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  تسيري العقار الفالحي باجلزائر
     األزمة واحللول

  
  سليمان ناصر/  د                                                                          
  أستاذ جبامعة ورقلة                                                                            

  ج.ق.و.عضو اجلمعية                                                                                     
  

  :مقدمة 
ائي حمور اهتمام األمم يف العصر الراهن، وذلك ملا يوفره من استقالل يشكل األمن الغذ

ود وعزة وكرامة يف حالة حتققه، وبالتايل إلغاء التبعية إىل اخلارج وما ينتج عنها من شروط وقي
نة، وهو الشيء الذي جعل هذا األمن الغذائي مقدماً على األمن العسكري، ومثال ذلك عندما يمه

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من : "أحصى اهللا تبارك وتعاىل نعمه على قريش، إذ قال 
  ).4و3آية  /سورة قريش" (جوع وآمنهم يف خوف

املنتهجة منذ االستقالل، واملاليري اليت وبالنسبة للجزائر، وبالرغم من كل السياسات 
ختصص سنوياً يف الربامج التنموية للدولة من أجل النهوض بقطاع الزراعة فقد بقي هذا القطاع 

وره يف حتقيق األمن الغذائي للجزائر، إذ أن فاتورة دء أدابعيداً عن املستوى املطلوب، وعن 
ايد باستمرار، وال زالت أسعار أهم املنتجات الزراعية للمواد الغذائية ما فتئت تتزالسنوية االسترياد 

األساسية السنوية فوق القدرة الشرائية للمواطن اجلزائري، وتبقى من أهم جوانب هذه املشكلة 
تسبب ذلك يف تعميق التبعية الغذائية للخارج ؟، طريقة تسيري العقار الزراعي يف اجلزائر، فكيف 

  . ذلك ما سنبينه من خالل هذا البحث املختصر، وما هي أهم احللول املقترحة ؟
   :بعض املؤشرات عن مستوى األمن الغذائي باجلزائر  ـ1

 واحة اليت تتربع عليها اجلزائر واليت تقدر بأكثر من مليونني ـ املسشاسعةبالرغم من 
ظم هذه املساحة صحراوية فإن اجلزائر متتلك ، وبالرغم من كون معمربع ألف كلم 300

كبرية صاحلة للزراعة خاصة يف الشريط الساحلي ويف اهلضاب العليا والسهوب ، إال أن مساحات 
  .  ماليني هكتار8هذه املساحات غري مستغلة بالقدر األمثل، إذ ال تتجاوز املساحة املزروعة منها 
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 مليون نسمة، فإن عدد 34  بـ حالياًدروبالرغم من أن عدد السكان يف اجلزائر يق
 مليون شخص، وهو ما جعل هذا القطاع يساهم بنسبة 1,2قطاع الزراعة ال يتجاوز املشتغلني يف 

  . اإلمجايل من الناتج احمللي  %10ال تتجاوز 
 من حاجيات  %50 الزراعي يف اجلزائر ال يغطي سوى اإلنتاجومن جانب آخر، فإن 

ب، وهذا األخري جعل  مثل احلليب واحلبواألساسيةالبالد الغذائية خاصة بالنسبة لبعض املنتجات 
 ماليني طن من القمح 4يف العامل، وبكميات تتجاوز هلا من اجلزائر من بني أكرب املستوردين 

 300ني قد ارتفع مؤخراً يف السوق العاملية من لسنوياً بني اللني والصلب، علماً بأن سعر القمح ال
 دوالر للطن 700إىل  450القمح الصلب من  دوالر للطن الواحد، بينما قفز سعر 450إىل 

  . الواحد
 4زائريني ـتورد للجـنوي املسـونتيجة هلذه املؤشرات، فقد بلغت فاتورة الغذاء الس

 من جمموع الواردات اجلزائرية، مقابل صادرات غذائية مل % 23مليار دوالر، وهي ما ميثل 
مة األمم  مليون دوالر سنوياً خالل اخلمس سنوات املاضية، وحسب تقرير منظ60تتجاوز 

 مليون جزائري يعانون من سوء 1,5، فإن 2007سنة ) FAO(املتحدة للتغذية والزراعة 
  منهم يعانون بطريقة   5 %، وأن نسبةجدون حتد السقف احملدد يف جمال التغذيةو ويالتغذية فعلياً

  .  بأخرى من سوء التغذيةأو
  : ومنا هذا ـ تسيري العقار الزراعي يف اجلزائر منذ االستقالل إىل ي2

سعت الدولة اجلزائرية بعد االستقالل إىل إعادة تنظيم قطاع الفالحة وذلك بإعادة توزيع 
األراضي الفالحية على من يرغب يف خدمتها، خاصة الذين طردوا منها إىل اجلبال، وإلغاء الصفة 

وميكن تقسيم  ،)زراعة الكروم(االستعمارية للزراعة اليت كانت موجهة خلدمة االقتصاد الفرنسي 
  : املرحلة املمتدة من بعد االستقالل إىل بداية الثمانينات من القرن املاضي إىل مرحلتني 

 فيها إنشاء تعاونيات التسيري الذايت، وذلك مت: ات يمن بداية االستقالل إىل بداية السبعين أ ـ
 املطلوبة مما أدى إىل ، إال أن هذا النظام مل يؤد إىل النتائج1963 مارس 22باملرسوم الصادر يف 

  .ظهور نظام أكثر جدية
متيزت هذه املرحلة بظهور الثورة الزراعية :  من بداية السبعينات إىل بداية الثمانينات ب ـ

، والذي يهدف نظامها إىل حتديد ملكية األرض وتأميم 1971 نوفمرب 8باملرسوم الصادر يف 
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 الضريبة وإلغاءالزراعية ني يف تعاونيات الثورة الباقي منها وتوزيعه على الفالحني، جتميع الفالح
  . على األرض ومنع املتاجرة ا

  : هذه املرحلة أصبح لدينا ثالثة أمناط لتسيري القطاع الزراعي وهي بعد ميكن القول بأنه 
  .  الذايتالتسيريـ تعاونيات 

  . ـ تعاونيات الثورة الزراعية
  . ـ القطاع اخلاص

املرحلة أيضاً إعادة اهليكلية للمزارع املسرية ذاتياً وذلك مبوجب كما مت يف اية هذه    
 وكذلك إعادة هيكلة القطاع الفالحي ،17/03/1981: املؤرخة يف14التعليمة الرئاسية رقم 

 وحدات إنشاء والذي يهدف إىل 15/10/1981: الصادر يف77ككل مبوجب املرسوم رقم 
م فيها من حيث التسيري وقد مشل ذلك كل أشكال  واليت ميكن التحك، قوية ومتماسكةإنتاجية

امللكية الزراعية سواء تعاونيات الثورة الزراعية أو مزارع التسيري الذايت أو تعاونيات القطاع اخلاص 
  . وقدماء ااهدين

 اليت قامت ا الدولة اجلزائرية يف هذه املرحلة متخضت عنها نتائج سلبية اإلجراءاتإن 
 الزراعي وعدم تلبيته حلاجات السكان املتزايدة، وذلك رغم أن القطاع نتاجاإلمتثلت يف ضعف 
رأس املال املستثمر يف قطاع ثلث  1/3 الزراعي ويستهلك اإلنتاجثلثي  2/3اخلاص كان ينتج 

رأس املال، هذا ثلثي  2/3 ويستهلك اإلنتاجثلث  1/3 بينما كان القطاع العام ينتج ،الزراعة
 من إمجايل % 17ستثمارات يف قطاع الزراعة عموماً واليت مل تتجاوز  إىل ضعف االباإلضافة

  . االستثمارات طيلة فترة املخططات
بعد هذه النتائج السلبية قامت الدولة بإنشاء نظام جديد الستصالح األراضي، وهو نظام 

، 13/08/1983:  املؤرخ يف18/83 مبوجب القانون  APFAعن طريق االستصالح  احليازة
  : ينص على حيازة األراضي الفالحية ومتليكها بطريقتني ي والذ

 وبتمويل منهم مع التمليك بعد مخس سنوات إذا أثبت األفرادـ استصالح شخصي من طرف 
  .ستصالح خارج احمليطالالشخص نتيجة ذلك االستصالح وهو ما يسمى با

 مستلزمات العمل مث متنحها أهمو واليت تقوم بالتمويل وتوفري املياه ،ـ استصالح من طرف الدولة
لألفراد للعمل ا، مع التمليك بعد مخس سنوات إذا كان هناك إثبات للنتيجة، وهو ما يسمى 

  .باالستصالح داخل احمليط
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بإعادة هيكلة القطاع العام، حيث حتولت وحداته تدرجيياً إىل كما قامت الدولة أيضاً 
رات الزراعية اجلماعية اليت تضم ثالثة فالحني  مت إنشاء املستثم1987وحدات مستقلة، ويف سنة 

 الصادر 87/19فأكثر، ويتمتعون باالستقالل التام يف تسيري شؤوم وذلك مبقتضى القانون رقم 
من العتاد املوجود يف املزرعة من العهد السابق، لث، مقابل الدفع بالتقسيط 1987 ديسمرب 8يف 

 قانون الثورة الزراعية، وتوزيع إطارسة يف املؤساألراضي كما مت دفع تعويضات ألصحاب 
  .األراضي طبقاً ملبدأ األرض ملن يستصلحها

 اإلجراءاتوبالرغم من تسجيل قطاع الزراعة يف اجلزائر لبعض النتائج االجيابية بعد هذه 
 ،ات من القرن املاضيي من منتصف الثمانين مرة أخرى ابتداًءةنتكاسالافقد عادت النتائج إىل 

بب ايار أسعار النفط عاملياً من جهة والذي كان ميثل مصدر التمويل األساسي للتنمية وذلك بس
ول التدرجيي إىل نظام ح الزراعة، ونظراً لتخلي اجلزائر عن نظام االقتصاد املخطط والتمبا فيها قطاع

  .اقتصاد السوق احلر من جهة أخرى
 18 بتاريخ 90/25ومتاشياً مع هذه التحوالت الكربى صدر قانون التوزيع العقاري رقم 

  : عة، وأهم ما جاء فيه ما يلي  والذي ينظم من جديد قطاع الزرا1990نوفمرب 
 ويصفي املشاكل اليت سببها 1971 نوفمرب 8ـ أنه يلغى متاماً قانون الثورة الزراعية املؤرخ يف 

  .هذا القانون
 قانون الثورة الزراعية إىل أصحاا، بشرط أال يكونوا حصلوا إطار املؤممة يف األراضي اعإرجـ 

  .يةينعلى تعويضات مالية أو ع
 إىل أصحاا يدجمون يف املستثمرات إرجاعهاـ بالنسبة للمستفيدين من األراضي املؤممة وبعد 
دون من أراضي أخرى ، أو يستفي87/19الفالحية اجلماعية اليت تكونت مبوجب القانون 

  .كتعويض هلم
وآخر نظام طبق يف جمال التنظيم العقاري الفالحي هو حق االمتياز، الذي صدر باملرسوم 

 من طرف األراضي، والذي يقضي باختيار 15/12/1997:  بتاريخ 97/483التنفيذي رقم 
خالل مساحات تصالحها فرديا من ـيتم اس  الفالحة على التمويلوزارةالدولة ، وبعد موافقة 

وى ن هكتار حسب ظروف كل والية، مع بقاء امللكية للدولة ودفع كراء س4 إىل 2تتراوح بني 
  .على شكل أتاوة من طرف املستصلح
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 استصالحها من إثبات على إمكانية التنازل عن هذه األراضي بعد بنص أن املرسوم إال
  . باألراضي الفالحية، مع التعهد بعدم بيعها حىت ال تتم املتاجرة غليهااشطرف 

ويبدو جليا أن كل هذه النظم يف تسيري العقار الفالحي مل تؤد إىل تطوير قطاع الفالحة يف 
 للدور املنوط به وهو توفري االحتياجات الغذائية للشعب اجلزائري، بدليل بعض دائهاجلزائر، وأ

 مليار 4الغذاء واليت بلغت املؤشرات املذكورة سابقاً منها ارتفاع فاتورة االسترياد السنوي من 
 مليون جزائري يعانون من سوء التغذية حسب تقرير منظمة 1,5 إىل تسجيل إضافةدوالر سنوياً، 

  .2007 سنة FAOالفاو 
  : أحسن للعقار الفالحي يف اجلزائر رحات يف سبيل تنظيمقتـ بعض امل3

 اإلنتاجدهور  تسيريه هو السبب الوحيد لتققد ال يكون مشكل العقار الفالحي وطر
لذلك نقترح إلعادة تنظيم العقار له، الزراعي يف اجلزائر، ولكنه األكيد أحد األسباب اهلامة 

  : الفالحي ما يلي 
   : ـ إعادة النظر يف نظام االمتياز1ـ 3

 إىل نظام  الفالحية اعتربه الكثري من املختصني عودةًاألراضيعند تطبيق نظام االمتياز على 
ة ولكن بشكل جديد، خاصة يف ظل اخلوصصة وتراجع ملكية الدولة يف القطاعات الثورة الزراعي

األخرى مبا يفرضه نظام اقتصاد السوق، وهذا مادامت الدولة تبقى حمتفظة مبلكية األرض ملدة 
 أي الفالح نفس الرغبة يف العمل األراضيطويلة على األقل، ومن جهة أخرى لن تكون للعامل يف 

رض ميلكها، لذلك ال بد من تعديل املرسوم املتعلق باالمتياز بتحديد أجل معني لو كان يعمل يف أ
القيد السابق بقاء إلتمليك األرض ملن يعمل فيها إذ أثبت استصالحها ولو بعد فترة قصرية، مع 

 أو حتويلها ألغراض أخرى، حىت ال يتسبب ذلك يف تقليص املساحات األرضوهو عدم بيع هذه 
  . الزراعية

  :  أسلوب املغارسة لتعمري أراضي البور بينتـ 2ـ 3
 ولقد سبق ، يف النتيجةإشراكهل ملقد أثبت الواقع أن من بني حمفزات العامل على الع

يغ املطبقة يف جمال العمل كاملضاربة واملزارعة ص يف العديد من الأتطبيق هذا املبدإىل  اإلسالم
 مامإل عرفها ا واليت، نركز هنا على صيغة املغارسةنناإ وفيما يتعلق بالعقار الفالحي ف،واملساقاة

 مالك ندوهي ع" : بداية اتهد واية املقتصد مالك رمحه اهللا حسب ما يقول ابن رشد يف كتابه
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 استحق الثمر كان فإذا ، من الثمار معلوماً يغرس فيها عدداًأن على  لرجلٍأرضه يعطي الرجل أن
  ."متفق عليه األرض من ءللغارس جز

 البور ملن يستصلحها بغرس أراضي غري مستصلحة مثل أراضي نحالدولة متأن وهذا يعين 
 األرض من  متنحه جزءاًاإلنتاج مرحلة إىل األشجاروعندما تصل تلك   املثمرة فيها،األشجار
  . له على حتقيق تلك النتيجة على سبيل التمليك جزاًءبأشجارها
يمكن أن متنحه لنفس ف ،األراضي، هذه العملية الذي تتحصل عليه الدولة من  اجلزءأما

يعمل فيه بطريقة االمتياز، وبالشروط اجلديدة اليت اقترحناها سابقاً أي التمليك بعد لالعامل أو غريه 
  . على األقلوجهانتم والنتيجة هنا هي حمافظة األراضي على ،مدة معينة

  : ـ تشجيع االستثمارات الفالحية ذات النوع الكبري 3ـ3
ت من ملتقدمة إقامتها على شكل مستثمران من أهم أسباب تطور الزراعة يف البلدان اإ

يف اجلزائر  من املستثمرات الفالحية % 60 اإلحصائيات أن أكثر من تاحلجم الكبري، وقد أثبت
ساحة االستثمار ملمتياز جيعل احلد األقصى إل ا وقد رأينا أن نظام، هكتار5ذات مساحة تقل عن 

 % 3ىل  إ2 الفالحية ذات احلجم الكبري سوى تاالستثمارا هكتار، بينما ال متثل 4هو الحي فال
  . اجلزائريف املستثمرات املوجودة إمجايلمن 

وتشجيع  يغ السابقة،صال النظر يف حجم املساحة املمنوحة وفق إعادةلذالك جيب 
حد العوائق أرات الفالحية  وقد يكون احلجم الكبري للمستثم،الفالحي ذي احلجم الكبرياالستثمار 

  .عكس الوضعية يف حالة احلجم الصغري للمساحة ،أخرى ألغراض استخدامها أو املتاجر فيها أمام
   :وضع قوانني صارمة أو تفعيلها حلماية العقار الفالحي يف اجلزائر ـ4ـ 3 

ويف ظل راعية يف اجلزائر خاصة يف مشاهلا،  لألراضي الزيف ظل وجود مساحة حمدودة نسبياً
 الذي يتهددها خاصة يف اهلضاب العليا والسهوب وهو التصحر، تبقى هناك أخطار املستمراخلطر 

أخرى دد العقار الفالحي يف اجلزائر، وأمهها املتاجرة ذا العقار وحتويله ألغراض أخرى كالبناء، 
وانني صارمة ملنع مما تسبب يف تقلص املساحات الزراعية احملدودة أصالً، لذلك ال بد من وضع ق

 فاملطلوب تفعيلها يف امليدان، وجيب أن يكون  فعالًاًمثل هذه األعمال، وإن كان بعضها موجود
 حكيمة للتوسع العمراين خاصة إىل اجلبال وإستراتيجية خمطط مدروس إتباعذلك باملوازاة مع 
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 املشكلة هو منطقة ا نتج عن هذهوالروايب عوض السهول واألراضي الفالحية، ولعل أوضح مثال مل
 .بضواحي اجلزائر العاصمة احلميز
  : اخلامتة 

لقد تبني لنا من خالل هذا البحث املختصر أن طرق تسري العقار الفالحي يف اجلزائر منذ 
االستقالل إىل يومنا هذا، مل تؤد إىل النهوض بقطاع الزراعة، ومل تكرس سوى تبعية غذائية 

سات غري الرشيدة اليت تتناىف مع قيم اتمع ومبادئه وخاصة متزايدة للخارج، وذلك بفعل السيا
 احلنيف، والذي يدعو إىل أن يكون اجلزاء من جنس العمل يف العديد من اإلسالميمنها الدين 

من أحيا أرضاً ) : "ص(ااالت، ومنها قطاع الزراعة، ويف هذا الصدد يقول الرسول الكرمي حممد 
قد سبق كل القوانني ) ص(، أي أن الرسول "ق بعد ثالث سننيتجر حميتة فهي له، وليس حمل

ه املتاجرة عالوضعية يف التسيري احلسن للعقار الفالحي، وذلك بتمليك األرض ملن يستصلحها، ومبن
  . باألرض أو استخدامها ألغراض أخرى إذا أخذت أصالً لالستصالح الزراعي
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