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تبي من خالل عديد الدراسات الرتابط الوثيق بي املستوى اإليكولوجي والبنية االجتماعية يف بالد
ّ
املغرب ،حيث يصعب فهم طبيعة العالقات االجتماعية دون ردها إىل ما يقابلها على مستوى مورفولوجية األرض،
تقل مواردها أو تكثر .وقد شكلت األرض على امتداد اتريخ املغرب القاعدة
أي مبقدار ما تتغري معامل األرض ّ
املادية لتكتل األفراد وتضامنهم يف إطار القبيلة ،حيث درجت خمتلف اجلماعات القبلية على الـتفاعل مع
اإلمكاانت الطبيعية لوسطها .واعتبارا لتباين إ مكاانت هذا الوسط بي القحولة يف اجلنوب واحلمادات واهلضاب
العليا ،والندرة والضعف يف اجلبال والواحات ،والوفرة يف بعض السهول ،فقد اختلفت تبعا لذلك أمناط العيش
وتنوعت؛ فكان الرعي أساسيا يف كثري من اجملاالت ،ورديفا للزراعة يف بعضها ،وعنصرا يهدد الزراعة يف أوقات
الشدة واجلفاف ،حيث تضطر القبائل الرعوية إىل اكتساح اجملاالت اخلصبة حبثا عن الكأل واملاء.
وعلى هذا األساس ،اعترب الرعي إىل جانب الزراعة من بي األنشطة األكثر ممارسة ابملغرب منذ الفرتة
القدمية إىل الوقت احلاضر ،وأسهم ميل كثري من القبائل إىل التنقل حبثا عن املراعي اخلصبة يف إحداث حتوالت
كربى على مستوى مورفولوجية السكان وأمناط العيش ،بل وعلى املستوى السياسي أيضا ،حيث كان لتحركات
عرب الرعي،
بعض القبائل وانتشارها ابلغ األثر يف تغيري مالمح الدولة واجملتمع ابملغرب .وإىل جانب ما ذكر ،لطاملا ّ
املرادف للرتحال ،عن احلرية يف التحرك واستغالل اجملال ،فاالنتجاع يفرض على القبائل التنقل املستمر ،وهو ما
للرحل يف كثري من األحيان ،لقدرهتم على
الرحل واملستقرين ،صراع تكون فيه الغلبة ّ
يغ ّذي الصراع الدائم بي ّ
الرحل أنفسهم .وكان الرعي ،وال يزال،
وشن هجمات مباغتة على املستقرين .كما ينشأ صراع بي ّ
التنقل السريع ّ
قطب الرحى يف حياة أهل السهول واملرتفعات على السواء ،فمن خالله تظهر قوة الروابط والعالقات بي أفراد
اجملموعة البشرية ،فاجملتمع الرعوي يعين منطا من التنقل والعيش والعالقات االجتماعية .إذ يستلزم االنتقال إىل
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مناطق يتوفر فيها الكأل ،مما يستدعي اقتحام جماالت غري جماالت صاحب املاشية ،الشيء الذي يفرض ربط
عالقات بي القبائل املعنية ابألمر.
غريات مستمرة على امتداد اتريخ املغرب إىل اليوم،
حظيت اجملاالت الرعوية بنظام تسيري وتدبري شهد ت ّ
تسن أعرافا وتضع أوفاقا لرتشيد تدبريها واستغالهلا بشكل ال
ففي كثري من فرتات هذا التاريخ ،كانت القبائل ّ
يتعارض واملصاحل العامة ،فتعمد إىل التحديد املسبق جملاالت الرعي والطرق املؤدية إليها ،والوقت املناسب النطالق
القطعان حنو املراعي ،والكثافة اليت ميكن أن يتحملها كل مرعى ،مفتوحا كان أو حمميا (أگدال) .وكانت القبيلة
تعي "شيخ املراعي" الذي يعهد له ابلسهر على تطبيق كل املقتضيات املتعلقة هبذه اجملاالت .وبسبب الرعي،
ّ
نشأت نزاعات وتشكلت حتالفات وأنتجت أعرافا منظمة ،منها ما كان مكتواب ومنها ما ظل شفهيا .ومن
النزاعات ما كان يتم تسويته وفق قواني املصاحل املعنية للدولة .وإىل جانب األعراف ،اختلفت أساليب تدبري
اجملاالت الرعوية واستغالهلا من عصر آلخر ،ومن منطقة ألخرى ،فمنها ما كان موضوع فتاوى ونوازل فقهية
عديدة تزخر هبا كتب الفقه املالكي وأدبياته ،ومنها ما أصبح ينظم ابلقانون يف فرتة احلماية وبعد االستقالل.
عرفت بنية القبيلة خالل فرتة احلماية حتوالت كبرية ،حيث اضطربت ملكية القبائل لألراضي ،واضطر
الرحل إىل اعتماد منط "االقتصاد املستقر" ،وبرزت أطماع للسيطرة على مراعي القبائل .أما بعد االستقالل،
بعض ّ

فقد حتول ت تلك اجملاالت إىل رهان سياسي بي الدولة والقبائل ،وتطورت النزاعات على اجملاالت الرعوية بي
تغريات على
القبائل ،وبرزت خالفات بينها وبي الدولة حول حتديد األمالك ،الشيء الذي أسهم يف إحداث ّ
مستوى الرتسانة القانونية املنظمة.
إن الرعي نظام واسع لكسب العيش واستغالل األراضي ،لذا ،فهو يتطلب مقاربة متعددة األبعاد،
تتداخل فيها األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية .فالرعي يساهم ،على املستوى االقتصادي
واالجتماعي  ،يف الكشف عن أمناط عيش السكان ،وتفاصيل معيشهم اليومي .كما أنه يربز ،من الناحية الثقافية،
مسات الذهنيات املختلفة جملتمع الرعاة ،ويتيح بذلك مادة خصبة للباحثي من خمتلف املشارب والتوجهات.
ابلرغم من ظهور مجل ة من اإلنتاجات يف جماالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية اليت تناولت املراعي ابجملال
املغريب ،من حيث تدبريها واستغالهلا ،ودراسة أمناط العيش املصاحبة هلا أو املتولدة عنها ،إال أن املوضوع ال يزال
يف حاجة لتعميق األحباث فيه ،سواءٌ على املستوى النظري أو امليداين .ويف هذا اإلطار ،تنظم اجلمعية املغربية
للبحث التارخيي ،بتعاون وتنسيق مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ببين مالّل ،األايم الوطنية السادسة والعشرين،
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االجتماعية ،داعية الباحثي واملهتمي ،من خمتلف األطياف املعرفية ،للمسامهة فيها وفق احملاور اآلتية:
 -الرعي ،واجملاالت الرعوية يف اتريخ املغرب؛

 الشرع والعرف والقانون ،وتنظيم اجملاالت الرعوية؛2

 اجملاالت الرعوية املفتوحة واحملمية ،بني تدبري القبيلة وتدخالت الدولة؛ جمتمع الرعاة ،ودراسة أمناط العيش وأشكال احلياة اليومية؛ -النشاط الرعوي والتنمية ابملغرب؛

 اقتصاد الرعي :خصائصه وحتدايته._ اجملاالت الرعوية :دراسات مقارنة

اآلتية:

ويسر اجلمعية املغربية للبحث التارخيي أن تستقبل ملخصات املهتمي ومشاركاهتم وفق الرزانمة الزمنية
ّ
 اإلعالن عن موضوع األايم الوطنية السادسة والعشرين 25 :أبريل 2021؛ آخر أجل للتعبري عن الرغبة يف املسامهة ،وإرسال امللخص 18 :ماي 2021؛ -الرد على أصحاب امللخصات املقبولة 29 :ماي 2021؛

 آخر أجل للتوصل ابملقاالت يف صيغتها النهائية 16 :شتنرب 2021؛للتواصل ،وإرسال امللخصات واملقاالت ،يرجى اعتماد الربيد االلكرتوين اآليت:
paturages.marocaines.amrh@gmail.com
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