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 ةاألراضي الجماعية وتحوالت البادية المغربي

قراءة في المساهمات 

السوسيولوجية لألستاذ عمار 

  غربمحول هوامش ال حمداش

 

 ملخص:

حؿعى هظه اإلا٣الت إلى الخٍٗغ٠ بإٖما٫ مخٟغ٢ت ؤهجؼها 

خمضاف ٖلى مغاخل مخىالُت ابخضاء مً الباخث ٖماع 

ً في إَاع مخابٗخه  ؤواؾِ زماهُيُاث ال٣غن الٗكٍغ

الؿىؾُىلىحُت لبٌٗ ٢ًاًا الكإن ال٣غوي باإلاٛغب، وؤؾاؾا منها ٢ًاًا ألاعاضخي الجماُٖت. 

ؤٖما٫ جابٗذ جُىعاث ألاعاضخي ال٣بلُت اإلاملى٦ت ؤو املخاػة بهٟت حماُٖت، مىظ وي٘ ؤلاصاعة 

ت ًضها ٖلى جضبحر مل٠ ألاعاضخي ال٣بلُت/الجماُٖت هظه، ٖبر آلالُت ال٣اهىهُت الكهحرة الاؾخٗماٍع

ت بٓهحر  ل  27اإلاٗغٞو وما هجم ًٖ جىُٟظها مً جٟاٖالث احخماُٖت وؾُاؾُت وا٢خهاصًت  1919ؤبٍغ

ت اإلاٗىُت؛ خُث ٖمل الباخث ٖلى عنض بٌٗ  وز٣اُٞت واؾٗت ألازغ بالبىاصي واإلاىا٤َ ال٣غٍو

موعسانأمحسن   

ىلىحُافي الؿىؾُباخث   

ابً َُٟل ال٣ىُُغةحامٗت   
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و٢غاءتها، ؾىاء في بٗضها الؿىؾُى٢اهىوي )م٣اعبخه الؿىؾُى٢اهىهُت لىٓام ألاعاضخي حىاهبها 

الجماُٖت(، ؤو في بٗضها الا٢خهاصي والاحخماعي مً زال٫ اإلاؿاهماث اإلاخٗضصة التي ٢ضمها في هظا 

الكإن بسهىم ازخىا٢اث الخدى٫ صازل ؤوياٖها، وما ؤ٣ٖب طل٪ مً جىجغاث واخخجاحاث 

ضازلُت للجماٖاث الؿاللُت )بحن ألاحُا٫ مً حهت وبحن الغحا٫ واليؿاء مً حهت قملذ اإلا٩ىهاث ال

ؤزغي(، ٦ما قملذ ٖضصا مً اإلا٩ىهاث الخاعحُت طاث الهلت بخضبحر قؤون ألاعاضخي الؿاللُت )وػاعة 

ً الخىام...(.  الضازلُت، اإلاؿثمٍغ

ت، الجزاٖاث والخىجغاث ألاعاضخي الجماُٖت ، الباصًت والؿىؾُىلىحُا ال٣غ  الكلماث املفخاحيت: ٍو

.  الاحخماُٖت، ال٣اهىن والٗٝغ

THE COLLECTIVE LANDS AND THE TRANSFORMATIONS OF 

THE MOROCCAN RURAL AREAS:  A READING IN THE 

SOCIOLOGICAL CONTRIBUTIONS RESEARCHER AMMAR 

HAMDACHE ON GHARB MARGINS 

Mouhssine OUMOUASSAN 

PhD student in Sociology,  

Ibn Tofail University, Morocco 

Abstract:  

This article seeks to acquaint with different works carried out by the researcher Ammar 

Hamdach in successive stages, starting in the mid-eighties of the twentieth century 

within the framework of his sociological investigations of some rural issues in Morocco, 

mainly the issues of collective lands. The Works that follow the developments of the 

tribal lands owned or tenured collectively since the colonial administration took over 

these tribal/collective lands file. This was done through the famous legal mechanism 

known as the Dahir (a Moroccan King's decree)  of April 27, 1919, and which resulted 

social, political, economic, and cultural interactions. This widely impacted its 

implementation in the valleys and the concerned rural areas. The researcher worked to 

observe and read some of its aspects, not only in its socio-legal dimension (his socio-

legal approach to the collective land system), but also in its economic and social 

dimension through the multiple contributions which he made in this respect regarding 

the bottlenecks of transformation within their conditions, and the ensuing tensions and 

protests that included the internal components within  ethnic collectivities (between 

generations on the one hand and between men and women on the other). Furthermore, it 

included a number of external components related to the management of collective 

lands affairs (Ministry of Interior Affairs, private investors...). 

Keywords: Collective lands, the countryside and rural sociology, social conflicts and 

tensions, law and customary. 

مً زال٫ ؤبدار وصعاؾاث جغنض  جقدًم

املخلي والجهىي بمى٣ُت الٛغب، ًخاب٘ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Morocco
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_rulers_of_Morocco
https://en.wikipedia.org/wiki/Decree
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ألاؾخاط ٖماع خمضاف، الباخث في 

ت مىظ ٣ٖىص، بالضعاؾت  الؿىؾُىلىحُا ال٣غٍو

والخدلُل حملت مً ال٣ًاًا طاث الهلت 

غا مُُٗاتها  باملجا٫ والث٣اٞت واملجخم٘، مَؤ

الخانت واملخلُت يمً الؿُا١ الٗام 

ها الباصًت اإلاٛغبُت للخدىالث التي  تها وحٗٞغ ٖٞغ

خي اإلامخض، ابخضاء مً  ٖبر مؿاعها الخاٍع

ت إلى آلان.  اللخٓت الاؾخٗماٍع

اع ٣ً٘ اهخمام الباخث  في هظا ؤلَا

بخدب٘ الٗال٢ت بحن ال٣بُلت وألاعى ٖىض 

ىذ املجا٫  اث ال٣بلُت التي اؾخَى املجمٖى

لى ألازو ٖىض  الجٛغافي لؿهل الٛغب، ٖو

، و٦ظا ٖىض ال٣بابل املجاوعة ٢بابل بجي اخؿً

املخُُت بها، مثل بجي مال٪ وؾُٟان مً 

الجهت الكمالُت الٛغبُت، ومثل ٢بابل ػمىع 

حر و٦غوان مً الجهت الجىىبُت والجىىبُت  وٖػ

 الكغ٢ُت. 

ل٣ض صاٞ٘ الباخث مىظ جهاًت الثماهِىاث 

ً وما  وبضاًت الدؿُٗىاث مً ال٣غن الٗكٍغ

ؤلاصاعة ًؼا٫، ًٖ ؤَغوخت مٟاصها ؤن 

ت الٟغوؿُت ٖملذ ٖلى " زل٤ هٓام الاؾخٗماٍع

" ٖبر ألاعاضخي الجماُٖت وجثبُث مؿاع جدىلها

ت بٓهحر  ل  27ٞغى الىناًت ؤلاصاٍع ؤبٍغ

، في خحن ؤن هظه ألاعاضخي، ٧اهذ جخجه، 1919

٢بل الخضزل الاؾخٗماعي الٟغوسخي، هدى 

 .1الخملُ٪ الٗابلي والٟغصي

                                                             
1

ػّبس ؽّذاش ؛ األساظٟ اٌغّبػ١خ ٚاٌؼشف، ِٓ اٌّؾٍٟ  - 

وزبة "األػشاف ثبٌجبد٠خ اٌّغشث١خ". رٕس١ك:  إٌٝ اٌٛغٕٟ. ظّٓ

اٌج١عب٠ٚخ ثٍىبًِ، فبغّخ ِسذاٌٟ، ؽ١ٍّخ ثٕؼىشٞ، صش٠ب 

اٌّشاثػ، سؼ١ذ اٌجٛص٠ذٞ. ِٕطٛساد ِغّٛػخ اٌجؾش فٟ ربس٠خ 

اٌجٛادٞ اٌّغشث١خ، و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔسب١ٔخ اٌم١ٕطشح، غجغ: 

اهُال٢ا مً هظا ٞئن الهضٝ مً هظه 

الىع٢ت هى الخٍٗغ٠ بإٖما٫ الباخث 

الؿىؾُىلىجي ٖماع خمضاف اإلاىجؼة 

بسهىم ألاعاضخي الجماُٖت وما ًدىم خىلها 

ً . ووكحر 2مً جٟاٖالث بمٛغب ال٣غن الٗكٍغ

إلى ؤن الخٟاٖل م٘ إهخاحاجه ؾٝى لً ٩ًىن 

٠ بمًامُنها صاعؾت جلى ألازغي،  ٖبر الخٍٗغ

زال٫ ج٣ضًم الٗىانغ ألاؾاؾُت التي  بل مً

ًضاٞ٘ بىاؾُتها ًٖ ؤَغوخخه الؿالٟت 

 الظ٦غ.

أوال: في الخأسيس النظري واملنهجي لدراست 

 ألاراض ي الجماعيت باملغرب

جمهُضا للخٍٗغ٠ بمىيٕى ألاعاضخي 

الجماُٖت في صاعؾاث وؤٖما٫ الباخث ٖماع 

خمضاف بمى٣ُت الٛغب مً اإلاٛغب، ال بإؽ 

ُت التي مً ج٣ضًم بٗ ٌ اإلامهضاث اإلاٗٞغ

ٌٗخبرها الػمت لٟهم مؿاع الخُىع الٗام 

لألعاضخي الجماُٖت ب٩ل مً اإلاٛغب والبلضان 

لى ألازو منها الجؼابغ  اإلاٛاعبُت املجاوعة؛ ٖو

وجىوـ، هٓغا للدكابه الٗام في مؿاع هظه 

البلضان، ابخضاء مً اخخال٫ الجؼابغ ؤوال، زم 

إلاٛغب، وما بٗض طل٪ باخخال٫ ٧ل مً جىوـ وا

ٌٗىُه طل٪ مً حكابه وج٣اعب في إحغاءاث 

وعهاهاث جضبحر ألاعى مً َٝغ الضولت 

ت. لظل٪ هجض الباخث ٌٗمل ٖلى  الاؾخٗماٍع

عنض البضاًاث ال٣اهىهُت لىٓام ألاعاضخي 

                                                                                   
جؼخ األٌٚٝ داس اٌسالَ ٌٍطجبػخ ٚإٌطش ٚاٌزٛص٠غ اٌشثبغ، اٌط

 .151. ظ: 2004
2

ٌُ رٕؾصش إٔزبعبد اٌجبؽش فٟ ٘زا اٌجبة، ثً رزؼذاٖ إٌٝ  - 

اٌىزبثخ فٟ ِٛاظ١غ أخشٜ وبٌّشأح، ٚاٌضمبفخ اٌطؼج١خ، ٚاٌفٍسفخ، 

 إٌّٙظ، ٚاٌغبِؼخ، ٚغ١شّ٘ب.
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ت جدذ اؾم ألاعاضخي  الجماُٖت مٗغٞو

 الٗغقُت ب٩ل مً جىوـ والجؼابغ.

إجها ممهضاث حٗخبر بمثابت ٢اٖضة ٞهم 

بُٗت الخضزل الظي ٧ان له ألازغ اإلامخض ٖلى لُ

َى٫ ٖال٢ت ال٣بُلت باألعى الجماُٖت 

باإلاٛغب إلى آلان، هي ما صٖذ  الباخث إلى 

ج٣ضًم ؤَغوخخه ال٣ابلت ب٩ىن هٓام ألاعاضخي 

الجماُٖت إهما هى مً زل٤ الٟٗل ال٣اهىوي 

ت الخضًثت،  وؤلاصاعي للضولت الاؾخٗماٍع

٨ٌٗـ ختى مً  وبالخالي ٞئهه هٓام لم ٌٗض

بُٗض، هٓام الخُاة الجماُٖت وال٣بلُت ٦ما 

ٖاقخه ال٣بُلت اإلاٛاعبُت ػمً ال٣بُلت واملجخم٘ 

ت، ٚحر املختر٢ت  إلاا ٢بل اإلاغخلت الاؾخٗماٍع

بؼمً الضولت الخضًثت. بىاء ٖلى طل٪ ٞئن هظه 

ت واإلاىهجُت حٗض باليؿبت  ؤلاقاعاث الىٍٓغ

للباخث مضزال لٟهم مؿاع ألاعاضخي 

اُٖت باإلاٛغب ٖلى وحه الٗمىم، الجم

وبمى٣ُت الٛغب جدضًضا باٖخباعها مجاال 

اههبذ ٖلُه ؤٚلب اهخماماث الباخث 

 وصعاؾاجه.

ل٣ض ٖمل الباخث ٖماع خمضاف في 

هظا الهضص ٖلى مداوعة ٖضص مً الضعاؾاث 

التي جىاولذ مؿإلت ألاعاضخي الجماُٖت 

باإلاٛغب وباإلاى٣ُت اإلاٛاعبُت، لِـ ٣ِٞ 

ُت منها، بل الجٛغاُٞت الؿىؾُىلىح

سُت ٦ظل٪ ، مداوال 3وال٣اهىهُت والخاٍع

                                                             
3

ٔزوش ِٓ ث١ٓ أٌٚئه اٌجبؽض١ٓ اٌزٞ إػزّذ ػ١ٍُٙ ػّبس  - 

، (Jean CLERIER) "عْٛ س١ٍشٞ"ؽّذاش: اٌغغشافٟ 

  Michaux) "١ِطٛ ث١ٍ١ش"اٌجبؽش فٟ اإلداسح االسزؼّبس٠خ 

BLLAIRE ٟٔٛٔ٠ٌٛس ١ٍ١ِٛ"(، ٚاٌخج١ش اٌمب"(Louis 

MILIOT) ، " ٛاٌى١ًٌٔٛٛ ١٘"(COLONELE Huot  ، )

ش حك٩ل ألاعاضخي الجماُٖت  الخى٣ُب ًٖ جاٍع

ت، بضء مً همِ ِٖل ال٣بُلت الٗغبُت ُال٣بل

باألؾاؽ، اإلاٗخمض ٖلى الغعي )البضو(، مغوعا 

برها  ت، ٖو بُبُٗت ٖال٢تها بالؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

غفي باإلؾالم، ونىال إلى ٦ُُٟت بىاء هٓام ٖ

زام بخضبحر خُاػة ألاعى، ًخضازل ُٞه 

كدب٪ الخام بالٗام، والٗٝغ بالكٕغ  َو

جي؛ خُث ج٨ك٠ اإلاغخلت  واملخلي بالَى

الؿاب٣ت ٖلى الاؾخٗماع ًٖ نٗىبت خؿم 

َبُٗت الىٓام ال٣ٗاعي لألعاضخي الجماُٖت 

لل٣بُلت، جبٗا إلاى٢ٗها مً املجا٫ ومضي 

اؾخ٣غاعها به، وجبٗا إلاى٢ٗها مً الؿلِ 

حخماُٖت والضًيُت ألازغي؛ ما حٗل الا 

الخىُٓم الٗغفي ًدخ٨م باألؾاؽ إلى 

م خغم  الخاحُاث الٗملُت لل٣بُلت، ٚع

م احتهاص  ، وٚع املخؼن ٖلى جإَحره بالكٕغ

ً  .4ال٣ٟهاء إلًجاص جىا٣ٞاث بحن اإلاىٓىٍع

ش لٟهم  إن مداولت ؾبر ؤٚىاع الخاٍع

دبضي في ؤ٦ثر مً  ًَ ؤنل ألاعاضخي الجماُٖت، 

ت في ؤٖما٫ وإهخاحاث الباخث ٖماع مىاؾب

ش مً ؤحل  خمضاف. إهه اؾخضٖاء للخاٍع

اؾدبهاع مؿاع الخدى٫ الظي ٧اهذ جخجه 

إلُه ألاعاضخي الجماُٖت لل٣بُلت ٖلى ٚغاع 

ت، بما في طل٪  ٚحرها مً ألاهٓمت ال٣ٗاٍع

اؾدثماع الىو الكغعي الضاعي إلى جملُ٪ 

ألاعاضخي اإلاىاث ٖبر إخُائها ٦ما بحن طل٪ 

                                                                                   
 Emile)"إ١ًِ ػّبس"( صُ Pier SUIS) "ث١١ش س٠ٛس"ٚ

AMAR.ُ٘ٚغ١ش   ) 
4

ٌٕظبَ األساظٟ  ػّبس ؽّذاش "ِمبسثخ سٛس١ٛلب١ٔٛٔخ - 

اٌغّبػ١خ ثبٌّغشة"، ظّٓ "اٌزؾٛالد االعزّبػ١خ ٚإضىب١ٌخ 

رؾذ٠ش إٌّبغك اٌمش٠ٚخ ثبٌّغشة" أغشٚؽخ اٌسٍه اٌضبٌش، و١ٍخ 

 .463. ظ: 1995ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔسب١ٔخ، اٌشثبغ 
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                  "ىعج ؾغصون ُح"باخث ال

(Georges SURDON)5 ؛ وهى اإلاأ٫ الظي

ه ألاعاضخي الجماُٖت لل٣بُلت لى  ٧اهذ ؾخٗٞغ

لم ًدضر الخضزل الاؾخٗماعي اإلاكاع إلُه. 

زانت وؤن ٖضصا مً اإلاىا٤َ في اإلاٛغب 

ا في هظا الاججاه، اججاه  ذ حؿاٖع ٖٞغ

الخملُ٪، ٧ان للخضزل الاؾخٗماعي صوع في 

ٗه باصا ألامغ ٢بل ؤن ٌٗمل ٖلى إبُابه  حؿَغ

 .6ؤخُاها، وإ٣ًاٞه ؤخُاها ؤزغي 

وحض الباخث ؤن مسخل٠ الخٟؿحراث 

التي ٢ضمها الباخثىن ال٩ىلىهُالُىن ألنل 

ألاعاضخي الجماُٖت مخباًىت مً خُث 

اإلاُُٗاث اإلاٗخمضة ٖليها، ؤو مً خُث اإلاغاخل 

الؼمىُت التي حك٩لذ ٖبرها، ؤومً خُث 

ث الاحخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت البيُا

التي جٟاٖلذ مٗها. ٚحر ؤجها صعاؾاث في 

مجملها جلخ٣ي مً خُث الهضٝ الظي ًىحهها، 

ت  ؤال  وهى مداولت ازترا١ البيُاث ال٣ٗاٍع

اإلاٛغبُت، والٗمل ٖلى إًجاص اإلابرعاث 

 .ً ال٣اهىهُت لخىٞحر ؤعاضخي ػعاُٖت للمٗمٍغ

ت  الٟغوؿُت زانت وؤن ؤلاصاعة الاؾخٗماٍع

٧اهذ حؿعى إلى جىؾُ٘ هُا١ وقغٍو جبُٗت 

م الاػصواحُت الا٢خهاصًت  مؿخٗمغاتها لها، ٚع

والاحخماُٖت والؿُاؾُت اإلاخبٗت؛ وزانت ٖبر 

٘ ٖملُت ج٨ُٟ٪ البيُاث  الٗمل ٖلى حؿَغ

الاحخماُٖت والا٢خهاصًت الخ٣لُضًت، وإعؾاء 

الضٖاماث وال٣ُم الغؤؾمالُت اإلاخمثلت في 

                                                             
5
-  GUILLAUME Albert ; La propriété 

collective au Maroc, Rabat, éditions La Porte, 

1960. p :13. 
6

ػّبس ؽّذاش "ِمبسثخ سٛس١ٛلب١ٔٛٔخ ٌٕظبَ األساظٟ  - 

 .466اٌغّبػ١خ ثبٌّغشة"، ِشعغ سجك روشٖ ظ: 

لى٣ض والخُاة الٟغصًت ٖلى خؿاب الغؤؾما٫ وا

ال٣ُم الاحخماُٖت التي ٧اهذ جىٓم جل٪ 

البيُاث وحؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ جىاػجها ؤو 

ٌ عجؼها  .7حٍٗى

لظل٪ احتهض ٖماع خمضاف في ال٨ك٠ 

ت،  ٖما ٧اهذ جهبى إلُه ؤلاصاعة الاؾخٗماٍع

وطل٪ بال٨ك٠ ًٖ ألابٗاص الاحخماُٖت 

ىهُت والث٣اُٞت والؿُاؾُت لإلحغاءاث ال٣اه

الٟغوؿُت طاث الهلت باألعاضخي الجماُٖت، 

ٗاتها لل٣غاءة  مً زال٫ إزًإ ٢ىاهُنها وحكَغ

 الؿىؾُىلىحُت.

اع ؾُٗمل الباخث ٖلى  في هظا ؤلَا

ت  ُٗت الجؼابٍغ الخظ٦حر بالخجغبت الدكَغ

والخىوؿُت، و٦ُُٟت اؾخلهامها في وي٘ 

ٗاث الخانت باألعاضخي ال٣بلُت  الدكَغ

ا مً إحغاءاث ؾُاؾت باإلاٛغب، وطل٪ اهُال٢

( اإلاُب٣ت Le cantonnementالخجمُ٘ )

بالجؼابغ، والتي ناعث بمىحبها الضولت 

)ٞغوؿا( ناخبت ألاعى ال٣بلُت التي جدىػ 

مجملها، وججم٘ الؿ٩ان ال٣بلُحن بإحؼاء منها، 

باٖخباع ؤن الضولت هي مال٨ت ألانل، بِىما 

.  و٢ض 8ال٣بُلت ناخبت الخ٤ في الاهخٟإ ٣ِٞ

الىحه آلازغ لهظه ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت ٧ان 

هى جىؾُ٘ ٖملُت الاؾدُُان الاؾخٗماعي 

ت  باملجاالث ال٣بلُت الخ٣لُضًت اإلاٗغٞو

 ٦ىُا٢اث ٢بلُت.
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ٚحر ؤن ؾُاؾت الخجمُ٘ اإلاُب٣ت 

لت، إط ؾخ٣غع  بالجؼابغ لً حؿخمغ إلاضة ٍَى

ت، ههج ؾبُل ؤزغ ًخمثل في  ؤلاصاعة الاؾخٗماٍع

الخملُ٪ الٟغصي  الاهخ٣ا٫ إلى إحغاءاث

لألعاضخي ال٣بلُت )الٗغقُت( اإلاملى٦ت بهٟت 

حماُٖت، وطل٪ بمىحب الىو ال٣اهىوي 

 La loiاإلاٗغٝو ب٣اهىن  1863الكهحر لؿىت 

warnier 9 خُث ٧اهذ الٛاًت مً وعابه جِؿحر ،

 .ً ه٣ل مل٨ُت ألاهالي ألعاييهم لهالح اإلاٗمٍغ

وهظه الٗملُت هي التي ؾدؿهل ٖملُت جباص٫ 

ذ  ً، وبظل٪ حؿاٖع ألاعى بحن ألاهالي واإلاٗمٍغ

ٖملُت جملُ٪ ألاعاضخي الٗغقُت في الجؼابغ، 

ش وما ٧ان لظل٪ مً  ابخضاء مً هظا الخاٍع

خهاصًت وؾُاؾُت او٩ٗاؾاث احخماُٖت وا٢

ت باإلاٛغب ألاوؾِ، امخضث آزاعها ب٩ل  مٗغٞو

 مً جىوـ واإلاٛغب ألا٢صخى. 

ت ٖلى  ل٣ض ؾاعث ؤلاصاعة الاؾخٗماٍع

با باليؿبت للخجغبت  هٟـ الىهج ج٣ٍغ

الخىوؿُت، وإن ٧اهذ بى٢٘ ؤ٢ل خضة مً خُث 

الاو٩ٗاؾاث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت لٗملُت 

خٗماعي الخملُ٪ الظي ؤخضزه الخضزل الاؾ

باألعاضخي الجماُٖت في الجؼابغ. ه٨ظا جم 

ش  اٖخبر ؤن  1901ًىاًغ  14إنضاع ٢اهىن بخاٍع

مل٨ُت ٖحن ألاعاضخي الجماُٖت بخىوـ حٗىص 

إلى الضولت، في م٣ابل اخخٟاّ الجماٖاث 

ال٣بلُت بد٤ الاهخٟإ ٣ِٞ؛ وإن ٧اهذ ٖملُت 

الخملُ٪ بخىوـ ٢ض جمذ ٖلى مغاخل، ولم 

ت  وال٣ىة ٦ما في الجؼابغ جدهل بىٟـ الؿٖغ

التي اهخ٣ل ٞيها حجم ألاعاضخي ال٣بلُت زال٫ 
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 115( إلى 1909إلى  1897ؾىت ٣ِٞ )مً  12

ؤل٠ ه٨خاع مً ألاعاضخي التي اهخ٣لذ إلى 

 .10ويُٗت الخمل٪ الٟغصي

ت  باالهخ٣ا٫ مً الخجغبت الجؼابٍغ

والخىوؿُت إلى الخجغبت اإلاٛغبُت، واٖخماصا ٖلى 

مً الجؼابغ وجىوـ،  الخجغبت الٟغوؿُت ب٩ل

ؾخُغح مً حضًض ٖلى الباخثحن ال٩ىلىهُالحن 

٣ُا مؿإلت ٦ُُٟت الخٗامل م٘  خى٫ قما٫ إٍٞغ

ألاعاضخي الجماُٖت بهظا البلض الظي ًخمحز 

ببٌٗ البيُاث الاحخماُٖت والؿُاؾُت 

الخانت وؿبُا، وؤؾاؾا منها ما ًخهل بٗال٢ت 

(؛ زانت  ( باملخؼن )الكٕغ ال٣بُلت )الٗٝغ

ت الٟغوؿُت ؤعاصث وؤن ؤلا  صاعة الاؾخٗماٍع

الاؾخٟاصة مً الخجغبخحن الؿاب٣خحن صون 

ج٨غاع ؤزُائهما؛ وهى ما جهضي له بالضعاؾت 

والخدلُل والا٢تراح صاعؾىن مخسههىن مً 

ـ مُلُى ومِكى بُلحر.  ُٖاع لَى

بىاء ٖلُه، ٞئهه لم ًخم جُب٤ُ ؾُاؾت 

الخجمُ٘ باإلاٛغب، وإن ْلذ زلُٟاتها 

خايغة، خُث جم اللجىء إلى جدضًض ؤعاضخي 

ا، وزانت الؼعاُٖت منها في خضوص  ال٣بابل إصاٍع

ت الٟغوؿُت ٧اُٞا  ما اٖخبرجه ؤلاصاعة الاؾخٗماٍع

لًمان ِٖل ؤٞغاص ال٣بُلت، وفي خضوص ما 

احُاتها مً ؤعاضخي اٖخبرجه ٦ظل٪ مؿخجُبا لخ

الغعي، وخُث جم ا٢خُإ مؿاخاث واؾٗت 

منها واخدؿابها يمً هُا١ اإلال٪ الخام 

ل  للضولت؛ وهى اإلال٪ الظي ٖملذ ٖلى جدٍى
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ً، يمً ما  ٢ؿِ واٞغ مىه لهالح اإلاٗمٍغ

 .11ٖٝغ باالؾخٗماع الغؾمي للضولت الٟغوؿُت

و٢ض ٧ان الىو ال٣اهىوي الظي جم 

ؤلاصاعة  بمىحبه جإَحر مجمل جضزالث

ت هى ْهحر  ل  27الاؾخٗماٍع ، ٖمال 1919ؤبٍغ

غ الخضزالث ال٣اهىهُت  بظل٪ ٖلى إصماج وجٍُى

الؿاب٣ت ابخضاء مً ؤو٫ ميكىع في هظا الباب 

ش ٞاجذ هىهبر  وهى ناصع ًٖ  1912مؤعر بخاٍع

ٓم، مىحها إلى الٗما٫  غ( ألٖا الهضع )الىٍػ

وال٣ًاة وال٣ىاص. وهى ميكىع ٧ان الهضٝ 

اع ألاعاضخي الجماُٖت التي بدىػة مىه اٖخب

ال٣بابل، ٌؿمذ لها باؾخمغاع حؿُحرها جبٗا 

غاٞها املخلُت الخ٣لُضًت، صون ؤن ج٩ىن  أٖل

٢ابلت للبُ٘ ؤو ال٣ؿمت. و٢ض جم إجبإ اإلايكىع 

ش   6اإلاظ٧ىع ؤٖاله بميكىع آزغ ناصع بخاٍع

، ًؤ٦ض ٖضم ٢ابلُت ألاعاضخي 1914ماعؽ 

ذ، زم بٓهحر   1914ًىلُىػ  7الجماُٖت للخٍٟى

الظي جم بمىحبه جهي٠ُ ألاعاضخي الجماُٖت 

لُه ٞيها خ٤  باٖخباعها جابٗت لؿلُت املخؼن ٖو

 .12مل٨ُت الغ٢بت 

ٖمىما ٣ٞض ٢ام الباخث ٖماع خمضاف 

٘ ال٣اهىوي  ب٣غاءة ؾىؾُىلىحُت للدكَغ

الخام باألعاضخي الجماُٖت ابخضاء بما ٢بل 

ل  27ْهحر  ٗاث، 1919ؤبٍغ  وما جاله مً حكَغ

ونىال إلى ال٣ىاهحن الهاصعة زال٫ مغخلت 

اؾخ٣ال٫ اإلاٛغب. و٢ض جبحن ؤن اإلاؿخٗمغ ؤعاص 

ؤن ًخد٨م في هٓام ألاعاضخي الجماُٖت، 

بكهاصة باخثحن ًيخمىن إلى ؤلاصاعة 
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ت هٟؿها، مً ؤمثا٫   "مِكى بُلحر"الاؾخٗماٍع

ي"و غه  "ؾُلحَر حرهما. وهى جد٨م، جم جمٍغ ٚو

ٗاث ٢اهىهُت حؿاٖض  ً في ٖبر حكَغ اإلاٗمٍغ

جهاًت اإلاُاٝ ٖلى الىنى٫ إلى ألاعى 

 والاؾدثماع ٞيها، بل وختى امخال٦ها.

٧اهذ هظه ٖىانغ مً ال٣غاءة 

سُت الغانضة للؿُا١ الٗام،  الؿىؾُىجاٍع

خي والؿُاسخي والاحخماعي والا٢خهاصي  الخاٍع

للى٢اة٘ ال٣اهىهُت طاث الهلت باألعاضخي 

يمنها ال٣بلُت، ومجمل الخدىالث التي اهضعج 

اإلاٛغب، و٢بله الجؼابغ وجىوـ، جمهُضا 

ومضزال لضعاؾت ؤويإ الٟالخت والٟالخحن 

باألعاضخي الجماُٖت باملجا٫ الجٛغافي إلاى٣ُت 

 الٛغب. 

ثاهيا: الغرب مجاال للبحث وحشخيص 

 وطعيت الفالح وألاراض ي الجماعيت

جاب٘ ٖماع خمضاف مؿإلت ألاعاضخي  

إلاى٣ُت الجماُٖت ٖلى نُٗض املجا٫ ال٣غوي 

الٛغب في باصا ألامغ، ابخضاء مً زماهِىاث 

لى ألازو بالىُا٢اث  ً، ٖو ال٣غن الٗكٍغ

الترابُت ل٣بابل بجي اخؿً الىا٢ٗت ما بحن 

مضًىت ال٣ىُُغة ٚغبا ومضًىت ؾُضي ؾلُمان 

لى ألازو منها اإلا٩ىهاث ال٣بلُت  قغ٢ا، ٖو

املخُُت بمى٣ُت ؾُضي ًدحى الٛغب الىا٢ٗت 

مل امخضاصا مجالُا هاما بُنهما، والتي حك

ىخه بٌٗ  ومخمحزا )هامل الٛغب( اؾخَى

الٟغٕو مً ٢بابل بجي ؤخؿً؛ مخسظا مً 

املخلي والجهىي بهظا الهضص ؤعيُت لىي٘ 

الخالناث ألاولُت والتر٦ُباث اإلاغخلُت، 
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وبٌٗ الاحتهاصاث الخدلُلُت واإلاٟاهُمُت طاث 

اإلاضي اإلاخىؾِ، بُٗضا ًٖ ؤي إصٖاء جىٓحري 

ٗمُماث وإؾ٣اَاث ٖلى الهُٗض ؤو ؤي ح

جي.  الَى

و٢ض ٧ان الاقخٛا٫ خى٫ مىيٕى 

ألاعاضخي الجماُٖت ال٣بلُت يمً هظا الىُا١ 

)املجا٫ الترابي للٛغب ٖمىما وللمى٣ُت 

الجىىبُت الىؾُى مىه جدضًضا( ًىضعج يمً 

غافي خى٫ اإلاىيٕى في ؤبٗاصه  ٖمل مىهٚى

الؿىؾُىجاعزُت، الؿاُٖت إلى ٞهم مؿاع 

ث التي قهضتها ألاعاضخي الجماُٖت الخدىال 

بباصًت الٛغب؛ و٦ظا إلى الى٢ٝى ٖلى ؤهم 

الضًىامُاث املخلُت ؤو الضازلُت )الهٛغي(، 

ىُت  و٦ظا الضًىامُاث الخاعحُت ؤو الَى

ٖلى مضي ػمجي ًمخض -)ال٨بري( التي ؤؾٟغث 

ًٖ  -20إلى جهاًت ال٣غن  19مً جهاًت ال٣غن 

بيُاث جدىالث ؤصث في مجملها إلى حك٩ل 

٢بلُت حضًضة جيخ٣ل مً ٢غابت الضم إلى ٢غابت 

ألاعى، وح٨ٗـ ؤوياٖا مإػومت عا٦مذ مً 

الازخىا٢اث والخىجغاث الضازلُت ما ًؤ٦ض 

 .٢13ابلُتها لالهٟجاع

إن اإلاخمًٗ في إهخاحاث الباخث 

الؿىؾُىلىجي ٖماع خمضاف، ًجض ؤجها 

جدؿم  بُاب٘ مُضاوي مخضعج، ٌؿعى لخد٤ُ٣ 

ي اإلاؿاٖض ٖلى ٞهم جدىالث الترا٦م اإلاٗغف

الباصًت اإلاٛغبُت. لظا ٞالضعاؾاث التي ؤهجؼها 
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ٟ اٌغّبػ١خ ػّبس ؽّذاش ؛ اخزٕبلبد اٌزؾٛي ثبألساظ  - 

 .2008، 2ٌٙٛاِص اٌّغشة، ِغٍخ اٌجبد٠خ اٌّغشث١خ، اٌؼذد 

ٚلذ وبٔذ االؽزغبعبد اٌزٟ ػشفزٙب األساظٟ اٌغّبػ١خ خالي 

اٌؼمذ٠ٓ األخ١ش٠ٓ رغس١ذ فؼٍٟ ٌالخزٕبق اٌزٞ رؾذس ػٕٗ 

 اٌجبؽش.

٣ضم حشخُها ألويإ ؾا٦ىت 
ُ
الباخث ج

ألاعاضخي الجماُٖت بك٩ل ٖام، وويُٗت 

الٟالخحن يمنها بك٩ل زام؛ مً زال٫ 

اللت ٖلى جغ٦ُبخه الاحخماُٖت وهمِ  ؤلَا

ىي  ِٖكه الظي اهخ٣ل مً َاب٘ بضوي ٖع

  .14غوي ػعاعي ٚالبٚالب، إلى َاب٘ ٢

٧ان الا٢تراب مً اإلاىيٕى ٣ًخطخي مً 

الباخث إجبإ ٖضص مً اإلاضازل اإلاىهجُت 

 ، واٖخماص ٖضص مً ج٣ىُاث البدث والاؾخُإل

ش  بما ٌؿاٖض ٖلى حك٨ُل م٣بى٫ لهىعة الخاٍع

املخلي للمى٣ُت، وؤهم مٗالم حٛحراجه؛ 

بمؿاٖضة وؾابل بدث جنهل مً اإلاهاصع 

سُت والىزاب٤ املخؼهُت وؤعق٠ُ اإلاغخلت  الخاٍع

ُٗت  ت، واإلاُُٗاث الدكَغ الاؾخٗماٍع

)الىهىم ال٣اهىهُت خى٫ ألاعى باإلاى٣ُت( 

والجٛغاُٞت )الخغابِ( باإلياٞت إلى 

الاؾخ٣هاءاث اإلاُضاهُت مً ٢بُل اٖخماص 

ت واإلاالخٓت اإلاُضاهُت اإلاباقغة،  الغواًت الكٍٟى

اجُت والاؾخُالٖاث  وإحغاء اإلا٣ابالث اإلاىيٖى

ل٨مُت خى٫ قغٍو ِٖل الٟالخحن ا

وؤوياٖهم باألعاضخي الجماُٖت )اٖخماص 

الاؾخماعة في الؿُا١ ال٣غوي(
 .15 

إن البدث في ويُٗت الٟالخحن 

باإلاى٣ُت الىؾُى الجىىبُت مً ؾهل الٛغب 
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رصذق ٘زٖ اٌّالؽظخ ػٍٝ فزشح اٌضّب١ٕ١ٔبد ٚاٌزسؼ١ٕ١بد،   -

ثؾبس اٌخبصخ ثبٌّٕطمخ ِٓ غشف أٞ فزشح ثذا٠خ إٔغبص األ

اٌجبؽش، ػٍّب أْ ِزغ١شاد أخشٜ لذ صبسد فبػٍخ فٟ ٘زا 

اٌّغبي ٚخبصخ ِٕٙب إغالق ِطبس٠غ صٕبػ١خ وجشٜ )إٌّطمخ 

اٌصٕبػ١خ أٚالد ثٛسؽّخ( ٚاالسزضّبساد اٌفالؽ١خ اٌغذ٠ذح راد 

األصش االلزصبدٞ ٚاالعزّبػٟ ػٍٝ األساظٟ اٌغّبػ١خ، ٚاٌزٟ 

 رؾزبط ٌٍذاسسخ.
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ػّبس ؽّذاش؛ "ِمبسثخ سٛس١ٛلب١ٔٛٔخ ٌٕظبَ األساظٟ  - 

 .458-457اٌغّبػ١خ ثبٌّغشة"، ِشعغ سجك روشٖ ظ: 
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)املجا٫ الترابي اإلامخض ما بحن قما٫ قغ١ 

مضًىت ال٣ىُُغة إلى خضوص مضًىت ؾُضي 

لٛغب: ٖامغ، ؾلُمان بالجىىب الكغقي ل

الخىاٍػِ، ؤوالص بىعخمت، ؤوالص ادمحم، 

الهٟاٞٗت...( وما هخج ًٖ مؿاع الخدىالث 

الا٢خهاصًت والاحخماُٖت بها ٖلى امخضاص ٢غن 

با، ٨ًك٠ ًٖ خا٫ ووي٘  مً الؼمً ج٣ٍغ

الٟالح والا٢خهاص ال٣غوي بهظه اإلاىا٤َ 

ىم ًٖ  ًُ الهامكُت مً ؾهل الٛغب. خا٫ 

ٟالحي، خُث جدى٫ اهدؿاع قضًض للمجا٫ ال

إلى اؾخٛاللُاث ػعاُٖت نٛغي و٢ؼمُت، ال 

جٟي بالخاحُاث ألاؾاؾُت ألصخابها، ما 

ًجٗلهم في ويُٗت ٣ٞغ مخٗضص ومخٟاوث 

 ألاوحه.

ول٣ُاؽ مغاخل وصعحاث هظا الخدى٫ 

غ  اٖخمض الباخث ٖلى بٌٗ الخ٣اٍع

والضعاؾاث الدشخُهُت الهامت للمى٣ُت 

ل٣غن وؾا٦ىتها زال٫ الؿخِىُاث مً ا

ً بالخهىم، وباألؾاؽ منها جل٪  الٗكٍغ

غ اإلاىجؼة في إَاع ما ٌٗٝغ بـ  ال٨خاباث والخ٣اٍع

"مكغٕو ؾبى". وما ٧ان ًهبى إلى جد٣ُ٣ه 

هظا اإلاكغٕو مً جىمُت ٖلى نُٗض خىى 

لى نُٗض الىُا١ الترابي للٛغب  ؾبى ٩٦ل، ٖو

غه  زانت؛ مؿخُٟضا مً مُُٗاث ج٣اٍع

ي ؾاهم ٞيها الا٢خهاصًت والاحخماُٖت، الت

باخثىن ببٌٗ الاحتهاصاث ال٨بري في هظا 

. زم ؤٖما٫ "بى٫ باؾ٩ىن" التي جىضح 16الباب
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ِٓ األسّبء اٌجبسصح اٌزٟ ا٘زّذ ثبٌغشة ٚأػذد رمبس٠ش  - 

                               "وش٠ىٛسٞ الصاس٠ف"ؽٛي ٌٗ ٔغذ ِضال 

(Grigori  LAZAREV) :ٚٔزوش ِٓ أػّبٌٗ ِضال 

ٖم٤ُ ألازغ الؿلبي إلاا آلذ إلُه ألاويإ 

ت ٖمىما والؼعاُٖت منها زهىنا، ختى  ال٣غٍو

ناع الخا٫ ًجم٘ ما بحن وحىص "ٞالح بضون 

ؤعى" ول٨ً ٦ظل٪ "ؤعى بضون ٞالح" ٦ما 

، 17باخث في إخضي صعاؾاجهؤقاع إلى طل٪ ال

مخٟاٖال في هظا الٗىىان م٘ ما انُلح ٖلُه 

بى٫ باؾ٩ىن بـ "الٟالخحن بضون ؤعى"
18. 

ل٣ض زلو الباخث ٖماع خمضاف إلى 

ما انُلح ٖلُه بـ "ازخىا٢اث الخدى٫ 

باألعاضخي الجماُٖت" وما هجم ًٖ طل٪ مً 

جضهىع في ألاويإ الٗامت لألعى وؾا٦ىتها 

ومىعصا ا٢خهاصًا  وؤوياٖا ٖلى الؿىاء، بِئت 

احخماُٖت مدؿمت في ٖمىمها بال٣ٟغ 

ت مً  والهكاقت؛ وطل٪ هدُجت جًاٞغ مجمٖى

ل مً الخدى٫،  الٗىامل ٖبر هظا اإلاؿاع الٍُى

 لٗل ؤهم ما ؾاهم ٞيها هى: 

جحدًد أصناف ألامالك العقاريت  -

ت بهظا  باملغرب: ٣ٞض ٖملذ ؤلاصاعة الاؾخٗماٍع

ت  الكإن ٖلى جدضًض ؤنىاٝ ألامال٥ ال٣ٗاٍع

الٗابضة منها للمسؼن ؤو الضولت، وجل٪ الخانت 
                                                                                   
- Grigori LAZAREV; « les politiques agraines 

au Maroc, un témoigne engage », Economie 

critique FLSH RABAT 2012.   

- Grigori LAZAREV; « les structures agraires 

au Maroc, une mise en perspective historique », 

FLSH RABAT 2014. 

- Grigori LAZAREV; « Ruralité et changement 

sociale: Etudes sociologiques », Pub. Faculté de 

lettres, FLSH RABAT 2014. 
17

ػّبس ؽّذاش؛ اٌفالؽْٛ ثذْٚ أسض ٚأسض ثذْٚ فالػ،  - 

ّٔٛرط األساظٟ اٌغّبػ١خ ثّٕطمخ س١ذٞ ٠ؾ١ٝ اٌغشة. ٔذٚح 

"اإلٔسبْ ٚاٌّغبي" ثى١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔسب١ٔخ اٌم١ٕطشح، 

1990. 
18

 - Paul PASCON et Mohamed ENNAJI; 1986 

« Les paysans sans terre au Maroc », Pub, dans 

la collection Connaissance Sociale, Dirigée Par 

Abdelatif  menouni.  
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باألخباؽ ؤو باإلال٪ الخام، بما في طل٪ َبٗا 

ذ  ألاعاضخي الخانت بال٣بابل؛ خُث قٖغ

في جدضًض هظا الهى٠  1914ابخضاء مً 

 ألازحر مً ألاعاضخي.

٪ ؾخدضص الىُا٢اث بىاء ٖلى طل

الخانت بٟالخت وععي ٧ل ٢بُلت، وإن اؾخمغث 

ا١ ال٣بلُت في يمان الاهخجإ  بٌٗ ألاٞو

ت  ٍى اإلاخباص٫ وجىؾُ٘ مجاالث الخدغ٥ الٖغ

ٖلى الخهىم. ٦ما ؤن هظه ؤلاحغاءاث 

ال٣اهىهُت وؤلاحغابُت الجضًضة ؾخؤصي مً 

حهت ؤزغي إلى بغوػ هؼاٖاث مؿخجضة خى٫ 

مت بىٟـ الهىعة مً طي ألاعى، لم ج٨ً ٢اب

٢بل، بما ٞيها إصٖاء البٌٗ مل٨ُت ؤحؼاء مً 

ألاعى ال٣بلُت، ٧ان مً بُنهم اإلاٗمغون 

٣ضم الباخث هماطج ًٖ  ؤهٟؿهم ؤخُاها. ٍو

ِ بضابغة  19طل٪ بإعاضخي الٟغ١ ال٣بلُت للخىاٍػ

ؾُضي ًدحى الٛغب. و٢ض ٧ان مً هخابج هظه 

الؿحروعة الجضًضة الٗمل ٖلى إٖاصة جدضًض 

ت ال٣بلُت بىاء ٖلى عابُت خُاػة ألاعى، ا لهٍى

 ؤ٦ثر منها بىاء ٖلى عابِ ٢غابت الضم.

بروز الظغط الدًمغرافي على ألارض  -

إهًاٝ إلى جثبُذ الؿا٦ىت ال٣بلُت  القبليت:

ٖلى مؿخىي املجا٫، وجدضًض هُا٢ها الترابي 

الخام، الٗامل الضًمٛغافي اإلاٗبر ًٖ التزاًض 

جي لدجم الؿا٦ى ت ب٩ل مجا٫ ٢بلي الخضٍع

ا ٦مل٪ حماعي؛ وبالخالي جؼاًض  مدضص إصاٍع

ؤحجام اإلا٩ىهاث الضازلُت ل٩ل ٕٞغ ٢بلي، وما 

هجم ًٖ طل٪ مً إَال١ جٟاٖالث مخىالُت 
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ػّبس ؽّذاش ؛ فالؽْٛ ثذْٚ أسض ٚأسض ثذْٚ فالػ،   -

 ِشعغ سجك روشٖ.

مٗبرة ًٖ جىجغاث وهؼاٖاث صازلُت خى٫ خ٤ 

الاهخٟإ والخُاػة باليؿبت لظوي الخ٣ى١ مً 

ؤهل ال٣بُلت، و٦ظا باليؿبت لٛحرهم مً 

 بإعيها )البراهُىن(. اإلا٣ُمحن

و٢ض ٧ان هظا  :9191ابريل  72ظهير  -

غ لإلحغاءاث  ت وجٍُى الٓهحر بمثابت اؾخمغاٍع

ت والخىُٓمُت الخانت باألعاضخي  ؤلاصاٍع

الجماُٖت وال٣ايُت بضمج الٗٝغ الخام 

باألعاضخي ال٣بلُت يمً الىٓام ال٣اهىوي 

ت،  الٗهغي الىاٞض م٘ ؤلاصاعة الاؾخٗماٍع

ت الخضًثت؛ واإلاٗبر ًٖ ؾلُ ت الضولت اإلاغ٦ٍؼ

وما هجم ًٖ طل٪ مً بغوػ جغاجبُاث 

ت وؾُاؾُت  احخماُٖت وا٢خهاصًت وإصاٍع

ت جضمج التراجباث الخ٣لُضًت،  وعمٍؼ

وحؿخسضمها يمً هظه الضًىامُت الٗامت 

الجضًضة )الىىاب، الكُىر، اإلا٣ضمىن..(. 

باإلياٞت إلى ؤلاحغاءاث الجضًضة الؾخٛال٫ 

تها... وهظا ما ألاعى ؤو مباصلته ا بٛحرها ؤو جٍٟى

حٗل ألاعاضخي الجماُٖت لل٣بُلت جسغج 

جُا مً وؿ٤ الخضبحر املخلي الخام إلى  جضٍع

وؿ٤ الخضبحر اإلاغ٦ؼي ألاوؾ٘ وألاقمل، خُث 

ناعث مثل هظه ألاعاضخي صالت ٖلى الاػصواحُت 

الٗامت للؿُاؾت والا٢خهاص وؤلاصاعة ٦ما 

اصي ؤعاصها الاؾخٗماع، وخُث ناعث البى 

وهظا  .20ال٣بلُت ٖمىما مجاال لل٣ٟغ والتهمِل

ما ًضٖم ؤَغوخت الباخث ال٣ابلت بإن هٓام 

ألاعاضخي الجماُٖت إهما هى هٓام خضًث مً 

ت.  وي٘ اإلاغخلت الاؾخٗماٍع
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ثالثا: الخحوالث الاقخصادًت 

 والسوسيومجاليت باألراض ي الجماعيت

ل٣ض ؾاهمذ ٖملُت الدشخُو التي 

ؤويإ الٟالخحن  ؤهجؼها الباخث بسهىم

باألعاضخي الجماُٖت لهىامل الٛغب، جهاًت 

، في ال٨ك٠ 21الثماهِىاث وبضاًت الدؿُٗىاث

ًٖ اإلاؿاع الٗام للخدى٫ الا٢خهاصي 

والاحخماعي واملجالي الظي اهضعحذ ألاعاضخي 

ت  الجماُٖت في إَاعه مىظ اللخٓاث الاؾخٗماٍع

ألاولى. وهى اإلاؿاع الظي ٖبر ًٖ اهدؿاع 

ٖىي والؼعاعي و٧اٞت ألاوكُت املجا٫ الغ 

ت اإلاغجبُت بهما، و٦ظا جغاح٘ ألاصواع  ال٣غٍو

ت  والخىُٓماث الاحخماُٖت والث٣اُٞت اإلاىاٍػ

لهما. و٧اهذ ٖملُت حشجحر وؿبت هامت مً 

ألاعاضخي ال٣بلُت لبجى اخؿً بهظه اإلاىا٤َ 

ججؿُضا خ٣ُ٣ُا لهظه الؿحروعة، وزانت منها 

ىي الؿهلي وا لٛابىي اهدؿاع املجا٫ الٖغ

)الٛابت الُبُُٗت للمٗمىعة بهظا املجا٫ 

 22. اإلاضعوؽ(

لم ٌٗض اإلاكهض ال٣بلي لنهاًت ال٣غن 

الخاؾ٘ ٖكغ، الخام باملجا٫ الترابي ل٣بابل 

بجي اخؿً، مٟخىخا ومخدغ٧ا و٢ابما ٖلى 

ىي بالخهىم. إهه ؾِخدى٫  اليكاٍ الٖغ

ا ومٟخىخا، إلى ٧ىهه  ٍى جُا مً ٧ىهه ٖع جضٍع
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ّذاش فٟ ٘زٖ اٌفزشح دساسز١ٓ أٔغض اٌسٛس١ٌٛٛعٟ ػّبس ؽ  -

 ِٛسِٛز١ٓ ة:

"ِمبسثخ سٛس١ٛلب١ٔٛٔخ ٌٕظبَ األساظٟ اٌغّبػ١خ ثبٌّغشة"،  -

ظّٓ "اٌزؾٛالد االعزّبػ١خ ٚإضىب١ٌخ رؾذ٠ش إٌّبغك اٌمش٠ٚخ 

ثبٌّغشة" أغشٚؽخ اٌسٍه اٌضبٌش، و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ 

 .1995اإلٔسب١ٔخ، اٌشثبغ 

؛ اٌفالؽْٛ ثذْٚ أسض ٚأسض ثذْٚ فالػ،  ػّبس ؽّذاش -

 ِشعغ سجك روشٖ.
22

ػّبس ؽّذاش ؛ اخزٕبلبد اٌزؾٛي ثبألساظٟ اٌغّبػ١خ   - 

 .2008، 2ٌٙٛاِص اٌّغشة، ِغٍخ اٌجبد٠خ اٌّغشث١خ، اٌؼذد 

جسهُها ب٩ل ٞغ٢ت ٢بلُت، ؤ٦ثرا جدضًضا و 

وؤ٦ثر اؾخدًاعا لليكاٍ الؼعاعي في م٣ابل 

ىي... وبدلى٫ ال٣غن  جغاح٘ اليكاٍ الٖغ

ً، ؤي م٘ الاؾخٗماع ؾِخٗم٤ مؿاع  الٗكٍغ

الن ًٖ حك٩ل الىخضاث  هظا الخدى٫ ٖبر ؤلٖا

ال٣بلُت اإلاخىؾُت )الٟسضاث( ٨٦ُاهاث 

مؿخ٣لت ؤو قبه مؿخ٣لت، مغجبُت ؤ٦ثر 

ت ملجالها ال٣بلي؛ وإن ٧اهذ ٢ض بالخضوص ؤلاصا ٍع

اؾخمغث بٌٗ ؤهٓمت الاؾخٛال٫ الخ٣لُضي 

٘ خهو ػعاٖت ألاعى بىاء ٖلى هٓام  لخىَػ

"الؼوحت"، ؤي ما ًخىٞغ ٖلُه ٧ل طي خ٤ مً 

إم٩اهُاث ووؾابل لإلهخاج مً حهت، وبىاء ٖلى 

الخهو الٗابلُت )الخُمت( مً حهت ؤزغي. 

ً ٖبر لدؿخمغ الٗملُت ؤواؾِ ال٣غن الٗكٍغ

ض مً الخدضًض وججؼيء الىُا٢اث الترابُت  اإلاٍؼ

ت ٢بلُت، بما  الخانت ب٩ل وخضة ؤو مجمٖى

ٞيها جل٪ الىخضاث الضهُا )الٗٓم ؤو الٟل٣ت ؤو 

 .23الضواع(

بٌٗ هظه الٗالماث الضالت ٖلى 

الاهدؿاع وبضاًت الازخىا١، بضؤث في البروػ 

ابخضاء مً ؾخِىُاث ال٣غن اإلااضخي؛ مً بُنها 

الٗمل بىٓام "الخمـ" )ؤي جسهُو جهاًت 

زمـ ألاعاضخي ال٣بلُت للغعي مً حهت وإعاخت 

ألاعى مً حهت ؤزغي، زم إؾىاص ٢ؿِ منها 

لظوي الخ٣ى١ الجضص مً حهت زالثت(؛ زم 

٘ خهو طوي  بضاًت جهاًت الٗمل بئٖاصة جىَػ

ا، واؾخ٣غاع خُاػة ٧ل َٝغ  الخ٣ى١ صوٍع

لخهت ػعاُٖت ٖابلُت زانت... إلى ؤن ناع 

الازخىا١ واضخا م٘ جىالي الًِٛ 

                                                             
23

 ٔفسٗ. - 



 

 

ع
م

ت
ج

م
و ال

د 
صا

ت
ق

إل
ة ا

جل
م

 

2
2

2
2

 
1

6
 

 

غافي وج٣لو اإلاؿاخاث اإلاؿىضة  الضًمٚى

للمتزوححن مً ألابىاء، ًٞال ًٖ الخ٣لو 

جي للخُاػة الجماُٖت طاتها بٟٗل  الخضٍع

ٖىامل ٦ثحرة مً بُنها الترامي ٖلى ألاعاضخي 

 .24ال٣بلُت

٧ان مً الىخابج ال٣هىي لهظه 

الخدىالث بغوػ حُل حضًض مً طوي الخ٣ى١ 

ألاعاضخي الجماُٖت، حُل بضون ؤعى،  في

وؤخُاها ختى بضون خ٤ الؿ٨ً وؤلا٢امت؛ م٘ 

ما ناخب طل٪ مً جُىع الجزاٖاث الضازلُت 

خى٫ خ٤ الاهخٟإ، وزانت منها الجزاٖاث بحن 

ألاٞغاص وألاؾغ اإلاىدضعة مً هٟـ الٗابلت، 

بااله٣ؿامُت ُٞما ؾُٗبر ٖىه الباخث 

ظا الخدى٫ . ٩ٞاهذ الؿمت الٗامت لهاإلا٩ٗىؾت

الازخىا١ الخام لألعاضخي الجماُٖت، وإٖالن 

جهاًت واضخت للٟالح ٖلى الىمِ الخ٣لُضي 

باألعاضخي الجماُٖت، ًٞال ًٖ بغوػ الٟغص 

ت مجخمُٗت حضًضة.  ٣٦ُمت وهٍى

 بروز الفرد داخل هظام الجماعت القبليت -أ

في مؿاع الخدى٫ الٗام الظي جمذ 

ُت ؤلاقاعة إلُه مً ٢بل، بغػث جدىالث  ٖٞغ

ٖضًضة مهاخبت لها، ؤهمها بهظا الخهىم 

طل٪ الاهخ٣ا٫ مً الخىُٓم الاحخماعي ألاقمل 

وألاوؾ٘، اإلاخمثل في ال٣بُلت، إلى م٩ىهاجه 

ُت الهٛغي، بما في طل٪ بغوػ الٟغص  الٟٖغ

٧ىخضة احخماُٖت مؿخ٣لت و٢ابمت الظاث 

ؤخُاها ٦ثحرة؛ وطل٪ ٖبر ؾحروعة مً 

ألانٛغ، ؤي مً الاهخ٣االث، مً ألا٦بر هدى 
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ُت، إلى  ال٣بُلت هدى الجماٖت ال٣بلُت الٟٖغ

حماٖت ألاعى ؤو الضواع، ومنها إلى الٗكحرة ؤو 

الٗابلت اإلاىؾٗت، اإلاؿماة ؤخُاها "ٖٓم"، وإلى 

ت  ألاؾغة الىىاجُت، ونىال إلى الٟغص ٦هٍى

حضًضة جخدضص بكغٍو وحىصها الخام 

)قاب ٚحر متزوج، ٖاَل، خغفي، مؤهل ؤو 

ل مهىُا، باخث ًٖ مهضع ِٖل ٚحر مؤه

 .25مهما ٧ان...(

إهه جدى٫ ؤصي في جهاًت اإلاُاٝ إلى جهاًت 

ٞٗلُت للجماٖت ٦خىُٓم احخماعي 

وا٢خهاصي، و٣٦ُم ومغحُٗت ز٣اُٞت هاْمت 

للخُاة الجماُٖت؛ لُب٣ى خًىعها الٛالب 

ا مً حهت ؤزغي،  ا مً حهت، وإصاٍع نىٍع

ت لجماٖت ٢بُلت  ألاعى جٟغيه الهٟت ؤلاصاٍع

)ألاعى الؿاللُت( بهىعة ٞى٢ُت مً ؤحل 

جدضًض البدت طوي الخ٣ى١ والخانلحن ٖلى 

ابضاتها. بل إهه  ؤهلُت الاهخٟإ مً ألاعى ٖو

جدى٫ ؤصي إلى هٕى مً النهاًت الٟٗلُت للٟالح 

والخُاة الٟالخُت طاتها، جبٗا إلاا ٣ًىله 

. ٧ل هظا َبٗا في ٖال٢ت بالخدىالث 26الباخث

ها املجخم٘ اإلاٛغبي، بما في ألاقمل التي ٖ ٞغ

طل٪ احؿإ ع٢ٗت الخمضن وألاوكُت 

الا٢خهاصًت ٚحر الٟالخُت، وبغوػ ٢ُم ز٣اُٞت 

 حضًضة. 

بعع مؤشراث الخحوالث الاقخصادًت  –ب 

 الجدًدة

                                                             
25

 ٔفسٗ. - 
26

 ٔفسٗ. - 



 

 

ع
م

ت
ج

م
و ال

د 
صا

ت
ق

إل
ة ا

جل
م

 

2
2

2
2

 
1

7
 

 

٧اهذ للضًىامُاث اإلاكاع إليها مالمذ 

ا٢خهاصًت صالت ٖلى بضاًاث مؿاعاث مسخلٟت 

ت، مً بُنها للِٗل ال٣غوي باألعاضخي الجماُٖ

الالخجاء إلى ٖملُاث ٦غاء ألاعى الجماُٖت، 

ٖىى اؾخٛاللها اإلاباقغ مً َٝغ ؤهلها. ولم 

ًدضر طل٪ ٣ِٞ بؿبب ٞٗل الىناًت 

ت التي حٗمل ٖلى ٦غاء ؤعاضخي  ؤلاصاٍع

الجماٖاث الؿاللُت للٛحر ؤو للضولت 

)الدشجحر الانُىاعي بشجغ ألاو٧الُبخىؽ 

ؿبب لجىء طوي باإلاى٣ُت مثال(، وإهما ٦ظل٪ ب

ت إلى  الخ٣ى١ ؤهٟؿهم ل٨غاء خهههم ال٣ٗاٍع

ُاع مً ؤحل جدهُل ٖابض مالي مباقغ؛  ألٚا

ل، وبالخالي  ٦غاء ًخم ؤخُاها إلاضي ػمجي ٍَى

الخٟٙغ ألوكُت ا٢خهاصًت ؤزغي مضعة للضزل 

ت باألؾىا١،  )ٖمل مإحىع، ؤوكُت ججاٍع

ٖما٫ بالٛابت وإٖضاص الٟدم الخكبي الظي 

٣ُت...(. إهىا لم وٗض ؤمام ٞالح إال حكتهغ به اإلاى

بيؿبت مدضوصة، ٣ًضعها الباخث إحماال، 

واٖخماصا ٖلى اؾخُالٖاجه اإلاُضاهُت إلاهً 

ت باإلاى٣ُت، في خىالي  باإلائت  25الؿا٦ىت ال٣غٍو

 ٦75مماعؾت ٞالخُت )ػعاٖت، ععي(، وبيؿبت 

باإلائت ٦مماعؾت ٚحر ٞالخُت
27. 

أوطاع رابعا: عناصر هظريت أوليت لقراءة 

 سالنت ألاراض ي الجماعيت

إن اإلاٗاًىت اإلاُضاهُت والخدب٘ الخٟهُلي 

اث هظه الخدىالث لم ج٠٣ باليؿبت  ملجٍغ

للباخث ٖىض خضوص ج٣ضًم اإلاُُٗاث الضالت 

ٗمها باحتهاصاث طاث 
َ
ٖلى ما حغي، وإهما َ
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َاب٘ هٓغي، مً قإجها اإلاؿاٖضة ٖلى ٞهم 

َبُٗت هظه الخدىالث الاحخماُٖت 

 صًت والث٣اُٞت؛ مً بُنها:والا٢خها

من أحل هموذج هظري لقراءة ألاوطاع  -9

 الجدًدة للفالح باألراض ي الجماعيت

خماص ٖلى الىمىطج  لِـ مجضًا الٖا

الىٓغي اإلاإلٝى في ٢غاءة خُثُاث الخُاة 

الا٢خهاصًت للٟالح والٟالخت الخ٣لُضًت 

باألعاضخي الجماُٖت مً ؤحل ٞهم الخٛحراث 

اب. إن مغج٨ؼاث طل٪ الجضًضة في هظا الب

الىمىطج لم حٗض مؿاٖضة ًٖ الٟهم، ختى 

ولى ْلذ بٌٗ مٓاهغها ٢ابمت. ٞبالٗىصة 

مثال إلى الغؤؾما٫ الا٢خهاصي الظي ٧اهذ 

ت الؿاب٣ت ٖلى  جخُلبه الخُاة ال٣غٍو

الاؾخٗماع باإلاى٣ُت، ٞئن الٗضًض مً ٖىانغه 

٢ض جالقذ، ختى ولى اؾخمغث بٌٗ مٓاهغه 

 مً ٢بل. ٦ما جمذ ؤلاقاعة 

إن جىٞغ الٟالح ٖلى ألاعى الجماُٖت،  

وؤصواث ؤلاهخاج، وخُىاهاث الجغ واإلااقُت، 

وختى ٖلى عؤؾما٫ ه٣ضي، إياٞت إلى ٢ىة 

ٖمله، خؿب الىمىطج الخ٣لُضي، ٧ان مُٟضا 

ٗاال في ؾُا١ ا٢خهاصي واحخماعي مىا٤ٞ  ٞو

للمغخلت الؿاب٣ت. بِىما ناعث ٢لت وي٤ُ 

ضم ج مل٪ الٟالح في ٚالب ألاعى الؼعاُٖت، ٖو

ألاخُان ألصواث ؤلاهخاج الؼعاعي، إياٞت إلى 

يُإ عنُضه مً اإلااقُت ٦ضاٖم لغؤؾماله 

الا٢خهاصي والاحخماعي، ًٞال ًٖ مساَغ 

دغم الٟالح مً 
ُ
الا٢تراى؛ ٧لها ٖىامل ج
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قغٍو الاؾدثماع اإلاغبذ في ألاعى، وبالخالي مً 

  .28ٞغم جىمُت عؤؾماله الا٢خهاصي

غ إياٞت إلى  هظا ٌكحر الباخث ؤن جٞى

الكٍغ الا٢خهاصي بمٟغصه في الؿُا١ 

ٍ  لضٖم اإلاىعص الا٢خهاصي  ِٝ الجضًض ٚحر ٧ا

طاجه. ٞئطا ٧ان الىمىطج الخ٣لُضي ٣ًىم ٖلى 

جًاٞغ الغؾامُل الاحخماُٖت والا٢خهاصًت 

ت مً ؤحل جإ٦ُض الىحىص  والؿُاؾت والغمٍؼ

الاحخماعي، ؤو مً ؤحل يمان مغ٦ؼ ٢ىة  

ؤُٖان الجماٖت، ٞئن َبُٗت  ٦ٗحن مً

ُت هظه الغؾامُل ٢ض حٛحرث بهىعة  وهٖى

 واضخت في الؿُا١ الجضًض.

وبالخالي ال بض مً جىٞغ قغٍو ؤزغي لها  

٢ُمتها اإلااصًت ٦ظل٪، ٦ما للغؤؾما٫ 

ضم جىٞغها ٢ض  الا٢خهاصي ٢ُمخه اإلااصًت، ٖو

ًؤصي إلى جالشخي الغؤؾما٫ الا٢خهاصي طاجه، 

جُت. ومً بحن إما ٧لُا ؤو حؼبُا ؤ و بهٟت جضٍع

قغٍو "الغؤؾما٫ الاحخماعي" اإلاُلىب، ٌكحر 

الباخث إلى يغوعة جىٞغ الٟالح ٖلى ٢ىة ٖمل 

، ومً حهت 
ّ
ٖابلي ٧اُٞت ؤو ػابضة ًٖ الخاحت

زاهُت جىٞغه ٖلى مجاالث اؾخسضام هظه 

ت لل٣ُام بإٖما٫ الغعي وجغبُت  اإلاىاعص البكٍغ

ا٫ اإلاجزلُت، اإلااقُت وجلبُت باقي خاحُاث ألاقٛ

ومً حهت زالثت ما جمثله ال٣ىة الٗضصًت 

لألؾغة في الباصًت اإلاٛغبُت مً ٢ىة احخماُٖت 

جٓهغ ٖلى الخهىم في مىاؾباث الجزاٖاث 

والهغاٖاث ال٣بلُت )الخمُت(، ومً حهت 

عابٗت ما ٌك٩له اخخال٫ ؤخض ؤٞغاص ألاؾغة 
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؛ فالؽْٛ ثذْٚ أسض ٚأسض ثذْٚ فالػ،  ػّبس ؽّذاش -   

 ِشعغ سجك روشٖ. 

إلاى٢٘ ؤو مغ٦ؼ احخماعي هاٞ٘ مً صوع في صٖم 

حخماُٖت ألٞغاص الٗابلت، وبالخالي اإلا٩اهت الا 

ت عؤؾمالها الا٢خهاصي واإلاالي لخ٣ٍى
29. 

ؤي٠ إلى طل٪ ؤن ُٚاب الغؤؾما٫ 

الؿُاسخي )مى٢٘ في املجالـ اإلاىخسبت مثال( 

وي٠ٗ الث٣اٞت ال٣اهىهُت، و٧ل ما ًم٨ً ؤن 

ًداٞٔ بىاؾُخه الٟالح ٖلى خ٣ى٢ه، ؤو ما 

ٌؿاٖضه ٖلى جد٤ُ٣ م٩اؾب حضًضة، ًؤصي 

إلى جغاح٘ ؤو ٣ٞضان الغؤؾما٫ بضوعه 

الا٢خهاصي. إن الجهل ؤوال بد٣ى١ الٟالح في 

هظه ألاعاضخي الجماُٖت، وبال٣اهىن اإلاىٓم 

ُاب مً ٣ًىم هُابت  لها، ولل٣اهىن ٖامت، ٚو

حر الث٣اٞت ال٣اهىهُت(،  ٖىه بهظه اإلاهمت )جٞى

ًجٗل هؤالء الٟالخحن مهضصًً باؾخمغاع 

ُيُت منها ب٣ٟضان مىاعص الغػ١، وزانت الٗ

)٦غاء ألاعى للٛحر ٢ض ًىٍع الٟالح ؤخُاها في 

مخاهاث نٗىبت اؾترحإ خ٣ى٢ه في 

جي ؤو ٦لي  اؾخٛاللها(، وبالخالي يُإ جضٍع

. إن الغؤؾما٫ 30للغؤؾما٫ الا٢خهاصي

الؿُاسخي في ؾُا١ ألاعاضخي الجماُٖت لل٣بُلت 

٣ًىم ٖلى ٖضص مً الضٖاماث، مً بُنها 

ابب الجماٖت الخىٞغ ٖلى صٖم ومؿاهضة ه

الؿاللُت، ؤو ٖلى صٖم ومؿاهضة مً َٝغ 

ال٢اث حُضة م٘  ؤٖىان الؿلُت املخلُت، ٖو

ممثلي الؿلُاث الٗمىمُت، وألاشخام 

جي؛  الىاٞضًً في املجخم٘ املخلي ؤو الَى

باإلياٞت إلى صعاًت ب٣ىىاث الاجها٫ 

والىؾاَاث اإلاالبمت، ًٞال ًٖ ال٣ضعة ٖلى 
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، 31الجماُٖت صْوؽ ويغب لل٣ُم ألازال٢ُت 

والاهضعاج يمً "ز٣اٞت املخؼن" الؿابضة 

 بالباصًت اإلاٛغبُت، والاخخماء بها.

"إن ألاعى الجماُٖت لم حٗض جيخج 

ٞالخحن ب٣ضع ما ناعث مىخجت ل٩ل شخيء ما 

ٖضا الٟالخحن، وختى ال هجؼم ٢لىا ؤجها ناعث 

مىخجت لٟئاث حضًضة مً ؤقباه الٟالخحن" 

. ل٣ض 32خؿب ٢ى٫ الباخث ٖماع خمضاف

ؤهخجذ الؿُا٢اث الجضًضة اإلاؤزغة في ؤويإ 

ٞالحي ألاعاضخي الجماُٖت ؤو الؿاللُت، مً 

٢بُل حُُٛت حؼء واٞغ منها بالٛابت 

الانُىاُٖت )ألاو٧الُبخىؽ( همُا حضًضا مً 

ت والخُاة الاحخماُٖت اإلاخهلت  ألاوكُت ال٣غٍو

بهظه اإلاُُٗاث الجضًضة، مً ٢بُل ما ٌؿماه 

ل الجضص"، وهم  مؿخسضمى الباخث بـ "الغخ

الٛاباث ومهىُى الٟدم الخكبي الظًً جٟغى 

ٖليهم ؤوكُتهم اإلاهىُت هظه اإلا٩ىر بالٛابت 

والخى٣ل اإلاخىالي بحن ؤعحائها، مً ٢ُٗت 

ض ؤخُاها ًٖ الثالزت  ت إلى ؤزغي، إلاضة جٍؼ ٚابٍى

قهىع؛ ومً ٢بُل البدث ًٖ مغعى ٚالبا لم 

ب زاعج ٌٗض مخىٞغا بىُا١ الجماٖت )الخٗؼا

الجماٖت(، ؤو مً ٢بُل ال٣ُام بإٖما٫ 

مٗاقُت جخمثل في ج٣ضًم زضماث للٛحر، 

وؤخُاها ؤزغي اؾخجضاء وؾابل الِٗل ب٩ل ما 

هى مخاح )الدؿى٫ وما حاوعه(...الخ. إجها 

ؾحروعة ؤصث إلى الىؤص الٟٗلي للٟالح الظي لم 

خه الٟالخُت في ٦ثحر مً  ٌٗض ًدمل مً هٍى

الٟالخُت )عبما ج٩ىن ٢ض ألاخُان ؾىي ز٣اٞخه 
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ياٖذ هظه الث٣اٞت طاتها مً الجُل الخالي، 

ولم حٗض ؾىي نضي إلاا ٧ان ًخدضر ٖىه 

آلاباء(. وبظل٪ ج٩ىن الٗضًض مً م٣ىماث 

اإلاىٓىمت ال٣بلُت الخ٣لُضًت ٢ض اجهاعث، ؾىاء 

ها  منها صٖامتها الاحخماُٖت، ؤو قَغ

 الا٢خهاصي، ؤو بٗضها الث٣افي.

باألراض ي الجماعيت أو   الصراع املعمم -ب

 اهقساميت معكوست

إن جهاًت الجماٖت وجهاًت الٟالح ٦ما 

جدضزىا ًٖ طل٪ ؾاب٣ا باألعاضخي الجماُٖت، 

لم ٨ًً مٗؼوال ًٖ ؾُا١ الخٟاٖالث ال٨بري 

والىاؾٗت ٖلى نُٗض املجخم٘ والضولت ٩٦ل، 

لى ألازو مىظ  ٦ما ٣ًى٫ ٖماع خمضاف، ٖو

الخٟاٖالث م٘ اهُال١ الضًىامُت ال٨بري لهظه 

بضاًت الاؾخٗماع؛ خُث ٧ان ألازغ البالٜ 

ت  للضولت الخضًثت بإصواتها ال٣اهىهُت وؤلاصاٍع

والا٢خهاصًت والؿُاؾُت في جىحُه هظه 

ت؛  الخٟاٖالث وجإَغحها بإصواث ٢اهىهُت وإصاٍع

وإن ٧اهذ او٩ٗاؾاتها الاحخماُٖت والث٣اُٞت 

ت ألازغ زال٫  حر مًبَى ٚحر واضخت ٚو

لالخ٣ت ٖلى الاؾخٗماع. زهىنا وؤن اإلاغخلت ا

آلالُت املخؼهُت لخضبحر ٖال٢ت ال٣بُلت باألعى 

ت،  ْلذ ٢ابمت زال٫ اإلاغخلت الاؾخٗماٍع

وؾِخم اؾخٗاصة آلُاتها بهظا الخهىم مىظ 

الاؾخ٣ال٫ م٘ صولت املخؼن الجضًض بإصواجه 

ت، ؾىاء  ت اإلاٗغٞو ت والغمٍؼ الؿُاؾُت وؤلاصاٍع
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لى الهُٗض ٖلى الهُٗض اإلاغ٦ؼي ؤو ٖ

 .33املخلي

ومً ؤحل اإلاؿاهمت في ٢غاءة هظا 

الخدى٫، ٣ًى٫ الباخث ُٞما ٌكبه جىٓحرا إلاا 

ؾب٣ذ ؤلاقاعة إلُه: "ل٣ض ٧اهذ الضًىامُاث 

الخاعحُت إطن مخد٨مت إلى ؤبٗض خض في 

الضًىامُاث الضازلُت للجماٖت، ومىحهت 

ت. والخالت هظه  للخٟاٖل م٘ م٩ىهاتها البيٍُى

ت الاه٣ؿامُت ٞئن م٣اعبت ٖل ى همِ الىٍٓغ

ألق٩ا٫ اإلاىاحهت والهغإ التي جدضر ٖلى 

اإلاؿخىي الضازلي للجماٖت ؾٝى لً ج٩ىن 

مخجاهلت ٣ِٞ للبٗض الخاعجي لهظه 

الخٟاٖالث والضًىامُاث، وإهما ؾخ٩ىن 

ل  مخجاهلت ٦ظل٪ للبٗض الؼمجي في مضاه الٍُى

ؤو اإلامخض. إهىا لؿىا ؤمام ال٣اٖضة الاه٣ؿامُت 

ت، ؤها يض ؤخي، وؤها وؤخي يض إبً اإلاٗغ  ٞو

ٖمي... وإهما ؤمام ٖملُت حٗمُم الهغإ ٖلى 

اث الضازلُت منها والخاعحُت،  ٧اٞت اإلاؿخٍى

لى اإلاضي الؼمجي اإلامخض مً بضاًت الاؾخٗماع  ٖو

ت  إلى آلان. ؤو ًم٨ً ال٣ى٫ ؤهىا ؤمام هٍٓغ

اه٣ؿامُت م٩ٗىؾت، ًيخ٣ل ٞيها الهغإ 

لى وا لٗام إلى ألاصوى واملخلي واإلاىاحهت مً ألٖا

خٗم٤ ٖبرها الهغإ واإلاىاحهت  ؤو الخام؛ ٍو

٧لما جدغ٦ذ عجلت الؼمً ٢ضما، ونىال إلى 

مدُتها الغاهىت اإلادؿمت ببروػ الٟغص وجهاًت 

 .34الجماٖت" 
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 ٔفسٗ.  -

ٖبر هظا اإلاؿاع الؼمجي اإلامخض إطن، 

ؾخيخ٣ل آلُاث الهغإ واإلاىاحهت مً 

ل مً اإلاؿخىي ألاوؾ٘ وألاقمل بحن ال٣باب

حهت وبُنها وبحن املخؼن مً حهت ؤزغي، إلى 

اإلاىاحهت بحن الهٟٝى ال٣بلُت خى٫ املجا٫، 

اث ال٣بلُت الضازلُت خى٫  ونىال إلى املجمٖى

املجا٫ الترابي الخام ب٩ل حماٖت ؤو وخضة 

٢بلُت؛ لُيخ٣ل إلى مؿخىي ؤنٛغ، ُٞما بحن 

الٟل٣ت والضواع والٗٓم، ومىه إلى ما بحن طوي 

الخُاػة الجماُٖت، ؾىاء ٖلى  الخ٣ى١ في

ق٩ل مىاحهاث بحن ألاحُا٫ صازل الٗابلت ؤو 

الخُمت الىاخضة، ؤو ٖلى ق٩ل مىاحهت بحن 

ؤلازىة، في ؾُا١ مدؿم ببروػ الٟغص وجهاًت 

الجماٖت ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة إلى طل٪. ل٣ض 

ناع الهغإ مٗمما في حمُ٘ الاججاهاث، 

وخايغا في حمُ٘ اللخٓاث، وزانت بٗضما 

ازخى٤ الخدى٫ في ألاعاضخي الجماُٖت مىظ 

.ً  زماهُيُاث ال٣غن الٗكٍغ

٠ًًُ الباخث ؤن ؤق٩ا٫ الهغإ 

واإلاىاحهت هظه لم ج٨ً زال٢ت ؤو مىخجت 

لخاالث وؤويإ احخماُٖت وا٢خهاصًت 

مخ٣ضمت ًٖ ؾاب٣اتها. إن الٟغص لم ًبرػ إال 

٦دالت ؤػمت ؤياٖذ ؤوحه الغؾامُل 

لث٣اُٞت اإلاخدضر الاحخماُٖت والا٢خهاصًت وا

ٖنها ؾاب٣ا، ولم ٨ًً ٖىىاها ٖلى خالت 

ا٢خهاصًت واحخماُٖت ؤو ؾُاؾُت مؿخ٣لت 

ىُت  اٖلت ٦ما ٧ان مإمىال لبىاء الضولت الَى ٞو

 .35الخضًثت 
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 ٔفسٗ. - 
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خامسا: املرأة السالليت في قلب الخحوالث 

 الجاريت باألراض ي الجماعيت

في ؾُا١ بغوػ الٟغص يمً هظه 

للمغؤة الؿاللُت  الخدىالث ال٨بري، ؾ٩ُىن 

٦ظل٪ ههُبها مً هظا الخًىع، بٗض ؤن ناع 

مىيٕى ألاعى لِـ قإها زانا بالغحا٫، 

وإهما ناع ٦ظل٪ قإها ج٣خدمه اليؿاء، 

مُالباث بىهِب حٗخبرهه مؿخد٣ا لها في 

 ؤعى الجماٖت، ٖلى ٚغاع ق٣ُ٣ها الغحل.

ٞئطا ٧ان الىٓام الاحخماعي ال٣بلي في 

مى٢ٗها يمً مغاخل ؾاب٣ت ًجض للمغؤة 

ت  ابٟها اإلاخىٖى جىاػهاجه الٗامت، بما ًد٤٣ ْو

ٖلى نُٗض ألاؾغة والٗابلت والجماٖت 

وال٣بُلت، وبما ًًمً خ٣ى٢ها في ألاعى 

باليؿبت لبٌٗ الخاالث الخانت، بٗض الترمل 

مثال ؤو بؿبب ٖضم إهجاب الظ٧ىع؛ وختى بما 

ًىٞغ لها مىاعص ا٢خهاصًت زانت ومؿخ٣لت، 

ي جمل٪ اإلااقُت؛ ٞئن ؾحروعة مً ٢بُل الخ٤ ف

الخدىالث اإلاكاع إليها ٢ض ؤعب٨ذ هظا الىٓام 

وناع بالىدُجت وي٘ اإلاغؤة الؿاللُت صازله 

 مًُغبا وهكا ٖلى ؤ٦ثر مً نُٗض.

ل٣ض جيبه الباخث إلى مثل هظه اإلاأالث، 

واٖخبر ؤن حٗم٤ُ ؤػمت الخدى٫ صازل هٓام 

ألاعاضخي الجماُٖت لً ٠٣ً ٖىض الخضوص 

إليها مً ٢بل، وهى ما حؿضجه الخغ٦ت اإلاكاع 

الاخخجاحُت واإلاُلبُت لليؿاء الؿاللُاث م٘ 

. ومخابٗت مً الباخث 36بضاًت ألالُٟت الجضًضة
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 ساعغ فٟ ٘زا اٌصذد: - 

- Fadma AIT MOUS et Yassine BERRIANE ; 

«Femmes, droit a la terre et lutte pour l’égalité 

، ٣ٞض ؤهجؼ صعاؾت مُضاهُت ًٖ  للمىيٕى

ؤويإ ومُالب اليؿاء الؿاللُاث ؾىت 

؛ وهي صعاؾت 37)ؾِخم وكغها الخ٣ا( 2017

ُت خاولذ ٢غاءة بغوػ هظه الخغ٦ت اإلاُلب

تها  يمً الؿُا١ ألاوؾ٘ للخدىالث التي ٖٞغ

ها ألاعاضخي الجماُٖت.  وحٗٞغ

بالٗىصة إلى الضعاؾاث وألابدار التي 

ش ْهىع الخغ٦ت  ٢ام بها الباخث ٢بل جاٍع

يمً ألاعاضخي  الاخخجاحُت لليؿاء الؿاللُاث

الجماُٖت باإلاٛغب، هجضه ٣ًضم إقاعاث ٦ثحرة 

إلى او٩ٗاؾاث الخدىالث ال٨بري بها ٖلى اإلاغؤة 

٘ الؼواج  الؿاللُت )صعاؾخه مثال ًٖ حؿَغ

اإلاب٨غ للٟخُان والٟخُاث ٖلى الؿىاء بمى٣ُت 

الٛغب بضاًت الثماهُيُاث، مً ؤحل يمان 

خهو حضًضة مً ألاعى، جًاٝ إلى 

؛ بما في طل٪ بغوػها ٦دالت 38بلُت(الخُاػة الٗا

احخماُٖت وا٢خهاصًت زانت بهظه البىاصي 

٢بل بغوػ الخغ٦ت الاخخجاحُت الخاملت 

الؾمها )الؿاللُاث(، وطل٪ بٗض ؤن جدىلذ 

٢بل طل٪ إلى امغؤة ٖاملت بالخ٣ى٫، 

ت البؿُُت  ومماعؾتها بٌٗ ألاوكُت الخجاٍع

ت، وبضاًت جدملها  اإلاخهلت باألؾىا١ ال٣غٍو

ت في اؾخ٣ال٫ ًٖ الؿىض اإلا ؿؤولُت ألاؾٍغ

                                                                                   
au Maroc: le mouvement des soulaliyates» dir ; 

Hassan Rachik; Contester le Droit, 

communautés, familles et héritage au Maroc; 

pub 2016. P (87-175). 
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ثبٌّغشة أٚظبع  ػّبس ؽّذاش؛ إٌسبء اٌسال١ٌبد - 

ِٚطبٌت، رمش٠ش دساسخ سٛس١ٌٛٛع١خ. ِٕطٛساد اٌمش١٠ٚٓ 

 .2020ٌٍٕطش ٚاٌزٛص٠غ، اٌطجؼخ األٌٚٝ 
38

٠مذَ اٌجبؽش ثؼط اٌّؼط١بد ا١ٌّذا١ٔخ السزطالػبرٗ ثجؼط  - 

اٌغّبػبد اٌمج١ٍخ ٌجٕٟ اؽسٓ أٚاخش اٌضّب١ٕ١ٔبد ٚثذا٠خ 

ػٍٝ  اٌزسؼ١ٕ١بد، ؽبالد ٌضٚاط عذ ِجىش ٌٍفز١بد ٚاٌفز١بْ

 سٕخ. ساعغ:  15اٌسٛاء، ثّزٛسػ 

ؽّذاش ػّبس؛ فالؽْٛ ثذْٚ أسض ٚأسض ثذْٚ فالػ،  -

 ِشعغ سجك روشٖ.
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اجه، ؤو  الٗابلي ؤخُاها بؿبب عجؼ الؼوج ؤو ٞو

مىما  بؿبب جإزغ ؾً ػواج بًٗهً.. ٖو

حر  بؿبب ٖضم ٦ٟاًت ألاعى ٦مىعص لخٞى

 . 39ؤؾباب الِٗل..الخ

و٦ما جمذ ؤلاقاعة إلى طل٪، ٞئن بغوػ 

الخغ٦ت الاخخجاحُت لليؿاء الؿاللُاث جدخاج 

إلى ٢غاءة جخجاوػ ال٣غاءة في هٓغ الباخث 

الخ٣ى٢ُت وال٣اهىهُت املخضوصة التي جىهجها 

بٌٗ ألا٢الم، ل٩ي ًخم الىٓغ إليها في ؾُا١ 

ؤقمل مً الخدىالث، بما في طل٪، بغوػ 

ت ٢اهىهُت زانت  الٟغص، ومداولت بىاء هٍى

، ًٞال ًٖ حكاب٪ 40باليؿاء الؿاللُاث

اإلاُلب اليؿاةي باإلاُلب الغحالي وألاؾغي.. 

هىا ؤمام مٓهغ آزغ مً مٓاهغ ألاػمت التي إ

جىاؾلذ باألعاضخي الجماُٖت ٖلى مضاع ال٣ٗىص 

ألازحرة ٖلى الخهىم، بٗض ؤن ٞكلذ 

ت اإلاخىالُت مىظ  ٖملُاث الخىمُت ال٣غٍو

ًب٣ى بغوػ الٟغص ٖمىما واإلاغؤة  41الاؾخ٣ال٫.

زهىنا في ألاعاضخي الجماُٖت ٢بل الخغ٦ت 

دالت الاخخجاحُت ٦دالت ؤػمت ولِـ ٦

ا٢خهاصًت واحخماُٖت وختى ؾُاؾُت مؿخ٣لت 

اٖلت.. ل٣ض بغػث باٖخباعها خاالث ح٨ٗـ  ٞو

ال٣ٟغ والهكاقت وي٠ٗ الخماًت 
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ػّبس ؽّذاش؛ اخزٕبلبد اٌزؾٛي ثبألساظٟ اٌغّبػ١خ  - 

ٌٙٛاِص اٌّغشة. ٚسلخ ِمذِخ ظّٓ أضغبي ٔذٚح " اٌزؾٛالد 

ثى١ٍخ  ١ٔٛ٠2000ٛ  30-29اٌىجشٜ ٌٍّغزّغ اٌمشٚٞ اٌّغشثٟ" 

 ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔسب١ٔخ اٌّؾّذ٠خ.
40

ساعغ: ػّبس ؽّذاش؛ ِسبس رطىً اٌّطبٌت إٌسبئ١خ  - 

ثبألساظٟ اٌسال١ٌخ ثبٌّغشة، أٚ ٔسبء ػٍٝ ِسبس اوزسبة ٠ٛ٘خ 

سٛس١ٛلب١ٔٛٔخ. ظّٓ وزبة اٌؾشان إٌسبئٟ اٌّغبسثٟ، د٠ٕب١ِخ 

اٌزٕبصع ٚاٌزّى١ٓ فٟ س١بلبد ِزمٍجخ. رٕس١ك اٌؾج١ت اٌسزبرٟ ص٠ٓ 

اٌذ٠ٓ. ِٕطٛساد عبِؼخ ػجذ اٌّبٌه اٌسؼذٞ، اٌطجؼخ األٌٚٝ 

2020. 
41

ساعغ: ػّبس ؽّذاش؛ رغبسة اٌزؾذ٠ش اٌمشٚٞ ثبٌّغشة،  - 

غشث١خ. اٌطجؼخ األٌٚٝ  ّْ  .2015ِغ ث١بْ ِٓ أعً اٌجٛادٞ اٌ

الاحخماُٖت وال٣اهىهُت لليؿاء، باٖخباعها 

مُل٣ت مثال، ؤو ٚحر متزوحت، ؤو ؤعملت، ؤو 

بضون مىعص ا٢خهاصي وؾىض احخماعي، حٗاوي 

م جبرػ ، ول42ألامُت والُٗالت والخهام

٦دالت احخماُٖت مخ٣ضمت )مخٗلمت ؤو 

ت ؤو ممثلت للؿ٩ان ؤو ٞاٖلت  مؿؤولت إصاٍع

ت ؤو ٞاٖلت ؾُاؾُت(؛ وإن بضؤث مثل  حمٍٗى

هظه الخاالث والخٗبحراث الاحخماُٖت الجضًضة 

جٓهغ إلى الىحىص بالىؾِ ال٣غوي لليؿاء 

 الؿاللُاث.

 إن ؾُا١ ْهىع خغ٦ت الؿاللُاث

باألعاضخي الجماُٖت ٚحر مٟهى٫ ًٖ ؾُا١ 

الخدىالث الؿىؾُى ا٢خهاصًت واملجالُت التي 

تها ألاعاضخي الجماُٖت باإلاٛغب. ٞازخىا٢ها  ٖٞغ

وي٤ُ ٞغم الاهخٟإ منها باليؿبت لألبىاء، 

مىظ الثماهُيُاث، ممً هم خالُا في ويُٗت 

آباء وختى ؤحضاص، واؾخدالت ولىج قباب 

الثالث بٗض الجُل الجضًض )الجُل 

الثماهُيُاث( إلى خُاػة واؾخٛال٫ ألاعى 

الجماُٖت، حٗل ويُٗت ؤػمت هٓام ألاعى 

ض  ض ح٣ُٗضا، وال بض ؤن جٟغػ اإلاٍؼ الجماُٖت جٍؼ

مً الخىجغاث، بٗضما بغػث صازلها جل٪ 

الخىجغاث اإلاخهلت بالخغ٦ت اإلاُلبُت لليؿاء 

الؿاللُاث، وبٗضما جم مً زاللها جدٍغ٪ 

ُت لم ج٨ً ٖىهغ جضبحر زٍُى ؤػمت إياٞ

للخىجغاث صازل الىٓام الخ٣لُضي لألعاضخي 

ُت  ٪ اإلاُالب الكٖغ ال٣بلُت، مً ٢بُل جدٍغ

في ؤلاعر صازل ألاعاضخي الجماُٖت، ومً ٢بُل 

                                                             
42

ػّبس ؽّذاش؛ إٌسبء اٌسال١ٌبد ثبٌّغشة أٚظبع   - 

مش١٠ٚٓ ِٚطبٌت، رمش٠ش دساسخ سٛس١ٌٛٛع١خ. ِٕطٛساد اٌ

 .148. ظ: 2020ٌٍٕطش ٚاٌزٛص٠غ، اٌطجؼخ األٌٚٝ 
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٪ اإلاىاحهت ألا٣ُٞت بحن الغحا٫ واليؿاء،  جدٍغ

٪ ال٣ُم الخ٣ى٢ُت وؤلاوؿاهُت  ومً ٢بُل جدٍغ

 والضولُت.  

ؤزغي مً  إياٞت إلى جدغ٥ واحهاث

الخىجغ والجزإ خى٫ ألاعى، يض ؤَغاٝ 

زاعحُت، لم ٌٗض اإلا٣هىص منها طل٪ اإلا٣ُم 

ألاحىبي )البراوي( بحن ْهغاوي ال٣بُلت، الظي 

٧ان ًخم اؾدُٗابه بؿهىلت يمً مىٓىمت 

ٖملها، وإهما ناع هظا الُٝغ الخاعجي 

ً ممً ؤوكإوا  مخمثال في بٌٗ اإلاؿدثمٍغ

ٗهم الا٢خهاصًت ٖلى  ألاعاضخي مكاَع

الؿاللُت، في مجا٫ الؿ٨جى وؤلاوٗاف 

ال٣ٗاعي، ؤو في مجا٫ الاؾدثماع الٟالحي 

الٗهغي واليكاٍ الهىاعي؛  بما في طل٪ 

ؤخُاها اإلاىاحهت م٘ مؤؾؿاث الضولت التي 

ذ واؾخٛال٫ اإلال٪  حٗخبر مٗىُت بخٍٟى

الجماعي لل٣بُلت، و٦ظا املجالـ اإلاىخسبت 

عاضخي باإلاضن التي جىؾٗذ ٖلى خؿاب ألا 

، ٞخىؾٗذ بظل٪ صابغة الخىجغ. 43الؿاللُت

ٖملذ ال٣ىاهحن الجضًضة الخانت بخٗضًل 

هٓام ألاعاضخي الجماُٖت ٖلى الخٟاٖل مٗها؛ 

في خحن ٌٗخبر الباخث ؤجها لم جخٟاٖل م٘ 

حىهغ اإلاك٩ل، ولم حٗالج ٖم٣ه الظي ؾُٟغػ 

ضا مً الخىجغاث ب الٗاحل مٍؼ   .44في ال٣ٍغ
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ػّبس ؽّذاش؛ إٌسبء اٌسال١ٌبد ثبٌّغشة أٚظبع   - 

ِٚطبٌت، رمش٠ش دساسخ سٛس١ٌٛٛع١خ. أٔغضد ٌفبئذح اٌشاثطخ 

اٌّغشث١خ ٌٍّٛاغٕخ ٚؽمٛق اإلٔسبْ ثذػُ ِٓ إٌّذٚث١خ اٌٛصاس٠خ 

 .133. ظ: 2017اٌٍّى١خ ثؾمٛق اإلٔسبْ، 
44

ٚسلخ اٌجبؽش اٌّمذِخ ثٙزا اٌخصٛظ ثّٕبسجخ رٕظ١ُ  ساعغ - 

ٔذٚح ؽٛي اٌّسزغذاد اٌمب١ٔٛٔخ ٌٕظبَ األساظٟ اٌسال١ٌخ، 

 . 2019ٔٛٔجش  14ثبٌغشفخ اٌغ٠ٛٙخ ٌٍفالؽخ ثبٌم١ٕطشح، ثزبس٠خ 

م مً اإلا٨دؿبا ث الجؼبُت هظا بالٚغ

التي خ٣٣تها اليؿاء الؿاللُاث، ابخضاء 

تراٝ اإلاىه٠  بجماٖت اإلاهضًت، وطل٪ بااٖل

بالخ٤ في الاؾخٟاصة  1012و 2010لهً ؾىت 

مً الٗابضاث اإلاالُت لالعاضخي الؿاللُت التي 

تراٝ ال٣اهىوي بمؿاواتهً  جيخمي إليها، ؤو الٖا

في الخ٣ى١ م٘ الغحا٫، ٦ما وعص طل٪ في 

ل٣اهىهُت الجضًضة لىٓام ألاعاضخي الخٗضًالث ا

 .45 17/62الؿاللُت، ؤي ٢اهىن 

سادسا: حول سبل وشروغ جحقيق  -

 الخنميت باألراض ي الجماعيت املغربيت

ٌٗخبر الباخث ؤن ٦ثاٞت ٖىانغ ألاػمت 

باألعاضخي الجماُٖت إهما هى هاجج ًٖ اإلاىا٦بت 

الًُٟٗت مً َٝغ صولت الاؾخ٣ال٫ ملجمٕى 

ت بالبىاصي الخدىالث ال٨بري وا إلادؿاٖع

ت الخابٗت  اإلاٛغبُت ٖمىما، وباألوؾاٍ ال٣غٍو

لىٓام ألاعاضخي ال٣بلُت زهىنا، ما ًضٖى إلى 

اؾخضعا٥ ما ٞاث، والٗمل ٖلى ج٣ضًم ٢غاءة 

ه٣ضًت للخضزالث الؿاب٣ت في هٓام ألاعاضخي 

الجماُٖت، مً ؤحل البدث ًٖ البضابل 

 ألا٦ثر هجاٖت لخهىنُاتها. 
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رؾذ ػذد  23/07/2009صذس لشاس ٚصاسٞ ثزبس٠خ  - 

فٟ  ٌٛصاسح اٌذاخ١ٍخ ؽٛي إدساط أسّبء إٌسبء اٌسال١ٌبد 2620

 ٌٛائؼ رٚٞ اٌؾمٛق عّبػخ ِٙذ٠خ ثبٌم١ٕطشح.

رف١ذ أْ إٌسبء ٠سزفذْ  25/10/2015ثزبس٠خ  60اٌذٚس٠خ ػذد  -

ِٓ اٌؾمٛق اٌّبد٠خ إٌبرغخ ػٓ اٌزف٠ٛزبد ٌألساظٟ ٚخصٛصب 

 األساًِ ٚوج١شاد اٌسٓ.

ؽٛي رّز١غ إٌسبء  30/03/2012ثزبس٠خ  17اٌذٚس٠خ ػذد  -

 ؼبئذ ألفشاد اٌغّبػبد اٌسال١ٌخ.اٌسال١ٌبد ٌؾمٛق االٔزفبع اٌ

اٌخبظ ثبٌٛصب٠خ ػٍٝ  17/62إلشاس اٌمبْٔٛ اٌغذ٠ذ  -

اٌغّبػبد اٌسال١ٌخ ٚرذث١ش أِالوٙب، اٌّسبٚاح ث١ٓ اٌشعً ٚاٌّشأح 

أػعبء اٌغّبػخ اٌسال١ٌخ فٟ اٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد، غجمب ألؽىبَ 

 اٌذسزٛس.
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ة لألعاضخي الجماُٖت إن اإلاؿاخت ال٨بحر 

باإلاٛغب، وامخضاصها ٖلى ٧اٞت مجاالجه 

ت هٓامها ال٣ٗاعي في بٌٗ  الترابُت، ومغ٦ٍؼ

اإلاىا٤َ، ٦ما هى الخا٫ باليؿبت لجهت 

الٛغب، وزانت بالهىامل التي لم حؿخٟض مً 

جضزالث الضولت )الؿ٣ي مثال(، وباؾخ٣غابه 

للٗىانغ الؿىؾُىلىحُت املخلُت، ًدؿاء٫ 

بل وقغٍو جد٤ُ٣ جىمُت الباخث ًٖ ُؾ 

مدلُت باألعاضخي الجماُٖت، ٖمىما والهامكُت 

منها زهىنا. وهى اوكٛا٫ ؾب٤ ؤن ٖبر ٖىه 

باخثىن آزغون، و٢ضمىا بكإهه م٣ترخاث 

هامت جٟاٖل مٗها ألاؾخاط ٖماع خمضاف في 

ؤ٦ثر مً مىاؾبت، وزانت ما ٢ضمه ٧ل مً 

 PASCONهجُب بىصعبالت و"بى٫ باؾ٩ىن" )

Paul َٛىعي الػاٍع٠" )( و"ٚغLAZARIF 

Grigori.بهظا الهضص ) 

وبالٗىصة إلى ٦خابه خى٫ "ججاعب 

الخدضًث ال٣غوي باإلاٛغب" ًظ٦غ الباخث 

بمداوالث إصعاج ألاعاضخي الجماُٖت يمً 

ت زال٫ اإلاغخلت  ٘ الخىمُت ال٣غٍو مكاَع

ت )ججغبت ٢ُاٖاث الخدضًث  الاؾخٗماٍع

ال٣غوي التي زُِ لها حا٥ بحر٥(؛ و٦ظا 

٘ الخىمُت اإلا٣ترخت زال٫ بضاًت  بٌٗ مكاَع

الاؾخ٣ال٫، وزانت يمً جهىع "مكغٕو 

ؾبى" لخىمُت الجماٖاث ال٣بلُت والترابُت 

 .املخلُت، باٖخماص هٓام حماعي وحٗاووي زام

باليؿبت إلاغخلت الاؾخٗماع، ل٣ض جم 

إَال١ ججغبت مخمحزة "٢ُاٖاث الخدضًث 

 Les secteurs de modernisationال٣غوي" )

du paysanat ت ( مً َٝغ ؤلاصاعة الاؾخٗماٍع

الٟغوؿُت بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت، وهي 

ججغبت ؤقٝغ ٖليها ٧ل مً "حىلُان ٧ىلى" 

(Couleau Julien( "و"حا٥ بحر٥ )Berque 

Jacques و٧ان مً بحن ؤهضاٞها مداولت إصعاج )

ألاعاضخي الجماُٖت يمً الضوعة الا٢خهاصًت 

ت بما ًد٤٣ ؤهض اٞا مؼصوحت لٟابضة الٗهٍغ

الا٢خهاص الٟغوسخي ولٟابضة الٟالخحن اإلاٛاعبت، 

و٢ض قملذ الخجغبت مىا٤َ مٛغبُت مخٗضصة 

جخىاحض بها ألاعاضخي الجماُٖت، ٧اهذ مً بحن 

ؤلاحغاءاث الخىُٓمُت مداولت إقغا٥ طوي 

الخ٣ى١ في الاؾخٟاصة مً زماع الخجغبت 

وجإهُلهم لالهسغاٍ في الٗمل الؼعاعي 

وفي هٟـ الى٢ذ الاعج٣اء بٗملُت الٗهغي، 

ت  ٣ت الٗهٍغ جضبحر ألاعاضخي اإلاٗىُت بهظه الٍُغ

إلى مؿخىي ٌكبه جضبحر الاؾخٛاللُاث ألاوعبُت 

ت؛ ٚحر ؤن الخجغبت جى٢ٟذ ٖىض  الٗهٍغ

٤، ولم حؿخ٨مل إهجاػ  مىخه٠ الٍُغ

 .46جهىعها الخدضًثي

ؤما باليؿبت إلاغخلت الاؾخ٣ال٫ ٞىجض ما 

جي للغي ؾعى إلى جد٣ُ٣ه اإلا٨خ ، ONIب الَى

زم اإلا٣ترخاث التي جًمنها مكغٕو ؾبى، التي 

الخام ب٨ُُٟت اؾخٛال٫  ٧1969ان ْهحر 

ألاعاضخي الجماُٖت الىا٢ٗت يمً الضوابغ 

ت ؤخض مسغحاتها  .47الؿ٣ٍى
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ػّبس ؽّذاش؛ رغبسة اٌزؾذ٠ش اٌمشٚٞ، ِشعغ سجك  - 

 .روشٖ

ٚوزٌه: ِسبس رطىً اٌّطبٌت إٌسبئ١خ ثبألساظٟ اٌسال١ٌخ 

ثبٌّغشة، أٚ ٔسبء ػٍٝ ِسبس اوزسبة ٠ٛ٘خ سٛس١ٛلب١ٔٛٔخ. 

ظّٓ وزبة اٌؾشان إٌسبئٟ اٌّغبسثٟ، د٠ٕب١ِخ اٌزٕبصع 

ٚاٌزّى١ٓ فٟ س١بلبد ِزمٍجخ. رٕس١ك اٌؾج١ت اٌسزبٟٔ ٚص٠ٓ اٌذ٠ٓ. 

 .2020األٌٚٝ ِٕطٛساد عبِؼخ ػجذ اٌّبٌه اٌسؼذٞ، اٌطجؼخ 
47

 ٔفسٗ. - 
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إل الىاؾ٘ للباخث ومخابٗخه  إن ؤلَا

لكؤون ألاعاضخي الجماُٖت، ٦ما ج٨ك٠ ًٖ 

ا، صٞٗه طل٪ صعاؾاجه وؤبدازه اإلاكاع إليه

ال٢تراح بٌٗ اإلاؿال٪ ألاؾاؾُت لخد٤ُ٣ 

الخىمُت اإلايكىصة لألعاضخي الجماُٖت مً 

اث  وحهت هٓغه، وطل٪ ٖلى ٖضة مؿخٍى

، وال٣ٗاع، والؿ٨ً..(. إجها ا٢تراخاث 
ّ
)الٟالخت

تهم باألؾاؽ املجا٫ الهامصخي للٛغب، في 

ٖال٢ت بمخابٗخه للمجا٫ الجٛغافي "لبجي 

ٗمُم ٖلى اخؿً"، وإن ٧اهذ جهلح للخ

مىا٤َ ٦ثحرة مكابهت، ؾىاء بالٛغب ؤو 

 بجهاث ؤزغي مً اإلاٛغب.

ألاراض ي الجماعيت والخنميت الفالحيت  -أ

 بهوامش الغرب

إياٞت إلى ما اٖخمضه الباخث مً 

مُُٗاث وجدلُالث في ؤبدازه الخانت، 

ؾُٗخمض في ج٣ضًم ا٢تراخاجه ٖلى الىخابج التي 

تي ج٣ى٫ جىنلذ إليها ؤبدار مكغٕو ؾبى، وال

في هظا الباب "إن جىمُت اإلاى٣ُت ٞالخُا هى 

ؤخض وحىه جىمُتها الهىاُٖت ٦ظل٪ "، بما 

ٌٗىُه طل٪ الٗمل ٖلى الخغوج مً الىٓام 

الا٢خهاصي ال٣بلي الخ٣لُضي باإلاى٣ُت، 

اإلاٗخمض ٖلى الغعي باألؾاؽ، إلى هٓام حضًض، 

مً بحن م٣ىماجه، ٦ما وعص طل٪ في "مكغٕو 

غ ألاؾ ٗها ؾبى"، جٍُى الُب الؼعاُٖت وجىَى

جبٗا لخهىنُاث اإلاىا٤َ الجٛغاُٞت للٛغب 

وممحزاتها الُبُُٗت مً حهت، صون التر٦حز ٖلى 

اإلاىاشخي، والا٦خٟاء ٣ِٞ بما ٌؿخجُب 

اصاث الؿ٩ان الٛظابُت  لخ٣الُض ٖو

؛ و٦ظا الاهخ٣ا٫ إلى هٓام جغبُت 48والاحخماُٖت

اإلاىاشخي وزل٤ الهىاٖاث الؼعاُٖت اإلاؿخجُبت 

لخاحُاث هظا الىٓام )الاؾخٟاصة مً 

، وبالخالي 49مسلٟاتها لخهيُ٘ مىاص ٖلُٟت(

جُا وجهابُا مً هٓام ال٨ؿب  الخغوج جضٍع

 والغعي الخ٣لُضي.

ؤما البضابل ألازغي اإلاخهلت بئصعاج 

الٛابت الانُىاُٖت في هظا املجا٫ الجٛغافي 

)بجي اخؿً(، ٞئن مٗالجت ازخالالجه 

ت جدخاج إلى ج٣ُُم الاحخماُٖت وؤلا٩ًىلىحُ

ت التي  واؾ٘، وإلى اؾخ٨ما٫ البضابل الخىمٍى

اهُل٣ذ ولم حؿخ٨مل مؿاعها بالٛغب 

)نىاٖت عجحن الىع١، والهىاٖاث 

 .50الٛظابُت(

الحاحت إلى جأهيل البنيت العقاريت  -ب

 لألراض ي الجماعيت 

جبٗا لضعاؾاث وؤبدار "مكغٕو ؾبى"  

 ،ً اإلا٣ضمت زال٫ ؾخِىُاث ال٣غن الٗكٍغ

٣ض صٖذ بٌٗ م٣ترخاجه إلى جىمُت اإلاىا٤َ ٞ

خماص ٖلى جهىع حضًض  ت للٛغب، بااٖل ال٣غٍو

لىٓام ألاعاضخي الجماُٖت، ًخضازل ُٞه 

الكإن الا٢خهاصي باالحخماعي والؿُاسخي، 

ا هاما جم  وهى ما ٌٗخبره الباخث مكغٖو
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ػّبس ؽّذاش ؛ فالؽْٛ ثذْٚ أسض ٚأسض ثذْٚ فالػ،  - 

 ِشعغ سجك روشٖ.
49

 ٔفسٗ. - 
50

 ػشفذ اٌؼذ٠ذ ِٓ ٘زٖ اٌصٕبػبد اٌزٛلف ف١ّب ثؼذ. - 



 

 

ع
م

ت
ج

م
و ال

د 
صا

ت
ق

إل
ة ا

جل
م

 

2
2

2
2

 
2

6
 

 

الخسلي ًٖ م٣خًُاجه، وزانت منها هٓام 

الٗمل الخٗاووي اإلا٣ترح في إَاعها
51.  

باإلياٞت إلى ما ؾب٤، ٌؿدىض الباخث 

ٖلى ججغبت اإلا٨خب الجهىي لالؾدثماع الٟالحي 

بالٛغب، و٦ُُٟت جضبحره لألعاضخي الجماُٖت 

ت،  الىا٢ٗت يمً هُا١ الضوابغ الؿ٣ٍى

زانت زال٫ اإلاغخلت ألاولى مً الخجغبت التي 

خ٣٣ذ ال٨ثحر مً الىخابج اإلا٣بىلت؛ ٢بل ؤن 

إلاغؾىمت. ل٣ض جدُض بٗض طل٪ ًٖ ؤهضاٞها ا

٧اهذ ججغبت يم ألاعاضخي، وزل٤ ججؼباث 

ػعاُٖت مىخجت، مجهؼة بالؿ٣ي، ومىضعحت 

ت، طاث ٢ُمت  يمً صوعة ػعاُٖت ٖهٍغ

خ٣ُ٣ُت؛ ل٨ً الباخث ٌٗخبر في هٟـ الى٢ذ، 

ؤن الؿحر بها ٢ضما هدى مٗالجت ٦ُُٟت 

اؾخٟاصة طوي الخ٣ى١ مً خُاػتها يمً 

بل اه٣لب  الىُا١ الٗابلي، لم ًد٤٣ اإلابخغى،

إلى ٨ٖـ الىخابج اإلاىخٓغة، بٗض ؤن ناعث 

هظه ألاعاضخي حٗٝغ جٟخِخا الؾخٛاللها مً 

  .52َٝغ طوي الخ٣ى١ 

مً حهت ؤزغي ٌٗخبر الباخث ؤن 

الاهدؿاع الظي َغؤ ٖلى ألاعاضخي الجماُٖت 

بالٗضًض مً مىا٤َ الٛغب، وحٗم٣ه ٖبر 

ل مؿاخاث هامت مً ألاعاضخي الجماُٖت  جدٍى

ؤخُاها لٟابضة الضولت، ؤصي إلى  ببٌٗ اإلاىا٤َ

ض مً ج٤ًُِ الازخُاعاث الا٢خهاصًت ؤمام  مٍؼ

الٟالخحن باألعاضخي الجماُٖت، في ْل ُٚاب 

٘ بضًلت مخ٩املت، وزانت باإلاىا٤َ  مكاَع
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ػّبس ؽّذاش؛ رغبسة اٌزؾذ٠ش اٌمشٚٞ ثبٌّغشة ِغ ث١بْ  - 

غشث١خ. اٌطجؼخ األٌٚٝ  ّْ  .196. ظ: 2015ِٓ أعً اٌجٛادٞ اٌ
52

ٔفسٗ. ساعغ اٌفصً اٌضبٌش ِٓ اٌىزبة اٌّٛسَٛ ثـ  -

 "رصٛساد ِزمذِخ ٚرغبسة ِغٙعخ".

الهامكُت لؿهل الٛغب. وإطا ٧ان ال بض مً 

مٗالجت لهظا الىي٘، ٞئهه ٣ًخطخي في هٓغ 

اء ال٣ٗاع  ي الباخث إٖاصة جىؾُ٘ الٖى

للجماٖاث الؿاللُت باؾترحإ ما هى الػم 

ت وخهو طوي  لخل مكا٧لها ال٣ٗاٍع

الخ٣ى١ في ؤعاييها مً ؤحل جىمُت ؤخىا٫ 

٣ضم ًٖ طل٪ مثا٫ ألاعاضخي  ؤهلها. ٍو

الجماُٖت التي جم إصعاحها يمً املجاالث 

اإلاشجغة باألو٧الُبخىؽ، هظا الهى٠ مً 

الدشجحر الظي ؤيغ بمجاالث ال٣بُلت بُئُا 

 .53خهاصًا، ؤ٦ثر مما ٧ان هاٞٗا لهاوا٢

ألاراض ي الجماعيت واملجاالث السكنيت  -ج

 بهوامش الغرب

إن َغح مؿإلت الؿ٨ً في ٖال٢ت بما 

ج٣ضم خؿب وحهت هٓغ الباخث، جٟغى 

هٟؿها بٗضما ناعث املجاالث الؿ٨ىُت 

غ الؿاللُت حٗٝغ جىؾٗا وا٦خٓاْا  للضواٍو

متزاًضًً، وهى ما ًدخاج إلى مسُُاث 

ُٓم ؤلا٢امت بالىؾِ ال٣غوي ٩٦ل، لخى

وباألعاضخي الجماُٖت زانت؛ م٘ ما ناعث 

ه مً جؼاًض لؿ٨ً ألابىاء اإلاتزوححن مً  حٗٞغ

الجُل الجضًض، ومً ٖكىابُت في جغجِب 

اإلاىا٢٘ الؿ٨ىُت، بما في طل٪ ؤلا٢امت 

ب  باملجاالث التي ٧اهذ مسههت إلى ٖهض ٢ٍغ

ٞه ؛ هظا باإلياٞت إلى ما ناعث حٗغ 54للٟالخت

هظه ألاعاضخي مً جؼاًض ألٞغاص واٞضًً مً 
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ؽّذاش ػّبس؛ االخزالالد اإل٠ىٌٛٛع١خ  -ساعغ:  - 

ٚاٌزؾٛالد االعزّبػ١خ ثبٌجبد٠خ اٌّغشث١خ )ِغبي ثٕٟ اؽسٓ( 

 ".2000ِسبّ٘خ ِمذِخ ثّٛاصاح ٔذٚح  "اٌم١ٕطشح فٟ أفك 
54

ْٚ أسض ٚأسض ثذْٚ فالػ، ػّبس ؽّذاش ؛ اٌفالؽْٛ ثذ - 

 ِشعغ سجك روشٖ.
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اإلاضن ٢هض ؤلا٢امت بمجاالتها الؿ٨ىُت التي 

٧اهذ زانت بؿا٦ىت الضواع مً ؤًٖاء 

 الجماٖت الؿاللُت. 

إن مً قإن هظه املخُُاث خؿب 

الباخث جد٤ُ٣ ٖضص مً ألاهضاٝ اإلاخ٩املت، 

مً بُنها الخٟاّ ٖلى ألاعاضخي الؼعاُٖت 

إلى مجاالث ؾ٨ىُت، زم وخماًتها مً الخدى٫ 

غ لخخدى٫ إلى ٢غي ؾ٨ىُت  جإهُل الضواٍو

ُٟت  خضًثت بمىانٟاث ججم٘ بحن الْى

ت ألاؾاؾُت  ت واإلاؤهالث الخًٍغ ال٣غٍو

للؿ٨ً، و٦ظا جد٤ُ٣ الخ٩امل ما بحن 

ت الهٛغي واإلاخىؾُت وما  الىخضاث الخًٍغ

 .55بحن هظه ال٣غي الخضًثت

ألاراض ي الجماعيت ومدخل الخنميت  -د

 اسيت للبوادي املغربيتالسي

لبلٙى ما جمذ ؤلاقاعة إلُه ؤٖاله، ًضٖى 

الباخث إلى إهجاػ مغاحٗت قاملت للؿُاؾت 

ت والخىمُت باإلاٛغب، بما في طل٪ جهىع  ال٣غٍو

ٗخبر ؤن ٧ل  مؿخ٣بل ألاعاضخي الؿاللُت؛ َو

مغاحٗت مً صازل اليؿ٤ ال٣ابم، الظي 

ل  27ٌٗخمض مغحُٗت ْهحر  لً  1919ؤبٍغ

ض مً الخىجغاث جؤصي في ه ٓغه إال إلى اإلاٍؼ

وألاػماث الىاحمت ًٖ جضبحر ْغفي للمكا٧ل 

ال٣ابمت، ؤو خؿاباث ؤمىُت وؾُاؾُت 

وا٢خهاصًت ي٣ُت. وفي هظا الهضص ٌٗخبر 

الباخث ؤن اإلاغحُٗت التي اٖخمضتها "٢ُاٖاث 

الخدضًث ال٣غوي" اإلاكاع إليها ؾاب٣ا، وجل٪ 
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ػّبس ؽّذاش، األ١ّ٘خ اإلسزشار١غ١خ ٌٍّشاوض اٌمش٠ٚخ  - 

ٚاٌّذْ اٌصغشٜ ثبٌغشة، ِشعغ سبثك؛ رٕس١ك األسزبرح ص٘ٛس 

 ضمبفٟ. )دساسخ غ١ش ِٕطٛسح(.

٩ل التي ا٢ترخها "مكغٕو ؾبى" ًم٨ً ؤن حك

٢اٖضة نالخت لبىاء م٣ترخاث ؾُاؾُت 

ت حضًضة جسغج باألعاضخي الجماُٖت مً  وجىمٍى

ؤػمتها، في الى٢ذ الظي جسغج ُٞه بالبىاصي 

 اإلاٛغبُت ٩٦ل مً ؤوياٖها الؿِئت.

 خاجمت

سُت  اٖخماصا ٖلى اإلا٣اعبت الؿىؾُىجاٍع

التي جبىاها الباخث، واٖخماصا ٦ظل٪ ٖلى 

ت  مخابٗخه اإلاُضاهُت لبٌٗ املجاالث ال٣غٍو

لألعاضخي الجماُٖت بالٛغب، ٞئهه ًم٨ً 

ال٣ى٫، مً حهت ؤولى، ؤن الخُىع الٗام 

لألعاضخي الؿاللُت، واإلاكهض ؤلاحمالي 

ألوياٖها ال ًسخل٠ ٦ثحرا مً حهت إلى ؤزغي 

جي. ؤما مً حهت ز اهُت، ٞئهه ٖلى الهُٗض الَى

ًم٨ً ال٣ى٫ ٦ظل٪، جبٗا إلاا ًظهب إلُه 

الباخث، ؤن اإلاؿاع الٗام الظي حك٩لذ ٖبره 

ألاعاضخي الجماُٖت ٦ىٓام ٣ٖاعي زام 

باإلاٛغب، هى ما ُٖل مؿاعها الؿاب٤، ؤي 

اججاهها هدى الخملُ٪ الٗابلي وبٗضه الٟغصي، 

ت في ؤٖما٫  وحٗخبر هظه ؤَغوخت مغ٦ٍؼ

ع الضًىامُت التي الباخث، بما ٨ًكٟه ًٖ صو 

ؤخضثها إٖما٫ ْهحر الىناًت ٖلى ألاعاضخي 

ل  27الجماُٖت ) ل اججاه 1919ؤبٍغ ( بٗض جدٍى

 جُىعها الخل٣اةي الؿاب٤ ٖلى الاؾخٗماع.  

مً حاهب آزغ ٌٗخبر الباخث ؤن  

بغوػ الٟغص يمً الؿحروعة الٗامت لخُىع 

ألاعاضخي الجماُٖت، بما في طل٪ الخٗبحر 

تهً اليؿاةي ًٖ اإلاُال بت بئ٢غاع هٍى

ال٣اهىهُت، و٦ظا مُالب الجُل الجضًض مً 
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قباب الجماٖاث الؿاللُت، ط٧ىعا وإهازا، 

ؾىت، ال ٨ٌٗـ  18البالٛحن مً الٗمغ 

ويُٗت مخىاٚمت م٘ الث٣اٞت ال٣اهىهُت 

والخ٣ى٢ُت للضولت الخضًثت التي حٗتٝر 

ت اإلابيُت ٖلى الخ٣ى١  لألٞغاص بمثل هظه الهٍى

 والىاحباث.

اإلاؿاهماث التي ؤهجؼها الباخث في لٗل 

إَاع مدلي وحهىي ًغجبِ بمجا٫ الٛغب، مً 

٘ الاهخماماث  قإهه ؤن ٌؿاهم في جىَى

ت؛ التي هجض  بالؿىؾُىلىحُا الجهٍى

بسهىنها ٖلى مؿخىي الٛغب ٖضصا مً 

ما٫، مً بُنها جل٪ التي ؤهجؼها الباخث  ألٖا

دمحم ػعهحن خى٫ ألاعى ٖىض ٢بابل الكغاعصة، 

 هإمل ؤن وٗىص إليها في ٢غاءة زانت.  والتي 

 الئحت املراحع املعخمدة

خمضاف ٖماع؛ مؿاع حك٩ل اإلاُالب اليؿابُت باألعاضخي الؿاللُت باإلاٛغب، ؤو وؿاء ٖلى مؿاع 

ت ؾىؾُى٢اهىهُت . يمً ٦خاب الخغا٥ اليؿاةي اإلاٛاعبي، صًىامُت الخىإػ والخم٨حن في ا٦دؿاب هٍى

ً الضًً. ميكىعاث حامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي،  ؾُا٢اث مخ٣لبت. جيؿ٤ُ الخبِب الؿخاوي وٍػ

 .2020الُبٗت ألاولى 

غ صعاؾت ؾىؾُىلىحُت. ميكىعاث  خمضاف ٖماع  اليؿاء الؿاللُاث باإلاٛغب ؤويإ ومُالب، ج٣ٍغ

٘، الُبٗت ألاولى ال٣غو   .2020ٍحن لليكغ والخىَػ

خمضاف ٖماع؛ ججاعب الخدضًث ال٣غوي باإلاٛغب م٘ بُان مً ؤحل البىاصي اإلاٛغبُت. الُبٗت ألاولى 

2015. 

خمضاف ٖماع ؛ ازخىا٢اث الخدى٫ باألعاضخي الجماُٖت لهىامل اإلاٛغب، مجلت الباصًت اإلاٛغبُت، 

 .2008، 2الٗضص 

غاٝ بالباصًت خمضاف ٖماع؛ ألا  جي. يمً ٦خاب "ألٖا ، مً املخلي إلى الَى عاضخي الجماُٖت والٗٝغ

ا اإلاغابِ، ؾُٗض  ت بل٩امل، ٞاَمت مؿضالي،  خلُمت بى٨ٗغي، زٍغ اإلاٛغبُت". جيؿ٤ُ: البًُاٍو

ش البىاصي اإلاٛغبُت، ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت  ت البدث في جاٍع ضي. ميكىعاث مجمٖى البىٍػ

٘ الغباٍ، الُبٗت ألاولى ال٣ىُُغة، َب  . 2004٘: صاع الؿالم للُباٖت واليكغ والخىَػ

خمضاف ٖماع؛ الازخالالث ؤلا٩ًىلىحُت والخدىالث الاحخماُٖت بالباصًت اإلاٛغبُت )مجا٫ بجي اخؿً( 

 ."2000ال٣ىُُغة في ؤ٤ٞ "مؿاهمت م٣ضمت إلى هضوة بٗىىان 
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