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  يهخص: 

خُت لخىىس خم الاهخفاع  ًدىاٌو َزا اإلالاٌ بالذسط ملاسبت جاٍس

احاولت جدعؼ ملفي ؤساض ي الجماغاث العاللُت باإلاغشب، ورلً 

الخغحراث والخدىالث التي وشؤث غلى الاظخفادة مً ألاساض ي 

الجماغُت في العالد واظخغاللها، جعػا إلاا غشفه َزا الفىف مً 

ألامالن مً جىىساث، جدىمذ فيها مجمىغت مً الػىامل املخخلفت ظىاء كعل الاحماًت ؤو خالٌ اظخػماس 

ىم في اهخفاع اللعابل والجماغاث العاللُت منها، خاـت ؤمام ما صالذ بػمها جخدو اإلاغشب ؤو بػذ اظخلالله، 
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الخىىس الزي غشفخه اللىاهحن اإلاىظمت لاحم الاهخفاع منها، والتي ججػلها ؤخُاها في ولػُت جىاكن بحن واكػها 

 وماليها.

هما ًىضح َزا العدث مذي اسجعاه خم الاهخفاع بإولاع العيان واإلاؤظعاث اإلاىظمت لاحُاتهم، وهزلً 

لىاهحن التي واهذ حعهش غليها مثل ألاغشاف، الش يء الزي ًجػل فهم جىىساث َزا الاحم ال ًمىً ؤن ال

ا في دساظخه، خاـت بػذ الاظخلالٌ والتي غشف فيها جدىالث مدعاسغت حعخلضم ج ىخمل دون اظخدماَس

خي في بػن ألاخُان كفذ ججاوص بػن ؤلاؼياالث التي ًىاحهها جىعُ م بػن الػىدة إلى بػذٍ الخاٍس

 اللىاهحن الجذًذة في الاهخفاع مً َزٍ ألاساض ي.

خُت لخىىس خم الاهخفاع في اإلاغشب ؤمام اإلاهخمحن بذساظت  إن َزٍ اإلاعاَمت تهذف إلى ولؼ ؤسلُت جاٍس

ملىُت ألاساض ي غامت وألاساض ي الجماغُت خاـت، كفذ اظخغاللها في فهم ؤؼمل لها ومشاغاة للىلؼ 

ػاث خي غىذ ولؼ الدؽَش الجذًذة اإلاىظمت لها، وبالخالي مشاغاة اللاهىن لىلؼ العيان وؤغشافهم التي  الخاٍس

ت الظخغالٌ خلىكها التي حػخبر الُىم  ماصالذ جخدىم في بػمها، وفي الىكذ هفعه معاًشة ألابػاد الخىمٍى

ان ول اللىاهحن اإلاىظمت للجماغاث العاللُت.  َس

العاللُت، خم الاهخفاع، اإلاغشب، اظخغالٌ ألاسك، روي ألاساض ي الجماغُت، الجماغت  الكلمات املفتاحية:

 الاحلىق 

A HISTORICAL APPROACH TO THE 

DEVELOPMENT OF USUFRUCT ON COLLECTIVE 

LAND IN MOROCCO 

Abstract:  

This article deals with a historical 

approach to the development of the right of 

usufruct over the lands of ancestral groups 

in Morocco, trying to trace the changes and 

transformations that have taken place in 

the use of collective lands in Morocco and 

their exploitation, according to the known evolutions of this type of property, 

controlled by a set of different factors, Whether it was before the protectorate period 

in Morocco, during its colonisation or after its independence, some of which still 

control the use of tribes and ancestral groups, particularly in the face of the 
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evolution defined by the laws governing the right of usufruct, which sometimes put 

them in a situation of contradiction between their reality and their past. 

This research also shows the extent to which the right of usufruct is linked to the 

conditions of the population and the institutions that govern their lives, as well as to 

the laws that have been overseen by them, such as customs, so that an 

understanding of the developments of this right cannot be completed without 

invoking them in its study, especially after independence, in which there have been 

accelerated transformations that sometimes require a return to its historical 

dimension in order to overcome some of the problems encountered by the 

application of certain new laws in the use of these lands. 

This contribution aims to lay the historical foundations of the development of the 

right of usufruct in Morocco for those interested in the study of land ownership in 

general and collective land in particular, in order to exploit it in a more global 

understanding and taking into account the historical situation when drafting new 

laws that regulate it, and thus take into account the law of the situation of the 

population and its customs, which still control some of them, and at the same time 

follow the development dimensions of the exploitation of their rights, which are 

today the focus of all laws regulating dynastic groups. 

Keywords: collective lands, the ethnic community, Right of usufruct, Morocco, Land 

use, Rights holders.

 يمذيخ:

ت لألساض ي باإلاغشب ما بحن  جىىغذ العيُت الػلاٍس

ؤساض ي اإلالً الفشدي واساض ي الاخعاط و اساض ي 

ا، و حػخبر الاساض ي العاللُت او  املخضن وغحَر

الجماغُت اَم َزٍ العيُاث، ورلً إلاا ؼهذجه مً 

ػُت جمحزث جىىساث  جىظُمُت و حؽَش

ت،  امخذث مً فترة ما كعل الاحماًت و  باالظخمشاٍس

ؼملذ فترة الاحماًت وبػذَا، و الصاٌ َزا 

عي ًداٌو جىظُمها الى الُىم،  الخجذًذ الدؽَش

ا واظتراجُجُاث الذولت في لمان  لُخىافم حعُحَر

خم  َػذو  الخىمُت اإلاعخذامت للمعخفُذًً منها.

ض ي مً كعل الجماغاث اإلاالىت الاهخفاع بهزٍ ألاسا

لهزٍ اإلالىُاث ؤَم اللماًا املخخلف غليها بحن 

ألافشاد والجماغاث التي لها خم الاهخفاع مىز 

بذاًت َزٍ اإلالىُت، التي جإزشث بدىظُماث الىاط 

وهظمهم في جذبحر الاحُاة الاكخفادًت والاحخماغُت 

 واظخغالٌ ألاسك.

باإلاغشب كعل الفخذ ؤلاظالمي  يض اواهذ ألاس 

ا لألغشاف التي جىظم جملىها  جخمؼ في جذبحَر

ليل مجمىغت ؤغشافها  واهذ واظخغاللها؛ خُث

اإلاىظمت لالهخفاع باإلالً الجماعي، لىً مؼ مجيئ 

ػاث ؤلاظالمُت إلى حاهب  ؤلاظالم ؤـعدذ الدؽَش

 الػشف مً ؤَم الىظابل اإلاىظمت للملً

اإلاغشب جدذ الاحماًت ظلىه  الجماعي، الى غاًت 

خُذ ؼهذث معالت جذبحر الاساض ي  ،الفشوعُت
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وخم الاهخفاع غذة جدىالث ساحػت الى العُاظاث 

اإلاخعػت مً وشف ظلىاث الاحماًت الفشوعُت  

اإلاخػللت باالظدُىان الضساعي، و الزي حاء 

هىدُجت الظخغالٌ َزٍ العلىاث ألساض ي 

اإلاعخػمشاث لخغىُت الخفاؿ الىاجج في بػن 

فتراث غً جذاغُاث الاحشوب الػاإلاُت الاولى و ال

َزٍ العُاظت ال صالذ جىل بماللها الثاهُت. ان 

غلى ؤساض ي الجماغاث العاللُت وظاَمذ في 

ا، سغم مداوالث اإلاغشب مىز  حػلُذ جذبحَر

الاظخلالٌ إلى الُىم إخشاج كىاهحن حذًذة 

ا، وفي الىكذ هفعه إـالح ولػُت َزٍ  لخجاوَص

ة جمهُذا إلدماحها في معلعل ألاساض ي اإلاػلذ

جىمُت اإلاىاوم اإلاخىاحذة فيها غبر اظخغاللها في 

زا ما الالخىمُت املاحلُت وخذمت روي  احلىق، َو

ًظهش في جىحه ؤخش اللىاهحن التي ـذسث بؽإجها 

 .62.171خاـت كاهىن 

َزا اإلالاٌ ًداٌو ؤن ًخدعؼ جىىس خم الاهخفاع في 

شب مىز ما ألاساض ي العاللُت ؤو الجماغُت باإلاغ

كعل اظخػماس العلذ مشوسا بفترة الاحماًت 

ىال إلى جذبحر َزا الاحم مً كعل  الفشوعُت ـو

اللىاهحن الجذًذة الخاـت بدىظُم ؤساض ي 

الجماغاث العاللُت ورلً للىؽف غً ؤَم 

الخغُحراث التي خفلذ في جذبحر َزا الاحم، ورلً 

 وله اهىالكا مً ؤلاحابت غلى ألاظئلت الخالُت:

 لفذ بدم الاهخفاع؟مارا ه 

  ًهُف وان اإلاغاسبت ًذبشون الاهخفاع م

ألاساض ي الجماغُت كعل الاحماًت؟ وؤي 

                                                           
1
ثشأٌ انىصبٌخ اإلدارٌخ ػهى  انجًبػبد  62.17_ لبْٔٛ  

 26، 6807، اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ، ػذد انسالنٍخ ورذثٍر أيالكهب

 2019اغغطظ 

دوس للمؤظعاث اللعلُت فُه خاـت " 

 الجماغت"؟

  ما ؤَم الخغُحراث التي ؤخذزتها الاحماًت

ا غلى  في ألاساض ي الجماغُت؟ وما جإزحَر

 خم روي الاحلىق؟

  َل اظخىاغذ اللىاهحن الجذًذة بػذ

الاظخلالٌ ججاوص إؼياالث الاهخفاع مً 

 ألاساض ي العاللُت؟

 أوال مذلول حق الانتفاع في ألاراض ي الجماعية

ظل خم الاهخفاع مً ؤبشص الاحلىق التي اسجعىذ 

باظخغالٌ ألاسك الضساغُت في غذة خماساث 

 غذة خاـت مىز الػفش الشوماوي، وكذ غشف

جىىساث مهمت في مجاالث ؤخشي مخإزشا في رلً 

ىعُػت اللىاهحن والؽشاةؼ العابذة فيها، وهزلً ب

الىلؼ الاكخفادي والاحخماعي للعيان ومُادًً 

ا.  اظخػماٌ َزا الاحم ومذي جىىغها وجمحَز

بؽيل هعحر في اخخالف مذلٌى  ظاَم َزا الىلؼ

ومػاوي خم الاهخفاع ظىاء غىذما هخدذر غً 

اظخغالٌ ألاسك ؤو مُادًً ؤخشي، ختى ؤهه َىان 

ػاث اللاهىهُت مً عجضث غً إًجاد مً الدؽَش

حػٍشف حامؼ له سغم ـذوس كىاهحن مىظمت له، 

والتي جم الخففُل فيها هما َى ؼإن اللاهىن 

. 2اإلاذوي الفشوس ي واللاهىن الجضابشي واللعىاوي

هما ؤن العدث غً مذلىله غىذ مجمىغت مً 

العاخثحن الزًً اَخمىا بمىلىع اإلالىُت بؽيل 

فه ظىاء مً الىحهت هجذ فُه حػذدا ل ،غام خػاٍس

اللاهىهُت ؤو الفلهُت، خاـت مؼ اخخالف الفلهاء 

ف  ، والاخخالف هزلً خٌى غام لهخٌى حػٍش

                                                           
2
، انًهكٍخ فً االسالو_ ػ١غٝ ػجذٖ، أحّذ اعّبػ١ً ٠حٟ،  

 37، 36، فـ: 1984دس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح، اٌغٕخ: 



 مقاربة تاريخية لتطور حق االنتفاع في أراضي الجماعات الساللية بالمغرب

8272- 2518 ردمد :  معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية  

                       

 
 

4
1

 
4

1
 

ظهش رلً بؽيل  .كُىد ولىابي َزا الاحم ٍو

حلي في اخخالف فلهاء اإلاالىُت والاحىفُت 

والؽافػُت والاحىعلُت خٌى خم الاهخفاع، والزي 

له ًإحي لمً ؤبىاب ملً اإلاىفػت في الف

 .3ؤلاظالمي

ف خم الاهخفاع ٌعخلضم  َىامً  ًظهش ؤن حػٍش

الػىدة إلى مجمىغت مً اإلافاَُم اإلاشجعىت به 

، 6وجملًُ الاهخفاع 5وملً اإلاىفػت 4هدم اإلالىُت

والاحلىق اإلاشجعىت بها مثل خم الخفشف 

والاظخػماٌ والاظخغالٌ والتي ًمىً ولها ؤن 

ًخغحر حػىُىا هظشة ؼاملت غً َزا الاحم الزي 

خعب مُادًً اظخػماله وهزلً اللىاهحن 

 اإلاىظمت له.

ال ٌعػىا اإلالام َىا إلبشاص جىلُداث ؤهثر في َزٍ 

ف  الاخخالفاث وإهما ظىىخفي بئًشاد بػن الخػاٍس

واإلاذلىالث املخخلفت لاحم الاهخفاع لىػىي لللاسا 

 هىخفي منها بما ًلي:و ، بعىىاٍ ظلفا ـىسة غً ما 

                                                           
3
رحىٌم انًهكٍخ انؼبيخ إنى يهكٍخ _ فش٠ذ دمحم اٌخط١ت،  

، داس ٔؾش جبِؼخ خبصخ: دراسخ فمهٍخ يمبرَخ ثبنمبَىٌ

، 2001ٖ/ 1421، اٌغٕخ: 1اٌمب٘شح، و١ٍخ  داس اٌؼٍَٛ، اٌطجؼخ: 

انًهكٍخ فً انشرٌؼخ . ػٍٟ اٌخف١ف، 100، 99فـ: 

، داس اٌفىش اٌؼشثٟ، يٍخ يغ انًمبرَخ ثبنشراعغ انىظؼٍخاإلسال

 27، ؿ: 1996)ة.ه(، اٌغٕخ: 
4
_ حك اٌٍّى١خ ٠زحذد ثضالس ػٕبفش أعبع١خ ٟٚ٘ حك  

االعزؼّبي ٚحك االعزغالي ٚحك اٌزقشف اٌزٞ ٠ؼطٝ 

انًهكٍخ فً ٌٍؾخـ اٌّبٌه دْٚ ا٢خش٠ٓ. ػٍٟ اٌخف١ف، 

 25ؿ: انشرٌؼخ اإلساليٍخ، 
5
ٕفؼخ رؼش٠فٗ لش٠ت ِٓ ر١ٍّه إٌّفؼخ ٠ٚىْٛ ِم١ذا _ ٍِه اٌّ 

ثبٌضِبْ ٚاٌّىبْ، ٍِٚى١خ األؽ١بء ف١ٗ غ١ش ِمقٛدح فٟ رارٙب 

ٚإّٔب ِٕبفؼٙب ألْ ٍِى١خ اٌشلجخ رىْٛ ٌؾخـ أخش ٘ٛ فبحت 

ؿ: رحىٌم انًهكٍخ انؼبيخ إنى يهكٍخ خبصخ، اٌٍّه. اٌخط١ت، 

 24ؿ: انًهكٍخ فً انشرٌؼخ اإلساليٍخ، ػٍٟ اٌخف١ف، . 91
6
_ ر١ٍّه االٔزفبع حغت اٌمشافٟ ٔمال ػٓ دمحم اٌخط١ت ٘ٛ  

إػطبء اإلرْ ٌؾخـ ِب ثبالٔزفبع ثٍّه ِؼ١ٓ دْٚ إؽشان 

ؽخـ أخش أٚ اٌزقشف ف١ٗ ثأٔٛاع ِٓ اٌزقشفبد ِضً 

اإلجبسح ٚاٌّؼبٚمخ. ٠ٚخزٍف ػٓ ر١ٍّه إٌّفؼخ فٟ ٘زا 

يهكٍخ  رحىٌم انًهكٍخ انؼبيخ إنىاٌؾشه األخ١ش. دمحم اٌخط١ت، 

 99ؿ: خبصخ، 

ى ملً اإلاىفػت خم الاهخفاع ًذٌ غل  

 .7اإلالُذ

خم الاهخفاع "ٌعخػمل في الذاللت غلى   

ما زبذ ليل مً اإلاالً واإلاعاح له مً الاحم في 

الاهخفاع بما ًملً ؤزشا وهدُجت إلالىه ؤو ؤلارن 

 .8باالهخفاع فُما ال ًملً"

خم الاهخفاع َى "الاحم في اظخغالٌ   

ألاؼُاء اإلاملىهت آلخش، هما ٌعخغلها اإلاالً 

 .9ولىً بؽشه املاحافظت غلى هُاجها"هفعه، 

خم الاهخفاع "خم غُني ًخٌى للمىخفؼ   

اظخػماٌ غلاس غلى ملً الغحر واظخغالله، 

 .10وجىلض ي مذجه لضوما بمىث اإلاىخفؼ"

ف جخفم غلى ؤن خم الاهخفاع  إن حل َزٍ الخػاٍس

َى اظخغالٌ ملً مً كعل شخق غحر مالً 

 لشكعخه بغن الىظش غً وعُػت َزٍ ألامالن

زٍ  ؤواهذ مىلىلت ؤو غحر مىلىلت ؤو غُيُت، َو

الخالـت هي التي ًمىً لىا الػمل بها غىذ 

في ألاساض ي الجماغُت؛  َزا الاحم  الاحذًث غً

غلى اغخعاس ؤن اظخغالٌ َزٍ ألاساض ي ًيىن 

مؤكخا، وال ًمىً للمىخفػحن مً ؤفشاد اللعُلت ؤو 

ؤغماء الجماغت العاللُت التي ٌعخفُذون منها 

لها إلى ملً فشدي ؤو  جملىها بؽيل دابم ؤو جدٍى

الخفشف فيها بإهىاع مً الاظخغالٌ مثل العُؼ ؤو 

ا.  الهعت ؤو ؤلاسر وغحَر

وخم الاهخفاع والاظخفادة مً ألاساض ي الجماغُت 

ًخدذد مفهىمه ؤًما بىعُػت ألاغشاف التي واهذ 

                                                           
7

 27ؿ: انًهكٍخ فً انشرٌؼخ اإلساليٍخ، _ ػٍٟ اٌخف١ف، 
8

 99ؿ: رحىٌم انًهكٍخ انؼبيخ، _ اٌخط١ت، 
9

 37ؿ:  انًهكٍخ فً اإلسالو،_ ػ١غٝ ػجذٖ، 
10

، 39.08اٌمبْٔٛ سلُ  يذوَخ انحمىق انؼٍٍُخ،، 37_ اٌّبدح: 

 .2011ٔٛٔجش  22فذس فٟ ربس٠خ 
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مىظمت له مىز ما كعل ؤلاظالم زم المىابي 

ٌ َزا الاحم وان الفلهُت غىذ جىظػه؛ فمذلى 

زا ما ًخجلى في ألاغشاف  ًخإزش بهما بؽيل حلي َو

ا ، والتي واهذ 11اإلاىظمت لألساض ي ووشق جذبحَر

جخغحر بدعب اللعابل والجماغاث العاللُت 

ا،  واإلاىاسد اإلاخىفشة غىذَا مً ألاساض ي وغحَر

وهزلً غذد العيان داخل اللعُلت، مما ًجػل 

ُه لىابي الاهخفاع باألسك غحر زابذ وجخدىم ف

مخخلفت، والتي ًجب مشاغاتها غىذ الاحذًث غً 

ػه بحن اإلاعخفُذًً ؤو ما ٌعمى  َزا الاحم وجىَص

 بإغماء الجماغت العاللُت.

خُت التي ؤخاوذ بخغحر  وال هيس ى الظشوف الخاٍس

مذلٌى خم الاهخفاع، فئرا واهذ ألاغشاف 

ولىابي الؽشع ؤلاظالمي هي اإلاهُمىت في اإلاغشب 

غلى جىظُم اظخغالٌ ألاسك كعل فترة الاحماًت، 

 وجلً التيفئن اللىاهحن التي ؼشغتها َزٍ ألاخحرة، 

 حاءث بػذ الاظخلالٌ، واهذ لها جإزحراث هعحرة

زا ساحؼ  غلى جىىٍس في ألاساض ي العاللُت، َو

بؽيل مهم إلى ظُاظت الذولت في جىظُمها وهزلً 

ا ظىاء  اإلاؽاول والػىابم التي واحهذ جذبحَر

ت ؤو ما بػذَا، والتي  خالٌ الفترة الاظخػماٍس

ا، جمهُذا  خاولذ اللىاهحن الجذًذة ججاوَص

إلدماج َزٍ ألاساض ي في معلعل الخىمُت، 

في ظبُل ما ًخذم مىفػت اإلاىخفػحن واظخغاللها 

بها، خاـت مذوهت الاحلىق الػُيُت الفادس 

 62.17واللاهىن  39.08بؽإجها اللاهىن سكم 

.  العابم رهٍش
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_ Louis Milliot, Introduction à l’étude du 

droit musulman, Recueil Sirey, Paris v, p 318 

ول َزا وػخلذ ؤهه صاد مً حػلُذ إحشاءاث 

الاظخفادة مً ألاساض ي الجماغُت خاـت مؼ 

اللُىد التي فشلذ خٌى الاهخفاع مً ألاسك ؤو 

ا باليععت  لزوي الاحلىق، واإلاشجعىت بؽيل زماَس

هعحر بخىىس مفهىم الاظدثماس في َزٍ ألاساض ي 

ا مً كعل اإلاخذخلحن  واظخغاللها، ووشق جذبحَر

فيها، والزًً جىظػذ دابشتهم ختى ؤـعذ ؤفشاد 

الجماغت العاللُت ال ٌؽيلىن إال حضءا مً َؤالء 

مفالح  واـعذ مً بحن اإلاخذخلحنفي الخىظُم، 

الجماغاث الترابُت وهىاب وصاسة الذاخلُت و 

م.  الجماغاث العاللُت وغحَر

ثانيا الانتفاع من ألاراض ي الجماعية قبل 

 الاستعمار

واهذ ألاساض ي الجماغُت كعل الاظخػماس، حؽمل 

، واهدؽشث 12مجاال مهما مً ألاساض ي في اإلاغشب

في حمُؼ اإلاىاوم بيعب مخخلفت إلى حاهب ؤمالن 

ت ؤي ؤجها ؤخشي، وملىُتها ظلذ ملىُت حماغُ

جابػت لللعُلت ؤو الذواس ؤو غذة ؤظش جيىن 

مجمىغت ظياهُت حعخغلها بؽيل حماعي، وغالعا 

ما ًخم الخمُحز فيها بحن ؤساض ي صساغُت خاـت 

ت  .13بالاحشر والاهخاج الضساعي وؤساض ي سغٍى

وجذبحر َزٍ ألاساض ي وان ًخمؼ لألغشاف  

بؽيل هعحر ؤهثر مً الؽشع في حمُؼ مىاوم 

ووان خم الشكعت ؤو اإلالىُت ًعلى جىاحذَا، 
                                                           

12
األراظً انجًبػٍخ وانؼرف: يٍ انًحهً _ ػّبس حّذاػ،  

، مّٓ وزبة: األػشاف ثبٌجبد٠خ اٌّغشث١خ، إنى انىطًُ

ِٕؾٛساد ِجّٛػخ اٌجحش فٟ ربس٠خ اٌجٛادٞ اٌّغشث١خ، و١ٍخ 

طشح، داس اٌغالَ ٌٍطجبػخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ثبٌم١ٕ

، ؿ: 2004، اٌغٕخ: 1ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌشثبه، اٌطجؼخ: 

139 
13

االسزٍطبٌ وانحًبٌخ ثبنًغرة _ ِقطفٝ ثٛؽؼشاء،  

رمذ٠ُ: ػجذ اٌٛ٘بة ثٓ ِٕقٛس، اٌّطجؼخ  ،3681_3681

، 330، فـ: 1،اٌجضء: 1984اٌٍّى١خ، اٌشثبه، اٌغٕخ: 

331 
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لللعُلت؛ فهي ال وحىد فيها للملً الفشدي ؤو 

لها إلُه، ؤما خم الاهخفاع فهى  مداوالث لخدٍى

مممىن لجمُؼ ألاظش داخلها، بدُث ؤن سب 

ألاظشة َى الزي ًخىلى العهش غلى الاظخفادة مً 

ألاسك في حمُؼ مشاخل اظخغاللها بذاًت مً ؤخز 

بػذ جلعُمها إلى خشثها  ألاسك مً الجماغت

 .14وحمؼ مدفىلها

ان غملُت جلعُم الاساض ي واهذ حؽمل  

خم الاهخفاع مً ألاساض ي الضساغُت ، ؤما ألاساض ي 

ت  اظخغاللها ووان ، 15ياهذ جعلى مؽترهتفالشغٍى

ًخم بؽيل حماعي بػذ اجفاق اللعُلت؛ خُث ًظل 

خم خالٌ فترة  َزا الاحم حماغُا بحن ألاظش، ٍو

عىت خاـت في مىاوم جىاحذ مدذدة مً ال

، التي حعهش اللعابل غلى جىظُم 16"ألاهذاٌ"
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دٌخ واالجزًبػٍخ انزحىالد االلزصب_ ثٕغٟ ح١ّذ،  

وانًجبنٍخ فً انًُبطك انججهٍخ: حبنخ جًبػزً ٌٍ صًٍى 

ِطبثغ اٌشثبه ٔذ، )ة.ه(، اٌغٕخ:  ورٍكرٌكرح )إلهٍى إفراٌ(،

يسأنخ . اٌٙشٚٞ، اٌٙبدٞ، 105، 104، فـ: 2016

اإللطبع ثبنًغرة يٍ خالل انجٍُبد انمجهٍخ يب ثٍٍ حرة إسهً 

اٌذساعبد اٌؼ١ٍب، ثحش ١ًٌٕ دثٍَٛ ، 3811_3611وانزهذعخ: 

جبِؼخ دمحم اٌخبِظ، و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ، اٌشثبه، 

، 53، )ثحش ِشلْٛ(، فـ: 1997_1996اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ: 

56 
15

يُبفغ انجٍش وأراظً انجًبػبد _ سافغ ػجذ اٌٛ٘بة،  

 5مّٓ ٔذٚح األٔظّخ اٌؼمبس٠خ فٟ اٌّغشة، ٠ِٟٛ  انسالنٍخ،

، ِٕؾٛساد ِشوض اٌذساعبد اٌمب١ٔٛٔخ 2002أثش٠ً  6ٚ 

ٚاٌّذ١ٔخ  ٚاٌؼمبس٠خ ثى١ٍخ اٌحمٛق ثّشاوؼ، رٕغ١ك: دمحم 

. ثٛؽؼشاء، 80، ؿ: 2003ثٛٔجبد، دمحم ِِٛٓ، اٌغٕخ: 

 330، ؿ: 1، ط: االسزٍطبٌ وانحًبٌخ
16

اٌشػٛٞ ٠ٕٚزؾش لشة _ األوذاي: ٠طٍك ػٍٝ اٌّجبي  

إٌّبهك اٌّؼشٚفخ ثبٌشػٟ، ٚف١ٗ رزفك لج١ٍخ أٚ لجبئً ػٍٝ رشن 

ِغبحبد ِٓ أسام١ٙب العزؼّبٌٙب فٟ اٌشػٟ، ٠ّٕٚغ ػٍٝ 

اٌج١ّغ اٌذخٛي إ١ٌٙب إال فٟ ِٛػذ "اٌشػٟ"، ٠ٚزُ فٟ اٌغبٌت 

رٛظ١ف حبسط ػ١ٍٗ ٌٍغٙش ػ١ٍٙب ٚحّب٠زٙب ِٓ أٞ اػزذاء 

أٚ اٌمجبئً األجٕج١خ اٌزٟ ال رٕزّٟ  عٛاء ِٓ هشف أفشاد اٌمج١ٍخ

ًَبرج يٍ األػراف انسراػٍخ ثبنجىادي إ١ٌٗ. دمحم وشثٛه، 

مّٓ  انًغرثٍخ ويذنىنهب االجزًبػً انسٍبسً وانجٍئً،

وزبة: األػشاف ثبٌجبد٠خ اٌّغشث١خ، ِٕؾٛساد ِجّٛػخ اٌجحش 

فٟ ربس٠خ اٌجٛادٞ اٌّغشث١خ، و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ 

، داس اٌغالَ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌشثبه، ثبٌم١ٕطش

، وّب ٠ّىٓ اٌشجٛع 186، ؿ: 2004، اٌغٕخ: 1اٌطجؼخ: 

 ٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد إٌٝ: 

فخدها وإغالكها بدؽاوس وخمىس ألاظش اإلايىهت 

لللعُلت، والاهخفاع منها ًلضم ألاظش اإلاىخمُت إليها 

باإلاؽاسهت في الذفاع غً اإلاشاعي مً ؤي هجىم 

غليها ؤو لشب لاحشمتها، باإللافت إلى اخترام 

 لها وكشاساث الجماغت اللعلُت.ألاغشاف اإلاىظمت 

وإرا غذها إلى ؤساض ي الاحشر فئهىا  هجذ  

ؤن اللعُلت جداٌو ؤن جممً خم الاهخفاع 

اخذة في هفغ للجمُؼ بؽشوه جمػها لزلً، 

معاخاث ألاساض ي الضساغُت الىكذ بػحن الاغخعاس 

وهزلً الىلؼ الاكخفادي والاحخماعي 

ت ؤم17للعيان  ، ووعُػت ألاساض ي َل هي بىٍس

معلُت؟ جىصع ألاسك وحعهش ألاظش غلى خشثها، 

ؽخغل فيها ؤفشادَا، وال ًمىً ؤن ٌعخفُذ مً  َو

ألاسك إال فشد داخل ألاظشة ومتزوج ولذًه ؤوفاٌ 

َم الزًً ًلىمىن بمعاغذة سب ألاظشة غلى 

، وال ًدم للفشد اإلاؽاسهت في الاظخفادة هاالػىاًت ب

خذ، مً خم الاهخفاع إال إرا اظخلل في مجٌز وا

، 18وؤكام مذة مػُىت داخل اللعُلت ؤو الذواس

ؼ غلى الخىاوب   فيوجشهض الجماغت اللعلُت في الخىَص

ألاساض ي املاحشوزت، ورلً إلاىؼ جملىها جمليا فشدًا؛ 

ؼ ول ظىت بحن ؤفشادَا  خُث ًخم إغادة الخىَص

 وحعخفُذ مً ؤسك ؤخشي في العىت اإلاىالُت.

ؤما باليععت لألساض ي اإلاعلُت فهي  

ا جخمؼ للخلعُم غلى ألافشاد، بذ خم غحر ان وَس

                                                                                    
 _Laurent Auclair, Mohamed Alifriqui ; 

AGDAL : Patrimoine sociologique de 

l’Atlas marocain; Institut de Recherche pour 

le Développement, Institut Royal de la Culture 

Amazighe (IRCAM) ; 2012 
17

انسٍبسخ انؼمبرٌخ فً يٍذاٌ انزؼًٍر _ ِمذاد اٌٙبدٞ،  

، 1، ِطجؼخ إٌجبح اٌجذ٠ذح، اٌذاس اٌج١نبء، اٌطجؼخ: وانسكُى

 82، ؿ: 2000اٌغٕخ: 
18

 53ؿ:  يسأنخ اإللطبع،_ اٌٙبدٞ اٌٙشٚٞ،  
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الاهخفاع منها ًخدٌى إلى ملىُت فشدًت بػذ 

الصخق ٌعخفُذ مً  الخلعُم، غلى اغخعاس ؤن 

في اللعُلت، وجعلى  شامعخل  ألاسك منها مادام

الجماغت اللعلُت العاَشة غلى جىظُم ؼؤوجها 

ؼ خفق اإلااء الزي حؽشف غلُه،  بذاًت مً جىَص

إلااء اإلاخىفشة مً الػُىن ؤو ألاجهاس خعب همُت ا

فيها، ووعُػت ألاغشاف اإلاػخمذة في جذبحر جلعُم 

اإلاُاٍ، وفي اإلاغشب هجذ اظخػماٌ جلىُاث مخىىغت 

الظخغالٌ اإلاُاٍ ظهشث في خلب مخخلفت، ماصالذ 

 .19حؽيل حضءا مً ؤلاسر الاحماسي للعالد

ىان مً اإلاىاوم مً ماصالذ جدخفظ بالخلىُاث  َو

لت  في جذبحر اإلاُاٍ؛ هما َى ؼإن مجاالث الػٍش

الىاخاث وفي بػن اللعابل باألولغ اإلاخىظي 

والىعحر، هما جخذخل الجماغت اللعلُت في خاالث 

وحىد ـشاغاث بحن العيان في اظخغالٌ ألاسك 

ؤو غلى خفق اإلااء التي غالعا جعلى ظبب 

اإلاؽاول بحن العيان خاـت في الظشوف التي 

فاف وجلل فيها َزٍ حػشف فيها اإلاىاوم الج

 اإلاىاسد.

فدم الاهخفاع ختى في َزٍ ألاساض ي ظل مشجعىا 

باللُىد التي جفشلها الجماغت اإلاعحرة لها غلى 

جىظُم الاظخغالٌ والاظخفادة مً ألاسك 

اإلاعلُت، فمعاخاتها الللُلت ملاسهت مؼ ألاساض ي 

ت، ججػلها مدي اَخمام حمُؼ ألافشاد، وفي  العىٍس

للفشاع بحن العيان الزًً الىكذ هفعه مجاال 

 ًداولىن الاهفشاد بها وباظخغاللها بؽيل ؤو بأخش.
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انًبء خ ٔذٚح: _حٛي ٘زا اإلسس اٌحنبسٞ ٠ّىٓ ِشاجؼ 

، رٕغ١ك: دمحم األوٍغ، سؽ١ذ ثزبَسٍفذ: ربرٌخ ورمٍُبد

اٌغالِٟ، ِجّٛػخ اٌجحش فٟ ربس٠خ اٌّجبي ٚاإلٔغبْ 

ثزبٔغ١فذ، جبِؼخ اٌمبمٟ ػ١بك، و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ 

اإلٔغب١ٔخ، ِشاوؼ، اٌّطجؼخ ٚاٌٛسالخ اٌٛه١ٕخ، ِشاوؼ، 

 .2002، اٌغٕخ: 1اٌطجؼخ: 

سغم ما ًمىً ؤن ًظهش مً مداوالث الجماغاث 

اللعلُت خلم هىع مً اإلاعاواة في جذبحر خم 

الاهخفاع مً ألاساض ي بؽيل ًممً للجمُؼ 

الاظخفادة مً ألاسك ومدفىلها ومػِؾ ألافشاد 

 بػن مظاَش غُابوألاظش، فئهه واهذ حعىدٍ 

ؤو غذمها في َزا الاحم، والتي جظهش  اإلاعاواة 

بؽيل حلي في غملُت الخلعُم بحن ألافشاد 

والجماغاث داخل اللعُلت الىاخذة، وفي ؼشووها 

ا في ألافشاد اإلاىخفػحن منها مثل غذد  وجىفَش

ت في الجماغت، والتي جؤدي  الذواب واإلاياهت الشمٍض

اواة في وععت في بػن ألاخُان إلى غُاب اإلاع

زا سجله  اإلاعاخاث اإلاعخفاد منها بحن ألافشاد، َو

بػن العاخثحن الزًً ؤهجضوا دساظاث خٌى 

، والتي بشص فيها 20م19ملىُت ألاسك في اللشن 

هفىر ألاغُان غلى معاخاث هعحرة مً ألاساض ي 

باقي العيان، مما حػل خم الاهخفاع  خعابغلى 

حػله فيها غحر مدعاو سغم مداوالث اللعُلت 

 هزلً.

ًظهش مً خالٌ ما ظعم ؤن خم الاهخفاع مً 

ألاساض ي الجماغُت كعل الاحماًت، لم ًىً ًخمؼ 

، وإهما ختى 21لخذبحر ألاغشاف اللعلُت فلي

لمىابي الؽشع ؤلاظالمي التي حػلذ اإلااء 

زا ًبرص  وألاسك والىأل مؽتروا بحن الىاط، َو

بؽيل واضح في اإلاىاصغاث بحن العيان، والتي وان 
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بد ٠ّىٓ ِشاجؼخ: اٌٙبدٞ اٌٙشٚٞ ، _ ِٓ أُ٘ ٘زٖ اٌذساع 

انمجٍهخ، االلطبع وانًخسٌ: يمبرثخ سىسٍىنىجٍخ نهًجزًغ 

افش٠م١ب اٌؾشق، اٌذاس  (،3811_ 3611انًغرثً انحذٌش )

 .2005اٌج١نبء، )ة.ه(، اٌغٕخ: 
21

_ حٛي دٚس اٌؼشف فٟ رٕظ١ُ ٍِى١خ األسك ٠ّىٓ اٌؼٛدح  

ثبنؼرف ثؼط انًجبالد انًُظًخ إٌٝ: سؽ١ذ اٌحغ١ٓ، 

، مّٓ أػّبي ٔذٚح اٌمبْٔٛ ٚاٌّجزّغ ٚاٌؼشف، األيبزٌغً

ِٕؾٛساد اٌّؼٙذ اٌٍّىٟ ٌٍضمبفخ األِبص٠غ١خ، ِشوض اٌذساعبد 

األٔضشثٌٛٛج١خ ٚاٌغٛع١ٌٛٛج١خ، عٍغٍخ ٔذٚاد ِٕٚبظشاد 

، 185، ِطجؼخ اٌّؼبسف اٌجذ٠ذح، اٌشثبه، فـ: 7سلُ: 

187 . 
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ػاث ف ي بػن ألاخُان ًخم اللجىء فيها إلى حؽَش

الفله ؤلاظالمي وظىت سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص خاـت غىذ 

عجض ألاغشاف غً رلً، وهزلً اإلاعخىي 

الاكخفادي والاحخماعي لللعُلت، والزي وان 

ؼ ألاسك؛ فثرواث اللعُلت ومجاٌ  ً جىَص بذوٍس ًَش

 جىاحذَا وهزا وعُػت ألاسك وجىفش اإلاشعى

للماؼُت، ولها واهذ مدذدا مهما لالهخفاع مً 

 ألامالن العاللُت كعل فترة الاحماًت الفشوعُت. 

ثالثا القبائل واستغالل ألاراض ي الجماعية في 

 فترة الحماية

م 1912بػذ دخٌى الفشوعُحن إلى اإلاغشب ظىت 

الخذخل الػعىشي، اَخمىا بىُفُت  ت وبذاً

ىفش غليها اظخغالٌ الثرواث الاكخفادًت التي ًخ

اإلاغشب في حمُؼ املجاالث؛ ورلً بمداولت بىاء 

الاكخفاد اإلاغشبي وفم ما ًخذم مفالاحهم غبر 

ا في غذة  مجمىغت مً ؤلاحشاءاث التي اجخزَو

مجاالث وكىاغاث. وكذ وان مً بحن ما اَخمذ به 

الاحماًت ؤلاظعاهُت والفشوعُت مىز العىىاث 

بما ألاولى لالخخالٌ ملىُت ألاسك واظخغاللها 

ً 22ًخذم مفالح الذولخحن ، ومفالح اإلاػمٍش

الزًً تهافخىا غلى امخالن ألاساض ي في غذة 

مىاوم وحهاث باإلاغشب مذغمحن مً العلىاث 

ت التي ولػذ بُذَم إمياهُاتها مً  الاظخػماٍس
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اٌزٟ جّؼزٙب حٛي  _ عبػذ عٍطبد اٌحّب٠خ فٟ ٘زا اٌزمبس٠ش

اٌّغشة لجً ثذا٠خ اٌغضٚ االعزؼّبسٞ؛ ح١ش ِىٕذ ِجّٛػخ 

ِٓ اٌشحالد اٌزٟ لبَ ثٙب ِجّٛػخ ِٓ اٌجٛاع١ظ ٚاٌشحبٌخ 

َ ِٓ جّغ ِؼٍِٛبد ِّٙخ 19إٌٝ اٌّغشة خبفخ فٟ اٌمشْ 

ػٓ األٚمبع االلزقبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ ٌٍجالد سفؼذ إٌٝ 

ع١بعزٙب  اٌحىِٛبد االعزؼّبس٠خ عزغزغٍٙب فٟ ثٕبء

االعزؼّبس٠خ فٟ اٌّغشة ػٍٝ اٌّغزٜٛ االلزقبدٞ، ٚوزٌه 

 دػّزٙب فٟ اعزشار١ج١بد احزالي اٌجالد أصٕبء ِشحٍخ اٌغضٚ.

ؤحل خذمت ؤَذافها خاـت في اإلاُذان الفالحي 

 .23ولمان العُىشة غلى مىاسد العالد

لضساعي وخلم هىغحن مً إن غملُت الاظدُىان ا

الاظخػماس سظمي وخاؿ وان الىحه الاحلُلي 

للشغعت الىعحرة لعلىاث الاحماًت في امخالن 

ؤساض ي اإلاغاسبت بجمُؼ ؤؼياٌ ملىُتها التي واهذ 

 حػلم الامش كعل دخىلهم إلى اإلاغشب، ظىاء

الفشدًت ؤو الجماغُت ؤو ملىُت ألاخعاط باألمالن 

 ؤو املخضهُت ؤو ؤساض ي الجِؾ.

ال حهمىا في َزٍ الىلىت الاحذًث غً ول 

ألاظالُب التي اظخخذمذ مً كعل ظلىاث 

الاحماًت مً ؤحل اظخغالٌ ألاساض ي بجمُؼ 

ؤـىافها ألهه ًخىلب بدثا خاـا، وإهما جشهحزها 

ظِىفب في َزٍ الىلىت غلى حػامل اإلاعخػمش 

مؼ ألاساض ي الجماغُت التي واهذ حعخغلها اللعابل 

واهذ جخمؼ لىلػُتها  مىز صمً بػُذ وبىشق 

الاحخماغُت والاكخفادًت والثلافُت، التي واهذ 

ً َزٍ ألاساض ي هما سؤًىا ظابلا.  جَش

ا واهذ مدي اَخمام  فاألمالن الجماغُت هغحَر

اإلاعخػمش الفشوس ي بالىظش إلى معاخاتها ومىكػها 

وإمياهُاث اظخغاللها في خذمت العُاظت 

ت، لهزا خفتها بمجمىغت مً  اللىاهحن الاظخػماٍس

ػاث مىز العىىاث ألاولى للاحماًت، ختى  والدؽَش

ؤن ظهحر الخدفُظ الػلاسي الزي ؤكشجه فشوعا في 

وان مً بحن ؤَذافه العػُذة  1913غؽذ  12
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_ ٘زٖ اإلِىب١ٔبد رّضٍذ فٟ اٌّغبػذح ػٍٝ االعز١الء ػٍٝ  

األسامٟ عٛاء ثبٌؾشاء ثأصّٕخ ِٕخفنخ أٚ اٌحقٛي ػٍٝ 

١ش٘ب ِٓ اِز١بصاد العزغالٌٙب ِٓ لشٚك ٚأِٛاي ٚغ

اٌّغبػذاد اٌزم١ٕخ اٌزٟ رغًٙ ػ١ٍُٙ االعزغالي ثّذُ٘ ثب٢الد 

ٚدساعبد ػٓ اٌزشثخ، ٚوزٌه إٔؾبء ِؾبس٠غ وجشٜ فٟ 

إٌّبهك اٌغ١ٍٙخ ٌّذ٘ب ثبٌّبء اٌنشٚسٞ ٌزح٠ًٛ ٘زٖ إٌّبهك 

إٌٝ أسامٟ ِغم١خ رغشط ف١ٙب إٌّزٛجبد اٌزٟ رحزبجٙب 

 فشٔغب.
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غحر اإلاػلىت خفش َزٍ ألاساض ي، جعػتها فُما بػذ 

 ظهابش ؤخشي ؤَمها:

ؼ  1915ًىهُى  12ظهحر    املاحذد للدؽَش

ى خاؿ بدم اإلاىعم غلى الػلاساث امل احفظت َو

 الاهخفاع.

الخاؿ بئخذار  1916ماي   23ظهحر   

حماغت اللعابل ومىدها خلىق حعُحر ألاساض ي 

 الجماغُت التي جيخمي إليها.

ل  27ظهحر    الخاؿ بدىظُم  1919ابٍش

الاظخفادة مً ؤساض ي الجماغاث العاللُت ؤو 

 ألاساض ي الجماغُت.

اإلاخػلم بخدذًذ  1924فبراًش  18ظهحر   

 ألاساض ي الجماغُت هما جم حػذًله وجخمُمه.

ا  بالشحىع إلى ول َزٍ الظهابش واللىاهحن وغحَر

ت ًخضح ؤن فشوعا وان َذفها  مً اللشاساث الىصاٍس

ألاظاط الخىظُمي  َذمث َى الشاس ال َزٍ مً ول

لألساض ي الجماغُت الزي وان كعل دخىلها إلى 

و اإلاغشب جمهُذا للؽشوع في العُىشة غليها ولها ؤ

بػمها بإظالُب مخىىغت ظهشث بؽيل حلي مً 

اللشاساث واللىاهحن التي ـذسث في ؼإجها. فعػذ 

ماي  23جدذًذَا للجماغاث اللعلُت في ظهحر 

ل جذبحر َزٍ ألاساض ي إلى  1916 ؼشغذ في جدٍى

ت ورلً بئخذار  ـالح العلىاث الاظخػماٍس

ت غليها والتي ٌعهش غليها مجلغ  اًت ؤلاداٍس الـى

اًت ا لخابؼ لىصاسة الذاخلُت وهزلً حمػُت الـى

 اإلاىذوبحن غً ألاساض ي الجماغُت.

وولها َُئاث واهذ تهذف مً وساءَا ظلىاث 

الاحماًت جللُق ظلىت اللعابل ومؤظعاتها 

اللعلُت غلى ؤمالهها ورلً بئخذار ؤهماه 

حذًذة الظخغالٌ َزٍ ألاساض ي، فشغم ؤن 

اإلاعخػمش اخخفظ بعػن ؤظالُب الخذبحر 

الخللُذي لها، فئهه ؤخذر وشق حذًذة 

تها  ا لفالاحه ورلً بئلافت خم جفٍى الظدثماَس

ى ما حاء  لفالح حهاث ؤخشي وإمياهُت هشاءَا َو

دا في ظهحر  ل  27ـٍش : "ال ًمىً 1919ؤبٍش

م مً الػؽابش  لللعابل وففابل اللعابل وغحَر

لُت ؤن ًخفشفىا بدلىق اإلالىُت غلى ألاساض ي  ألـا

و لشعي اإلااؼُت اإلاؽترهت بُنهم اإلاػذة للاحشر ؤ

خعب الػىابذ اإلاإلىفت في الاظخغالٌ والخفشف 

إال جدذ والًت الذولت وخعب الؽشوه اإلالشسة في 

ى ما لم ًىً في اظخغالٌ 24ظهحرها الؽٍشف" . َو

اإلالً الجماعي كعل الاحماًت؛ خُث لم جىً جفىث 

 او جىسر.

إن الجماغاث اللعلُت ؤضاحذ بمىحب اللشاساث 

هحن التي ـذسث غلى الخىالي مً كعل واللىا

ظلىاث الاحماًت، بذون ؤي ظلىت غلى ألاساض ي 

الجماغُت، وبالخالي غلى خم الاهخفاع الزي واهذ 

ىان مً ؤغماءَا مً  جممىه ألفشاد اللعُلت، َو

جم لمه إلى اللجان التي ؤخذزذ لخدذًذ ألاساض ي 

فبراًش 18الجماغُت خاـت بػذ ـذوس ظهحر 

تها هابب غً ، والتي واه1924 ذ جمم في غمٍى

ً ؤَمهم: وهُل  الجماغاث إلى حاهب ؤغماء ؤخٍش

ميلف بالىالًت غً الجماغت، هابب غً الاحيىمت 

اإلاشاكعت، اللابذ، مهىذط خعحر في اإلاعاخت، 

 .25مترحم وغذلحن
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اٌخبؿ ثؾأْ  1919أثش٠ً  27_ اٌفقً األٚي، ظ١ٙش  

رٕظ١ُ اٌٛفب٠خ اإلداس٠خ ػٍٝ اٌجّبػبد ٚمجو ؽؤْٚ 

 األِالن اٌجّبػ١خ ٚرف٠ٛزٙب.
25

 1924فجشا٠ش  18_ اٌفقً اٌضبٟٔ، ظ١ٙش  
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وخم الاهخفاع الزي حؽشف غلُه اللعابل جم 

إغىاءٍ إلى حمػُت اإلاىذوبحن التي بذؤث حؽشف 

ؼ  الاهخفاع بففت مؤكخت بحن ؤغماء غلى جىَص

الجماغت ورلً باظخدماس ألاغشاف التي جىظمه 

اًت  في اللعابل وهزلً حػلُماث مجلغ الـى

الزي واهذ كشاستها جدذ إؼشافه. َزٍ اللشاساث 

ت في  التي واهذ ولها جخذم العُاظت الاظخػماٍس

لها لفالح  الاظدُالء غلى ألاساض ي وجدٍى

ً ذ َىا لشبذ بؽيل ، وغملُت الخفٍى26اإلاػمٍش

هعحر خم اظخفادة اللعابل مً ألاساض ي العاللُت 

التي واهذ حعخغلها مىز غلىد مً الضمً؛ إر ؤجها 

ؼ معاخاث منها غلى  مىىذ فشوعا مً جىَص

ً بدعهُالث هعحرة خاـت في اإلاىاوم  اإلاػمٍش

ا  ت وظاٌغ والغشب وغحَر الخفعت مثل الؽاٍو

بػذ مً العهٌى التي واهذ جىدؽش فيها خاـت 

إغادة جدذًذ ألاساض ي الخابػت لللعابل مً وشف 

 اللجان التي خففذ لزلً.

هما ؤهه ظاَمذ بػن الفالخُاث التي  

 1919ؤغىُذ لجمػُت اإلاىذوبحن بمىحب ظهحر 

في لُاع خلىق اللعابل وظياجها؛ إر ؤهه بذؤث 

َزٍ ألاخحرة جخػشك إلاماًلاث في الاظخفادة مً 

مػُت بخجاوصاث في ألاسك، باإللافت إلى كُام الج

الخلعُم لألساض ي التي جيلفذ بها؛ ورلً ًظهش في 

اظخغالٌ إغىاءَا الاحم الذابم لالهخفاع للعػن 

ل بػن ألامالن  دون الاخش مما ؤدي إلى جدٍى

الجماغُت إلى ؤمالن فشدًت، وهزلً هشاء بػمها 

ؤو الاؼتران فيها إلاذة ظيخحن لفالح بػن 

                                                           
26

أوجه االسزغالل االسزؼًبري نهفالحخ _ دمحم ع١ٍّبٟٔ،  

ِجٍخ  و،3898_ 3831انًغرثٍخ خالل فزرح انحًبٌخ انفرَسٍخ 

١٘شٚدٚد ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاالجزّبػ١خ، اٌّجٍذ اٌشاثغ، اٌؼذد: 

 125، 119، فـ: 2022، اٌغٕخ: د٠غّجش 4

زٍ 27للعابلألاحاهب غحر اإلاىخمحن إلى َزٍ ا ، َو

ألاغماٌ التي اظدىذث فيها غلى الظهحر العابم 

حػلذ ألاساض ي الجماغُت جفلذ ول ؤظعها 

ذ  خاـت غىذما هخدذر غً غذم كابلُتها للخفٍى

ؤو الخفشف فيها بإهىاع مً الخفشفاث التي 

ا اإلالىُت الفشدًت مثل العُؼ والاسر.   جىحَض

ًخضح مما ظعم وبالىؽف غً ظُاظت  

جاٍ ملىُت ألاساض ي الجماغُت، ؤن اإلاعخػمش ج

َزا ألاخحر وان حهخم بمفالاحه ؤهثر مً مفلاحت 

 هماإلاغاسبت وجملىهم لألسك؛ فاظخغل حهل

ىعلها في خُنها  ا ٍو باللىاهحن التي وان ًفذَس

للعُىشة غلى ألاسك واظخغاللها بيل الىشق التي 

واهذ لذًه معدىذا في رلً غلى إمياهُاجه 

ت واإلاادًت للم ، الش يء الزي يهمغي غلالػعىٍش

حػل خم اهخفاع مجمىغت مً اللعابل ًمُؼ في 

َزٍ ألاساض ي، سغم ؤلامياهُت التي ؤغىُذ لها في 

جدفُظ ؤمالهها؛ فىٌى وحػلذ إحشاءاث َزا 

الخدفُظ حػل مجمىغت مً اللعابل جتراحؼ غً 

اظخغالٌ ؤسلها؛ خُث فمل بػن ؤفشادَا 

ً، جاسه حن الهجشة ؤو الاؼخغاٌ غىذ اإلاػمٍش

الضساغت في ألاسك، والعػن منهم دخل في ؼشهت 

مؼ ألاحاهب وخاٌو الاظخفادة مً زماس الاظخػماس 

وخفل َى ؤًما غلى حضء مً ؤمالن كعُلخه 

 .28وجملىها جمليا فشدًا ملابل والءٍ للمعخػمش

ت وجإزحراتها   هما ؤن ألاظالُب الاظخػماٍس

ظىت التي اظخػمش فيها  44اظخىاغذ وُلت مذة 

ب لشب ألاظغ اللعلُت وألاغشاف التي واهذ اإلاغش 

جىظم ألاساض ي العاللُت، مما ظاَم في لُاع 

                                                           
27

 1919أثش٠ً  27_ اٌفقً اٌشاثغ، ظ١ٙش  
28

يُبفغ انجٍش وأراظً انجًبػبد _ سافغ ػجذ اٌٛ٘بة،  

 84ؿ: انسالنٍخ، 
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معاخاث هعحرة مً ألامالن الجماغُت، ؤـعذ 

حن بػذة  مػها الاظخفادة والاهخفاع منها َس

إحشاءاث ـػعذ مً ألاخىاٌ الاكخفادًت 

والاحخماغُت للعيان التي ؼهذث غذة حغحراث 

 مهمت.

ض ي الجماعية بعذ الاستقالل رابعا ثذبير ألارا

 والاستفادة منها

ـادف اظخلالٌ اإلاغشب ظهىس مجمىغت مً 

ت  الفػىباث التي اسجعي ؤغلبها بالفترة الاظخػماٍس

وجشهتها خاـت غلى اإلاعخىي الاكخفادي، والتي 

واهذ لها اوػياظاث هعحرة في غذة مجاالث وغلى 

ا بمعاؼشة  املجخمؼ اإلاغشبي، خاولذ الذولت ججاوَص

الخاث، غلى سؤظها إحشاء م جمىغت مً ؤلـا

حػذًالث غلى اللىاهحن التي واهذ جعاؼش بها 

ت ؤمىس العالد ؤزىاء فترة  العلىاث الاظخػماٍس

 الاحماًت.

الخاث التي كام بها اإلاغشب  وكذ وان مً بحن ؤلـا

في بذاًت الاظخلالٌ إـالح ولػُت الهُاول 

ت، ورلً بهذف اظترحاع مجمىغت مً  الػلاٍس

ض ي التي واهذ بُذ اإلاعخػمش مىز اخخالله ألاسا

للعالد، والتي اظترحػتها الذولت غلى مشاخل، 

ش اللىاع  باإللافت إلى الخفىحر في هُفُت جىٍى

الفالحي ليي ٌعخجُب إلى مخىلعاث العيان غبر 

ا ألاسك  الاظخفادة مً ؤلامياهُاث التي جىفَش

 اإلاغشبُت.

 ظهش إلى حاهب معاعي الذولت في َزا ؤلاواس

إلى دغىاث العيان في حهاث مخخلفت مً العالد 

اظترحاع ألاساض ي الجماغُت التي اظخىلى  لشوسة

غليها اإلاعخػمش خالٌ فترة الاحماًت، والتي 

اظترحؼ منها اإلاغشب حضءا هعحرا منها غلى مشاخل 

العخِىُاث مً اللشن اإلااض ي واظخمشث  فيبذؤث 

 خُث ال صاٌ ًىخىف الغمىك ؛في الػلىد اإلاىالُت

اإلاعاخاث اإلاعترحػت والىشق التي دبشث بها 

 .29الذولت َزٍ ألاساض ي فُما بػذ

ؼ حضء مً ألاساض ي الجماغُت غلى  وسغم جىَص

بػن اللعابل بػذ الاظخلالٌ فئن الاظخفادة 

والاهخفاع مً ألاسك، وهزلً غذد اإلاعخفُذًً 

وؤخلُتهم فُه، ظلذ مدل هلاػ بحن َؤالء 

، إلى دسحت ظهىس والذولت التي واهذ حعهش غليها

في اظخغاللها وإسادة روي  هاجىاكن بحن جىحه

الاحلىق ؤصاحاب خم الاهخفاع مً ؤساض ي 

دعحن َزا في ألاظعاب التي حػلذ  ؤحذادَم ٍو

 1969ًىلُىص  25الجهاث اإلاػىُت جفذس ظهحر 

 . 30اإلاخػلم باألساض ي الجماغُت داخل دوابش الشي 

اع بؼ معاس جىىس ألاساض ي العاللُت والاهخفاجخ

منها ومداولت الذولت اظخغاللها في جىمُت اإلاىاوم 

اإلاخىاحذة فيها غبر مجمىغت مً ألاظالُب التي 

ؤوشتها مجمىغت مً اللشاساث واللىاهحن إلغادة 

ؤهه لم ًمىً مً  غحر، 1958جىظُمها مىز ظىت 

ججاوص ول ؤلاؼياالث التي جىاحه اظخغاللها، هظشا 

خي لها، وجإزحٍر في جذ ا وُلت للثلل الخاٍس بحَر

. رلً ؤهه ختى غملُت الخلعُم 31اإلاخخالُتالػلىد 

                                                           
29

وبٔذ رجٍغ ِغ ثذا٠خ االعزمالي حٛاٌٟ  _ أسامٟ االعزؼّبس 

 1968إٌٝ  ١ٍِ1963ْٛ ٘ىزبس، اعزشجغ ِٕٙب ِٓ  1.2

أٌف ٘ىزبس ِٕٙب أسامٟ فبٌحخ ٌٍضساػخ  250حٛاٌٟ 

فً سجٍم ٚأسامٟ ِغشٚعخ ٚأخشٜ سػ٠ٛخ. ػجبط ثشادح، 

ِٕؾٛساد جّؼ١خ اٌذساعبد االلزقبد٠خ  انىػً االلزصبدي،

حش اٌؼٍّٟ، ِطجؼخ اٌشعبٌخ، ٚاالجزّبػ١خ، اٌّؼٙذ اٌجبِؼٟ ٌٍج

 48، ؿ: 1979اٌغٕخ: 
30

  ١ٌٛ٠1969ٛص  25_ ث١بْ األعجبة، ظ١ٙش  
31

_ رؼزجش األسامٟ اٌغال١ٌخ ِٓ أُ٘ أؽىبي اٌٍّه اٌزٟ  

خشجذ فٟ رٕظ١ّٙب رؾش٠ؼبد وض١شح ِٕز االعزمالي إٌٝ غب٠خ 

، ِمبسٔخ ِغ ثبلٟ أفٕبف اٌٍّه األخشٜ، ح١ش 2020عٕخ 

اٌىج١ش ِٓ اٌظٙبئش ٚاٌّذوشاد ٠قؼت ٕ٘ب حقش اٌؼذد 
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التي باؼشتها الذولت لألساض ي الجماغُت في دوابش 

ت، واحهتها غذة  الشي وفي بػن اإلاىاوم العىٍس

غىابم بفػل الجزاع الزي وان خٌى الخلعُم، 

والؽشوه التي فشلذ خٌى الاظخفادة، دون ؤن 

إلى  هيس ى اهخفاع غذة ؤشخاؿ غحر مىخمحن

الجماغاث العاللُت مً ألاسك سغم ؤجهم ال 

ًيخمىن إليها؛ خُث سجل اظخفادة بػن 

اإلاالهحن الىعاس مً ؤساض ي بمعاخاث واظػت في 

ؤساض ي الجمىع بىشق مخخلفت خاـت مً ؤساض ي 

منها مً جم الاظدُالء غلُه  ،الاظخػماس اإلاعترحػت

؛ غىك سدَا إلى ؤصاحابها، جم 32بذون وحه خم

ؼ بػمها غلى الؽشواث واإلاؤظعاث الفالخُت  جىَص

وآلاخش غلى بػن الفالخحن الىعاس خاـت مىز 

والتي ؤخذزذ بمىحب اللاهىن منها  1969ظىت 

 بػن الخػاوهُاث الفالخُت.

هما ؤن اهخفاع العيان مً ألاساض ي الجماغُت 

جإزش في الػلىد ألاخحرة بؽيل هعحر بتزاًذ غذد 

عخدلىن ؤفشاد الجماغاث وروي الاحلىق الزًً ٌ

بؽيل هعحر في غذم َزا الاظخفادة منها، وظاَم 

جففُت مؽاولها، باإللافت إلى ظهىس دغىاث 

                                                                                    
ٚاٌّشاع١ُ اٌزٟ فذسد ثؾأْ رٕظ١ّٙب، ٚ٘زا ساجغ إٌٝ 

د٠ٕب١ِخ ٘زٖ األسامٟ ٚهج١ؼزٙب اٌّؼمذح فٟ ِجّٛػخ ِٓ 

ِظب٘ش٘ب اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌزذث١ش٠خ ٚاالجزّبػ١خ ...، ٚوزٌه ع١بعخ 

اٌذٌٚخ رجب٘ٙب ٚسغجزٙب فٟ اعزغالٌٙب فٟ اٌز١ّٕخ اٌّح١ٍخ، ِٓ 

اٌّشعَٛ  ١2020ُ اٌزٟ فذسد ثؾأٔٙب عٕخ مّٓ أخش اٌّشاع

 26.17اٌقبدس ثزطج١ك أحىبَ اٌمبْٔٛ سلُ  2.19.973سلُ 

انىصبٌخ اإلدارٌخ ػهى انجًبػبد انسالنٍخ ورذثٍر ثؾأْ 

 ٠2020ٕب٠ش  20، 6849اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ، ػذد  أيالكهب.
32

_ لن١خ اٌزشاِٟ ػٍٝ األسامٟ اٌجّبػ١خ ٌٛحظذ فٟ ػذح  

أدد إٌٝ م١بع ػذد وج١ش ِٓ اٌّغبحبد ِٕبهك ثبٌّغشة، ٚ

اٌزبثؼخ ٌٍغال١١ٌٓ، عبُ٘ ف١ٙب ثطج١ؼخ اٌحبي هج١ؼخ اٌّغبهش 

إٌّظّخ ٌٙزٖ األسامٟ ٚا١ٌ٢بد اٌمب١ٔٛٔخ اٌّؼزّذح فٟ إٌظش 

ف١ٙب خبفخ ػٕذ إٌّبصػبد اٌمب١ٔٛٔخ ث١ٓ جّبػبد اٌمجبئً 

 ٚاألفشاد ٚاٌزٟ غبٌجب ِب رجمٝ ِذح ه٠ٍٛخ داخً اٌّحبوُ دْٚ

أيالن انجًبػبد انسالنٍخ إ٠جبد حٍٛي ٌٙب. دمحم ِِٛٓ، 

، ِٕؾٛساد ِجٍخ اٌحمٛق، داس ٔؾش اٌّؼشفخ، وأراظً انكٍش

، 1اٌشثبه، ِطجؼخ إٌجبح اٌجذ٠ذح، اٌذاس اٌج١نبء، اٌطجؼخ: 

 159...  97. ؿ: 2015اٌغٕخ: 

مً  ً لليعاء مً ؤحل الاظخفادة مً خله

ً اللىاحي هىا ال ًيخفػً بإساض ي  ألاساض ي، َو

الجماغاث مىز اللذًم خعب ألاغشاف واللىاهحن 

ظىاء كعل فترة الاظخػماس ؤو خالٌ فترة الاحماًت، 

 لخىامي هزلً هدُجت ثحاء َزٍ اإلاىالبو 

الاحشهت اليعابُت واخخجاج اليعاء في غذة 

 ً مىاوم وخاـت في الغشب غلى غذم اظخفادته

ن إلى روي الاحلىق حًيخم ً سغم ؤجه الاسك  مً

 .33مً الزوىس في إواس معذؤ اإلاعاواة ً هغحَر

زا الىلؼ والػىابم ظاَم في جدشن اإلاغشب  َو

مىظمت لألساض ي  مً ؤحل إـذاس كىاهحن

ا كاهىن  الزي ٌػخبر  62.17العاللُت وان آخَش

ػاث اإلاهمت الخاـت بها، بالىظش  مً ؤَم الدؽَش

إلى المىابي الجذًذة التي حاء بها فُما ًخق 

الاظخفادة والاهخفاع مً َزٍ ألاساض ي مً كعل 

خػذًالث الوهزلً  .34ؤغماء الجماغت العاللُت

ذ  لاحلىق غلى مذوهت ا 2018ظىت التي احٍش

 . 201135الػُيُت التي ـذسث ظىت 

ت  اًت ؤلاداٍس واللاهىن الجذًذ الخاؿ بؽإن الـى

غلى الجماغاث العاللُت وجذبحر ؤمالهها غحر 

ػاث خاـت التي حاء بها  مجمىغت مً الدؽَش

، ورلً وله 1919الظهحر العابم الفادس ظىت 

بهذف اظخغالٌ ألاساض ي العاللُت وإدماحها في 

                                                           
33

_ ِٓ أُ٘ اٌٍمبءاد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٔبلؾذ ِٛمٛع ر١ٍّه  

اٌغال١ٌخ ٔجذ اٌّبئذح اٌّغزذ٠شح اٌزٟ إٌغبء فٟ األسامٟ 

ِبسط ثجبِؼخ اثٓ هف١ً ثبٌم١ٕطشح ٚاٌزٟ وبْ  26ٔظّذ ٠َٛ 

"انذونخ، اإلصالح ويهكٍخ األرض ثبنًغرة: ِٛمٛػٙب: 

ٚاٌزٟ ٔبلؾذ ٘زا اٌّٛمٛع  حبنخ انُسبء انسالنٍبد".

ثبعزفبمخ ثحنٛس ِجّٛػخ ِٓ اٌجبحض١ٓ ِٓ رخققبد 

 .ِخزٍفخ ِٓ داخً ٚخبسط اٌّغشة
34

جّبػخ عال١ٌخ،  4500_ رزٛاجذ ثبٌّغشة حب١ٌب حٛاٌٟ  

 ٔبئت عالٌٟ. ٠7800ّضٍٙب حٛاٌٟ 
35

، 5998اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ، اٌؼذد  يذوَخ انحمىق انؼٍٍُخ،_  

 2011ٔٛٔجش  24
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وفي الىكذ هفعه حػعئتها في  الخىمُت املاحلُت

ظبُل خذمتها بإؼياٌ مخخلفت مً الاظدثماس 

م  ٌػىد بالىفؼ غلى العاللُحن؛ إما غً وٍش

ت  ؼ اظدثماٍس ذ ؤو الؽشاهت إلهجاص مؽاَس الخفٍى

ت ؤو احخماغُت ؤو اكخفادًت.  ؤو مشافم إداٍس

وبالخالي الاظخغىاء غً غملُت جلعُم ألاساض ي 

، فدعب اللىاهحن 36والاهخفاع منها بؽيل معاؼش

الجذًذة خم الاهخفاع ظُيىن بؽيل غحر 

معاؼش، وجيىن لفالح اإلافلاحت الػامت لللعُلت 

ؤو الجماغت العاللُت غىك جدلُم اإلافلاحت 

 الفشدًت غىذ الخلعُم. 

دعحن ؤن ً 62.17مشاحػت اللاهىن  ومً خالٌ

اإلاؽشع خاٌو جدذًذ هُفُت ظحر الاهخفاع مً 

ؤغماء الجماغت  ألاساض ي العاللُت مً كعل

العاللُت، الزًً هق اللاهىن غلى لشوسة 

م غلى هىاب للجماغت ًمثلىجهم ؛ خُث 37جىفَش

                                                           
36

_ ٌزحم١ك ٘زا اٌٙذف أفذسد ِذ٠ش٠خ اٌؾؤْٚ اٌمش٠ٚخ د١ٌال 

١ٌخ خبفخ ثزؼجئخ ٚرض١ّٓ اٌؼمبساد اٌٍّّٛوخ ٌٍجّبػبد اٌغال

 ، رُ رمغ١ّٗ إٌٝ ِجّٛػخ ِٓ اٌّحبٚس أّ٘ٙب: 2020فٟ عٕخ 

: رف٠ٛذ ػمبساد اٌجّبػبد اٌغال١ٌخ ٌفبئذح اٌذٌٚخ 1_ اٌّحٛس 

 ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌجّبػبد اٌزشاث١خ.

: رف٠ٛذ ػمبساد اٌجّبػبد اٌغال١ٌخ ِٓ أجً 2_ اٌّحٛس 

 إٔجبص ِؾبس٠غ االعزضّبس.

 : ارفبل١بد اٌؾشاوخ.3_ اٌّحٛس 

 : رزجغ إٔجبص ِؾبس٠غ االعزضّبس. 4_ اٌّحٛس 

: اٌّجبدالد اٌؼمبس٠خ. ثبإلمبفخ إٌٝ ِشافك خبفخ 5_ اٌّحٛس 

ثبٌٛصبئك اإلداس٠خ اٌخبفخ ثىً ػ١ٍّبد اٌزض١ّٓ ٚاٌزؼجئخ 

دنٍم رؼجئخ ورثًٍٍ انؼمبراد انًًهىكخ نهجًبػبد ٌٍؼمبساد. 

 انسالنٍخ ػٍ طرٌك انزفىٌذ أو انشراكخ إلَجبز يشبرٌغ

. ِذ٠ش٠خ اسزثًبرٌخ أو يرافك إدارٌخ واجزًبػٍخ والزصبدٌخ

،  2020اٌؾؤْٚ اٌمش٠ٚخ، اٌىزبثخ اٌؼبِخ، ٚصاسح اٌؼً، ِبٞ 

   2ؿ: 
37

_ رؾزغً حب١ٌب ا١ٌٙئخ ا١ٌٕبث١خ ٚفك اٌذ١ًٌ اٌخبؿ ثٕبئت  

ٚاٌزٞ ٠زنّٓ  2020اٌجّبػخ اٌغال١ٌخ ٚاٌزٞ فذس فٟ أثش٠ً 

خ اٌغال١ٌخ ِٚٙبَ جّبػخ ِمزن١بد ثؾأْ اخز١بس ٔٛاة اٌجّبػ

إٌٛاة ِٚجبالد رذخالرُٙ، ثبإلمبفخ إٌٝ و١ف١خ اؽزغبٌُٙ 

ٚٚاججبرُٙ، صُ أ٠نب ِمزن١بد حٛي إٔٙبء ِٙبَ ٔٛاة اٌجّبػخ 

اٌغال١ٌخ. ٚ٘زا اٌذ١ًٌ ٠ؼزجش ٚص١مخ ِفقٍخ ٌٍؼًّ ٔٛاة 

اٌجّبػبد، ٠ؼزجش ٚص١مخ ِشجؼ١خ فٟ اؽزغبٌُٙ حب١ٌب ٚاٌزٞ جبء 

ً اٌخبفخ ثزؼ١١ٓ ا١ٌٙئخ ٚاٌّٙبَ إٌّٛهخ ٌزجبٚص ثؼل اٌّؾبو

ٌعهشون غلى خلىق الجماغت واملت والاهخفاع مً 

ألامالن خعب الخذابحر اللاهىهُت اإلاػمٌى بها، 

ُىا بػملُاث مخػذدة  وبالخالي فهزا الاحم ؤـعذ َس

ن في البدت ال ٌؽاسن فيها إال ألاغماء اإلاسجلح

روي الاحلىق، َؤالء الزًً ًجب ؤن جخىفش فيهم 

ا ؤلاكامت داخل  مجمىغت مً الؽشوه ؤبشَص

ؤو الجماغت ـاخعت ألاساض ي باإللافت  38اللعُلت

 .  إلى ؼشوه ؤخشي جم جدذًذَا في العاب ألاٌو

                                                                                    
ثٗ، ٚلذ اػزّذ فٟ إٔجبص ٘زا اٌذ١ًٌ ػٍٝ ِب جبء فٟ اٌمبْٔٛ 

ثؾأْ اٌٛفب٠خ اإلداس٠خ ػٍٝ اٌجّبػبد اٌغال١ٌخ  62.17

، ِذ٠ش٠خ اٌؾؤْٚ دنٍم َبعت انجًبػخ انسالنٍخٚرذث١ش أِالوٙب. 

 .2020اٌمش٠ٚخ، اٌىزبثخ اٌؼبِخ، ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ، أثش٠ً 
38

_ ؽشه اإللبِخ فٟ إٌـ اٌمبٟٔٛٔ اٌزٞ خشط ِبصاي ِحً  

أخز ٚسد، ثبٌٕظش إٌٝ اٌزأ٠ٚالد اٌزٟ أػط١ذ ٌّفَٙٛ اإللبِخ 

ٚاٌق١غ اٌزٟ ٠جت ف١ٙب اػزّبد٘ب ِٕٙب: االػزّبد ػٍٝ ِحً 

اٌغىٓ فٟ ثطبلخ اٌزؼش٠ف اٌٛه١ٕخ، ٚجٛد ػبئٍخ ٌٍفشد فٟ 

غبي فٟ ِجبي ِجبي اٌمج١ٍخ ٚ٘ٛ غ١ش عبوٓ ف١ٙب دائّب، االؽز

آخش ٌىٓ اٌؼبئٍخ ِٛجٛدح ثبٌمج١ٍخ. ٌىٓ رقش٠حبد ثؼل 

اٌّغؤ١ٌٚٓ فٟ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ٌجؼل ٚعبئً االػالَ رؤوذ أْ 

ؽشه اإللبِخ ٘ٛ اٌٛجٛد داخً اٌجّبػخ ِّٚبسعخ ج١ّغ 

اٌٛاججبد اٌزٟ رفشمٙب اٌمج١ٍخ ِٓ لج١ً أداء ؽشه اٌفم١ٗ، 

 اخٍٙب.ٚجٛد اٌغىٓ، االعزفبدح ِٓ ١ِبٖ اٌؼ١ْٛ د
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 :خاثمة

وغمىما فئن جدعؼ جىىس خم الاهخفاع مً ألاساض ي 

لخشوج العاللُت في اإلاغشب ًمىىىا مً ا

 بالخالـاث الخالُت:

خُا، ال ًمىً فهمه   ملاسبت خم الاهخفاع جاٍس

ت في  بذون اظخدماس ولػُت اإلالىُت الػلاٍس

العالد بؽيل غام ومذي حػلذَا، خاـت ؤمام 

حػذد اللىاهحن اإلاىظمت لها مً الػشف والؽشع، 

وهزلً اللىاهحن الىلػُت الجذًذة التي ظاَمذ 

احم خاـت بػذ في سظم مالمذ حذًذة لهزا ال

 الاظخلالٌ.

اسجعاه اظخغالٌ ألاساض ي الجماغُت ؤو العاللُت  

باألولاع الاكخفادًت والاحخماغُت للعيان 

ً هزلً خم  بؽيل غام، الش يء الزي وان ًَش

الاهخفاع مً َزٍ ألاساض ي وُلت مجمىغت مً 

لذ إلى ما هي غلُه الُىم خاـت  الػلىد ختى ـو

 دة منها.ؤمام اإلاخىلعاث الجذًذة لالظخفا

جىىس خم الاهخفاع وان معاًشا لخىىس الترظاهت  

اللاهىهُت في اإلاغشب، والظشوف املاحُىت بها 

وهزلً مىالب العيان روي الاحلىق، وما 

الخغحراث التي غشفتها في العىىاث ألاخحرة إال 

 ـذي لهزا الخىىس املجخمعي والخىمىي للعالد.
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