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امللخص:
جداو ٫اإلا٣الت جدلُل صوع البٗض الجُى/اؾتراجُجي في اهخ٣ا ٫اإلاٛغب لضولت اؾخ٣با ٫للهجغة ،بؿبب
٢غبه الجٛغافي ألوعوبا ،وبؿبب الجىاع الهٗب بخهغٍ ٠بلضان الجىاع ألػمت الهجغة واللجىء ئلى اإلاٛغب.
٦ما جداو ٫حؿلُِ الًىء ٖلى الضوع الظي ًلٗبه البٗض الجُى/ؾتراجُجي في جبني اإلاٛغب للؿُاؾت الىَىُت
للهجغة واللجىء مىظ ؾىت .2014
ُ
وجىُْٟا إلاخٛحر ألامً اإلاخباص ٫في جضبحر ئق٩الُت الهجغة واللجىء بؿبب ٖامل الخسىمُت ،جُغح
مًٗلت اهخ٣ا ٫تهضًضاث الٓاهغة بحن بلضان اإلاهضع والٗبىع واإلا٣هض .وباٖخباع اإلاٛغب صولت ٖبىع ئلى أوعبا،
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ُ لما٩ٞ
 خخما٪ان طلٞ ، أو ٖضم حٗاونها،الث ألامنيٟاث الهجغة بؿبب الاه٣ٞم في جض٨نٗ َب ٖلحها الخد
م مً ججىُضهاٚلر في نض مىحاث اإلاهاحغًٍ ئلحها بالغٟ الجىاع ألاوعبي التي لم ج٫ؾُإزغ مباقغة ٖلى صو
.بت خضوصها٢اهُاث إلاغا٩ل ؤلام٩ل
،٫ ألامً اإلاخباص، الهجغة الضولُت،ت ؤلاؾتراجُجُت٦ الكغا،اؾتراجُجي/ البٗض الجُى:الكلماث املفخاح
.الخسىمُت

GEOSTRATEGIC DIMENSION OF MANAGING THE PROBLEM OF
INTERNATIONAL MIGRATION IN MOROCCO
Abstract
This article aims to analyze the hypothesis that Morocco has an important
geostrategic position that makes it a home for migrants due to its proximity to
Europe ; the geostrategic dimension of Morocco plays a crucial role in choosing
a migration policy with security and humanitarian dimensions sinc 2014.

Keywords: geo/strategic dimension, strategic partnership, international
migration, mutual security, frontierism.
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٫ً خىٚىبجها٧ وباٖخماص هٓغٍت مضعؾت
٫ىم ٖلى اعجباٍ صو٣لُمي والتي ج٢ب ألامً ؤلا٦مغ
هلٟ بهىعة ًهٗب ال،لُمي٢ب ألامني ؤلا٦اإلاغ
ىمي ًٖ التهضًضاث الٗابغة٣بحن تهضًض أمجها ال
 الجىاع٫ واعجباٍ أمً الضولت بأمً صو،للخضوص
حر الخسىمُتٛٗل مخٟلُمي ب٢ب ؤلا٦صازل اإلاغ

اّ ٖلىٟ الخ٫مً أولىٍاث ؾُاؾت الضو
غاعها وأمجها بدغنها ٖلى خماًت٣ائها واؾخ٣ب
،املجخم٘ والضولت مً أي تهضًض صازلي أو زاعجي
ٍواإلاالخٔ أن الضولت أنبدذ الُىم جىاحه أهما
،غٍت٨حر الٗؿٚ ت مً مهاصع التهضًضاثٟمسخل
خجاعة٦ ومجها التهضًضاث الٗابغة للخضوص
املخضعاث والجغٍمت اإلاىٓمت وؤلاعهاب الضولي

مجلة القانون و المجتمع

By employing the variable of mutual security due to the border factor in
managing the problem of migration and asylum as a security issue, the dilemma
of the transmission of threats from the south to the north, and Morocco as a
transit country to Europe, is raised if it is difficult for them to control migration
flows due to the security chaos, or their lack of cooperation; It directly affects
the countries of the North, which, despite mobilizing all possibilities to control
their borders, have not succeeded in stopping the waves of immigration heading
to them.
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ومخٛحر ألامً اإلاخباصٞ ،٫ان طلًٟ ٪غى حٗاوها
والتزاما بحن صو ٫الجىاع للخٟاّ ٖلى ألامً
وؤلاؾخ٣غاع صازل ؤلا٢لُم.
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واإلاالخٔ أن ْاهغة الهجغة الضولُت ٢ض
اعج٣ذ في الؿىىاث ألازحرة ئلى مها ٝالٓىاهغ
اإلاخٗضصة ألابٗاص التي جدٓى باألولىٍت في ألاحىضة
الضازلُت والخاعحُت ل٨ثحر مً صو ٫الٗالم،
وعهاها خُ٣ُ٣ا في الؿُاؾاث الٗمىمُت
للخ٩ىماث ،1ؾُاؾُا واحخماُٖا وا٢خهاصًا
وأمىُا .وجدضًا ٦بحرا أمام اإلاغ٦باث ألامىُت
ؤلا٢لُمُت باْهاع الخٗاون إلاىاحهت ْاهغة جدكاب٪
ٞحها الهجغة ٚحر الكغُٖت وما ًم ً٨أن ًهاخبها
مً حغاةم ٖابغة للخضوص مً ٢بُل تهغٍب
اإلاهاحغًٍ وؤلاججاع بالبكغ وتهغٍب اإلامىىٖاث
وؤلاعهاب.
ولخضبحر مل ٠الهجغة الضولُت ٢ام اإلاٛغب
باٖخماص 'الاؾتراجُجُت الىَىُت للهجغة واللجىء'،
بىاء ٖلى ئعاصجه الهاص٢ت لالهسغاٍ في اإلاىٓىمت
َّ
اإلاإزثت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،و٦ظل ٪بىاء
الضولُت ِ
َ
ٖلى ج َِ ًُّ ٣ضه بااللتزاماث الضولُت التي ناصٖ ١لحها.
ٖلى أؾاؽ الخٗاون والخيؿُ ٤م٘ بلضان الجىاع،
م٘ التر٦حز ٖلى حىاهب الخؿاعة واإلا٨ؿب مٗا في
جضبحر اإلاٛغب إلال ٠الهجغة ،بالىٓغ ئلى مؿاخت
الخيؿُ ٤والخٗاون و/أو اإلاىاٞؿت والهغإ بحن

 1موالي ٌوسؾ دمحمي علوي ،وضعٌة األجانب بالمؽرب :النظام
المانونً والحماٌة المضائٌة – دراسة ممارنة ،أطروحة لنٌل
الدكتوراه فً المانون العام كلٌة الحموق سال السنة الجامعٌة
 ،2017/2016ص.75
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٧ل ألاَغا ٝاإلاخضزلت جبٗا إلا٣اعبت مباعاة ٚحر
نٟغٍت.2
جداو ٫اإلا٣الت ،ؤلاحابت ًٖ ئق٩الُت
حُى/ؾتراجُجُت مل ٠الهجغة الضولُت في اإلاٛغب،
أوال ،مً زال ٫صعاؾت البٗض الجُى/اؾتراجُجي
باٖخباعه مدضصا مدىعٍا في اهخ٣ا ٫اإلاٛغب لبلض
اؾخ٣با ٫للهجغة ،وثانيا ،مً زال ٫صوع البٗض
الجُىؾتراجُجي في اٖخماص الؿُاؾت الىَىُت
للهجغة واللجىء مىظ ؾىت .2014
املبحث ألاول :جيو/استراجيجيت الهجرة
الو افدة على املغرب
ج٨مً ألاهمُت الجُى/اؾتراجُجُت للمٛغب
في ُّ
جٟغصه باإلاى ٘٢الجٛغافي الظي ًمحزه ًٖ باقي
بلضان الجىاع مً ال٣اعة ،حٗلخه ًدٓى بأهمُت
زانت ؾىاء مً َغ ٝصو ٫الكما ٫أو مً صو٫
الجىىب ،هظا اإلاى ٘٢الظي ًخمثل في ٧ىهه البلض
ؤلاٞغٍ٣ي الىخُض الظي ًخىٞغ ٖلى واحهخحن
بدغٍخحن ،اإلاخىؾُُت وألاَلؿُت ،ئياٞت ئلى
امخضاصه الصخغاوي الظي ًغبُه ببلضان ئٞغٍُ٣ا
حىىب الصخغاء.

 2من نظرٌات العاللات الدولٌة 'نظرٌة األلعاب' أو "نظرٌة اللعب"،
التً عرفها مارتن شوبٌن على أنها " :طرٌمة لدراسة صناعة
المرار فً حاالت الصراع" .وعرفها 'توماس شٌلٌنج 'على أنها"
نظرٌة معنٌة بموالؾ ٌكون أفضل سلون أو حرٌة ٌموم بها الالعب
ٌعتمد على لدرته على تولع سلون أو حركة الطرؾ االخر ،حٌث
تعتبر اللعبة هً المولؾ أو األزمة الدولٌة ،والدول هم الالعبون
األساسٌون .وتنمسم االلعاب إلى نوعٌن ،اولهما اللعبة ذات النتٌجة
الصفرٌة والتً تكون فٌها المكاسب التً حممها طرؾ هً نفسها
الخسائر التً ٌتكبدها الطرؾ األخر ،ومثال ذلن الوضع خالل
الحروب ،وثانٌهما اللعبة ؼٌر الصفرٌة حٌث أن التعاون أو
الصراع بٌن طرفً اللعبة لد ٌخسران معا أو ٌكسبان معا وهذا هو
وضع الدول خالل األولات االعتٌادٌة.
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ولهظا اإلاى ٘٢الجُى/اؾتراجُجي أزغ ٦بحر في
الخال٢ذ ال٨ٟغي والضًني والث٣افي ،ل٩ىهه مىُ٣ت
اهٟخاح وجىانل بحن ٢اعجحن مهمخحن ٖلى الهُٗض
الضولي :ئخضاهما جخٟغص بٛنى مىاعصها الُبُُٗت
والبكغٍت ،والثاهُت لها وػنها الخاعٍخي والؿُاس ي
والهىاعي والاؾدثماعي ٖلى الهُٗض الٗالمي.
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و٢ض لخو اإلال ٪الغاخل 'الخؿً الثاوي'
في ونٟه للم٩اهت الجُى/اؾتراجُجُت للممل٨ت
اإلاٛغبُت ،ب٩ىنها "شجغة جمخض ٖغو٢ها ٖمُ٣ا في
التراب ؤلاٞغٍ٣ي ،وٞغوٖها مُلت ٖلى بلضان
الكما ٫اإلاخىؾُي ألاوعبي" ،3ألامغ الظي ٞغى
ٖلى اإلاٛغب ههج ؾُاؾت الاهٟخاح ٖلى مسخل٠
الًٟاءاث الجٛغاُٞت ،و٧ان طل ٪صاٗٞا ٢ىٍا في
جثمحن عوابُه بالًٟت الكمالُت للمخىؾِ،
وجىَُض اعجباَه بالًٟاء ؤلاٞغٍ٣ي والٗغبي
واإلاٛاعبي.
وجدلُل البٗض الجُىؾتراجُجي للهجغة
الضولُت في اإلاٛغب ً٣خط ي أوال جدضًض مٟهىم
الجُى/ؾتراجُجُت (مُلب أو٢ ،)٫بل جدلُل
املخضص الجُى/اؾتراجُجي في اهخ٣ا ٫اإلاٛغب لبلض
اؾخ٣با ٫للمهاحغًٍ (مُلب زاوي).
املطلب ألاول :حعريف الجيو/استراجيجيت
واملفاهيم املشابهت لها
مً اإلاٟاهُم الجضًضة التي تهُمً ٖلى خضًث
الؿُاؾُحن ووؾاةل ؤلاٖالم والباخثحن
ألا٧اصًمُحن في ال٣اهىن أو الجٛغاُٞت ...هجض ٧لمت
حُى/ؾتراجُجُت ،وبؿبب جضازل هظا اإلاٟهىم م٘
 3الحسن الثانً ،كتاب التحدي ،المطبعة الملكٌة الطبعة الثانٌة
 ،1982ص .235
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ٚحره مً اإلاٟاهُم اإلاكابهت ٧االؾتراجُجُت
والجُىؾُاؾُت (حُىبىلُدُٞ ،)٪اهه ٚالبا ما
ٌُؿاء ٞهمها أو جىُْٟها.
وحكتر ٥الجُى/اؾتراجُجُت والجُىؾُاؾُت
والجٛغاُٞت الؿُاؾُت في ٧لمت "حُى" التي حٗني
ألاعى ،ئال أن ٧ل ٧لمت لها مضلىلها وممحزاتها
ومجا ٫اؾخسضامها .وإن ٧ان الخمُحز بحن هاجه
اإلاٟاهُم الثالر (الجٛغاُٞت الؿُاؾُت،
والجُىؾُاس ي ،والجُى/اؾتراجُجي) ٌٗخبر ه٣اقا
ًهٗب الخؿم ُٞه ،4بؿبب جضازل هاجه
اإلاهُلخاث ومٗاهحها .لظل ٪ؾىداو ٫ج٣غٍب
مٟهىم حُى/اؾتراجُجُت والٟغ ١بُجها وبحن
الاؾتراجُجُت والجُىؾُاؾُت.
أوال :الاستراجيجيتٌٗ :ىص جاعٍش
ؤلاؾتراجُجُت ئلى ٦خاباث اإلا٨ٟغ الهُني 'ؾان
جؼو' مً زال٦ ٫خابه ' ًٞالخغب' ،و٢ض نا ٙعأًه
َ َ
في ؤلاؾتراجُجُت بٗباعة طاث صالالث وهي" :جٓ َاه ْغ
في الكغْ ١
واي ِغ ْب في الٛغب" .وٖغ٧' ٝاعٞ ٫ىن
٦الػوُٞتز' الاؾتراجُجُت بأنها "اؾخسضام
ِالاقدبا٧ ٥ىؾُلت للىنى ٫ئلى هض ٝالخغب".
و٢ض جُىع اإلاٟهىم وا٦دؿب ٢اٖضة قمىلُت،
وأنبذ ٌٗني الاؾخسضام ألامثل للمُُٗاث
الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والٗؿ٨غٍت لإل٢لُم أو
الضولت .جخدضص الاؾتراجُجُت في حمُ٘ مؿخىٍاتها
في" :خؿاب ألاهضا ٝواإلاٟاهُم واإلاىاعص يمً
خضوص م٣بىلت للمساَغة ،لخل ٤هخاةج طاث مؼاًا
4

Rosiére, S. (2001), Géographie politique,
géopolitique et géostratégie : distinction
opératoires, Paris, Armand Colin, 2001, p.42.
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أًٞل مما ٧ان ًم ً٨أن ج٩ىن ٖلُه ألامىع لى
ُ
جغ٦ذ للمهاصٞت أو جدذ أًضي أَغا ٝأزغي".5
والاؾتراجُجُت لهُ٣ت باإلاؿخ٣بل ،ألنها
َ
جداو ٫ج َجىب أو عصٕ أو خل اإلاك٨الث
اإلاؿخ٣بلُت اإلام٨ىت .وخُث أن مهمت ؤلاؾتراجُجي
ألاؾاؾُت هي زضمت مهالر صولخه ال٣ىمُت
وخماًتهاٞ ،ان ألاَغا ٝاإلاٗىُت في البِئت الضولُت
حمُٗها جٟغى صعحت مً ال٣ىة لخماًت
مهالخها .لظلً ٪خىحب ٖلى الخبحر ؤلاؾتراجُجي
أن ًٟهم َبُٗت البِئت الضولُت التي جدؿم بأعب٘
نٟاث (الخ٣لب ،الخىحـ ،الخُٗ٣ض والٛمىى)
 ،6ملخهت في ٧لمت ).7)VUCA
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ثانيا :الجيوسياسيت (حُىبىلُدُ:)٪
ْ ُ
سضمذ أو ٫مغة ؾىت  1905مً َغ ٝاإلا٨ٟغ
اؾخ ِ
الؿىٍضي 'عوصولُ٦ ٠لحن' ،8وٖغٞها بأنها« :البِئت
 5هاري أرٌ .ارؼر ،االستراتٌجٌة ومحترفوا األمن المومً ،التفكٌر
االستراتٌجً وصٌاؼة االستراتٌجٌة فً المرن الحادي والعشرٌن،
دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،الطبعة األولى  2011ص .16
6
عبد الحك العزوزي ،محاضرة حول 'البٌئة األمنٌة الدولٌة وكٌفٌة
اإلستراتٌجٌة'
صناعة
?https://www.youtube.com/watch
)Volatility Complexity Ambiguity :)7 VUCA
 ،Uncertaintyالتقلب  :Volatilityبمعنى أنه فً البٌئة الدولٌة
والعاللات الدولٌة "ال صدالة دائمة وال عداوة دائمة ،وإنما مصالح
دائمة" ،لذلن التحالفات تتؽٌر بتؽٌر المصالح .التوجس أو عدم
الٌمٌن والشن  :Uncertaintyوهً من سمات البٌئة الدولٌة ،فهً
بطبٌعتها مثٌرة لإلشكالٌات وؼٌر مستمرة .التعقيد :Complexity
بمعنى تشابن المصالح والعاللات بٌن الدول وما ٌفرضه من تعمٌد
فً حل االِ شكاالت المطروحة بٌنها .وأخٌرا الغموض
 :Ambiguityإذ هنان لضاٌا جدٌدة تظهر ،ومشكالت لدٌمة تعاود
الظهور ،أو تكشؾ عن نفسها بطرائك جدٌدة ،بحٌث تصبح الحلول
ملتبسة.
 8أدخل العالم السوٌدي "رودلف كيلين )" (Rudalf Kiellen
) ،(1864-1922بعض التعدٌالت على نظرٌة راتزل التً
تتمحور حول كون الدولة كائن حً ،تدفعه الضرورة للنمو عن
طرٌك الحصول على األعضاء التً تعوزه ،حتى لو دفعه ذلن إلى
استخدام الموة .وٌتمثل التوجه العام "لنظرٌة راتزل" على أن الدولة
تحتاج لكً تنو وتكبر إلى التوسع ،وهو توجه ٌعطً نوعا من
الشرعٌة للتوسع األلمانً فً العهد النازي آنذان ،وٌعد العالم
الجؽرافً األلمانً (فريدريك راتزل )Ratzel. Fمؤسس الجؽرافٌة
السٌاسٌة الحدٌثة ،فمد ّألؾ كتابا مهما تحت عنوان "الجؽرافٌة
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الُبُُٗت للضولت والؿلى ٥الؿُاس ي» .9وٖغٞها
'٧اع ٫هىؾهىٞغ' ٗ٦لم حضًض للضولت وبأهه
"مظهب خى ٫الخخمُت اإلا٩اهُت لجمُ٘ الٗملُاث
الؿُاؾُت ،مغج٨ؼة ٖلى أؾاؽ الجٛغاُٞا".10
وحاةذ في ٢امىؽ أ٦ؿٟىعص بأنها" صعاؾت
الٗىامل الجٛغاُٞت في الؿُاؾت الٗاإلاُت
والٗال٢اث بحن الضو .11"٫وفي هظا ٢ا٫
'ماُ٦ىضع'" :12ل٩ل ٢غن حُىبىلُدُُ٨خه" ،وحكحر
اإلاىا٢كاث الجاعٍت بحن املخخهحن بأن أؾـ
الىٓغة ئلى ألاويإ والخ٣اة ٤الجٛغاُٞت في
ال٣غن ال٣اصم ،ؾى ٝجغج٨ؼ ٖلى جىػَ٘ ال٨خل

السٌاسٌة" الذي ٌعد أول كتاب منهجً فً الجؽرافٌا الحدٌثة،
سجَّل الجؽرافٌة السٌاسٌة كفرع من الجؽرافٌة البشرٌة ،والتً
وت ُ َ
بدأت زمن أرسطوَ ،وتُحلل الجؽرافٌة السٌاسٌة العاللة بٌن الظروؾ
الجؽرافٌة الطبٌعٌة والبشرٌة داخل الدول ،بما معناه تأثٌر
الخصائص الجؽرافٌة (موارد طبٌعٌة وبشرٌة) فً السٌاسة ،ومنه
فالجؽرافٌة السٌاسٌة تدرس اإلمكانٌات المتاحة للدولة سواء أكانت
طبٌعٌة أو بشرٌة ،وبالتالً فهً تهتم بما هو موجود فً والعها،
وطور رودولؾ كٌلٌن الجٌوسٌاسً أو الجٌوبولٌتٌن اعتمادا على
الجؽرافٌة والجؽرافٌة السٌاسٌة ،وعدّه " دراسة عاللات األرض
ذات المؽزى السٌاسً ،بحٌث ترسم المظاهر الطبٌعٌة لسطح
األرض كإطار للجٌوبولٌتٌكا الذي تتحرن فٌه األحداث السٌاسٌة'
وٌنصب االهتمام فٌه على دراسة تأثٌر السلون السٌاسً فً تؽٌٌر
األبعاد الجؽرافٌة للدولة.
9
Pascal, B. La Géopolitique, (2020), 7eme
édition, Editions Eyrolles, P 18
10
نور الهدى بن بتمة" ،األهمٌة الجٌوبولٌتٌكٌة للمنطمة المؽاربٌة
فً سٌاسات الموى العالمٌة" ،مجلة الدراسات االفرٌمٌة وحوض
النٌل ،المركز الدٌممراطً العربً العدد الثانً ٌونٌو ،2018
ألمانٌا -برلٌن ،ص .94
11
Alisdair .R, Noil . and C, Rob .K(2013),
Oxford, A Dictionary of Human Geography,
Consulté le 1/11/2020, sur le site :
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093
/acref/9780199599868.001.0001/acref9780199599868-e
 12صاغ العالم البرٌطانً (هالفورد جون ماكيندر) نظرٌة للب
العالم أو الهارت الند سنة  1904فً كتابه "المحور الجؽرافً
للتارٌخ") ، (Democratic Ideals and Realityمبدؤها أن
للعالم للب ومن ٌسٌطر علٌه ٌسٌطر على العالم ،وتعتبر هذه
النظرٌة أن التارٌخ السٌاسً هو صراع مستمر للسٌطرة على العالم
بٌن الموى المارٌة والموى البحرٌة ،وإذا تمكنت لوة برٌة من
السٌطرة على العالم فهً ستهزم الموى البحرٌة.
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الؿ٩اهُت والخ٩امالث الا٢خهاصًت أ٦ثر ب٨ثحر مما
ًخم التر٦حز ٖلحها في الى٢ذ الخايغ.13
ً
بىاء ٖلى طلً ،٪م ً٨حٗغٍ٠
الجُىؾُاؾُت ٗ٦لم ًضعؽ جأزحر الجٛغاُٞت
بمسخلٖ ٠ىانغها ،الُبُُٗت واإلاىازُت ،وجٟاٖل
ؤلاوؿان م٘ طل ٪املجا ٫الجٛغافي ،ؾىاء مً
خُث ِالاهخماء (الاعجباٍ) أو أهماٍ الخى٣ل
والخغ٦ت ،في عؾم الؿُاؾت الخاعحُت للضولت،
اإلابيُت ٖلى أؾاؽ ً٢اًا ؾُاصة الضولت ،و٧ل ما
ًغجبِ بها مً ٢ىاهحن صازلُت وً٢اًا خ٩ىمُت".

69

مجلة القانون و المجتمع

ثالثا :الجيو/ستراجيجيت :حاء حٗغٍ٠
الجُى/اؾتراجُجُت في 'مىؾىٖت الاؾتراجُجُا'
بأنهاٖ" :ال٢ت ُّ
الض َو ٫بىاء ٖلى اإلاُُٗاث
الجٛغاُٞت والؿ٩اهُت" .14وبىاء ٖلى اإلا٣اعبت
الىٓغٍت هىا ٥زالر جُاعاث مخىاً٢ت إلاٟهىم
الجُى/اؾتراجُجُت:
أ -جُاع اإلاإؾؿحن ،وهى الخُاع الىا٢عي
الٗملي الظي ًىٓغ في جىؾُ٘ ّ
الؿلم
ِ
الًٟاتي(املجالي) للٗملُاث الٗؿ٨غٍت
مً أحل أن ٌؿخسغج مجها ونٟا
لإلق٩االث الجُى/اؾتراجُجُت ،ومً
طل ٪مثال هٓغة 'أعؾُى' ئلى ألاعى في
لىخت 'عٞاًل' الكهحرة.15
 13دمحم رٌاض ،األصول العامة فً الجؽرافٌة السٌاسٌة
والجٌوبولٌتٌكا ،مؤسسة هنداوي للنشر ،الماهرة -جمهورٌة مصر
العربٌة ،طبعة ٌولٌوز  2012ص  51بتصرؾ.
 14تٌري دي مونتلاير وجان كٌلٌن ،موسوعة االستراتٌجٌا مجد
المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،بٌروت لبنان،
الطبعة األولى 2011م ،ص .549
 15رسم رافائيل ”” Raphaelعام  1511لوحة فنٌة أسماها
مدرسة أثٌنا” ” Scuola di Ateneاستطاع رافائٌل فً هذه
اللوحة أن ٌمثّل الوحدة المتناؼمة الكامنة فً االهتمامات المتنوعة
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ب -الخُاع اإلاثالي ،وَٗمل ٦ما 'أٞالَىن'
ًىُغ ئلى الؿماء ٞحري ٞحها هٓغٍت
مؿب٣ت في الجُىبىلُدُ ٪وَؿخسغج مجها
حٗغٍٟا للجُىؾتراجُجُت.
ث -أما الخُاع الثالث ٞلِـ له جهيُ،٠
وهى ٌُٛلْ ٤اهغٍا الى٣اف عاًٞا الخمُحز
بحن الجُىبىلُدُ ٪والجُىؾتراجُجُ.16٪
ومما ال قُٞ ٪ه أن الخظع ً٣خط ي
جًُٟل اإلا٣اعبت الىاُٗ٢ت في ئُٖاء
حٗغٍ ٠للجُى/اؾتراجُجُت
ُ ّ
اإلاالخٔ أن اإلاكا٧ل الجُىؾُاؾُت ج ِأزغ
بك٩ل ٢ىي ومباقغ في زل ٤أػماث طاث ٖىا٢ب
حُى/اؾتراجُجُت زُحرة ،وجإصي ئلى مىاحهاث
حضًت ٖلى اإلاهالر وألاهضا ٝؤلاؾتراجُجُت .ومثل
ُ
ىحض مىٟظا
هظه الجزاٖاث الجُى/اؾتراجُجُت ج ِ
ومضزال ؾهال للخضزل ألاحىبي والضولي في اإلاىُ٣ت
جدذ مؿمى ما ٌٗغ ٝفي ال٣اهىن الضولي
"بالخاحت للخماًت" أو "مبضأ مؿإولُت
الخماًت" .17ألامغ الظي ًُغح حؿاؤ ٫خى٫
للعمل اإلنسانً من خالل تصوٌر بعض األفراد األكثر مثالٌة الذٌن
ٌمثّلون التمالٌد العمالنٌة وجمعهم فً مكان أسطوري واحد وفً
زمن واحد ،ومنهم ارٌسطو وافالطون وابن رشد
وفٌتاؼورس...والمشهد الذي تمثّله اللوحة فً منتصفها ،هو رسم
أفالطون وأرسطو بأفضل حاالتهما ،وإذا دلمنا نالحظ بأن أفالطون
ٌحمل كتاب “تٌموس ” Timaeusواحد من أكثر الكتب جدلٌته
ومحاوراته المجردة ،بٌنما أرسطو ٌحمل “Nicomachean
” Ethicsأي كتاب األخالق والذي هو بحث ورسالة دنٌوٌة
والعٌة ،كما نالحظ أن أفالطون ٌشٌر إلى السماء بٌنما أرسطو
ٌشٌر إلى األرض .حٌث أراد رافائٌل من خالل الحركات
واإلٌماءات الدراماتٌكٌة لكل من أرسطو وأفالطون ،أن ٌرمز
للطبٌعة المتسامٌة والمٌتافٌزٌمٌة فً تفكٌر أفالطون ،وإلى الطبٌعة
العلمٌة والوالعٌة لتعالٌم أرسطو.
 16تٌري دي مونتلاير وجان كٌلٌن ،موسوعة االستراتٌجٌا ،ترجمة
علً محمود مملد ،مرجع السابك ص  552بتصرؾ.
 17ألرت منظمة األمم المتحدة «مبدأ مسؤولية الحماية» سنة
 ،2005لٌكون معٌارا ً واضحا ً فً المانون الدولً وتمدما ً فً طرٌمة
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قغُٖت ومكغوُٖت اٖخماص هظا اإلابضأ الظي
حؿدىض ئلُه الضو ٫ال٣ىٍت وال٨بري ،للخضزل في
الكإون الضازلُت للضو( ٫أػمت مالي وؾىعٍا
ولُبُا وٚحرها).
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َ
جم حٗغٍ ٠الجُى/اؾتراجُجُت بأنها
الخسُُِ الؿُاس ي والا٢خهاصي والٗؿ٨غي
الظي يهخم بالبِئت الُبُُٗت ،مً هاخُت
اؾخسضامها في جدلُل أو جٟهم اإلاك٨الث
ِ
18
الا٢خهاصًت أو الؿُاؾُت طاث الهٟت الضولُت .
وأنها أزغ اإلاى ٘٢ؤلاؾتراجُجي مً زال ٫جُٟٗل
وجىُْ ٠اؾتراجُجُاث ؾُاؾُت وا٢خهاصًت
وٖؿ٨غٍت ،وهي جبدث في اإلاغ٦ؼ ؤلاؾتراجُجي
للضولت أو الىخضة الؿُاؾُت ؾىاء في الخغب أو
الؿلمٞ ،خدىاوله بالخدلُل ئلى ٖىانغه أو ٖىامله
الجٛغاُٞت الٗكغة ،وهي :اإلاى ،٘٢والدجم،
والك٩ل ،والاجها ٫بالبدغ ،والخضوص ،والٗال٢ت
باملخُِ ،والُبىٚغاُٞا ،واإلاىار ،واإلاىاعص،
والؿ٩ان.
حٗغٍ٠
ًمً٨
ؾب،٤
مما
الجُى/اؾتراجُجُت ٧أخض ٞغوٕ الجٛغاُٞت
الؿُاؾُت ،وبأهه ٖلم يهخم بخدلُل أزغ اإلاى٘٢
تعامله مع الجرائم ضد اإلنسانٌة ،هذا المبدأ وصفه األمٌن العام
لألمم المتحدة بان كٌمون بأنه مبدأ ٌنبنً على ثالث لواعد :أوال
على كل دولة تحمل كل مسؤولٌة حماٌة شعبها (مواطنٌن أو ؼٌر
مواطنٌن) من اإلبادة والتطهٌر وجرائم الحرب واإلنسانٌة
أوالتحرٌض على كل ذلن .ثانٌاٌ :مع على المجتمع الدولً مسؤولٌة
مساعدة الدول على تأذٌة واجبها الوارد فً الماعدة االولى .ثالثا:
عند فشل الدولة بشكل واضح فً حماٌة شعبها ٌتحمل المجتمع
الدولً مسؤولٌة التعامل الفوري والحاسم مستخدما الفصل السادس،
السابع والثامن من مٌثاق األمم المتحدة.
 18سعود عابد " الفرق بٌن االستراتٌجٌة والجٌو/استراتٌجٌة "
بتصرؾ ،اطلع علٌه بتارٌخ  25مارس .2016
http://www.alriyadh.com
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ؤلاؾتراجُجي للضولت أو اإلاىُ٣ت ،بىاء ٖلى ٖىاملها
الجٛغاُٞت الٗكغة (اإلاى ،٘٢والدجم ،والك٩ل،
والاجها ٫بالبدغ ،والخضوص ،والٗال٢ت باملخُِ،
والُبىٚغاُٞا ،واإلاىار ،واإلاىاعص ،والؿ٩ان) في
عؾم ٖال٢اث صًبلىماؾُت ؾُاؾُت ،وا٢خهاصًت،
وٖؿ٨غٍت وٚحرها م٘ مدُُها ،بما ًدٟٔ
مهالخها ػمً الؿلم والخغب.
املطلب الثاني :املحدد الجيو/استراجيجي
للهجرة الدوليت في املغرب
ط٦غ اإلال' ٪الغاخل الخؿً الثاوي' في ٦خاب
الخدضي ٖلى أن ":حمُ٘ ٖىانغ الخاعٍش ًم ً٨أن
جخٛحر ئال ٖىهغ الجٛغاُٞت الظي ال ًم ً٨أن
ًخٛحر ،ومً زمت ًجب اخترامه والٗمل يمً
ئَاعه" ،19وٍىُب ٤طل ٪جماما ٖلى اإلاٛغب ،ئط
ٌٗخبر مٗبرا ٢اعٍا للمالخت البدغٍت ،مً حهت
الكما ٫والٛغب ،مما م٨ىه مً أن ً٩ىن ملخ٣ى
الخًاعاث والكٗىب مىظ ال٣ضم.
وجدلُل صوع املخضص الجُى/اؾتراجُجي في
اهخ٣ا ٫اإلاٛغب لبلض اؾخ٣باٌ ٫ؿخىحب الخُغ١
للٗىانغ الجٛغاُٞت الٗكغة (اإلاى ،٘٢والدجم،
والك٩ل ،والاجها ٫بالبدغ ،والخضوص ،والٗال٢ت
باملخُِ ،والُبىٚغاُٞا ،واإلاىار ،واإلاىاعص،
والؿ٩ان) ،وصوعها في اهخ٣ا ٫اإلاٛغب مً بلض ٖبىع
وجهضًغ لبلض اؾخ٣با٦ ٫ظل ،٪وٍم ً٨ج٣ؿُم
ٖىانغ الجُى/اؾتراجُجُت هاجه ئلى مجمىٖخحن
هماٖ :ىانغ حٛغاُٞت زابخت ،وٖىانغ حٛغاُٞت
مخٛحرة.
 19الحسن الثانً ،كتاب التحدي ،المطبعة الملكٌة الطبعة الثانٌة
 ،1982ص .295
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الفرع ألاول :العناصر الجغر افيت الثابخت
جخمثل الٗىانغ الجٛغاُٞت الثابخت في
اإلاى ،٘٢والدجم ،والك٩ل ،والاجها ٫بالبدغ،
والخضوص ،والٗال٢ت باملخُِ ،والُبىٚغاُٞا.
وٍم ً٨ئحمالها في زالر ٖىانغ وهي :اإلاى،٘٢
والخضوص والاجهاالث اإلااةُت .20ولهاجه الٗىانغ
الجٛغاُٞت صوع ٦بحر في ازخُاع اإلاٛغب ٦بلض ٖبىع
واؾخ٣غاع.
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٢ا' ٫عاجؼ '٫في نهاًت ال٣غن اإلااض يٖ :لى أن
"مً اإلاىا ٘٢الجٛغاُٞت ما ًُد ٤٣بظا ِجه ُ٢مت
ؾُاؾُت" ،وج٨مً ُ٢مت اإلاى ٘٢الجُى/اؾتراجُجي
ُٞما ًُ ُ
دُده للضولت ناخبخه مً ئم٩اهُت الخأزحر
اإلاخٗضص ألابٗاص في الٗال٢اث الضولُت .وو٣ٞا لظل٪
ً٣ضم اإلاٛغب همىطحا حٛغاُٞا مخمحزاٞ ،مىٗ٢ه
في أ٢ص ى هُ٣ت في ئٞغٍُ٣ا حٗله ملخ٣ى َغقي مىظ
ال٣ضمْ ،21
ًّ
ممغا ومٗبرا ُمهما للخى٣ل
واٖ ُخ ِبر
والخجاعة بحن مسخل ٠الجهاث.
ج ٘٣اإلامل٨ت اإلاٛغبُت في أ٢ص ى الكما٫
ُ
الٛغبي لل٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت واإلاُلت ٖلى أوعبا ،ئط حٗض
الضولت ؤلاٞغٍُ٣ت ألا٢غب ئلى أبىابهاٞ ،ال جٟهل
بُجهما ؾىي ُ٦لىمتراث جهل ج٣غٍبا ئلى ٧ 14لم
ٖبر مًُ ٤حبل َاع.١
ً
وٍدض اإلامل٨ت اإلاٛغبُت بغا زالر صو ٫وهي:
ئؾباهُا مً حهت الكما ٫باخخاللها إلاضًىتي ؾبخت
ٌ20مصد باالتصاالت المائٌة المرب أو البعد عن البحر والعاللة
بالمحٌط.
 21دمحم ولد الفاضل ،السٌاسة الخارجٌة المؽربٌة تجاه إفرٌمٌا جنوب
الصحراء على عهد الملن دمحم السادس ،أطروحة لنٌل شهادة
الدكتوراه فً المانون العام لسنة  2013 /2012كلٌة العلوم
المانونٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة جامعة سٌدي دمحم بن عبد هللا،
ص ،ص .91 ،90
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وملُلُه .22ومىعٍخاهُا مً حهت الجىىب والجىىب
الكغقي ،خُث ًهل َى ٫الكغٍِ الخضوصي
بُجهما ئلى ٧ 1561لم ،أما مً حهت الكغ١
ٞخدضها الجؼاةغ ،وجبل ٜالخضوص البرًت بحن
البلضًً خىالي٧ 1601لم.
وججضع ؤلاقاعة ٖلى أهه وبٗض اؾخ٣ال٫
اإلاٛغب ؾىت  1956باصع باالٖترا ٝبالخ٩ىمت
لُخم بٗضها
الجؼاةغٍت اإلاإ٢خت ٖام 1958مِ ،
الخىٖ ُ٘٢لى بُان لم ًخم وكغه مً َغٝ
الخ٩ىمت اإلاٛغبُت ختى ؾىت 1963م ،حاء ُٞه
ج٣غٍغ ئوكاء لجىت حؼاةغٍت مٛغبُت لضعاؾت
مك٩لت الخضوص وخلها يمً عوح ؤلازاء والىخضة
الترابُتَ ،ب ُْ َض أن حٗاعى مىُ ٤الُغٞحن ؾُجٗل
مً لخٓت ئٖالن اؾخ٣ال ٫الجؼاةغ ؾىت 1962م
َ
لخٓت الخدًحر لخغب الغما ،٫لِؿىص مىُ٤
الُُٗ٣ت وال٣ىة بحن البلضًً وهى الظي ججؿض
ٖبر ٖضة حبهاث ،مجها خاس ي بًُا ،جىضوٝ
وٞجُج.
َ
ج َّم بٗضها الخىٖ ُ٘٢لى اجٟاُ٢ت ئٞغان
بخاعٍش ً 15ىاًغ 1969م التي جإ٦ض ٖلى مجمىٖت
مً اإلاباصب الٗامت اإلاىٓمت للٗال٢اث بحن اإلاٛغب
22تحتل إسبانٌا أٌضا مجموعة من الجزر المؽربٌة ،والتً تدخل
فً حٌز المٌاه اإلللٌمٌة المؽربٌة وال تبعد عن الساحل المؽربً إال
بمئات األمتار الملٌلة ،ومنها شبه جزٌرة بادٌس أو جزٌرة لمٌرة،
وهً امتداد لجبال الرٌؾ المطلة على البحر األبٌض المتوسط،
جزٌرة النكور أو صخرة الحسٌمة هً صخرٌة مؽربٌة محاطة من
جمٌع األطراؾ بالمٌاه ،تبعد  300متر عن ساحل مدٌنة الحسٌمة،
محتلة من طرؾ إسبانٌا منذ عام 1559م .وهً اآلن لاعدة
عسكرٌة إسبانٌة تتم إدارتها من لبل مدٌنة ملٌلة ،الجزر الجعفرٌة أو
جزر "إشفارن" هً أرخبٌل مكون من ثالث جزر صؽٌرة فً
ؼربً البحر األبٌض المتوسط تمع أمام سواحل إللٌم الناظور
وتخضع إلسبانٌا مند عام  ،1848جزٌرة لٌلى وهً تمع فً مضٌك
جبل طارق وسٌادة الجزٌرة متنازع علٌها بٌن إسبانٌا والمؽرب،
ولد تم االتفاق بعد حادثة الجنود المؽاربة سنة  2002والتكتل
األوروبً وراء إسبانٌا والحٌاد األمرٌكً المحدود ،تحت رعاٌة
أمرٌكٌة على أن تبمى الجزٌرة خالٌة.
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والجؼاةغ ،مجها اخترام ٧ل َغ ٝلؿُاصة الُغٝ
آلازغ ووخضجه الترابُت ،والامخىإ ًٖ الخضزل في
قإوهه الضازلُت ،وٖضم اللجىء ئلى الؿالح في
مٗالجت الً٣اًا الٗال٣ت أو اإلاؿخجضة بُجهما،
وهي اإلاباصب التي ؾِخم الخأُ٦ض ٖلحها زال ٫ل٣اء
جلمؿان في  7ماي 1970م بحن الٗاهل اإلاٛغبي
أهضا ٥الغاخل 'الخؿً الثاوي' والغةِـ الجؼاةغي
خُجها 'هىاعي بىمضًً'.
و َ
جً َّمً الاجٟا ١ق٣حن؛ حٗل ٤الك٤
ألاو ،٫بدؿلُم اإلاٛغب للجؼاةغ التراب اإلاخىاػٕ
ٖلُه مً زالُ٢ ٫ام الُغٞحن بىي٘ مٗالم
حجغٍت ٖلى الخضوص ،أما الك ٤الثاويٞ ،خمثل في
وي٘ جهىع الؾخٛال ٫مكتر ٥إلاىاحم الخضًض
بٛاعة حبُالث الىاٗ٢ت صازل اإلاىاَ ٤اإلاخىاػٕ
ٖلحها بىاؾُت قغ٦ت مسخلُتٖ ،لى أن ًإمً
اإلاٛغب للجؼاةغ اإلاغوع ٖبر ؾ٨ت خضًضًت إلٞغاٙ
ئهخاج اإلاىجم في مُىاء مٛغبي ٖلى املخُِ
ألاَلس ي لخهضًغه وحؿىٍ٣ه ،ئال أن ُب ُىىص حؿىٍت
الخضوص هظه بُ٣ذ خبرا ٖلى وعُ ،١
لُه ّب طل٪
في مهلخت الجؼاةغ ،بخسلي اإلاٛغب ًٖ مُالبه في
هظه اإلاىُ٣ت ،وج٨غَـ اهخمامه الؾترحإ
الصخغاء.23
وم٘ ئنهاء اإلاٛغب لخىاحض اإلاؿخٗمغ
ؤلاؾباوي في اإلاىاَ ٤الصخغاوٍت الجىىبُت
للممل٨ت ؾىت  1975بدىُٓمه اإلاؿحرة الخًغاء،
ًجض هٟؿه في مىاحهت حضًضة أمام اهٟهالي حبهت
البىلِؿاعٍى اإلاضٖىم مً َغ ٝالجؼاةغ.
 23الحسان بولنطار ،السٌاسة الخارجٌة المؽربٌة الفاعلون
والتفاعالت ،الطبعة األولى  ،2002ص ،ص 87 ،86 ،85 ،84
بتصرؾ.
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وٍبضو أن صٖم الجاعة الكغُ٢ت الجؼاةغ
لجبهت البىلِؿاعٍى٧ ،ان الهض ٝمىه مً حهت
الخهىٖ ٫لى الاؾخٛال ٫اإلاىٟغص إلاىجم الخضًض
بٛاع الجبُالث والظي ٌٗض أ٦بر مىاحم الخضًض
في الٗالم ،وهظا ما ًىضخه الخى ُ٘٢واإلاهاص٢ت
اإلاباقغة للجؼاةغ ٖلى مٗاهضة جدضًض الخضوص بحن
البلضًً ؾىت  ،1972بِىما جأزغ اإلاٛغب في
اإلاهاص٢ت ٖلُه مً َغ ٝمجلـ الىىاب اإلاٛغبي،
والظي لم ًخم ئال بٗض مغوع  20ؾىت ،وجدضًضا
بخاعٍش  28ماي 1992م .ومً حهت زاهُت ًغح٘
الهض ٝمً صٖمها الهٟهالي بىلِؿاعٍى في عٚبتها
للخهىٖ ٫لى مىٟظ لها ٖلى البدغ مً حهت
املخُِ ألاَلس ي .ألامغ الظي ػاص مً ٖال٢ت
الخىجغ بحن الجاعجحن ،وما ٧ان له مً جضاُٖاث
واوٗ٩اؾاث ٖلى الىي٘ ألامني الخضوصي بحن
البلضًً.
ٌك٩ل جىاحض ُ٦ان حبهت البىلِؿاعٍى ٞى١
التراب الجؼاةغي بمىُ٣ت جىضوٖ 24ٝلى الخضوص
الكغُ٢ت الجىىبُت بإعة ججم٘ لٗضص مً اإلاهاحغًٍ
ٚحر الكغُٖحن وملخخل ٠الخىُٓماث ؤلاحغامُت،
٦ما وعص طل ٪في ج٣غٍغ ٢ضمخه املجلت ؤلاًُالُت
24بدأ النزاع بسبب مشاكل حدودٌة نشأت سنة 1950م ،عندما
ضمت سلطات االستعمار الفرنسً منطمتً تندوؾ وبشار إلى
األراضً الجزائرٌة ،وكان هدؾ فرنسا من وراء ذلن ،ولؾ دعم
المؽرب المستمر للثورة الجزائرٌة ،وبعد استمالل المؽرب سنة
1956م طالب المؽرب باسترجاع المنطمتٌن أو ما ٌعرؾ ب
'الصحراء الشرلٌة' .وبعد استمالل الجزائر سنة 1962م مباشرة،
لام المؽرب بتذكٌره باالتفاق السابك حول ترسٌم الحدود واسترجاع
األراضً المؽربٌة التً ضمتها فرنسا للجزائر ،لكن تماطل
الجزائر ولٌام الجٌش الجزائري بمناورات على الحدود مع
المؽرب ،أدت إلى اندالع أول حرب بٌن الجارتٌن وهً ما ٌعرؾ
ب 'حرب الرمال' ،التً انتصر فٌها الجٌش المؽربً .ورؼم لصر
مدة الحرب ؼٌر أن تداعٌاتها على العاللة بٌن الدولتٌن ال تزال إلى
الٌوم ،وطوال  55سنة اتسمت العاللات بٌن الدولتٌن بشكل خاص
على مستوى المؤسسات الحاكمة للبلدٌن بعاللة العداوة بدال عن
عاللة الصدالة ،بصمتها عدة تشنجات ٌؽلب علٌها طابع الصراع
السٌاسً أكثر منها اشتباكات عسكرٌة .لٌتحمك بذلن هدؾ السٌاسة
االستعمارٌة فً إبماء النزاع بالمنطمة.
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هظا ُٞما ًخٗل ٤بالخضوص البرًت أما
بسهىم الاجهاالث اإلااةُت ٞاإلاٛغب ًخىٞغ ٖلى
واحهخحن بدغٍخحن جمخضان ٖلى املخُِ ألاَلس ي
ٚغبا والبدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ قماال ٖلى َى٫
٧ 3500لمٌ ،ؿاهم في جيكُِ الخجاعة ٖلى َى٫
الكغٍِ الؿاخلي مىظ ال٣ضم.
٦ما أن اهٟخاح اإلاٛغب ٖلى مًُ ٤حبل
َاع ١أ٦ؿبه أهمُت ٦بحرة ل٩ىهه اإلاضزل الىخُض
الظي ًغبِ بحن زالر ٢اعاث ئٞغٍُ٣ا وأوعوبا وأؾُا
لؿىحن َىٍلت (٢بل ئوكاء ٢ىاة الؿىَـ) .وإن
٧اهذ اإلاًاً ٤جسخل ٠بحن جل ٪التي جٟهل بحن
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"جدلُل الضٞإ" بأن 'مسُماث جىضو ٝحك٩ل بإعة
عةِؿُت لخجىُض الكباب في جىُٓم ال٣اٖضة في
اإلاٛغب ؤلاؾالمي ،وخغ٦ت الخىخُض والجهاص في
ٚغب ئٞغٍُ٣ا'٦ .ما أوضخذ هٟـ املجلت وهي
مخسههت في ً٢اًا الضٞإ وألامً ٖبر الٗالم،
في ج٣غٍغ زام وكغجه يمً ٖضصها لكهغ ٞبراًغ
لؿىت  2019بٗىىان 'مل ٠الؿاخل :ئعهاب،
هؼاٖاث وبٗثاث صولُت' أن ألاويإ الاحخماُٖت
الخُحرة بمسُماث جىضو ٝحصج٘ ٖلى جهضًغ
ؤلاعهاب مً مىُ٣ت الؿاخل والصخغاء .وأن
اإلاىُ٣ت أنبدذ مغحٗا زهبا جدكابُٞ ٪ه
أوكُت ؤلاججاع في املخضعاث بخدغ٧اث الجماٖاث
الاعهابُت ،ئلى خض ًهٗب ُٞه الخٟغٍ ٤بُجهما،
وأن الىي٘ الؿاةض في مسُماث جىضوٌ ٝصج٘
ٖلى جىامي حمُ٘ أق٩ا ٫ألاوكُت ٚحر
اإلاكغوٖت.25

 25مجلة إٌطالٌة :مخٌمات تندوؾ بؤرة تجنٌد للتنظٌمات االرهابٌة
بالمنطمة تارٌخ النشر 9 :فبراٌر2019
https://aldar.ma/19200.
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٢اعة و٢اعة ،أو بحن زلُج وآزغ أو بدغ ومدُِ،
ٞهي حكتر٧ ٥لها في أهمُتها ال٨بري زانت في
وأهمُتها
البدغٍت
اإلاالخت
مجا٫
الجُى/اؾتراجُجُت في الٗال٢اث الضولُت .خُث
جدٓى اإلاًاً ٤الضولُت 26بضوع حُى/اؾتراجُجي
وا٢خهاصي مهم ػمً الخغب والؿلم ،واػصاصث
أهمُتها م٘ جُىع الخجاعة الضولُت ،وهى ما ًىُب٤
ٖلى مًُ ٤حبل َاع.27١
ً
وٍلٗب مًُ ٤حبل َاع ١أصواعا
اؾتراجُجُت ٖلى مؿخىي الؿُاؾاث الضولُت
اإلاخسظة مً َغ ٝالضو ٫اإلاُلت ٖلى اإلاًُ،٤
وال٣ىي الٗٓمى في ٧ل مغخلت جاعٍسُت مىظ ٖهض
الُٟيُُ٣حن والغومان ئلى ٚاًت نهاًت الخغب
الباعصة ،ئال أهه وبٗض هظه اإلاغخلت التي امخضث
َىٍال ،لم ٌٗض ًُلمذ ال٨ثحر مً الخٟاٖالث
الضولُت اإلاٗهىصة بحن يٟاٞه ،وهظا لِـ مٗىاه
أن اإلاًُ٣ٞ ٤ض أهمُخه ،بل هى هدُجت حٛحر
الخٟاٖالث باٖخباعه ٢ض أنبذ مؿغخا لٗضص مً
الٓىاهغ الجضًضة الباعػة في الؿاخت الضولُت،
أهمها الهجغة ٚحر الكغُٖت.
 26عبد اإلله درؾ ،مكانة المضاٌك المستخدمة فً المالحة الدولٌة
بٌن ممتضٌات المانون الدولً ومتؽٌرات العاللات الدولٌة؛ دراسة
حالة مضٌك جبل طارق ،المركز العربً للدراسات اإلستراتٌجٌة
والسٌاسة االلتصادٌة برلٌن  -ألمانٌا الطبعة األولى .2017
27
ٌحد المضٌك جنوبا من مدٌنة سبتة شرلا مرورا بالمصر الصؽٌر
إلى كاب سبارطٌل فً ألصى ؼرب طنجة ،بمسافة تمدر ب 31.3
كلم .بالممابل وفً الجهة الشمالٌة للمضٌك تؽطً المساحة اإلجمالٌة
ما ٌعادل  505.370كلم 2من األراضً اإلسبانٌة .وٌتكون الشك
األرضً للمضٌك من عدد من الجزر أو باألحرى الصخور الوالعة
على النطاق الجؽرافً لمضٌك جبل طارق ،منها مثال جزٌرة لٌلى،
وهً عبارة عن صخرة تبلػ مساحتها حوالً  13هكتار وهً تبعد
عن الساحل المؽربً بما ٌمرب مساحة  200متر وعن ؼرب سبتة
ب  6كٌلومترات .ولد تبلورت حول هذه الصخرة توترات بٌن
الجارتٌن فً ٌ 10ولٌو 2002م ،حٌث عسكر الجٌش المؽربً
هنان من أجل إلامة نمطة تفتٌش بخصوص مكافحة تهرٌب
المخدرات والهجرة ؼٌر الشرعٌة .وهو ما فسرته إسبانٌا بمثابة
احتالل مؽربً ،مما دفعها للتدخل ،وبسبب الوساطة التً لدمتها
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ت َ َّم التوصل إلى حل بٌن الطرفٌن.
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وحٗخبر ؾىاخل قما ٫اإلاٛغب اإلاُلت ٖلى
البدغ اإلاخىؾِ ،هُ٣ت اهُال ١أؾاؾُت ل٣ىاعب
اإلاهاحغًٍ هدى ئؾباهُا ،وجأحي ٚالبُت اإلاهاحغًٍ
الظًً ٌك٩لىن هظه الُغٍ ٤مً بلضان أٞغٍُ٣ا
حىىب الصخغاء ،وجىحض بُجهم وؿبت ٦بحرة مً
اإلاٛاعبت .28خُث ًسخاع اإلاهاحغون الؿٟغ ٖبـغ
الُـغُٚ ١ـغ الىٓامُـت الخـي جخم ٚالبا ٞـي البدـغ
أو ٞـي اإلاىاَـ ٤الىاةُـت لخٟـاصي ا٦دكـاٞهم ،ممـا
ٌٗىـي املخاَغة بدُاتهم وٖـضم الٗثـىع ٖلـى حثثهـم.
بل هىا ٥هضعة للمهـاصع الغؾـمُت الخـي ججمــ٘
بُاهــاث ٖــً وُٞــاث اإلاهاحغٍــً.
و٢ض قـهض البدـغ ألابُـٌ اإلاخىؾـِ ما بحن
ؾىت 2014م و2018م ،أ٦بـغ ٖـضص مـً الىُٞـاث،
ئط ٞخـ ٪بدُـاة مـا ال ً٣ـل ٖـً  17.919قـسها،
ُ
ولـم جىدكل حثـث  64%مجهـم مـً البدـغ .وفي ؾىت
2018م ْل البدغ ألابٌُ اإلاخىؾـِ اإلا٩ان الظي
ؾـجل أ٦بر ٖضص مً الىُٞاث أزىاء الهجغة،
ُ
وس ِ ّجلذ أٖلى وؿبت ٖلى َغٍٚ ٤غب اإلاخىؾِ
م٣اعهت بالؿىىاث ألاعب٘ اإلاايُتٖ .29لى أهه ٢ض جم
في الؿىىاث ألازحرة حُٛحر َغ ١الهجغة الؿغٍت
هدى ئؾباهُا مً البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ئلى
املخُِ ألاَلس ي .30في اججاه حؼع الخالضاث أو
حؼع ال٨ىاعي 31ال٣غٍبت مً ؾاخل مضًىت
 28المؽرب تعترض أكثر من  200مهاجر لبالة سواحلها.
https://www.infomigrants.net/ar/post/27826
29تمرٌر منظمة الهجرة الدولٌة لسنة  ،2020ص .32
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr
-2020-ar.pdf
30جزر الكنار :للك من تزاٌد الهجرة عبر الطرٌك "األكثر دموٌة"
نشر بتارٌخ  .2020/11/12اطلع علٌه بتارٌخ 2020/12/25
https://www.infomigrants.net/ar/post/29363
31توجد جزر الخالدات أو جزر الكناري ،بالمحٌط األطلسً على
الحدود الجنوبٌة الؽربٌة للمملكة المؽربٌة وهً مستعمرة إسبانٌة
تتكون من سبعة عشر منطمة حكم ذاتً تابع إلسبانٌا ،وسكانها
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الضازلت ،وهي مجمىٖت حؼع طاث خ٨م طاحي
جابٗت إلؾباهُا ،والتي حٗخبر مىاَ ٤حظب للهجغة
ٚحر هٓامُت.
الفرع الثاني :العناصر الجغر افيت
املخغيرة
مً الٗىانغ الجٛغاُٞت التي جدؿم بٗضم
الثباث هجض اإلاىاعص ،والؿ٩ان ،واإلاىار.
َ ُ
ٗغٞه
ُٟٞما ًخٗل ٤بٗامل اإلاىارٞ ،ان ما ٌ ِ
الٗالم الُىم مً حٛحراث مىازُت بؿبب الخ٣ضم
الهىاعي للضو ٫الٛغبُت٢ ،ض حؿببذ في أػماث
بُئُت زُحرة ٧ان مً هخاةجها جؼاًض مىحاث لجىء
مخخالُت ،وجٟغى ما جٟغيه مً هؼوح ٢ؿغي
ألٞىاج مً الالحئحن البُئُحن ،أحبرث مٗها
املجخم٘ الضولي مداولت الخىنل ئلى اجٟاٖ ١المي
بكأن اإلاىار ،مً زال٣ٖ ٫ض مجمىٖت مً ال٣مم
الضولُت خى ٫الخٛحراث اإلاىازُت.
وفي اٞخخاح ٢مت اإلاىار ٧ىب  22اإلاىٗ٣ضة
بمغا٦ل في  16هىهبر  ،2016جىحه اإلال" ٪دمحم
الؿاصؽ" في زُابه للخًىع ب٩لمت حاء ٞحها:
"ئهىا هضع ٥حمُٗا بأن ألامغ ًخٗل ٤بدماًت
الخُاة ،وبأن ٖلُىا الٗمل بك٩ل جًامني ،مً
أحل الخٟاّ ٖلى ٧ى٦بىا .ولهظا أجمنى أن ًدؿم
ٖملىا بخُاب ٤وحهاث الىٓغ ...ئن ٢اعجىا جض٘ٞ
زمىا ٚالُا في اإلاٗاصلت اإلاىازُت وهي بضون ق،٪
ال٣اعة ألا٦ثر جًغعاٞ .اعجٟإ صعحاث الخغاعة،
وايُغاب الٟهى ،٫وجىاجغ ٞتراث الجٟا٧ ،ٝلها
األصلٌون هم شعب الؽوانش األمازٌػ ،وال تخلو جزر الكناري
الكبرى من آثار تارٌخٌة تعود إلى الزمن الذي كانت تخضع فٌه
للسٌطرة اإلسالمٌة لبٌل سموط دولة األندلس.
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ٖىامل حؿاهم في جضهىع الخىىٕ البُىلىجي،
َ
وجضمحر ألاهٓمت البُئُت ،ج ْغ َه ًُ ج٣ضم ال٣اعة وأمجها
واؾخ٣غاعها".
٦ما أ٦ض اإلال' ٪دمحم الؿاصؽ' ٖلى أن ال٣اعة
ؤلاٞغٍُ٣ت جإصي زمً الاخخباؽ الخغاعي عٚم أنها
ُ
ال جيخج ؾىي  %4مً الاهبٗازاث الٛاػٍت ،وأهه
بؿبب الخٛحراث اإلاىازُت ،بلٖ ٜضص الالحئحن في
ئٞغٍُ٣ا ٖكغة مالًحن شخو .وبدلى،2020 ٫
ؾًُُغ ما ً٣غب مً  60ملُىن شخو ،للجزوح
بؿبب هضعة اإلاُاه ،ئطا لم ًخم اجساط الخضابحر
الالػمت في هظا الكأن"٦ ،ما أقاع اإلال ٪في هظا
الخُاب ،ئلى ألازُاع التي تهضص ال٣اعة مً حٟاٝ
جام إلاؿاخاث واؾٗت ،وازخٟاء مالًحن اله٨خاعاث
مً الُٛاء الٛابىي ،وايُغاب املخانُل بك٩ل
٦بحر ،مما يهضص ألامً الٛظاتي لل٣اعة زانت م٘
اخخما ٫جًاٖٖ ٠ضص ؾ٩اهه بدلى ٫ؾىت 2050
وما ًم ً٨أن ًغا ٤ٞهظا الىي٘ مً اهدكاع
ألاوبئت٦...ما أن جضهىع ألاعاض ي واإلاىاعص
الُبُُٗتًٓ ،ل الؿبب الغةِس ي في مٗٓم
الجزاٖاث الٗابغة للخضوص في ئٞغٍُ٣ا".32
٦ما أهه بالغٚم مً ٧ىن ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت
مىَىا زاما لٗضص مً اإلاىاعص اإلااصًت ئال أن يٗ٠
ا٢خهاصاتها ًض ٘ٞبهجغة َا٢اتها البكغٍتٖ ،لما
أن هاجه اإلاىاعص اإلااصًت حٗخبر هضٞا جىاٞؿُا
لال٢خهاصاث ال٨بري التي حٗمل حاهضة لىي٘
مىَئ ٢ضم لها بال٣اعة .واإلاٛغب أًًا ًخىٞغ ٖلى
مىاعص َبُُٗت مهمت ،وٍدخل الٟىؾٟاٍ ٞحها
صعحت مهمت ،خُث حٗض اإلامل٨ت اإلاٛغبُت أو٫
 32الخطاب الملكً بمناسبة افتتاح لمة المناخ كوب  22المنعمد
بمراكش فً  16نونبر .2016
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مهضع إلاٗضن الٟىؾٟاٍ الخام ،ئياٞت الى
جىٞغه ٖلى واحهخحن بدغٍخحن جؼزغان بمىاعص
ؾمُ٨ت هامت زانت نى ٠الؿغصًًٖ .لى أن
أهم ما جخمحز به اإلامل٨ت هى اإلاى ٘٢الجٛغافي الظي
ٌٗخبر خل٣ت ونل بحن ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت وال٣اعة
ألاوعبُت.
وأما بسهىم الؿ٩انٞ ،ان الىمى
الؿ٩اوي ألي مىُ٣ت أو بلض ما ٌُك٩ل مغحٗا
أؾاس ي إلاٗغٞت اوٗ٩اؾه ٖلى الخُىع الا٢خهاصي
والاحخماعي والث٣افي ألي مىُ٣ت أو بلض ما ،وجأزحر
طل ٪ال٣ىي ٖلى الٗال٢اث الا٢خهاصًت
والؿُاؾت الضولُت .وٍخمٓهغ طل ٪حلُا في
الدكُ٨ل الجُى/اؾتراجُجي الخالي للٗالم ،ئط
ًبضو وخؿب اخهاةُاث ٖضص ؾ٩ان الٗالم أن
مٗضالث الىمى اإلاىسًٟت وؿبُا بل واإلاتراحٗت
هي جل ٪اإلاخىاحضة في البلضان اإلاخ٣ضمت ،في خحن
جخمحز ا٢خهاصاتها بالضًىامُت ال٣ىٍت ،وإن ٧اهذ
بؿغٖت أ٢ل مما ٧اهذ ٖلُه في اإلااض ي.
أما البلضان الىامُت التي جيخمي أٚلبها لل٣اعة
ؤلاٞغٍُ٣ت ٞخٗغ ٝهمىا ا٢خهاصًا بُُئا ،م٣ابل
جٟاوث صولي في مجا ٫اإلاىاعص البكغٍت ،وهظا
الخٟاوث هى ما ٌك٩ل ازخالٞا في ال٣ضعاث
لالهخ٣ا٫
الخىاٞؿُت ،خُث حؿعى اإلاىاعص البكغٍت ِ
خُث الخ٣ضم الهىاعي وجىاحض ٞغم الٗمل ،وما
٢ض ً٩ىن لظل ٪مً هخاةج وزُمت ٖلى ِالاؾخ٣غاع
الجُىؾُاس ي لٗالم الُىم والٛض.
و٢ض أْهغث بٌٗ الىٓغٍاث اإلاٟؿغة
للهجغة ٖلى أن الٗامل الا٢خهاصي ٌٗخبر صاٗٞا
عةِؿُا للهجغة ،ولٗل هظا ما ًلخهه اإلا٨ٟغ
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الضًمىٚغافي ألٟغٍض ؾافي ،33في م٣ىلخه الكهحرة"
ئما أن جغخل الثرواث خُث ًىحض البكغ ،وإما أن
ًغخل البكغ خُث جىحض الثرواث" ٦ما أ٦ض حىعج
جابِىى ٞ G.Tapinosان الهجغة هي عص ٗٞل ججاه
الخسل ٠الا٢خهاصي٩ٞ ،لما ػاص الٟاع ١في
مؿخىٍاث الكٛل والضزل ػاصث صوا ٘ٞالهجغة
لضي ألاٞغاص.34
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واإلاالخٔ أهه بالغٚم مً الخ٣ضم الظي
ًدغػه اإلاٛغب في مجا ٫الا٢خهاص بجلب
الاؾدثماع ألاحىبي في مداولت لخلٞ ٤غم قٛل،
ئال أن وزحرة صًىامُُ٨ت الا٢خهاص اإلاٛغبي بُُئت
ًٖ الا٢خهاصاث اإلاخ٣ضمت٦ .ما أن الا٢خهاص
اإلاٛغبي ال ًؼاٚ ٫حر ٢اصع ٖلى زل ٤ما ًٟ٨ي مً
مىانب الٗمل لخلبُت َمىخاث قباب ما ٞخئذ
مُالبه جتزاًض.
وهٓغا إلاىٗ٢ه الجٛغافيً ،ىحض اإلاٛغب في
٢لب ؤلاق٩الُت الىاحمت ًٖ هظا الخُىع
اإلاخىاٖ ٌ٢لى اإلاؿخىي الضًمىٚغافي والخُىع
الا٢خهاصي بحن ٖاإلاحن مسخلٟحن ،البلضان
اإلاخ٣ضمت والبلضان الىامُتٞ .ؿا٦ىت أوعوبا حٗغٝ
ع٧ىصا صًمىٚغاُٞا ،ومً اإلاخى ٘٢أن جىسٌٟ
وؿبت زهىبتها صون حٗىٌٍ مؿخىي ألاحُا٫
الؿاب٣ت ،مما ٌؿغٕ مً قُسىزتها ،ولًمان
جىاٞؿُتها جدخاج ِالا٢خهاصًاث ألاوعبُت ئلى هجغة
مىخٓمت ومىٓمت ومخىامُت ألاهمُت.
 33عالم التصاد ودٌموؼرافٌا فرنسً ولد سنة  1898وتوفً سنة
 1990وهو أول من استعمل مصطلح العالم الثالث وذلن سنة
.1952
34
Georges Tapinos, L’économie des
migrations internationales, Paris, Fondation
Nationale des sciences politique, harmand
collin, 1974, P 14.
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أما ؾا٦ىت ئٞغٍُ٣ا وبك٩ل زام ئٞغٍُ٣ا
حىىب الصخغاءٞ ،دكهض اعجٟاٖا صًمىٚغاُٞا
خُث اهخ٣ل ٖضص الؿ٩ان مً  0,77ملُاع وؿمت
ئلى  1331ملُاع ،أي ما ٌٗاصٖ ٫ضص ؾ٩ان الهحن
خالُا وهى ما ؾُٟط ي ئلى جطخم ال٨ثاٞت
الؿ٩اهُت للبالٛحن ؾً اليكاٍ بىزحرة جتزاًض
ؾغٖتها أ٦ثر ٞأ٦ثر .ألامغ الظي ؾُإصي ئلى جٟا٢م
الًٖ ِٛلى بلضان الًٟت الجىىبُت لخىى
البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ باٖخباعه مٗبرا يغوعٍا
هدى أوعوبا.
هظه الٓغُٞت ًخدمل ٞحها اإلاٛغب
اوٗ٩اؾاث ويُٗت حهىٍت ياُٚت ،جخمثل في
قُسىزت ٢اعة أوعبُت ج٣لو ٖضص ؾا٦ىتها،
ومُلها أ٦ثر ٞأ٦ثر ئلى جًُٟل الهجغة الاهخ٣اةُت
بِىما حِٗل ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت اهٟجاعا
صًمىٚغاُٞا 35وَؿعى قبابها للىنى ٫ئلى أوعبا
بمسخل ٠الُغ .١وهى ما ًم ً٨اٖخباعه مً ه٣اٍ
يٗ ٠الٗىهغ الجٛغافي للمٛغب وما له مً
جأزحر ٖلى البٗض الجُى/اؾتراجُجي.
جأثير البعد
الثاني:
املبحث
الجيو/استراجيجي في اعخماد السياست الوطنيت
للهجرة واللجوء.
جُٟض ال٣اٖضة اإلاكهىعة لىابلُىن :بأن
'ؾُاؾت بلض ما ج٨مً في حٛغاُٞخه' «la
politique d'un Etat est dans sa
» ،36géographieوهى ما أ٦ضه الؼُٖم ألاإلااوي
 35دراسة المندوبٌة السامٌة للتخطٌط ،حول ،مستمبلٌة مؽرب
 2030أٌة دٌموؼرافٌة ؟ ،طبعة  2007ص .5
36
http://notes-geopolitiques.com/lecture-detela-revanche-de-la-geographie
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بؿماع ٥بأن" الجٛغاُٞت هي الٗىهغ الضاةم في
الؿُاؾت" .37حٗخبر الجٛغاُٞا مً أبغػ الٗىامل
اإلاخد٨مت في نىاٖت ال٣غاع الؿُاس ي ،ؾىاء
صازل الضولت أو زاعج خضوصها وفي ٖال٢تها م٘
مدُُها .وجدلُل جأزحر البٗض الجُى/اؾتراجُجي في
اٖخماص اإلاٛغب للؿُاؾت الىَىُت للهجغة
واللجىء مىظ ؾىت ً ،2014خُلب الخُغ ١أوال
لٗال٢ت اإلاٛغب بالًٟاء الجٛغافي املخُِ به
(اإلاُلب ألاو )٫زم ٖىامل اٖخماص الؿُاؾت
الىَىُت للهجغة واللجىء لؿىت (2014اإلاُلب
الثاوي).
املطلب ألاول :املغرب والجوار الصعب
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ًم ً٨الخمُحز بحن زالزت ًٞاءاث
ْ
أؾاؾُت ،آَ ٦ؿبذ أهمُت ٦بحرة جاعٍسُا للمٛغب
في عبِ ٖال٢اث م٘ بلضانها بىاء ٖلى اإلاى٘٢
الجٛغافي ،وهي الًٟاء ألاوعبي ،والًٟاء
ؤلاٞغٍ٣ي ،والًٟاء الٗغبي.
الفرع ألاول :املغرب والفضاء ألاوربي
جخمحز الٗال٢اث اإلاٛغبُت ألاوعبُت بؿبب
ٖامل ال٣غب ،ب٩ىنها ٖال٢ت ياعبت في ال٣ضم،
وبىاء ٖلى البٗض الخاعٍخي ٞان الخُىع ال٨مي لٗضص
اإلاهاحغًٍ في ٦ال الاججاهحن ازخلٟذ بازخالٝ
الٓغو ٝالؿُاؾُت والا٢خهاصًت وٚحرها في ٧ل
مغخلت٣ٞ .ض ٧ان اإلاٛغب وحهت ومالطا لالحئحن
ال٣اصمحن مً أوعبا ،اإلاؿلمحن مجهم والحهىص،
Ou l’éternel retour d’une approche réaliste du
monde, consulté le 15/09/2017.
 37لبنى بوشٌاه ،السٌاسة المؽربٌة فً مجال الهجرة ،مرجع سابك،
ص .93
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والظًً جم َغصهم مً ئؾباهُا والبرحٛا ٫زال٫
ؾ٣ىٍ آزغ ئماعة مؿلمت باألهضلـ
ؾىت1492م ،و٢ض جىالذ هجغاث اإلاىعؾُ٨حن -
الظًً ٧ان أٚلبهم ٖغبا وأماػَٛا -ئلى ٚاًت أواةل
ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ ،زانت ما بحن 1609م
و1614م ،38خُث بلٖ ٜضصهم هدى300 000
مىعَؿ٩ي .واؾخ٣بل اإلاٛغب مجهم ما بحن70 000
و 100 000هاػح مً ألاهضلـ ،و٢ض اؾخ٣غوا في
قما ٫اإلاٛغب ،بمضن َىجت وجُىان وقٟكاون
ووحضة وٞاؽ وؾال والغباٍ.39
و٢ض ط٦غ اإلاإعزىن أهه في ال٣غن الؿاب٘
ٖكغ للمُالص ،وفي ٖهض الؿلُان مىالي
اؾماُٖل ،واإلال ٪لىَـ الغاب٘ ٖكغ مل٪
ٞغوؿا٧ ،ان أو ٫اإلاٛاعبت اإلاُ٣محن بٟغوؿا هم
الؿٟغاء ،والضبلىماؾُىن ،والُبازىن وألاؾغي
وال٣غانىت الؿاب٣ىن.40
وجه ٠أبدار الهجغة اإلاٗانغة
"اإلاٛغبُت/الٟغوؿُت" اإلاٛغب ٦بلض جهضًغ
وٞغوؿا ٦بلض اؾخ٣با ،٫وٍبضو أن نضي ون٠
هظا الخى٣ل حٗله خهغا مً الجىىب هدى
الكما ،٫وم٣اعهت بمىحاث هجغة اإلاٛاعبت هدى
ٞغوؿا والتي جم صعاؾتها بك٩ل أوؾ٘ مىظ ؾىىاث
الثماهِىاث ،بضأث جٓهغ هجغاث في الاججاه
اإلاٗا٦ـ (مً الكما ٫هدى الجىىب)؛ ئط ٌُٗخبر
اإلاٛغب وحهت مًٟلت لٗضص مً ألاحاهب أٚلبهم
 38عبد المنعم الفلوس ،وضعٌة األجنبً بالمؽرب منذ االستمالل،
أطروحة لنٌل هادة الدكتوراه ،كلٌة العلوم المانونٌة وااللتصادٌة
واالجتماعٌة السوٌسً الرباط 2007/2006 ،ص .3
39
Khachani, M. (2019), La Question Migratoire
au Maroc, 1ére édition, p. 12.
40
Ibid., p13.
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ٞغوؿُحن ،ومٛتربحن ،ومخ٣اٖضًً ،ومهاحغي
الخجم٘ الٗاةلي ،وٖاملحن َم َدلُحن ،وَلبت،
وحامُٗحن ،ومخضعبحن ...ل ً٨الضعاؾاث وألابدار
الاحخماُٖت اإلاهخمت باإلاؿاع الهجغوي و/أو ُهىٍت
الٟغوؿُحن اإلاخىاحضًً باإلاٛغب في جل ٪اإلاغخلت
جبضو ٢لُلت حضا.41
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أما الحهىص ٣ٞض جخابٗذ وٞىصهم ئلى اإلاٛغب
ٖلى مضي ألاػمان ،ومجهم الحهىص الظًً لجأوا ئلى
اإلاٛغب بٗض جهجحرهم مً ألاهضلـ ،ئط ٧اهذ أعى
اإلاٛغب خايىا للجمُ٘٣ٞ ،ض اخترم أصخاب
ألامغ في اإلاٛغب الحهىصًت صًىا ،و٧ان ِْٗ ٞال خًاعٍا
لم ٌُٗغ ٝئال في اإلاٛغب و٢لُل حضا في البلضان
ألازغي ،في و٢ذ ٧ان الحهىص والحهىصًت مؿألت
ُ
وًُ٢ت جؼعج خ٩ىماث بلضان الٛغب بل اقتهغوا
بمٗاصاتهم لهم بما ٧ان ٌؿمى "مٗاصاة
الؿامُت".42
و٢ض ا٦دؿب الحهىص ويُٗت "أهل الظمت"،
في ٖهض الؿلُان دمحم الخامـ؛ ٖىضما ويٗذ
ٞغوؿا ٢ىاهحن جمُحزًت يض الحهىصٞ ،غٌٞ
الؿلُان جُبُ ٤جل ٪ال٣ىاهحن عٚم زًىٕ
اإلاٛغب خُجها لىناًت الاخخال ٫الٟغوس ي.43
ّ
و٢ض أَغث ويُٗت 'أهل الظمت' ؾلى٥
اإلاؿلمحن ئػاءهم٩ٞ ،ان مىٟ٢هم مبيُا ٖلى
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41

أؾاؽ ٖضم الاٖخضاء ،والخٗامل باإلاٗغو ،ٝوٖضم
الخضزل في الكإون الضازلُت للحهىص صًيُت ٧اهذ
أو ٢اهىهُت أو ً٢اةُت ،وا٢خًذ مىذ الحهىص
ألامان ٖلى خُاتهم وأمىالهم ،وٖضم اؾتر٢ا٢هم،
وخماًتهم.
وم٘ بضاًت ألاػمت الا٢خهاصًت لؿىت
2007م ،وما عا ٤ٞطل ٪مً جالش ي ٞغم الٗمل
واعجٟإ مٗضالث البُالت ،لِـ في نٟىٝ
اإلاهاحغًٍ  ِ٣ٞبل أًًا اإلاىاًَ ؤلاؾباوي ،حٛحر
اججاه الهجغة مً الكما ٫هدى الجىىب ،في ئَاع
هجغة مٗا٦ؿت للكباب ؤلاؾباوي ،الظي ازخاع
بضوعه الاهخ٣ا ٫لبلضان الجىاع وزهىنا اإلاٛغب
للبدث ًٖ ٞغم قٛل بأحىع ج٣ل ُ٢متها ًٖ
أحىع أوعوبا ول ً٨جٟ٨حهم للِٗل في اإلاٛغب.
وفي الؿىىاث ألازحرة ًُالخٔ اعجٟإ هىٕ
آزغ مً الهجغاث هدى اإلاٛغب وهي "هجغاث
الجُل الثالث" أو ما ٌُٗغ ٝبٓاهغة الهجغة
الضولُت للمخ٣اٖضًً ،والتي ٞخدذ مىُ ٤حضًض
لىىٕ مً الهجغاث ٖلى هُاٖ ١المي ،مً البلضان
اإلاخ٣ضمت لِـ  ِ٣ٞؾُاحي بل أًًا هجغة
لإل٢امت والاؾخ٣غاع .44خُث جؼصاص وؿبت
اإلاهاحغًٍ اإلاخ٣اٖضًً مً أنىٞ ٫غوؿُت
وإؾباهُت ٖلى الخىالي في اإلاٛغب .وتهض ٝهجغة
الخ٣اٖض أو الهجغة اإلاخأزغة migrations
’ 'tardivesئلى البدث ًٖ هىُٖت خُاة أًٞل
ل٨باع الؿً في الضو ٫املجاوعة.

Therrien, C. (2016), La Migration des
francais au Maroc, édition la croisée des
chemains Casalanca, p.13.
 42أحمد شلٌحات ،الٌهود المؽاربة ،من منبت األصول إلى رٌاح
الفرلة ،دار أبً رلراق للنشر الرباط ،الطبعة األولى  ،2009ص،
ص  15 ،14بتصرؾ.
 43رشٌد ٌلوح ،لراءة لكتاب الٌهود المؽاربة ،من منبت األصول
إلى رٌاح الفرلة ،مجلة عُمران ،العدد  2خرٌؾ  ،2012ص .ص
266 -259

Guisse, I. et Bolzman, C. (2014), « Migration
de retraités européens au Maroc : Tendances,
Pratiques et Impact, Etude de cas des Suisses
retraités au Maroc », op.cit., pp.1-13.
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جخمحز ٖال٢ت اإلاٛغب باٞغٍُ٣ا بٗال٢ت ًمتزج
ٞحها ما هى عوحي وصًني وحكاع ٥الهىٍت ؤلاٞغٍُ٣ت،
حٗىص ئلى ٢غون ٖضةٞ ،غٚم ٢غبه مً أوعوبا وجمحزه
بخماػج الهىٍت ألاماػَُٛت وألاهضلؿُت والٗغبُت ،ئال
أن هىٍخه ؤلاٞغٍُ٣ت خايغة صاةما ،خُث جًل
ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت الًٟاء الُبُعي الظي ًمثل
الامخضاص الجٛغافي للمٛغب.
واحؿمذ ٖال٢ت اإلاٛغب م٘ صو ٫ئٞغٍُ٣ا
حىىب الصخغاء ،بأهمُت زانت جمثلذ في
الٗال٢ت الخاعٍسُت بٟٗل الغوابِ الضًيُت
والاحخماُٖت والا٢خهاصًت٩ٞ .ان اإلاٛغب في ٖهض
اإلاغابُحن مخُلٗا ليكغ الضًاهت ؤلاؾالمُت هدى
الؿىصان ،واهخم اإلاٛاعبت بمماعؾت الخجاعة م٘
بلضان ئٞغٍُ٣ا .هٟـ ألامغ ؾاع ٖلُه اإلاىخضون
َ
واإلاغٍيُىن والؿٗضًىن ،الظًً َٖ َغْ ٞذ في ٖهضهم
الٗال٢اث اإلاٛغبُت ؤلاٞغٍُ٣ت جُىعا مهما ،جمحزث
بدباص ٫الؿٟغاء وممثلي الضو ٫والهضاًا والهباث
وجباصالث ا٢خهاصًت ،بل امخض خ٨مهم أًًا ئلى
ئٞغٍُ٣ا الٛغبُت.
واؾخمغث الٗال٢اث بحن اإلاٛغب وبُ٣ت
الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت في خ٨م الٗلىٍحن ،واهخٗكذ م٘
اهدكاع الخهى ٝوجأزحر الؼواًا ٖلى الٗضًض مً
صو ٫ال٣اعة واػصًاص أجباٖها ومغٍضيها هىا .٥وْل
البٗض الضًني الغوحي خايغا في الٗال٢اث
اإلاٛغبُت/ؤلاٞغٍُ٣ت .وطل ٪بمؿاهضة امخضاص جأزحر
الٗضًض مً الؼواًا التي اهدكغث ٞغوٖها في الٗضًض
مً الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت٧ ،الؼاوٍت ال٣اصعٍت والؼاوٍت
الخُجاهُت ،باإلياٞت ئلى اهدكاع اإلاظهب الؿني
ردمد 0272- 2210 :

اإلاال٩ي الظي ًخبىاه اإلاٛغب واإلاٗغو ٝبىؾُُخه
واٖخضاله ،وؾُاصة ُ٢م الدؿامذ والاهٟخاح ٖلى
آلازغ ،وال ًؼا ٫اإلاٛغب ٌٗخبر مغحٗا صًيُا
لألٞاع٢ت لخض آلان.
وإطا ٧ان الٗامل الضًني ٢ض ٢ىي ٖال٢اث
اإلاٛغب باٞغٍُ٣اٞ ،ان هىاٖ ٥امل آزغ ٢ىي هظه
الٗال٢ت أ٦ثر ،وٍخجؿض في ؤلاعر الاؾخٗماعي
الٟغوس ي ،ئط أن حل الضو ٫الخايٗت لضاةغة
الىٟىط الٟغوس ي ا٢خهاصًا وز٣اُٞا وؾُاؾُا ٖلى
اعجباٍ أو ج٣اعب م٘ اإلاٛغب ،زهىنا صوٚ ٫غب
ئٞغٍُ٣ا الٟغهٟ٨ىهُت.
ئن الٗال٢اث اإلاٛغبُت ؤلاٞغٍُ٣ت ًمتزج ٞحها
الؿُاس ي ؤلاؾتراجُجي بالخاعٍخي والضًني ئلى
الجاهب الا٢خهاصي .وما اؾدبضا ٫اإلاٛغب
لؿُاؾت اإلاٗ٣ض الكاٚغ التي جدبٗها ٦غص ٗٞل ًٖ
مى ٠٢اإلاىٓمت ؤلاٞغٍُ٣ت (ؤلاجداص ؤلاٞغٍ٣ي
َّ
خالُا) ،بٗض اوسخاب صام إلاضة زالر ٖ٣ىص؛ ئال
جأُ٦ضا ٖلى ههجه ؾُاؾت اؾتراجُجُت ،ج٣ىم ٖلى
عبِ ٖال٢اث مخِىت ومدكاب٨ت ومخضازلت م٘ ٖضص
٦بحر مً الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت الؾُما ٚغب ئٞغٍُ٣ا،
في مجاالث ٖضة ؾُاؾُت وا٢خهاصًت وصًيُت
وز٣اُٞت و٦ظلٖ ٪لى مؿخىي الخيؿُ ٤ألامني.
و٢ض ق٩لذ الؿىىاث ألازحرة اؾخمغاعا لهظه
الؿُاؾت اإلاغج٨ؼة ٖلى م٩اهت اإلاٛغب الخاعٍسُت في
ئٞغٍُ٣ا طاث الٛالبُت اإلاؿلمت ،باإلياٞت ئلى
اإلاى ٘٢الجٛغافي للممل٨ت ،الظي ّأهله ألن ً٩ىن
بىابت الهٟخاح ئٞغٍُ٣ا ٖلى الٗالم ا٢خهاصًا
وؾُاؾُا وز٣اُٞا.
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الفرع الثالث :عالقت املغرب بالفضاء
العربي واملغاربي

ُوَك٩ل زُاب اإلال ٪الغاخل دمحم الخامـ
ؾىت 1947م ئٖالها نغٍدا باهخماء اإلاٛغب للٗالم
الٗغبي ،مٗلىا ًٖ جُلٗه ئلى الاؾخ٣ال٫
والاهًمام ئلى حامٗت الضو ٫الٗغبُت .بُض أهه عٚم
اؾخ٣الله في 1956م ٞاهه لم ًىًم ئلى هظه
اإلاىٓمت الٗغبُت ئال في أ٦خىبغ 1958م ،وبغع
اإلاٛغب جأزحره هظا ٖلى أن الكغ ١ألاوؾِ ٧ان
مُضاها للهغاٖاث والخُاعاث اإلاخىاً٢ت وأن
اإلاٛغب ٚحر مؿخٗض الجساط أي مى ٠٢مً قأهه
حٗمُ ٤ألاػمت...
والجضًغ بالظ٦غ أن الىعي الظي ؾاص في
اإلاٛغب امتزج أؾاؾا بمٟهىمي الٗغوبت وؤلاؾالم
ٗ٦املحن م٩ىهُحن للهىٍت الىَىُت التي لم جىٟهل
ًٖ أطهان اإلاٛاعبت وًٖ اهخمائهم الٗغبي
واٖخ٣اصهم في الىخضة الٗغبُت صون أن ًغجبِ
طل ٪بالًغوعة بخهىع ؾُاس ي لهظه الىخضة ٖلى
اإلاؿخىي الكمىلي.45
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ًدض الضولت اإلاٛغبُت مً حهت الكغ١
الجؼاةغ ومً حهت الجىىب مىعٍخاهُا .ومً اإلاٗلىم
أن اعجباٍ اإلاٛغب ٖاَُٟا ووحضاهُا بالًٟاء
الٗغبي لِـ خالت ْغُٞت ،أو هخاج قغوٍ خ٣بت
مٗانغة ،بل ئن الٗغوبت الخه٣ذ في الىعي
اإلاٛغبي باإلؾالم مىظ الٟخذ.

 45الحسان بولنطار "السٌاسة الخارجٌة المؽربٌة الفاعلون
والتفاعالت" طبعة  2002ص ،ص.106 ،104 ،
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وم٘ اؾخدالت جىاو ٫جٟانُل الٗال٢ت
اإلاٛغبُت/الٗغبُت في أبٗاصها الجُى/اؾتراجُجُت،
لهٗىبت مٗالجت جدالٟاث ونغاٖاث صو ٫هظا
الًٟاء الٗغبي وؤلاؾالمي ،ؾِخم التر٦حز ٖلى
جٟاٖل اإلاٛغب م٘ مدُُه الٗغبي في مٗالجخه
ملجمىٖت مً الخالٞاث الٗغبُت باٖخماص
ألاؾالُب الؿلمُت 46التي ًخىؾِ ٞحها بك٩ل حض
خظع مساٞت جدىٍلها مً خغب باعصة ئلى خغب
ؾازىت ،وإًماها مً اإلاٛغب باخترام الكإون
الضازلُت للضو ٫وأهمُت اإلاؿاعي الؿلمُت في خل
الخالٞاث الضولُت.
ئن جٟاٖل اإلاٛغب م٘ املخُِ الٗغبي ٌٗض
زابخا مً زىابذ ؾُاؾخه الضبلىماؾُت ،ؾىاء
٧اهذ صًبلىماؾُت عؾمُت أو ا٢خهاصًت أو ٚحرها،
ٌك٩ل ٞحها الخاعٍش والجٛغاُٞت ومبضأ الخىاػن أهم
مغج٨ؼاث الٗال٢اث الضولُت بحن اإلاٛغب والضو٫
الٗغبُت.
ولٗل مى ٠٢اإلاٛغب مً ألاػمت الخلُجُت
لؿىت  2017بحن ٖضص مً الضو ٫الٗغبُت (اإلامل٨ت
الٗغبُت الؿٗىصًت والاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة
والبدغًٍ ومهغ) وبحن صولت ُ٢غ ،لضلُل ًٖ
ؾلى ٥صًبلىماس ي عػًٍ ًسضم خ ٟٔالاؾخ٣غاع
وألامً صازل اإلاىُ٣ت ،التزم ُٞه الخُاص ؤلاًجابي
والىؾاَت ،خُث ٢ام اإلال ٪دمحم الؿاصؽ بجهىص
عامُت إلًجاص خل لخل ٪ألاػمت ؤلا٢لُمُت ،ئياٞت
ئلى ئعؾا ٫مؿاٖضاث ٚضاةُت لضولت ُ٢غ التي
 46من أهم مبادئ العاللات الدولٌة لتسوٌة النزاعات الدولٌة اعتماد
االسالٌب السلمٌة كما تمر ذلن المادة  33من مٌثاق االمم المتحدة
وهً تشمل :المفاوضات والمساعً الحمٌدة والوساطة والتوفٌك
والتحمٌك وعرض النزاع على المنظمات الدولٌة.
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ُ
ِ ٞغى ٖلحها الخهاع ،وهى مى ٠٢هاب٘ مً ا٢خىإ
اإلاٛغب بٗىصة اإلاهالخت بحن ألاَغا ٝاإلاخىاػٖت.
٦ما أباهذ مباصعة اإلاٛغب باعؾا٫
مؿاٖضاث َبُت وإوؿاهُت ئلى لبىان ئزغ الاهٟجاع
الظي و ٘٢في مغٞأ بحروث -والظي زل ٠زؿاةغ
ماصًت وبكغٍت ًٖ -جًامىه م٘ الضو ٫الٗغبُت
زانت أو٢اث ألاػماث.
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ٖمىما ًم ً٨ال٣ى ٫ئن ازخُاع اإلاٛغب
اٖخماه ال٣ىة الىاٖمت 47في ٖال٢اجه الضولُت،
هاحم ًٖ ٢ىاٖخه ب٣ضعتها ٖلى جد ٤ُ٣ألاهضاٝ
اإلاُلىبت ٖىض الًغوعة ،والى٢ى ٝيض جأزحراث
48
آلازغًٍ ،مما ًبرػ أهمُت مؼج ال٣ىة الهلبت
وال٣ىة الىاٖمت والظي ٌُٗي للمٛغب ٢ىة لٟغى
هٟؿه ٖلى الؿُا٢حن ؤلا٢لُمي والضولي وهى ما
ٌٗغ ٝبال٣ىة الظُ٦ت 49في الٗال٢اث الضولُت.
٦ما أن وعي اإلاٛغب بًغوعة ِالاهسغاٍ في
جضبحر الكأن ؤلا٢لُمي وال٣اعي والضوليًٟ ،ؿغ
ٌ 47عتبر جوزٌؾ ناي أول من صاغ مفهوم القوة الناعمة
 SOFT POWERفً صورة نظرٌة ممنعة ومحكمة البناء،
ومن أهم تعارٌؾ الموة الناعمة نجد تعرٌؾ مٌشٌل فوكو Michel
 Foucaultالذي ٌعتبر الموة الناعمة أنها إجبار وإلزام ؼٌر
مباشرٌن وسجال عملً ولٌمً ٌهدؾ إلى التأثٌر على الرأي العام
فً داخل الدولة وخارجها باعتماد وسائل حضارٌة التصادٌة
وادعائٌة ،وإن كان جوزٌؾ ناي لد اتفك أٌضا على هذا االتفاق إال
أنه استبعد الوسائل االلتصادٌة كأحد صور الموة الناعمة ،عموما
تعرٌؾ الموة الناعمة هو التأثٌر على العمول باستخدام وسائل ؼٌر
عنٌفة للسٌطرة والهٌمنة .للتوسع أكثر انظر جوزٌؾ ناي 'الموة
الناعمة'
ٌ 48مصد ب المقومات الصلبة المؤهالت المادٌة التً ٌتوفر علٌها
البلد سواء كانت موارد طبٌعٌة ،من نفط ،ومعادن ومولع
جؽرافً...
 49القوة الذكية هً تطور لمفهوم الموة الناعمة ،وهً عبارة عن
مزٌج من استخدام كل من الموة الصلبة والناعمة معا فً العاللات
بٌن الدول ،من أجل تحمٌك األبعاد الثالثة كما حددها جوزٌؾ ناي
فً كتابه "الموة الناعمة " البعد التملٌدي العسكري ،والبعد
االلتصادي ،والبعد الثالث المتمثل فً المضاٌا االنتمالٌة مثل
االرهاب والجرائم الدولٌة والتؽٌرات المناخٌة ...انظر الموسوعة
السٌاسٌة .
https://political-encyclopedia.org/
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ازخُاعه جىؾُ٘ ٖال٢اجه وقغ٧اةه ؾىاء ٖلى
اإلاؿخىي الا٢خهاصي أو ألامني أو ٚحره .وهى
ازخُاع لم ًأث ٖبثا ،بل ٞغيه البٗض
الجُى/اؾتراجُجي.
ٚحر أن اإلاكا٧ل الخضوصًت ال٣اةمت بحن
اإلاٛغب وحىاعه الهٗب (الجؼاةغ وإؾباهُا)،
َّ
نٗبذ ٖلُه مهمت مغا٢بت خضوصه ٖلى مؿخىي
مداعبت الجغاةم اإلاىٓمت الٗابغة للخضوصَ ،وم ُّ
غص
طل ٪باألؾاؽ ئلى مك٩لت جغؾُم الخضوص ،50وإلى
نٗىبت الخيؿُ ٤والخٗاون الٟٗلي بحن بلضان
الجىاع ؤلا٢لُمي زانت في مؿألت مغا٢بت الخضوص
البرًت والبدغٍت لخ ٟٔأمً ؤلا٢لُم ،صوهما
ؤلال٣اء بمؿإولُت طلٖ ٪لى َغ ٝوجملو
الُغ ٝآلازغ.

ٌ 50نضاؾ إلى مشكلة الحدود بٌن المؽرب والجزائر وكٌان جبهة
البولٌسارٌو ،مشكلة ترسٌم الحدود المائٌة بٌن المؽرب وإسبانٌا،
فمنذ  2001دخلت المؽرب فً مفاوضات مع إسبانٌا لتحدٌد المٌاه
اإلللٌمٌة بٌن الطرفٌن فً الصحراء وجزر الكناري ،وخاصة بعدما
ساد اعتماد بوجود بترول فً تلن المنطمة .ولد تسبب الموضوع فً
نزاع بٌن الطرفٌن ألن اسبانٌا كانت تتجنب التولٌع على اتفالٌة
رسمٌة مع الرباط طالما لم ٌتم الحسم فً السٌادة على الصحراء.
وفً سنة  ،2009لدّمت اسبانٌا ملفها الخاص بتحدٌد المٌاه اإلللٌمٌة
والجرؾ الماري الخاص بجزر الخالدات ،وسارع المؽرب بدوره
لالعتراض علٌه عبر مراسلة رسمٌة موجهة إلى األمم المتحدة.
مرة أخرى
وفً الـ  17من دٌسمبر  ،2014عادت إسبانٌا وبادرت ّ
بشكل أحادي دون استشارة المؽرب بتمدٌم طلب إلى األمم المتحدة
لترسٌم مٌاهها اإلللٌمٌة ،األمر الذي أدّى إلى احتجاج الرباط خالل
شهر مارس من  ،2015كما فرض على إسبانٌا التراجع وتأكٌد
استعدادها لترسٌم الحد ود البحرٌة والمٌاه اإلللٌمٌة بعد الحل النهائً
لنزاع الصحراء .وٌعود الخالؾ المؽربً اإلسبانً إلى كون
المسافة الفاصلة بٌن السواحل المؽربٌة وجزٌرة "فوٌرتٌفونتورا"
التابعة ألرخبٌل الخالدات ال تتجاوز  100كلم ،وهً مسافة تجعل
المؽرب وإسبانٌا فً مولؾ خالؾ لكون المنطمة االلتصادٌة
الخالصة حسب المانون الدولً تصل إلى أكثر من  200كلم من
السواحل ،وفً حال كانت المسافة الفاصلة بٌن سواحل دولتٌن تمل
عن هذه المسافةٌ ،كون ترسٌم الحدود البحرٌة بٌنهما مرتبطا
باتفالهما.
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املطلب الثاني :عوامل اعخماد السياست
الوطنيت للهجرة واللجوء
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ئن ازخُاع اإلاٛغب ئٖضاص عؤٍت قاملت
لبرهامج الهجغة لم ًأث ٖبثا ،وإهما هى ِهخاج ٖمل
مخىانل ومدُاث مترا٦مت بكأن الهجغة ٖلى
اإلاؿخىي الضولي أو ال٣اعي أو الضازلي ،أٞغػث
اٖخماص ؾُاؾت وَىُت للهجغة .وه٨ظاٌٗ ،ض
اإلاٛغب مً الضو ٫التي اهسغَذ في مٗالجت
مىيىٕ الهجغة بك٩ل ئوؿاوي وٖملي ،في مداولت
لخ٣ضًم مجمىٖت مً ألاحىبت الهُ٩لُت إلق٩الُت
الهجغة.
لظل ٪وبٗض ج٣غٍغ املجلـ الىَني ٢ام
اإلاٛغب باٖخماص الؿُاؾت الىَىُت للهجغة
واللجىء ،والتي حٗض أو ٫همىطج حٗخمضه صولت مً
حىىب اإلاخىؾِ ،وجدبنى ؾُاؾت جًامىُت
خُ٣ُ٣ت الؾخ٣با ٫اإلاهاحغًٍ ال٣اصمحن مً
الكغ ١ومً ئٞغٍُ٣ا حىىب الصخغاء ،و٤ٞ
م٣اعبت ئوؿاهُت مىضمجت م٨ىذ مً ج٪ُ٨ٟ
ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت والهىع الىمُُت التي جخجاهل
الخاحُاث اإلاكغوٖت للمهاحغًٍ ،مٗخمضا في طل٪
ٖلى اخترام خ٣ى ١الالجئ واإلاهاحغ ،و٦ظل٪
الٗمل مً أحل مداعبت الهجغة الؿغٍت و٧ل
الجغاةم الٗابغة للخضوص.
واإلاالخٔ أن بلىعة الؿُاؾت الىَىُت
للهجغة واللجىء حاءث ٦ىدُجت لٗىامل مسخلٟت
َٛذ ٞحها الٗىامل الخاعحُت (الٟغٕ ألاوًٖ )٫
الٗىامل الضازلُت (الٟغٕ الثاوي).
الفرع ألاول :العوامل الخارجيت
ردمد 0272- 2210 :

ؾاهم ج٨غَـ أولىٍت الخُاع ألامني الظي
جأزض به صو ٫الاجداص ألاوعبي في جدىٍل اإلاٛغب
لبلض اؾخ٣با ،٫بٟٗل ٖامل الخسىمُت وبؿبب
اٖخماص الاجداص ألاوعبي لؿُاؾت هجغة اهخ٣اةُت
طاث م٣اعبت أمىُت ،وجبىحها زُاب ألامىىت مً
أحل الخد٨م في جض٣ٞاث الهجغة.
واٖخباعا ل٩ىن خماًت الخضوص أمغا ؾُاصًا،
ٞان الضو ٫الاجداص ألاوعبي جخظعٕ بأن جض٣ٞاث
الهجغة الضولُت ،زهىنا الهجغة ٚحر ال٣اهىهُت
حك٩ل تهضًضا ألمجها واؾخ٣غاعها .خُث ئهه
وبؿبب اعجٟإ ٖضص اإلاهاحغًٍ والؾُما في
الىه ٠الثاوي مً ال٣غن الٗكغًٍ وبضاًت ال٣غن
الخالي٢ ،امذ البلضان الٛغبُت مً صو ٫أوعبا
والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،بدبني ؾُاؾت
ناعمت إلاغا٢بت خضوصها وجىُٓم خغ٦ت الهجغة
الضولُت ،والؼٍاصة في حؿُِج خضوصها .وما اعجٟإ
ٖضص الخىاحؼ اإلااصًت التي جبنى ٖلى خضوص الضو٫
ئال جأُ٦ضا ٖلى الغبِ بحن مؿألت الهجغة ومؿألت
ألامً.
ومً بحن الؿُاحاث الخضوصًت هجض
الجضاع ؤلاؾباوي ٖلى مدُِ مضًىتي ؾبت وملُلُه
املخخلخحن .ئط حٗض ئؾباهُا مً الضو ٫الغاةضة في
ٖؿ٨غة خضوصها الجىىبُت وحؿُِجها ٦ذجغ
الؼاوٍت في اؾتراجُجُتها للخُلىلت صون صزى٫
اإلاهاحغًٍ ٚحر اإلاغٚىب ٞحهم ئلى أعايحها ،زانت
بٗض اهخ٣الها مً بلض جهضًغ وٖبىع ئلى بلض
اؾخ٣با ٫م٘ بضاًت ال٣غن الٗكغًٍ.
وإن ٧اهذ ألاهضا ٝاإلاٗلىت خىُ٢ ٫ام
الؿلُاث ؤلاؾباهُت لبىاء الؿُاج الخضوصي
معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية
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وهٓغا للمى ٘٢الجٛغافي للمضًيخحن
املخخلخحن واهخمائهما الجٛغافي لل٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت،
٣ٞض أنبدخا زال ٫الؿىىاث ألازحرة م٣هضا
آلال ٝاإلاهاحغًٍ ألاٞاع٢ت ،خُث ًًٟل
اإلاهاحغون ٚحر ال٣اهىهُحن هظه الىحهت ألنهم
ٌؿخُُٗىن الىنى ٫ئلى "أعاى جابٗت لالمخضاص
ألاوعبي" بمجغص صزىلهم اإلاضًيخحن ،لظل٢ ٪امذ
الؿلُاث ؤلاؾباهُت بؼٍاصة جأمحن خضوصها ببىاء
ؾُاحاث ئياُٞت للمىُ٣ت الٟانلت بحن مضًىت
ملُلُه ومضًىت الىاْىعٖ ،لى َىُ٦ 8 ٫لىمتراث،
وباعجٟإ ًهل ئلى  6.5أمخاع٦ .ما ٢امذ بتزوٍضه
ب٩امحراث مغا٢بت ،للخض مً ْاهغة الهجغة ٚحر
الكغُٖت ،ئال أهه بالغٚم مً طلٞ ٪ان مداوالث
الدؿلل ئلى صازل اإلاضًىت في جؼاًض مؿخمغ ،لظل٪
جدخاج ئؾباهُا حٗاون اإلاٛغب مً أحل خماًت
خضوصها الجىىبُت.
و٢ض أوضخذ ألاػمت الؿُاؾُت ألازحرة بحن
اإلاٛغب وإؾباهُاٖ ،لى ئزغ اؾخ٣با ٫وٖضم ئزُاع
مضعٍض للغباٍ بخىاحض ئبغاهُم ٚالي-عةِـ حبهت
البىلِؿاعٍىٞ -ى ١جغابهاِ ًٖ ،خ ّ
ـ يُٗ ٠مً
ٍّ
الخٗاون الٟٗلي مً ئؾباهُا ججاه اإلاٛغب ،و٢ض جم
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وحٗؼٍؼه خى ٫اإلاضًيخحن املخخلخحن واإلاخمثلت في
ئً٣ا ٝالهجغة ٚحر الىٓامُتٞ ،ان ألاهضاٚ ٝحر
اإلاٗلىت جخمثل أؾاؾا في اٖخباعه أخض الاحغاءاث
التي تهض ٝمً زاللها ئؾباهُا ئلى حٗؼٍؼ الىي٘
الغاهً لالخخال ،٫واؾتراجُجُت مد٨مت تهض ٝمً
زاللها ئلى جغؾُم الخضوص بد٨م الىا.51٘٢

 51سعٌد الصدٌمً ،تشٌٌد الرلابة على الحدود وبناء االسوار
لمحارب ة الهجرة :ممارنة بٌن السٌاستٌن االمرٌكٌة واالسبانٌة مجلة
رؤى استراتٌجٌة  .2013ص .101
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ئصزا ٫ئبغاهُم ٚالي بجىاػ حؼاةغي مؼوع
وبصخهُت مىخدلتٖ ،لما أن هظا ألازحر هى
مىيىٕ مخابٗاث ً٢اةُت ومً َغ ٝالٗضالت
ؤلاؾباهُت بتهم اهتها ٥خ٣ى ١الاوؿان
والاٚخهاب ،وأن مً ضخاًاه ممً ًدمل
الجيؿُت ؤلاؾباهُت ،بل أن بًٗا مً هاجه
ُ
الجغاةم ا ْعج٨ب ٞى ١التراب ؤلاؾباوي.
و٢ض أزاعث هاجه ألاػمت جدضًض مضي
ؤلازالم واإلاهضاُ٢ت في الخُاب الظي َّ
ًغو ُج له
زالٖ ٫ضة ؾىىاث مً خؿً الجىاع والكغا٦ت
الاؾتراجُجُت بحن البلضًً ،وخُث ٌُٗض اإلاٛغب
خلُٟا اؾتراجُجُا إلؾباهُا ولالجداص ألاوعبي ٩٦ل
في ٖضة مجاالث ا٢خهاصًت وأمىُت وٚحرها ولِـ
 ِ٣ٞما ًخٗل ٤بخضبحر مل ٠الهجغة٩ٞ ،ان مى٠٢
اإلاٛغب واضخا بسهىم وحىب اخترام عوح
هاجه الكغا٦ت الاؾتراجُجُت ،أو اإلاٗاملت باإلاثل.
الجضًغ بالظ٦غ أن اإلاٛغب ٌٗض قغٍ٩ا
أؾاؾا وخلُٟا ئؾتراجُجُا لضو ٫الاجداص ألاوعبي
في املجا ٫ألامنيٞ ،بًٟل الخٗاون اإلاٛغبي وج٣ضًم
مٗلىماث جخٗل ٤بمداعبت ؤلاعهاب والجغٍمت
اإلاىٓمت ،جم٨ىذ ئؾباهُا مً ئل٣اء ال٣بٌ ٖلى
الٗضًض مً ؤلاعهابُحن وججىِب هجماث ئعهابُت
ٖلى أعايحها.
وٍإ٦ض اإلاٛغب ٖلى زلُٟت هاجه ألاػمت م٘
الجاعة الكمالُت أنها لِؿذ مغجبُت بدالت
شخو ،وإهما هي ٢هت ز٣ت واخترام وحٗاون
ٗٞلي مخباص ٫بحن البلضًً ،وأن ئؾباهُا حعي حُضا
أن ًُ٢ت الصخغاء اإلاٛغبُت زِ أخمغ باليؿبت
ل٩ل اإلاٛاعبت ،وأن جىاحض ػُٖم الاهٟهالُحن ٞى١
معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية
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جغابها ؾىً ٝؼعج اإلاٛغب ختى وإن ٧ان الضا٘ٞ
ٗٞال وعاء اؾخ٣باله هى لضوإ ئوؿاهُت .وإن ٧ان
ألامغ ٦ظل ،٪إلااطا جدخج ئؾباهُا ٖلى صزى٫
الالحئحن واإلاهاحغًٍ بُغٍ٣ت ٚحر ٢اهىهُت؟
واللظًً هم في أمـ الخاحت للمؿاٖضة
ؤلاوؿاهُت.

الفرع الثاني :العوامل الداخليت
اهسغٍ اإلاٛغب في وي٘ واٖخماص ؾُاؾت
وَىُت للهجغة ٖلى زلُٟت جىاوٖ ٫ضص مً
الخ٣اعٍغ الضولُت ،52خى ٫ويُٗت خ٣ى ١ؤلاوؿان
بك٩ل ٖام ،وويُٗت اإلاهاحغًٍ ٚحر الكغُٖحن
في اإلاٛغب ،زانت مجها ج٣غٍغ مىٓمت "هُىمً
عاًدـ ووحل" الظي ع٦ؼ ٖلى مٗاملت اإلاهاحغًٍ
ال٣اصمحن مً ئٞغٍُ٣ا حىىب الصخغاء،
واإلاخىاحضًً في اإلاىُ٣ت الىاٗ٢ت في الكما٫
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ئن التزام اإلاٛغب بالكغا٦ت الاؾتراجُجُت
م٘ بلضان الجىاع ٌٗىص ل٣ىاٖخه بالخٗاون ؤلاًجابي
ً
ووٞاء مىه بالتزاماجه
في ئَاع ألامً اإلاخباص،٫
الضولُت التي اهسغٍ بها ،وما ع ٘ٞالُض ًٖ خغاؾت
الخضوص البرًت للمضًيخحن املخخلخحن ؾبخت وملُلُت
لُىم واخض بمثابت جىبُه مً اإلاٛغب إلؾباهُا،
خُث أعب ٪جى ٠ُ٢اإلاٛغب حٗاوهه في خغاؾت
الخضوص لؿاٖاث ٢لُلت الجاعة ؤلاؾباهُت ،بؿبب
صزى ٫آال ٝاإلاهاحغًٍ والالحئحن ،مما ٌٗني أن
الخٗاون الٟٗلي ً٣خط ي مغاٖاث مهالر البلضًً
مٗا ولِـ لُغ ٝصون ألازغ.

 52تضمنت عدة تمارٌر انتمادات للسلطات المؽربٌة ،منها تمرٌر
شارل تانون ،وتمرٌر ترانسبرانً 'منظمة الشفالٌة' ،تمرٌر
أمنٌستً ،وتمرٌر هٌومان راٌتس ووتش.

ردمد 0272- 2210 :

الكغقي للمٛغب ،بحن الخضوص الجؼاةغٍت /اإلاٛغبُت
وجدضًضا مضًىت وحضة ،وبحن اإلاؿخٗمغجحن
ؤلاؾباهِخحن ؾبخت وملُلُت.
أ٦ض ج٣غٍغ "هُىمً عاًدـ ووحل" الهاصع
بخاعٍش صحىبر  ،2012أهه وفي ئَاع الجهىص
اإلايؿ٣ت بحن اإلاٛغب وإؾباهُا لًبِ الهجغة
الؿغٍتٞ ،اهه ًخم أخُاها اعج٩اب أٖماٖ ٫ى٠
يض اإلاهاحغًٍ ،ئما في ق٩ل مضاهماث للمىاَ٤
التي ًسخبأ ٞحها هإالء ،أوفي ئَاع ٖملُاث الُغص
والا٢خُاص ئلى الخضوص ،ألامغ الظي جم
الجماعي ِ
اؾخٛالله مً َغ ٝزهىم الىخضة الترابُت
بالتروٍج لٗضم اخترام اإلاٛغب لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
لظل ٪وفي زُىة اؾدباُ٢ت ملخاولت حٗضًل
الهىعة الؿلبُت التي عؾمتها جل ٪الخ٣اعٍغَ ،لب
"اإلال ٪دمحم الؿاصؽ" ،مً املجلـ الىَني
لخ٣ى ١ؤلاوؿان باٖخباعه مإؾؿت وَىُت
مؿخ٣لت حٗنى بالضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان
والخغٍاث وخماًتها ،باٖضاص ج٣غٍغ خى ٫ويُٗت
اإلاهاحغًٍ والالحئحن باإلاٛغب.
لُخم بٗضها بلىعة الؿُاؾت الىَىُت
للهجغة واللجىء ،53وهى جأُ٦ض ًٖ ؤلاعاصة ال٣ىٍت
ّ
إلاإزثت لخ٣ى١
لالهسغاٍ في اإلاىٓىمت الضولُت ا ِ
ؤلاوؿان ،وجأُ٦ض ٖلى جُ٣ضه بااللتزاماث الضولُت
التي اهسغٍ ٞحها ،وحٗض 'ؤلاؾتراجُجُت الىَىُت
للهجغة واللجىء" أو ٫همىطج حٗخمضه صولت مً
حىىب اإلاخىؾِ ،وجدبنى ؾُاؾت جًامىُت
خُ٣ُ٣ت الؾخ٣با ٫اإلاهاحغًٍ ال٣اصمحن مً
53فاطمة أمراح ،السٌاسة الوطنٌة للهجرة واللجوء بٌن رهان
التدبٌر وصعوبة التنزٌل ،مجلة الشؤون المانونٌة والمضائٌة ،العدد
التاسع ،طبعة ماي  ،2021ص .226
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الكغ ١ومً ئٞغٍُ٣ا حىىب الصخغاء ،و٤ٞ
م٣اعبت ئوؿاهُت مىضمجت م٨ىذ مً ج٪ُ٨ٟ
ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت والهىع الىمُُت التي جخجاهل
الخاحُاث اإلاكغوٖت للمهاحغًٍ ،مٗخمضا في طل٪
ٖلى اخترام خ٣ى ١الالجئ واإلاهاحغ ،و٦ظل٪
مداعبت الهجغة الؿغٍت و٧ل الجغاةم الٗابغة
للخضوص.

و٢ض أ٢ضم اإلاٛغب ٖلى حؿىٍت ويُٗت ٖضص
مً اإلاهاحغًٍ ٚحر الىٓامُحنٖ ،بر مغخلخحن،
امخضث اإلاغخلت ألاولى مً ً 2ىاًغ ئلى  31صحىبر
 ،2014ومغخلت زاهُت في  15صحىبر .2016
وجمثلذ الخهُلت الغ٢مُت للٗملُت الاؾخثىاةُت
ألاولى لدؿىٍت الىيُٗت ؤلاصاعٍت في الاؾخجابت ٫
 %83353مً الُلباث الىاعصة ٖلى اإلاهالر
املخخهت ،وجغجب ٖجها حؿلُم  23096بُا٢ت
ئ٢امت مً مجمىٕ َ 27649لبً ،مثل ٞحها
الغحا ٫وؿبت  % 56واليؿاء وؿبت  ،% 44وجبلٜ
وؿبت الظًً جتراوح أٖماعهم ما بحن  18و 50ؾىت
٦ ،54% 87ما جسخل ٠حيؿُاتهم لُخهضع
اإلاهاحغًٍ الؿىعٍحن والؿِىٛالُحن ٢اةمت
الجيؿُاث التي جمذ حؿىٍت أوياٖهم ال٣اهىهُت.
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٦ما حٗخبر"ؤلاؾتراجُجُت الىَىُت للهجغة
واللجىء" عهاها وجدضًا ٦بحرا ،وفي هٟـ الى٢ذ
هى ج٨غَـ إلاهضاُ٢ت اإلاٛغب في مجا ٫خ٣ى١
ؤلاوؿان ،ومداولت لخضبحر مل ٠الهجغة،
باالٖخماص ٖلى الخىنُاث التي جًمجها ج٣غٍغ
املجلـ الىَني لخ٣ى ١ؤلاوؿان.

 54تمرٌر حول حصٌلة السٌاسة الوطنٌة للهجرة واللجوء ما بٌن
.2016 -2013

ردمد 0272- 2210 :

و٢ض ؾاهمذ ٖملُتي الدؿىٍت ووي٘
الاؾخ٣غاع ألامني باإلاٛغب ،في جدىله ئلى الىحهت
اإلاًٟلت ملخخل ٠أهىإ الهجغاث الضولُت ،وما
ًىا٦ب طل ٪مً جدضًاث مسخلٟت ؾىاء مجها ٖلى
اإلاؿخىي الاحخماعي أو الا٢خهاصي أو الؿُاس ي
أو ألامني .زهىنا أن ٖضص اإلاهاحغًٍ مغشر
لالعجٟإ بؿبب وي٘ الالأمً بمىُ٣ت الصخغاء
والؿاخل ،واؾخمغاع ألاػماث اإلاىضلٗت في ٖضص مً
بلضان اإلاىُ٣ت .ألامغ الظي ًغ ٘ٞمً ؾ٠٣
الخدضًاث التي جىاحهها الضولت اإلاٛغبُت في جضبحر
مل ٠الهجغة.
خالصت القول ،هدُجت جدى ٫اإلاٛغب ئلى
بلض اؾخ٣باٞ ،٫اهه ًجض هٟؿه بحن مُغ٢ت
الؿُاؾت ألاوعبُت طاث م٣اعبت أمىُت للخض مً
الهجغة ،وؾىضان الىي٘ ألامني ٚحر اإلاؿخ٣غ
ألٚلب صو ٫ؤلا٢لُم اإلاىخجت للهجغة .وأنبذ مٗه
جضبحر مل ٠الهجغة في اإلاٛغب أمغا نٗبا جؼصاص
نٗىبخه بتزاًض الىاٞضًً بمسخل ٠حيؿُاتهم
وأَُاٞهم وصًاهاتهم وز٣اٞاتهم ،وما ًٟغيه
الىي٘ الخالي مً جدضًاث ٖلى مسخل٠
اإلاؿخىٍاث ألامىُت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت
والاحخماُٖت.
ُ
ّ
الؿُاصًت وألامىُت
٦ما أن َُٛان اإلا٣اعباث
ٖلى خؿاب الخيؿُ ٤الضولي لخضبحر ْاهغة
الهجغة ،والًٖ ِٛلى بلضان حىىب اإلاخىؾِ
للخض مجها وخهغها ،لً ًد ٤٣ما جهبى ئلُه
َ َّ
أوعوبا زانت ّ
بسُغ ال ٌٗترٝ
ألامغ ًخٗل٤
وأن
ٍّ
بالخضوص الؿُاؾُت ،وال ًُمّ ً٨
ألي ئحغ ٍّاء صازلي
َ
دانغجه ،ئطا
ُٟ٦ما ٧ان هىٖه ،أن ًَ٨ؿب عهان ُم
ً
ُ
ئَاع مً
لم ً ً٨م٣غوها بخضابحر ُمىاػٍت في
ٍّ
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ً بل لها م،زانت مجها اإلاهالر الؿُاصًت
ىة٢ ٘٢ٗل الىاٟىماث الهلبت ما ًجٗلها ب٣اإلا
لُمي٢غى ٖلى بلضان الجىاع ؤلاٟ ج،لُمُت٢ئ
مدمُت أو٦ ُحر هٓغجه في الخٗامل مٗها لِـٛح
٠ُ وخلُٝغ٦ مؿخٗمغة جابٗت ألخض وإهما
.اؾتراجُجي
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ُ
ٗليٟ والاخترام ال، الضولُحن٤ُالخٗاون والخيؿ
.خحنًٟت الاؾتراجُجُت بحن بلضان ال٦للكغا
ل في٣ٗ ال٫ ئٖما٤ُخط ي اإلاى٣ً وخُث
ت٨ان ازخُاع اإلاملٞ ،٫الؿُاؾت الخاعحُت للضو
ىة الىاٖمت في ؾُاؾتها٣غبُت اٖخماص الٛاإلا
 ًٖ مهالخهاٌٝ الُغٚ الخاعحُت ال ٌٗني

 Alisdair .R, Noil . and C, Rob .K(2013), Oxford, A Dictionary of Human Geography,
Consulté le 1/11/2020, sur le site :
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199599868.001.0001/
acref-9780199599868-e
 Georges Tapinos, L’économie des migrations internationales, Paris, Fondation
Nationale des sciences politique, harmand collin, 19743 P 14.
 Guisse, I. et Bolzman, C. (2014), « Migration de retraités européens au Maroc :

Tendances, Pratiques et Impact, Etude de cas des Suisses retraités au Maroc », op.cit.,
pp.1-13.
 http://notes-geopolitiques.com/lecture-dete-la-revanche-de-la-geographie
 Ou l’éternel retour d’une approche réaliste du monde, consulté le 15/09/2017.
 Pascal, B. La Géopolitique, (2020), 7eme édition, Editions Eyrolles, P 18
 Rosiére, S. (2001), Géographie politique, géopolitique et géostratégie : distinction
opératoires, Paris, Armand Colin, 2001, p.42.

.32  م،2020 غٍغ مىٓمت الهجغة الضولُت لؿىت٣ ج
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr-2020-ar.pdf
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 Therrien, C. (2016), La Migration des francais au Maroc, édition la croisée des
chemains Casalanca, p.13.
،ٍ لليكغ الغبا١غا٢ صاع أبي ع،ت٢غٟ ئلى عٍاح ال٫ مً مىبذ ألانى،اعبتٛ الحهىص اإلا، أخمض قلُداث
.ٝ بخهغ15 ،14  م، م،2009 الُبٗت ألاولى
.2016 -2013  خهُلت الؿُاؾت الىَىُت للهجغة واللجىء ما بحن٫غٍغ خى٣ ج
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 Khachani, M. (2019), La Question Migratoire au Maroc, 1ére édition, p. 12.
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 جحري صي مىهترًا ٫وحان ُ٦لحن ،مىؾىٖت الاؾتراجُجُا مجض اإلاإؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ
والخىػَ٘ ،بحروث لبىان ،الُبٗت ألاولى 2011م ،م .549
 جحري صي مىهترًا ٫وحان ُ٦لحن ،مىؾىٖت الاؾتراجُجُا ،جغحمت ٖلي مدمىص م٣لض ،مغح٘ الؿاب٤
م  552بخهغ.ٝ
 حؼع ال٨ىاع٢ :ل ٤مً جؼاًض الهجغة ٖبر الُغٍ" ٤ألا٦ثر صمىٍت" وكغ بخاعٍش  .2020/11/12اَل٘
ٖلُه بخاعٍش https://www.infomigrants.net/ar/post/29363 2020/12/25
 الخؿان بى٢ىُاع "الؿُاؾت الخاعحُت اإلاٛغبُت الٟاٖلىن والخٟاٖالث" َبٗت  2002م ،م،
.106 ،104
 الخؿً الثاوي٦ ،خاب الخدضي ،اإلاُبٗت اإلالُ٨ت الُبٗت الثاهُت  ،1982م .235
 الخؿً الثاوي٦ ،خاب الخدضي ،اإلاُبٗت اإلالُ٨ت الُبٗت الثاهُت  ،1982م .295
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الخُاب اإلال٩ي بمىاؾبت اٞخخاح ٢مت اإلاىار ٧ىب  22اإلاىٗ٣ض بمغا٦ل في  16هىهبر .2016
صعاؾت اإلاىضوبُت الؿامُت للخسُُِ ،خى ،٫مؿخ٣بلُت مٛغب  2030أًت صًمىٚغاُٞت ؟َ ،بٗت
 2007م .5
عقُض ًلىح٢ ،غاءة ل٨خاب الحهىص اإلاٛاعبت ،مً مىبذ ألانى ٫ئلى عٍاح الٟغ٢ت ،مجلت ُٖمغان ،الٗضص
 2زغٍ ،2012 ٠م .م 266 -259
ؾٗىص ٖابض " الٟغ ١بحن الاؾتراجُجُت والجُى/اؾتراجُجُت " بخهغ ،ٝاَل٘ ٖلُه بخاعٍش  25ماعؽ
http://www.alriyadh.com .2016

 ؾُٗض الهضً٣ي ،حكُِض الغ٢ابت ٖلى الخضوص وبىاء الاؾىاع ملخاعبت الهجغة :م٣اعهت بحن الؿُاؾخحن
الامغٍُ٨ت والاؾباهُت مجلت عؤي اؾتراجُجُت  .2013م .101
ٖ بض ؤلاله صع ،ٝم٩اهت اإلاًاً ٤اإلاؿخسضمت في اإلاالخت الضولُت بحن م٣خًُاث ال٣اهىن الضولي
ومخٛحراث الٗال٢اث الضولُت؛ صعاؾت خالت مًُ ٤حبل َاع ،١اإلاغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث
ؤلاؾتراجُجُت والؿُاؾت الا٢خهاصًت بغلحن  -أإلااهُا الُبٗت ألاولى .2017
ٖ بض الخ ٤الٗؼوػي ،مدايغة خى' ٫البِئت ألامىُت الضولُت وُُٟ٦ت نىاٖت ؤلاؾتراجُجُت'
?https://www.youtube.com/watch
ٖ بض اإلاىٗم الٟلىؽ ،ويُٗت ألاحىبي باإلاٛغب مىظ الاؾخ٣ال ،٫أَغوخت لىُل هاصة الض٦خىعاه٧ ،لُت
الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت الؿىَس ي الغباٍ 2007/2006 ،م .3
ٞ اَمت أمغاح ،الؿُاؾت الىَىُت للهجغة واللجىء بحن عهان الخضبحر ونٗىبت الخجزًل ،مجلت
الكإون ال٣اهىهُت والً٣اةُت ،الٗضص الخاؾَ٘ ،بٗت ماي  ،2021م .226
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 مجلت ئًُالُت :مسُماث جىضو ٝبإعة ججىُض للخىُٓماث الاعهابُت باإلاىُ٣ت جاعٍش اليكغ9 :
ٞبراًغ2019
 دمحم عٍاى ،ألانى ٫الٗامت في الجٛغاُٞت الؿُاؾُت والجُىبىلُدُ٩ا ،مإؾؿت هىضاوي لليكغ،
ال٣اهغة -حمهىعٍت مهغ الٗغبُتَ ،بٗت ًىلُىػ  2012م  51بخهغ.ٝ
 دمحم ولض الٟايل ،الؿُاؾت الخاعحُت اإلاٛغبُت ججاه ئٞغٍُ٣ا حىىب الصخغاء ٖلى ٖهض اإلال ٪دمحم
الؿاصؽ ،أَغوخت لىُل قهاصة الض٦خىعاه في ال٣اهىن الٗام لؿىت ٧ 2013 /2012لُت الٗلىم
ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت حامٗت ؾُضي دمحم بً ٖبض هللا ،م ،م .91 ،90
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اإلاٛغب حٗترى أ٦ثر مً  200مهاحغ ٢بالت ؾىاخلها.
https://www.infomigrants.net/ar/post/27826
مىالي ًىؾ ٠دمحمي ٖلىي ،ويُٗت ألاحاهب باإلاٛغب :الىٓام ال٣اهىوي والخماًت الً٣اةُت –
صعاؾت م٣اعهت ،أَغوخت لىُل الض٦خىعاه في ال٣اهىن الٗام ٧لُت الخ٣ى ١ؾال الؿىت الجامُٗت
 ،2017/2016م.75
هىع الهضي بً بخ٣ت" ،ألاهمُت الجُىبىلُدُُ٨ت للمىُ٣ت اإلاٛاعبُت في ؾُاؾاث ال٣ىي الٗاإلاُت"،
مجلت الضعاؾاث الاٞغٍُ٣ت وخىى الىُل ،اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي الٗضص الثاوي ًىهُى ،2018
أإلااهُا -بغلحن ،م .94
هاعي أعً .اعٚغ ،الاؾتراجُجُت ومدترٞىا ألامً ال٣ىمي ،الخ٨ٟحر الاؾتراجُجي ونُاٚت الاؾتراجُجُت
في ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ ،صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،الُبٗت ألاولى  2011م .16
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