
1 

 

 
 

 
 ينظم

 " الق انون المجتمع"مختبر  
 العلوم الق انونية واالقتصادية واالجتماعيةكلية  

 ابن زهرجامعة  
 مع مؤسسة هانس سايدل األلمانيةبتعاون  

 وع:ضدولية حول مو ندوة  
 :" سؤال التحديث السياسي في المنطقة المغاربية

 "والتحدياتالعوائق  
 2112يونيو   2و1 يومي

 

 



2 

 

 نذوة:الوسقة عمل 
 

 سؤال التحذيث السياس ي في املنطقة املغاسبية: 

 العىائق والتحذيات.
 

ػشح ظؤاٌ الخدذًث العياس ي في جل اإلادؼاث الخاسيخيت الحاظمت في اإلاىؼلت 

مَّ صىغهاإلاغاسبيت، وإن 
َ
 بألفاؾ مخخلفت خعب العياكاث. ففي اللشن الخاظع عؽش  ج

م غيرهمإلاارا  :بصيغتػشح  وبذاًاث اللشن العؽشيً، في اإلاشخلت و؟ جأخش اإلاعلمىن وجلذَّ

ش الاظخعماس اظخعملالاظخعماسيت،   لخبًر
ً
مَّ سبؽ  أخياها

َ
ن  الهيمىت الخاسجيتخيث ج بالخمذُّ

ٌ  .والخدذًث خدذًث العياس ي دٌو اإلاغشب الىبير على الاظخلالٌ، ػشح ظؤاٌ ال وبعذ خصى

 مً ػشف هخب
ً
 أن إلاذاسط ألاوسوبيت، خذاثيت جللت حعليمها في ا ُمجذدا

َّ
ؿل  دوسهاإال

 في 
ً
 ظياظيت ل بىاء أهـمتهَّ َظ  ألامش الزي ،مجخمعاث حعاوي مً ألاميت والفلشمدذودا

الخدذًث العياس ي الظخخذام بعع آلياجه في مماسظت ؼعاس  بذوسها جلليذًت، سفعت

ؼها.
ُّ
 حعل

في إعادة ػشح  3122 ظىتالحشان الاجخماعي الزي عشفخه اإلاىؼلت اإلاغاسبيت ظاهم 

، الكشامةالحشية، العذالة، ؼعاساث:  تعَ فِ خيث سُ ، ظؤاٌ الخدذًث العياس ي مً جذًذ

ب عنهامً الخدىالث في اإلاىؼلت،  ألامش الزي أهخج جملت َشجَّ
َ
 الصاوعتجملت مً الخذاعياث  ج

 لىثير مً جىاهب اإلاؽهذ العياس ي في اإلاجخمعاث اإلاغاسبيت.     

الث الجاسيتًمىً أن وسجل في ظياق ا اظخمشاس غياب آلياث الخدذًث  ،اليىم لخدىُّ

ل العىصش ألاهم ،العياس ي ِ
ّ
ي

َ
ؽ

ُ
حعىد  ،وملابل رلً في ول ما خصل. التي وان ًشجلب أن ح

ًبرص رلً  مجمىعت مً آلالياث الخلليذًت للهيمىت على الفظاءاث العياظيت والاجخماعيت،

فؽل مداوالث جأظيغ  ، ألامش الزي ًىؽفتيهبيت واإلازوالؼائف اللبليت النزعاثفي اهخعاػ 

سغم ول آلاماٌ الىبيرة التي عللت على خشان و  الحذًثت في اإلاىؼلت اإلاغاسبيت.الىػىيت لت الذو 

  فلذ أصبذ في هـش البعع آلاخش،، الزي وعخه البعع ب"الشبيع الذًملشاػي"، 3122
ً
 خشيفا

 سهاب.حغؼيه غيىم العىف وؤلا 
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الت نذوثنا ملساءلة ساهن  ثتجه ، الكبير الجاسية في بلذان املغشبالسياسية التحىُّ

وهشيذ أن حؽيل أظئلت الخدذًث  .بما له وما عليه، 3122ا بعذ حشاك ورلك في سياق م

س الجذٌ والحىاس العياس ي البؤسة الىاؿمت إلاخخلف  اإلاىخـش مً الباخثين الزًً  صىَّ

 ظيبدثىن في مداوسها.

س ال هىؼلم في هذوجىا مً  َصىُّ
َ
ؼلم أو مغلم للحذاثت والخدذًث العياس ي، وملابل م ج

دأن التحذيث مشش وعلم  ،رلً ثين، يتعلق ألامش وع مفتىح على ثاسيخ وثجشبة محذَّ

جتمعات املغاسبية في رشيق بناهها لييروة ثحذيث مجتمعاتها املباملساسات التي اثخزتها 

وهفترض  .وصعىباتها هاإنه مششوع مفتىح على عىائقها مكاسب، يريلة عقىد القشن املاض 

أن جخجه أعماٌ هذوجىا لفدص ومشاجعت اإلاياظب، وحعمل بعع أوساكها على الخفىير في 

 الصعىباث وفي ظبل ججاوصها.

هما وعشف أن الحذاثت العياظيت همفهىم ؿلت مشجبؼت بالعياق ألاوسوبي،  وعشف

على ظبيل  ، خيث عشفت أوسوبا مىز عصش النهظتهاهىان إجماع خٌى ملىمات أهه ليغ

 جذال فىشيا أهخج خذاثاث مخعذدة، وبمعان مخخلفت.  اإلاثاٌ

س وألهىا وعخبر أن الخدذًث إبذاع، فئهىا هؼشح أظئلخه على مجخمعىا بهذف معاًى ت صىَّ

 . اإلااوعت واإلاداصشة لصيروسة اظخىماٌ جدذًث هزه اإلاجخمعاث الخدذًث الحاصلت ووىابده

مً جيبع مً الخاسيخ و ي الذٌو اإلاغاسبيت ظؤاٌ الخدذًث العياس ي فإن مؽشوعيت 

، فهي في اجصاٌ مباؼش بأوسوبا مهذ الحذاثت العياظيت، وهي  اللىاظم اإلاؽترهت بين هزه الذٌو

دٌو خظعت لالظخعماس مً ػشف دٌو جبيت الحذاثت وسفعت ؼعاس جصذًشها للمجخمعاث 

ملت مً العىامل جدت طغؽ جألاخشي، وأخيرا هي دٌو فؽلت في جدليم الخدذًث العياس ي 

 الفىشيت والثلافيت والعياظيت.

ى الىذوة بىاء مىطىعها باعخماد جملت مً اإلاداوس مً بينها:  جخىخَّ
 
 حذاثت العياظيت والخدذًث العياس يفي مفهىمي ال -

 جذليت الخلليذ والحذاثت في اإلاجاٌ العياس ي اإلاغاسبي -

 الحذاثت العياظيت وعالكت الذًً بالعياظت -

س والخدذًث اإلاىاػىت -  أفم للخدشُّ

 .ت العلؼت إلى مأظعتهاالذولت الحذًثت مً شخصى -
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 معلىمات حىل النذوة

 اللجنة التنظيمية:

وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت مذًش مخخبر "اللاهىن واإلاجخمع"، ر.الحعين بلىػ، -

 والاجخماعيت، جامعت ابً صهش، أوادًش

 ر.هماٌ بلحشهت، وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعيت، جامعت ابً صهش، أوادًش-

ر.اإلاهذي الفدص ي، أظخار باخث في اللاهىن العام، وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت -

 والاجخماعيت، جامعت ابً صهش، أوادًش.

جخماعيت، جامعت ابً صهش، ر.مدمذ اإلاعاوي، وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والا -

 أوادًش.

ر.عبذ ؤلاله أمين، وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعيت، جامعت ابً صهش، -

 أوادًش.

ر.ابشاهيم أولخيت، وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعيت، جامعت ابً صهش، -

 أوادًش.

والاكخصادًت والاجخماعيت، جامعت ابً ر.عبذ اللادس الخاطشي، وليت العلىم اللاهىهيت -

 صهش، أوادًش

 مدمذ همام، وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعيت، جامعت ابً صهش، أوادًش.ر.-

 خالذ، اإلاشهض الجامعي ولميم، جامعت ابً صهش أوادًش.ر. فشيذ -

 .وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعيت، جامعت ابً صهش، أوادًش، ر.أخمذ باهشيم-
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 اللجنة العلمية:

ر.هماٌ عبذ اللؼيف، مفىش مغشبي، أظخار ظابم بيليت آلاداب والعلىم الاوعاهيت، جامعت -

 مدمذ الخامغ، الشباغ.

ت، جامعت ر.سؼيذ العلمي الادسيس ي، وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعي-

 اللاض ي عياض.

ر.أمدمذ ماليي، أظخار ظابم بيليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعيت، جامعت -

 ظلؼت عمان. اللاض ي عياض، مشاهؾ، وعميذ ليليت الحلىق بجامعت اإلالً كابىط،

ر.علي هشيمي، وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعيت، جامعت الحعً الثاوي، -

 الذاس البيظاء.

ر.عبذ اللؼيف العؼشوص، وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعيت، جامعت -

 اللاض ي عياض.

 ر.ابشاهيم وىمغاس، وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعيت، جامعت ابً صهش.-

 صهش.ر.اإلاهذي الفدص ي، وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعيت، جامعت ابً -

 ، وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعيت، جامعت ابً صهش.ر.هماٌ بلحشهت-

له، وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعيت، جامعت ابً صهش.-
ٌ
 ر. أمين عبذ ؤلا

 ر.البؽير اإلاخلي، وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعيت، جامعت اللاض ي عياض.-

 ر.مدمذ الهاؼمي، وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعيت، جامعت ابً صهش.-

 مدمذ همام، وليت العلىم اللاهىهيت والاكخصادًت والاجخماعيت، جامعت ابً صهش. ر.-

 خالذ، اإلاشهض الجامعي ولميم، جامعت ابً صهش أوادًش.ر. فشيذ -
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 نواظم المشاركة:

فبراير  92إلى غاية  الندوة مقترحات المشاركة البحثية في المنظمة لمندوةتستقبل المجنة -
عايير األكاديمية قترح الممصحوبة بالسيرة العممية الذاتية، عمى أن يستوفي الم ،9102

مارس  10في أجل أقصاه المقترح  حاملوتمتزم المجنة بمراسمة الباحث ، المتعارف عمييا
9102. 

أبريل  01وذلك في موعد أقصاه  ،تستقبل المجنة البحوث التي تمت الموافقة عمى مقترحاتيا-
آالف كممة.  8-2وأال يزيد حجميا عمى ، عمى أن تكون ىذه البحوث قابمة لمتحكيم، 9102

 تاريخ من يوما 00 وتمتزم المجنة العممية إعالم الباحث نفسو بقرارىا خالل مدة ال تتعدى
 .استالم البحث

 البريد االلكتروني لمندوة: توجو المراسالت كافة إلى 

modernisationpoli.2016@gmail.com 

 لممزيد من المعمومات يمكن االتصال بمنسقي الندوة: 

ية العلىم القانىنية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير. محمد المساوي، كل-

 9113131600الهاتف: 

 m.elmsaoui@uiz.ac.maالبريد االلكتروني: -

 
 ير.عبد اإلله أمين، كلية العلىم القانىنية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة ابن زهر، أكاد-

 9112312610الهاتف: 

 a.amine@uiz.ac.maالبريد االلكتروني: 
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