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سؿرمباظلعقد*م م

إنمايدؼثمسـماظػالحةمؼبماىزائرمظقسمباألعرماظلفؾمالسؿؾاراتمطـرية.مذظؽم
أنماىزائرمهؿؾماظققمماٌرتؾةماألوظبمضؿـمضائؿةماظدولماٌلؿقردةمظؾؿقادماظغذائقةمم
وماظػالحقة،مبعددمدؽانمؼؿفاوزم32معؾققنمغلؿة،موبػاتقرةمعؿقدطةمتؼدرمبـ 2.5:م
عؾقار مدوالر مدـقؼا .مإن ماظؿقجفات مذات ماظطابع ماظصـاسل م"اظصـاسة ماٌصـعة"،م
اٌـؿففة معـذ ماظلؾعقـقات معـ مجفة ،و ماإلصالحات ماظزراسقة م(التسوري الذاتيمممم
ومالثورة الزاعوة)ماٌطؾؼةمشداةماالدؿؼاللم(جقؼؾقةم)9962معـمجفةمأخرىمتػلرم
عـ موجفة مغظر مأدبقات ماالضؿصاد ماٌفقؿـ مػذه ماظؿؾعقة ماظغذائقة مؼب ماىزائر،م
باإلضاصةمإظبمسدممادؿغاللماظـرواتماظػالحقة،مواإلعؽاغاتماظؿؼـقةماظضعقػة،موسؾكم
اظعؿقممصفلمتؽشػمسـمػذهماألزعةماظعؿقؼةمؼبمضطاعماظػالحة .م
ؼؾدومعـادؾامؼبماظؾداؼةمعالحظةمأنماظؿؾعقةماظغذائقةمؼبماىزائرمظقلتمحدثام
جدؼدا:مإذمإنمػذاماظؾؾدمملمؼؽـممبؼدورهمتغذؼة مدؽاغفمعـذمعامؼزؼدمسـمغصػم
ضرن،موملمؼؽـممبؼدورمإعؽاغاتمضطاعماالحؿاللماٌقدقعةم"بايداثة"مأثـاءماظػرتةم
االدؿعؿارؼةماظػرغلقةمإضػاءموػؿمعـمػذاماظؼؾقؾ.م م
مل مؼؽـ ممبؼدور ماظزراسة مؼب ماظػرتة ماالدؿعؿارؼة مدقى متمع ن مايد ماألدغك معـم
االحؿقاجات ماظغذائقة ماظضرورؼة مجملؿقع ماظلؽان .مإن متطقؼر ماٌزروسات مذاتم
اٌردودم(اظؽروممبصػةمخاصة)مداػؿتموبشؽؾمطؾريمؼبمإحداثمخؾؾمؼبماظؿقازنم
* اٌعفدماظػالحلمظؾؾقرماألبقضماٌؿقدط-عاغؾؾقل.
-1مؼـظر:معـشقراتماألعاغةماالجؿؿاسقةمظؾفزائر:م" جوع اجلزائريني"،ماىزائر،م 9962م
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اظغذائلم"ظؾلؽانماألصؾق نماٌعرض ن مًطرمدقءماظؿغذؼة"مواظذؼـمطاغقا معـمجفةم
أخرىم"ؼعاغقنماجؿؿاسقامواضؿصادؼامعـمسؿؾقةماجؿـاثمألصقهلؿ" .مإنماظؾفقءمإظبم
ادؿريادماظؼؿحمواظلؽرموايؾقبمواظزؼقتماظغذائقةمطانموضعامعػروضامعـذمعدةمعـم
أجؾ متغطقة مجزء معـ ماياجقات ماظغذائقة ماحملؾقة ،مومل متؽـ ماٌقزاغقة ماظؿفارؼةم
ظؾػالحةمعلؿػقدةمإالمعـمعداخقؾمصادراتماًؿقرمشريماٌلؿفؾؽةمعـمضؾؾماظلؽانم
احملؾق ن .م
وعـ ماٌـادب مأؼضا ماظؿذطري مثاغقا مأن ماالدرتاتقفقة ماالضؿصادؼة ماظيت مرقرتفام
اىزائرمؼبماظػرتةمب نم9967موم9978مطاغتمعصققبةمبـقرةمإصالحمزراسلمتفدفم
بشؽؾمواضحمإظبمهدؼثماظؼطاعماظػالحلموساملماظرؼػ.مطؿامأنمغلؾةماالسؿؿاداتم
اٌكصصةمظإل دفاعاتماظػالحقةمطاغتمأثـاءمصرتةمسؿؾقةماظؿصـقعمأطربمبؽـريمعـم
تؾؽماظيتمرؾؼتمؼب ماظـؿاغقـقات م؛ ماظػرتةماظيتمأوضػتمصقفاماظعؿؾقة ،مإذمسرصتم
االسؿؿاداتماٌكصصةمظؾػالحةمتدػقرامطؾرياموصؾمحدم5مدونمأنمؼعقدمغػعمذظؽم
سؾكماظصـاسة .م
وميؽـماظؼقلمإنمزؼادةماظـؿــؿقجماظػالحلمملمؼؽـمعـعدعاموالمعفؿالمحقثمبؾغم
 5مدـقؼامؼبماظػرتةماظؿصـقعقة .مطؿامادؿػادتماٌـارؼماظرؼػقةمعـمعشارؼعمػاعة،م
ووفقزاتمعباسقةم(اظؽفرباءماظرؼػقة،مبـاءماظؼرىماظػالحقة،ماظؼروض ماٌكصصةم
ظؾلؽـماظرؼػل،معدارس،معراطزمصققة،مإصالحماٌـارؼماىؾؾقة )..مإنماظزراسةم
هت ماظؾققت ماظؾالدؿقؽقة ،مواٌرطؾات مايققاغقة مإلغؿاج مايؾقب ،مباإلضاصة مإظبم
ذبؿقعماٌؤدلاتماظػالحقة م -ماظصـاسقةماظيتمزفرتمإظبماظقجقدمؼبمػذهماظػرتة،م
وطذا ماظـلقج ماظؿؼين -ماإلداري مأصؾح مؼشؽؾ ماظققم ماإلرار ماظذي مهل مصقف ماظؾقؽةم
اظػالحقةمؼبماىزائر .م
وسؾكمطؾمصإنماظصـاسةماحملؾقةماظيت مطردتمتقجفاتماظلقادةماظػالحقةمؼبم
اظلؾعقـقاتمػلماظيتمتقصرماظققممجزءمعـماظؿففقزاتمواٌعداتمظؾػالح ن .م
مل متـفح ماظلقادات ماظؾقرباظقة ماظػالحقة ماٌـؿففة مابؿداء معـ ماظـؿاغقـقات،م
- Berque, J. : In Le Maghreb entre les deux guerres.- Paris, Edt. Seuil, 1962.
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-3مثؾـاماظؼقؿةماٌاظقةمعـماظصادراتمؼبماواهمصرغلامطاغتمعـمربصقلماًؿقرماٌؾقعة ..م
 -4مطاغتمحصةماالدؿـؿاراتماٌكصصةمظؾػالحةممتـؾم 27مباٌائةممؼبماٌكططماظـائل،9969-9967مو95م
باٌائةمؼبماٌكططماظرباسلم73-9972موم99مباٌائةمؼبماٌكططماظـاغلماظرباسلم .77-9974م
5
- CENEAP Bilan du développement rural.- Alger, 1990.
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حقثمملمتؿؿؽـمعـمإخراجماظؼطاعمعـماألزعة،مإذمإنماالدؿـؿاراتماٌعؿربةماٌعؿؿدةم
اظققم م( 38معؾقار مدؼـار مظلـة م 2229موحدػا) معـ ممتقؼـ مبرغاعج مورين مظؾؿـؿقةم
اظػالحقةم()PNDAماظذيمؼفدفمإظبمترضقةماظؼطاعمسـمررؼؼماظؿـازلمسؾكمأراضم
شري معلؿغؾة ،مواظزؼادة مؼب ماظعطاء مظؾقؾقب معـ مأجؾ متغطقة ماظـؼص ماحملؾلم
اٌلفؾ ،موإسادة متشؽقؾ مغظام ماإلغؿاج ،موتصدؼر معـؿقجات مإظب مأوربا مطاًؿقرم
وايؿضقات،مواظػقاطف،موإغشاءمعـاصبماظشغؾماظدائؿةمباٌؽات مواآلالفمملمتػؾحم
ػذهماظعؿؾقاتمطؾفامؼبماظؼضاءمسؾكماألزعةماظػالحقةماٌلؿػقؾةمؼبماىزائر .م
إن مايؼائؼ متؾدو مأطـر متعؼقدا ،مألغـا مإذا مغزسـا مسـ ماظلقادة ماظػالحقة-اظيتم
طـريا معا مػل معؿـاضضة -مأدؾاب ماألزعة ،مؼـؾغل مإثارة مسـاصر مػاعة مأخرى متػلرم
اظقضعقة ماياظقة مظؾػالحة ،موؼؿعؾؼ ماألعر مبـالثة مسقائؼ مطربى ،مواظيت مطاغتم
عفؿؾفةمشاظؾامسـدمإنازماظلقاداتماظػالحقة م؛ مسقائؼمغاوةمسـمسقاعؾمرؾقعقةم
وتؼـقة،موظؽـفامذدؼدةماالرتؾاطمباٌلارماظؿارطبلمظعاملماظرؼػماىزائري .م

العوائق الكربى للفالحة يف اجلزائر

تقاجفماظػالحةمؼبماىزائرمسقائؼمثالثةمطربى،مػل :م
عائق ربوعي م عؿصؾمباًصقصقةماٌـاخقةممواىغراصقةماظؾؿ نمهددانماٌـارؼم
اظػالحقة موتقزؼعفا محلب مرؾقعة ماإلغؿاج ماظزراسل ماظيت متقصره.عـارؼ م(اظؿؾ،م
واظلفقب ،موواحات ماىـقب) مباىزائر ،موطؾاضل مدول ماظؾقر ماألبقض ماٌؿقدط،م
صإنمسدمماظؼدرةمسؾكماظؿالؤممععمزاظطؾقعة،مواظضعػمؼبمعؼاوعةماظؿقدؼاتماظؾقق-
عـاخقة متـؿظؿ مطؾفا معـ مأجؾ مإضػاء مخصقصقة مبارزة مظؾػضاء ماىزائري ،ماظذيم
ؼؿؿقزمجزءمطؾريمعـفمبؿمثريمعـاخمجاف،موجؾبدؿببكبماألرض .م
عائق اجتماعيمعؿصؾمتارطبقامبظروفمعـؾـؼةمسـمساملماظػالح نماظذيمسرفم
عضاؼؼات مطـرية معلت مرؾقعة محقاتف ماظرؼػقة :ماحؿالل ،مسدم مادؿؼرار مدقادل،م
ادؿعؿار مزراسل ،مطاغت مدوعا مسائؼا مؼب متؽقؼـ موإرداء مرؾؼة مصالح ن معرتؾطةم
باألرض،ممتؿؾؽمحقازةمدائؿةمظعؼارمصالحل،مورطاممععرؼبمعؽؿلبمسربماٌؿاردةم
اٌفـقة مظؾؿؼـقات ماظزراسقة .موبادؿــاء ماٌـارؼ مذات ماظؿمػقؾ ماظلؽاغل مايضري،ممم
أو ماحملقط مايضري مظؾعض ماٌـارؼ ماىؾؾقة مأو ماظقاحات-أؼـ متؽقغت ماٌؾؽقة -

-6ماٌؾؽقةمتـؿؿلمإظبمحؼؾمايقازةمظشلء،مأومػقمحؼماظؿؿؾؽماٌعروفمحدؼـا .م
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واظؿؿؾؽ ماىؿاسل ،مواالدؿغالل ماٌؽـػ مظألرض مو م"ررق مايقاة" ماٌؿصؾةم
بـ"باظزراسة ماظرسقؼة" حقث مػقؿـت ممماردات مصالحقة مبصقرة مطؾرية مباىزائرم
حؿكمغفاؼةماظؼرنماظؿادعمسشر،مصإنماظػالحةمسرصتمعشاطؾمطـريةمساضتمتطقرػا .م
العائق التقينماظذيمؼرتؾطمبغقابمثقراتمزراسقةمباىزائر .اظؿؽـقػماظزراسل،م
عقضقع مطؾري مظؾلقادة ماظزراسقة ،متعرض مظصعقبات ماظؿطؾقؼ مظـؿقذج متؼين مذيم
عرجعقةمعؿصؾةمباظػالحةماٌطؾؼةمسؾكمرؾقعةماظرتبةموزروفماٌـاخ.مإنمدرادةمػذهم
اظؼضقةماٌؿعؾؼةمباىاغبماظؿؼينمتظفرمايدودماٌؿقصؾمإظقفا،واظعقائؼماظيتمهدم
عـمتطقؼرماظػالحةمباىزائر .م
اظعائؼماظطؾقعل :مإنمإعؽاغاتماظـرواتماظطؾقعقة-طاظرتبةمواٌاء -مضعقػة مجدا ،مواظؼدرةماإلغؾاتقةم
واٌـاخقةمهدمبشؽؾمطؾريممعـمإعؽاغقاتممتؽـقػماظـشاراتماظزراسقة،موتزؼدم
حدةمؼبممتققبزماجملالماظزراسلماىزائري .م
هؿؾماىزائرمباظػعؾمسؾكماًاررةمرضعةمععؿربة،مشريمأنماألرضماظصايةم
ظؾزراسةمربدودةمجدا ؛ حقاظلم 8معالؼ نمػؽؿارمصايةمظؾزراسة،مأي م) 3.3معـم
اٌلاحة ماظؽؾقة) معـ مأجؾ معلاحة مزبصصة مظؾزراسة متؼدر مبـمطـر معـ م 42معؾققنم
ػؽؿار.أعا ماظغابات مصؿؿـؾ مأضؾ معـ م 4معالؼ ن مػؽؿار م(أي مبـلؾة متشفري ممشالم
اىزائر مضرؼؾة معـ م .)99موهؿؾ مباضل ماٌلاحات مأطـر معـ م 32معؾققن مػؽؿار،م
حقثمتؾدوماألراضلماًصؾةماظصايةمظؾزراسةمجدمربدودةمؼبماجملالماىغراؼبم
اىزائري .م
طؿا مادؿـػدت مايدود ماظزراسقة ماٌؿؽـة ،موتقدعت مأراضل معزروسة مخارجم
اإلعؽاغات ماظيت متلؿح مبفا مرؾقعة ماظرتبة مو مزروف ماٌـاخ م(حؾقب مسؾك مدبقمم
اظلفقبمعـال) .م
وحلبماإلؼؼاعماظدميقشراؼبماياظلم()2.2مسامم،9998مصإنماظؼقؿةماظغذائقةم
اٌكصصةمظؾؿقارـماظقاحدمحلبماٌؼقاسماظدوظلم(اظؼقؿةمحلبماٌلاحةماظزراسقةم
اٌلؿغؾةمم)Ratio S.A.Uمتزدادمتدػقرا،مظؿصؾمإظبمأضؾمعـم 2.22مػؽؿارمؼبمغفاؼةم
- Despois, Reynal : Géographie de l’Afrique du Nord-Ouest.- Paris, Editions Payot,

7

1958.
-Boukhobza, M. : Monde rural : Contraintes et Mutations.- Alger, OPU, 1992.
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سشرؼةم .2222مباإلضاصةمإظبمأنماٌاءمميـؾمساعالمؼؼؾصمعـماٌلاحةماٌزروسةمإظبم
شاؼةم 3/4ماٌلاحة،مؼبمح نممتـؾماٌلاحاتماٌلؼقةمحقاظلم(452222مػؽؿار)مأيم
أطـرمعـم 5معـ ماٌلاحةماظزراسقةماٌلؿغؾةم SAUمحقثمطبصصم 3/4معـمػذهم
اٌلاحاتمظزراسةماًضرمواظػقاطف .م
إن موضعقة ماظؿضارؼس ماٌقزسة مبشؽؾ مشري معؿلاو متؤثر مسؾك ماظؼقة ماإلغؿاجقةم
اظطؾقعقة،موتؼلؿم-بشؽؾمواضح-ماظقرـمإظبمعـارؼمبقق-عـاخقة .م
وميؽـماظؿػرؼؼمعؾدئقامب نمذبؿقسؿ نمطربؼ نمعؿؼابؾؿ نمبشؽؾمواضح:جزائرم
اظشؿالماًاصةمباظؿؾ،موجزائرماىـقب.متؿؿقزماٌـطؼةماظؿؾقةمباٌـاخماٌؿقدطل،م
بقـؿامتؿؿقزمعـطؼةماىـقبمبايرارةماظشدؼدةمواىدب .م
متؿدمجزائرماظشؿالمب نماظؾقرماألبقضماٌؿقدطمواظصقراءمسربمذرؼطمعؿقدطم
سرضفم352مطؾؿ،موػلمعؽقغةمعـمعـطؼؿ نمشريمعؿفاغلؿ ن :م
 ماٌـطؼةماظؿؾقةماظيتمهدماظلاحؾماٌؿقدطل،مععدلمسرضفا م 922مطؾؿ .مإنماظطؾقعةماىؾؾقةمهلذهماٌـطؼةماظؿؾقةماحملاذؼةمظؾلاحؾ،موارتػاعماظلفقلماظعؾقا،م
وسزظؿفا مسـ ماظؾقر ،مهدد مبشؽؾ مسام مرؾقعة ماٌـاخ مباىزائر ،ماظذي مػق مأضؾم
عالءعةمظؾزراسةمباٌؼارغةمبؿقغسمواٌغرب .م
عـطؼة ماظلفقب ماٌؿؿدة معـ مجـقب ماظؿؾ مإظب مجـقب ماألرؾس ماظصقراوي،م
ؼرتاوحمعؿقدطمسرضفامب نم922موم322مطؾؿ .م
2
وتؿؿقزمجزائرماىـقبمبطابعفاماظصقراويماٌؼدرممبؾققغلؽبـبؾبفبؿب مطؾؿ ،محبقثمميؿدم
ػذاماظؾلاطماظصقراويمسربم822مطؾؿمعـماظشؿالمإظبماىـقب،موسربم9622مطؾؿمعـم
اظشرق مإظب ماظغرب .وتؿقزع ماظـشارات ماظزراسقة مسرب مػذه ماٌلاحة ماظصقراوؼةم
اظشادعةمؼبمبعضماظقدؼانمواظقاحاتماٌزروسةمبؾلات نماظـكقؾ .م
وداخؾ مػذه ماظؿؼلقؿات ماىغراصقة ماظؽربى ،متؿشؽؾ موحدات مصغرى ،مصػلم
جزائر ماظشؿال ،مميؽـ معالحظة موجقد مدؾلؾؿ ن مجؾؾقؿ ن م :ماألرؾس ماظؿؾل،م
واألرؾسماظصقراويماٌؿؿدؼـمعـمايدودماظغربقةمإظبمايدودماظشرضقة،مواظؼائؿ نم
سرب ماواػ ن :مشرب-جـقب-شربل ،موذرق-مشال -مذرضل .مو ب ن مػات نم
اظلؾلؾؿ نممتؿدماظلفقل مظؾفزائر-اٌـطؼةماظقػراغقة،مواظلفقل ماظعؾقا ماظؼلـطقـقةم
 Prenant, Noushi, Lacoste : Algérie : passé et présent.- Paris, Editions sociales, 1960.-م-

9

p.22.
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واظيتمترتاوحمضؿؿفامب نم822ممو422ممسـدماشبػاضمايضـة،مظؿصؾمإظبم9922مم
سؾكمعلؿقىمايدودماىزائرؼةماٌغربقة .م
وإذا مغظرغا مإظب مذبؿقع ماظؿضارؼس مؼب معلؿقى مواحد ،مصإن مارتػاسـفا مؼؼاربم
822م .موتطؾع ماظـؿقءات ماٌشفد ماظطؾقعل مطؾف ،مشري مأن مربصؾ مػذه ماظـؿقءاتم
واظؿضارؼسم"وحضقرمػذهماظلؾلؾةماىؾؾقةماٌقاجفةمظؾلاحؾ،مماظيتمتؿقدطمب نم

اظؾقر مواجملال ماظداخؾل ،مومتـع متلرب ماظؿقارات ماهلقائقة ماظؼادعة معـ ماظشؿالمممم
أوماظشؿال ماظغربل،مهدمعـمتقاجدماًزاغاتماظؽربىمظؾؿاءمؼبماظقرـ،مموتلاسدم
سؾك موػقػ ماهلقاء ،مووعؾ ماٌـطؼة ماظداخؾقة مضارؼة ماٌـاخ ،مساعؾة مسؾك متؽقنم
ذباريمعائقةمضصريةمتصؾمبلرسةمإظبماظؾقرماألبقضماٌؿقدطمعاغعةمعـمتؽـػفامؼبم
عـطؼةمععقـة"  .م
ؼربز مذباالن مرؾقعقان مؼب ممشال ماىزائر:دفقل مداحؾقة مربدودة ماجملالم
(عؿقفة،مسـابة،مواٌـطؼةماظقػراغقة) مواٌقاجفةمٌـارؼمعـماظؿالل،مودفقلمضؾقؾةم
االرتػاع ،مضقؼة ماٌلاظؽ ،ممتؿد مبشؽؾ معؿؼطع ،مداخؾ مذبال موودؼان ماٌـطؼةم
اظداخؾقةم(دقديمبؾعؾاس،مععلؽر)،مواديؿبماظشؾػمواظصقعام ،مؼبماظغاظبمضقؼةم
اٌلاظؽموعؿؼطعةماىرؼان.م(ؼـظرماًاررةماىقق-عقرصقظقجقةمظؾفزائر) .م
دفقل مذؾف مداحؾقة ،موأحقاض مداخؾقة ،مودفقل معرتػعة متؽققبن موحداتم
عؿقاجدةمبؾاضلمعـارؼماٌغربماظعربل .م

اخلاررة اجلوو-مورفولوجوة للجزائر

ماىـقبماىزائريمسؾارةمسـمذبالمصقراويمتطغكمسؾقفماآلصاقماٌلؿقؼة،محقث متشؽؾ ماٌـارؼ ماظؼاحؾة م 5/4معـ ماظصقراء .مإن مػذه ماظلؿة ماٌؿصؾة مبظروفم
اظؿضارؼسمتػلرمضارؼةماٌـاخموضلقتف .م

- Cote, M. : L’Algérie ou l’espace retourné.- Alger, OPU, 1986.

10

- Prenant, Noushi, Lacoste : Algérie : passé et présent.- Paris, Editions sociales, 1960.-

11

p.19.
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تـؿؿل ماىزائر مسؾك معلؿقى ماٌـاخ مإظب ماٌـؾث ماىاف ،موغصػم
اىاف؛صاىػافمواىدبمميـالنمخطرامدائؿام"حؿكمؼبماٌـارؼماظررؾةمأؼـمؼؾدوم
ارتػاعماٌعدلماظلـقيمهلطقلماألعطار ".م
إنماٌـاخمؼبماىزائرمظقسممعؿقدطقامؼبماظقاضعمدقىمداخؾماٌـارؼماظلاحؾقةمم
أو ماحملاذؼة مظؾلاحؾ ،موإن مطان ماظقضع ماظؼاري ماٌالحظ مبؼقة مؼب مجزء مطؾري معـم
اٌلاحةماٌزروسة .م
متـؾ مغلؾة م %29مصؼط ،معـ ماٌلاحات ماظزراسقة ماٌلؿغؾة م( )SAUمعـمممم
ايؾقب موحدػا .مو متؼع مداخؾ ماٌـارؼ ماظيت متفطؾ مصقفا ماألعطار مبؼدر مؼػققم
بؼؾقؾ م 452معؿ مؼب ماظلـة ،ماظشلء ماظذي مؼػلر ماٌردود ماظضعقػ ماٌؼدر ممبعدلمممممممم
( 7ضـاررمؼبماهلؽؿار)ماٌلفؾمخاللماظعشرؼاتماألخرية.مإنماظؿغقرياتماٌـاخقةم
تقضحمسدممادؿؼرارمعلؿقىماإلغؿاجماٌلفؾمعـمدـةمألخرىم(ػؾطمعـؿقجمايؾقبم
عـم38معؾققنمضـطارمدـةم9999مإظبمأضؾمعـم92معؾققنمضـطارمدـةم .)9994م
إنماخؿقارمتؽـقػماظزراسةمباىزائرمأصؾحمصعؾامجدا،مغظرامظؾعفزماٌلفؾمؼبم
ععدل مغزول ماألعطار موطذا متذبذبفا ،مباإلضاصة مإظب ماظؿمثريات ماٌـاخقة ماألخرىم
Perennes, J-J. : L’eau et les hommes au Maghreb.- Paris, Karthala, 1993.م-

12

-13ممغظاممزرعمايؾقبمممؼشؽؾمغلؾةم%82معـماألراضلماٌزروسة .م
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طاظلريوطقماىـقبقة،مواىؾقدموشريػؿا .م
طؿامأنماظرتبةمشريماٌؿطقرةمتعرضتمظإلػؿالمواإلغفاكمبلؾبماًدعة ماظلقؽةم
وادؿكدام مررق مخدعة ماألرض ماٌلرتضبة،مما متلؾب مؼب مغػاد ماٌقاد ماظعضقؼة معـم
اظرتبة،وباظؿاظلمتؽقنمخؾؾمإؼؽقظقجل .م
وسربمعـارؼموادعةماظيتمػلمماظلفقلماظعؾقامحدثمصقفامتدػقرمعـاخلممواظيتم
طاغتمتؿؿقزمخبصائصمعـاخقةمذؾفمجاصة .م
إنمػذهماظصعقباتماظزراسقة-اٌـاخقةمرمستموبشؽؾمربددماظطابعماظػالحلم
باىزائر،محقثمأضقتماًاررةماظػالحقةمعقزسةمسؾكماظشؽؾماآلتلم:مؼؾفممإظبم
زراسةمايؾقبمواظزؼؿقنمواظعـبمؼبماٌـارؼماٌؿطرةمعـماظشؿال،موتزرعماألذفارم
اٌـؿرةموايؾقبماظربقعقةمؼبماٌـارؼماٌلؼقة .م
وضدمدذبتمتربقةماألبؼارمواٌقاذلم( 822222مرأس)مععمزراسةمايؾقب.مأعام
زراسةماًضرمواظػقاطفمصؿؿؿرطزمؼبماٌـارؼماظلاحؾقة،مواىفاتماحملاذؼةمهلا،مم
أو مؼب ماظلفقل ماٌـكػضة مواظقدؼان مأو مؼب ماظداخؾ .م(اغظر مخاررة متؼلقؿ ماٌـارؼم
اظزراسقةمحلبماظؿقجفماظػالحل) .م

 -14مإنم Dryم Farmingم إجراءمزراسلممتماسؿؿادهمؼبمبداؼةماظؼرنماٌاضل،مؼفدفمإظبمتؼؾقؾمأثرماظؿؾكر،م
وؼضؿـ مدبزؼـ ماٌاء مؼب ماظعؿؼ مبقادطة مترددات ،موبشؽؾ معؿقاصؾ.ؼب مبداؼة ماألعر مطان مهلذا ماإلجراء مآثارم
ربؿقدة ،مظؽـ مذظؽ متـاضص معع معرور ماظزعـ ،محقث مبدأغا مغالحظ متمثر ماألصؼ ماًارجل مظؾرتبة موتعرضفام
ظؿمثرياتمعـاخقةمعـمذمغفامتؼؾقصماظؼشرةماظرتبقؼةماًارجقة.مؼـظرمؼبمػذاماٌقضقع :م
Dumont, R. et Mazoyer, P. : Développement et socialisme.- Paris, Editions du Seuil,
1969.
- Cote, M. : Mutations rurales en Algérie : le cas des hautes plaines de l’Est.-Alger,

15

OPU, 1979.
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خاررة االختوارات الزراعوة باجلزائر

Cultures maraîchères et fruitières
Vignoble
Olivaies
Palmeraies
Forêts
Sud des agrumes
Sud de l’olivier
Sud de la céréaliculture
des parcours (et Nord des palmeraies

Limite
Limite
Limite
Limite

3 Limite Sud de la céréaliculture
)4 Limite Sud des parcours (et Nord des palmeraies

1 Limite Sud des agrumes
2 Limite Sud de l’olivier

تؽـرمتربقةماٌقاذلمواٌاسزم(عـم 92مإظبم 95معؾققنمرأس)مؼبمعـطؼةماظلفقبم
وحدػا،مباإلضاصةمإظبمزراسةمايؾقب.مأعامؼبماٌـارؼماٌقجقدةمؼبمجـقبماألرؾسم
اظصقراويمصإنماظػالحةمغادرة،مومتـؾماظقاحاتماٌؽانماٌػضؾماظذيمميارسمصقفم
اظلؽانمغشاراتمصالحقةمعقزسةمسربمعؾققغلؿبم()2مػؽؿار.مطبضعم 922222مػؽؿارم
عـماٌلاحاتماظزراسقةماٌلؿغؾةمظصراعةمبقؽقةمضادقةمجدا .م
ميارسماظػالحقنمؼبمػذاماجملالماظزراسلمتؼـقاتمبدائقة،موؼؾفمونمإظبماظزراسةم
اظؼائؿةمسؾكماظلؼلمؼبمعلاحاتمصغرية.موأػؿماٌـؿقجاتماظػالحقةمؼبمػذهماٌـارؼم
ػلمذاتمرابعمادؿفالطلمباإلضاصةمإظبمشبقؾماظؿؿقر.مشريمأنماظعشرؼاتماألخريةم
أحدثت ماضطرابا مؼب ماظظروف ماظيت مطاغت ممتارس مصقفا ماظؿؼـقة ماظؿؼؾقدؼة مؼبم
اظقاحات ،مال مدقؿا مبعد مصدور مضرار ماالدؿػادة معـ معؾؽقة ماألرض ماٌلؿصؾقةم
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باىـقبمدـةم )APFA(9983وتطقؼرمغظامماظلؼلماحملقري،موإدخالماظؾققتم
اظؾالدؿقؽقة،مواظزراساتماظؿفارؼةمطؿؾؽماظيتممتارسمؼبماظؿؾم(ايؾقب،ماألذفارم
اظـؿرة،موتربقةماألشـام) .م
وظؽـ مإذا مطان ماجملال ماظػالحل مػق مغؿقفة محؿؿقة مظؾصعقبات ماظزراسقة-
اٌـاخقة،مصإغفمأؼضاموظقدمظؾؿغقرياتماظيتمالمميؽـمصصؾفامسـماىاغبماظؿارطبلم
(ايرطاتماظدميقشراصقة،ماظؿارؼخماظلقادل،ماظؿطقرماظؿؼينموماظلقاداتماظػالحقةم
و/أوماالضؿصادؼةمأومػؿامععا).طؾمذظؽمجعؾماظػالح نمؼؿعاؼشقنمععماظصعقباتم
اظيتمتػرضفاماظظروفماظؼائؿة،مواظؿطقراتماظـاعبةمسـفا .م
ميؽـماظؿؿققزمب نمعراحؾمطـرية،معرحؾةمضدميةمضؾؾماظروعانمعقصقصةمباػؿؿاعفام
برتبقةماٌقاذلمواظرتطقزمسؾكمػذاماظـشاطمضؾؾماظـشاطماظػالحل،موعرحؾةماظروعانم
اظيتممتمصقفامإدعاجمبعضماظؿكصصاتماظزراسقةمسربمعلاحاتمععقـةمعـماظؼطر،ممم
وم عرحؾةمسربقةمحقثمداػؿتمبعضماٌـارؼماظعؿراغقةمؼبمػقؽؾةماظػالحةموتـظقؿم
األرؼاف ماجملاورة مهلا .موشداة ماٌرحؾة ماظعـؿاغقة مؼؾدو مأن مبـقة مذبال مادؿغاللم
اظرتبةمضدممتماظؾتمصقفمغفائقا،محقثمرقرتماظقصاؼةماظرتطقةممنقذجامتشرؼعقام
ضبدد مضاغقن معؾؽقة ماظعؼار ،موررق محقازة ماألراضل .مأعا ماالدؿعؿار ماظػرغلل مصؼدم
أجرى مسؾك ماظـظام ماٌقروث مضطقعةمضادقة مإن مسؾك معلؿقى مذؽؾ متـظقؿ ماجملالم
اظػالحل،مأومسؾكمعلؿقىمعؾؽقةماألرض .م
ظؼد مأحدث ماالدؿعؿار مباظػعؾ م"اغزالضا مؼب ماجملال ماىزائري مباواه ماظشؿال،م
حقث ممتت مأضؾؿة ماظـشارات ماظػالحقة موصؼ مػذا ماظؿقجف مؼب ماظلاحؾ ،مطؿا مأنم
االدؿققاذمسؾكماظلفقلماظلاحؾقة،موجزءمعـماظلفقلماظعؾقاماظداخؾقة ".م
اغؼلؿماجملالماظػالحلمباىزائرمتدرصبقامب نمأراضلمصالحقةمصايةم(أراضلم
خصؾة مشـقة مؼلؿغؾفا ماظؽقظقن) مواظؾؼقة ماظقاضعة مؼب ماظلػقح موأضدام ماىؾالم
واهلضاب،مواٌـقدراتماظصعؾةمظؾػالح نماىزائرؼ ن،موعـطؼةماظلفقبمظؾؿراسلم
وتربقةماٌاذقة) .م
 -16مإنمضاغقنماالدؿػادةمعـمعؾؽقةماألرضماٌلؿصؾقةمباىـقبماظصادرمبمطؿقبرم 9983مؼلؿحمظؾؿزارس نمأوم
اٌؼاوظ نمعـمشريمماٌزارس نماظذؼـمؼرشؾقنمؼبماالدؿـؿارمؼبماىـقبماظؽؾريماظؿـازلمسـماألرض.طؿامأنماظدوظةم
متـحمهلؤالءمو مأو ظؽؽمعلاسداتمعاظقةمودبػقضاتمؼبماظضرائب.طؿامميؽـمأنمتؿـازلماظدوظةمسـمعؾؽقةماألرضم
غفائقامبعدمػبسمدـقاتمعـمادؿغالهلامصعؾقا .م
- Cote, M. : L’Algérie.- Paris, Editions Armand Colin, 1996.
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مل مؼؾؼ مذلء مطؾري معـ ماظؿؽاعؾ مواظؿقازن ماظؾذؼـ مطاغا مؼطؾعان مبشؽؾ مسامم
اظعالضات ماظؿؼؾقدؼة مب ن ماظؿفؿعات م(عزارسقن/صالحقن معؼقؿقن ،مودؽان مرحؾ)م
واٌـارؼم(عراسلمدفؾقةمساظقة،مدفقلمممؿدةمظزراسةماظؼؿح،مودفقلمجؾؾقة) .م
وتربزماظؼطقعةمواالضطرابمأطـرمؼبماظؿؽاعؾماٌػرتضمسـدمصقصمخاررةمتقزؼعم
اظزراسات،محقثمرطزماالحؿاللماظػرغللمسؾكمصرضماظؿكصصماظػالحلمؼبمبعضم
عـارؼ ماظؼطر:إغؿاج مايؾقب مؼب ماٌلؿـؿرات ماظقادعة موؼب ماظلفقل ماظعؾقا مذرقم
وشرب ماظؾالد .مزراسة مايؿضقات مؼب مدفقل ماٌؿقفة م(اظقدط ماىزائري) مواهلربةم
(اظغربماىزائري)مأومسـابةم(ؼبماظشرق) .م
وظؽـ مايدث ماألطـر مبروزا معـ موجفة مغظرغا ،مواظذي مأثر مبشؽؾ مطؾري مسؾكم
اظؿؽقؼـماالجؿؿاسلمؼبماىزائرمػقممنقموتطقرمطؿؾةمطؾريةمعـماظربوظقؿارؼاماظػالحقةم
إظبمجاغبماظؽقظقنمواٌالكماظؽؾارمظألرضمؼبماىزائر .م

العائق التارخيي الكبري يعرتض صريورة بروز ربقة فالحني
باجلزائر

إنمإسادةمسرضماآلصاقماظؿارطبقةمظألذؽالماالجؿؿاسقةماٌفقؿـةمسربمادؿغاللم
اظـرواتماظ طؾقعقةمظإلضؾقؿ،متؾبؿؽخملـمعـمطشػماظعراضقؾماظيتمطاغتمتعرتضمدؾقؾم
بروزمرؾؼةمصالح نمباىزائر .م
أسؿؼدمأغفمؼـؾغلماظؿذطريمبمنمعاضلماىزائرماظػالحلمطانمؼفقؿـمسؾقفماظـشاطم
اظرسقي،موم"ررؼؼةمايقاة"ماظؼائؿةمسؾكماظرتحال،موأنمعـمب نمأوظبماحملاوالتم
اظؿارطبقة مظؿفؿع ماظلؽان ماظرحؾ مؼب مغقعقدؼا ماظؼدمية مطاغت متقرقد مضقاسد مرؾؼةم
صالح نمعرتؾطةمارتؾارامغبقؿقامباظػؽرةماٌلؿقحاةمعـمضؾؾماٌؾؽماظرببريمعادقـقلام
ؼب ماظؼرن ماظـاغل مضؾؾ ماٌقالد ،مواٌؿؿـؾة مؼب مبـاء مدوظة .موضد متطؾب مذظؽ ماغؿشارام
وتقاجدامدائؿ نمؼبماإلضؾقؿمعـماظػالح نماٌؼقؿ ن/ايضر.مطؿامأنمرؤداءماظؼؾائؾ،م
واألسقانماٌـقدرؼـمعـمسائالتمعاظؽةمألراضلمزراسقةمبطرقمبدائقة،مطانمذظؽ-
بدونمذؽ-محدثامصرؼدامؼبماظؿارؼخماالضؿصاديمظؾفزائر .م
-18معـمأجؾمعزؼدمعـماظؿقضقح،مميؽـماظرجقعمإظبمدرادؿـا :م

- L’Algérie agricole : de la construction du territoire à l’impossible émergence de la
paysannerie in Insaniyat, Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales.- N° 7,
Vol. III, 1999, Oran-Algérie.
19
- Lacroix, ML. : Histoire de la Numidie et de la Mauritanie depuis les temps les plus
anciens.- Editions Firmin Didot Frères, 1842 & Réimpression Bouslama, Tunis. Voir
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إنمػذهماظػؽرةماهلادصةمإظبمتؼقؼةمضاسدةماظػالح نمؼبماجملؿؿعماظرببريمتعرضتم
ٌقاجفاتموعضاؼؼاتمعـمضؾؾماظغزاةماظروعانمحقثمإغفؿمملمؼؾفموامصؼطمإظبمتغقريم
ايدود ماظػاصؾة مب ن ماٌـارؼ ماظرسقؼة مسـ مايدود ماظزراسقة ،معؾعدؼـ موعؼص نم
اظرساةماٌزارس نمعامأعؽـمسبقماىـقب،معلؿغؾ نمؼبمذظؽمدؾطؿفؿماظعلؽرؼة،مبؾمم
إغفؿممدسقامإظبمترضقةمادؿغاللماألراضلم(سـمررؼؼمغشرماظزراسةماألحادؼةمظؾقؾقبم
ودبصقصمعـارؼمظزراسات مععقـة)موتشفقع مأذؽالماٌؾؽقةماظيتمدؿققلمالحؼام
دونمتشؽقؾمسالضاتمحرةمب نماظػالح نمداخؾماٌـارؼماظزراسقةماظيتمؼراضؾقغفا.م
طؿامىمماالحؿاللماظروعاغلمإظبماخرتاعمغظاممخاصم Latifundiaireماظذيمطانمظفم
آثار موخقؿة مسؾك ماظـظام ماالجؿؿاسل .موجباغب ماظؼؾائؾ ماظرحؾ موتـظقؿاتفام
اىؿاسقة ،متطقرت م بصقرة مطؾرية مغلؾقا مؼد مساعؾة معؽقغة معـ ماظرضقؼ ماٌزارس ن،م
علؿغؾ نمداخؾمعزارعمظؾؿعؿرؼـ،متشؾفمػذهماظقدماظعاعؾةمإظبمحدمطؾريماظربوظقؿارؼام
اظػالحقة مؼب ماظؼرغ ن ماظؿادع مسشر مواظعشرؼـ .مإال مأن مػذه ماظػؽة معـ ماٌزارس ن مملم
هصؾمسؾكمصؽماٌؾؽقةماظشكصل،موالمسؾكمودائؾماظعؿؾ،موالماظؿؼـقةماظزراسقة .م
وسؾك معدى مصرتة مرقؼؾة مغلؾقا معـ موجقد ماظقغدال مواظؾقزغطق ن -مب ن ماظؼرنم
اًاعسمواظلابع-مطاغتمايدودمب نماجملاالتماظيتمؼؼقؿمصقفاماظلؽانماظرحؾ،م
وتؾؽماظيتمؼؼقؿمسؾقفاماٌزارسقنمايضر/اٌؼقؿقنمتؿعرضمظؾؿغقريمبصقرة معـؿظؿةم
بلؾبماألوضاعمشريماٌلؿؼرة،مواظصراساتماٌلؾطةمسؾكمػذهماٌـارؼ .م
وحبؾقلماظعربم(اظؼرنماظـاعـ)مطاغتمايضارةمأوماظعؿرانم–سؾكمحدمتعؾريمابـم
خؾدون-مؼبمأشؾؾفامبدوؼة .م
إنماظصريورةماظػاسؾةمؼبمسؿؾقةمهضرماظؼؾائؾماظرببرؼةماٌرتؾطةمبؿؽقؼـماألدرم
اٌاظؽةموعدغفؿمداسدتمبشؽؾمتدرصبلمسؾكمصعقدمساملماظػالح ن،موػذامسؾكمعام
ؼؾدومإظبمشاؼةماظؼرغ نماياديمسشرمواظـاغلمسشر .م
أعامسـموصػماٌـارؼماٌغاربقةماظغربقةماظيتموجدغاػامسـدماىغراصق نماظعربم
aussi Prenant, A ; Noushi, A ; Lacoste, Y. : Algérie : passé et présent.- Paris, Editions
sociales, 1960.

-20م حلبمابـمخؾدون،مموجدتمحضارتانمعؿصارسؿانمؼبماظؾالدماٌغاربقة:ايضارةماظعؿراغقة،ماٌؿؿقزةمبـقعم
عـمايقاةمايضرؼة،موحضارةمبدوؼةمضائؿةمسؾكمحقاةماظرتحال،مرؾعتمايرطةماظؿارطبقةمباٌرورماٌؤطدمعـم
حقاةماظرحؾ-اظؾدوؼةمإظبمايقاةممايضرؼة.إغفامظعؾةماظــائقة:رحؾ-حضرمماظيتمدؿـريمايرطقةماظؿارطبقةم
ؼبماجملؿؿعماٌغاربلمؼبماظعصقرماظقدطك .م
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طاظؾؽريمواإلدرؼللمصإغفامتقضحمبشؽؾمجؾلمرؾقعةمبعضماظـشاراتمطـ(زراسةم
األذفار،ماظؽروم،ماظؼطـ،متربقةمضطعانماٌقاذلماظؽؾرية،مغلقجماظؽؿان) وبعضم
اٌعداتم("رحكمباٌاء" ،مصفرؼجمعاءمآالتمػقدروظقة)موعـفزاتمصالحقةمأخرىم
(آبار م– معـابع معاء-أحقاض معائقة) متشفد معبقعفا مسؾك ماظرضل مؼب ماظؿعاعؾ مععم
األرض ،موادؿغالل مجاد مهلا ،موخربة معؽؿلؾة مؼب ماظزراسة ،موباظؿاظل متدل مسؾكم
وجقدمضاسدةمصالحقةمباإلضؾقؿ .م
ظؼد مذفعت ماألدر ماٌاظؽة ماظرببرؼة موحؽام ماألغدظس مإسادة مبـاء ماجملؿؿعاتم
اظػالحقةممالدقؿامععمبروزمايقاةمايضرؼة،موغظامماظؿؿؾقؽمظألراضلمهتمدؾطةم
اٌُؾْؽ ماظػردي مأو ماظعائؾل ماظشائع ،مواظيت مطاغت موقد مادؿغالل ماألراضل مباظطرقم
اظزراسقةمواظؿؼـقةمايدؼـةمظؾري .م
إنمررقماٌؾؽقةموأذؽالمتقزؼعماألراضلماٌقجقدةمأثـاءمايؽؿماظرتطلمأسادتام
عـمجدؼدمتلقريمصريورةماالدؿؼطابماالجؿؿاسلماظيتمدؿؤولمعـمغاحقةمإظبمتؼقؼةم
رؾؼة مطؾار معالك ماألرض معـ مأصؾ محضري م(أصقاب معؼاعات ،مطقظقشؾقس )م
ورؤداءمضؾائؾمعقاظقة.موعـمغاحقةمأخرىمتزاؼدمسددماًؿاد ن مواٌزارس ن،مشريم
أنماظضرائبماٌػروضةمعـمضؾؾماظلؾطةماظعـؿاغقةممأحدثتمخرابا،موأغفؽتمطاػؾم
اظػالح ن ماظصغار ،موحدقبت معـ مإعؽاغقة متقدقع ماٌؾؽقات ماظصغرية ،مال مدقؿا مؼبم
األعاطـماحملقطةمباٌدن (ضقاحلماٌدن)محقثمتؽـرمزراسةماًضرمواظػقاطف .م
إنماجملؿؿعاتماظػالحقةمغؿقفةمارتؾارفاماظؼقيمباألرض،مواظؼقؿةماٌعؿربةماظيتم
متـقفا مهلا مؼب ماإلرار ماًاص ماٌعروف م(حبؼ ماٌؾؽقة) ،مواالغلفام ماالجؿؿاسلم
اظؼقيمحاصظتمسؾكمعامطاغتمسؾقفمؼبماٌاضل،معـمحقثماظؿؿرطزمواالدؿؼرارمؼبم
اجملاالت ماظزراسقة ماٌشرصة مسؾك ماٌدن م( )Le Fahçمؼب مبعض ماٌرتػعات ماىؾؾقةمم
(أومؼبمأسؿاقماظقدؼان) موداخؾمعـارؼماظقاحات .م
وصؾ متطؾقؼ ماظرتداغة ماظؼاغقغقة مدقغاتقس مطاغلقؾ) (Senatus Consulteمظعاممم
21

- El-Békri ( ?-1904) in Description de l’Afrique septentrionale (écrit en 1068).- Paris,
édition A. Maisonneuve, 1965 ; Al-Idrissi (1099-1160) in «Le Maghreb au XIIème siècle
de l"hégire-Nuzhat-al-Mushtaq, traduction de M. hadj Sadok.- Alger, OPU, 1983.

-22معصطؾحمؼلؿكدممظإلذارةمإظبماعؿزاجمماظلؽانماحملؾق نمبلؽانمعـمأصؾمسـؿاغل .م
-23ماًؿادةم:سؼدمؼربطماٌاظؽمظألرضممبزارعمؼشؿغؾمؼبمعؾؽفممبؼدارمػبسماحملصقل .م
-24محقلماٌدنم،مطاغتماألراضلمتشؽؾمعامؼطؾؼمسؾقفمLe fahçمعـطؼةمبلات نموزراسةماًضر .م
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 ،9863موضاغقن موارغقل م 9873 Warnierمو ماإلجراء ماظلقادل -ماظعلؽري مظؾـظامم
االدؿعؿاري ماظػرغلل مإظب مخؾؼ مبروظقؿارؼا مضكؿة مو/أو مغصػ مبروظقؿارؼا مصالحقةم
جزائرؼة،محؿكم إغفمؼبمغفاؼةماًؿلقـقات،مطاغتمأشؾؾقةماٌزارس نمعـماظلؽانم
عؽقغةمعـمأجراء،مغصػمبروظقؿارؼ نمو/أومػباد ن.مؼرىم Lanمعـمخاللمضراءةم
ػذا ماظؿارؼخ مأن متشؽقؾ ماظؿلقري ماظذاتل مشداة ماالدؿؼالل معـ مضؾؾ مأجراء معزارعم
اٌعؿرؼـ مطان مادؿؿرارا ميؾؼة مادؿعؿارؼة مبائدة .موال مميؽـ ماظققم متموؼؾ مذظؽم
طاخؿقارمإؼدؼقظقجلمأوماخؿقارمدقادلماسؿؾارل،مألنماظـظامماىدؼدمظؾؿلقريموجدم
ضاسدةماجؿؿاسقةمتؼرؼؾامرؾقعقة-أجراءمعزارسقن-معـمأجؾمتـصقؾفموتؽرؼلف .م
وعـمجفةمأخرىمصإنمشقابمرؾؼةمصالح نمعـؿؿقةمإظبمتارؼخمسرؼؼ،موعؿؿلؽةم
جبذورماألرض،مطانمسائؼامطؾريامعـمأجؾماإلصالح ماظزراسلمسامم.9979مطؿامأنم
اظظروفماالجؿؿاسقةماظيتمصاحؾتمإسادةماظؿقزؼعماظػرديمظألراضلمملمتؽـمعـطؼقةم
و/أومذاتقةمذبقػة .م

العائــق التـــــــقين

أطدمروغلمدميقنم René Dumontمسامم9949مبعدمجقظةمضاممبفامسربماظعاملمأنم
اظزراسةمؼبممشالمإصرؼؼقامعـمب نمتؾؽماظيتمتطرحمعشاطؾمظؾؿؼين .موؼظفرمجؾقام
أغف مطؾؿا مطاغت مغلؾة ماظلؽان مضعقػة(مل مؼؿفاوز متعداد ماظلؽان محلب مبعضم
اظؿؼدؼرات مدـة م 9832مثالث معالؼ ن مغلؿة) مظـ متؽقن مػـاك مصعقبات مطؾرية مؼبم
ادؿغاللماظـرواتماظطؾقعقةمبؿؼـقاتمبدائقة.
تعاؼشت مررؼؼؿان مزراسقؿان مبشؽؾ معؿؽاعؾ مضؾؾ مسام م :9832مزراسة معؽـػة،م
عؿؿرطزةمؼب معـارؼمررؾة،مادؿؼطؾتمدؽاغامعزارس نمضائؿ نمسؾكمصالحةماألرضم
مبعارفموعؾادئمزراسقةمسربقةمو/أومضدمية م؛ موصالحةمعقدعة،مزراسقة-رسقؼة،م
ادؿػادتمعـمخربةمعؿقارثةمجقالمسـمجقؾمبشؽؾمروتقين .م
أحدثماالدؿعؿارماظػرغللمداخؾمػذاماظـظامماإلغؿاجلمضطقعةمأدادقة،مطؿام
تقظتماظؼطاساتماٌكؿصةمداخؾماظدوظةماظػرغلقةمإذاسةمعامطانمؼطؾؼمسؾقفم"ماظغزوم
اظعؾؿل" مظؾفزائر ،موأصؾقت ماٌؿاردات ماظػالحقة مغؿقفة مذظؽ متؿؿ مبـ"أدواتم
25

- Dumont, R. : Evolution récente et perspectives de l’agriculture Nord- africaine.- Paris,
Institut d’observation économique, Etude spatiale n°3, 1949.- 32 p.
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ععاصرة"م(حلبماظؿعؾريماٌلؿكدممؼبمتؾؽماظػرتة) .م
وعـذ مذظؽ ماظقضت مسرصت ماظػالحة مباىزائر مثـائقة مؼب ماٌؿاردات ماظزراسقة،م
مسقت مبربوز مععارف مسؾؿقة مجدؼدة ،موعفارات متؼـقة معلؿكؾصة معـ مررؼؼةم
اظزراسةماظػرغلقة .م
ومبقازاةمذظؽمتطقرتمداخؾماظؼطاعماظؿؼؾقديمزاػرةمػدممظؾؾـقاتماالجؿؿاسقةم
اٌرتؾطةمخبقصصةماٌؾؽقةمظألراضل،موػلماظظاػرةماظيتمأدفؿتمؼبمتؼؾقصمحؼؾم
اظؿعؾري مسـ ماٌعارف مواٌؿاردات ماظػالحقة ،محقث مأضقت مػذه ماٌعارف ماظؿؼـقةم
واًرباتماظلابؼةماٌؽؿلؾةمسرضةمٌضاؼؼاتمسـقػة .م
متقزت ماظػرتة ماألوظب مظؾداؼة ماظؼرن ماظعشرؼـ مبؿققالت مهؼؼت مسؾك ماٌلؿقىم
اظدميقشراؼب ،موسؾك معلؿقى مأذؽال ماإلغؿاج ماٌقجقدة ،محقث مظقحظت محرطةم
هضر مظدى مدؽان ماألرؼاف ،مشري مأن مػذه ماظؿطقرات ماالجؿؿاسقة مواالضؿصادؼةم
جرت مضؿـ مإرار مربػقف مباظصعقبات ماٌـاخقة ،مورؾقعة ماظرتبة ماظيت مررحتم
وبشؽؾمجدؼدمإذؽاظقةماظؿطقرماظؿؼين .م
تقظب مخرباء ماظزراسة م"ظشؿال مإصرؼؼقا" متؼدؼؿ مرروحات مجدؼدة ،مغادوا معـم
خالهلا محبؾقل متؼـقة متعؿؿد مطـريا مسؾك ماظطرق ماظؿفرؼؾقة .موبعد مدؾلؾة معـم
اظرتددات ،مأو معا مؼلؿقف م(رؼػقار موظقؽ) م  Lecqمو م Rivièreم"باظشطط" مؼبم
اظؿقجفات ،مدؿعرف مبعد مذظؽ ماظؿققالت ماظيت مدؿعطقفا ماظلقادة ماالدؿعؿارؼةم
ىفازماإلغؿاجماظػالحلمباىزائرمدميقعةمؼبماظؿفاربماٌؿقاصؾة .م
وػؽذا مصبب ماظؿذطري ،مأغف مؼب مبداؼة ماالحؿالل ماالدؿعؿاري مظؾفزائر ،مراظبم
 -26معصطؾحمخؾريمزراسلمظشؿالمإصرؼؼقامؼشريمإظبمجاظقةمعـماًرباءماظزراسق نماٌعؿرؼـمعـمأصؾمأوربل،م
طاغتمتشؿغؾمخصقصامسؾكماٌلائؾماظزراسقةمظشؿالمإصرؼؼل.مميؽـماظعقدةمؼبماٌقضقعمإظبمعلاػؿيتم :م
« Notes introductives à une brève histoire des institutions et des élites agronomiques
coloniales ». Revue CRASC, N°5, Oran, Mai-Août 1998.

 -27ماًؾريانماظزراسقان :مظقؽمومرؼػقارم( Lecq et Rivièreم)طاغامعـمأحلـماٌؿـؾ نمهلذاماظؿكصص مؼبم
مشالمإصرؼؼقامؼبمبداؼةماظؼرنماظعشرؼـ.مميؽـماظرجقعمإظبمعؤظػاتفؿاماىؿاسقة :م

Lecq, H et Rivière, Ch. : Traité pratique d’agriculture pour le Nord de l’Afrique-Algérie,
Tunisie, Maroc, Tripolitaine.- Paris, Société d’Editions géographique, maritimes
et Coloniales, 1900 ; 2eme édition en 1911 ; 3eme édition de 1929 et Lecq, H et Rivière,
Ch. : Encyclopédie agricole : cultures du Midi, de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc .Paris, Publié par une réunion d’ingénieurs agronomes sous la direction de G. Wery,
Librairie J. B. Baillère et fils, 1906 ; 2ème édition en 1917 et troisième édition revue
et corrigée en 1924.
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خرباء ماظزراسة ماظػرغلققن مبضرورة مإغؿاج معقاد مادؿعؿارؼة(عقاد مزراسقة مؼلؿفؾؽفام
اٌعؿرونمخباصة)،مألغفؿماسؿؼدوا-ىفؾفؿمباٌعطقاتماٌـاخقةمباىزائر-مإعؽاغقةم
أضؾؿة ماٌزروسات ماجملؾقبة مواظغرؼؾة مسـ ماىزائر ،مظذظؽ مجرت موارب مزراسةم
اٌقز ،ماظؽاطاو ،ماظنب ،ماظػقل ماظلقداغل ،مواظزراسات ماظصـاسقة م(اظؼطـ ،ماظؼصبم
اظلؽري،ماظؿؾغ،موغلقجماظؽؿان)اظيتمتطقرتمعـذمبداؼةماالحؿالل .م
وبعدػاممبدةم()9872-9852مأذارماًرباءماظزراسققنمإظبمضرورةماظؿكصصمؼبم
ذبالمتربقةماٌقاذل،ماسؿؿادامسؾكماظـؿقذجماٌعؿقلمبفمعـمضؾؾماٌعؿرؼـماألوربق نم
ؼبمادرتاظقامواألرجـؿ ن.مشريمأنماإلحلاسمبػشؾماظؿفربةمطانمعؾؽرامجدا،مألنم
اظؼائؿ نمسؾقفاماطؿشػقامأنماألشـامماىزائرؼةمشريمعـؿفةمظؾصقفمطؿامػقماظشمنم
سـدمعـقؾؿفامبمدرتاظقا .م
داسدتمأزعةماظؽروممبقدطمصرغلام()Midi de Franceمصقؾقطلريامphylloxeraمم
عـ متقدقع مزراسة ماظؽروم مباىزائر ،مإال مأن مضضقة معـاصب ماظشغؾ مبعد مايربم
اظعاٌقةماألوظبمحدقبتمومبشؽؾمدرؼعمعـمناحمػذاماظـقعمعـماإلغؿاج،مممامدصعمعـم
جدؼد مبعد ماألزعة ماظؽؾرية مؼب مسام م 9932ماًرباء ماظزراسق ن مإظب متشفقع ماظػالحةم
اٌؿعددة ماٌـؿقجات ،مطزراسة مايؾقب مواًضر ،موتقدقع ماٌزروسات ماٌؿقدطقةم
اٌلؼقةم(طايؿضقات،مواظػقاطف) .م
وأخريا ،متلاءل ماًرباء ماظزراسققن مظشؿال مإصرؼؼقا مسـ ماظطرق ماألطـر مصراعة،م
ودؾؾ ماظؿؼـقة ماألطـر مناسة مظؿطؾقؼفا ،ماغطالضا معـ مععاؼـة ماظـشاط ماظػالحلم
باىزائرم(اظذيمطانمصبريمؼبمإرارمرؾقعلمشريمعـادبمب نمايرب نماظعاٌقؿ ن)،م
وألغفؿماسؿؼدوامأنماظـقرةماظزراسقةمالمميؽـمأنمتؼؾصمإظبمذبردمآظقةمبلقطة،مإالم
أغفامتؾؼكماظؼضقةماٌرتؾطةمبمزعةمإغؿاجماظرتبة .م
إنمرباوظةمهدؼدمغقسقةمععقـةمظؾزراسةم"خاصةمبشؿالمإصرؼؼقا"مصؽرة متؽقغتم
ؼبمبداؼةماظؼرنماظعشرؼـ،مارتؽزتمؼبمبداؼةماألعرمسؾكمصرضقةمسدممإعؽاغقةماظـؼؾم
اٌقؽاغقؽلمظؾؿطقراتماظؿؼـقة،مو/أومودائؾماظـقرةماظزراسقةماظيتمتقصرتمؼبمأوربام
ابؿداءمعـماظؼرنماظـاعـمسشر .م
إنمادؿريادماظؿؼـقاتماظزراسقةم"بشؿالمأصرؼؼقا"،مواظيتمجرىمتدضقؼفاموترضقؿفام
ؼب مزروف مضد متؽقن مأطـر معالءعة ،مصؽرة معشؽقك مصقفا موؼب مصعاظقؿفا ،مطؿا مػقم
Lecq et Rivière : l’Encyclopédie agricole….- Paris, 1926.م-
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اظشمنمأؼضامباظـلؾةمظؿؼـقاتمزراسةماألرضم(ايرثماظعؿقؼ) .م
أعامسـماظزراسةماظؿؼؾقدؼة،مصؼدمسؽػماًرباءماظزراسققنم"ظشؿالمإصرؼؼقا"مسؾكم
إنازمتقصقاتمتؿعؾؼمبؿقدؼدمغقسقةماظؿؼـقاتماظػالحقة.مصؼدمأوصقامسؾكمدؾقؾم
اٌـال مبإضاعة مضـقات ماٌقاه ماٌكصصة مظلؼاؼة ماظزراسة ،مواظؿقضري ماىقد مظؾرتبة،م
وإدخال معؽــة معؿطقرة مؼب معبع ماحملصقل ،مبدال معـ مادؿكدام ماظعؿاد ماظؾدائل.م
وأخريا متطقؼر ماإلغؿاج ماًاص مباظػقاطف مواٌـادب مظؾظروف ماٌـاخقة م(اظزؼؿقن،م
اظؿ ن ،ماظؿؿقر) .موضد مجرى ماػؿؿام مخاص مباظؿؽقؼـ ماٌفين مظؾػالح ن معـ مأجؾم
تطقؼرماٌؿارداتماظزراسقة.موسؾكمطؾمحال،مصؼدمأذارماًرباءماظزراسققنمإظبمأغفم
حؿك موظق مطاغت مبعض ماظؿقلقـات مواظؿغقريات مممؽـة مؼب مذبال متطقؼر ماظعؿادم
اظػالحل،موتربقةماٌاذقة،موترضقةماظرتبة،م"صإنمػذهماظؿغقرياتمالمتؽقنمممؽـةم
اظؿطؾقؼمإالمؼبمحدودمربؾقة ".م
إنمأزعةمزراسةمايؾقبماٌؿؿـؾةمؼبماشبػاضماٌردود،مواظيتمزفرتمعـذمبداؼةم
اظؼرنماظعشرؼـ،مدصعتماًرباءماظزراسق ن ماٌعؿرؼـمإظبمتقدقعمايقارمحقلمودائؾم
تؽـقػ موتطقؼر ماظػالحة مباىزائر .مظؼد مأطدوا مبؽؾ موضقح مأن متفقؽة ماظرتبة مضؾؾم
اظؾذرمعـماظشروطماظيتمصببمإجراؤػامعـمأجؾمهل نمعردودؼةمزراسةمايؾقب،م
ألنمذظؽمعـمذمغفممتؽ ن ماظرتبةمعـمهؿؾ ماىػافمبشؽؾمؼؿالءممورؾقعةمػذهم
اظرتبة ،موميؽـفا معـ ماظؿغذي مبصقرة مأحلـ .موضؿـ مػذا ماظؿقل ن ماظضروريم
واظػعالماظذيمأجريمسؾكماظرتبة،مضؿـماظػالحقنمادؿعادةماظعـاصرماٌكصؾةماظيتم
طاغت متلؿـػد معـ مضؾؾ ماحملصقالت ماظلابؼة ،مطؿا مدفؾ مذظؽ مإدخال مورؼبم
غقسقاتمبذورمجدؼدة .م
إنماظؿفربةماظيتمخاضفاماًرباءماظزراسققن ماٌعؿرونمطاغت متدسقمإظبمتـقؼعم
اظػالحةماظيتمؼشرفمسؾقفاماألػاظلمعؾاذرة ،معلؿػقدةمممامميؾؽفمػؤالءمعـمععرصةم
ظؾقدط ماظطؾقعل ،مظذظؽ مطان متطؾقؼ ماظؿفارب ماظؿؼـقة ،مواظؿقلقـات ماٌـفزة مؼبم
ذبالمترضقةماظـشاطماظػالحلمذامآثارمحلـةمسؾكماٌردود .م
إن ماألحباث مواظؿفارب ماظػالحقة ماٌـفزة معـ مضؾؾ ماًرباء ماظزراسق ن معـذم
عـؿصػ ماظؼرن ماظعشرؼـ ،موتؾؽ ماظيت مهؼؼت معـ مضؾؾ ماًرباء ماىزائرؼ ن مبعدم
االدؿؼالل،متضاصرتمعـمحقثماالدؿػادةمعـماًربات،مواٌـفزاتماحملؼؼة،مطؿام
- Lecq et Rivière : l’Encyclopédie agricole…- Paris, 1926.
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سؿؾتمسؾكمتطقؼرماٌرجعقاتماظؿؼـقة،مواظؿفاربماظعؾؿقةماحملددةمعـذمأطـرمعـم
ضرن .م
إن ماظلقادات ماظػالحقة ماٌـؿففة مخالل ماظعشرؼات ماألخرية مباىزائر ،مملم
تدخؾ مضؿـ متصقراتفا موعـفزاتفا ،ماظعقائؼ ماظؽربى ،ماظشلء ماظذي مصبعؾـا مغػفؿم
اظققم -مسؾك ماظرشؿ معـ ماالخؿالصات ماىقػرؼة ماظيت متػصؾفا -ماظعراضقؾ ماظيتم
واجفؿفامػذهماظلقادات .م

السوادات الفالحوة:من التسوري الذاتي إىل التسوية ()2000-3691

ميؽـماظؿؿققزمبقضقحمب نمعراحؾمطـرية :م
 عرحؾةمأوظبمتغطلماظػرتةم9972-9962ماٌؿزاعـةمواظؿلقريماظذاتل .م اٌرحؾةماظـاغقةماٌؿؿدةمسربماظلـقاتم 9982-9972مواظيتمتزاعـتمععمتطؾقؼماإلصالحماظزراسلماظـاغلمأثـاءمحؽؿماظرئقسمػقاريمبقعدؼـ( .)9975-9979م
 بدأت ماىزائر مودط ماظـؿاغقـقات متطؾقؼ مإصالحات مصالحقة مبؿقجفاتمظقرباظقة ،موبعد مسشرؼة ماظؿلقؼة ماظؾـائقة ماظيت ممتقزت مبإدراج ماٌكطط ماظقرينم
ظؾؿـؿقةماظػالحقةم()PNDAمصؿقتمعرحؾةمعامضؾؾماظؿلقؼة .م

حماوالت القطوعة بعد االدتقالل ( :)3691-3691فرتة الثورات
الزراعوة

ورثتماىزائرمخاللماظلـقاتماألوظبمظالدؿؼاللمزراسةممتـؾمأطـرمعـم%22معـم
اٌـؿقجماظداخؾلماًام،مواظذيمضبؿؾمأطـرمعـمغصػم()%55ماظلؽانماظـشط ن،م
وتصدرمأطـرمعـم 9.9معؾقارمدؼـارمجزائريمدـقؼا،موػقمعامميــؾمثـؾـثم()%33م
اظصادرات ماظؽؾقة مظؾقرـ .مشطت مػذه ماظصادرات مبشؽؾ موادع ماظقاردات ماظغذائقةممم
(7عؾقار مدؼـار مدـقؼا) .معلت مػذه ماظؿققالت ماألدادقة ماظؼطاع ماالدؿعؿاري،م
وبصقرةمجزئقةماظؼطاعماًاصماظؿؼؾقديمباىزائر .م

 -30مؼـظرمؼب مػذاماظشمنمأسؿالم René Dumontمعـمجفةموعـمجفةمأخرىمأسؿالماألجقالماىدؼدةمعـم
اًرباءماظػرغلق نماظػالحق نماظذؼـمسؿؾقامسؾكماظقدطماىاف،موطذاماألسؿالماٌـفزةمعـذماالدؿؼاللمعـمضؾؾم
ععاػدماظؾقثمواظؿؽقؼـماىزائرؼة(اٌعفدماظقرينمظؾؾقثماظػالحل،ماٌعفدماظقرينماظػالحل،م .) ITGCم
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أخذماالدؿؼاللمدالظةمخاصةمؼبماظقدطماظػالحلمواظرؼػل،محقثماحؿؾمأجراءم
عزارع ماٌعؿرؼـ معـذ مجقؼؾقة م 9962ماألراضل ماظشاشرة مإثر معغادرة ماظؽقظقن مهلا،م
الدقؿامؼبماٌـارؼماظغـقة،موصرضقامذؽالمعؾاذرامؼبماظؿلقري(اظؿلقريماظذاتل).ماغؿظؿم
اظؼطاعماظعؿقعلماٌلؿكم(اظؿلقريماظذاتل) مالدؿغاللمأطـرمعـم 2.5معؾققنمػؽؿارمعـم
أراضل ماٌعؿرؼـ ماٌقزسة مسؾك م 2222معلؿػقد مسؿقعل(أي ممبعدل مأطـر معـ م9222م
ػؽؿار/علؿػقد).موعـمب نمػذهماألراضل،محقاظلم 252222مػؽؿارمدقعادمتقزؼعفام
ظػائدةمضدعاءماجملاػدؼـ ،ماظذؼـمعبعقامضؿـم352متعاوغقةمصالحقةمظإلغؿاج .م
ملمتشؿغؾمصعؾقاموربةماظؿلقريماظذاتلمخاللماٌقدؿماظػالحلم9962-9969مألنم
اظدوظةماىدؼدةماظقرـقةمتدخؾتمؼبمعراضؾةماظؼطاع  .ظؽـمدرسانمعامطاغتمػذهم
اظؿفربة-اظؿلقريماظذاتل -مضققةماظؿدخؾماٌلؿؿرمظؾدوظة،مباإلضاصةمإظبمعامورثفم
اظؼطاعمعـماظعفدماالدؿعؿاري،مألنمجفازماظدوظةمطانمؼشرفمسؾكمتلقريماظؼطاعم
حقثموضعتماٌزارعماظػالحقةمهتموصاؼةمعؤدلةمعرطزؼة م :ماظدؼقانماظقرينم
ظإلصالحماظزراسلم( . )ONRAم
تقظت ماٌؤدلات ماظعؿقعقة مهدؼد ماٌكططات ماظلـقؼة مظإلغؿاج ،مطاٌكططاتم
اٌؿصؾة مباٌاظقة ،مواظؿلقؼؼ ،موطاغت ماألجفزة ماإلدارؼة مظؾؼطاع متؿدخؾ مؼب مهدؼدم
أدعار ماٌـؿقجات ماظػالحقة ،محبقث مأصرشت مػذه ماٌؿاردات معػفقم م"اظؿلقريم
اظذاتل"معـمربؿقاه .م
طانماظؼطاعماظعؿقعلم(عزارع معلريةمذاتقا،موتعاوغقاتمصالحقة)مؼقصرمؼب متؾؽم
اظػرتةم %75معـماإلغؿاجماظػالحلماًامم،مبقـؿامتقظبماظؼطاعماظػالحلماٌشؽؾمعـم
أطـرمعـم622222معلؿػقدمزراسلمعـمتقصريماظؾاضل .م
وؼؾدو مأن ماظلؾطة مطاغت متعقد مآغذاك مادؿكدام ماظـؿقذج ماظزراسل ماالدؿعؿاريم
-31مضدعاءماجملاػدؼـمػؿمضدعاءمرباربلمثقرةماظؿقرؼر .م
-32مادؿػادمػؤالءمعـمادؿؼالظقةمطؾريةمؼبماظؿلقريم(والمدقؿامحرؼةمتلقؼؼماٌـؿقجاتمؼبماظلققماًاصة) .م
 -33متضؿـماٌردقمماظرئادلماٌؤرخمؼبمعارسم 9963مإغشاءمإدارةمثـائقةمظؾؿزارعماٌلريةمذاتقام(رئقسمظؾعؿالم
وعدؼرمعع نمعـمضؾؾماإلدارةماٌشرصةمسؾكماظػالحة) .م
34

- Voir Tidafi, T. : L’agriculture algérienne et ses perspectives de développement.- Paris,
François Maspéro, 1969.
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اٌطؾؼمظغاؼةمغفاؼةماظلؿقـقاتم:محقثمتقاصؾتماظصادراتماظػالحقةمسبقماألدقاقم
اًارجقة معـ م(ػبقر-غبضقات -مصقاطف) مطؿا مبؼل مغظام ماإلغؿاج ماًاص مبفذهم
اٌـؿقجاتمسؾكماظقتريةمغػلفاماظيتمطانمسؾقفامؼبماظعفدةماالدؿعؿارؼة،مبؾموتقدعم
بشؽؾ متدرصبل ،محقث مطان مؼقزػ مؼب ماظػرتة م( )9965/9964محقاظل م237422مم
ساعالمعـمبقـفؿم 922222مساعؾمعقمسل،موطاغتماألراضلماٌزروسةممتـؾمآغذاكم
حقاظلم%32معـماٌلاحاتماٌلؿغؾة .م
واسؿؿادامسؾكمصؽرةم-خارؽة-متؿؿـؾمؼبمطقنماظؼطاعماظعؿقعلمضدموصؾمعلؿقىم
عـماظؿطقرماظؿؼينمؼبمهل نماإلغؿاج،موجدماظؼطاعماظعؿقعلماظػالحلمغػلفمبلرسةم
ؼب معقاجفة معشاطؾ ماظؿلقري ،مواظؿؿقؼـ ،مواٌاظقة ،موتلقؼؼ ماٌقاد ماظػالحـقـةم
اٌـؿقجة  .م
إنماالسؿؿاداتماٌلكرةمظؿفدؼدماظطاضاتماٌـؿفةمواإلجراءاتماٌؿكذةمؼبمإرارم
اظؿؽقؼـ ،مواظؿمرري ماظؿؼين ،مطاغت مضعقػة معـ مأجؾ ماظؿصدي مالغفقار ماظطاضاتم
اإلغؿاجقةماظؼائؿةم(ذقكقخةماظؾلات ن،مسدممصالحقةماظعؿادمطقدائؾماظريموآظقاتم
ايرثموتفقؽةماظرتبة )..مباإلضاصةمإظبمتدغلماٌلؿقىماظـؼاؼبمظؾؼقةماظعاعؾةم()%92م
عـماظعاعؾ نمأعققن،مواٌؤػؾقنموجفقامإظبماالذؿغالممبفاممإدراؼة .م
وصببماظؿذطريمبمنمػذاماظؼطاعماظذيمورثمدسؿامعـماظصـدوقماالدؿعؿاريمملم
ؼلؿػد معـ ماٌلاسدات ماٌاظقة موعـ ماظػقائد ماظؿفارؼة ماظيت مطاغت ممتـقفا ماظدوظةم
االدؿعؿارؼة مظؾؿعؿرؼـ ماٌزارس ن معـذ م ،9962مطؿا مأن مرؾب ماإلغؿاج ماظػالحلم
اىزائريمملمؼصؾحمتلقؼؼفمعضؿقغامعـمضؾؾماظشرطاءماظػرغلق نم(اظشرؼؽماألولمؼبم
ادؿفالك ماحملاصقؾ ماظزراسقة ماىزائرؼة) .موإثر مذظؽ ،مزفرت مأزعة محؼقؼقةم
ظؾصادرات ،مضربتمبؼلقةمدققماٌـؿقجاتماىزائرؼةمسامم،9965محقث مبؾغتم
اظؽؿقاتماجملؿعةمظؾكؿقرمشريماٌؾقعةمعؾققغ نمعـماهلؽؿقظقرتمسامم،9963موم96م
عؾققن مدـة م ،9967مو م 22معؾققن مدـة م .9968موتلؾب مذظؽ مؼب ماغفقار ماظطاضاتم
اٌاظقةمٌزارعماظؽروممؼبماٌـارؼماألطـرمثراءمؼب ماظؾالد،مممامأجربمػؤالءماظػالح نم
سؾكمادؿؾدالمزراسةماظؽروممبزراساتمأخرى،مواضؿالعماألذفارماظيتمساغقامطـريامؼبم
تربقؿفا موتفقؽؿفا مظإلغؿاج ،مومت ماظؿكؾل مبشؽؾ معباسل مسـ مؼد مساعؾة ،مشاظؾا معام
طاغت معـ ماظػؽة ماألطـر مخربة م(ضرابة م 23222مساعال مدائؿا مب ن مدـقاتممممممممممم
-35متصرؼحموزؼرماظػالحةمسامم.9966مؼـظرم.Tidafiمعرجعمدابؼ .م
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-9965م .)9968م
وأعامصقؿامؼؿعؾؼمباظؼطاعماًاص،مصإنمعشارؼعماإلصالحماظزراسلمطاغتمتؤجؾم
طؾ معرة معـ مضؾؾ ماظلؾطة ماظلقادقة ،مسؾك ماظرشؿ معـ مأن مػذا ماظؼطاع مطان مربؾم
تدخالتمواػؿؿاعات معـمذمغفامايدمعـماظػؼر،مودقءماظؿغذؼة.مإالمأغفمملمؼعرفم
تغقرياتمععؿربةمإالمسـدماإلسالنمسـماظؼاغقنماٌؿضؿـمظؾـقرةماظزراسقة .م

اإلصالح الزراعي و "احللف اجلديد بني ادلدن واألرياف"

ؼدخؾماإلصالحماظزراسلمباىزائرمدـةم 9979مضؿـمإرارمادرتاتقفقةمتصـقعم
ورـمدبؾصمعـذمصرتةمضصريةمعـمغظاممادؿعؿاري .م
صػلماٌكططماظقرينمظؾؿـؿقةماٌؿػؼمسؾقف،متلاػؿماظصـاسةمؼبمهدؼثماظػالحة،م
وذظؽ مسـ مررؼؼ محؼـ ماظؿغقريات ماظؿؼـقة .موضد مررأت مهلقـات موتطقرات مؼبم
ذباالت ماظؿـظقؿ مواإلغؿاج ماظػالحل ،موداخؾ مػقاطؾ مسؼارؼة مبقادطة مإصالحم
زراسل .م
إنماهلقاطؾماظعؼارؼةماٌقروثةمسـماالدؿعؿارمطاغتمععروصةمحقـذاكمبازدواجقةم
جدمحادة م :موػؽذامصغداةماإلصالحماظزراسل مصإن مأضؾمعـم %2معـمعاظؽلماألرضم
(طاغقا مضبقزون مسؾك مأطـر معـ م 922مػؽؿار) ،معؿؿرطزؼـ مؼب مربع معلاحة ماألرضممممم
( %23مباظضؾط) ،مبقـؿا ماظؼطب ماظـاغل :اظـؾـ ن م( )%69معـ ماٌشؿغؾ ن مؼب ماظؼطاعم
اظػالحل مضبقزون مسؾك مأضؾ معـ م 92مػؽؿارات ،مؼؿؼامسقن مباظؿؼرؼب م %98.7معـم
األراضلماظػالحقة.مبقـؿامطاغتماٌداخقؾماحملصؾةمعـمطراءماٌؾؽقاتمشريماٌلؿغؾةم
أصال،مأوماظيتمػفرمأصقابفامأراضقفؿمتؼدرمبعشرماإلغؿاجماًامماظػالحلمظؾؼطاعم
اًاصم؛مأيم522معؾققنمدؼـار .م
طان ماهلدف ماظقاضح مواظؾ ن مظإلصالح ماظزراسل معـ مجفة مػق متقزؼع ماألراضلم
ظػائدة ماظػالح ن مبدون مأرض ،مأو مظػالح ن مصغار مال مميؾؽقن ماظؽػاؼة.وعـ مجفةم
أخرى مطاغت ماظغاؼة مػل متغقري مذروط ماإلغؿاج ،موذظؽ مبإدخال متعدؼالت مضؿـم
أذؽالمتـظقؿماظعؿؾموطذامؼبماحملقطماظػالحل .م
-36ماٌصدر:متؼرؼرمحقلماٌردودمؼبماظؼطاعماظػالحل.مطؿابةماظدوظةمظؾؿكطقط،مجقانم .9977م
-37معقـاقماظـقرةماظزراسقةمومأعرؼةم8مغقصؿربم .9979م
- Voir Tifadi, T. : Ouvrage déjà cité.
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وبعد مثالث مدـقات معـ ماظؿطؾقؼ مصؼط م( )9975-9972مطاغت ماظـؿائج مزبقؾةم
ظمعال ماٌعؼقدة مسؾك ماإلصالح .مأعا ماظؿغقريات ماٌؿعؾؼة مباهلقاطؾ ماظزراسقة ،مصؼدم
طاغت مربدودة:ادؿعادة مأطـر معـ معؾققن مػؽؿار معـ ماألراضل ماظعؿقعقة م(بؾدؼة،م
ضطاسقة،موسروذقةموورـقة)،ماظصايةمظؾزراسةمؼبمإرارماإلصالح .موػؽذامادؿػادم
اظؼطاعمعـمعلاحةمتؼاربم 522222مػؽؿار م؛ مأيمحقاظلم %9معـمذبؿقعماألراضلم
اٌؾقؼةمضاغقغامباظؼطاعماًاص .م
عـؾ مأجراء م ماظؼطاع ماظػالحل مواٌزارسقن ماظربوظقؿارؼقن مأشؾؾقة ماظلؽان ماظذؼـم
ادؿػادوامعـمسؿؾقةماإلصالحم(حقاظلم922222معلؿػقد) .م
طؿامأغشؽتمأطـرمعـم6222متعاوغقةمعـمزبؿؾػماألغقاع،مشريمأنماظصـػماظذيم
متماسؿؿادهموتشفقعفمػقمتعاوغقاتماإلغؿاجماظؿابعةمظؾـقرةماظزراسقةم(.)CAPRAم
وضد مادؿػاد مػذا ماظشؽؾ معـ ماظؿعاوغقات معـ محقاظل %82معـ ماٌلاحات ماظزراسقةم
اظصاية،مطؿامأغفمضؿمضرابةماظـؾـ نم()%65معـماٌلؿػقدؼـمعـمادؿغاللماألراضلم
اظؿابعةمظإلصالحماظزراسل .م
إنماٌداصع نمسـمعشروعماظصـاسةمؼبماىزائرمواألطـرمهؿلامظف،ماسؿربوامأنم
األذؽال ماىؿاسقة مظإلغؿاج ممتـؾ مؼب مآن مواحد مإعؽاغقة مهؼقؼ ماضؿصاد معؿـاعل،م
وتقصريمعـاصبمذغؾمؼبماظؼطاعماظصـاسل .م
طاغتمػذهماظرؤؼةم-اظعؿراغقة-اظصـاسقة-معدسؿةمبإرادةمصارعةمتقجبماٌراضؾةم
اٌزدوجة :ماالضؿصادؼة مواالجؿؿاسقة مظؾػالحة معـ مضؾؾ ماظدوظة.واغؿفك ماظؼطاعم
وتعاوغقات ماإلصالح ماظزراسل مبشؽؾ متدرصبل مباالسبالل مواظؿؿاػل معع ماظؼطاعم
اظػالحلماٌقجقدمواظؿابعمظؾدوظة .م
إنماٌعاؼـةماٌـفزةمسؾكماٌلؿقىماظؿؼينمأصادتمؼبمأنمسددامضؾقالمعـماظؿغقرياتم
هؼؼت م وأدذبت مإجراءات مصعؾقة مأخرى ،مؼب مح ن مطاغت ماظؿفارب ماٌؽـػةم
ربدودة مجدا ،مغؿقفة مضؾة ماإلعؽاغات مواظدسؿ ماٌؤدلاتل م(اظؿعؿقؿ ،ماظؿؽقؼـم
اظػالحل) مواظؿفدؼد ماظؿؼين ،مذظؽ مأن ماظؿعاوغقات مسادت مإظب مادؿكدام ماألغظؿةم
اظلابؼةمؼبماإلغؿاج .م
-39متضؿـماظؿؼرؼرماٌػصؾمظؾؿمعقؿماٌعدمؼبمغفاؼةم9975معامؼـاػزم29826معاظؽامأعقبؿتمأراضقفؿم(أيمحقاظلم
 %2معـمذبؿقعماٌؿؿؾؽاتماحملصقةم) ،موم 537967مػؽؿارامماٌقضقسةمؼبمظدىم(اظصـدوقماظقرينمظإلصالحم
اظزراسل).وضدمحقظتماالدؿؽـاصاتماظؼاغقغقةماٌطؾؼةمػذهماٌلاحاتمإظبمحقاظلم522222مػؽؿار .م
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شري مأن ماظؿغقريات ماحملدثة مسؾك ماٌلؿقى ماالجؿؿاسل مواظلقادل مطاغت مأطـرم
بروزاموصعاظقةمؼبماظرؼػماىزائري،محقثمطانمعػعقلماإلصالحماظزراسلمأطـرمدصعام
ظالضطراب .موأثـاء مػذه ماظػرتة مسرصت ماٌؾؽقة ماظؽؾرية مظؾعؼار ماظيت مطاغت متلؿؿدم
ذرسقة ماالعؿالك معـ ماظعفد ماالدؿعؿاري متراجعا مؼب متمثرياتفا ماظلقادقة ،موصؼدتم
طـريا معـ مأراضقفا.طؿا مأسقد ماظـظر مؼب مطقػقات ماعؿالك ماألراضل معـ مضؾؾ مدؽانم
اٌدنمغؿقفةمعػعقلمضاغقنماظـقرةماظزراسقةماظذيمطانمؼربطمعؾؽقةماألرضموحقازتفام
بادؿغالهلاماظػعؾل .م
طؿا مطانمهلذهماظؿققالتمواإلجراءاتمتمثريمحادؿمؼبمهل نموتطقؼرمعلؿقىم
حقاةماظػالح نمواظؿففقزاتماظلقدقق-ثؼاصقةمؼبمساملماظرؼػ .م
تقظت مذؾؽة مال معرطزؼة معـ ماظؿعاوغقات ماٌؽؾػة مباًدعات م(أطـر معـ م752م
تعاوغقةمصالحقةمعؿعددةماًدعاتمسؾكمعلؿقىماظؾؾدؼات)متقزؼعماًدعاتمبمدعارم
عدسؿة موعلؿؼرة مأحقاغا.طان مػذا ماإلجراء مدؾؾا مؼب مبروز مزاػرة ماغفقار موصلادم
اظظروفماالضؿصادؼةمظؾػالح نماٌالحظةمعـمضؾؾ .م
طؿا مادؿػاد ماظرؼػ مخالل مػذه ماظػرتة معـ معشارؼع مادؿـؿارؼة مػاعة مؼب مذبالم
اظلؽـماظرؼػل،مواظؿففقزاتماالجؿؿاسقة-اظـؼاصقة،موتعؿقؿماظؽفرباءماظرؼػقة .م
وضدمالحظ ـامعـمغاحقةمأخرىمخاللمسشرؼةماظلؾعقـقاتمارتػاعماظطؾبمسؾكم
اظػالحة معؼابؾ ماظصـاسة.وػؽذا مرقرت ماظػالحة موفقزاتفا ودفؾت مارتػاسام
دـقؼامؼؼدرمبـ%92معـمادؿفالكماألمسدةمخاللماظػرتةم .9982-9972م
شري مأن مذبؿقسة معـ ماظصعقبات مبرزت مابؿداء معـ مدـة م 9976متلؾؾت مؼبم
اشبػاضموتريةمتطؾقؼماإلصالحماظزراسل،مضؾؾمأنمؼؿقضػمغفائقامدـةم .9982م
وباإلضاصة مإظب مذظؽ مصؼد مواجفت ماظصـاسة ماحملؾقة معشؽالت مؼب ماظؿقؽؿم
اظؿؽـقظقجل ،موؼب ماظؿؿقؼـ مواٌراضؾة ماظؿؼـقة مؼب مإغؿاج ماٌقاد ،ممما مانر مسـف مسدمم
إعؽاغقةممتقؼـمضطاعماظدوظةم(اٌُشؽّؾمأدادامعـمضطاعماظؿلقريماظذاتل)،موعـم(ضطاعم
اإلصالح ماظزراسل) .وضد مأثرت مػذه ماظقضعقة مطـريا مسؾك مدرجة موترية ماظؿققالتم
-40م بـاءمسؾكمعؾدأماألرضمٌـمطبدعفا،ماظقاردمؼبمغصقصمعقـاقماظـقرةماظزراسقةم()9979مصإنمعؾؽقةماألرضم
تـزعمعـمأصقابفاماظذؼـمالمؼشرصقنمصعؾقاموبؽقػقةمذكصقةمسؾكمصؾقفاموادؿغالهلا .م
-Voir le bilan sur le développement rural établi par le CENEAP en 1992.
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-42مارتػاعمسددماىراراتمعـم25922مدـةم9973مإظبم33866مدـةم.9978موم62222مدـةم.9984بقـؿام
ارتػعمسددمآالتمايصادمعـم2242مدـةم9966مإظبم4222مدـةم.9974وم5222مدـةم .9978م
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اظػالحقةماظيتمسرصتمضطاساتفامتراجعامطؾريا .م
وػؽذا مصإن متقضػ ماإلصالح ماظزراسل مغاتج مسـ م(أزعة مؼب ماظؿؿقؼـ مايضري)م
مبقاصقؾمصالحقةموؾتمؼبمشضقنماظلؾعقـقات،موتطقرتمػذهماألزعةمبعدمتمعقؿم
اظؿفارة مباىؿؾة مظؾػقاطف مواًضر م(أطؿقبر م )9974مجرت مػذه ماظعؿؾقة مؼب مزروفم
عشققغة مباغػفار ماظطؾب ماظداخؾل مسؾكماٌقاد ماظػالحقة .موضدمارتؾط مبشؽؾمعع نم
ارتػاعماظطؾبمسؾكماٌقادماظزراسقةمؼبمدقاقمدقادلممتقز مبؽـرةمزبططاتماظؿـؿقةم
اٌؿصؾةمباظـؿق ماظعؿراغل،موباظشغؾمخارجماظؼطاعماظػالحل،موباظؿقلـمؼبمعردودم
أجقرماظعؿالمخارجمضطاعماظػالحة .م
وضدمأسؼبمإصالحماظـظامماظؿفاريماظذيمحصؾمدـةم 9974ماضطرابمؼبمتـظقؿم
األدقاق ماظػالحقة ماظيت متمثرت مبـ م"إضرابات مؼب مسؿؾقات ماظؿلؾقؿ" .وعـ ماظـؿائجم
اظؾارزةمهلذاماإلضرابمعـمررفماٌلؿـؿرؼـماظػالحق نماٌؿارسمسؾكمأدقاقماظػقاطفم
واًضرماظطازجةماهلؾقطماظعـقػمظؾعرضماظػالحل،مطؿامأنمتعؿقؿماظـؼصمؼبماٌقادم
اظغذائقة مداسد مسؾك مارتػاع ماألدعار ماالدؿفالطقة موسدم مرضك مصؽات مدؽان ماٌدنم
اظذؼـ مدبؾقا مسـ متدسقؿ ماإلصالح ماظزراسل ماٌلؤول مسـ ماظقضعقة ماٌزرؼة ماظيت مآلم
إظقفاماظقضعمؼبماظؾالد .م
وباإلضاصة م إظب مػذه ماظصعقبات ماالجؿؿاسقة مواظلقادقة ماٌعؾـ مسـفا مبصقرةم
عؽشقصةمواظيتمدصعتمباظدوظةمإظبماظؿػؽريمؼبمصرتةموؿقدمإجراءاتماظؿمعقؿم(-9975
 )9978موصؿح محقار محقل معلؿؼؾؾ ماظؼطاع م( )9978مضصد مإدخال مسدد معـم
اإلصالحات متقصر مإعؽاغقات موادعة مظؿقصري معقؽاغقزعات مجدؼدة متدصع مإظب مإحقاءم
اظلققمودبؾقصماظؼطاعمعـمخطرمباتمؼفدده .م
عملوات حترير القطاع الفالحي خالل السنوات 60-3610

جرتمػذهماظعؿؾقاتمؼبمصرتةمرقؼؾةمغلؾقا،محقثمادبذتمإجراءاتمظؿقرؼرم
اظؼطاع معـمضؾؾماظلؾطاتماظعؿقعقةماىزائرؼةمابؿداءمعـمتقضقػمسؿؾقاتماإلصالحم
اظزراسل،مومتقزتمباإلدراعمؼبمذظؽمخاللماظـؿاغقـقات .م
متت ماإلصالحات ماألوظب مداخؾ مضطاع ماظؿفارة ماظيت مطان مؼـظر مإظقفا مؼب متؾؽم
 -43م صرتة ماظؿقضػ مسـ مإجراءات ماظؿمعقؿ مواٌؿعؾؼة ممبرحؾة متمعقؿ مضطاسان ماٌاذقة مظدى مطؾار ماٌقاظ ن موعربلم
اٌاذقة،موإسادةمتـظقؿمعلاظؽماظلفقب .م
32

الفالحة يف اجلزائر :من الثورات الزراعوة...

اظػرتةمسؾكمأغفاماًقطماهلشماظضعقػمظؾلقادةماظؼدميةمؼبماإلصالحماظزراسل .م
صؼدتماظدواوؼـماظػالحقة،مواظؿعاوغقاتمابؿداءمعـمدـةم 9976ماحؿؽارمتلقؼؼم
اٌقادماظػالحقة،مباإلضاصةمإظبمإجراءاتمعـمأجؾمايدمعـمتقدقعمتمعقؿمأراضلم
اًقاصمظضؿانمتشفقعماٌؾؽقاتماًاصةمظؿقؼقؼمزؼاداتمؼبماإلغؿاجماظذيمسرفم
طلادامالمعـقؾمظفمؼبماظػرتةماظيتمسؿؿمصقفاماظؿمعقؿ .موعـمجفةمأخرىممتمإدراجم
إصالحماظؼروضماظػالحقةمعـمأجؾمإسادةماظـظرمؼبمطقػقاتمعـقفامعـمجدؼد .م
وأخريا ممت مهرؼر مأدعار ماًدعات مبشؽؾ متدرصبل .مأعا مأدعار ماآلظقاتم
اظػالحقة مصؼد متضاسػت مخالل ماظـؿاغقـقات مبـ 3.5:معرة ،مأعا مباظـلؾة مألدعارم
األمسدة مواألدوؼة ماًاصة مباظـؾات م( )PPSمصؼد متضاسػت مػل ماألخرى م 3معرات.م
وبصقرة مساعة مسرصت مأدعار ماٌقاد ماٌلقضة مسرب ماظقدطاء مزؼادات مععؿربة م(أصالمم
بالدؽؿقؽقة،مبذور،مأدواتمصالحقة)..موػذامهتمتمثريمارتػاعماألدعارماظشاعؾم
اظذيمطاغتمتعرصفماظؾالد.وػؽذا ماغؿؼؾمادؿفالكماألمسدةمؼبمارتػاعمادؿدالظلمعـم
اظعالعةم922مإظبماظعالعةم22مخاللمسامم(9996عؼلؿةمسؾكم)5مأعاماألدوؼةماًاصةم
باظـؾاتمصؼدمهقظتمعـم922مإظبم96مخاللماظػرتةمغػلفا!موضدمػؾطتمغلؾةمذراءم
اىراراتموآالتمايصادمبشؽؾمطؾريمممامدؾبمظؾػالح نماضطرابامؼبمسؿؾقاتم
ودؼدمرأسماٌالماظـابتمظؾؼطاعماظػالحل .م

إصالح البنوات الزراعوة من خالل التنموة الفالحوة

إنمخقصصةماظػالحةمتؿطؾبمػقؽؾةمجدؼدة :م
تؾـتماىزائرمدـةم 9983مضاغقغامخاصامبؿؿؾؽمصغارماظػالح نمظؾعؼار ماظذيم
ؼلؿحمهلؿمباالدؿػادةمعـمعؾؽقةماألرض()APFAماٌلؿصؾقةمباىـقب .م
متت مدـة م 9989مإسادة مػقؽؾة ماٌزارع ماظػالحقة ماظؿابعة مظؾدوظة ،معس مػذام
اٌشروع م 2222معزرسة معلرية مذاتقا مواظيت مهقظت مإظب م 3422معزرسة مصالحقةم
اذرتاطقة م( .)DASمدسؿت مػذه ماٌزارع مباٌؿكصص ن مؼب ماظػالحة معـ معفـدد نم
صالحق نموعلريؼـ،مواغطؾؼتمبفامبراعجمادؿـؿارؼة.مأتتمػذهماظعؿؾقةمبـؿارمحقثم
دفؾمؼبمرصقدماٌزارعماظػالحقةمزؼادةمألولمعرةموذظؽمؼبماظلـةماظػالحقةم.87/86م
 -44مضاغقن مرضؿ 98-83:مبؿارؼخ م 93مأوت م ،9983مواٌؿعؾؼ مباظؿـازل مسـ ماألعالك ماظعؼارؼة مذات ماظطابعم
اظػالحلم( )APFAم
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أحدثتمػقؽؾةمجدؼدةمسؾكماظؼطاعماظػالحلمدـةم،9987مإذمعـمخالهلاموزستم
حقاظل م 2.8معؾق قن مػؽؿار مسؾك معلؿغؾ ن مصالحق ن موذظؽ محلب ماظؼاغقن م99-87م
اظصادر مؼب مغقصؿرب م .9987مط اغت مػذه ماظؿؼلقؿات مسؾك مػقؽة معلؿـؿرات مصالحقةم
عباسقة م( )EACموعلؿـؿرات مصالحقة مصردؼة( .)EAIمتلؿح مػذه ماظؼقاغ ن مبرجقعم
عؾؽقة ماألرض مظؾدوظة ،مبقـؿاماٌـؿقجماظػالحلمؼعقدمظؾؿلؿغؾ نماظػالحق ن ،مو مضدم
اخؿػت معـ ماظقجقد مطؾقة ماٌزارع ماظػالحقة ماالذرتاطقة م( )DASموحؾت مبدهلام
 29556معلؿـؿرةمصالحـقةمجـؿـاسـقـةم()EACموم 22226معلؿـؿرةمصالحقةمصردؼةمم
()EAIمو965معزرسةممنقذجقة .م
أصدرمضاغقنمجدؼدم()25-92مظؿصققحمعصادرةماألراضلمؼبمصرتةماظـقرةماظزراسقةم
 .9979م
صؿقت مػذه ماهلقؽؾة ماىدؼدة مآصاق مخقصصة ماألراضل ماظػالحقة محقث مإنم
اٌلؿغؾ نماٌؿقصؾ نمسؾكمسؼقدماالدؿػادةمعـماألرضمشريوامعـماظقضعقةماظعؼارؼة.م
ضلؿت مأرض ماٌلؿـؿرات ماظػالحقة ماىؿاسقة مب ن ماٌلؿغؾ ن مدون مسؼقد ،موبعضم
اٌلؿغؾ ن ماذرتطقا معع مأصقاب مرؤوس ماألعقال ،مواظؾعض ماآلخر مباع مادؿغالظفم
ظألر ض،مؼبمح نمأحالماظؾعضماآلخرماالدؿغاللمإظبماألبـاءمأوماألصقل،مودبؾتم
اظؾؼقةمسـماألرضمطؾقةمتارطةمإؼاػامدونمادؿغالل.تعؿربمضقؿمػذهماظؿققالتمعرتػعةم
جدامحقثمملمتلؿطعماظدوظةمأنمتؿقؽؿمصقف،موالماٌلؿـؿرونمادؿطاسقامذظؽمخقصام
عـمسدممعؾؽقؿفؿمظؾعؼارماظػالحل،موطانماظذيمؼدصعماظـؿـمؼبماألخريمػقماٌلؿفؾؽ .م
متمإحصاءممدـةم 2229محقاظلم 92242937معؾؽقةمخاصةمعـفام 737972متؼعم
باظشؿالممبعدلمؼؼاربم5مػؽؿاراتمظؽؾمعلؿـؿرةمخاصة.م م

وتشغؾ مأراضل ماظؼطاع ماًاص مباىزائر مأطـر معـ مغصػ ماٌلاحة ماظػالحقةم
اٌلؿغؾة مصعؾقا .موطبضعمتلقريمأراضلماًقاص مإظبمأحؽامماظشرؼعةماإلدالعقةم
(اٌرياثمواظشػعة)موتلؿغؾمبطرؼؼةمعؾاذرةمأومشريمعؾاذرة،موػلمطقػقةمدبؿؾػم
جذرؼامسـمررؼؼةماذؿغالمأحؽامموضقاغ نماظـقرةماظزراسقة .مداػؿمػذاماظؼاغقنمؼبم
إحداثمتؼلقؿاتممعـاظقةمحؿكمأصؾقتمعؾؽقاتمجدمصغريةمال مميؽـمادؿغالهلام
باظطرقمواظقدائؾمايدؼـة .م
وؼبمغفاؼةمسشرؼةم9992موؾتماظؾـقاتماظزراسقةمسؾكماظشؽؾماآلتل :م
-45ماٌعطقاتماألوظبمظإلحصاءماظعاممظؾػالحةمسامم .2229م
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اىدول:9محاظةماظؾـقاتماظػالحقةم( )9999م
غقعماٌؾؽقة م
اٌؾؽقاتماًاصة م
عـحماألعالكماظعؼارؼةماظػالحقة م
ذبؿقع/جزئلمظؾؿزارعماًاصة م
علؿـؿرةمصالحقةمعباسقة م
علؿـؿرةمصالحقةمصردؼة م
مم.ف.ج-
ذبؿقع/صرسل:
م.ف.ف م
عزارعممنقذجقة م
غقسقات مأخرى م(أراضلم
سؿقعقة) م
ذبؿقع/صرسلمعزارعمسؿقعقة م
اجملؿقعماظعام م

اٌعدود م اٌلاحة
(ػؽؿار) م

923222م م  4722222م
 72593م  999477م
 973593م  4899477م
 29556م  9839963م
 22226م م 222285م
 59762م  2259448م

ماظؽؾقةم اٌلاحة ماٌؿقدطةم
(ػؽؿار) م
 5.22م
 9.69م
 4.95م
 62.23م
 9.25م
 39.79م

 965م
 38876م

 938522م
 593328م

 839.42م
 93.25م

 92823م

 2793276م

 29.92م

 9264396م  7527753م

 7.28م

اٌرجع:ماجملؾسماظقرينماالضؿصاديمواالجؿؿاسلم( .)CNESم

وضعت ماىزائر ماتػاضقة مدؿاغدباي م Stand-beyمؼب مأصرؼؾ م 9994معع ماٌـظؿةم
اظدوظقةمظؾؿاظقة م FMIمحقـفا مطاغت ماىزائرمضدمأغفتمزبططفاماظقرينمظؾؿـؿقةم
اظػالحقة،موضدمغؿجمسـمذظؽمغزعماظدسؿمسؾكماٌـؿقجاتمطؾفا،موخباصةماظقدائؾم
اٌلؿعؿؾةمؼبماظػالحة،موملمؼؾؼمدقىماظدسؿمسؾكمايؾقبمواظذيممتماظؿكؾلمسـفم
سامم2229مظؿشفقعماظػالح نمرصعتمأدعارماٌـؿفاتمطايؾقبمواظؾاضقظقاتموبذورم
اظؾطاراموايؾقب،موطذظؽماظطؿارؿماظصـاسقة .م
أثرت ماظؿققالت ماظـاعبة مسـ مإسادة ماهلقؽؾة مسؾك ماٌلؿغؾ ن ماظصغار ماظذؼـم
ؼشؽؾقن ماظغاظؾقة ماظعظؿك مؼب ماظرؼػ ماىزائري .مإن متطقر ماإلغؿاج ماظػالحل موطذام
تقجفات ماظـظام ماظػالحل ممل مهؼؼ مأػداصفا ماٌـشقدة .مطؿا مدفؾت ماٌـؿقجاتم
اظػالحقة ماالدرتاتقفقة مسفزا م(ايؾقب ،مايؾقب) مبقـؿا مزادت ماٌضاربة مسؾكم
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اٌـؿقجات ماظػالحقة ماٌعدة مظؾؿلقؼؼ(صقاطف ،مخضر ،ميقم) مؼب مح ن مزؾ معردودم
األرضمعـكػضا .م
سرصت مضقؿة مادؿرياد ماٌقاد ماظغذائقة مػؾقرا مبعد ماظؿقضقع مسؾك مععاػدةم
"دؿاغدباي" موظؽـ مغلؾؿفا معؼارغة مباظقاردات ماألخرى مذفدت مارتػاسا مربلقداممممم
 %25مسام م ،9985مو م %32مدـة م 9995مؼب مح ن مبؾغت مػذه ماظـلؾة م %39دـةمم
 .9998م
إنمصشؾماإلصالحاتماظيتمأجرؼتمسؾكماظػالحةمخاللماظػرتةم()9999-9994م
أدىمبلؾطاتماظؾالدمإظبمتؾينمزبططمورينمظؾؿـؿقةماظػالحقةم()PNDAماغطالضام
عـ مدـة م ،2222مؼعؿؿد مسؾك مإسادة ماالدؿـؿار مؼب ماظؼطاع ماظػالحل ،موطبؿص مؼبم
تطقؼر ماظر ي مواظؿشفري ،مواالػؿؿام مباظغابات موطذا ماحملاصظة مسؾك ماظـرواتم
اظطؾقعقة(عاء،متربة) .م

ادلخطط الورين للتنموة الفالحوة

(2000 )PNDA

سقدةماظدوظةموإسادةمبـاءماجملالماظػالحل :م
إنمتقجفاتماظرباعجماظػالحقةمتعؿؿدمسؾكمحؿؿقاتمدقدقق-اضؿصادؼةموتؼـقةم
(أطلؾت ماظػالحة مباىزائر مارتػاسا مؼب ماٌردود مواإلغؿاج ماظػالحق ن)طؿا مأن مععظؿم
اظعؿؾقات ماظيت متؾـؿفا موزارة ماظػالحة متفدف مإظب مإسادة مبـاء ماجملال ماظػالحل،م
غباؼةماظـظامماإلؼؽقظقجلماهلشموادؿصالحماألراضلماًاصةمباظػالحة.اسؿؿدتم
ػذهماظؿدخالتمسؾكماظعقائؼماٌـاخقةماظيتمأػؿؾتمعـمضؾؾمؼبماٌكططاتماظقرـقةم
اظلابؼة .م
دفؾ ماظربغاعج ماظػالحل متدخالت مذات مصدى مطؾري معـفا مإرجاع ماظرتبة مإظبم
ادؿكداعاتفاماظلابؼةمواظيتممشؾتمحقاظلم 3معالؼ نمػؽؿارمعـفام 742222مػؽؿارم
طؿرحؾة مأوظب موذظؽ مبرتطقز مزراسة مايؾقب مؼب معـارؼ مصاية مهلا م( 9.2معؾققنم
ػؽؿار) موإسادة مادؿكدام ماألرض ماظلابؼ مادؿغالهلا مإظب مبعض ماألراضل ماىاصةممممم
-46مادؿؼرمعردودمايؾقبمٌدةمرقؼؾةم،مإذمطانمعؼدرامحبقاظلم7مضـارريمؼبماهلؽؿارماظقاحد،موػلمغلؾةمجدم
عـكػضةمإذامضقرغتمبؾاضلمعردودمعـطؼةماظؾقرماألبقضماٌؿقدط.أعامعؿقدطمعردودماظؾطارامصؽانم( 922مإظبم
922ق/ػؽؿار)،مايؿضقاتم(722مق/ػؽؿار)،ماظزؼؿقنم(2.7مرقن/ػؽؿار)مصقاطفمذاتمغقاةم(2.5مرـ/ػؽؿار)م
أومسـبمغؾقذ م(9.2م رـ/ػؽؿار)موػقمعردودمضعقػمباٌؼارغةمععماظدولماجملاورةم،موعامؼؿقصرمسؾقفماظؼطرمعـم
إعؽاغقاتمتؼـقةمواجؿؿاسقة .م
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أوماٌعرضةمظؾفػاف،موذظؽمبؿعقؼضمزراسةمايؾقبمبزراسةماألذفارماٌـؿرةماظيتم
تلؿطقعمهؿؾماىػاف،موطذاماظؽرومموتربقةمايققان.طؿاممتماظرتطقزمسؾكمتطقؼرم
زراسة م(ايؾقب ،ماظؾطارا ،ماألذفار ماٌـؿرة) ،موادؿغالل مأعـؾ مإلغؿاج مايؾقب.م
وػـاكمأػدافمأخر ىمظؾربغاعجماظقرينمظؾؿـؿقةماظػالحقةمؼؿؿـؾمؼبمعضاسػةماٌردودم
اظػالحلمواظرصعمعـمعردودماظعؿؾماظػالحلمؼبماظلـقاتماٌؼؾؾة .م
حددتمععاملمتـازلماظدوظةمسـماٌؾؽقةمظألرضماٌلؿصؾقةمباٌـارؼماىؾؾقة،م
وأضدام ماىؾال موعـارؼ ماظلفقب ،موطذا ماٌـارؼ ماظصقراوؼة .مطؿا ممشؾ ماظربغاعجم
اظقرينمإلسادةماظؿشفريم 9.2معؾققنمػؽؿار(مرصعمغلؾةماظؿشفريمباىزائرماظشؿاظقةم
عـم%99مإظبم .)%94م
اهلدف ماظـفائل معـ مػذه ماظعؿؾقات مطؾفا مػق مرصع معداخقؾ ماظػالح ن موذظؽم
باظدسؿ ماٌادي م(زراسة مايؾقب ،ماظري ،ماظؿشفري ،ماالدؿصالح ،موتؽـقػم
اظزراسة .)..م
ومضدمضامماظصـدوقماظقرينمظؿـظقؿموتطقؼرماظػالحةمبؿؿقؼؾمػذاماٌشروع،مواظذيم
أدىمإظب مصرفمحقاظلم 42معؾقارمدؼـارمجزائري،موػلمضقؿةمتػققمأربعمعراتمعام
صرفمؼبماٌعدلماظلـقيمظؾػرتةم()9998-9995مو92معراتمعامصرفمدـةم.9993م م
ال مؼؿعارض ماظربغاعج ماظػالحل معع ماإلرار ماالضؿصادي ماير ماظذي مبدأ مؼبم
اظـؿاغقـقات ،مظذا مصإن متقجفات ماٌكطط ماظقرين مظؾؿـؿقة ماظػالحقة متصب مبشؽؾم
أدادل مؼب م أػداف مؼرجك معـفا مإسادة مبـاء ماجملال ماظػالحل موغباؼة ماٌقاردم
اظطؾقعقة م(عاء موتربة) ،موادؿصالح ماألراضل ماظػالحقة .موعـ مجفة مأخرى مصإنم
األراضل ماظػالحقة ماٌقروثة مسـ ماالدؿعؿار متػرق مب ن مجزائر مذات مأراض مصالحقةم
عرتػعة ماٌردود معؼارغة مبؾاضل ماألراضل ماألخرى ،موطذظؽ متدخؾ ماظؿـاضضاتم
االجؿؿاسقة .م
وظؽلمتدسؿمػذهماظلقادةماظػالحقةمباتمسؾقفامأنمتصقحمتدخالتماظدوظةمؼبم
اظؼطاع،موتؿابعمػذهماألسؿالمظػرتاتمرقؼؾة،موتلفرمسؾكموقؼدمسؿؾماٌؤدلاتم
سـمررؼؼموضعمضقاغ نمذاتمصائدة،موتلؿػقدمأطـر معـماإلراراتماظؿؼـقةمؼبمػذام
اجملال .م
طكامتة مؼـؾغل مدبطل ماظصعاب ماظؽربى ،مإذ مػـاك معلائؾ مأدادقة مصببم
ررحفا مورصع ماظؾؾس مسـ ماظغؿقض ماظذي مؼعرتؼفا ،موذظؽ مطؾف معـ مأجؾ مضؿانم
علؿؼؾؾماظػالحةماىزائرؼة .مملمتمتماظؿـظقؿاتماظػالحقةمايرةمباظـؿائجماٌرجقةم
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عـفا ،ماظـؿق ماظدميقشراؼب ،م سدم مناح ماظـقرة ماظزراسقة ماضرتغت مطؾفا مبغقابم
ادرتاتقفقةمذاعؾةمظؾؿـؿقةمواظؿصـقع،موباظؿاظلمداػؿتمؼبماظلـقاتماألخريةمؼبم
رصع مسدد مدؽان ماألرؼاف ،ممما متلؾب مؼب مهطقؿ ماظؾـقة ماظزراسقة.بقـتم
اإلحصائقاتمأنمعامؼؼاربم%82معـماٌلؿـؿراتماظػالحقةمالمتؿعدىمعلاحؿفام92م
ػؽؿارات ،مواٌلاحات ماٌؿقدطة م 4.7مػؽؿار .موضد محؿؿ مصغر معلاحة ماٌلؿؿـراتم
اظػالحقة مسؾك مأصقابفا متـقؼع ماٌـؿقج مواظـشاط ماظػالحق ن معـ مجفة ،مواظعؿؾم
خارجماظػالحة معـمجفةمأخرى،موذظؽمضصد مهل ن معلؿقىماظدخؾ .مطؾمػذهم
اظعقاعؾ مداػؿت مؼب مإسادة متـشقط ماإلصالحات ماظعؼارؼة مظزؼادة ماٌلاحة ماظزراسقةم
ورصعمرؤوسماألعقالماظيتمتعؿربمضعقػة .م
تطرحماظؾـقاتماظعؼارؼةمعشؽالمؼبماحملصقل،مواتؾاعماظطرقماظؿؼـقةمايدؼـةمؼبم
اٌؾؽقاتماظصغريةمواٌؿقدطةموذظؽمعـمأجؾمرصعمعردودماظعؿؾ .موعـمب نماظؼضاؼام
األدادقةمؼبمردؿمادرتاتقفقةمصالحقةمعلؿؼؾؾقةمباتمعـماظضروريموضعمعؽاغةم
ظؾؾقثماظعؾؿلمؼبمذبالماظػالحةمألنمعصارؼػموتـظقؿاتماظؾقثمالمتلؿحمبقضعم
براعجمعـمأجؾمتـؿقةمصالحقةمعلؿداعة .مطؿامأنماظؿؼـقاتماظيتمتلاػؿمؼبمتطقؼرم
إغؿاجقةماظرتبةمملمهددمالمؼبماٌـارؼماظيتمأرجعمإظقفامادؿكداعفاماٌـادب،موالم
ؼبمعـارؼمتؽـقػمزراسةمايؾقب .م
وؼبماألخريمصببمتػعقؾماظصقغماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمحؿكمتؽقنمأػدافم
اظربغاعجماظقرينمظؾؿـؿقةماظػالحقةمعلؿداعةمألغفامشاظؾامعامتصطدممبمػدافمصقرؼةم
ضصريةماٌدىمميؾقفامشاظؾامضاغقنماظلقق .م
صببمأنمتؽقنمأػدافماإلغؿاجماظػالحلمعؿـادؼةمععماظرتبةموغباؼةماظعؼار،م
وأنمتعطكمػذهماظرباعجماألوظقؼةماظؼصقىمظؾؿـؿف نماٌؾاذرؼـمممامؼؿطؾبماخؿقارم
أصقابماالدؿػادةمتػادؼامظؾؿضاربة.موؼبمػذاماظصددمصببماالسؿؿادمسؾكمتـظقؿاتم
رمسقةمظؾػالح ن .م
تعؿرب مػذه ماظشروط مأدادقة معـ مأجؾ متقجقف مزبؿؾػ ماٌشارؼع مبشؽؾ مصعالم
ظؿـؿ نماالدؿـؿاراتماظػالحقةماحملؼؼةمعلؿؼؾال.
نقله إىل العربوة  :عبد القادر ذرذار
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