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خلٖٖى اهسٖبسبح اهؼلبرٖج هولطبع اهفالحٕ فٕ اهجزائر
ّاهحوّل اهيلخرحج هحل اإلصنبهٖج اهؼلبرٖج

أ /فرٖـد ػتـج

سبيًج تؿنؼث -اهسؽائؼ
اهيوخض:

خِغف ُػٍ اهّؼكج اهتضذٖج إهٓ خلٖٖى يعخوف اإلكالضبح اهًلبؼٖج اهخٕ فِغُب اهلنبو

اهفالضٕ ،فولغ خًغغح اهخفؼًٖبح اهخٕ خٌبّهح خٌهٖى اهًالكج تًٖ األؼل ّاهفالش فٖيب ٖخًوق
تبألؼامٕ اهخبتًج هأليالم اهّنٌٖج اهعبكج ،ألٌِب خلى فٕ اهيٌبنق اهعكتج هوبتالغ ّاهخبٕ

خيذل  3/1اهيؿبضج اهكبهضج هوؽؼايجُّ ،ػا يب أغْ إهٓ خًلٖغ اهّمًٖج اهًلبؼٖجّ ،أتبؼؽح
هبُؼث يغى االؿخلؼاؼ ّاالنيئٌبً هغْ اهيؿخفٖغًُّٖ ،ػا يب أذؼ فٕ ييوٖج اهخٌيٖج اهفالضٖج،
تؿتة يغى ّمّش اهؿٖبؿبح اهًلبؼٖج اهيٌخِسج أّاٌضؼافِب فٕ اهخنتٖق
اهنويبح اهيفخبحٖج :اهلنبو اهفالضٕ فٕ اهسؽائؼ ،اهؿٖبؿبح اهفالضٖج فٕ اهسؽائؼ ،اهؿٖبؿبج

اهًلبؼٖج ،يفنل اهًلبؼ اهفالضٕ.

Résumé
This paper aims to various real estate reforms witnessed by the agricultural sector
assessment has varied legislation that dealt with organizing the relationship between
the Earth and the farmer with respect to land of their own national of property,
because it is located in the fertile areas of the country, which represents one third
(1/3) of SAU, and this is what led the complexity of the real estate situation, and
highlighted the phenomenon of stability and confidence among the beneficiaries, and
this is what the impact on the agricultural development process, due to the lack of
clarity of real estate policies made known deviation in the application.
key words: agricultural sector in Algeria, agricultural policies in Algeria, real estate
policy, the problem of agricultural property.

اهيلديج:

إً االمنؼاتبح فٕ اهؿّق اهٌفنٖج اهخٕ يؼفِب اهًبهى فٕ ؿٌّاح اهذيبٌٌٖبح نففح هٌب

مًف اهِٖنل االكخكبغٔ اهسؽائؼٔ اهػٔ ًٖخيغ يوٓ خنّٖؼ اهفؼّو ّاألٌفنج اهؼًٖٖج
هوذؼّث اهتخؼّهٖجٌُّ ،ب أكتضح اهضبسج أنذؼ هيكغؼ تغٖل هوتخؼّل ّتػهم أكتص اهلنبو
اهفالضٕ ٖيذل أضغ اهتغائل اهيِيج هوتخؼّلّ .فًّؼا تػهم أكتص اهلنبو اهفالضٕ يسبال
هخنتٖق اهًغٖغ يً اهؿٖبؿبح اهفالضٖج اهيخًبكتج يوٓ يغاؼ ؿخج يلّغ يٌػ االؿخلالل ،اٌنالكب
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يً اهخؿٖٖؼ اهػاخٕ ّاهذّؼث اهؽؼايٖج ،يؼّؼا تئيبغث اهِٖنوج اهفالضٖج ذى كبًٌّ اهيؿخذيؼاح
اهفالضٖج اهسيبيٖج ّاهفؼغٖج ّكبًٌّ اهخّسَٖ اهًلبؼّٔ ،أعٖؼا اهلبًٌّ ؼكى  03-10اهػٔ ٖضغغ
كٖغج االيخٖبؽ نٌين الؿخغالل األؼامٕ اهخبتًج هأليالم اهّنٌٖج اهعبكج ،ألٌِب خلى فٕ
اهيٌبنق اهعكتج هوتالغّ ،اهخٕ خفنل ذود ( )1/3اهيؿبضج اهكبهضج هوؽؼايج.
ّكغ يؿح ُػٍ اإلكالضبح سّاٌة يغٖغثّ ،كغ نبً اهًلبؼ اهفالضٕ اهيضّؼ األؿبؿٕ
هِػٍ اإلكالضبحُّ ،ػا ؼاسى هنًّ نل اإلضكبئٖبح خؤنغ يوٓ أً اهيؿبضج اهكبهضج
هوؽؼايج فٕ اهسؽائؼ يضغّغث ّخلغؼ تب ُ 8465040نخبؼ ؿٌج  ،2014أٔ تٌؿتج  % 3.55يً

اهيؿبضج اإلسيبهٖج هوتالغ(ٌّ ، )M.A.P , Serie B14, p3هؼا ألً خّؿٖى ُػٍ اهيؿبضج أيؼا
كًتب ّٖخنوة أيّاال نذٖؼث هٖؾ تيلغّؼ اهسؽائؼ خضيوِب ،هػهم ختلٓ يلتج اهًلبؼ اهفالضٕ
نبتضب أؿبؿٖب هخنّٖؼ اإلٌخبر اهفالضٕ ّيً ذى اهلنبو اهفالضٕ

اهسؽائؼٔ(.يتج

فؼٖغ،5002،ق.)3
هلغ تغأح اهؿٖبؿبح اهًلبؼٖج تخغٖٖؼ اهِٖبنل اهفالضٖج اهخٕ عوفِب االؿخًيبؼ اهفؼٌؿٕ،
يً عالل كٖبغج خفؼًٖبح خخنٖف ّأُغاف اهخٌيٖج فٕ إنبؼ االعخٖبؼ االفخؼانٕ فٕ
اهؿخٌٖٖبح ّاهؿتًٌٖٖبح يً اهلؼً اهيبمّٕ ،كغ خسؿغ ُػا اهخغٖٖؼ فٕ تؼّؽ اهلنبو
االفخؼانٕ اهػٔ خفنل تًغ خنتٖق ٌهبى اهخؿٖٖؼ اهػاخٕ ،ألسل ميبً اؿخغالل األؼامٕ اهخٕ
خؼنِب اهيؿخًيؼًّ ،ذى خّ ؿى هٖمى أؼامٕ اهذّؼث اهؽؼايٖج اهخٕ خى خأيٖيِب ّخّؽًِٖب إهٓ

غبٖج  ، 3793ضٖد أكتص اهلنبو اهفالضٕ اهًبى ٖخفنل يً كنبيًٖ يخنبيوًٖ ُّيب :اهخؿٖٖؼ

اهػاخٕ تخًبٌّٖبخَ ّاهذّؼث اهؽؼايٖج تخًبٌّٖبخِبّ ،كغ أذؼا فٕ نتًٖج اهيونٖج اهًلبؼٖج ّأٌيبن
اؿخغالهِب نٖوج يفؼٖخًٖ نبيوخًٖ.
ّكغ نبً ػهم اهٌهبى يضل خًغٖالح ّ"ييوٖبح إيبغث ُٖنوج" يغٖغث ،إهٓ غبٖج أؽيج
اهنبكج هؿٌج  3791اهخٕ نففح اهففل اهػؼٖى هِػا اهخّسَ ّأغح إهٓ خعوٕ اهغّهج يً اإلغاؼث
االفخؼانٖج هولنبو اهفالضٕ اهًبسؽّ ،ػهم تًغ كغّؼ اهلبًٌّ ؼكى 37/99اهلبمٕ تئكبيج
"اهيؿخذيؼاح اهفالضٖج اهسيبيٖج ّاهفؼغٖج"ّ ،اهػٔ ٖيٌص هويؿخفٖغًٖ ضق االٌخفبو يً األؼل،
يى اضخفبه اهغّهج تبهيونٖج اهًلبؼٖجٌُّ ،ب تغأ ٖهِؼ خّسَ اهغّهج ٌضّ عّككج سؽئٖج
هولنبو اهفالضّٕ ،كغ خأنغ ُػا اهخّسَ تًغ كغّؼ كبًٌّ اهخّسَٖ اهًلبؼّٔ ،نػهم اهلبًٌّ
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ؼكى  03-30اهػٔ ٖضغغ كٖغج االيخٖبؽ نٌين الؿخغالل ُػٍ األؼامٕ

(اهسؼٖغث اهؼؿيٖج،اهًغغ،46

 ،2010ق. ) 4
ّأيبى ُػٍ اهّمًٖج اهفالضٖج اهيمنؼتج ،اهيخًولج تبهًلبؼ اهفالضٕ هّضه يتؼ سيٖى
اهؿٖبؿبح اهفالضٖج اهخٕ نتلح ،يغى اؿخلؼاؼ يٌبُز ّكّاًٌٖ اهيونٖج اهفالضٖجُّ ،ػا يب أذؼ
فٕ ييوٖج اهخٌيٖج اهفالضٖج ،تؿتة يغى ّمّش اهؿٖبؿبح اهًلبؼٖج اهيٌخِسج أّاٌضؼافِب فٕ
اهخنتٖقُّ .ػا يب ٖغفى إهٓ نؼش اإلفنبهٖج اهخبهٖج:
نٖف خطّرح إصنبهٖج اهؼلبر اهفالحٕ فٕ ظل اهسٖبسبح اهفالحٖج فٕ اهجزائر ؟ ّيب

ُٕ اهحوّل اهيلخرحج هحل ُذٍ اإلصنبهٖج اهؼلبرٖج ؟

ؿٖخى تضد ُػا اهيّمّو ّيًبهسج اإلفنبهٖج اهينؼّضج يً عالل اهيضبّؼ اهخبهٖج:

- 1سػّؼ اإلفنبهٖج اهًلبؼٖج فٕ اهسؽائؼ؛

- 2خلٖٖى اهؿٖبؿبح اهًلبؼٖج اهؼايٖج إهٓ ضيبٖج ّخّؿٖى أؼامٕ األيالم اهّنٌٖج؛
- 3خلٖى اهؿٖبؿبح اهؼايٖج إهٓ عّككج اهًلبؼ اهفالضٕ؛

- 4خلٖٖى فنؼخٕ تٖى أّ خأسٖؼ األؼامٕ اهفالضٖج هضل اإلفنبهٖج اهًلبؼٖج.
 - 1جذّر اإلصنبهٖج اهؼلبرٖج فٕ اهجزائر

إً اإلفنبهٖج اهًلبؼٖج اهخٕ خًٖفِب اهتالغ اهّٖى ال ٖينً فِى أؿتبة خًلغُب إال

تبهؼسّو إهٓ األكل اهخبؼٖعٕ هيونٖج ُػٍ األؼامّٕ ،اهخٕ يؼح يوِٖب يغث ضمبؼاح
خضيل فٕ نٖبخِب يلبئغ ّإٖغّٖهّسٖبح يعخولج.
 ٌ-ظبى اهيونٖج اهؼلبرٖج كتل االحخالل اهفرٌسٕ هوجزائر1 1

هلغ نبٌح األؼل كتل اإلضخالل اهفؼٌؿٕ ،اهيّؼغ اهؼئٖؿٕ هوذؼّثّ ،اهؿيج اهييٖؽث

هويسخيى اهسؽائؼٔ ،تئيختبؼٍ يسخيى ؽؼايٕ ّؼئّٖ ،خأهف ٌهبيَ اهًلبؼٔ يً اهيونٖج
اهلتوٖج اهيضيٖج يً كتل أفؼاغ اهًؼـ أّ اهلتٖوج فٕ هل اهًِغ اهٌّيٖغّٔ ،كغ نبً اؿخغالهِب
يفبيب تًٖ اهلتبئل اهتؼتؼٖج فٕ فنل يونٖج كتوٖج ّيبئوٖج يوٓ األؼل ألً اهٌهبى االسخيبيٕ
هغْ اهتؼتؼ ُّ ٌهبى اهًبئوج ّاهلتٖوج ،ضٖد نبٌح نل كتٖوج خًٖـ يؿخلوج فٕ كؼٖخِب(.إغؼٖؾ
فبموٕ ،1974،ق  )163أيب فٕ اهًِغ اهؼّيبٌٕ فلغ تغأّا فٕ يِغ "،"Scipion Emiflien

ٖسيًًّ األؼامٕ اهخٕ خى غؽُّب فٕ فنل أكبهٖى ،ذى ٖلّيًّ تيؿص ُػٍ األكبهٖى ّخلؿٖيِب

إهٓ يًؿنؼاح يؼتًج خضخّٔ يوٓ ُ 50نخبؼا هويًؿنؼ اهّاضغ ،ييب أغْ إهٓ إٌفبء
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"ضكق اؿخًيبؼٖج" ( يضيغ تفٖؼ فٌٖخٕ ،1985 ،ق )64نيب أً ُػٍ األؼامٕ اهؽؼايٖج هى
خنً يونب عبكب هألفؼاغ ،ألً يونٖج اهفًة آٌػام نبٌح ؼيؽٖج ّاؿخغالل ُػٍ األؼامٕ نبً
ٖعمى هيتغأ اهضٖبؽث أّاالٌخفبوّٖ ،ينً خكٌٖف اهيؿخفٖغًٖ يً اهضٖبؽث إهٓ يغث أكٌبف
نيب ٖوٕ( :أؼامٕ اإليتؼانّؼ ،أؼامٕ األؿؼ األؼؿخلؼانٖج يً يسوؾ اهفّٖط ،أؼامٕ
اهيؿخًيؼاح ،أؼامٕ اهًفبئؼ).
أيب فٕ اهًِغ اإلؿاليٕ ،فئً األؼامٕ اهفالضٖج خكٌف يوٓ أؿبؾ اهمؼٖتج إهٓ:
أؼامٕ اهعؼار ّأؼامٕ يفّؼ ّّكف(األعمؼ يلًّ ،1989 ،ق .)2نيب أً اهفؼًٖج

اإلؿاليٖج خلؼ ٌّيًٖ يً اهيونٖج :اهيونٖج اهعبكج ّاهيونٖج اهًبيج.

أيب يً ٌهبى اهي ونٖج اهًلبؼٖج فٕ اهًِغ اهًذيبٌٕ فال ٖعخوف نذٖؼا يً ٌهبى اهيونٖج فٕ
اهفؼًٖج اإلؿاليٖج ،فِّ ٖسيى تًٖ اهخلبهٖغ ّاأليؼاف اهًذيبٌٖج ّأضنبى اهفؼًٖج اإلؿاليٖج.
ّيوَٖ ٖينً إؼسبو سيٖى األؼامٕ إهٓ عيؿج أكٌبف( :أؼامٕ اهتبٖوم ،أؼامٕ اهًؼـ،
أؼامٕ اهّكف ،اهيونٖبح اهعبكج ،أؼامٕ اهيّاح)
ّييّيب فئً اهِٖنل اهؽؼايٕ فٕ اهسؽائؼ كتل  1830نبً أُى ٌفبن اكخكبغّٔ ،كغ نبٌح
اهسؽائؼ أُى يكغّؼ هوليص (ٌؿتج  % 90يً كبغؼاح اهسؽائؼ)(ضؿً تِوّل1979 ،ق ،)119نيب أً
يالكبح اإلٌخبر اهؿبئغث

نبٌح يّؽيج تًٖ يالكبح يونٖج يبيج هوغّهج تٌؿتج ،% 12

ّيالكبح اهيونٖج اهسيبيٖج تٌؿتج ّ ،% 64يالكبح اهيونٖج اهعبكج تٌؿتج ُ ،%24ػا ًٌٖٕ
أً اهِٖنل االكخكبغٔ خؿٖنؼ يوَٖ اهًالكبح اإلٌخبسٖج اهسيبيٖج(.ضؿً تِوّل ،1984 ،ق.)11

 ٌ-ظبى اهيونٖج اهؼلبرٖج خالل االحخالل اهفرٌسٕ.2 1

يى االضخالل اهًؿنؼٔ اهفؼٌؿٕ هوسؽائؼ ،تغأح اإلغاؼث االؿخًيبؼٖج اهفؼٌؿٖج تؿؼيج فٕ

ؿٖبؿج خضنٖى اهِٖنل االكخكبغٔ ّاالسخ يبيٕ اهسؽائؼّٔ ،ختًب هػهم اٌفغوح اإلغاؼث
اهفؼٌؿٖج يٌػ اهتغاٖج تبهخؼاد اهًلبؼٔ اهيضوٕ(اهسالهٕ يسج ،2005 ،ق )17فلغ اؿخِغفح
أؼامٕ اهتبٖوم ّاهًؼـ ّاألضتبؾّ ،اهخٕ خيذل ُػٍ اهيوبنٖبح اهسيبيٖج يً اهٌبضٖج
االسخيبيٖج كّث ؿٖبؿٖج ،تؿتة يب خخّفؼ يوَٖ يً خٌهٖيبح ؼؿيٖج أّيؼفٖج تًٖ أفؼاغ
اهيسيّيج.
ّكغ ؿبؼيح إغاؼث اهيؿخًيؼ إهٓ إضغاد خغٖٖؼاح تبؿخعغاى ّؿبئل كبٌٌّٖج ّغٖؼ
كبٌٌّٖجّ ،أكغؼ هػهم يغث يؼاؿٖ ى ّكّاًٌٖ ّخفؼًٖبح اؿخِغفح اهلمبء يوٓ يعخوف أفنبل
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خلٖٖى اهسٖبسبح اهؼلبرٖج هولطبع اهفالحٕ فٕ اهجزائر ّاهحوّل اهيلخرحج هحل اإلصنبهٖج اهؼلبرٖج
اهيو نٖج اهسيبيٖج ،هخفنٖل غّيٖبً اهغّهج ذى فؼٌؿبج اهيونٖج اهًبلبؼٖج(.تً ؼكٖج تً

ّٖؿف ،2001،قُّ )26ػا يب أغْ إهٓ اؿخفضبل خّؿى اهلنبو اهًبئغ هألّؼتًٖٖ.
فلغ خى االؿخٖالء يوٓ يب ٖؽٖغ يً ذالذج يالًٖٖ ُنخبؼ يً أعكة األؼامٕ اهؽؼايٖج
عالل فخؼث  90ؿٌج فلن ،ؿّاء نبً ُػا االؿخٖالء ٌخٖسج فؼل اهضؼاؿج أّاهيكبغؼث أّاهتٖى
االعخٖبؼٔ ّاإلستبؼٔ ،فبهٌخٖسج ؽٖبغث نتٖؼث فٕ يؿبضبح األؼامٕ هوفؼٌؿًٖٖ ،إػ إٌخلوح
اهيؿبضج اهيؿخّهٓ يوِٖب يًُ115000 :نخبؼ ؿٌج  ( 1850ضؿً تِوّل ،1979 ،ق  )133إهٓ
ُ 3045000نخبؼ ؿٌج  1940تؼكى كٖبؿٕ  %2647,8أٔ تؽٖبغث كغؼُب ( %2547,8يتغ اهؼضيبً

أؼؽكٕ ،1976 ،ق .)25

ّييّيب فلغ ّؼذح اهسؽائؼ يً اهفخؼث االؿخًيبؼٖج ُٖبنل فالضٖج ػاح نبتى اؿخًيبؼٔ
تضح ،خخكف تبالؽغّاسٖج اهفالضٖج ّاهخٕ خخؿى تخًبٖـ كنبو ؽؼايٕ يكؼٔ يّسَ هخوتٖج
يكبهص اكخكبغ اهتوغ اهيؿخًيؼ اؿخضّػ يوَٖ األّؼتًّٖ اهغؽاثّٖ ،خيٖؽ يً اهلنبو اهخلوٖغٔ
فٕ يغث سّاٌة يً ضٖد يؿبضج األؼامٕ اهيؿخغوج ،خؼنٖؽُب ،عكّتخِبّ ،فٕ ٌّو
اهؽؼايج ّنيٖج اهيغاعٖل ،إمبفج إهٓ اؿخعغاى اهّؿبئل ّاهخلٌٖبح اهضغٖذجّ ،كنبو خلوٖغٔ
يًبفٕ يّسَ هالؿخِالم اهػاخٕ ٖلّى تَ اهؿنبً األكوًّّٖٖ ،فيل يب ختلٓ يً اهيونٖبح
اهفؼغٖج ّأيالم األّكبف ّاهًؼّ ـّ ،األؼامٕ اهِبيفٖج اهخٕ خلى تؿفّش اهستبل ّاهيٌبنق
اهّيؼث(يضيغ اهؿّٖغٔ ،1986 ،ق.)137
 - 2خلٖٖى اهسٖبسبح اهؼلبرٖج اهرايٖج إهٓ حيبٖج ّخّسٖغ أراضٕ األيالم اهّطٌٖج
 -1-2خأيٖى األراضٕ اهزراػٖج اهصبغرث

هلغ ٌخز يً اهِسؼث اهينذفج ّاهسيبيٖج هويؿخًيؼًٖ ،فغّؼ األيالم اهخٕ تضّؽخِىّ ،كغ

خًيغ اهيؿخًيؼ كتل ؼضٖوَ إهضبق اهمؼؼ تبهلنبو يً عالل إخالف اهيضكّل ّخضنٖى

اٗالح اهؽؼايٖج.

ّأيبى ُػٍ األّمبو االكخكبغٖج ّاالسخيبيٖج اهغٖؼ يؿخلؼث كبيح اهؿونج اهسؽائؼٖج
تيسيّيج يً اإلسؼاءاح ّأ كغؼح يسيّيج يً اهخفؼًٖبح اهخٕ نبٌح خخيبفٓ يى اهخّسَ
اهؿٖبؿٕ اهؿبئغ آٌػام ،إػ نبٌح خوم اهخفؼًٖبح ػاح أتًبغ ؿٖبؿٖج ذى اسخيبيٖج تضخج.
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فٕ يؤخيؼ نؼاتوؾ يفٖج االؿخلالل فٕ فِؼ سّاً  ،1962ضٖد سبء فَٖ إيغاغ تؼٌبيز
هإلكالش اهؽؼايّٕ ،فٕ ُػا اإلنبؼ كغى اهيؤخيؼ ذالد ع ٖبؼاح الؿخغالل األؼامٕ اهخٕ
خؼنِب اهيؿخًيؼًّ ّاهيخيذوج فٕ(:ييؼ كغّق ،1988 ،ق ق)11-10

- 1تٖى أّخأسٖؼ اهيؽاؼو اهفبغؼث هوسؽائؼًٖٖ.
- 2خّؽٖى ُػٍ األؼامٕ يوٓ اهفالضًٖ اهفلؼاء.
- 3اهخؿٖٖؼ اهسيبيٕ هويؽاؼو نيب ُٕ خضح إفؼاف اهغّهج.
هنً اهضنّيج آٌػام ختٌح اهخٖبر اهذبهد أٔ اهخؿٖٖؼ اهػاخٕ فٕ اهفالضج ألٌَ ٖؤغٔ إهٓ

خكفٖج اهلّايغ االكخكبغٖج هالؿخًيبؼّ .كغ اؿختًغح اهعٖبؼ األّل تبيختبؼ أٌَ ٖؤغٔ إهٓ

يعبنؼ ؿٖبؿٖج ّاكخكبغٖج ّاسخيبيٖجّٖ ،...ؤغٔ إهٓ فخص اهتبة أيبى خّؿٖى اهؼأؿيبهٖج

اهًلبؼٖج ّغيى االضخنبؼ ٌّيّ اهيونٖج اهًلبؼٖج اهنتٖؼث ،نيب اؿختًغح اهعٖبؼ اهذبٌٕ ألٌِب هّ
ّؽيح ُػٍ األؼامٕ يوٓ اهفالضًٖ اهفلؼاء كغ خّاسِِى يفبنل يبهٖج ّفٌٖج يغٖغث خؤذؼ
يوٓ اإلٌخبرّ .يوٓ ُػا األؿبؾ اعخبؼح اهغّهج فنؼث اهخؿٖٖؼ اهػاخٕ هألؼامٕ اهفالضٖج
اهفبغؼث ،اهخٕ نبٌح خبتًج هويؿخًيؼًٖ ّاهسؽائؼًٖٖ اهػًٖ نبٌح هِى يّاكف يًبغٖج هضؼة
اهخضؼٖؼ اهّنٌّٕ .كغ نبٌح ختوغ ُػٍ اهيؿبضج  2.2يوًّٖ ُنخبؼ يلؿيج يوٓ  2000يؽؼيج
يؿٖؼث ػاخٖب ،تًغ أً نبٌح ُػٍ األؼامٕ يّؽيج يوٓ  22000يؽؼيج اؿخٖنبٌٖج (أضيغ ٌُٕ،

 ،1991ق  )33عالل اهيّؿى اهفالضٕ  ،1966/1965ذى يوٓ  1207عالل اهيّؿى
 1973/1972خى تنؼٖلج فّمّٖج ،ضٖد هى ٖخى اهخلؿٖى يوٓ أؿؾ يويٖج ،ييب أغْ إهٓ يغى
اؼخفبو اإلٌخبر ّاهيؼغّغ اهفالضٕ ،ألً اهًيبل كبيّا تخسيٖى أٌفؿِى تضذب يً أنتؼ يؿبضج
يينٌجُّ ،ػا يب عوق يغث يفبنل يوٓ يؿخّْ اهًلبؼ اهفالضُّٕ ،ػا يب أغْ إهٓ خفنٖل

يؽاؼو ػاح يؿبضج نتٖؼث سغا ٖكًة اهخضنى فِٖب.
ّكغ ٌخز يً خنًّٖ ُػٍ اإلؿخغالالح اهؽؼايٖج اهنتٖؼث اهضسىّ ،اهخٕ خفّق اإلينبٌٖبح
اهيخبضج الؿخغالهِب ،ضٖد ّسغ يب ٖلبؼة  % 11يٌِب يؿبضخِب ُ 2000نخبؼٌّ ،هؼا هٌلق
اإلينبٌٖبح اهيبغٖج أغْ

إهٓ كًّتج اؿخغالل نل اهيؿبضج اهؽؼايٖج اهيخبضج هويؽؼيج

اهّاضغث ًٌٖٓ ،إُيبل يؿبضبح نذٖؼث ،عبكج خوم اهيؿبضبح اهتًٖغث يً اهيؼنؽ اهؼئٖؿٕ
هويؽؼيجُّ ،ػا يب فسى تًل اهعّاق يوٓ االؿخٖالء يوٓ سؽء يً ُػٍ األؼامٕ
اهيخؼّنج اهخبتًج هولنبو اهًبى ّاهيضبػٖج ألؼامِٖى.
051
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خلٖٖى اهسٖبسبح اهؼلبرٖج هولطبع اهفالحٕ فٕ اهجزائر ّاهحوّل اهيلخرحج هحل اإلصنبهٖج اهؼلبرٖج

إً يً أُى أؿتبة ففل كنبو اهخؿٖٖؼ اهػاخٕ ُّ خغعل اهغّهجّ ،نل اهسِبح اهخبتًج هِب،
ّاهخٕ خفنل اهيضٖن اهعبؼسٕ هويؽؼيج ؿّاء تنؼق يتبفؼث أّغٖؼ يتبفؼث يً نؼٖق
اؿخعغاى ؿونج اهيغٖؼ تبهغؼسج األّهٓ ،ذى تبؿخعغاى اهؼئٖؾ اهػٔ ٖيوم ؿونج أكل يً
ؿونج اهيغٖؼُّ .نػا هى ٖنً اهلنبو يؿٖؼا ػاخٖب يً كتل ييبهَ ،ييب نبً هَ أذؼ نتٖؼ يوٓ
ٌفؿٖج اهًيبلّ ،تبهخبهٕ ففل ُػا اإلكالش فٕ خضلٖق أُغافَ( إؿيبيٖل فًتبٌٕ،2002 ،

ق.)105
 -2-2خطتٖق ٌظبى اهذّرث اهزراػٖج

يى تغاٖج اهؿتًٌٖٖبح ،نؼضح اهغّهج يفؼّو اهذّؼث اهؽؼايٖج ،كبغكح يوَٖ اهؿونج غًّ

خؼغغ ّأؼفلخَ تيٖذبق هوذّؼث اهؽؼايٖج (األيؼ ؼكى ) 73-71هلغ سبءح اهذّؼث اهؽؼايٖج
هخكضٖص ّخضؿًٖ أّمبو اهؼٖف اهسؽائؼٌٔ ،خٖسج هيب خًؼل هَ أذٌبء االؿخًيبؼ اهفؼٌؿٕ،

فِٕ خؼيٕ إهٓ خضّٖل سػؼٔ هوًالكبح االكخكبغٖج ّاالسخيبيٖج هوؼٖف اهسؽائؼٔ.
هلغ نبٌح ضكٖوج اهذّؼث اهؽؼايٖج اهخٕ فؼو فٕ خنتٖلِب اتخغاء يً 1سبٌفٕ 1972

يّمضج تبهسغّل اهخبهٕ:
اهجدّل ركى( :)01حطٖوج اهذّرث اهزراػٖج خالل اهفخرث يً .1791-1793

اهيطدر :يّؿٓ ؼضيبٌٕ  ،يحبّهج خحوٖل اهِٖنل اهخٌظٖيٕ ّخطّر اإلٌخبر

اهفالحٕ

ّأذرُيب ػوٓ اهحبهج اهغدائٖج تبهجزائر ،ؼؿبهج يبسؿخٖؼ( ،غٖؼ يٌفّؼث) ،سبيًج اهسؽائؼ ،

ق 66
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إً اهسغّل اهؿبتق ّٖمص ضكٖوج اهذّؼث اهؽؼايٖج يوٓ يغْ  6ؿٌّاح يً اهخنتٖق ،إػ
ٖالضه اهخؿؼو فٕ خفنٖل اهخًبٌّٖبح ،عبكج اهخًبٌّٖبح اهعبكج تئٌخبر اهذّؼث اهؽؼايٖج
تكّؼث نتٖؼثّ ،اهخٓ خفنل  % 50أّ أنذؼ يً إسيبهٕ اهخًبٌّٖبح اهيؿخضغذجّ .كغ يؼفح
ييوٖج خأيٖى ّخّؽٖى األؼامٕ كفؽاح ٌّيٖج ،إػ ّكوح ضخٓ أّل سّٖوٖج 730750 ،1975

ُنخبؼ يً األؼامٕ اهؽؼايٖج ّؽيح يوٓ  50040يؿخفٖغا.
إً اهنؼٖلج اهخٕ خى تِب خنًّٖ اهخًبٌّٖبحّ ،اهخٕ نبٌح إؿخًسبهٖج خّهغح يٌِب ٌلبئق
يغٖغثٖ ،ينً اهخنؼق إهٓ اهيخًولج يٌِب تبهسبٌة اهًلبؼٔ فٕ(:ؼاتص ؽتٖؼٔ ،1996 ،ق)21

أ ا-ألعنبء اهيؼخنتج فٕ خضغٖغ ضكج اهيؿخفٖغًٖ يً األؼل ،األيؼ اهػٔ أغْ إهٓ خنًّٖ
خًبٌّٖبح كغٖؼث اهيؿبضج ،تبهؼغى يً أً هويؿبضج أُيٖج نتٖؼث فٕ خضغٖغ غعل
اهخًبٌّٖج ّاهيؿخفٖغ.
ة -إً خّؽٖى األؼامٕ اهيؤييج ايخيغ يوٓ اإلضكبء اهٌهؼٔ غًّ يًبٌٖخِب يٖغاٌٖب،
ّتبهخ بهٕ فئً ُػا اهخّؽٖى هى ٖنً يبغال ،إػ ضكوح تًل اهخًبٌّٖبح يوٓ أؼامٕ
أّؿى ييب ضكوح يوَٖ خًبٌّٖبح أعؼْ.
ح -يغى اهخضغٖغ اهغكٖق هيؿبضبح اهخًبٌّٖبح اهينٌّج ،ييب سًل اهيؿخفٖغًٖ ال ًٖؼفًّ
ضغّغ أؼامٕ خًبٌّٖبخِى تبهمتنُّ ،ػا يب أغْ إهٓ ٌفّة اهًغٖغ يً اهيٌبؽيبح ،ييب
اٌسؼ يٌَ تلبء ٌؿتج يً األؼامٕ عبؼر يسبل االؿخغالل.

د -خؿسٖل اهًغٖغ يً ضبالح االضخٖبل ّاهخؽّٖؼ اهخٕ خيح أضٖبٌب تخّانؤ اهؿونبح اهيضوٖج
ّاهخٕ أغح إهٓ إهغبء كغّؼ كؼاؼاح اهخأيٖى فٕ ضق تًل اهيالم اهيخغٖتًٖ أّ اهيالم
اهنتبؼ ،ييب أغْ إهٓ يغى اهخنبتق تًٖ اإلضكبئٖبح اهّاؼغث فٕ كؼاؼاح اهخأيٖى
ّاإلضكبئٖبح اهّاؼغث فٕ اهخضلٖلبح اهيٖغاٌٖج ،إػ توغ يغغ اهيالم اهػًٖ خخّفؼ فِٖى
فؼّن اهخأيٖى أنذؼ يً  %13يً اهيالم اهيؤييًٖ فًال.
ر -يفبنل فٕ اهخؿٖٖؼ ٌبخسج يً خغعل اهغّهج غائيب ،إػ خنؼؼح ٌفؾ أعنبء اهخؿٖٖؼ
اهػاخّٕ ،تلٕ ايختبؼ اهًيبل نأسؼاء ٖخضكوًّ يوٓ األسؼ األغٌٓ ،ضخٓ فٕ ضبهج
خضلٖلِب هوعؿبئؼ.
إً ُػٍ اهّمًٖج اهضؼسج هويؿخفٖغًٖ سًوح اهنذٖؼ يٌِى ٌٖؿضتًّ يً اهخًبٌّٖبح يخعوًٖ

يً األؼامٕ عبكج فٕ اهيٌبنق اهخٕ خّسغ تِب يٌبكة فغل عبؼر اهلنبو اهؽؼايّٕ ،كغ
052
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خلٖٖى اهسٖبسبح اهؼلبرٖج هولطبع اهفالحٕ فٕ اهجزائر ّاهحوّل اهيلخرحج هحل اإلصنبهٖج اهؼلبرٖج

خى إضكبء  3842يخؼاسًب ُّّيب ًٖبغل  %7يً اهيخًبًٌّٖ يوٓ اهيؿخّْ
اهّنٌٕ(إؿيبيٖل فًتبٌٕ ،1997 ،ق.)46
 -3-2إػبدث ُٖنوج اهتٌٖج اهؼلبرٖج هولطبع اهفالحٕ.

إً إيبغث ُٖنوج اهلنبو اهفالضٕ يؿخّضٓ يً اهيتبغا اهًبيج إليبغث ُٖنوج االكخكبغ

اهّنٌٕ ننل(ضؿً تِوّل ،1999 ،ق )9عبكج تًغ أؽيج اهٌفن ّاٌعفبل إٖؼاغاح
اهتخؼّل.
إً ييوٖج إيبغث اهِٖنوج خِغف إلكبيج يؽاؼو ييّيٖج خخنًّ يً أؼامٕ يخسبٌؿج،
ّإيبغث خّؽٖى اهفالضًٖ تفنل ٖميً إٌخبر أنذؼ ّيؼغّغٖج ٖينً اهخضنى فِٖبّ ،يضبّهج
اهلمبء يوٓ نل يب يً فأٌَ خًنٖل اهؿٖؼ اهضؿً هولنبو اهفالضّٕ ،اهخلوٖل يً ختػٖؼ

ّإُيبل األؼامٕ ٌخٖسج الخؿبو يؿبضخِب ّخسؽئخِب هّضغاح يختبيغث.

هلغ نبً هإلسؼاءاح اهيخعػث فٕ يسبل إيبغث اهِٖنوج اهًلبؼٖج هولنبو اهفالضّٕ ،اهخٕ
يؿح خًبٌّٖبح اهذّؼث اهؽؼايٖج ّيؽاؼو اهخؿٖٖؼ اهػاخّٕ ،أٌفأح يضوِب ّضغاح فالضٖج
يِٖنوج ػاح ٌهبى كبٌٌّٕ يّضغ أنوق يوِٖب " اهيؽاؼو اهفالضٖج االفخؼانٖج"ّ ،اهخٕ توغ
يغغُب  3396يؽؼيج ،يٌِب  3034يؽؼيج هِؼح فٕ اهلنبو اهيؿٖؼ ػاخٖب يوٓ يؿبضج
ُ 2330501نخبؼّ 346ّ .ضغث ؽؼايٖج يؿح خًبٌّٖبح اهذّؼث اهؽؼايٖجّ ،اهيالضهج
اهِبيج ُّ خّؽٖى تًل األؼامٕ يوٓ اهفالضًٖ تٌؿتج  ، % 36أٔ يب ًٖبغل 453859
ُنخبؼ تضسج أٌِب يتبؼث يً كنى أؼمٖج كغٖؼث ّيتًذؼث ،ييب ال ٖؿيص تخسيًِٖب فٕ فنل
ّضغاح إٌخبسٖج اكخكبغٖج (يّؿٓ ؼضيبٌٕ ،1997 ،ق.)73

ّييّيب إً إكالش إيبغث اهِٖنوج اهًلبؼٖج هألؼامٕ اهفالضٖج هى ٖنول تبهٌسبش ،إػ أً

اهّاكى أهِؼ اهنذٖؼ يً األعنبء ّاهٌلبئق اهيخًولج تًيوٖبح اهخسيٖى ّ اهخلؿٖى ،أغح إهٓ أً
يخّؿن يؿبضج اهيؽؼيج يبؽال نتٖؼ سغا يلبؼٌج تبإلينبٌٖبح اهيخبضج ( ُ 800نخبؼ فٕ
اهيخّؿن) ،نيب خكل يؿبضج تًل اهيؽاؼو إهٓ (ُ 5000نخبؼ)ًّٖ ،ختؼ ُػا األيؼ يً أُى
األؿتبة اهخٕ أغح إهٓ مًف اإلٌخبر اهفالضٕ ،إػ يً اهكًة اهخضنى فٕ اؿخغالل نل
يؿبضج اهيؽؼيجًّّٖ ،غ ػهم إهٓ اهؿؼيج اهنتٖؼث اهخٕ خيح تِب اهًيوٖج(.فؼٖغ يتج،2005 ،
قّ )78كغ نبً هِػٍ األؿتبة آذبؼ ؿوتٖج يوٓ اهّمًٖج اهيبهٖج هويؽاؼو اهفالضٖج
االفخؼانٖج ،إػ هى خخينً أغوتِب يً خغنٖج خنبهٖف اإلٌخبرّ ،كغ اؼخفًح تيًغل % 13
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ؿٌّٖب ،نيب أً يغغ اهيؽاؼو اهًبسؽث ّكل إهٓ  2667يؽؼيج يً أكل  3212أٔ تٌؿتج
 % 83يً إسيبهٕ اهيؽاؼو،

ّكغ كغؼ يتوغ اهًسؽ تب  2085يوًّٖ غر(

.)O.Bessaoud,1989,P119
 -3خلٖى اهسٖبسبح اهرايٖج إهٓ خّططج اهؼلبر اهفالحٕ.

هلغ كؼؼح اهغّهج اهخّسَ ٌضّ عّككج اهلنبو اهًبى ،يٌػ اهذيبٌٌٖبح ،أذٌبء خٌفٖػ ييوٖج

إيبغث اهِٖنوجّ ،اهخٕ أغح إهٓ اهخعوٕ يً كنبو اهذّؼث اهؽؼايٖج نٌهبى إٌخبسٕ خًبٌّٕ تيٌص
أؼامَٖ ،إيب هلنبو اهخؿٖٖؼ اهػاخٕ هخفنٖل "اهيؽاؼو اهفالضج االفخؼانٖجّ "،إيبب خّؽًِٖب فٕ
فنل اؿخفبغاح فؼغٖج يوٓ تًل اهيخًبًٌّّٖ ،إيب إيبغخِب إهٓ يالنِب األكوًٖٖ خٌفٖػا
هلؼاؼاح هسبً اهنًًّ ،ؼغى أً خّؽٖى ُػٍ األؼامٕ فٕ فنل فؼغٔ نبً اؿخذٌبءا فِّ

يعبهف هيتغأ االؿخغالل اهسيبيٕ.

 -1-3خنًّٖ اهيسخذيراح اهفالحٖج اهفردٖج ّاهجيبػٖج.

إً إعفبق إكالضبح 1981يً إغعبل خغٖؼاح نتٖؼث يوٓ اهلنبو اهفالضٕ اهًببى ّيبب

خالُب يً اٌعفبل فٕ أؿًبؼ اهتخؼّلّ ،اؼخفبو فبخّؼث اهّاؼغاح اهغػائٖج ،اهخبٕ أمبضح
خؿخلنى سؽءا ُبيب يً يغا عٖل اهكبغؼاح اهتخؼّهٖج فٕ اهذيبٌٌٖبحٌّ .خٖسج هوًسؽ اهيببهٕ
اهنتٖؼ اهػٔ خخضيوَ اهيؽاؼو اهفالضٖج االفخؼانٖج ،أكتضح اهغّهج غٖؼ كبغؼث يوبٓ خضيبل
عؿبئؼ االكخكب غ اهًيّيٕ اهيخٌبيٖجٌ ،هؼا هٌلق اهيّاؼغ اهيبهٖج ّؿّء اهخؿٖٖؼ ،ييب غفبى
تبهغّهج عالل ؿٌج  1987هوتضد يً خٌهٖى سغٖغ هخؿٖٖؼ اهلنبو اهفالضٕ اهًيّيٕٖ .ؼخنبؽ
ُػا اهخٌهٖى اهفالضٕ اهسغٖغ يوٓ خنًّٖ يؿخذيؼاح فالضٖج سيبيٖج ّفؼغٖج ،كغٖؼث اهضسبى
يً ضٖد اهيؿبضج ّيغغ اهًيبل يى يغى خغعل اهغّهج ّيؤؿؿبخِب اإلغاؼٖج فٕ خؿبٖؼ ُبػٍ
اهيؿخذيؼاحّ ،يً ذى خأنغ خّسَ اهغّهج ٌضّ عّككج سؽئٖج هولنبو اهفالضٕ.

هلغ تغأح اهًيوٖج فًوٖب تيسؼغ كغّؼ اهيٌفّؼ اهّؽاؼٔ اهيفخؼم ،اهيخميً إيبغث ُٖنوج

اهلنبو اهفالضٕ اهضنّيٕ فٕ  30أّح  ،1987أٔ كتل كغّؼ اهلبًٌّ(اهسؼٖغث اهؼؿيٖج،
يغغ ،1987 ،50قّ )19يّافلج اهيسوؾ اهفًتٕ اهّنٌٕ تذالذج أفِؼ.
إً ُػا اهخؿؼو فٕ اهخنتٖق أكتص ٖيذل أضغ ؿوتٖبح اهؿٖبؿج اهؽؼايٖج اهسؽائؼٖجّ ،كغ
نبً يلؼؼا أً ٖنتق ُػا اهلبًٌّ يوٓ اهيؽاؼو اهفالضٖج االفخؼانٖج نخسؼتج أّهّٓ ،كغ خى
خضغٖغ خنتٖق ُػا اهلبًٌّ يوٓ يٌٖج يلغؼث تب  200يؽؼيج فالضٖج افخؼانٖج( F.Chehat,
054

أبحاث اقتصادية وإدارية
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 )1992, P9تٌؿتج  ، %10كتل أً خلٖى اهخسؼتج فٕ ٌِبٖج عيؾ ؿٌّاح يً اهًيل ،ذى خًيى
تًغ ػهم ،هنً اهّاكى أذتح أٌِب يييح فّؼاّ ،كغ يؿح يًهى اهلنبو االفخؼانٕ فٕ نل
سِبح اهّنً فٕ تغاٖج اهيّؿى اهفالضٕ األّل يً ؿٌج  ،1988إػ يؿح ّ 41الٖج ُّ ،نػا
نبٌح اهًيوٖج يفبسئج.
ّكغ خى إهٓ غبٖج  30أفؼٖل  1988خنًّٖ  19108يؿخذيؼث فالضٖج سيبيٖج( )EACيوٓ
يؿبضج

كغؼُب

1813964

ُنخبؼ

ّؽيح

يوٓ136670يؿخفٖغ،

نيب

خى

خفنٖل1462يؿخذيؼث فالضٖج فؼغٖج (ّ ) EAIؽيح يوٓ  1462يؿخفٖغ.

ّيب ٖالضه فٕ ييوٖج إيبغث خٌهٖى اهيؿخذيؼاح اهفالضٖج ،أٌِب أينح األّهّٖج هوًيبل

اهغائيًٖ فٕ اعخٖبؼ أٌفؿِى ّاألؼامٕ اهخٕ ًٖيوًّ تِب ،ييب أغْ تِى إهٓ خلبؿى يًهى
ّؿبئل اهلنبو االفخؼانٕ يً يخبغ ،أؿيغث ،كنى غٖبؼ .…،األيؼ اهػٔ سًل اهفئبح األعؼْ
يضؼّيج يً ػهم ،ألٌِب ّإً خضكوح يوٓ األؼل فئٌِب خسغُب أكل عكّتج يى يغى
ضكّهِى يوٓ يّايل اإلٌخبر األعؼْ.
ّتخنتٖق ُػٍ اهًيوٖج أكتضح اهِٖبنل اهفالضٖج تبهسؽائؼ خخنًّ يً اهيؿخذيؼاح اهفالضٖج
اهسيبيٖج ّاهيؿخذيؼاح اهفؼغٖج ّاهيؽاؼو اهٌيّػسٖج ّيؿخذيؼاح اهفالضًٖ اهكغبؼ.
ّتًغ يؼّؼ أنذؼ يً يفؼٖخًٖ( 23ؿٌج) يً إكالش ؿٌج  ،1987اخمص تأً نؼٖلج
االٌخفبو اهغائى ايخؼمخ ِب يلتبح يغٖغث يًٌح خنّٖؼ اهيؼغّغ اهفالضٕ ّاإلٌخبر تؿتة
اهيٌبؽيبح اهًلبؼٖج اهخٕ خلّى تًٖ أفؼاغ اهيؿخذيؼث اهّاضغثّ ،نػا اهيٌبؽيبح تًٖ اهيؿخذيؼًٖ

اهػًٖ أييح أؼامِٖى أذٌبء خنًّٖ اهذّؼث اهؽؼايٖج.
إً اهيؿخذيؼاح اهفالضٖج اهفؼغٖج اٌخلل يغغُب يً  18024ؿٌج ( 1993إؿيبيٖل
فًتبٌٕ ،1997 ،ق  )99إهٓ  50273ؿٌج ( 2009ؽُٖؼ ييبؼٔ،2014 ،اهيوضق ،)03
أيب اهيؿخذيؼث اهسيبيٖج فلغ اؽغاغح تٌؿتج كوٖوج ،إػ أؼخفى يغغ اهيؽاؼو يً  29481إهٓ
 29958عالل ٌفؾ اهفخؼث.
ّخًّغ ُػٍ اهؽٖبغث اهنتٖؼث فٕ يغغ اهيؿخذيؼاح اهفؼغٖج إهٓ اهٌؽايبح ّاهعالفبح اهخٕ
هِؼح تًٖ أفؼاغ اهيؿخذيؼث اهّاضغث (ألٌِى ال ًٖؼفًّ تًمِى اهتًل ؼغى أً اهلّاًٌٖ
خٌق يوٓ إينبٌٖبح اعخٖبؼ تًمِى تًل)ُّ ،ػا يب أغْ إهٓ خلؿٖى اهيؽؼيج اهسيبيٖج إهٓ
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يؽؼيخًٖ ّأنذؼّ ،أغْ فٕ نذٖؼ يً األضٖبً إهٓ االٌلؿبى إهٓ يؿخذيؼاح فؼغٖجُّ ،ػا يب
أغْ إهٓ خؽاٖغ يغغ اهيؿخذيؼاح اهفؼغٖج.
إً إيبغث خٌهٖى اهيؿخذيؼاح نغٖؼُب يً اإلكالضبح اهؿبتلج خعووخِب يغث ؿوتٖبح ٌّلبئق
ٌػنؼ يٌِب:
-1اهخسرع فٕ خطتٖق اهلبًٌّ :خى اهفؼّو فٕ خنتٖق ُػا اهلبًٌّ كتل كغّؼٍ ؼؿيٖب تذالذج

أفِؼ نبيوج ،إؿخٌبغا إهٓ يٌفّؼ ّؽاؼٔ يفخؼم كغؼ يً ّؽاؼاح اهفالضج ّاهغاعوٖج

ّاهيبهٖج فٕ  30أّح  ،1987إػ فؼيح اهّالٖبح فٕ اهخنتٖق ايختبؼ يً  1ؿتخيتؼ ،1987
تٌٖيب هى ٖخى اهخّكٖى يوَٖ إال فٕ  8غٖؿيتؼ ُّ ،1987ػا يب ٖهِؼ اهخؿؼو فٕ خنتٖق ُػا
اهلبًٌّ ّاًٌنبؿبخَ اهّاكًٖج.
 -2خنًّٖ يسخذيراح غٖر يخّازٌج ػلبرٖب ّيبدٖب :إً اهلبًٌّ أينٓ أّهّٖج االؿخفبغث هوًيبل

اهغائيًٖ ،ضٖد ٖعخبؼًّ أٌفؿِى ّٖعخبؼًّ األؼامٕ اهخٕ ًٖيوًّ يوِٖبّٖ ،خلبؿيًّ نل

اهًخبغ ّكنى اهغٖبؼ ،األؿيغث… ،ذى ٖأخٕ غّؼ اهفئبح األعؼْ (اهيٌِغؿًٖ ،اهخلًٌٖٖ ،اهًيبل
اهيّؿيًٖٖ ّاهفالضًٖ اهفتبة) يوٓ يب ختلٓ يً أؼامٕ ّّؿبئل اإلٌخبر ،ييب أغْ إهٓ
خنًّٖ يؿخذيؼاح غٖؼ يخّاؽٌج يلبؼٖب (يً ضٖد اهيؿبضج ّاهعكّتج)ّ ،يً ضٖد ّؿبئل
اإلٌخبر األعؼْ.
-3اهخخوٕ ػً األراضٕ :إً يغى اضخؼاى اهلبًٌّ فٖيب ٖعق ضؼٖج اعخٖبؼ األفؼاغ هتًمِى
هخنًّٖ اهسيبيبح تتًل اهيؿخفغًٖ هوخٌبؽل يً ضكخِى ّاالٌؿضبة يً اهيؿخذيؼثّ ،كغ خى

إضكبء  1671خٌبؽال يوٓ اهيؿخّْ اهّنٌٕ تًٖ ؿتخيتؼ ّغٖؿيتؼ  1988فلنّ ،كغ توغح
ٌؿتج اهيٌؿضتًٖ فٕ يبؼؾ (% 3.4 ، 1991ؼاتص ؽتٖؼٔ ،1996 ،ق . )42
 -4سّء خّزٖغ اهيؤطرًٖ :إً اخسبٍ اهيؤنؼًٖ إهٓ اهخيؼنؽ فٕ يغغ كوٖل يً اهيؿخذيؼاح
يخعوًٖ يً يغغ نتٖؼ يً اهيؿخذيؼاح هوًيبل ،تؿتة اهيفبنل اهخٕ ٌسيح تًٖ اهفئبح اهيذلفج

تبيختبؼُب ينوًج يوٓ اهلّاًٌٖ ّيوٓ يوى تبهخؽايبح ّضلّق اهيؿخفغًّٖ ،يوٓ غؼاٖج تنؼق
اإلٌخبر اهضغٖذج ،هنٌِب يبسؽث يً اهًيل اهيٖغإٌ ،ييب سًوِى ٖؿخعغيًّ ييبال أسؼاء تغال
يٌِىُّ ،ػا يب هى ٖؼمٕ اهفالضًٖ ألٌِى ًٖختؼًّ تأً اهًبيل األسٖؼ ال ٖتػل نل كغؼاخَ فٕ

اإلٌخبر ،فٕ يلبتل اهفالضًٖ ٖيونًّ عتؼث يٌِٖج ،إال أً أغوتِى ٖسِل اهلّاًٌٖ ّاهخلٌٖبح
اهؽؼايٖج اهضغٖذج.
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ّ-5جّد إسخفبداح غٖر صرػٖج :.إً اهخسبّؽاح اهيؼخنتج فٕ خنتٖق اهلبًٌّ اهػٔ ٖضنى
خٌهٖى اهلنبو اهفالضٕ اهضنّيٕ ،أغح إهٓ خؿسٖل يغث نًًّ فٕ يعخوف سِبح اهّنً ضّل
إؿخفبغاح ألفؼاغ غٖؼ يًًٌٖٖ تبالؿخفبغث فٕ إنبؼ اهلبًٌٌّّ ،سغ يً تٌِٖى األسبٌةّ ،ييبل
عبؼر اهلنبو اهفالضٕ يً أنتبء ،أؿبخػث ،خسبؼ ،متبن ،…،إمبفج إهٓ إؿخالء يبئالح يوٓ
يؿخذيؼاح يغٖغث تكّؼث غٖؼ كبٌٌّٖج.
-6ػدى ّضّح يزاٖب اإلطالح ّيطبهتج اهيؤييًٖ تبسخرجبع أراضِٖى :إً يغى خضمٖؼ
اهفالضًٖ ّإكٌبيِى تيؽاٖب ُػا اإلكالش ،إهٓ غؼسج أً تًمِى ٖفم فٕ أُغافَّ ،يب ؽاغ يً

خعّفبح ُؤالء اهفالضًٖ ُّ هِّؼ يفنل اهيؤييًٖ فٓ إنبؼ اهذّؼث اهؽؼايٖج اهػًٖ ٖنبهتًّ
تبؿخؼسبو أؼامِٖى ّهسّء تًمِى هوخِغٖغ تبؿخًيبل اهًٌفُّ ،ػا يب أغْ إهٓ إؼسبو يًهى
األؼامٕ إهٓ أكضبتِب.
 -9اهخأخر فٕ خسوٖى اهؼلّد اإلدارٖج :تًغ خنًّٖ اهيؿخذيؼاح اهفالضٖج اهفؼغٖج أّاهسيبيٖج
ّخّؽًِٖبٖ ،خضكل اهيؿخفغًٖ يوٓ يلّغ إغاؼٖج خذتح ضق االٌخفبو اهغائى ،إال أً خؿوٖى ُػٍ

اهًلّغ ؿسل خأعؼا نتٖؼا ،تؿتة أً يًهى توغٖبح اهّنً ال خيخوم ؿسل األؼامٕ ،اهػٔ
ٖضغغ ضغّغ األؼامٕ اهًيّيٖجّ ،تبهخبهٕ خضغٖغ اهيؿبضج تغكجُّ ،ػا يب كًة يوٓ

اهيؿخذيؼاح اهخًبيل يى اهِٖئبح األعؼْ (نبهتٌّم).
 -2-3كبًٌّ اهخّجَٖ اهؼلبرٔ ّإطالح اهسٖبسبح اهسبتلج

تًغ يؼّؼ أكل يً ؿٌخًٖ يوٓ إيبغث خٌهٖى اهيؿخذيؼاح اهفالضٖج اخمص أً ضق االٌخفبو

اهغائى تبألؼل ،هى ٖخينً يً خضفٖؽ اهيؿخفٖغًٖ الؿخذيبؼ األؼامٕ ،نيب أً اهًلبؼ اهفالضٕ
ؼغى اهؿٖبؿبح اهيخًغغث ال ٖؽال ًٖبٌٕ يً اهخسبّؽاح ّاهٌؽايبح اهخٕ خًٖق ييوٖج اهخٌيٖج
اهفالضٖج ،هػهم سبء كبًٌّ اهخّسَٖ اهًلبؼٔ إليبغث اهٌهؼ فٕ خوم اهؿٖبؿبح.
إً كبًٌّ اهخّسَٖ اهًلبؼٔ هى ٖأح فلن يً أسل إيبغث األؼامٕ هيالنِب األكوًٖٖ
ّخؿّٖج اهيٌبؽيبح اهٌبفئج يٌِب ،تل سبء نػهم يً أسل خؿّٖج سيٖى اهيٌبؽيبح اهٌبفئج يً
ؿّء خنتٖق اهلبًٌّ ؼكى.19/87
ّكغ فيل ُػا اهلبًٌّ اؿخؼسبو اهنذٖؼ يً أؼامٕ هويبهنًٖ ،فضؿة يًنٖبح ّؽاؼث

اهفالضج فئً  % 98يً اهيالم اؿخًبغّا أؼامِٖى ( 23904يً إسيبهٕ  24378فعكب)
(فؼٖغ يتج ،2005 ،ق )128
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أيب فٖيب ٖعق كبًٌّ اهيؿخذيؼاح اهفالضٖج ،فلغ سبء أٖمب ُػا اهلبًٌّ هخنِٖؼ ُػٍ
اهيؿخذيؼاح يً اهٌلبئق ّاهؿوتٖبح اهؿبتلج اهػنؼّ ،كغ نبٌح ٌخبئز ييوٖج اهخنِٖؼ نيب ٖوٕ:
 تبهٌؿتج هضبالح االؿخفبغث غٖؼ اهفؼيٖج اهخٕ خى إضكبئِب خفنل  2557ضبهج ،أيب كؼاؼاحاإلهغبء اهخٕ خى إيمبؤُب ّخؿوٖيِب خفنل  1705أٔ تٌؿتج . % 66
 خى إضكبء فٕ إنبؼ يعبهفج خنتٖق اهيبغث  505 ( 37ضبهج ) يً ميً اهًغغ اإلسيبهٕهإلؿخفبغاح غٖؼ اهفؼيٖج .
ّؼغى أً اإلكالضبح اهًلبؼٖج اهًغٖغث اهخٕ يؼفِب اهلنبو اهفالضٕ عبكج اهخٕ سبء تِب

كبًٌّ اهخّسَٖ اهًلبؼٔ اهػٔ سبء إليبغث االؿخلؼاؼ ّضل اهيٌبؽيبح اهخٕ عوفخِب اهؿٖبؿبح
اهؿبتلج ،إال أٌَ هى ٖخينً يً ػهم ،ييب هى ٖفسى اهفالضًٖ يوٓ االُخيبى تخنّٖؼ اإلٌخبر
ّاإلٌخبسٖجّ ،تلبء اهنذٖؼ يً األؼامٕ غًّ اؿخغالل ٌخٖسج هويٌبؽيبح اهنذٖؼثّ.اهسغّل
اهخبهٕ ّٖمص خنّؼ ُػٍ اهيٌبؽيبح اهًلبؼٖج.
اهجدّل ركى ( :)02خطّر اهيٌبزػبح اهؼلبرٖج إهٓ غبٖج جّاً .1774

اهيطدر:

Ministère de L’agriculture, Billon des opération liées au foncier agricole, Juin1994.

ّييّيب فئً كبًٌّ اهخّسَٖ اهًلبؼٔ اهػٔ سبء ألسل إيبغث اهٌهؼ فٕ اهؿٖبؿبح
اهؿبتلج هى ٖخينً يً ضل نل اهيفبنل اهخٕ عوفخِب إػ تلٖح اهنذٖؼ يً األؼامٕ غًّ
اؿخغالل تؿتة اهيٌبؽيبح اهًلبؼٖج.
616
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 -3-3اسختدال حق االٌخفبع اهدائى تطٖغج االيخٖبز

إً اهغّهج اعخبؼح خّسِب أعؼ ٖخيذل فٕ اؿختغال ضق االٌخفبو اهغائى تكٖغج

االيخٖبؽ(اهسؼٖغث اهؼؿيٖج ،يغغ ّ )2010 ،46ػهم نتلب هٌق اهيبغث اهذبهذج يً ُػا اهلبًٌّ،
هيغث أككبُب  40ؿٌج كبتوج هوخسغٖغ يلبتل غفى إخبّث ؿٌّٖج ،يى اؿخيؼاؼ ضفبه اهغّهج يوٓ
يونٖج األؼلُّ ،ػا تغال يً ضق االٌخفبو اهغائى اهػٔ نبً هيغث  99ؿٌج .نيب أً ضق
االيخٖبؽ ُػا ٖنًّ كبتل هوخٌبؽل ّاهخّؼٖد ّاهضسؽ(اهيبغث  13يً اهلبًٌّ )03/10
ّٖيؾ ُػا اهلبًٌّ إسيبال  218000يؿخغال ّ 2,5يوًّٖ ُنخبؼ يً األؼامٕ اهخبتًج
أليالم اهغّهجّٖ .ينً خلٖٖى ُػا اإلكالش نيب ٖوٕ:
أ -إٖجبتٖبح كبًٌّ االيخٖبز اهفالحٌٕ :ػنؼ يٌِب:

ٖ ينً اهغّهج يً ؼفى يغاعٖوِب يلبتل سيى األخبّْ اهؿٌّٖج اهخٕ ؿٖغفًِب اهيؿخفٖغًٖ
يً ُػا اهلبًٌّ .نيب ًٖنٕ فؼكج هسيٖى فؼائص اهفالضًٖ الؿخغالل األؼامٕ اهخٕ ًٖيوًّ

تِبّ .يٌى ييوٖبح خضّٖل األؼامٕ يً ّسخِب اهنتًٖٖج.

 إً إككبء أكضبة اهيؿخذيؼاح اهفالضٖج اهسيبيٖج أّ اهفؼغٖج اهػًٖ هسئّا إهٓ خغٖٖؼ
اهّسِج اهفالضٖج هألؼامٕ ٖنفف اهنذٖؼ يً ييوٖبح اهخضّٖل ّاهخضبٖل اهخٕ خيح يوٓ
األؼامٕ اهفالضٖجّ ،يً ذى خنِٖؼ اهلنبو اهفالضٕ يً اهغعالء.
 إٖسبغ يكبغؼ يخٌّيج يً اهخيّٖل يً عالل اؿخعغاى يلغ االيخٖبؽ نميبً هوضكّل
يوٓ اهلؼّل اهالؽيج هًيوٖج اؿخغالل األؼامٕ ّخيّٖل اهٌفبن اهفالضٕ.
ٖ ينً هويؿخفٖغًٖ يً اهلبًٌّ اهضكّل يوٓ خيّٖالح أعؼْ يً نؼٖق يلغاهفؼانج
(اهيبغث  21يً اهلبًٌّ ُّ )03/10ػا يب ٖؿيص تئٌفبء ؿّق يلبؼٖج ٌفنج غًّ اهيؿبؾ
تبؿخغالل األؼامٕ اهفالضٖج .

 إً آهٖج اهؼكبتج اهيعّهج هفبئغث اهغّٖاً اهّنٌٕ هألؼامٕ اهفالضٖج (فٕ أٔ ّكح)

خسًل إينبٌٖج اهيضبفهج يوٓ اهيؿخذيؼاح ّاهؼفى يً يؿخّْ يؼغّغُب اإلٌخبسٕ يينٌٌب يً
عالل اؿخعغايَ هإلسؼاءاح اهخضفٖؽٖج أّ اهؼغيٖج إً اكخمٓ األيؼ.
ة -سوتٖبح كبًٌّ االيخٖبز اهفالحٕٖ :نؼش إغعبل كبًٌّ اهًلبؼ اهفالضٕ اهسغٖغ ضٖؽ

اهخٌفٖػ سيوج يً اإلفنبالح ّاهؿوتٖبح تبهٌؿتج هوفالضًٖ ٌػنؼ يٌِب:

 إً إغؼار اهفالضًٖ ميً يلّغ سغٖغث ٖخنوة أّال يًبهسج يب خؼانى يً غًّٖ
العدد العشرون -ديسمبر 6102
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ّمؼائة هيغث  24يبيب ،تؿتة يسؽ اهفالضًٖ يً خؿغٖغُب .تبإلمبفج إهٓ اهيفبنل
ّاهيٌبؽيبح اهًلبؼٖج اهخٕ هى ٖخينً كبًٌّ اهخّسَٖ اهًلبؼٔ يً خؿّٖخِب .نيب أً اهنذٖؼ يً
أكضبة اهيؿخذيؼاح اهفالضٖج ضّّهّا أؼامٕ اهغّهج إهٓ يب ٖفتَ يونٖبح عبكج ،يً عالل
خعكٖق يؿبضبح ُبيج يٌِب هتٌبء يؿبنً يبئوٖج ،فٕ ضًٖ أً اهنذٖؼ يٌِى كبيّا تخعكٖق
خوم األؼامٕ ألٌفنج أعؼْ هٖؿح هِب أٔ كوج تلنبو اهفالضج ،ييب ًٌٖٕ أً اهلبًٌّ
اهسغٖغ ؿٖمتن اهضسى اهفًوٕ هألؼامٕ اهفالضٖجّ ،ؿٖوؽى أكضبة اهيؿخذيؼاح تخؿّٖج
ّمًٖبح هوح يبهلج هيغث  24يبيبّ .يوَٖ فئً ُػا اهلبًٌّ هى ٖكضص اهيفنل األؿبؿٕ فٕ

اهلبًٌّ ّ 19/87اهيخيذل فٕ يغى اٌؿسبى أكضبة اهيؿخذيؼاح اهسيبيٖج تل أكؼٍ.

 إً ُػا اهلبًٌّ ٖينٌَ أً ٖمى ضغا هالؿخلؼاؼ اهػٔ غاى أنذؼ يً يلغًٖ يً
اهؽيً ،يلغًٖ ؿيضب هويؿخذيؼًٖ اهفالضًٖٖ يً إٌسبؽ يفبؼٖى يوٓ األؼامٕ اهييٌّضج هِى،
يً كتٖل ضفؼ اٗتبؼ ،تٌبء ضهبئؼ خؼتٖج األغٌبى ،اهغسبر ّغٖؼُب يً االؿخذيبؼاح اهخٕ نبً
اهفالش اهيؿخذيؼ ٖلّى تِب يً يٌنوق إغؼانَ أٌَ يبهم هألؼل ،يوٓ ايختبؼ أً اهًلغ
اإلغاؼٔ اهػٔ خيٌضَ اهؿونبح ٖؿيص تبؿخغالل اؿخذيبؼ األؼل هيغث خلبؼة اهلؼً (99
ؿٌج) ،يب ٖيٌص اهفًّؼ تيونٖج األؼل· ُػا اهفًّؼ اهػٔ ٖغفى اهيؿخذيؼ إهٓ اإلعالق
هألؼل ،غٖؼ أً ُػا اهلبًٌّ اهيلخؼش ّاهيًغل هلبًٌّ ٖ 1987وغٕ ُػٍ اهٌهؼث ّٖمى ضغا
هالؿخلؼاؼ اهػٔ خًّغ يوَٖ اهيؿخذيؼ اهفالضٕ(هيغث أككبُب  40ؿٌج كبتوج هوخسغٖغ) ّنأً ُػا

اهلبًٌّ ُّ خأيٖى يؿخخؼ.

 اهخأعؼ فٕ خؿوٖى يلّغ االيخٖبؽ يً كتل اهيغٖؼٖبح اهّالئٖج أليالم اهغّهج
ؿٖكًة يوٓ اهفالضًٖ اهخًبيل يى اهِٖئبح األعؼْ نبهتٌّم ، ...نيب خى خؿسٖل يسيّيج
يً اهًلتبح عالل ييوٖج إيغاغ يلّغ اهيونٖج تؿتة خأعؼ ييوٖبح يؿص األؼامٕ ّكغ ؿسوح
اهيغٖؼٖبح آالف اهيؿبضبح اهفالضٖج اهخٕ خغعل فٕ إلنبؼ أؼامٕ اهًؼـ.
 إً خّؼٖد يلغ االيخٖبؽ ًٌٖٕ اٌخلبل اهيونٖج إهٓ اهّؼذج ّتبهخبهٕ فئً اهخؽايبح
اهًلغ خخّؽو يوٓ اهّؼذج ؼغى أٌَ ٖينً أً ٖنًّ اهّؼذج ال ٖيبؼؿًّ اهًيل اهفالضٕ ُّػا
يب ٖخٌبفٓ يى اهلبًٌّ  03/10اهػٔ ٖضخى يوٓ اهيؿخفٖغ ييبؼؿج اهًيل اهفالضٕ تكفج
فعكٖج ّيتبفؼث ُّػا يب ٖؤذؼ يوٓ يؼغّغ اهيؿخذيؼث.
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ّفٕ األعٖؼ أيخلغ أً ختٌٕ ُػا اهلبًٌّ ُّ يّغث هٌهبى اهذّؼث اهؽؼايٖج ّهنً تفنل
سغٖغّ ،فٕ هل اضخفبه اهغّهج تيونٖج األؼل هً خنًّ هوفالش ٌفؾ اهؼغتج هوًيل فٕ
األؼل اهخٕ ٖيونِب ،هػهم التغ يً خًغٖل ُػا اهلبًٌّ يً عالل خضغٖغ أسل هخيوٖم األؼل
إػا اذتح اهفالش ضؿً اؿخغالهِب ،يى إتلبء كٖغ (اهًلّتبح اهّاؼغث فٕ اهلبًٌّ) يغى اهتٖى أّ
خضّٖل األؼل ألغؼال أعؼْ ضخٓ ال ٖخؿتة ػهم فٕ خلوٖق اهيؿبضبح اهيؽؼّيج.
 - 4خلٖٖى فنرخٕ تٖغ أّ خأجٖر األراضٕ اهفالحٖج هحل اإلصنبهٖج اهؼلبرٖج.

هلغ كبغق يسوؾ اهّؽؼاء اهيًٌلغ تخبؼٖظ  1997/12/14خضح ؼئبؿج ؼئٖؾ

اهسي ِّؼٖج يوٓ يفؼّو اهلبًٌّ اهيضغغ هفؼّن ّنٖفٖبح تٖى ّإٖسبؼ األؼامٕ اهفالضٖج
اهًيّيٖج هنً اهيكبغكج يوَٖ يً كتل اهيسوؾ اهفًتٕ اهّنٌٕ ّيسوؾ األيج هى خخىّ ،ػهم

تؿتة اهمسج اإلياليٖج اهنتٖؼث اهخٕ أذبؼُب يفؼّو ُػا اهلبًٌّّ .يوٓ ُػا األؿبؾ ؿٖخى
اهخنؼق إهٓ نل نؼٖلج يى خضوٖل ّخلٖٖى إٖسبتٖبخِب ّؿوتٖبخِب ّاكخؼاش اهنؼٖلج اهخٕ ختغّا هٌب
أفمل ّاهخٕ خٌبؿة االكخكبغ اهّنٌٕ ّاهفالش اهيؿخذيؼ.
 -1-4تٖغ األراضٕ اهفالحٖج اهؼيّيٖج

إً ييوٖج تٖى األؼامٕ اهفالضٖج اهخبتًج هأليالم اهّنٌٖج اهعبكج خغعل فٕ إنبؼ خٌبؽل
اهغّهج يً يٌبكؼ يونٖخِب اهذالذج ( اهخكؼف ،االؿخًيبل ّاالؿخغالل).
ّييّيب ٌُبم اهًغٖغ يً اإلٖجبتٖبح هًيوٖج اهتٖى ٌػنؼ يٌِب:

 نيأٌج اهفالضًٖ ّميبً اؿخلؼاؼُى فّق أؼامِٖى اهخٕ ٖؿخغوٌِّب. خلّٖج اهًالكج تًٖ اهفالش ّاألؼل يً عالل اهخفسٖى يوٓ تػل اهسِغ أنذؼ. تًد االؿخذيبؼ عبكج االؿخذيبؼاح اهخٕ خػُة هوخضؿٌٖبح اهًلبؼٖج. -فخص ؿّق يلبؼٖج يً فأٌِب خضفٖؽ اهفالضًٖ يوٓ خّؿبٖى أؼامبِٖى ّخٌّٖبى

اؿخذيببؼاخِى.
 ميبً خيّٖل أنذؼ هإلٌخبر اهفالضٕ عبكج تًغ خضؼٖؼ يلّغ اهيونٖج.أيب اهسوتٖبح اهخٕ كغ خٌتذق يوٓ ؿٖبؿج تٖى األؼامٕ اهفالضٖج ٌػنؼ يٌِب:

 -اؿخضّاػ أكضبة ؼؤّؾ األيّال يوٓ األؼامٕ ّخضّل اهفالضًٖ فِٖب إهٓ أسؼاء ،إػا

خى اهتٖى تبألؿًبؼ اهضلٖلٖج أّ تأؿًبؼ ؼيؽٖج فٕ هل خضؼٖؼ اهؿّق اهًلبؼٖج ؿبٖؤغٔ إهبٓ
يمبؼتج ُؤالء اهفالضًٖ هكبهص أكضبة ؼؤّؾ األيّال.
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 خضّٖل األؼامٕ يً نبتًِب اهفالضٕ هضؿبة كنبيبح أعؼْ ّعبكج اهًيؼاً يٌِب. إُيبل األؼامٕ تؿتة اهٌؽايبح اهًبئوٖج (إؼدُ ،تج. )...، خفخٖح األؼامٕ يٌغ اٌنالق اهًيوٖج ،ذى تًغ ّفبث اهيالم. كًّتج اهخضنى فٕ اهفالضًّٖ ،إستبؼُى يوٓ اضخؼاى ؿٖبؿج يًٌٖج فٕ اإلٌخبر. عوق سّ يً اهكؼاو ّاهخّخؼ ضّل األؼامٕ اهخٕ خّسغ ضّهِب ٌؽايبح. ضؼيبً أسٖبل اهيؿخلتل يً اهؼٖى اهًلبؼٔ ،اهػٔ ًٖختؼ يونب هسيٖى أفؼاغ اهيسخيى. :2-4خأجٖر األراضٕ اهؼيّيٖج

إً اهيفؼو أكؼ اإلٖسبؼ يٌغيب ال ٖعخبؼ اهيؿخفٖغ فؼاء اهًلبؼ يوٓ أً يغث اإلٖسبؼ
اهييٌّضج تيّسة ُػا اهلبًٌّ ذالذًّ ( )30ؿٌج كبتوج هوخسغٖغ.
ٌُبم اهًغٖغ يً اإلٖجبتٖبح ألؿوّة اإلٖسبؼ ٌػنؼ يٌِب:

 -خضلٖق اهًغاهج االسخيبيٖج يً عالل إتلبء األؼل يونٖج ييّيٖج.

 خضلٖق يغاعٖل نتٖؼث هعؽٌٖج اهغّهج ٌخٖسج ييوٖج اهخأسٖؼ ٖينً اؿخغالهِب هخنّٖؼ اهلنبو. إينبء فؼكج هسيٖى فؼائص اهفالضًٖ الؿخغالل األؼامٕ اهخٕ ًٖيوًّ تِب.أيب اهسوتٖبح فٌػنؼ يٌِب:

 يغى اؿخلؼاؼ اهفالضًٖ ألٌِى ًٖخلغًّ تأً األؼل هٖؿح يونب هِى نيب ضغد تبهمتن فٖيبٖعق ضق االٌخفبو اهػاخٕ.
 تػل سِغ أغٌٓ يً نؼف اهفالضًٖ هعغيج األؼل. خسٌة االؿخذيبؼاح اهنّٖوج األسل (أٔ االؿخذيبؼاح اهخٕ خػُة هوخضؿٌٖبح اهًلبؼٖج). عنؼ خِؼة اهفالضًٖ يً غفى يتبهغ اإلٖسبؼ تفخٓ اهضسز ،نؿّء األضّال اهسّٖجّغٖؼُب.
 اًٌغاى اهميبٌبح هوضكّل يوٓ اهلؼّل يً اهتٌّم.ؼغى ػهم ٖينً اهلّل أً اؿخعغاى نؼٖلج اهخأسٖؼ نتغٖل هنؼٖلج االٌخفبو اهغائى ؿخنًّ أٌفى

هوغّهج ،ألٌِب ؿخينٌِب يً ؼفى يغاعٖوِب ،ألً خأسٖؼ ُػٍ األؼامٕ اهفالضٖج اهًيّيٖج ؿٖسوة
هوغّهج ّاهسيبيبح اهيضوٖج يوٓ األكل ضّاهٕ  17يوٖبؼ غر فٕ اهؿٌج ،أٔ يب ًٖبغل
 %7.7يً ضكٖوج كنبو اهيضؼّكبح(.) S.badrani, 1995 ,P91
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خلٖٖى اهسٖبسبح اهؼلبرٖج هولطبع اهفالحٕ فٕ اهجزائر ّاهحوّل اهيلخرحج هحل اإلصنبهٖج اهؼلبرٖج

ّييّيب فئً عٖبؼ اهخأسٖؼ ُّ اهعٖبؼ األنذؼ خضلٖلب هويكوضج اهًبيج تفؼن ّمى ٌهبى
هوخأسٖؼ ٖخّكف يوٓ يسيّيج يً اهميبٌبح اهخٕ ٖسة أً خلغيِب اهغّهج هِؤالء اهيؿخأسؼًٖ
هنٕ ال ٖخؼنّا ُػٍ األؼامٕ(.)l.Azni, 1996, P69
إً االعخٖبؼ تًٖ اهتٖى ّاهخأسٖؼٖ ،سًل فنؼث اهخأسٖؼ أضؿً يً اهٌّاضٕ االسخيبيٖج
ّاالكخكبغٖج ،ؿّاء تبهٌؿتج هوغّهج (يً عالل خّفٖؼ يتبهغ يبهٖج) ،أّ هويسخيى ننل يً عالل
خضلٖق يتغأ اهًغاهج االسخيبيٖج ،إمبفج إهٓ خنؼٖؾ يتغأ األؼل يوم هويسخيى ّهٖؾ ألفؼاغ
يًًٌٖٖ ّيغى ضؼيبً أسٖبل اهيؿخلتل يً ؼًِٖب.

هنً ؼغى ػهم ال ٖينً االيخلبغ تأً ييوٖج اهخأسٖؼ ؿخلمٕ يوٓ نل يفبنل اهلنبو

اهفالضٕ ،تل ٖينً هِب اهلمبء يوٓ اهيفنل اهًلبؼٔ اهػٔ ًٖختؼ أنتؼ يفبنل اهلنبو
اهفالضٕ ،هػهم يوٓ اهغّهج أً ختلٓ إهٓ سبٌة ُؤالء اهيؿخذيؼًٖ هضل اهيفبنل األعؼْ اهخٕ
خّاسِِى ،يى غييِى ،ؿّاء أنبً ُػا اهغيى يبغٖب أّ خلٌٖب يٌغ اهضبسجّ ،ضخٓ ّإً خيح
عّككج اهًلبؼ فئً ػهم ال ًٌٖٕ اهخعوٕ اهنوٕ يً ُػا اهلنبو ،تل ٖسة ضػّ ؿٖبؿج
اهغّل اهيخلغيج اهخٕ خغيى كنبيِب اهفالضٕ يى خنِٖؼ اهلنبو اهفالضٕ يً نل يعوفبح
اهؿٖبؿبح اهؿبتلجّ ،اهًيل يوٓ إكبيج يالكج كبٌٌّٖج غائيج تًٖ األؼل ّاهيؿخذيؼ.
اهخبخيج:

إً اهّمًٖج اهؼاٌُج هوفالضج اهسؽائؼٖج تكفج يبيج ّاهًلبؼ اهفالضٕ تكبفج عبكبج ،ال

خؼسى إهٓ اهٌكّق اهخٕ كغؼح فٕ فأً اؿخغالل األؼامٕ تلغؼ يب خًّغ إهٓ إسبؼاءاح
خنتٖلِبُّ ،ػا يب خى اهخّكل هَ يً عالل ُػا اهّؼكج اهتضذٖج ،نيب أً خغوٖة االيختببؼاح

اهؿٖبؿٖج ّاالسخيبيٖج فٖيب نتق فٕ يِغ اهخؿٖٖؼ االفخؼانٕ هوتالغ ،أغْ إهٓ :ففل كنبو

اهخؿٖٖؼ اهػاخٕ فٕ خضلٖق اؿخغالل األؼامٕ اهفبغؼث تٌفؾ اهنؼٖلج اهيؿخغوج ؿبتلب يً كتبل
االؿخًيبؼ اهفؼٌؿٕ ،نيب أً اهتًغ االسخيبيٕ هٌهبى اهذّؼث اهؽؼايٖج أغْ إهٓ عوبق يبغث
يفبنل ؿّاء فٕ ييوٖج سيى األؼامٕ أّ فٕ ييوٖج خّؽًِٖب يوٓ اهيؿخفٖغًٖ اهفلؼاء.
إً أؽيج اهنبكج هؿٌج ّ 1986اهخضّالح اهخٕ ؼافلخِب فٕ ٌِبٖج اهذيبٌٌٖبح ،أغح تبهتالغ إهبٓ
اهخّسَ ٌضّ عّككج اهلنبو اهفالضّٕ ،كغ اكنغيح ُػٍ اهخسؼتج تًلتبح نذٖؼث ،إػ نببً
اهيؿئّهًّ يً ُػٍ اهلنبو ًٖخلغًّ تأً االكخكبغ اهضؼ ًٌٖٕ اهخعوٕ يبً إغاؼث االكخكببغ
اهّنٌٕ ّخّسَٖ نبكبخَُّ ،ػا يب أغْ إهٓ ففل ُػٍ اهؿٖبؿبح  .نيب أً اهخؿبؼو ّاهخًسبل
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ّاالٌضؼاف فٕ خنتٖق اهؿٖبؿبح اهًلبؼٖج غًّ غؼاؿج يخأٌٖج هِبب نبٌبح ؿبيج اهؿٖبؿبج
اهؽؼايٖج هوتالغ.
ّيوَٖ فئً اهٌِّل تِػا اهلنبو ٖخنوة إكبيج يالكج كبٌٌّٖج غائيج هويونٖج تًٖ اهيؿبخذيؼ
ؿّاء أنبً اهفعق نتًٖٕ أّ يًٌّٖب ّاألؼل اهخٕ ٖلّى تبؿخكالضِب يوٓ أً خّفق تًٖ
أؼتى أيّؼ:
*اهؼغتج فٕ اهخيوم اهخٕ خضّهح إهٓ يتغأ اكخكبغٔ كبئى يوٓ اهؼغتج فٕ اهضكبّل يوبٓ
يونٖج كبتوج هوخغاّل.

* نيّش األفؼاغ إهٓ خؼؿٖظ ضلِى فٕ غٖيّيج يونٖج اٗؿؼثّ ،اهخٕ هِب كٖيج ؼيؽٖج تبهٌؿبتج
هألسٖبل اهيخًبكتج.
*مؼّؼث إكبيج يغاهج فٕ خّؽٖى ُػٍ األؼامٕ تيؿبيغث اهغّهج.
اهيراجغ:

 /1اهيراجغ تبهوغج اهؼرتٖج

- 1أؼؽكٕ يتغ اهؼضيً ،خجبرث اهجزائر اهخبرجٖج تًٖ اهحرتًٖ اهؼبهيٖخًٖ ،اهفؼنج اهّنٌٖج هوٌفبؼ ّاهخّؽٖبى،
اهسؽائؼ.1976 ،

- 2تً ّٖؿف تً ؼكٖج ،صرح كبًٌّ اهيسخذيراح اهفالحٖج ،اهغّٖاً اهّنٌٕ هألفغبل اهخؼتّٖج ،اهسؽائؼ.2001،

- 3تِوّل ضؿً ،اهغزّ اهرأسيبهٕ اهزراػٕ هوجزائر ّيتبدئ إػبدث خٌظٖى االكخطبد اهّطٌٕ تؼد االسخلالل ،اهيؤؿؿج
اهسؽائؼٖج هونتبيج ،اهسؽائؼ.1984 ،

- 4تِوّل ضؿً ،اهلطبع اهخلوٖدٔ ّاهخٌبكضبح اهِٖنوٖج فٕ اهزراػج تبهجزائر -خجدٖدٍ ٌّظبى ديجَ فـٕ اهذـّرث
اهزراػٖج، -

اهفؼنج اهّنٌٖج هوٌفؼ ّاهخّؽٖى ،اهسؽائؼ.1979،

- 5تِوّل ضؿً ،سٖبسج خخطٖط اهخٌيٖج ّإػبدث خٌظٖى يسبرُب فٕ اهجزائر ،اهسؽء اهذبٌٕ ،غٖبّاً اهينتّيببح
اهسبيًٖج ،اهسؽائؼ.1999 ،

- 6ؼضيبٌٕ يّؿٓ ،يضبّهج خضوٖل اهِٖنل اهخٌهٖيٕ ّخنّؼ اإلٌخبر اهفالضٕ ّأذؼُيبب يوبٓ اهضبهبج اهغغائٖبج
تبهسؽائؼ ،ؼؿبهج يبسؿخٖؼ( ،غٖؼ يٌفّؼث) ،سبيًج اهسؽائؼ.

- 7ؽتٖؼٔ ؼاتص ،اإلطالحبح فٕ كطبع اهزراػج تبهجزائر ّآذبرُب ػوٓ خطّرٍ ،ؼؿبهج غنخبّؼاٍ ،يًِبغ اهًوبّى
االكخكبغٖج ،سبيًج اهسؽائؼ.1996 ،

- 8اهؿّٖغٔ يضيغ ،اهخسٖٖر اهذاخٕ فٕ اهخجرتج اهجزائرٖج ّفٕ اهخجبرة اهؼبهيٖج ،اهيؤؿؿبج اهّنٌٖبج هونخببة،
اهسؽائؼ.1986 ،

- 9فًتبٌٕ إؿيبيٖل ،آذبر اهخّجَ ٌحّ خّططج اهلطبع اهفالحٕ اهؼيّيٕ تـبهجزائر ،ؼؿببهج غنخبّؼاٍ(غٖبؼ
يٌفّؼث) ،يًِغ اهًوّى االكخكبغٖج ،سبيًج اهسؽائؼ.1997 ،

- 10فًتبٌٕ إؿيبيٖل ،اهسٖبسج اهفالحٖج ّيصنل اهؼلبر اهفالحٕ تبهلطبع اهؼيّيٕ اهجزائرٔ ،فٕ اهيوخلٓ اهغّهٕ

ضّل  :خٌيٖج اهفالضج اهكض ؼاّٖج نتغٖل هويّاؼغ نتبغٖل هويبّاؼغ اهؽائوبج ،سبيًبج تؿبنؼث23 ّ 22 ،

.2002/10/
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خلٖٖى اهسٖبسبح اهؼلبرٖج هولطبع اهفالحٕ فٕ اهجزائر ّاهحوّل اهيلخرحج هحل اإلصنبهٖج اهؼلبرٖج
- 11فٌٖخٕ يضيغ تفٖؼ ،اهخغٖراح االكخطبدٖج ّاالجخيبػٖج فٕ اهيغرة أذٌبء االحخالل اهرّيبٌٕ ،اهيؤؿؿج اهّنٌٖج
هونخبة،اهسؽائؼ ،ن.1985 ،2

- 12كغّق ييؼ ،خطّر اهخٌظٖى اهلبٌٌّٕ هولطبع اهزراػٕ تبهجزائر ،غّٖاً اهينتّيببح اهسبيًٖبج ،اهسؽائبؼ،
.1988

- 13يتَ فؼٖغ ،إصنبهٖج اهؼلبر اهفالحٕ فٕ ظل اهسٖبسبح اهزراػٖج فٕ اهجزائر -دراسج حبهج ّالٖج تسـنرث،-
يػنؼث يبسؿخٖؼ( ،غٖؼ يٌفّؼث) ،نوٖج اهًوّى االكخكبغٖج ّيوّى اهخؿٖٖؼ ،سبيًج تبخٌج.2005 ،

- 14يسج اهسٖالهٕ ،أزيج اهؼلبر اهفالحٕ ّيلخرحبح خسّٖخِب – يً خبيٖى اهيوم اهخبض إهٓ خّططـج اهيوـم
اهؼبى ،غاؼ اهعوغٌّٖج هوٌفؼ ّاهخّؽٖى ،اهسؽائؼ.2005 ،

- 15يلًّ األعمؼ ،إسخغالل أراضٕ اهؼرش ّاهٌزاػبح اهيخؼولج تِب ،فٕ يسوج يٌتؼ اهضلّكًّٖٖ ،الٖج يؿبٖوج،
اهًغغ  ،13ؿٌج .1989

- 16ييبؼٔ ؽُٖؼ ،خضوٖل إكخكبغٔ كٖبؿٕ ألُى اهًّايل اهيؤذؼث يوٓ كٖيج اهٌبخز اهيضوٕ اهفالضٕ اهسؽائؼٔ عالل
اهفخؼث ( ،)2009-1980أنؼّضج غنخّؼاٍ(غٖؼ يٌفّؼث) ،سبيًج تؿنؼث .2014 ،

- 17فبموٕ إغؼٖؾٌ ،ظبى اهيونٖج ّيدْ ّظٖفخِب اإلجخيبػٖج فٕ اهلبًٌّ اهجزائرٔ ،ؼؿببهج غنخبّؼاٍ (غٖبؼ
يٌفّؼث) ،يًِغ اهًوّى اهلبٌٌّٖج ،سبيًج اهسؽائؼ.1994 ،

 ٌُٕ- 18أضيغ ،اكخطبد اهجزائر اهيسخلوج ، ،غّٖاً اهينتّيبح اهسبيًٖج ،اهسؽائؼ.1991،

 /2اهيراجغ تبهوغج األجٌتٖج

1- Ommar Bessaoud, Reforme agricole Nouvelle tentative d’issue à la crise de l’agriculture, Revue monde en
développement, N° 67. 1989.
2-Fouad Chehat, Déterminants et premiers effets de la réorganisation de l’agriculture Algérien, économie rurale n°
207 , 1992.
3- Slimene Barani, L’intervention de l’état dans L’agriculture en algerie, constat
et proposition pour ceux de bat , In option méditerranées , série B N° 14 , 1995.
4- Lazhar Azni , Les politiques fonciéres en Algerie depuis 1962, INRA, 1996.
5- Ministère de L’agriculture, Billon des opération liées au foncier agricole, Juin1994.
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