
 محمد الحاجي الدريسي

8272- 2518 ردمد :  معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية  

1
1

0
 

 

 

   

 دمحم الخاجي الدزيس ي

  حامعي  ؤظخار

 ، هىهُت و الاكخفادًت و الاحخماعُتالعلىم اللا ولُت

 ، اإلاؼشبمشاهؾ – اللاض ي عُاك حامعت

 

 

الجاليات المهاجرة واالنتقال الديمقراطي 
: التأثير والتأثر:  ي المغرب بالعالم العرب 

 نموذجا
IMMIGRANT COMMUNITIES AND THE 

DEMOCRATIC TRANSITION IN THE ARAB 

WORLD: IMPACT AND VULNERABILITY: 

MOROCCO AS A MODEL 

 

DOI : 10.5281/zenodo.7308656 

 



 الجاليات المهاجرة واالنتقال الديمقراطي بالعالم العربي: التأثير والتأثر: المغرب نموذجا

و االعالميةمعهد الدراسات االجتماعية  8272- 2518 ردمد :    

1
1

1
 

 

 

 

 :ملخص 

ىُخحن جىاؿذا مهما للجالُاث العشبُت   عشؿذ ألامٍش

مىز اللشن الخاظع عؽش واهخٍمذ هزه الجالُاث في 

ت ؤزشث بؽيل كىي  عالكاث عائلُت وإزيُت وعؽائٍش

لُت في البذاًاث ألاولى للهجشة.  على بلذاجها ألـا

واظخمشث هزا الهجشاث هدى باقي دٌو العالم 

ىُخحن، الؼشبي، ؿخىاظلذ حالُاث عشبُت مخباً ىت هما وهُـا. حؽيل ؤػلبها، في البذاًت، مً الخجاس في ألامٍش

  .زم مً الُذ العاملت ػحر اإلااهلت في ؤوسوبا الؼشبُت

ا على معخىي بيُاتها اإلاهىُت والذساظُت، وحؽيلذ بذاخلها حالُت  عشؿذ وبُعت هزه الجالُت حؼُحرا حزٍس

ت كادسة على الخإزحر لِغ في بلذ الا  ظخلباٌ ؿلي وإهما هزلً في البلذان ألام. ؿباإللاؿت بلى هـاءاث مىاٍص
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كىتها الزاجُت اإلاهىُت وألاوادًمُت والعُاظُت والاحخماعُت، اهذمجذ الىـاءاث العشبُت اإلاهاحشة في 

ا ججاه البلذان ألام التي  حمعُاث املجخمع اإلاذوي ؿخياملذ كىي هزه الىـاءاث وؤـبذ لها جإزحرا كٍى

ا العُاظُت مً حشاء هزا الخإزحر. وهمثاٌ على رلً الخشان العشبي وبعذه الاهخلاٌ ؤـبدذ حعاوي ؤهٍمته

ا بؽيل مباؼش ومادًا بؽيل  الذًملشاوي الزي ًخم دعمه مً وشؾ الجالُاث العشبُت بذًاس اإلاهجش معىٍى

 .ػحر مباؼش خُث عشؾ هزا ألاخحر هجاخاث وإخـاكاث مخباًىت خعب وبُعت ول بلذ عشبي

الىـاءاث اإلاهاحشة بشبي اإلاىالب الاحخماعُت والاكخفادًت بىٍحرتها العُاظُت، خُث  احعمذ مىالب 

ع العادٌ للثروة.  ًجب ؤن جترحم دملشوت الخُاة العُاظُت بلى دملشوت الخُاة الاكخفادًت ؤي الخىَص

ت وإهما هى جشحمت ول رلً في خُاة الىاط  ؿاالهخلاٌ الذًملشاوي لِغ مجشد هخابت هفىؿ دظخىٍس

 ُىمُت واإلاعِؽُت.ال

ىالب اإلا، الم العشبيالع، والاهخلاٌ الذًملشاوي ،الجالُاث اإلاهاحشة، الىـاءاث اإلاهاحشة :اليلماث املفاجيح

 ماعُت.خحالا 

IMMIGRANT COMMUNITIES AND THE 

DEMOCRATIC TRANSITION IN THE ARAB WORLD: 

IMPACT AND VULNERABILITY: MOROCCO AS A 

MODEL 

Abstract:  

The Americas have known an important influx of 

Arab communities since the nineteenth century, and 

these communities were organized into familial, 

ethnic, and clan relationships that strongly influenced 

their countries of origin in the early beginnings of 

immigration. These migrations continued towards the 

rest of the Western world, and Arab communities of varying quantity and quality procreated. 

Most of them consisted, first, of merchants in the Americas, and then of the unskilled labor of 

Western Europe. 

The nature of this community has undergone a radical change at the level of its professional 

and academic structures, and a parallel community of competencies has been formed within 

it, capable of influencing not only the receiving country, but also the home countries. In 

addition to their own professional, academic, political and social strength, the immigrant 

Arab competencies merged with civil society associations, and the forces of these 

competencies integrated and had a strong influence towards the mother countries whose 

political systems became suffering as a result of this influence. An example of this is the 

Arab movement, and after that the democratic transition, which is supported by the Arab 

communities in the Diaspora, both morally and indirectly, as the latter has experienced 

different successes and failures according to the nature of each Arab country. 
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 The demands of the immigrant competencies were characterized by linking the social and 

economic demands with their political counterparts, as the democratization of political life 

must be translated into the democratization of economic life, that is, the equitable distribution 

of wealth. The democratic transition is not just about writing constitutional texts, but rather it 

is translating all of that into people's daily and living lives. 

Keywords: Migratory competencies, immigrant communities, democratic transition, the 

Arab world, social demands. 

 اإلالذمت

الخُاة العُاظُت باإلاؼشب جـاعالث  ذعشؿ

معلذة مىز مؼادسة اللىاث الـشوعُت للبلذ 

. ؿلذ اخخذم 1956وإعالن اظخلالٌ البالد ظىت 

معى
ُ
 بضمام ؤمشها ذالفشاع خٌى العلىت التي ؤ

اإلااظعت اإلالىُت. لىً ألاخضاب اإلاؼشبُت خاولذ 

ن اإلاؽاسهت في الخىم بؽتى الىظائل اإلاخاخت بال ؤ

في اظخلالٌ  امً ظاهمى جمُِم الخىاق على 

الىوً ؤدي بلى ججارباث ظُاظُت احعمذ في 

العذًذ مً ألاخُان بالعىف العُاس ي ؿعادث 

اؿ. ؤدي هزا  1الاعخلاالث خالٌ ظىىاث الـش

الخجارب بلى هشوب العذًذ مً ؤدمؼت البلذ هدى 

الذًاس الؼشبُت هدُجت الاظخعذاء اإلاخبادٌ بحن 

اإلاهاحشة. ؿؽيلذ هزه ألاخحرة  2تهاالذولت وهـاءا

ت لخعبر مً خاللها عً اؿياسها  ؼبياث حمعٍى

 ولخدبنى عبرها كماًاها العُاظُت واملجخمعُت.

ؼشعذ وبُعت هزه الجالُت في الخؼُحر الجزسي 

على معخىي بيُاتها اإلاهىُت والذساظُت، وحؽيلذ 

ت كادسة على الخإزحر  بذاخلها حالُت هـاءاث مىاٍص

                                                           
1
دمحم انحبخً انذسٌغً: ْدشح انكفبءاد انًغشثٍخ إنى   

انخبسج، أطشٔحخ نٍُم انذكزٕساِ فً انمبٌَٕ انؼبو، كهٍخ 

أكزٕثش  22، -فبط–انحمٕق، خبيؼخ عٍذي دمحم ثٍ ػجذ هللا 

2011 
2

ًغشثٍخ ثبنخبسج أَظش: دمحم انحبدي انذسٌغً: انكفبءاد ان

ٔانؼُف انجٍُٕي: انٕالغ ٔاَفبق، يُشٕساد انًدهخ انًغشثٍخ 

، 2016/أكزٕثش 10 نألَظًخ انمبٍََٕخ ٔانغٍبعٍخ، انؼذد

  60ص.

ذ الاظخلباٌ ؿلي وإهما هزلً في لِغ في بل

البلذان ألام. ؿباإللاؿت بلى كىتها الزاجُت اإلاهىُت 

وألاوادًمُت والعُاظُت والاحخماعُت، اهذمجذ 

الىـاءاث العشبُت اإلاهاحشة في هُئاث مذهُت 

وظُاظُت ؿخياملذ كىي هزه الىـاءاث وؤـبذ 

ا ججاه البلذان ألام التي ؤـبدذ  لها جإزحرا كٍى

متها العُاظُت مً حشاء هزا الخإزحر. حعاوي ؤهٍ

وهمثاٌ على رلً الخشان العشبي وبعذه الاهخلاٌ 

الذًملشاوي الزي ًخم دعمه مً وشؾ الجالُاث 

ا بؽيل مباؼش ومادًا  العشبُت بذًاس اإلاهجش معىٍى

 بؽيل ػحر مباؼش خُث عشؾ هزا ألاخحر

ع ول بلذ هجاخاث وإخـاكاث مخباًىت خعب وب

اث التي ًخم الاظدىاد عليها عشبي. هزه ؤلاخـاك

إلعماٌ الخشان عبر بعادة بخُائه في مىاوم 

ؤخشي مً العالم العشبي، وهمثاٌ على رلً 

 خشاوي الٍشف وحشادة باإلاؼشب.

الجذًش بالزهش ؤن الزًً هاحشوا مً اإلاؼشب بحن 

الخمعُيُاث والعبعُيُاث ؼهذوا بعادة حؽىُل 

 3ا.عالكاث كىتهم مع الذولت اإلاؼشبُت وداخله

ٌى ؤخضاب الىخلت الىوىُت للخىم،  وبعذ ـو

                                                           
3
 Nina Sahraoui (2015) Acquiring „voice‟ 

through „exit‟: how Moroccan emigrants 

became a driving force of political and socio-

economic change, The Journal of North 

African Studies, 20:4, 522-539, P. 522 DOI: 

10.1080/13629387.2015.1065037 
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ن  اهىلم معلعل اإلافالخت الىوىُت وحعٍى

اؿ، ؿاهـشج الىلع  ضخاًا ظىىاث الـش

العُاس ي حضئُا وبذؤث هخب الجالُت في معاس 

جي والخزس مع الىوً ألام. لدؽهذ  الخـاعل الخذٍس

ً هلل  في العلذ ألاٌو مً اللشن الخادي العؽٍش

اوُت للبلذ ألام عبر آلُاث بعن اللُم الذًملش 

 الخـاعل ومخشحاتها. 

 أهداف البحث -1

 حهذؾ هزا البدث بلى:

جدذًذ ظحروسة حؽىُل الجالُت اإلاؼشبُت  -

 بالخاسج؛

معشؿت مذي معاهمت هزه الجالُت في  -

 الخىمُت الاكخفادًت والاحخماعُت للبلذ ألام؛

جدذًذ معاس الخجارباث بحن الجالُت اإلاؼشبُت  -

 اللائم؛والىٍام العُاس ي 

الاوالع على ؤهم اإلاىاؿم التي اجخزتها ؤو  -

بذؤث جخخزها هخب الجالُت ججاه الىٍام 

 اللائم؛

جدبع بفماث الجالُت اإلاؼشبُت في الاهخلاٌ  -

 الذًملشاوي باإلاؼشب؛

الخاث  - معشؿت مىكع الجالُت في ؤلـا

ت؛  الذظخىٍس

ً اإلاؼاسبت على  - جىلُذ آزاس خشهُت اإلاهاحٍش

 ظخدلاكاث الاهخخابُت.اللىاهحن اإلاخعللت باال 

 أهميت البحث -2

حعىد ؤهمُت البدث بلى وىن العالم العشبي عشؾ 

جىاحذ حالُاث مهمت بالخاسج جمىً حضء مهم 

منها مً الاهذماج ببلذان الاظخلباٌ مع الاسجباه 

الىزُم بالبلذ ألام، مما ؤدي بؽيل معخمش بلى 

ولزلً، ؿالىلع العُاس ي  جبادٌ الخإزحر والخإزش.

د العشبُت جإزش بهزه الجالُت وبعلىهها بالبال 

العُاس ي. ؿجضء مهم مً هخبها والب بالخؼُحر في 

البالد العشبُت، لىً املجاٌ ؤـبذ مـخىخا بعذ 

زىساث الشبُع العشبي التي لم حعذ حعمذ بخىمُم 

ألاؿىاه. ؿخمذ الاظخجابت ولى حضئُا لهزا الخؼُحر 

 الظُما في اإلاؼشب.

 مشيلت البحث -3

العشبُت مجمىعت مً الخإزحراث حعشؾ الذٌو 

الخاسحُت التي جمغ خُاتها العُاظُت 

والاكخفادًت والاحخماعُت بؽيل مباؼش ؤو ػحر 

مباؼش، ومً لمنها الخإزحراث الفادسة عً 

ً. جدعم جإزحراث الجالُاث العشبُت  اإلاهاحٍش

ت ليىجها حعخمذ  بالخاسج جدعم باللىة والاظخمشاٍس

عاث العشبُت. عملها الاظتراجُجي مً املجخم

مىدذ اإلاهاحش ججشبت همالُت  4ؿعىامل الىشد

 ؤـُلت ببلذان الاهىالق. 

ًذؿعىا هزا الىاكع بلى وشح ألاظئلت الخالُت خٌى 

الجالُت اإلاؼشبُت هىمىرج لىٍحراتها العشبُت: هُف 

حؽيلذ الجالُت اإلاؼشبُت بالخاسج؟ هُف جـاعلذ 

لي؟  ما الجالُت اإلاؼشبُت بالخاسج مع مىونها ألـا

هي الخذماث التي كذمتها الجالُت لبلذ الاهىالق؟ 

وهُف عاهذ مً العلىن العُاس ي ألهٍمت هزه 

                                                           
4

ْدشح انكفبءاد اإلفشٌمٍخ د. دمحم انحبخً انذسٌغً: أَظش:  

، يمبنخ يُشٕسح يٍ طشف إنى انجهذاٌ انغشثٍخ: انٕالغ ٔاَفبق"

-االخزًبػٍخ ثبنشثبط يشكض انذساعبد ٔاألثحبس فً انؼهٕو

 ، ػهى انشاثظ انزبنً:-انًغشة

http://www.cerss-

ma.org/cerss/index.php/2014-01-24-00-38-

16/articles/233-2014-04-29-13-04-29, 

Consulté le : 03 Mai 2018 à 00 :19 
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البلذان؟ هُف ؤـبدذ جازش هزه الجالُت في 

الخدىالث التي ٌؽهذها اإلاؼشب، ال ظُما معاساث 

الخدٌى الذًملشاوي؟ ما هى مىكع هزه الجالُت 

ت باإلاؼشب؟ ما مذي ججًز الخاث الذظخىٍس ل في ؤلـا

خم اإلاؽاسهت العُاظُت لهزه الجالُت على 

 معخىي اللىاهحن الخىٍُمُت؟

 فسوض البحث -4

  ًخممً هزا البدث اإلاخىالع الـشلُاث الخالُت:

ؤدث الخجارباث العُاظُت بلى هجشة حضء  -

هبحر مً الىخب اإلاؼشبُت خالٌ ظىىاث 

اؿ؛  الـش

ظاهمذ الجالُت اإلاؼشبُت في جىمُت بلذها  -

واحخماعُا خالٌ واظخلشاسه اكخفادًا 

 العلىد الخمعت اإلاالُت؛

عملذ الجالُت على الخإزحر ظُاظُا في وونها  -

 ألام بؽىش معخمش؛

اظخـادث الجالُت اإلاؼشبُت زىساث الشبُع  -

 العشبي؛

ا  - هجخذ الجالُت في جشظُخ خلىكها دظخىٍس

 بعذ الشبُع العشبي؛

ت على معخىي  - ل الخلىق الذظخىٍس جم ججًز

 اللىاهحن الخىٍُمُت.

 هج البحثمى -5

ت الىٍم  لخىاٌو هزا البدث جم اللجىء بلى هٍٍش

والتي ظِخم عبرها جدلُل اإلاذخالث الهجشاجُت 

للعحروسة العُاظُت وما عشؿخه مً جـاعالث على 

ٌى بلى  معخىي الاهخلاٌ الذًملشاوي، للـى

الىخائج املخللت على ؤسك الىاكع، واإلاخمثلت في 

ت وما خىجه مً خلىق  الخاث الذظخىٍس  ؤلـا

 ظُاظُت تهم الجالُت اإلاؼشبُت بالخاسج. 

في هزا الاججاه، ظِخم جدلُل الـاعلحن 

وخفائفهم ووبُعت جـاعلهم عبر الضمان 

واإلايان دون بػـاٌ البِئت الخـاعلُت. ًخجعذ 

ؤهم الـاعلحن في الىٍام العُاس ي والىخب 

اإلاعاسلت والتي ؤـبدذ ؿُما بعذ هخب مهاحشة، 

الجالُت اإلاؼشبُت  باإللاؿت بلى باقي هُاهاث

 بالخاسج.

 الخصميم -6

لخىاٌو هزا اإلاىلىع ظِخم الاسجياص على الخفمُم 

 الخالي:

: الجالُت اإلاؼشبُت والاهخلاٌ  الـفل ألاٌو

الذًملشاوي: مً الخـاعل الهجحن بلى جإظِغ 

 مجلغ الجالُت هبزسة دًملشاوُت

الـفل الثاوي: الاهخلاٌ الذًملشاوي: 

الخاث مبادساث الجالُت كبل الشب ُع العشبي وؤلـا

ت لعىت   2011الذظخىٍس

الفصل ألاول: الجاليت املغسبيت 

والاهخلال الدًملساطي: مً الخفاعل الهجين إلى 

 جأسيس مجلس الجاليت هبرزة دًملساطيت

عشؿذ الجالُت اإلاؼشبُت جىاحذا همُا مهما 

بالبلذان الؼشبُت. بال ؤهه ومع جىالي هجشة 

الىشد، بذؤ الىـاءاث بعبب جىاجش عىامل 

جُا لذي  ميعىب الىعي العُاس ي ًشجـع جذٍس

ل  ً الزًً لم ٌعذ همهم هى جدٍى ألاؿشاد اإلاهاحٍش

ملُاساث الذوالساث بل ؤـبدىا ًشػبىن في ؤن 

ٌعِؾ بلذهم خُاة دًملشاوُت اكخفادًت 



 محمد الحاجي الدريسي

8272- 2518 ردمد :  معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية  

1
1

6
 

ت، جىحذ  وظُاظُت مىبيُت على العذالت الخىمٍى

 بخإظِغ مجلغ الجالُت اإلاؼشبُت بالخاسج.

ألاول: حشىيل الجاليت املغسبيت  املبحث

 بالخازج: املساهمت في جىميت الوطً ألام

عشؾ اإلاؼشب مىز الىفف ألاٌو مً اللشن 

ً هجشاث ماكخت هدى العذًذ مً بلذان  العؽٍش

الجىاس وعلى سؤظها الجضائش، خُث ؼؼل 

اإلاهاحشون عذة كىاعاث ال جشػب الُذ العاملت 

ت في ولىحها، والـالخت وألا  ؼؼاٌ اإلاخعللت الجضائٍش

بالبيُت الخدخُت، وهزلً الخجاسة. في الخلُلت 

ؼيلذ هزه الجالُت مىـزا مؼشبُا مهما، 

اكخفادًا وظُاظُا وزلاؿُا، بلى الذاخل 

الجضائشي ال ظُما وؤن حضءا مهما مً الىخبت 

ت الخاهمت حعىد ؤـىله للمؼشب. في  الجضائٍش

البذاًت، اهذسحذ هزه الهجشة في بواس 

ت الـشوعُت التي لم جخمىً العُاظاث الا  ظخعماٍس

مً بدماج كىاعاث مهمت مً الؽعب الجضائشي 

في ظُاظاتها ؤلاكفائُت. واظخمشث بلى خذود 

خُث كشس الشئِغ هىاسي بىمذًً،  1975ظىت 

الزي خلف الشئِغ ؤخمذ بً بلت ظلُل ؤخذ 

بترخُل عؽشاث ؤالؾ  5ألاظش اإلاؼشبُت بالجضائش،

ت مً ألاظش اإلاؼشبُت بلى الخذو  د اإلاؼشبُت الجضائٍش

ت هاهض حجم اإلاشخلحن  .وشؾ العلىاث الجضائٍش

ؤلف ؿشد خُث  وخمعحن آهزان خىالي زالزمائت

ؼيلذ ؤهم حالُت مؼشبُت بالخاسج ملاسهت 

بالجالُاث اإلاؼشبُت ألاخشي في باقي دٌو 

الاظخلباٌ. جمحزث معاهاة هاالء اإلاشخلحن 
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يغبسثخ ٌحكًٌٕ اندضائش دٌٔ أٌ ٌزخهظٕا ػهً طُطبًَ:   

ٔن"!،  شُّ ًَ  يٍ "ػمذح ان

HTTP://AR.LE360.MA/POLITIQUE/

120159, consulté le 28 octobre 2018, à 11 :44 

اث الاحخماعُ ت بالخعلُذ على حمُع اإلاعخٍى

والاكخفادًت والىـعُت، خُث لم جبزٌ 

العلىاث اإلاؼشبُت الجهذ اليافي إلدماحهم في 

مت،  املجخمع اإلاؼشبي بؽيل ًممً لهم خُاة هٍش

عىلهم ولى حضئُا عما خلـىه في الجضائش مً  َو

اث وججاسب.  6ممخلياث ورهٍش

ً اإلاؼاسبت  في اججاه آخش، ؼشعذ ؤؿىاج اإلاهاحٍش

إلعادة بىاء ما  7وسوبُتفي الخىاؿذ على الذًاس ألا 

دمشجه الخشب، واحعمذ هزه الهجشة بيىجها ًذ 

عاملت ػحر ماهلت ًىدفش مجاٌ عملها في 

اإلاىاحم والـالخت والبيُت الخدخُت. دخل اإلاؼشب 

في اجـاكُت زىائُت مع بلذان الاظخلباٌ كفذ 

لمان الخلىق الاكخفادًت والاحخماعُت 

ً، الزًً لم ًشػبىا في  الثلاؿُت لهاالء اإلاهاحٍش

الاظخلشاس ببلذان اإلاهجش خُث واهذ جدذوهم 

الشػبت دوما في العىدة بلى بلذهم ألام لزلً واهذ 

التهم اإلاالُت ضخمت حذا وججاوصث   ملُاس  7جدٍى

ا خُث اعخبر مفذسا مهما مً مفادس  8دوال ظىٍى
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: ثذٌٔ حشج: ضحبٌب انطشد انزؼغفً إًٌبٌ أغٕربٌ: ثشَبيح  

 ، فً:2015أكزٕثش  12يٍ اندضائش، اإلثٍٍُ 

 

http://medi1tv.ma/ar/emission2.aspx?type=13

&id=34651, consulté le 28 octobre 2018, à 

11 :44 
7

غً: ْدشح األديغخ انًغشثٍخ إنى د. دمحم انحبخً انذسٌ 

، يطجؼخ إَفٕ ثشَذ، فبط، انخبسج: أْى يشاكض االعزمجبل

 4، ص.2013

أَظش أٌضب: د. ْبشى َؼًخ فٍبع: ْدشح انؼًبنخ يٍ 

انًغشة إنى أٔسٔثب: ْٕنُذا ًَٕرخب، دساعخ، انًشكض انؼشثً 

نألثحبس ٔدساعخ انغٍبعبد، عهغخ )دساعبد ٔأٔساق ثحثٍخ(، 

 .2011/ دٌغًجش كبٌَٕ األٔل
8
 World Bank : Migration and Remittances 

Data, 

http://www.knomad.org/sites/default/files/201

8-

04/Remittancedatainflows%28Apr.2018%29.x

ls, consulté le 28 octobre 2018, à 11 :44 

http://ar.le360.ma/politique/120159
http://ar.le360.ma/politique/120159
http://medi1tv.ma/ar/emission2.aspx?type=13&id=34651
http://medi1tv.ma/ar/emission2.aspx?type=13&id=34651
http://medi1tv.ma/ar/emission2.aspx?type=13&id=34651
http://www.knomad.org/sites/default/files/2018-04/Remittancedatainflows%28Apr.2018%29.xls
http://www.knomad.org/sites/default/files/2018-04/Remittancedatainflows%28Apr.2018%29.xls
http://www.knomad.org/sites/default/files/2018-04/Remittancedatainflows%28Apr.2018%29.xls
http://www.knomad.org/sites/default/files/2018-04/Remittancedatainflows%28Apr.2018%29.xls
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ىت  9الىمى العملت الفعبت باليعبت للخٍض

اإلاؼاسبت في اإلاؼشبُت، هما ظاهم هاالء اإلاهاحشون 

جىمُت اإلاىاوم اإلاهمؽت التي ًيخمىن بليها خُث 

ع  ؤوؽإوا حمعُاث عملذ على بهجاص مؽاَس

اكخفادًت واحخماعُت واإلاعاهمت حؽُِذ البيُت 

الخدخُت.  عمل اإلاهاحشون على اهدؽاٌ ألاوظاه 

التي ًيخمىن بليها مً الـلش ماكخا مع بهلارها مً 

لثلاؿُت التي العضلت الاكخفادًت والاحخماعُت وا

حعِؽها.  هما ؤجهم ظاعذوا العذًذ مً الىلبت 

بالخاسج والخفٌى  هماإلاؼاسبت على مخابعت دساظت

على ؼىاهذ مهىُت وعلمُت بالجامعاث الؼشبُت. 

هزلً، لعبذ الجالُت اإلاؼشبُت بالخاسج دوسا مهما 

في هلل العذًذ مً كُم بلذان الاظخلباٌ بلى 

للابلُت الذاخل مما حعل البلذ مدعم با

الظخلباٌ واظخلشاس مخخلف الجالُاث الىاؿذة، 

الثلاؿُت وهزا الخىُف مع حل الىلعُاث 

والاحخماعُت. ؿهىان عذد مهم مً ألاحاهب 

حن الزًً سػبىا الاظخلشاس باإلاؼشب، وحعىد  ألاوسٍو

حزوس هزه الشػبت بلى اإلاشوهت الثلاؿُت 

والاحخماعُت التي إلاعها هاالء المُىؾ في البنى 

ىظُىزلاؿُت لهزا البلذ. ٌعشؾ اإلاؼشب عبىسا الع

ا لجالُخه بالخاسج خالٌ ؼهشي ًىلُىص  ظىٍى

وػؽذ، وجدعم ؿترة العبىس بعذة بحشاءاث 

لىحعدُت جخخزها العلىاث اإلاؼشبُت، مً ؤبشصها 

جدعِغ املجخمع اإلاؼشبي بمشوسة جِعحر حل 

اسة البلذ وألاهل بلى دًاس اإلاهجش في  الٍشوؾ لٍض

وهـغ ألامش باليعبت للعىدة. ؤخعً الٍشوؾ 

خالٌ هزه الـترة، ًدمل هاالء اللادمىن 
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يب ثؼذ انًشكض انؼشثً نألثحبس ٔدساعخ انغٍبعبد:  

 ٔحذح رحهٍم انغٍبعبداالَزخبثبد انزّششٌؼٍّخ فً انًغشة، 

فً انًشكض انؼشثً نألثحبس ٔدساعخ انغٍبعبد، كبٌَٕ 

  8، ص.2011األٔل/عجزًجش 

مجمىعت مً الهذاًا واإلاعذاث اإلاخىىعت وهزا 

ذة اإلاالُت التي جماعف، مً لعـحن بلى  ألاـس

الث اإلاالُت التي جخم عبر  زالزت ؤلعاؾ، الخدٍى

الث ألاخحرة  اإلااظعاث اإلاالُت. ؿاكذ الخدٍى

خالٌ العىىاث ألاولى لىخذها اإلائت ملُاس دوالس 

،ً خُث ظاهمذ مع هٍحرتها  10مً اللشن العؽٍش

ألاولى في امخفاؿ الاخخلان الاحخماعي الىاجج 

عً العُاظاث العمىمُت الهجُىت اإلاىخهجت التي 

ؤهخجذ واكعا هؽا ؤزش على مخخلف الىبلاث 

.)  الاحخماعُت )ؤهٍش الجذٌو
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 World Bank : Migration and Remittances 

Data, op. cit.  

https://www.dohainstitute.org/ar/Pages/SearchPage.aspx?ACRPSAuthor=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA&Path=https://www.dohainstitute.org/ar
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 اليمً املغسب مصس جووس الازدن نالبيا

 84 161 114 231 225 س(شه/الز و د) دفاق الفس اهسط مخو 

 47 73 57 96 94  س(شه/الز و د) فسدللس الادوى لالفخط 

 29,7 22,4 11,8 15,3 16,8 % ءالفلسابت سو

 7,9 5,7 2,1 4,1 2,4 % فلسوة الجفس شمؤ 

 34 55 47 70 76 س(شه/الز و د) ءلساففاق الاهخوسط م

 128 234 188 374 352 س(شه/الز و د) دللفس على ألا الفلس ط خ

 87,3 85,1 91,6 87,3 86,9 % ياءىغالا غير وسبت 

 44,8 44,5 45,7 45,5 44,6  % م الثراءدوة عفج مؤشس

 243 442 211 589 505 س(شه/الز و د) للفسد الطبلت العلياهفاق ا طوسمخ

 57,6 62,7 79,8 72,00 74,1 % طىالوسطبلت لاحجم 

 75 132 114 200 201 س(شه/الز و د) للفسد طىالوسالطبلت هفاق ا طسو خم

 0,89 0,82 1,00 0,87 0,89 طىت الوسء الطبلاس ز مؤشس

يت وسياساث إلاهفاق العام في دول الثوزاث العسبيت، مجلت عمسان املجلد الثالث املسحع: علي عبد اللادز علي: العدالت الاحخماع

 63ست السياساث، ص.لألبحار ودزا، املسهز العسبي 2014صيف 

في هـغ الاججاه، ؤدث ظُاظاث الخجمع العائلي 

التي ههجتها الذٌو ألاوسوبُت بلى اظدُعاب 

المؼي الاحخماعي والاخخلان العُاس ي الزي 

ِؽه اإلاؼشب خالٌ العبعُىاث. هما ؤن وان ٌع

هشوب ألادمؼت الزي اهـجش بؽيل ؿٍُع خالٌ 

الىفف ألاٌو مً علذ زماهِىاث اللشن اإلااض ي 

خُث ؿلذ اإلاؼشب مادجه الشمادًت ألاظاظُت 

واإلاخمثلت في عؽشاث آالؾ ألادمؼت، كاسبذ في 
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ً خىالي الىفف ملُىن  مىلع اللشن العؽٍش

حضء  11الاظخلباٌ،دماغ مؼشبي معخلش ببلذان 

هبحر منها دسط في اإلااظعاث الخعلُمُت 

والجامعُت اإلاؼشبُت، بمعنى ؤن اإلاؼشب ؿلذ 

ً هزه  ملُاساث الذوالساث ؤهذسث مً ؤحل جيٍى

ألادمؼت وؤهذًذ ؿىق وابم مً رهب لذٌو 

 الاظخلباٌ. 

املبحث الثاوي: غياب الدًملساطيت 

 والهجسة: الاسخمسازيت املخبادلت

لعلىد ألاخحرة باخخىاق الىلع برن، احعمذ ا

العىظُى اكخفادي بالعذًذ مً دٌو الشبُع 

العشبي مما ًخىلب بـالخاث اكخفادًت ضخمت 

الح الذًملشاوي ؤظىة بذٌو ؼشق  كبل ؤلـا

. دؿع هزا الىلع العذًذ مً روي  12آظُا

اإلاعخىٍاث الذساظُت العلُا بلى مؼادسة ؤسك 

ـجش في الىوً ومً بُنها اإلاؼشب. وهزا الىشد اه

العىىاث ألاخحرة للخشب الباسدة بـعل زلل 

بمالءاث اإلااظعاث اإلاالُت الذولُت عبر ظُاظاث 

م الهُىلي وػحرها، والتي كامذ الىثحر  13الخلٍى

مً الذٌو بخىبُلها خشؿُا مما ؤدي بلى ؤصماث 

اكخفادًت معذ باألظاط الىلع  ظىظُى

ؿاإلاؼشب اخخل الشجبت العىظُىمنهي للىـاءاث. 

عشبُا على معخىي عذد الباخثحن في  ألاولى
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"انُخجخ انًغشثٍخ ثجالد االعزمجبل:  د.دمحم انحبخً انذسٌغً: 

يٍ انًغبدسح انًحزشًخ إنى انُضٔذ"، يطجؼخ إَفٕثشَذ، فبط، 

  89، ص.2013
12

أَظش: ػجذ انؼظٍى يحًٕد حُفً: اعزشارٍدٍبد االَزمبل   

انذًٌمشاطً، عهغهخ دساعبد ٔأٔساق ثحثٍخ رششٌٍ/أكزٕثش 

انؼشثً نألثحبس ٔدساعخ انغٍبعبد، انذٔحخ،  ، انًشكض2011

  24ص.
13

ْدشح انكفبءاد انًغشثٍخ أَظش: د.دمحم انحبخً انذسٌغً:  

إنى انخبسج: ػٕايم انطشد ٔاالعزمطبة، يُشٕساد يب ثؼذ 

 35-34، ص.2012انحذاثخ، فبط، 

في العلذ ما  العلً الثالث واإلاخىاحذًً بالخاسج

ً  31464، ورلً بـ كبل ألاخحر مً اللشن العؽٍش

باخث، مع العلم ؤن العالم العشبي وان ٌعشؾ 

ؿلي مً هزه الـئت بالخاسج  171355جىاحذ 

خالٌ هـغ العىت. لزلً، حعخبر هزه الـترة 

عت لىاك ِّ
ع هجشاحي حذًذ لِغ ؿلي وبدم ماظ 

على معخىي هجشة العمالت ػحر اإلااهلت ولىً 

على معخىي هجشة روي اإلاعخىٍاث الذساظُت 

والعبب في رلً ٌعىد للعُاظاث  14العلُا ؤًما.

اإلاىخهجت مً وشؾ اإلامعىحن بملالُذ ألامىس 

 باإلاؼشب.

ؿباإلخالت بلى معذٌ خملت الؽىاهذ 

وعا، العلُا، داخل ول حالُت مخىظىُت بـش 

ًدخل اإلاؼاسبت الشجبت ألاولى. هما ًخلذم 

ؤوسوبُحن، -اإلاؼاسبُىن، بؽيل عام، على الجىىب

والعبب في رلً وىن كعم مهم مً اإلاعاسؾ 

الجامعُت في دٌو اإلاؼشب العشبي ًخم باللؼت 

دخل اإلاهاحشون اإلاؼاسبت الشجبت  الـشوعُت. ٍو

الثاهُت ؿُما ًخعلم بالؽىاهذ اإلاهىُت الاحخماعُت 

ا، بِىما وا لصخُت اإلامىىخت بعذ الباوالىٍس

ًخمىكعىن في الشجبت الثالثت بخفىؿ ؼىاهذ 

ا والؽىاهذ اإلاهىُت، ؿيلما جلهلش مىكع  الباوالىٍس

 جشاحعذ معها سجبت اإلاؼشب وولما 
ً
الؽهادة هىعا

علذ اللُمت العلمُت للؽىاهذ جلذم جشجِب 

اإلاؼشب، مما ًذٌ على ؤن الىخبت اإلاؼشبُت 

معخىي الهجشة ؤهثر مً ػحرها.  معتهذؿت على

باإللاؿت بلى رلً ؿهزا الىاكع ًذٌ على ؤن 
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"انُخجخ انًغشثٍخ ثجالد االعزمجبل:  د.دمحم انحبخً انذسٌغً: 

شًخ إنى انُضٔذ"، يطجؼخ إَفٕثشَذ، فبط، يٍ انًغبدسح انًحز

  42، ص.2013
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الجالُت اإلاؼشبُت ؤهثر هـاءة وهىعا مً باقي 

 15.الجالُاث اإلاخىظىُت في ؿشوعا

ؿاإلاعخـُذ الىخُذ مً هزه الهجشة هى الىٍام 

ؤؿشغ  16العُاس ي الزي ٌعخـُذ زشواث ؼعب

ىُاهاث مدخىاه عبر هزا الخهجحر اإلامىهج. ؿجل ال

العُاظُت جدبع ظبُل الىالء الخام وال وحىد ألي 

مماوعت ظُاظُت ؤو اكخفادًت ؤو احخماعُت 

ؿاألخضاب والىلاباث اإلاؼشبُت ال ججاوص مجشد 

وىجها ؤوالٌ ؤو دواهحن ظُاظُت، جمشس عبرها 

ظُاظاث اللىي الذولُت الشؤظمالُت دون ؤي وعي 

اظتراجُجي إلاأالث هزه العُاظاث، وآخشها 

مشب في مجاهُت الخعلُم، بعذ ؤن جم وعف ال

مدخىاه. ؿعُاظاث الخلىٍم الهُىلي التي جم 

عها في زماهِىاث اللشن اإلااض ي والتي ًخم  حؽَش

ت عشؿذ هجاخها في اإلاؼشب  جىـُزها بىشق ملخٍى

عً وشق ألاخضاب العُاظُت اإلاؼشبُت والتي 

ظاهمذ في هلل اللىاع العام بلى اللىاع 

العُاظاث الاحخماعُت، الخاؿ والخللُق مً 

خ  ؿالِعاس ؼشع في جىبُم ؤبؽع لُبرالُت في جاٍس

فت ماظعاث اللىاع العام وؤجم  اإلاؼشب بخـى

ش كىاع  ممامُنها بيل وؿاء ؤلاظالمُىن بخدٍش
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األصيخ االلزظبدٌخ ٔانشثٍغ انؼشثً  د.دمحم انحبخً انذسٌغً: 

ٔانزٕخٓبد انٓدشارٍخ نهشجبة اندبيؼً انًغشثً: انٕالغ 

فً: "انمبٌَٕ انًغشثً فً يطهغ انمشٌ انحبدي ٔانًغزمجم، 

 انشبفؼً، ٔانؼششٌٍ"، دساعبد يٓذاح ركشًٌب نألعزبر دمحم

أشغبل انُذٔح انزً َظًزٓب شؼجخ انمبٌَٕ انخبص، ٔيخزجش 

انذساعبد انمبٍََٕخ انًذٍَخ ٔانؼمبسٌخ، ٔيدًٕػخ األثحبس 

ٔانذساعبد اندُبئٍخ، ٔانًشطذ انذٔنً نألثحبس اندُبئٍخ 

أثشٌم  22ٔ 21ٔانحكبيخ األيٍُخ ثكهٍخ انحمٕق ثًشاكش ٌٕيً 

ٍَخ ٔااللزظبدٌخ ، يُشٕساد كهٍخ انؼهٕو انمب2017َٕ

، 2017ٔاالخزًبػٍخ، يدًٕػخ يٍ انًؤنفٍٍ، انطجؼخ األٔنى 

  2017-54انؼذد -عهغهخ انُذٔاد ٔاألٌبو انذساعٍخ
16

أَظش: سشٍذ ٌهٕذ: خطبة انزغٍٍش فً انًغشة،   

، انًشكض انؼشثً نألثحبس 2011رحهٍم انغٍبعبد أكزٕثش 

 .2011ٔدساعخ انغٍبعبد، أكزٕثش 

املخشوكاث وإعادة ـُاػت اإلاىٍىمت اللاهىهُت 

 للخلاعذ. 

ٌش لبرهامج ألامم  في هـغ الاججاه، هؽف جلٍش

ىمُت  دذة للخ  ت لعىتاإلاخ  جشاحع  2011البؽشٍ 

،  16اإلاؼشب بـ فيُف الذولي  م الخ 
 
دسحت في ظل

 15دولت، واإلاشجبت  187مً بحن 130لُدخل  اإلاشجبت 

ا مً بحن  ًُّ شاث جـُذ  20عشب
 
ت. وهي ماؼ  ُ دولت عشب

في اإلائت،  45ؤن  وعبت الخشمان في اإلاؼشب بلؼذ 

لحن لخىش الـلش  ان اإلاعش 
 
وجبلؽ وعبت العي

ان الزًً ٌعِؽىن في ؿلش في اإلا12.3
 
ا العي ئت، ؤم 

في اإلائت. ؤلف بلى رلً  3.3مذكع ؿيعبتهم 

الخعائش التي لخلذ باالكخفاد الىوني  في 

ىىاث ألاخحرة، آخشها خعائش ؤسبع ؼشواث  الع 

اسة في   ُ شق الع
 
ت للى  ُ شهت الىوى

 
ت هي: الؽ  ُ عمىم

ت   ُ ٍت اإلالى اإلاؼشب، وؼشهت الخىىه الجى 

ت، وا  ُ  .17إلاىخب الىوني  للىهشباءاإلاؼشب

في الىاكع، جم وعف مدخىي لِغ ؿلي 

جي وإهما هزلً  الاكخفاد اإلاؼشبي بؽيل جذٍس

اإلاؽشوع الىمالي ملخخلف ألاخضاب والىلاباث 

والخشواث التي جم جذحُنها بؼُاب ألادمؼت 

واليىادس التي آزشث البدث عً خُاة ؤؿمل في 

 دًاس اإلاهجش. الجذًش بالزهش ؤن حضء لِغ

بالِعحر مً هزه ألادمؼت ػادس البالد هدُجت 

الخجارب العُاس ي الزي عشؿه اإلاؼشب خالٌ 

، ؿةلى خذود ظىت العلىد التي جلذ الاظخلالٌ

بلؽ حجم ألادمؼت اإلاؼشبُت بالخاسج خمالي  2010

ؤلف دماغ ُعذث وإدمؼت مهاحشة بذٌو  426
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يب ثؼذ نألثحبس ٔدساعخ انغٍبعبد: انًشكض انؼشثً  

فً  ٔحذح رحهٍم انغٍبعبداالَزخبثبد انزّششٌؼٍّخ فً انًغشة، 

انًشكض انؼشثً نألثحبس ٔدساعخ انغٍبعبد، كبٌَٕ 

 7، ص.2011األٔل/عجزًجش 

https://www.dohainstitute.org/ar/Pages/SearchPage.aspx?ACRPSAuthor=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA&Path=https://www.dohainstitute.org/ar
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دون  18مىٍمت الخعاون والخىمُت الاكخفادًت

جيعت وألادمؼت الىاججت عً خعاب ألادمؼت امل

 .ً الجُلحن الثاوي والثالث والشابع مً اإلاهاحٍش

الجذًش بالزهش ؤن هزه ألادمؼت اإلاهاحشة ؼاسهذ 

بلىة في الخُاة العُاظُت ببلذان الاظخلباٌ، 

وؤـبدذ جخللذ مىاـب ظُاظُت مهم على 

عذة، مما دؿعها للخدشن ججاه  19مخخلف ألـا

لي ومداولت هلل ا للُم الذًملشاوُت مىونها ألـا

 مً الؽماٌ بلى الجىىب.

املبحث الثالث: الهجسة املغسبيت 

والخالت الساهىت: بين هويت ألافساد واهدزاز 

 20مفهوم املواطىت

خالٌ العلىد ألاخحرة مً اللشن 

ً ؼهذث الهجشة اإلاؼشبُت اهلالباث  العؽٍش

ت في جشهُبتها الذًمؼشاؿُت وخاسوتها  حزٍس

ً جخجه الجؼشاؿُت ؿلذ بذؤث ؤؿى  اج مً اإلاهاحٍش

بلى مشاهض اظخلىاب خذًثت جمثلذ في الذٌو 

العشبُت وبعن الذٌو الؼشبُت ألاخشي التي 

ع الخاسوت الجؼشاؿُت للهجشة  ظاهمذ في جىَى
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 Arslan, C. et al. (2014), “A New Profile of 

Migrants in the Aftermath of the Recent 

Economic Crisis”, OECD Social, Employment 

and Migration Working Papers, No. 160, 

OECD Publishing, p.56 

http://dx.doi.org/10.1787/5jxt2t3nnjr5-en  
19

يشبسكخ األخبَت أَظش: دمحم انحبخً انذسٌغً:  

اإلفشٌمٍخ: -كب، فً "انؼاللبد انًغشثٍخفً انحٍبح انغٍبعٍخ ثجهدٍ

، 2016-52انشْبٌ ٔانزحذٌبد"، عهغهخ انُذٔاد ٔانًؤرًشاد 

كهٍخ انؼهٕو انمبٍََٕخ ٔااللزظبدٌخ ٔاالخزًبػٍخ، خبيؼخ 

انمبضً ػٍبع، انًطجؼخ ٔانٕسالخ انٕطٍُخ، يشاكش، انطجؼخ 

 95-81، ص. 2016األٔنى 

20
انُخجخ انًٍُٓخ أَظش: د. دمحم انحبخً انذسٌغً: َضٔذ   

، يطجؼخ انًغشثٍخ إنى انجهذاٌ انغشثٍخ: انزذاػٍبد ٔاَثبس

 65-64، ص. 2013إَفٕثشَذ، فبط، 

 

اإلاؼشبُت والتي ظخادي بلى جإزحراث بًجابُت 

 وظلبُت على الخُاة العُاظُت باإلاؼشب. 

ؿالهجشة اإلاؼشبُت واهذ جخجه جللُذًا 

اإلاىاوم الـشهىـىهُت لىً مع اظخمشاس هدى 

الىلب على الُذ العاملت اإلاؼشبُت اظخمشث دٌو 

ؤخشي ػحر ؿشهيىؿىهُت في اظخلذام العمالت 

اإلاؼشبُت بخىكُع اجـاكُاث زىائُت مع اإلاؼشب 

لمىذ لهاالء بعن الخلىق الاحخماعُت التي لم 

ذ ظىاء في البلذ ألام  حعمذ لهم بإي اظخلشاس مٍش

اإلاهجش، مما حعلهم دحاحت جبُن ؤو في بلذ 

ذ عاملت  رهبا لفالح اكخفاد بلذ الاهىالق، ٍو

وُعت جلج حمُع اإلاُادًً التي ال ًشػب في ولىحها 

لُىن. ظُذؿع هزا الىلع ؤبىاء  العيان ألـا

ً مً حهت والىـاءاث اإلاهاحشة مً حهت  اإلاهاحٍش

زاهُت بلى جبني ملاسبت ؤهثر بشاػماجُت ججاه 

ىاء اإلاشظلت ؤو اإلاعخلبلت عبر ماظعاث الذولت ظ

الاهىباب على الزاث وخذمت اإلافالح الخاـت 

اإلاخعللت بالعائلت والعؽحرة والبلذة الفؼحرة التي 

جم اللذوم منها بؼن الىٍش عً الىُاهاث 

الذوالجُت. ؿالخمُحز العىفشي بذًاس اإلاهجش وعذم 

ً ؤدي بلى هضع  اهخمام البلذ ألام بلماًا اإلاهاحٍش

ً والىـاءاث معا الثلت مً  ؤهـغ ؤبىاء اإلاهاحٍش

ججاه ؤي هىاق حؼشافي ظىاء بؽماٌ اإلاخىظي ؤو 

بجىىبه. ؿإـبذ مـهىم اإلاىاوىت مؽدخا لذي 

هاالء بحن اإلاىاوىت العىظُى اكخفادًت اإلاخعللت 

اجُت اإلاخعللت  ببلذ الاظخلباٌ واإلاىاوىت الهٍى

بالعؽحرة ؤو اللبُلت التي جختزن الخىحن وآلاالم 

اٌ. في هـغ الىكذ، ؤـبذ هاالء اإلاهاحشون وآلام

ال ٌعحرون اهخماما إلااظعاث الذولت بال باللذس 

الزي جدمى ؤو جمغ به مفالخهم، ؿالىالء 

http://dx.doi.org/10.1787/5jxt2t3nnjr5-en
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عىذهم اهذزش همىٍىمت مىاوىاجُت مخعللت 

ولزلً  21بالذولت مشجىضة على معىى ماظعاحي.

ؤـبدذ مىاحهتها ؤمشا واسدا، في ول لخٍت، 

 الاظخلباٌ ؤو ػحر مباؼشبؽيل مباؼش في بلذان 

 باليعبت للبلذ ألام. 

بن الىُاهاث الهجشاجُت ؤـبدذ لها مىىللاتها 

الخاـت وخلـُاتها التي بىِذ عبر علىد مً 

اإلاعاهاة الىـعُت والاكخفادًت والاحخماعُت 

والعُاظُت والتي حعلتها للمت ػحر ظائؼت لِغ 

ؿلي في دًاس اإلاهجش وإهما ؤًما باليعبت لبلذاجها 

م وؤعني هىا ألاهٍمت العُاظُت التي واهذ ألا 

جشجىض عليها همعىى ؤظاس ي في مىاحهت اليىاسر 

العىظُىاكخفادًت، ولم جلذم لها ؤي خذمت 

ؿعلُت مىبيُت على جطخُاث ظُاظُت 

واظتراجُجُت. لزلً ؤـبدذ الىـاءاث 

يل ما ًخعلم مشجبىت باإلاخىاحذة بهزه الجالُت 

ت ؿ لي. ًخطح هزا بإـىلها اللبلُت والعؽائٍش

الىاكع مً خالٌ حمعُاث املجخمع اإلاذوي 

ً كفذ اإلاعاهمت في  اإلااظعت مً وشؾ اإلاهاحٍش
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فً  2Mأَظش: دمحم انحبخً انذسٌغً : ضٍف انمُبح انثبٍَخ    

 11دلٍمخ( نٍٕو األسثؼبء  75 ثشَبيح "يجبششح يؼكى" )يذرّ

ٕع: ، حٕل يٕضدلٍمخ يغبء 40، انزبعؼخ ٔ 2018أثشٌم 

، ْدشح انكفبءاد انًغشثٍخ.. رخٕف أو ظبْشح ػبنًٍخ ػبدٌخ؟

 ػهى انشاثظ انزبنً: 

http://www.2m.ma/replay/programs/lis

t/moubacharatan-

maakoum/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8

%B4%D8%B1%D8%A9-

%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8

%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A111-

%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9

%842018-1   

 انحهمخ يٕخٕد فً انٍٕرٕة ػهى انشاثظ انزبنً:-

https://www.youtube.com/watch?v=h

D84dmqD3Zo&t=157s  

جىمُت اللشي والبىادي التي ًيخمي بليها هاالء 

 اإلاهاحشون.

 ً الجذًش بالزهش ؤن الجُل ألاٌو مً اإلاهاحٍش

ػشط هزا الاهخماء العؽائشي واللبلي في الجُل 

ي هـغ ، حؽبعذ هزه الثاوي والثالث والشابع. ف

ألاحُاٌ بالثلاؿت الؼشبُت اإلاشجىضة بًذًىلىحُا 

ا على الذًملشاوُت وخلىق. ؿإـبدذ  وجفىٍس

هزا ألاحُاٌ جشجبي بةزيُاتها المُلت ولِغ 

بالذٌو اإلاؼشبُت، وبالخالي ؿإي خشان ًيؽب باي 

مىىلت مً مىاوم اإلاؼشب ًمخذ اظتراجُجُا 

ً هزه داخل الجالُت اإلاهاحشة، اإلاىبثلت م

خها  اإلاىىلت ؤو جلً، والتي جشي ؿُه اسججاحا لخاٍس

اتها. ولزلً، ؿإي ؿعل جلىم به  وزلاؿتها وهٍى

–الذولت ججاه هزا الخشان، هُـما واهذ وبُعخه 

ًادي بلى بزاسة خـٍُت هزه -ؼشعي ؤو ػحر ؼشعي

الجالُت، ؤو جلً، مما ًجعل الذولت جىاحه لِغ 

خ جفشؿ اتها ججاه ؤبىاء ألاسك وإهما هزلً جاٍس

ً وؤبىائهم سبما ؤبىاء ؤبىائهم وهىزا.  اإلاهاحٍش

بن ؤي خشان هُـما واهذ وبُعخه ظُادي بلى 

اظدىـاس اإلاالًحن مً ؤبىاء الجالُت اإلاهاحشة 

بالخاسج والتي جخىؿش على بمياهُاث ػحر مدذود 

ت في  بعبب جٍاؿش بمياهُاجه اإلاادًت واإلاعىٍى

 الضمان واإلايان.

س الجاليت : مجلاملبحث السابع: 

 هىموذج لدملسطت الخياة السياسيت؟

لـخإظِغ املجلغ ألاعلى للجالُت اإلاؼشبُت 

بالخاسج، جممً بشهامج الاظدؽاساث التي كام بها 

املجلغ الاظدؽاسي لخلىق ؤلاوعان جىٍُم ؤسبع 

احخماعا لالظدؽاسة ؼملذ  62هذواث وخىالي 

http://www.2m.ma/replay/programs/list/moubacharatan-maakoum/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A111-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%842018-1
http://www.2m.ma/replay/programs/list/moubacharatan-maakoum/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A111-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%842018-1
http://www.2m.ma/replay/programs/list/moubacharatan-maakoum/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A111-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%842018-1
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http://www.2m.ma/replay/programs/list/moubacharatan-maakoum/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A111-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%842018-1
http://www.2m.ma/replay/programs/list/moubacharatan-maakoum/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A111-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%842018-1
http://www.2m.ma/replay/programs/list/moubacharatan-maakoum/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A111-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%842018-1
http://www.2m.ma/replay/programs/list/moubacharatan-maakoum/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A111-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%842018-1
http://www.2m.ma/replay/programs/list/moubacharatan-maakoum/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A111-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%842018-1
https://www.youtube.com/watch?v=hD84dmqD3Zo&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=hD84dmqD3Zo&t=157s
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بلذ بكامت اإلاؼاسبت بالخاسج ومىاؿاتهم  20

اث عبر الاهترهِذ، وبةحشاء للاءاث مع باظخماس 

ألاخضاب العُاظُت وحمعُاث املجخمع اإلاذوي. 

هما اظخعان املجلغ بأساء اللىاعاث الخيىمُت 

واإلااظعاث اإلاخذخلت في جذبحر مىلىع الهجشة، 

وجم الاظخئىاط بأساء حمُع الجمعُاث 

والصخفُاث التي ولبذ مً املجلغ الاظخماع 

ؾ هزا اإلاعلعل بؼشان عش  ،وعلى العمىم .بليها

مً الـاعلحن  3000ومعاهمت ؤهثر مً 

حن والعُاظُحن واإلاىخخبحن واإلابذعحن  الجمعٍى

واإلالاولحن واإلاعاولحن الذًيُحن والباخثحن 

 22والاظخماع الى آسائهم.

برن، ؤهبنى الشؤي الاظدؽاسي لخإظِغ مجلغ 

الجالُت على ؤن الهجشة عشؿذ جدىالث عمُلت 

ي ؤكل مً خحرة. ؿـخالٌ الخمعحن ظىت ألا 

خمعت علىد عشؿذ الهجشة اإلاؼشبُت جدىالث 

عىإلات  :عمُلت بعبب عذة عىامل منها ؤظاظا

ً اإلاؼاسبت في حمُع  متزاًذة )جىاحذ اإلاهاحٍش

اللاساث، سػم ؤن معٍمهم ٌعخلشون في ؤوسوبا(؛ 

وجإهِث متزاًذ )خىالي مهاحش مؼشبي مً ازىحن 

نهائي في بلذان امشؤة(؛ و الخىحه هدى الاظخلشاس ال

ؤلاكامت )مع بشوص الجُلحن الثاوي والثالث 

للمؼاسبت الزًً ولذوا وجشعشعىا خاسج اإلاؼشب(؛ 

ً لدؽمل  احعاع مجاالث ؤـٌى اإلاؼاسبت اإلاهاحٍش
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انشأي االعزشبسي انًدهظ انٕطًُ نحمٕق اإلَغبٌ:  

 بسج، فً:انًزؼهك ثئحذاس يدهظ اندبنٍخ انًغشثٍخ ثبنخ

HTTP://WWW.CNDH.MA/AR/LAR-

LSTSHRY-LTWSYT-W-LMDHKRT-

LMRFW-L-JLL-LMLK/LRY-LSTSHRY-

LMTLQ-BHDTH-MJLS-LJLY-LMGRBY-

BLKHRJ  

مجمىع حهاث اإلاؼشب، وؤخحرا؛ جىىع الخلـُاث 

ً اإلاؼاسبت  23العىظُى مهىُت للمهاحٍش

ٌى حهذؾ املجلغ بلى ؤلاظهام في جـىحر عمُم خ

ؼشوه وظبل اإلاؽاسهت الىاظعت واإلاىٍمت 

والـعالت إلاؼاسبت الخاسج في الخُاة الذًملشاوُت 

للمملىت، ؤخزا بعحن الاعخباس الخجاسب اإلالاسهت 

لبعن البلذان عبر العالم التي جىٍم مثل جلً 

خعلم ألامش بخذبش هىعُت وحجم  اإلاؽاسهت. ٍو

الخمثُل العُاس ي إلاؼاسبت الخاسج لمً 

الىوىُت الخمثُلُت، ولبي ؼشوه اإلااظعاث 

ذ والترؼُذ ؤو ؿلذاجهما،  لي الخفٍى مماسظت خ 

وججىب جىاصع الجيعُاث، وجدذًذ خاالث الخىافي 

ً، وإًجاد  اإلاشجبىت بمخخلف ؤولاع اإلاهاحٍش

ذ عً بعذ،  ؤهماه الاكتراع ووشائم الخفٍى

 .24اإلاالئمت لخلً ألاولاع

شجىض املجلغ في حعُحره على التزم باإلهف اث ٍو

اإلاخىاـل ألهبر عذد ممىً مً مؼاسبت الخاسج، 

لماها للخىاـل واإلاؽىسة ألاهثر اهخٍاما 

ودًملشاوُت معهم، ورلً مً خالٌ مىابش 

الخعبحر ؤلالىتروهُت، والخدلُلاث واظخىالعاث 

ذًت،  ت بالىشق ؤلالىتروهُت ؤو البًر الشؤي الذوٍس

وحلعاث الاظخماع العمىمُت خٌى كماًا 

 .25رلً خاـت، وما بلى
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انًدهظ انٕطًُ نحمٕق اإلَغبٌ: رمشٌش حٕل رفؼٍم  

: حظٍهخ 4رٕطٍبد ٍْئخ اإلَظبف ٔانًظبنحخ، انًهحك 

انؼًم فً يدبل اإلطالحبد انمبٍََٕخ ٔانًؤعغبرٍخ، 

، 2010يُشٕساد انًدهظ االعزشبسي نحمٕق اإلَغبٌ 

 13-12، ص.2010انًؼبسف اندذٌذح 
24

 15َفغّ، ص.  
25

 17َفغّ، ص.  

http://www.cndh.ma/ar/lar-lstshry-ltwsyt-w-lmdhkrt-lmrfw-l-jll-lmlk/lry-lstshry-lmtlq-bhdth-mjls-ljly-lmgrby-blkhrj
http://www.cndh.ma/ar/lar-lstshry-ltwsyt-w-lmdhkrt-lmrfw-l-jll-lmlk/lry-lstshry-lmtlq-bhdth-mjls-ljly-lmgrby-blkhrj
http://www.cndh.ma/ar/lar-lstshry-ltwsyt-w-lmdhkrt-lmrfw-l-jll-lmlk/lry-lstshry-lmtlq-bhdth-mjls-ljly-lmgrby-blkhrj
http://www.cndh.ma/ar/lar-lstshry-ltwsyt-w-lmdhkrt-lmrfw-l-jll-lmlk/lry-lstshry-lmtlq-bhdth-mjls-ljly-lmgrby-blkhrj
http://www.cndh.ma/ar/lar-lstshry-ltwsyt-w-lmdhkrt-lmrfw-l-jll-lmlk/lry-lstshry-lmtlq-bhdth-mjls-ljly-lmgrby-blkhrj
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الفصل الثاوي: الاهخلال الدًملساطي: 

مبادزاث الجاليت كبل السبيع العسبي 

 2011وإلاصالحاث الدسخوزيت لسىت 

كبل اهذالع زىساث الشبُع العشبي بـترة وححزة 

التي  2009ظىت   2012اهىللذ خشهت دابا 

والب بمؽاسهت الجالُت اإلاؼشبُت بالخاسج في جذبحر 

بمجلغ الىىاب اإلاؼشبي،  الؽإن العام عبر جمثُله

اظدبم ألاخذار وؤدسج حضء  2011بال ؤن دظخىس 

ه، وجم  هبحر مً مىالب الجالُت لمً هفـى

ل هزه اإلاىالب على ؤسك الىاكع.  ججًز

: أًت 2012املبحث ألاول: حسهت دابا 

 مطالب دًملساطيت

عىذما ٌعبر الىاط الخذود، ًخعشلىن إلاعاسؾ 

ذة. حذًذة وؤؿياس حذًذة وماظعاث حذً

وبالخالي ًمىً للهجشة الذولُت ؤن جازش على 

مىاكف الـشد ومعخلذاجه بما في رلً جـمُالجه 

العُاظُت. في الىاكع، ؤٌهش علماء الاحخماع 

وػحرهم مً مخخص ي العلىم الاحخماعُت ؤن 

لُت  العِؾ في الخاسج ًمىً ؤن ًيىن ججشبت جدٍى

ً. ومع رلً، جم بًالء الللُل مً  للمهاحٍش

لىُـُت اهخلاٌ هزه الخبراث بلى الاهخمام 

ً في الذاخل والخإزحر على  مجخمعاث اإلاهاحٍش

العلىن العُاس ي ألولئً الزًً ًبلىن 

ًمىً ؤن جيىن الهجشة العمالُت  26وساءهم.

الذولُت مدـًضا هاًما إلسظاء الذًملشاوُت في 
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 Toman Barsbai, Hillel Rapoport, 

Andreas Steinmayr, Christoph Trebesch. The 

Effect of Labor Migration on the Diffusion of 

Democracy: Evidence from a Former Soviet 

Republic. G-MonD Working Paper n°44. 

2014. <halshs-01306803>, P.1 

ً، خاـت برا واهذ  الذٌو اإلاشظلت للمهاحٍش

هما  27ذمت.الهجشة مىحهت هدى دًملشاوُاث مخل

جازش هجشة الُذ العاملت على الذملشوت وظلىن 

ذ ألولئً الزًً بلىا في بلذ اإلايؽإ.  الخفٍى

ً ًمخفىن اللىاعذ واإلاماسظاث  ؿاإلاهاحٍش

واإلاعلىماث العُاظُت الجذًذة في الخاسج، زم 

ًشظلىجها بلى مجخمعاتهم املخلُت. هزه آلازاس 

ُحر العُاظُت ػحر اإلاباؼشة لذحها اللذسة على حؼ

ض دائشة الخؼُحر  ألاؿملُاث العُاظُت وحعٍض

العُاس ي، وخاـت في اإلاىاوم التي ًيىن ؿيها 

 28الخفٌى على اإلاعلىماث ؤمشا ـعبا ؤو ميلـا.

ًخم جدذًذ اإلاىاكف العُاظُت مً خالٌ 

الخفائق الاحخماعُت والاكخفادًت الـشدًت 

 29والعُاق اإلااظس ي.

م إلاىت في دساظت آلازاس الاحخماعُت للدج اإلاعل

اإلاىشمت، وحذوا ؤن هزه الخجشبت اللفحرة وعبُا 

ذ مً الدعامذ  جادي بلى حؼُحر معخمش هدى اإلاٍض

الذًني في مىاكف الـشد الباهعخاوي ومعخلذاجه 

ومماسظاجه في الذاخل. هما جم جىزُم الخدىالث 

اللُمت هدُجت للهجشة الذولُت ؿُما ًخعلم 

للذ ؤٌهشث العذًذ مً  30بعلىن الخفىبت

يا ال ً مً ؤمٍش ذ على اإلاهاحٍش ذساظاث التي ؤحٍش

الالجُيُت بلى الىالًاث اإلاخدذة ؤن "مىاكف 

ً العائذًً في اإلاخىظي ؤهثر دًملشاوُت  اإلاهاحٍش
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 Ibid. 
28

 Ibid.  
29

 Romana Careja1 and Patrick 

Emmenegger: Migration Experience on 

Political Attitudes in Central and Eastern 

Europe, Comparative Political Studies 45(7) 

875–902, p.876 
30

 Toman Barsbai, Hillel Rapoport, 

Andreas Steinmayr, Christoph Trebesch, Op. 

cit. P.1 
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مً مىاكف مىاوىيهم مً دون ؤي هىع مً ججشبت 

 31الهجشة".

هـغ الخؼُحر حعشك له اإلاهاحشون اإلاؼاسبت الزي 

" 2012 بادسوا بلى جإظِغ ؼبىت "حمُعا دابا

للمىالبت باإلاؽاسهت العُاظُت في حعُحر البلذ 

غ ًىم العبذ ألام. برن،   26عشؿذ مذًىت باَس

 2012ؼدىبر الاحخماع ألاٌو لؽبىت "حمُعا 

ذ عً  حمعُت واإلائاث  450دابا" التي جمم ما ًٍض

مً ألاوش والـاعلحن اإلاؼاسبت و خمشه ممثلىن 

ً اإلاؼاسبت وعً  عً ؼبياث عاإلاُت للمهاحٍش

لجمعُاث الذًمىكشاوُت في ؤػلب دٌو بكامت ا

يا.  لُا وؤمٍش الجالُت اإلاؼشبُت مً ؤوسوبا و بؿٍش

واهفب هلاػ اإلاؽاسهحن خٌى معخلبل الجالُت 

ووخذة ــىؿها ودوسها في الخىمُت ظىاء في 

بلذان ؤلاكامت ؤو في اإلاؼشب. وجىاٌو اإلاؽاسهحن 

بؽيل خاؿ اإلاىالُع التي واهذ وساء جإظِغ 

ادسة وهي والخالي: ؤوال: جـعُل خم هزه اإلاب

ً اإلاؼاسبت في  اإلاؽاسهت العُاظُت للمهاحٍش

عُت اإلالبلت ظىت  ، زاهُا: 2012الاهخخاباث الدؽَش

دملشوت مؽاسهت اإلاىاوىحن اإلاؼاسبت اإلالُمحن 

بالخاسج في مجلغ الجالُت وجمخُع املجلغ 

 ً بفالخُاث خلُلُت، زالثا: جمىحن اإلاهاحٍش

ُت دًمىكشاوُت في ول اإلاؼاسبت مً جمثُل

اإلااظعاث الىوىُت. هما ـادق اإلاؽاسوىن على 

بشهامج مً الخدشواث والللاءاث وان ؤولها للاء 

ذ، الشباه، بشوهعُل جهاًت  ليها للاء مذٍس غ ٍو باَس

 18ًىم بجمع عام للؽبىت بالذاسالبُماء 

وفي  دٌعمبر الزي ًىاؿم الُىم العالمي للمهاحش.
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 Romana Careja1 and Patrick 

Emmenegger, Op. cit, p. 876-877 

اسوىن جيعُلُت عامت خخام الللاء اخخاس اإلاؽ

عمى دوسها جىبُم بشهامج  15جخإلف مً 

الللاءاث واإلاؽاوساث اإلابرمجت في املخىاث 

اإلالبلت، هما ؤوص ى الللاء بخإظِغ لجان مدلُت 

في دٌو ؤلاكامت حؽشؾ على جىٍُم اإلاؽاوساث 

 32ت.وجيعُم الللاءاث مع الجالُ
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 : 2009شزُجش  26 - 2012َذاء ثبسٌظ داثب  

http://www.wakeupinfo.fr/2014/12/20

12-26-2009.html, consulté le 25 Octobre 2018  
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إلاصالحاث  الدسخوز  –املبحث الثالث 

اكع الدش سيعاث الاهخخابيت: مدى وو

 الاسخجابت؟

ت بـالخاث 2011 ظىت عشؾ  خُث مهمت دظخىٍس

ً الخلىق  مً العذًذ مىذ جم  جم التي للمهاحٍش

 ؤهذ الزي الجذًذ الذظخىس  في عليها الخىفُق

 خماًت على اإلاؼشبُت اإلاملىت حعمل ؤن على

 للمىاوىاث اإلاؽشوعت واإلافالح الخلىق 

 بواس في الخاسج، في اإلالُمحن اإلاؼاسبت واإلاىاوىحن

 بها الجاسي  واللىاهحن الذولي، اللاهىن  اخترام

 على جدشؿ هما الاظخلباٌ. بلذان في العمل

 والظُما معهم، ؤلاوعاهُت الىؼائج على الخـاً

ُاهت جىمُتها على وحعمل منها، الثلاؿُت تهم ـو  هٍى

 على الذولت حعهش الىكذ، هـغ في الىوىُت.

ت  وهزا اإلاؼشب، وونهم جىمُت في معاهمتهم جلٍى

 مع والخعاون  الفذاكت ؤواـش جمخحن على

 التي ؤو بها اإلالُمحن البلذان ومجخمعاث خيىماث

  33مىاوىيها. مً ٌعخبرون

هما ًاهذ هزا الذظخىس علال لشوسة جمخع 

اإلاؼاسبت اإلالُمحن بالخاسج بدلىق اإلاىاوىت واملت، 

ذ والترؼُذ في الاهخخاباث.  بما ؿيها خم الخفٍى

م في  جلذًم جشؼُداتهم لالهخخاباث على وخله

معخىي اللىائذ والذوائش الاهخخابُت ،املخلُت 

ت والىوىُت.  وفي هزا الاججاه، حعمل  34والجهٍى

العلىاث العمىمُت على لمان ؤوظع مؽاسهت 

ممىىت للمؼاسبت اإلالُمحن في الخاسج، في 
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ظٍٓش انششٌف سلى ( يٍ ان16أَظش: انًبدح )  

ٌٕنٍٕ  29) 1432يٍ شؼجبٌ  27طبدس فً  1.11.91

 5964اندشٌذح انشعًٍخ ػذد ( ثزُفٍز َض انذعزٕس، 2011

(، ص 2011ٌٕنٍٕ  30) 1432شؼجبٌ  28يكشس ثزبسٌخ 

3600 
34

 خ( َفظ انًشخغ ٔانظفح17انًبدح )  

ت، وهُئاث الخيامت  اإلااظعاث الاظدؽاٍس

لىً  35لذظخىس ؤو اللاهىن.الجُذة، التي ًدذثها ا

وختى جممً الذٌو خلىق مىاوىيها بالخاسج 

مىدذ، في بواس اإلاعاملت باإلاثل، مجمىعت مً 

الخلىق لألحاهب اإلالُمحن باإلاؼشب خُث 

اث ألاظاظُت اإلاعترؾ  ؤـبدىا ًخمخعىن بالخٍش

 .بها للمىاوىاث واإلاىاوىحن اإلاؼاسبت، وؿم اللاهىن 

سهت في الاهخخاباث هما ًمىً لهاالء ألحاهب اإلاؽا

املخلُت، بملخط ى اللاهىن ؤو جىبُلا الجـاكُاث 

دولُت ؤو مماسظاث اإلاعاملت باإلاثل.
36 

املبحث السابع: الدشسيعاث الاهخخابيت 

ودملسطت املشازهت السياسيت: بين املساواة في 

 الترشيح وآليت الخصويذ بالووالت

ت اإلاخعللت  ل اإلالخمُاث الذظخىٍس عىذما جم ججًز

هت الجالُت اإلاؼشبُت بالخاسج في الاهخخاباث بمؽاس 

البرإلااهُت واملخلُت، عمل اإلاؽشع على ؤن ًدٍى 

ؤؿشاد الجالُت بىـغ الخلىق التي ًدٍى بها 

اإلاىاوىىن اإلاعخلشون بإسك الىوً. لىً على 

ذ، عشؿذ الجالُت اهخلاـا مً  معخىي الخفٍى

ذ بالىوالت  خلها خُث اظخـادث مً الخفٍى

حعاعذ الهجشة وسؤط اإلااٌ ؿلي. سػم رلً، 

البؽشي على خذ ظىاء على جىمُت الذًملشاوُت 

ت الاكخفادًت. وهزا ٌعني ؤن للهجشة ػحر  والخٍش

اإلااهشة )واإلاتهشة( جإزحر بًجابي )خـي( على حىدة 

 37اإلااظعاث.

                                                           
35

 ( َفظ انًشخغ ٔانظفحخ18انًبدح )  
36

 ( َفظ انًشخغ ٔانظفحخ30انًبدح )  
37

 Docquier, Frédéric; Lodigiani, Elisabetta; 

Rapoport, Hillel; Schiff, Maurice (2011) : 

Emigration and democracy, Working Papers, 

Bar-Ilan University, Department of 
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على مسخوى الاهخخاباث  ( أ

 الجماعيت 

مىعت مً عشؿذ الىفىؿ اللاهىهُت وحىد مج

ً اإلاؼاسبت بالخاسج مً  آلالُاث التي جمىً اإلاهاحٍش

اإلاؽاسهت في جذبحر الؽإن املخلي لِغ على 

معخىي اإلاؽاسهت في الخفىٍذ وإهما هزلً على 

ًمىً للمؼاسبت اإلالُمحن معخىي الترؼُذ، خُث 

خاسج جشاب اإلاملىت ؤن ًلذمىا جشؼُداتهم 

الهخخاباث ؤعماء مجالغ الجهاث ومجالغ 

االث وألاكالُم ومجالغ الجماعاث العم

واإلالاوعاث وؿم الىُـُاث والؽشوه وداخل 

آلاحاٌ اإلاىفىؿ عليها في اللاهىن الخىٍُمي. ػحر 

ؤهه ال ًاهل للترشح ول مؼشبُت ؤو مؼشبي ملُم 

بالخاسج ًخىلى معاولُت خيىمُت ؤو اهخذابُت ؤو 

 38عمىمُت ببلذ ؤلاكامت.

بي الشاػب في في هـغ الىكذ ًخمخع اإلاهاحش اإلاؼش 

الترؼُذ لالهخخاباث املخلُت على هـغ الامخُاصاث 

التي ًخىؿش عليها باقي الشػبحن في الترشح 

ً بإسك الىوً، هما ؤن  لالهخخاباث واإلاعخلٍش

الىشؿحن معا ملضمىن بالخمىع لىـغ اإلاعاوش 

خمثل في بلضام اإلاهاحش  مع اظخثىاء بعُي ٍو

معلمت بيسخت مً السجل العذلي ؤو ما ٌعادلها 

                                                                                    
Economics, No. 2011-02, Bar-Ilan University, 

Department of Economics, Ramat-Gan 
38

 1.11.173ظٍٓش انششٌف سلى ( يٍ ان5انًبدح )  

( 2011َٕفًجش  21) 1432يٍ ري انحدخ  24طبدس فً 

انًزؼهك ثبَزخبة أػضبء  59.11ثزُفٍز انمبٌَٕ انزُظًًٍ سلى 

 5997يدبنظ اندًبػبد انزشاثٍخ، اندشٌذح انشعًٍخ ػذد 

َٕفًجش  22) 1432رٔ انحدخ  25شس انظبدسح ثزبسٌخ يك

2011.) 

مىز ؤكل مً زالزت ؤؼهش مً لذن الجهت املخخفت 

  39ببلذ ؤلاكامت.

ًمىً للمؼاسبت اإلالُمحن خاسج جشاب 

واإلالُذًً في اللىائذ الاهخخابُت العامت   اإلاملىت

ؤن ًلذمىا جشؼُداتهم في بخذي الجماعاث ؤو 

التي ًخىلهم اللاهىن الخم في   اإلالاوعاث

برن، ًجب ؤن  40الخلُُذ في الئدتها الاهخخابُت.

داث بالترؼُذ مً وشؾ ول مترشح  جىدع الخفٍش

ؤو وهُل ول الئدت بملش العلىت اإلايلـت بخللي 

الترؼُداث، وال جلبل الترؼُداث اإلاىحهت 

ذ ؤو بإي وظُلت ؤخشي. جلذم  بىاظىت البًر

داث الـشدًت بالترؼُذ ؤو لىائذ الترؼُذ  الخفٍش

في زالر وسخ و ًجب ؤن جدمل:  بمماءاث 

رشخحن مفادكا عليها؛  اظم اإلاترشح ؤو اإلات

ؤظماء اإلاترشخحن الصخفُت و العائلُت و 

نهم و  خ و ميان والدتهم و عىاٍو حيعهم و جاٍس

مهنهم و الذائشة الاهخخابُت التي كُذوا بها و جلً 

اإلاترشح ؿيها واهخماءاتهم العُاظُت عىذ 

اإلاترشح ؤو ـىس اإلاترشخحن   الاكخماء؛ ـىسة

حعمُت الالئدت و اظم وهُلها  الصخفُت؛  بُان

في خالت الاكتراع بالالئدت و هزا جشجِب اإلاترشخحن 

في الالئدت؛ ؼهادة اللُذ في اللىائذ الاهخخابُت 

خ آخش خفش لها بفـت جهائُت،  العامت بعذ جاٍس

ت املخلُت  معلمت مً وشؾ العلىت ؤلاداٍس

املخخفت، ؤو وسخت مً اللشاس اللمائي اللائم 

ن جشؿم لىائذ الترؼُذ ؤو ملامها. ًجب ؤ

داث الـشدًت بالترؼُذ بيسخت مً بىاكت  الخفٍش

ت  العىابم ليل مترشح معلمت مً وشؾ اإلاذًٍش
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 َفظ انًشخغ ٔانظفحخ( 7انًبدح )  
40

 َفظ انًشخغ ٔانظفحخ( 132انًبدح )  
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العامت لألمً الىوني مىز ؤكل مً زالزت ؤؼهش ؤو 

بيسخت مً السجل العذلي معلمت مىز ؤكل مً 

زالزت ؤؼهش. هما ًجب ؤن جشؿم لىائذ الترؼُذ ؤو 

داث الـشدًت بال ترؼُذ اإلالذمت مً وشؾ الخفٍش

اإلاترشخحن روي اهخماء ظُاس ي بتزهُت معلمت 

لهزه الؼاًت مً لذن الجهاص املخخق في الخضب 

العُاس ي الزي جخلذم باظمه الالئدت ؤو 

 41اإلاترشح.

ًجىص للىاخباث والىاخبحن اإلالُذًً في اللىائذ 

الاهخخابُت العامت اإلالُمحن خاسج جشاب اإلاملىت ؤن 

م الىوالت. ولهزه ًفىجىا في الاكت راع عً وٍش

الؼاًت، ًخعحن على ول هاخب ٌعىُه ألامش ؤن 

مىبىعا خاـا ًىلع سهً بؼاسجه بملش  ًمأل

العـاسة ؤو اللىفلُت الخابع لها ميان بكامخه و 

ًىكع علُه، و ًفادق على بممائه، في عحن 

اإلايان، بعذ جممُىه البُاهاث اإلاخعللت باظمُه 

بىاكخه الىوىُت الصخص ي و العائلي و سكم 

ف ؤو حىاص ظـشه و الجماعت ؤو اإلالاوعت  للخعٍش

اإلالُذ في الئدتها الاهخخابُت بالتراب الىوني و 

العىىان اإلاذلى به للخلُذ في الالئدت الاهخخابُت 

اإلازوىسة وهزا الاظم الصخص ي و العائلي 

للصخق اإلامىىخت له الىوالت و سكم بىاكخه 

ف و عىىاهه الصخ ص ي. ًخىلى الىوىُت للخعٍش

اإلاعني باألمش بىـعه جىحُه ؤو حعلُم الىوالت بلى 

الصخق الزي جم جىهُله. ًلىم الىهُل 

ذ هُابت عً اإلاعني باألمش وؿلا للىُـُاث  بالخفٍى

اإلاىفىؿ عليها في هزا اللاهىن الخىٍُمي. ال 
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 َفظ انًشخغ ٔانظفحخ( 7انًبدح )  

ًجىص لصخق ؤن ًيىن وهُال ألهثر مً هاخب 

 42واخذ ملُم خاسج جشاب اإلاملىت.

الاهخخاباث  على مسخوى  ( ب

 البرملاهيت

ًمىً للمؼاسبت اإلالُمحن في الخاسج ؤن ًلذمىا 

جشؼُداتهم لالهخخاباث على معخىي الذوائش 

الاهخخابُت املخلُت و الذائشة الاهخخابُت الىوىُت 

و داخل آلاحاٌ   و الؽشوه  وؿم الىُـُاث

اإلاىفىؿ عليها في هزا اللاهىن الخىٍُمي. ػحر 

مؼشبي ؤو مؼشبُت ملُم ؤهه ال ًاهل للترشح ول 

ؤو   بالخاسج ًخىلى معاولُت خيىمُت ؤو اهخذابُت

باظخثىاء ؤلادالء بيسخت  43عمىمُت ببلذ ؤلاكامت.

مً السجل العذلي ؤو ما ٌعادلها معلمت مىز ؤكل 

مً زالزت ؤؼهش مً لذن الجهت املخخفت ببلذ 

، ًخمع اإلالُم بالخاسج لىـغ اإلاعاوش 44ؤلاكامت

ُم بإسك الىوً، خُث التي ًخمع لها اإلال

ًجب، ؿُما ًخق الاهخخاباث في هىاق الذوائش 

داث  الاهخخابُت املخلُت، ؤن جىدع الخفٍش

بالترؼُذ في زالزت هٍائش مً كبل وهُل ول الئدت 

ؤو ول مترشح بىـعه بملش العمالت ؤو ؤلاكلُم ؤو 

عمالت اإلالاوعاث اإلاعىُت، و رلً خالٌ اإلاذة 

خ الااملخذدة، خُث  كتراع و اإلاذة التي ًدذد جاٍس

خ بذء الخملت  جلذم خاللها الترؼُداث، و جاٍس

ذة  الاهخخابُت و جهاًتها بمشظىم ًيؽش في الجٍش
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 َفظ انًشخغ ٔانظفحخ( 12انًبدح )  
43

 1.11.165ظٍٓش انششٌف سلى ( ان22انًبدح )  

( 2011أكزٕثش  14) 1432يٍ ري انمؼذح  16طبدس فً 

انًزؼهك ثًدهظ انُٕاة،  27.11ثزُفٍز انمبٌَٕ انزُظًًٍ سلى 

رٔ انمؼذح  19انظبدسح ثزبسٌخ  5987اندشٌذح انشعًٍخ ػذد 

 (.2011أكزٕثش  17) 1432
44

 ( َفظ انًشخغ ٔانظفحخ23انًبدح )  
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خ الاكتراع بخمعت و ؤسبعحن  الشظمُت كبل جاٍس

 45.ًىما على ألاكل

ؿُما ًخق الاهخخاباث على ـعُذ الذائشة 

الاهخخابُت الىوىُت، ًجب على وهُل ول الئدت ؤو 

ؤن ًىدع بىـعه بملش هخابت اللجىت ول مترشح 

ذ بالترؼُذ في زالزت  الىوىُت لإلخفاء، الخفٍش

جب ؤن  هٍائش داخل آلاحاٌ اإلاؽاس بليها ؤعاله. ٍو

حؽخمل الئدت الترؼُذ على حضؤًً ًخممً 

( مترشخت مع 60الجضء ألاٌو منها ؤظماء ظخحن )

خممً الجضء الثاوي منها ؤظماء  بُان جشجُبهً ٍو

ذ ظنهم على ( 30زالزحن ) مترشخا رهشا ال جٍض

خ الاكتراع مع بُان  ؤسبعحن ظىت ؼمعُت في جاٍس

جشجُبهم. هما ًجب ؤن ًخممً، خعب الخالت، 

ول حضء مً الالئدت ؤظماء مترشخاث ؤو 

مترشخحن ًىدعبىن بلى واؿت حهاث اإلاملىت، 

ثبذ الاهدعاب للجهت بؽهادة اللُذ في الالئدت  ٍو

جماعاث الخابعت الاهخخابُت العامت إلخذي ال

للجهت. ًجب ؤن جخممً ول الئدت مً لىائذ 

الترؼُذ عذدا مً ألاظماء ٌعادٌ عذد اإلالاعذ 

الىاحب ؼؼلها. هما ًجب ؤن جدمل لىائذ 

الترؼُذ ؤو الترؼُداث الـشدًت بمماءاث 

اإلاترشح ؤو اإلاترشخحن اإلافادق عليها، و ؤن جبحن 

ؿيها ؤظماء اإلاترشخحن الصخفُت و العائلُت و 

خ نهم   حيعهم و جىاٍس و ؤماهً والدتهم و عىاٍو

ومهنهم، و الذائشة الاهخخابُت اإلاعىُت ، و الالئدت 

الاهخخابُت اإلاسجلحن ؿيها ،وعىذ الاكخماء 

اهخمائهم العُاس ي. و ًخعحن الخىفُق على 

                                                           
45

 ( َفظ انًشخغ ٔانظفحخ23( ٔ)21انًبدرٍٍ )  

و   اظم اإلاترشح الىهُل، اإلايلف بالالئدت،

 46 حعمُت هزه الالئدت، و جشجِب اإلاترشخحن ؿيها.

جىص للىاخباث والىاخبحن اإلالُذًً في اللىائذ ً

الاهخخابُت العامت اإلالُمحن خاسج جشاب اإلاملىت ؤن 

م الىوالت. ولهزه  ًفىجىا في الاكتراع عً وٍش

الؼاًت، ًخعحن على ول هاخب ٌعىُه ألامش ؤن ًمأل 

مىبىعا خاـا ًىلع سهً بؼاسجه بملش العـاسة 

ٍىكع علُه، ؤو اللىفلُت الخابع لها ميان بكامخه و 

فادق على بممائه، في عحن اإلايان، بعذ  ٍو

جممُىه البُاهاث اإلاخعللت باظمُه الصخص ي 

ف ؤو حىاص  والعائلي وسكم بىاكخه الىوىُت للخعٍش

ظـشه والجماعت ؤو اإلالاوعت اإلالُذ في الئدتها 

الاهخخابُت بالتراب الىوني والعىىان اإلاذلى به 

وىسة وهزا للخلُُذ في الالئدت الاهخخابُت اإلاز

الاظم الصخص ي والعائلي للصخق اإلامىىخت له 

الىوالت وسكم بىاكخه الىوىُت للخعٍشف وعىىاهه 

الصخص ي. ًخىلى اإلاعني باألمش بىـعه جىحُه ؤو 

حعلُم الىوالت بلى الصخق الزي جم جىهُله. 

ذ هُابت عً اإلاعني باألمش  ًلىم الىهُل بالخفٍى

هىن وؿلا للىُـُاث اإلاىفىؿ عليها في اللا

الخىٍُمي. ال ًجىص لصخق ؤن ًيىن وهُال ألهثر 

 47مً هاخب واخذ ملُم خاسج جشاب اإلاملىت.
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 غ ٔانظفحخ( ا َفظ انًشخ23)انًبدرٍٍ   
47

 ( َفظ انًشخغ ٔانظفحخ72انًبدح )  
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 خالصت واسخيخاحاث:

 مً ما ظبم ٌعخيخج ما ًلي:

خالٌ العلىد العخت اإلاالُت ، لعبذ الهجشة  -

 في اإلاؽهذ العُاس ي 
ً
 خاظما

ً
الذولُت دوسا

 48.والاكخفادي والاحخماعي والثلافي اإلاؼشبي

ع الخاسوت الجؼشاؿُت للجالُت ؤدي احعا -

لذ دٌو لعُـت  اإلاؼشبُت بالخاسج، والتي ـو

بلى خفىلها على هم  49الاظخلباٌ هشوظُا،

مهم مً الخجاسب الاحخماعُت والاكخفادًت 

والعُاظُت مىىتها مً خعً الخىاـل مع 

 ظلىاث البلذ ألام وجبادٌ الخإزحر والخإزش.

ُت اإلاؼشبُت بالخاسج في جىم 50الُتظاهمذ الج -

لها  بلذها واإلاعاهمت في اظخلشاس بخدٍى

عؽشاث ملُاساث الذوالساث مما حعلها جلعب 

دوسا مهما ؤـبدذ بمىحبه جىالب بذوس 

 بـالحي ملابل هزه الخطخُاث الالمدذودة.

كامذ الجالُت مؼشبُت بمداوالث عذة  -

لذملشوت الخُاة العُاظُت بالبلذ ألام لىً 

ل، ب ال ملاومت الىٍام اظخمشث لىكذ وٍى

ً عشؿذ هجاخا مخمحزا  بذاًت اللشن العؽٍش

خُث جم جإظِغ مجلغ الجالُت الزي جم 

 بمؼي مً الجالُت.
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 Dominique Jolivet (2015) Times of 

uncertainty in Europe: migration feedback 

loops in four Moroccan regions, The Journal 

of North African Studies, 20:4, 553-572, p. 

555 DOI: 10.1080/13629387.2015.1065041 
49

: دمحم انحبخً انذسٌغً: اندبنٍخ انؼشثٍخ أَظش  

، ": أي دٔس نزششٍذ انؼاللبد ثٍٍ انشٔط ٔانؼشة؟ انًٓبخشح

، انًشكض انؼشثً نألثحبس 2017 عهغهخ دساعبد، فجشاٌش

 ٔدساعخ انغٍبعبد، انذٔحخ، لطش
50

  

كبل اهذالع زىسة جىوغ بىكذ كفحر، اهىلم  -

التي والب بخمثُل الجالُت  2012خشهت دابا 

باإلاائت، وهزا  10في البرإلاان اإلاؼشبُت بدفت 

ًذٌ على ؤن الىطج العُاس ي الزي عشؿه 

لعشبي في الذاخل جٍاؿشث ظىت بؽيل العالم ا

 مىاص لذي الجالُت العشبُت بالخاسج.

هجذ الجالُت في ؿشك هـعها على والعي  -

الذظخىس باإلاؼشب خُث ؤـبذ مجلغ الجالُت 

مذسحا لمً هفىؿ الذظخىس وهـغ ألامش 

ذ الترؼُذ.  باليعبت للخم في الخفٍى

ظاهمذ الجالُت اإلاؼشبُت في ـُاػت الاهخلاٌ  -

ي بؽيل كىي. والصالذ معخمشة في الذًملشاو

 الخذاؿع على معخىي خشاوي الٍشف وحشادة .

عُت  - سػم ول رلً، عشؿذ الاهخخاباث الدؽَش

عضوؿا واضخا  2016للعابع مً ؤهخىبش 

ذ  للجالُت اإلالُمت بالخاسج ليىن الخفٍى

  51بالىوالت لم ٌعمذ لها بمماسظت خلها وامال.

خُذة الخجشبت الهجشاجُت اإلاؼشبُت لِعذ الى  -

التي جإزشث وؤزشث في الخُاة العُاظُت للىوً 

 52ألام.
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االَزخبثبد أَظش: ر. دمحم انحبخً انذسٌغً:  

ٍ َدبذ انزدشثخ انًغشثٍخ ٔرمبسٌش انًالحظٍٍ انذٔنٍٍٍ: ثٍ

ٔػضٔف يغبسثخ انًٓدش، فً: انًغبس انذًٌمشاطً فً 

، 2016أكزٕثش  07انًغشة ػهى ضٕء االَزخبثبد انزششٌؼٍخ: 

رمذٌى: د. آدمحم يبنكً، رُغٍك: د. انجشٍش انًزبلً، يشاخؼخ: د. 

د. ػجذ انشحٍى خبنض، عهغهخ إضبفبد فً   &دمحم نًغبػذي 

يؤنف خًبػً، انؼذد األٔل، انذساعبد انمبٍََٕخ ٔانغٍبعٍخ، 

انًشكض انًغشثً نألثحبس االعزشارٍدٍخ ٔدساعخ انغٍبعبد، 

 .2007ََٕجش 
52

 Voir: Andrade Silva Luiz. Le rôle des 

émigrés dans la transition démocratique aux 

Îles du Cap-Vert . In: Lusotopie, n°2, 1995.  

Transitions libérales en Afrique lusophone. pp. 

315-322; http://www.persee.fr/doc/luso_1257-

0273_1995_num_2_1_994, consulté le : 03 

Juin 2018, à 15 : 05 



 الجاليات المهاجرة واالنتقال الديمقراطي بالعالم العربي: التأثير والتأثر: المغرب نموذجا

و االعالميةمعهد الدراسات االجتماعية  8272- 2518 ردمد :    

1
3

1
 

 

 الئحة المراجع

 أوال: املساحع باللغت العسبيت:

 ، في2015ؤهخىبش  12بًمان ؤػىجان: بشهامج: بذون خشج: ضخاًا الىشد الخععـي مً الجضائش، ؤلازىحن 

  http://medi1tv.ma/ar/emission2.aspx?type=13&id=34651, consulté le 28 octobre 2018, à 11 :44 

http://www.wakeupinfo.fr/2014/12/2012-26-2009.html, consulté le 25 

Octobre 2018  

ملسهز العسبي لألبحار ودزاست السياساث، ، ا2011سؼُذ ًلىح: خىاب الخؼُحر في اإلاؼشب، جدلُل العُاظاث ؤهخىبش 

 .2011ىبش ؤهخ

( بدىـُز اللاهىن الخىٍُمي سكم 2011ؤهخىبش  14) 1432مً ري اللعذة  16ـادس في  1.11.165ٍهحر الؽٍشف سكم ال

ذة الشظمُت عذد  27.11 خ  5987اإلاخعلم بمجلغ الىىاب، الجٍش ؤهخىبش  17) 1432رو اللعذة  19الفادسة بخاٍس

2011.) 

ً/ؤهخىبش عبذ العٍُم مدمىد خىـي: اظتراجُجُاث الاهخل اٌ الذًملشاوي، ظلعلت دساظاث وؤوساق بدثُت حؽٍش

 الذوخت. املسهز العسبي لألبحار ودزاست السياساث،، 2011

ون"!، في:علي طىطاوي:  سُّ
َ
 مغازبت ًحىمون الجزائس دون أن ًخخلصوا مً "علدة امل

ITIQUE/120159OLHTTP://AR.LE360.MA/P:44 consulté le 28 octobre 2018, à 11,  

( بدىـُز هق 2011ًىلُى  29) 1432مً ؼعبان  27ـادس في  1.11.91ٍهحر الؽٍشف سكم ( مً ال16اإلاادة )

ذة الشظمُت عذد الذظخىس،  خ  5964الجٍش  3600(، ؿ 2011ًىلُى  30) 1432ؼعبان  28مىشس بخاٍس

 السأي الاسدشازي املخعلم بئحدار مجلس الجاليت املغسبيت بالخازج، في: ن:املجلس الوطني لخلوق إلاوسا

HTTP://WWW.CNDH.MA/AR/LAR-LSTSHRY-LTWSYT-W-LMDHKRT-LMRFW-L-JLL-LMLK/LRY-

LSTSHRY-LMTLQ-BHDTH-MJLS-LJLY-LMGRBY-BLKHRJ 

ُاث هُئت ؤلاهفاؾ واإلافا ش خٌى جـعُل جـى : خفُلت العمل 4لخت، اإلالخم املجلغ الىوني لخلىق ؤلاوعان: جلٍش

الخاث اللاهىهُت واإلااظعاجُت، ميؽىساث املجلغ الاظدؽاسي لخلىق ؤلاوعان  ، اإلاعاسؾ 2010في مجاٌ ؤلـا

 ،2010الجذًذة 

س ي هجشة الىـاءاث اإلاؼشبُت بلى الخاسج: عىامل الىشد والاظخلىاب، ميؽىساث ما بعذ الخذازت،  ـ: دمحم الخاجي الذَس

 .2012ؿاط، 

http://medi1tv.ma/ar/emission2.aspx?type=13&id=34651
http://medi1tv.ma/ar/emission2.aspx?type=13&id=34651
http://www.wakeupinfo.fr/2014/12/2012-26-2009.html
http://ar.le360.ma/politique/120159
http://ar.le360.ma/politique/120159
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س ي وآخشون، في بشهامج "مباؼشة معىم"  ،هجشة الىـاءاث اإلاؼشبُت.. جخىؾ ؤم ٌاهشة عاإلاُت عادًت؟: دمحم الخاجي الذَس

ل  11( لُىم ألاسبعاء دكُلت 75 )مذجه  ، على الشابي الخالي: 2Mدكُلت معاء، اللىاة الثاهُت  40، الخاظعت و 2018ؤبٍش

-http://www.2m.ma/replay/programs/list/moubacharatan

-maakoum/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9

-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A111

1-%D9%8A%D9%842018%D8%A7%D8%A8%D8%B1 

س ي: "الىخبت اإلاؼشبُت ببالد الاظخلباٌ: مً اإلاؼادسة املخدؽمت بلى الجزوح"، مىبعت بهـىبشهذ، ؿاط،  دمحم الخاجي الذَس

2013. 

س ي ألاصمت الاكخفادًت والشبُع العشبي والخىحهاث الهجشاجُت للؽباب الجامعي اإلاؼشبي: الىاكع  :دمحم الخاجي الذَس

ما لألظخار دمحم الؽاؿعي، واإلاعخلبل،  ً"، دساظاث مهذاة جىٍش في: "اللاهىن اإلاؼشبي في مىلع اللشن الخادي والعؽٍش

ت، ومجمىعت ؤؼؼ اٌ الىذوة التي هٍمتها ؼعبت اللاهىن الخاؿ، ومخخبر الذساظاث اللاهىهُت اإلاذهُت والعلاٍس

ذ الذولي لألبدار الجىائُت والخيامت ألامىُت بيلُت الخلىق بمشاهؾ ًىمي   21ألابدار والذساظاث الجىائُت، واإلاـش

ل  22و ت والاحخماعُت، مجمىعت مً اإلاالـحن، الىبعت ألاولى ، ميؽىساث ولُت العلىم اللاهىهُت والاكخفاد2017ًؤبٍش

  2017-54العذد -، ظلعلت الىذواث وألاًام الذساظُت2017

س ي ش اإلاالخٍحن الذولُحن: بحن هجاح الخجشبت وعضوؾ مؼاسبت اإلاهجش، في: : دمحم الخاجي الذَس الاهخخاباث اإلاؼشبُت وجلاٍس

عُت:  ، جلذًم: د. آدمحم ماليي، جيعُم: د. 2016ؤهخىبش  07اإلاعاس الذًملشاوي في اإلاؼشب على لىء الاهخخاباث الدؽَش

ذ الشخُم خالق، ظلعلت بلاؿاث في الذساظاث اللاهىهُت د. عب  &البؽحر اإلاخاقي، مشاحعت: د. دمحم إلاعاعذي 

، اإلاشهض اإلاؼشبي لألبدار الاظتراجُجُت ودساظت العُاظاث، هىهبر   .2007والعُاظُت، مالف حماعي، العذد ألاٌو

س ي: الجالُت العشبُت اإلاهاحشة ظلعلت دساظاث، ، ": ؤي دوس لترؼُذ العالكاث بحن الشوط والعشب؟ دمحم الخاجي الذَس

 الذوخت، كىشاملسهز العسبي لألبحار ودزاست السياساث،  ،2017 ؿبراًش

س ي  : الىـاءاث اإلاؼشبُت بالخاسج والعىف البيُىي: الىاكع وآلاؿاق، ميؽىساث املجلت اإلاؼشبُت لألهٍمتدمحم الخاجي الذَس

 .2016/ؤهخىبش 10 اللاهىهُت والعُاظُت، العذد

س ي لُت: الشهان -بلجُيا، في العالكاث اإلاؼشبُتمؽاسهت ألاحاهب في الخُاة العُاظُت ب: دمحم الخاجي الذَس ؤلاؿٍش

، ولُت العلىم اللاهىهُت والاكخفادًت والاحخماعُت، حامعت 2016-52والخدذًاث، ظلعلت الىذواث واإلااجمشاث 

 95-81، ؿ. 2016اللاض ي عُاك، اإلاىبعت والىساكت الىوىُت، مشاهؾ، الىبعت ألاولى 

س ي: هجشة ألادمؼت اإلاؼشبُت بلى الخاسج: ؤهم مشاهض الاظخلباٌ  ،2013، مىبعت بهـى بشهذ، ؿاط، دمحم الخاجي الذَس

س ي:  لُت بلىدمحم الخاجي الذَس مشهض  ، ملالت ميؽىسة مً وشؾالبلذان الؼشبُت: الىاكع وآلاؿاق" هجشة الىـاءاث ؤلاؿٍش

.cersshttp://www- ، على الشابي الخالي:-اإلاؼشب-الذساظاث وألابدار في العلىم الاحخماعُت بالشباه

http://www.2m.ma/replay/programs/list/moubacharatan-maakoum/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A111-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%842018-1
http://www.2m.ma/replay/programs/list/moubacharatan-maakoum/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A111-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%842018-1
http://www.2m.ma/replay/programs/list/moubacharatan-maakoum/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A111-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%842018-1
http://www.2m.ma/replay/programs/list/moubacharatan-maakoum/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A111-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%842018-1
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29-04-13-29-04-2014-16/articles/233-38-00-24-01-ma.org/cerss/index.php/2014: 03  , Consulté le

:19 Mai 2018 à 00 

س ي الىـاءاث اإلاؼشبُت بلى الخاسج، ؤوشوخت لىُل الذهخىساه في اللاهىن العام، ولُت الخلىق، : هجشة دمحم الخاجي الذَس

 2011ؤهخىبش  22، -ؿاط–حامعت ظُذي دمحم بً عبذ هللا 

ت في اإلاؼشب، اإلاشهض العشبي لألبدار ودساظت العُاظاث:   ُ ع ؽَش
 
في  وخذة جدلُل العُاظاثما بعذ الاهخخاباث الد

/ظبخمبر املسهز العسبي لألبحار ودزاست السياساث  ،2011، واهىن ألاٌو

ت في اإلاؼشب، ما بعذ الا : املسهز العسبي لألبحار ودزاست السياساث  ُ ع ؽَش
 
في  وخذة جدلُل العُاظاثهخخاباث الد
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