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المعرمغ الهٔفٓ  :مه اإلٌرقاللٕح إلّ الرثؼٕح :
مؼالم َ قالالخ
*

مٕطفّ مه٘ٓ

ذمٍٕك :
ػهف المعرمغ العىائهْ مىم ػٍُق الفرهج الٍاتقح ػلّ الىظاا
الكُلُوٕالٓ َ مهَنا تفرهج اإلٌرٕطان الىناػٓ إلّ الٕاُ ذيٕاهاخ
َ ذؽااُالخ مٍااد ٌٕاالااً الؼقانٔااح َ ػالحاااخ الفالؼاإه تالمعااا
الىناػٓ َ تىٕح ذىظٕمٍم اإلظرماػٓ َ اإلحرٕاقْ َ المٌىٓ.
َ ال ذطمػ ٌمي الكناٌح اإللما تكل ٌمي العُاوة فآ ذفأإلٍا
َ ال ذهَ ذؽلٕل مهاؼل الريٕهاخ الرٓ أـلد ػلّ المعرمغ الهٔفآ
مىم أومىح غاتهج إلّ الُٕ  َ ،إوماا فقاٚ ٛاهغ تؼاٗ اةٌايلح فٕماا
ٔفٓ تؼاٗ المؼاالم المىرقااجَٔ ،اُال إلاّ فٍام َ إقنال الؼالحااخ
الكالح تٕه الكَلح تالمعرمغ الهٔفٓ.
َ اإلِااكالٕح الؼامااح الراآ وىطلااي مىٍااا ٌاآ أن مالمااػ الٕااُنج
الؼامااح للمعرمااغ الهٔفاآ مكُواذااً اإلظرماػٕااح َ الصقافٕااح َ الثٕيٕااح
ٔعة الثؽس ػىٍا فٓ ػالحح الفالؼٕه الؽهٕٕٔه ػلّ اٌرقاللٕرٍم
فاآ إػاااقج إوراااظٍم تؼٕااكا ػااه ااال إاااهاي م ٌٍاااذٓ َ ؼكااُمٓ َ
وىػاخ ذكـالخ الكَلح فٓ ٌٕكلاح َ إػااقج ٌٕكلاح المعرماغ الهٔفآ
فاآ تىٕاذااً الىناػٕااح َ فاآ إـٙاااػً لمىطااي ٔرعاٌاال ـٕائٕااً
المؽلٕاح اإلظرماػٕااح مىٍاا َ الصقافٕااح َٔاُال إلااّ إقمااض الفالؼاإه
*  -أستتت ار فتتتً لم تتتذ ععتتتا عةج هتتتاو جالمتتتم كزتتتشعث ك ا تتت فتتتً لش تتتض ع تتت فتتتً
عألنثشك و وجٍا عةج هاعٍم كع ثقافٍم )(CRASC
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ػثاااه ٌلٍااالح ماااه الرؽاااُالخ الرااآ ذفٙاااغ لىماااُلض إحرٕااااقْ َ
إظرماااػٓ َ وماا ٛمؼّٕاآ ٔااهاق لااً أن ٔكااُن ػٕااهٔا َ ؼااكٔصاَ ،
مٍاااارلٍما مااااه أِااااكا الرىظاااإم اللٕثهالاااآ للؽٕاااااج اإلحرٕاااااقٔح َ
الٍٕإٌح َ اإلظرماػٕح َ الصقافٕح.

المعرمغ الهٔفٓ العىائهْ مه إٌرقاللٕح إلّ ذكـل الكَلح
إن حهاءج تىٕح َ قٔىامٕكٕح المعرمغ الهٔفآ َ ذطاُني الراانٔفٓ
ماااه ـاااال الُشاااائي َ الكناٌااااخ الرانٔفٕاااح َ الٌٍُااإُلُظٕح َ
اإلحرٕاقٔح َ اةورهَتُلُظٕاح َ العيهافٕاح ذثإه َظاُق فراهج ااان
فٍٕااا المعرمااغ الهٔفاآ ٔؼاإُ ؼالااح مااه اإلٌاارقاللٕح فاآ ذىظٕمااً
اإلحرٕاقْ َ اإلظرماػٓ َ فٓ ظهَف إػاقج إوراظً تؼٕاكا ػاه اال
ذااكـل م ٌٍاااذٓ ـااانظٓ ٔؼماال ػلااّ مهاحث اح وّاااٚاذً َ ٔفااهٖ
ػلًٕ أوماٚا ٌلُإح أَ شقافٕح تطهٔقح حٍهٔح أَ إاهإٌاح .شام ذلاد
مهؼلح شاوٕح ػاهف فٍٕاا ٌاما المعرماغ فقاكاوا للّاهَ ٚالٙاهَنٔح
الراآ ااوااد ذٕااىغ إٌاارقاللٕرً فاآ مؼاِااً ػااه ٚهٔااي ٌلٍاالح مااه
الرااكـالخ تااكءا تالكَلااح الرهإااح َ مااهَنا تالكَلااح الكُلُوٕالٕااح َ
اورٍاءا تالكَلح الُٚىٕح المْ اان لكل َاؼك مىٍا اٌارهاذٕعٕرً فآ
الرااكـل َ أٌكافااً اإلحرٕاااقٔح الٍٕاٌاإح المرمٕااىج المؼلىااح مىٍااا َ
المٍررهج.

 .1المعرمغ الهٔفٓ فٓ ذكتٕه وفًٍ تىفًٍ
لقاااك اذٍااام المعرماااغ الهٔفااآ حثااال الفراااهج اإلٌااارؼمانٔح ،ؼٍاااة
الكناٌاخ الرانٔفٕح ،تثىٕح إظرماػٕح َ إحرٕاقٔح ذمكىً ماه إػااقج
إوراض وفًٍ تُٕنج مٍرقلح ػه ال ذكـل ـانظٓ َ ماه أظال للا
َ٘اااغ لىفٍاااً ذىظٕماااا ـأاااا ٔكفااال لاااً اإلٌااارمهانٔح فااآ الؽٕااااج
اإلحرٕاقٔح َ اإلظرماػٕح َ الٍٕإٌح َ الصقافٕح تّكل مٍرقل.
فؼلااّ مٍاارُِ الثىٕااح اإلحرٕاااقٔح اااان ا لرىظاإم اإلوراااظٓ ٔرٍاام
تطاتغ الركاـل تٕه الىّا ٚالىناػٓ الرٌُؼٓ َ الىّا ٚالهػُْ َ
ؼهًٔ ػلّ إٔعاق وُع مه الراُاون تٕىٍماا ،غٕاه أن ٌاما الراُاون
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لاام ٔكااه ٔرٍاام تكٔمُمااح ذٙاامه لااً اإلٌاارقهان تٍااثة الرااُذه القااائم
تٕه مؽكَقٔاح َٚثٕؼاح اإلٚاان الفٕىٔقآ َ العيهافآ َ المىااـٓ َ
اصافح الٍكان 1المٔه ٔؼُّٕن فٓ وفً اإلحلٕم ،مٙاافا إلٕاً ٘اؼ
َ ٌىالاااااح اةقَاخ المٍااااارؼملح فااااآ ذٍااااافٕه مؼطٕااااااخ الطثٕؼاااااح
لؽاظٕاذٍم َ مرطلثاخ َظُقٌم الماقْ ،مما ظؼل الاهفٕٕه ٔلعانَن
إلّ أوّطح ذكمٕلٕح مصال اٌاريال الياتااخ َ الٕاىاػاخ الؽهفٕاح َ
غااااهي اةِااااعان المصمااااهج َ إوراااااض الفٙااااهَاخ َ الفُااااااً .إن
المىطااي الااكاـلٓ للمعرمااغ الهٔفاآ اااان ،إلنٔ ،هذكااى ػلااّ مثااكأ
الركٕ َ الرُاون مغ الثٕيح العيهافٕح َ المىاـٕح َ الطثٕؼٕح.
إن وظااا الملكٕااح اااان حائمااا ػلااّ ملكٕااح الؼائلٕااح غٕااه القاتلااح
لإلوقٍااا فاآ انذثاٍٚااا تالىظااا القثلاآ الاامْ اااان ٌااائكا فاآ ٌااما
الؼٍك ٌَُ ،وظا تفٙغ لقُاػاك اةػاهاف المرنٔالح فآ المعرماغ
الهٔفٓ َ ٔهمٓ إلّ ؼمأرٍا تُاٌطح مثكأ الّفؼح مه ال ممانٌاح
ذا قْ إلااّ إـااهاض الملكٕااح تُاٌااطح الّااهاء َ الااهٌه ،ػااه وطااا
العماػاااخ الهٔفٕااح .غٕااه أن مرٌُااٌ ٛاامي الملكٕاااخ ،ؼٍااة تؼااٗ
الكناٌاخ لم ٔكه ٔرعاَو ٌ 13كرانا.
َ ػلّ الٕؼٕك اإلظرماػٓ ،اان المعرمغ الهٔفآ ٔرٍام تالطااتغ
القثلٓ مىم ػٍُق تؼٕكج" .فإن الراانٔؿ الٌٍُإُلُظٓ ،اماا ٔقاُ
"َلااا  "Wolf-ااااان مٌُاااُما تثىٕراااً القثلٕاااح َ ٌاااما مىااام ػٍاااُق
الفاٚمٕه َ المُؼكٔه َ المهٔىٕٕه".3
َ ذركُن الرهإثح القثلٕح مه معمُػح مه الُؼكاخ اإلظرماػٕح
تكءا تالؼائلح الكثٕاهج َ إورٍااء تالفهحاحٌ َ ،آ ظماػاح ذىؽاكن ماه
ظااك َاؼااكٙٔ َ .ااطلغ ٌااما المعرمااغ ٔٙااث ٛالؽٕاااج اإلظرماػٕااح َ
اإلحرٕاااقٔح َ الٍٕاٌاإح َ الؼٍااكهٔح الراآ ذمكىااً ،ؼٍااة "مااانل
2

 1انت ثافم ع سكاث فً ع هج هع ع شٌفً فً ع ف تش ع كو ونٍا ٍتم  951ستا
ع هش ع .هضٌذ ل ع فاصتٍل أنرتش COTE, Marc.- Pays, paysaqges, paysans d'Algérie.-
فتً ع كعٍتول ش

Paris, Ed .C.N.R.S .- p.180
- VALENSI,Lucette.- Le Maghreb avant la prise d’Alger (1790 – 1830).- Paris, Ed.
Flammarion, 1969.- p 41.
3
- WOLF.E.- Les guerres paysannes.- Paris, édition F.Maspéro, 1974.-p.383.
2
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اااُخ  ،4"Marc Côteمااه ٘اامان إػاااقج إوراااض ظااهَف َظااُقي
الماقٔح مىٍا َ المؼىُٔح ،تؼٕكا ػه ال ذكـل أَ إاهاي ـانظٓ.
َ ٔقااُ المعرمااغ الهٔفاآ ترهإثرااً القثلٕااح ترااكتٕه تىفٍااً ػلااّ
الٕااؼٕك اإلحرٕاااقْ ػااه ٚهٔااي ذؽكٔااك ٚااه َ أِااكا االورفاااع
تاةنٖ َ إوّاء مفاون لليالخ َ الؽثُب َ إحامح ػالحااخ ذثااق
ذعااانْ مااغ حثائاال أـااهِ –(ؼثااُب ،ذمااُن ،ماِاإح َ ٔااُف…)
لررؽٕاال ااال حثٕلااح ػلااّ مااا ٔىقٕااٍا ػىااك غٕهٌااا َ ،ػلااّ الٕااؼٕك
اإلظرماػٓ َ الٍٕآٌ ذقُ العماػاح الهٔفٕاح تإٔعااق مٕكاوٕىمااخ
َ آلٕاخ للرٙامه لفٗ الىىاػاخ َ إٔعاق ؼلُ للفالفااخ الىاِايح
تٕىٍا ،فٓ إٚان القإم َ المؼاإٔه المرؼاانف ػلٍٕاا َ المٍارثطىح َ
الهاٌاافح فاآ تىٕرٍااا المٌىٕااح ،مااغ اللعااُء إلااّ أِااكا المٍاااػكاخ
المرثاقلااح فاآ مٕااكان اةِاايا الكثااهِ مااه إحامااح مىّاايخ مائٕااحَ ،
ػملٕاخ الؽهز َ الثمن َ الؽٕااق َ ظمٕاغ اةػماا اةـاهِ الرآ
ذفُ ٚاحح ال ػائلح تمفهقٌا.
إن الُٕنج الرٓ حكمد تٍا تىٕح المعرمغ الهٔفٓ فٓ ٌما الؼٍاك،
ال ٔؼىٓ أوٍا ااود مرعاوٍح ذعاوٍاا ذاماا ،فقاك ااواد ذرفللٍاا ؼالاح
مه ػك اإلٌرقهان َ َظاُق ػالحاح ذؽاال َ مؼان٘اح ،اماا ااواد
ذكرىفٍاااا تؼاااٗ مظااااٌه الرفااااَخ فااآ ٚثٕؼاااح َ مىطاااي الؼالحااااخ
اإلوراظٕح ،مه ؼٕاس لعاُء تؼٙاٍم إلاّ أِاكا الٍافهج مصال وظاا
الفماٌح .غٕه أن المظٍه الؼالم لطثٕؼح الؼالحااخ اإلظرماػٕاح ااان
ٍُٔقي الرؼاَن َ الرٙامه أاصه مما اان ٍُٔقي الىىاع َ الرىافه.
إن ٚيٕان المعا الفٕىٔقآ َ الطثٕؼآ َ مؽكَقٔاح اةنا٘آ َ
وُػٕرٍاااا َ الرىأاااك الٍاااكاوٓ مٙاااافا إلٕاااً ٘اااؼ ذطاااُن القاااُِ
المىرعح ٔ قْ تالٙهَنج إلّ أمهٔه اشىٕه.
 -1ذماٌ العماػاح الهٔفٕاح َ ذؼا٘اك أػٙاائٍا لمُاظٍاح ٌامي
الٙااايُٚاخ الثٕيٕاااح َ ،اتراااكاع اااال أِاااكا الرؼااااَن َ الرٙاااامه
لٙمان اٌرمهان العماػح َ ذطُنٌا ،ةوٍا مؽكُمح تمٕٕه َاؼاك
- COTE, Marc.- L’Algérie ou l’espace retourné.- Paris, édition Flammarion, 1988.- p.72

4

إنسانٍات عذد  ،7جانفً –

أفشٌل 9111

فٓ اٌرمهانٔرٍا مما ٔعؼال الفالفااخ تٕىٍاا ذرٙااء أماا ذؽاكٔاخ
الطثٕؼح َ ٘ؼ ٌَائل ذٍفٕهٌا.
 -2إواااً الماااا ااواااد ٌٕمىاااح الؼُامااال الطثٕؼٕاااح َ ٘ااايُٚاذٍا
المفرلفااح ػلااّ الكاال اإلظرماااػٓ اثٕااهج المااا اوقاق ٘ااي ٛالعماػااح
ػلااّ ااال إناقج ظماػٕااح أَ فهقٔااح فاآ اإلٌاارقاللٕح َ الرفااهق فاآ
الرٕاااهف فااآ الؽٕااااج الفأاااح َ .ؼالماااا ذرٙااااء الٙااايُٚاخ
الطثٕؼٕااااح تفؼاااال الرقااااك الؼلماااآ َ الركىُلااااُظٓ ذرٙاااااء ٌاااامي
الٙااايُٚاخ ػلاااّ الفاااهق َ العماػاااح َ ،ذٕاااثػ تالراااالٓ إمكاوٕاااح
اإلٌرقاللٕح ممكىح ،تل ٘هَنٔح أؼٕاوا.
 - 2ذكـل الكَلح فٓ المعرمغ الهٔفٓ :
ٌااىقُ فاآ ٌاامي الىقطااح ،تّاآء مااه اإلـرٕااان ،تهٌاام تؼااٗ
المؼالم الرٓ ذثكَ لىا ٌامح مه وأَح قَن الكَلح فآ ذيٕٕاه مالماػ
المعرمااغ الهٔفاآ فاآ اٌاارقاللٕح إػاااقج إوراظااً ،تااكءا تفرااهج الؽكاام
الرهآ َ ماهَنا تؼٍاك الاىظم الكُلُوٕاالٓ َ اورٍااءا تراكـل لكَلاح
الُٚىٕح تؼك اإلٌرقال .

أ -المعرمغ الهٔفٓ َ الؽكم الرهآ
إن ذكـل الؽكم الرهآ فٓ المعرمغ الهٔفٓ ٔمكاه اـرٕااني فآ
تؼااٗ المؼااالم الكالااح ػلااّ ٚثٕؼااح الؼالحااح الراآ ااوااد ٌااائكج تٍااما
المعرمغٔ .مكاه ذثإه ذاكـل الكَلاح فآ ٌامي الفراهج الرآ اٌارمهخ
أاصه مه شالز حهَن ػلّ ػكج مٍرُٔاخ :
الرنٕٚه اإلقناْ للمعرمغ الهٔفٓ :لقك ظهِ ذقٍٕم العىائاه إلاّ
مىاٚي ذؼهف تاٌم "الثألا " ،فىعاك ِاهحا تألا حٍاىطٕىح َ فآ
الٌُاا ٛالرٕطااهْ َ المكٔااح َ غهتااا مؼٍااكه َ ٌااما تٍااكف مهاحثااح
وّاٚاخ الٍكان الهٔفٕٕه.
َ ػلّ المٍرُِ اإلحرٕاقْ ،لم ذقم الكَلح تنؼكاز أْ ذيٕٕهاخ
ظٌُهٔح ػلّ الفهٔطح الىناػٕح فٓ ػمُمٍاا ،تالكٕفٕاح الرآ ذفال
تااالرُاون اإلحرٕاااقْ َ اإلظرماااػٓ للمعرمااغ الهٔفاآ .فقااك ااوااد
حاػااكذٍا الؼقانٔااح المؼهَفااح تننا٘اآ الثأل ا  ،ذفااُٖ اٌاارياللٍا
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لثؼٗ القثائال مقاتال ـاكماذٍا َ َالئٍاا للٍالطح .غٕاه أن الراكـل
الثااانو ذمصاال تااكَن ظااكا فاآ ذؽٕاإل الٙااهائة مااه القثائاال .فقااك
اوقٍااامد القثائااال ؼٍاااة َالئٍاااا َ ـٙاااُػٍا للٍااالطح إلاااّ شاااالز
أٔىاف :
حثائل المفىن َ ٌٓ القاػكج اإلظرماػٕح َ الٍٕاٌإح للٍالطح َ
أقاذٍااا فاآ مهاحثااح العماػاااخ الهٔفٕااح َ أوّااطرٍا اإلحرٕاااقٔح ػااه
ٚهٔااي اإللااىا القٍااهْ فاآ قفااغ ِاارّ أوااُاع الٙااهائة ٘ :ااهائة
ػلااّ اليااالخ َ المؽأاإل (العثااهْ)٘ َ ،ااهائة ػلااّ الماِاإح،
٘اهائة ػلاّ اٌاريال ةنا٘آ (الؽكاُن) َ ٘اهائة ػلاّ قـااُ
الٍُ … إلؿ.5
حثائل ـا٘اؼح  :ذاكفغ الٙاهائة للؽااام الرهاآ َ ٔثلاا ػاكقٌا،
ؼٍة "نٔه –  104 "Rinnحثٕلح مُوػح ػثه المقاٚؼاخ الصالز.
َ ٌىال أـٕها ،القثائل المرمهقج ػلّ قفغ الٙهائة أَ ال ذكفؼٍا
إال واااقناٌ َ ،اآ حثائاال ذٍااكه فاآ المهذفؼاااخ العثلٕااح َ المىاااٚي
الٍااٍثٕح الٍااٍلٕح ػااكقٌا ،ؼٍااة "أوااكنْ وُِاآ – "A.Nouschi
إلّ  200حثٕلح.6
َ تااالمُاواج مااغ أِااكا الٙااهائة ٌاامي ااوااد ٌىااال أِااكا مااه
اإلٌريال ذرمصل فٓ ذٍفٕه حاُِ ػاملاح لفكماح أنا٘آ الثألا َ
ؼّأرً.
امااااا ػملااااد الٍاااالطح الرهإااااح فاااآ ذلاااا الفرااااهج ػلااااّ ذثىاااآ
اٌرهاذٕعٕح إوّاء أٌُا أٌثُػٕح فآ اال مكاان ٔعاهْ ذىظٕمٍاا
تكٕفٕااح ذمكىٍااا مااه مهاحثااح القثائاال المرمااهقج َ المٙااطهج لااكـُ
الٍااُ لرثاااق مىرُظاذٍااا ،لفااهٖ غهاماااخ تاٌٙااح ػلٍٕااا َ ٌااما

5

- BOYER, Pierre.- l’évolution de l’Algérie m&diane.- Paris, Madriem- Maisonneuve,
1960.- p.3.
6
- NOUSCHI, André.- Enquête sur le niveau de vie de la population constantinoise, de la
conquête à 1919.- Tunis, 1960.- p.73
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أمااا ػعااى أظٍىذٍااا الثٕهَحهإٚااح َ الؼٍااكهٔح فاآ الٍاإطهج ػلااّ
ٌمي القثائل.7
أما ٌمي اةَ٘اع لم ٔثي الفالؼُن مكرُفٓ اةٔكْ ،فقاك حاامُا
تاااهقاخ فؼااال مرؼاااكقج اةِاااكا  ،إؼرعاظاااا ػلاااّ الطااااتغ المعؽااا
للٙاااهائة َ ؤاقاذٍاااا المٍااارمهج َ .لااإً ماااه الٕاااكفح أن ذقٍااام
العىائه فٓ ذل الفرهج تٕه "تالق الرهل َ تالق الثانَق".8
َ حك ذعلد نقَق أفؼالٍم فٓ أِكا الرالٕح :
* الرٙامه َ إػااقج ذفؼٕال َ ذىّإ ٛآلٕااخ الم ٌٍااخ الكٔىٕاح
المؼاقٔاح للٍٕاٌاح العثائٕاح َ ،ماه أتاهو ٌامي الم ٌٍااخ الىأَاح
9
الرٕعاوٕح ػا 1870
* ذؽُٔاال ٚثٕؼاااح الىّااااٚاخ الىناػٕااح َ اللعاااُء إلاااّ ذفٙااإل
ذهتٕااح المُاِاآ لٍااٍُلح "ٌااؽثٍا ػااه اةوظااان" َ إـفائٍااا ػااه
مهاحثح العٍاو العثائٓ.
َ ـالٔح القُ  ،فإن ػالحح الكَلح الرهإح تالمعرمغ الهٔفٓ لام
ذكااه حائمااح ػلااّ ذيٕٕااه ظاامنْ فاآ الثىٕااح الؼقانٔااح َ ال فاآ ذااكمٕه
الثىٕاااح اإلظرماػٕاااح َ إـٙااااػٍا الٌااارهاذٕعٕح ذؽُٔااال المعرماااغ
الكلٓ ،تل اان الٍاظً اةاثه ٔرمصل فآ ٌاكفٕه ماىقَظٕه :ظثأاح
الٙااهائة لرمُٔاال أظٍىذٍااا اإلقانٔااح َ الؼٍااكهٔح َ الؽفاااظ ػلااّ
ذااُاون مٕااىان القااُِ القثلاآ َ لل ا تاللؼااة ػلااّ وؼااهاخ القثائاال
إل٘ؼاف تؼٍٙا فٓ مُاظٍح تؼٙاٍا اٖـاه فآ إٚاان اٌارهاذٕعٕح
الّااقا َ الرؽااال  ،ؼرااّ ال ذٍماإه حثٕلااح مااا فرٕااثػ ترؽالفاذٍااا
ذّكل ـطها ؼقٕقٕا ػلّ الٍلطح المهاىٔح لاذٍا.
لقك تقٓ المعرمغ الهٔفٓ ،تٍّاقج الكانٌٕه ،فآ ظاوثاً اةاثاه،
مٍاارقال فاآ إػاااقج إوراظااً َ ذااكتٕه أمااُني تىفٍااً َ ،اؼاارفع ـااال
7

- HERMASSI,EL-Baki.- Etat et société au Maghreb, étude comparative.- Paris, Ed.
Anthropos, 1975.- p.19
8
- BENCHANHOU, A- Régime deds terres et structures agraires au Maghreb- Alger,
Edition populaire de l’Armée, 1970.-p.89
9
- GUILLERMOU, Yves.-Agriculture familiale et mutations dans les montagnes
algériennes, Thèse de doctorat d’Etat, 1978, Tome I.- p.45
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ٌااامي الفراااهج ماااه الٍااإطهج الرهإاااح ،تثىٕاذاااً الماقٔاااح َ ذىظٕماااً
اإلظرماػٓ َ الٍٕاٌآ َ الصقاافٓ .فلام ٔماً المعرماغ إلن ،ال فآ
اٌاارقاللٕح إػاااقج إوراظااً َ ال فاآ مىطقااح الااكاـلٓ َ ،اااان ٔعااة
اورظان الفرهج الكُلُوٕالٕح لٍّٕك ٌما المعرمغ ذؽُالخ ػمٕقاح فآ
ظهَف اٌرقاللٕرً الماقٔح َ فٓ تىٕرً القثلٕح َ الٍٕإٌح.

ب -الٍٕإٌح الكُلُوٕالٕح َ اٌرقاللٕح المعرمغ الهٔفٓ :
أماا فآ الفراهج الكُلُوٕالٕاح فقاك ِاٍك المعرماغ الهٔفآ ذيٕاهاخ
ٌٕكلٕح فٓ أٌاًٌ الماقْ َ تىٕرً اإلظرماػٕح ػملاد ػلاّ ذقلإٓ
ٌامُ اٌرقاللٕرً َ ظهذً ػثه مٕكاوٕىماخ مرؼكقج إلّ أِكا ماه
الرثؼٕااحٔ َ .مكااه ،ػلااّ ٘ااُء الكناٌاااخ الٍاااتقح ،ذلمااً ظُاوااة
ٌمي الريٕهاخ فٓ المعاالخ الرالٕح :
 -1فاآ معااا تىٕااح الؼقانٔااح َ وظااا الملكٕااح  :ػملااد الٍٕاٌااح
الكُلُوٕالٕح ػلّ ٘هب القاػاكج الؼقانٔاح َ الىناػٕاح ػاه ٚهٔاي
ذيٕٕاااه الطااااتغ الؼهفااآ للملكٕاااح ج إـٙااااػً لعملاااح ماااه القاااُاوٕه
الىناػٕح (حااوُن ٌاىاذُي – اُوٍاُلد ،حااوُن َانوٕاح) َ ،ااان
الٍاااكف اإلٌااارهاذٕعٓ ماااه ٌاااما الريٕٕاااه ذقلااإٓ القاػاااكج الماقٔاااح
للعماػاخ الهٔفٕح َ فٓ لاخ الُحد إوّاء القاػكج الماقج للمعرماغ
الكُلُوٕاااالٌٓ َ ،10اااما تُاٌاااطح مٕكاوٕىمااااخ إليااااء ٔااافح ػاااك
اإلوقٍا الرٓ ااود ذرٍم تٍا أنا٘آ الؼاهَ َ اةنا٘آ الؼائلٕاح
مه أظل إـٙاػٍا لؼملٕااخ المٙاانتح َ المرعاهج تإه الكُلاُن َ
المالل العىائهٕٔه َ ،تالرالٓ إ٘ؼاف معمُع الؼالحاخ َ الاهَاتٛ
القثلٕح الرٓ ااود ذرنًٌ ػلاّ الطااتغ الؼهِآ َ القثلآ للملكٕاح
الىناػٕح.
 -2ذيٕٕه فٓ وظا المرىرُظااخ الىناػٕاح ماه مىرُظااخ غمائٕاح
حُذٕااح إلااّ مىرُظاااخ ذعانٔااح مُظٍااح إلااّ الٍااُ  ،ػلااّ معمااُع
10

- OLIVIER,Marc.- Révolution agraire et mobilisation de masse.- In Revue Algérienne
des sciences juridiques, économiques et politiques.- Vol.V.- p.42
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اةنا٘اآ الراآ اورقلااد إلااّ أٔااكْ ٚثقااح الكُلااُن ،فنٔااثؽد تاامل
ذفٙغ لمىطي اإلوراض َ الرثاق الهأٌمالٓ.
 -3ذؼمإم الؼالحاااخ الٍاالؼٕح َ الىقكٔااح ػلااّ وطااا َاٌااغ َ .حااك
قِه لل تؼٗ أن فهٖ قفغ الٙاهائة لجظٍاىج العثائٕاح وقاكا َ
لاااإً ػٕىااااا ،ممااااا أقِ تااااالفالؼٕه إلااااّ ذٍاااأُي مىرُظاااااذٍم َ
إـٙاػٍا للرثاق الرعانْ للؽُٕ ػلّ الىقُق َ ،ااان للا ػلاّ
ؼٍاب المؽإٔل القُذٕح الرٓ ذّاكل العاواة اةٌاٌآ فآ إػااقج
إوراظٍم الماقْ َ اٌارمهانٔح َظاُقٌم الفٕىٔقآ مماا أقِ تالراالٓ
إلّ ػملٕح ذفقٕه ػلّ وطا َاٌغ للمعرمغ الفالؼٓ.
 -4اما أن ٌٕاٌح المؽرّاكاخ أشىااء ؼاهب الرؽهٔاه الاُٚىٓ َ
المرمصلااح فاآ ذهؼٕاال الفالؼاإه َ ػااائلرٍم إلااّ مؼٍااكهاخ مهاحثااح
ػملاااد ػلاااّ حطؼٍااام تثٕيااارٍم الطثٕؼٕاااح َ ػالحااارٍم تااااةنٖ َ
ذعهٔكٌم مه ٔفح الفالؼٕه (.11)Déracinnement
َ اان ماه أشاه للا الاً ذيٕٕاه فآ ـهٔطاح الملكٕاح الىناػٕاح َ
ظٍُن ٚثقاخ ظكٔكج فٓ المعرمغ الهٔفٓ مرمصلاح تّاكل أـآ فآ
فيااح ِااثً تهَلٕرانٔااح ػمااا وناػٕاإه م انظُنٔه َ ،ذيٕٕااه ٌٕكلاآ
ٔعٍكي ٚاالغ الصىائٕاح الىناػٕاح َ :ظاُق حطااع المؼماهٔه المراُفه
ػلاّ إؼااكاز الرعٍٕاىاخ َ ٔرؼااا ّٚإوراظاا نأٌاامالٕا مُظٍاا تّااكل
أٌاٌاآ للرٕااكٔه الفااانظٓ َ تعاوثااً َ اراااتغ لااً حطاااع فالؼاآ
ذقلٕكْ ٔركُن مه ٔيان الفالؼٕه َ الفالؼٕه الفقهاء َ المؼاكمٕه
َ فيح حلٕلح مه اثان الفالؼٕه اةغىٕاء.12

11

- BOURDIEUR, Pierre & SAYAD, Abdelmalek- Le déracinnement : la crise de
l’agriculture traditionnelle en Algérie.- Paris, ed. De Minuit, 1964.
 - 12ف ت ما عأل نتتانٍات ع ه تتوفش عتتا  9155ت تتٍ أث ل ت تتٍ لجهتتوو ع ستتكاث ع تتز وس
ع قادسٌ ععى ع مهل ع فال ً ع زي ٌ عغ  9.1.1.111شخص زناك  511.111عالل لوسهً ك
فالح لمذ  911.111أجٍش صسععً فتً ع هتضعسو ع كو ونٍا ٍتم أي توع ً  60 %لت ع فاتات
ع شك ٍ اسٌم ك ش ه ع شك ٍ اسٌتم .ك لت ج تم أ تشا زنتاك  091.111لتضعسو صترٍش لمتذ

ٌمٍش هنادس د ل اسج ع نشت ع فال تً فتً قشٌتت ع تو إ تى صتفول ع شك ٍ اسٌتا
ع ضسععٍم .ك ٌضال إ ى ززع ع مذد  0.111.111عاقل ع ع مهل ك  095.111عالال.
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إن اإلٌرىراظاخ الرٓ ٔمكه أن وثاكٍٔا ماه وأَاح إِاكالٕرىا ،فآ
ظل ٌمي الريٕهاخ ،وعملٍا فٓ الىقا ٚالرالٕح :
 -1إن إويهاي الؼالحاخ الكُلُوٕالٕح فآ الثىٕاح الىناػٕاح ػمال
ػلّ ٘هب القاػكج الىناػٕح الرٓ ااواد اةٌااي المااقْ للاهَاتٛ
القثلٕح َ الؼائلٕح ػه ٚهٔي فٕل شالشٓ  :فٕل الفالغ ػه ٌَائل
إوراظااً (اةنٖ تّااكل أٌاٌاآ) َ ،فٕاالً ػااه إوراظااً تإـٙاااػً
للٍاااُ َ مٕكاوٕىماذاااً الٍااالؼٕح َ الىقكٔاااح َ ،فٕااالً ػاااه تٕيراااً
الطثٕؼٕح.
 -2إن الؼالحاااخ الهأٌاامالٕح الكُلُوٕالٕااح لاام ذقااٗ ذمامااا ػلااّ
الؼالحاخ الٍاتقح ػلٍٕا،فقك اان مه مٕلؽرٍا تقااء حطااع وناػآ
ذقلٕكْ فٓ أقَاذاً َ وظاا وناػراً َ ػالحاذاً اإلظرماػٕاح لٕرؽمال
العاوااة الٍااا مااه إػاااقج إوراااض حااُج الؼماال الراآ ااوااد ذؼماال فاآ
المااىانع الكُلُوٕالٕااح إااك ػاملااح أظٕااهج ،مّااكال تاامل مفىَوااا
اؼرٕإٚا للٕك الؼاملح الهـٕٕح
 -3إن ذؽطاإم الثىٕاااخ القكٔمااح َ ،إن اااان حااك أقِ إلااّ ذقلاإٓ
وفُل َ ٌٕمىح ػالحاذٍا القثلٕح َ الؼائلٕح ،فإوً لم ٔؼمل فٓ المقاتال
ػلّ إػكامٍا ،تال أتقاٌاا مرؼأّاح مؼاً .فاإن أفاهاق الؼائلاح اذفامَا
ماااه الٍعاااهج الكاـلٕاااح َ الفانظٕاااح مىفاااما َ مرىفٍاااا لٍااام لراااهقْ
ظهَف مؼّٕرٍم ،تؽصا ػه مُانق ذمكىٍم مه مُألح ؼٕاذٍم فآ
إٚان الؼالحاخ الؼائلٕح الرقلٕكٔح َ ذماٌكٍا ،اماا أن مىظُماح القإم
َ المؼااإٔه الفأااح تااالمعرمغ الهٔفاآ تقٕااد فاػلااح فاآ ؼٕاااذٍم
اإلظرماػٕاااح َ مهظؼاااا فااآ ذكااإفٍم أماااا اةَ٘ااااع المٍااارعكج َ
الطانئح
إن المعرمغ الهٔفآ لام ٔفقاك اٌارقاللٕرً تٕاُنج ااملاح تاالمؼىّ
اإلوكماظٓ الكلٓ فٓ اإلحرٕااق َ الرعاانج َ وما ٛالؽٕااج الؽٙاهٔح
تفااكماذٍا َ مهافقٍااا الؽكٔصااح فاآ معااا أومااا ٚالرفكٕااه َ الٍاالُل
اإلظرماػٓ ،فهغم تؼٗ الريٕهاخ الرٓ أٔاتد فياح إظرماػٕاح مىاً
الرٓ ذؽٙهخ َ ذمكود ،تقٕاد أغلثٕارٍم مؽرفظاح تنوماا ٚػالحاذٍاا
اإلظرماػٕح َاإلحرٕاقٔح َ الصقافٕح.
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ض -الكَلح الُٚىٕح َ مّهَػٍا اإلوكماظٓ َ الرؽكٔصٓ :
ِااااٍك الؼااااالم الهٔفاااآ ،ـااااال الؼّااااهٔاخ الصالشااااح الراااآ ذلااااد
اإلٌاارقال  ،ظملااح مااه الريٕااهاخ الٍٕكلٕااح مٍااد تىٕرااً الىناػٕااح َ
إٚان ؼٕاذاً اإلظرماػٕاح فآ إٚاان إٌارهاذٕعٕح إقماظاً فآ وماُلض
إوكماظٓ ذؽكٔصٓٔ ،هاق لً أن ٔكُن مىٍاعما ماغ الريٕاهاخ الكثاهِ
الرٓ ٍِكي المعرمغ الكلٓ.
إن مثهناخ ذكـل الكَلح فٓ الؼالم الهٔفٓ َ ـأاح فآ المعاا
الىناػٓ ٔىثىٓ ػلاّ مٍالمح مفاقٌاا أن المعرماغ الهٔفآ ،تٍٕاالاً
الىناػٕاااح َ معماااُع ػالحاذاااً اإلظرماػٕاااح ،ػااااظى ػاااه الرطاااُن
تقكناذاااً الفأاااح َ قٔىامٕكٕراااً الكاـلٕاااح لٕىاااكمط فااآ الىماااُلض
المعرمؼٓ الؽكٔس مه غٕثه ذكـل الكَلاح فآ ذيٕٕاه َ ذّاكٕل تىااي
اإلحرٕااااقٔح َ اإلظرماػٕاااح َ الصقافٕاااح .فالكَلاااح ذقاااك ٌىاااا وفٍاااٍا
مؼامل مّكل َ مٍٕكل لٍمي الثىّ َ ،اقُج ػمُمٕاح ؼهٕٔاح ػلاّ
إقماظً فٓ ؼهاح الرّكٕل الؼاا للمعرماغ الكلآٔ ،عامٌَا فآ للا
ذقلٕٓ الفُان العٍُٔح تإه المكٔىاح َ الهٔا َ الرُؤاغ الؼااق
لؼُامل اإلوراض َ ػلّ نأٌاٍا اةنٖ َ إقـاا ـاكماذٍا إلاّ إٚاان
الؽٕاج الؽٙهٔح َ الؽٕاج الهٔفٕح.
غٕه أن ذاكـل الكَلاح فآ الؼاالم الهٔفآ ااان ٔىثىآ ػلاّ ظملاح
اإلػرثاناخ اةـهِٔ ،مكه اـرٕانٌا ،فٕما ٔلٓ :
الؽهْ ػلّ الٍلم اإلظرماػٓ فٓ المكن ػه ٚهٔي وقل أػثااء
ذكااالٕ الٕااك الؼاملااح الماانظُنج فاآ القطااغ الؼااا َ الفأااح َ فاآ
معمُع القطاػاخ اإلحرٕاقٔح غٕه الىناػٕاح ػلاّ ااٌال الفالؼإه
ػه ٚهٔي ذنمٕه ٌؼه أحل 13ما ٔمكاه للمؽأإل الىناػٕاح لفائاكج
الّاااهائػ المرُاظاااكج فااآ المهاااااى الؽٙاااهٔح َ ٌاااما ذعىثاااا لقٕاااا
ؼهااخ إظرماػٕح مطلثٕاح َاٌاؼح .إن ٌاما المٍاؼّ ماا ااان ممكىاا
إال تٍثة َظُق ِهائػ َاٌؼح مه الفالؼٕه فٓ ؼالح ذّرد ٔعؼال
13

- BEDRANI, Slimane.- l’agriculture algérienne depuis 1966 : Etatisation ou
privatisation ?.- Alger, O.P.U, 1981.- p.7.

إنسانٍات عذد  ،7جانفً –

أفشٌل 9111

مىٍااا امااا ال ٘ااي َ ٛال ذاانشٕه لااً ،وظااها لؼااك َظااُق ٌٕيااح وقاتٕااح
ذؼمل ػلّ ذؼثيح َ ذعىٕك ٌمي الكرلح الٍائلح مه القُِ المىرعح مه
أظل الكفاع ػه مٕالؽٍا الماقٔح َ المؼىُٔح .لام ذكاه ٌىاال ،ػلاّ
امراااكاقا ػّاااهٔاخ ما٘ااإح ،أْ ؼهااااح مطلثٕاااح ذاااكػُ إلاااّ ذاااُفٕه
الّهَ ٚالٙهَنٔح مه أظل ذفؼٕل المٍرصمهاخ الفالؼٕاح ماه أظال
قػم اإلوراض ػىك الرٍُٔي َ إٔعاق أظٍاىج فؼالاح َ وّاطح ذثؽاس َ
ذراااتغ مّاااال الفالؼاإه فاآ مٕاااقٔه الرماأُه َ الرمُٔاال المٍاإه َ
اإلنِاق الفالؼٓ .ؼقاا ااواد ٌىاال أظٍاىج ػلاّ مٍارُٔاخ مفرلفاح
ذؽاااَ الركفاال تٍااما المُ٘ااُع َ ،لكااه ٌااهػان مااا ذؽُلااد إلااّ
ٌٕااااال تٕهَحهإٚاااح ػملاااد ػلاااّ ذااانٕٚه الفالؼااإه لعؼلٍااام ذؽاااد
المهاحثح الم ٌٍاذٕح أاصه مما ااود ذؼمل ػلّ ذملٕل الؼقثاخ الرٓ
ااود ِهائػ مرؼكقج مه الفال)ؼٕه ذايه ذؽاد َ ٚنذٍاا َ ذكثال اال
إناقج َ مثاقنج لاذٕح فٓ ؤاقج اإلوراض َ ذؽٍٕىً.
ٔمكه ٌىا ذلماً مفانحاح  :إا ٍٔارقٕم الرانمٕه اليامائٓ الاكائم
لمعمااُع الٍااكان فاآ غٕاااب اٌاارهاذٕعٕح ؼقٕقٕااح للركفاال تالؼااالم
الهٔفٓ احرٕاقٔا َ اظرماػٕا ػه ٚهٔي ذُفٕه ِثكح قػام لرطأُه
القاػااااكج الماقٔااااح إلوراااااض وناػاااآ ػٕااااهْ َ ؼااااكٔس ،تالقٕااااا
تاٌرٕاااالؼاخ َاٌاااؼح لجنا٘ااآ الىناػٕاااح َ ذٌُااإغ اةنا٘ااآ
المٍقٕح ػه ٚهٔي إوعاو ٌكَق اافٕح َ ذُفٕه مفرل الرٍإٍالخ
فٓ مثاِهج ػملٕح الؽهز َ الثمن َ الؽٕاق َ الرمُٔل َ الرمأُه
َ الرفاااىٔه َ الىقااال َ ٘ااامان الرٍااأُي تٍاااؼه معاااى َ ،ذاااُفٕه
المهافااااي الٙااااهَنٔح الٌاااارقهان الٍااااكان الااااهٔفٕٕه َ انذثاااااٍٚم
تاةنٖ ػه ٚهٔي إوّاء إٚان مالئم َ معّاغ (ٚهٔاي ،اٍهتااء،
مٕاااي ،مااكاني ،مهافااي ذؼلٕمٕااح َ ٔااؽٕح َ غٕهٌااا مااه المىّاايخ
الٙهَنٔح للؽٕاج اإلظرماػٕح المٍرقهج)؟.
َ حااااك اػرثااااه القطاااااع الىناػاااآ ،تمااااا ٔىرعااااً ،حطاػااااا تااااكٔال
للمىرُظاخ المٍرُنقج َ ،ػامال مُفها للؼملاح الٕاؼثح الرآ ااواد
ذرفي الكَلح فٓ ٌثٕل ذُفٕهٌا ما ال ٔقل ػه  2ملٕان قَالن ٌىُٔا.

إنسانٍات عذد  ،7جانفً –

أفشٌل 9111

تاػرثااان أن الؼعااى المٍااعل فاآ ذيطٕااح الرماأُه تااالمُاق اليمائٕااح
لاخ اةٔل الىناػٓ تلا .%80
إـٙاع وم ٛالؽٕااج اإلظرماػٕاح َ اإلحرٕااقٔح لىماُلض ؼٙاهْ
ماااكٔىٓ ماااه ؼٕاااس اإلورااااض َ ،اإلٌااارٍالل َ إٚاااان َ ومااا ٛالؽٕااااج
اإلظرماػٕااحٌ .ىااال وفااة إظرماػٕااح مرمهاااىج فاآ الفٙاااء المااكٔىٓ
ذؼمل ُٔمٕا ػلاّ اٌارؼهاٖ مظااٌه الؽٕااج "الؼٕاهٔح"  ،مقكماح
وفٍاااً اىماااُلض ٔؽرااامْ تاااً فااآ مظااااٌه تىااااء الٍاااكه ذعٍٕىاذاااً
الكاـلٕح َ ،اإلوفا الثمـٓ َ فٓ ال أِكا مظااٌه الهفااي المااقْ
الؽٍاآ .إن لا الىمااُلض ٍٔاارٍُْ مفرلا الفياااخ اإلظرماػٕااح تمااا
فٍٕا الفياخ اإلظرماػٕح الهٔفٕح َ الفالؼٕح .إن ذؼمٕم ٌاما الىماُلض
مااا اااان ممكىااا إال تُاٌااطح المفالطااح َ المؼاِااهج َ المّاااٌكج َ
الٍافه َ الٕااُن اإلػالمٕااح الراآ ٔااانخ ذيااىَ ااال تٕااد ػااائلَٓ .
ٔقُ ٌما الىمُلض تُظٕفرٕه أٌإٌرٕه :
 -1اىمااُلض مهظؼاآ لمااه ال مهظااغ لااً فاآ الما٘اآ الثؼٕااك أَ
القهٔة
 -2اما أمً ٔؼمل اؼامل ميمْ للّؼُن تالؽهمان مما لكِ اليٕاه
مه ٌَائل الهفاي َ أقاج مؽفىج للؼمل تكل الٌُائل للُٔاُ إلٕاً،
ؼرااّ َ إن اااان لل ا تطهٔااي ذرىااافّ مااغ اةػااهاف اإلظرماػٕااح َ
القاااُاوٕه الُ٘اااؼٕح الؽكٔصاااح .إن ٌاااما الىماااُلض ٔعاااهْ اٌااارثطاوً
تطهٔي ال ِؼُنٔحٔ َ ،ؼاَ ارُحان ٔنمال أن ٔرؽقاي ٔاُ ماا .اماا
أوااً ُٔلااك ٌاالُااخ ػكَاوٕااح ػىااك الااثؼٗ تمااا ٔفااهوي مااه ذفاااَخ
إظرماػٓ ٔانؾ فٓ َحد اان فًٕ ٌاما اإلٌارؼهاٖ مٍارٍعىا ماه
حثل المعرماغ الهٔفآ الرقلٕاكْ ،تماا ٔصٕاهي ماه اٌاركثان َ َحاؼاح،
مرىافٕا مغ القٕم لمٍرثطىح الكاػٕاح إلاّ "الٍاره" الكرماان فآ اال
ما ٔؼمال َ ٔكٍاة ماه نو َ ؼظاه الرثاآٌ تاً أماا الماج ،الامْ
اان المعرمغ الهٔفٓ فًٕ ،فٓ َحد ما ،مرّاتٍا فٓ ظهَف مؼاًِ
َ ؼٕاذً الُٕمٕاح َ الماقٔاح َ مرعاوٍاا فآ ذٕاُناذً الصقافٕاح تماا
ذؽملً مه حٕم َ مؼإٔه
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 اما أن الؼالحح تٕه المكٔىح َ الهٔ ذظٍاه فآ الُاحاغ اؼالحاحٌااطُ َ ٌاإطهج أاصااه مىٍااا ػالحااح ذكاملٕااح َ اوكماظٕااحٔ َ .رعلااّ
لل فٓ أن اةوّاطح الٕاىاػٕح َ الرعانٔاح َ الؽهااح الؼمهاوٕاح َ
الفكماذٕح أـمخ مه الؼالم الهٔفٓ مااءئ َ ،اكي الؼاملاح َ أنا٘إً
َ مىرُظاذً تنوعً اةشمان
لقك ٚيّ ػلاّ ٌامي الٍٕاٌاح الركـلٕاح للكَلاح الىظاهج الرقىٕاح َ
الثٕهَحهإٚااح فاآ ٚااه المؼالعااح َ الرّاافٕٓ ،مرعاٌلااح ٚثٕؼااح
الؼالم الٌٍُُٕلُظٓ للفااػلٕه فآ المعاا الهٔفآ َ الىناػآَ ،
ميلفاااح لفٕائٕاااٍم َ مرطلثااااذٍم َ ٚمُؼااااذٍم َ مٕاااالؽٍم فااآ
إٔعاااق إٚااان ؼٕاااج َ ػماال مالئاام لطثٕؼاارٍم َ ٍٔاارعٕة لمقرٙاإاخ
الؽكاشااح فاآ مٍاارلىماخ اإلوراااض َ ذقىٕاذٍااا المرطااُنج َ ،ذؽهٔااه
القطاع مه ال ماا ٔكثال وّاا ٚالؼااملٕه فٕاً ،الطاامؽٕه إلاّ ظؼال
الىّااا ٚالفالؼاآ مااُنقا ؼقٕقٕااا لمٍاارلىماخ إػاااقج إوراااض الؽٕاااج
اإلحرٕاقٔح اإلظرماػٕح للفالؼٕه تمفرل ِهائؽٍم
َ لىااا اٖن أن ورٍاااء ػااه الرهإثااح اإلظرماػٕااح للؼااالم الهٔفاآ
فٓ ظل الٍٕاٌاح اللٕثهالٕاح َ مفرلا اٌارهاذٕعٕاذً فآ الركٕا َ
نق الفؼل أما ٌمي الريٕهاخ.
إن الفياااخ اإلظرماػٕااح المرُاظااكج فاآ المعرمااغ الهٔفاآ ذفرل ا
تؽٍااااة ٚثٕؼااااح وّاااااٚاذٍا َ الطثٕؼااااح القاوُوٕااااح لٍااااأ َ ،مكااااه
اـرٕانا ،إتهاقٌا فٓ مألٓ :
 -1فيح ٔيٕهج َ مرٌُطح ،مرٌُ ٛملٕكٕرٍا ذقغ تإه  5إلاّ 40
ٌكران ذقُ تىفٍٍا تاٌريال أنإٍ٘ا مغ أػٙااء ػائلرٍاا ،فاهغم
ذمىؼٍا تىُع مه اإلٌرقاللٕح فآ إقانج مٍارمصهاذٍا ذعااي الكَلاح َ
أظٍىذٍا ،إال أوٍاا ذاكـل فآ ػالحاح ذثؼٕاح ماه الىاؼٕاح اإلحرٕااقٔح
فاآ الؽٕااُ ػلااّ مٍاارلىماخ الؼملٕااح اإلوراظٕااح َ فاآ ذٕااهٔ
مىرُظاذٍااا .إن اٌاارهاذٕعٕح ٌاامي لفيااح ،فاآ ظاال إحرٕاااق الٍااُ
ذرمؽُن فٓ إذعإٌه :
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أ -فآ الراانلٕ َ الرىٍإي تاإه الىّااٚاخ الىناػٕااح َ اةوّااطح
اليٕه الىناػٕح لركػٕم مٕىاوٕرٍاا الؼائلٕاح َ ذهحٕرٍاا اإلظرماػٕاح َ
اإلحرٕاقٔح.
ب -اإلٌرصمان فٓ الؼالحاخ اإلظرماػٕح لٙمان ػالحاح الرماٌا
اإلظرماػٕح فٓ إٚان القهاتح ،مٍارلٍمح للا ماه حٕمٍاا المُنَشاح
ػه الىمُلض الؼائلٓ الرقلٕكْ..
 -2الفالؼاااُن المٍٕاااُنَن الااامٔه ذقاااُ إٌااارهاذٕعٕاذٍم ػلاااّ
ذىُٔغ مٕاقن قـُلٍم ػه ٚهٔاي اإلؼرفااظ تقاػاكذٍم الىناػٕاح َ
ذهتٕح المُآِ َ اإلٌرفاقج مه إمكاوٕاخ َ فاهْ الرّايٕل ـاانض
القطاع الىناػٓ.
 -3فيااح لاخ مىؽااّ نأٌاامالٓ فاآ ٌاالُااذٍا َ أٌااكافٍا اـرااانخ
لىفٍٍا اإلٌرصمان فٓ المؽإٔل لاخ المهقَقٔاح الؼالمٕاح َ الاهتػ
الااُفٕه مصاال المىرُظاااخ المثكااهج ،الفٙااه َ الفُااااً َ الىناػاااخ
الثالٌرٕكٕح َ المائٕحٔ َ .ركُن مؼظمٍا مه أػٙااء المٍاه الؽاهج
مصل الرعان الكثان َ اثان الّفٕٕاخ فٓ الىظا الهتؼآ ،مٍارؼٕىح
فٓ وّاٚاذٍا تٕك ػاملح منظُنج.
ٌ -4ىال فيح إظرماػٕح ظكٔاكج مكُواح أٌاٌاا ماه المٍىكٌإه َ
الرقىٕٕه فٓ اإلقانج المّهفح ػلاّ القطااع الىناػآ الؽكاُمٓ فآ
إٚان إػاقج ٌٕكلٕح للقطاع الؼا إلاّ َؼاكاخ وناػٕاح ٔايهِ مصال
المٍااارصمهاخ الفهقٔاااح َ العماػٕاااح َ .ذمصااال ٌااامي الفياااح ،تعاواااة
الؼما الكائمٕه َ المٌُمٕه الٍاتقٕه فٓ ٌما القطااع 5000 ،فاهقا
أْ وٍثح  %10مه المٍاؼح المؼااقج ٌٕكلرٍاا فآ القطااع الىناػآ
الؼا ّٔ َ .اكلُن ،تفٙال افااءاذٍم المٍىٕاح َ ـثاهذٍم الرىظٕمٕاح،
مؽهاا لمعمُع الؼاملٕه فٓ القطاع الىناػٓ.14
إن الٍاظً اةٌآٌ َ الهئٍٕٓ لمعمُع الفاػلٕه الاهٔفٕٕه َ
ـأااح المىرعاإه الااىناػٕٕه ٌااُ ٘ااهَنج ذكٕٕ ا ٌاالُااذٍم تىاااء
14

- CHAULET, Claudine.- Agriculture et nourriture.- in Revue du Tiers-Monde, N°128,
1991.- p. 158.
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ػلّ المؼطٕاخ َ المٍرعكاخ العكٔكجَُٔ ،ال إلّ "إٔعاق مٕااقن
مااُانق إػاااقج إوراااظٍم مااه مااا َ ِاايل َ ؼهٔااٍم فاآ أال ٔثقااُا
مرفلفٕه فٓ إٌرٍالاٍم ػه اٖـهٔه َ ،اإلتقاء ػلاّ َ٘اؼٍم ماغ
ذيٕٕه وّاٚاذٍم َ ،ذؽُٔل ِهفٍم َ ٌامؼرٍم الؼهٔقاح إلاّ ٌَإلح
للظفاه تمفرلا الفاكماخ الراآ ذُوػٍاا الكَلاح أَ ذؽُٔال أمااُالٍم
إلّ مكاواح إظرماػٕاح ظكٔاكج تٍامؼرٍا َ ٌٕثرٍاا َ ،ذؽُٔال أتىاائٍم
إلااّ ٌَااائل ػاإُ َ تىاااذٍم اٙاامان لرؽالفاااخ َ ،حااهاترٍم إلااّ
أقَاخ قػم َ ػالحرٍم اإلحرٕاقٔح أَ الٍٕإٌح إلّ حهاتح.15
إن مٍاارقثل َ اذعاٌاااخ المٍاارصمهاخ الىناػٕااح َ المعمُػاااخ
فٓ المعرمغ الهٔفٓ فٓ إٚان إحرٕاق الٍاُ َ اإلوٍاؽاب العىئآ
للكَلاااح ٔطاااهغ ذٍااااا ٌاماااا :إااا ٔمكاااه أن ذُفاااي الكَلاااح تااإه
ؼهٍٔا الّكٔك ػلّ ذُفٕه اةماه اليامائٓ للٍاكان ماغ ذاهل ؼهٔاح
المثاقناخ الفهقٔح َ العماػٕح فٓ إوراض ما ٔهٔكَن؟
إن مٕاإه الفياااخ اإلظرماػٕااح الهٔفٕااح ٔثااكَ فاآ إٚااان الريٕااهاخ
الٕااىاػٕح َ الؼمهاوٕااح َ اإلظرماػٕااح ٔىؽااُ مىؽااّ اإلوفااها ٚفاآ
الؼالحااااخ الٍااالؼٕح َ الىقكٔاااح َ إٔعااااق مكاواااح ممرااااوج فااآ ظاااال
الرُظٍااااخ اإلحرٕااااقٔح اللٕثهالٕاااح ماااغ تاااهَو إاوااااخ فهقٔاااح ماااه
أمّااااض الؼالحااااخ القثلٕاااح َ الؼائلٕاااح الرقلٕكٔاااح لرقهٔاااه مٕااإهٌا
تىفٍااٍا فاآ إٚااان الرىااافً اإلظرماااػٓ َ اإلحرٕاااقْ ،مااغ ذٍاافٕه
ظمٕغ الؼالحاخ اإلظرماػٕح الرقلٕكٔح َ الؽكٔصحَُٔ ،ال إلّ ذكأُه
معرمااااغ أفااااهاق ٔ ٌٍااااُن ػالحاااااذٍم ػلااااّ أٌاااااي مٕااااالؽٍم
المُُ٘ػٕح فٓ ذهحٕرٍم اإلظرماػٕاح َ اإلحرٕااقٔح َ الصقافٕاح ماه
غٕه أن ٔقطؼُا ٔالذٍم تؼالحاذٍم الؼائلٕح َ القهاتٕح.

الفالٔح

15

- CHAULERT, Claudine.- La terre, les frères et l’argent : Stratégie familiale et
production agricole depuis 1962.- Alger, U.P.U, 1987.- p.2.
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إن اإلٌرقهاء الرانٔفٓ لكٔىامٕح المعرمغ الهٔفٓ ،المْ حمىاا تاً
تّٓء مه اإلـرىا َ الرؼٍ فٓ تؼٗ اةؼٕان ٔثٕه ما ٔلٓ :
إن المعرمااغ الهٔفاآ ػاااَ فاآ فرهذااً الٍاااتقح ػلااّ إويااهاي
الؼالحاخ الكُلُوٕالٕح فٓ اٌرقاللٕح وٍثٕح فٓ إػاقج إوراظً ،ماػكا
الٙاايُٚاخ الطثٕؼٕااح َ الفٕىٔقٕااح َ المىاـٕااح الراآ ػملااد ػلااّ
ذقُحؼً فٓ وم ٛمؼّٕٓ ٔيلة ػلًٕ إحرٕاق الكفاف َ اوفراغ وٍاثٓ
ؼُ الؼالحاخ مغ الٍُ .
أن الؽكم الرهآ فٓ العىائهٌ َ ،ما ٕٚلح فراهج ذىٔاك ػاه شاالز
حاااهَن ،لااام ٔؼمااال ػلاااّ ذيٕٕاااه تىٕاذاااً اإلحرٕااااقٔح َ اإلظرماػٕاااح
الٙاااامىح الٌااارقاللٕرً المؼّٕااإح ،تااال اااال ماااا فؼلاااً ٌاااُ مؽاَلاااح
المٍاي تاإلوراض ػه ٚهٔي مفرلا أِاكا العثأااخ َ الٙاهائة
ػلّ القثائل َ الفالؼٕه.
أما فٓ ػٍاك الكَلاح الكُلُوٕالٕاح ،فقاك ػملاد تاالؼكً ماه للا
ػلاّ ذؽطاإم ٌاامي الثىٕاااخ َ ،إقـاا ـلفلااح ػلااّ ذُاووااً الرقلٕااكْ
تُاٌطح إظهاءاخ حاوُوٕاح َ ػٍاكهٔح َ م ٌٍااذٕح .غٕاه أن ذلا
الريٕااهاخ لاام ذؼماال ػلااّ ذااكمٕه الاآ لمفرل ا الؼالحاااخ الؼائلٕااح َ
القهاتٕح َ تىٕرٍا المٌىٕح الرآ اٌارمهخ فآ الُظاُق َ ،حاماد فآ
إػاااقج ذااهمٕم الثىاااء المٍااك مااه ٌاامي الؼالحاااخ َ ذُظٕفٍااا لؽفااع
الثقاء َ الركٕ َ اإلٌرمهانٔح.
َ فٓ فراهج اإلٌارقال ذُأالد ػملٕااخ الريٕاهاخ فآ المعرماغ
الهٔفااآ فااآ تىٕاذاااً الىناػٕاااح فااآ ظااال الٍٕاٌااإح اإلحرٕااااقٔح َ
اإلظرماػٕاااح للكَلاااح الُٚىٕاااح ،الرااآ ػملاااد ػلاااّ إقمااااض القطااااع
الىناػاآ َ مؼااً المعرمااغ الهٔفاآ فاآ مىظُنٌااا الرىمااُْ َٔااُال
إلّ وُع مه الرعاوً فٓ المعرمغ الكلٓ .غٕه أن ذاكـالخ الكَلاح
المركااهنج فاآ القطاااع الىناػاآ َ ،إن اااان مااً تؼااٗ ٌٕاالااً َ
غٕااه تؼااٗ مظاااٌه الؽٕاااج الهٔفٕااح ػااه ٚهٔااي ٌٕاٌااح اإلٌااكان
الهٔفاآ َ إقـااا المهافااي اإلظرماػٕااح َ المكنٌاإح َ الٕااؽٕح َ
ِي الطه َ اٍهتح الهٔ  ،فإوً لام ٕٔال إلاّ مٍارُِ الرُحؼااخ
الرٓ ػلقد ػلٕاً َ ،لام ٔرؽقاي مىٍاا إال العاىء الٍٕإه .فماا والاد
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الىناػااح العىائهٔااح ذؼاااوٓ أوماذٍااا الرقلٕكٔااح فاآ وقاآ اإلوراااض َ
ماوا الهٔفُٕن غٕه مٍرقهٔه فٓ ػالحاذٍم تاةنٖ امٍىح قائماح
َ مٙاامُوح َ ٘ااامىح إلػاااقج إوراااظٍم فاآ غىااّ ػااه الثؽااس ػااه
مٕاقن أـهِ الٌركما مُانقٌم ـانض الىّا ٚالفالؼٓ .فاالذعااي
الؼاااا للؼالحااااخ اإلظرماػٕاااح ٔقاااُ ػلاااّ ذىّااإِ ٛاااثكح ػالحااااخ
الهٔفٕٕه الؼائلٕاح َ القهاتٕاح َ المٍىٕاح ماغ الفيااخ اةـاهِ ـاانض
القطاع الىناػآ َ المعرماغ الهٔفآ َ ،تاهَو إاوااخ فهقٔاح ذهٔاك
ذقهٔه مٕٕهٌا فٓ إػاقج إوراظٍا اُؼكاخ مٍرقلح مُظفح فٓ للا
ػالحاذٍااا الؼائلٕااح الرقلٕكٔااح َ ذنٌاإً ػالحاااخ ظكٔااكج مثىٕااح ػلااّ
ذثاق المٕالػ َ المىافغ مغ معمُػاخ حثلٕاح فآ المقاا اةَ حام
معمُػااااخ إظرماػٕاااح –مٍىٕاااح تانذثاٚااااخ مُ٘اااُػٕح ٔفه٘اااٍا
مىطاااي ذّاااكٕل الؼالحااااخ اإلظرماػٕاااح الٍااالؼٕح فااآ ظااال اإلوفرااااغ
اإلحرٕاقْ َ الٍٕاٌاح اللٕثهالٕاح العاانْ وّاهٌا َ ذؼمٕمٍاا ػلاّ
المعرمغ الكلٓ.
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