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 **عبد اهلل خقاري

مسدةمعؤذرات:مة،متعؽلفايفمإضؾقؿماظزؼؾانمأزعةمحادماظؼدميةماظقاحاتمتعقش
مادللؿـؿرات، محفؿ ممصغر ماظـكقؾ، مأذفار مظؾؿؿقر،مذقكقخة ماظضعقػة ادلردودؼة

موسـ مبني مادلغرودة مظؾؿقاصقؾ ماظؽؾري ماألذفاراظرتاجع مأضدام ماظشؾفمد ماهلفرة ،
سؾكماظقضعقةماظصعؾةماظيتممترمظؼصرماظؼدؼؿ،مػذهمادلؤذراتمذاػدةمظلؽانمااظؿاعةم

م.يفمعـطؼةماظزؼؾانمؼؾقدؼةبفاماظقاحاتماظؿ
معظاػرتعؽسماظققمم(،مدضؾةمغقر)مجبقدةممتقرػامواحةمرقظؼةماظؼدمية،مادلعروصة

،مواظيتمدـؿعرفمسؾقفامعـمخاللمقدؼةمترمبفاماألغظؿةماظقاحقةماظؿؼؾاألزعةماظيتم
 ػذهماظدرادة.

ماظؼدمية مرقظؼة مواحة ماظغربل،متؼع ماظزؼؾان مميف مبعد معدؼـةم51سؾل مشرب طؿ
مبلاحاتمخنقؾفاماظقادعة،موجقدةمم،عـذماظؼدؼؿاذؿفرتممضدو،م(5)ذؽؾم بلؽرة
متؾعثمسؾلماظؼؾؼ:مصاظؿقدعماظعؿراغلمماظققمممترمإالمأغفام،متقرػا مبرحؾةمصعؾة

م)دلدؼـ مرقظؼة مأراضقفامغلؿة(000 50 ة محلاب مسؾك ماظشؿال،ممتزحػ عـ
مماظػالحقةمواحملقطات ماظؾطقخ مذراع معـطؼة ميف ماجلـقبمهاصرػااحلدؼـة معـ

 م.احةمرقظؼةماظؼدميةقممامانرمسـفماظؿدػقرمادلؿقاصؾمظ(،م5)ذؽؾم
 

                                                                                                              
 .5114اظؿقؼقؼاتمادلقداغقة،مواحلقارمادلؾاذرمععمادلزارسني،مطاغامرطقزةمػذاماظعؿؾ،موذظؽمدـةمم*

م(.Paintاألذؽالماظقاردةميفماظـصممتمإنازػامبؿؼـقةماظردؿم)
 ذةمبؼلـطقـة.،مادلدردةماظعؾقامظألداتباحثمأدؿاذم**
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 الرتاجع الؽبري يف اإلنتاج الػالحي .1

ماظقاح ماظذيمتعرصف ماظؿدػقر مإن ماظققم ممبداؼؿفمعقدتة ماظؼرنمإىل اظلؾعقـاتمعـ
ماظؿقدع مأخذ مسـدعا ماظلرؼعمادلاضل، مظؾقاحةمؼغزوماظعؿراغل مادلؾاذر ،ماحملقط

أغشطةمبمعرصؼامػذاماظؿقدعماظعؿراغلموطان.معلاحاتمععؿربةمعـمأراضقفاموؼؼؿص
اظيتمطاغتمتعؿؾميفممجؾؾتمضلؿامطؾريامعـماظقدماظعاعؾةماظػالحقةماظؽػأةمخدعاتقة

اظيتممادؿغاللمادللؿـؿراتمؼؼقممسؾكمؼدمساعؾةمتعرفمباخلؿادة،اظقاحة،موأصؾحم
إضؾقؿماظزؼؾانممعـماظقدماظعاعؾةميفماظقاحةم)اخلؿادةمتعقدمبؼقةميفم% 31ماظققمممتـؾ

تماظيتمتشؿغؾم(.مصادللؿـؿراسـدمتطؾقؼماظـقرةماظزراسقةم5535بعدمأنماخؿػتميفم
اظيتم،معـمجمؿقعمعلؿـؿراتماظقاحةم% 51مإالماظققمم،مالممتـؾبقدمساعؾةمسائؾقة

مم.يفمأوضاتماجلينم،مخاصةإىلماظقدماظعاعؾةمادلقمسقةمعـمحنيمآلخرمتؾفأ
م
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م مضد ماظقاحةتلارعمو بعدمخاللماظـؿاغقـاتمعـماظؼرنمادلاضل،مماظؼدميةمتدػقر
اظذيماألعرم(،مAPFA)م5545اظعؼارؼةماظػالحقةمدـةمصدورمضاغقنمحقازةمادلؾؽقةم

 .اهلقدروشرايفميمواالجؿؿاسلموؿقىمماالضؿصادسؾكمادللمكماظقاحةمأثرمطـريامسؾ
اظيتمأغشؽتميفمم(5)ذؽؾممذاتماألذؽالماهلـددقة ادللؿـؿراتماحلدؼـةصم-

تػققمم،مهؼؼمأرباحاوادلؽؿقصةمخذراعماظؾطقمرارمضاغقنمحقازةمادلؾؽقةميفمحمقطاتإ
مادلرات ممأضعاف ماحملاصقؾ مصؿـقع ماظؿؼؾقدؼة. مادللؿـؿرات ميفمأرباح اظزراسقة

،موادلردودماظعاظلمظؾـكقؾماجلدؼدمخنقؾ،مزراساتمحمؿقة(ادللؿـؿراتماحلدؼـةم)
ة،ماظيتمدحرجمعـؿقجماظؿؿقرميفماظقاحةماظؼدميماظقاحدة(،طغ/ظؾـكؾةم511إىلمم41)

مخنقؾفا مذقكقخة معـ ماظلؼلتعاغل معقاه موضؾة مصقفام، موإػؿال اظلقاضلممصقاغة،
مظؿكصقبماألؿكؾلمسـمادؿعؿالماظغؾاواظ،مواظـكقؾ معـمسؼدر مأطـر ؼـ،مرضمعـذ
إىلم 51)ماإلغؿاجمويفمغقسقةمادلـؿقجاظؿؼفؼرماظؽؾريميفممممامأدىمإىلم،أدعارهالرتػاعم

مأمطغ/ظؾـكؾةماظقاحدة(.51 اظطابؼممتشؽؾماظيتمطاغتماحملاصقؾماخلضرؼةنمطؿا
بعدممعـذمعدة،مسـفاماظػالحقنمختؾلهتماألذفار،مضدماظيتمتغرسمملظؾغالاألولم
م معـؿقجاتأن ممشزت ماظزؼؾان، مأدقاق ماظؾالدؿقؽقة معداخقؾموباتتاظؾققت

 ،موػلمعداخقؾمجدمعؿقاضعة.اظؿؼؾقدؼةمتؼؿصرمسؾكماظـكقؾمادللؿـؿرات
مبنيمعلؿـؿرتني،مواحدة ماظؿاظقة متتؼؾقدؼةموأخرىممادلؼارغة ماظػارقمحدؼـة ظفر

م:ظاعنيماظؼدؼؿمواحلدؼثبنيماظـميفماظعائداتماظؽؾري
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 ة تؼؾقدوةمنوذج من مستثؿر

متؼؾقدؼةعلؿـؿرم- ماظؼدميةمة مؼعؿؾم51معلاحؿفام،تؼعميفماظقاحة امبفمآرا،
مم،وسائؾؿفمصاحؾفا مم01مسؾكمتؿقصروػل مسـم51معـفاخنؾة، مدـفا م01مؼؼؾ

م مأعا معـؿقجم41مسـمسؿرهمصقزؼدماظـكقؾمباضلدـة، موطان مادللؿـؿرةمدـة. مػذه
مؼؿفاوزم،5115مدـةمخالل ممبعدل 55مال م)أي م(/ظؾـكؾةطغ51مضـطارا، ػذام.

م،تؽاظقػمادللؿـؿرةمررحموبعدم.دج 000 120ممبؾؾغمادلـؿقجمبقعميفمسنيمادلؽان
مب موادلدج 50111مـادلؼدرة ماجلؿاسلم، مظؾؾؽر ماظؽفربا  مادؿفالك مبني قزسة

مادلقمسقة51111 ماظعاعؾة ماظقد مو معـدج 0111مدج، مؼؾؼ ممل مادلدخقلصام، ميف
 .دج 42111مإالمظصاحبمادللؿـؿرة

 تثؿرة حدوثة:منوذج من مس

محدؼـةم- مم،تؼعميفمحمقطمعؽؿقصةممشالمعدؼـةمرقظؼةمعلؿـؿرة م0علاحؿفا
م1اإلغؿاجمعـذممعرحؾةمبؾغتم54جدؼدة،معـفاممخنؾةم511تؿقصرمسؾكم،مػؽؿارات
ماظقاحدة(،طغ/ظؾـكؾةم55)أيممبعدلمم5115دـةممضـطارامم51موأغؿفتم،دـقات

م بققتمأبالدؿقؽقةم0مسؾكمرةادللؿـؿطؿامتؿقصرمدج،م 000 380مـضدرممثـمبقعفامب
ماخلضروات ممأغؿفتم،إلغؿاج مضقؿؿف مبقعت 000 800عا ماخلضرممدج، مدقق يف

مضدرت موضد ماظغروس. مامظؼرؼة مادللؿـؿرة مهلذه ماإلمجاظقة مبماظعائدات محلدؼـة
مادلدامدج. 000 180 1 مصايف مررح 000 900مقؾخوطان مبعد ػذهمتؽاظقػممدج،

معاعؾةماظدائؿةقزسةمبنيماظقدماظوادلدج،م 000 280مبؾغتماظيتمادللؿـؿرةماحلدؼـة
م.ـؼبماظػردي،موأسؿالمأخرىادلطفربا مواظغؾار،مو)ذكصان(موادلقمسقة،م

مص مترديادلؼارغة ماظؿؼؾقدي،مبنيمػاتنيمادللؿـؿرتنيمتظفر ماإلغؿاج اظذيممغظام
م محفؿ مبصغر متـادؼفامفعلؿـؿراتميؿاز مؼشؽؾوسدم معا موػق مرئقلقامسائؼام،

 .ظؿطقرػا

 املستثؿرات وعدم تـادؼفا حجم صغر .2

صؽةمػقؿـةم(،م5اظؾـقاتماظعؼارؼةماظػالحقةمظؾؾدؼةمرقظؼةم)جدولمهؾقؾمؼربزم
متـؾممػؽؿارا(مسؾكمباضلماظػؽاتماألخرى،محقث5اتماظصغريةم)أضؾمعـمادللؿـؿر

معلؿ % 32,4 مإمجاظل مرقظؼةمـؿراتعـ مغلؾةممبؾدؼة مإال متغطل مال مأغفا مإال ،
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مظؾ 55,4% ماظصاحلة ماألراضل ماظؾؾدؼةعـ ميف مادلزراسة مػذه ماظصغريةم. لؿـؿرات
م.فاميفمواحةمرقظؼةماظؼدميةتؿؿرطزميفمأشؾؾ

 الوحدة : هؽتار : البـقة العؼاروة ملستثؿرات بؾدوة طولؼة1جدول رؼم 

 ػؽؿارم5مأضؾمعـ ػؽؿارم1مإىلم5معـ 51مإىلم1معـ 51مإىلم51معـ

ماظؾؾدؼة عدداظ ادللاحة اظعدد ادللاحة اظعدد ادللاحة اظعدد ادللاحة

 رقظؼة 5554 5155,5 555 150,3 25 541,1 11 5515,3

مم5111:ماإلحصا ماظعاممظؾػالحةمدـةمادلصدر 

ػؽؿارا،مواظيتمأغشؽتميفمععظؿفامم5أعامادللؿـؿراتماظيتمتزؼدمعلاحؿفامسـم
مادلؾؽقةمسـمررؼؼماالدؿصالح،مصفلمتـؿشرممشالموجـقبم يفمإرارمضاغقنمحقازة

عؽؿقصةميفماظشؿال،موماذراعماظؾطقخميفماجلـقبمسؾكمأراضلمم اظؾؾدؼةميفمعـطؼيت
م)أرا ماألطربمعـممضلمبؾدؼات،موأراضلمأعالكماظدوظة(سؿقعقة اظيتمتغطلماظؼلؿ

معلاحةمبؾدؼةمرقظؼة.
اجلقصقةمادلؿقدطةممادلقاهماألراضلماظعؿقعقة،مووصرةموصرةمومؼؿقضعمأنمتضاسػ

عـماغؿشارمادللؿـؿراتماحلدؼـة،مممامؼزؼدمعـمحدةمأزعةماظقاحةماظؼدمية،مم،اظعؿؼ
ماظصغار معالطقفا مررف معـ مسـفا ماظؿكؾل مؼؿؿ مادلؼؾؾنياظيت مصأطـرم، سؾكممأطـر

مضاماظرتذح معـ ماظؾقثظالدؿػادة مأو مادلؾؽقة، محقازة مهلؿممغقن مؼضؿـ مغشاط سـ
معدخقالمأصضؾ.

،مػحمجؾؾماظزابقـابقعمدبممؼكتلم،علؿـؿراتماظقاحةماظؼدميةملمتعدماظققمم
أصؾحمظؾؽرماظؿؼؾقديماعا مماحلصقلمسؾكمطؿامأنم،مجػتمعـذمأطـرمعـمسؼدؼـماظيت

مظ مدمؽقنغادرا، معـ ماظؼرؼب مادلائل مغػداظلؿاط مضد ماألرض مؼؾؼطح مومل أعاممم،
إلغؼاذمماظلؿاطمادلائلمادلؿقدطماظعؿؼمبقادطةمتؼـقةمادلـؼبإالماظؾفق مإىلمماظػالحني
ماظقاحة.
م مدلو مقاجفة موأعام ماظقضعقة، معـؼبمػذه محلػر ماظؾاػظة موصردياظؿؽؾػة سدمم،

مادللؿـؿرات محفؿ مظصغر ماظػالحقنم،اضؿصادؼؿف تضؿمممجعقاتمبإغشا مبادر
محػمظإلدفامم،ةادلؿفاورمادللؿـؿراتمأصقاب معـؼبيف مسددممر مؼرتاوح مجاسل.

عـمم% 51ماظققممػذهماجلؿعقاتمتغطلم.سضقام51ومم51بنيممأصرادمطؾممجعقة
ماظقاحةماظؼدمية.ممعلؿـؿرات
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م مباتػاقػذؼؾدأ مادلـؼب محقل ماظؿضاعـ مادللؿـؿراتما ماحرتاممأصقاب مسؾك
ماتػاق مبقـفامخمؿؾػمبـقد معـ ماجلؿعقة، مإظزاعقةإغشا  معـم طؾم، أسضا ممسضق

م ممضؾقلاجلؿعقة مخؾري مأراضلزؼارة مظدرادة مادلقاه معصاحل ضصدمم،تفعلؿـؿرمعـ
مخؿقاروضعمسؾقفاماوتلؿػقدمادللؿـؿرةماظيتمم،حلػرمادلـؼبماخؿقارمادلؽانمادلـادب

،موػذامحبصةموغصػمعـمادلقاهمبدالمعـمحصةمواحدةميفمطؾمدورةبمـؼحؿضانمادلا
بنيممتقزؼعمادلا وؼؿؿمم،تعقؼضامظؾفز معـمعلاحةمادللؿـؿرةماظيتمأضقؿمصقفامادلـؼب

مممممم.علؿـؿرةرؼةموحبفؿمداسلمؼؽقنموصؼمعلاحفمطؾمبصػةمدومأسضا ماجلؿعقة
تؼعمضربماظزاوؼةماظعـؿاغقةميفم،م5545منقذجمعـممجعقةمأغشؽتمدـةممػذاو
م.علؿـؿرةم50تضؿمماظؼدمية،مرقظؼةضصرم
،مػذامعؽانمادلـؼبمهلؿماخؿارمخؾريامأسضا ماجلؿعقةم،مادؿؼدمحلػرمادلـؼبوم

مظققصؾم،دجم000 600بـمدج،محقثمداػؿمطؾمصرد 000 400 8مادلـؼبمطؾػفؿ
مؼقعا.م41عرةمواحدةمطؾممععمعلاحةمعلؿـؿرتف،همتؿـادبمسؾكمحصةمعـمادلقا

وتلدؼدممجيؿؿعمأسضا ماجلؿعقةمعرةمواحدةميفماظلـةمدلـاضشةمعشاطؾماجلؿعقة
عؾؾغفامم،موادلؼدرادلـؼبمعا لـقؼةمظؾؽفربا مادللؿفؾؽميفمضخمعلؿقؼاتماظػاتقرةماظ

دجميفماظلـةمظؾؿؽؾػم000 30 دج،محقثمؼدصعمطؾمسضقمعامضقؿؿفم000 420 مـب
ماجلؿعقةادلاظ ميف مل م. ماجلؿعقة متدصع ممدج 2111طؿا مؼؼقمماظذيمؾشكصظذفرؼا

مم.ؿراتبؿقزؼعمادلا مسؾكمادللؿـ

 اندثار الؼصر الؼدوم، وهجرة دؽانه. 3

مباظدذرة،مػقمبدونمذؽم أضدممضصقرمإنمضصرمرقظؼةماظؼدمية،مادلعروفمحمؾقا
مصاجلزائرؼةماظصقرا  ماظؼا. مسرب موػـاك مػـا مادلـؿشرة ماظروعاغقة مذاػدةمآلثار صر،

مادلـشأة،معـمبقـ مػذه ماظؼدميةسؾكمضدم ماظؽـقلة مإىلمماظيتمهقظتمصقؿام،فا بعد
،ماظذيماجلؿعة.مإنمػذاماظؼصرعلفدمؼطؾؼمسؾقفماظققممعلفدماظعؿقؼمأومعلفدم

ـاتمعـماظؼرنمادلاضل،مملمؼؾؼمغلؿةمخاللماظلؿقم5111طانمؼأويمعامؼزؼدمسـم
اظيتماجؿاحتمادلـطؼةميفمماتماظعـقػةاظػقضاغصم.سشراتمعـماظلؽانصقفماظققممإالم

مم5525 مأتتمسؾكمععظؿ ممادلؽقغةماظؼصرمدؽـاتضد معـماظطقبعـ ماظؼؾقؾ موأن ،
تماظؼدمية،معـازلمجدؼدةماظلؽانمادلؼقؿنيمصقفماظققممضدمبـقامسؾكمأغؼاضماظلؽـا

معـمادلادةماظصؾؾة،مإالمأغفامػشة.



 عبد اهلل خقاري

26 

م مشاظؾقةو مأن مشادرتمؼالحظ ماظيت ميفماألدر مادؿؼرت مضد مرأسماظؼصر محل
ماحلاظقة مرقظؼة معدؼـة مشرب مجـقب ماظقاضع ماحملاذؼةمدقرة، مادلـطؼة ميف مأي ،

م.ؿالظؾقاحةماظؼدميةمعـماظش
م متؼقؿ مزاظت مال ماظيت ماظعائالت مأعا ماظؼصر ميف ماظلاسة ماظعائالتمحلد معـ ػل

اظػؼرية،مضدعتميفمععظؿفامعـمإضؾقؿماحلضـة،موخاصةمعـمعدؼـةمبقدعادةموبؾدؼةم
رادمػذهماظعائالتميفماظػالحةمبقصػفؿممخادةمظدىمأصقابمؼعؿؾمأصمومـمدرور.ب

ظشقـموتػرؼغمسـدمأصقابمحمالتماظؿؿقرمسؿااًلمعلؿـؿراتماظقاحةماظؼدمية،مأوم
مادلادةمعـمادلرطؾات.
ميفممػـاكمرعزمآخر عـمأذفرمرعقزماظقاحةماظؼدميةمؼعرفماظققممتراجعامطؾريا

مػـا ماألعر موؼؿعؾؼ ماظعـؿاغقةموزائػف، ماظؽؾريةمذاتمباظزاوؼة مطانماظشفرة ماظيت ،
ماجلزائريمإذعاسفا ماظشرق مطؾ ممؼغطل ماظؼرن ماظزاوؼة53عـذ مػذه اظؿابعةمم،.

يفماجلزائر:ماظؿقفاغقة،مماظـالثماظرئقلقةمؼةماظرمحاغقةم)وػلمإحدىماظطرقظؾطرؼ
مواظرمحاغقة( ماألدادقةوزقػمطاغتماظؼادرؼة ماظؼرآنمؿفا ماظقزقػةمتعؾقؿ موػل ،

مذرقمالمشجمالمتأثريمػذهماظزاوؼةمؼشؿؾمطؾمطانمم.غقةظؾطرؼؼةماظرمحاماظرئلقة
ترعقؿفاموتقدقعفامموسـدمأحقاغامإىلمعـارؼمأخرىمعـماظقرـ.مؼؿعداهماجلزائر،مو

طاغتمعـماظؼرنمادلاضلم)إغشا معراصؼمرؼاضقة(،مموهدؼثمعراصؼفاميفماظـؿاغقـات
مأنمػذام،مإال5111ؾؾمدـةمراظؾامض 511اظزاوؼةمتلؿؼؾؾمأسدادامعـماظطؾؾةمؼػققم

.مػذاماظؿدػقرمراظؾام51سؾكمأضؾمعـمم5115ظقؼؿصرمدـةمطـريامماظققممتراجعماظعدد
م مبعدم معـف مجز  ميف مسـدمؼػلر مظؾطؾؾة ماظزاوؼة ممتـقفا ماظيت مباظشفادة االسرتاف

معـذمأنمزفرتماجلاععاتموادلعاػدم خترجفؿمعـمررفماظقزقػماظعؿقعل،موػذا
م،مػؾمػلدرؼسميفماظزاوؼةمذؾفمذاشرةاإلدالعقة.مظؼدمأصؾقتمادلراضدموضاساتماظؿ
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