.
	و بذلك توسع نشاط سوناطراك و أصبحت رائدة في المجال على المستوى المحلي ومتواجدة في ميادين صناعة البترول من البحث إلى التوزيع، وهذا ما أدى إلى تعديل القانون الخاص بها 292/66 الموقع في ديسمبر 1966 حيث أصبحت سوناطراك "الشركة الوطنية للبحث و الإنتاج و نقل وتحويل و تسويق المحروقات"
	5-2 ذكـرى 24 فبرايـر و التعديلات القانونيـة الأولـى الخـاصة بالمحروقـات :
	يعتبر تاريخ 24 فبراير 1971 ذكرى حاسمة في تأميم المحروقات وهي أيضا بداية الانطلاقة الحقيقة لسياسة تقويم المحروقات لصالح التنمية الوطنية.
	فمنذ بسطت الجزائر سيادتها على الموارد المنجمية، تكلفت سوناطراك بتحقيق مشاريع كبرى، بداية بتغطية كافية لاحتياجات المحروقات على المستوى الوطني ثم المساهمة بالعملة الصعبة في تمويل التنمية الاقتصادية المحلية.
	بعد خطاب الرئيس الراحل هواري بومدين في تجمع دار الشعب الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى نشأة الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الذي أعلن فيه قرار تأميم المحروقات المتضمن :
	* مشاركة الجزائر لكل الشركات البترولية الأجنبية بمعدل 51%.
	* التأميم الشامل لحقول الغاز الطبيعي.
	* التأميم الشامل لكل القنوات المتواجدة على التراب الوطني.
	وجدت سوناطراك نفسها أمام مهمة ضخمة و صعبة في آن واحد، لكنها رفعت التحدي و استطاعت كسب الرهان. فمنذ 1971 تحملت الشركة الوطنية سوناطراك كل مجهودات البحث و التنقيب، لكن ثقل الاستمارات في هذا المجال و تكلفة حفر الآبار الباهظة جعلتها تعرف الصعوبات الموضوعية والمتمثلة في عدم قدرتها المالية لمواصلة البحث. يحدث هذا في وقت (1980) بدأ فيه الاقتصاد الوطني يعرف ظروفا حرجة حيث شهدت أسعار البترول تدهورا في السوق، و ازدادت الحاجة إلى بعت التنقيب لتجديد الاحتياطات الوطنية. أمام هذه الوضعية الصعبة كان لابد من إيجاد الحلول التشريعية للسماح للشركات الأجنبية الاستثمار في مجالات البحث، و التنقيب، و الاستغلال، و النقل عبر القنوات. عليه فقد تمت المصادقة على قانون 14/1986 الذي أدخل ديناميكية جديدة في النشاطات البترولية حيث قدرت آفاق الكميات المنتجة إلى غاية سنة 2000 المليون برميل يوميا (تمكن من تحقيق 900 برميل في اليوم).
	نفس الآفاق سطرتها سوناطراك في مجالات إنتاج و تسويق الغاز الذي قدرت احتياطاته بـ3200 مليارم3 و التي عدمت سوناطراك تسويق ما يعادل 60 مليون م3 في حدود 2000.
	إن سياسة التقويم التي مست قطاع الغاز الطبيعي المميع، الغاز الطبيعي السائل المنقول عبر القنوات (GME) 1*.
	و لتتكن سوناطراك من تحقيق أهدافها المسطرة و المتمثلة في تصدير كميات الغاز و كدا تلبية الاحتياجات الوطنية كان لابد من اللجوء إلى شركات أجنبية لتمويل حقول الغاز. وهو الإجراء الذي سهله صدور القانون 20-91 الذي يخول للشركة سوناطراك التعامل مع الشريك الأجنبي في مجالات الاكتشاف و الاستغلال و يمكن هذا الأخير من تمويل و تنمية و استغلال الحقول بنفس الكيفية الخاصة باستغلال البترول.
	5-3 مجمـع سـوناطراك (LE GROUPE SONATRACH) :
	5-3-1 سـوناطراك شركـة نفطيـة كبرى :
	إن سوناطراك مؤسسة وطنية و غازية توظف أكثر من 48000 عاملا. أنشأت سنة 1963 و توجد اليوم في وضعية تؤهلها للعب دور من المستوى الأول لتقوية وضعيتها العالمية، و هذا بفضل :
	* أهمية احتياطاتها الطاقوية منها 70% من الغاز الطبيعي.
	* طاقتها التكنولوجية و التسييرية مصنفة باستمرار ضمن الإثنا عشرة كبرى الشركات البترولية العالمية 2* (أنظر البيان الموالي).
	1* GME : غاز المغرب أوربا المشروع الذي انطلق في 1995.
	2* الجزائر تحتل المرتبة الثانية عشر (12) دوليا حسب دراسة (Petroleum Intelligence Weekly 1997)
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	سوناطراك توجه نشاطاتــها صوب مهام إستراتيجية مثـل :
	* البحث و التنقيب.
	* تنمية الحقول و استغلالها.
	* نقل المحروقات.
	* عمليات التسويق.
	* المساهمة و التجمع و الشراكة الفوقية لحرفها.
	الأهداف الإستراتيجية لسوناطراك تعتمد علــى :
	* التحكم المستمر في حرفها القاعدية.
	* تقوية طاقاتها التكنولوجية التسيرية.
	* التنمية الدولية و الشراكة.
	* التنوع في الأنشطة.
	5-3-2 الشكـل التنظيمـي لسـوناطراك :
	سوناطراك التي تعتبر مؤسسة عالمية في مجال الصناعة و البترول و الغاز، و إستراتيجية بالنسبة لوزنها الاقتصادي، مطالبة بالانفتاح أكثر على العالمية و ذلك بتطبيق مقاييس التنظيم و طرق التسيير المتعارف عليها دوليا.
	فمنذ نشأتها لم تعرف هذه الأخيرة استقرارها نهائيا على تنظيم ثابت بل تغير أربعة مرات على التوالي آخرها هذا الذي سنعرضه لاحقا باعتباره النموذج المثالي للتطور العصري في مجال تسيير المحروقات.
	5-3-3 أهداف التنظيم الجـديـد : يهدف هذا التنظيم إلــى :
	* تكييف سوناطراك لاستراتيجياتها وفقا للمعايير الدولية.
	* التسيير العقلاني للموارد الوطنية الباطنية و تثمينها و المحافظة عليها.
	* اقتحام مجال المنافسة الدولية.
	و يعد هذا التنظيم أيضا هيكلة للنشاطات و الموارد حسب الحرف القاعدية التي تمتد من المنبع إلى المصب (Amant Avale) وإدراجها ضمن مجمع مندمج ذو بعد دولي مفطور على المصلحة الوطنية.
	5-3-4 مبــادئ تنظيماتية:
	يعد التنظيم في سوناطراك بمثابة هيكلة للنشاطات و الموارد و تكيفها مع مهن (Métiers) المجموعة وذلك حسب بعدها و أهدافها.
	مهن قاعدية تبدأ من المنبع إلى المصب و تمتد إلى القطاعات الشبه البترولية الأخرى. كما تشمل عدة نشاطات متنوعة و متطورة.
	إن هذه الخيارات التنظيمية تترجم إندماج المجموعة ضمن البعد الدولي و اهتمامها بالمصلحة الوطنية و ذلك وعيا منها بـ:
	* ضرورة وجود استراتيجية إدماج الوطني بالدولي لأن العولمة تزيد من حدة الدقة La Pertinence.
	* ضرورة خضوعها لنظام المنافسة داخل محيطها الوطني و الدولي و داخل المجموعة أيضا.
	فالخيارات التنظيمية Organisationnels هي في حد ذاتها تتأثر و تتفاعل مع أهداف و مناهج الماناجمانت Les Objectifs et Style de Management و ذلك يعني لامركزية مسؤولة Une Déchristianisation Responsabilisante. التي تمنح للمسيرين هامش من التصرف و التحرك لإثبات قدراتهم على الخلق في مجال نشاطهم مع إعطائهم فرص للتطور.
	5-3-5 الدوائـر التنظيمية للمجموعـة:
	يتكون هرم السلطة التسيرية لمجموعة سوناطراك الحالية من ثلاثة دوائر أساسية :
	شـكـل رقـم 02 : الهيـكل التنظيـمي لسوناطراك
	الرئـــاسة
	هياكـل وظيفية: Structure Fonctionnelles هياكـل عملية:Structure opérationnelles par métiers
	6-3-5 الهيــكل التنظيمــي الجديد لسوناطراك:
	شكـل رقـم 03 : الهيكل التنظيمي الجديد لسوناطراك
	المادة 4، 5، 3، 7: الهياكل العملية
	التنقيب.
	الفروع و الصناديق المساهمة الوطنية.
	تنظيم الإعلامي و إصال المعلومات للنشاط.
	زيادة على هذا فهو يساهم برغم و مده بالخبرة اللازمة في تنمية النشاطات الدولية، الفروع و الصناديق المساهمة الخارجية.
	إستغلال أجهزة نقل المحروقات و مرافق الموانىء.
	الصيانة.
	الدراسات و التنمية.
	نشاط النقل عن طريق القنوات مجهز بهياكل حيوية موحدة إلى جانب المهمات الموكلة له، فهو يضمن و يوفر الخبرات المؤهلة و إصال المعلومات إلى مجمع المديريات التنسيقية و المديريات المركزية.
	الفروع و صناديق المساهمة الوطنية.
	تنظيم الإعلام و إصال المعلومات للنشاط.
	زيادة على هذا، فهو يساهم في المد بالخبرة اللازمة لتنمية النشاطات الدولية، الفروع و صناديق المساهمة الخارجية.
	الدراسات و تنمية التقنيات الجديدة.نشاط المصب، مجهز بهياكل حيوية موحدة إلى جانب المهمات المنوطة به داخل مجالها " المصب " فهي تضمن لكل واحدة في إختصاصها، بمؤهلات و بإصال المعلومات إلى مجمع المديريات التنسيقية و المديريات المركزية.
	الشركات الفرعية و الشركات المساهمة.
	تنظيم الإعلام و إصال المعلومات لنشاط المصب.
	زيادة على هذا، فهو يساهم بمده بالخبرة اللازمة لتنمية النشاطات الدولية للشركات الفرعية و الشركات المساهمة.
	زيادة على هذا، تساهم في مدها بالخبرة اللازمة لتنمية نشاطات المصب الدولية للشركات الفرعية و شركات المساهمة
	المـادة 5:
	ضمان و السهر على تطبيق السياسات الإستراتيجية للمجمع.
	دعم مختلف الأنشطة العملية للمجمع بالتخطيط، التموين، التنسيق و وضع الخبرة تحت تصرفها.
	الإثبات على كونها مراكز جودة و خبرة في تخصصاتها المتعددة.
	الإرتقاء لمركز إعلام للمجمع و المساهمة في إصال المعلومات للمجمع.
	الهياكل الوظيفية مكونة و مظمة على شكل مجمع المديرية التنسيقية عددها خمسة (05) و أربع مديريات مركزية.
	مجمع المديرية التنسيقية للموارد البشرية، تحت سلطة مدير تنفيذي، مكلفة بتحضير السياسات فيس مجال الموارد البشرية و مراقبة مدى تنفيذها.

	الموارد البشرية.
	التكوين و الإتقان.
	الإتصال في مجال المواردس البشرية.
	مجمع المديرية التنسيقية للموارد البشرية مكلف أيضا:
	بمساندة مشارع الشركة.
	الإعلام و إصال المعلومات للمجمع.
	مجمع المديرية التنسيقية للإستراتيجية، التخطيط و الإقتصاد أو ( SPE ):
	مجمع المديرية التنسيقية لإستراتيجية التخطيط و الإقتصاد، تحت سلطة مدير تنفيذي، مكلف بتحضير إستراتيجيات في المدايين المتوسط و الطويل و تقييم التطبيقات في الميدان.
	مجمع المديرية التنسيقية لإستراتيجية التخطيط و الإقتصاد تضمن خاصة المهمات التالية:
	التخطيط و التنقيب.
	الدراسات الإقتصادية.
	التنظيم، النظم و الإجراءات.
	الإعلام و الدراسات التوثيقية.
	القياسات.
	مجمع المديرية التنسيقية للتخطيط و الإقتصاد مكلفة أيضا:
	بمساندة مشارع و دعم مشارع المؤسسة.
	الإعلام و إصال المعلومات العامة للمجمع.
	مجمع المديرية التنسيقية للمالية أوس ( FIN ):
	تموين و الهندسة المالية.
	تسيير الديون.
	الخزينة المركزية و للمجمع.
	تسيير التوقعات المالية.
	حسابات الشركـة.
	دعم الحسابات للمجمع.
	رقابة التسيير العملي.
	مراقبة و تنسيق المحاسبة لهياكل المحاسبة الغير المركزية.
	تسيير و دعم الحقيبة المالية.
	تسيير العلاقات مع البنوك.
	الضـرائب.
	التـراث.
	تأمينات المجمع.
	أخطار مهنة التسيير.
	نظام الإعلام الحسابي.
	مجمع المديرية التنسيقية للمالية مكلف أيضا بمساندة و دعم مشاريع الشركة، الإعلام و إصال المعلومات العامة إلى المجمع.
	مجمع المديرية التنسيقية للنشاطات الدولة أو ( INT ):
	التنمية الدولية للمنبع البترولي و الغازي بالإضافة إلى النقل.
	التنمية الدولية للمصب البترولي و الغازي بالإضافة إلى النقل البحري.
	التنمية الدولية لتنويع النشاطات و المصالح.
	المجمع للمديرية التنسيقية للنشاطات الدولية مكلف أيضا بـ:
	إرشاد المساهمة الدولية و الشركات الفرعية و المساهمات الخارجية.
	الإعلام و إصال المعلومات للمجمع.
	مجمع المديرية التنسيقية للنشاطات المركزية ( ACT ):
	مجمع المديرية التنسيقية للنشاطات المركزية تحت سلطة مدير تنفيذي مكلف بتحضير السياسات المترابطة للتسيير العقلاني للمهمات التالية:
	تسيير المقر.
	المحاسبة المركزية للمقر.
	الإتصال و إستراتيجية الصورة.
	المصالح و الإعلام الآلـي.
	المصالح الإجتماعية.
	مجمع المديرية التنسيقية للنشاطات المركزية مكلف ايضا:
	دعم مشاريع المؤسسة.
	تهيئة و تنمية بنك المعلومات خاص بالممونين بالمواد، التجهيزات و مصالح المجمع.
	تنسيق السياسات فيما يخص تنظيم مهنة التوثيق أو الأرشيف داخل المجمع.
	إصال المعلومات للمجمع.
	مجمع المديرية المركزية للرقابة ( Audit ):
	مجمع المديرية المركزية للرقـابة تحت سلطة مدير مركزي مكلف بتهيئة سياسات الرقابة و مراقبة مدى تطبيقها.
	متابعة و تسيير عمليات الرقابة للمجمع.
	مراقبة الإجراءات و المعايير خاصة المهمات التالية:
	سياق و تسيير مجمع الرقابة.
	مراقبة الإجراءات و المعايير خاصة في مجال إنتقال السوق.
	متابعة عملية المراقبة المالية الخارجية.
	إحصاء الإجراءات، القوانين و معايير التسيير و الإقتراحات لتحسينهم.
	مجمع المديرية المركزية للرقابة مكلف أيضا بالإعلام و إصال المعلومات.
	المديرية المركزية القانونية تحت سلطة مدير مركزي، مكلفة بتحضير و تنسيق الإقتراحات و توحيدها.
	تقييم المشاريع المنجزة و الوسائل القانونية و مراقبة مدى تطبيقها.
	المديرية المركزية القانونية تحت سلطة مدير مركزي مكلفة بتهيئة و تنسيق الوسائل القضائية و مراقبة مدى تطبيقها.
	المديرية المركزية القانونية تضمن المهمات التالية:
	متابعة و دراسة الخلافات الدولية.
	متابعة الخلافات الداخلية في المجال التجاري و الخلافات داخل المقر.
	الجرد القانوني و تسوية ملفات التراث للمجمع.
	المديرية المركزية القانونية مكلفة أيضا:
	بمساندة مشاريع الشركة.
	الإعلام، خاصة و تنمية بنك المعلومات.
	إصـال المعلومات للمجمع.
	المديرية المركزية لصحة الأمن و البيئة أو ( HSE ):
	المديرية المركزية للصحة ، الأمن والبيئة، تحت سلطة مدير مركزي، مكلفة بتحضير السياسات في المجال البيئي الصحي ونوعية المعيشة ومراقبة مدى تطبيقهم.

	5-4 الـمـــوارد البشريـة فـي سوناطراك:
	5-4-1 عدد العمــال : يقدر عدد عمال سوناطراك بـ 942.48 وهم ينقسمون إلـى :
	- إطــارات و جامعيين 646
	- مهارات 411 من بينهم 268 تقني ســامي
	- منفذيــن 596 من بينهم 311 عامل كفىء
	5-4-4 التـكويـــن :
	لقد وصل عدد المكونين في سنة 1999 إلى 19.884 مكونا منهم 49٪ إطاراً، 40٪ مهارات و11٪ منفذين، و تمثل التكلفة الإجمالية للتكوين 5٪ من حجم الأجور. 96٪ من المكونين تحصلوا على تكوين قصير المدى و 4 ٪ على تكوينات طويلة المدى.
	1* توفر الإحصائيات بصفة كاملة بالنسبة لسنة 1999 بينما المتعلقة بسنة 2000 فهي متوفرة في حدود شهر سبتمبر.
	5-5 الخدمــــات الاجتمــاعيــة :
	تحتل الخدمات الاجتماعية مكانة هامة بالنسبة لعمال القطاع، كما تعتبر القاسم المشترك بين الوصاية و الشريك الاجتماعي نظراً لأنها تخضع لتسيير و مراقبة الطرفين. و يهدف نظام نشاطات الخدمات الاجتماعية في سوناطراك إلــى :
	ترقية الإطار الحيوي و الاجتماعي للعمال و لعائلاتهم.
	تسيير و تنمية البرامج الاجتماعية و الثقافية.
	السهر على صحة العمال و عائلاتهم.
	ترقية سياسة المؤسسة في مجال السكن الاجتماعـي.
	5-5-1 حصيلة النشاطات الاجتماعية و الثقافية (1999) :
	31 روضة أطفـال موزعين في مختلف قواعد الحياة بـ2581 طفل.
	73 مدرسة ثقافية بـ3220 طفل.
	مخيمــات صيفية بـ6300 طفل.
	35 رحلة بمشاركة 1300 طفل.
	5.5.2 خدمــات الريــاضة و الترفيه :
	الريــاضة : 24.953 رياضي شاركو في مختلف النشاطات و التظاهرات.
	العطل العائلية : 1265 عائلة استفادت من عطل عائلية في المركبات السياحية والمخيمات الصيفية.
	الحـج إلـى البقاع المقدسة : 766 عامل استفادوا من الحج إلى البقاع.
	5-5-3 الخدمــات الـطبية و الحمـاية الاجتمـاعيـة :
	طـب العمـل : 40.432 فحص طــبي.
	تحاليل طبية : 16.018 تحليــل.
	فحـص طــبي : 667.069حالة فحص و تداوي.
	حمــاية اجتماعــية : 9.680 حالة إعانـة لصالح العمال و عائلاتهم.
	التكفل بالعلاج : 1.161 حالة داخل و خارج الجزائر.
	تعمدنـا تقديم هذه المعلومات لنبين مدا المجهود الذي تقوم به سوناطراك في تقديم الخدمات لعمالها حيث تسخر ما يزيد عن 02٪ من حجم الأجور 1* للخدمات الاجتماعية وهو معدل لا يستهان به.
	5-6 مخطط التنميـة لسوناطـراك 2001/2005 :
	21 إلى 23 مليار دولار هو المبلغ الذي تحتاج إليه سوناطراك لتفعيل الاستثمار في المستقبل وهو ما تضمنه الاتفاق العام الذي أبرمته مؤخرا مع شركائها العاملين بالجزائر خاصة المجموعات الأمريكية و الأوروبية للمشاركة في تمويل مخطط التنمية 2001/2005 و تقدر المساهمة بـ60٪ القيمة الإجمالية مما سيسمح للجزائر بإنتاج 5.1 مليون برميل يوميا من النفط، وتصدير أكثر من 70 مليار متر مكعب من الغاز، مما يجعلها أول مصدر عالمي من هذه المادة.
	علما أن الانتاج الجزائري في إطار الحصة المحددة داخل منظمة أوبيك لم يتجاوز في أحسن الأحوال 900 ألف برميل يوميا.
	1* تنص الاتفاقية الجماعية سوناطراك على مشاركة المؤسسة بـ3٪ من حجم الأجور للسنة السابقة (المادة 305 من الاتفاقية الجماعية Convention Collective)
	إلا أن هذا المخطط سيفتح المجال غير مسبوق لحصة الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر مع توسيع استخدام آلية تقسيم الإنتاج و بالتالي ارتفاع قيمة المرتجعات المالية، و فوائد هذه الشركات التي قدرت عام 2000 بـمليار دولار.
	و يرتكز مخطط التنمية على حوالي 10 مشاريع كبيرة تتراوح قيمتها الاستثمارية ما بين 500 مليون دولار و 5.2 مليار دولار، و تسمح للجزائر بالحفاظ على الصدارة في مجال تصدير الغاز بمقدار يفوق 70 مليار متر مكعب و 10 مليون طن لغاز البروبان المميع، إلى جانب رفع القدرة الانتاجية في مجال النفط على 5.1 مليون برميل يوميا تكون فيها للشركات الأمريكية حصة الأسد لاسيما مجموعة أناداركو التي ستنتج في الجزائر أكثر من 20٪ من إنتاجها بالخارج أو ما يعادل 500 ألف برميل يوميا. وللتدليل على أهمية حجم إنتاج الشركة يكفي الإشارة أن حصة الجزائر داخل أوبيك تقدر بـ 741ألف برميل، فيما تقدر حصة قطر بـ600 ألف برميل يوميا، و من أهم المشاريع المعلنة، مشروع تطوير حقل الغاز بعين صالح بتمويل تصل نسبته 65 ٪ من قبل المجموعة البريطانية الأمريكية بريتيش بتروليوم في مشروع قدرت قيمته الاستثمارية بـ2.5 مليار دولار من خلال مشروع الأنبوب الثاني الرابط بين عين الصفراء و ألميريا الاسبتنية و توسع عبر جبال البيريني إلى أراضي الفرنسية.
	5-7 أشكـــال الشراكــة :
	بحثا منها عن بديل لتمويل مشاريع الاستثمار في مجال الطاقة إختارت سوناطراك التعامل بصيغة الشراكة و كان ذلك بعد تعديلها للقوانين المسيرة للميدان. قانون 14-86 و 22-91 اللذان أعطيا دفعا جديدا لإمكانات الاستثمار على شكل :
	5-7-1 الشركة التجارية المختلطة : (Société Commerciale Mixte) :
	حيث تشارك سوناطراك بمعدل 51٪ على الأقل و كمثال عن هذه الشراكة :
	- الشركة الجزائرية اللبيكو (Alpeco)
	- الشركة بالمشاركة (L’association en participation)
	بدون شخصية معنوية أين سوناطراك تشارك بـ51 مثلا استثمار طوطال في (سطح مركست).
	5-7-2 عقد الـخدمات : تم استعماله مؤخرا مع britsh petroleum في حقل عين صالح.
	5-7-3 عقـد إقتسام المنتوج : وهو العقد الأكثر استعمالا.
	حقول : ( REB مع AGIP ) - ( ARCO مع TFT ) – ( BERN مع TOTAL).
	4-7-5 صيــرورة الشـراكـة :
	شكـل رقـم 05 : نموذج للشراكــة في سوناطراك
	تمويل محتمل تمويل
	
	خدمات تمويــل
	نقل+صيرورة
	تدفق نقدي صافـي مستحقــات
	ضرائــب
	5-8 بطــاقة تعريفية بفرع تمييع و تحويل المحروقــاتLTH :
	إن هذا الفرع منظم تحت سلطة نائب المدير العام لشركة سوناطراك و يشغل 6000 عاملا وهو مكلف بأنشطة إستغلال وحدات الإنتاج و تنمية و تحويل المحروقات.
	إن تنظيم فرع التمييع و تحويل المحروقات يعتمد أساسا على قسمين:
	1- قسم التمييع المكلف باستغلال آلــة الإنتاج: وهو يظم مركبات لتمييع الغاز الطبيعي، طاقتها الإجمالية للإنتاج 6.48 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع في السنة.
	هذه المركبــات هــي :
	مركب تمييع الغاز الطبيعــي GL1/Z (بطــــيوة)
	مركب تمييع الغاز الطبيعــي GL2/Z (بطــــيوة)
	مركب تمييع الغاز الطبيعــيGL4/Z ( أرزيــو)
	مركب تمييع الغاز الطبيعــيGL1/K (سكيكـــدة)
	و مركبات لفصل غاز البترول طاقتها الإجمالية للإنتاج 09 ملايين طن في السنة و هما :
	مركب GP1/Zبمرسى الحجاج.
	مركب غاز البترول GP2/Z بأرزيو.
	2- قسم الدراسات و التنمية مكلف بتطوير أنشطة التمييع و تحويل المحروقاتEDV.
	بالإضافة إلى ذلك يتوفر الفرع على خمس مديريات عملية هــي :
	مديرية الموارد البشرية.
	مديرية الشؤون القانونية.
	مديرية المــالية.
	مديرية الإدارة العامة.
	مديرية التخطيط و الإعلام الآلــي.
	إن التحسن الدائم لنجاعة آلة الإنتاج و إعتماديتها، يشكل الهدف الأول لفرع التمييع و تحويل المحروقات LTH الذي إنطلق في برنامج واسع لتجديد مركبات تمييع الغاز بأرزيو و سكيكدة، مما يسمح لها بإثبات قدرة طاقاتها للإنتاج و إحترام التزاماتها التعاهدية في ميدان الشراكة. فضلاً عن ذلك تعمل شعبة تمييع و تحويل المحروقات على تطوير أنشطتها خصيصا مع شركتين :
	- شركــة هيليــوس : لإنتاج الهليوم و الآزوت الموجودتان بالغاز الذي يصلها من مركب تمييع الغاز الطبيعي GL2/Z و الذي يتم استرجاعه عوض إرساله إلى المشاعل.
	شركــة سفيــر : للدراسات و تجديد مركب تمييع الغاز الطبيعي GL4/Z.
	5.8.1 لمحة تاريخية عن أهداف بناء مركب تمييع الغاز الطبيعي GL1/Z:
	لتوسيع قدرات الجزائر الإنتاجية من الغاز الطبيعي و لتثمين هذه الثورة وقع عقد بين شركة سوناطراك و مؤسسة أمريكية ALPAZO NATURAL GAZ CAMPANY .
	و تمثل مضمون هذه الاتفاقية في تسليم 10 ملايير م3 في السنة من الغاز الطبيعي على شكل غاز مميع لمدة 25 سنة و ذلك بتاريخ 06 أفريل 1969.
	لتنفيذ هذه الاتفاقية أنشأ المصنع بعد صدور القرار الوزاري رقمA106 بتاريخ 06 أفريل 1971 وهو ما يعرف بمشروع الغاز الطبيعي المميع بأرزيو و حاليا يطلق عليه اسم مركب غ ط م/1.
	و أسندت المهمة للشركة الأمريكية CHMICO في 26 أفريل 1971 لكنها تخلت عن تسييره. وتحمل بعدها، المراقبون التارعون لشركة سوناطراك مسؤولية تأطير المستخدمين و مواصلة النشاطات الأكثر أهمية و الأساسية، كتكوين المهارات، و صيانة التجهيزات، وغيرهـا.
	هذه المرحلة الانتقالية كان هدفها : الحد من التأخيرات في تنفيذ المشروع و كذلك الحفاظ على اليد العاملة بالمركب. تم أوكلت شركة سوناطراك شركة الأمريكية BECHTELفي 21 جانفي 1976 لإكمال عمليات الإنجاز. أما عملية الاستغلال المركب فقد بدأت في 20 فبراير 1978.
	زبائن سوناطراك لتسويق الغــاز المستغــل هــم :
	DISTIGAZ (Belgique)
	TRUKLIME (Etats Unis)
	DISTIGAZ (Etats Unis)
	GDF (France)
	5.8.2 تعريـف مركب الغـاز الطبيعـي 01 :
	أن مركب تمييع الغاز الطبيعي"GL1/Z" من بين المركبات التابعة للفرع المكلف بتمييع و تحويل المحروقات LTH، وهو يقع في بلدية بطيوة التي توجد شمال ولاية وهران وقد دشن هذا المركب في سنة 1973 من طرف الرئيس الراحل هواري بومدين على مساحة قدرها 72 هكتار.
	5.8.3 الجــانب التقنــي :
	يتوفر مركب GL1/Z على منطقة صناعية تتكون من ستة وحدات إنتاج أو قطاعاTrains و كل واحدة مستقلة عن أخرى.
	الطريقـة التكنولوجيـة المستعملـة : Air Product and Chemicals APCI
	المميــزات التقـنية
	طــاقة الإنتـاج :
	الغـاز الطبيعي المميع 5.17 مليون م3 سنوبا.
	الغـازولين 123000 طن سنويا.
	طــاقة التخزيـن :
	03 خزانـات سطحية للغاز الطبيعي المميع بطاقة 300000 م3.
	02 مركزان لشحن الغاز الطبيعي المميع "استقبال بواخر ذات حمولة من 40.000 إلى 125.000م3".
	حوض ضخ ماء البحر : 33.000 × 6 م3 ساعة.
	توليد الهربـاء : 18×3 ميجاوات (03 مولدات مرتبطة بالشبكة الوطنية).
	إنتاج البخار : 21 وحدة من المراحل ذات الضغط العالي لتحريك التربينات.
	إنتاج الماء المقطر : 45 ×6 م3 ساعة.
	5.8.4 الجــانب التنظيمــي:
	نشاطات مركب GL1/Z مبنية على هيكل بـ09 هيئات وظيفية :
	مصـلحة التنظيــم :
	ترتبط بإدارة المركب.
	و مهمتها تنظيم الاجتماعات.
	أربـع (04) دوائر للمراقبة :
	التقنية، المالية، الأمن و الأعمال الجديدة. ( T, F, I et W )1*
	الدائرة التقنية : (T)
	ضمان تسيير و مراقبة التجهيزات.
	تزويد الإدارة أو المصالح الأخرى بمعلومات عن الجوانب التقنية للمركب.
	إدارة التغيرات و الأعمال الجديدة.
	القيام بتوجيه الدراسات و البحوث العلمية.
	الدائرة المالية : (F)
	التسيير المالي و المحاسبة.
	دائـرة الأمـن : (I)
	التحكم في حماية ووقاية مجموع التجهيزات و المستخدمين.
	مراعاة الأمن داخل المركب.
	وقاية العمال من الحوادث.
	دائـرة الأشغال الجديدة : (W)
	التخطيط و المراقبة لكل الأشغال الجديدة.
	المصادقة على العقود.
	مراقبة الفواتير.Alignent
	1* الرموز الحرفية للدوائر.
	ثلاثـة (03) دوائر للاستغلال :
	الإنتاج، التموين و الصيانة. (P, A, G)
	دائـرة الإنتـاج : (P)
	تحقيق المشاريع الإنتاجية.
	إنتاج و تخزين الغاز الطبيعي المميع.
	حفظ وحدات الإنتاج.
	دائـرة التموينات : (A)
	تسيير قطع الغيار المستبدلة و التجهيزات.
	مراقبة توحيد الرموز حسب الموافقة التقنية.
	وضع الرموز للآلات و القطع الخاصة بالتجهيزات المخزنة.
	دائـرة الصيـانة : (G)
	تصليح و حفظ التجهيزات.
	تنفيذ التغيرات المعلن عنها بطلب من المصلحة التقنية.
	ثلاثـة (03) دوائر للدعامة :
	الدائرة الإدارية للمستخدمين، دائرة الموارد البشرية، دائرة الوسائل العامة. (M, R, et S)
	دائـرة الإدارية للمستخدمين : (S)
	تؤمن جميع العقود الإدارية للمركب.
	تؤمن المتابعة الاجتماعية و الطبية للأشخاص.
	ضمان يومي لمراقبة منتظمة للتجهيزات.
	دائـرة الموارد البشرية : (R)
	تطوير الموجودات من الموارد البشرية.
	تنظيم و تحقيق خطط التكوين.
	دائـرة الوسائل العامة : (M)
	تلبية جميع المتطلبات من اللوازم و التجهيزات.
	تجهيز مختلف المصالح.
	توفير المطعم للمستخدمين.
	5.8.5 الهيـكل التنظيمي لمـركب الغـاز الطبيـعي GL1/Z:
	شكل رقم 6 : الهيكل التنظيمي GL1/Z
	بنيــة الدعــامة البنيــة التقنية
	5-9 نشـــاط المركــب :
	نظرا لحجمه و مستواه التكنولوجي العالي، هذا المركب الذي بدأ في عملية الإنتاج سنة 1978، يعتبر من بين المركبات الاقتصادية المكلفة بتمييع الغاز الطبيعي، حيث دعم مكانة التفوق التي تحتلها الجزائر في مجال تصدير الغاز الطبيعي الذي يجلب من حاسي الرمل عن طريق (Pouce Gazoduc (02)) و الذي خصص لإنتاج 53.220 م3 من الغاز المميع في اليوم.
	5-10 ترتيب اليـد العـاملة و توزيعهــا بمركــب غ ط م01 :
	يحتوي مركب غ ط م رقم 01 على قوة بشرية تقدر بـ932 عامل يمكن توزيعهم على شكل التالي:
	5-10-1 الترتيب حسب التخصص المهنـي CSP :
	جدول رقم 2: التوزيع حسب الفيئات المهنية
	التخصص المهني
	العدد
	النسبة ٪
	إطـارات
	مهـارات
	منفـذيـن
	297
	31.86
	932
	100
	من خلال هذا الجدول نلاحظ أن فئة المهارات تمثل النسبة الأكبر من المجمع الكلي لعمال المركب بنسبة (64.81٪) يمكن تفسيرها بأن نوع مهام المركب تفرض أو تكون اليد العاملة فيه من فئة المهارات.
	5-10-2 الترتيب حسب الجنـــس :
	جدول رقم 3: التقسيــم حسب الجـنـس
	التخصص المهنــي
	الرجــال
	النســاء
	إطـارات
	مهـارات
	265
	848
	84
	النســبة ٪
	90.99
	9.01
	من خلال هذا الجدول يتضح أن معظم عمال المركب هو رجال إذ يمثلون بنسبة 90.99٪ مقارنة بالنساء التي بلغت نسبتهم 9.01٪ فقط.
	5.10.3 الترتيب حسـب الســـن :
	جدول رقم 4: توزيــع العمــال حسب الســن
	5-10-4 التقســـيم حسـب الأقدميــة :
	جدول رقم 5: توزيــع العمـال حسب الأقدميـة
	المجموع
	إطـارات
	مهـارات
	منفـذيـن
	المجمــوع
	30
	139
	183
	36
	932
	النســبة ٪
	3.22
	14.91
	19.63
	34.88
	23.50
	3.86
	100
	و قد سبق تاريخ 20 مارس 2001 تحضيرات من طرف الخلايا و التنسيقيات النقابية في كل الجيهات و تمركزت أساس في :
	* أرزيـو بالنسبة للناحية الغربية.
	* سكيكدة في الناحية الشرقية.
	* حاسي مسعود في الجنوب.
	* الجزائر العاصمة في الوسط.
	و لم تقتصر المشاركة على شركة سوناطراك، و إنما مست كل وحدات القطاع بما فيها سونالغاز، نافطال، نافتيك، أسمدال و كدا المديريات الفرعية التابعة لها و المتعاملة معها.
	6-4 مشاركة مركب GL1/Z في اليوم الاحتجاجي بالأرقــام :
	6-4-1 الأرقام المقدّمة من طرف الإدارة :
	مباشرة بعد بداية التجمع الاحتجاجي، أصدرت الإدارة تعليمات لرؤساء الدوائر و المصالح بتقديم كشوف التوقيع Feuilles d'émargementمنذ الساعة الأولى، وذلك قصد معرفة المشاركين و نسبة المشاركة، في الإضراب ة تمكنت من تحصيل الأرقام التالية 1*: 
	جدول رقم 06 : يمثل نسبة مشاركة العمال حسب الإدارة

	الإنتـاج
	الصيانة
	239
	207
	80
	التقنية
	77
	60
	13
	67.21
	88.16
	الأمن
	93
	17
	5
	41.29
	38.5
	الأشغال الجديدة
	21
	21
	2
	52.9
	52.9
	التموين
	41
	39
	7
	95.17
	07.17
	الموارد البشرية
	17
	17
	8
	06.49
	06.47
	المستخدمين
	30
	26
	10
	46.38
	33.33
	المالية
	38
	38
	10
	32.26
	32.26
	نيابة مديرية الاستغلال
	02
	2
	0
	0.0
	00
	نيابة مديرية المستخدمين
	9
	9
	01
	11.11
	11.11
	مصلحة الإعلام
	8
	8
	1
	50.12
	50.12
	مصلحة التنظيم
	7
	7
	3
	86.42
	86.42
	دائرة الوسائل العامة
	43
	43
	10
	26.23
	26.23
	التصليح
	2
	2
	01
	50
	50
	المديرية
	6
	6
	0
	00
	00
	العدد العام
	�900�
	�520�
	�155�
	81.29
	22.17
	و يبين هذا الجدول نسبة المشاركة العامة المتمثلة في 155 شخص إستجابوا إلى نداء النقابة، أي ما يعادل 22.17% من مجموع العمال الذين يقدر عددهم 900 عامل و 81.29% من مجموع عمال (الأيام العادية) و الذي يقدر 520 عاملا. و لابد الإشارة هنا، إلا أن الجزء المتبقي من العمال الذي
	يبلغ عددهم 480 يشتغلون ضمن المناوبة، وهم مقسمون إلى أربعة مجموعات متساوية A.B.C.D، مجموعة واحدة فقط كانت حاضرة أثناء الاحتجاج و لم تكن معنية بالإضراب ضمانا لصيرورة لإنتاج الذي لم يتوقف رغم الإضراب. 2*
	1* وثيقة تحصلنا عليها عن طريق الإرسال الإلكتروني في يوم 20/03/2001 (مصدر إداري) على الساعة 11 صباحا.
	2* التوقف عن الإنتاج لم يكن مبرمجا منذ البداية.
	جدول رقم 07 : يمثل نسبة مشاركة العمال حسب النقابـة

	الإنتـاج
	الصيانة
	239
	32
	207
	التقنية
	77
	17
	60
	47
	13
	33.78
	10
	28.21
	الأمن
	93
	76
	17
	12
	5
	59.70
	13
	33.108
	الأشغال الجديدة
	21
	0
	21
	19
	2
	48.90
	1
	26.5
	التموين
	41
	2
	39
	32
	7
	05.82
	14
	75.43
	الموارد البشرية
	17
	0
	17
	9
	8
	94.52
	9
	100
	المستخدمين
	30
	4
	26
	16
	10
	54.61
	14
	50.87
	المالية
	38
	0
	38
	28
	10
	68.73
	25
	29.89
	نيابة مديرية الاستغلال
	9
	0
	9
	8
	1
	89.88
	3
	50.37
	نيابة مديرية المستخدمين
	2
	0
	2
	2
	0
	100
	0
	00.0
	مصلحة الإعلام
	8
	0
	8
	7
	1
	50.87
	2
	57.28
	مصلحة التنظيم
	7
	0
	7
	4
	3
	14.57
	3
	00.75
	دائرة الوسائل العامة
	43
	0
	43
	33
	10
	74.76
	18
	55.54
	التصليح
	2
	0
	2
	1
	1
	00.50
	1
	100
	المديرية
	6
	0
	6
	6
	0
	100
	0
	00.0
	العدد العام
	�900�
	�380�
	�520�
	�365�
	�155�
	19.70
	�233�
	84.63
	1* عمال مؤسسة سوناطراك مرتبطون بشبكة إلكترونية داخلية، و جلهم يتوفر على مفتاح خاص للحصول على المعلومات و المراسلات الإلكترونية.
	2*وثيقة تحصلنا عليها عن طريق الإرسال الإلكتروني (مصدر نقابي) في يوم 21 مارس 2001.
	فبهذه الأرقام، تظهر النقابة أن المشاركة كانت واسعة و شملت 63.84% من مجموع عمال المركب، و 19.70% من مجموع عمال "الأيام العادية".
	نفس هذه الأرقام تم تسجيلها حسب النقابة على مستوى الوحدات الأخرى المتواجدة بالمنطقة الصناعية لأرزيو كما يوضحه هذا الجدول 1*:
	جدول رقم 08 : يمثل نسبة مشاركة الوحدات في الإضراب

	الوحدات
	نسبة المشاركة
	ملاحظـــة
	GL1/Z
	%64
	GL2/Z
	%95
	GP2/Z
	%30
	GP1/Z
	%0
	GL4/Z
	%80
	UCV
	%97
	LTH SIEGE
	%80
	CPE
	%90
	IAP
	%35
	RTO
	%84
	DRC
	%96
	SOMIZ
	%87
	METHANOL
	%35
	RAFFINERIE
	%64
	BASE GTP
	%80
	ECOLE GTP
	%62
	OSL
	%80
	EGZIA
	%80
	NAFTAL
	%90
	HYPROC
	-
	ENSEIGNEMENT
	-
	EPA
	-
	SASORON ARZEW
	%100
	نلاحظ من خلال هذه المعطيات العددية محاولة النقابة في إقناع المعنيين بصفة خاصة و الرأي العام بصفة عامة حول مدى نجاح اليوم الاحتجاجي،إذ اعتبرت نسبة المشاركة نسبة قياسية عمت مختلف
	وحدات القطاع، وهو ما نلمسه في قراءاتنا المختلفة لتصريحات النقابيين عبر مختلف النواحي :
	1* نسبة المشاركة المعلن عنها من طرف النقابة الوطنية سوناطراك الإتحاد المحلي أرزيو في 21 مارس 2001.
	2* الفرع النقابي بمركب كان يعيش انشقاق داخلي مما حال دون تنظيم الإحتجاج.
	و حسب السيد علي بلجردي2* فقد توقف أزيد من 4000 عامل داخل نفطال و 350 محطة بنزين عن النشاط، تضامنا مع نداء فيدرالية المحروقات و تعبيرا عن رفضهم القاطع لمشروع المحروقات، و انظم إلى هذا التضامن كل من عمال الموانئ و المطارات و محطات غاز البوتان، كما تعاطف عمال سوناكوم و الحجار و غيرهم.
	جدول رقم 09 : يمثل نسبة الإنخراط في إ ع ع ج

	الدوائــر
	الانخراط في إع ع الجزائريين
	العــينــة
	نعم
	لا
	G
	28
	8
	36
	P
	46
	4
	50
	I
	20
	4
	24
	T
	10
	2
	12
	A
	18
	0
	18
	R
	8
	2
	10
	ORG
	4
	0
	4
	S
	6
	0
	6
	F
	6
	0
	6
	Z
	6
	0
	6
	M
	8
	0
	8
	المجمـــوع
	�160�
	�20�
	�180�
	جدول رقم 10 : نوعية الإنخراط في صفوف النقابة

	نوعية الانخراط
	الإجابات
	النسبـة %
	الطــوعي
	10
	5.6
	طرق أخرى
	8
	4.4
	غير منخرط
	20
	11
	جدول رقم 11 : نسبـة الراغبين في تمثيل العمـال

	عدد المستجوبين
	180
	النسبة %
	بنعم
	120
	66.6
	لا أعرف
	12
	6.6
	فالقراءة التي استخلصنها هي عدم رغبة الأغلبية (66.6%) في الترشح لتمثيل العمال معتبرين أن النقابة لا تمد بصلة باهتماماتهم الخاصة أو كما ورد في ردود أخرى "عدم وجود توازن بين حقوق وواجبات العمال" أو "فقدان تقاليد الممارسة الديمقراطية للعمل النقابي".
	من جهة أخرى فقد عبر26.6% من المستجوبين عن رغبتهم في الترشح إيمانا منهم بضرورة الدفاع عن حقوق العمال.
	و في قراءاتنا المختلفة لإجابات هؤلاء سجلنا الدوافع الذاتية التالية :
	المحبة و الرغبة و الحماس.
	من المنطلق الحقرة المعاشة.
	لقمع المحسوبية و التآمـر.
	النضال من أجل كسب حقوق أكثر.
	غير أن النسبة الغالبة لهؤلاء تتمثل في توفر الدافع الذاتي و الرغبة الخاصة و قد لا حظنا أن جل هؤلاء ينتمون إلى فئة المهارات من دائرة الصيانة، وهو ما يدفعنا إلى تسليم بدور تأثير الأعضاء الحالين للفرع النقابي لأن جلهم ينتمي إلى هذه الدائرة.
	7-1-3 تغـييـر النقـابـة :
	طرحنا لهذا السؤال كان من باب معرفة رغبة المستجوبين في تغيير النقابة الحالية، ليس بمفهوم تجديد مكتبها و إنما في تغيير الاتجاه و البحث عن نقابات تمثيلية أخرى، مع العلم أن المركب ورغم انفتاح القانون1* في وجه التعددية النقابية إلا أنه لم يعرف نشاطا آخر لغير الاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA، رغم وجود محاولات النفوذ و السيطرة للنقابة الإسلامية للعمال (SIT)2* في 1991و التي لم تعمر لأسباب قانونية و سياسية و رغم محاولة استتباب أيضا نقابة عمال الطاقة SNTE 3* التي نادى بها عمال من قاعدة سكيكدة و استطاعت أن تثير اهتمام العمال في مختلف وحدات القطاع عبر كامل التراب الوطني.
	1* قانون التنظيمات النقابية 14/90.
	2* تمكن SIT التابع لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل من استدراج العمال في إضراب 15 جوان 1991 و تم طرد 36 عضو قيادي عن العمل بعد مشارعتهم أمام العدالة من قبل المؤسسة.
	3* SNTE نفس المرجع المذكور في صفحة 93.
	و لقد كانت النتيجة بالنسبة للمبحوثين كالتالـي :
	جدول رقم 12 : الرغبة في تغيير النقـابـة خط
	العـمـال
	180
	%
	بنعم
	102
	56.6
	و ذلك فقد عبر 56.6% بأنهم لا يرغبون في تغيير UGTA و ذلك للأسباب المبنية في الإجابات :
	السير على درب النضال.
	UGTA لها القوة و القدرة على الدفاع عن العمال.
	و هناك من أعتبر النقابات الأخرى مجرد إرهاصات و ومحاولات فاشلة بينما هناك من يستأنس ويرتاح للتنظيم النقابي الحالي، وعلى حد تعبير أحد المستجوبين "الوالفـة غير من التالفـة".
	بينما تطمح النسبة المتبقية 43.3% إلى تغيير النقابة الحالية و استبدالها بنقابات أخرى من أجل إضفاء المنافسة في نوعية التمثيل معللين ذلك بأن UGTA تواطأت مع النظام و خرجت من المعارضة و بالتالي لم تعد مؤهلة للدفاع عم حقوق العمال.
	7-1-4 نقاط القوة و الضعف في النقابة الحاليـة :
	لقد وردت الإجابات عن هذا السؤال المفتوح بشكل يصعب حصره في رقم عددي، لذلك سنحاول إبراز أهم المقولات و الأفكار التي تم صياغتها بخصوص النقابة و قد تميزت بالنسبة لنقاط القوة في كونها :
	تدافع عن حقوق المظلومين من العمال.
	تقوم بدور سياسي.
	تدافع حقوق المرضى.
	تحل المشاكل المهنية (الترقية، التكوين)
	تحل المشاكل الاجتماعية (السكن، السلفيات)
	التضامن أثناء المحن.
	أما الصياغة التي ميزت ضعفها فقد وردت كالآتـي :
	إخفاء المعلومات عن العمال.
	المحسوبية و الانتهازية و المصلحة الخاصة.
	عدم المبالاة بالاهتمامات العامة.
	نقص المستوى العلمي و الثقافي للنقابيين.
	ممارسة السياسة بدل الدفاع عن حقوق العمال.
	التماطـل في حل المشاكل.
	عدم مشاورة العمال في القرارات الهامة.
	التمييز بين العمال.
	كثرة الكلام و قلة الفعل.
	و غيرها من الحملات الأخرى التي تبرز الجانب السلبي لممارسات الفرع النقابي و عدم تمكنه من تأدية الأدوار المنوطة به.
	و على ذكر أدوار النقابة، لقد حاولنا معرفتها، و اقتراحنا ثلاثة أدوار رئيسية مع فتح المجال لاقتراحات أخرى :
	دور تربـوي.
	دور سـياسي.
	دور إجتمـاعي.
	أدوار أخــرى.
	و إذا بـ63% من المستجربين يعتبرون أن النقابة تلعب دوراً إجتماعياً و 23% يرون أنها تعلب دورا سياسيا، بينما 6.6% ترى بأنها تقوم بدور تربوي. و البقية تعتبر بأن النقابة لا تمثل إلا نفسها.
	7-1-5 اللإتصـال بالنقابة و الإستجـابة للنـداء :
	جل الذين استجوبناهم اعتبروا أن مسألة الاتصال بالنقابة من أجل القضايا المهنية لا تحتاج إلى وساطة و بالتالي فإن 90% منهم يفضلون الاتصال المباشر، إما عن طريق الهاتف أو التوجه إلى مكتب النقابة مباشرة بينما يفضل 10% إبلاغ مشاكلهم عن طريق الشكاية المكتوبة أو عن طريق الجمعيات العامة. أما الحالات التي يستجيب فيها العمال أكثر لنداء النقابة فهي كالآتـي :
	جدول رقم 13 : استجابة العمال لنداء النقـابـة
	عدد المستجوبين
	180
	النسبة %
	في كـل الحالات
	66
	6’36
	عند المطالبة بالإضراب
	12
	6’6
	نلاحظ أن الحالة التي تستقطب إهتماما أكثر هي المطالبة برفع الأجور، بينما تبقى الحالات الأخرى تميزها القناعة الذاتية و الطابع الخاص للمشكلة المطروحة 33.3%، لكن الذي آثار انتباهنا هو الاستجابة الضئيلة في حالة المناداة بالإضراب 6.6% مما يثير مسألة أساسية و حساسة تتمثل في تردد و عدم استعداد العمال التام للاستجابة عندما يتعلق الأمر بالإضراب وهو ما يعود بنا إلى ترتيبات و نتائج اليوم الاحتجاجي 20 مارس الذي سبق و تطرقنا إليه في الفصل السادس.
	7-2 العلاقـة بين العـامل و مشروع المحروقـات :
	للتأكد من نجاعة و صدى المشروع التمهدي للمحروقات كان لزاما علينا التعرف على العلاقة التي تربط هذا الأخير بالعمال، و ما مدى معرفتهم له ؟ و ما هي الوسائل التي مكنتهم من التعرف عليه ؟ بالإضافة إلى المواقف و الأفكار التي يحملونها عنه. لذلك فقد خصصنا القسم الثاني من هذا الفصل لللتعرف على أهم مضامين ومحتويات هذه العلاقة.
	7.2.1 العـلم بمشـروع المحروقـات و طـريقة التعـرف عليه :
	جدول رقم 14 : التعرف على مشروع قانون المحروقـات
	أما عن الطريقة التي مكنتهم من التوصل إليه فقد تحصلنا على الإجابات التـالية :
	جدول رقم 15 : طريقة التعرف على مشروع قانون المحروقـات
	و يبدو واضحا أن الجرائد هي التي لعبت دورا أساسيا في التعريف بمشروع قانون المحروقات بمعدل 53.33% وهو ما يفسر مرة أخرى الأهمية التي يحتلها موضوع المحروقات بالنسبة للرأي العام. كما يؤكد من جهة أخرى مدى أهمية النشر و الإشهار الإعلامي الذي حضي به هذا المشروع خاصة أثناء فترة تطور النزاع ما بين النقابة و الوصاية.
	أما بالنسبة للمرتبة الثانية 43.33% فقد عادت "للمؤسسة" و هنا أيضا لا بد، الإشارة إلى الدور الذي لعبته نشرية فلاش أنفو FLASH INFO 1* الصادرة عن مديرية الاتصال بالمديرية و التي كانت تحرص على النشر الموسع لقانون المحروقات و التوجيهات العامة التي كانت تصدر عن الرئيس المدير العام في هذا الشأن، بينما لعبت النقابة دورا مخالفا إذ اقتصر دورها للتعريف بمشروع القانون التمهدي للمحروقات بالتركيز على سلبياته فقط دون تقديم تفاصيل عنه و عن محتوى النصوص التي تضمنها المشروع. و هذا ما يفسر نسبة 20% مما يدفعنا إلى القول أن النقابة تجاهلت عن قصد التشهير بمحتوى القانون من باب رفضها المطلق له و للقرارات التي يحتويها.
	1* نشريات دورية تصدر عن مديرية الاتصال بسوناطراك و توزع عن طريق البريد الإلكتروني الداخلي و عن طريق التوزيع.
	7.2.2 المشاركة في مناقـشة المشروع التمهدي للمحروقات :
	لقد حاولنا من خلال هذا الطرح التعرف على مدى اشتراك العمال في مناقشة مشروع القانون التمهدي للمحروقات، سواء من طرف النقابة، أو الإدارة التي تعتبر التابع المباشر للوصاية، وتوصلنا إلى النتائج التالية :
	جدول رقم 16 : اشتراك العامل في مناقشة مشروع القـانون
	عدد المنخرطين
	180
	%
	نعم
	102
	56.6
	و يلاحظ مدى التقصير الواضح في عدم اشتراك العمال و مناقشتهم للقانون إذ عبر ما يزيد عن 56.6% عن عدم إقحامهم في الترتيبات و المناقشات العامة التي سبقت صياغة القانون، أو التي لحقته، و هذا يتناقض في نظرنا مع الإجابات السابقة التي بينت أن 83% من المستجوبين كانوا على علم بالمشروع مما يوضح أن معرفتهم لهذا القانون ليست أكثر من معرفة أي شخص عادي آخر، بينما المشاركة الفعلية و التساهمية فقد كانت غائبة و اقتصرت على أصحاب الاختصاص ودوائر القرار فقط. أما الذين أجابوا بنعم فعددهم ضئيل 10% و أغلب الظن أنهم يكونون قد اختلطوا بين المعرفة السطحية و المشاركة الفعلية كما سنوضح ذلك في هذه الفقرة التي نستعرض فيها أهم الأفكار المسبقة التي يحملها المستجوبين عن مشروع القانون الجديد، و التي نصوغها كما وردت على لسان أصحابها مع ترتيبها في ثلاثة حالات :
	7.2.2.1 مشروع مجهول :
	ليس لي فكرة
	فكرتي عن القانون غير واضحة و غير مفهومة
	فكرة محدودة
	فكرة صعبة
	فكرة سطحية
	فكرة غير كافية
	لابد من دراسة معمقة
	لم يتّضح بعد (شأنه شأن السياسة في البلاد)
	مشروع غامض
	7.2.2.2 مشروع إيجابـي :
	مشروع يخدم المؤسسة و الوطن خاصة في ظروف العولمة
	مشروع لا بأس به
	مشروع يستحق التشجيع للحفاظ على المؤسسة
	قانون في صالح المؤسسة
	إرغام الكسالى على العمل و الاجتهاد
	جعل سوناطراك تنافس الشركات الأخرى
	يفتح المجال لسونا طراك في الشراكة مع الشركات الأجنبية
	يفرق بين مهام الدولة و مهام المؤسسة كمؤسسة
	الدخول إلى المنافسة في مجال الطاقة
	يجب أن يطبق في العاجل القريب
	7.2.2.3 مشروع سلبـي :
	هو الخوصصة و المنافسة و طرد العمال
	الخوصصة معناها طرد العمال و هذا خطر على العائلات
	هو بيع مسبق لسوناطراك
	قانون لا يساعد العمال
	التسريح الحتمي للعمال
	و يلاحظ من خلال هذه الإجابات التي هناك منها من تكرر مرات عديدة، أن المواقف العمال مختلفة بشأن هذا المشروع و ربما هذا عائد إلى عدم وضوح الرؤية حوله لأن الغموض لا يمكن أن يكون غموض في المحتوى و إنما في الإجحاف و التقصير في شرحه و تعميمه. وهو ما يفسر كما سنوضح في الجدول الموالي، عدول و امتناع 30% من المستجوبين عن الإدلاء برأيهم حول موقفهم من مشروع القانون الجديد و بالتالي اكتفاؤهم بعدم الإجابة، بدل تقيمه و نعته بالجيد أو السيئ أو بشيء آخر.
	جدول رقم 17 : مشروع القـانون التمهيدي للمحروقات
	
	عدد الإجابات
	الموقف
	180
	%
	جـيـد
	30
	16.6
	مواقف أخرى
	36
	20
	لا إجابــة
	54
	30
	عدد الإجابات
	الأسبـاب
	180
	%
	خوفا على مصالح العمال
	96
	53.3
	خوفا على مصلحة الوطن
	6
	3
	أسبـاب أخرى
	6
	3

