دعوة للمساهمة
الفالحون واملناطق الريفية اليوم

تنسيق :عمر بسعود،جامعة مونتبيليي
مىز غششًٍ ظىت ّ
خططذ مجلت ئوعاهُاث الػذد العابؼ و العخىن ملعألت الفالخت الجضائشٍت )فالخىن
حضائشٍىن؟ حاهفي -أفشٍل  ،(1111ووان الهذف مً هزا الػذد الخاص هى الخػشٍف ببػؼ ألاغماٌ
ّ
وإلاهخاحاث الػلمُت املخػللت باملعاساث الخاسٍخُت للفالخت ،و باألخظ جلً التي حػنى بالػالم الشٍفي ،و
ّ
ّ
جمغ الشٍف الجضائشي خالٌ ظىىاث الدعػُىاث ،خُث واهذ الجضائش جىشً غلى
بالخغيراث التي
الخشوج مً غششٍت جميزث بالػىف العُاس ي و الاكخطادي (الخػذًل الهُىلي) الزي ظاهم بشيل هبير
في كلب الشوابـ الاحخماغُت و الاكخطادًت.
و حذًش بال ّزهش أن العُاق كذ ّ
حغير في بذاًت اللشن الىاخذ و الػششًٍ،ظىاء غلى املعخىي الذولي أو غلى
املعخىٍاث الىؾىُت والجهىٍت .للذ شهذ الػالم جللباث صساغُت غمُلت،خُث حعاسغذ وجيرة غىملت
الضساغت و ججلى رلً مً خالٌ أصمت غزائُت ّ
خادة في  ،2002أغفخالؿابؼ املالي غلى بػؼ الضساغاث
وهشظذ ألاشياٌ الػائلُت للضساغت وئبػاد الفالخاث بعبب اخخياس واظؼ لألساض ي مً ؾشف الششواث أو
هباس املعدثمشًٍ املدلُين أو ألاحاهب  .(Hervieu, Purseigle, 2013).وظهشث في راث الىكذ جىىىلىحُاث
حذًذة للهخاج حػُذ الىظش في الػالكت الؿبُػُت ومؼ ما هى حي ،هما ظهش جؿفل غلى أهبر أظىاق املىاد
الضساغُت ّ
ألاولُت وللضساغت–الطىاغُت ،واظخغالٌ فادح للثرواث الؿبُػُت (ألاسع واملاء) ،هما ظهشث
أًػا هلاشاث وسجاالث حذًذة خىٌ خشواث ئغادة الفالخت ئلى املماسظت في أوسوبا الُىم ،وئلى الىمىرج
الضساعي البِئىي) .(Ploeg,2014
بادسث ألابدار ألاولُت ئلى جىاوٌ ألاشياٌ املشترهت التي ّميزث هزه الخدىالث الضساغُت ،ومياهت الضساغت
في الػالم الفالحي داخل املجخمػاث املدلُت ورلً جدذ الخأزير املتزاًذ للػىملت ،و هزا خطىضُاث هزه
الخدىالث بدعب البلذان واملىاؾم واللاساث.

ئن إلاخاؾت بالعُاق الىؾني مً شأهه أن ًىشف غً ّ
حغيراث خلُلُت  -خالٌ الػششٍخين ألاخيرجين-
جمثلذ في ّ
جبني البرهامج الىؾني للخىمُت الفالخُت ) (PNDAظىت،2000وظُاظت الخجذًذ الضساعي والشٍفي
ظىت  ،2001وخلم ضىادًم غذًذة لذغم اللؿاع الضساعي ،ئغافت ئلى صٍادة غير مػهىدة في الاظدثماساث
الفالخُت،وحسخير هبير للمىاسد ألاسغُت واملائُت مً أحل دغم الفالخت الػائلُت وضغاس الفالخين
)(Bessaoud, Montaigne, 2009وحػلها مخاخت في املىاؾم الجىىبُت مً الىؾً ،وجشكُت الفالخت
املإظعاجُت ووشأة فاغلين احخماغُين حذد مىدذسًٍ مً املذن أو ألاسٍاف ،وهم في رلً ًدىافعىن مً
أحل امخالن ألاساض ي واملُاه واملاٌ والشأظماٌ الاحخماعي .وكذ ظاغذث الىظم اللاهىهُت (كاهىن الخىحُه
الفالحي لعىت ،2002وكاهىن جىظُؼ اللؿاع الضساعي الػمىمي ،وهظام مىذ الامخُاص) غلى ئغفاء هىع مً
اللُبيرالُت غلى اللؿاع الضساعي.
غالبا ما ًالخظ الباخثىن جضاًذ "الششوخاث" داخل املجخمػاث الشٍفُت .وختى في املجخمػاث الشٍفُت
غبرث غً سؤٍتها ّ
ألاهثر مػشفت وئخاؾت بالػمل الضساعي وبالشي ،والتي ّ
للخغير الاحخماعي (في املجخمػاث
ّ
للخللباث الػلاسٍت التي
الشٍفُت الجبلُت أو في الىاخاث) ،فان الفالخت كذ واحهذ تهذًذاث بالضواٌ جبػا
ًمىً مالخظتها (غثمان  ،2010غثمان ،بً حلُذ .)2014للذ خذزذ جدىالث غمُلت في البيُاث
واملشاهذ الضساغُت جدذ جأزير جثمين ألاساض ي وئغادة جأهُل اللؿاع الضساعي الزي حعمذ به العُاظاث
الػمىمُت.
و ّأدث الخُاساث العُاظُت املػلىت لطالح الاظخغالٌ ّ
الضساعي الخاص والىبير ولىمىرج املإظعت ئلى
الدعشَؼ بهزه الخدىالث مً خالٌ تهمِش الفالخين ّ
الطغاس في ئؾاس غائلي ،والتي غالبا ما أضبذ مطيرها
مجهىال.
ّ
بخؿىساث ملحىظت في ئهجاص البيُاث إلاداسٍت والخجاسٍت ّ
ّ
والعىً الشٍفي
ًخميز ظُاق ظىىاث 2000
ّ
ّ
والؿشق ووظائل إلاغالم والاجطاٌ الجذًذة و الخمذسط وحػلُم ال ّعيان .ولم حشيل البرامج الحيىمُت
املخمثلت في ئغادة جىصَؼ العىً الشٍفي وئًطاٌ املُاه الطالحت للششب ئلى اللشي،وجؿهير املُاه وأخُاها
اًطاٌ الغاص الؿبُعي وحشجُؼ الػمل (بشهامج الػمل الشٍفي) في املىاؾم الشٍفُت التي هجشث ظىىاث
 1110بعبب إلاسهاب ،لم ٌشيل ّ
ول رلً غائلا هدى الخىظؼ الػمشاوي الزي بذأ ًتزاًذ في ظىىاث
 ،2000ئر جضٍذ وعبت الخىظؼ الػمشاوي غً  % 22و أضبذ الىمى الذًمىغشافي في ألاسٍاف الجضائشٍت ظلبُا
ألوٌ ّ
مشة في جاسٍخ الجضائش(% 0,3-في ظىت  .)2012و مً حهت أخشي ّأدث حاربُت املذن واليشاؾاث غير
الفالخُت ئلى أصمت في الُذ الػاملت واهذ ظببا في هبذ الخىمُت الضساغُت.

هُف ًمىً جفعير وئدسان هزه ّ
الخغيراث في ألاسٍاف وفهم ألاهماؽ الشٍفُت الجذًذة التي ظهشث؟ ما أزش
جم وغػها في هزه ّ
ّ
ّ
الػمىمُت التي ّ
العىىاث ألاخيرة غلى البيُاث الاحخماغُت والاكخطاداث
العُاظاث
املدلُت؟ مً هم الفاغلىن الاحخماغُىن الزًً بشصوا هدُجت هزه الخدىالث والتي جمثلها الُىم الضساغت
في املشهذ الػام لأل ٍاف؟هل ّ
حػذ إلاضالخاث الضساغُت م ّ
ىحهت ل ّ
لخدىٌ الفالحي في اللؿاع الضساعي
س
للذولت هما ًظهش رلً في بػؼ الفشغُاث؟(بذساوي )1122؟أم أهىا دخلىا ظُاكا جاسٍخُا لخدلُل
الضساغاث ؟ ماهي ؾبُػت الػالكت بين الػالم الشٍفي والػالم الحػشي؟
ّ
املخأزشة ّ
الؿبُػُت ّ
ّ
بالخغيراث املىاخُت ئلى غغىؾاث حذًذة جذفؼ الباخث ئلى
الىادسة
جخػؼ املىاسد
الدعاؤٌ بشأن اللذسة غلى ملاومت غغـ ألاهظمت البُئُت املدلُت و املجخمػاث التي جدملها.
ئرا واهذ ألابدار الػلمُت 1كذ جىاولذ هزه املعائل ّ
وكذمذ ئًػاخاث غىُت ووافُت بشأن جؿىساث
املجخمؼ الشٍفي الفالحي الجضائشي في العىىاث ألاخيرة هزه ،فان هزا الػذد مً ئوعاهُاث يهذف ئلى
الىشف لللشاء ،املخخططين منهم و غير املخخططين ،غً املػاسف املخػللت بالجماغاث الاحخماغُت
التي غالبا ما جيىن ّ
مهمشت.
ّ
جخظ الجضائش فلـ ،بل ّئنها
و غني غً البُان أن هزه الخدىالث الحاضلت في الضساغاث وألاسٍاف ال
جمغ بلذاها أخشي مً املىؿلت غمً خطىضُاث و فتراث مخخلفت .وألحل رلً ًبذو مً ّ
ّ
املهم أن
جدظى بلذان املغشب ،بل الػالم الػشبي وأوسبا أو حىىب أمشٍيا بالذساظت في هزا الػذد.
جخظ مجاالث البدث هزه ّ
ّ
ّ
جم رهشها باًجاص
هشخب أًػا باظهاماث أخشي جخػلم بمعائل
هما
هىا.وكىاغخىا أهه مً شأن هزه إلاظهاماث أن حعاغذ في فهم مجخمػاجىا و مىؿم ظيرها ،و أن جيىن
غامال في الذفؼ بخفىير أهثر غمىمُت خىٌ الخىاصهاث الػشوسٍت بين ّ
امليىهاث الشٍفُت والحػشٍت لبلذاهىا
وحػذًل مشاسَؼ الخىمىٍت الاكخطادًت و/أو إلاكلُمُت مؼ املخؿلباث الىؾىُت.
آجال املشاركة:

1وشٍش هىا تانخصوص إنى األعمال انرً أجشٌد فً انمذسسح انوطىٍح انعهٍا نهفالحح ذحد إششاف داودي و كواالن و إنى
أعمال فشق انثحث فً انكشاسك (عاتذ ته جهٍذ ،حذاٌذ ،عثمان ،كوصمٍه ،تالل ،إنخ) و فً جامعح قسىطٍىح (توكشصاصج،
ششاد) و شثكح انىظم انمسقٍح فً تهذان انمغشب ) (CIRMAمه خالل أعمال توعشفح و حشطاوً و عٍماش  .و تاإلضافح
إنى رنك وزكش انعذٌذ مه أطشوحاخ انذكروساي (ته موسى ،شعثان ،توشاقوس ،عشفح ششٌف ،ته تشكاخ ،ته ششٌف ،تعوش،
عمشٍشً ،توعرشوس ،إنخ.).
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