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عاين  فِات يف فرتة الاس خـٌلر اًرًب ما تني اًحـسٍن الاكذعادي :معي اًًساء اًفَسعًَِات اًًص

 واًثلايف

ة اًربوة منوذخا"  "كًص
 خامـة تريزًت-ًَيا مـاري، ابحثة ومساؿسة ثسٌرس يف مـِس دراسات املصأة

  

اًخاًَة حزء من حبر معول، ثياول وضاط اًًساء اًفَسعًَِات اًًصفِات يف جمال املادة  

اس خىٌلاًل  اًـمي يف كًصة اًربوة، واًخحوالت اًيت ظصأت ؿَََ تـس اًيىدة، أؿسثَ اًحاحثة ًَيا مـاري

ىل وكس مت، حبنك اًلِود املفصوضة ؿ. خامـة تريزًت-ملخعَحات درخة املاحس خري يف مـِس دراسات املصأة

جحم اجملةل، حشف اجلزء اًيؼصي واًخارخيي واحلوايش واملصاحؽ من ُشا اجلزء من اًححر، وأتلِيا ؿىل 

عاين( تَلهتم احملىِة)اجلزء اذلي ٌضمي رواًة أُي اًلًصة   .ًخارخيِم ذالل فرتة الاس خـٌلر اًرًب

  

 ملسمة

ًِات اًًصفِات من كًصة جضلك ُشٍ ادلراسة حماوةل ٍىذاتة اًخارخي الاحامتؾي ًٌَساء اًفَسعَ 

ومن اًواحض أن دراسة اًخارخي . اًربوة، ابًرتنزي ؿىل وضاظات اًـمي وأتـادُا الاكذعادًة واًثلافِة

الاحامتؾي ًٌَساء ووضاظات معَِن، ال ثيفعي ؾن اترخي اجملمتؽ ولك، وذلا وحة موضـهتا يف اًس َاق 

اؾمتس اًححر ؿىل اًخارخي اًضفوي، من  .الاكذعادي واًس َايس ٌَمجمتؽ اًفَسعَين اًفاليح آهشاك

 8491ذالل ملاتالت مـملة، جرسد من ذالًِا اًًساء واًصخال اذلٍن ؿاصوا يف كًصة اًربوة كدي ؿام 

جتارهبم احلَاثَة، ودعوظا وضاظات معي األرسة ثضلك ؿام، ووضاظات اًًساء ثضلك ذاص ذالل 

ل واًًساء جضلك املعسر اًوحِس املخاح ٍىذاتة اًخارخي رواايت ُؤالء اًصخا. اًفرتة اًيت ؿاصوُا يف اًربوة

 .الاحامتؾي ًٌَساء اًفَسعًَِات اًًصفِات اًخاتـات

  

املىص، واجلسًسة، ونفص : يف كصى 3009و مٌخعف ؿام  3002متت امللاتالت تني مٌخعف ؿام 

تُت ، حصت ؿىل حسة، يف قصفة يف (ؾرشة رخال وؾرش وساء)ايس َف، حِر كاتَت ؾرشٍن فصدا 

املُلاتي أو يف ساحة ادلار، وأحِاان حصت ملاتةل ازيني مـا، األمص اذلي أقىن احلوار من ذالل ثددؽ 

لِا حصفِا. اذلهصايت املضرتنة، وإاثرة اجلسل تني امللاتَني . وحصى جسجَي مجَؽ امللاتالت ومن مث ثفًص

أن آدٍصن حتسزوا أًضا ؾن ُشا ورمغ أن اًحـغ كس ؾىس ظورة روماوس َة ؾن احلَاة يف اًربوة، إال 

ُشا واكهت ملارهة اًوضؽ آهشاك ابًوضؽ احلايل موضوؿا حارضا يف . ظـوتة حِاة اًفالحني يف ثسل اًفرتة
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 .كاًحَة امللاتالت

  

ثواخَ مهنجَة اًححر املخحـة، تـغ اإلصاكًَات، أمهِا أن امللاتالت من ذالل اًدسجَالت 

ي . ِة ؾن احلَاة احلَة املـُضة ترتهَخهتا ومشوًَهتاواًخلاٍرص اًيت جسجي ال ثـعي ظورة حلِل  نٌل حيمي حتًو

رواايت اًًساء واًصخال اذلٍن كاتَهتم إىل حبر أاكدميي مىذوب يف ظَاثَ إصاكًَة ظَاكة حِاة اًًساء 

ومن ُيا ًـمتس اًححر ثضلك رئُيس ؿىل هلي رواايت اًصخال . تعورة تـَسة ؾن منط حِاهتن اًفـًل

ن، هكحاوةل ًيلي أظواهتن تسكة، وإتلاء اجلواهة اًخحََََة مفذوحة /اءت ؿىل ًساهنمواًًساء نٌل خ

 .... ٌَيلاش

  

ة اًربوة ؿىل تـس  ثلؽ مرتا ؾن سعح اًححص، وكس كامت  00وحصثفؽ . مك رشيق مسًية ؾاك 4كًص

س اًربوة من حي. أحزاء اًلًصة اًرشكِة واًضٌلًَة واجليوتَة ؿىل ثةل خصًصة، أما اًلسم اًلصيب فسًِل

وثلؽ اًلًصة ؿىل ُضحة واسـة وؿاًَة جرشف . اجليوب وادي احلَزون اذلي ثعة مِاَُ يف هنص اًيـامني

دومناً، 824912دومنا، أما مساحة األرايض اًخاتـة ًِا فاكهت  94تَلت مساحة اًلًصة  .ؿىل سِي ؾاك

و  24028مهنا  ومنا، أراض زراؾَة ٍزرع فهيا د 804993دومنا من األرايض كري اًزراؾَة، واًحايق ُو

ىسو حنو . اًلمح واًضـري واذلرة واًسمسم واًحعَخ مل  و.دومن من األرايض أجشار اًًزخون 84900ٍو

دومنا، يف حني اكن  990أنرث من  8499ثخـس مساحة ما امذَىَ اًعِاًية من أرايض اًلًصة يف ؿام 

وسمة، وأظحح يف  599ادص اًلصن اًخاسؽ ؾرش وتَف ؿسد ساكن اًربوة يف أو .اًحايق ٌَفَسعَيُني اًـصب

( 8499وسمة ؿام  8220حوايل )كاًحَة ساكن اًلًصة اكهت من املسَمني . وسمة 84900حنو  8499ؿام 

اؾمتس أُي اًربوة يف مـُض هتم ؿىل زراؿة (. 8499وسمة ؿام  820حوايل )وأكََة من املس َحَني 

خمخَف أهواؾِا، واكهوا ًخِـون مـؼم مٌخجاهتم يف  احلحوب واخلرضاوات وحصتَة املوايش واًعصش ؿىل

 . سوق مسًية ؾاك

وجرشدت أرس اًربوة . ، وظصدوا ساكهنا ودمصوُا39/0/8491ادذَت اًلوات اًعَِوهَة اًلًصة ًوم 

 . واهدرشت يف مٌاظق خمخَفة

  

ة اًربوة  مناذج ألرس سىٌت كًص
كًصة اًربوة وحود ثحاٍن يف وضاظات  ًخخني من امللاتالت مؽ اًصخال واًًساء اذلٍن ؿاصوا يف

وميىن اإلصارة إىل زالزة مس خوايت احامتؾَة يف كًصة . اًـمي حسة اًوضؽ الاحامتؾي واًعحلي ًألرسة

ُياك أرس ذات مَىِة هحرية، وأرس ذات . اًربوة، اؾامتدا ؿىل مساحة األرايض اًيت متخَىِا األرسة
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ٍ اًرشاحئ ؿىل مناذج نثرية ًألرس اًيت ؿاصت يف حتوي ُش. مَىِة مذوسعة، وأرس ال متسل أرايض

ابًخايل فان اًًضاظات اإلهخاحِة ألفصاد األرسة ختخَف وفلا ملساحة األرايض، ابإلضافة إىل ؾوامي . اًلًصة

 .أدصى نرتهَحة األرسة املـُض َة، وجحم اًلوى اًـامةل فهيا، ونشزل حسة أحِال أفصاد األرسة

  

ساحة األرايض املمَونة، ويف حصهَحة األرس املـُض َة يف اًربوة، من ثؼِص اًصواايت اًخيوع يف م 

ابإلضافة ذلزل . ُشا اًخيوع ًيـىس ؿىل أدوار ووضاظات أفصاد األرسة. انحِة جحمِا وأحِال أفصادُا

ًربز ثأزري اًخحول يف دورة حِاة األرسة واًخلريات اًيت ثسذي ؿىل حصهَخهتا من حِر أحِال أفصادُا 

ذلي ًخلري تفـي اًزواج، إما ابجتاٍ هلعان األًسي اًـامةل ؾيس زواج اًحيات، أو معي األتياء وؿسدمه، وا

 .ذارج اًلًصة، أو ابجتاٍ زايدة اًلوى اًـامةل من ذالل زواج األتياء

  

 :، واكن ًحَف اًثاًثة واًثالزني ؿاما ؾيس اًيىدة8489ًلول أتو سـود من مواًَس ؿام  

اكهت اًياس جض خلي ابًزراؿة . اكهت تدلا زراؾَة، وفهيا موايش، تلص وأقيام وماؾز وحٌللاًربوة "

اًياس اكهت زالث درخات، حزء ؾيسمه .. ورؿاًة املوايش، واًحـغ أحصاب وػاًف، واكن يف خماثري

اًٌل مَىِخَ ظلرية أو . مَىِة هحرية، حزء ؾيسمه مَىِة مذوسعة أو ظلرية، وحزء ما مبَىوا أرايض

اًٌل ما ؾيسوش . مذوسعة اكن ٍزرع أرضَ، وابإلضافة اكن ًضمن أرض أو ٍزرع أرض ؿىل حعة

إحٌا اكهت مَىِخيا . أرض اكن ٌض خلي ؾيس اًٌل إهلم أرايض، وسوان ورخال اكهوا ٌض خلَوا ابًزراؿة

دومن، وهوذس أرض ؿىل ضٌلن وؿىل حعة، من أرايض املالنني اٍىدار  830مذوسعة، اكن ؾيا تَجي 

ًل ما اكهوا ًفَحوا أرضِم، مذي اًض َخ إجصاُمي اًـيك من ؾاك، ودار تَضون، اًٌل اكهوا ميَىوا أرايض اٌ

تشهص . اًضٌلن مـياثَ اهو هضمن األرض مبحَف مـني.. اكن إهلم والكء يف اًربوة ًوزؾوا األرض. يف اًربوة

ويا  20كدي زورة اًػ .. احملعولويا هضمن ادلومن جصتؽ ًرية، واحلعة مـياُا ىزرع األرض وهوذس حزء من 

لك اًـَةل وض خلي ابألرض، أًُل ودوايت اًخيدني وإدويت اًخيني وأان، وتـس ما دوايت اجتوزوا وإدويت 

أًُل ظاروا دذَاًرة، ورصت أان . الاثيني ثوػفوا يف اًحوًُس يف حِفا وظوابس، ؾضت مؽ ايم وأتوي

ا هوذس اًٌل حنخاخة من امليخوج واًحايق ًَجي جتار من إحٌا ألهو مٌخوحٌا نثري، وي. املس ئول ؾن األرض

لك مٌخوج اكن اهل جتار، اًحعَخ مثال اهل جتار، ًَجوا توكت املومس ٌضوفوا مئخاًة اًحعَخ . ؾاك ٌضرتوٍ

َجوا ؿاًحُت ثُضرتو مٌَ أما اًفضةل من اًحَؽ ويا اىزهل . ابًسِي، ٌسأًوا اًياظور ؾن ظاحة األرض ًو

أان تيفيس ويت  أمحي اًحعَخ ؿىل ادلال . ؿاحلس حة يف ؾاك، وهخِـَ ُياك ًخاحصإحٌا ؿىل ادلواب 

 ". واىزل ؿىل ؾاك
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أم كازي اًيت اكهت ثحَف ست س يوات ؾيس اًيىدة، جس خحرض ثفاظَي احلَاة يف اًربوة من 

 :أحادًر اٍىدار، ثلول

مؽ ايم وأتوي وأديت،  ويت ؿاٌضة. أان تـصف ثفاظَي اًربوة من دصاًرف ايم وأتوي ومعيت ومعي"

اًـًصغ ُو حدي ًلؽ صٌلل )كري األرض اًٌل تلوًوًِا اًـًصغ .. دومن 850اكن ؾيا نخري أرايض، حوايل 

ة اًربوة دومن، دلرخة اهو ملا ظَؽ ممثي امليسوب  990، حِاة معي ومصت معي حىو اهو اكن حوايل (كًص

ًحدل، اًٌل حبة ٌساؿس دار محسان ًعَؽ اًسايم تسو ٌسجي األرايض تأسٌلء أحصاهبا، كاًوا ألُي ا

ا  ؿاجلحي ٌساؿسمه وحيىص، ًـين ٍزرع داًَة أو رماهَ أو دصوتَ، ألهَ اكهوا اإلجنَزي األرض اًٌل تالكُو

ا، وفـال ظَـت اًياس، ؿىل حيك اٍىدار، واًٌل كسر ٌساؿس ساؿس أرضيا اكهت هحرية .. مزروؿة ٌسجَُو

 ".ثني، واكن ؾيا حٌلل وتلص وظصشويا زارؿني مقح وصـري وذرة وزًخون و 

  

، اكن ًحَف اًخاسـة ؾرشة من اًـمص ؾيس اًيىدة، واكن ًًمتي 8434أتو ؾفِف، من مواًَس ؿام 

 : ألرسة ًلول إهنا متخسل مساحة هحرية من األرض

وز اكن ؾيا فساهني اثيني، اًٌل اكن ؾيسٍ فساهني اثيني مـياثَ اهو أرضَاثَ حبصزو، وجىون فالح هحري، ح"

ن فسان، ألهو حوز اًحلص حبصزوا مساحة فسان، ًـين تسك ثلويل اكن ؾيا تَجي   10اًحلص اكهوا ٌسمُو

دومن سََِة، ويا ىزرؾِا مقح وصـري وذرٍ، وآدص فرتة زرؾيا مسسم، احلياوي واملعي، ُادا ابإلضافة 

ا ثَحق صلي اًحُت، ألهَ إدويت اكهوا ظلار وايم م.. ألرض أدصى، وؾًصة، ويا منَىِا مزروؿة ًزخون

رسح فهيم، ًـين اكهو أتوي وحصاث وكعصوز  ويا مضلَني ؾيا حصاث وكعصوز، اًٌل اكن ًعَؽ اًحلص ٌو

ٌض خلَو ابألرض، ثس يف املوامس يف وكت اًلعَفة اكن ًَجي ؿىل اًربوة رخال ووساء من لك اًلصى، 

لعف، وإحٌا ويا وضلي من ُادول يف املومس،  وحىت من حٌوب ًحيان، اكن لك رخي جيَة مٌجي ًو

ألهَ أرضيا هحرية ويا هوذس موهدٌا من .. يف مومس اًًزخون اكن اٍلك ًزنل واكهوا ٌس خأحصوا حوالات

 ".امليخوج، واًحايق ًَجو جتار من ؾاك واًيارصة وحيمَوا ابًس َارات

  

أرسة ، واكهت ثحَف اًثامٌة ؾرشة ؾيس اًيىدة، اكهت اتية 8420احلاخة ثصاي، من مواًَس ؿام 

ة اًربوة" )زؾمي ؾَةل دار اٍىِال"ملذسرة وسخِا، حِر اكن وادلُا  (. ؿائةل هَال يه أنرب ؿائالت كًص

مَىت أرسة احلجة ثصاي أرايض واسـة، . واكن مزنل األرسة ًضم مضافة هحرية مََئة ابحلرص ٌَضَوف

األرض حماظعة ملزارؿني  اكن وادلُا ًضمن. وحوايل زالمثائة رأس ماؾز، ٍىن األرسة مل ثـمي ابًزراؿة

 :من اًلًصة

أتوي ما زرؾش ُو أرضَ، ألهَ مافش ؾيسٍ ؾَهل هحرية، واًفالحة تسُا احلصاث وادلارس وتسُا نخري " 
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واكن .. صلي، والهَ ؾََخيا ظلرية وإدويت ظلار وما اكن ؾيا وياٍن ٌساؿسوان فأتوي اكن ًضمن األرض

واكن ؾضو اٌَجية اًلومِة يف اًحدل، ٍصوح  20 زورة التـسٍن أتوي اكن كائس يف. ٌضلي راؾي ٌَموايش

وايم ما اص خلَت ابًزراؿة، اكهت رتة تُت، ثـجن وختزب وثعحخ ٌَضَوف .. نخري ؿىل اًضام وتريوت

الاوضة اًضٌلًَة من اًحُت اكهت املضافة، ُاي تلت :" جس خشهص احلجة ثصاي املضافة". اًٌل داميا ؾيا

ة، واكهت لكِ ضَف أتو سـود ". ا مفصوصة ابحلرص، وهودي ؿَهيا األلك واًرشبذارج ادلار صًو ُشا ًو

عري فَِ :" مـَومات ؾن وػَفة املضافة أو ادلًوان إحٌا اكن ؾيا دًوان واكن ًضي مفذوح ٌَضَوف، ًو

ًل تعري يف اًحالد اًخاهَة لول صو ظار تيحف، . ثساول ًألددار ٌو ًَجي مثال واحس من حنف، ًو

تخـصيف اهَ ما اكن وكهتا مواظالت زي اًَوم، وحوادًت اًحالد اكهت . مثال ظارت ظوصة أو معََة

ن  ".ثًذلي من ذالل ادلواٍو

  

، حِر ؿاش س خة وؾرشٍن ؿاما يف اًربوة كدي اًيىدة، اكن 8433أتو إسٌلؾَي من مواًَس ؿام 

 :ًًمتي ألرسة فالحني نٌل ًلول

ًحَة تَوت اًربوة اكن يف ؾيسُا تري ظلري ٌَموايش، إحٌا من اًربوة، ويا سبويني يف احلارة اًرشكِة، كا"

ثحلى يف املي حشَحة، فاكهت اًياس جتَة يم من اًـَيني، من ؿني امللري وؿني اًلصيب، تـغ اًحَوت 

ظيـخيا اكهت .. اكن ؾيسُا حٌلرة متًل ؿَهيا املي، واًًساء حتمي ؾصوسِا اجلصار وثـيب من ؾَون املي

اكن ؾيا أرض سََِة وأرض وؾًصة، اكن ؾيا حوايل . زي كاًحَة أُي اًربوةفالحني، ويا مالنني أرايض 

ما اكن يف آالت زراؾَة يف اًربوة، ما اكن يف وال حصانخور، ال ابًربوة وال .. دومن يف مواكؽ خمخَفة 390

ة تلري اًربوة، أان فًصت فَسعني لكَاهتا جزمان اإلجنَزي وتـصفِا، اكن يف ؾيس اٍهيود حصانخورات ظلري 

.. وال اكن يف س َارات، يف اًفرتة األذرية أتو أمحس سـس خاب س َارة واكهت اًوحِسة يف اًحدل. وثس َعة

أان ما وؾَت ؿىل ايم وأتوي، ثوفوا وأان يف حِي حوايل مخس س يوات، وؾضت مؽ إدويت، ويا أرتؽ 

. كت احلعَسةلك اًـَةل اكهت جض خلي ابألرض دعوظا يف و .. إدوان وأدت، أان ويت اًعلري تإدويت

سٍص صؤوهنا تـس وفاة أًُل، أان اص خلَت نٌلن موػف  وأدوي اٍىدري اكن املرشف األول ؿىل األرض ًو

ملا نربان وإدويت حزوحوا، نربت اًـَةل واألرض ما ؿادت حىفِيا، فرصان هضمن . يف اًحوًُس اإلجنَزيي

، اكهت أديت ووسوان إدويت اكن يف ؾيا موايش. من مالنني األرايض يف اًربوة: ارض من دار تَضون

إحٌلال اًفالح اًـصيب اكهت حِاثَ ظـحة . حتَهبا ًًس هتَىِا واًحايق هوزؿَ ؿاًلصاًة واجلريان واألحصاب

 ".نخري، ثس اكن مس خور احلال، اكن يف ثـاون تني اًفالحني، ويف املوامس اكن اًفالح ًددححح

  

 :وة ازين ؾرش ؿاما كدي اًيىدة، وكس ؿاصت يف اًرب 8420أم إسٌلؾَي، من مواًَس ؿام 
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ادوي اكن انرب مين أان وأديت جىذري، ايم . ويت ؿاٌضة ابًربوة أان وأتوي وايم، ويا أدذني وأخ" 

و ظلري مًضان  خاتت أدوي اٍىدري وظارت تـسٍن جتَة والد وتيات وميوثوا، أًُل حوزوا أدوي ُو

يني حلحَت، تـس ما ذَفت مصت كـست مصت ادوي أرتؽ س  . خيَف ألهَ ُين ما ؿاصًَِش والد

أدوي، ايم حدَت وخاتدين أان، وتـسٍن أديت اًٌل أظلص مين، فاان وأديت ويا ظلار ودًوؿات وما 

دور . أتوي اكن إمام اًحدل وأدوي اهل أرتؽ والد وزالث تيات، واكهوا سبويني مـيا. اص خلَيا ابًسِي

ايم . ن ٌض خلي فهيا أتوي وأدوي ومصت أدوياكن ؾيا أرض مدحححة واك. أؾٌليم اكهت كًصحة من داران

اكن ؾيا تري . أان ويت ظلرية وأضي ابًحُت امحي والد أدوي. اكهت مصة هحرية وما حصوحش ؿاًفالحة

اكن ؾيا نخري . حٌة اًحُت، وتلِت أروح مؽ املالايت أحِة يم، اكن ؾيا حٌلرة وويت أمًل ؿَهيا

ومصت ادوي ألهنا . وتلت ايم ثـمي ًحيَ وحديَ ومسيَ .موايش واكهت ايم ومصت أدوي ثعـمِا وحتَهبا

ة، اكهت ثزنل ؿاًسِي لك ًوم  ".تلت ظحَة وكًو

  

ا ابالزيني واًـرشٍن ؿاما، حسة ما أذربهتا ذاٍهتا، ؾيس اًيىدة، ؿاصت يف  أم أمحس، اًيت ثلسر معُص

ثعف أم امحس . جن معِاكًصة اًربوة مؽ أرسهتا األظََة، ومن مث اهخلَت إىل أرسة زوهجا، اذلي اكن ا

 :حِاهتا يف أرسهتا األظََة

ما اًُش إدوة ظحَان، أًُل أخامه أرتؽ ظحَان . أان ويت ؿاٌضة مؽ ايم وأتوي، وويا أرتؽ تيات" 

اكوش ؾيسٍ والد اكن ًـعهيا اكن ؾيا أرض، ثس أتوي ألهو ما . اكهوا اًوالد ميوثوا واًحيات ًضَوا. وماثوا

فَح نخري، . ثس ؾيس دار معي ُياك اًزرع واًلَؽ. حلسا ٍزرؾِا ؾضٌلن أتوي اكن دذَار وما اكن ٍزرع ًو

ملا نربان أان وإدويت . وابع صلفة أرض من اًٌل اًيا، اكهت مزروؿة ًزخون، وظار ًرصف ؿََيا مهنا

دومن واص خلَيا فهيا، أان  89أرض، حوايل  رصان وض خلي ابألرض وهرصف ؿىل حاًيا، اصرًتيا كعـة

إحٌا ما اكن ؾيا ..وادوايت وأتوي وايم، سًسَياُا تأًسًيا وزرؾياُا ًوز ودوايل ورمان وزًخون وؿسس

امليخوج اًٌل اكن ًعَؽ من األرض ويا وس هتَىَ إحٌا، ال . دواب، دار معي اكهوا حيصزوًيا أرضيا تحلصاهتم

. صلفة أرض 82دار معي اكهت أرضِم هحرية، اكن ؾيسمه . اكهوا ًخِـوا تـيا وال رشًيا، دار معي اًٌل

ا  األرضَات اًٌل ألتُو ا وأهما وما ضَش حسا من ذهصهتا، ُو مصت معي ما اًِاش إدوة، مات أتُو

أما ؾن حِاة أم امحس تـس زواهجا من اجن معِا، ". اذسهتم يه، واكن ًـمي أرض نٌلن وظاروا ًفَحوُا

زويج . زوحت اجن معي سىٌت مـِم تَجي أنرت من س يدني، وتـسٍن تيٌُا اوضة حلالتـس ما ح:" فذلول

ين ظلار، واكن اهل أدت مزتوخة وماثت، اجهنا ؿاش مؽ أتوٍ  ن، اكن اهل أدوات ماثوا ُو اكن اهل ادٍو

معي، أتو زويج اكن مذويف كدي ما . حلس ما حزوج، وتـس ما مات أتو، خاتخوا مصت معي ورتخَ يه

ويا . إدوة زويج نٌلن حزوحو، ورصان لكيا مصت معي وزويج وإدوثَ واٍىٌاٍن وض خلي ابألرض. هزتوج
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وض خلي وإحٌا مخسوظني نخري، اكهت اًلياين واًزكاًرس واًلِامة كامية، ملا ويا هلـس حنعس اًلمح أو هلَؽ 

ح تأًسًيا، ما اكن يف ويا حنعس اًلم. اذلط أو هلعؽ اًحعَخ أو هلمص اذلرة، اكهت ثلوم اًلياين واًزكاًرس

ويا هخِؽ من اًٌل ًعَؽ من األرض، اكن ًَجو جتار حيمَوا ابألوثومدَالت، واًحايق هخِـَ ًخجار . مِبهن وكهتا

 ".يف اًسوق يف ؾاك

  

  

، واكن ًحَف اًثاهَة ؾرشة ؾيس اًيىدة، أذربين ؾن حِاثَ يف 8420احلاج امحس، من مواًَس ؿام 

 :اًربوة

وأتوي وإدويت، ويا أرتؽ إدوة وأرتؽ دوات، ويا ؿاٌضني يف تُت حلاًيا، ويا ويت ؿاٌش مؽ ايم " 

هـُش من اًفالحة، اكن ؾيا سِي، واكن ؾيا وؾص، اًسِي ويا ىزرؾوا مقح وتعَخ وذرة، واًوؾص ويا 

اكن .. دومن ابًسِي، ُاي ظحـا كري اًوؾص 10ؾيا وراق ظاتو مسجي فهيا ..زارؾَيَ ؾية وثني وزًخون

ايم وأتوي وأان وإدويت ويا وض خلي مؽ .. اء ذايت من األرض وويا هخِؽ ًخجار من ؾاك وحِفاؾيا انخف

 ".تـغ ابألرض، أان ويت أثـمل يف مسرسة اًلًصة

  

 . ثؼِص اًامنذج اًساتلة اًخيوع يف حصهَحة األرس، وجحمِا، وأحِال أفصادُا، وملسار حِازهتا ًألرض

ـس  األتياء واًحيات معسرا همٌل ٌدلذي، حفلِلة هون اًزراؿة زراؿة ثس َعة، جس خزسم احملصاث اًَسوي ًو

وكس صلكت . وادلواب، ًـسم ثوافص اآلالت اًزراؾَة، ثؤنس احلاخة ًلوة معي ثرشًة، دعوظا يف املوامس

األرسة، وكسرهتم ؿىل  ابًخايل ًعحح ؿسد األتياء واًحيات، وأحِال أفصاد. اًًساء حزءا من كوة اًـمي ُشٍ

 . اًـمي، من اًـوامي املِمة احملسدة ًٌَضاط اإلهخايج ًألرسة

  

األرس اٍىدرية اًيت متسل كوة معي، ثلوم تفالحة أرضِا من ذالل كوة اًـمي اًـائََة، وأحِاان 

األرس . ثلوم األرس تخوس َؽ مساحة األرض املفَوحة من ذالل أذش أرض ؿىل هؼام احلعة أو اًضٌلن

 . ًيت ال متسل كوة معي، ثلوم إما تدضلَي حصاث وكعصوز وراع أو ثلوم تخضمني أرضِا إىل أرس أدصىا

ثـُش األرسمن مٌخوج األرض واملوايش، فِيي مىذفِة ذاثَا، ويف حال وحود فائغ من 

 .ـَ ُياكحاحهتا، ًمت تَـَ ٌَخجار اذلٍن ًأثون إىل اًلًصة يف املوامس، وما ثحلى ًمت هلهل إىل سوق ؾاك ًحَ

، حِر ثًذلي املصأة تـس (patrilineal)اًيؼام الاحامتؾي اًلامئ ُو هؼام دط اًًسة األتوي 

اًيت " اٍىٌة"زواهجا ٌَـُش ؾيس أرسة زوهجا، وثعحح حزءا من كوة معي أرسة اًزوج، من ُيا أمهَة 

ا اإلهخايج، فاملصأة اٍىدرية ابًًس حة ًٌَساء جنس أن حِي املصأة وكوهتا حيسدان دورُ. جضري إٍهيا احلجة ثصاي
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ة فِياك حاخة ًلوة معَِا اإلهخاحِة يف  اًسن ثلوم ابألؾٌلل املزًنَة ورؿاًة األظفال، أما املصأة اًلًو

 .اًفالحة

  

ؾيسما ٍىرب اًوادلان، ًعحح . ذالل دورة حِاة األرسة، ثعصأ حتوالت ؿىل وضاظات أفصادُا

حال قَاب األدوة ٌَـمي ذارج اًلًصة، ًمت الاؾامتد ؿىل األخ األنرب مس ئوال ؾن إدارة األرض، ويف 

ومؽ ازدايد جحم األرسة ثعحح األرض كري اكفِة، مما ًضعص األرسة إىل حماوةل ثوس َؽ . كوة اًـمي املخحلِة

حِازهتا من ذالل هؼام اًضٌلن أو احلعة، أو من ذالل معي أحس أفصاد األرسة ذارج اًلًصة، دعوظا 

ؤثص زواج املصأة ؿىل . ت ثدٌاكط فهيا مساحات األرايض املخاحة وس حة ًـسد اًساكنيف اًفرتة اًيت تسأ ًو

وضاظاهتا، هَحغ ذزل يف اًخحول اذلي ظصأ ؿىل أم أمحس، تـس زواهجا من اجن معِا، حِر متسل أرسثَ 

ا  .مساحات هحرية من األرض ملارهة تأرسهتا األظََة، األمص اذلي اهـىس ؿىل أدواُر

  

عاين أذشت ظحلة أذشت ظحلة اًفالحني اًيت ال متسل أرايض حزداد يف يف فرتة الا س خـٌلر اًرًب

 :ؾن هَفِة ثستري أمورمه حسزين أتو ؾفِف. اًربوة

اًياس اًٌل ما ؾيسمهش أرايض اكهوا ٌض خلَوا ؾيس اًٌل اهلم أرايض، حصازني، حعادٍن، واكهت نٌلن " 

ددـصوا ًزخون، ويف انس من اًٌل م.. اًًسوان جض خلي حوالات مثال ا ؾيسمه أرايض اكهوا ًَلعوا مقح ًو

 ". ًـين ًـخاصوا من ورا اًفالحني

صوي أتو سـود ؾن كِام أرسثَ تدضلَي ٍلوؿة من اذلٍن ال ميَىون األرايض  : ٍو

رخال دامئني، حصازني ورؾَان وكعصوز وظصاش هيمت ابخلَي، وؿىل  5إحٌا ويا مضلَني ؾيا يف األرض " 

اًٌل اكهوا ٌض خلَوا مزارؿني يف أرض اًلري يف مهنم اكن ًوذس معاري، . لي نٌلن وسواناملوامس ويا وض

إذا اًفالح كوي وتعحخَ وثض خلي . مثال ٌض خلي اًس ية ثس حؽ ًريات، ويف ًوذس حعة مثال رتؽ امليخوج

 ". ؾيس انس أرضِم هحرية اكن ًعمؽ ابًصتؽ احس يهل من معاري

  

 :وثضَف أم أمحس

أرايض اكهوا ٌض خلَوا صو ما اكن، ؾيا إحٌا تـس ما حزوحت واألرض هحرية، رخال اًٌل ما اهلمش " 

ًـين إذا تسان ىصوح هلمص ذرة، أو تسان حنصث، ويا هوذس مـيا انس . اص خلَوا ووسوان اص خلَوا ؾيا

 ".وهـعهيم أخارمه

  

سة اًيت اكهوا ًؤنس أتو إسٌلؾَي كساوة حِاة اًفلصاء يف اًربوة، ٍىٌَ ٌضري إىل اًخـاظف واملساؿ
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 :حيعَون ؿَهيا

أان تشهص ويا ىزرع اخلرضة . اكن يف حة هحري وثـاظف مؽ اًـائةل اًفلرية، ألهَ احلَاة اكهت كاس َة مـِا"

وما هخِـِا وال هـصف اٍىَِو، أديت اكهت حتمَِم ؿىل اذلارة، وأحِاان ؿىل راسِا ابًلفة وجتَهبم ؿاًحُت، 

 ".ب خرياان اًٌل ما ؾيسُومش، ويا هلسمِمما ًيوتياش إحٌا تَدٌا مذي ما ًيو 

  

وس خًذج مما ذهص اهَ اكن يف اًربوة حصثُة ٌس خعَؽ من ذالهل من ال ميَىون أرايض هسة 

اًصزق، وذزل إما من ذالل اًـمي ادلامئ، وؿادة اكن اًصخال ًـمَون يف اًـمي ادلامئ إما وحصازني، أو 

أو من ذالل اًـمي املومسي، ؾيس احلعاد، أو يف . كعاٍرز، أو رؾَان، ؾيس األرس اًيت متسل أرايض

من . وكس اكهت اًًساء اًاليت ال ميَىن أرايض جضارك يف ُشا اًيوع من اًـمي. مومس كعف اًًزخون

هجة أدصى اكهت اٍىثري من األرس اًيت ال متسل األرايض، ثـخاش ؿىل ما جتمـَ من تلااي مٌخوج 

 .ِا املُسورون ؿىل صلك مٌخوجاألرايض، أو من ذالل مساؿسات ًلسهما ً 

  

ؾن ُشٍ األرس ثلسم أم سـود، من . اكن يف اًربوة أرس حصأسِا وساء، ثسخة وفاة اًزوج

 :، واكهت ثحَف اًصاتـة ؾرشة من اًـمص ؾيس اًيىدة، منوذخا8429مواًَس ؿام 

و معصي جبوز " وات ويا أرتؽ د. ؾضت مؽ أيم وإدويت. س يني 9أان ما وؾَت ؿىل أتوي، مات ُو

أيم اكهت قًصحة ؾن اًحدل، اكهت من كًصة حسٌلثَ، . وأخ، ابإلضافة ألخ اتين من أتوي كدي ما ًزتوج أيم

ة ظصش 83-80أيم أذست ؾن أتوي أرض حوايل . حصمَت ويه ظحَة ورتدٌا ما . دومن، واكن ؾيا صًو

وتخلضُش،  ايم فَحت األرض، وألهنا األرض ظلرية. اكهدش سِةل اًـُضة ؿىل اًٌل ميوت حوزُا

أان وادويت ويا وساؿس أيم . اكهت ايم نٌلن جض خلي ؾيس اًفالحني، حتَش أو جتول ًزخون ابملوامس

أان تشهص ويت أص خلي مؽ ايم ابألرض . ابًضلي يف األرض، اًحًت من ويه اًلس ظلرية اكهت جض خلي

تلصات حالابت،  0-9أيم اضعصت ثخِؽ حزء هحري من اًعصش اًٌل ؾيا، واكن ؾيا . س يني 0من ومعصي 

أُي ايم اكهو أحِاان . مٌخوج األرض اكن كََي واجنأ ٍىفِيا. اكهت حتَة مهنن وثخِؽ والدُن اًـجول

ا، حييو ؿَهيا، حصوح ؾيسمه ؿىل حسٌلثَ وجتَة مقح ومسَسٍ وؿسس، أُي ايم اكهوا فالحني  ." ٌساؿسُو

  

كًصة اًربوٍ مؽ وادلهتا ووادلُا وأدذهيا ، اًيت ؿاصت يف 8421وحصوي أم انًف من مواًَس 

 :، كعة خسهتا أم أهما اًيت حصمَت ويه ظلرية8491وأدوهيا، ؾرش س يوات كدي ىىدة 

س يت، أم ايم أظَِا من كًصة حسٌلثَ، اكهت مزتوخة وؿاٌضة مؽ حوزُا يف أتو س يان، وإًِا ودلٍن " 

ما راحت ؾيس أَُِا ؿىل حسٌلثَ ألهو ما  وتيدني ظلار، ملا مات زوهجا، أحت يه ووالدُا ؿىل اًربوة،
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يف اًربوة اكهت ثـُش ؿىل ثَلِط اًلمح من ورا احلعادٍن، ًـين . اكن يف إماكهَات صلي يف حسٌلثَ

ثَلط اًلمح اًٌل تؼي ورا احلعادٍن، ويف مومس اًًزخون اكهت جض خلي يف مل اًًزخون ؾيس اًٌل إهلم 

 ".هصوم ًزخون وثوذس ابمللاتي مقح وذرة

  

ا اثمٌَة ؾرش ؿاماً ؾيس اًيىدة، اكهت ثـُش مؽ وادلهتا وأدهيا وأدهتا يف  أم اًـحس اًيت ثلسر معُص

 :اًربوة

أًُل ذَفوا نخري كدًل، ثس . أصِص 5ويت ؿاٌضة مؽ أيم وأديت وأدوي، أتوي مات وأان معصي " 

اكن ٌض خلي . ال ظلريةويا هـُش ؿىل كعـة أرض من ورزة اتوان، األرض ما اكهت هحرية و. اكهوا ميوثوا

ويا ىزرع مقح وذرة ومسسم وصـري وؿسس . فهيا أيم وادوي وأديت، وملا نربت رصت أص خلي مـِم

ة مـزة هـُش مهنم ؿىل .. وفول ومحط، وهوذس مٌَ موهدٌا، ما اكن ؾيا فضةل، واكن ؾيا تلصة حالتة وصًو

عصوز وراؾي، اكهت األرض أنرب زمان أتوي وس َسي اكهت األرض هحرية، واكهوا مضلَني فهيا حصاث وك

واكهت اًـَةل أنرث، واكن ؾيسمه نٌلن ظصش، تشهص اكهوا ًلوًويل إهَ ظصش دار س َسي تلت ملا ثعَؽ 

اًضَـة ثلعي ؿني اًضمس، ثس ملا حزوج أتوي واؾٌليم وثفصكوا، ثلسمت األرض وظار لك واحس ماهل 

 ..".حلاهل

 :راميوأذربثين احلجة ثصاي ؾن اًًساء اًفلريات واأل

اًًسوان اًٌل ما اهلمش خزيان وما اهلمش أرايض، اكهوا ٌض خلَوا ابألخار، إحٌا ويا وس خاحص اًًسوان " 

يا اٌَنب ؿىل ؾاك  ".اٌَحاانت ٍصوحوا ًودًو

  

ا آهفا أن ثسل اًًساء هن ًـمَن يف كعـة  ثؼِص مناذج األرس اًيت حصأسِا وساء، اًيت أىت ذهُص

أوالدُن وتياهتن، ونشزل ًلمن ابًـمي ؾيس اآلدٍصن يف املوامس، أو  األرض اخلاظة هبن إن وخست مؽ

وثؼِص رواًة أم . ُشا وكس هن ًخَلني املساؿسة من أرسُن األظََة. يف معََة هلي اٌَنب إىل سوق ؾاك

انًف ؾن خسهتا، اًيت اهخلَت إىل كًصة اًربوة تـس وفاة زوهجا، وؿسم رحوؾِا إىل كًصة حسٌلثَ، ماكن 

ا األظََة ًـسم ثوافص اًـمي ُياك، املسؤوًَة اًيت اكهت ثخحمَِا اًًساء إلؿاةل أرسُن، ؿُش أرسهت

 .واحلاخة إىل إجياد فصص معي

  

 معََة اًحَرتة
عاين، اكن اٍىثري من  مؽ هلعان مساحات األرض، واجساع جحم األرس يف فرتة الاس خـٌلر اًرًب

حِس، أو اًـمي ؾيس املزارؿني ماٍيك األرايض، وتسأوا أُايل اًربوة كس ثوكفوا ؾن اًـمي ابًزراؿة وـمي و 
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الاهخلال إىل املسن ٌَـمي يف أؾٌلل مذاحة، دعوظا يف مضاًرؽ صق وثـحَس اًعصق، أو يف مـسىصات 

عاين ىشا تسأت معََة حتول املزارؿني إىل ؾٌلل، أي معََة اًحَرتة. اجلُش اًرًب  . ُو

  

 :ين أتو ٌسارؾن معََة اًخحول إىل اًـمي املأحور، أذرب

عاين"  . اكن ُياك زالزة جماالت رئُس َة ٌَـمي، أوال معََة صق اًعصق من أخي اس خـٌلل اجلُش اًرًب

جمال اًـمي اًثاين . صق اًعصق اكن ًمت تعًصلة تسائَة، ما فش آالت واكن حباخة إىل أًسي ؿامةل نثرية

ًـين مسين،  civilموٍ توًُس اكن ايش ٌس. اكن يف خماميت ومـسىصات اجلُش، اكهت ُياك اًرشظة

ض خلي وحارس، ويف انس معَت يف  ويف توًُس إضايف، اإلضايف اًٌل ُو تـسٍ مش مرتنز ابًرشظة ٌو

اخلسمات داذي اجلُش، ثيؼَف وهلي أص َاء، فاكهت ما ٌسمى جاكمدات اجلُش جس خوؾة ؿامَني 

 20َـمي اكن يف املَياء مٌش ؿام جمال اثًر ٌ.  ابإلضافة ملن معي يف اًسسل اًصمسي ٌَرشظة جصثة ؿاًَة

إما اجملال اإلضايف ٌَـمي فِو اًوػائف احلىومِة واملعاحل اًـامة، ثس ُاي اكن اًعَة . ويف اًًصفِرني

ىن اكن ظار يف هوع من اجملال املفذوح اهَ  ؿَهيا نثري، واكن ادلدول إىل ُاي اًوػائف ابًواسعة، ٍو

. اكن إجياد وػَفة ألحس أتياء األرسة معسرا ٌَهبجة واًفصح.. اًياس حتاول اهَ جتس معي من ُاي اًـمََة

معيؽ ًـَسان )أذهص حضوري احذفال أرسي مبياس حة إجياد احس أتياء األرسة وـامي يف فداٍرىة اًضحاط 

 ".يف ؾاك( اًثلاب

  

  

 :ؾن اهخلاهل تني األؾٌلل اخملخَفة أذربين أتو ؾفِف

وا ؾيس اإلجنَزي، ايش توًُس إضايف ًـين مؤكت، ايش اكن يف نخري من ؾيا من اًربوة ٌض خلَ"  

حِاة معي ثوفِق اهخلي ٌَيارصة واص خلي يف اًحوًُس، وأان .. اص خلي ابحلصاسة أو اًخيؼَف أو اًعحخ

تـس احلصب اًـاملَة اًخاهَة، اإلجنَزي فذحوا ٌَـائالت اًٌل اكهوا .. اهخلَت ؿىل حِفا واص خلَت ابًيافِة

عاين اكهخٌُات أمسِا اًيافِة، زي ثض خلَوا موػفني يف اجل  ، اص خلَت فهيا مسة family shopُش اًرًب

ويت .. ومعَت مضبلك وتـسُا اهخلَت من صلةل ًضلةل، حلس ما رصت أوزع مؤن ٍوكحات اجلُش

 ".أساؿس أتوي ابألرض ابًربوة يف املوامس، ثس اًضلي جصة أرحب وأرحي

  

 :أما أتو إسٌلؾَي فِخشهص

تلى اًٌل ٌضس معصٍ ؾن اًـرشٍن . ويت أص خلي يف اًحوًُس اإلجنَزيي، واكن ؾيسي رثحةيف اًربوة أان " 

، يف 8493أان اص خلَت يف اًحوًُس اإلجنَزيي من ؿام . يف اًربوة ًخوخَ ؿىل األصلال يف اًضوارع وكريٍ
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 ".وادوي اكن ٌض خلي أصلال نثرية حول اًلًصة، حزفِت صوارع وكريٍ. كسم اًسجون

 :محس ؾن أكارب زوهجاوأذربثين أم ا

 (".معيؽ حىٍصص اًحرتول يف حِفا)اجن أدذَ جلوزي اص خلي ابًحوًُس واص خلي نٌلن ابًًصفِرني "

  

 :نٌل حسزدين أم اًـحس ؾن أدهيا

ابًًصفِرني، ملا تخايل املسة وإحٌا ابًربوة، كدي ما هعَؽ تأرتؽ أو مخس س يني، ادوي ظار ٌض خلي " 

نربت اًـَةل تـس ما ادوي حزوج، وتعَت اًفالحة حىفي راح ٌض خلي ابًًصفِرني، اكهت نخري انس يف 

فِرني ويف املعاهؽ جًصت اًحدل  ..".حِهنا من اًربوة تَضت جض خلي ابًًص

  

 ُياك واكـة صِرية جصوهيا أُي اًربوة اذلٍن معَوا يف اًًصفِرني، ؾن مـصنة وكـت تني اًـٌلل

اًـصب واٍهيود اذلٍن اكهوا ًـمَون يف معايف اًحرتول يف حِفا، ؾيس تسء اًعسامات يف أوائي ؿام 

خفادص أُي اًربوة ٍىون اًـٌلل اًـصب كس . ، اًيت سلط ذالًِا ؿسد هحري من اًـٌلل من اًعصفني8491 ًو

 ثوحص اًـالكات تني اًـٌلل األمص اذلي ٌضري إىل. ثلَحوا ؿىل اًـٌلل اٍهيود، وؿىل اإلجنَزي اذلٍن انرصومه

 .اًـصب واٍهيود يف ثسل اًفرتة، واىل إدراك اًـٌلل اًـصب دعورة املرشوع اًعَِوين وهتسًسٍ ملعاحلِم

  

ًلس ازدادت معََة اًحَرتة، تفـي ؾوامي ؿسة، مهنا ؿسم وحود مساحات اكفِة من األرايض، 

ة، ومن هجة أدصى فان ازدايد ؿسد اًساكن، اًيت تسأت ابًرتنز يف أًسي املالك اٍىدار واٍهيود من هج

مما أدى ابألرس إىل تـر اجن أو انرث، ٌَـمي ذارج اًلًصة، ويف حال . أدى إىل هلط يف األرايض

عف . الاحذَاج هلم يف اًزراؾَة، فإهنم ٌس متصون يف اًـمي يف اًفالحة يف فرتة املومس فلط ُشا ًو

 .تأهَ أنرث راحة ورحبا اًحـغ نأيب ؾفِف، اًـمي ذارج إظار اًفالحة

  

معي اًًساء اكن . ًحسو أن معََة اًحَرتة مل ثلذرص ؿىل اًصخال وإن اكن جحمِا أوسؽ دلى اًصخال

ُس فلط يف اًزراؿة، حِر أذربثين احلجة ثصاي ؾن وساء هن ًـمَن يف  رضوراي يف أي معي مذاح، ًو

 :رظف اًضارع اًلًصة من اًربوة

وذس رخال ملا اإلجنَزي فذحوا صارع ظف" س اًٌل مبص من حٌة اًربوة، اكن يف وهَي ًَجي ؿىل اًربوة ًو

تشهص اكن ٌس خأحص فوق اًـرشٍن ثالثني تًت ٌض خلَوا يف زق احلجار، . ووسوان ٌض خلَوا يف اًضارع

صظفوا اًضارع املس ئول ؾن اًـٌلل واًـامالت . واًض حاب اكهوا ٍىرسوا احلجار ؾضان ًـمَوا رصار ٍو

وزؾِا، اكن اًصخال واًًسوان ٌسجَوا لك اكن ًلوًوهل اًض ش، ُو اًٌل جيَة املعاري من اًوهَي ًو اٌو
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لدضوا حسة أايم اًضلي  ".ًوم ٌض خلَوٍ ًو

  

 اًخلس مي اجلًيس ًًضاظات اًـمي

اكهت ُياك وضاظات . ًلس اكن ُياك ثلس مي ص حَ واحض ًًضاظات معي لك من اًًساء واًصخال

فاًًساء مثال مل . ة ابًًساء، ووضاظات معي مضرتنة ٍلكهيٌلمعي ذاظة ابًصخال، ووضاظات معي ذاظ

من هجة أدصى مل . ًلمن تًضاظات حصازة األرض وتشر اًحشور، اًيت اكهت معيفة ؿىل أهنا أؾٌلل اًصخال

ًلم اًصخال ؿادة ابألؾٌلل املزًنَة اكًعحخ واًخيؼَف أو خَة احلعة أو املاء من اًحرئ اًلصيب أو ترئ 

 .امللري

 :مي اًـمي أذربين أتو ؾفِفؾن ثلس 

اًًسوان اكهوا مس ئوالت ؾن إدارة ادلار، اًخيضَف واًعحخ، واكهوا يف أؾٌلل تلوموا فهيا اًًسوان ؿادة " 

مثال خَة املاء واحلعة، الاؾخياء ابًعصش، حَة اًحلص واملـزة وحصوًة اٌَنب، واكهوا اًًسوان حيمَوا 

زًنوا ًخِـوٍ ًخاحص يف ا  اٌَنب ؿىل راسِم ًو ـض حوا، ويف أؾٌلل ًـمَُو ؾاك، اًًسوان اكهوا ًحلَو ًو

وثؤنس أم انًف ؿىل ُشا اًخلس مي ". اًًسوان واًصخال مؽ تـغ، مثي احلعَسة ومل اًًزخون يف املوامس

اًًسوان صلَِا احلَُضة واًخـضُة وحَة املوايش، . احلصازة واًزرع اكن صلي اًصخال:" تلوًِا

ا مؽ تـغ ؿاحلعَسة، وجبس اًًزخون نٌلن، تلا اٍلك رخال ووسوان ووالد واًًسوان واًصخال تلوا ًزًنو 

 ".ًزًنوا ابملومس وجيوًوا

  

 :ابًًس حة جلَة املَاٍ ثخشهص أم انًف هَف اكهت ثشُة ؿىل حٌلر دار معِا جلَة املاء 

س حٌلر دار إحٌا ويا هوذ. اًًسوان اكهوا حيمَوا اجلصار واجلالن ؿىل روسِن، إال إذا اكن ؾيسمه حٌلر" 

 ".معي وىصوح هـيب يم

  

 :أما أم امحس فذلول 

ويت أان أروح أمًل يم هلةل، وسَفيت متًل هلةل، اًصخال ما اكهوش ميَوا، دعصات هوذس ذلار حنط " 

ؿَََ ايش ثسموٍ مضدِي، من لك هجة ثيىة وحصوح اًواحسة مٌا، ودعصات ىصوح اٍلك منًل ؿىل 

تـغ، واًعًصق حىون مالهَ، ما هيلعـش ص َةل، لكَ راحي ميًل، اًٌل  روس يا، ويا ىصوح زالزة أرتـة مؽ

اكن يف زملة ٌض خلي ؿىل اًحري اًلصيب امسَ رخا ؾحس اًلين، اكن سلا، وأان زمليت اص خلي . راحي واًٌل خاي

 ".ؿاًحري أدصى تَجي س يدني
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 :ؾن ثلس مي اًـمي ًلول أتو ٌسار

ؽ ونٌل ثعور اًوضؽ يف اًلصى، اكن لك أتياء اًـائةل ًـمَون اًضلي اًزراؾي حبس ذاثَ ًـين نٌل ُو واك" 

مثاًل معََة حصث األرض كََي خساً أن جتس امصأة ثأذش اًثريان . يف اًزراؿة، لك يف هممة ذاظة تَ

واًحلص وثزنل حتصث، ألهنا صلةل ظـحة خساً، تسك متسم اًـود وحصفـَ وثزنهل وحىت من انحِة ظاكة 

ول مبا فهيا احلعاد، ويف مومس اًًزخون مبا فهيا لك األؾٌلل اًيت ثددؽ إؿساد احملعول معََة مجؽ احملع. ظـحة

معََة احلصازة واًحشر ًلوم هبا زراع . حىت ًعحح ظاحلا ًأللك والاس خـٌلل، ُياك مضارنة ًٌَساء

ة ٍىن معََة ثـضُ. رخال، اما مه أهفسِم أحصاب األرض أو حصازني ومس خأحٍصن ًلوموا هبشٍ اًـمََة

األرض، ويه اًـمََة اًيت حتسث ؾيسما خيرض اًزرع وخياًعَ أص َاء قًصحة، مثاًل اًلمح اكن ًعَؽ فَِ 

اًًساء . إيش اًٌل امسَ ًزوان ًلوًوا تسان ىصوح هرتدن ًـين واحض اهَ ُاي اًـمََة اًًساء اكهت ثلوم هبا

مليجي وثلط مث أن ثأيت اكهت جضارك يف معََة احلعاد، احلعاد ًخأًف من صلَخني، أن ثرضب يف ا

ىن مجؽ اًلمص وإؿسادٍ ٌَيلي اكهت ُاي من . وحصتط وجتمؽ اًصخال واًًساء اكهوا مه اًٌل حيعسوا، ٍو

ساؿسوا يف ُشٍ .  ادوار اًًساء لك اًـائةل اكهت ثزنل حىت يف تـغ األحِان األوالد نٌلن اكهوا ًزًنوا ٌو

ر من ًسرس اًلالل ؿىل اخلَي وؿىل ًوح ادلراس ؿىل اًحَس. اًـمََة، حىت ًعي امليخوج إىل اًحَسر

اًيورج، مـؼمِم اكهوا من اًض حاب اًٌل اكهوا ًلوموا هباي اًـمََة، تـسٍن اكن حيعي اذلراي ًـين اًٌل 

ًشري امليخوج، ًـين فعي اًخنب واًزوائس ؾن احلة، اكن معي رخايل، أما اًخنب اًٌل تعَؽ أهت حباخة 

يف حمالت اًٌل إمسِا اًخحان ًـين من ًيلي ُشٍ األمور من اًحَسر حىت  إهل ألهَ ؿَف ٌَموايش، واكن

شا . اًخحان أو إهم تسك ثلصتهل ؾضان ثفعي اًرتاب وإىل آدصٍ فاًًساء اكهت جساؿس يف ُشٍ اًـمََة ُو

اًـمي مش ثس اكن معي مرشوع، إمنا اكهت اًياس ثدداىه تَ، واكن يف هوع من اًخيافس اهَ كسٌش 

، ظََخِة اًلمح اًٌل ؾيسك أنرب وإىل آدصٍ، نشزل مثاًل ملا تسك ثلعؽ اًحعَخ، اًحعَخ إهت أخاك مقح

املومس يف اًربوة اكن همم . تسك حزكَ اما ؿىل ادلال أو ؿىل اذلري، واكن اًصخال واًًساء ًلوموا هباًـمََة

ؿىل اًحَسر،  خسا،ً مثال مومس اًسمسم اكن مضِور خساً، أهت تخجَحوا أدرض تخـمهل مضم وترتثحَ

مثاًل اًصخال مه اًٌل اكهوا ًـمَوا ُاي اًـمََة، . وتخىون ساحات هحرية وؾيسما جيف تسك ثَجي ثرضتَ

ٍىن أذس ؾَسان اًسمسم اًفاضَة ؾضان اس خـٌلًِا ٌَحعة فِاي اكهت اًًساء يه اًٌل ثَجي ثلصتهل 

سِا، اًٌل ما فش ؾيسمه دواب ؾضان ثفعي تني اًزوائس وثلوم تـمََة اًخـحاي، وتـسٍن حتمهل ؿىل را

 ".اذا معي ومضارنة اًًساء اكهت مضارنة خسًة يف ُاي اًـمََة. ًيلهل فاًًساء اكهت ثلوم ابًـمََة

  

 :وؾن وضاظات معي اًًساء ًلول اتو سـود

اًحَادر اًًسوان اكهت ثـمي صو تَزم، ؾضاتة، حصدن، اىاكصة، حَُضة، ثخخني، ًـين ًـحوا اًخنب ؿىل "
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يلَوا ؿىل روسِن واكهت اًًسوان حتَة نٌلن، وحصوب اٌَنب وثزنل فَِ ؿىل راسِا ؾضان ثخِـَ يف . ًو

اًًسوان اكهوا ٌض خلَوا ثضلك دامي، . احلس حة تـاك، ًـين حىون ماسىة ًحان يف اًسوق تخودًهل اٌَنب

ابًِا ؿىل اًعلار، أو ان  اخلخَارة اًٌل يف اًحُت ثسٍص. واملوحود يف اًحُت جىون مسؤول ؾن اًعلار

ة . اكن اًِا خريان أو أُي أو ؾَةل، تسٍصوا ابًِن ؿاًعلار، أو اًعلار ًسٍصوا ابًِن ؿىل تـغ اًٌل كًو

ابًًس حة اًيا اكن ؾيا معة امسِا معيت امِيَ، ُادي دذَارة ظارت وما حزوحت ػَت . ترتوح ؿاًضلي

ضَف اتو سـود." ا ًزًنوا ؿىل اًضليتًت، اكهوا وياٍهنا جيَحوا والدمه وحيعومه ؾيسُا مل اًٌل اكهوا :" ًو

لول ان ظار ؾيسك صلةل اياب اتـر ٌَحًت تدِجي جض خلي مـم، اكن  ا ًِاًحًت ًو فلصاء اكن ًَجي اتُو

ا ًسورًِا ؿىل صلي ًـين اكن اًٌل تسٍ . ما اكن ؾَة، َُم اكن اًواكؽ، ثفذرص يه ملا ثاليق صلةل. اتُو

ساؿسٍ، أو اذا تسٍ ًححش تري أو ًيلي ايش من حمي حملي جيَة ًـمصهل دضَ جيَة واحسة ج 

اًٌل اكن تسو . إحٌا ويا وس خأحص ًحاانت ًودوا اٌَنب ؿىل ؾاك، ًومِة اٌَحاهَ اكهت كصصني وهط..تيات

ايم . ٍصحي مصثَ اكن ٌس خأحص ًحاانت، ؾاك اكهت تـَسة يش ؾرشة هََو ؾن اًربوة واملضوار مش سِي

إحٌا ما اكن يف . كت اثسرش اًحُت، اكهت ثـمي الك ٌَضلَةل واًصؾَان ٌوَضَوفمثال ما اكن ؾيسُا و 

 ". ًوم خنىل من اًضَوف الهو اكن ؾيا دًوان

  

 :ثخشهص أم سـود وضاظات اًـمي اًيت اكهت ثلوم هبا اًًساء

ا إحٌا ما دعياش ابحلصازة واًحشر، ثس ملا ًعري املومس ىصوح حنَش اًـسس، اٍىصظية ٌدلواب، ُاد" 

ىزق اًخنب ؿىل روس يا ٌدلواب . تلوا ًـمَوٍ ؿَف، حنعس مقح ابمليجي، كدي ما ىًزت احلعادات

 ."وخنزهَ

  

: احلصازة واًحشر، واألؾٌلل املعيفة وسائَة حبت يه: اكهت األؾٌلل املعيفة رخاًَة حبت، يه

ًً . األؾٌلل املزًنَة، وخَة املاء واحلعة ساء واًصخال، اكن ثلس مي ويف معََة احلعاد، اًيت ٌضارك فهيا ا

اًـمي أًضا يف مجَؽ مصاحي احلعاد، اكن اًصخال واًًساء حيعسون مـا ابمليجي، واًًساء ثلوم تـمََة 

 .اًخلمري وهلي احملعول

ٍىن ثلس مي وضاظات اًـمي مل ٍىن ظارما، نٌل ًخخني من امللاتالت، إذ أحِاان اكن اًصخال ًلومون جبَة 

ري من مواًَس ؿام  املاء، أو مجؽ احلعة، ونٌل وؿاصت يف اًربوة حوايل زالزة ؾرش  8429ثلول أم ُز

 :ؿاما كدي اًيىدة

اًًسوان ؿادة ُن املس ئوالت ؾن خَة احلعة، اكهوا ًلعـوا احلعة ابمليىوش، ومصات اًزالم تلت "

حصوح نٌلن ثمل احلعة، اكهت مصات حصوح اًوحسة يه وحوزُا، ثس كََي اكهت اًزالم حصوح 
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املي اكهت حسة اًؼصوف اًًساء واألوالد ثـيب يم، وأحِاان رخال، :" ما أتو إسٌلؾَي فِلولأ". حتعة

اكن ؾيا تلص، :" نٌل وأذربثين أم امحس". اما اًزملة ما اكن ًخـعي ًضلةل املي، اذا ؾيسٍ صلةل اتين ًـمَِا

 ".ويت أان أحَة، وحوزي حيَة، ومصت معي حتَة، حسة اًؼصوف

  

ـمي إذن مل ٍىن ظارما، وجنس مصوهة ومضارنة حىت يف األؾٌلل املعيفة ثلس مي وضاظات اً  

ياك مناذج ًًساء من كًصة اًربوة اكهت ثلوم حبصازة األرض وتشر اًحشور. رخاًَة حبت أو وسائَة حبت . ُو

 :حسزدين أم امحس ؾن حٌلهتا، واًيت اكهت زوخة معِا أًضا

صاء إجصاُمي ا"  حلجو، ملا مات حوزُا واكهوا والدُا ظلار، يه اًٌل أان مصت معي، امسِا فاظمة اًُز

.. ومتسم املشراي وثعري ثشري مثي اًزملة.. اكهت حتصث األرض ؿىل اًلالب، وجس خـمي اًحلص ٌَحصازة

تيط اٌََي حصوح ؿاًسِي وحصوح ؿََيا وإحٌا كاؿسٍن، واكهت . واكن ؾيسُا فصس حصههبا مثَِا مثي اًزملة

ويت اذس مـي دصوش أو . وأان نٌلن رصت مذَِا وأكعؽ مهنا. ي مؽ اًخجارنٌلن ثزنل ؿىل ؾاك وثخـام

 ".تعَخ أوثني أو ظرب وأىزل ؿىل اذلارة أتَـَ ًخاحص يف ؾاك

 . ُشا وجضري أم أمحس إىل أن مجَؽ أُايل اًلًصة اكهوا ًلسرون زوخة معِا

  

 اًلمية املصثحعة ابملصأة ومعَِا
الكذعاد األرسة،  اكهت ُياك كمية أؿىل ٌرلهور يف ػي جممتؽ رمغ معي املصأة ومضارنهتا اًفاؿةل 

ري رواًة روًت ًِا ؾن ًوم مودلُا. اًربوة ذي اًسمة اذلهورًة  :ثخشهص أم ُز

أان ودلت ًوم ؾصس َلس اًعَ، كاًو يل اهَ ًوم ما ودلت اكن انزل ؿىل ؾاك ثُضرتي أقصاض ٌَـصس، " 

صت ذازل مع تخلايس تسُا جتَة، كاهلم ان خاتت ودل كال ألًُل ماٍنك مذجمـني، كاًوهل وشل م

وراح ؿىل ؾاك ورحؽ الكاين مرشفة وكاهلم روحوا .. حالوحنك ؿًل وان خاتت تًت وشل ما تخشوكوٍ

 ".راحت ؿََنك

  

 :من انحِة أدصى جنس آدٍصن ال ًفصكون تني اذلهص واألهىث، حِر حسزين أتو ٌسار ؾن وادلٍ 

، أتوي خاب مَخس وظويف ًوزؾِا ؿىل اًًسوان واألوالد، وظارت اًًسوان ملا اهودلت أديت فاظمة" 

ثلوهل، ًُش تخفصق مَخس، ما ؾصفت اهو أحت تًت، فاخاهبن تـصف اهنا تًت وأان ما مبزي تني اًودل 

 ".واًحًت

  

ابإلماكن ملس اًلمية اًـاًَة ًـمي اًًساء وثلسٍص إسِاهمن يف اإلهخاج اًزراؾي اذلي ؿرب ؾيَ لك 
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من اًصخال واًًساء، ابذلات إسِام اًًساء اًاليت ًًمتني إىل أرس ذات مَىِة مذوسعة، واًًساء اًاليت 

فـمي اًًساء اًزراؾي اكن ذا أمهَة ابًلة حلَاة األرسة وتلاهئا، .  ًًمتني إىل ؿائالت ال متسل أرايض

ُشا اًـمي مل ٍىن دِاراً تي  وكس أصارت تـغ اًًساء إىل أن.  ابذلات هدِجة ٌَحاخة الاكذعادًة ًـمَِن

 .اكن واحدا مفصوضا أحِاان

 :ًلس حسزين أتو سـود حول أمهَة معي املصأة

اكهت املصة ثوكف كسام اًزملة وجض خلي تإذالص .. اًًسوان واًصخال اكهوا ٌض خلَوا مؽ تـضِم"

 ".ما اكهت اًًسوان جضمزئ من اًضلي، مش مذي اًَوم.. ومسؤوًَة

  

 :أتو إسٌلؾَي فِؤنسأما  

صلي املصة ما اكن ؾَة أتسا، . صلي اًًسوان اكن اهل أمهَة هحرية، اكهت رشٍىة ابحلَاة مِة ابملَة" 

تلوا املصة واًزملة ٌض خلَوا ابألرض اًس واحسة، واكن معي املصة همم خسا :" وثؤنس أم اًـحس". ابًـىس

 ".واٍلك ًلسرٍ

  

 :أما احلاج أمحس فِلول 

 ". اكن انرت من رضوري وهمم، اكهت ثخحمي ؾةء هحري، ومسامههتا اكهت أساس َة ًألرسة صلي املصة" 

  

 : جضري أم انًف إىل أن معي املصأة يف احللي اكن واحدا ؿىل املصأة اًلِام تَ

ا أو قعحا ؾهنا تسُا ثزنل ؿاًضلي،  اذا يه ما اص خلَت ما "  املصة اكهت جمحورة ثزنل ؿاًضلي خباظُص

ََِا، اًصزق اكن ٌَـَةل لكِا واملصة حزء من اًـَةل، األرض اكهت رشنة ألتوي ومعي واكهوا يف حسا ٌض خل 

:" وثلول أم سـود". ٌض خلَو فهيا ايم وأتوي ومعي ومصت معي، وادويت نٌلن األنرب مين اكهوا ٌساؿسوا

اتين، اما ملا  ملا املصة فش ؾيسُا والد اكهت جمحورة ثزنل ؿاًضلي، ملا ؾيسك ودل تسك حصيب، ُادا ايش

املصة اًٌل ؾيسُا مني ًلـس مؽ ًوالد أو اًٌل والدُا نربو .. مافش ؾيسك والد تسك حصويح ؿىل اًفالحة

 .."صوي، مَزومة ثزنل ؿاًضلي، تسُا حصوح الهو تسُا ثـُش، وؾيس اًفالحني لك ًوم يف فالحة

  

 :يف اًـمي يف احلليأما أم كازي فرتوي أهَ حىت املصأة اًيت ؾيسُا أظفال اكهت جس متص 

وشل تلت املصة ثوذس اًودل يف اًرسٍص، حتمهل يف اًرسٍص، َُم تـمَوهل دميَ من ذُش وحتعَ يف اًفي "

ؤنس أتو ٌسار اس متصار املصأة يف اًـمي، ". صلي املصٍ اكن همم، وال ميىن الاس خلياء ؾيَ. وجض خلي ًو

ًلس اكهت هستة يف أهف ايم، وسخهبا أن اهما " :حىت يف حاةل وحود ظفي ظلري، من ذالل احلادزة اًخاًَة
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، وؾيسما وضـهتا خاهحا جهم ؿَهيا 8489اذشهتا مـِا إىل احللي، ٌمل تَغ اجلصاد اًٌل جهم ؿىل اًسِي ؿام 

 ".اجلصاد وجسخة ًِا يف هستة دامئة يف األهف

  

اًلمية اًـاًَة  متثي األكوال امللذخسة أؿالٍ من اًصخال واًًساء اذلٍن ؿاصوا يف كًصة اًربوة

واًخلسٍص اٍىدري دلور املصأة وإسِاهما يف اكذعاد األرسة، األمص اذلي ًدٌاكغ مؽ اًلمية املخسهَة ًإلانث 

ري امتىش اًخلسٍص اًحاًف ًـمي املصأة، اذلي وظف هواحة . ملاتي اذلهور، نٌل خاءت يف رواًة أم ُز ُشا ًو

ؼاُص أدصى وـسم وحود كِود ؿىل حصنة اًًساء، إًزايم أحِاان ؿىل ًسان أم انًف وأم سـود، مؽ م

 .ابذلات اًًساء اًـامالت

  

ة حصنة املصأة  حًص

ابًًس حة ٌَفعي تني اًًساء واًصخال، وحًصة حصنة املصأة، فواحض أهَ ثسخة احلاخة املاسة ًـمي 

ؿىل حصنة اًًساء يف اًزراؿة، مل حىن ُياك إماكهَة ٌَفعي تني اًًساء واًصخال، أو اًس َعصة اًعارمة 

 .املصأة، دعوظا يف األرس اًيت ثـمتس ؿىل معي املصأة يف اًزراؿة

 :ؾن حًصة حصنة اًًساء ًلول أتو ٌسار

ٍىن اًًساء اًٌل ما . من اًواحض أن أكَة معي اًفالحات اكن حمعورا داذي اًحدل وداذي األرض"

دص، مثال ٍصوحوا ؿىل نًش ؾيسمه أرايض واكهوا ٌض خلَوا، اكهوا مس خـسات ٌض خلَوا يف أي يشء آ

اكهوا أُي اًربوة ًوردوا اًـية إىل احلس حة اًٌل يف ؾاك، ما اكن . ؾاك ًخورًس اٌَنب أو هلي درضوات

زًنومه، يف نثري من األحِان اكهت وساء  يف هكَات ُائةل، ًـين حصارثني أو زالزة حيعومه ؿىل اذلار ًو

ا أو اذا اًًسوان ٍىوهو . حصافق ادلاتة وثزنل امليخوج ا حموصني ابمِة أو ًوتَاء زايدة من ؾيسمه تسمه ًخِـُو

أما أنرث إيش اًٌل اكهوا ًزًنوا ألخهل اًًساء ؿىل ؾاك اكن ثورًس اٌَنب، الهَ اٌَنب تلسروش . ابحلس حة

 ".حيمَوا ؿىل اذلار، تسك حسا اًٌل حيمهل ؿىل راسَ

  

فعي اًًساء ؾن اًصخال اًياجت ؾن ًؤنس أُي اًربوة قَاب اًلِود اًعارمة ؿىل حصنة املصأة، أو 

ق . أدوار ووضاظات اًًساء فاًًساء اكهت ثَخلي ابًصخال ؿىل اًحرئ، ويف سوق ؾاك ؾيس ىزوًِن  ًدسًو

ري. مٌخجات املوايش من أًحان ن ما تسُا، ؿىل املي وؿىل احلعة، ما : "ثلول أم ُز املصة اكهت حصوح ٍو

 ". اكن ؾَة وال مضلكة

ا"  :نٌل حسزدين أم اًـحس  ".تلت ثزنل اًحًت مؽ اجن خرياهنا ؿاألرض اكهنا انزةل مؽ ادُو
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 :ؾن ًخس احلجاب اٍاكمي ثلول أم انًف

ِن"  ِن، ثس اًًسوان اًٌل ًَجوا من ؾاك اكهوا ًلعوا وحُو  ".وسوان اًحدل ما اكهوا ًلعوا وحُو

 :وثعف أم أمحس ًحاس اًًساء يف اًربوة 

ابًضلي هَخس فس خاهني، واحس جضلكََ .  راس يا اي حعة اي مٌسًيحبَاثيا ما فصؾياش، ويا هَخس ؿىل" 

َُم وجض خلًل، وملا حصويح وثعَـي حصدَِ وحصويح ؿىل دارك، ثس ما ويا هلعي وهجيا زي وسوان 

اًًسوان اكهوا ًَخسو ثواب وحيعوا حعات ؿىل راسِن، ُاي احلعات :" وثضَف أم إسٌلؾَي". ؾاك

ِا زي اًًساء يف املسنما اكهت اًًس. اًٌل اًِا رشاصُة ُشا وحياول أتو إسٌلؾَي ". اء ثلعي وحُو

ملا اكهت حصهَا مس َعصة . املصأة يف املسًية اكهت مذـَمة أنرث ومذأثصة من اًخـَمي ادلًين:" ثفسري ذزل تلوهل

يف اًلصى اًًساء اكهوا ٌض خلَوا . ُون، اكهت حصهَا دوةل إساليم، واكن من صـاراهتا جحاب اًًساء

ضاره ِن، وساء اًفالحني اترخيَا اكن امسِم ادلٌُلء ٌو وا يف احلَاة واًضلي ومن اًعـة إهو ًلعوا وحُو

َم اكن ًحاسِن  ".ُو

  

ا ووضاظاهتا  هَحغ من املشهور أؿالٍ أن حصنة املصأة اكهت مذاحة، ظاملا اكهت يف إظار أدواُر

اإلهخاحِة، ومبا أن اًًساء صارهن يف اًـمي اإلهخايج، فان حصنهتن اكهت مذاحة داذي اًحدل، وذارهجا، 

واكن قَاب قعاء اًوخَ . حِر اكهت اًًساء ًلمن تيلي مٌخوخات زراؾَة ومٌخوخات األًحان إىل ؾاك

 .امليدرش تني وساء املسن انتـا من أدوار اًًساء اًًصفِات ووضاظاهتن

  

 سات املادًة ًـمي املصأةالاهـاك
رمغ األمهَة اًحاًلة ًـمي املصأة، واًلمية واًخلسٍص اٌرلٍن ًـرب ؾهنٌل لك من اًصخال واًًساء ًـمي 

مل حىن األرايض ؿادة جسجي تأسٌلء . املصأة، إال أن ُشا مل ًيـىس ماداي يف مَىِهتا ٌَمعادر واملوارد

 :ًلول أتو سـود اًًساء، ومل حىن اًًساء حتعي ؿىل اإلرث، ونٌل

إحٌا ملا ثلسمت األرايض وجسجَت .. يه اكهت جسامح فَِ ًـين.. اكهت ثدٌازل ؾن اإلرث إلدوهتا" 

ة األرايض ابل  ، ًوم ما أحو مساحني ؿاًربوة، كسميا األرض تني الادوة وما أهعَيا 99وكت جسًو

لول أتو إسٌلؾَي". ادواثيا، ما ظاًحوش، أو ساحموا، تـصفش اي تًيت اكهت اًواحسة ؿاٌضة مؽ وشل :" ًو

اَُِا واألرض اًِا، اذا تسُا ثوذس ما فش حسا مبيـِا، مثال اديت اكن ظاًـَِا حعة ويه أوظت اهَ 

 ". حعهتا ومرياهثا ًوالد أدوُا

  

ثؤنس األكوال اًساًفة، ما خاء يف األدتَات حول كِام اًًساء ابًخيازل ؾن حعهتن يف املرياث 
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ؿالكة مؽ أرسهتا األظََة، وضٌلن دمعِا ومساهسهتا ًِا يف حاةل وحود ذالف مؽ من أخي احلفاظ ؿىل 

مؽ ذزل ثيضء أكوال أم اًـحس اًخاًَة، ؿىل أن اًثلافة اًسائسة آهشاك مل ثخح ٌَحًت املعاًحة حبلِا . زوهجا

 :يف املرياث

عري ؿَهيا م " ـَار، ًلوًوا اًياس ؿىل زماهيا اكهت اًحًت اذا تسُا حتاسة اَُِا واتذش ورزة ؾَة ًو

ا واذست حعة من اَُِا  ".صوفوا فالهَ حاسخت أدُو

  

ًلس اكهت تـغ احلاالت اًيت حصث فهيا اًحًت أرايض وادلُا، دعوظا يف األرس اًيت مل ٍىن 

 :ونٌل ثلول أم إسٌلؾَي. فهيا أتياء ذهور

من ورا أَُِا وجىون تلت اًٌل ما اًِاش ادوة، ثوذس رزق اَُِا، ًـين ٍىون اًِا ورزة وثورزَ " 

اًٌل ما اًِاش ادوة اكهت ثوذس، أما اًٌل اًِا ادوة فاكن ؾَة اهنا حصوح :" وثؤنس أم اًـحس". ابمسِا

 ".حتاسة ادوُا

ؾن . ابإلضافة ذلزل ؾيسما ال ميسل اًـٌصس هلس هكِص اكن ٌسجي كعـة أرض ابمس اًـصوس

 :ُشٍ احلاالت ٍصوي أتو سـود

معاري مؽ اًياس، وملا ما اكن ًخُرس مؽ اًـٌصس معاري همص ٌَـصوس اكن هبساك اًوكت ما اكن يف " 

ٍىذحَِا صلفة ارض أو هصم ًزخون ابمسِا، اكن ٌسموٍ سساد ركدة، وثعري األرض مَىِا، حصة يه فهيا 

ؤنس أتو إسٌلؾَي ؿىل ذزل تلوهل". وتدسجَِا الوالدُا اكن مثال اذا اًـٌصس ما فش مـَ معاري :" ًو

 ". ؾصكني ًزخون ابمسِا يف موكؽ نشا أو زالث دهوم مبوكؽ نشا، هسساد ركدة ٍىذة ٌَـصوس

 :وأذربين أتو ٌسار ؾن موضوع مَىِة اًًساء

ؾيسما . املصأة ثعحح ماٍىة ًألرض يف حاًخني أو زالث فلط. مل ٍىن ُياك ثلََس كامئ أن حصث املصأة" 

ظساق ركدة ُو ًـين تسل املِص، ملا تسٍ حىون اًحًت اًوحِسة وفش ورزة، وإذا جسي ًِا ظساق ركدة، 

ا جىذة ًِا ظساق ركدة حدي أرض وجىذة ًـين إًِا  ًزتوج واحسٍ وفش ؾيسٍ همص، فِلول اهَ أان همُص

واحلاةل األذرية ؾيسما ٍىون األتياء خمخَفني، فِيي اتذس األرض ويه اًٌل ثوزؾِا تُهنا وتني . وركة

ة األوالد، مثال واحس ؾيسٍ أوالد وثويف وا دذَفوا األوالد ؿىل اًورزَ، فاكهت ثَجي إذا اكهت إمصأة كًو

وكادرة ثلول أان اًٌل وارزة أتومك وأان اًٌل تسي أوزع األرض تٌُنك، فدَامن ًمت اًخوزًؽ يه اًٌل حىون 

 ".مسؤوةل ؾن األرض

  

ل إذن، اكهت املصأة متسل أرضاً، يف حاالت ذاظة، ؾيسما ال ًوخس ًِا إدوة ذهور، أو من ذال

ال تس . املِص، األمص اذلي ٌضري إىل أن مَىِة اًًساء مل حىن مميوؿة تخاات، ٍىهنا مل حىن حمحشة زلافِا وماداي
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من اإلصارة ُيا إىل أن اًس َعصة ؿىل املعادر ال ثلاس فلط ابملَىِة املسجةل تي تإدارة املَىِة، 

ىن مسجةل ابمس املصأة، األمص اذلي ابإلضافة إىل ؿامي همم آدص ُو حًصة اس خزسام األرض حىت ًو مل ح

 اكهت حمتخؽ تَ اًًساء نٌل أصار أتو إسٌلؾَي 

  

تـس ما حزوحت رصت حاسَ اهو أرض زويج يه أريض وأرض والدي : " ونٌل ثلول أم سـود

 ".ٌَمس خلدي

. اكهت املصأة اًفالحة حمتخؽ حبق اس خزسام األرض، وجضـص أهنا مَىِا، حىت وان مل حىن مسجةل ابمسِا

ًؼِص من حسًر أتو سـود أن اًًساء مل جس َعص ثضلك اكمي ؿىل املعادر املادًة اًيلسًة، حِر 

 :ًعف

اًًسوان اًٌل ؾيسمه موايش، اكهوا مس ئوالت ؾن احلَة وحتضري اٌَنب وثزًنهل ؿىل راسِن ؿىل ؾاك، "

و املس ئول من الهَ اٌَنب ما يف إماكهَة ًخحمي ؿىل ادلواب، واكن لك مجـة أو مجـخني ًزنل األب أ

اًحُت حياسة اٌَحان، لك واحسة ٍىون مـِا دفرت ًويم ًدسجي فَِ كسٌش اذس مهنا، صو اًوزن وصو 

لول  سجي، ًو اًسـص، ثس ما اكهت يه ثلدغ، ًـين اذا تسُا جتَحَِا ؾرش كصوش ًيعهيا اذا ظَحت ٌو

 ".جلوزُا يف اًَوم اًفوالين مصثم اذست نشا

  

 :محسمن انحِة أدصى أذربثين أم ا

ايل اكن ًزنل ؿىل ؾاك ًخِؽ ايش ًخاحص، اكن ًوذس املعاري، ان أروح أان آذس املعاري، ان ٍصوح "

ويت ان ؿاٍزة ايش من اًسوق أصرًتَ واًٌل . حوزي ًوذس املعاري، ان راح سَفي ًوذس املعاري

مـخازة ايش جضرًتَِا اًٌل ًفضي من املعاري اكهت مصت معي جض َهل، واذا واحسة . ًضي مـي أروحَ

 ".يه

  

اكن ًٌَساء إذن، حًصة اًخرصف يف املوارد املادًة اًيت ثعي إٍهين، ٍىن حبسود احلاخة، ومل 

 .حىن س َعصة اتمة

  

 ذالظة

ُياك إصاكًَة يف هَفِة ثياول األحباث وادلراسات اًساتلة، موضوع املصأة واًـمي يف دول اًـامل 

حتت ثأزري األفاكر الاسدرشاكِة، حول هون ادلٍن واًثلافة اإلسالمِة  اًثاًر، ابذلات ادلراسات اًواكـة
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ُشٍ ادلراسات حصنز ؿىل فعي املصأة يف اجملال . يه اًـوامي اًوحِسة اًيت حتسد ماكهة ووضاظات اًًساء

فِشٍ ادلراسات متت . اخلاص، هون اًثلافة واًـادات اًسائسة ال جسمح تـمي املصأة ذارج املزنل-املزنيل

 وساء املسن من اًعحلة اًوسعى، اًاليت متزيت حِاهتن ابًفعي تني اجملال اًـام واخلاص حىت اًلصن ؿىل

اًـرشٍن، أما وساء اًعحلة اًفلرية واًًساء اًًصفِات فلس صارهن يف سوق اًـمي ثسخة احلاخة 

 . اًفئات الاكذعادًة اًيت اكذضت إسِاهمن يف اكذعاد األرسة، ٍىن ُياك هلط يف ادلراسات ؾن ُشٍ

  

جسِم ُشٍ ادلراسة يف األدتَات اًيت حتاول سس اًفصاغ يف ادلراسات حول احلَاة الاحامتؾَة 

ًٌَساء اًًصفِات وإسِاهمن يف اكذعاد األرسة وثؼِص أن اًًساء يف كًصة اًربوة، يف فرتة الاس خـٌلر 

عاين اكهت جضلك إضافة إىل اًصخي ؾٌلدا همٌل ًألرسة ًفالحات ثلوم تأدوار إهخاحِة اكهت اًًساء ا. اًرًب

وذزل يف س َاق ثلس مي معي حسة اجلًس، فاًًساء هن ًلمن . هممة يف الاكذعاد اًزراؾي يف اًربوة

تًضاظات حمسدة واًصخال اكهوا ًلومون تًضاظات أدصى، ٍىن امللاتالت مؽ اًصخال واًًساء من كًصة 

أحِاان تأدوار ثـخرب أدوار اًصخال، وحصازة اًربوة، ثؼِص وحود مصوهة يف ثلس مي اًـمي، وكِام اًًساء 

 . األرض

ًلس ثأثص اًًضاط اإلهخايج ٌَمصأة تعحلهتا الاحامتؾَة اًيت اهـىست يف جحم حِازة األرض، 

إن وساء اًعحلة اًـََا، اًيت . ابإلضافة ًـوامي أدصى نرتهَحة األرسة املـُض َة وجحمِا، وأحِال أفصادُا

ًلمن تًضاظات إهخاحِة، تي اكذرص دورُن ؿىل اجملال املزنيل، أما  متخسل حِازة واسـة ًألرض، مل

وساء األرس ذات املَىِة املخوسعة واًعلرية، ووساء األرس اًيت ال متسل األرايض فلس مقن تأدوار 

لِا، ابإلضافة إىل اًـمي تأحص يف  إهخاحِة هممة يف اًزراؿة وحصتَة املوايش واس خرصاج مٌخجاهتا وجسًو

 . اًعصقمضاًرؽ صق 

  

مل ٍىن معي املصأة ؾَحا، تي اكن ُياك ثلسٍص ؿال ًًضاظات املصأة اإلهخاحِة وإسِاهما يف اكذعاد 

ًلس اهـىس إسِام املصأة ؿىل حواهة هممة من حِاة اًًساء، وحًصة احلصنة . األرسة من اًصخال واًًساء

اذلُاب إىل اًحرئ جلَة املاء، أو : اًيت متخـت هبا اًًساء اًفالحات يف س َاق كِاهمن تًضاظاهتن، مهنا

من هجة . خَة احلعة، أو ذُاب اًًساء إىل ؾاك حيمَن ؿىل رؤوسِن احلََة ًحَـَ إىل اتحص ؾيك

أدصى مل ًيـىس اإلسِام املِم ًٌَساء يف الاكذعاد ؿىل مَىِهتن ًألرايض، حِر مل متسل اًًساء 

ذهص يف األرسة، أو يف حاةل نخاتة كعـة  األرايض، أو حصث حلِا، إال يف حاالت ذاظة وـسم وحود أخ

مؽ أن اًًساء مل متسل األرايض، ٍىهنا . أرض ابمسِا هكِص، أو يف حاةل وفاة اًزوج، وهون األظفال ظلاراً 

 .اكهت حمتخؽ حبق اس خزسام األرض والاس خفادة من امليخوج
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 .خات أرسُنًلس كامت اًًساء األرامي تخحمي مسؤوًَة هحرية، ومقن ابًـمي ًخوفري احذَا

ثياكغ ُشٍ اًعورة، حلَاة ووضاظات اًًساء اًًصفِات، مؽ ما خاء يف اخلعاب الاس خـٌلري 

 .والاسدرشايق من هجة، واخلعاب اًوظين ٌَفئات املخوسعة واًـََا من هجة أدصى

 


