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مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل
رئيس المركز الديمقراطي العربي

أ .عمار شرعان

رئيس التحرير:

د .إبراهيم األنصاري :ختصص اهلجرة الدولية إبفريقيا ،جامعة السلطان موالي سليمان بين مالل ،املغرب
نائب رئيس التحرير:

د .سعيد كميت :ختصص اجلغرافية البشرية ،املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل ،املغرب.
نائب رئيس التحرير التنفيذي

ب.د حممد سنوسي – قسم الدراسات الدولية (ختصص الدراسات األفريقية) /جامعة اجلزائر3
مدير التحرير

د .عبد هللا احلجوي :ختصص جغرافية األرايف ،جامعة احلسن الثاين الدار البيضاء ،املغرب
نائب مدير التحرير

د .شيماء اهلواري :دكتورة يف القانون العام والسياسات العمومية ،جامعة احلسن الثاين احملمدية ،ومتخصصة يف اإلعالم السياسي
أعضاء هيئة التحرير

الدويل ،املغرب

 د .فاطمة الزهراء زنواكي  -جامعة ابن طفيل القنيطرة – املغرب.
 د .حممد أحبري -املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل – املغرب.
 د .مجال الدين انسك – املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل – املغرب.
 د .إبراهيم النجار :انئب رئيس حترير األهرام ومدير املركز املصري للتواصل احلضاري ومناهضة التطرف الفكري ،ابحث يف
مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية ابألهرام.
 حسن كلي وريت ،موظف يف وزارة الشؤون اخلارجية/قسم التكامل اإلفريقي ،التشاد ،حمضر درجة الدكتوراه ،جامعة حممد
اخلامس ابلرابط أكدال .كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرابط.

التنسيق والمراجعة اللغوية:


اللغة العربية:

 أنور بنيعيش :عضو هيأة التفتيش الرتبوي أبكادميية طنجة احلسيمة تطوان – املغرب.
 امحد هيهات :مفتش تربوي للتعليم الثانوي أبكادميية بين مالل خنيفرة – املغرب.
 حسني حسني زيدان :د .العلوم الرتبوية والنفسية اإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي العراق.
 فضيل انصري :مفتش التعليم الثانوي ،ختصص اللغة العربية-جهة العيون الساقية احلمراء (املغرب)
 شكاك سعيد :ذ .ابملركز اجلهوي للرتبية والتكوين الدار البيضاء-سطات املغرب.
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 د .أيوب أيت فارية أستاذ اللغة العربية جبامعة ابن زهر أكادير -املغرب.
 د .مصطفى حممد أبو النور أستاذ اللغة العربية جبامعة الشارقة.
 ذ.عبد الرزاق الفراوزي  -املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل – املغرب.

 اللغة الفرنسية:

 ذ .عبد الرؤوف مرتضى  -املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل – املغرب.
 ذ .عمادي عبد احلكيم :ذ .اللغة الفرنسية -املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل – املغرب.

 اللغة اإلنجليزية:

 ذ .خالد الشاوش كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة السلطان موالي سليمان (املغرب).

رئيس اللجنة العلمية:

 د .إبراهيم األنصاري :جامعة السلطان موالي سليمان بين مالل ،املغرب.

اللجنة العلمية:

 الدكتورة إميان خمتاري :دراسات اسرتاتيجية-املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية -اجلزائر.
 د .آمال خايل :دكتوراه دراسات دولية/املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية -اجلزائر.
 د .لطفي صور :علوم سياسية ودراسات دولية  -جامعة معسكر – اجلزائر.
 د .حالل أمينة :عالقات دولية ودراسات أفريقية -جامعة اجلزائر.3
 د .حممد حسان دواجي :دراسات دولية ونظم سياسية مقارنة/جامعة مستغامن – اجلزائر.
 دة .وفاء الفياليل :أستاذة التعليم العايل ختصص القانون الدستوري وعلم السياسة كلية احلقوق الرابط –املغرب.
 د .عبد الواحد بوبرية :أستاذ التعليم العايل ،اجلغرافيا البشرية ،جامعة سيدي حممد بن عبد هللا املغرب.
 د .أمحد دكار :دكتور يف علم النفس ابملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين فاس -املغرب.
 د .البشري املتقي :أستاذ التعليم العايل ،القانون الدستوري جبامعة القاضي عياض مراكش -املغرب.
 د .عبد العزيز والغازي :أستاذ اجلغرافيا جبامعة ابن زهر أكادير -املغرب.
 د .احلسني عماري :دكتوراه يف التاريخ – املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل – املغرب
 د .بلبـول نصرية :أستاذة علم االجتماع بكلية العلوم االجتماعية جامعة زاين عاشور اجللفة –اجلزائر.
 د .رمحاين ليلى :أستاذة حماضر قسم ب ،معهد العلوم االجتماعية واإلنسانية -املركز اجلامعي نور البشري البيض اجلزائر.
 د .غادة أنيس أمحد البياع :مدرس االقتصاد ،كلية الدراسات األفريقية العليا ،جامعة القاهرة مصر.
 د .بوعروج ملياء :أستاذة حماضرة قسم أ جبامعة عبد احلميد مهري قسنطينة.
 د .حطاب أمسهان :أستاذة مؤقتة يف جامعة اجلزائر  3قسم العلوم السياسية واإلعالم واالتصال اجلزائر.
 د .إدريس بوزيدي :دكتور يف القانون العام واللغة والتواصل جامعة احلسن الثاين احملمدية املغرب.
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 د .رانيا عبد النعيم العشران :دكتوراه الفلسفة يف علم االجتماع  /اجلامعة األردنية.
 د .آمنه حسني حممد سرحان :دكتورة علوم سياسية مسار عالقات دولية من جامعة القاهرة مصر.
 د .جامع سـمـوك :كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش– املغرب.
 د .حممد جالل العدانين :أستاذ اقتصاد جامعة السلطان موالي سليمان بين مالل– املغرب.
 د .بن عم ـ ـ ــارة حممـ ــد :أستاذ جامعي :جبامعة ابن خلدون تيارت – الوالية تيارت اجلزائر.
 د على عبودي نعمه اجلبوري أستاذ جامعي وابحث يف إدارة األعمال جامعة الكوفه العراق أستاذ تسويق واملوارد البشرية
العراق.
 د .حممد بواط :أستاذ حماضر قسم أ كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف.
 د .مشريف عبد القادر :أستاذ حماضر كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن.
 د .مسري بوعافية :أستاذ حماضر بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة البشري اإلبراهيمي -اجلزائر.
 حممد عدار ابن علي وعمريوش هبجة :أستاذ حماضر(ب) جامعة "أحممد بوقرة" بومرداس املدرسة الوطنية التحضريية لدراسات
مهندس –ابجي خمتار-الرويبة –نع 1اجلزائر.
 د .قحطان حسني طاهر :دكتوراه علوم سياسية أستاذ مساعد جامعة اببل العراق.
 د .حممد بوبوش :أستاذ التعليم العايل ،الكلية املتعددة التخصصات-الناظور-جامعة حممد األول املغرب.
 د .بوذريع صاليحة :أستاذة حماضرة علوم بيئية جامعة حسيبة بن بوعلي شلف اجلزائر.
 د .قاضي جناة :أستاذة حماضرة كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وجامعة مخيس مليانة اجلزائر:
 د .جاسم حممد علي الطحان رئيس قسم اإلدارة واالقتصاد أستاذ مساعد كلية الرشيد للتعليم املختلط تركيا.
 د .سامل حممد ميالد احلاج :ذ مساعد جامعة املرقب كلية اآلداب والعلوم مسالته ،علم االجتماع ،ليبيا.
 د .حلرش عبد الرحيم :أستاذ مؤقت ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،غرداية اجلزائر.
 د .عمرو حممد يوسف حممد املدرس :أستاذ بقسم االقتصاد واملالية العامة املعهد املصري أكادميية اإلسكندرية لإلدارة واحملاسبة
وزارة التعليم العايل مجهورية مصر العربية.
 د .بوصبيع صاحل رحيمة :أستاذ حماضر "أ" جامعة الشهيد محه خلضر ابلوادي اجلزائر.
 د .حسن رامو :أستاذ التعليم العايل مؤهل ،معهد الدراسات األفريقية – جامعة حممد اخلامس –الرابط املغرب.
 الدكتورة خليدة حممد بلكبري أستاذة حماضرة (أ) بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جامعة اجلياليل بونعامة
اجلزائر.
 الدكتور عبد القادر التايري أستاذ اجلغرافيا البشرية جبامعة حممد األول ،وجدة.
 د .جواد الزروقي أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشق جامعة احلسن الثاين الدار البيضاء
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شروط النشر بالمجلة:

 .1أن يكون البحث أصيال مع ّد خصيصا للمجلة ،وأال يكون جزءا من رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه.
 .2أال يكون البحث قد نشر جزئيا أو كليّا يف أي وسيلة نشر إلكرتونية أو ورقية.
 .3أن يرفق البحث بسرية ذاتية للباحث ابللغة العربية واللغة اإلجنليزية أو الفرنسية.
املنسق يف ملف مايكروسوفت وورد ،إىل الربيد اإللكرتوين:
 .4يرسل الباحث البحث ّ

africa@democraticac.de

سري من طرف هيئة علمية واستشارية دولية ،واألحباث املرفوضة يبلغ أصحاهبا دون
 .5ختضع األحباث والرتمجات إىل حتكيم ّ
ضرورة إبداء أسباب الرفض.
وحيول حبثه مباشرة للهيئة العلمية االستشارية.
 .6يبلّغ الباحث ابستالم البحث ّ
 .7خيطر أصحاب األحباث املقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية ومبوافقة هيئة التحرير على نشرها.
 .8األحباث اليت ترى اللجنة العلمية أهنا قابلة للنشر وعلى الباحثني إجراء تعديالت عليها ،تسلم للباحثني قرار احمل ّكم مع
مرفق خاص ابملالحظات ،على الباحث االلتزام ابملالحظات يف مدة حتددها هيئة التحرير.
يستلم كل ابحث قام ابلنشر ضمن أعداد اجمللة :شهادة نشر وهي وثيقة رمسية صادرة عن إدارة املركز الدميقراطي العريب وعن إدارة
اجمللة تشهد بنشر املقال العلمي اخلاضع لتحكيم ،ويستلم الباحث شهادته بعد أسبوع كأقصى حد من اتريخ إصدار اجمللة.
 .9للمجلة إصدار إلكرتوين حصري صادر عن املركز الدميقراطي العريب كما أهنا حاصلة على الرتميز الدويل:
ISSN 2569-734X

.10ال يراعى أي أسبقية يف نشر املواد العلمية ضمن أعداد اجمللّة ،حبيث أن املعيار األساسي لقبول النشر ضمن أعداد اجمللة
املادة العلمية وسالمة اللغة والعناية بكل ما يتعلق ابلضوابط املنهجية يف البحث العلمي.
هو جودة وأصالة ّ

فسيحمل الباحث تبعات وإجراءات كما هو متعارف عليه
 .11أي تقرير صادر من اللجنة العلمية مبا يتعلّق ابلسرقة العلمية
ّ
يف سياسات اجمللة العلمية الدولية.

 .12تعترب مجيع األفكار املنشورة يف اجمللة عن آراء أصحاهبا ،كما خيضع ترتيب األحباث املنشورة.
 .13تعرض املقاالت إىل مدققني ومراجعني لغويني قبل صدورها يف أعداد اجمللة.
 .14لغات اجمللّة هي :العربية ،اإلجنليزية والفرنسية.

 .15يف حالة الرتمجة يرجى توضيح سرية ذاتية لصاحب املقال األصلي وجهة اإلصدار ابللغة األصلية.
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كيفية إعداد البحث للنشر:

يكتب عنوان البحث ابللغتني العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز ابلباحث واملؤسسة العلمية اليت ينتمي إليها.عنوان جهة الباحث:
–امللخص التنفيذي ابللغة العربية -اإلنكليزية ،مث الكلمات املفتاحية يف حنو مخس كلمات ،كما يقدم امللخص جبمل قصرية
 ،دقيقة وواضحة ،إىل جانب إشكالية البحث الرئيسية ،والطرق املستخدمة يف حبثها والنتائج اليت توصل إليها البحث.
–حتديد مشكلة البحث ،أهداف الدراسة وأمهيتها ،وذكر الدراسات السابقة اليت تطرقت ملوضوع الدراسة ،مبا يف ذلك
أحدث ما صدر يف جمال البحث ،وحتديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،وضع التصور املفاهيمي ،حتديد مؤشراته
الرئيسية ،وصف منهجية البحث ،وحتليل النتائج واالستنتاجات.
كما جبب أن يكون البحث مذيال بقائمة بيبليوغرافية ،تتضمن أهم املراجع اليت استند إليها الباحث ،إضافة إىل املراجع
األساسية اليت استفاد منها ومل يشر إليها يف اهلوامش ،وتذكر يف القائمة بياانت البحوث بلغتها األصلية (األجنبية) يف حال
العودة إىل عدة مصادر بعدة لغات.
–أن يتقيد البحث مبواصفات التوثيق وفقا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده” املركز الدميقراطي العريب” يف أسلوب كتابة
اهلوامش وعرض املراجع.
–تستخدم األرقام املرتفعة عن النص للتوثيق يف منت البحث ،ويذكر الرقم واملرجع املتعلق به يف قائمة املراجع.
– ترتب أرقام املراجع يف قائمة املراجع ابلتسلسل ،وذلك بعد مراعاة ترتيب املراجع هجائيا يف القائمة حسب اسم املؤلف
وفقا لاليت:
أ -إذا ا كان املرجع حبثا يف دورية :اسم الباحث (الباحثني) عنوان البحث واسم الدورية ،رقم اجمللد ،رقم العدد ،أرقام
الصفحات ،سنة النشر.
ب -إذا كان املرجع كتااب ،اسم املؤلف (املؤلفني) ،عنوان الكتاب ،اسم الناشر وبلد النشر ،سنة النشر.
ج -إذا كان املرجع رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه :يكتب اسم صاحب البحث ،العنوان ،يذكر رسالة ماجستري أو
أطروحة دكتوراه خبط مائل ،اسم اجلامعة ،السنة.
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د -إذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رمسية :يكتب اسم اجلهة ،عنوان التقرير ،أرقام الصفحات ،سنة النشر.
يراوح عدد كلمات البحث بني  2000و 7000كلمة ،وللمجلة أن نتشر حبسب تقديراهتا ،وبصورة استثنائية ،بعض البحوث
والدراسات اليت تتجاوز هدا العدد من الكلمات.
يتم تنسيق الورقة على قياس  ،25/21حبيث يكون حجم ونوع اخلط كالتايل:
–نوع اخلط يف األحباث ابللغة العربية هو )Arial(corps
–حجم  16غامق ابلنسبة للعنوان الرئيس  14 ،غامق ابلنسبة للعناوين الفرعية ،و 14عادي ابلنسبة حلجم املنت.
–حجم  11عادي للجداول واألشكال  ،وحجم 10عادي ابلنسبة للملخص واهلوامشTimes New Roman .
–نوع اخلط يف األحباث ابللغة اإلجنليزية  ، Times New Romanحجم  14غامق ابلنسبة للعنوان الرئيس ،حجم
 12غامق للعناوين الفرعية  12 ،عادي ملنت البحث وترقيم الصفحات 11 ،عادي للجداول واألشكال  10 ،عادي
للملخص واهلوامش.
–يراعي عند تقدمي املادة البحثية ،التباعد املفرد مع ترك هوامش مناسب  2,5على اليمني واليسار و 2أعلى وأسفل،
قصد تسهيل عملية تنسيق املقاالت واألحباث فإن اجمللة تضع رهن إشارة املهتمني قالب حيرتم الضوابط الشكلية.
وتعتمد “جملة الدراسات األفريقية وحوض النيل” يف انتقاء حمتوايت أعدادها املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت
الدولية احمل ّكمة .واجمللة تصدر بشكل ربع دوري “كل ثالث أشهر” وهلا هيئة حترير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة
تشرف على عملها .وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النشر فيها والعالقة بينها وبني الباحثني .كما تستند إىل الئحة داخلية
تنظّم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة ابحملكمني يف االختصاصات كافة.
وتشمل اهليئة االستشارية اخلاصة ابجمللة جمموعة كبرية ألفضل األكادمييني من الدول العربية واألفريقية حيث يتوجب على
االستشاريني املشاركة يف حتكيم األحباث الواردة إىل اجمللة .حيث أن “املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية
واالقتصادية” جهة إصدار “جملة الدراسات األفريقية وحوض النيل”
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الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
الترتيب
1
2
3
4

العنوان
افتتاحية العدد
د.عبد العزيزفعراس
ُ
التقييم الجغرافي لعبء األمراض املدارية املهملة بقارة إفريقيا :التأثيروإستراتيجية املواجهة
د .محمد فرج عبد العليم
مقالع الحجارة محرك أساس ي لالقتصاد ،ومدمرحقيقي للبيئة حالة جماعة تغرامت بإقليم الفحص-أنجرة
نبيلة أقنين
عالقة قرارات الفالحين الزراعية بتمثالث التغيرية املطرية الفصلية بالبيئات شبه الجافة باملغرب:
حالة سهل "عبدة"
 -وفاء كامل  -محمد األسعد-

الصفحة
11
12
32
44

5

الجمعيات تنظيمات ال محيد عنها في التنمية املحلية :دراسة حاالت بعض املجاالت الحضرية من شمال غرب
املغرب
نورالدين أعيسا -إلياس أردة -بالل الزروالي

56

6

مكانة جمعيات ممتنهي املاء الفالحي في دينامية املؤسسات منطقة أيت بوكمازباألطلس الكبيراألوسط – باملغرب
مصطفى عاصيف

72

7

تأثيرالخصائص الطبيعية على النقل وبنياته بإقليم قلعة السراغنة
زهيرالنامي -سفيان املساوي -أحمد بوحامد

92

تقييم األداء الضريبي لدول حوض النيل :دراسة قياسية
ندي ناجي طه علي جبه
َ
َ
النه َ
ضة (املَ َلف األكثر َتعق ً
َسد َ
يدا في القارة واألخطرعلي مصر).
ِ
محمد عبد العظيم مصطفي،

137

10

مظاهرالتحول السريع ألنماط استعمال األراض ي بضواحي مدينة املحمدية
عبد الغني بوقطب -عبد الرحمان جدوان -عبد املجيد السامي

163

11

دورالهجرة الدولية في خلق التوازن في دول املنشأ ودول االستقبال
بنيونـ ــس بنعائشة -عبد القادرالسباعي ،خديجة بنربيعة ،عبد القادرالتاي ــري

8
9
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108

181

12
13
14
15

16
17
18

عالقة قرارات الفالحين الرعي-زراعية باملؤسسات اإلرشادية واملالية بالبيئات شبه الجافة باملغرب؛
وفاء كامل -محمد األسعد-
الطلح شجرة الصحراء :الو اقع و آفاق الحماية و التثمين دراسة ميدانية بجماعة ملسيد اقليم الطنطان
د.عبد العزيزفعراس
العالقات بين إفريقيا الغربية والبرتغال خالل القرن  :15رؤية تاريخية
د.عبد هللا عيس ى

206
223
238

اإلستراتيجية العسكرية لجيش التحريرالوطني الجزائري في تخريب طرق املواصالت الفرنسية خالل الثورة
الجزائرية – تخريب سكة الحديد –
رضا بن عتو

245

وضع اللغة العربية في غرب إفريقيا بين املاض ي والحاضر"تحديات ومقترحات"
الدكتوركوسوبى عيس ى

252

انضمام املغرب إلى االتحاد اإلفريقي وقضية الصحراء :استراتيجيته ،رهاناته ،والتحديات التي تعترضه.
صالح الدين العزوازي
بنية اللغة وبناء املجال :امتدادات إبستيمولوجية
أيوب ايت فرية
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263
274

افتتاحية العدد
تشهد افريقيا في اآلونة األخيرة تحوالت اقتصادية واجتماعية عميقة ،من شانها خلخلة البنيات التقليدية العتيقة بعد
الصدمات الحضارية التي عرفتها ،ابان ولولوجها لعالم العولمة ومحاوالتها االندماج في هذا النمط الحداثي.
ويتابع العديد من الباحثين افرازات هاته التحوالت الرسمالية بالقارة االفريقية ،خاصة بعد تهافت الدول األوروبية
واالسيوية الى االستثمار واقراض األنظمة الحاكمة بها "بحكم التبعية االستعمارية" لخلق دينامية اقتصادية ينعكس أثرها
على االفراد والمجتمع ،وعلى باقي البلدان المستثمرة في القارة السمراء.
وبفعل ضغط هاته التحوالت الالمتوازنة تعرف افريقيا تفاوتات اقتصادية وسوسيومجالية مابين الشمال والجنوب من
جهة ،ومن الشرق والغرب من جهة أخرى ،أدت الى ظهور دول فقيرة وأخرى غنية .كما ان التوترات السياسية داخل
نفس البلد ومشاكل الحدود المتوارثة عن الفترة االستعمارية ،افضى الى غياب سياسة افريقية مشتركة ،طامحة الى خلق
تنمية حقيقية بمختلف ربوع القارة.
من هاته الزاوية تطرق العدد التاسع لمجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل إلى جملة من القضايا الراهنة التي لها
انعكاسات مباشرة على المسار التنموي في هذه القارة ،والتي أفضت إلى ديناميات سكانية واقتصادية وسياسية غير
مسبوقة ،أعقبتها تحوالت عميقة ،خلقت مجاال خصبا للبحث والتفكير في مختلف هذه القضايا وتشعباتها من زوايا نظر
متنوعة ومختلفة لكنها تبقى متكاملة.
وأخيرا وليس آخرا ،تود هيئة تحرير مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل ،أوال من مختلف الباحثين أن يغنوا
المجلة بمساهماتهم وأيضا التفاعل مع مختلف القضايا موضوع االكتتاب في هذا العدد وغيره من أجل إثراء النقاش
الفكري ،ثم ثانيا من قرائها أن يتفاعلوا معها من خالل موقعها على شبكة اإلنترنت وبريدها اإللكتروني بإبداء مالحظاتهم
وتقديم مقترحاتهم التي يرون أنه سيكون لها مردود جيد على تطوير المجلة واالرتقاء بها.

بقلم
د.عبد العزيز فعراس
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:التقييم الجغرافي لعبء األمراض المدارية ال ُمهملة بقارة إفريقيا
التأثير وإستراتيجية المواجهة
Geographical Assessment of The Burden of Neglected
Tropical Diseases in Africa: impact and Confrontation
Strategy
 جامعة المنوفية- كلية اآلداب- محمد فرج عبد العليم عالم مدرس الجغرافيا الصحية.د

:ملخص البحث
ينصب هتمام ول هقامة هفرةياي لى هنمابمة هفاةها هقةسي ب هقمص لصبىى مق اةاى هقملثل ال هقا ةيم
ااولو هقالهةو هقامقي منصببةذ هف تمل لل اةها لةت قىمال مق اةها ةا اى ل
لهق ب لهديو إ مأ ل رص
ّان ببي إ ة ن م ماببج اهماصف نصببذ ام ي ببااف اةا هقا ةيم لضببصذ اةا هق ب إ لة ضببلما هقص ض هقاةضببص
ً قمىك هفاةها؛ مأ ل هفولي هق ا قىص ج ةليص لآان لرصمق إ لمصثص اة لهاو راث نليمً؛ مأ ن م أ ماج لقم
.اةاا ً قىايع قاةجمى هفولي ؛ فل ال ياممهلل مقي م أ ي مثيصلل هقورع
 المدارية ال ُمهملة – العبء – المكافحة-  الجغرافيا-  التقييم:الكلمات المفاتيح
ABSTRICT
The attention of The countries of The African continent is Focused on The spread of The
main Diseases That have reached the Endemic Stage Such as malaria, Tuberculosis and
AIDS. However, in light of limited financial and material resources, minds are diverted from
other diseases to turn into neglected diseases, Although They Constitute Half of what is
caused by malaria and Double Tuberculosis. And despite The large Disease Burden of These
Diseases, However, The medicines Needed for Treatment are Cheap, Safe and Effective;
However, it does not constitute a profitable market for The sale of Pharmaceutical
Companies.

Keywords: Evaluation- Geography- Neglected Orbital- The burden- The Fight
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أهداف البحث:
ي وذ هقااث مق :
 ماةه هقمامينمى هقهغةهري قمل يع هفاةها هقاوهةي هق ةا اى امقامة .
 هقجاذ لل هقل ل لهقص ض هقاةضص قألاةها هق ةا اى اامةن اامقص هفاةها امقامة .
 ماةه هقموهليمى هقصاي لهأهماملي لهأقمصموي قمىك هفاةها لى هقمةجي هق جمنص قىامة .
 هقجاذ لل هف ام هقاصلق قىاجمرا إ اع ثةح هقاىل هقااجن رص ضلض ماجمنيمى هقامة .

خطة البحث:


المبحث األول :اؤاةهى مونص هقلضع هقصاص هقصم امقامة .



المبحث الثاني :هقمل يع هقهغةهرص قنام ج ال هفاةها هقاوهةي هق ةا اى امقامة .



المبحث الثالث :ل ض هفاةها هقاوهةي هق ةا اى امقامة :
لأً :امأى هقلرم ل نلهى هقصاة هقا وة :
لمنيمً :هقموهليمى هأقمصموي لهأهماملي :



المبحث الرابع :ه مةهميهيمى هقالهه :
لأً :ماويمى اجمرا هفاةها هقاوهةي هقا اى رص رةيايم.
لمنيمً :رةص هقمول لهقاجمرا :

منهجية الدراسة:
مصو ان هي هقمايي هقايسص هقامجما The methodology of integrated environmental -
 assessmentلهاو ال هقان هيمى هقا ملوا رص هقمايي هقايسصإ لقو اووم م هقلجمق هقايسي هفلةلاي
املمامةتم لهاو ً ال هقصاىيمى هقامجماى قماويو لمايي هقصاىيمى هقثايصي لهفنابببببببث هقاابببببببةي إ لج قك
هقمفمل ى اين ام قماويو امق هقايس امقيم ً لا بببببببماا ً  .)Aldagheiri M.A., P.57ج قك هلماوى
هقوةه ب لى ان ت ماىي مجىف هقصمسو  :Cost Benefit Analysis- Approachيصماو هقان ت لى
هقالهضا ايل هقمجىيفمى لهقصلهسو؛ ليفيو رص م مة هقاةولو هقاجم ببببببب قوةه ببببببب مىك هفاةها هق ةا اى إ
لهض ال ماىي نلهى هقصاة هقضمسص ل مجمقيذ هقص ج.
مقدمة:
مابببببببج هفاةها هقاوهةي هق ةا اى ) Neglected Tropical Diseases (NTDsاهالل ال
هفاةها ياىغ لووتم اص لاة اةضم ً اصولت ثفيىي لاجميةي إ ماج ةهاع جاة ل ض اةضص قهايع
هفاةها هقاصوي لى ا ملت هقصمق .) Neglected Tropical Diseases,2013,P.1
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لمنمابببة مىك هفاةها اابببج ةسي بببص ايل ابببو هق بببجمل راةه ً لاةامنمً؛ لصبببلصبببم ً امقاىوهل هقانلفضببب
هق ةلذ
لهقامل بببث هقول رص رةيايم لآ بببيم ل اةيجم هق ميني ؛ ايث يصمنص هق بببجمل ال متام رص
هقاموني هقمص يصيالن م (Springer International Publishing Switzerland, 2016,P.2إ
لقو لىنى ان ا هقصبببببببا هقصمقاي ل مىك هفاةها مؤلة لى جلة ال  1.4اىيمة ابببببببلصإ يصي
 %40ان رص رةيايمإ اام ياببببج  600اىيلل اببببلص اةها هقانمثم هقاوهةي هقا اى امق ببببلوهلإ
.)2016
لمابببببج مىك هفاةها هقا ة اى اامة مرةيايم لاسم ً اةضبببببيمً؛ يصمو ام يصببببب مق نصبببببذ ل ض اةا
هقا ةيمإ ل جلة ال ضبببببببصذ ل ض اةا هق ببببببب إ لقص لثة مىك هفاةها لولت هقويوهل هقثفيىي
هقانالق لل ثةيم هقمةا إ هقمص مال ام يصببببببب مق  ٪ 85ال ل ض هقاةا هقنمه لن مإ لماوث رص
جلة ال نصبببببببذ راة اىببببوهل مرةيايببببم هنل هقصببببببباةهض United Nations Economic-
.)Commission for Africa, 2011,P.8
لة ضبببلما هقص ض هقاةضبببص قمىك هفاةها؛ مأ ل هفولي هق ا قىص ج مماي المصبببيميل مصببباغ
لى هفاةها صبببببف هفاةها هق ةا اى Neglectedإ لتص ل ل ه م يمثى ولي ةليصببببب لآان
لرصمق إ لمصثص اة لهاو راث رص هق ببن إ رض ب ً لل ل هفولي هقاصمقه أ ماببج ببلقم ً اةاا ً قىايع؛
فل ال ياممهلل مقي م أ ي مثيصلل هقورع (.)House Of Commons, 2008,P.1
لي بببببببصص ت ه هقاام مق هقمثةال مق ا ار هنمابببببببمة مىك هفاةها امقامة هفرةياي ؛ قاصةر الهثل
مةج تمإ ل ببببباما مإ لهفلامض هقصببببباي هقنمها لن مإ لام تص هق ةبببببا هق ا قىاضبببببمض ل قملفيذ ال
موهليمم م هق ىاي .
 المبحث األول :مؤشرات تدني الوضع الصحي العام:
اؤلةهإ يصي  ٪51ال ببببببجمل هنل هقصبببببباةهض هقجاةت لى ق ال
لراًم قماىي هةهه هقانك هقولقص
ً
 1.25ولأة اةيجص يلايمًإ ل ٪73لى ق ال ولأةيل يلايم ً Hotez P. J. and Kamath A.,
)2009,P.1إ لال نماي لةت يال امل ببث هدنفمال لى هقةلمي هقصبباي  %6.3ال هقنممت هقااىص
هدهامقص قىاىوهل هفرةياي هدمامو هفرةياصإ ص)213إإ جام ما و هقامة لاممم ً ن ايم ً رص هدنفمال هقاجلاص
لى هق صا ال هاى هدنفمال هقصم -ة م هيو هقاه هق جمنص لهفلامض هق صاي -إ ايث يولة رص اولو
 %10راثإ هفاة هق ي قا ا ىف لى هقصويو ال هقاؤاةهى هقصاي امقامة إ لهقمص ال اين م:
 اىغ هقامل ث هقصم قاؤاة هقمغثي هقصاي هقاماى امقامة Universal Health Coverage -
 %44 Service Coverage Indexراث ال هق جمل اامةن  %64امقا ملت هقصمقاصإ ل%78
امفاةيجميلإ ل %73األةلام )W.H.O.,2018,P.99إ لقو همضى رضببببببب هقنثمقمى هقهغةهري
اام يمهمل نصبببببذ هق بببببجمل رص ابببببام هقامة لهنلا م ان بببببا مغثي اىغى  )%52-59امقمةمي
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مصببببوةم م ول هقه هسة لاصببببة لقيايم لهقاغة لملنا لالم ببببلهنم لهنل رةيايم ان ببببا %60
رأجلة .ام ونص ا ببببمليمى هقمغثي مالىى رص اببببةال ل ة لل ببببث هقامة ان ببببا اىغى -42-44
 )%40امقمةمي ؛ ق ه ممونص ا مليمى هقمغثي امقلوامى هقصاي هقص هي إ ر نمك جلة ال  ٪50ال
هق جمل هفرمةق أ ياجن هقلصل مق هقاةهرم هقصاي هقاويل )Kaseje D., 2006,P.4؛ ق ه
منابببببث لوامى هقةلمي هقصببببباي هقلمصببببب إ راو ابببببمة  McKinsey Quarterlyنف رص لم
 2005اىغ مهامقص هدنفمال هقصببببببباص رص قمة مرةيايم  16.7اىيمة ولأةإ ل 35اىيمة ماةيام ً لم
 2016إ اج هقاثمع هقلمص  %60ان م .)Healthcare in Africa, 2009, P.276
 اىغ هقامل ث هقصما قاصو قلوا تيس هقماةيا امقامة لرام ً قام ملرة ال ايمنمى لى ا ملت هقول
 1.3ااةا قج  1000ن بببا )إ مصبببوةى ول ابببام رةيايم لهنلا م  -لتص هقول هقمص همضى
اأرضببب ا بببملت قىمغثي امقلوا هقصببباي هقابببماى امقامة  )%52-59امقمةمي  -ااصو – 2.1
 1.8ااةا 1000/ن ا ) امقمةمي إ ل ل ث رةيايم ااةا 1000/ن ا )إ ل ليةه ً اةال هقامة
ل ةا م ااصو  7.0-0.8ااةا 1000/ن ا ) امقمةمي .
 اىغ هقامل ببببث هقصم قاصو لوا هفثامض امقامة  0.4ثاي  1000/ن ببببا )إ مهمل ى ول اببببام
رةيايم اثايص هقام ااصو  1.1ثاي  1000/ن ببببا )إ لمونص ولل هقثاي هقلهاو اامقص هقنثمقمى
هقهغةهري قىامة .)W.H.O., 2008
 ام امقن بببببا قىلوامى هقصببببباي هقلقمسي إ ريصو لثة نلهع هقمثصيامى قألثفم تل هقىامح هقلام بببببص
))* Pentavac (DTP-Hep-Hibإ لقو اجىى ن ا هفثفم ولل هق ن امقامة هق يل مىاله ل ث
هةلمى ال ت ه هقىامح ل هقفمة  ) 2015-2010الهقص ل ل ةامع هفثفم إ لال ل رإل ةاع
هاى هفثفم امقامة ق ياصببببىل لى ت ه هقىامح؛ لتل اؤاببببة اببببويو هقلثلة إ مىك هقمثصيامى اع
هقمغ ي ياببببج ً امسث هقورمع هفل ال هفاةها؛ ايث مابببب و رةيايم م هيوه ً رص لوهو ال يصمنلل ال
ناص هقغ هض ا م ان بببببببا يمو اىغى  )%24ل هقفمة ) 2016/2014 – 1992/1990؛
))Food And Agriculture Organization Of The United Nations, 2005,P.2
هفاة هق ي ينصجا لى هقامق هقصبببباي قى ببببجملإ رال ايل جاة  20ولق مصمنص ال هنماببببمة هقما إ
يلهو  9اىوهل رص رةيايمإ لال ايل جاة  36ولق قوي م لى هقاصوأى قىما ايل هفثفم ولل بببل
هقلببمني ب ال هقصاةإ يلهببو  21ولق ب رص قببمة مرةيايببمUnited Nations Development- .
)Programme, 2012, P.2

*)

التطعيم أو اللقاح الخماسيييييييي :هو جرعة تطعيم أو لقاح واحد تحتوي على مكونات فعالة للوقاية من خمس ة ة ة ة ةةة أمراف ،وهي الدفتر ا -الكزاز-

السعال الديكي – أنفلون از ب – التهاب الكبد ب) .متاح على .)https://childclinic.net
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ل ام امقن ببا قاصا ا ار هداجمنيمى لهق ةلذ هقاصياببي إ ياىغ امل ببث ن ببا هأمصببم ااةرم هقايمه
 %64ال جمل هقامة راثإ يلفص ت ه هقةق منمقضمى ضلا ايل هقمغثي امقانمثم هقاضةي )%85إ
لهقةيفي )%52إ ام هقصةذ هقصاص رياىغ هقامل ث هقصم ق مصم  )%33راثإ ل ام امقن ا قمىلث
هق لهض هقوهلىصإ ر ي ه ه ملوه لقلو هقث ص مسوه ً امقامة إ هفاة هق ي يم ا رص م هيو هفلامض هقصاي
هقامةما ب لىيببف رفص لببم  2004؛ مايل ل تنببمك  551قذ اببمق ب لرببم ) هةهض هأقم ببم هقةسلي ايل
هفثفم إ لياببببج اةا هأن ببببوهو هقةسلي هقا ال ل ببببةثمل هقةس جلة قىي ً ال نصببببذ مىك هقلريمى
 .)٪53اااو رةج لاو هقصىي ل إ 2019إ ص.)84
 المبحث الثاني :التوزيع الجغرافي لنماذج من األمراض المدارية المهملة بالقارة:
مماميل لوهو هقاصبببببببمايل لهقص ض هقاةضبببببببص هقنمه لل هفاةها هقاوهةي هقةا اى اامة مرةيايمإ ايى
ممصببوة امأى هدصببما اولو هدن ببيىل ببملامإ هقاى مة ببيمإ هد ببجمةاإ لهقا ببىجمى امه  150اىيلل
امق مصما قج ان ام امقامة إ رص ايل ممةهلح ايل  50-10اىيلل) اأاةها ال هقفي ةيمى هقىافمليإ
هقصاص هقن ةيإ هقمةهللام هقنابببببث إ لوهض هقىلهسيمىإ رص هقااما ممونص امأى هدصبببببما ولل اىيلل امق
مصما اامقص هفاةهاإ جام تل الضر اهول .)1
شكل ( )1التوزيع الجغرافي النتشار األمراض المدارية ال ُمهملة بدول قارة إفريقيا

Source: United Nations Economic Commission for Africa , P. 19.

جدول ( )1ترتيب األمراض المدارية الُمهملة في قارة أفريقيا جنوب الصحراء ألكبري
وفقا ً للحاالت المصابة والعبء المرضي لها.
المرض

هدن يىل ملام
هقاى مة يم

عدد السكان المصابين

 198امقاىيلل)
 192امقاىيلل)

تقديرات نسبة
السكان المصابين

 %العبء
المرضي

29
25

34
93
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هأ جمةا
هقا ىجمى
هقفي ةيمى
هقصاص هقن ةي
هقمةهللام هقناث
وهض هقىلهسيمى
اا صفةهض
وهض هقالاايمى
هقااةي
هقه ه
وهض هقىياامنيمى
هقاالي)
وهض هقمنينمى
قةا الةلقص

 173امقاىيلل)
 162امقاىيلل)
 51-46امقاىيلل)
 37امقاىيلل)
 30امقاىيلل)
 13رأق امقاىيلل)
180.000

25
24
9-6
5
3
2-1
0.02

21
27
44-37
> 99
48
100
90

70.000-500.000

> 0.01

100

30.055
 24.000-19.000امق هويو
نليم ً رص هق لوهل لمليلايم

> 0.01

14

> 0.01

-

9.585

> 0.01

100

 4.000رأجلة

> 0.01

57

Source: Hotez P. J. and Kamath A., 2009, P .P.2

لرياببم يىص لةضبببببببببم ً اله ه ً قناببم ج ال مىببك هفاةها هقاببوهةي ب هقةا اى ب Mitra A. K. and
Mawson A. R., , P.P.6 -9 & Union Africaine, OP.Cit, P.P..20-21 & Springer
))International Publishing Switzerland, OP.Cit, Pages (20-66-67-90-253
 داء المثقبيات البشري (مرض النوم):
تل اةا ثفيىص مناىف نمق ى هفاةها لل ثةيم اما م بببببص م بببببصإ مملثل اؤةه رص  36ولق
رةياي إ لقو م هيوى هقاىوهل هقامألة ال ه لو هقاةهقا لهقجاببببذ لهقص ج ااببببج جايةإ راو هنلفا لوو
هقامأى هقهويو اابببببببج جاية ال  37991امق لم  1998مق 17696لم  2004إ ل مق 9878
لبببل  6743اببببمقبببب هببببويببببو Union
اببببمقبببب لببببم  2009إ لربببص لببببم  2011مببب هداببب
)Africaine,2013,P.20إ جام اابببج )2؛ مأ ل لى اصوأى هدصبببما امقاةا ممةج اصبببلة
جاية رص ل بببببث ل ة هقامة إ جام تل الضبببببر اابببببج )3؛ لهق ي ةاام يصة ي مق ما بببببل اصوأى
هقم هي هقاةضص.
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شكل ( )2تطور عدد حاالت المصابة بمرض النوم بإفريقيا
خالل الفترة (2012-1940م)

شكل ( )3التوزيع الجغرافي لحاالت مرض النوم بقارة إفريقيا
خالل الفترة (2009-2000م).
 داء الحييات (مرض دودة غينيا):
ينما هقاةا لل ثةيم اببة هقايمه هقاىلل ال اصببموة افملا إ ال هفالها هقةهجو إ لصببلصببم ً
رص هقانمثم هقةيفي رص ابببةال ل ة مرةيايمإ مأ ل هقاةنمات هقصمقاص أ بببمسصبببم ولو ينيم اام ماوام ً
ا ت ً ان ل او رص هقلامنينيمىإ مأ نف أ م ه تنمك ةاص اىوهل يملثل ا م تص مابببببببمو لمليلايم لامقص
ثا) رص انمثم
لهنل هق لوهلإ ايث يناث هقاةا ااج لم رص ال هفاثمة ال اميل مق
هق مرمنم هقةثا لهقغمامى) Mitra A. K. and Mawson A. R., 2017,P.P.4-5 .
 قرحة بورولي:
تص اةا نلة هىويإ ي صي هقهىو لهفن ه ماى هقهىوإ ينم اة ايل جلة ال  30ولق امقامة إ لقجل
ااج لمص رص ة مرةيايمإ اع  ٪ 80ال هقامأى ال ما هقصمج ل منم لانيل لهقجمايةللإ ليجال
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هقلثة هفجاة لنو هفثفم هفق ال ةاع نلهىإ لال يم هيو لامةت لل  50لمام ً Mitra A. K.
.)and Mawson A. R., 2017,P.3
شكل ( )4التوزيع العددي للحاالت المصابة بقرحة بورولي بقارة إفريقيا عام 2014م.

أعداد الحاالت المصابة

 داء الليشمانيات الجلدي:
لمقايم ً تنمك ال  400 – 200قذ امق هويو ماوثإ يمةج  %90ان م رص بببببببم اىوهل :تص هق نو
لانغ وي لهق بببلوهل لهنل هق بببلوهل لمليلايم لهقاةه ي إ لامقامة هق ببباةهض قماى مليلايم راث الضبببع
اةنمات لثنص قاجمرا هقاةاإ ام امقص هقانمثم هقامألة افإ ر نمك قصبببلة ابببويو رص هقايمنمى هقامما إ
مأ ل تنمك  20ولق يابببببببماف رص جلن م املثن امقاةاإ ل  11ولق اع هقامأى هقاؤجو إ ليمةج
هقاةا اصلة جاية رص اةال قمة مرةيايم اع لهلو اؤة امصوو رص مليلايم لجينيم لهقصلام لهق لوهل
ل ل نوه .اج .)5

شكل ( )5التوزيع الجغرافي لداء الليشمانيات في إقليم شرق إفريقيا.
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 الجذام:
يصةذ اةا هقه ه ااةا هقفاةإ ينماببببببة  %90ال هقامأى هقا ببببببهى اف رص هقاةه ي لهق نو لنيام
لايمنامة لاو ابببببباة لال اايمإ لأ ي ه هقه ه يال ماويم ً رص هقانثا هفرةياي لى هقة ال ل ج
ام يامة اىيلل لنصببذ اىيلل امق امقامة ل هقصاببةيل ببن هقامضببي إ لقو م هدا لل 25739
امق هويو رص لم  2010رص  18ولق مرةياي .
 داء الفيالريات اللمفاوي (داء الفيل):
ينه نميه هقصولت هقثفيىي ال هقويوهل هقليثي إ لماببببية هقماويةهى هقصمقاي مق ل  120اىيلل اببببلص
يمألةلل افإ ينمابببةلل رص  80ولق امقانمثم هأ بببملهسي لاببباف هأ بببملهسي إ لرص هقاىوهل هقلهقص هنل
هقصاةهض هقجاةت لاوتمإ يصمنص ال  46مق  51اىيلل الص انفإ ت ه لمملثل لى اصوأى هدصما
اف رص اىوهل ة مرةيايمإ لقجل اصوأى هأنمابببببمة هقاةمفص اابببببج لم رص هقاىوهل هقوهلىي امقامة إ جام
امقاج .)6
 داء العمى النهري:
تل اةا ثفيىص ينما لل ثةيم هق اما هق ببببلوهض؛ ي ببببا هقاةا اج اببببويو لآرمى هىوي لضببببصذ
اصبببببببةيإ اام رص قك هقصا إ لتل اةا املثل رص ه هض ال رةيايم ل اةيجم هق ميني لهقيالإ لقجل
يلهو جلة ال  ٪ 99ال هايع هقامأى هقامقي رص رةيايم هنل هقصبباةهض هقجاةتإ ل قك رص  19ولق
مرةيايمإ لمصببببب ريام ايل لثص لةا  15وةه ابببببامأً ل  14وةه هنلام ًإ لياوة ل جلة ال 100
اىيلل الص اصةضلل قىلثةإ لياممهلل مق ل ج جيايمسص لقمسص.

شكل ( )6التوزيع الجغرافي لداء الفيل بقارة إفريقيا (2012م).
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 التراخوما:
لولت اجميةي رص هقصيلإ منماببة ال اببلص علة لل ثةيم ا ا ب مرةه هى هقصيل لهفنذ هقاصببما إ
ل مقاًم ال ل هفيوي لهقا ااإ للمقايم ً يصي  1.2اىيمة اببببلص رص هقانمثم هقالالض إ ليصمنص انف
 40.6اىيلل الصإ ليمةج  ٪ 48.5ال هقص ض هقصمقاص قىمةهللام هقناث رص لاا ول  :تص مليلايم
لهق نو لنيهيةيم لهق بببلوهل ل ينيمإ لاابببج لم مصو مرةيايم جلة هقامةهى مضبببةةهًإ ايث بببهىى 27.8
اىيلل امق إ اام ياج  ٪68.5ال  40.6اىيلل امق ال هقمةهللام هقناث امقصمق .
لم مألة مليلايم لى جاة لوو ال هقامأى  10.2اىيلل امق )إ مىي م ها لةي هنل هق لوهل 3.6
اىيلل ام ق ) لمن هن يم لجين يم لهقنيهة ا ام يمةهلح ايل  2.1 - 2.0اىيلل ام ق )إ ت ه لم اوة هقم جمقيذ
هأقمصببموي قىمةهللام رص هقاىوهل هقالالض ال ببمة منممهي ببنلي ماىغ  2.9اىيمة ولأة اةيجص .اببج
.)7
 داء الديدان المنقولة في التربة:
منه لولت هقويوهل هقثفيىي هقانالق لل ثةيم هقمةا هقاىلل امقاةه لل هقويوهل هقليثي هقاصلي إ ان م
ل ل نلهع ال هقثفيىيمى هقةسي ب هقولو هقا ببموية  -هقولو هقليثي  -هقولو هقاببصببي )إ للراًم قألثىا
هقصمقاص قىصولت امقويوهل )GAHIإ تنمك ام أ يا لل  120ولق رص هقانمثم هقاوهةي لابببباف هقاوهةي
يملثل ا م ت ه هقناث هقاةضببصإ لمص ب رص هنل آ ببيم لهنل اببةال آ ببيمإ ل رةيايم هنل هقصبباةهض
هقجاةت.
شكل ( )7انتشار مرض التراخوما النشطة في قارة إفريقيا.
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 مرض البلهارسيا:
م موةهج اةا هقاى مة يم ضال اةها هقانمثم هقاوهةي هقةا اى إ ايث يملثل هقاةا اصلة جاية
امقاىوهل هفق ناله ً رص ن ام م هقصببباي إ لصبببلصبببم ً ا بببملت هقصبببا هفلقي إ ت ه ليصبببي هقاابببة لرام ً
قل ث نلهعإ لتص هقاى مة يم هقامن لني هقاصلي ) B.mansonianإ لهقاى مة يم هق يامملاي هقالقي )
 B.haematobiumإ هفجلة ابببببببيللم ً رص هقانمثم هأ بببببببملهسي لابببببببا هأ بببببببملهسي لاى مة بببببببيم
م ص رص ها لةي هقصيل هقاصاي لهقفىايل)إ للرام ً قىماةية هدقىياص قان ا
 B.japonicumااج
هقصبببببببا هقصمقاي اامة مرةيايمإ يلهو  40ولق يملثل ا م هقاةا لم  2010إ ايث جمنى نهلأ
ل رةيايم هقل ث تص هفجلة مضةةه ًإ ل ق ن ايم ً رص ول ها لةي ماموإ منمإ او ااةإ ا ليإ امقصإ
ال اايمإ نيهيةيمإ هق نغم إ ل نوهإ ها لةي من هنيم هقاماو إ هاايم ل يااماليإ اج .)8
المبحث الثالث :عبء األمراض المدارية ال ُمهملة بالقارة:
أوالً :حاالت الوفاة وسنوات العمر المهدرة:
مصو ماصببببببمسيمى هقلريمى وقي ً تمام ً لى ناث هقاةا هقانماببببببةإ لقجن م ماى ال ماوية هقص ض هقااياصإ
ايث مؤوي للهق هدصبببببما مق هقلريمى هقااجة إ لقجل أ يم هام بببببما م رص ماويةهى هق بببببا إ رصى
اي هقالم إ يصو هقصا او للها هقلثة هقاصةلر قىلرم هقااجة إ لتل لثة مضمرص تم ااج لمص
قألاببلمص هق يل يصياببلل رص راةإ لياجل ل يجلل وهض هقصاص هقن ةي لهقمةهللام ت ببام هقصا رص
هقاهماصمى هقمص ماوث ري م .لاع قكإ رإل ماويةهى هق بببببببا أ من ببببببب ي لريمى ق ه هفاةها.
.)Seddoh A., Et Al.,2013, P.P.6-7

شكل ( )8انتشار مرض البلهارسيا في قارة إفريقيا.
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ليم هقمصاية لل رضببببببب ماويةهى ل ض هفاةها ال ايث بببببببنلهى هقصاة هقاصوق ا ببببببب هدلمق
)Disability-Adjusted Life Year (DALYsإ لتل اايما قإللمق يةماث امفاةها اصاةه ً لن م
اصوو هق نلهى هقا وة ا ا هلم هقصا لهقصه ) Years Lost Due to Disability (YLDل
هقلرم هقااجة )Years of Life Lost (YLLإ ليأل رص هألمامة لوو هفابببلمص هقاصبببمايلإ لاه
هفلةهاإ لاو هقاةا ل هقضبببصذإ لام بببملوه ت ه هقاايماإ ياوة ل وهض هقفي ةيمى هقىيافملي يؤوي
هدلمق نليًم رص مرةيايمإ لالهقص  1.6اىيلل
مق راو  2.3اىيلل ن ال نلهى هقصاة هقاصوق ا
ن ايممي ا وة ) اوهض هقالاايمى هفرةياص هقااةيإ لالهقص  400قذ ن ايممي ا وة ) اوهض هقصاص
هقن ةيإ ام وهض هقاى مة ببببببيم لهقويوهل هقانالق امقمةا مجىذ ةج ان ام هقامة هدرةياي  1.5اىيلل ببببببن
ايممي ا وة نليمً.)Union Africaine, OP.Cit, P.P. 6-7 .
لة مونص اصوأى هقفاو رص بببنلهى هقصاة هقصبببايا بببلهض امقصه هقاةضبببص ل هقلرم هقااجة ل
هقفمة ) 2015-2010إ جام تل اايل اهول )2؛ مأ ل تنمك اةها م هيو لوو هق بببببببنلهى هقا وة
هةهض هدصبببببما ا م ال اةها اا هقضبببببنكإ هقجي بببببمى هقا نا إ هقصاص هقن ةيإ هقابببببصةيمى هقانالق
امقغ هضإ اةا هفجيما هقامسي إ لهقه ه .
جدول ( )2تقديرات سنوات العمر الصحيحة المفقودة بسبب الوفاة المبكرة والعجز باألمراض المدارية
المهملة بأفريقيا جنوب الصحراء عامي (2015-2010م).
 %التغير
2015
2010
إلجمالي
سنوات
سنوات
إجمالي
سنوات
إجمالي
العمر
العمر
سنوات
العمر
سنوات
المرض
المفقودة
الصحيحة
العمر
المفقودة
العمر
بالعجز
المفقودة
الصحيحة
بالوفاة
الصحيحة
والمرض
(-2010
المفقودة
(باآللف)
المفقودة
(باآللف)
2015م)
هقبببويبببوهل هقثفيىيببب هقانالقببب
124443.47 3993.97 449.50
5043
اله ث هقمةا
131094.67 869.37 225.30
1254
هأ جمةا
14542.80 542.80
630
هقا ىجمى
451739.58 1739.58
3159
ولو هد ن يىل ملام
123513.85 2471.65 1042.20 3971
هقاى مة يم
110
2610.08 761.29 1848.79 1243
اا هقضنك
242070.85 2070.85
2740
هقفي ةيمى هقىافملي
269
1856.36 598.09 1258.27
503
هقجي مى هقا نا
271672.17
0.14
1672.03 2297
هقجى
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هقىياامنيمى
هقصاص هقن ةي
وهض هقابببببببصةيببببمى هقانالقبببب
امقغ هض
اةا هفجيما هقامسي
هقه ه
وهض هقبباببلببابباببيببببمى هفرببةيبباببص
هقااةي
هقمةهللام
اةا ام ما

3754
564

1356.46 45.72 1310.74
1135.57 1135.57
-

64101

665

224.12

842.22

1066.34

60

600
215

568.20
457.67

73.23
30.97

614.43
488.64

2
127

1346

368.68

2.97

371.65

72-

308
499

189.65

278.97
63.05

278.97
252.70

949-

Source: Mitra A. K. and Mawson A. R., 2017, P. P.10.

ثانياً :التداعيات االقتصادية واالجتماعية:
مصو هفاةها هقاوهةي هقا اى لاا لثية ام هقمناي هأقمصبببببببموي رص هقصويو ال هقول هى هقول
هقانلفا امقامة ؛ ن ةه ً قام يمةم لىي م ل بببببببمسة ماوة ااىيمةهى هقولأةهى جأهلة لهنلفما هدنممهي
هأقمصموي )Union Africaine, OP.Cit, P.9إ لال نماي لةت تنمك لامض لةت صاي اامو
اوت هقايم ؛ ن ية موهة هفاةها هقا ان إ ايث ياجل ل يمجاو هقفةو قمجمقيذ هقةلمي هقصبباي هقااماى
ولأةه اةيجيًم قج اببببلص
لى بببباي هقالم إ قاةا ال وهض هقالاايّمى اببببم ما) اااىغ ياوة 474
ً
نليًم.
لال نماي لةت تنمك ل ض آلة يمال رص راوهل هقل يف لمونص قوة هقج ب هقاصياببصإ جام يم هقمألية
لى هقماصي هقاصةرص لا مليمى هق جمضإ راصوأى هدصما ااةا ال هقاى مة يم اامةنم ً ااةا آلةإ
يم بببا رص م هيو هقاصو هق بببنلي قىغيم اام يصمو جلة ال  200اىيلل بببن مصىياي إ ج قك يمألة اصو
هق جمض اامل ث راوهل  3.75ناث قج مصما امقويوهلإ ي ام يصمو ل مة مهامقي رص اصو هق جمض ماىغ
 633اىيلل ناث إ ت ه رضبببببب ً لل هقةرا هأهماملص هةهض هدصببببببما اأاةها ال وهض هقفي لهقصاص
هقن ةي .)Seddoh A., et al., OP.Cit, P.7
المبحث الرابع :استراتيجيات المواجهة:
مل رلهسو هنلفما ل ض هفاةها هقاوهةي هق ةا اى لى هفرةهو لهقاهماصمى جاية هوه ً ال ايث هقمجىف
ااما ل ج هفاةهاإ رصى ببببباي هقالم إ ماى اصمقه ام ياة ال  600اىيلل ابببببلص ان منابببببمض
هقاةنمات هقصمقاص قىاضببمض لى وهض هقفي ةيمى هقىافملي؛ وت قك مق لمسو هقمصببموي قوة اام ايل يمةهلح
ايل  20مق  60ولأةهً) لل ج ولأة نفم لى هقص ج .جام م ملرية  21.8اىيمة ولأة اةيجص لل
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ثةيم ل ج هدصببمامى قوت  31.4اىيلل اببلص اال صببياله امقفي ةيمى هقىافملي  )LFل جمل ال
هقااجل ل يصماله ا م ايل لماص  2000ل .)Union Africaine, P.9 2007
أوالً :تحديات مكافحة األمراض المدارية المهملة في أفريقيا.
مةم لى هق ل هقصمقاص قألاةها ية هقاوهةي يمو لوو هقابةجمض هق يل يولالل هقاىوهل هفرةياي رص
منفي اةهات اجمرا هفاةها لهقلقمي ان م لهقاضببببببببمض لىي م؛ راو وت قك مق آقيمى لاةهات مالي
امصوو لامله ن قج اىوإ امد ضمر مق قكإ أ ي ه هقمن يم ايل تؤأض هق اةجمض ضصيفًمإ ليؤلة ا اج
لمص لى هقاوة لى مماع منفي لمنهم هى هقاةهات .ت ه لماا هقايلو لهقماويمى هقةسي هفلةت رص:
 -1هقامه مق يمو هقولل مق اةهات هفاةها هقاوهةي هق ةا اى إ للضلا م لى هقا مليمى هدقىياي
لهقلثني لولل هقلثني .
 -2ضبببببببصذ قببوة هقاةنببمات هقلثنص قىببول لى ملرية اةهات قالهه ب مىببك هفاةهاإ ايببث أ ممىا
هفلقلي هقاثىلا رص الصبببببصبببببمى هقمالي هقاجلاص؛ اام يمثى ملرية هقا يو ال هفاله مق هقاىوهل
لهقاةت هقالاى امفلامض.
للى هقصببصيو هقولقصإ جمنى هفاةها هقاوهةي هق ةا اى الضببع هتمام ام هيو رص هق ببنلهى هفلية إ لم
هألمةهذ ا م جصما ام رص اصمقه ااموةهى هقمناي هقصمقاي إ رفص لم  2008إ ه مصةضى اهالل
هقلامني  )G8هقانابببببلةهى ال هقماويمى هقا بببببماة رص اجمرا هفاةها هقاصوي إ لمص وى امقم ها م
اول اةهقا ل م هق هفاةها ية هقانالق هن بببيم ً هى هقص ض هقصمقصإ لقو اىغ اهالع هأقم هامى هقمص
م هقمص و ا م رص مل ل قنول  785اىيلل ولأةإ لهقمص ببببمول هقه لو هقةهاي مق هقافم لى ماوهوهى
هفولي إ لم ةيع هقااث لهقمثلية فولهى هويو إ لما يل اةهات هقم ىي لهقمنفي .
لال نماي لةت لصببببصببببى هقلأيمى هقاماو هفاةيجي  301اىيلل ولأة قى ببببيثة لى هفاةها
هقاوهةي هق ةا اى ال ل اةنمات هقلجمق هفاةيجي قىمناي إ اام رص قك  89اىيلل ولأة رص هق بببببببن
هقامقي  2012لاوتم.
لامقال إ ثىاى موهة هقمناي هقولقي هقمماص قىاجلا هقاةيثمني  )DFIDاةهات هقاجمرا رص اىوهل
هلمامةه ال لم  2006إ جام ةرصى ال هقم ها م اااىغ  245اىيلل هنيف م بببببمةقينص ايل
مرةياي الممة
ً
لماص  2011ل  2015إ لال نما ي لةت مص و هقا نك هقولقصإ لهقان امى هقليةي إ ل 13ابببببببةج
صبببببببيوأني جاةتإ امقم ها م هقام هيو امقاضببببببببمض لى هفاةها هقاىاي هقللمسي ااىل لم 2020
لهأ ملامة رص هقااث لهقمثلية قأله هقاثىلا .
للى هقة ال ت ه هق ل إ أ م ه تنمك امه ق قم ه اضبببببببامل لهلو اةهات قلي قىاضببببببببمض لى
هفاةها ية هقانالق هن بببببببيم ً رص هايع نامض هقانثا ااىل لم  . 2020لقاو امل هقلقى قىاىوهل
هفرةياي دوةهج هفاةها هقاوهةي هقا اى  NTDsضبببببببال اةهاه م هقلثني هقامجماى إ لضبببببببامل
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هأ ببببموها هقامقي قىمول ى هقةسي بببب قىاضببببمض لى ت ه هفاةهاUnion Africaine, P.P.13- .
.)14
لهقهوية امق جة ل مل ل قنول مضبببال هقمةهح مالي ابببما يمضبببال هقفاص لهقص ج لاجمرا هقنمق ى
هقاةضبببببببي إ يثىم لىيف ماىي ً قىمجمقيذ ال هقاملو مق هقاا )إ ه بببببببمنموًه مق لثث مناي رةيايم هنل
هقصببباةهض هقجاةت؛ لهق ي ي بببمت ملفيا ل ض هفاةها هقاوهةي هق ةا اى ان بببا  %90رص هقامة ؛ مأ
ل قك رلال هقاوةهى لهداجمنيمى هقامما قاىوهل هقامة هدرةياي جام اهول .)3
جدول ( )3تقديرات تكلفة عالج األمراض المدارية ال ُمهملة بقارة إفريقيا.
متوسط
التكلفة اإلجمالية
تكلفة الوحدة
التكلفة
النشاط
المرض
)
2020
2012
(
(دوالر)
سنويا ً
354
موهة هقص ج
اةها هقص ج هقجيايمسص
 3.2اىيلل ولأة
0.49
اىيلل ولأة
هقهاملص
هقلقمسص
31.62
اجمرا هقنمق ى
اةا
13.71
راص
ام ما
1.657.63
ل ج
نام ج ال
201.35
جاذ هقامق
هه
130
1.2
هفاةها
149.41
ل ج
اىيلل ولأة
اىيلل ولأة
هقاوهةي
1.64
راص
هق ةا اى
هقالاايمى
605.75
ل ج
129.11
جاذ هقامق
هقىياامنيمى
47.39
ل ج
Source: Lancet Commission On Investing In Health Working Paper, 2013, P.10.

ثانياً :فرص التدخل والمكافحة:
تنببمك اببمهبب مق ةاصبب نلهع ال هقمببول ى قىماج رص هفاةها لهقاضبببببببببمض لىي ببم Union
:)Africaine, P.P.9-11
 .مص ي هقايمو هقاجلاي لهقولل لهقمن يم لهقاةهجمى قى يثة لى هفاةها لهقاضمض لىي م.
 .مص ي هقملثيث قىنممست لمصاس هقالهةو لهأ موها هقامقي هقاثىلا .
ج .مجليذ هقلصل مق هقمول ى لهقص ج لانمض قوةهى هقن م .
و .مص ي امأى هقةصو لهقمايي لهقاةهقا لهقاالث هقماغيىي .
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لت ه لياجل رةص نهمح لاىي هقمول إ ل يجلل تنمك مجما ً رص لاىي هقمول إ ايث يه ل مماي
امقاببببالقي لهقمجماىي ؛ ااصنص ل يامةل هقص ج هقجيايمسص هقلقمسصإ اإصبببب ح هقاصببببلة هقاببببويو رص اصا
هفن ا هقصبباي إ لملرية هقايمه هقاأالن إ لهقصببةذ هقصبباص لهقن مر إ لهقصببا هقصما هقايثةي إ ل قك
لى هقنال هقممقص:
 العالج الكيميائي الوقائي (:)PCT
مل هقةلمي هقصببببببباي هقلقمسي هقفصمق مىص ولةه ً تمام ً رص هقلقمي ال هقاةاإ لمصثص رةصبببببببم ً
رض ب قايم صبباي إ جام م ببملو لى ما ببل وهض لوامى هقصببا هقصما )National, 2011,P.1؛
ل قك ال ل موهة هقمل يع هقاببببببببم ا  )MDAال هفول ي لى رمةهى انم ا إ ا يث ياجل ملرية
هقص همى قىاهماصمى هقةيفي هقنمسي إ لماا هقمجمقيذ انلفضبببببب يضببببببم ً لل ثةيم هقماةلمى هقولهسي ال
ابببببببةجمى هفولي هقجاةتإ هقمص هقم اى امقماةع قص ج هفاةهاإ لنميه ق قك؛ ياجل هقماج رص ت ه
هفاةها ل هقاضمض لىي م امجىف ق ال  0.50ولأة اةيجص قىالص هقلهاو رص هق ن  .رفص جاالويمإ
مايل ل اةنمات موهة هقصامقية هقاى مة بببببببيم لى هقاوت هقثلي رصم قىغمي ال ايث هقمجىف إ ايث قو
هقاةنمات هقص هص قهايع هق بببببببجمل رص انثاميل املثنميل؛ لقى اصو هنمابببببببمة هقاةا ال  ٪ 77مق
٪0.5إ امجىف ماىغ الهقص ولأة لهاو قج ا مفيو رص هق ن ؛ هفاة هق ي مةم لىيف م هيو منممهي هقصام
االهقص  2.7اىيلل ولأة.


مكافحة النواقل:

صببااى هفاةها هقانالق امقنلهق لهاو ً ال هقااببمج هقصبباي هقةسي ب امقاىوهل هأ ببملهسي Hassan
)A. N., & El Nogoumy N., & Kassem H. A., 2013,P.63إ لماية ان ا هقصا مق ل
جلة ال نصببذ ببجمل هقصمق يمصةضببلل قلثة هدصببما امفاةها هقانالق امقنلهق إ لهقمص ماببج %17
ال هقص ض هقصمقاص قألاةها هقاصوي إ رمقا ةيم م بببببببااى رص  660قذ امق لرم لم  2010إ جام ل
 %40ال بببجمل هقصمق اصةضبببلل قإلصبببما اصولت ااص هقضبببنكإ لتص بببةع اةها هقنلهق ناله ً رص
هقصمق ا يمو قوةتم  30ضصفم ً اامةن امقلا لل ن هقامضي ان ا هقصا هقصمقاي إ .)2013
لمصو اجمرا هقنلهق ماوت هأ بببببمةهميهيمى هقمص لصبببببى ا م ان ا هقصبببببا هقصمقاي قاجمرا
هفاةها هقاوهةي هق ةا اى لهقلقمي ان مإ ايث صبببببببااى اجمرا نمق ى هفاةها لى نال ام هيو
م ببمةهميهي مول مجايىي إ ايث مل جفمض هنمام هقصويو ال هفاةها هقمص مناى م نمق ى هقاةا ضببصيف إ
لهقص ق ايل هقثفي لنمق ى هفاةها تاببببببب فاةها ال اةا ابببببببم ماإ وهض هقالاايمى هفرةياص
هقاابببببببةيإ لوهض ج ايببب هقببب نببب ( Springer International Publishing Switzerland,
.)P.P.368-369
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لماببببية هفلضببببمع هقامقي مق هلم ذ لية مغية هقانمح لى هقامق هقصبببباي رص هقاىوهل هقنماي لنف رص
هقاىوهل هقصببنملي إ رفص هقاىوهل هقنماي ب هةمفمع وةه هقاةهة لهقةثلا لهنماببمة هفاةها اله ببث
نمق ى ماا هقصويو ال هفاةها هقاصوي إ ل وت منماص لمية هفاوهث هقانملي هقابببببببويو هقامو ال
هقفيضبببببببمنمى لهقهفمذ مق منمقص هقلقى لى نال ام هيو ام هقاىوهل هقنماي ال ه ه بببببببمةوهو لمريم م
هدم امو هفرةياصإ2011إ ص ص )2-1؛ ق ه مجال لاى ي ا جمر ا هقنلهق او ة جمس لاى ي هق مو ل
امقيم ً لا بببببببماا ً؛ ن ةه ً ً قا م مابببببببية مقي ملقصمى هقمغية هقانمح لهأاماما هقاةهةي ال يمو هامام
لهنمامة هقصويو ال هفاةها هقمص مناى م نمق ى هفاةهاإ اام رص قك هقا ةيمإ لاا هقضنكإ لاةا
اببببببم ماإ لوهض هقىياببببببامنيمىإ لوهض هقفي ةيمىإ لوهض ج اي هق ن إ لهقاى مة ببببببيمإ لوهض هقالاايمى .رفص
هاصي هقصبببا هقصمقاي هق ببباصيل هقانصاو رص هنيذ رص اميل  2017إ م هلمامو قةهة اابببأل هأ بببمهما
هقصمقاي قاجمرا نمق ى هفاةها قىفمة ) 2030-2017؛ ي وذ مق هقلقمي ال مفاببص هفاةها هقمص
مناى م نمق ى هفاةها رص هايع نامض هقصمق لهقجاذ لن م لهدا لن م لهأ مهما ق م ال ل ن ت
امجما لاما .(Mitra A. K. and Mawson A. R., P.2
شكل ( )9التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على انتقال األمراض المنقولة بالنواقل.

Source :Millennium Ecosystem Assessment, 2005, 358 .
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 تطوير األنظمة الصحية البيطرية:
م ببماو هفاةها ايلهني هقاصببوة هقصولت هقااببةي ال هقايلهنمىإ لمصببي رص هقغمق ال يصاىلل اع
هقاماي ).House Of Commons, P.1إ ت ه لمصو موهاية هقصا هقصما هقايثةي هى تاي امقغ
رص اصمقه هفاةها هقاوهةي هق ةا اى ؛ ن ًةه فل اص امأى هدصبببببببما منه لل هفاةها هقايلهني
هقاناببأ لى بباي هقالم  :هق ب هقةسليإ اةا هقجي ببمىإ اةا وهض هقجى إ لهقمةيامنل لام هقايلهني )
.)Samuels F. and Pose R.R., 2013,P.3
الخاتمة (نتائج الدراسة):
 مؤلة هفاةها هقاوهةي هقةا اى لى
اام ياج  600اىيلل الص.

جلة ال  1.4اىيمة ابببببببلصإ يصي

 %40ان

رص رةيايمإ

 ماببببج مىك هفاةها هقا ة اى اامة مرةيايم لام ً اةضببببيمً؛ يصمو ام يصبببب مق نصببببذ ل ض اةا
هقا ةيمإ ل جلة ال ضببببصذ ل ض اةا هق بببب إ لقص لثة مىك هفاةها لولت هقويوهل هقثفيىي
هقانالق لل ثةيم هقمةا إ هقمص مال ام يص مق  ٪ 85ال ل ض هقاةا هقنمه لن مإ لماوث رص
جلة ال نصذ راة اىوهل مرةيايم هنل هقصاةهض.
 يصي  ٪51ال بببببجمل هنل هقصببببباةهض هقجاةت لى ق ال  1.25ولأة اةيجص يلايمًإ ل٪73
لى ق ال ولأةيل يلايمًإ لال نماي لةت يال امل ببث هدنفمال لى هقةلمي هقصبباي %6.3
ال هقنممت هقااىص هدهامقص قىاىوهل هفرةياي .
 اىغ هقامل بببث هقصم قاؤابببة هقمغثي هقصببباي هقابببماى امقامة  %44راث ال هق بببجمل اامةن %64
امقا ملت هقصمقاصإ ل %78امفاةيجميلإ ل %73األةلام.
 اىغ هقامل ث هقصما قاصو قلوا تيس هقماةيا امقامة  1.3ااةا قج  1000ن ا )إ لقلوا
هفثامض  0.4ثاي  1000/ن ا ).
 ياىغ امل بببث ن بببا هأمصبببم ااةرم هقايمه  %64ال بببجمل هقامة راثإ يلفص ت ه هقةق منمقضبببمى
ضبببلا ايل هقمغثي امقانمثم هقاضبببةي )%85إ لهقةيفي )%52إ ام هقصبببةذ هقصببباص رياىغ
هقامل ببث هقصم ق مصببم  )%33راثإ ل ام امقن ببا قمىلث هق لهض هقوهلىصإ ر ي ه ه ببملوه لقلو
هقث ص ببمسوه ً امقامة إ هفاة هق ي يم ببا رص م هيو هفلامض هقصبباي هقامةما لىيف رفص لم  2004؛
مايل ل تنمك  551قذ امق لرم ) هةهض هأقم م هقةسلي ايل هفثفم إ ليابببببج اةا هأن بببببوهو
هقةسلي هقا ال ل ةثمل هقةس جلة قىي ً ال نصذ مىك هقلريمى .)٪53
 مماميل لوهو هقاصببببمايل لهقص ض هقاةضببببص هقنمه لل هفاةها هقاوهةي هقةا اى اامة مرةيايمإ ايى
ممصوة امأى هدصما اولو هدن يىل ملامإ هقاى مة يمإ هد جمةاإ امه  150اىيلل امق مصما
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قج ان ام امقامة إ رص ايل ممةهلح ايل  50-10اىيلل) اأاةها ال هقفي ةيمى هقىافمليإ هقصاص
هقن ةيإ هقمةهللام هقنابببببببث إ لوهض هقىلهسيمىإ رص هقااما ممونص امأى هدصبببببببما ولل اىيلل امق
مصما اامقص هفاةها.
 يم بببا وهض هقفي ةيمى هقىيافملي رص راو  2.3اىيلل بببن ال بببنلهى هقصاة هقاصوق ا ببب هدلمق
نليًم رص مرةيايمإ لالهقص  1.6اىيلل ن ايممي ا وة ) اوهض هقالاايمى هفرةياص هقااةيإ لالهقص
 400قذ ن ايممي ا وة ) اوهض هقصاص هقن ةيإ ام وهض هقاى مة يم لهقويوهل هقانالق امقمةا مجىذ
ةج ان ام هقامة هدرةياي  1.5اىيلل ن ايممي ا وة نليمً.
 المراجع باللغة العربية:
-1

-2
-3
-4

هدمامو هفرةياصإ )2011إ آلمة مغية هقانمح لى هقصبببببا لهقمناي رص رةيايم :ن ة لما ال هقالضبببببلعإ
اؤماة هدمامو هفرةياص قل ةهض هقصبببببببا إ هقولة هقصموي هقلما ببببببب إ لينوتلكإ نمايايمإ ل هقفمة 21-17
اةي ).
هدمامو هفرةياصإ ماةية لل امق هةمفمع ضغث هقو رص رةيايم.
ان ا هقصببا هقصمقاي إ )2013إ ان ا هقصببا هقصمقاي مصىل هقمةه هقاةاى هقهويو ال اجمرا اةها
هقانمثم هقاوهةي هقا اى إ اةج ل مس هدل إ ناة ملامةي إ هنيذ.
اااو رةج لاو هقصىي ل إ )2019إ هقمالأى هقلامسي له ببببببمةهميهيمى هقالهه اامة رةيايمإ اهى قةهضهى
هرةياي إ هقصوو .)39
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أنجرة- ومدمر حقيقي للبيئة حالة جماعة تغرامت بإقليم الفحص،مقالع الحجارة محرك أساسي لالقتصاد
)(المغرب
Stone quarries are an essential engine of the economy, and a real environmental
destroyer, the case of the commune of Taghramt in the province of Fahs-Anjra
(Morocco(
) لهقصىل هدن مني إ مثلهل هقاغة

) نايى قنيلإ امال رص هقهغةهريم اجىي هعوه1

:الملخص
يامل ت ه هقاام م ببىيث هقضببلض لى هقاامقع املمامةتم ماوت ت هقةجمس هف ببم ببي هقاصماو رص
هقمناي هأقمصبببموي إ م ن م م لو قثمع هقانمض اام ياممهف ال هقالهو هف بببم بببي إ ل ية قك ال هقاهمأىإ
 ال هقنممت%7 رضبببب لل جلن م او ت هقاثملمى هف ببببم ببببي رص هأقمصببببمو هقاغةاصإ ايث ن م مال
 ال انمص هقاغ رامقة هقااي هى هديهماي قىاامقع ال هقنماي هأقمصموي إ%9 هقوهلىص هقلم إ لملرة
 لمصماة.مأ ل لهلوتم ممةم لنف مجةهتمى ايسي لليصبببببب مؤلة ببببببىام لى هقالهثنيل لهقاايث هقايسص
هقهامل هقمةهاي مغةهاى ال هقهاملمى هفجلة ن لى ا بببببببملت هقهاملمى هقمةهاي هقمص منماص دقىي
 هقا بببببببيا )؛ ت ه هقغن نممت لل هامضبببببببمن م قاهالل ال هقاامقع-مثلهل-  نهة اه ثنه-هقفاص
هقصلةي لهقمص منماى ااج جاية اع اوهي هقصا اااةلع اينمض ثنه هقامل ث إ لهقاامةيع هقضلا
 لامقممقص رملثل ت ه هقاامقع امقاهم هقاوةلا جمل قف مألية بببببببىاص لى ايم. هقمص ثىاى ااوين ثنه
.هق مجن هقااىي للى هقفةا هقامسي لهقغثمض هقناممص
لال ت ه هقانثىمإ ببنامل ال ل ت ه هقاام إ ال ه م ببىيث هقضببلض لى هعلمة هأقمصببموي
قىاامقع رص م نمض لمنليع اوهلي هقه امل إ لال ه لمني جاببببببذ هق ببببببممة لل هنصجم ببببببمم م هقايسي لى
. هفل مث هقثايصي
.  هقاامقع هقصلةي إ هعلمة هأقمصموي إ هفل مث هقثايصي إ هقةتمنمى هقايسي:الكلمات المفاتيح
Abstract :
This article tries to highlight the quarries as one of the most important pillars adopted
in economic development, as it provides the construction sector with the basic materials and
other areas, as well as being one of the most important sectors in the Moroccan economy, as it
represents 7% of gdp and provides 9% of the jobs, Despite the positive advantages of the
quarries in economic terms, their existence entails serious environmental constraints that
negatively affect citizens and the environment. The Taghramt Common is one of the richest
regions in the Province of Fahs-Anjra (Tanger-Tetouan-Al Hoceima) and this richness is the
result of its embrace of a series of rock quarries that have grown significantly with the start of
the "Port of Tanger Mediterranean" project, And the huge projects launched in Tanger.
Consequently, the endemicity of these quarries in the studied area has had a negative impact on
the lives of the local population and on the water brush and vegetation.
From this point of view, we will try through this article to highlight the economic effects
of quarries in enriching and diversifying the region's revenues, and on the other hand, to reveal
its environmental implications.
Keywords : rock quarries, economic impacts, natural settings, environmental bets.
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مقدمة:
مصماة هامل مغةهاى انثا هاىي ني امقاؤت ى هقثايصي ايث مامم ا ببةل ةيما م لضبباما م
هقجليذ جام مامم اثايصم م هقل ا لهقمص ياجل ل ماببج ه ام ا ام ق ببملامة رص هقاثمع هق ببيماص لج ه
هقصببببببنملصإ امقن ة مق قةا م ال اينمض ثنه هقامل ببببببث .لم ه جمنى هقهامل مملرة لى ت ه هقاؤت ى
رإن م رص ااما قكإ مصةذ اهالل ال هألم أى هقايسي نميه ملرةتم لى اامقع هقاهمة لهقمص اة
ال تايم م هأقمصموي مأ ن م م وو مله نمم م هقايسص لتل ام يصيم اثايص هقام ماايم هقمناي هقا موها .
لهن بببهمام اع ت ه هقالضبببلعإ بببنامل اصمقه هدابببجمقي هقممقي  :مملرة هقهامل هقمةهاي مغةهاى
لى مجلينمى صببببلمةي يغى لىي م هقجىاإ لتل ام هص ه هقاامقع هقصببببلةي مماةج رلال مةه ت ه
هقهامل إ لامقممقص يصماة هقجىا تل هقامو هقلم هقمص م ببص هقاامقع) أ ببمغ ق م امقاهم هقاوةلاإ ايث
يم ماليىف مق اص لةام م مصا رص اامةيع هقانمض لمايو هقثةقمى .رمداجمقي هقاثةلا تنم ممال
رص ل ه ت ه هقاامقع ملهو امقاة ال هقمهاصمى هق ببببببجني لهقاهمأى هقغماي لهقانمثم هق ةهلي ؛ لتل
ام يؤلة اابببج بببىاص لى صبببا هق بببجمل للى نابببثم هقف اي هقا بببيث نميه هقغامة هقامثمية ال
هقاامقع لنوام يم مفهية هقصللة لمص ل ن م أ م مصا هقجاي هقاثىلا قىامض مفمويم قمنا هقغامة فن م
ماممج قصبببةذ اي هني ا ا ال ه هى هقامض ال هقصببب مةيت هقضبببلا هقمص مناى م هقابببمانمىإ ل ل
لى قك رم مصام هقامانمى هقضلا ااج اجلذ يم ا رص مم ذ قىااج هقثةياي جام ل هقامانمى
م وو ب ا هفثفم لهقم اي ا ببا لو هامةها م قى ببةل هقامنلني ال ثةذ اصا هق ببمسايل؛ لتنمك
ماببببجم لة امصىم امقهمن هأقمصببببموي رامقة ال ل هقهامل مصماة ال ن هقهاملمى لى صببببصيو
هدقىي مأ ل بببببببمجنم م هقااىي أ هقى مصمنص هقفاة لهقاثمق جام ل اص هقاوهابببببببة هقمماص ق م مصمنص
هقم اي لهقص ق إ لق م بببمفو ال ت ه هقاامقع بببلت امفاةها لمواية هقل بببث هقغماص لامابببيم لم بببا
ايمت هقهلري .
 منهجية العمل:لمقهنم ت ه هقالضبببببببلع لرم ان ت لىاصإ اجننم ال هدقام ااهالل ال هقهلهن هى هقصبببببببى
امداببببببجمقي هقاوةل بببببب إ لقو هلماونم رص ملةههف لى اهالل ال هقمانيمى لهفولهى هقمص ماي هقااث
م ي:
هقهغةهرصإ ل قك لاة ل ث اةها
 رحلة جمع الدراساااااااات التي لها عالقة بالموضاااااااوع :ايث قانم امأث ع لى اهالل الهقوةه مى :هقاامأى لهقجم لهقمامةية؛
 مرحلة الدراسة الميدانية :ناية مق ل ت ه هقوةه رص هفص تص ه ض ال ااث اما إ ماىلنلهلإ هقاامةا هقايسي امقهاملمى هق بببببببماىي دقىي هقفاص -نهة ايل مجةهتمى هقمواية لةتمل هقمناي
هقمةهاي إ امق مغةهاىإ قصة هقاهم إ قصة هقصغية ؛ هنلةثنم ريف ان ن 2017إ ايث قانم ا يمةهى
لويو قىايوهلإ تورنم ال لةهض قك ااببببمتو هقلقمسعإ ل ماىيى م لمصببببنيذ لنمصببببةتم لمةميا مإ لقمولي
بببن  2018امصيس اهالل ال هأ بببمامةهىإ لقو لصبببصبببنم ه بببمامة
هقصا هقايوهنص جلةإ قانم ل
لمص قى مجن هقاةيا ال هقاامقع هقصلةي إ لرص ت ه هقصوو هلماونم لى اواةيل هلنيل المىفيل اهمقيمإ
هفل اهلهة هقااىع يمال رص اواة اةهح هقوامل لم هةوه جما قنص مق  45ة ا مهلا إ لهفلة
مايث اف ةاص اامقع يمال رص اةج مغةهاىإ رص ت ه هقاةج لهونم نفا هدهمامى ممجةةإ ق ه هةمأينم
اىئ  30ه مامة جصين قىماىي راثإ ل قك ال ه اصةر اوت مألة ت ه هقاوهاة ااامقع هقاهمة .
 مرحلة تحليل المعطيات  :ال ل لةا لمةمي لماىي له بببببببمل ص نممست مىك هقاصثيمىهقااص لىي مإ ام مصام ولهى هقااث هقهغةهرص هقهولق إ هقصا هقلةهسثص.)...
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 أهداف الدراسة: ماليص لضصي هقاامقع هقالهلو امقهامل هقاوةل ؛ هقمصةذ لى هعلمة هأقمصموي قىاامقع لاوت ا متام م رص مناي هقهامل ؛ -هقمصةذ لى

ت هقاامج هقمص م اا م هقاامقع رص هدل

امقان لا هقايسي .

 فرضيات الدراسة اامقع هقاهمة ق م ولة جاية رص م نمض لمنليع اوهلي هقهامل ؛ أ م مت هقاامقع رص مناي هقاهم هقمةهاص هقالهلو لىيف؛ -ملىذ هقاامقع مجةهتمى ايسي لليص مؤلة ىام لى هقل ث هقايسص للى صا هق مجن هقااىي .

 .1مقالع الحجارة :إمكان يفيد أساسا المشاريع الكبرى
 1.1التوطين اإلداري والجغرافي للمجال المدروس
ينماص هقا هم هق اوةلا ه ام ل مغةه اى) موهة يم لهغةهر يم مق مقىي راص -نهة إ ه ق ي ينماص
اولةه مق ه ثنه -مثلهل-هقا بببيا إ ماع ت ه هقهامل رص هقانثا هقابببامقي هقغةاي قىااىج هقاغةاي إ
ياوتم ابببامأ اضبببيم ها ثمةال لهقااة هفايا هقامل بببثإ ابببةقم لامق هقاضبببيم-هقفنيوالإ هنلام مقىي
مثلهلإ ةام لامق ثنه  -صبببببيى هقلةيث ةق )1 :؛ اولى هقهامل بببببن  1959االه هقما بببببي
هقهاملص هق ي لةرف هقاغة رص مىك هقفمة .
الخريطة رقم  :1توطين المجال المدروس ضمن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وإقليم الفحص-أنجرة

املصدر :إجناز شخصي اعتمادا على خريطة التقطيع اجلهوي اجلديد للمملكة املغربية لسنة .2015

 2.1مقالع الحجارة بجماعة تغرامت :توزيعها الجغرافي وآليات العمل بها
مصو هفلةه هأقمصببببموي هقجاةت هقمص ابببب وم م ه ثنه -مثلهل-هقا ببببيا جانمض اصا ةلنلإ
اينمض ثنه هقامل بببثإ هقثةيم هقامل بببثصإ اابببةلع هقاثمة هقفمسم هق بببةل )....إ ال ايل هقصلها هقمص
بببمتاى رص لة اامقع هقاهمة ااهم هقوةه ببب  .لافضببب منللف هقهيلقلهصإ يامضبببل مقىي هقفاص-
نهة ام اهاللف لاببة اامقعإ لا ب ان م مماص قهامل مغةهاىإ للا ب اامقع مماص قهامل اىل ب
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لااىصيل مماصيل قه ام ل نهة ل قك ةههع مق مجلي نمم م هقهيلقله ي اة نمات ل ا هقه ام ل هقمةها ي
مغةهاىإ 2017إ ص  .)82لمملرة هامل مغةهاى لى لا ببب اامقع قىاهمة اابببمغى هقصبببلة ةق :
1ل2ل) 3إ ت ه مضببببببمر مق اامقع م ملقيف م أنم مض هفاببببببغم هقمص جمنى انمث ا م ل ف ببببببام لةت
هقلةيث ةق  .)2 :لي ا ل اامقع هقاهمة او ى هنث قم م امقاهم هقاوةلا ببببببن  1999قجن م رص
م هيو ا بببببماةإ لممل ع ت ه هفلية لى لو اوهابببببة امقاهم هقمةهاص قهامل مغةهاىإ قجل اابببببجىم م
ممال رص جلن م مملثل رلال اهم مةهاص ينماص مق هفةهضبببببببص هقهاملي هق ببببببب قي ) هقمص جمنى رص
هقامضص اهمأى ل انمثم هنمفمع لي هقاالالإ ولل ماىج م ل ايص م ل ية قك.
لماة ل اىي منممج هقالهو امقاامقع لاة لو اةها إ ماو ل هفاة اوةه ببببببب هقانثا قاصةر جاي
هقامو هقا ببببببملةه إ لج ه اصةر جاي للوو لا هقامفهةهى لقلم مإ لاصوتم يم لضببببببع هقامفهةهى ال
ثةذ المصبببببببيل يم مصيين ق ه هف ةها .لاصو لاىي هقمفهية يم راص هقصين قاصةر جاي هقامو
هقلم هقا ملةه لجاي هقصللة لهقالهو هق هسو هقمص يه هقملىص ان م اصو لاىي هقثال لهقفة  .يىص
قك اا ت ه هقه ايو هقصبببببلةي مق آق مال امفجيج م مق اهمة امفملم هقاه إ قماة اصو قك مق آق
هق بببببببام لهقثال اا له اصاىي هقة امقامض قمفموي جلمر هقغامة لنمض لاىي هقثالإ لرص هفلية يم
هقالهو هقاةهو ه ملةهه م جيجةيإ 2016إ ص .)340
رة ل ةاى هقصلة ا
جدول رقم  :1كمية المتفجرات المستهلكة من قبل المقالع وأنواعها بالمجال المدروس سنة
2018
ه

هقااىع

هقا ملوايل

هقاواة

هقهامل

SME

هقللهي

مغةهاى

CARRIMED

هقامفهةهى اـ جىغ)
Tovex
Ammonix
 Sigmaيجام
ثفيجا
النيجا
0
32550
373725

SME

اةج
مغةهاى

مغةهاى

AMAL

211325

21025

0

SME

هقللهي

مغةهاى

AVENIR
BETON

62100

6900

0

اةهح
EPC.MAROC
هقوامل
0
0
TT SUD
مغةهاى
هقاغمةا
SME
60475
725350
5
المجموع
املصدر :عمالة الفحص-أجنرة بطنجة ،قسم الشؤون القروية سنة .2018
مغةهاى

SGIM

78200

0

25800
0
25800

ليلضببببر هقهول ل هإ نلهع هقامفهةهى هقمص يم ه ببببمصامق م ال ثةذ اامقع هقاهمة هقالهلو
اببمقاهببم هقاببوةلاإ ايببث يببأمص امفهة النيجا )Ammonixإ رص هقاةما ب هفلق ااببم اهاللببف
ال
 725350جىغإ ال ع لى هقاامقع هقلا هقاامغى إ لي مصا ااىع  )CARRIMEDجاة ن
ت ه هقامفهة ايث مصببببب مق  373725جىغإ اماللم اااىع  )AMALاـببببببببببب  211325جىغإ م ااىع
 )SGIMاـببببب  78200جىغإ ل ليةه ااىع  ) AVENIR BITONاـببببب  62100جىغ .ليؤمص امفهة
ثفيجا  )Tovexرص هقاةما هقلمني ال ايث هأ بببببمصام ل قك ام اهاللف  60475جىغإ لي بببببمصا
ااىع ) (CARRIMIDاولةه جاة ن ا ايث مص مق  32550جىغإ اماللم اـبببب ااىع  )Amalل قك
ان ا 21025جىغإ رص ايل ن ا ل ااىع  )SGIMأ ي مصا ت ه هقنلع ال هقامفهة .ليأمص امفهة
يجام  )SIGMAرص هقاةما هفلية ايث ي ا األ هقااىع هقلايو هق ي ي مصا ت ه هقامفهة تل ااىع
 )SGIMل قك ان ا  25800جىغ.
لمملرة هقاامقع لى لو اصوهى تا م هقج بببمةهىإ لااث هقفاص لهقل لإ لج ه لةاببب مصببب ح
هقاصوهى لآأى لهقامانمى ل يةتمإ جام مملرة يضم لى ااث قىغ ي لهقمااي إ لااث امةلقي إ ت ه
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مضمر مق هقامانمى لآأى هقافة لهقاال لا ملوع هقمه ي هى لهفولهى هقا مصاى ل يةتم هقصلة
ةق .)4 :
الخريطة رقم  :2توزيع مقالع الحجارة بتراب المجال المدروس سنة 2018

املصدر :إجناز شخصي اعتمادا على
معطيات اخلرائط الطبوغرافية تغرامت ،ميناء
طنجة املتوسط ،مخيس أجنرة ،سد مسري،
القصر الصغري مبقياس  .25000/1وعلى
معطيات عمالة إقليم الفحص أجنرة ،قسم
الشؤون القروية ،سنة .2018
(مالحظة :مقلع  SMEDEXهو مقلع
اتبع جلماعة العليني ،لكن حدوده تنتهي
داخل احلدود اجلماعية لرتاب مجاعة تغرامت،
حبيث أن هذا املقلع يقع بني منطقتني
إحدامها كبرية اتبعة للعليني واألخرى صغرية
اتبعة جلماعة تغرامت ،وابلتايل جند كساراته
برتاب اجلماعة لكن املادة اخلام جتلب من
منطقة اتبعة ملدشر كدانة جبماعة العليني،
وابلتايل يتم إدراجه حتت نفوذ مجاعة العليني.
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 2عائدات مقالع الحجارة :مداخيل مهمة ،ال تستفيد منها الساكنة المحلية
مابببببج اوهلي اامقع هقاهمة لصببببب اي هني هامل مغةهاى لولمام مإ قك ل اوهلي هقاامقع
مفلال اص هقضةيا لى هقايا هقاضمر لامقص هقاوهلي إ لام ماةهض قىة هقايمنص ةق 1 :إ يمضر ل
ن ببا اوهلي اامقع هقاهمة ممأةهر ايل هأةمفمع لهأنلفما ال هق ببن هقامقي  2008مق هق ببن هقامقي
2017إ لقو بببببببهىى بببببببنمص  2008ل 2006لى هقن ببببببب ال ايث هقاوهلي ل قك لى هقملهقص اـ
 79,85%ل )72,16%رص ايل ببهىى ببنمص  2009ل 2015ون هقن ب ل قك اـبببببببب لى هقملهقص
 47,90%ل.)46,09%
لالام ياجل هقال اأنفإ رص هقلقى هق ي موة نابببث ت ه هقاامقع هقمص ملهف ا بببملةهمم م فلةه
هقانمض لهفاببغم هقصالاي لمسوهى امقا ييةإ رإل ببمجن هامل «مغةهاى» ق م ببمفو ال ااببمةيع منالي
مةرع لن م لثأ هقص ق لهقم اي إ لى هقة ال ماةجمى ابببببببام هقانثا رص لو انم بببببببامى لمن ي
لقفمى هامهمهي مثمق املرية رةص هقاغ إ لمأتي هقاني هقمامي قىانثا .
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 3االنعكاسات البيئية لمقالع الحجارة على المشهد الطبيعي وساكنة المجال المدروس
اصببببف لما إ ة هقااي هى هديهماي قىاامقع ال هقنماي هأقمصببببموي إ لماببببغيى م قىيو هقصماى ا مإ
لملريةتم اوهلي ا ا قاي هنيمى هقهاملمى هقمةهاي هقاصني إ مأ ل لهلوتم يمةم لنف مجةهتمى ايسي
ها مةماث اثةال هأ بببمغ هقاماص للو هامةه ورمة هقماا ىإ رال أ يم ه بببمصام هقايمه امقجايمى
هقاثىلا لنمض لاىي ج ة هقاهمة إ لال ايل هدجةهتمى هقنمها لل هقاامقع نهو:
 1.3وجود المقالع بمناطق شديدة الحساسية (سرير الواد ،الساحل ،الغابة)...
انمض لى الثث هقمواية هقايسص قىاامقع اه ثنه -مثلهل-هقا بببيا إ يمايل ل ى هقاامقع امقه
هقالهقع هقا م لى هقاج
ماع اهلهة ل مث تا امقن ا ق ه هقنلع ال هقنامث .لممل ع هقاامقع ا
هقممقص هقامق هقايسي قه ثنه مثلهلإ 2013إ ص :)38
 % 63 ماع قة هقغمامى؛
 % 14 ماع قة الهقع هى تاي ايلقلهي لميجلقلهي ؛
 % 11 ماع قة الهقع قماى قىفيضمنمى؛
 % 11 ماع قة امقاة ال انماع هقامض.
لملضبببر هقلةيث ةق  3ل هقاامقع هقالهلو ااهم وةه بببمنم ان م ال ياع اانمثم ا بببم ببب هوه
جااىع  )SGTMااةهح هقواملإ لااىع  )TMBYS HAFET LEBNATلهق ي م م قفإ ريام ياع
ااىع  )CARRIER TAZIرص انمثم امل ث هقا م ي إ ام امقص هقاامقع ر ص ماع رص انمثم ضصيف
هقا م ي .
 2.3التأثير على حياة الساكنة المجاورة
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ال مهىيمى قكإ نهو هقضبببببهيت هقنمه لل هقامفهةهى لام ينه لنف ال ابببببالال مصبببببي هقانم
لهقاةهرم هقاىاا ا مإ لهنماببببمة هقغامة لى نثمال له ببببعإ لمصبببب ل ل هقانثا مصةذ ةيمح هقاببببةقص
هقالي ثيى رمة هق بببن  .رمقغامة ينمت نميه لاىي هقج بببةإ لهقغةاى لمرةه هقابببمانمى .)...لامقممقص ر ل
ي مت رص ضةهة جاية لى صا هق مجن لمص ل ل ه هقاوهاة هقمص ملهو ا م هقاامقع تص قةيا ال
هق مجن هقلةيث ةق .)4 :
لال ه ا ا قل لاه هفضةهة هقمص آقى مقي م صا هق مجن هقاهملة قىاامقعإ قانم اإلوهو
ه بببمامة اع هق بببمجن هقاةيا هوه ق مإ لرص ت ه هقصبببوو ل نم نال هيل ال هقاوهابببة لتام اوابببة اةهح
هقوامل لاةج مغةهاى.
الخريطة رقم  :4قرب مقالع الحجارة من المناطق الحساسة (واد ،غابة ،ساحل) بالمجال المدروس

املصد دددر :إجناز شد ددخصد ددي اعتمادا على احلالة البيئية جلهة طنجة -تطوان " ،2013 ،التقييم املندمج للبيئة جلهة طنجة -تطوان" ،املرصد ددد اجلهوي للبيئة
والتنمية املستدامة جلهة طنجة -تطوان ،وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ،قطاع البيئة ،وزارة الداخلية ،جهة طنجة -تطوان ،اململكة املغربية ،ص .39
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الخريطة رقم  :5توزيع مداشر المجال المدروس حسب قربها من المقالع الحجرية سنة 2018

املصدددر :إجناز شددخصددي اعتمادا على اخلرائط الطبوغرافية للقصددر الصددغري ،حلجر لصددفر ،ميناء طنجة املتوسددطي ،تغرامت ،مخيس أجنرة ،سددد مسري مبقياس
 .25000/1واعتمادا كذلك على خرائط بينغ ( )Bingاهلجينة :خرائط مصد د دددرية سينة (لس د ددنة  )2015من إنتاج مش د ددرتس بني مؤس د د دس د ددة هاريس
( )Harris Corporationوشركة إيرث ستار للجغرافيا ( )Earthstar Géographies LLCومؤسسة مايكروسوفت Microsoft (.
)Corporation

اينى نممست هقصا هقايوهنص ل ن ببببا ا ا ال ببببمجن هقاواببببةيل هقاوةل ببببيلإ مصةضببببى قاةا
ا م ي هقصيلل لصىى ن ام مق 35,53%إ يىي م لوو هقاصمايل امقه م هقمنف ص ان ا 23,68%إ
لا م ي هقهىو اـب 22,37%إ لنهو يضم ل ن ا هقاصمايل امقهيل هفنفي اام ينمت  .18,42%ت ه
هقمص مصةضى
ملمىذ ال اواة ماصمسص مق آلة .ه اةج هامل مغةهاى ل لى هقن
هقن
قاةا ا م ي هقصيلل االهقص 42,42%إ مىي م ا م ي هقهىو ان ا 27,27%إ ل مأمص اصوتم هقه م
هقمنف ص اـبببب 18,18%إ ل ليةه هقهيل هفنفي اـبببب  .12,12%ام اةهح هقوامل رأت ن ا هىى اف م
يضبببببم لوو هقاصبببببمايل اا بببببم بببببي هقصيل ايث لصبببببىى مق 30,23%إ ل هقه م هقمنف بببببص االهقص
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27,91%إ امالل اـبببب ا م ي هقهىو اـبببب 18,60%إ ل لية هقهيل هفنفي اـبببب  .23,26%لم ه ام م
هقماصل رص ت ه هفةقم ي ا ل مقاي هفاةها هقا بببببببهى تص نميه جلمر هقغامة هقمص منمهف هقاامقعإ
لقيا ق م ي ل ق اامقص هقاىللمى هفلةت .ت ه ام ي بببمولص هقمول هقصمه قىايايل لى ت ه هقابببأل ال
ه هقمنويو ا ه هقلضصي ل قك اة جايمى تما ال هقامض لنمض لاىيمى ج ة هقاهمة جام تل لهةو رص
ورمة هقماا ى.
قجل ت ه أ يصنص ل بببمجن هقاهم مصمنص راث ال ت ه هفاةهاإ لمنام مأليةهى هقاامقع ممصوت قك
لمص مق الهوث هق ية هقاايم هقمص تاى لى ملةتم ثفى ق يمهمل لاةتم اع نلهى ا ا لو
هامةه هق ةل هقامنلني قىامانمى هقاااى امقالهو لهقامه نال ناث هقمل يع.
 3.3التأثير على األراضي الزراعية والمواد المائية
ال ل نممست هقااث هقايوهنص راو م هقملصببببببب مق ل مألية اامقع هقاهمة لى هقف ا ااهم
هقوةه ببب جاية هوهإ ل ل ال بببام مةههع هقاهمأى هق ةهلي لمةاي هقامابببي امقاهم هقمغةهامص ةههع
مق جلمر هقغامة هق ي ية ب لى هقااببمةهى هق ةهلي للى هقانمثم هقةللي  .قوةه ه ببمامق هق ببمجن
اامة ت ه هفن اث رلق م .ت ه م ضمر مق ل اهمةتم هقالاة مةههع اةولوتم ل صااى هقلامة ية
صببببمقا قألج افص جلة هقناث هق ببببلوهض هقمص مااى مإ لامقممقص هقملىص لل هقانملج للرم ال ي ضببببةة
ياجل ل يىااف امق مجن ا ماا .

لياا ت لثة ياوال امقاهم هةمامثم ام بببمغ هقاامقع هقصبببلةي إ تل لثة هقمصةي لهقاةجمى
هقجمىي لهقمصببولمى هقمص ماا هف ببما هقصببلةي ال ايث م اببياف لمفجيك انيمفإ ل قك افص هقامفهةهى
لام يةهرا م ال م ويو ق ا هقمله ل هقصم قىاهم اام يضفص لىيف مالأى رص هقاا و هقهغةهرص لمواية
هقغثمض هقناممص هقصبببلة ةق )7-6إ امدضبببمر مق قك تنمك اابببج هقنفميمى هقصبببىا هقنممه لل هقامو
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هقلم إ لهق مسى هقنمها لل هق يوةلجةالنمى لهق يلى هقامأمي ال هفولهى هقا مصاى لنمض لاىي هقصيمن
لهقمص مىا اص ا م رص هفلوي  .جام ل ه ببمصام هقاببمانمى هقضببلا هوه ااببج اجلذ قىابباج هقثةياي
يم ا رص هم ر م هقصلة ةق .)11-10-9-8 :
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الخاتمة:
ال ل ام بببببامإ ياجل هقال اأنف امقة ال تاي هقاامقع لى هقا بببببملت هأقمصبببببموي مأ ل
لمسوهم م ق مصو امقنفع لى هق ببببمجن هقااىي إ ايث ل ه هقاوهاببببة هقمماص أ هقى مصمنص هقفاة لهقم اي
لهقص ق إ جام ل هق بمجن هقااىي أ هقى مصماو لى نابث هقمصبموي ضبصيف لهقمص مامصبة لى هقنابمث
هقف اص هقاصماببص .لنضببيذ ل ت ه هقاامقع مةجى آلمة هو ببىاي لى ايس هقاابب و هقةيفص .لقمفموي ت ه
هقمأليةهى هقايسي لهقصببببببا ي يه هامةه هقالهنيل هقهمةي ا م هقصا رص ت ه هقاببببببأل لمصبببببب قمنلل ةق
 11.03هقامصىم ااامي له مص ح هقايس لج قك هامةه ورمة هقماا ى.
للىيف ياجل هقال إ اأنف ال هقضببةلةي ل يم مواية ت ه هقاثمع رص مثمة ببيم ب لثني مال لى
مةاببببببيو هقالهةوإ لهقاامر لىي مإ لضببببببام ل ه ببببببموهام مإ اع ه ببببببماضببببببمة هقةتمنمى هقايسي هقاةماث
امقفضمضهى هقثايصي ل ل مث لي هق مجن هقااىي .
الئحة المراجع:
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عالقة قرارات الفالحين الزراعية بتمثالث التغيرية المطرية الفصلية
بالبيئات شبه الجافة بالمغرب:
حالة سهل "عبدة"
Relation of farmers’ decisions to their representations of seasonal rainfall
variability in semi-arid environments
of Morocco: The case study of “Abda” plain

وفاء كامل  محمد األسعد
ملخص
تعتبر التغيرية المطرية أقوى وأخطر التحديات الطبيعية التي تواجهها البيئات شبه الجافة ،خاصة أنها تشمل  %60من
األراضي الزراعية بالمغرب ،وحيث الفالح المغربي يتخذ قراراته انطالقا من تمثله للتغيرية المطرية ،من أجل للتكيف معها
والتخفيف من أثارها .ومن هذا المنطلق تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على هذا الموضوع من خالل اإلجابة عن السؤال
اإلشكالي التالي" :كيف يؤثر تمثل التغيرية المطرية الفصلية في اتخاذ القرارات الزراعية لدى الفالحين بالبيئات شبه الجافة
من خالل حالة سهل "عبدة" ؟ تهدف هذه الدراسة إلى وصف تمثالت الفالحين للتغيرية المطرية خالل الدورة الزراعية ،ثم
استجالء عالقة قرارات الفالحين في الزراعة في ضوء تمثالتهم للتغيرية المطرية (التساقطات المطرية الفصلية حسب
الدورات الزراعية) .تنطلق الدراسة من الفرضية المركزية التالية :ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية ) (H0في قرارات
الفالحين الزراعية حسب تمثل التغيرية المطرية (التساقطات الفصلية) .ارتكزت الدراسة في جمع البيانات على األسلوب
الميداني ،لهذا تم اختيار طريقة السحب الطبقي األمثل لسحب عينة قوامها  262فالحا سنة  .2015كما اعتمدت على مقاربة
مقارنة لمجالين من خالل أسلوبين من التحليل :كمي ونوعي ،على مستوى الجماعة الترابية .واستعملت اإلحصاء الوصفي
واالستداللي .توصلت الدراسة إلى اعتبار التغيرية المطرية الفصلية العامل اإليكولوجي األساسي المؤثر في اختيارات
الفالحين ،نتيجة عدم انتظام التساقطات كما وكيفا .وسنتبنى في هذه الدراسة منهجية ( )IMRADالتي تتكون من المقدمة ()I
والمنهجية ( )Mوالنتائج ( )Rثم المناقشة ()D
الكلمات المفتاحية :اتخاذ القرار ،تغيرية مطرية ،تمثالت ،بيئات شبه جافة ،سهل "عبدة".

Abstract
Seasonal rainfall variability is the strongest and most dangerous natural challenge facing
”semi-arid environments, including 60% of Moroccan agricultural land to which the “Abda
Plain belongs. The farmer makes decisions based on his representations of rainfall variability,
in order to adapt to it and mitigate its effects. The study attempts to answer the following
question: How do the farmers’ representations of seasonal rainfall variability influence their
?agricultural decisions in semi-arid environments of Morocco through The case of “Abda” plain
Study aims to describe the farmers 'representations of the rainfall variability during the
agricultural cycle, then clarify the relationship of the farmers' decisions in agriculture in light
 دكتورة باحثة في الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك ،جامعة الحسن الثاني .الدار البيضاء كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك،
جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء.
 أستاذ التعليم العالي ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك ،جامعة الحسن الثاني .الدار البيضاء.
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of their representations of the rainfall variability (seasonal rainfall according to the agricultural
cycles). The research problem was examined using the following null hypothesis: There are no
statistically significant differences (H0) in the agricultural decisions of farmers according to the
representation of the rain variability (seasonal rainfall). The research adopted the field method
of data collection, based on optimal stratified sampling, to draw a sample of 262 farmers during
the year 2015. It also adopted a comparative approach of two semi-arid environment zones in
Morocco, on the basis of two methods of analysis: Quantitative and qualitative, at the level of
the territorial commune. The analysis of quantitative and qualitative data has required use of
descriptive and inferential statistics. The study concluded that the seasonal rainfall variability
is considered the main ecological factor affecting farmers' Decisions, as a result of the
irregularity of precipitation in terms of quantity and quality. We are going to adopt the
(IMRAD) methodology, which consists of an introduction, methodology, results, and
discussion.
Key words:
Decision making, representations, seasonal rainfall variability, semi-arid environments, "Abda"
plain.

 مقدمة ومنهجية.1
 مقدمة.1.1
 السياق العام:أوال
 والموجه،تعتبر التساقطات المطرية العامل اإليكولوجي األساسي المؤثر على اإلنتاج الفالحي
لقرارات الفالح في البيئات شبه الجافة بالمغرب؛ فهي تشكل موردا مهما للمياه المستهلكة من قبل
، من المساحة الزراعية للمملكة%90  فعليها تقوم الزراعة البورية التي مازالت تحتل زهاء،المزروعات
.لكن عدم انتظام التساقطات مكانيا وزمانيا يؤثر سلبا على الزراعة البورية وعلى مردودها من الحبوب
 فإن ذلك يؤدي إلى حدوث نوع،فبالنسبة للمناطق التي تعرف نوعا من االنتظام النسبي في توزيع األمطار
 في حين تتميز. حيث يكون اإلنتاج الزراعي في مأمن وقليل التذبذب،من االستقرار في الزراعة البورية
.المناطق ذات التغيرية المطرية القوية باضطراب في اإلنتاج
) المسماةensemble agro-écologique( ينتمي سهل "عبدة" إلى المجموعة الزراعية اإليكولوجية
 إذ يقل المعدل السنوي، وتصنف مناخيا بأنها شبه جافة.الهضاب األطلنتية ذات البور المالئم للزراعة
 تمتد الوحدة.)Atlas de l’agriculture Marocaine,2008,30(  ملم400 للتساقطات المطرية بها عن
 تمثل المساحات الصالحة للزراعة بها، وأسفي، وسيدي بنور، الجديدة:الزراعية اإليكولوجية على أقاليم
.%55  كما تمثل األراضي المخصصة للحبوب والبوار زهاء،% 66 أزيد من
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شكل  :1الموقع اإلداري إلقليم أسفي وموقع الجماعتين القرويتين المعنيتين بالبحث

المصدر :خريطة طبوغرافية  2011بتصرف.

ثانيا :المفاهيم اإلجرائية للبحث
اتخاذ القرار ( :)prise de décisionالقرار هو البت النهائي واإلرادة المحددة لصانع القرار ،بشأن ما
يجب وما ال يجب فعله للوصول بوضع معين إلى نتيجة محددة ونهائية ( رشوان ،2010 ،ص .) 191
ويرتبط موضوع اتخاذ القرار بمفهوم األنظمة الزراعية في هذه الدراسة التي تتمثل في اختيارات الفالحين
في الزراعة بالبيئات شبه الجافة؛ إذ يتكون النظام الزراعي من اختيارات أنواع المزروعات األساسية،
وأنواع المزروعات التكميلية .أما مفهوم التغيرية المطرية الفصلية ( variabilité pluviométrique
 ) saisonnièreفيختلف حسب الفترة التي يسجل فيها العجز المائي خالل الدورة الزراعية .ومن أجل
تحديد الفصول في عالقتها باختيارات الفالحين ،تم تقسيم دورة نموها الزراعي إلى ثالث فترات ،هي :فترة
الحرث الزراعي :بداية الدورة (أكتوبر – نونبر -دجنبر) ،وفترة النمو النباتي :وسط الدورة (يناير –
فبراير) ،وفترة الحصاد وجمع المحاصيل :نهاية الدورة (مارس –أبريل -ماي) Gharrous,2005,p
) .)198تعتبر التغيرية المطرية من مثيرات قرارات الفالحين الزراعية .أما مفهوم التمثل
( )représentationفهو "موضوع" مشترك بين "األنا" و"اآلخرين"؛ فهو مجموعة من اآلراء المشتركة.
وهو كذلك انعكاس للتجارب الفردية والممارسات االجتماعية لألفراد) .(De Carlos, 2015 ;p46-47
ويختلف سلوك الفالحين حسب تمثل كل دورة زراعية ،ويقصد بها في هذه الدراسة تصورات الفالحين
المرتبطة بالتغيرية المطرية.
ثالثا :مشكلة البحث وأهدافه
تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على موضوع قرارات الفالحين في الزراعة وعالقتها بتمثل
التغيرية المطرية من خالل اإلجابة عن السؤال اإلشكالي التالي "كيف يؤثر تمثل التغيرية المطرية الفصلية
في اتخاذ القرارات الزراعية لدى الفالحين بالبيئات شبه الجافة حالة سهل "عبدة" ؟
تنطلق الدراسة من الفرضية المركزية التالية :ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية ) (H0في
قرارات الفالحين الزراعية حسب تمثل التغيرية المطرية الفصلية.
تهدف هذه الدراسة إلى:
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اوهي

 ه مه ض ةاث ل ق قةهةهى هقف ايل رص هق ةهل امال ى هقمغيةي هقاثةي هقفصىي
لاو .
هقولة هق ةهلي إ لل ث مإ لن ميم م) ا
لاو .
 مايل هقوأق هداصمسي قاةهةهى هقف ايل رص ل قم م امقمغيةي هقاثةي هقفصىي ا

 .2.1منهجية العمل
أوال :أدوات جمع البيانات :اعتمد البحث األسلوب الميداني لجمع البيانات ،لهذا ثم اختيار طريقة السحب
الطبقي األمثل (( 1)échantillon stratifié optimalاألسعد ،)7 ،2006 ،لسحب عينة قوامها 262
فالحا سنة  .2015تم اختيار المنهج النسقي (الوصف ثم التفسير) لوصف أشكال القرارات في الزراعة،
وربط عالقتها بتمثل التغيرية المطرية الفصلية من قبل الفالح ،كما إعتمدنا منهجية ( )IMRADفي هيكلة
هذه الدراسة (األسعد.)13،2019،
ثانيا :أدوات المعالجة :استخدمت مجموعة من األساليب اإلحصائية ومنها اختبار الداللة كا)Chi-Square( ²
لتحليل البيانات النوعية وتحديد وجود عالقة االرتباط بين متغيرين مصنفين ،والختبار مدى تطابق التوزيع
المتوقع مع التوزيع الحقيقي .ومن أجل معرفة درجة االرتباط بين المتغيرات اعتمدنا معامل االرتباط (V
) de Cramerوذلك باحتمال  0.05لقبول أو رفض فرض العدم ).(Ho

 .2النتــــــــــائج
 .1.2قرارات الفالحين وتمثالت التغيرية المطرية الفصلية
تؤثر كمية األمطار السنوية تأثيرا واضحا في نمو المزروعات من خالل ما توفره من المياه
الضرورية للنمو ،إالَ أن ذلك ال يكفي ،بل البد أن تتوزع تلك التساقطات خالل الدورة الزراعية وتتالءم
مع حاجيات المزروعات من الماء في مختلف فترات النمو .ألن توزيع التساقطات وفق الدورة الزراعية قد
يؤثر أوال على امتداد المزرو عات ،وبالتالي على اإلنتاج العام للحبوب ،فتأخر موسم التهاطل يتسبب في
تقليص المساحات المحروثة المخصصة للحبوب "البكرية" .كما أن التغيرية المطرية في وسط الدورة ونهاية
الدورة الزراعية يحد من امتداد المزروعات الربيعية وخاصة مزروع الذرة ومزروعات القطاني .من هنا
تبرز أهمية دراسة عالقة قرارات الفالحين في األنظمة الرعي -زراعية بالتغايرية المطرية خالل الدورة
الزراعية.
سنبدأ هنا باستعراض نتائج اختيارات الفالحين ألنواع المزروعات األساسية ،والمزروعات
التكميلية ،ثم دراسة عالقة تمثالت فترات التغيرية المطرية بقرارات الفالحين في الزراعة ،وسنختم بدراسة
داللة الفروقات المتعلقة بعالقة اختيارات الفالحين ألنواع المزروعات األساسية والتكميلية بتمثالت فترات
التغيرية المطرية.

 1هق ا هقثااص هفال يم انمض لى هقصيغ هقةيمضي هقممقي :
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شكل  :2خريطة توزيع أشكال اختيارات الفالحين ألنواع المزروعات األساسية بجماعة البخاتي

المصدر :دراسة ميدانية2015 ،
شكل  :3خريطة توزيع أشكال اختيارات الفالحين ألنواع المزروعات األساسية بجماعة الحضر

المصدر :دراسة ميدانية2015 ،

تمثل الخريطتان (الشكلين 2و )3أشكال اختيارات الفالحين ألنواع المزروعات األساسية في البيئات
شبه الجافة بجماعتي الحضر والبخاتي "سهل عبدة" والتي انتظمت على الشكل اآلتي:
االختيار األول :زراعة القمح الصلب :أسفرت نتائج البحث عن اختيار أكثر من  %74من الفالحين لممارسة
زراعة القمح الصلب بالمجاالت المدروسة ،مع تباين في النسبة من جماعة ألخرى .حيث شكلت نسبة
اختيارات الفالحين لزراعة القمح الصلب بجماعة البخاتي  ،% 49مقابل  % 65بجماعة الحضر .ويأتي
القمح الصلب عموما في مقدمة اختيارات الفالحين في المناطق المدروسة(األسعد& كامل،)437، 2019،
مغطيا أكثر من نصف المساحة المخصصة لزراعة القمح .وهو ما يفسر بكونه يشكل على الدوام الغذاء
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األساسي المفضل لدى غالبية السكان ،رغم منافسته من قبل القمح اللين (فرينا )2الذي يتحمل الجفاف أكثر،
والذي أخذ يوسع مساحته تدريجيا على حساب القمح الصلب والشعير.
االختيار الثاني :زراعة الشعير :تظهر نتائج البحث اختيار % 55من الفالحين لزراعة الشعير بمجموع
المجاالت المدروسة ،مع تسجيل تباين في النسب من جماعة ألخرى؛ حيث تأتي جماعة الحضر في المرتبة
األولى بنسبة  ،%65ثم جماعة البخاتي بنسبة  .%29إن احتالل الشعير للمرتبة الثانية بالنسبة الختيارات
الفالحين ،يفسره مجال انتشاره الكبير الذي راح يغطي مساحة مهمة من األراضي المخصصة للحبوب .ذلك
أن الشعير ،وإن كان قد فقد أهميته الغذائية لصالح القمح ،فإن مركزه قد تعزز باستمراره كعلف للمواشي.
وقد زاد من أهمية الشعير أيضا ،إمكانية استعماله على أوجه عدة متكاملة زمنيا :إما على شكل علف أخضر،
أو على شكل حبوب ،أو على شكل كميات مهمة من التبن .وألن الشعير هو أكثر مالءمة لتقلبات أحوال
الطقس والمناخ ،فإنه يضمن مردودا أعلى ،خصوصا في السنوات المطيرة بهذه المناطق شبه الجافة ،حيث
تسود هذه الزراعة األصيلة التي دأبت عقودا وقرونا تغذي العباد واألنعام ،في األرياف والحواضر ،على
حد السواء (فضل هللا.)31 ،1983 ،
االختيار الثالث :زراعة القمح اللين :أبانت النتائج اختيار ما يربو عن  %58من الفالحين بمجموع المجاالت
المدروسة لزراعة القمح اللين ،مع مالحظة تباين واضح على مستوى الجماعات ،وتأتي جماعة الحضر في
المرتبة األولى بنسبة فاقت  ،%61مقابل  %57بجماعة البخاتي .ويمكن تفسير اختيارات الفالحين المتعلقة
بالقمح الطري ،بالمكانة المهمة التي أصبح يحتلها رغم حداثته نسبيا في المغرب ،ويعزى ذلك الستفادته من
عوامل عدة ،في مقدمتها العوامل الطبيعية :باعتبار تكيفه مع األوساط الجافة وشبه الجافة ،وتحمله للجفاف
أكثر من القمح الصلب .كما أسهم العامل البشري أيضا في االنتشار الواسع لهذه الزراعة ،والذي يتمثل في
النمو الديمغرافي القوي والذي واكبه تزايد في الطلب الداخلي على المواد الغذائية ،التي يشكل القمح الهش
أساسها كما ال يمكن إغفال دور تشجيع الدولة لهذا النوع من القمح عبر المخططات الفالحية ،وهو ما أسهم
في انتشاره على نطاق واسع.
االختيار الرابع :زراعة الذرة :كشفت نتائج البحث اختيار  %9من الفالحين لزراعة الذرة بالمجاالت المعنية
بالدراسة .حيث تحتل جماعة الحضر المرتبة األولى بنسبة  ،%18في حين تصل النسبة بجماعة البخاتي
 .%7إن احتالل زراعة الذرة لهذه المرتبة بين اختيارات الفالحين للحبوب الرئيسة ،يجد تفسيره في تقلب
مردوديتها ،وفي حساسيتها اتجاه التغيرات المناخية .ولو لم يكن جزء من زراعتها يتم عن طريق السقي،
لكانت تلك الحساسية أبلغ بسبب تردد السنوات الجافة.
االختيار الخامس :المزروعات البقلية والعلفية :تأتي جماعة الحضر في المقدمة بنسبة  %54من الفالحين
الذين اختاروا زراعة البقوليات ،تليها جماعة البخاتي بنسبة  .%46بينما اختار  %10من الفالحين ممارسة
الزراعة العلفية بجماعة الحضر ،مقابل  %4بجماعة البخاتي.
نستنتج أن اختيارات الفالحين الزراعية تبقى هي نفسها على مستوى الترتيب بالجماعتين الترابيتين لسهل
عبدة ،باستثناء التباين المالحظ على مستوى النسب؛ حيث تتفوق جماعة الحضر في نسب اختيارات الفالحين
للمزروعات األساسية والتكميلية.

 .2.1االتجاه العام للتغيرية المطرية بسهل عبدة

2

ي ا هقاار هقىيل رص ل مث هقف ايل افةينمإ ل صى م ال هقىغ هقفةن ي  la farineلهقمص مصنص هقوقيم.

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل– المجلد الثالث– العدد التاسع -شتنبر 2020م
49

شكل  :4االتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في بداية الدورة الزراعية (أكتوبر -نونبر -دجنبر) بمحطة أسفي ما بين
سنتي  1985و( 2016الملم)
y = -0,336x + 170,81
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المصدر :مديرية األرصاد الجوية الوطنية ،الدار البيضاء 2017
شكل  :5االتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في وسط الدورة الزراعية (يناير-فبراير) بمحطة أسفي ما بين سنتي
 1985و( 2016الملم)
يناير-فبراير

y = -1,0581x + 115
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المصدر :مديرية األرصاد الجوية الوطنية ،الدار البيضاء 2017
شكل  :6االتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في نهاية الدورة الزراعية (مارس -أبريل) بمحطة أسفي ما بين سنتي
 1985و( 2016الملم)
y = 0,2887x + 51,947
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المصدر :مديرية األرصاد الجوية الوطنية ،الدار البيضاء 2017
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تمثل الرسوم البيانية األشكال ( )6،5،4تطور كمية التساقطات خالل الدورات الزراعية بمحطة أسفي ما
بين سنتي  1985و 2016؛ حيث يالحظ تطور مطري متباين حسب الدورة الزراعية:
 سجلت أمطار نهاية الدورة الزراعية بمحطة "أسفي" نزعة إيجابية نحو الترطيب؛ حيث وصلت
درجة ميل االتجاه العام للتساقطات المطرية نهاية الدورة  0,28ملم .في حين تتميز بداية الدورة
ووسط الدورة بنزعة تطورية عامة نحو تناقص كمية األمطار؛ بحيث بلغت درجة الميل في بداية
الدورة  -0,33ملم ،وفي وسط الدورة  -1,05ملم .نستنتج إذن أن كمية التساقطات تتميز بنزعات
متباينة ،حسب مراحل الدورة الزراعية؛ فقد سجلت أمطار بداية ووسط الدورة نزعة قوية نحو
االنخفاض ،بينما سجلت أمطار نهاية الدورة الزراعية نزعة إيجابية نحو الترطيب.
 يتبوأ وسط الدورة الزراعية بمحطة "أسفي" الصدارة من حيث حدة التغيرية المطرية ،إذ تصل إلى
أقصى درجة لها بمعامل تباين يتجاوز  %82وهذا يعني أن معظم السنوات تنحرف فيها التساقطات
كثيرا عن المعدل ،متبوعا بنهاية الدورة ،حيث يصل معامل التباين  ،%62,5ثم بداية الدورة بنسبة
.%56,6
نستنتج مما سبق :أن بداية الدورة الزراعية تنفرد بانخفاض ملموس في التغيرية المطرية ،متبوعة
بنهاية الدورة في المرتبة الثانية ،بينما تخضع وسط الدورة ألقوى درجات التغيرية المطرية .وتعتبر بداية
الدورة الزراعية أكثر الفترات مطرا ،فهي تسجل كميات مهمة من التساقطات بمحطة "أسفي" .وتحتل
أمطار وسط الدورة المرتبة الثانية بنسبة  ،%39مع تسجيل أعلى كمية للتساقطات في شهر يناير .وتتسم
كمية أمطار في نهاية الدورة بالضعف نسبيا ،حيث تصل نسبتها بمحطة "أسفي" إلى  ، %21بينما تسجل
أعلى كمية للتساقطات في شهر مارس.
 .3.2وصف تمثالت الفالحين للتغيرية المطرية الفصلية
شكل  :7عالقة فترات الدورة الزراعية بتمثالت التغيرية المطرية بسهل "عبدة" (الحضر ،البخاتي)

المصدر :دراسة ميدانية 2015
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يبين هذا الرسم البياني عالقة فترات الدورة الزراعية بالتغيرية المطرية بسهل "عبدة"؛ حيث يتبين
من تحليل الوثيقة ما يلي:
أ .فترة النمو النباتي :ترى نسبة كبيرة من الفالحين أن التغيرية المطرية في فترة النمو النباتي ،أي وسط
الدورة الزراعية وبالضبط خالل شهري (يناير ،فبراير) ،تؤثر سلبا على إنتاج الحبوب .وقد تشكلت تلك
النسبة من  %60من الفالحين بجماعة "الحضر" ،مقابل  %47من الفالحين بجماعة البخاتي.
ب .فترة الحصاد :ترى نسبة مهمة أخرى من الفالحين أن التغيرية المطرية في فترة الحصاد خالل نهاية الدورة
الزراعية (مارس ،أبريل ،ماي) تنعكس سلبا على اإلنتاج السنوي من الحبوب .وتتشكل النسبة من %39
من الفالحين بجماعة "البخاتي" ،مقابل  %33بجماعة الحضر.
ج .فترة الحرث :ترى نسبة ضعيفة من الفالحين أن التغيرية المطرية في فترة الحرث خالل بداية الدورة
الزراعية (أكتوبر ،نونبر ،دجنبر) يكون تأثيرها سلبيا على إنتاج الحبوب .تمثلت في  %14من الفالحين
بجماعة البخاتي ،في حين تصل النسبة بجماعة الحضر إلى .%7
نستنتج مما سبق :أن أمطار فترتي النمو النباتي والحصاد أهمية قصوى بالنسبة لزراعة الحبوب
نظرا لتزامنهما مع الفترات الحساسة في الدورة النباتية ،وهي فترة يتوقف فيها استكمال نمو مزروعات
الحبوب على كميات وافرة من الماء ،كما أن أمطار فترة الحرث مهمة بدورها ،ألنها تتحكم في المساحة
الزراعية ،وفي عملية إنتاش البذور.
 .4.2عالقة قرارات الفالحين الزراعية بتمثالت فترات التغيرية المطرية
أوال :عالقة اختيارات الفالحين للمزروعات األساسية بتمثالت فترات التغيرية المطرية بسهل "عبدة" (الحضر،
البخاتي)

أكد غالبية الفالحين بجماعتي الحضر والبخاتي أن فترة النمو النباتي هي الفترة األكثر تأثرا من
التغيرية المطرية بالنسبة للمزروعات األساسية التي تشمل القمح بنوعيه اللين والصلب ،والشعير والذرة.
تليها فترة الحصاد وجمع الحبوب في الرتبة الثانية ،بينما تعد فترة الحرث الفترة األقل تأثرا بالتغيرية
المطرية.
نستنتج مما سبق ،أن هناك ارتباطا بين فترات الدورة الزراعية واختيار أنواع المزروعات ،أي أن
الفالحين أقروا بالفترات التي تتأثر بالتغيرية المطرية وفقا لنوع المزروع المختار؛ فمعظم الفالحين الذين
اختاروا زراعة القمح يعلمون جيدا أن هذا المزروع يعتبر من أهم المزروعات البورية التي تعتمد على
كمية األمطار ونظام توزيعها ،خصوصا أمطار وسط ونهاية الدورة ،ألنها تتحكم بدرجة كبيرة في حجم
إنتاج القمح .وأن حدوث تغيرية مطرية في هاتين الفترتين سيؤثر سلبا على اإلنتاج ،في حين يبقى تأثير
تساقطات بداية الدورة الزراعية ضعيف األثر على القمح الصلب.
 أما زراعة الذرة ،فتعتبر أكثر أنواع الحبوب تأثرا بالتغيرية المطرية؛ فالذرة تعتبر مزروعا ربيعيا بالدرجةاألولى؛ حيث تبدأ المراحل األولى للدورة اإلنباتية في نهاية فترة النمو النباتي وبداية فترة الحصاد .لذلك
يعتبر التوزيع الجيد لألمطار خالل وسط الدورة ونهاية الدورة الزراعية مهما في الحصول على موسم جيد
من الذرة.
 يحتل الشعير المرتبة الثالثة بعد الذرة من حيث درجة تأثره بالتغيرية المطرية ،رغم تميزه عن باقي أنواعالحبوب بتحمله للجفاف ،وقدرته على التأقلم مع جميع الظروف المناخية .فهو يتأثر بكمية التساقطات خالل
فترتي النمو النباتي والحصاد على مستوى المردود ،أما أمطار بداية الدورة فيبقى تأثيرها ضعيفا (األسعد&
كامل.)56،2018،
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ثانيا :عالقة اختيارات الفالحين الزراعية للمزروعات التكميلية بتمثالت فترات التغيرية المطرية
الفصلية
شكل  :8عالقة اختيارات الفالحين للمزروعات التكميلية بتمثالت فترات التغيرية المطرية بسهل"عبدة"

المصدر :دراسة ميدانية 2015

يوضح هذا الرسم البياني عالقة تمثالت فترات التغيرية المطرية باختيارات الفالحين الزراعية بسهل
"عبدة" على مستوى المزروعات التكميلية .حيث يتضح أن هناك نوع من التباين حسب الجماعة الترابية
لموضوع الدراسة:
جماعة البخاتي :تحتل فترة النمو النباتي المرتبة األولى ضمن الفترة األشد تأثرا من التغيرية المطرية
بالنسبة للمزروعات التكميلية التي تهم الفصة ،وجلبانة ،والعدس ،والفول .متبوعة بفترة الحصاد وجمع
الحبوب في الرتبة الثانية وتشمل مزروعات الخرطال ،والشمندر .في حين تعتبر فترة الحرث الفترة األقل
تأثرا بالتغيرية المطرية.
جماعة الحضر :تعتبر فترة النمو النباتي هي الفترة األكثر تضررا من التغيرية المطرية بالنسبة للمزروعات
التكميلية :الفصة ،والبزالء ،والعدس ،والفول ،والشمندر .تليها فترة الحصاد .ثم فترة الحرث.
نستنتج أن غالبية الفالحين تؤكد على أهمية التساقطات في منتصف الدورة الزراعية (فترة النمو)
بالنسبة للمزروعات التكميلية ،تليها بدرجة أقل فترة الحصاد وجمع الحبوب ،بينما تعد فترة الحرث الفترة
األقل تأثرا بالتغيرية المطرية.
 .5.2الداللة اإلحصائية للفروقات المتعلقة بعالقة اختيارات الفالحين بتمثالت التغيرية المطرية
الفصلية
لتفسير قرارات الفالحين ،سنقوم بدراسة داللة الفروق اإلحصائية بين المتغيرات التابعة التالية:
المزروعات األساسية ،والمزروعات التكميلية ،والمتغيرات المستقلة .وذلك باالعتماد على اختبارات
إحصائية عدة تبعا لنوعية المعطيات المعالجة :اختبار الدالة "كا ،)Chi-Square( "2ومعامل االرتباط ( V
 .)de Cramerوهكذا بناء على حصيلة البحث ،المتعلقة بداللة الفروق المسجلة على مستوى عالقة متغير
أنواع المزروعات األساسية مع المتغيرات المستقلة ،فإن النتائج تظهر ما يلي:
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 غياب وجود داللة إحصائية في الفروق بسهل "عبدة" (الحضر والبخاتي) حسب متغيرات فترات التغيريةالمطرية (فترة الحرث الزراعي :بداية الدورة ،فترة النمو النباتي :وسط الدورة ،فترة الحصاد وجمع
الحبوب :نهاية الدورة)؛ حيث تتجاوز داللة "كا ،0.05 " 2وبالتالي قبول فرض العدم ).(Ho
يستخلص من نتائج البحث ،أن االتجاه العام للعالقة ما بين المتغيرات المستقلة مع متغير أنواع
المزروعات األساسية ،ليست ذات داللة إحصائية في اختيارات الفالحين للمزروعات األساسية حسب فترات
التغيرية المطرية .وبالتالي فإن هذه المتغيرات ال تفسر لنا اختيارات الفالحين ألنواع المزروعات األساسية.
 تبرز داللة الفروق المسجلة على مستوى عالقة أنواع المزروعات التكميلية مع المتغيرات المستقلة عدموجود أي داللة إحصائية بين الفروق حسب فترات التغيرية المطرية؛ إذ تتجاوز داللة  0.05وبالتالي قبول
فرض العدم ( .)H0بينما يسجل وجود داللة إحصائية بين متغير فترة الحرث الزراعي :بداية الدورة،
والمزروعات البقلية (الفول) والمزروعات الصناعية (الشمندر) .حيت تقل داللة "كا "2عن  ،0.05وبالتالي
قبول الفرض البديل ) .(H1كما يسجل كذلك ارتباط ضعيف حسب معامل االرتباط ( )V de Cramerحيث
لم تتجاوز قيمته .0,469
يستخلص أن االتجاه العام للعالقة ما بين المتغيرات المستقلة ومتغير أنواع المزروعات التكميلية،
ليست ذات داللة إحصائية في اختيارات الفالحين للمزروعات التكميلية حسب فترات التغيرية المطرية.
وبالتالي فإن هذه العوامل ال تفسر لنا اختيارات الفالحين ألنواع المزروعات التكميلية.

 .3خالصات ومناقشة
 المناقشة
يمكن مناقشة النتائج المتوصل إليها على مستوى عالقة قرارات الفالحين بتمثل التغيرية المطرية بناء على
التصورات المعلن عنها في اإلشكالية؛ حيث توصلنا إلى:
 أن التغيرية المطرية الفصلية تعتبر العامل اإليكولوجي األساس المؤثر في اختيارات الفالحين ،وهو
ما يتفق مع ما توصل إليه الباحث األسعد في سياق دراسته لمجالت شبه جافة أخرى ،حيث خلص
إلى اعتبار التساقطات المطرية عامال إيكولوجيا أساسيا يوجه قرارات الفالحين( .األسعد)2012 ،
 تعتبر أمطار وسط الدورة التي توافق فترة النمو (يناير ،وفبراير) مهمة لحدوث نمو متوازن للنباتات
والمزروعات .أما أمطار نهاية الدورة الزراعية (مارس ،وأبريل ،وماي) فتكتسي هي أيضا أهمية
بالغة إذ عليها يتوقف نجاح أو فشل الموسم الفالحي ،فهي التي تحدد المردودية الزراعية؛ فتساقطات
شهري مارس وأبريل مهمة المتالء السنابل وإنضاجها ،خصوصا وأن هذه الفترة تتزامن مع بداية
ارتفاع درجة الحرارة ،مما يزيد من كمية المياه التي تفقدها المزروعات بواسطة عملية النتح .هذه
النتيجة تتفق مع ما توصل إليه الباحث باحو(باحو ،)2001 ،بينما تختلف مع ما خلص إليه كل من
بنعودة وديبون () (Benaouda & Daibounوكذلك الباحث اليعقوبي اللذين اعتبرا أن
التساقطات في بداية الموسم الفالحي (أكتوبر ،نونبر ،دجنبر) تأثر بشكل كبير على المحصول
النهائي للحبوب)Yacoubi,2001( (Benaouda & Daiboun; 2015) .
 الخالصات
تبين من خالل النتائج قبول الفرضية التالية" :ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية ) (Hoفي
قرارات الفالحين الزراعية حسب تمثل التغيرية المطرية (التساقطات الفصلية)" .وما يدعم ذلك تأكيد
غالبية الفالحين على أهمية التساقطات في منتصف الدورة الزراعية (فترة النمو) سواء بالنسبة للمزروعات
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األساسية أو التكميلية ،تليها بدرجة أقل فترة الحصاد وجمع الحبوب ،بينما تعد فترة الحرث الفترة األقل
تأثرا بالتغيرية المطرية.
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 دراسة حاالت بعض المجاالت الحضرية من شمال غرب:الجمعيات تنظيمات ال محيد عنها في التنمية المحلية
المغرب
Associations are indispensable organizations in local development: studying the cases
of some urban areas of northwestern Morocco
) ) نلة هقويل لي مإ اماث رص هقهغةهريم هقااةي اجىي هعوه لهقصىل هدن مني إ هقانيثة هقاغة2
) ) مقيما ةو إ اماث رص هقهغةهريم هقااةي اجىي هعوه لهقصىل هدن مني إ مثلهل هقاغة3
) ) ا هق ةلهقصإ اماث رص هقهغةهريم هقااةي اجىي هعوه لهقصىل هدن مني إ مثلهل هقاغة4

:الملخص
لةذ هقاغة ان اوهي هقصاببةي هفلق ال ت ه هقاةل وينماي ا ا لى ا ببملت هقاهماع هقاونصإ ل قك
.  ههماملي إ لامري إ لايسي:لاة مأ ببيا هقصويو ال هقهاصيمى لهقمصملنيمى هقمص مصن امقمناي رص المىذ هقاهمأى
إ ايث2005  امي ن18 لقو هوى ت ه هقوينماي ل صل صم اصو هنث ال هقااموة هقلثني قىمناي هقا اةي رص
مى ت ه هقااموة ا وذ هقملفيذ ال هقفاة لهق اما هأهماملي قاهالل ال هف ة لهض امقاهمأى هقاضةي
. ل هقةيفي
م ص رص يم مى هقمناي هقااىي لى ا ملت هقاهمأى هقمةهاي
لال تنم اة هقفمل هقهاصلي جفمل
اوينمص اةمي لهقاضيم) لى لهف هقلصلصإ ل قك ال ل
هقاغةاي لما إ للى ا ملت اهم هقوةه
. اىلةمف لا متامف رص اهالل ال هقاامةيع هقمنالي
لرص ت ه هق بببببببيمالإ ن وذ ال ل ت ه هقصا ماةه ولة هقفمل هقهاصلي رص هقمناي هقااىي امقاهمأى
هقاضةي هقاغةاي لمص هق ماىي ال ل وةه امق اوينمص اةمي لهقاضيمإ لماويو ت ه هقولة قل يم مأ
لاة اامةا ن بباي مصا لى ةصببو اةجي ت ه هفلية ضببال ان لا مموهل ري م ثةهذ امصوو مملل مناي
.هقاهم هقااىص
 هقفمل هأهماملصإ هقمناي هقااىي إ هقاامةا هقمامةجي إ هق اما هأهماملي إ هقااموة:الكلمات المفاتيح
.هقلثني قىمناي هقااةي إ اوينمص اةمي لهقاضيم
Abstract:
Since the beginning of the first decade of this century, Morocco has experienced an important
dynamic at the level of civil society, through the creation of several associations and cooperatives
relating to development in various fields: social, cultural and environmental; This dynamic has
increased, especially after the launch of the National Initiative for Human Development on 18 May
2005, which aimed to reduce the poverty and social insecurity of a group of families in urban or rural
areas.
In this context, the social actor has proved to be a major player in local development policies
at the moroccan territorial areas in general, and especially on the study space (the cities of Martil and
M'diq), thus contributing effectively to the realization of several development projects.
In this context, the overriding objective of this work is to highlight the role of the social actor
in the local development of coastal urban areas through the case study of the two cities (Martil, M'diq),
and the identification of this role will be viable only through systemic approach work, defining the
function of social actor in a system where the interaction of multiple parties foresees the development
of local space.

Keywords : Social actor, Local development, Participatory approach, Social fragility,
National Initiative for Human Development, The cities of Martel and M’diq.
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مقدمة:
ابب و هقاغة ان اوهي هقصاببةي هفلق ال هقاةل هقلهاو لهقصاببةيل وينماي ا ا لى ا ببملت هقاهماع
هقاونصإ ل قك لاة مأ بببيا هقصويو ال هقهاصيمى لهقمصملنيمى هقمص مصن امقمناي رص المىذ هقاهمأى :ههماملي إ
لامري إ لايسي  .لقو هوى ت ه هقوينماي ل صل صم اصو هنث ال هقااموة هقلثني قىمناي هقا اةي رص  18امي ن
 2005إ ايث مى ت ه هقااموة ا وذ هقملفيذ ال هقفاة لهق ابببببماببببب هأهماملي قاهالل ال هف بببببة بببببلهض
امقاهمأى هقا ضةي ل هقةيفي إ لقو ن هى هق ىثمى هقاماى ق ه هقااموة يم هأنفممح لى هقاهماع هقاونص
لم ص هقهاصيمى هى هفتوهذ هقمنالي إ ل قك لاة هقا ملو هقامقي قه ت ه هقهاصيمى لهقمصملنيمى ي ضم هقمص
ماا اامةيع هى هقلقع هقمنالي.
قاو متاى ت ه هقوينماي هقمص لةر م هقاغة ل ت ه هقفمة رص لة رمل ههماملص م ص أ لتل
هقفمل هقهاصليإ ت ه هفلية صببار لنصببةه ا ام رص المىذ هقصاىيمى هقمنالي امقاهمأى هقمةهاي هقاغةاي اام
ري م اوينمص اةمي لهقاضيمإ ايث ا وى تمميل هقاوينميل اامةيع منالي ا ا ان ن  2005افض هقااموة
هقلثني قىمناي هقااةي إ ت ه هقاامةيع جمل هقاصا ان م اااموة هق ىث هقااىي لهقاؤ مى هقانملا إ جام جمل
هقاصا هعلة اااموةهى ال قا هقهاصيمى لمص ب هقااببمةيع هى هقصبباغ هقلامري لهأهماملي  .لال تنم اة ى
هقصويو ال هقهاصيمى مهمل لووتم هقاسميل لى ا ملت تمميل هقاوينميلإ لمنللى اهمأى هامغم ت ه هقهاصيمى
ايل اهمأى لامري إ ايث مصا هقهاصيمى هقمص مناث رص هقاهم هقلامرص لاة من ي اهالل ال هفناث هقلامري
لهقمةري ي قفمسو هق مجن هقااىي  .جام مصووى هقهاصيمى هقمص مصن امقمناي هأهماملي لهقايسي يضم.
بببببم بببببص رص هقصاىي هقمنالي لى ا بببببملت هقاوينميل هص ت ه هفلية
مل اةل هقفمل هقهاصلي جفمل
ثةرم ا ام رص هق ببببيم ببببمى هقمنالي هقااىي هقمص يم منفي تم لى ا ببببملت هقاوينميلإ ل قك لاة مثلة ا ببببملت
هقاامةا هقمامةجي ايل هقفمل هقهاصلي لهقاؤ مى هقانملا لهق ىثمى لى هقا ملت هقااىص .تج هإ ضاى
اصا هقاابببمةيع هقمنالي نماص ال هق بببمجن هقااىي لى هلمامة ل هقفمل هقهاصلي يابببج قل هقمةهاي ي بببماو
هقمةهاممف لاامةيصف ال امهيمى هق مجن هقااىي .

 .1محاولة ضبط اإلطار المفاهيمي وتوطين مجال الدراسة
 .1-1مفهومي الفاعل الجمعوي والتنمية المحلية :تكامل على مستوى األهداف
 .1-1-1الفاعل الجمعوي مفهوم منبثق من المجتمع المدني
مل هق او يث لل اف ل هق فم ل هقهاصلي يايى نم لى ابببببببيسيل ببببببببم بببببببييل أ لت ام :هقفص لهق ثماع
هدهماملص ق ه هقفص إ لال تنم ياة ل ت ه هقفمل ي وذ مق ماايم اصبببببببىا ماصو لل هق همي ل هفنمني إ
لت ه هقاصببىا مقام ام مص ب رص اصببىا هقاهماع هقااىص هق ي يصي ريف CORNET Jaque, Acteur et
.)méthodologie de recherche, HELMo, 2011, France
جام أ ياجل قىفمل هقهاصلي ل يجلل رةويم لى ا بببببببملت لاىف لرصىف هقمنالي ا يابببببببج ه ض وهل
ان لا ال هقفملىيل هأهماملييل هق يل ينابببثلل لى ا بببملت هقاهم هقااىصإ لتؤأض هقفملىيل مقام ام يجلل
ق مثمة من ياص لاؤ ب ببممص ين ا لياي ت  .ت ه هدثمة هقمن ياص اة ااببج هىص اع اةل اف ل هقاهماع
هقاونص هق ي تل لامة لل اؤ مى ثللي هقمص مصاة لل مةهو هقنما لاصمقا إ لال اة هقاؤ مى هقمص
منابببث رص هقاهماص مى هقاوني  :هقنامامى هقصامقي هقمص موهرع لل هقاصبببمقر هأقمصبببموي فلضبببمض هقناما إ لهأةمامض
اا بببببملت هقا ن لهقمصاية لل هقاصبببببمقر هقاابببببمةج فلضبببببمس م لهق يسمى هقا ني هقاة لهفا ه هق بببببيم ببببي
لهقاؤ ببب بببمى هقمةالي ال هقاضبببمن مق هقهماص إ لهقهاصيمى هدنامسي لاالال هدن بببمل غر غوار  18و 20أبر ل

.)2004
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ال ه لةتإ يصماة هقفمل هقهاصلي لنصبببةه بببم بببيم لى ا بببملت هقان امى ية هقاجلاي إ ايث
مصةذ هفا هقاماو ت ه هقان امى ية هقاجلاي اأن م لامة لل اهاللمى ثللي أ م بببم وذ هقةار ين ا م
ما ااىص ل قثةي ل ولقصإ ليماالة لاى م ال ا م اصين يالوتم رملىلل لي هتمامامى
الهثنلل لى
اابببببببمةج  .ي بببببببمنمت ال ل ت ه هقمصةيذ ل مقاي هقان امى ية هقاجلاي مثللي إ من ا م اهالل ال
هقفملىيل ال ه ماايم هقاصبببببىا هقصما إ لممأ بببببا ةؤيم ت ه هقان امى لل رجة تؤأض هقفملىيلإ لامالى رص
مله مى ل ث :هقويااةهثي إ هقمناي هقا موها لهقمضمال اللةيصإ 2013إ ص .)158-157
للىيفإ ياجل هقال م ل هقفمل هقهاصلي لامة لل اببببلص ل لو اببببلمص يملللل ماايم هقاصببببىا
هقهاملي هقامالى رص هقمناي رص هايع ا بببببببمليمم م :هقااىي إ هقه لي إ هقلثني لهقولقي ؛ لتؤأض هفابببببببلمص
مةاث ل قمى من بببببببمني لههماملي انالا ال هقاا امأنمامض هقااىص ل هقاهماصصإ ل مقام ام ينم تؤأض
هفابببلمص ل هقفملىيل رص ان امى ا بببماى لل هق بببىث لممال ت ه هفلية رص هفا ه هق بببيم بببي إ هقنامامىإ
هقهاصيمىإ هقمصملنيمى...
 .1-1-2التنمية المحلية مفهوم مرتبط بالمجال المحلي
ياجل مصةيذ اصثىر هقمناي قغليم اأنف األل ال نام لهقنامض ااصن هق يمو إ لنايى هقاصض لى هقاصض
ي ةرصمف لىيف ابن منظور ،1994 ،ص  .)341ام ال هقنماي هأصبببث اي راو هلمىذ هقاماللل رص ماويو اف ل
هقمناي ا ا ماميل لاىي هقمناي ال ايث اهمأم م لاالقيم مإ راصض يامصة رص هقمصةيذ قاف ل هقمناي لى
اصيمة اموي جمقاصيمة هأقمصببببموي ال إ ريال امصةيف م ال ل ت ه هقاهم هقااوو قىمناي إ اينام يةت هقاصا
هعلة ن م لاىي اماى قالمىذ هقاهمأىإ ريجلل ماويو هقاف ل ماصم ق ه هقةؤي هقاالقي قىصاىي هقمنالي .
لرص ت ه هقصببببببووإ يةت هقاماث اااو اىفايف ل هقمناي تص :لاىي مةهجاي املهصببببببى  -أ مةماث افمة
اني ااوو ل نممه لل ةذ لماة -مامضبببص هقمثلة هديهماص قى يمج هق بببيم بببي لهأقمصبببموي لهقان لامى
هأهماملي لهقلامري إ هنث قم ال قنمل وهلىي همي قجمر هقفملىيل هقصالاييلإ ولل هقاا ااالامى هفصبببببببمق
لهق لي  .اىفايفإ 1991إ ص .)19
لال هلي لةتإ تنمك ال يةج لى هقغمي ل هق وذ ال هقمناي هقااىي رص جلن م م ص مق ما يل
هق ةلذ هقاصياي قىاهماعإ جام همض رص مصةيذ هفا هقاماو  :تص هقصاىيمى هقمص ياجل ا م ملايو ه لو
هقالهثنيل لهقاجلا قما يل هق ةلذ هأقمصموي لهأهماملي لهقلامري قىاهماصمى هقااىي لا ملوم م رص
هأنوامج رص ايم هفا لهقا متا رص ماوا م رص قص قوة ااجل هقصيمضصإ 2008إ ص.)11
ليصماةتم جمةل الم -هقمناي هقااىي  -اأن م قك هقه و ق يمو هقفةص هأقمصموي لما يل ا ملت ايم
هفرةهو وهل هقاهماع هقااىص اا ملو الهثنيف لى هقمصةيذ ااامجى هقمص ماممج مق قةهة هقهامل للاى م
اإنامض ل مثلية هقاامةيع لما يل هقلوامىإ ال هقا مجل لهقالهةع لهقاهمةي هقامسي لمثلية ن هقمصىي
امقليةإ 2004إ ص .)10
لهقصا
مينمى هقاةل هقامضص نميه هقنامامى ال ملوهو هقمةه
ة اف ل هقمناي هقااىي ل
لرص هقاغة
ال ه لىم هقمله ل ايل هقه مىإ لجمل هقصمق هقاةلي تل هقاهم هفل قمثايم ت ه هقاف ل إ قجنف هقيل مهمل
اولو هقاةي مق هقاوين لصلصم هفايمض لهقلاوهى هقااىي هقمصمويم لههمامليم للامريم ال ان لة ما يل نللي
هقايم ق جمل مىك هقاهماصمى هف تةيإ 2011إ ص .)11
لال تنمإ ماممج هقمناي هقااىي مق مجليذ هقه لو ال قا هقفملىيل هقااىييلإ لمهص ال هقنما هقانثىم
هف ما فن يثاالل مق مناي قوةهم إ هقمصموت لهايع هفناث هقاةماث ا إ لت ه أ يأمص مأ ال ل
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هق مفمل لمنصم هقااموةهىإ لمصاس هقالهةو هقالمىف ولل متام هقماج هقااىص رص هقالهةو هقااىي رص هقاةهةهى
لرص هقالهنيل لهفلةهذ.
 .1-2مجال الدراسة :موقع استراتيجي وخصائص بشرية متميزة بسرعة النمو السكاني
 .1-2-1مدينتي مرتيل والمضيق وموقعهما االستراتيجي
ماع اوينمص اةمي لهقاضيم رص هقاام هقغةاص قىااىج إ ر ام مث ل لى هقااة هفايا هقامل ثإ
ليفصى ام لل ها ثمةال  55جى إ ل ق ال  10جى لل اوين مثلهل ل 30جى لل اوين هقفنيوال .جام ن ام
ماصوهل لى اوين ام اا مر  35جى للى اوين ثنه اا مر  65جى إ لتام اوينميل ةسي يميل لى ا ملت
ه ثنه -مثلهل-هقا يا .
لماوهل هغةهريم اـ:





اامأ :هقهامل هقمةهاي قىفنيوال.
هنلام :هقهامل هقمةهاي ف أ.
ةاـم :هقهامل هقمةهاي قمثلهل لهقهامل هقمةهاي هقا قييل لهقهامل هقمةهاي هقصىييل.
اةقم :هقااة هفايا هقامل ثإ هقلةيث ةق .)01
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 .1-2-2خصائص بشرية متميزة بسرعة النمو السكاني
لةرى اول ما لامق هقاضيم -هقفنيوال اام ري م اوينمص اةمي لهقاضيم ناله جمنيم ا ام ان
اصينمى هقاةل هقامضصإ ايث جمل اهالع جمل هقاوينميل ن  1971أ يمهمل  9899ن ا قيص مق
 582 120ن 2014إ هقاايمل ةق .)01
المبيان رقم  :01معدل النمو السنوي لساكنة مدينتي مرتيل والمضيق من سنة  1960إلى 2014
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املصدر :إعداد شخصي اعتمادا على نتائج االحصاءات العامة للسكان والسكىن ابملغرب لسنوات.2014 ،2004 ،1994 ،1982 ،1971 ،1960 :

قاو متاى هق هة ااج جاية رص ت ه هقنال هقوياغةهرص هقام مةع هق ي ت هقاوينميلإ ايث اجىى
 %86ال اجلنمى م هيو هق جمل ااوين اةمي إ ل %79ااوين هقاضيم .لقو جمنى ميمةهى هق هة مملهرو رص
هقاوهي لى اوين مثلهل ن ةه قال هقه هق ي مامة ف ت ه هقاوين لى هفةيمذ هقاهملة ل منما ق ماةهة
ااول ما مثلهل ن ةه أنلفما لال هقصامة لى ا ملت ت ه هقاول امقاامةن اع اوين مثلهل هقايلصإ
2005إ ص .)216
جام متاى هقوينماي هق يماي هقمص لةر م ما لامق هقاضيم-هقفنيوال ان اصينمى هقاةل هقامضص
رص م هيو ميمةهى هق هة رص هقلامنينمى لهقم صينمى ن ةه قنامث هقاثمع هقمهمةي لهقلوامى لمص رص ال
هأصثيمذ.
 .2الفاعل الجمعوي بالمجال المدروس :مميزات وخصائص ديمغرافية متنوعة
يىص هقفمل هقهاصلي ولةه تمام رص مناي اهم هقوةه ال ل اهالل ال هفولهة لهفناث
هقمنالي هقمص يال ا مإ ل مقام ام ينلةث ت ه هقفمل رص ان امى ية اجلاي ممامع امأ ما قي هقامقي
لهقالصي هقاصنلي أ لتص هقهاصيمى .لقوةه ااي هى للصمسص ت ه هقفمل هقوياغةهري أاو ال وةه
ماىيىي ق ه هقهاصيمى ال ل ه مامة ممضال اهالل ال هف سى هقامنلل م اىؤتم ال قاى م.
 .2-1األصل الجغرافي للفاعل الجمعوي :تنوع أساسه التوافدات الهجرية
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ق يصو هقنال هق جمنص قىاول هقاغةاي اةماث امق يمو هقثايصي را إ ا قصاى ريف هق هة هقةيفي
ولةه االةيم م اجىى لأ م ه هقملهروهى هق جمني ال هقاهمأى هقةيفي آقي م ي رص نال جمل هقاةهج
هقاضةي امقاغة لمل يع اهمق م لمنليع ل مسف م.
ت ه هقلمصي هقصما منثام لى اهم هقوةه اوينمص اةمي لهقاضيم) ااج اصةيإ ايث ياة
قنم ل هقفملىيل هقهاصلييل هق يل ل له ااموة مأ يا هقهاصيمى ا ه هقاهم هقمةهاص ينمالل مق انمثم لاول
المىف إ رامقن ا قى يل ه وهوله امقاهم هقةيفص لةرى ن ام مةههصم قصمقر هقا وهويل امقاهم هقاضةيإ
ايث لصىى ن ا ةؤ مض هقهاصيمى هقالقلويل امقاهم هقةيفص مق  %2,17ال اهالع ةؤ مض هقاهم إ رص
ملمىذ ا
ايل لصىى ن ا هقةؤ مض هقا وهويل امقاهم هقاضةي مق  .%32,81ية ل ت ه هقن
اوينمص هقاهم هقاوةلاإ هقهول ةق .)01
الجدول رقم  :01األصل الجغرافي لرؤساء الجمعيات بمدينتي مرتيل والمضيق بـ )(%
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لجااملق أ ماةهض هقاصثيمى هقلهةو رص ت ه هقهول يمايل قنم ل هقن ا هق ما ال ةؤ مض هقهاصيمى
ااوين اةمي صى ال اوين مثلهل لال ل مث اضةي لةت ايث لصىى ن ام مق %61,54إ لأ
ملمىذ اوين هقاضيم جليةه لل ت ه هقلمصي إ م ل ىاي ةؤ مض هقهاصيمى ا م صى ال هقاهمأى هقمةهاي
هق مقف هق جة للية الم لى قك اوين اةمي ان ا .%59,9
لال ل ت ه هقاصثيمى هقا مام ال هقااث هقايوهنص هق ي نال اف رص مثمة ملوهو ثةلا هقوجملةهه
هقااج ال ه مامةهى اله فثةهذ لو ال اين م هاصيمى هقاهماع هقاونصإ همضر قنم ل هق هة هقوهلىي
قصاى ولةه م يم رص ماجي هقنل لى ا ملت هقاهمأى هقاضةي ؛ لت ه هقنل ياج هقفملىلل هقهاصليلل
اة لنمصةتم لصلصم ااهم هقوةه .
 .2-2البنية العمرية للفاعل الجمعوي :طغيان الفئات الشابة
مل وةه لما هق ل امقن ا قىفملىيل هقهاصلييل اصف لما لااهم هقوةه لى لهف هقلصلص
يا اهمن جاية ال هفتاي إ لى هلمامة ل لما هق ل يىص ولةه م يم رص اوت وينماي تؤأض لى
ا ملت هقفص هقمنالي.
لال ت ه هقانثىمإ ماة هداصمسيمى هقهول ةق  )02ل رس هقاام هقااصلة ايل  58-29ن
مال  %61,8ال ةؤ مض هقهاصيمى ااوينمص اةمي لهقاضيمإ رص ايل رس هقايلح هقمص يمهمل لاةتم 59
ن أ ماج لت  %9ال تؤأض هقةؤ مض.
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الجدول رقم  :02البنية العمرية لرؤساء الجمعيات بمدينتي مرتيل والمضيق
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لياجل مف ية ت ه هأةمفمع قفس هقاام رص هقصا هقهاصلي لهأهماملص اصف لما ااوت للص ت ه
هقفس اأتاي ت ه هقصا رص ةج ا مة هقمناي هقااىي هقا موها إ لت ه هقصا قل يمأى مأ اما يل هقلضصي
هأقمصموي لهأهماملي لهقلامري لهقايسي قىاهم هقااىص لق مجنمفإ لى هلمامة ل هقولق أ ياجل ل مجلل
هقصنصة هقلايو هق ي يصا لى قكإ لمنام ماممج مق رمل هاصلي قف ية لى اهمقف هقااىص يلو اص م
ا مة هقمناي رص مثمة هقمجما لهقمامةك.
 .2-3هيمنة المستوى الجامعي على المستويات التعليمية للفاعلين االجتماعيين بالمجال المدروس
ياج هقمصىي لنصةه م يم رص اوت قيما اؤاة هقمناي هقااةي رص المىذ هقاهمأى هقمةهاي إ لق ه
رإل قيما هقا ملت هقمصىياص قىفملىيل رص اهم مةهاص يايىنم لى اوت نهمل هقمول ى هقمص يال ا م تؤأض
لى ا ملت ت ه هقاهمأى .لال هقاوي ص نف جىام هةمفع هقا ملت هقمصىياص قىنل هقااىي اةرلقم امقغية لى
هقاهم هقااىص مأ لجمنى مول م ميهماي للا ني لمصا ااج ل اآلة لى مناي ت ه هفلية.
لرص ت ه هق يمالإ رإل ااملق هقمثةال ق ه هقصنصة لى ا ملت اوينمص اةمي لهقاضيم رة قنم
نممست ااهص إ ايث ملصىنم -جام يايل هقهول ةق  -03مق ل ىاي ةؤ مض هاصيمى هقاهماع هقاونص نمقله
نصيام لرةه ال هقمصىي هفجموياص م اج هقا ملت هقهماصص ن ا  %53,88قةؤ مض هقهاصيمى ااوين اةمي
لن ا  %47,83ااوين هقاضيم.
الجدول رقم  :03المستوى التعليمي لرؤساء الجمعيات بمدينتي مرتيل والمضيق بـ )(%
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ليص ت ت ه هأةمفمع قىا ملت هقمصىياص قةؤ مض هقهاصيمى لى ا ملت اوينمص اةمي لهقاضيم مق
هماصي جاةت لى ا ملت ه ثنه مثلهل هقا يا أ لتص هماص لاو هقامقك
قة هقاوينميل ال اؤ
هق صويإ ايث مملثل جىي هعوه لهقصىل هأن مني لهقجىي هقامصوو هقملصصمى هقمماصميل ق ه هقهماص امةه
اوين اةمي لجىي هقصىل امةه اوين مثلهل هقمص أ ماصو لى هقاوينميل مأ ااضع جىامةهى.
ياج وةه هقلصمسص هقوياغةهري قىفمل هأهماملص لنصةه م يم رص هقصىل هأهماملي إ ل قك
ال ه ر وينماي ت ه هقفمل لى ا ملت هقاهم هقااىص .لال ل مثةقنم قاصا ت ه هقلصمسص رص
ت ه هقاالةإ يمضر قنم ل هقاؤاةهى هقا هى ال ثغيمل قىفسمى هقاما لتيان هقا ملت هقهماصص مهص ال
ت ه هقفمل إ اولل اكإ ل وينماي ا ا لى ا ملت هقفص هقمنالي هقااىص.
 .3الفاعل االجتماعي بالمجال المدروس :دينامية مهمة على مستوى الفعل التنموي المحلي
ضا هقفمل هقهاصلي ااوينمص اةمي لهقاضيم يىص ولةه االةيم رص لاىي هقمناي ال ل
هقصويو ال هقهاصيمى هقمص امنى لى قوةم م لرصمقيم م رص ت ه هقصاىي نميه هفولهة هقامصوو هقمص مىصا م رص
ما يل ا ملت اصيا هفرةهو لهقماىيص ال او هقفاة لهقةرع ال هقا ملت هقمصىياص لهقصاص لمص قىفسمى
هقمص مصمنص ال هق اما هأهماملي .
 .3-1تعدد مجاالت تدخل الجمعيات بالمجال المدروس
صااى هقصويو ال هقول مة رص هقةرع ال لوو هاصيمم م رص اولوتم هق يم ي إ ل قك قام مامة م
ال ناث من مني امنلل لامصوو إ لام ممام اف اع هقولق رص ماايم هقامثىامى هف م ي هق مجن إ ل يضم
قألتاي هقجاةت هقمص ما ا مإ رإن م جمنى لأ هقى ل ماا اهمأ له صم لاةج هتمام هفرةهو لهقهاملمى
اايث تص ل يى ال هقل مس هقجفيى اماايم هقمن يم لهقم ؤ رص اامة هلمصمصمى هقااموة هقلثني قىمناي
هقااةي لهقااث لل رض هأ مةهميهيمى قماايم توهذ هقمناي لهقا متا لقل ااج ااولو رص و
هقلصمص هق ي يصةرف هقاهم  .اامثذ ال هقلثم هقاىجص اانم ا هرمممح هقاهىا هفلى قإلنصم هقلثنص
لهقملثيثإ ثنه  4امي .)2002
يمهى ال ل ت ه هقاامثذ ال هقلثم هقاىجص ل هقفمل هأهماملص ال ل هدثمة هقاؤ ممص
هق ي ينم ريف أ لتل هقهاصيمى نيثى قف ولهةه امنلل رص هقفص هقمناليإ ليمضر ت ه رص هقاهم هقاوةلا
م ل هقهاصيمى ا ه هفلية م م امقمناي هقااىي رص ام اصموتم هأهماملي لهقلامري لهقايسي .
لماة هقاصثيمى هقا مام ال هقااث هقايوهنص هق ي قانم افإ ل هقنامث هق ي يهى هتمام هقهاصيمى
ااوينمص اةمي لهقاضيم تل هقنامث هقلامرص ان ا  %57,89امقن ا قأللق لان ا  %76,67امقن ا
امتمام هقهاصيمى م ياج هقنامث هقايسص ن ا
ق ىلمني إ لنهو يضم ل هقاهمأى هقايسي لهقصاي ما
 %42,11ال اهالع هفناث هقهاصلي ااوين اةمي لن ا  %63,33ااوين هقاضيمإ رص ايل يا
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هقنامث هقمةالي يضم اهمن ا ال ناث هقهاصيمى ان ا  %51,28ال اهالع هفناث هقهاصلي
ااةمي لان ا  %70ااوين هقاضيمإ هقهول ةق .)4
الجدول رقم  :4مجال نشاط الجمعيات بمدينتي مرتيل والمضيق بـ )(%
اةمي

هقاضيم

نلع هقنامث
ههماملي

31,58

56,67

ايسي

42,11

63,33

ةيمضي

42,11

56,67

لامري

57,89

76,67

صاي

34,21

63,33

مةالي

51,28

70,00

آلة

13,16

23,33

املصدر :إعداد الباحث نور الدين أعيسا انطالقا من نتائج العمل امليداين ،ماي .2015

هقا هى يمضر قنم ل هقهاصيمى مناث رص لو اهمأى اةماث امقمناي اع
ال ل ت ه هقن
هةمفمع ثفيذ قألناث هقمةالي لهقايسي لهقصاي إ ليص ت ت ه هقلضع لأ مق ل ت ه هفناث أ م مولص
مجمقيذ اموي اةمفص إ جام ل هقفمل هقهاصلي ا ه هقاهم ينثىم رص اىلة ناثمف ال امهمى هق مجن لى
هلمامة نف رص هامجمك وهس ا يالص هقلضصي هأهماملي قى مجن هقااىي .
ت ه لممنلع ثايص ت ه هفناث هقمص مال ا م هقهاصيمى لى ا ملت هقاهم هقاوةلا مق اا ى
ما ي ي إ لةلا لنولهىإ منهم اامةيع منالي ل ناث امنلل لةت .ليلضر هقهول ةق  5ن
هقهلهن هقاةماث امقمناي هقااةي .
ثايص ت ه هفناث ا
الجدول رقم  :5األنشطة الموازية للجمعيات حسب مجاالت تدخلها بمدينتي مرتيل والمضيق بـ )(%
هقاضيم

اةمي
ههماملي

لامري

ةيمضي

هقاهالع

ههماملي

لامري

ةيمضي

هقاهالع

اا ى ما ي ي

88,89

56,25

20

66,67

77,27

100

50

80

لةلا لنولهى

66,67

56,25

80

64,10

77,27

100

50

80

هقايم اأناث امنلل

88,89

100

100

94,87

90,91

100

100

93 ,33

منهم اامةيع

27,78

43,75

20

33,33

59,09

66,67

--

56,67

املصدر :إعداد الباحث نور الدين أعيسا انطالقا من نتائج العمل امليداين ،ماي .2015

إن هذا التنوع على مستوى األنشطة التي تهدف إلى تنمية العنصر البشري ومحاربة الهشاشة بالمدينتين
المعنيتين بالدراسة ،ناتج عن فكر وتصور للفاعل االجتماعي أن التنمية المحلية المستدامة يشكل العنصر إحدى
لبناتها األساسية ،كما هو ناتج عن تصور السلطات العليا بالبالد حيث تناول الملك دور الرأسمال الالمادي
وأهميته في بلورة وصنع التنمية في شتى مجاالتها (الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 30 ،يوليوز .).2014
 .3-2الفاعل االجتماعي بمجال الدراسة :أهداف اجتماعية متنوعة تساعد على النهوض بالوضع
التنموي للساكنة المحلية
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يصماة هقفمل هقهاصلي ال ل لاىف هقمثللص ال هقصلها هف م ي قىن لا امقاهماع ال هايع
ام يصمنيف اهم هقوةه ال صصلامى اةماث
هقنلهاص هأهماملي لهأقمصموي لهقلامري لهقايسي إ لرص
امق اما هأهماملي إ اة امقاهم ت ه هقفمل يلو اصمقر اهمقف ال ه هقا ملو لهقاثمقا امقاالال
لهقلههامى هقمص ملو هقمناي هقااىي رص ام اهمأم م .جام نف وه ةسي ي قىةقص هأهماملصإ ايث يصا ت ه
هقفمل ال اصنليمى هقفةو لهقهامل ليص اجمنم م هأهماملي ال ه لوا هقانفص هقصما لهقا ملو لى
ا هقااج ى لمناي هقاوةهى.
لاام ل اةل هقفمل هقهاصلي امقاهم هقاوةلا نممت لل هقاامج هقمص يصمنص ان م اهماصف هقااىصإ
رإل هدثمة هقاؤ ممص هق ي ينضلي مامف ت ه هفلية هقهاصيمى) ي م رص توهرف ااصمقه اامج اةماث
امقاثمق لهفاي لهقفاة .لال ه قكإ لىاى هاصيمى امصوو تور م هف م ص تل هقا متا رص مناي هقاهم إ
لت ه ام هصى م مصةذ هنمامةه لمثلةه ا ام وهل هقاهماع هقاغةاص لما لااهم هقوةه لى اي هقاصة.
قاو صااى ت ه هقهاصيمى مىص ولةه اجا قىولق رص ول هقمناي لهأنمام امفرةهو ال لضصي
تاما مق لةت منانص لى هقمفمؤ لا هقايم هقيلاي إ ل قك ال ل ا ملو تؤأض هفرةهو لى هأنوامج
للىم رةص ا ا رص هقملهص لهقاامةج إ لمثلية هقلوامى هقاله قى مجن .
م ص لى ا ملت هقاهم هقاوةلا ايث مامل هقن لا
ت ه هقغمي مال ا م هقهاصيمى ااج
األضمع مجنم مإ ل قك ال ل هفتوهذ هقا ثة رص قلهنين م لهقمص يصا هقفملىلل ا م لى مةهام م ال
ناثم وهل هقصا هقهاصلي لهق ي يض هقهمن هأهماملص لهقلامرص لهقايسصإ ايث ي ا هقمةجي
ل
ال ل تؤأض هقفملىيل لى هفناث هأهماملي جاامةا هقفاة لهفاي لهقايم ااا ى ما ي ي ال
المثة لويو م وو ايسم هقااىي إ هقهول ةق 6إ هقصلةممل ةق  1ل.)2
الجدول رقم  :6أهداف وأدوار الجمعيات حسب مجاالت تدخلها بمدينتي مرتيل والمضيق بـ )(%
هقاضيم

اةمي
ههماملي

لامري

ةيمضي

هقاهالع

ههماملي

لامري

ةيمضي

هقاهالع

اامةا هفاي

55,56

25

--

35,90

59,09

33,33

--

50

مناي هقول هقفةوي

44,44

12,50

--

25,64

45,45

16,67

--

36,67

100

100

80

97,44

100

100

100

100

من ي وةلا هقول

22,22

62,50

20

38,46

54,55

66,67

--

53,33

مناي هقاوةهى

27,78

68,75

100

53,85

27,27

50

100

36,67

100

100

100

100

100

100

100

100

27,78

25

--

23,08

27,27

50

--

30

هقمللي

هقورمع لل هقاالال
ولهة لةت

املصدر :إعداد الباحث نور الدين أعيسا انطالقا من نتائج العمل امليداين ،ماي .2015
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الصورتان رقم  1و :2بعض األنشطة المرتبطة بأهداف وأدوار الجمعيات بالمجال المدروس

املصدر :الصوراتن من أرشيف مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة -تطوان ومنتدى مجعيات مرتيل ،سنة .2015

 .3-3مشاريع تنموية متنوعة بالمجال المدروس أساس تمويلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
ومحرك تفعيلها الجمعيات
مضملفى اامةيع هقمناي هأهماملي اصو هنث ال هقااموة هقلثني قىمناي هقااةي هقمص مصماة لةام
قىمناي هقفصمق لهقا موها إ ايث ل ويالا ت ه هقااموة هقاىجي مضانف لى ىث امقا و .لرص ت ه هق يمالإ
جو هقلثم هقاىجص قـ  18امي  2005اانم ا مث ال ت ه هقلة لى ت ه هقفجة ال ل  :لاع اةصنم
لى ضةلة هقمااع هقا ماة ا ه هقفضمس إ لم مامم م هقااولو إ رإننم نصماة ل هقمناي هقفصمق لهقا موها
قل مماام مأ ا يم مى لالاي انواه إ ضال لاىي امام ج إ لااةلع اما إ لمصاس قلي امصوو هقها مىإ
ممجما ري م هفاصمو هق يم ي هأهماملي إ لهأقمصموي لهقمةالي لهقلامري لهقايسي .
لال ت ه هقان لةإ رإل تورنم هف ا ال لةهض ماايم ت ه هقااةلع هقااموة هقلثني قىمناي
هقااةي )إ تل مل يع وهسة هأ مفمو ال هداجمنمى هقاملرة إ لممما جاة قوة ال رةص هألميمة ام ج
هقاغمةا ةهمأ لن مض .لتل هقصا هق ي قل يمأم مأ امقصا لى ه مسصم آر هقفاة لهقاؤاإ هقمص ماذ لاا
رص لهف ه ملامة هقالهثل هقاغةاص قاؤت مف هق همي إ لمال ولل م ماف لهنوامهف هقجما رص هقايم
هأهماملي لهأقمصموي هقلثم هقاىجص قـ  18امي  2005اانم ا مث ال لة هقااموة هقلثني قىمناي
هقااةي ).
ياة ال ل ااملق ماىيىنم ق ه هقه ض هق ي هقمثفنمه ال هقلثم هقاىجص ل هقااموة هقلثني
قىمناي هقااةي -جام اية مق قك -قل مماام مأ ا يم مى لالاي انواه إ ضال لاىي امام ج لااةلع
اما إ لمصاس قلي امصوو هقها مى...إ ي ل ت ه هقلة قل ينهر مأ امنلةهث اهالل ال هقفملىيل يال
هقفمل هأهماملص هقصنصة هف م ص .لق ه رإل ت ه هقااموة ل ى ال هاصيمى هقاهماع هقاونص هقاةيك
هف م ص قضامل نهمح له ماةهةي ت ه هقلة إ لى هلمامة ل ت ه هقهاصيمى جام اةنم رص هقااملة هق ماا
ماج هقاال هقةسي ص قىثاامى هأهماملي هقمص مصمنص ال هق اما .
لرص ت ه هق يمالإ يمضر هىيم نف لى ا ملت اوينمص اةمي لهقاضيم ماىلةى اهالل ال هقاامةيع
هقمنالي قمة لووتم  81ااةلع اااىغ مهامقص لص مق  134.489.429رص ن مي  .2015ت ه هقاامةيع
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل– المجلد الخامس – العدد التاسع -شتنبر 2020م

م ماليى م ال قا هقااموة هقلثني قىمناي هقااةي لهاصيمى هقاهماع هقاونصإ مضمر مق رملىيل آلةيل
اة ت هقهاملمى هقمةهاي للجمق مناي لمنصم قمقي هقاام  .ت ه هقاامةيع -جام يلضر هقهول ةق 7
امفصي  -اجىى هقاملو هف م ي قاامةا هق اما هأهماملي امقاهم هقاوةلا.
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الجدول رقم  :7مشاريع التنمية البشرية بمدينتي مرتيل والمضيق
المضيق

مرتيل
السنوات

عدد
المشاريع

عدد
المستفيدين

التكلفة االجمالية
للمشاريع بالدرهم

عدد
الجمعيات
المنخرطة

مساهمة
الجمعيات

مساهمة
المبادرة

عدد
المشاريع

عدد
المستفيدين

التكلفة االجمالية
للمشاريع بالدرهم

عدد
الجمعيات
المنخرطة

مساهمة
الجمعيات
بالدرهم

2005

00

00

00

00

00

00

06

462

12.559.740

05

7.813.497

2006

00

00

00

00

00

00

04

3605

976.000

04

00

976.000

2007

00

00

00

00

00

00

02

600

25.753.823

01

9.630.000

16.123.823

2008

00

00

00

00

00

00

01

2500

5.750.944

01

1.900.000

3.850.944

2009

00

00

00

00

00

00

08

4520

12.260.000

03

2.750.000

9.510.000

2010

02

13.030

13.579.055

00

00

3.556.589

03

1080

2.950.000

01

1.670.000

1.280.000

2011

04

1057

4.620.000

02

300.000

3.256.589

03

830

4.500.000

01

500.000

780.000

2012

03

5027

8.618.000

02

163.500

8.454.500

05

3000

8.690.000

03

445.000

8.245.000

2013

04

1524

4.523.000

02

103.900

3.484.000

08

901

875.200

06

722.520

152.680

2014

08

5484

10.623.403

00

00

10.001.603

06

4213

4.208.438

03

148.680

3.602.358

2015

06

881

11.283.225

01

83.927

11.199.298

09

877

2.928.401

05

385.250

2.543.651

المجموع

27

27.003

53.246.683

07

651.327

39.952.579

54

22.113

81.242.746

33

25.964.427

44.410.699

املصدر (بتصرف) :وزارة الداخلية ،عمالة املضيق-الفنيدق ،قسم العمل االجتماعي.
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مساهمة المبادرة
بالدرهم
4.746.243

خاتمة:
اها قل ام لةو رص ت ه هقاام ياجل مىليص رجمةه ريام يأمص:
ي ص هقفمل هقهاصلي ال ل هفتوهذ هقمص ي ثةتم رص لاىف هقهاصلي مق ماايم هقمناي هقااىي
هقا موها لاامةا هقفاة لهق اما هأهماملي إ ل قك ال ل هفولهة هقفصمق هقمص يامة م ت ه هفلية لى
ا ملت اهمقف هقااىص لال ل آقيمى امصوو جمقاامةا هقمامةجي لهقمصاس هقفصمق .
قاو صار ت ه هقفمل ةقام صصام رص اصموق هقمناي هقااىي لى ا ملت هقاهم هقاوةلا اوينمص
اةمي لهقاضيم)إ ايث ي ية اهالل ال هقاةهرم هقصالاي ليم ل مأثية وةلا اال هفاي إ جام نف
يصا ام ماةهة لى هقمةهح اامةيع منالي انالا ال امهمى هق مجن هقااىي  .جام ياج يضم هقالمث
هقةسي ص قى ىثمى هقااىي لهقاةج ي رص مثمة هقمثلة هقجاية هق ي لةرمف هقويااةهثي هقمامةجي امقاغة إ
ق قك لهونم ل اهالل ال هقاامةيع هقمنالي هنلةثى ري م اهالل ال هقهاصيمى لى هلمامة ل ضامل
م ص أ لتل هقفمل هقهاصليCHADLI, .
ه ماةهةي هقااةلع رص هقاهم هأهماملص ةتيل الهلو رمل
.)2001, p24-25
مل هقمناي هأهماملي هقمص هنلةث ري م هقاغة ااهمقيف هقاضةي لهقةيفص افض هقااموة هقلثني
قىمناي هقااةي هقمص م مث ق م رص  18امي  2005لاىى لى ا اهالل ال هقاامج هقاةماث امق اما
هأهماملي إ جام لاىى يضم لى لىم رمل م ص لى ا ملت اىلة هق يم مى هقصالاي رص ايمويل هقمناي
هقا موها أ لتل هقهاصيمى جمن يامى ا ماى ياج هقفملىلل هقهاصليلل اة ااةجي م .ت ه هفلية ضاى
هقىان هف م ي هقمص منانص لىي م هقااموة هقلثني قىمناي هقااةي إ لق ه رإل هقولق لهق ىثمى هقااىي صااى
اى ا امانص اامةا انواه لمامةجي ينوةج ري م اهالل ال هقفملىيل ال ه اىلة لضامل ه ماةهةي
ه مةهميهيمى هقمناي امقاهمقيل هقاضةي لهقةيفص.
ليه هقمأجيو رص هفليةإ ل ا أق هقمناي قي ى لاىي ا يث إ لقجن م ممثى ه مةهميهي االقي
لامنم ا إ منانص لى مالي هقامهمى اع هقمناؤ امثلةتم لاة آامو ثليى إ رص هق امل لهقاجملإ قما يل ةلذ
هقصي هقصما .
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مكانة جمعيات ممتهني الماء الفالحي في دينامية المؤسسات
 بالمغرب- منطقة أيت بوكماز باألطلس الكبير األوسط
The role of the associations of agricultural water practitioners in
the dynamics of institutions
- Ait Bougamez region in the Middle Atlas, Morocco
 مختبر المغرب والحوض الغربي للبحر األبيض المتوسط التاريخ التراث،مصطفى عاصيف باحث في سلك الدكتوراه
 المغرب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش،والموارد
: ملخص
 والتي،)AUEA( فرض مشروع إعادة تأهيل عالية حوض الوادي األخضر بأيت بوكماز خلق جمعيات مستعملي مياه السقي
 لذلك فانبثاق هذه المؤسسات الجديدة ضمن ترسانة تقليدية يغلب عليها الطابع العرفي.تتكلف بتدبير المياه على الصعيد المحلي
.العتيق يطرح عدة إشكاالت نظرا لتباين طرق التدبير واالشتغال
يتجلى الهدف من وراء هذا المقال من خالل وصف المؤسسات المحلية الجماعية والحكومية ودورها في التدبير المحلي لمياه
 فتحليل العالقات الرابطة بين القرويين والمؤسسات المختلفة تمكن من فهم كيف اندمجت المؤسسات الرسمية في الحقل.الري
 لذلك اعتبر تدخل جمعيات ممتهني مياه السقي كأهم الخطوات المتأخرة والهامة التي لعبت دورا.المؤسساتي التقليدي المتواجد سلفا
.هاما في دينامية المؤسسات بوادي أيت بوكماز
 تاريخ االستقرار البشري، ارتأينا في مرحلة أولى تقديم أهم العناصر المتعلقة بهيدرولوجية المجال،ولدراسة هذه الطفرة النوعية
 بعد ذلك سنتطرق. هذه العناصر ستمكننا من التطرق إلى تاريخ ودينامية المؤسسات في عالقتها بتدبير المياه.واألنشطة االقتصادية
 التي ستدفعنا إلى تحليل تدخل هذه الجمعيات ضمن التنظيم االجتماعي،إلى وصف بعض مظاهر خلق جمعيات ممتهني الماء الفالحي
.والسياسي لوادي أيت بوكماز
 ماء فالحي – سقي – دينامية – مؤسسات – تدبير: كلمات مفاتيح
Abstract :
The Ait Bougmaz region, located in the Oued Lakhdar basin, benefited from the rehabilitation
project of the irrigated area financed by the World Bank. The objective of the project was to recycle
irrigation water more efficiently by determining the quantities of wastewater used for (traditional)
irrigation. As part of a participatory watering policy (GPI), this project provides for the creation of
AUEA, responsible for local water management. Therefore, the implementation of these institutions
in a traditional management area and the dominance of traditional practices by villagers in the
management of natural resources poses a problem.
The objective of this article is to describe local collective and governmental institutions and their
role in the local management of irrigation water. An analysis of the links between the villagers and the
various institutions made it possible to understand how the official institutions were integrated into
the traditional institutional field already in place. Consequently, the intervention of associations of
water users was considered to be the most important and most delayed step which played an important
role in the dynamics of institutions in the Ait Bougmaz valley.
Key words : Agricultural water - ischal - dynamic - institutions – management

مقدمة:
ه مفموى انثا يى الجام إ لمقي الا هقلهوي هفلضة ال ااةلع ملمو مأتي هقاوهة هق الي
هقاال ال ثةذ هقانك هقولقص .لهنوةج توذ هقااةلع رص ملمو مواية ايمه هقةي ااج جلة رصمقي لاة
ماويو جايمى هقايمه هقاا ة اغةا هق اص هقماىيوي) .رفص مثمة يم مامةجي قى اص) (GPIإ رةا
هقااةلع لىم هاصيمى ا مصاىص ايمه هق اص) (AUEAإ لهقمص ممجىذ امواية هقايمه لى هقصصيو هقااىص.
ق قك رلضع ت ه هقاؤ مى هقهويو ثةح لو ماجمأى ن ةه قثغيمل ناث هقمواية هقماىيويإ ل يمو
هقاامة مى هقماىيوي ال ثةذ هقف ايل رص مواية هقالهةو هقثايصي .
رةضي هقااث :
يمهى هق وذ ال لةهض ت ه هقاام لصذ هقاؤ مى هقااىي هقهاملي لهقاجلاي لولةتم رص هقمواية
هقااىص قايمه هقةي .ايث ماىي هقص قمى هقةهاث ايل هقاةلييل لهقاؤ مى هقالمىف ماجل ال ر جيذ
هنواهى هقاؤ مى هقة اي رص هقاا هقاؤ ممص هقماىيوي هقاملههو ىفم .ق قك هلماة مول هاصيمى
اام نص ايمه هق اص جأت هقلثلهى هقامألة لهق ما هقمص قصاى ولةه تمام رص وينماي هقاؤ مى الهوي
يى الجام .
تيجى هقااث :
قوةه ت ه هقثفة هقنللي إ هةمأينم رص اةاى لق ماوي ت هقصنمصة هقامصىا ا يوةلقلهي هقاهم إ
ممةيخ هأ ماةهة هقااةي لهفناث هأقمصموي  .ت ه هقصنمصة ماجننم ال هقمثةال مق ممةيخ لوينماي
هقاؤ مى رص ل قم م امواية هقايمه .اصو قك نمثةال مق لصذ اصا ا متة لىم هاصيمى اام نص
هقامض هقف اصإ هقمص مورصنم مق ماىي مول ت ه هقهاصيمى ضال هقمن ي هأهماملص لهق يم ص قلهوي
يى الجام .
.I
.1

عناصر تقديم المجال  :وادي أيت بوكماز
الخصائص الهيدرولوجية والمائية:

ياع لهوي يى الجام رص لمقي هفثىا هقجاية هفل ث لى لىليمةهلح ايل  1500ل  . 2000لتص
منماص مق اهالل هاىي لصفى ل هقصالو هفلية '' قىص هقايمه قىاغة '' .ال ل ت ه هقم اي
نهو هقةهاث هق يوةلقلهص ايل هقصمقي هقلم ن قىايمه لهق ل هقجاةت هقا اي رص هق مرى امقاغة (EL
).FAÏZ Mohamed, 2002
ن ةه قمالقص م رص لمقي هقالا هقامسص قىلهو هفلضةإ نهو ل هقانثا م مت رص مغ ي و هقا ل
هفل امقايمهإ لتص هقايمه هقمص م ار ا اص هقاوهة هق الي قىنفيا امقال هقاةهجاص .قجل قا اص هقاوهةهى
هقجاةت امق مرى إ رجاي جاية ملهف لمصاأ ق اص هقاوهةهى هقصغةت اأيى الجام  .رااىيم منانص هق ةهلمى
يذ ل يى الجام هق ي يول رص مغ ي اناصيل ةسي ييل تام امقل ل مغفي ى
امقانثا ال
لهق ي يمأص ال امقل ل ملهلي جام تل الضر رص هقة 1

الرسم  :1هيدرولوجية وادي أيت بوكماز وموقع مجال الدراسة

يذ ل
ال ل هقة ل ه يمضر هىيم ل هقاوهة هقا اص هقا ا تنم تل هقاةماث م م
ملهلي هق ي يناع ال امقل ل ملهلي رص هقصمقي ل امقل ل يى هياص جاناع همناص رص اهم
هقلهوي.
يغثص ت هل هقالةوهل قـ يذ ل ملهلي هقاوهة هقا اص قاةها  350تجممةإ ام ريام يلص جاي
هقم مقثمى امقانثا إ ر ص مم االم م للو هنم ما م قى هقايمه رص رص هقصيذ لريضمنمى جاية رص
هقاممض لهقةايع لهقصيذ)إ لتل ام يؤلة ااج ااماة لى هقايمه امقانثا هقمص لمنى ال رمةهى هفمذ
ثليى .)2001-1999
م ل مت لو هنم م هقم مقثمى لهقلصلقي مق هقايمهإ رص رةا م يس هاملي قىاهم لمن ي هق اص
هأنه هاص لى هقلصلص.ل قك ال ل ااج ال هق لهقص ممةج هقال ل لى اهالع هقاوهة .ت ه
هقانلهى لهق لهقص من لم ية لمصمل ااج هاملص ال ثةذ هامل ا مصاىص هقايمه هقالصص
قىةي).(HUGON DE MASGONTIER, 2003
ام ياجل قلقف لل لهوي يى الجام تل نف يهاع ايل ااي هى مواية امل ثي لهاىي قىايمهإ ل قك
لى هقاةلييل مواية هقايمه ااج هاملص اع هفل
ن ةه ف ام ثال ةهري لانملي إ لامقممقص رال هق
رمةهى هقن ة لهقلرة .
اصيل هألمامة مغيية هقصاي رص هقااج هقامسي ل يضم ا
.2

تاريخ االستقرار البشري :

يصماة هقاىلح ت هقصنمصة هقااةي هقا ماة الهوي يى الجام إ لت او هقصنمصة هقل ل هفام يغي
امقاغة إ ق قك مه هدامة مق ل هقصنمصة هقااةي هقمص ثىم لىي م ماام ام يغ إ لتل أ يجلل
لاو ههماملي قغلي جام يمصمةذ لىي م هقاايى )إ لقجن م رص هقاايا اهالل اجلن ال لوو ال هقلاوهى
هق يم ي لهأهماملي لهقمةهاي ) . (BERQUE Jaques, 1955ق قك لال ه ة هقلثمث هقااىي
هقاجلن ق مجن يى الجام هى هفصل هقالمىف إ ر ي صنم هقال هأ ل يى الجام اهم يثىم لى
هقمام ج هأهماملص لهق يم ص قىمةه هق ي مغثيف ت ه هق مجن .
رال صل هقمصاية امقانثا إ نهو ل هقاهم رص اهاللف يمجلل ال اهاللميل امصمةضميل
) (LECESTRE-ROLLIER B, 1992لرل ميل ية امهمن مملإ ايث ممجلل هقفل هفلق ال ةلم
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ةا قواله ال هقهنل موةيهيم ان هقاةل  .17لتص هقهاملمى هقمص جلنى ولهلية هقصمقي لهقمص ههماصى
يى هاجي .
هقيل ماى ه
يى ايايم إ لتص اهالع هقولهلية هقاجلن قى مرى إ ممجلل م م رص
ام هقفل هفلةتإ رمو ل
اص ا م ال ر ايل ا ماةيل قواله ال هقاام منمنى إ انص ا إ يى هاااو .)...ام اةج هقلهوي
مجن ت ه
رنهو قةت يى نلجوه ل يى ليةامى ل يى هامقمقليل جام ي ة ال ل هقلةيث  .قجل اص
يى اجي ل يى ايايم)إ
هقاةت هفلية أ مةاث م ل قمى امقاهاللمى هف م ي هقاجلن فيى الجام
ا م هأةمامث ااج موةيهص ن ةه قمثلة هقص قمى هأهماملي لهأقمصموي ايل ت ه هقاهاللمى هقااةي .
رفيام يلص هقمصمةا هقامس ايل يى ايايم ل يى هاجي مهى ااج لهضر هلة هقمول هقفةن ص امقهام
)1922-1933إ لهق ي جمل هقغةا ال لةهسف لصلصم ملضمع لم وس هفلضمع امقهام إ لمولمق م
لا ماى اج هقولق هقاغةاي  .راامس يى اجي جمنى اهماص ماى لما هقامسو انصم ضو
ا
i
هقفةن ييلإ ل يى ايايم جمنى ماى لما هقامسو هقج لي هق ي لا قىاامي لاهع ضو يى اجي إ لقو
ة ت ه هقمصمةا ايمنم رص اج صةهلمى ا ىا ايل هقاايىميلإ قجل ت ه هقمصمةا مرى /لمقي )
ام ه ا ا م لصلصم رص هقا مس هقامصىا امق يم لمواية هقالهةو هقثايصي جمقايمه لهقغمامى...
ام امقيمإ رمقان ا قـ يذ ل ملهلي رص اهم هاموهوه هقصةضصإ يهاع الهقص  250ة ال ل
ال لا ولهلية .ممالقع ت ه هقولهلية لى همن هقها ماى هقاوهة هقا اص ايث نهو ال هقصمقي نال
هق مرى هقةامث ل قلةاص جاةيميل مجلنمل يى اجي إ ل هامقمقليل ل يى يل هقامأصىيل ال يى لثم ل يى
هياص لمامنى هقاجلنيل فيى ايايمإ جام ي ة رص هقة  .قجل ام ي انم رص ت ه هقوةه ااج ل اآلةإ
هقص قمى هقمص مهاع هق مجن هقااىي ق ه هقولهليةإ ل قك فل ل قمى هقمامقذ لهقمصمةا مىص ولةه
م يم رص اني هقاؤ مى.
الرسم  : 2المجموعات البشرية المكونة لوادي أيت بوكماز

.3

األنشطة االقتصادية :

امة ى هقصمس ى هقالجام ي ان هقاو هقف ا هقاصماي لهقةلصإ راو لضاى B.Lecestre
) Rollier (92رص ثةلام م ال يى الجام إ األ هقنامث هقةللي او يفاو ايليمف ل تايمف اامةن
امقف ا هقا اي إ لصلصم رص هق نلهى هفلية ايل 1999ل 2001إ لصلصم لاوهي اامة ر ا
هى ثماع م لياص ام ةع ال لمية ت ه هقمالأى رص ناث هدنممج). (Lecstre B Rollier, 1992
ام امقيمإ راص هدنممج هقف اص يةمج ال منممج هقاال مضمر مق اصا هقلضةلهى جمقاثمثا
ولىى لم )1954إ لهنمامة اهمة هقمفمح ان  .)1970ل ل لى قك رمدنممج هقايلهنص يضم مغية

ال هقناث هقماىيوي مق هقصصةي هقاملصصإ ر ةى هقلاوهى هقالمص رص م ايل لايع اصا نلهع
هقاماي ) . (MARTIN Pierre, 2002قجل مه هدامة مق ل رس قىيى ال مجن هقلهوي تص ال
مصل لى اةولوي هدنممج هقف اصإ ايث ان هقا ا هفلقي يمضر ل هق مجن همه ى مق ناث
لةت ية ر اي إ لقو جوى قك مامةية هقاويةي هدقىياي قىف ا اأ ي )معطيات المديرية اإلقليمية
للفالحة بأزيالل (1994،إ هقمص قمقى األ راث  %60ال هف ة امقلهوي تص راث ال مصي لى هقف ا إ
ام هقامقص رمقنامث هأقمصموي اةماث امق هةهى هقوهلىي ل هقلمةهي نال هقاول لهقول هفلةلاي إ ل
لاة هفناث هقاةماث امقنامث هق يماصiiإ مضمر مق هفلام هفلةت هقامصىا امقمهمة لهفناث هقاة .
اع قك لة مثلة هقنامث هأقمصمويإ ماا انملهمى هقف ا هقا اي هقااىي مام هقصوهة لهفتاي
هقايلي رص ماليل اص هف ةإ قجل هقالمثة هأقمصموي لهأهماملي هقاةماث امقلصلقي مق هقامض
ثال ةهري صصا قىاهم هقاوةلا لانمح ية ا ماةإ لتص هقمص
لهفةا ممفمق إ لصلصم رص
ياجل هلمامةتم رةها رص لهف مثلة لامر هقف اي هقا اي .
 .IIتاريخ ودينامية المؤسسات :
مايىنم هقا ا هفلقي قلهوي يى الجام لى ان ة امسص اويو هقمصايو ال ايث هقانيمى هقمامي إ
لتل ام يصثص صلة لل لهلو من ي هاملص أ مغ لمصاس هقالهةو هقامسي  .مل هقااةلع هقمن ي
هقهاملص) تل لاة اه لو مامةجص ممح ماىيص ضةهة لو هنم م هفاثمةإ ل قك اغةا مثلية ر ا
ا اي اصاة  .رامقيمإ لريام يلص مواية هقانيمى هقمامي هقامسي لا أق مل يع هقايمهإ ر ص لاىي م مله
اامةج اهالع هقا مفيويل ال ايمه هق اصإ ايث يصماة اةثم م يم ق مفمو ال ايمه هق اص امقلهوي.
ق قك رج من ي هاملص يامضص هقصلو مق اهالع هقالهنيل هقان ا ق ه هقه م ال ه هأ مغ إ
مضمر مق هق يسمى هق متة لى صيم هقالهنيل لمثايا مإ لتص ام لةوى لنو( E .Ostrom
).OSTROM Elinor, 1992
ام هقممةيخ هقاؤ ممص فيى الجام إ ر ل ال ل امقمجما لهقمول هقموةيهص قىاؤ مى هقة اي
هقاجلاي إ ايث موهلىى هقا م لهقل مسذ رياجل لصذ قك امقن يت هقا ولج ايل هقصصةي لهقماىيوي.
م ل رمقاؤ مى هقاملههو اأيى الجام مجلل نال هم اصاوه ممآل ريف هفصمق لهقاصمصة لمضمة
هقا م لموهلى م لتل ام نصا لى ملضياف.
 .1المؤسسات التقليدية الجماعية :
هقصلو قمالضع
قلصذ ممةيخ وينماي هقاؤ مى هقاةماث امقمواية هقهاملص قىايمهإ نهو نف ال هق
هقولهلية لهقاةت وهل هقاهم إ لامقممقص ر ص هقما ي هأهماملص قىاهم إ لمصةذ هقاهاللمى هقمص
ق م هفلقلي رص هقالةو هقامسص.

أ .التقسيم السوسيوترابي لمنطقة رباط تبانت :
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ن ةه قثايص هقالةلث هقافلي هفام يغصإ نهو نف ال هقصصلا ااجمل هقاصل لى اصىلامى ممةيلي
اااا لاؤةل ال لهوي يى الجام  .ق قك أ نهو اوه جاصوة أ مامض هقاصىلامى هقممةيلي لت
هقةلهي هقافلي قى مجن هقااىي إ لهقمص أ اك ن م ل ى ق ث م ال هقمغيية لهقماةيذ ال هي علة.
مل هقةلهيمى هقالمىف هقامصىا امأ ماةهة لهقماييو مصماة تما هوهإ قيا فن م مصةا قنم هقاايا إ لقجل
فن م مجلل قنم صلة قة مق هقاايا إ ر ص مانر هقااةللي لهقصو قصوو ال هفايمض اإةهمل م مق
هقامضص لهقصةذ لهقماىيو .لامقممقص رمقصنمصة هقاجلن قىمةهث هقافلي فيى الجام ماجننم أ اامق ال
ر هقانمض هقممةيلص قىما ي هأهماملص هقمةهاص قانثا نفل ةامث_ مامنى.
يذ ل ملهلي إ يلهو جيمنمل
رال ل ا ا هاموهو هقانمثم هقامسي إ يمضر هىيم نف لى ثل
ههمامليمل مةهمايمل انفص ل ال ل ه مصام لما ي هقاصص هقامسي هقة )3
الرسم  : 3الوحدتان االجتماعيتان الترابيتان المكونتان لمنطقة ارباط -تبانت

اصةت هل هقجيمنمل رص انثا هق مرى ااناصيل م ييل قىايمهإ ايث رص لمقي لهوي ةامث مامنى نهو
اناع ةامث ايث هقايمه ال ل ايل ةامث ل قلةاص لهامقمقليلإ ام ريام يلص اناع يى هياص لهق ي
يمالضع ااج همناص امقن ا ف يذ ملهلي إ ر ل ي لو هقاوهةهى هقا اي فيى هياص لمامنى رص هق مرى .


اهم هقةامث _ قلةاص _ هامقمقليل :

هقةلهي هقافلي إ مصلو صل مجن هامقمقليل مق جلن ةلم ه ماةله امقاهم إ تؤأض هقةلم
ا
لاىله لى مصييل ةهلص قو ال لهوي يى اجي إ لجل يى قورع ا مااممف انر قف اهم رص لمقي هقلهويإ
لقجلمر هقغما آن هكإ مص ة لى هق مجن هفصىي اصةر ن اناله قىةهلص اصوة هقامض قوي لتل امقل
ل ملهلي  .لمصماة ت ه هقصيل هقاصوة هف ما هقاغ ي قىلهوي لهق ي ي اص اص اال ل ةهضص
هامقمقليل .لنو اصةرم امفاة قة ت هامقمقليل ااجة هقةهلص ق إ للو ماجمنيم ه مةهمع اىجي هقصيل
لهفةا اام يؤوي اصو قك مق لىم لوو ال هقاامج .
ر ر ماىك هقاهم ال ثةذ هقةهلص ماجمني هأ ماةهة ن ةه قملرة هقامض ل هقمةه إ رايو اصو قك ا
قةي هقةامثإ ق قك لاصو ماىي ثلهة ت ه هقااجي ياجل ر هف ام هقةسي ي لةهض هقصةهع هقوهس ايل
يى هقةامث ل يى هامقمقليلإ ت ه هقصةهع هق ي يمةه لمو امناثملمى امجةة قىايمه لى هق مرى هامقمقليل
).

اع ملهقص هق نلهىإ او ى قةي هقةامث رص همهمه هق مرى إ ام ةرع ال هقملمةهى اع هيامقمقليل هق يل وهرصله
لل هقمةه إ ايث او ى مماج هقمامقفمى ايل هقاهاللمى هقااةي رمامقفى قلةاص اع هقةامث ضو
هيامقىليل.
لمامةك
اصو هصثوهامى ثليى ايل هقثةريلإ ماةة همامو هقةامث لهيامقىليل لهقى يل قةةه هقصىر لهق
هقهامل  .لا هقاةلييلإ رمل ولة
هقاصوة هقلايو قىايمه لمل يع هقاصص لرم ام منص لىيف اؤ
هقايمه جمنى ال ل لى  21يلام رص هفص إ رجمنى مانر  6يم قج ولهةإ قجل ن ةه قاصو هامقمقليل لل
اصوة هقايمه جمل يم ا رص راوهل جايمى تما لصلصم لى ثل هق لهقصإ لتل ام ه مول مضمر
يل لهاو جاص مضمري قمص مق  7يم ل قلةاص  3يم لهقةامث  3يم .
 اهم يى هياص _ مامنى :
مصلو صل هق مجن امقانثا مق لمسىميل ه ماةمم قة اناع يى هياصإ اع اةلة هق ال قواى لمس ى
المىف لصلصم ال هلي انصم iiiإ لهقهنل هقاةقص لاة ااة ل يغاى قىص اجلن  .جام ا وى
هقانثا قول لمس ى لةت ال انمثم المىف جمنمنى لانص ا لل ث هقاغة  .لا هقةلهي هقااىي
قى مجن إ رمل قةي يى هياص لمضى اةلام ضو هقاامىيل امامقذ اع هقصنمصة هقا ماة قويام امقانثا
للمس ى الهقي فيى هياصإ ايث اصو ن مي هقصةهع انر هقامض لهقمةه ق ممف هقصمس ى رص هق مرى ام
لث قةي مامنى هقامقي .
اصو مل ع اةج مامنىإ مل صى اصف هقاالال هقامسي هقاةماث ااناع يى هياصإ رم انر يل لقيى قمامنى
لهقامقص أيى هياص.
اع اثىع لامنينيمى هقاةل هقامضصإ لاع مقما هقايمو لهقاا ى هقمهمةي إ مثلة اةج مامنى قيصار
هقاث هدوهةي لهقمهمةي قىلهويإ ام وت مق ه ويمو هقثى لى هقايمه له مهوهض قوامض يى قياص قانر
ما هقافم لصيمن او هقانلهى هقل ث
اصص مضمري قاةج هقلهوي رأصااى يلام لقيىميل لى
هقاغ ي فيى هياص لمامنى ال هقاناع .هقيل إمماج هقاص هقامسي قمامنى ال يل لقيىميل لهقامقص فيى
ياصإ لتص هقاملو هقاا ا قايمه هقصيل ايل يى هياص لمامنى.

ب .وحدتان اجتماعيتان ترابيتان منفصلتان :
مل هقةلهيمى هقافلي هقااوا ىفم ال هقماييو لهأ ماةهة قواى جام تصإ لامقممقص لهونم ملهرام ريام
يلص اله هقلهرويل لى هقاهم لل قمى هقمامقذ لهقمصمةا ايل هقاةت لهقاوهاة .م ل اجنمنم ت ه
هقااجيمى هقافلي ال ملثمض مف ية ال هقماويو هقاهمقص قىاهاللمى لي هقاالال رص هقانماع هقامسي إ
لهقمص جلنى امقممقص اوهةهى ا اي انفصى ممصىم ج ان م ااناص م هقامسصإ لامقممقص رنال اصوو هقاويث
لل لاوممل ههمامليممل مةهايممل انفصىممل.
ال ل ماىي لقمسع هقااجيمى هقافلي إ نهو ل اةها ماييو له ماةهة هقلاوميل ية اةماث انيمإ
ل يضم لي هقاالال هقاةماث ااناع امقل ل ملهلي قي ى ق م ل ق اممةيخ لي هقاالال هقاةماث
امقل ل يى هياص إ للية وقي لى ت ه هأنفصم للو هأةمامث تل ل مل يع هقايمه وهل ج
ااناع
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اهالل مم اثةيا ااةلل للموق مثمام هقاجميمى هقممةيلي لأ يلهو ي ةهاث اؤ
هقلاوميل.

ممص يهاع ايل

ج .المؤسسات التشاركية التقليدية وتدبير المياه :
قا هقاامي هقفةن ي إ جمنى هقاؤ مى هقماىيوي تص هقان ا قىاأل هق يم ص لهأهماملص فيى الجام إ
لة اؤ
ايث هقامه هقاىا داةهك هقاةلييل رص ا أق هملم هقاةهة هقلمص امقاايى وت هق
ممقايىى .
مل اصثىر ممقايىى اامم ال هقاصثىر هقصةاص قايى إ ايث مةهاى ممقايىى قفمة ثليى مق
هأنمةلالقلهييل لهأاي ميالقلهييلإ اصثىر قايى أ يغثص رص هقاايا اص اصن
قايى إ قجل ا
ممقايىى) . (Breque Jaque, / Lecestre Rollierرمقان ا قاصثىر ممقايىى لنو يى الجام لا
B.L.Rollierإ يصن ااصثىر ممقايىى ج جيمل ههماملص اهمقص ينم ماى مثمة يم ص ال هقولهة مق
هقاايى ) . (Lecestre.R,ل تل ام يمهى ال ل هقمةهماي هعمي )المجلة المغربية لالقتصاد واالجتماع
العدد165و  166يناير . (1986

ه ص هفام يغي هاع م صمل لتل ة الي جاية مهاص م ةلهاث هأنمامض مق
العظم:
نفا هقهوإ ل ه ص تل ما هقمن ي هأهماملص قاايى آيى الجام إ ايث يامةك رةهو ت ه هف ة
هفالي رص هدنممج ااج لامرص للى ه مغ هفةاإ لت ه هقةلهاث ايل لنمصة ''ه ص ياجل ل
مضصذ رص امق هق ى إ لت ه هقضصذ ايل لنمصة ه ص يلقو لنصةه آلة هويوه قىمن ي هأهماملص
تل مجمى هف ة ) لتص امق اثماا قام مصياف ماايىى ال مااىيلل جام ل ه ص ي مةهع قلمف ااج
مىامسص لنمض هأنملمامى هقهاملي لمص م ه مةار لنصةيل ال ل ايل المىفيل.

الموضع:
يمجلل هقالضع ال لو قةت صغية لهقمص مجلل هقاةي هقجاية هقالضع)إ ليماي املرةه لى
ال ل هاملص قىاال ل جلة لا هو مؤوت ريف ص هقهاص إ جام مملرة ت ه هقاةي لى ةهم قموةيل
لى اا هق ح .ليال هقالضع اموهل اصا هقاؤلل هقوهلىي إ جما ي هقمجمقيذإ لقجل هقالضع ق يجل
يال اأي ولة يم ص ال الضع اآيى ةامث هق ي يال اما ي لام من يذ قنلهى هقةي لى ج
لنمصة هقالضعإ لقجنف أ يال اأي ولة يم صإ فل هقاةهةهى هق يم ي ين ة ري م لى ا ملت ماايىى
ل يى اجي .

الفخدة:
ممجلل هقفلو ال ل ل مق لا الهضع لم ماو ماايىى لاوم م ال هأنمامض مق لاو هغةهري
اامةج لهقمص ماا ه ام اامةجمإ جام نف لى ا ملت هقفلو يم موهل هقاؤلل هق يم ي هقاؤلل
هقلمةهي ) ام هقاؤلل هقوهلىي رمم لى ا ملت هقالضع .ليمضر قك ال ل رلو آيى اجي هقمص
ولىى رص صةهع اع رلو آيى اايم مامل هقفمة هأ مصامةي إ مأ ل ت ه هقفلو ياجل ل ممصةا ق نا م
ا ا ولل اصا هقص م رص اىذ ال هفا ذإ لت ه هفا ذ مقام ام يم هصثنمل م ااهالل ال

هقل مس لهقثةال جمق ار ميغة ص) ل ةاص هقصمةإ جام لقع قالضع آيى هياص هق ي جمل ينماص مق رلو
آيى اايم لمال ريام اصو مق رلو آيى لةيمى.

القبيلة:
تص جاة لاو رص هقمن ي هأهماملص قاايى آيى الجام إ ايث ل جمل ت ه هقاايى ي ماولل ةلح
هنمامس هقهاملص ال ه ا هقاامةك ل ةض للوو ال هقمامقيو لهقاله إ راايى آيى الجام رص ج ن
اصو هنم مض ال هقاةث ياو ال مني اهلق لى ج ماايىيل لهاو مىلت هفلةتإ جام ل هدا ما
مملةهقى
هقهاملص عيى الجام يمه و رص لهلو اهالل ال هفضةا ال ضةير يوي ال
هق ي يال ج جمل قايى آيى الجام ا يمةمف نليمإ جام ماج هلي لقا ي ا هةه لمنيم قهايع رلوهى
آيى الجام  .لمصار ةلهاث هأنمامض قلي رص امق هقاة جام جمل لىيف هفاة ل ضغث آيى لثم
لى هقاهم هقالجام ي.
لهض جمل اايايم
امصمةا م م اع ةهاث هقاةها
م ل ي ة هىيم ل هقا ة هق يم ص ق ه هقاؤ
ل لتايم)إ لتل ام لضع ال قا رص مصةيذ هقاايى  .رص ت ه هدثمة يايىنم ت ه هقمصةيذ قممقايىى لى
ماجمقي هنوامج هقثاامى هأهماملي لهقمةهماي ال هفلص مق هقاايى )إ قجل امقيم هقلاوهى هق يم ي
لهأهماملي لهض ممقايىى رص مامة مق هقفل ل ممقايىى رص مامة مق هقاايى قىام م مصا إ لامقممقص
هقاةلي هقاجىف اصيم هقالهنيل لهق متة
نصا لى ه مصام اصثىر ممقايىى قىوأق لى هقاؤ
لى من ي هقاؤلل هأهماملي قىاايى لى ةهة ام يموهل لنو مجن هقلهوي.
هقلايو هق يم ي لهأهماملي هقاملههو لى صصيو هقاةي إ ايث مض اال لل
ممقايىى تص هقاؤ
ج ة مقام جاة هقةهم )إ قجل اع قك ملمىذ هقص ايمىإ ايث ال هقجامة  Ighatarnت راث ال
ق ص اي هقاةهةإ لت المص ال هقاةي ق نفل يم ص ل هقمصموي ق هقاوة لى رةا رجمةت
لى هق مجن .
نهو يضم رس هقاوامض لت هفالمص هقاصينلل قضامل هقافم لى هفلةهذ لهقالهنيل هقماىيوي
قىهامل  .قجل رص اص هفاله يمضر ل هقجامة هاغةهلإ هلمممةل )..ت هقا ؤلقلل لل هملم هقاةهةهى
رص هأهماملمى هف اللي قممقايىى.iv
مهماع ممقايىى ال ج ام يلص اصمقر هقاةلييل هقهاملي إ هقاةهلص لهقغمامى لهقاةهلص لهقا هوإ
رصى اي هقالم هقالهنيل هقامصىا امقمواية هقاةلي قىايمه يم مغييةتم لا ضام م جىام ه مولى هقضةلة
قكإ ل يضم رص امق لةال ت ه هقالهنيلإ مهماع ممقايىى أملم هقاةهة هق هةي رص ام لمةال هقامنللإ
جام ياجل قممقايىى ل مولل مق هاع اله صيمن لمص ح قنلهى هقةي.
هقااىي إ م لىم لوو ال هقا م لهفولهة وهل هقاؤ إ
قضامل هقصا هقا ماة لهقهيو قىاؤ
هقاةتإ رال نهو ةسيا هقولهة يول هقااو ل هقنمس إ لتل
لملمىذ ت ه هفولهة لهقل مسذ ا
هقا ؤل لل منفي لهامةه هقاةهةهى هقهاملي قممقايىىإ جام ياجل ل يلج مقيف ا هقصةهلمى لهقن هلمى
ايل هقاةلييل .ام رص قةت لةت رنهو ا مام لل مسذ فلةت ممصىم رص من ي هقالهةو هقثايصي جـ ااو
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ل لهامل ل هقنمس إ جام نهو يضم اغمة ل هقهماع هق ي ملج مقيف ا ؤلقي م يية اله هقغةهامى
مضمر مق ا ه ل اغمة ل ملجم ...ج قةي ماج ملوهوتم هقلمص ا مإ رمقان ا قىةامثإ أ او ي ية
هقاهماع هقااىصإ ل قلةاص ر ص م ية ال ثةذ الص لهاوإ ام يى هياص ريم م ييةتم ااج
هاملص ايل لوو ال هفالمص.
مهاع ايل هقولهلية رص انثا هقةامث_مامنىإ ق قك رصنوام يمصىم هفاة ااةهة
لامقيم أ ملهو ي اؤ
يلص لو ولهلية امصوو جا ن هع ل ا أق هاملي إ يم مصييل جامة مااىيل هق يل يهماصلل ال ه
موهل لااث ا يةضص هايع هفثةهذ هقامنم ل  .لرص امق لةت ياجل ل يال راث اال هقاةي
ممقايىى اةام م ضال ههمامع مااىيل  .ايث نم ةه ام يم هنموه جامة مااىيل ال ه هقن ة رص
اؤ
نم ق ام .للنو هملم هقاةهة هقامفم لىيف يم مل هقهايع رص هقاةت ل ههمامع ص هقهاص .
ه ل ياجل ل نال ل اهالل ال هقص قمى مةاث ج ال قةت هقةامث ل قلةاص ل هامقىليل ال ه إ
لايل مامنى ل يى هياص ال ه لةت .لم ت ه هقص قمى م م صيمن هقانلهى هقالصص قىةي لا ل
هقالهةو هقثايصي  .للى هقصجا ال قك أ نهو ي قملو قمواية هقايمه لى ا ملت انثا
ه مغ
ةامث_مامنىإ ل همامو هقولهلية هقلاا هق ي ياول ية املههو .م ل ياجننم هقال اصو لهلو قم اامةك
ايل ت ه هقولهلية ياا إ قجل أ ياجننم هقه اصو لهلو ةهاث ايث يم مفصي اهالع هقةلهاث هقااىي ايل
هقاةت لهقاوهاة لصلصم رص رمةهى هف ا .
م ل اصو ماوي همن هقاؤ مى هقماىيوي لل قم م امقا أق هقامسي لموايةتمإ
هقاؤ مى هقة اي لهقمص ماو رص مثمة ل ع ال هقاةي هقلهاو .

نصا لى

ماوي

 .2المؤسسات العصرية:
ان لضلع مجن يى الجام قىاامي هقفةن ي ايل  1920ل1930إ م موةهج هقاؤ مى هقصصةي
رص هقانثا لاة ل ث اةها إ لق م هقماليىي هقااىي قل هة هقوهلىي امقايمو هقمص وةهى ااج موةيهص
ان 1930إ ل لمنيم لان  1980م لىم هقهامل هقااىي قمامنىإ ل ليةه رص هق نلهى هفلية اة ى
اهالل ال هقهاصيمى هقاجلن ال ثةذ هق مجن ل هقافةلض ال ثةذ هقولق .

أ .تمثيلية المخزن "القيادة " :
ان ولل هقاغة ماى هقاامي هقفةن ي إ همل هقامو هقفةن يلل م مةهميهي لمص مالىى رص هق يثة
لى هقهام ال ل هقاصل لى مامقفمى اع قموم م .رص مىك هقفمة جمل لهوي يى الجام لمضصم
قايمو هقم ماص قج لي ل يوي الام انصم ايخ هق هلي هقانصمقي إ ت هل هقامسوهل لهقاوللهل ا
هقمناي هقااىي ايلح  .لقو ه مغ هقايلح هقصماىلل قصمقر هقاامي هقفةن ي اصو ملضمع اصمةض اام
انصم نفل ت رم ملقله لى هلو هفةهضص للةلهى هق مجن .
ام رص اةاى هأ ما إ راو وت هأ مغ هق هسو قىامو لهقايلح مق مفجية هقال ل رص هقماىي ال
تاي ت ه هقنلا هقااىي ) (LEVEAU Rémy ,1985إ رم مصليا هقامو هقماىيوييل اال فيل قىولق إ
ة ل هقايلح لهقامو هقماىيوييل ام هقله يا لل هقيل انفل هقمصموي ل يم ص تم .

رص ن 1980إ لىاى هقايمو هقة اي هقمماص قل هة هقوهلىي ااةج يى الجام امامنىإ لليل لى
ة م قمسو اجىذ ام ييةتم يلضع قل هة هقوهلىي إ لقو ماى م ايمف ا ه هأ قضامل هقماليىي هدوهةي
لهقاضمسي قىال ل وهل مةه هقاامثص  .لملمىذ ا ماف ايل هقماجي رص را هقن هلمى مضمر مق اةصف
لى ضامل مثايم هقامنلل لاف هفال .لقاامة ت ه هقا م إ قمسو مامنى اامث اااج ال هقايلح
ة هقامو
لهقااوايل هق يل يصين ليصموال لى مصيين لما هدقىي إ لينماص رةهو ت ه هقااج مقام مق
هفلهس  .م ل راهم هقلهوي يماج ريف اله ث ااج ال هفرةهو هقلمضصيل قمةهماي اصين ايث يلضع ج
يله ي م ما ي مةهاص هويو
ولهة قـ ااو إ لاهالل ولهلية ق ىث ايخ لتج ه ولهقيك..لت ه هقاؤ
ما هقفل هى
ما هقمامقفمى هقماىيوي ايث مةه هقايلح اةماث امقما ي لى
هقة  )4ن خ لى
يى اجي ل يى ايايمإ ام مةه هقااوايل ر ل اةماث امقلاوهى هأهماملي هقمةهاي هق ماا .
الرسم :4التقسيم اإلداري لقيادة تبانت (منطقة ارباط تبانت).

نلهى هقم صينيمىإ املقى هقولق هقماج رص هقاةت لهقاوهاة جام جمل مسوه ال قا ريام يلص
ل
هقمن ي هقهاملص ال ل لىم ا ا هقنمس إ هق ي جمنى قف ل ق ااماة امقامسوإ قجل اص هقاةلييل
لهقامسوإ ق قك ل هقةسيا ه هقنمس رص اص هقاةتإ لتل هق ي
ةرضله ت ه هقةهاث هقة اص ايل ةسي
يمامع امقيم راث اماليىي ولل لهلو ةلهاث اينف ل ايل هقامسو.

ب .دور القائد في تدبير المياه :
ن ةه قثايص هقا م لهق ىث هقمص يمامع ا م هقامسوإ ر ل اثمق امقماجي رص هقن هلمى هقمص ق ما ال
ما اىيل إ ليمصىم هفاة مقام ان هلمى ايل هقاةلييل ل ايل المص آلةيلإ اةماث
ثةذ اؤ
امقلصلص امواية هقايمه للو هامةه ولة هقايمه .رمقصلو مق هقامسو قىاث رص قضميم رص هقصةهلمى جمل
امهمل ه لقاو ثليى لصلصم ال ثةذ يى اجي هقمص لمةضى لااو ملههو هقال ل ل االىيف لى
مةهامم م .قجل ان لاةيل ن ياول ل قوامض مااىيل مله له مق هقايمو قا ن هلمى له له لل اى م
هقماىيوي  .رال لنو يى هياص ايث ىث ةسيا هقاةي ق مجل اصةلر ال ثةذ
وهل هقاؤ
ممقايىى إ يضال هقامسو ولة ةسيا هقاةي رص مثايم هقغةهامى هقامصىا اصو هامةه ولة هقامض .ام ال
ه لةت لرص امق هقن هلمى هقجاةت هقمص ه مصصص لى هقامسو اى مإ يم ماوي هقاوليل مق هقاامج
هدقىياي  .لقو ةى هداصمسيمى نف ل هقصاة نلهى هفلية ل هقاضميم هقاصةلض ام هقاضمض
لهقامصىا اا أق مواية هقايمه رص م هيو.
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لال ايل هفولهة هفلةت هقانلث امقامسوإ نف اجىذ امماع لضع هقاامةيع هقمنالي لمواية اصا
هقمالي ىإ مضمر مق مماع هقصا هقاال ال ثةذ هقولق إ لجالم رص ت ه هقصوو نصا لى ماةه ولة
هقامسو رص ااةلع مهويو ااج قنلهى ل لهقص ايمه هقةي مضمر مق لىم هاصيمى ا نيص هقامض هقف اص.

ج .الجماعة القروية لتبانت :
لضصى هقىانمى هفلق قىهاملمى هقااىي ل و هقاامي إ ايث لىاى لأ هقهاملمى هدوهةي رص
هقاغة إ رجمل توذ هق ىثمى هقفةن ي آن هك تيجى هقن م هقااىص  (Leveau , Opcitإ ام ة ايم راث
مغيية م ايمى هقاؤ مى لثةيا هنملم هقاالىيل تل هقا م وذ لقيا ا ا هقمهاصمى هقااىي  .ل يضم
لى ا ملت آلةإ يةى م ايمى هقاجىفيل ام يية الة هقاايى ال اغمة مق ةسيا هقهامل هقاةلي
لانملايل لل هق مجن يالىلن رص هأهماملمى هقة اي هدوهةي إ جام م لىم ااجا ماىيوي يامةا ري م
هقامضص هقامج ) ص ايممف لرم هفلةهذ لهقالهنيل هقماىيوي هقاصال ا م رص هقاهم .
رص ن 1965إ للضى هقهاملمى هدوهةي امقهاملمى هقاةلي إ رمقان ا قىال ل لان ل و
هأ ما إ لا لى ماةية هقاهمأى ال مألية هقايمو لل قمم اع هقاامي ل قك الىم ىث اضمو
ااىي إ رة ى هفا ه هق يم هقلثني رص هقهاملمى هقاةلي ل يى قمالي قلهلوتم هق يم ي هقااىي .
لرص ت ه هقصوو يةت  Leveauل هقهاملمى هقااىي ق م ملاة اوه ال ثةذ هقنل هقماىيوي لق يم
ممقايىى وهل هقاايى  )Leveau,إ قجل رص هقلهقع ضاى ت ه هقاؤ مى امجل ااو
مصليا اؤ
اامجة ال ثةذ هقنل هق يم ي هقااىي إ لتل ام ي ا امقيم رص يى الجام .
ايوى هقهامل هقاةلي قمامنى لم 1982إ لجام يايل هقة 5إ ر ص مغثص اص مةهامى قايى يى
الجام إ ل يضم رمقما ي هقمةهاص قىولهسة هأنملماي قانثا ةامث_مامنى مةماث امقلاوهى هأهماملي
هقة ل  3ل 4ل.5
هق يم ي هقااىي إ لااهمأى هقااوايل ا
الرسم  : 5الدوائر االنتخابية للجماعة القروية لتبانت (منطقة ارباط تبانت)

ماىيوي إ رمقة ا
ممقايىى جاؤ
ة اي لاؤ
ة هقماماف هقامس ايل هقهامل هقاةلي جاؤ
هقامسا قىماج رص هقاامس وى مق لىم هقهاملمى هقاةلي إايث انيى ت ه هد مةهميهي هقامضي امقماج
ا مجما هقاهاللمى هقااىي هقاجلن
هق يم ص رص هقاامس لى مواية هقةلهاث هقماىيوي لهقمص ماج
قاهماع يى الجام  .ايث ام ي ا تل مةههع هقاؤ مى هقماىيوي لهقةلهاث هقاهماصي ايث جوى قك
 .)Lecestre .R, Op cit L.Rollierقجل ة قك نهو ل هقمضمال هأهماملص هأقمصموي هقاؤ ا
قىةلهاث ايل هقاةلييل ام ه قمسامإ لتل ام يف ة هقولة هقايلي قىاؤ مى هقماىيوي رص الضلع مواية

هقالهةو هقثايصي إ لتل ام جوه  Amahanلنمض وةه مف قاهماع هوها امفثىا هقجاية ايث يةت ل
هقاهماع هقغهوهاص ق ياا هقالهنيل لهقاؤ مى هقصصةي قجل تنمك مةههع رص تا هقاؤ مى لهقالهنيل
هقماىيوي ).) AMAHAN Ali, 1992

د .الجماعة القروية وتدبير المياه :
ممول هقهامل ااج ية ااماة رص مواية هقايمه ال ل مول م م رص اهمأى مالي هقاامةيع
هقامسي لا هقصةهلمى ال ل ولة هقامج وهل هقهامل هقاةلي .
رصنو نال او هقصةهلمى ل هقن هلمىإ ممهف هق مجن مقام مق امج هقهامل هقاةلي إ لتل ام يلىم
موهل ايل ملصصمى هقامسو لهقامج إ مضمر مق ل هقامج ينماص رص هقغمق قى مجن هقااىي إ يؤيو هلميمة
هقامج للا هقامسو ال يى اجي يمله لل مق هقامج ااج هنمامسف مق اهمق إ ام ت هقةامث_مامنى
ريمله لل مق هقامسو هقاملههو امامنى).
ام ريام يلص همن هقمالي إ راو مولىى هقهامل رص لوو ال هقااموةهى رص انثا ةامث_مامنىإ ايث
هقاصل لى ول ال هقولق أقمنمض الهو انمض لهقص لقنلهى فيى هياص
رص ن  1980مماى هقاؤ
هقاةلييلإ يمضر ل هقااموةهى مأمص مقام رص هقفمةهى قا هأنملماي لامقممقص رال
لفقلةاصإ قجل ا
ت ه هقااموةهى أ يصل لىي م اوه .لامقممقص رجةى هقولق رص ل را لوو ال هقاامةيع هقهاملي ةتيل
اإلمو هقن ة رص لاوهى م يية ت ه هقاامةيع ( )FAY G ,1988لتل ام يايىنم لى قة لاو ال
هقولهةإ لتص هاصيمى اام نص هقامض هقف اص هقمص نصا لى هقمثةال مقي م ريام يىص.
 .IIIانبثاق الجمعيات :
امقيم اص هقمالي ى هقولقي هقمنالي هقااىي ممهف م م مق هقهاصيمى هقاالى قصمقر هق مجن  .رهاصي
يى الجام قىمناي لهقمضمال لىاى لم  1988رص مثمة هأ مفمو ال ول ولقص .لممجلل ت ه هقهاصي
ال المص لمس ى ق م نفل للا ممةيلص لهقمصموي ل يم ص رص هقانثا إ لتل ام يؤتى م قىص ولهة
تما رص هقىصا هأنملماي إ ام هصى م ماذ رص هقه هقاصمةض قملهف هقهامل هقاةلي يم يم .راو لضاى
هقوةه مى هفلية ال هق متة هقهاصلي امقاغة ل قثاي هقهاصيمى امهنفجى مجلل متة لما  .رص
هقص األ هقاصمقر هقفةوي ق ه هقهاصيمى مضمر مق هقانمر هأنملماي تص
ت ه هدثمة يلضر هف مم
هف ةها هفلق ال لةهض لىم هقهاصيمىإ جلة ال هفتوهذ هقااياي قىمنايث هقهاصليإ ايث ي ا رص
هقغمق ل هقفمة هأنملماي يةهرا م لة لوو ال هقهاصيمى هقلامري ل هقةيمضي ل هقمناي هقااىي إ تور م
مافي هق مجن قىمصليى لى االقي م.
هاصي يى الجام قىمناي لهقمصملل تص جلة هقهاصيمى ماصملم رص هقانثا ايث ماجنى ال هقاصل
لى مالي ى ولقي م هقمناي هقف اي لهقامض هقاةل ...لقو ةى رصمقي ت ه هقهاصي امقاله ه اع
له هدوهةهى هقااىي جمقهامل هقاةلي لل مالي ال ت ه هقاامةيع ام ورع هقاةلييل مق هنم مة هقا يو
ال هقهاصي جلة ال هقهامل هقاةلي .
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 .1دينامية تكامل المؤسسات :
مل ماوي هقاا و هقاؤ ممص قلهوي يى الجام إ يايل هقثةيا هقمص م ا م مولم لمجما هقاؤ مى
األةتإ قجل
هقاويل لى هقن م هق مسو ان هقاامي لام قاى مإ ايث قيا تنمك مصليا جىص قاؤ
ن ا مصمةضم ممة لمجما ممة لةت رص ا مليمى اؤ ممي المىف .
ة امم
رال رص ا أق ا هقن هلمىإ همهف هقاةليلل قالمىذ هقاؤ مى هقااوا ق إ ا
لهض ممقايىى ل هقامسو ل هقامج امقهامل هقاةلي ل هقاامج هدقىياي  .ق قك رموهل ت ه
لهنمامضهم
هقاؤ مى رص هقا م لةى ااج جاية مغيية هقناث هأهماملص لهق يم ص ق ه هقاهماصمى هقماىيوي .
مل مةههع ولهة هقاؤ مى هقااىي جممقايىى لهألص...ةههع امف ما مق يم هقا مصاة رص ملضمع
هقهام ل قك رص ن مي هقاةل لهلة هقاةل  19لاوهي هقاةل 20إ مضمر مق ماويو هقاهمأى هقغمالي
هقةللي ال ثةذ موهةهى هقايمه لهقغمامى هق ي وت ااج جاية مق مةههع هقاامس هقمص جمنى منم ت هقةلص
لهأنمهمعإ لهقمص وهرصى لل اهمأم م ضو هقا مصاة لااةه جاية  .ق قك رإولم هقاؤ مى هقا يجى
هلماةى لثل تما لهويو دولم هق مجن هقاةلي رص هقهام ماى يثة هقولق هقاغةاي .قجل ة
ممقايىى أ هقى امضة رص ا أق
قك لة هقما ي هقمةهاصإ نهو ل هقلاو هقاةلي لاص م اؤ
هقمواية هقهاملص قىالهةو هقثايصي إ ايث ق ماوة هقاؤ مى هقاويل لى مصليض مإ ل قك لجا اصا
هقانمثم هفلةت هقمص ه ا م هن يمة هقاؤ مى هقااىي لاص م هقةلهاث هقااىي Amahan 1992
.MAHDI M. (1999),
ام يه هدامة مقيف جصنصة تم رص ا أق مولم هقاؤ مى هقاويل تل ه ملامة هقنل هقااىي ق ه
هقانيمى لهصى م ل مسث ىث إ لرص ت ه هدثمة هق ل يل يم ص لهقاؤ ممصإ اة ى ان  1999ةاع
هاصيمى قاام نص هقامض هقف اص لهقمص لىاى ال ثةذ هدوهة  .رجيذ م مولمق م رص ت ه هق يمال ؟ لجيذ
ماجنى ال مجليل لضمس م لرةا ولهةتم لصلصم رص ا مس ا م ممصىم امن ي هقاوهة هقا اص ؟
 .2جمعيات ممتهني الماء الفالحي  :جمعية النور نموذجا


ماوي هاصي هقنلة :

مل ااةلع ملمو مأتي هقاوهة هقا اص فيى الجام لهقاال ال ثةذ هقانك هقولقصإ ام تل هأ يم
م وذ رص هلتةتم ماويث هق اص امقاهمأى هقاةلي ) .(Riaux jean michel ,2003راو لقى هقولق
هقاغةاي تاي لمص ق ه هقاهمأى ال ل ضةلة هقمول ا مإ ل قك ف ام لو تا م رك هقص ق
لل هقصمق هقاةليإ ل يضم ن ةه قىمألة هأهماملص لهأقمصموي ا م ال ه  .ام ال ه لةتإ لرص
مثمة هقمواية هقانوات قىايمهإ جمل ق هام لى هدوهةهى هقالمص هقمول لى ا ملت لمقي هقالا قىماىي
ال هقصلها هقاؤلة لى ملا هق ولو لج ه هقملفيذ ال لثلة هقايمه هقهمةر لقمى هق ةل .
يمهى هق وذ هف م ص ق ه هقااةلع ال ل ما يل مل يل هقالهةو لملمو انمض هقانلهى لهق لهقص
امأ انىإ مضمر مق انمض الهه ضو هقفيضمنمى ايث جمل هقاةث هف م ص ق مفمو ال هقمالي تل
لىم هاصي مصن ااهم ه مغ هقايمهإ رص مثمة مامةجص اع لوو ال هقفملىيل هقااىييل هقامولىيل رص
هقاثمع.

لة ةاع هاصيمى
وى هقاةجي هقامصىا امقهاصيمى رص اهم مواية هقايمه لهأ مفمو ال هقمالي مق
قا مصاىص هقامض هقف اص الهوي يى الجام إ لقو اوو نثمال لا ج لهاو ال ثةذ هقاويةي هدقىياي
قىف ا اأ ي ااةهج اع مجن هقلهويإ ل يضم اع هفل اصيل هألمامة االال هقامض رص ت هقانماع
هقة )6إ لمغثص هاصي هقنلة نال هم اهالع مةه هقةامث_مامنى اجلن ا قك جيمنم مةهايم هويوه
)المديرية اإلقليمية للفالحة بأزيالل .(2002
الرسم  :6مجاالت نفوذ جمعيات ممتهني الماء الفالحي بواد أيت بوكماز



مجليل اجم هقهاصي :

يصماة ج هقا مفيويل ال ايمه هق اص امقاوهة هقا اص ةامث_مامنى لضمض امقهاصي إ ايث يم هنموه
اال لل ج ولهة اثةيا يم هأمفمال لىي م اين .v
رمقان ا قاةي هقةامث ال إ نهو نف اا مق رةيايلإ لمصلو صل ت ه هقما ي مق صةهع قوي ايل
لمسىميل صىيميل رص هقاةي  .لامقممقص رةضى هقاماي هقممةيلي ل ينماص ةسيا هقهاصي مق هقصمسى هفجلة
اصاي إ جام نف تل نف ف ةسيا هاصي يى الجام قىمناي  .ام اأقلةاص راو م مصييل هقنمس لن االما
اال لل هقاةي لنمس قىةسيا .ام رص هامقىليل راو ليل هقااو جلة هفالمص لةهض قمالي ولهةه .ام
لى ا ملت يى هياص راو ملهف هقاةليلل مق ةسيا هقهامل ااج جلة هفالمص ا سا قىانص إ هأ
نف هامنع لن م لليل اوه ال ماملفإ ام رص مامنى راو ليل هقامسو او هقااملقيل هفجلة يثم لمأليةه ال
هقنماي هأقمصموي .
يامةك االىل هقاةت لهقولهلية رص لو ناث تا م ن امولىلل رص هقفىك هق يم ص ااةالل قىامسوإ
هقهامل هقاةلي إ هاصي هقمناي هقااىي )...إ لأ او ان اصنص امقا أق هقامسي قىاايى هق اص)إ مضمر
مق ل ا ا هقماليىي وهل هقهاصي ماا لمنلي امقن ا قىف ا إ لهقوقي لى قك تل ل ةاص لضمض
رصىييل رص هقاجم جلن يام نلل هقااملق إ لتل ام يلىم لو اصموق هقاةلييل لى ثةيا مصييل تؤأض
هقنله لن إ لامقممقص ه ميمض هقف ايل ال ا م هقهاصي ل لضمس م .ملىم ت ه هقلضصي قىف ايل لو
لام امقهاصي ام يهص اص ا يمهمتى م لصلصم ه ه مصىم هفاة امقايمهإ لتل ام يف ة ااج صةير
ام لو اامةج هقاةلييل رص هلميمة هفلضمض لهقمنمقا هقامص لى ا ملت هقفس هقلهه ماليى م
قى مجن لهقفس هقاامجة قىانمص .
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.3

الفاعلون الجدد المتدخلون في مشروع إعادة تأهيل المدار المسقي :

وت لىم هقهاصي لملمو مأتي هقانلهى لمص ا م مق مول رملىيل هوو لمغية لوو ال ولهة
هفالمص وهل هقاهماع هقالجام ي .ر ة ال فل ل هة هقف ا وهل هقن يت هقهاصليإ ايث ياغ
اال ل هة هقف ا ولة هقصنصة هق ماع ضال ماليىي هقاجم إ ليمهى ولةه هأ مامةي رص ماوي
م ص اع اةلة
هقملهي مى هق ا قىن لا امقااةلع رص هقاةها هفلق ايث يمنمقص ولةه جفمل
هق ال .ام هقفمل هعلة لهق ي قف ولة تم رص هقااةلع ريمهى رص هقاامل هق ي يم هلميمةه اصو ى ى
ال هقاةها اوضه ال مهةهض ثى هقصةلا ال ثةذ هقاويةي هدقىياي قىف ا ام هلميمةه .مضمر مق
ام ام يمول رص هقااةلع لوو آلة ال هقلاةهض ا نو يلإ اجمم هقوةه مى)...إ ل لضمض ال
هقان امى هقغية هقاجلاي جاموةايل للاةهضإ مضمر مق رةال لىاي ال هقهماصمى لهقاصمتو هقالمص إ
ايث مص هقه لو جى م رص مايي لوةه هقنممست هفلق قىااةلع.
يؤوي اضلة تؤأض هقفملىيل امقلهويإ رص ل ق اع ااةلع ملمو هقمأتي مق مفمل ى هويو إ ل قمى
هقمفمل لهقمصمةا منانص ايل تؤأض هقفملىيل لهقنل هقااىي إ لتل ام يمةه مق صةهلمى امصىا
امقااةلع ايث ياجل ما يا م مق صةهلمى امصىا ام ماثم هقهاصي قىنل هقااىي إ لصةهع آلة
امصىم اةرا هقف ايل قا م هقهاصي .
 .4الصراعات  :هل هي وسيلة لتدخل الجمعية ؟

 .ماىك له ماثم هقهاصي قىنل هقااىي :
رص اوهي هقااةلع ى هقصةهلمى جمنى امصىا اصا هقاامل ريام يلص هقمالي لهأناثملمى
هقامجةة لل هقصا ...إ رفص ا ة امةا ن 2002إ لقذ هقصنصة هق ماع رص اجم هقهاصي اال
ل هة هقف ا ) لام هقاامل ن ةه قأللام هى هقهلو هقنمقص اامج امصىا اهلو هقانمض ل ةل
منفي هفلام لم ةامى رص هقانلهى)...إ لتل ام وت مق مجلل رةيايل لى ا ملت هقهاصي إ رةيم يمجلل
ال االىص هقةامث ل قلةاص لهقى يل يافلل رص صذ هقاامل إ ايث املقله ه ماصمو اال ل هة هقف ا ال
هقاجم إ لهقفةيم هعلة اجلل ال امقص هفلضمض لهق يل يوله قةهة هقصنصة هق ماعإ لةج له لى ضةلة
هامةه انل هقصاو لاةلث ورمة هقماا ىإ للص هفاة مق م ويو ةسيا هقهاصي امقملهف مق هقاضمض م ه
م ه ماصمو اال ل هة هقف ا ال هقاجم .
م ل لقا ت ه هقاامج هقامصىا ا ية هقااةلعإ لاوى ههماملمى نصذ ا ةي ايل اويةي هقف ا
لهقهاصي لهقااملق اإاةهك قمسو مامنىإ ل قك اغةا ا ث ت هقاامج هقامصىا األام هقااةلع لااملق
اى م.
رص ت ه هدثمة لاصو ى ى ال هقااملةهى لهأهماملمىإ ملضر ل هقاامل ق يامة هقاةلث
هقانصلص لىي م رص ورمة هقماا ىإ ام له ا يمة تيس ال هقلاةهض هقاالىيل قىانك هقولقص قمايي
هفلام إ رجمنى هقنميه ل م ه ماصمو هقاامل اوهي  2003لمصليضف اآلة اةيث ممام هفلام ن مي
.2003

هويو لواه م
ام ياجل ه مل صف ال ت ه هقصةهع تل قوة هقنل هقااىي لى مغيية لا سا اؤ
ال هقصا هقهاصلي مق هقصا هق يم ص.
رص هقاا و هقاؤ ممص هقاام ىفمإ ل يضم مغيية همهمتمى هقاؤ
رال ه ل قمى هقمامقذ لهقمصمةا هقاةماث امقااةلع نهوتم مااص ااج اله قص قمى هقامضص:
رـ يى اجي رص لمقي هقلهوي قلةاص لهقةامث) يمصمةضلل وهسام اع يى ايايم رص هق مرى  .ت ه هقمصمةا
ياجل ل يف ة يضم اام تل يم صإ رأت هقصمقي مماصلل وهسام قهاصي يى الجام قىمناي )(AABGDC
يم ص viاصةلذ ينماص مقيف هقاامل  .ام ت هق مرى ر يماصلل ةسيا هقهامل هقاةلي
وهلايل قا
هقانماص يم يم قا آلة .viiقجل ة قك أ يه م فم ولة هقامسو جل يث ايل لضمض هقهاصي ال
ه إ لايل هقهاصي لهقاامل لاويةي هقف ا ال ه لةت .قجل رص نفا هدثمة يمضر ل قةسيا
هقهاصي ا مام لةت ممهى رص ةاثف هقص ق ايل هقانلةثيل لاويةي هقف ا لامقص هقفملىيلإ للجا
قك رمقةسيا أ يضال هنمام هقاصىلا لهقلاة ايل لضمض هقهاصي لهق ا مصاىص هقامض هقف اصإ لتل ام
يايىنم لى ثةح لو نممست نصا لى مفصيى م ريام يىص.

 .ةرا للو قال هقهاصي ال ثةذ ا مصاىص هقامض هقف اص :
رموى لوو ال هقوةه مى هقمص قياى اله ث هأ مامةهى ل هق مجن هقااىي ق يم مل ا م الهلو
ى
هاصي ملمص امواية هقامض هقالصص قى اصإ لأ اأولهة ت ه هقهاصي  .ال ت ه هقانثىم يه
هقف ايل هنمامضت للضليم رص هقهاصي إ ل ن رص ن مي هقااةلع يه لىي ورع مصليا ياوة اـ
 10%ال ااىغ هقااةلعإ اصماويل رص ى هفاله ل انمض هقانلهى هد انمي قيا هأ توي ال هقانك
هقولقص .رص ت ه هدثمة يمهى ولة هقثىا هقاماليل رص ملامة لمللي هقف ايلإ ايث رماى الهةهى اع
هقف ايل أث ل لى ال ت ه هقا مهوهى .جام رموى ت ه هقالهةهى رص ه منامث اهالل ال هقنممست
لتص :
 اصمةض هقف ايل ورع مصليا .%10
 لو ر
 هقه
 هقه

هقف ايل قا أق ماميل لهلم ذ ثله هقانلهى هقا يأ قىةي ايل هقاةت.
هقمم الهلو هاصي قاام نص هقامض هقف اص .AUEA
هقمم امقللمسم لهقاةلث هق

ملرةتم ق

مفمو ال هقايمه لهفوهض لن م.

ام وهل هقاةت ايث م هأنم مض ال انمض هقانلهى هد انمي جمقةامثإ يصماو هقهايع ل االى رص هقهاصي
ةسيا هاصي يى الجام قىمناي ) تل هق ي ال هقااةلع .ام هقاةت هقمص ق م مفو ال ماىيث لملمو انمض
هقانلهى لهق لهقص امأ انىإ رنهو لل ت ه هق مجن اصلةه امقناص لصلصم ل ل ت ه هقانمثم لمنى
ممةيليم ال لو هقمجمرؤ ريام يلص هقلصل مق هقايمه لجا هقاةت هفلةت رص هقصمقي .
ت ه هقصلة هقغية هقجماى ال لضصي هقهاصي لل قم م امقف ايلإ مو لى نف أ يلهو ل ق ايل
هقثةريل .رة ل هقاةلييل مااىله افةح هقانلهى هد انمي إ قجل هقا متة هقاؤ ممي هقمص مؤ ا قىااةلع
أ مصا لى مهامع هعةهضإ لهقامتو لى قك ام ا ومف هقهاصي هقف اي فيى اجي رص هقه هفلةت
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ال هقلهويإ ايث مهى لو هقمفمت ايل هفثةهذ رص صةهلمى لنيف ايل هق مرى لهقصمقي ام وت مق
مصثي ن اص قىااةلع.

ج .هاصي اام نص هقامض هقف اص  :اواه ل ية اواه
مل هفالى هقااوا ىفم ال هقصةهلمى لهقن هلمى مصثينم صلة لل نلليل ال هقص قمى ايل مجن
هقلهوي لهاصي اام نص هقامض هقف اصإ ريمضر قنم ال ه ل هقنل هقااىي مفةا نف م وهل اجم
هقهاصي إ لال ه لةت ا نيل هقامض هقف اص أ ياةجلل اصف رصىي وهل م يية هقهاصي إ لامقممقص
ي ة ل تنمك ماملوه ايل هاصي هقنل ل هاصي هقف ايل ية امصمةذ لىي ايل هدوهة لهقف ايل.
لقلا ت ه هقملمة اع هقاؤ مى هقاويل ثمقام ل هقايمو لهقهامل هقاةلي الصةمم ال ثةذ هقصمس ى
هقنمر  .رأ ى هقاةلييل يمله لل نال هأامصمو لن م .رفص اهم مواية هقايمهإ هقمن ي هقهاملص ممقايىى
مصا لمؤلة اصيوه لل هقىصا هق يم ي قىنلا إ قجل امقيم ي ة ل تنمك ه ملامةه قىنل رص ت ه هقاؤ
ولهةت هأقمصموي لا ما هق يم ي وهل هقهامل هقاةلي ل هقهاصيمىإ ليمهى
هقماىيوي ال ل
قك امقلصلص رص مقمام قىانملهمى هقم لياي قصو هقايع لااملأم مغيية مله مى هقاؤ مى هقماىيوي
قصو ضامل هقلصلقي قايمه هق اص.
ة اي لضصى لصيصم قىمواية هقهاملص قايمه هقلهويإ
هاصي اام نص هقامض هقف اص تص ل اؤ
فل هقامض يىص ولةه تمام لايليم رص ايم هق مجن إ لهض مصىم هفاة امقامض هقاةل ل ايمه هق اصإ لتل
ام يام لىي هقولل لهأنلةهث ري م .قجل رص ت ه هدثمة مثةح لو م مؤأى ال اين م جيذ يماجل
مغيةى ولهةتم لا ما م افص هقاةهك هق يم ص ؟ يثةح ت ه
هقف الل ال ميهمو اجمن ضال اؤ
هقماىيوي ؟
ممقايىى إ ت مماجل هقهاصي ال مصليا هقاؤ
موهل اع اؤ
خالصة ،التوقعات والتساؤالت :
مل هقلضصي هقامقي ال مةهج قىمن يامى هقوهلىي لهقلمةهي قيا هأ نميه قىممةيخ هقاؤ ممص قىلهوي.
رمقاامةا هأهماملي هقممةيلي ملضر لى ن م ل ق وينماي قلهو هاىص اع هقولق هقاةج ي رص مثمة انمض
هقولق هقاويل  .راو جمنى يم هقال ل اع ت ه هقانمثم هقاصيو لهقا اا لهقاملمصا يم يم اع هقولق
تص مولم ماليىيمى ااىي ااج موةيهص هقايمو )إ ل انيمى هقم اي هقااىي هقهامل هقاةلي  /هقمةهاي ).
ت ه هقاؤ مى ولىى لل هقثةيم هقنل هقااىي قضة هقاؤ مى هقماىيوي هقاملههو  .قجل هقصجا
لهضرإ ايث هقاؤ مى هقاةلي لهقما ي هقممةيلص قىمةه لهقامض ماا قف هقغىا إ لصلصم ريام يمصىم
امواية هقالهةو هقهاملي إ لهقوقي لى قك تص هقاوة لى ا سا اصثيمم م اع هقلضصي هأقمصموي
لهأهماملي هقامقي  .لاع قك رمأتي هقماىيوي ل هقصةرص أ يمةه هقا ة هقاةل ق ه هقاؤ مى ايث
اع ج ماويث ق م ي ة مصوي رص هقانيمى هقاملههو .
رص ضلض ت ه هقا ا مى نهو ل قوة هنوامج مجن يى الجام اع هقمالأى هقاؤ ممي إ مضع
هقهاصي هقف اي رص لض هقااث لل اجمن م وهل ت ه هقان لا هقاصاو  .لقو انيى هقاةها هفلق ق ه
هدوامج ال ل ثةح هق ؤه ال اوت تاي ل ولهة ت ه هقاؤ مى لتل  :هقمواية هقمامةجص قىامض
هقف اص.

امقيم يمضر هىيم ل هقنل هقااىي تص هقا ملاة وهل هقاؤ إ ت ت ه ةههع مق لو ر له ميصم
تؤأض هقنل هقغةا ال لةهض منامض ت ه هقاؤ مى لجيفي هامغمق م؟ ل هفاة اةامف يمصىم ام مغ
يم ي ؟
اؤ ممص قاضمض ةها لاآة
ل ص لال ل اهالع هعةهض لهقوةه مىإ ق م مثع هقهاصيمى هقف اي ال قص ولةتم هف م ص
رص اهم مواية ايمه هقةيإ قجل ياول ل هقلقى ام ه ااجةه دلثمض ال ت ه هفاجم إ ايث ة ا اويةي
هقف ا رص مثلية لا هقهاصيمى أ ه ا ماةه ال ل ولةهى مجليني قىفملىيل رص هقاهم إ ايث
ال ثةذ هقنل هقااىي إ لمأ
هقمأثية هقامنلنص امقلصلص ياجل ل يا ااج هامجمة ت ه هقاؤ
رىام ه هق يم هقمامةجي قمواية هقايمه هقامل لى صصيو هقلثل ال ه مناي هقاوهةهى هقا اي افص
هقمول هقموةيهص لههقملهي ص قىاصمقر هدقىياي ؟
ممةيليمإ ل ال ل وةه ل قمى هقاهماع هقالجام ي امدوهة إ ياجل موةهك ل مول هقولق أ ه
قك يه هدامة
ى هقف ايل يامة لل هقمواية هق همص قىايمه .قجل ة
يم امقضصذإ ايث ام ه
مق ل هقه لو املهصى هقيل ال ثةذ هقاويةي هدقىياي قىف ا لهقايمو ال ه لضع هقهاصي هقف اي
رص مثمةتم هقصاير.
رص ت ه هدثمة مماىلة لو م مؤأى لتص ت توذ هقهاصي تل اصةها انر اةي هقمواية قىف ايل
لاة هأنفصم لل هقولق ؟ ت ياجل ل يمصىم هفاة اااملق قىماج رص هق مجن ال ثةذ هقولق لاة
ا ذ ولهة هقاؤ مى هقماىيوي ؟
 iالروايات الخاصة بهذه الفترة عبارة عن لقاءات مختلفة مع بعض قدماء المقاومين إضافة إلى عدد من المعلومات المستقاة من جمعية قدماء
المحاربين بأزيالل ،كما أمدتنا كتابات الضابط الفرنسي  Guillaume 1946و تحاليل M .Morsy 1972حول األحنصالة من استقاء عدد من
اإلشارات التاريخية.
 iiتم بناء مركز لتكوين المرشدين الجبليين حيث تم خلقه سنة  1992في إطار مشروع تنمية األطلس الكبير،ما أتاح خلق عدد إضافي من فرص
الشغل في المجال السياحي.
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)تأثير الخصائص الطبيعية على النقل وبنياته بإقليم قلعة السراغنة (المغرب
Natural characteristics and their impact on transportation
and its structures in the province of kalaa sgharna
(Morocco)
 زهير الناميإ اماث رص هقهغةهريمإ هماص يوي اااو ال لاو هللاإ رماإ هقاغة.) د1
 سفيان المساويإ اماث رص هقهغةهريمإ هماص هقامضص ليما اةهج إ هقاغة.) د2
 أحمد بوحامدإ اماث رص هقهغةهريمإ هماص هقا ل هقلمنص هقوهة هقايضمضإ هقاغة.) د3

ملخص
 يتنقل من أماكن اإلقامة نحو دوافع، فاإلنسان بطبعه حركي،يعتبر النقل من بين أهم المرافق والخدمات التي يرتفع الطلب عليها
 تختلف حدتها من مجال إلى، لكن تعترض تنقله مجموعة من العوامل الطبيعية.)... الترفيه، األسواق، التطبيب، الدراسة،متعددة (العمل
. هذه األخيرة تعد الركيزة األساسية للنقل البري، كما يظهر ت أثير الخصائص الطبيعية على الشبكة الطرقية،آخر
 الشبكة المائية) على النقل وبنياته، المناخ، الجيولوجيا،تأتي هذه الدراسة إلبراز مدى تأثير الخصائص الطبيعية (الطبوغرافيا
 ال تؤثر على تشييد الشبكة، يقع فوق ركيزة جيولوجية صلبة، وقد خلصنا أنا مجال الدراسة عبارة عن مجال منبسط،بإقليم قلعة السراغنة
. إضافة إلى تأثير بسيط لكل من العوامل المناخية والشبكة المائية خالل فترة التساقطات المطرية،الطرقية
. إقليم قلعة السراغنة، الشبكة الطرقية، المناخ، الخصائص الطبيعية، النقل:كلمات المفاتيح
Abstract

The transportation is considered as one of the most important utilitie and services that are high
demand, Human beings are naturally dynamic. They move from theirplaces of different destinations (work,
study, medication, markets, entertainmen, ect.). However their movement is affected by the different natural
factors that severityvaryfrom one field to another. This also shows the impact of the natural characteristics
in the road network, which constitute one of the main pillar of transportation.
This study is an attempt to show who the natural characteristics (topography, geology, climate, water
network, ect.) affect transportation and its structures in province kalaa sgharna district. Wethen came to the
conclusion which states that the field of study is a flat one that is situated above the solid geological substrate
and does not affect the construction of the road network, in addition to the minor effect of all the climatic
factors and the water network during the rainfall period.
Key Words: Transportation, natural caracteristics, climate, road network, kalaa sgharna province.
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مألية هقلصمسص هقثايصي لى هقنا لانيممف اإقىي قىص هق ةه ن هقاغة )

تقديم
ل هقصالو هفلية م هيوى تاي هقنا اع مثلة هفناث هأقمصموي لهقنال هقويال ةهرص هقمص
لةرمف هقاهمأى هقهغةهري رص المىذ اامع هقصمق إ ايث ضاى ماما هم اي هقمةه لمثلةه ال مس
هقنا هقاملرة اف لاوت هلوم مإ جام يصماة هقنا ال هقصاىيمى هف م ي قإلنممج هأقمصمويإ م مملقذ
جايمى هدنممج لى هلومفإ جام ياة هقه مى هقاصيو ليصا لى ه مغ الهةو هقلةل لى جا لهف
هقاصض هق ي وت مق مثلة ل مس هقنا ل ةلم م ل صم م .تية هقنماصإ 2019إ ص .)4
ليمألة هقنا لانيممف االمىذ هقاصثيمى هقثايصي ال ثال ةهري لهيلقلهي لانمح ...رمقاهمأى
هقانا ث منلفا ا م مجىف ماييو هقثةال لجا هقاهمأى هقهاىي هقامضة إ جام ل هقمنا امقاهمأى
هق ىي هقانا ث يجلل ةع لامجىف ق إ لهقاني هقهيلقلهي مماج ال ل ص ام م رص ا مةهى
هقثةالإ لهقانمح يؤلة ال ل هقم مقثمى لى هقثةال هقملا ) رص ايل مؤوي هقلىلج مق هناثمع
هقثةالإ لهقاةهة هقاةمفص ماو ال اةجي منا هفرةهو لمهصى م اةج رص ملمى ااولو .
ي ة مألية هقصلها هقثايصي لى هقنا امقاغة ال ل لو الى رامقاام ممألة هقثةال امن يمة
هقاناوةهى لهن أال هقمةا إ لرص هام هفثىا هقامل ث مملقذ اةج هق ية اأ يو ال  5000جى نميه
مةهج هقلىلج ايل ا ةي وهناة لامةاإ لرص هقهنل هقاغةاص امقاهمأى هقصاةهلي ممألة هقثةال
امقصلهصذ هقةاىي لى ثل هق ن ) (JANATI IDRISSI Abdelhamid, 2013, p 7اام يلضر مألية
هق ةلذ هقثايصي لى هقنا امقاغة إ رص ت ه هدثمة مماىلة هداجمقي هقةسي ي ق ه هقوةه رص هق ؤه
هداجمقص هقممقص ام اوت مألية هقلصمسص هقثايصي لى هقنا لانيممف اإقىي قىص هق ةه ن ؟
 .1مجال الدراسة
مقىي قىص هق ةه ن ) قه اةهج آ فصإ لماىغ ا مامف هدهامقي الهقص
ينماص اهم هقوةه
 4193.58جى 2إ لقو م ماوهلف ن  1973ااامض هق ية هقاةيذ  1-73-423اممةيخ  5اى
1973إ لمق اولو ن  2009جمل يض انثامص هق ةه ن لهقةامان قا ل مصار ت ه هفلية مقىيام
ا ما ا همف ن .2009
ن ةه قا مل ا ما مقىي قىص هق ةه ن لهقصوو هقجاية قهاملممف لهقامقغ لووتم  43هامل مةهاي
هةمأينم هأقمصمة لى وةه  19هامل مةهاي إ لقو م هلميمة ت ه هقهاملمى انمض لى اهالل ال
هقاصميية ال اين م هقاه هقويال ةهرص ل تاي ل مس هقنا هقصالاي ل تاي هقااج هقثةقي ل تاي هأناث
هأقمصموي هقف ا إ ااج هف لهالإ هقصنمل )...مقخ .لريام يىص لةهسث ملثيل هقاهم هقاوةلا.
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خرائط رقم  :3 - 2 - 1توطين مجال الدراسة وطنيا وجهويا وإقليميا

هقاصوة :منهم الصص 2019

يض هقاهم هقاوةلا اوينميل امل ثميل لتام قىص هق ةه ن  93927ن ا ) لتص لمصا
هدقىي ان ن 1973إ مضمر مق اوين هقصثملي  30315ن ا )إ جام يض اهم هقوةه  17هامل
قةلي  .لقو لةذ مقىي قىص هق ةه ن مالأى ا ا إ نميه يم هدلوهو هق يوةلر اص هق ي ا وه
هقال هقاةقص لم ملى هق فى إ لهقمةقي هدوهةي ن 1973إ لا ى هق هة هقولقي نال هقويمة
هديثمقي لهأ امني إ ايلأضا هدقىي ا ةام قمالأى لى هقا ملت هقاهمقص لهأقمصموي لهأهماملص
لهقلامرص ...مقخ .تية هقنماصإ 2020إ ص )10
 .2منهجية وأدوات الدراسة
قوةه ماجمقي ت ه هقاام هقصىاص له لىينم ق هام ممامع انمتت لاامةامى امصوو لامنلل مماما
لثايصي هداجمقي هقاوةل إ لياجل مصةيذ هقان ت هقصاىص اأنف ل يى لىاي ماجل هقاماث ال هقجاذ
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مألية هقلصمسص هقثايصي لى هقنا لانيممف اإقىي قىص هق ةه ن هقاغة )

لل هقاصمةذ لهقاامسم لهقالهنيل هقمص ي ص مق ماةه تم لماايا م اع ااملق هلمامةتم قىمأجو ال ص ايم م
هقن ةي هقمص تص توذ ج ااث لىاصإ جة ه ي ال ل يى
رص الهقذ لةتإ لمصايا م قىلصل مق
اا اااوإ 2004إ ص  )40لرص ت ه هدثمة مانينم هقانمتت هقممقي :
 المنهج االستنباطي :ال ل هأنث ال ال هقصم نال هقلمصإ ي ال اايما صغية مق اايما جايةل قك ال ه هدامث االمىذ هلهن ماجمقي قثمع هقنا إ ال هقا ملت هقلثنص رمقه لي رمدقىياص.
 المنهج المقارن :ماجل هقاامةن ال اصةر لهف هقماماف لهألم ذ ق متة اصني ااهمقيل المىفيل. المنهج اإلحصائي :ل هقصالو هفلية مثلةى انمتت هغةهري هقنا م هنماىنم ال هقوةه مى هقلصفيهق ثاي هقمص مم امقثماع هقانل ةهرص مق هقوةه مى هقماىيىي هقمص مماي امقثماع هقمةجياص لهقجاصإ
لتنم مجال تاي هقان ت هداصمسص ال ل مجاي هقاصثيمى لماوي ةقم وقيا قإلاجمقي هقاوة .
لريام يلص هفولهى هقا مصاى إ راو ماى هأ مصمن ان هقاصىلامى هقهغةهري رص ة لةهسث
اهم هقوةه إ لج قك هقاصمين هقايوهني إ لهأث ع هقصايم لى المىذ ام جم ال هقالضلع هقنا إ
هقلصمسص هقثايصي ) لج قك ال هقاهم هقاوةلا مقىي قىص هق ةه ن ).
 .3نتائج ومناقشة
م ما ي نممست ت ه هقوةه هقصىاي مق ةاص لنمصة م ي إ لنصة ل لصص قوةه
ثال ةهري هقاهم هقاوةلا رص ل قمف امقنا إ لاالة لمل قىلصمسص هقهيلقلهي إ لاالة لمقث
قىلصمسص هقانملي اع هقمةجي لى هقم مقثمى لهقاةهة رص ل قم م امقنا لانيممفإ ل لية وةه
هقااج هقامسي قىلقلذ لى اوت مأليةتم لى منا ى هق مجن .
1.4

يتميز إقليم قلعة السراغنة بطبوغرافية منبسطة

هقمنا لرص هنلفما مجىف
يمألة هقنا ااج ااماة اثال ةهري هق ثرإ رمأنا مث ي مت رص
ماييو هقااج هقثةقي إ جام م ملو هقاهمأى هقانا ث رص ااولوي ه م ك هقلقلو لجا هقاهمأى هقهاىي
هقامضة هقمص ممثى ماييو هقه لة لهفنفمال.
يماي اهم هقوةه
هق ةه ن
هقمص ما
ال هقهنل نال هقاام
هقااية
هأنلفما ا

اثماع هأنا مثإ اع لهلو مالهمى لفيف لامة لل املل منماص قجمى هقهاي ى
مق ق ايلإ م ملى هق فى اامأ لم ملى هقل ث هنلامإ مموةج هأةمفملمى
هنث قم ال وية هفثىا هقجايةإ مق اولو ى ى هقهاي ىإ قم ماة رص همهمه
هق صض هقمصةيذ.
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خريطة رقم  :4توزيع االنحدارات بمجال الدراسة

هقاصوة :منهم الصص هلماموه لى هقنال ج هقةقاص قألةهضص MNT

هنث قم ال هقلةيث ل ه يمضر ل هقاهم هقاوةلا يماي اثماع هأنا مثإ ايث ل ه ن
هأناوهةهى ما لل % 3إ ام ملنمض ى ى هقهاي ى رص هقل ث لهقمص ممةهلح ن ا هأناوهةهى ا م ايل
 10ل%27إ امقن ا ق ناوهة هقا س قماييو هقثةال ريه ل أ يمهمل % 5إ للى هقصال ياجل هقمايي
ايل ل ث لاوهى مضمةي ي امة :
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انيلي يامو لى ا مر  180جى ال هقاةال مق هقغة ليم ع االهقص
 الحوز الشرقي :لامة لل 30جى ليناصة ايل لاوهى مضمةي ي امنلل إ ايث يماي امأةمفمع هنل هام هفثىا هقجاية
لامأنا مث رص هقل ث قيةمفع موةيهيم ا ى ى هقهاي ى هى هقمجليل هقاوي ) .هفجىع اااوإ 1989إ ص
هقال مق ل ل ه هضإ هقال هقغةاص ايل لهو هقنفيا لتلهاا ضا هقصلية لهقال
(28ينا
هفل ث ايل لهو وهى للهو هقنفيا ل هقال هقاةقص ليامو ايل هقلهو قلضة اةقم للهو وهى ةامإ
لايل هفثىا هقجاية هنلام ل ى ى هقهاي ى اامأ .مصماة اوين هقصثملي هقاوين هقةسي ي امقال هقاةقص
مضمر مق اوين ما قى ل يوي ةام لجى م اةهج اضةي مماص دقىي قىص هق ةه ن .
 سلسلة الجبيالت :ى ى هاىي مامو ل ث مقىي قىص هق ةه ن ال هقغة نال هقاةال لتص لاومضمةي ي امل ث هأاموهوإ ثلق م الهقص  170جى إ ليمةهلح لةض م ايل  7ل  40جى إ ياوتم اامأ
هقال هقاةقص لماوتم ةام تضا هقالي مى
انلفا هقااية هق ىص لتضا هقجنملة لهنلام
هقجى ي لاةقم هقن مي هقغةاي فثىا انص ا إ ) ةله ااوإ 1998إ ص  (2921مماي هقهاي ى اضصذ
هقغثمض هقناممص لهةمفمع متة هقملويو هقنممت لل قو مجلين م هقهيلقلهص .ت ه هفلية يم ا يمو هقصللة
هقا مي إ لتص هاموهو ال هقاةال نال هقغة لى هاموهو  100جيىلامة.
 منخفض البحيرة :يامو اام اوين قىص هق ةه ن إ لتل لامة لل اهمهقةايع اامأ.
هنلام مق
2.4

ىص يامو ال ى ى هقهاي ى

عوامل جيولوجية ال تعرقل بنيات النقل بإقليم قلعة السراغنة

مةمفع مجىف ماييو هقااج هقثةقي لى هقاني هق ا ن ةه أةمفمع مجمقيذ هقصيمن هقامجةة لجا
هقاني هقصىا إ رة هةمفمع مجىف هقماييو رص اوهي هقااةلع مأ ن م جلة ه موها لامقممقص مهن مجىف
هقصيمن .
انيليم لةرى هقانثا مجلل انلفا اايةيإ يناصة ت ه هقانلفا ام ايل جمى هقةامان اامأ
اايةي إ رصى اك تم نهو ثاامى ايج
لهقثي هقصايا قهاي ى هنلامإ مةهجاى ريف ام ماةهة ةله
ممجلل ال ةصيص لصىصم لجىا اايةي ي ة لنو ثر هقا هقاامقص هقاةقص ال هقانثا  .اصو
قك هنفماى هقااية قم ماا ال هويو اجم تمام ال هقالهو هقغةيني هقنممه لل نامث هقوينماي هقن ةي
قامقيل لهو م ملىإ افص مةوو لهلة هق ال هقلمقث أقمةهل مام ان ة هقةايع ل الهوي ممن يفىإ مق ل
ه ماة رص االةه هقامقص ال اوهي هقةاملص ااج الةلثف هقله عإ هق ي اي هق ثر ا اك تم ال هقالهو
هقةصيصي لهقةصمري هقاغىف ال ى ه مى هقانثا املضصممغةيني اويل ) .انصىص لاو هقةاي إ 2004إ ص
(75 - 74

لمغى مجلينمى هقةاملص هقاويث لى هقمجليل هقهيلقلهص قاهم هقوةه إ رصى ا ملت اوين قىص
هق ةه ن إ ممالقع رلال ةجي امجلن ال هقاص لهقةصيصإ رص ايل ل هقانثا هق ىي ممجلل ال
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هقثاص .ملمةال هقثةيم هقلثني ةق  8رص همهمه هامل هقهاي ى ى ى هقهاي ى هقاجلن
صللة هقاي ى لهقاثإ لتص ةجي صىا أ مؤلة لى هقااج هقثةقي .
3.4

م م ال

تأثير طفيف للعوامل المناخية على النقل وحركيته

مصو وةه هقلصمسص هقانملي ال هقصلها هقا ا قىمصةذ لى هقمألية هقااماة ل ية هقااماة
قىانمح لى ثةال هقنا لل مسىفإ ايث ن م مؤلة رص هقصلها هقهغةهري هفلةت اصلةتم هقالمىف إ ماةهتي
اااو لصم إ 2003إص  )51ليمهى ت ه هقمألية رص المىذ لنمصةهإ رمقم مقثمى هقلىهي امقانمثم هقهاىي
لاىي هن أال ل يى هقنا إ لقىامض
مؤوي مق ميامذ اةج هقاةلة اام يانع هق مجن ال هقمنا إ جام م
ولة جاية رص موتلة هقثةيم هقاصاو لملا هقثةال هقمةهاي امقصمق هقاةليإ ت ه امقن ا قىمأليةهى هق ىاي إ
رص ايل ي ة ولة هقم مقثمى ميهمام لى هقنا لاةجيمف ال ل ما يل هقاةولوي هقف اي لامقممقص
وينماي نا هقانمهمى هقف اي .
ام هقاةهة رمؤلة لى اةجي هقنا رص هقفمةهى هقامةو رص رصىص هقلةيذ لهقاممضإ جام ل هقاةهة
هقاةمفص ماىص لوو هقمنا ى رص ل ث هقن مة ل رص هقصيذإ لي ة مألية هقضام ال ل هقم ا
رص الهوث هق يةإ رص ايل ل هقةيمح مؤوي مق قثع هقثةال امقاهمأى هقصاةهلي نميه هقمةا .
ال ه اصةر اوت مألية هقاصثيمى هقانملي لى هقنا إ هلماونم لى ل ث ااثمى انملي إ هفلق
اهنل اهم هقوةه هقصثملي ) لهقلمني ال ث اهم هقوةه هقفةهسث ) لهقلمقل اأقص هقهنل اليو ).
قاصةر انمح انثا اصين أ او ال هألمامو لى ى ى انملي مفلال  30ن إ لرص ت ه هقصوو هلماونم
لى هقفمة هقاةهصي ال  1968مق 2017إ ي ماةيام نصذ قةل  49ن ) ال ل ن م هق نلهى
هقف اي ن ةه قثايص هقاصثيمى هقا مام ال هقاةج هقه لي ق ملامة هقف اص ااةهج لهقاص و هقلثنص
قىااث هق ةهلص ايوهل هقمهمة ام ملى اليو )إ لماموئ هق ن هقف اي رص ا ة امناة لمنم ص رص ا ة
اى.
نامصة رص وةه منم قانمح هقانثا لى هقم مقثمى لهقاةهة رص ل قم ام اإاجمقي هقنا إ رص ايل
ل يم اصثيمى ملص هقةثلا لهقضام امقى ولل وةه م ام.
ينوةج انمح مقىي قىص هق ةه ن ضال هقنثمال هقهمذ لهقااف هقهمذإ ليصنذ ااةهص
 )Embergerانمح هدقىي ضال هقنثمال هقهمذ ايل هقنثمقيل هقااف همذ لهقنثمال هقصاةهلي .لن ةه
قىثماع هق ىص دقىي قىص هق ةه ن مغي هقم مقثمى هقلىهي إ ايث يمىا اهم هقوةه هقم مقثمى هقاثةي
راث.

مجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل– العدد التاسع-شتنبر 2020م

مألية هقلصمسص هقثايصي لى هقنا لانيممف اإقىي قىص هق ةه ن هقاغة )

 التساقطات المطريةمماي هقم مقثمى هقاثةي اإقىي قىص هق ةه ن اصو هأنم م ال ن مق لةتإ لهنث قم ال
وةه انمح هدقىي ايل  2017 - 1968نهو ل هقم مقثمى هقاثةي مماي امقم ا إ لت ه ام ملضاف
ةقم هقاايمل هقممقص.
مبيان رقم  :1تطور مجموع التساقطات المطرية السنوية ببعض المحطات المناخية بمجال الدراسة
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التساقطات بالملم

400
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السنوات
هقفةهسث

اليو

هقصثملي

هقاصوة :اصثيمى اجم هأ ملامة هقف اص هقال  - 2017هقاص و هقلثنص قىااث هق ةهلص ايوهل هقمهمة ام ملى
 2017لاصمقه الصي .

ال ل ماىي اصثيمى هقاايمل يمضر
 1996 - 1995ااهالع م مقثمى لص مق
ن 2005 - 2004إ لتل ام يلضر
ل
 450.9اى جألى اصو
ق
هقفةهسث ن

ن
ل ااث هقصثملي هىى لى اصو نلي ل
 501.5اى إ رص ايل هىى هقااث نف م  106اى
لو هنم م هقم مقثمى هقاثةي إ رص ايل م ه ااث
ن .1969 - 1968
م مقثمى ل

اوةه منم قىم مقثمى اإقىي قىص هق ةه ن إ ن منمت يم هقم مقثمى هقلىهي لهقمصمةتم لى
هقم مقثمى هقاثةي  .ت ه هفلية مماي اصو هأنم م إ هقاصض هق ي يؤوي مق هةمفمع ان ل هقايمه ل
هقصلهصذ هقةلوي لمنمت لنف هامثماممفيضي مؤلة لى اةجي هقنا إ لجالم ق قك؛ م ااى ريضمنمى لهو
جمينل يل  30نلناة  2017مق قثع هقثةيم هدقىياي  2127هقةهاث ايل قىص هق ةه ن لهقصثملي .
جام مؤوي هقم مقثمى هقاثةي مق ملا هقثةال هقاةلي إ لرص هقااما متاى هقم مقثمى هقاثةي
رص منصم هقاثمع هقف اصإ اام وت مق وينماي ل مس نا هقانمهمى هقف اي لمص هقاال لهق يملل
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لهقلضةلهى لهقاىي إ للى هقصال ياجل هقال مل قىم مقثمى هقاثةي مأليةه ضصيفم لى هقنا لانيممف
اإقىي قىص هق ةه ن .
صورة رقم  :1تأثير الزخات المطرية على الطريق الجهوية  208بمدينة العطاوية

هقاصوة :لو

الصي اممةيخ  17اةي 2017

لةذ يل هألنيل  17اةي ن  2017م مقث لمى اثةي قلي ااوين هقصثملي إ ايث اةى
هقايمه الهةع هقاوين افص هلمنمال قنلهى صةذ هقامضإ لتنم ي ة ضصذ هقااج هقثةقي للو ه مهمام م
قى ةلذ هقانملي إ لهقصلة ل ه امقامةع هقةسي ص قىاوين إ ة ل ت ه هفلية لةذ لاىي هقم يس ن
.2016
ي ة ااج هقافة ا ا هامفم هقثةيم امقامضإ لال ه مهفيذ هقثةيم ال هقامض يم ه مصام
اهالل ال هقمانيمى هق نو ي امألمامو لى هناوهة همناص هقثةيم  )% 2.5ال ه مصةيذ هقايمه
مق اهمةي ثلقي  )Fossésاصةا امة لهاو للام  0.5امة .مل هقمصةيذ هقهيو قىايمه ال هقثةيم
اصا هقمهمة امقلأيمى هقاماو هفاةيجي لىصى ل موتلة
يؤوي مق ثل او ه مصامق مإ را
هقثةيم ي يو  20مق  % 40امقثةال هى هقمصةيذ هق يئ قىامض اامةن امقثةال هى هقمصةيذ
هقهيو)JANATI IDRISSI Abdelhamid, 2013, p 147) .
ل

لل رمة هقم مقثمى هقاثةي ممصةا هقثةال هقاةلي
ت ه هقفمة صصام لهقنال ج ال هامل لأو هقجةل.

ية هقاصاو مق هقملا إ اام يهص هقمنا
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مألية هقلصمسص هقثايصي لى هقنا لانيممف اإقىي قىص هق ةه ن هقاغة )

صورة رقم  :2توحل الطرق القروية بجماعة أوالد الكرن

هقاصوة :لو

الصي اممةيخ 26راةهية 2017

نميه هنمامة هقثةال هقمةهاي امقهاملمى هقاةلي إ لل رمة هقم مقثمى هقاثةي ممصةا ت ه
هقثةال قىملا إ رمقمصةيذ هق صض قىامض يلىذ اةجم ل ث هقثةيمإ لهقصلة ل ه ال اةج هامل
لأو هقجةلإ لياا هقا رص مصايو هقثةيم ل مج يم م اله ث هقاص .
 الحرارةمصماة هقاةهة ال ايل هقصنمصة هقانملي هقمص مؤلة لى هقنا هقثةقص اثةيا ااماة ل ية
ااماة إ رمقاةهة هقاصموق مناث اةج هقاةلة لم يو ال جلمرم م لت ه ام يمضر رص هقفمة هقصاماي
لهقا مسي إ اينام ما جلمر هقاةج رص رمة هق ية ايث مةمفع وةه هقاةهة  .هفهلو رض ماةهتي إ 1997إ
ص  )102ام هقاةهة هقانلفض ل هقصايع يؤلة لى ااج هقثةال ايث يىص ولةه ىايم رص ماغي
هقصايع رص اولث هأن أقمى هقاةلةي  .هقاصميص للق لاو هقا وي
ل مس هقنا لمصثي اةجيم مإ جام ي
لىصإ 2003إ ص )132

ن ةه قغيم اصثيمى ال هقاةهة امقااثمى هقانملي امدقىي إ نصماو لى ااث لايو لتص
ااث اليو ل هقفمة هقاةهص .2017 - 2007
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مبيان رقم  :2تطور متوسط درجة الحرارة السنوية بمحطة بويدة ما بين 2017 - 2007
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هقاصوة :هقاص و هقلثنص قىااث هق ةهلصإ ايوهل هقمهمة ام ملى  2017لاصمقه الصي

يماي مقىي قىص هق ةه ن ااةهة اصموق الهقص  19.47وةه جاصو نليإ ايث هىى ن
 18.44وةه إ رص ايل جمل ال  2010 - 2009هفجلة اةهة
 2009 - 2008ق اصو
 20.22وةه إ لمةماث وةهمى هقاةهة انللي هق ن اثية إ همر ) لامقجم هق لهسي هقمص ممةوو لى
اصو هقاةهة هق نلي لاصو هقاةهة هقفصىص
هقانثا لمص ةيمح هقاةجص رص رص هقصيذ .ا
لهقا ةيإ أ يمضر ي مألية قىاةهة إ ايث مماي ت ه هفلية اثماع هألموه إ لقجل اوةه وةه
هقاةهة هقامثةر لى ن ا ل لفا ن ا ا هى ) يمضر ل هقانثا مصةذ م هي وةهمى اةهة
اةمفص لج ه الهمى صايع .يصماو ت ه هقاؤاة لى وةه لى ل لفا ن ا وةه .
مبيان رقم  :3تطور درجات الحرارة العليا والدنيا المسجلة بمحطة بويدة خالل موسم 2017 - 2016
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هقاصوة :هقاص و هقلثنص قىااث هق ةهلصإ ايوهل هقمهمة ام ملى  2017لاصمقه الصي
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وةه هقاةهة

22,5

30

0
-10

مألية هقلصمسص هقثايصي لى هقنا لانيممف اإقىي قىص هق ةه ن هقاغة )

 44.9وةه إ رص ايل ه ا ة ينمية لفا وةه
ه ا ة يلنيل لى وةه اةهة
 -1.9وةه إ لتل ام يؤلة لى اةج هقمنا ل رص هقصيذ ل ث هقن مة لرص هقاممض رص هقىي
لهقصامح هقامجة.
ال ل وةه منم قىاةهة اإقىي قىص هق ةه ن ن منمت ن م مماي لالام اثماع هألموه إ ايث
مةمفع صيفم لمنلفا رص رصىص هقاممض لهقلةيذإ لي ه رص هقصيذ لى ن ا رص ا ة اى رص
ايل ي ه رص هقاممض ق وةه رص ا ة ينميةإ لمضصذ اةج هقمنا رص هقفمةهى هقمص مصةذ هةمفمع
ام أا نم ال
وةهمى هقاةهة لمص رص رص هقصيذ ال هق مل  12.00مق  16.00لهأ ا
ل هقاصمين هقايوهني إ اام ي مى ملرية امجل اغثم قهىلا هقةجم امقااثمى هقثةقي إ ماي اةهة
هقصيذ لاةلو هقاممض.
4.4

شبكة مائية متنوعة وتأثيرها ضعيف على النقل

يماي مقىي قىص هق ةه ن الهلو اهالل ال هقاهمةي هقامسي لقص اة تم لوي م ملى لقلضة
لجمينلإ مضمر مق اهالل ال هقصيلل جصيل ميجىص لليل ا اي لليل اةي لليل هق ةقمض...مقخ م مت
رص مغ ي هقاهمةي هقةسي ي إ مأ ل اص ا م هذ ا ا مةههع جاي هقم مقثمى لهأنمامة هقله ع قآلامة.
 واد تساوتينماص لهو م ملى قىالا هقن ةي ف هقةايع ليناع ال هفثىا هقجاية هقجى ص لامقضاث ال ها
اجلل  ) 4071يمل همهمتم امصماوه اع هقمضمةياإ همهمه هنلاص اةقص  -اامقص ةاصإ لنو لةلهف
لل جموية اللايا يغية هقلهو همهمتف نال هقاام هقاةقص ةه ام هلي لهضا هوه).هفجىع
مق هق
اااوإ 1989إ ص  )33ممفةع لل لهو م ملى اهالل جاية ال هق لهقص لياىغ لووتم الهقص  49مقي لى
اج ل م هق اك لصلصم رص هقانثا هق ىي لنو وللقف هقال هقاةقص.
ل هقصالو هفلية صار لهو م ملى قا هقمةهنف امقلهو قلضة اهةت ال ايم اصو ماييو و
الأي يل ذ ن  1969ل و ميانلميل ن 1979إ ايث مةههع صاي هقلهو لاصف مةههصى لثلة
هقفيضمنمى امقانثا .
 الواد لخضرال ةلهرو هقالا هقن ةي قم ملىإ ياىغ ثلقف  117جى لا ما الضف  844جى ²إيناع ال قوه
هفهةهذ هقمص ماو رص هقغة ااية مي لةهة لنو انلفضمى يمالجام  .لتل لامة لل ي ي ريا
لايم ن ةه قم ة هقايمه ا ا هقصللة هقاي مي هقاةاي إ ال ل يأل همهمتم هنلايم اامقيمإ هفجىع اااوإ
 2004إ ص  )6887-6886يىماص الهو م ملى لنو هقهامل هقاةلي هقفةهسث امقاة ال قنثة لهو م ملى
لى هقثةيم هدقىياي  2135لافص ن ماف هقلىهص هقاثةي يلرة صايام ا ام رص رص هقةايع نميه لامل
هقلىلج رص هقصمقي .
مجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل– العدد التاسع-شتنبر 2020م

ل لاو هقلامنينمى م ماييو ويل لى هقلهو قلضةإ هفل اةع رص ه مغ قف ن  1980لتل
و يوي موةيا اصىل يص مق  42امة لماىغ ااينمف  1.2اىيلل امة3إ لهق و هقلمنص اةع رص ه مغ قف
ن  1986لتل و هقا ل هفل اصىل يص مق  145امة اااين ماىغ  236اىيلل امة اجص إ هقالا
هقامسص ف هقةايعإ 2012إ ص  )14اام وت مق اامي هق مرى ال لثة هقفيضمنمى.
يؤلة لهو قلضة لى منا
ل لأو يل ذإ رة ماييو قنثة
يضثة مجن هقانثا هقاامقي مق
لمص م اي هقا ملت هدلوهوي
ااوينمص قىص هق ةه ن لاةهج .

مجن هامل يوي لي ال ىيامل لمص ولهلية لأو ماةهتي
اانثا هقاجمج مأ نف ي مفيو ان م مجن هنل هقهامل راثإ رص ايل
لالة هقاهةت رص رمةهى هأامثمامى ال ه هقم لال لج قك قىوةه
ملوهوي يوي لي ) لهقلمنلي لمنلي هقةه ي امقفةهسث ) لهقهماصص

 واد كاينولامة لل اهةت امسص ال اص يناوة ال ى ى هقهاي ى هنل اوين قىص هق ةه ن ق ال 5
جيىلامةهى)إ ماىغ ا ما الضف  337.34جى  2لثل اهةهه  30جى إ اع ن ا هناوهة%1.65إ ABH
) )d’Oum Er-Rbia, 2009, P 12يمغ ت ال اهالل ال هقا ي ى لهقاصم هقال اي إ ليص صاياف
الهقص / 125ث )ABH d’Oum Er-Rbia, 2008, P 59) .نميه ضصذ هقمغثي هقناممي ق ى ى هقهاي ىإ
لج قك هناوهةتم هقا لهقاة هقهغةهرص ال اوين قىص هق ةه ن جى م للها م مت رص او هامثمح لهو
جمينلإ لقو لةذ ت ه هفلية مةوو رمةهى ريضي امصوو جفيضمل  1996هق ي ملقفى اصف اةج هق ية
امقثةيم هقه لي ةق 206إ لريضمل 2003إ لريضمل  2009لهقى يل ويم اولةتام مق قثع هقثةيم
هقلثني ةق 8إ لهقثةيايل هقه ليميل ةق  208ل 206إ جام م ا رص ملا هقثةال هقوهلىي ااوين قىص
هق ةه ن لمص امةع اااو هقلماا.
ياثع لهو جمينل اوين قىص هق ةه ن ال ل ل ث قنمثةإ هفلق لى هقثةيم هقاوهةي هقاؤوي
مق اةهج لاة هقاص هقصنملصإ لهقلمني لى هقثةيم هقلثني ةق 8إ لهقلمقل اغة هقاوين امقثةيم
هقه لي ةق  206هقاؤوي مق هال هةيةإ جام م ماييو قنثة لى هقثةيم هقلثني ةق 8إ  5جى هنل
قىص هق ةه ن ) لقنثة لى هقثةيم هدقىياي ةق  2125هقةهاث ايل اوينمص قىص هق ةه ن لهقصثملي .
لقو ماى م يس اهةت لهو جمينل ال ثةذ لجمق هقالا هقامسص ف هقةايع ال ل مل صمف وهل هقاوهة
هقاضةيامجىف نمت ى  10.5اىيلل وةت إ جام م انمض و اصمقي هقاهةت هقامسص اايا امقي لصىى مق
 18اىيلل وةت إ مضمر مق ماهية لمقي هقالا ال ثةذ انولاي هقايمه لهقغمامى لاامةا هقمصاة
ااىص هق ةه ن .
ياا مألية هقاهمةي هقامسي ضصيفمإ يمهى ت ه هقمألية رص قثع اةج هقاةلة ل هقفمةهى هقفيضي
جام تل هق ام الهوي قلضة لجمينلإ رص ايل أ ياج لهو م ملى ي لثلة لى اةج هقنا لانيممفإ
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لممألة هقانمثة امأامثمامى هقفيضي إ ايث وت ريضمل لهو م ملى ل
مواية قنثة هقثةيم هدقىياي .2135

م صينمى هقاةل هقامضص مق

ال ا متة هقالمثة هقثايصي مجىفم م هقاةمفص إ لياجل هقمايي ايل هقمجىف هقاموي هقل مسة لمجمقيذ
هقصيمن ) لهقمجمقيذ ية اموي لهقامالى رص لةقى اةج هقنا لهةمفمع او هقمنا مضمر مق هقمألية
هقنف ص لى هفرةهو افص هقص ق .
هقاصثيمى هقاملرة ال ثةذ لجمق هقالا هقامسص قممن يفىإ نهو ل لوو هقثةال هقمص
را
ماثع ا م اةج هق ية اإقىي قىص هق ةه ن ا ا هقفيضمنمى  11ناث إ مملقذ ا م اةجي هق ية ال
ملميل مق ا ةيل رص امق لهلو ضةهة له صيمنم مإ لماىغ مجىف هقصيمن هق نلي  575.500وةت .
)Agence du Bassin Hydraulique Tensift, 2003, p 7

 .4خاتمة
ن منمت اام ام ضصذ مألية هقلصمسص هقثايصي لى هقنا ااهم هقوةه إ ثال ةهريم يماي
هقمنا لج قك لفا مجىف ماييو هقااج
اهم هقوةه اثماع هأنا مثإ هقاصض هق ي ي مت رص
هقثةقي إ جام يماي اهم هقوةه اضصذ ن ا هأناوهة .هيلقلهيم مماي هقةجي هقصلمةي قىاهم
هقاوةلا اثماع هقص ا إ ر ص لما ميهماص امقن ا قمايو هقثةال جام م مت رص لفا هقمجىف .
انمليم؛ يماي مقىي قىص هق ةه ن اانمح ااف همذإ اع م مقثمى امل ث إ م مت رص وينماي هقاثمع
هقف اصإ لمؤلة هقم مقثمى هقاثةي ااج ثفيذ لى هقنا لانيممف ال ل ملا هقثةال هقاةلي ل
هقفمة هقااثة إ جام مؤوي مق مآج هقثةال لماىيص او ه مصامق مإ جام مصماة هقم مقثمى ال هقصلها
هقا اا رص الهوث هق ية .ام امقن ا قىاةهة ر ص هفلةت مماي اثماع هألموه إ اع هةمفمع رص رص
هقصيذ لهنلفما رص رص هقاممضإ اع اصا هقامأى هقامثةر هقمص مفلال  45وةه لما لل هقصفة.
لمؤلة هقااج هقامسي لى اةج هقاةلة ال ل قثع اصا هقثةال هقثةيم هقه لي 206إ
هقثةيم هدقىياي 2125إ) ل رمة هأامثمام ممقفيضي إ قج ياا ت ه هقمألية ااولوه لااصلةه رص
اضع ملمى قا ل مصلو هن يماي اةج هقنا قلضصيم م هقثايص  .ال ه مهمل هدجةهتمى هق ماا
لمفموي مألية هقصلها هقثايصي لى هقنا لانيممف نامةح ام يىص:
 ماييو قنمثة لى لهو قلضة هامل يوي لي ال ىيامل) لج قك لى لهو جمينل هامل
لأو صاير)إ االهصفمى هيو مم ض اع صاي هفلوي ل رمةهى هأامثمامى؛
 هأنمام ال رجة ماييو هقا مقك هقاةلي هقمص ممثى مجىف اموي اةمفص ةلمل ام مموتلة امقم م
مق ماييو ثةال اصاو هى او ه مصام ثليى إ راو ماييو  100جى نليم ال هقا مقك ال
هفرض ماييو  10جيىلامةهى اصاو اهلو لمقي مول قاو ثليى ؛ تية هقنماصإ 2020إ ص )184
قهمن ملا هقثةال هقاةلي رص رمة هقم مقثمى؛
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 مغثي هقااثمى هقثةقي لمأتيىي م ال ل
هقصيذ هقامةق لاةلو هقاممض؛

ملصيص امجل هأنم مةإ ماص هقةجم

اةهة

 هقمواية هقمامةجص قاةهرم هقنا لمص هقااج هقثةقي ) ال ثةذ ه هقامولىيل ال هاملمى
مةهاي لهقانولاي هدقىيا قىنا لهقااموة هقلثني قىمناي هقااةي لاصىا هقنا امقصامق ؛
 موامج اف ل هقالمثة هقثايصي ضال يم مى هقملثيث قىنا اإقىي قىص هق ةه ن إ لمق ه هقفملىيل
امامةها م؛
 انع هقمصاية امقاهمأى هقا وو الثة هقفيضمنمىإ لمص ضفمذ لهو جمينل لهق ي ياة ال ل ث
اوين قىص هق ةه ن إ لهقاةص لى م يس ت ه هقاهةت هقامسصإ ال ل مل صمف لماهية لمقي
هقالا انثا هقهاي ى).
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Tax Performance Assessment of the Nile Basin Countries: An
Econometric Study
ندي ناجي طه علي جبه

(كلية الدراسات اإلفريقية العليا ،جامعة القاهرة -مصر)

ملخص
يابببو تببب ه هقااببببث نال هبببم ً قماببببوية هقثمقبببمى لهقه ببببلو هقضبببةياي إ لماويبببو هقامغيببببةهى هقةسي بببي هقمببببص يةصمابببو لىي ببببمإ
ببب انيببب ااثصيببب قنابببل  22ولقببب
ل قبببك ام بببملوه ثةياببب هقابببولو هقاصبببلي هقصابببلهسي لابببمقمثايم لىبببص ايمنبببمى
مرةيايبببب اببببل ايببببن ول اببببلا هقنيبببب لبببب هقفمببببة  .)2016-2000لملىببببص هقنمببببمست مقببببص لهببببلو ل قبببب الهابببب
لاصنليبب اببيل هديببةهو هقضببةياص جن ببا اببل هقنببممت هقااىببص هدهاببمقص لجبب اببل نصببي هقفببةو اببل هقببول إ لهدنفببمال هقصببم
لىببص هقمصىببي إ هقمهببمة هقولقي ب  .جاببم ملضببر هقوةه ب هقص ق ب هق ببمقا اببيل هديببةهو هقضببةياص لجبب اببل هقايا ب هقاضببمر اببل
هق ةهلببب لاصبببو هقمضبببل لا بببملي هقف بببمو .جببب قك م ة بببة هقنمبببمست نبببف أ هقبببى تنبببمك ثمقبببمى ضبببةياي قبببوي اص ببب ول
الا هقني ق م ة مغ امقجما اصو.
الكلمات المفتاحية  :مايي هفوهض هق ضةياصإ هقثمق هق ضةياي إ هقه و هق ضةياصإ ماىي هقاولو هقا صلي هقص الهسي إ ول الا
هقني .

Abstract
This research presents a model for estimating the tax effort and tax capacity, in addition
determining the main variables upon which they depend. It uses the Stochastic Frontier Analysis
Method (SFA) for panel data of 22 African countries, including the Nile Basin Countries during
the period (2000-2016). The results conclude that there is a positive and significant relationship
between tax revenue (as a percentage of GDP) and per capita GDP, public expenditure on
education, and international trade. The study also demonstrates the negative relationship between
tax revenue and agricultural sector value-added, inflation rate, and corruption level. The results
also show that there are still taxable capacities in most of the Nile Basin countries that are not fully
utilized until now.
Keywords: Tax Performance Assessment, Tax Capacity, Tax Effort, Tax Stochastic Frontier
Analysis (SFA), Nile Basin Countries.
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تقديم:
ممفم اص هقجممامى هأقمصبببموي رص اهم هقمناي هأقمصبببموي لىص ل هقمصاس هقجمري قىالهةو هقااىي تص
هف ببما رص ماايم هقنال هأقمصببموي هقاصماو لىص هق هىإ ل ل مثايم ببيم ب ضببةياي تور م هقاةج ي يمو
هديةهوهى هقضبببببةياي يةصو تل هقل بببببيى هقةسي بببببي هقمص ياجل ال ل ق م مصاس مىك هقالهةو .ية نف لمو ام
ملههف مىك هقول بببببببؤه اةج ي يناغص هدهما لىيف قا هقابببببببةلع رص يمو هقضبببببببةهس هقامسا ل رةا
ضببببببةهس هويو لتل :ام ااوهة هديةهوهى هقضببببببةياي هقمص ياجل قمىك هقول يموم م ولل هاوهث مضببببببةهة
امأقمصموإ ل قك رص ضلض هألمامةهى هأقمصموي لهقاؤ ي لهق يم ي لهأهماملي هق مسو امىك هقول ؟.
لياجل هدهما لىص ت ه هقم مؤ ال ل ماوية هديةهوهى هق ضةياي هقااجن قمىك هقول ام ملوه هف مقي
هقايم ي إ لتل ام يصو هقاالة هقاةج ي قمىك هقوةه ل قك امقمثايم لىص ول الا هقني .
لقو او ى هفوايمى هأقمصببببموي هأتمام اماوية هقثمق هقضببببةياي قصببببص ميةهو ضببببةياص ياجل مااياف إ
لهقمناؤ امقه و هقضبةياص اوي اصو هديةهو هقضبةياص هقفصىص لل هقثمق هقضبةياي ) ام بملوه هقثةال هقايم ي
ان هق ببيمينمى ال هقاةل هقصاببةيل لامقماويو ال ل ه ببملوه ان ت هأناوهة هقماىيوي لهق ي ببمو ه ببملوهاف
قفمة ثليى )(Lotz & Mores, 1967إ ية ل هقوةه بببببمى هقاويل مملهف امقيم ً مقص ه بببببملوه ثةال رني
اويى جلة مثلةهً .لمصو ثةيا ماىي هقاولو هقاصبببلي هقصابببلهسي تص او اة مىك هقثةالإ لهقمص بببمصماو
لىي م مىك هقوةه ببببب رص ماوية هقثمقمى لهقه لو هقضبببببةياي قول الا هقني مقص همن ول مرةياي لةي
اني ااثصي ل قنال  22ولق ل هقفمة .)2016-2000
ل قك ام ملوه ايمنمى
لملههف ول الا هقني جغيةتم ال هقول هقنماي صصلامى ها رص ماايم هديةهوهى هق ضةياي هق ا
قماايم هقمناي هأقمصموي إ رامقة ال ل اصيى هديةهوهى هقضةياي اول الا هقني قو ا وى هةمفملم ً
لاة هق الإ مأ نف أ هقى مىك هقن ببا امةههص اوةه جاية لل هقلرمض اماميمهمى هقمناي إ لصببلص بم ً م م
ه ببماصمو هديةهوهى ال هقالهةوإ رفص ايل اىغ امل ببث ن ببا هديةهوهى هقضببةياي ال ية هقالهةو مقص هقنممت
هقفمة (united Nation )2016-2000
هقااىص هدهاببببمقص قببببول الا هقنيبببب  %10.8ل
)Universityإ رإل هقاو هفونص ال هقاصو هقضبببببةياص هق ي أ يناغص في ولق نماي ل ما لنف يةاوة انال
 %15ببببنليم ً ل قك لرام ً قماويةهى صببببنولال هقناو هقولقص ).(Prichard, Cobham, & Goodall, 2014
ليم ببببببا ت ه هفوهض هقامةههع رص اصمنم هقصويو ال ول الا هقني ال هقصه لل مالي امثىامى هدنفمال
هقصم هقام هيو إ اام يؤوي اولةه مقص هةمفمع ا ببببببمليمى هقصهل هى هقامقي إ ج قك مصه مىك هقول لل ماايم
امثىامى هق يم هقة ايو هق ا قىا صل لىص هقا ملوهى لهقانرإ لال ل ر نمك امه ضةلةي قماوية
هداجمنمى هقضببببةياي هقمص ياجل قمىك هقول مااياي مإ لاصةر هف ببببام لةهض هنلفما هديةهوهى هقضببببةياي
اولةه لىص ت ه هقول لضع هق يم مى هقضةياي لاةهات هدص ح هقا سا إ رض ً
هقامااا إ لتل ام ي
لل ما ببيل قوةم م لىص ه هقا ببملوهى لهقاةلا هقاي ببة ال هقاؤ بب ببمى هقولقي هقامنا  .لال همن
آلة م بببببببصص مىك هقاهال ل ال هقول نال مصايم ل قمى هقمجما هأقمصبببببببموي جملهف اوي لل هقص قمى
هقماىيوي هقامسا لىص ه ملوه لموهة هقالهةو هقامسي إ لتل ام يمثى ال ت ه هقول ماوهث مامة رص هقاصميية
لهقامغيةهى هقامقي لهقمص ال ضبببان م هقاصوأى هقضبببةياي إ لال ل رإل راص لماوية اؤابببةهى مايي هفوهض
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جمقثمق هقضببةياي لهقه و هقضببةياص تل اة تم ل ببم ببص قمىك هقاهالل ال هقول إ لتل ام ببم ببصص مىك
هقوةه مقص مااياف.
مشكلة الدراسة:
م صص ت ه هقوةه

قإلهما لل لو م مؤأى تص:

 ام تص هفثة هقن ةي لهقان هي هقا ملوا قمايي هفوهض هقضةياص قىول ام ملوه اؤاةه هقثمق لهقه وهقضةياييل؟
 ام تص ثةيا ماىي هقاولو هقاصبببلي هقصابببلهسي قىضبببةهس إ لجيذ نابببأى مىك هقثةيا ؟ لام تل ت امياي تم ؟ ام تص ت هقوةه مى هق ماا هقمص ه ملواى مىك هقثةيا ؟
 ام تل لضبببع هفوهض هقضبببةياص قول الا هقني لرام ً قنممست ماويةهى هقثمق لهقه و هقضبببةيايل؟ مقص ياوي نهاى مىك هقول رص ه ببمغ ثمقمم م هقضببةياي ؟ ال تص هقول هقمص مصا اأقصببص ثمقمم م؟ لال
مصا اأق ال ثمقمم م هقضةياي ؟ لام تص ام ت ه هفوهض لهقنممست هقامةما لىيف؟.
أهداف الدراسة:
ماويو هفثة هقن ةي لهقان هي هقمص منانص لىي م مايي هفوهض هقضبببببببةياص قىول لامقماويو اؤابببببببةه هقثمق
هقضببةياي لهقه و هقضببةياص املمامةتام او اة هقاؤاببةهى هقا ببملوا امفوايمى هأقمصببموي إ رضبب ً لل
ااملق مثليع او ولهى هقماىي هقايم بببببببص هقاويث ماىي هقاولو هقاصبببببببلي هقصابببببببلهسي Stochastic
) "Frontier Analysis (SFAقمايي هفوهض هقضةياص قول الا هقني .
أهمية الدراسة:
يصو مايي هفوهض هقضببببةياص قول الا هقني ال ل ا ببببم هقه و هقضببببةياص ماىي اوي اصو هديةهو
هقضبببةياص هقفصىص لل هقثمق هقضبببةياي ) تل هقلثل هفلقص هقمص يناغص في اجلا امىك هقول هقايم ا م قا
رةا ضةهس هويو ل يمو صمة هقضةهس هقامسا إ ايث م مت مىك هقلثل رص ماويو ام م ه ياجل قمىك
هقولق يمو ميةهوم م هقضبببةياي أ إ لال ل رإل مايي هفوهض هقضبببةياص يةةابببو اجلامى ول الا هقني
مقص هقا يت هقصبببباير ال هق ببببيم بببب هقامقي ال ه هقمصببببوي قىصهل هى هقامقي إ ايث ياوو ام م ه جمل لىص
يمو هديةهوهى هقضةياي .
هقولق هقمص مصمنص ال له امقص لفا هدنفمال هقصم
منهجية الدراسة
م ببملو هقوةه ب ماىي هقاولو هقاصببلي هقصاببلهسي ) (SFAاو اوث هقثةال هقفني هقا ببملوا رص مايي
نال ج  Battese and Coelliقصم  1995او نام ج
هفوهض هقضةياص قىول إ لامقماويو مثام هقوةه
هق اني هقااثصي .
ه  SFAهقمص م ة ملو اع امق ايمنمى هق
فرضية الدراسة
هقول هقمص ماام ا ببمليمى اةمفص ال نصببي هقفةو ال هقنممت هقااىص هدهامقص لهدنفمال هقصم لىص هقمصىي
لهدنفممح هقمهمةي مجلل قةيا ال ثمقمم م هقضببةياي إ رص ايل مصو هقول هقمص مةمفع ا م هقايا هقاضببمر ال
قثمع هق ةهل مقص هقنممت هقااىص هدهامقص لقيا اصما هينص اصيو لل ثمقمم م هقضبببببببةياي ي ن م ماام
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ه لوه ً ضببةياي انلفضب ) .لمصو للها هقهلو هقاؤ ب ببي جاصو هقمضببل إ لاؤاببة اوةجمى هقف ببمو) هى
مألية اصنلي لىص قي هقه و هقضةياص.
لمنا ب هقوةه ب مقص ااوا ل ةاص مه هض ةسي ببي إ م م ببمصةا هقوةه ب رص هقاوهي هدثمة هقن ةي قمايي
هفوهض هقضبببةياص ال ايث :هقثمق هقضبببةياي إ هقه و هقضبببةياصإ لماىي SFAإ يىص قك لةا قىوةه بببمى
هق بببماا هقمص ه بببملواى ماىي  SFAقمايي هفوهض هقضبببةياصإ ل يم اصو قك ملصبببيذ هقنال ج هقا بببملو
لاهماع هقوةه إ له مصةها قنممست هقايما لهلمامةهى ماىي هقا م ي إ ل ليةه ً لمما .
أوالً :اإلطار النظري لتقييم األداء الضريبي :الطاقة الضريبية ،الجهد الضريبي ،تحليل SFA
ي منو مايي هفوهض هقضةياص لرام ً قألوايمى هأقمصموي لىص اؤاةهى ياجل ما يا م مقص اؤاةهى م ممميجي
لمام مةصبببو هفوهض هقضبببةياص لنو ناث اني اصين إ لاؤابببةهى وينمايجي مةصبببو هقمغيةهى هقمص ماوث رص
هفوهض هقضببةياص لاة هق ال .لقىاج لىص ا ببملي هفوهض هقضببةياص ال ل مىك هقاؤاببةهى مىهأ هقوةه ببمى
هأقمصبببببببموي رص مق هفاة مقص ثةيا هقاامةنمى هقولقي إ ل قك ال ل مايي وهض هقولق اا هأتمام
امقاامةن اع اهالل ال هقول هقاماملى رص اةهاى م هقمنالي ).(Steenekamp, 2007
لذ نصماو رص مايي هفوهض هق ضةياص لىص اؤ اةه هقثمق هق ضةياي لهقه و هق ضةياصإ
لرص ت ه هقوةه
لتام ال اة هقاؤاببببةهى هأ ببببممميجي هقمص ه ببببملوام م هقوةه ببببمى هقايم ببببي اجلة قمايي هفوهض هقضببببةياص
قاهالل ال هقول لنو ناث اني اصين  .لياية اف ل هقثمق هقضةياي مقص هقاو هفقص قإليةهوهى هقمص
ياجل قىاجلا ل م بببببمال لىي م ال ل هقضبببببةهس ولل هدضبببببةهة امقايم هأقمصبببببموي لهق بببببيم بببببي
لهأهماملي إ لا ه هقاصنص مةصاة هقثمق هقضببةياي لل هقاصو هقضببةياص هق ي نملقع مااياف قل ة بار قىصلها
هق يم ي لهأقمصموي لهأهماملي ل ماج لاوتم رةا لماصي هقضةهس  .ام هقه و هقضةياص ر ل ن ا
TR
هديةهوهى هقضببةياي هقامااا مقص هقثمق هقضببةياي هقااوة إ ليم هام ببماف جمقممقص ، TE = TC :ايث يصاة
 TRلل هقاصو هقضبببببةياصإ ل TCلل هقثمق هقضبببببةياي إ ل TEلل هقه و هقضبببببةياص هقاهمقصإ .)2016
لممةهلح قيا هقه و هقضةياص ام ايل  0مقص هقلهاو هقصايرإ لجىام هقمة هقايا ال هقصفةإ رإل قك ياية
مقص هنلفما هقه و هقضبببببةياص ي ل هقولق اا هقوةه ببببب أ هقى ق م بببببمغ ثمقمم م هقضبببببةياي امقجما إ
لهقصجا جىام هقمةاى هقايا ال هقلهاو هقصببببباير ي ل هقولق ما ه لوه ً اةمفص أ بببببمغ جما ثمقم م
هقضبببةياي ) .لمصجا قيا هقه و هقضبببةياص ج ال )1 :هقليمةهى هقصما  Policy Choiceل هقمفضبببي ى
هقاهماصي قاه هقولق لهقمص ياجل هقمصاية لن م اأ صمة هقضةيا إ هقالهلو هقضةياي إ هألفمضهى لهقالهر )إ
 )2للو هقجفمض لنو منفي هق ببيم ببمى  Inefficiency in Policy Enforcementلهقمص ممضببال قضببميم
هدوهة هقضةياي إ لهداملم ال قا وهرصص هقضةهس ). (Ohlenburg & Langford, 2015
لامقة ال ل هقغمقاي هقص اص ال هقوةه بببببببمى هقايم بببببببي هقمص منملقى مايي هفوهض هقضبببببببةياص قىول قو
هلماوى لىص ثةيا هأناوهة هقماىيوي هقاصممو بببببلهض ام بببببملوه ايمنمى ااثصي ل ايمنمى ببببب ببببب اني
ااثصي قصوو ال هقول ) قماوية هقثمق هقضببببةياي لال ل هقه و هقضببببةياص إ مأ ننم رص ت ه هقوةه بببب ببببيم
ه ببملوه ان هي هويو رص هقايما تص ماىي هقاولو هقاصببلي هقصاببلهسي  ،SFAلهقمص صببااى اؤلةه ً ال
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اة هقثةال هقفني هقا ملوا رص مايي هفوهض هقضةياصإ ل قك قام مماي اف ال ماجمني ةصو هقصلها هقااوو
قصو هقجفمض هقضبببةياي هقامغية لاة هق ال . Time Varying Inefficiencyليةصو هقمصةذ لىص اصبببموة
لو هقجفمض هقامغية لاة هق ال تل اة تم رص لاىيمى هدصببببب ح هقضبببببةياصإ ايث ياجل هقمصبببببوي قمىك
هقصلها ال ل مهةهضهى مصبببب اي امعه هقاصببببية (Cyan, Martinez-Vazquez, & Vulovic,
) .2014ج قك يصو ماىي  SFAتل جلة ا سا رص هقوةه ببببببمى هقامصىا امقجفمض هقضببببببةياي ايث يم ماوية
هديةهوهى هقااماى اإلمامةتم هقاو هفقصبببببببص قماصبببببببي هقضبببببببةهس The Upper Bound for Tax
 ،Collectionام بببببىل هأناوهة هقاصممو ريم اامةن لضبببببع لاوهى صبببببنع هقاةهة لرام ً قىامل بببببث ية
هقااةلث قإليةهوهى هقضةياي إ لتل ام يصو

ل اةهع قىجفمض ).(Postali & Antonio, 2015

لمال رجة ت ه هقماىي لىص لهلو ام ي بباص امقانانص هقاولوي قىضببةهس مال لىيف هقنامث هفجلة جفمض إ
اايث مجلل هقا ببببببمر ايل ج ناث لىص ت ه هقانانص قصببببببص ميةهو) ل ي ااببببببمتو لةي أ ماع لىص ت ه
هقانانص هديةهو هقفصىص) مال وةه لو هقجفمض  .لقو ةى ت ه هقثةيا فل اة لم  1977لىص يو
ل ل ال هقاماليل ت  ،Aigner, Lovell and Schmidtوكذلك Meeusen and van den Broeck
رص هى هقصم إ لهق يل قماله اصبببيم هقنال ج هف بببم بببص قماىي هقاولو هقصابببلهسي ل قك امقمثايم لىص وهق
هدنممج (Battese G. E., Frontier production functions and technical efficiency: a survey
) .of empirical applications in agricultural economics , 1992مأ ن م ثااى فل اة رص
اهم ماىي هقجفمض هقضةياي قىول لىص يو هأقمصموي ” “Alfirmanلم 2003إ ل قك ال ل

وةه مف

لل هداجمنمى هقضةياي قىاجلامى هقااىي اإنولني يم لم .(Alfirman, 2003) 2003
راو قم ” “Alfirmanامجليل وهق او ق صص ل الهسص قى ضةهس ا اما
لىص هلمامة ل ن بببببا هقضبببببةيا

قوهق هقاو هفق صص قإلنممجإ ل قك

” “Tax Ratioالةج بببببيم بببببمى هقاجلا ) تص وهق رص اهالل ال

هقاول ى لهقمص مةال رص ت ه هقامق اصا هقصلها هقااوو قإليةهوهى هقضةياي ال

صمة هقضةهس

Tax

 ،Ratesهقالهلو هقضةياي  ،Tax Basesلتل ام يةصنص ل وهق هقاو هفقصص هقصالهسص قىضةهس مال لىص
هى هقفةضبببببي هقن ةي قوهق هدنممج هقامالى رص ماوية هقاو هفقصببببب ال هقنممت هديةهوهى هقضبببببةياي هقمص
ياجل قىببولقب ماصبببببببيى ببم) اببإ بببببببملببوه اهاللب اصينب ال هقاببول ى نصبببببببيب هقفةو ال هقنببممت هقااىص
هدهامقصإهقمضل إ ا ملي هقمصىي  ...قخ) ).(Garg, Goyal , & Pal, 2014
ليصبببو تببب ه هقابببن ت تبببل هامبببوهوه ً قابببن ت هأنابببوهة هقجىبببصإ ايبببث مةابببوة ابببل ل قبببف وهقببب هقابببولو هقصابببلهسي
هقضببببةياي جامغيببببة مببببماع قصببببو امغيببببةهى ا ببببماى ااببببووهى هقثمقبببب هقضببببةياي ) .لقجببببل تبببب ه هقثةيابببب
ملمىببببذ لببببل ببببىل هدناببببوهةإ ايببببث ي ببببملو هفليببببة ثببببةال هقماببببوية هقالمىفبببب جثةيابببب هقاةاصببببمى
هقصبببغةي هألميمويببب ديهبببمو رضببب ملريبببم قام ل بببث وهقببب هديبببةهوهى هقضبببةياي إ ربببص ابببيل ي بببملو تببب ه
هف بببببىل هقهويبببببو ثةياببببب هداجبببببمل هفل ببببب

Estimation

Likelihood
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هقجفببببمض هقضببببةياي إ جاببببم ل ثةيابببب  SFAمفصبببب هقلثببببأ هقصاببببلهسص لببببل امقبببب ناببببص ل لببببو جفببببمض
هقلاو هدنممهي ااالوإ .)2017
لياجل صيم

نال ج  SFAقىضةهس قايمنمى

اني -ااثصي رص هقصلة هقصما هقممقي :

)(1

𝑡𝑖𝜖 𝑙𝑛𝜏𝑖 = 𝛼 + 𝛽 𝑇 𝑥𝑖𝑡 +

)(2

𝑡𝑖𝑢 ϵ 𝑖𝑡 = 𝑣𝑖𝑡 −

ايثإ :τن بببا هقثمق هقضبببةياي مقص هقنممت هقااىص هدهامقص قىولق  iرص هق ال  : xit .tاصبببفلر هقامغيةهى
هقا ماى هقمص مؤلة لىص هديةهوهى هقضةياي قىولق  iرص هق ال  :β .tامهف هقاصىامى هقاه لق  : 𝛜 𝒊𝒕 .اصما
هقلثأ هقاةج إ  : uitيال لو هقجفمض إ ل هقفاببببب رص منممج هقا بببببملي هفقصبببببص هقن ببببباص ال هدنممج ل
هديةهوهى هقضببةياي إ لتل امغية لاببلهسص ية ببمق هقايا ) (uit > 0اةماث امقصلها هقلمصبب اج ولق
لهقمص م ببمت رص لو لصببل هقولق  iقثمقم م هقضببةياي رص هق ال  .tل  : vitهدضببثةه هداصببمسص ل او
هقلثأ لتل هقامغية هقصاببلهسصإ لهق ي ياببا هايع هقامغيةهى هقا ببماى هقمص مؤلة لىص هقامغية هقمماع لقجل أ
مؤلو رص هألمامة لنو هقايما .لقو مأل  vitي قيا ببببلهض الها ل ببببمقا إ ليفمةا هقنال ج ل  vitمماع
مل يصم ً انم ام ً جمقمل يع هقثايصص اامل بببث ا بببملي قىصبببفة لماميل  .σ2ل ل  uit ،vitا بببما ل هاصبببمسيم ً لل
اصض ام هقاصا (Battese G. E., Frontier production functions and technical efficiency:
).a survey of empirical applications in agricultural economics , 1992, pp. 191-193
لال ل ياجل ال ل ماىي هقاو هفقصبببببص هقصابببببلهسص قىضبببببةهس هقمناؤ امألية لو هقجفمض (Coelli,
)Rao, O'Donnell, & Battese, 2005إ ايث مةصاة هقجفمض هقفني اوهق منممج هقاو هفقصبببببص هقصابببببلهسص
قىضببةهس لل هقه و هقضببةياص إ لياجل هقاصببل لىص اؤاببة هقه و هقضببةياص ال لمةج ق ببا هديةهوهى
هقضةياي هقفصىي مقص هقاو هفق صص هقص الهسص قإليةهوهى هقضةياي هقثمق هقضةياي )( .لممةهلح قيا هقه و
هقضبببةياص ام ايل هقصبببفة لهقلهاو هقصببباير .لمصاة هقاصموق هقممقي لل هقه و هقضبببةياص 𝑡𝑖𝐸𝑇 قىولق  iرص
هقفمة هق اني .t
𝑡𝑖𝜏
) 𝑡𝑖𝑢 exp(𝛼 + 𝛽 𝑇 𝑋𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 −
=
) 𝑡𝑖𝑣 exp(𝛼 + 𝛽 𝑇 𝑋𝑖𝑡 +
) 𝑡𝑖𝑣 exp(𝛼 + 𝛽 𝑇 𝑋𝑖𝑡 +

= 𝑡𝑖𝐸𝑇

) 𝑡𝑖𝑢= exp(−

)(3
ثانياً :الدراسات السابقة لتقييم األداء الضريبي باستخدام تحليل SFA

ياجل ه مصةها ت هقوةه مى هقايم ي هقمص ه ملواى ماىي هقاولو هقاصلي هقصالهسي قمايي هفوهض
هقضةياص ل قك امقمثايم لىص ا ملي هقول إ جمقممقص:
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جدول رقم ()1
ه مصةها ت هقوةه مى هقمثاياي قمايي هفوهض هقضةياص قىول
ام ملوه ماىي SFA

الدراسة

البيانات المستخدمة

النتائج

Ricardo
Fenochietto and
Carola Pessino
)(2010

اني
ايمنمى
ااثصي قنال 96
ولق اماوا لنماي
قىفمة -1991
)2006

ةى هقنممست لهلو ل ق ثةوي اصنلي ايل هديةهوهى هقضةياي لج ال
هقمهمة هقولقي لهدنفمال هقصم لى هقمصىي مقص
نصي هقفةو ال هقول لن
ةى هقوةه هقمألية هق ىاص هقاصنلي
هقنممت هقااىص هدهامقصإ رص ايل
قج ال اصو هقمضل إ قيا اصما هينصإ هقايا هقاضمر قاثمع هق ةهل
مقص هقنممت هقااىص هدهامقص لهقف مو .لقو جمنى هقول هفجلة مناي تص هفجلة
ه لوه ً ضةياي رص ايل هىى هقول هفق مناي ه لوه ً ضةياي انلفض
رص اص هفايمل.

Ricardo
Fenochietto and
Carola Pessino
)(2013

اني
ايمنمى
 ااثصي قنال 113ولق نماي لاماوا
ايث م هولم 17
ولق مامىك الهةو
ثايصي ) ل هقفمة
)2012-1991

جوى مىك هقوةه نممست وةه Ricardo Fenochietto and Carola
) Pessino (2010ايث ن م هاموهوه ً ق م اع يمو لوو هقول لاو رمة
هقوةه قفمة اني ثل إ جام لىصى مقص ل هولم هقول هقمص مامىك
الهةو ثايصي مقص هقصين اا هقوةه قو م ا رص يمو قي اجلل لو
هقجفمض .

Robert Dauda
اني لىصى هقنممست مقص ل اصو هدقام امقاةهض لهقجمما لهقصام هقامقص ق ام مألية
ايمنمى
Korsu and
 19ولق ميهماص لىص هايع نلهع هقضةهس إ ام ن ا ا متا هق ةهل مقص هقنممت
ااثصي
 Mohamed Ndiayeمرةياي ول مهاع هقااىص هدهامقص رىف آلة ىاص .رص ايل جمل قج ال نصي هقفةو ال هقنممت
)(2014
هقااىص هدهامقص لهأنفممح هأقمصموي آلمةه ً ميهمايم ً لىص هقضةهس لىص
هديجلا مقص همن
ول مرةياي هقمهمة  .لماية هقنممست مقص ل هايع ول هديجلها هى ه لو ضةياي
لا
آلةي ال لمةج انلفض إ لتل ام يةصنص نف أ هقى ول هديجلها ماممج قا ا يو ال
هقفمة هقه لو قةرع هديةهوهى هقضةياي .
هقمهاع) ل
.)2010-2000

لامى هقنممست هقا ملىص ل ج ال هقمصىي إ نصي هقفةو ال هقول هقالاصإ
اني
 Musharraf Cyan,ايمنمى
 94ولق هقمجليل هقة امقص ...قخ) جمل قف مألية ميهماص اصنلي لىص هقثمق هقضةياي إ
 Jorge Martinezااثصيand
 Vazquezل هقفمة  -1970رص ايل جمل قج ال هقمضل إ لو هقصوهق رص مل يع هقولل إ ا متا
Violeta Vulovic
قثمع هق ةهل رص هقنممت هقااىص هدهامقصإ هقانرإ ..قخ) مألية ىاص اصنلي.
)2009
لماية هقنممست ل تنمك اهالل ال هقصلها هقاؤ ي لتص هقما ي
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هق يم صإ هأل قيمى هقضةياي إ هقنال هق جمنصإ هقويل هقاجلاصإ هقمصايو
هقضةياص) جمنى ق م مألية اصنلي رص هقمناؤ اصو هقجفمض هقفني لاة هق ال.

)(2014

Langford Tim
and Ben
Ohlenburg
)(2015

اني
ايمنمى
ااثصي قنال 85
ولق ال هقول ية
هقغني امقالهةو
هقثايصي ل هقفمة
هق اني

لىصى هقنممست مقص اصنلي مألية ج ال هقلهةوهىإ لهقمضل إ لهقا ملي
هقمصىياص لن ا هدلمق هقصاةي لىص ا ملي هقثمق هقضةياي إ رص ايل قص
ج ال هقف موإ هقامنلل لهقن م إ لا ملت هقا مضق هقويااةهثي ولةه ً تما
رص ماويو ا ملي هقه و هقضةياص هق ي ماااف هقول  .لقو مامينى قي اؤاة
هقه و هقضةياص اوةه جاية ايل هقول لرام ً قا ملي هقول  .لمامةح هقوةه
ضةلة هدص ح هدوهةي لمل يع نثمال هق يم هقضةياي لامفلص
امقن ا قىصويو ال هقول هقانلفض هقول .

)2010-1984

اني
ايمنمى
ااثصي قنال 150
ولق لىص ا ملي
هقصمق ل هقفمة
هق اني

ةى هقنممست لهلو لو مهمنا جاية ايل هقنممست ريام ايل هقول إ لقجل
ااج لم جمنى هقول هقاةيا ال ثمقمم م هقضةياي تص مىك هقمص مامصى
هقنممت ية هق ةهلص مقص هقنممت
اا مليمى اةمفص ال ج ال :هقول إ ن
هقااىص هدهامقصإ ن هقمهمة هقولقي مقص هقنممت هقااىص هدهامقصإ اصوأى
هأ ملامة رص هقمناي هقااةي إ مثلة هقاثملمى هقناوي )إ رض ً لل ايسمى
ااىي جلة ه ماةهةه ً اصوأى انلفض ال هقمضل )إ ل جمل جلة
ماضةهًإ لا مليمى ق ال هقف مو.

Jean-François
BRUN and
Maïmouna
DIAKITE

اني
ايمنمى
جاثصي  114ولق
نماي ال اين 31
ولق مامىك الهةو
ثايصي ) ل هقفمة
)2014-1980

لامى نممست هقوةه ل لووه ً جايةه ً ال هقول هقنماي يا ه لوه ً جاية رص
ماصي هقضةهس  .لقو ماي ى هقول هقانلفض هقول اماايم ه لو ضةياي
جاية ثل رمة هقوةه اإ ملنمض ن مي هقفمة إ ل قك لىص لجا هقول
هقاصماو لىص هقالهةو هقثايصي لهقمص ا نى ال جفمض ن ما م هقضةياص ان
لم  .2010لماية هقنممست ل لو هقجفمض هقضةياي مصلو مقص قةهةهى
هق يم هقصما اوةه جاة ال وهض هدوهةهى هقضةياي .

Emilie Caldeira
)and et al., (2020

اني
ايمنمى
ااثصي قنال 43
ولق ال ول مرةيايم
هنل هقصاةهض
ل هقفمة
)2015-1980

ملصىى هقنممست مقص ل ماجمني يمو هقاصو هقضةياص قمىك هقول رص هقامل ث
قنال  %22ال هقنممت هقااىص هدهامقص )ل قك ام ماصمو هديةهوهى ال
هقالهةو هقثايصي ( ل قك رص امق م ه مغ هقثمقمى هقضةياي امقجما قمىك
هقول إ لقو ةى هقنممست ل ول مرةيايم ياجن م يمو ميةهوهم م هقضةياي
يمو ا ملي هقمناي هأقمصموي اام م ً انصي هقفةو ال هقنممت
ال ل
هقااىص هدهامقص)إ هقمناي هقامقي إ لهأنفممح هقمهمةيإ رص ايل جمل أام ك
هقالهةو هقثايصي ل يمو هفتاي هقن اي قىاثمع هق ةهلص آلة ىاص لىص
هقاصيى هقضةياي قمىك هقول .

Joseph Mawejje,
Rachel K.
Sebudde
)(2019

)2015-1996

المصدر :ال هلوهو هقامال ه منموه ً مقص هقوةه مى هفصىي هقممقي :
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: توصيف النموذج المستخدم ومجتمع الدراسة:ًثالثا
مةثام هقوةه ببب او نام ج هقاولو هقاصبببلي هقصابببلهسي هقمص م بببملو اع امق ايمنمى هق ببب ببب هق اني
Time Varying Inefficiency ” هقااثصيبببب لهقمص مةصةذ ناببببم ج هقجفببببمض هقامغية لاة هق ال
(Battese & "1995  لعامBattese and Coelli نال ج

 لامقماويو بببببببمثام هقوةه ببببببب،”Models

 ليصو ت ام ياي ت ه هقنال ج تل ببببببب لق مثاياف ام بببببببملوه هقاةنمات هداصببببببببمسص.Coelli, 1995)
 لاببيلع ه ببملوهاف رص وةه ببمى مايي هفوهض هقضببةياص هقمص م ببملو ايمنمى هق ب ب،FRONTIER 4.1
 هقااثصي إ ج قك راو ملهرةى هقايمنمى لل هقامغيةهى هقا ببببملوا امقنال ج لىص امق هقول هدرةياي- هق اني
:  لياجل صيم ت ه هقنال ج ةيمضيم ً رص هقصلة هقممقي. اا هقوةه

Ltot it = β0 + β1 Lgdpit + β2 AVAit + β3 TR it + β4 EDUit + β5 GINIit + Vit
+ Uit
(4)
 قل مةيم نصببي هقفةو الLgdp  قل مةيم ن ببا هديةهو هقضببةياص مقص هقنممت هقااىص هدهامقصإLtot،حيث
TR  هقايا هقاضبببمر رص هقاثمع هق ةهلص جن بببا ال هقنممت هقااىص هدهامقصإAVA هقنممت هقااىص هدهامقصإ
 ن بببببببا هدنفمال هقاجلاص لىص هقمصىي مقص هقنممتEDU هقمهمة هقولقي جن بببببببا ال هقنممت هقااىص هدهامقصإ
Vit s ل. قل مةيم اؤاة اوةجمى هقف موLcor  اصو هقمضل إCPI  اصما هينصإGINI هقااىص هدهامقصإ
σ2 ا بببببماى لل اصضببببب م هقاصا لال ل مل يصم ً اصموأً م مماع هقمل يع هقثايصص اامل بببببث صبببببفة لماميل
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اه ل  .ام  Uit sرمصاة لل هقامغيةهى هقصاببببببلهسي ية ببببببمقا هقايا ل ية هقااببببببمتو Non-negative
 Unobservable Random Variablesلاةماث اصو هقجفمض رص هدنممج .ام آلمة لو هقجفمض ريفمةا
هقنال ج ن م وهق رص اهالل ال هقامغيةهى هقمف يةي إ لقو هلممةى هقوةه ج ال اصو هقمضل إ لاؤاة
اوةجمى هقف مو جأاو اة هقصلها هقاف ة قصو جفمض ماصي هديةهوهى هقضةياي جمقممقص:
)(5

𝑡𝑖𝑤 𝑢𝑖𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1 𝐶𝑃𝐼 + 𝛿2 𝐿𝑐𝑜𝑟 +

ايث  CPIاصو هقمضبببببل إ  Lcorقل مةيم امغية اوةجمى هقف بببببمو لتص هقامغيةهى هقمف بببببيةي علمة لو
هقجفمض هقفني ا ه هقوةه بببببببب لهقمص يةا ق م امقةا  .Zitsام  δر ص هقاصما ى هقااماى ق ه هقامغيةهى
هقمف ببببببيةي لهقاةهو ماويةتمإ ل Witاصما هقلثأ لتل امغية لاببببببلهسص ا ببببببما هقمل يع ايث يماع هقمل يع
هقثايصص هقااملة اامل ببث صببفة لماميل  σ2اه ل إ ايث ) .(Wit ≥ Zitδام  uitهقامغيةهى هقصاببلهسي ية
بببببمقا هقايا ية هقا بببببماى لهقمص مماع مل يصم ً ااملةه ً اامل بببببث  Zitδلماميل  σ2ية هقاصةلذ .للرام ً ق ه
هقنال ج رإل هقامل بببببببث ياجل ل يمغية ريام ايل هقول للاة هق الإ ام هقماميل ر ل لماى & (Battese
Broca, Functional Forms of Stochastic Frontier Production Functions and Models for
Technical Inefficiency Effects: A Comparative Study for Wheat Farmers in Pakistan,
).1997إ رإ ه جمنى قيا  ,δ>0رإل هقامغية  Zitهقااما ي ببببمت رص يمو مناةهذ هديةهو هقضببببةياص هقفصىص
لل هقاو هفقصببص ي نف ية يو ال لو هقجفمض هقفني إ لهقصجا صبباير م ه جمنى قيا  δببمقا & (Postali
) .Antonio, 2015, p. 398ام ام يمصىم امقجفمض هقفني  TEل هقه و هقضبببةياص) قىولق  iامقفمة هق اني
 tرياجل هقمناؤ ا م ال ل هقاصموق هقممقي ):(Battese & Coelli, 1995, pp. 325-331
)(6

) = exp(−Uit ) = exp(−Zit δ − Wit

) 𝑡𝑖𝑈 exp(Xit β + 𝑉𝑖𝑡 +
) exp(Xit β + Vit

= TEit

اني ااثصي قنال 22
أما ما يتعلق بالبيانات المستخدمة بالنموذج :راو ه ملواى هقوةه ايمنمى
ولق مرةياي  10ول ال اهالل ول الا هقني اإ بببملنمض ولق مةيمةيم قصو ملهرة هقايمنمىإ ل 12ولق
مرةياي آلةي) ل هقفمة هق اني  .)2016-2000لقو ضاى هقوةه  12ول مرةياي آلةي ية ول
الا هقنيببب إ ل قبببك اغةا مهنببب هقمابببويةهى هقاابببمقغببب ل هقاماي فلىص  Overestimationقىه لو
هقضبببةياي إ لهقمص ياجل ل منمت لنو هقمصبببمة لين هقوةه ببب لىص اهالل ول الا هقني & (Ndiaye
).Korsu, 2014
وفيمااا يتعلق بماادخالت ومخرجااات النموذج (أو المتغيرات المساااااااتخاادمااة بااالنموذج) ر ص :المتغير التااابع
) :(Ltotقل مةمي هديةهو هق ضةياص جن ا ال هقنممت هقااىص هدهامقص ل قك ام ماصمو هديةهوهى هق ضةياي
ال هقالهةو هقثايصي )إ لمهوة هد امة مقص ل ايمنمى هديةهوى هق ضةياي هقصما ق مملهرة مأ قل ل ول راث
ال ول لين هقوةه ببببببب مليلايمإ هنل مرةيايمإ ملنا)إ رص ايل ملهرةى هديةهوهى هقضبببببببةياي هقاةج ي
قىم بببص لابببة ولق هقامااي (  .) Government Revenue Datase – GRDام المتغيرات التفسااايرية،
ر ص:
 :Lgdpقل مةمي نصبببببي هقفةو ال هقنممت هقااىص هدهامقص لرام ً قمصمو هقالي هقابببببةهسي امف بببببصمة هقلمام
قىولأة هفاةيجص قصم  .2011لي بببببملو ت ه هقامغية قىمصاية لل ا بببببملي هقمناي هق بببببمسو .لمصو هدابببببمة
هقاملقص قاصما ت ه هقامغية الها إ ايث ل هقول هفجلة ماوام ً مجلل جلة ثىام ً لىص هدنفمال هقصم لال ل
ر ص جلة ثمق ضةياي لىص مالي ت ه هدنفمال هقصم هقام هيوإ  : AVAهقايا هقاضمر رص هقاثمع هق ةهلص
جن ببببا ال هقنممت هقااىص هدهامقصإ لي ببببملو ت ه هقامغية قيصجا اوي هق بببب لق ل هقصببببصلا ) رص لاىي
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ماصي هقضةهس  .لال هقاملقع ل مجلل مامة اصما ت ه هقامغية مقا  :TR .هقمهمة هقولقي جن ا ال
هقنممت هقااىص هدهامقص لتص امصب هاع ن ب هقصببموةهى لن ب هقلهةوهى مقص هقنممت هقااىص هدهامقص)إ
ليصجا ت ه هقاؤاة وةه هدنفممح هأقمصمويإ لمصو هدامة هقاملقص قاصما ت ه هقامغية الها :EDU .
ن بببببا هدنفمال هقاجلاص لىص هقمصىي مقص هقنممت هقااىص هدهامقصإ لمةصاة لل هقا بببببملي هقمصىياصإ لق قك رال
هقاملقع ل مجلل م امة اصما ت ه هقامغية الها  :GINI .اصما هينصإ ليايا ت ه هقاصما اوي مناةهذ

مل يع هقولل ايل هفرةهو لل هقمل يع هقصمو إ لمصو هدابببببببمة هقاملقص قاصما ت ه هقامغية بببببببمقا :CPI .
اصو هقمضببل إ لال هقاملقع ل مجلل ماببمة اصما ت ه هقامغية الها إ ايث ل يمو اصو هقمضببل م يو
ال لو هقجفمض هقفني  .ل ليةه ً  :Lcorقل مةيم اؤابببببببة اوةجمى هقف بببببببمو امقاثمع هقصم لممةهلح قيا ت ه
هقاؤاببببببة  0هفجلة ر ببببببموه ً –  6هفجلة ن هت )إ لق قك رإل هداببببببمة هقاملقص قاصما ت ه هقامغية ببببببمقا
).(Fenochietto & Pessino, Determining countries’ tax effort, 2010
ليلضبببر هقهول ةق  )2هقماىي هداصبببمسص هقلصبببفص قهايع هقامغيةهى هقا بببملوا  .ليضببب ت ه هقماىي
اهالل ال هقاؤاببةهى هداصببمسي هقامل ببث هقا ببماصإ هدناةهذ هقاصيمةيإ هقايا هقصىيمإ لهقايا هقونيم)إ
جام يىص:
جدول رقم ()2
هداصمضهى هقلصفي قامغيةهى وهق هقاو هفقصص هقصالهسص قىضةهس قىفمة )2016-2000
المتغير

عدد المشاهدات

المتوسط

اإلنحراف
المعياري

القيمة العليا

القيمة الدنيا

TOT

374

14.06975

6.144716

32.9571

0.92

GDP

374

5722.13

6007.47

25630.71

545.2958

AVA

374

22.59757

18.93796

118.1023

1.82838

TR

374

65.09038

37.68489

225.0231

3.10963

EDU

374

5.800212

7.031936

53.99449

0.83

GINI

374

42.29385

7.696764

67.03

28.07

CPI

374

11.89489

38.98272

513.9069

-8.237844

COR

374

3.214797

1.184089

6.5

1.06
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* =TRن

هقصموةهى مقص هقنممت هقااىص هدهامقص +ن

هقلهةوهى مقص هقنممت هقااىص هدهامقص.

لمهوة هدامة مقص نف قو م هألمامو لىص ايمنمى اؤاةهى هقمناي هقولقي “World Development
”) Indicators (WDIهقصموة لل هقانك هقولقص قصم  2019رص هقاصل لىص هقايمنمى هق نلي قج ال:
 .COR ،CPI ،GINI ،EDU ،AVA ،GDPأما المتغير  TOTراو م هقاصببببببل لىيف ال قملو ايمنمى
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هديةهوهى هقاجلاي ) Government Revenue Dataset (GRDهقمص نابببببببمتم اؤلةه ً هقاةج هقولقص
قىضبببةهس لهقمناي ) (ICTDهقمماع قهماص هفا هقاماو – هقاص و هقولقص قاالث هقمناي هأقمصبببموي The
United Nations University World Institute for Development Economics Research
) (Prichard, Cobham, & Goodall, 2014, pp. 1 -2) .(UNU-WIDERلال هقهوية امق جة ل
هايع هقامغيةهى هقا ملوا امقوةه م ه ملوها م رص صلةم م هقلهةو ل ه اإ ملنمض هقامغيةهى ،GDP
 )COR ،TOTراو م ماليى م مقص هقصلة هقىل مةيماي .
رابعاً :نتائج القياس واختبارات تحليل الحساسية
ةى نممست هقماويةهى قىنال ج هقاثام امقوةه

هديةهوهى هقضةياي مقص

لهلو ل ق ثةوي ايل ن

هقنممت هقااىص هدهامقص ) (LTOTلج ال  ،GINI ،EDU ،TR ،Lgdpرص ايل جمل قىامغية AVA
مألية ببببىاص اصنلي ن ة هقهول ةق  .))3لقو همضى ماببببمةهى هايع هقاصىامى امفا اع هقملقصمى هقااىي
قىنال ج ام ملنمض مامة هقاصىا هقااوة قىامغية  .GINIجام لامى اصنلي هايع هقنممست ماصمسيم ً لنو ا ملي
اصنلي  %10ل قك اإ ببببببملنمض  .AVAلريام يلص هقاصىامى هقااوة ااصموق لو هقجفمض إ راو همفاى نممست
هقماوية اع هقملقصمى هقااىي إ ايث ةلهو ل تنمك مألية ببىاص لاصنلي قىف ببمو لىص هقجفمض  .ام اصو هقمضببل
راو لاى مأليةه هديهماص هقاصنلي لىص لو هقجفمض إ لتل ام يابببببببية مقص ل هقول هقمص مةمفع ا م اصوأى
هقف مو لهقمضل يمةههع ا م ا ملي هقه و هقضةياص.
ام هقاصىا هقااوة  )γلهقمص مصاة لل هقماميل هقةههع مقص لو هقجفمض مق

هقماميل هق ةجىص راو آل ى قيا

اةمفص لقةيا ال هقلهاو )0.977إ لتل ام ياببببية مقص ملههو آلمة لو هقجفمض اال رص وهق هقاو هفقصببببص
هقااوة  .لقو امةى نممست هلمامة  tمقص اصنلي ) (γماصمسيم ً لنو %1إ اام يؤجو لىص جاة قيا اجلل لو
هقجفمض هقفني لهنلفما مألية هقلثأ هقنممت لل هقايما رص هامصمو هقاي لل هقاو هفقصص قإليةهوهى هقضةياي .
جدول رقم ()3
تقديرات اإلمكان األعظم ) (MLلدالة الحدود القصوي العشوائية للضرائب
هقامغية

هقةا

هقاصىا هقااوة

هقلثأ هقاصيمةي

ن ا t-

هقاو هقلماى

𝛽0

***1.55

0.305

5.1

Lgdp

𝛽1

*0.066

0.034

1.9
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AVA

𝛽2

-0.0009

0.0025

-0.349

TR

𝛽3

***0.003

0.000501

5.16

EDU

𝛽4

**0.0093

0.0044

2.13

GINI

𝛽5

***0.014

0.00181

7.87

هقاو هقلماى

𝛿0

***1.5

0.3504

4.24

CIP

𝛿1

***0.006

0.0014

4.4

Lcorr

𝛿2

***-3.24

1.05

-3.1



***0.77

0.292

2.66

)γ (Gamma

***0.977

0.0099

99.1

log likelihood function
هلمامة منم

وله هداجمل

-65.7
289.3

)for σ2u Likelihood Ratio test (LR

المصدر :م هلوهو ت ه هقهول اله ث هقامال امألمامو لىص نممست اةنمات .frontier 4.1
***إ**إ* اصنلي لنو %1إ %5إ  %10لىص هقمةمي .

أما ما يتعلق بتقييم الجهد الضاااااااريبي للدول ،فقد م هألمامو لىص هقماويةهى هقلهةو امقهول ةق  )3رص
هقمناؤ امقه و هقضةياص قىول اا هقوةه إ لقو ه ملواى هقوةه

ثةيا  Batteseو Coelliقصم 1993

رص رصبببببببب اصببماب لببو هقجفببمض لل اصببماب هقلثببأ هقجىص (Battese G. E., Frontier production
functions and technical efficiency: a survey of empirical applications in agricultural
)economics , 1992, pp. 191-193إ ليلضببببر هقهول هقممقص ةق  )4قي هقه و هقضببببةياص هقامناأ ا م
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قوهق هقاولو هقاصلي هقصالهسي قىضةهس إ لقو م مةمي هقول منم قيم ً ا ه هقهول لرام ً قاي هقه و هقضةياص
جمقممقص:
جدول رقم ()4
متوسط الجهد والطاقة الضريبيان للفترة ()2016-2000
نصي هقفةو ال هقنممت
هقااىص هدهامقص*2/

هقولق

هديةهو
هقضةياص*1/

هقاغة

21.8

6031.2

2

هنل مرةيايم

27

11437.5

0.93

3

اةلنوي

13.4

721.74

0.9

14.85

4

يا

27.8

20523.3

0.89

31.17

5

ملنا

17.6

9528.6

0.89

19.83

6

انيل

14.5

1822.7

0.87

16.73

7

مليلايم

11.2

990.61

0.85

13.22

8

جينيم

15.5

2380.4

0.85

18.15

9

الةيايلا

16.7

14947.2

0.84

19.86

10

الةجينمرم ل

13.1

1364.7

0.84

15.53

11

ما هقصمج

14.3

2814.5

0.8

17.88

12

ملهل

14.6

1256.96

0.8

18.15

13

ةلنوه

12.5

1288.7

0.77

16.23

14

امألي

12.1

984.3

0.76

15.96

15

اصة

10.7

9059.59

0.73

14.61

16

ام لهنم

18.8

13134.2

0.71

26.3

17

من هنيم

9.8

2110.4

0.68

14.42

18

ل نوه

10.2

1451.8

0.67

15.2

1

هقه و
هقضةياص

هقثمق هقضةياي

0.94

23.06
28.98
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19

هقهمالل

11.8

16538.04

0.61

19.49

20

هقجلنغل هقويالقةهثص

6.9

652.29

0.46

14.92

21

هق لوهل

5.5

3300.03

0.4

13.97

22

هنل هق لوهل

3.8

3548.1

0.21

18.26

)(Dataالمصدر :م هلوهو ت ه هقهول اله ث هقامال امألمامو لىص نممست اةنمات .frontier 4.1
Data. (n.d.). Retrieved Aprial 12, 2020, from World Bank: https://data.worldbank.org/indicator/

 /1هديةهو هقضةياص ا ماصوه ً هديةهوهى ال هقالهةو هقثايصي جن ا ال هقنممت هقااىص هدهامقص.
 /2لرام ً قمصمو هقالي هقاةهسي امف صمة هقلمام قىولأة هفاةيجص قصم .2011
/3هقثمق هقضةياي جن ا ال هقنممت هقااىص هدهامقص)تص لمةج ق ا هديةهو هقضةياص لىص هقه و هقضةياص.

آجوى هقنممست هقلهةو امقهول ةق  )4ام جمل املقصم ً ال قا هعوايمى هأقمصبببببببموي إ رمقول هقمص اااى
ا بببمليمى اةمفص ال نصبببي هقفةو ال هقنممت هقااىص هدهامقص لهدنفمال هقصم لىص هقمصىي لهدنفممح هقمهمةي
جمنى قةيا امقفص ال ثمقمم م هقضببةياي إ ي ن م اااى ه لوه ً ضببةياي اةمفص إ ام هةمفمع هقايا هقاضببمر
ال قثمع هق ةهل مقص هقنممت هقااىص هدهامقص راو جمل ل آلة ببىاص لىص ن بب هديةهو هقضببةياص مقص هقنممت
هقااىص هدهامقص .ج قك راو آجوى نممست هقوةه ببب لىص اصنلي آلة هقهلو هقاؤ ببب بببي لىص هديةهو هقضبببةياص
لهق ي لاةى لنف هقوةه امقامغيةهى اؤاة اوةجمى هقف مو لاصو هقمضل ).
جام ةى نممست هقماىي هقمهةياص نف امقة ال ماميل هفوهض هقضبببببببةياص ريام ايل هقول هدرةياي اا
هقوةه بببب اوةه جاية إ مأ نف قو ابببب و ما ببببنم ً لاة هق ال ااص ول هقصين إ ايث هةمفع امل ببببث هقه و
هقضبببببةياص قىول امقصين ال نال  0.68لم  2000مقص نال  0.79لم  2016جام تل الضبببببر امقابببببج
هقايمنص هقممقص:
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الشكل البياني رقم ()1
هدمهمه هقصم قىه و هقضةياص اول هقصين ل

هقفمة )2016-2000

المصدر :م هلوهوه اله ث هقامال امألمامو لىص نممست اةنمات .frontier 4.1

ل

لمابببببببية هقنممست مقص ل هقول هفجلة مناي جمنى رص اص هفايمل تص هفقة قثمقمم م هقضبببببببةياي
هفلىص ال ايث هقه و هقضةياص) إ رص ايل جمنى هقول هفق ناله ً تص هفق ه لوه ً ضةياي هن ة هقهول
ةق  .))5لن ةه ً فل ول الا هقني مضببببب اص هقول هدرةياي هفق ناله ً اصين هقوةه ببببب الهقص ¾
مىك هقول ماع اانثا ول الا هقني )إ راو جمنى تص هفاصو لل ثمقمم م هقضبببببببةياي إ ايث اىغ امل بببببببث
هقه و هقضببةياص قول الا هقني ل رمة هقوةه ب  )0.65امقاامةن امقول هدرةياي هفلةي )0.82
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إ لال همن آلة أ هقى ول الا هقني قوي م هاجمنمى ضبببببببةياي ق م بببببببمغ اصو ايث مةاوة هديةهوهى
هقضببببةياي هقمص ياجل ماايا م رص هقامل ببببث انال  %15.3ال هقنممت هقااىص هدهامقص ل رمة هقوةه بببب
امقاامةن انال  % 10.6ن ا هديةهوهى هقضةياي هقفصىي مقص هقنممت هقااىص هدهامقص.
جدول رقم ()5
هقه و هقضةياص قىول لرام ً قىا ملي هقمنالي
هقامل ث قىفمة )2016-2000
مصنيذ هقول لرام ً قا ملي هقول /1

هديةهو هقضةياص
/2

نصي هقفةو ال
هقول هقالاص /3

هقه و هقضةياص

هقثمق
هقضةياي /4

انيلإ مليلايمإ امأليإ اةلنويإ
من هنيمإ هنل هق لوهلإ
ةلهنوهإ ملهلإ ل نوهإ هقجلنغل
هقويااةهثصإ الةجينمرم ل

11.1

1472.03

0.68

15.7

هى هقول
هقامل ث
هفونص

اصةإ هقاغة إ ملناإ
هق لوهلإ جينيمل ما هقصمج

14.2

5519.05

0.76

17.9

هى هقول
هقامل ث
هفلىص

هقهماللإ هنل مرةيايمإ
ام لهنمإ الةيايلا

18.6

14014.2

0.77

24.9

هقاةمفص
هقول

يا

27.8

20523.3

0.89

31.2

هقانلفض
هقول

المصدر :م ملوهوه اله ث هقامال امألمامو لىص هقهول ةق .)4
1/United Nations (UN): World Economic Situation Prospects 2019, UN, 2019, p. 172.
 /4 ،/2كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.
 /3وفقا لتعادل القوي الشرائية باألسعار الثابتة للدوالر األمر كي لعام .2011

لقجل مهوة هدابببمة مقص ل تنمك اصا هأ بببملنمضهى ق ه هقاملو رول ال هقهماللإ بببياببب لاصبببةإ
رامقة ال هةمفمع نصبببببببي هقفةو ال هقول هقالاص امىك هقول امقاامةن اغيةتم ال هقول امقصين جام تل
الضر امقهول ةق )4إ مأ ن م أ هقى اصيو لل ثمقمم م هقضةياي إ ايث مىص جلة هدلفمضهى لهقالهر
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لهنلفما ببصمة هقضببةهس ولةه ً ببم ببيم ً رص ت ه هقمةههع) امقن ببا قولق هقهمالل راو م ه ببماوه هقضببةهس
امديةهوهى ال هقالهةو هقثايصي ل قك املمامةتم ولق ني امقالهةو هقثايصي  .ام ولق ي ا رمفةا اصوأً
ضبببببةيايم ً لىص هفلام يصو ال ق هقا بببببمليمى لىص ا بببببملي هقصمق إ رضببببب ً لل جلة هقالهر لهألفمضهى
)(Rojid, Afif, & Sacerdoti, 2013إ ام اصببببببة رمجلة ا م هقالهر لهألفمضهى يضببببببمًإ رضبببببب ً لل
هنل فما هديةهوهى هقضبببببببةيا ي لىص هقم همة هقولق ي اوة ه جاية هةهض هقماةية هقم همةي( هقا بببببببينصإ
 . )2011للىص هقهمن هعلة راو اااى ول هى ا بببمليمى انلفضببب ال نصبببي هقفةو ال هقول هقالاص
ا بببببمليمى اةمفص ال هقه لو هقضبببببةياي إ اايث هقمةاى ال ثمقمم م هقضبببببةياي اوةه جاية جاصا ول
الا هقني اةلنويإ مليلايم)إ رضببببب ً لل ول مرةياي آلةي انيلإ لالةجينمرم بببببل إ لامقممقص قو أ ياجل
قمىك هقول ل م يو ال ميةهوهم م هقضةياي م ه ةهوى يمو هدنفمال هقصم إ ا يناغص ق م ل مااث لل اصموة
آلةي قىالهةو (African Development Bank (AfDB), The Organisation for Economic
).Co-operation and Development (OECD) Development Centre, 2016
سادساً :تحليل الحساسية :Sensitivity Analysis
قماى هقوةه اماىي ا م ي هقنممست ال ل مهةهض لو مغييةهى لىص ملصيذ هقنال ج اا هقوةه
ل قك اغةا هلمامة اوي ا م ي هقنممست قمىك هقمغييةهت (Fenochietto & Pessino, Understanding
) .Countries’ Tax Effort, 2013راو م هلمو ماوية هقنال ج ل قك اصو لفا لوو هقاابببببمتوهى امقصين
اا هقوةه ببب إ م م هأقمصبببمة لىص هقاابببمتوهى هقامصىا امقصابببة بببنلهى هفلية ال هقوةه ببب -2007
)2016إ ل قك جأاو ا ببببث هقثةال هقا ببببملوا دلمامة اوي هامامقي مغية ااووهى هقثمق هقضببببةياي لاة
هق ال .لقو لضببببببر هقنممست هقلهةو امقهول ةق  )6ل قي هقاصىامى قو اااى قوةه ً جايةه ً ال هأ ببببببماةهة
امقاامةن اماويةهى هقصين هقجماى إ ايث جمل هقمألية لىص هقاي هقامناأ ا م قىه و هقضبببةياص ااولوه ً ايث هوى
رص هقامل ث اااوهة  0.06راث.
جدول رقم ()6
تحليل الحساسية :سيناريوهات مختلفة
امل ث
هقه و
هقضةياص
هقامناأ اف

وةه هأةمامث اع هقه و
هقضةياص هقامناأ اف رص
هقنال ج هفصىص

هقمغية رص هقه و هقضةياص
هقامل ث ية
هقاةهر

هقاو هفونص

هقاو هفقصص

هف م ي

0.75

1

-

-

-

لين قصة -2007
)2016

0.8

0.97

0.06

0

0.17

لين هقوةه
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ه ماصمو هقولقميل هفلىص ال
ايث نصي هقفةو ال GDP

0.73

0.97

-0.01

-0.17

0.05

ه ماصمو هقولقميل هفق ال
ايث نصي هقفةو ال GDP

0.77

0.99

0.015

-0.03

0.04

ه ماصمو هقولقميل هفق ال
ايث قيا اصما هينص

0.72

0.99

-0.02

-0.08

0.02

يمو  TRو CPIان ا
 %30رص ل ل ول

0.75

0.99

0.004

-0.02

0.02

يمو قيا اصما هينص
 %15قج هقول امقصين

0.75

1

0

-0.005

0.005

المصدر :م هلوهو ت ه هقهول اله ث هقامال امألمامو لىص نممست اةنمات .FRONTIER 2.1

ج قك م راص ا م ي هقنممست اصو ملمو ماوية هقنال جإ لقجل اصو ه ماصمو ولقميل ال هقصين جمقممقص)1 :
بببببياببببب إ هقهمالل)إ )2
هقماوية اصو ه بببببماصمو هقولقميل هفلىص ال ايث نصبببببي هقفةو ال هقول ال هقصين
هقمابوية اصبو ه بببببببماصبمو هقبولقميل هفقب ال ايبث نصبببببببيب هقفةو ال هقبولب ال هقصينب اةلنبوي إ هقجلنغل
هقويااةهثص)إ  ) 3هقماوية اصو ه بببببماصمو هقولقميل هفق ال ايث قيا اصما هينص امقصين اصبببببةإ مليلايم).
لقو ةى نممست هقماويةهى هقهويو نف ق يجل قمىك هقمغييةهى مأليةه ً اصنليم ً لىص هقنممست هقن مسي إ م ق ممغية
قي هقه و هقضببببةياص هقامناأ ا م مأ ان بببب ثفيف جام تل الضببببر امقهول ةق  .)6ل ليةه ً م مهةهض ماىي
ا بببم بببي هقنممست اصو ماوهث مغيية ااي اصما هينص قهايع ول هقصين ايث م يمو قي اصما هينص انال
)%15إ رض ً لل هقماوية اصو يمو قي اصوأى هقمهمة هقولقي لاصوأى هقمضل ان ا  %30قل ل ول
م هلميمةت لابببببلهسيم ً ال هقصين لت جينيمإ ل نوهإ ملنا)إ لقو جوى نممست مىك هقماويةهى هقهويو يضبببببم ً
لىص لو لهلو مألية هلتةي قمىك هقمغييةهى لىص قي هقه و هقضةياص هقامناأ ا م قهايع هقول امقصين ن ة
هقهول ةق  )9امقاىام هداصمسص).
الخاتمة:
 جوى هقوةه بببب ل هقلثل هفلقص هقمص يناغص في ولق ل مال ا م قا رةا ضببببةهس هويو ل يموضببببةهس قمسا تل راص ه وتم هقضببببةياصإ ي هقمناؤ اااوهة اصو هديةهو هقضببببةياص هقفصىص لل ثمقم م
هقضةياي إ رإ ه جمنى اصيو لل مىك هقثمق إ رإنف يناغص ماوهث مغييةه ً ان ما م هقضةياص ال ل ما يل
يمو ببصمة هقضببةهس ااببج اصمو إ ام م ه جمنى قةيا هوه ً ال ثمقم م هقضببةياي
هلومف ل ال ل
لماممج مقص الهةو ال ه يمو هدنفمال هقصم رإل مىك هقولق أ ياجن م يمو ميةهوم م هقضبببببةياي إ لقجل
يناغص لىي م رص مىك هقامق هقااث لل اصوة آلة قىمالي ل هقملىص لل يمو هدنفمال هقصم .
 جوى هقوةه ببببب ام جمل املقصم ً ال قا هعوايمى هأقمصبببببموي إ رمقول هقمص اااى ا بببببمليمى اةمفص النصي هقفةو ال هقنممت هقااىص هدهامقص لهدنفمال هقصم لىص هقمصىي لهدنفممح هقمهمةي جمنى قةيا امقفص
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ال ثمقمم م هقضةياي إ ام هةمفمع هقايا هقاضمر ال قثمع هق ةهل مقص هقنممت هقااىص هدهامقص راو جمل
هديةهو هقضةياص مقص هقنممت هقااىص هدهامقص .ج قك راو آجوى نممست هقوةه لىص
ل آلة ىاص لىص ن
اصنلي آلة هقهلو هقاؤ بببب ببببي لىص هديةهو هقضببببةياص لهق ي لاةى لنف هقوةه بببب امقامغيةهى اؤاببببة
اوةجمى هقف مو لاصو هقمضل ).
 مىص هقا ببمليمى هقاةمفص ال هدلفمضهى لهقالهر هقضببةياي ولةه ً رص مف ببية هنلفما هقه و هقضببةياصقاصا هقول ال هقهمالل ل ببيا ب لاصببةإ لتل ام ياببية مقص ل هدلميمة هقصم يف ببة لىص هفق ه ضه ً
ال هقماملو ايل هديةهو هقضةياص هقفصىص لهقاو هفقصص ال هديةهو هقضةياص هق ي ياجل اىل ف.
 تنمك هقصويو ال هقول هى ا بببملي انلفا ال هديةهو هقضبببةياص لقجن م قةيا ال ثمقمم م هقضبببةياي إلامقممقص أ ياجل قمىك هقول ل م يو ال ميةهوهم م هقضببببةياي م ه ةهوى يمو هدنفمال هقصم إ ا يناغص ق م
ل مااث لل اصبموة آلةي قىالهةو ال ول  :اةلنوي لانيل لمليلايم ايث يةمفع ا م هقه و هقضبةياص
فجلة 0.85إ لقجل ينلفا نصي هقفةو ال هقنممت هقااىص هدهامقص فق ال  1825وأة اةيجص لرام ً
قمصمو هقالي هقاةهسي امف صمة هقلمام قصم .)2011
 تنمك ول مامصو لل ثمقمم م هقضبببببببةياي لال ل ياجن م يمو ميةهوهم م هقضبببببببةياي ال ل لفاا مليمى لو هقجفمض لامقماويو هقف مو) ال ولق الةيايلا.
قائمة المراجع:
 )1هااو لاوهقاموة هقاهمقص .)2016 .ماوية هقثمق لهقه و هقضةياص رص هفةول  .وةه مى :هقصىل هأوهةي إ )2 34إ هماص
هفةول -هفةولإ .474 -453
 )2م ةهض لمو هق يو ااو هقا ينص .)2011 .هقص ق ايل اجلنمى هق يم هقامقي لهقنال هأقمصموي :وةه مثاياي لىص
هأقمصمو هقاصةي .هماص هقامتة إ جىي هأقمصمو لهقصىل هق يم ي  -هقامتة إ .342-1
لاما ااالو .)2017 .مايي هقجفمض هأقمصموي قىانلك هفرةياي وةه قيم ي مثاياي لىص ول الا
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الملحق اإلحصائي
)م1( جدول رقم
قوهق هقاو هفقصص هقصالهسص قىضةهس

ماويةهى هداجمل هفل

)اصو ه ماصمو هقولقميل هفق ال ايث نصي هقفةو ال هقنممت هقااىص هدهامقص اةلنويإ هقجلنغل هقويااةهثص
t-نسبة

الخطأ المعياري

المعلمة

الرمز

م2020 شتنبر-مجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل– العدد التاسع

المتغير
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هقاو هقلماى
Lgdp
AVA
TR
EDU
GINI

𝛽0
𝛽1
𝛽2
𝛽3
𝛽4
𝛽5

الحد الثابت
CIP
Lcorr

𝛿0

***1.8106
0.0333
*-0.0046
***0.0029
***0.0164
*** 0.0143
عدم الكفاءة الفنية
**1.547
0.006
-6.119
1.603
***0.989

𝛿1
𝛿2


)γ (Gamma
log likelihood function
وله هداجمل
هلمامة منم
Likelihood Ratio test (LR) for σ2u

0.3163
0.0357
0.0025
0.0005
0.0047
0.0018
0.71
0.00
3.97
1.17
0.01
-45.2

5.7242
0.9341
-1.8043
5.9890
3.4829
8.1324
2.17
1.37
-1.54
1.37
119.06

265.9

المصدر :م هلوهوه اله ث هقامال امألمامو لىص نممست اةنمات .frontier 4.1
جدول رقم (2م)
هقثمق هقضةياي لهقه و هقضةياص اصو ه ماصمو هقولقميل هفق ال ايث نصي هقفةو ال هقنممت هقااىص هدهامقص اةلنوي لهقجلنغل
هقويااةهثص)
هقولق
اصة

0.77

13.97

2

مليلايم

0.88

12.69

3

جينيم

0.87

17.85

4

ةلنوه

0.79

15.76

5

هق لوهل

0.44

12.64

6

هنل هق لوهل

0.21

18.43

7

من هنيم

0.71

13.76

8

ل نوه

0.70

14.63

9

هنل مرةيايم

0.93

29.02

10

ام لهنم

0.68

27.79

11

هقاغة

0.95

23.03

12

يا

0.89

31.37

13

ملنا

0.89

19.82

14

الةيايلا

0.84

19.77

15

انيل

0.88

16.46

16

ما هقصمج

0.83

17.31

17

ملهل

0.83

17.60

1

هقه و هقضةياص
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هقثمق هقضةياي

18

امألي

0.77

15.69

19

الةجينمرم ل

0.86

15.20

20

هقهمالل

0.62

18.97

المصدر :م هلوهوه اله ث هقامال امألمامو لىص نممست اةنمات .frontier 4.1
جدول رقم (3م)
ماويةهى هداجمل هفل

قوهق هقاو هفقصص هقصالهسص قىضةهس

اصو ه ماصمو هقولقميل هفلىص ال ايث نصي هقفةو ال هقنممت هقااىص هدهامقص
المتغير

الرمز

هقاو هقلماى
Lgdp
AVA
TR
EDU
GINI

𝛽0
𝛽1
𝛽2
𝛽3
𝛽4
𝛽5

هقاو هقلماى
CIP
Lcorr

𝛿0
𝛿1
𝛿2

المعلمة
***1.714
*** 0.123
*-0.005
*- 0.002
**0.010
***0.008
عدم الكفاءة الفنية
*** 1.541
***0.006
***-3.429
*** 0.856
*** 0.988


)γ (Gamma
log likelihood function

وله هداجمل
هلمامة منم
Likelihood Ratio test (LR) for σ2u

يا إ هقهمالل)

الخطأ المعياري
0.299
0.032
0.003
0.001
0.004
0.002
0.366
0.002
1.083
0.324
0.005
-52.8

نسبةt-
5.730
3.821
- 1.785
-1.926
2.320
4.264
4.214
3.532
-3.167
2.642
180.425

296.9

المصدر :م هلوهوه اله ث هقامال امألمامو لىص نممست اةنمات .frontier 4.1
جدول رقم (4م)
هقثمق هقضةياي لهقه و هقضةياص
اصو ه ماصمو هقولقميل هفلىص ال ايث نصي هقفةو ال هقنممت هقااىص هدهامقص
هقولق

هقه و هقضةياص

يا لهقهمالل)
هقثمق هقضةياي

1

اةلنوي

0.91

14.75

2

هقجلنغل هقويااةهثص

0.49

14.09

3

اصة

0.56

19.07

4

مليلايم

0.83

13.46

5

جينيم

0.86

18.06

6

ةلنوه

0.76

16.35

7

هق لوهل

0.33

16.48

8

هنل هق لوهل

0.21

18.31
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9

من هنيم

0.60

16.27

10

ل نوه

0.64

16.06

11

هنل مرةيايم

0.93

29.11

12

ام لهنم

0.74

25.46

13

هقاغة

0.95

22.99

14

ملنا

0.88

19.96

15

الةيايلا

0.85

19.72

16

انيل

0.87

16.75

17

ما هقصمج

0.85

16.78

18

ملهل

0.80

18.19

19

امألي

0.79

15.28

20

الةجينمرم ل

0.82

15.88

المصدر :م هلوهوه اله ث هقامال امألمامو لىص نممست اةنمات .Frontier 4.1
جدول رقم (5م)
ماويةهى هداجمل هفل

قوهق هقاو هفقصص هقصالهسص قىضةهس

اصو ه ماصمو هقولقميل هفق ال ايث قيا اصما هينص اصةإ مليلايم)
المتغير

الرمز

هقاو هقلماى
Lgdp
AVA
TR
EDU
GINI

𝛽0
𝛽1
𝛽2
𝛽3
𝛽4
𝛽5

الحد الثابت
CIP
Lcorr

𝛿0
𝛿1
𝛿2


)γ (Gamma
log likelihood function

المعلمة
***1.223
*** 0.139
0.001
***0.001
0.005
***0.011
عدم الكفاءة الفنية
***1.415
***0.006
***-2.967
***0.806
*** 0.984

وله هداجمل
هلمامة منم
Likelihood Ratio test (LR) for σ2u

الخطأ المعياري
0.301
0.036
0.003
0.000
0.004
0.002
0.350
0.002
0.964
0.309
0.007
-68.5
271.9

المصدر :تم اعداده بواسطة الباحثة باالعتماد علي نتائج برنامج .Frontier 4.1
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نسبةt-
4.063
3.838
0.240
2.900
1.263
5.522
4.048
3.579
-3.078
2.606
132.254

جدول رقم (6م)
هقثمق هقضةياي لهقه و هقضةياص
اصو ه ماصمو هقولقميل هفق ال ايث قيا اصما هينص اصة لمليلايم)
هقولق

هقه و هقضةياص

هقثمق هقضةياي

1

اةلنوي

0.91

14.73

2

هقجلنغل هقويالقةهثص

0.48

14.38

3

جينيم

0.85

18.24

4

ةلنوه

0.76

16.45

5

هق لوهل

0.34

16.18

6

هنل هق لوهل

0.20

19.00

7

من هنيم

0.63

15.56

8

ل نوه

0.65

15.69

9

هنل مرةيايم

0.93

29.03

10

ام لهنم

0.70

26.86

11

هقاغة

0.94

23.19

12

يا

0.90

30.89

13

ملنا

0.85

20.71

14

الةيايلا

0.78

21.41

15

انيل

0.86

16.86

16

ما هقصمج

0.79

18.10

17

ملهل

0.79

18.48

18

امألي

0.77

15.71

19

الةجينمرم ل

0.83

15.78

20

هقهمالل

0.53

22.26

المصدر :م هلوهوه اله ث هقامال امألمامو لىص نممست اةنمات .frontier 4.1
جدول رقم (7م)
ماويةهى هداجمل هفل

قوهق هقاو هفقصص هقصالهسص قىضةهس

اصو يمو قيا اصما هينص %15
المتغير
الحد الثابت
Lgdp
AVA
TR
EDU
GINI

الرمز
𝛽0

المعلمة

الخطأ المعياري
0.3001
0.0338
0.0025
0.0005
0.0043
0.0015

***1.5530
**0.0663
𝛽1
-0.0009
𝛽2
***0.0026
𝛽3
**0.0093
𝛽4
***0.0124
𝛽5
عدم الكفاءة الفنية
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نسبةt-
5.1742
1.9618
-0.3565
5.1991
2.1543
8.0020

تقييم األداء الضريبي لدول حوض النيل :دراسة قياسية

الحد الثابت
CIP
Lcorr

𝛿0

***1.4869
***0.0061
***-3.2444
***0.7779
***0.9772

𝛿1
𝛿2


)γ (Gamma
log likelihood function
اختبار تناسب دوال اإلمكان
Likelihood Ratio test (LR) for σ2u

4.2813
3.5405
-3.0482
2.6606
99.2721

0.3473
0.0017
1.0644
0.2924
0.0098
-65.7
289.3

المصدر :م هلوهوه اله ث هقامال امألمامو لىص نممست اةنمات .frontier 4.1
جدول رقم (8م)
هقثمق هقضةياي لهقه و هقضةياص اصو يمو قيا اصما هينص  %15قهايع ول هقصين
هقولق

هقه و هقضةياص

هقثمق هقضةياي

1

اةلنوي

0.90

14.85

2

هقجلنغل هقويالقةهثص

0.46

14.92

3

اصة

0.73

14.61

4

مليلايم

0.85

13.22

5

جينيم

0.85

18.15

6

ةلنوه

0.77

16.23

7

هق لوهل

0.40

13.97

8

هنل هق لوهل

0.21

18.26

9

من هنيم

0.68

14.42

10

ل نوه

0.67

15.20

11

هنل مرةيايم

0.93

28.98

12

ام لهنم

0.71

26.30

13

هقاغة

0.94

23.06

14

يا

0.89

31.17

15

ملنا

0.89

19.83

16

الةيايلا

0.84

19.86

17

انيل

0.87

16.73

18

ما هقصمج

0.80

17.88

19

ملهل

0.80

18.15

20

امألي

0.76

15.96

21

الةجينمرم ل

0.84

15.53

0.61
289.3

19.49

22
اختبار تناسب دوال اإلمكان

هقهمالل
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Likelihood Ratio test (LR) for σ2u
المصدر :م هلوهوه اله ث هقامال امألمامو لىص نممست اةنمات .frontier 4.1
جدول رقم (9م)
ماويةهى هداجمل هفل

قوهق هقاو هفقصص هقصالهسص قىضةهس

لنو يمو ج ال ن ا هقمهمة هقولقي مقص هقنممت هقااىص هدهامقص لاصو هقمضل
المتغير
هقاو هقلماى
Lgdp
AVA

الرمز
𝛽0
𝛽1
𝛽2

TR
EDU
GINI

𝛽3
𝛽4
𝛽5

الحد الثابت
CIP
Lcorr

𝛿0

المعلمة
***1.444
**0.071
0.0005

 %30ال قيام
الخطأ المعياري
0.311
0.034

نسبةt-
4.647
2.083

0.003

0.084

0.000
0.004
0.002

5.292
1.736
8.241

***0.003
*0.008
0.015
عدم الكفاءة الفنية
***1.538
***0.006
***-3.226
*** 0.734
***0.973

𝛿1
𝛿2


)γ (Gamma
log likelihood function
اختبار تناسب دوال اإلمكان
Likelihood Ratio test (LR) for σ2u

 3ول م هلميمةت لالهسيم ً

0.231
0.001
0.972
0.276
0.012
-66.5

6.670
3.932
-3.319
2.660
83.716

281.8

المصدر :تم اعداده بواسطة الباحثة باالعتماد علي نتائج برنامج .frontier 4.1
جدول رقم (م)10
هقثمق هقضةياي لهقه و هقضةياص
لنو يمو ج ال ن ا هقمهمة هقولقي مقص هقنممت هقااىص هدهامقص لاصو هقمضل
جينيمإ ل نوهإ ملنا)
الدولة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

اةلنوي
هقجلنغل هقويالقةهثص
اصة
مليلايم
جينيم
ةلنوه
هق لوهل
هنل هق لوهل
من هنيم
ل نوه
هنل مرةيايم
ام لهنم
هقاغة
يا

 %30ال قيام

الجهد الضريبي
0.90
0.47
0.75
0.85
0.84
0.77
0.40
0.21
0.69
0.66
0.93
0.73
0.94
0.90
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 3ول م هلميمةت لالهسيم ً
الطاقة الضريبية
14.89
14.63
14.21
13.17
18.55
16.21
13.78
17.90
14.13
15.45
29.05
25.67
23.08
30.95

تقييم األداء الضريبي لدول حوض النيل :دراسة قياسية

15
16
17
18
19
20
21
22

ملنا
الةيايلا
انيل
ما هقصمج
ملهل
امألي
الةجينمرم ل
هقهمالل

20.24
19.43
16.65
17.68
18.24
15.81
15.48
18.88

0.87
0.86
0.87
0.81
0.80
0.77
0.85
0.62

المصدر :م هلوهو ت ه هقهول اله ث هقامال امألمامو لىص نممست اةنمات .frontier 4.1
جدول رقم (م)11
ماويةهى هداجمل هفل

قوهق هقاو هفقصص هقصالهسص قىضةهس

رص امق لين قصة )2016-2007
المتغير
الحد الثابت
Lgdp
AVA
TR
EDU
GINI

𝛽1
𝛽2
𝛽3
𝛽4
𝛽5

هقاو هقلماى
CIP

𝛿0
𝛿1

الرمز
𝛽0

Lcorr

المعلمة

الخطأ المعياري

***1.334
**0.076
0.001
***0.003
0.007
***0.016
عدم الكفاءة الفنية
2.609

𝛿2


)γ (Gamma
log likelihood function


نسبةt-

0.365
0.036
0.003
0.000
0.005
0.002

3.657
2.127
0.278
5.414
1.393
7.329

0.418

6.239

0.002-

0.002

1.203-

4.7230.600
0.962

1.340
0.213
0.015
-38.1

اختبار تناسب دوال اإلمكان

3.5262.822
65.650

216.1

Likelihood Ratio test (LR) for σ2u
المصدر :م هلوهوه اله ث هقامال امألمامو لىص نممست اةنمات .frontier 4.1
جدول رقم (م)12

هقثمق هقضةياي لهقه و هقضةياص رص امق هقصين هفقصة )2016-2007
الجهد الضر بي

الطاقة الضر بية

1

اةلنوي

0.90

14.96

2

هقجلنغل هقويالقةهثص

0.62

11.18

3

اصة

0.78

13.65

4

مليلايم

0.86

13.04

5

جينيم

0.90

17.31

هقولق
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6

ةلنوه

0.87

14.35

7

هق لوهل

0.42

13.12

8

هنل هق لوهل

0.23

16.75

9

من هنيم

0.77

12.69

10

ل نوه

0.72

14.11

11

هنل مرةيايم

0.94

28.69

12

ام لهنم

0.88

21.42

13

هقاغة

0.95

22.87

14

يا

0.92

30.30

15

ملنا

0.92

19.18

16

الةيايلا

0.91

18.35

17

انيل

0.89

16.34

18

ما هقصمج

0.84

16.98

19

ملهل

0.85

17.13

20

امألي

0.87

13.84

21

الةجينمرم ل

0.91

14.36

22

هقهمالل

0.71

16.55

المصدر :تم اعداده بواسطة الباحثة باالعتماد علي نتائج برنامج .frontier 4.1
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محمد عبد العظيم مصطفي/أ

"سد النهضة" الملف األكثر تعقيدا في القارة واألخطر علي مصر

"س ْد النَ ْهضَة
َ "
ْ
.)واألخ َطر علي مصر
(ال َملَف األكثر ت َ ْع ِقيدًا في القَارة
“Renaissance dam”
(The most complex file in the continent and the most dangerous on Egypt)
. جمهورية مصر العربية، جامعة بني سويف، كلية اآلداب، ُمعيد بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية،محمد عبد العظيم مصطفي/أ

:ال ُملَخص
مناع ةااجى َ ْو هقن ض إ ِا ْل ّل ج ً ال اصة لمليلايمإ يمصما اع هقني لىص ما نف ام قفإ لأيام فاو هألمةها
لىص ام يال اف ال اامةيع لىيفإ لنمصةا رص ت ه هقااث قهلهن ت ه هف ا ل هقااجى إ رفص هقاوهي نصةا قن ة هقني
لناأمفإ ل ثىانم لىص ت ه هقه سي هقهمن هقهغةهرصإ ل هنماىنم مقص ممةيخ هقص قمى هقاصةي هدليلاي لهأمفمقيمى لهقانم لمىإ
ل ثىانم لىيف هقهمن هقممةيلصإ ل مصةضنم قولة هقالي هقولقي هقلمةهي رص اصم هقاىذ لمصايو هف ا إ ل ثىانم لىيف هقهمن
هق يم صإ لمصةضنم قىافملضمى ان اوهيم م ا ال قا قكإ ل ثىانم لىيف همن هقافملضمىإ للةضنم رص هقن مي هفلثمة
 لنلىص.هقااماى قى و لىص اصة لهق لوهلإ للةضنم هدهةهضى هقمص جمل يه ل ممل تم اصة لهق لوهل مهمه ت ه هقاىذ
ال ت ه هقصا ااايا الضللي مأ لتص ل ال ام مليلايم لا ن ض لمناي إ لمنممج امماممج ال ج ةامضإ لال ام اصة
منفي ه لهفاةهل ية امصمةضملإ لقجل
يضًم هقافم لىص االق م أنال رص هقايمه ا رص هقايمهإ لهقهوية امق جة ل ت ه
.هقهمن هدليلاص يمل القفًم امصنمًم مام ًامإ لأياا اأي اىل ل ثي مفيو هقثةريل
. َ ْو هقن ض ــ هقني هف ةال ــ اصةــ ول الا هقني ــ هقافملضمى:الكلمات ال ُمفات َ ِح ّية

Abstract:

The problem of the Renaissance Dam stems from the fact that both Egypt and Ethiopia
deal with the Nile on the basis that it is their absolute right, and no one has the right to object
to the projects which the other part is doing on it. In this research paper I will deal with the
aspects of this crisis, in the beginning, I will propose the River Nile and its origin. I will calle this
part “the geographical aspect”, and then I will move to the history of the Egyptian-Ethiopian
relations, agreements and disputes. I will call it the historical aspect. Then I will propose the
role of the foreign international powers in the crisis, and I will call it the political aspect. I will
propose the negotiations since its beginning, and also before that, and I will call that the side of
the negotiations. At the end I will propose the potential dangers of the dam to Egypt and Sudan,
and I will propose the measures that Egypt and Sudan should have taken regarding this crisis.
from this research paper, I can conclude, with an objective truth, that Ethiopia has the right to
make a renaissance and development, and to produce what it needs from electricity, and Egypt
also has the right to preserve its rights not in water but in life too this is easy to implement,
and the two things are not in conflict, but the Ethiopian side takes a stand Completely rigid, and
does not accept any compromise solutions that benefit both partie.
Key words: Renaissance Dam - Blue Nile – Egypt  ـNile Basin countries - negotiations.
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مقدمة:
ال هقلهه لىيّنم جامقص ال يماوث لل و هقن ض للل هقني ل ناو اويلنم لل اوي تاي ن ة هقني
قاصةإ لقجل هقهايع تنم رص اصة يصةذ ليوةك قيا هقني ل تايمفإ ل نف اولل هقني أملهو ايمهإ لأملهو
يمايل قنم ن م صاةهض أيلهو ا م لاةهلإ هقى هد رص هق لها
اصة لقنملي اصة اولل لهلو هقني
هقاامقي لىص هقااة هقامل ثإ لهق ما هقضيم هقاام ِ قىااة هفااة لاصا هقصاةهل رص انلفضمى هقصاةهض
هقغةاي ل لوي هقصاةهض هقاةقي .
لم ة تاي ن ة هقني قاصة رص نف ما هقاضمة هقفةللني لجمنله يص النف ليىاالنف امعقف اماص
نهو امقيًم ل  %97ال هقاصةييل يمةج لل رص هقلهوي لهقوقمم ايث هقايمه لهفةا هق ىيّ هقمص جلن م هقني
لىص اة هقممةيخ .رض ً لل قك نهو ت هقاول لهقاةي تص هقمص ناأى ااماة لىص هقن ةإ امص هقاةي هقمص
ماع لىص ااة يل ذ _رةع ال هقني _ ق م تايم م للاى م لةلنا م هقلمصإ ج ام ام يلضر تاي هقني
قاصة ل نف تل اةيمل هقايم إ لال تنم ماو هقااجى ايث مةي مليلايم ل اصة م مفيو لمماج رص ن ة هقني
اع ن م ولق اص أماىك ائ جلة ال ول هقانيع هقمص م اث لىي م هفاثمة لأم مفيو ان م ا أمماج
ري م لتص وهل ةهضي م.
مناع ااجى و هقن ض ال ل ج ولق مةي ن م مامىك هقني ليام ق م م ملوهاف ريام يلو اصمقا م
اولل اةهلم هفضةهة هقمص مىام اامقص هقول إ ا لمةي نف أيام في ولق لةي ل مصمةا .رنال لنو
انمض هق و هقصمقص لم  1960مصماىنم اال لا ضو ال يصمةا لىص هقااةلع فنف ااةلع قلاص ليم وهل
ةهضينم لقيا قى لوهل ل مليلايم ة ي رص اامةيصنم هقالاي إ رةضنم قك امقلا هق يم ص لولة اصة جولق
قلي رص قك هقلقى.
هعل مليلايم مةي ن م مال اااةلع قلاص وهل يمو ةهضي م لأيام قاصة ل هق لوهل ل يانصله ل
امص يصمةضله لىيفإ فن م مصمنص ال ااجى رص هقج ةامض لتص ولق اناع رص ايل م مامع اصة الرة رص
هقايمه لهقثمق هقج ةلامسي لتص ولق اص إ لاام ي ملوتم رص القف م هقول لهقال هقمص م ماوتم مليلايم ال
يم اصة مرةيايًم لمنجاما م مقىيايًم لولقيًم ا ا امجمنى لأ هقى ماة اف ال امى يم
هقلمةجإ رص
لهقمصموي  .ج ام ام يلص القذ ثةرص هقااجى اصةـــ مليلايم) ام هقثةذ هقلمقث هق لوهل) ر ص رص
القذ اةماكإ ممة مأمص اهمن اصة لمؤيوتم رص نف أيام دليلايم هقمصما ااثىم هقاةي اع هقني ولل
هقةهلع قولقمص هقاص إ لممة لةي مةي ل اصة هفجلة ه مفمو ال هقني ل ق م هقاص هفجاة ال هقايمه
55.5اىيمة  )3رص ايل اصم م 18اىيمة )3إ ق قك يام دليلايم ل مصا لىص اميلو اصمقا م لملرة
هقثمق قاصا م ا لمصوةتم قول لةي.
مجال الدراسة(جوانب األزمة):
لقجص نَ ْف َ لنلضر هفالة هقامقي أاو ال هقمصةذ لىص هقامضص لاماوث ال ل رمى لممفمقيمى ايل
ول الا هقني لت ه ه ض ممةيلصإ لقجص نجلل لىص لى اام يم أاو ال اصةر هقني لانماصف لولة هقني
هف ةال رص هقايمه هقلهصى قاصة لالقع هق و لثال ةهري هق ضا هقااايّ ل ية قك لت ه ه ض هغةهرصإ
لقف هف ا ر ًام لاياًم أاو ال هقمصةذ لىص ولة هقالي هقولقي لمأليةتم لهقلا هق يم ص قج ولق لثةيا
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سد النهضة" الملف األكثر تعقيدا في القارة واألخطر علي مصر"

أ/محمد عبد العظيم مصطفي

ضم قىافملضمى ان اوهي هدل ل لل اوض هقماييو لا مةتم
مصماى م لت ه همن
يم صإ ل لذ نمصةا ي ً
ضم قألضةهة هقااماى لىص اصة لهق لوهل هةهض ت ه هق و
لنممسه م لال هقا مفيو ان مإ ل لذ نمصةا ي ً
ال نماي لهقفلهسو دليلايم ال هقنماي هفلةيإ ج ت ه هقهلهن مو لىص ل هقاىذ امقفص تل هفجلة مصايوًه
رص هقامة هق اةهض.
صىنم قك قجص نف هقاىذ رَ ًام وقياًم لقجل هفاة لىص ةا هقلهقع لامة لل موهل ج مىك
لقاو رَ َ
هقصلها هقالمىف لمنوامه م ااج جاية لمنص مةتم اع اصض م هقاصا قم ة َجلل امي اص مل ايًم اااجى َ ْو
هقن ض .
منهجية وأدوات الدراسة:
مصماو هقوةه لىص هقان ت هقممةيلصإ لي ة قك رص مماع ممةيخ هقااجى لااملق ر اف لةاثف اام ياوث
رص هقامضةإ جام ملمواوى هقوةه لىص هقان ت هقماىيىص لي ة قك رص ما ي هقااجى مقص لو هلهن
لااملق ماىي ج همن ان م لملضير مأليةه لىص هقاىذ جج إ له ملو هقان ت هقلصفص رص لصذ هقني إ
لهق ضم إ لهقاايةهىإفن م متةهى هغةهري .
ام هفولهى هقمص م ه ملوها م رص هقوةه
”“Google earth

رممال رص اةنمات ” ”arc10.3رص منامض هقلةهسثإ لج قك اةنمات

أهداف الدراسة:
م وذ هقوةه مقص هدهما لىص ت ه هقم مؤأىإ ت مليلايم مال اانمض هق و دنممج هقج ةامض راث مةيو
انع هقايمه لل اصة لهقماج رص هقني هف ةال؟ لت منهر رص ماايم اممةيو؟ ام القذ اصة ال قك؟ لام
هفلثمة هقااماى لىص اصة م ه ناهى مليلايم ريام مةيو؟ ملضير امم رص هقافملضمى لت تص اهويّ
امقن ا قاصة لهق لهل أ؟ ت اصة ماذ ضو هقمناي مامر راث لىص االق م رص هقايمه؟

أوالً :الجانب ال ُجغرافي:
ية َصو ال ت هقهلهن رال ل قف نمصةذ لىص ناأ لثايص ن ة هقني لانماصف لرةللف لا ما الضف
لهقول هقمص ماع اوهلىفإ ل اصو قك نمصَةذ لىص و هقن ض لالقصف لالهصفممف.
1ـ نشأة نهر النيل:
ق يناأ هقني ةو ْرصَ لهاو جن م ن ةي قف اناع لهاو لاص إ لمنام مجلل ال اهالل ال هقن
هقن ةيّ هدقىيايّ هقمص قيا ق م ل ق ااصض م هقاصاإ رال ً جمل تنمك ه ض اامو ال اىلق انثا هاىي
ً
اامأ مقص هقااةإ لجمنى ايمه هق ضا هدليلاي
اام هقلةثل ) لامص تضا هقنلا إ لاصو هق ضا ه ض يامو
رص قك هقلقى منصةذ اةقًم نال هقاايث هق نويإ لجمنى هقانماع هد ملهسي ماع رص هقانثا هقغةاي ال لث
ما ي هقايمه ق قك جمنى منصةذ ايم ةت َ م مقص ااية مامو لاصا اايةهى هقجنغلإ ت ه تل هقلضع قا ناأ
ة
رص هقاله يل
ايث وي قك هقصوع هقجاية مقص منا
هقمصوع هق ي يصةذ امفلولو هفرةياص هقص ي ؛
هقهيلقلهيّ لهقامسيّ رص هقامة .
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ً
راوأ ال ممهمه هفلقص ةاًم مقص
او ى ممغية ممهمتمى اهمةي اصا هفن مة هد ملهسيّ لهدليلايّ
الا هقجنغل لهقاايث هفثىنثص ممه ى قماأل هقاايةهى هقمص مجلنى ا ا هفلولو ال رجملةيم ـــ مولهةو
ـــ قاةى ــ جلهيم ــ منهمنيام) هقمص صااى اصو قك انماع هقني هد ملهسيّ ريام ية َاص امقني هفاياإ ام
ممهمتمى هقاهمةي هدليلايّ رمغيةى ال هدنصةهذ اةقًم نال هقاايث هق نوي مقص ااية ممنم ل هدمهمه ةام ً
لهةيمل امية َاص امقني هف ةالإ لاصو مهاع ايمه هدلنيل رص اوين هقلةثل وى هة هقايمه مقص مهميم
تضا هقنلا لهأمصم اني اصة اايةيإ2016إص)27إ ل جاة وقي لىص ل هقني ق يناأ ةو ْرصَ لهاو
لناأ ا ه هقثةيا تل ل انمثم هأمصم ايل ت ه هقانماع ي ة ري م الضلح هقا مقث لهقهنمو
لهقللهنم صلويإ2008إص.)332
2ـ فروع النيل ومنابعه:
ياغ ن ة هقني هقه ض هقاامقص هقاةقص ال قمة رةيايم لياو ا مةه ال ااية رجملةيم هقلهقص ال ث
ً
اامأ نال هقاص رص هقااة هقامل ث اإهامقص ثل 6670ج إ لتل لمنص ثل ن مة
اةال هقامة ل يمهف
هقصمق اصو ن ة هقاي ي اص  )Mississipiلرةلف ن ة هقاي لةي هق ي ياىغ ثلقف 6760ج إ لا قك يجلل ن ة
هقني ثل ن مة هقامة إ لقجنف ق ال ايث ا ما الضف هقمص ماىغ الهقص 3.5اىيلل ج 2إ لا قك يأمص
اصو ن ة هقجنغل هق ي ماىغ ا ما الضف3.7اىيلل ج  2صلويإ2008إص.)330
يصماة ن ة ةلريةلن ه  )Ruvyironzaرص الةلنوي تل هقاو هفقصص قن ة هقني نماي هقهنل لتل
مةه ثلقف 690ج قا وللقف ااية
ية َ
ا ِج هقفةع هقصةىلي قن ة جمهيةه  )kageraل ياثع ن ة جمهيةه ا ً
رجملةيم قيلةج اصو قك ال هقااية هقمص ماع لىص مةمفمع  2700ريام ي اص ني رجملةيم )Victoria nile
لي ماة رص ا مةه الهقص 500ج امص يول ااية قاةى  )Albert lakeلاصو اغموةم م ي اص ني
قاةى.)Albert ) Nile
ل يول هقني اولو هق لوهل قيةصَةذ لنوتم اإ ااة هقها ل يمص اف ال نماي هقغة ااة هقغ ه
لال نماي هقاةال ن ة هق لامث قيجلنم اصو قك هقني هفايا  (White Nileلاصو قك ي ية قا مر 720ج
امص يول هقصمصا هق لوهني هقلةثل ليىماص امقني هف ةال  )Blue Nileهق ي يناع ال لمقص هق ضا
هدليلايّف ال ااية ممنم) (lake Tanaقيجلنم اصًم امي اص ان ة هقني إ لأ يااص قىني رةع ياوه امقايمه قا
ضم لقجل اام ااية ممنم ليامو
وللقف اصة ية ن ة لثاةه ِ )Atbarahهق ي يناع ال هق ضا هدليلايّف ي ً
قا مر 800ج امص يىماص امقني لنو اوين لثاةه هق لوهني اام هقصمصا هقلةثل االهقص300ج ل
يملثص هقني هقهنمو هق مف لهقمص ياع ان م لا رص هق لوهل للهاو رص لهل ااصة ريام ي اص امقني
هقنلاص ل يجا هقني ا يةمف امص يلث قيمفةلف انف لنو اوين ويةلث ااة يل ذ ل يجا ا يةمف ا ولض
مم امص اام هقامتة االهقص 22ج قيمفةع مقص رةلص وايمث نماي هقاةال لةايو رص هقغة قياصةه اين ام
هقوقمم هقاصةي وقمم هقني ) هفا ة لىص ا ملي هقصمق لياىغ ثل هقا مرف ال ناث هقمفةع امص هقاص رص
هقااة هقامل ث الهقص 160ج إ لياىغ ثلقف لال ًام وهل هقاولو هقاصةي 1200ج لي اص امقني هفل )
هق ي يص رص هقااة قمنم ص ا قك ةاىمف هقامق هقمص ماو ال هقصةلا هد ملهسيف لنو وهسة ْ 4هنل لث
هد ملهض امص ْ 31اامأً قياثع ْ 35وهسة لةضي .
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هقهوية امق جة ل ج ام ام ال اصىلامى لل رةلع هقني لانماصف ق مجل اصةلرف ال قا لجمل أاو
ال هجمامرمى لويو ماى رص هقصصة هقاويث ل هقاةل هقمم ع لاةإ لقجل قا قك جمل تنمك لو ااملأىإ
لي جة ل ل ال امل هجمامذ انماع هقني تل تيةلولى ايث لص مقص هقا هفل لم 457ال) .
لقجنف لثأ مام ًام لنوام ل ل انماع هقني ماع مقص هقغة هقاصيو ايث ااية ماموإ ليةصَو هقصمق هد اص
ال لاو هللا هدوةي ص ل ال قم ل هقني يناع ال ااية جاةي رص هقهنل  .ام رص هقصصة هقاويث ماى
ى لام هقجاذ لل هقني هفايا ماى ةلمي اصة للىص نفام مإ ل ل ى هف امض هقا جلة رص
هق ه ى تص قال فيل ل ل جةييل جمنله يمامضلل هلةت لنفامى ةا م ال هقاجلا هقاصةي .
لقاو قماى اصل ل جةي لم  1820له ماةى قاو لمايل اايمو م املي ال اااو لىص للصىى
مقص اىماص هقني هفايا امقني هف ةال لم منامض قملو ل جةي ا ه هقانثا ل ايى هقلةثل ن ًةه قاجى م
ً
اوأ ال لهوي
هق ي يااف لةثل هقفي إ صااى اصو قك اةج ً ه قىالهى هقا ىا ل م ملميمةتم لمصا
اونص لىص يو مة ل اكإ لممماصى هقاا ى هقاصةي مقص هقني هفاياإ ايث ل هقني هف ةال اصةلذ
ا ااًم ان هقفةهلن .
لهصىى هقاصلمى هقاصةي ةا م م_ ممضال لىامض اصةييل ل همن _ ةاى هقجاذ لل هقني هفايا
امص لصىى مقص وهسة لةا ْ 4اامأًإ لرص لم  1858م هقا مجاذ هقاةيثمنص ياك) هقجاذ لل
هقااية هقجاةي ل نيممةه جام منثم اىغ ت مىك هقا وإ لقو ثىم لىي م ااية رجملةيم نيممةه مجةي ًام
قىاىج هقاةيثمني رجملةيم لملهقى هأجمامرمى اصوتم قىاايةهى هد ملهسي ايث م هجمامذ ااية قاةى
لمولهةو لن ة ايىجص هقفنويإ1993إص.)33:27
3ــ مياه النيل(الناحيّة األيدرولوجيّة للنيل):
م ة َصو هفاله هقامسي في ن ة ال ت رةلع هقوةه هقهغةهري إ لماا وةه اةيل تام اصةر ااوهة
اميهةي رص ت ه هقن ة ج لم لن م هةيمنف رص ا ة هق ن إ لثله هقصم إ لقو يماموة مقص هق تل ل ن م
هقن ة املقذ لىص ااوهة امي اث رص الضف ال هفاثمةإ لقجل أاو ال اصةر ل ايمه هفاثمة لهقايمه
هقنممه لل لامل هقهىيو تص للها يمو قىن ة ليلهو للها ناص ممال رص هقمالة لهقم ة مقص امثل
هفةا ،امدضمر مقص ل وةه هناوهة هقن ة ق م لةه ً جايةه ً رص من ي ايمه هقن ة لهةيمنفإ لامقة ال قك
رإل هفن مة رص هقانمثم هقامة مملقذ ااج جاية لىص الث هفاثمة للما هقمالة جام رص امق ن ة
هقني للاإ2005إص.)151
ياىغ ميةهو هقني لنو لهل 84اىيمة  3جامل ث لم يص هقاو هفونص ق م 42اىيمة  3رص اصا
لقمى هق ن إ ل 150اىيمة  3جاو قصص رص لقمى لةي لي ماو هقني ايمتف ال ل ل اصموة تص هقانماع
هد ملهسيّ لتص هقالةو هقوهس إ لتضا هقااا لتص هقالةو هقال اصإ لااة هقغ ه لريام يىص لةا مفصيىص
قىل ل الهةو:ــ
) الهضبة اإلستوائيّة :ليلهو ا م هقلاا اايةهى هقمص ماو هقني لتص رجملةيمــ جلهيمــ قاةى ــ
لم
مولهةو ـ هلةج) لق قك م اص ا ضا هقاايةهىإ لمماية اأاثمةتم هقغ ية هقوهسا هقمص م وهو نل ً
ام رص هألموهقيل لىص ل مصةذ هقني يجلل انم ًام ثل هقصم قلهلو هقاايةهى هقمص مصماة االما
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ل هنمى ثايصي من مصةيذ هقامضإ لياىغ امل ث هقمصةيذ هق نلي لنو ني رجملةيم 21اىيمة
امة اجص لتل ةاع امي اث لىي م ال اثمة لام يص ري م ال ن مةإ ليص ااوهة هقمصةذ
 27اىيمة امة اجص لنو اوهي ااة هقها هق ي يول ااية نل ل يلةج ان م اااوهة 14اىيمة
انثا هق ولو هقناممي لهقا مناصمى رص ااة هقها
قك هقفاو ا ا
امة اجص ج
هفونص صلويإ2008إص.)338
ب) بحر الغزال وروافده :ية َج ْلل تل لااة هقها هقني هفايا ليا ضال هقانماع هقصىيم قىني إ لامقة
ال جلة رةللف ل هة اثمةهإ أي جة رص لوهو ةلهرو هقني هق ما ايث يص امل ث اميص
رص هقني /3 20لمنيف ي ياو هقني اـ  0.6اىيمة امة اجص ل قك قجلة ا مناصممف ايث يضيع ا م
الهقص 11اىيمة 3إ لال ت ةلهروه ااة هقصة لااة هق ةهذ .لهايع ن مة ااة هقغ ه اماما ف
رص ل هقه ض هفونص قاهةهتم لةض قمجليل هق ولو لهقا مناصمى لااة هقغ ه نف ف ن ة اثئ
انلفا هقضفمذ لأيجمو ي ماو انف ن ة هقني ايسم ً ية  0.6اىيمة امة اجص ايث ل ااية نل
لام يايث ا م ال ا مناصمى جفيى األ يمالة هقه ض هفجاة ااميأمص اف ااة هقغ ه ال
ايمه للاإ2005إص.)77
جـ) هضبة الحبشة :ماو هقني االهقص 71اىيمةامة اجص ةامْ َالىف رص هقني هف ةال لن ة هق لامث لن ة
لثاةهإ لمل جمل قن ة هق لامث اصا هقةلهرو هد ملهسيّ لا قك ر ل يصماة لىيث ايل هقايمه هد ملهسي
مناوهةه اويوًه نال
لهدليلايّ إ لماع تضا هقااا ايل ْ5إْ 15اامأً لياىغ امل ث مةمفمل م  2000لمناوة
ً
هقاةال لموةيهيًم نال هقغة إ لرص ل ث هق ضا ماع ااية ممنمإ ليصي هق ضا اصا هقاثة هد ملهسص
لقجل ى اثمةتم ال هقةيمح هقال ايّ هقهنلايّ هقغةايّ إ لرص هقاثة ال يلنيف مقص نلرااة ل ةه رص
يلقيل ل ثا ليا ري م هقاثة ال هقهنل مقص هقاام ق قك جمل هق لامث ثل ال ًام ال هف ةال
لهف ةال ثل ال لثاة ة الإ1934إص97إ.)92
لفتاي ةلهرو تضا هقااا لذ نمصةا ق م امقمفصي ر ص امقمةمي ال هقهنل مقص هقاام ن ة
هق لامث لهقني هف ةال لن ة لثاة ل تا م لىص هفث ال تل هقني هف ةال هق ي يم لىيف ااةلع َ ْو
هقن ض هدليلاص لريام يىص لةا ق ه هقةلهرو:
 نهر السوباط :أيا ذ ن ة هق لامث اايمتف ل ث هقانلفا هقص ي هقلهقع هنل هق لوهل جام يفص
ااة هقها لااة هقغ ه ا ياة امقثةذ هقاامقص انف لأيهةي ريف ية ا مر صغية أم ار
اضيمع ايمتف جام رص ااة هقغ ه إ لقو ملوى ةله اف لقل ميمةه ل يهمم مىك هقا مر ولل لةقى
هقا مناصمىإ لقى لامث ةهروهل تام هقايالة لهقامةلإ ليصماة هقامةل تل هفت لهفجلة هة ل قك فنف
يناع ال هقهمن هقغةاص ق ضا هقااا إ لياو هق لامث هقني االهقص 12اىيمة امة اجص
نليًم للاإ2005إص.)83:81
 النيل األزرق :يصماة هقني هف ةال ل هقةلهرو هدليلايّ لةلهرو هقني لىص هدث ال ل ةتم
ايم ًتم )1إ ليلةج هقني هف ةال ال ااية ممنم لي اص رص اوهيمف هعامي  Abayليمهف نال
هقهنل هقاةقص ل نال هقهنل ل يغية ممهمتف نال هقهنل هقغةاص ل نال هقاام لهقاام هقغةاصإ
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ليلةج هعامي ال ااية ممنم ه ً
صغيةه قيا رص مصةيفف اميو لىص هقولة هق مس هق ي يىصاف
ولأ
ً
هقن ة هقص ي إ لقيا هقامض هق ي ي ماوه هعامي ال ااية ممنم ااصمو لأ ااماف قام ي ماوه ني
رجملةيم ال اايةمف هقجاةيإ رناأ هقني هف ةال ناأ املهضص ام ناأ ني رجملةيم ناأ هى األ
جايةإ رمقني هف ةال ياو ضصيذ ل ي وهو قل لضلما إ ام ني رجملةيم يفاو ايمتف لقلمف امص
يصار مصةيفف أي ملي لاة مصةيذ هقني هف ةال هق ي ياو هقني اامياة ال 52اىيمة امة
اجص إ لأي ه هقني هف ةال يص لي وهو امؤه امص يصار تل هقن ة هقا يال لىص ن م هقني
لهةيمنفإ رمريضمل هقني اصنمه قا ج ائ ريضمل هقني هأ ةال لناص هقني اصنمه ناص هقني
هف ةالإ لم ه جمنى اصة تا هقني ر ص رص هفص تا هقني هف ةال صلويإ2008إص.)340
 العطبرة :)Abttarah( :هقصثاة تل ن ة ال اص ياع مقص هقغة لهقاام هقغةاص ال ااية ممنم
امقاة ال هقني هف ةالإ ليلمىذ ن ة لثاة لل هقني هف ةال رص نف أيناع ال ااية من ايمسف
ا منف يصماو لىص لاةهى هقةلهرو هقمص مامىئ امقايمه ل ال هقفيضمل لتل ال يلقيل مقص جملاةإ
لرص ال هقهفمذ يهذ مام ًام ل قك ل ا لة هقاممضإ لقن ة لثاة رةليل م ييل تام هقهمنت
لهق ميى مجم ي هق صيوإ  1992إص.)265
 مصدر ماء النيل في مصر خالل الفصول المختلفة:
يفيا ن ة هق لامث رص لهلة اميل ليىاص امؤه رص هقني هفايا لقال ميمةه ياه لةهضه هقايمه هعمي
ال ااة هقها إ لرص لهلة يلنيل ياو ريضمل هقني هف ةال رياه ايمه لم ااهل امص يناضص ريا
هف ةال رص لهس جملاةإ رماو ايمه هفايا رص هقمصةذ قاو ا ةيل امص وي ااةإ ليجا هداوهو يضم ً
ا ةيل ال وي ااة امص راةهية ل قك ا ا ايمه هق لامث لاصو منم مض هقفيا هقلمنص قى لامث من م ايمه ااة
هقها لمصار هقالةو هقلايو قىني ال راةهية امص لهلة اميل ة الإ 1934إص .)103لل ص ام ام
ل هقني هف ةال ت هقانماع لىص هدث ال ر ل راث ي مت اــ % 80رص ايمه هقني .
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شكل( )1خريطة توضح روافد النيل ومنابعه.

المصدر:من عمل الباحث إعتمادا علي مرئية فضائية ""land sat 8
مجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل– العدد التاسع-شتنبر 2020م
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سدْ:
4ــ هضبة الحبشة وموقع ال َ
ماع تضا هقااا رص قصص اةال قمة رةيايم لتص لى تضما م لىص هدث ال لم ة َال ه ض ال
هق ضا هدرةيايّ هقاويا لهقمص اة ى رص هقصصة هقهلهة ص ا ا مةهج ثاامى ايج ال هقثفر هقاةجمنص
هق ي مجلل لىص اةها لرص لصلة هيلقلهيّ المىف لنمت لل قك هةمفمل م هقاويو رص هقلقى هقامضة
ضم مقص هص
ل لة قا هاىي ل تم قا ة ا وهامل هقمص ياىغ هةمفمل م  4620إ لقو وى هقاةهجيل ي ً
هقفيضص لهقمص
مةا هق ضا ال لص ل هلو هقمةامى لىص ا ملي هقصمق لج قك هقمةا هقاصةي رص هق
ناى م هقني ال ثر هق ضا إ ليامم ثر هق ضا هدليلايّ امقماثع هقاويو لهأنج مةهى ال ه لللها
هقناى لهقمصةي ال ه لةت هقااياصإ هقغةيةيإ 2000إص)38إ لت ه هةا من هة لنو مقما ي ولو
ل ااةللمى امسيّ لىص هق ضا فل ثايص هقصللة ثايص هنج مةيّ جام جةنم ق قك ي ضغث لىي م
يصةض م قىماام لهدن يمة.
يمضر ال ل هقاامجم هقمص م لاى م اجىيمى هق نو ال هامامأى هن يمة هق َ ْو ل هن أقف ل هقايمه
مص اصة اصو  17يل ًام ال هأن يمة لت ه جفي اإملم جمر هدهةهضهى ال مه ي ل هنمى أ ماام
هقايمه هقاموا نميه ق ن يمةإ لاام ياىم تل نللي هقمةا لهقصللة هدليلايّ هقاةجمنيّ اويو هقماام هق ي
صا قياه اماف جايّ ايمه مص مقص
يصةض م ق ن يمة للمص رص امق هقضغث لىي م اه هق و هق ي ة
 74اىيمة امة اجص لهقمص مال تص هفلةي ضغث مضمرصإ لم وهو الملذ هأن يمة _هقغية ا ماصو ن مسيًم_
رص هقهمن هق لوهنص لهقاصةي ال ل مهمة هأن يمة هق ماا لهقمص ممال رص هأن يمة هقه سص ا و
ممجي ي إ ل يضم ً هن يمة ااةلع هياص_ 2اصو لاة يم راث ال هرممماف لىي إاميل) 2020
ياع هق و رص اامثص انانال هلا "Benishangul-Gumuzإ لياصو 30ج لل هقاولو اع
هق لوهلإ لقو م هلميمة القع هق و ال ايل ةاع الهقع مقمةا م اجم هأ مص ح هداةيجص هقفيوةهقص US
 Bureau of Reclamationل قك قىماج رص ايمه هقني هف ةال لمل ين م رص مليلايم ً
اوأ ال اصةإ
لقاو جمنى تنمك ااملأى لويو دنامض هق و االهصفمى مم هيو اع اةلة هق ال لا ايمى المىف امص
لصىنم مقص هأ لهقاج هقن مسص ق ه هق و لتل و هقن ض هدليلاص هقص ي Grand Ethiopia
 Renaissance damامةمفمع  145لثل  1800ي اثل اي ااةي ل ص مل يني مص مقص
74اىيمة امة اجص لمنممج ج ةامض يص 6000ايهم لهى 6هيهم لهى نليًم ي ل ث ضصمذ ام ينمهف
هق و هقصمقص هق ي ينمت 2100ايهم لهى إ ج قك امجىف مص مقص  5اىيمة ولأة اةيجص لاو انمض م مغةال
الهقص م ع نلهى ماةي  -2011وي ااة  )2020لقاو م هدنم مض امقفص ال انمض هق و ل ياو هقماغي
لهقا ض لقجل هألمةها هقاصةي هق لوهنص تل هق ي يانع قك ليصثىفإ ليصماة و هقن ض جاة و قىثمق
هقج ةلامسي رص رةيايم لهقصماة لمقايًم ايث يمضال  15لاو منممج ج ةامض لاة ملةاينمى لىص هقهمن
هفي ة للا لىص هقهمن هفيال يوهلإ جملاةإ.) 2019
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يمجلل و هقن ض ال ويل انفصىيل مام ًامإ هفل تل هق و هقةسي ص لهق ي م مصاياف افمامى م ار
ااةلة هقايمه لنو رما م قماغي هقملةاينمى هقامقغ لووتم  16ملةايل رةن ص هقصنع لماممج ت ه هقملةاينمى
ضم لقل مؤوي مقص ناص هقايمه لنو ولقمص
قماغيى م اه 14.5اىيمة امة اجص ال هقايمه ل لذ ماة ي ً
هقاص ق قك أيلهو ي ملمةها ال انم ل ال هق لوهل لىص ت ه هق و ل ت ه هقه ضإ ام هق و هقلمنص ل
هقه ض هقلمنص ال و هقن ض ر ل و اصاى ااج لولهنص قىماج رينم لرص هق لوهل لاةاننم ال اانم رص
هقايمه لهقايمهإ ر ه هق و تل لامة لل اانص لة منص اصاى انفص مام ًام لل هق و هقةسي ص لياىغ هةمفملف
 145لاثل  4800ليال اغىم ااة همناص قايمه هقااية م ه هوى لل 14.5اىيمة امة لاة ا مر ايل
هاىيل لاام يضيذ 60اىيمة امة اجص ق ص هقااية ولل وهعِ لولل ل مضيذ ي قوةهى ج ةامسي إ ل ل
ضم ل م ة ملو رص
م ملو رص هقةي فل انثا انانهل انثا صلةي ية صمقا قى ةهل إ لأياجل ي ً
هقاة فن م رص ونص ان ل لأياجل ةرص م  700قىصمصا ويا امامإ لا قك ر ه هق و هقفةلص تل و
لولهنص قيا قف رمسو ية هقماج رص هقايمه لقثص م لل اصةنم هقاايا لهق لوهل هقاايم القع هقاصةر إ و
هقن ض ).
شكل()3صورة فضائية لسد النهضة الرئيسي

الطول1800:م.
االرتفاع145:م.
يحجز 14:مليار م.3
االستحدام:توليد الكهرباء.
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شكل( ) 3يوضح موقع سد النهضة اإلثيوبي.

المصدر:من عمل الباحث ،بإستخدام برنامج ARC GIS V 10.3
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شكل ()5صورة فضائية لسد النهضة الفرعي

الطول4800:م.
االرتفاع45:م .
يحجز60:مليار م.3
االستحدام :ليس له أي فائدة.

.

ثانياً:الجانب التاريخي(المنازعات واالتفاقيات):
يةصو ت ه هقهمن ال ت هقهلهن هقمص جمل يه لىينم هقمةجي لىي م لهقما ك ا م رص الهه مليلايمإ
رمقممةيخ امر امقصويو ال هأمفمقمى ايل اصة لمليلايم لجمنى ت ه هأمفمقيمى نميه قن هلمى اام م ايل
هقولقميل جمنى مص مقص او هقن هلمى هقا ىا لهقاةل ل ا مىك هقل رمى امقماويو ايل اصة لمليلايم
لقيا امقص الا هقن ة فل مليلايم جام لضانم يأمص ان م قاصة لل ثةيم هقني هف ةال لن ة لثاة
جلةال %80إ ق قك مليلايم جمنى وهسا هقااملق قى يثة لىص هقني لقجل اصة رص مىك هفلقمى قل
أي م مل ا م لجمنى تص هقصما هقةسي ص ر رةيايمإ لرص ت ه هقا ض لذ نمصةا قىاةل لهقل رمى ايل
هقولقميلإ ل لذ نصةا ق مفمقيمى هقالقص اين ام لمص لهأمفمقيمى هقالقص ايل ول الا هقني لما إ
لملضير هقنامث هقمص جمل ال هقااجل ه مغ ق م رص هقافملضمى.
1ــ المنازعات التاريخيّة مع إثيوبيا:
مله ى ن مة اااو لىص ل انمؤه ال اصوه نال مأايل هقصام هقاصةي رص رةيايم ل قك اصو ل مال
هأ مصامة هدلةلاص رص رةيايم ال مقما اةهج مهمةي مقص هأ مصامة هقفصىص لهق يثة لىص هفةا
أ مغ هقالهةو لمة مق م مقص هقاصمنع رص ملةلامإ لت ه هقمغىغ هدلةلاص رص هقصام هفرةياص ق يةةير
اااو لىصإ لة ي ريف م ويو قىاصمقر هقاصةي ق قك قم اااو لىص ل انمؤه ال اصوه اإة م اا ى ه مجامري
مجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل– العدد التاسع-شتنبر 2020م
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ضم
قىانمثم هقلهقصف هنل هق لوهل ل اا ى مل صيّ قض هفةهضص هقلهقصف ال انماع هقني هد ملهسيّ ل ي ً
مأايل هقااة هفااة ال ل هق يثة لىص اضيم ام هقانو لماى هق يثة لىص هقصلام لمةيمةيم
لا قك صااى هقااا اامصة ال هايع هأمهمتمى لال ةهو ل يمل ع رص هق يثة هقاصةي لىص انماع
هقني ياة جمم هفاية لاة ثل لل هقاصنلل اـ ممةيخ اويةي لث هد ملهض هقاصةي ).
او ى مليلايم هقااا آن هك هقانملامى اع هقاولو هقاصةي ايث جمل مقىي ي اص الهلا لتل مقىي
مماع قىااا صار اةج ً ه قىن لهق ى لهدلموهض لىص هقانمثم هقاصةي هقلهقصف لىص هقاولو اصفإ ق قك
اة هقلويلي م املي امد مي ض لىص هدقىي قانع ام يصوة انف ال م ويوهى لىص هقانمثم هقاصةي إ لامقفص
ماى هق يثة لىص مقىي الهلا لميامذ لاىيمى هقن لهق ى هقمص جمنى مصوة انفإ تنم مولىى هقااا
هقمص جمنى ية ةهضي مام ًام لىص هق يثة هقاصةي لهقمل ع رص رةيايم لقجل ق يجل ق م ي ا داوهض
ملمةهض مإ ليض مقىي الهلا هقمماع ق م ةى هقااا ملمةهض م ااج لهضر لةرض م هقمم قام ياوث
ال مل ع اصةي لملموهض لىص ا ج مإ لان قك هقايل موتلةى هقص قمى هقاصةي اع هقااا .
 الحروب المصريّة الحبشيّة والدور البريطاني فيها:
ن هقلويلي م املا مىك هقانمثم هقمص جمنى موهةيًم هق لوهل هقاصةي إ ل صوة رص راةهية1874
ااثع مىك هقانمثم لل اجاوهةي هق لوهل لم ايم م اويةي لث هد ملهض هقاصةي ي هصى م اامر اصةي
ليِ ّل لىي م اجم للأ اصةيللإ لامايمى ل جةي اصةي انماة رص مىك هقانمثمإ
مماع اصة ااماة ً ل ة
لقاو ه ما ل هق جمل هق ةاج هقاصةي ا ا هقاصماى هقا ن لهقلوامى هقمص لرةتم هقهي هقاصةي ق لأض
هق جملإ ام رص مليلايم جمنى هف ة هقاىجيّ رص ىيمل لىص ضلض هقاصمة هقاصةي هقهغةهرص لهدلموهض لىص
ه هض ال مليلايم _مقىي الهلا جام جةنم_ ت ه القذ هقااا ال هقمل ع هقاصةي لهد مي ض لىص الا
هقني لاةإاميل.) 2020
ماذ هقالي هفلةلايّ هقص اص اايمو اةيثمنيم القذ مض مام ًام ال هقمل لهق يثة هقاصةي رص
رةيايم ق قك قةةى من مض هدااةهثلةيّ هقاصةيّ هدرةيايّ ل ام امف هقصامر هقاصةي هقفملامى
هدرةيايّ لىص هقة ال ن م تص هقمص اهصى هقلويلي م املي لىص هقمل رص مرةيايم قجص مملىص ال
ضم هقملىص ان م جاجل ل جةيّ ال
اصة جال مقمصمويّ ال ل ام ممجىفف ت هقاا ى ال نفامىإ ل ي ً
ل م من هذ هقهي هقاصةي رص و م رةيايمإ قجل هقنممست همضى لجا قك لأاو ال ميامذ اصة
لهقلويلي ال هقمل عإ رممه ى ن مةتم مقص هقال هقاصمويّ قاصة رص مىك هقانثا لتص مليلايمإ لقجل جمنى
ل قم م اإليلايم ل ق لوهض .م ًه هقالقذ تل ل ق قليّ امقلويلي لااصة لقجل رص هقلفمض يلهو جةه اويو
قام اااف هقلويليإ ام ل قم م امقثةذ هعلة مليلايم ل ق لوهض صةير فن م صنصى لولاى
مااةهثلةتم هلةهيلا هقلمنص امص ملقص هقاج لقجنف ماةو لقةة هأ ما هق يم ص ق قك ر ص مةيو مأوياف
لل قف لممل ال قك ةيص قناة قلهم م رص مليلايمإ لقجص مال ا قك ه مصمنى امقلويلي م املي لهق ىثمل
هقصلامنص لقجل هامةثله من ام هقالهى اصو مأوي هلةهيلا هقلمنص لل قفإ لقاو امةجى اصة رص مىك
هقااى قلىع اىك هقااا قجص أممةك هقاهم قىالهى هقاةيثمني هق يثة لىص مليلايمإ لامقفص م لىع هقاىك
هقاماةو لمن ااى اةيثمنيم لقجل نصاى هقاج قيلانا هقةهاع هق ي يويل ق م امقلأض هقجما .
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او ى اةيثمنيم اماةيا هقاىك هقهويو لىص اصة اام هصىف يفمص اص م هقااج ىإ اام وي هقلويلي
م املي امقمصوي قف لاامةامف لااملق هق يثة لىص مليلايم لقثع هقثةيم لىص اةيثمنيمإ لقجل قماى
اةيثمنيم اول مليلايم امأ مامةييل هقص جةييل قجص يوةاله هقهي إ لاأاوث هف ىا لهقاوهرع رص قك هقصصةإ
رص هقااما ملماو هقلويلي م املي لىص لاة هنةهأى هقاة هفتىيّ هفاةيجيّ لهنةهأى هقوهنامةك
ل لي ةه وهةى هقاة ايل  1875ل 1876وهل هفةهضص هدليلايّ لقو راىى هقالهى هقاصةيّ رص
هقماو إ لجمنى هقاة لامة لل جامسل رص هق ضم يال ا م هقهي هدليلاص ل يماو هقهي هقاصةي ريناا
لىيف هدليلاييلإ رجمنى هقل مسة رص هفةلهح جاية إ ل قك لىص اوهة هقل ث اا ى هقمص قم ا م هقلويليإ
لال ت ام هق يا هقول هقاةيثمنص دليلايمإ للو ملرة هقاصىلامى لهقلةهسث هقلمص اهغةهري مليلايمإ
رض ً لل مةجيا هقايمو هقصج ةي هقاصةي ايث جمنى مض ل جةييل ال اةيجم لهقوهنامةك لمةجيم
ل لي ةهإ رض ً لل ل لوو هقهي هقاصةي جمل  13قذ ام هدليلاص  80قذ.
بالرغم من الهز مة وعدم السيطرة علي إثيوبيا وتحقيق أهداف الحرب ،ولكن لم تفقد مصر أي جزء من
مد رّة خط اإلستواء المصرّة ،لذلك رأت بر طانيا أنه يجب التخلص من الخد وي إسماعيل عن طر ق عزله
وتعيين من د ن لها بالوالء ،وبالفعل تم الضغط علي السلطان العثماني وتم خلع الخد وي إسماعيل وتعيين

ابنه الخد وي توفيق عام 1879م الذي مهد الطر ق لإلحتالل البر طاني لمصر الذي تم عام 1882م ،وفي
عام 1889م قامت بر طانيا بحل مد رّة خط اإلستواء المصرّة وحل الجيش البر طاني محل الجيش المصري
وضم أراضي المد ر ة لكال من أوغندا وإثيوبيا ،كما حرصت بر طانيا علي هدم وإزالة كافة المرافق واآلثار

المصرّة في تلك المناطق ،وقامت أيضا بتغيير كافة األسماء المصرّة للبحيرات واألماكن والمدن وحلت محلها

طانية.
أسماء بر ّ

خالصة ماسبق أن حروب الخد وي إسماعيل كانت من أجل الحفاظ علي مياه النيل وضمان استمرارّة

جر انها ،ومحاولة منع االستحواذ البر طاني علي منابع النيل ولكن الظروف لم تحالفه ألنه كان واجه إثيوبيا
العثمانية" ،ولكن ُذكر له ماقام به من جهود وحمالت للحفاظ علي النيل.
وبر طانيا وتركيا"الدولة
ّ
2ــ االتفاقيات التاريخيّة المصريّة الحافظة لحقوق مصر في مياه النيل:

صى اصة ان هقاو مقص هقافم لىص ايمه هقني لااملق مأايل هقانماع ولل هدلموهض لىص االال
هقغية رص هقني لاام أيضة ااصمقا إ لامص رص رمةهى قل هقولق هقاصةيّ للو لهلو ول لاجلامى
ص ً لنو انماع هقني ق يلاى هقممةيخ ي لام قم ا م هقهي هقاصةي ضو هقاامس هدرةيايّ هقمص جمنى
لىص اة هقممةيخ لقي ى
م جل رص الا هقن ة ا جام جةنم ه ما نله اصماى هقهي فل اصة ولق
ولق اةل ل قك نماع ال هيا م هقص ي هق ي وهس ًام يااص لأيصمويإ لال ا ل اصماى هقهي هقاصةي رص
قك هقلقى جمنى مؤيوه قامس مماص قىااا ضو ى اىلج م .هعل اصو ل لةضنم هقن هلمى لهقاةل هقممةيليّ
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ايل اصة لهقااا لهقولة هقاةيثمنص رص مامصمق م للقلر م اهمن مليلايم ا جمنى تص هقمص مامة اصةإ
ل ةى اصو قك اثماص م راو مامىى اصة اصوتمإ لجام جةنم قماى امفجيك اويةيّ لث هد ملهض هقاصةيّ
لمنم قى لل هفةهضص هقاصةيّ مقص مليلايم لت ه جمل هف ما دمفمقي  1902إ لقجل قا قك جمل تنمك
ملههو ميثمقص رص هقاةال هدرةياص ق قك جمل أاو ال ماويو انمثم نفل ج ً ال هقالميل هأ مصامةيميل لت ه
جمل ما ممفمال . 1891لرياميىص يم لةا هأمفمقيمى هقلمص ااصة اع ول الا هقني إ اع مليلايم ال
ه لاع ول هقانماع هد ملهسيّ ال ه لةي .لقجل قا لةا هأمفمقيمى ايل ت ه هقول أاو ال اصةرم مإ
لالا هقن ة تل ي انثا م اث لىي م اثمة ل ممهاع رص ااية لمناوة نال هقن ة هقةسي ص ل مناوة
ااماة إ لانمض لىص قك رول الا هقني تص ةلهنو -الةلنوي -ل نوه -هقجنغل هقويالقةهثيّ -جينيم-من هنيم-
مليلايم-مةيمةيم-هنل هق لوهل-هق لوهل-اصة) .لهقاج ةق  )5يلضر القع ت ه هقول .
 اتفاقيات ثنائيّة(مع الحبشة):
1ــ بروتوكول روما 1891م :لقع ايل ج ً ال اةيثمنيم نيما لل اصة) لميثمقيم نيما لل مةيمةيم) لهق وذ
انف ماويو انمثم نفل ت ه هقالي هأ مصامةيّ رص هقاةال هدرةياصإ لام ي انم ري م تل هقامو هقلمقل ال هأمفمقي
لهقمص منص لىص ل ممص و ميثمقيم اصو مقما ي اناآى ف ةها هقةي لىص ن ة لثاة ياجل ل مؤلة لىص
مصةذ هقني هقالقع هقة اص قى يس هقصما ق مص امى هقاصةي ).
2ـ اتفاقية أديس أبابا 1902م:مصو ال ت هأمفمقيمىإ لقصى ايل اةيثمنيم نيما لل اصة) لاع هدااةهثلة
ايىينك هقلمنص اىك هقااا إ لقو منم قى اةيثمنيم لل هفةهضص هقاصةيّ هقلهقص لىص هقاولو اع مليلايم_ان م
انثا مقما هق و امقيًم_ ااما م َ َص ة و ايىينك هقلمنص اىك هقااا اصو مقما ي اناآى لىص هقني هف ةال ل
ن ة هق لامث ل ااية ممنم ال اأن م ل مصمةا ةيمل هقني هام إ .) 2010ر ل لامة لل هقمنم لل
هفةا ااما هقافم لىص هقايمه.
3ـ اتفاقية لندن1906م :لقصى ايل ج ال اةيثمنيم لرةن م لميثمقيم لينص هقانو هقةهاع ان م لىص ل مصا
ت ه هقول اصًم لىص مأايل ولل ايمه هقني هف ةال لةلهروه مقص اصة.
4ـ اتفاقية روما 1925م :تص لامة لل لثمامى ايل اةيثمنيم لميثمقيم مصمةذ ري م ميثمقيم امقاالال هقامسيّ
هقاجم ا قاصة لهق لوهل رص ايمه هقني هف ةال لهفايا لةلهروتامإ لممص و اصو مهةهض ي منامضهى مؤوي
مقص ناص جاي هقايمه هقامه نال هقني هقةس ص.
5ـ إطار التعاون عام1993م :م ملقيصف رص هقامتة ايل ج ال هقةسيا هقاصةي ا نص اامةك لةسيا
هقل ةهض هدليلاص ايىيا ينمي إ لينص لىص هامةه هقالهنيل هقولقيّ إ لهقافم لىص ايمه هقني لااميم مإ
للو مقما ي ااةللمى مضة ااصمقر هقولقميلإ لهقماملة اغةا مقما ااةللمى م ملو لىص يمو مورم
هقني لماىي هقفمقو ال ايمتف هقالقع هقة اص قى يس هقصما ق مص امى هقاصةي ).
ت يةصَا ْل مضة مليلايم اج ت ه هأمفمقيمى لةا هقامسث لمال اانمض هق و لمصماو لىص همفمقيّ لهاو
لتص لنمياص) ااما ج ت ه هأمفمقيمىإ رض ً لل ّل اصة ق ملقع لىص ت ه هأمفمقي إ رص ماوي صمةح
قىالهنيل هقولقي .
 اتفاقيات مع دول المنابع اإلستوائية:
لامة لل همفمقيمى ايل اصة لول هقجنغل ل ل نوه لمن هنيم لجينيم لهق لوهلإ لياىغ لووتم لا
همامقيمى تا م همفمقي  1929لهمفمقي  1959لهقمص اووى اصى اصة رص هقايمه امقيًم.
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1ـ اتفافية لندن 1906م :لقصى ايل ج ال اةيثمنيم نيما لل اصة) لهقجنغل لمنص لىص ل ممص و اجلا
هقجنغل اأأماي ل م ار اإقما ي ماغمأى لىص ن ة يايىجص ال اأن م ملفيا هقايمه هق ةام َورا مقص ااية
قاةى.
2ـ اتفاقية1929م :لتص لامة لل لثمامى اماموق ايل ج ال ةسيا هقل ةهض هقاصةي آن هك اااو
ااالو لهقانول هق ماص هقاةيثمنص نيما لل ل نوه لمن هنيم لهق لوهل) لمنص لىص ام اصة هقثايصص
لهقممةيلص رص ايمه هقني إ ل ل أيم مقما ي لام ةي ل ملقيو ثمق ل ي مهةهضهى لىص هقني ل او
رةللف ل هقاايةهى هقمص يلةج ان مإ ال اأن م ناصمل ااوهة هقايمه هق ي يص قاصة ل مصوي ممةيخ لصلقف
ل هنلفما ان لاف ل لىص ي لهف يىام هقضةة ااصمقر اصةإ لمصماة ت ه هأمفمقي ال ت هأمفمقيمى اع
همفمقي . 1959
3ـ اتفاقية1953م :هقالقص ايل اصة لاةيثمنيم نيما لل ل نوه) ل قك الصلص منامض ل هل ليل لنو
الةج ااية رجملةيمإ لمص وى اةيثمنيم األ منامض لماغي هقل هل قل يجلل ال اأنف لفا جاي هقايمه
هقلمةه ال هقااية إ لقل يضة ااصمقر اصةإ لت ه هأمفمقي مصا انمض لىص همفمقي  1929لقي ى أ يف
ق م ا اجاى .
4ـ اتفاقية1959م :لقصى ايل اصة لهق لوهل لمصماة ال ت هأمفمقيمى لهقمص همضى رص ضلض همفمقي
 1929إ لهمضى قىالهرا لىص منامض اصة هق و هقصمقصإ لم ال ل ق م يمو اص اصة ال48اىيمة 3
مقص 55.5اىامة 3إ لهق لوهل ال14.5اىيمة  3مقص 18.5اىيمة .3
5ـ اتفاقية1991م :لقص م هقةسيا هقاصةي آن هك اااو ا نص اامةك اع ةسيا ل ةهض ل نوه
ال يفينص إ لري م مصمةذ ل نوه اممفمقيمص  1929ل 1953لمؤجو لىي ام الموقع الرسمي للهيئة العامة
لالستعالمات هقاصةي ).
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شكل( )6خريطة توضح دول حوض النيل.

المصدر :من عمل الباحث،بإستخدام برنامج .ARC GIS
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ثالثاً :جانب القوي الدولية ودورها في بناء السد اإلثيوبي:
قىالي هقولقيّ هقلمةهيّ _لمةج ول الا هقني _ ولة جاية ريام لصىى قف هقص ق ايل ول هقالاإ
لق م ولة جاية رص مقمةهح رجة و هقن ض لرص هقمصاي لهقمنفي لهقول هقامويإ لرص لقى ملميمة لقى اوض
هقمنفي إ لهقمول هقلمةهص لذ نمنملقف لىص همنايل لتام ولة م ةهسي ل اةيجمإ لولة هقول هفلةلايّ
هقوهلا قى و لاص ام هقصيل هقمص م صص ل يجلل ق م ملههو رص رةيايم.
م ة م َلو هقايمه ج ح يم ص للةق ضغث قليّ قا هقااج ى هق يم يّ هعلةيإ لقو ةلى هقالي
هفلةلايّ هأ مصامةيّ رجة ّل ليلايم قوي م هقاوة لىص مالي ايمه هقني لانص م لل اصةإ له مغىى ت ه
اصوةه وهس ًام قم ويو اصة لل ثةيم
هقفجة اايث صار تنمك مةهث رجةي لوينص للامرص يهص ال مليلايم
ً
لاى اصة ت ه هقفجة ل قك ال ل مصلة ل مليلايم قلي لأاو ال هقصا لىص ّل مجلل
ايمه هقني إ لقاو و َ
ضصيف ل ّل يجلل قوي م اامج وهلىي ماغى م لل هقني إ ق قك جمنى هق يم هقلمةهيّ هقاصةيّ وهلا قىاةج
هدةيمةيّ إ لرجة هقصلام هقجايةإ ا لثمقاى ا ىاص مليلايم امقللة لىص هقاج ةي
هقويلإ 1998إص.)30
1ــ الدور األمريكي اإلسرائيلي:
يمضر قنم ال هقهمن هقممةيلص هق مامإ ّل هقالي هقص اص للىص ة م اةيثمنيم صى همتو ً قماليا
قل اصةإ ل ن م جمنى وهسا هقول د ةهسي إ لاصو مغيية اي هل هقالي ل صااى اةيجم تص هقولق هقص اص
ضم هنم هى نفا هقن ت ضو اصةإ ل ة قك لنوام قواى اصة لىص انمض هق و هقصمقصإ لةرض م مالي
ي ً
هق و اام ورع امقايمو هقاصةيّ هقاهمل رص قك هقلقى امأاي قنم هق لياإ لهألمامو لىص هقه لو هق هميّ
لةل يمإ اام ة اصةنم االقذ قلي اضمو فاةيجمإ راةضى مليلايم لىص ل مملو القذ ةهرا قانمض
هق و هقصمقص.
او ى اةيجم ماهع مليلايم لىص هألمةها ااو لىص انمض هق و هقصمقص لقام لىاى لو رمسو قك ل ل
اصة قموا نال انمض هق و أاامق إ لثثى دليلايم دقما ولو لىص هقني هف ةال لامقفص قم اجم
هأ مص ح هفاةيجص اماويو هفامجل هقصمقا دقما ولو لىص هقني هف ةالإ ج قك قىمألية لىص اص
اصة لاا م هقممةيلص رص هقن ة.
لىص هقهمن هفلة م صص م ةهسي دقةهة ااو ايع هقايمه لمةهع اثماص م رص ايمه هقني  1930لنوام
مقص هقاجلا هقاةيثمنيّ _هقولق هقص اص آن هك_ اااةلع مالي
ماو لي هقاةج هقص يلني تيةم
ه ض ال ايمه هقني مقص صاةهض هقنا دقما ولق هقجيمل هقص يلنصإ لقجل اوي ل ية هقةي رص اجلا
هأام هقاةيثمنص صصلا منفي هقفجة إ لرص لم  1974صا هقا نوا هد ةهسيىص مقياع جيىص ااةللم ً
قهى هقايمه د ةهسي ل قك ال ل مل يع مةل هد امليىي امص ي يو اصو مورم هقايمه وهلى م ل اا م
ال ف قنم هق لياإ لم لةا هقااةلع اصو ملقيع اصمتو جما ويفيو لم  1979هفاة هق ي ةرضمفإ
ل قك ثااًم ق مفمقيمى اع ول الا هقني لهقمص منص لىص لو هله ماوهو ي ولق لمةج الا هقني
اايمتف لاو هقةاالإ2011إص.)55
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جايةه ااضيّ هقايمه
همه ى م ةهسي مقص مليلايم هقمص مةماث اص م اص قمى لثيو ؛ ايث من م ملقص متمام ًام ً
صمإ ق قك ر ص م ملو
لااملق هقضغث لىص اصةإ ل ي ً
ااةه لةايًم لمق ً
ضم أمةيو ل يجلل هقااة هفااة ً
مليلايم رص اىذ هقايمه ضو اصةإ اج هقل مس هقااجن جا متام م رص انمض هق ولو لىص هقني
هف ةال ااوهلإ 2018إ.)241
ياول ل م ةهسي صى ال همنا م فل مىال اصة وة ًم أمن مه اصو ةرض م ملصي ايمه هقني مقي مإ
ى اةلة ق ال اىيمة امة اجص ال هقايمه مقص صاةهض هقنا إ رصىيجص ل
ى قو ةرض ِ
األ مال ق م م ه جن ِ
ممااىص ل مة جلة ال 7اىيمة امة اجص ا ا هقااةللمى هقامسيّ هقمص منه تم مليلايم اا ملو م ةهسي
ل يةتمإ اام يضع اصة رص ا امسيّ اايايّ إ لقو جمل ايث ملوى مليلايم رص انمض و
رنام اايةيإ 2008إص .)302ا له ماةى م ةهسي رص يم م م امص لصىنم ق و هقن ض ا لال
هقالثث مقما لو ااةللمى لةي.
لي ة هقولة هد ةهسيىص رص ا أق هقايمه ال ل هقنامث هعمي :
 ا ملو مليلايم رص مناي الهةوتم هقامسيّ ال ل ماوي هقا ملوهى هقماني لاة هقلاةهض هد ةهسيىيل
 ماةيا مليلايم لىص هقمنص ال هأمفمقيمى هقااةا اع اصة لهق لوهل ااه ن م ماى رص رمةهى
هدام لق مجل اإةهوم م .لىص هقة ال مقمنمل م ا م لهأ منمو مقي م رص ن هلمم م لىص هقاولويّ .
 م وذ م ةهسي ال ل هقمصمل اع مليلايم مقص منفي 40ااةلع امسص ان م  36و لىص هقني هف ةال
أ مص ح  400قذ تجممة ال هفةهضص هق ةهلي .
 لقَصى م ةهسي اع مليلايم لالو ممصىم امل يع هقج ةامض هقمص يم منممه م ال و هقن ض إ لقو او ى
م ةهسي امقفص اإنامض لث قنا هقج ةامض مقص جينيم لآلة مقص هنل هق لوهل.
 م م وذ م ةهسي هقاةيمل هفلة ال هقني لتل ااة هقها ل قك ال ل ميامذ هقصا اانم
هلناىص ااوهلإ 2018إص.)241
2ـ الدول اآلخري الداعمة لسد النهضة:
لقصى مليلايم رص اأ ال اصو ل ةرا هقانك هقولقص مالي انمض هق و ل قك قصو ملهرة الث هقمالي
ل تا م لىص هدث ال لتل الهقف هقولق هقامامثس إ ايث ينص هقاةث صةها لىص نف لىص هقول
هقةه ا رص مقما ااةلع امسص امالي ال هقانك هقولقص أاو ال هقاصل لىص الهرا هقولق هقامامثس
قضامل لو هدضةهة اامقص ول هقالاإ لنال ل رمى يم ي قو مص مقص هقاة ق قك لىل هقانك
هقولقص لو مالي و هقن ض ا للو ماوي ي ا ملوهى امويّ ل رنيّ إ ا ت مقص جلة ال قك لهم
هقلث هدليلايّ هقلمص امل يع منممج هقج ةامض اأن م ية لهقصيّ إ ق قك همه ى مليلايم مقص ه ولق ل اص
قجص ممجف امالي هق و لقجل ه مغىى هقامتة القف م هقةهرا اام انع ماو ي ولق لىص هقمالي إ مغىاى
ثةح نوهى قىاص هدليلاص
مليلايم لىص ااجى هقمالي األ لىنى لل هميّ هقمالي ال ل
ااولو3اىيمةولأة لقجل قك ق يانع ّل هق و ام ه ياممج مقص هقول هقاموي رض ً لل ه هقاةجمى
هفهنايّ هقاملصص رص انمض هق ولو لاةجمى هقاصوهى هقج ةامسيّ لهقملةاينمى ل يةتم لريام يىص لةا
اله قولة ت ه هقول .
1ـ الصين :مأمص هقصيل لىص ة ا هقول هقوهلا لهقاالق ق و هقن ض هدليلاصإ ايث قماى هقانلك هقصينيّ
امالي هقملةاينمى لهقاصوهى هقج ةامسي هقاةماث ا م امجىف 1.8اىيمة ولأةإ رض ً لل ملصيص انك
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هأ ميةهو لهقمصوية هقصينص اىيمة ولأة قىا ملو رص انمض لثلث هقنا هق ا ال لمقص ويا امام قماوي
هقلوامى هق ا قانمض هق وإ امدضمر مقص ملههو اةجمى هقماييو لهقانمض هقصينيّ ااج جاية.
مقينص مااةيهيىل لتص هقاةج هقاملصص رص انمض هق ولو لىص لاو رص لاىي
2ـ إيطاليا :اصىى اةج
هقانمض للمص ل هقاةج ام ق م هقصا رص مقما اامةيع رص مليلايم ال هياص_ 2ل هياص_. 3
3ـ فرنسا :مال اةج  Alstomاملةيو هقملةاينمى لالقوهى هقثمق ايث لقصى هقاةج لاو اع مليلايم
اةاع اىيمة ولأة القع ميجلنلاص اىاإيلنيل.) 2020
4ـ تركيا وقطر :يالامل امالي هق و ال ل مالي ااةلع ه ملامةي ةهلص ضل ي وذ ق ةهل اىيلل
لاسممل قذ روهل رص انثا هق وإ لقو وي م ويو هقورص هفلقص مقص ةل هقانمض ل يمو لمية هقصا رص هق وإ
مضمر مقص مالي ااةللمى لةي ممال رص مثلية لثلث هق جك هقاويوي .
 :5تمويل خاص  :ل قك يمال رص هقول هق ي قو ةه هفلام هق صلوي اااو هقصمالوي _هقالقلو
صلوي_ ايث ماةع اـ 88اىيلل ولأة.
ف مليلايّ ل
:6الدول اإلفريقيّة :مول هقول هدرةيايّ هقاهملة دليلايم لهقالقص لىص همفمقيّ هدثمةيّ لنمياص انمض و
هقن ض ل قك ااما ن م م مفيو ال هقثمق هقج ةامسي هقمص ال هقااةة ل ينمه م هق و .)1

رابعًا:جانب المفاوضات ونتائجها:
يصةماة ال ت هقهلهن رص ت ه هقاىذإ لتل هقهمن هقلايو هق ي جمل ال هقااجل لل ثةياف هقضغث لىص
مليلايم لهقما ك امأمفمقيمى هقممةيليّ للو هقملىص لن مإ للو هق امح دليلايم اإملم ي مهةهضهى المقف
ق ه هأمفمريمى لم ويوتم ااج لهضرإ اهمن هدل ل صةها لل لو هألمةهذ اممفمقي لنمياص هدثمةيّ
هقمص ق ملقع لىي م اصة .لريام يىص لذ نصةا قملهف مليلايم لنيم م مقما ولو لىص هقني هف ةال
للثلهم م هقمص م صص قمنفي هنوم م ت ه امص اوهي هدل ل لل هقماييوإ ل اصو قك هقافملضمى لنمض هقماييو
لامص اوض هقماغي .
1ــ بداية فكرة إقامة سدود علي النيل األزرق ومحاولة تقنين ذلك:
ماَ ْ
يى مليلايم ال _ 1970اصو مقما هق و هقصمقص_ مقما ولو لىص هقني هف ةال اول اةيجص م ةهسيىص
ضم فاةيجمإ ق ك رإليلايم منلي مقما و لىص هقني
لم اصمة ً
ل قك اصوام ممل ى هقايمو هقاصةي القفًم اهم ً
هف ةالإ ليصماة همفمال  1993تل لة همفمقي ايل اصة لمليلايم لري م مصمةذ اصو مقما ي ااةللمى
مضة اصمقر هقولقميل لأاو ال هقماملة لهأمفمال الق مإ لقجل لم  1994لىنى مليلايم ل ايمه هقني ايمه
وهل ةهضي م ليام ق م هقمصةذ ريف جام مامضإ لةرضى ن م ايمه ولقيّ ملضع قالهنييل هفن مة هقصماة
قىاولوإ ل ت ه ينمقا همفمقي  1993لق ياة لىي م ية لم لهاو لت ه القذ مليلايم ثله هقافملضمى
هقمنمقاإ هدل ل لل ائ لمنفي ايسًم آلة لىص ةا هقلهقع المقذ مام ًام قام م هدل ل لنفإ اصو قك لم
 2002مصىل مليلايم ن م مال اانمض و لىص هقني هف ةالإ ل لم  2010مال اصا ااو ال ول الا
هقني قىملقيع لىص همفمقي ماجن م ال منفي امم وذ مقيف لامقفص ماجنى ال هقاصل لىص ملقيع  6ول ال
الا هقني إ ا لاع نف م قةى ل هف ىايّ تص هف ما رص هأمفمقيمى لقيا هدهامع لهقملهرم ايل هايع
ول هقالا جام تل امفم لاؤجو لىيف رص هايع هأمفمقيمى هق ماا إ لامقفص م ملقيع ت ه هأمفمقيّ هدثمةيّ
رص ل نوه رص اوين لنمياص ل ايى اممفمقي لنمياص هدثمةي .
2ـ المفاوضات منذ بدء التشييد حتي اآلن:
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او ى مليلايم اانمض هق و لجمنى ممفملا اع اصة لهق لوهل ال هق ص هقمل ينيّ قى و هقاامةح لهقمص
قةوةى اين م 16-14اىيمة امة اجص ) قك امص منوأع للة ينمية  2011رص اصة للو ه ماةهة هفلضمع
رص هق لوهلإ ه مغىى مليلايم ت ه هفلضمع هقغية هقا ماة ل لىنى ة ايًم رص ماةي ال هقصم نف ف قجل ااوة
مل ينيّ 74اىيمة امة اجص إ لاو هقصا اولل ملثمة اصة ة ايًم امقوةه مى هقفنيّ هقلمص امق وإ ل صى
اصة مقص ا هف ا اماجي قهن ل ليّ ولقيّ قمايي هقوةه مى هدليلايّ قى وإ لقو قواى هقىهن هقولقيّ
ماةيةتم اإوهن مليلايمإ ايث جاذ هقماةية لل لو قوةم م لىص مايي هعلمة هق ىايّ هقامةما لىص انمض هق و
ل قك نميه قماملا مليلايم لل اوتم امىك هقوةه مى ااوهلإ 2018إ.)237
اصو موهن هقىهن هقولقيّ دليلايمإ لملصيم م اماجي قهن مال املرية هايع هقوةه مى هقفنيّ هقلمص
امق وإ قماى مليلايم اماجي قهن رنيّ ااىيّ إ ق قك ةرضى اصة قك ل لىنى نف أاو ال لهلو لاةهض همن
رص ت ه هقىهن إ لم اصو قك م مسنمذ هقافملضمى رص يلنيل  2014إ لجمنى قىماماث ال صيم هقاةلث
هقاةهصيّ قىهن هقفنيّ لقلهلوتم هدهةهسيّ لهأمفمال ال ولةيّ هأهماملمىإ لم هأمفمال رص هقن مي لىص
هلميمة اجمايل ماوهتام تلقنوي لهفلة رةن ص قصا هقوةه مى هقاثىلا ااأل هق وإ لرص امةا  2015م
هقملقيع لىص مل ل هقااموئ ايل هقل ث ول إ هق ي يصمةذ دليلايم اانمض هق و اع اةهلم ول هقاص للو
مملم مليلايم ي مهةهضهى لمص امق و اام رص قك لاىيمى هقا ض لهقماغي ولل هقةهلع مقص هقىهن هقل ليّ إ
لمضانى هقلليا 10ااموئ م يّ ممفم اع هقالهلو هقصما قىامنلل هقولقص هقامجا قألن مة هقولقيّ  .لرص مااة
 2015م هن ام هقاجمايل هأ مامةييل قصو لهلو ضامنمى جمريّ دهةهض هقوةه مى اايمويّ إ لرص وي ااة
 2015ملقع هقل ث ول لىص لليا هقلةثل هقمص مؤجو لىص مل ل هقااموئ هقالقع رص امةا ال نفا
هقصم إ ليم هأمفمال لىص مجىيذ اجمايل رةن ييل قصا هقوةه مى هقفنيّ هقلمص امق وإ لاع قك مصىل مليلايم
رص اميل 2016لل هدنم مض ال  %70ال انمض هق و ااج يمصمةا اع هأمفمقيمى لالمقذ مام ًام قىغمم م رص
هأهماملمىإ لرص اميل  2017يم هدنم مض ال هقماةية هقااوسص ال و هقن ض إ لرص جملاة 2017مصىل
اصة الهرام م لىص هقماةيةإ لرص نلرااة مصىل اصة نف ق يم هأمفمال ا ا ةرا مليلايم قىماةية هقااوسصإ
مامةح اصة ل مث هقانك هقولقصإ مةرا مليلايم هقل مث إ لتج ه ههماملمى مةصاو لمملهقصإ لمصىل مليلايم
هقةرا لملمو هقافملضمى اة لمأهيى م اة ا لهقملىذ ايمنًم لل هقاضلة موقع  bbcعربي ،نا ر2020م).
لهقهوية امق جة ّل ليلايم ممصاو مضمل هقلقى قجص م مجا هقانمض.
افملضمى ال  2013ال هقافمةا ن م مم ال انمض هق و ال لواف لقجل ه مثملمى مليلايم ل
مةهل رص ت ه هقافملضمى ل ل مصا ااوة هداجمل لىص مثلي رمة هقافملضمى قجص منه انمض هق و لمضع
اصة لهق لوهل رص هفاة هقلهقعإ لقو نهاى رص قك ايث ه مغةقى هقافملضمى اع نلهى ال 2013
امص  2020إ لاااى مليلايم ام لثثى قف لتل هدنم مض ال هقانمضإ لرص نفا هقلقى هقااجى قمسا لنال
امقمفملا لىي م لنال أنةرا هقا هق ىاص لنامر لىص االال ول هقاص ل ية قك ال هقمصةيامى
هقغية افيو هقمص م م وذ ممام توهر مإ لقجص نىلص هقثةيا هقمص وهةهى ا م مليلايم هقافملضمىإ أاو ل
نصى ن م هنماىى امقل ذ ال ناث هقانمض للواف مقص نامث ل ري لةي لويو ممال رص مجليل هقىهن إ جيفي
ية اى ا إ
هلميمة هقاجمم هقفني إ قال هقل مث ال لوا مإ ت هقوةه مى هقانالا لل هقىهن اى ا
للاةهى ال هق نامث هقل ري هقافيو دليلايم امص من ص لام هقانمض لهقغية افيو امقاة قاصة لهق لوهلإ
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جمل ال هقثايصص قاصة لهق لوهل ل مامةث قا اوض هقافملضمى ل يملقذ هقصا رص انمض هق وإ ت ه جمل
يهاة مليلايم لىص ةل هدنم مض ال هقافملضمىإ مصماىى مليلايم اىغميلإ هفلقص رص هأهماملمى قىاهماع
هقولقص لمصاة ري م لىص ن م هقثةذ هقضصيذ هق ي ياممج مقص هقمناي لاصة لهق لوهل مماج رص قك لمانص مإ
ام هقىغ هقلمني قغ ماويإ لهقمص مصاة ا م قاصا م ن م قليّ لأ او يانص م ال ممام ااةلل مإ ل ن م ملي
قماايم توهر م ولل لضع هلمامة قله هقن ة هقاصةيّ ل هق لوهنيّ إ لامقفص قو هنم ى ال لاىيمى هقانمض
ضم ال هقاةاى هفلقص ال هقا ضإ
لهقماييوإ ل لىنى اؤلةه رص مصةيامى مي رص هأ مف ه لل هدنم مض ي ً
ل لذ نصةا ق ه هقمصةيامى قىاجلا هدليلاي لهقمص مؤجو لىص ل اصة لهق لوهل مصما انلهيم ا ن
رص هقافملضمى لقجل مليلايم مصماىى انلهيم يس ل ية ا ن امقاة م وذ مقص ماايم اصمقا م امص قل
ياوث ضةة لىص ول هقاص .
تصريحات إثيوبيا المستفزة عن إعالن بدء الملء والتشغيل:
( )1ةسيا هقل ةهض هدليلاص :لىل لل ثةيم اجم ةسيا ل ةهض مليلايم امى ال هقلهضر ل
هف الليل هقامضييل ّل توذ هق ن هفلقص ال ا ض و هقن ض قو ماامإ ل ل هق و مهمل ا مليمى
هقا ض هقاثىلا رص مىك هقاةاى .
( )2ل ية هقةي هدليلاص :آل قىملةاينمى هقالقو قىج ةامض رص هق و ل مصا اصو منم مض هقاةاى هفلقص
ال ا ض هق و انهمح .
( )3ل ية هقلمةهي ه دليلاص :لقو لىل لاة صفامف لىص مليمة ا نسنم اصاف ن نسج إ جمل ن ة هقني إ
ل صار ااية ماص ان م مليلايم لىص هقمناي هقمص مةيوتمإ رص هقلهقع هقني قنم .
تج ه ةى نلهيم مليلايم لىص اايام مإ لقجل يه لىي م ل ما ة ال ض هقاصةييل لهقهي
هقاصةيإ فل هقايمو هقاصةي جمنى رص مي هقاجا لهقا ة رص هقمصةيامى لهقافملضمىإ ق قك أيىل
لىي م او ايم مملم تم ي مهةهض ضو مليلايم امص لقل جمل ل جةيإ فن م ه منف ى هايع هقثةال هق ىاي
لثةال هقمفملا لثى هقل مث هقولقيّ لهدرةيايّ  .لقل م ار دليلايم ل مضة ااصمقا م لاالق م هقامسيّ
هقممةيليّ لهقثايصيّ إ فل قي ى مليلايم ال م اث هفاثمة لق نم نال ال افةنم هقني إ لقجل هقاوة هعق يف
تص ال صصنى قك ل ةهوى ل يهةي هقني ا ه هقاج إ رىل م ار اصة دليلايم األ مغية هقثايص لمانع
لنم هقايم إ ااهت منالي لهتي إ لنؤجو ّل اصة قي ى ضو ي لاىيمى مناي لىص هدث ال مم رص ول
هقامة ا ماهع قك لمولافإ قجل اميم لام م هق وذ انف هقمألية لىص اصة لااملق مضصمر م لت ه قل
ياوث ل م اصةنم هقاايا امال ايّ لىص اة هق ال.
 األضرار المحتملة علي مصر جراء سد النهضة:
1ــ هنلفما اص اصة هقممةيلي ال 55.5اىيمة  3مقص 40اىيمة  3ل ق ال قكإ رض ً لل ل
هق لوهل جمنى م ملو ال اصم م 12.5اىيمة  3لممةك 6اىيمة  3منصةذ قاصةإ لقجل اصو انمض هق و
لىنى هق لوهل ة ايًم ن م لذ مصمنص ال ناص رص هقايمه ق قك لذ م ملو ج اصم م 18.5اىيمة .3
2ـ نصمنص اةريًم رص هق نلهى هقاموا م ه ااص هقلضع لىص امتل لىيف له ماةى مليلايم رص لثم مإ ل لذ
نلههف ا امسيّ أاو ال هدلمةهذ ا م لميهمو اىل قىمغى لىي م لالهه م مإ لقك ل مملي نف لىص هقلضع
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هقامقص 55.5اىيمة  )3ناع ماى لث هقفاة هقامسص هقااوو اـ1000امةاجص قىفةو نليًمإايث نصي هقفةو
550امة اجص إ لم ه منلفضى اصمنم مقص 40اىيمة امة  3ينلفا نصي هقفةو مقص 400امة اجص إ
ا اع هق يمو هق جمني ليص لوو هق جمل 150اىيلل ن ا اع ت ه هقاص يص نصي هقفةو امسيًم
نليًم لت ه ية جمرص امقاة قىايم .
الهقص260امة اجص
3ـ ممألة هق ةهل أاامق إ لق قك أاو ال ميهمو اىل قملرية هقايمه ال مغيية ثةال هقةي ال ً مقص ثةال
اويل جمقةي امقة لهقمنايثإ ةهل اامصي اصين أم م ىك جايمى امسيّ جاية إ رض ً لل ميهمو اصموة
لةي قىايمه ال ملمو ه ملوه هقايمهإ لماىي ايمه هقااةإ لج ت ه أيغنص لل ْل نوهرع لنالى قإلاامض لىص
اصمنم هقممةيايّ إ رنالى هقيل اجةها ً
ليةه ال ّل نالى لث ً
ام وًه.
ً
4ــ لذ ممملة هقايمه هقهلري ل ينلفا ان لا م ق قك أاو ال هقافة دلامال جاية قىلصل مقي مإ ا
ضم.
اصةض قىنفم ي ً
5ـ هقايمه رص ااية نمصة ان لا م ةا َصةا قإلنلفماإ اام لذ يجلل قف نممست ىايّ لىص ملقيو هقج ةامض
ال هق و هقصمقص.
6ـ ةى صلهى مال همةجله هق و ل لذ ين مةإ نص هق و رص انثا ية ا ماة إ ل هى ثايص هنج مةي إ
لهق و لهقااية اصو قك لذ يالىله ضغث لىص هفةا تنمكإ لقجل مامامقيّ هدن يمة ضصيف لأيه ل
نصل لىي م لنمةك هقاضيّ إ لقل هن مة رمقامضةة هفجاة تص هق لوهلإ لقل مص هقايمه مقينم ية اصو 17يل إ
لاع قك أاو ال مه ي امجل أ ماام هقايمه رص امق هأن يمة.
 الخطوات التصعيديّة التي كان يجب أن تُتَخذ ضد إثيوبيا ويمكن إتخذها:
م ةصَم َاة ت ه هقه سي ال هقه سيمى هقلمص امقايمو هق يم يّ قىا و لتص ال مماج رص قكإ لتص هقمص ماوو
ام هقلثلهى هقمصصويّ هقمص ياجل منفي تم لىص ةا هقلهقعإ لقجل امنفصىف تنم امتل هد لةا قهايع
هأقمةهامى هقااجن ال له ن ةنم نالإ للمص ل مليلايم م ماج هقافملضمى ال همن لال هقهمن
هفلة م ماة امقانمضإ ق قك جمل يه لىينم ل ن ماة رص هقافملضمىإ لرص هقهمن هفلة نال اصا لثلهى
ال اأن م هقضغث لىص مليلايم امص مملقذ لل ه مجام هقانمض لت ه هقلثلهى تص:
1ـ اامثص مليلايم يم يًمإ ال ل قثع هقص قمى هقواىلام ي إ ل ا هق فية هقاصةيإ لثةو هق فية
هأ مف ه هدليلاص هقا ماةإ لاوض هقا ض لهقاغي ال ثةذ لهاو لولل هأقم ه اإل ل
هدليلاصإ لرص
هقااموئ هقالقع رص  2015إ ل امص ام يم هأمفمال لىيف رص هى مى هقافملضمى هفلية .
2ــ هقىهلض مقص هقااجا هقولقيّ إ لا هقن هع ولقيًم ال ل هأ منمو لىص قلهنيل هفن مة هقولقي هقصماة ال
ولق فلةيإ لجمل يه ل أيملقص هقاىذ ل ية هقةي لل ية هقلمةهي إ لقجل م ىي هقاىذ قاهالل لاةهض
ممضال لاةهض يم ييل للاةهض ايمه للاةهض قمنلل.
3ــ ملهي م ويو لما ية ة اص دليلايم لل ثةيم اهىا هفال هقولقصإ جام رصىى هقايم هق يم يّ االى رص
هق يو هقةسياإ لقجل يه مجةهة قك رص ج هى مى اهىا هفالإ ااميؤوي اف مقص مملم قةهةهى ال اأن م
هقضغث لىص مليلايم.
4ــ هقضغث هق يم ص لىص هقول هقمص مول مليلايم رص لاىي انمض هق و للاىيمى هقا ض لهقماغي إ لملضير ل
قك ضو اصمقر اصة ليضة ا مإ لماوي هقىل ق فةهض لل ةهض لمةهي ت ه هقول إ لت ه هقول م جةتم
رص ه سيّ هقول هقوهلا قانمض هق و.
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لم لل االقًم
هفاةإ فل هقالى اجةها ورم ً

5ــ هقمىلير امقا هقص جةي للو ه ماصموهإ لهقىهلض مقيف م ه ق
ليةه ال هقالى لث ً
ام.
هقامسي
ً
الخالصة:
 ال هقا قوينم ل نجلل لىص اصةر امقني لرةللفإ لال يل يناعإ لجيفي مصةيفف لول الضف
لهض ال ول ةسي يّ ماع لىيف ل ول يلةج ان م او ةلهروهإ ل ول ماع ا م اوي هقاايةهى هقمص
يناع ان مإ لج ت ه يول ضال هقلامر هقصما إ لم لةضف امقمفصي رص هقهمن هقهغةهرص.
 أاو ال هقمأجو ل اصةنم هقاايا لهيا م هفاصإ ق مجل اوًه مصموي ل م ى إ ل ن م وهس ًام مامر لىص
االق م راثإ ل ة قك رص مصما هقهي هقاصةي اايمو هقلويلي م املي اع هقاامس هقمص جمنى
م جل رص هقانمثم هد ملهسيّ إ ليه اصةر ّل م َ َا ةج اصة رص هقني قيا نلع ال نلهع هقهاةلى
لهق يان هق يم يّ إ لقجل ال ه مأايل انماع هقني إ لجمل قك ااما هقمنم لل ةهضص اصةي
جمنى م اص اويةي لث هد ملهض هقاصةيّ جام جةنم مااًم.
 هق لوهل هقاايم تل اصة هقلمني إ ليه ل أنهص ااجى الىث ا ي إ مؤلة لىص هقص ق ايننمإ
لأنن ص ل اوين هقلةثل ل ال اوو اجمن م للضع م م تل هقلويلي م املي إ ل ل اصة
لهق لوهل جمنمم ل م ه وًه لهاوًه قلأ هدام هقاةيثمنص.










أاو ال اصةر ل ول ال هقصيل لرةن م لميثمقيم لمةجيم لم ةهسي ل يةتمإ م صص ق ملامة رص
مرةيايمإ لق يم قك مأ اصو ل مةجى اصة رةه جاية للو متمام اصاا م هقهنلاصإ ق قك أاو ال
هقصلو اة لةي لهدتمام ااىفمى لقضميم هقمناي رص ول هقامة .
أاو ال اصةر ل مليلايم ضةاى اج هأمفمقيمى هقممةيليّ لةا هقامسثإ ل هلماوى لىص همفمقي
لنمياص لتص همفمق ي ق ملقع لىي م ج ول هقالاإ رص ايل ممنص ال هأمفمقيمى هقممةيلي
_هقاهاع لىي م ال ج ول هقالا_ ا ةا َه ن م لقصى رص ل و هأ مصامةإ لىص هقة ال ه منموتم
لىي م لهألمةهذ ا م له ملوها م رص مصييل هقاولو اع هقصلام لمةيمةيم.
أاو ال اصةق ل مليلايم م مغىى للة  2011إ لقماى اانمض هق و االهصفمى اغمية مام ًام لل
امجمل يم هأمفمال لىيف قا هقللة إ ا لامثىى رص هقافملضمى قاو اع نلهى ال  2013امص
 2020لام هقى هقافملضمى ا ماةه ولل نممست اايا قنمإ لقجل م مفيو تص ال مثمق لقى
هقافملضمىإ رص ه مجام هقانمض لاوض لاىيمى هقا ض لهقماغي للضع اصة رص هفاة هقلهقع.
أاو ال اصةر ل هق لوهل وهس ًام ام جمل القفف اةماكإ رفص امق هألم ذ اع اصة ا ا الىث
ا ي إ يصىل مأييوه ق و هقن ض ل نف لذ ياوه امقج ةامض ل لذ ياه هقثاص ال هقمةهج لىص و
هقةلصةيصإ لاة يأمص رص صذ اصة ليصمةا لىص انمض هق و لىص ما نف لذ يؤلة لىص
اصم م هقممةيلي رص هقايمهإ لأيام دليلايم هقمصةذ ااج رةوي رص اامةيص م لىص هقني هف ةال.
هنل هق لوهل قيا قف ل ق امقااجى هقامسا إ فل هقني هف ةال أياة اأةهضي مإ ق قك أيصني م
ضم اإقما ااةللمى
اميم إ لمل جمنى ممةق هقلضع قلنهاى مليلايم رص ااةلل مإ لذ مال تص ي ً
لىص هقني هفايا
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سد النهضة" الملف األكثر تعقيدا في القارة واألخطر علي مصر"

أ/محمد عبد العظيم مصطفي

الخاتمة:
لرص هقن مي أاو ال هقمصوي دليلايم اأي اج ال هفاجم إ لأاو ال ميامذ ت ه هقافملضمى هقمص
أهولي ان م ية مضمل هقلقى فل مليلايم جوى قىهايع ن م ية همو رص هقمفملاإ لمةك مليلايم تج ه
قألاة هقلهقع ت ه يفمر ام أقا قنم افإ لتل ه مجام مليلايم قالثثمم م ال
لهمامع هقافملضمى لهأ م
ضم مال ول الا هقني هفلةي امنفي اامةيع
ااةللمى لىص هقني هف ةال للىص ن ة هق لامثإ ل ي ً
لىص هقني هفايا لهقاايةهى هقمص يناع ان مإ لم ه اوث قك لذ نمصةا اةريًم لاولل اامقغ قىصث إ
ليةه ال هقمصوي قامقص
أنهو ايمه ناة لقيا ن ةعإ هفاة لثية رمقمصوي قولق لهاو لالهه م م امقيًمإ ً
ول هقالا .لأناصو ا قك هقمصوي هقص جةي لقجل ناصو ميامذ مليلايم لل الثث م اأي ل يى لنماص ل
أمجلل ل جةيًمإ لمل ق ن مثع هقمصوي دليلايم رال هقلهه ل نة ة قىصمق ل اممفصىف مليلايم يم اإةهومنمإ
لقيا رةا لىينمإ امص أممهة امقص ول هقالا.
لهلمم اج هقهغةهرص هقافجة هقةها هام ااوهل ايث يال رص جمماف الصي اصة مل اصة
م ه ق مماةك قجص مجلل قل ل اص م لو هقانثا األةتم ر لذ يموهلص لىي م هقهايع يل ًام ام_ جمقاصص _
لوهض ل اامض ل صوقمض ل قةايل ل اصويل
ليال رص راة لةي لمص امقني قاو ة قاصة انمر لل لاثمقالل لاوّللل تيوةلقلهيم .جمنى اصة
يو هقني ا امقج هقني هقلايو إ هعل راث هنم ص ت ه مقص هفاوإ ل صااى اةيج اا لو اام ا لةصيوتم
لو
هقامسص ااولو للماى ل ية قما قى يمو مل ق يجل قىناصإ لهقا ماا
يال قك ان جلة ال ل للل لم لتمنال نصي امقمقف هقصمق هقهىي إ قو مجلل هقة مق مامؤاي لقجل يه
ْ
األ أيماام قكإ لتمنال مل ق نمصوي لنجلل قل ل اص لذ يماام اممناأ اف
ْل أ نماأ ا نماف
ااوهل.

المراجع:
1ـ الكتب واألبحاث:
( )1بحيري ،زكي(2016م) ،مصر ومشكلة مياه النيل(أزمة سد النهضة) ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.
( )2سعودي ،محمد عبد الغني(2008م) ،أفريقيه شخصية القارة في شخصية األقاليم،األنجلو المصرية ،القاهرة.
()3محمد ،محمد عوض(2005م) ،نهر النيل ،الطبعة السابعة ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة.
( )4الفندي ،محمد جمال الدين(1993م) ،النِيـــ ّل ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.
( )5المحيشي ،عبد القادر مصطفي ،الغريري عبد العباس فضيخ  ،وآخرون(2000م) ،جغرافية القارة اإلفريقية وجزرها،
الطبعة األولي ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ،بنغازي.
( )6سري الدين ،عايدة العلي(1998م) ،السودان والنيل بين مطرقة االنفصال والسندان اإلسرائيلي ،دار اآلفاق ،بيروت.
( )7عبدالرحمن ،أسامة(2011م) ،نهر النيل أطماع وصراعات وحلول مقترحة ،دار زهور المعرفة والبركة ،الجيزة.
( )8زيدان ،باكيناز(2019م)،سد النهضة والصراع علي مياه النيل ،موقع .Reseach Gate
( )9حمدان ،سوسن صبيح(2018م) ،الدعم الخارجي إلنشاء سد النهضة اإلثيوبي وتداعياته علي دول حوض النيل ،مجلة
المستنصرية للدراسات العربية والدولية ،العدد.63
( )10جمال ،أشرف (2010م)وثائق نادرة تؤكد حق مصر في مياه النيل ،جريدة بالمصري اليوم،الثالث من أكتوبر .
2ـ المواقع اإللكترونية:
()1محمد خليل ،تحذيرات سودانية مصرية من انهيار سد النهضة ،مجلة المجلة اإللكترونية ،رابط الموقع
 ،https://arb.majalla.com/node/87276/تاريخ الدخول.2020/7/13،
()2سد النهضة ،موقع المعرفة ،الرابط ،https://www.marefa.org،تاريخ الدخول2020/7/17،م.
161

() 3إيهاب عمر ،حرب الخديوي إسماعيل من أجل مياه النيل ،المركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية ،مايو
المصري،الرابط،https://marsad.ecsstudies.com/31568/،تاريخ
المرصد
2020م،موقع
الدخول2020/7/19م.
( )4مصر ودول حوض النيل ،الموقع الرسمي للهيئة العامة لالستعالمات.https://www.sis.gov.eg/،
()6كل ماتريد معرفته عن الدول والشركات العاملة في بناء سدالنهضة اإلثيوبي،موقع إيكونومي
بلس.https://economyplusme.com/39826،
()7موقع  bbcعربي ،أبرز المحطات التي مرت بها أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان ،الرابط،
.https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51282310

مجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل– العدد التاسع-شتنبر 2020م

مظاهر التحول السريع ألنماط استعمال األراضي بضواحي مدينة المحمدية

مظاهر التحول السريع ألنماط استعمال األراضي بضواحي مدينة المحمدية
The manifestations of the rapid transformation of land use patterns
in the outskirts of Muhammadia
 المغرب، جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء، والثقافة، المجتمع، مختبر المجال، طالب دكتوراه،) عبد الغني بوقطب1
 المغرب، جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء، والثقافة، المجتمع، مختبر المجال، طالب دكتوراه،) عبد الرحمان جدوان2
 المغرب، جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء، أستاذ باحث،) عبد المجيد السامي3

:الملخص
م وذ ت ه هقوةه مق اصمقه ا أق هقمال هق ةيع رص نامث ه مصامأى هفةهضص اضلهاص اوين هقاااوي إ
ل ن ص ال ل ق م مق ماليص المىذ هقاىامى هقا متا رص ت ه هقمثلةإ لج ه ماةه هألم أى لهأجةهتمى هقنممه
 رمقصلها هقثايصي لهقااةي مم مرةهل ااو رص ت ه هدقىي لم ّةلمل نال منممج لهف هقمصموي هويوإ ممالت لممصملو.لن م
. ريف قثملمى اصين هقمصايةإ هقصنمل إ لهق يما ) لمضصذ لمموهل ريف هق لي هقف اي قىاهم
لقو ثىانم لى ت ه هقضلهاص اصثىر قملمى هأنم مة ن ةه ق ةل هقمل ع هقاضةي هقامو لى ا م اص
نوة هقللمض هقصامةي ااوين هقاااوي إ لتل ام يصنص ه ماةهة مةههع هفةهضص هق ةهلي هى هقهلو
ةهضي م رص
هقصمقي إ رص يم ي اامةامى مامةجي مصا لى مانص مثلة ضمالي امله لإ يةهلص ماايم هقامهيمى هق جمني ولل
. هأ م ك هقافةث قىالهةو هقف اي هقضمالي
. هقضلهاصإ هقمل ع هقاضةيإ هقمال إ هقل يف هأقمصموي قألةا:الكلمات المفتاح

Abstract:
This study deals with the issue of the rapid transformation in land use in the suburbs
of the city of Muhammadiyah, in an attempt through which we will seek to compile the
various episodes that contribute to this development, as well as highlight the resulting
imbalances and constraints. The natural and human factors are closely intertwined in this
region and accelerate towards the production of a new economic face, in which certain
sectors (construction, industry, and tourism) are strengthened and escalated, and in which
the agricultural identity of the field is weakened and collapsed.
We have called these suburbs the term "waiting halls" due to the speed of the upcoming
urban expansion, inevitably at the expense of most of their lands in light of the scarcity of
the real estate base of the city of Muhammadia, which means the continued decline of highquality agricultural lands in the absence of any participatory approaches that work on
adopting a balanced suburban development It takes into account the fulfillment of the
population's needs without the excessive consumption of suburban agricultural resources .

Keywords: Suburbs, urban expansion, Transformation, Land economic functions.
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تقديم
هقصالو هفلية اةج ماويل ةيص إ ايث هنماىى ن ا مجنمف هقاضةي
ا و هقاغة ل
3
ال  %35ن  1971مق  %60.3ن  . 2014جمل ال نممسه م همهمه هقاول مق هقمل ع هفراص
لهأنمامة هقاجمنصإ ام نمت لنف ال مال رص ثايص هقص ق ايل هقاوين لهقانمثم هقةيفي هقاايث
لهقاصةض قىماويل .4جام رةا ت ه هقمل ع هقصاةهنص هق ةيع ملامة ةهضص ام ص ديلهض هق مجن
هقاضةي هقام هيو نميه قىنال هقوياغةهرص لهق هة هقةيفي إ لقو ةهرم قك م يس لمه ي انمثم قى جل
لهفناث لهدنممج جمقانمثم هقصنملي لهق يماي لهقمهمةي  .5ت ه هق يةلة هقمصايةي ضا ال هقصص
ه ماةهةتم وهل هقنفل هقمةهاص هقاضةي قاوين هقاااوي إ رمقم هيو هقوياغةهرص هق ةيع وت مق ضغث
قلي لى هقاهم إ ل مت رص ه ويمو هقثى لى هفةاإ لامقممقص قىم م لنوةم م رص هق لال هقصامةي إ اام
هص هقاوين م منفو ماةيام ج ماجمنيمى مل ص م .6لى هقة ال صص هقا ؤلقيل ان هق مينمى ال هقاةل
هقامضص مق ملرية قملو لامةي جمري ماجل هقاوين ال هقمثلة لهقمل عإ رمقاوهة هقاضةي قاوين هقاااوي
اوو ل ث اةهى ان هأ ما إ م مل ع  1200تجممة ن 1960إ ل ه وهو  2195تجممة ن
1964إ ل ليةه  3400تجممة ن .71985
لقو لةرى هق لها هقاضةي  8قاوين هقاااوي اأن م رص قك األ ه هقاول هقاغةاي هقجاةتإ
وينمايمى لمالأى ام مةل إ ن ةه قىاة هقهغةهرص ايل هقضماي لهقاوين إ لهةمامث ام هقاميل لهقااماةإ
اام هصى م ما و مغييةهى ا ماة إ مالىى رص هق يمو هق جمني هق ةيص إ لهقمل ع هقاهمقص هقامصوو هفاجم
لة لم هيو لوو هقمهاصمى لهقولهلية رص ثةهر مإ لهق ي مةهراف ا متة هقم اي إ هدقصمضإ
افص
9
هق اما إ لهقفاة هقاضةي  .لقو مةم لل قك يضم م هيو ه م ك هقاهم اثةال لل مسذ امنلل
لاغمية لل هقل يف هقف اي هفصىي .
م ص ت ه هقوةه
ةسي ي :

مق ماةه ت لصلصيمى مل ع اوين هقاااوي ال ل

انمقا ل ل ااملة

 هقلصمسص هقصما قانثا هقاااوي ا متة هقمال رص ل مسذ ه مصام هفةا اضلهاص هقاااوي 3ماصمض هق جمل لهق جن ق نمص  1971ل.2014
 4ااةت ا منص :مالأى هقف ا ماى مألية هقماويل امقاملي هق فى امق مقىي اةايو إ ة مق ثةلا وجملةههإ هماص هقا ل هقلمنص هقوهة
هقايضمضإ 2015إ ص .1
 5صام ح الصفيا إ اةلهل اجلح :هقوينماي هقاضةي لماجمقي هقصامة امقاول هقامل ث امقاغة  :امق اوين جة يذإ اهى هقهغةهرص هقصةاصإ
هقصوو هقمم ع لهقل لللإ ص 146-122إ 2018إ ص .124
 6ااو آيى ال  :ناأ اوين هقاااوي لاةها مل ص مإ لةو رص جمم اوين هقاااوي لاايث م هقايسصإ من يم هقالممة هفجا إ اااو تمةإ
انالةهى جىي هعوه لهقصىل هدن مني هقاااوي إ هماص هقا ل هقلمنص هقوهة هقايضمضإ هقاغة إ 1997إ ص .73
 7ااو آيى ال  :هقاةهع هق مامإ ص .74
 8ممصوو هقم ايم ى هقمص مثىم لى هقانمثم هقاام ي قىاول لال تا م :ضلهاص هقاولإ ثةهذ هقاولإ اله هقاولإ لهقاهمأى هقىصيا امقاول...
 9اااو هق ايةإ نلةهقويل ثمتيةإ ماةهتي هفنصمةي :هقماويل هق مااص له م ك هقاهم امقاغة ايل الا هقاف ل لماجمقي هقملثيثإ اهى
هقوةه مى هأرةياي لالا هقني إ هقاهىو هقةهاعإ هقصوو هقلمالإ ص73-54 :إ 2020إ ص .55
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 آقيمى هقمل ع هقاضةي قاوين هقاااوي لى ا م ضلهاي م .1إشكالية الدراسة وفرضيتها
يةهع ى هقاماليل رص ايوهل هقمصاية ا أق مل ع هقاول لى ا م ضلهاي م مق ملرة آقيمى
نايث إ يجلل انثىا م هف م ص هقاوين إ املمامةتم هقااةك هقةسي ص قى اذ هقاملهص لى هقألةهضص
هقف اي امقاهمأى هقاةلي هقاهملة ق م .ت ه هفلية إ ين ة مقي م لى ن م ةصيو ماميمثص يفةا لىيف
هأ مهما قامهيمى هقاوين هقالمىف إ للى ة م ملرية ةهضص ينم ة مصاسم م قمغثي هقصه هقصامةي
هقامص لى ا ملت هقاوين  .لتل ام يا و قانمض ماجي ى ااني اويل إ للفلي رص مق هفايمل لى
ةهمضتمإ لرص اةل ه مصامأى هويو قألةا ممثلة ا ةل ن ةه قضصذ ااملا اني هأ ماام
ضلهاص هقاول) لى هقصالو لهقافم لى تلي اهمق م ا ا تامام م هأقمصموي لهأهماملي إ لهقمص
لاىي هقلضلع لهقمال .
م
مل هقمال رص نامث ه مصام هفةا ل ةل ه م ك هفةهضص هقضمالي إ لام يةهرم قك ال
مرةه هى لهلم أى لى ا ملت هقاهم لهقاهماع لهأقمصموإ يول رص صاي وةه منمإ لهقمص من ة مق
ضلهاص اوين هقاااوي لى ن م نال ج ق ه هداجمقي هقامصىا ا ةل مال هقل مسذ هأقمصموي
يم ي مول قىه مى هقا ؤلق إ يضع اوه ق من هذ هقافةث قىالهةو هقمةهاي هقف اي
قألةا رص
ليةرع ال جفمض موهة هفةا .لهن همام اع ت ه هأاجمقي نامل هدهما لل هقم مؤ هقاةج ي هقممقص:
ما هي آثار التوسع الحضري لمدينة المحمدية على تحول أنماط استعماالت األراضي بضواحيها؟
وماهي اآلليات والعوامل المساهمة في هذه الدينامية؟
لقو متاى هق يمةهى هقا ماة قىايوهل رص مجليل مصلةهى ا اا لل ماجمقي هقاهم إ تص االما
ا ل ولهى لىاي تل هقجفي لى مأجيو
رةضيمى لقي إ ية ل ماو ا مة هقوةه امألمامو لى
صا مىك هقمصلةهى ال لوا م .رمقوةه مفمةا ل هقمل ع هقاضةي لى ا م هفةهضص هقف اي
اضلهاص هقاااوي تل نممج اةج ماول قلي قىاةج يله ي م ضغث جليذ لى هق جل لهض امفةهضص
هقلهقص وهل هقاوهة هقاضةي ل مىك هقاملههو لى تلهاافإ ي ّةع ال لميةم م نوة هقللمض هقصامةي
لملهقص نلهى هقهفمذ لمهمل قيا هفةا هقصامةي اةولويم م هقف اي إ هفاة هق ي م ا رص مانص
هقف ح هقااىص ألميمةهى هويو مصصّ ال ا أق ه ماةهةي هقل يف هقف اي هفصىي قىاهم لم ملو
رص لة لنال ل مسذ هقمصموي هويو .
 .2منهجية الدراسة وأدواتها
مق همن هقصا هقايوهنص هق ي ن وذ انف مماع ا مة لآقيمى مثلة هقمل ع هقاضةي ااوين هقاااوي
لضمايم مإ لج ه ا متة هقمال رص هقل يف هأقمصموي قألةاإ لام يةهرم قك هقصا ال صص مق
هقاصل لى هقاصثيمى صلةإ اامتوإ لا موهى )...ال اهم هقوةه إ هلماونم يضم لى اهالل
ال هأاصمسيمى هقة اي إ لل فنم هقصا هقجةثغةهرص لاة اصمقه لماىي صلة هلي قويا قىاهم
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لاامةنم م اع صلة قألقامة هأصثنملي اويل إ جآقي تما قمماع مثلة هق متة إ ولل م فم هقااث
هقاياىيل ةهرصإ هق ي يصماة ال ت هقل مس هقا ملو لى م نمض ت ه هقلةق هقاالي .
 .3تحديد مفاهيم الدراسة
أ ملىل ي وةه جيفام جمنى ال اهالل ال هقافمتي هقهلتةي لهقامجةة ام ماةهة وهل
اضماين مإ لهقمص ماج افممير ولل امة ماىي اجلنمى هداجمقي  .لممهى ت افمتي وةه منم ريام يىص:
 الضاحية:
مضمةاى هعةهض لهقمصمةيذ هقمص نوى ل لثيى ال ت ه هقاف ل  .لياجل هلمامة هقضماي قو
هقلصل مقي مإ لمصي لى ماصي هقمصموي
اج ماوينص لمةج لهة هقاوين 10إ قجل لى ا مر ي
لههماملي ق مإ له ض ا ال جمن م أ يامغىلل رص هقنامث هق ةهلصإ منام يصماولل لىي م ال ه ج
قلم هقيلاص .جام مصماة رص ةهض اصا هقاماليل هقنثمال لهقاايث هقااماة قمل ع هقاوين إ لهقلهقع ماى
نفل تم .لج ه هقاهم ايث مامةا نفل تم لتيانم مإ لهق ي اصوو هقماضةإ ايث يهاع ايل اصمق هقايم
وهنيم امن لل Daniel Pinson
هقاضةي لاصمق هقايم هقاةلي  .11ليةهع لة ت ه هقاف ل ا
مق هقمورم هق ي ا ومف هفناث هقصنملي لمةج هقاوين ال ه مل يع قملوم م هقصامةي لهأ مفمو ال
هقملفيذ هقضةياص.
هقل يف هقااي ق مإ قجل مىك هقل مسذ قو مهماع رص اصا هفايمل
ملمىذ نلهع هقضلهاص ا
وهل اهم ضمالي لهاوإ لال تا م؛ هقضماي هقف اي إ لهقمص مايث امقاول هقجاةت لهقامل ث إ لملهو
لى اج ا ه ي لو هقاةهج هقاضةي هقجاةت امقلضة لهقفلهجفإ ل نهو هقضماي هقصنملي هقمص
م ماث اصا هقاهاصمى هقصنملي ن ية هأ مفمو ال هاميم هى اصين جةلص هقللمض هقصامةي لهقيو
هقصماى ل ام هقملفيذ ل هقم ة هقضةياص ايمنم .مق همن ضماي هأ مهام هقمص ملرة هقم ىي
جمل هقاوين فناثم م.
لهقمةريفإ لم ص أ ماثم
 التوسع الحضري:
يلية ت ه هقاف ل هقجلية ال هقهوه ال هقاصن هقوقيم قفإ ريصةرف هقاصا لى نف اف ل امصوو
هقلهله ياية مق مل ع اوين ام لضلهاي م لى ا م هفةهضص هقاهملة قىاول لهقانمثم هقاايث ا م.
مؤوي ت ه هق متة مق مثلية هقانمثم هقةيفي هقاهملة قىاول هقجاية موةيهيم ل يمو جلمرم م هق جمني
ايسم رايسمإ جام م ملو لى ةرع ا ملت هقلوامى ا م .اينام يصةرف آلةلل اأنف لاىي ه مغ هقصامة
هقا ضةي اثةيا ا ماة نال ثةهذ هقاوين إ لتل يضم لاىي اذ هقن يت نال لمةج هقاوين لهض
هقهاملي رص مواية هقاهم امق ضماي اوين هقوهة هقايضمضإ ة مق ثةلا وجملةههإ هماص
 10اااو هاورصص :هقمالأى هقاهمقي لولة هقاؤ
هق ىثمل الأي ىيامل انص ا إ 2002إ ص .7-2
 11لاو هقةاي رةهح :ملوهو هقاهم لهقمناي اضماي رما هقهنلاي إ امق هقهاملميل هقاةليميل لأو هقثي لليل هقاجمكإ ة مق ثةلا وجملةههإ
هماص هال ثفي هقانيثة إ 2006إ ص  . 3نا لل اوة ال هجلة :هقمالأى هقاهمقي امقاةهج ااف هقاضةي إ ة مق امهي مةإ هماص يوي
اااو ال لاو هللاإ ص .10
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جمل رايم ل ة يم اثةيا لا ني 12إ ل مقام ام مم وينمايمف لى ا م هفةهضص هقف اي إ للى ثل
هقااجمى هقثةقي هقاويا إ ل هقثةال هقمص رةض م لة مهاصمى تمااي  .13ام جىا هقماضة رمثىم لى
مىك هقصاىي ال هقنال هقاضةي هق ةيع هقمص ياجل اامتوم م رص ا ةتم هقجاصإ لاغا هقن ة لام م ه
جمنى ت ه هقصاىي منالم ال لنمصة هقنال هق جمنص هقثايصص ل هق هة هقوهلىي  .لهقماضة يةماث امقمال
ال هقن هأقمصموي هقةيفي مق هقن هأقمصموي هقصنملي لج قك امأنمام ال هقايس هقماىيوي مق هقايس
هقصصةي .14
لياول ال ل هقمصمةيذ هق مقف لى هلم رمم مإ ل هقمل ع هقاضةي تل هاموهو اهمقص قىاوين مام
انفل تم هقاضةي ل لمةهفإ هاموهو مفةضف م مةع لمية ه م ك هقاهم ال ثةذ جمل هقاوين إ
لمغويف للها اة تم هقنال هقثايصص لهق هة هقوهلىي إ امدضمر مق منماص ااجمى هقثةال هقةهاث ايل
هقاوين لضلهاي مإ لمةهراف مالأى لمغييةهى رص نامث هقصي لهأ م ك.
 التحول:
15
ياصو ااف ل هقمال هقمغية رص هقاصض ل هنمامقف ال صلة مقـ صـلة لـةت  .ل هأنمام ال
امق فلةت قو مجلل هقمصموي ل ههماملي ل لامري ل من ياي ل لاةهني  .16رمقلهقع لهقممةيخ يا وهل
لى ل هقاهماصمى هدن مني أ ملاى لى امق لهاو وهسامإ اايث ل ي ن م ههماملصإ منام ياملي
لى نلليل ال هقصاىيمىإ لق مصا لى هقافم لىيـف لضامل ه ماةهةهإ للمني مصا لى مغييةه
لماويىف .17لياوث هقمال ايل أ مغول هقل مس هقامما قموة لى هقلصل مق هقغميمى هقهويو .18
يمةك ت ه هقمال اصامى ل لمة لى هقاهم إ ملمىذ ما ةهم م ام ايل ام تل ميهماص ل ىاص
قوة هأن مل لى هقماج اج جفمض لملثيث ااج رص ملهيف قك هقمال رص مثمة ان لامله ل
ا
ي مهي قىامهيمى هق جمني هقامقي ولل هأضةهة امقامهيمى هقا مااىي إ لهقمص قو مجلل جلة اهام ا ا
م هيو هقماويمى هقايسي لهقنال هق جمنص هق ةيع...
 الوظيفة االقتصادية لألرض:

هقااةلع هقاضةي –امق اوين ليل هقايضمض-إ ة مق امه ميةإ هماص هقصةاص ال ا يوي اأ هقالهقصإ

 12تمهة اىغمق  :هقمل ع هقصاةهنص رص
2014إ ص .15
 13اااو هق اية لآلةلل :هقاةهع هق مامإ ص .57
 14لام اا إ اغىل اةي  :هقنال هقاضةي لماجمقي هقمل ع هقصاةهنص –امق اوين جيجو -إ ة مق امه ميةإ هماص هقصةاص ال ا يوي اأ
هقالهقصإ 2015إ ص .10
هقلثني قىجمم إ 1991إ ص .109
 15اااو هق ليوي :افمتي رص لى هأهمامع هقلامرصإ هقاؤ
 16ااةت ا منصإ هقاةهع هق مامإ ص .11
هقماةيصي رص ول هقمال هقويااةهثص-امق هقه هسةإ ة مق ثةلا وجملةههإ هماص هقه هسةإ 2007إ ص .8
 17ااو ثصيا  :ولة هقاؤ
 18نموي لاو هقاهيوإ ةام امقك ال  :اف ل هقمال ل اممف رص هقاوين رص لصة ام اصو هقاوهل إ اهى هماص اما إ هقاهىو 25إ هقصوو 3إ هقصفامى
1087-1069إ 2017إ ص .1071
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تص اهالع هقل مسذ هقمص ماغى م هفامجل هقالمىف رص هقاوين لهفةيمذإ لتص نممج قىمثلة
هقممةيلص هق ي اةى اف رص رمة ثليى  .19ت ه هقاف ل يةماث ليموهل ااج لليم اع اف ل ه ملوهامى
هفةهضص .ليؤوي ي مال رص هقل يف هفصىي قألةا هقف اي ) لمص رص هقانمثم هقةيفي مق نال
ل مسذ هقمصموي لةت ل يف جني لاةهني إ ل يف صنملي إ ل يف مهمةي إ لل يف يماي .)...
 .4الخصائص العامة لمنطقة المحمدية
ماع انثا هقاااوي لنو هقاثمع هفل ث ال هق ما هأثىنمص هقاةماث الاو مضمةي ي لةرى ان
هقاامي امقاي يثم هق ماىي  .ماج ثام تضايم انلفضم يناصة ايل تضا هق ما قال نيا لتضا
هال ىيامل رص هقاام إ جام منم ص اةقم اا و لأو يمل-هقجمة إ لممص هنلام ا ضا هق ما قىوهة
هقايضمض.20
مماي هقانثا اجلن م اهمأ هغةهريم لهقمصمويم لوياغةهريم يجم ص تاي امقغ إ م مملرة لى
اؤت ى ثايصي لثمقمى هقمصموي ممال رص صنملمى امنلل إ لاينمض ل ةهلمى لصةي  .21ي ملوتم
لى قك ملرةتم لى ااي هى ثايصي ان م؛ ثال ةهري انا ث لامنهمن ممل هناوهةه ضصيفم رص همهمه
هق ما  .قجن م مصةذ هلم رم ايل ه هس م ال ايث هأةمفملمى لهقمالهمى22إ ّ
مغثي م مةامى امنلل ياا
ه ض جاية ان م ل لصلا لمقي لصمقر قإلنممج هق ةهلصإ اة تم؛ هفمةا هقةاىي هقاماو ى هقاصلق
هقمص ماا ه هقااةيإ لهفمةا هق لوهض هقغني هقاملههو رلال هقوةهمى هقن ةي لقصلة هفلوي
لهقضميمىإ ل هفمةا هق يجىي لهقضصيف هقمثلة رلال هأناوهةهى هقالي إ لج ه هفمةا هقوهجن هقجى ي هقمص
مول هقاة مضإ لهقمص ممثلة رلال هقصللة هقصىصمقي ل هقغني امقجةالنمىّ .23
ماثص م لنمصة مصةيفي
ا ا ل ية ن ايمإ ليالى م ااج م ص ج ال لهوي هقامقر للهوي هقنفيفيخ .24ام هقهمن هقايل انملصإ
رمقانثا منماص قىانمح هقامل ثصإ هق ي ممغية ريف مل يع هقم مقثمى جليةه ال ن مق لةت ا ا
ملههوتم رص اهم هنمامقص ايل مقىي صاةهلي همذ لمقىي اصمو ةث  .ق ه هقالقعإ رإل انمل م يماي
ى ى لةت ال هق نلهىإ مثغ لىيف
ى ى ال هق نلهى اااي هى انمح هقهنل إ اينام ل
ل

 19ن ت ياثمل هقهماةي :هقل يف هق يماي ل لةتم لى مغيية ه ملوهامى هفةهضص رص اوين هقثمسذإ انالةهى هقهاصي هقهغةهري هقجليمي إ هقصوو
342إ ص .4
 20لاو هقةاامل هقصلامنص :هقاايث هقايسص له مغ هقاهم اضماي هقاااوي إ لةو رص جمم اوين هقاااوي لاايث م هقايسصإ من يم هقالممة
هفجا إ اااو تمةإ انالةهى جىي هعوه لهقصىل هدن مني هقاااوي إ هماص هقا ل هقلمنص هقوهة هقايضمضإ هقاغة إ 1997إ ص .154-152
 21ةايو نمرع :هقلصمسص هقثايصي قانثا هقاااوي إ لةو رص جمم اوين هقاااوي لاايث م هقايسصإ من يم هقالممة هفجا إ اااو تمةإ انالةهى
جىي هعوه لهقصىل هدن مني هقاااوي إ هماص هقا ل هقلمنص هقوهة هقايضمضإ هقاغة إ 1997إ ص .11
 22لاو هقغمنص هق ةوي :هقمةهث هقغمالي هقاضةي ايل هقااووهى هقثايصي لهقمول ى هقااةي هقاايث هقغمالي دقىي هقاااوي )إ ة مق ثةلا
وجملةههإ هماص هقا ل هقلمنص هقوهة هقايضمضإ 2017إ ص .42
 23ةايو نمرع :هقاةهع هق مامإ ص .16
 24لاو هقةاامل هقصلامنص :هقاةهع هق مامإ ص .156
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ااي هى هقانمح هقاصمو  .25للى ا ملت هقغثمض هقناممص رمماي هقانثا امنمامة ثمض ناممص ااولو يصمنص
ال او هقضغث هقااةي.26
الخريطة  :1التوطين المجالي لمنطقة المحمدية

المصدر :التقسيم الجهوي للمغرب سنة  ،2015بتصرف

ام ال هقنماي هقويال ةهري إ ر ص م ه م هيوه ميهمايم لاضثةوهإ ايث هنما لوو جمن م ال
 2500ن ا ن  1900مق جلة ال  400قذ ن ا ن 2014إ لاني جمن م رمي  91%ال
مجنم م اصو لامةت ق ال  60ن )إ رص ايل ماىغ ن ا هفاي الهقص  .٪22ال مصوهو هق مجن .27
 .5تسارع وتيرة استهالك المجال بضواحي المحمدية لصالح وظائف غير فالحية
يةهع ممةيخ مأ يا اوين هقاااوي  28مق ل و هقولق هقصىلي إ ايث قم هق ىثمل يوي اااو ال
لاو هللا ن  1768امأ يا قصا ااصن اأ لهةلمقي نميه هنمصم هقنامث هقمهمةي ايل هقاغة لهقول

 25لاو هقامقك هق ىلي :هقانمح لهقمناي هقف اي اانثا هقاملي هق فى إ لةو رص جمم اوين هقاااوي لاايث م هقايسصإ من يم هقالممة هفجا إ
اااو تمةإ انالةهى جىي هعوه لهقصىل هدن مني هقاااوي إ هماص هقا ل هقلمنص هقوهة هقايضمضإ هقاغة إ 1997إ ص .174
 26لاو هقغنص القث إ لاو هقاهيو هق ماص :ا متا رص ةصو ا متة موتلة هفةهضص امقهامل هقمةهاي يوي ال هقاهول إ مقىي هقاااوي
هقاغة )إ اهى هقمجما هأقمصمويإ هقاهىو 08إ هقصوو 02إ هقصفامى 268-255إ 2020إ ص .257
 27ماصمض هق جن لهق جمل .2014
رضمق ام ن  1960ايل لثيى هأ هقهويو هقاااوي .
 28هقاوين اصةلر ممةيليم ام
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هفلةاي 29إ لقو ىى ت ه هقاصا مق اولو ملقيع اصمتو هقاامي اممةيخ  30امةا  1912ماما راث
لى ا هو للوو ال هقنلهي إ ا مجن أ يمصوت لووتم 250ن ا  .30لاصف لما رمقاوين اةى ال
اةاىميل م يميل رص مثلةتمإ لق ام اةاى هقاامي  1912مق  )1955هقمص يصلو ق م هقفض رص
هقناأ هقااياي قىاوين إ لقو اي تم مثلة هقاوين هفةلاي إ لج ه لة هقل يف هق يماي قىاوين لهنمامة
جل هقاغمةا هق ي هنثىم ان ن  1920مق اولو 1940إ لماايم منمصم هقمصموي صمااف مغية رص
هقاا و هقصم قىاهم امقاوين  .للمنيم ام اةاى ام اصو 1960إ لتص رمة ام ا رص ممةيل مإ ايث هلمية
ق م ه هويو هقاااوي لى يو هقاىك هقةها اااو هقلمااإ ل قك م هانم اع موايل اةج مجةية
ماية  .31جام ا وى هقاوين رص ت ه هقاةاى مل صم اهمقيم ا امإ افص هقنال هقوياغةهرص لمنايث
هقامةل
اةج هق هة .
مل هقمثلة هقاضةي قىاوين قصاى ريف هقصنمل هقصصةي
ام هقنامث هقصنملص ناأ هقاوين إ ا جمل ااةج م .32ل وت مق
هقمه ي هى هقجاةت لمنماص الهمى هق هة إ هقمص قصاى ولةه م
جام أ ياجل ل نغف ولة هقالقع رص ت ه هقمثلةإ رلهلو هقاوين
لهقانيثة إ هصى م م مفيو ال تهة قةلي ا ا .

ولةه ةسي يم رص لةه لمثلةهإ راو
منايث هقاةج هقصاةهني هد جمني لانمض
يم رص مل ع هقاوين لاة رمةهى امممقي .
رص هقاالة هقاضةي ايل هقوهة هقايضمض

هم مع هقاهم هقاانص اانثا هقاااوي جمل نايثمإ يامصة مق اولو نلهى هقلامنينمى ااج جاة
لى اوهةتم هقاضةيإ ليملىىف اهالل ال هق لهتة هقغية هقاماج ري م لمص لى ا ملت منم ايمض
هقصفير ان نلهى هق منيمى لهض وهل هقاوين ل ا لهاا م .لق مجل هقامه مق ةهضص هقضلهاص
قلي إ راو ىى ت ه هفلية اامر لى ثماص م هقاةلي لتليم م هقف اي لاهمق م هقاماي ا جنف هقةيفص
هقامنملة لهقاماملوإ لهقاامضل قصوو هو ااولو ال هقل مسذ هأقمصموي هقصنملي جاصمنع هفهلة
لمل يل هق ىع.

 29ااو هقاا ةي :هقفيضمنمى رص انثا هقاملي لمهةهضهى هقاامي ال المثةتم – هقاااوي نال همإ ثةلا ة مق وجملةههإ هماص هقا ل
هقلمنص هقوهة هقايضمضإ 2002إ ص .170
 30ااو يى ال إ هقاةهع هق مامإ ص .48
 31ااو هقاا ةي هقاةهع هق مامإ ص .171
 32لاو هقاموة جصيله :هقاااوي ال رضمق إ لال قامس نمم مق هقاااوي إ هقاث هقصنملص هقلثنص هقاملصصإ لةو رص جمم اوين هقاااوي
لاايث م هقايسصإ من يم هقالممة هفجا إ اااو تمةإ انالةهى جىي ه عوه لهقصىل هدن مني هقاااوي إ هماص هقا ل هقلمنص هقوهة هقايضمضإ
هقاغة إ 1997إ ص .79
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الخريطة  :2تطور المجال المبني لمنطقة المحمدية ما بين  1969و2020

المصدر :الصور الجوية لسنوات + 1982-2000-2020-1969 :عمل ميداني

ت ه هقمل ع ةلمل ام مهمل اولو اوين هقاااوي هقمةهاي إ قياا هقهاملمى هقاهملة ق م ال
هقانصلةي لانص يلىذ لليل اةلو لهقا أىإ ان نلهى هقلامنينمىإ ايث لةذ هقاهم هقاةلي ق ه
هقهاملمى اةج مل ع لاةهنص هو ةيص  .33م رمر هقاهم لى اصةهليف قىانمض لهقصاةهل لهق اذ
لى هقاهم هقف اص لملثيل هقلاوهى هقصنملي لهقاامةيع هق يماي .
 .1.5تنامي الوظيفة السكنية
ما و ضلهاص اوين هقاااوي اةج انمض نايث إ ل ةيص إ لامنلل لى ا ملت ًصنمذ هق جلإ
لج قك ية اضالث اهمقيم لرم ملثيث ا ام يص و مقيف منممج ايس اضةي ا سا  .ليصو هق جل
هأقمصموي ال اة نلهع هق جل هنمامةه امقاهم إ للمص امقانمثم هقاهملة قىاااوي لهقاةيا ال
هقثةال لج ه امقهامل هقاضةي انص يلىذ لهقهامل هقاةلي هقا أى .لمهو اةجمى هقصامة رص هقانمثم
33

Lahcen OUJAROU : Urbanisation et consommation de l'éspace agricole : Cas de ville de Mohammedia, publié à
MOHAMMEDIA ET SON ENVIRONNEMENT, coordination Mokhtar Lakhal et Mohamed Zhar, editeur Faculté des
Lettres et des Science Humaine de Mohammedia, Université Hassan 2 casablanca, 1997, page 25.
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هقلمةه لل هقنفل هقمةهاص قاوين هقاااوي ايس انم ا قماايم ثالامم م هقةااي إ قملرة ااف هى جلية
لى ة م هنلفما لال هفةا لهةمفمع هقثى لى ت ه هقنلع ال هق جل.
الصور  :1استثمارات عقارية هائلة تزحف على معظم األراضي الفالحية الضاحوية

المصدر :عمل ميداني بتاريخ  1-07-2020بجماعتي بني يخلف وسيدي موسى المجدوب

ّةع ال ت ه هقاةج هقصاةهني يضمإ ملمو ملثيل جمل ولة هقصفير هقاملههو امقاااوي
هقاهول
هقاةهول إ هقا ية  )...وهل هقنفل هقمةهاص قىهاملمى هقمةهاي انص يلىذإ يوي ال
لهقا أىإ لامقضاث اأايمض هقفمر  1لهقفمر 2إ رص مثمة اةهات هقهلق قاامةا هق جل ية هق سم.
جام ل مةجي هقه مى هقة اي لى م لي لضمع قمثنص ولة هقصفير ااوين هقاااوي إ لمهمت
اة هفلةت هقانماة امقضلهاصإ اج لما رص مل ص مإ ايث لموى متة ايمض هقصفير منممج نف م
ااج اغمية ل امفاةتإ ااهم المىذإ اام وت مق مجملة هقمهاصمى هق جني هقصالهسي لمص اولهةي
لأو الال ل لأو يوي ل ل  .لال ايل للها هنمامة ت ه هقمهاصمى يضمإ مفمق هقاامج هأقمصموي
لهأهماملي إ لج ه اةهتن قمثني م لى هأ مفمو ال ااص ةضي إ ل جل رص مثمة اةهات هقولق قإل جمل.
م لإ نصماة رص ت ه هقوةه إ ل جاة مال رص هقل يف هقف اي قألةا اضلهاص هقاااوي إ يجلل
قصمقر هقل يف هق جني إ لهقمص مأمص لى اسمى هق جممةهى ال هفةهضص هق ةهلي نليمإ ماى ضغث
هةمفمع هقثى لى هق جل االمىذ صنمرف هقامنلني لهقغية هقامنلني .
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 .2.5تطور الوظيفة الصناعية والساحية
متاى هقاالامى هقهغةهري لهقااةي لهقمه ي هى لهقانيمى هقمامي هقمص مملرة لىي م ضلهاص
اوين هقاااوي إ رض لى وينماي هقماويل ا ه هقاهم إ رص مةج هفناث هقصنملي لهقمل يني ا م.
ليماي ت ه هقمصنيع ااوهلمف لمنللفإ لاأتاي هقلاوهى هقصنملي هقصغةت لهقامل ث .
الجدول  :1بعض الوحدات الصناعية والمستودعات المستقرة بضواحي مدينة المحمدية
الوحدات الصناعية
بن يخلف

نوع الصناعة
الصناعات المعدنية
الصباغة
الرخام
الدواجن والبيض
والمواد الغدائية
صناعة البالستيك

SI industrie – BUZZICKILLI - EL KHEIR D’ALLUMINUM - OBRA
CONSTRUCTION
 AIGLOR - MIPLACOLLE MAROCFEDALA MARBRE- SARA MARBRE- IDIL MARBERE- ATIMAR
MARBRE
SOMAFACO- MANSAVIC
DRUET Maroc - ZARHOUNI PLAST- EUROSTRAP- AIT HAMMOU

صناعة األجور
التجهيز المنزلي
والمكتبي
تجارة الورق الصحي
مستودع الحاويات
تخزين قنينات الغاز
تركيب الميكانيك
إعادة تصنيع النفايات
الصلبة

B. AL BOUNIANE
SICLA – EGERCOB- MOHAMMED CHAHID – PEMAVACALFANAR
UNIE
BENAAMI GAZ
EDAMS
ENVIRONNEMENT MENTAL

سيدي موسى المجدوب
الدواجن والبيض
والمواد الغدائية
صناعة الزي
العسكري
صناعة األلمنيوم
صناعة الورق

SMEXSA- MAHADIN ATLASS- ZENACRI
Afrique protection sécurité
BRODA
SOFAFIP- MONA
المصدر :منوغرافية جماعتي بني يخلف وسيدي موسى المجذوب  + 2017بحث ميداني

لمق همن هقصلها هق مقف إ متاى ولهرع لةت رص هأ ماةهة هقصنملص لهى هقااملقيل
ق ملامة رص ملصصمى صنملي امنلل هن ة هقهول )1إ لممهى رص هقم ي ى لهدلفمضهى هقهامسي
هقامصوو هقمص ماوا م هقولق  .لج ه لما هنلفما لال هفةاإ ااما صصلا هقاصل لى هفةا
مجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل– العدد الثامن2020-م

امقاوين ن ةه قنوة هقةصيو هقصامةي هقاضةي لهأةمفمع هقجاية قلانف .امدضمر مق ولة هقاة هقهغةهرص
رص لاىي هقملثيل هقصنملصإ رالقع ضلهاص هقاااوي هقاةي ال هقصمصا هأقمصموي قىاغة يلرة
هاميم هى ا ا ممير ماىيص هقه و لهقمجىف .
اله ه اع هقملهرو هقااةي هقامصملو هق ي ا ومف هقضلهاصإ لام ةهراف ال ملثيل قألناث
هقصنملي لهقلواممي لام هقمهمةي إ جمل قىاؤت ى هقثايصي هقا ا هقمص يملرة لىي م هقاهم ال انم ة
ثايصي ني لامنلل إ ولةه جايةه رص انمض اصا هقلاوهى هق يماي هى هقل مسذ هقامنلل مهاع ايل
هقمةريف لهقاثمل لهقةيمض إ جاةي هفا إ لهقمص مصماة قةي يماي نال هي مامو لى ا ما 20
تجممةإ رص انثا ميجلقلهي اثى لى لهو هقامقر .امدضمر هق ااةلع هقنموي هقاىجص قةيمض هقفةل ي إ
لهق ي ا اوهي هفقفي هقلمقل اولهة انص اغيث هامل انص يلىذ.
رص اوهي ه وتمة هقنامث هق يماص امقانثا إ لمص اع هقاويث
لقو مت ااةلع قةي هفا
لى قة موايل اامةيع يماي لةت هويو  .جام لثى ت ه هقانيمى هق يماي قىانثا تاي يماي
متاى رص ه ماثم اامةيع جني يماي إ ممهى رص هقفي ى هقمةري ي هقالصص قىجةهض.
امة
الصورة  :2مشهد من مشروع "قرية األحالم" المتواجدة على أراضي جماعة س م المجدوب

المصدر :صورة مأخوذة موقع المشروع على االنترنت بتاريخ 2020-08-24

م لإ م اذ هفناث هقااةي هقامنلل ال جل لمصنيع لمةريف لى ةهضص ةهلي هى هلو
لمقي إ اؤوي مق مةههع ا ماة رص ا مام م لهم ايم م هأقمصموي  .لتل اذ امنملة للالهسص اهمقيم
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مغي ريف آقيمى هقضاث لهقملثيث لهقاةهقا إ ليم ااج
اضةي جاية.

ةيع اإاجمنف رص نلهى قىيى راث ماجي مهاع

الخريطة  :3مالمح تشكل تجمع حضري كبير على حساب ضواحي المحمدية

المصدر + google earth 2020 :عمل ميداني

 .6تساهم آليات متعددة في تفسير التوسع الحضري السريع بضواحي المحمدية
قاو لةرى اوين هقاااوي لاة رمةهى اني اضثةو إ لمص رص نلهى هقهفمذ تهةهى ااةي
ال صل هغةهري المىف ن ةه قالقص م هقاماي لهم ايم م هأقمصموي  .مضل ت ه هق مجن اع اةلة
هق نيل ةرع ال ه م ك هقصامة ف ةها جني إ هقمصموي إ مةري ي إ لمه ي ي  .قجل ت ه هأ م ك
هقاةمفع لهق ةيع لص قاةاى اماوا ق يصو ام اال اوين هقاااوي ال ةصيو لامةي قموة لى
الهجامف لهأ مهما قامثىاممف.
 .1.6يعتبر النمو الديمغرافي عامال ثابتا في مسلسل توسع مدينة المحمدية
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لهلو انثا هقاااوي ضال هقاث هأقمصموي هق ماىص هقةهاث ام ايل هقانيثة ل فص هصى م
م مفيو ال مجن ا ا ممثلة المية ةيص افص ملهرو تهة قةلي ا ا نالتمإ رأ ىاي جمن م ال
ص قةلي نميه تايم م لمل ص م هق ةيع .34
يف ة ت ه هقمثلة هق ةيع قى جمل املهرو ن ا لمقي ال هقا مهةيل لى هقاوين إ رص رمةهى المىف إ
لال انمثم امصوو ال هقاغة إ لامقلصلص ال هقهنل لهقانمثم هقلىفي هقااماة إ لال هق ل
هق ماىي هقاملي لوجمق ) .لقو اج هقنامث هقصنملص هقال هف م ي هقهم ا ق ؤأض هقا مهةيل .35ت ه
هقلضصي هقوياغةهري هق ةيص ق ماا راث هقاهم هقاضةي قىاااوي إ ا هم اى ا م هايع هقهاملمى
هقمةهاي هقمماص قصامق هقاااوي إ لهنصج ى ااج قلي لى اني هقن يت هقاضةي لهقل يفص قىاوين إ ل وى
مق ماويو هقاهم هقاضةي لو اةهى.
المبيان  :1تطور سكان منطقة المحمدية بين  1938و2014
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المصدر :إحصاءات السكان والسكنى ،المندوبية السامية للتخطيط

 .2.6خصائص الوعاء العقاري لمدينة المحمدية محرك رئيسي للتوسع على ضواحيها
جمل لة مل ع لةرمف اوين هقاااوي قاوهةتم هقاضةي ن 1985إ لقو ماي اااولويمفإ ن ةه
قجلنف ق يم رص هقلقى هقانم إ لق ي ةهضص جمري اإاجمن م هأ مهما قالمىذ امهيمى هقاوين ال
هفةهضص .لان قك هقممةيخ ق ما و هقاوين ي ماويو قاوهةتم هقاضةي امقة ال وينمايم م هقاضةي
هقنايث له ويمو امهيمم م ال هقصامةإ رملقو لل ت ه هقلضصي نميه ثايصي إ مهىى رص نوة هقللمض
هقصامةي.
 34ااو آيى ال  :هقاةهع هق مامإ ص .55
 35لاو هقاموة جصيله :هقاةهع هق مامإ ص .82
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الخريطة  :4استهالك شبه كلي للمجال بالمدار الحضري للمحمدية

المصدر + google earth 2020 :عمل ميداني

لقو وت هةمفمع هقضغث لى هقصامة هقاضةيإ ا ا هقنال هقوياغةهرصإ مق هةمفمع هقاضمةا
هقصامةي إ لامقممقص مةمفمع صمة هفةهضص هقاضةي إ اام ام ولل ماجل رس لةيض ال هقاضةييل
لي هقول هقااولو ال مام ك هق جل36إ هقائ هق ي ورص مق هقملهف نال ةهضص هقضلهاص ن ةه
قلرة هقصامة لهنلفما قيامف اامةن امقاهم هقاضةي .هنمام هقاضمةا هقصامةي ال ت ه هفلية مق
هقاهم هقضمالي نميه هةمفمع هقثى لى هفةاإ وت مق هةمفمع لان ةهضيف هقف اي إ لمص مىك
هقمص ملهو رص الهقع اماي إ جمقانمثم هقاةيا ال هقلاوهى هقصنملي لثةال هقنا إ جام تل هقام امقن ا
هق اضمةايل لامةييلإ
قولهة لأو الال اهمن هقثةيم هقلثني ةق  .1لا قك مال هقف الل نف
يصاولل مق مهايو ناثم هقف اي لهنم مة رةص هةمفمع لانم م قا مليمى قيم ي إ لال م ايص م
قىاضةييل لهقا ملاةيل.
 .3.6دور مشاكل اإلنتاج الفالحي في التحول الوظيفي لألرض
أ اك ل هعقيمى هقا جلة ىفم مماج ااج جاية رص م ةيع هأاموهو هقاضةي قاوين هقاااوي
لى ا م ضلهاي مإ لمة اولوه هويو ق مإ منفّا لن م ضيم اوهةتم هقاضةي لمفمر ق م آرمقم
 36ةضلهل هقاةيذ :هقماويل اأاله هقاااوي لهنصجم ممف لى هقف ا إ نال ج هقهاملميل هقاةليميل انص يلىذ ل يوي ال
امهي ميةإ هماص هقا ل هقلمنص هقوهة هقايضمضإ 2010إ ص .22
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هقاهول إ ة مق

لماجمنيمى هقمصموي ا ا  .قجل ت ه هفاة أ ياجل قف ل يلفص رص ن ةنم هقولة هق ي يىصاف موتلة هدنممج
هقف اص رص مانص هقف ايل قاةهةهى هقملىص لل ةهضي هقف اي قصمقر هقامةاصيل ا مإ نميه للها
لضغلثمى امصوو ؛ جمقفاة لم ةهضهى هةمفمع لامل هقصامة لملهقص نلهى هقهفمذ لمةمفمع جىف هدنممج
لمنمقص هقاةولوي هق ةهلي لهنمامة ا متة هقمصةي ...
رمقاثمع هقف اص اضلهاص هقاااوي إ يلههف اامج امصوو إ اوض امقهفمذإ ايث م ه هقانثا
م ا ام لهضام رص جايمى هقم مقثمى ال ن مق لةتإ يؤلة رص هق ةهل هقالةي إ لهقمص يمصةا اص
منممه م قإلم ذإ هقاصض هق ي ي ا ل مسة جاية قىف ايلإ مناص قوت هقاصا ان رجة ايع هفةا.
ا ا هةمفمع جىف هدنممج لمص لى ا ملت ض لال هف او هقمص ي وهو هقثى لىي م ااج جاية
قالهه ااج هلة يمال رص مةههع اةولوي هفةهضص هق ةهلي ا ا او هأ مغ ل يم ن م
مةها هقألةاإ اام يؤوي هق من مك هقمةا لراوهن م قاالامم م لالهوتم هقصضلي لامقممقص هقماىي ال
اةولويم م .ت ه هقصصلامى هقف اي مىص ولةه ية ااماة رص منايث هقوينماي هقاضةي امقانثا فن م
لة ناث هقمصموي هويو م ماة اا
م مت رص ملىص هقف ح هقااىص لل ةضفإ لرمر هقام ام
هقنامث هقف اص.
الصورة  :3ارتفاع عمليات بيع األراضي الزراعي لصالح الحضريين

المصدر :عمل ميداني بتاريخ  ،2020-07-01الجماعة الترابية سيدي موسى المجدوب

ية ل مااع هقاملو هقصامةي هقاضةي إ ياا هقصنصة هقام رص مل ع اهم اوين هقاااوي إ
لهق ي نمت لنف هةمفمع قيم ص قلال هفةاإ لم ةيع لمية هأاموهو هقصاةهي هقصالهسص لهقامنملة
لهلو للها هلةت ا ملو إ ممال رص تاي ااج هقثةال لهقالهص ى هقةهاث
امقضلهاصإ رص
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ايل اوين هقاااوي لضلهاي مإ لهقمص مصا لى منايث لاىي هقمةهقص هقيلاص ام ايل امجل هدقما
لااةهى هقصا إ لهض رص اوين هقاااوي ل هقوهة هقايضمضإ رض لى ولةتم رص مافي هقاضةييل لى
هأ ماةهة امقانمثم هقضمالي .
خاتمة
يمايل ال ل هقمفجية رص ثايص هقص ق لهقةلهاث هقمص ملهو ايل اوين هقاااوي لضمايم مإ ل
ت ه هفلية إ جمنى قا ن مي هقاةل هقامضص اصيو ل ية اؤلة رص هقنال هأقمصموي لهأهماملص قىاوين .
قجن م امقيم ضاى ا ةح ت ه هقنال لا مااىفإ ايث هنما هأ ملامة هأقمصموي لهأ ماةهة هقااةي مقي مإ
ل قك م مهما قامهيمى هقاوين إ ل يضم قمصةيذ هقاصا ال اامجى م لمص لى ا ملت هق جلإ لج ه
ا
هقا متا رص ه ماةهة هاصمل م هقصنملص هقممةيلص .مأ ل ت ه هقثالامى هقااةلل مان لى
ية ىيا ال هقنماي هقايسي إ ن ةه قام ملىفف ال لمة ه يا ممال رص ضيمع هقة ام هقمةهاص لاال
هق لي هقف اي قىاهم .
نوة هقةصيو هقصامةي قاوين هقاااوي مناث اةج هقمل ع لى
صاير ل هقامه قألةا رص
هفةهضص هقف اي  .قجل هقااج هق ي نصماوهإ ل ال لصمسص قك هقمل ع هقصاةهنص نف يغ ل هايع
هأمهمتمى لهقاهمأى اانثا هقاااوي إ لهقاثىل ل يلهف قك هقمل ع نال هفةهضص هقمماص قهاملمص
انص يلىذ لليل اةلو إ اع هص ل يفم ام قمسا لى هأ مهما قامهيمى هقاوين هق جني لهقصنملي
لهق يماي إ اينام ملمص لم ماة ج ال هاملمص يوي ال

هقاهول لهقا أى في وظيفتهما الفالحية.
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The role of international migration in creating balance in countries
of origin and receiving countries
 جىي هعوه لهقصىل هدن مني إ هماص اااو هفل إ لهو إ هقاغة:  ثمق اماث رص هق هة هقولقي:بنيونـــــس بنعائشة
 مم امالللإ جىي هعوه لهقصىل هدن مني إ هماص اااو: عبد القادر التايـــري، خديجة بنربيعة،عبد القادر السباعي
هفل لهو إ هقاغة
:ملخص
 بل أصبحت تتأثر وتؤثر،لم تعد دراسة الهجرة كظاهرة إنسانية تقتصر على دراسة وتتبع حركية السكان حجميا من منطقة إلى أخرى
 تتجلى في، ذات طابع ديموغرافي واقتصادي واجتماعي وثقافي، ما جعلها سببا في خلق عالقات عابرة للحدود،في مجاالت أخرى
.تحقيق نوع من التوازن بين البلدان المصدرة والبلدان المستقبلة للمهاجرين
 خاصة دول االتحاد األوربي وأمريكا الشمالية من تراجع كبير في معدل التزايد، تعاني الدول المستقبلة للمهاجرين،في هذا اإلطار
 وهذا ما يرفع من نفقات الخدمات االجتماعية. مصحوبا بارتفاع ملحوظ لنسبة الشيخوخة،الطبيعي والساكنة النشيطة وعدد السكان
 تعاني الدول المصدرة للمهاجرين من نمو ديمغرافي سريع مع ارتفاع عدد، من جانب أخر.وصناديق التقاعد ويعيق تعويض السكان
 هاتين الوضعيتين تستدعيان البحث عن. خاصة لدى فئة الشباب الباحث عن فرص الشغل،الساكنة النشيطة ونسبتي البطالة والفقر
 من، تبدو أهمية الهجرة كعامل للتخفيف في آن واحد، من هنا.حلول تخفف من حدة هذا التراجع وتخلق التوازن داخل هذه المجتمعات
 كما تعمل على تخفيف البطالة في الدول األولى،الضغط الديموغرافي في الدول المصدرة والتراجع الديموغرافي في الدول المستقبلة
.وتوفير اليد العاملة في الثانية
 االقتصاد- الديموغرافيا- التوازن- الدول المستقبلة –الدول المصدرة- الهجرة:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The study of migration as a human phenomenon is no longer limited to studying and tracking
quantitatively the movement of the population from one region to another, but it become affected
in some domains and affecting in other domains, which caused the creation of a demographic,
economic, social and cultural cross-border relations, which is manifested in achieving a kind of
balance between the countries of origins and the receiving countries.
In this context, the countries receiving migrants, especially the European Union and North
America, suffer from a significant decline in the rate of natural growth, active population and
poverty, accompanied by a noticeable increase in the rate of aging. This raises the costs of social
services and pension funds and hinders population compensation. On the other hand, the
countries that export migrants suffer from high population, active population, unemployment and
poverty, especially among the youth who seek employment opportunities. These two situations
demand a serious thinking about solutions that can mitigate this decline and create a balance
within these societies. Hence, the importance of migration appears as a factor to reduce
demographic pressure in the exporting countries and demographic decline in receiving countries,
as it works to reduce unemployment in the first countries and provide labor in the second.
Key words: immigration - receiving countries - exporting countries - balance - demography economy
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 .1مــقـدمــــــة:
م ه جمنى هقجة هفةضي مصةذ نللم ال هقمله ل هقانملص ايل اامق م لهنلا مإ لايل اةق م ل ةا م نميه
اةج هقةيمح هفراي لهقميمةهى هقااةي إ ر ص مصةذ ج قك مله نم ايل هقاهماصمى هقفاية لهقغني لايل هقفمي
لهقامسل ان مإ لمصو هق هة لاةجي هق جمل ت هقصلها هقمص م مت رص ت ه هقمله ل .لتص اةجي مصةذ
هةمفملم ام هيوه ال ايث هقاه إ لمنللم ال ايث هقفسمى هأهماملي إ ايث اىغ لوو هقا مهةيل ن 2019
الهقص  272اىيلل ا مهة ا ماويةهى هقان ا هقصمقاي قى هة إ 37ام يال الهقص  ٪ 3.5ال اهالع
جمل هقصمق .
لقص ماوت ميهمايمى هق هة إ لهض م هألمةهذ ا قك أإ تص لىم هقمله ل لماىيص هألم رمى
هأقمصموي لهقويال ةهري لهأهماملي ايل هقول هقاصوة لهقا مااى  .ية ل لهلو ت ه هقمله ل أ يصنص
امقضةلة نف اانص لى همفمال لمةها ايل هقول إ رمواية هق هة هقيل األ لمص اج ولق ة
هأمفمقيمى هقااةا اين مإ لهقمص م وذ مق هقماج جلة رص هق هة لماىيص م .قجل اصا هداجمأى هقانيلي
أ ياجل مهمل تم مأ لل ثةيم هق هة لهض امقن ا قىول هقاصوة ل هقا مااى إ ن ةه قجلل مهمل تم
ياممج مق لالو ال هق الإ لان م مةههع هقم هيو هقثايصص لماىص ن ا هق مجن هقنايث امقن ا قول
هقاام لهةمفمع هقاثمق لهقضغث هقام هيو لى لال هقاغ امقن ا قول هقهنل .
إشكالية الدراسة
مصو هق هة او هقصلها هقااةي هقمص ملىم اةجي وهل لايل هقاهماصمىإ هى اصو ويال ةهرص لهقمصموي
لههماملصإ ينمت لن م نلع ال هقمله لإ يأل ا متة ل اصموه اصين  .ق ه ي ص ت ه هقاام مق اصمقه اصا
ت ه هقا متة لهفاصموإ ال ل هقااث لل جيفي لىم هقمله ل رص لايل هقول هقاصوة لهقا مااى
قىا مهةيل.
منهجية وأدوات الدراسة
قاصمقه ت ه هداجمقي هلماونم لى قةهض لهاع لاامةن لملقيذ هقايمنمى هقصموة رص ت ه هقاأل لل
هقاؤ مى هقولقي جان ا هفا هقاماو إ لهقان ا هقولقي قى هة إ لان ا هقصا هقولقي إ لهقاؤ مى
هقه لي لهدقىياي هقلمص اإصوهة هقايمنمى ك  Eurostatل OCDEامدضمر مق هاع لوو ال
هقاصثيمى هقصموة لل اؤ مى لثني ك  INEDل INSEEل INEل DESTATISل.Statbel
جا م م هأث ع لى اهالل ال هقجم لهقللمسم هقامصىا ا ه هقالضلع .لقو هلماونم رص اصمقه
هقاصثيمى لملةهج هقاايمنمى لهقهوهل لى اةنمات .Excel

 - 1الهجرة الدولية وإعادة التوازن الديموغرافي بين الدول المستقبلة والمصدرة
للمهاجرين
- UN OIM «WORLD MIGRATION», REPORT 2020, P: 19.
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 1-1مفهوم التوازن
يصةا هقجمم اااو لاو هقجةي هقالةهنص رص جمماف هقن ةي هقاصمصة رص لى هأهمامع :هقمله ل
هقمفمضىص صيغ ملقيفي ايل هقل يف لهقصةهع اف لام قىمله ل ايث يايل ل هقمله ل أ يةمج امقضةلة
لى هقنوي ل هقمجمرؤ ايل هفثةهذ هقامفملى إ 38ليةج هقاماث لى اف ل هقمله ل هقمفمضىصإ ااصن
لو لهلو هقمجمرؤ ايث يال  :ياية هقمفمض مق مفملى هفثةهذ هقامفملى ال ايث هقال إ 39لتل ام
متة هق هة إ رة امه هقول هقا مااى قال اام هقول هقاصوة قلىم مله ل
ينثام لى
ويال ةهرص لهقمصمويإ مأ ن م مفةا قلهنين م هقاماوو ضو هق هة  .رمقمفملى رص هقال هأقمصموي
لهق يم ي لهقص جةي يؤلة رص انمض هقص قمى هى هقصى امق هة  .ق ه رمقةهار هفجاة ال ت ه هقمله ل تص
هقول هقا مااى هقالي إ ايى مل هقمله ل هقمفمضىص...قمس لى اصموق اهاف يم ااامضمتم ج هقثةذ
هفقلت جلة ال هقثةذ هفضصذ للى ا مافإ ولل ل يفاو هقثةذ هفضصذ نصياف ااج جىص 40.
لال ت ه هقانثىمإ رمقول هفضصذ هقاصوة قىيو هقصماى ااج قمنلنص ل ية قمنلنصإ م مفيو امقااما ال
ملفيذ هقضغث لى لال هقصا إ جام م مفيو ال لاةهى لاامةيع لمالي ى ا مهةي م هقاايايل امقول
م صإ ال للص ج ثةذ ا ةلرف
هفقلت .رمواية هق هة رص هقول هفقلت لهفضصذإ ينثىم ااج
هقوهلىي لهقلمةهي لقلمف لامهممف لهاميمهممف.
 1-2تزايد سكان العالم وتزايد عدد المهاجرين الدوليين
لى اة هقصصلة لةذ هقصمق م هيوه رص لوو جمنفإ مأ ل اه هق جمل جمل يصةذ نللم ال هقاثض رص
هقنال ام ن مي هقاةل  16هقاي ويإ ا ا هةمفمع هقلريمى نميه هقاةل لهفلاس لضصذ هقا ملت
هقصاص هقلليا ةق .)1
وثيقة رقم :1تطور عدد السكان العالم بين سنة 250م و1600م (مليون نسمة)
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المصدر :أحمد على إسماعيل" ،أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية" ،دار الثقافة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،الطبعة الثامنة  ،1998ص:
( .185بتصرف)
 - 38محمد عبد الكريم الحوراني ":النظرية المعاصرة في علم االجتماع :التوازن التفاضلي صيغة توليفية بين الوظيفة والصراع" دار مجدالوي للنشر
والتوزيع ،عمان الطبعة األولى  .2008ص.255 :
 - 39محمد عبد الكريم الحوراني ،مرجع سابق .ص.256 :
 - 40نفسه.
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ة ل هفةقم هقلهةو رص ت ه هقلليا ماا اا هو إ مأ ن م مصثص صلة لل مثلة لوو جمل هقصمق إ
هق ي م هيو  244اىيلل ن ا ل  1350ن إ لتل لوو قىي اامةن امقاو هق اني  .ية ل ت ه
هقلضصي ممغية اع هق ال لياو هقصوو رص هأةمفمع رص او قصية ان هقاةل 19إ للمص ان هقنصذ
هقلمنص ال هقاةل هقصاةيل هقهول ةق .)1
جدول رقم :1تطور عدد سكان العالم وعدد ونسبة المهاجرين بين سنة  1960و2019
لوو جمل هقصمق
هقن ا %
لوو هقا مهةيل
هق ن
اأقذ ن ا
2.51
75 900 698
3 023 812
1960
2.20
81 527 177
3 696 588
1970
2.24
99 783 096
4 442 295
1980
2.93
155 518 065
5 290 452
1990
2.91
178 498 563
6 115 367
2000
3.09
213 943 812
6 908 688
2010
*3,5
*272 000 000
**7 713 470
2019
المصدر :محمد الخشاني ":الهجرة الدولية :الواقع واآلفاق" ،سلسلة محاضرات اإلمارات  ،143مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية.
أبو ظبي-دولة اإلمارات العربية المتحدة .الطبعة األولى  ،2011ص.5 :
* تقرير المنظمة العالمية للهجرة لسنة  ،2020ص .19 :طبعة باإلنجليزية.
** Population, surface area and density, http://data.un.org/

ال ل هقهول ةق  1يمضر ل لوو جمل هقصمق م هيو رص او  49ن ام ايل  )2019-1960اأجلة
ال  4.6اىيمة ن ا إ لتل لوو جاية هوه م ه ام قلةل امقفمة هقاامو ايل ن  250ل 1600إ ايث م هيو
 244اىيلل ن ا راث ل  1350ن هقلليا ةق  .)1ن ا ج قك هقهول ةق
لوو جمل هقصمق
 )1ل لوو هقا مهةيل م هيو  196099302ا مهة ام ايل  1960ل.2019
م ه ام املقنم قةهض هقن ا هقمص يالى م هقا مهةلل امقن ا قصوو جمل هقصمق إ ن ا ن م ضصيف هوه قجن م
رص م هيو ا ماةإ ايث اىغى ت ه هقن ا ن  1960الهقص ٪2.5إ لهةمفصى قمص  ٪3.5ن .2019
لأاو ال هدامة تنمإ مق ل لوو هقا مهةيل هقولقييل أ يصنص امقضةلة هق هة ال ولق راية مق ولق
ني إ ل ال ول هقهنل مق ول هقاام .
 :1-3التباين الديموغرافي بين مناطق العالم
 :1-3-1تباين نمو السكان
لةذ هقصمق الهوث جاةت لوى اايم هقا ييل ال هق جملإ جمقاةل لهفلاس إ لمص األةام لهأمامو
هق لريممص هق مامإ ان م هقاةايل هقصمقايميل هفلق لهقلمني لهفنفىلن ه هد امني  .رامقة ال ل ت ه هقول
اهصى لى هدنهم قمصليا ضاميم هقاة هقصمقاي هقلمني إ لاوث ري م ام ي ا امأنفهمة هق جمنص ل
هقاياص ال إ مأ ل هق يمو هقثايصي او ى ممةههع رص ول هقصمق هقاماو جأاةيجم هقاامقي
ام يصةذ
ل لةام هول ةق )2إ ام وت مق اولث مغَية رص انيم م هقويال ةهري إ نميه يم مى لللها ههماملي .
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هقانثا
هقصمق
مرةيايم
اةيجم هقاامقي
اةيجم هق ميني
هنل آ يم
اةال آ يم
لةام
هأمامو هق لريمص
لقيمنل يم

جدول رقم  :2الزيادة الطبيعية في بعض أقاليم العالم ب%
1990 -1995
1980-1985
1,7
1,6
2,9
2,9
0,7
0,7
1,9
2,4
2,2
2,2
1,3
1,2
0,2
0,3
0,6
1
1,1
1,3

المصدر :أحمد على إسماعيل "أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية" ،دار الثقافة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،الطبعة الثامنة  ،1998ص:
( .195بتصرف)

يمضر ال هقهول ةق 2إ ل هق يمو هقثايصي لةرى مغيةهى ا ا ايل انمصذ هقلامنينمى لانمصذ
هقم صينمىإ ايث ية ا ن م اةمفص رص ج ال مرةيايم ل اةيجم هق ميني لهنل آ يمإ لهو انلفض رص
ول هقاام جألةلام ل اةيجم هقاامقي إ لتل ام يؤلة لى لوو جمل ت ه هقانمثم .جام ن م لةرى مةههصم
لهضام رص اةيجم هقهنلاي ل ةلام لول هأمامو هق لريمص ماام .قإلامة إ قا تممف هقفمة ااىي إ لةرى
يم هق هة هقان ا هقمص جمنى م ة لىي م اجمم
هق هة مق هقول هقاماوا هةمفملم اىال م ا ا
هقمل يذ امقاىوهل هقاصوة لاصوتم يم هقمهاع هقصمسىص هقمص ااى ا م لمص ول لةام هقغةاي اصو
1971إ لمىم م هق هة هق ةي ل ية هقاةلي رص ن مي هقلامنينمى لاوهي هقم صينمى.
 :2-1-3تباين عدد سكان الدول المستقبلة والمصدرة للمهاجرين
يمل ع جمل هقصمق ااج هو اماميل ايل هقامةهىإ رال ل هقهول ةق 3إ ن منمت ل جلة ال نصذ
جمل هقصمق يمةج لل رص هقامة هف يلي ان ا ٪59.65إ لمض ت ه هقامة ج ال هقصيل لهق نوإ لتام
هقولقممل هفجلة جمنم رص هقصمق ن 2019إ ايى هىمم لى هقملهقص  1.433784ل 1.366418اىيمة
ن ا  41.لتمممل هقولقممل مصماةهل ال ايل جاة هقول هقاصوة قىا مهةيل رص هقصمق .
امقااما لةرى ن ا جمل لةام ال اهالع هق مجن هقصمقاي منمقصمإ ايث يلةو هقجمم اممةيك هص
الجمنل نف رص هقصم  1960جمل هق جمل هقاناوةلل ال صل لةاي ياجىلل ةاع جمل هقصمق إ لرص
هقصم  2000صااله يالىلل هق واإ ل ام رص ن  2050ر يالىلل هقصاة راث إ 42ق قك هلماةت ت ه
هن م رص ثةيم هقم اص .رال ل هقهول ن ا ل جمل لةام يالىلل الهقص  ٪9.69ال جمل
هقصمق إ لمض ت ه هقن ا ال ت ال صل لةاي ل ا مهةيل ا ماةيلإ ايث هق جمل يم هيولل ايث
41

Population
Division,
World
Population
Prospects
2019.
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/, vu le 07-04-2020.
 - 42باتريك جي بوكانن "موت الغرب :أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات المهاج رين على الغرب" ،ترجمة محمد محمود التوبة ،نشر مكتبة
العبيكان ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى بالعربية  .2005ص.33:

185

هقفةص هأقمصموي جلةإ لي مهةلل مق ايث م ة ت ه هقفةص.
جمن م مأ ن ا ضصيف ال جمل هقصمق .٪4.76

43

ام امقن ا فاةيجم هقاامقي ر يال

الجدول رقم :3عدد سكان بعض مناطق العالم سنة 2019
العدد (مليار نسمة) *نسبة عدد سكان العالم %
القارة
أسيا
59,65
4 601 371
إفريقيا
16,95
1 308 064
أوربا
9,69
747 183
8,4
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 648 121
أمريكا الشمالية
4,76
366 601
أوقيانوسيا
0,55
42 128
المصدر Population data, World Population Prospects 2019 , :
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ , vu le 30-04-2020

ليةماث هقمصمو ي ولق هةمامثم لليام اصوو هق جملإ لا قك مجلل ا أق هقماج رص هةمفمع لهنلفما ت ه
هقصوو ال ت هقصاامى هقمص ملهه م .ام يفةا لضع يم مى ويال ةهري لهقمصموي قملثص هف امى
هقمص ياجل ل ماوث ا ا هألم هقويال ةهرص .لجالم لى قكإ مانى هقصيل يم هقثف هقلهاو
ان ن  1979قالهه هةمفمع لوو هق جملإ ام نمت لنف مةههع جاية قصوو هقلأوهىإ هقمص هنماىى ال
 123.951اىيلل ثف ام ايل  1955-1950مق  88.182اىيلل ثف ام ايل  44.2015-2010لى
هقنايا ال قك نهو هقول هفلةاي ماهع هقلأوهى لمول هف ة هى هقصوو هقجاية ال هفثفم إ جام لاىى
لى مىاي امهمى لق م هقوهلىي ال هقيو هقصماى لل ثةيم ماهيع هق هة إ لهقمهاع هقصمسىص .ة ج
ت ه هدهةهضهى مصةذ اصا انمثم هقصمق هلم أ ويال ةهريم جايةه هقلليا ةق .)2
مايل هقلليا ةق 2إ ل قمةهى هقصمق مصةذ هلم رمى جاية ال ايى لوو هقلأوهىإ ر ص هو اةمفص لى
هقصال اآ يم ان  1950مق ن  2020اامةن اامقص هقامةهىإ ية ن م او ى رص هقمةههع انو ن
 1990إ قجن م ماا وهسام هفلى رص هقصمق  .ن منمت ج قك ل جلة ال نصذ هقلأوهى لاة هقصمق إ لقوله
ا ه هقامة إ رال ام ايل  1955-1950لقو اآ يم قلاوتم  309.971اىيلل ثف إ ااما 180.321
اىيلل ثف اامقص هقامةهى لنفا هقا ا ياجل ل ن منمه م امقن ا قىفمةهى هفلةت.
ن ا ج قك ل هقلضع هقويال ةهرص رص لةام ااىم لياممج مق مصايرإ ايى ن م هىى لوو لأوهى
ضصيذ هوه لرص مةههع ا ماة .قاو جمنى هقلأوهى ا ه هقامة جاة ال هقلأوهى رص مرةيايم ام ايل
1950-1955إ قجن م او ى رص هقمةههع ااج ا ماة ان  1960-1955مق ن  .2020ل قك ة
ن م مصةذ هةمفملم ام هيوه رص لوهو هقا مهةيل هقلهرويل ان هق مينمى لهض اثةال قمنلني ل ية قمنلني إ
جام ن م م ار امقمهاع هقصمسىص لماهع لى هقلأوهى .هقاصض هق ي ينصجا لى اها م هقوياغةهرصإ ايث
اىغ لوو جمل هأمامو هفلةلاص  28ولق ) ن  2019ام يصمو  513,5اىيلل ن ا إ ااما نال

 - 43أحمد على إسماعيل ،مرجع سابق ،ص.220 :
Fertility
data,
Population
Division,
World
Population
Prospects
2019.
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Fertility/, vu le 08-04-2020
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 512,4اىيلل ن ا لم 2018إ ام يصنص ل هق يمو هدهامقي رص ول هأمامو  28ق اايى رص اولو 1
اىيلل ن ا  .لنفا هقا ا ياجل ل ن هى م امقن ا فاةيجم هقاامقي .
وثيقة رقم  :2تقديرات تطور عدد الوالدات حسب قارات العالم مابين 1950و( 2020باأللف)
اسيا

450 000

406 674

400 000
350 000 309 971

إفريقيا

300 000
250 000

أوربا

200 000

150 000

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر
الكاريبي
أمريكا الشمالية

100 000
50 000
0

المصدر- Fertility data, Population Division, World Population Prospects 2019 . :
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Fertility/, vu le 08-04-2020

امقااما إ رإل هقامة هدرةياي لةرى ا مةه ويال ةهريم اغميةه فلةام ل اةيجم هقاامقي ل قك قم هيو
هقلأوهى ااج ا ماة هقةما هقلمني لمقايم)إ اع ام يمةم لنف ال يمو ا ماة فلوهو جمن م اصةذ
هقن ة لل ن م مصو لى هقصصيو هقصمقاص اصوةه قى هة هقاغموة .
وثيقة رقم  :3تقديرات عدد سكان أوربا وأمريكا الشمالية بين سن  1950و( 2019باأللف نسمة)
800 000
700 000

747 183

600 000

أوربا

أمريكا
الشمالية

549 329

500 000
400 000
300 000

366 601

200 000
172 603

100 000
0
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المصدر- Fertility data, Population Division, World Population Prospects 2019. : :
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/, vu le 07-04-2020

رص ن  2018م م هي  5ا ييل لأو رص هأمامو هفلةاصإ ي ام ياة ال  118قذ ق ال هقصم
هق مامإ امقااما م م هي  5.3اىيلل امق لرم رص نفا هق ن إ ي الهقص  46قذ امق لرم اامةن
امقصم هق مام 45.لانف ن منمت ل تنمك مةههصم رص هقم هيو هقثايصص رص هأمامو هفلةاص االهقص  300قذ
ن ا نليم .ناية تنم مق ل ن ا هقلأوهى لصىى امأمامو هفلةاص رص نفا هق ن مق  ٪0,97رص ايل
اىغى ن ا هقلريمى 46٪1,04إ ام يصنص ل هقم هيو رص لوو جمل لةام ةههع امف ما مق صمرص هق هة .
 :3-1-3تباين معدل الخصوبة وعدد األطفال لكل امرأة
مماي اهماصمى هقول هقاصوة قىا مهةيل امةمفمع جاية رص اصوأى هقلصلا هقهول ةق  .)5ل مقام
ام يةن ة مق هقثف رص ت ه هقاهماصمى لى نف لةل لة امأإ ية مغَ رص ةرع ول هف ة امقصا رص
هقضيص هقصمسىي ل امقصا هقاأهلةإ جام يصماة مأاينم ً قأل ة رص رمة هقايللل .
جدول رقم  :5معدل الخصوبة وعدد األطفال لكل امرأة حسب مناطق العالم (تقديرات )2020
لوو هفثفم قج
ن ا لريمى هفثفم
اصو هقلصلا
هقانثا
هاة
رص هفقذ
رص هفقذ
4,295
44,215
32,577
مرةيايم
2,325
16,939
16,235
لقيمنل يم
1,999
14,57
15,886
اةيجم هقهنلاي لانثا هقجةهيي
2,121
23,185
15,796
يم
1,746
5,563
11,78
اةيجم هقاامقي
1,611
3,75
10,118
لةام
2,442
27,492
17,963
هقصمق
المصدرhttps://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/tous-les-pays-du-monde/ :

ية ة هقهول ةق 5إ ل اصو هقلصلا رص هقصمق يص مق  17.963رص هفقذإ لم ه ج انمثم
هقصمق اصو لصلا ق ال هقاصو هقصمقاصإ ام ملنمض مرةيايم هقمص م ه اصوأ اةمفصم ياىغ  32.577رص
هفقذ .امقااما م ه هقاصوأى هقانلفض رص ج ال اةيجم هقاامقي  11,78رص هفقذ ل لةام 10,118
رص هفقذ .نفا هقا ا ياجل ل ن هى م الصلص امل ث لوو هفثفم قج هاة إ ايى نهو نف ياىغ
 2,442لى هقا ملت هقصمقاصإ ل 4,295اإرةيايم جألى امل ث لت ه ام يف ة هةمفمع لوو هق جمل امقامة
 1,611ل 1,746لى
هق اةهض .لم ة َه هقاصوأى هقانلفض رص ج ال لةام ل اةيجم هقاامقي
هقملهقص .ليةهع قك مق مألة ل هق لهجإ لهأ مصام هقام هيو قل مس انع هقاا للا هقاة  .جام ل
اهماصمى تممف هقول لةرى مالأى هويو إ جاه هف ة لمةجيام م .رفص هقلأيمى هقاماو هفاةيجي

- La population de l'Union européenne, 01.02.2020 https://www.touteleurope.eu/actualite/la-population-de-lunion-europeenne.html, vu le 28-02-2020 à 23h56.
46
- Ibid
45
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هنلفا اه هف ة ال  4المص مق  2.7الص ام ايل  1950ل1970إ 47ام امقول هفلةاي
لة ل قمى مهاع ايل نفا هقهناإ رص رةن م اىغ
لهقغةاي ااج لم إ رإل مةههع هقلأوهى يصلو مق
48
لوو هف لهج ال نفا هقهنا  205قذ الص ن 2011إ ام يامة 6إ ٪0ال لوو هق جمل .لمؤلة
ت ه هقصلها لى اصو هقلصلا إ اام ينمت لنف لى رص هقاني هق جمني ا مميل هقامةميل.
 :1-4اختالل البنية السكانية بالدول المستقبلة للمهاجرين.
 :1-4-1ارتفاع نسبة الشيخوخة
نميه مةههع هقم هيو هقثايصصإ لةرى ىاي ول هقصمق هقاماو مالأ ويال ةهريم يامم امةههع جاية رص
هقلأوهىإ ام ينصجا لى اني جمن م هقمص صااى ملههف هنلفمضم رص ن ا هقفسمى هقاما لهةمفملم رص
ن ا هقايلح .ام هقول هقفاية رص آ يم لمرةيايمإ رصةرى هةمفملم رص هقلأوهى لهقلريمى اصم ام هصى م
مامر لى اني جمني اما  .لامقيم مصو هقايللل متة ال ا متة هقصمق هقاويث هقهول ةق )6إ
را ماصمسيمى قهن هقاؤلل هأقمصموي لهأهماملي هقمماص قألا هقاماو إ رإل لوو جمل هقصمق هقامقغ
لامةت  65ن رام رلال اىغ ن  2019الهقص  702.9اىيلل ن ا إ 49رص ايل لوو جمل هقصمق اىغ
ماويةهى هفا هقاماو رص هةمفمع
 7713470000ن ا  50.جام ل ن ا هقايللل رص هقصمق إ ا
ا ماةإ ايى اىغى ن  2005القص  ٪ 10.3ال لوو جمل هقصمق إ لهةمفصى رص  2017مق 12.7
51
.٪
جدول رقم  :6عدد السكان البالغة أعمارهم  65سنة أو أكثر ،حسب مناطق العالم ،سنة 2019
لوو هفرةهو هق يل ماىغ لامةت  65ن ل جلة
**هق جمل ااىيلل ن ا
هقانثا
ااىيلل ن ا
7 713,47
702,9
هقصمق
2 334,62
260,6
اةال لهنل اةال آ يم
1 113,78
200,4
لةلام ل اةيجم هقاامقي
1 991,42
119
ل ث لهنل آ يم
648,12
56,4
اةيجم هق ميني لانثا هقااة هقجمةياص
1 066,28
31,9
مرةيايم هنل هقصاةهض
517,1
29,4
اام مرةيايم ل ة آ يم
29,99
4,8
ه مةهقيم لنيل يىنوه
42,13
0,5
لقيمنل يم ام ملنمض مةهقيم لنيل يىنوه
المصدر- Rapport «The Least Developed Country Category: 2018 Country* Snapshots », Committee for :
Development Policy, Department of Economic and Social Affairs, United Nations,2018, P :15
-**Population, surface area and density, http://data.un.org/.

 - 47حمدى أحمد الديب " في جغرافية الحضر منظور معاصر" ،نشر مكتبة األنجلو المصرية ،2016 .ص .133
48
- Insee Références, édition 2015 - Fiches – Couples,
file:///C:/Users/rista/Downloads/COUFAM15g_FTLo2_Couples.pdf, vu le 02 -03- 2020
49
- Rapport « World Population Ageing 2019 », publication, Population Division, Department of Economic and
Social Affairs, United Nations, New York, 2020, P : 15.
50
- Population, surface area and density, http://data.un.org/.
51
- Ibid
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ن منمت ال هقهول إ ل ج ال مرةيايم ل اةيجم هق ميني لانثا هقااة هقجمةياص -لتص انمثم ثةو
قىا مهةيل هقولقييل -م ه ل لى هقملهقص  31.9ل 56.4ا ييل ن ا ال هقامقغ لامةت  65ن
رأجلةإ لا قك رإل لوو هقايلح ري م ضصيذ اامةن امقانمثم هفلةت .رص ايل ن ا ل هقايللل م ماة
ااج جاية رص ج ال اةال لهنل اةال آ يم االهقص  260.6اىيلل ن ا إ مىي م لةلام ل اةيجم
هقاامقي االقص  200.4اىيلل ن ا إ ليةهع قك مق هةمفمع او هقايم تنمك هقلليا ةق .)4
الوثيقة رقم  :4تطور أمد الحياة في دول االتحاد األوربي بين  2005و 2018حسب الجنس
86

االتحاد االوربي 27 -دولة
(انطالقا من )2020
رجال

83,7

83,3

81,0

80,5

78,2

77,7

84

82,9
81,5

82
80

79,8
78,4
76,7
75,1

نساء

78
76
74
72
70

2018

2015

2010

2005

المصدرhttp://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do :

ن ا ال ل هقلليا ةق 4إ ل او هقايم رص هأمامو هفلةاص اولل اةيثمنيم) اةمفع هوه ايى لص
ن 2005إ  78.4ن إ لتل رص هةمفمع ا ماة ايث اىغ ن  2018الهقص  81ن  .ام لى ا ملت
هقهناإ رنهو ل هقن مض يصاةلل جلة ال هقةهم إ م اىغ او هقايم لنو هقن مض ن 2018ام يصمو 83.7
ن إ للص هقفمةال ايل هقهن ييل رص هقفمة هقاامو ايل ن  2005ل 2018لى هقملهقص مق 3,3
ل  2,8ن .
يةماث هةمفمع ن ا هقايلح رص هقصمق هةمامثم لليام اأاو هقايم إ ليةماث ت ه هفلية اما ل لمثلة ةلذ
لناث هقايم لهقصنمي هقصاي  .ليصو هةمفمع ت ه هقاصو اؤاةه لى ماو هقول إ مأ نف يلىم لوو ال
هأجةهتمى هأقمصموي لهأهماملي ال تا م مةههع لوو هقصام ام انمص هقاغ هقااول إ لهةمفمع
هقا مفيويل ال صنمويم هقماملو لهقمصليضمىإ ااما مونص لوو هقا متايل ا مإ 52جام يؤوي مق هةمفمع
نفامى هقةلمي هأهماملي لمجىف هقا ملوهى ق ممف هقفس .
 :2-1-4ارتفاع نفقات الحماية االجتماعية بالدول المستقبلة للمهاجرين

- Centre d’analyse Stratégique : « Besoins de main-d’œuvre et politique migratoire ». Rapport, Paris, 2006. P:
15.
52
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اىغى نفامى هقاامي هأهماملي رص هقول هفلضمض رص هأمامو هفلةلاصإ ن  2010ام يصمو ٪28.6
ال هقنممت هقااىص هدهامقصإ لاىغى  ٪29رص ن 2015إ 53اع مفملممى ايل هقول ايث مصوى هقن ا
 30٪رص رةن م )٪34إ لهقونامةك لرنىنوه  ٪32قج ان ام)إ لاىهيجم لتلقنوه لهقنا م لميثمقيم ٪30
ل مسذ ااوو هى اصو ههماملصإ ممال رص ا ملو
قج لهاو ان م) 54.لقو مل لى ت ه هقنفامى ا
هقفسمى هأهماملي هق ا جمقاةض لجامة هق ل لهف ة هقجاية هقصوو هقلليا ةق .)5
الوثيقة رقم  : 5توزيع نفقات الحماية االجتماعية حسب الوظيفة الرئيسية في االتحاد األوروبي ،سنة  ٪( 2015من إجمالي
اإلعانات االجتماعية)
4,10%

4,80%

الشيخوخة والبقاء

8,60%

المرض  /الرعاية الصحية واإلعاقة

األسرة والطفولة

45,20%

البطالة
37,30%
اإلسكان واإلقصاء االجتماعي

المصدرEurostat, communiquée de presse, 188/2017, 8 décembre 2017 ; :
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8510290/3-08122017-AP-FR.pdf/fd84fa93-4139-4d25-8622d720e10664d9, vu le 05-05-2020.

م مت ا ملوهى هقاامي هأهماملي لى ماىيص هقفلهةال هأهماملي إ للى هأنوامج وهل هقاهماعإ ايث
هقلليا ةق  5ل هقايللل لهقاامض ه م ىجمم الهقص  ٪45.2ال مهامقص هقنفامى
ن ا ال ل
هأهماملي امأمامو هفلةاص ن  .2015لمأمص هقةلمي هقصاي قىاةض لهقاصمقيل رص هقاةما هقلمني
هقول إ راو لصىى نفامى هقايللل لهقاامض
 .٪ 37.3ام ريام يلص هقمفملممى رص تممف هقنفامى ا
ن  2015رص ج ال هيثمقيم لهقاةمغم مق الهقص  ٪58.3ال مهامقص هقنفامى هأهماملي إ لاىغى رص
م امنيم الهقص  ٪49.8لرص رةن م الهقص ٪45.6إ للصىى رص قامنيم مق الهقص .55٪39.1
 :3-1-4دور الهجرة في تصحيح الخلل الديموغرافي
يصو ةتمل هقماج رص هقلضصي هقويال ةهري لهصى م مماما اع هقال هأقمصموي قىاىوإ ال ايل هقةتمنمى
هقمص م ص ج ولق ال هقول لهض هقغني ل هقفاية مق مااياف .ق ه ممل هقول مهةهضهى م وذ مق هقاو
; - Eurostat, communiquée de presse, 188/2017, 8 décembre 2017
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8510290/3-08122017-AP-FR.pdf/fd84fa93-4139-4d25-8622d720e10664d9, vu le 05-05-2020.
54
- Ibid.
55
- Ibid.
53
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ل ماهيع هقلأوهىإ ام يلىم مالأ رص ا مةتم هقويال ةهرص .مأ نف رص اصا هفايمل مجلل ت ه
هدهةهضهى ية جمري ام يولل مق هقااث لل ثةال قملىص ال هفلوهو هقام هيو قى جمل ل هقااث لل
آقي قمصليا هقناص هقام هيو رص هقيو هقصماى هقنايث إ لداةه قكإ ناو لةام جنال ج قىول هقا مااى
قىا مهةيل لليا ةق .)6
الوثيقة رقم  :6التزايد العام والطبيعي وصافي الهجرة بأوروبا ( 28دولة) ما بين  1961و( 2016في األلف)
12,00

التزايد
العام

10,00
8,00

صافي
الهجرة

6,00

التزايد
الطبيعي

4,00
2,00

0,00
-2,00
-4,00

1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
المصدرStatistiques sur la population et l’évolution de la population, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- :
explained/index.php?title=Population_and_population_change_stati stics/fr&oldid=417567

لنو هقماصل رص هقلليا ةق 6إ ياجننم ل ن منمت الضلح هقلضصي هقويال ةهري فلةامإ ايث ن ا ن م
مةماث هةمامثم لليام اصما هق هة  .رمةمفمع لهنلفما هقم هيو هقصم قى جمل  28ولق ) يةماث امق هة جلة
ال هةمامثف امقم هيو هقثايصصإ ايث ن ا ااج هىص هقمةههع هقجاية لهقام هيو قىم هيو هقثايصص ان ن
1961إ لهق ي او ي ه ق ال  1رص هفقذ ان 1993إ قينلفا مق ق ال  0ان -0.03 2015
رص هفقذ ن .)2016
ام ريام يلص هق هة رن ا ل اصوأم م جمنى امواوا ام ايل  1961ل1985إ ايى جمنى م ه
صمرص تهة ىاص اام يهصى م اىوهنم ثمةو قى جملإ قجل ان  1985ق م ه ت ه هقامة صمرص تهة
ىاصإ ا لى هقصجا ال قكإ ران  1992هةمفع صمرص هق هة قي ه اصوأى لى ال هقم هيو
هقثايصصإ لان ت ه هقممةيخ لهقم هيو هقصم قى جمل رص لةام يةماث ااج جاية اصمرص هق هة ي ل هق هة
مال الىم هقمله ل هقويال ةهرص وهل ول هأمامو هفلةاص .رال اااى اصا هقول هفلةاي م هيوه
لمام ميهمايم ام ايل  2014ل 2016يةهع امف ما مق لما هق هة هقهول ةق .)7
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ال ل هقهول 7إ ن منمت هقولة هق ي مال اف هق هة رص مصاير هقلى هقويال ةهرص رص اصا هقول
هفلةاي إ ايث ن ا ل ج ال قامنيم لم امنيم ال م ه ل هنلفمضم جايةه رص هقم هيو هقثايصصإ لص
ن  2015مق  -2.3رص هفقذ اأقامنيم ل 0رص هفقذ رص م امنيمإ ية ل قامنيم هىى م هيوه لمام اىغ
 12رص هفقذإ نميه هةمفمع صمرص هق هة هق ي اىغ  14.3رص هفقذإ لقو م هال ت ه هأةمفمع اع ا
هق هسيل هقمص ه مااىى لى ملةتم قامنيم يو ال اىيلل أهئ ال المىذ انمثم هقصمق .
الجدول رقم  : 7تطور معدل التزايد العام والطبيعي للسكان وصافي الهجرة ببعض بلدان االتحاد األوربي ما بين  2014و2016
(في األلف)

هأمامو هفلةاص )28
قامنيم
ه امنيم
رةن م

صمرص هق هة
هقم هيو هقثايصص
هقم هيو هقصم
2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014
3
3,6
2,2
0
-0,2
0,4
3
3,4
2,6
9,4
14,3 7,2
-1,8
-2,3
-1,9
7,6
12
5,3
1,9
-0,2
-2
0
0
0,7
1,9
-0,2 -1,3
1
1
0,9
3
3,1
3,9
4
4,1
4,8

المصدرStatistiques sur la population et l’évolution de la population, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- :
explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics/fr&oldid=417567

رص ت ه هقصوو ل ام هةمفمع لوو هقايلح لمةههع لوو هق مجن هقنايث لضصذ هقلأوهى رص هقاىوهل
هفلةاي إ جمل أاو ال هقااث لل الةج ق ه هداجمأى لجمل تنمك راث ا ل ااجنمل :مام ةرع اصو
هقالهقيوإ لقجل مأليةه أ ياجل ل يجلل مأ موةيهيمإ لا هق هة هق ي قف مألية رلةي 56.فل مص ح
هقلى هقويال ةهرص أ يمأم مأ امقمول رص هقاني هق جمني إ لهدص ح أ يجلل ااجنم مأ اةرع رس هقاام إ
فل لقذ هةمفمع لوو هقايلح قي ى قف ماجمني لهضا إ ق ه ماا هق هة تص هقا هف ةع لهقجفي اإلمو
هقمله ل هقفلةي قاني هق جمل رص ت ه هقول .
لتج ه رمقاني هقويال ةهري هقامقي ق ممف هقول إ مم امةمفمع ام هيو قصوو هقايلحإ اع مةههع ا ماة قى مجن
هقنايث هقاج )1إ لقمصاير ت ه هقلى أاو ل مجلل هق مجن هقنايث رص هةمفمع ام هيو اع ن ا
ايللل انلفض هقاج  2لضصي هقمله ل).

56

- Didier BLANCHET « Immigration et avenir démographique» article. François HÉRAN et autres
«Immigration, marché du travail, intégration», actes de séminaires, édition : Commissariat Général du Plan,
France, 2002. p : 359-365
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شكل  :1تصور للوضعية الحالية للدول األوربية

شكل  :2الوضعية التي يجب الوصول إليها

15
10

هقفس هقنايث

5

هقايلح

15
10

هقفس هقنايث

5

هقايلح

0
9

7

5

3

1

0
9

7

5

3

1

المصدر :استنتاجات وتصورات فريق البحث

لقملثص هقلضصي هقامقي إ أاو ال هقااث لل اىل ممصىم الفا ن ا هقايلح لةرع ن ا هقفسمى هقنايث .
لاام ل لاىي لفا لوو هقايلح ية ااجن ة هأم مامى هقامقي هقاةماث افيةلا جلريو )19إ رإل
ةرع لوو هقفس هقنايث ياا تل هقا هقااجل .لال ل رمداجمقي هقاثةلا تص هقثةيا ل هقجيفي هقمص
57
يم ا م قكإ للى هقصال تنمك اول ل :ماهيع هقلأوهى ل هق هة .
الصلص هقلأوهى أاو ال ةرع ن ا هق يمو هق نلي للوو هفثفم قج هاة إ لت ه هقصاىي ماممج مق
او اني ثليى امقن ا فلةام هقهول ةق )8إ قك ل ن ا هق يمو هق نلي مؤلة ااج ااماة لى
لوو هق جملإ رجىام هنلفضى هقن ا هو لوو نلهى مضملذ لوو هق جمل لهقصجا صاير .لرص هقلضصي
هفلق هقمص منثام لى هقامة هفلةاي لول هقاام لالامإ جىام ثمقى هقاو هق اني ملىم مجةهتمى
ااأل مصليا هق جمل لامه هأقمصمو مق هقيو هقصماى إ ل لة امق هأرمامة هق جمنص .رص ايل ل هقول
هقم هيو هقاةمفص إ م ه ق مجل ن ا هقنال هأقمصموي ري م اةمفص ل اةمفص هوهإ رإن م مصمنص
هى ن
ال ضغث لوو هق جمل لى لال هقصا إ ام يلىم اامج ههماملي جمقاثمق لهقفاةإ لت ه هقلضصي تص
لة هق هة جصما قلىم هقمله ل.
هقمص مؤوي مق
الجدول رقم  :8عدد السنوات التي يتضاعف فيها عدد السكان باعتبار نسبة الزيادة السنوية
لوو هق نلهى هقمضملذ
هق يمو هق نلي %
139
0,5
70
1
48
1,5
35
2
28
2,5
23
3
20
3,5
18
4
المصدر :أحمد علي إسماعيل" ،أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية" ،الطبعة الثامنة ،دار الثقافية والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر  ،1998ص:
( 255بتصرف).

ام امقن ا قمصليا هق جمل لل ثةيم هق هة إ رمقصويو ال هقوةه مى مال منف اؤقى لقيا وهس إ فل
هف ة هقا مهة اصو هأ ماةهة مصةذ مالأ لامريم يهص رةهوتم يجم الل لامر اىو هأ ماام إ لتل ام
م.س - Didier BLANCHET
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لاى قوينم امقفص رص هقوةه مى هقايوهني هقانه اع هقا مهةيل 58.ي ل انمض هقا مهةيل قل يىوله ال
هفثفم جمقصوو هق ي لقوه آامؤت إ لقمايمل قك ن لال هقالمقيل هقممقييل:
أ -الحالة األولى :الحفاظ على نفس وتيرة الوالدة لدى األجيال الالحقة من المهاجرين
نفمةا ري م ل هقا مهة يال امقمهاع هقصمسىص قهى هق له إ لامقممقص رإل تهةمف اع لهمف م مت رص
يمو لوو هق جمل افةويل .قجل ت ه هف ة م مت ج قك رص يمو لوو هق جمل لل ثةيم لأو جلة ال
ثفىيل لى ةا هقا هة رص هقالم ونمه لا انمض) .لاصو هأ ماةهة يامر هفانمض هقلا لى نفا
لموهى هعامض ال ايث لوو هقلأوهى لال ايث هأةمامث ا لهمى ل لهج ال اىو هدة م رص هقغمق إ
ام يةرع جلة ا متا هق هة رص لوو هق جمل مق  35رةوه.

الجدول رقم  :9مخطط يوضح مساهمة المهاجرين في زيادة عدد سكان بلد اإلقامة ،في الوضع اإلنجابي التقليدي
هقصوو اصو لرم هعامض
اةاى ه ماةهة هفانمض
هقمهاع هقصمسىص
هقا مهة
5
هال  +له  5 +انمض 2+5
5
هال  +له  5 +انمض 2+5
5
لج  +له  5 +انمض  2+5هال  +له  5 +انمض 2+5
لج
5
هال  +له  5 +انمض 2+5
5
هال  +له  5 +انمض 2+5
25
35
7
1
المصدر :من وضع الفر ق

 الحالة الثانية :تراجع وتيرة الوالدة عند الجيل الثاني من المهاجرين وما بعدهالجدول رقم  :10مخطط يوضح مساهمة المهاجرين في زيادة عدد سكان بلد اإلقامة ،في الوضع اإلنجابي المتأثر بالسلوك اإلنجابي
لبلدان االستقبال
هقصوو اصو لرم هدامض
اةاى ه ماةهة هفانمض
هقمهاع هقصمسىص
هق هة
2
هال  +له  2 +انمض 2+2
2
هال  +له  2 +انمض 2+2
2
لج لج  +له  5+انمض  2+5هال  +له  2 +انمض 2+2
2
هال  +له  2 +انمض 2+2
2
هال  +له  2 +انمض 2+2
10
20
7
1
المصدر :من وضع الفر ق

رص ت ه هقامق نفمةا مةههع لمية هقلأو قوت هفانمض اامةن اع هعامضإ راصو هقمهاع هقصمسىص لى مةه
هامفم ف امق ىلك هدنهماص هقام امةمفمع
هقولق هقا مااى امقن ا قىهي هفل ال هقا مهةيل لرص
ن ا هقالهقيو مجلل هق هة قو متاى رص هةمفمع لوو هق جمل ااىو هدقما  .لقجل اصو هأ ماةهة يمغية
هق ىلك هدنهماص قوت هفانمض ان هقهي هقلمنص قيصار ااي م ا ىلك انمض هقاىو هقا ماا ام ينمت لنف راث

 - 58عبد القادر التايري ( :) 2018الهجرة الدولية والدينامية السوسيو مجالية بمدينة جرسيف ومحيطها ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الجغرافيا ،كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،وجدة 421 ،صفحة.
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مصليا قى جمل لقيا ا متا رص هةمفمع لوو هق مجن لت ه ام قو يهص لىم هقمله ل لل ثةيم هق هة
ن .1974
اؤقممإ لن لال تنم امق ااياي ف ة اغةاي م ماة افةن مإ تمهة ري م هف
تهة رةوي

1974

هقاهالع ام ملنمض هقافو هق يل
لقوله رص هقاغة

هق لج

الجدول رقم  :11مثال عن السلوك اإلنجابي لحالة أسرة مغربية مهاجرة بفرنسا
لوو هفثفم
اةاى هأ ماةهة
هقمهاع هقصمسىص
7
هان  +لج
هان م لهى للموى قىاىو هفص )
3
هال  +له
هال
3
هال  +له
هال
3
هال  +له
هال
2
هال  +له
هال
هق له
 4 +انمض
4
هان  +لج
هان
2
هان  +لج
هان
1
هان  +لج
هان
1
هان  +لج
هان
19
16
8
هقىلل هف ةال :ةلقو ااىو هقا هة  /هقىلل هفلضة ةلقو ااىو هفص
1982

37
2020

المصدر :مقابلة مع مهاجر بفرنسا (عمل شخصي)

ال ل ت ه هقالم ن ا إ ل هقا مهة قو مت رص لوو جمل رةن م انو تهةمف مق ن  2020االهقص
 37رةوهإ لاإضمر هق لهمى لهف لهج هق يل هقمااله اأةا هقا هة رص مثمة هقمهاع هقصمسىص قإل هقاهالع
يص مق  45نفةهً .قجننم ن ا ج قك ل انمض هقا مهة ق يامر له لى نفا لمية هدنهم قوت الي .
ان ةاص ملثله اةاى هقمصليا  2انمض)إ لهلنمل رص اةاى هقمصلياإ لهلنمل آلةيل ق يص اصو
ت ه هقاةاى  .لا قك ي ة هألم ذ رص لمية ا متا هقا مهةيل ل انمس رص لوو جمل هقاىو هقا ماا .

-2الهجرة الدولية وإعادة التوازن في المجال االقتصادي بين الدول المستقبلة والمصدرة
للمهاجرين
 :2-1تباين أعداد الساكنة النشيطة
مصماة هق مجن هقنايث ال ت رص ل هقصا ) هقةجي هف م ي قج هقمصموإ رجىام جمل ت ه هفلية قليم
جمل رص امه قصوو اةمفع لاؤت ال هقيو هقصماى  .ية ل ت ه هقلضصي هقالمقي نموة هقلهلوإ م ْ أ ملهو
ل ق اضثة ايل م هيو لوو هق جمل لاؤاةهى هقمناي إ راصا هقول مصةذ هةمفملم رص لوهو هق مجن
هقنايث إ قجن م مصمنص ال ضصذ رص هأقمصمو لتل ام ه ول مرةيايم هقلليا .)7
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الوثيقة رقم  :7تطور عدد سكان إفريقيا من فئة  64-15و +100-65سنة ما بين  1950و 2020باأللف نسمة
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المصدرPopulation Division, World Population Prospects 2019, https://population.un.org/wpp/DataQuery/ :

لةرى لوهو هق مجن هقنايث رص مرةيايم هةمفملم ام هيوه ام ايل نمص  1955ل2020إ ق قك مصو هقامة
هدرةياي اؤة قى هة هقولقي هقاغموة إ نميه هقملىذ ل لض هقمواية .لمصمنص اصل مرةيايم ال هةمفمع رص
59
ن هقفاة لهقاثمق إ رإرةيايم تص هقانثا هقمص م ه لى ن ا يو لماى مامغ اصا ت رص هقصمق .
جام مصمنص ال ضصذ هقماغي للو هأ ماةهة هق يم ص لهأنا امى هقص جةي إ ق ه مصي اصلا م امق ال
هقاةامل هقا ماة لهقم اي وهل هقاهماع ل يم هفا رص ٍو رض  .ليجفص وقي لى قك نف رص
رمة ال هقفمةهى جمنى ج ال نيهيةيم ل منم ال هفقثمة هقهم ا قىا مهةيلإ ية ل لض هدوهة لهقاج
60
لهأنا امى هقص جةي لهقن هقويجممملةي هصىى ت ه هفقثمة ممال مق قثمة اة ى قىا مهةيل إ
ايى لةرى نيهيةيم ان ه ما ق م لل اةيثمنيم ن  1960لووه جايةه ال هأنا امى هقص جةي إ لهقمص
مصو لهاو ال جاة هقااج ى هقمص مصمنص ان م نيهيةيمإ ا من م صااى ت لاا ماذ ام ماايم هقا مة
61
هقويااةهثص لهقمناي هقلثني .
امقااما مصمنص هقول هقاماوا لمص هقا مااى قىا مهةيل ال هنلفما رص رس هقاام لهةمفمع رص لوو
هقايلح هقلليا ةق  .)8ايث وى هقمناي اول هقاام مق مالأى ههماملي لايا جمل ق م لة امقغ
لى هقلضصي هقويال ةهري إ قك ل هألمنمض امقصا هدنهماي قأل للضع ضلهاث قإلنهم إ لهقصا
لى ما يل ةلذ ايم هدن مل ال صا لا جل لاىااإ للها لةى ااج هيهماص لى نللي هقايم

- Célestin MONGA, Abébé SHIMELES et Andinet WOLDEMICHAEL « création d’emplois décents
Stratégies, politiques et instruments», Document de recherche sur les politiques 2. Banque Africaine de
Développement, 2019, P : 5
 - 60أحمد على إسماعيل ،مرجع سابق ،ص.97:
 - 61إياد عبد الكريم مجيد " دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية النيجيرية" مقال بمجلة كلية التربية للبنات ،المجلد  )1(25السنة  .2014من
الصفحة  19إلى  ,29الرابطhttps://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=91559 :
59

197

لامقممقص هةمفمع او هقايم إ قجل امقااما مةههصى لامر هف ة هقجاية ل ةى هف ة هقنللي إ للامر لو
هدنهم إ لهقص قمى ايل نفا هقهنا.
الوثيقة رقم  :8تطور عدد سكان أوروبا فئة  64 -15و +100 -65سنة ما بين  1950و 2020باأللف نسمة
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المصدرPopulation Division, World Population Prospects 2019, https://population.un.org/wpp/DataQuery/ :

لقمهمل ت ه هقلضصي لمأليةتم لى هأقمصمو للى هقنفامى هأهماملي إ لاىى اصا هقول لان م ول
هأمامو هفلةاص لى ماهيع ماغي هقجامة .لرص ت ه هقصوو اىغى ن ا هقماغي قىفس هقصاةي  64-20ن
رص هأمامو هفلةاص  27ولق ) ام يصمو  ٪73.1ن  62.2019لال ام ت ه هأةمفمع تاي ا متا
هقفس هقصاةي  64-55ن رص ن ا هقصامق هقمص هنماىى ال  ٪35ن  2000مق  ٪59.1رص لم .2019
مل اامةج هقصام هفجاة نم تص يضم او توهذ ه مةهميهي هقصامق رص لةلام ق ن  .2020ايث
لضصى هقول هفلةاي صل لين م ماايم ن ا ماغي مص مق  ٪75ال اهالع هقفس هقصاةي -55
 64ن إ لتل توذ مهمل مف اهالل ال هقول هفلةاي إ ايث اىغى اصوأى مل يذ ت ه هقفس رص
هق ليو  ٪82.1للصىى رص قامنيم مق  ٪80.6لرص ها لةي هقمايك مق ٪80.3إ جام هىى ٪80.2
63
رص م ملنيم ل ٪ 80.1رص تلقنوه.
ياممج مق الهقص 700
لناية تنم مق ل جممةيل ليمل وي لنول جةى رص اام ق مإ ل هقغة
64
اىيلل ا مهة ااىل ن  2050ا وذ هقافم لى هقمله ل ايل لوو هق جمل لهقفس هقنايث  .جام امة
اممةيك هص الجمنل رص جمماف الى هقغة  :لة ايللل هق جمل لالم ل لهى هقا مهةيل لى هقغة
ل "لا ا اةلل ملههف ا هقصمق هفل إ راا اصوأى هقلأوهى هقامقي يه لى لةام ل مهى
رص هقافم لى لوو جمن م هق يل ممةهلح
مقي م  169اىيلل ا مهة اع اىل  2050م ه جمنى مة
65
لامةت ايل  15لمام ل 64لمام لنو ا ملهتم هقيل .
62

- Eurostat, communiquée de presse, 64/2020, 21 avril 2020, op cité.
- Ibid.
64
-Cathrine Wihtold DE WENDEN « pour un droit à la mobilité et une démocratisation des frontières », Paris,
revue panoramique N°55, 4ème édition, 2001. P : 12.
 -65باتريك جي بوكانن ،مرجع سابق ،ص.54-53:
63
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 :2-2إعادة توازن سوق الشغل
 :2-2-1دور الهجرة المغادرة في محاربة البطالة
مصو هقاثمق ال ت هق لهتة هأهماملي هقمص مصمنص ان م هقول هقاصوة قىا مهةيل هقهول ةق )12إ
لة اصثىامى مصاة لل نلهع لو ال هق هة إ ج هة هقصا la migration
لت ه ام وت مق
la
 )de travailلهق هة هأقمصموي  )la migration économiqueلهق هة هقال اي
 )migration saisonnièreلهق هة هقوهسةي  )la migration circulaireلتهة هقااملقيل la
 )migration entrepreneurialeلتهة هقصال )la migration des cerveauxإ لتص
لهقفاةإ لهقة ا رص هقااث لل ايس ا سا ق ملامة هقامقص
تهةهى ماةج م هقاثمق لهقصا هق
لهقاصةرصإ لم ة هىي لمص قوت رس هقاام هقامق اايم رض .
ال ل هقهول ةق  )12يمضر ل هقاثمق اةمفص رص ج ال آ يم لهقاايث هق موي لمرةيايم ل اةيجم
هق ميني لانثا هقااة هقجمةياصإ ام يهصى م انمثم اصوة قىا مهةيل .رص ايل ماا هقاصوأى انلفض
رص هقانمثم هفلةت جأاةيجم هقاامقي ل لةلام هقاامقي لهقهنلاي لهقغةاي لرص هقول هقصةاي .
الجدول رقم  :12تطور البطالة في مناطق العالم ما بين  2017و( 2019بالمليون)
هقاثمق امقاىيلل)
2018
2017
هقانثا
192.3
192.7
هقصمق
38.9
37.8
مرةيايم
4.8
4.7
هقول هقصةاي
83.6
82.9
آ يم لهقاايث هق موئ
8.3
8.5
اةيجم هقاامقي
24.8
25.5
اةيجم هق ميني لانثا هقااة هقجمةياص
17.7
18.6
لةلام هقاامقي لهقهنلاي لهقغةاي
7.6
8.1
لةلام هقاةقي
6.7
6.7
ل ث ل ة آ يم

2019
193.6
40.1
4.9
84.6
8.5
24.4
17.0
7.3
6.8

المصدر«WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK», Rapport. International Labour Organization 2018 :
( Geneva. P : 8,12,15,17,19,21,24,27.بتصرف)

للنوام يمصىم هفاة امق هة رمقاثمق أ مصنص امقضةلة هقمصةيذ هقاةرص هق ي مصماوه ان ا هقصا
هقولقي إ لهق ي ياية مق ل هقصمث لل هقصا تل الص ينماص مق رس هق جمل هقنايثيل ليااث لل
ت ه هقمصةيذإ ال هقثىا لهقم اي لةامى
هقصا ي ااصن نف قيا ج ال أ يصا يصو لمث ا
هقايلىإ جام ل ال تل رص ل هقصا لأ يااث لل هقصا أ يصماة لمث  .مل هق هة أ م امقضةلة
هقصمثىيل لل هقصا امقاصن هقاةرصإ ا م يضم هقامصةيل لهقن مض لهقثىا لهقم اي إ جام ل هفالمص
هق يل أ يااللل لل هقصا رص اىوت هفصىص ة ن رص امه مقيفإ ياجل ل يف ة امقمنمع هقالص األ
هقاني لهقال هأقمصموي قىاىو ية قموة لى ماغيىف لموامهف؛ امدضمر مق ل تنمك ال يامغىلل ل ية
ةهضيل لل لاى ل لاى ت ال هقنماي هأهماملي لهأقمصموي ام يورص قىمفجية امغيةه لل ثةيم
199

هق هة  .ق قك رإ ه ام قمةنم لوو هقصمثىيل لل هقصا امقصمق ر نهوه ق اجلية ال هقى يل ي هلقلل لا تام
لليا .)9
الوثيقة رقم  :9تطور البطالة والعمل الهش في العالم ما بين  2017و( 2019بالمليون)
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المصدر«WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK», Rapport. International Labour Organization 2018 . :
( Geneva. P : 8بنصرف)

ماة هقلليا ةق 9إ ل لوو هفالمص هق يل ي هلقلل لا تام امقصمق رص م هيو ا ماةإ ايى اىغ لووت
ن  2017ام ينمت  1391.3اىيللإ لهةمفع ن  2019مق نال  1426.4اىيلل .لامقاامةن اع
لوو هقصمثىيل لل هقصا رص هقصمق إ نهو ل هقصا هق يامة اامة له ال هقاىيمة لهقنصذ رص ايل ل
هقاثمق ماا ولل  200اىيلل .لت ه يصنص ل هق هة أ م راث هقصمثىيل لل هقصا ا م ج قك هقاامغىيل
رص هفلام هق ا لهق ةاضْني ل هى هفهلة هقضصيف .
قاو مايل ال ل هقهول ةق  12ل هقاثمق متة لمقاي إ مصمنص ان م هايع هقول لهض هقاصوة ل
هقا مااى قىا مهةيلإ قجل تنمك رةال ايل ا متة لمألية هقاثمق ايل هقول هقفاية لهقاماوا  .قك ل هقاثمق
لتاما لال هقصا امقول هقفاية ماا متة تيجىي إ لتل ام يلىم ليغ ي هق هة ال ول هقهنل
نال ول هقاام إ فل هق وذ ان م تل هقاصل لى رةص لا قمة اأهة ااال رص ي قثمع ال
هقاثملمى هأقمصموي .
ةري ً اةماث اأ ا هقمصموي ثمةس ل مثلة
امقااما رإل هقاثمق رص هقول هقاماوا مجلل رص هقغمق
مجنلقلهصإ لأ مؤوي مق هص هق هة متة ههماملي فن م قي ى نممه لل لو لهلو لا إ ا لل
لو لهلو لا يماما اع مجليل هقصمث  .جام ل هقصمث لل هقصا امقول هقا مااى أ يلههف هقفاة
لهقم اي امقصلة نف م هقمص يصمنص ان م هقصمث لل هقصا امقول هقاصوة قىا مهةيلإ ا ا ن ا
هقاامي هأهماملي هقمص مهصىف قموةه لى هقمغى لى هقاثمق  .رض ل رمة هقاثمق م ار قىصمث
امقاصل لى مجليل هويو قما يل ا مةهمف لهأةمامض مق ا ملت هقمجليل هق ي يمثىاف لال هقصا .
 :2-2-2اليد العاملة المهاجرة آلية إلعادة التوازن
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قمىاي امهم م ال هقيو هقصماى إ هلماوى ول لةام هقغةاي لى لاو همفمقيمى لنمسي اع اصا ول هقهنل إ
ا وذ هلميمة هقا مهةيل قىصا امقاصما لهقاصمنع هفلةاي la politique du recrutement
) directل قك ل اةاى هقلا ينمى لهق مينمى لام اوهي هق اصينمىإ لتل نفا هقن ت هق ي مانمف
اصا ول هقلىيت هقصةاص هقنفثي يال هفهمن رص قثة القص  ٪ 70ال هق جمل) .جام ةى هق هة
هق ةي ل ية هقامنلني هقمص ه مفموى ان م هقمصموهى ول هنل لةام جإ امنيم لميثمقيمإ لهقلأيمى
هقاماو هفاةيجي  .قجل اع اةلة هقلقى مالقى هق هة ااج موةيهص ال تهة ةجمىي Emigration
 de masseمق تهة هنمامسي إ رال أ هقى جنوه مق هقيل مال ام ماام لوو ا ال هقا مهةيل نليم
ال المىذ قثمة هقصمق لل ثةيم هق هة هأنمامسي هقمص م م وذ ه ماثم هقجفمضهى لهقصال هفهناي .
يةاصو اصمرص هق هة إ لى اي هقم جيةإ هقفةال ايل لوو هقا مهةيل هقلهرويل لهقا مهةيل هقاغموةيل
قولق اصين رص ال اصيل .لي ملو ت ه هقاؤاة رص مصنيذ هقول لهقامةهى مق اصوة لا مااى
قىا مهةيل .رال ل هقلليا ةق 10إ ياجننم ل ن منمت هقاىوهل هقا مااى هقمص م ه لوو صمرص تهة
هيهماصإ لهقاىوهل هقاصوة هقمص م ه لوهوه ىاي  .ن ا نف ل هقفمة هقاامو ايل 1955-1950
جمنى ج ال آ يم ل اةيجم هقاامقي ل لقيمنل يم قمةهى ا مااى قىا مهةيلإ رص ايل جمنى مرةيايم ل لةام
ل اةيجم هق ميني لانثا هقااة هقجمةياص انمثم اصوة قىا مهةيل .ية ل هفلوهو جمنى ضصيف لملمىذ
ال قمة مق لةت.
الوثيقة رقم  :10تقديرات تطور صافي الهجرة حسب القارات ما بين  1950و( 2020باأللف)
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المصدرMigration data, Population Division, World Population Prospects 2019 . :
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Fertility/, vu le 08-04-2020

لرص هقفمة ام ايل  1965-1960اولى مغيةهى ا ا إ ان م ماايم آ يم قىمله ل رص صمرص هق هة إ
لمال لةام مق قمة ا مااى  .لقو م هانى ت ه هقفمة اع ه ما لوو ال هقول لللو هقا مصاةيل مق
اىوهن هفصىي  .لان ت ه هقممةيخ مصار لةام ال هقامةهى هقا مااى قىا مهةيل ايث صمةى ممصوة
ج هقامةهى هفلةت رص لوو هقا مهةيل هقلهرويل .ام الصلص اةيجم هقاامقي هقمص تص قمة هق هة
هقلهرو اماميم ان هقاةل هقمم ع لاةإ راو لةذ صمرص هق هة ا م هةمفملم اىال م ان  1950مق ن
.2020
201

ام آ يم راو هصااى ان  1990مام هقةما هفلق لمقايم ال ايث لوو هقا مهةيل هقنم ايل امالل
اأاةيجم هق ميني لانثا هقجةهيياص ل مرةيايم هقلليا ةق .)11
ملضر هقلليا ةق  11ل لوو هقا مهةيل هقصماىيل (Les migrants de travail, Migrants
المىف ايل انمثم
) workersلص ن  2015مق ام يصمو  150اىيلل ا مهةإ يمل للل ان
رص ج ال لةام  ٪33ل اةيجم هقاامقي ٪24.7إ لم ه ن
هقصمق إ ايى ممةج جاة هقن
امل ث رص ج ال آ يم لهقول هقصةاي إ ريام منلفا هقاصوأى رص اةيجم هقهنلاي لانثا ااة هقجةهيي
هقاص و هقلثنص قىوةه مى هقويال ةهري هقفةن ص )INEDإ رإل  ٪64ال
لمرةيايم .لناية تنم نف ا
هقا مهةيل هقولقييل ق ن  2017يمةج لل امقول هقاماوا  ٪58ن  )2000ي الهقص  165اىيلل
ن ا  66.لا هقانك هقولقص رإل الهقص  ٪46ال ا مهةي هقاىوهل هقنماي ن 2018إ همه له مق هقاىوهل
67
هى هقول هقاةمفع.
وثيقة رقم  :11نسبة المهاجرين العمال الوافدين حسب المنطقة سنة 2015
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المصدرInternational Organization for Migration (OIM) & Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC), :
« Global Migration Indicators 2018 » Rapport. Berlin, Germany, P : 23

مل هقة ا رص لىم هقمله ل رص لال هقصا مورع هقا ؤلقيل مق همامو قةهةهى م ار امقمغمضص لل اجمرا
هق هة إ لقو اوث قك اصو هقاة هقصمقاي هقلمني ايل مغمضى ول لةام هقغةاي لل ولل هقا مهةيل
اثةيا ية قمنلني إ لق مضميم ا ملواي افةا هقةقما ل ملقيع هقصام لىي  68.امقااما مانى هقول
هقاصوة يم مى مصماو لى ماهيع هق هة هقولقي اثةيا ااماة ل ية ااماة ة ا ان م رص ماايم
لال هقاغ هقوهلىصإ ليمال هقلمنص رص هأ مفمو ال
توريل :يمهى هفل رص ملفيذ هقضغث لى
هقمالي ى هقامقي قىا مهةيل.
66

- Les migrations dans le monde. https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/lesmigrations-dans-le-monde/. vu le 18-03-2020.
67
- World Bank « leveraging economic migration for development », Rapport, september 2019. P : 04
 - 68ع بد المالك صايش " مكافحة تهريب المهاجرين السريين" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري،
تيزي وزو ،الجرائر .سنة  ،2014ص.38 :
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خاتمة
لنوام نماوث لل هقمله ل لل ثةيم هق هة ايل هقول هقاصوة لهقا مااى إ نماوث امف ما لل ميهمايمى
هق هة إ قجل ت ه أ يصنص نف قي ى تنمك ىايمى وهل ج صنذ ال ت ه هقول إ ي ل ام ين ة مقيف
جإيهماص قف لهف ىاص يضمإ قياا هداجم هقاثةلح امقيم لى هقا ملت هقصمقاصإ تل لىم هقمله ل ايل
ميهمايمى هق هة ل ىايمم م.
رإ ه جمنى هقول هقاصوة قىا مهةيل م مفيو ال ملفيذ هقضغث لى لال هقصا إ لم مفيو ال هقمالي ىإ
لياجل ل مةار ا مةهى هقا مهةيل هقصمسويل ة ل ت ه هقا أق هفلية ماا الضلع ل ذ ايل
هقاماليلإ رإن م مل ة امقااما قل ااما مإ لمل ة يضم جفمضهم م هقصمقي ا ا تهة هقصال  .لنفا هقانثم
انثم هقةار لل مة ) ينثام لى ول هأ ماام هقمص ة امهم م هقاىا قأليوي هقصماى هقلمةهي إ
هقميمةهى هقاصموي قى هة
لامهم م قمصليا هق جمل لل ثةيم مهنيا هقا مهةيلإ رإل قك يؤوي ا
مق هنلفما هفهلةإ ليةرع ال اه هقمصليضمى هأهماملي ...
لتج ه رة ام ماااف هق هة ال مله ل ويال ةهرص لهقمصموي مأ ل ق م اصمةضيل لانماويلإ ايث
يصةذ هقاا و هق يم ص هقصمقاص نامامى امو ال هق هة لثةيا موايةتمإ ليا و هنا مام ايل ال ت اع
ولل هقا مهةيل لاامس لضةلة هأتمام ا االقيم لههمامليم قم ي لاىي هنوامه إ ل قك قضةلة
لهض لى
لهلوت  .لايل ال ينوولل ام هيو لوهوت ليضلالل هقاامج هقمص قو منمت لل موامه
هقا ملت هأهماملص لهقم قر هقاضمةي لهق ليممص لهقالهثن إ ل لى هقا ملت هأقمصموي ا ا هةمفمع
هقاثمق رص صفلذ هقالهثنيل هفصىييل لمةههع هفهلة نميه هةمفمع هقثى لى هقصا .
لتنم ياجننم ل نثةح هاى ال هف سى  :ر اإاجمل هقول هقا مااى هأ مغنمض لل لوامى هقا مهةيل رص
هقلضصي هقويال ةهري لهأقمصموي هقامقي ؟ لام ه قل ةا ج هقا مهةيل لل تممف هقول ؟ لام ه قل
ملقفى ميمةهى هق هة ال هقول هقاصوة نال هقول هقا مااى ؟
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عالقة قرارات الفالحين الرعي-زراعية بالمؤسسات اإلرشادية والمالية
بالبيئات شبه الجافة بالمغرب؛
دراسة مقارنة بين الوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين" :دكالة – عبدة" و"الشاوية"
Relation of Framers’ agro-pastoral decisions to agricultural extension and
financial institutions in in semi-arid environments of Morocco: A
comparative study between two ecological agricultural units: "Doukkala”Abda" and “Chaouia
محمد األسعد
وفاء كامل





ملخص
تعالج الدراسة مسألة اتخاذ القرار لدى الفالحين في األنظمة الرعي زراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب وعالقتها
باألنظمة المؤسسية بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين" :دكالة – عبدة" و"الشاوية" ،وذلك لإلجابة عن السؤال اإلشكالي
التالي " :هل يؤثر التنظيم المؤسسي (اإلرشاد الفالحي ،مؤسسة القرض الفالحي) في توجيه قرارات الفالحين الرعي زراعية
بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين؟ تتوخى الدراسة اختبار مشكلة البحث باعتماد الفرض اإلحصائي التالي :ال توجد
فروقات ذات داللة إحصائية ) (H0في قرارات الفالحين الرعي زراعية حسب التنظيم المؤسسي (اإلرشاد الفالحي ،مؤسسة
القرض الفالحي) بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين .اعتمد البحث األسلوب الميداني لجمع البيانات ،لهذا تم اختيار طريقة
السحب الطبقي األمثل لسحب عينة قوامها  424فالحا سنة  .2015وسوف يتبنى مقاربة مقارنة ،اعتمادا على أسلوبين من
التحليل :كمي ونوعي ،على مستوى الوحدة الزراعية-اإليكولوجية .وقد تطلب اختبار الفرض اإلحصائي ،استعمال اإلحصاء
االستداللي  .وبناء على الوسائل المقترحة لمعالجة مشكلة البحث ،تم التوصل إلى :كون المستشار الفالحي يمثل خط التماس
األول مع الفالح ويعمل كحلقة وصل بين األجهزة اإلرشادية والفالحين ،إال أن نسبة الذين يتواصلون معه ضعيفة وال تتجاوز
 %9من مجموع فالحي الوحدتين اإليكولوجيتين .كما تعتبر مؤسسة القرض الفالحي من أهم مصادر تمويل الفالحين
بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين ،غير أن تعامل الفالحين معها ال زال ضعيفا؛ إذ ال تتجاوز نسبتهم  %21من مجموع
فالحي المجاالت المدروسة .وسنحاول هيكلة هذا البحث بناء على منهجية ( )IMRADالتي تتكون من التي تتكون من
المقدمة ( )Iوالمنهجية ( )Mوالنتائج ( )Rثم المناقشة (.)D
الكلمات المفتاحية
اتخاذ القرار ،أنظمة رعي زراعية ،وحدة زراعية -إيكولوجية ،دكالة-عبدة ،الشاوية ،تنظيم مؤسسي.

 أستاذ التعليم العالي ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك ،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء.
 دكتورة باحثة في الجغرافيا  ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك ،جامعة الحسن الثاني .الدار البيضاء كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك،
جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء.
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Abstract
The study aims at studying the issue of farmers' decision-making and its relation with
Institutional systems (agricultural extension and agricultural lending institution) , In
the two ecological agricultural units: "Doukkala-Abda" and “Chaouia”. The study attempts to
answer the following question: Do Institutional systems (agricultural extension and
agricultural lending institution) affect farmers’ agro-pastoral decisions in the two ecological
agricultural units? The research problem was examined using the following null hypothesis:
There are no statistically significant differences (H0) in farmers' agro-pastoral decisions
according to Institutional systems in the two ecological agricultural units. The research adopted
the method of collecting field data, based on the optimal stratified sample, to choose 424
farmers in the 2015. The study adopts also, a comparative approach, based on two methods of
analysis: Quantitative and qualitative in the level of ecological agricultural unit. The statistical
hypothesis test required the use of inferential statistics. It was concluded that: The agricultural
guide represents the first line of contact with the farmer and acts as a link between the extension
administrations and farmers, but the percentage of those who communicate with him is low and
does not exceed 9% of the total number of farmers of the two ecological units. The Agricultural
lending institution is also considered one of the most important sources of financing for farmers
in the two ecological agricultural units, but the farmers ’dealings percentage with it is still low.
It does not exceed 21% of the total number of farmers in the studied fields. We will try to
structure this research based on the (IMRAD) methodology, which consists of introduction,
methodology, results and discussion.
Key words:
Decision-making, agro-pastoral systems, Institutional system, agro-ecological unit, DoukkalaAbda, Chaouia.

 مقدمة ومنهجية العمل.2
مقدمة

.2.1

 السياق العام للبحث:أوال
يتناول هذا البحث دراسة وتحليل إشكالية قرارات الفالحين في األنظمة الزراعية وعالقتها باألنظمة
" "دكالة – عبدة: حالة الوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين:المؤسسية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب
 تنتمي الوحدتان الزراعيتان اإليكولوجيتان إلى المجموعة الزراعية اإليكولوجية.)1و"الشاوية" (الشكل
.) المسماة السهول والهضاب األطلنتية ذات البور المالئم للزراعةensemble agro-écologique(
agriculture (  ملم400 وتصنف مناخيا بأنها شبه جافة؛ إذ يقل المعدل السنوي للتساقطات المطرية بها عن
، وبن سليمان، سطات: تمتد الوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية" على أقاليم.)marocaine,2008
 تمثل المساحات الصالحة للزراعة. وعمالة الدارالبيضاء، وعمالة المحمدية، والنواصر، وبرشيد،ومديونة
 ويمثل مؤشر أهمية.%34  كما تمثل األراضي المخصصة للحبوب أكثر من،%66 و%54 بها ما بين
 بينما تمتد الوحدة الزراعية اإليكولوجية.)agriculture marocaine ,2008 ( %15 و13 الفالحة ما بين
 تمثل المساحات الصالحة للزراعة بها أزيد من، وأسفي، وسيدي بنور، الجديدة:"دكالة – عبدة" على أقاليم
18  ويمثل مؤشر أهمية الفالحة.% 55  كما تمثل األراضي المخصصة للحبوب والبوار زهاء،% 66
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 %وهو األعلى مقارنة بباقي الوحدات الزراعية اإليكولوجية بالمغرب ( agriculture marocaine,
 .)2008,سنحاول طرح إشكالية البحث في إطار هذا السياق العام.
شكل  :1موقع وحدات المعاينة المجالية في إطار الوحدات المجالية
الفالحية بالمغرب

المصدر :األسعد.70 ،2012 ،

شكل  :2الموقع اإلداري إلقليمي "أسفي" و"سطات" وموقع الجماعات القروية المعنية بالبحث

المصدر :خريطة طبوغرافية ،2011 ،بتصرف.
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ثانيا :المفاهيم اإلجرائية للبحث
 مفهوم اتخاذ القرار :القرار هو البت النهائي واإلرادة المحددة لصانع القرار ،بشأن ما يجب وما ال يجب
فعله للوصول بوضع معين إلى نتيجة محددة ونهائية ( رشوان .)191 ،2010 ،وهناك ثالثة مفاهيم أساسية
لنظرية اتخاذ القرار ،هي :البدائل ،والنتائج ،والعوامل الخارجية (الحدث ،فرصة(Espinasse, )... ،
) .2009, 19والقرار "عبارة عن تدبير يتخذ قصد إنجاز فعل معين ،ويتم بموجبه تحديد االختيارات ،سواء

بشكل واع ،أو بشكل غير واع .وتخضع القرارات لمسلسل احتمالي ،يبدأ بتحديد األهداف نتيجة لمثيرات
معينة ،تحدد نوعية المعلومات التي يكونها الفرد والتي تمكنه من اختيار نوعية القرار .وال يمكن عزل
القرارات في األنظمة الرعي-زراعية عن محيطها اإليكو -ثقافي؛ إذ يتخذ الفالح قراراته بناء على تفاعل
العوامل اإليكولوجية بالنسق الثقافي من أجل تحقيق غايات محددة ،جوهرها البحث عن االنتظام والتكيف.
وتعتبر اإليكولوجيا الثقافية اإلطار الفكري المالئم إلدراك قرار الفالح في محيطه الطبيعي
والثقافي"(األسعد .)40-39 ،2012 ،ويرتبط موضوع اتخاذ القرار بمفهوم األنظمة الرعي-زراعية في هذه
الدراسة التي تتمثل في اختيارات الفالحين الرعي زراعية بالبيئات شبه الجافة(األسعد ،كامل .)38 ،2018
 مفهوم نظام الرعي – زراعي :يعرف على أنه طريقة اإلنتاج التي تجمع بين اإلنتاج الزراعي والثروة
الحيوانية مع استخدام مناطق الرعي :المروج والمستنقعات واألراضي البوار ). (Cabanne, 1991,23
ويتضمن المفهوم أيضا التوازن الذي ينظم استخدام الزراعة وتربية الماشية أو الزراعة وتربية الماشية
والرعي في الغابة .ويعرف جون بول ديري النظام الزراعي بمجموع اإلنتاج الزراعي (استخدام األراضي
والثروة الحيوانية وتناوب المحاصيل والزراعة وتربية الماشية في استغاللية أو مجال زراعي
( .(Diry ,2004, 186أما نظام االنتاج الزراعي فيعرفه كل من شاليار وشارفي على أنه توافق على
مستوى وحدات االنتاج أو االستغالليات ،واألهمية النسبية لمختلف وسائل اإلنتاج (األرض ورأس المال
والعمل) ،فضال عن الزراعة وممارسة تربية الماشية ) .(Charvet &, Chaleard, 2004,150
ويقصد بمفهوم أنظمة الرعي -زراعية في هذه الدراسة ،أهداف القرارات التي تتمثل في اختيارات
الفالحين في الزراعة وتربية الماشية بالبيئات الشبه جافة؛ حيث يتكون النظام الزراعي من اختيارات أنواع
المزروعات األساسية ،وأنواع المزروعات التكميلية .ويتكون نظام تربية الماشية من اختيارات الفالحين
لنوع الماشية :تربية األبقار ،وتربية األغنام ،وتربية الماعز .والتي تؤدي إلى تفاعل واندماج النظامين.
 المؤسسات اإلرشادية :يصماة المكتب الوطني لالستشارة الفالحية المؤسسة العمومية التي تقوم بدور اإلرشاد
الفالحي بالمغرب ،أحدث سنة  .201369يكلف بقيادة ،وتنسيق ومتابعة تنفيذ استراتيجية اإلستشارة الفالحية
على الصعيد الوطني .ويتكون من 12 :مديرية جهوية ( 48مصلحة جهوية) تضم حوالي  50مصلحة إقليمية
لالستشارة الفالحية تغطي حوالي  300مركز لالستشارة الفالحية منتشرة عبر ربوع المغرب ،يشتغل بها
 1448مستشارا فالحيا سنة  ( 2016مكتب الوطني لالستشارة الفالحية .)2020 ،تقوم هذه المؤسسة بعملية
اإلرشاد الفالحي عبر ثالثة مستويات :االستشارة الفالحية ،ومواكبة المنظمات المهنية ،والتكوين والبحث.
 مستوى االستشارات الفالحية :تقوم المؤسسة في هذا الصدد بتأطير الفالحين في مجال اإلستشارة الخاصةبمكافحة األمراض التي تصيب النباتات والحيوانات؛ ثم مساعدتهم ومواكبتهم في اإلجراءات المتعلقة
بالحصول على اإلعانات المالية والتشجيعات المنصوص عليها في القوانين؛ عالوة على تنمية وتطبيق
الطرق الحديثة والمبتكرة في مجال تدبير وبث المعلومات والمعارف؛ إضافة إلى ضمان استشارة فالحية
ترتكز على القرب.

 69قبل سنة  2013كانت المؤسسة تسمى بمؤسسة اإلرشاد الفالحي ،والشخص الذي يقوم باإلرشاد الفالحي يسمى المرشد الفالحي.
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 مستوى مواكبة المنظمات المهنية :من خالل ضمان مواكبة ،وتأطير وتقديم اإلستشارة لمهنيي سالسلاإلنتاج الفالحي في مجال تقنيات اإلنتاج ،والتثمين ،والتسويق وتسيير الضيعات الفالحية؛ وكذلك مواكبة
المهنيين في التفكير في إعداد وإنجاز مشاريعهم الفالحية المبتكرة وفي تجميع األراضي الفالحية .مع دعم
العمليات المنجزة من قبل باقي الفاعلين في التنمية الفالحية .إضافة إلى اإلسهام في تتبع مشاريع الفالحة
التضامنية ميدانيا؛ وكذلك اإلسهام في جمع المعطيات واإلحصائيات المتعلقة بالقطاع.
 مستوى التكوين والبحث :تتدخل المؤسسة عبر ضمان عمليات التكوين المستمر في مجال االستشارةالفالحية وإنجاز برامج إعادة التكوين المهني ،عن طريق االتفاقيات مع المنظمات المهنية ،والغرف المهنية
والمؤسسات الوطنية للتكوين والبحث؛ عالوة على نشر نتائج األبحاث التطبيقية والطرق الحديثة لإلنتاج،
والتثمين وتسويق المنتوجات الفالحية.
تؤطر مؤسسة المكتب الوطني لالستشارة الفالحية مجال الدراسة (سهل عبدة) بمركزين؛ يوجد األول
بجماعة "جمعة سحيم" ،يشتغل به  5مستشارين فالحيين ،ويوجد الثاني بجماعة "سبت كزولة" ويضم
مستشارين فقط.
 المؤسسات المالية :القرض الفالحي مؤسسة مالية عمومية وطنية تأسست سنة  ،1961تم تحويلها إلى
شركة مساهمة انطالقا من سنة  .2003تتلخص مهمتها األساس في تمويل الفالحة واألنشطة المتعلقة بالتنمية
االقتصادية واإلجتماعية للعالم القروي ،وذلك من خالل :تسهيل وصول المزارعين إلى وسائل استغالل
حديثة ومذرة لألرباح ،وتعبئة المدخرات الوطنية لصالح التنمية القروية ،إضاف إلى تطوير الخدمات
المصرفية لدى المزارعين والمناطق الريفية عبر تقديم خدمات بنكية مناسبة .وذلك من أجل دعم إنشاء
المشاريع الزراعية ،ودعم االقتصاد االجتماعي لالنتاج والخدمات ،وإدخال الصناعة الزراعية والتسويق.
عالوة على تعزيز اإلستشارة والخبرة لصالح المزارعين لزيادة إنتاجهم.
ثالثا :مشكلة البحث
يهتم هذا البحث بدراسة قرارات الفالحين الرعي زراعية وعالقتها بالتنظيم المؤسسي .ومن هذا
المنطلق يمكن طرح السؤال اإلشكالي التالي " :هل يؤثر التنظيم المؤسسي (اإلستشارة الفالحية ،والقرض
الفالحي) في توجيه قرارات الفالحين الزراعية بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين ؟
تتوخى الدراسة اختبار مشكلة البحث باعتماد الفرض العدم) (Hypothèse nulle H0التالي :
"ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية ) (H0في قرارات الفالحين الرعي زراعية حسب مستويي
اإلستشارة الفالحية والقرض الفالحي بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين "دكالة – عبدة"
و"الشاوية".
رابعا :أهداف البحث
يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية:
 ربط عالقة قرارات الفالحين الرعي زراعية بمستويي اإلستشارة الفالحية والقرض الفالحي
بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين "دكالة – عبدة" و"الشاوية".
 مقارنة عالقة قرارات الفالحين الرعي زراعية بمستويي اإلستشارة الفالحية والقرض الفالحي
بكل من الوحدتين.
 -1.2منهجية البحث
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أوال :أدوات جمع البيانات :نهج البحث األسلوب الميداني لجمع البيانات .لهذا تم اختيار طريقة السحب
الطبقي األمثل (( 70)Stratifié optimal échantillonاألسعد )7 ،2006 ،لسحب عينة قوامها 424
فالحا سنة  .2015تم التحقق من صدق االستمارة بإجراء اختبار قبلي للتأكد من فاعلية االستمارة في جمع
البيانات الالزمة بالجودة المطلوبة .وقد تم اختبارها في صيف سنة  ،2015على  100فالح موزعة بالتساوي
بين الوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين ،تم اختيارهم عشوائيا .كما إعتمدنا منهجية ( )IMRADفي هيكلة
هذه الدراسة (األسعد.)13،2019،
ثانيا :أدوات المعالجة :استخدمت مجموعة من األدوات اإلحصائية الختبار فرضيات الدراسة .ومن أهم
تلك األدوات اختبار الداللة كا )Chi-Square( ²ومعامل تقديره ( ،)V de Cramerواختبار" كــروسكال
واليس" ( ،)Kruskal-Wallisوذلك باحتمال  0.05لقبول أو رفض فرض العدم ).(H0

 .3النتــــائج
.1.3عالقة قرارات الفالحين الرعي زراعية باالستشارة الفالحية
تؤثر المؤسسات اإلرشادية على قرارات الفالحين ،إذ تعتبر من مثيرات القرارات التي يتخذها الفالح؛
حيث تعمل المؤسسات اإلرشادية على توجيه الفالح بواسطة تواصل المستشار الفالحي المباشر مع
الفالحين ،بهدف نقل معارف جديدة وتحسين اختيارات الزراعة وتربية الماشية ورفع المستوى المعيشي
للفالح .وهي عموما ال تخرج عن مواضيع الغراسة والبستنة وتربية الدواجن ،وأساليب تربية الماشية
والصحة الحيوانية والعناية باإلسطبل...
 .1.1.3اختيارات الفالحين ودور اإلرشاد الفالحي
يلعب اإلرشاد الفالحي دورا رئيسا كحلقة هامة في منظومة متكاملة من منظومات العملية اإلنتاجية
الفالحية .ويساهم العمل اإلرشادي في عملية التنمية الفالحية عن طريق نقل المعارف الفالحية للسكان
الريفيين والمزارعين ،وتطوير قدراتهم العملية الستيعاب واستخدام هذه المعارف بالشكل الذي يضمن
التطور المتكامل والمستدام للقطاعات الفالحية ،إضافة إلى مساعدة الفالحين على اتخاذ القرارات الزراعية
السليمة للتكيف مع الظروف المناخية والمستجدات الفالحية على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
ومن أجل الوقوف على دور اإلرشاد الفالحي بالمجاالت المدروسة ،سنعرض نتائج الدراسة المتعلقة بالتعامل
مع المستشار الفالحي؛ حيث سنبسط ،أوال ،موقف الفالحين من التعامل مع المرشد الفالحي بشكل عام .ثم
نبرز موضوعات التعامل مع المستشار الفالحي بالنسبة للذين صرحوا بتعاملهم معه ،ومكان التعامل .كما
سنقدم نتائج تقييم درجة استفادة الفالحين من خدمات المستشار الفالحي ،وفحص درجة تقييمهم في ضوء
متغيري فئات األعمار وفئات الحيازات .ونختم في األخير ،بدراسة الداللة اإلحصائية للفروقات في مواقف
الفالحين من المستشار حسب متغيرات :الوحدة الزراعية اإليكولوجية ،وفئات األعمار ،وفئات الحيازات،
والمستوى الدراسي.
أوال :تعامل الفالح مع المستشار الفالحي

 70هق ا هقثااص هفال يم انمض لى هقصيغ هقةيمضي هقممقي :
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شكل  :3تعامل الفالحين مع المستشار الفالحي بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين

المصدر اإلحصائي :دراسة ميدانية.2015 ،

يبرز الرسم البياني موقف الفالحين من التعامل مع المستشار الفالحي بالوحدتين الزراعيتين
اإليكولوجيتين؛ حيث يالحظ أن الفالحين ال يتعاملون مع المستشار الفالحي كثيرا ،إذ ال تتجاوز نسبة
الفالحين الذين تواصلوا مع المرشد  %9من مجموع فالحي الوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين .وتتوزع
هذه النسبة بشكل متفاوت؛ حيث تحتل جماعة الحضر الصدارة بنسبة  %21من الفالحين الذين تواصلوا مع
المستشار الفالحي ،متبوعة بجماعة البخاتي بنسبة  %9بالوحدة الزراعية االيكولوجية "دكالة عبدة" .بينما
تحتل جماعة راس العين الشاوية المرتبة األولى بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية" بنسبة  .%1في
حين يسجل غياب تام للتعامل مع المرشد المستشار في جماعة سيدي العايدي.
نستنتج أن الوحدة الزراعية االيكولوجية "دكالة عبدة" (الحضر والبخاتي) تتبوأ الصدارة بنسبة % 30
من الفالحين الذين تواصلوا مع المستشار الفالحي ،مقابل  %1فقط من الفالحين بالوحدة الزراعية
االيكولوجية "الشاوية (رأس العين).
ثانيا :موضوعات تعامل الفالحين مع المستشار الفالحي
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شكل  :4موضوعات التعامل مع المستشار الفالحي بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين

المصدر اإلحصائي :دراسة ميدانية.2015 ،

يوضح هذا الرسم البياني موضوعات اإلرشاد الفالحي بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين؛ حيث
تختلف موضوعات تواصل الفالحين مع المستشار الفالحي من مجال ألخر؛ إذ يتبين ما يلي:
 تتبوأ الموضوعات المتعلقة باستعمال البذور الزراعية المرتبة األولى بجماعة الحضر بنسبة ،%35
تليها استعمال المبيدات لحماية المحصول الزراعي بنسبة  ،%33ثم موضوعات استعمال السماد
بنسبة  .%31بينما تتصدر الموضوعات الخاصة باستعمال المبيدات والسماد المرتبة األولى ضمن
موضوعات تواصل الفالحين مع المرشد الفالحي في جماعة البخاتي بنسبة  %34لكل منهما ،تليها
موضوعات استعمال البذور بنسبة .%32
 يتعامل فالحي جماعة رأس العين مع المستشار من خالل الموضوعات الخاصة بالمبيدات والبذور
والسماد.
نستنتج أن الموضوعات المتعلقة باستعمال المبيدات واستعمال البذور تحتل الصدارة ضمن موضوعات
تواصل الفالحين مع المستشار الفالحي في الوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين ،متبوعة بالموضوعات
الخاصة باستعمال األنواع الجديدة للسماد.
ثالثا :مكان تعامل الفالحين مع المستشار الفالحي
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شكل  :5مكان تعامل الفالحين مع المستشار الفالحي بالمجاالت المعنية بالدراسة

المصدر اإلحصائي :دراسة ميدانية.2015 ،

يظهر الرسم البياني مكان تعامل الفالحين مع المستشار الفالحي بالوحدتين الزراعيتين
اإليكولوجيتين؛ حيث يتبين ما يلي:
فبالنسبة للوحدة الزراعية اإليكولوجية "دكالة -عبدة" ،فقد أفصح  %16من الفالحين بجماعة الحضر عن
تواصلهم مع المرشد الفالحي في مركز اإلرشاد الفالحي ،بينما أعرب  %5من الفالحين عن تعاملهم معه
في الدوار .في حين أكد  %6من الفالحين بجماعة البخاتي عن تعاملهم مع المرشد في الدوار بخالف %3
من الفالحين الذين أعربوا عن تعاملهم معه في مركز اإلرشاد.
أما بخصوص الوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية" ،فقد عبر  % 1فقط من فالحي جماعة راس العين
عن تعاملهم مع المستشار الفالحي في كل من المركز والدوار.
وبالتالي ،نستنتج أن  %5من الفالحين بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين يتواصلون مع المستشار الفالحي
في مركز اإلرشاد الذي يكون غالبا في أقرب مدينة أو مركز حضري ،مقابل  %4من الفالحين الذين
تعاملوا معه في مقر سكناهم؛ إي أثناء زيارته لدواوير.
 .2.1.3مواقف الفالحين من التعامل مع المستشار الفالحي
أوال :موقف الفالحين من التعامل مع المستشار الفالحي حسب المستوى الدراسي
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شكل  :6موقف الفالحين من التعامل مع المستشار الفالحي حسب المستوى الدراسي بالوحدتين
الزراعيتين اإليكولوجيتين

المصدر اإلحصائي :دراسة ميدانية.2015 ،

يبين هذا الرسم البياني موقف الفالحين من التعامل مع هقا مامة الفالحي حسب المستوى الدراسي
بالوحدتين اإليكولوجيتين؛ حيث تسجل أعلى نسبة للفالحين الذين يتعاملون مع هقا مامة هقف اص ،ضمن
أصحاب المستوى الدراسي االبتدائي التي تمثل  ،%41تليها نسبة ذوي المستوى الدراسي الثانوي التي
تصل إلى  ،%30ثم نسبة الفالحين غير المتمدرسين  ،%5وفي األخير ،نسبة الذين درسوا بالكتاب التي
تشكل  .%2مما يؤكد على أن المستوى الدراسي له تأثير على قرار الفالحين في التعامل مع هقا مامة
هقف اص.
ثانيا :مواقف الفالحين من خدمات المستشار الفالحي
أبانت النتائج بالنسبة لتقييم الفالحين النتفاعهم من اإلرشاد الفالحي بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين؛
ما يلي:
 أعرب  %11من الفالحين بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "دكالة عبدة" عن استفادتهم من هقا مامة
هقف اص ،في حين صرح  %2عن عدم نفعيته .أما في الوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية" فلم
تتجاوز نسبة الفالحين الذين تعاملوا مع هقا مامة ،والذين عبروا في الوقت نفسه عن عدم نفعيته
.%1
 أبان  %16من الفالحين الذين ينتمون إلى جماعة الحضر عن نفعية هقا مامة هقف اص ،مقابل
تصريح  %5بعدم استفادتهم منه .في حين عبر  %7من فالحي جماعة البخاتي عن نفعية المرشد
الفالحي.
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ترتيبا عما سلف نستنتج ،أن معظم الفالحين الذين تواصلوا مع هقا مامة هقف اص بالوحدة الزراعية
اإليكولوجية "دكالة عبدة" ،أبانوا عن نفعيته في توجيههم وإرشادهم بخصوص أهم المستجدات التقنية
واإلنتاجية للفالحة.
ثالثا :الداللة اإلحصائية للفروقات في تعامل الفالحين مع المستشار الفالحي
يستخلص من نتائج البحث ،المتعلقة بداللة الفروق المسجلة على مستوى عالقة متغيري التعامل مع
المستشار الفالحي ومواقف الفالحين منه ،مع المتغيرات المستقلة حسب اختبار الدالة " كا "2و معامل
االرتباط ( ،)V de Cramerأو اختبار" كــروسكال واليس" ( ،)Kruskal-Wallisما يلي:
يسجل بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية" (سيدي العايدي ورأس العين) ،عدم وجود أي داللة
إحصائية بين الفروق حسب عوامل :الوحدة الزراعية اإليكولوجية ،وفئات األعمار ،وفئات الحيازات،
والمستوى الدراسي؛ حيث تتجاوز داللة كل من اختبار "كا" 2و" كــروسكال واليس"  0.05وبالتالي قبول
فرض العدم ( .) H0أما بالنسبة للوحدة الزراعية اإليكولوجية "دكالة عبدة" (الحضر ،البخاتي) فيسجل وجود
فروقات ذات داللة إحصائية حسب متغير الوحدة الزراعية اإليكولوجية عند مستوى متغيري التعامل مع
المستشار الفالحي ومواقف الفالحين منه ،وحسب المستوى الدراسي عند مستوى متغير مواقف الفالحين
من المستشار الفالحي؛ حيت تقل داللة "كا "2أو " كــروسكال واليس" عن  ،0.05وبالتالي قبول الفرض
البديل ) .(H1كما يسجل ضعف االرتباط بين متغير التعامل مع المستشار الفالحي مع المتغيرات المستقلة،
حيت لم تتعد قيمة معامل االرتباط ( .0,18 )V de Cramerوبالتالي فإن متغير المستوى الدراسي له تأثير
ضعيف على قرار الفالحين في التعامل مع المستشار الفالحي.
 .2.3عالقة قرارات الفالحين الرعي زراعية بالمؤسسات المالية
يرتبط تطبيق التقنيات الحديثة الموصى بها عن طريق اإلرشاد الفالحي بالحاجة إلى استثمارات مالية
لتمويل متطلبات تطبيق هذه التقنيات مثل :األسمدة الكيماوية ،والبذور المحسنة ،والشتالت ،والمعدات
الزراعية والمبيدات ...وهي مستلزمات ذات تكلفة قد ال يستطيع الفالح تحملها في أغلب األحيان ،لذلك فإن
قرار الفالح بتبني التقنيات واألساليب الجديدة يتأثر بمدى قدرته على التمويل ،سواء عن طريق التمويل
الذاتي أو بواسطة المؤسسات المالية ،مثل مؤسسة القرض الفالحي التي تعتبر المصدر األول لتمويل الفالح
بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين.
 .1.2.3اختيارات الفالحين ودور القرض الفالحي
يعتمد الفالح على المؤسسات المالية في تمويل تدبير الحيازة ومستلزماتها ،وتعتبر مؤسسة القرض
الفالحي المصدر األساس لتمويل الفالح ،إلى جانب مؤسسات السلفات الصغرى الذي ظهرت في العقد
األخير ،عالوة على اإلمكانات الذاتية للتمويل ،المتمثلة في ما يذخره الفالح أو ما يقدمه له أبنائه وأفراد
عائلته.
وفي هذا الصدد ،سنبسط موقف الفالحين من التعامل مع القرض الفالحي بشكل عام ،قبل عرض
موضوعات التعامل معه ،ومواقف الفالحين من نفعيته ،ونختم بالداللة اإلحصائية للفروقات في تعامل
الفالحين مع القرض الفالحي ومواقفهم منه حسب متغيرات :الوحدة الزراعية اإليكولوجية ،وفئات األعمار،
وفئات الحيازات.
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أوال  :تعامل الفالح مع القرض الفالحي
شكل  :7تعامل الفالحين مع القرض الفالحي بإقليمي أسفي وسطات وبالجماعات المدروسة

المصدر اإلحصائي :دراسة ميدانية.2015 ،

يظهر الرسم البياني ،موقف الفالحين من التعامل مع القرض الفالحي بالوحدتين الزراعيتين
اإليكولوجيتين .حيث يتضح تصريح ما يناهز  %79من الفالحين عن عدم تعاملهم مع القرض الفالحي
بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين ،مقابل  %21من الفالحين فقط الذين عبروا عن تعاملهم معه.
ففي الوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية" ،أفصح  %25من الفالحين في جماعة سيدي العايدي عن
تعاملهم مع القرض الفالحي ،في حين أعلن ما يربو عن  %75عن عدم التعامل معه .بينما أباح  %20من
الفالحين في جماعة رأس العين الشاوية عن تعاملهم مع القرض الفالحي ،في مقابل  %80الذين لم يتعاملوا
معه.
بينما في الوحدة الزراعية اإليكولوجية "دكالة -عبدة"،أبان  %23من مجموع فالحي جماعة البخاتي عن
تعاملهم مع مؤسسة القرض الفالحي ،مقابل  %77من الذين أكدوا عدم تعاملهم معه .بينما كشف  %16من
مجموع فالحي جماعة الحضر عن تعاملهم مع القرض الفالحي ،عكس  %84الذين أعلنوا عن عدم تعاملهم
مع هذه المؤسسة.
نستنتج أن تعامل الفالح مع مؤسسة القرض الفالحي بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين تبقى نسبته
ضعيفة جدا مع تباينها من وحدة إيكولوجية ألخرى؛ إذ تحتل الوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية"
الصدارة في تعامل فالحيها مع مؤسسة القرض الفالحي.
ثانيا :موضوعات تعامل الفالحين مع القرض الفالحي
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شكل  :8موضوعات التعامل مع القرض الفالحي بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين

المصدر اإلحصائي :دراسة ميدانية.2015 ،

يبرز هذا الرسم البياني موضوعات التعامل مع القرض الفالحي بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين؛
حيث تتنوع موضوعات تعامل الفالحين مع هذه المؤسسة ،وتختلف من مجال ألخر:
االختيار األول :اختارت نسبة  % 42من الفالحين بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين استغالل القرض
الممنوح لهم من قبل مؤسسة القرض الفالحي في شراء البذور؛ وتأتي جماعة الحضر في المرتبة األولى
بنسبة فاقت  ،%45تليها جماعة البخاتي بنسبة  %43بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "دكالة عبدة" ،بينما
تحتل جماعة رأس العين الشاوية الصدارة بنسبة  %40بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية" ،متبوعة
بجماعة سيدي العايدي بنسبة . %38
االختيار الثاني :اختارت نسبة  %26من الفالحين بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين استثمار القرض في
شراء رؤوس الماشية؛ وتتصدر هنا جماعة رأس العين الشاوية هذا االختيار بنسبة  ،%30متبوعة بجماعة
سيدي العايدي بنسبة  %22بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية" .في حين تحتل جماعة الحضر
المرتبة األولى بنسبة  % 28بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "دكالة عبدة" ،ثم جماعة البخاتي في المرتبة
األخيرة بنسبة . %24
االختيار الثالث :اختارت نسبة  %20من الفالحين بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين استغالل القرض
الممنوح لهم من قبل مؤسسة القرض الفالحي في شراء العلف للماشية؛ إذ تسجل جماعة البخاتي أعلى نسبة
 % 24في اختيارات الفالحين ،تليها جماعة الحضر بنسبة %14بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "دكالة
عبدة" .وتأتي جماعة رأس العين في المرتبة األولى بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية" بنسبة ،%20
متبوعة بجماعة سيدي العايدي بنسبة .%19
االختيار الرابع :جاءت نتائجه متقاربة وفي المرتبة نفسها تقريبا ،ويتعلق األمر هنا باستثمار القرض الممنوح
في اقتناء اآلالت الفالحية أو حفر اآلبار أو بناء اإلسطبل .وهكذا كانت النتائج كاآلتي:
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 اختيار نسبة  %4من الفالحين بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين توظيف القرض الممنوح لهم
في شراء اآلالت الفالحية؛ حيث تتصدر جماعة رأس العين المرتبة األولى في هذا االختيار بنسبة
 ،%7في حين تحتل جماعة سيدي العايدي المرتبة الثانية بنسبة  %3بالوحدة الزراعية "الشاوية".
أما جماعة البخاتي فتتصدر الوحدة الزراعية اإليكولوجية "دكالة عبدة" بنسبة  ،%4متبوعة بجماعة
الحضر بنسبة .%3
 اختيار نسبة  %4من الفالحين في الوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين استغالل القرض المحصل
عليه من لدن القرض الفالحي في حفر اآلبار؛ إذ تتصدر جماعة سيدي العايدي هذا االختيار بنسبة
 ،%9تليها جماعة رأس العين الشاوية بنسبة  %3بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية" .بينما
تحتل جماعة الحضر المركز األول بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "دكالة عبدة" بنسبة  ، %3ثم
جماعة البخاتي بنسبة .%4
 اختيار نسبة  %4من الفالحين بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين استغالل القرض في بناء
اإلسطبل .تتبوأ جماعة سيدي العايدي الصدارة في هذا االختيار بنسبة  %9بالوحدة الزراعية
اإليكولوجية "الشاوية" ،مع انعدام هذا االختيار في جماعة رأس العين .في حين تحتل جماعة
الحضر المرتبة األولى بنسبة  ،%7ثم بجماعة البخاتي بنسبة  %1بالوحدة الزراعية اإليكولوجية
"دكالة عبدة".
نستنتج أن موضوع شراء البذور يتبوأ الصدارة ضمن موضوعات تعامل الفالحين مع القرض الفالحي
بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين ،متبوعا باقتناء رؤوس الماشية والعلف ،ثم حفر اآلبار ،واقتناء اآلالت
وبناء اإلصطبل ،وهي اختيارات تعكس هواجس وحاجات الفالح المغربي بهذه المناطق.
ثالثا :مواقف الفالحين من نفعية القرض الفالحي
أظهرت النتائج المتعلقة بتقييم الفالحين لمدى انتفاعهم من القرض الفالحي بالوحدتين الزراعيتين
اإليكولوجيتين بشكل عام؛ أن  %17منهم صرحوا بنفعية القرض الفالحي ،في مقابل تعبير  %4عن عدم
نفعيته .بينما تباينت النتائج التفصيلية حسب الوحدتين:
حيث كانت النتائج بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "دكالة -عبدة" :تصريح  % 19من الفالحين بجماعة
البخاتي عن نفعية خدمات القرض الفالحي ،عكس  %4من الفالحين الذين أكدوا عدم نفعيته .بينما أبان
 %14من الفالحين في جماعة الحضر عن انتفاعهم من القرض الفالحي ،نقيض  %2الذين أعربوا عدم
استفادتهم منه.
بينما كانت النتائج بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية" :تعبير  % 20من الفالحين بجماعة سيدي
العايدي عن نفعية القرض الفالحي ،نقيض  %5من الفالحين الذين عبروا عن عدم نفعيته .في حين أبان
زهاء  %17من الفالحين بجماعة راس العين عن نفعية القرض الفالحي ،خالف  %3الذين صرحوا عن
عدم انتفاعهم بقروضه.
بناء عما سبق ،نستنتج أن معظم فالحي الوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين الذين تعاملوا مع القرض
الفالحي أفصحوا عن نفعيته ودوره المهم في أنشطتهم الفالحية.
 .2.2.3الداللة اإلحصائية لمواقف الفالحين من القرض الفالحي
بناء على حصيلة البحث ،المتعلقة بداللة الفروق المسجلة على مستوى عالقة متغيري تعامل
الفالحين مع القرض الفالحي ومواقفهم منه بالمتغيرات المستقلة بناء على اختبار " كــروسكال واليس" أو
اختبار الدالة " كا "2و معامل االرتباط ( )V de Cramerبالوحدتين الزراعيتين االيكولوجيتين ،فإن النتائج
تظهر ما يلي:
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أن االتجاه العام للعالقة بين المتغيرات المستقلة مع متغيري تعامل الفالحين مع القرض الفالحي
ومواقفهم منه ،ليست ذات داللة إحصائية على مستوى كل من عامل :الوحدة االيكولوجية ،وفئات األعمار،
وفئات الحيازات بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "الشاوية"؛ حيث تتجاوز داللة كل من اختبار "كا"2
و"كــروسكال واليس"  0.05وبالتالي قبول فرض العدم ( .) H0بينما يسجل وجود داللة إحصائية حسب
عامل فئات الحيازات بالوحدة الزراعية اإليكولوجية "دكالة عبدة"؛ حيت تقل داللة "كا "2أو " كــروسكال
واليس" عن  ،0.05وبالتالي قبول الفرض البديل ) .(H1وهو أمر منطقي ألن مساحة الحيازة تتحكم في نوع
وحجم القرض المستفاد منه وعليه يتحكم في موقف الفالحين من القرض الفالحي.
 -4مناقشة وخالصات
 المناقشة
توصلنا إلى مجموعة من النتائج ،والتي يمكن مناقشتها في ضوء التصورات المعلن عنها
في اإلشكالية وهي:
 .1اختيارات الفالحين ودور المؤسسات اإلرشادية
 تبين مما سبق ضعف نسبة الفالحين الذين تواصلوا مع المرشد الفالحي بالمجاالت المدروسة ،إذ
لم تتجاوز نسبتهم  ،%9وهو ما يتفق مع ما توصل إليه محمد األسعد في سياق دراسته لمجاالت
شبه جافة أخرى بالمغرب في كون " نسبة الفالحين الذين يتعاملون مع المرشد الفالحي ال
تتجاوز( "%11األسعد.)2012 ،
 إحتالل الموضوعات المتعلقة باستعمال المبيدات واستعمال البذور الصدارة ضمن موضوعات
تواصل الفالحين مع المستشار الفالحي ،متبوعة بالموضوعات الخاصة باستعمال األنواع الجديدة
للسماد ،هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه أسماء بصير "حيث ترى أن أهم موضوعات تعامل
الفالحين مع المستشار الفالحي هي استعمال البذور ،واألسمدة ،ثم األدوية"(بصير.)2020 ،
 سجلت أعلى نسبة للفالحين الذين يتعاملون مع المستشار الفالحي ،ضمن أصحاب المستوى الدراسي
االبتدائي التي تمثل  ،%41تليها نسبة ذوي المستوى الدراسي الثانوي التي تصل إلى  ، %30ثم
نسبة الفالحين غير المتمدرسين  ،%5وفي األخير ،نسبة الذين درسوا بالكتاب التي تشكل  ،%2وهو
ما ال يتفق مع ما خلصت إليه دراسة أسماء بصير " نسبة األمية-غير المتمدرسين -في صفوف
الفالحين تجاوزت ("%52بصير.)2020 ،
 .2اختيارات الفالحين ودور المؤسسات المالية
 تبين أن تعامل الفالح مع مؤسسة القرض الفالحي بالمجاالت المدروسة تبقى نسبته ضعيفة
جدا ال تتجاوز  ،%21وهو ما يتفق مع ما خلص إليه الباحث محمد األسعد في كون " %21
من الفالحين فقط الذين أكدوا رغبتهم في التعامل مع القرض الفالحي" (األسعد.)2011 ،
 تبوأ شراء البذور الصدارة ضمن موضوعات تعامل الفالحين مع القرض الفالحي "بعبدة"
و"الشاوية" ،متبوعا باقتناء رؤوس الماشية والعلف ،ثم حفر اآلبار ،واقتناء اآلالت وبناء
اإلسطبل .هذه النتيجة تختلف مع ما توصل إليه محمد مدينة على مستوى ترتيب موضوعات
التعامل (مدينة.)2007 ،
 الخالصات
نخلص إلى قبول الفرضية التالية" :ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية ) (Hoفي قرارات الفالحين الرعي
– زراعية حسب تمثالت الفالحين من خالل التنظيم المؤسسي (اإلرشاد الفالحي ،مؤسسة القرض الفالحي)
بالوحدتين الزراعيتين اإليكولوجيتين "دكالة-عبدة" و"الشاوية " .وما يبرز ذلك هو:
مجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل– العدد التاسع2020-م








تبوء الوحدة اإليكولوجية "دكالة-عبدة" (جماعتا الحضر والبخاتي) الصدارة في تواصل الفالحين
مع المرشد الفالحي بنسبة  % 36من الفالحين ،مقابل  %1فقط من الفالحين بالوحدة اإليكولوجية
"الشاوية" ،سجلت بجماعة رأس العين مقابل غياب المرشد الفالحي بجماعة سيدي العايدي.
تمحورت موضوعات تواصل الفالحين مع اإلرشاد الفالحي "بدكالة-عبدة" و"الشاوية" حول
استعمال المبيدات واستعمال البذور ،متبوعة بالموضوعات الخاصة باستعمال األنواع الجديدة
للسماد.
ضعف نسبة تعامل الفالحين مع مؤسسة القرض الفالحي بالوحدتين اإليكولوجيتين  ،مع تباينها من
وحدة ألخرى؛ إذ تحتل "الشاوية" الصدارة في تعامل فالحيها مع مؤسسة القرض الفالحي.
هيمنة موضوع شراء البذور على موضوعات تعامل الفالحين مع القرض الفالحي بالوحدتين
اإليكولوجيتين "دكالة-عبدة" و"الشاوية" ،متبوعا باقتناء رؤوس الماشية والعلف ،ثم حفر اآلبار،
واقتناء اآلالت وبناء اإلسطبل.

المراجع
 مراجع باللغة العربية
-

-

-

األسعد ،محمد ،.2019 ،.الخصائص العلمية ( )IMRADوخطوات إنجاز البحث الجغرافي ،ورد في الدليل المنهجي إلعداد
البحوث ،جمعية منتدى الجغرافيين الشباب للبحث والتنمية ،الرباط.
األسعد ،محمد ،.2012 ،اتخاذ القرار لدى الفالحين في األنظمة الرعي – زراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب .دراسة في
اإليكولوجيا الثقافية .منشورات مؤسسة دكالة  -عبدة للثقافة والتنمية .دار النشر المغربية ،الدار البيضاء .المغرب.
األسعد ،محمد  ،.2006،اتخاذ القرارات الزراعية لدى الفالحين ودالالت اختياراتهم في البيئات شبه الجافة بالمغرب.
دراسة في اإليكولوجيا الثقافية ،مجلة جغرافية المغرب ،عدد  2-1مجلد ،22يناير ،2006السلسلة الجديدة.
بصير أ & األسعد م" .2020،.تمثالت الفالحين لألنظمة المؤسسية وعالقتها بإختياراتهم الرعي الزراعة بالبيئات شبه
الجافة" (دراسة مقارنة لمنطقتي دكالة وعبدة – بالمغرب) ،المجلة العربية للنشر العلمي ( ،)AJSPالمملكة األردنية
الهاشمية.
األسعد م& كامل و .2018 ،.استراتيجيات اختيارات الفالحين وعالقتها بتغير المناخ في البيئات شبه الجافة :حالة
المزارعين الرعاة في الوحدة الزراعية اإليكولوجية "دكالة-عبدة" بالمغرب ،دراسة في اإليكولوجية الثقافية ،مجلة
الجغرافي العرب ،عمان ،األمانة العامة إلتحاد الجغرافيين العرب.
رشوان ،حسين عبد الحميد أحمد .2010 ،.القيادة ،دراسة في علم االجتماع النفسي اإلداري والتنظيمي ،مؤسسة شباب
الجامعة.
مدينة ،محمد ، 2007 ،.دينامية المجال الفالحي بالشاوية السفلى دراسة في إشكالية التحول والتنمية المحلية بأحواز
الدارالبيضاء ،كلية األداب والعلوم اإلنسانية بن مسيك ،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء.

 -المكتب

الوطني

لالستشارة

الفالحية،

،2019

http://www.onca.gov.ma/ar/onca/missions-et-

 ، organisationاطلع عليه بتاريخ  7دجنبر .2019
 المراجع باللغة األجنبية:

- Cabanne C., 1991. lexique de géographie humaine et économique, Paris, Dalloz.
- Chaleard J. & Charvet J., 2004. Géographie agricole et rurale, Paris. éd. Belin, coll.
Atouts Géographie.

- Diry J P., 2004. les espaces ruraux, Armand colin.
- El assaad, M., 2011. La prise de décision des agriculteurs dans les systèmes agropastoraux dans les milieux semi-arides au Maroc. Etude en écologie culturelle. In
Kerzazi M ,Ait Hamza M & El assaad M (eds), Produits Agricoles, Touristiques et
221

Développement Local , publication de l’Association Nationale des Géographes
Marocains (ANAGEM) &Union Géographique Internationale ,commission sur le
Développement Durable et les Systèmes Ruraux (IGU).

- Espinasse B., 2009. Introduction aux décisions et processus décisionnels, Université
d'Aix-Marseille.

- Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, 2008. Atlas de l’Agriculture
Marocaine. Document de synthèse, Conseil Général du Développement Agricole,
pp30-83, consulté le 9 octobre 2017 à 22h20 mn.
EN Ligne :
http//www.abhatoo.net.ma

م2020-مجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل– العدد التاسع

الطلح شجرة الصحراء :الواقع وآفاق الحماية و التثمين
دراسة ميدانية بجماعة لمسيد اقليم الطنطان
Acacia, the desert tree: reality, prospects of protection and the
appraisal
A field work study at Lmssid commune, Tantan

و .لاو هقص ي رصةهاإ ه مم اجىي لىل هقمةاي هماص اااو هقلماا
71
لرةيم اهالل هقااث ل هقوةه مى ال ما هقصاةهض

ملخص البحث:
اجىى اهة هقثىر امقن ا قىصاةهلييل هق ل هقولهض ل هقجأل لى ثل هق املإ مأ ل يو هدن مل
لمغيةهى هقانمح متامم رص راوهل ا مامى جاية ال ت ه هقغما هقمص مىص ولةه تمام رص اامةا هقمصاة
لهقا متا رص هقمله ل هديجلقلهص رص هقل ث هقانملص هقصاةهلي هقهمذ.
ق قك م وذ ت ه هقوةه هقايوهني مق هقمصةيذ اأتاي ل قيا اهة هقثىر رص هقان لا هقناممي امقصاةهضإ
ل ماليص لمايي لضصيم م هقامقي لمىاا هداجمقيمى هقمص مصمنص ان م مامى هقثىر امقاهم هقصاةهلي
املو ال انثا قا يو امقىي ثمنثمل نال هم قىوةه .
الكلمات المفاتيح :هقثىرإ هقصاةهضإ هقاامي ل هقملايل
The abstract:
The Acacia tree provides Saharawi people with shadow, medicine and pasture
a long time. However, humans and climate change contributed in the loss of big
areas of this desert that prevents desertification and contributes in the ecological
balance within the arid climatic milieu.
Therefore, this study aims at recognizing the importance and value of the
Acacia tree within the vegetarian system. This study makes a diagnosis and
evaluates the Acacia tree current situation. It brings up the problematic that the
Acacia tree suffers from within the desert milieu. This study presents Tantan
province as a case study.
Key words: Acacia, desert, protection, appraisal

 71ـ رةيم لىاص مماع قاهالل هقااث ل هقوةه مى ال ما هقصاةهضإ ل هقمص تص االما هاصي لىاي مأ
هقصىل هأن مني امقاااوي إ أسا رةيم هقااث اةرا رص هلة هقاام .
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ى ن  2000رص جىي هعوه ل

مقدمة:
مؤجو هقجممامى هقممةيلي لهفاامى هفةجيلقلهي امقصاةهض هفثىنمي 72إ هل ت ه هقاهم هق ي يغثص الهقص
 59%ال اهالع هقمةه هقلثنص هقاغةاص 73جمل نيم لامنللم ال ايث هأنلهع هقناممي لهقايلهني إ لهقمص
ه ماةى رص هأناةها لهقماىص لق يماا ان م امقيم مأ هقنامممى لهقايلهنمى هقمص ه مثملى هل مجيذ
نف م اع هق ةلذ هقثايصي هقام ي هقااي قىصاةهض ل ضغث هأ مغ هقااةيإ ل قص ال ت ت ه
هقماجي ى هقناممي هقااملا هقثىر هقصاةهلي .
رمقثىرإ تص هقاهة هقمص مةا قىصاةهض لهق فمنم هدرةياي إ ااجى م هقا ىص هقااي إ لاامام م هقفمةل
لهقامال لقوةم م هق مسى لى هقاامض .اهة هةماثى امقالةلث هقصاةهلي لاايم هدن مل هقاولي رص
اىف لمةامقفإ ةا ه ً قىايس هقصاةهلي لهفصمق هقاولي إ راو اجىى ت ه هقاهة امقن ا قىصاةهلييل هق
ل هقولهض ل هقجأل لى ثل هق املإ مأ ل يو هدن مل لماىامى هقانمح متامم رص راوهل ا مامى جاية ال
ت ه هقغما هقمص مىص ولةه تمام رص اامةا هقمصاة لهقا متا رص هقمله ل هديجلقلهص رص ت ه هقل ث
هقانملص هقصاةهلي هقهمذ.
ل ال ه ماةه تاي هقاامر لى اهة هقثىر جاالة م ص قىن م هقايسص هقصاةهلي لهقااف
هقصاةهليإ هقمص مةماث ا م ه ماةهةي نال لمجملة جمسنمى ناممي لايلهني لةتإ اموةنم جاهالل ااث
لوةه مى ال ما هقصاةهض ن  2001اإنهم وةه لىاي ايوهني اغما هقثىر هامل قا يو
هقاةلي مقىي ثمنثمل.
م وذ ت ه هقوةه هقايوهني مق هقمصةيذ اأتاي ل قيا اهة هقثىر رص هقان لا هقناممي
امقصاةهضإ ل ماليص لمايي لضصيم م هقامقي لمىاا هداجمقيمى هقمص مصمنص ان م مامى هقثىر امقاهم
هقصاةهليإ ل قك ال هه ماوي هقمةهامى ال مواية هقالهةو هقناممي اع ضامل مناي هقمصموي
لههماملي امله ن رص ت ه هقاهم هقايليإ ت ه قجلل اصةر هقمنلع هقايلي اج اجمقف ضا ضةلةيم
ال ه ة لمة مض ي يم منالي ا مويا مةهلص رص نفا هقلقى اصىا هفةا لهق جمل.

أوال :منظومة الطلح الصحراوي
1ـ تعريف الطلح :الوصف التصنيف التوزيع
االسممم الالتيني لشممجرة الطلح هو "األكاسيييا ،" Acaciaوهي كلمة اغريقية قديمة تعني الشمموك ،أما في
معاجم اللغة العربية "لسان العرب" فيتم تعريف الطلح ب:
" َّ
شم ْوك أَحْ َج ُن ومنابتها بطون األَودية وهي أَعظم ال اعضمماه
السم ْم َر اة ولها مَ
الط ْل ُح شممجرة حجازية َجناتها ك َجنا اة َّ
واإلبل وورقها قليل ولها
صلَبُها ُ
شوكا ً وأ َ ْ
عودا ً وأَجودها َ
ص ْمغا ً .....شجرة طويلة لها ظل يستظل بها الناس ا
س مالَّء النخل ولها سمماق غظيمة ال تلتقي
أَغصممان اطوا ٌل اعظا ٌم تنادي السممماء من طولها ولها شمموك كثير من ُ
عليه يدا الرجل تأْكل اإلبل منها أَكالً كثيرا ً"
جةتم هللا ل له رص لة هقلهقص هعي )29إ ايث قم ري م اامنف لمصمق َ :ل َ
ضل ٍو إ قجل
ث ْىرٍ َا ْن ة
هقثىر هقانضلو ياصو اف هقال هق ي يمةهج اصضف لى اصا.

 72لاو هقص ي رصةها )2020إ هقاهم هقصاةهلي :ال هقلثم هقهغةهرص هق هقلثم هقمةاليإ هقاهى هقصىاي هقولقي " هقوةه مى هأرةياي
لالا هقني "هقاهىو هقلمقث/هقصوو هق ماع.
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منماص نلهع هقثىر مق هقصمسى هقثىاي  mimoseaeإ لياا هنا هقثىر  Acaciaالهقص  600نلع
انماة رص نامض هقصمق ل جلةتم رص مةهقيم ل هرةيايمإ للمص رص هقانمثم هقصاةهلي ل هقهمر ل هقااف
همر ال هقصمق  .لماىغ ا ما اهمة هأجم يم امقاغة  1,264,800تجممةإ ان ا  11%ال هقا ما
هقصما قىماجي ى هقغمالي امقاغة مبيان )01اص ا م ال هقثىر هقصاةهلي هق ي يمل هقاج هقا ىص
ان ا  %84ي نف يغثص ا ما  1066300تجممة امقه مى هقهنلاي هقل ثإ مأ ل جلمرم م أ ممصوت
 60اهة امق جممة هقلهاو.
مبيان :01نسبة الطلح الصحراوي ضمن المساحة العامة للتشكيالت الغابوية بالمغرب
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المصدر :المديرية الجهوية للمياه و الغابات و محاربة التصحر بالعيون2012

منماص اهة هقثىر Acacia tortilis subsp raddiana74إ هق رصيى هقاةنيمى
 Sup Famille des légumineusesاهة هى لةهال وهسا هألضةهةإ لىلتم يص مق 10
إ لامةتم يثىم لىي م
اممة يمةهلح هةمفمل م ايل  2ل  10امةه ً إ ق م الهك ايضمض ال  2هق 4
ااىيم هقلةل ل تص لى اج قةل ااو إ ا ثا ل قاماي ل ثلق م يص هق  . 15ا ةم م هى
قلل انص ل امض ياي م مق ايل ملرة هق ةلذ هقا سا إ لتص مماا نلهع هقاثع هقصالهسص قأل صملإ
جام ل او ايمم م رص هقغمق قو يامو ام ايل ثالثين الى مائة سنة.
ل هقا ا ل لامة هقثىر تص جىا لما لقو مهاع لو هنلهع م ملثل امقاغة
هقغمق ل ث نلهع :

ل هقمص ممل رص

ـ  : Acacia Gummiferaام يصثىر لىيف امقثىر هقاىوي إ ي ملثل هقانمثم هقاامقي ال هقصاةهض
لصلأً مق اهمأى هفةجمل لهقال لهقةامان إ لي ا ”هقثىر“ ل ” اةهو“ لتل صنذ ا ملثل
امقاغة يصةذ »  « Le gommier du Marocال ذ هقثىر هقةلاص Acacia horrida
ر ل ولي ال هقةها هألضة .
 74لاو هقص ي رصةها ) 2016إ هقاصه هقا منص هقهغةهرص هقايسص هقمةهلصإ اةج هقوةه مى هقصاةهلي هماص اااو هقلمااإ هقةامث .ص.204
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الطلح البلدي

الطلح الحر

Acacia Gummifera

Acacia tortilis subsp raddiana

ـ  : Acacia Ehrenbergianaي ا ااىيم

هقمامى

ج ـ  : Acacia tortilis subsp raddianaيثىم لىيف ه

هقثىر هقاة

ة جلل ت يل هقنلليل ال رصيى لهاو هقاةنيمى ل اماما يل اةرلقلهيمإ رمدن مل هقصاةهلي
هقاولي ه مثمع ل ياي اين ام ا لق هلماموه لى لاا اؤاةهى 75تص جمقممقص :
اؤاة هقثل  :يماي اهة هقثىر اجلنف ثل ال اهة هقمامى . اؤاة هقىاا  :يماي اهة هقمامى اجلمر الجف ل اومفإ لى ل ذ هقثىر هق ي يجلل ق جلمر . اؤاة قلل هق تة ني ) :مماي تة ني ) هقمامى اجلل هى قلل صفة وهجلإ ياجل ل يةتال ا مر اصيو إ لى ل ذ هقثىر هق ي يمل قلل تةمف ام ايل هدلضةهة ل هقايما .
 اؤاة هقصاغ هقصىك)  :ي ا ل هقمامى يلةج انف صاغ لىك) قىي إ ل قف ثص ياي مق هقاىلا إلى لجا هقصىك هق ي يلةج ال هقثىر ريجلل الرة ل قف ثص ل ا هال ا ل .
 اؤاة اجمل هقنال هقاناى)  :لمو ام يناى هقثىر رص هفامجل هقمص مجلل ري م هقمةا ةاىي لصلصم رصهقلويمل هقجاية إ اينام هقمامى مقام ام يناى رص اهمأى هقةقلال هقةك) ايث مجلة هقاهمة ل هقاص إ
ل مجلل اضفمذ هقلويمل هقصغية م ا ااىيم هقفوة ) .

 75ـ اصوة ت ه هقاصثيمى هقااماى هقمص ههةينمتم ل

هقااث هقايوهنص هق ي ههةينمه اانثا قا يو ثمنثمل) ل
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امةا 2001

ص امفإ ي ا هفل هقفةجيك ل
جمل هأن مل هقصاةهلي ج قك ياي ام ايل نلليل ال هقثىر ا
تل هقثىر ل هقاني هقضصيف ل هق يى إ اينام هقنلع هقلمنص آهامة هقثىر هق ي قف اني قلي ل امين .
ام امقن ا قىمل يع هقهغةهرص ق ه هقصنذ هقناممص ر ل لى هقاج هقممقص:
على الصعيد العالمي :لياا هنا هقثىر  Acaciaالهقص  600نلع انماة رص نامض هقصمق ل جلةتم
رص مةهقيم ايث مملههو اأجلة ال  160نلع) ل هرةيايم لهقانمثم هقاوهةي ال هقصمق لالامإ لج قك رص
هقانمثم هقصاةهلي ل هقهمر ل هقااف همر ال هقصمق إ ايث مامو ماجيىمف لى ثل هقاةيث هقاامو ال
هقه ية هقصةاي مق هقصاةهض هقجاةت.
على الصعيد الوطني :ينماة اهة هقثىر لى اهم له عإ ال انثا رجيك مق
ل ةو( اةلةه امق فلح هقهنلاي قهام أثىا هقصغية.
على الصعيد الجهوي:

وةهة ثذ) اانثا

ينمابببة هقثىر لمصببب رص هقاهمأى هقلهثس امقصببباةهض هأثىنمي  76هقا سا هقاملرة لى ةثلا ن ببباي
جضببفمذ هفلوي ل هقانلفضببمى لى ثل هقاببةيث هقصبباةهلي هقةهاث ايل هقىياص هق ببامة ل هقصيلل ل
مق اولو مقىي ل ةو.
ل مغثص ابببببببهة هقثىر الهقص  1.028.300تجمببمة ابمقه ببمى هقهنلايب ؛ ال لب ً لى هقنال هقمببمقص:
 434.300تجممةه اه مص ﯕـبببببببببببببىاي –لهو نلل لهقصيلل–هق بببببببمقي هقااةهضإ ل 594.000تجممة اه
هقوهلى –لهوي هق ت .
2ـ الخصائص االيكولوجية لشجر الطلح فرضها تأقلمه مع وسطه البيئي:
ينماص اهة هقثىر مق هقثاا هقايلانملي هقهمر لهقصاةهلي  77هى هقامغيةميل هقاةهةيميل هقاصموق
ةلذ انملي قم ي قو مص وةهمى هقاةهة ري م مق  50وةه
لهق ملن  78إ ايث يصي رص
اسلي ل قو يجمفص  50ا ال هفاثمة نليم ً ل يال اج ال اجم هقمأقى اع هقاصثيمى هديجلقلهي
هقصصا قىانمثم هقصاةهلي .
ر ل يمامع المصي ااملا هقهفمذ لهقةيمح ل اذ هقةام إ راهة هقثىر مامل وةهمى هقاةهة هقصمقي
لهقهفمذ هقامةوو ة ن م أ مماا هقصايع مأ رص اولو اصين إ قك ل ه لة هقثىر مغلص رص هفةا
قا مرمى ثليى اام ي ملوتم رص ااملا هقهفمذ لو نلهىإ لصلصم ل ل لةيامى ت ه هقاهة
امةجيام م ماو ال هقمالة لمامل هقمهفذ .ليىص هقثىر ولةه جايةه رص صو هقةيمح لمىثيذ هقهل هقامة
لالامإ ايث يمصوت صمنف هقامسج اج قل قىةيمح هقةاىي هقصممي ليضع ا قك اوه ق اذ هقةام .
لم ه جمل هقثىر ينال ل ينماة رص هقانمثم هقا سا هقاملرة لى ةثلا ن اي جضفمذ هفلوي ل
هقانلفضمىإ رلال مةامى صاةهلي راية هى ن يت لال افص هةمفمع ن ا هقةام لهقاص ري م .ر ل
يمأقى اع هقمةا هقفاية ليغني مإ جام ياج اىهئ لالاأ قىصويو ال هقايلهنمى هقاةي ااصن نف ي ملو لى
ملمو انمض هقن هقايسي .
3ـ االهمية السوسيو-اقتصادية لشجرة الطلح:
 76هذا اجملال له بعد جغرايف ،استعمله الكثري من الباحثني االجانب االسبان و الفرنسيني لتمييزه عن الصحراء الشرقية ،و تنتمي
هذه الصحراء االطلنتية اىل جمال الصحراء االفريقية الكربى ،حيث متتد من منطقة وادنون مشال مصب واد درعة (خط عرض
 28°مشاال ) ،اىل الرأس االبيض جنواب(خط عرض  °20مشال خط االستواء)
 77رصةها لاو هقص ي

)2017إ هقانمح يمغية رىن مصو قفإ اهالل هقااث ل هقوةه مى ال

ما هقصاةهضإ اثاص ثلاةيا هقةامثإ ص116

 78لاو هقص ي رصةها  ) 2009هقامض ل هقمناي هقاضةي رص هقاهم هقصاةهلي :امق اوين هقصيلل هق مقي هقااةهضإ ص22
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إذا كانت لشمممجرة الطلح مكانة كبيرة في المنظومة البيئية الصمممحراوية ،فهي كذلك لها فوائدة جمة على عدة
مستويات سوسيوثقافية صحية و غذائية و اقتصادية متنوعة ،79يمكن أن نجملها في ما يلي:
ـمممممم تشكل مراعي شاسعة بالمناطق الصحراوية ،فثمارها المسماة محليا « الخروب» ،وأزهارها المعروفة
ب « أنيش » تساهم بشكل رئيسي وفعال في توفير الكأل للماشية وهي تشكل جوهر المراعي لإلبل والغنم،
واللبن المحلوب من النوق الراعية للطلح هو من أفضل األلبان وأغناها صحة و أجودها طعماً.
ـ تساهم بشكل كبير في تزويد الساكنة المحلية بحاجياتهم المنزلية من الحطب.
ـممممممممم يعتبر الطلح بمثابة مرشمممد لإلنسمممان الذي يعيش في هذه البيئة الصمممحراوية الرتيبة بخصممموص تحديد
االتجاهات الجغرافية80؛ حيث أن هذه الشممممممجرة تكون في ال غالب منحنية نحو الجنوب بفعل قوة الرياح
الشرقية الجافة "الشركي" ،ولذلك يُعت َمد عليها في تحديد باقي االتجاهات.
ـممممم توفر الظل لإلنسان والقطيع والوحيش ،فهي بديل لجهاز التكييف ،فالبدو يجلسون تحت ظلها في حرارة
الشمس الحارقة بحثا عن البرودة.
ـممممممم هي بمثابة مراعي جيدة للنحل ،فأزهار الطلح (انيش) مغذي للنحل ويعتبر عسممل النحل المسممتخرج من
أزهار الطلح من أجود العسمممل لما له من فوائد صمممحية كثيرة .مما يسممماعد على تحسمممين الدخل للسممماكنة في
حالة تثمين هذا المنتوج.
ـ تزود الساكنة المحلية بحاجياتها من الحطب
ـ الحيوانات البرية تستعمل غابة الطلح كمأوى وملجأ للتكاثر ،وتستغلها بعض الطيور في إقامة أوكارها.
ـم يستعمل لحاء جذوعها وأغصانها المعروف محليا ب «تبليت» في دباغة الجلود و الصباغة ،أو في صنع
أنواع من الحبال التقليدية المتينة.
ـمممممممم يصممنعون من جذوع الطلح وفروعه وأغصممانه مجموعة من األدوات اليدوية التي يحتاجها البدوي في
حياته اليومية كالـﯕدحة و العصي...
ـممممممم كما أن لل صمغ المعروف عند اهل ال صحراء ب " العلك" الذي تنتجه أ شجار الطلح فوائد كثيرة لعالج
مجموعة من األمراض الباطنية والخارجية ،حيث يشمكل مصمدرا اسماسميا السمتعماالت طبية تقليدية متعددة
لعالج أمراض المعدة ،الضممغط الدموي وصممداع الرأس والفشممل الكلوي ،معالجة الجروح ...باإلضممافة إلى
فوائده الصمممحية التي تشمممبه الوصمممفات الطبية .وهو يعتبر كنزا ظل على مدى عقود من الزمن يدر األموال
على الباحثين عنه وأ صحاب المحالت الخا صة ببيع األع شاب الطبية ،إذ ي صل ثمن الكيلوغرام الواحد من
الصمممغ المسممتخرج من شممجرة الطلح الى  100درهما .ويظل الصمممغ " العلك " مادة معتمدة في الثقافة
الشممعبية عند ا لصممحراويين عموما ،إذ ال يروق لهم احتسمماء الشمماي إال إذا كان ممزوجا بهذه المادة التي
تضفي عليه نكهة خاصة ومميزة شكال " الرغو"

هقااث هقايوهنص هق ي ههةينمه اانثا قا يو ثمنثمل) ل

 79ـ اصوة ت ه هقاصثيمى هقااماى هقمص ههةينمتم ل
امةا 2001
 80رصةها لاو هقص ي ) 2017إ وقي هقصيلل قىمغيةهى هقانملي إ اهالل هقااث ل هقوةه مى ال
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ما هقصاةهضإ اثاص ثلاةيا هقةامث73.

خطاطة :االهمية االيكولوجية و السوسيو-اقتصادية لشجرة الطلح:
تأمين الغداء للسكان

اجمرا هقمصاة

ما يل هقانملج هق ةهلص

مثلية هقللة هقايلهني

اامي هقاامصي هق ةهلي

هقاامر

ل ذ قىايلهل/

لى هقايمه

 /األت

اةهلص قىنا

ما يل لصلا هقمةا إ يمأقى اع هقمةا
هقفاية ليغني م

لام  /را  /اث /صاغ

اامي هقمةا ال هقمصةي إ ااملا هقةيمح
ل اذ هقةام

ااملا هقهفمذ

الفوائد االقتصادية والبيئية ألشجار
وشجيرات الطلح

ثانيا  :الدراسة الميدانية :الخطة ،النتائج و المقترحات
1ـ تقديم مجال الدراسة  :هقانثا تص هامل هقا يو هقاةلي هقمماص دقىي هقثنثملإ هقاصةلر امقجلمر
هقاماي قغما هقثىر هقا وو امأناةها لالاي امنلع .ماصو  68جى هنل اةال ثمنثمل.
ممجلل مضمةيا هقانثا ال هةهضص انا ث مملىى م هق ى ى هقهاىي لهةج ي هأجلة هةمفملم امأقىي إ
لمصو هأالها هقجةهية ل هقاصموة ل هق المى هأاجم هقمضمةي ي هق مسو رص هقانثا .
ي لو ا ه هقاهم انمح صاةهلي همذإ يماي امقم مقثمى هقضصيف ل هقغية هقانم ا إ قك ل اصو
هقم مقثمى ل هقصاةيل ن هقامضي أ يمهمل  71اى رص هق ن  .ل يماي هقغثمض هقناممص اماجي ى
صاةهلي ااملا قىهفمذ ال هقثىر ل هأةجملإ جام مجلة اف هقنامممى هقصااي ل هقفمةهى هقمص مصةذ
م مقثمى اثةي إ ايث مصماة هقانثا ال ايل ت هقاةهلص امقهنل .
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ممجلل هقالهةو هقامسي قىانثا رص اهالل ال هقلويمل هقغية وهسا هقهةيملإ قك ل ريض م ااولو لنموة
لأ يمهمل اة لهاو رص هق ن إ لاصموة هقايمه ماا تص هأامة هق ايل هنهم ولو لاايةهى مىي
امقهامل هقمةهاي .
هداصمض هقصم ق ن  2014اىغ مجن هقهامل  1275ن ا مصي راث لى نامث هقةلص
لا
هدا لهقامل ) لنامث آلة ام مة تل صنمل هقفا هقالهف قىايع .لقو ه لوو هق جمل هةمفملم ان ا
 %28امقاامةن اع ن  2004ايل جمل هقصوو أ يمهمل  994ن ا  .قجل ن ا جاية ان %85
ي جنلل اوين ثمنثمل.
لقإلامة رإل لوو هق جمل جمل قو اىغ 1697ن ا ن  1982إ قجل هق مجن لةرى مغيةهى وياغةهري
منمقصي إ ل يص ت ت ه هقمةههع امف ما هق متة هق هة هقاةلي نميه هأ ام هقممقي :
ـ ملهقص نلهى هقهفمذ هقمص مصةضى ق م هقانثا ؛
ـ هنصوه رةص هقصا هقاويى ؛
ـ هضمر هق

يم نله اؤ

مصىياي لمنلي هلوهوي ؛

خريطة :توطين مجال الدراسة

2ـ خطة العمل الميداني  :اصو من ي يل وةه ص ااوين ثمنثمل يل  26امةا 2001
ال الضلع هقلصمسص هقثايصي لهقايسي قاهة هقثىر للضصيم م امقانثا هقهنلاي إ م ما ي رةيم
هقااث هقايوهنص مق اهاللميل :
 لىي م م امقهمن هقثايصص لهقالاةي قاهة هقثىرإ مانى لاىي منفي هقا لامى هقايوهني قمهاصمىاهمة هقثىر رص منطقة لمسيد ا وذ وةه هقلصمسص هقثايصي هقايسي ق ه هقاهة لماوية جلمرم م.
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 لىي مامغ لى هقهلهن هق ل يل هقمصموي لهقلامري قىالضلع ل قك هلماموه لى مانيمصهأ مامة لهقااماى هقااماة اع مجن هقانثا هقاايايل اهلهة هقغما ا وذ ه مث ع آةهس لل
هقثةال هقمص ياجل ىج م قىاامر لى ه ماةهةي ت ه هقاهة هى هقاوقل هقايسص لهقلامرصإ لهقمص
هةماثى ا هجة مجن هقصاةهض 81لالىى ةجي ال ةجمس ايمم هقاصياي .
 : 3أهداف المسح الميداني للخصائص الطبيعية لشجرة الطلح :
 -1هقلقلذ لى هقلضصي هقةهتن فاهمة لاهيةهى هقثىر لهقنامممى هقاةهرا رص هقانثا إ لمىاا
هداجمقيمى هقمص مصمنص ان م مامى هقثىر .
 -2مايي جلمر اهمة لاهيةهى هقثىر لوةه مغثيم م امقاامةن اع هقنامممى هقاةهرا لج ه مايي اصا
هقلصمسص هقامصىا اأاهمة لاهيةهى هقثىر .
 -3هاع لي نمى قلامة هقثىر اغةا هقوةه هقهيني ق مإ لهقمصةذ لى صنمذ هفجم يم هقانماة
رص هقانثا لهقنامممى هقاةهرا .
 : 4نتائج المسح الميداني :
أـ تقييم الوضعية احلالية ألشجار وشجريات الطلح :
مل مماع هقلضصي هقامقي قغمامى هقثىر لهقنامممى هقاةهرا م رص ل ث ااثمى رص هامل هقا يو
لهقانمثم هقاهملة ق م لتص  :محطة الجريفية رص هقاام هقاةقص قىا يو لى اصو  30جيىلامة ومحطة
خنيك علي رص هقه هقاامقي لى اصو  41جيىلامة ال هقا يو ل محطة أزكر رص هقه هقهنلاي هقاةقي
ةى قنم هاى ال هقا ا مى هقمص جةةى نف م رص هقالهقع هقل ل
لى اصو  45جيىلامة ااج لم
لتص جام يىص:
ــ يم هقامماص األام هقمةاي لهقلقمي فاهمة لاهيةهى هقثىر رص جمر هقالهقع ايث قلا هنمامة
هف صمل هقيما لهقفةلع هقايم وهل هقغما اام مااىف ال اةها لهصمامى لصلصم هفةض لنلع
لاة جمل هقانثا مصو ال هقصلها هقاصيا قمجملة
ال هقااةهى هقامرة قى مالإ لت ه هدصما ا
اهمة هقثىر.
ــ ضصذ هقمجملة هقثايصص فاهمة هقثىر هق ي ياج هقةلص او اماف هقةسي ايث م م ىك هقامل
لهقهام لامة هقثىر قا نضه م للضم لى ام يال اف ةلم هقاماي ال م امث قىلامة لل ثةيم ضةا م
اصصم ثليى لماويا م قأل نم إ ام هقامل رمال ام ىم هفاهمة لهقمامث هقلامة.
ــ هنمامة متة هقاثع هقهمسة لهأامثم هقغية ان .
ــ هنمامة متة ايللل هفاهمةإ لت ه هق متة وقي آلة لى يم لام هقماىي فاهمة هقغما لج قك
لاىيمى هقاثع هقمهويوي قألاهمة قا وللق م اةاى هقايللل إ املمامة ل قثع هفاهمة اصو وللق م
اةاى هقايللل يؤوي مق الم م ا ا ضصذ قوةم م لى هقمهويو.
ــ هنمامة متة هقةلص هقهمسة هق هقوةه هقمص ثمقى ا م لاىي هقةلص قامض هفاهمة لهقمامث جلة ال
 75%ال هفلةهال ل هقلامةإ لت ه يةهع هق ل اص هقايلهنمى هقمص مةا رص هقانثا ال هقامل هى
هقاوة لى م ىم هفاهمة ل هقهام هقمص تص اثايصم م هى قوة لى هقلصل هق هقانمثم هقصىلي ال
هفاهمة افص مةجيا ه ما م.

 81رصةها لاو هقص ي

) 2017إ وقي هقصيلل قىمغيةهى هقانملي إ اهالل هقااث ل هقوةه مى ال
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ما هقصاةهضإ اثاص ثلاةيا هقةامث73.

ــ يم هقنامممى هقالقي لهنمامة اصا هقنامممى هقغية ا مصم ةلليم جوقي آلة لى هقةلص هقهمسة
رص مامى هقثىرإ ي ل هقغما ملههف االق ةللي مفلال ثمقم م هدنممهي هقثايصي لت ه يةهع هق هنمامة
متة هقمةام لنو جمل هقصاةهض ايث مةل رص هقغما اماي ال لمةج اولو هقانثا هق همن
هقاماي هقااىي .
ــ منماة رص هقانثا يضم متة هقمةاي هقمص مصا اولةتم لى ثاة هقاهيةهى هقصغية قألجم يم اع
ا ا ه مفام ت ه هق متة رص القع هقهةيفي لت ه يةهع هق لهلو فج خنيك علي هق ي يال اهمأ
م هنث قم انف هقةيمح لم اذ لاةه هقةام .
ب ـ تقييم كثافة أشجار وشجريات الطلح :
ال ه مايي جلمر اهمة هقثىر امق جممة لج ه وةه اصا هقلصمسص هقثايصي ق ه هقاهة
– ال هةمفمع هفاهمة لاايث هقهوع لوةه مغثيم م هقمص مصجا امف ما اه ممج هقاهة إ راو م
اثةيا هقا ما هقمةايصي ي وةه ت ه هقلمصيمى رص ا ما اةاص ال ةا هقغما مةهلاى ايل 400
 2ي  20 × 20امة) ل 2 900ي  30 × 30امة)إ ام هلميمة الهقع هقاةاصمى رجمل يم ااج
اصملصإ يصنص ماويو ناث اةج ي ل لو اةاصمى ماصو لن م اا مر  200امة رص هأمهمتمى هفةاص ل
امقثةيا هقامممقي إ ي ماويو لث لتاص رص هقغما ل هلميمة هقاةاصمى لى ت ه هقلث مفص اين م ا مر
 200امة .
ن ة هقاج ةق )1

هقاج

هقاج ةق

) :هقثةيا هقامممقي رص هلميمة الهقع هقاةاصمى

) هقثةيا هقاصملي رص هلميمة الهقع هقاةاصمى
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ضال ج اةاع جمل يم ا م لوو اهمة لاهيةهى هقثىر لن ا مغثيم م لج ه لوو لا ما مغثي
هقاهيةهى هفلةتإ امدضمر هق قيما هةمفمع اهمة هقثىر لاايث هول مإ لج ه ا ا
قألاهمة لهقمصةذ لى نلع هقمةا رص هقالقع .لناية رص ت ه هقصوو هق
ااثمى جام ام هدامة مق
هقااين رص هقاج

هقامق هقصما

ل ت ه هفلام ماى رص ل ث

قكإ لرص ج ااث جمل يم هلميمة م هق لامل اةاصمى امقثةال هق ماا

 .)1لاصو ماىي هقايمنمى هقمص م ل تم رص هوهل لمص اج ااث ملصىنم مق هقنممست

هقممقي رص هقهول هقالهقص:
هول ةق :)1درجة كثافة أشجار الطلح بالهكتار وبعض خصائصها الطبيعية بمنطقة لمسيد
عدد

كثافة

نسبة

نسبة

أشجار

األشجار

تغطية

تغطية

الطلح

شجرة/هك

الطلح في

األشجار

تار

المحطة %

االخرى

اسم

عدد

مساحة

اجمالي

المحطة

التكرارات

المربع

مساحة

الواحد م2

المحطة م2

بالمحطة

معدل االرتف اع معدل محيط
بسنتمتر

الجدع
بسنتمتر

الجريفية

8

400

3200

10

31,25

10,17

4,00

2,16-5

68-115

خنيك

8

400

3200

11

34,37

8,5

3,53

3-5,5

90-125

علي
فم أزكر

6

900

5400

18

33,8

9,50

3,20

2,75-5,5

45-150

المعدل

22

-

11888

39

33,14

9,6

3,57

2,75-5,5

45-150

العام

هقاصوة :ااث ايوهنص ل هقاو هقامةهلا ال  26هق  30امةا 2001
ي ة هقهول ل هقاصو هقصم قىجلمر رص هايع هقالهقع تل 33.19اهة امق جممةإ
لال ت ه هقجلمر اثايص هقام مصماة اموني قىغمي إ ي نف رص ج  301.8امة اةاع يلهو اهة لهاو
راثإ ج قك نهو ل ن ا هقمغثي هقمص ماجى م اهمة هقثىر اموني تص هفلةت ايث أ يمهمل 6%إ9
ال ةهضص هقغما إ ام هفصنمذ هقاةهرا قاهة هقثىر هقمص تص رص هقغمق

ال اهمة هق وة

' 'Zyzophus.spلهفةهمل ' 'Spinosa Arganiaلهقثةرمض ' ' Aphylla Tamarixر ص يضم
هى وةه مغثي اموني أ ممهمل 57%إ 3ال ةهضص هقغما إ ي ل ا مامى ا ا ال هقغما صااى
لمةي لتص اصةض فاجم هقمصةي هقالمىف للى ة
امقاة ال اهمةي هقلويمل .ام

م هقمصةي هقةياي هق همن

هقامسي هقمص مناث

متة هقمةاي رنهوتم متة ا مفاى رص القع هقهةيفي إ ايى نهو ل

هقةام مجمو مغثص اهمة هفجم يم لهفاهمة هقاةهرا .
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لمهوة هدامة مق

ل تنمك ماميل رص وةه هقجلمر ال القع علةإ لج قك لى ا ملت هقالقع

هقلهاو ايث ما هقجلمر جىام هامصونم لل اهمةي هقلويملإ لمما

هفاهمة م نهو ل هفاهمة هقصا ق

تص هقمص ملهو رص ضفمذ هقلويمل.
ج -املواصفات الطبيعية ألشجار الطلح:
صنذ هفجم يم هق ي م اامتومف رص هايع هقالهقع هقمص م ا ا م تل هقصنذ Raddiana
 Acaciaإ لتص اهة هى اج ا ىص منماة رص هق ل

هقصاةهلي لى مةا

ةينيف ةاىي إ

هةمفمع هفاهمة قو يص هق  15امة مأ ل هةمفمع هفاهمة هق ي م لو هقانثا جام ي ةتم هقهول
ممةهلح ام ايل  2.75ل  5.5اممة راثإ لت ه يةهع هق ثايص هقانمح هقهمذإ لرص نفا هقلقى هق
هقضغث هقةللي هق ي مصةرف هقغما ايث ملههف هفاهمة لهقاهيةهى ةليم ا ماةه يفلال االقم م ليصةق
نالتم.
جام ي ا

ل هفاهمة رص هقانمثم هقمص م هةوتم هى هولع امصوو ايل  2ل 3ه لعإ مأ ل

اصو اايث هقهوع يمةهلح ايل  45ل  150نمامة .للامة ت ه هقصنذ قةني يمةهلح ثل هقاةل ايل 6
هق  10نمامة إ وهل هقاةلل مملههو هقا لة هى هقغ ذ هقصى إ لت ه هقاةلل مؤج ال ثةذ هقاماي
لتص لضةهض لج قك جمل هقانثا يأجىلل هقا لة قا مصىا م فن م افيو قاةض هقاى ا
لمجم

مصلةت .

اهة هقثىر تاي امقغ قوت مجن هقانثا قام ق م ال انمرع لويو رص ايمم إ ر ص اةل هيو

قامايم إ ج قك مال اصوةه قىاث

لهقفا هق ي يصماو لىي م هق جمل رص ث ص

هس إ ا ا

ضصذ

هداجمنيمى هقاموي إ لقجلل اث لرا اهة هقثىر يماي اهلو لمقي .
ثالثا  :التوصيات التي تقترحها الدراسة:
ياجننم ريام يىص ل ناىلة اهالل ال هقاامةامى لى هقاوت هقاةي لهقامل ث لهقاصيوإ لهقمص
ياجل ماني م ال ل

اامةيع منالي ا مااىي مال لى

ما مامةجص اع هق جمل هقااىييل:

 -1المقترحات على المدى القريب :
 هأتمام األام هقمةاي لهقماىي لهقلقمي هفاهمة هقثىر لهفاهمة لهقاهيةهى هقاةهرال قك رص اةهج ام ايل اويةي هقايمه لهقغمامى لهقهامل هقااىي إ فل ال ت ه هفلام
ملفذ ال هدصمامى هقاةضي لهقااةي لامقممقص هقماىي ال موتلة هقغما .
– من ي هقةلص وهل

ما هقثىر اام ينم

لهقثمق هقةللي قىغما لرام قلضصيم م هقامقي

ل قك اصو ماوية االقم م هقةللي .
ى ـ هأ ماةهة رص لاىيمى هقماهية ل هقملىيذ قمثلية هقغثمض هقناممص قإلقىي ل ضامل ه ماةهةي
هقماجي ى هقناممي هقااىي .
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ج – هقايم اصاىي هقاثع هقمهويوي قألاهمة هقمص لاجى لى هقولل رص اةاى هقايللل
و – هقاوض امنفي اامأى مللي ل ث هق جمل هقااىييل اأتاي هقاامر
هقا

هق ي ياجل ل مىصاف رص ما يل ةلر

لى هقغما لهقولة

هقاصياي رص ام منايم م له مغ ق م ااج لا نص.

تـ ـ مضمرة ه لو هايع هقامولىيل )موهة هقاصني إ ىثمى ااىي إ هقاهمقا هقانملا ل
هقاهماع هقاونص (
لـ هقصا لى مة يخ هقلامر هقايسي امقاؤ مى هقمصىياي لاة هاصيمى هقاهماع هقاونص قإلقىي
– 2المقترحات على المدى المتوسط والبعيد:
 مولم اصا هفاهمة لهقاهيةهى هقةللي هقهفمري هق هقانثا قىملفيذ ال هقضغث هقةلليلى هفاهمة هقثىر للصلصم هقالهف دنممج هقاث

ل ‚Halimus

جاهيةهى Atriplex

. ''Atriplex mimniularia
– هقااث لل اوهس انم ا أ ملو هقاث

رص هقث صإ ال ايل ت ه هقاوهس ملرية امو هقغمة

هقثايصص امفلامل انم ا لمولم هفرةهل هقاا ن هقمص أ ماممج هق جايمى جاية ال اث

هقلقلو ل

هقفا هقثايصص .
ج – مولم نامث مةاي هقنا هق هقانثا ال ل
هق جمل لى

ااةلع منالي رص هقانثا يصا لى موةي

لام هقمةاي املمامة ل ت ه هقنامث لذ يال اةولوه هقمصمويم قى جمل ال ه إ لرص نفا

هقلقى يا ل ال هقمجملة هقثايصص فاهمة هقثىرإ لصلصم ل ل ل
و – ما يل ن م مصاس هقايمه لل ثةيم منامض الهه مةاي

هقثىر يماي اهلو لمقي .
مماينمى

قمهايع هقايمه له ملوها م

ق اص هقاماي لهقماهية.
– هلميمة هقانمثم هى هقجلمر هقاهةي هقانم ا لهقمص ام هقى مامف ااوة ال هقايم هقاةي
قماليى م هق ااايمى ايلي فاهمة هقثىر لهقايم هقاةي هقاةماث ا م ل قك ال ل
يال لى

ااةلع منالي

ما مامةجص اع هق جمل هقااىييل.
ل – اامةا

متة

اذ هقةام رص هقهةيفي امقثةال هقالمىف هقايجمنيجي لهقايلقلهي .

ة – مولم اصا هفناث هأقمصموي هقلمنلي جمقصنملمى هقماىيوي قى ةهاص ل يةتم ال هفناث
هقمص مام ة ا م هقانثا إ جصنمل هفهامل هقمص مصماو لى اىي هقامل لهف نم اع اةهلم موامج هقصنصة
هقن لي رص ت ه هفناث .
– هقصا لى ماهيع هقوةه مى هقاملصص لهقةاث ايل هقاؤ

هفجموياي لهقاؤ

هقص ق هقصماى رص هقايوهل.
ث – من ي هق جمل رص هاصيمى اةري لةللي لماةهج
ــ مصنيذ هقثىر ضال هفاهمة هقثاي هقاصةلر امقاغة
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رص هقصاىي هقمنالي قىانثا .

مى هى

خاتمة:
قاو مايل قنم ال ل

ت ه هقوةه

هقايوهني اانثا قا يو ل اهمة هقثىر تص االما

لنو هت هقصاةهضإ للةل ميجلقلهي هى تاي
لىي م لااميم م ال ا متة هأ مغ

هق ت

هفلضة

ل يل-هقمصموي امقاهم هقصاةهليإ يمصيل هقاامر

هقافةث ال قا هدن مل لهقايلهل لى او لهضإ لصلصم رص

هقمغية هقانملص لموهليممف هقام ي لى ت ه هقاهم هقهمذ ل هقا ما.
لماا اةهات هقمللي لهقما يا لاامةا هأ مغ

هقصالهسص قاهة هقثىر مق همن

مجليذ لاىيمى

هقغةا لمص ي هقااث هقصىاص قملاين مإ اةه اىام ال ه ضامل اامس م لهقافم لىي مإ قجلن م مال اج
ال اجم هقم ؤ لهقمأقى اع هقاصثيمى هديجلقلهي هقصصا قىانمثم هقهنلاي ل وه رصمق قاامةا هقمصاة
لملمو هقايم هقثايصي رص هفل مث هقصاةهلي .

الئحة الباحثين المشاركين في البحت الميداني:
 – 1فريق البحت التابع لمجموعة البحت والدراسات حول ساحل الصحراء :
 رصةا لاو هقص ي  /ملصص:مواية هقايس ل هقمناي هقا موها هقهغةهريم)ان م هقفةيم :هق ي يلقلهيم هقاةلي
 جام هقااهل / :هقممةيخ
 نمهص لاة :هقهيلاةرلقلهي هقهغةهري هقثايصي )
 ن يف اااو اامةك :هأقمصمو
 ضصيذ قا ل :ايلقلهيم
 هقجة صمقر :ري يمض
 هقلىيىص اااو :قمنلل
 اي لل الأي :هقهغةهريم هقااةي
 هقاةيذ لاو هقصمقص :ةيمضيمى
 لىي هقلهقص – 2الباحثين األجانب :
ولق مامو) CHERCHEUR AU LABORTOIRE D
 ااية لاو هقجةيAGROFORESTERIE FACULTE DES SCINCES D AGADIR
ولق هقيال ) ا نوا ولق لةيت اص و هقا ل هقلمنص قى هةل لهقايثة امقةامث .
 -خليل قم

 – 3باحثين من المديرية اإلق ليمية للف الحة والتنمية القروية:
 هقجةاملص لاو هقافي  :ا نوا ولق إ ةسيا هدنممج هقف اص جام ال لاو هللا  :ا نوا ولق اا هأقمصمو هقف اص . هقةجياص يميم  :مانص اا هدنممج هقف اص. – 4باحثين محليين:
 هقةلياص مقص  :اماث ااص و هقا ل هقلمنص قى ةهل لهقايثة امقةامث. اايال لاو هقصمقص  :مم هيلقلهيممجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل– العدد التاسع2020-م

 :مم هيلقلهيم
 اصينث – 5ممثل الجمعية الصحراوية للبيئة والتنمية :بونعاج المحفوظ
 - 6الدليل الميداني  - :رجمك اااو
 امال يو هقاغيفةي – 7التوثيق بالصورة والكاميرا  :امهص لاو هقةاي .

الئحة المراجع:
ــ فعراس عبد العزيز ( ،)2020المجال الصحراوي :من الخطاب الجغرافي الى الخطاب التربوي ،المجلة العلمية الدولية " الدراسات
االفريقية وحوض النيل "المجلد الثالث/العدد السابع.

ــ فعراس عبد العزيز (،)2018اإلعداد المائي ورهان التنمية المستدامة بالمجال الحضري الصحراوي :حالة مدينة
العيون الساقية الحمراء ،مقال منشور بكتاب " نحو بيئة آمنة في ظل التحديات و المشكالت المعاصرة ،كلية الهندسة
جامعة عمان العربية االردن.
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 رؤية تاريخية:15 العالقات بين إفريقيا الغربية والبرتغال خالل القرن
Relations between West Africa and Portugal during the 15th Century: A Historical
Reading
) عبد هللا عيسى ــ جامعة حلب كلية اآلداب (سوريا.د

:ملخص

م ص ت ه هقوةه مق م ىيث هقضلض ااج اله لاامض إ لى ثايص هقص قمى هدرةياي هقاةمغمقي ل هقاةل
 ؛ لتص ل قمى هم بببببباى رص مق هفايمل اةهامل جف هقالت هقاةمغمقي إ لهقمص جمنى م ببببببص همتو مق ه ببببببمغ15
 لقماايم.ً ليةهى للةلهى مرةيايم هنل هقصبباةهضإ لمهمل هقل ببمث هقصةاي ا وذ هقلصببل مق ملها هقاببةال ااماببة
 هقثةيم هقواىلام ببصإ لهقامال رص مقما ل قمى صببوهق اع:ت ه هقغمي إ ببىجى هقاجلا هقاةمغمقي ا ببمةهل امله يمل تام
هق ةاجَم هقااىييلإ ا ببمغىيل امق هقضببصذ لهقصببةهلمى هق ببيم ببي هقمص جمنى مصمني م اامقج إ لهقا ببمة هقمهمةيإ هق ي جمل
ي وذ مق ماايم جاة قوة ااجل ال هفةامح هأقمصبببببموي إ لقجلإ لى هقة ال ت ه هقه لو هقاا لق إ ق مماجل هقاةمغم
ال هقمام هقه ببببببب هدرةياص امقابببببببج هق ي جمنى مثار مقيفإ مأ ن م ا وى هقثةيم ام هقول هفلةلاي هفلةت ل
.19 هقاةلل هقممقي إ دمام يثةم م له مصامةتم قىامة هدرةياي إ لمص هقاةل
. مرةيايمإ هقاةمغم إ هقمهمة هقصاةهلي إ هقمول هفلةلاص:الكلمات المفتاحية
Abstract

:

This study seeks to shed light in a brief and concise,, on the nature of the African Portuguese
relations during the 15th century AD; these relations were often characterized by the
preponderance of Portuguese powers, which were striving to exploit the wealth of sub-Saharan
Africa, and bypassing Arab mediation in order to reach the spices of the East. To achieve this
end, the Portuguese government followed two parallel paths: the diplomatic path, represented
by establishing friendly relations with the local rulers, taking advantage of the state of weakness
and political conflicts that afflicted their kingdoms, and the commercial path, which was aimed
at achieving the largest possible economic profits. However, despite these efforts exerted,
Portugal was unable to storm the African body in the way it aspired to, but it paved the way for
other European countries during the following centuries to complete domination and
colonization of the African continent.
Key words: Africa, Portugal, desert trade, European intervention.
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 .1تقديم:
ا و هقاةل هقلماا لاة مالأى ااىي لولقي لايا إ جمل ق م امقغ هفلة لى ا ماا لممةيخ
هقانثا هدرةياي إ رل ت ه هقااا إ لمنى هقاامقك هدرةياي هقجلية ال هقاامج هق يم ي إ لهأقمصموي إ
لام هأهماملي إ وى رص ن مي هقاثمذ مق رلق م ل الث مإ لامقممقص م ثص صفا ال صفامى ممةيخ
مرةيايم هنل هقصاةهضإ جمنى اىيس لامرى امدنهم هى هقاضمةي لهقفجةي لهأقمصموي إ لرمر صفا
هويو ياجل ل نصماةتم صفا لوهض رص ممةيخ هقامة هدرةياي جج ؛ ايث ه مفا لمنما هقمول
هفلةلاصإ للصلصم ً هقاةمغمقصإ لجمل ت نميه ق ه هقمول تصإ هنمام اةج هقلا هقصمقاص ال هقااة
هفايا هقامل ث مق هقاايث هفثى صإ لهقانمثم هقاام ي قف.
للى هقة ال ل قمى هقمجما لللها هقملهص ايل هقمهمةميل هقصاةهلي لهفثى ي إ لال هقاثئ
هقن اص قصاىي هنوامج جمل مرةيايم هقغةاي رص هقان لا هقمهمةي هفثى ي ؛ َّ
رإل يثة ت ه هفلية
صااى اةه ً أ اةهض ريف ان ْل صمةى لةلام يو هقاامةإ لهقاماجا رص هقمهمة هقولقي إ لام ملقو
لل قك ال مامو الهقع هق يان هقاضمةي ايل لةلام هقا ياي لهقصمق هقصةاص هد اص.
لياول َّل مف خ هقص قمى هأقمصموي هقامسا لى هقمامو هقمهمةي لاة هقصاةهضإ لاىل ل قمى
هويو ال هقماصي مةاث ت ه هقاامقك االىص هقمهمة هفلةلاي إ قو وت مق ملىص هأة ماةهثيمى هقامجا
لل هقاصمسة هد اي ل لة هة ماةهثيمى هويو إ ممان ميويلقلهيم للني م مه جلة قامثىامى هقمهمة
هفلةلاي لضغلث م هأهماملي .
 .2مجال وزمان الدراسة:
تنحصر هذه الدراسة في منطقة معروفة في المصادر العربية وكتب الرحالة والجغرافيين العرب باسم
"السودان الغربي" ،أو إفريقيا الغربية في المصطلح الحديث .الممتد من المحيط األطلسي غربا ً إلى حواشي
بحيرة تشاد شرقاً ،ومن جنوب الصحراء الكبرى إلى نطاق الغابات االستوائية ،وبحسب اإلحداثيات
المعاصرة ،تنحصر بالد إفريقيا الغربية ضمن خطوط الطول والعرض بين خط طول  10درجة شرقًا و20
درجة غربًا ،وبين خطي العــرض 11و 17درجة شمال خط االستواء .أما فترة الدراسة ،فقد اخترنا القرن
الخامس عشر كإطار زمني لهذه الدراسة ،ألن هذا القرن شهيد تنامي الوجود البرتغالي في المنطقة ،والذي
تزامن مع بداية اضمحالل الممالك والكيانات السياسية في منطقة غرب إفريقيا.
 .3منهجية وأدوات الدراسة:
قاو هماصنم رص وةه منم ت هإ هقان ت هق ةوي هقممةيلص اع اامةن هقاصىلامى ال ل

هقاصموة

لهقاةههع اغي هقلصل مق هقاايا هقممةيلي .
 .4إشكالية الدراسة:
ممىلص ماجمقي هقوةه
هقاةل 15؟ لت
هقغةاي ل

ال ل

هق ؤه هقممقص :جيذ مهىى هقص قمى هقغة مرةياي هقاةمغمقي ل

مت هقمول هقاةمغمقص رص مةههع هقمهمة هقصاةهلي إ له من هذ ليةهى للةلهى مرةيايم

ت ه هقااا هق اني ؟
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 .4 .1تنامي األطماع البرتغالية في إفريقيا:
ْ
لةرى هقانثا هدرةياي للمص ااىج امقص -ل َ هقنصذ هقلمنص ال هقاةل هقمم ع هق هةي- 15/
ببى ببى ً ال هف امى ب ْ
ناما
بفةى لل قيم ااىج ِ هق ببنغمي؛ هقمص ه ببمثملى ل م َجلل ااىج قليّ لى
ِ
امقص هقاببامقي هقاببةقي هق ببصويإ 1981إ ص  .)38لقو ممّفم هقوةه ببمىة لى هلمامة هقمال هق ي ثة
هقااملة هقمهمةي نميه ً أنمام اةج هقلا هق بببيم بببص ال امقص مق هق بببنغميإ ت ّ لما ٍ بببمت َ رص
لى
ِ
منمقص جايمى هق ت هقمص جمنى مصببببب ة لمو مق ابببببام مرةيايمإ لان م مق اببببباف ه ية ميايةيمإ رمقصمق
هقا بببياص لما ) .(Godinho, 1969, p. 217لقيا ال هق ةا بببم ْاصَو ل يجلل هأام ة هقاةمغمقص هقاا ّجة
قاوين ام رص  15هاموت هعلة ن 818تـبببببببب 1415/؛ ااملق دلمو ِ رمر ا ِو هقانمر هقاويا قمهمة
82
هق ت لهقصايو ام َ هقمهمة هديايةي .
ى هق ي جمنله
ِال هقلهضبببببر ّل هقاةمغمقيّيل ن هله ان ة هقاوهي بببببيم ببببب ً ل بببببجةي ا وله ؛ رفص هقلق ِ
ى هجماببببمذ ببببلها مرةيايم هقغةاي إ لاىله لى هام ِ هقاول هق ببببماىي هقاغةاي :
ياماببببةلل ريف لاىيم ِ
هقاصبببببة هقصبببببغية  1458إ ثنه  1471إ صبببببي  1471إ نفم  1468إ الة  1513إ آ بببببفص
 1508إ هل 1519إ جموية  1515إ ام  .1497لرص ن  1520صار هقاةمغمقيلل يماجالل
رص هق ما هفثى ص هقاغةاص انةاضملإ 2015إ ص .)486
ا الهولةإ قماو ببببى ببببى لةت ال هأجماببببمرمىإ ال اين م
لهنث قًم ال ببببن  1434مهمل له ة َ
ه ية ةجيل رص ببببن  1443إ لرص ببببن  1441هجماببببفله هقة ا هفاياإ لرص ببببن  1444هقة ا
هفلضببةإ لرص ببن  1460ببيةهقيللإ اينام هجماببفله رص ببن  1471هقة ا هى هف ببن هقل ث لى
بببما هق تص منم امقيًم)؛ ايث ابببيّوله بببن  1482اصبببل بببمل هلةج ول أاينم Ca Da Mosto
).( 1895, p. 188
لتج ه ماوّوى تاي هق يثة هقاةمغمقي لى هق لها هقاغةاي لى هقا ملت هأقمصموي جه ضٍ ال
هقمصبببمو هدااةهثلةي هقاةمغمقي هقص ا إ لمه بببو قك رص مهايع هق ةانمهمى هقاغةاي رص هقاصبببلل هقمص
صم هق ت
انَمْ م لى هق لها هفثى ي  ,ل ّ م ليةتم رص هقمّامو هقمهمةي اع هقانمهمى هدرةياي  ,ل صل ً
نال اصببببلن هق ببببماىي إ للىم ملهصبببب ٍ ااماببببة اع هقاةهج
ال هقالهر
لهقصايوإ قك ا وذ مالي ثة ِ
َ
هقمهمةي هقوهلىي إ لال ل ّ هامجمة هق ت هدرةياص ).(Barry,1988, p.97
قاو صببار هق ت ة يا ب ّج امو ً ايلي امقن ببا قىاةمغمقييل ام ايل هقاةنيل  15ل 16؛ راله ببثمف جمنله
يضم-
يالقلل اا م هقااةي إ لاف يامةلل هقملها َ هق نوي  ,قله لةهس
لقلم إ لامق ت ي مثيصللً -
ّ
ّ
ّ
مواية مااةهثلةيم هقله ص  .لهلماو اةنما ةه لى لثميل:
َ
 .4 .2مسار العالقات الغرب إفريقية ــ البرتغالية:
أو ًال :على المستوى الدبلوماسي:
ّ

 82يوصف الذهب بأنه المادة األولى التي كانت وراء تن شيط التبادل التجاري بين إفريقية وبلدان العالم منذ القديم ،وصلت تجارته بالخصوص
إلى قمة ازدهارها خالل حكم مملكة غانة ومالي وخاصة بعد رحلة منسى موسى وأسكيا الحاج محمد ملك سنغاي إلى الحج ،اللذين حمال
إلى الحجاز كميات ضمممخمة من الذهب الخالص ،وأصمممبحت السمممنغامبيا بذلك قبلة التجار من كل جهة ومكان ،مما أكسمممبها شمممهرة عالمية
وصلت إلى كل البقاع .راجع :جصىإ 1913إ ص  16ــ.)65
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امل هقاةمغم ة
هقماة َ ال هقاىلك هفرمةق هقااىيّيل اصا ِو ل قمى واىلام بببي اص إ ةا بببمغىّيل هقما ّ الَ
ّ
ْ
بببصى
هق بببيم بببصإ لهقصبببةهلمى هف بببةي لهقااىي هقمص ر ّججى اامىجمى امقص رص هق ّبببلها هقغةاي  .جام
ْ
نا ِة هقا ياي ايل هفتمقص هق ّ لو رص هقانمثم هقاجماف إ
لرلوةت هقواىلام ي هق ةاةرَا ااصلمى ماايةي مق
جام اوث رص مقىي هقج انا لايلَ اصل هقلقلذ مارمول  ،1989 ،ص .)221
هفاية تنةي هقا ح ان ة اوهي هقاةل  15مق لىم ةلهاث اع ةا ّجم امقصإ ل قك رص مثمة
جام ببص
ة
هقةهت هقاا لة هلل )Jeanإ رأة ام ايل 1447ـبببببببـببببببب  1448فمة ية م هقفمةا
اا ِلف لل ّ
ر ةمم  )Valarteهف بببجنونمرص هفصببب إ لجمل هق وذ ال هق ّبببفمة تل اا َ ان ببب امقص لى ا بببملو
ولل قفلن بببببببل  )Done Alfonsoاىك هقاةمغم رص اةل ِاف ضببببببب ّو لة مرةيايم Les Maures
 )d’Afriqueإ ّمأ ّل ت ه هقااملق هنم ْ
ى اغةال اص اامة هق ببفين هقاةمغمقي إ لهلمفمض هقفمةا ر ةمم
انةاضملإ 2015إ ص .)487
مة اضبببع لابببةهى ال هق بببنلهىإ قنةت همصبببمأى هويو ً ,للى ا بببملت
اص َو ت ه هدلفمال يه هنم ة
لم ٍ ايل هقاةم غم لهقا ّجم هفرمةق ؛ رفص الهقص  1482إ اوث م امة ٌ جاية ايل ا ىك هقاةم غم لاىك
هقلقلذ انله  )Benoyهقاغمصبببببب قى ببببببىث لى ا ببببببم ِ هفانمض هقاببببببةليّيل .لي ة ّل لالَ هقول
هفلية ال قا اىك هقاةمغم جمل لاي ً لى بببببمجن ِ هق بببببما هقغةاص
لهقاؤه ة هقمص اصببببب لىي م ت ه
ة
قمثا ؛ قك نّف افمر الهنئ ا وه لى اصببببمةلي م ام َ هقمهمة هقاةمغمقي إ لانف ةسي ببببص قمةليت هقويمن
َلتم امةال إ
هقا بببببببياي إ ا ااث قمهايعِ لامة هقانمثم هقوهلىي هقمص جمل هقاىكة هقاةمغمقص ينلي
1989إ ج 3إ ص .)216
لان ة قك هقايل لا اىكة هقاةمغم لى مل ببيع ناببمثف هقواىلام ببص ْ
األ ول رص همّصببم ااماب ٍبة اع
ص مااةهثلة امقص رص ل و هقاىك هلل هقلمنص 1481ـبببـببب ) 1495
ا ّجم هقانمثم هقوهلىي إ ال قك مل ّ
ا فمةميْل اةمغمقيّميل لل ثةيم ن ة ماايمإ هفلق اايمو ايةل ول مرلةه )Pero de Evoraإ لهقلمني
اةسم ببب هلنصبببىل  .)Gonçaloلرص بببن  1534لصببب َ مق امقص آلة بببفمة ٍ اةمغمقي ام ببب اىك
ببببببل هقاينببم )El-Minaإ ّمأ ّل ت ب ه
هقاةمغببم يالوةتببم ول اببمةلا  )de Barrosهنث قً بم ال اصب ِ
هأمصمأى هقوّاىلام ي ق مجل ق م نممست ا ّا لى ام ي جة ).(Madina, 1991, p. 179
ثانيًا :على المستوى التجاري:
لا َ هقاةمغمقيلل هنث قًم ال بببببن  1445لى مالي ه ية ةجيل 83مق بببببلال مهمةيإ ايث
نال هقوهل إ
هقمهمة هقصة  -هقاةاة امقاةمغمقيّيلإ لايث مم ّ ملمو ة مصبببببببوية هقاضبببببببمسع هقاةمغمقي
يىماص
ة
َ
لممجلل ال هقاال لهقليل لهفلله لهقملها لهقفضببببببب لهفصبببببببوهذ ل يةتمإ ااما َ هقصايو لهق ت
ّ
لهىلو هق اص لهق امو لهقصاغ )لي إ 2017إ ص .(112
لرص بببن  1487امل هقاةمغمقيّلل نا َ هقمصما هقمهمةي نال هقوهل ؛ امابببييو اصبببل رص لوهل رص
ّ
يجل ْ
هقااثمى هقمهمةي
هلميمةت قلوهل هلمامثيًّمإ راو جمنى هقلها ة ماببب ّج ماوت
هفوةهة هقالةيممنصإ لق
ِ
ّ
َ
هف م ي امقن ا قمهمة هقاىر ايل مهي لمناجى ,مأ ّل هقااملق امضى امقف ا ا ا هق ةلذ هقثايصي
هقصصا إ لةول ِو ر ْص هفتمقص ). (Godinho, 1985, p. 185

 83آركين :جزيرة تقع على الساحل األطلسي الموريتاني على بعد حوالي  130كم إلى الجنوب من نواذيبو ،ويبلغ طول هذه
الجزيرة حوالي  7كم وعرضممها حوالي  4كم .وتُسمممى أيضما ً بـممممممم :أكَادير و أكَادير دومة .وقد تنافسممت أمم أوربية عديدة
خالل القرون الماضية للسيطرة على هذه الجزيرة التي تعتبر مركزا للتبادل التجاري مع الشناقطة
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هقااملة هقمّهمةي
لتج ه را ب هقاةمغمقيلل رص ااملق ِم هفلق ال ه لىم همّصببم ٍ ااماببة اع او
ِ
هقوهلىي هقا ّا .
ام َ ت ه هقفاببب بببص هقاةمغمقيّلل مق مغيية بببىل ِ هقمصما هقمهمةي اع هق ّبببلها ِ هدرةياي إ الىم
ببما لى هقا بببماى إ ليال لى منليع هقاضبببمسع هقا ْصةلضببب لى امسن
ي هويو يصماو امف ب ِ
ن م ٍ مهمة ّ
ّل هقاةمغمقيّيل جمنله يابببببببمةلل هقليل َ ال الةإ
اصا هقةامق هفلةلايّيل مق
هفرمةق  .قاو ابببببببمة
ة
الال ةاص لاببة ل لا ب لاببة لاوًه ااما َ هقفةا هقلهاو .جام
لي ببمصاىلن م ناوًه قىاصببل لى هقصايو
ِ
اببب ّجىى هقفضببب ة اضبببمل ا ّا ً قاببب ّو هقثى لىي م رص الةيممنيمإ لجمنى مناَ ال لةلامإ لمصمو هفلقي ة
ان م لقي ً لنصفًم تاًم ).(Barry, 1988, p. 70
امدضببمر ِ مق قكإ لضببع هقاةمغمقيّلل ماني ً مهمةي هويو مال لى
وذ ان م تل ااملق ج ب ِ هقا يو ال هق انمض ,لهىا نال اصببل ِن
هق ة
لمصةا لىيف هقاضمس َع هقمص ية
ام هقاىك هقاةمغمقص مق هقاىك هقااىصإ
ة

ببيم ب هقمّهمة لنو هقثى ))إ
هقمهمةي إ م جمنى مة ب هقلرلو
رص هقمنمس م نليًّم.

ّ
ابببك ريفإ ّل هف بببىل هقهويو هق ي لضبببصف هقاةمغمقيلل قنابببمث هقمهمةي لى هق بببلها
لا ّام أ
هدرةياي ؛ ا ّجن ال هقاصببل لى جايم ٍ
ع ه لة
ى جاية ال ت ِ للايو مرةيايمإ ّمأ نّف ق ي ببمثعِ هقم َ
بببلصببببم ملنا
بببماة هق ت رص هقمورم لى اىوهل اببببام مرةيايم ,لصب
هقمهمة هقصبببباةهلي هقاويا ؛ م ِ ه ب ّ
ً
هقافصي لاصةإ للل ثةيم ت ه هقاىوهل لص َ هقه ةض هفجاة انف مق هقضّف هفلةت ال هقااة هفايا
صم مق ميثمقيم.
هقامل ث ,لصل ً
ياجل هقال إ ملَ هقمانيمى هقمهمةي هقهويو هقمص ولى م هقاةمغمقيللإ لهقلصبببببببل هقانم قىاةهج ؛
مت ااج جاية رص مثلية هقااثمى هقمهمةي إ لمالي ه ض ا ال هقمهمة هقصاةهلي نال هق ما .
لقو ة ت لامض هقاامقك هق بببببماىي لهقامملا قألن مة رص قول هقاةمغمقييل رةصببببب تاي قمجليل هقلةل إ
لل بببببببيى رص هقورمع لل لثمة هقول هقوهلىي  .رجمل يضببببببببم ً ال هقااجل ل ممألة هفقمقي هقابببببببةقي
دااةهثلةي امقص ا ه هقمال هقهويوإ قلأ هأنفممح هقجاية هق ي ابببب ومف مهمةم م لى هقااببببةال هقصةاص؛
هفاة هق ي قى ال اه هقل بببببمسة .لأ نصةذ امقضببببباثإ مل جمل هقثى هقاةمغمقص هقام هيو هقام هيو لى
هق ت قو ورع جمل هق نغم مق هد ةهع رص هقااث لل انمه لةت.
لهقلماى قوينمإ لَ هقمال هقهويو هق ي ا وه هقمصمو ة مرةيايم للمص ا و هق نغم إ لا هقمول
هقاةمغمقص جصنصبببببة هويو رص هقاةجي هقمهمةي إ بببببمت رص م هيو هدل امفن ا هأهماملي هدرةياي إ
قك نف ام هقم مرى هقام هيو لى هقةارإ ل هق ببببلو نف بببب ين الل مةهى قانص انص هىوم لايص
امقممقص قىمهمة هفلةلاييل 84.جام وت ـبببـببب اثايص هقام ـبببـببب مق مغيةهى لايا إ للى لهف هقلصلصإ
ملمو صيم هقلمةث هق يم ي قىاامقك هدرةياي هلمامةه ال انمصذ هقاةل ) 16لي إ 2017إ ص
.(102

84

ال هقا ا نف لا هقجاببلرمى هقاةمغمقي رص هقصمق هقهويو اةيجم)إ ق مصو هقاةمغم مصية هتمامام ً جايةهً ق ت مرةيايم
لجا مهمة هقصايو؛ هقمص لقم م هتمامام ً جايةه ً قام جمنى ملرةه ق م ال يو لماى رص ا هةع هق بببجة هقمص قمام م رص ه ة
هقاايث هفثى ص لرص اةيجم .ن ة:

Mauny (R) 1961; Tableau Géographique de l’ouest Africain au moyen – âge Mem, de I.F.A.N.B, No 61, Dakar,
p. 338
مجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل– العدد التاسع2020-م

ونختم دراساااتنا هذه ،باإلجابة على الساااؤال المحوري ،الذي فرض نفساااه علينا ،وهو :إلى أي حد
ساهم التدخل البرتغالي في تراجع التجارة الصحراوية ،واستنزاف خيرات إفريقيا؟
يمفم ولريا  )Devisseلجلونيل  )Godinhoلى م بببهي راببب هقاةمغمقييل رص مالي هق ت
هق بببببببنغمقص نال لجمأم إ ل لَ هقمهمة ه درةياي جمنى ام م ه مق اولو ت ه هقممةيخ مم ماى ليل
لاةهقا هقا ببببببىايل .جام لاوه مق ماةية ت هق لضببببببامق اصبببببب هقاةمغم ال هق ت هق ي هاصمف رص
لها هقاغة إ امأاميم هق ي صار قىفض لى ا م هق ت رص اام مرةيايم ل لةلام (Godinho,
). 1969, p 180
لال هقاؤجو قوينمإ لَ هقاصببلل هقاةمغمقي هقااببيو لى هق ببما رص ة يل لنو اصب ن ة هق ببنغم
للى ن ة  Grandeامقيم ً ينيم اي بببببمل)إ لةى بببببىام ً لى مهمة هق ت هقصببببباةهلي هفجلة ةامً؛
رجمنى هقنميه هفلق ق ه هقمول إ مةههع تاي لوهل جأجاة اةج قم بببببببليم اىر مهي إ ان اوهي هقاةل
 . 16لهاموى ت ه هقمأليةهى مق ما لىيت ينيم االه ه اع ماو هقا مجافيل هفلةلاييلإ جام مغيةى
هقلةيث هقمهمةي امل يع ناث مهمة هقصايو ).(Barry, 1988, p. 71
ولريا ـبببب ل هقنصذ
رإ ه جمنى اص هقاةمغم ال هق ت قو لةرى نللم ة ال هقمةههع ـبببب اا
هقلمنص ال هقاةل  16إ قفمسو ملنا لاصببببةإ ر او ياببببك رص اه هقولة هق ي قصامف رص مناببببيث مهمة
هقصايوإ قا ل ما ااى م لهةل لةا ب م م ببامنيم ببن  1580إ ل تلقنوه لمنهىمةه لرةن ببم ريام اصو .جام
لَ هقاامقك هقااىي اصو ل هقمنصى ان م ل تاي مهمة هقصايو؛ هق ي ضبببببببال ق م ولةتم جل بببببببيث مهمةي
ا إ اجىى لمه ه ً ام مل هفلةلاييل نال هقوهل ل هقاةنيل 17ل . 18
ال همن آلةإ نهو لَ هقلضببع هق ببيم ببص هقهويو هق ي صببااى مصةرف اببام مرةيايم ل هقنصببذ
هقلمنص ال هقاةل  16لا هق يان هقصلامني إ جمل ال نممسهف مقصبببمض هقانمر ببب هد بببامني إ للىم ابببةلث
هأ ببببببماةهة هقمص ببببببمتاى رص مثلية هقااموأى هقصبببببباةهلي ايل هقصلامنييل لهقاىوهل هقاام ي قماببببببمو؛
لصببببلصببببم ً هقاةنل .لا قكإ اام هفمةهك ام رابببب رص اىل ف هد ببببامل جل ببببثمض مهمةييل ايل هقانمهمى
هفلةلاي لهقانمهمى هدرةياي انةاضملإ 2015إ ص .)644
 .5المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة:
أوال ً ــ المصادر والمراجع العربية:
 لقيل انةاضبببببمل  .)2015هقاهماع لهقويل لهق بببببىث رص مرةيايم هقغةاي ام ايل هقاةنيل 11ل16إانالةهى ل هة هفلقمذ لهقاؤلل هد اي ـ هقةامث.
 لاو هقةاال هق ببببصوي  .)1981ممةيخ هق ببببلوهلإ مةها ال هقفةن ببببي  :لجممذ تلوها اااببببمةجمىاي ه هق يو انل إ اي لنلذ ـ امةيا.
 لاو هللا لي بببب  .)2017هد بببب لاوهيمى هقمول هفلةلاص رص رضببببمض هق ببببنغماايم ام ايل هقاةنيل15ل17إ هقاجم هقصةاص قىاصمةذ ـ هقامتة .
 جةالم امةال .)1989مرةيايمإ مةها اااو اهصإ لاااو هفلضبببببببةإ هقه ض هقلمقثإ اجماهقاصمةذ ـ هقةامث.
 ااالو جصببى .) 1913مببمةيخ هقفمببم رص لاببمة هقاىببوهل لهقهيل ل جببماة هقنببماإ ماايم تلوهالولأرلاإ نهص ـ اةيول.
ثانيا ــ المصادر والمراجع األجنبية:
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- Barry Boubacar (1988). La Sénégambie du XVe au XIXe siégle : Traite négriére,
Islam et conquête coloniale, éd. L’Harmattan- Paris.
- Ca Da Mosto (1895). Relation des voyages à la cote occidentale d’Afrique,
Paris, publié par M. Charles Schefer, Ernest Leroix -Paris.
- Godinho Magalhàes (1969). L’économie de L’Empire portugais auv XVe et
XVIe siècles, Paris.
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la Tijaniyya de Saïku Umar Futiyu contre les pouvoirs traditionnels et la
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اإلستراتيجية العسكرية لجيش التحرير الوطني الجزائري في تخريب طرق المواصالت
الفرنسية خالل الثورة الجزائرية – تخريب سكة الحديد –
The Algerian National Liberation Army's military strategy of sabotaging
French transport routes during the revolution the Algerian - Sabotage of
– the railway
*رضا بن عتو  ،متحصل على شهادة الدكتوراه تاريخ الثورة الجزائرية ،جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة ( الجزائر )

ملخص :
لم تكن ثورة التحرير الجزائرية حربا عسكرية فقط بل حاولت استهداف كل أوجه النظام االستعماري ،أهم
المراكز التي خصها جيش التحرير الوطني في معركته طرق المواصالت وال سيما سكك الحديد والقطارات
بمختلف أنواعها باستراتيجية خاصة عرفت بالتخريب ،تحاول هذه الدراسة التطرق إلى االستراتيجية
العسكرية المتبعة في تخريب سكك الحديد.
كيف جيش التحرير الوطني حربه ضد سكك الحديد بمعركة خاصة أصطلح عليها بمعركة سكة الحديد،
فرق خاصة للتخريب مع إتباع طرق في التخريب مكنت جيش التحرير الوطني من إلحاق خسائر فادحة
باالقتصاد الفرنسي إذا ما علمنا أن هذه السكك هي وسيلة لنقل البضائع الفرنسية ،تتمحور اإلشكالية الرئيسية
لهذه الدراسة حول الطرق واألساليب المتبعة من قبل جيش التحرير الوطني الجزائري في استهدافه لسكة
الحديد الفرنسية.
كلمات المفاتيح :الثورة الجزائرية ،معركة سكة الحديد ،التخريب ،األلغام ،القطارات .
Abstract :
railways and trains of various kinds, with a special strategy known as sabotage.
This study attempts to address the military strategy used in sabotaging railways.
How did the National Liberation Army fight it against the railways with a special battle I termed it as a railroad battle, special teams for sabotage and following methods of sabotage enabled the National Liberation Army to inflict heavy
losses on the French economy if we know that these railways are a means of
transporting French goods, The main problematic of this study revolves around
the methods and methods used by the Algerian National Liberation Army in its
targeting of the French railway.
Key Words: Algerian revolution, the railway battle, sabotage, Mine, Trains .
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تقديم
.1
شكلت الحركة التجارية بالجزائر المستعمرة ركيزة أساسية لالقتصاد الفرنسي والتي اعتمدت باألساس على
طرق المواصالت وخاصة سكك الحديد لنقل هذه البضائع من وإلى الموانئ لتصديرها إلى الخارج ،ومع
اندالع ثورة التحريرية الجزائرية حاولت كتائب جيش التحرير الوطني استهداف هذه الخطوط بالتخريب
من أجل شل الحركة التجارية في معركة سميت تاريخيا بمعركة سكة الحديد ،تعتمد معركة سكة الحديد على
تقنيات خاصة في التخريب وخطط عسكرية من أجل استهداف هذه المنشأة ،ومن هنا تبرز إشكالية هامة
وهي ،ما طبيعة معركة سكة الحديد ؟ ،وما اإلستراتيجية العسكرية القائمة عليه هذه المعركة؟.
مجال الدراسة:
.2
تعالج هذه الدراسة المجال الزمني الفترة االستعمارية للجزائر خالل ثورة التحرير (  ،) 1954-1962أما
المجال الجغرافي فهي الخطوط الحديدية عبر الجزائر المستعمرة دراسة في التقنيات التي ابتعها جنود جيش
التحرير الوطني في استهدافها بما سيعرف بمعركة سكة الحديد.
 .3.1معركة سكة الحديد خالل ثورة التحرير الجزائرية:
خطوط السكك الحديدية تعد من أهم نقاط الضعف لدى العدو ،حيث يتعذر على أية قوة عسكرية في
العالم حماية كل شبر في خطوطها الحديدية ،حيث من السهل تخريب تلك السكك (هشام ،2013 ،صفحة
.)144
في كل أنحاء الجزائر السكك الحديدية مهمتها النقل ،يوم بعد يوم معركة جديدة ( d'oran, samedi 5 mai
) ،1956, p. 1إن هذا النوع من المواصالت يلعب دورا هاما في االقتصاد وكذا في التموين ولذلك كان من
جملة األهداف التي قصدها جيش التحرير الوطني بالتخريب (المجاهد 1 ،نوفمبر  ،)1958تقوم هذه المعركة
على قطع خط السكة الحديدية وتفكيكه لعرقلة سير القطارات ()،d'oran, samedi 5 mai 1956, p. 2
وتفجير القطارات بمختلف أنواعها بواسطة األلغام ،فهذه الحرب قائمة على قلب عربة القطار وبالتالي توقف
سير باقي العربات األخرى (هشام ،2013 ،صفحة .)77
وإلبراز أهمية معركة سكة الحديد في الحرب االقتصادية نشرت جريدة المجاهد في عددها  76وفي صفحتها
األولى عنوان " إن األخبار اليومية عن نسف الجسور وتخريب القطارات وشل مواصالت العدو تخفي
وراءها قصص فدائية ورائعة لمثل هؤالء األبطال " ،لتردف العنوان بصورة لجنود جيش التحرير الوطني
يتجولون في أحد الخطوط الحديدية (المجاهد ،اإلثنين  5سبتمبر  ،1960صفحة  ،)1وجاءت المصادر
الفرنسية لتعطي اعترافا بهذه المعركة حيث واجهت فرقة المشاة بقيادة الجنرال أندري بوفر وحدات صلبة
من جيش التحرير ،ليصرح قائال " :لقد اندلعت معارك حول سكك الحديد " (Alleg, 1981, p. 118).
إن تخريب سكة حديدية أو قلب قطار أو تهديم قنطرة ليس مجرد عملية بسيطة ولكنها تهدف إلى هذه النتيجة
الضخمة " :خنق حياة االقتصاد االستعماري وإحباط جميع مشاريعه " (المجاهد 7 ،مارس  ،1960صفحة
.)5
كما تحاول معركة سكة الحديد تحقيق هدفين هما:
األهداف االقتصادية:
أ-
يعرف النقل بمختلف أنواعه هو عصب االقتصاد وسرعة تسويق اإلنتاج واستهالكه ،حيث شكلت السكك
الحديدية في القطاع الوهراني نقطة اهتمام الحركة التجارية والتي كانت تشغل في نقل مختلف السلع
والبضائع ،والتي يمكن أن نذكر منها:
 نقل إنتاج مناجم الحديد والفحم والحلفاء. نقل إنتاج المواد البترولية من الصحراء إلى الشمال. نقل اإلنتاج الفالحي من الخضر والفواكه والخمور والحبوب من حقول اإلنتاج إلى الموانئ (نهاري، ،2010صفحة .)9
ب -األهداف اإلستراتيجية:
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من بين األهداف اإلستراتيجية لهذه المعركة هو منع وصول سلع التموين للجيش الفرنسي بالعتاد والعدة
لذلك نجد من بين القطارت المهاجمة إلى جانب قطارات المسافرين وقطارات السلع نجد كذلك قطارات
تحمل جنود أو مواد عسكرية.
من بين األهداف اإلستراتيجية كذلك تسخير عدد معتبر من الجنود لحراسة الخطوط الحديدية وذلك من أجل
تفريغ الوحدات العسكرية الفرنسية وعدم استغاللها في العمليات التمشيطة الكبرى (نهاري ،2010 ،صفحة
.)9
 .4.1إستراتيجية معركة سكة الحديد خالل ثورة التحرير الجزائرية:
تعتبر معركة سكة الحديد من أخطر المعارك التي تستهدف النشاط االقتصادي للكولون وذلك بسبب أن
المنشأة المستهدفة هي هدف متنقل ( القطار ) وليس هدف ثابت بغض النظر على أن الخط الحديدي هو
منشأة ثابتة.
كذلك ما يجعل من هذه المعركة محفوفة بالمخاطر هي األسلحة المستخدمة في تحطيم هذا الهدف االقتصادي
ونقصد بها استخدام األلغام الشديدة االنفجار ،وهذا يعني إيجاد إستراتيجية تتماشى مع خطورة هذ النوع من
المعارك االقتصادية.
تحديد وقت الهجوم:
أ-
كما ذكرت سابقا فإن معركة السكة الحديدية تستهدف منشأة اقتصادية متنقلة وبالتالي كان البد على
المجاهدين تحديد موعد عبور القطار ويتم ذلك عبر جهاز االستخبارات الذي يزود المجاهدين بموعد سير
القطارات وموعد وصولها إلى المحطات الرئيسية ،ويمكن أن نستدل على ذلك ببعض الرسائل المحجوزة
من قبل الشرطة الفرنسية يوم  25جانفي 1958م بمنطقة مسرغين ومما جاء فيها:
 قطار محجوز بمحطة تليالت محروس من طرف مجموعة من الجنود.  12جانفي قطار غادر بشار على الساعة  7صباحا متجها نحو وهران ويحمل سجناء و 18جنديا. قطار نقل عسكري ينقل جنود ،جنود أنهوا الخدمة وجنود في عطلة واالنطالق من وجدة يوم  12جانفيعلى الساعة الرابعة صباحا نحو وهران (بوبكر ،2013 ،صفحة .)80
ويالحظ من هذه الرسائل أن المجاهدين كانوا يحددون موعد انطالق القطار وموعد وصوله حتى يتسنى لهم
تحديد نقطة الهجوم ،فعلى سبيل المثال القطار المتوجه إلى وجدة ويخرج من محطة وهران على الساعة
 13:31دقيقة قد تعرض للهجوم في النقطة الكيلومترية  179ما بين صبرة ( توران ) وسيدي مجاهد
(l'echo d'oran, jeudi 27 seprembre 1956, p. 10).
كما أن هنالك أربع أنواع من التخريبات و التي من الممكن أن تشملها معركة سكة الحديد ونستدل عبر نماذج
من هذه المعركة:
الهجوم بالرصاص على القطار:
-1
يتم هذا النوع من التخريب عند مرور القطار يتم استهداف عربة السائق ( ) locomotiveباألسلحة
النارية مثلما حدث مع القطار رقم  1055عبر خط الجزائر-وهران يوم  11نوفمبر 1957م على الساعة
السادسة مساءا وعادة يكون الضرر طفيفا وال يتوقف القطار (SHAT ( 1H 1919 ), 1957).
الهجوم على القطار باستخدام زجاجات المولوتوف:
-2
يتشابه هذا النوع من التخريب مع النوع األول بحيث يتم الهجوم على القطار عند مروره بإلقاء الزجاجة
الحارقة ( المولوتوف ) على العربات ،مثلما حدث مع قطار السلع بنمورس (الغزوات) على بعد  3كم من
المدينة قام المجاهدون من وراء الصخور بإطالق زجاجات حارقة على العربات فاشتعلت على الفور
(l'echo d'oran, dimanche 8 et lundi 9 juillet 1956, p. 2).
طريقة أخرى استخدمها المجاهدون خصوصا اذا كان هنالك نفق ،عند دخول القطار النفق يقوم الفوج األول
من المجاهدون برش العربات بالبنزين ،وعند خروجه يقوم فوج آخر برمي شعلة نارية على العربات
المرشوشة بالبنزين فتقوم باالشتعال (المنظمة الوطنية للمجاهدين 8 ،ماي  ،1983صفحة .)9
فك القضبان الحديدية وعرقلة الخط الحديدي:
-3
يتم هذا النوع من التخريب قبل وصول القطار حيث يقوم المجاهدون بفك القضبان الحديدية (المنظمة
الوطنية للمجاهدين 8 ،ماي  ،1983صفحة  ،)21على األرض ،في الغالب يتم اكتشاف الضرر قبل وصول
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القطار فتتعطل حركة السير لمدة معينة حتى يتم إصالح الضرر مثلما حدث مع الخط الحديدي الرابط بين
سيدي إبراهيم وندرومة حيث تم إزالة مجموعة من القضبان على مسافة  60متر وتم توقيف حركة القطارات
() ،l'echo d'oran, mercredi 7 mars 1956, p. 8ولكن إذا لم يتم اكتشاف الضرر ومر القطار فإن
الخسائر ستكون كبير مثلما حدث مع القطار الذي كان يحمل  600سنغالي يوم  1أفريل  1956والذي يغادر
محطة وهران ويصل إلى مغنية ،قام المجاهدون بقيادة العقيد لطفي بفك القضبان الحديدية على طول 200
متر في النقطة الكيلومترية رقم  14ما بين تلمسان وعين الدوس على بعد  8كلم من تلمسان ،ومع وصول
القطار لم ينتبه السائق إلى الضرر الحاصل في القضبان الحديدية حيث خرجت العربات الستة األولى وأما
الثالث عربات في الوسط فخرجت من المسار وسقطت في الوادي المحاذي للخط الحديدي ،ونتج كذلك
إصابة  6جنود سنغاليين (bellahsene, 2007, p. 124.125).
تفجير القطار باستخدام األلغام:
-4
يتمثل هذا النوع من التخريب في استخدام ألغام شديدة االنفجار لتفجير القطار عند مروره وفي الغالب
فإن هذا النوع من التخريب تكون خسائره كبيرة سوآءا المادية أو البشرية وعلى سبيل المثال القطار رقم
 4023عبر خط الجزائر-وهران قد تعرض في ظرف  7أيام إلى تخريبين في منطقة باريقو ( المحمدية )
بواسطة األلغام ،األول كان يوم  22ديسمبر  1957على الساعة  22:45عند النقطة الكيلومترية  350وكانت
الخسائر تفجير عربة السائق وخروج  16عربة عن مسارها وتوقيف سير القطارات عبر هذا الخط لمدة
 24ساعة ،أما التخريب الثاني كان يوم  27ديسمبر على الساعة  22:40عند النقطة الكيلومترية  354وكانت
الخسائر تفجير عربة السائق وخروج  17عربة عن مسارها وتم توقيف سير القطارات عبر هذا الخط لمدة
 48ساعة (SHAT ( 1H 1919 ), 1957).
ب -المتخصصون في معركة سكة الحديد خالل ثورة التحرير الجزائرية:
كما ذكرت سابقا فإن هذه المعركة وبسبب خطورتها كان ال بد من تكييف إستراتيجية خاصة بها ،إن معركة
سكة الحديد مثلها متخصصون لصعوبتها وخطورتها في نفس الوقت.
أمرت قيادة الوالية الخامسة المناطق التي يمر بها الخط الحديدي من الشمال إلى الجنوب بتكثيف عمليات
التخريب ،بحيث أمرت كافة هياكل الوالية تحضير وتكوين أفواج من الفرق الخاصة (الكوماندوس )
ومصالح متخصصة في تحطيم السكك الحديدية والقطارات (نهاري ،2010 ،صفحة  ،)74وفي هذا الصدد
يصرح العقيد لطفي " أن المعركة خصص لها فرق خاصة " (المجاهد 1 ،ماي  ،1959صفحة .)7
أسندت المنطقة التي تربط ما بين وهران-سيق-المحمدية-جبال بني شقران إلى الرائد سي زغلول
-1
بن عودة.
أسندت المنطقة التي تربط ما بين معسكر-بوحنيفية-سعيدة إلى بوزيد المدعو وحش الغابة وجياللي
-2
عتيق ومزيان قويدر (نهاري.)2010 ،
أسندت منطقة سيق-المحمدية إلى المجاهد محمد بن محمد المسمى سي رياض ( l'echo d'oran,
-3
) ،mardi 21 juillet 1959, p. 10تمكنت الشرطة الفرنسية من قتله يوم  19جويلية 1959م حيث
أظهرت التحقيقات أن كل الهجمات التي ارتكبت ضد القطارات والسكك الحديدية في منطقة باريقو (
المحمدية ) وسيق منذ  6جانفي 1958م هي مرتبطة بالمجاهد سي رياض ومساعده هاشمي الطيب ( l'echo
d'oran, mardi 21 juillet 1959, p. 10).
وتشير التقارير إلى أنه وجدت هنالك مصلحة خاصة تضم مجاهدين مهمتهم الرئيسية حفظ األلغام ونزعها
من صندوقها وزرعها باألرض ،وفي كثير من األحيان يتم انفجار هذه األلغام بمجرد فتحها أو وضعها على
الخط الحديدي إذا لم يتم التعامل معها بحذر (عبو ،)2016 ،وفي هذا الصدد نشرت جريدة صدى وهران
مقال تحت عنوان " خمسة من المخربين تمزقوا بسبب انفجار اللغم الذي وضعوه على القضبان" ،حيث
تطرق المقال إلى أن فرق الهندسة والتي مهمتها إصالح األضرار التي تصيب الخطوط الحديدية قد وجدت
خمس جثث لمخربي خط السكة الحديدية ما بين زوج بغال-نمورس (الغزوات ) بعد انفجار اللغم عليهم
( l'echo d'oran, samedi 20 octobre 1956, p. 8).وهذا ما يؤكد مرة أخرى خطورة هذا النوع من
المعركة االقتصادية.
 .5.1تقنيات معركة سكة الحديد:
مجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل– العدد التاسع2020-م

في قانون حرب العصابات فإن تدمير سكة الحديد لها أساليبها الخاصة القائمة على:
نسف خطوط السكة الحديد في المواقع التي يكون إصالحها صعبا وشاقا وعسيرا ،خصوصا في
أ-
المواقع التي تكون فيها السكة الحديد بعيدة عن المراقبة (هشام ،2013 ،صفحة .)82
تدمير اإلشارات فضال عن مفاتيح التحويل وأجهزة تنظيم مرور القطارات والمحوالت الكهربائية
ب-
(هشام ،2013 ،صفحة .)83
يجب اختيار خطوط السكة الحديد على حسب أهميتها في النشاط التجاري للكولون.
ت-
نسف القطارات بواسطة األلغام المتفجرة (هشام ،2013 ،صفحة .)82
ث-
إن الهدف األول لنسف القطار هو عربة السائق ( )locomotiveالتي تقدر الخسائر فيها ماليين
ج-
الفرنكات (بلحسن.)2017 ،
األلغام:
تعتبر مصلحة األلغام أو األفواج المخصصة في صنع المتفجرات من أهم المهام التي لعبت دورا كبيرا
في معركة السكة الحديد ألن األلغام سالح شديد التأثير ،وفي هذا الصدد قالت صحيفة صدى الجزائر في
أحد أعدادها أن جبهة التحرير الوطني اكتشفت سالح األلغام الذي هو أقل تكلفة وأكثر ضمانا ألن الفرق
المتخصصة في التخريب تختفي بمجرد وضعها لأللغام في السكة (نهاري ،2010 ،صفحة  ،)34وبسبب
فاعلية سالح األلغام قامت اإلدارة الفرنسية بالقطاع الوهراني بتوزيع منشورات " تندد فيها الثوار الذين
يلجؤون إلى األلغام ويهربون من المعارك وتتهمهم بالجبن " (المجاهد 1 ،نوفمبر  ،1958صفحة  ،)9وفي
نفس الصدد يذكر العقيد لطفي " أن الوالية الخامسة هي عقدة بالنسبة لإلدارة الفرنسية بخصوص قضية
األلغام ".
وفي حقيقة األمر فإن المجاهدون تمكنوا وبسهولة من الحصول على المتفجرات من مصادر مختلفة ،من
خالل االستيالء على قنابل العدو وقذائفه الغير متفجرة (هشام ،2013 ،صفحة  ،)144.145التي تلقيها
الطائرات الفرنسية أو المدافع بحيث يأخذها المجاهدون ويستخرجون ما في داخلها ليصنعوا بها ألغام شديدة
االنفجار (نهاري ،2010 ،صفحة  ،)35وفي هذا الصدد تذكر التقارير الفرنسية على أنه تم اكتشاف لغم
على خط السكة الحديد الرابط بين وهران ووجدة يوم  26ديسمبر 1958م ،هذا اللغم تم صنعه بمكونات
قذائف فرنسية من نوع  ،SHAT ( 1H 1694), 12 janvier 1959) - ( ،105وهي القذائف التي ألقتها
الطائرات الفرنسية ولم تنفجر.
ويضيف التقرير على أن هذه الحادثة مشابهة للملخص األسبوعي الذي يعده المكتب الخامس للجيش الفرنسي
بمنطقة الجزائر ،والذي ذكر على أنه في العديد من المناسبات يقوم سكان مدينة مليانة وشرشال باالستيالء
على هذا النوع من القذائف (  ،janvier 1959) 12 ،SHAT ( 1H 1694) - ( ) 105وكشفت التحقيقات
على أن هذه القذائف خصصت لصنع األلغام والذي يكون مفعولها شديدا إذا ما تم وضعها على خطوط السكة
الحديد ( janvier 1959). 12 ،SHAT ( 1H 1694) -
وهنالك نوع من األلغام تجلب من المغرب حيث عثرت إحدى الدوريات الفرنسية للحفاظ على سالمة السكة
الحديد على أحد األلغام التي لم تنفجر تحمل عالمة " "TITMELILوهي عالمة تابعة ألحد الشركات
المغربية لصنع المتفجرات ()l’écho d’Oran, jeudi 6 mars 1958, p. 10
هنالك نوعان من األلغام استخدمت في عملية تفجير القطارات:
ألغام الضغط:
أ-
هي ألغام تصنع بكبسوالت الديناميت ولها مفعول شديد بحيث تنفجر بمجرد مرور العربة عليها واستخدم
هذا النوع من األلغام في الفترة الممتدة ما بين ( 1957-1956نهاري ،2010 ،صفحة .)36
هنالك أنواع من ألغام الضغط األخرى تم اكتشافها من قبل قوات السالمة وحفظ السكة الحديد يوم  4ديسمبر
 1958على الخط الرابط بين قسنطينة وسكيكدة ،هذا اللغم ينفجر بواسطة الضغط ولكن الفرق بينه وبين
النوع األول أن هذا األخير ينفجر بعد أن يتم الضغط عليه  6مرات وليس مثل النوع األول ينفجر بالضغط
األول () ،SHAT ( 1H 1694), 12 mai 1959والهدف من هذا النوع على حسب التقارير الفرنسية هو
استهداف عربة السائق ( (  ،locomotiveبعد أن قامت اإلدارة الفرنسية بوضع عربة مملوءة بالرمل في
مقدمة القطار (SHAT ( 1H 1694), 12 mai 1959).
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ب -األلغام المتحكم فيها عن بعد:
ظهرت هذه األلغام بعد السياسة الجديدة التي اتخذتها اإلدارة الفرنسية في حماية القطارات حيث تم وضع
من عربتان إلى ثالث عربات مملوءة بالرمل في مقدمة عربة السائق ( ) locomotiveوذلك لتفادي الخسائر
إذا مكان هنالك لغم مزروع من النوع األول فينفجر في العربة المملوءة بالرمل (بلحسن.)2017 ،
يصنع اللغم المتحكم فيه عن بعد بنفس مكونات اللغم األول ( الضغط) واالختالف يكون أن اللغم المتحكم فيه
عوضا عن استخدام قابلية الضغط لالنفجار فإنه يستخدم أسالك كهربائية تخرج من اللغم إلى أداة تحكم
توضع بيد المجاهد المكلف بتفجير القطار (بلحسن ،)2017 ،وقد استخدمت األلغام الموصولة بأسالك إلى
أماكن بعيدة بنجاح ،وكانت هذه األلغام مزروعة ومنصوبة بأدوات إلكترونية ،بدأ استخدام هذا النوع من
المتفجرات منذ الفاتح من أفريل 1957م (هشام ،2013 ،صفحة .)145
ذكرت التحقيقات الفرنسية في عمليات تفجير القطارات المعلومات التالية:
" فجر القطار ،مرت العربات المهيئة للسالمة بأمان وفجر قطار السلع بقنبلة متحكم فيها عن بعد ،أصيبت
عربة السائق ) ، ( locomotive )" (l’écho d’Oran, samedi 13 avril 1957, p. 7وفي تحقيق
آخر ذكر أن القافلة الثقيلة مرت ،لتنفجر عبوتين على عربة ( )locomotiveأو عربة السائق ( l’écho
d’Oran, mercredi 3 avril 1957, p. 8).
والواضح من التقريران أن عربة السائق هي المستهدف األول بالتفجير حيث ذكر المجاهد بالي بلحسن أن
هذه العربة قيمة الخسائر إذا ما تعرضت للتفجير تقدر بماليين الفرنكات (بلحسن.)2017 ،
أما عن كيفية تثبيتها في القضيب الحديدي ،فالواجب على كل مجاهد أن يحمل إصبعين من الديناميت ويتم
زرعها باألرض على عمق  50سم ،وأحيانا يتم وضع الديناميت المتفجر بين البراغي التي تثبت القضيب
الحديدي باألرض (عبو ،)2016 ،وتخص األلغام التي تنفجر بالضغط.
أما األلغام المتحكم فيها عن بعد فإن المجاهدون كانوا يضعون عدة ألغام في مساحة تتراوح بين  10أمتار
إلى  20متر متصلة بأسالك كهربائية فيما بينهم () ،d'oran, samedi 5 mai 1956, p. 8ومن ثم تمرير
السلك الكهربائي المخصص للتحكم في هذه األلغام عبر القضبان الحديدية (بلحسن.)2017 ،
خاتمة:
.3
في األخير يمكن القول أن لمعركة سكة الحديد خالل الثورة الجزائرية أهميتها من حيث ثقاللنشاط الثوري
وكذا أهميتها من الناحية االستراتيجية ،إذا ما علمنا أن المنشأة المستهدفة في معركة سكة الحديد هي
القطارات والتي لها األهمية البالغة ليس من الناحية االقتصادية فقط بل حتى من الناحية التجارية ،وبسبب
أهمية معركة سكة الحديد كيف جيش التحرير الوطني تقنيات خاصة من الخطط العسكرية إلى األسلحة
المستخدمة وتشكيل فرق خاصة مهمتها تدمير الخطوط الحديدية
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وضع اللغة العربية في غرب إفريقيا بين الماضي والحاضر
"تحديات ومقترحات"
The Status of the Arabic Language in West Africa between the past and present
”“Challenges and Proposals

األستاذ المساعد الدكتور كوسوبى عيسى
نائب عميد كلية اللغات بجامعة المدينة العالمية  /كوااللمبور  -ماليزيا
الملخص:
م ىث ت ه هقوةه هقضلض لى لضع هقىغ هقصةاي رص ة مرةيايم ايل هقامضص لهقامضةإ لم ص مق هقلقلذ لى
هقماويمى هقمص ملههف وهة ص هقىغ هقصةاي رص هقانثا إ لال ل ثةح اىل لاامةامى قمك هقماويمىإ ال تنم ياجل هدامة
مق ل قغ هقاةآل جمنى قغ ة اي رص اصا اهماصمى ة مرةيايمإ لقغ مهمةي رص لهق مإ لقغ ويني رص اصماوتمإ
ا ه ة ملواى اةلر م رص جمما هقولهليلإ يملأتم ةهم هقاماي لامةهال هقاىلك .لمجال ماجمقي ت ه هقوةه رص امق
هقىغ هقصةاي رص ة مرةيايم قا هأ مصامة لاصوهإ لم ىيث هقضلض لى هقصةهع هقامس ايل هقىغمى هفهناي رص ة
مرةيايم مضمر مق اامةامى رص صمقر هقىغ هقصةاي قاامس م لى هقانص  .لال توهذ ت ه هقوةه ن م م ص مق هقلقلذ
لى ت هقماويمى هقمص مصمنص ان م هقىغ هقصةاي رص ة مرةيايمإ لايمل ولة هقىغمى هق ميني هدنهىي ي لهقفةن ي ) رص
هقىصا إ جام ل هقلةق م وذ مق ثةح اامةامى انمض لى هقنممست .لقاو ه مصمل هقجمم امقان ت هقماىيىص لهقان ت هأ ماةهسص
هقمهةياص ايث ينما هقاماث ال هقه ض مق هقج لال هقلمص مق هقصم ..إ ل قك قاى هقاصموة لهقاةههع رص هقالضلعإ
لهقاصىل ل ثايص هقوةه ممثى مماع هق متة إ لال ل ماىيى مإ رى ه هنان هقاماث لى مهةامف لهقلهقع هق ي لمياف ل
اصف ال هقا مايل امقاضميم هدرةياي  .لال ت نممست ت ه هقوةه ل هقىغ هقصةاي جمنى رص اا لضع قا قول هأ مصامة؛
ايث جمنى قغ ة اي رص اص هقانمثم رص ة مرةيايمإ لال هقنممست ج قك ل تنمك صةهع قمس ايل هقىغمى هفهناي
هقىغ هقصةاي لهقىغمى هق ميني ) رص ة مرةيايم؛ ايث مامل هقىغمى هق ميني هق يثة لهقاضمض لى هقىغ هقصةاي ل قك
الثلهى لاةهات .لال ت هقنممست ل هقىغ هقصةاي صااى هقيل مصي ماويمى :ان م ن م هقمصىي إ لصصلا هنوامج اصا
وهة ص هقىغ هقصةاي رص هقاجلامى اوللت ن أ يهيولل هقىغ هقة اي هقفةن ي ل هدنجىي ي ) .لقاو ملص هقاماث مق
نف اع ج ت ه هقماويمى رإل اامض هقىغ هقصةاي رص ة مرةيايم اةماث امقويلإ ر ص امقي اموه هقويل رص قىل انمس مإ را ه
رص م هيو يلايم رص ة مرةيايم.
ياجل هقال مل هقىغ هقصةاي امقي مق هفاو فل ويل هد
كلمات المفاتيح :هأ إ هقصةاي إ هأ مصامةإ هق مين إ ة مرةيايم.
Abstract
This study highlights the Status of the Arabic Language in West Africa between the past and the present, as
it identifies the challenges facing Arabic language learners in the region, and then suggests some solutions
and proposals on how to tackle those challenges, it can be pointed out from here that the language of the
Qur’an was an official language in some West African societies, a commercial language in the markets, and
a religious language in its temples, it was even used in writing official letters amongst kings and visitors to
the region. Arabic language was an official language in many regions in West Africa until the arrival of the
colonization from Europe. The researcher will be highlighting the conflict between foreign languages in West
Africa, in addition to suggest some proposals in the favor of Arabic language on how to remain used by many
in the region .Amongst the objectives of this study is that it seeks to identify the most important challenges
facing the Arabic language in the region, and to clarify the role of Latin languages (English and French) in
those challenges, as the paper aims to put forward some proposals based on its results . The writer has used
the Analytical method, the inductive approach and the experimental method; whereby the researcher relays
on information and notes from other researchers in same area, and that is due to the lack of references in
the subject, as known the nature of this study requires tracing the reality on ground, and then analyzing it,
therefore, the researcher relays on his experience and the situation he had lived or heard from other
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researchers in African issues. One of the most important results of this study is that the Arabic language was
in a good status before the arrival of colonization, as it was the official language in most regions of West
Africa, another result is that there is a conflict between foreign languages (Arabic language and Latin
languages) in West Africa, where Latin languages are mostly used more than the Arabic Language. One of
the most important results is that the Arabic language is now facing challenges; one of which is the
educational system, and the difficulty of integrating some of the Arabic language graduates into the
government, and the reason is that, they do not know their country’s official language (French or
English).The researcher has also found that with all these challenges, the survival of the Arabic language in
the West African region is attached to Islam, therefore the Arabic Language will remains as long as Islam is
in the hearts of the Muslim.
Key Words: Islam, Arabic Language, Colonization, Latin Languages, West Africa.

المقدمة
لى هقناص هفاص هق ي
هقااو هلل هق ي لىم هقنما لهصى اصلام لقامس قيمصمةرلهإ لهقص لهق
ةلثص هلهاع هقجى .
لاصو؛ رإل هقنماي هقغةاي ال هقامة هق اةهض ني االهةوتم هقثايصي إ لهايى اان ةتم هقثايصصإ
هق ي لةلف لل هوهإ قك هقممهة هقلىلال ةضص امد
لهقاىمفى قىن ة مجن م هقالي هقامويل اويل هد
وينم ً لنوام اع اف رص لهال هق ت لهقفض إ قاو جة ضيفف هق ي جمل اام رص ملةههف ال ىامى لامو
هفللمل مق نلة لامو ة هقلاىيلإ جةاف ل ااف ا ن قف رص ويمةهإ قو يم مض هقامةئ اأي قغ جمل يم
هقالهة؟ من م هقىغ هقصةاي ؛ جمنى قغ هقاةآل هقجةي قغ ً ة اي ً رص اص اهماصمى ة مرةيايم لقغ ً
مهمةي ً رص لهق م لقغ ً ويني ً رص اصماوتمإ ا ه ملواى اةلر م رص جمما هقولهليلإ يملأتم ةهم هقاماي
ري مإ ليةهع هق ا مق
لامةهال هقاىلكإ قاو مألةى قغمى ة مرةيايم امقصةاي اصو ولل هد
هقصى هقممةيلي هقمص اين مإ لقغمى ة مرةيايم هقيل امتو لى قك لهقن ا هقاسلي ال ا ىاي م وقي
امة مأ ننم هقيل نهوتم رص ي هقثمالة لنو هقاويث لل هقصمق هد اص للل هقىغ هقصةاي  .قو قةلا
مةههع هقىغ هقصةاي لى صصيو ة مرةيايم اصو قول هأ مصامة هفلةاص هق ي اا اصف قغمف للامرمف
مق هقامة إ لاصو رةا هقا مصاة قغمف لى انمض هقامة هق اةهضإ رصىا هقجمما لهقج اىغمفإ اصو ل جمنى
هقىغ هقصةاي مسو ً لاناة ً رص ةهمس مإ ايث هةماث مصىيا م ان ثفلقم م امد إ قجلنف ةلام ق مإ
ل يجلل هقغةا ال مصىيا م اصةر هقويل لهقلقلذ لى رةهسا هقلضلع
رمقاةآل ق من مإ رال هق
لنلهقا هقث مة  .يهو هقاماث ل هأ مصامة – اصو لصلقف مق ة مرةيايم -ولم قفص هقويل لل هقولق إ
ر ى هق ىث ال ةهم هقويل هق يل جمنله يويةلل اؤلل هقاهماع ليةهقالل اله هق جملإ قمم اامجام
مصمقي هد إ رأصار ةهم هقويل اصو اهصض هقا مصاة انص قيل لل هق ىث ايث أ ج ق مأ
ا
رص هقا مهو لهقاصماوإ رأصااى قغم قغ هقلل لهدةامو را إ لا ا قك هناثى هقىغ هقصةاي ام
هقىغمى هق ميني هقمص هةى مثلةه ً لماوام ً رص هقمجنلقلهيم مق ة هقامة هق اةهض؛ ايث صااى ت ه
هقىغمى ال هقضةلةيمى قىالهثل هقاصمصةإ أ يجمو ي مغنص امصى ال انمض ة مرةيايم لل هقىغمى
هق ميني هقمص مصماة هقىغ هقة اي رص اىوهإ ر ل اهاَة أ ليمة قف ا جمسل ينانص هاينف قىاضمة هقغةاي
لهقلامر هفلةاي إ قمةصار قغ هقا مصاة هقنمت قغ مسو ًإ أ ن لن مإ فل هفلةهال هقة اي لاثمقمى
هق لي إ جى م اجملا امقىغمى هق ميني  .م ما ي ت ه هقوةه مق ما يو رص نا ممةيلي لل قة مرةيايمإ
لل ل ااماث :هقاااث هفل  :هقىغ هقصةاي رص ة مرةيايم قا هأ مصامة لاصوهإ هقاااث هقلمنص :قول
هأ مصامة لهقىغمى هق ميني هقفةن ي لهدنجىي ي ) لهقماويمىإ هقاااث هقلمقث :هقىغمى هفهناي ماويمى
لاامةامى
م يمى ت ه هقوةه رص هقصنمصة هعمي :
ممال
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 إشكالية الدراسة
 ايمل لضع هقىغ هقصةاي رص ة مرةيايم قا هأ مصامة لاصوه
 لضلح هقصةهع هقامس ايل هقىغمى هفهناي هقصةاي لهقفةن ي لهدنجىي ي ) رص ة مرةيايم
 اامةامى رص صمقر هقىغ هقصةاي م لصذ هقىغ هقصةاي اىغ هني رص ة مرةيايمإ فل هقاةهو
رص هقااث هقىغ هقصةاي هقفصا إ لال هقنموة هوه ل مهو الهثنم ً رص ة مرةيامإ لقغمف هفصىي
تص هقصةاي هقفصا إ ضذ مق قك ل هقاجلامى مةهتم هناي لمضيف م مق قمسا هقىغمى
هفهناي ).
 أسئلة الدراسة
انم ًض لى ت ه هداجمقيمى هقاثةلا آنفمإ رإل هقاماث ي ص مق هدهما لل هف سى هعمي :
جيذ جمنى هقىغ هقصةاي قا قول هأ مصامة مق ة مرةيايم لاصو لصلقف ؟
ام اوت هقصةهع هقامس ايل هقىغمى هفهناي هقصةاي لهقفةن ي لهدنجىي ي ) رص ة مرةيايم ؟
جيذ ياجل هقاامض لهق يمو قىغ هقصةاي رص ة مرةيايم؟
 أهداف الدراسة
للىيفإ م ص ت ه هقلةق مق وةه لايمل ت هقماويمى هقمص يصمنص ان م هقىغ هقصةاي رص ة مرةيايمإ
لهقجاذ لل ولة هقىغمى هق ميني هدنهىي ي لهقفةن ي ) رص هق صص ضو هقىغ هقصةاي إ جام ل هقلةق
م وذ مق ثةح اصا هقاىل لهقامةامى انم ًض لى نممست هقماويمى هقاماصى لىي م.
أهمية الدراسة
ممثى اصةر هقىغ
هقىغ هقصةاي قغ هقاةآل هقجةي إ لهقاةآل و ملة هفا هد اي إ راصةر ويل هد
هقصةاي لهمامن م لمصىي قلهلوتم لر ا م ر ام ً صايامًإ رمقىغ هقصةاي ال هقىله لهقضةلةيمى رص ر
هقويل هقانيذ هد ) رأتاي ت ه هقوةه مجال رص تاي هقىغ هقصةاي قوت هقا ىايل رص ة مرةيايم؛
هق يل جمنله يصماةلل ج ةلةيا جم لىي م اةلذ لةاي ه ًض ال لةهال هقاةآل هقجةي إ رإ ه ة لتم اةاي ً
لى هقثةقمى ل لتم لهامف له ا م رص ايلم إ ل لثلتم قصىامض هقويل لهفسا .
 منهجية الدراسة
ي ىك هقجمم هقان ت هقماىيىص لهأ ماةهسص هقمهةياص ايث ينما هقاماث ال هقه ض مق هقج لال هقلمص
مق هقصم ..إ ل قك قاى هقاصموة لهقاةههع هقاؤقَف رص هقالضلعإ لهقاصىل ل ثايص هقوةه ممثى
مماع هق متة إ لال ل ماىيى م .رى ه ينانص هقاماث لى مهةامف لهقلهقع هق ي لمياف ل اصف ال هقاماليل
المقف لهقا مايل امقاضميم هدرةياي .
 حدود الدراسة
مناصة ت ه هقوةه رص ماويو امق هقىغ هقصةاي لاجمنم م ايل هقىغمى هفهناي هقفةن ي لهدنجىي ي ) رص
ة مرةيايم لماويو اوت هقماويمى هقمص اين م لايمل هق صص لهقه و هقاا ل ال لي م قجص مول قغم
لى انص هأ ملوه رص ة مرةيايم
 هيكل الدراسة
ممه و ت ه هقوةه رص هق يج هقممقص :هقااوا لما يو لل ل ااماث :هقما يو رص نا ممةيلي لل ة
مرةيايمإ هقاااث هفل  :هقىغ هقصةاي رص ة مرةيايم قا هأ مصامة لاصوهإ هقاااث هقلمنص :قول هأ مصامة
اع لصل هقىغمى هق ميني هقفةن ي لهدنجىي ي ) إ هقاااث هقلمقث :هقىغمى هفهناي ماويمى
لاامةامى
 دراسات سابقة
مجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل– العدد التاسع2020-م

اإلسالم واللغة العربية في مواجهة التحديات االستعمارية بغرب إفريقيا قىوجملة هق موي هقااةلك هقوهقصإ
لهقىغ هقصةاي اغة
قاو ه مأنذ هقوجملة جمماف اان لة ممةيلص ايث ىث هقضلض لى متة هد
مرةيايم قا قول هأ مصامة لاصو لصلقف هقامة هق اةهض ايث ايل الرم هقجني هقجمللقيجي هقصوهسص ال
هنمامة هقىغ هقصةاي لهقويل هد اص رص ة مرةيايم لاةجمى هقمااية ام هد مل ال هقهفمذ ية ل
لهقىغ هقصةاي ل ن م جمنى ماثل هقصوهل لهقاغضمض قىا ىايل ليلهص
هق وذ هقةسي ص اامةا هد
هقوجملة ل هق يو امةياص ثى قةهة قف ال ه مصام ل مس هوي قىاضمض لى هقا مهو لهقاامج هد اي
للةقى رجة ملايذ هقايس هدرةياي لامر لةاي م اي مأ ننص امف ذ هقاويو ق قذ لى ن ل هقجمم
الفرنكوفونية وتحدياتها للغة العربية في بالد غرب إفريقيا ،اامق ااى هقوجملة لىص يصال هف مم
هقاامضة رص هقهماص هد اي امقنهيةإ او هقوجملة ااوامف امقمصةيذ امقىغ ايث امة مق ن م مؤوي
اصف لما ولةه ا ام رص انمض هقاضمةهى لمنامس مإ لتص هنصجما ااياص قماو هفا ل ملىف مإ جام امة
مق ل هقىص هقصةاي ال هقىغمى هقصمقاي هقمص انى هقاضمةهى رص اامةال هفةا لاغمةا مإ ل قك قام
هلممةتم هللا قلية جماف للية ة ىف صى هللا لىيف ل ى إ ل مثةال هقوجملة مق ايمل اجمن هقىغ هقصةاي
رص ة مرةيايم اوهي اإااةهثلةي منم هد اي اةلةه اإااةهثلةي امقص) هد اي ايث اىغى
ةل اهوتم رص ل و مااةهثلةي لنغص هد اي هقمص اجاى ه ةهضص ة مرةيايمإ لاصو ت ه
هقمثلة امة هقوجملة مق هقماويمى هقمص ملهه م هقيل ل قك اصو قول هأ مصامةإ لال اة ل لثة ت ه
هقماويمى هقفةنجلرلني هقمص ناأى رص هقصمق هقهغةهرص هقفةن ص ل ةلمل ام مالقى مق اةج رجةي هى
اصو يويلقلهص م وذ مق ملىيو قي رةن م هف ) رص ج ا مصاةهم م هقمص لةهى ان م ل جةيم.
ايجلإ منمل
هموم اللغة العربية بأفريقيا الغربية "نيجيريا نموذجا" قىوجملة هقنيهيةي ال لاو هق
هقوجملة ال لثلة هقغ ل هقفجةي هأ مصامةي لى هقمةهث هقصةاص هد اص اغة رةيايم لاوت
ا مها هقا مصاةيل لى هقمصمقي هد اي ااماةه ل ية ااماة .لقاو مثةال هقوجملة مق ام يصمنيف انف
وهة ل هقىغ هقصةاي هق يل يملةهلل اا موهى ةهقي رص هقهماصمى هقصةاي هد اي لاصو ةهلل مق
لال هقصا ف ام ان م :لو ماجن ال ممامل هقىغ هقإلنجىي ي هقمص مصماة هقىغ هقة اي
هقا و مةرض
قا وت نيهيةيم) جام جة ان م اصموه هقاجلا قىغ هقصةاي إ منف يصنص ااجلا نيهيةيم – رص
لصة أولوسنغو أوباسنجو ةسيا نيهيةيم ل هقامج هقنيهيةي هقا ياص هق مام ال ن  1998مق
اامق هقجمم هقوجملة ال )  -هقمص ليَّنى
 2006لتل ا ياص جمل يامة هقلامر هد اي ا
هقفةن ي قغ ً لمني ً قما اا هقصةاي إ لقمصار هقصةاي هقىغ هقلمقل ل قغ قىيى هقانفص ايث م ةاث م
امقويل .مل ماجمقي ت ه هقااث رص نثمال لهاو ال ماجمقي اامق هقوجملة ال ايث يمفم هقاماث اصف رص
له هقن ة مق هفلضمع هق يس هقمص ملههف هقىغ هقصةاي رص ة مرةيايم لمل جمل هقوجملة ق ي جة
اىلأ لق يمثةال ج قك مق اىو رص ة مرةيايم ية نيهيةيم رص اامقمف اع االقي هقالضلع.
ما يو:
 نبذة تاريخية عن اللغات في غرب إفريقيا
مرةيايم ماوت هقامةهى هقلا هقاصةلر رص هقصمق إ ماع رص ة آ يم لرص هنل لةلام لرص اةال
اةيجم .لتص هقامة – ا هداصمسيمى هقاويل – ةع مثلةه رص هقصمق ة هقهلع لهقاةل هفتىي
هقمص ما ق م اةقم ً رص صلام إ ل ةام ً رص ج هالةإ لاامأً رص قيايمإ لهنلام ً رص جلنغل .مصمنص هقامة
هق اةهض ال لض يم ال لامض ينللل هقالى لى هقصة إ لي صلل قىاصىا هقلمص قا هقاصىا
هقصما .
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الضلع هقاماث رص ت ه هقوةه أ ياا هايع هقامة ا تل اامصة لى هقنماي هقغةاي ؛ رممةيخ
رص ة
ري مإ ليةهع ممةيخ ولل هد
هقىغ هقصةاي رص ة مرةيايم اةماث اممةيخ ولل هد
مرةيايم مق لقى اصيوإ لمقيف امة هال لىولل 1408تـ) لال ت امقص لجلجل لهقمجةلة هقاهملةيل
ق ه هقص و يام منّ وهنله اف رص هقامس هق ّماص لقاو قماى مااةهثلةي
فةا هقاغة هقوّهسنيل امد
لةذ لامؤتم
امقص هقا ىا اصو مااةهثلةي منم هقللني إ لمااةهثلةي امقص اصةلر اموين م جام ة
لناة ولل اااو صى هللا لىيف ل ى رص نامض
لهق صص مق ةرع ةهي ويل هد
اما ج امد
هقانثا  .ص )104
وينفإ لجمنى قغمف
لةذ ة مرةيايم ن ةه رص هقممةيخ هقااةيإ ان م ال ) جمل هد
هقة اي هقىغ هقصةاي هقىغ هقمص يلمث ا م هقضيلذ لاة هقامةهايل) مل هقىغ هقصةاي ام هقىغمى
هفهناي مق ة مرةيايم .ر ص ق مل هقاةآل هقجةي هقالممة ال هقالق ه لل دا هقة مق هقةامني إ
رجمل ال هقثايصص ل ممثلة لمماو امنمامةه
صمااى هقىغمى هق ميني صاما م لقى هأ مصامة هق ي ا ال هقامة هق اةهض لق ا م مق و َةلي ىٍإ
رمهو هدنجىي ي قغ ً ة اي ً رص نيهيةيمإ لهقفةن ي قغ ً ة اي ً رص هقنهية هقاهملة إ لرص الةجينم رم ل
ل ما هقصمج لامقص لهق نغم هةمل ى هقفةن ي قغ ً ة اي ًإ ية ل جمل ت ه هقا و اماما لل لامامةالل
رص هفل ال لهقصموهى لهقمامقيوإ جام مهوت يماوللل انفا هقىغمىإ رىغ اماامةه ل امنويغ مسو رص امقص
ل ما هقصمج لالةجينم ل نيمإ جام تص لضع قغ تل م رص مل ل ل منم لهقنهية لنيهيةيم لجمايةلل
له ض ال انيلإ ر ه هقىغمى مو لى ملايو جمل ت ه هقاىوهل قا هأ مصامة لام اصوتم .لقاو امل
هأ مصامة هقاضمض لى هايع ت ه هقىغمى له ماوهق م اىغمم إ جام املقى رص هقلقى نف ف هقاضمض لى هقىغ
هقصةاي هقمص جمنى ق مل اص هق جمل قا هأ مصامة أةمامث م اويل هد .
 هقاااث هفل  :اللغة العربية في غرب إفريقيا قبل االستعمار وبعده .لمامف اثىامل
 هقاثى هفل  :اللغة العربية في غرب إفريقيا قبل االستعمار
مل هقىغ هقصةاي جمنى رص ا ل لضع ل رض امق رص ة مرةيايم قا اهصض هأ مصامةإ ايث
لقمس هقويل هق املي هقلايو رص هقانثا إ رجمل ال هق
جمنى قغ ة اي قاص قامسى م م نهو هد
مةمامض ق مل هقاةآل هقجةي هق ي أ او انف قناة هقويل لر اف هقصاير؛ رمصىا م هفسا لهقايلح لهق ثيل
قيف اله هقويل ر ام صايام.
يمايَّل قىامةئ اصو مث لف لى هق ثلة ل ه ل هقغةا ال مصىي هقىغ هقصةاي رص ة مرةيايم جمل
وينيمًإ ايث جمل هقاهماع اةماثم ً امقىغ هقصةاي ال ه ر هقويل هقانيذ هد )إ رملقوى رص هقانثا
اصنفمى لاؤقفمى امقىغ هقصةاي جام لهو ري م لىامض لرا مض مصىّاله هقىغ هقصةاي ل همولتم رأقَّفله رص
هلهن جلية لرةلع لويو إ لياجل مىليص ت ه هفتوهذ مق ةا م ص يمال رص هق صص مق اصةر
هقويل اصةر ً صايا ً؛ رمقغةا هقوينص جمل ناث َ هنمام قمصىي هقىغ هقصةاي رص ة مرةيام.
ةلح هقىغ هقصةاي لقلها م رألهىف يج لىي م هقا ىالل قمصىا م لمصىيا م فل هقا ى
مل هد
هقصاير أ او قف ال هقىغ هقصةاي إ لتل ال ولن م مقث هقصايو إ لقىي هقف قوينفإ ايث يةت ل هقىغ
هقصةاي ص رص ر هقويل هقانيذ ر ام صايامإ رى ه يىهأ مقي م هقجلية قمصىيا م لاصةرم م لهدقام ا مإ
راا هأ مصامة جمل هقغةا وينيمإ لق يجل هقلضع يمثى جليةه قىصي رمدام رص ا هوه ل قك هقايخ
رص اىامف أ ي اف هقجلية ية ا ةلمف هقمص ي ملوه ث اف رص ةهلم مإ رمقىغ هقصةاي جمنى لقمس قغ ويل
ويل ر يلف لىينم جلن م قغ ً مهمة ٍإ رمقىغ هقصةاي قا هأ مصامة
للامر إ لمضمر ً مق ل هقىغ هقصةاي قغ ة ٍ
ه مامصى اأتاي امة رص ة مرةيايم ايث جمل هقاصل يمل لن م قغ َ ملهص رص هف لهال لهقمهاصمىإ
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ياجل هقال مل هقىغ هقصةاي تص لق هقىغمى هفهناي لى صصيو ة مرةيايم اةلةه امقصاةهض لى
يوي هقاهمتويل هق يل ا قله ج ام رص ل ص قةرع ةهي ت ه هقويل هقانيذإ لق يصيله رص قك لق مأل ت
رص ة مرةيايم ل رص مرةيايم هق اةهض ق يجل ا يذ
قل ا أس إ لهقهوية امدامة تنم ل ولل هد
رملمناله لةضله اف وينم ً ر صله مق ناةه .لقاو جمل
منام جمل لل ثةيم هقولل هقاف ي إ االه هد
قىمةها ولة ا رص رهة مصىي هقىغ هقصةاي ايث جمل هقاىلك يل فلل امةهايل لياةالن قمةها ام
يولة اين لايل هق لهة هقصة ل ية هقصة ال هق يل يأملل مق هقانثا .
 هقاثى هقلمنص :اللغة العربية في غرب إفريقيا بعد االستعمار
امجاةإ ضيذ ياا لامر ً لاضمة ً مفلال هقاضمةهى لهقلامرمى هقالهلو
هامة
ضيذ
هة ة مرةيايم
ٌ
ٌ
ٌ
رص ة مرةيايم – لى او لاف -لقمس ؛ ن هقا مصاة رص ويمة اىيس ااي م اي لرص اهماع ي
لياوةلل نايف صى هللا لىيف ل ى إ رص قك هقاهماع ن
لامر م اي رة ت ا ياهىلل ويل هد
لينجة هقلامر هد اي إ لقجنف جمل لمقام لجمل امتةهإ جمل ياا يم م ل
ةه أ يؤال اويل هد
ق م هقهام لاجةه ً ي هو قف هايل هقةه يمى .ق يمصى قغ هقاىو مأ قىي ًإ ا ثى ال هق جمل مصىي قغمفإ
اوللت ن م قغ ماو لمثلةإ ل ى هقوأس لى قكإ لجمل ياا رص هصامف ام أ ليل ة ى لأ ن
لى قى او رص هقامة هق اةهض قا اضلةهإ رةا هقا مصاة قغمف لى ة مرةيايم اصو اضلةهإ لم
قك اثةيا موةيهي للةت هم اي إ جمنى هق ىث ايو هقا ىايل؛ ثين ل اةهس هق يل جمنله ياهىلل
هقىغ هقصةاي ليفضىلن م لى يةتم ال هقىغمىإ مأ ل هقىغ هقصةاي ق مجل قغ صنمع لأ هلمةهع اصجا
هقىغ هقفةن ي لهقىغ هدنجىي ي ل يةتم ال هقىغمى هق ميني هقمص جمل صاما م ياىجلل لىلام ً ل رجمة هى
صنمل ةهقي رىام ة ت هقاىلك لهق ثيل ام يامىجف هقا مصاة ال مجنىلهيم رةااله ا إ لهنانله ل هوله
ق .
اصو ولل هقا مصاة رص ة مرةيايم ما اةى هقىغ هقصةاي لمةههع اماىل قلهس م ام هقىغمى هق ميني
ا ا ااو لاجة هأ مصامةإ قاو ص هقا مصاةلل قمواية هقىغ هقصةاي لهقلامر هد اي هقمص جمنله
رةال م و ) )Divide to ruleراماله
يةلن م امه ه ام ىا فانمض هقاىوهل لهقاةتإ رىهؤله مق يم
ِّ
امفةق هقاىلك اصض لل هقاصا ل هقاصل إ لامقغ ل هقفجةي امدلامة ل هقىغ هقفةن ي ل هقىغ
اةؤل م
هدنجىي ي قغ هى لةل ل ن رصىيف يه لى هقج مصىيا م لمماين م قجص يصار ليام لمأ
أ ةسي م جام صله مق هقناة ل هقىغ هقصةاي قغ ملىذ أ اهم لأ قيا ق م مأ رص هقا مهو ر اجمن
ق م مأ ل م ة مل َو قوت هفسا لهقايلح رص هقاىامى لهقاهمقا هقمصىاي ل هقويني .
 هقاااث هقلمنص :االستعمار واللغات الالتينية (الفرنسية واإلنكليزية) في غرب إفريقيا قديما
وحديثاإ لمامف اثىامل:
 هقاثى هفل  :اللغات الالتينية (الفرنسية واإلنكليزية) في غرب إفريقيا قديما
رص ة مرةيايمإ رإل ممةيخ هقىغمى هق ميني ري م
م ه جمل ممةيخ هقىغ هقصةاي اةماثم ً اممةيخ ولل هد
اةماث اممةيخ ولل هأ مصامة؛ ايث م مأ يا هقاوة هفلق قمصىي هقىغ هقفةن ي رص ة مرةيايم
امق ينغم هقمص جمنى ماا رص لقمف ه  SAINT-LOUISن  1817اي وي جمل هقمصىي رص ت ه
هقاوة يصمنص امثلية هقىغ هقفةن ي جلةإ فل هقغةا ال مصىيا م م ي هقملهص ايل هقا مصاةيل
ل انمض هقامة هق اةهض .لجىا  SAINT-LOUISمصنص  Ndarاىغ لقلذإ لتص ال جاة اول هق ينغم
هقاويا هقمص ن ري م هقا مصاة هقفةن ص لري م ان اول مف هفلق إ جمنى هقاوين ااة قامض لههمامع ايل
هق جمل لهق لهة هقاغمة مق الهقص ن  1659اي وي همل تم هقا مصاة ااةه ق نث ال لقاو م هملم تم
لمصا يم قهايع هقول هقا مصاة ال رةن م لم  1902ل لمصا هق ينغم لالةيممنيم .لاايى
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اوين ا ا قمهمة رةن م مق لم مصماة هقاوين انثا منا ق مصامة هقفةن ص رص ة مرةيايم.
( ) https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Louis_(S%C3%A9n%C3%A9galماى هقمةها ال ليجايويم هقفةن ي -11-10
)2019
لهقا ىايل را َّو هقاجم هقا ىايل ااجم
او هأ مصامة اصو لصلقف رص ة مرةيايم ااامةا هد
رةن ييل ل ص رص مغيية لامر هقانثا إ ل هاة مصىي هقىغ هقفةن ي لى هايع انمض هقامة جام م منصية
اص هق يل ولىله مىك هقاوهةا رص اوهي هفاةإ لت ه ام هص اصا هقنما رص ة مرةيايم يةرضلل
هقمصىي هقفةن ص لمصىي هقىغ هدنجىي ي إ رفص نيهيةيم ال ً جمنى هقاوهةا ويني إ ايث يهاة هقثمق لى
مصىي هقويل هقا ياص – لأ ي ه اصا هقاوهةا مق يلانم ت ه ي ية لى هقن ت نف ف -لهقغةا لةهض
قك منصية انمض هقا ىايل.
قاو منصة اص انمض هقا ىايل رص ة مرةيايم ا ا ن مة هقمصىي هقفةن ص لهفةلاص؛ ايث لةى
هقجني هقمص امةجى هأ مصامة رص تهلا م لى هقامة هق اةهض رص لل هق ا لهقصفلإ ية ل هقغةا
هقالفص لهق وذ هقاجمل اامةا هقىغ هقصةاي لمواية هقلامر هد اي هقمص جمل انمض هقامة يمامصلل ا م.
الرم ةه اماية؛ رمصىي هقىغمى هق ميني
لقذ هقا ى ام ت ه هق هامى هقمص ق مجل رص صمقر هد
يمير رةص هقصا ليفمر الهام ً ق نوامج لهقصا رص هقاجلا إ رص هقلقى نف ف ي ى ال هانك ويل هوهوه
ليهصىف يةرا هقص لهقصل لهق جم إ ليفض هق تم مق جني هقا مصاة لى هقص رص ا مهو
هوهوه لآامسف.
ن ةه مق هقمنصية لهقاة هقثالل هقمص ان م هأ مصامة لى هقىغ هقصةاي لهقا ىايل اوللت هقمصىي
قج رةوإ لاصةل اامةا هفاي ل هقا ى هقالةجينماص يةرا مصىي هقىغ هقفةن ي رص هقاوهةا
هقاج لاي هقمص جمنى ماى ةلمي رةن مإ جام لقذ هقا ى هقنيهيةي ام انمسف هق يل جمنله ية الل رص
هقمصىي رص مىك هقاوهةاإ لانصلت لل مصىي هقىغمى هق ميني للرم ً لىي هقمنصية .لقو وت ت ه هقةرا
مق ملقص انمض هقنصمةت ل هقا ياييل لى انمص هى تاي رص اص اىوهل ة مرةيايم ال جلويفلهة
لانيل ل منم لالةجينم رم ل ل يةتم ال ا و ة مرةيايم قويام.
 هقاثى هقلمنص :اللغات الالتينية في غرب إفريقيا حديثا
ً
ً
مثلةى هقىغمى هق ميني رص ة مرةيايم له ماةى ل صااى قغ ة اي قه ا وتم؛ رأصااى
هدنجىي ي قغ ً ة اي ً رص نيهيةيمإ را م مجم هقولهليل لا م مناة هفلامة رص هقصاذ لرص هقمىفم إ ر
قل فاو رص هقاةقامل هقنهيةي مأ م ه جمل امانم ً هقىغ هدنجىي ي إ اي َو ل جمل هقولق رلال امسمص اىيلل
ن ا إ مأ نف ال هقصص هأمفمال لى قغ اىاي منل لل هدنجىي ي إ لهقصى رص قك ل هأ مصامة
ةج لى مصىي هقىغ هدنجىي ي لناةتم ايل انمض ولق ٍ مفةق قغمى لويو ؛ رمق ل ملي رص هقاام قل
يمةك قغمف هق ل ملي قىيةلاملي رص هقهنل هقغةاص لأ هقيلةاملي تل ممةك قغمف قىغ ميال رص هقهنل
هقاةقصإ لهقغةي ل هقج ةها لرللة امقىغ هدنجىي ي قغ ً ة اي ً رص هقا و .لاأل هقىغمى لالمىذ
هقى همى رص الةجينم رم ل أ مامصو لنمإ رمقولق اع ل اصيل اامس ال جمن م أ يهيولل هقىغ هقفةن ي
مأ ن م همل م م قغ ً ة اي ً ق مإ را م يا ِوّث هقةسيا جمل هقاىو لا م مناة هفلامة رص هقصاذ لرص هقمىفم
لا م مجم هقهةهسوإ لما ا م هفلامة.
ال ه تاي هقىغ هقفةن ي رص اصا هقاىوهل رص ة مرةيايمإ صار ج ال أ يهيوتم يةصماة ايم ًّ
لقل جمل يهيو قغ يةتمإ ل قك ال ه يم هقولق هقمص انيى لى هأقموهض اأا م رةن مإ جام أ يلف
لىينم ولة رةن م هقمص م ص قمثلية قغم م رص هايع نلهاص ة مرةيايم؛ ايث هلمةلى هقفةنجلرلني
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قمهاع ايل ج ولق همل ى هقفةن ي قغ ة اي فانمس مإ رىىفةنجلرلني ولة جاية رص مثلية هقىغ هقفةن ي
رص مرةيايم هق اةهض
 هقاااث هقلمقث :اللغات األجنبية (العربية ،الفرنسية واإلنكليزية) والواقع في غرب إفريقيا
"تحديات ومقترحات" وتحته مطلبان:
 هقاثى هفل  :التحديات واللغات األجنبية في غرب إفريقيا بين التخصص والواقع
او ثمق هقصى لهقةه رص هقملصص رص هقىغمى هفهناي اغة مرةيايم ينماف ألميمةهإ فنف ناث هنمام
قماويو ا مااىف رص هقايم  .قويام ً جمل هقا ىالل ية ىلل انمضت مق اوهةا لةاي قيهيوله هقىغ هقصةاي
أمامل م ل هقاةآل هقجةي لاف فإ رياف لل انف ام ه مثمللهإ لقاو اف ان لوو فية هقاةآل هقجةي
اجماىفإ رجمل هقغةا رص اوهي هفاة قاصةر هقويل لهقمفاف ريفإ قجل ااةلة هق امل لهو تؤأض هقثىا
رص لال هقصا ام ماويمى؛ راصو ل اضله اص ايمم رص ثى هقصىل هد اي لمصىي هقىغ
نف
هقصةاي إ اصىله لى ا موهى أ ممير ق هقفةص رص هقصا رص اجلا ا وت إ لق يمصىاله اان اصين
هقالى رص هقجاة .م ل ام هقا ؟
رص صغةت إ م ملوت لى ج
 نظام التعليم
جمل ن م اص ت ه هقاوهةا رص مصىي هقىغ هقصةاي لهقصىل هد اي  -لأ ي ه رص اصض م مق
يلانم ت ه-إ اثماام ً قااةةهى اصا اىوهل هقصة ؛ ايث يوةا ث ا هغةهري مىك هقولق هقصةاي لانمل م
للامرم مإ ريصةرلل لن م جلة اام يصةرلنف لل اىوت هق ي لقوله ريف ل يصيالل ريفإ رجمل ان ت مىك
هقاوهةا مةج لى هقىغ هقصةاي لهقصىل هد اي جلة ال هقىغ هقة اي قىاىوإ مهو ري م هدنجىي ي قغ ً
مضمري ً موةا اة ً رص هف العإ اينام يهصىلل هقىغ هقصةاي قغ ً ةسي ي ً؛ ا م يم هقمصىي لا م يم هقالهة
رياف لل هقاامامى ل اصمة هقاصةهض هق م إ رمةهت لامقا للامقة رص هقىغ هقصةاي إ يهيولن م جلة ال
اصا هقصة إ ية ن رص تما قمسا هقامصىايلإ قجلن أ يهيولل هقىغ هقة اي قىاىو هق ي يصيالل
ريف.
 اإلرهاب واللغة العربية
لال ت ه هقماويمى اصو ن م هقمصىي رص هقاوهةا هقصةاي هقاة هقمص يااى م لاي هقغة رص ة
مرةيايمإ لقىغة ةهم رص صاي قى مرةيايم يصاىلل رص صمقر هقىغمى هق ميني لي صلل مق اامةا هقىغ
هقصةاي قام يهولنف ال هقغة ال مالي لول إ لال هقماويمى يضم ً ةاث هدةتم امقىغ هقصةاي رص لقمنم
ت هإ ايث ياك اصا جمل ة مرةيايم رص اصا هقامصىايل هق يل مصىاله هقىغ هقصةاي ل هقصىل هد اي
منم ً ل ام ام ً ميَّمت امدةتماييلإ لاأنَّ يااىلل رجمةه ً امثةر إ لهللا هقا مصمل لى ام يالقلل.
 المساجد وسوق العمل
قاو هامألى هقا مهو الةيهص هقهماصمى هقصةاي لهد اي هق يل ثةقله اله هقاجمم لق مفمر ق إ
اوللت لو هلمةهذ هقاجلا اا موهم ل ا ا لو ممامن هقىغ هقة اي قا وت رةهع اص ا مق
هقا مهو يموهرصله رص اامةيا م لق يام قىهوو اجملإ رىهأ هقاصا مق هقاوهةا هقمص ملةهله ري مإ قىموةيا
اةلهم ضسيى لااجي إ ايو ل هقلهقع يمثى ايسم يصي اف ل ليم إ ضذ مق ت ه هقنامث ل هقني لهق وذ
هفل قمصى هقىغ هقصةاي لوا ويل هد إ ر اةج ل يةهع اص ا مق هقا مهو ايث يؤ هقنما
ليصىص ا إ مأ ل هقا مهو ضمقى ةلم امورم هقلةيهيل هقا مصةايل هق يل أ يهولل يةتم مأ هقاىي
ان .
 ذو النورين واللغات األجنبية

259

مل هقىغ هقصةاي ولل يةتم ال هقىغمى هفهناي رص ة مرةيايمإ ايث يم مل يذ اما ا مو رةن ي
رص انص لم لةهال رص اجلا امقص لمل ق يجل يهيو هقىغ هقصةاي إ لنفا هقلضع رص اجلا نيهيةيم
ايث نهوتم لينى هقىغ هقفةن ي قغ لمني اصو هقىغ هدنجىي ي اوللت ل رمسو هقىغ هقصةاي قىيى رص
هقولق إ ية ل هقاماث يوةك ل لوو هقامجىايل امقىغ هقصةاي يفلال هقامجىايل امقىغ هقفةن ي اأضصمذإ
لقجل هقاضي قضي يم ي لمهمةي إ ل هةمل هقاةهة ا ل قمى هقولق اع هقول هدرةياي ل اع هقول
فمةهى هقول هقصةاي هقمصما امقىغمى هق ميني
هقصةاي إ لية ا رص لهقع ة مرةيايم مفضي اص
اوأً ال هقىغ هقصةاي  .لاع قك أ م ه مىك هق فمةى هقصةاي لموا قىغ هقصةاي إ رىىغ هقصةاي تاي
ذ ال يهيو هقىغ هقصةاي مضمر ً مق يةتم ال
َص ة
ري م؛ جمقمةها إ لماليى م رص اصا هقانم امى؛ لنوس ن ِ
هقىغمى هق ميني ا ي هقنلةيل قا ل ا ف رص لهال مىك هق فمةهىإ ايث يم مل يف لمفضيى لى
يةت إ لمهو ل الهق هدهماملي لهقاموي هيو إ ا اامم .
 هقاثى هقلمنص :الواقع االجتماعي ومقترحات لبقاء اللغة العربية على الصعيد
يمثى هقلهقع هأهماملص رص ة مرةيايم هقيل ام ية مصمل اف رص الهه صصلا هقصي لهقاصيا إ ق ه
يىهأ هقجلية مق ملصصمى يةةا ا م رص لال هقصا إ للنو هقج لل لال هقصا رص ة مرةيايم نهو
هقاملصص رص هقىغ هقصةاي يمهل ري م ااىفف لالا هقلهف ماى اص هقااا اما ا موهمف رص
هقالهةعإ يول هقاجمم ال الها م ليلةج اولل مةاي لأ ماهي إ ل ا قك ل هقىغمى هقة اي رص
اص ت ه هقاىوهل ية هقىغ هقصةاي إ ق ه رين ة مق هقىغ هقصةاي جىغ هقويل أ يةإ ق ه م ه ة ِةيو هقاام ةض قىغ
هقصةاي رص ة مرةيايم ر او ال هقممقص:
 إجادة لغة ثانية إضافةً إلى العربية
مل هقاملصص رص هقىغ هقصةاي أ او قف ل يهيو قغ ً ية هقصةاي قيةرع ة ف ايث يول لينصى
مقيف م ه ةهو هقج ل اةع ريفإ لمل هقا ل قمم هيو قال يهيو قغ ً هناي ً مضمر ً مق هقىغ هقصةاي هقمص
يهيوتم ل ملصص ري م .رفص الةجينم رم ل ال نهو ل هقوهلي اأاا امه مق هقىغ هقفةن ي قي اع
صلمف رص هايع نلهاص هقصمصا لرص هقثاامى هقصىيم فل اص هقنما رص هقثاامى هقصىيم ل هقثاا هقامصىا
يفضىلل هقاويث لهقج امقىغ هقفةن ي جلة ال هقىغمى هقااىي إ لج قك ج ال ةهو ل يصا رص اؤ
ام أ او قف ل يهيو ماوت هقىغمى هق ميني قياا لمأ رمقىغ هقصةاي لاوتم أ مجفيف قمل يفف.
انم ًض لى ت ه هقاامج هقمص ملههف وهةا هقىغ هقصةاي لهقاملصص رص هقصىل هد اي رص لال هقصا
قمةح مغيية ن م هقمصىي ايث يم هنوامج الهو ية ويني لقغمى ية هقىغ هقصةاي يم لو ا م هقالصص
مق همن ام يمصىاف ال لىل م اي للةت قةآني  .جام ةت منامض هاصيمى ملههف مىك هقهاصيمى هقمص
م ص راث قمواية هقىغ هقصةاي لهقصىل هد اي ؛ ان م هقفةنجلرلني اوللت رص هقويل لل هقولق إ ية
ن م مةمير هقفةص قوين م قيصىل ليةماص رص هقاول لهقاةت.
 تطوير نظام التعليم
هقااو هللاإ قاو ه ميا هقجلية ال هقصىامض هقا ىايل لهقا مصةايل رص ة مرةيايم اصو ماويمى هقاصل
لى هقل يف لهقصا للو ماجمل هقا مصة قىمل يذ رص اص اجلامى مرةيايم هقغةاي اوللت نف أ
يهيو هقىغ هقة اي ل اوللت ل لىفيممف ويني إ ل نف أ يصةذ هقجلية لل لامر هقولق فل اص هقلةيهيل
ال هقول هقصةاي إ ل ام ماويمى منصية اصا مللهن هق يل هنضاله مق اوهةا اجلاي ل لةت
لا هقا ياي اإن م ويل هقم مار لا هقغية .راصو ت ه
ا ياي ؛ ايث له رجةيم لى جةهتي هد
هقماويمى هقمص ىف م هأ مصامة ل منوه اصا انمض هقاىو لىي م جمل أ او ال ن ض لهقااو هلل قاو لهوى
هعل اوهةا رص ة مرةيايم مةلةج ث ام يهيولل قغمى هناي امصوو ال ت ه هقاوهةا
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مدرسة الكانمي في نيجيريا نموذجا :اوة هقجمناص رص اوين اميول ةي انيهيةيمل لق م رةلع لويو
رص اص لأيمى نيهيةيم؛ قاو اى اوة هقجمناص ل يةتم ال هقاوهةا هد اي رص مثلية هقن م
هقوةه ص؛ ايث يم هقوات ايل هقىغ هقصةاي لهقىغ هدنجىي ي إ ليةى هقثمق لى ممامن ام انفا هقوةه إ
لري م ياف هقثمق هقاةآل هقجةي لهفامويث هقنالي إ ليةمير قف هقملصص رص اهم ام رص هقهماص إ
ان م هق نو لهقث ل يةتم ال هقملصصمى هقاويل لهقاثىلا رص لال هقصا لرص ت ه هقصصة هقاويثإ
لقاو ملةج ري م هقا نو لل لهفثامض يهيولل هقصةاي هقمص مصماة قغ وين مق همن هقىغ هدنجىي ي هقمص
تص هقىغ هقة اي قىاىو.
 جهود الحكومات وتعليم اللغة العربية
قاو ا و هقاماث مثلةه اىال م ً ال اجلا هقا ل لهمةه ةسيا ما هقصمج ال ن  2011مق
يلانم ت ه) رص ما هقصمج مهمه هقاوةها هقصةاي إ ايث صى مق ملايو ن م ت ه هقاوهةاإ لاملقى
هقاجلا هقصمهي مغيية اةهات ت ه هقاوهةاإ لرةا هقىغ هقفةن ي -هقمص مةصماة قغ ة اي قىا و -لىي مإ
ايث ن اى هقمصىي رص اص مىك هقاوهةا لهصىم م م ية لى ن م هقاجلا إ جام ممةك قىثمق هقاملةج
رص ت ه هقاوهةا هقاةي رص ملميمة ملصصف اصو مجام اةاى هقلمنلي إ رىف هقليمة مام ل يلهص رص
هماصمى اىوه رص ملصص امإ ل ي مرة ليصاة هفاامة اغي َ هقملصص رص هقصىل هد اي لهقىغ هقصةاي
هقصى ال هايع نلهاص
رص اىوهل لةاي ل آ يلي ال امقي يم ل يةتم ال هقاىوهل هقمص مفمر الها م قث
هقصمق إ لهقهوية امق جة ن م مصىي هقاوهةا هقصةاي رص هقنيهة هق ي يصماة رض ن م رص هقانثا إ للى
هقول هقاهملة هأقوهض ا م رص ن ما م هقمصىياص هقا ولج رةهنجل ةه ).
 غصبا ً عن من يكره اللغة العربية في غرب إفريقيا
مل اامض هقىغ هقصةاي لى صصيو ة مرةيايم اةماث امقويلإ ر ص امقي اموه هقويل رص قىل انمس مإ را ه
رص م هيو يلايم ً رص ة مرةيايم .لقجل هقصصلو
ياجل هقال مل هقىغ هقصةاي امقي مق هفاو فل ويل هد
امقىغ هقصةاي لهقا مصةايل مق قا هقاجلا لملقص انمص امفلق رص هقاجلامى جمقةسم لهقل هة
امةاث امغية ل مثلية ن م هقمصىي ؛ ايث مةمل هقىغ هقصةاي قغ ً أ او ان م رص هقاوهةا هأاموهسي
لهألوهوي لهقلمنلي مق همن هقىغمى هق ميني قيةمير قىثمق رةص هألميمة ل هقهاع ايل ملصصمى
لنوام يجاةإ ر ل ا قك اى اوينف لامصى أ يام قف امة رص هقىغ هقة اي قاىوه.
 الخاتمة وأهم النتائج
لى لمم هقاة ىيل لهفنايمضإ للى آقف لصااف
هقااو هلل هق ي انصامف مم هقصمقامىإ لهقص لهق
هقجةه .
ام اصوإ رال ت نممست ت ه هقوةه ل هقىغ هقصةاي جمنى رص اا لضع قا قول هأ مصامة ايث جمنى
تص هقىغ هقة اي رص اص هقانمثم رص ة مرةيايم.
لال نممست هقااث يضم ل تنمك صةهع قمس ايل هقىغمى هفهناي هقىغ هقصةاي لهقىغمى هق ميني ) رص ة
مرةيايم ايث مامل هقىغمى هق ميني هق يثة لهقاضمض لى هقىغ هقصةاي ل قك الثلهى لاةهات؛ ايث
من هقول هقنمثا امقفةن ي اؤماةهى ولقي مصةذ امقفةنجلرلني نليمًإ لل ق م ممنمل قضميم اةماث
امثلية هقىغ هقفةن ي إ لهق صص هقاال قول هقىغ هقفةن ي رص هقصمق .
لال ه قنممست يضم ل هقىغ هقصةاي صااى هقيل مصي ماويمى :ان م ن م هقمصىي إ هةمامث م ل امصىالتم
امدةتم إ صصلا هنوامج وهة ي م رص هقاجلامى اولهلص ن أ يهيولل هقىغ هقة اي هقفةن ي ل
هدنجىي ي ) رص اىوهن .

261

لقاو ملص هقاماث مق ل اع هايع ت ه هقماويمى رإل اامض هقىغ هقصةاي لى صصيو ة مرةيايم اةماث
امقويلإ ر ص امقي اموه هقويل رص قىل انمس مإ را ه ياجل هقال مل هقىغ هقصةاي امقي مق هفاو فل ويل
رص م هيو يلايم ً رص ة مرةيايم
هد
لال هقنممست ج قك ل هقصصلو امقىغ هقصةاي لهقا مصةايل مق قا هقاجلامى لملقص انمص امفلق رص
هقاجلامى جمقةسم لهقل هة امةاث امغية لمثلية ن م هقمصىي ؛ ايث أ او ال هملم هقىغ هقصةاي قغ ً
مصىياي ً رص هقاوهةا هأاموهسي لهألوهوي لهقلمنلي مق همن هقىغمى هق ميني قيةمير قىثمق رةص هألميمة
ل هقهاع ايل ملصصمى لنوام يجاةإ ر ل ا قك اى اوينف للمق أ يام قف امة رص هقىغ هقة اي قاىوه
 التوصيات
ن ةه مق هقلهقع هأهماملص ص هقاماث مق هقملصي ااامةامى قاامض هقىغ هقصةاي لى هقصصيو
ان م  :مغيية ن م هقمصىي إ فل اص ن ا هقمصىي رص هقاوهةا هد اي لهقصةاي ماىو هقاةال ماىيو هفلا
اغا هقن ة مق ولهلص لرةضيمى هقلهقع.
اوة هقجمناص رص نيهيةيم نال ج اصإ لياجل هق صص لى ن ه م؛ قاو لةهى مىك هقاوة ث ام ً
يهيولل هقصةاي مق همن قغمى أميني هقمص مماى ق هقفةص ألميمة ملصصمى لويو؛ جمقث لهق نو
لهقصىل هد اي قال ةهو.
لى هقاجلامى هق صص مق مص ح لمثلية هقلضع رص مىك هقاوهةاإ لملايو ن م هقمصىي رص اوهة م
هقصةاي ؛ لاامةا هقفلض هقان هي هقمص نامتو ري مإ له لو اجلا ما هقصمج هقاويل ماجةإ ايث
صى اجلا هقةسيا لممةه مق هألمةهذ اام رلال امسمص اوة لةاي لمص لملايو ن ما م هقمصىياص
ن م هقاوهةا هقاجلاي .
ا
 المراجع
 هال لىولل لاو هقةاال ال اااو ال اااو ال يوإ لقص هقويل هقاضةاص هداايىص إ  1408تـ  1988إ ويلهل هقاامو لهقلاة رص ممةيخ هقصة لهقاةاة لال لمصةت ال لي هقاألهفجاةإ اماايم لىي اامو وهة هقفجةإ ايةلىإ قانمل.
 ولجلةيإ اااوإ 1433ه 2012/إ ان م ال هق ىثمل هقامجإ ةيا صلج يا جن لقماإلأي ليل نيهيةيم.
 هقفاصإ ماةهتي إ و-ىإ هقاةاه هقىغلي هقصصاي لرل هأمصم هق ااولوإ ى إ انمة قىناةلهقمل يعإ واام – لةيم.
 هقنليةيإ 2004-1424إ ن مي هفة رص رنلل هفو إ ماايم افيو قااي لهامل إ وهةهقجم هقصىاي إ ايةلىإ قانمل.
 االث لاه ى
لىص يصال إ هقفةنجلرلني لماويمم م قىغ هقصةاي رص ا و ة مرةيايم
 – ) https://khutabaa.com/media_observer/290928اىما هقلثامض
اصثف ايجلإ 2011إ هقىغ هقصةاي رص نيهيةيم ايل هفاا لهقيل إ
ال لاو هق
 – )https://arabic.jo/ojs/index.php/JJaa/article/view/565اهى اهاع هقىغ هقصةاي هفةونص 81
ايجل إ تال هقىغ هقصةاي اأرةيايم هقغةاي نيهيةيم نال هم
ال لاو هق
 )https://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=252هقىغ هقصةاي – صما هقه ق

لهقىغ هقصةاي رص الهه هقماويمى هأ مصامةي اغة مرةيايمإ
هق موي هقااةلك هقوهقصإ هد
 )https://khutabaa.com/media_observer/290911اىما هقلثامض
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 والتحديات، رهاناته، استراتيجيته:انضمام المغرب إلى االتحاد اإلفريقي وقضية الصحراء
.التي تعترضه
Morocco's accession to the African Union with regards to
the Sahara issue: its strategy, its stakes and the challenges
its faces.
صالح الدين العزوازي

- األداء السياسي والدستوري:فريق البحث- طالب باحث بسلك الدكتوراه
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي
) (المغرب-جامعة محمد الخامس –الرباط

 ياج هنضام هقاغة مق ان ا هأمامو هدرةياصإ لامقممقص للومف مق هقصا هدرةياص هقامصوو:ملخص
 ت ه هقمال اىمف اهالل ال هألمامةهى. هفثةهذ مالأ رص هق يم هقلمةهي هدرةياي قىاغة
هقوهلىي لهقامةي لهقولقي تا م قضي هقصاةهض لماصمم م هةهض هنلةهث هأمامو هدرةياص رص هقاىذ لمانيف
 ت ه هفلية لة ه مةهميهي واىلام ي امصوو هفاصمو لاأى. يم هقاغة
قصلى هقثةذ هعلة رص
ج هقاثملمى لهقفملىيل ا وذ ضامل للو ى قىان ا هقامةي مةل ماايم اهالل ال هقةتمنمى
.لالهه اهالل ال هقماويمى
. تحديات، رهانات، استراتيجية دبلوماسية، االتحاد اإلفريقي، انضمام:كلمات مفاتيح

abstract : Morocco's accession to the African Union, and consequently its return
to African multilateral work constitutes a shift in Morocco's foreign policy in Africa.
This transformation was dictated by a group of internal, continental and
international considerations, the most important of which is the issue of the
Sahara and its consequences as a result of the African Union's involvement in the
issue and its adoption of the voice of the opposite side in the absence of Morocco.
The latter dedicated a multidimensional diplomatic strategy that mobilized all
sectors and actors with the aim of ensuring a smooth return to the continental
organization with the aim of achieving a set of bets and facing a set of challenges.

keywords : Joining, The African Union, Diplomatic strategy, bets, challenges.
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 -1مقدمة:
اج هن ام * 85هقاغة مق ان ا هأمامو هدرةياص اممةيخ  30ينمية/جمنلل هقلمنص  2017مالأ رص
هق يم هقلمةهي هقاغةاي همهمه هقامة هدرةياي  .لقو او ى ا ار ت ه هقمال ماة ان هلم ض هقاىك
ن  .1999لأ يجم ص هنضام هقاغة مق هأمامو هدرةياص تاي راث امقن ا
اااو هق موا هقصة
قىاغة إ ا ل هأمامو نف ف يمثىع مق هأ مفمو ال هقمهةا لهقمةهج هق ي اااف هقاغة رص ل قممف
هقولقي لصلصم مامةاف اع هأمامو هفلةلاص لهقول هقغةاي اصف لما ).(Kader (A), 2017
ت ه هقملهف هقهويو اىمف اهالل ال هألمامةهى هقوهلىي لهقامةي لهقولقي إ قك ل قةهة هأنضام همض
هقجة ص هقفمة هقمص هنم ه م هقاغة ان ن  1984لى ملة هن اماف ال هقاؤ
قمصاير يم
86
يماف
ةى يم هدنما هقمص هلماو ري م هقاغة رص
هف ان ا هقلاو هدرةياي  .لاصوام
لل هأمامو هدرةياصإ لى اصا هقول هقاىيف ااولويم م رص هقمألية رص قةهةهى هأمامو الصلص قضي
هقصاةهضإ قك ل ت ه هق يم ق م مثع ماييو قوة هقول هقانملس قىاغة هقه هسةإ هنل مرةيايمإ
نغلأإ نيهيةيم )...لى ملهيف الهقذ هقان ا هقامةي الصلص هقاىذ (De Larramendi
) .(M).(H), Tomé-Alonso (B), 2017لق صص هقاغة مق رةا نف ف جال مقىياي قموة لى
قيمو هقمصملل هنل -هنل وهل هقامة إ لفل ياج ه ةه ايل مرةيايم لهأمامو هفلةلاص هق ي انر
هقاغة لضصم اماوام جلة ال هقاةهج ل ق ال هأنضام .
هقامةي إ جمنى هقواىلام ي هقاغةاي قو مانى ن هم
لقىملفيذ ال هقنممست هق ىاي قلهلوه لمةج هقاؤ
ه مامقيم امل هقاو ال ىايمى هقغيم لل هقصا هدرةياص هقامصوو هفثةهذإ امصليضف امثلية هقص قمى
هقلنمسي اع هقول هقصويا اإرةيايم هقفةنجلرلني لهقل ث إ ل اع ول لةت اامقص انمثم هقامة  .ر ه
هقصلو ق مأى م ل ال رةه ل نميا قىصور إ ا م هقمأ يا ق م ااج ان هص ااج إ لمةها أ مةهميهي
واىلام ي لةى ق م اهالل ال هفولهى لهعقيمى فه ملمو مةمي رضمسف هأ مةهميهص رص المىذ
اصموه هق يم ي لهأقمصموي لهقلامري  -هقويني لهفاني -هقص جةي  .جام أ مصنص ل هقثةيم افةلا امقلةلو
لق اام يلو
ام هقاغة قا ث نفل ه ل ثةلاممف وهل هقان ا هقامةي إ لمةهير هقجف قصمقاف اج
القفف ال قضي هقصاةهضإ ا أ هقى مصمةضف اهالل ال هقماويمى .ام لمل جمل قك ي مت أ
اامق إ مل ق يجل رص مانص هأمامو قالهقذ هقاغة لهقمامتص اص م ااج جما إ رصى هفق هملم القذ
هقايمو ل هقملفيذ ال ق ه القفف الصلص قضي هقصاةهض األ القذ هقاغة اصيل هألمامة للا
هقاامض ةتينم قالقذ لايو.
 -2أهمية الموضوع:
لي ماص هقالضلع تايمف ال جلل هنضام هقاغة ق مامو هدرةياص تل مال رص يم مف هقلمةهي
ه درةياي إ يم امقهو لهقةهتني اصو يم وه جلة ال ل ل لالو لىذ لةهضه ا ما له ص قلصلاف
قا ث نفلوت لمة يخ ثةلام  .لمجال لةهضه اهالل ال هقصلها اة تم اىذ هقصاةهضإ ل رة
آقيمى هويو رص ن م هقفص هقواىلام ص هقاغةاص وهل هقامة مةمج لى هقمفمل لهقمألية ال وهل ه
* -85يمصىم هفاة ال هقنماي هقامنلني امنضام مق هأمامو هدرةياص لقيا للو إ فل هقاغة جمل قو هن ا ال ان ا هقلاو هدرةياي هقغية الهلو امقيمإ
ل ىك ا ثة قمنلني لمص امأنضام مالىى رص ملهيف ة مق مق قا جيغمقص لمصا ةلهنوه اممةيخ  17يلقيل /مال  2016يلاةت ري م انيمف رص هأنضام إ
لصموال اهىا هقل ةهض لهقاةقامل لى هقايلمال هقاؤ ا ق ماموإ قا ل مصةا ا أق قال لضليمف لى هقمصليى ال قا هقول هفلضمض ل قا ويا
امام لمصا مليلايم اممةيخ  31ينمية/جمنلل هقلمنص  .2017ام يم يم رنماوث لل للو هقاغة مق هقاامةج رص هقصا هدرةياص هقامصوو هفثةهذ ال ل
ان ا هأمامو هدرةياصإ اصوام جمل هقصا هقامصوو هفثةهذ قىاغة وهل هقامة يامصة لى مجلىيل ه لييل تام :همامو هقاغة هقصةاص هقاهاو لمهاع ول
هق ما لهقصاةهض هق ي هن مقيف ن .2003
 -2هامهمهم لى هلمةهر م هقها لةي هقصاةهلي ة هرماموتم مق االامى هقولق مقىي إ اص إ هلمةهذ ولقصإ يمو .)...
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هقان ا هقامةي إ ام ينصجا لى اي هل هقالت وهلى م اايث صااى اصف رضمض قىصةهع ايل ثةلاميلإ
لاولل مق اةهلم هقايمو لهقمله ل ايل ثةرص ن هع هقصاةهضإ قم رص هنصجما هقلضع هقهويو لى وهس م
له ماةهةتم.
 -3إشكالية الموضوع وفرضياته:
ممالا لل هقايليمى هق ماا هق جة اهالل هف سى مامل هدهما لل ولهلص ت ه هقصلو لاآأم م ياجل
مهامق م رص :جيذ لةى قضي هقصاةهض لى للو هقاغة مق هقان ا هقامةي ؟ لامتص ولهى
هأ مةهميهي هقواىلام ي هقمص ل فى قضامل قك؟ لامتص هقةتمنمى هقمص ي ص هقاغة مق ماايا م
لهقماويمى هقمص قو مصمةضف؟
مهصىنم ت ه هف سى هام اهالل ال هقفةضيمى ن ص مق م ىيث هقضلض لىي م اإلامم م ل نفي م لمةميا م
تايم م ممال رص:
اا
هقامةي مي رص هم م اهةو ل يى قل و هق ا هفصىص ق ن ام ؛
 للو هقاغة قىاؤ هةمامث هنضام هقاغة ق مامو هدرةياص االقذ ت ه هفلية ال قضي هقصاةهض؛ ماايم هقصلو هق ى نميه د مةهميهي ااجا هقل مس لهفتوهذ؛ قوة هقاغة لى ماايم توهرف لةتمنممف؛ لهلو ماويمى مصمةا ماايم هقاغة فتوهرف. -4منهجية الموضوع وخطواته:
ل نامل رص ت ه هقلةق ماىي ت ه هف سى لهقفةضيمى هقانالا لن م ال ل هقلقلذ لى اول ى
ت ه هقمال رص هق يم هقلمةهي هقاغةاي همهمه مرةيايم لالةهمم م .ل قك ال ل راةميل نلصص
هفلق لأ) ق ا هقصلو له مةهميهيم مإ ام هقلمني لمنيم) ر نملقذ ل ق م لنو ةتمنمى هقصلو لماويمم م.
أوال :قضية الصحراء واستراتيجية عودة المغرب إلى االتحاد اإلفريقي:
أاك ل تنمك امام الضللي تا م قضي هقصاةهض ورصى هقاغة مق مغيية القفف ال هقان ا هقامةي
امق صص مق هقصا ال وهلى م لهقاو امقممقص ال ل مسة هقملههو لمةه م )1إ ام هصىف يمان ه مةهميهي
هويو قمل يذ رضمسف هقامةي لة ق م قوةه تمام ال ماجمنيممف لةصيوه هقواىلام ص .)2
 -1دور االتحاد اإلفريقي في قضية الصحراء:
م ه جمل هقاغة قو هن ا ال ان ا هقلاو هدرةياي ألمامةهى قمنلني ل يم ي ااةلل إ رإل هأمامو
هدرةياص هقيل صار يامةا ص ايمى له ص رص اهمأى اف هق ى لهقلقمي ال هقن هلمى لرص هقمناي .
رمقملهف هقهويو قىول هفلضمض ي ية نال من يم لصيم الهقذ اامةج ام مرةيايم الصلص هقاضميم
هقامصوو هفثةهذ وهل هقان امى هقولقي )(fassi fihri brahim, 2016إ جام ل هأمامو هدرةياص
يثار مق ل ياج «صلى مرةيايم» امقن ا قألرمةق  .ل يم هقاغة انصف ال هقاامةج رص ملمو
مأ يا هقان ا هقامةي ن  2001هقمص صااى هأمامو هدرةياص .لانصف ج قك ال ل يجلل ثةرم رص
ااموةهى هقمناي هقامةي فه مرةيايمإ جااموة هقاةهج هقهويو ال ه مناي مرةيايم هقاصةلر هلمصمةه
نيامو (Miguel Hernando De Larramendi, Beatriz Tomé-Alonso, NEPAD
) 2017لهقمص ممضال ةؤي هأمامو هدرةياص قىمناي هأقمصموي لهأهماملي قىامة هدرةياي  .لتلام
ل هقاغة لهص القفف ضصيفم.
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لقو اىغى آلمة يم هقاغة لل هأمامو هدرةياص اوم م هاموهض ال  24ل 25ينمية/جمنلل هقلمنص 2013
اأويا امامإ اصوام ة ثالح هويو ق مامو اصمجا قاصمقر هقاغة الصلص قضي هقصاةهضإ مال
رص هقثى هق ي ماو اف هقاهىا هقمنفي ي ق مامو هدرةياص «رص ل ممل افلضي هأمامو ج هقموهاية
هقضةلةي ال ه من ي ه مفممض ماةية اصية اص هقصاةهض هقغةاي » .87ت ه هقاةهة اج لةلهم لل
هقايمو هديهماص قصمقر هقالقي مةيل) هق ي جمنى ممانمه هقان ا هقامةي ل هقصاةيل ن هقامضي  .لى
ملة قك قماى افلض هأمامو ااةه ى هفايل هقصم قألا هقاماو رص  10اةي /ني مل  2013ماية ري م
مق ضةلة مهويو لاضملف هقاهالل هقولقي قه لوتم قمهمل هأن وهو هق ي يصةرف هقاىذإ لولل
ااصللف هقالصص ق يمة ويا امام ااة هأمامو دهةهض ااملةهى اع هقافلضي ا ه هقلصلص .قمال
اصوتم اماوي ل ماةية ال هقلضع رص هقصاةهض هقغةاي  88مق هقاهىا هقمنفي ي ق مامو هقانصاو رص
ولةمف  23امايل  19ل 23امي /آيمة  .2013لهق ي مان ال همناف قةهةه 89يؤجو ريف لى هقاةهةهى
لهقالهقذ هق ماا قان ا هقلاو هدرةياي ال هقلضع رص هقصاةهض هقغةاي ليثمق ريف افلض
هأمامو االهصى ه لوتم اإهةهض ااملةهى اع هفثةهذ هقاصني لهقمصملل اع هفا هقاماو لامقص هقفملىيل
هقولقييل هقاصنييل امقاىذ .لرص يلنيل/ا يةهل  2014م مصييل هقةسيا هقال ااياص هق مام للهجي اي منل
ااصللم لمصم قافلض هأمامو هدرةياص هقصاةهض هقغةاي إ هق ي قم ا يمةهى قىول وهسا هقصضلي
ااهىا هفال هقولقص لم امنيمإ لهقما اا ؤلقيل ااييل انيليلةك قىاصل لى هلمةهذ امقولة هق ي
ياجل ل يىصاف هأمامو رص ت ه هقاىذ .لمهوة هدامة تنم مق نف ق مامو هدرةياص لقاىف ان ا هقلاو
هدرةياي االىي امقصاةهض م ماوهل م ن  .1991لرص ولةمف هقصموي  24هقانصاو ام ايل  30ل31
ينمية/جمنلل هقلمنص  2015اأويا امامإ ولم اؤماة هأمامو مق مقغمض انموت جةهنا النممنم هق ي جمل ماةة
من ياف ااوين هقوهلى اممةيخ  12امةا/آ هة2015إ لولم هقول هفلضمض لهقاهماع هقاونص هدرةياص مق
لو هقاامةج ااه ل اوين هقوهلى قي ى اغةاي إ ل ل هقلضع هقن مسص هقصاةهض هقغةاي الضلع
ا ى افملضمى ياةذ لىي م هفايل هقصم قألا هقاماو .90
ت ه هقالقذ هقهويو ق مامو هدرةياص م ملايمف ج قك ال ل ماةيةي ةسي افلضي هأمامو ق نمص
 2015ل2016إ لال ل قةهةهى اهىا هق ى لهفال هقمماع ق مامو .لقو لصىى او القذ هقان ا
هقامةي مق او ماهيع اهىا هق ى لهفال هقمماع ق م رص ا ف 91هقاةرم اة مق افلض هأمامو مق هفايل
هقصم هفااص اممةيخ  30امةا/آ هة 2015إ اهىا هفال هقولقص لى مانص ملصي هفايل هقصم هقامضي
ااةههص اماى دثمة ا ى هقافملضمى هق ي جمنى هفا هقاماو قو اوومف رص ن 2007إ ل قك رص
امق امق يم ماايم ي ماو رص هقااث لل ا قن هع هقصاةهض قا اةي /ني مل  .2015لتل ام اج
وقي لى لضلع هأمامو هدرةياص فهنو هقه هسة هقمص جمنى واىلام يم م مةوو ل ن  2015مجلل
ن هقا ايث ل فى مق همن هأمامو هدرةياص قلايمم م هق يم ي لهقاالقي لاة ول هقصمق رص اي
ماايم قك هقا  .جام ولى افلض هأمامو رص نفا هقة مق مق مل يع ص ايمى اصل هفا هقاماو
هقاينلة ل قماا اةهقا االال هدن ملإ لنا ى ري م مق ام لصفمف
مق هقصاةهض هقغةاي هقاصةلر
هأ مغ هقغية ااةلع قىلةلهى هقثايصي قإلقىي هقامنم ع لىيف.
لقاى م قم اهىا هق ى لهفال هدرةياص رص ولةمف  496اممةيخ  27امةا/آ هة  2015اانماو هقافلا
هفااص هفلى قاالال هدن مل ل يمل هأهةهضى هقضةلةي قضامل اةهقا وهسا لا ماى لاماى أامةه
االال هدن مل .ل لص الضع ه مةهميهي قاامثص ولقي قىانملهمى هقاصنص ال ثةذ هقاةجمى هقمص
 - 87قةهة هقاهىا هقمنفي ي ق مامو هدرةياص رص ولةمف  22ةق ) EX.CL/Dec.758(XXIIاممةيخ  25ينمية/جمنلل هقلمنص .2013
 - 88ماةية افلض هأمامو ةق [ ]EX.CL/788(XXIII)-Rev.1اممةيخ  23امي/آيمة .2013
 - 89قةهة هقاهىا هقمنفي ي ق مامو رص ولةمف  23ةق  EX.CL/Dec.773اممةيخ  23امي/آيمة .2013
 - 90قةهة اؤماة هأمامو هدرةياص ةق ]) [assembly/AU/Decl.7(XXIVاممةيخ  31ينمية/جمنلل هقلمنص .2015
 - 91ا اهىا هق ى لهفال هقمماع ق مامو هدرةياص رص ولةمف  496اأويا امام ) PSC/PR/2.(CDXCVIاممةيخ 27امةا/آ هة .2015
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هقغية ااةلع إ اغي ملمة هأنمامه اصف ا ماة قىلضع رص هقصاةهض
مامةك رص ت ه هأ مغ
هقغةاي  .لقةة مناأ اهالل همصم ولقي ال هقصاةهض اغةا هص هقاىذ ضال لقليمى هقاهالل
هقولقي إ لرص نفا هقلقى ملمو منايث هقىهن هدرةياي هقلمص قةؤ مض هقول لهقاجلامى ال هقصاةهض
هقغةاي هقمص ام ماوهل م رص يلقيل /مال 1978إ قضامل اامةج ثليى هفاو للى لى ا ملت
قىول هدرةياي رص ميهمو ا قىاىذإ لمل يع لوو لضمس م مق 10إ ان ا لضليل لل ج ه ال
ه مى هقامة هقلاا .لهقماا اهىا هق ى لهفال رص نفا هقاةهة ال هقىهن هدرةياي قاالال هدن مل
لهقاصل ل ماماة رص ةع لقى ا ا رص هقصاةهض هقغةاي لاليامى هق هسيل هقصاةهلييل امنولذ
اغةا مايي لضصي االال هدن مل.92
لقو ل فى ه هأمامو هدرةياص رص ت ه هقمامةية لهقاةهةهى افمتي ل وايمى ال قاي من مض هأ مصامة
ل آلة ا مصاة رص مرةيايم ل هام هقصاةهض هقغةاي ل ه مفممض ماةية هقاصية  ...لتص افمتي مةم
آلمة قمنلني قلي رص الهه هقالقذ هقاغةاص لرص ماويو ثايص هقا هقلهه مثايافإ لمصمجا امقممقص
هقاامةا هقاغةاي هقمص مامل موةهج هقاىذ رص مثمة يم ص هق اي قاىف تل افملضمى مص مق ا
يم ص مفملضص ااال ال ثةذ هايع هفثةهذ.
تج ه يمايل جيذ ل يم هقاغة صار لما ا ملوه قمه ة هقالقي مةيل رص هأمامو هدرةياصإ لقمثايع
هقول هدرةياي اع لهلوهإ ا صار هأمامو هدرةياص اوهرصم لنف لى هقصصيو هفااص لهقولقصإ لانص
قاصمج القذ هقاغة لن ذ ه لوه هقواىلام ي ال ه مقنمع هقفملىيل هقولقييل االقفف لهقورمع لل
لثمف اانر اج همص قإلقىي ماى هق يمو هقاغةاي لهقمص ماما امقمصمي لهقمهمت وهل ه هقان ا
هقامةي لااماى م م مانص لهقمةليت فثةلا لايو تص ه مفممض ماةية هقاصية .ام اج رةص قاصا
لضمض هقان ا دضصمذ هقاغة لل قف قمةيم ايث اام ت ه هقاالة ماوام رص الثثف امةهج لةصيو
ا ال هقاةهةهى يصماةتم هقاغة ضو اصمقاف .هقاصض هق ي اج ضغثم جايةه لىيف ورصف مق هقمفجية
رص ضةلة مغيية اامةا مفملىف اع الهقذ هأمامو هدرةياص ل ه مف امملم قةهة هأنضام قىان ا ال
هويو لهاملهض ااموةهم م ال هقوهل اصماوه لى ه مةهميهي واىلام ي امصوو هعقيمى لاموةه امنيم ال
ه ضامل للو ى ولل مةمي هقم هامى هويو يجلل افصلق م انصج م لىيف.
 -2اآلليات اإلستراتيجة لعودة المغرب للمؤسسة القارية:
ام ت ه هقلضع هقضم ثإ ةع هقاغة وينماي اضلةه اإرةيايم امل يذ ج هعقيمى هقامما  :هق يم ي إ
لهأقمصموي إ لهفاني إ لهقويني ...رة هن اماف ال ان ا هقلاو هدرةياي إ راو امر لى ل قمى لنمسي
لامصوو هفثةهذ اماي اع هقصويو ال ول له مى هقامة مةاثف ا م ص ى لةلهاث ممةيلي للامري ل
قصلها ميويلقلهي ل يم ي هاصى هق ىث امقاغة اع اهالل ال هفن ا لهقامو هفرمةق .
قجل ياجل ةصو اةل ا ار يم لمةهي امهوو قىاغة م هض مرةيايم هاموهض ال ن 2000إ لاة
ااموة مقغمض ويلل هقول هدرةياي هفق ناله لملفمض صموةهم م ال هقة ل هقهاةجي إ لهقهلأى هقة اي
هقمص قم ا م هقصمت هقاغةاص قصوو ال هقول هدرةياي نلهى 2001إ ل2004إ ل2005إ ل2006
اا ل هقنوليإ  .)2018راو مان هقاغة هنث قم ال هقصاو هفلية ال هقاةل  20قل نملا لمقو
يميالىإ  )2017م ملاة رص هقالةلث هقاضمةي هقممةيلص لهقلامرص لهدن منص هق ي يهاع هقاغة اول
مرةيايم هقغةاي لى هقلصلصإ يمه و رص هقموهل هق جمنص هقاوي هقالهلو ايل هقاغة لول ت ه هقانثا إ
رص انثا هقصاةهض هقجاةت لهنلا م .رمأةمامث هقاغةاص
لجلل هقاغة او ت اولىيل أنمامة هأ
امقه لة هدرةياي م هألمةهذ اف لهقمنصيص لىيف رص و ملة هقااىج هقاغةاي لهق ي امة رص مصويةه
 - 92ا
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«مص ي ل قمى هقمصملل لهقمضمال اع هقاصل
مق هقةلهرو هدرةياي قىاغة  .ل ل هقاغة يىم
لهقاىوهل هدرةياي إ للصلصم اىوهل هق ما لهقصاةهض» ل يضم «مثلية هقمصملل هنل -هنل ».
ا لااموئ هويو ال قاي ول هقصا هدرةياص هقاامةكإ
لمل ذ ت ه هأ مةميهي لثمام يةمج لى
لهلمامو مرةيايم لى ماجمنيمم م لالهةوتم هق همي إ لمص ي هقمصملل هنل -هنل إ لهقاةهج هقمضماني إ
لهقاةهج لرم ااو ةهار-ةهار.
جام م م وذ ت ه هق يم هقهويو هقا ملييلإ هفراصإ ي هقماةك لى ا ملت هقاجلامى لهقاؤ مى
هقة اي إ لتل مهةهض ثايصص رص هقص قمى هقلمةهي قىول اع اصض م هقاصا .اع ا هلهمف امقا ملت
هقصالويإ ي هقماةك رص هقاهمأى هأهماملي لهقلامري لهقويني ال ه هقنفم مق هقفسمى هقصايا وهل
اةلي
هقول هدرةياي قانمض هقاصمقر هقاامةج ااج اميل لا موه اااو هقوجمقصإ  )2017لج
هقاملو هقاصاي هدرةياي .
لام مصةها اصا هقاؤاةهى هقنللي لهقجاي هقوهق إ ن ا ا ملت مثلة ت ه هقص قمى لمصوو
هقاثملمى هقامولى ري م لهفلقلي هقمص صمةى ما ا م ضال ل قمى هقاغة هقلمةهي .
 سياسيا :اىغ لوو هق يمةهى هقمص قم ا م هقصمت هقاغةاص مق هقول هدرةياي رص هقفمة هقاامو ام ايلن  1999مق ن 2017إ  53يمة ة اي ااىى  26ولق  .له ماا هقاغة ان ن  2000يمة
 31قمسو مرةياص .لل ع هقاغة ماليىيممف هقواىلام ي امقامة قيصار لووتم  34فمة إ جام مامضل هقةامث
 32فمة مرةياي  .لريام يلص هقوالام ي هقاةقامني إ راو هةمفع لوو اهاللمى هقصوهق هقاةقامني
هقاغةاي -هدرةياي قياىغ  30مق اولو ن مي  .2017لم منامض ل هة انموا اجىف امقاؤلل هدرةياي ن
 . 2017لقمو هقاغة لو ااموةهى قىل مث ايل ل وهل هقول هدرةياي ان م :هقل مث ايل ول ن ة
امنل ينيمإ ل يةهقيللإ لقيايةيم) لهامضل افملضمى ايل ثةهذ هف ا هقىياي .93
رص مرةيايم .لامةك
 أمنيا وعسكريا :يامةك امقيم  1596ل جةي اغةاص رص لاىيمى اف هقهقاغة ان نلهى هق مينمى رص  6لاىيمى مرةياي قاف هق  :هقجلنغلإ هقصلام إ هقجلى هقويفلهةإ
ن  2013ولام ا ام قىمول هقص جةي هقفةن ص
هقجلنغل هقويااةهثي إ مرةيايم هقل ث  .لقو هقاغة
رص امقص ضو هقهاملمى هدةتماي .94
 دينيا وروحيا :جلل اص و اااو هق موا قمجليل هفسا لهقاةاويل لهقاةاوهى هقوينييل ن  2017اماهاللف  1000مام إ منماص ن ا  %78ان مق ول مرةياي هنل هقصاةهضإ لم ماوهث اؤ
اااو هق موا قىصىامض هفرمةق قىمصملل لمامو هقمهمة رص هقاهم هقوينص.95
 ثقافيا واجتماعيا :ان ن  1986مق ن  2017قم هقاغة امجليل لمثلية جفمضهى  5000مثمةمرةياص .له مااىى اؤ مى هقمصىي هقصمقص هقاغةاي ل هقال  2018-2017الهقص  10000ثمق
مرةياصإ جلة ال  %80ان امص لى انا  .لماى رص ن  2014م لي لضصي  25000ا مهة
مرةياص لالهجام قيماجنله ال هأنوامج هق ل يل-هقمصموي.96
نمص  2015ل 2016يصار هقاغة
 اقتصاديا :اااىغ  8اىيمةهى ولأة ال هقاامةيع هقاصىن لل ا ملاة مرةياص اإرةيايم .لماضة هقانلك هقاغةاي رص  26اىوه مرةيايمإ لرص ن  2014هلممة هقانك
هدرةياص قىمناي هقاث هقامقص قىوهةهقايضمض قيامضل صنولال رةيجم جاة صنولال رص مرةيايم قمالي
اامةيع هقاني هقمامي امقامة ل هقلا يل ن هقاموا  .لان ن  2000م ماةه جلة ال 1000
- IRES(institut royale des études stratégiques) : Rapport stratégique 2018 : pour un développement autonome de l’Afrique,
01 Octobre 2018, p. 297. le lien : https://www.ires.ma/documents_reviews/rapport-strategique-2018-pour-undeveloppement-autonome-de-lafrique/
94 - IRES : ibid. p. 298.
95 - IRES : ibid. p. 304.
96 - IRES : ibid. pp. 302-305-306.
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همفمقي اع جلة ال  40اىوه مرةيايمإ اةاى الهقص  426ان م ان ن  2014راث اع  15اىوه مرةيايم.
ال ه لةت م ماث مرةيايم جلة ال  1000امصما هقمصموي اغةاص .جام مثلةى هقااموأى هقمهمةي
ن .972016
ايل هقهمنايل ال  744اىيلل ولأة ن  2000مق  3.7اىيمة ل
رل ل ولق ام م ل لى هقصصيو هقولقصإ أ ياما راث االم م هقص جةي إ لمفلق م هأقمصمويإ ا ج قك
اهم ايم م لقوةم م لى ناة قي من مني لمل يذ الةلةل م هقاضمةي .رص ت ه هقاأل ا هقاغة
اه لوهى جاية قماايم ثالاممف قمةيم امثلية ل قممف هقلنمسي انفا اةه اممص اع هقصويو ال ول هقامة
اام ري م مىك هقانملس قلاومف هقمةهاي جةلهنوه لجينيم لمليلايم لنيهيةيم لهنل هق لوهل ل هاايمإ لتل ام
ى هقول هدرةياي اصلومف .هقمص مالقى ال مي ا ماى ا هم م ما امفلقلي رص
قال
يف ة
هأ مةهميهي هقواىلام ي هقاغةاي هدرةياي هقهويو مق ل يى ال ايل لةت قاىل لماايم امقص لقليمى
هقةتمنمى هأ مةهميهي هقاغةاي رص مةهمايم م لموةه م صاةي هقالإ )2017إ ل تا م مايم هقمله ل رص
اىذ هقصاةهض.
ثانيا :رهانات االنضمام لالتحاد اإلفريقي وتحدياته:
يةهتل هقاغة ال ل هنضاماف مق هأمامو هدرةياص لى الهه هقالهقذ هقانملس قلاومف هقمةهاي
هقامةي لمغيية هقجف قصمقاف )1إ قجل أ هقى اماف اهالل ال هقماويمى مصمةضف
ال وهل هقاؤ
رص اي ا ث نفل ه لماةية ثةلةاممف الصلص قضيمف هقاصيةي .)2
 -1رهانات االنضمام:
يةهتل هقاغة ال ل هنضاماف مق هأمامو هدرةياص لى ماييو ل لى هفق مىييل هأ مةهميهي
لتيسمى هأمامو قو وانم م ضو هقاغة رص اىذ هقصاةهضإ ل قك الضع
هق هلاي هقمص جمنى ه
ه مةهميهي اضمو قىورمع لل اصمقر هقاغة ال وهل هقان ا إ ل قك اصوام امنى يم هدنما ي
هألمامو لى هقول هقاىيف ااولويم م رص ملهيف لهقمألية لى قةهةهى هقان ا رص ت ه هقاىذ .لي ة
ت ه هقملهف ال ل لثم هقصمت هقاغةاص مق هقاا هدرةياي  27اجيغمقص رص  17يلقيل /مال 2016
« لاصو مفجية لايمإ اوه لهضام نف ياجل ل ج هقه هقاةيا ال هقوهل انهمل جلة ال ل هف ال
هقلمةج» 98هقاىك اااو هق مواإ  .)2016لياول ل هقص ج هق ي يةهتل لىيف هقاغة قام يصماةه اةضم
هقامةي تل ثةو هقها لةي هقصاةهلي إ رنفا هقة مق مم مض امل ام م ه جمل هأمامو
قىاؤ
هدرةياص رص مصمةا اع هقاةلي هقولقي لى هلمامة نف هقان ا هقلايو هقمص مصمةذ اجيمل يفماو –
ا نص هقة مق – مق االامى هق يمو لأ يملرة لى ي ماليىي ل لهلو ااياصإ لأ يا املمةهذ
هفا هقاماو إ لان ا هقمصملل هأ اصإ لهقهماص هقصةاي  .لمصماة نف هةت رةا اة لهقع أ ل قص
لى هقاةلي هقولقي إ امقلوهع لماةيذ قىا مثة هقامنلني لقاامضيمى ايلمال هقان ا  .تج ه
لهنا
يصماة هقاغة نف ف ضاي قاؤهاةهى م ري م هقم ل اان ا هقلاو هدرةياي لماةيف م لل ااموس م
لماليف ا مثةتم لملهي م لرم اي هل هقالت هقامس آن هك قلوا ثةهذ اصين  .للةيل م هأمامو هدرةياص
اولل هقيل مق مصاير هقلثأ هق ي هةمجامف هقان ا هف  .لقو همضر ت ه هقثالح هىيم ال ل هقاىماا
نفا هقاا  27اجيغمقص يثمقالل ريف امصىيم لضلي هقها لةي
هق ي ماو اف  28اىوه مرةيايم ل
هقصاةهلي .
لي ص هقاغة همتوه أ موةهك هقمةهج هق ي اااف هقثةذ هقانملئ قف وهل هأمامو هدرةياص ريام يلص
قضي هقصاةهضإ امقصا لى ضاث هعقيمى لهقا مثة هقوهلىي قصا هقان ا إ لهقاضلة وهل ه م م
رص رم هص قةهةهم م ان ها اع ا مة هقم لي هق ي مالوه هفا هقاماو  .لن ه تنم مثلةه تمام ياجل
- IRES : ibid. p. 312.
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ل ياج اوهي قمغيية رص القذ هأمامو هدرةياص ال قضي هقصاةهض .يمال رص هقة ييل هقامنلنييلإ هفل
صموة اممةيخ  14ينمية/جمنلل هقلمنص 2019إ يمصىم ااامةج هقول لضمض هأمامو رص انمويمى هقاةهج
اع هقول لهقان امى هقامةي هفهناي  .قك ل هقصويو ال ت ه هقانمويمى مام م مأهيى مإ ل مألية اللوتم
ل هقمالي لىي م ا ا اضلة هقها لة هقصاةهلي  .تج ه نهو ل هقصيغ هقااجن قىاامةج رص ت ه
ت ه هقة ي هقامنلنص ماضص امامةه هقام هقاثىم رص هقاامةج هقااماة قج ولق لضل
هقانمويمى ا
هقاالى ق مامو ةسيا هأمامو لةسيا هقافلضي ) .مصجا ت ه هقملقيف
ولل مايي إ لااامةج هفه
همأ ايل مةوو هقول هفلضمض رص مفليا ص اي ماليى م فه هأماموإ لايل مةهو مص ح اؤ مى
هأمامو لهقمص ياهص م هفلضمض هق يل ية الل رص مثلية هأمامو هدرةياص لى امجى هأمامو هفلةلاص.
لملية ااج اضاة ماجمقي ملههو هقها لةي هقصاةهلي للضليم م وهل هأمامو (Loulichki
) .(M), 2019ام هقة ي هقامنلنص هقلمنص راو صوة رص راةهية/اامث 2019إ ليمصىم اإوةهج ال لواف
قفاة ال هقصاةهض هقغةاي ضال هقماةية هق نلي قاهىا هق ى لهفال هقمماع ق مامو هدرةياص ق ن
 .2019ت ه هقاةهة أ قاا ريف رص مامةمف مق لو تىي اهىا هق ى لهفال قانمقا ل مصوهة
ملصيمى/قةهةهى ال قضي هقصاةهض .ت ه هقمثلة هفلية ممليت قىصا هق ي قم اف هقاغة اصو هنضاماف
ق مامو ن  . 2017لهق ي هنثىم امصوي موةيهص قىغ مامةية اهىا هق ى لهفال لافلضي هأماموإ
لامغيية رص اامةا هأماموإ ال ااملق ملمو ا ث يوه لى هقاىذ جام مة رص قك هقه هسة لهقالقي مةيل
لهقول هقاىيف ق امإ مق ااف ال ص ايمى اهىا هق ى لهفال هق ي جمل لمضصم قىنفل هقه هسةي ان
ماوهلف ن 2003إ اةلةه امنملم هقاغة رص ينمية/جمنلل هقلمنص  2018لضله رص ت ه هقاهىا.
لانمض لى ت ه هقة ي هقامنلنص هقلمنصإ قةة هأمامو هدرةياص رص قامف  31انلهجالث رص يلقيل  /مال
هقلمص اف رص هقصاةهضإ ال ه ول هقصاىيمى هقمص مالوتم هفا هقاماو .
 2018هقاو ال ه لو هق
مةليجم قةؤ مض هقول هق يل يملقلل ةسم هأمامو هدرةياص :هق مام
ل يجلل ت ه هقول ال ل
لهقامقص لهق ام) مق همن ةسيا افلضي هأمامو .لمصماة ت ه هقلثل رص اصىا هقاغة هق ي يةت
ل هقه لو هقمص يال ا م هأمامو هدرةياص اماي ة.ع .هقصاماإ  .)2018ت ه هقاةهة هقهويو المقذ
لانمقا قاةهة هأمامو هدرةياص رص ينمية/جمنلل هقلمنص 2018إ ل هق ي جمل ولم مق «ااملمى اامةج
ايل هأمامو هدرةياص لهفا هقاماو ال ه مهةهض ه مفممض اة للمو قاص هقصاةهض هقغةاي » .م مر
مق ل «هقمةليجم» ماو راث هقول قصاىي هفا هقاماو لماو مامةيةتم ااماة مق اؤماة هأمامو
هدرةياص .لناية تنم مق ل آقي «هقمةليجم» ية اوةه رص هقامنلل هقمأ ي ص ق مامو هدرةياصإ لقيا
ق م ص ايمى ااياي لمةج اؤماة هأمامو .ل اا م رص هقامضص منامض قهمل ااملى ةريص هقا ملت قاصمقه
هقصةهلمى رص قيايم لالةلنوي لهنل هق لوهلإ لقجن م راىى رص ماايم ي منهم رص مىك هقاىوهل.
جام ل اهىا هق ى لهفال هدرةياص قل يمول ا ماا مأ م ه ق هفاةإ لراث لى ا ملت ةؤ مض هقول .
اع هقصى ل قا هقاهىا لى ا ملت ةؤ مض هقول مصاو اة ل اةميل راث رص هق ن إ للنوام يمصىم هفاة
اأ ا امو  .ام يصنص ل قضي هقصاةهض قو موةج ضال هول لام هقاهىاإ لام رص ام اصل
قكإ رإنف قو أ مجلل تنمك قةهةهى اى ا اموه ل هأمامو هدرةياص ي ص راث مق ول لاىي هفا
هقاماو .
يىغص قةهة هقاا  31هفلية يضم هقىهن هقلمص قةؤ مض هقول لهقاجلامى ال
ماام لهقمص مأ ى ان ن 1978إ لهقمص جمل اهىا هق ى لهفال قو لص
هقاةهة ج قك مق هقاال هفلى ق مامو هدرةياص قىصاةهضإ ل صار االهاف
هدرةياص تل هق ي يماا ا ؤلقي لضع قضي هقصاةهض لى هول لام قا
.)2018
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هقصاةهض هقاامة مقي م
اإلمو مفصيى م .لق ياة
ةسيا افلضي هأمامو
هأمامو ة.ع .هقصاماإ

تج ه م ه جمل هنضام هقاغة قو او يؤمص لامةه لاو ى قلهلو هقىصا ممغيةإ رإل هقثةيم أ ه ثلي ال
ه ا هقصةهع قصمقاف لرةا ةؤيمف قىا وهل تيمج هأمامو.
 -2التحديات القائمة:
هأمامو هدرةياص امقيمإ لملهيف
م ه جمل هقاغة قو نهر رص مصوي ا مة قضي هقصاةهض وهل ه
مولىف رص هقاضي قيجلل وه ا ملو قا مة هقم لي هفااصإ رإل ثالاف رص ثةو هقها لةي
هقصاةهلي مصمةضف اهالل ال هقصاامى هقامنلني لهق يم ي ممثى الهصى هقاغة قمصاسمف هقواىلام ي
ا يو ال هقول ال ثةذ ول مرةياي هويو ي ملو لى مصىيم لضلي هقها لةي هقصاةهلي
قج
ال هأمامو هدرةياص .رإ ه جمل هقاغة ي ص مق قك امثايم هقامو  7ال هقامنلل هقمأ ي ص ق مامو
هدرةياص هقمص منص لى ل «هقاؤماة يمل قةهةهمف امدهامع .لم ه مص ة قك راالهرا ىاي لىلص هقول
هفلضمض»...إ ي الهرا ىاي  36ولق إ رمل قك يصنص ل هقاغة ياممج مق الهرا  8ول لةت
هويو منضمذ مق  28ولق هقالقص لى اىماا ثةو هقها لة هقصاةهلي  .لام رص امق اصل
ت ه هقاىماا لى هف ىاي هقاثىلا إ رإنف ياجل هألمةها لىيف قمنلنيم امقامو -4راة هقمص مؤجو لى
«ااو هقا مله رص هق يمو لهقمةهاث ايل هقول هفلضمض»إ لهقورع ا ه هقااو قةرا انمقا اىماا ثةو
ولق لةت .ال ه لمني إ رإل هقامنلل هقمأ ي ص ق مامو هدرةياص أ ياية مق ماجمني ثةو ولق لضلإ
لمنام تنمك ماجمني مصىيم لضليم م ليةاث م ااةث لهاو تل هقلصل مق هق ىث اثةال ية و ملةي
هقامو .)30
م ل قثةو هقها لةي هقصاةهلي إ رإنف يمصيل مصوي هقامنلل هقمأ ي ص لمضاينف امو هويو م ار ا قكإ
لمقةهة هقمصوي ال ثةذ اؤماة هأمامو امدهامعإ ل اأ ىاي هقلىليل رص امق مص ة قك هقامو  32راة
 .)4لهقاغة قةي ال ماايم ت ه هقاةثإ م يجفيف هقاصل لى ول  8ول هويو مول اىماا هقثةو.
قجل رص امق ماوي ثى مصوي هقامنلل هف م صإ رإل هق ؤه ياا اثةلام ال هقااموئ هقمص ياجل هقورع
يم هأ منمو لهقورع اصو
ا م لهأ منمو لىي م قانمقا ت ه هقمصوي ال ه ثةو لضل رص هقان ا  .ر
ه ميفمض هقها لةي هقصاةهلي قىاةلث هقامنلني قىولق ؟ ايث يفماة ت ه هقجيمل مق مقىي إ لأ يامةا
املمةهذ هفا هقاماو ل هقان امى هقولقي هفلةت .جام ل لهلو هقولق
ي يمو إ لأ يا
هقصاةهلي وهل هأمامو هدرةياص يضصف ام ؤهقيل :ام هقلضع هق يم ص لهفل قص ولق لضل أ
يصمةذ ا م لى قص ماوية لت لىث ول هأمامو هدرةياص؟ لتنمك جلة ال  35ولق ق مصمةذ قث
ا ه هقصضل ل هاوى ل ااى هلمةهر م اف .لهق ؤه هقلمنص تل :ت يؤوي هقمامال هقاغة امأمامو
هدرةياص مق ةرع هقمنمقا ام ايل هلمةهذ هأمامو ولق لرص نفا هقلقى هقاثمقا اماةية اصيةتم؟
لال تنم ضةلة رك ت ه هأاجم هقامنلنصإ لهق اي هقااجل قماايم قك تل ثى مهايو هقصضلي رص
هنم مة ماةية هقاصية هق ي أ يصنص هأ ما إ راةهة هقهاصي هقصما ةق  1514هقصموة رص وهناة/جمنلل
هفل 1960إ ينص رص راةمف هق مو إ لى ل ج «ااملق م م وذ هقماليا هقه سص ل هقجىص قىلاو
هقالاي لهق ا هدقىياي في اىوإ مجلل امنمري لاامصو ايلمال هفا هقاماو »  .هقصا ليإ .)2017
خاتمة:
نلىص م ل مق ل هقاغة امنضاماف ق مامو هدرةياص يجلل قو وال يم لمةهي مرةياي هويو إ قلم م
هقااةج تص هقص قمى هقلنمسي هقالي هقمص ن ه م لاة هقممةيخإ لةرع لميةم م لى اوت هقصاويل هفليةيل
اع هقصويو ال ول هقامة  .لهقمص جمل ق م لة ميهماص لى مثلة هقاا و هدرةياص قصمقر للو هقاغة مق
هقصا هدرةياص هقامصوو هفثةهذ رص رم مة يخ ت ه هقاجم امىإ لمهمل هقماويمى هقمص أ هقى منم ةه.
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ر ه هأنضام لهقصلو قيا مي رص او همفإ ا تل مهةهض قوةض هقالمثة هقمص امى هأمامو هدرةياص
ياجى مإ ل صص قمصلي هقلثأ هقممةيلص هق ي لقع ريفإ لثى قةرع هقمنمقا هق ي يصمةي القفف .ل ولهى
ماايم قك تص هأ ملامة رص ت ه هقفضمض هقاؤ ممص لرص ه مف هقاةقامل هدرةياصإ اهىا هق ى
لهفالإ قهمل هأماموإ مثلية وايممف لاةهصيممفإ ل مقي موهةمفإ للامرمف هقاؤ ممي .)...
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Language structure and domain construction: Epistemological extensions
أيوب ايت فرية

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة ابن زهر أكادير

:الملخص
 هغةهريم لهقمصمو لممةيخ لرى ف: يصو هقاهم جيمنم اةجام وينمايم ية ا مجيلإ ممامثع ضانف اهمأى لااماث لو
 لتل هفاة هق ي يثةح ؤهأ هلتةيم ال ثايص هقص ق ايل ت ه هقجيمل... ل نلةلالقلهيم ل ل يلقلهيم لرل للامة
لةتإ املمامةتم ن ام لاني لمضص قناث ال هقالهلو م ملو لى

هقامضل قج ت ه هقماصامى ال ه إ لهقىغ ال ه

هقملهص ايل رةهو هقصاية هقى مني إ ا من م م مت رص نا هفاصمو هقلامري لهقاضمةي قىاهم هق ي منماص مقيف رص ل قمف
له مى هقن ة

مضمة

 مصية ا قك لنمسي هقىغ لهقاهم صلة أ ياجل رص ه س م لل هعلةإ ة.ااهمأى لةت

ال ت ه هقص ق مأ ل تنمك نا م ج ا مام ال لامرمى امصوو م ه ت ه هقمصمقم لمفصر لل مألة لمألية ج ان ام رص
. هعلة اثةيا هلمامثا
 امتدادات إبستيمولوجية، البناء، البنية، المجال، اللغة:كلمات مفاتيح

Abstract:
The domain is a dynamic, non-resilient complex entity, in which several areas and subjects
of study converge, namely geography, economics, history, philosophy, anthropology, sociology,
art, and architecture ... This brings up a fundamental question about the nature of the
relationship between this entity, which involves all these ramifications on the one hand, and
language as a system and structure governed by a pattern of rules, on the other hand. This
system not only enables the members of the speech community to communicate with each
other, but also contributes to the transmission of their culture and civilization in relation with
other domains. Thus, bilingualism and the domain are highly interrelated to the extent that they
cannot be separated from the other, despite the controversial attitudes towards this
relationship. However, there are models drawn from multiple cultures in which this
interrelatedness is clearly seen and expressed in an arbitrary way.
Key words: language, domain, structure, construction, epistemological extensions.
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ملضع هقايم قامنلل هقنال ل هقمهووإ م ممامو هفن ه لمملقو لةت ما ااى مإ رمقه هقاص رص
هنا لملقو وهسايلإ لج قك ايم هفا ر ص ماي اوللة هقاوي لملقو هقهويو99إ لتنم مضثىع هقىغ اولة
االةيإ رإ ه ضملى ا ال هفا قغم م لصمةى ممجى اىغ لةت مجلل قو راوى هقايم لهنواهى رص
100
هفا هقمص هقما ى لن م قغم م هقهويو .
ال ت ه هق هلي إ مصو هقىغ جمسنم ايمإ ممأةهر تص هفلةت ايل هقايم لهقالىإ لمصي قلي ل
ضصيف ل ا وو إ مصمةع ال ه هقاامض لهقنامض لهقفصمقي هقل يفي إ لهأامصمو لل هقما اة لهأنجام
لهأناةهاإ ل جلة هقنام ج هنمامةه قالى هقىغمى نال ج هقالى هقموةيهص هقاثصض هق ي يم لاة للها
لاؤلةهى اثةو إ مم ا رص موتلة لضع هقىغ ل هنثفمس م :ل ل ت ه هقصلها لمةج لل هقاهم هقىغليإ
م تل يم ص لهقمصموي لههماملص لملنص ...للمني م امصىم امق ىلك هقىغليإ ل ج ام تل ل يلق منص
اام رص قك هقالهقذ ال هقىغ إ لمال هقل مسذ هقمص ياجل ل مال ا م للمص رص اهم لنمسص ل امصوو
قغليمإ ل ليةه تنمك االامى هقىغ هقانيلي هقوهلىي إ اام رص قك ن ل راة افةوهم م هقصما لهقالمص إ
101
للصمسص م هقصةري لهقنالي ل هقلثي إ لملرة هفولهى قمصىيا م لناةتمإ ل قوةم م لى هقالهجا .
مل ه ماةهة ايم هقىغ ةتيل اأاةيل :يمه و هفل رص انيم م هقوهلىي إ اينام يةماث هفاة هعلة اانمض
هقاهم هق ي منماص مقيفإ اج اصموه هقهغةهري لهأقمصموي لهأهماملي لهدلني  ...لت ه هقمصمقم أ ياا
هقمه يضإ رإ ه راوى هقىغ قوةم م هقوهلىي لى هقنال لهقمهوو لاة ل مس المىف ال ناى لهقمةها
لهامامال ...رإل قك ينصجا لى اهمق م ل اصموه هعنف هق جةإ لتل هفاة هق ي يفةا ميهمو اوي قغلي
ي مثيع ل يمأقى لثايص هقاهم هقهويو .لاام ل هقانيمى هقاهمقي رص مغية لمال مفةضف ثايص هقايم
هقصما إ رإل قك يصنص امقضةلة ل ممثلة اني هقىغ صلمم لصةرم لمةجيام لوأق قصو هقالهجا إ ا مل
قضي هقىغ وهل هقاهم ااي امقاضميم هأقمصموي لهأهماملي لهدلني هقامالق لهقامهوو مهووه ن ايم
أ يماىص ال اجم اممف هق ماا ااوة ام يصيو مجييف م لام يفةضف انمض هقاهم .
مل هقىغ ل يى هقاةج هدن مني جى مـ رص هقاهم هقصىاص لهق يم ص لهقلامرص لهدل اص لهأهماملص
لهقمةاليإ رمقىغ للمض قك جىفإ لل يى قك جىفإ لم ه مةههصى هقىغ ملقفى هقاةج هدن مني لهناثع
هأمصم لهقملهص لهقمفمت إ قك ل هقىغ تص ال ت ل وال هقالهصمأى ل للي هقاصىلامى لملهص
هفهيم  .لم ه جمل اإاجمل هقاةض ل يمصلة اهماصم اصمصةه ولل ن ا هقةال هقىغلي هقامثلة إ رإنف
أ يمليىف لمقيم ال هقاثماع لل مس هدل لهق ممذ لهدنمةنىإ لال هقاوهةا لهقهماصمى لاةمج
هقاالثإ لال هفانمك لهفلةهال هقامقي إ لال هقالهص ى لهقصىل هقالمىف ملصصمم م ...رمةهج هقمهمة
لهقاصمةذ ام جمل قيم مأ افض هقىغ إ لال ل رإل ماو هدن مل رص هايع هلهن هقايم امتو لى ماو
102
هقىغ .
يجال هقماو هق ي ااامف هقااةي رص قوةم م لى مثلية هفرجمة لرم ام ممثىاف هقضةلة إ لام ياممهف
هقا ماا إ لهقفجة لهقىغ تام هقافممح مق هقللص هدن منصإ رمقجىامى /هقىغ مال امقه ض هقةسي ص رص نال
هقمفجيةإ لرص هقنال هقممةيلص قىللص جج إ رمقجىا لمق صغة قىللص هدن منصإ ل تج ه يمصلةتم
103
ريغلم جص.
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هقايم إ هقاهم هقصىاص لهق يم ص لهقلامرص لهأهماملص لهأقمصموي لهدلنصإ لهقفجة لهقللص
هدن منص ...ج قك ياج اف لام لهاوه اما يصثىر لىيف :هقاهم إ لتل هفاة هق ي يهص ااملق
هدا مك ااوه ا مصصي إ لالمىف ال اماث علة ن ةه ق ه هقموهل لهقماص هقامص رص ماجيىفإ
رمقفى فمى هقاويا ةاثمف امقاجمل قصو اصة اولوه هقهغةهري لموةهك ام يم اف لياي ه لل يةهإ
هقمصوويمى هق يم ي هق ملي مق اامي اولوتم هقاهمقي إ لتل هفاة هق ي هص اف ل
لصلصم رص
هقاهم يمامثع اع اف ل هق ىث لهقةا إ م مل هام ك هقاهم هام ك قى ىث إ جام ل هام ك هق ىث
هام ك قىاهم إ لهام ك هقةا هام ك قى ىث لهقاهم إ لا هك يصار هقفصم هقاهمقص رص ىث للامر
ة جلل هقاهم ياول مقام ااميوه لأ اامقيمإ لتل ىلك ا ملو رص هقمصمو هقماج لهق ىث  .مامل
هق ىث ل ماملي هقاهم امقاصةر إ ليامل هقاهم هقااملا امقصاامى هقثايصي لهقلامري إ امقمىلل لهقانمعإ
104
جام مامل هقاصةر ل منائ قنف م اهمأ وهل هقاهم .
نوةك تنم ا أق ضةلةي قف ماج هقاهم اأاصموه هقالمىف إ لتص ا أق ممصىم ااف ل هق ىث
هق يم ي إ لرص هةمامث تمميل هقاضيميل امقىغ مثةح قضميم امصوو ال قاي هقملثيث هقىغليإ لهقىغ
هقة اي إ لهق يم هقىغلي إ لهقمصوو هقىغليإ لماجمأى هقىغ لهق لي ل وقه هقىغ  ...لتص ااماث اؤ
قام يصةذ امقى منيمى هقمثاياي لهق ل يل -ق منيمى لى ههمامع هقىغ ) املمامة ت ه هفلية يوةا هقص قمى
هقامسا ايل هقىغ لهفرةهو ال ه إ لاين ام لايل هقاصثيمى هأهماملي ال ه لةتإ لتل يهاع ايل
ملصصمى اصةري لو تا م لى هقى منيمىإ للى هأهمامعإ للى هق أى هقااةي L’ethnologie
للى هقهغةهريم هقااةي ...
ناية تنم مق ل هقى منييل ان رةونمنو وي ل ية -1857 Ferdinand De Saussure
 )1913مق يلانم هقامقص أ يمفالل ال ةاث هقىغ امقاهم لالامإ ل ي لنصة لمةج لل ن م هقىغ إ
رمقى منيمى هقانيلي جام مأ ى ان اوهي هقاةل  20هنانى لى رجة ما مصماة ل هقىغ ن م ا ما لل
صمنصف ل هق ةلذ هقلمةهي هقمص مايث اف هقاهم )إ ليةوةا ت ه هقن م ال وهلىف لاة اهالل ال
هقلاوهى هقاجلن قف الصف م مال ج قمسام ا همفإ ليوةا ال ه همفإ ي قايمل االاممف للصمسصف
هقوهلىي  .لل هقاامضةهى هقمص جمل يىاي م هف هقةلاص قى منيمى هقاويل اي ايل االةيل قوةه
هقىغ  :االة هقم هالإ لاال هقمصمق إ م لى ا ملت هقاالة هفل مم لاىي وةه هقىغ وهل هدثمة
هق انص لاصيوه لل ج هق ةلذ هقلمةهي إ ام االة هقمصمق ر ل وةه هقىغ املمامةتم ن مام يمثلة
105
لاة هق ال لةصو هقمغييةهى هقمص مثة لى هقىغ ممةيليم.
تورى هقى منيمى هقانيلي مق لصذ هفن ا هقىغلي لاة ل ق م لل اايث م لاهمق مإ للاة مماع
هقص قمى ايل هقصنمصة هقااجى ق م :صلمم لصةرم لمةجيام لوأق  ...لتل هفاة هق ي ه مى امف هقى منيمى
هقملقيوي رص اةيجم اع اؤ م رةه نصل مالا جص )... -1928 Avram Noam Chomskyإ
لاملقى مثلية هقوةا هقى منص لاة مانص هقان ت هأرمةهضص هقااماا ال هقصىل هقةيمضي لهقفي يمسي إ
ر ص مالا جص مق هقلصل نال هقالهلو هقا ؤلق لل منممج هقج هقااةي ان جمماممف هفلق ل
انمصذ انمصذ هقاةل هقصاةيلإ راىلة نال هم صلةيم قىصاىيمى هقمص مم ل وام هدن مل لاة قوةمف
هقىغلي إ اصماةه ننم ياجل ل نف ام يهةي وهل هقوام هقااةي رص لنمض منممج هقىغ انفا هقثةيا هقمص
هماص م لىامض هقفي يمض قايما وةه اةهة هقاااإ ل قك لاة انمض نام ج افمةض ملضع قصاىي هقمهةي
لهقمثلية قصو هقلصل مق هقصلة هفقة قام يال اف هقصا هقااةي.
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لاي مالا جص ايل اف لايل م ييل قه م ه هقن ةيإ يةماث هفل امقاوة Compétenceإ
م مل ج رةو يمجى قغ ام يجلل قموةه رص ج قا لى ل يمىف اصف مىامسي ل ل يوةك ليف ام أ
اصة قف ال هقها إ ىا م ق ي ام قف ل مىف ا م ل اص مإ رج امجى ياىك قماىي لمص إ تص هقمص
يثىم لىي م هقاوة هقىغلي  .اينام يةماث هقاف ل هعلة امدنهم  Performanceاملمامةه هأ مصام
هقفصىص قىاوة هقىغلي إ ي مااا م رص ها ل قله ياجل ا ا م م اجيفي ااماة اىال إ ية ل ت ه
مصوو الضللمى هقج لاجمنف للامر هقفةو لاايثف
هدنهم ياا ن ايم ألم رف ال الص علة ا
هأهماملص لهقنف صإ جام يمألة اصلها لمةه لل نثمال هقىغ ال قاي هأنمامه لهقمص لهأنفصم
لهق هجة  ...ق قك ياة مالا جص األ الضلع هقى منيمى يناغص ل ينص لى هجمامذ هقاوة هقىغلي إ
للو هأتمام امدنهم قجلنف أ يصىر ل يجلل الضللم قصى هقىغ قلةقف ااو هأن هم هف م ص رص
106
انمض هقوةه هقصىاي .
ممفم هقى منيمى هقانيلي لهقملقيوي رص هأتمام ااني هقىغ إ لل ق م لل اايث م هقلمةهص لاهم
يم يم لوينيم للامريم ...اع هلم رمى لو
هنمامةتم قجص أ ممألة هقنممست هقاملص مقي م اأاصمو قك هقاهم
ايل هقثفةميل هقىغليميلإ تا م ل هقى منيمى هقانيلي مصماة هقىغ متة ههماملي ن ةه قىاصو هقملهصىص
هف م ص لهقل يفص هق ي مال اف وهل هقصامسة هقىغلي إ اينام مصماة هقى منيمى هقملقيوي هقىغ متة نف ي إ
قك ل هقىغ ىلك ااةي لا نص لمضع قانثم يناغص هقجاذ لنفإ لتل هف ما هق ي ياي هقجمسل
هقااةي لل امقص هقجمسنمى هفلةتإ لقيا هقاصو هقملهصىص هق ي ياجل ل يماام اآقيمى لل مس المىف .
يجمو يةهْ ِاع هقاماللل لى تاي هقىغ لاصوتم هقل يفص رص ايم هدن ملإ لتل هفاة هق ي ورع تاالقى
قىال  :اجةه قىغ هقمص صمة ري م هدن مل من منم 107إ ية نف أ ياجل ر هقىغ لقلهنيل مثلةتم ااص
لل اةج هقاهماع هقنمثم ا م رص هق امل لهقاجمل هقاصينيلإ فل ري م ال هدن مل رجةه لثةهساف هق تني إ
108
لري م ال هقصمق هقلمةهص منللف ل قلهنف.
ههماملي ااملى قامقص هقاؤ مى هفلةتإ ر ص مصجا ام هةي رص
هقلهقع ل هقىغ اؤ
هقاهماع هق ي ي مصاى مإ لن ةه قجلل هقاهماصمى هدن مني ااني لى هقمنلع لهقصةهع لهقمنمقاإ رإل
هقىغ نامث ههماملص امال إ لقي ل جيمنم الاوه لماممإ مصجا هقمال لهقمنلع لى االةي هق امل
لهقاجملإ امقن ة مق هلم ذ هقىغمى ل اجمق مإ لام يمص ا قك ال مفمل لاة لث هق امل ل هغةهري
هقاجمل ال ه إ لمصجا ال ه لةت هقمنلع هأهماملصإ ليمصىم قك اج ام يمص امقن م هأهماملص
لاثاامى لاةهسر لرسمى هقاهماع .لملمىذ هقىغ لل هقاؤ مى هأهماملي فن م ملص هايع رةهو
هقاهماعإ جام ل هقةال هقىغلي ةال هلمامثي ية اصىى إ اينام هقالهنيل ل هفلةهذ مال لى ل قمى
ثايص هفايمض.
ال ت ه هق هلي مثةح هقص ق ايل هقىغ املمامةتم اني إ لهقاهماع ال ان لة ةاثف امقاهم هق ي
يامليفإ قيا قك هقجيمل هقهاملص هقامضل قصو رةهو راث جام ي ت مق قك ةلاةى امجيفة هق ي يصماة
هقاهماع لى نف لاو مهاع ايل لضمس م اهالل ال هقاصمقر هقاامةج إ لم لو اين قي لما لاصلة
امأنمامضإ رمقاهماع لامة لل اهالل ال هقنما هقمص ممةهاث ريام اين م ال ه ماايم ةها اصين 109إ
لمنام ينضمذ مق قك هقاصو هقهغةهرص هق ي ياية مق انثا اصين م ياثل ا م هامل ال هفرةهوإ لج قك
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هقاصو هق يجلقلهص هقامضال قىاصمقر هقاامةج لهقلصمسص هقااي قألرةهو لهقةلهاث هقاامةج اين .
لمصو هقىغ ت ت ه هقةلهاث اج ام مااىف ال اانمى ةا ي للامري لقياي إ لأ مامصة ل يفم م لى
هقهمن هقمصايةي لهقملهصىصإ لمنام ماج هقاضمن هقثايصي قىنامث هقاهماصص هقانماي مقيف لى اة هقصالوإ
ا ماضة ج ام يةماث اف قجص م مثيع ل مصي اع هقمغيةهى هقمص ياجل ل مثة لى انمض هقاهماع.
منصجا هقاةج هأهماملي رص مالأم م لصةهلمم م لمنمقضمم م لى قغ هقاهماعإ لق قك ي مية
هنم م هقاهماع رص ثاامى ههماملي مل يع قغليإ ايث مل ت ه هقثاامى مماي ام مصامأى م ا لنو
لىامض هأهمامع امقا مليمى /هق ه ى هقىغلي إ لتل هفاة هق ي ورع هقىغلي هدنهىي ي ام ي امةنامميل
مق ةاث ةقص هأ مصام هقىغلي اةقص هقا ملت هقاصياص قىامجىايلإ رفص هايع هقصامسة هقىغلي ملهو رةلال
لهضا رص هقىف لهقنال لهقافةوهى م ة رص ج هقانم ايل مق مىك هقصامسةإ ر نمك رةلال رص هقىجن
accentإ ي هقثةيا هقمص مىف ا م افةوهى هقىغ إ لهلم رمى م ة رص ج هقنمثايل امقىغ هقالاي
هقلهاو إ جا م تل هقاأل امقن ا ق جمل اام هقااىج هق يل يااالل هقصلى /ج /ااج المىذ لل امقص
هقانمثم ا القم هقوه [وج]إ [ ْو ةهاص .]...
جاذ لقيم أالذ رص وةه ايوهني قم ا م لم  1960ااوين نيليلةك نف جىام هةمفصى اجمن
هقفةو هأهماملي جىام هوى هامامأى ه مصام اةذ هقةهض  Rقا هقصلهاى ال  Farm :للى
هقلصلص رص هقانم امى هقة اي إ للهو أالذ ل هامامأى ه مصام اةذ هقةهض رص جىامى هقنمثايل
امفنهىي ي لنو هقثاامى هقونيم جاة اجلية ال هامامأى ه مصامق م رص ج هقانمايل مق هقثاامى هقامل ث إ
لر ة أالذ ت ه هق متة اأن م مصلو مق هقا م ي هق هسو لنو انمض هقثاامى هقامل ث إ لهق يل يماىج
لمو اصلة امقاىم هأهماملصإ لهلماةتم ج قك اؤاةه ال هقاؤاةهى هقى مني هقمص مو لى هقثاامى
110
هأهماملي هقثماا قما يل لضص م هأهماملص.
يةماث اام اةنم مقيف آنفم لنصة هقمنلع هقىغلي رص ل قمف امقثاامى هأهماملي إ لج قك امقانمثم
هقهغةهري هقمص ينماص مقي م هقنمثالل امىك هقىجن إ ا ي ت هقاصا اصو ال قكإ ليةاثلل هقمنلع هقىغلي
امقمنلع هقايلقلهصإ ايث ماية ايمنمى هقيلن جل قصم  2018رص ثىا قغمى هقصمق هقا وو امأنولمة
الليلإ لأ ياول هقم هال ايل
مق ل  2500قغ ااىي ا وو امأناةهاإ ل ل تنمك قغ مناةا ج
راوهل هقمنلع هقايلقلهص لهقىغلي لهقلامرص اهةو اصمور إ لمنام يلهو مةهاث اين امإ جام ياية اهالل
ال هقاماليل رص لى هقىغ هديجلقلهص هقايسص).
لةج ى اصا هأمهمتمى هقاويل امقوةه مى هقىغلي لماويوه هقىغليمى هقصصاي لى هقص ق ايل
هقصاىيمى هقايلقلهي قىوام لهقىغ لهقصاىيمى هق تني هقمص ماوث رص هقصا لمأليةتم لى هقن م هقىغليإ
ل قك رص وةه مى هقىغليمى هقاصةري إ لقو صمةى هقص ق ايل ايس هقنما لقغم رص هقفمة هفلية المة
هتمام هقىغلييلإ م م ة هقوةه مى ل اص انمثم هقمنلع هقايلقلهص هقجاية لمقايم تص يضم انمثم
قىمنلع هقىغلي لهقلامرصإ ل ل ال ايل جلة ال م آأذ قغ امااي رص هقصمق يلهو ام ياة ال لا
آأذ قغ رص هقانمثم هقمص ممامع امنلع ايلقلهص جايةإ ايث مةماث هقايسمى هقايلقلهي هقامنلل الهلو
111
هق جمل هقامنلليل قغليم اوةه جاية يضم.
لال جلة هقن ةيمى ايللم رص هقللا رص هقص ق ايل هقىغ لهقاهم إ للصلصم همناف هقلامرص
لهقفجةيإ نهو ام يصثىر لىيف افةضي للةذ_ ماية ل رةضي هقن اي هقىغلي إ لاؤوهتم ل انيمى
هقىغ هف ماوو ناث هقمفجية قوت اص ال هقاصل لمن لامرمف لا م يمال هقصمق  .لم ه جمل هدهامع
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امص ال ل يف هقىغ هقملهصىي رإل ماية يىر لى ل يف لةت أ ما تاي لل هفلق إ لتص
ل يف مال هقصمق الىم اوهس مهص هدن مل ي ماضة هقصمق هقلمةهص لل ثةيم هقجىامى هقمص أ مثمام
112
مهةا هدن مل هقفةوي إ ا االأى هقمهةا لهقافمتي .
خاتمة :على سبيل الختم
مىج ت هقاضميم هدا مالقلهي هقمص مثةا م هقص ق ايل اني هقىغ لانمض هقاهم إ لتص هى اصمو
امسج يمامثع ل ق م هأهماملص امقلامرص امق يم ص امقايلقلهص امدلنص ...لق نم نولص ننم اينم ج هلهن
ت ه هقمصمقمإ ااوة ام جنم ن وذ مق رمر اله هقااث ال ت ه هقص قمى قصو ر وقيم قماج اني هقىغ
لثةيا هامغمق م رص هق تلإ مق همن هقااث لل هقايجمني امى هقوهلىي قألن مال هقىغلي إ لتل ام يهص
هق ؤه اثةلام ال قوة هفاامث لى هقمضمرة اصيوه لل هقلصلصي هقمص أ ماو مهمامى امري ااوة
ام م يت اولو هقااث هقصىاص.
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-1
https://www.aljabriabed.net/n22_04kastan.htm
هلةهص يوهلإ 2012إ هقىغ هقصةاي جمسل اصإ انالةهى تنوهلي قىمصىي لهقلامر إ هقامتة .
-2
لاو هقاموة هقفم ص هقف ةيإ 2003إ هقىغ لهقايس إ انالةهى هق الإ هقوهة هقايضمض.
-3
لاو هقامقك هللي إ 2008إ اجمن هقمناي رص مامةية هقاؤ مى هقىغلي هقصةاي هقة اي إ جمم
-4
اؤماة هقىغ هقصةاي لماويمى هقصصة إ انالةهى جىي وهة هقصىل إ هماص هقامتة  .ص 62 -43
لاةهل لاو هللاإ 2019إ هقمنلع هقىغلي يةماث ان يةه هقايلقلهص ..تج ه مؤلة هقىغ لى هقايس إ
-5
اام مقجمةلنص.
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/8/6/%D8%A7%D9%8
4%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8
%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
نص نمصة ا يل هقاةياصإ 2013إ هقىغ لهقاهماعإ اام مقجمةلنص.
-6
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=8&lcid=36171
قثفص القةا إ 2002إ اامضةهى رص هقى منيمى هأهماملي إ انالةهى اص و هفو لهقىغ إ
-7
هماص اامةإ هقه هسة.
قيذ ياينلريم ريغلم جصإ هقىغ لهقمفجيةإ مةها ثىصى انصلةإ اجما هفنهىل -اصةإ
-8
.1976
اامةك مةيجصإ 2020إ رصل رص هقى منيمى هأهماملي إ انالةهى اةج هقجمم هفجموياص.
-9
 -10رةونمنو وي ل يةإ اامضةهى رص لى هقى مل هقصمق إ مةها لاو هقاموة قنينصإ انالةهى رةيايم
هقاةال .هقثاص هقلمقل إ .2016
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