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شكر و تقدیر

رالتقدیأشكر هللا و أحمده حمدا كثیرا مباركا على توفیقھ لنا النجاز ھذا العمل أتقدم بالشكر و
الذي كان لھ الفضل في إتمام ھذا العمل بفضل توجیھاتھ العماري الطیبإلى األستاذ المشرف

كما أتقدم بالشكر الجزیل .رغم التزاماتھ ومسؤولیاتھ إلى أن استوى ھذا العملونصائحھ
كذلك الذین أفادوني بالنصائح العلمیةالعلوم اإلنسانیة خاصة أساتذة التاریخ أساتذةإلى كل 

أساتذة كلیة االقتصاد .أتوجھ بالشكر الجزیل الى

الھیئات العلمیة التي أسھمت في انجاز ھذا البحث عن طریق تقدیم بعض وأیضا إلى
ى المادة العلمیة وأخص بالذكر عمال المكتبة بالكلیة وخارج التسھیالت بغیة الوصول إل

الكلیة .                                                                                                 
كل من قدم لي ید العون من قریب أو بعید .و

فلهم جزیل الشكر

بشكي الزھرة 



مقدمة



مقدمة

أ

ــــــى تنمیتهــــــا  ــــــة عل تعــــــد الزراعــــــة مــــــن أهــــــم القطاعــــــات والمیــــــادین التــــــي تعمــــــل الدول
وتطویرهـــــــــا وفقــــــــــا للمتطلبــــــــــات الغذائیــــــــــة األساســـــــــیة للســــــــــكان باعتبارهــــــــــا أولــــــــــى األنشــــــــــطة 

النشــــاط اإلنســــاني العقلــــي والبــــدني إلــــى حــــد كبیــــراالقتصــــادیة الرئیســــیة التــــي یرتكــــز علیهــــا 
فالغــــــذاء یــــــؤثر علــــــى ، مقــــــدار ونــــــوع وجــــــودة مــــــا تمــــــده الزراعــــــة مــــــن غــــــذاء وكســــــاء علــــــى

أي أن الزراعـــــة هـــــي ، علـــــى مــــا یتـــــواله مـــــن أعمـــــال وقدرتــــه الفكریـــــة وعلـــــى مـــــدى مثابرتـــــه
ـــــذ ي المصـــــدر الـــــذي یســـــتمد اإلنســـــان منهـــــا معظـــــم غذائـــــه بـــــل ویعـــــد المصـــــدر األساســـــي ال

ــــذ أن عــــاش فــــوق الكــــرة األرضــــیة  ــــار أن اإلنســــان من ــــه باعتب ــــد ل یكــــاد یكــــون المصــــدر الوحی
ــــه للغــــذا ــــب حاجت ــــبس وكســــاء لكــــن طل ــــه األساســــیة مــــن مأكــــل ومل ء وهــــو یبحــــث عــــن حاجت

ــــى ــــه المســــتمرة للســــیطرة عل إنتاجــــه هــــي شــــغله الشــــاغل ومــــن اجــــل تحقیــــق التحــــرر ومحاولت
الغذائي .

رفــــــت فــــــي تاریخهــــــا الطویــــــل بأنهــــــا بلــــــد الخیــــــرات تتنــــــافس والجزائــــــر بلــــــد اقتصــــــادي ع
ــــــــدول و اإلمبراطوریــــــــات منــــــــذ القــــــــدیم مثــــــــل اإلمبراطوریــــــــة الرومانیــــــــة والبیزنطیــــــــة  علیهــــــــا ال

ـــــــى االســـــــتعمار الفرنســـــــي  ـــــــب فتـــــــرتین مـــــــن الحكـــــــم ،وصـــــــوال إل ـــــــر تعاق ـــــــد شـــــــهدت الجزائ فق
دارةاإلو عیف األولــــــى هــــــي فتــــــرة الحكــــــم التركــــــي فــــــرغم الوســــــائل المحــــــدودة و التمركــــــز الضــــــ

ـــــر  ـــــاء أســـــس اقتصـــــادیة داخـــــل الجزائ ـــــت مـــــن تـــــوفیر نظـــــام عـــــام وبن الصـــــغیرة إال أنهـــــا تمكن
ــــــة البحــــــر المتوســــــط  ــــــر دول منطق ــــــر مــــــن أكث أساســــــها القطــــــاع الزراعــــــي ممــــــا جعــــــل الجزائ
ــــــــاج یكفــــــــي  ــــــــة و المصــــــــدرة للحبــــــــوب خاصــــــــة القمــــــــح وكــــــــان اإلنت إنتاجــــــــا للمــــــــوارد الزراعی

تمـــــول الـــــدول األوربیـــــة بمنتجاتهـــــا وكانـــــت فرنســـــا مـــــن لحاجیـــــات الســـــكان مـــــا جعـــــل الجزائـــــر 
من الحبـــــــوب خاصــــــــة فتــــــــرة بـــــــین هــــــــذه الــــــــدول التـــــــي قــــــــدمت لهــــــــا الجزائـــــــر دفعــــــــات كثیــــــــرة

بــــــل تحولــــــت عنــــــدها إلـــــــى ورغــــــم ذلــــــك فرنســـــــا لــــــم تكتفــــــي بهــــــذه المســـــــاعدات،المجاعــــــات
ـــــــر وضـــــــوحا بعـــــــد احتاللهـــــــا  ـــــــأطمـــــــاع اســـــــتعماریة أصـــــــبحت أكث هـــــــدفها االســـــــتیالء ر للجزائ

األراضـــــي الخصـــــبة وتملیكهـــــا للمعمـــــرین فـــــإذا كـــــان اإلنســـــان الجزائـــــري یعتبـــــر األرض علـــــى 
و أصــــــبح رض ائــــــه فــــــان المســــــتعمر ربــــــط نفســــــه بــــــاألالزراعیــــــة أســــــاس وجــــــوده ودعامــــــة بق



مقدمة

ب

ـــــــى رأس االهتمامـــــــات التـــــــي فتئـــــــت تـــــــراود الحكـــــــام  االســـــــتیالء علیهـــــــا و االســـــــتئثار بهـــــــا عل
ذ الوهلــــــــة األولــــــــى علــــــــى إتبــــــــاع سیاســــــــة فعملــــــــوا منــــــــ،الفرنســــــــیین العســــــــكریین و المــــــــدنیین 

االســــــــتیطان البشــــــــري و االســــــــتغالل االقتصــــــــادي و ذلــــــــك ألمــــــــرین األول مــــــــن أجــــــــل حــــــــل 
ــــى الجزائــــر وتحقیــــق أهــــدافها  ــــاني تشــــجیع الهجــــرة إل الصــــراع االجتمــــاعي فــــي فرنســــا أمــــا الث

مــــــــن هــــــــذه السیاســــــــة عملــــــــت الســــــــلطات الفرنســــــــیة علــــــــى تثبیــــــــت وانطالقــــــــا، االقتصــــــــادیة 
ـــــــــك  بوضـــــــــع غطـــــــــاء قـــــــــانوني یضـــــــــفي شـــــــــرعیة التصـــــــــرف و أقـــــــــدامها فـــــــــي ـــــــــر وذل الجزائ

بــــــأن عــــــدم اســــــتغالل األراضــــــي یعتبــــــر االســــــتیالء علــــــى األراضــــــي وهــــــي تــــــرى فــــــي نظرهــــــا
السیاســـــة اعتمـــــاد فرنســـــا علـــــى زراعـــــة أیضـــــا رافقـــــت هـــــذه،ســـــببا كافیـــــا لنـــــزع ملكیـــــة األرض

ة .خاصة زراعة  الكرممحاصیل تجاریة  لخدمة تخدم االقتصاد الفرنسي
ـــــل مـــــن المشـــــاكل ـــــر مـــــن العهـــــد االســـــتعماري بكـــــم هائ وبعـــــد االســـــتقالل خرجـــــت الجزائ
المرتبطـــــــة بالقطــــــــاع الزراعــــــــي و كانــــــــت األولویــــــــة للــــــــدول المســــــــتقلة لإلصــــــــالح والنهــــــــوض 
باعتبـــــاره مـــــن المســـــائل التـــــي اســـــتهلكت الكثیـــــرة مـــــن جهـــــد الســـــلطات المتعاقبـــــة علـــــى حكـــــم 

یـــــــر األمـــــــر الـــــــذي أضـــــــفى ال ارتبطـــــــت بمعركــــــة التحر الدولــــــة الجزائریـــــــة بحكـــــــم أن األرض أو 
ـــــة بـــــدم الشـــــهداء مـــــن جهـــــة واعتبارهـــــا رمـــــز الســـــیادة مـــــن جهـــــة علیهـــــا  قداســـــة كونهـــــا مروی

أخـــــرى ، كمـــــا أنهـــــا أیضـــــا ارتبطـــــت بمعركـــــة اإلنتـــــاج واإلنتاجیـــــة حیـــــث شـــــكلت فـــــي منظـــــور 
اعــــــــة الســــــــلطة األداة التــــــــي تــــــــراهن علیهــــــــا لتحقیــــــــق االكتفــــــــاء الــــــــذاتي و لمــــــــا ال جعــــــــل الزر 

أســــــاس االقتصــــــاد الــــــوطني ألن األرض هــــــي المــــــورد الرئیســــــي و الســــــمة الممیــــــزة للمجتمــــــع 
تنمیــــــة القطــــــاع الزراعــــــي فــــــي أهمیــــــة موضــــــوع لــــــذلك نجــــــد أن ، الجزائــــــري قبــــــل االحــــــتالل 

الجزائر من أهمیة الغذاء نفسه .
كـــــــان اختیارنـــــــا للبحـــــــث فـــــــي هـــــــذا الموضـــــــوع مـــــــن أجـــــــل االطـــــــالع علـــــــى وضـــــــع 

ـــــر بعـــــد االســـــتقالل و الوصـــــول  ـــــي الجزائ ـــــىالقطـــــاع الزراعـــــي ف ـــــق  الهـــــدف العلمـــــي إل تحقی
باعتبــــــار أن موضــــــوع البحــــــث لــــــم یعــــــالج بشــــــكل الــــــذي یقــــــدم لنــــــا معلومــــــات عــــــن الوضــــــع 

أیضـــــا الرغبـــــة فـــــي ، 1990شـــــامل خاصـــــة فـــــي الفتـــــرة الممتـــــدة مـــــن االســـــتقالل إلـــــى غایـــــة 
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بحــــث موضــــوع یتعلــــق بالوضــــع االقتصــــادي للجزائــــر بعــــد االســــتقالل مركــــزة علــــى الزراعــــة 
حیــــــث كــــــان اعتقادنــــــا أن الموضــــــوع جــــــدیر ،الجزائــــــري عتبــــــر مــــــوردا مهمــــــا للشــــــعبالتــــــي ت

بالبحـــــث و الدراســــــة لمــــــا لــــــه مــــــن معرفــــــة علمیــــــة وقیمــــــة تاریخیــــــة  ألن االهتمــــــام بمواضــــــیع 
وأهــــــــــم ع اقتصــــــــــادي و التــــــــــي تشــــــــــمل واقــــــــــع الزراعــــــــــة فــــــــــي الجزائــــــــــرتاریخیــــــــــة ذات طــــــــــاب

االســــتراتیجیات التـــــي طبقتهـــــا الجزائـــــر طـــــوال هـــــذه الفتـــــرة و تقیـــــیم مـــــا وصـــــلت إلیـــــه التجربـــــة 
ـــــــكدراســـــــة الزراعیـــــــة كـــــــذلك إن  ـــــــوطني ال یجـــــــب أن ینحصـــــــر فـــــــي تل األحـــــــداث التـــــــاریخ ال

مامــــــــا إلــــــــى تلـــــــــك السیاســــــــیة الكبــــــــرى التــــــــي طبعــــــــت التــــــــاریخ ولكـــــــــن علینــــــــا أن نــــــــولي اهت
القطاعـــــــــات و المجـــــــــاالت التـــــــــي كـــــــــان لهـــــــــا تأثیرهـــــــــا القـــــــــوي علـــــــــى الواقـــــــــع السیاســـــــــي و 

للجزائــــــــر فاالقتصــــــــاد یعــــــــد أحــــــــد الــــــــنظم األساســــــــیة التــــــــي لهــــــــا تأثیرهــــــــا علــــــــى االجتمــــــــاعي
ـــــــا منهـــــــا أن  ـــــــادین إیمان ـــــــف المی ـــــــي مختل ـــــــارات السیاســـــــیة و االســـــــتراتیجیات العامـــــــة ف االختی

فـــــي تاریخنـــــا الـــــوطني إنمـــــا تقـــــع وراءهـــــا عوامـــــل وظـــــروف الكبـــــرىتلـــــك األحـــــداث السیاســـــیة
و یعــــد تــــوفیر الغــــذاء للســــكان مــــن أكثــــر المیــــادین أهمیــــة وأنــــه ال أقــــوى هــــي التــــي صــــنعتها

سیاســـــــي بـــــــدون تحقیـــــــق األمـــــــن الغـــــــذائي و ال یمكـــــــن أن یمكـــــــن أن یكـــــــون هنـــــــاك اســـــــتقرار
هـــــذا البحـــــث كمـــــا أن،إســـــتراتیجیة زراعیـــــة ناجحـــــة یكـــــون هنـــــاك امـــــن غـــــذائي دون تحقیـــــق

ــــة القطــــاع الزراعــــي جــــاء ــــي تنمی ــــر ف ــــي مــــر ت بهــــا اســــتراتیجیات الجزائ ــــراز المراحــــل الت إلب
علـــــى ضــــــوء مـــــا تقـــــدم مـــــن أهمیــــــة و .      ووضـــــع نتـــــائج لكـــــل مرحلــــــة و مـــــدى نجاحهـــــا 

ــــــــة القطــــــــاع الزراعــــــــي نجــــــــد أن الجزائــــــــر تبنــــــــت اســــــــتراتیجیات تنمویــــــــة فــــــــي القطــــــــاع  مكان
بحاجـــــــة ملحـــــــة ومســـــــتعجلة حكـــــــم أن القطـــــــاع أصـــــــبحالزراعـــــــي بعـــــــد االســـــــتقالل مباشـــــــرة ب

لـــــدلك جـــــاءت هـــــذه الدراســـــة للوقـــــوف علـــــى االســـــتراتیجیات التـــــي ســـــار علیهـــــا ،لهـــــذا الـــــدفع 
التساؤالت التالیة :القطاع الزراعي على نهجها وهذا ما دفعنا لطرح

كیف كانت أوضاع القطاع الزراعي في الجزائر إبان العهد االستعماري ؟ .-
مســـــــــتقلة للنهـــــــــوض بالقطـــــــــاع أهـــــــــم االســـــــــتراتیجیات التـــــــــي تبنتهـــــــــا الجزائـــــــــر المـــــــــا هـــــــــي -

وما مدى نجاحها؟. الزراعي؟
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ما هي آفاق الجزائر في تنمیة القطاع الزراعي ؟.-
ـــــي  ـــــى التقســـــیم الزمن ـــــا اعتمـــــدنا عل ـــــة عـــــن اإلشـــــكالیة المطروحـــــة فإنن مـــــن أجـــــل اإلجاب

ــــــــا نمــــــــس بعمــــــــق مراحــــــــل ــــــــذي یجعلن ــــــــة و التتبــــــــع التفصــــــــیلي ال ــــــــق اســــــــتراتیجیات تنمی تطبی
ـــــدرج تحـــــت كـــــل  ـــــة فصـــــول وین ـــــى ثالث ـــــى تقســـــیم البحـــــث إل ـــــا إل ـــــانتهى بن القطـــــاع الزراعـــــي ف

بحیـــــث بـــــدأنا بمقدمـــــة وفیهـــــا كـــــان التعریـــــف بالموضـــــوع وطـــــرح اإلشـــــكالیة ،فصـــــل عناصـــــر 
ثـــــــم جعلنـــــــا الفصـــــــل األول معنـــــــون بإســـــــتراتیجیة التنمیـــــــة الزراعیـــــــة وفیـــــــه قـــــــدمت اإلطـــــــار ،

واقـــــع الزراعـــــة فـــــي الجزائـــــر خـــــالل العهـــــد االســـــتعماري ذلـــــكبعـــــدصـــــطلحات المفـــــاهیمي للم
مـــــن خـــــالل طبیعـــــة الملكیـــــات العقاریـــــة و 1962ال بـــــد لنـــــا معرفـــــة واقـــــع الزراعـــــة قبـــــل إذ

ــــــــى  ــــــــي اعتمــــــــدتها فرنســــــــا وصــــــــوال إل ــــــــي طــــــــرأت علیهــــــــا وأهــــــــم الزراعــــــــات الت ــــــــرات الت التغی
لننتقــــــل ، السیاســــــة الفرنســــــیة البرجوازیــــــة اإلقطاعیــــــة التــــــي كــــــان لهــــــا دور كبیــــــر فــــــي نجــــــاح 

للفصــــــل الثــــــاني بعنــــــوان واقــــــع الزراعــــــة فــــــي الجزائــــــر بعــــــد االســــــتقالل و فــــــي هــــــذا الفصــــــل 
بدایــــــة مــــــن التحــــــول االشــــــتراكي الــــــذي 1962تطرقنــــــا إلــــــى مراحــــــل القطــــــاع الزراعــــــي بعــــــد 

أعطــــى اإلشـــــارة  األولـــــى للبـــــرامج التنمویــــة و ویلیـــــه التســـــییر الـــــذاتي الــــذي كـــــان نتیجـــــة لمـــــا 
الثـــــورة ثـــــمالـــــذي جعـــــل الشـــــعب یتحـــــرك لخدمـــــة أرضـــــهألمـــــر خلفـــــه االســـــتعمار الفرنســـــي ا

،للجزائـــــراالقتصـــــادي واالجتمـــــاعيالـــــذي كـــــان لهـــــا نشـــــاط مـــــزدوج  بـــــین الوضـــــع راعیـــــة الز 
ــــــى  ــــــوان مــــــن أســــــلوب المخططــــــات إل ــــــث بعن اذ الخــــــروج عــــــن االشــــــتراكیةأمــــــا الفصــــــل الثال

تراكي نجـــــــد أن الجزائـــــــر اعتمـــــــدت نمـــــــط آخـــــــر مـــــــن اســـــــتراتیجیات التنمیـــــــة ذات طـــــــابع اشـــــــ
یتكـــــــــون مـــــــــن المخطـــــــــط الثالثـــــــــي األول ثـــــــــم المخططـــــــــین الربـــــــــاعیین بعـــــــــدها المخططـــــــــین 
الخماســـــــیین التكمیلیـــــــین بحیـــــــث نجـــــــد أنـــــــه بدایـــــــة مـــــــن المخطـــــــط الخماســـــــي الثـــــــاني بـــــــدأت 

ــــي عــــن النظــــام االشــــتراكي  ــــي التخل ــــي االخیــــر الجزائــــر ف ــــاه ف ــــذي أدرجن ــــوان الخــــروج وال بعن
مرات الفالحیـــــة بعــــــدما كانـــــت مـــــزارع اشــــــتراكیة  عـــــن االشـــــتراكیة وفیـــــه تحــــــدثنا عـــــن  المســـــتث

نتــــــــائج إنشــــــــاء هــــــــذه عــــــــن وتكونهــــــــا مــــــــن المســــــــتثمرات الفالحیــــــــة الجماعیــــــــة والفردیــــــــة ثــــــــم 
المستثمرات .
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بــــــذلك اتبعــــــت طریقــــــة ، بمــــــا أن طبیعــــــة الموضــــــوع هــــــي التــــــي تحــــــدد المــــــنهج المتبــــــع 
رائي مـــــــن فرضـــــــت نفســـــــها تعتمـــــــد علـــــــى عـــــــرض القضـــــــایا وفـــــــق المـــــــنهج التـــــــاریخي االســـــــتق

خـــــــــالل تتبـــــــــع الحقـــــــــائق و التطـــــــــورات الحاصـــــــــلة بذهنیـــــــــة تاریخیـــــــــة و تفصـــــــــیلیة لمختلـــــــــف 
ـــــــان ،المراحـــــــل التـــــــي مـــــــر بهـــــــا القطـــــــاع الزراعـــــــي  كـــــــذلك المـــــــنهج اإلحصـــــــائي بغـــــــرض تبی

معطیـــــــــات متعلقـــــــــة بكمیـــــــــة صـــــــــادرات الجزائـــــــــر مـــــــــن المزروعـــــــــات و مســـــــــحات األراضـــــــــي 
ـــــة و ، بمختلـــــف أنواعهـــــا  ـــــة  وضـــــع نتـــــائج لكـــــل مرحل ـــــى محاول ذلـــــك مـــــن أجـــــل الوصـــــول إل

الحقیقة .
ـــــد حصـــــرت مجموعـــــة مـــــن المصـــــادر و المراجـــــع متضـــــمنة ـــــائق ولق كتـــــب متنوعـــــة وث

باللغــــــة العربیــــــة و الفرنســــــیة و مجــــــاالت باإلضــــــافة إلــــــى ملتقیــــــات و رســــــائل جامعیــــــة التــــــي 
ـــــــه مـــــــن أهمهـــــــا ـــــــا من ـــــــوطني و عالجـــــــت الموضـــــــوع أوجانب ـــــــاق ال ـــــــامج طـــــــرابلس و المیث : برن

النصــــــوص التطبیقیــــــة المتعلقــــــة بالتســــــییر الــــــذاتي و الثــــــورة الزراعیــــــة وهــــــي مــــــن مجموعــــــة 
المــــــرآةالمصــــــدرین  یجــــــب أن نعتمــــــد علیهــــــا فــــــي هــــــذا البحــــــث والمصــــــادر الهامــــــة التــــــي

ـــــران مـــــن لحمـــــدان ـــــذان  یعتب ـــــري الل ـــــن عثمـــــان خوجـــــة و مجاعـــــات قســـــنطینة لصـــــالح العنت ب
عـــــض المراجـــــع منهـــــا  االســـــتیطان المصـــــادر الهامـــــة فـــــي التـــــاریخ الحـــــدیث باإلضـــــافة إلـــــى ب

ـــــة األرض ـــــاني ال″والصـــــراع حـــــول ملكی ـــــد كشـــــف بجزأیـــــه األول والث ـــــذي فق ـــــن داهـــــة عـــــدة ال ب
لنــــا خبایـــــا االحــــتالل الفرنســـــي للجزائــــر و الهـــــدف الحقیقـــــي مــــن  ذلـــــك مــــع التحلیـــــل و النقـــــد 
للحقــــــــائق  أیضــــــــا كتــــــــاب  أزمــــــــة العقــــــــار الفالحــــــــي لعجــــــــة الجیاللــــــــي و اقتصــــــــاد الجزائــــــــر 

ــــــران مــــــن المراجــــــع األساســــــیة المســــــتقلة ــــــي  اللــــــذان یعتب ــــــي لاألحمــــــد هن ت عالجــــــت ســــــدر ت
التنمیة الزراعیة بمختلف مراحلها .

فــــــــي محاولــــــــة لتقــــــــدیم اإلجابــــــــة عــــــــن اإلشــــــــكالیة المطروحــــــــة ســــــــابقا باالعتمــــــــاد علــــــــى 
المصادر و المراجع واجهتنا صعوبات أبرزها :

ـــــه فموضـــــوع إســـــتراتیجیة - ـــــر مـــــن طبیعـــــة الموضـــــوع بحـــــد ذات ـــــي الجزائ ـــــة ف ـــــة الزراعی التنمی
المواضیع التي یصعب حصر كل ما یتعلق به نتیجة تشعبها .
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صــــــــعوبة الحصــــــــول علــــــــى وثــــــــائق مــــــــن طــــــــرف مدیریــــــــة الفالحــــــــة ألن الموضــــــــوع جــــــــاء -
بشكل عام .

قلة السندات و إن وجدت تضاربت معطیاتها  وتتطلب مجهودات لتمحیصها .-
المتعلقة بالمحاصیل الزراعیة .تضارب اآلراء حول اإلحصاءات -
ـــــارجمـــــع المعلومـــــات صـــــعوبة - ـــــاباعتب ـــــب الحـــــذر أثنـــــاء البحـــــث مـــــرتبط بالجغرافی مایتطل

جمـــــــــع المعلومـــــــــات ألن أغلبیـــــــــة المراجـــــــــع المتعلقـــــــــة بموضـــــــــوع تنمیـــــــــة القطـــــــــاع الزراعـــــــــي 
موجودة في كلیة االقتصاد .



الفصل األول : إستراتیجیة التنمیة الزراعیة

اإلطار المفاهیمي :أوال

ةمفهوم اإلستراتیجی-1

ةمفهوم التنمی-2

ة الزراعیةیالتنمامفهوم -3

ثانیا : واقع الزراعة في الجزائر خالل العهد االستعماري

رلخدمة االستعمااقتصاد موجه -1

ت          القوانین والتشریعا-2

ظهور البرجوازیة اإلقطاعیة-3
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أوال : اإلطار المفاهیمي 
مفهوم اإلستراتیجیة :-1

تعددت وتنوعت التعاریف حول مصطلح اإلستراتیجیة بل أصبحت من المصطلحات 
.أخرمجال إلىع عدیدة لكنها تختلف من تستخدم في مواضی،التداخلو الشدیدة الغموض

فهناك من یرجع استخدام مصطلح اإلستراتیجیة إلى الیونانیین القدماء حیث كانوا   -
یختارون كل سنة عن طریق رفع الید مجلس یتكون من عشرة استراتیجیین وهم الذین 

. ویختارون شخصا بینهم یتولى قیادة السیاسة الخارجیة من جهة )1(یقومون بإدارة الجیش
)2(نشاطات عسكریة من جهة أخرى.منما یصاحبهاو إدارة 

أما في الالتینیة فهي تعني الحیلة والخدیعة أو الوسیلة في الحرب.-
یختلف لكن بعد أن شهد مصطلح اإلستراتیجیة تحوال شامال وعمیقا أصبح مفهومها 

المجال من مجال إلى آخر وما یعنینا في موضوع البحث هو مفهوم اإلستراتیجیة في
االقتصادي.

أما مفهومها في المعاجم هي:-
)3(قد جاء تعریفها في معاجم اللغة العربیة بأنها خطة وسبیل.

في اللغة االنجلیزیة أنها : oxford بینما یعرفها معجم وأكسفورد 
.)4(تخطیط وٕادارة شاملة لعملیات الحرب فهي تخطیط أو سیاسة

في حین عرفها معجم الروس في اللغة الفرنسیة بأنها فن تنسیق النشاط العسكري ألي 
)5(دولة أو هو نشاط أو عمل قصد الوصول إلى أهداف محددة .

العسكري ألي دولة أو هو نشاط أو عمل قصد الوصول إلى أهداف محددة

.183، ص1962، موفم للنشر ،الجزائر ،العالقات الدولیةعبد العزیز جراد ،-1
,1995 ,P 9,Paris, Comprendre La Stratégie EconomicaMarie Mathey-Jean-2

،ص17 ، دار ھومة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،2010 نسیم ،في اإلستراتیجیة بلھول -3

4 -Oxford ,Jeme Edition ,London ,2004 ,P87.
.,lapresentedisionfrance 2007 p ,324larous-5
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اصطالحا: 
تم استخدامه منذ العصور أما اصطالحا فمفهوم فاإلستراتیجیة مصطلح قدیم جدا

إذا فاإلستراتیجیة اصطالحا هي :،1656القدیمة فقد استخدمه العرب ألول مرة سنة 
علم وفن وضع الخطط العامة المدروسة بعنایة و المصممة بشكل متالحق و متفاعل و 

)1(. منسق الستخدام الموارد لتحقیق األهداف

كما أنها مجموعة األهداف و الغایات الطویلة المدى التي یتبعها الفرد أو المجتمع و هي 
)2(في جمیع المجاالت خاصة المجال االقتصادي.فن القیادة 

مفهوم التنمیة :-2
لقد تباینت التفسیرات التي قدمها الكتاب لمفهوم التنمیة و ذلك من منطلق انتمائهم 

رغم ذلك،وجهات النظر حولها فكل یراها من الزاویة التي تخدمهومدارسهم وتعددت
ازداد االهتمام بقضیة التنمیة و أصبحت البرامج و الخطط اإلنمائیة هي القاسم المشترك 
في كل مجاالت الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة و الثقافیة في العالم و السیما في الدول 

ذلك سنحاول إعطاء صورة مقربة لمفهوم التنمیة رغم نقص ل، النامیة و الحدیثة االستقالل
)3(المعاجم و القوامیس التي تتناوله تبعا لموضوع البحث.

فقد جاء تعریف التنمیة في:
الذي یرجعه إلى مصدر نمى ومشتقاتها نمیا نماء ,و نقول نمى المال المعجم األبجدي :

)4(أما كلمة نمى تنمیة أبي جعله نامیا.،معناه زاد وكثر

بمعنى ،أن كلمة نما فینمو نماء ونموا فهو نام المعجم العربي األساسي :كما عرفه 
ونمى ینمي نماءا نقول نمى المال أي زاد وكثر،الشيء كثر وزاد مثال : نما الزرع 

العربیة للدراسات والنشر،دارالمؤسسة،1ج) أ إلى ث( موسوعة السیاسة الكبرى منالكیالي ، الوھابعبد-1
.170، 169الھدى ،بیروت ،ص

القاھرة،،والتوزیعالعربي للنشر،1ط،معجم المصطلحات السیاسیة واإلستراتیجیةالفتاح،إسماعیل عبد-2
.28،29ص.2008

رسالة ماجستیر،جامعة محمد التنمیة ومشكلة الفقر في الجزائر،دراسة میدانیة لمدینة وادي یسوف ، بالنور،یوسف-3
،ص2004-2003خیضر ، بسكرة 

1091 ، ص 1967 ، بیروت ، معاجم الشرق، ط3 ، المعجم األبجدي - 4
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كما نال مفهوم التنمیة اهتماما لدى )1(،أما لفظة نمو مصدرها نما كالنمو االقتصادي
علماء االقتصاد خاصة عند الغربیین منهم حیث ظهرت اتجاهات اقتصادیة ترى أن 

)2(التنمیة هیعبارة عن تحقیق النمو االقتصادي.

لكن أعتقد أن أحسن تعریف وضح فیه أبعاد الموضوع في جمیع النواحي باعتباره -
یشمل على مفاهیم مهمة للغایة وهو التعریف الذي جاء في موسوعة السیاسة الكبرى 

للكاتب عبد الوهاب الكیالي و هو كاألتي :
سیاسة تلجا إلیها الدول النامیة لكي تتخلص من التبعیة االقتصادیة وتتحول من اإلنتاج

ستهالك الفردي البدائي إلى اإلنتاج التصنیعي ومن مؤشراتها :ارتفاع مستوى اال
)3(توزیع الید العاملة على كافة القطاعات االقتصادیة .

مفهوم التنمیة الزراعیة : -3
مفهوم الزراعة-3-1

هي مهنة استغالل الموارد األرضیة و الموارد البشریة في وحدات إنتاجیة أو اقتصادیة 
بها اإلنسان.وع النباتیة و الحیوانیة التي ینعمتسمى مزارع بغرض إنتاج الزر 

رتكز علیه العدید من الصناعات و تكما أن الزراعة هي النشاط االقتصادي الذي 
)4(ةجمیع الدول هي مصدر تقدم الصناعفالزراعة في،األنشطة االقتصادیة األخرى

زراعي و توسیع قاعدته استجابة لذلك نجد أن الدول النامیة عملت على توسیع إنتاجها ال
)5(التصنیع و التوسع في إقامة العدید من الصناعات المالئمة.هدف ى إل

، تألیف مجموعة من كباراللغویین العرب للمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم المعجم العربي األساسي-1
.1233،1234الروس، ص

،ص38 1999 1،مطبعة األھالي ، سوریا، ، ط سلطان العیسى وآخرون،علم اجتماع التنمیة - 2

795عبد الوھاب الكیالي، المرجع السابق، ص- 3

، مؤسسة رؤیة للنشر و التوزیع ، اإلسكندریة االقتصاد الزراعي عادل یوسف عوض ، محمد مدحت مصطفى ، -4
.27،ص 2011

2004) ، ب، دیوان المطبوعات الجامعیة ،(د،االقتصادیة عبر العصورموجز تاریخ األفكارالد أبو القمصان ،خ-5
.301ص 
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مفهوم التنمیة الزراعیة -3-2
هي العملیة التي یتم من خاللها إحداث تغییرات هیكلیة و أخرى وظیفیة في البنیان 

وهي عملیة مقصودة یتطلب إجراؤها رسم السیاسات الزراعیة السلیمة ،االقتصادي
یتطلب وجود حد أدنى من التنظیم الحكومي للنشاط ماواتخاذ الكثیر من اإلجراءات 

)1(االقتصادي الزراعي.

و بالتالي فان إستراتیجیة التنمیة الزراعیة بصفة عامة تهدف إلى تحقیق الكفاءة 
وة األرضیة والمائیة و الرأسمالیةاالقتصادیة في تخصیص واستخدام الموارد الزراعی

القطاعات البشریة و العدالة االجتماعیة في توزیع الدخل القومي بین الزراعة وغیرها من
)2(.المتعلقة باالقتصاد القومي في إطار تحقیق التنمیة المتواصلة

ثانیا: واقع الزراعة في الجزائر خالل العهد االستعماري
لخدمة االستعماراقتصاد موجه -1

لقد كان االقتصاد الفرنسي في الجزائر یقوم على زراعة متطورة تلبي حاجة السوق 
حیث جعل األرض الجزائریة منتجة للمحاصیل التجاریة المرتبطة باألسواق ،)3(الفرنسیة

فكانت الكرمة هي الحافز األول ،)4(الفرنسیة , وذلك على حساب االستهالك المحلي 
)5(وداعم اقتصادي لفرنسا ممكنها من إنعاش اقتصادها .للمشروع االستعماري

قضت فرنسا على معظم المزروعات التي كانت تنتجها الجزائر قبل خاصة الحبوب بكل
بسبب حقول الكروم التي ،االحتالل فقد كانت تصدر القمح وأصبحت تستورده أنواعه 

الید زراعتها بفضلا وتعود على تقأنشأها المستعمر وعمل المعمرین على طریقته
الحصول على التموینات الممنوحة مما سهل تعمیم هذه الزراعة لتشمل بذلك جمیع

24عادل یوسف عوض ،مرجع نفسھ ،ص -1
، ص 170 كمال حمدي أبو الخیر ،بحوث ودراسات في استراتیجیة التنمیة الزراعیة ، مكتبة عین شمس ، 1997 -2

، 1، طت لواقع الجزائر من خالل قضایا ومفاھیم تاریخیة الجزائر منطلقات وآفاق مقارباناصر الدین سعیدوني ،-3
، ص2000دار العرب اإلسالمي ، بیروت ، 

،غرناطة للنشر والتوزیع ،دراسة في السیاسة و الممارسات،1958-1954فرنسا و الثورة الجزائریة ،الغالي غربي -4
45ص ،2009،الجزائر 

204 ، ص عشیة الغزو االحتاللي،ط1، ابن الندیم للنشر والتوزیع،الجزائر،2009 ،الجزائر الطیبي محمد - 5
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ومن ثمة توسع المعمرون في زراعة الكروم لكثرة أرباحها على )1(المساحات الزراعیة
)2(حساب الحبوب التي تعتبر الغذاء األساسي للسكان .

االستوائیة فقامت بزراعة القهوة وقصب السكرففي البدایة حاولت فرنسا تجربة المناطق
و الشاي لكنها لم تؤدي إلى نتائج جیدة تحقق لها األرباح فحولتها إلى زراعة الكروم

المنتجة لعنب الخمور و لما عرف هذا المنتوج نجاحا كبیرا ركزوا جهودهم
فخصصوا له أحسن،لزراعته و توسیعه على حساب زراعة أنواع الحبوب األخرى

لتصبح 1914هكتار عام 155000إلى 1878هكتار عام 20000األراضي فمن 
%  من صادرات 40هكتار فأصبحت منتجاتها تبلغ نسبة 500000تبلغ 1935سنة 

)4(هكتار240،00،بما أن زراعتها مثلت ثروة كبرى فقد انتشرت على نحو )3(الجزائر

فرغم ،)5(فكانت زراعتها تركز في السهول الخصبة في جهات عنابة و الجزائر ووهران 
صعوبة توظیفها في التربة الثقیلة بالسهول الساحلیة حیث تتشقق التربة في الصیف 

فقد تمكن المزارعون األوربیون من تطویرها لتصبح مالئمة ،الرتفاع درجات الحرارة 
)6(للبیئة الجزائریة ونجحوا في منافسة زراعة الكروم في فرنسا ذاتها 

بسبب مرض الفلوكیسیر1875و لما أصاب التلف زراعة للكروم في جنوب فرنسا سنة 
وكانت الجزائر هي )7(،انهار إنتاج الخمور و ة ضیاع مساحات شاسعة من الكرمنتج عنه 

تبةن الجزائر أصبحت تحتل المر ى أهي التي غطت هذا العجز طوال عشر سنوات حت
الرابعة عالمیا في إنتاج الخمور التي اشتهرت بها خاصة مناطق المرتفعات في المدیة

وكانت فرنسا تصدر ربع أخماسها إلى الخارج وتبلغ قیمة ،)8(و معسكر وسیدي بلعباس
.230، ص 1995دار المعرفة ، مصر ، 1الطبعة 1960، 1830جالل یحي السیاسة الفرنسیة في الجزائر -1
،دیوان المطبوعات 1939-1914السیاسي للھجرة إلى فرنسا بین الحربینالدور،عبد الحمید زوزو-2

.40،ص2007الجامعیة،الجزائر،
، ص 2009،دار المعرفة ،الجزائر ،1،جالجزائر بوابة التاریخ  الجزائر عامةعمار عمورة ، نبیل داودة ، -3

332.
53، ص1948، دار الشریف ، تونس ، 1، طجغرافیة القطر الجزائري أحمد توفیق المدني ،-4

، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ، ص 11 محمد توفیق المدني ،ھذه ھي الجزائر - 5

.42ناصر الدین سعدیوني ، نفس المرجع السابق ، ص - 6

.113محمد توفیق المدني ، نفس المرجع السابق ، ص - 7

42، المرجع السابق،صونيیدالدین سعناصر- 8
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وهي السنة التي ارتفع فیها تصدیر 1935ملیون فرنك بحسب إحصاء 140صادراتها 
إلىو أیضا كان للجزائر خمور تنقسم ،)1(الخمور إلى أعلى مستویاته ثم استمر محافظا

.)2(ثالث أنواع وهي :خمور السهول ،خمور المنحدرات ،خمور الجبال
رومتطور زراعة وتصدیر الك

التصدیر باأللف 
هیكتو لیتر

اإلنتاج باأللف 
هكتوبیر

المساحة باأللف هكتار السنة

944.12
235.12
117.3
436.9
908.12
800.12

351.18
070.16
654 .9
751.11
608.15
200 .15

364
393
358
332
367
350

1931-1935
1936-1940
1941–1945
1946–1950
1951-1955
1956–1980

بحیث مزروعة ، الناتج عن تراجع مساحة األرض الیبین لنا الجدول تراجع زراعة الكرمة 
هكتار ) لتشهد بعد ذلك انخفاضا في المساحة399( تقدر ب1934كانت عام 
اإلنتاجعتراجوبذلك،1960عام هكتار )3560كرمة حیث قدرت بحوالي ( المزروعة

)3(.والتصدیر رغم المجهودات المبذولة لزیادة اإلنتاج

تراكم رأس المال الفرنسيكما الحظنا أیضا أن زراعة الحبوب تمثل القطاع الثاني في 
في الجزائر ویبین لنا ذلك من خالل الجدول التالي :

.22 ، ، ص 21 ، دار النفائس للنسر والتوزیع ، الجزائر ، 2010 بسام العسلي ،هللا أكبر وانطلقت ثورة الجزائر - 1

،الشركة الوطنیة للنشر تجارة الجزائر الخارجیة صادرات الجزائر فیما بین الحرب العالمینعبد الرحمان رزاقي ،-2
71ص1976الجزائر ،

تكون التخلف في الجزائر محاولة لدراسة حدود التنمیة الرأسمالیة في الجزائر عامي عبد اللطیف بن اشنھو ،-3
149،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، ص1830-1962
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تطور المساحات المزروعة حبوبا من قبل األوربیین
1915 1910 1905 1900 1895 1890 1885 1880 السنوات 

887521 752750 591091 532091 417624 413759 535931 372722 المساحة بالهكتار 

ومن بین الحبوب األكثر زراعة عند الجزائریون ثم استولى علیها المعمرون هي زراعة 
بحیث نجد أنه في بدایات القرن،)1(القمح رغما أنها كانت أكثر ربحا عنها للمعمرین

التاسع عشر وبسبب المجاعات والقحط التي شهدتها تلك الفترة ترتب عنها فقدان الموارد 
سعارها و أهم هذه الموارد مادة القمح الذي أصبح یباع بأثمان الغذائیة و ارتفاع أ

)2(مرتفعة.

القمح :-
یعد القمح أهم أنواع الحبوب الغذائیة لإلنسان و قد عرف منذ زمن بعید و یرى 
بعض الكتاب أن موطنه األصلي أسیا الصغرى أو جبال القوقاز إال أن أقدم مناطق
)3(زراعته كانت في إقلیم الشرق األوسط و هو أكثر أنواع الحبوب الغذائیة انتشارا .

و تعد زراعته في الجزائر زراعة أساسیة حیث تزرع في الجزائر بالضبط في السهول 
وتتأثر هذه ،الداخلیة و بعض الجبال و النجود و تأتي بمحاصیل واحدة في السنة

ة و أهمها الجفاف إذا كانت أمطار السنة قلیلة ومجموع المزروعات بالمؤثرات الطبیعی
قنطار 8،5000،000هكتار تنتج في السنة نحو 11،200،00األرض التي تزرع قمحا

ولم یكن الجزائریون هم ویختلفمردودهامنمنطقةإلىأخرى، و هو مقدار ال یفي بحاجة السكان
الذین انتصبوا في الجهات )4(الذین ینتجون وحدهم حبوبالقمح أن الكثیر من المستعمرین 

الفالحیة الصعبة یشاركون في هذا اإلنتاج بنحو الثلث و یستعملون لزراعته و رعایته 

..149عبد اللطیف بن اشنھو ، المرجع السابق، ص -1
طنیة للنشر و التوزیع ، تقدیم وتعریب محمد العربي الزبیري ، الشركة الوالمرآة بن عثمان ،ن خوجة حمدا-2

.160،ص1982والطباعة  الجزائر،
السیاسیة ،دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت دارسات في الجغرافیا االقتصادیة فتحي محمد أبو عیانة ،-3

.54-53، ص 2001لبنان ، 
،ص1999عكنون،الجزائر،الجامعیة،بندیوان المطبوعات ،تاریخ الملتقیات الوطنیة والدولیةیحي بوعزیز،-4

324.
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میة الحدیثة لما بین أیدیهم من وسائل العمل ووفرة القروض الحكو وحصده بأحسن اآلالت
)1(أما المسلمین الجزائریین فال یكادون یستعملون ابسط اآلالت.،و الشركات االحتیاطیة

فالحبوب التي عرفت أسعارها انخفاضا ما بعد الحرب العالمیة األولى وجدت إقباال على 
األسواق الفرنسیة السیما النوع المعروف منه القمح اللین الذي تمیز بنوعیة خبزه الممتاز 

وقد كان لتشجیع السوق الفرنسیة و تقدیم الدعم للمزارعین األوربیین اثر في ارتفاع 
و 1830ال مابین كنتا12قنطار إلى 10الى 8إنتاج الهكتار الواحد في المتوسط من 

و أصبحت كمیة الحبوب التي تنتج أغلبها مزارع األوربیین تقدر في المتوسط 1935
)2(ثمانیة مالیین ونصف من القمح.عشرین ملیون كنتا ال منها

القوانین و التشریعات -2
مر تطبیق  القوانین الفرنسیة في الجزائر بمراحل مختلفة مستهدفة بذلك تأمین  

منها القوانین التي شرعت من ،حقوق الجزائریینومصالح الفرنسیین على حساب مصالح
وهذه القوانین صاغتها مختلف األنظمة،أجل حشد أكبر المساحات الممكنة من األراضي

إضافة إلى القوانین هناك المراسیم و األوامر ،السیاسیة التي تعاقبت على الحكم الفرنسي 
المزید من األراضي و توفیر رنسیین ترمي جمیعها إلى ضرورة ضمالصادرة عن القادة الف

أن عملیة (*):دوطوكفیلویذكر الكسيالمساحات الكافیة الستیعاب المهاجرین األوربیین
ومن هذه ،)3(نزع الملكیة في الجزائر تسیر بسرعة متوحشة وذلك بنزع الملكیة بقوة 

القرارات:
القاضیان بضم أمالك البایلك و أراضي الموظفین 1830دیسمبر 7سبتمبرو8قرار 

األتراك الذین غادروا البالد و األمالك المحبسة لمكة والمدینة وكذلك الموارد التي تدفعها 
جویلیة5المؤسسات لصالح المساجد منتهكة البند الخامس من معاهدة تسلیم الجزائر في 

.114أحمد توفیق المدني ، المرجع السابق ، ص - 1

.41،42نصر الدین سعیدوني ، المرجع السابق ،  ص - 2

عنرسالةبینھامنالجزائرعنباتاكتلھكان1805سنةولدالمحدثیین،الفرنسیینالمفكرینكبارأحدھو-*
.9-7واالستیطان،صاالحتاللفلسفةالجزائرعندوطوكفیل،نصوصألكسي: ،انظر1837سنةالجزائر

،ترجمة إبراھیم صحراوي ،دیوان نصوص عن الجزائر في فلسفة االحتالل و االستیطانالكسي دوطوكفیل ،-3
89،ص2008المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون ،الجزائر ،
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مما مكنها من االستیالء على أمالك الحكام األتراك ومن ثمة توالي إصدار1830
رات و أدخلت األمالك الموقوفة في مجال التبادل العقاري حسب القانون المراسیم و القرا

الذین الخاص بأمالك الداي و البایات و األتراك1831جوان 10الفرنسي ,كذلك قرار 
)1(غادروا البالد بأمر من وزیر الحربیة .

: اآلمر المالك الحائزین بإیداع السندات التي یملكون بموجبها 1833مارس 1قرار 
ماجاء فیه من قرارات تعسفیة تم إلغائه بقراراألراضي لدى مدیریة الدومین و بسبب

الذي رخص إلدارة الدومین .1834جویلیة 26
كذلك من قرارات مصادرة األراضي تلك المتعلقة بانتزاع أمالك القبائل و الذي جاء 

الك المشتركة التي الذي اعتبر األمالك الخاصة و األم1841أفریل 18مؤكدا في قرار
تنفع المستعمر یتم انتزاعها من أجل المنفعة العامة وهذه العملیة مست العدید منقد 

)2(القبائل .

أما بالنسبة للمراسیم نذكر منها :
: و الذي أثبت شرعیة ما یملكه الكولون وصادق على  1844نوفمبر 31مرسوم - 1

حقألغىكما)3(العقود العقاریة كذلك أمر بانتزاع األراضي الغیر مستقلة زراعیا.
األوربیینمنالجددالوافدینعلىمنهاكبیرةنسبةزعتو و س الحبو أراضيفيالتصرف

: وهدف هذا المرسوم هو التحالف مع فرنسا بأن یستغل 1845جویلیة 31مرسوم -2
الخاضعون لها الحصول على االعتراف بحقوقهم في ملكیة األرض وتسهیل عملیة 

)4(االستیطان لألوربیین  في الجزائر بمنحهم قطعا أرضیة مجانا .

طیعة خاصة ، وزارة ، 1830أعمال الملتقى األول حول العقار في الجزائر إبان االحتالل الفرنسي عدة بن داھة ،-1
.96، 86المجاھدین ، ص 

، ترجمة من الفرنسیة إلى العربیة ( 1962-1830الجزائر صمود ومقاومة محفوظ قداش ، جیاللي صاري ، -2
. 157، (د ب )، ص 2012أوذاینیة خلیل )، 

، د ب ، ص 196. غربي ،العدوان الفرنسي على الجزائر ، طبعة لوزارة المجاھدین ، 2007 الغالي - 3

جمال قنان ، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، منشورات المتحف الوطني للمجاھدالمؤسسة -4
.119، ص1994الوطنیة لالتصال والنشر و اإلشھار ،الجزائر،
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سوف تباشر إجراءات الفرنسیة وقرر بأن السلطات :1846جویلیة 21مرسوم -3
وكل األراضي غیر مزروعة )1(عن عقود الملكیة العقاریة الریفیة بتحدید مساحتها ق تحقی

)2(والتي ال یملك أصحابها وثائق تثبت حیازتها وتحول ملكیتها إلى الدولة.

أدخلت األمالك الموقوفة في مجال التبادل العقاري حسب أحكام القانون الفرنسي
الذي قرر مسك سجالت تقید فیها طبقا ألحكام القانون 1832ماي 28كذلك قرار 

سنوات على مستوى كتابات ضبط 9الفرنسي كل الرهان العقاریة التي تفوق مدتها 
.ةالجزائر وهران وعناب

و ینص هذا المرسوم في مبادئه األولى بمنح :1848سبتمبر 27و19مرسوم -4
لیون فرنك لوزارة الحربیة إلنشاء مستعمرات فالحیة وحدد عدد م50اعتماد مالي قدره 

أما المادة الثانیة فقد نصت على منح المساعدات ،ألف مستفید 12المستفیدین ب
)3(الخاصة باستصالح األراضي مهما كانت طبیعتها.

حیث أكد هذا ،)4(أمر بضم الغابات إلى أمالك الدولة:1851جوان 16قانون -1
القانونأن الملكیة حق مضمون للجمیع بدون تمییز بین المالك األهالي و المالك 

مادة تمنع جمیع الفالحین من الخدمات التي تقدمها 225ووضع هذا القانون )5(الفرنسیین
األرض أي ما تنتجه من خیرات وفرض عقوبات على من یشعل النیران .

الى7القانون مجموعة من المواد وكانت المواد من ضم هذا:1851جویلیة  18قانون 
من الفصل الثالث من هذا القانون تتكون من ثالث قواعد هي:17

أن الملكیات العقاریة لألهالي و األوربیین قابلة للحرق.-1

، 2،ج1962-1830االستیطان والصراع حول ملكیة األرض إبان االحتالل الفرنسي الجزائر ،عدة بن داھة-1
.326-325طبعة خاصة بوزارة المجاھدین ، ص 

، االجزائر ، 1962-1830التحول االقتصادي واالجتماعي والسیاسي للریف الجزائري الطاھر بن خلف هللا ،-2
.144ص 1995، 2العدد

.326ة ، المرجع السابق ، ص عدة بن داھ- 3

، رسالة دكتوراه ، نظریة العمل التجاري في ظل التحول االشتراكي الجزائريحلو عبد الرحمان مسلم أبو حلو ،-4
.304جامعة الجزائر ،(د،س)، ص 

ة كنوز مؤسس، 1871-1830الجرائم الفرنسیة في الجزائر أثناء الحكم العسكري محمد عیساوي ، نبیل شریخي ، -5
.136، ص 2011الحكمة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
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أن حق التملك و التمتع باألراضي التابعة للقبیلة غیر قابل للتحول لصالح األشخاص -2
لقبیلة إال لصالح الدولة.األجانب من ا

سلمیة أن عملیات المتاجرة باألمالك العقاریة فیما بین الجزائریین ستتم وفق إجراءات -3
 .)1(

المرسوم األول یقضي بمنح اعتماد مالي قدر ب :1848سبتمبر 27و 19مرسوم 
ألف مستفید 12عدد المستفیدین بملیون فرنك إلنشاء مستعمرات فالحیة وحدد50

أما الثاني أصدره الجنرال المو ریس وزیر الحربیة الفرنسیة یتضمن قبول المواطنین 
الراغبین في الهجرة إلى الجزائر بصفتهم مزارعین ووضعت الترتیبات لنقلهم .

حیث أكد هذا ،: القاضي بضم الغابات إلى أمالك الدولة 1851جوان 16قانون 
القانون أن الملكیة حق مضمون للجمیع بدون تمییز المالك األهالي و المالك الفرنسیین 

وحضرت له لجنة ترأسها الجنرال " دي ال موریس " أحد مؤیدي فكرة ترحیل 
الجزائریین و حشدهم في جهة معینة . 

تاریخ یعتبر هذا القانون منعرجا حاسما في ( القرار المشیخي) :1863افریل 22قانون 
الملكیة العقاریة لما نتج عنه من آثار خطیرة على مستقبل البنیة االقتصادیة و االجتماعیة 

ومما جاء في هذا القانون أن الحق على أي شخص باستثناء الدولة أن یطلب،للجزائر
حق الملكیة أو حق التمتع باألراضي كما حول الملكة الجماعیة ألراضي القبائل إلى

یة و التي طالب مناصروها أمام مجلس الشیوخ على أنهم متفقون بأن الملكیة ملكیة فرد
الجماعیة ستكون عقبة یصعب تجاوزها و أن الملكیة الفردیة هي السبیل األفضل نحو 

)2(استعمار خصب.

والجدول أسفله یمثل مساحة األراضي المزروعة فعال من قبل المعمرین األوروبیین
ضح أنماط اإلنتاج الزراعي الجدیدة التي بدأت تأخذ مكانها في , و یو 1836خالل سنة 

.329، المرجع السابق ، ص 2، جعدة بن داھة - 1

.58-57عبد اللطیف بن أشنھو ، المرجع السابق ، ص ص ، - 2
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)1(الجزائر وهي المحاصیل الزراعیة التجاریة كالكروم والتبغ والقطن.

)2(1863مساحة األراضي المزروعة من طرف الكولون سنة

اإلنتاج  المساحة بالهكتار 

الحبوب  179,172
الخضر  535,3

األشجار المثمرة  1,694
التبغ 3,000

القطن  2,500
اللبان 300
الكروم 20,000
البستنة 21,192

المجموع 225,000

قائال :ال یجب أن نضع ″)*(تدعیما لسیاسة االغتصاب صرح "بریفوست بارد ولو
ولكن أرضا فرنسیة مأهولة یستحوذ علیها ،من الجزائر حقل نشاط لجیشنا فحسب 

.″الفرنسیون و یزرعونها
:1865جویلیة 14قانون 

برز فیها )3(1965جوان 20ماكماهون في إلىن الثالث و الرسائل التي بعث بها نابلیإن
یتحقق أنتناقض بین رأیین مختلفین أحدهما یدعي بأن توسیع االستیطان ال یمكنه 

على حساب سكان األهالي و الرأي الثاني یزعم أنه ال یمكن الحفاظ على مصالح إال
لحساب الكولون.التعمیر وعدم تجرید الجزائریین من أراضیهم بإعاقةإالاألهالي 

28عدة بن داھة ، المرجع السابق ، ص - 1

.344، ص مرجع نفسھ-2
انتحر األمریكیة،المتحدةالوالیاتسفیرالثانیة،كانلإلمبراطوریةرضیناالمعمنكانفرنسيسیاسةورجلصحفي*

االحتاللإباناألرضملكیةحولوالصراع،االستیطانداھةبنعدة:،أنظربروسیاضدالحربإعالنبلوغھعند
309المجاھدین،ص،وزارة1،ج1962- 1830للجزائرالفرنسي

،المؤسسة الوطنیة للكتاب 1962- 1830نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر عبد الحمید زوزو،-3
.155،156،ص1984الجزائر،
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فقد عملت فرنسا على احتقار الجزائریین عندما اختصتهم بتربیة المواشي و الخیول 
استغالل تلك الثروات و القیام بعملیات الري و بینما خصت األوربیون باألرضوخدمة 

الزراعة المتطورة .إدخالالسقي و 
وبالتالي هذا القرار كان تعسفي في حق الشعب الجزائري كما یالحظ في هذه 

ألف شخص ودفعت 500بحیاة أودت1867الجزائر ضربتها مجاعة سنة أنالظروف 
في أجراءرهن ممتلكاتهم الزراعیة أو كرائها للكولون وأصبحوا عماال إلىالجزائریین 

األریافوأصبح وضع الجزائریین مأساوي ولم یكن قوت السكان من )1(أراضیهم
المعدیة خاصة منها التي انتشرت األوبئةو األمراضفانتشر الفقر والبؤس و )2(مضمونا

)3(في فترة المجاعات منها الكولیرا والتیفیس

یهدف هذا القانون إلى تحقیق غایتین :(*)( قانون واریني )1873جویلیة 26قانون 
األولى هي تمكین الجزائر من استعادة قوتها اإلنتاجیة القدیمة و الثانیة وضع حد للعدالة 

ألن هذا القانون أخضع جمیع أراضي اإلمبراطوریة )4(،التي یوجد علیها توزیع األرض 
و اقر ملكیة الفردیة وهدف إلى إزالة قواعد الملكیة المستمدة منللتشریع الفرنسي 

)5(أي أنه أخضع األراضي للقانون الفرنسي .،التشریع اإلسالمي 

سهل هذا القانون اغتصاب األراضي إلى حد وصف احد :1882مارس 23قانون 
158، المرجع السابق ،ص1عدة بن داھة ،ج-1
.989،ص2011،شركة دار األمة للطباعة و النشر والتوزیع ،الجزائر ،الحركة الوطنیة الجزائریة محفوظ قداش،-2
.15،ص1974،تحقیق رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،ت قسنطینة اعمجاصالح العنتري ،-3

وارني ممثل في الجمعیة العامة الفرنسیة یمثل نائب الكولون الجزائریین في البرلمان الفرنسي وبناء على -* 
.خاصةإلملكیةإلىاقتراحاتھ تم التصویت على قانون تحویل الملكیة الجماعیة 

2007، دار الرائد للكتاب ، الجزائر ، 1،ج9191-1871یون المسلمون وفرنسا ر، الجزائشارل ربوبیرأجیرون -4
.149ص 
.162، المرجع السابق ، ص 1عدة بن داھة، ج- 5
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الخاص 1873من قانون 17الكتاب الفرنسیین له بالسالح ذو الحدین و قد نصت المادة 
بالملكیة على أن یشتمل كل عقد ملكیة على لقب عائلي یلحق باالسم الشخصي الذي 

و غالبا ما كان اللقب الممنوح إلى الفالحین ینسب إلى قطعة ،یعرف به صاحب الملكیة
تفاح ،لبیض ... أو نباتها مثال : بونخلة،لكحل ،لزرقأرض تتمیز بلونها ( مثال : 

الو اعر ...) إال أنه كثیرا ،أو مظهر سطحها مثال : الساهل،زیتوني ...، عنبیة،بلوط 
)1(ما منحت ألقاب للجزائریین تحمل في طیاتها عبارات السخریة .

وبعد1873قانون وهو بمثابة توطئة استدراكیة ضروریة لفهم :1887فریل 22قانون 
دید القبائل و الدواویر قبل الشروع فيجشر سنة قرر القانون العودة إلى تخمسة ع

تأسیس الملكیة و فرض القانون على المحافظین المحققین في حالة اشتراك عدة عائالت
)2(في ملك مشاع  .

تابعة للباي فقد امتدت قرارات هذا القانون تمثلت في أراضي العرش التي كانت في نظرهم
و منح له حق االنتفاع بها جماعیا و للفرد داخل الجماعة و قد تنتقل بعد موته إلى ورثته 

حفاظا على تجانس المجموعة المرأة من المیراث في أرض العرشمن الذكور و أقصیت
.)3(

حین وجدت السلطات االستعماریة الفرنسیة صعوبات تحول :1897فیفري 16قانون
بسبب العقبات التقنیة التي تطلب إمكانیات وبشریة ضخمة 1987دون تحقیق قانون 

1873فیفري 16و حتى ال تعیق النشاط االستعماري لجأت إلى سن قانون جدید في 
وتمثلت مالمحه في إبطال اإلجراءات العامة التي أقرها الفصل الثاني والثالث من قانون

واستبدالها بإجراءات بحیث ال یمیز بین المالكین مهما كانت جنسیتهم , وكانت1873
جاءت لتحفظ لإلدارة القضائیة صالحیتها, كما أن مخطط 1897من قانون 13المادة 

التجزئة ال یصبح نافذا إال إذا كان مطابقا للقرار الصادر عن الحكم العام وتم اإلعالن

.371-370ص - مرجع نفسھ ، ص - 1

.170،المرجع السابق ، ص 1شارل روبیر أجرون ،ج- 2

.372ع السابق ، ص عدة بن داھة ، المرج- 3
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للجزائر و عندها تصبح النزاعات المتعلقة بالملكیة منعنه في الجریدة الرسمیة
صالحیات المحاكم القضائیة وهكذا یكون القانون قد جدد مسألة التمییز بین أراضي 

)1(الملك و أراضي العرش .

فرنسا على فرنسة األراضي الجزائریة و تحقیقا لذلك : عملت 1904سبتمبر 13قانون 
جاء هذا القانون حتى یمكن الكولون من استئثار باألراضي و امتالكها بالطرق الشرعیة 

ویتضمن هذا القانون طرق انتقال األراضي العمومیة المعنیة لالستیطان و الشروط
الواجب توفرها في المستفید من قطعة أرض و الواضح من ذلك أن الفالح أقصي من 

االستفادة من األرض بأي شكل .
توزیع األراضي حسب طبیعة المالك بآالف الهكتارات

، 16/2/1897و 28/04/1887عدة بن داھة ، أبعاد التشریعات العقاریة الفرنسیة بالجزائر في ضوء قانون -1
، المركز الوطني للدراسات 1962-1830الملتقى الوطني الثانیحول العقار في الجزائر إبان االحتالل الفرنسي 

، ص 2006ماي 21-20، المنعقد بوالیة سیدي بلعباس یومي 1954نوفبر والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول 
229-230.

1954 1917
2706 2317 ملكیة المستوطنین 
1420 1813 ملكیة الجزائریین (األهالي)
5702 4616 أراضي الملك الخاضعة للقانون اإلسالمي 

2766 أراضي الملك ( ملكیة جماعیة )
7131 9225 أراضي الملك ( ملكیة فردیة )
539 504 أراضي الدومین العام 

6706 4610 أراضي الدومین الخاص
4179 4152 أمالك البلدیات 

21261 20812 المجموع العام
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خالل هذا الجدول تكتشف الجهود المبذولة من اإلدارة االستعماریة في سبیل نسبة من 
ت وأراضي األراضي الجزائریة وتملیكها للمعمرین بالمقابل التقهقر المتواصل لملكیا

)1(الجزائریین 

ظهور البرجوازیة اإلقطاعیة :-3
لقد نتج عن هجرة األوربیین إلى الجزائر منذ االحتالل الفرنسي إلى نهایة الثورة 

التحریریة مشاكل كثیرة ذلك أن االستعمار الفرنسي كان یعمل جاهدا إلى االستیالء على 
أهم المرافق االقتصادیة في البالد حیث استطاع امتالك أراضي زراعیة خصبة بأیدي 

يإلى الجزائر منذ االحتالل الفرنسهذه الفئة االجتماعیة التي جاءت )2(،برجوازیة إقطاعیة
و رأت أنها ستجد في الجزائر مرتعا لدفع و تطویر مصالحها باعتبار الجزائر سوقا

كذلك جلب األیادي العاملة،رائجا لبضائعها من خالل استغاللها ألجود األراضي
فشهدت هذه الظاهرة  ،)3(الرخیصة و توجیههم إلى تنمیة وتطویر الزراعة في الجزائر

تطورات  حسب الظروف فمرة تأخذ شكل الشركات كما هو الحال لشركة جنوه والهیرة
الواسعة ومرة في شكل األفراد المعمرین ذوي الملكیات،والمقطع و الجمعیة الجزائریة 

و تقدم لهم كل، وهؤالء اإلقطاعیون لهم امتیازات خاصة تحمي مصالح الدولة
المساعدات واإلمكانیات التي تضمن لهم تمركزهم و إقامتهم, فأصبح اإلقطاعي بذلك 

هو الدولة وهو القانون العدالة وبذلك لم یستطع المواطن الجزائري رفع صوته للمطالبة 
بحقه إن اعتدى علیه المواطن اإلقطاعي لكن خطط االستعمار الفرنسي بسبب طبیعته

فوفقا،االستیطانیة كانت یمنع قیام برجوازیة وطنیة ذات مصالح اقتصادیة قویة
قبل اندالع الثورة كان المستوطنون یسیطرون على 1954لإلحصائیات الفرنسیة سنة 

تمثل أجود،معظم وسائل اإلنتاجفي البالد إلى جانب تملكهم لثالث مالیین هكتار 
الفرنسیة إلى القضاء على هذا الخطأ و زراعیة وهذا الوضع أدى بالحكومة األراضي ال

، دار الخلدونیة للنشر و أزمة العقار الفالحي من تأمیم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام عجة الجیاللي ،-1
.27، ص 2005التوزیع ، الجزائر 

. ، الجزائر ، ص 177 1968 ، ، ط1 حلمي عبد القادر علي ، جغرافیا ، طبیعة ، بشریة ، اقتصادیة - 2

، ص ص 24-23. إبراھیم میاسي ،من قضایا تاریخ الجزائر المعاصر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 2007 -3
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وهذا ما سعت )1(الفرنسیةحاولت تشكیل برجوازیة وطنیة تكون مصالحها امتداد للمصالح 
إلیه من خالل مشروع قسنطینة الذي ارتبطت به اإلدارة الفرنسیة بالجزائر وعبر عنه بأنه 

لمواصلة مشروع تنمیة اقتصادیة في ظاهره أما في باطنه فهو مشروع إستراتیجي یهدف
ألف هكتارمن األراضي 250،000سیاسة فرنسا بأسلوب علمي ومن بین أهدافه توزیع

)2(الزراعیة الخصبة على الجزائریین.

ظل االحتالل الفرنسي إلى الطبقاتویمكن تقسیم الطبقات االجتماعیة في الجزائر في 
التالیة:

احتلت هذه الطبقة مكانة اجتماعیة مرموقة نظرا لثرائها وحمایة الطبقة الرأسمالیة: -1
تتكون من كبار المالك والتجار و وكانت الطبقة الرأسمالیة الجزائریة،المستعمر لها 

أصحاب المصانع و كان هدفها الحصول على أقصى ربح واستغالل العمال و الفالحین 
دون االهتمام بالوسیلة التي تحقق هذا الهدف وكانت تقوم ببعض األعمال اإلصالحیة 

التي تتوافق مع المصالح الفرنسیة و دلیل ذلك تأیید القطاع وكبار البرجوازیین في فرنسا 
سنوات الحرب العالمیة األولى و الثانیة إال أن بعض البرجوازیة الوطنیة و اإلقطاعیین

)3(و المثقفین وقفوا ضد فرنسا .

هكتار من100قل من تشمل أولئك الذین یملكون أالبرجوازیة المتوسطة األوربیة :-2
بین كما أن هناك فرق،هكتار لزراعة الكروم 50األراضي الزراعیة للحبوب و أقل من 

البرجوازیة المتوسطة األوربیة والجزائریة ألن هذه األخیرة تفتقر للتسهیالت.
البرجوازیة الصغیرة األوربیة : كانت هذه البرجوازیة تقتصر على زراعة الخضر و -3

حول المدن ثم تطورت هذه الطبقة عن طریق جمع األموال وشراء األراضي الفواكه 
وتوسیع زراعتها بینما البرجوازیة الجزائریة تقوم بزراعة الحبوب لتأمین حاجیاتها 

.155عبد اللطیف بن أشنھو ، المرجع السابق ، ص - 1

، طبعة خاصة 1962، 1830للجزائر مختصر وقائع وأحداث لیل االحتالل الفنرسي بشیر كاش الفرحي ،-2
.201، ص 2007بوزارة المجاھدین ، 

1978، مركز الدراسات السیاسیة اإلستراتیجیة ، األھرام ، التجربة الجزائریة في التنمیة والتحدیثخیري عزیز -3
77.3، ص 
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الغذائیة ثم تسویق جزء من محصولها لدفع الضرائب و لشراء المنتجات.
من الفالحین المعدمین والكادحین تتألف الطبقة الواقعة في أسفل السلم االجتماعي:-4

وهي تمثل األغلبیة الساحقة من الشعب الجزائري و كانت نسبة كبیرة منهم یشتغلون 
الك الكبار والمتوسطین وكانت فكانت األراضي تتمركز في أیدي الم،)1*(كخماسین

سبعة أضعاف حصة الفالح تساوي1940المعمر األوربي من األرض عام ة حص
)2(هذا أدى إلى تزاید العمال الجزائریین األجراء .كل یالجزائر 

فقد تمیزت فترة ما بعد ،لكن الجزائر لم تعرف إقطاعا كبیرا كباقي دول المغرب العربي
االستقالل بصراعات و ذلك لالستفادة من ارث المعمرین الذین غادروا البالد و تركوا 

ممتلكاتهم و هذا أدى إلى تشكیل قاعدة اجتماعیة برجوازیة ذات امتیازات نسبیة و 
تمیزت البنیة االجتماعیة للجزائر بعد االستقالل بوجود عدة طبقات مع الذكر إن الوعي 

الطبقي للجزائریین غیر موجود و كل إجراء أو عمل قام به العمال و الفالحون كان
.بلور طوال فترة االستعماركون و تنتیجة لوعي وطني ت

األساس الذي یبنى علیه التصنیف الطبقي هو أساس مادي یرتكز على الملكیة و و 
التركیب االجتماعي للجزائر لم یكن واضحا  عند بدایة االستقالل یمكن تلخیصها في :

نشأة في الفترة االستعماریة لم تكن مستعدة للقیام بدور دینامیكي برجوازیة  ضعیفة:-1
اقتصادي كقاعدة مدركة لعملیة التنمیة. 

: مكونة من رجال األعمال الذین ینتمون إلى مناصب إداریة علیابرجوازیة صغیرة-2
أو ینتمون إلى أجهزة الدولة لم تكن مستقلة و ثوریة و لم تجسد طموحات الشعب.

و هي األقل تطورا نشأة أثناء االستقالل تشكلت من القاعدة لطبقة المتوسطة:ا-3
الشعبیة و كان لها أن تؤدي إلى التنمیة لكن بشرط أن تطور نفسها مادیا و معنویا 

مقابل عملھم خمس المحصول ھم الفالحون الجزائریون الذین كانوا یقدمون أنفسھم كعمال ویأخذون في:الخماسة*
، 2008، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، 1أنظر:حنفي ھاللي ، أوراق في تاریخ الجزائر العھد العثماني ، ط 

.154ص 
. 322- ، ص 321 ،دار التقدم  ، موسكو ، 1976 تاریخ األقطار العربیة المعاصر فوبلیكوف ، - 2
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شبه البولیتاریا الریفیة تطلعت والتي تتكون من طبقة البولیتاریاالطبقة الشعبیة :-4
طبقة األكثر حرمانا و لها إمكانیات قلیلة نحو التطور.الإلى رفع مستواها المعیشي و كانت

ل یتخللها صراعات و تناقضات من أجو بالتالي فان ظهور هذه الطبقات و التي 
برجوازیة وهذا ما تشكل قاعدة االستفادة من ارث المعمرین الذین تركوا ممتلكاتهم أدى إلى 

كما أن ، لنا جانبا من الجوانب التي أدت إلى عدم ظهور مشروع تنموي واضحر فس
كن واضحا فالبرجوازیة الفرنسیة كانت تسعى بأن تمنح یتصنیف الطبقات في هذه الفترة لم 

لنفسها سلطة اقتصادیة قبل أن تكتسب السلطة السیاسیة على عكس البرجوازیة الجزائریة 
)1(واجتماعیة و اقتصادیة.اضلت من أجل حقوق سیاسیة التي ن

كانت تهدف إلى تسییر البالد أما البرجوازیة الجزائریة التي ظهرت بعد االستقالل
لتسمح بذلك إبان االحتالل افتقارها لإلمكانیات حیث لم تكن السلطة االستعماریة رغم

وهذا ما یفسر غیاب برنامج واضح االستعمار،انتهاز الفرصة المتاحة عند رحیل فحاولت
)2(لهذه الطبقات.

فيالتقهقرإلىأدتاالقتصادیة- االجتماعیةالبنیةضعفعنالناجمةالمشكالتإن
والفوضىالفنیةاإلطاراتفيشدیدنقصشهدتالفترةهذهأنعلمناإذاخاصةاإلنتاج
:التاليلناالجدولیبرزهماوهذاالتخطیطوسوء

، دار الفجر للنشر و التوزیع ، 1،طة الجزائریة الحدیثة االقتصاد والمجتمع و السیاسة لدولعبد العالي دبلة دبلة ،ا-1
11،13ص-، ص2004القاھرة ،

.14،27ص - عبد العالي دبلة، المرجع السابق ، ص-2
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)1(1964-1960عاميبینالزراعياإلنتاجتطور

.27عبد العالي دبلة ، المرجع السابق , ص -1

السنوات المنتوجات الزراعیة
1964 1960
677 824 الحبوب-1
194 439 الخضار والباقولیات والزراعیات الصناعة-2
680 1242 الفاكهة
329 747 اإلنتاج الحیواني



واقع الزراعة في الجزائر بعد االستقالل: ثانيالفصل ال

1960-1962 التنمیة الزراعیة في ظل :أوال
النظام االشتراكي

من الرأسمالیة الى االشتراكیة-1

مؤتمر طرابلس-2

الحتمیة االقتصادیة-3

الذاتيالتسییر ثانیا :

أجهزة التسییر الذاتي -1

مراحل التسییر الذاتي-2

نتائج التنسییر الذاتي-3

ثالثا: الثورة الزراعیة

الثورة الزراعیة مراحل تطبیق -1

أسباب وأهداف الثورة الزراعیة-2

نتائج الثورة الزراعیة      -3
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أوال:التنمیة الزراعیة في ظل النظام االشتراكي

:من الرأسمالیة إلى االشتراكیة -1

علىخاصةجذریةتغییراتإحداثعلىالفرنسیینالرأسمالیینالغزاةعمللقد

تطبیقخاللمنوذلكاالستغاللأبشعالجزائريالفردیستغلكانإذاالقتصاديالصعید

الجزائریینالفالحینمنجعلالذيرأسمالهالخدمةفرنساتبنتهاالتيالرأسمالیةسیاستهم

)1(.لخدمتهالتجاريالمردودذاتالمؤسساتوجهتأنهانجدلذلككادحینأجراء

كرد فعل على الرأسمالیة وعن عجزها عن حل المشاكل(*)جاءت االشتراكیة

المتزایدة وهي عكس مصطلح الرأسمالیة الذي ارتبط بعملیة استغالل اإلنسان وارتكزت

على قانون الربح وجعلت من الفالحین أجراء كادحین لذلك جاءت االشتراكیة التي تقوم

وهي تعبر عن،ة شاملة واحدةعلى أساس الملكیة العامة لوسائل اإلنتاج تبنت خطة كامل

وتعتبر االشتراكیة اإلطار المفاهیمي لسیاسة التنمیة،المصالح العمیقة للشعب العامل 

حیث تبنت الطبقة المثقفة وقیاد البالد عبر،االقتصادیة التي تبنتها الجزائر بعد االستقالل

الحیاة االقتصادیةمختلف المواثیق و البرامج المذهب االشتراكي كنموذج وأسلوب لتنظیم

وقد عرض1962و یبدو ذلك من خالل  میثاق طرابلس للحكومة المؤقتة في جوان 

میثاق طرابلس المحور الكبرى لبناء الجزائر ذات التوجه االشتراكي وطرح المشروع

)1(التنموي الذي یقوم على أساس الدور المركزي للدولة عن طریق الثورة  الزراعیة.  

288حلوعبد الرحمان مسلم أبوحلو ، المرجع السابق، ص- 1

نظام اقتصادي یقوم على الملكیة الجماعیة لوسائل اإلنتاج وقد تكون ھذه الملكیة للدولة أو ملكیة تعاونیة ،انظر: محمد *
،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 2مسارھا في الجزائر ،جبلقاسم حسن بھلول سیاسة تخطیط التنمیة وإعادة تنظیم 

.15،ص1999
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:طرابلسمؤتمر-2

انعقد بطرابلس اللیبیة رابع مؤتمر للمجلس الوطني للثورة الجزائریة للفترة 

مسؤولیةأوكلت لجنة برئاسة أحمد بن بلة جوان لجملة من األسباب7ماي و 28

)2(وكانت مكونة من كوادر و إطارات.،صیاغة البرنامج

وكان میثاق طرابلس یقف موقفا مضادا للنمط الرأسمالي في التنمیة كما استنكر اللیبرالیة 

االقتصادیة أي حریة إنشاء المشاریع الخاصة وركزت على بناء مبادئها على أساس 

االشتراكیة ,و كان البرنامج بمحاوره الرئیسیة قد عالج وضعیة الثورة و جبهة التحریر 

خاصة ما ،لسیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة للجزائر المستقلة الوطني و المهام ا

یخص منها القطاع الزراعي, حیث قام بتأمیم الثروات الطبیعیة و استثمارها و تحقیقا 

لإلصالح الزراعي وفقا لمبدأ األرض لمن یخدمها و توزیع األراضي الفائضة للفالحین 

)3(الفقراء.

كان الهدف الرئیسي لبرنامج طرابلس الذي خرج إلى النور بفضل التحالف بین 

النخبة المثقفة هو تحقیق االستقالل االقتصادي و تفویت الفرصة على االستعمار الذي 

سعى لتكریس وجوده االقتصادي بعد رحیله و تطبیقا إلستراتیجیة تقلیص دور االستعمار 

اللیبرالیة و شددت على ضرورة تدخل الدول لقیادة رفضت وثیقة طرابلس اإلیدیولوجیة

)1(عملیة التنمیة.

. وثیقة رسمیة من األرشیف الوالئي بسكرة ،ص 29 ، 1-المیثاق الوطني 1976
مجلة سلیم عبد الوھاب ،مؤتمر المجلس الوطني للثورة الجزائریة بطرابلس األسباب المجریات القرارات، -2

.156، جامعة ابن خلدون ، تیارت ، ص6، العدد اإلنسانیة واالجتماعیةالخلدونیة للعلوم 
360،361فویلكوف ، المرجع السابق،ص- 3
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فقد أكدت جبهة التحریر الوطني إرادتها في تغییر أوضاع الریف من خالل رفض 

اللیبرالیة االقتصادیة كإطار للتنمیة ألن استمرار هذا اإلطار ال یسمح سوى للبرجوازیة 

المحلیة بخدمة المعمرین في القطاعات االقتصادیة في حین یظل الشعب أسیرا للبؤس و 

علیه فان التغییر المنتظر تم طرحه في إطار التحویل الجذري للهیاكل التي تسمح بتعمیق 

التعاون االجتماعي في الوسط الزراعي وتمثل ذلك باإللحاح في القضاء على القواعد 

ر الزراعي و تحدید الملكیة العقاریة على وجه العموم  .االقتصادیة لالستعما

وقف تبادل األرض ووسائل اإلنتاج الزراعیة لتفادي إعادة تكوین الملكیة الكبیرة .-

توزیع مجاني لألرض على الفالحین الذین ال رأس لهم أو الذین لیست لهم مساحات -

كافیة.

تقنیین الفالحین .إنشاء مزارع حكومیة تصبح قاعدة لتكوین ال-

الحتمیة االقتصادیة :-3

حیث أصبحت ،درس برنامج طرابلس الواقع االقتصادي بالجزائر بعد االستقالل 

محاوره في التنمیة ممثلة في اإلصالح الزراعي ذات طابع اشتراكي واستثمار الثروات 

الفرنسیة المقدمة علىألن اإلصالح في الزراعة في البدایة ارتبط بالمساعدات،الطبیعیة

لذلك،شكل تعویضات للفالحین الفرنسیین الذین قد یفقدهم هذا اإلصالح أراضیهم

نجد أن التنمیة الزراعیة أرادت تغییر صورة الفالح الجزائري البائس التي سادت أیام 

.104نور الدین زمام ، المرجع السابق ، ص - 1
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، في الوقت الذي كانت تسعى فیه أیضا الى تغییر صورة الفالحة بضفةالفترة االستعماریة

)1(عامة .

مرت عملیة التحول االشتراكي في المجال الزراعي بثالث مراحل أساسیة :

وهي المرحلة التي حصل فیها الفالحون بأنفسهم على األراضي المرحلة األولى :-

الشاغرة التي كان یملكها المعمرون األوربیون فانتظم العمال و الفالحون بأنفسهم في 

لجان للعمل في األراضي المهجورة فقررت الحكومة أن یصبح عمل هذه الهیئات بشكل 

.1962-11-22قانوني فأنشأت المرسوم الصادر في 

و حصلت فیها الدولة على األراضي التي كانت من ممتلكات المرحلة الثانیة :-

وهذه األراضي استولت علیها الحكومة ثم قامت بتوزیعها على ،المعمر الفرنسي

)2(الفالحین .

التي صدر فیها قانون الثورة الزراعیة واستهدف كبار مالكالمرحلة الثالثة :-

األراضي الجزائریین وتحدید الحد األقصى لملكیة األرض , كما استهدف القطاع

)3(.الجزائريالتقلیدي في الریف

و بالتالي فان الحل االشتراكي كان ضرورة حتمیة لمواجهة هذه المشاكل و الخروج 

بالجزائر من حالة التبعیة والتخلف إلى حالة االستقالل و التقدم وفي هذا یقول المیثاق 

االشتراكیة في الجزائر لیست اختیارا تعسفیا و ال نظاما مستورد ألصق نالوطني أ

، وثیقة رسمیة من األرشیف 1976، من نصوص أساسیة لجبھة التحریر ، نشر وزارة اإلعالم برنامج طرابلس -1
.39-38ة بسكرة ص الوالئي والی

، ص 15. ، دیوان المطبوعات الجامعیة 1981 الحافظ ستھم ،التحوالت في الریف الجزائري منذ االستقالل - 2

، االستثمار الزراعي أمام حتمیة وجوب الحل العاجل ، مجلة دراسات في االقتصاد الجزائريعثمان بلقندوز ،-3
.64، ص 1980، 10الى 7المجاھد األسبوعي ، العدد من 



واقع الزراعة في الجزائر بعد االستقالللفصل الثاني  ا

33

ما هي مسیرة حیة تضرب جذورها في أعماق الكفاح من أجل بجسم أمة خامدة وٕان

)1(التحرر الوطني .

:1963-03-23التسییر الذاتي ثانیا :

تا المعمرین و المتكونة من مساحاعلى أراضي كان یشغله)*(ظهر التسییر الذاتي

نمصلیین و أمالكهم ثم انتزاعها باستصالحها أو شرائها من أصحابها األقاموا 

الكتاب و في هذا الشأن یعتقد الكثیر من)2(،الجزائریین و توزیعها على معمرین أوربیین

إن قال :)*(أن التسییر الذاتي نشأ بطریقة عفویة إلدارة هذه األمالك لكن أحمد بن بلة

ملضرورة أي أنه لم یأتي بعد تنظیالتسییر الذاتي جاء إبداعا شعبیا و من وحي ا

المؤرخ62/2الدولة إال االعتراف به بمقتضى المرسوم رقم و أمام هذا لم تجد

حیث منح لهم الحق في استغالل هذه األمالك و حتى ال تستغل1962أكتوبر22في 

هذه األمالك و هذه العقارات في عملیة المضاربة أ صدرت السلطة المرسوم رقم

غیر أن التقنین،أكتوبر و الذي یمنع بیع األمالك الشاغرة23المؤرخ في62/03

أین أصدر المشروع سلسلة المراسیم 1963الفعلي لهذا األسلوب بدأ في الواقع مع سنة 

مارس 19المؤرخ في 63/88الشهیرة حول التسییر الذاتي من أهمها المرسوم رقم 

63و المتعلق باستعادة األمالك العقاریة المملوكة لألجانب والمرسوم رقم 1963

.30المیثاق الوطني ،المرجع السابق، ص - 1

والتوجیھوالتخطیطالتنظیمعملیاتوإجراءالقراراتاتخاذھو: التسییر* 
محمد السویدي ،التسییر الذاتي في التجربة : التنظیمیة من قبل العاملین فیھا انظرأي أن اإلدارة تستمد الوحدة :الذاتي

19،ص1986للكتاب،الوطنیةالعالمیة،المؤسسةالجزائریة وفي التجارب
، ص 2006، لبنان ، 1، مركز دراسات الوحدة العربیة ، طالسیاسات الزراعیة في البلدان  العربیةرحمة منى ،-2

78
بمغنیة انضم إلى صفوف الثورة الجزائریة منذ اندالعھا كان أول رئیس للجزائر المستقلة 191دیسمبر25فيدول-* 

3،ترجمة العفیف األخضر،طمیرن، مذكرات احمد بن بلةروبیر: من الذین قادو المرحلة بعد االستقالل، انظروھو
10،ص1981األدب،بیروت،منشورات دار
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و المتعلق بقواعد و كیفیات التسییر الذاتي لالستغالت1963مارس22المؤرخ في 

)1(الزراعیة .

و كانت أراضي المعمرین تنظم على شكل تسییر ذاتي , فبعد االستقالل هاجر 

المعمرین و أالف من المستوطنین الفرنسیین تاركین ممتلكاتهم من أجل إحداث فراغ كبیر 

فقامت السلطات بمنح ممتلكاتهم )2(ي و االجتماعي للبالدیمكن أن یهز البناء االقتصاد

إلى لجان العمال تاركة الفالحین في وضعیتهم و بدل ذلك على إعادة نمط االستغالل 

مابین قطاع )3(الزراعي للبالد الذي كان ینهجه المعمر اعتمادا على تقسیم األراضي

معاصر متواجد في األراضي الخصبة و یملكه األوربیون و قلیال من الجزائریین الموالین 

لإلدارة الفرنسیة و یتمیز بحیازات كبیرة و امتالك وسائل عصریة و كان یستفید من كل 

االمتیازات ( الضرائب , القروض ...) و قطاع تقلیدي یمتلكه األهالي وتنحصر معظم 

حیث لم یكن اإلنتاج یكفي ،في المناطق الجبلیة وهو عكس القطاع المعاصرأراضیه 

و هكذا ابتعدت فكرة توزیع أراضي االستهالكیة،لسد حاجیات الفالحین وأسرهم 

المعمرین على الفالحین وسكان الریف و یدل ذلك على منح امتیازات إلى الطبقة العاملة 

و عدم االهتمام بطبقة الفالحین .

ل الذین واصلوا مشاكل عدة منها أن العمافي البدایةولقد واجه التسییر الذاتي

بیة لم تكن لدیهم أي موارد مالیة و كانت البنوك المحلیة بنوكا أجنع في المزار نشاطهم

ثم البنك المركزي فتحملت الخزینة العمومیة،للجان التسییر العمالیة ض رفضت منح قرو 

.30، 29مرجع سابق ، ص الجیاللي ، عجة -1
.29عبد العالي دبلة ،  المرجع السابق ، ص -2

احمد ھني ،اقتصاد الجزائر المستقلة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر، (د ، ب) ، ص34 -3
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السنة التي تم فیها تأسیس بنك 1966و دامت حتى سنة ،مسیرة ذاتیاالرعتمویل المزا

عاجزة عن )1(مختص في تمویل القطاع االشتراكي الزراعي و كانت المزارع المسیرة ذاتیا 

سد الدیون التي أخذتها من الخزینة أو البنك المركزي أو البنك الوطني.

أكثر من ،الذاتي الحجم الكبیر للمزارعأیضا من بین المشاكل التي واجهت التسییر 

ألفین مزرعة بمساحة تفوق األلف هكتار جعلت من غیر الممكن التحكم في الهیاكل 

كما بلغ عدد الید العاملة في هذا القطاع )2(،المسیرة وتنسیق مخططات المحاصیل

37منهم 275979إلى 1964% عمال موسمیون سنة 51عامل منهم 21188898

)3(.1970%موسمیون سنة 

بدا التسییر الذاتي یتوجه نح االستقاللیة في التسییر و إعادة 1967و ابتدءا من 

فمنذ سنة ،التصنیعني تطور زراعي یتماشى مع متطلباتهذا التنظیم یفسر من خالل تب

)4(عرف تغییرات جذریة نحو استقاللیة متزایدة.1975

أجهزة التسییر الذاتي: -1

و ،وهي الهیئة العلیا لالستقاللیة الزراعیة المسیرة ذاتیا الجمعیة العامة للعمال :-

تتشكل من العمال الدائمین في المزرعة المتمتعة بالجنسیة الجزائریة و القائمین بصفة

غیر دون أن یكون لهم مورد معیشي أخر،شخصیة و مباشرة في العمل الزراعي 

و یقوم أساسا ،وتجتمع هذه الجمعیة في دورات عادیة و أخرى استئنافیة هذا العمل

34،35أحمد مني ، نفس المرجع السابق ، ص - 1

أطروحة دكتوراه الدولة ، جامعة ئر آثارھا على تطوره ، اإلصالحات في قطاع الزراعة بالجزارابح زبیري ،-2
.19، ص 1996الجزائر ، 

التسییر،جامعة، دراسة حالة الجزائر، رسالة دكتورا في علومتسییر المخاطر الزراعیةفاطمة الزھراء طاھري، -3
.128، ص2010،2011خیضر ، بسكرةمحمد

4 -BoudjemaHaichor,Le Défi-agro Alimentaire de L’algérie,  Alger , 1992.p19
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و التسویقنتاجاإلبوضع البرامج واألهداف المتعلقة  باالستقاللیة وتصادق على صفقات 

من بین أعضائها مجلس العمال الذي هو الصیغة الثانیة في ،المقترحة من قبل العمال

یختار من بین أعضاء هذا المجلس أعضاء لجنة التسییر ،الهرم السنوي للتسییر الذاتي 

)1(و یتولى المجلس اتخاذ القرارات العامة .

فهي منتخبة من مجلس العمال, تدیر المؤسسة المسیرة لجنة التسییر الذاتي:-

ذاتیا لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید ویتخذ جمیع القرارات المتعلقة بتسییر المزرعة 

و إعداد برنامج النشاط والقیام بالحسابات المالیة و إبرام عقود القرض و التموین 

و یرأس اللجنة من قبل الجمعیة العامة لمدة ثالثة سنوات.

معین من طرف وزیر الفالحة و الصالح الزراعي, یتكفل بمهمة تمثیلالمدیر:-

من بعض التصرفات التي مصالح الدولة داخل المزرعة ویسهر على حمایة ممتلكاتها 

تصدر من الهیئات المنتخبة وله الحق نقضها إذا رأى أنها انتهاك إن تالعب بهذه 

)2(.األموال 

و المتضمن تعدیل األمر 1975المؤرخ في جوان 72-75كما أن األمر رقم 

و المتعلق بالتسییر الذاتي بأمر المادة األولى ما یلي :1968دیسمبر 3المؤرخ في 

إن األرض ووسائل اإلنتاج الزراعیة األخرى من أموال وعقارات مؤممة تعد تأسیسا 

لالستغالالت الزراعیة األخرى ویعهد تسییرها من الدولة إلى جماعات العمال ویخضع

هذا التسییر لقواعد التسییر الذاتي المحددة على وجه الخصوص في هذا األمر كما أنه 

.36، 35عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص - 1

.                                                                                                 35أحمد ھني ، المرجع السابق ، ص -2
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)1(االقتصادیة واالجتماعیة.تندرج في إطار التنمیة 

مراحل تطبیق أسلوب التسییر الذاتي :-2

): ظهرت هذه المرحلة اثر رحیل المعمرین و المرحلة األولى ( األمالك الشاغرة-

فظهرت بعض األمالك بدون مالك فبدأت عملیة1962تركهم ما یملكون خالل صیف 

رف المنظمات الوطنیة كالجیش االستیالء الفردیة و الجماعیة على المزارع من ط

الوطني الشعبي و االتحاد العام للعمال الجزائریین و قدماء المجاهدین ,ما دفع السلطات 

المسؤولیة أن تتدخل باسم حمایة المصالح العامة وذلك یمنع تهریب المعدات واآلالت 

لحمایة 1962أوت 24الزراعیة عن طریق قرارات ونصوص قانونیة كمرسوم 

صدر قرار تنظیم انتقال هذه 1962مالك الشاغرة من النهب و السرقة وفي أكتوبر األ

األمالك بین األفراد و الجماعات وفي نفس الشهر صدر قانون ثاني في شكل قرار لخلق 

لجان لتسییر هذه األمالك .

1963المرحلة من مارس إلى ماي امتدت هذه المرحلة الثانیة ( التأمیم الجزئي ): -

رهكتا20000نسیین و كان حوالي فیها تأمیم الوحدات الزراعیة لكبار المعمرین الفر موت

ت تجهیز فالحي متطور مستعملة طرقمزرعة ذا127من األراضي موزعة على 

كما تمتاز هذه األراضي ،حدیثة لالستغالل الزراعي وفق دراسات ومناهج علمیة 

)2(.بخصوبتها و جودتها وتزویدها بالتجهیزات

في قطاع الفالحة ، وزارة الفالحة واإلصالح الزراعي ، مجموعة النصوص التطبیقیة المتعقلة بالتسییر الذاتي -1
.77، ص ، وثیقة رسمیة من األرشیف الوالئي ، والیة بسكرة 1977طبعة خاصة 

اة الغذائیة بالجزائر محاولة تحلیل الھیكل التنظیمیي وتطور اإلنتاج الفالحي وأثرھما على الحیموسى رحماني ،-2
.29، ص 1990، رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة ، جامعة الجزائر ، 1962-1987
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1964اكتوبر 12وبدأت هذه المرحلة انطالقا من المرحلة الثالثة:-

هكتار من أخصب2632000حیث أصبح القطاع المسیر ذاتیا یتربع على مساحة 

كانت األراضي و أجودها تقع معظمها في السهول ( متیجة  و عنابة و أعالي الشلف )

.معمر 22000موزعة وملك لحوالي 

التسییر الذاتي :نتائج -3

من بین النتائج المتوصل إلیها من خالل تحلیل أسلوب التسییر الذاتي هي :

انخفاض مستمر في اإلنتاج الزراعي لمختلف المواسم الفالحیة على الرغم من الزیادة -

رغم أن الدولة كانت تتدخل في تسییر هذا ،المعتبرة في استعمال األسمدة و المبیدات

القطاع عن طریق مؤسسات مختلفة مختصة في تموین المزارع باألسمدة و األدویة 

مما جعل بعض المزارع تجد صعوبة كبیرة في الحصول على مثل هذه المواد الالزمة

أیضا أن التمویل شكل عقبة أساسیة في وجه تطور مزارع التسییر ،للعملیة اإلنتاجیة

فتمنح ،في ید الدولة تتحكم بواسطة في المزارع الذاتي فكان الجهاز المصرفي وسیلة

القروض لتطویر بعض المشاریع في بعض المزارع وترفض تمویل بعض المشاریع 

)1(األخرى التي تتعارض مع المخططات الوطنیة.

االستعمال الالعقالني لمختلف وسائل اإلنتاج و األسمدة وغیرها ذلك بسبب انعدام -

مي نتیجة لقلة المهندسین و التقنیین المختصین في مختلف العملیات اإلرشاد الفالحي العل

.77مجموعة النصوص التطبیقیة المتعلقة بالتسییر الذاتي في قطاع الفالحة ،,المرجع السابق، ص - 1
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)1(اإلنتاجیة.

هذا القطاع جعل العمال یهملون المزارع الحكومیة واتجهوا الستغالل قطع األرض-

الصغیرة التي یملكونها وهذا خارج أوقات عملهم, كما ارتفع االستهالك الذاتي فأصبح 

هائلة من مزارع التسییر الذاتي الستهالكهم الشخصي وتحولتالعمال یأخذون كمیات 

مزارع التسییر الذاتي في نظر العمال و أفراد المجتمع ككل ملك للجمیع .

خالي من مختلف إن تسییر العمال في القطاع الفالحي المسیر ذاتیا كان مجرد شعار-

لها الصالحیات الكاملة الفعالیات بل إن التسییر كان من طرف جهات مختلفة أعطیت 

للتدخل في عملیة التسییر و اإلنتاج و ذلك من أجل تحقیق الهدف الحكومي في ذلك 

الوقت و المتمثلة في المخططات الوطنیة دون النظر في مصلحة االستغاللیة و بالتالي 

مصلحة العمال بل على العكس فان اقتراحات العمال في بعض المنتجات التي یمكن أن 

د على المزرعة بالنتائج االیجابیة كانت ال تأخذ بعین االعتبار بل على المزرعة تعو 

تطبیق ما هو موجود في البرنامج الوطني الذي یعمل على تحقیق ما یسمى المخططات 

الوطنیة وكان ذلك على حساب كثیر من المزارع التي ال یمكن لها إتباع مثل هذه 

)2(مناخها ال یسمح بذلك.المنتجات ألن طبیعة أراضیها و 

، رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادیة ، آثار التوجھ نحو خوصصة القطاع العمومي بالجزائرشعباني إسماعیل ،-1
.22،29ص -، ص1998، 1997جامعة الجزائر ، 

, p 40, Alger,LéxpérienceAlgerien Cahier du CreadSoliaman Badrani-2
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جدول القطاع المسیر ذاتیا

مزرعة 1994بنالحظ أن القطاع المسیر ذاتیا لمزارعه المقدرةمن خالل هذا الجدول 

)1(الخصبة .ي ملیون هكتار ومتركزة في األراض2،3بخطي 

1971-11-8الثورة الزراعیةثانیا : 

ورثت الجزائر عن العهد االستعماري اقتصاد متدهور قائم على أساس االستغالل 

ومع اندالع الثورة التحریریة كان التفكیر في األرض ،وامتصاص الثروات الجزائریة 

هي الفكرة األولى التي تبادرت إلى ذهن الفالح الصغیر و المواطن البسیط وجمیع 

المسؤولین في الثورة ، وأكدوا علیها في مختلف المواثیق السیاسیة و االقتصادیة و هذا

1-Mohaned El Hocine Benissad , Economie du DeVeloppement de Algleré, 2eme edition
,O . P.U .alger,1981.p.76.

المساحات المزارع المساحة 

%الحصة بالهكتار بالملیون هكتار الحصة العدد

0،02 553 5،3 106 100أقل من

6،9 159 24 479 100–500

22،6 520 31،8 634 1000–500

37،2 850 278 554 2000 -100
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,حیث جاءت(*)الرئیس هواري بومدینما جاء في میثاق الثورة الزراعیة التي أعلن عنها 

هذه الثورة  كعملیة  تغییر للقطاع الزراعي وفق منشور اشتراكي بعد أن كانت 

اإلستراتیجیة  الزراعیة المسطرة في تسییر القطاع الزراعي هي سیاسة التسییر الذاتي 

1971نوفمبر 08فجاء األمر الصادر في ،التي شهدت تدهورا وتذبذبا في اإلنتاج

الخاص بقانون الثورة الزراعیة وفق مبدأ األرض لمن یخدمها , حیث استمدت جذورها 

باعتبار أن مصطلح الثورة في حد ذاته غایة )1(،وأسسها النظریة من ثورة أول نوفمبر 

السلطة من وراء إصدار هذا المشروع تعني االنقالب على وضع كائن بغرض تحقیق

كما أنها تعني التغییر الجذري لما هو كائن ،وضع مأمول بوسائل عنیف أو غیر عنیفة

)2(إذا فمضمون الثورة الزراعیة هي إعادة توزیع عادل و فعال لوسائل اإلنتاج و منها 

األرض على الفالحین و إدماجهم في مجهود تنمیة البالد وتحسین ظروف معیشتهم و 

ساسیة للملكیة العقاریة على أن یشارك الفالحون في اختیار تحدید و ضبط األنظمة األ

شكل التنظیم األكثر مالئمة الحتیاجاتهم .

فالثورة الزراعیة ضروریة النقالب من قیود ارث النظام العقاري االستعماري و 

تهدف في إطارها إلى البحث عن أسلوب و كیفیة دمج النظام القانوني الزراعي ضمن

.)3(إیدیولوجیة السلطة و التي هي بالطبع اشتراكیة 

منذثرأس الدولةعسكريوقائدثوريسیاسيكانبقالمة1932أوت23ولدفيبوخروبةمحمدالحقیقياسمھ-*
الرئیس ھواري مع،أیامعمیورةانظر: محي الدینالحدیثةالجزائریةللدولةویعتبرمؤسسا1976حتى1965

535، ص2000والتوزیع،الجزائر،للنشرموفم، 3أخرى ، طبومدین وذكریات
2003والتوزیع،الجزائر،والنشرللطباعة،دارالھدىھواري بومدین رجل القیادة الجماعیة،مطمرالعیدمحمد-1

.56،ص
.41عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص -2

40المرجع نفسھ ، ص- 3
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على أن إلغاء االستغالل االقتصادي و1964وفي هذا الشأن ینص میثاق الجزائر لسنة 

إنهاء العالقات االستعماریة الجدیدة و نزع ملكیة الرأسمال األجنبي المسیطر ال تكون 

إال بالثورة الزراعیة و اشتراكیة وسائل اإلنتاج التي تمكن من القضاء على الفوضى 

.)1(االقتصادیة ووضع تخطیط فعال و منسجم مبني على المصالح الحقیقة للمجتمع

وتمثلت مراحل تطبیق الثورة الزراعیة في :

رة الزراعیة و ومن خاللها تم شرح أبعاد الثو 1972بدأت في جانفي المرحلة األولى : -

الهدف من ورائها كإصالح للقطاع الزراعي : وكان غرضها تشكیل الصندوق الوطني 

ملیون هكتار حیث 1،44واألراضي التي مستها هذه المرحلة تقدر ب ،للثورة الزراعیة 

مزرعة .3434% منها خالل السنة األولى مما مكن من إنشاء 42،7تم توزیع 

وكان هدفها تأمیم الممتلكات التي یكون 1973بدأت في جوان المرحلة الثانیة : -

هذه،كما كانت تهدف إلى تقلیص الملكیات الزراعیة الكبیرة ،أصحابها غائبین

،كما اتسمت مراحل تطبیق الثورة الزراعیة بمحاولة إلغاء مالك50051اإلجراءات مست

)2(شتراكي الضرائب على الفالحین وتدعیم القروض الموجهة للقطاع اال

وفي هذه المرحلة تم توزیع األراضي على المستفدین منها وفق مقاییس و شروط 

موضوعیة ویتم تخصیص األراضي وفق تعاقد مبرم بین الفالح و الدولة ویتم فیها تحدید 

57محمد العید مطمر ، المرجع السابق ،ص - 1

، رسالة دكتوراه ،جامعة الجزائر اإلصالحات في قطاع الزراعة بالجزائر أثارھا على تطورهرابح زبیري ،-2
205، ص1996،
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المتمثلة 1الحظناه من خالل الوثیقة رقم وهذا ما،)1(جبات كل من الطرفیناحقوق وو 

لجان الثورة و موضوعها المتمثل في تنظیم إلىفي تعلیمات من رئیس مجلس الثورة 

یلي :أعمال المرحلة الثانیة من تطبیق الثورة الزراعیة و التي توضح ما

ة أن الرئیس هواري بومدین أكد في هذه التعلیمات على أهمیة الثورة الزراعیة خاص-

أثناء المرحلة الثانیة من التطبیق بحیث ركز على تطبیق هذه المرحلة وفق تنظیم محكم 

التعلیمات التي یصدرها مجلس الثورة من أجل تحقیق أهداف الثورة الزراعیة وذلك بإتباع

بتوفیر كل الظروف المالئمة و الوسائل المتوفرة من أجل ضمان استمرار عملیة تطبیق 

الفوضى أو التأثیر على المصالح العامة و إلىالثورة الزراعیة ورفض أي تدخل یؤدي 

عیة في اتخاذ القرارات من المسؤولین و الهیئات المكلفة .االعتماد على العدالة الموضو 

من خالل تجاربهم و الدفاع عن األولىكما أكد على دور جماهیر الفالحین في المرحلة 

مصالحهم ومشاركتهم في اتحادیات الفالحین وتسییر التعاونیات التي یقوم بها المستفیدون 

لى تأكیده على ضرورة تنشیط مسؤولي فیما بینهم ، باإلضافة إعلى شكل عمل جماعي 

الوالیات و الوالة و الهیئات البلدیة في مختلف المجالس وأن ال تتمثل شراكتهما في إعداد 

)2(الثورة الزراعیة فحسب بل تعدى إلى دور التطبیق .

وفي األخیر قدر ما تحقق من نجاح في االنجازات األولى و ضرورة تدعیم 

. القادمة أت في المرحلة األولى باعتبارها كحافز للتطورات التعاونیات التي نش

وتم من خاللها تحدید قطعان الماشیة والنخیل بالمناطق السهلیة و المرحلة الثالثة:-

19مجموعة النصوص التطبیقیة المتعلقة بالثورة الزراعیة ، المرجع السابق ، ص - 1

، وثیقة رسمیة من األرشیف الوالئي والیة بسكرة ،ص 45 رئاسة مجلس الوزراء ،الثورة الزراعیة -2
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الهضاب العلیا و كذا الصحراویة وعرفت هذه المرحلة كسابقتها مقاومة كبیرة من قبل 

ألخر.كما أن تطبیقها صعب نظرا إلمكانیة انتقال القطعان من مكان ،المربین

كما اتسمت مراحل تطبیق الثورة الزراعیة بمحاولة إلغاء الضرائب على الفالحین 

)1(وتدعیم القروض الموجهة للقطاع االشتراكي . 

میثاق وقانون الثورة الزراعیة :

وصادق علیه مجلس الثورة و 1970أعد مشروعه وزارة اإلصالح الزراعي عام 

نةنفس السنوفمبر من8تطبیقه في روتم التوقیع على أم1971جویلیة 4الحكومة یوم 

ةضرورة اقتضتها حالة عدم المساواوقد جاء في مقدمة هذا المیثاق أن الثورة الزراعیة 

وهذا هو سبب انخفاض مستوى المعیشة للجماهیر الریفیة وعدم ،في توزیع األراضي 

)2(قدرتها على تحویل األسالیب الزراعیة و مشاركتها في التنمیة االقتصادیة .

الثورة الزراعیة :وأهداف أسباب -2

أسباب الثورة الزراعیة :- أ

إن الثورة الزراعیة ضرورة اقتضتها الظروف االقتصادیة واالجتماعیة و تمثلت 

أسبابها في :

من المعلوم أن المساحة القابلة للزراعة في الجزائر التوزیع الغیر متساوي لألراضي :-

ضعیفة نسبیا لكثرة الجبال و المساحات السهبیة و الصحراویة فالمساحة فنجد 

نم8،000،000الجزائري التي یسكنها كتار تقریبا بالنسبة للشماله6،000،000

.23رابح زبیري ، المرجع السابق ، ص -1
.268محي الدین عمیورة ، المرجع السابق ، ص - 2
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أبناء الریف واستعمال هذه األراضي غیر موزع بانتظام بین العاملین في المزارع .

حیث كان غرض االستعمار مصادرة األراضي الجزائریة لفائدة االستعمار:مخلفات -

المعمرین إضافة إلى ماباعه الجزائریون من األراضي إلى هؤالء المعمرین نتیجة 

ألحكام القوانین العقاریة و الضغوط المباشرة على اثر األزمات االقتصادیة التي كانت 

تلزم العائالت الجزائریة ببیع أراضیها للمعمرین مما أدى بالفالحین إلى الهجرة إلى 

جبال وحتى مناطق الجنوب واضطروا لفالحة األراضي الوعرة المناطق الداخلیة و ال

بوسائل تقلیدیة ویدویة غیر كافیة .

)1(: إذ أن هناك العدید من المالكالظروف الغیر مستقرة بالنسبة الستغالل األراضي-

المستغلون مون بتحسین اإلنتاج الزراعي  أمایستغلون أراضیهم بأنفسهم وهم ال یهتال

مهم باستثمارات طالما اقیولألرض ال یجدون أیة فائدة في مضاعفة عملهم أالفعلیون 

.هم من االستفادة من ثمرات جهدهم لیس لهم ضمان یمكن

لم تكن ظاهرة حدیثة فهي موجودة منذ فترة:التباین في توزیع أراضي القطاع الخاص-

متعددة االحتالل الفرنسي لكن هذا األخیر عززها بشكل مباشر وغیر مباشر بوسائل

القوانین و االقتصادیة الناتجة عن التصدیراإلفالس ) خالل األزمات،(المصادرة

)2(الموجهة لتشتیت الملكیة الجماعیة و تعمیم الملیة الفردیة .

أهداف الثورة الزراعیة:- ب

16-11ص-رئاسة مجلس الوزراء  ، الثورة الزراعیة ، المرجع السابق ،ص- 1

2- Boudjemaa ,HaihorOP,cit , p.24.
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األهداف المسطرة حسب میثاق الثورة الزراعیة في إطار استراتیجیات ومن بین 

في تنمیة القطاع الزراعي باعتبار أن الثورة الزراعیة هي المحور األهم في الجزائر

االقتصاد الوطني وهدفها إعطاء المطلوب منها وتخلیص البالد من اإلقطاعیة التي خلفها 

القاعدة التي تجري على مستویاتها القطاعاتاالستعمار و غذاها و عمق منها وجعلها

)1(الزراعیة.

ونذكر من هذه األهداف ما یلي :

حیث كانت تهدف سیاسة الثورة الزراعیة إلى التقلیص من األهداف االجتماعیة:-

التوزیع الغیر عادل لملكیة معظم األراضي الفالحیة  و الحد من التناقضات االجتماعیة 

االجتماعي للعمل على طاع الزراعي خاصة منها المتمثلة في الطابعداخل القالمتواجدة

الخماسة  الموروث عن الحقبة االستعماریة و ذلك بواسطة الحد من الملكیات إزالة نظام

وتأمیم األراضي الغائب أصحابها عنها وعدم العمل بها واألراضي العمومیة الكبیرة

رش و توزیعها على مجموعة من العمال المتمثلة في أراضي الدولة و الحبوس و الع

)2(بذلك تعاونیات فالحیة  إنتاجیة یحكمهم قانون الثورة الزراعیة .یشكلون 

كما أنها تهدف إلى زیادة  اإلنتاج الزراعي لتلبیة االحتیاجات الغذائیة للسكان الذین 

والتمكین من إزالة العراقیل في سبیل تطبیق سیاسة حقیقیة ،تطورت مقادیر استهالكهم 

كذلك امتصاص نسبة ،للتجدید الریفي بتدخلها في إعادة تشكیل الریف لجمیع المناطق

، 2012لجزائر ، ا، جذورھا وأبعادھا ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، األزمة الجزائریةسلیمان بشنون ،-1
.132ص 

19مجموعة النصوص التطبیقیة المتعلقة بالثورة الزراعیة ، المرجع السابق ، ص-2
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إضافة ،)1(معتبرة من البطلة وخاصة منه سكان األریاف من أجل إیقاف الزحف الریفي

تنظیم استغالل األرض اإلنسان واستغالل اإلنسان ألخیه هدف إنساني آخر هو منع 

ووسائل اإلنتاج و استعمالها على العمل المباشر والشخصي وعلى أساس توزیع عادل

)2(لمداخیل القطاع الزراعي. 

األهداف االقتصادیة:-

نتیجة للمشاكل االقتصادیة المختلفة التي كانت تعاني منها البالد و على رأسها 

عدم قدرة القطاع الزراعي على توفیر مختلف األغذیة األساسیة للسكان حیث یالحظ في 

مما أدى ،هذه الفترة تطور سریع للطلب على المنتجات الزراعیة مقابل  تنمیة ضعیفة 

)3(عن طریق االستیراد المكثف لبعض المواد األساسیة .معالجة هذا النقص إلى

خلق  الظروف الضروریة  لتهیئة و تجاوز االنقسام  الزراعي  في  قطاع -

كما أنها تمثل عامال منعشا للصناعة .،و قطاع فقیر

وتوزیع النمو رفع المستوى المعیشي للعالم الریفي یؤدیان إلى توسیع السوق الداخلیة -

)4(الصناعي

تحدید نطاق المزارع و تقنیة اإلنتاج و زیادة استهالك السماد و البذور .-

تصفیة آثار الزراعة االستعماریة التي كانت تخصص أجود األراضي لزراعات -

)5(التصدیر تاركة الزراعات المعیشیة لألراضي المهملة.

.34-33رئاسة مجلس الوزراء، الثورة الزراعیة ، المرجع السابق ، ص -1
42،44صعجة الجیاللي ، المرجع السابق ، - 2

.19مجموعة النصوص التطبیقیة المتعلقة بالثورة الزراعیة ، المرجع السابق ، ص  3

.303محي الدین عمیورة ، المرجع السابق ، ص - 4

.34رئاسة مجلس الوزراء، الثورة الزراعیة ، المرجع السابق ، ص - 5
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تأسیس الصندوق الوطني للثورة الزراعیة :

تم تأسیس الصندوق الوطني للثورة الزراعیة من مجموع األراضي الحكومیة 

تم بذلك تأمیم ،كأراضي الحبوس و أراضي العرش أو األراضي المؤممة من الخواص 

كل األراضي التي  كان  أصحابها متغیبون عنها  أو أنهم ال یقومون بعملیة  الفالحة 

وبلغ مجموع هذه األراضي ، العملیة اإلنتاجیة بأنفسهم بل یشغلون أشخاص آخرین في 

وبلغت األراضي ، هكتار 8329بحیث أن أراضي الحبوس بلغت ، هكتار 730756

وتم تقدیم هذه األرقام اإلحصائیة بمناسبة اجتماع المشترك ،هكتار 172،367العمومیة 

حت إشراف ت1974بین اللجنة الوطنیة للثورة الزراعیة ورؤساء الوالیات في جانفي 

)1(الرئیس هواري بومدین .

األراضيبأن الصندوق الوطني للثورة الزراعیة یتكون من 19كما نصت المادة 

األراضي الفالحیة البلدیة وأراضي العرش .-التالیة : 

األراضي الفالحیة التابعة ألمالك الدولة .-

للبحث و التعلیم .العمومیة ماعدا المخصصة األراضي التابعة للمؤسسات-

)2(الثورة الزراعیة األراضي المؤممة في إطار األمر المتضمن قانون-

وبعد جمع األراضي فیما عرف بالصندوق الوطني للثورة الزراعیة تم توزیعها على 

.مجموعة من المستفیدین

.308محي الدین عمیورة ، المرجع السابق ، ص - 1

18 ،ص 2002 ھومة، دار تحلیلیة، وصفیة إسماعیل شامة،النظام القانوني للتوجیھ العقاري،دراسة - 2
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استهدفت الثورة الزراعیة تحریر األفراد و تحسین مستوى معیشتهم وذلك توزیع األراضي : 

حیث أصبح الفالح الصغیر و الخماس و ، عن طریق استفادتهم من األراضي المؤممة 

،غیرهم من البسطاء الذین كانوا یبیعون قوة عملهم مقابل الحصول على جزء من اإلنتاج 

)1(في الزراعة .مالكین األرض ووسائل اإلنتاج المستعملة 

حیث یقوم المستفیدون بها ،نضمت العملیة في تعاونیات فالحیة خاصة بالثورة الزراعیة 

وتوزع األراضي ،على شكل عمل جماعي فیما بینهم ویقسم الناتج من الدخل بالتساوي 

وتحدد مساحة التعاونیة ،على شكل حصص مع مراعاة الحد من المساحات الشاسعة 

على أساس نصیب الفرد أو عدد األفراد مع مراعاة موقع التعاونیة الجغرافي و نوع 

)2(.الزراعة التي یمكن ممارستها 

نتائج الثورة الزراعیة :-3

من خالل تحلیلنا لمشروع الثورة الزراعیة نخلص إلى النتائج اآلتیة :

أن النظام القائم آنذاك تمسك بفكرة هي أنه الممثل الشرعي و الوحید لطبقة العمال و 

الفالحین و هذا االعتقاد أقصى طبقة المنتجین التي وجدت نفسها مهمشة في كل قرار 

ونتج عن هذا التهمیش بروز نوعین ،یتخذ بشأن تصور أو تنفیذ لقرارات الثورة الزراعیة 

من السلوكات  لصغار المنتجین األولى متعلقة بانتشار ظاهرة الالمساواة و اإلهمال في 

أوساط هؤالء المنتجین مع قلة اهتمامهم بما یمكن أن تقدمه الثورة لهم من تحسین في 

ل الدولة لهم ویعود سبب هذه السلوكیات إلى عدم تحمی،المداخیل و زیادة في اإلنتاج 

Mohmed ElHocinBenissad ,op.cit P 292. -1

91، 89ص -رئاسة مجلس الوزراء ،الثورة الزراعیة ، المرجع السابق ، ص - 2
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مسؤولیة  إنجاح  الثورة و أصبحوا یرون في الدولة أنها المحرك األساسي لنشاطهم من 

وسبب انتشار ،حیث اإلنتاج و التمثیل وحتى التسویق و بدونها یتوقف كل مجهود تعاوني

هذه الثقافة هي الطبقة البیروقراطیة التي استحوذت على الثورة من خالل ما یعرف 

وهذا أسقط حق المزارعین المستفیدین من السلطة )1(داري للثورة الزراعیة بالتسییر اإل

)2(الكاملة على وسائل إنتاجهم. 

یمكنه اتخاذ قرارات اإلنتاج لوحده بل هو مرغم على أن المستفید الوهو ما بین على 

مخالفة قد تحرمه من حقه في االستفادة أيإتباع ما یتماشى و المخططات الوطنیة وان 

مطبقین للقرارات التي تصدرها الدولة دون أن یكون لهم إلىوهكذا یتحول المستفیدون 

)3(القرارات .الحق في اتخاذ 

عدم قدرة الدولة على تنشیط المزارع و التعاونیات من جهة أخرى بحیث أن الفكرة -

الملكیات السائدة هي أن كل ما هو ملك للدولة هو ملك للجمیع مما حط من قیمة هذه 

وجعلها مهملة و مستنزفة وذات إنتاجیة منخفضة فالفوضى و الالمباالة سمح للمجموعات 

بالتصرف دون احترام القانون حیث یعمل كل لمصلحته على حساب المردود

:اآلتيیبینه الجدول ، وهو ما)4(.اإلنتاجي

.79عجة الجیاللي ،المرجع السابق ، ص - 1

BoudjmaaHaichor ,OP .cit.p30 -2

3-SolaimanBadrani,LagriculturAlgerienne De Puis 1966 ,PU ,Alger , 1981 ,P 334
4-BoudjmaaHaichor , op .cIt. p 30
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نتائج الثورة الزراعیة

6000 عدد التعاونیات المنشأة

7500 المستفیدین بشكل فرديعدد 

9500 العدد الكلي

1100000 المساحات الموزعة

یعمل على نفس كما أصبحت تعاونیات الثورة الزراعیة  تماثل القطاع المسیر ذاتیا

القواعد و یعاني تدخالت الدولة مما فتح المجال أمام الفالحین الخواص الذین أصبحوا 

فالثورة الزراعیة التي كان هدفها محو ،یحتكرون األسواق و یبیعون منتجاتهم بأكبر سعر 

الفوارق االجتماعیة في األریاف أدت إلى بروز شریحة جدیدة من الفالحین الخواص و 

ققوا ثراءهم بفضلها إضافة إلى ذلك لم تأتي بأي تغییر أساسي سوى زیادة الذین ح

)1(المساحات المزروعة دون أي ارتفاع أو زیادة في اإلنتاجیة .

،جامعة 9،العدد مجلة الباحث خمیس خلیل ، مساھمة القطاع العام و الخاص في التنمیة الوطنیة في الجزائر ،-1
.205، ص 2011ورقلة ،
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أسلوب المخططات أوال :

إذا كانت االشتراكیة ركیزة اقتصادیة للتنمیة فان التخطیط ركیزة تنظیمیة لسیر هذه 

العملیة و أداة الدولة االشتراكیة لتحقیق أهدافها لهذا كان من الضروري بعد أقل من 

خمس سنوات من االستقالل أن تسرع الجزائر في اعتمادها أسلوب التخطیط ألنه األداة 

قتصاد و السیر به في طریق الدیمقراطیة و هو الوسیلة الفعالة لتوزیع المثلى لتوجیه اال

فالتخطیط برنامج اقتصادي أصبح یستخدم كأسلوب )1(،عادل لثمار التنمیة و تكالیفها 

للتنمیة االقتصادیة مع اختلف درجة شمولیته و درجة إلزامه ,إذا فهو عملیة حصر و 

تنظیم طریقة استغاللها على نحو تحقیق أهداف جمع الموارد المادیة كانت أو البشریة و

)2(محددة خالل فترة زمنیة .

:1969-1967المخطط الثالثي 

یعتبر هذا المخطط أول مخطط للتنمیة في الجزائر بعد االستقالل و به دخلت 

بدایة جدیدة في 1967فسنة ،الجزائر مرحلة جدیدة ملیئة بالطموح لتحقیق تقد اقتصادي 

تاریخ تنظیم االقتصاد الوطني بعد االستقالل ألنها سنة البدء في تطبیق التخطیط ولم 

یكن ذلك ممكنا قبل هذا التاریخ نظرا لعاملین هما : حداثة عهد الجزائر باالستقالل و 

تصادیة انعدام توفر الشروط الموضوعیة التي تعطي الدولة قدرة التحكم في القوى االق

الوطنیة ورغم ذلك كانت هناك عزیمة و جهود متواصلة من أجل البدء في التخطیط لذلك 

دیوان المطبوعات ، 1، ج ظیم مسارھا في الجزائر و إعادة تنسیاسة تخطیط التنمیة محمد بلقاسم حسن بھلول ،-1
.93، ص 1999الجامعیة ، الجزائر ، 

، الدار الجامیعة ، اإلسكندریة مفھومھا  نظریاتھا سیاستھا التنمیة االقتصادیةمحمد عبد العزیز عجمیة وآخرون ،-2
.138، 127ص - ، ص2003مصر ، 
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نجد أن الدولة تعمل بسرعة من أجل توفیر شروط البدء في التخطیط وأهم هذه الشروط 

وهو ما ،هو تحكمها في جانب كبیر من القوى االقتصادیة ووسائل اإلنتاج و التمویل

قویة قادرة على اتخاذ قرارات سیاسیة مهمة مثل قرارات التأمیم وقد یستوجب إرادة سیاسیة 

و 1963نجحت الدولة في هذا السعي عندما أممت أراضي المعمرین األجانب سنة 

أن تضع أول 1967، وهكذا أمكن الجزائر سنة 1966البنوك شركات التأمین سنة 

ألجل و اعتبر البعض مخطط اقتصادي لها هو المخطط الثالثي و الذي كان قصیر ا

تجربته ضمن برامج التنمیة االختیاریة بدعوى أن التخطیط في الجزائر لم یبدأ إال بعد سنة 

1970.

ملیار دج أما تكالیف برامجه 9،06وكان حجم االستثمار المستهدف تحقیقه هو 

من و االستثمار أدى إلى خلق الهیكل الذي هو ،ملیار دج 19،58فكان تقدیرها هو 

)1(القیمة االستعمالیة التي أنتجها االستثمار و یتركب من وحدات إنتاجیة ألن سیر عملها

يومن الوحدات الت،یترتب عنه خلق قیم مادیة استعمالیه متمثلة في المنتجات الزراعیة 

تشكلها هي وحدات اإلنتاج النباتي و وحدات اإلنتاج الحیواني و الري الزراعي الذي هو 

من تجهیزات الزراعة وكان الحجم االستثماري الذي خصصه المخطط الثالثي للزراعة هو 

% إلى تطویر الزراعة النباتیة و 77وهو )2(ملیار دج و قد تقرر توجیه معظمه1،62

اج الزراعي وٕادخال تقنیات أكثر تطورا خصوصا في قطاع ذلك عن طریق تحدیث اإلنت

التسییر الذاتي الزراعي كأسلوب إنتاج جدید یمثل التطبیق االشتراكي للجزائر المستقلة   

162،166ص-بلقاسم حسن بھلول ،المرجع السابق ،ص- 1

.174المرجع نفسھ ، ص - 2
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و حظیت الزراعة أیضا بتطویر هیاكلها بمشاریع كبرى یمثل وزنها في مجموع 

% .22االستثمارات المقررة ما یقرب 

:1973-1970المخطط الرباعي األول 

إذا كان المخطط الثالثي قد شكل البدایة األولى لتطبیق أسلوب التخطیط في الجزائر 

فإنها  تجربة مفیدة لهذه السیاسة الجدیدة للتنمیة مكنت البالد من تحسین أداة التخطیط و 

تشجیعها على تنویع البرامج االستثماریة .

لى تؤكد على تقویة و دعم و بناء االقتصاد أكد المخطط على نقطتین أساسیتین األو 

االشتراكي و تعزیز استقاللیته, و الثانیة  التغییر في استراتیجیات  التصنیع و تطویر 

المناطق الریفیة إلحداث التوازن بینها وبین المدن ,و كانت أهداف هذا المخطط تتمحور 

في :

جتماعیة و االقتصادیة التي تهدف إلى هدم جمیع العالقات االبناء االشتراكیة: -1

خلفها االستعمار في نفس الوقت بناء هیاكل إنتاجیة متطورة تعتمد على التصنیع ألنه 

یتواكب مع الثورة الزراعیة التي تضمن له النجاح.

و العالقات اإلنتاجیة الجدیدة التي یجب أن تحل محل الهیاكل الموروثة عن االستعمار 

)1(ألجنبي و توسیع ملكیة الدولة لوسائل اإلنتاج.تتمثل في تأمیم رأس المال ا

فالتنمیة االقتصادیة نطاق واسع و متنوع خاصة بالنسبة رفع حجم االستثمارات: -2

للجزائر التي خضعت مدة طیلة من الزمن حوالي قرن وثلث لالستعمار وعالقاته 

.196-93ص -محمد بلقاسم حسن بھلول ، المرجع السابق، ص- 1
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تثمار و توزیعها الرأسمالیة االستغاللیة لذلك كان ال بد من رصد كمیات كبیرة من االس

على مختلف القطاعات االقتصادیة.

ملیار دج وهذه 4،35لقد ارتفعت االستثمارات الزراعیة مقارنة بالمخطط األول إلى 

الزیادة تدل على اهتمام الدولة بتلبیة االحتیاجات السكانیة وتطویر الزراعة كقطاع منتج  

القومي كما یدل على اهتمام  هذا یساهم  في إنتاج القیمة  اإلضافیة وخلق الدخل

المخطط بتطویر القطاع الزراعي .

زادت أنواع االستثمارات الزراعیة السنویة باألسعار في هذا المخطط حیث قدرت 

ملیار دج خالل هذا المخطط 4,94% وكان توزیع االستثمار الزراعیة البالغة 62بسبة 

على النحو اآلتي: 

نفاقها في إطار الدراسات .املیون تم 800ملیار دج منها 1،9میاه الري : -

ملیار دج .2،92الفالحة : -

واتجهت الدولة لتطویر القطاع الزراعي في هذا المخطط ثالثة اتجاهات:

)1(اتجاه توفیر شروط نقل عمل اإلنتاج الزراعي من عمل یعتمد على الري الطبیعي -

الصناعي و ذلك بزیادة المساحات الزراعیة المرویة التقلیدي إلى عمل یعتمد على الري 

نهایة 341000إلى 1970هكتار في بدایة المخطط الرباعي األول سنة 300000من 

1973.)2(

197،209ص –محمد بلقاسم حسن بھلول ، المرجع السابق ،ص - 1

.203، 197ص-المرجع نفسھ ، ص - 2
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اتجاه نحو تطویر اإلنتاج النباتي و الحیواني عن طریق التوسع في زراعة الحبوب     -

باألشجار المثمرة وتنویع اإلنتاج و بعض الزراعات الصناعیة و التوسیع في التشجیر 

و لزراعة بأدوات العمل المتطورةالحیواني كالمواشي و الطیور و األسماك مع تدعیم ا

% من مجموع االستثمارات 37ارتفعت نسبة االستثمارات في هذا المجال إلى ما یزید عن 

الزراعیة .

2،8بمساحة تقدر ب اتجاه تدعیم القطاع الزراعي الذي یتكون من صغار الفالحین -

هكتار و اتخذ هذا التدعیم في أغلبه شكل القروض و كانت أغلبها موجهة لشراء وسائل 

الزراعة خاصة اآلالت الجرارة .

:1977–1973المخطط الرباعي الثاني 

هو ثالث مخطط أعدته الدولة الجزائریة بعد االستقالل ضمن استراتیجیات التنمیة 

)1(.دجملیار 110جمه االستثماري ب الزراعیة , وقدر ح

ملیار 16،72والمقدار المخصص في هذا المخطط للقطاع الزراعي من أجل تطویره هو 

دج ألنه یشكل جزء من القطاع المنتج و الذي هو القاعدة المالیة لتطویر المجتمع وتمثل 

استثماراته جزء من االستثمارات المنتجة .

اهتم االستعمار بالزراعة في الجزائر وفق األهداف التي تمیز النظام الرأسمالي التي 

یخضع لها و المتمكنة من إشباع حاجات السوق الدولیة وتحقیق أقصى األرباح الممكنة 
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ولهذا كان توجیه اإلنتاج الزراعي السلعي نحو األسواق األجنبیة بدال من إشباع الحاجات 

الوطنیة. 

یجب أن )1(الالجدیدفان حجم االستثمارات المطلوب توجیهها في هذا التنظیملذلك

تكون أكثر من تلك التي یجب أن تخصص للقطاع الصناعي أو قطاع البنیة االجتماعیة 

اللذین أهملتهما السیاسة االقتصادیة االستعماریة عمدا لربط الزراعة الجزائریة باالقتصاد 

ون هیكل االستثمارات الزراعیة في هذا المخطط هي :الفرنسي و الفروع التي تك

الزراعة النباتیة و الحیوانیة و الري و قد توزعت بینها االستثمارات كما یلي :

ملیار دج .4،6عمال الري: -

ملیار دج .0،12الصید البحري: -

% 60أن و تخضع البرامج االستثماریة الزراعیة ألهداف سیاسة الثورة الزراعیة كما 

من االستثمارات الزراعیة لفرع اإلنتاج النباتي و الحیواني مخصصة للتجهیز و استصالح 

% موجهة لتحدیث أدوات العمل الزراعیة.21األراضي و

توسیع استخدام الزراعة البالستیكیة للحصول على اإلنتاج المبكر من أجل رفع القدرة -

% سنویا طرحت    3،5ع والذي قدر حوالي بوغرافي السریاإلنتاجیة ألن النمو الدیم

)2(حاجات إضافیة للمواد الغذائیة الزراعیة التي یجب أن تتوفر محلیا و بكمیات كافیة .
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توسیع الرقعة الزراعیة عن طریق استصالح أراضي جدیدة و تطویر فن اإلنتاج -

الزراعي لرفع متوسط إنتاجیة الهكتار الواحد في األراضي المستغلة و بالتالي فان معدالت 

.2،3النمو المنجزة في هذین المخططین هي 

:1984-1980المخطط الخماسي األول 

الهیاكل الحزبیة و المجالس المنتخبة و عرض أول مخطط سهمت في إعداده

أول فهوللمصادقة علیه و من جهة1980مشروعه مؤتمر استثنائي للحزب في جوان 

تجربة تخطیطیة لفترة أطول من سابقتها هي فترة خمس سنوات و یدل ذلك على اكتساب 

الجزائر تجربة معتبرة في التنظیم االقتصادي .

المدى لتنمیة القطاع الزراعي و اعتمد على عدد من البرامج حدد المخطط أهداف طویلة

ملیار دج , وعملت على تنمیة القطاع الزراعي 59اإلنمائیة بلغت تكالیفها االستثماریة 

على نحو منسجم مع تنمیة القطاع الصناعي ألن األول یمد الثاني بالمواد الغذائیة قصد 

مده أیضا بالمواد األولیة لتصنیعها في نفس إشباع الحاجات االستهالكیة الصناعیین و ی

الوقت الذي یمد هذا األخیر األول بوسائل اإلنتاج لتطویر قدرته اإلنتاجیة .

ذا المخطط على تنمیة القطاع الزراعي ألن الجزائر تتضمن موارد طبیعیة هعمل 

ارتفاعها ال واسعة ومتنوعة منها مناطق السهول في الشریط الساحلي المجاور للبحر و 

م عن سطح البحر وهي أراضي صالحة لمختلف الزراعات خاصة منها 500یتجاوز 

)1(الخضر والفواكه أیضا مناطق الهضاب العلیا التي تصلح أراضیها لزراعة الحبوب .

.19-10ص –محمد بلقاسم حسن بھلول ، مرجع سابق ص - 1



إلى التحول عن االشتراكیة من أسلوب التخطیطالفصل الثالث            

60

ویتلخص التصور العام للمخطط الخماسي األول لتنمیة القطاع الزراعي في العناصر 

التالیة :

الصعید االستراتیجي :تخفیض االستثمارات الصناعیة في المناطق الصالحة على -

للزراعة حفاظا على مناطق األراضي الخصبة و العمل على نقل االستثمارات إلى مناطق 

الجبال .

على الصعید االقتصادي: توسیع الرقعة الزراعیة باستصالح أراضي جدیدة و استغالل -

ة وٕادخال فنون جدیدة لتحدیث طریقة العمل قصد رفع ما یمكن من المساحات الزراعی

اإلنتاج.

على الصعید التنظیمي : تحسین نظام التسییر وتدعیم الوحدات االقتصادیة الزراعیة 

باإلطارات المتخصصة و الالمركزیة في اإلنتاج والتسویق .

واعتمد هذا المخطط برامج استثماریة موزعة على الفروع التالیة :

ملیار دج .30الري: -

ملیار دج .23،9الزراعة النباتیة والحیوانیة : -

ملیار دج .4الغابات : -

)1(و اهتمامه األكبر كان بالتكوین ألنه عامل رئیسي لتطویر اإلنتاج الزراعي عن طریق 

وركزت على تنمیة قطاع الري كوسیلة رئیسیة في طرقة العمل،إدخال التقنیات الحدیثة 
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سدا إضافة إلى حفر 20و سجل لهذا العمل برامج منها السدود البالغ عددها الزراعیة

)1(اآلبار وتخزین میاه المنحدرات  واألودیة الصغیرة .

:1989-1985المخطط الخماسي الثاني 

جاء هذا المخطط إلعطاء دفع قوي لتطبیق سیاسة التهیئة اإلقلیمیة على غرار 

فالزراعة ،المخطط الخماسي األول الذي اهتم بوضع النصوص التطبیقیة لهذه السیاسة 

والصناعة نشاطان اقتصادیان إنتاجیان یجب أن یتقلد كل منهما حسب هذا المخطط دورا 

طق الداخلیة .حیویا في استقطاب السكان المنا

عمل هذا المخطط على تكملة وظیفة المخطط الخماسي األول من حیث االهتمام 

القوي بالتسییر إعطاء أولویة خاصة لتنمیة القطاع الزراعي و فرع الري التابع له وبذلك 

یكون هذا المخطط قد حرص على احترام و تنفیذ توصیات المؤتمر الخامس لحزب جبهة 

.1983دیسمبر 19ي الذي انعقد في التحریر الوطن

ركز هذا المخطط في تحلیله للوضعیة االقتصادیة العامة للبالد حالة االقتصاد 

الوطني من جهة وحالة االقتصاد الدولي من جهة أخرى , ففیما یتعلق بحالة االقتصاد 

رض والطلب الوطني راعى هذا المخطط العالقات التوازنیة بین الظواهر الكبیرة مثل: الع

و التوازن بین األقالیم ،والتكامل بین القطاعات االقتصادیة ،على المنتجات االستهالكیة 

كلها أدت إلى نتائج سلبیة أما فیما یتعلق بحالة االقتصاد الدولي راعى هذا ،المختلفة 

المخطط ظروف األزمة االقتصادیة العالمیة ألن لها عالقة مباشرة ببرنامج التنمیة 
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قتصادیة عن طریق انتقال السلع و الخدمات ورؤوس األموال فالعالقة االقتصادیة بین اال

)1(الجزائر و العالم الدولي عالقة قویة .

نص هذا المخطط على إحداث تغییر كبیر في نشاط القطاع الزراعي و فرع الري 

و غیرها لم تكن في التابع له ألن النتائج المسجلة في مجاالت اإلنتاج سواء في الزراعة أ

ومن أجل رفع اإلنتاج في هذا القطاع  خصص هذا المخطط ،مستوى األهداف المنتظرة 

ملیار دج 60،72ملیار دج منها 115،42برامج استثماریة  بلغ حجم تكالیفها 

و االهتمام بالجانب التنظیمي المتمثل في إعادة هیكلة المؤسسات ،مخصصة لفرع الري 

وخلق شروط إسناد خارجیة  متمثلة في توجیه البرامج ،الزراعیة و تجهیزها بالعتاد الالزم 

االستثماریة للقطاعات األخرى نحو إنتاج السلع أو خدمات ذات طبیعة زراعیة و تحدیث 

سد و تكثیف 33حیث تم إصدار قرار انجاز ،شبكة المیاه و تحسین طرق استعمالها

استغالل الرقعة الزراعیة و تطویر اإلنتاج النباتي من الخضر والفواكه لتحقیق االكتفاء 

)2(.حات الزراعیة خاصة منها االنجرافالذاتي وحمایة األراضي من عوامل تقلیص المسا

ل على تنمیة القطاع لكن رغم هذه اإلصالحات و الجهود المبذولة في ظل العم

فانه ظل دائما في حالة تدهور و لم تستطع الجزائر تحقیق االكتفاء الذاتي في ،الزراعي 

و بالتالي بات مشكل اإلنتاج واإلنتاجیة في ،هذا المجال أو في أي مجال غذائي آخر 

)3(الجزائر من أهم المشاكل التي یعاني منها القطاع الزراعي .

احصائیات مجلة ربع سنویة ینتجھا  الدیوان الوطني ، 1984أحمد مقدم ، القطاع العام في الجزائر عام  - 1
.17، ص  1985، الجزائر، لإلحصائیات

.147، 144ص –، المرجع السابق ، ص 2محمد بلقاسم حسن بھلول ج - 2

.96عبد العالي دبلة ، مرجع سابق ، ص - 3



إلى التحول عن االشتراكیة من أسلوب التخطیطالفصل الثالث            

63

للمخططات:تقییم عام -4

سمح لنا تحلیل أسلوب التخطیط الذي كان ضمن استراتیجیات الجزائر في تنمیة 

القطاع الزراعي إلى التعرف على نوع السیاسة المعتمدة في إنشاء قطاع زراعي ذات 

فقد اقتضى على الدولة أن تقود هذه التنمیة مستعملة في ،طابع اشتراكي ألسلوب اإلنتاج 

خططات كمنظم للعمل االقتصادي و هو اختیار مبني على اعتبارین ذلك أسلوب الم

رئیسیین هما أن إمكانیات الجزائر ضعیفة و عاجزة عن إحداث التنمیة و أن ترك تنظیمه 

لقانون السوق سوف یخضعه الستغالل أجنبي تنمي طبقة استغاللیة وطنیة تكون آلة 

لذین تحملوا أكثر من غیرهم تضحیات الفالحون ) ا،استغالل للشعب الجزائري ( العمال 

الكفاح التحریري أثناء الثورة المسلحة .

و بالتالي هذا الضعف في إمكانیات النمو في جمیع المجاالت باألخص المالیة و 

–1967التقنیة هي التي برزت هذا االختیار بدلیل أن ما أنجزته الجزائر خالل فترة 

جزته جارتاها تونس و المغرب رغم سبقهما في كان أضعافا مضاعفة مما أن1979

الحصول على االستقالل.  

ومما سبق أیضا الحظنا حرص الدولة الجزائریة كان منصبا في البحث عن القطاع 

)1(.الصناعة)،المنتج (الزراعة 

وظهر هذا جلیا في المخطط الثالثي و المخططین الرباعیین   فرغم محدودیة أهداف 

المخطط الثالثي الذي لم یكن مخططا بأتم معنى الكلمة إال أنه هیأ الشروط الالزمة 
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لتطویر القطاع الزراعي أما المخططین الرباعیین فقد أدى التوسع الكبیر في االستثمارات 

لمقررة إلى ظهور عوائق كبیرة تمثلت في إحداث فراغ واسع وضخامة مهمات التنمیة ا

بین الكمیات المعوضة و الكمیات المطلوبة من الطاقة البشریة والمادیة الالزمة لالستثمار 

فما تكاد تتم الدراسة االقتصادیة لمشروعات جدیدة حتى یبدأ المشروع في تنفیذها دون 

كان متوسط حجم االستثمارات في هذه و ،مراعاة لحالة تقدم المشروعات السابقة 

% لكن نجد أن قطاع الصناعة استحوذ على معظم 71المخططات هو أكثر من 

% من 60االستثمارات وكانت مكانته بارزة في هذه الفترة حیث قدرت بنسبة تزید عن 

مجموع االستثمارات باعتبار من الدولة أن قوة البلد تكمن في قوة إنتاجیاته و أن التصنیع

)1(محرك للتنمیة .

لكن رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة إال أن النتاج بقي ضعیفا بسبب انخفاض 

مستوى التأطیر و التكوین والتجربة بأمور التسییر وتعدد مواطن القیادة و ضعف حنكة 

الجزائریین في المفاوضات مع الشركات األجنبیة المتعامل معها في مجاالت االستثمار .

كانت فترة توجیه التنمیة نحو التفتح على اقتصاد 1989- 1980ا الفترة التي تلتها من أم

واعتمدت سیاسة التخطیط في هذه إستراتیجیة جدیدة معاكسة لتلك المتبعة خالل ،السوق 

فترة المخططات السابقة حیث تحسنت قدرات التسییر بفضل التكوین و الخبرة المكتسبة .

حیث ،ال توجد نقائص في المخططین الخماسي األول و الثاني لكن هذا ال یعني أنه 

نجد أن التدابیر المتخذة خالل المخطط الخماسي األول و المتمثلة في إعادة هیكلة 
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المؤسسات أتت بالسلب على استمرار وتیرة التنمیة مما حول اهتمامها من العمل اإلنتاجي 

مي و الذي من طبیعته استهالك الذي یتولد عنه الفائض االقتصادي إلى عمل تنظی

األموال .

أما المخطط الخماسي الثاني كان هو اآلخر له إصالحات اقتصادیة تمثلت في 

المستثمرات الفالحیة إال أن هذا اإلصالح جاء في ظرف وطني ودولي صعب وهو ندرة 

ه أكبر إضافة إلى فرع الري الذي كانت حصت، الموارد المالیة حیث تعذرت شروط نجاحه 

وبالتالي رغم اإلجراءات المتخذة ف، هذا االهتمام إلى الجفامن حصة الزراعة حیث یعود

أي بدایة تطبیق أسلوب المخططات الداعي إلى رفع مستوى اإلنتاج 1967منذ سنة 

ومعالجة الصعوبات التي تعیق تطور القطاع الزراعي  من أجل تلبیة الحاجیات األساسیة 

كل و كانت ، للسكان إال أن ذلك لم یتحقق بسبب قصر وعجز أسالیب العمل و التنظیم 

المجهودات المبذولة غیر فعالة في إطار غیاب قانون فعال یكون منظما و مؤطرا ومرشدا 

 .)1(

ثانیا : الخروج عن االشتراكیة 

المستثمرات الفالحیة -1

تم إنشاء القطاع الفالحي االشتراكي عن طریق دمج مختلف مزارع التسییر الذاتي و 

قدماء المجاھدین ومزارع الثورة الزراعیة للتخلص من االزدواجیة حیث تم تكوین 

190،191عجة الجیاللي ،مرجع سابق ،ص - 1
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28300000مزرعة فالحي اشتراكیة تتربع على مساحة إجمالي تقدر بحوالي 3500

)1(ھكتار .

م تنحصر في تقسیم األراضي و إعادة ھیكلتھا وال حتى في تقسیم إن ھذه العملیة ل

العتاد على المزارع ، بل امتدت إلى تكوین مسیري المزارع بھدف تفعیل التسییر و 

1300محاسبا  و 3300تقني سامي و400مھندس مسیر و1400تحسینھ ،فتم تكوین 

لمنتجة ، وكان الھدف من میكانیكیا مسؤولة عن الحظیرة ثم توزیعھا  على المزارع ا

إعادة ھیكلة القطاع الزراعي ھو:

منح االستقاللیة للقطاع الزراعي العام بھدف وضع حد لآلثار السلبیة التي عاشھا -

القطاع لفترة طویلة وأعاد النظر في بعض التعاونیات الزراعیة التي كانت تابعة للقطاع 

)capraنیات الثور الزراعیة (العام كتعاونیات اإلنتاج الزراعي العائد لتعاو

(2)و التعاونیات المتعددة و الخدمات البلدیة و، المكلفة بتسویق المنتجات الزراعیة .

تقلیص المساحات الزراعیة الشاسعة بھدف إمكانیة استغاللھا على أحسن وجھ ألن كبر -

النتاج سواء المزرعة في كثیر من األحیان أدى إلى إمكانیة استغاللھا نتیجة لقلة وسائل

كانت منھا المادیة أو البشریة ، وفي نفس الوقت یقوم ھذا اإلصالح بتجمیع قطع 

األراضي المتفرقة ودمجھا في المزرعة القریبة منھا أو تفریقھا على استفادت فردیة .

تفعیل القوة العاملة الفالحیة عن طریق دمج كثیر من العمال الموسمیین في المزارع -

عمال دائمین خاصة الید العاملة الشابة .االشتراكیة ك

والصادر 707والمتبوعة بالمنشور الوزاري رقم 1981مارس 17التعلیمة الرئیسیة رقم والصادرة بتاریخ -1
.1981أكتوبر 15بتاریخ 

، رسالة ماجستیر في العلوم تطور القطاع الفالح في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادیة العلجة حاجي ،-2
75، 74ص  –ن ص 1997االقتصادیة ،  جامعة الجزائر ، 
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إن اإلصالح الزراعي لم یتوقف عند تكوین الوحدات المنتجة بل تعدى إلى إنشاء -

مؤسسات الدعم الفالحي وتم تكوین ھیاكل و مؤسسات الدعم الفالحي فقد تم تكوین

على المستوىالوطني قطاع100و التي بلغ عددھا قرابة ) (SDAقطاعات التنمیة الفالحیة 

)1(.اقلیمھ بتقدیم المساعداتللمزارعیتولى كل قطاع متابعة المزارع الواقعة في 

كما یقوم بتحدید احتیاجات المزراع التي یراقبھا من عوامل اإلنتاج المختلفة باإلضافة 

)2(.إلى مساعدة المزارع في مجال تقنیات التسویق 

األساسیة للمنتجین بالرجوع إلى أحكام المنشور كما یمكن معرفة الحقوق و الواجبات 

كما یلي :87/19الوزاري و القانون 

المؤید من األراضي التي (*)إن أھم الحقوق األساسیة للمنتج ھو حق االنتفاعالحقوق: -

استغلھا في مقابل دفع إتاوة محدد عن طریق القانون المالي و یعتبر حق االنتفاع ھذا 

عنصرا من عناصر ملكیة االستغالل و التصرف و ھو الحق الذي یسمح للفالح المنتج 

باستغالل األرض في النشاط الفالحي ، أما ملكیة األرض فتبقى للدولة التي تمارس حقھا

علیھا من خالل التزام أعضاء الجماعة باستغالل األرض المحافظة على صیغتھا 

الفالحیة .

باإلضافة إلى حق االنتفاع من األرض فان المستفید لھ الحق في جمیع الممتلكات لخدمة 

المستثمرة ماعدا األرض و كل ما یحققھ المنتجون من استثمارات و أرباح و أموال ، 

الشیوع فیما بینھم وبحصص متساویة یمكن أن یتنازل عنھا بعد غیر أن ذلك یكون على

.75العلجة حاجي ، المرجع السابق ، ص - 1

.55اسماعیل شعباني ، المرجع  السابق ، ص - 2

نازل حق االنتفاع حق عیني عقاري یمنح على الشیوع وبالتساوي بین أعضاء المستثمرة وھو قابل  للنقل والت-* 
.100والحجز علیھ ، انظر :عجة الجیاللي ، مرجع سابق ، ص 
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سنوات من تكوین المستثمرات الفالحیة إال في حالة الوفاة ، وفي ھذه الحالة 5مرور 

یكون التنازل أو البیع لعمال القطاع الفالحي .

ة ھي من الوجبات األساسیة الملقاة على عاتق المنتج في المستثمرة الفالحیالوجبات :-

بعة للمستثمرة شخصیا ضمن اإلطار الجماعي والمحافظة على ااستغالل األراضي الت

صیغتھا الفالحیة .

الفالحیة :(*)تكوین المستثمرات -2

الداعیة إلى رفع مستوى النتاج وتلبیة الحاجیات 1963رغم اإلجراءات المتخذة منذ 

إزالة المشاكل و العراقیل التي تحول األساسیة للسكان من خالل اإلصالحات الھادفة إلى

، بحیث أن المخطط )1(دون تحقیق نتائج اقتصادیة ایجابیة تلیق بالقطاع الزراعي 

الخماسي الثاني اعتبر تحریر المنتج من العراقیل و منحھ الحریة و االستقاللیة في النتاج 

جدیدة لتنظیم ھذا غیر كفیل بتحقیق األھداف النظریة إذ یتطلب ذلك إصدار قوانین 

و المتعلق باألمالك 1984جوان 30المؤرخ في 84/16القطاع ، ویعتبر القانون رقم 

الوطنیة الخطوة األولى التي مھدت لقوانین االستقاللیة من بینھا قانون المستثمرات 

الذي من خاللھ تم حل المزارع 1987دیسمبر 8المؤرخ في 87/19الفالحیة رقم 

ء بتسمیة جدیدة و ھي المستثمرات الفالحیة .االشتراكیة وجا

ھذا القانون صدر بعد سنتین من تنفیذ المخطط الخماسي الثاني أعطیت لھ الصیغة 

الشرعیة للتنظیم الجدید و المتضمن كیفیة استغالل األراضي الفالحیة التابعة ألمالك 

ھو دمج عوامل اإلنتاج المتوفر في  الزراعیة األرض ، العمل ، رأس المال وتشغلھا بقصد إنتاج مواد زراعیة -* 
.178، ص لسد حاجات المستھلكین ،والحصول على أفضل النتائج الممكنة ، انظر ، عجة الجیاللي ، المرجع السابق 

والمتضمن كیفیة استغالل األراضي الفالحة التابعة 1987دیسمبر 8المؤرخ ف 19-87من القانون 6المادة من -1
.50العدد 1987ألمالك الدولة والصادرة بالجریدة الرسمیة بتاریخ 
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ن كیفیة تكوین ضف إلى ذلك وتبی)1(الدولة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتھم

المستثمرات الفالحیة .

ھي وحدات فالحیة أنشأت نتیجة إعادة ھیكلة المستثمرات الفالحیة الجماعیة : 

األراضي للقطاع العام بتقسیمھا على جماعات من العمال تضم ثالثة فالحون أو أكثر لھم

بحیث )2(ھكتار 60ألف مستثمرة فالحیة جماعیة مستوسط مساحتھا 28والتي تبلغ 

الحق الدائم في استغالل األراضي التي تمنح لھم ، وتوزیعھا یتم بحریة تامة و یكون

إنصاف بین المنتجین سواء في نشاطھم أو تعاملھم دون تدخل خارجي ، وان تكون 

األراضي ذات حجم كبیر بما فیھ الكفایة بحیث یسمح ذلك بتحمل المسؤولیة المباشرة 

و التسییر، وتعطي الدولة حق االستغالل التام مقابل الدفع والجماعیة في أنشطة اإلنتاج

)3(بالتقسیط لثمن العتاد الموجود سابقا في المستثمرات الجدیدة .

وتتشكل ھذه المستثمرات من األراضي صغیرة الحجم و المستثمرات الفالحیة الفردیة :

الح واحد غیر انھ إذا التي ال یمكن استغاللھا جماعیا نظرا لبعدھا أو تھمیشھا فتصبح لف

وقع تناقض حولھا تمنح األولویة للمجاھدین و ذوي الحقوق و صاحب األقدمیة في 

ھكتار 9و8مستثمرة فالحیة متوسط مساحتھا یتراوح بین 5000الفالحة ، وبلغ عددھا 

الفردیة ھو جذب اإلطارات المؤھلة و الھدف من إنشاء المستثمرات الفالحیة )4(

مختلف المصالح الفالحیة لخدمة األرض ، فان تجانس المساحة مع عدد الموجودة في 

المنتجین و انتماء األعضاء للنشاط الفالحي و االختیار الحرفي االنضمام إلى جماعة 

معینة و قدرة اإلنتاج المتوفرة .

.191عجة الجاللي ، مرج سابق ، ص - 1

، مراجعة محمد الھادي  لعروق ، دار الھدى ، من 20. سمیر بوریمة ،أطلس الجزائر العالم - 2

.42أحمد ھني ، مرجع سابق ، ص - 3

. 20سمیر بوریمة ، المرجع نفسھ ، - 4
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كما إن عملیة تكوین المستثمرات الفالحیة بدأت عن طریق توزیع األراضي حسب ما

:وذلك على النحو اآلتيحدد قانونیا

تمنح ھذه الحقوق بالدرجة األولى للعمال الدائمین و غیرھم من مستخدمي تأطیر 

المستثمرات الفالحیة القائمة عند تاریخ إصدار ھذا القانون كما یمكن منح ھذه الحقوق 

لجماعات تتكون من أشخاص یمارسون مھنة مھندسین وتقنیین فالحین وموسمیین كذا 

حین الشباب على األراضي الزائدة بعد تشكیل المستثمرات الجماعیة الى غایة الفال

أین تم إنشاء مختلف المستثمرات الفالحیة الفردیة و الجماعیة على النحو المبین 1993

)1(في الجدول اآلتي 

)2(إعادة ھیكلة المزارع االشتراكیة الى مستثمرات

مستثمرات فردیة  مستثمرات جماعیة 

18024 29481 العدد(وحدة)

170036 1818065 المساحة(ھكتار)

18024 157426 عدد المستفیدین 

9،4 61،7 المساحة المتوسطة 

للمستثمرة 

9،0 11،55 المساحة المتوسطة 

للمستفید

:أھداف إنشاء المستثمرات الفالحیة-3

.112شعباني إسماعیل ، المرجع السابق ، من - 1

.99المرجع نفسھ ، ص - 2
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ھي ذات بعد 87/19غایة إنشاء المستثمرات الفالحیة بالنظر إلى احكام القانون رقم 

اقتصادي الھدف منھا إضفاء قیمة على الوحدة الفالحیة حیث ال تكتفي باستعمال الوسائل 

الموجودة بل تزید من قیمة وسائل اإلنتاج و تحرض المنتجین على االستثمار بتوظیف 

من الربح للنھوض بھذا القطاع الحیوي في االقتصاد الوطني أین أموالھم و فوائدھم 

تصبح الفالحة نشاط خاضع لمنطق الربح و المردودیة االقتصادیة المكلفة بإنتاج المواد 

والسلع الزراعیة الموجھة لتغطیة االحتیاجات الضروریة للسوق الوطنیة و تخصیص 

الفائض للتصدیر .

اتھم ومبادرتھم حسب شروط تالئم مجھوداتھم .دعم حقوق المنتجین و مسؤولی-

تحقیق توزیع عقاري للمستثمرات الفالحیة بھدف جعلھا مستثمرات یسھل التحكم فیھا -

تبعا لقدرات المجموعة الفالحیة .اإلنتاجمن حیث أومن حیث التنظیم 

لألھدافنظام تحفیزي و تمویلي یالئم تشجیع وتكییف العمل و توجیھھ طبقا إقامة-

المخططة .

تقلیص التبعیة الغذائیة للخارج و التي تعجز الدولة عن الوفاء بمتطلباتھا نتیجة ضعف -

مردودیة القطاع مع إزالة كل تدخل یعرقل نمو و فعالیة المستثمرة .

ور نظسیس نظام ال مركزي یكرس استقاللیة المستثمرات الفالحیة ویدمجھا  في المتأ-

)1(المؤسسات .الستقاللیةالعام 

رفع اإلنتاج واإلنتاجیة وتحسینھ بعصرنة أسالیب ووسائل اإلنتاج و تمكین المنتجین من -

.)2(.ج ممارسة مسؤولیاتھم و إقامة صلة بین دخل المنتجین و حاصل اإلنتا

المستثمرات الفالحیة :إنشاءعملیة نتائج-4

192- 178ص –عجة الجیاللي ، مرجع سابق ، ص - 1

.43أحمد ھني ، مرجع سابق ، ص - 2
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من خالل ما تطرقنا إلیھ حول عملیة تحویل المزارع االشتراكیة إلى مستثمرات فالحیة 

النتائج التالیة :إلىتوصلنا 

أن المستثمرات الفالحیة سیرت بطریقة فوضویة وذلك النعدام التنظیم في العمل وسوء -

دات .توزیع العتاد الفالحي بین المستثمرات الفالحیة و نقص صیانة اآلالت و المع

عدم وجود التاطیر الكافي للمستثمرات الفالحیة وان وجدو فانھ یتم إدماج ھؤالء -

المؤطرین و التقنیین في المستثمرات الفالحیة مع الفالحین األصلیین أدى إلى عدم 

التفاھم في اتخاذ القرارات الخاصة باإلنتاج الفالحي بصفة ،نتیجة للتحكم في العملیة 

من طرف الفالحین و المعرفة النظریة لإلطارات مما أدى إلى میدانیا اإلنتاجیة

)1(التضارب في المفاھیم و حدوث كثیر من المنازاعات و الخالفات .

أدىو قیامھم بعدة مسیرات أراضیھمباسترجاع 1971مطالب المؤممین في إن-

بب تطبیق بالدولة إلى مراجعة عملیة التأمیم و إعادة األراضي المؤممة من الخواص بس

قانون الثورة الزراعیة ھذا أدى إلى تأخیر عملیة إعداد العقود بالنسبة لمجموعة من 

المستفدین من المستثمرات .

87/19إن اإلصالحات الزراعیة في القطاع الحكومي و التي تمت بموجب القانون -

علیھا القوى السیاسیة و جرت في فوضى و تسارعت1987دیسمبر 8و المؤرخ في 

- االجتماعیة في غیاب القانون الذي یحكم طریقة التوزیع و تكوین المستثمرات الفالحیة 

كثیر من المستفدین في المستثمرات الفالحیة الخاصة منھا الفردیة أو الجماعیة ال 

.112إسماعیل شعباني ، مرجع سابق ، ص - 1
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:اتینتمون إلى القطاع الفالحي بل ھم من أصحاب النفوذ أو المعارف ومن بین ھذه الفئ

)1(أجانب ،ضباط ، أساتذة ...فھم استفادوا من أحسن وأخصب األراضي .

إلىأعطیت الحریة التامة للمستثمرات الفالحیة لتسویق منتجاتھا مما أدى للمستثمرین -

بیع منتجاتھم إلى القطاع الخاص و ذلك لغیاب مختلف مؤسسات التسویق الحكومیة ، مما 

)2(أدى بالوسطاء إلى استغالل المستثمرین .

و النتیجة التي یمكن التوصل إلیھا من ھذا اإلصالح ھو انسحاب الدولة من تسییر القطاع 

مستثمراتھم و ھي بمثابة الشروع العمومي الفالحي و ترك الحریة للمستفیدین في تسییر 

في خوصصة القطاع العمومي الفالحي لصالح الفالحین السابقین العاملین في المزارع 

)3(االشتراكیة .

.112،202ص -،مرجع سابق، صيالجیاللعجة- 1

إستراتیجیة التنمیة الفالحیة لوالیة بسكرة  آفاق تطویر سھل لوطایة في إطار سیاسة الدعم الفالحيمجدولین دھنة ،-2
.23، ص 2006، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

.181عجة الجیاللي ، مرجع سابق ، ص - 3
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بعد تطرقنا الستراتیجیات الجزائر في تنمیة القطاع الزراعي تمكنا من إعطاء تقییم لهذه 
االستراتیجیات والتي نالحظ في البدایة أنها بعد نهایة االستعمار الفرنسي أنها  أثبتت 

التي تخدم مصالح الشعب الجزائري من خالل تلبیة حاجاته الغذائیة و األهداف الجوهریة
ذلك بتسخیر كل الوسائل واإلمكانیات و إتباع العدید من اإلجراءات فأفرزت لنا النتائج 

التالیة:

الزراعة في الجزائر انحصرت في الزراعة المعاشیة التي تلبي الحاجات الغذائیة إن-
االستقالل أو بعده.للسكان سواء كان هذا قبل 

من خالل التطورات التي أعقبت االحتالل تبین لنا أن فرنسا كانت لها نوایا ظاهرة في -
الجزائر وتجلى ذلك في استیطانها بشكل رسمي وانتزاعها ألجود األراضي باعتمادها على 

القوانین و المراسیم واإلجراءات .

ة تأمین الحد األدنى من االحتیاجات الغذائیة لم یكن بمقدور الزراعة في الفترة االستعماری-
للسكان ذلك أن فرنسا جعلت من األرض الجزائریة منتجة للمحاصیل التجاریة المرتبطة 

باألسواق الفرنسیة من خالل زراعتها للكرمة .

لم تكن في الجزائر غداة استرجاع السیادة الوطنیة هیاكل اقتصادیة تدعو للتنمیة بسبب -
من طرف المعمرین عند رحیل المعمرین .القلیلة و التي تعرضت للتخریب اإلمكانیات

بعد االستقالل شهد القطاع الزراعي في الجزائر تطورات عمیقة بدایة من التحول -
االشتراكي الذي أعطى اإلشارة األولى للبرامج التنمویة التي طغى علیها الطابع االشتراكي.



خاتمة

76

للمنشاة فقد كان األوروبیینتراكي بین األفراد نتیجة هجرة التسییر الذاتي جاء كعمل اشإن-
ن وضمان استمرار كان یمارسه المعمرو بحافز وطني هدفه التحرر من االستغالل الذي

عمل المزارع .

منها الثورة الزراعیة كانت تهدف إلى التي حدثت في الجزائر المستقلة إن اإلصالحات-
في الریف الجزائري رغم أن تطویر القطاع الزراعي لكن هذه التطورات لم تحدث تغییر 
بعض برامج التنمیة تكلمت باسمه خاصة الثورة الزراعیة .

رغم محدودیة إضافة إلى المخططین التكمیلیین تنمویة عرفت الجزائر ثالث مخططات -
ها على تطویر القطاع الصناعي وضعف اإلمكانیات إال أنها أعطت دفعة أهدافها وارتكاز 

قویة لتنمیة القطاع الزراعي من خالل المشاریع و البرامج التي وضعتها .

انسحبت الجزائر من تسییر القطاع العمومي الفالحي فتركت الحریة للمستفیدین في تسییر -
رة لخروج الجزائر عن الطابع االشتراكي مزارعهم في شكل مستثمرات األمر الذي أعطى إشا

في القطاع الزراعي.

الجزائر في تنمیة القطاع الزراعي كانت في مجملها تاستراتیجیاوخالصة القول أن 
لغذائیة و تحقیق االكتفاء الذاتي تطویر القطاع الزراعي و التخلص من التبعیة اإلىتهدف 
أنها بقیت واالستراتیجیات التي عملت الجزائر على تطبیقها إالرغم هذه األهدافلكن  

مرتبطة بالسوق العالمیة الستیراد المواد الغذائیة .
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أوال : المصادر

وطني ،-1 اق ال والئي ،1976المیث یف ال ن األرش میة م ة رس وثیق
بسكرة .

ر -2 وطني ، نش ر ال ة التحری وص جبھ ن نص رابلس ،م امج ط برن
بسكرة .،الوالئي والیةاألرشیفوثیقة رسمیة من ،اإلعالموزارة 

وص-3 ة النص ة مجموع ةالتطبیقی الثورة الزراعی ة ب 1973المتعلق
ة و ،وزارة الحالفالح ن اإلص میة م ة رس ي ، وثیق یفالزراع األرش

بسكرة .،الوالئي 

اع -4 ي قط ذاتي ف ییر ال ة بالتس ة المتعلق وص التطبیقی ة النص مجموع
ة و  ة ، وزارة الفالح الحالفالح ةاإلص ي ،وثیق ن الزراع میة م رس

.بسكرة،األرشیف الوالئي 

و-5 ي دوط تالل و ألكس فة االح ي فلس ر ف ن الجزائ وص ع ل ، نص كفی
ة  تیطان ، ترجم راھیماالس ة إب ات الجامعی وان المطبوع حراوي ، دی ص
.  2008، بن عكنون ،الجزائر 

ة ،-6 دان خوج ن حم ان ب رآةعثم ي الم د العرب ب محم دیم وتعری ،تق
ري ركة الوطن،الزبی ر ، الش ة ، الجزائ ع و الطباع ر و التوزی ة للنش ی

1982.

، تحقیق رابح بونار ، الشركة مجاعات قسنطینة صالح العنتري ، -7

.1974الوطنیة للنشر و التوزیع ،

ثانیا : المراجع 
، دار الشریف ، 1، طالقطر الجزائريجغرافیة لمدني ، أحمد توفیق ا-1

.1948تونس 
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ي-2 راھیم  میاس ر، اب ر المعاص اریخ الجزائ ن ت ات م وان المطبوع ، دی
.2007الجامعیة ،(د، ب) ، 

ي -3 د ھن تقلةأحم ر المس اد الجزائ وان ا، اقتص ات ، دی لمطبوع
1991الجامعیة ،(د،ب) 

ة -4 ة النھض ر ، مكتب ي الجزائ ذه ھ دني ، ھ ق الم د توفی أحم
القاھرة ،(د،ب)،(د،س).المصریة

ر -5 ارل روب رون ش ا ،اج لمون وفرنس ون المس -1919، الجزائری
.2007، دار الرائد للكتاب ، الجزائر ،1، ج1971

اح ، -6 د الفت ماعیل عب یة و إس طلحات السیاس م المص معج
.2008للنشر و التوزیع القاھرة ،العربي اإلستراتیجیة

امة ، -7 ین ش ما ع فیة اس ة وص اري  دراس ھ العق انوني للتوجی ام الق النظ
.2002دار ھومة ،(د،ب)،، تحلیلیة

ي ، -8 الي غرب ة الغ ورة الجزائری ا و الث ة 1958-1954فرنس دراس
.  2009، غرناطة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، والممارسات السیاسة 

ف هللا ، -9 اھر خل ي الط اعي و السیاس ادي و االجتم ول االقتص التح
ف ري للری ذاكرة1962-1830الجزائ دد ال وطني 2، الع ف ال ، المتح
.1995للمجاھد 

تھم ، -10 افظ س تقاللالح ذ االس ري من ف الجزائ ي الری والت ف ، التح
1981المطبوعات الجامعیة ،(د،ب)، دیوان 

ي ، -11 اش الفرح یر ك ر وقبش تالل مختص ل االح ائع لی
ر ي للجزائ دین 1962-1830الفرنس وزارة الجاھ ة ب ة خاص ، طبع

،2007.



قائمة المصادر والمراجع

84

لي -12 ام العس ر بس ورة الجزائ ت ث ة ، ، هللا و انطلق ة خاص ، طبع
.2010النفائس للنشر و التوزیع ، الجزائر ، دار 

ي ، -13 ادر عل د الق ي عب ریة حلم ة وبش ر طبیعی ا الجزائ جغرافی
.1968، الجزائر،1اقتصادیة ، ط

ي ، -14 ي ھالیل انيحنیف د العثم ي العھ ر ف اریخ الجزائ ي ت أوراق ف
.2008دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، ،1ط

ان ، -15 ال قن ایا ودجم دیث قض ر الح اریخ الجزائ ي ت ات ف راس
وطني لل، رالمعاص ف ال ورات المتح ة منش ة الوطنی د ، المؤسس مجاھ

ال  ر ، لالتص ة و الجزائ ة بالرویب دة الطباع ھار ، وح ر و اإلش والنش
1994.

ان ، -16 و القمص د أب وخال رم ادیة عب ار االقتص اریخ األفك جز ت
.2004دیوان المطبوعات الجمعیة ، ،العصور

رن ، -17 ر می ةروبی ن بل د ب ذكرات أحم ف م ة العنی ، ترجم
.1981، بیروت ،األدبت منشورا، األخضر

ى ، -18 ة من ة رحم دان العربی ي البل ة ف ات الزراعی زالسیاس ، مرك
.2000دراسات الوحدة العربیة ، لبنان ، 

ى ، -19 لطان العیس ةس اع التنمی م اجتم الي ، 1، طعل ة الألھ ، مطبع
1990سوریا ،

نون ، -20 لیمان یش اس ذورھا أبعادھ ة ج ة الجزائری ، دار األزم
.2012للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،ھومة

طفى ، -21 دحت مص د م وض ، محم ف ع ادل یوس اد ع االقتص
.2011مؤسسة رؤیة للنشر والتوزیع اإلسكندریة ،، الزراعي
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ري، -22 ز خی ة عزی ة الجزائری یط  التجرب ة و التخط ي التنمی ف
ز تراتیجیةمرك یة واإلس ات السیاس رام ،(د ، الدراس ، األھ

.1978ب)،

ادرات -23 ة ، ص ر الخارجی ارة الجزائ ي ،تج ان رزاق د الرحم عب
ر  ة للنش ركة الوطنی المیتین ، الش رب الع ین الح ا ب ر فیم الجزائ

.1976الجزائر ،
ة ،-24 الي دبل د الع ةعب ة الحدیث ة الجزائری اد الدول ، االقتص

ع ة ، طوالمجتم ر 1والسیاس ر للنش اھرة ، دار الفج ع ، الق والتوزی
،2004.

نھو ، -25 ن اش ف ب د اللطی ر ، عب ي الجزائ ف ف ون التخل ة تك مراجع
1979السالم ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،عبد

ة ،-26 ي التنمی ة ف ة الجزائری یط التجرب والتخط
.1982)، ، دیوان المطبوعات الجامعیة (د ، ب196-1980، 

د زوزو ، -27 د الحمی اریخ عب ي ت ائق ف وص ووث نص
ر اب ، 1962-1830الجزائرالمعاص ة للكت ة الوطنی ، المؤسس

.1984الجزائر ، 
ین ،-28 ا ب ى  فرنس رة إل ي للھج دور السیاس ال

ربین  ر 1939-1914الح ة ، الجزائ ات الجامعی وان المطبوع ، دی
،2007.

ة -29 ن داھ دة ب ان ،ع ة  األرض إب ول ملكی راع ح تیطان و الص االس
ر  ي للجزائ تالل الفرنس ة 1، ج1962-1930االح ة خاص ، طبع

المجاھدیدن .بوزارة

ان ، -30 ة األرض إب ول ملكی راع ح تیطان والص االس
ر  ي للجزائ تالل الفرنس وزارة2، ج1962-1930االح ة ب ، طبع

المجاھدیدن .
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ي ، -31 ة الجیالل ویتھا عج ات تس ي ، ومقترح ار الفالح ة العق أزم
ن تأمیم ام م ك الع ة المل ى خوصص اص إل ك الخ ة المل ، دار الخلدونی

.2008للنشر والتوزیع ، الجزائر ,

ة ، -32 و عیان د أب ي محم ادیة فتح ي االقتص ي الجغراف ات ف دراس
یة ر,بیروت ،والسیاس ة و النش ة للطباع ة العربی ان دار النھض ، لبن

2001.

وف -33 رفویلك ة المعاص ار العربی اریخ األقط ، 2،ج، ت
.1976،موسكو

ر ، -34 و الخی دي أب ال حم ترتیجیة بحكم ي اس ات ف وث ودراس
1997مكتبة عین شمس ، (د، ب)،الزراعیةالتنمیة 

ي ، -35 د طیب يمحم زو االحتالل یة الغ ر عش دیم 1، طالجزائ ن الن ، اب
.2009زائر ،والتوزیع ، الجللنشر

ویدي ، -36 د الس يمحم ة و ف ة الجزائری ي التجرب ذاتي ف ییر ال التس
.1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،(د،ب)،التجارب العالمیة

ریخي ، -37 ل ش اوي ، نبی د عیس ر محم ي الجزائ یة ف رائم الفرنس الج
اء كريأثن ر و 1871-1830الحكم العس ة للنش وز الحكم ة كن ، مؤسس

.2011األبیار ،التوزیع

ماتي ، -38 وظ س امحف أتھا وتطورھ ة  نش ة الجزائری ة األم ،  ترجم
ب ،(د، محمد ورات دحل عیب ، منش ز بوش د العزی اني ، عب غیر بن الص

.2007ب) ، 

اري ، -39 ي ص داش ،جیالل وظ ق ة محف مود ومقاوم ر ص الجزائ
یة 1830-1962 ن الفرنس ة م ى، ترجم ل، إل ة خلی ة أوذینی العربی
.2012الجامعیة (د ، ب) ،المطبوعاتدیوان 
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ة ، -40 ة الجزائری ة الوطنی ركة دار الحرك ، ش
.2011للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر، األمة 

دین  -41 واري بوم ر ، ھ د مطم د العی ةمحم ادة الجماعی ل القی ، رج
..2003الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،دار

ورة ، -42 دین عمی ي ال دین مح اري بوم رئیس ھ ع ال ام م أی
ات  رى وذكری ة ، 1، طأخ ع والطباع ر والتوزی رأ للنش ، دار اق

. 1995بیروت،

ول ، -43 ن بھل م حس د بلقاس ادة محم ة وإع یط التنمی ة تخط سیاس
یم ر تنظ ي الجزائ ارھا ف ة 1،جمس ات الجامعی وان المطبوع ، دی

.1999،الجزائر

ادة ،-44 ة واع یط التنمی ة تخط سیاس
ي ارھا ف یم مس ر،تنظ ة 2جالجزائ ات الجامعی وان المطبوع ، دی

.1999،الجزائر،

ي ، -45 دي ف اع التقلی ة القط الزراع
.1985الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،،المؤسسةبالجزائر

ز -46 د العزی د عب رون ،محم ة وآخ ادیة عجمی ة االقتص التنمی
تھا مفھومھا ا سیاس ة ،نظریاتھ دار الجامعی ر ،ال كندریة ، مص اإلس

2003.
ول ، -47 یم بھل ي نس ترف ع ، ، داتیجیةااإلس ر والتوزی ة للنش ر ھوم

.2010الجزائر 
عیدوني ، -48 دین س ر ال ات الجزاناص اق مقارب ات و أف ر منطلق ئ

ائع  الل لوق ن خ ر م ةالجزائ ات تاریخی رب 1، طمقارب ، دار الع
.2000اإلسالمي ، بیروت،
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ة ، -49 لطة الحاكم ام ، الس دین زم ور ال ة ن ارات التنموی الخی
المجتمع ري ب اب 1، ط1968-1962، الجزائ ، العربـــــــــي، دار الكت

.2002الجزائر 
مــــــــــــع تــــــــــــاریخ الملتقیــــــــــــات الوطنیــــــــــــة و الدولیــــــــــــةیحــــــــــــي بــــــــــــوعزیز ، -50

الجامعیـــــــــــــــــة ، بـــــــــــــــــن عكنـــــــــــــــــون ، الجزائـــــــــــــــــر ، المطبوعـــــــــــــــــات و دیـــــــــــــــــوان
1999.

ثالثا :الكتب باللغة الفرنسیة 
-1 Solaiman Badrani , «Lexpriens Algérien CHier du

,Alger.»Cred

2- Mohammed Alhosin Beni Saad , «Echonomie du
Developement D’Alger2 ,Alger,1987.

Alimentair deagro-Le DéfiBoudgmaà Haichor,«-3
u, Alger .1992.,p,c»géreiˊla L

ˊagricultur algerien de« l,solaiman badrani-4
, alger et paris ,1981.»puis1966 pu economica

Comprendre  La Stratégie«,Marie Mathy-Jean-5
., 1995, Paris»Economica

الموسوعات ثالث : 

، المؤسســــــة 1،جإلــــــى ثأموســــــوعة السیاســــــة الكبــــــرى مــــــن عبــــــد الوهــــــاب الكیــــــالي ، -1
العربیة للدراسات و النشر ، دار الهدى ، بیروت (د ، س) .

ــــــر والعــــــالمســــــمیر بوریمــــــة ، -2 ، مراجعــــــة محمــــــد الهــــــادي لعــــــروق ، دار أطلــــــس الجزائ
(د ، س).،الهدى عین ملیلة ، الجزائر
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المعاجمرابعا : 

باللغة العربیة :المعاجم -1

.1967، بیروت ، 3المعجم األبجدي ، معاجم دار الشرق ، ط-

اللغـــــــویین العـــــــرب للمنظمـــــــة المعجـــــــم العربـــــــي األساســـــــي ، تـــــــألیف جماعـــــــة مـــــــن كبـــــــار-
للتربیة والثقافة ، الجزائر ، د س .العربیة

المعاجم باللغة الفرنسیة -2

1-Oxford, Jeme Edision London ,2004 .

2-Larous, LA PrésentT Edition France , 2007.

رسائل الدكتوراه والماجیستیر:

عبد القادر ریلمان ، تغییر النظام الزراعي في الجزائر وأبعاده الثقافیة المرحلة -1
.1985- 1984، رسالة دكتوراه جامعة الجزائر ،1978- 1971

ــــ2 ــــة العمــــل التجــــاري فــــي ظــــل التحــــول االشــــتراكي ـ ــــو، نظری ــــو حل ــــد الرحمــــان أب عب
فــــــــي الجزائــــــــر  جامعــــــــة الجزائــــــــر معهــــــــد الحقــــــــوق والعلــــــــوم اإلداریــــــــة، رســــــــالة دكتــــــــوراه 
ــــــر ،(د  ــــــة جامعــــــة الجزائ ــــــوم اإلداری ــــــوق و العل ــــــانون الخاص،معهــــــد الحق ــــــي الق ــــــة ف الدول

،.س).

ــــــــ-3 ــــــــي قطــــــــاع الزراعــــــــة ب ــــــــري ، اإلصــــــــالحات ف ــــــــح زبی ــــــــى راب الجزائر آثارهــــــــا عل
.1997،1998تطوره رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر ،
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إســــــــــماعیل شــــــــــعباني ، آثــــــــــار التوجــــــــــه نحــــــــــو خوصصــــــــــة القطــــــــــاع العمــــــــــومي -4
بــــــــــالجزائر ، رســــــــــالة دكتــــــــــوراه ، معهــــــــــد العلــــــــــوم االقتصــــــــــادیة ، جامعــــــــــة الجزائــــــــــر  

1998-1997.

ــــــــــة تحلیــــــــــل الهیكــــــــــل التنظیمــــــــــي و تطــــــــــور موســــــــــى رحمــــــــــاني ، -5 اإلنتــــــــــاجمحاول
ـــــــــة بـــــــــالجزائر  ـــــــــى الحالـــــــــة الغذائی ، رســـــــــالة 1987-1962الفالحـــــــــي و أثرهمـــــــــا عل

.1990ماجیستییر في العلوم االقتصادیة ، جامعة الجزائر ، 

التحـــــول االشـــــتراكي فـــــي الجزائـــــر ومـــــدى تـــــأثیره علـــــى محفــــوظ بـــــن حامـــــد لعشـــــب، -6
ـــــــة فـــــــي الحقـــــــوق، جامعـــــــة الجزائـــــــعقـــــــود االســـــــتثمار ر معهـــــــد ، رســـــــالة دكتـــــــورة الدول

الحقوق والعلوم اإلداریة.  

، دراســــــــة حالــــــــة الجزائــــــــر، ســــــــیر المخــــــــاطر الزراعیــــــــةتفاطمــــــــة الزهــــــــراء طــــــــاهري، -7
.2011/ 2010رسالة دكتوراه علوم التسییر، جامعة محمد خیضر 

، دراســــــة تمویــــــل التنمیــــــة المحلیــــــة فــــــي إطــــــار صــــــندوق الجنــــــوبوســــــیلة الســــــبق، -8
والیــــــــــة بســــــــــكرة، رســــــــــالة ماجســــــــــتیر فــــــــــي العلــــــــــوم واقــــــــــع المشــــــــــاریع التنمویــــــــــة فــــــــــي 

ــــــــود وتمویــــــــل، جامعــــــــة محمــــــــد خیضــــــــر بســــــــكرة،  / 2003االقتصــــــــادیة تخصــــــــص نق
2004.

ومشــــــكلة الفقــــــر فــــــي الجزائــــــر دراســــــة حالــــــة مدینــــــة واد ـــــــ یوســــــف بــــــالنور، التنمیــــــة 9
ة محمــــد خیضــــر بســــكرة ، رســــالة ماجســــتیر فــــي علــــم اجتمــــاع التنمیــــة ، جامعــــســــوف
2003-2004  .
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المجالت:

، مجلــــــــة المصــــــــادر، نــــــــزع الملكیــــــــة العقاریــــــــة للجزائــــــــرییناحمــــــــد حســــــــین الســــــــلیماني ، -1
إصــــــدار المركــــــز الــــــوطني للدراســــــات و البحــــــث فــــــي الحركــــــة الوطنیــــــة و ثــــــورة أول نــــــوفمبر 

.2002، الجزائر ،6، العدد 1954

مجلـــــــة ربـــــــع ســـــــنویة إحصـــــــائیات، 1984القطـــــــاع العـــــــام فـــــــي الجزائـــــــر أحمدمقـــــــدم ، -2
،المؤسســـــــة الوطنیـــــــة لتوزیـــــــع الصـــــــحف ،الجزائـــــــر لإلحصـــــــائیاتمطبعـــــــة الـــــــدیوان الـــــــوطني 

،1985.

مســـــاهمة القطـــــاع العـــــام  والخـــــاص فـــــي التنمیـــــة الوطنیـــــة فـــــي الجزائـــــرخمـــــیس خلیـــــل ، -3
.   2011، جامعة  ورقلة ، 9، مجلة الباحث ،العدد

ـــــدوز، دراســـــات -4 ـــــةفـــــي االقتصـــــاد عثمـــــان بلقن ـــــري االســـــتثمار الزراعـــــي أمـــــام حتمی الجزائ
.101980إلى 7، مجلة المجاهد األسبوعي ، العدد من وجوب الحل العاجل

ـــــــد الوهـــــــاب -5 ـــــــورة الجزائر ســـــــلیم عب ـــــــوطني للث ـــــــس ال ـــــــة بطـــــــرابلس مـــــــا، مـــــــؤتمر المجل يی
، مجلـــــــة الخلدونیـــــــة للعلـــــــوم اإلنســـــــانیة واالجتماعیـــــــة األســـــــباب المجریـــــــات القـــــــرارات1962

.2013، العدد السادس ، جامعة بن خلدون ، تیارت ،

الملتقیات

ـــــن داهـــــة ، -1 ـــــر إبـــــانعـــــدة ب ـــــار فـــــي الجزائ ـــــاني حـــــول العق أعمـــــال الملتقـــــى األول والث
، طبعــــــــــة خاصــــــــــة بــــــــــوزارة المجاهــــــــــدین ، منشــــــــــورات 1830االحــــــــــتالل الفرنســــــــــي 

.  2007الجزائر، 
أبعـــــاد التشـــــریعات العقاریـــــة الفرنســـــیة بـــــالجزائر فـــــي ضـــــوء قـــــانوني ن داهـــــة ، عـــــدة بـــــ-2

ـــــــــــــــــاني حـــــــــــــــــول 1897-02-16و28-04-1887 ـــــــــــــــــوطني الث ـــــــــــــــــى ال ، الملتق
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ـــــر إبـــــان االحـــــتالل الفرنســـــي  ـــــي الجزائ ـــــار ف ، المركـــــز الـــــوطني 1962-1830العق
ـــــــوفمبر  ـــــــورة أول ن ـــــــة و ث ـــــــي الحركـــــــة الوطنی ـــــــد 1954للدراســـــــات و البحـــــــث ف المنعق

.2006ماي ،21یة سیدي بلعباس یوم بوال

القونین :

والمتضمن كیفیة 1987دیسمبر 8المؤرخ ف 19- 87من القانون 6المادة من - 1
50العدد استغالل األراضي الفالحة التابعة ألمالك الدولة والصادرة بالجریدة الرسمیة

.1987بتاریخ 
اریخ -2 ادرة بت م والص یة رق ة الرئیس ارس 17التعلیم ة 1981م والمتبوع

م  وزاري رق ور ال اریخ 707بالمنش ادر بت وبر 15والص ادرة ،1981أكت الص
بالجریدة الرسمیة.
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