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إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً }

يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ 

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ  (4) مِنَالْمُفْسِدِينَكَانَ 

اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ 

 {(5)الْوَارِثِنيَ
 (5و  4لقصص، اآليتني.ا)سورة 

 
 
 



 اإلهداء
 العمل هذا إجنازيف   الواجب ووفقنا هذا احلمد هلل الذي أعاننا على أداء

  إىل معنى احلب احلياة   مالكي يف إىل: هذا جهدي أهدي مثرة

 وحناهنا بلسم جراحي إىل من كان دعائها أسس جناحي  واحلنان     

  أمي احلبيبة                                                  

 من أمحل امسه بافتخار إىل من علمين العطاء دون انتظار إىل

 ميد يف عمره والدي العزيز أرجوا هلل أن 

 وأخوتي وأخص مثرة هذا اجلهد إىل كل عائليت أخواتي كما أهدي 

 الدراسي أخي أمين الذي ساندوني طوال مشواري  بالذكر 

 مجعتين هبم مقاعد الدراسةإىل كل أحبيت وأصدقائي وزمالئي الذي   

 كل واحد بامسه وإىل أصدقائي عرب العامل االفرتاضي 

 إىل كل طلبة التاريخ وأخص بالذكر طلبة تاريخ 

 املغرب العربي املعاصر

 إىل كل من سقط من قلمي سهوة



 الشكر والعرفان
 .152سورة البقرة، اآلية: {فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِلي َوََل َتْكُفُرونِ }

د صلى اهلل عليه وسلم  المرسلين حبيبنا محم   الم على أشرفالة والس  العالمين والص   الحمد هلل رب  
 صبرمن قدرة و إياه  يحمده على ما وهبنوأكر إلى اهلل تعالى رفع أسمى وأرقى عبارات الش  أ أولا 

 ه.أخر  إلى صولالو و  ريقالط   شقأل ييسره لوعلى ماعاب ل الص  على تحم  
صائح على ماقدمه من مساعدة وند حناي محم  المشرف  كر إلى األستاذل الش  تقدم بجزيأ

رشادات إلنجاز هذا العمل  .العملعبئ هذا  هوعلى سعة صدره وتحمل وا 

د وعلى وجه الخصوص األستاذ محم   ي،ل مناقشتهم اللجنة المناقشة الذي يعد شرفاء إلى أعض
حركات الذي كان من خيرة األساتذة في سنة ثانية ماستر تاريخ المغرب العربي المعاصر الذي 

 .راسيأمدنا بنصائح أنارت لنا المشوار الد  
رب ا الد  علمونا وأناروا لن   نالذي كر إلى األساتذة األفاضل بقسم التاريخكما أتوجه بخالص الش  

 .بالمعرفة والعلم
وعلى  كتور عثمان زقب الذي أعطاني حافزا كبيرا لختياري لهذا الموضوعالد  وأخص بالذكر 

 يالدكتور عاشور  ،كتور رشيد قسيبةلد  ا ،كتور علي غنابزيةالد   ،ماقدمه لي من مساعدات
 .كتور عبد الكامل عطيةالد  ،و قمعون

إلى  أيضاا و د شلبي، محم  األستاذ واخص بالذكر  ،كر إلى عمال متحف المجاهدبالش  توجه أكما 
 خضر ل ههيد حم  واإلنسانية بجامعة الش   الجتماعيةومكتبة العلوم  ،قافةعمال دار الث  

 .خير كل   اهلل هاجزا ،ات عمليط  خط  على إنجاز م   يالتي ساعدتن ،إلى مريم بنت خالي
 .من مساعدة يل نقدمعلى ما ،رندةو رب رزيقة، عائشة، الد  صديقات  إلى

 .فاؤل في دربنا وقدموا لنا يد المساعدة من قريب أو بعيدإلى من وزعوا األمل والت  



 :قائمة المختصرات
 المعنى المختصر 
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 ،وثقافيا ،اجتماعياو ، واقتصادياسياسيا  ،جميع األصعدة علىشهدت الجزائر تغيرات عديدة   
،التي قامت بإصدار الثةخاصة بعد قيام الجمهورية الفرنسية الث   .االقتصاديوأبرزها الجانب 

 ،االستيطانشجيع على كالت   ،المراسيم التي تصب في مصلحة المستوطنينالقوانين و جملة من 
ظام الجمركي الذي ساهم بشكل الن   كما أن   .مصادرة أراضيهم، و ونزع الملكية العقارية للجزائريين

كبير في ربط االقتصاد الجزائري باالقتصاد الفرنسي الذي هو عبارة عن اقتصاد مهيمن على 
أو  ،جاريةراعة الت  راعي الذي يرتكز على الز  سواء الز   ،الجزائرية االقتصاديةقطاعات جميع ال

أو  ،الموجودة في باطن األراضي الجزائرية روة الباطنيةاستنزاف الث   ناعي الذي يهدف إلىالص  
كل هذه  ألجل اغراق السُّوق الجزائرية بمنتجاته، على رفع القيود الجمركيةجاري الذي يعمل الت  

 .منتجاتها وتسويقها خارجيا  بالفائدة على المصانع الفرنسية و ألجل العودة المجاالت 
الجزائر بهذه اإلمكانيات االقتصادية الكبيرة، إلى توجيه انظار االحتالل غنى لقد أدى 

 ق اقتصاد كولونيالي استعماري باتجاهها، ومحاولة استغاللها استغالال  جيدا ، حتى يتمكن من خل
 . ويكون رافدا  وتابعا  لالقتصادي الفرنسي

 حدود الدراسة: 
االقتصاد االستعماري الفرنسي وتأثيره على المجتمع الجزائري راسة )د  هذه الحدود ل اختياري   

شهدت تحوال  في المنحى  (، خياٌر له ما يبرره عمليا ، وذلك أن  هذه الفترةم1954 -1919
داخل الجزائر، لجهة أن  إدارة االحتالل أصبحت أكثر استنزافا   لالحتالل االقتصادي

الس ياسات لم تنعكس على الواقع الجزائري  هفي حين أن  هذ .يالقتصاديات المجتمع الجزائر 
لب، فهذه الفترة شهدت الكثير من الوقائع والت حوالت داخليا  باإليجاب، بل انعكست بالس  

ل نهاية الحرب العالمية األّولى، وركون إدارة االحتالل إلى بعض وخارجيا ، فالت اريخ األو  
أما الت اريخ الث اني، فهو تاريخ  .الس طحية، لكنها كانت تصب في صالح االحتالل اإلصالحات

انطالق الث ورة الت حريرية التي تعتبر منعرجا  حاسما  في وضع حد  للتبعية على كّل المستويات 
عد.  والصُّ

 :الموضوع اختيار دواعي
أن  الت اريخ االقتصادي ألي  مجتمع، يرصد مدى عمق الت حوالت داخل المجتمعات، وما 
مات التي ترتكز عليها هذه الت حوالت، سواء كانت ايجابية أم سلبية، كما يرصد القوى  المقو 
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لرصد ما فعله االقتصاد  ، ولهذا جاء اهتمامي بهذا الموضوع كمحاولةالمؤثرة في هذه الت حوالت
 االستعماري في الواقع االقتصادي الجزائر، وكيف أثر على الواقع االجتماعي.

ويعود اهتمامي بهذا الجانب من الت اريخ االقتصادي، وخاصة على مستوى الجزائر 
 المستعمرة، إلى عد ة أسباب ذاتية و أخرى موضوعية أهمها:

 األسباب الذاتية: 
، ألن ها ترصد واقع الت حوالت االقتصاديمثل هذه المواضيع في المجال  البحث في: حّب أوَّالا 

 االجتماعية بسبب االقتصاد.
نشاء بعض إل حتاللاالسلطات التي تهدف من وراءها  اإلستراتيجيةتوضيح الغاية : ثانياا 

 .القاعدية والمنشآتناعات الص  
مات االقتصادية الجزائرية، وثرواتها الط بيعية، في إثراء االقتصاد  إبراز: ثالثاا  دور المقو 

 الفرنسي.
لثروات الجزائر ومدى تأثيرها على األوضاع  االستعماري االستغاللعرف أكثر على الت  : اا رابع

 الجزائرية . االجتماعية
 : األسباب الموضوعية

الجزائري  أثناء الفترة  الكولونيالي االقتصادي تتبعراسات المتخصصة في ة الد  قل  : أوَّالا 
 .االستعمارية

: الوقوف على أدوات وأساليب استغالل إدارة االحتالل لثروات الجزائر، وكيفية توظيفها ثانياا 
 في خدمة االقتصاد الفرنسي.

 زمنفي الجزائر  االقتصادي واقعول البة بدراسة أكاديمية علمية جديدة حإثراء المكت: ثانياا 
 .االحتالل الفرنسي

 : اإلشكالية
 البحث المثارة في هذه الد راسة الت اريخية تتمثل في الت الي: إشكاليةإن  

مات التي استند إليها االقتصاد االستعمار  بالجزائر في تأثيره على واقع  يما األسس والمقوِّ
 ؟المجتمع الجزائري

 وقد فرعنا هذه اإلشكالية المركزية إلى مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية: 
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 ؟الفرنسي في الجزائر االستعماري االقتصادماهو  -
 الجزائرية؟ االقتصاديةعلى القطاعات ها اتوانعكاسفيما تجلت مظاهره   -
 واالقتصادالمصانع الفرنسية  انتعاشفي  اإلستخراجيةناعة مامدى مساهمة قطاع الص    -

 الفرنسي؟
 ؟الفرنسي لثروات الجزائر االستغاللفيما تمثلت أساليب  -
 الجزائر على واقع المجتمع الجزائري؟ب االستعماريكيف أثر االقتصاد  -

 المناهج المتبعة في الدِّراسة:
 مناهج هي:أربع  لطبيعة الد راسة حاكميتها في فرض منهج الد راسة، ولهذا التزمت

ل مني حسب تسلسلها الز   الت اريخية استعراض الوقائع ألجل اعتمدتهو  ،اريخيالمنهج الت  : األوَّ
 .كرونولوجيا

: المنهج الوصفي، اعتمدت عليه في محل وصف مجريات األحداث الت اريخية، حتى لثَّانيا
 يساعدني في فهم سلوكات المحتل الفرنسي، اتجاه الث روات االقتصادية الجزائرية.

نوات في وضفته في تتبع إحصائيات إنتاجية عبر الس  ،وقد المنهج اإلحصائي: لثَّالثا
منية القطاعان األوروبي والجزائري من خالل استخدام جداول إحصائية توضيحية للفترة الز  

 للبحث. المرصودة 
في  سواء بين القطاعات االقتصاديةاعتمدت عليه في  المقارنة  ،المنهج المقارن: الرَّابع

 .جاريناعي أو الت  راعي أو الص  المجال الز  
كما تناولت كل المعطيات التي تحصلت عليها وقدمتها بشيء من الت حليل حتى أميط اللثام 
على أسباب ارتفاع المنتوج أو انخفاضه وما مأالت ذلك على سيرورة الواقع االقتصادي داخل 

 الجزائر المستعَمرة.
 :والمراجع المصادر
اطالعي على الد راسات واألبحاث الت اريخية التي تناولت الش ق االقتصادي بالن سبة بحسب 

،وذلك لصعوبتها ودقتها تعتبر قليلة لنحية انجاز هكذا بحوث ،للجزائر في الفترة االستعمارية
تتوفر حتى لكبار الباحثين، أو لعدم  والمعطيات التي لم اإلحصائياتب العديد من اغيبسبب 
 م بعض الباحثين بهكذا منحى.اهتما
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أحمد توفيق المدني"هذه هي  لكنني استفدت من بعض الد راسات المتوفرة، مثل: كتاب
تكون التَّخلف  " كتاب وأيضا مهساس " ألحمدالحقائق االستعمارية والمقاومة" الجزائر" وكتاب 

تركز على بنية عبد اللطيف بن أشنهو، وهو دراسة اقتصادية مهّمة جدا " لفي الجزائر
االقتصادي الكولونيالي، وكيف حاول القضاء على أي مقّوم القتصاد جزائري حر، وكتاب 

م" 1962  – 1830االستعمار الفرنسي في الجزائر سياسة التَّفكيك االقتصادي واالجتماعي "
 م، نهيك على االستعانة1954مهّمة لسنة  إحصائيات، الذي قد م فيه لعدى الهواري، وكتاب 

 le blé enالموسوم بعنوان "(JEAN DEPOIS)جين ديبواز ككتاب األجنبيةببعض المراجع 

Algérieبيير بوردي " وكذلك كتاب(M.PIERRE BORDES)  بـ:المعنون" expose de la 

situation générale de l'algérie en 1929". 
الجامعية التي تناولت أضف إلى كّل هذه المراجع، فلقد استفدت من العديد من الر سائل 

، منها: مذكرة ماستر لعبد الحكيم رواحنة موسومة للجزائر فترة االحتالل الت اريخ االقتصادي
م" ُقد مت بجامعة محّمد 1930ـــــ  1870السِّياسة االقتصادية الفرنسية في الجزائر بعنوان: "

مية المحّكمة التي تناولت كما لجأت إلى العديد من المقاالت العل. م2014لخضر بباتنة سنة 
 .وغيرها من المراجع التي أثرت الد راسةهذا الش أن، 

 : الخطة
 :ة تتكون منخط   ،اتبعتابعة لهاالت  ساؤالت لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة وجملة الت  

 ، وخاتمة، مع عد ة مالحق وفهارس.فصول   ، وثالثةومدخل ،مقدمة
 .لىفي الجزائر خالل الحرب العالمية األو   ةاالقتصاديع اوضاأل ت فيهتناولفالمدخل  
من يتكون ، فم1954–1919راعة في الجزائر الزِّ :عنوانب وسمتهل الذي الفصل األو  أما  

راعة الزِّ :اني بعنوانالث  ،و )الحديثة(لونياليةو الكراعة الزِّ "تحت عنوان منها لاألو  أربعة عناصر، 
أما ،راعيالوسائل المساعدة في تطور القطاع الزِّ :حمل عنوانالث الث  ، و )التقليدية(الجزائرية

 .ئرجاري للزراعة في الجزاالتِّ  االستغاللته بــ:  نفعنو العنصر األخير 
 -1919ناعة في الجزائر من الصِّ فلقد وضعته تحت عنوان: اني صل الث  فال وعن
، قيلة()الثَّ  اإلستخراجيةناعة الصِّ بعنوان: لاألو  فجاء ، وقسّمته إلى أربعة عناصرم1954

ناعة الصِّ فكان:  الثأما الث  ،حويلية)الخفيفة(التَّ ناعة الصِّ بعنوان:منه  انيوالث  
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للصناعة في  جاريالتِّ  االستغاللفجعلت له عنوان: الر ابع واألخير أم ا ،قليدية()التَّ الجزائرية
 .الجزائر
على واقع المجتمع الجزائري  االستعماري االقتصادآثر :حمل عنوانالفصول فلقد  وأخر
 الفقر وتدني المستوى موضوع ت فيهتناولـ لاألو  ، عناصرأربعة ن وتضم   م،1954–1919
الواقع  ، والث الث: ناقشت فيهالبطالة: تعرضت فيه إلى انيوالث   ضعف األجور، -المعيشي
 ، الهجرة :يتضمن  الرابعأما  .الصحي

 تهاراسة، كما أتبعتائج المتوصل إليها من خالل الد  هذا بخاتمة تضمنت أبرز الن   بحثيألنهي 
 محتويات البحث. لوفهرس  ،لمصادر والمراجعقائمة لو ، مالحق لها صلة وثيقة بالبحث بجملة

 عوبات:الص  
 ا  ه يتطلب جهدبيعي أن تواجهنا صعوبات في إنجاز أي بحث علمي أكاديمي ألن  من الط  

تقانا كبيرا حتى يتقدم على أن    ه بحث أكاديمي بالموصفات المطلوبة.وا 
 قلة المراجع التي تستوفي دراسة إحصائية في إنتاجيات بعض العناصر في مجال بحثنا. -
 أغلب المراجع المتخصصة في المجال االقتصادي للجزائر باللغة الفرنسية.  -
تمدة في المراجع الفرنسية كان عائقا  في عدم الت حكم في اللغة األجنبية الفرنسية المع -

 فهمي لبعض المعطيات، وذهبي نحو الت رجمة عند المختصين سبب لي تأخيرا  في بناء البحث.
 فإن أخطأت وقصرت فذلك ضعف منيعتريه النُّقصان، ويشوبه الخطأ،  يال شك أن  عمل  

ْن أصبت فهو توفيق من اهلل سبحانه وتعالى الذي  أعانني وسد دني في عملي فله نفسي، وا 
 الشُّكر والث ناء الحسن في األولى واآلخرة، إن ه ولي ذلك والقادر عليه.

 .م2019جوان03الموافق لــ  ه1440رمضان29: االثنينوادي سوف يوم  شمسه سارة       



 
 

 
 مدخل

األوضاع االقتصادية في الجزائر أثناء الحرب 
 1918-1914العالمية األولى 

 االقتصاد الكولونياليتعريف  – 1
 الواقع الزراعي أثناء الحرب العالمية األولى -2
 الواقع الصناعي أثناء الحرب العالمية األولى -3
 الواقع التجاري أثناء الحرب العالمية األولى -4
 
 



 1918 -1914لى و ضاع االقتصادية في الجزائر أثناء الحرب العالمية ال و ال دخل:     م
 

14 
 

البحر األبيض  قعها الجغرافي على ضفةو نظرا لم ، زاخرةارد اقتصادية و مب الجزائرتتمتع 
، لها منتجات زراعية ضخمة عالية دةو تتميز بأراضي خصبة ذات ج كما ،بيةو الجن سطو المت

امة لما ة معدنية هو كما لها ثر . بو الجزائري خاصة مادة الحبق حاجيات المجتمع و تكاد تف
إلى استغالل تطمع  فرنساجعل الغنى هذا  ...،رصاصو زنك، و  ،سفاتو فو يه من حديد و تحت
م و اد خام تقو شعبها، كممصالح و  اما يخدم مصالحهارد المنجمية، بو من المإلمكانيات ا هذه
 الخصبة. نهيك على استغاللها لألراضي الّزراعية ؛رها إلى المصانع  الفرنسيةتصديب

راعي المتمثل في زراعة في العهد االستعماري، على القطاع الز   جزائرييعتمد االقتصاد ال -
ا ردو ماشي التي تعتبر و كذا تربية المو ، ا  للمجتمع الجزائريأساسي ب التي تعتبر غذاء  و الحب
مة االحتالل إلى و مات االقتصادية، أدت بحكو هذه المق .مو ق الفرنسية باللحو د الس  و ا ُيز رئيسي

 األّم، فما تعريف هذا االقتصاد؟نيالي يدعم اقتصاد فرنسا و لو اقتصاد كتأسيس 
 :نياليو لو الكتعريف االقتصاد  -1
ناعة  االقتصاد و ه تجارية زراعة الالعلى و ، اإلستخراجيةالذي يرتكز في أسسه على الص 

ى األرباح التي ُتحققها الت جارة و كذا على ارتفاع مستو للتصدير،  إنتاجهاالتي ُتخصص كّل 
ناعيو التَّصدير بالنسبة للمستو نشاطات االستيراد و   .1ى الذي ُيحققه النَّشاط الص 

ه حدهم المتنفذين في تسيير و ن، فهم و لو نهيك على أنَّ هذا االقتصاد كان حكرا  على الك
دارته، باالعتماد على و  اقع هذا االقتصاد في و حتى نتعرف على و مات أنفة الذ كر. و المقا 

اقع و منها الو في تلك الفترة،  الجزائري االقتصادي اقعو العلى بد لنا من إلقاء نظرة الجزائر، ال
راعي، فكيف كانت حالته؟  الز 

  اقع الزراعي :و ال -2
لقد كانت الجزائر تنتج من الحبو ب على مختلف أنواعها، ما يكفي لتغذية سكانها من بشر  

يطاليا، بيةو ر و هادات األشَّ وحيوان، وكان الفائض حسب ال  المعاصرة  يصدر إلى جنوب فرنسا وا 
 .2في امتصاص خيرات الجزائر ع  ر  ش  و ثم جاء االستعمار 

                                                           
، دار 1.ط، م1962  – 1830االجتماعي و االستعمار الفرنسي في الجزائر سياسة التَّفكيك االقتصادي عدي: اري و اله - 1

 .155م، ص.1983ت، و الحداثة، بير 
 .40.، ص1984،قسنطينة، ، دار البعث1.ط،لورة الجزائرية في عامها ال و الثَّ : بيريمحمد العربي الزّ  -2
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أكثر األنشطة استقطابا لشرائح المجتمع الجزائري، من بقية  والزراعي ه يعتبر القطاع
% 95لي وامن حياة حراعة كانت تؤ حسب اإلحصائيات فإن الز  بف ،األنشطة االقتصادية األخرى

 1المراسيمو انين، و يلة من القو ، فقد كان عرضة لسلسلة طألهمية هذا النَّشاطو  . من الجزائريين
لطة االستعمارية الفرنسية لت الس  و است، حيث 2اإلدارة الفرنسيةالقمعية من قبل  اإلجراءات،و 

مستعمرات زراعية يملكها  الكبيرة أقامت في هذه المساحاتو ، بةو خص األكثر ضياعلى األر 
 .3نو بيو ر و األ
يق شراء أراضي الفالحين المفلسين بسبب ملك لألراضي عن طر ن ساحة التَّ و لو لقد أقتحم الك  

ملك كان من خالل العنف التَّ  نهيك على أنَّ عمليات، تعمارية الجائرةانين االسو ضغط الق
ا أن و احلية، ثم لم يلبثل السَّ و هن في االستقرار على أرض الس  و طنو بدأ المست ، حيث4البطشو 

 ،التي أصبحت تابعة ألمالك5اخلية، نتيجة انتزاع األراضيل الدَّ و هالس   و غل نحو ا في التَّ و أخذ
راعية بالجزائر، حيث د األراضي الز  و على أج االستيالءو سع و فتمَّ التَّ  االستعمارية،لة و الدَّ 
سمي زعت حسب اإلحصاء الرَّ و ر هكتا نو ملي 20راعية التي تبلغ مساحتها ر أن األراضي الز  د  قُ 

 االستعمار،كلها تستغل لفائدة و ، االستعماريةلة و ماليين هكتار تملكها الدَّ 5الفرنسي 
أخصبها و د األراضي و هي أجو  ن،و لو الكهكتار ملك خاص لطائفة من ن و ملي 2.500.000

هكتار من األراضي القاحلة  850.000ما ألف مستعمر بين 26.000يملكها  ،قعا  و حسنها مو 
 .6تسعة ماليين نسمة من الجزائريين(9)حراء بقيت بأيدي الصَّ و في مناطق الجبال  ، الجرداء

دها من و أجو راعية أخصب األراضي الز  و نزعت أحسن  عسفية اعد التَّ و القو بهذه األساليب و 
ن و جراء يعملجعلت منهم عماال أُ و  ،نالفرنسيي المستعمرينأصبحت تحت يد و  ،طنينو أيدي ال
 .7الفرنسي بأراضيهم نو لو كاللدى 

                                                           
  .41، ص2009زيع، الجزائر، و التو (، غرناطة للنشر د.ط، )1962 -1954فرنسا و الثورة الجزائرية الغالي غربي:  - 1
  .41، ص، المرجع السابقالغالي غربي -2
 . 396، ص.2000ياض، ، مكتبة العبيكان، الر  1.ط، : تاريخ العالم العربي المعاصرإسماعيل احمد باغي -3
 . 223.، ص1989،شر، الجزائرنَّ يتونة لإلعالم و ال، الزَّ (د.ط)، الصليبية في الجزائرو معركة اإلسالم  :صالح عوض -4
 .20.،ص1982،فائس، بيرو ت، دار النَّ 1.ط، رة الجزائريةو انطلقت الثو : اهلل أكبر عسليالبسام  -5
 .78.، ص2009، الجزائر موفم للنشر،،(د.ط) ،: الجزائر بلد التحدي والصمودلصديقمحمد الصالح ا -6
 .148.،ص1948المطبعة النموذجية، القاهرة، ،(د.ط)، : االستعمار الفرنسي في شمال إفريقياأحمد رمزي -7
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تراجع ت 1919 سنة نو ن الجزائريو التي شرع فيها الفالح بو اع الحبو استمرت زراعة شتى أن
 2.225.351هكتار إلىن و ملي 2.284.387من  تتقلص المساحاتفنجد ، يءبعض الشَّ 

ائر من عة في الجز و بالمساحات العامة المزر  ، مقارنة1920و 1916سنتي  هكتارن و ملي
هكتار سنة  3.073.000الي و حب المقدَّرة مساحتهاو  ،التي هي في ازديادبيين و ر و طرف األ
19141. 

كذلك و  1915و 1914ات  و نعير ضعيفة خالل السَّ الشَّ و ،لبالقمح الصَّ اسم و حيث كانت م
، حيث سجل 1914سنة  ابقسط اإلنتاج في العقد السَّ و بالقياس إلى مت 1916و 1915
 .2%15قدره  انخفاضا

هكتار خالل  875.000حيث كانت  ا  عة قمحا صلبا عرفت تراجعو فالمساحات المزر 
. أما 1919إلى 1914هكتار في الفترة الممتدة من  768.000ت ثم صار  1914إلى 1905

بين سنتي هكتار ن و ملي 1.193.000 من ، فقد انتقلت معدالتهاشعيرا ةعو المساحات المزر 
 ات الممتدة بينو ن هكتار في السَّنو ملي 1.043.741 تثم صار  1914إلى غاية  1905
هكتار  87.275منتراجع  1912ب شهدت سنة و أيضا مساحات غير الحبو  ،1919و 1914
 اتو نسَّ الب خالل و الحبنجد إنتاج فأما فيما يخص اإلنتاج  .1919سنة  هكتار 58.466إلى 

 .3ق 9.297.732إلى أنخفضق، ثم  13.473.137اليو ح 1915و 1911 الممتدة بين
فر و تت بما فيها األراضي الفقيرة التي ال ،بيعية غير المالئمةف الطَّ و نظرا للظر هذا التَّراجع 

م نظاو اسة أمَّ أما نظام الخ و الغالب ه مظاأيضا الن  ، 4اخليقع معظمها في الدَّ و على المياه 
ال في زراعة و مجه األسمدة الكيميائية ظلَّ  استعمالكما أن ، 5ملكية األرض لكل أفراد العائلة

راعي و سلبا على المحص رمما أث، 6ب األهليةو الحب  ذلكإلى ب، أضف و خاصة الحبو ل الز 
                                                           

، ائد للكتاب،دار الرَّ 1ط.،2.جد، و حاج مسع: تر،1919- 1871فرنسا و ن ون المسلمولجزائريأجرو ن: اروبير شارل -1
 .310.،ص2007 ،الجزائر

، وزيعركة الوطنية للنشر و التَّ الشَّ  ،1.ط، نخبة من األساتذة: ، ترخلف في الجزائرن التَّ و تك: اأشنهو عبد اللطيف بن  -2
 .159.ص،1979 ،الجزائر

 .313.ص، 2.ج،ابقالمرجع السَّ :أجرو نشارل روبير  -3
 ،دار هومه ،1.ط، 1962ــــ  1956طني الجزائرية و رة التحرير الو ر ثو تطو مام و مؤتمر الص :أزغيدي محمد لحسن4-

 . 25.، ص2009الجزائر، 
 . 186، ص.1985طنية للكتاب، الجزائر، و (، المؤسسة الد.ط، )مختصر تاريخ الجزائرعبد اهلل شريط:  -5
 . 317ص.، 2ج.ن: المرجع السَّابق، و بير أجر و شارل ر  -6
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بسبب  الفالح الجزائري مما أضطر ،راعية الحديثةفر اآلالت الز  و كعدم تسائل المادية و نقص ال
 .1التَّخلي عنهاو أزماته إلى بيع ممتلكاته 

ا و فضل طنينو المست  أنَّ ن إالَّ و يعتمد عليها الجزائري إستراتيجيةفرغم أهمية مادة القمح كمادة 
حيث ، 3بالجزائر االستعمارة و عتبر ثر ، فهي ت2اضحةو من أرباح  هلما تدر م و عليها زراعة الكر 

 176.321بلغت  1907سعا كبيرا في مساحاتها، ففي سنة و بية تو ر و م األو ات الكر عرفت منتج
امل لليد العاملة بفضل االستخدام الشَّ ، 19194سنة هكتار  178.390هكتار، ثّم ارتفعت إلى 

 .5بأسعار متدنيةو 
ن و ملي 13.724.000بلغ  1914اب التي يملكها األهالي سنة و ع الدَّ و مجمفاشي و أما الم

. ما يعني أنَّ العدد 18916نها في سنة و ا يملكو كانرأس ن و ملي 14.117.000رأس مقبل 
رائب اللذين كانا سببين كافيين في و المراعي إلغاء  والسَّبب في ذلك هو تراجع،  ارتفاع الضَّ
 .7دفي البال انيةو ة الحيو ر الثَّ  دأعداتناقص 
عدم و  دتهاو قلة جو تجة عن تجزئة األراضي ، ناضعية الفالحة الكارثية في الجزائرو هذه ال

التي لها تأثيرات مدمرة على االستعمارية  كياتو السل.كذلك بعض 8الكافية الو س األمو فر رؤ و ت
 :جارية مثلالفرنسي جعل األرض منتجة للمحاصيل الت   االستعمارهي أن و الجزائري  االقتصاد

 .9المحلي االستهالكذلك على حساب و الخارجية و اق الفرنسية و مرتبطة باألسو م و الكر 
 
 

                                                           
مذكرة مكملة ، هرانيو انعكاساتها على الجزائريين في القطاع الو  1918 ـــــ 1914لى و الحرب العالمية ال حياة تابتي:  -1

الحضارة اإلسالمية، قسم التَّاريخ و م اإلنسانية و معاصر، كلية العلو (، تخ: تاريخ حديث رةو غير منشماجستير ) لنيل شهادة
 . 115،  ص.2006هران، و علم اآلثار، جامعة و 

 .42الغالي غربي: المرجع السَّابق، ص. -2
 .115تابتي حياة: المرجع السَّابق، ص. -3
 .317، ص.2ج. ن: المرجع السَّابق،و بير أجر و شارل ر  -4
 .115حياة تابتي: المرجع السَّابق، ص.  -5
 .318، ص.2ج.ن: المرجع السَّابق، و بير أجر و شارل ر   -6
 . 19، ص.2014ت، و عات، بير و سو ، دار العربية للم1ط.، المغرب العربي المعاصرمحمد علي داهش:  -7
 .90، ص.1994فم للنشر، الجزائر، و (، مد.ط، تر: نجيب عباد، )ات المخاضو رة الجزائرية سنو : الثَّ محمد حربي -8
 .45، المرجع السَّابق، ص.رة الجزائريةو الثو فرنسا الغالي غربي:  -9
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 اقع الصناعي:و ال -3
من أشهر و ، قليديةية التَّ و الحرف اليدو ناعات ناعة في الجزائر على بعض الص  الص   ارتكزت

الخزف، و ج، و ر الس  و ، باغةالد  و  ،األحذيةو  1،الحليو ي الجزائر، صناعة النَّسيج ناعات فالص  
ناعة إلى جانب هذه الص   2ألسماك،، باإلضافة إلى صيد ااد الغذائيةو المو  ناعات نجد الص 

و لصناعة األسلحة  اهتماما  لت و أ، كما المعادن المختلفةو بالمناجم ، الخاصة اإلستخراجية
صنيع ع من التَّ و بتشجيع هذا النَّ  اريةاالستعمقامت اإلدارة و  ،3صناعة الس فنو خيرة الحربية الذَّ 

د الحربي الذي كانت و ، من أجل دعم المجهلىو ف الحرب العالمية األو ظرا لظر ، نفي الجزائر
متمركزة بالمدن الكبرى  االقتصاديةشاطات كانت جل النَّ و  ،4األلماني ومة الغز و تبذله فرنسا لمقا

مصنعا  33جد بها و مدينة قسنطينة كان ي :، فمثالقسنطينة ...الخو  تلمسانو الجزائر  :مثل
ناعة الحرفية المحلية في الجزائر الص   أنَّ  كما نجد ،5الحديدو الجلد و الخشب و سيج لصناعة النَّ 

و ،جارين في شارعنجد النَّ و  خصص،الحرفيين منخرطين في نقابات حسب التَّ  بحيث أنَّ  ،منظمة
ناعة أهملت هذه الص  و نظيم هذا التَّ   أنَّ ، إالَّ ثالث...الخباغين في الدَّ و الحدادين في شارع أخر 

  6.االستعماريةلطات من قبل الس  
ذلك  نهيك على، ، المنافسة األجنبيةناعة الجزائريةر الص  و عاقت تطأمن المشاكل التي و  
وبالتالي  الرأسمال األجنبي على الصناعة ودخول السلع األوروبية ذات الجودة العالية، يطرة سَّ 

 .7 كساد السلع المحلية لعدم قدرتها على المنافسة
 
 

                                                           
، دار البعث، 1ط.، قطاع الشرق الجزائريطنية في و د الفعل الو ردو انب من السياسة الفرنسية و جي: و حميدة عميراأ -1

 .29، ص.1984قسنطينة، الجزائر، 
 .106، ص.2002، دار الرَّيحانة، الجزائر، 1جز في تاريخ الجزائر، ط.و مرة: و عمار عم -2
 .43محمد حربي: المرجع السَّابق، ص. -3
 . 320، ص.2004مه، الجزائر، و (، دار هد.ط، )محطات في تاريخ الجزائر: و ز و عبد الحميد ز  -4
 .106المرجع السَّابق، ص. رة:و عمار عم -5
 .43محمد حربي: المرجع السَّابق، ص.-6
البحث في و طني للدراسات و رات المركز الو (،منشد.ط، )البعادو ان الفرنسي على الجزائر الخلفيات و العدالغالي غربي:  -7

 . 34، ص.2007، الجزائر،1954فمبر و ل نو رة أو ثو طنية و الحركة ال
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 :جارياقع الت  و ال -4
تها و لة في العالم أن تستغني عنها مهما كانت قو هامة ال يمكن ألي د اقتصاديةجارة حركة تعد الت  

نشاط تجاري و ، نشاط تجاري داخلي :عينو هي ن اق و هذه الحركة في األسم و تقو  ،1القتصاديةا
تقام هذه و ، فيها مع أهل البالد عاملن التَّ و يكو اق محلية و اخلية تنظم في أسجارة الدَّ ، فالت  خارجي
و الحبو ف و يباع فيها الص   أهم ماو  ،للسكان استهالكيةجات و شراء منتو بيع يتم فيها  ،عياو أسب اقو األس
حيث  ،ااستيرادو  االخارج تصدير جارة الخارجية فتتمثل في مبادالت تجارية مع أما الت  ؛ 2اناتو الحيو ب 

فريقيا جنو  ،المغرب األقصىو نس و ت تجارية مع تعالقا للجزائركانت  بعض البلدان ، و حراءب الصَّ و ا 
جارة ، قبل أن يقضي عليها بخنق الت  ناعة الجزائريةص  ال االستعمارأنهك  بقدر ماو ، 3بيةو ر و األ

 .4الخارجية
، ق التي كانت تتعامل معها الجزائراو اب األسو بغلق أب االستعماريةلطات حيث قامت الس   - 

عامل عراقيل أبرزها ، كما شهد هذا التَّ اق الفرنسية فقطو ي الخارجي باألسجار عامل الت  حصرت التَّ و 
 التي لع الفرنسيةانئ الفرنسية على عكس الس  و ة إلى الماخللع الجزائرية الدَّ د جمركية على الس  و ضع قيو 

تعبئة قد فرضت إالَّ أنَّ حاجيات الحرب  ،5د جمركيةو قي بالو انئ الجزائرية و للم يةتدخل بكل حر 
الخضار و اكه و الفو ر و الخمو ب و فالطلب على الحب ،المصادرة وراء أاء بالش  و المنتجات الجزائرية س

 :اليالتَّ  لو في الجدجارة الخارجية تتمثل حركة الت  و ازداد.  دو الجلو ف و الص  و 
 .19186إلى  1914من جارة الخارجية في الجزائرالت   مبادالت ضحو ي (:1)لوجد

 1918 1917 1916 1915 1914 اتو نالسَّ 

 794074 856269 631694 537107  374624 ادراتالصَّ 

 789762 679659 692905 472211 524109 ارداتو ال

 مليون فرنك الوحدة:
                                                           

 . 224الغالي غربي: المرجع نفسه،ص. -1
 لجزائر،ا ،زيعو لتَّ او طنية للنَّشر و ، الشَّركة ال3ط.، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديثاهلل:  سعد القاسم وأب -2

  .155ص.،1982
 .314.ص ،1964ت، و (، مكتبة النَّهضة الجزائرية،بير د.ط، )3ج.،الحديثو : تاريخ الجزائر في القديم مبارك الميلي -3
 . 19، ص.1999رات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، و منش ،1ط.، 1ج.، : تاريخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبيري -4
 .224، المرجع السَّابق، ص.رة الجزائريةو الثَّ و فرنسا الغالي غربي:  -5
 .155: المرجع السَّابق، ص.وعبد اللطيف بن أشنه -6
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بسبب  قدقيمة النَّ انخفاض الذي عززه و صدير في التَّ و منوجود ل و خالل الجدنالحظ من 

اردات، هذا ما يعني أنَّه حتى في أحلك و لى، كما نالحظ زيادة في الو ع الحرب العالمية األو قو 
فهي  ،مربحا  لسلعهاو جا  كبيرا  او قها ر  او ف فرنسا لم تتخل على الجزائر التي ترى في أسو الظ ر 

التي انخفضت فيها قيمة  1918ة سن و ما يلفت االنتباه هو .بقدر كبير المنتجة تدفع لها السَّلع
ادرات بسبب االنفراج في  اردات فقد و اتيمها، أما الو اقع الحرب العالمية التي أصبحت في خو الصَّ

 بقيت متزايدة، ما ُيعزز استنتاجنا السَّابق.
اقع االقتصادي بالجزائر و ك االستعمار مع الو مما تقدم يمكننا طرح سؤال، إذا كان هذا سل

يريد ترميم اقتصاده و هو ن أداءه و تحت القصف، فكيف يكو في حرب و هو بهذا الّشكل 
ته بسبب الّنتائج التي ترتبت على نهاية الحرب العالمية و ض من كبو يرد الّنهو المتضرر، 

 لى؟ و األ



 
 

 
 

 
 

 
 
األول الفصل   

1954 -1919الزراعة في الجزائر   
 ()الحديثة لونياليةو أوال: الزراعة الك

 ثانيا: الزراعة الجزائرية)التقليدية(
 ثالثا: الوسائل المساعدة في تطور القطاع الزراعي

 رابعا: االستغالل التجاري للزراعة في الجزائر
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َّ:)الحديثة(َّلونياليةوَّالكراعةَّ:َّالز َّلاَّأو َّ
ََّّإن َّ ََّّاالقتصاديةالحياة َّوأطر َّهياكل َّعن َّعبارة َّالجزائر َّجميعَّاستعماريةفي َّعلى ،مسيطرة

َّ َّأو َّكانت َّاإلدارية َّاألساساقتصاديةاألجهزة َّزمامَّالمستوطنَّ،عصبها َّفي َّيتحكمون َّالذين ون
َّبما َّأن َّركاتَّوالبنوكَّوغيرهاالش ََّّفيَّذلكَّاألمورَّسواءَّمالية َّإلىَّذلكَّنجد َّإضافة األراضيََّّ،

َّ.1ألوروبيينَّطبقاَّلقوانينَّتشريعيةالخصبةَّالجيدةَّفيَّحوزةَّا
راعيَّبشقيهَّالحديثَّهوَّالقطاعَّالز ََّّ-الجزائرََّّ-َّالمستعمرةَّاقتصادابعَّالمهيمنَّعلىَّالط ََّّأن َّ

َّ،َّقليديالمتطورَّأوَّالت َّ َّأّما علىََّّاستحوذوالذينَّبيدَّاألوروبيينَّافلَّاألو َّفالث انيَّيتملكهَّاألهالي،
الموجهةَّبشكلََّّاالقتصاديةشاطاتَّوالذيَّيمثلَّجملةَّمنَّالن ََّّ،2الحةَّللزراعةاألراضيَّالص ََّّجل َّ

َّ.3الخضاروَّ،َّضيات،َّالحمروَّمالخصديرَّومنَّبينَّهذهَّعامَّنحوَّالت َّ
َّالمزروعات:َّـــــ (1

َّ:زراعةَّالكرومَّـــــأَّ(َّ
َّ،حيثَّشهدتنَّفيَّالجزائرينَّاألوروبييرَّالمعمئيسيةَّلدىَّروةَّالر َّ،َّهيَّالث َّتعتبرَّزراعةَّالكرمة

للجزائرََّّاالقتصاديتطوراَّمعتبراَّوكأنهاَّاألساسََّّالعالميتينعةَّالكرومَّاألوروبيةَّبينَّالحربيينَّزرا
َّالفرنسية َّالمستعمرة َّيقول َّبرتران،حيث ََّّ(Lewis Bertrand)لويس َّسنة َّأن َّ»:1931في

َّتغطيَّبلد َّواسعة َّكروم َّإنهالجزائرَّمزرعة َّكفرنسا َّكبيرا َّمعا َّضخمةا َّمثلَّي ،صرة نسابَّمنها
َّتوسع4«الينبوع َّيفسر َّما َّهذا َّمذهالَّ. َّتوسعا َّللكروم َّالمستغلة 5َّالمساحات َّارتفعت، منََّّفقد

108.742َّ َّسنة 1921ََّّهكتار 226،000ََّّإلى َّسنة َّوفي1929َّ6هكتار .ََّّ 1935َّسنة

                                                           
،2007َّ،َّمنشوراتَّالحبر،َّالجزائر،1َّط.،1962َّــــ1954ََّّنونَّاألوروبيونَّوالّثورةَّالجزائريةَّ:َّالمستوطحسينةَّحماميدَّ-1

 .66ص
(،َّدارَّكوكبَّد.ط،َّمرا:َّبلقاسميَّبوعالم،َّ):َّالث ورةَّالجزائريةَّوانعكاساتهاَّعلىَّالقتصادَّالستعماريَّالفرنسيهواريَّقبايليَّ-2

 .28َّ،َّص.2012للعلوم،َّالجزائر،َّ
 .156َّص.َّ،مرجعَّالس ابقالهواريَّعدى:َّالَّ-3
،َّتر:َّمحمدَّحمداوي،1954َّإلىَّاندلعَّحربَّالتحرير1871ََّّ:َّتاريخَّالجزائرَّالمعاصرةَّمنَّانتفاضةَّشارلَّروبيرَّأجرونَّ-4

 .774،َّص.2013،َّدارَّاألمة،َّالجزائر،1َّط.،2َّج.
 .111،ص1ينظرَّالملحقَّرقمََّّ-5
امعية،َّ،َّديوانَّالمطبوعاتَّالج1ط.،م1954ــــ1830الجزائريةَّسياسةَّالت سلطَّالستعماريَّوالحركةَّالوطنيةَّيحيَّبوعزيز:ََّّ-6

 .48،َّص.2007الجزائر،َّ
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َّ 1هكتار400.000َّإلىَّتوسعتَّ َّي ََّّ،1939هكتارَّسنة411.131ََّّإلىَّثّم لَّنصفَّحو َّوهكذا
ضيَّمخصصةَّكلهاَّلزراعةَّالعنبَّإلىَّأرضَّالَّتغلَّشيئاَّرَّمقتطعةَّمنَّأجودَّاألرامليونَّهكتا

َّ َّالز َّللجزائريين؛ َّالهيكل َّعلى َّالقضاء َّتم َّالبل َّالجزائري َّعلىَّراعي َّاألولى َّبالدرجة معتمد
2َّالحبوب َّالر َّوَّ، َّالغذاء َّلالذيَّيمثل َّالذيَّح َّلشعبَّالجزائريئيسي ،َّ َّحينَّزرعتهمنرم أرضهََّّ،
َّ.3كروما

َّ،وازيَّمعَّزراعةَّالكرومَّالفرنسيةمنَّحيثَّالت 4ََّّطرحَّمشاكلَّصعبةمنتظمَّستوبفعلَّتوسعهاَّال
فإنهاَّتوسعتََّّ،1935إلى1929ََّّمنَّ%5َّبنسبةَّفبينماَّلمَّتتوسعَّمزارعَّالكرومَّفيَّفرنساَّإال َّ

مقاطعةَّفي6ََّّالمزروعةَّكرومافتضاعفتَّالمساحاتََّّ،5فيَّالفترةَّنفسهاَّ%76فيَّالجزائرَّبنسبةَّ
ََّّ،7وهران َّهذه َّتأتي َّالت َّولم َّأراضي َّحساب َّعلى َّحسابَّوسعات َّعلى َّأتت َّبل َّمزروعة غير

َّ.8مزروعاتَّأخرىَّمنهاَّالحبوب
َّبــ:َّإنتاجاَّنويوعرفَّإنتاجَّالخمورَّالس َّ َّبينَّهكتولتر9.265.000َََّّّق د ر َّالممتدة فيَّالفترة

َّ َّم1938و1930َّسنتي ،َّ َّمن 19.300.000ََّّوأكثر َّسنة َّبلغتَّم1954هكتولتر َّحيث ،
َّالز َّ َّمداخيلَّهذه َّالفرنسيةَّفرنكَّرمليا53َّراعة ليكَّوَّ .9لصالحَّالخزينة الجدولَّالت اليَّيوضحَّا 

َّ.تطورَّمساحاتَّهذهَّالّزراعة

                                                           
1870ََّّاالستيطانَّاألوروبيَّوزراعةَّالكرومَّبمنطقةَّسيديَّبلعباسَّبينَّ»مصطفىَّحجازي:ََّّ-1 مجلةَّالمواقفَّ،َّ«1954ـــــــ

َّ.97.،َّص2015كر،َّديسمبرَّمعسجامعةَّمصطفىَّاسطنبولي،ََّّ،10َّ.ع،َّللبحوثَّوالد راساتَّفيَّالمجتمعَّوالت اريخ
،5َّ.،َّعمجلةَّوأفاقََّّللعلوم،َّ«1945ــــــــ1830َّراعيةَّالفرنسيةََّّفيَّالجزائرَّياسةَّالز َّدعائمَّالس َّ»فشارَّعطاءَّاهللَّوآخرون:َّ-2

َّ.360َّ.صَّ،2015د.ه.ن،الجلفة،
 .12.صن(،َّ.د.س)،َّ(.نمد.)،َّوزيعشرَّوالت َّ،دارَّالقوميةَّللن َّ(د.ط)،َّعارناَّفيَّالجزائر:َّجانَّبولَّسارترَّ-3

4 َّ- L.verrière, Ronald olivier: l'économie algérienne-structure son évolution de 1950 a 1955, 

études et conjoncture institut national de la statistique et des études économique, 

n2,1957,p.214. 
5-Abderrahmane Bouchéne et autre: Histoire De L'Algérie a la période coloniale 1830-1962 

,édition  la Découverte, paris, 2014, s.p.     
َّ.775َّ.،َّصابق،َّالمرجعَّالس َّحريرإلىَّاندلعَّحربَّالت 1871ََّّةَّمنَّانتفاضةَّتاريخَّالجزائرَّالمعاصرَّ:َّأجرونشارلَّروبيرََّّ-6
،َّ«1914ـــــــ1851ََّّالمشروعَّاالستعماريَّفيَّعمالةَّوهرانَّأزمةَّزراعةَّالكرومَّوعالقتهاَّبفشلََّّبوادر»ري:َّتندراعبدَّالرحمانَّ-7

َّ َّوالد َّالمجلة َّللبحوث َّالت َّالجزائرية َّاريخيةراسات 3َّ.مج، 6َّ.ع، َّيابس، َّالجياللي َّسيديجامعة َّديسمبرَّ ، َّالجزائر، بلعباس،
َّ.71.،َّص2017

8-Hildebert isnard:iv.vigne et colonisation en algérie 1880-1947,Annales économies sociétés 

civilisations, n3,2
e
année, 1947, p.296. 

 .166.،َّص2007،َّدارَّالمعرفة،َّالجزائر،1َّط.،َّالحقائقَّالستعماريةَّوالمقاومة:َّأحمدَّمهساسَّ-9
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19541َّإلى1921َّتطورَّمساحةَّزراعةَّالكرومَّمنَّيوضحَّ:(2)جدول
1921َّ1924َّ1927َّ1930َّ1934ََّّواتَّـالسن
احةَّالمسـ

َّتارـهكلبا
168742َّ180757َّ207367َّ234919َّ373292َّ

َّاإلنتاج
َّلترََّّبالهكتوَّ

7034267َّ10151589َّ8402618َّ12821141َّ16631032َّ

1937َّ1940َّ1945َّ1950َّ1954ََّّالسنوات
المساحةَّ
َّبالهكتار

394512َّ393000َّ358000َّ332000َّ367000َّ

اإلنتاجَّ
َّبالهكتولتر

15423953َّ16070000َّ9654000َّ11751000َّ15608000َّ

1954َّإلى1921ََّّساحةَّزراعةَّالكرومَّمنَّ(:َّتطورَّم1كلَّ)الش َّ

َّفيَّمساحةَّزراعةَّا َّهناكَّتوسع(يتبينَّأن ه1َّ)كلَّرقموالش ََّّ(2)دولَّخاللَّالجمنَّ الكرومَََّّّكبيرا
َّ َّلدى َّالكروم َّألهمية َّنظرا َّمذهال، َّالفرنسيسلطاتَّبحيثَّتوسعتَّتوسعا شجيعَّت َّالوََّّاالحتالل

                                                           
َّ.310ََّّ-165ص. ابق،:َّالمرجعَّالس َّاشنهوَّأعبدَّاللطيفَّبنََّّ-1
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373292َّ،َّلتمتدَّوتتزايدَّإلىَّهكتار168.742َّحواليَّب1921َّعلىَّزراعتهاَّحيثَّقدرتَّسنةَّ
َّ.سنوات5َّهكتارَّكّل70.000ََّّدةَّم قدرةَّبحواليَّارَّعنَّزي،َّماَّيعب1934سنةََّّهكتار

َّم1954إلى1921ََّّ(:َّتطورَّإنتاجَّزراعةَّالكرومَّمن2ََّّكلَّ)الش َّ

َّ ََََََّّّّّّ

وتباعا َّإلىَّالت وسعََّّ(،2)كلابقَّوالش َّأماَّفيماَّيخصَّاإلنتاجَّكماَّهوَّموضحَّفيَّالجدولَّالس َّ
بلغَّاإلنتاجََّّفنالحظَّأن َّ،1934َّــــ1930الحاصلَّفيَّزراعةَّالكرومَّفيَّالفترةَّالممتدةَّبينَّسنتيَّ

َّالس َّ َّمع َّمقارنة َّاألربعَّسنوات،َّابقةنواتَّالس َّذروته َّإنتاجهاَّلهذه ََّّحيثَّبلغ حوالي1921ََّّسنة
،1934َّهكتولترَّسنة16.631.032ََّّإلىَّبسرعةَّويتضاعفََّّلينمواَّ،هكتولتر7.034.267َّ

أجودَّاألراضيََّّنظراَّلتخصيصسنة،15َّفيَّظرفََّّماليينَّهكتولتر8َّبزيادةَّق درتَّبأكثرَّمنَّ
15608000َّليصلَّإلىََّّ،زراعةَّالكرومَّازدهاردوراَّكبيراَّفيََّّإلنتاجها،َّوالتيَّأدتَّوأخصبها

،َّعلىَّحسابَّزراعاتَّأخرىَّلماَّتدرهَّمنَّأرباحَّراعةبنوعيةَّهذهَّالز ََّّهتمامالاَّكذلكَّ،1954سنةَّ
فيَّسد َّتهلكَّمحليا،َّكماَّأنهاَّرأسَّمالَّي ستغلَّللتصديرَّالَّيسَّمنتوجَّمخصصَّباعتبارهاوفيرةَّ

َّ.1حاجياتَّالقطاعَّالفالحي
َّ:ةَّالحبوبزراعَّب(َّـــــ

لحبوبَّوتتمثلَّاَّ،2االستعماريةلقدَّبقيتَّزراعةَّالحبوبَّإحدىََّّالمضارباتَّاألساسيةَّللفالحةَّ
َّالقمح َّالش َّفي َّالخرطال،3عير، َّهماََّّأن َّإال ََّّ،رةالذ ََّّ، َّنوعين َّالص ََّّ:القمح َّلبالقمح َّفيَّوَّ، يتركز

َّسالش َّ َّسهول َّفي َّالجزائري َّرق َّوعنايةطيف َّوالغرب َّالوسط َّالمدية،أما َّفي َّفيتركز ،َّلفش َّالوَّ،

                                                           
َّ.164َّعبدَّاللطيفَّبنَّأشنهو:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-1
َّ.772َّأجرون:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّشارلَّروبيرََّّ-2

3 َّ- jean depois: le blé en Algérie, Anales de Géographie, N° 319, p.157.Voir :http 

://w.w.w.persee.      
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قطاعَّاألوروبيَّخاصةَّفيَّالجنوبَّالفيبذرهَّاألوروبيونَّويتركزَّفيَّ،َّاللينَّالقمحَّاــأم.1َّتلمسانوَّ
َّ.2لوهرانيا

َّبينَّلمَّتتوسعَّزراعةَّالحبوبَّاألوروبية ذلكَّوََّّ،19543َّ-1920،َّمنَّحيثَّالمساحةَّفيما
َّالمزروَّ َّالمساحات َّتزايد َّبفعل َّفمن َّبالكروم َّالس 835.000ََّّعة َّالمتوسط َّوهو نويَّهكتار

فيماَّبينَّسنتيَّأصبح1924ََّّإلى1915ََّّالمخصصَّلزراعةَّالحبوبَّطيلةَّالعشريةَّالممتدةَّمنَّ
َّ ََّّإلى1925سنة 1935ََّّغاية َّبــ: َّسنتيََّّةواتَّالممتدنس َّالوفيََّّ،هكتار815.000َّم قدر بين

َّالفترةَّالممتدةَّهكتار815.000َّإلىَّعَّتراجَّثمَّ،هكتار862.000ََّّق ّدرَّبـــ:1944ََّّــــ1935َّ
َّ.19544ـــــ1945ََّّبينَّسنتي

19545ََّّإلى1920تطورَّإنتاجَّزراعةَّالحبوبَّاألوروبيةَّمنََّّيوضحَّ(:3)جدول
َّ)قنطار(إنتاجَّالحبوبَّالسنوات
1920-َّ1921َّ7568629َّ
1921-َّ1922َّ4539353َّ
1922-َّ1923َّ9198507َّ
1923-َّ1924َّ4548264َّ
1924-َّ1925َّ7645755َّ
1925-َّ1926َّ4922246َّ
1926-َّ1927َّ6131772َّ
1927-َّ1928َّ6997517َّ
1935-َّ1944َّ7123439َّ
1945-َّ1954َّ6909477َّ

                                                           
غيرَّماسترَّ)َّمكملةَّلنيلَّشهادةَّ،َّمذكرة1930ـــــ1870ََّّالس ياسةَّالقتصاديةَّالفرنسيةَّفيَّالجزائرَّعبدَّالحكيمَّرواحنة:ََّّ-1

(،َّتخ:َّتاريخَّحديثَّومعاصر،َّكليةَّالعلومَّاإلنسانيةَّاالجتماعيةَّوالعلومَّاإلسالمية،َّقسمَّالعلومَّاإلنسانية،َّجامعةَّالحاجَّةمنشورَّ
 .101ََّّ-99َّص.،2014َََّّّالجزائر،َّلخضر،َّباتنة،

 .53،َّص.1948،َّ)د.ط(،َّ)د.د.ن(،َّالجزائر،َّجغرافيةَّالقطرَّالجزائريأحمدَّتوفيقَّالمدني:ََّّ-2
َّ.112،َّص2مَّينظرَّالملحق:َّرقَّ-3
 .772المرجعَّالس ابق،َّص.:َّشارلَّروبيرَّأجرونَّ-4
5-ََّّ َّاللطيفَّبن َّالس َّأشنهوعبد َّالمرجع َّصابق: ،.170.َّ َّزوزو: َّالحميد َّالجزائروعبد َّتاريخ َّفي َّالس ابق،َّمحطات َّالمرجع ،

َّ.315ص.
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1954َّإلى1920يوضحَّتطورَّإنتاجَّزراعةَّالحبوبَّاألوروبيةَّمنَّ(:3الشكلَّرقمَّ)

َّإنتاجَّ َّفي َّتذبذب َّوجود َّنالحظ َّاألوروبية َّالحبوب َّبزراعة َّالخاص َّالجدول َّخالل من
َّإن َّبلغ َّالحبوب،وقد َّالس نوي َّالمتوسط 7.568.629ََّّتاج َّسنة َّفي 1920ََّّقنطار ،َّم1921ــــ

َّ.1م1926ـــــ1925ََّّقنطارَّفيَّسنة4.922.246ََّّلينخفضَّويستمرَّفيَّالت راجعَّإلىَّ
ََّّهَّأن َّإال ََّّ َّمن َّالممتدة َّالفترة َّفي َّتقدم َّشهد َّذلك ََّّم1944ـــــ1935َّبعد 7.123.439َّبلغ

محَّاللينَّفسببهَّاستهالكَّالجزائريينَّللخبزَّاألوروبي،َّقنطار،َّوهذاَّالت قدمَّالملحوظَّفيَّإنتاجَّالق
َّالت قدمَّلمَّيكنَّفيَّ َّهذا نطاقَّالت جهيز،والذيَّالذيَّأش َرَّلالستهالكَّالمرتفعَّللقمحَّاللين،َّإال َّأن 

َّوآالتَّالحصاد،َّ َّوجراراتَّوأدواتَّقلعَّاألعشاب، َّالفالحينَّبمساعداتَّمالية، تجلىَّفيَّتزويد
،َّبحيث2َّقنطار6.909.477َّيتراجع1954َّــــ1945َّيثَّبلغَّسنةَّءتَّعكسيةَّبحلكنَّالن تائجَّجا
َّ.لعائداتَّمماَّأدىَّذلكَّإلىَّالتراجعللقمحَّأكثرَّمنَّاَّاالستهالكأصبحَّمعدلَّ

َّ:َّزراعةَّالحوامضَّجَّـــــ
َّلدىَّالكول َّمعتبرة َّأهمية َّالكروم َّالحوامضَّإلىَّجانبَّزراعة علىَّحسابََّّونعرفتَّزراعة

َّ.3عيرمَّأضعافَّمضاعفةَّماكانواَّيجنونهَّمنَّالقمحَّوالش َّعليهَّ،َّألنهاَّكانتَّتدر َّالحبوبَّزراعة

                                                           
َّ.170.،صابق:َّالمرجعَّالس َّشنهوأعبدَّاللطيفَّبنََّّ-1
َّ.772.ص،َّابق:َّالمرجعَّالس َّأجيرونرلَّروبيرَّشاَّ-2
 .18َّ.،َّصالمرجعَّالس ابقَّ،تاريخَّالجزائرَّالمعاصر:َّبيريربيَّالزَّّعمحمدَّالَّ-3
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المساحةَّالمخصصةَّلزراعةََّّجلَّّستغلتَّواأشجارَّالحوامضََّّبغراسهَّةمتيجوتميزتَّسهولََّّ
َّق ََّّ،1الحوامض َّبد َّحيث َّالزراعة َّلهذه َّالمخصصة َّالمساحة َّسنة8.800ََّّــِ:رت َّخالل هكتار
فقدَّشهدتَّ،َّتطورَّوتقدمقدَّفَّاأماَّإنتاجهَّ،19543َّسنةَّهكتار31.317َّإلىَّارتفعت،َّو2َّم1929

انيةَّقبلَّالحربَّالعالميةَّالث 4َّطن100.000َّمنمنتوجهاَّرتفعَّكبيراَّحيثَّاَّتقدمازراعةَّالحوامضَّ
َّ.5بعدَّالحربَّالعالميةَّالثانيةَّطن340.000إلىَّم1939َّسنةَّ

تَّمنَّمليارا6َّرتَّقيمتهاَّبـــِ:َّكلفةَّالمرتفعةَّإلحداثَّبساتينَّاألشجار،َّالتيَّق د َّمنَّالت ََّّوبالر غم
َّبالكروم، َّاالحتالل َّإدارة َّاهتمام َّبسبب َّشهدته َّالذي َّالمنتظم َّغير َّوالت طور ََّّالفرنكات َّأن  أال 

َّ.6نسبةَّلصادراتَّالجزائرَّبعدَّالخمورانيةَّفيَّاألهميةَّبالالمرتبةَّالث ََّّاحتلتقدتَّصادراتهاَّ
رتينَّنظراَّاإلنتاجَّالجزائريَّمنَّالحوامضَّتضاعفَّمََّّأن َّالعالميةَّإال ََّّاالقتصاديةرغمَّاألزمةَّ

َّالسلطاتََّّيَّالكبيرَّبعدَّاألشغالَّالعامةالر ََّّالستخدام تجاهَّاَّاالستعماريةالكبرىَّالتيَّقامتَّبها
منَّاإلنتاجَّالكليَّمنَّالحمضياتَّكماَّيوضحهَّالجدولََّّ%65َّوكانَّإنتاجهَّأكثرَّمن7ََّّ،دودالس َّ

َّ.التالي
 19548-1931تطورَّإنتاجَّالحوامضَّمنيوضحَّ(:4َّالجدول)

1954ََّّ-1945َّ1950َّ-1935َّ1941َّ-1931َّنواتالس َّ
700000َّ1173000َّ2716000ََّّ(الحوامض)طن

َّ
َّ
َّ

                                                           
 .98.،َّصابق:َّالمرجعَّالس َّعبدَّالحكيمَّرواحنةََّّ-1
 .176.،َّصقاب:َّالمرجعَّالس َّشنهوأعبدَّاللطيفَّبنَّ-2
المؤسسةَََّّّ،1ط.،َّالستقاللبعدََّّالوطنيََّّالقتصادراعيَّللجزائرَّومبادئَّإعادةَّتنظيمَّأسماليَّالز َّالر ََّّالغزو:َّحسنَّبهلولَّ-3

َّ.73.،ََّّص1984باعة،َّالجزائر،َّالجزائريةََّّللط َّ
 ,A. courangou :le question de la mouche de L'oranger, Revue française De l'orange, N°.92 ـ4

decembre1938, p.381  .  
َّ.127.،ص1982،بيروتَّ،شوراتَّعويدات،َّمن1.ط،َّعيسىَّعصفورَّ:ترَّ،:َّتاريخَّالجزائرَّالمعاصرةرونأجَّشارلَّروبيرَّ-5
َّالمرجعَّالس ابق،1954َّإلىَّاندلعَّحربَّالت حرير1871ََّّمنَّانتفاضةََّّ:َّتاريخَّالجزائرَّالمعاصرةشارلَّروبيرَّأجرونَّ-6 ،

 .774ص.
َّ.98عبدَّالحكيمَّرواحنة:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-7

َّ.774شارلَّروبيرَّآجيرون:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.8-
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1954َّ-1931(:َّتطورَّإنتاجَّالحوامضَّمن4كلَّ)الش َّ
َّ
َّ

ََّّ
شهد
تَّ
زراعةَّ
الحوا

َّالت طورَّ،َّتاجَّخاصةَّبينَّالحربينَّالعالميتينمضَّقفزةَّنوعيةَّفيَّاإلن إلىَّتوفرَّاليدَّراجعَّوهذا
َّالعاملة َّالمواوَّ، َّاإلنتاجَّسهولة َّأماكن َّالت َّإلىَّمراكزصالتَّمن َّموانئ َّالقربَّمن َّإلىَّ، صدير

َّ.1َّتكاليفَّالنقلَّانخفاضالخارجَّإضافةَّإلىَّ
2َّتطورَّإنتاجَّأشجارَّالحمضياتيوضحَّ(:5)جدول

َّأنواعَّأخرىَّالليمونَّالمندرينَّالتشينةَّأشجارَّالحمضيات

2409َّ4898َّ1093َّ401ََّّالمساحة

2225230َّ691190َّ107600َّ28220ََّّاإلنتاج

َّمع َّالجدول َّهذا َّيوضح َّالحمضياتََّّاندماجدل َّالجزائريَّمن َّالس َّاإلنتاج َّالر َّفي أسماليةَّوق
َّ َّألن َّلونياليوَّالكالت ابعةَّلالقتصاد َّهوَّاألسلوبَّالر أسماليأسلوبَّاإلنَّ، 3َّتاجَّفيها وكانَّأغلبَّ،
َّ.4وقَّالفرنسيةتستقبلهاَّالس ََّّمنَّالحوامضَّكانتَّ%85فرنسا،َّحيثَّأنَّاإلنتاجَّيصدرَّإلىَّ

َّ:رزراعةَّالخضَّـــــَّد
كثرةَّاألعمالَّحيثَّتستدعيََّّ،راعةمارَّفيَّميدانَّالز َّمنَّالمزروعاتَّالكثيفةَّالث ََّّعتبرَّالخضرت

َّأل َّالماء، َّلمحصوََّّن َّووفرة َّيختلف َّوا5نواتالس ََّّباختالفها َّالن ََّّهتمام. َّبهذا َّمنَّالفرنسيين وع

                                                           

َّ.97:َّالمرجعَّالسابق،َّصعبدَّالحكيمَّرواحنة1-
َّ.73حسنَّبهلول:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-2
َّ.74المرجعَّنفسه،َّص.َّ-3
َّ.98عبدَّالحكيمَّرواحنة:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-4
 .52ََّّالس ابق،َّص.صدرَّالم:َّأحمدَّتوفيقَّالمدنيَّ-5
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َّأهمهاالز َّ َّعوامل َّعدة َّإلى َّراجع َّوالت َّراعات َّالمياه َّتوفر َّالخصبة: َّالس ََّّ،ربة َّفي هولَّخاصة
َّمنَّموانئَّالت َّالس َّ َّإلىَّقربها َّالخضرصديراحليةَّإضافة َّوتمثلتَّأهم ،َّيَّالبطاطافَّالمزروعةَّ،

َّيتراوحَّ َّالتيَّأعطتَّإنتاجا َّالجافة َّمنَّالمنطقة 8000َّإلى5000ََّّمابينحيثَّيختلفَّإنتاجها
َّبينيَّيوبينَّالمنطقةَّالمسقيةَّالتَّ،كلغَّفيَّالهكتار كلغ40.000ََّّإلى20.000ََّّتراوحَّإنتاجها

َّ.1فيَّالهكتار
َّوََّّ َّالبطاطا َّشهدت َّفيَّرةوَّوالبندقد َّتطورا اإلنتاجََّّأرتفعَّلبطاطالَّالنسبةبف،إنتاجهاَّوالجزر

ََّّقنطار401.000ََّّمنَّالمتوسط َّعامي 1920ََّّو1916بين بينََّّقنطار617.000إلى
َّإالَّأنَّمعَّبدايةَّالحربَّالعالميةَّالثانيةَّيشهد،1930َّسنةقنطار819.000َّإلىََّّ،1926و1921

َّمنَّهذهََّّالخضارَّجرىَّتصديرَّنسبةَّكبيرةوََّّ،19392نةَّقنطارَّس622000َّإلىََّّانخفاض
َّ.3لتراكمَّرأسَّالمالَّلدىَّاألوروبيينَّالمثاليراعةَّالميدانَّهذهَّالز ََّّتلشك َّ،َّحيثَّإلىَّالخارج

َّ:بغزراعةَّالت ََّّـــــَّه
بزراعتهاَّتحديداَّفيََّّاالهتمامبدأَّ،َّحيث4َّناعيةَّفيَّالقطرَّالجزائريمنَّأهمَّالمغروساتَّالص َّ

َّالقبائل َّبالد ََّّوبجاية،، َّسهول َّةمتيجوفي َّمساحتهَّ،قالمةوَّ، 21.600َََّّّاوبلغت عامَّهكتار
َّالمستوطنين1929 َّبيد َّكلها َّهامةََّّ،5،وكانت َّتجارية َّمادة َّزراعتها َّفي َّالمعمرون َّوجد وقد
َّاواهتموَّ

10َّمنَّاألراضيَّغيرَّالمرويةَّويبلغَّفيَّالهكتارَّالواحدََّّ،مردودهاَّمرتفعَّألنخاصاََّّبهاَّاهتماما
6َّ.اقنطار20ََّّلمرويةَّر،َّوفيَّاألراضيَّايطاقن

َّالس َّ َّالمناطق َّفي َّللتوسع َّقابلة َّزراعة َّالعلياَّاحليةوهي َّالهضاب َّفي َّحيثَّوأيضا َّاحتكر،
َّا َّإدارة َّعن َّصادرة َّرسمية َّقانونية َّبنصوص َّزراعتها َّعلىََّّاالحتالللمعمرون َّتمنع كانت

                                                           
َّ.103عبدَّالحكيمَّرواحنة:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-1

مكملةََّّ،مذكرةم1939َّـــ1929ََّّالقتصاديةَّالعالميةَّعلىَّاقتصادَّالجزائرَّوتونسََّّتأثيرَّاألزمةلبنىَّمعمريَّوهندَّفايزي:2َّ-
َّالماست َّمنشورة)َّرلنيلَّشهادة َّالمعاصروَّحديثَّالتاريخَّالمغربَّالعربيََّّ(،تخ:غير َّقسمَّ، َّواإلنسانية، َّاالجتماعية َّالعلوم كلية

َّ.67.،َّص2018الجزائر،َّالوادي،َّ-َّلخضرَّحمةهيدَّالعلومَّاإلنسانية،َّجامعةَّالش َّ
َّ.176عبدَّاللطيفَّبنَّأشنهو:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-3
 .116،ََّّص.2001(،َّمكتبةَّالن هضةَّالمصرية،َّالقاهرة،َّد.ط،َّ):َّهذهَّالجزائرأحمدَّتوفيقَّالمدنيَّ-4
 .255،َّص.2006،َّدارَّالمعرفة،َّالجزائر،1َّط.،1ََّّج.(،1989َّـــــ1830ََّّتاريخَّالجزائرَّالمعاصرَّ)َّبشيرَّبالح:َّ-5

َّ.40.صَّ،ابقمرجعَّالس َّحسنَّبهلول:َّال6َّ-
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حيثَّ،1المعمرينَّلفائدةَّيصدرَّإال ََّّالَّوهوَّترخيصَّ،َّبترخيصَّمسبقإال ََّّيباشروهاالجزائريينَّأنَّ
َّ.يوضحَّذلكَّاليالجدولَّالت َّ،َّوَّنتاجإلبغَّنمواَّواسعاَّمنَّحيثَّالمساحةَّواعرفَّإنتاجَّالت َّ

19532َّإلى1919َّتطورَّإنتاجَّالتبغَّمنَّيوضحَّ(:6الجدول)
1919َّ1920َّ1925َّ1929َّ1930َّ1953ََّّالسنوات

17000َّ16550َّ21810َّ21600َّ24490َّ35000ََّّ(المساحةَّ)هك
171800َّ174000َّ200000َّ213150َّ224000َّ295320ََّّ(اإلنتاج)طن

َّم1953َّإلى1919َّبغَّمنَّ(:َّتطورَّإنتاجَّزراعةَّالت 5َّكلَّ)الش َّ

َّ
فيَّزراعةََّّا َّملحوظَّا َّتطورَّنالحظَّأن هَّيوجدَّالموضحَّأمامناََّّ(5)كلمنَّخاللَّالجدولَّوالش َََََّّّّّ

1920َّـــــ1916ََّّسنتيََّّفيَّالس نواتَّالممتدةَّبينَّرد َّحيثَّقَََّّ،بغَّسواءَّفيَّالمساحةَّأواإلنتاجالت َّ
َّمقدراه َّسنتيَّليرتفعَّطنا ،174.000َّبما َّبين َّالممتدة َّالس نوات 1926َََّّّفي إلى1930ََّّــــــ
َّفيَّاإلنتاجََّّ،طنا 224.000ََّّ يادة َّالز  َّالذينََّّقوةَّعملَّشبهَّمجانيةَّامتالكهوَّوسببَّهذه ألن 

ولةَّةَّالد َّبغَّمنَّمساعدزراعةَّالت ََّّتاستفاديؤدونهاَّهمَّنساءَّوَّأوالدَّالمزارعين.َّوالس ببَّالث انيَّهوَّ

                                                           
 .40.صَّ،ابقمرجعَّالس َّحسنَّبهلول:َّالَّ-1
َّ.40َّ:َّحسنَّبهلول:َّالمرجعَّالس ابق،َّصوينظرَّكذلك.177عبدَّاللطيفَّبنَّأشنهو:َّالمرجعَّالس ابق،َّص-2
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َّمليون54ََّّقيمتهَّمبلغب،1933َّفيَّالعام2ََّّ(Tabacoops)1الماليةَّعبرَّالمؤسساتَّتاباكوب
َّ.3مليونَّكمعونة2.7َّوَّ،%2َّقدرهاَّكقروضَّبفائدةَّفرنكَّفرنسي

َّ َّدعمت َّاإلنتاج َّصعيد َّوعلى َّاالستعمارية َّالر َّاإلدارة َّالواسعبرامج َّالقروضََّّ،ي وسياسة
،َّولئنَّم1954سنةَّإلى1930َّسنةظرَّمنَّتَّتجديداَّيلفتَّالن َّفشهدَّ،راعةلز َّالحديثةَّلَّقنياتوالت َّ

َّفإن ََّّ،يهكتارَّقابلةَّللر 95.000ََّّهكتارَّمنَّأصل42.000ََّّالمساحاتَّالمرويةَّتلكََّّلمَّتتجاوز
،َّوقدَّواألشجار)الحمضيات(،َّتقدمتَّتقدماَّكبيرا َّ،َّ،َّوالكرمةراعيةَّفيَّزراعةَّالحبوبقنياتَّالز َّالت َّ

َّ ََّّاستعمالتوسع َّأبعد َّإلى َّاآللة 4َّممكنحد َّأن َّك. َّالقروضَّوالد ََّّما َّالماليقضية َّهذاَّعم َّفي ،
َّ َّالقطاع َّلها َّلتطوَّكان َّبالغا َّالكولوندورا َّإلدارة َّالخاضعة َّالفالحة َّالقطاعَّير َّفإن َّوعموما ،

جاريَّابعَّالت َّط َّالَّاإلنتاجَّالفالحيَّذاتإلىَّميادينََّّاتجهالفالحيَّالمتطورَّالخاصَّباألوروبيينَّقدَّ
َّالمردوداألوسعَّ َّحيثَّق َّنويَّالكبيرس َّالَّخلد َّالوَّلوفيرَّاَّالماليَّذا َّالس َّخلَّد َّالرَّد َّ، 93َّنويَّبنحو

َّ.5نةمماثلَّلميزانيةَّالجزائرَّبكاملهاَّلتلكَّالس ََّّقموهذاَّالر ََّّ،1954سنةََّّفرنكَّفرنسيَّمليار
َّ:َّروةَّالغابيةالث ََّّ(َّـــــ2

َّب َّالجزائرية َّالغابات َّوالت َّتميزت َّوَّالوفرة َّواختالفَّوسعنوع َّحيكثافتهاَّمساحتها ،َّ َّارتبطتث
َّالجزائريَّمنَّجوانبَّمتعددةالغاباتَّبا َّشك َّلمجتمع َّكما َّالد َّ، َّمنَّلتَّأحد َّللعديد َّاألساسية عائم

َّللجزائريين ََّّ،6الحرفَّاليدوية َّالحياة َّفي َّهاما َّدورا َّلها َّكان َّالجبالََّّاالقتصاديةوأيضا لسكان
َّوالر عاةَّالقاطنونَّاتخذها،باتاتاألشجارَّوالن َّمنَّعلىَّثرواتَّمختلفةََّّهاوفرَّلتَّ،7واألريافَّالجزائرية

عديدَّمنَّالمنتوجات،َّفماَّهيَّأهمَّالَّذهَّالغاباتوكانَّله.8يفالص َّفصلَّخاللََّّ،ألغنامهمَّمراعي
َّ؟هامنتوجات

                                                           
َّ.113،َّص3رقمَّ:ينظرَّالملحقَّ-1
ةَّالش راءَّوفقَّعقدَّمبرمَّتعاونيةَّالت بغَّمهمتهاَّتجميعَّالمحصولَّوبيعهَّإلىَّتعاونيةَّصناعةَّالت بغ،ََّّالتيَّكانتَّتحتكرَّعمليَّ-2

َّ.49المرجعَّالس ابق،َّص.َّ::َّحسنَّبهلولينظرسنواتَّقابلَّللمراجعةَّكلَّثالثَّسنوات.10ََّّبينهاَّوبينَّالت عاونياتَّالجهويةَّلمدةَّ
َّ.178َّعبدَّاللطيفَّبنَّأشنهو:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-3
َّ.126،َّالمرجعَّالس ابق،َّص.تاريخَّالجزائرَّالمعاصرةشارلَّروبيرَّأجرون:ََّّ-4
َّ.66حسينةَّحماميد:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-5
للد راساتََّّمجلةَّالن اصرية،َّ«م19الغاباتَّالجزائريةَّفيَّمنظورَّالمشروعَّاالستعماريَّالفرنسيَّخاللَّالقرنَّ»موسىَّلمام:ََّّ-6

َّ.265ََّّ،َّص.2017جوانََّّجامعةَّخالدَّاسطنبولي،َّمعسكر،َّالجزائر،َّ،1.ع،8َّ.مج،َّالجتماعيةَّوالت اريخية
،َّمنشوراتَّالمركزَّالوطني1َّط.فوزية،ََّّدعياَّقندوز،َّتر:1962َّــــ1830ََّّتجريدَّالفالحينَّمنَّأراضيهمَّصاري:ََّّجيالليَّ-7

لَّنوفمبرَّ َّ.169،َّص.2010،َّالجزائر،1954َّللد راساتَّوالبحثَّفيَّالحركةَّالوطنيةَّوثورةَّأو 
َّ.265َّموسىَّلمام:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-8
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يعتبرَّالموردَّاألكبرَّأهميةَّفيَّ،حيثَّإنتاجَّالغابةَّاألكبرَّمنيشكلَّالفلينَّالجزءَّ:َّــــَّالفلينـأ(
1َّ.نظراَّلكثرةَّإنتاجهفيَّالغاباتََّّاستغالالويعدَّاألكثرََّّ،الغاباتَّالجزائرية

19292َّ-1925إنتاجَّالفلينَّمنَّ(:َّيوضح7جدولَّ) -
1925َّ1929ََّّنواتالس َّ

125776َّ470000ََّّإنتاجَّالفلين)طن(

َّأوليةَّأساسيلخشباَّـــــ(َّب َّاإلنسانَّفيَّحياته:َّهوَّعبارةَّعنَّمادة َّلتعددَّةَّيحتاجها ،َّنظرا
التيَّتدخلَّالمنفعةَّلدىََّّديةالقتصااَّاألهميتهَّنظراوَّ،3َّوهوَّنوعين:َّالحطبَّوالفحمَّاستخداماته
َّعلىَّخزينةَّالحكومةَّالفرنسيةََّّالحكومة مليونَّفرنك154.233ََّّالعامةَّالفرنسيةَّبالجزائرَّفقدَّدر 

1945َّفرنسي،سنة َّإلى َّليصل َّالمبلغ َّهذا َّوتضاعف ،217.958ََّّ َّفرنسي َّفرنك سنةَّمليون
19474.َّ
َّلعروق(َّوالص حاري)اَّجودكاملَّبالدَّالن ََّّهيَّنباتَّطبيعيَّيغطيَّ:الحلفاءحشائشََّّـــــج(َّ

هولَّالس َّعلىَّوتمتدَّمساحاتَّالحلفاءََّّ،5الجزائريةَّوينتشرَّعلىَّنحوَّأربعةَّماليينَّمنَّالهكتارات
َّالس َّ َّالوهرانيةالعليا َّالجزائرية َّتقريباَّهبية َّحيثَّتستغلَّفيَّصنعلىَّمليونيَّهكتار َّالورقَّ، اعة

َّ.6سنوياَّطن150َّويبلغَّمحصولهاَّ
هكتار278.325ََّّواعَّثمارَّالغاباتَّالجزائريةَّحيثَّيحتلَّ،َّأهمَّأنيعدَّالبلوطالبلوط:ََّّـــــ(َّد

شجرةَّمعمرةَّيتراوحَّعمرهاَّهيَّ،َّوَّاالخضرارتتميزَّشجرةَّالبلوطَّبديمومةَّوَّ،َّمنَّمساحةَّالغابات
َّ.7،َّاستفادتَّمنَّمحاصيلهاَّاإلدارةَّاالستعماريةسنة300َّإلى200ََّّمابينَّ

                                                           

-1ََّّ َّالزهراء: َّالغاباتَّفيَّامسالكَّفاطمة َّالستعماريةَّتجاهها َّاإلدارة 1830ََّّلجزائرَّوسياسة َّلنيل1930َّــــ َّمكملة َّمذكرة ،
(،َّتخ:َّتاريخَّالمغربَّالعربيَّالحديثَّوالمعاصر،َّكليةَّالعلومَّاالجتماعيةَّواإلنسانية،َّقسمَّالعلومَّغيرَّمنشورةشهادةَّالماسترَّ)

َّ.14َّ-12،َّص.2018َّالوادي،َّالجزائر،ََّّ-لخضرَّحمةاإلنسانية،َّجامعةَّالش هيدَّ
َّ.14،َّالمرجعَّالسابق،َّص.مسالكَّفاطمةَّالزهراء2َّ-

َّ.14المرجعَّنفسه،َّص.-3
منشوراتَّالمركزَّ،17،َّع.مجلةَّالمصادر،َّ«1954َّ-1830البنيةَّاالجتماعيةَّواالقتصاديةَّللريفَّالجزائريَّ:»سعدَّطاعةَّ-4

َّ.69.صَّ،2008الجزائر،ََّّ،1954لَّنوفمبرَّالوطنيَّللد راساتَّوالبحثَّفيَّالحركةَّالوطنيةَّوثورةَّأو َّ
َّ.117َّ.،َّصابقالس َّصدرَّ،َّالم:َّهذهَّالجزائرالمدنيأحمدَّتوفيقََّّ-5
َّوآخرونَّ-6 َّبرنيان َّوالحاضرأندري َّالماضي َّبين َّالجزائر َّت: ََّّر:، َّعاشورَّإسطنبوليرابح َّومنصف َّ،1ط.، المطبوعاتَّ،

َّ.40.صَّ،1984َّ،الجزائرَّالجامعية،
 .16.،َّصابق:َّالمرجعَّالس َّفاطمةَّالزهراءَّمسالكَّ-7
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َّ َّلقد َّالحكومة َّاألهميةأدركت َّبَّاالقتصاديةَّاالستعمارية َّللجزائريينللغابات َّلهذاَّالنسبة ،
َّ،اإلستراتيجيةَّ،َّخاصةَّفيَّالمناطقاالستغاللإلفراطَّفيَّللطاتَّالفرنسيةَّالس ََّّمنَّقبلَّتعرضت

حاصرتَّبها1ََّّأصدرتَّسلسلةَّمنَّالقراراتَّوالقوانين،َّكماَّمنَّاألشجارَّوتعرضتَّلقلعَّالكثير
ََّّ.2كبيرةَّللكولونَّاقتصاديةلماَّتمثلهَّمنَّفائدةَّألجلَّفائدتها،وََّّالغابة
َّ:قليدية(الت َّراعةَّالجزائريةَّ):َّالز َّنيااَّثا

َّفيماَّسبقَّكيفَّتميزتَّاألوضاعَّ طورَّعلىَّوالت ََّّباالزدهارَّللمستوطنينَّاالقتصاديةلقدَّرأينا
َّ.قهقركودَّوالت َّعكسَّوضعيةَّالمسلمينَّالجزائريينَّالذيَّشهدتَّالر َّ

رقَّإنتاجَّتقليديةَّقطاعَّمقامَّعلىَّط،َّاألهاليالخاصَّبالجزائريينََّّقليديراعيَّالت َّالقطاعَّالز َّف
َّالط َّقديمة َّللظروف َّيخضع نتاجه َّوا  3َّبيعية، َّزراعة َّبقطاع َّالقطاع َّهذا َّسمي َّحيث َّاالكتفاء،
َّل4ين،َّالذيَّيهدفَّبشكلَّعامَّإلىَّتأمينَّالحاجاتَّالغذائيةَّللسكانَّالجزائرياتيالذ َّ جمعَّت،َّنظرا

اَّأم َّ.5لإلقتتاتَّشيهمعازراعةَّالذينَّزاولواَّفيَّمعظمهمَّحوله،َّوََّّاحقةَّمنَّالجزائرييناألغلبيةَّالس َّ
َّالث روةَّالرئيسيةَّئيسيَّلهذاَّالقطاعَّفيتمثلَّفيَّإنتاجَّالحبوبَّوتربيةَّالماشيةَّالتيَّتعتبرشاطَّالر َّالن َّ

َّ.6للجزائريين
َّالمزروعات:َّـــــَّ(1

َّالحبوب:َّزراعةَّأَّ(َّـــ
َّلدىَّتعتبرَّالحبوبَّمنَّالز َّ َّوالتس َّالراعاتَّالمعاشية ئيسيَّيَّتمثلَّالغذاءَّالر َّكانَّالجزائريين،

لدىَّاألهاليَّلسدَّجوعهم،َّحيثَّشهدتَّزراعةَّالحبوبَّتراجعاَّنظراَّلحرمانَّاألهاليَّمنَّأحسنَّ
َّفقرا َّجهاتَّأكثر َّنحو َّومطاردتهم َّأن َّوَّ.األراضي َّالت ََّّنجد َّيتوقفَّعن َّالحبوبَّلم راجعَّإنتاج

                                                           
،َّالخاصَّبالعقوبات480َّوأيضاَّقانون479ََّّوقانون48ََّّ،َّفهيَّقانون1947َّصَّالغابةَّفيَّإطارَّالعقوباتَّسنةَّقراراتَّتخَّ-1

َّ:سعدَّطاعةَّينظرا،َّألفَّفرنكَّتطبقَّهذهَّالمراسيمَّعلىَّاألهاليَّدونَّسواهم.200َّالتيَّتتضمنَّالسجنَّوغراماتَّماليةَّتفوقَّ
َّ.69.ابق،َّصالمرجعَّالس َّ

َّ.68َّ.صالمرجعَّنفسه،ََّّ-2
 .69.صَّ،2013،َّوزارةَّالثقافة،َّالجزائر،1951َّـــَّـ1948َّالجزائرَّفيَّعهدَّالحاكمَّالعامَّنايجالنَّ:َّاياَّبنَّفضةحوريةَّمَّ-3
َّ.157َّ.،َّصابق:َّالمرجعَّالسَّّالهواريعدىََّّ-4
 .33ََّّهواريَّقبايلي:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-5
،َّتر:َّعبدَّالقادرَّبنَّحراث،َّم1954ــــ1900َّ:َّالجزائرَّفيَّالت اريخَّوالمقاومةَّالس ياسيةَّمحفوظَّقداشجيالليَّصاريَّوََّّ-6

َّ.170،َّص.1984،َّالمؤسسةَّالوطنيةَّللكتاب،َّالجزائر،1َّط.
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َّالفترة، َّتلك َّفي َّالجزائري َّالفالح َّيعيشه َّالذي َّالمزري َّالفالحي َّالواقع َّالت الي1ََّّبسبب والجدول
َّيوضحَّذلك:َّ

2َّقليديإنتاجَّالحبوبَّفيَّالقطاعَّالت ََّّيوضح(:8)جدولَّ
َّالمتوسطَّنواتس َّـالـ

َّالسنويَّ)م.ق(
َّالمتوسطَّاألدنىَّالمتوسطَّاألقصىَّ

َّاإلنتاجَّالعامَّاإلنتاجَّالعام

1921-1930َّ16.77َّ1923َّ22.40َّ1930َّ10.23َّ

1931-1940َّ17.33َّ1934َّ23.31َّ1940َّ10.22َّ

1940-1950َّ14.84َّ1941َّ22.17َّ1945َّ4.00َّ

1950-1954َّ21.26َّ1954َّ24.37َّ1951َّ15.60َّ

َّالموضح َّالجدول َّخالل ََّّمن َّفي َّتراجع َّهناك َّاإلنتاجنالحظ َّاإلنتاجَّ، َّمتوسط َّبلغ حيث
َّمن َّالفترة َّخالل 1921ََّّللحبوب َّعنم1930إلى َّيزيد َّقنطار،16ََّّما َّالفترةََّّمليون َّفي أم ا

بسببَّمليونَّقنطارا ،14َّدرَّبحواليَّفقدَّوقعَّانخفاضَّي ق1950َّوسنة1940ََّّالممتدةَّبينَّسنتيَّ
َّالط َّ َّوالبشريةالعوامل َّبيعية َّكالجفاف َّالت َّالط ََّّواستعمال، َّالعالميةََّّ،ليديةقرق َّالحرب َّوقع وكذا

هيَّحرمانََّّوراءَّهذاَّاالنخفاضَّاألسبابَّالحقيقيةَّغيرَّأن َّ.الث انيةَّوتأثيراتهاَّعلىَّالواقعَّالجزائري
معظمَّاليدََّّوأن َّ،3التَّالحديثةجهيزات،َّواآلوالَّوالت َّالفالحَّالجزائريَّمنَّكلَّدعمَّومساعدةَّباألم

َّالز َّ 4َّراعةَّتضمَّاألهاليَّالجزائريينالعاملةَّالموجهةَّإلىَّهذه َّأن ها كانتَّتزرعَّفيَّأراضيَّ،َّكما
لتَّهذاَّالت راجعَّفيَّ،َّإضافةَّإلىَّوسائلَّبدا5ءحراضيقةَّموجودةَّفيَّالهضابَّوالص َّ ئيةَّولهذاَّسج 

1954ََّّ-1950سنتيَّوبين.6اإلنتاج ََّّانتعاششهدت َّما َّنوعا َّإصالحات َّلوضع لقطاعَّنظرا
                                                           

َّ.169َّ،َّص.ابق،َّالمرجعَّالس 1962َّــــ1830ََّّ:َّتجريدَّالفالحينَّمنَّأراضيهمَّجيالليَّصاريَّ-1
َّ.169،َّالمرجعَّالسابق،َّصجيالليَّصاريَّ-2
3-ََّّ َّمياسي: َّالجنوَّإبراهيم َّفي َّالفرنسي َّالستعمار َّتوسع َّالجزائري َّالغربي 1881ََّّب 1912َّـــ َّالمتحف1َّط.، َّمنشورات ،

َّ.141،َّص.1996الوطنيَّللمجاهد،َّالجزائر،َّ
،َّأطروحةَّمكملةَّدراسةَّسياسية،َّاقتصادية،َّاجتماعية1945َّــــ1939ََّّالجزائرَّفيَّالحربَّالعالميةَّالث انيةَّمحمدَّشبوب:ََّّ-4

َّحديثَّوَّ َّتاريخ َّتخ: َّمنشورة(، َّ)غير َّالد كتوراه َّشهادة َّوهران،َّلنيل َّجامعة َّاإلسالمية، َّوالعلوم َّاإلنسانية َّالعلوم َّكلية معاصر،
َّ.69َّ،َّص.2015الجزائر،َّ

5- s.l: la situation économique de l'algérie en1954, Documents Algériens ,serte économique, 

n116, 15 juin 1955. 
َّ.69َّ،َّص.المرجعَّالسابقمحمدَّشبوب:ََّّ-6
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َّالريفي) S.A.Rَّالتحسين َّسنة )1946ََّّ َّسلطات َّبه َّقامت َّفيََّّاالستعماريةالتي َّتمثلت ،
َّ.2َّمدعمةَّبملكيات،قروضَّوعتادَّفالحي1َّتعاونياتَّتقومَّعلىَّتنظيمَّالفالحينَّفيَّجمعيات

َّفإن هَّيجد َّظاهرا ََّّنويوسطَّاإلنتاجَّالس َّمتَّانخفاضَّوالمتتبعَّللواقعَّالفالحيَّللفالحَّالجزائري،
المساحاتََّّتض،انخف1950غايةَّسنةََّّإلى1901،َّففيَّماَّبينَّسنتيمنَّخاللَّالجدولَّأعاله

َّسنةمليونَّهكتار1.9ََّّمليونَّهكتارَّفيَّبدايةَّالقرنَّإلى2.30ََّّمنََّّانتقلتوَّالقمحَّبَّالمزروعة
نَّألنهمَّمتروكونَّ،َّلألسبابَّالمذكورةَّسابقا َّوخاصةَّالجفافَّالذيَّيؤثرَّبشد ةَّعنَّالفالحي1950

َّ.3لحالَّسبيلهمَّدونَّمساعداتَّأوَّحلول
َّيتونَّ:ـــــَّزراعةَّالز ََّّب(
وتنبتَّفيَّالجهاتََّّ،قدَّوجدتَّمنَّأقدمَّالعصورَّعنايةَّعظيمة،وَّيتونةَّشجرةَّإفريقيةَّأصيلةالز َّ

يتونَّتحجبَّفيَّالقطرَّالجزائريَّنحوَّوغاباتَّالز ََّّ،التيَّربماَّالَّتستطيعَّشجرةَّأخرىَّالعيشَّفيها
فهذهَّالزياتينَّالكثيرةَّالتيََّّ،ماليينَّشجرةَّمهملة5َّماليينَّشجرةَّمثمرةَّو9َّارَّوفيهاَّألفَّهكت85َّ

َّ.4فيعَّفيَّالعالميتونَّالر َّجعلَّقطرَّالجزائرَّمنَّأكبرَّمنتجيَّزيتَّالز ََّّكانتَّتستطيع
َّانخفضيتونَّإنتاجَّمادةَّزيتَّالز َََّّّأن َّنجدَّزراعتهَّمنتشرةَّبصورةَّأكثرَّفيَّمنطقةَّالقبائلَّإال َّ

راجعَّفيَّيعودَّسببَّالت َّوَّ،1939ََّّهكتولترَّسنة160َّإلى1920ََّّتولترَّعامَّألفَّهك250َّمنَّ
إلى1930َََّّّهكتارَّسنة7.562.977َّاإلنتاجَّإلىَّنقصَّاألراضيَّالمملوكةَّلدىَّاألهاليَّمنَّ

َّقطعَّنجدَّأنَّأربعةَّأخماسَّالملكياتَّتتكونَّمنكماَّ،َّالالحقةهكتارَّفيَّاألعوام349.100ََّّ
َّ.5صغيرةَّذاتَّتربةَّغيرَّخصبة

19526َّإلى1910ََّّيتونَّمنتطورَّإنتاجَّزيتَّالز ََّّضحيوَّ(:9)جدول

1952َّ-1940َّ1945-1920َّ1930-1910َّالسنوات

350000َّ165000َّ212000ََّّاإلنتاجَّ)هكتولتر(
                                                           

1-pierre de Vilmorin: l'avenir la culture du cotonnier en algérie, revue de botanique appliquée 
et d'agriculture coloniale, n53, 6eannée , ,31janvier1926,p.18. 

َّ.71هواريَّقبايلي:َّالمرجعَّالسابق،َّصَّ-2َّ
َّ.170ََّّ-169َّجيالليَّصاري:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-3
َّ.119َّالس ابق،َّص.َّصدرلم،َّاهذهَّالجزائرأحمدَّتوفيقَّالمدني:ََّّ-4
 .69محمدَّشبوب:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-5
َّ.173الس ابق،َّص.صدرَّأحمدَّمهساس:َّالمَّ-6
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َّم1952إلى1910ََّّمنَّ(:َّتطورَّإنتاجَّزيتَّالزيتون6َّكلَّ)الش َّ

 
َّوالمنحنىَّالممثلَّفيَّالش كل)َّمنَّخاللَّالجدولََََّّّّ كَّتذبذباَّ(َّنالحظَّهنا6الموضحَّأعاله

وتراجعاَّكبيرا َّفيَّاإلنتاج،َّوالس ببَّفيَّذلكَّالممارساتَّالتيَّتنتهجهاَّإدارةَّاالحتاللَّضدَّالفالحَّ
الجزائري،َّمنَّقوانينَّقمعيةَّمجحفةَّلجهةَّاألراضيَّالجيدة،َّوعدمَّاالهتمامَّبواقعهَّكيَّيحسنَّمنَّ

َّاإنتاجه َّعلى َّكبيرا َّتأثيرا َّأثرت َّالتي َّالعالمية َّاالقتصادية َّاألزمة َّعن َّنهيك َّالفالحيَّ؛ لواقع
َّيتعفىَّاإلنتاجَّفيَّالفترةَّالممتدةَّبينَّسنتيَّ قَّلمَّي حق 1952ََّّو1945ََّّبالجزائر،َّوحتىَّعندما

1920َّو1910ََّّالن تيجةَّالتيَّكانَّعليهاَّفيَّالفترةَّالمحصورةَّبينَّسنتيَّ ،َّوذلكَّراجعَّإلىَّأن 
َّاقتصاد راعاتَّذاتالواقعَّاالقتصاديَّأصبحَّبكله َّبالز  َّيهتم َّكولونياليا َّوالر بحَّالمردَّا َّالوافر، ود

َّوالحوامض َّكالكروم، َّالكبير، َّالحبوب1َّوالخضر،، َّفي َّالمتمثلة َّالس كان َّحاجات َّحساب على
َّ.2والبقول

نتاجَّتعدَّزراعةَّالن خيلخيل:َّزراعةَّالن ََّّـــــَّج( وهيََّّ،3واحاتَّالجنوبَّالجزائريثروةََّّمورلت َّا،َّوا 
َّفيَّاألوساطََّّراعاتَّالمعروفةمنَّالز َّ َّلتوافقَّالعواملَّحراءقَّالص َّبمناطَّاالجتماعيةجدا َّنظرا ،

راعةَّالَّتحتاجَّهذهَّالز ََّّ،َّأيضاَّأن َّبيعيةَّالتيَّتسمحَّكثيراَّبزراعتها،َّوتتمثلَّفيَّالمناخَّالجافالط َّ
                                                           

1-M. pierre bordes: expose de la situation générale de l'algérie en 1929, imprimerie Victor 

hentz, Alger, 1930,p.365.َّ 
،َّدارَّسنجاق1َّط.،َّم1914ـــ1881ََّّفرنسيَّفيَّالجزائرَّوانعكاساتهاَّعلَّالجزائريينَّتشريعاتَّالستعمارَّالمحم دَّبليل:ََّّ-2َّ

 .325،َّص.2013الد ين،َّالجزائر،َّ

َّ»عليَّغنابزيةَّ-3 َّبواديَّسوفَّخاللَّالقرنَّ: َّالن خيل َّغيطان َّلرعاية َّالملتقىَّ«م19الخدماتَّواألعرافَّاالجتماعية َّأعمال ،
مَّمنَّخالل19ََّّ–18َّه/13َّ–10َّتصاديةَّفيَّالجنوبَّالجزائريََّّخاللَّالقرنينَّالحياةَّالجتماعيةَّوالقالوطنيَّالث انيَّحولَّ

َّ.226،َّص.2012،َّالمركزَّالجامعيَّبالوادي،َّمطبعةَّمنصور،َّالوادي،َّالجزائر،2012َّجانفي25َََّّّمصادرَّالمحلية
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يمثلَّنفسَّكماَّ،َّئيسيَّللسكانر َّمرَّالغذاءَّالمثلَّالت َّيوََّّ،1راعاتَّاألخرىالماءَّبكثرةَّمثلَّالز َّإلىَّ
َّ.2قمحالَّجاريةَّالتيَّكانَّي مثلهالت َّالقيمةَّا
َّارمةَّمنَّأجودَّالث َّتنتجَّأنواعاَّعد ََّّي،ضاهكتارَّمنَّاألر65.000ََّّفيَّالجنوبََّّشغلخيلَّيفالن َّ

َّ َّمجموع َّالس ََّّإنتاجهاويبلغ َّفي ََّّاقنطار1.800.000ََّّنة َّأنواعها َّبعض َّلالستهالكتستعمل
َّ.3المحلي

َّدقلةَّنوََّّمورالت َّوأنواعََّّ َّلكنَّأشهرها َّالغرسو4َّرعديدة َّاألخيرَّهوَّاألكثرَّتعدادا لمذاقهَّ،َّهذا
َّ َّالتيَّيمكن َّوثماره َّطويلةَّاالحتفاظاللذيذ َّلمّدة َّبالَّمنازعَّكونهاَّبها َّنور َّذلكَّتبقىَّدقلة َّمع ،

َّعليهاَّفيَّن َّالتيَّيَََّّالر ئيسيةَّمورَّهماَّالمادةوعانَّمنَّالت َّهذانَّالن َّ،5للتصديرالوحيدةَّالمطلوبةَّ َصب 
نتاجََّّ.6سكانَّالغالبَّاستهالك األمراضَّقلباتَّالمناخَّوَّيختلفَّمنَّموسمَّألخرَّتبعاَّلتَّمورالت َّوا 

َّ.7التيَّتصيبَّأشجارَّالنخيل
عبَّالجزائريَّأغلبيةَّالش ََّّعليهيعيشَّ،الذيَّمطَّالتقليديَّالمتخلفراعةَّاألهليةَّعلىَّالن َّتَّالز َّظل َّ

َّعلىَّنسبةَّاستولواَّألنَّاألوروبيينَّفيَّالجزائرَّقدوسائلَّالمتطورَّالمحرومَّمنَّكلَّ
َّ.8علىَّحسابَّأبناءَّالبالدَّاألصلييننَّكبيرةَّمنَّاألراضيَّالخصبةَّوتمتعواَّبخيراتَّالوط

َّمواشي:الَّــــَّ(2
َّالس كانَّالجزائريونَّفيََّّوسطَّ منَّأكبرَّالث رواتَّالط بيعيةَّإلىَّجانبَّالن خيلَّالتيَّيعتمدَّعليها

َّ.10،َّحيثَّتتأثرَّتربيتهاَّبالعواملَّالمناخية،َّكالجفاف،َّوتساقطَّاألمطار9البالدَّوجنوبها
َّربيتهاَّاألهالي؟مواشيَّالتيَّاهتمَّبتفماَّهيَّأهمَّال

                                                           
 .68حسنَّبهلول:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-1
،2005َّ،َّدارَّهومه،َّالجزائر،1َّط.،1َّج.تر:َّحاجَّمسعود،َّ،َّألوراسَّإبانَّفترةَّالستعمارَّالفرنسيعبدَّالحميدَّزوزو:َّاَّ-2

َّ.75ص.
َّ.121الس ابق،َّص.صدرَّ،َّالمهذهَّالجزائرَّأحمدَّتوفيقَّالمدني:َّ-3

4- Ahmed Nadjah: Souf des oasis, édition de la maison des livre, Alger, 1971,p.57. 

َّوتأثيرهاَّعلىَّالعالقاتَّمعَّتونس1947ـــ1918ََّّسوفََّّاألوضاعَّالقتصاديةَّوالجتماعيةَّفيَّمنطقةَّواديعثمانَّزقب:ََّّ-5
َّماجستيرَّ)َّوليبيا، َّلنيلَّشهادة َّمكملة َّقسمَّغيرَّمنشورةمذكرة َّاإلنسانية، َّكليةَّاآلدابَّوالعلوم َّتاريخَّحديثَّومعاصر، َّتخ: ،)

 .28،َّص.2007الت اريخ،َّجامعةَّالحاجَّلخضر،َّباتنة،َّالجزائر،َّ
َّ.67،َّص.1985،َّالمؤسسةَّالوطنيةَّللكتاب،َّالجزائر،1َّط.،َّيديَّفيَّالجزائرالقطاعَّالت قلمحمدَّبلقاسمَّحسنَّبهلول:ََّّ-6
َّ.28عثمانَّزقب:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-7
 .70حسينةَّحماميد:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.ََّّ-8
َّ.123الس ابق،َّص.َّصدرَّ،َّالم:َّهذهَّالجزائرأحمدَّتوفيقَّالمدنيَّ-9

 .32ََّّعثمانَّزقب:َّالمرجعَّالس ابق،ص.َّ-10
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سَّوقدَّتجاوزتَّقبلَّالحربَّماليينَّرأ7َّ،َّوتشملَّنحوَّفيَّالجنوبهيَّثروةَّالبالدََّّ:أ(َّـــــَّالغنم
َّأنَّالجفافَّوقلةَّالماءَّوالمرعىَّوشدةَّالبردَّببالدَّالهضابَّ،َّإال َّماليينَّرأس9َّالعالميةَّالثانيةَّ

1َّ.جعلَّأعدادهاَّتتراجعالمرتفعةَّ
لَّالكثيرةَّ،نحوَّمليونَّرأسَّوتوجدَّبكثرةَّفيَّناحيةَّالت َّرَّالجزائري:َّيبلغَّالبقرَّفيَّالقطالبقرَّـــــب(َّ

َّقرابةَّ،2المراعي َّملحوظا َّتدهورا َّالمسلمين َّالمربيين َّرأسمال َّوهو َّاألبقار َّعرفتَّتربية 9ََّّولقد
ذلكَّبسببَّفقرَّالمربيينَّوَّ،1954َّسنةََّّرأسَّماليين5َّليصلَّإلى1910ََّّسنةََّّرأسَّماليين

َّ.3حالةالر َّ
4َّوتوجدَّبالقطرَّالجزائريَّنحوََّّ،جهاتَّالجبليةَّوبقلةَّفيَّغيرهاثرةَّفيَّالتوجدَّبكَّ:الماعزـــــج(َّ

ََّّ.4غيروعَّالص َّن َّالمنَّالماعزَّكلهاَّمنََّّرأسَّماليين
مَّنظراَّلدقةَّخلقتهاَّوسرعةَّ:َّتعتبرَّالخيولَّالجزائريةَّالمشهورةَّفيَّبالدَّالعاللَّوالبغالد(َّـــــَّالخي

َّ.5رأسَّألف200أماَّالبغالََّّألفَّرأس250َّوتوجدَّحوالي،حركتها
َّ َّه( َّـــ َّاألثقالاإلبـل: َّوحمل َّللسفر َّنحووتستعمل َّعددها َّوبلغ 6َّألفَّرأس250َّ، َّمعَّ، بموازاة

الحبوبَّالتيَّتعدَّمادةَّغذائيةَّأساسيةَّسواءَّبالنسبةَّللسكانَّأوَّسكانَّاألريافَّنلمسَّانخفاضَّ
َّةبقاتَّاالجتماعي،َّالذيَّيمثلَّمصدرَّرزقَّالط َّرةَّإليهَّوهوَّمتعلقَّبقطاعَّالماشيةآخرَّيجبَّاإلشا

8َّلَّوالجنوبتعدادَّالقطيعَّلكلَّمنَّالت ََّّيوضح(:10)جدولََََََََّّّّّّّّ.7األكثرَّفقرا
َّالجنـــــــــــــــــــــوبَّــــــــــــــــــــــــــلالت ََّّباآللفَّالرؤوسَّمجموعَّنواتَّالس َّ

1926-1935َّ5353َّ3786َّ1562َّ

1936-1945َّ5693َّ4095َّ1998َّ

1945-1955َّ3837َّ3029َّ808َّ

                                                           

َّ.57الس ابق،َّص.َّصدر،َّالمجغرافيةَّالقطرَّالجزائريلمدني:َّأحمدَّتوفيقَّا1-
َّ.57نفسه،َّصَّصدرالمَّ-2
َّ.173الس ابق،َّص.َّصدرأحمدَّمهساس:َّالمََّّ-3
َّ.57ابق،َّص.الس ََّّصدر،َّالمالقطرَّالجزائريَّجغرافيةأحمدَّتوفيقَّالمدني:ََّّ-4

َّ.57نفسه،َّص.صدرَّالم5َّ-
َّ.123،َّص.الس ابقَّصدر،َّالمهذهَّالجزائرأحمدَّتوفيقَّالمدني:ََّّ-6
َّ.171َّ.،َّصابق:َّالمرجعَّالس َّجيالليَّصاريََّّ-7
َّنفسه.َّ-8
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8.218َّالقطيعَّانتقلَّمنَّفالقرنََّّبداياتهناكَّانخفاضَّملحوظاَّمنذَّدولَّنالحظَّمنَّخاللَّالجََََّّّّ
5َّماَّيزيدَّعنََّّ،َّثمَّإلى1م1920مليونَّرأسَّفيَّسنة6.5ََّّمَّإلى20َّمليونَّرأسَّفيَّبدايةَّالقرنَّ

َّ.3م1950مليونَّرأسَّسنة4ََّّلىَّأقلَّمنَّوأخيرَّإَّ،2سَّتقريباَّخاللَّالعشريةَّالمواليةَّمليونَّرأ
افَّوقلةَّالكالء،َّوكذلكَّبسببَّعدمَّوضعَّاإلدارةَّالفرنسيةَّهذاَّالقطاعَّوهذاَّكلهَّراجعَّإلىَّالجف

َّ.4فيَّمخططتهاَّاالقتصاديةَّإلصالحهَّورعايته
َّالزراعيَّالتقليدي:ََّّتدهورَّالقطاعـــَّعواملََّّ(3

َّالمزريَّفيَّظلََََّّّّ َّالجزائري َّالمعيشي َّالواقع َّالقطاع، َّالت َّالز ََّّشهد َّاإلنتاجَّراعي َّفي قليديَّركود
َّ َّمننتيجة َّعوامل َّهاعدة َّال: َّطبيعية، َّوَّقتصاديةالواعوامل َّمعال، َّيجعلََّّبشرية، َّتضاريسي واقع

َّومنحصرةَّيضااألرَّ َّقليلة َّجد َّالجزائر َّفي َّإلىَّخصائصَّمناخية َّمساعدة، َّاألمطارََّّ،غير كقلة
إلىَّالفالحَّالجزائريَّالمغلوبَّبالن سبةَّتناقصَّالمساحاتَّفيَّأسبابَّالتيَّشكلتَّأهمََّّواالنجرافات
َّالوسائلَّالتيَّتمكنهَّمنَّتطويرَّإنتاجهالذيَّعانىَّمنَّقلَّ،علىَّأمره َّإلىَّذلكَّعامل5َّة َّإضافة ،

َّال َّ َّالس ََّّ.يمغرافيالد َّنمو َّالر َّأما َّبب َّالركود َّلهذا َّفئيسي َّإلى َّمنَّيعود َّاألراضي َّوسرقة نهب
6َّالجزائريين َّتحويلها َّخدمةَّألراضيبغية ََّّاالقتصادَّفي َّخالل َّمن َّإلنتاجالفرنسي َّتخصيصها

َّ.7المحاصيلَّالتجارية
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

                                                           
َّ.172.،َّصابق:َّالمرجعَّالس َّجيالليَّصاريَّ-1
َّ.31َّمحمدَّشبوب:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-2
َّ.14ََّّ،َّالمرجعَّالس ابق،َّص.عارناَّفيَّالجزائرجانَّبولَّسارتر:ََّّ-3
 .100َّ،َّص.2013،َّدارَّسنجاقَّالد ين،َّالجزائر،1َّ،َّط.2ج.َّ،يَّالجزائرفَّلتاللعممةَّاالمجالسَّالعمحم دَّبليل:ََّّ-4
َّ.39هواريَّقبايلي:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-5
 .130.،َّص2013،َّالجزائر،َّهومهدارََّّ،1ط.،1962َّـــــ1830َّفيَّتاريخَّالجزائرََّّمقاربات:َّإبراهيمََّّمياسيَّ-6
َّ.69.،َّصابق:َّالمرجعَّالس َّبنَّفضةحوريةَّماياََّّ-7
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راعيئلَّ:َّالوساثالثا َّ:المساعدةَّفيَّتطورَّالقطاعَّالز 
َّ:(َّـــــَّالملكياتَّالعقارية1

َّأن َّ َّالفالحيةَّنجد َّكانت1أغلبَّاألراضيَّالخصبة َّالكولونَّمعظمهاَّ، أيديَّاألقليةَّأوَّبين2ََّّبحوزة
َّالجزائريةاإلقطاع َّية َّمع َّالمتعاملة َّالحديثَّاالستعمار، راعي َّالز  َّالقطاع َّأن َّفي َّفيَّحين األراضيََّّ،

َّ.4َّقليديغيرةَّيتمتعَّبهاَّالقطاعَّالت َّوالمساحاتَّالص 3ََّّقيرةالقاحلةَّالف
َّ َّالَّازدادتحيث َّفي ََّّقلصت َّالملكية راعيَّالميدانَّوطأةتحت َّالكولون،َّالمتطورَّالز  فمنََّّلدى

َّ.19505هكتارَّسنة7.349.000ََّّ،َّأصبحت1930َّهكتارَّسنة7.562.977ََّّ
َّانكم َّتزداد َّالجزائريين َّللفالحين راعية َّالز  َّالمساحات َّماليةَّوظل ت َّفرضَّغرامات َّبفعل َّتباعا  اشا

َّعلىَّأصحابها َّالملكية6مرتفعة َّالمنفعة7َّالعقاريةَّ،وبفعلَّقوانين َّألجل َّوالمصادرة َّاألراضي، َّوتجزئة ،
َّتزداد8العامة َّللمعمرين َّالفالحي َّالقطاع َّمساحات َّكانت َّبالمقابل َّالجدول9َّاتساعاَّ، َّيوضحها َّكما ،
َّ:الت الي

10َّكلَّمنَّالمستوطنينَّوالجزائريينتطورَّالملكياتَّلدىَّيوضحَّ(:11)جدول
َّهكتار100َّمنََّّأكثرَّهكتار100إلى50منَّهكتار10َّإلى1َّمنَّأقلَّمنَّهكتارَّالملكياتَّ

2393َّ5030َّ2635َّ6385ََّّالمستوطنين
105954َّ332529َّ16580َّ8499ََّّالجزائريين

                                                           
،2َّ.ع،َّمجلةَّالذاكرة،َّ«1962ـــــ1830ََّّياسيََّّللريفَّالجزائريَّوالس َََّّّواالجتماعيَّاالقتصاديالتحولَّ»بنَّخرف:ََّّاهرالط ََّّ-1

َّ.144.،َّص1995،َّمطبعةَّالجزائرية،َّالجزائر
المَّعزيزي،َّإَّشومَّ،مصطفىَّعبدَّالس َّ:َّ،َّتر1962ــــ1830ََّّفيَّالجزائرََّّالستيعابوسياسةََّّالستعمار:َّرشيخجمالََّّ-2

 .377َّ.،َّص2009الجزائر،َّ،دارَّالقصبةَّ،1ط.ماضيَّ
َّ.41،َّص.2000بيروت،،دارَّالغربَّاإلسالمي،1.ط،َّفاقآالجزائرَّمنطلقاتَّوَّ:َّناصرَّالدينَّسعيدونيَّ-3
َّداهةَّ-4 َّبن َّعدة َّوالص ََّّالستيطان: َّاألرضَّإبان َّملكية َّحول ََّّالحتاللراع َّللجزائر َّـ1830َّالفرنسي 1962َّـــ ،2ََّّ.ج،

َّ.401.،َّص2008،ائرمنشوراتَّوزارةََّّالمجاهدين،َّالجزَّ
َّ.174َّ.،َّصابقالس ََّّصدرأحمدَّمهساس:َّالمَّ-5
َّ.68.،َّصابقمحمدَّشبوب:َّالمرجعَّالس ََّّ-6

،َّرسالةَّمقدمةَّلنيلَّدرجةَّدكتوراه،َّتخَّ:َّالتاريخ1930َّــــ1830ََّّالسياسةَّالعقاريةَّالفرنسيةَّفيَّالجزائرَّصالحَّحيمر:7ََّّ-
والعلومَّاإلسالمية،َّقسمَّالتاريخَّوعلمَّاآلثار،َّجامعةَّالحاجَّلخضر،َّباتنة،َّالحديثَّوالمعاصر،َّكليةَّالعلومَّاإلنسانيةَّواالجتماعيةَّ

َّ.227،ص.2013/2014
َّفتيحةَّواسيفَّ-8 َّالعقاريةَّعرائض»: َّالسياسة َّ«الجزائريينَّضد َّالملتقىَّالوطنيَّاألولَّوالثاأ، َّفيَّالجزائرَّعمال بانَّنيَّالعقار ا 

 .180.،َّص2007الجزائر،َّ،َّالمجاهدين،منشوراتَّوزارةَّم1962ــَّـ1830َّالفرنسيََّّلالحتالَّ
َّ.401.،َّصابقعدةَّبنَّداهة:َّالمرجعَّالس ََّّ-9

َّ.174حسينةَّحماميد:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-10
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َّالجزائريينَّالذينَّيمتلكونَّأراضيَََّّّ تتراوحَّمساحتهاَّمنَّأقلََّّنالحظَّمنَّخاللَّالجدولَّأن 
أضعافَّالمستوطنين،َّوالمستوطنينَّيعتبرونَّقلة6ََّّهكتارَّهمَّيعادلون10ََّّإلىََّّهكتار1ََّّنم

َّأّماَّ َّالجزائريون، َّأمتلكها غيرة َّوالص  َّالخصوبة َّوقليلة َّالضيقة َّاألراضي َّفأغلب َّلهؤالء بالنسبة
َّ َّبين َّمساحتها َّتتراوح َّالتي َّالكبيرة 50ََّّاألراضي َّعن َّيزيد َّوما َّحازها100َّهكتار هكتارفقد

َّ َّما َّكولونالكولون، َّزراعي َّتكتل َّتشكل َّرؤوسَّاألموالَّياليترتبَّعليه َّويتصرفَّفي َّيمتلك ي
َّتعدادَّ َّأم ا َّلألهالي، 16580ََّّبحريةَّوالَّيتركَّشيئا وأصحابََّّالمالكَّكبارمنَّالجزائريينَّفهم

َّ.1الت ابعينَّللكولونَّالمصالح
لذيَّيعيشهَّترتبَّعليهاَّسوءَّمنتوجَّنظرا َّللواقعَّاتَّوبهذاَّالش كلَّعندَّالجزائريينَّهذهَّالملكيا

َّومردودها َّفيَّضعفَّالّزراعة َّيزيد َّما َّوهو َّالجزائري، َّلهذاََّّالمزارع َّالحقيقية َّالمعاناة َّلنا وزاد
َّ.2المجتمع

َّالمعداتَّالفالحية:َّــــَّ(2
َّالفالحَّالجزائريَّينتجَّبوسائلَّتقليديةَّزراعيةَّكانََََّّّّ ،َّوهيَّوسائلَّكانَّيستعملهاَّألجلَّأن 

َّحاجتهَّالعائلية ،َّوهوَّيعيَّجيدا3َّمدةَّواإلمكانياتَّالماديةَّالت قنيةاألسَّ،َّفهوَّيفتقدَّإلىتكفيَّسد 
َّاألرضَّتحتاجَّإلىَّالعنايةَّوالر ََّّأن َّ َّالت َّهذه َّلكنَّنتيجة َّالس ََّّتأكدتَّجويعفقيرَّوالت َّعاية يئةَّالحالة

َّ َّالجزائريينلجمهور 4َّالفالحين َّالوسائلف، 5ََّّالزراعيةَّبساطة َّأساليب لةَّوقَّاالستغاللوضعف
الكولونَّالذينَّيتميزونَّبوسائلَّتقنيةََّّعكسَّعلىوالفاقةَّفيَّاإلنتاج؛ََّّ،َّأدتَّإلىَّالض عف6المكنة

َّمك َّ َّومتطورة َّمنحديثة َّاإلنتاجتطوََّّنتهم َّالكولونَّير َّحيثَّكانتَّبحوزة جرارَّسنة18.940ََّّ،
َّ.7جرار500َّبـــََّّسوى ،َّبينماَّلمَّيستفدَّالفالحونَّالجزائريونَّمنها1954

                                                           
،َّ،َّالمرجعَّالس ابقم1914ـــ1881ََّّتشريعاتَّالستعمارَّالفرنسيَّفيَّالجزائرَّوانعكاساتهاَّعلَّالجزائريينَّمحم دَّبليل:ََّّ-1َّ

 .325ص.

2-MELIA (j): Le Triste sort des Indigènes musulmans d'Algérie, Ed. Mercure de France, 

Paris, 1936, p.90. 
َّ.174الس ابق،َّص.َّصدرأحمدَّمهساس:َّالمَّ-3

َّ.67َّ-66َّعة:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.سعدَّطا4َّ-
5-s.l: la balance des comptes de l'algérie, politique étagère, n3, 1956, p.320 .  

 http ://www .persee.fr.  
َّ.67َّ-66َّسعدَّطاعة:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-6
َّ.401عدةَّبنَّداهة:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.َّ-7
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بيينَّوالجزائريينَّحسبَّإحصاءَّأدواتَّالفالحيةَّلدىَّكلَّمنَّاألوروََّّيوضح(:12)جدول
19301َّ

َّالجزائريينَّاألوروبيينَّداتـــــــــــــــــالمع
111950َّ88562ََّّمحراثَّنموذجَّأوروبي

44111َّ339650ََّّمحراثَّمحلي
13099َّ3334ََّّحصادة
1404َّ120ََّّنقالة
1388َّ177ََّّدراسة

219َّ8ََّّ+حصانا15محراثَّآلي
3360َّ269ََّّحصانا15-محراثَّآليَّ

َّخالل َّالجدوََّّمن َّل َّفي َّالفرق َّاألوروبيينََّّةنمكننالحظ َّالكولون َّعند َّالفالحي القطاع
َّاليَّالذيَّسعىالر أسمَّلونياليوَّالككثيفةَّوقويةَّتتالءمَّمعَّاالقتصادََّّمكنتهمفالكولونََّّوالجزائريين،
األداةَّهوَّفالمحراثَّالمحليََّّ،راعةَّالجزائريةضعيفةَّفيَّالز ََّّمكنةعلىَّوجودَّكماَّيدللََّّمنَّأجله،

َّ.2انتشارااألكثرََّّاإلنتاجَّسيلةوََّّوه،َّوَّفالحينَّالجزائريينيديةَّللقلالت َّ
َّ:َّـــــَّالقروضَّ(3

َّفيَّالن ََّّاستفادََََّّّّ َّللتصدير، َّالموجه َّالمنتوج َّأحادية َّزراعة َّعلى َّالقائم َّالحديث َّالفالحي شاط
عافَّالحالةَّتخصيصَّمنحَّقروضَّماليةَّإلسَّتطورَّإنتاجهَّبدعمَّالقروضَّالممنوحةَّلهَّحيثَّتم َّ

َّللمعمرينَّم1935مليونَّفرنكَّسنة300َََّّّأنهاَّمنحتَّقروضَّبقيمةَّإال ََّّ،رالفالحيةَّفيَّالجزائ
عانةَّفالحيَّاألهاليَّللصندوقَّمليونَّفرنك100َّوحواليََّّ،األوروبيينَّوأعوانهم َّفيوا  َّلكنها ،3َّ

َّ َّعن َّتوزع َّلم َّيملكون4ََّّغارالص ََّّالفالحينالحقيقة َّالذين َّللفالحين َّفقط َّتمنح َّكانت َّأنها إال
َّ.5سديدَّفيَّاآلجالَّالمحددةَّضماناتَّتثبتَّقدرتهمَّعلىَّالت

                                                           

َّ.173عبدَّاللطيفَّبنَّإشنهوا:َّالمرجعَّالسابق،ص.1َّ -
َّ.173،َّص.نفسهالمرجعََّّ-2
3
 .67سعدَّطاعة:َّالمرجعَّالس ابق،َّص. - 

َّ.67،َّص.المرجعَّنفسهَّ-4
َّ.230صالحَّحيمر:َّالمرجعَّالسابق،َّص.َّ-5
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،َّولمَّتبدواَّراعيةَّوالبنوكَّمغلقةَّفيَّوجوههمتَّالمصارفَّالز َّفقدَّظل ََّّالجزائريونأماَّالفالحونَّ
ركةَّالمحليةَّإلقراضَّلمَّتتحصلَّالش 1952ََّّففيَّسنةََّّ،1منَّالحكومةَّالفرنسيةَّأيةَّبادرةَّإلعانتهم

رَّعددَّد َّ،َّحيثَّق 2َّمليونَّفرنك16َّتَّالغَّالمطلوبةَّكانفرنكَّبينماَّالمب2600ََّّعلىَّإال ََّّالفالحين
َّالجزائريين 8.401ََّّبـــِ:َّالمزارعين َّعدد َّبــِ:َّاألوروبيينَّالمزارعينبينما تلقواََّّ،14.082َّق د ر

َّ َّعن َّتقل َّال َّفرنك12.500َّقروضَّمالية َّقديمَّمليون َّافرنسي َّفي َّالفالحة َّفتميزت لجزائرَّ.
َّ.3ركزَّالمتزايدَّفيَّاإلقطاعَّاألوروبيالت َّالمالَّببالتوزيعَّغيرَّالعادلَّلرأسَّ

يستثمرونَّالجزائريونَّالذينَّنزعتَّمنهمَّأراضيهمَّفأماَّاليدَّالعاملةَّفيَّالقطاعَّالفالحيَّالحديثَّ
َّ،يعتمدونَّعلىَّاليدَّالعاملةَّالجزائريةَّفيَّكلَّالمجاالتوَّ،َّبحثاَّعنَّالعملَّمنَّأجلَّلقمةَّالعيش

َّكانتَّت سَّوالمعروفَّأن َّ َّاليد َّأن ََّّرَّوتستغلَّبطريقةخ َّهذه َّإلىَّدرجة الفالحَّيشتغلََّّالَّإنسانية
،َّحيثَّيحصلونَّالعمالَّعلىَّأجرَّلمَّيكفيَّالَّعلىَّمعيشتهمَّأو4َّأجرَّزهيدطولَّاليومَّوبمقابلَّ

َّ َّمزايا َّأية 5َّأخرىَّاجتماعيةعلى َّكما َّالت َّ، َّالز َّبتطور َّقنيات َّتم ريعةَّالس ََّّاآلالتَّاستعمالراعية
َّ.6َّأجيرَّزراعياعامال100َّاسةَّالتيَّتعوضَّر َّالعملَّكالحصادةَّوالد َّ

راعةَّهمَّنجدَّأغلبَّاليدَّالعاملةَّفيَّالز َّف،َّأماَّفيَّالقطاعَّالفالحيَّالقديمَّالخاصَّبالجزائريين
مثل:َّالمحراثَّوسائلَّبدائيةَّاستعمالَّ،َّإضافةَّإلىَّفسهمَّحيثَّيتولواَّالحراثةَّوالحصاداألهاليَّأن
َّ.7رعوفرشاةَّلجمعَّبقاياَّالز َّ،َّوالمنجل

َّ
َّ

                                                           
َّ.44،َّالمرجعَّالس ابق،َّص.فرنساَّوالث ورةَّالجزائريةاليَّغربي:َّالغَّ-1
َّ.89.،َّصابق:َّالمرجعَّالس َّدَّحربيمحمَّ-2
َّسهارتموتَّإلزنهانَّ-3 :َّ َّترالفرنسيَّفيَّالجزائرَّالستعمارفشل َّبنَّبكليَّ:، 1َّط.،أحمد ،َّ َّالجزائر، َّالقصبة، ،2015ََّّدار

َّ.60.ص
َّسيديَّصالحَّ-4 َّالبرلمانيةحياة َّاللجان َّوقَّ: َّالفرنسية َّضايا 1895َّـــــ1871َّالجزائريين 1َّط.، َّالهدى، َّمليلة،َّ،دار َّعيد

َّ.45.،َّص2012الجزائر،َّ
َّالعام،َّ«1935َّــــ1881َّالستعماريةإفريقياَّفيَّظلَّالسيطرةَّ»:بواهنَّأدوَّ-5 ،َّمطبعةَّالكاثوليكيةال،7َّ.مج،َّتاريخَّإفريقيا

 .350.،َّص1990َّ،بيروت
َّ.48.،َّصابقالمرجعَّالس ََّّ:يحيَّبوعزيزَّ-6
َّ.150.،َّصابق،َّالمرجعَّالس َّمحاضراتَّفيَّتاريخَّالجزائر:َّسعدَّاهللالقاسمََّّأبوَّ-7
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َّزراعةَّفيَّالجزائر:الستغاللَّالت جاريَّلل رابعا:
َّأوَّ راعي َّالز  َّالقطاع َّفي َّسواء َّبشري، َّنشاط َّعن َّناتجة َّاقتصادية َّحركة َّالت جارة تعد 
َّالت جارةَّ َّوضع َّنتحدثَّعن َّللمنتجاتَّالجزائرية َّاالستعماري َّالستغالل َّالت طرق ناعي،وقبل الص 

َّالداخليةَّفيَّالجزائر.
َّالمه َّالعامل َّبمثابة َّبالجزائر َّالد اخلية َّالت جارة َّلتحكمَّكانت َّنظرا َّاالقتصادية، َّللحياة دم

َّالت جارةَّفيَّأسواقَّمحلية َّيحتاج1ََّّالفرنسيينَّبالت جارةَّفيَّالجزائر،َّحيثَّتتمَّهذه تتناولَّكلَّما
َّ َّمستوردة َّأو َّكانت َّمحلية َّومصنوعات َّمنتوجات َّمن َّالس كان َّمشاركة2َّإليه َّتكون ،بحيث

بيعَّالفائضَّمنَّإنتاجهمَّإلىَّالجزائريينَّفيَّعمليةَّالت صديرَّإالَّبنسبَّقليلة،َّسوىَّمنَّخاللَّ
َّ.3الش ركاتَّاالحتكارية،َّأوَّشراءَّحاجاتَّاستهالكيةَّيوميةَّمنَّالمستوردينَّاألجانب

َّمنَّ َّاالقتصادية َّالمرافق َّسائر َّفي َّتحكمها َّالى َّأدت َّالجزائر َّفي َّاالستعمارية َّالس يطرة إن 
ردَّللتزودَّبالموادَّ،َّومو4َّخاللَّتحويلَّالمستعَمرةَّالىَّسوقَّلتسويقَّالمنتجاتَّالفرنسيةَّالم صن عة

ناعةَّاألهلية5األولية َّ.6،َّوفتحَّالمجالَّللبضائعَّالفرنسيةَّللقضاءَّعلىَّالص 
َّاالقتصادَّ َّربط َّفي َّفتصبَّوتتركز َّاالستعمار، َّعهد َّفي َّالجزائر َّفي َّالخارجية َّالت جارة أم ا

فيَّ.َّفالت طورَّالذيَّعرفتهَّالجزائرَّخاصة7َّالجزائريَّباألسواقَّالخارجيةَّوخاصةَّالس وقَّالفرنسية
َّمنَّخالل8ََّّإنتاجَّالمزروعاتَّالت جارية َّاألخيرة َّإلىَّاستغاللَّهذه أدىَّبالس لطاتَّاالستعمارية

َّ.9تصديرهاَّالىَّفرنسا
                                                           

ََّّخوله1- َّبن َّونزيهة َّزارهعقاب َّالد َّالت َّ: َّجارة َّالفترة َّخالل َّالجزائر َّفي َّشهادةََّّم1962-1929اخلية َّلنيل َّمكملة َّمذكرة ،
واإلنسانية،َّقسمَّالعلومَّاإلنسانية،ََّّعيةاالجتما،تخ:َّتاريخَّالمغربَّالعربيَّالحديثَّوالمعاصر،َّكليةَّالعلومَّ)غيرَّمنشورة(الماستر

َّ.14،َّص.م2018الوادي،ََّّ-لخضرَّههيدَّحم َّجامعةَّالش َّ
َّ.84،ص.1972وزيع،الجزائر،َّركةَّالوطنيةَّللنشرَّوالت َّالش َّ،1َّ.ط،َّجارةَّالخارجيةَّللشرقَّالجزائريالت َّبيري:َّمحمدَّالعربيَّالز2َّّ-

َّ.123ق،َّص.ابالس ََّّصدر،َّالمهذهَّهيَّالجزائرأحمدَّتوفيقَّالمدني:ََّّ-3
َّ.75ابق،َّص.محمدَّشبوب:َّالمرجعَّالس ََّّ-4
َّ.50ابق،َّص.،َّالمرجعَّالس َّم1954َّ-1830والحركةَّالوطنيةَّالجزائريةََّّالستعماريسلطَّ:َّسياسةَّالت َّيحيَّبوعزيزَّ-5

َّ.41،َّص.1976وزيع،َّالجزائر،َّركةَّالوطنيةَّللنشرَّوالت َّالش َّ،1َّط.،َّالخارجيةَّتجارةَّالجزائرعبدَّالرحمانَّرزاقي:6َّ-
َّ.125ابق،َّص.عبدَّالحكيمَّرواحنة:َّالمرجعَّالس ََّّ-7

8-َّKamel Kateb: la statistique coloniale en algérie 1830 1962 ـــــ, courrier des statistiques, 

n112, decembre2004,p.10. 
َّ.167ابق،َّص.جيالليَّصاريَّومحفوظَّقداش:َّالمرجعَّالس ََّّ-9
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َّالخارجية َّالت جارية َّالمبادالت َّتظهره َّكما َّبوضوح َّاالستعماري َّاالستغالل َّتطور َّتم ،1َّوقد
خضرَّوالخمورَّالكذاَّ،و2َّالحبوبكراعيةَّالموادَّاألساسيةَّالمصدرةَّفيَّالمنتوجاتَّالز ََّّوتتمثلَّفي

َّالوَّ َّفيَّجانبَّالث ََّّ.زيتَّزيتون،وَّبغَّومنتجاتَّغابيةت َّوالفواكه َّالمعدنيةأما َّاستغاللهاَّروة َّتم  َّفلقد
َّ َّكبشكلَّخام َّأّوليةَّالر صاصوَّنكَّالز َّوَّالفوسفاتَّوَّالحديد َّكمادة َّالوارداتَّفتتمثلَّ.3وتصديرها أما

َّكالقه َّالس كان، َّلحاجات َّضرورية َّغذائية َّمواد َّاستيراد َّوالعطور4والس كرَّ،وةفي َّ،،والش اي
َّ.5ياراتالس َّوَّواآلالتَّالحديديةََّّ،واألقمشة

َّ،%منَّالقيمةَّاإلجماليةَّلصادراتَّالجزائر85راعيةَّتمثلَّنسبةَّكانتَّصادراتَّالمنتجاتَّالز َّ
َّالمنتجاتَّالغابيةَّمضافا َّ َّالن ََّّ،6إليهما َّوالخمورَّحيثَّقدرتَّنسبة َّالماشية40َّبيذ ،َّ%15%أما
أماَّالخضارَّوالفواكهَّ؛َّ%8بغَّوالقطنَّلىَّذلكَّالت َّضافةَّإإَّ،%15رتَّنسبتهاَّالحبوبَّقدَّكماأن َّ
 .7%3وزيتَّزيتونَّ،َّ%3مجففةَّالخضارَّ،َّوال%5منتجاتَّالغاباتَّوَّ%،6َّازجةَّالط َّ
19288َّ-1919َّ(:َّيوضحَّصادراتَّالجزائرَّنحوَّفرنساَّمن7َّالشكل) -

َّ

                                                           

-1َّ َّعميراوي: َّالس َّأحميدة َّآثار ََّّوالستيطانيةَّتعماريةالسياسة َّالجزائري، َّمنشوراتَّالمركزَّم1954َّ-1830فيَّالمجتمع ،
َّ.35َّ،َّص.2007،َّالجزائر،1954َّالوطنيَّللدراساتَّوالبحثَّفيَّالحركةَّالوطنيةَّوثورةَّأولَّنوفمبرَّ

 .126َّ-125َّابق،َّص.عبدَّالرحمانَّرزاقي:َّالمرجعَّالس ََّّ-2

َّ.43ص.،َّالمرجعَّالس ابق،َّلمهاَّاألو َّورةَّالجزائريةَّفيَّعاالث َّبيري:َّمحمدَّالعربيَّالز3َّّ-
َّ.96.ابق،َّصلس َّالمصدرَّ،َّجغرافيةَّالقطرَّالجزائريأحمدَّتوفيقَّالمدني:4َّ-

َّ.129ابق،َّص.الس ََّّمصدرَّ،َّالهذهَّهيَّالجزائرأحمدَّتوفيقَّالمدني:ََّّ-5
َّ.158ابق،َّص.عدىَّالهواري:َّالمرجعَّالس 6َّ-
َّ.223ابق،َّص.رجعَّالس َّ،َّالمفيَّالجزائرَّمعركةَّاإلسالمَّوالصليبيةصالحَّعوض:7َّ-
َّ.223،َّص.ابق،َّالمرجعَّالس َّفيَّالجزائرَّمعركةَّاإلسالمَّوالصليبيةصالحَّعوض:8ََّّ-

 (م1928 -1919) صادرات الجزائر نحو فرنسا 

 الخمور

 المواشي

 التبغ والقطن

 الخضر والفواكه

 (الحلفاء)المنتجات الغابية 

 زيت الزيتون

 الحبوب الجافة والبطاطا
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َّالز َََََّّّّّ َّالمنتجات َّصادرات َّنسبة َّمن َّانطالقا ََّّأن ََّّنالحظراعية، َّالخمور َّعلىَّقد طغت
َّالص َّ َّبنسبة َّمنتجاتَّأخرىَّشهدت40َّادراتَّالجزائرية َّمع َّمرتفعة%مقارنة َّيمكنََّّ،1نسبة وما

َّأن َّ َّنحوَّالخارجَّغيرَّمنخرطةَّفيَّالس َّالز ََّّاستنتاجه َّإن َّوقَّالد َّراعةَّمتجهة َّمنخرطةَّفيَّاخلية ها
َّ.2وقَّالفرنسيةالس َّ

َّ-1948أهمَّوارداتَّالجزائرَّسنةَّومنَّ،%72.3:َّقدرتَّبـمف1948أماَّوارداتَّالجزائرَّسنة
واأللبسةََّّ،3طن70349َّطن،َّوالحبوب87378ََّّكرَّالس ََّّ:،َّمنَّالموادَّالغذائية،َّنذكرم1950

َّ.4فرنك2.501.000َّ:القطنيةَّقدرتََّّبَِـّ
 راعيةَّالقطاعَّاألوروبيَّ)الحديث(:صادراتَّالمنتجاتَّالز ََّّ-(1
َّصادراتَّمنتجَّالكروم:ََّّ-أ(

َّب َّمعتبرة َّللسوقَّالفرنسيةكانتَّالجزائرَّذاتَّأهمية َّيخصَّالص 5ََّّالنسبة َّفيما ادراتَّأوَّسواء
َّ.6جارةَّالخارجيةَّالجزائريةَّنحوهاالواردات،َّولهذاَّعملتَّبجميعَّالوسائلَّعلىَّتوجيهَّالت َّ

َّ.لىَّالخارجَّوعلىَّوجهَّالخصوصَّفرنساالكرومَّمنَّأهمَّمبيعاتَّالجزائرَّإَّتعد َّوَّ
 .7م1954َّ-1924(:َّيوضحَّتطورَّصادراتَّالكرومَّمن13الجدولَّ)

1924َّ1927َّ1934َّ1940َّ1945َّ1950َّ1954ََّّنواتالس َّ

7394048َّ7121531َّ11652304َّ12235000َّ3117000َّ9436000َّ12908000ََّّ(هك)الكروم

الخمورََّّبحيثَّأن ََّّ،وضحَّصادراتَّالخمورالتيَّتَّ(13منَّخاللَّمعطياتَّالجدولَّرقمَّ)ََََّّّّ
َّ َّسنتي َّإال ََّّم1927َّ-1924بلغتَّأوجها َََّّّأن َّ، َّوانخفاضََّّةاالقتصاديبسببَّاألزمة العالمية

علىَّصادراتهاَّلتستمرَّفيَّاالنخفاضََّّرَّ،َّأث 8َّم1934فرنكَّسنة80ََّّفرنكَّإلى94األسعارَّمنَّ

                                                           
َّ.125ابق،َّص.عبدَّالحكيمَّرواحنة:َّالمرجعَّالس ََّّ-1

َّ.158ابق،َّص.عدىَّالهواري:َّالمرجعَّالس 2َّ-
َّ.123ابق،َّص.:َّالمرجعَّالس َّحوريةَّماياَّبنَّفضةََّّ-3

َّ.127ابق،َّص.لس َّعبدَّالحكيمَّرواحنة:َّالمرجعَّا4َّ-
َّ.31ابق،َّص.حمانَّرزاقي:َّالمرجعَّالس َّعبدَّالر 5ََّّ-

6- Robert tinthoin: le commerce de l'algérie avec l'empire français, Annales de géographie, 

n3,1965,p.35. 
َّ.310َّ-165ابق،ص.:َّالمرجعَّالس َّشنهوأعبدَّاللطيفَّبنََّّ-7

 .292هواريَّقبايلي:َّالمرجعَّالسابق،َّص8َّ-
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َّالث انيةح َّالعالمية َّالحرب َّنهاية َّتى َّسنة َّجديد َّمن َّانتعاش َّلتشهد َّبَّم،1950، :َّـَِـّقدر
َّهكتولتر.1.290.800َّم،َّفبلغ1954َّوواصلَّاالرتفاعَّسنةَّ هكتولتر،943600

 جََّّالحوامض:صادراتَّمنتَّ-(ب
راعيَّللحوامضَّإلىَّجانبَّالكروم،َّأدىَّإلىَّفائضَّفيَّصادراتهَّنتاجَّالز َّتيجةَّتطورَّاإلنَّإن َّ

َّ.1ََّّوقَّالفرنسيةمنَّالحوامضَّكانتَّتستقبلهاَّالس ََّّ%85َّحيثَّأن َّ
 .2م1940َّ-1919(:َّيوضحَّتطورَّصادراتَّالحوامضَّمن14َّجدولَّ)

1919َّ1923َّ1927َّ1931َّ1935َّ1940ََّّنواتالس َّ

31100َّ36941َّ46997َّ54021َّ162166َّ320700ََّّن(برتقال)ط

89621َّ75621َّ125014َّ142170َّ275736َّ442700ََّّمندرين)طن(

3978َّ2498َّ3137َّ2872َّ1298َّ11800ََّّليمون)طن(

لتطورَّصادراتَّأشجارَّالحوامضَّبأنواعهاََّّلناَّوضح(َّالذيَّي14منَّخاللَّإحصائياتَّالجدول)
نظراََّّاملحوظَّتزايد ََّّإنتاجيةَّالبرتقالَّالذيَّشهدََّورَّفيَّتطهناكَّبرتقال،َّمندرين،َّليمون،َّنالحظَّ

َّإنتاجه ََّّلتدفق 31.100ََّّمن ََّّم1919سنةطن ََّّألفَّطن320.700َّإلى اَّأم َّ ،م1940سنة
ََّّالمندرين َّفقد َّمن َّنموا ََّّم1923سنةَّطن75.621َّشهدت َّعلىَّألفَّطن442.700َّإلى ،
َّكانَّقدَّتحسنَّسنةَّعكسَّالل ن  ذاَّكلهَّبسببَّوهَّ.م1940يمونَّالذيَّشهدَّتذبذبَّفيَّإنتاجيته،َّوا 

فساحهاهتمامَّالمحتلَّالفرنسيَّبهذهَّالمنتجات،َّ َّ.3َّإنتاجهاالمجالَّلتوسيعََّّوا 
َّالس َّوَّ َّفي َّالحوامضَّالجزائرية َّلتدفق َّنظرا َّأصدرت َّالفرنسة َّاالوق َّالفرنسيَّسلطات حتالل

،َّمماَّأدى4َّسويقَّنحوَّفرنساَّومستعمراتهاينظمَّاإلنتاج،َّوالنقل،َّوالت ََّّم1937سنةتنفيذيا ََّّا َّمرسوم
ثمَّتشهدَّارتفاعَّسنةََّّم،1948سنةَّألفَّطن140.000ََّّنخفاضَّصادراتَّالحمضياتَّإلىإلىَّا

َّ،َّبسببَّالد عمَّالذي19525سنة512.000َّثمَّإلىَّألفَّطن390.000ََّّحواليََّّم1949
 .6م1956َّ–1949َّلقيهَّالقطاعَّالفالحيَّللكولونَّفيَّالمخططينَّاالقتصاديينَّ

                                                           

َّ.99عبدَّالحكيمَّرواحنة:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.1َّ-
َّ.84َّ-83َّعبدَّالرحمانَّرزاقي:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.2َّ-

َّ.41ص.،َّمحمدَّالعربيَّالّزبيري:َّالمرجعَّالس ابقَّ-3َّ
َّ.99عبدَّالحكيمَّرواحنة:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.4َّ-
َّ.340عبدَّاللطيفَّبنَّأشنهو:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.5َّ-

 .89ص.َّ،2ج.،َّالمرجعَّالس ابق،المجالسَّالعامةَّللعمالتَّفيَّالجزائرمحم دَّبليل:ََّّ-6
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 :َّبــــــــــــــــــــــغصادراتَّالت ََّّ-ج(
 .1م1952إلى1919بغَّمن(:َّيوضحَّتطورَّصادراتَّالت 15َّجدول)

1919َّ1924َّ1929َّ1938َّ1949َّ1952ََّّنواتالس َّ

171800َّ182450َّ213150َّ118000َّ137000َّ130000ََّّ)طن(بــــــــــغالت َّ

َّإال ََّّم،1929َّ–1919سنتيَّفيماَّبينَّتطورََّّأن هَّيوجدبغَّنالحظَّمنَّخاللَّصادراتَّالت َََََََّّّّّّّ
َّ.م1952حتىَّسنةَّا َّكَّباألزمةَّاالقتصاديةَّالعالميةَّليشهدَّانخفاضتأثرَّبعدَّذلقدَّهَّأن َّ

 صادراتَّالحلفاءَّوالفلين:َّ-د(
 .19522إلى1919َّ(:َّيوضحَّتطورَّصادراتَّكلَّمنَّالحلفاءَّوالفلينَّمن16جدول)

1919َّ1924َّ1929َّ1938َّ1949َّ1952ََّّنواتالس َّ

58900َّ1174100َّ2106450َّ75000َّ84000َّ37000ََّّالحلفاء

167300َّ382400َّ472800َّ67000َّ62000َّ53000ََّّالفلين

َّ،نواتَّالموضحةَّفيَّالجدولس َّالَّللحلفاءَّفيادراتَّص َّاليوضحَّالجدولَّوجودَّتزايدَّفيَّقيمةَََّّّ
لَّزبونَّالتيَّتعتبرَّأو ََّّهذاَّالمنتجَّطلبزمة،َّوأيضاَّتراجعَّبريطانياَّعلىَّهَّتأثرَّكغيرهَّباألَّأن َّإال َّ

َّ.3لهذاَّالمنتج
بسببََّّتراجعَّبعدَّذلكَّهَّأن َّبلغَّأوجه،َّإال ََّّا َّتطورََّّم1929َّ–1924سنتيَّبينَّشهدَّفأماَّالفلينَّ

َّ.إنتاجهعلىَّانيةَّالعالميةَّوالحربَّالعالميةَّالث ََّّاالقتصاديةاألزمةَّتأثيرَّ
َّقليدي(:َّصادراتَّمنتجاتَّالقطاعَّالجزائري)الت ََّّ-(2
َّصادراتَّالحبوب:َّ-أ(

َّ َّألّنها َّالمنتوجاتَّالفالحية، َّهيَّأهم َّالمستعَمرة َّلغذاءَّالحبوبَّفيَّالجزائر َّاألساسية الر كيزة
َّالمحتلَّالفرنسي،َّكانَّيحتاجهاَّلتغذيةَّالد اخلَّالفرنسي،َّوكذاَّتصديرها َّاألهالي،َّنهيكَّعلىَّأن 

َّ.إنتاجهاللسوقَّالعالمية.َّوالجدولَّالت اليَّيوضحَّتطورَّ

                                                           

َّ.340َّ-255،ص.عبدَّاللطيفَّبنَّأشنهو:َّالمرجعَّالس ابق1-
َّ.340َّ-255المرجعَّنفسه،َّص.2َّ-

َّ.28ابق،ص.هواريَّقبايلي:َّالمرجعَّالس ََّّ-3
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َّ.1م1953إلى1919(:َّيوضحَّتطورَّصادراتَّالحبوبَّمن17َّجدول)
1919َّ1923َّ1927َّ1931ََّّالس نوات
2318511َّ2043054َّ729169َّ1167870ََّّطن(الحبوب)

1935َّ1940َّ1953َّ1954ََّّالسُّنوات
2551705َّ1532000َّ3031000َّ3138000ََّّالحبوب)طن(

َّالس َََّّّ َّالجدول َّيوضح َّالحبوبابق نتاجيتهاَّصادرات َّسنةَّ،وا  َّبلغت حواليََّّم1919حيث
َّتراجعَّسنة2318511ََّّ َّباألزمةَّاالقتصاديةَّوَّم1931طنَّلتشهد َّلتأثرها َّنظرا الحربََّّبعدها،
َّالث َّ ََّّ،انيةالعالمية َّسنة َّفي َّالتعافي َّمن َّنوع َّوجود َّوسبب1954َّمع َّإلىَّاالنخفاضم، َّراجع

 .2غراسةَّإدارةَّاالحتاللَّللكرومَّعلىَّحسابَّزراعةَّالحبوب
َّ
َّصادراتَّالمواشي:ََّّ-ب(

َّ.3م1938إلى1919ََّّ(:َّيوضحَّصادراتَّالمواشيَّمن18جدول)
1919َّ1925َّ1931َّ1938ََّّنواتالس َّ

183918َّ105951َّ755085َّ802227ََّّالغنـــــــم

3526َّ13374َّ10292َّ5044ََّّالبقــــــــــــــــر

61َّ4281َّ3835َّ12936ََّّالخيـــــــــــــل

18َّ)يوضحَّالجدولََََََََّّّّّّّّ َّوَّ(َّصادراتَّكلَّمنَّالغنم، َّشهدََّّحيثَّأن ََّّ،الخيلوَّالبقر، الغنم
َّأن هَّبعدَّرأ183.918َّ:َّـالذيَّقدرَّحجمهاَّبََِّّم1919مقارنةَّمعَّسنةََّّم1925تراجعَّسنةَّ سا ،َّإال 

رأسا 13.374ََّّمنََّّا َّملحوظَّا َّانخفاضَّدشهفلقدَّاَّالبقرَّعلىَّعكسَّالغنمَّأم ََّّ.ذلكَّيالحظَّتطورا َّ
َّ 1925َّسنة َّم، 5.044ََّّإلى َّسنةَّأم ََّّم.1938سنةرأسا  َّففي َّاالستقرار َّعدم َّفيشهد َّالخيل ا

                                                           
 .107ََّّ-106ص.،َّابقحمانَّرزاقي:َّالمرجعَّالس َّعبدَّالر ََّّ-1
 .41ص.،َّيري:َّالمرجعَّالس ابقمحمدَّالعربيَّالّزبَّ-2َّ

َّ.122َّ-121ابق،َّص.عبدَّالرحمانَّرزاقي:َّالمرجعَّالس 3ََّّ-
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ا ،َّليرتفعَّرأس3835َّإلىََّّمَّارتفع،َّوبعدهَّشهدَّانخفاضا 1931َّ،َّوسنةَّرأسا 61ََّّبـ: قدرَّم1919
َّ.1لقلةَّالمراعيَّوتوفرهاَّوسببَّهذاَّالت ذبذبَّراجعَّ.رأسا 12.936ََّّليصلَّإلىَّ،َّم1938سنة

َّ:َّصادراتَّزيتَّالزيتونَّ-ج(
َّ.19402مإلى1919ََّّيتونَّمن(:َّيوضحَّتطورَّصادراتَّزيتَّالز 19َّ)جدول

1919َّ1925َّ1931َّ1940ََّّالسنوات

3643َّ114550َّ83048َّ22100ََّّزيتَّزيتون)هكتولتر(
َّعنَّصادراتَّزيتَّالز َََََََََّّّّّّّّّ َّفيتونَّأما َّأن َّيتضحَّمنَّخاللَّمعطياتَّالجدولَّاإلحصائية

َّ َّصادراتَّسنة 1919َّقيمة َّم 3643ََّّحوالي َّفيَّأن َّإال َّهكتولتر، ََّّه شهدتَّتقدمََّّم1925سنة
َّبزراعتهاملحوظ َّبسببَّاالهتمام َّذلك3ا  َّوبعد َّباألزمةَّتراجعَّ، َّوكذاَّلتأثره َّالعالمية َّاالقتصادية

َّانية.ميةَّالث َّالحربَّالعالاندالعَّوَّ
األوروبيََّّيظهرَّتفاوتَّفيَّقطاعَّالخدماتَّبينَّالقطاعينَّاألوروبيَّوالجزائري،َّحيثَّأن َّكماَّ

،َّبحيثَّكانتَّصادراتَّتمثلَّأغلبهاَّفيَّالقطاعَّوكبيرةَّجارةَّأساسيةنسبةَّمساهمتهَّفيَّقطاعَّالت َّ
َّالت َّ َّالقطاع َّأما َّثابتةاألوروبي، َّغير َّفمشاركته َّالت َّوَّ،4قليدي َّإلهذا َّراجع َّالحصارَّدهور ى

َّ.5االقتصاديَّالذيَّيمنعَّكلَّتطورَّوتنميةَّفيَّهذاَّالقطاع
َّ َّتطور َّإلى َّالجمركي َّالن ظام َّأدى َّفرنساالت َّولقد َّإلى َّالخارجية َّجارة َّلتحكمه ،َّ بادلَّت َّالفي

َّالخارجيةالت َّ َّواألسواق َّالجزائر َّبين َّباالقتصاد6َّجاري َّالجزائري َّاالقتصاد َّدمج َّإلى َّأدى َّمما ،
َّ.7األوروبي

َّبينَّوفيَّاألخيرَّيمك راعةَّفيَّالجزائرَّفيما َّهوَّواقعَّالز  َّكانَّهذا َّإذا َّوهو: َّطرحَّسؤال، ننا
مَّحيثَّسخرتَّكّلهاَّألجلَّخدمةَّاالقتصادَّاالستعماريَّالكولونيالي،َّفما1954َّو1919ََّّسنتيَّ

ناعةَّفيَّهاتهَّالفترةَّداخلَّالجزائر؟َّوكيفَّسّخرتَّلخدمةَّاالقتصادَّالفرنسي؟ َّهوَّواقعَّالص 

                                                           
 .76محمدَّشبوب:َّالمرجعَّالسابق،َّص.َّ-1

َّ.113َّ-112ص.ابق،َّحمانَّرزاقي:َّالمرجعَّالس َّعبدَّالر2ََّّّ-
َّ.168الس ابق،َّص.َّصدرأحمدَّمهساس:َّالمَّ-3َّ

َّ.75محمدَّشبوب:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.4َّ-
َّ.18مانَّرزاقي:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.عبدَّالر ح5َّ-

َّ.12،َّص.المرجعَّنفسهَّ-6
َّ.124عبدَّالحكيمَّرواحنة:َّالمرجعَّالس ابق،َّص.7َّ-



 
 

 

 

 الثاني الفصل
 1954  -1919الصناعة في الجزائر
 

 أوال: الصناعة اإلستخراجية )الثقيلة(
 ثانيا: الصناعة التحويلية )الخفيفة(

 ثالثا: الصناعة في الجزائر)التقليدية(
 رابعا: االستغالل التجاري للصناعة في الجزائر
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 :اإلستخراجيةناعةَّالص َّال:َّأو َّ
بيعية، بما فيها الموارد الط   استغالللجزائر، على ولة االستعمارية الفرنسية في الم تقتصر الد  

راعي، وثروات مافوق األرض، بل تجاوزته ليشمل الموارد الباطنية المعدنية القطاع الز  
 .يخدم مصالحهاذه األخيرة في كل ماالتي تزخر بها الجزائر، فعملت على استنزاف ه 1المنجمية

بمعنى  اإلستخراجيةناعة ناعي في الجزائر المستعمرة على الص  شاط الص  ز الن  حيث ترك  
ام أو ناعة الفرنسية كمواد خيفيد الص   استخراج واستخالص المواد المعدنية وكل ما يمكن أن  

هاما للمواد  دا  ر  و  اعتبار الجزائر م  ، برةباستغالل موارد المستعم   ،2مواد أولية لتلك الصناعة
شاط نظرا الهتمامها بالن   ،4م تقم بأي جهد للنهوض بالمستعمرةولة االستعمارية لفالد   ،3الخام

لما لها من أهمية لمحتوياتها من موارد  ،5على المناجم وحفرها ثم استغاللهانقيب المتركز في الت  
، وكذلك الفحم 6صاصوالر   ،نكالز  و  ،والفوسفات ،لحديد: امختلف المعادن منهافي جليلة تتمثل 

 .7فرنسا ،التي يودون الحصول عليها بغية تنمية اقتصاد وطنهمالحجري
َّ:همَّالمناجمَّالجزائريةَّواستغاللهاأَّـــــ(1

َّالونزة َّمنجم َّـــــ  رقي للجزائر وتبعد عن مقر الواليةمال الش  تقع مرتفعات الونزة في الش   :أ(
يعود  .ونسيةكم عن مدينة عنابة بالقرب من الحدود الجزائرية الت  160كم و 80ــِ:ب بسةالحالي ت

لطات حيث أصدرت الس   1878إلى سنة  8نقيب عن معدن الحديد في منجم الونزةتاريخ بداية الت  
                                                           

 .114،ص4رقم  ينظرا الملحق1-
ـــ  1830األوضاع االقتصادية العامة للجزائر في ظل اإلدارة الفرنسية »أسامة صاحب منعم:  -2 م ومحاوالت البحث 1962ـــ

َّ، «عن النفط قبل االستقالل َّاإلنسانيةمجلة َّللد راسات ،منشورات مركز بابل للدراسات اإلنسانية، بغداد، 3ع.،4مج.، بابل
 .228، ص.2014

 .24، ص.1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1ط.، منَّقضاياَّتاريخَّالجزائرَّالمعاصرإبراهيم مياسي:  -3
 أعمالَّالملتقىَّالدوليَّحولَّاالستعمارَّبينَّالحقيقة، «ليةلتوسع االستعماري ظاهرة عدوانية تسلطية واستغالا»جمال قنان: -4

َّبالجزائر َّالس ياسي ل نوفمبر والجدل ،منشورات وزارة 1954،المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أو 
 .57، ص.2007المجاهدين،

، دار 1ط.،2ج.،يةَّمواردَّالط اقةَّوالمواردَّالمعدنيةالجغرافياَّاالقتصادأنور عبد الغني العقاد ومحمد عبد الحميد الحمادي:  -5
 .17المريخ، الر ياض، )د.س.ن(، ص.

6  - s.l: caractéristique Economiques de l'algérie , Typographie Adolphe Jourdan, imprimeur- 
libraire- editeur, place de gouvernement,1903,p.18.  

َّبطاهر يمينه:  -7 َّالمناجم َّتاريخ 1830َّالجزائرية . video,mob,ge/géo/vidéo, php? Id=7ydbhbmxo،1962ــــ
 . 9:30. 20/04/2019 تاريخ الولوج:

  .115ص ،5ينظر الملحق: رقم 8-
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–ريقوني َّنة يرخص لمستوطن من عنابة يدعى "من نفس الس   /26/02 االستعمارية مرسوم
Regoni" إال   ،2والذي أنشأ له شركة الونزة للصلب ،1د في جبل الونزةعن معدن الحدي البحث 

، بسبب أشكال وجوده المختلفة وأعماقه 19213 في سنة شرع في استغالله إال  لم ي هأن  
 .4الط لب األوروبينحو  خصيصا  للتصدير إنتاجهووجه  ،، فراح يستخرجهالمتفاوتة

 :ـَّمنجمَّبوخضرةـــَّ(ب
باإلقليم الش مالي لوالية تبسة،إلى جانب منجم الونزة  بوخضرة في جبل بوخضرة يقع منجم

 .6،ويحتل المرتبة الث انية بعد منجم الونزة5على الحدود الجزائرية التونسية
 صاص و تم  نك والر  نقيب على معدن الز  حصل فيه على رخصة الت  ت جمل منكان أو  و 

يتكون المنجم من و ، 1918ابتداء من سنة  "Pérou–روبياستغالله من طرف مستوطن يدعى "
، 7ألن ه غني بالحديد وسهل االستغاللوهو األهم  ،قسمين قسم جنوبي وقسم شمالي سطحي

شأة يتراوح متر والقسم الجنوبي حديث الن   150حيث يصل عمق سمك عروق المعدن فيه إلى 
. حيث تم ربط كال من 8مليون طن 20وقدر احتياطه بنحو  ،سم70سمك عروق معدنه 

 في (عنابة ـــ قالمة)ديدية كك الحالس  خط المنجمين الونزة وبوخضرة بميناء عنابة عن طريق 

                                                           
َّوردة ناصر:  -1 َّالش رقيةََّّاإلستخراجيةالصناعة َّالحدودية َّالمنطقة َّــ َّالكولونيالي َّاالقتصاد َّعلى َّوآثرها َّفي الفرنسية

1830ََّّأنموذجا َّم1962ــــ َّمنشورةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر )، (، تخ: تاريخ معاصر، كلية العلوم اإلنسانية غير
 .71 – 70،  ص.2016واالجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

 بطاهر يمينه: المرجع الس ابق. -2
َّفعبد الوهاب شاللي -3 َّالجزائرية َّالمناجم َّعمال َّ:دور َّالجزائرية َّالت حرير َّثورة 1954ََّّي َّالحدودية1962َّــــ َّالمنطقة م

(، تخ: تاريخ حديث ومعاصر، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم غيرَّمنشورة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه )الش رقيةَّنموذجا
 .    36م، ص.2011االجتماعية، قسم الت اريخ و اآلثار، جامعة متنوري، قسنطينة، الجزائر، 

 .  72 – 71وردة ناصر: المرجع الس ابق، ص. -4
 . 73المرجع نفسه، ص. -5
َّسعيدة عماري و صباح مسعودي:  -6 َّبين َّما َّالجزائر َّفي ناعي َّالص  1919ََّّالقطاع ، مذكرة مكملة لنيل شهادة 1954ــــ

اريخ، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، (، معهد العلوم االجتماعية واإلنسانية ، قسم الت  غيرَّمنشورةالليسانس في التاريخ )
 .31، ص.2012

 . 37عبد الوهاب شاللي: المرجع الس ابق ، ص. -7
 . 73وردة ناصر: المرجع الس ابق، ص. -8
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فعرف هذان  ،1صدير إلى األسواق الفرنسيةت  الانية، ليتسنى لها العالمية الث  داية الحرب ب
 .2سويقجديدا في االستغالل المنجمي والت  المنجمان عهدا 

 :َّمنجمَّالكويفـــَّــَّ(ج
م،  1180تبلغ ِقم ت ه  في جبل ،مدينة تبسة كم شمال شرق 27يقع منجم الكويف على بعد 

استغالل ل بداية أو  وعرف منجم الكويف  ،3طينةتشرف على استغالله شركة فوسفات قسنو 
بدأ  وقد، 5تأهم  حقل من حقول الت نقيب عن الفوسفايعد ، حيث 4لمعدن الفوسفات بالجزائر

ويوجد معدن   ،6م1884 " سنةMichelle–ميشال"ه من طرف مستثمر فرنسي يدعى ستغاللا
، ويستخرج تاركم ضمن طبقات معدنية يقدر سمكها بأربعة أم 20الفوسفات في محيط 

طن في 1200يستخرج منه حوالي ، حيث 7الفوسفات بطريقتين واحدة سطحية وأخرى باطنية
 .9%66و 58ما بين  منجم الكويفتتراوح نسبة الفوسفات في و ، 8اليوم
َّ:َّمنجمَّخنقهَّالموحادَّـــــَّ(د

ت منجم أولى اكتشافا عد  وت   ،مدينة تبسةكم شرق 17كم جنوب الكويف و10يقع على بعد 
 صاصنك والر  نقيب عن معدن الز  ل على رخصة الت  صِ ح  ، وقد 1904خنقه الموحاد في عام 

، ولم يشرع في استغالله إال  في سنة 1909ماي  5، بتاريخ 11للحديد موكتامؤسسة  10والحديد
195012. 
 

                                                           
 . 228أسامة صاحب منعم: المرجع الس ابق، ص. -1
 .73وردة ناصر: المرجع الس ابق، ص. -2

 .116، ص6ينظرا الملحق: رقم 3-
 .77صر: المرجع الس ابق، ص.وردة نا -4
 .100، ص.1999،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1930ـــ1830الجزائرَّبينَّفرنساَّوالمستوطنينَّصالح عباد: -5
 .77وردة ناصر: المرجع السابق،ص. -6
 . 8عبد الوهاب شاللي: المرجع الس ابق ، ص. -7
 . 77وردة ناصر: المرجع الس ابق، ص. -8
 .8وهاب شاللي: المرجع الس ابق، ص.عبد ال -9

 .8المرجع نفسه، ص. -10
، المؤسسة الوطنية لالتصال 1ط.، تر: محمد المعراجي،1962ــ1930:َّجزائرَّالجزائريينَّتاريخَّالجزائرَّمحفوظ قداش -11

 .161، ص.2008والنشر واإلشهار، الجزائر،
 .80وردة ناصر: المرجع الس ابق،ص. -12
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َّ:َّـَّمنجمَّالقنادسةـــَّ(ه
مورد  ،3مدينة بشارالت ابعة ل،2القنادسةبالغربي جنوب الالواقع ب 1منجم الفحم الحجري يعتبر
كة عن طريق الس   أرزيو، ومن ث م  ربطه بميناء وقد تم ربط المنجم بمحطة بشار مهم،طاقوي 
الذي يعد موردا هاما  ، 4اقوي المتمثل في الفحم الحجريالمورد الط   استغاللمن أجل  ،الحديدية

 .5خاصة في الجنوب
-َّوفانقاي"، من طرف 71917إلى سنة  6يعود تاريخ اكتشاف الفحم بمنجم القنادسة

Gaevan شركة مقطع الحديد من أجل كة الحديدية،كلفت شركة الس  1918أوت  1"، وفي ،
لمعدات المجهزة الالزمة ، وتمتاز بامتالكها لعدينالتي تعد مختصة في الت  ،و في العملسريع الت  

 .8متر 80يزيد عن عمق التي تسمح باستخراج الفحم الذي 
ابتداء من ، بناء على العقد المبرم 9فحم الحجري بالقنادسةمنجم ال في استغالل حيث ب دأ

تسليم كمية إنتاج الفحم  تم  ل هذه الفترة وخال، 1920مارس  31إلى غاية  1918أوت  1تاريخ 
 .10ريةكة الحديدية الجزائطن لشركة الس   7417 المقدرة بـــِ:

 
                                                           

ََّّالجزائرجياللي صاري: 1- َّومقاومات 1830ََّّصمود ، ديوان المطبوعات الجامعي، 1ط.، تر: خليل أوذاينية،1962ــــ
 .212، ص. 2012الجزائر، 

2 ـ   Félix Flack: «Mines de knadza produiront bientôt deux cent tonnes par jour» ;Le Figaro 
n15Année 70 ; lundi 21 avril 1924 ,p1 . 

، جغرافيةَّالجزائر)طبيعية،َّبشرية: عبد القادر حليمي: ينظركلم.  500عد عن ميناء وهران بحوالي منطقة جافة وساخنة تب -3
 .239، ص.1986، مطبعة اإلنشاء، دمشق، 2، ط.اقتصادية(

غيرَّ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر )1962ـــ1900َّالس ياسةَّالط اقويةَّلالستعمارَّالفرنسيَّفيَّالجزائرَّإبراهيم جبلي :-4
(، تخ: تاريخ الجزائر االقتصادي واالجتماعي، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية، جامعة حسيبة نشورةم

 . 11، ص.2018بن بوعلي، الشلف، الجزائر،
ركة الوطنية ،المركز الوطني للدراسات والبحث في الح3.ع، ،َّمجلةَّالرؤية«دوافع احتالل فرنسا للجزائر»إبراهيم مياسي:  -5

ل نوفمبر  ل 1954وثورة أو   .100، ص.1997، مطابع الجزائر، الجزائر، الس داسي األو 
 .117،ص7ينظر الملحق: رقم 6-

7-engéne Gruch: la houillère de knadza ,l'écho de Tiaret, n806, Année 21, samedi17juillet, 
1926, p.1.  

 .13ص.جبلي إبراهيم: المرجع الس ابق،  -8
 .122الس ابق، ص. صدرأحمد مهساس: الم -9

 .16جبلي إبراهيم: المرجع الس ابق، ص. -10



ناعة في الجزائر الفصل الث    م1954 -1919اني:                                                   الصِّ
 

57 
 

َّأهمَّالمعادنَّالمستخلصةَّ:َّ(َّـــــ2
َّ:الحديدَّـــــَّ(أ

دن ،والذي يعتبر من أكثر المعاالتي تحتويها المناجم الجزائرية يعد الحديد من أهم المعادن
  أن  إال   ،وكان يستغل في مناجم موزعة عبر مناطق مختلفة ،1العالميةالمطلوبة في األسواق 

، 3الونزة حديد منجم :مثل ،2من حيث األهمية مناجمرق الجزائري في مقدمة تلك المناجم الش  
أما  ،4هذا دليل على غنى باطن األرض الجزائرية بمختلف المعادنو ، جانب منجم بوخضرة إلى

 ،: الحديد والفوسفاتمادتين أساسيتين هما استخراجم أساسا على فهو يقو  المعدنياإلنتاج 
 .5أيضا الفحم الحجري،و صاصنك والر  إضافة إلى ذلك الز  

مليون طن سنة 1إلى  ارتفعثم  ، 19196ألف طن سنة  750إنتاج معدن الحديد  عرف
 لوحده منجم الونزة منها احتكر؛طن 1.662.506إلى  1924ليصل سنة ، 19207

 .19309مليون طن سنة  2.2ليصل إلى 8اإلنتاج ارتفع ، كماطن 595.656
 
 
 

                                                           
 .117عبد الحكيم رواحنة: المرجع الس ابق، ص. -1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الد كتوراه 1954ــــ1929ََّّألوضاعَّاالقتصاديةَّواالجتماعيةَّبالقطاعَّالوهرانيَّحياة تابتي: ا -2

، تخ: التاريخ الحديث والمعاصر، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، قسم التاريخ وعلم اآلثار، جامعة أبي ة()غيرَّمنشورَّ
 .34، ص.2011بكر بلقايد تلمسان، 

3-Archive nationales de monde du travail: Guide des source a la Guerre d'Algérie 
conservées, Roubaix, aout 2011, p.69. 

 .34المرجع الس ابق، ص.:َّحياة تابتي -4
، مذكرة مكملة 1962ـــ1830االستيطانَّالفرنسيَّودورهَّفيَّتفكيكَّبنيةَّالمجتمعَّالجزائريَّبلقاسم صغيري وثامر بلعباس:  -5

َّمنشورةلنيل شهادة الماستر في الت اريخ ) مد بوضياف، (، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم الت اريخ، جامعة محغير
 .52،ص.2017المسيلة، 

 .118عبد الحكيم رواحنة: المرجع الس ابق، ص. -6
 .120الس ابق، ص.صدر أحمد مهساس: الم -7
 .118عبد الحكيم رواحنة: المرجع الس ابق،ص. -8
 .160.ابق، صالهواري عدى: المرجع الس   -9
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19541َّإلى1919ََّّمنتطورَّإنتاجَّمعدنَّالحديدََّّيوضح (:20)جدول

1919َّ1920َّ1924َّ1927َّ1929َّ1931َّ1935ََّّنواتالس َّ

َّالحديد

َّ)طن(

750َّ1000000َّ1662506َّ2550656َّ2196000َّ900000َّ1696999َّ

1937َّ1939َّ1940َّ1945َّ1951َّ1953َّ1954ََّّنواتالس َّ

َّالحديد

َّ)طن(

1394406َّ2988000َّ1606000َّ19970707َّ2823000َّ3388000َّ3600000َّ

َّم1954إلى1919َّ(:َّتطورَّإنتاجَّالحديدَّمن8َّشكلَّ)

َّ
في الفترة  هناك نمو وتزايد في إنتاج معدن الحديد ( نالحظ8)كلالش  الجدول و  من خالل        

التي تلت هذه الث الث سنوات شهدت انخفاضا   الفترةن  أإال  ، 1927و 1924سنتي  الممتدة بين
حيث ق د ر  التي ضربت االقتصاد العالمي، 1929كبيرا  وذلك راجع إلى األزمة العالمية سنة 

، بعدها بدأ باالنتعاش مع 1931وواصل تدهوره إلى غاية سنة ، 2طن 900000بــِ: اإلنتاج
بسبب الحرب إال أن طن  مليون 3 ما ي قارب ل إلىليص ،1939سنة  إنتاجهتذبذب بلغ ذروة 
نهاية عرف تطورا ملحوظا بعد ثم   ،1940سنة  1606000ليشهد تراجع إلى العالمية الث انية،

                                                           
 .67لبنى معمري وهند فايزي: المرجع الس ابق، ص. -1
 . 120الس ابق، ص. صدرد مهساس: المأحم -2
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، 2حاجة العالمية للحديدلل نظرا ،19541مليون طن سنة  3.6إلى الحرب العالمية الث انية ليصل 
 .3وال سيما في مجال صنع األسلحة

َّ:وسفاتالفَّـــــَّ(ب
، معدن الحديدانية بعد معدن الحديد إضافة إلى أهميته بموازاة يصنف في المرتبة الث  

ماد ع منه الس  يصن 4نينفالفوسفات هو معدن ناتج عن تحول بقايا حيوانية منذ آالف الس  
شهرة عالمية  ، فهو ذو5روري للحياة النباتية ويستخرج في شكل صخور رمادية اللونالض  

الذي يعد من أكبر المناجم  ،7الذي يقع في بجبل الكويف، 6منجم الكويفأكثره من يستخرج 
 .8إلنتاج الفوسفات في الجزائر

في الفترة  نوي للفوسفات نموا حقيقيا حيث انتقللى عرف اإلنتاج الس  بعد الحرب العالمية األو  و 
 ألف طن  850.000إلى  ،9سنويا   ألف طن 40من  1930و 1920 الممتدة بين سنتي

َّ.10سنويا  
 11م1954َّإلى1920ََّّمنَّتطورَّإنتاجَّالفوسفاتَّبمنجمَّالكويفَّ(:21جدول)

1920َّ1925َّ1926َّ1927َّ1928َّ1930َّ1935ََّّنواتالس َّ

40000َّ702159َّ792834َّ772160َّ699090َّ850000َّ572000ََّّالفوسفات)طن(

1939َّ1940َّ1943َّ1948َّ1951َّ1953َّ1954ََّّنواتالس َّ

294000َّ404900َّ100000َّ614312َّ776000َّ618000َّ682083ََّّالفوسفات)طن(

                                                           
 .160: المرجع الس ابق، ص.الهواري عدى -1
 .198المرجع الس ابق، ص.،1954ـــ1929ََّّألوضاعَّاالقتصاديةَّواالجتماعيةَّبالقطاعَّالوهرانيَّحياة تابتي: ا -2

 .197المرجع نفسه،ص. 3-
 .118عبد الحكيم رواحنة: المرجع الس ابق، ص. -4

5 - Henri Charles –la vauzelle:situation économique actuelle de l'agérie, editeur militatre, 
place saint –André- des arts, Paris, c.a.p.p.13. 

 .125الس ابق، ص. صدر، الم:َّهذهَّالجزائرأحمد توفيق المدني -6
 .52الس ابق، ص. صدرأندري برنيان وآخرون: الم -7
 .118المرجع الس ابق، ص.عبد الحكيم رواحنة:  -8
 .30عبد الوهاب شاللي: المرجع الس ابق، ص. -9

 .160ابق، ص.: المرجع الس  الهواري عدى -10
َّكذلك. 38: عبد الرحمان رزاقي: المرجع الس ابق، صوينظر. 29عبد الوهاب شاللي: المرجع الس ابق، ص. -11 : وينظر

 .179جياللي صاري ومحفوظ قداش: المرجع الس ابق، ص.
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َّم1954إلى1920َّمن(:َّإنتاجَّالفوسفاتَّبمنجمَّالكويف9َّشكلَّ)

 
في  إنتاج الفوسفات بمنجم الكويف اتتطور  ( الموضح أعاله9) كلالش  الجدول و يبين    

 1926و  1925بين سنتي  إنتاجهارتفع  فنالحظ، 1930و  1925الفترة الممتدة بين سنتي 
ليصل إلى  ،1930ألف طن،وبلغ أوجه سنة  792834ليرتفع إلى ألف طن  702.159 من

ل إلى ، تراجع اإلنتاج ليصجراء األزمة االقتصادية العالميةمن  ه أن  إال  ألف طن،  850.000
 إلى هضانخف، ليواصل  االثينياتمقارنة ببداية الث  ، 19351ألف طن سنة  572.000حوالي 

ذلك بسبب و  ،19433طن سنة ألف 100.000ليصل إلى  ،19392ألف طن سنة 294.000
، إضافة إلى انخفاض 4دة للفوسفاتر  و  ول الم  لبية على الد  الس   وانعكاساتها،انيةالعالمية الث  رب حال

كما  .5راجعكان وراء هذا الت  الذي  ، وخاصة انخفاض االستهالك األوروبياالستهالك العالمي 
على اشحن الفوسفات بكميات  الحديد بين سوق أهراس و تبسةضعف قدرات خط سكة  أن  

احتلت  1954في سنة إال أن هذا المعدن لفترة طويلة. استغالل، بسبب ضيقه قلص من كبيرة
 682.089 لوحده الكويف وبلغ إنتاج منجمالفوسفات،  ادسة عالميا في إنتاجالجزائر المرتبة الس  

تراجع بعد ذلك بشكل طفيف بسبب العمليات لي جزائري،المن اإلنتاج   %90يعادل ما ألف طن،
 .6اقل للمعادنكك الحديد الن  التي طالت خط الس   في بدايات الث ورة الفدائية

                                                           
 .119عبد الحكيم رواحنة: المرجع الس ابق، ص. -1
 .30عبد الوهاب شاللي: المرجع الس ابق، ص. -2
 .120الس ابق، ص. صدرأحمد مهساس: الم  -3
 .30عبد الوهاب شاللي: المرجع الس ابق، ص. -4
 .119عبد الحكيم رواحنة: المرجع الس ابق، ص.-5
 .30ابق، ص.عبد الوهاب شاللي: المرجع الس   -6
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َّ:َّــكنالز ََّّـــــَّ(ج
وهذا راجع الهتمام  ،في الجزائر اإلستخراجيةناعات ص  النك من المعادن التي تنشط يعتبر الز  
،ليصل في حدود ألف طن 54.000حوالي  1925في الجزائر سنة  هبلغ إنتاجفقد الكولون به،
إنتاجه   أن  إال   ،1926ألف طن سنة  60.000 مة االقتصادية العالمية سنة تأثر بسبب األز َ 
ثم  ينتعش ، 1طن 4000إلى حدود  1932، لينخفض ويصل إلى أدنى مستوياته سنة 1929

 .2ألف طن 46.000حوالي  1954ليبلغ سنة 
19543َّإلى1925ــكَّمنَّتاجَّمعدنَّالز نـتطورَّإنَّيوضح(:22)الجدول

 1937 1935 1933 1931 1929 1927 1925 نواتالس  

 17742 4174 5684 8553 33992 47830 54000 طننك الز  

 1954 1953 1952 1951 1940 1939 نواتالس  

 46000 34400 25400 22000 7600 9600 طننك الز  

1954َّإلى1925َّـكَّمنَّجَّالز نـإنتا(:َّتطور10َّشكلَّ)

َّ
                                                           

 .120عبد الحكيم رواحنة: المرجع الس ابق، ص. -1
 .137هواري قبايلي: المرجع الس ابق، ص. -2
: وينظر. 179: جياللي صاري ومحفوظ قداش: المرجع الس ابق، صوينظر. 38عبد الرحمان رزاقي: المرجع الس ابق، ص - 3

 . 69بنى معمري: المرجع الس ابق، ص.: لوينظرَّكذلك. 137ابق، صهواري قبايلي: المرجع الس  
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نالحظ أن  سنة  ،حيثنكفي إنتاج الز   ا  انخفاض( 10كل )الش  الجدول أعاله و يوضح     
، له، وبعدها تأث ر كغيره من المعادن باألزمة االقتصادية اإلنتاجيةشكلت الذ روة  1927

 ففي ،الك شهد تحسن، وبعد ذطن 4174إلى  م1935لينخفض ويتراجع إلى أدنى مستوياته سنة
الحرب العالمية  بدايات ىبعدها حت انخفضه  أن  ،إال  ألف طن 11742بلغ انتاجه م1937سنة 
 .1954طن سنة  46000، ثم شهد تحسن وتزايد في إنتاجه إلى أن وصل إلى انيةالث  

َّ:صاصالر ََّّـــــَّ(د
حوالي   1925وفي سنة  ،طن 8435حوالي  م1919سنة  صاصبلغ إنتاج معدن الر  

م بسبب الط الب العالمي 1927سنة  ألف طن 33ثم ارتفع اإلنتاج إلى حوالي  ،طن16.459
َّ.1المتزايد عليه

 19542إلى1919(:َّتطورَّإنتاجَّمعدنَّالرصاصَّمن23الجدول)
1919َّ1925َّ1927َّ1929َّ1931َّ1933َّ1935ََّّنواتالس َّ

 1726 157 9966 17381 33000 24263 8457َّالرصاص)طن(

1937َّ1939َّ1940َّ1951َّ1952َّ1953َّ1954ََّّنواتالس َّ

 14800 11600 7100 4600 4000 6000 7912َّالرصاص)طن(

َّم1954إلى1919َّصاصَّمنَّ(:َّتطورَّإنتاجَّالر 11َّشكلَّ)

َّ
                                                           

 .121عبد الحكيم رواحنة: المرجع الس ابق، ص. -1
 .179: جياللي صاري ومحفوظ قداش: المرجع الس ابق،ص.وينظرَّكذلك.121عبد الر حمان رزاقي:المرجع الس ابق،ص. 2-
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سنة  نالحظ أن  موفور منتوجه كان الموضح أمامنا (11) كلالش  الجدول و  من خالل   
 زمة االقتصاديةباأللتأثر كغيره من المعادن،  ،بعد ذلكا  كبيرا  ه عرف تراجع أن  إال   1927

م 1933طن سنة  157إلى وصل بصورة كبيرة حيث ، وانخفض اإلنتاج 1929العالمية سنة 
َّ.1هذا ما آثر على صادراته

"بلوم  بسبب سياسات حكومة ، كانم1933لسنة  إال  أن  انتعاشه في الس نوات الموالية
 .2ون العمل القسري في المناجماستمرت في تطبيق قان فيوليت"التي

 : ــجريـــَّالفحمَّالحـــَّ(ه
واسب تحولت إلى فحم نين تحت الر  هو مادة ناتجة عن بقايا نباتية مدفونة منذ آالف الس  

 هو أهم منجم الستغالل الفحم الحجري بالجزائر يعتبر، و 3غطعاملي الحرارة والض  حجري بفعل 
متوسطة  4في شكل طبقاتالفحم فيه يوجد بشار، الذي  سة المتواجد قرب مدينةمنجم القناد

 .5سم 40سمكها 
 الحرب أثناء وقائعالجزائر بالنسبة لالستعمار الفرنسي في وقد ازداد االهتمام بالفحم الحجري 

، نتيجة انقطاع المواصالت وارتفاع 6اقويةوهذا راجع إلى نقص المصادر الط  العالمية الث انية، 
 .7أسعار النقل
 م19548إلى1919نتاجَّالفحمَّبمنجمَّالقنادسةَّمنَّتطورَّإيوضحَّ(:24)ولجد

1919َّ1921َّ1922َّ1923َّ1924َّ1925َّ1926َّ1927ََّّنةَّالس َّ

 29500 20100 15000 13500 10000 9700 9200 5300َّ(طن)َّالفحم

 1954 1953 1952 1950 1946 1943 1938 1929َّنةَّالس َّ

 303000 302994 294000 258000 215000 125000 13000 16000َّ(طنالفحم)
                                                           

 .121عبد الحكيم رواحنة: المرجع الس ابق، ص. -1
 .206، ص.2011، منشورات الس ائحي، الجزائر، 1ط.، تر: العربي بوينون، فيَّنظامَّاألهاليون: أولفيه لوكور غرانميز  - 2
 .34سعيدة عماري: المرجع الس ابق، ص. -3

4-Jule Gazenave :La houillère de knadza, L'Algérie français; N° 250, Année 14 ,vendredi 

30mai, 1946 ,p.1. 
 . 35س ابق، ص.سعيدة عماري: المرجع ال  -5
 . 122عبد الحكيم رواحنة: المرجع الس ابق، ص. -6
 .35سعيدة عماري: المرجع الس ابق، ص. -7
 .17جبلي إبراهيم: المرجع الس ابق، ص. -8
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َّم1954إلى1919ََّّ(:َّتطورَّإنتاجَّالفحمَّبمنجمَّالقنادسةَّمن12َّشكلَّ)

 
 ،نوي للفحم بمنجم القنادسةتطورفي اإلنتاج الس   (نالحظ12والش كل ) جدولالمن خالل       

، حيث شهدت الفترة مابين اقوي على مستوى الجزائريطل كمصدر الذي يعد المنبع األو  
 29500إلى  م1919سنة  5300إنتاج الفحم من عالميتين نمو ملحوظا في ارتفاع ربين الالح

 .م1927سنة 
كك الحديدية ، وشركة الس  التي واجهت كل من شركة مقطع الحديد مشاكلال غم عديدر 
ضافة إلى إ مثل: االنهيارات وانقطاع الط ريق بسبب األعطال، ،المنجم استغاللمشرفتان على ال

، كهشاشة دون ذلك، ضف إلى ذلك كانت هناك عوائق طبيعية تحول ص األيدي العاملةذلك نق
عدم أن  كما ، 1البعيدة عن أقرب ميناء ةاألرض وبعد المسافة والعزلة التي تعاني منها المنطق

 في إال   استغالله عدم أدى إلى لطة االستعمارية في المرحلة األولى بذلك المنجماهتمام الس  
، فإلى جانب منجم تطورا كبيرااإلنتاج شهد  أن    نالحظرغم ذلك كله ف، لعالمية الث انيةالحرب ا

بحسب المنحنى  نوات الالحقةبشار الذي أدى استغالله في تطور اإلنتاج في الس  القنادسة منجم 
 .البياني
 
 
 
 

                                                           
 .137هواري قبايلي: المرجع الس ابق، ص. -1
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َّر:حويليةَّفيَّالجزائناعةَّالت َّ:َّالص َّثانيا َّ
 حربه على هذهز االستعمار الفرنسي يالميدان نظرا لتركذا لم تشهد الجزائر تطورا في هَّ
من  ،1صنيع بالجزائرأساس عدم الت   على بعمليات اقتصادية ناعات الموجودة آنذاك، والقيامالص  

من أن تفقد أحد أسواقها ألنها كانت تخشى  وق الجزائرية بما تحتاج إليه،خالل إغراق الس  
الجزائر الس وق الهدف من ذلك هو اإلبقاء على  اأن  لبيع وترويج منتجاتها، كم المضمونة
َّ.2جميع المجاالت في باالقتصاد الفرنسي الر أسماليمرتبطة 

في الجزائر، إلى ظروف الحرب العالمية  بالذو  ناعيحيث يرجع ظهور وقيام نشاط ص
ن يكون لها صناعات في فرنسا بالحاجة الملحة إلى أ إحساسبسبب ، انيةالث  

 ةتابع 4غرى في الجزائرفأقامت بعض المصانع الص   ،3وخاصة في الجزائر،هامستعمرات
خمة في فرنسا، حتى ال يكون تناقض مع المبدأ الذي تبنته ناعية الض  للمؤسسات الص  

،وكانت بعض المصانع 5ائر معنى ذلك إغالق أخر في فرنساهو فتح مصنع بالجز ،و فرنسا
 .6فروعا للمعامل بفرنسا

ناعة وجود قطاع أخر يقوم على الص   اإلستخراجيةناعة ناعات بموازاة الص  الص  ومن بين هذه 
تولى مهمة تحويل المواد األولية ، ويناعيعتبر أحد فروع القطاع الص  ي يالذ،و 7حويلية الخفيفةالت  

،بحيث تكون راعي لغرض تهيئتهاوكذا اآلتية من القطاع الز   ،بيعةالخام التي تستخرج من الط  
 .8االستهالكية  يدة تشبع الحاجات اإلنتاجية أومف

                                                           
َّنبيلة دومي -1 َّالث انية َّالعالمية َّالحرب َّخالل َّبالجزائر َّالعامة َّـ1939َّ:األوضاع َّالحركةََّّوانعكاساتها1945َّـــ َّمسار على

(، تخ: تاريخ معاصر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم غيرَّمنشورة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر )الوطنية
 .64، ص.2017بسكرة، الجزائر -اإلنسانية، جامعة محمد خيضر

 .73محمد شبوب: المرجع الس ابق، ص. -2
َّيز:يحي بوعز  -3 َّالجزائري َّالشعب َّحزب َّ َّمطبوعات َّخالل َّمن َّاالستعمارية 1830َّالس ياسة ، ديوان 1ط.، 1954ـــ

 .79، ص.1995المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .118،ص.8ينظر الملحق: رقم 4-

 .31، المرجع الس ابق، ص.اهللَّأكبرَّوانطلقتَّالث ورةَّالجزائريةبسام العسلي:  -5
 .74مرجع الس ابق،ص.حورية مايا بن فضة: ال -6
 .66حسينة حماميد: المرجع الس ابق، ص. -7
ناعة التحويلية في الجزائر»كريموا دراجي:  -8 َّالقطاع، «واقع وأفاق الص  َّتطوير َّاستراتيجية َّحول َّالعلمي َّالملتقى َّأعمال

ناعيَّفيَّتفعيلَّبرنامجَّالت نويعَّاالقتصاديَّيوميَّ ، 2018البليدة، الجزائر،  -، جامعة لونيسي علي2018نوَّفمبر7َّو6الص 
 .3ص.
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، أو إلى ناعية أما إلى تلبية االستهالك المحلي الالمنتجشاطات الص  تهدف كل هذه الن  و 
، 1مل الت بغمعا، و مصانع المواد الغذائيةو من أبرزها مصانع الخمور، تحويل صناعي خفيف، 

قل كلفة الن   كما أن   ،صديرجات المعدة للت  جل تخفيف حجم المنتمن أومعاصر الزيت، وهذا كله 
 .2شاطاتظهور عدد من الن   تعتبر دافع في

َّصناعةَّالخمور:(ـــــ1َّ
هميتها لدى اإلدارة ائجة، نظرا ألتعتبر صناعة الخمر إحدى الصناعات الفرنسية الر  

يون مل 21.9بحيث بلغ إنتاجها  ا  شهدت صناعة تقطير الخمور تطور .ولقد 3االستعمارية
هذه   أن  م، إال  1954مليون هكتولتر سنة 19.3لى بعدها إ وأنخفض، م1932 سنةهكتولتر في 

 ،وحدة في عمالة وهران 25بـــِ: م 1925عددها سنة  ر  د  ناعة تحتوي على وحدات تقطير ق  الص  
 .4كانت كلها حديثة ،ة قسنطينةوحدات في عمال 3و ،وحدة في عمالة الجزائر 25و

رورة إقامة تعاونيات خاصة بمنتجي م الذي نص على ض1925وم نوفمبر وبموجب مرس
ناعة ومساعدتها وتطويرها لصالح الكولون، الخمور في الجزائر،  حيث استجابة لتنظيم هذه الص 

بفائدة  ، شكل قروضبعشرة ماليين فرنسي 1926تلقت هذه األخيرة مساعدات مالية قدرت سنة 
 .5%2قدرها

أبرز   أن  خمور أهمية اقتصادية بالغة،وشكلت أهم المداخل المالية،إال  كانت لصناعة اللقد 
قل ،وضعف وسائل الن  الوسائل لحفظ البراميلماأثر على إنتاج صناعة الخمور هو نقص 

 .6حن المرتفعةباإلضافة إلى ضريبة الش  
 

                                                           
1  - M.j.carde: exposé de la situation générale de l'algérie en 1934, imprime solal, Alger, 

1935,p.232. 
 . 162عدى الهواري: المرجع الس ابق،ص. -2
َّـ1870َّوهرانََّّعمالةَّالت حوالتَّاالقتصاديةَّواالجتماعيةَّوالس ياسيةَّفيخديجة بختاوي:  -3 ، أطروحة مقدمة لنيل 1939ـــ

َّمنشورةشهادة دكتوراه ) (، تخ: تاريخ حديث ومعاصر، كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية، قسم الت اريخ وعلم غير
 .161، ص.2012اآلثار، جامعة وهران، الجزائر، 

 .40 - 39سعيدة عماري: المرجع الس ابق، ص. -4
 . 162ابق، ص. خديجة بختاوي: المرجع الس   -5
 .  40سعيدة عماري: المرجع الس ابق، ص. -6
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َّناعاتَّالغذائية:الص ََّّ(َّـــــ2
ى إل العاملة في هذا الحقل المصانع الفرنسية بحثسبب ب ،يعود االهتمام بالمصانع الغذائية

 .1نتاجها لألهاليه إيوجت
َّالغذائيةَّـــــ ( أ َّالعجائن شاط الصناعي أخذت صناعة العجائن حيزا كبيرا في الن  َّ:مصنع

 ،رت مع مجي األوربيين إلى الجزائرالجزائري، فهي صناعة جديدة عن المجتمع الجزائري، تطو 
 .2على اإلنتاج الفالحي المتمثلة  في الحبوبتي تتركز د على المواد األولية التعتمو 

وحدة  300منها  ،مطحنة 500ــِ:ناعة على العديد من المطاحن قدرت بتحتوي هذه الص  
ار طاحونة الد   ،احونات الحديثةكبر الط  عامل، ومن أ3600وتشغل حوالي  ،حديثة
 قيققنطار من الد  ألف  200.000الحراش الغذائية التي تنتج مقدار ة،وأهمها مطحن3ءالبيضا
 4عامل700تستخدم  معمال  55تضم ف، أما معامل المعجنات الغذائيةسنويا،
َّ ( ب َّالت َّـــــ َّالغذائي:مصنع هي صناعة حديثة تعتمد على تعليب الخضر والفواكه َّصبير

لى، ،ظهرت بشكل خاص بعد5وحفظها ومعالجة اللحوم واألسماك وهي  الحرب العالمية األو 
منها مصنع مربى المشمش  ضم العديد من األغذية التي تتفرع عبر مؤسساتصناعة ت
: مدينة الجزائر، وتوجد أكبر مصانعها في المدن منها ،6ومؤسسات األسماك المقددةوالبرتقال،

 1000يشتغل بها نحو امل مع 8 بــِ:ويقدر معامل المصبرات الغذائية ، 7ومدينة وهران وغيرهما
 .8عامل
َّمعاصرَّ(ج يتَّــــ ، وهي صناعة قديمة مارسها 9ناعات الجزائريةمن أهم الص  هي َّ:الز 

، نظرا لتوفر صناعة ذات توجه عالمي، تطورت وأصبحت أن ه بمجيء الفرنسيين الجزائريون إال  

                                                           
 . 41، ص. سعيدة عماري: المرجع الس ابق -1
 . 165خديجة بختاوي: المرجع الس ابق، ص. -2
 . 41سعيدة عماري: المرجع الس ابق، ص. -3
 .391، ص.2009الجزائر،  ، دار البصائر للن شر والت وزيع،طبعةَّخاصة، :َّكتابَّالجزائرأحمد توفيق المدني -4

5- M.salah bouakouir:, l'industrialisation de l'algérie, documents Algériens, série economique, 

n70,Alger,5 mai 1950.  
 .161عدى الهواري: المرجع الس ابق، ص.-6
 .166خديجة بختاوي: المرجع الس ابق، ص. -7
 .391الس ابق، ص. صدر، المكتابَّالجزائرأحمد توفيق المدني:  -8
 .63الس ابق، ص. صدر، المجغرافيةَّالقطرَّالجزائريأحمد توفيق المدني:  -9
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الذي ي ستغل في معظمه موجها إلنتاج زيت الز يتون، وتوجيهه  ،1راعي للزيتوناإلنتاج الز  
 .2يوتإنتاج الز  أن يجنيها من  مكنالفائدة التي يجل للتصدير العالمي، أل

ظام على الن   264، منها 3معصرة  5000بــِ: ناعة يت لهذه الص  حيث تقدر معاصر الز  
 350.000، بلغ عدد إنتاجها معصرة أهلية 4735عامل، و1500وتستخدم ، الحديث األوروبي

مقارنة مع معاصر  عال   إنتاجها جد   أن   رغم قلة عدد معاصر األوروبيين إال  ألف هكتولتر، 
 .4الجزائريين رقيتون في الوسط والش  معظم معاصر الز   تركزتو ، الجزائريين

َّ:َّبغمعاملَّالت ََّّـــــَّ(د
 وقدر عدد ،5وتتقاضى الحكومة عليها ضريبة ،تخضع لمراقبة لكنهايشارك فيها المسلمون، 

، ويشتغل بهذه المعامل عددا معتبرا  من العمال 6معمال 50 بغ بـــِ:المعامل الخاصة بصناعة الت  
ناعة في تتركز أغلب معامل هذه الص  و ، اإلسبانونساء من  أغلبهم رجاال 7عامل 5000 بلغ

، ومن أهم المعامل نجد وقسنطينة، وهران، مستغانم، وعناية، الكبرى كالجزائر العاصمةالمدن 
مصنع وأشهرها  1922سنة  وهرانمدينة انع في مص 8و ،8مدينة قسنطينةب "بن شيكوا"مصنع 

يقدر و ، القاعدية والوسائل واليد العاملةكانت متطورة من حيث الهياكل و ، "-Bastosباستوز"
 .9كلغ ذات جودة عالية 3.000.000 بــــِ:إنتاج هذه األخيرة 

 
 

                                                           
 . 165خديجة بختاوي: المرجع الس ابق، ص. -1
َّاالستقاللصالح فركوس -2 َّغاية َّإلى َّالت اريخ َّماقبل َّالجزائرمن َّتاريخ ، 2005، دار العلوم للنشر، الجزائر، 1ط.، :

 .347ص.
 .391الس ابق، ص. صدر، الم:َّكتابَّالجزائرتوفيق المدني أحمد -3
 . 166خديجة بختاوي: المرجع الس ابق، ص. -4
 .62الس ابق، ص. صدر، المالجزائريَّ:َّجغرافيةَّالقطرأحمد توفيق المدني -5
 . 40سعيدة عماري: المرجع الس ابق، ص. -6
 .391ص. الس ابق، صدر، الم:َّكتابَّالجزائرأحمد توفيق المدني -7
 .40سعيدة عماري: المرجع الس ابق، ص. -8
 .190خديجة بختاوي: المرجع الس ابق، ص. -9
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َّ:َّــَّصناعةَّالبناءَّواألشغالَّالعموميةـــَّ(2
، إلى ظهور قطاع جديد وهو قطاع البناءالجزائر  فيوبيين أدى ارتفاع عدد المهاجرين األور 

على توسيع  هذا الن شاط ع  شج  و ، رمل والحجارة للبناءنظرا لتوفر المواد األولية التي تتمثل في ال  
، والقرميد ،. وتتمثل صناعة مواد البناء في: الجبس1مدن وبناء مراكز استيطانية جديدةال

 .2عة اإلسمنتصنا إضافة إلى ذلك ،والجير
 257 بـــِ: عددها ق د ر  خاصة بالبناء الناعة على العديد من المؤسسات تحتوي هذه الص  و 

للجبس به  معمال   12يضاف إلى هذه المؤسسات  ،عامل 1100تضم  1925سنة  مؤسسة
ر والقرميد به معمال  لصناعة األج 84، وعامال 671معمال  للدهان يضم  235،وعامال 320

 .3العام 2100
 م1925 و 1919، وتم بناء بين سنتي 4طن سنويا 100.000بلغ إنتاج مصنع وهران لقد 

 3226 ــِ:قسنطينة قدرت بو ، وهي: الجزائر العاصمة، وهرانالث ئيسية الث  عمارات في المدن الر  
 .5عمارة

اجياتها حمليون طن  3.2تستورد نحو  العالمية الث انية قبل نهاية الحرب ولقد كانت الجزائر
استهالكها من %5.4نسبة  نتج، أصبحت بعد ذلك تونصف حاجياتها من الجير ،من اإلسمنت
إلى ذلك  ف، ض6من استهالكها من القرميد%3.2من الجير والجبس و %95و ،من اإلسمنت

 28به  ملصناعة األلمنيو ، ومعمل عامال195لب يستخدم معمل للحدادة وتصفيح الحديد والص  
 .7عامال
َّ:َّـَّصناعةَّالخشبَّوالحلفاءـــَّ(3

، روة الغابية بأنواعها المختلفة من خشب من فلينتعرف صناعة الخشب بتحويل منتوج الث  
المخصصة لتعبئة الخضار والفواكه،  ناديقصناعة الص   :منها ،عات خشبيةمصنو وغيره إلى 

                                                           
 .192خديجة بختاوي: المرجع الس ابق ، ص. -1
 .115حورية مايا بن فضة: المرجع الس ابق، ص. -2
 .161عدى الهواري: المرجع الس ابق، ص. -3
 .115.حورية مايا بن فضة: المرجع الس ابق، ص -4
 .161عدى الهواري: المرجع الس ابق، ص. -5
 .73حسينة حماميد: المرجع الس ابق، ص. -6
 .161عدى الهواري: المرجع الس ابق، ص. -7
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، موفرة البحري قل، وسبب ازدهار هذه المشاغل هو ارتفاع سعر الن  وصناعة البراميل واألثاث
 .1جات ثانويةت  ن  م   استيرادبذلك على الجزائر 

تعليب موجهة لناديق أو علب لمؤسسات خاصة بصناعة الص  ناعة تضم فروع هذه الص  
حيث  ،، ومؤسسات لصنع البراميل2الل، ومصانع أخرى خاصة بصناعة الس  لخضرلتخزين ا

 .3عامل 1000و نح ال بهغ  ش  معمال ت   85 بهار عدد المعامل د  ق  
 ،وغيرها ،داداتوالس   ،األحزمةو  ،ناعة تعاونيات خاصة لصناعة الخشبوخصصت لهذه الص  

  ،ناعة الخشبيةص  جت العديد من المصانع الغذائية إلى ال، حيث احتا"بتوما كو "مصنع  "أهمهاو 
، هو عةناولكن أهم قطاع كان بحاجة إلى هذه الص  ي كانت توفر لها صناديق للتعليب، والت

 .4مصانع الخمور والمشروبات الكحولية قطاع
نوعات صمأما فيما يخص صناعة الحلفاء التي تعد المادة األساسية إلنتاج العديد من ال

الوسائل المستعملة في عصر ، وبعض باك، القبعات، الش  منها: صناعة الورق، القفاف، الحبال
 املـــــــــــــــــــــصنع الورق في المعمنها ي  و  ،طنألف  150، حيث يستثمر منها سنويا حوالي يوتالز  

 .5من أجود أنواع الورق  1925سنة  ألف طن 80ت قد ر بــ:  إنتاجيةبطاقة ، األوروبية
 المهاجرين ناعة هم عمال وأرباب عمل من اليد العاملة المعتمدة في هذه الص    أن  إال  

 إال مؤخرا به جزائرية بعيدة عن هذا العمل ولم تلتحقبقيت اليد العاملة الفي حين  ،األوروبيين
، الشتغالها في وظائف ثانوية وبأجور منخفضة بكثير من أجور بعد الحرب العالمية الث انية

 .6األوروبيين
، هي صناعة ترمي إلى االستغالل األمثل لثروات الجزائر لونياليةو الكناعة الص   حيث أن  
ناعية لوال شاطات الص  هذه الن   ، وأن  ولصالح المستوطنين بالجزائروبية ركات األور لصالح الش  

 .7كان لها وجود في الجزائرما العالمية الث انية ظروف الحرب
                                                           

 .161ص. ،عدى الهواري: المرجع الس ابق -1
 .191خديجة بختاوي: المرجع الس ابق، ص. -2
 .391بق، ص.الس ا صدر، الم:َّكتابَّالجزائرأحمد توفيق المدني -3
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َّ:قليديةَّفيَّالجزائرناعةَّالت َّ:َّالص َّثالثا َّ
، توارثها األبناء ناعة الميدان الخاص بالمسلمين، وهي صناعة يدوية حرفيةتعتبر هذه الص  

العاملة الماهرة واإلبداع الفردي، ، وتعتمد على اليد غيرةوتقوم على الورش الص   ،جدادعلى األ
 .1حيث ال تتطلب رأس مال كبير

حتى يغزوا بمنتجاته ، 2ناعة المحلية اليدويةمضايقة الص   إلىمد االستعمار الفرنسي عِ  وقد
 الجزائرية نتجات اليدوية، ولم يتسن للمالفرنسية خاصة واألوروبية عامة الس وق الجزائرية

ياغة، وصناعة الجلو  ناعات الن سيجية، وصناعة الن حاس، والص  تضاهي المنتجات  أن   ،دكالص 
على اآلالت  ذات الغزارة والس رعة اإلنتاجية العتمادهاالفرنسية،  في المصانع المصنوعة

 .3الحديثة
َّ:سيجيةناعةَّالن َّالص ََّّـــــَّ(1

وتعتمد في  ،واءجال على الس  ساء والر  ، يشتغل بها الن  عديدة نهي صناعة تعود إلى قرو 
، من خالل تحويلها عن طريق المنسج وشعر الماعز الجمال وبرلى صوف الغنم و األساس ع

ن من ، 4سيجيةالذي يعتبر الوسيلة أو العمود الفقري للصناعة الن   : أدوات خشبية مثلوالمتكو 
 ...الخ7لمشط، ا6القرداشةآلالت المساعدة للنسيج وأيضا من ا ،5والقوايم، الطواي

                                                           
 .31المرجع الس ابق، ص. :بسام العسلي -1
َّواإلنسانية، «لعشرينأوضاع الجزائر مع مطلع القرن ا»أكرم بوجمعة:  -2 َّالتربوية َّللعلوم َّاإلنسانية َّالتربية َّكلية ، مجلة

 .167، ص.2016، منشورات جامعة بابل، بغداد، 28ع.
 .116الس ابق، ص.صدر أحمد مهساس: الم -3
َّمتنوعةمجموعة مختصين:  -4 َّوثقافية َّ َّواقتصادية َّ َّتاريخية َّدراسة َّسوف ، تق: أحمد زغب، مطبعة مزوار 1ط.، وادي

 .42، ص.2008ة و الن شر، الوادي، الجزائر، للطباع
هي ألواح خشبية خاصة لنصب المنسج وتكون بنفس الحجم ، توضع على الجهتين اليمنى واليسرى للمنسج وتوضع عليهما  -5

تين خشبتين واحدة من األعلى وواحدة من األسفل ، وتسمى األولى الرفاع والثانية العفاس ، ويثبت هذين األخيرتين من الجه
(، أجريت بمنزلها م1962هنية خالد )مقابلةَّمع:بالقوائم عن طريق ربطها بحبل من الشعر به حلقة حديدية ليمرر من خاللها.

 مساء. 10:30على الس اعة  2019ماي 24في حي الن خيل، الرقيبة)هبة(، يوم 
بها مقبض يدوي مستدير بلوحتي سم، و 20سم وعرضها 30عبارة عن قطعتين من الخشب طول كل واحدة منها حوالي  -6

أسنان حديدية متقاربة ، وتقوم على إعداد الصوف من خالل تمريره داخل القرداشة من األعلى إلى األسفل عدة مرات ليجهز 
 10بمنزلها في حي الص حن األول الوادي، يوم أجريتَّ(، م1962) سعيدة بن عتوسمقابلةَّمع:إلى شكل لفائف ليعد للغزل.

 مساء. 16:00الس اعة  على 2019ماي
هو أداة من أدوات النسيج خاصة بالتجهيز الصوف وهو لوحة خشبية مستطيلة يختلف أحجامه ، وتحتوي على مسامير  - 7

 : هنية خالد: المصدر الس ابق.مقابلةَّمعحديدية متقاربة متراصة في صف واحد.
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 ،رابيصناعة الز   :منها ،سيجيةناعات الن  ص  الالعديد من أنواع على ناعة مل هذه الص  توتش
 .1واشيوفية، والبرانس والش  والمالبس الص   ،األفرشة

 : رابيصناعةَّالز ََّّـــــَّ(أ
ناعة تعتبر هذه  ، وهي صناعة مشهورة 2الجزائري من أهم منتوجات بالد الجنوبالص 

تقانه العالية بجودتها  ،لب الذي أبدته اإلدارة الفرنسية لها، وتعود صناعة هذه األخيرة إلى الط  3اوا 
 1928و  1919، وبين سنتي عاملة وعامل 2.551مؤسسة تستخدم  309حيث كان هناك 

 5.512.000 لية م قد ر بــِ:ما رابي ذات قيمةقنطار من الز   1.162 مقدارالجزائر  تِ ر  د  ص  
، تحت بالتدرج الت قليدية ناعة الجزائريةتدهور الص  من ، لكن هذا لم يمنع فرنك قديم نحو فرنسا

 .4الفاخرة وطأة المنتوجات األوروبية
َّ:وفيةصناعةَّاأللبسةَّالص ََّّـــــَّ(ب

ناعة الموجهة لالستهالك الفردي لألشخاص، لستر أجسامهم عند الح ، وهي الص  ر  والقر 
ناعات نجد:  وكذلك الت همم في المحاضر بما صنعته أنامل أهاليهم وذويهم، ومن هذه الص 

 َّوهو عبارة  عن كساء صوفي يوضع على  ،5سبة الغالبة للمنسوجاتيمثل الن  نس:َّالبر
و أ وفسيجية يصنع من الص  ت الن  اناعوهو من أهم وأبرز الص   ،6جالالكتفين ولباس خاص بالر  

                                                           
 . 134، ص.2007، دار األمة، الجزائر، 1ط.،  4ج.، تاريخَّالجزائرَّالعامعبد الر حمان بن محمد الجياللي:  -1
 .62، المرجع الس ابق، ص.:َّجغرافيةَّالقطرَّالجزائريأحمد توفيق المدني -2
 .185، المرجع الس ابق، ص.1954ـــ1929ََّّاألوضاعَّاالقتصاديةَّواالجتماعيةَّفيَّعمالةَّبالقطاعَّالوهرانيَّحياة تابتي:  -3
 .116. الس ابق، ص صدرأحمد مهساس: الم -4
َّعلي غنابزية -5 َّالتحريرية َّالثورة َّبداية َّإلى َّالفرنسي َّاالحتالل َّمن َّسوف َّوادي َّمجتمع :1300ََّّ ـــ1882ََّّهـ/1374ــ

(، تخ: تاريخ حديث ومعاصر،  كلية العلوم االجتماعية والعلوم منشورة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الد كتوراه )1954
 .218، ص.2009، اإلنسانية،  قسم الت اريخ، جامعة الجزائر

َّحنان سديرة و علية جاب اهلل:  -6 َّاالستعمارية َّالفترة َّخالل َّسوف َّبوادي َّاليدوية َّوالحرف َّالت قليدية ناعات ـــ1954ََّّالص 
(، تخ: تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر، غيرَّمنشورة، مذكرة مكملة لمتطلبات الحصول على شهادة الماستر )1962

 .35، ص.2017الوادي، الجزائر،  -جامعة الش هيد حمة لخضرواإلنسانية، قسم العلوم اإلنسانية،  كلية العلوم االجتماعية
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، ويلبس 2فيع والمتوسط، ومن أنواعه الر  1ساء، ويقوم بنسجه الن  بدو والحضر، عند الالوبر
َّ.3من ألوانه األبيض واألرجواني، و وي حتمى به صيفا  شتاء
 َّ:وتشبه  ،4وف األبيض وكذا األسودجال يصنع من الص  وهي لباس خاص بالر  القشابية

 .5ربوش والكمينالقندورة الط   ها تزيد عن أن  القندورة في صناعتها إال  
 هي صناعة منتشرة عند أهالي الحضر في بيوتهم، أو البدو في خيامهم، وهي القندورة :

لباس خاص بالر جال، وتصنع من الص وف وحده أو تكون معلمة بالوبر أو الحرير أو كلها من 
 .6الحرير
 َّ على  دائما يصنع من الص وف ذو شكل مستطيل، خاص بالنساء يوضعالبخنوق:

فيع يلبس في فصل الص يف تصنعه  الر أس، وهو نوعان: الس ميك يلبس في فصل الش تاء والر 
ينة  .7المرأة، ولونه أسود وينتهي بفسيفساء محاكة بجميع ألوان الز 

 :ويصنع من الص وف 8وهو حذاء لحماية األرجل من برد الش تاء وحر الص يف العفان ، 
 .9س شتاء أو صيفا، ومزودا بأحزمة تشده عند االرتداءوشعر الماعز، يلب

َّ.10، والمخالة، والغرارةكوالحايباإلضافة إلى ذلك صناعات أخرى، كالش واشي، والحولي،  
َّ:َّـــَّصناعةَّالجلودــَّ(2

بما فيها جلد الخروف والبقر والجمل  ،هي عبارة عن تحويل الجلود المستخلصة من المواشي
 :يات استهالكية للسكان منهاحاج إلى ،والماعز ...الخ

 
 

                                                           

 42مجموعة مختصين: المرجع الس ابق، ص. 1-
، منشورات 1.ط، تع، الجيالني بن إبراهيم العوامر، تاريخَّالصروفَّفيَّتاريخَّواديَّسوفإبراهيم محمد الساسي العوامر:  -2

 .104ئر، ص.، الجزا2007ثالة، 
 .36حنان سديرة: المرجع الس ابق، ص. -3
 .89عثمان زقب: المرجع الس ابق، ص. -4
 .105إبراهيم محمد العوامر: المرجع الس ابق، ص. -5
 .88عثمان زقب: المرجع السا بق، ص. -6
 .37حنان سديرة: المرجع الس ابق، ص. -7
 .42مجموعة مختصين: المرجع الس ابق، ص. -8
 .107راهيم محمد الس اسي العوامر: المرجع الس ابق، ص.إب -9

 .42مجموعة مختصين: المرجع الس ابق، ص. -10
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َّ:َّـــَّصناعةَّاألحذيةــ(أ
 ، حيث وجدائيةالن   اتدعتيقة وعلى األخص في القرى والبلريقة التصنع األحذية على الط      

صمة احيث كانت مقاطعة الجزائر الع، 2عامل 500معمل وبها  15، وكان لها 1معامل  لها
، إلى 3حذاء في اليوم 600، أما وهران تصنع محذاء في اليو  1500إلى  1200من  تنتج

 500ل بها شغ  معمال ت   54لها  ص  ص  دباغة الجلود التي خ   ، هناكجانب صناعة األحذية
 .4عامل
َّ:َّالجلودَّطرازهَّـــــَّ(ب

يوف والخناجر الس  :أغماد مثل،فيع لتطريز منتجات جلديةوع الر  الن   ذوتعتمد على الجلد 
والغرارة التي تصنع من جلد الجمل .6، واألحزمة والقربة5، واألسرجةقيات، والبنداالتوالحم  

 .7المدبوغ
َّحاس:َّصناعةَّالن ََّّـــــَّ(3

، وتعمل على صنع أدوات استهالكية حاسعلى مادة أولية وهي معدن الن   هي صناعة تقوم
ينيات، مواقد الجمرالمنزلية بلونين أحمر و  ستعماالتلال ، 8الش اي ، أباريقفضي، مثل: الص 

جال يقومون بصناعتها في الر   اختصاصوهي من  ...،فوانيس، وال، والمبخرات9الط عاموأطباق 
 .10ورشات

حيث ، ساء في المناسباتهي صناعة الحلي والمجوهرات التي تتزين بها الن  :َّياغةالص ََّّـــــَّ(4
 التيعة ن  ص  مجوهرات الم  وبلغ عدد ال ،عبر الجزائر كلها عامال   570ناعة حوالي تضم هذه الص  

 .11وحدة 326.452مان تحمل دمغة الض  
                                                           

 .63الس ابق، ص. صدر، الم:َّجغرافيةَّالقطرَّالجزائريأحمد توفيق المدني -1
 .391الس ابق، ص. مصدر، الكتابَّالجزائرأحمد توفيق المدني:  -2
 .118الس ابق، ص. صدرأحمد مهساس: الم -3
 .391الس ابق، ص. صدر، الم:ََّّكتابَّالجزائرأحمد توفيق المدني -4
 .118الس ابق، ص.صدر أحمد مهساس: الم -5
 .92عثمان زقب: المرجع الس ابق، ص. -6

 .107إبراهيم محمد الس اسي العوامر: المرجع الس ابق، ص.7-
 . 118الس ابق، ص. صدرأحمد مهساس: الم -8
 .391رجع الس ابق، ص.عثمان زقب: الم -9

 .191، المرجع الس ابق، ص1954-1929األوضاعَّاالقتصاديةَّواالجتماعيةَّبالقطاعَّالوهرانيَّحياة تابتي:  -10
 .118الس ابق، ص.  صدرأحمد مهساس: الم -11
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، انية حتى نهايتهاالعالمية األولى والث   ينالحرب في فترة ما بينناعة شهدت هذه الص   وقد
، وبمجرد عودة الحياة إلى الستغاللها في الس وق الد ولية من طرف المعمرين إنتاجا نشيطا

، هذا  1طور، التي لم تسمح لها بالت  ا بسبب المنافسة األجنبيةودعرفت رك بعد الحرب، طبيعتها
 قسو غزوا الأدى إلى العديد من الحرفيين الجزائريين إلى غلق ورشاتهم ومحالتهم بسبب 

 .2بالمنتوجات األوروبية
ناعة الحديثة التي أخذت قنيات والص  م الت  قليدية ظاهرة ارتبطت بتقدناعات الت  تدهور الص   إن  

ل الت قنياتمكان الص   ، فقد الحظنا تدميرا حقيقيا ناعة الحرفية شيئا فشيئا، ولكن مع إضافة وتحو 
،عالوة وتدمير االقتصاد الجزائري وجعله تابعا   ،يهدف إلى حماية المصالح األجنبيةفي الجزائر 

، ألنها ر ظهور للصناعات المعاصرةقليدية لم يكن مصدت الت  اناععلى ذلك فإن اختفاء الص  
 .3ظهورها خاضعة إلرادة االحتالل

أغلب  أن   ، حيثوجود االستعمار الفرنسي بالجزائرالجزائر لم تشهد نهضة صناعية طيلة  ن  إ
 استغاللالمتمثلة في  اإلستخراجيةناعة ، كالص  الموجودة تركزت في يد المستوطنينناعات الص  

حويلية التي اقتصرت ناعة الت  ، وأيضا الص  صديرها مواد خام إلى فرنسامستخرجة، وتالمعادن ال
، و من تكلفة الشحن وظروف الحرببسبب ارتفاع  وهذه نشأت ،على تحويل المنتجات الفالحية

قليدية هي ناعة الت  الص    أن  ، إال  غير ذلك ما كانت لتظهر، وكانت كلها لصالح الفرنسيين
بها الجزائريون، والذي عمد االستعمار الفرنسي إلى القضاء عليها،  نفردتي اناعة الوحيدة، الالص  

 .4وتحويل أصحابها، إلى يد عاملة أجيرة يستغلها الكولون بأبخس األثمان
َّ:جاريَّللصناعةَّفيَّالجزائررابعا:َّاالستغاللَّالت َّ

ن الجزائر بي ريةجاصناعة أستخرج المعادن دورا كبيرا في تنشيط الحركة الت   أدت      
 .5الفرنسيةادرات الجزائرية بما فيها الص   وفرنسا، وغيرها من دول أوروبا،

 
 

                                                           
 .73حسينة حماميد: المرجع الس ابق، ص.  -1
 .116الس ابق، ص.  صدرأحمد مهساس: الم -2
 .119.نفسه، ص صدرالم -3
 .323، المرجع الس ابق، ص.تشريعاتَّاالستعمارَّالفرنسيَّفيَّالجزائرمحم د بليل:  -4

 .59وردة ناصر: المرجع الس ابق، ص. 5-
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َّ:صادراتَّالمعادنَّ-(1
 صادراتَّالحديد:َّ-أ(

شط في تعتبر صادرات معدن الحديد أهم مادة في صادرات المعادن وهو المعدن الن  
 .1ادرات المعدنيةالص  

 2م1952ىَّإل1919(:َّيوضحَّصادراتَّالحديدَّمن25جدولَّ)
1919َّ1927َّ1935َّ1940َّ1949َّ1952ََّّالسنوات

 3550000 3010000 1422600 1401361 2382242 782885 (الحديد)َّطن

مقارنة باإلنتاج  ،م1919( صادرات الحديد التي شهدت انخفاض سنة 24يوضح الجدول)
لى، لمية األو  وهذا االنخفاض راجع إلى ضعف اإلنتاج أثناء الحرب العا فيما قبل هاته الس نة،

 االقتصاديةلى، إضافة إلى األزمة وكذلك توقف الكثير من المصانع أثناء الحرب العالمية األو  
أيضا إضراب عمال  المناجم، وصناعة الحديد في  3أوروبا،العالم و  عيشهايالعالمية التي 

 1401361إلى م1927سنةطن  2382242، التي أدت إلى انخفاض اإلنتاج من 4إنجلترا
سرعان ما استعادت صادرات الحديد نشاطها االقتصادي بعد الحرب  ه أن  ، إال  1940سنة طن 

 انية.العالمية الث  
، %2، وفرنسا %1أما إيطاليا ،%44إنجلترا بنسبة ،وأهم األسواق المصدرة لها معدن الحديد

 .5اإلنتاجمن مجمل  %32ألمانيا و
 صادراتَّالفوسفات:َّ-ب(

من ناحية الحجم  ،ادرات المعدنيةالص   أهمإلى جانب الحديد من  تعد صادرات الفوسفات
 .6القيمةو 

 
 

                                                           
 .59عبد الر حمان رزاقي، المرجع الس ابق، ص. -1
 .340: عبد اللطيف بن أشنهو: المرجع الس ابق، ص.وينظرَّكذلك. 64المرجع نفسه، ص. -2
 .75ماري: المرجع الس ابق،ص.سعيدة ع-3

 .62عبد الر حمان رزاقي: المرجع الس ابق، ص. 4-
 .75سعيدة عماري: المرجع الس ابق، ص. 5-
 .62عبد الرحمان رزاقي: المرجع الس ابق، ص. 6-
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 1م1953َّإلى1919َّمنَّ(:َّيوضحَّتطورَّصادراتَّالفوسفات26جدولَّ)
 1953 1945 1935 1931 1927 1923 1919 نواتالس  

 562000 287910 301007 459077 876306 551680 334703 الفوسفات)طن(

-1919أن صادرات الفوسفات شهدت نموا ملحوظا من  نالحظ من خالل الجدول
سبب ب ،ادراتهانية تراجع حجم صبفعل األزمة االقتصادية، والحرب العالمية الث   ه أن  إال  ،م1927

مبلغ 1953سنة  ففي.بعد الحرب العالمية ا، حيث يشهد تزايد2انخفاض االستهالك األوروبي
واهم األسواق  .4ناعي في أوروباشاط الص  لن  عودة ا هوسبب هذا االرتفاع و  ،3طن 562000

، %9، إسبانيا%10، إيطاليا%11، هولندا%12، ألمانيا%27فرنسا :التي يصدر إليها
 .5من مجمل اإلنتاج %8بلجيكا
 نـــــــــــــــــــــــــــــك:َّصادراتَّالز ََّّ-ج(

 6م1938إلى1919َّمنَّنك(:َّيوضحَّتطورَّصادراتَّالز 27َّجدول)
 1938 1935 1931 1927 1923 1919َّنواتالس َّ

 8327 3650 7587 64270 477718 4261 (طن)نكالز َّ

م 1923،حيث شهدت سنة 7حركة األسعارتبعا  لنك باألسواق الخارجية تتأثر صادرات الز  
ره طن لتأث 3650إلى ويصل ينخفض حجمها بعد ذلكلطن،  477718 منتوجا  م قدر بــ:
، % 61البلجيكية  ، نجد الس وقنكألسواق التي يصدر لها معدن الز  ومن أهم ا .باألزمة العالمية

 .8من مجمل اإلنتاج %25الفرنسية أما 
 

                                                           
 .55،ص.1984، طالس للدراسات وترجمة والنشر، دمشق، 1ط.، الث ورةَّالجزائريةمصطفي طالس:  -1
 .62حمان رزاقي: المرجع الس ابق، ص.عبد الر  - 2
 .55مصطفى طالس: المرجع الس ابق، ص. -3

 .31عبد الوهاب شاللي: المرجع الس ابق، ص. 4-
 .76سعيدة عماري: المرجع الس ابق، ص. -5

 .41- 40عبد الرحمان رزاقي: المرجع الس ابق،ص. 6-
 .76سعيدة عماري: المرجع الس ابق، ص. -7

 .47ن رزاقي: المرجع الس ابق، ص.عبد الرحما 8-
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 صادراتَّالرصاص:ََّّ-د(
 1م1953َّإلى1919َّمنََّّصاص(:َّيوضحَّتطورَّصادراتَّالر 28َّجدول)

1919َّ1923َّ1927َّ1931َّ1935َّ1953ََّّنواتالس َّ

 9100 1761 10871 33061 20219 8318َّصاص)طن(الر َّ

م 1919في مردود اإلنتاج فيما بين سنتي  تحسن أعاله نالحظخالل الجدول الموضح  من
العالمية ليستمر في   االقتصاديةباألزمة  ه بعد ذلك شاهد تراجعا  نتيجة لتأثره أن  إال   م.1927و

ة، فبلغ وبدأ يسترد عافيته بعد نهاية الحرب العالمية الث اني ، م1935سنة طن1761التدهور إلى 
بنسبة  م. ومن أهم األسواق المصدر إليها نجد الس وق الفرنسية1953طن سنة  9100 إنتاجه
َّ.2من مجمل اإلنتاج%9بنسبة  وبلجيكا 72%

م قد شهدت 1954وما يمكن مالحظته بعد تتبع بعض الجداول والد راسات أن ه بحلول سنة 
مليون طن، والفوسفات  3.5رات الحديد حركة تصدير المعادن تطورا  ملحوظا ، فلقد بلغت صاد

 .3ألف طن 400.000ألف طن، والفحم  60.000
لقد ظلت الجزائر مركز قوة بالنسبة لالقتصاد الفرنسي لما كانت تقدمه من موارد طبيعية 
زراعية و معدنية ضخمة ومتنوعة دون مقابل، وأيدي عاملة رخيصة سخرت لخدمة القطاع 

 ، وتتمثل سيطرة االستغالل4الصناعية للمستوطنين بالجزائرالزراعي الواسع والمؤسسات 
 .5والبنوك في مختلف مجاالت العمل في ميدان الصناعة والتجارة عن طريق الشركات الفرنسي

 جاري:فيَّالقطاعَّالت ََّّاالقتصاديةحتيةَّوأهميتهاَّالبنىَّالت ََّّ-(2
ء خطوط سكك الفرنسية بالجزائر إلنشا حتاللاالسلطات يعود اهتمام          

إلى تعود جارة، في قطاع الت   االقتصاديةالتي تعتبر عصب الحياة  6رقاتحديدية،وتعبيد الط  

                                                           
 .55: مصطفى طالس: المرجع الس ابق، ص.وينظرَّكذلك.40ص. عبد الرحمان رزاقي: المرجع الس ابق، -1
 .77سعيدة عماري: المرجع الس ابق، ص. -2

 .43، المرجع الس ابق، ص.الثورةَّالجزائريةَّفيَّعامهاَّاألولمحمد العربي الز بيري:  3-
 .122بن فضة: المرجع الس ابق، ص. حورية مايا -4

 .50، المرجع الس ابق، ص.م1962َّ-1830سياسةَّالت سلطَّاالستعماريَّوالحركةَّالوطنيةَّالجزائريةيحي بوعزيز:  5-
َّالجزائرييحي بوعزيز: 6- َّالش عب َّحزب َّمطبوعات َّخالل َّمن َّاالستعمارية ، ديوان 1ط.، م1954َّ-1830الس ياسة

 .79ص. ،2007ئر، المطبوعات الجامعية، الجزا
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، من 1وتحويل خيرات الجزائر نحو فرنسا واألسواق الخارجية الستغالل االقتصادية إلستراتيجيةا
اه مصانع في حركة تصدير دائمة ومستمرة باتجباطنها ما يزخر به خالل نقل موارد األرض و 

جارية وتنقل المبادالت الت   مستوى شاط االقتصادي علىلتسهيل عملية الن   كذلك .2فرنسا وأسواق
 .3لع والبضائع واألشخاصالس  

بل لها في كل أسواق جارة الفرنسية وفتح األبواب والس  خدمة الت  ومن األهداف للبنى الت حتية، 
، وربط مناطق الغنى 4وسط -غرب -بعض شمال إفريقيا، وأيضا ربط مستعمراتها ببعضها ال

 .5سكيكدةو ، ئيسية مثل عنابةالمناجم، وغيرها بأهم الموانئ الر  و المزارع،  ،االقتصادية
األول  ،6رق إلى الغربتحتوي على خطوط من الش   ،رق الجزائرية البريةشبكة تعبيد الط   إن  

، مرورا بقسنطينة، 7المغرب الحدود الغربية مع إلى يونست  ال الحدود الش رقية مع القطر يمتد من
 .8الجزائر، وهران، واألخر يربط الجنوب ويمتد من تبسة إلى تيارت مرورا بالمسيلة وباتنة

خط  ، فهناكرواتكك الحديدية التي تهدف إلى تسريع عملية استنزاف الث  أما عن خطوط الس  
 .9حراءطوط نحو الموانئ والص  يربط تونس بالمغرب، عن طريق الجزائر لتتفرع منه خ

تبسة الذي يتقاطع  -خط عنابة   ،ومن أهم الخطوط التي تبرز أهمية األهداف االستعمارية
 ئيسي القادم من مدينة سوق أهراس ويربط مناجم الونزة وبوخضرة والكويفولي الر  الخط الط  مع 

 بشار  -خط وهرانو  .11نابةهما إلى ميناء عوجه بوالت   10الستخراج خام الحديد والفوسفات 
 

                                                           

َّالسياسةَّاالستعماريةأحميدة عميراوي:  1- ََّّآثار َّالجزائري َّالمجتمع َّفي ، منشورات 1ط.، م1954َّ–1830َّواالستيطانية
 .69، ص.2007، الجزائر،1954المركز الوطني وثورة أول نوفمبر 

 .16.ن، ص.، تر: محمد عيتاني، مكتبة المعارف، بيروت، د.سالجزائرَّخلفَّاالستعمارليون فوكس:  -2
 .119حورية مايا بن فضة: المرجع الس ابق، ص. -3

 . 90، ص.2009، عالم المعرفة، الجزائر،  :َّمعَّتاريخَّالجزائرَّفيَّالملتقياتَّالوطنيةَّوالدولية،َّطبعةَّخاصةيحي بوعزيز 4-
 .83وردة ناصر: المرجع الس ابق، ص. 5-
 .103ق، ص.الس ابصدر ، المهذهَّهيَّالجزائرأحمد توفيق المدني:  6-
 .117حورية مايا بن فضة: المرجع الس ابق،ص. 7-
 .74عبد الحكيم رواحنة: المرجع الس ابق، ص. 8-
 .68أحميدة عميراوي: المرجع الس ابق، ص. 9-

 .119،ص9ينظر الملحق رقم 10-
 .90وردة ناصر: المرجع الس ابق، ص. 11-
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 .3فحم الجنوب من مناجم القنادسةل الذي أنشأ لنق ،2فراءعين الص  و  1كولومب
احلية، وكانت معظم الخطوط الحديدية اخلية والموانئ الس  هناك خطوط أخرى بين المدن الد  

 4دود المغربيةإلى غاية الح ونسية شرقا  واحل وتقطع الهضاب العليا من الحدود الت  موازية للس  
ونقل األشخاص أكثر  ،6ماليين طن 8حوالي  م1927حيث بلغت البضائع المنقولة سنة  5ربا  غ

 .  19357مليون سنة  12وأرتفع إلى م،1927ماليين مسافر سنة  9من 
كك الحديدية على تنشيط االقتصاد الفرنسي وازدهار قطاع الخدمات عملت خطوط الس  لقد 

من مناطق اإلنتاج إلى مراكز  ،راعيةالمنتوجات الز  و  ،ل المواد المعدنيةونق ،8استغاللمن خالل 
 .9كلفةة الت  وذلك لفاعليتها وقل   ،صنيع واالستهالكالت  

كك الحديدية لم تكن ذات أهداف تنموية من أجل االستقالل خطوط الس   نستنتج مما سبق أن  
كان داخل الجزائر وللجزائريين، بل  الجزائربيعة التي تزخر بها األمثل إلمكانيات وموارد الط  

 .10رات المستعمرة بالخزينة الفرنسيةالهدف الحقيقي من ذلك هو ربط خي
قامت أيضا على إصالح وتجهيز الموانئ  ،رق و إنجاز سكك حديديةإضافة إلى تعبيد الط  

 تم  الذي لجزائر منها ميناء ا مع فرنسا خاصة و أوروبا عامة، لضمان حركة المبادالت الجزائرية
نشاء مخازن للخمور ،وعنابهوهران  تجهيزه وأيضا مينائي  .11وتوسيع المرفأ وا 

 

                                                           
 .16ليون فوكس: المرجع الس ابق، ص. -1

2-p. Godefroy: programme de chemins de fer gouvernement général de d'algérie, imrimeur 

–libraire –éditeur, place du gouvernement,1919,p.9. 
 .69أحميدة عميراوي: المرجع الس ابق، ص. 3-

  79عبد الحكيم رواحنة: المرجع الس ابق، ص. -4

 .79، ص.المرجع نفسه -5
 .97لس ابق، ص.صالح عباد: المرجع ا 6-
 .79عبد الحكيم رواحنة: المرجع الس ابق، ص. 7-
 .84خوله عقاب: المرجع الس ابق، ص. 8-
 .80عبد الحكيم رواحنة: المرجع الس ابق، ص. 9-

، م1914َّ–1857َّتبسةَّأنموذجاََّّ–آثارَّسكةَّالحديدَّالفرنسيةَّفيَّاستعمارَّالمناطقَّالد اخليةَّخطَّبونهَّإيمان بوذراع:  10-
، تخ: تاريخ الجزائر المعاصر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم )غيرَّمنشورة(ة مقدمة لنيل شهادة الد كتوراه، أطروح

 . 83، ص.2018تبسة، الجزائر،  -الت اريخ وعلم اآلثار، جامعة العربي التبسي
 .119حورية مايا بن فضة: المرجع الس ابق، ص.  -11
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سلطات المطبقة من قبل ياسة االستعمارية، فتها الس  ويصة خل  عرفت الجزائر مشاكل ع    
رثر االقتصادي، الذي كان له األخاصة الجانب  ،مجاالتالفرنسية في عدة جوانب و  حتاللاال

 فكيف تم  الت شريد؟ .البالغ على المجتمع الجزائري، لجهة إفقاره وتشريده
 ضعف األجور: -توى المعيشيأوال: الفقر وتدني المس

 الفقر وتدني المستوى المعيشي:-1
كان لالقتصاد االستعماري الفرنسي انعكاسات على واقع المجتمع الجزائري الذي شهد       

حالة البؤس وتدني المستوى المعيشي الذي أدى إلى فقر مدقع نتيجة سياسة التهميش 
 االجتماعي، التي يمارسها النظام اإلسلتعماري.

تساع مجال الفقر في الجزائر راجع إلى الممارسات اإلستعماريه من انتزاع أراضي ا -
 .1الجزائريين التي تعتبر مصدر رزق األهالي الجزائريين وتسليمها للمعمرين 

اإلرهاق الضرائبي الذي يلزم الفالح الجزائري على بيع أرضه للكولون، من أجل تسديد  -
 .2لقمة عيشه بعد أن أرثقلته الديون الجباية الملقاة على عاتقه وانتزاع

نعدام القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع األسعار وضعف األجور، ففي عام  - غالء المعيشة وا 
 400يوما لشراء كمية بقيمة  20يوما إلى  15كان على العامل أن يشتغل مدة  1944

ز ، إضافة إلى ذلك التماي3فرنك فرنسي، وهذا مايفسر غالء المعيشة وانحطاطها
 االجتماعي بين الجزائريين واألوروبيين وقد كان لذلك آرثر.

سنة  46177، فقير وارتفع إلى 32115حوالي  1931حيث سجلت إحصائيات سنة 
من العائالت الذي تعيش فقرا  %60شهد المجتمع الجزائري  1948، وفي سنة 19364
 مدقعا. 

                                                           
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، 1939-1929الحياة النقابية في القطاع الوهراني خالل الثالثينات محمد قنانش:  -11

سيدي  -صر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية، جامعة الجياللي اليابستخ: تاريخ الحديث والمعا
 . 30، ص.2014/2015بلعباس، الجزائر، 

 . 41المرجع نفسه، ص. 2-
 .71محمد قريشي: المرجع السابق،ص. -3

 .30محمد قنانش: المرجع السابق، ص. 4-
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تات الغير الصالحة للتغذية مما أدى الكرثير من السكان إلى اللجوء الستهالك النبا   
البشرية، مرثل الحشائش التي تنمو تلقائيا وكرثيرا ماكانوا يخطئون في استهالك النباتات 

 . 1الخطيرة على صحة اإلنسان
ن حياتهم كانت كلها بساطة وخشونة، الوسيلة الوحيدة البحث عن القوت، وأغلبية     وا 

وقد استمرت هذه الوضعية إلى غاية  السكان وهم مكرهون على ذلك بالماء وخبز الشعير
 .2اندالع حرب التحرير ولم يظهر أي تحسن

تعتبر حالة الفقر المدقع التي عانى منها الشعب الجزائري بمختلف فئاته، مردها إلى   
االحتالل الحاصل بين الزيادة السكانية والتناقص في اإلمكانيات المادية في ظل 

 .  3رنسية التام للوضع المأساوي للسكانالالمباالة والتجاهل لإلدارة الف
 ضعف األجور:-2

إن نظام العمل الذي كان متبعا في الجزائر كان يشبه إلى حد ما نظام العبودية، ألننا  
ساعة، إذ يمكن لنا أن نؤكد  15ال نجد اسما آخر ليوم عمل يدوم فيه الشغل أكرثر من

يوم واحد، فإن ساعات العمل  أن يوم العمل كان في حقيقة األمر يومين من العمل في
 4المعروفة في العمل آنذاك ليومين متتاليين.

فرنك  20إلى  14ساعة في اليوم، بأجر ال يزيد عن  14إلى  12بحيث يعملون من    
في الشهر، مع عدم ضمان االستمرار في العمل، في حين العامل الفرنسي ال يعمل إال 

 5سط على ألفي فرنك في اليوم.ساعات في اليوم بأجر ال يقل في المتو  8
فنصف مليون عامل بالنسبة للجزائريين الذي يتقاضون حوالي ربع ما يتقاضاه العامل   

حيث تتمرثل األجور  6األوروبي، وهنا تتضح الفوارق الكبيرة من الجزائريين واألوروبيين.
 6إلى  5فرنكات، أما عند الجزائريين من  12إلى  10من  1920عند األوروبيين سنة 

                                                           

 .71محمد قريشي: المرجع السابق،ص. 1-
 .210جياللي صاري ومحفوظ قداش: المرجع السابق، ص.  -2
  . 47، ص.فرنسا والثورة الجزائريةالغالي غربي:  -3

 71محمد قريشي: المرجع السابق،ص. -4
 .53، المرجع السابق، ص.1954-1830سياسة التسلط االستعمارية والحركة الوطنية يحي بوعزيز:  -5
 .76خيرة بوزكري: المرجع السابق، ص. -6
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فرنكات  18إلى 16يقدر عدد األجور عند األوروبيين من  1930فرنك، وفي سنة 
  1فرنك. 14إلى13والجزائريين من

 ،2حيث أن أجور العمال الجزائريين معروفة هي األضعف بين جميع العمال  
يعيش ماليين الجزائريين المسلمين بمرتب  3إذ ال يتلقون إال أجور ال تكاد تسد الرمق. 

 7من متوسط المرتب الفرنسي، من  1/10فرنك فرنسي ما يتساوي  1500ي شهر 
 .4أشخاص يعيش واحد في فرنسا

نتيجة األساليب التي اعتمدت عليها اإلدارة االستعمارية، هي إبعاد الجزائريين عن   
بعادهم عن الوظائف الحكومية واإلدارية، ضف إلى ذلك ضعف األجور  أراضيهم، وا 

يكونون طبقة كرثيفة من العمال البطالين الذين ال يجدون سبيل جعلت الجزائريين 
     5للعيش.

 :: البطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالةثانيا
 ياسة المطبقة من قبل سلطات االحتاللهي ظاهرة اجتماعية عرفتها الجزائر، نتيجة الس  

وسيلة الوحيدة لضمان حياة أفضل العمل هو ال الفرنسية، وتعد من أخطر المشاكل، ألن  
 .6رورية من دون عملعب توفير أبسط الحاجيات الض  لإلنسان، فمن الص  

 :أسباب انتشار البطالة -(1
 من أسبابها الت الي:

   ين أصبحوا كين الجزائريين الذللبنوك التي أرثقلت كاهل العديد من المال   ةبويالفوائد الر
 مهبيع أراضيهم من أجل إعالة أسر يع محاصيلهم، وحتى هم إلى بغير قادرين، مما اضطر 

 .7العيشولقمة 

                                                           
 .412بن داهة عدة: المرجع السابق، ص. -1
 . 132، المرجع السابق، ص.تاريخ الجزائر المعاصرةشارل روبير آجيرون:  -2
 .131، المرجع السابق، ص.هذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني:  -3
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  ناعي يشهد ضعفا كبيرا بالجزائر، إْذ أن  فرنسا لم تحاول أبدا خلق كان القطاع الص 
قاعدة صناعية صلبة ومتطورة مرثل تك الموجودة بفرنسا ذاتها، لذلك بقيت الجزائر مخزنا لتموين 

ناعة الت حويلية بالقدر إ 1فرنسا بالمواد المعدنية، ضافة إلى ذلك حرمان الجزائر من الص 
ناعة اإلستخراجية للمواد األولية التي ُتصد ر للمصانع الفرنسية بفرنسا،  الكافي،مع االكتفاء بالص 
ناعات الت قليدية  لتعود بعد ذلك سلعا تباع في السُّوق الجزائرية، ضف إلى ذلك القضاء على الص 

لع األوروبيةالمحلية نتي  .2جة المنافسة مع الس 
  أدى تقلص الموارد، إلى تراجع األعمال الحرفية للفالحة، رثم انهارت تماما بفعل

 .3المنافسة
 الفرنسية في الجزائر، لم تكن قادرة  المتوسطة التي أسستها سلطات االحتالل المصانع

المربحة للمعمرين من اليد العاملة، بينما خصصت المناصب %7على استيعاب أكرثر من 
 .4األوروبيين

 كبيرة  فئة جعل سياسة تجريد األراضي الجزائرية، ومصادرتها لصالح المعمرين، أدت إلى
 .5زهيدة مستغلة من طرف المعمرينمن الجزائريين يد عاملة 

  ُّمما أوجد بين أهل البالد طبقة الكريمة يمغرافي، مع عدم توفر أسباب الحياةمو الد  الن ،
 .6العمال العاطلين عن العمل كرثيفة من

 :انتشار ظاهرة البطالة -(2
،فأزداد العاطلون يتدفقون نحو المدن 7البطالة تتزايد بوتيرة متسارعة بالمدن الجزائرية كانت

بحرثًا عن العمل، حيث أغلبهم يعملون في أعمال الن ظافة والت نظيم، ومرثلوا طبقة األجراء 
 .8المستضعفين
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ون مايعملونه في األرض يتقاضون أجورًا التكفي لسد الر مق، والعم ال فالعمال الذين يجد
، وعند انتهاء الحرب العالمية الرث انية 1الذين ال يجيدون عماًل يعيشون عالة على مجتمع ُمعدم

تفاقم مشكل البطالة وأصبح يتضاعف يومًا بعد يوم، حيث ُقد ر عدد السُّكان الجزائريين في 
 ماليين نسمة في 2.700.000ماليين نسمة منهم  5.800.000م حوالي 1948األرياف سنة 

يوم فقط، أما الباقي  100مليون فرد كان يعمل بمعدل 1.700.000سن العمل ولكن حوالي 
م، أن  عدد 1949.وجاء في تقرير وزارة الد اخلية الفرنسية لشهر أفريل 2فكان يعاني البطالة

ألف فرد، أم ا الدوائر الر سمية فاعترفت أن   75.000والي العاطلين عن العمل في الجزائر ح
 .3هذا العدد أقل بكرثير عن الواقع الذي عرفه الجزائريين

مفقد تم  استفحال البطالة بالجزائر، حيث ُقد ر عدد العاطلين عن العمل نحو  1950أما سنة 
 لم ُقد ر عدد العما1951، وفي سنة 4مليون جزائري في سن العمل 3.2المليونين من أصل 

من مجموع  %46ألف فرد أي بنسبة  650.000الذين بدون عمل ويعانون البطالة بــِ: 
ألف أجير مسجلين  143.000م لم يكن هناك إال  1953، وفي سنة 5الجزائريين في سن العمل

ل أربعة يوما في الس نة، أي بمعدل يوم لك 90في القوائم الر سمية على أنهم عملوا ألكرثر من 
، ومن 7م1954، أم ا في الر يف فقد قُّد ر عدد العاطلين عن العمل بمليون عاطل سنة 6أيام

ألف فرد قادرين عن العمل بالقطاع  400.000ضمن السُّكان الجزائريين وجد أكرثر من 
كانوا بعيدين عن  نالحضري، هذا المشكل يخص الجزائريين وحدهم دون سواهم، ألن األوروبيي

 .8ذلك
فقط من اليد العاملة الجزائرية  %11م، أن  1954لقد شهدت عشية اندالع الرث ورة الجزائرية 

لة %42تعمل في الن ظافة والت نظيم، بينما  من الكولون كانوا في كل األعمال ذات الص 
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ناعة، و ناعية والت جارية كانت في أيدي األوروبيين. أما في ميد %92بالص  ان من األنشطة الص 
 .1فقط من الموظفين في القطاعات االقتصادية المؤممة جزائريين %19الت وظيف فهناك 

 ألف عامل جزائري إلى فرنسا ألجل البحث عن 400.000أدت البطالة إلى هجرة حوالي
جوعا في بالده، التي ليس له في أرضها وال في  توبهدف الن جاة من خطر المو  العمل،

نحو الن صف من هؤالء العمال يشتغلون شغال بأجور معقولة  اقتصادها أي حظ، بحيث أن  
األخر فأغلبه  فتسمح لهم بإنفاق جزء منها على عائالتهم الباقية بالقطر الجزائر، أم ا الن ص

، ورغم مهاجرة عدد كبير من العاطلين الجزائريين عن العمل إلى 2يقبل العمل بأي أجرة كانت
 .3لم يخلو من المشكل فرنسا إال  أن  هذا األمر

ومن نتائج سياسات المحتل الفرنسي، أن ه سلب األرض من مالكها األصليين واستغاللهم 
بأزهد األجور التي ال تسد الر مق، وانتهى األمر بانتزاع حق العمل من السُّكان األصليين وهو 

إال  أن يسقط  حقهم الط بيعي، بحيث ال يجد الجزائري في بيئته وفي أرضه ووطنه الخصب،
 . 4تحت وطأة الجوع

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:ثالثا   : الواقع الص 
، فلم يكتفي 5الظُّروف الس يئة الس ابقة حالة يررثى لها في أحوال السُّكان الص حيةخلقت كل 

الدهم، بل االحتالل الفرنسي بإفقار الجزائريين وتشريدهم من أراضيهم وحرمانهم من خيرات ب
حية إهماال تاماً   .6اتجه إلى إفناءهم بإهمال الن احية الص 

 :عوامل تدهور الواقع الص حي -(1
 الجزائري بسبب انتشار ظاهرة األوبئة  بحالة البؤس والفاقة التي كان عليها الش ع

 .7االجتماعية الخطيرة
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  ُّبها عدد كبير من ،الذي هو عبارة عن أكواخ ضيقة يتكدس يئة للسكنروط الس  الش
هذه األكواخ إلى حقول خصبة لظهور  تحولت،ف1واألوبئة األوساخ من حولهمتتراكم السُّكان 

 .2ونمو األمراض
 3،مع انخفاض األجوركان من أدنى المداخيل في العالم مداخيل الفرد الجزائري الذي ،

 12و م1935فرنكات عام  8، وم1920فرنكات عام 4حيث لم يتجاوز أجر العامل اليومي 
 22.000و16.000خل لكل فرد كان يتراوح بينمعدل متوسط الد   ، وأن  4م1942عام فرنك

 .5حريريةفرنك قديم في بداية الحرب الت  
  انخفاض وتدني المستوى المعيشي للجزائريين نتيجة تحول اقتصاد الجزائر لمصلحة

 .6رةجاالت   ناعة أوراعة أو الص  االقتصاد الفرنسي سواء في الز  
 وال سيما القمح أرثناء الحرب العالمية  ،الغذائية األساسية دنقص وارتفاع أسعار الموا
 ،، نتيجة مصادرة المحصول الذي تم إرساله إلى فرنسا وبالخصوص إلى جيوش المحور7الرثانية

ق في الجزائر، ففي سو  يُ  مما خلق فجوة كبيرة في المخزون الغذائي، الذي كان من المفروض أنْ 
 م1942مليون قنطار من القمح إلى فرنسا، فبلغ محصول سنة  1.8تم إرسال  م1941ة سن

زود بالمؤونة الغذائية وأصبح ت  الكان صعوبات في ، فوجد السُّ م1939نصف محصول سنة 
 .9، مما أدى إلى تقنين الحصص الغذائية بالبطاقات8كان يعانون المجاعاتالسُّ 
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  حيث أرثبت اإلحصاء أن   ،1غذيةإلى الجوع وسوء الت  إفقار المجتمع الجزائري الذي أدى 
األوروبي الفرد كالورية يوميا، بحيث يتناول  1500اليوم الواحد بالنسبة للجزائريين ال يتجاوز 

 .2الجزائريالفرد ضعف مايتناوله 
   3حيةبي وانعدام الوسائل الوقائية الص  ضعف الجهاز الط  و  ،حيةقلة المنشآت الص. 

 :ر األمراضانتشا -(2
، غذيةشهدت الجزائر انتشار كبيرا لألمراض المعدية الخطيرة نتيجة األوبئة، وسوء الت  

الجزائريون جراء االحتالل، وكان من أخطر األمراض  االتي عاناه مزريةوظروف المعيشة ال
 .4التي عرفتها الجزائر

 : مرض السُّــــــــــــــــــل وأمراض أخرى -أ(
معروفا في الجزائر بمجيء المستعمر باسم مرض الضُّعف والوهن، وال شك  كان مرض السُّل

أن  الوضع االقتصادي واالجتماعي الص حي آنذاك، كان العامل الر ئيسي في انتقال السُّل وشدة 
 .5خطورته

أن  قطر الجزائر  نضرب مرض السُّل أطنابه في الجزائر، نظرًا لقول أحد األطباء األخصائيي
نه العشرة من السُّكان يحتوي على نفس العدد من المسلولين الموجودين بفرنسا ذات بماليي

 100.000حالة لكل 500إلى400. وبلغ المعدل الس نوي للسل حوالي6مليونا 40.000.000
ألف حالة  جديدة  30.000م وهو مايمرثل 1954إلى غاية سنة  1938ألف نسمة من سنة 

 .7ف حالة نصفها حاالت معديةأل 60.000سنويا إلى جانب ظهور 
يفي  حيث أن  الوضع الص حي في الجزائر يختلف من منطقة إلى أخرى، ففي القطاع الر 
كانت وضعيته سيئة جدا على عكس القطاع الحضري التي تسكنها األغلبية األوروبية والتي 
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الت طور، على عرف بها تحسنا صحيا، نظرا الختالف العالج المقدم لألوروبيين الذي يتميز ب
 .1عكس عالج الموجه لفائدة الجزائريين الذي يتميز بالر داءة

ويمكن تفسير تطور انتشار مرض السُّل، إلى عدم استفادة األطفال الجزائريين من الت لقيح 
ضد السُّل، إال  بعد الحملة الدُّولية لمكافحة السُّل التي أطلقتها منظمة الص حة العالمية 

ندوق  العالمي، ضف إلى ذلك أن  الكشف عن المرض وعالجه أو متابعته في أوساط والصُّ
الجزائريين يتم بطريقة عرضية وغير منتظمة، ألن أغلب الوسائل الط بية المتاحة كانت تخص 

 . 3، أيضا عدم استفادة من أية إجراءات وقائية جماعية2المعمرين
فراء الذي فتك بإفريقيا إضافة إلى وباء السُّل، هناك أمراض أخرى مرثل: م رض الحمى الص 

الش مالية عامة، حيث أحصى معهد باستور حاالت المرضى من أكتوبر إلى سبتمبر سنة    
 .4ألف حالة تقريبا 200.000مبحوالي 1942

أيضا مرض الت راخوما هو األخر قدرت نسبته في الجزائر قبل اندالع الرث ورة الت حريرية بحوالي 
، 6، وكذلك مرض الكوليرا والط اعون من األمراض التي عرفتها الجزائر5صابآالف م 3000

ألف  80.000ضف إلى ذلك أمراض العيون من األمراض الفتاكة التي أذهبت بأبصار حوالي 
 .7شخص من السُّكان الجزائريين سنويًا، نتيجة نقص في المصحات واألطباء

ض أخرى عرفتها الجزائر كالتيفوس والجدري زيادة على األمراض المذكورة سابقا توجد أمرا
 .8كما يوضحه الجدول الت الي
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 1م1954إلى 1945(: يوضح انتشار األمراض في الجزائر من29الجدول رقم )

مرض        
 الس نة

 جروح معدة حمى المستنقعات الدفتيريا التيفوئيد الحصبة الجدري الت يفوس

1945 1115 51 1034 1956 525 151 624 

1946 885 2 565 2451 522 3156 233 

1947 506 - 533 1705 571 44 311 

1948 206 - 422 1005 551 43 291 

1949 99 - 314 930 652 5 199 

1950 118 - 146 1030 805 5 199 

1951 107 - 891 853 577 2 10 

1952 86 - 102 891 581 2 3 

1953 55 - 56 776 600 - 2 

1954 29 - 67 546 494 - - 

يوضح الجدول خطورة الوضع الص حي في الجزائر بعد الحرب العالمية الرث انية الذي بلغ أشده    
م، خاصة مرض الت يفوس، الجدري، الت يفوئيد 1948و  1947و  1946و  1945في سنوات 

، نتيجة اوحمى المستنقعات، التي شهدت خالل الس نوات المذكورة سابقا، تزايد وارتفاع ملحوظ
، ضف إلى ذلك ضعف الجهاز الط بي، وقل ة المراكز 2سياسات االحتالل الفرنسيمخلفات 

 .3الص حية،وعدم االستفادة من األدوية
 

                                                           
 .81محمد قريشي: المرجع الس ابق، ص. -1
 .190مصطفى خياطي: المرجع الس ابق، ص. -2

 . 59الفرحي: المرجع الس ابق، ص. بشير كاشه 3-
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حية -ب(  :اإلمكانيات الص 
مستوصفات ووسائل العالج، بي الذي يحتوي على المشافي والطرق إلى الجانب الط  عند الت  

مستشفى 149، حيث يوجد حوالي ةشبه منعدمنجدها  خالل فترة االحتالل ،، واألطباءوالد واء
هترائهاباإلضافة إلى قِ  ،1مستوصف 28عسكري و 12منها  ة وكانت تعاني من قل   ،دم مبانيها وا 

 .2وانعدام اإلمكانيات الحديرثة ،والممرضين ،واألطباء ،بيةاألجهزة الط  
قطر الفي و  ،هالوحد لألف مستوصف صحي ألمراض السُّ  900مقابل ذلك يوجد بفرنسا 

بحيث ال تكاد تكفي حتى  ،سرير فقطألف  25.000وجد مستوصفات بها ي يالجزائر 
اخلية للبالد التي ال تستجيب سرير موزع على مستشفيات المناطق الد   600و ،3األوروبيين

 .4لمتطلبات العالج الحديث
 1400احد لكل أما الحديث عن األطباء في الجزائر العاصمة ومدينة وهران يوجد طبيب و 

في بعض  ألف 80.000بلغ طبيب واحد لكل ألف حتى  30.000و ألف 20.000فرد إلى 
، وقد 6 في أوقات استرثنائيةبيب لم يكن يحضر إلى هذه المناطق إال  الط  ، و 5المناطق الجنوبية

                                                            .     7اً طبيب 31وصل إلى م فقد1946 ةأما سن ًا،طبيب 20أقل من م1918قدر عدد األطباء سنة 
عاية وغياب الر   ،حيةنتيجة انتشار األمراض في أوساط الجزائريين، وضعف المنشآت الص  و 
 .9حية وكرثرة الوفياتإلى تدهور الحالة الص   ىأد ،8حية واألدويةالص  

                                                           

 .59، المرجع الس ابق، ص.م1954 – 1830سياسة الت سلط االستعماري والحركة الوطنية الجزائرية يحي بوعزيز:  1 -
واقع الش عب الجزائري في سنوات االحتالل الفرنسي من خالل الكتابات الجزائرية في الفترة الممتدة ما سارة غرد:  -2

، تخ: تاريخ معاصر، كلية العلوم اإلنسانية )غير منشورة(، مذكرة مكملة ليل شهادة الماستر م1954إلى غاية 1830بين
 .13،ص.2017بسكرة، الجزائر،  -محمد خيضر واالجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية، جامعة

 .124الس ابق، ص. صدر، المهذه الجزائرأحمد توفيق المدني:  -3
 . 191مصطفى خياطي: المرجع الس ابق،ص. -4

ديق: المرجع الس ابق،ص. 5 - الح الص   .82محمد الص 
 . 81محمد قريشي: المرجع الس ابق،ص. -6

 ، المؤسسة الوطنية للن شر واإلشهار، الجزائر،1.ط، ء في الجزائر خالل الفترة االستعماريةالط ب واألطبامصطفى خياطي:  7-
 .251ص. ،2014

 . 87خيرة بوزكري: المرجع الس ابق،ص. -8
ديق:المرجع الس ابق،ص. -9 الح الص   . 82محمد الص 
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 ،بتهميش للسكان المحليين تلعشرين تميز حية في القرن اللرعاية الص   سياسات االحتالل إن  
وأن أغلب المستشفيات في الجزائر كانت عبارة عن فروع لمستشفيات عسكرية لتلبية حاجات 

خاصة المناطق المعزولة بجهات  ،ة تغطية صحيةولم يكن األهالي مستفيدين من أي   ،المعمرين
ضعيف اإلمكانيات  عبيب الش  ط  داوي بالالت  إلى العديد من الجزائريين بالجنوب، مما أدى 

 .1والت شخيص
 : الوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات -(3

في الجزائر  مجاعة والعديد من األمراض إبان فترة االحتالل الفرنسيجراء انتشار الفقر وال
 .2إلى نسبة كبيرة من الوفيات

لكل  36.2 بــِ: لدى كافة الفئات م1945ل سنةحيث قدر عدد الوفيات لمرضى السُّ 
 10.000لكل  21وهو رقم يحمل فوارق هامة بحيث كان في حدود  ،نسمةآالف  10.000

، وما 3نسمة لدى الجزائريين 10.000لكل  90، وكان في حدود بييننسمة لدى األورو آالف 
ف آال10.000لكل  14.9، وكان معدل الوفيات في الجزائر4م1951–1945بين سنتي 

 . 7للجزائريين 27.7و 6للفرنسيين 5.7بمعدليكون في المجموع ، و 5نسمة
 154.000وتزايد إلى  ألف متوفي، 112.000حوالي م 1939بلغ عدد الوفيات سنة لقد 

ا عدد وفيات ، أم  19428سنةألف متوفي  235.000رثم إلى  م،1941سنة ألف متوفي 
 136.000فقد ُقد َر بــِ: سنوات 5عمره أقل من  يبلغ الرث اني لمن األطفال بعد الحرب العالمية

مليبلغ 1954سنة عند األوروبيين وارتفعألف أطفال  65مقابل  م،1945سنة  طفل جزائري ألف
 .9طفلألف 175.000ارتفعت إلى  رّثورة الّتحريريةوخالل ال ألف طفل، 155.000إلى

                                                           
 . 213 -139مرجع الس ابق،ص.،الالط ب واألطباء في الجزائر خالل الفترة االستعماريةمصطفى خياطي:  -1
 .  473أني راي غولزيغر: المرجع الس ابق،ص. -2
 .  184ص.ابق، ، المرجع الس  األوبئة والمجاعات في الجزائرمصطفى خياطي:  -3
 . 59.ابق،ص،المرجع الس  م1954-1830سلط االستعماري والحركة الوطنية الجزائريةسياسة الت  يحي بوعزيز:  -4

 .  81.ابق،صي: المرجع الس  ريشقمحمد  5-
 . 87.ابق،صخيرة بوزكري:المرجع الس   -6
 . 184.ابق،ص، المرجع الس  األوبئة والمجاعات في الجزائر:مصطفى خياطي -7
 . 34 -33.ابق،صأني راي غولزيغر: المرجع الس   -8
 . 387.ابق، صالس  ، المرجع ب واألطباء في الجزائر خالل الفترة االستعماريةالط  مصطفى خياطي:  -9
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اتجاه الش عب الجزائري، من خالل  هذه األرقام والن سب توضح مدى سوء وفداحة سياسات االحتالل
مات  أتباعه نظامًا اقتصاديا كولونياليا موجهًا لخدمة فرنسا وسياساتها، أدى إلى القضاء على كل  مقو 
العيش الكريم للشعب الجزائري، الذي يمتلك الكرثير من الرث روات، وتركه ُعرضة ألبشع األمراض 

 ه.واألوبئة التي فتكت به من كبيره إلى صغير 
  :رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهج :رايعا

 الهجرة: مفهوم -(1
خرى فالتنقل إلى أ يتضمن مفهوم الهجرة بأنها ظاهرة ديمغرافية تمرثل التحرك السكاني من منطقة

رض تتمرثل في انتقال فرد أو جماعة من مكان الى أخر، بغ.و ستقرار في حياة اإلنسانالكان سابق ل
 .1الحصول على حياة أفضل وغالبا مايكون هذا االنتقال من الموطن األصلي الى مكان أخر

ترك بلد وااللتحاق  أنها»:حيث يقولGon nardتعريف جونار منها: تعريف الهجرة: -أ(
غالبا بقصد تحسين الوضعية ائمة و أو منذ مدة طويلة بقصد اإلقامة الد  ،سواء منذ الميالدبغيره،
 وهذا ما انطبق على حال الجزائريين. .2«بالعمل
، المدنهجرة داخلية من األرياف نحو  ، هي:رثالث اتجاهاتالهجرة الجزائرية في  وجهة كانتلقد  

 باتجاه أوروبا خاصة باتجاهوهجرة رثالرثة ، وليبيا كتونس والمغرب ،وهجرة إلى البلدان العربية المجاورة
 .3للجزائر المحتلةالد ولة الفرنسية 

 الهجرة: أنواع -(2
 إقليمنقل من والت   ،4الجماعات داخل حدود القطر الواحد أو األفرادوهي انتقال :اخليةالهجرة الد  -(أ
كون هذه ت و .بين منطقتين لهما نفس الخصائص ،كاالنتقالياسية للدولةدون اجتياز الحدود الس   ألخر

 .5لى المدنيف إداخلية من الر  الهجرة 

                                                           

)غير وراهكتأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدُّ ، م1954-1830المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس أحمد جابوا: 1-
، اآلرثار، جامعة أبي بكر بلقايدعلم اريخ و قسم الت   ،، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةتاريخ حديث ومعاصر منشورة(، تخ:

 .21 -20.، ص2011،، الجزائرتلمسان
ديوان المطبوعات ،طبعة خاصة،4.ج، م1939 -1914ياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربينور الس  الد  عبد الحميد زوزو: 2-

 .12.،ص2010،الجزائر،الجامعية
 . 73.، ص(د.س.ن)، (د.م.ن)، (د.د.ن)د.ط(،) ،االستيطان األجنبي في الوطن العربيميمي: عبد المالك خلف الت   -3
مذكرة ، -تونس العاصمة أنموذجا -1962 -1912هجرة سكان وادي سوف إلى تونس خالل عبد القادر عزام عوادي: -4

 . 30.، ص2012الجزائر، بالوادي، يالمركز الجامعاريخ، ، قسم الت  واإلنسانية االجتماعية، معهد العلوم اريخفي الت   ليسانس
 . 59.ابق، صأحمد بن جابوا:المرجع الس   5-
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وتعنى بالهجرة  أخرلى قطر إ نالجماعات م أو األفراد:هي انتقال ارجيةالهجرة الخ -(ب
، الحرب كهجرة 1ظروف أووظروف قد تكون عادية  أسبابهذه الهجرة حسب  وتتم ،وليةالد  

ول لى الدُّ إ ،أوا المشرق العربيليبي ،تونس ،المغرب األقصى: ول العربية منهالى الدُّ الجزائريين إ
 .2لى فرنسازائريين إكهجرة الج األوروبية

 الهجرة: أشكال -(3
 أنْ  ام  إ ،خاصة بالفرد الواحد أبعادولها  ،خص نفسهالش   :هي هجرة تخصُّ الهجرة الفردية -(أ
 .3غيره أوكالعمل  ،مبعد لغرض معين أو حتاللاال إدارةخص منفي من طرف الش   يكون
وتتعدد  ،عائلة كاملة أو األشخاصتكون بتنقل مجموعة من و  :الهجرة الجماعية -(ب

 .4التي فضل أصحابها مغادرة البالد االختياريةمنها و المبعدون  وأ االضطرارية:منها أسبابها
 ودوافع الهجرة الجزائرية: أسباب -(4

 ،اجتماعية وأخرى،أسباب سياسية وعسكرية :منها ،الهجرة الجزائرية وأسبابتتعدد دوافع 
بب افع والس  الد   أن  ير غ ،الحصول على شهادة علمية جلرثقافية من أ وأخرى،كالبحث عن العمل

 .6لألهالي الجزائريين 5االقتصادية األحوالهو تدهور  ، األبرزئيسي الر  
 ومسقط رأسهم ومرتع طفولتهم، هوالتي جعلت الجزائريين يهجرون وطنهم  سبابمن األو 
الذي ،و سلبياً  طابعاً  أخذتالتي  ،الفرنسي في الجزائر إدارة االحتاللمن طرف  بعةالمت ياساتالس  

هذا   ، بسبب العوز االقتصادي،للجزائريين االجتماعيةالحياة اتضح في تغيير مختلف مناحي 
 .7غيير دفع بالكرثير من الجزائريين الى الهجرةالت  

 
                                                           

 . 31.ابق، صعبد القادر عزام عوادي: المرجع الس   1-
 . 59.ابق، صأحمد بن جابوا: المرجع الس   -2

 .30.ابق، صعبد القادر عزام عوادي: المرجع الس   3-
  .30.، صالمرجع نفسه  4-
 ،1992 بنان،ل ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،4.ط، 2.ج، 1930-1900الحركةالوطنيةالجزائريةسعد اهلل:  مالقاس أبو5-
 . 120.ص
 . 201، ص2007دار القصبة للنشر، الجزائر، ، 1ط.، حنفي عيسى: ، ترة والمجتمعالجزائر األم  : فاألشرامصطفى  6-
أعمال الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائرية إبان مرحلة ، »19افع الهجرة الجزائرية خالل القرندو »جمال يحياوي:7-

 . 49.، ص2007منشورات وزارة المجاهدين ،الجزائر،  ،2006أكتوبر  31 -30يومي 1962 -1830االحتالل
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 البحث عن العمل: -أ(
عيش قد كانت ئيسي للالتي هي المصدر الر   األرض،روة ، من رث1الجزائريين تجريدسياسة  إن  

 أماموقد وجد الفالح الجزائري نفسه  ،للهجرة في بادئ األمر والس بب الر ئيس افع الكبيرهي الد  
 أو، 3معيشية مزرية وأوضاع،2على نفسه والعيش في بؤس االنكماش،اختيارين ال رثالث لهما

 .4هأسرت أفرادحاجياته وتوفير العيش لبقية  الهجرة للبحث عن عمل يسكنه من سد  
 :األراضيياسة االستيطانية ومصادرة الس   -(ب

 أمام أنفسهم اوجدو  األوروبيين إن   بحيث ،في الجزائر االحتالل الفرنسيسياسة مارسها 
ذابته،و األرضعب الجزائري صاحب القضاء نهائيا على الش   امّ ، هما:إأمرين أوحقيقتين  في  ا 

من  حتاللهاوا األراضيمصادرة  ،أو5ار الفرنسيالستغالله في خدمة االستعم أوروبيةجديدة  بيئة
أراضيهم التي عاملة رخيصة في خدمة  أيد إلىطرف الكولون قصد تجريد الجزائريين وتحويلهم 

 .6األصليينمن سكانها  منتزعةمزارع المعمرين أصبحت 
 كما أن  إدارة االحتالل قد انتهجت سياسات أخرى منها:

ريبية هي األخرى دافع من دوافع الهجرة ياسة الض  الس   كانت:ريبيةياسة الض  الس   -(ج
 ،فقد طبقت سلطات االحتالل سياسة ضريبية قاسيةالجزائرية بعد االستيطان ومصادرة األراضي

ولم تكن طبقت في غيرها  ،وهي ضرائب من نوع خاص لم يكن متعارف عليها، 7الجزائرفي 
، لى خدمة االقتصاد االستعماري من جهةإ، وكانت تهدف من البالد حتى داخل فرنسا نفسها

                                                           

ينية، مطابع البعث، قسنطينة، ؤون الد  عليم األصلي والشُّ ، وزارة الت  16.ع، مجلة األصالة، »األرض والهجرة»عمار بوحوش: 1-
 .125.،ص1973أكتوبر

 ،2008طبعة خاصة، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، ، العمال الجزائريون في فرنسا دراسة تحليليةعمار بوحوش:  2-
 .130ص.
 .174.ابق، ص،المرجع الس  1962 -1830تجريد الفالحين من أراضيهم جياللي صاري: 3-
 .131.ابق، صعمار بوحوش: المرجع الس   4-
 .  49ابق، صجمال يحياوي: المرجع الس   5-
المطبعة العربية،غرداية، ، 1.طسعد اهلل،  م:أبو القاس، تقالمعاصر رشخصيات وقضايا من تاريخ الجزائ أحمد صاري: 6-

 . 153.،ص2004
 . 34.ابق، صعبد القادر عوادي عزام: المرجع الس  7-
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ما ريبة واحدة إن  لم تكن ض هاأن  رائب والغريب في هذه الض   ،تفقير الجزائريينلرثانية ومن جهة 
 .1مختلفة وأسماء أنواعا أخذت
والزكاة التي تفرض على قطعان كضريبة العشور التي تفرض على األراضي الزراعية  

أيضا هناك العديد من  2ر التي تطبق على أعراش قسنطينة،الماشية، وأيضا ضريبة الحكو 
لالستعمار أو تفرض على األهالي بمجرد التلفظ بعبارات معادية  توغراماالضرائب المجحفة، 

 3االمتناع على العمل في المزارع األوروبية.
 وهذه الضرائب كلها فرضت مايتناسب مع الوضع االقتصادي للفرنسيين وكانت لها أرثر كبير
على االقتصاد الجزائري وعلى الجزائريين بمرثابة عبئ رثقيل، وكانت هذه الضرائب طريقة 

  .4للسيطرة على المجتمع المحلي
 حتالل الفرنسيممارسات سياسة اال أولىدمير خريب والت  عملية الت   إن  دمير:خريب والت  الت   -(د

كالقضاء على كل ماهو محلي  ،ةر مها في اقتصاد المستعمَ التي طبقت في الجزائر منذ تحكُّ 
 األهاليود على وتدمير كل مايع ،ناعات الجزائريةالقضاء على الص  ، و في الجزائرطني و 

 .5مصالحها ومصالح المعمرون لخدمة  الجزائرواستغالل  ،بالمنفعة
، الجماعية للسكان الجزائريين واإلبادةجعلت عملية القتل :فيوالن   دشريوالت  اإلبادة  -(ه
يار هروبا بهم الى مغادرة الد   أدىمما  في نفسية الجزائريين،أرثر ت  العب و الرُّ  مها وديدنها،لبث  عز 

 .6من القتل
في فرنسا  األجورلى ارتفاع فع االقتصادية للهجرة الجزائرية إوايرجع الكرثير من المؤرخين الد  و 

فترة الجزائري الذي كان طيلة  لى االقتصادإ اإلشارةدون ، 7، والمعاملة الحسنةمقارنة بالجزائر

                                                           

 . 52 -51.ابق، صجمال يحياوي: المرجع الس  1-
 .226-225، المرجع السابق، ص.العدوان الفرنسي على الجزائرالغالي غربي:  2-

 .62مرجع السابق، ص.محمد شبوب: ال -3
 .207خديجة بختاوي: المرجع السابق، ص. -4

 .44.، ص ابقجمال يحياوي: المرجع الس  5-
 .47.، صنفسهالمرجع 6-
للدراسات والبحث  يالمركز الوطن، 12.ع، مجلة المصادر، »ورة التحريريةدور المهاجرين الجزائريين في الرث  »أحمد صاري: 7-

 .239.، ص1999، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، 1954أول نوفمبرفي الحركة الوطنية  ورثورة 
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بالت عويل على سياسة  مصالح قلة من المعمرين، ميخد كولونيالياً  استعماريااالحتالل اقتصادا 
 .1األهاليالقهر وكذا السُّخرة،المنتهجة ضد 

مو لى النُّ إ أسبابهايرجعون ،فللهجرة الجزائرية بفرنسا أرخوالمؤرخين الفرنسيين الذين  أما
مع تزايد النمو  ،2كانوعدم وجود توازن بين السُّ  األصليينكان ي الهائل وسط السُّ يمغرافالد  
االستيطان وسياسات الفرنسي  حتاللاال الو يحم   أنْ وهؤالء المؤرخون اليريدون  .يمغرافيالد  
 ،لى فرنسان تركوا مداشرهم وركبوا البحر إالذي، وضع الفالحين الجزائريين إليهل آ ما اتتبع

 .3الجزائر العيش التي حرموا منها في بالدهم األمُّ ن لقمة بحرثا ع
، بل فرضتها الهجرة طواعية وار اختيين خالل فترة االحتالل لم يالجزائر  إن  وخالصة القول 

وشملت مختلف المجاالت االقتصادية  ،االحتالل ها سلطاتب أتتروف الجديدة التي الظُّ  عليهم
 .4ياسيةواالجتماعية والس  

 جاهات الهجرة الجزائرية:ات -(5
 :من األرياف نحو المدن داخليةهجرة  -(أ

 لى سياسةإ إضافة، 5الفقيرة األريافمن انقطاع وسائل العيش في كر الذ   األنفة األسباب أدت
م بحوالي 1922سنة  األريافالتي قدرت نسبتها في  ،الفالحية والبطالة األراضيمصادرة 

عائلية تكون  لم تكن وهذه الهجرة إنْ .7نحوا المدن األريافلى الهجرة الجماعية لسكان ، إ50%6
لى هجرة عائلية بمجرد ، رثم  تتحول إيفوعمله بالر   ألرضهالفاقد  األسرة أي هجرة ربُّ  ،فردية

 .8على عمل معين هذا العائلحصول 

                                                           
 أعمال الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائرية إبان مرحلة، «الهجرة الجزائرية إلى فرنسا أسبابها ونتائجها»:عالل:  لينده -1

 . 212.ص، 2007،شورات وزارة المجاهدين ، الجزائر، من2006أكتوبر  31-30يومي 1962-1830االحتالل 
 .166.ابق، صالمرجع الس  : عمار بوحوش2-

 .206.ابق، صعالل: المرجع الس   لينده -3
 .55.ابق، صجمال يحياوي: المرجع الس   -4
ورة الث   اندالعانية إلى للشعب الجزائري منذ نهاية الحرب العالمية الث   االجتماعيةاألوضاع  :قريشيمحمد  -5

حديث ومعاصر، كلية العلوم  تخ: تاريخ)غير منشورة(،الماجستيرمذكرة مكملة لنيل شهادة ،م1954–1945التحريريةالكبرى
 .112.، ص2002اريخ، جامعة الجزائر،، قسم الت  اإلنسانية

أحمد منور، منشورات المركز الوطني  :، تر1930اب الجزائري: الجزائر من المستعمرة إلى المقاطعة الش  عباس فرحات6-
 .245.،ص2007، الجزائر،1954حث في الحركة الوطنية ورثورة أول نوفمبرللدراسات والب

 .175.بق، صاالمرجع الس   جياللي صاري :7-
 .112.: المرجع السابق، صريشيقمحمد 8-
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 أزمة أرثناءوخاصة  ،لى المدنية إيفابتداء من مطلع القرن العشرين ازدادت ظاهرة الهجرة الر  
 ارتفاع سكان مدينة إلى أدىمما  ،م1920-1919سنتي بين الجفاف التي عرفتها الجزائر 

 ظاهرة ُعرفت في لىالجزائرية الكبرى إ التي تشكلت بالمدن األكواختحولت  وسرعان ما، الجزائر
 .1قصديريةال حياءحينها باأل

لى ، ليرتفع إنسمة73036حوالي  م1926نة بلغ عدد المهاجرين نحو المدن س وقد
وبعد الحرب العالمية نسمة،  118456لى م إ1936ليزداد سنة  م،1931نسمة سنة 106608

ا سنة أم   ،2نسمة 295539لى إوصل عدد الجزائريين بالعاصمة  م1948في سنة  ،انيةالرث  
 .3بلغ عددهم حوالي مليون شخص م فقد1954

 : لبلدان العربيةنحو بعض ا هجرة خارجية -(ب
أو المدن، وشهدت تونس  األريافسواء من  ،تداعى لهذه الهجرة العديد من الجزائريين

 .االحتاللالهجرة أرثناء هذه لى موجات أو  المغرب األقصى و 
سواء من  م( الميالديين،20العشرين) والقرن (م19الت اسع عشر) كانت الهجرة طيلة القرن لقد
 . 4طه أوجنوبه أو غربهرق الجزائري أو وسالش  

أكرثر رق الجزائري بسبب قربه من تونس من كان الش  :الهجرة الجزائرية نحو تونس -(۱
ريط الحدودي خاصة الش  ، 5أعداد كبيرة من العائالت الجزائرية عرفت هجرةالتي المناطق 

 اس،سوق أهر و  ،فار الط  و  ،مدينة عنابة ومن المدن التي عرفت هجرة إلى تونس،،رقيالش  
كانت ف، وادي ريغنواحي ورقلة، و و ، وادي سوف ةنيمن مدفنجد ا الجنوب الجزائري أم   .6تبسةو 

 .7ونسيةمن أهم المناطق التي هاجرسكانها نحو البالد التُّ 

                                                           

 .111، ص. المرجع نفسه1-
 .245عباس فرحات: المرجع الس ابق، ص.2-

 .112محمد قريشي: المرجع الس ابق، ص.  -3
 . 62مرجع السابق، ص.لينده عالل: ال4-
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية ورثورة : الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربينادية طربوش5-

 .261، ص.2007، دار هومه، الجزائر، طبعة خاصة، 1954أول نوفمبر 
تخ:  )غير منشورة(،مكملة لنيل شهادة الماستر ، مذكرة م1954 – 1945الوضع االجتماعي في الجزائر خيرة بوزكري:  -6

، 2016بسكرة، الجزائر،  -تاريخ معاصر، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر
 .100ص.

 . 261نادية طربوش: المرجع الس ابق، ص. -7
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، بنزرتكمدينة ، ونسية، في مناطق محاذية بتونسالمهاجرون الجزائريون بالبالد التُّ  استقرحيث 
 م بحوالي 1936ونس سنةــــر عدد المهاجرين الجزائريون إلى تد  قُ .و 1القصرينو ، الكافو 
 .19542 مهاجر سنة 50000وأكرثر من  ،رمهاج4100 

وتيرة الهجرة الجزائرية نحو المغرب بعد  ازدادت:ة الجزائرية نحو المغرب األقصىالهجر  -(۲
لفهم الكرثير ولن تستمر إقامتهم في المغرب األقصى، ال تك أن   القتناعهم،الفرنسي للجزائر االحتالل
طورات التي عرفتها الت    أن  إال   ،منها الفرنسيونمتأملين في العودة إلى بالدهم حالما يخرج  ،طويال

 .3بها نهائيا لالستقرار مرب وجهة لهالمغ اتخاذالجزائر، دفعت الكرثير من الجزائريين، 
 ،وأكرثر تركزا كبيرًا، رتفاعاً ام1956 –1936الهجرة الجزائرية نحو المغرب األقصى من عرفت و 

 :اليالجدول الت   يبينهاكما  ،فاسو ار البيضاء، الد  و خاصة في مدينة وجدة، 

 .19524 إلى1936هجرة الجزائريين إلى المغرب األقصى منيوضح  (:30الجدول )

 الس نوات      
 المنطقة

 %سبة الن   1952 1936

 61.3 18950 4594 وجدة

 8.40 600 745 ار البيضاءالد  

 13.9 5470 673 فاس

 7.6 5200 467 مكناس

 6.3 2000 266 باطالر  

 2.5 1150 371 مراكش

 0.3 1000 22 أغادير

                                                           

 .100خيرة بوزكري: المرجع الس ابق، ص.1-
 .59المرجع الس ابق، ص.أحمد بن جابوا: 2-
 .261، المرجع الس ابق، ص.الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربينادية طربوش: 3-
 .94خيرة بوزكري: المرجع الس ابق، ص.4- 
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 ،يتبين من خالل الجدول الموضح أمامنا تزايد في عدد المهاجرين حيث وصل أكرثر   
في سنة األخيرة ة ر البيضاء في المرتباالد   ويتبين أن   ،سنة فقط16ألف نسمة خالل  30نم

انية وذلك راجع إلى سيطرة التي كانت في المرتبة الرث   م،1936مع سنة  مقارنة م1952
وبذلك فإن المغرب األقصى منطقة  ؛، ومدينة فاسار البيضاءالد  المعمرون الفرنسيون على 

 .جويعمن تفقير وت االستعماريةالمهاجرين الجزائريين الفارين من سياسات الممارسة  استقبال
في  ،ممرثلةغرب األقصىشهدت المغرب هجرات متتالية من الغرب الجزائري إلى الم لقد
ومن المدن المغربية التي  .والبليدة ،مستغانمو ، 2تلمسانو ، معسكرو ، 1وهران الت الية: المدن

، طنجةو تطوان، و ، جدةو  نجد: مدينةهؤالء المهاجرين الجزائريين ل كبيراً  استقطاباشهدت 
 .4مراكشو ، فاسو ، 3سال،و اطبالر  و 

 .5للمهاجرين الجزائريين استقطاباالمناطق األكثر يوضح (: 31الجدول )

 العدد المدينة العدد المدينة العدد المدينة

 45 سال 82 وزان 4594 وجدة

 145 القنطرة 682 تازة 734 ار البيضاءالد  

 371 مراكش 21 مقرو 26 فضالة

 22 أغادير 467 مكناس 86 سطات

 16 ويرةالصُّ  266 باطالر   673 فاس

 52 أسفي 23 أزمور 77 الجديدة

                                                           
ؤية«الهجرة الجزائرية إلى بالد الش ام»نادية طربوش:  -1 ، المركز الوطني للدراسات والبحث في 2.س، 3.ع، ، مجلة الرُّ

 . 169، ص.1997، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر،1954لوطنية ورثورة أول نوفمبرالحركة ا
 . 62لينده عالل: المرجع الس ابق، ص. -2
 .266، المرجع الس ابق، ص.الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربينادية طربوش:  -3
 .169، ص.، المرجع الس ابقالهجرة الجزائرية إلى بالد الش امنادية طربوش: -4

 .93خيرة بوزكري: المرجع الس ابق، ص.5-
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كذا و  فاس التي توافد عليها الجزائريون هي: مدينة دنالم يالحظ من خالل الجدول أن      
والمهنية من تعليم والعمل  االجتماعيةهذه المناطق على اإلمكانيات  نظرا لتوفرة،وجدمدينة 

 لتي تضمن لهم العيش.ا االقتصاديةوالنشاطات 
 :األوروبية بلدانالنحو بعض  هجرة خارجية -ج(

ألن هذه  ،تحديد تاريخ الهجرة الجزائرية إلى فرنسا جداً  عبمن الص  : الهجرة إلى فرنسا-(۱
 حسب معظم المؤرخينب ه أن  إال   ،1لقلة عدد المهاجرين االنتباهالهجرة لم تكن في بدايتها ترثير 

 .2وبداية القرن العشرين م19نهاية القرن إلى  فرنسا نحوالهجرة  اتتاريخ بداي رجعي
 م1919سنة  ،3في فرنسا الجزائريينلى كان عدد المهاجرين بعد نهاية الحرب العالمية األوُّ ف

ألف  21.000فمن  ،، ليتضاعف كل سنتين4مهاجر مستقر 5.563أكرثر من
ألف  71.000ليصل إلى  م،1922لف مهاجر سنة أ 44.000، ارتفع إلى م1920سنةمهاجر 

 .19245مهاجر سنة
اربة وتكمن األهمية العددية للمهاجرين الجزائريين عند مقارنتها بعدد المهاجرين المغ

 71.000كان هناك  م1924و1920بين سنتي  اإلحصائيات أن ه فيما يفيظهر ف والّتوانسة،
يعود و ، 6مغربيالف آ 10.000و ،الف تونسيآ 10.000 مقابل جزائري في مهاجر ألف

ناعة إلى حاجة  الص   م1924إلى  1919سنوات خالل7فرنسا المهاجرين في عدد م سبب تضخُّ 
وينخفض عدد المهاجرين  ،الفرنسية إلى اليد العاملة، جراء ماتكبدته فرنسا من خسارة

 تعليمات وزارية صدور نتيجة ،ابقةنة الس  ألف مهاجر مقارنة بالس  24.753إلىم 1925سنة
يحصل مقدما على تعاقد وعلى  ،وتفرض على المهاجر أنْ تنظم الهجرة م1924سنة  سيةفرن

                                                           
، المركز الوطني للدراسات والبحث 1ع.، المصادر مجلة، «دور المهاجرين الجزائريين في الرثورة التحريرية»أحمد صاري:  -1

 .238، ص.1999،منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 1954في الحركة الوطنية ورثورة أول نوفمبر 
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية ورثورة أول هجرة الجزائريين نحو أوروبااللي صاري: جي -2

 .24، ص.2007، الجزائر،1954نوفمبر
، 2009، منشورات رثالة ، الجزائر،2.ط، 1954دور الط بقة العاملة الجزائرية في المهجر في ثورة نوفمبر سعدي بزيان :  3-

 .25ص.
 . 196محمد قريشي: المرجع الس ابق، ص -4
 .154، المرجع الس ابق، ص.: شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصرأحمد صاري  -5
 . 239، المرجع الّسابق، ص.دور المهاجرين الجزائريين في الث ورة التحريريةأحمد صاري:  -6

 .120،ص10ينظر الملحق رقم 7-
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حصوله على بطاقة تعريف  وأخيرا،عدية والقدرة على العملاألمراض المُ  بالخلو منشهادة طبية 
 .1عليها صورته
 م1931لينخفض سنة مهاجر ألف  39.726 بـــِ:در عدد المهاجرين قُ مفقد 1928أما سنة 

، جراء صدور 2م1934مهاجر سنة ألف  12.013مهاجر، رثم إلى ألف  20.847إلى 
 أجبر حيثوأصبحت العملية صعبة  ،يحدد شروط الهجرة إلى فرنساالذي  م4/4/1928قرار

 .3بيةأكد من صحة شهادته الط  ، والت  على شخصه دفع تأميناً على على المهاجر 
ا لتعديل القرار نظر  ،4مهاجرألف  46.562عدد المهاجرين إلى  ارتفع م1937وفي سنة 

نقل إلى الت   الذي أعاد قانون حرية م،1936/ 17/07ر جديد فيابق بصدور قراالس  
 .5اغب في الهجرة إلى فرنساوجود بطاقة تعريف لدى الر   وهو: بشرط احد واكتفى،فرنسا

رة يميز الهج ماو ، 6مهاجرألف  34.419كرثر من أين مبلغ عدد المهاجر 1939سنة وفي 
إذ لم تشرف على  ،الفرنسيةلطة ت بغير تنظيم من السُّ ها تم  أن   7إلى فرنسا بين الحربينالجزائرية 

، يسافر الجزائريون إلى عداها فالهجرة كانت تلقائيةلى، وماتنظيمها سوى سنوات الحرب األو  
ام األشراف بوسائلهم الخاصة، وكان من نتيجة انعدلى نفقاتهم ويبحرثون هناك عن عمل فرنسا ع
 .8عطلالكرثير من المهاجرين الجزائر من محن الت   أْن عانى

 9ألف مهاجر 34000ليبلغعدد المهاجرين  انخفاض انيةالحرب العالمية الرث   اندالع بعدو 
توظيف اليد  ينص على أن  الذي ، م23/02/1940رار الحكومة العامة فينتيجة صدور ق
ابعة مصالح اليد العاملة الت  تكون بتزكية من  يجب أنْ  بفرنسا، الستخدامهاالعاملة بالجزائر 
 .10للحكومة العامة

                                                           
 .18.ابق، صع الس  عبد الحميد زوزو: المرج  -1
 .137.ابق، صعمار بوحوش: المرجع الس   -2
 . 18.ابق، صعبد الحميد زوزو:المرجع الس   -3

 .137.ابق، صعمار بوحوش: المرجع الس   4-
 .169.صابق، المرجع الس  : ريشيقمحمد  5-
 .137.ابق، صالمرجع الس  عمار بوحوش: 6-
 .121، ص11ينظر الملحق رقم  7-

 .32.صابق، المرجع الس  : يد زوزوعبد الحم -8
 .226ص.، 2015منشورات ألفا، الجزائر، ، 1.طأحمد بن محمد بكلي،  :، تر اريخصفحات من ذاكرة الت  عمار بلخوجة :  9-

 .169.ابق، ص: المرجع الس  ريشيقمحمد  10-
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 اية الحربـــــوبعد نه م،1942الهجرة نحو فرنسا بنسب قليلة وتقلصت سنة  استمرترغم ذلك 
ر عددها من د  ، حيث قُ 1عرفت تطورا كبيرافجرة من جديد إلى الجزائر هعادت الانية العالمية الرث  

 159.786 م ُقد ر بـــِ:1954سنة  وفي ،2ألف مهاجر 185.500مبــِ:1948 إلى 1945سنة 
 الجدول الموالي. يوضحها، كما 3مهاجرألف 

 19544 إلى 1919من (: تطور الهجرة الجزائرية نحو فرنسا32الجدول)
 العودة الذهاب نواتالس  

1919 5563 17457 

1922 44466 26289 

1925 24753 36323 

1928 39726 25008 

1930 40630 43877 

1931 20847 32950 

1933 16684 15083 

1940 13974 27824 

1945 66230 22251 

1954 159786 133517 

 1954 -1919(: تطور الهجرة الجزائرية نحو فرنسامن13)كل ش  ال

                                                           
 .169، ص.نفسهالمرجع  -1
 .221عمار بلخوجة: المرجع الس ابق، ص. -2

 .25، المرجع الس ابق، ص.هجرة الجزائريين نحو أوروبا: جياللي صاري 3-
 .25ص.، نفسه المرجع   4-
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داية بومع ،تدفق الجزائريين إلى فرنسا منذ بداية القرن العشرين يتبين من خالل الجدول   

العالمية سنة  االقتصاديةنتيجة األزمة  االنخفاضالرثينيات عرف عدد المهاجرين بعض رث  ال
بسبب كذلك و  التي قللت من فرص استرثمار العمال الجزائريين في بعض األشغال، ،م1929

اية الحرب إلى غ هتراجع وواصلبالجزائر،  االستعماريةضييق على الهجرة من طرف اإلدارة الت  
فرنسا إلى عدد كبير من  احتاجت، عندما  مع نهايتهاانية، ولم يرتفع من جديد إال  الرث   يةالعالم

 االستعماريةالهجرة لم تتحرر نظريا من قيود اإلدارة   أن  خربته الحرب،إال   العمال إلعادة بناء ما
كبيرة  هجرة همما نتج عن ،نقلالذي ينص على حرية الت   20/09/1947 بعد صدور قانون إال  

لم يكن يتكون من نفس األشخاص،  اً فائض جلسُ  ه، حيث أن  م1954سنة  اشهدته 1إلى فرنسا
في كان يتم تعويض العائدين بالقادمين الجدد أو بهجرة جديدة لمهاجرين قدماء، مما زاد  كما

التي اء، سجال دون الن  لى الر  رجة األو  الهجرة كانت تخص بالد   ضمان استمرار هذه الوضعية أن  
 .2م1954 سنة إال بعد لم تبرز هجرتهم

 إيجابيات نذكر منها:  كذا سلبيات و عد ة عن هذه الهجرة الجزائرية نحو فرنسا  نتجتأو 
 استغل،حيث من خيرات الجزائر كبيرة استفادةالفرنسي  االستعماري االقتصاد استفادة 
، وكذا الرث انية لىالحرب العالمية األو   بة نتيجة ة في إعادة بناء فرنسا المخر يابباقة الش  الط  

 .اإلضرابات العمالية كمستخدمين غير دائمين خالل
                                                           

 .155، المرجع الس ابق، ص.: شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصرأحمد صاري  -1
 .26، المرجع الس ابق، ص.هجرة الجزائريين نحو أوروباجياللي صاري:  -2
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 ياسي الس   عنتيجة لبعدهم عن القم ،المهاجرين تزايد الوعي الوطني بصفة خاصة لدى
نشاط سياسي تبلور في إنشاء حزب نجم شمال وقد نتج عن ذلك ظهور  .والفكري داخل الجزائر

 .1م1926إفريقيا 
 موقف الفرنسيين من الهجرة الجزائرية إلى فرنسا:  -د(

وجد الفرنسيون في البداية فرصة للتخلص من المتعصبين الذين يرثيرون فكرة الجهاد في     
بعد ذلك  ه أن  إال   ،2ر المزيد من األراضي للمستوطنينيومعها فرصة توف ،نفوس الجزائريين

الهجرة مرثل  أنهم شعروا بأن   :رنسا لعدة أسباب منهاعارض الكولون هجرة الجزائريين إلى ف
 .3حرر وعلى المدى البعيد تكون ضد مصالحهمريق نحو الت  المدرسة وهي الط  

                                                           

 .53ق، ص.أحميدة عميراوي: المرجع الس اب 1-
 .167، المرجع الس ابق، ص.الهجرة الجزائرية إلى بالد الشامنادية طربوش:  2-

 .154، المرجع الس ابق، ص.شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصرأحمد صاري:  -3
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 اتهوتأثير  ،الفرنسي االستعماري االقتصاد بعد هذه الدِّراسة التَّاريخية اإلحصائية حول بنية    
مات والمرتكزات التي قام عليها، ألجل (1954-1919لمجتمع الجزائري)على ا برازا المقوِّ ، وا 
 إلى عدة نتائج منها: تتوصل االقتصاد الفرنسي،رفعة 
 منية المدروسة للموضوع تقتصر على القطاع راعة في الجزائر خالل الفترة الزَّ الزِّ  نَّ إ

راعة المربحة التي تتمثل في كل من زِّ الالذي شجع على  األوروبيالذي يمثل القطاع  ،الحديث
واسعا على مستوى المساحة وتطور مذهال في  انتشارالتي عرفت  ،الكروم والحوامض وغيرها

  .بشكل خاص للتصديروجه نتاج التي اإل
  َّراعي قطاعال أن وت قالتَّ  زراعة وهو قطاع ،األهالي الجزائريين هيمثلالذي قليدي تَّ ال الزِّ

كان حيث ولتلبية حاجات الس   ،المحلي كلالستهال والضَّعيف الموجه خاصال منتوجالوالكفاف و 
إلى  حتاللاالسلطات الذي ألقت بها ،وتربية المواشي ،هذا القطاع على زراعة الحبوبيحتوي 
بمعنى مناطق داخلية فقيرة  ،إلى المناطق التي تتميز بصغر حجمها وقلة خصوبتها الهوامش

دهور اإلنتاج في هذا القطاع إلى التَّ بكل هذا أدى  ،لصالح زراعة الكروم،ال تصلح للزراعةالتي 
 الغذائي.والعجز 
  راعي أن القطاع  باالعتماديقوم كل منهما في تطوير إنتاجه  ،قليديالتَّ كذا الحديث و الزِّ

ل الوحيد األوَّ  غير أنَّ ، ويد عاملة مؤهلة، وقروض،فالحيهومعدات  ،على ملكيات عقارية
قليدي الذي حرم من كل على عكس التَّ  ،المستفيد من كل هذه الوسائل بشكل واسع ومتطور

 .ذلك
  ِّالمناجم  استغاللترتكز على  استخراجيةصناعة  ،متنوعةفهي ناعة في الجزائر أما الص

لى جانب ذلك صناعة تحويلية أسست  ،كمواد خام للتصدير إلى المصانع الفرنسية ،ومواردها وا 
وهي عبارة عن فروع  ،انيةحن والحرب العالمية الثَّ نتيجة تكلفة الشَّ  ،ألغراض المصالح الفرنسية

قليدية التي ناعة الجزائرية التَّ شأن الصِّ  فيما يخصا أمَّ  .مصانع فرنسية يتحكم بها المستوطنين
نتيجة  ،دهورتَّ الو  حتاللاالسلطات عرفت مضايقات من قبل  ، فقدكان األهاليتنحصر في الس  

 هذا أدى إلى القضاء ،زائريةناعة الجوق الجزائرية لمنتوجات الصِّ المنافسة األوروبية في الس  
 على الحرف اليدوية نهائيا.

 األم   همبالدوتحويلها إلى  ،االقتصاديةلنهب الموارد  يين خزانتعد الجزائر بالنسبة لفرنس، 
تسعى إلى فائدتها بل إلى تحقيق غاياتها، وتلبية  مول ،الجزائرية تعمل على تطوير البالد مول
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، تستغله في إثراء ول األوروبية األخرىيصدر إلى الد  حاجيات مصانعها، والفائض منها 
 .خزينتها المالية

  ِّبما يخدم توجهات االقتصاد  ،ناعي في الجزائرراعي والصِّ نتيجة تطور اإلنتاج الز
يهدف إلى توجيه المنتوجات  االحتاللسلطات  طرفمن  استغاللأدى إلى ظهور  الفرنسي،

سواق التي كانت تتعامل األفعملت على غلق  ،والمصانع الفرنسيةوق الفرنسية الجزائرية إلى الس  
جارة الخارجية التِّ  بحيث أنَّ  ،معها الجزائر وبقيت مقصورة على واردات المصانع الفرنسية

الجزائري باألسواق الخارجية  االقتصادفي ربط  ا  كبير  ادور  أدَّت االستعمارللجزائر خالل عهد 
 .المصنعة ومصدر للتزويد بالمواد األولية للمنتجاتئر إلى سوق خاصة الفرنسية وتحويل الجزا

  وخيمة على مجتمع  انعكاساتالفرنسي في الجزائر كان له  االستعماري االقتصادإن
 .أهالي الجزائريين

  َّبأجور  ،لصالح المعمرين همعمل،و ضيهماونزع أر  ،همممتلكاتل الجزائريينبيع  إن
أدى إلى تدني المستوى المعيشي  قوامه الفقر المدقع، ، نتج عنه واقع معيشي مزريمنخفضة
التي كان ،و بشكل خطير واألمراض المجاعات واألوبئةفي حياض عيشهم الذي خلق  ،للسكان

، مما اضطرهم للهجرة وترك الوطن بحثا  على واقع أفضل، وهذا ضحيتها العديد من الجزائريين
مهم فيه بما يخدمهم للشعب الجزائري وتحك  ترتب عليه استفراد الكولون بالواقع االقتصادي 

 ويخدم مصالحهم وتطلعاتهم. 
 مصالح األقلية األوروبية في مقابل  لالحتالل الفرنسي االقتصاديةياسة السِّ  لقد خدمت

، ما نتج عنه فيما بعد دولة ضعيفة كبير اقتصاديعب الجزائري في ركود بقاء غالبية الشَّ 
 اقتصاديا .
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1(: توسع زراعة الكروم1الملحق رقم)  

                              
.262بشير بالح: المرجع السابق، ص -1  
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 19541-1919: تطور مساحة زراعة الحبوب األوروبية من(02)الملحق رقم 
 )هكتار(المساحة السنوات
1919 966771 
1921 8449233 
1922 797530 
1923 794068 
1924 826124 
1925 875426 
1926 881643 
1927 757273 
1928 803383 
1944 862000 
1954 815000 

 

                                                           
المرجع السابق ،   ،محطات في تاريخ الجزائر.عبد الحميد زوزو: 170.عبد اللطيف بن إشنهوا: المرجع السابق، ص-1

 .315ص
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 1إحدى الشركات بيع التبغ وتصدير الخمور :(3)الملحق رقم

              
 

                              
 .91سعيدة عماري، صباح مسعودي: ، المرجع السابق، ص 1
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1أهم المعادن في الجزائر(: 4الملحق)  
  

 
 
 
 

                              
 .172م، ص1998بيروت، ،  ، دار الجيل، 1، طالموسوعة الجغرافية الوطن العربي: كمال موريس -1
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 1منجم حديد الونزة)مقر الشحن((:  5الملحق )

                                                               
 

 

                              
 .103السابق، ص وردة ناصر: المرجع -1
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1)الكويف( قسنطينة فوسفات شركة (:6)رقم الملحق
 :

 

 

                                                           
1-http/www.delcampenet, Fr//collations/cartes-postales/ algérie/Constantine/?page5,01/06/2019.  

http://www.delcampe/
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 1: منجم القنادسة بالجنوب الوهراني(7)الملحق رقم 

 

                                                           
1   - www.Algerie photo pro ,com/kenadiza.htm,01/06/2019. 

http://www.algerie/
http://www.algerie/
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1صناعة التحويلية في الجزائر (:8الملحق)  
 

 
 

  
 
 
 
 

                              
 .23ص، .ن، دار الهدى، الجزائر، د.سأطلس الجزائر والعالمسمير بوريمة، محمد الهادي لعروق:   -1
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  1عبر سكة الحديد إلىعملية نقل الفوسفات من منجم الكويف (: 9الملحق رقم)
 

 
 
 

 
 

                              
 .381إيمان بوذراع: مرجع سابق، ص -1
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 1(: رسم بياني يوضح الهجرة الفرنسية نحو فرنسا بين الحربين العالميتين10رقم) الملحق

 

                                                           
 .27(، المرجع السابق، ص 1939 -1914الحربين) الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بينعبد الحميد زوزو:  -1
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 1على الواليات في فرنسا خريطة توزيع المهاجرين(: 11الملحق)

 

                                                           

 . 29المرجع السابق، ص (،1939-1914الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين )عبد الحميد زوزو :  1-
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 الكريم القرآن 

تيب األجبدي، واستثنينا )ال( القمرية، و)ال( الشرمسية. تاعتمد: مالحظة  يف ترتيب قائمة املصادر واملراجع على الَّتر

 :المصادر : أولا 
  الوثائق األرشيفية المنشورة: 

1-   M.SALAH BOUAKOUIR: l'industrialisation de l'algérie, documents 

Algériens, série economique, n70,5 mai 1950. 

2- SANS L'AUTEUR: la situation économique de l'algérie en1954, Documents 

Algériens, serte économique, n116, 15 juin 1955. 

  :باللغة العربية 
، تر، أحمد 1930المستعمرة إلى المقاطعة الشاب الجزائري : الجزائر منفرحات عباس -1

منور، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
 . 2007، الجزائر،1954نوفمبر

 .1948، )د.ط(، )د.د.ن(، الجزائر،جغرافية القطر الجزائري: المدني أحمد توفيق -2
، دار البصائر للنَّشر والتَّوزيع، الجزائر، طبعة خاصة، كتاب الجزائر: ــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــ(ـ)ـــــــــــــــــــــــــــــ-3

2009. 
 .2001(، مكتبة النَّهضة المصرية، القاهرة،د.ط، )هذه الجزائر :)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــ(-4
 .2007 دار المعرفة، الجزائر،، 1: الحقائق الستعمارية والمقاومة، ط.مهساس أحمد -5
 (، مكتبة النَّهضة الجزائرية،د.ط، )3،ج.: تاريخ الجزائر في القديم والحديثالميلي مبارك -6

 .1964بيروت، 
 :باللغة الفرنسية 
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صاد الجزائر وتونس تأثير األزمة القتصادية العالمية على اقتفايزي هند: معمري لبنى و -9
(،تخ: تاريخ المغرب العربي غير منشورة،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر )م1939ـــ  1929

الحديث والمعاصر، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم اإلنسانية، جامعة الشَّهيد 
 .2018الوادي، الجزائر، -لخضر هحمَّ 
لونيالي ــ و الفرنسية في وآثرها على القتصاد الك اإلستخراجيةالصناعة ناصر وردة: -10

غير مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر )، م1962ــــ  1830أنموذجا المنطقة الحدودية الشَّرقية
(، تخ: تاريخ معاصر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية، جامعة منشورة

 .2016بسكرة، الجزائر،  -محمد خيضر
  ليسانسمذكرات: 
 -1962 -1912هجرة سكان وادي سوف إلى تونس خالل عزام عبد القادر:عوادي  -1

مذكرة ليسانس في التاريخ، معهد العلوم االجتماعية واإلنسانية ، قسم ،-تونس العاصمة أنموذجا
 .2012الجزائر، التاريخ، المركز الجامعي بالوادي،

ناعي في الجزائر ما بين عماري سعيدة و مسعودي صباح:  -2 ــــ  1919القطاع الصِّ
هد العلوم (، معغير منشورةنس في التاريخ )، مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسا1954

 .2012الجامعي بالوادي، الجزائر،  ، قسم التَّاريخ، المركزاالجتماعية واإلنسانية
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 :الملتقيات:اا خامس
أعمال الملتقى العلمي حول ، «حويلية في الجزائرناعة التِّ فاق الصِّ آواقع و »دراجي كريموا: -1

ناعي في تفعيل برنامج التَّنويع القتصادي يومي  تطوير إستراتيجية نو فمبر 7و6القطاع الصِّ
 .2018البليدة، الجزائر، -، جامعة لونيسي علي2018

أعمال الملتقى الوطني األول ، «عرائض الجزائريين ضد السياسة العقارية»سيفوا فتيحة: -2
،منشورات وزارة المجاهدين، 1962ــــ 1830والثاني العقار في الجزائر إبان الحتالل الفرنسي 

 .2007الجزائر، 
أعمال الملتقى الوطني حول ، »الهجرة الجزائرية إلى فرنسا أسبابها ونتائجها»عالل لينده:-3

، 2006أكتوبر  31-30يومي 1962-1830الحتالل  الهجرة الجزائرية إبان مرحلة
 .2007منشورات وزارة المجاهدين ، الجزائر،

الخدمات واألعراف االجتماعية لرعاية غيطان النَّخيل بوادي سوف خالل »: غنابزية علي-4
الحياة الجتماعية والقتصادية في الجنوب حول  الثَّاني أعمال الملتقى الوطني، «م19القرن 

جانفي  25 م من خالل مصادر المحلية19 – 18ه/13 – 10الجزائري  خالل القرنين 
 . 2012، المركز الجامعي بالوادي، مطبعة منصور، الوادي، الجزائر، 2012

أعمال الملتقى ، «لتوسع االستعماري ظاهرة عدوانية تسلطية واستغالليةا»قنان جمال:-5
الوطني للدراسات  المركز،الدولي حول الستعمار بين الحقيقة والجدل السِّياسي بالجزائر

ل نوفمبر والبحث في الحركة ا الجزائر،  ،منشورات وزارة المجاهدين،1954لوطنية وثورة أوَّ
2007  . 

أعمال الملتقى الوطني حول ، »19دوافع الهجرة الجزائرية خالل القرن»يحياوي جمال:-6
 ،2006أكتوبر  31 -30يومي 1962 -1830الهجرة الجزائرية إبان مرحلة الحتالل

 .2007،الجزائر، منشورات وزارة المجاهدين
 :الموسوعات واألطالس:سادساا 

، دار الهدى، الجزائر، أطلس الجزائر والعالم: سمير بوريمةو  لعروق  محمد الهاديا -1
 د.س.ن. 
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 .1998دار الجيل، بيروت،  ،1.ط، الموسوعة الجغرافية الوطن العربي: كمال موريس -2
 :والفيديوهاتالمواقع اإللكترونية :اا سابع

 ,video,mob,ge/géo/vidéo،م1962ــــ1830المناجم الجزائرية  تاريخ :ةيمين بطاهر-1
php? Id=7ydbhbmxo. :9:30، 20/04/2019 تاريخ الولوج. 

3- http/www.delcampenetFr//collations/cartes-postales /algérie /Constantine /? 

Page 5,01/06/2019. 
4 - www.Algerie photo pro ,com/kenadiza.htm,01/06/2019. 

 

 :خصيةالمقابالت الشَّ :ثامناا 
ل الوادي، حن األوَّ حي الصَّ  ،بمنزلها ،أجريت1962 ازديادبن عتوس سعيدة  : مقابلة مع-1

 . 16:00على الساعة  2019ماي 10يوم 
قيبة، الرَّ بلدية ، )هبة(خيلحي النَّ ببمنزلها أجريت ، م1962 إزدياد هنية خالد :مقابلة مع-2

 .10:30على الساعة  2019ماي 24يوم 
 :قمية: المكتبة الرَّ تاسعاا 

 
1-Source gallica, bnf,fr 

http://www.delcampe/
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 فهرس الجداول:                                
 رقم

 الجدول
 الصفحة عنوان الجدول

 19 1918إلى  1914جدول يوضح مبادالت التِّجارة الخارجية في الجزائر من 1
نتاج زراعة  2  24 1954إلى 1921الكروم منجدول يوضح تطور مساحة وا 
 26 1954إلى1920جدول يوضح تطور إنتاج زراعة الحبوب األوروبية من  3
 28 1954-1931جدول يوضح تطور إنتاج الحوامض من 4
 29 جدول يوضح تطور إنتاج أشجار الحمضيات 5
 31 1953إلى 1919الجدول تطور إنتاج التبغ من 6
 33 1929-1925منيوضح إنتاج الفلين جدول  7
 35 جدول يوضح إنتاج الحبوب في القطاع التَّقليدي 8
يتون من 9  36 1952إلى  1910جدول يوضح تطور إنتاج زيت الزَّ
 39 جدول يوضح تعداد القطيع لكل من التَّل والجنوب 10
 41 جدول يوضح تطور الملكيات لدى كل من المستوطنين والجزائريين 11
أدوات الفالحية لدى كل من األوروبيين والجزائريين حسب جدول يوضح  12

 1930إحصاء 
43 

 47 1954 -1924يوضح تطور صادرات الكروم من الجدول 13
 48 1940 -1919يوضح تطور صادرات الحوامض من جدول  14
 49 1952إلى1919يوضح تطور صادرات التبغ من جدول 15
 49 1952إلى 1919يوضح تطور صادرات كل من الحلفاء والفلين من جدول 16
 50 1953إلى1919يوضح تطور صادرات الحبوب من جدول  17
 50 1938إلى  1919يوضح صادرات المواشي من جدول - 18
 51 1940إلى  1919يوضح تطور صادرات زيت الزيتون من جدول 19
 58 1954-1919جدول يوضح تطور إنتاج معدن الحديد من  20
 59 1954 -1920تطور إنتاج الفوسفات بمنجم الكويف  جدول 21
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 61 1954إلى1925تطور إنتاج الزنك من الجدول 22
 62 1954إلى1919تطور إنتاج معدن الرصاص منالجدول  - 23
 63 1954إلى1919جدول يوضح تطور إنتاج الفحم بمنجم القنادسة من  24
 76 1952إلى 1919الحديد منيوضح صادرات جدول  25
 77 1953-1919يوضح تطور صادرات الفوسفات  جدول  26
 77 1938-1919يوضح تطور صادرات الزنك  جدول 27
 78 1953 -1919يوضح تطور صادرات الرصاص جدول 28
 91 1954إلى 1945الجدول انتشار األمراض في الجزائر من 29
 100 1952 -1936هجرة الجزائريين إلى المغرب األقصى من يوضح جدول 30
 101 الجدول  المناطق األكثر استقطابا للمهاجرين الجزائريين 31
 104 1954 -1919من تطور الهجرة الجزائرية نحو فرنسا الجدول 32
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 :فهرس األشكال البيانية

رقم 
 الشكل

رقم  عنوان الشكل البياني
 الصفحة

 24 1954إلى  1921تطور مساحة زراعة الكروم من  كل يوضحالشَّ  1
 25 1954إلى  1921تطور إنتاج زراعة الكروم من  كل يوضحالشَّ  2
 27 1954 -1920إنتاج زراعة الحبوب األوروبية من  تطورالشكل يوضح  3
 29 1954-1931تطور إنتاج الحوامض من الشكل يوضح  4
 31  1953إلى 1919تطور إنتاج زراعة التَّبغ من  كلالشَّ  5
 37 1952إلى  1910من تطور إنتاج زيت الزيتون  كلالشَّ  6
 46 1928- 1919يوضح صادرات الجزائر نحو فرنسا من  الشكل 7
 58 1954إلى 1919تطور إنتاج الحديد من  يوضح شكل 8
 60 1954إلى 1920منشكل يوضح تطور إنتاج الفوسفات بمنجم الكويف  9
 61 1954إلى 1925شكل يوضح تطور إنتاج الزَّنــك من  10
 62 1954إلى 1919شكل يوضح تطور إنتاج الرَّصاص من  11
 64 1954إلى  1919شكل يوضح تطور إنتاج الفحم بمنجم القنادسة من  12
 105 1954 -1919الشكل يوضح تطور الهجرة الجزائرية نحو فرنسا من 13
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 فهرس المحتويات: 
 الصفحة العنوان
 اإلهداء 

 الشكر والعرفان
 قائمة المختصرات

 08 المقدمة 
 1918-1914المدخل: األوضاع االقتصادية في الجزائر أثناء الحرب العالمية األولى 

 14 قع الزراعي أثناء الحرب العالمية األولى االو  – 1
 18 ولىالعالمية األ الواقع الصناعي أثناء الحرب  -2
 19 الواقع التجاري أثناء الحرب العالمية األولى -3

 1954 -1919الفصل األول: الزراعة في الجزائر 
 22 أوال: الزراعة الكلونيالية)الحديثة(
 34 ثانيا: الزراعة الجزائرية)التقليدية(

 41 ثالثا: الوسائل المساعدة في تطور القطاع الزراعي
 45 االستغالل التجاري للزراعة في الجزائررابعا: 

 1954 -1919الفصل الثاني: الصناعة في الجزائر
 53 أوال: الصناعة اإلستخراجية )الثقيلة(
 65 ثانيا: الصناعة التحويلية )الخفيفة(
 71 ثالثا: الصناعة في الجزائر)التقليدية(

 75 رابعا: االستغالل التجاري للصناعة في الجزائر
 1954 -1919الفصل الثالث: آثر االقتصاد االستعماري على واقع المجتمع الجزائري 

 82 ضعف األجور -الفقر وتدني المستوى المعيشيأوال: 
 84 ثانيا: البطالة

 87 : الواقع الصحي ثالثا
 94 رابعا: الهجرة
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