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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

الرؤية االقتصادية للجزائر املستقلة من خالل وثائق:
)خمطط العقيد لطفي، برنامج طرابلس، وثيقة اتفاقية إيفيان(

ملخص

كان من أهداف جبهة التحرير الوطني  تحطيم نظام اإلستعمار الفرنسي وأول شيء قامت به من أجل 
تحقيق هذا الهدف هو القيام بدراسة معمقة لهوية هذا النظام وأبعاد وجوده، وخرجت في األخير بأنه 
إحتالل عسكري وإستعمار إستيطاني يحاول الحفاظ على مركزه والحفاظ على مصالحه األساسية 
الثورة  اكتست  البالد،  إقتصاديات  تخريب  على  وعمل  المباشرة(  )اإلدارة  إداري  نظام  وضع  الذي 
الجزائرية منذ بدايتها طابعها الشعبي حيث سعت إلى هدم النظام اإلستعماري من جذوره، ولعل الجانب 
اإلقتصادي إعتبر البنية األساسية لهذا النظام فقد ركزت جبهة التحرير الوطني على تحرير اإلقتصاد 

الوطني من قبضة اإلدارة الفرنسية.
إذا ما حاولنا القيام بتحليل مواثيق الثورة الجزائرية إلكتشاف النظرة اإلقتصادية للجزائر، سنالحظ 
أنها تطرقت وبصفة واضحة لإلستراتيجية التي سوف تتبعها، تعتبر مواثيق الثورة المنهاج الذي سوف 
تسير عليه جبهة التحرير الوطني وكذا جيش التحرير وبالتالي فإن بنودهتعتبر مصدرا مهما إذا ما 
أردنا معرفة موقف الثورة من نشاط الكولون االقتصادي بالجزائر وكذا البرنامج اإلقتصادي للجزائر 

بعد اإلستقالل.
شكلت المسألة اإلقتصادية محور إهتمام جبهة التحرير الوطني منذ إنطالق الثورة المسلحة إلى غاية 
اإلستقالل وقد عبرت عن ذلك صراحة من خالل مواثيقها التي كانت تصدرها حيث أخذت حيزا هاما 

من برنامج هذه المواثيقعلى غرار برنامج طرابلس وكذا إتفاقية إيفيان.
كما عبرت القيادة الثورية عن إهتمامها بالجانب اإلقتصادي فلم يقتصر دورهم على قيادة الحرب 
فقط، وإنما سعت إلى تصور الجزائر ما بعد اإلستقالل وإعطاء نظرة إستشرافية للمستقبل، ومن 
بين هذه القيادات نجد العقيد لطفي الذي أعد مخططا إقتصاديا شامال للجزائر  وضع فيه الخطوط 

العريضة للوجه الذي يتوجب على الجزائر أن تسلكه.
ومن هذا المنطلق فقد أخذنا ثالث وثائق لدراستها من أجل إبراز التصور اإلستشرافي للإلقتصاد 

الجزائري ما بعد اإلستقالل وهي : مخطط العقيد لطفي، اتفاقية إيفيان، برنامج طرابلس 1962.
الكلمات  الدالة : المسألة االقتصادية، مواثيق الثورة، مخطط العقيد لطفي، البرنامج اإلقتصاي، جبهة 

التحرير الوطني.

The Economic Issue, The Charters of the Revolution, Colonel 
Lutfi's plan, Economic program
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Abstract 

One of the objectives of the National Liberation Front was to destroy the French colonial system. The first thing to 

achieve this goal was to conduct an in-depth study of the identity of this regime and the dimensions of its existence. 

But it has figured out that it is a military occupation and colonial colonization trying to preserve its status and its basic 

interests. The Algerian revolution has taken its popular character since its inception and sought to destroy the colonial 

system from its roots. 

The economic aspect is considered the infrastructure of this system. The FLN focused on liberating the national 

economy from the grip of the French management. As a matter of fact If we try to analyze the charters of the Algerian 

revolution to discover the economic outlook of Algeria, we will notice that it has clearly dealt with the strategy that 

will follow. The charters of the revolution are the curriculum that will be followed by the National Liberation Front 

and the Liberation Army and therefore its items are concidered as an important source if we want to discover the 

position of the revolution towards The economic colonization of Algeria and the economic program of Algeria after 

independence. Since the beginning of the armed revolution until independence, the economic issue has been the 

focus of the FLN's interest. This has been expressed explicitly through its charters, which have taken an important 

part in the program of these nationalities, such as the Tripoli Program and the Ivorian Agreement. The revolutionary 

leadership also expressed its interest in the economic aspect, not only to lead the war, but also to envision post-

independence Algeria and to give a forward-looking view of the future. Among these leaders is Colonel Lotfi, who 

prepared a comprehensive economic plan for Algeria, to follow thé right path. In this sense, we have taken three 

documents to study in order to shed light on the vision of the post-independence Algerian economy; that are: Colonel 

Lutfi's plan, the Evian agreement, Tripoli 1962.

Keywords: The economic issue, The Charters of the Revolution,Colonel Lutfi's plan,Economic program, National Liberation 
Front.

مقدمة

وجبهة  فرنسا  بني  جدال  نقطة  اإلقتصادية  املسألة  شكلت 
التحرير الوطين أثناء املفاوضات اليت سبقت إعالن اإلستقالل 
ومل  الطرفني،  لكلى  قصوى  أهمية  من  املسألة  هذه  تشكله  ملا 
يكن إهتمام جبهة التحرير الوطين باجلانب اإلقتصادي وليد 
املفاوضات بل تعداه إىل ما قبل ذلك من خالل برامج األحزاب 

السياسية خالل احلركة الوطنية ومن ثم الثورة املسلحة.
وسيلة  أفضل  الوطين  التحرير  جبهة  جتد  مل  الثورة  خالل 
تصدرها،حيث  اليت  املواثيق  من  اإلقتصادي  برناجمها  إلبالغ 
كانت هذه املواثيق دستور جيب العمل به، وجاءت على حسب 
اليت  الثورة وتطورها وقد تطرقت إىل خمتلف اجملاالت  تقدم 
تطرح على الساحة يف اجلزائر من األمور العسكرية والسياسية 
املتعلقة باإلستقالل والتحرر إىل األمور اإلقتصادية اليت ترتبط 
أو  الكولون  عليها  إستحوذ  اليت  اإلقتصادية  اجلزائر  مبصاحل 
تلك  وخصوصا  اإلستقالل،  بعد  اإلقتصادي  اجلزائر  برنامج 
من  األخري  الساعة  الربع  عن  إنبثقت  اليت  الثورية  الوثائق 
برنامج  وكذا  إيفيان  إتفاقية  بها  وأقصد  اجلزائر  إستقالل 

واليت  الثورية  القيادة  مذكرات  كذلك  لتكمله  طرابلس، 
الذي  املخطط  وتصور  للجزائر  اإلقتصادي  باجلانب  إهتمت 
خمططا  أعد  الذي  لطفي  العقيد  فنجد  إتباعه،  عليها  ينبغي 

إقتصاديا شامال.
ومن هنا ميكن طرح اإلشكالية التالية: ما هو الوجه اإلقتصادي 

الذي تصورته هذه الوثائق جلزائر ما بعد اإلستقالل ؟.
1- خمطط العقيد لطفي

اخلامسة  الوالية  قائد  لطفي  العقيد  املدعو  علي  بن  دغني 
مل  بها،  الثورة  فتيل  إشعال  يف  األوائل  القادة  ومن  التارخيية 
كرس  بل  فقط  العسكري  اجلانب  يف  العقيد  عمل  ينحصر 
من  خمطوط  دون  حيث  الكتابة،  إىل  جهاده  من  جزءا  أيضا 
حوالي 199 صفحة وهو عبارة عن دراسة إجتماعية إقتصادية 
سنة  العلن  إىل  املخطوط  ظهر  اإلستقالل،   بعد  ما  للجزائر 
2007م حيث كان حبوزة اجملاهد عبد الغين عقيب املدعو عمار 
وهو من جماهدي منطقة تلمسان، شكلت هذه الوثيقة دراسة 
للوجه  العريضة  اخلطوط  فيها  ودقيقة،  شاملة  إقتصادية 

اإلقتصادي الذي يتوجب على اجلزائر املستقلة أن تسلكه.
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الرؤية االقتصادية للجزائر املستقلة من خالل وثائق: )خمطط العقيد لطفي، برنامج طرابلس، وثيقة اتفاقية إيفيان(

أ- تطوير الزراعة يف اجلزائر

ركز العقيد على اجلانب الزراعي بشكل كبري حيث إعترب بأن 
والفالحي،  الزراعي  اجلانب  بتطوير  مرهون  اإلقتصاد  تطور 
ولتحقيق هذا التطور ال بد من إستغالل كل الثروات الباطنية 

الغري مستغلة إىل اآلن بوضع برنامج حمدد قائم على:
1- إعادة تشجري 5000 أالف هكتار من األراضي.
2- توسيع الزراعة واملراكز الفالحية اجلديدة.

3- املكننة، وإحياء تربية املواشي
4- اإلستثمارات ورفع عدد العاملني يف هذا القطاع.

ترتفع  أن  ميكن  هذا  كل  بعد  بأنه  العقيد  أجراها  دراسة  ويف 
75 باملئة يف مدة مخس سنوات  الفالحي حوالي  نسبة اإلنتاج 

وبنسبة 150 باملئة يف مدة 10 سنوات)1(.
الري  يف  حمدد  نظام  إستخدام  إىل  لطفي  العقيد  دعى  كما 
 system de goutte  " وهو التقطري أو ما عرفه يف خمططه ب 
)a "goutte )2، حيث أشار أنه يف فرتة عشر سنوات القادمة ميكن 

األراضي مع ختصيص  6 ماليني هكتار من  استصالح حوالي 
وهو  اجلديد  النظام  هذا  إلدخال  منها  هكتار  مليون   2 حوالي 

التقطري )3(.
ب- الثروة املائية

تطور  ألن  اجلانب  هلذا  مفصلة  دراسة  لطفي  العقيد  قدم 
على  وركز  املائية،  الثروة  بتوفر  مرهون  اجلزائر  يف  الزراعة 

ثالث نقاط رئيسية:
1- املياه اجلوفية.

2- املسطحات املائية املنتشرة يف الصحراء الكربى للجزائر
3- السدود والطاقة الكهرومائية )4(.

ج- الثروة الطاقوية

قسمها العقيد إىل: النفط، الفحم، الغاز، احلديد)5(، وقد تطرق 
ما  وهو  اجلزائر  مستقبل  وإعتربه  مفصلة  بدراسة  الغاز  إىل 
إستهدفت  كما  للعقيد)6(،  السليمة  املستقبلية  النظرة  يؤكد 
هذه الدراسة املخزون الطاقوي للجزائر وتوزعها عرب األقاليم، 

وأخذ بالدراسة منطقة الشلف " )orleansville")7 كنموذج.
كما ذكر كذلك بأن الصناعة يف اجلزائر مرهونة ب الثروات 
الطاقوية واملعدنية، حيث تنبأ بأنه من املمكن أن تتطور الصناعة 
10 سنوات، ولكن ال ميكن حتقيق  4 مرات يف مدة  اجلزائرية 

ذلك إال بالتخلص من اهليمنة الفرنسية يف هذا اجملال )8(.
د- النظام النقدي واملالي

العملة  هو  خمططه  يف  العقيد  إليها  تطرق  اليت  األمور  من 
الوطنية، بإعتبارها جزءا من النظام اإلقتصادي اجلزائري ورمزا 
من  عليها  احلفاظ  ضرورة  إىل  دعى  لذلك  الوطنية،  للسيادة 
للنظام اإلستعماري  التبعية  التآكل واإلنهيار وختليصها من 
القديم، كما حذر من منطقة الفرنك وما يصاحبها من قيود 
مالية ومجركية قد تفرضها فرنسا على إقتصاد اجلزائر، وأما 

التبعية النقدية فإنه أمر أخطر من السابق ألن هذه التبعية مل 
تأتي مبوافقة اجلزائر وإمنا جاءت بإستخدام القوة)9(، وتعويضها 

باإلنظمام إىل املنظمات اإلقتصادية العاملية الكربى )10(.
2- إتفاقية إيفيان1962

جاءت إتفاقية إيفيان باألساس لرسم معامل الدولة اجلزائرية 
وكيف ستتعامل مع فرنسا بعد اإلستقالل ويف مجيع امليادين 
بني  كبري  بإهتمام  حضي  الذي  االقتصادي  اجلانب  فيها  مبا 

املفاوضني.
أ- املسألة الزراعية

األراضي  إسرتجاع  مسألة  الوطين  التحرير  جبهة  إختذت 
الزراعية من الكولون وإعادة توزيعها على الفالحني اجلزائريني 
قاعدة صلبة ترتكز عليها يف مطالبها االقتصادية)11(، حيث جاء 
يف املادة )19( من اإلتفاقية أن العقار التابع للدولة اجلزائرية 
األراضي  أن  معناه  وهذا  اجلزائرية)12(،  الدولة  إىل  ينتقل 
وبصفة  تنتقل  للكولون  قبل  من  تابعة  كانت  اليت  الزراعية 
الفالحني  على  توزيعها  إلعادة  اجلزائرية  الدولة  إىل  آلية 

اجلزائريني وحتقيق مشروع اإلصالح الزراعي.
وجاء يف اإلتفاقية حملة عن اإلصالح الزراعي حيث جاء يف الباب 
خاصة  مساعدات  بتقديم  فرنسا  تقوم  أن  إمكانية  بند  الرابع 
تعويض  مبثابة  هذا  ويعترب  أراضيهم  تهيئة  يف  للجزائريني 
املذكورة  املادة  نفس  ويف  الفرنسيني)13(،  الرعايا  ممتلكات  عن 
سابقا مل تهمل اإلتفاقية املؤسسات العامة والشركات التابعة 
العقار أي  للمزارعني األوروبيني سابقا فإنها تأخذ نفس حكم 

تعود تلقائيا للدولة اجلزائرية للتصرف فيها)14(.
ويف نفس الوقت ستحرتم اجلزائر املصاحل الفرنسية واحلقوق 
مبصادرة  وذلك  امللكية  حقوقهم  ومحاية  لألفراد  املكتسبة 
املقابل  يف  هلم،  عادل  تعويض  تقديم  مع  الفرنسيني  أمالك 
متنح فرنسا مساعدتها االقتصادية للجزائر)15(، وهذه النقطة 
 " ب  عنون  اإلتفاقية  داخل  كامل  باب  هلا  وضع  بالتحديد 
تتعهد  حيث   " السابقة  والتعهدات  املكتسبة  احلقوق  ضمانات 
ممتلكات  تعويض  أجل  من  للجزائر  مساعدات  تقديم  فرنسا 

الرعايا الفرنسيني خصوصا يف اجلانب الزراعي)16(.
ب- املسألة املالية

 تتعهد اجلزائر باإللتحاق مبنطقة الفرنك، ومتنح للشركات 
واحلفاظ  الصحراء  باطن  ثروات  إستغالل  خاصية  الفرنسية 

على مصاحل الشركات الفرنسية يف الصحراء)17(.
التعاون  مبدأ  إعالن   " ب  عنون  كامل  باب  يف  البند  هذا  وجاء 
االقتصادي واملالي "، وإندرج يف هذا الباب أغلب امليادين اخلاصة 
يف  نلخصها  واجلزائر  فرنسا  ختص  اليت  االقتصادي  باجلانب 

النقاط التالية:
- تضمن اجلزائر مصاحل فرنسا وحقوق األشخاص الطبيعية 

واملعنوية.
البلدين  وسرتبط  معونتها،  بتقديم  باملقابل  فرنسا  تتعهد   -

عالقات ممتازة يف جمال النقد واملبادالت.
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- ستواصل فرنسا تقديم مساعدتها الفنية واملالية للمساهمة 
بصفة مستدمية يف إستمرار التنمية االقتصادية للجزائر)18(.

التجاري  اجلزائر  إستقالل  إطار  يف  التجارية  املبادالت  تقع   -
واجلمركي وعلى أساس تبادل املصاحل واملنافع.

- نظام األفضلية اجلمركية او اإلعفاء من ضريبة اجلمارك.
طريق  عن  فرنسا  يف  اجلزائرية  املنتجات  تصريف  سهولة   -

تنظيم أسواق لبعض املنتجات وحتديد األسعار)19(.
ج- املسألة الطاقوية

له  خصصت  حيث  كثريا  اجلانب  هذا  على  فرنسا  ركزت 
ثالث أبواب كاملة داخل اإلتفاقية، وركزت على ثالث نقاط 

رئيسة وهي:
ضمان  مع  اجلانب  هذا  يف  االستثمار  فرنسا  وحرية  الغاز   -  

اجلزائر لسالمة حقول فرنسا يف الصحراء.
 - املواد املعدنية األخرى وتأخذ فرنسا نفس إمتيازاتها اخلاصة 

بالغاز.
 - تأسيس هيئة فرنسية جزائرية إلستثمار ثروات الصحراء )20(.

إرتكزت  اليت  االقتصادي  اجلانب  من  البنود  أبرز  هي  هذه 
احلياة  لتنظم  جاءت  أنها  منها  ونالحظ  إتفاقيةإيفيان  عليها 
االقتصادية بني فرنسا واجلزائر يف إطار حمدد يضمن حقوق 
ركز  الفرنسي  اجلانب  أن  كذلك  املالحظ  ومن  البلدين 
أما  االقتصادية،  املساعدات  وكذا  الصحراء  باطن  ثروات  على 
الشركات  وتأميم  العقار  إسرتجاع  على  ركزت  فقد  اجلزائر 

اليت كانت تابعة للكولون.
3- ميثاق طرابلس 1962 

بعد  جلزائر  طرابلس  مليثاق  االقتصادية  النظرية  جاءت 
أن  وقبل  وطين)21(،  إقتصاد  إقامة  إىل  دعا  حيث  اإلستقالل، 
حماوالت  ذكر  فإنه  االقتصاد  هذا  أسس  إىل  امليثاق  يتطرق 
فرنسا إحالل سكان أجانب مكان أهل البالد حماولة منهم لنزع 
امللكية لألراضي، كما تضمن إحصاءات ملساحات األراضي اليت 

إستوىل عليها الكولون)22(.
عليها  تأسست  اليت  لألهداف  تدعيما  طرابلس  ميثاق  جاء 
الثورة اجلزائرية واليت توعدت النظام االقتصادي اإلستعماري 
باالجتثاث من اجلذور)23(، وحسبه فإن ذلك لن يتم إال بواسطة 
الزراعي)24(، وجاء يف جريدة اجملاهد  أو اإلصالح  ثورة زراعية 
طرابلس  ميثاق  إليه  يدعوا  الذي  الزراعي  اإلصالح  هذا  أسس 
الفالحي  بامليدان  العناية  هو  الركائز  هذه  أول  بأن  فقالت 
هذا  ويكون  التطور،  مفتاح  هي  اجلريدة  حسب  على  فالزراعة 
اإلصالح مبضاعفة وتنويع الزراعة وذلك يعين هدم األنظمة 
االقتصادية القدمية)25(، وكذلك فاإلصالح الزراعي جيب أن 
يكون بتغيري وإصالح كامل األجهزة اليت تقوم عليها الزراعة 

وتوزيع األراضي وإدخال الوسائل احلديثة.
يف  الزراعي  اإلصالح  تطبيق  يواجه  الذي  األول  فاملشكل  ولكن 

اجلزائر هي األرض وبالتالي البد من إجياد حلول هلا عرب:

القابلة للزراعة  الدولة اليت تشكل نصف املساحة  1-  أراضي 
حتدد  أن  جيب  األراضي  من  النوع  وهذا  الثالث  العماالت  يف 

إمكانيته الزراعية قبل توزيعه.
يبلغ  الكبرية  األوروبية  فاملزارع  املعمرين  كبار  أراضي   -2

عددها 8 أالف مزرعة.
3-  أراضي صغار الفالحني اجلزائريني.

صاحلة  وجعلها  استصالحها  جيب  اليت  البكر  أراضي   -4
للزراعة)26(.

كما محل ميثاق طرابلس شعار " األرض ملن خيدمها " وتندرج 
مبادئ  امليثاق  حدد  وقد  الزراعي  اإلصالح  سياسة  ضمن  دائما 

هذه الثورة يف النقاط التالية:
1-  احلظر الفوري للصفقات املتعلقة باألرض ووسائل اإلنتاج 

الفالحية.
2-  حتديد امللكية حسب نوع املزروع ومردوده.

احلد  مساحتها  تتجاوز  اليت  األراضي  يف  امللكية  نزع   -3
األقصى)27(.

أو  هلم  أرض  ال  الذين  للفالحني  األراضي  توزيع  جمانية   -4
الذين ليست هلم مساحات كافية.

5- تنظيم الفالحني ضمن تعاونية اإلنتاج)28(.
6- حضر أو تأجري األراضي املوزعة لتفادي إعادة تكوين امللكية 

الكبرية.
7- إلغاء ديون الفالحني واخلماسني.

8- تقديم املساعدات املادية واملالية من طرف الدولة)29(.
كما دعا ميثاق طرابلس إىل حتديث الفالحة وتنويع الزراعات 
العقارية  الثورة  على  احملافظة  من  بد  ال  أنه  وبني  ومكننتها، 
وذلك من خالل إستصالح األراضي املنجرفة وإستصالح أراضي 
التجارة  امليثاق  يهمل  ومل  املروية،  املساحات  وتوسيع  جديدة 
الفالحية،  الثورة  يدعمون  من  هم  بأنهم  رأى  إذ  والصناعة 
وذلك  لإلقتصاد  كدعائم  املنشآت  تطوير  إىل  دعا  فقد  لذلك 
والقطارات  السكك احلديدية  النقل أي مصادر  بتأهيل وسائل 

التابعة لإلدارة اإلستعمارية وحتسينها)30(.
ويف نفس السياق أكدت جريدة اجملاهد يف حتليلها هلذه الفقرة 
يف  النجاح  من  أوفر  حظ  هلا  لتكون  االقتصادية  املشاريع  أن 

التطبيق جيب أن تكون واقعية، وبعبارة أخرى جيب أن يكون
اهلدف من هذه املشاريع هو توفري الرخاء للفرد ولتحقيق هذا 

التطور االقتصاد فإنه جيب:
1- تهديم الوضع القديم.

2- وضع أسس للوضع اجلديد املطلوب.
3- توفري الوسيلة البشرية اليت حتقق كلى املرحلتني)31(.

ومن هنا يظهر لنا جليا بأن ميثاق طرابلس قد فصل يف جمال 
اإلصالح الزراعي الذي مت التطرق إليه سابقا يف مؤمتر الصومام 
ولكن بدون تفصيل، فجاء امليثاق ليضع اخلطوط الذي جيب أن 
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يسري عليها هذا اإلصالح الزراعي.
إن ميثاق طرابلس إهتم بالزراعة وذلك يظهر جليا من خالل 
الربنامج الذي وضعه ف 90% منه عبارة عن بنود متس اجلانب 
الزراعي، كما أنه إهتم بالفالح نظرا للمجهودات اليت بذلتها 
بتحقيق  وعدهم  حيث  اجلزائرية  الثورة  خالل  الفئة  هذه 
للثورة  تدعيما  عليهم  اجملانية  األراضي  بتوزيع  الرخاء  هلم 

الفالحية.
ومن هنا نتأكد بأن الزراعة هي اجملال االقتصادي الوحيد الذي 
حظي مبعاجلة تكون مفصلة نظرا ألهمية هذا اجلانب كما 
أن احلرب االقتصادية سوف نرى أنها متس األراضي الزراعية 

فيما سوف يصطلح عليه حبرب .
خامتة

من  مبجموعة  اخلروج  ميكن  الدراسة  هذه  خالل  من 
اإلستنتاجات:

الربنامج  عن  صراحة  اجلزائرية  الثورة  مواثيق  عربت   -
كبريا  حيزا  أخذت  حيث  الوطين  التحرير  اإلقتصادي جلبهة 
بعد  ما  للجزائر  اإلقتصادية  النظرة  وخاصة  برناجمها،  من 

اإلستقالل.
- ركزت وثيقيت إيفيان وطرابلس على نقطتني رئيسيتني يف 
برناجمها اإلقتصادي، األول قائم على حترير النظام اإلقتصادي 
بني  املربمة  باإلتفاقيات  املساس  دون  الفرنسية  اإلدارة  من 
باألساس  قائم  قوي  جزائري  إقتصاد  بناء  والثانية  الطرفني، 

على الزراعة وهو ما حاول برنامج طرابلس توضيحه.
- متيز خمطط العقيد لطفي بالنظرة اإلستشرافية السليمة 
لإلقتصاد اجلزائري ما بعد اإلستقالل حيث جند يف مذكراته 
أنه ركز كثريا على جمال الطاقة وباألخص الغاز، وهو البنية 
على  كثريا  ركز  كما  الراهن،  القوت  يف  للجزائر  الرئيسية 

الزراعة وذلك ملا متلكه اجلزائر من مؤهالت يف هذا اجلانب.
ويف األخري ميكن اخلروج خبالصة ملا احتوته الوثائق املدروسة 
وتطرقت  الزراعة  على  الوثائق  ركزت  اقتصادية،  نظرة  من 
الزراعة،  اقتصاديا إال بتطوير  أن تتطور  أنه ال ميكن للجزائر 
ومع أزمة البرتول اليت تعيشها اجلزائر يف الوقت احلالي فإنه 
من املمكن العودة إىل هذه الوثائق باخلصوص خمطط العقيد 
لطفي وتطبيق خمططه واالهتمام بالزراعة ألنها الثروة األهم 

يف اجلزائر.
اهلوامش

1- Approche du développement économique future de l´algerie 
par le colonel lotfi, impression A.N.E.P, 2009, p-p 59-65.
2- Bellahsene bali, le colonel lotfi ) ecrits, temoignages et 
documents(, thala edition, 2 eme edition, 2015, p.135.
3- ip id, p.136.
4- Approche du développement économique..., op cit, p.75
5- Bellahsene bali, op cit, p.139.
6- ip id, p.139.
7- ip id, 139

8- Approche du développement économique..., op cit, p.107.
9- ip id, p.p 231.232.
10- Bellahsene bali, op cit, p. 154.

11- عدة بن داهة، االستيطان والصراع حول ملكية االرض ابان االحتالل الفرنسي 
للجزائر 830-1962،ج2، منشورات وزارة اجملاهدين، 2008،ص430.

12- journal officiel de la république français, année 94-n : 67, mardi 
20 mars 1962, p.3026.
13- ibi d, p.3025.
14- ib id, p.3026.
15- benyoucef ben kheda, les accords d’évian, office des publications 
universitaires, edition 2002, p.68.
16- journal officiel de la république français, op cit, p. 3025.
17- benyoucef ben kheda, op cit, p.p 68.69
18- journal officiel de la république français, op cit, p. 3024.
19- ib id, p.3025.
20- benyoucef ben kheda, op cit, p-p110-113 
21- letxtes fondamentaux de la revolution ) appel du 1 erenovember 
1954, plat-forme de la soumam, tescte du congrès de tripoli, 
editions A N E P, p.70.

22- عدة بن داهة، ج2، املرجع السابق، ص ص 426 427.
23- هواري قبايلي، املرجع السابق، ص257.

24- les textes fondamentaux,op cit, p.70.
25- جريدة اجملاهد، ج4، ص275.

26- املصدر نفسه، ص284.
الكبار  املالك  لبعض  اإلقطاعية  امللكيات  حتى  املصادرة  عمليات  طالت   -27
اجلزائريني لكي يتم توزيعها بعد ذلك على الفالحني واملزارعني الصغار، على أن 
الفالحني  ثم  الشهداء،  وعائالت  للمجاهدين  األراضي  هذه  توزيع  أسبقية  تكون 
قبايلي،  هواري  ينظر:  اجلزائرية.  اجلنسية  اختاروا  ما  إذا  األوروبيني  الصغار 

املرجع السابق، ص256.
28- les textes fondamentaux, op cit, p. 70-116.

29- عدة بن داهة، ج2، املرجع السابق، ص428.
30- les textes fondamentaux, op cit, p. 70-116.

31- جريدة اجملاهد، ج4، املصدر السابق، ص274.


