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ذظؽممإنمايدؼثمسـماظػالحةمؼبماىزائرمظقسمباألعرماظلفؾمالسؿؾاراتمطـرية.
مأنماىزائرمهؿؾماظققمماٌرتؾةماألوظبمضؿـمضائؿةماظدولماٌلؿقردةمظؾؿقادماظغذائقةم

م2.5: وبػاتقرةمعؿقدطةمتؼدرمبـمعؾققنمغلؿة،م32ؼؿفاوزمم،مبعددمدؽانةاظػالحقمو
ماٌصـعة"،م م"اظصـاسة ماظصـاسل ماظطابع مذات ماظؿقجفات مإن مدـقؼا. مدوالر عؾقار

مجفة، ماظلؾعقـقاتمعـ معـذ م اٌـؿففة ماإلصالحاتماظزراسقة مممم)التسوري الذاتيو
فةمأخرىمتػلرم(معـمج9962شداةماالدؿؼاللم)جقؼؾقةم(ماٌطؾؼةمالثورة الزاعوةوم

ماٌفقؿـ ماالضؿصاد مأدبقات مغظر موجفة ماىزائر،معـ مؼب ماظغذائقة ماظؿؾعقة مػذه
باإلضاصةمإظبمسدممادؿغاللماظـرواتماظػالحقة،مواإلعؽاغاتماظؿؼـقةماظضعقػة،موسؾكم

مضطاعماظػالحة.مسـمػذهماألزعةماظعؿقؼةمؼبمتؽشػماظعؿقممصفل
مؼبماظؾداؼةمعالحظةمأنماظ مظقلتمحدثامؼؾدومعـادؾا ؿؾعقةماظغذائقةمؼبماىزائر

متغذؼة ماظؾؾدمملمؼؽـممبؼدوره مؼزؼدمسـمغصػممجدؼدا:مإذمإنمػذا دؽاغفمعـذمعا
وملمؼؽـممبؼدورمإعؽاغاتمضطاعماالحؿاللماٌقدقعةم"بايداثة"مأثـاءماظػرتةمضرن،م

ماالدؿعؿارؼةماظػرغلقةمإضػاءموػؿمعـمػذاماظؼؾقؾ.م
ماظػرت مؼب ماظزراسة ممبؼدور مؼؽـ معـممل ماألدغك مدقىمتمع نمايد ماالدؿعؿارؼة ة

ماظلؽان. مجملؿقع ماظضرورؼة ماظغذائقة مذاتمماالحؿقاجات ماٌزروسات متطقؼر إن
اٌردودم)اظؽروممبصػةمخاصة(مداػؿتموبشؽؾمطؾريمؼبمإحداثمخؾؾمؼبماظؿقازنم

                                                                                                                                   
.عاغؾؾقل-اٌعفدماظػالحلمظؾؾقرماألبقضماٌؿقدط*
م9962"،ماىزائر،م" جوع اجلزائرينيؼـظر:معـشقراتماألعاغةماالجؿؿاسقةمظؾفزائر:مم-1
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عـمجفةممًطرمدقءماظؿغذؼة"مواظذؼـمطاغقاماظغذائلم"ظؾلؽانماألصؾق نماٌعرض ن
إنماظؾفقءمإظبمماجؿؿاسقامواضؿصادؼامعـمسؿؾقةماجؿـاثمألصقهلؿ".اغقنم"ؼعمأخرى

ادؿريادماظؼؿحمواظلؽرموايؾقبمواظزؼقتماظغذائقةمطانموضعامعػروضامعـذمعدةمعـم
ماظؿفارؼةم ماٌقزاغقة موملمتؽـ ماحملؾقة، ماياجقاتماظغذائقة معـ مجزء أجؾمتغطقة

اٌلؿفؾؽةمعـمضؾؾماظلؽانممظؾػالحةمعلؿػقدةمإالمعـمعداخقؾمصادراتماًؿقرمشري
ماحملؾق ن.

ماظيتمرقرتفام ماالضؿصادؼة ماالدرتاتقفقة مأن مثاغقا ماظؿذطري ماٌـادبمأؼضا وعـ
طاغتمعصققبةمبـقرةمإصالحمزراسلمتفدفمم9978ومم9967اىزائرمؼبماظػرتةمب نم

طؿامأنمغلؾةماالسؿؿاداتممبشؽؾمواضحمإظبمهدؼثماظؼطاعماظػالحلموساملماظرؼػ.
مسؿؾقةماظؿصـقعمأطربمبؽـريمعـماٌكصصةمظإل مصرتة دفاعاتماظػالحقةمطاغتمأثـاء

ماظـؿاغقـ مسرصتمم؛ماتقتؾؽماظيتمرؾؼتمؼب مإذ ماظعؿؾقة، ماظيتمأوضػتمصقفا اظػرتة
دونمأنمؼعقدمغػعمذظؽمم5االسؿؿاداتماٌكصصةمظؾػالحةمتدػقرامطؾرياموصؾمحدم

مسؾكماظصـاسة.
مؼؽـمعـعدعاموالمعفؿالمحقثمبؾغمـؿقجماظػالحلمملـؿـوميؽـماظؼقلمإنمزؼادةماظ

5طؿامادؿػادتماٌـارؼماظرؼػقةمعـمعشارؼعمػاعة،ممدـقؼامؼبماظػرتةماظؿصـقعقة.م
اٌكصصةممقة،مبـاءماظؼرىماظػالحقة،ماظؼروضووفقزاتمعباسقةم)اظؽفرباءماظرؼػ

ماظزراسةممظؾلؽـماظرؼػل،معدارس،معراطزمصققة،مإصالحماٌـارؼماىؾؾقة..( إن
مواٌرطؾاتمايققاغقةامؾققتهتماظ مإظبممظؾالدؿقؽقة، مباإلضاصة إلغؿاجمايؾقب،

اظصـاسقةماظيتمزفرتمإظبماظقجقدمؼبمػذهماظػرتة،مم-مذبؿقعماٌؤدلاتماظػالحقة
ماظؿؼين ماظـلقج ماظؾقؽةمم-وطذا ماظذيمهلمصقف ماإلرار ماظققم مؼشؽؾ اإلداريمأصؾح
ماظػالحقةمؼبماىزائر.

مطردتمتقجفاتماظلقادةماظػالحقةمؼبموسؾكمطؾمصإنماظصـاسةماحملؾقةماظيت
ماظلؾعقـقاتمػلماظيتمتقصرماظققممجزءمعـماظؿففقزاتمواٌعداتمظؾػالح ن.

ماظـؿاغقـقات،م معـ مابؿداء ماٌـؿففة ماظػالحقة ماظؾقرباظقة ماظلقادات متـفح مل

                                                                                                                                   
2- Berque, J. : In Le Maghreb entre les deux guerres.- Paris, Edt. Seuil, 1962. 

م.دراتمؼبماواهمصرغلامطاغتمعـمربصقلماًؿقرماٌؾقعة.ثؾـاماظؼقؿةماٌاظقةمعـماظصام-3
م95،مو9969-9967باٌائةممؼبماٌكططماظـائلم27طاغتمحصةماالدؿـؿاراتماٌكصصةمظؾػالحةممتـؾمم-4

م.77-9974باٌائةمؼبماٌكططماظـاغلماظرباسلمم99ومم73-9972باٌائةمؼبماٌكططماظرباسلم
5- CENEAP Bilan du développement rural.- Alger, 1990. 
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حقثمملمتؿؿؽـمعـمإخراجماظؼطاعمعـماألزعة،مإذمإنماالدؿـؿاراتماٌعؿربةماٌعؿؿدةم
م) معم38اظققم مظلـة مدؼـار مظؾؿـؿقةمم2229ؾقار مورين مبرغاعج ممتقؼـ معـ وحدػا(

(ماظذيمؼفدفمإظبمترضقةماظؼطاعمسـمررؼؼماظؿـازلمسؾكمأراضمPNDAاظػالحقةم)
ماحملؾلم ماظـؼص متغطقة مأجؾ معـ مظؾقؾقب ماظعطاء مؼب مواظزؼادة معلؿغؾة، شري
مطاًؿقر مأوربا مإظب معـؿقجات موتصدؼر ماإلغؿاج، مغظام متشؽقؾ موإسادة ماٌلفؾ،

واآلالفمملمتػؾحممشاءمعـاصبماظشغؾماظدائؿةمباٌؽاتوايؿضقات،مواظػقاطف،موإغ
مػذهماظعؿؾقاتمطؾفامؼبماظؼضاءمسؾكماألزعةماظػالحقةماٌلؿػقؾةمؼبماىزائر.
ماظػالحقة ماظلقادة مسـ مغزسـا مإذا مألغـا متعؼقدا، مأطـر متؾدو مايؼائؼ اظيتم-إن

مػلمعؿـاضضة معا مؼـؾغلمإثم-طـريا مأخرىمتػلرمأدؾابماألزعة، مػاعة مسـاصر ارة
مطاغتم مواظيت مطربى، مسقائؼ مبـالثة ماألعر موؼؿعؾؼ مظؾػالحة، ماياظقة اظقضعقة

سقائؼمغاوةمسـمسقاعؾمرؾقعقةمم؛معفؿؾفةمشاظؾامسـدمإنازماظلقاداتماظػالحقة
موتؼـقة،موظؽـفامذدؼدةماالرتؾاطمباٌلارماظؿارطبلمظعاملماظرؼػماىزائري.

 يف اجلزائرالعوائق الكربى للفالحة 

متقاجفماظػالحةمؼبماىزائرمسقائؼمثالثةمطربى،مػل:
عؿصؾمباًصقصقةماٌـاخقةممواىغراصقةماظؾؿ نمهددانماٌـارؼممعائق ربوعي

م)اظؿؾ،م متقصره.عـارؼ ماظيت ماظزراسل ماإلغؿاج مرؾقعة محلب موتقزؼعفا اظػالحقة
ماألبقضماٌ ماظؾقر موطؾاضلمدول مباىزائر، موواحاتماىـقب( ؿقدط،مواظلفقب،

-اظطؾقعة،مواظضعػمؼبمعؼاوعةماظؿقدؼاتماظؾققزصإنمسدمماظؼدرةمسؾكماظؿالؤممععم
ماظذيم ماىزائري، مظؾػضاء مبارزة مخصقصقة مإضػاء مأجؾ معـ مطؾفا متـؿظؿ عـاخقة

مؼؿؿقزمجزءمطؾريمعـفمبؿمثريمعـاخمجاف،موجؾبدؿببكبماألرض.
سرفمعؿصؾمتارطبقامبظروفمعـؾـؼةمسـمساملماظػالح نماظذيممعائق اجتماعي

مدقادل،م مادؿؼرار مسدم ماحؿالل، ماظرؼػقة: محقاتف معلتمرؾقعة عضاؼؼاتمطـرية
معرتؾطةم مصالح ن مرؾؼة موإرداء متؽقؼـ مؼب مسائؼا مدوعا مطاغت مزراسل، ادؿعؿار
مدائؿةمظعؼارمصالحل،مورطاممععرؼبمعؽؿلبمسربماٌؿاردةم باألرض،ممتؿؾؽمحقازة

مظؾؿؼـقاتماظزراسقة. مذاتماماٌفـقة ماٌـارؼ مايضري،موبادؿــاء ماظلؽاغل ممظؿمػقؾ
ماظقاحات مأو ماىؾؾقة مايضريمظؾعضماٌـارؼ ماحملقط متؽقغتماٌؾؽقة-أو -أؼـ

                                                                                                                                   
ماٌؾؽقةمتـؿؿلمإظبمحؼؾمايقازةمظشلء،مأومػقمحؼماظؿؿؾؽماٌعروفمحدؼـا.م-6
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ماٌؿصؾةم مايقاة" م"ررق مو مظألرض ماٌؽـػ مواالدؿغالل ماىؿاسل، واظؿؿؾؽ
ماظرسقؼة" مباىزائرم بـ"باظزراسة مطؾرية مبصقرة مصالحقة ممماردات مػقؿـت حقث

ماظػالحةمسرصتمعشاطؾمطـريةمساضتمتطقرػا.محؿكمغفاؼةماظؼرنماظؿادعمسشر،مصإن
اظؿؽـقػماظزراسل،م غقابمثقراتمزراسقةمباىزائر.بمرتؾطاظذيمؼمالعائق التقين

مذيم متؼين مظـؿقذج ماظؿطؾقؼ مظصعقبات متعرض ماظزراسقة، مظؾلقادة مطؾري عقضقع
إنمدرادةمػذهممعرجعقةمعؿصؾةمباظػالحةماٌطؾؼةمسؾكمرؾقعةماظرتبةموزروفماٌـاخ.

،واظعقائؼماظيتمهدماٌؿعؾؼةمباىاغبماظؿؼينمتظفرمايدودماٌؿقصؾمإظقفااظؼضقةم
متطقؼرماظػالحةمباىزائر.معـ
ماظعائؼماظطؾقعل:-
مواظؼدرةماإلغؾاتقةمجدا،مةضعقػم-طاظرتبةمواٌاء-اظـرواتماظطؾقعقةإعؽاغاتمإنم

متؽـقػماظـشاراتماظزراسقة،موتزؼدم معـمإعؽاغقاتم مبشؽؾمطؾريم واٌـاخقةمهد
مةمؼبممتققبزماجملالماظزراسلماىزائري.حد

مرضعةمععؿربة،مشريمأنماألرضماظصايةم مباظػعؾمسؾكماًاررة هؿؾماىزائر
عـمم3.3(معالؼ نمػؽؿارمصايةمظؾزراسة،مأيم8حقاظلم ؛ ظؾزراسةمربدودةمجدا

م معـ مبـمطـر متؼدر مظؾزراسة مزبصصة معلاحة مأجؾ معـ ماظؽؾقة( عؾققنمم42اٌلاحة
م ماظغابات مػؽؿار.أعا معـ مأضؾ مػؽؿارم4صؿؿـؾ ممشالممعالؼ ن متشفري مبـلؾة )أي
م معـ مضرؼؾة مم(.99اىزائر معـ ماٌلاحاتمأطـر مباضل مػؽؿار،مم32وهؿؾ عؾققن

حقثمتؾدوماألراضلماًصؾةماظصايةمظؾزراسةمجدمربدودةمؼبماجملالماىغراؼبم
ماىزائري.

مخارج معزروسة مأراضل موتقدعت ماٌؿؽـة، ماظزراسقة مايدود مادؿـػدت مطؿا
مدبقمم مسؾك م)حؾقب ماٌـاخ مزروف مو ماظرتبة مرؾقعة مبفا متلؿح ماظيت اإلعؽاغات

ماظلفقبمعـال(.
،مصإنماظؼقؿةماظغذائقةم9998(مسامم2.2وحلبماإلؼؼاعماظدميقشراؼبماياظلم)

اٌكصصةمظؾؿقارـماظقاحدمحلبماٌؼقاسماظدوظلم)اظؼقؿةمحلبماٌلاحةماظزراسقةم
ػؽؿارمؼبمغفاؼةمم2.22ا،مظؿصؾمإظبمأضؾمعـمتزدادمتدػقر(مRatio S.A.Uاٌلؿغؾةمم

                                                                                                                                   
7
- Despois, Reynal : Géographie de l’Afrique du Nord-Ouest.- Paris, Editions Payot, 

1958. 
8
-Boukhobza, M. : Monde rural : Contraintes et Mutations.- Alger, OPU, 1992. 
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باإلضاصةمإظبمأنماٌاءمميـؾمساعالمؼؼؾصمعـماٌلاحةماٌزروسةمإظبمم.2222سشرؼةم
ػؽؿار(مأيمم452222اٌلاحة،مؼبمح نممتـؾماٌلاحاتماٌلؼقةمحقاظلم)م 3/4شاؼةم

ممعـم5أطـرمعـم ماظزراسقةماٌلؿغؾة عـمػذهمم3/4حقثمطبصصممSAUاٌلاحة
متمظزراسةماًضرمواظػقاطف.اٌلاحا

ماإلغؿاجقةم ماظؼقة مسؾك متؤثر معؿلاو مشري مبشؽؾ ماٌقزسة ماظؿضارؼس موضعقة إن
معـاخقة.-اظقرـمإظبمعـارؼمبققم-بشؽؾمواضح-اظطؾقعقة،موتؼلؿم

مب نمذبؿقسؿ نمطربؼ نمعؿؼابؾؿ نمبشؽؾمواضح:جزائرم وميؽـماظؿػرؼؼمعؾدئقا
اٌـطؼةماظؿؾقةمباٌـاخماٌؿقدطل،ماظشؿالماًاصةمباظؿؾ،موجزائرماىـقب.متؿؿقزم

مبقـؿامتؿؿقزمعـطؼةماىـقبمبايرارةماظشدؼدةمواىدب.
مسربمذرؼطمعؿقدطم ماألبقضماٌؿقدطمواظصقراء ماظشؿالمب نماظؾقر متؿدمجزائر

مطؾؿ،موػلمعؽقغةمعـمعـطؼؿ نمشريمعؿفاغلؿ ن:م352سرضفم
ماظلاحؾماٌؿقدطل،مععدلمم- ماظيتمهد ماظؿؾقة إنممطؾؿ.م922مسرضفااٌـطؼة

،ماظلفقلماظعؾقااظطؾقعةماىؾؾقةمهلذهماٌـطؼةماظؿؾقةماحملاذؼةمظؾلاحؾ،موارتػاعم
مأضؾم مػق ماظذي مباىزائر، ماٌـاخ مرؾقعة مسام مبشؽؾ مهدد ماظؾقر، مسـ وسزظؿفا

معالءعةمظؾزراسةمباٌؼارغةمبؿقغسمواٌغرب.
ماظصقراوي،م ماألرؾس مجـقب مإظب ماظؿؾ مجـقب معـ ماٌؿؿدة ماظلفقب عـطؼة

مطؾؿ.م322ومم922اوحمعؿقدطمسرضفامب نمؼرت
،محبقثمميؿدم2طؾؿملؽبـبؾبفبؿبؿبؿبؾققغمبوتؿؿقزمجزائرماىـقبمبطابعفاماظصقراويماٌؼدرم

طؾؿمعـمم9622طؾؿمعـماظشؿالمإظبماىـقب،موسربمم822ػذاماظؾلاطماظصقراويمسربم
ماظغرب. مإظب ماظصقراوؼةم اظشرق ماٌلاحة مػذه مسرب ماظزراسقة ماظـشارات وتؿقزع

مةمؼبمبعضماظقدؼانمواظقاحاتماٌزروسةمبؾلات نماظـكقؾ.اظشادع
مصػلم موحداتمصغرى، متؿشؽؾ ماظؽربى، ماىغراصقة ماظؿؼلقؿات مػذه وداخؾ

مجؾؾقؿ ن مدؾلؾؿ ن موجقد معالحظة مميؽـ ماظشؿال، ماظؿؾل،مم:مجزائر األرؾس
واألرؾسماظصقراويماٌؿؿدؼـمعـمايدودماظغربقةمإظبمايدودماظشرضقة،مواظؼائؿ نم

ماوا مشربسرب موذرق-جـقب-ػ ن: مػات نم ومذرضل.م-مشال-شربل، ب ن
م ماظقػراغقة،موا-ظؾفزائرماظلفقلاظلؾلؾؿ نممتؿد ماظؼلـطقـقةممظلفقلاٌـطؼة اظعؾقا

                                                                                                                                   
9
 -.Prenant, Noushi, Lacoste : Algérie : passé et présent.- Paris, Editions sociales, 1960م-

p.22. 
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مم9922ممسـدماشبػاضمايضـة،مظؿصؾمإظبم422ممو822واظيتمترتاوحمضؿؿفامب نم
مسؾكمعلؿقىمايدودماىزائرؼةماٌغربقة.
ماظؿضار مذبؿقع مإظب مغظرغا مواحد،وإذا معلؿقى مارتػاسمؼسمؼب مؼؼاربمـصإن فا

ماظـؿقءاتممم.822 مػذه مربصؾ مأن مشري مطؾف، ماظطؾقعل ماٌشفد ماظـؿقءات وتطؾع
"وحضقرمػذهماظلؾلؾةماىؾؾقةماٌقاجفةمظؾلاحؾ،مماظيتمتؿقدطمب نمواظؿضارؼسم

مومت ماظداخؾل، مواجملال ماظشؿالممـعاظؾقر معـ ماظؼادعة ماهلقائقة ماظؿقارات مممتلرب
اظغربل،مهدمعـمتقاجدماًزاغاتماظؽربىمظؾؿاءمؼبماظقرـ،مموتلاسدممأوماظشؿال

ماٌـاخ مضارؼة ماظداخؾقة ماٌـطؼة مووعؾ متؽقنمم،سؾكموػقػماهلقاء، مسؾك ساعؾة
ذباريمعائقةمضصريةمتصؾمبلرسةمإظبماظؾقرماألبقضماٌؿقدطمعاغعةمعـمتؽـػفامؼبم

م."عـطؼةمععقـة
ماىزائر:د ممشال مؼب مرؾقعقان مذباالن مربدؼربز مداحؾقة موفقل جملالمادة

،مودفقلمضؾقؾةمؿاللواٌقاجفةمٌـارؼمعـماظم)عؿقفة،مسـابة،مواٌـطؼةماظقػراغقة(
م ماٌلاظؽ، مضقؼة معؿؼطعاالرتػاع، مبشؽؾ ماٌـطؼةممتؿد موودؼان مذبال مداخؾ ،
م)دقديمبؾعؾا ماظشؾػمواظصقعاماظداخؾقة مؼبماظغاظبمضقؼةم،س،مععلؽر(،مواديؿب

م.عقرصقظقجقةمظؾفزائر(-)ؼـظرماًاررةماىققمن.اىرؼامةاٌلاظؽموعؿؼطع
م مداحؾقةدفقل مذؾف متؽققبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبو، معرتػعة مودفقل مداخؾقة، موحداتمأحقاض ن

م.عؿقاجدةمبؾاضلمعـارؼماٌغربماظعربل

 مورفولوجوة للجزائر-اخلاررة اجلوو

،ميمسؾارةمسـمذبالمصقراويمتطغكمسؾقفماآلصاقماٌلؿقؼةاىـقبماىزائرم-
ممحقثمتشؽؾ ماظؼاحؾة ماظصقراء.م4/5اٌـارؼ مبظروفممعـ ماٌؿصؾة ماظلؿة مػذه إن

ماظؿضارؼسمتػلرمضارؼةماٌـاخموضلقتف.

 

                                                                                                                                   
10- Cote, M. : L’Algérie ou l’espace retourné.- Alger, OPU, 1986. 
11- Prenant, Noushi, Lacoste : Algérie : passé et présent.- Paris,  Editions sociales, 1960.- 

p.19. 
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موغصػم ماىاف، ماٌـؾث مإظب ماٌـاخ معلؿقى مسؾك ماىزائر تـؿؿل
"حؿكمؼبماٌـارؼماظررؾةمأؼـمؼؾدوماىاف؛صاىػافمواىدبمميـالنمخطرامدائؿام

مار."ارتػاعماٌعدلماظلـقيمهلطقلماألعط
مإنماٌـاخمؼبماىزائرمظقسممعؿقدطقامؼبماظقاضعمدقىمداخؾماٌـارؼماظلاحؾقةم

ماظ مطان موإن مظؾلاحؾ، ماحملاذؼة مأو مجزء مؼب مبؼقة ماٌالحظ ماظؼاري معـمقضع طؾري
ماٌلاحةماٌزروسة.
مغلؾة مم%29ممتـؾ م)صؼط، ماٌلؿغؾة ماظزراسقة ماٌلاحات معـSAUعـ مممم(

مم.وحدػامايؾقب ماٌـاو مداخؾ مؼػققمتؼع مبؼدر ماألعطار مصقفا ماظيتمتفطؾ رؼ
م ممبعدلم452بؼؾقؾ ماٌؼدر ماظضعقػ ماٌردود مؼػلر ماظذي ماظشلء ماظلـة، مؼب ممممممممعؿ

م 7) مإنماظؿغقرياتماٌـاخقةماٌضـاررمؼبماهلؽؿار( لفؾمخاللماظعشرؼاتماألخرية.
ػؾطمعـؿقجمايؾقبمتقضحمسدممادؿؼرارمعلؿقىماإلغؿاجماٌلفؾمعـمدـةمألخرىم)

م(.9994عؾققنمضـطارمدـةمم92إظبمأضؾمعـمم9999عؾققنمضـطارمدـةمم38عـم
باىزائرمأصؾحمصعؾامجدا،مغظرامظؾعفزماٌلفؾمؼبممتؽـقػماظزراسةمإنماخؿقار

ماألعطار مغزول متذبذبفامععدل موطذا مإظب مباإلضاصة ماألخرىماٌـاخقةماظؿمثريات،

                                                                                                                                   
 .Perennes, J-J. : L’eau et les hommes au Maghreb.- Paris, Karthala, 1993م-12

معـماألراضلماٌزروسة.م%82غظاممزرعمايؾقبمممؼشؽؾمغلؾةممم-13
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م،مواىؾقدموشريػؿا.لريوطقماىـقبقةطاظ
اظلقؽةممٌؿطقرةمتعرضتمظإلػؿالمواإلغفاكمبلؾبماًدعةطؿامأنماظرتبةمشريما

ماألرض مررقمخدعة ماٌموادؿكدام مغػاد متلؾبمؼب معـماٌلرتضبة،مما ماظعضقؼة قاد
م.تؽقنمخؾؾمإؼؽقظقجلماظرتبة،وباظؿاظل

واظيتممحدثمصقفامتدػقرمعـاخلممااظلفقلماظعؾقماظيتمػلموسربمعـارؼموادعةم
م.طاغتمتؿؿقزمخبصائصمعـاخقةمذؾفمجاصة

ماظصعقباتماظزراسقة ماظطابعماظػالحلم-إنمػذه اٌـاخقةمرمستموبشؽؾمربدد
:مؼؾفممإظبممباىزائر،محقثمأضقتماًاررةماظػالحقةمعقزسةمسؾكماظشؽؾماآلتل

زراسةمايؾقبمواظزؼؿقنمواظعـبمؼبماٌـارؼماٌؿطرةمعـماظشؿال،موتزرعماألذفارم
ماٌـؿرةموايؾقبماظربقعقةمؼبماٌـارؼماٌلؼقة.

مواٌقاذلم)و مأعامم822222ضدمدذبتمتربقةماألبؼار رأس(مععمزراسةمايؾقب.
مؼبماٌـارؼماظلاحؾقة،مواىفاتماحملاذؼةمهلا،م مصؿؿؿرطز مواظػقاطف مزراسةماًضر
ماٌـارؼم متؼلقؿ مخاررة م)اغظر ماظداخؾ. مؼب مأو مواظقدؼان ماٌـكػضة ماظلفقل مؼب أو

م.اظزراسقةمحلبماظؿقجفماظػالحل(

                                                                                                                                   
ماظؿؾكر،ممFarmingمDryإنمم-14 ماظؼرنماٌاضل،مؼفدفمإظبمتؼؾقؾمأثر مؼبمبداؼة مزراسلممتماسؿؿاده إجراء

م ماظعؿؼ مؼب ماٌاء مدبزؼـ مآثارموؼضؿـ ماإلجراء مهلذا مطان ماألعر مبداؼة معؿقاصؾ.ؼب موبشؽؾ مترددات، بقادطة
موتعرضفام مظؾرتبة ماًارجل ماألصؼ متمثر مغالحظ مبدأغا محقث ماظزعـ، معرور متـاضصمعع مذظؽ مظؽـ ربؿقدة،

مظؿمثرياتمعـاخقةمعـمذمغفامتؼؾقصماظؼشرةماظرتبقؼةماًارجقة.مؼـظرمؼبمػذاماٌقضقع:
Dumont, R. et  Mazoyer, P. : Développement et socialisme.- Paris, Editions du Seuil,  

1969. 
15- Cote, M. : Mutations rurales en Algérie : le cas des hautes plaines de l’Est.-Alger, 

OPU, 1979. 
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 ت الزراعوة باجلزائرخاررة االختوارا 

 
 

م)عـم ماٌقاذلمواٌاسز متربقة ماظلفقبمم95إظبمم92تؽـر مؼبمعـطؼة عؾققنمرأس(
وحدػا،مباإلضاصةمإظبمزراسةمايؾقب.مأعامؼبماٌـارؼماٌقجقدةمؼبمجـقبماألرؾسم
اظصقراويمصإنماظػالحةمغادرة،مومتـؾماظقاحاتماٌؽانماٌػضؾماظذيمميارسمصقفم

ػؽؿارمم922222(مػؽؿار.مطبضعم2شاراتمصالحقةمعقزسةمسربمعؾققغلؿبم)اظلؽانمغ
معـماٌلاحاتماظزراسقةماٌلؿغؾةمظصراعةمبقؽقةمضادقةمجدا.

ميارسماظػالحقنمؼبمػذاماجملالماظزراسلمتؼـقاتمبدائقة،موؼؾفمونمإظبماظزراسةم
ارؼماظؼائؿةمسؾكماظلؼلمؼبمعلاحاتمصغرية.موأػؿماٌـؿقجاتماظػالحقةمؼبمػذهماٌـ

ػلمذاتمرابعمادؿفالطلمباإلضاصةمإظبمشبقؾماظؿؿقر.مشريمأنماظعشرؼاتماألخريةم
مؼبم ماظؿؼؾقدؼة ماظؿؼـقة مصقفا ممتارس مطاغت ماظيت ماظظروف مؼب ماضطرابا أحدثت
ماٌلؿصؾقةم ماألرض معؾؽقة معـ ماالدؿػادة مضرار مصدور مبعد مدقؿا مال اظقاحات،

Cultures maraîchères et fruitières 
Vignoble 
Olivaies 
Palmeraies 
Forêts 

Limite Sud des agrumes 
Limite Sud de l’olivier 
Limite Sud de la céréaliculture 
Limite des parcours (et Nord des palmeraies 

1   Limite Sud des agrumes 3  Limite Sud de la céréaliculture 
2  Limite Sud de l’olivier 4  Limite Sud des parcours (et Nord des palmeraies) 
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،موإدخالماظؾققتموتطقؼرمغظامماظلؼلماحملقري(APFA)9983باىـقبمدـةم
اظؾالدؿقؽقة،مواظزراساتماظؿفارؼةمطؿؾؽماظيتممتارسمؼبماظؿؾم)ايؾقب،ماألذفارم

ماظـؿرة،موتربقةماألشـام(.
ماظزراسقة مظؾصعقبات محؿؿقة مغؿقفة مػق ماظػالحل ماجملال مطان مإذا -وظؽـ
اٌـاخقة،مصإغفمأؼضاموظقدمظؾؿغقرياتماظيتمالمميؽـمصصؾفامسـماىاغبماظؿارطبلم

اظدميقشراصقة،ماظؿارؼخماظلقادل،ماظؿطقرماظؿؼينموماظلقاداتماظػالحقةمم)ايرطات
مععا(.طؾمذظؽمجعؾماظػالح نمؼؿعاؼشقنمععماظصعقباتم مػؿا مأو ماالضؿصادؼة و/أو

ماظيتمتػرضفاماظظروفماظؼائؿة،مواظؿطقراتماظـاعبةمسـفا.
امميؽـماظؿؿققزمب نمعراحؾمطـرية،معرحؾةمضدميةمضؾؾماظروعانمعقصقصةمباػؿؿاعف
برتبقةماٌقاذلمواظرتطقزمسؾكمػذاماظـشاطمضؾؾماظـشاطماظػالحل،موعرحؾةماظروعانم
مماظيتممتمصقفامإدعاجمبعضماظؿكصصاتماظزراسقةمسربمعلاحاتمععقـةمعـماظؼطر،م

عرحؾةمسربقةمحقثمداػؿتمبعضماٌـارؼماظعؿراغقةمؼبمػقؽؾةماظػالحةموتـظقؿموم
ماظعـ ماٌرحؾة موشداة مهلا. ماجملاورة مادؿغاللماألرؼاف مذبال مبـقة مأن مؼؾدو ؿاغقة

متشرؼعقام ماظرتطقةممنقذجا مغفائقا،محقثمرقرتماظقصاؼة اظرتبةمضدممتماظؾتمصقف
معؾ مضاغقن ماألراضل.ضبدد محقازة موررق ماظعؼار، مصؼدممؽقة ماظػرغلل ماالدؿعؿار أعا

ماجملالم مسؾكمعلؿقىمذؽؾمتـظقؿ مإن مضادقة ماٌقروثمضطقعة أجرىمسؾكماظـظام
ملؿقىمعؾؽقةماألرض.اظػالحل،مأومسؾكمع

ماظشؿال،م مؼبماجملالماىزائريمباواه مباظػعؾم"اغزالضا مأحدثماالدؿعؿار ظؼد
ماظؿقجف مػذا موصؼ ماظػالحقة ماظـشارات مأضؾؿة ممتت ماظلاحؾمحقث مأنمؼب مطؿا ،

م."وجزءمعـماظلفقلماظعؾقاماظداخؾقةاالدؿققاذمسؾكماظلفقلماظلاحؾقة،م
)أراضلمم نمأراضلمصالحقةمصايةاغؼلؿماجملالماظػالحلمباىزائرمتدرصبقامب

ماىؾالم موأضدام ماظلػقح مؼب ماظقاضعة مواظؾؼقة ماظؽقظقن( مؼلؿغؾفا مشـقة خصؾة
ةماظلفقبمظؾؿراسلمواهلضاب،مواٌـقدراتماظصعؾةمظؾػالح نماىزائرؼ ن،موعـطؼ

م.(وتربقةماٌاذقة

                                                                                                                                   
ومؼلؿحمظؾؿزارس نمأم9983إنمضاغقنماالدؿػادةمعـمعؾؽقةماألرضماٌلؿصؾقةمباىـقبماظصادرمبمطؿقبرمم-16

اٌؼاوظ نمعـمشريمماٌزارس نماظذؼـمؼرشؾقنمؼبماالدؿـؿارمؼبماىـقبماظؽؾريماظؿـازلمسـماألرض.طؿامأنماظدوظةم
ظؽؽمعلاسداتمعاظقةمودبػقضاتمؼبماظضرائب.طؿامميؽـمأنمتؿـازلماظدوظةمسـمعؾؽقةماألرضموأممتـحمهلؤالءمو

مغفائقامبعدمػبسمدـقاتمعـمادؿغالهلامصعؾقا.
17- Cote, M. : L’Algérie.- Paris, Editions Armand Colin, 1996. 
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مسامم مبشؽؾ مؼطؾعان مطاغا ماظؾذؼـ مواظؿقازن ماظؿؽاعؾ معـ مطؾري مذلء مؼؾؼ مل
م مرحؾ(ماظعالضات مودؽان معؼقؿقن، م)عزارسقن/صالحقن ماظؿفؿعات مب ن اظؿؼؾقدؼة

مواٌـارؼم)عراسلمدفؾقةمساظقة،مدفقلمممؿدةمظزراسةماظؼؿح،مودفقلمجؾؾقة(.
ؼبماظؿؽاعؾماٌػرتضمسـدمصقصمخاررةمتقزؼعممأطـرموتربزماظؼطقعةمواالضطراب

عضماظزراسات،محقثمرطزماالحؿاللماظػرغللمسؾكمصرضماظؿكصصماظػالحلمؼبمب
ماظع ماظلفقل موؼب ماظقادعة ماٌلؿـؿرات مؼب مايؾقب ماظؼطر:إغؿاج ذرقممؾقاعـارؼ

ماي مزراسة مواهلربةممؿضقاتوشربماظؾالد. ماىزائري( م)اظقدط ماٌؿقفة ؼبمدفقل
م)اظغربماىزائري(مأومسـابةم)ؼبماظشرق(.

مو مغظرغا، موجفة معـ مبروزا ماألطـر مايدث مسؾكموظؽـ مطؾري مبشؽؾ مأثر اظذي
اسلمؼبماىزائرمػقممنقموتطقرمطؿؾةمطؾريةمعـماظربوظقؿارؼاماظػالحقةماالجؿؿاظؿؽقؼـم

مإظبمجاغبماظؽقظقنمواٌالكماظؽؾارمظألرضمؼبماىزائر.

العائق التارخيي الكبري يعرتض صريورة بروز ربقة فالحني 
 باجلزائر

إنمإسادةمسرضماآلصاقماظؿارطبقةمظألذؽالماالجؿؿاسقةماٌفقؿـةمسربمادؿغاللم
متؾبؿؽخملـمعـمطشػماظعراضقؾماظيتمطاغتمتعرتضمدؾقؾماظـرواتماظ مظإلضؾقؿ، طؾقعقة

مبروزمرؾؼةمصالح نمباىزائر.
أسؿؼدمأغفمؼـؾغلماظؿذطريمبمنمعاضلماىزائرماظػالحلمطانمؼفقؿـمسؾقفماظـشاطم
اظرسقي،موم"ررؼؼةمايقاة"ماظؼائؿةمسؾكماظرتحال،موأنمعـمب نمأوظبماحملاوالتم

ما ماظلؽان مظؿفؿع مرؾؼةماظؿارطبقة مضقاسد مطاغتمتقرقد ماظؼدمية مغقعقدؼا مؼب ظرحؾ
صالح نمعرتؾطةمارتؾارامغبقؿقامباظػؽرةماٌلؿقحاةمعـمضؾؾماٌؾؽماظرببريمعادقـقلام
ماغؿشارام مذظؽ متطؾب موضد مدوظة. مبـاء مؼب مواٌؿؿـؾة ماٌقالد، مضؾؾ ماظـاغل ماظؼرن ؼب

نمرؤداءماظؼؾائؾ،موتقاجدامدائؿ نمؼبماإلضؾقؿمعـماظػالح نماٌؼقؿ ن/ايضر.مطؿامأ
-واألسقانماٌـقدرؼـمعـمسائالتمعاظؽةمألراضلمزراسقةمبطرقمبدائقة،مطانمذظؽ

محدثامصرؼدامؼبماظؿارؼخماالضؿصاديمظؾفزائر.م-بدونمذؽ

                                                                                                                                   
معـمأجؾمعزؼدمعـماظؿقضقح،مميؽـماظرجقعمإظبمدرادؿـا:م-18

- 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
فؿمملمؼؾفموامصؼطمإظبمتغقريمٌقاجفاتموعضاؼؼاتمعـمضؾؾماظغزاةماظروعانمحقثمإغ

موعؼص نم معؾعدؼـ ماظزراسقة، مايدود مسـ ماظرسقؼة ماٌـارؼ مب ن ماظػاصؾة ايدود
اظرساةماٌزارس نمعامأعؽـمسبقماىـقب،معلؿغؾ نمؼبمذظؽمدؾطؿفؿماظعلؽرؼة،مبؾمم
إغفؿممدسقامإظبمترضقةمادؿغاللماألراضلم)سـمررؼؼمغشرماظزراسةماألحادؼةمظؾقؾقبم

موتشفقعؼمودبصقصمعـار ماظيتمدؿققلمالحؼاممظزراساتمععقـة( أذؽالماٌؾؽقة
دونمتشؽقؾمسالضاتمحرةمب نماظػالح نمداخؾماٌـارؼماظزراسقةماظيتمؼراضؾقغفا.م

اظذيمطانمظفممLatifundiaireطؿامىمماالحؿاللماظروعاغلمإظبماخرتاعمغظاممخاصم
موتمثارآ ماظرحؾ ماظؼؾائؾ موجباغب ماالجؿؿاسل. ماظـظام مسؾك ؿاتفامـظقوخقؿة

متطقرتم ماٌزارس ن،ماىؿاسقة، ماظرضقؼ معـ معؽقغة مساعؾة مؼد مغلؾقا مطؾرية بصقرة
علؿغؾ نمداخؾمعزارعمظؾؿعؿرؼـ،متشؾفمػذهماظقدماظعاعؾةمإظبمحدمطؾريماظربوظقؿارؼام

مواظعشرؼـ مسشر مؼبماظؼرغ نماظؿادع معـم.اظػالحقة ماظػؽة مػذه مأن اٌزارس نمملممإال
ممسؾكمودائؾماظعؿؾ،موالماظؿؼـقةماظزراسقة.هصؾمسؾكمصؽماٌؾؽقةماظشكصل،موال

مواظؾقزغطق ن ماظقغدال موجقد معـ مغلؾقا مرقؼؾة مصرتة معدى ماظؼرنمم-وسؾك ب ن
طاغتمايدودمب نماجملاالتماظيتمؼؼقؿمصقفاماظلؽانماظرحؾ،مم-اًاعسمواظلابع

معـؿظؿةم ماٌزارسقنمايضر/اٌؼقؿقنمتؿعرضمظؾؿغقريمبصقرة مسؾقفا وتؾؽماظيتمؼؼقؿ
موضاعمشريماٌلؿؼرة،مواظصراساتماٌلؾطةمسؾكمػذهماٌـارؼ.بلؾبماأل

سؾكمحدمتعؾريمابـم–وحبؾقلماظعربم)اظؼرنماظـاعـ(مطاغتمايضارةمأوماظعؿرانم
مؼبمأشؾؾفامبدوؼة.م-خؾدون

ماظػاسؾةمؼبمسؿؾقةمهضرماظؼؾائؾماظرببرؼةماٌرتؾطةمبؿؽقؼـماألدرم إنماظصريورة
سؾكمصعقدمساملماظػالح ن،موػذامسؾكمعاماٌاظؽةموعدغفؿمداسدتمبشؽؾمتدرصبلم

مؼؾدومإظبمشاؼةماظؼرغ نماياديمسشرمواظـاغلمسشر.
أعامسـموصػماٌـارؼماٌغاربقةماظغربقةماظيتموجدغاػامسـدماىغراصق نماظعربم

                                                                                                                                   
aussi Prenant, A ; Noushi, A ; Lacoste, Y. : Algérie : passé et présent.- Paris, Editions 

sociales, 1960.
حلبمابـمخؾدون،مموجدتمحضارتانمعؿصارسؿانمؼبماظؾالدماٌغاربقة:ايضارةماظعؿراغقة،ماٌؿؿقزةمبـقعمم-20

دمعـمعـمايقاةمايضرؼة،موحضارةمبدوؼةمضائؿةمسؾكمحقاةماظرتحال،مرؾعتمايرطةماظؿارطبقةمباٌرورماٌؤط
حضرمماظيتمدؿـريمايرطقةماظؿارطبقةم-اظؾدوؼةمإظبمايقاةممايضرؼة.إغفامظعؾةماظــائقة:رحؾ-حقاةماظرحؾ

مؼبماجملؿؿعماٌغاربلمؼبماظعصقرماظقدطك.
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متقضحمبشؽؾمجؾلمرؾقعةمبعضماظـشاراتمطـ)زراسةم طاظؾؽريمواإلدرؼللمصإغفا
متربقةمضطعانما وبعضم ٌقاذلماظؽؾرية،مغلقجماظؽؿان(األذفار،ماظؽروم،ماظؼطـ،

موعـفزاتمصالحقةمأخرىمماٌعداتم)"رحكمباٌاء"، مآالتمػقدروظقة( صفرؼجمعاء
م معاءم–)آبار ماظؿع-عـابع مؼب ماظرضل مسؾك معبقعفا متشفد مععمأحقاضمعائقة( اعؾ

مهلا، مجاد موادؿغالل مسؾكمماألرض، متدل موباظؿاظل ماظزراسة، مؼب معؽؿلؾة وخربة
مإلضؾقؿ.وجقدمضاسدةمصالحقةمبا

ماجملؿؿعاتم مبـاء مإسادة ماألغدظس موحؽام ماظرببرؼة ماٌاظؽة ماألدر مذفعت ظؼد
اظػالحقةممالدقؿامععمبروزمايقاةمايضرؼة،موغظامماظؿؿؾقؽمظألراضلمهتمدؾطةم
مباظطرقم ماألراضل مادؿغالل مواظيتمطاغتموقد ماظشائع، ماظعائؾل ماظػرديمأو ٌُْؾؽ ا

ماظزراسقةمواظؿؼـقةمايدؼـةمظؾري.
ماظرتطلمأسادتامإنم مايؽؿ مأثـاء ررقماٌؾؽقةموأذؽالمتقزؼعماألراضلماٌقجقدة

عـمجدؼدمتلقريمصريورةماالدؿؼطابماالجؿؿاسلماظيتمدؿؤولمعـمغاحقةمإظبمتؼقؼةم
محضري مأصؾ معـ ماألرض معالك مطؾار ممرؾؼة معؼاعات، (مطقظقشؾقس)أصقاب

ٌزارس ن،مشريموامورؤداءمضؾائؾمعقاظقة.موعـمغاحقةمأخرىمتزاؼدمسددماًؿاد ن
أنماظضرائبماٌػروضةمعـمضؾؾماظلؾطةماظعـؿاغقةممأحدثتمخرابا،موأغفؽتمطاػؾم
مؼبم مدقؿا مال ماظصغرية، ماٌؾؽقات متقدقع مإعؽاغقة معـ موحدقبت ماظصغار، اظػالح ن

م)ضقاحلماٌدن(محقثمتؽـرمزراسةماًضرمواظػقاطف. األعاطـماحملقطةمباٌدن
اماظؼقيمباألرض،مواظؼقؿةماٌعؿربةماظيتمإنماجملؿؿعاتماظػالحقةمغؿقفةمارتؾارف

ماالجؿؿاسلم مواالغلفام ماٌؾؽقة(، ماًاصماٌعروفم)حبؼ ماإلرار مؼب مهلا متـقفا
مطاغتمسؾقفمؼبماٌاضل،معـمحقثماظؿؿرطزمواالدؿؼرارمؼبم اظؼقيمحاصظتمسؾكمعا

م ماٌدن مسؾك ماٌشرصة مبعضماٌرتػعاتماىLe Fahç)اجملاالتماظزراسقة مؼب مؾؾقةم(
موداخؾمعـارؼماظقاحات.م أسؿاقماظقدؼان()أومؼبم

ماظؼاغقغقة ماظرتداغة متطؾقؼ ظعامممم(Senatus Consulte)دقغاتقسمطاغلقؾموصؾ

                                                                                                                                   
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.
معصطؾحمؼلؿكدممظإلذارةمإظبماعؿزاجمماظلؽانماحملؾق نمبلؽانمعـمأصؾمسـؿاغل.م-22
مؾمؼبمعؾؽفممبؼدارمػبسماحملصقل.:سؼدمؼربطماٌاظؽمظألرضممبزارعمؼشؿغماًؿادةم-23
معـطؼةمبلات نموزراسةماًضر.مLe fahçحقلماٌدنم،مطاغتماألراضلمتشؽؾمعامؼطؾؼمسؾقفمم-24
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م9863 موارغقل موضاغقن ، Warnier9873ماظلقادلم ماإلجراء مظؾـظاممم-و اظعلؽري
مصالحقةم مغصػمبروظقؿارؼا مو/أو مضكؿة مبروظقؿارؼا مخؾؼ مإظب ماظػرغلل االدؿعؿاري

إغفمؼبمغفاؼةماًؿلقـقات،مطاغتمأشؾؾقةماٌزارس نمعـماظلؽانمجزائرؼة،محؿكم
مؼرىم عـمخاللمضراءةممLanعؽقغةمعـمأجراء،مغصػمبروظقؿارؼ نمو/أومػباد ن.

معزارعم مأجراء مضؾؾ معـ ماالدؿؼالل مشداة ماظذاتل ماظؿلقري متشؽقؾ مأن ماظؿارؼخ ػذا
متم ماظققم مميؽـ موال مبائدة. مادؿعؿارؼة ميؾؼة مادؿؿرارا مطان مذظؽماٌعؿرؼـ وؼؾ

طاخؿقارمإؼدؼقظقجلمأوماخؿقارمدقادلماسؿؾارل،مألنماظـظامماىدؼدمظؾؿلقريموجدم
معـمأجؾمتـصقؾفموتؽرؼلف.م-أجراءمعزارسقن-ضاسدةماجؿؿاسقةمتؼرؼؾامرؾقعقة

وعـمجفةمأخرىمصإنمشقابمرؾؼةمصالح نمعـؿؿقةمإظبمتارؼخمسرؼؼ،موعؿؿلؽةم
معـمأجؾماإلصالح مطؾريا مأنم9979اظزراسلمسامممجبذورماألرض،مطانمسائؼا .مطؿا

اظظروفماالجؿؿاسقةماظيتمصاحؾتمإسادةماظؿقزؼعماظػرديمظألراضلمملمتؽـمعـطؼقةم
مو/أومذاتقةمذبقػة.

 العائــق التـــــــقين

بعدمجقظةمضاممبفامسربماظعاملمأنمم9949ساممم René Dumontدميقنممأطدمروغل 
وؼظفرمجؾقام.مطؾمظؾؿؼيناظزراسةمؼبممشالمإصرؼؼقامعـمب نمتؾؽماظيتمتطرحمعشا

مبعضم محلب ماظلؽان متعداد مؼؿفاوز مضعقػة)مل ماظلؽان مغلؾة مطاغت مطؾؿا أغف
م مؼبمقتؽمـظمثالثمعالؼ نمغلؿة(م9832اظؿؼدؼراتمدـة مػـاكمصعقباتمطؾرية ن

 ادؿغاللماظـرواتماظطؾقعقةمبؿؼـقاتمبدائقة.
م مسام مضؾؾ معؿؽاعؾ مبشؽؾ مزراسقؿان معؽـػة،مم:9832تعاؼشتمررؼؼؿان زراسة

ماألرضم معزارس نمضائؿ نمسؾكمصالحة مؼبمعـارؼمررؾة،مادؿؼطؾتمدؽاغا عؿؿرطزة
مضدمية مو/أو رسقؼة،م-وصالحةمعقدعة،مزراسقةم؛ممبعارفموعؾادئمزراسقةمسربقة

مقالمسـمجقؾمبشؽؾمروتقين.جادؿػادتمعـمخربةمعؿقارثةم
م ماظػرغللمداخؾمػذا مأدادقة،مطؿامأحدثماالدؿعؿار ماإلغؿاجلمضطقعة اظـظام

اظؼطاساتماٌكؿصةمداخؾماظدوظةماظػرغلقةمإذاسةمعامطانمؼطؾؼمسؾقفم"ماظغزومتقظتم
مبـ"أدواتم متؿؿ مذظؽ مغؿقفة ماظػالحقة ماٌؿاردات موأصؾقت مظؾفزائر، اظعؾؿل"

                                                                                                                                   
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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مععاصرة"م)حلبماظؿعؾريماٌلؿكدممؼبمتؾؽماظػرتة(.
ماظزراسقة،م ماٌؿاردات مؼب مثـائقة مباىزائر ماظػالحة مسرصت ماظقضت مذظؽ وعـذ

مبرب مررؼؼةممسقت معـ معلؿكؾصة متؼـقة موعفارات مجدؼدة، مسؾؿقة مععارف وز
ماظزراسةماظػرغلقة.

ومبقازاةمذظؽمتطقرتمداخؾماظؼطاعماظؿؼؾقديمزاػرةمػدممظؾؾـقاتماالجؿؿاسقةم
اٌرتؾطةمخبقصصةماٌؾؽقةمظألراضل،موػلماظظاػرةماظيتمأدفؿتمؼبمتؼؾقصمحؼؾم

محقثمأضق ماٌعارفمواٌؿارداتماظػالحقة، ماٌعارفماظؿؼـقةماظؿعؾريمسـ تمػذه
مواًرباتماظلابؼةماٌؽؿلؾةمسرضةمٌضاؼؼاتمسـقػة.

ماٌلؿقىم مبؿققالتمهؼؼتمسؾك ماظعشرؼـ ماظؼرن مظؾداؼة ماألوظب متقزتماظػرتة
محرطةم مظقحظت محقث ماٌقجقدة، ماإلغؿاج مأذؽال معلؿقى موسؾك اظدميقشراؼب،

مواال ماالجؿؿاسقة ماظؿطقرات مػذه مأن مشري ماألرؼاف، مدؽان مظدى ضؿصادؼةمهضر
مررحتم ماظيت ماظرتبة مورؾقعة ماٌـاخقة، مباظصعقبات مربػقف مإرار مضؿـ جرت

موبشؽؾمجدؼدمإذؽاظقةماظؿطقرماظؿؼين.
م ماظزراسة مخرباء مإصرؼؼقا"تقظب معـمم"ظشؿال مغادوا مجدؼدة، مرروحات تؼدؼؿ

معـم مدؾلؾة موبعد ماظؿفرؼؾقة. ماظطرق مسؾك مطـريا متعؿؿد متؼـقة محبؾقل خالهلا
مؼلؿ معا مأو ماظرتددات، موظقؽ( م)رؼػقار مم Lecqقف مؼبمباظشطط"مRivièreو "

مذظؽ مبعد مدؿعرف ماالدؿعؿارؼةمماظؿقجفات، ماظلقادة ماظيتمدؿعطقفا اظؿققالت
مىفازماإلغؿاجماظػالحلمباىزائرمدميقعةمؼبماظؿفاربماٌؿقاصؾة.

مراظبم مظؾفزائر، ماالدؿعؿاري ماالحؿالل مبداؼة مؼب مأغف ماظؿذطري، مصبب وػؽذا

                                                                                                                                   
ظشؿالمإصرؼؼقامؼشريمإظبمجاظقةمعـماًرباءماظزراسق نماٌعؿرؼـمعـمأصؾمأوربل،معصطؾحمخؾريمزراسلمم-26

مطاغتمتشؿغؾمخصقصامسؾكماٌلائؾماظزراسقةمظشؿالمإصرؼؼل.مميؽـماظعقدةمؼبماٌقضقعمإظبمعلاػؿيتم:
« Notes introductives à une brève histoire des institutions et des élites agronomiques 

coloniales ».  Revue CRASC, N°5, Oran, Mai-Août 1998.

م)م-27 مرؼػقار مظقؽمو ماظزراسقان: ماظؿكصصمؼبممLecq et Rivièreاًؾريان ماٌؿـؾ نمهلذا معـمأحلـ (طاغا
ممشالمإصرؼؼقامؼبمبداؼةماظؼرنماظعشرؼـ.مميؽـماظرجقعمإظبمعؤظػاتفؿاماىؿاسقة:

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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ماظػر ماظزراسة مخرباء مإغؿاج مبضرورة مادؿعؿارؼةغلققن مؼلؿفؾؽفامعقاد مزراسقة )عقاد
إعؽاغقةمم-ىفؾفؿمباٌعطقاتماٌـاخقةمباىزائر-اٌعؿرونمخباصة(،مألغفؿماسؿؼدوا

مزراسةم موارب مجرت مظذظؽ ماىزائر، مسـ مواظغرؼؾة ماجملؾقبة ماٌزروسات أضؾؿة
م)ا ماظصـاسقة مواظزراسات ماظلقداغل، ماظػقل ماظنب، ماظؽاطاو، ماظؼصبماٌقز، ظؼطـ،

ماالحؿالل.قجماظؽؿان(اظيتمتطقرتمعـذمبداؼةماظلؽري،ماظؿؾغ،موغل
ماظزراسققنمإظبمضرورةماظؿكصصمؼبم9872-9852وبعدػاممبدةم) (مأذارماًرباء

ذبالمتربقةماٌقاذل،ماسؿؿادامسؾكماظـؿقذجماٌعؿقلمبفمعـمضؾؾماٌعؿرؼـماألوربق نم
مواألرجـؿ ن.مشريمأنماإلحلاسمبػ شؾماظؿفربةمطانمعؾؽرامجدا،مألنمؼبمادرتاظقا

مػقماظشمنم مأنماألشـامماىزائرؼةمشريمعـؿفةمظؾصقفمطؿا ماطؿشػقا اظؼائؿ نمسؾقفا
مسـدمعـقؾؿفامبمدرتاظقا.

ممphylloxera(مصقؾقطلريامMidi de Franceداسدتمأزعةماظؽروممبقدطمصرغلام)
ماي مبعد معـاصبماظشغؾ مضضقة مأن مإال مباىزائر، ماظؽروم مزراسة متقدقع ربمعـ

ـقعمعـماإلغؿاج،مممامدصعمعـمبشؽؾمدرؼعمعـمناحمػذاماظماظعاٌقةماألوظبمحدقبتمو
ممجدؼد مسام مؼب ماظؽؾرية ماألزعة ماظػالحةمم9932بعد متشفقع ماظزراسق نمإظب اًرباء

ماٌؿقدطقةم ماٌزروسات موتقدقع مواًضر، مايؾقب مطزراسة ماٌـؿقجات، اٌؿعددة
ماٌلؼقةم)طايؿضقات،مواظػقاطف(.

ماوأخريا متلاءل م، مإصرؼؼقا مظشؿال ماظزراسققن مصراعة،مًرباء ماألطـر ماظطرق سـ
ماظػالحلم ماظـشاط مععاؼـة معـ ماغطالضا مظؿطؾقؼفا، مناسة ماألطـر ماظؿؼـقة ودؾؾ
باىزائرم)اظذيمطانمصبريمؼبمإرارمرؾقعلمشريمعـادبمب نمايرب نماظعاٌقؿ ن(،م

ظبمذبردمآظقةمبلقطة،مإالموألغفؿماسؿؼدوامأنماظـقرةماظزراسقةمالمميؽـمأنمتؼؾصمإ
مأغفامتؾؼكماظؼضقةماٌرتؾطةمبمزعةمإغؿاجماظرتبة.
تؽقغتممخاصةمبشؿالمإصرؼؼقا"مصؽرةإنمرباوظةمهدؼدمغقسقةمععقـةمظؾزراسةم"

ؼبمبداؼةماظؼرنماظعشرؼـ،مارتؽزتمؼبمبداؼةماألعرمسؾكمصرضقةمسدممإعؽاغقةماظـؼؾم
ماظيتمتقصرتمؼبمأورباماٌقؽاغقؽلمظؾؿطقراتماظؿؼـقة،مو/أومودائؾماظـق ماظزراسقة رة

مابؿداءمعـماظؼرنماظـاعـمسشر.
واظيتمجرىمتدضقؼفاموترضقؿفامبشؿالمأصرؼؼقا"،مإنمادؿريادماظؿؼـقاتماظزراسقةم"

مصعاظقؿفا، موؼب مصقفا معشؽقك مصؽرة معالءعة، مأطـر متؽقن مزروفمضد مػقممؼب طؿا

                                                                                                                                   
 .Lecq et Rivière : l’Encyclopédie agricole….- Paris, 1926م-28
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ماظشمنمأؼضامباظـلؾةمظؿؼـقاتمزراسةماألرضم)ايرثماظعؿقؼ(.
"مسؾكمظشؿالمإصرؼؼقاعامسـماظزراسةماظؿؼؾقدؼة،مصؼدمسؽػماًرباءماظزراسققنم"أ

إنازمتقصقاتمتؿعؾؼمبؿقدؼدمغقسقةماظؿؼـقاتماظػالحقة.مصؼدمأوصقامسؾكمدؾقؾم
مظؾرتبة،م ماىقد مواظؿقضري ماظزراسة، مظلؼاؼة ماٌكصصة مضـقاتماٌقاه مبإضاعة اٌـال

م مبدال ماحملصقل، معبع مؼب معؿطقرة معؽــة ماظؾدائل.موإدخال ماظعؿاد مادؿكدام عـ
م)اظزؼؿقن،م ماٌـاخقة مظؾظروف مواٌـادب مباظػقاطف ماًاص ماإلغؿاج متطقؼر وأخريا
مأجؾم معـ مظؾػالح ن ماٌفين مباظؿؽقؼـ مخاص ماػؿؿام مجرى موضد ماظؿؿقر(. اظؿ ن،
تطقؼرماٌؿارداتماظزراسقة.موسؾكمطؾمحال،مصؼدمأذارماًرباءماظزراسققنمإظبمأغفم

مبعضم مطاغت موظق ماظعؿادمحؿك متطقؼر مذبال مؼب مممؽـة مواظؿغقريات اظؿقلقـات
م" ماظرتبة، موترضقة ماٌاذقة، متؽقنمممؽـةماظػالحل،موتربقة ماظؿغقرياتمال صإنمػذه

ماظؿطؾقؼمإالمؼبمحدودمربؾقة."
إنمأزعةمزراسةمايؾقبماٌؿؿـؾةمؼبماشبػاضماٌردود،مواظيتمزفرتمعـذمبداؼةم

ماٌعؿرؼـمإظبمتقدقعمايقارمحقلمودائؾماظؼرنماظعشرؼـ،مدصعتماًرباءماظزراسق ن
مضؾؾم ماظرتبة متفقؽة مأن مبؽؾموضقح مأطدوا مظؼد مباىزائر. ماظػالحة تؽـقػموتطقؼر
اظؾذرمعـماظشروطماظيتمصببمإجراؤػامعـمأجؾمهل نمعردودؼةمزراسةمايؾقب،م
مػذهم مورؾقعة معـمهؿؾماىػافمبشؽؾمؼؿالءم ألنمذظؽمعـمذمغفممتؽ نماظرتبة

موميؽـ ماظضروريماظرتبة، ماظؿقل ن مػذا موضؿـ مأحلـ. مبصقرة ماظؿغذي معـ فا
واظػعالماظذيمأجريمسؾكماظرتبة،مضؿـماظػالحقنمادؿعادةماظعـاصرماٌكصؾةماظيتم
مورؼبم مإدخال مذظؽ مدفؾ مطؿا ماظلابؼة، ماحملصقالت مضؾؾ معـ متلؿـػد طاغت

مغقسقاتمبذورمجدؼدة.
ماٌعؿرونمطاغت ماظزراسققن ماًرباء ماظيتمخاضفا مإظبمتـقؼعممإنماظؿفربة تدسق

علؿػقدةمممامميؾؽفمػؤالءمعـمععرصةمماظيتمؼشرفمسؾقفاماألػاظلمعؾاذرة،اظػالحةم
مؼبم ماٌـفزة مواظؿقلقـات ماظؿؼـقة، ماظؿفارب متطؾقؼ مطان مظذظؽ ماظطؾقعل، ظؾقدط

مذبالمترضقةماظـشاطماظػالحلمذامآثارمحلـةمسؾكماٌردود.
ماً مضؾؾ معـ ماٌـفزة ماظػالحقة مواظؿفارب ماألحباث معـذمإن ماظزراسق ن رباء

ماىزائرؼ نمبعدمؿـع ماًرباء مضؾؾ ماظيتمهؼؼتمعـ موتؾؽ ماظعشرؼـ، صػماظؼرن
االدؿؼالل،متضاصرتمعـمحقثماالدؿػادةمعـماًربات،مواٌـفزاتماحملؼؼة،مطؿام
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م"..Evolution récente"مؼبمعؼاظفمماٌذطقرمدابؼا:"م Dumontغػسماظـؿائجمذطرػام"دوعان
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ماٌرجعقاتماظؿؼـقة،مواظؿفاربماظعؾؿقةماحملددةمعـذمأطـرمعـم سؿؾتمسؾكمتطقؼر
مضرن.

ما ماظػالحقة ماظلقادات مإن مملممخاللٌـؿففة مباىزائر، ماألخرية اظعشرؼات
مغػفؿم ماظذيمصبعؾـا ماظشلء ماظؽربى، ماظعقائؼ موعـفزاتفا، متصقراتفا تدخؾمضؿـ

متػصؾفام-اظققم ماظيت ماىقػرؼة ماالخؿالصات معـ ماظرشؿ ماظيتمم-سؾك اظعراضقؾ
مواجفؿفامػذهماظلقادات.

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

مميؽـماظؿؿققزمبقضقحمب نمعراحؾمطـرية:
ماٌؿزاعـةمواظؿلقريماظذاتل.م9972-9962عرحؾةمأوظبمتغطلماظػرتةم -
واظيتمتزاعـتمععمتطؾقؼمم9982-9972اٌرحؾةماظـاغقةماٌؿؿدةمسربماظلـقاتم -

م(.9975-9979اإلصالحماظزراسلماظـاغلمأثـاءمحؽؿماظرئقسمػقاريمبقعدؼـ)
م - مودط ماىزائر مبؿقجفاتمبدأت مصالحقة مإصالحات متطؾقؼ اظـؿاغقـقات

ماظقرينم ماٌكطط مبإدراج ممتقزت ماظيت ماظؾـائقة ماظؿلقؼة مسشرؼة موبعد ظقرباظقة،
م(مصؿقتمعرحؾةمعامضؾؾماظؿلقؼة.PNDA)مظؾؿـؿقةماظػالحقة

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

عـمم%22وظبمظالدؿؼاللمزراسةممتـؾمأطـرمعـمورثتماىزائرمخاللماظلـقاتماأل
(ماظلؽانماظـشط ن،م%55اٌـؿقجماظداخؾلماًام،مواظذيمضبؿؾمأطـرمعـمغصػم)

معـم مأطـر مميم9.9وتصدر معا مدؼـارمجزائريمدـقؼا،موػق (م%33ثم)ـؾــؾمثـعؾقار
ماظقارداتماظغذائقةم ماظصادراتمبشؽؾموادع مشطتمػذه مظؾقرـ. مماظصادراتماظؽؾقة

مد7) ماالدؿعؿاري،معؾقار ماظؼطاع ماألدادقة ماظؿققالت مػذه معلت مدـقؼا(. ؼـار
موبصقرةمجزئقةماظؼطاعماًاصماظؿؼؾقديمباىزائر.

                                                                                                                                   
مؼبم-30 ماظشمنمأسؿالممؼـظر معـممRené Dumontػذا مأخرىمأسؿالماألجقالماىدؼدة عـمجفةموعـمجفة

اًرباءماظػرغلق نماظػالحق نماظذؼـمسؿؾقامسؾكماظقدطماىاف،موطذاماألسؿالماٌـفزةمعـذماالدؿؼاللمعـمضؾؾم
م(.ITGC ععاػدماظؾقثمواظؿؽقؼـماىزائرؼة)اٌعفدماظقرينمظؾؾقثماظػالحل،ماٌعفدماظقرينماظػالحل،م
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 من ادلفهوم إىل احلقوقة التسوري الذاتي:

أخذماالدؿؼاللمدالظةمخاصةمؼبماظقدطماظػالحلمواظرؼػل،محقثماحؿؾمأجراءم
م مجقؼؾقة معـذ ماٌعؿرؼـ مم9962عزارع ماظشاشرة مهلا،ماألراضل ماظؽقظقن معغادرة إثر

الدقؿامؼبماٌـارؼماظغـقة،موصرضقامذؽالمعؾاذرامؼبماظؿلقري)اظؿلقريماظذاتل(.ماغؿظؿم
عؾققنمػؽؿارمعـمم2.5الدؿغاللمأطـرمعـمماظعؿقعلماٌلؿكم)اظؿلقريماظذاتل(اظؼطاعم

م مسؾك ماٌقزسة ماٌعؿرؼـ مم2222أراضل معـ مأطـر ممبعدل مسؿقعل)أي م9222علؿػقد
ػؽؿارمدقعادمتقزؼعفامم252222د(.موعـمب نمػذهماألراضل،محقاظلمػؽؿار/علؿػق

متعاوغقةمصالحقةمظإلغؿاج.م352،ماظذؼـمعبعقامضؿـمظػائدةمضدعاءماجملاػدؼـ
ألنمم9962-9969ملمتشؿغؾمصعؾقاموربةماظؿلقريماظذاتلمخاللماٌقدؿماظػالحلم

ماظؼطاع متدخؾتمؼبمعراضؾة ماظقرـقة ماىدؼدة مطاغتمػذهم. اظدوظة ظؽـمدرسانمعا
مورثفمم-اظؿلقريماظذاتل-اظؿفربة مإظبمعا مظؾدوظة،مباإلضاصة ماظؿدخؾماٌلؿؿر ضققة

اظؼطاعمعـماظعفدماالدؿعؿاري،مألنمجفازماظدوظةمطانمؼشرفمسؾكمتلقريماظؼطاعم
معرطزؼة ماظػالحقةمهتموصاؼةمعؤدلة اظدؼقانماظقرينمم:محقثموضعتماٌزارع

م.(ONRAظإلصالحماظزراسلم)
مطاٌكططاتم مظإلغؿاج، ماظلـقؼة ماٌكططات مهدؼد ماظعؿقعقة ماٌؤدلات تقظت
متؿدخؾمؼبمهدؼدم مظؾؼطاع ماإلدارؼة موطاغتماألجفزة مواظؿلقؼؼ، مباٌاظقة، اٌؿصؾة

م معػفقم ماٌؿاردات مػذه مأصرشت محبقث ماظػالحقة، ماٌـؿقجات "اظؿلقريمأدعار
معـمربؿقاه.ماظذاتل"

مذ معلرية ماظعؿقعلم)عزارع ماظؼطاع مؼبمتؾؽمطان مؼقصر اتقا،موتعاوغقاتمصالحقة(
عـماإلغؿاجماظػالحلماًامم،مبقـؿامتقظبماظؼطاعماظػالحلماٌشؽؾمعـمم%75اظػرتةم
معلؿػقدمزراسلمعـمتقصريماظؾاضل.م622222أطـرمعـم

ماالدؿعؿاريم ماظزراسل ماظـؿقذج مادؿكدام مآغذاك مطاغتمتعقد ماظلؾطة مأن وؼؾدو

                                                                                                                                   
مضدعاءماجملاػدؼـمػؿمضدعاءمرباربلمثقرةماظؿقرؼر.م-31
مادؿػادمػؤالءمعـمادؿؼالظقةمطؾريةمؼبماظؿلقريم)والمدقؿامحرؼةمتلقؼؼماٌـؿقجاتمؼبماظلققماًاصة(.م-32
إغشاءمإدارةمثـائقةمظؾؿزارعماٌلريةمذاتقام)رئقسمظؾعؿالمم9963تضؿـماٌردقمماظرئادلماٌؤرخمؼبمعارسمم-33

معع نمعـمضؾؾماإلدارةماٌشرصةمسؾكماظػالحة(.وعدؼرم
34- Voir Tidafi, T. : L’agriculture algérienne et ses perspectives de développement.- Paris,  

François Maspéro, 1969.
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تقاصؾتماظصادراتماظػالحقةمسبقماألدقاقممحقثم:ماٌطؾؼمظغاؼةمغفاؼةماظلؿقـقات
م)ػبقر معـ ماًاصمبفذهمم-غبضقات-اًارجقة ماإلغؿاج مغظام مبؼل مطؿا صقاطف(

اٌـؿقجاتمسؾكماظقتريةمغػلفاماظيتمطانمسؾقفامؼبماظعفدةماالدؿعؿارؼة،مبؾموتقدعم
م) ماظػرتة مؼب مؼقزػ مطان محقث متدرصبل، م9964/9965بشؽؾ محقاظل مم237422(

م ،موطاغتماألراضلماٌزروسةممتـؾمآغذاكملساعؾمعقمسم922222ساعالمعـمبقـفؿ
معـماٌلاحاتماٌلؿغؾة.م%32حقاظلم

تؿؿـؾمؼبمطقنماظؼطاعماظعؿقعلمضدموصؾمعلؿقىمم-خارؽة-واسؿؿادامسؾكمصؽرةم
عـماظؿطقرماظؿؼينمؼبمهل نماإلغؿاج،موجدماظؼطاعماظعؿقعلماظػالحلمغػلفمبلرسةم

مواظؿؿقؼ ماظؿلقري، معشاطؾ معقاجفة ماظػالحؼب ماٌقاد موتلقؼؼ مواٌاظقة، ةمـقــ،
م.اٌـؿقجة

إنماالسؿؿاداتماٌلكرةمظؿفدؼدماظطاضاتماٌـؿفةمواإلجراءاتماٌؿكذةمؼبمإرارم
ماظطاضاتم مالغفقار ماظؿصدي مأجؾ معـ مضعقػة مطاغت ماظؿؼين، مواظؿمرري اظؿؽقؼـ،

ظقاتماإلغؿاجقةماظؼائؿةم)ذقكقخةماظؾلات ن،مسدممصالحقةماظعؿادمطقدائؾماظريموآ
(م%92باإلضاصةمإظبمتدغلماٌلؿقىماظـؼاؼبمظؾؼقةماظعاعؾةم)مايرثموتفقؽةماظرتبة..(

معـماظعاعؾ نمأعققن،مواٌؤػؾقنموجفقامإظبماالذؿغالممبفاممإدراؼة.
وصببماظؿذطريمبمنمػذاماظؼطاعماظذيمورثمدسؿامعـماظصـدوقماالدؿعؿاريمملم

مو ماٌاظقة ماٌلاسدات معـ مؼلؿػد ماظؿفارعـ ماظدوظةماظػقائد ممتـقفا مطاغت ماظيت ؼة
ماٌزارس ن مظؾؿعؿرؼـ مماالدؿعؿارؼة ماظػالحلمم،9962عـذ ماإلغؿاج مرؾب مأن طؿا

اىزائريمملمؼصؾحمتلقؼؼفمعضؿقغامعـمضؾؾماظشرطاءماظػرغلق نم)اظشرؼؽماألولمؼبم
محؼقؼقةم مأزعة مزفرت مذظؽ، موإثر ماىزائرؼة(. ماظزراسقة ماحملاصقؾ ادؿفالك

مدق مظؾصادرات،مضربتمبؼلقة مسام ،محقثمبؾغتم9965قماٌـؿقجاتماىزائرؼة
م96،موم9963اظؽؿقاتماجملؿعةمظؾكؿقرمشريماٌؾقعةمعؾققغ نمعـماهلؽؿقظقرتمسامم

م مدـة م9967عؾققن مو مم22، مدـة ماظطاضاتم9968عؾققن ماغفقار مؼب موتلؾبمذظؽ .
ماظػالح ن مأجربمػؤالء مؼبماظؾالد،ممما مثراء مؼبماٌـارؼماألطـر ماظؽروم مٌزارع ماٌاظقة
سؾكمادؿؾدالمزراسةماظؽروممبزراساتمأخرى،مواضؿالعماألذفارماظيتمساغقامطـريامؼبم
معام مشاظؾا مساعؾة، مؼد مومتماظؿكؾلمبشؽؾمعباسلمسـ مظإلغؿاج، موتفقؽؿفا تربقؿفا

م م)ضرابة مخربة ماألطـر ماظػؽة معـ مدـقاتم23222طاغت مب ن مدائؿا مممممممممممساعال

                                                                                                                                   
م.معرجعمدابؼ.Tidafi.مؼـظرم9966تصرؼحموزؼرماظػالحةمساممم-35
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م(.9968م-9965
اًاص،مصإنمعشارؼعماإلصالحماظزراسلمطاغتمتؤجؾموأعامصقؿامؼؿعؾؼمباظؼطاعم

م مػذا مأن معـ ماظرشؿ مسؾك ماظلقادقة، ماظلؾطة مضؾؾ معـ معرة مربؾمطؾ مطان اظؼطاع
عـمذمغفامايدمعـماظػؼر،مودقءماظؿغذؼة.مإالمأغفمملمؼعرفممتدخالتمواػؿؿاعات

ماٌؿضؿـمظؾـقرةماظزراسقة.ربةمإالمسـدماإلسالنمسـماظؼاغقنمتغقرياتمععؿ

 الزراعي و "احللف اجلديد بني ادلدن واألرياف" اإلصالح

ضؿـمإرارمادرتاتقفقةمتصـقعمم9979ؼدخؾماإلصالحماظزراسلمباىزائرمدـةم
مورـمدبؾصمعـذمصرتةمضصريةمعـمغظاممادؿعؿاري.

صػلماٌكططماظقرينمظؾؿـؿقةماٌؿػؼمسؾقف،متلاػؿماظصـاسةمؼبمهدؼثماظػالحة،م
ماظؿؼـق ماظؿغقريات محؼـ مررؼؼ مسـ مؼبموذظؽ موتطقرات مهلقـات مررأت موضد ة.

مإصالحم مبقادطة مسؼارؼة مػقاطؾ موداخؾ ماظػالحل، مواإلغؿاج ماظؿـظقؿ ذباالت
مزراسل.

إنماهلقاطؾماظعؼارؼةماٌقروثةمسـماالدؿعؿارمطاغتمععروصةمحقـذاكمبازدواجقةم
ماإلصالحماظزراسلم:مجدمحادة مصغداة عـمعاظؽلماألرضمم%2أضؾمعـممصإنموػؽذا

مس مضبقزون م)طاغقا معـ مأطـر ماألرضم922ؾك معلاحة مربع مؼب معؿؿرطزؼـ مممممػؽؿار(،
ماظؼطبماظـاغل:م23%) مبقـؿا ماظؼطاعم%69اظـؾـ نم) باظضؾط(، ماٌشؿغؾ نمؼب معـ )

م معـ مباظؿؼرؼبمم92اظػالحلمضبقزونمسؾكمأضؾ مؼؿؼامسقن عـمم%98.7ػؽؿارات،
ماٌلؿغؾةمشريماٌؾؽقاتاألراضلماظػالحقة.مبقـؿامطاغتماٌداخقؾماحملصؾةمعـمطراءم

أصال،مأوماظيتمػفرمأصقابفامأراضقفؿمتؼدرمبعشرماإلغؿاجماًامماظػالحلمظؾؼطاعم
معؾققنمدؼـار.م522أيمم؛ماًاص

ماألراضلم متقزؼع مػق مجفة معـ ماظزراسل مواظؾ نمظإلصالح ماهلدفماظقاضح طان
مجفةم ماظؽػاؼة.وعـ مميؾؽقن مال مصغار مظػالح ن مأو مأرض، مبدون ماظػالح ن ظػائدة

ما مطاغت مضؿـمأخرى متعدؼالت مبإدخال موذظؽ ماإلغؿاج، مذروط متغقري مػل ظغاؼة
مأذؽالمتـظقؿماظعؿؾموطذامؼبماحملقطماظػالحل.

                                                                                                                                   
م.9977جقانم،مػالحل.مطؿابةماظدوظةمظؾؿكطقطاٌصدر:متؼرؼرمحقلماٌردودمؼبماظؼطاعماظم-36
م.9979غقصؿربمم8عقـاقماظـقرةماظزراسقةمومأعرؼةمم-37

38- Voir Tifadi, T. : Ouvrage déjà cité. 
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م) مصؼط ماظؿطؾقؼ معـ مدـقات مثالث مزبقؾةم9975-9972وبعد ماظـؿائج مطاغت )
مصؼدم ماظزراسقة، مباهلقاطؾ ماٌؿعؾؼة ماظؿغقريات مأعا ماإلصالح. مسؾك ماٌعؼقدة ظمعال

مأطـر مربدودة:ادؿعادة م)بؾدؼة،ممطاغت ماظعؿقعقة ماألراضل معـ مػؽؿار معؾققن عـ
ماإلصالح. مؼبمإرار مظؾزراسة ماظصاية موورـقة(، مادؿػادممضطاسقة،موسروذقة وػؽذا

عـمذبؿقعماألراضلمم%9أيمحقاظلمم؛مػؽؿارم522222اظؼطاعمعـمعلاحةمتؼاربم
ماٌؾقؼةمضاغقغامباظؼطاعماًاص.

ماظربوظق مواٌزارسقن ماظػالحل ماظؼطاع م مأجراء ماظذؼـمعـؾ ماظلؽان مأشؾؾقة ؿارؼقن
معلؿػقد(.م922222ادؿػادوامعـمسؿؾقةماإلصالحم)حقاظلم

تعاوغقةمعـمزبؿؾػماألغقاع،مشريمأنماظصـػماظذيمم6222طؿامأغشؽتمأطـرمعـم
ماظزراسقةم) متعاوغقاتماإلغؿاجماظؿابعةمظؾـقرة موتشفقعفمػق م(.CAPRAمتماسؿؿاده

محقا ماظؿعاوغقاتمعـ معـ ماظشؽؾ مػذا مادؿػاد ماٌلاحاتماظزراسقةمم%82ظلوضد عـ
(معـماٌلؿػقدؼـمعـمادؿغاللماألراضلم%65اظصاية،مطؿامأغفمضؿمضرابةماظـؾـ نم)

ماظؿابعةمظإلصالحماظزراسل.
مأنم مظف،ماسؿربوا مواألطـرمهؿلا إنماٌداصع نمسـمعشروعماظصـاسةمؼبماىزائر

ماضؿصاد مهؼقؼ مإعؽاغقة مواحد مآن مؼب ممتـؾ مظإلغؿاج ماىؿاسقة عؿـاعل،مماألذؽال
موتقصريمعـاصبمذغؾمؼبماظؼطاعماظصـاسل.

عدسؿةمبإرادةمصارعةمتقجبماٌراضؾةمم-اظصـاسقة-اظعؿراغقة-طاغتمػذهماظرؤؼةم
ماظؼطاعم ماظدوظة.واغؿفك مضؾؾ معـ مظؾػالحة مواالجؿؿاسقة ماالضؿصادؼة اٌزدوجة:
ماظؼطاعم معع مواظؿؿاػل مباالسبالل متدرصبل مبشؽؾ ماظزراسل ماإلصالح وتعاوغقات

محلماٌقجقدمواظؿابعمظؾدوظة.اظػال
إنماٌعاؼـةماٌـفزةمسؾكماٌلؿقىماظؿؼينمأصادتمؼبمأنمسددامضؾقالمعـماظؿغقرياتم

ماٌؽـػةممتهؼؼ ماظؿفارب مطاغت مح ن مؼب مأخرى، مصعؾقة مإجراءات وأدذبت
ماظؿؽقؼـم م)اظؿعؿقؿ، ماٌؤدلاتل مواظدسؿ ماإلعؽاغات مضؾة مغؿقفة مجدا، ربدودة

م ماظؿؼين، مواظؿفدؼد ماألغظؿةماظػالحل( مادؿكدام مإظب مسادت ماظؿعاوغقات مأن ذظؽ
ماظلابؼةمؼبماإلغؿاج.

                                                                                                                                   
عاظؽامأعقبؿتمأراضقفؿم)أيمحقاظلمم29826عامؼـاػزمم9975تضؿـماظؿؼرؼرماٌػصؾمظؾؿمعقؿماٌعدمؼبمغفاؼةمم-39
ػؽؿارامماٌقضقسةمؼبمظدىم)اظصـدوقماظقرينمظإلصالحمم537967وممعـمذبؿقعماٌؿؿؾؽاتماحملصقةم(،م2%

مػؽؿار.م522222اظزراسل(.وضدمحقظتماالدؿؽـاصاتماظؼاغقغقةماٌطؾؼةمػذهماٌلاحاتمإظبمحقاظلم
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مسؾكماٌلؿقىماالجؿؿاسلمواظلقادلمطاغتمأطـرم ماظؿغقرياتماحملدثة شريمأن
أطـرمدصعامم،محقثمطانمعػعقلماإلصالحماظزراسلبروزاموصعاظقةمؼبماظرؼػماىزائري

مظؾعؼامظالضطراب. ماظؽؾرية ماٌؾؽقة مسرصت ماظػرتة مػذه متلؿؿدموأثـاء ماظيتمطاغت ر
موصؼدتم ماظلقادقة، متمثرياتفا مؼب ماالدؿعؿاريمتراجعا ماظعفد معـ ماالعؿالك ذرسقة
مدؽانم مضؾؾ معـ ماألراضل مطقػقاتماعؿالك مؼب ماظـظر مأسقد مأراضقفا.طؿا معـ طـريا
اٌدنمغؿقفةمعػعقلمضاغقنماظـقرةماظزراسقةماظذيمطانمؼربطمعؾؽقةماألرضموحقازتفام

مبادؿغالهلاماظػعؾل.
طانمهلذهماظؿققالتمواإلجراءاتمتمثريمحادؿمؼبمهل نموتطقؼرمعلؿقىممطؿا

مثؼاصقةمؼبمساملماظرؼػ.-حقاةماظػالح نمواظؿففقزاتماظلقدقق
م معـ م)أطـر مباًدعات ماٌؽؾػة ماظؿعاوغقات معـ معرطزؼة مال مذؾؽة م752تقظت

تقزؼعماًدعاتمبمدعارممتعاوغقةمصالحقةمعؿعددةماًدعاتمسؾكمعلؿقىماظؾؾدؼات(
موصلادمعدس ماغفقار مزاػرة مبروز مؼب مدؾؾا ماإلجراء مػذا مأحقاغا.طان موعلؿؼرة ؿة

ماظظروفماالضؿصادؼةمظؾػالح نماٌالحظةمعـمضؾؾ.
مؼبمذبالم مػاعة مادؿـؿارؼة معشارؼع معـ ماظػرتة مػذه ماظرؼػمخالل مادؿػاد طؿا

ماظـؼاصقة،موتعؿقؿماظؽفرباءماظرؼػقة.-اظلؽـماظرؼػل،مواظؿففقزاتماالجؿؿاسقة
معـمغاحقةمأخرىمخاللمسشرؼةماظلؾعقـقاتمارتػاعماظطؾبمسؾكموضدمالحظ ـا

موفقزاتفا ماظػالحة مرقرت ماظصـاسة.وػؽذا معؼابؾ مارتػاسام اظػالحة ودفؾت
م.9982-9972عـمادؿفالكماألمسدةمخاللماظػرتةمم%92دـقؼامؼؼدرمبـ

م مدـة معـ مابؿداء مبرزت ماظصعقبات معـ مذبؿقسة مأن مؼبمم9976شري تلؾؾت
م.9982قؼماإلصالحماظزراسل،مضؾؾمأنمؼؿقضػمغفائقامدـةماشبػاضموتريةمتطؾ

ماظؿقؽؿم مؼب معشؽالت ماحملؾقة ماظصـاسة مواجفت مصؼد مذظؽ مإظب وباإلضاصة
مسدمم مسـف مانر ممما ماٌقاد، مإغؿاج مؼب ماظؿؼـقة مواٌراضؾة ماظؿؿقؼـ موؼب اظؿؽـقظقجل،

ٌُشّؽؾمأدادامعـمضطاعماظؿلقريماظذاتل(،موعمإعؽاغقةممتقؼـمضطاعماظدوظة ـم)ضطاعم)ا
ماظزراسل(. ماظؿققالتم اإلصالح موترية مسؾكمدرجة مطـريا ماظقضعقة مأثرتمػذه وضد

                                                                                                                                   
(مصإنمعؾؽقةماألرضم9979بـاءمسؾكمعؾدأماألرضمٌـمطبدعفا،ماظقاردمؼبمغصقصمعقـاقماظـقرةماظزراسقةم)م-40

مذؼـمالمؼشرصقنمصعؾقاموبؽقػقةمذكصقةمسؾكمصؾقفاموادؿغالهلا.تـزعمعـمأصقابفاماظ
41-Voir le bilan sur le développement rural établi par le CENEAP en 1992. 

.بقـؿام9984دـةمم62222.موم9978دـةمم33866إظبمم9973دـةمم25922ارتػاعمسددماىراراتمعـمم-42
م.9978دـةمم5222.وم9974دـةمم4222إظبمم9966دـةمم2242ارتػعمسددمآالتمايصادمعـم
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ماظػالحقةماظيتمسرصتمضطاساتفامتراجعامطؾريا.
م مسـ مغاتج ماظزراسل ماإلصالح متقضػ مصإن مايضري(م)وػؽذا ماظؿؿقؼـ مؼب أزعة

مبقاصقؾمصالحقةموؾتمؼبمشضقنماظلؾعقـقات،موتطقرتمػذهماألزعةمبعدمتمعقؿم
ماظؿفا م)أطؿقبر مواًضر مظؾػقاطف مباىؿؾة مؼبمزر9974رة ماظعؿؾقة مجرتمػذه وفم(

ماظطؾبماظداخؾل مباغػفار ماظػالحقة.معشققغة مبشؽؾمعع نممسؾكماٌقاد مارتؾط وضد
بؽـرةمزبططاتماظؿـؿقةممقادماظزراسقةمؼبمدقاقمدقادلممتقزارتػاعماظطؾبمسؾكماٌ

ماظػال ماظعؿراغل،موباظشغؾمخارجماظؼطاع مباظـؿق حل،موباظؿقلـمؼبمعردودماٌؿصؾة
مأجقرماظعؿالمخارجمضطاعماظػالحة.

اضطرابمؼبمتـظقؿمم9974وضدمأسؼبمإصالحماظـظامماظؿفاريماظذيمحصؾمدـةم
ماظيتمتمثرتمبـ ماظػالحقة مسؿؾقاتماظؿلؾقؿ".ماألدقاق ماظـؿائجم "إضراباتمؼب وعـ

اظػقاطفمماظؾارزةمهلذاماإلضرابمعـمررفماٌلؿـؿرؼـماظػالحق نماٌؿارسمسؾكمأدقاق
واًضرماظطازجةماهلؾقطماظعـقػمظؾعرضماظػالحل،مطؿامأنمتعؿقؿماظـؼصمؼبماٌقادم
ماٌدنم مصؽاتمدؽان مرضك موسدم ماالدؿفالطقة ماألدعار مارتػاع مسؾك مداسد اظغذائقة
ماظيتمآلم ماٌزرؼة ماظقضعقة ماظزراسلماٌلؤولمسـ ماإلصالح متدسقؿ مسـ اظذؼـمدبؾقا

مإظقفاماظقضعمؼبماظؾالد.
مبصقرةمموباإلضاصة مسـفا ماٌعؾـ مواظلقادقة ماالجؿؿاسقة ماظصعقبات مػذه إظب

-9975عؽشقصةمواظيتمدصعتمباظدوظةمإظبماظؿػؽريمؼبمصرتةموؿقدمإجراءاتماظؿمعقؿم)

م)م(9978 ماظؼطاع معلؿؼؾؾ محقل محقار معـم9978وصؿح مسدد مإدخال مضصد )
مإحق مإظب متدصع معقؽاغقزعاتمجدؼدة مظؿقصري مإعؽاغقاتموادعة اءماإلصالحاتمتقصر

مؼفدده.مباتماظلققمودبؾقصماظؼطاعمعـمخطر

 60-3610عملوات حترير القطاع الفالحي خالل السنوات 

مرقؼؾةمغلؾقا،م ماظعؿؾقاتمؼبمصرتة حقثمادبذتمإجراءاتمظؿقرؼرمجرتمػذه
عـمضؾؾماظلؾطاتماظعؿقعقةماىزائرؼةمابؿداءمعـمتقضقػمسؿؾقاتماإلصالحمماظؼطاع

مخاللماظـؿاغقـقات.ماظزراسل،مومتقزتمباإلدراعمؼبمذظؽ
متؾؽم مؼب مإظقفا مؼـظر ماظيتمطان ماظؿفارة مضطاع مداخؾ متتماإلصالحاتماألوظب

                                                                                                                                   
ماٌقاظ نموعربلمم-43 مطؾار مظدى ماٌاذقة مضطاسان متمعقؿ ممبرحؾة مواٌؿعؾؼة ماظؿمعقؿ مإجراءات ماظؿقضػمسـ صرتة

ماٌاذقة،موإسادةمتـظقؿمعلاظؽماظلفقب.
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ماظػرتةمسؾكمأغفاماًقطماهلشماظضعقػمظؾلقادةماظؼدميةمؼبماإلصالحماظزراسل.
معـم احؿؽارمتلقؼؼمم9976دـةمصؼدتماظدواوؼـماظػالحقة،مواظؿعاوغقاتمابؿداء

مأراضلماٌقادماظػالحقة،مباإلضاصةمإظبمإجر اءاتمعـمأجؾمايدمعـمتقدقعمتمعقؿ
اًقاصمظضؿانمتشفقعماٌؾؽقاتماًاصةمظؿقؼقؼمزؼاداتمؼبماإلغؿاجماظذيمسرفم

ماظؿمعقؿ. مصقفا ماظيتمسؿؿ مالمعـقؾمظفمؼبماظػرتة وعـمجفةمأخرىممتمإدراجممطلادا
مإصالحماظؼروضماظػالحقةمعـمأجؾمإسادةماظـظرمؼبمطقػقاتمعـقفامعـمجدؼد.

مه ممت ماآلظقاتموأخريا مأدعار مأعا متدرصبل. مبشؽؾ ماًدعات مأدعار رؼر
مبـ: ماظـؿاغقـقات مخالل متضاسػت مصؼد مألدعارمم3.5اظػالحقة مباظـلؾة مأعا عرة،

مباظـؾاتم) ماًاصة مواألدوؼة متضاسػتمػلماألخرىمPPSاألمسدة مصؼد معرات.م3(
مععؿربة مزؼادات ماظقدطاء مسرب ماٌلقضة ماٌقاد مأدعار مسرصت مساعة )أصالممموبصقرة

ماظشا عؾمبالدؽؿقؽقة،مبذور،مأدواتمصالحقة..(موػذامهتمتمثريمارتػاعماألدعار
اغؿؼؾمادؿفالكماألمسدةمؼبمارتػاعمادؿدالظلمعـمماظذيمطاغتمتعرصفماظؾالد.وػؽذا

(مأعاماألدوؼةماًاصةم5)عؼلؿةمسؾكم9996خاللمساممم22إظبماظعالعةمم922اظعالعةم
ػرتةمغػلفا!موضدمػؾطتمغلؾةمذراءمخاللماظم96إظبمم922باظـؾاتمصؼدمهقظتمعـم

مؼبمسؿؾقاتم مدؾبمظؾػالح نماضطرابا مبشؽؾمطؾريممما اىراراتموآالتمايصاد
مودؼدمرأسماٌالماظـابتمظؾؼطاعماظػالحل.

 إصالح البنوات الزراعوة من خالل التنموة الفالحوة

مإنمخقصصةماظػالحةمتؿطؾبمػقؽؾةمجدؼدة:
مبم9983تؾـتماىزائرمدـةم ماظػالح نمظؾعؼارضاغقغامخاصا اظذيممؿؿؾؽمصغار

م(ماٌلؿصؾقةمباىـقب.APFAؼلؿحمهلؿمباالدؿػادةمعـمعؾؽقةماألرض)
م مدـة مػذامم9989متت معس مظؾدوظة، ماظؿابعة ماظػالحقة ماٌزارع مػقؽؾة إسادة

م مم2222اٌشروع مإظب مهقظت مواظيت مذاتقا معلرية مصالحقةمم3422عزرسة عزرسة
م) مبم(.DASاذرتاطقة ماٌزارع مػذه معفـدد نمدسؿت معـ ماظػالحة مؼب اٌؿكصص ن

صالحق نموعلريؼـ،مواغطؾؼتمبفامبراعجمادؿـؿارؼة.مأتتمػذهماظعؿؾقةمبـؿارمحقثم
.م86/87دفؾمؼبمرصقدماٌزارعماظػالحقةمزؼادةمألولمعرةموذظؽمؼبماظلـةماظػالحقةم

                                                                                                                                   
مرضؿ:م-44 مم98-83ضاغقن مم93بؿارؼخ ماظطابعم9983أوت مذات ماظعؼارؼة ماألعالك مسـ مباظؿـازل مواٌؿعؾؼ ،
م(APFAحلم)اظػال
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مسؾكماظؼطاعماظػالحلمدـةم موزستم9987أحدثتمػقؽؾةمجدؼدة ،مإذمعـمخالهلا
م معؾقم2.8حقاظل محلبماظؼاغقن معلؿغؾ نمصالحق نموذظؽ مسؾك مػؽؿار م99-87قن

م مغقصؿرب مؼب معلؿـؿراتمصالحقةمطم.9987اظصادر مػقؽة ماظؿؼلقؿاتمسؾك اغتمػذه
م) مصردؼة)EACعباسقة موعلؿـؿراتمصالحقة )EAI.)ماظؼقاغ نمبرجقعمم مػذه تلؿح

مظؾؿلؿغؾ نماظػالحق ن ماٌـؿقجماظػالحلمؼعقد مبقـؿا ماألرضمظؾدوظة، مضعؾؽقة مو دم،
م) ماالذرتاطقة ماظػالحقة ماٌزارع مطؾقة ماظقجقد معـ مبدهلامDASاخؿػت موحؾت )

ممعلؿـؿرةمصالحقةمصردؼةم22226(مومEACةم)ـقـاسـؿـقةمجـعلؿـؿرةمصالحم29556
(EAIمو)معزرسةممنقذجقة.م965

(مظؿصققحمعصادرةماألراضلمؼبمصرتةماظـقرةماظزراسقةم25-92أصدرمضاغقنمجدؼدم)
م.9979

م ماهلقؽؾة مػذه مإنمصؿقت محقث ماظػالحقة ماألراضل مخقصصة مآصاق اىدؼدة
ماٌلؿغؾ نماٌؿقصؾ نمسؾكمسؼقدماالدؿػادةمعـماألرضمشريوامعـماظقضعقةماظعؼارؼة.
موبعضم مسؼقد، مب نماٌلؿغؾ نمدون ماىؿاسقة ضلؿتمأرضماٌلؿـؿراتماظػالحقة
مادؿغالظفم مباع ماآلخر مواظؾعض ماألعقال، مرؤوس مأصقاب معع ماذرتطقا اٌلؿغؾ ن

ض،مؼبمح نمأحالماظؾعضماآلخرماالدؿغاللمإظبماألبـاءمأوماألصقل،مودبؾتمظألر
اظؾؼقةمسـماألرضمطؾقةمتارطةمإؼاػامدونمادؿغالل.تعؿربمضقؿمػذهماظؿققالتمعرتػعةم
جدامحقثمملمتلؿطعماظدوظةمأنمتؿقؽؿمصقف،موالماٌلؿـؿرونمادؿطاسقامذظؽمخقصام

معماظـؿـمؼبماألخريمػقماٌلؿفؾؽ.عـمسدممعؾؽقؿفؿمظؾعؼارماظػالحل،موطانماظذيمؼدص
ممدـةم مم92242937حقاظلمم2229متمإحصاء تؼعمم737972عؾؽقةمخاصةمعـفا
مػؽؿاراتمظؽؾمعلؿـؿرةمخاصة.مم5باظشؿالممبعدلمؼؼاربم

ماظػالحقةم ماٌلاحة مغصػ معـ مأطـر ماًاصمباىزائر ماظؼطاع مأراضل وتشغؾ
ممقاصاًوطبضعمتلقريمأراضلممصعؾقا.ماٌلؿغؾة اظشرؼعةماإلدالعقةمإظبمأحؽام

)اٌرياثمواظشػعة(موتلؿغؾمبطرؼؼةمعؾاذرةمأومشريمعؾاذرة،موػلمطقػقةمدبؿؾػم
ماظزراسقة. موضقاغ نماظـقرة ماذؿغالمأحؽام مسـمررؼؼة ماظؼاغقنمؼبممجذرؼا مػذا داػؿ

ميؽـمادؿغالهلاممالإحداثمتؼلقؿاتممعـاظقةمحؿكمأصؾقتمعؾؽقاتمجدمصغريةم
م.باظطرقمواظقدائؾمايدؼـة

موؾتماظؾـقاتماظزراسقةمسؾكماظشؽؾماآلتل:م9992غفاؼةمسشرؼةموؼبم

                                                                                                                                   
م.2229اٌعطقاتماألوظبمظإلحصاءماظعاممظؾػالحةمساممم-45



 ...الثورات الزراعوة من  الفالحة يف اجلزائر:

 35 

م(9999:محاظةماظؾـقاتماظػالحقةم)9اىدول

ماظؽؾقةماٌعدودمغقعماٌؾؽقة ماٌلاحة
م)ػؽؿار(

ماٌؿقدطةم اٌلاحة
م)ػؽؿار(

م5.22م4722222مم923222ماٌؾؽقاتماًاصة

م9.69م999477م72593معـحماألعالكماظعؼارؼةماظػالحقة

م4.95م4899477م973593م/جزئلمظؾؿزارعماًاصةذبؿقع

م62.23م9839963م29556معلؿـؿرةمصالحقةمعباسقة

م9.25م222285مم22226معلؿـؿرةمصالحقةمصردؼة

مم.ف.ج -ذبؿقع/صرسل:
مم.ف.ف

م39.79م2259448م59762

م839.42م938522م965معزارعممنقذجقة

م)أراضلم مأخرى غقسقات
مسؿقعقة(

م93.25م593328م38876

م29.92م2793276م92823م/صرسلمعزارعمسؿقعقةذبؿقع

م7.28م7527753م9264396ماجملؿقعماظعام

م(.CNESاٌرجع:ماجملؾسماظقرينماالضؿصاديمواالجؿؿاسلم)
 

م مدؿاغدباي ماتػاضقة ماىزائر ممStand-beyوضعت مأصرؼؾ ماٌـظؿةمم9994ؼب عع

م مظؾؿاظقة ماظقرينمظؾمFMIاظدوظقة مأغفتمزبططفا مضد مطاغتماىزائر ؿـؿقةمحقـفا

اظػالحقة،موضدمغؿجمسـمذظؽمغزعماظدسؿمسؾكماٌـؿقجاتمطؾفا،موخباصةماظقدائؾم

اٌلؿعؿؾةمؼبماظػالحة،موملمؼؾؼمدقىماظدسؿمسؾكمايؾقبمواظذيممتماظؿكؾلمسـفم

ظؿشفقعماظػالح نمرصعتمأدعارماٌـؿفاتمطايؾقبمواظؾاضقظقاتموبذورمم2229سامم

مة.اظؾطاراموايؾقب،موطذظؽماظطؿارؿماظصـاسق

ماٌ مسؾك ماهلقؽؾة مإسادة مسـ ماظـاعبة ماظؿققالت ماظذؼـملأثرت ماظصغار ؿغؾ ن

ماظرؼػماىزائري. مؼب ماظعظؿك ماظغاظؾقة ممؼشؽؾقن موطذامإن ماظػالحل ماإلغؿاج تطقر

ماٌـشقدة. مأػداصفا مهؼؼ ممل ماظػالحل ماظـظام ماٌـؿقجاتممتقجفات مدفؾت طؿا

مبقـؿا مايؾقب( م)ايؾقب، مسفزا ماالدرتاتقفقة مسؾكمماظػالحقة ماٌضاربة زادت
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معردودم مح نمزؾ مؼب ميقم( مخضر، مظؾؿلقؼؼ)صقاطف، ماٌعدة ماظػالحقة اٌـؿقجات

ماألرضمعـكػضا.
مععاػدةم مسؾك ماظؿقضقع مبعد مػؾقرا ماظغذائقة ماٌقاد مادؿرياد مضقؿة سرصت

مع مغلؾؿفا موظؽـ مربلقدامبمؼارغة"دؿاغدباي" مارتػاسا مذفدت مممماظقارداتماألخرى
مم25% م9985سام مو مم32%، مم9995دـة ماظـلؾة مبؾغتمػذه مح ن مدـةم %39ؼب

م.9998
(م9999-9994إنمصشؾماإلصالحاتماظيتمأجرؼتمسؾكماظػالحةمخاللماظػرتةم)
ماغطالضامPNDAأدىمبلؾطاتماظؾالدمإظبمتؾينمزبططمورينمظؾؿـؿقةماظػالحقةم) )

م مدـة موطبؿصمؼبم2222عـ ماظػالحل، ماظؼطاع مؼب ماالدؿـؿار مإسادة مسؾك مؼعؿؿد ،
ماظر ماظـرواتمتطقؼر مسؾك ماحملاصظة موطذا مباظغابات مواالػؿؿام مواظؿشفري، ي

ماظطؾقعقة)عاء،متربة(.

 2000( PNDA) ادلخطط الورين للتنموة الفالحوة

مسقدةماظدوظةموإسادةمبـاءماجملالماظػالحل:
اضؿصادؼةموتؼـقةم-إنمتقجفاتماظرباعجماظػالحقةمتعؿؿدمسؾكمحؿؿقاتمدقدقق

مارتػا مباىزائر ماظػالحة مععظؿم)أطلؾت مأن ماظػالحق ن(طؿا مواإلغؿاج ماٌردود مؼب سا
ماظػالحل،م ماجملال مبـاء مإسادة مإظب متفدف ماظػالحة موزارة متؾـؿفا ماظيت اظعؿؾقات
غباؼةماظـظامماإلؼؽقظقجلماهلشموادؿصالحماألراضلماًاصةمباظػالحة.اسؿؿدتم
مػذهماظؿدخالتمسؾكماظعقائؼماٌـاخقةماظيتمأػؿؾتمعـمضؾؾمؼبماٌكططاتماظقرـقة

ماظلابؼة.
مإظبم ماظرتبة مإرجاع معـفا مطؾري متدخالتمذاتمصدى ماظػالحل ماظربغاعج دفؾ

ػؽؿارمم742222عالؼ نمػؽؿارمعـفامم3ادؿكداعاتفاماظلابؼةمواظيتممشؾتمحقاظلم
م) مهلا مصاية معـارؼ مؼب مايؾقب مزراسة مبرتطقز موذظؽ مأوظب عؾققنمم9.2طؿرحؾة

مإ مادؿغالهلا ماظلابؼ ماألرض مادؿكدام موإسادة ماىاصةمػؽؿار( ماألراضل مبعض ممممظب

                                                                                                                                   
ضـارريمؼبماهلؽؿارماظقاحد،موػلمغلؾةمجدمم7ادؿؼرمعردودمايؾقبمٌدةمرقؼؾةم،مإذمطانمعؼدرامحبقاظلمم-46

معؿقدطمعردودماظؾطارامصؽانم) مضقرغتمبؾاضلمعردودمعـطؼةماظؾقرماألبقضماٌؿقدط.أعا إظبمم922عـكػضةمإذا
رـ/ػؽؿار(مم2.5)مرقن/ػؽؿار(مصقاطفمذاتمغقاةم2.7ق/ػؽؿار(،ماظزؼؿقنم)م722ؽؿار(،مايؿضقاتم)ق/ػ922

رـ/ػؽؿار(موػقمعردودمضعقػمباٌؼارغةمععماظدولماجملاورةم،موعامؼؿقصرمسؾقفماظؼطرمعـمم9.2)مأومسـبمغؾقذ
مإعؽاغقاتمتؼـقةمواجؿؿاسقة.
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ـؿرةماظيتمأوماٌعرضةمظؾفػاف،موذظؽمبؿعقؼضمزراسةمايؾقبمبزراسةماألذفارماٌ
تلؿطقعمهؿؾماىػاف،موطذاماظؽرومموتربقةمايققان.طؿاممتماظرتطقزمسؾكمتطقؼرم
مايؾقب. مإلغؿاج مأعـؾ موادؿغالل ماٌـؿرة(، ماألذفار ماظؾطارا، م)ايؾقب، مزراسة

ىمظؾربغاعجماظقرينمظؾؿـؿقةماظػالحقةمؼؿؿـؾمؼبمعضاسػةماٌردودموػـاكمأػدافمأخر
ماظػالحلمواظرصعمعـمعردودماظعؿؾماظػالحلمؼبماظلـقاتماٌؼؾؾة.

مباٌـارؼماىؾؾقة،م حددتمععاملمتـازلماظدوظةمسـماٌؾؽقةمظألرضماٌلؿصؾقة
ماظصقراوؼة. ماٌـارؼ موطذا ماظلفقب، موعـارؼ ماىؾال ماظربغاعجمموأضدام ممشؾ طؿا

عؾققنمػؽؿار)مرصعمغلؾةماظؿشفريمباىزائرماظشؿاظقةمم9.2اظقرينمإلسادةماظؿشفريم
م(.%94إظبمم%99عـم

موذظؽم ماظػالح ن معداخقؾ مرصع مػق مطؾفا ماظعؿؾقات مػذه معـ ماظـفائل اهلدف
موتؽـقػم ماالدؿصالح، ماظؿشفري، ماظري، مايؾقب، م)زراسة ماٌادي باظدسؿ

ماظزراسة..(.
مواظذيبؿؿقؼؾمػذاماٌشروع،مقؿموتطقؼرماظػالحةماظصـدوقماظقرينمظؿـظمومضدمضام
عؾقارمدؼـارمجزائري،موػلمضقؿةمتػققمأربعمعراتمعامم42صرفمحقاظلممأدىمإظب

م.م9993عراتمعامصرفمدـةمم92(مو9998-9995صرفمؼبماٌعدلماظلـقيمظؾػرتةم)
مؼبم مبدأ ماظذي ماير ماالضؿصادي ماإلرار معع ماظػالحل ماظربغاعج مؼؿعارض ال

م متصبمبشؽؾماظـؿاغقـقات، ماظػالحقة ماظقرينمظؾؿـؿقة متقجفاتماٌكطط مصإن ظذا
م ماٌقاردممؼبأدادل موغباؼة ماظػالحل ماجملال مبـاء مإسادة معـفا مؼرجك أػداف
ماظػالحقة.ماظطؾقعقة ماألراضل موادؿصالح موتربة(، مصإنمم)عاء مأخرى مجفة وعـ

مذاتمأراضمصالحقة مب نمجزائر متػرق ماالدؿعؿار مسـ ماٌقروثة ماظػالحقة ماألراضل
ماظؿـاضضاتم متدخؾ موطذظؽ ماألخرى، ماألراضل مبؾاضل معؼارغة ماٌردود عرتػعة

ماالجؿؿاسقة.
وظؽلمتدسؿمػذهماظلقادةماظػالحقةمباتمسؾقفامأنمتصقحمتدخالتماظدوظةمؼبم
اظؼطاع،موتؿابعمػذهماألسؿالمظػرتاتمرقؼؾة،موتلفرمسؾكموقؼدمسؿؾماٌؤدلاتم

مأطـر عـماإلراراتماظؿؼـقةمؼبمػذاممسـمررؼؼموضعمضقاغ نمذاتمصائدة،موتلؿػقد
ماجملال.

مصببم مأدادقة معلائؾ مػـاك مإذ ماظؽربى، ماظصعاب مدبطل مؼـؾغل طكامتة
مضؿانم مأجؾ معـ مطؾف موذظؽ مؼعرتؼفا، ماظذي ماظغؿقض مسـ ماظؾؾس مورصع ررحفا

ملمتمتماظؿـظقؿاتماظػالحقةمايرةمباظـؿائجماٌرجقةممعلؿؼؾؾماظػالحةماىزائرؼة.
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م ماظدميقشراؼب، ماظـؿق مبغقابمعـفا، مطؾفا ماضرتغت ماظزراسقة ماظـقرة مناح سدم
مؼبم موباظؿاظلمداػؿتمؼبماظلـقاتماألخرية مواظؿصـقع، مظؾؿـؿقة مذاعؾة ادرتاتقفقة
ماظزراسقة.بقـتم ماظؾـقة مهطقؿ مؼب متلؾب ممما ماألرؼاف، مدؽان مسدد رصع

م92عـماٌلؿـؿراتماظػالحقةمالمتؿعدىمعلاحؿفامم%82اإلحصائقاتمأنمعامؼؼاربم
مو مػؽؿارات، ماٌلؿؿـراتممػؽؿار.م4.7اٌلاحاتماٌؿقدطة معلاحة مصغر محؿؿ وضد

مواظعؿؾم مجفة، معـ ماظػالحق ن مواظـشاط ماٌـؿقج متـقؼع مأصقابفا مسؾك اظػالحقة
مطؾمػذهم مأخرى،موذظؽمضصدمهل نمعلؿقىماظدخؾ. معـمجفة خارجماظػالحة
ماظزراس ماٌلاحة مظزؼادة ماإلصالحاتماظعؼارؼة متـشقط مإسادة قةماظعقاعؾمداػؿتمؼب

مورصعمرؤوسماألعقالماظيتمتعؿربمضعقػة.
تطرحماظؾـقاتماظعؼارؼةمعشؽالمؼبماحملصقل،مواتؾاعماظطرقماظؿؼـقةمايدؼـةمؼبم

وعـمب نماظؼضاؼامماٌؾؽقاتماظصغريةمواٌؿقدطةموذظؽمعـمأجؾمرصعمعردودماظعؿؾ.
مادرت مباتمعـماظضروريموضعمعؽاغةمااألدادقةمؼبمردؿ تقفقةمصالحقةمعلؿؼؾؾقة

اظعؾؿلمؼبمذبالماظػالحةمألنمعصارؼػموتـظقؿاتماظؾقثمالمتلؿحمبقضعممظؾؾقث
مأنماظؿؼـقاتماظيتمتلاػؿمؼبمتطقؼرممبراعجمعـمأجؾمتـؿقةمصالحقةمعلؿداعة. طؿا

إغؿاجقةماظرتبةمملمهددمالمؼبماٌـارؼماظيتمأرجعمإظقفامادؿكداعفاماٌـادب،موالم
مؼبمعـارؼمتؽـقػمزراسةمايؾقب.

عقؾماظصقغماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمحؿكمتؽقنمأػدافموؼبماألخريمصببمتػ
اظربغاعجماظقرينمظؾؿـؿقةماظػالحقةمعلؿداعةمألغفامشاظؾامعامتصطدممبمػدافمصقرؼةم

ماٌدىمميؾقفامشاظؾامضاغقنماظلقق.مةضصري
ماظعؼار،م صببمأنمتؽقنمأػدافماإلغؿاجماظػالحلمعؿـادؼةمععماظرتبةموغباؼة

ماظرباعجماألوظقؼ مؼؿطؾبماخؿقارموأنمتعطكمػذه ةماظؼصقىمظؾؿـؿف نماٌؾاذرؼـممما
وؼبمػذاماظصددمصببماالسؿؿادمسؾكمتـظقؿاتممأصقابماالدؿػادةمتػادؼامظؾؿضاربة.

مرمسقةمظؾػالح ن.
مصعالم مبشؽؾ ماٌشارؼع مزبؿؾػ متقجقف مأجؾ معـ مأدادقة ماظشروط مػذه تعؿرب

 ظؿـؿ نماالدؿـؿاراتماظػالحقةماحملؼؼةمعلؿؼؾال.

 : عبد القادر ذرذار نقله إىل العربوة

 


