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 املــلـخــــــــص: 

ت باإلاغشب اهدؽاسا ملفخا إلاٍاهش الفلش  حّشف املجاالث اللشٍو

والهؽاؼت الاحخماُِت هدُجت ِذة ِىامل، منها: جذوي معخىي 

دخل العاهىت، الجفاف، ألامُت، البىالت، جفخذ وحّلذ 

ت، وغحر رلً م ت بهزه اإلالىُاث الّلاٍس ً الّىاةم الخىمٍى

ت. في هزا العُاق، جداٌو هزه الىسكت  ألاوظاه غحر املخٌٍى

الّلمُت ملاسبت مىلُى الفلش والهؽاؼت الاحخماُِت بجماِت 

ا إلكلُم ـفشو، مْ الترهحز ِلى  ِحن الؽيان الخابّت ئداٍس

 جأزحراث حاةدت "وىسوها" ِلى اإلاعخىي اإلاِّص ي لألظش. 

لذ الذساظت ئلى ه خاةج حذ مهمت، أبشصها الاسجفاُ الىبحر ليعبت الفلش بهزا املجاٌ اللشوي الهؾ، جـى

والزي ًضهُه لّف اإلاعخىي اإلاِّص ي لغالبُت ألاظش، ومدذودًت دخل للعاهىت. هما وكفذ ِلى حجم 

الخأزحراث التي خلفتها حاةدت "وىسوها" ِلى اإلاعخىي اإلاِّص ي لألظش، خُث ظاهمذ بؽيل واضح في جشاحْ 
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خل الؽهشي لعاهىت ِحن الؽيان ودفّتهم ئلى جللُق الىفلاث ألاظاظُت ئلى الخذ ألادوى، ِلى الذ

ت، مً غزاء، وملبغ، وجىبِب، وجمذسط.  خعاب اخخُاحاتهم المشوٍس

ت ،الهؽاؼت الاحخماُِت ،لفلش: االكلماث املفاجيح  ، ِحن الؽيان ، اإلاعخىي اإلاِّص ي، املجاالث اللشٍو

 حاةدت وىسوها.

Poverty and social vulnerability in Moroccan rural 
areas during the Covid 19 era: A case study of Ain 
Cheggag, the province of Sefrou in Morocco 

Abstract 

Rural areas in Morocco witness a remarkable 

spread of poverty and social fragility due to several 

factors, including: the low-income population, 

drought, illiteracy, unemployment, the complexity 

and fragmentation of land ownership, and many 

other influential factors in these unfortunate 

quarters. In this respect, this research paper is an 

attempt to address the issue of poverty and social 

fragility in Ain Cheggag County, which is 

administratively affiliated to the province of 

Sefrou, with a focus on the effects of the Corona 

virus pandemic on family living standards. 

The study reached significant results, importantly the high rate of poverty in this fragile rural 

quarter, which is confirmed by the poor living standards of most families, and the population 

low income. The study also examined the extent of the effects of the Corona virus pandemic 

on the living standards of families. The pandemic has clearly contributed to the decline in the 

monthly income level of the population of Ain Cheggag County and prompted them to reduce 

basic expenses to a minimum, at the expense of their very basic needs such as food, clothing, 

medicine, and schooling. 

Keywords : Poverty - Social fragility - Rural areas - Living standard - Ain Cheggag county - 

Corona virus pandemic. 

 ملذمت 

ٌّخبر الفلش والهؽاؼت الاحخماُِت مً الٍىاهش 

التي خٍُذ باهخمام وافش مً وشف الباخثحن في 

–جخففاث ِلمُت مخخلفت )الجغشافُا 

السجباوهما  ِلم الاحخماُ...(، هٍشا-الاكخفاد 

الىزُم بّملُت الخىمُت، وليىن هاجحن الٍاهشجحن 

مً أهثر اللماًا التي جثحر الىلاػ ظىاء في 

 البلذان الىامُت أو اإلاخلذمت. 

ومهما جباًيذ الخمثالث الاحخماُِت خٌى هزًً 

اإلافهىمحن، ئال أن اليل ًخفم ِلى وىن الفلش في 
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وىلُّت مجخمّاجىا اإلاّاـشة ال صاٌ ًىٍش ئلُه 

اةه وهشامخه . 1جدي مً كذس ؤلاوعان وجمغ هبًر

وحؽيل ملىلت الفُلعىف الُىهاوي الؽهحر 

مت»أسظىى  « الفلش هى مىلذ الثىساث والجٍش

ا لخفعحر خشهت هثحر مً الثىساث  أظاظا هٍٍش

خ ؤلاوعاوي، والتي وان الفلش  الىبري ِبر الخاٍس

 .2ظببها الشةِس ي أو أخذ أظبابها اإلاهمت

ّذ الف لش بمثابت ولُّت احخماُِت هؽت َو

وإخعاط باالهخماء ئلى فئت احخماُِت مدشومت 

، بخالف الهؽاؼت 3جفخلذ للمىاسد اليافُت

الاحخماُِت التي حّخبر ؼىال مً أؼياٌ الفلش، 

لىً بذسحت أكل وعبُا. ومْ رلً فمً الفّىبت 

بميان جلذًم حٍّشف حامْ وؼامل للفلش، ألهه 

لخشمان ًخذاخل فُه ببعاوت ِباسة ًِ ؼّىس با

البّذ اإلاادي بالبّذ اإلاّىىي، هما أن ِخبخه غحر 

 كاسة وجدباًً مً مجخمْ آلخش. 

وجخخلف الخمثالث الاحخماُِت خٌى الفلش 

باخخالف ألاصمىت، فال ًمىً أن هلخق الفلش في 

وكخىا الخالش في الفلش الغزاتي، ألن املجاِاث 

 الىبري لم حّذ مىحىدة بىفغ الخذة، هما أن

الفلشاء الخالُحن لِعىا أهاظا حاتّحن بالمشوسة، 

                                                           
، الرباط: الفقر: من اإلحسان إلى التنمية البشريةقرنفل، حسن،  1

 . نقال عن:72، ص 7103مظبعة األمنية، 
Geremek B., La potence ou la pitié. L’Europe et 
les pauvres du moyen-âge à nos jours. 
(Gallimard), Paris, 1987. 

بعض القيم  بنت سيف األحمدي، عائشة، أثر ثقافة الفقر على 2
والمهاقف التعليمية لدى طلبة المرحلة الثانهية في منظقة المدينة 

، 7102، 0، العدد 01، المجلد ، دراسات: العلوم التربويةالمنهرة
 .707ص 

 .01، مرجع سابق، ص 7103قرنفل، حسن  3

وإهما هم أشخاؿ ًأملىن في معخىي مِّص ي 

أفمل ًإمً لهم الخذ ألادوى مً الخاحُاث 

اًت  ت، مً مأول ومعىً وِس ؤلاوعاهُت المشوٍس

 صخُت وحّلُم وخلىق جخجاوص ما هى بُىلىجي.

م الهُىلي الزي فشك  للذ ظاهم بشهامج الخلٍى

ي زماهُيُاث اللشن اإلااض ي في ِلى اإلاغشب ف

جىَشغ الفلش والهؽاؼت الاحخماُِت في مجمُى 

التراب الىوجي، خُث خلف جذهىسا واضخا في 

ت  ألاولاُ الاحخماُِت، وواهبخه اخخجاحاث كٍى

 .4وبّها الّىف في هثحر مً ألاخُان

وسغم الجهىد الخثِثت التي بزلذ ووىُا إلاىاحهت 

عاساث الخىمُت، ئال مثل هزه الٍىاهش اإلاُّلت إلا

أن جذوي معخىي مِّؽت بّن الفئاث 

ت،  الاحخماُِت ًبلى كاةما خاـت باملجاالث اللشٍو

ت  فالجفاف واللشوك ومدذودًت اإلالىُت الّلاٍس

ت بهزه ألاوظاه  وغحر رلً مً الّىاةم الخىمٍى

ت، ولها جيخج بالمشوسة جذهُا  غحر املخٌٍى

ا ِلى معخىي اإلاذاخُل ، فمال ًِ 5ملخٌى

لبىالت وألامُت والالىشاس للهجشة هدى ا

 الخىالش الىبري. 

للذ خلفذ حاةدت "وىسوها" جذاُِاث اكخفادًت 

ت  ت واللشٍو واحخماُِت واضخت باملجاالث الخمٍش

ِلى العىاء، أبشصها: الاهخفاك الخاد في وؽاه 

اإلالاوالث، وجشاحْ اللذسة الؽشاةُت إلاٍّم ألاظش، 

مت وجأحُج الؽّىس بالخشمان لذي فئ اث ٍِش

 مً اإلاىاوىحن.

                                                           
4
 أجل من األلفية أهدافالوطني:  التقرير، المغربية المملكة 

 .2، ص 7101، التنمية
5
تحىالت المغرب القروي: أسئلة التنمية اٌؼطشٞ، ػجذ اٌشح١ُ،  

 .122، ص 2012، اٌشثبط: طٛة ثش٠ظ، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ، المؤجلة
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وفي هزا العُاق، جأحي هزه الذساظت لخداٌو 

والهؽاؼت  6حعلُي المىء ِلى ٌاهشحي الفلش

ت لّحن الؽيان الاحخماُِت  بالجماِت اللشٍو

ذ الخأزحراث املخخملت لجاةدت  باكلُم ـفشو، وـس

"وىسوها" ِلى الىاكْ اإلاِّص ي لعاهىتها، اِخمادا 

اإلاخىفشة في هزا ؤلاواس، ِلى اإلاّىُاث الشظمُت 

ُف اإلاىهج  لى الاظخماسة اإلاُذاهُت، وبخٌى ِو

الاظخلشاتي الزي ًىىلم مً الخاؿ ئلى الّام 

 ومً الجضء ئلى اليل. 

مً هزا اإلاىىلم، هلترح جىاٌو هزا اإلاىلُى مً 

خالٌ زالزت مداوس سةِعُت، ٌّالج املخىس ألاٌو 

ت لجماِت ِحن  ُاث املجالُت والبؽٍش الخفـى

خىشق الثاوي إلاٍاهش الفلش  الؽيان، ٍو

والهؽاؼت الاحخماُِت بتراب ِحن الؽيان، 

دىاٌو الثالث جأزحراث حاةدت "وىسوها" ِلى  ٍو

 الىلُّت اإلاِّؽُت للعاهىت.

                                                           
6
اٌفمش: ِٓ اإلحغبْ إٌٝ اٌز١ّٕخ »٠ش١ش حغٓ لشٔفً فٟ وزبثٗ:  

إٌٝ أْ إٌّذٚث١خ اٌغب١ِخ ٌٍزخط١ط  166-165فٟ ص« اٌجشش٠خ

مؼْٛ رحذ ػزجخ اٌفمش إٌغجٟ، رحزغت ػّٓ اٌفمشاء اٌغىبْ اٌز٠ٓ ٠

ٟٚ٘ إٌغجخ اٌزٟ رحزغت ثئدخبي وٍفخ لفخ ِٓ اٌّٛاد اٌغزائ١خ إػبفخ 

إٌٝ ثؼغ اٌحبخ١بد األخشٜ األعبع١خ. ٕٚ٘ب ٠ّىٓ أْ ١ّٔض ث١ٓ 

 اٌزظ١ٕفبد اٌزب١ٌخ:

  ػزجخ اٌفمش اٌغزائٟ: ٟٚ٘ ِغزٜٛ ِٓ اٌحبخ١بد ٚاٌزغز٠خ

اٌحشاس٠خ اٌزٟ رّىٓ اٌفشد ِٓ حذ أدٔٝ ِٓ اٌغؼ١شاد 

و١ٍٛ/عؼ١شح حشاس٠خ ١ِٛ٠ب ٌىً فشد(، وّب رحذد  1894)

 رٌه ِٕظّخ اٌزغز٠خ اٌؼب١ٌّخ ٚإٌّظّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍظحخ؛

  ػزجخ اٌفمش إٌغجٟ: ٠ؼجش اٌفمش إٌغجٟ ػٓ لظٛس

اٌّٛاسد اٌالصِخ ٌىٟ ٠زّزغ اٌفشد ثّغزٜٛ ِؼ١شخ ِمجٛي 

اخزّبػ١ب، ٠ٚزُ رحذ٠ذٖ ػبدح ثٕغجخ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌذخً 

اٌّزٛعط ٌٍجٍذ، إال أْ إٌغجخ اٌغبٌت اعزؼّبٌٙب فٟ اٌذٚي 

ِٓ ِزٛعط ٔظ١ت اٌفشد ِٓ اٌذخً  %50اٌّزمذِخ ٟ٘ 

ػزجبس اٌفمش إٌغجٟ وم١ّخ ِشرجطخ ثّزٛعط اٌمِٟٛ. إْ ا

اٌذخً اٌغٕٛٞ ٠دؼً ل١ّخ ٘زٖ اٌؼزجخ غ١ش لبسح، فٟٙ 

 رزغ١ش ثزغ١ش اٌضِبْ ٚاٌّىبْ؛

  ٌٟٚػزجخ اٌٙشبشخ: ٠ذخً ػّٕٙب حغت ِمبسثخ اٌجٕه اٌذ

األشخبص اٌز٠ٓ ٠زحظٍْٛ ػٍٝ دخً ٠زشاٚذ ث١ٓ ل١ّخ 

 ِشح ل١ّخ ٘زٖ اٌؼزجخ. 1.5ػزجخ اٌفمش إٌغجٟ ٚ

املبحث ألاول: الخصىصياث املجاليت 

حماعت عين  -والبضريت للمىطلت املذروست 

 –الضكان 

املطلب ألاول: الخصائص الطبيعيت 

 كتصادًت والبضريت والا

الفلرة ألاولى: الخصائص الطبيعيت 

 والاكتصادًت

جلْ حماِت ِحن الؽيان في الجضء الؽمالي مً 

 727همبت ظاٌغ، وجمخذ ِلى معاخت جلذس ب 

ت مً 2ولم  22، جخألف هزه الجماِت اللشٍو

دواسا، وال ًبّذ مشهضها ؼبه الخمشي ظىي ب 

ً هُلىمتر ِ 27هُلىمتر ًِ مذًىت فاط و 22

 مذًىت ـفشو.

خريطت: جىطين مجال الذراست

 

وصاسة الذاخلُت، الخلىُْ الترابي للمملىت : املصذر

 اإلاغشبُت.

ا ئلى ئكلُم  جيخمي حماِت ِحن الؽيان ئداٍس

دذها ؼماال حماِت ِحن الؽلف  ـفشو، ٍو

الىاكّت باكلُم مىالي ٌّلىب، وحىىبا حماِت 

آًذ العبْ لجشوف، وؼشكا حماِت هىذس ظُذي 
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خُاس اإلاىخمُت إلكلُم ـفشو، وغشبا حماِتي 

بىُي وللفحر الخابّخان للىفىر الترابي إلكلُم 

 الخاحب.

حؽيل الفالخت اليؽاه الاكخفادي الشةِس ي بهزا 

. 7مً العاهىت %49.1املجاٌ الترابي، ئر حؽغل 

 9899وجلذس اإلاعاخت الفالخت للضساِت ب 

ُت مً اإلاعاخت ؤلاحمال %77هىخاس، أي ما ٌّادٌ 

هىخاسا منها ِباسة ًِ معاخاث  2848للجماِت، 

 .8مغشوظت

جفخلذ حماِت ِحن الؽيان خالُا لبيُت ـىاُِت 

خذًثت مً ؼأنها أن حعاهم في الخيؽُي 

ا للؽغل  الاكخفادي للمىىلت وجدُذ فـش

لؽبابها، سغم كشبها اليعبي إلاذًىت فاط وجىفحرها 

 .ً ت مهمت للمعدثمٍش  لفشؿ ِلاٍس

ت هزهش  حؽتهش اإلاىىلت بفىاِاث جللُذًت مخىِى

ت والخىذًشة،  ٍش منها: ـىاِت اللفت وألاصساس الخٍش

هزه ألاخحرة ِباسة ًِ صي وعاتي خاسجي ًفىْ 

مً الفىف وجشجذيها اليعاء ِادة في اإلاىاظباث، 

غُت.  وباألخق الّشوط ألاماَص

ومً اإلاشجلب أن ًخم حؽُِذ كىب ـىاعي مهم 

 82بمىىلت ِحن الؽيان، ِلى معاخت جلذس ب 

وخذة ـىاُِت مخخففت  239هىخاس، ظُمم 

في ـىاِت اإلاىخىحاث الجلذًت والفىاِاث 

الغزاةُت واليعُجُت، وهزا الفىاِاث اإلاّذهُت 

                                                           
7
 Haut Commissariat au Plan, Recensement Général 

de la Population et de l'Habitat de 2014: La 

Profession et l'Activité Economique au Niveau 

Communal. 

 
8

 https://www.indh-ػّبٌخ إل١ٍُ طفشٚ:

 sefrou.ma/communes 

. ئلافت ئلى ئخذار فماءاث 9واإلاُياهُىُت

ً. ومً ؼأن للّشوك وكىب للخذماث والخي ٍى

هزا اإلاؽشُو الىمىح أن ًخلم أوؽىت مذسة 

ا حذًذة للؽغل لعاهىت  ىفش فـش للذخل ٍو

ّضص الذوسة الاكخفادًت للجهت هيل.  اإلاىىلت، َو

 الفلرة الثاهيت: الخصائص البضريت

خعب مّىُاث ؤلاخفاء الّام للعيان 

، فلذ بلغ ِذد ظيان 2974والعىجى لعىت 

 79724مت، وع 29456حماِت ِحن الؽيان 

لذس ِذد  وعمت منها معخلشة بمشهض الجماِت، ٍو

أظشة،  4948ألاظش في هزا الخحز الجغشافي ب: 

أشخاؿ لألظشة  5بمخىظي ِذد أفشاد ٌّادٌ 

 الىاخذة.

ت ؼابت،  وجخىفش هزه الجماِت ِلى بيُت ِمٍش

خُث جبلغ وعبت العيان اليؽُىحن الزًً جتراوح 

مجمُى مً  %65.1ظىت  69و 75أِماسهم بحن 

العيان، ألامش الزي  ًثبذ جىفشها ِلى واكاث 

ُفها ألامثل في  ت مهمت مً ؼأن جٌى بؽٍش

ألاوؽىت الاكخفادًت املخخلفت أن ًىّىغ ئًجابا 

ت لهزا املجاٌ الترابي، لىً  ِلى العحروسة الخىمٍى

هزا الىمىح اإلاؽشُو ًفىذم بىاكْ الشوىد 

الاكخفادي الزي ًمحز هزه اإلاىىلت، والزي ال 

ّىعه وعبت البىالت اإلاّلً ِنها في ؤلاخفاء ح

(. وفي ٌل الاهدفاس %6.9) 2974الشظمي لعىت 

الىبحر لألوؽىت الاكخفادًت وكلت فشؿ الؽغل 

وجأزشها بمىظمُت اليؽاه الفالحي جمىش وعبت 

مهمت مً ؼباب اإلاىىلت ئلى البدث ًِ الّمل 

                                                           
9
ِىٕبط: -اٌّشوض اٌدٙٛٞ ٌالعزثّبس فبط 

https://fesmeknesinvest.ma/ar/projet_phares?page=

2 

https://www.indh-sefrou.ma/communes
https://www.indh-sefrou.ma/communes
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ت املجاوسة، خاـت بمذن فاط  في اإلاشاهض الخمٍش

 .فشو ومىىاط ـو

املطلب الثاوي: الفلر والهضاصت الاحتماعيت 

 بتراب عين الضكان

 الفلرة ألاولى: مجتمع وعيىت الذراست

 أوال: خصائص املجتمع املذروس

جخمحز مىىلت ِحن الؽيان هغحرها مً املجاالث 

ت باسجفاُ وعب الفلش والهؽاؼت  اللشٍو

الاحخماُِت، في ٌل ظُادة ألاوؽىت الفالخُت 

وي اإلاعخىي الخّلُمي لعاهىتها وكلت اإلاِّؽُت وجذ

فشؿ الؽغل اإلاخاخت أمام ؼبابها. فبالشغم مً 

، 10التراحْ الىاضح ليعبت الفلش اإلاخّذد ألابّاد

 %9.4ئلى  2994ظىت  %29.6والتي اهخللذ مً 

-ال صالذ اإلاإؼشاث العىظُى 297411ظىت 

اكخفادًت مخذهُت وعبُا بهزا املجاٌ الترابي، 

مً  %26.8اث ئلى أن خُث حؽحر ؤلاخفاةُ

 12العاهىت حِّؾ في ولُّت هؽاؼت احخماُِت

 %11، و%18مخجاوصة اإلاّذٌ الىوجي املخذد في 

ش ال جضاٌ غحر مشجبىت بالىهشباء،  مً الذواٍو

هزلً لم جفلها ؼبىت اإلااء الفالح  %13و

                                                           
10

رغزٕذ ِمبسثخ ل١بط اٌفمش ِزؼذد األثؼبد ٚفمب ٌزمش٠ش إٌّذٚث١خ  

اٌغب١ِخ ٌٍزخط١ط اٌّؼْٕٛ ة: "إٌزبئح اٌشئ١غ١خ ٌخش٠طخ اٌفمش ِزؼذد 

١ِخ" ػٍٝ حضِخ ٚاعؼخ : اٌّشٙذ اٌزشاثٟ ٚاٌذ٠ٕب2014األثؼبد ٌغٕخ 

ِٓ االحز١بخبد، ِٓ اٌّفزشع أْ ٠شىً إٌمض إٌغجٟ أٚ اٌّطٍك 

ف١ٙب ِظذسا أٚ رّظٙشا ٌٍفمش أٚ اعزٕغبخٗ االخزّبػٟ. ٚرشًّ ٘زٖ 

االحز١بخبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌظحخ ٚاٌٌٛٛج ٌٍّبء ٚاٌىٙشثبء ٚاٌظشف 

اٌظحٟ ٚٚعبئً اٌزٛاطً ٚظشٚف اٌغىٓ. ٘زٖ اٌّدبالد رّثً 

شئ١غ١خ اٌّؼزّذح ِٓ طشف خذٚي أػّبي اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ األ٘ذاف اٌ

 .2030ٌغٕخ 
11

 Haut Commissariat au Plan, Cartographie de la 

pauvreté communale 2004-2014. 
12

 Haut Commissariat au Plan, 2007, Indicateurs 

communaux de la pauvreté, de la vulnérabilité et de 

l’inégalité. 

ش اإلاعخفُذة 13للؽشب ، هاهًُ ًِ وىن الذواٍو

مً هاجحن الخذمخحن ًىحذ لمنها أظش لم جلج 

هما أن  بّذ لهزه الخذماث ألاظاظُت البعُىت.

مً ألاظش فلي جشجبي بؽبياث الفشف  30%

الفحي، بِىما ًمىش أهثر مً الثلثحن ئلى 

الخخلق مً الفمالث واإلاُاه اإلاعخّملت بىشق 

 fosses غحر ملبىلت، مً خالٌ الخفش

septiques. 

وبخفىؿ اإلاعخىي الذساس ي للعاهىت، حؽحر 

هخاةج ؤلاخفاء الّام للعيان والعىجى لعىت 

منهم بذون معخىي حّلُمي  %45.8ئلى أن  2974

منهم لم ًخجاوصوا العلً  %29.1ًزهش، و

ِلى معخىي  %21.7الابخذاتي، فُما ًخىفش 

. وهى ما حّل الخشمان في 14ئِذادي أو زاهىي 

مً وعبت  %65.21الخّلُم ٌعاهم ب مجاٌ 

ت  .15الفلش مخّذد ألابّاد بهزه الجماِت اللشٍو

هزا اإلاعخىي الخّلُمي اإلاخذوي للعاهىت ٌعاهم 

ها اإلاعخلبلُت  مْ مشوس الىكذ في هذس فـش

ش ولُّتها الاحخماُِت وجدعحن دخلها  لخىٍى

ومعخىي مِّؽتها، ألن الخّلُم أخذ الىظاةل 

اء الاحخماعي، وليىهه مً ألاظاظُت لخدلُم الاسجل

اإلاىٍىس الاكخفادي هىِا مً أهىاُ الاظدثماس 

 الىاجح في الشأظماٌ البؽشي.
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 Haut Commissariat au Plan, RGPH 2014, 

Indicateurs communaux: Ménages. 
14

 Haut Commissariat au Plan, RGPH 2014, 

Indicateurs communaux: Individus. 
15

 Haut Commissariat au Plan, Cartographie de la 

pauvreté communale 2004-2014. 
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 ثاهيا: وصف العيىت املذروست 

خماد في هزه الذساظت ِلى ُِىت غحر  جم الِا

فشد، ًمثلىن  799ِؽىاةُت )كفذًت( ميىهت مً 

أظشة باملجاٌ  4948أظشة مً أـل  799

(. %2,5ثُلُت حّادٌ اإلاذسوط )أي بيعبت جم

في خحن ًمثل الزوىس  %21ٌؽيل فيها ؤلاهار 

. وكذ فشلذ ِلُىا الٍشفُت الخاـت التي 79%

جمش بها البالد، واإلادعمت بخىبُم ئحشاءاث 

الخباِذ الجعذي جىٌُف ُِىت مدذودة وعبُا، 

لخللُل مخاوش اهدؽاس الّذوي، حشاء جفص ي 

"، خاـت وأن الذساظت 79فحروط "وىفُذ 

ذ في ؼهش ًىاًش اإلاُ  .2927ذاهُت كذ أحٍش

اكع الفلر والهضاصت بمجال  الفلرة الثاهيت: و

 الذراست

 أوال: الذخل الفردي للعيىت املذروست 

ٌّخبر الذخل الؽهشي لألظشة مً اإلاإؼشاث 

ألاظاظُت التي ًمىً أن هلاسب بها ٌاهشة الفلش 

والهؽاؼت الاحخماُِت، خُث ًمىىىا هزا اإلاّىى 

سة العاهىت ِلى جلبُت خاحُاتها مً مّشفت كذ

حن: دخل كاس  ىلعم الذخل ئلى هِى ألاظاظُت. ٍو

ًيىن مفذسه ِادة أحىس زابخت ظىاء في 

اللىاِحن الّام أو الخاؿ، ودخل مخزبزب أي 

خغحر مً ؼهش آلخش، وهجذ هزا  غحر زابذ ٍو

الفىف مً الذخل لذي الفالخحن والخجاس 

 ن.ٌ اإلاُاومحن والفىاُ الخللُذًحوالّما

: هىعيت الذخل الضهري لذي عيىت 1مبيان ركم 

 الذراست

 

 .2927دساظت مُذاهُت، : املصذر

أن  7ًٍهش مً خالٌ مّىُاث اإلابُان سكم 

ألاغلبُت العاخلت مً ألاظش اإلاعخجىبت جخىفش 

، هزه الىلُّت %92ِلى دخل غحر زابذ بيعبت 

الاحخماُِت غحر اإلاعخلشة ًترجب ِنها جدذًاث 

جذبحر هفلاث ألاظشة، هما ًىلذ لها هبحرة في 

داث اإلاعخجىبحن ئخعاظا مخىامُا  خعب جفٍش

بالخشمان وؤلاكفاء الاحخماعي، خاـت مْ 

مدذودًت مفادس الذخل اإلاخىفشة لذي ظاهىت 

 هزا املجاٌ اللشوي.

 : مصادر دخل ألاسر 1حذول ركم 

 الّذد مفادس الذخل

 28 أحىر 

 55 مذخىل ألاوضطت الفالحيت

 6 فىائذ...(-ممتلكاث علاريت )هراءمذخىل 

 4 التلاعذ أو املعاش

 4 جحىيالث مً الخارج

 8 إعاهاث احتماعيت...-مساعذة عائليت

 9 التجارة

 .2927دساظت مُذاهُت، : املصذر
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ًدبحن مً خالٌ جدلُل هخاةج الذساظت اإلاُذاهُت 

أن ألاوؽىت الفالخُت حؽيل مفذس دخل ٌ 

مً ألاظش، جليها ألاحىس اإلاخدفل ِليها مً  55%

-اليعُج-الاؼخغاٌ في مجاٌ الخذماث )البىاء

ُفت الّمىمُت...( بيعبت -اإلاُياهًُ . أما %28الٌى

 %9الخجاسة فدؽيل مىسدا سةِعُا للذخل لذي 

مً اإلابدىزحن أن  %12مً ألاظش، في خحن ـشح 

أظشهم حِّؾ ِلى اإلاعاِذاث الّاةلُت أو 

اهاث الا  الث أفشاد ألاظشة ؤلِا حخماُِت أو جدٍى

 اإلالُمحن بالخاسج.

ومً ؼأن مّشفت مخىظي الذخل الؽهشي لألظش 

بمجاٌ الذساظت أن ًلذم لىا ـىسة أوضح خٌى 

 معخىي اإلاِّؽت:

: جىزيع العيىت حسب متىسط الذخل 2مبيان ركم 

 الضهري لألسر 

 

 .2927دساظت مُذاهُت، : املصذر

مً  %36أن  2سكم  وعخيخج مً خالٌ اإلابُان

 7999ألاظش اإلابدىزت ًلل دخلها الؽهشي ًِ 

 7999منها ًتراوح دخلها بحن  %47دسهم، و

فلي مً ألاظش  %13دسهم، في خحن أن  2999و

 4999و 2999جخدفل ِلى دخل ًتراوح بحن 

دسهم. أما أصخاب الذخل اإلاشجفْ الزي ًفىق 

، وهى ألامش %3دسهم فال جخجاوص وعبتهم  8999

ٌّىغ ـىسة كاجمت وعبُا ًِ اإلاعخىي  الزي

ت.  اإلاِّص ي لعاهىت هزه الجماِت اللشٍو

ثاهيا: مستىي الفلر والهضاصت للعيىت 

 املذروست

لخخطح لىا الفىسة أهثر بخفىؿ معخىٍاث 

الفلش والهؽاؼت بهزا املجاٌ الترابي، خاولىا 

الشحُى لألدبُاث اإلاإوشة لخفيُف الفلش 

ا أن أبدار والهؽاؼت باإلاغشب، خُث وحذه

اإلاىذوبُت العامُت للخخىُي خٌى الفلش في 

الىظي اللشوي حّخبر العيان الزًً ٌِّؽىن في 

ا  3569أظشة ًلل دخلها الفشدي ًِ  دسهما ظىٍى

. أما الهؽاؼت الاحخماُِت في 16جدذ ِخبت الفلش

الىظي اللشوي، فُفىف لمنها ألاشخاؿ 

اإلاهذدون بالفلش بؽيل معخمش، أي ألاشخاؿ 

 3569ٌِّؽىن في أظش ًتراوح ئهفاكها بحن الزًً 

ا. 5353و  دسهما ظىٍى

لى هزا ألاظاط، جم جفيُف ألاظش اإلابدىزت  ِو

بىاء ِلى مّىُحن أظاظُحن: أولهما الذخل 

الؽهشي، وزاهيهما ِذد أفشاد ألاظشة، وكذ حاءث 

 الىخاةج هما ًلي:
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من أجل التنمية: التقرير أهداف األلفية اٌٍّّىخ اٌّغشث١خ،  

 .15، ص 2012، الىطني
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: جصييف أسر العيىت وفم معاًير الفلر 2حذول ركم 

 والهضاصت الاحتماعيت 

اب الذخل ألاكل مً حأص 

 درهم 1111

أصحاب الذخل ما بين 
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3_4 12% 
3428 

 دسهم

جدذ 

ِخبت 

 الفلش

9

% 

5142 

 دسهم

في 

ولُّت 

هؽاؼ

 ة

5_6 9% 
2181 

 دسهم

جدذ 

ِخبت 

 الفلش

11

% 

3272 

 دسهم

جدذ 

ِخبت 

 الفلش

>6 8% 
1714 

 دسهم

جدذ 

ِخبت 

 الفلش

17

% 

2571 

 دسهم

جدذ 

ِخبت 

 الفلش

 .2927دساظت مُذاهُت، : املصذر   

ئهجاص ملاسهت دكُلت بحن ِذد أفشاد ألاظشة  بّذ

ومخىظي الذخل الؽهشي، جم اخدعاب الذخل 

الفشدي العىىي ليافت ألاظش اإلابدىزت. وبالشحُى 

مً ألاظش ًفىف  %57، ًدبحن أن 2للجذٌو سكم 

ٌِّؾ أفشادها  %9أفشادها جدذ ِخبت الفلش، و

الخَ ِمىما أن  في ولُّت هؽاؼت احخماُِت. ٍو

لفت الزهش جخّذي ما هى مفشح به في ألاسكام ظا

ؤلاخفاةُاث الشظمُت، هزا الخماسب في اليعب 

ًمىً أن ًيىن مشجبىا بمذي جمثُلُت الُّىت 

 للمجخمْ اإلاذسوط.

وفُما ًخق كذسة ألاظش ِلى جلبُت خاحُاتها 

ألاظاظُت مً مأول وملبغ وحّلُم وجىبِب، 

مً اإلابدىزحن أن الذخل الؽهشي  %84أحاب 

ظشهم ال ًمىنهم مً جىفحر الاخخُاحاث املخذود أل 

ت الُىمُت، وغالبُتهم مً روي الذخل  المشوٍس

 دسهم. 2999الؽهشي ألاكل مً 

ىذما ولبىا مً اإلابدىزحن جفيُف أظشهم  ِو

-وفم ظلم لذسحاث الغجى والفلش )غىُت حذا

فلحرة حذا( -فلحرة وعبُا-مخىظىت-غىُت وعبُا

 حاءث ؤلاحاباث واآلحي:

 جصييف ألاسر حسب درحاث الفلر: 3 مبيان ركم

 والغنى

 .2927دساظت مُذاهُت، : املصذر

، ًدبحن أن 3اهىالكا مً مّىُاث اإلابُان سكم 

مً أفشاد الُّىت ـىفىا أظشهم في خاهت  3%

ألاظش الغىُت وعبُا، وهى ما ًخىافم جماما مْ 

ِذد ألافشاد الزًً جخدفل أظشهم ِلى دخل 

منهم  %36ًشي  دسهم. بِىما 8999ؼهشي ًفىق 

أن أظشهم في ولُّت احخماُِت مخىظىت، 

مً أفشاد الُّىت ـىفىا أظشهم وأظش  %61و

فلحرة ال كذسة لها ِلى جدمل هفلاث وجيالُف 

 اإلاِّؽت الُىمُت. 

مً اإلابدىزحن أن  %65وفي ظُاق مخفل، أهذ 

وعبت الفلشاء بمىىلت ِحن الؽيان جشجفْ مْ 



إكنيه صفرو بامىغرب أًىوذجا -امفلر وامهشاشة االجتىاعية بامىٌاطق املروية زوي كوروًا: جىاعة عيي امشكاك   

8272- 2518 ردود :  وعهد امدراسات االجتىاعية و االعالوية  

31 

أو باألخشي  مشوس الىكذ، هٍشا لللت فشؿ الؽغل

مىظمُتها بدىم اسجباه غالبُتها باليؽاه 

الفالحي، وهزا لّف الاظدثماساث، وهى ما 

ًإؼش ِلى مدذودًت العُاظاث الّمىمُت 

املخلُت اإلاخبّت في مجاٌ مداسبت الفلش 

 والهؽاؼت الاحخماُِت.

جخطح حىاهب الفلش والهؽاؼت أهثر فأهثر ِىذ 

ىزحن مْ ملاسهت الىلُّت اإلاِّؽُت ألظش اإلابد

الٍشوف العابلت ألبىي سب ألاظشة، خُث ـشح 

فلي مً أفشاد الُّىت بأن أظشهم حِّؾ  37%

خالُا في ولُّت مادًت واحخماُِت أفمل، بِىما 

منهم بأن ولُّتهم مؽابهت أو أكل  %63أحاب 

مما وان ِلُه الخاٌ ظابلا. مما ًذٌ ِلى أن زلثي 

با ًخىاسزىن الفلش والهؽ اؼت أفشاد الُّىت جلٍش

حُال ًِ حُل، في صمً اإلابادسة الىوىُت للخىمُت 

ت التي خففذ بشهامجا كاةما بزاجه جدذ  البؽٍش

معمى: "بشهامج مداسبت الفلش في الىظي 

ض ألاوؽىت اإلاذسة للذخل  اللشوي"، لخٍّض

وجدعحن الىلىج للخذماث الاحخماُِت 

ض الخىمُت اإلاعخذامت والخيامت  ألاظاظُت، وحٍّض

مش الزي ٌعخىحب ابخياس . وهى ألا 17املخلُت

ظُاظاث وأدواث حذًذة جخماش ى مْ 
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ٌٍزٛعغ أوثش فٟ اٌّٛػٛع ٠ّىٓ اٌشخٛع ٌٍٛثبئك اٌّؤطشح  

 PRÉSENTATIONٌٍّجبدسح اٌٛط١ٕخ ٌٍز١ّٕخ اٌجشش٠خ، خبطخ "

DE LA PHASE III: 2019-2023 ًاٌزٞ ٠مذَ ثبٌزفظ١ "

خظٛط١بد اٌّشحٍخ اٌثبٌثخ، اٌزٟ خظظذ ٌٙب ١ِضا١ٔخ ِّٙخ ثٍغذ 

 ثشاِح أعبع١خ: 4ِال١٠ش دسُ٘، ِٛصػخ ػٍٝ  9

  اٌجشٔبِح األٚي: رذاسن اٌخظبص ػٍٝ ِغزٜٛ اٌج١ٕبد اٌزحز١خ

ِال١٠ش  4ٚاٌخذِبد األعبع١خ ثبٌّدبالد اٌزشاث١خ األلً رد١ٙضا )

 دسُ٘(؛

 ( ِال١٠ش  4اٌجشٔبِح اٌثبٟٔ: ِٛاوجخ األشخبص فٟ ٚػؼ١خ ٘شبشخ

 دسُ٘(؛

 إلدِبج االلزظبدٞ ٌٍشجبة؛اٌجشٔبِح اٌثبٌث: رحغ١ٓ اٌذخً ٚا 

 .اٌجشٔبِح اٌشاثغ: اٌذفغ ثبٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ ٌألخ١بي اٌظبػذح 

ت ليل مجاٌ ِلى خذة،  ُاث الخىمٍى الخفـى

 وحعخجُب للخاحُاث اإلالخت للعاهىت املخلُت.

هزا الىلْ الاحخماعي الهؾ لعاهىت حماِت 

ِحن الؽيان ظِخفاكم أهثر مْ الاهدؽاس الىاظْ 

 لفحروط "وىسوها"، الزي ألش باالكخفاد اإلاغشبي

ِلى غشاس باقي دٌو الّالم، وأدي ئلى جىكُف ؼبه 

هلي للّذًذ مً ألاوؽىت الاكخفادًت بمجمُى 

التراب الىوجي. وهى ألامش الزي وكف ِىذه 

شه،  املجلغ الاكخفادي والاحخماعي في أخذ جلاٍس

التي أؼاسث ئلى أهه "ئلى حاهب ؤلاحشاءاث 

الخلُُذًت التي لم جِعش الىلىج ئلى الخذماث 

ُت، ال ظُما باليعبت للفئاث ألاهثر ألاظاظ

هؽاؼت، مً كبُل الصخت ولّف ؼبياث 

الخماًت الاحخماُِت، ظاهم الاهخفاك في 

ادة خذة الخفاوجاث اإلاىحىدة أـال،  الذخل في ٍص

مما ٌؽيل ِامال كذ ًإدي ئلى سحُى فئاث مً 

 18العاهىت ئلى الفلش."

على  جأثيراث حائحت هىروها املبحث الثاوي: 

 حماعت عين الضكان همىرحا  ،اللروياملجال 

 2929خلفذ حاةدت "وىسوها" مىز ماسط 

جذاُِاث اكخفادًت واحخماُِت هبحرة ِلى 

الاكخفاد اإلاغشبي، وبذسحت أهبر ِلى املجاالث 

ت اإلاؽابهت لجماِت ِحن الؽيان، خاـت  اللشٍو

مْ ئِالن اإلاملىت اإلاغشبُت لخالت الىىاسب 

اء، وما واهب الصخُت للعُىشة ِلى جفص ي الىب

رلً مً جلُُذ للخشهت وجىكف ؼبه هلي لبّن 

ألاوؽىت ؤلاهخاحُت، وهى ألامش الزي واهذ له 

                                                           
اٌّدٍظ االلزظبدٞ ٚاالخزّبػٟ ٚاٌج١ئٟ، االٔؼىبعبد اٌظح١خ  18

" ٚاٌغجً 18-ٚااللزظبد٠خ ٚاالخزّبػ١خ ٌف١شٚط وٛسٚٔب "وٛف١ذ

 .13، ص 2020اٌّّىٕخ ٌزدبٚص٘ب، 
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اوّياظاث ظلبُت واضخت ِلى دخل الّذًذ مً 

 ألاظش.

وفي مداولت منها للخخفُف مً ألازاس الاحخماُِت 

للجاةدت ودِم اللىاِاث الاكخفادًت ألاهثر 

ِلى ئوؽاء جمشسا مً الفحروط ِملذ الخيىمت 

خ:   9ـىذوق خاؿ إلاىاحهت هزه اإلاّملت بخاٍس

ل بمبلغ  ملُاس دسهم، اهمافذ ئلُه  79أبٍش

معاهماث اإلاإظعاث الّمىمُت واإلالاوالث 

الخاـت فمال ًِ اإلابادساث الخاـت 

ملُاس  34للمىاوىحن، لُفل غالفه ؤلاحمالي ئلى 

دسهم
. وكذ خففذ لشفْ كذساث الىٍام 19

الىوجي في مىاحهت الفحي ودِم الاكخفاد 

ماث  الشوىد اإلاشجلب، ئلافت ئلى جلذًم حٍّى

ت جلذس ب  دسهم لألحشاء اإلاسجلحن  2999ؼهٍش

بالفىذوق الىوجي للممان الاحخماعي 

ً، ودِم ألاظش الّاملت في اللىاُ غحر  اإلاخمشٍس

ا خعب  7299ئلى  899اإلاهُيل )مً  دسهم ؼهٍش

لها ِذد أفشاد ألاظشة(، وهي ؤلاحشاءاث التي وان 

وكْ ئًجابي لذي الّذًذ مً ألاظش، بما فيها 

 ظاهىت ِحن الؽيان.

املطلب ألاول: جأثير الجائحت على دخل 

 ألاسر

مً ألاظش  %73للذ أٌهشث الذساظت اإلاُذاهُت أن 

لى  أكشث بأن حاةدت "وىسوها" أزشث ِلى دخلها ِو

ٌشوفها اإلاِّؽُت الُىمُت لىً بذسحاث مخفاوجت 

مً ألاظش  %7وبّا، خُث بحن جدلُل الىخاةج أن 

بدىالي الثلث،  %21جشاحْ دخلها بدىالي الشبْ، 
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يجية المغرب في مىاجهة استراتثبعٛ، ػجذ اٌحك ٚآخشْٚ،  

، ِشوض اٌغ١بعبد ِٓ أخً اٌدٕٛة اٌدذ٠ذ، األٚساق 91كىفيد 

 .12، ص 2020اٌغ١بع١خ، 

بدىالي  %10فلذث هفف دخلها،  27%

 جىكف دخلها ولُا، وكذ ؼمل هزا %8الثلثحن، و

الخأزحر الفئاث اإلاؽخغلت بلىاِاث الفالخت 

والفىاِت والخجاسة والخذماث ِلى العىاء. أما 

اإلاخبلُت فلذ ـشخىا بأن دخلهم لم ًخأزش  27%

بخاجا بفّل الجاةدت، ومً لمً هإالء هجذ فئت 

فحن الّمىمُحن واإلاخلاِذًً.  اإلاٌى

هزا التراحْ اإلاهم في دخل ألاظش فشك ِليها 

خماد ِلى مذ اخُل بذًلت، وهزا ئِادة الىٍش الِا

في جذبحر الىفلاث، بما ًمىنها مً الخفاً ِلى 

 الخذ ألادوى مً هشامتها ؤلاوعاهُت.

: جىزيع ألاسر حسب البذائل املعتمذة 4مبيان ركم 

 للتعىيض جراحع الذخل الضهري 

 .2927دساظت مُذاهُت، : املصذر            

مً ألاظش لجأث  %85أن  4ًىضح اإلابُان سكم 

لىلب دِم الذولت أو اإلاعاِذاث الّاةلُت خالٌ 

اخخاسث  %62فترة الىىاسب الصخُت، و

الاكخفاد في الىفلاث والاهخفاء باألظاظُاث 

 %14فلي وىظُلت إلاىاحهت الماةلت اإلاالُت، 

اِخمذث ِلى اإلاذخشاث أو كامذ ببُْ ممخلياتها، 

 مً ألاظش ئلى الاكتراك. هزا %30فُما لجأث 
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الخل ألاخحر وإن وان له هفْ مشخلي باليعبت لهزه 

ألاظش، فاهه ظِعاهم ِلى اإلاذي اإلاخىظي في 

ذ مً الفلش والهؽاؼت باليعبت لفئت  جىَشغ اإلاٍض

ذم  حّاوي أـال مً لّف الذخل الؽهشي ِو

 اهخٍامه.

املطلب الثاوي: جأثير حائحت هىروها على إلاهفاق 

 ألاسري 

"وىسوها" ِلى  للىكىف ِلى دسحت جأزحر حاةدت

الىلُّت اإلاِّؽُت لألظش بمجاٌ الذساظت، جم 

الترهحز ِلى دساظت العلىن الاظتهالوي للُّىت 

خالٌ فترة الىىاسب الصخُت. وكذ حاءث 

 ؤلاحاباث هما هى مىضح في الجذٌو الخالي:

: كذرة ألاسر على جلبيت الحاحياث 3حذول ركم 

 الضروريت خالل فترة حائحت هىروها

ت الخاحُاث ت  المشوٍس اليعبت اإلائٍى

 %29,00 صراء املالبس )%( 

جىاول الفىاهه واللحم 

والسمك في الىحباث 

 ألاساسيت واملعتاد

30,00% 

استضارة الطبيب في حالت 

 املرض

25,00% 

 %61,00 اكتىاء الذواء

اكتىاء مىاد الىظافت 

 والتعليم

76,00% 

 .2927دساظت مُذاهُت، : املصذر             

ًدبحن مً خالٌ جدلُل ؤلاحاباث التي كذمها 

اإلابدىزىن خٌى كذسة أظشهم ِلى حغىُت بّن 

مً ألاظش فلي  %30الخاحُاث ألاظاظُت أن 

اظخىاِذ أن جدافَ ِلى ِاداتها الغزاةُت مً 

خالٌ جىاٌو الفىاهه واللخىم والعمً بالىجحرة 

اإلاّهىدة في فترة ما كبل الجاةدت، ولم جخّذ وعبت 

تي جمىىذ مً ؼشاء خاحُاتها مً ألاظش ال

. وفُما ًخق الىفلاث اإلاخّللت %29اإلاالبغ 

بالخىبِب، فلم جخجاوص وعبت ألاظش التي ولبذ 

، وغالبُتهم اخخاس %25الاظدؽاسة الىبُت 

فاث واإلاشاهض الصخُت  اللجىء للمعخـى

الّمىمُت ليىنها جلذم خذماث مجاهُت، هما أن 

شوا لىلب مً اإلابدىزحن أهذوا أنهم الى 61%

الاظدؽاسة مباؼشة مً الفُذلُت ِىذ اكخىاء 

فت وبُت بغشك الاكخفاد في  ت دون ـو ألادٍو

ف الّالج.   مفاٍس

وفُما ًخّلم باكخىاء مىاد الىٍافت والخّلُم 

ت للىكاًت مً خىش فحروط "وىسوها"،  المشوٍس

ىا  %76فلذ ـشح  مً أفشاد الُّىت أنهم خـش

ِليها في ِلى ؼشاء مىاد الىٍافت اإلاخّاسف 

املجخمْ اللشوي، واإلاخمثلت في املخلٌى اإلابُن 

ومسخىق الغعُل. أما املخلٌى الخاؿ بخّلُم 

الُذًً فلذ وان خاسج اهخماماتهم، هٍشا ليلفخه 

 دسهم للتر الىاخذ. 69اإلاشجفّت التي ال جلل ًِ 

: كذرة ألاسر على التعامل مع الىفلاث 5مبيان ركم 

ألاساسيت في فترة الجائحت

 

 .2927دساظت مُذاهُت، : ملصذرا

أن مٍّم ألاظش بجماِت  5ًٍهش اإلابُان سكم 

ِحن الؽيان وحذث ـّىبت في الخّامل مْ 
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مً  %78الىفلاث ألاظاظُت، خُث ِبر 

أن أظشهم وحذث ـّىبت في أداء  اإلابدىزحن

فاجىسة اإلااء والىهشباء خالٌ فترة الجاةدت ولم 

جخغلب وعبُا ِلى هزه الفىاجحر ئال بّذ 

ّها ِلى  اظخفادتهم مً ِملُت الخلعُي وجىَص

ِذة أؼىش، هما وشخذ الىفلاث الّالحُت 

ومعخلضماث الخّلُم ًِ بّذ جدذًاث مالُت 

شوي، ئر ـشح هبحرة أمام ظاهىت هزا املجاٌ الل

مً اإلابدىزحن أن هفلاث الخّلُم والصخت  68%

اظخجزفذ خفت مهمت مً محزاهُت ألاظشة خالٌ 

فترة الىىاسب الصخُت. بِىما ـىف اإلابدىزىن 

هفلاث الخغزًت والخىلل في دسحت ـّىبت أكل، 

لعببحن أظاظُحن: أولهما أن الخغزًت مىلب 

اث وجلبِخه جأحي ف ت ألاولٍى ضي ٌؽيل أولٍى ي غٍش

كاةمت الاهخماماث مهما واهذ الٍشوف، وزاهيهما 

أن خشهت الخىلل خمّذ للمىْ والخلُُذ مً 

لت، ومً  وشف العلىاث ألامىُت لفترة وٍى

البذًهي ئرن أن ًحجم العيان وعبُا ًِ ولب 

 هزه الخذمت خالٌ هزه الٍشفُت الاظخثىاةُت.

ًبذو ئرن مً خالٌ جدلُل هفلاث ألاظش خالٌ 

أن الىفلاث غحر الغزاةُت ؼيلذ  فترة الجاةدت،

ِبئا باليعبت لغالبُت ظاهىت ِحن الؽيان، 

خاـت جلً اإلاخّللت بخذماث أظاظُت والخّلُم 

والصخت واإلااء والىهشباء. وهزا ئن دٌ ِلى ش يء 

فاهما ًذٌ ِلى الخغلغل الىبحر للفلش والهؽاؼت 

بهزا املجخمْ اللشوي، الزي ال ًمخلً اإلالىماث 

الوّخاق مً هزه آلافت ألاظاظُت بّذ ل

 الاحخماُِت.

وفي راث العُاق، فمً ؼأن مّشفت وجدلُل 

هٍشة العاهىت لبّن الخذماث الاحخماُِت أن 

ًإهذ أو ًذخن الاظخيخاحاث العالفت الزهش 

بخفىؿ جذوي اإلاعخىي اإلاِّص ي بهزا املجاٌ 

ْ ئحاباث أفشاد  ٍهش اإلابُان اإلاىالي جىَص الترابي. ٍو

اهم ًِ بّن املجاالث الُّىت خٌى دسحت سل

التي حّذ بمثابت خلىق ًممنها لهم الذظخىس 

 اإلاغشبي واإلاىازُم الذولُت هزلً.

 : درحت رض ى السكان عً بعض املجاالث6مبيان ركم 

 .2927دساظت مُذاهُت، : املصذر

وعخيخج مً خالٌ اإلاّىُاث الىاسدة في اإلابُان 

أن املجاالث التي ال جدٍى بشض ى ألاظش  6سكم 

الؽيان ِمىما هي والخالي: الذخل بيعبت بّحن 

، الؽغل بيعبت %69، الصخت بيعبت 71%

. وفي هزا الفذد، %57والخّلُم بيعبت  62%

فلذ أبان اإلابدىزىن ًِ معخىي سض ى ِاٌ ًِ 

جملً  مً ألاظش اإلابدىزت %81العىً ليىن 

ظىنها الخاؿ وهي بزلً حؽّش بىُى مً الاسجُاح 

ما دامذ بُّذة ًِ مؽاول الىشاء والشهً، 

شح  بأنهم سالىن ًِ معخىي الخلىق  %68ـو
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اث في مدُىهم العىجي. هزا اإلاّىى  والخٍش

ىشح حعاؤالث  ألاخحر ًبلى مثحرا لالهدباه ٍو

ت مً كبُل: هُف لعاهىت مدشومت  مؽشِو

لخغىُت مخىلباتها  وجىاحه لغىواث ًىمُت

اإلاِّؽُت أن حّبر ًِ سلاها الىاضح ًِ الىاكْ 

الخلىقي باإلاىىلت؟ وؤلاحابت ِلى هزا العإاٌ 

جدخمل وحهان: أولهما أن لّف اإلاعخىي 

الذساس ي للمبدىزحن لم ٌعّفهم في اظدُّاب 

الذالالث الخلُلُت والّمُلت ليلمت 

اث، وزاهيهما ًشحْ للخىحغ والؽً /خلىق  خٍش

ذاه أفشاد الُّىت ِىذ ئزاسة مىلُى الزي أب

خلىق ؤلاوعان، ألهه ووفلا لخمثالث الفئاث 

الاحخماُِت البعُىت فهزا الىُى مً اإلاىالُْ ال 

صاٌ ٌّخبر مً الىابىهاث التي جلخض ي الخُىت 

والخزس، سغم الخلذم الىبحر الزي خللخه بالدها 

 في الجاهب الخلىقي.

 خاجمت

ّللت بالفلش أظفشث الذساظت اإلاُذاهُت اإلاخ

والهؽاؼت الاحخماُِت بجماِت ِحن الؽيان ًِ 

هخاةج حذ مهمت، أبشصها لّف اإلاعخىي اإلاِّص ي 

ذم  لغالبُت ألاظش، ومدذودًت الذخل الؽهشي ِو

اهخٍامه. هما جبحن أن اإلاعخىي الخّلُمي اإلاخذوي 

لعاهىت هزا املجاٌ ٌّخبر ِامال سةِعُا في جفلحر 

ئها في العلم ألاظش ومُّلا إلمياهُت اسجلا

 الاحخماعي. 

وأمام هزه ألاولاُ اإلاخأصمت ججذ بّن ألاظش 

هفعها ممىشة للبدث ًِ فشؿ حذًذة كذ 

جىفشها لها الخىالش الىبري، فخيىن الهجشة 

بمثابت خبل الىجاة الزي ٌّلذ ِلُه البّن 

آمالهم لخدعحن أخىالهم اإلاِّؽُت، مْ ما ًدمله 

ت للمذن هزا الخُاس مً مؽاول وجدذًاث ئلافُ

الخاحت -املجاوسة )احعاُ سكّت العىً الّؽىاتي

جضاًذ وعب الاهدشاف -البىالت-للبيُاث الخدخُت

مت...(.  والجٍش

ل ئليها في هزه الذساظت  وكذ أزبدذ الىخاةج اإلاخـى

أن وعبت الفلش بجماِت ِحن الؽيان ال صالذ 

مشجفّت، خُث جبلغ وعبت العيان اإلافىفحن 

الىاكْ الاحخماعي  . هزا%57جدذ ِخبت الفلش 

اإلاللم ٌعخذعي ـشاخت ئِادة الىٍش في 

العُاظاث الّمىمُت اإلاخّللت باإلاعألت 

ت،  الاحخماُِت هيل خاـت باألوظاه اللشٍو

وجفشك ِلُىا الخفىحر مً حذًذ في ـُغ 

خباس لهزه  واظتراجُجُاث جمىً مً ئِادة الِا

ت مً اإلاىاوىحن، وجىفل الخذ  الفئت غحر املخٌٍى

 هشامتهم ؤلاوعاهُت. ألادوى مً

وججذس ؤلاؼاسة هزلً، ئلى أن حاةدت "وىسوها" 

وان لها وكْ حذ ظلبي ِلى اإلاعخىي اإلاِّص ي 

لألظش، خُث ظاهمذ في جشاحْ الذخل الؽهشي 

لعاهىت ِحن الؽيان ودفّتهم ئلى جبجي ظُاظت 

جلؽفُت بؽيل كعشي، ولى ِلى خعاب 

اخخُاحاتهم ألاظاظُت مً غزاء، وملبغ، 

وجمذسط. وهى ألامش الزي ًفعش ِذم  وجىبِب،

سض ى العيان ًِ معخىي دخلهم الخالي، 

ُت ؼغلهم، وحىدة الخذماث الصخُت  وهِى

 اإلالذمت لهم.

ئن ألاولاُ الاكخفادًت والاحخماُِت الفّبت 

ت باإلاغشب، والتي  التي جمحز غالبُت ألاوظاه اللشٍو

صادث مً خذتها حاةدت وىسوها، جفشك ِلُىا 
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ذ مً البدىر أهثر مً أي وك ذ مض ى ئحشاء اإلاٍض

والذساظاث خٌى ٌاهشة الفلش، باِخماد أدواث 

ومىىللاث مىهجُت مخخلفت، جخيازف فيها حهىد 

العىظُىلىجي والجغشافي والاكخفادي. في 

-مداولت لخفىًُ وفهم هزا الىاكْ العىظُى

اكخفادي اإلاّلذ، ولإلحابت هزلً ِلى بّن 

ت، مً  كبُل: ما هي الدعاؤالث اإلالللت واإلاؽشِو

الّىامل واملخذداث الاكخفادًت التي حّلذ مً 

خ وإهخاج  ت اإلاغشبُت مجاالث لخفٍش اإلاىاوم اللشٍو

الفلش والهؽاؼت الاحخماُِت؟ أي دوس جلّبه 

ت في الخخفُف  اإلابادسة الىوىُت للخىمُت البؽٍش

مً خذة ألاصماث الاحخماُِت بهزه ألاوظاه؟ أي 

ت في الىمىرج  أهمُت جىدعيها اإلاىاوم اللشٍو

 الخىمىي الجذًذ؟

افيا  البيبليىغر

 اإلاشاحْ باللغت الّشبُت:

زلافت الفلش ِلى بّن اللُم واإلاىاكف الخّلُمُت لذي ولبت  ألاخمذي، ِاتؽت بيذ ظُف. "أزش

ت، املجلذ  ، 237-272، 7، الّذد 49اإلاشخلت الثاهىٍت في مىىلت اإلاذًىت اإلاىىسة"، دساظاث: الّلىم التربٍى

 .2973ِمان، 

، مشهض العُاظاث مً أحل 79باظى، ِبذ الخم وآخشون. اظتراجُجُت اإلاغشب في مىاحهت وىفُذ 

 .2929جذًذ، ألاوساق العُاظُت، الشباه، الجىىب ال

الّىشي، ِبذ الشخُم. جدىالث اإلاغشب اللشوي: أظئلت الخىمُت اإلاإحلت، الشباه، وىب بَشغ، الىبّت 

 .2972الثاهُت، 

ْ الذخل في الىوً الّشبي، مشهض دساظاث الىخذة الّشبُت، بحروث،  الفاسط، ِبذ الشصاق. الفلش وجىَص

2997. 

ت، الشباه، مىبّت ألامىُت، كشهفل، خعً. الفل  .2977ش: مً ؤلاخعان ئلى الخىمُت البؽٍش

ت،  لخُلح، الىُب وحفاؿ، دمحم. "الفلش: الخٍّشف ومداوالث اللُاط"، أبدار اكخفادًت وإداٍس

لىم الدعُحر، الّذد  ت ِو ، بعىشة، 788-765، ًىهُى، 7ميؽىساث ولُت الّلىم الاكخفادًت والخجاٍس

 ؛2979

ىم اللاهىهُت والاكخفادًت والاحخماُِت، العُاظاث الّمىمُت وجدذًاث اإلاعألت مجلت ولُت الّل

 .2929، مشاهؾ، 69الاحخماُِت في اإلاغشب، الّذد 
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مجلت ولُت الّلىم اللاهىهُت والاكخفادًت والاحخماُِت، العُاظاث الّمىمُت وجدذًاث اإلاعألت 

 .2929، مشاهؾ، 69الاحخماُِت في اإلاغشب، الّذد 

 واملجالث: التلارير 

املجلغ الاكخفادي والاحخماعي والبُئي، الاوّياظاث الصخُت والاكخفادًت والاحخماُِت لفحروط 

 .2929" والعبل اإلامىىت لخجاوصها، 79-وىسوها "وىفُذ

ش الىوجي  ؛2972،أهذاف ألالفُت مً أحل الخىمُت: اإلاملىت اإلاغشبُت، الخلٍش

ش الىوجي: أهذاف   .2979ت،ألالفُت مً أحل الخىمُاإلاملىت اإلاغشبُت، الخلٍش
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