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  مقـدمــة  
من  عناصر التنمية،فكثريأن الرأمسال البشري أهم  خربات اتمعات املعاصرةأثبتت لقد 

الثروات  فشلت ا، بينمتفوقت حضارياً بسبب جناحها يف استثمار مواردها البشرية تمعاتا
منا هذا البديهي يف يووأصبح من  منتجة، فئاتالطبيعية يف كثري من األحيان يف حتويل البشر إىل 

يف  ،وإمنااآلالت أوقوة العمل  أو يعد يكمن يف امتالك اخلامات ملللثروة  ياملصدر احلقيقأن 
  1 .ةتكنولوجيامتالك قاعدة بشرية  مثقفة و علمية و

من هنا جاء االهتمام الكبري بأمهية التطوير املعريف إلنتاج العقول املبدعة،والطاقات  
هذه الطاقات وتسخري مهاراا املعرفية وإبداعها العلمي يف   املبتكرة  اليت تعمل على استثمار

خدمة جمتمعاا بالشكل الذي يؤدي إىل رفع معدالت التطور يف كل امليادين، االقتصادية 
،اجتماعية ،السياسية والثقافية، وبدون تلك الرعاية اليت يتوجب على األمم أن توليها لصاحل 

ن أ احلديث عن تطور اتمعات البشرية امرأ دون جدوى،كمااستثمارات املوارد البشرية،يبقى 
قوة االقتصاد اليوم  تقاس بنوعية املوارد البشرية وكفاءا وحسن استخدامها، وهلذا جند أن تنمية 
املوارد البشرية أخذت تطفو على السطح وتستقطب االهتمام، ألا ببساطة هي العدة اليت 

تصحيح مساراته التنموية وتوجيهها التوجيه األمثل،وإنتاج  يستطيع اتمع أن يستخدمها يف
القدر الالزم من الكفاءات والعقول اخلالقة من أجل معاجلة املشاكل والظواهر اليت تتخلل مسرية 

التنمية االقتصادية وتقدمي احللول هلا، من هنا تتأتى األمهية اليت توليها الدول املتقدمة يف استقطاب  
  .اعتبارها عامال قويا يضاف إىل عوامل  قوة الدول و اتمعاتهذه الكفاءات ب

وإن التفاوت يف جماالت التنمية بني الضفتني جعل من دول اجلنوب على العموم ودول  
املغرب العريب خصوصا مصدرا هاما للكفاءات  اجلاهزة باجتاه الدول املتقدمة وهو ما أدى إىل 

 النوعي حد أهم العوامل املؤثرة على التركيب اهليكليأ حبق هذهحيث تعد  ،ظاهرة ال تفاقم
                               

Jean.D Bernel : Science in history, Penguin Books, 1969, vol 17, p 17 -1  
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 يستهذه الظاهرة تك ومن مث على التنمية مبفهومها الواسع،حىت باتت للسكان والقوى البشرية
  .املهاجرين من الكوادر العلمية املتخصصة أمهية متزايدة يف ظل تزايد أعداد

امل النامي يف  وقتنا كما  أن هيمنة القوى العظمى على مساحات شاسعة من الع 
املعاصر، وبطريقة ختتلف اختالفا كبريا عن النفوذ العسكري الذي كان سائدا خالل فترات 

الناتج عن  ياالستعمار املباشر عرب التاريخ، ماكان ليكتب هلا التمكني لوال التفوق التكنولوج
فة و العلوم لدى  التفوق العلمي  و املعريف ، فأصبحت لدينا ما يسمى بتمركز آليات املعر

جمموعة حمدودة  من الدول املتقدمة، مع العمل على استمرارية هذا التفوق عن طريق جلب 
كفاءات علمية خالقة من أوطاا  تعمل بالتكامل مع كفاءاا الوطنية ، وذلك بتنشيط كل 

  .الوسائل اليت من شأا استقطاب الكفاءات العلمية من كل أحناء املعمورة

ت حالة الدول النامية بتراكم أزماا يف خمتلف املستويات الناجتة عن ضعف ولقد شكل
أداء سياساا التنموية أرضية خصبة الستهداف طاقاا العلمية وكفاءاا اخلالقة من طرف 
 يالدول املتقدمة،لتحقق بذلك هدف أساسي هو ضمان مزيدا من التفوق العلمي والتكنولوج

  .و التخلف يف اتمعات النامية يقابله استمرار التبعية 

  الدراســــة إشكاليـــة: أوال 

إذا كانت اهلجرة  املغاربية حنو الضفة الشمالية ملختلف الشرائح و األعمار، تعترب  
ديدا حقيقيا الستقرار املنطقة ومصدرا هاما لتنامي ظاهريت اإلرهاب واجلرمية املنظمة،فإن انتقال 

وجات هذه اهلجرة حنو الدول املتقدمة، تعترب حبق عائقا أساسيا أمام الكفاءات الوطنية ضمن م
التنمية الشاملة،اليت تسعى دول املنطقة من أجل حتقيقها يف اتمع، مقارنة مبا ميكن أن حتققه هذه 

  . الكفاءات يف اتمعات املستقبلة هلا
  :وعلى هذا األساس ،تتمثل اإلشكالية الرئيسية هلذه الدراسة يف 

ماهي العوامل املؤدية إىل هجرة الكفاءات يف بلدان باملغرب العريب؟وما أثر ذلك على التنمية 
  يف املنطقة، ويف اجلزائر على وجه التحديد ؟

دراسة إىل اإلجابة على تساؤل رئيسي و عدد من األسئلة ال ويف هذا اإلطار تسعى هذه
  :الفرعية،التساؤل الرئيسي هو
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  الوطنية على التنمية الشاملة يف املغرب العريب عامة واجلزائر خاصة ؟ ما أثر هجرة الكفاءات  
  :و تتفرع منه  األسئلة  التالية 

  ـ ما هي األسباب احلقيقية املؤدية إىل هجرة الكفاءات الوطنية ؟

  إىل أي مدى ميكن اعتبار هجرة كفاءات املغرب العريب عائقا أمام عملية التنمية الشاملة ؟-
ع هجــــرة الكفاءات الوطنية يف اجلزائر؟وما السياسات املتبعة  للتكيف ما هو واق -

  مع انعكاساا ؟ 

  : الدراسة فرضيات:ثانيا  

  : ولإلجابة على إشكالية الدراسة حاولنا اختبار الفرضيات التالية
ترن هجرة الكفاءات الوطنية ببيئة جمتمعام األصلية واإلمكانات اليت توفرها الدول  -

  .ملستقبلةا
تعترب الكفاءات املهاجرة مصدرا أساسيا للتنمية الشاملة ،ومن مث  فقداا  يؤثر سلبا على  -

  .املسار التنموي يف املغرب العريب
يرتبط استقرار الكفاءات الوطنية واستغالهلا تنمويا بإصالح منظومة البحث العلمي و املنظومة  -

  .التعليمية يف اجلزائر
  

  :الدراســـــة جيةمنـــه:ثالثا  
  : املنـاهـجأ ـ    

مت  املوضوع لطبيعة العلمية، ونظرا البحوث لكل األساسية القاعدة هو املنهج باعتبار
ذي يقوم على أكثر من منهج واحد لذا كانت احلاجة اعتمادنا على نوع من التكامل املنهجي ال

، واملنهج 1فهم احلاضر و بناء املستقبل  ، فالتاريخ هو موجه األمم ،ميكننا من التارخيي املنهجإىل 
والعوامل  الظروف إدراك التارخيي يضمن الفحص الدقيق و التحليل االجيايب لألحداث عن طريق

                               
  .78،ص1975الشركة العامة للنشر و التوزيع،: ن، لبنامناهج البحث العلميعمر حممد التومي الشيباين، ـ  1
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 انصب إمنا التارخيية، الوقائع سرد اعتماده من القصد يكن ، ومل1ظواهرال تتحكم يف ميالد اليت
 يف ميتدان واللذان "استقطاب الكفاءات"أو "جرةهلبا "يتعلق فيما اجلانب التحليلي على االهتمام
  .إىل املاضي ظهورمها

 يف ومالئمة واستخداما شيوعا األكثر ألنه التحليلي الوصفي املنهجكما اعتمدنا على 
، 2للتجربة إخضاعها لصعوبة اإلنساين والسوسيولوجي البعد ذات والظواهر القضايا دراسة

 علمي وصف على احلصول الباحثني يف املناهج،أن  ومن األمور اليت أصبحت حمل اتفاق بني
 وذلك ، الظواهر تلك تداول يف كثريا التقدم قبل منها مناص ال االجتماعية ضرورة للظواهر
 منا سعياو، 3عالقات من بينها وما وتوزيعها الظواهر حلدوث دقيقة تقديرات على للحصول
بتأثري هجرة الكفاءات  يتعلق فيما وظيفهت مت الدراسة، حمل للظاهرة العلمي املدلول إلضفاء
  . التنمية يف املغرب العريب  على

 السياسية العلوم يف دراسة أي ختلو على أساس انه الباملنهج اإلحصائي  أيضا و استعنا  
و  .احلقائق ثباتإل شواهد و صادقة كأدلة واألرقام، من اإلحصاءات عموما واالجتماعية

نا تتطلب مجع إحصائيات حول الفئات املهاجرة من املغرب العريب  الدراسة اليت  هي بني أيدي
عموما مث من الكفاءات اجلزائرية على وجه التحديد كطريقة لتحديد حجم الظاهرة من جهة مث 

 اإلحصاءات إعطاء بعض ه اإلحصائيات سواء يف املقارنة أو يف التحليل  خاللذحماولة توظيف ه

فاءات الوطنية سواء على املستوى املغاريب أو بالنسبة حجم ظاهرة هجرة الك توضح اليت
  . بعض اإلحصائيات اليت تبني مدى التقدم والتأخر يف جمال التنمية  ذاللجزائر، و ك

من منهج حتليل املضمون وبطبيعة احلال يتطلب الرجوع إىل اخلطاب الرمسي، توظيف 
ار اجلزائري يف التعامل مع ظاهرة اجل الوقوف على اخلطوط العريضة الستراتيجيات صانع القر

هجرة الكفاءات الوطنية، من خالل  ما جاء يف مضمون العديد من اخلطابات الرمسية و يف 
  .  مناسبات خمتلفة

                               
ديوان املطبوعات : ،اجلزائرمناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوثذنيبات، عمار بوحوش، حممد حممود الـ  1

  .106ص،1999اجلامعية،
  2-حممد شليب، املنهجية يف التحليل السياسي، اجلزائر:ددن، 1997،ص102.

  .1ص  ،اجلامعي،د ت ن الشباب مؤسسة:اإلسكندرية ، االجتماعية والعلوم علميال املنهج :شتا على سيدـ  2
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  :  ب ـ االقترابات النظرية

كما اعتمدنا يف دراستنا على بعض االقترابات النظرية اليت متكننا من إعطاء الدراسة طابعها 
تراب هو أقرب للواقع من النظرية من جهة ، مث أنه حيدد نوعية املفاهيم و الطرق اخلاص،ألن االق

ا اإلطار جاء توظيفنا لالقتراب ذو يف ه. 1اليت يستعملها الباحث يف دراسته من جهة أخرى
من خالل الرجوع إىل بعض النصوص القانونية الواردة يف اجلريدة  القانوين املؤسسايت

و اللوائح التنظيمية ختص تصنيف الباحثني وإنشاء هياكل البحث العلمي  الرمسية،وبعض القرارات
  .وأخرى لفائدة الكفاءات املتواجدة باملهجر

ب اليت تربط كال ذبناء على عالقيت الطرد و اجللالقتراب البيئي احلضاري كما جاء توظيفنا    
تمثلة يف دول االستقبال،وما يلعبه من البيئة الداخلية لكفاءات املغرب بالعريب والبيئة اخلارجية امل

  .ذب حنو هذه األخريةالعامل احلضاري يف زيادة حدة اجل

 :املوضوع اختيار مربرات: رابعا  
  :موضوعية و ،ذاتية أسباب وترجع مربرات اختيار املوضوع إىل 

  :تتمثل يف عاملني أساسني حسب حدود علم الباحث مها  الذاتية فاألسباب
عارف من الكفاءات الوطنية الذين غادروا اجلزائر باجتاه الضفة الشمالية ـ التأثر ببعض امل

  .للمتوسط،ومل نتمكن من إقناعهم يف استثمار ثروم العلمية من أجل تنمية هذا الوطن
كما شاع تسميتها،وحماولة االطالع " هجرة األدمغة"أو " هجرة الكفاءات " ـ اهتمامنا بظاهرة 

  .ملغاربية ومن بينها اجلزائر يف تفاقمها و استمرارهاعلى مدى مسؤولية الدول ا

  : فتتمثل يفاملوضوعية ، أما األسباب
ـ كون االهتمام يف الكتابات العديدة حول الظاهرة انصب حول هجرة األفراد بشكل عام، دون 
التمييز بني هجرة النخبة من الكفاءات وهجرة اليد العاملة العادية، وحىت وان وجدت بعض 

  .ارات إليها إمنا تكون كمبحث أو مطلب يف موضوع واسعاإلش
                               

  .163ص ،1986دار املعارف،:،اإلسكندريةدراسة يف علم االجتماع السياسي: التنمية السياسيةالسيد عبد احلليم الزيات،  - 1
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التسارع يف وترية هجرة الكفاءات العربية على العموم واملغاربية خصوصا، جعلت من الظاهرة  ـ
ديدا ليس على مسار التنمية و اقتصاديات دول املغرب العريب فحسب، و إمنا يتعدى ذلك إىل 

مما يفرض واجب دراسة الظاهرة وإجياد اآلليات الكفيلة  املنظومة االجتماعية و الثقافية ككل،
  .  باحلد من آثارها، ومن مث احليلولة دون تفاقمها و استمرارها 

ـ مث من جهة ثانية متحورت دراسة الظاهرة وفق مقاربة سوسيولوجية، فأردنا أن نتعدى ذلك 
قتصادية هلذه الظاهرة داخل هذه بربطها بالتنمية يف الدول العربية و من مث األبعاد السياسية واال

  .اتمعات

ـ إن الكتابات حول ظاهرة اهلجرة خاصة غري الشرعية كثرية ومتنوعة ولكن تلك اليت تتعلق بالنخبة 
من الوطن العريب ال زالت قليلة تكاد ال تتعدى املقاالت املتفرقة تتناول يف جمملها عينة من الدول 

رقى إىل البحث املوسع و الدقيق من أجل الوقوف على هذه العربية حبسب انتماء الباحث،ال ت
  .الظاهرة وأسباا احلقيقية 

  

  النطاق املوضوعي والزمين للدراسة:خامسا

تقوم الدراسة ببحث قضية هجرة الكفاءات يف املغرب العريب عموما ،ويف اجلزائر على 
االجيايب منه : قد يأخذ وجهنياخلصوص و مدى تأثريها على التنمية ، وعلى اعتبار أن هذا التأثري

والسليب، و اعتقادا منا أن األثر اإلجيايب إمنا خيص فئة املهاجرين بشكل عام مبختلف أشكاهلم 
وأمناط هجرم  عن طريق التحويالت املالية إىل بلدام األصلية ،بينما األثر السليب يتعلق بفئة 

ويله من رأمسال مادي ال ميكن يف أي الكفاءات املهاجرة ومهما كان حجم ما يقومون من حت
حال من األحوال مقارنته بقيمة التكلفة اليت تكبدا بلدام األصلية يف سيبل تكوينهم وحتويلهم 
بذلك إىل رأس مال بشري ، و بالتايل فإن هذه الدراسة  تعترب الظاهرة حتد يؤثر سلبا على التنمية 

حول التنمية ومستوياا جعلنا نقتصر بشكل كبري يف  يف املنطقة ، ومن جهة ثانية تعدد املفاهيم
. توضيح هذا التأثر على التنمية البشرية بشكل خاص نظرا  لقابلية قياسها عن طريق املؤشرات 

ويرجع اختيار الباحث هلذه الفترة  2010اىل 1999أما بالنسبة للنطاق الزمين للدراسة فيغطي فترة 
  :لألسباب التالية
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ثري متغريات أخرى ظهرت خالل سنوات التسعينيات كاملشاكل االقتصادية تفادي دراسة تأ -
من جهة و املتغري األمين من جهة ثانية اليت تتدخل بشكل قوي يف تفاقم هده الظاهرة، وهي 
متغريات قد حتول اجتاه حبثنا من دراسة عالقته بالتنمية إىل التركيز على العوامل و األسباب و 

 .سبل معاجلتها
احلاصل على مستوى هرم النظام السياسي بوصول شخصية جديدة متمثلة يف شخص  التغري -

السيد عبد العزيز بوتفليقة إىل هرم السلطة، وما تزامن معه من تفعيل برامج التنمية الشاملة و 
 .سياسات اإلنعاش االقتصادي

دراسات النقص الشديد يف الكتابات حول الظاهرة خالل هده الفترة، حيث تناولتها جل ال -
كانت متبوعة بتغريات جذرية ليس ) كما يتبني من أدبيات الدراسة(خالل حقب قدمية نسبيا

 .على املستوى الوطين فحسب ولكن على املستوى اإلقليمي و الدويل أيضا
الزيادة املتنامية هلجرة الكفاءات الوطنية خالل هده الفترة، يف ظل سعي الدولة إىل رفع التحدي   -

يم العايل و البحث العلمي من اجل مسايرة عديد الدول املتقدمة من حيث اإلنتاج يف جمال التعل
 . العلمي كما ونوعا

  

  : أدبيـــات الدراسة:سادسا
من املالحظ أن موضوع اهلجرة جتاه الضفة الشمالية للمتوسط قد أخذ نصيبه يف الكثري 

املهارات العالية،ولكن من حاب أصمن الكتابات، مع إشارة يف جزء كبري منها إىل املهاجرين من 
  .وجهة نظر خمتلفة 

 :الدراسات يف الوطن العريب / 1

، يتطرق يف فصل  "العرب أمام حتديات التكنولوجيا"ة اليت قام ا أنطونيوس كرم، ـالدراس – أ
خاص إىل هجرة العقول حيث يصفها بالنقل املعاكس للتكنولوجيا ، و جيعلها من أسباب 

لكن يوسع جمال الدراسة إىل أمريكا ودول شرق آسيا،و حيصر األسباب يف التخلف العريب و
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فرص الدراسة يف اخلارج و التجمع العائلي بينما تغيب يف الدراسة العديد من العوامل 
  ...1ميش هذه الكفاءات من قبل األنظمة لسياسية،والبريوقراطية:االخري،مثل

تنمية يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا نوفل قاسم علي الشهوان، فجوة البحث وال _ ب
العراق، تناول الباحث  –جامعة املوصل  –وانعكاساا عربياً، مركز الدراسات اإلقليمية 

إشكالية البحث و التنمية من خالل حتليل اإلبعاد املختلفة للظاهرتني مع التركيز على دراسة 
ربية و مقارنتها بنفقات الدول العربية يف حجم اإلنفاق على البحث و التنمية يف البلدان الغ

نفس اال  مشريا إىل غياب االهتمام بالتكنولوجيا غري انه مل يتطرق إىل عامل مهم إىل حد 
  2.كبري يف ذلك وهو استنـزاف كفاءاا العلمية 

رهانات وآفاق، مقدمة من :رسالة ماجستري حول مسألة اهلجرة يف العالقات األورومغاربية - ج 
2004رف الطالبة زهور مناد، جامعة اجلزائر كلية العلوم السياسة واإلعالم،ط

،ركزت من 3
خالهلا على كال من اجلزائر وتونس مث املغرب ،غري أا اعتمدت على إحصائيات قدمية 

كأداة للتحليل مما يؤثر على  مصداقية االستنتاجات اليت وصلت إليها )2000_1998(نسبيا
  .اإلشارة إىل أصناف الفئات املهاجرة إىل أوروباومل يتم .يف اخلامتة

  :باللغة األجنبية / 2
من خالل أطروحة دكتوراه،حول  (Elie Mambou) "إمييلي مامبو " ت ا الدراسة اليت قام - أ

، تطرقت فيها إىل مفهوم 2008هجرة الكفاءات اإلفريقية إىل الواليات املتحدة األمريكية، 
ركزت على العوامل املؤدية إليها، غري أا ركزت فقط على دول من هجرة الكفاءات عموما، و

      4.لك دول املغرب العريبذاجلنوب اإلفريقي ومل تتطرق إىل  كفاءات مشال إفريقيا مبا يف 
                               

  .1978اير ، ين59 ، العددعامل املعرفة، "العرب أمام حتديات التكنولوجيا"أنطونيوس كرم،1-
، العراق "فجوة البحث والتنمية يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا وانعكاساا عربياً"نوفل قاسم علي الشهوان، ـ  2

  . 2000، مركز الدراسات اإلقليمية:

  جامعة اجلزائر كلية العلوم السياسة ، رهانات وآفاق:اهلجرة يف العالقات األورومغاربية، زهور مناد ـ 3
  .2004 واإلعالم،     

4 - Elie Mambou,la diaspora africaine aux états-unis de 1960 à nos jours:intégration et/ou 
assimilation? thèse pour obtenir le grade de doctorat, université François-Rabelais – 
Tours, 2008. 
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و آخرون حول هجرة الكفاءات ) Sabiou Kassom( "سابيو قاسوم"الدراسة اليت قام ا  - ب
قرير مقدم للجنة االقتصادية لألمم املتحدة و املركز العاملي وتنمية القدرات بإفريقيا وهو ت

لألحباث حول التنمية واملنظمة العاملية للهجرة ، يتطرق إىل املنظومة التعليمية يف إفريقيا ، مع 
التركيز على العوامل الطاردة للكفاءات من هذه القارة، غري انه يركز بشكل أساسي على دول 

رون،أثيوبيا، السنغال،كوت ديفوار، نيجرييا ،غري أنه غابت يف التقرير الكام: الساحل اإلفريقي
  .1اليت تعاين بشكل حاد من تفاقم هذه الظاهرة) منطقة املغرب العريب (دول الشمال اإلفريقي 

   تقسيمات الدراسة:سابعا 
حماولة منا إعطاء املوضوع حقه من الشرح و التحليل، تناولنا الدراسة من خالل ثالث 

التنمية   إىل يف املبحث األول منه تطرقنا، اإلطار املفاهيمي للبحث الفصل األول مشل: ولفص
، أما املبحث الثاين فقد )املفهوم، املستلزمات ، مؤشرات القياس( دراسة يف األبعاد و املستويات

ن ، ماملفسرة هلا االجتاهات الفكرية وأهم الكفاءات هجرة بظاهرة التعريف حاولنا من خالله
سياسات (والعوامل اخلارجية) الطاردة(أجل الوقوف على األمناط مث األسباب الداخلية

  ).االستقطاب
  ناخصصناه هلجرة الكفاءات املغاربية وعالقتها بالتنمية، حيث تناول فقدالثاين  الفصل أما

اولني ، حم)اإلحصائيات،األسباب واالنعكاسات(واقع هجرة الكفاءات املغاربيةاملبحث األول يف 
لك على ذمن خالل املبحث الثاين االطالع على واقع التنمية البشرية يف املنطقة وقد اقتصرنا يف 

كل من تونس واملغرب ، أما املبحث الثالث فقد رأينا ختصيصه للوقوف على املنظومة التربوية  
  .    ذا اال هومنظومة البحث العلمي يف املنطقة مع التحديات اليت تواجهها وحماوالت اإلصالح يف

من خالل فيه  ، تطرقنا2010-1999دراسة حالة اجلزائر فترة الفصل الثالث مشل كما
، و خصصنا املبحث الثاين لدراسة عوامل هجرة الكفاءات الوطنية اجلزائريةاملبحث األول إىل 

هاجرة انعكاسات الظاهرة على التنمية يف اجلزائر من خالل الوصول إىل  تصنيف الكفاءات امل
بواسطة اإلحصائيات و األرقام املتوفرة، مث التطرق يف املبحث الثالث إىل  السياسات املمكنة  اليت 

                               
1  - Sabiou Kassom, Sibry,jM.Tapsoba  ,Pascal V.Holieno, Bankole ONi  Meera Sethi , 

Joseph NGU, Exode des Competences et developpement des capacites en Afrique , 
2000 
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وختمنا من شأا التقليل من حدة هذه الظاهرة واالستفادة من الكفاءات املهاجرة تنمويا ، 
  .دراستنا  خبالصة و مجلة من االستنتاجات

  صعوبات البحث : ثامنا
ليم انه ال يكاد خيلو أي حبث مهما كان، من الصعوبات، من بني ما ال بد من التس

  :واجهتنا يف هذا البحث نذكر

صعوبة احلصول على اإلحصائيات الرمسية عند دراسة حالة اجلزائر وذلك نظرا للعراقيل  •
البريوقراطية اإلدارية من جهة وكون املوضوع ميس بالدرجة األوىل سياسات الدولة ومسؤوليتها 

 .فاقم ظاهرة هجرة الكفاءات الوطنيةيف ت
حتمية االعتماد على املراجع باللغات األجنبية خاصة منها اللغة االجنليزية و هو ما يطرح  •

صعوبة عملية الترمجة أمام التخوف من إعطاء العبارات األصلية معاين غري اليت أرادها صاحب 
 .املقال باللغة األصلية 

صائي يف ظل التضارب يف األرقام نظرا لتعدد املصادر من  صعوبة التعامل مع املنهج اإلح  •
جهة و التعتيم  الذي تتميز به إحصائيات الدول ااملغاربية حول الظاهرة،حيث سجلنا اختالف 
كبري بني تنشره واملنظمات الدولية من إحصائيات حول الظاهرة ، وتلك الصادرة عن اهليآت 

 ).  من تقارير وطنية(احلكومية 
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  صل األولـالف
لتنمية وظاهرة لالتأصيل النظري  

  هجرة الكفاءات
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  و املؤشراتمستويات دراسة لل:التنمية :األولاملبحث 
،وقد ظهر بشكل أساسي بعد املفاهيم يف القرن العشرين  أهميعد مفهوم التنمية من 

جمموعة من  أحداثعن احلرب العاملية الثانية وكان استعماله بداية يف علم االقتصاد للتعبري 
الستينيات،مث  بدايةحقل السياسة  إىلمفهوم التنمية بعد ذلك التغريات اجلذرية يف اتمع، لينتقل 

التنمية الثقافية، التنمية : لتعدد حوله املفاهيمتطور ليشمل العديد من احلقول املعرفية 
   .االجتماعية،التنمية البشرية

تعاين بشكل كبري من أزمة  اليتاملية الثانية جمموعة من البلدان خلفت احلرب الع أنوبعد          
بدأت بعد ذلك تشعر حبتمية التفكري يف اخلروج من وضع التخلف و اللحاق  اليت، التخلف

خاصة بعد حصوهلا على استقالهلا السياسي حيث أصبح االهتمام مبوضوع  بركب العامل املتقدم،
من  ،على العموم اهتمامات هذه الدول خاصة و اتمع الدويلكبريا من جممل  التنمية يأخذ حيزا

 عملية التنميةدفع  أنكما ساد اإلدراك .اجل تضييق اهلوة بني بلدان الشمال و بلدان اجلنوب
سنحاول من خالل هذا . كل الطاقات ضمن إستراتيجية تنموية حمكمة وشاملة يتطلب تفعيل

تسليط الضوء على  إىلدها ومن مث مستلزماا سعيا منا مفهوم التنمية وإبعا إىلاملبحث التطرق 
  .يف رفع اللبس بينه وبني مفاهيم مشاة له أمالهذا املفهوم 

  

  ومستوياامفهــوم التنمـية و  :األولملطلب ا
  

نسلط الضوء على كل  أننه من الضرورات املنهجية أتطور مفهوم التنمية رأينا  إىلقبل التطرق 
  .املصطلحنيمية بغية التفريق بينها وتوضيح جماالت استعمال كل من من النمو و التن

مرادفان ملفهوم  بان التنمية و النمو األوىللقد كان االعتقاد السائد يف األدبيات االقتصادية 
خالل فترة معينة  بينما  اإلمجايلكالمها يعرب عن زيادة يف الناتج القومي  أن أساسواحد،على 

فالنمو يف مفهومه العام هو العملية اليت حتدث يف اتمعات ، ني املصطلحنيهناك فروق جوهرية ب
ساس على جهد تلقائيا دون ختطيط مسبق  كالنمو يف عدد السكان مثال، بينما التنمية تعتمد باأل

  .منظم ومدروس
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  دمة البلدان املتق إىليشري  األولاعتبار  إىلو التنمية  يف تفريقه بني النمو Mrs Hicksيذهب و
بأن التنمية هي تغيري غري مستمر  Schumpeterيضيف كما .البلدان النامية إىلبينما الثاين يشري 
 1.الطويلاالقتصادي هو تغيري تدرجيي و مستقر يف األمد  النمو ، بينمااملستقرةوفجائي يف احلالة 

وهي  التغيري مع فهي تعين النمو النمو، أن التنمية أمشل من القول على ما سبق ميكن وتأسيسا
  .اجلانب االجتماعي إىلدية باخلصوص بل تتعدى ذلك  اليست ظاهرة اقتص

  :هوم التقليدي للتنمية ـــاملف: أوال

لقد كان مفهوم التنمية بعد احلرب العاملية الثانية ينحصر يف النمو السريع للدخل   
التحسن يف  أن أساسفهوم ،على وبالتايل التركيز على جانب النمو االقتصادي  للتعبري عن هذا امل

الواقع يف العديد من  أنيرتبط بشكل أساسي بزيادة الدخل احلقيقي، غري  إمنامستوى املعيشة ،
االقتصادي النمو  رغم توفرفقد استمرت مشاكل الفقر و البطالة  .الدول أثبت عكس ذلك 

  .الدخللسوء توزيع  نتيجة

املمتدة بني األربعينيات و الستينيات مبستوى  وارتبط مفهوم البلدان النامية خالل فترة
جاء تعريف التنمية  األساسالدخل الفردي و قياسه مبا حتقق منه لدى الدول املتقدمة و على هذا 

 إعطاء إىلبل إن البض قد ذهب .الزمنالزيادة السريعة و املستمرة يف الدخل الفردي عرب  أاعلى 
احلالة اليت  بأاكما عرفت التنمية  ،اإلمجايليف الناتج القومي  حتديد كمي للزيادة السنوية املطلوبة

مبعدل  اإلمجايليصبح فيها االقتصاد القومي قادرا على توليد زيادات متواصلة يف الناتج القومي 
  2.سنويا7  %و%5يتراوح بني 

حدوث منو  أنالواقع العملي و جتارب الدول النامية يف هذا اال قد أثبت  أنغري 
  :التاليةلألسباب  بالضرورة وذلكال يعترب بالضرورة دليال على جناح عملية التنمية  اقتصادي

                               
  .126-  4ص، 2007دار وائل للنشر،:، األردن1،طنظريات وسياسات و موضوعات:التنمية االقتصاديةمدحت القريشي،-  1
  .13ص 2001دار الشروق : ، القاهرة 2، طدراسة يف مفهوم التنمية و مؤشراا:متغري التنمية يف عامل  إبراهيم العيسوي ، - 2
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، املؤسسيةو التكنولوجيةالتحوالت اجلوهرية املواكبة لعملية التنمية يف ااالت  إمتامإن عدم  -
ان ك أنالسياسية و االقتصادية كل هذا حيدث تباطؤ يف التنمية و  الثقافية،و  االجتماعية

 .سريعحيقق بالفعل منو اقتصادي 
الناتج عن عدم التوازن بني تطور االقتصاد و احتياجات اتمع  كاخللل يف توزيع  لاالختال -

الدخل و الثروات بني طبقات اتمع ، و كذا اخللل يف سوق العمل الذي يؤدي إىل 
 ...انتشار البطالة 

لكبت احلريات و االعتداء على احلقوق  عدمها ،كنتيجة أوالنقص يف املشاركة السياسية   -
انه ال ميكن احلديث عن تنمية الن  إالاملدنية للمواطنني ، رغم وجود منو اقتصادي سريع 

  .لبناء الوطن تتطلب حشد جهود املواطنني و تعبئتها  األخريةهذه 
 يةوالتكنولوجالنمو االقتصادي يف ظل التبعية االقتصادية و العسكرية و السياسية  إن -

القاعدة الصلبة اليت تبىن عليها عملية التنمية احلقيقية يف  إىل باألساسوالسياسية يفتقد 
ن خصوصيات كل جمتمع ،يقابلها تنمية خاصة ذا اتمع وفق املبادئ اتمعات ، أل

 .واملعتقدات والتركيبة االجتماعية اخلاصة به ، ومن مث زيادة درجة االعتماد على الذات 

بات  أن إىل ساد هذا املفهوم حىت منتصف السبعينيات من القرن العشرين ،و هكذا 
أخذ تبعد ذلك  تبدأ اليت  واضحا قصور املفهوم التقليدي يف تفسري و دراسة  عملية التنمية 

اجتماعية بعد ما كان يقتصر على البعد االقتصادي فقط ، فالتنمية ذا املفهوم  هي  أبعادا
،والبطالة و الالمساواة يف التوزيع، وال ميكن احلديث عن  التنمية هنا مكافحة مشكالت الفقر

لريسم   Todaroمنوذج تودارو  جاءويف هذا السياق  حىت مع ارتفاع الدخل الفردي والقومي،
، احترام الذات ، حرية  األساسية اإلنسانإشباع حاجات : الثالثة لعملية التنمية متمثلة يف األبعاد

مث ساد االعتقاد بأن التنمية ليست قضية اقتصادية فحسب بقدر ما هي مرتبطة  االختيار، ومن 
 1.ودور اجلماهري يف اتمع  باألفكار

ويف نفس الوقت ترتكز على جهده  اإلنسانرفاهية  إىلن عملية التنمية باألساس دف إ 
مسار االهتمام يف  هو بؤرة اإلنسانأي أن  فهو بذلك وسيلتها وغايتها يف الوقت نفسه، وفكره،

                               
: ، عمان 1،طفلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها:التنمية املستدامة عثمان حممد غنيم ،ماجدة امحد أبو زنط ، - 1

  .20ص، 2007دار صفاء للنشر و التوزيع ،
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احلديث عن مستوياا  أن، كما العنصر البشريحياة  أبعادمن  األخريةهذه  أبعاد،وتتحدد التنمية
االعتبارات  إىليتعدى ذلك  وإمناال يقتصرعن اجلانب املادي املتمثل يف شقه االقتصادي فحسب،

  .حاجاتهو إلنسانااالجتماعية،وبذلك فإن مستويات التنمية تتعدد بتعدد مستويات حياة 

  : تطور مفهوم التنمية:ثانيا 

  :البشـريةالتنـمية - أ
يستقطب اهتمام كثري من الدراسات و التقارير الدولية املتعلقة  لقد أصبح العنصر البشري

يف بؤرة سياسات التخطيط و صنع القرار يف البلدان  اإلنسانالتنمية ، ومن مث وضع حاجة ب
 فاإلنسان،  إبعادهاهوالعمود الفقري لعملية التنمية مبختلف  ر البشريالعنص أنالنامية،على اعتبار 
 أحسنو التجديد و التطوير و ميلك الطاقة غري احملدودة اليت إن  اإلبداعلديه القدرة على 

بتوفري استخدامها وتوظيفها من خالل التعليم الواعي و احملافظة على بيئة اإلنسان و صحته 
وقد تطور مفهوم التنمية البشرية من عقد مستويات التنمية  أعلىه حتقيق كناحتياجاته املادية أم

من تعبري للداللة على مفهومها ، ففي البداية استخدم مصطلح  أكثرآخر حيث استخدم  إىل
وكذا تنمية املواردالبشرية أو التنمية  "تنمية رأس املال البشري" أو" تنمية العنصر البشري"

املتحدة  األممقر احلال على مصطلح التنمية البشرية الذي حدده تقرير است أن إىلاالجتماعية ،
  .يف التسعينيات اإلمنائي

و هكذا قد اختلف مضمون التنمية البشرية باختالف التسميات، حيث انتقل ارتباط 
املفهوم بعنصر الرفاه االجتماعي خالل اخلمسينات اىل التركيز على أمهية التعليم و التدريب 

  1. ضبط املفهوم من خالل تقرير األمم املتحدة اإلمنائي إىلحلاجات األساسية وصوال وإشباع ا
  :أمهها إىلالتطرق يلي  افيمحناول  و التنمية البشرية تعريفاتلقد تعددت 

ليست جمرد حتسني القدرات البشرية من خالل التعليم "  أاتعرف التنمية البشرية على  -
تعين انتفاع البشر بقدرام و بالتحسينات فيها ،سواء  أا، بل  ذلك إىلوما  التغذيةوالصحة و 

                               
  .81ص 1995مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بريوت لتنمية البشرية يف الوطن العريباحممد عابد اجلابري و آخرون ،  - 1
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، بل إنه إنتاجليس  جمرد وسيلة أوعنصر  فاإلنسانالتمتع بوقت الفراغ  أويف وقت العمل 
 1"من التنمية  أيضااهلدف 

أن جوهر التنمية هو جعل التنمية يف خدمة الناس بدال من وضع الناس يف خدمة التنمية، ومن " -
 املنظور فإن التنمية البشرية تعين ضمنا ختويل البشر سلطة انتقاء اختيارام بأنفسهم،سواء هذا

  2."بالوضع السياسي من الشخصي،أوالكسب،أوباأل مبوارد فيما يتصل
الدور الكبري يف ترويج و ترسيخ هذا املفهوم من  اإلمنائياملتحدة  األمموقد كان لربنامج  -

   :التايلوقد جاء التعريف على النحو  1990رية اليت صدرت عام خالل تقارير التنمية البش
حياة طويلة  األفراد حياة، وأهم هذه اخليارات هي  اإلفرادعملية توسيع اخليارات أمام  بأا"   

وان يكون بوسعهم احلصول على ،على قدر معقول من التعليم  احلصول اإلمراضوخالية من 
متتعهم باحلريات السياسية و حقوق  إىل باإلضافةمعيشي كرمي املوارد اليت تكفل هلم مستوى 

و تأكيدا هلذا الإلجتاه جاء تعريف البنك الدويل يف تقريره حول التنمية لعام  ،3." اإلنسان
حتدي التنمية يعين حتسني نوعية احلياة و اليت تتضمن أكثر من جمرد ارتفاع الدخل :"1991

الصحة و التغذية،وفقرا أقل،و بيئة أنظف وتكافؤ  لتشمل تعليما أفضل ومستوى أعلى من
  4."فية أغىنا،وحرية فردية أكرب،وحياة ثقالفرص

نقل حال اتمع  حنو  فالتنمية ذا املفهوم هي تغيري اجتماعي هادف و مقصود بغية 
فراد اتمع  يف هذا التغيري ، عن أوضع أفضل يف خمتلف اجلوانب ، من خالل مشاركة مجيع 

من توسيع قدرام و مواهبهم ، مع توظيف هذه القدرات يف مجيع امليادين  ق متكينهم طري
  5.االقتصادية واالجتماعية و الثقافية 

                               
  .181ص ،2003اإلسكندرية  ،التنمية االقتصادية دراسة نظرية و تطبيقية حممود عبد العزيز عجمية، إميان عطية ناصف، - 1
  348، ص 2002دار وائل للنشر، : عمان ،العريب أسس و تطبيقات على الوطن:املوارد و تنميتها حسني عبد القادر صاحل، -   2
:  منشور يف موقع  هيئة االمم  املتحدة.1990تقرير التنمية البشرية لسنة  - 3

http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1990_fr_chap1.pdf   15/01/11تاريخ التصفح           
  .127مدحت القرشي، مرجع سبق ذكره،  - 4
املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر والتوزيع : ، بريوتالتنمية ورسالة اجلامعة يف األلف الثالثعد،حممد مصطفى االس  - 5

  .24-23،ص2000

http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1990_fr_chap1.pdf
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عليه أصبحت التنمية هي تلك العملية اليت تعىن مبختلف جوانب احلياة االجتماعية  و
كانت التنمية  إذايف حد ذاته، و  اإلنسانعلى أساس حتسني ظروف حياة  أهدافهاوتبىن 

االقتصادية تم بزيادة الدخل الوطين فإن التنمية البشرية تعمل على الزيادة و التطوير يف قدرات 
  .االنتفاع من تلك القدرات  إىلالبشر من خالل حتسني مستوى املعرفة  والصحة و  ترشيدهم 

ت البشرية عن هو تكوين القدرا األولللتنمية البشرية فرعني ،  أنو من مث ميكن القول 
إغراض  يف هلذه القدرات اإلنسانوالثاين هو استخدام ،طريق االهتمام بتحسني الصحة واملعرفة 

يكون هناك  أنعلى ،ثقافية واجتماعية ، وسياسية  أنشطةو  إنتاجختدم خمتلف جوانب حياته من 
ينتج عن  ث،حيمن جهة ثانية استخدامهاجهة مث  من من التوازن بني تكوين هذه القدرات قدر

  1.هو هدف التنمية اإلنسانصانع التنمية وكذلك  هو اإلنسان: صحة العبارةهذا التوازن 

  :وتقوم عملية التنمية اإلنسانية على حمورين أساسيني 
اليت تقوم على  الرفاهية،مستوى من  إىلبناء القدرات البشرية اليت متكن من الوصول :أوهلما

 أواب املعرفة و التمتع باحلرية جلميع البشر دون متييز واكتس صحية،العيش حياة طويلة و 
 .تفرقة

ومنظمات  اإلنتاج :اإلنساينالتوظيف الكفء للقدرات البشرية يف مجيع جماالت النشاط :وثانيهما
 2. و احلياة السياسية املديناتمع 

على تنمية التنمية البشرية تركز  إستراتيجيةاملسطرة فإن  األهداف إىلمن اجل الوصول  و
 طريقعن  اإلنتاجالقدرات البشرية عن طريق التعلم و التدريب وزيادة القدرة على العمل و 

عمل منتجة مبا يتناسب  فرصةاالنتفاع من القدرات البشرية عن طريق خلق ، والصحيةالرعاية 
                               

،رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية غري منشورة  دراسة تقييميه:إشكالية التنمية املستدمية يف اجلزائرزرنوح يامسينة،  - 1
  .119-117، ص 2006تصادية و علوم التسيري ،،جامعة اجلزائر ، كلية العلوم االق

 منشور يف موقع  هييئة األمم املتحدة2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة  - 2
:pdfhttp://www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2003/pdf/report2003.  28/01/2011تاريخ التصفح  

http://www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2003/pdf/report2003
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حتقيق الرفاهية باعتبارها هدف كل اجلهود  إىلالسعي  ، إىل جانب املكتسبةمع القدرات 
  1.اإلمنائية

  :البشريةاصر التنمية ـعن
 األمهيةترتكز التنمية البشرية على مخس عناصر هامة و متداخلة و تكتسي نفس القدر من 

ما  ، ويفاحلرية السياسية واالقتصادية البيئة، العمل،حتسني  التغذية،الصحة و  التعليم، :يفمتمثلة 
  :تفصيلهايلي 

   :التعلـــيم
هذا العنصر، فالتعليم مقياس حساس ملدى  إمهالالتنمية  مع  إذ ال ميكن احلديث عن

واالهتمام ذا العنصر يتجلى من خالل االعتمادات املالية  حتسني األحوال املعيشية للمواطن
مليون  781من أصلاملخصصة له ، مع إلغاء الرسوم املدرسية ، ويف هذا اال جتدر اإلشارة انه 

، هذا  2015مائة مليون فقط من إجادة الكتابة والقراءة حبلول عام  أمي يف العامل لن يتمكن إال
حيث ،املسجل ناتج عن عوامل خمتلفة منها األوضاع الناجتة عن حاالت ما بعد الرتاعات  التأخر

، الشيء الذي يستدعي فرص التعليم للصغار ناهيك عن الكبار منهم  إجيادانه من الصعوبة مبكان 
فالتعليم وتكوين . احللول الكفيلة بتحقيق حتسن ملموس يف هذا اال  ادإجي إىلاحلاجة امللحة 

رأس املال البشري ضروريان لبناء املؤسسات وتزايد منو اإلنتاجية وذلك ألن االستثمار يف التعليم 
يؤدي إىل اكتساب مهارات حتسن الكفاءة من خالل االستخدام األفضل للتكنولوجيات املتاحة، 

التكنولوجي بدوره إىل اإلسراع بتراكم رأس املال البشري من خالل عوامل ويؤدي التقدم 
  2.ومؤثرة ةخارجية اجيابي

التعليم هو ثاين أهم عنصر يؤثر بشكل كبري يف  أنوقد أثبتت الدراسات و التجارب 
عملية التنمية عن طريق تأثريه على النمو االقتصادي وذلك بعد عامل التطور التكنولوجي،حيث 

                               
وفرص  البشرية التنمية حول الدويل امللتقىمداخلة ب، " العوملة ظل يف البشرية املوارد تنمية إشكالية"عبد ايد قدي ،   -1 

  . 2004مارس  09– 10، جامعة ورقلة،  البشرية والكفاءات املعرفة اقتصاد يف االندماج
، جامعة أطروحة دكتوراه غري منشورةية و التخطيط يف ظل التحوالت االقتصادية العاملية، باشا، أزمة التنم محدي رابح - 2

  .154، ص 2007كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، : اجلزائر
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زيادة الناتج احلقيقي  إىللزيادة يف متوسط سنوات التعليم لألفراد العاملني بسنة واحدة يؤدي ا أن
   1.دراسة أجريت على كل من كوريا و تايوان أكدتهتقريبا وهو ما  %20بنسبة 

  :التغـذيةالصـحة و 
ديدا مباشرا يشكل  نقص الغذاء أنفال شك  التغذية،هناك عالقة وطيدة بني الصحة و  

ة ما يقارب اوف 2010سنةحيث سجل  ،لصحة ماليني من البشر خاصة يف الدول النامية
من  وأكثر ،2الف شخص بسبب اجلوع 28حوايل واملعدية  األمراضمليون شخص جراء 1.2

عنصر التغذية يتعلق بشكل أساسي مبعدل الزيادة  أنكما  مليار شخص يعانون من سوء التغذية،
 أكثر )الزراعي اإلنتاج( يكون العامل الثاين أنوعموما ينبغي  .لزراعيا اإلنتاجالسكانية مقابل 

 إىلواحلديث عن الغذاء جيرنا  ،الغذائي األمنمن اجل حتقيق ) الزيادة السكانية( من األول  امنو
رة دون حاجتهم من املاء ومن سكان املعم مليار 1،3احلديث عن املاء ،إذ ال يزال قرابة 

  .الشروب
وذلك بتأثريها  األوىل على النمو قة بني الصحة و التنمية من خالل تأثريتتضح العال و

على اإلنتاجية، فالصحة اجليدة تعطي الفرد القدرة على بذل جمهود اكرب،والعمل لوقت أطول 
خالل نفس اليوم وهي عوامل تساعد على زيادة اإلنتاج ، و من جهة أخرى تؤدي الصحة 

غ املخصصة لإلنفاق على الرعاية الصحية ومن مث توقري موارد مالية اجليدة إىل التقليل من املبال
ومن جهة ثانية تشكل سوء التغذية عامال أساسيا يف إعاقة التنمية  .إضافية لتمويل مشاريع التنمية

   3.العقلية و البدنية لألطفال، وبالتايل ارتفاع نسبة الوفيات بينهم 
  :البيـئـة

فقد باتت البشرية دون ضمان البيئة الطبيعية املناسبة حلياة البشر، ال ميكن احلديث عن التنمية 
من تناقص لطبقة األوزون والتلوث  كثرية ومتنوعة، يف حميطه وصحته اإلنسانديد حياة  عوامل

الذي يطال اهلواء و املاء، بشكل متفاوت، مث مشكلة التصحر اليت تكاد تغطي حوايل ثلث 
                               

  85- 84ص.2003.الدار اجلامعية : اإلسكندرية. اجتاهات حديثة يف التنميةعبد القادر حممد عبد القادر عطية ، - 1
تاريخ التصفح  /http://www.worldometers.info/ar :ات منشورة يف شبكة االنترنت موقع إحصائي - 2

04/03/11  
 ,Senauer, B.Garacia, Economic:عبد القادر حممد عبد القادر عطية، مرجع سبق ذكره، نقال عن - 3

Development and culturel change, Jan19911, pp371-389                                              
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كانت مساحة الغابات املفقودة عن طريق احلرائق 2010ل سنة فخالالزراعية، مساحة األراضي
املفقودة بسبب تآكل التربة حوايل  اخلصبة األراضيالف هكتار، كما بلغت مساحة 980تفوق 
   1.مليون هكتار1،2يقضي التصحر على حوايل ، والف هكتار525

  : العمــل
مل على خلق فرص العمل، ما يعد العمل العنصر الرابع من عناصر التنمية البشرية ، فالع

التصاعد  أنالتقليل منها ، كما  األقلعلى  أوالقضاء على البطالة  إىلالسعي  إال األمرهو يف واقع 
زاد من تفاقم ظاهرة البطالة  التنمية قداملتنامي لتعداد السكان يف البلدان النامية مع التراجع وثرية 

هو ما  مليون فرصة عمل700القادمني بـ خالل العقدين حيث تقدر احتياجات فرص العمل 
تنمية مواهب األفراد و طاقام بشكل خيدم جمتمعام وبالتايل ضمان مستقبلهم  أماميعترب عائقا 
  .أطفاهلمومستقبل 

  :االقتصاديةاحلرية السياسية و 
مفهوم متعدد  اإلنسانحرية "أن   2002العربية لسنة  اإلنسانيةجاء يف تقرير التنمية  

من  اإلنسانبعاد، وهي تتراوح بني احلرية االقتصادية و السياسية  من جهة والفرص اليت متكن األ
املكفولة من جهة  اإلنسانمنتجا و مبدعا و متمتعا باحترام الذات و حقوق يكون  أن

و احلريات السياسية هنا " أخرى،ويؤكد مفهوم التنمية اإلنسانية توسيع اخليارات يف هذه امليادين 
يقرروا ، والقدرة  حيكم ووفق املبادئ اليت أنحتقيق فرص للناس لتقرير من ينبغي  إىلرف تنص

  2.على مراقبة السلطات و نقدها، وحرية التعبري السياسي يف ظل صحافة حرة
وخالل فترة ما بني منصف السبعينات إىل منتصف الثمانينات من القرن العشرين   

دية و االجتماعية على حد سواء، فظهر بذلك مفهوم التنمية انصب االهتمام بالتنمية االقتصا
على  النموتوزيع هذا  إىل–النمو االقتصاديحتسني معدالت  إىلباإلضافة -اليت ترميالشاملة 

معاجلة كل  إىلاملناطق وشرائح اتمع ، غري انه يعاب على هذا االجتاه يف التنمية أنه يسعى 
 إجيادتقل عن باقي اجلوانب األخرى ، و بالتايل حماولة جانب من جوانب اتمع  بشكل مس

 الرفاهيةقصور مفهوم التنمية الشاملة يف حتقيق   إىل أدىما  احللول لكل مشكلة على انفراد وهو
                               

  04/03/11تاريخ التصفح  /http://www.worldometers.info/ar :إحصائيات منشورة في شبكة االنترنت موقع  -1
، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الصندوق العريب لإلمناء االجتماعي 2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  - 2

  .واالقتصادي

http://www.worldometers.info/ar
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العيش الكرمي يف الكثري من اتمعات ، فكان ال بد من إجياد فلسفة تنموية جديدة كفيلة حتقيق 
  .ها املفاهيم السابقة للتنميةاليت عجزت عن حتقيق األهداف

  :اإلنسانيـةالتنمــية -ب
الناس هم الثروة احلقيقية لألمم واهلدف من  أنحمور تركيز جهود التنمية، كما  اإلنسانيعترب  

لقد أعطى تقرير التنمية .خالقةبيئة متكنهم من التمتع حبياة طويلة و صحية و  إجيادالتنمية هو 
تعرف  أنميكن  ..."تعريفا مبسطا للتنمية اإلنسانية جاء فيه  2002العربية لسنة  اإلنسانية
خيارات  اإلنسانففي كل يوم ميارس  -عملية توسيع اخليارات أاببساطة على  اإلنسانيةالتنمية 

 اإلنسانيةوالتنمية .متعددة  بعضها اقتصادي ،وبعضها اجتماعي،والبعض سياسي، وبعضها ثقايف
تم بالعملية اليت جتري من خالهلا توسيع  ، فهييف الوقت ذاته ذا املفهوم عملية وحمصلة

  1" ...اخليارات وتركز على النتائج اليت مت تعزيزها

  :تتمثل يف األثرتقوم على دالالت بعيدة  اإلنسانيةن التنمية أيتجلى من خالل هذا التعريف  
ات و الفعاليات مع إتاحة اكتساب القدر أنو توسيعها وذلك بعد  اإلنسانيةتعزيز اخليارات -1

مثل  اإلنسانيتمتع به  أويقوم به  أنالفرص هلم لتوظيفها،و املقصود بالفعاليات كل ما ميكن 
احلرية اليت  إمهالالتغذية اجليدة ، احلياة الطويلة ،املشاركة يف النشاط داخل اتمع ، دون 

تعزيز قدراته  إىل تشري ساناإلنلتحقيق هذه الفعاليات ، وتوسيع خيارات  اإلنسانميارسها 
الصحة ، التغذية اجليدة، التعلم اجليد من اجل :وذلك من خالل تنمية املوارد البشرية 

  . اكتساب املهارات

ليست هدفا ائيا  أا إال أمهيتهاباعتباره وسيلة ولكن رغم  النمو االقتصادي إىلإشارة ضمنية -2
القضاء  إىل،و قد يؤدي النمو يف الوقت نفسه إلنساناللتنمية، فالدخل وسيلة للزيادة يف رفاه 

  .إنسانيةتنمية  إىلعلى فرص العمل واحلد من احلريات وبدلك ال يؤدي 

                               
، الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الصندوق العريب للنماء االقتصادي 2002ة اإلنسانية العربية لعام تقرير التنمي- 1

 :منشور على شبكة االنترنت يف موقع، واالجتماعي
fbas/ahdr2002/pdf/report2003.pdhttp://www.un.org/arabic/esa/r  

http://www.un.org/arabic/esa/r
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مشاركة الناس  يف صنع القرارات و العمليات اليت  إىلالتركيز على اخليارات  ميثل دعوة -3
 حتسني نتائج هذه إىلسعيا  تشكل حيام داخل اتمع ن مع مراقبتها و تعديلها عند الضرورة

  .بالنفع و حتقيق الرفاه مبفهومه الواسع  اإلنسانالقرارات مبا يعود على 

  :دميةـــاملستالتنمية -ج
حول  1972مرة يف خالل مؤمتر استكهومل سنة  ألوللقد برز مفهوم التنمية املستدمية 

ام العاملي بالبيئة ، يف حماولة لربط املتحدة ، كخطوة حنو االهتم األممالذي نظمته  اإلنسانيةالبيئة 
قضايا البيئة بواقع الفقر و غياب التنمية يف العامل ، مع انتقاد احلكومات اليت ال تأخذ البيئة بعني 

 Rapport of» « وثيقة دولية أول بإصداروقد تتوج هذا املؤمتر .االعتبار عند التخطيط لسياساا

the united nation conbern on the Human environment   تتضمن مبادئ العالقات بني
و من خالهلا محاية  ،الالزمة من اجل محاية البيئة الدول مع توصيات بضرورة اختاذ التدابري

 املتحدة للبيئة  األممبرنامج  إنشاء أيضاالبشرية من الكوارث البيئية وكان من نتائج هذا املؤمتر 
(United Nations Environment Programme) PNUE   يف تنظيم  األساسية أهدافهمتثلت

و الربامج احلكومية املتعلقة بالبيئة حتت  األنظمةالتعاون بني الدول يف جمال محاية البيئة ، وجعل 
متويلها مع رسم السياسات و الربامج و اخلطط اليت تتطلبها عملية  إىل افةضباإل ،املراجعة املستمرة

  1.محاية البيئة
التنمية املستدامة يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة و التنمية و الذي عن  مث جاء احلديث

كمدخل جديد جيمع بني ،)Our Common Future"(عالنا املشترك"حتت عنوان 1987نشرسنة
دون  التنمية اليت تليب حاجات احلاضر" أايف هذا التقرير على  هاوقد جاء تعريف، 2البيئة و التنمية

  . 2"رة األجيال املقبلة يف تلبية حاجام املساومة على قد
                               

مكتبة و مطبعة اإلشعاع :اإلسكندرية ،منها الحماية ووسائل البيئة لتلوث المالية و االقتصادية اآلثارصالح الشيخ،  حممد -1 
  .113، ص 2002، 1الفنية، ط

البيئي نتيجة االستعمال  الجفاف في إفريقيا، التلوث:نتيجة التهديدات المختلفة للبيئة منها على سبيل المثال - 2
ازدادت مخاوف هيئة ...  المفرط للمواد الكيميائية، انتشار األمراض و األوبئة الفتاكة، سوء التغذية، الفقر

و  1983عام  اللجنة العالمية للتنمية و البيئةاالمم المتحدة الى تفاقم الوضع في العالم مما دفعها الى تشكيل 
ات وبنظام هيئة األمم المتحدة و لكنه خارج نطاق سيطرتها و قد كلفت هي جهاز مستقل مرتبط بالحكوم

النظر في القضايا الحرجة للتنمية و البيئة و من اجل صياغة مقترحات واقعية : اللجنة بتفويضات اهمها
=  Brundtland Reportترأست اللجنة . لمعالجتها،ثم اقتراح اشكال جديدة للتعاون الدولي في هذه القضايا
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تلك التنمية اليت تستخدم املوارد الطبيعية دون أن  "على أا Websterيعرفها قاموس ويبستر  و
  1."تسمح باسترتافها أو تدمريها جزئيا أو كليا

املتحدة  األمم،عقد مؤمتر بالربازيل مبدينة ريو دجيانريو حتت اشراف  1992ويف سنة 
 هذا املؤمتر اكرب حدث عاملي حول البيئة و التنمية نظرا لعدد الدول املشاركة فيه، الذي ويعترب

صيغة تعاون بني الدول املتقدمة  إجياد، وقد كان هدف املؤمتر هو " األرضقمة "عرف باسم 
 ، وقد انبثق عن األرضوالدول املتخلفة انطالقا من مبدأ املصاحل املشتركة من اجل محاية مستقبل 

" 21أجندة " عليها اسم  أطلقخطة العمل اليت  اإلطالقعلى  أمههاهذا املؤمتر جمموعة قرارات 
ريو حول  إعالن إىلباإلضافة .حتدد األهداف اخلاصة بالبيئة والتنمية يف القرن احلادي و العشرين

  2.ل البيئة والتنمية الذي حيتوي جمموعة مبادئ حمددة حلقوق وواجبات اجلدول يف هذا اا
  :ويف ما يلي بعض التعريفات حول البيئة املستدمية 

 اإلنسانحتسني نوعية حياة  إىلالتنمية املستدمية تسعى  أنو انطالقا مما سبق ميكن القول 
باستعمال املوارد الطبيعية استعماال عقالنيا يضمن حق األجيال القادمة يف بيئة متكنهم من العيش 

  .يف مستوى األجيال احلاضرة

صبح يتم تقييم التنمية من خالل ما حتدثه من تغيري وتقاس إما مبؤشرات اقتصادية مثل وأ
معدل الدخل ومستوى املعيشة أو مبؤشرات سياسية مثل املشاركة السياسية وكفاءة اجلهاز 
البريوقراطي واحترام حقوق اإلنسان، أو مبؤشرات أخرى تعكس اآلثار على البيئة مثل مؤشر 

لصايف املصحح بيئيا أو قابلية احلياة واالستمرارية ونسبة تلوث اهلواء واملياه ودرجة الناتج احمللي ا
  .وما إىل ذلك...تدهور األراضي

وهكذا أصبح ينظر إىل التنمية على أا تقاس مبدى حتقيق عملية التغيري الكلية وليس بأحداث 
اصر ومع مفهوم التنمية لدى وظواهر حمددة؛ وهي وجهة النظر اليت  تتفق مع توجهات الفكر املع

املؤسسات املالية الدولية اليت ترى أن التنمية عملية شاملة ومتعددة األبعاد واجلوانب وأن التنمية 
                                                                                              

ترجمته  و قد قامت اللجنة اعداد تقريرها باللغة االنجليزية وتمت ، هي رئيسة وزراء سابقة في النرويجو=
  .1989،اكتوبر 142، الكويت ، العدد مجلة المعرفة: انظر  لمزيد من المعلومات ،إلى اللغة العربية 

  .25سابق الذكر ، ص الرجع املعثمان حممد غنيم ،ماجدة امحد أبو زنط،  - 1
 :مرجع سابق الذكر ، نقال عن زرنوح يامسينة، - 2

Jean – Marie Harribey, le développement soutenable, Economica, Paris 1998, P8                                                                                                
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االقتصادية املتواصلة هلا متطلبات سياسية واجتماعية وثقافية وأا تطرح تداعيات على نفس 
اء مبستوى الدخل والصحة والتعليم وترى أيضا أن التنمية احلقيقية تفترض االرتق. األصعدة
ومن هذا املنظور فان جوهر التنمية هو كفاءة استخدام املوارد املالية والبشرية املتاحة . والغذاء

   ".1دف حتقيق رفاهية اإلنسان

  :أبعاد التنمية املستدمية 
حتقيقه من خالل آلياا  إىلإذا كان اهلدف االمسي الذي تسعى التنمية املستدمية 

بثالث فإن ذلك مرتبط بشكل كبري و أساسي حياة أفضل للسكان ،  ومستلزماا  هو حتقيق
البعد االقتصادي : أبعاد متثل األرضية الصلبة اليت تبىن عليها كل الغايات و األهداف و املتمثلة يف 

  .ملة تكون مترابطة و متكا أن، اليت ينبغي ) االيكولوجي(و البعد االجتماعي مث البعد البيئي 
و اقتصادي منينحصر هذا البعد فقط يف حتقيق  أنال ينبغي و ،البعد االقتصاديفاألول هو 

مسائل أخرى ال خترج عن احللقة االقتصادية واملتمثلة  إىلمستدمي كما يعتقد البعض ولكن يتعداه 
 .األساسية، إشباع احلاجات يف كفاية رأس املال 

تسعى التنمية املستدمية يف بعدها االجتماعي  حيثاعي البعد االجتمو أما الثاين فيتمثل يف 
من اجل خلق حراك اجتماعي مبين على املشاركة  املساواة يف التوزيع بني أفراد اتمع حتقيق إىل

  .التنوع الثقايف  وكذا استدامة املؤسسات  يف اتمع  إطارالشعبية يف 
تنمية العالقة  إىل أيضااملستدامة تسعى التنمية  إذ البعد البيئي يفالبعد الثالث يتمثل  و

احلساسة بني البيئة الطبيعية وحاجات البيئة اتمعية لتصبح عالقة تكامل و انسجام عن طريق 
محاية و احلفاظ على النظم االيكولوجية ، االستعمال العقالين للطاقة ضمان التنوع البيولوجي  :

    2.استمراريمة للحياة البشرية و القادمة يف بيئة مالئ األجيالمن اجل ضان حق 
  

  
  

  
                               

  . 127ص مرجع سابق الذكر، رابح حمدي باشا، - 1
  .41ص-39املرجع نفسه ، ص  ـ 2
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  1املستدمية التنمية  أبعاد ترابط خمطط: 1شكل
  

  
  

ومن اجل حتقيق تنمية مستدمية بأبعادها املختلفة ال بد من ارتكازها على خمزون أساسي متمثل يف 
ليشمل  Financial capital)(النقدي أواملادي  اجلانبرأس املال مبفهومه الواسع ، الذي يتعدى 

،مث رأس  ) (Natural capitalاجلانب الطبيعي املتمثل يف املوارد الطبيعية و املنظومة البيئية  أيضا
املتمثل يف الثقافة  (Social Capital)مث رأس املال االجتماعي  (Human Capital)املال البشري 

  2.تقاليد وعادات االجتماعية السائدة مبا تقوم عليه من قيم و

  

  

  

  

                               
. 41، صعثمان محمد غنيم ،ماجدة احمد أبو زنط  -1    

  .45-44، ص  المرجع نفسه - 2

  البعد االقتصادي  -1
 النمو المستديم -
 كفاءة رأس المال -

   البعد الجتماعي - 3  
 المساواة في المجتمع    -
 المشاركة الشعبية   -
 الحراك االجتماعي -

  البعد البيئي -2
 تكامل النظم البيئية -
 الموارد الطبيعية  -

 التنوع البيولوجي - 
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  مستلزمات التنمية  :الثايناملطلب 
ما يتطلبه اإلطار العام للتنمية من نظم اجتماعية و سياسية واقتصادية  إىل افةضباإل

واألمناط الثقافية ،و منظومة القيمية من عادات و تقاليد و قيم ، مث مشاركة الشعب يف عملية 
م الشامل على مستلزمات ضرورية ،سنحاول من خالل هذا باملفهو التنمية مسارالتنمية ، يقوم 

  : األولويةحسب  إليهااملبحث التطرق 

   :البشريةاملوارد :أوال 

ونقصد املوارد البشرية املواهب  هو غاية التنمية و هو وسيلتها يف الوقت نفسه ، اإلنسان
دورا حموريا يف  لبشريقدرات العنصر اتلعب ، حيث اإلفرادوالقدرات واملهارات و املعرفة لدى 

التنمية  أنوكما  ،اإلنسانعن نشاط  األوىلمثار التنمية ناجتة بالدرجة ألن عملية التنمية ، 
 1. االقتصادية ترتبط بتراكم رأس املال فإن تنمية املوارد البشرية ترتبط بتراكم رأس املال البشري

يف حتقيق النمو االقتصادي فإن  ومن جهة ثانية إذا كانت مسامهة اليد العاملة العادية مهمة
 إىلفقداا يؤدي ،كما أن يف عملية التنمية الشاملة  أكثر أمهية تعترب مسامهة املهارات والكفاءات

 أنينبغي ومن مث فإن االهتمام بتكوين رأس املال البشري  ،تعثر حتمي يف مسار هذه األخرية
الظروف الالزمة لتعبئة  إجيادية عن طريق ينظر إليها كأحد األهداف اإلستراتيجية إلدارة التنم

يف  النامية باالستثماروقد ساد االهتمام لدى غالبية الدول .الكفاءات العالية و االستفادة منها 
االستثمار يف كون  نها مرأس املال املادي على حساب رأس املال البشري وذلك لعوامل خمتلفة 

باملقارنة مع االستثمار يف رأس املال دى البعيد ، البشرية نتائجه تظهر على امل املواردتنمية 
االعتقاد السائد حىت سنوات ماضية بأن التنمية تقوم باألساس على رأس املال ،وكذلك املادي

 .املادي وتبقى املستلزمات األخرى ثانوية 

   :الطبيعيةاملوارد :ثانيا

املتحدة   األمموارد الطبيعية كما تعرفها و املتلعب املوارد الطبيعية دورا أساسيا يف عملية التنمية ، 
كلما زادت هذه و يف بيئته الطبيعية و اليت ميكن له االنتفاع ا، اإلنسانجيده  شيءهي كل 

                               
  .135-134ص ذكر،السابق الرجع املمدحت القرشي،   - 1
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كلما كان ذلك حافزا وعامال مساعدا على النمو  املوارد يف بلد ومت استغالهلا بشكل جيد
لتنمية االقتصادية حيث متكن من توسيع املوارد الطبيعية تشكل قاعدة صلبة ل إنوالتطور، كما 

 األجنبيةاملواد اخلام اليت تساعد بدورها يف احلصول على العمالت  بإنتاجالنشاط الصناعي 
  .السترياد السلع الضرورية للتنمية 

حتقيق مستويات عالية  إىل أدتوإذا كانت ثروة املوارد الطبيعية يف العديد من الدول قد 
هو احلال بالنسبة للدول املصدرة للنفط خصوصا لدول الشرق األوسط  كما ،من الدخل الفردي

النفطية ،وبعض الدول اليت متتلك احتياطا ضخما من املعادن ، فإن هذه املوارد ال ميكن اعتبارها 
عامال أساسيا للتنمية  واملثال الواضح على ذلك هو تقدم بعض البلدان قطعها أشواطا يف التنمية 

        1.وارد طبيعية و ثروات كاليابان مثال دون امتالكها مل

   :التكنلوجيا :ثالثا 
علمية القائمة على التجارب و على النظريات العلمية تلك املعرفة ال بالتكنولوجيا يقصد 

بدءا بالعمليات اإلنتاجية ووصوال إىل أساليب التسيري  األداءاليت ترفع من قدرة اتمع على 
التطبيق العملي لالكتشافات واالختراعات العلمية  ، وهي كذلكادين والتنظيم يف خمتلف املي

جمموعة املعارف واخلربات  أاكما املختلفة اليت يتم التوصل إليها من خالل البحث العلمي، 
املتراكمة واألدوات والوسائل املادية واإلدارية اليت يستخدمها اإلنسان يف أداء عمل ووظيفة معينة 

  .ليومية إلشباع حاجته املاديةيف جمال حياته ا

ومن الضروري هنا التمييز بني العلم و التكنولوجيا ، فالتكنولوجيا باملفهوم العام  تعرب 
الثروة، وبالتايل  إنتاجعن املعرفة و املهارة ،  و العلم ينتج املعرفة أما التكنولوجيا فتساعد على 

مل  إنكما أن هذه األخرية تبقى جامدة مل تشاركه التكنولوجيا،  إنفإن العلم يصبح عقيما 
   2.يشاركها العلم

                               
  .141 - 139ذكر، ص البق اسالرجع املمدحت القرشي،   -  1
 ،1984 النشر،ودار الطليعة للطباعة : بريوت ،تحدي التكنولوجي الغريبالعامل الثالث و الحممد عبد الشفيع عيسى،  - 2
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املتجسدة يف اجلانب املادي  التكنولوجيةاملعرفة ، تتضمن  التكنولوجياوبشكل عام فإن  
و منو اتمع  اإلنتاجو اآلالت وكل ما يدخل بشكل مباشر يف الرفع من  األجهزةمن 

ط ارتباطا وثيقا باملوارد البشرية ويطلق عليها املهارات و الكفاءات و اليت ترتبذا ،وكاقتصاديا
  1. براءات االختراع و العالمات التجاريةمث .تكنولوجياالعمالة املتخصصة  أيضا

يف جوانب عديدة منها مثل  لالحتكار تتميز خبضوعهاالتكنولوجيا احلديثة  نكما أ 
تركز التطور ي حيث حلربية،االلكترونيات الدقيقة وتكنولوجيا الطاقة و املواصالت والصناعات ا

التكنولوجي وما يزال يف يد عدد قليل من الدول كالدول األوروبية والواليات املتحدة و اليابان 
، وما تزال جهود الدول النامية و مساعيها من اجل اكتساب التكنولوجيا  بشىت الطرق 

 أهمق استخدامها يعترب من مناط إىلانتقال التكنولوجيا من مصادرها  أنإذ  ،والوسائل املختلفة 
  .الوسائل يف حتقيق التنمية 

  التنمية  قياس مؤشرات :الثالثملطلب ا
شامال  إطارارغم املفاهيم املختلفة الواردة حول التنمية و الدراسات املتعددة اليت أعطت 

اعتبار  إىلهلذا املصطلح ،وأخرجته من جمال ضيق احنصر يف اجلانب االقتصادي فحسب ،ليتسع 
 أنإال  ،وضع أفضل إىلبكل أبعادها من وضع قائم  اإلنسانيةلتنمية مسارا ينتقل باحلياة ا

دول متخلفة وأخرى متقدمة  إىلاإلشكالية ظلت قائمة حول كيفية تصنيف الدول واتمعات 
اآلليات اليت ميكن من خالهلا قياس درجة  أخرى،دول نامية وأخرى أكثر منوا ، و بصيغة 

  . األمممية لدى التخلف و التن

شرط االستمرارية يف وترية املرتفع مؤشرا على التنمية دون  النمو معدل فهل ميكن اعتبار
متوسط دخل  أومؤشرات ذات دالالت حمددة كالناتج القومي  توظيفاوهل يعترب  هذا االرتفاع ؟
الدول ذ أن إ ذلك،لواقع يثبت عكس فا لتصنيف اتمعات حسب معيار التنمية ؟ الفرد، كافيا

جتربة باكستان و ارتفاع نسبة النمو فيها كما أن   بالضرورة،املصدرة للنفط ليست دوال متقدمة 
                               

  .142مدحت القرشي،  املرجع السابق الذكر، ص - - 1
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مل يغري من واقع فقر اجلماهري و سوء التغذية و ضعف التغطية الصحية وانتشار  % 6من أكثر إىل
  1.األمية

رات قياسها،فقد تطورا يف مؤشيرافق التطور يف مفهوم التنمية  أنكان من الطبيعي و
من خالل هذا املطلب  إليهوهو ما حناول التطرق   األخريةتطورت املقاييس املعتمدة يف العقود 

بأسباب  األخذللوقوف على املؤشرات احلديثة يف املتبعة يف احلكم على الدول من حيث مدى 
  . أهدافهاالتنمية و العمل على حتقيق 

  :للتنمية  ةس التقليدييياملقا:أوال

الناتج القومي  :ومهالتحديد مؤشرات التنمية  أساسينيوم املقياس التقليدي على متغريين يق
لقياس التنمية  عماال يف املنظور التقليديتاملؤشرات اس أكثرومن  .اإلمجايلاحمللي  اإلمجايل، والناتج

ج القومي و معدل النمو السنوي يف النات اإلمجايل،متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي  جند، 
أن الدراسات قد  غري.اإلمجايلمث معدل النمو السنوي يف نصيب الفرد من الناتج القومي  اإلمجايل

ايا متعددة نوجزها وأثبتت قصور االجتاه التقليدي  يف قياس التنمية وقد جاءت االنتقادات من ز
  :يف ما يلي 

صة معدل النمو ميكننا من قياس ، واملؤشرات التابعة له وخااإلمجايلإن اعتماد الناتج القومي  -
الزيادة يف الناتج دون التحقق من كوا ناجتة عن زيادة حقيقية و مستمرة يف قدرة اتمع على 

اكتشافات  أو، فقد تكون هذه الزيادة ناجتة عن تقلبات عارضة يف التجارة الدولية  اإلنتاج
س تغري حقيقي يف الفرص املتاحة تعك أنجديدة بترولية كما هو احلال يف الدول النفطية دون 

 من اجل حتسني مستواهم اإلفراد إمام

بل تعتمد  ،فحسب اإلمجايلن الرفاهية االجتماعية ال تعتمد على حجم الناتج القومي كما أ -
و من جهة ثانية فإن ، أيضا على حمتوى هذا الناتج وعلى توزيعه على الفئات االجتماعية املختلفة

 .طريقة استخدام هذا الدخل  إىلذلك  ىد بالدخل فقط و لكن تتعدرفاهية الفرد ال تتحد

                               
الس الوطين للثقافة : ، الكويت57، العدد عامل املعرفة، "البريوقراطية النقطية و معضلة التنمية"أسامة عبد الرمحان، - 1

  .1981صوت اخلليج، : اإلمارات ،إدارة التنمية نقال عن فضل اهللا علي فضل اهللا، ،16-14والفنون واآلداب، ص
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 اإلمجايلمقارنة نصيب الفرد من الناتج القومي عند  تقدير اجلزايفال على االعتمادباإلضافة إىل  -
الذي ميكن من خالله الفصل بني التخلف  ،نتيجة لصعوبة حتديد مستوى الدخل  ،يف دول خمتلفة

املتحدة و جامعة  األممستطاع مشروع حبثي مشترك بني هيئة وقد ا.قاطعوالتقدم بشكل 
طريقة ناجعة ملقارنة بني متوسط الدخل بني  إجياد إىلالتوصل  ،بنسلفانيا يف أواخر الثمانينات
 1.يف قياس القوة الشرائية للدخل األسعارالدول باالعتماد على فوارق 

ي يقوم على فكرة الناتج القومي وقد جرت حماوالت عديدة إلنقاذ املقياس التقليدي الذ
وقد جاءت هذه احملاوالت من منطلقات  كوسيلة لتصنيف الدول وفق معيار التنمية،  اإلمجايل

مث معدل منو الرفاه  ،التقليدي من الزاوية التوزيعية تصحيح معدل النمو إىلالسعي كمتشعبة  
، كما انه من الصعب يف حد ذاااالجتماعي بالتركيز على الزيادة يف الرفاهية وليس الرفاهية 

وذلك نظرا لتنوع جوانب هذه ، مقياس دقيق يقيس الرفاهية بشكل مباشر إىلجدا التوصل 
التقليدي  الجتاهاقصور ونتيجة  .مبعيار ماديقياس كل هذه اجلوانب  إمكانيةوعدم  األخرية

نمية على مؤشرات قياس قياس الت إىلالتنمية، سوف نعتمد يف التطرق يف مفهوم  والتطور احلاصل
استعماال يف تصنيف الدول سواء من قبل اهليئات  األكثر أا أساسالتنمية البشرية على 

 أو ،ااملتحدة من خالل برناجمها اإلمنائي و التقارير السنوية الصادرة عنه األممبدءا مبنظمة ،الدولية
  .من قبل اهليئات و معاهد الدراسات خمتصة

املتحدة للتنمية  األممموعة من تقارير التنمية البشرية عن برنامج لقد صدرت حىت اآلن جم
، تعرضت للكثري من وقد مشلت هذه التقارير جمموعة صيغ خمتلفة لقياس التنمية البشرية

االنتقادات أنتجت تعديالت جوهرية، تباينت بني املؤشرات اجلزئية لقياس التنمية البشرية وحماولة 
  .لقياس التنمية البشرية خالل مدة زمنية معينةإجياد مؤشر مركب وعملي 

  :دليل التنمية البشرية : ثانيا

دليل التنمية البشرية أن  2006لسنة  جاء يف التقرير الوطين حول التنمية البشرية يف اجلزائر
 صحيةمن العيش حياة طويلة و اإلنسانأن يتمكن : على ثالث أبعاد قابلة للقياس وهييقوم 

،وأن يكون متعلما وتقاس من خالل املسجلني يف  العمر املتوقعاس ملتوسط وهي تشكل مقي،
                               

  103-101سابق الذكر ، صالرجع املإبراهيم العيسوي ،  -  1
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البعد الثالث فهو املستوى املعيشي احملترم و يقاس  أما، التعليم مث الذين يعرفون القراءة و الكتابة
                 1.من خالل مستوى الدخل

يعرب  األجلالقدرات ، فطول  وتعرب األبعاد الثالثة لدليل التنمية البشرية عن جمموعة من
عن القدرة على العيش حياة طويلة وبصحة جيدة ، و التحصيل العلمي يعرب عن القدرة على 

مستوى الدخل فيعرب عن القدرة على النشاط املادي واالجتماعي  أمااكتساب املعارف ، 
  .واملشاركة يف احلياة داخل اتمع منتجا و مستهلكا

تنمية البشرية بكونه مقياسا جديدا لتقييم أداء الدول اجتماعيا فإن دليل الو بالتايل 
مستوى دخل الفرد بل يعرب عن كل ما مت حتقيقه  أوواقتصاديا ، ال يقتصر على النمو االقتصادي 

واالجتماعية ، إال انه   االقتصادية  بني اجلوانب  عن طريق املزج  الناس  حياة  من تقدم لتحسني
الدول بالنسبة لبعضها البعض وذلك تبعا لألشواط اليت تكون قد قطعتها  من الواضح انه يرتب

تبلغه لكل  أنالذي جيب  األعلىهذه الدول من أدىن مستويات االجناز يف وقت معني واملستوى 
يقيس املستويات  ما و بالتايل فهو ال يقيس املستويات املطلقة للتنمية بقدرمن املؤشرات الثالثة،

  : مستوياتثالث  إىلالدول حسب دليل التنمية البشرية نيف ويتم تص النسبية

  . اواكثر0،800تنمية بشرية مرتفعة يكون دليل التنمية البشرية فيها  : األول ستوىامل
  . 0،799و0،500تنمية بشرية متوسطة دليل التنمية البشرية بني :اينـالث املستوى
               0،500.2قل من تنمية بشرية منخفضة يكون الدليل أ :الثالثاملستوى 

، باهتمام  اإلمنائياملتحدة  األمملقد حظي دليل التنمية البشرية الذي جاءت به تقارير برنامج  
أكادميي و إعالمي ، لكن ذلك مل مينع تعرضه للكثري من االنتقادات خاصة تلك الصادرة عن 

نطالقا من مستوى الدول املتقدمة و بالتايل البلدان النامية اليت تعتربه قائما على قيم غربية و مبين ا
اخلاصة باملؤشرات يف  االنتقادات أما،  - تصنيف الدول تبعا لبعضها البعض –نسبية قياس التنمية 

  :حد ذاا فيمكن تلخيصها يف ما يلي

                               
1 - Rapport  National  sur  le developpement  humain,2006 publié sur internet : 
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Algeria/Algeria%20HDR.pdf 15/01/2011تاریخ التصفح     

 :منشور على موقع الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2007/2008تقرير التنمية البشرية  - 2
hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_AR_complete.pdf         12/12/2010 تاریخ التصفح  

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Algeria/Algeria%20HDR.pdf
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قياس احلياة الطويلة مع خلوها من األمراض أي احلياة  إىلمؤشر طول احلياة ينصرف  -1
املعنوية اليت تتأثر ا حياة  األخرىياة البشر، ولكن يتغاضى عن املعوقات الصحية الالئقة حب

 إىلحقيقة لإلشارة  ينصرف،وان كان هذا املؤشر اإلنسانالبشر الطويلة كاحلريات وحقوق 
 . التنمية مظاهر العديد من

د على قياس عن املعارف العلمية والتقنية واملهنية لكونه يعتم بقدر كبري يعرب مؤشر املعرفة ال -2
ة ، فاخنفاض نسبة األمية ليست دائما دليال معدالت األمية ونسب االلتحاق بالسنوات التعليمي

مؤشر املعرفة اليعكس ارتباط ما يتعلمه الفرد حباجته  إن، ومن جهة ثانية على جمتمع املعرفة 
واء العلمية ضمان قدر كبري من املعرفة مرهون مبدى جتديد هذه املعارف س إن،كما اتمعية

 1.التقنية خاصة  يف ظل ثورة املعلومات أومنها 

و أأما مؤشر الدخل ، فإنه من الصعوبة مبكان حتديد العوامل احلقيقية الرتفاع الدخل احمللي  -3
، فقد يكون نتيجة حتويالت خارجية أو نتيجة السترتاف املوارد الطبيعية كما  الدخل الفردي

 2.ل االهتمام باألصول املادية اإلنتاجية األخرى وتوزيعهاهو احلال يف الدول النفطية ،بد

جاء دليل التنمية البشرية و مؤشرات التنمية البشرية  إىلمام هذه االنتقادات املوجهة أو
الشامل للتنمية الذي جيمع بني اجلوانب  باإلطارما يسمى  أواملدخل الكلي للبنك الدويل 

، يف حماولة لرصد التطور أخرىية و االجتماعية من جهة االقتصادية واجلهة ، و اجلوانب املؤسس
احلكومة،القطاع : الفاعلة يف جمال التنمية و املتمثلة يف  اإلطرافيف هذه ااالت على مستوى 
  :وذلك من خالل الوقوف على التطورات يف ااالت التالية ،اخلاص،اتمع املدين ،املؤسسات

 ،وآلياتومدى التزام القيادة ذه الرتاهة احلكم،اهة و نظافة بدرجة نز ، يتعلقاحلكم الراشد -
  .املستوى التعليمي و التنظيمي للحكومة املشاركة، وكذااحملاسبة و 

، ويدخل يف هذا اال توفري تشريعات فعالة لعالقات العمل النظام القانوين و القضائي اجليد-
  .للممتلكات و األفراد واألماناحلماية  واملعامالت التجارية، وكذا كل ما من شأنه توفري

                               
 :، مقال منشور على شبكة االنترنت موقع " قياس التنمية و مؤشراا" حممد عدنان وديع ، - 1

http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=9145  
  .نفس املرجع - 2

http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=9145
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   التعليم و املعرفة-
  .الصحة و السكان-
  الطرق و النقل و املواصالت-
  .قضايا البيئة و الثقافة-
  1.استراتيجيات التنمية الريفية و احلضرية و القطاع اخلاص-

  

  املفسرة هلا  االجتاهاتمفهوم هجرة الكفاءات و:الثايناملبحث 
مسألة التحديات و الفرص اليت تفرض  ،ت حول اهلجرة مبختلف أشكاهلاتثري اإلحصائيا

 191فقد بلغ عدد املهاجرين الدوليني نفسها على دول املنشأ و الدول املستقبلة على حد سواء،
يت ـ، وقد سجلت أعلى نسبة منها بالدول ذات الدخل املرتفع ما بني سن2005مليون سنة

ن ذوي التعليم العايل ما يقارب نصف الزيادة يف عدد وقد شكل املهاجرون م ، 2005- 1990
مهاجرين من ذوي الكفاءات  10فعلى سبيل املثال  ما بني كل  املهاجرين على املستوى الدويل،

منهم من  06كان أصل  ،2000الذين كانوا يعيشون يف بلدان منظمة التعاون و التنمية عام 
 إىلاجلغرايف من الدول النامية  إطارهاهذه الظاهرة يف وهو ما يبني بوضوح اجتاه  ،البلدان النامية
  2.أو على األقل األكثر منوا ،البلدان املتقدمة

بعض التعاريف الواردة حول الظاهرة ومن مث  إىلسنحاول من خالل هذا املبحث التطرق 
 االجتاهاتهم  أإعطاء تعريف إجرائي شامل هلجرة الكفاءات ، مث الوقوف على  إىلالوصول 

  .ملفسرة للظاهرة ا

  التعريف بظاهرة هجرة الكفاءات و أمناطها :األولاملطلب 
املشاكل  أهموإحدى  الزالت ظاهرة هجرة الكفاءات الوطنية تشكل هاجسا خطريا،

اليت تعاين منها الدول النامية على العموم ودول منطقة املغرب العريب خصوصا لكوا تؤثر بشكل 
اتمعات عن طريق النشاط  إليهوذلك ألن ما تسعى ، املنطقة  مباشر على عجلة التنمية يف

                               
  . 37-136سابق الذكر ، صالرجع املإبراهيم العيسوي ،  - 1
http://huwu.org/ar/events/migrantsday/background.shtml  :إحصائيات منشورة  مبوقع األمم املتحدة  -2 
  .18/01/2011: تاريخ التصفح  

http://huwu.org/ar/events/migrantsday/background.shtml
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بتطوير األفكار  إالتطويرا حنو وضع أفضل و لن يتحقق ذلك  األوىلهو بالدرجة  إمناالتنموي 
  .واملفاهيم وهو دور الكفاءات الوطنية باعتبارها النخبة من أهل العلم و العلماء 

بل متتد عرب امتداد التاريخ  والتداول،وال تعترب هذه الظاهرة حديثة النشأة  
بناء احلضارة اإلنسانية عرب العصور و األزمنة إمنا كان  أنالبشري،حيث تشري الشواهد التارخيية 

انتقال العلوم املختلفة بني األمم  أيضاوهو ما يفسر  أخرى إىلنتيجة انتقال الكفاءات من منطقة 
على نقوش عليها قائمة بأمساء العمال  إفريقياسة بشمال ،فقد مت العثور يف مواقع أثرية مبدينة سو

  .قبل امليالد 485- 521األجانب املهرة الذين شيدوا قصر امللك داريوس األول فترة 

وكذلك قد هاجر علماء و كفاءات احلضارات القدمية من منطقة ر النيل و ما بني 
و استقرارا  أمناأكثر  أخريملناطق  إجيادهمالنهرين بعد قساوة الظروف الداخلية لبلدام ، و 

الفكري ، و هي العوامل نفسها اليت دفعت الفالسفة و علماء اجلزر  إنتاجهموترحيبا جبهودهم و 
اإلسكندرية جتنبا  إىل  اإلغريقأثينا عدة قرون قبل امليالد وهجرة العلماء  إىلاليونانية لالنتقال 

  1. ري جديد يضاهي يف مكانته  مركز أثينا مركز حضا إقامةلالضطهاد فكانت حبق سببا يف 

من غري  األجنبيةفاحلضارة العربية اإلسالمية كانت أيضا حمل استقطاب للكفاءات 
العرب كاإلغريق والرومان، خصوصا العلماء املسلمني من بالد فارس و آسيا الوسطى من اجل 

صة يف العراق كاملدرسة طلب العلم من املدارس اليت كانت مشهورة آنذاك يف بالد الشام خا
املستنصرية اليت قصدها بعض  أبرز علماء املسلمني كالفارايب و ابن سينا والرازي و ابن اهليثم 

  2.والبريوين 

كما أن االضطهاد و سوء املعاملة اليت كان يتعرض هلا العلماء و املفكرين يف أوروبا 
اطق اليت  جيدون فيها التقدير والدعم غريها من املن إىلهجرم   إىلخالل العصور الوسطى أدت 

 إىلمث إن انتقال احلضارة اإلسالمية . بناء جمتمعات متحضرة وراقية  إىلمن اجل السعي 
                               

  1978، يناير  59، العدد  رفةعامل املع، "العرب أمام حتديات التكنولوجيا " أنطونيوس كرم ، - 1
  .ذكر السبق الرجع امل.  نوزاد عبد الرمحان اهلييت - 2
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العمران و غريمها ، إمنا كان بدرجة كبرية نتيجة  أوأوروبا،مبظاهرها املختلفة من اإلنتاج فكري 
   1. قرطبة و اشبيلية و غرناطة اجلامعات اإلسالمية يف إىلانتقال الطلبة األوروبيني 

قبلة للكفاءات القادمة من األندلس من علماء يف  أيضاالشمال اإلفريقي كان  أنكما 
على -األقاليم  األندلسية ،  حيث نذكر هنا   أمراءخمتلف العلوم خاصة أثناء فترة الرتاعات بني 

منطقة  إىلوم املختلفة الذين قدموا جمموعة من العلماء و املفكرين يف العل -سبيل املثال ال احلصر
أبو العباس بن عبد اجلليل األندلسي  أديب و شاعر ،أبو الصلت بن :جباية  لالستقرار ا منهم 

م عارف بالفلسفة و الرياضيات ،أبو احلسن 1134–ه 529عبد العزيز االشبيلي األندلسي  
باس امحد بن خالد م عارف بالتاريخ ،أبو الع1205هـ  895موسى بن علي القرطيب 

   2.الفكر أهلم عامل يف الطب و غريهم من قوافل العلماء و 1262_ه660املالقي

  :اهلجرةتعريف : أوال

 إىلنتطرق بإجياز  أنمفهوم هجرة الكفاءات رأينا انه من الضرورات املنهجية  إىلقبل التطرق 
ة إال نوع خاص من أنواع األوىل ما هي يف احلقيق أنالتعريف بظاهرة اهلجرة عموما على أساس 

 .الثانية 
  :اللغويالتعريف 

وهي اخلروج .صرمه وقطعه ، ضد وصله، تركه واعرض عنه: اهلجرة من هجر، يهجر، هجرانا 
   3.أخرى  إىلمن أرض 

  :اصطالحيتعريف 

   4.الدائمة فيه  اإلقامةبلد آخر دف  إىلمن وطنهم  األفرادهي انتقال  •
                               

  .152،ص 10،1995مكتبة النهضة العربية ، ط: ، القاهرة 4، اجلزء  موسوعة التاريخ اإلسالميأمحد شليب ،  - 1
مكتبة امللك عبد العزيز :لرياض،ا1اء ،طاألندلس قرون من التقلبات والعطعبد اهللا بن علي الزيداين وآخرون ،  - 2

  .98-92، ص1996العامة،
  885، ص 1960املطبعة الكاثوليكية ، :م ،بريوت املنجد يف اللغة و األدب و لعلولويس ،معلوف ،  - 3
  130، ص1986مكتبة لبنان، : ، بريوتمصطلحات العلوم االجتماعية ممعجأمحد زكي، بدوي، ـ   4
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آخر، و يشمل هذا اإلطار  إىلجغرايف  إطاربشرية معينة من جمموعة  أوهي انتقال فرد  •
 1.أخرى  إىلمن قارة  أوبلدام األصلية 

 2.معينةتعين اهلجرة عبور حدود وحدة سياسية أو إدارية ملدة  •
استنادا إىل كل ما سبق ميكن القول أن اهلجرة تعين حركة األشخاص فرديا كان أم مجاعيا من 

االقتصادي أوالد يين  ضع أفضل سواء يف اال االجتماعي أوموقع إىل آخر حبثا عن و
  .والسياسي

  

  :الكفاءاتتعريف هجرة : ثانيا

تناولت الدراسات هذه الظاهرة منذ مطلع الستينيات للقرن املاضي مبسميات خمتلفة 
            للتكنولوجيااملعاكس  الكفاءات، هجرة األدمغة، النقل هجرة األدمغة،استنـزاف:منها

the reverse Transfer of technology "" ،  موقد ابتدعه الربيطانيون للتعبري عن فقدا
الكثري من املهندسني و العلماء واألطباء بسبب هجرم إىل الواليات املتحدة األمريكية فأطلقوا 

 Brain"أو   Brain Drain "  3)((Fuite des  cerveaux" على هذه الظاهرة مصطلح 

Gain"(le gain des cerveaux)   فقدت دول اجلنوب ما  1972- 1961ففي فترة ما بني
أحصت  1990ألف من العمال و الكفاءات املتخصصة باجتاه الشمال ، و يف عام  300يقارب 

قادمة من  إليهامليون من الكفاءات املهاجرة  2,5لوحدها قرابة  األمريكيةالواليات املتحدة 
،ويف مقارنة بني ما تفقده بعض الدول النامية من خمزون )الطلبة منهم باستثناء ( الدول النامية

الوسطى  أمريكامن  % 15ما ال يقل عن  إىلكفاءاا خالل نفس السنة  تشري اإلحصائيات  
  4.من آسيا %  05اجلنوبية مث  أمريكامن   %03أفريقيا ،   6%،

                               
  .234-233، ص 1993، 1لبنان ، ط:، بريوت  م االجتماعية ، أكادمييامعجم العلوفريدريك معتوق ،  - 1
مركز املطبوعات : ،القاهرة  الة الدولية لعلوم االجتماعية، 2000اهلجرة الدولية عام " بويل و آخرون ، - 2

  . 32،ص2000،سبتمرب 169لليونسكو،العدد 
  .11 ، ص1973الكويت، جامعة : ، الكويتهجرة الكفاءات العلميةالربيع حممد،  -  3
 

4 -Frédéric Docquier & Hillel Rapport  Migration du travail qualifié et formation de 
capital humain dans les pays en développement :un modèle stylisé et une revue de la 
littérature récente, économie internationale 2005, p5-26. 
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إعطاءه  ، بغيةات العاملية و املختصنيلقد تعددت التعريفات اخلاصة ذا املصطلح من قبل اهليئ
  :الدراساتالقدر الكايف من الوضوح، وفيما يلي بعض التعريفات الواردة يف كثري من 

ü -  حيث تعترب هجرة الكفاءات ) اليونسكو(املتحدة للتربية و الثقافة و العلوم  األممتعريف منظمة
 األكثرز بالتدفق باجتاه واحد من الدول على أا نوع شاذ من أنواع التبادل العلمي غري انه يتمي

تقدما حنو الدول األقل تقدما  وهي  ما يطلق عليها البعض النقل املباشر للتكنولوجيا وهي أيضا 
  1.واملتمثل يف العنصر البشري  اإلنتاجالنقل املباشر ألحد عناصر 

ü -  ا"كما يعرف إلياس زين هجرة الكفاءاتمعية العلمية والتقنية نزوح محلة الشهادات اجلا  بأ
والفنية ،كاألطباء والعلماء واملهندسني والتكنولوجيني والباحثني واملمرضات و االختصاصيات 
وكذا االختصاصيني يف علوم االقتصاد و الرياضيات واالجتماع وعلم النفس والتربية والتعليم 

ل هذا التحديد الفنانني واآلداب والفنون و الزراعة و الكيمياء واجليولوجيا ، وميكن أن يشم
املهارات و املواهب و املخترعني  أصحابواحملامني و  والسياسينيوالشعراء و الكتاب واملؤرخني 

  2".وشىت امليادين األخرى ، أي أصحاب الكفاءات و املهارات اجلامعية العلمية و التقنية 
ü -  جرة الكفاءات لرجال و النساء املؤهلني هجرة ا أوسفر أو نزوح :" و يف تعريف آخر يقصد

أو طلبوا أو قصدوا ذلك طلبا  إرادمخارجها مبحض  أوتأهيال جامعيا سواء يف داخل البالد 
 3.الدراسة  إمتامللعمل و االستيطان أو الدراسة وعدم عودم بعد 

هجرة الكفاءات ظاهرة تشمل   ∗(OCDE)كما تعترب منظمة التعاون و التنمية االقتصادية -
اخلارج لفترة حمددة من الزمن للدراسة  إىلجيي اجلامعات و الكليات الذين  يذهبون أيضا خر

 .و التخصص و كذا الزائرين  الذين ميددون فترة زيارم  و إقامتهم باخلارج
                               

دراسة حبثية عن مركز الدراسات ، هجرة الكفاءات العلمية العربية مع إشارة للجمهورية العربية السورية، عصام، خوري - 1
  .2008.سوريا، دمشق، والبحوث اإلستراتيجية

  .13،ص 1972املؤسسة العربية للدراسات و النشر ، : ، بريوت  هجرة األدمغة العربيةإلياس زين ،  - 2
  .1999، الكويت، أكتوبر جملة العريب، "املثقفون و السلطة يف عاملنا العريب" اء الدين أمحد، - 3
هي منظمة دولية مكونة من مجموعه من البلدان المتقدمة التي تقبل  : OCDE التعاون و التنمية االقتصادية منظمة -  ∗

األوروبي  تعاون االقتصاديعن منظمة ال 1948نشأت في سنة . التمثيلية واقتصاد السوق الحر مبادئ الديمقراطية
(OEEC)توسيعها  وبعد فترة تم. عمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية’إدارة خطة مارشال إلعادة  ،للمساعدة على

   االقتصادية تم إصالحها لكي تكون منظمة التعاون والتنمية 1960،وفي عام لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبيه، 
نيا ، استراليا،النمسا،بلجيكا ،كندا،كوريا، الدنمرك ، الواليات المتحدة األمريكية ،فنلندا ،فرنسا ألما:الدول األعضاء هي 

البرتغال، اسبانيا،  ،اليونان ، ايرلندا ، اسالندا ،ايطاليا، اليابان،ليكسنبورغ،المكسيك،النرويج،المكسيك،النرويج ،
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الذين تلقوا تكوينا  األشخاصهجرة  أاو يعرفها األستاذ عبد الالوي حسني على  -
    "1.. ن هذا التكوين قبل أو بعد اهلجرةعاليا،جامعيا  أو ما يعادله سواء كا

مصطلح هجرة الكفاءات يستعمل  أن JACQUES GAILLARD)(  "جاك غيار" يرى و
هجرة الكفاءات (حنو دول االستقبال األصليةهجرة األشخاص املؤهلني من دوهلم  نللتعبري ع
ات غري علمية داخل العلميني و التقنيني حنو قطاع األشخاصوللتعبري أيضا عن هجرة  )اخلارجية

  2).جرة الداخلية للكفاءاتاهل( نفس الدولة 

  :اإلجرائيالتعريف 
نعرف هجرة الكفاءات الوطنية  على أا انتقال  أنانطالق من التعريفات السابقة ميكن 

األفراد  أصحاب الكفاءات واملهارات العلمية و التقنية ومن دوهلم األصلية، وبإرادم الكاملة 
تأهيال جامعيا يف خمتلف االختصاصات العلمية و الفكرية ، أو الراغبني يف مواصلة  ،واملؤهلني

دراستهم سواء كان هذا االنتقال من اجل اإلقامة الدائمة  يف دولة أخرى أو بصفة 
  .العمالة املاهرة و التقنيني العاملني يف القطاعات اإلنتاجية و غري اإلنتاجية إىلمؤقتة،باإلضافة 

  :اط هجرة الكفاءات أمن: ثالثا
  :و ميكن التميز بني منطني أساسيني هلجرة الكفاءات الوطنية و ذلك حسب املتغري اجلغرايف ومها

اجلغرافية لبلدام ألصلية  الكفاءات خارج احلدودتشمل انتقال :  اهلجرة اخلارجية للكفاءات
  :فئتني  إىلوهو النمط األكثر شيوعا بني الدول وتنقسم بدورها 

يتمثل يف تبادل األفراد ذوي املهارات و الكفاءات ما بني :النمط التباديل الكفاءات - * 
الدول،وعادة ما تكون هذا النوع من التبادل بني الدول املتقدمة قصد التكامل املعريف من جهة 

،غري و  مث العمل املشترك يف مشاريع حبثية  حتقيقا للمصلحة املشتركة يف اال املعريف و املعلومايت
                                                                                              

من .هورية التشيك، كوريا الجنوبية ،المجر بولندا، سلوفاكياالسويد،سويسرا، المملكة المتحدة، تركيا،نيوزيلندا، جم=
  http://www.oecd.org/homel:اجل االطالع أكثر على نشاطات المنظمة ارجع إلى موقع 

1 - Abdellaoui  Hocine, « Les dimensions sociopolitiques de la migration hautement 
qualifiée en Algérie », série CARIM  AS, n° :24 /2010, Robert Schuman center  for  
Advanced  studies .2010. 
2  - JACQUES GAILLARD ,coopérations scientifiques internationales , volume 7,l’institut 
française de recherche scientifique  et de developpement en coopération , Paris 1996  

http://www.oecd.org/home
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هذا النمط من التبادل للكفاءات ال يقتضي اإلقامة الدائمة بالبلد املستقبل بل يكون حمدد مبدة  أن
  .التكامل و البحث وفقا لالتفاقيات بني الدول املصدرة و املستقبلة

وهو النوع السائد بني دول النامية و الدول املتقدمة ، حيث : النمط االستنـزايف للكفاءات - *
نظريا من الدول  إىلمنوا و األكثر فقرا   األقلرة ذا املفهوم اجتاه واحد من املناطق تأخذ اهلج

لورنت "حيث قام  1.األكثر منوا و تقدما ، و منه تكون املنفعة القصوى  لصاحل هذه األخرية
يف نظره  أصبحتبتسميتها باجلغرافيا العاملية لألدمغة اليت  Carroué (Laurent"(كاروي

مليون من 150من بني:  األوىلغري متكافئة التوزيع لصاحل الدول املتقدمة بالدرجة  موجهة و
 %90عرب العامل، جند  التكنولوجيمقابل نشاطهم يف جمال البحث العلمي و  أجورهميتلقون 

وميكن .  2يف الواليات املتحدة و كندا %20تقدما، ويستقر منهم  األكثرمنهم يقطنون الدول 
  :حتديد ثالث قطاعات تعاين أساسا من االسترتاف  وهي يف هذا اال 

) دكتوراه وماجستري(وتشمل الطلبة و الباحثني من ذوي الشهادات العالية  :البحث العلمي -1
من الباحثني من دول اجلنوب  %50من  أكثر أن 1990حيث يظهر من تقرير اليونسكو

 اإلنتاجالعامل الذي يزيد من متركز املعرفة و يشتغلون يف الواليات املتحدة ، أوروبا و اليابان،وهو
-2006سنة (األجانبمن الطلبة  %22،83كما أن سويسرا لوحدها تستقطب.العلمي مشاال

   3.خالل نفس السنة %21,6بينما تنفرد الواليات املتحدة بنسبة ) 2007

واء من العلمي بدول الشمال س مشوارهم إمتام إىلحيث يسعى الكثري من الطلبة  :التعليم -2
سعيا وراء الشهادات العالية ، و غالبا ما تكون حنو  أواجل تنمية كفاءام يف اختصاص معني 

 .الدول اليت متثل مستعمرات سابقة لدوهلم و ذلك لقابلية االندماج اللغوي والثقايف 

و الكفاءات املتخصصة يف هذا اال يعد ملفتا لالنتباه،حيث  األطباءهجرة  إن :الصحة  -3
قد غادروا باجتاه دول الشمال خالل  إفريقيااملكونني حمليا يف  األطباءمن  %60 أنيد التقارير تف

                               
  .ذكرالسابق الرجع امللرمحان اهلييت ، نوزاد عبد ا - 1

2 -Carroué Laurent, Géographie de la mondialisation, Armand Colin, Paris, 2002, 52-53. 
3 -Marie-Claire Caloz-Tschopp, Diasporas  scientifique, migration, développement ,À la lumière de la philosophie et de la 

théorie politique ,publié au site internet : 
ttp://cooperation.epfl.ch/files/content/sites/cooperation/files/shared/diaspora/Caloz-
Tschopp,%20Diasporas%20scientifiques,%20migration,%20developpement.pdf (18/02/2011) 
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طبيب (بالنسبة للكثافة السكانية منخفض جدا  األطباءالثمانينيات، وهو ما جيعل توزيع عدد 
  1).ساكن25000لكل 

داخل أوطام  يتعلق هذا النمط مبحدودية نشاط الكفاءات: الزيف الداخلي للكفاءات -ب 
تنمية  إىلاقتصار أحباثهم على املعرفة يف حد ذاا دون أن تتعدى ذلك  إىل،نتيجة ميلهم 

نتيجة  أوجمتمعام ،وقد يكون اهلدف من نشاطهم احلصول على امتيازات شخصية حمدودة  
  .يلتهمشيهم من طرف األنظمة القائمة و بالتايل عزلتهم و ابتعادهم عن ميدان البحث العلم

  املفسرة هلجرة الكفاءات االجتاهات : املطلب الثاين 
على الرغم من كون املهتمني بالبحث يف جمال اهلجرة الدولية عموما ،و هجرة الكفاءات  على 

  "تابينوس"بلورة منوذج نظري للظاهرة حيث يعترب  إىلوجه التحديد  يعترفون بعدم التوصل 
)Tapinos (ألنهني االعتبار عند إعداد النظريات االقتصادية ، موضوع اهلجرة مل يؤخذ بع أن 

 اإلطار يف هناك قصور لاما ز إىل انه) Wood( "وود"و يذهب .أصال مل توجد نظريات للهجرة 
 أن إىل) Todaro ("تودارو"أكد  ومن جهة ثانية .املفاهيمي املناسب لدراسة حراك السكان
اهلجرة  أسبابذج النظرية املعنية بتحليل النما إىلأدبيات اهلجرة الدولية عموما تفتقر 

  2.وانعكاساا

إقترابات متكننا من تفسري  إىلذلك ال ينفي وجود حماوالت تفسريية من أجل الوصول  أنغري 
علمي لظاهرة هجرة الكفاءات الوطنية ،يف هذا اإلطار وطبقا لدوافع وأسباب ظاهرة هجرة 

  :ة تفسري الظاهرة ومهاالكفاءات، ميكن متييز ثالث اجتاهات حملاول

 :(individualist)الفردي  االجتاه: أوال
سعي لتلبية مطالب  أاهجرة الكفاءات على  إىلالظاهرة فردية باألساس ، فهي تنظر  تعترب 

شخصية ألفراد متميزين، قد تكون هذه املطالب مادية بالدرجة األوىل أو فكرية ،كالعيش يف 
                               

1- Cherin, cheri, Mobilisation des Diasporas Qualifiées Au profit du  développement de leur pays d’origine, 
étude diagnostique, octobre 2005  

: ورقة مقدمة إىل ندوة اهلجرة  العربية اإلفريقية إىل اخلارج  ، اهلجرة الشرعية للعمالة العادية، عمار جفال : ارجع إىل  - 2
  .2008نوفمرب  18- 17مشكالت و حلول ،من تنظيم جامعة الدول العربية ، 
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وتستمد بذلك هذه املدرسة مبادئها من االجتاه . التفكري حميط يوفر هلم حرية اإلبداع و
هجرة الكفاءات حسب هذه املدرسة  إىلاالقتصادي النيوكالسيكي ووعليه فإن العوامل املؤدية 

 :تتلخص فيما يلي 
  .اقتصادية تتمثل يف اخنفاض مستوى الدخل و بالتايل تدين مستوى املعيشة  -
  .رأي يف جمتمعام األصلية انعدام احلرية الفكرية و حرية ال-
 إىلتفاقم معوقات البحث العلمي ، بدءا بعدم جدوى منظومة البحث العلمي ووصوال  -

  1.هشاشة البىن املؤسسية للبحث 
الدراسات اليت تدخل ضمن االجتاه الفردي للهجرة ال  تذهب بعيدا يف تأييد   أنغري 

تربه حمدد أساس لتفسري جلوء الكفاءات هذه األسباب ، فاخنفاض مستوى الدخل الفردي ال تع
اهلجرة  ، يف دراسة ميدانية متت حتت إشراف هيئة األمم املتحدة للبحث و التدريب  إىلالوطنية 

يف الكثري من احلاالت يكون   أنيف عدد  من الدول املصدرة و املستقبلة للكفاءات ، يظهر 
البلدان ذات الدخل  أنبلد األصل ، كما معدل الدخل الفردي يف البلد املستقبل أقل منه يف ال

  املرتفع  ال ختلو هي أيضا من وجود ظاهرة هجرة كفاءاا و إن كانت حبجم 
لذلك يضيف أنصار هذه املدرسة حمددا .أقل حدة منه يف نظريا ذات الدخل الفردي املنخفض

داخل البلد مدى متاسك العالقات االجتماعية ، متمثال يف ثانويا مسببا هلذه الظاهرة 
العالقة عكسية بني هذا العامل و ظاهرة هجرة  أن،ودرجة االنتماء حلضارته حيث األصل

الكفاءات، أي كلما زادت درجة التماسك االجتماعي واالنتماء احلضاري القوي لألفراد 
  2.كانت نسبة اهلجرة بالنسبة هلذه الفئة أقل و العكس صحيح األصلأصحاب الكفاءة لبلد 

  
  

  

                               
1- Nil Demet Gungor, Brain drain from turkey:an empirical investigation of the  

determinants of  skilled migration and student non-return , in partial ufillment of  the 
requirements  for the degree of  doctor  of  philosophy in the deprtment  of economics, 
the graduate school  of social sciences of  middle east  technical  university, december 
2003. 

 

، مقال منشور على "العالي لتطوير التعليم إستراتيجيةمنظور  في العربيهجرة الكفاءات من الوطن  "نادر فرجاني،  - 2
    20/12/2010تاريخ  التصفح : www.4geography.com/vb/t491.htmموقع 

http://www.4geography.com/vb/t491.htm
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  Internationalistes):(االجتاه العاملي هلجرة الكفاءات   :ثانيا
الظاهرة يف بعدها الدويل ، و تعتربها عادية يف االقتصاد الليربايل و حتكمها  إىلتنظر  

البيئة اليت توفر هلم مكانة معتربة مقابل  إىلمتطلبات السوق العاملية ، فالكفاءات املختلفة تتجه 
فكري ، و بالتايل تفسريها يستمد مسلماته من عمق االقتصاد ضمان حد أقصى إلنتاجهم ال

 إىلهذه املدرسة  مؤيدوالسياسي باألساس من جوهر النظام االقتصادي العاملي ، حيث يذهب 
اعتبار السبب الرئيسي هلجرة الكفاءات هو عالقة التبعية و التخلف يف خمتلف ااالت اليت تربط 

  1.لنظام الرأمسايل العامليدول العامل الثالث بدول مركز ا
  : افتراضات أساسية ثالث يقوم هذا االجتاه على 

سوق دولية  إىلالتوسع احلاصل يف سوق الكفاءات احمللي للبلدان األصلية األول يتمثل يف 
  مبا حتمله من مزايا فردية ضخمة ، أما االفتراض الثاين للكفاءات واعتبارها كامتداد طبيعي لألوىل

لفيات السائدة يف طبيعة املنافسة الفردية املبنية يف أساسها على اإلطار الرأمسايل لدى اخلفيتعلق ب
يف الدول النامية ، و اليت تتلخص يف السعي وراء احلصول على أعلى قدر من الرفاه املادي  األفراد

تعليمية الكفاءات املتخرجة من املنظومة الو أخريا كون .فاه اتمعيرالبالفردي دون االهتمام 
سواء على مستوى التعليم العايل أو باقي مستويات التعليم يف البلدان النامية ، تتناسب مع 

هلذه  األصليةمن مناسبتها لألسواق الداخلية للبلدان  أكثراحتياجات سوق العمل الدويل 
ل املتقدمة الكفاءات ، و هي يف احلقيقة نتيجة حتمية للتقليد احلاصل يف انساق التعليم العايل للدو

  2.عن طريق استرياد الربامج و املناهج  أواخلارج  إىلسواء عن طريق البعثات التكوينية 
 

 :)Les nationalistes(:الوطيناالجتـاه  :ثالثا
انتقاهلم واالقتصاد العاملي ال يسمح بتوزيع عادل للكفاءات، األوىل من اعتبار ينطلق هذا االجتاه   

حركة هجرة الكفاءات الوطنية ، وأن ل يشكل أكرب ضرر بدول اجلنوبحنو الشما يف اجتاه واحد
                               

  .المرجع نفسه - 1
  
  .، المرجع السابق الذكرنادر فرجاني - - 2
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ليست حركة عفوية ناجتة فقط عن الرغبة الفردية هلذه الكوادر ولكنها مفتعلة عن طريق 
 1.سياسات اهلجرة اليت تنتهجها الدول املتقدمة جللب الكفاءات اجلاهزة من الدول النامية

اهني ـــاجلمع بني االجت إىلاءات تذهب أغلب الدراسات حول هجرة الكف أنغري 
 إىل، نظرا لكون الظاهرة تستجيب يف نفس الوقت )االجتاه العاملي و االجتاه الوطين(  ريينـاألخ

 أوالطاردة و اجلاذبة املؤثرة سواء من قبل الدول املصدرة  العاملية والعواملمتطلبات السوق 
  .سواءعلى حد  املستقبلة للكفاءات

 

  أسباب ظاهرة هجرة الكفاءات : الثاملطلب الث
من خالل  إليه، وعليه فإن ما نسعى  األنظمةتتعدد أسباب الظاهرة بتعدد األقطار و  

هذا املطلب هو الوقوف على العوامل املشتركة  بني هذه الدول، و اليت أفرزت بشكل أو 
هلذه الظاهرة  بآخر ختلي كفاءاا  عن أوطام ،كما أن الفهم اجليد و التحليل املعمق

اعتماد  إىلمنا البحث عن دوافعها  و أسباا ، حيث يذهب الكثري من الباحثني  يستدعي
العوامل الطاردة  إىلمعيار مسؤولية الدول املصدرة و الدول املستقبلة هلذه الكفاءات فيصنفوا 

  . و العوامل املستقطبة للكفاءات
 :)الداخليةالعوامل ( :العوامل الطاردة للكفاءات: أوال

تشري العوامل الطاردة إىل جمموعة األسباب و املعوقات اليت تؤثر سلبا على عملية 
التطور الفكري و العلمي يف اتمع ،مما يدفع فئة العلماء و أهل الفكر إىل  تبين قرار 
اهلجرة،واالنتقال إىل املكان الذي يضمن هلم  القدر الكايف من عوامل االستقرار  واحملفزات 
اليت جتعل منهم أداة فعالة للنهوض بعملية التنمية يف اتمع ، وقد تكون هذه العوامل سياسية 

  .تقنية أو تربوية  واقتصادية ، اجتماعية  و
  

   :السياسية عواملالـ 
من  %80مثال  إفريقياتعاين دول اجلنوب على العموم من اخللفية االستعمارية ، ففي  

بنني، تشاد،السنغال  نيجرييا، 960سنة:هلا  إال حديثاالدول مل تتحصل على استقال
، مث إفريقيااستقلت جنوب  1961ويف سنة ... الغابون،الكامريون ،مايل ، سرياليون و

                               
1 -Anne Marie Guillard, Jaques Guillard, Fuite des cerveaux, circulation des compétences et 

développement En Afrique :un défi global , http://horizon.documentation.ird.fr/exl-
doc/pleins_textes/divers09-03/010038540.pdf, date de consultation 16 /02/2011 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl
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هذا ...ماالوي 1964كينيا ويف 1963اجلزائر ، رواندا وأوغندا  و بوراندي ،مث1962نةس
ستوى معيشة أفرادها مما دفع الوضع خلق كيانات ضعيفة يف كل املستويات و تدين يف م

بالدول اليت كانت تفرض  إىل االستقرار الكثري من الكفاءات املتكونة أثناء فترة االستعمار
  . 1هيمنتها على أوطام األصلية كامتداد لنشاطهم أثناء فترة االستعمار

 معظمها تعاينومل تتطور هذه الدول كثريا على املستوى السياسي، إذ ما تزال شعوب 
هي حق متصل اتصاال مباشرا حبرية  العلمي اليتحرية البحث  احلريات، ومنهايف جمال احلقوق و 

فاملعتاد عن األنظمة السياسية يف هذه دول فرض قيود خمتلفة على البحوث العلمية مما  ،التفكري
ون هلا يك يؤدي بالكم اهلائل من العلماء و الباحثني إىل التردد يف دراسة بعض الظواهر اليت قد

إىل ميش هذه الكفاءات واحلد  افةضباإلارتباط باجتاهات خمالفة لطموحات املؤسسة احلاكمة، 
الصراعات  أنمن طموحاا ، مع انعدام  سياسة احلوافز املشجعة لإلنتاج العلمي،كما 

ل واالضطرابات السياسية و غياب امن اإلنسان، وصعوبة املشاركة يف احلياة السياسية كلها عوام
اهلجرة يف  إطار  دون إمهال 2.مغذية إن مل تكن أساسية لتفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات الوطنية 

 3.3مليون مهاجر من أفريقيا يوجد  6.6انه من بني  إىلاللجوء ،حيث تشري اإلحصائيات 
 :التاليةالسياسية  ضافة األسبابإ وعموما ميكنين يأخذون صفة الالجئ ذمليون من ال

 .ة الفساد السياسيانتشار ظاهر -
 .املمارسات البريوقراطية -
فبعد نصف أكثر من قرن من  السياسي، الديكتاتورية والرتاعات االثنية وعدم االستقرار -

تستعمل القوة من اجل احلفاظ على أنظمتها  اإلفريقيةمن الدول % 70 استقالهلا ما تزال
سية  يف الكثري من هذه الدول السياسية ، هذا املنطق خلق جو من التوتر و الرتاعات السيا

 3. % 80املستقلة بنسبة 
 

                               
1 - Elie Mambou, la diaspora africaine aux états -unis de 1960 à nos jours : intégration et/ 

ou assimilation ? thèse pour obtenir le grade de doctorat , université françois-rabelais – 
tours, 2008.p42. 

 

رسالة ماجستير ،)العراق نموذجا(و النتائج العربية األسباب البدراني،هجرة الكفاءات عبد الناصراحمدعبد السالم - 2
  .84-83، ص2009ية العربية المفتوحة في الدنكمارك، كلية اإلدارة و االقتصاد، قسم االقتصاد،،األكاديمغير منشورة

3 -  Elie MAMBOUة op.Cit. , p 51-52 
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 :العوامل االقتصادية و االجتماعيةـ 
 الفقرالبطالة ،: الثالثية املتكونة من أنيعترب الكثري من الباحثني يف جمال اهلجرة الدولية  

هم العوامل الدافعة إىل تنامي هذه أو البحث عن مستوى معيشي أفضل ،تعترب من 
 إىلاملهاجرين  أعدادمن  %38جند  -على سبيل املثال ال احلصر-  إفريقيا،ففي الظاهرة

ن األسباب السابقة الذكر هي أالواليات املتحدة األمريكية خالل العشرية األخرية تعتربون 
 1.ألوطام  ةالدافع األساسي ملغادر

امية مشكلة البطالة  هي من اخطر املشكالت اليت تواجه الشعوب يف الدول النف
متتص أعلى معدالت البطالة يف العامل خاصة بني خرجيي  إذ ،والدول العربية على اخلصوص

 حسب تقرير لس الوحدة االقتصادية التابع جلامعة الدولواملعاهد و اجلامعات ، 
 وكان%. 20و 15، قدرت نسبة البطالة يف الدول العربية ما بني 2004العربية،صدر عام 
وصل  ، أن متوسط نسبة البطالة يف العامل2003ل الدولية قد ذكر يف عام تقرير منظمة العم

وتتزايد سنويا مبعدل  %.12,2 ،بينما بلغت النسبة يف العامل العريب يف العام نفسه% 6.2إىل 
. مليون عاطل 25إىل  2010العربية عام  وتنبأ التقرير بأن يصل عدد العاطلني يف البالد%. 3

تقريبا % 60تواجه اتمعات العربية، هو أن  من أكرب التحديات اليت وما جيعل هذه القضية
منظمة العمل العربية، يف تقرير نشر يف  تصفو ،من سكاا هم دون سن اخلامسة والعشرين

األسوأ بني مجيع مناطق العامل  يف الدول العربية بـ ، الوضع احلايل للبطالة2005شهر مارس 
 2".ءاحلمراجاوز اخلطوط لت دون منازع وأنه يف طريقه

الدخل الفردي من الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول النامية و األقل منوا  خنفاضا كما أن
تنامي الفجوة  بني الدول املتقدمة  إىلمقارنة بنظريا من الدول املتقدمة ، الشيء الذي أدى 

ايل سعي الكفاءات املتخصصة والدول النامية ينتج عن دلك  التباين يف مستوى املعيشة ،  و بالت
ويظهر هذا التباين واضحا من ،اهلجرة حنو املناطق األكثر دخال و اليت توفر هلم العيش الكرمي إىل

ومن 2007و  2002ما بني  اإلمجايلخالل اجلدول التايل الذي يعطي التطور يف الناتج احمللي 
  .يف العامل الناميةخالله الفارق بني الدول املتقدمة و 

  

                               
1 - Elie MAMBOU .op.cit,p61. 

وحة في األكاديمية العربية المفتمجلة ، "هجرة الكفاءات البشرية العربية " ، م البدرانيعبد السالر احمد عبد الناص - 2
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  1 )مبليارات الدوالرات(ختص املناطق من العامل  اإلمجايلالناتج احمللي : 2ولجد

  

 
 

النقص الكبري يف حجم اإلنفاق على البحث العلمي يف الدول النامية، ففي باإلضافة إىل 
 إفريقيااحمللي  يف مشال  اإلمجايلمن الناتج  اإلنفاق إمجايل %0,1 قيمتهالوقت الذي يسجل ما 

الصني  إن، جند  2005يف الدول العربية الواقعة يف آسيا سنة  %0,2حث و التطوير و على الب
ملياريورو سنة 130مليار يورو على األحباث والتطوير بينما أنفقت اليابان  136ما يقارب  تنفق

2006. 2  
الفرق الكبري بني قيمة ما تنفقه الدول النامية على اال العسكري وما ختصصه ويبني 

ال تويل يف سياساا أي اعتبار للبحث العلمي، بقدر  أابحث العلمي و التطوير، يبني بوضوح لل
 )2(فمن خالل اجلدول.عنايتها بإعداد ترسانتها العسكرية مبنية على تكنولوجيا مستوردة جاهزة

 بني جمموعة من الدول العربية مقارنة بني ،العسكري اإلنفاقيظهر بوضوح التفوق النوعي يف 
من الدخل الوطين اخلام بينما ال يكاد % 12،4و  %3،4لتتراوح بني  2008و 2002سنيت 
من املوارد  األكرب، يف حني لو مت ختصيص احلجم  % 0،2على البحث العلمي نسبة  إنفاقها

لكانت كافية وفق استراتيجيات رشيدة لتحقيق  التكنولوجيا لبحث وتطويرااملالية لسياسات 
  . الشاملة التنمية

                               
 منشورة على شبكة االنترنت موقع  2010تقرير اليونسكو عن العلوم لعام  - 1

fhttp://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189883a.pd  10/12/0201تاريخ التصفح  
 :منشور يف موقع هيئة اليونسكو على شبكة االنترنت  2006و  2005تقرير اليونسكو عن العلوم لسنة  -  2

-2005/better-eportr-science-http://www.unesco.org/ar/services/publications/unesco        
states-arab-the-and-africa-for-prospects/  

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189883a.pd
http://www.unesco.org/ar/services/publications/unesco
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  1العسكري من الدخل احمللي اخلام لبعض الدول العربية اإلنفاقحجم : 3جدول 

   
من الدخل الوطين اخلام على البحث العلمي و التطوير لبعض  اإلنفاقمعدل نسبة  :4جدول 

  19952 -1990دول العامل  فترة 

  
لكفاءات االعتماد الكبري على الكفاءات األجنبية على حساب او من جهة ثانية  أدى 

،أدى هذا التهميش إما  الوطنية اليت توجه إىل القيام بأعمال ال تتماشى مع ختصصام األكادميية
هجرم الختصاصام و االهتمام مبجاالت أخرى ال متت  أوهجرة الكفاءات خارج الوطن  إىل

                               
موقع   )بتصرف من الباحث(املنشور على شبكة االنترنت   2010عن تقرير اليونسكو للعلوم  - 1
:ges/0018/001898/189883a.pdfhttp://unesdoc.unesco.org/ima  

  2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية  - 2

http://unesdoc.unesco.org/ima
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 إىل الذي أدى الشيءالبحث العلمي بغية حتقيق قدر متواضع من العيش الكرمي ،  إىلبصلة 
حد ال ميكن مقارنته بالدول املتقدمة كالواليات  إىلتقليص عدد الباحثني يف الدول النامية 

من سكان العامل ال  %13,5اليت ميثل عدد سكاا   إفريقيااملتحدة و  بريطانيا واليابان، ففي 
ة يف آسيا الدول العربي أنكما .من عدد الباحثني يف العامل  %1,1 إالميثل عدد الباحثني فيها 

من عدد الباحثني يف  %0,2من سكان العامل ال تكاد تنفرد منها إال نسبة %1,7اليت متثل 
    1.العامل

 

 :التعليميةالعوامل الثقافية و  -1
إن عدم جناعة النظام التعليمي يف كثري من الدول النامية عموما و الدول العربية على وجه 

لدول اليت كانت مستعمرة هلا من جهة ، وعدم اخلصوص بسبب ارتباطها و تبعيتها ألنظمة ا
جعل  مسايرا للمتطلبات االجتماعية و الثقافية و حىت االقتصادية  هلذه اتمعات من جهة ثانية،

الربط العضوي و الوظيفي خبطط التنمية االقتصادية و االجتماعية  إىلمنها منظومة تعليمية تفتقد 
ل من اإلطارات تفوق حاجة جمتمعام أو التكوين يف وهو ما يتولد عنه يف الغالب كم هائ

ختصصات ال جتد هلا مكانا يف سوق العمل احمللي، لكوا من متطلبات االقتصاديات املتقدمة 
اهلجرة  إىل،مبعىن آخر هي كفاءات جاهزة الستغالل  من قبل الدول املتقدمة وهو ما يدفعها 

لدول لتدارك الوضع عن طريق سن تشريعات ، و قد تسعى بعض ا2بتحفيز من هذه األخرية 
تعطي األولوية يف التوظيف هلذه الكفاءات ولكن يف جماالت غري اختصاصهم وعلى أكثر تقدير 

  .يف اإلدارات احلكومية ،فيكون بذلك املزيد من التكدس الوظيفي أو ما يسمى بالبطالة املقنعة 
ات البحثية وكذا غياب التحفيز املادي و املعنوي غياب البيئة العلمية من التجهيزات واملخترب أنكما 

يف منظومة البحث العلمي تعترب كلها عوامل تؤثر سلبا على عطاء الكفاءات من باحثني و علماء يف 
خمتلف التخصصات، وهي يف الوقت نفسه عامل دفع حنو هجرة  هذه الكفاءات يف مقابل توفرها 

 . امل جذب جمتمعة يف الدول املتقدمة لتصبح بذلك عو
                               

  .املرجع نفسه - 1
  1978، يناير  59العدد  ، عالم المعرفة،"العرب أمام تحديات التكنولوجيا " أنطونيوس كرم ، - 2
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ضعف الروح البحثية يف السياسات التعليمية تكرس تبعية الدول النامية  إىلباإلضافة  
عموما والدول العربية على وجه اخلصوص إىل الدول املتقدمة حيث أصبحت املؤسسات 

 .التعليمية تؤدي دورا يتناقض مع ما تقدمه نظريا من املؤسسات يف الدول املتقدمة 
التقارب اللغوي بني البلدان النامية و البلدان املتقدمة والروابط الثقافية  ومن جانب آخر 

والتارخيية  الناجتة عن احلقبة االستعمارية على اخلصوص ، جعلت من املهاجرين مبختلف 
مستويام و ختصصام ال جيدون صعوبة يف التجاوب واالندماج ،وبالتايل سهولة التكيف مع 

لغة هذه البلدان حيث يتوجه   إتقانتمعات املستقبلة ، بدءا بالتواصل بسبب الوضع اجلديد يف ا
الدول االجنلوسكسونية ، بينما تتجه كفاءات دول املغرب  إىليف الغالب مهاجروا املشرق العريب 

   1. األوروبيةالدول  إىلالعريب 
  2خمطط مقارنة عوامل هجرة الكفاءات الوطنية : 5الشكل 

 
                                        

العلمية خاصة يف  األحباثعدم توفري احلرية األكادميية منها الرقابة على  أنيظهر استطالع للرأي  
جمال العلوم اإلنسانية ، اليت قد تم بدراسة ظواهر اجتماعية  وسياسية هلا عالقة باألنظمة وإثارة 

تعترب العامل األكثر دافعا هلجرة الكفاءات   األنظمةحقائق وإحصائيات ال ختدم مصلحة هذه 
                               

رسالة ، ) حالة اجلزائر(نها األسباب و املقترحات للحد م: حممد األمني لعجال اعجال ، هجرة الكفاءات العربية  - 1
  .62-60، ص 1989، جامعة اجلزائر ، معهد العلوم السياسية و العالقات الدولية ،  ماجستري غري منشورة

  2010ديسمرب  12- 5، 95،   البحرين، العدد األسبوعية االقتصادية أسواق، "تصدير العقول " عادل احلسيين،  -  2
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مث يليه عامل تعيني الكفاءات العلمية بوظائف غري ختصصام بنسبة  %27،3العربية بنسبة 
ليأيت يف املرتبة الثالثة عدم توفري الدعم املايل أي النقص الكبري يف النفقات  اخلاصة  23،6%

عامل تدين رواتب الباحثني و النقص يف املنح  هذا االستطالع جيعل من أنبالبحث العلمي ، غري 
وهو ما يؤكد نقد املدرسة الفردية املفسرة  %12،7اخلاصة باملنظومة البحثية عامال ثانويا بنسبة

  .سابقا  إليهاهلجرة الكفاءات و اليت مت التطرق 
  

  )العوامل اخلارجية( :العوامل اجلاذبة للكفاءات: ثانيا
اليت ) ستقبلةالدول امل(كل املؤثرات اليت تفرزها البيئة اخلارجية املقصود بالعوامل اجلاذبة 

بآخر يف نسبة الكفاءات اليت تستقبلها هذه الدول يف عن طريق  أومن شأا الزيادة بشكل 
  :اهلجرة من الدول األقل منو و بصفة اخص من دول اجلنوب ، ونذكر منها 

لكفاءات و اليت تسعى من خالله اىل البحث عن سياسات اهلجرة االنتقائية للدول املستقبلة ل -
الطرق اليت تسمح هلم باختيار األشخاص  ذوي املهارات و القادرين على اهلجرة ، من خالل 

اليت تسمح بإعطاء األفضلية لشخص دون  الكفاءاتوضع جمموعة من املؤشرات الدالة على 
ة من اجل احلصول على أكرب آخر،حيث أصبحت هذه السياسات حمل تنافس بني الدول املتقدم

بعني االعتبار ما تتركه من آثار سلبية على دول  األخذنسبة من العقول املهاجرة دون 
قامت فرنسا بسن قانون جديد للهجرة خيص دوي الكفاءات العالية، وهو  املصدر،ويف هذا اال

د مرة واحدة، وهي سنوات قابلة للتجد 03 ـواليت حددت فترا ب االنتقائيةما عرف باهلجرة 
األمريكي قراراً    رسغالكونكما أصدر  .سياسة عقالنية تعتمد على حسابات الربح واخلسارة

 بزيادة تصرحيات احلصول على بطاقة اإلقامة للخرجيني األجانب يف جماالت التكنولوجيا املتطورة
العام ألف خالل   210 إىلألف مث  150ألفا يف السنة اىل 90من  h-1bعن طريق نظام

يف شكل رسوم ) أورو 728(جنيه استرليين 500و يف بريطانيا تعتزم السلطات زيادة .  1املاضي 
من ذلك املهاجرون من ذوي الكفاءات و املهارات من اجل جذم  ويستثىناململكة  إىلالدخول 

لف كثريا يتمتعون مبعاملة خاصة ختت أصبحواالتراب الربيطاين و بالتايل فإن مهاجري املعرفة  إىل
                               

 :، مقال منشور  على شبكة االنترنت موقع  قول العربيةهجرة الع ، خضري عباس النداوي - 1
http://www.iraqwriters.com/iNP/view.asp?ID=67  08/11/2011تاريخ التصفح 
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كما . يشكلون ديدا امنيا مبفهومه الواسع أصبحواعن معاملة املهاجرين العاديني الذين 
نظام االنتقاء  ن حتتل املرتبة الثانية للهجرة الدولية بعد استراليا  بفضل تطبيقأاستطاعت كندا 

 األجنبية اللغات إتقانمدى ، املستوى الدراسي:معينة تأخذ بعني االعتبارعلى أساس مقاييس 
 .القدرة على التكيفو العمل،العمر،اخلربةو  )واالجنليزية الفرنسية(

مر يتعلق بالكفاءات من الدين عندما يكون األ أوو املالحظ هو غياب االنتقاء وفق مقياس العرق 
  1. االختصاص و اخلربة  أصحاب

لتصبح بيئة علمية جاذبة  ،املعرفة يف الدول املتقدمة جمتمعوال شك أيضا أن السعي إىل جتسيد    
من خالل تقديس كل ما من شانه أثراء منظومة املعرفة النامية،ملختلف الكفاءات من الدول 

أنشئت  1913 ففي سنة. حيث تظهر جدية هذا السعي من خالل إنشاء املؤسسات البحثية
 انشأا مت اليت تعتمد يف براجمها اعتمادا كليا على املعرفة ،كم األمريكية" روكفلر"مؤسسة 

التمكني من خالل "حتت شعار  )(IDRCمركز حبوث التنمية الدولية1970الكنديون سنة 
تزويد اتمع بوسائل اكتساب  إىليهدف  "Empowerment through knowledge  " املعرفة
 2.املؤسسة الوطنية للعلوم يف أمريكا  إىل افةضباإلاملناسبة و الالزمة للتنمية ،  املعرفة 

بالدول املتقدمة عمال  الدائمةاألجنبية لإلقامة  املمنوحة للكفاءات تعترب التسهيالتكما 
و بالتايل االندماج  املساواة،تعطيهم احلق يف االنتماء و  باجلنسية اليتبدءا  ،أساسيا يف استقطاا

 1965قانون  أعطى األمريكيةففي الواليات املتحدة  .البعيديف هذه اتمعات ولو على املدى 
الكفاءات من علماء و مهندسني وأطباء حق احلصول على تأشريات الدخول دون قيود ،  مث 

الذي جعل معياري االختصاص واملهنة وحدمها احملدد للحصول على 1968 قانونجاء بعده 
 األجانبالعرقي ، كما حول هذا القانون الطلبة  أوالتأشرية بغض النظر عن االنتماء الديين 

من  2003خالل سنة  أملانيااستطاعت إذ  .3الدائمة اإلقامة إىلاملؤقتة  اإلقامةمن  واملتفوقني
اآليل بفضل التسهيالت للحصول على التأشرية بالنسبة هلذه  اإلعالمخمتص يف 8000استقطاب 

 .الفئة من الكفاءات عن طريق ما يسمى بنظام البطاقات اخلضراء 
                               

1 -  Immigrer et s’installer au Québec , Gouvernement du Québec , http://www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/index.html  le 03 /03/2011 

  2005، سبتمرب 24، العدد  جملة علوم إنسانية، " معوقات وحتديات: البحث العلمي العريب "مد مسعد ياقوت ، حم -  2
رسالة ماجستري يف العلوم السياسية غري الرهانات و اآلفاق ، : زهور مناد ، مسألة اهلجرة يف العالقات االورومغاربية  - 3

  .23ص.2004ة و اإلعالم ، ،جامعة اجلزائر ، كلية العلوم السياسي منشورة

http://www.immigration
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يف الدول املستقبلة ، واالمتيازات اليت يتمتع ا اإلطار فعالية نظام احلوافز والرواتب وتعبري  
العلمي يف هذه اتمعات ، بالتوازي مع التوازن املوجود بني سوق العمل و الكفاءات املتخرجة 

بالقدر الذي حيقق يف نفس الوقت  األجنبيةمن املعاهد و اجلامعات كلها عوامل جذب للعقول 
  .احمللية إطاراااحلفاظ على كفاءاا و 

  

مل نقل حموريا يف تفاقم ظاهرة  إنشكلت بدورها عامال قويا فقد عوملة الرأمسالية أما 
منها ، فقد قامت كل مرحلة من مراحل تطور  اإلفريقيةهجرة الكفاءات من الدول النامية خاصة 

بة اليت كانت ففي احلق: على أنقاذ العنصر البشري القادم أساسا من اتمعات الفقرية  الرأمسالية
توظيف العبودية و كانت موجات الرأمسال البشري  إىلالزراعة هي عمود الرأمسالية أدت احلاجة 

يف شكل عبيد موجهني  -أوروبيةاليت كانت سابقا مستعمرات -املستعملة قادمة من أفريقيا 
ا املعادن ، مث بعد ذلك جاءت الرأمسالية الصناعية اليت استغلت بدوره األرضخدمة  إىل أساسا

مراا من اجلنوب، ومل تستثين اليد العاملة من الدول النامية، كوسيلة ـــاملتواجدة يف مستع
العادية اليت تستعمل يف اال الصناعي بثمن  أو، سواء املتخصصة منها اإلنتاجمن وسائل 

بعد ذلك فترة البناء بعد احلرب العاملية الثانية أيضا ، لتأيت  إعادةمنخفض، وهو ما ميز فترة 
املادة  إىلواحلاجة  التكنولوجيااليت تقوم على حمدد أساسي هو العلوم و  التكنولوجيةالرأمسالية 

و اليت  اجلاهزةما تسمى بالكفاءات  أويف جمال العاملي وهي رأس املال البشري الكفء  األولية
لية فعلى سبيل املثال قامت تكونت يف الدول النامية ليتم االستفادة منها يف تنمية الدول الرأمسا

اآليل من خارج  اإلعالمتأشرية ملختصني يف  30000لوحدها خالل هذه الفترة مبنح  أملانيا
    1. األورويباالحتاد 

  

  

  

                               
1 -Sibry JM Tabsoba, Sabiou kassoum, Exode des compétences et développement des capacités 

en Afrique ,Archive tapsob n° 118149 , p70-71 
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  :خالصة و استنتاجات

ستوياا و تعدد املفاهيم ملوالعرض املوجز  ،املسح السريع ألدبيات التنميةذا بعد ه
نصل إىل مجلة من  ظاهرة هجرة الكفاءات من جهة ثانيةالهتمام بتنامي ا حوهلا من جهة،مث

   :االستنتاجات نوجزها فيما يلي

ظاهرة  مركبة بتعدد مستويات حياة اإلنسان و حاجاته، وهي تتعدد مستويات التنمية  - 
إذ ال ميكن فصلها عن سياق التنمية الشاملة، ومن مث ينبغي التعامل مع متعددة األبعاد، 

موي مبنهج مشويل،فقد شبهها البعض باملثلث قاعدته سياسية و ضلعاه اقتصادي الفعل التن
 .واجتماعي  ونقطة تالقي أضالعه هي خدمة اإلنسان وحتقيق رفاهيته

إن االهتمام بتكوين رأس املال البشري يعترب أحد األهداف اإلستراتيجية إلدارة التنمية،  - 
التنمية الشاملة، تعترب أكثر أمهية من مسامهة  مسامهة املهارات و الكفاءات يف عملية ذلك أن

اليد العاملة العادية يف حتقيق النمو االقتصادي، ومن مث ينبغي أن ينظر إىل أصحاب الكفاءات 
 .العالية كأحد املستلزمات األساسية ملسار التنمية يف مفهومها الواسع 

نية، تقوم العوامل بغض النظر عن االجتاهات املفسرة لظاهرة هجرة الكفاءات الوط  - 
 نقائص البيئة الداخلية ذعلى أنقا ،)الدول املتقدمة(بة اليت تفرزها البيئة اخلارجية ذاجلا

العوامل : وميكن ترتيبها حسب درجة التأثري على النحو التايل ،)البلدان األصلية(
ذلك تحقق بحيث ي.السياسية،العوامل الثقافية و العلمية مث األسباب االقتصادية و االجتماعية

قدرا من التوافق بني املطالب الفردية هلذه الكفاءات املهاجرة و ما حتققه الدول املستقبلة من 
 .عائدات مادية و معنوية

وبني حاجة املسار التنموي للدول النامية إىل الكفاءات الوطنية من جهة، واستقطاب 
ذي عاجزة أمام النـزيف اله األخرية من قبل الدول املتقدمة، تقف دول املغرب العريب ذه
حناول من خالل الفصل الثاين الوقوف على . ستهدف أدمغتها من أصحاب املهارات العاليةي

لك على عملية التنمية، مع التطرق إىل االستراتيجيات الكفيلة ذحجم الظاهرة باملنطقة وأثر 
 .    بالتخفيف من حدا
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 الفـــصل الثــاني

  

لتنمية بالمغرب وواقع اهجرة الكفاءات 
     العربي

  تونس نموذجا المغرب،
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  واالنعكاسات  احلقائق،األسباب:واقع هجرة الكفاءات املغاربية:املبحث األول

إذا كانت ظاهرة اهلجرة الدولية ـ اليت حتمل يف طياا هجرة الكفاءات ـ ختتلف يف تأثريها 
ة عموما و منطقة املغرب العريب على وجه على دول العامل سلبا و إجيابا ، فإن الدول العربي

اخلصوص،تعيش بدورها هذا التأثري، إىل درجة جعل من بعض األنظمة السياسيةُ ترجع مسؤولية 
تعثر التنمية إىل الكفاءات و العقول اليت غادرت مواطنها األصلية لتزيد من تقدم جمتمعات أخرى 

هذه  1Julius Nyerereزاين ـلرئيس التنمل تفين أي جهد يف تكوينهم القاعدي، حيثُ يشبه ا
كمن يعهد له من طرف أهله بتزويدهم بالقوت من منطقة أخرى : الظاهرة باخليانة يف حق األمة 

و تتحكم عوامل حملية وإقليمية  .2فيذهب بال رجعة تاركا اجلميع  وهم يف أمس احلاجة إليه
سنوات األخرية سنحاول من خالل هذا ودولية يف تسارع وترية هذه الظاهرة بكثافة  خاصة يف ال

الظاهرة من خالل  املبحث تسليط الضوء على خصوصيات دول املغرب العريب يف تعاملها مع
  . التطرق إىل الدوافع واألسباب مث انعكاساا على هذه الدول

  يةرباكفاءات املغالحقائق و إحصائيات حول هجرة :املطلب األول
ملوجات هجرة الكفاءات الوطنية املغاربية  ينبغي اإلشارة قبل التطرق إىل اجلانب الكمي 

سرعة تنقل األشخاص و سرعة :أوال إىل أن التطور التكنولوجي اهلائل الذي حصل مبا يف ذلك
نقل املعلومة،مث تعدد قد زاد من تعقيد ظاهرة حركة الكفاءات العربية عموما وذلك بسبب 

ة ، حيث يشكو مجيع الباحثني يف موضوع هجرة صعوبة إجراء مسح إحصائي للكفاءات املهاجر
الكفاءات العربية عدم وجود إحصائيات رمسية،حىت وان توفر البعض منها، فقد ال خيلو من 

  .التناقض و التضارب 

أنطوان زحالن، الذي يعترب أبرز الباحثني العرب املتابعني للموضوع منذ ستينيات  كما يقر... "
الصعب التقدير بأي درجة من الصحة حجم نزوح األدمغة وأثر هذه من ...القرن املاضي، بأن 

                               
  .1964ماي 12، تنزانيا  جمهورية رئيس - 1

2  -Speranta DUMITRU, « L’éthique du débat sur la fuite des cerveaux », Revue Européenne des 
Migrations Internationales, 2009 (25) 1 pp. 119-135 
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اخلسارة ما مل تأخذ احلكومات العربية على عاتقها القيام بأعمال ميدانيـة مكثفـة، ودعمهـا    
    »1...باملعطيات األجنبية املتوفرة

، بل تعترب هاجسا ∗)(ن املعاناة من هذه الظاهرة مل تقتصر فقط على الدول الناميةإ 
ألف 900لنسبة لبعض الدول املتقدمة أيضا،فمنذ التسعينيات من القرن املاضي هاجر أكثر من با

عامل وخمتص و باحث من الصني و اهلند و الفدرالية الروسية سابقا باجتاه الواليات املتحدة 
  .األمريكية على وجه التحديد

ن أوروبا كأملانيا يف املغرب العريب وبعد أن كانت وجهة املهاجرين هي بلدان معينة م
وفرنسا ، اسبانيا ، ايطاليا ، برز تيار آخر جعل من الواليات املتحدة واستراليا و كندا قبلة له 
 حيث أصبحت هذه الدول جاذبة ألكثر الكفاءات املغاربية خصوصا والعاملية على العموم،ويف

وسط و غرب كثري من األحيان أصبحت منطقة املغرب العريب حمطة عبور للمهاجرين من 
استثنينا بعض املناطق اليت  وعموما ميكن حتديد ثالث اجتاهات هلجرة العقول املغاربة .أفريقيا

دول منظمة التعاون  :يقصدها عدد قليل من الكفاءات ألسباب شخصية أو عائليةـ هي
خاصة كندا و الواليات املتحدة األمريكية، استراليا، فرنسا ، اليابان   OCDEاالقتصادي 

ململكة املتحدة أما االجتاه الثاين هلذه الكفاءات والذي يعترب أقل حجما مقارنة مع الوجهة وا
قطر، اإلمارات العربية املتحدة ، اململكة : األوىل فهو دول جملس التعاون اخلليجي خاصة منها 

  .العربية السعودية 
  
  

  

  

  

                               
 Antoine Benjamin Zahlan, {{The Arab Brain Drain, Innovation and : ، نقال عن محمد عارف  -1

Development,}} paper presented at: The ALECSO-UNESCO Conference on the Arab Brain Drain, Amman, 
Jordan, 27 November-1 December 20041  

  

 البلدان النامية باتجاه البلدان المصنعةأ400، كل سنة يهجر 2003لسنة  OCDEحسب تقرير منظمة التعاون االقتصادي - (∗)
  .وبالخصوص الواليات المتحدة األمريكية و أوروبا و اليابان 
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 OCDE1ادي النسبة املئوية لألجانب بدول منظمة التعاون االقتص: 6لشكل ا

  
، ورغم كون نسبة األجانب بدول منظمة التعاون )6الشكل(و يف قراءة للمخطط              

وأمريكا % 40،  بعد اوروبا%9االقتصادي القادمني من إفريقيا تأيت يف املرتبة الرابعة 
ل ، إال أن املهاجرين من املغرب العريب متث% 21بـ، مث آسيا % 22الشمــالية و اجلنوبية 

من جمموع املهاجرين األفارقة  وهو  الشيء الذي جيعل من هذه املنطقة رقـما مهــما % 45
يف معادلة اهلجرة والتنمية وذلك بالنظر إىل مستويات املهاجرين التعليمية مقارنة بباقي الدول 

   ).                                                 باستثناء جنوب إفريقيا(اإلفريقية 
 OCDE2باجتاه دول   مقارنة هجرة كفاءات املغرب العريب ببعض الدول العربية:7املخطط

  
  

                               
1 -Contabilisation des immigrés et des expatriés dans les pays de L’OCDE: une nouvelle perspective, Tendances des 

migrations internationales-SOPEMI-Edition2004 –OCDE2004. 

نقال عن موقع  ،2007 ،)اإلسكوا(تقرير السكان و التنمية الصادر عن اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب آسيا : -2
   .oct2006http://www.oecd.org/dataoced .:االنترنت

  

http://www.oecd.org/dataoced
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إن نسبة كبرية من ذوي الشهادات اجلامعية العليا ) انظر املخطط رقم(يتضح من املخطط السابق  
ث اجر من اجلزائر و املغرب و تونس باجتاه دول التعاون و التنمية يف امليدان االقتصادي حي

وتعترب .2000من تونس سنة % 14من اجلزائر مث% 15ومن املغرب ،% 19هاجر ما يزيد عن 
الدول األكثر إرساال للعمالة املتخصصة  حيث ) اجلزائر ، تونس، املغرب(دول املغرب العريب 

بلغت الكفاءات العربية املهاجرة من هذه املنطقة حوايل نصف الكفاءات املتواجدة بدول منظمة 
، كما تؤكد تدفق الكفاءات حنو هذه املنطقة 70%ن االقتصادي حيث تصل نسبتهم إىل التعاو

وتتباين معدالت هذه اهلجرة من قطر إىل   ،تزايد املهاجرين من دول املغرب العريب السابقة الذكر
كما يظهر من  ،لك تبعا للظروف االقتصادية و السياسية واالجتماعية اخلاصة بكل دولةذآخر و

  :دول التايلخالل اجل
  1النسب املئوية للمهاجرين مقارنة مع معدل الكفاءات املهاجرة من دول املغرب العريب :8دولج

 معدل  الكفاءات المھاجرة  النسبة المئویة من مجموع السكان  مجموع المھاجرین  الدولة

 %10.30 % 8،6 2.718.665 المغرب 
 %6.50 %5.40 1.783.476 الجزائر

 %3.80 %1.50 13890 لیبیا
 %3.80 %6.20 623.221 تونس

24.40% %21.7 5139252  لمجموعا  
  

إىل عدم التطرق إىل اجتاهات اهلجرة اخلاصة ) 8اجلدول(عمدنا عند إعداد اجلدول السابق
بالكفاءات املغاربية وذلك بغرض الوقوف على حجم الظاهرة يف جمملها من جهة، مث ترتيب 

فة املهاجرين من هذا النوع من جهة ثانية ، وسيتم التطرق إىل الدول املغاربية من حيث كثا
،ففي حني بلغ جمموع املهاجرين )تونس ـاملغرب ـ اجلزائر(إحصائيات كل دولة بشكل خاص

من % 40،24من جمموع السكان، منهم % 21،7ماليني مهاجر أي بنسبة 5املغاربة أكثر من 
بالغة أما بالنسبة لترتيب هذه الدول من حيث  الكفاءات الوطنية وهو ما يعطي الظاهرة أمهية

من جمموع املهاجرين البالغني أكثر % 10,30نسبة الكفاءات املهاجرة، فإننا جند املغرب بنسبة 
                               

1
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTARABICCOUNTRIES/MENـ

AINARABICEXT/MOROCCOINARABICEXT/0,,contentMDK:21804177~pagePK:141137~piPK:141127~th
eSitePK:492771,00.html 26/10/2010تاريخ التصفح    

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTARABICCOUNTRIES/MEN
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من جمموع املهاجرين البالغ % 6,50مليون مهاجر، لتأيت يف املرتبة الثانية اجلزائر بنسبة  2.5من
ل من تونس و ليبيا يف املرتبة الثالثة بالنظر إىل حجم مليون مهاجر، وتبقى ك2عددهم ما يقارب 

  .الظاهرة اليت تبقى أقل حده مقارنة بكل من املغرب و اجلزائر

   الوطنيةكفاءات الأمناط هجرة : املطلب الثاين

تنصرف دراستنا خالل هذا املطلب إىل الوقوف على الفئات املختلفة للكفاءات املهاجرة 
ورنا املبين على أساس أن كل فئة هلا طريقتها يف السفر إىل اخلارج ومن مث املغاربية،انطالقا من تص

االستقرار ببلد أجنيب، فهي بذلك تشكل قناة ختتلف يف طريقة تنقلها عن فئة أخرى وسنحاول 
 .   هجرة الطلبة ، مث اهلجرة املباشرة الكفاءات من اجل العمل و االستقرار: التطرق إىل 

  : ــةهـجــرة الطلب: أوال
بعد التطور احلاصل يف تكنولوجيا االتصال و املعلوماتية، و ظهور العوملة كمفهوم مشل 
كل امليادين  انتقل  العامل من  تدرجيا من املنظور القطري الضيق إىل النظرة العاملية الشــاملة 

 (عـــــاملية املعرفة: للحق يف التعليم ، فأصبحنا إمام ما يطلق عليه 
Internationalisation du savoir    ( وهو مفهوم تتطلبه حركية االقتصاد العاملي  مع ظهور

ويذهب  ∗)()Marché mondiale des travailleurs qualifiés(السوق العاملية للعمالة املؤهلة 
الكثري من الباحثني إىل اعتبار هجرة الطلبة  عامال مهما يف تنمية قدرات املوارد البشرية من جهة 

نقل التكنولوجيا  بلدام األصلية حني عودم من جهة ثانية ،كما أن حجم تصدير ، مث 
املنتجات ذات الصلة بالتكنولوجيات املتطورة احلديثة ، أو باملعرفة و االتصاالت بلغت درجاا 

   1. 2000خال سنة % 23القصوى أواخر الثمانينات و بداية األلفية الثالثة، ليصل إىل 
                               

ليست وليدة اليوم  (internationalisation de l’enseignement supérieure)ية التعليم العالي االعتقاد بعالم ـ )(∗
، حيث كانت جامعة باريس تستقبل طلبة من مناطق مختلفة من العـالم وكـذا 13فقد كانت سائدة في القرن 

ة الكثير من الكتب العربية أســاتذة أجانب،شريطة التدريس  باللغة الالتينية  وبفضل هذا االعتقاد تمت ترجم
واإلغريقية ومن ثم التفتح على باقي الحضارات ، ثم شمل هذا النشاط بعض الفتور نتيجة  لسيطرة الفكر 

بمواصلة مسار   20و بداية القرن  19البروتستاني في أوروبا خاصة فرنسا ، ليعود من جديد في  نهاية القرن 
ا  الدول األوروبية  إلى تكوين  طلبة القادمين من المستعمرات السابقة لهم عالمية التعليم العالي ،  سعت من خالله

للمزيد من المعلومات حول هذا . كخطوة من اجل الحفاظ على االمتداد التاريخي لهده الدول بعد استقاللها 
 Altbach, PhilipG & Teichler, Urbich« internationalisation and exchanges in a:   الموضوع ارجع إلى

globalized university », journal of studies in international Education, vol 5, n°1, spring 2001, pp5-25  
 ,Mohammed Harfi ,claude Mathieu, Mobilité internationale et attractivité des étudiants et des chercheursـ 1

Horizons ,Revue Trimestriel du centre d’analyse stratégique,n°1,Juillet06 
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هجرة يف إطار :ر الربيطاين حول اهلجرة الدولية للطلبة هذه الظاهرة بأاويعرف التقري 
مدة معينة قد تكون طويلة أو قصرية حسب طبيعة هذه الدراسة وهي انتقال  ،حسبالدراسة

هجرة : و يذهب نفس التقرير إىل تقسيم هجرة الطلبة إىل 1.لالستفادة من جتربة أو حبث العلمي
 International)، و اهلجرة الدولية للطلبة )Infernal student mobility(الطلبة الداخلية 

student migration) اليب ـادل الطـج التبـار برامـالب يف إطـون هجرة الطـوقد تك
كما هو معمول به بني معاهد ) programme d’èchange d’etudiants(امعات ـن اجلـبي

، مث تنقل الطالب يف إطار دراستهم Erasmus(2(من خالل ما يسمى بـ  األورويبدول االحتاد 
      هناك اهلجرة اإلرادية للطلبة من اجل التسجيل جبامعة أجنبية و الدراسة على نفقتهم اخلاصة

                   .   
حبوايل  2006غاية إىل إفريقياعدد الطلبة املهاجرين من قارة  أن اإلحصائياتتفيد و
 ، أيمن جمموع املهاجرين عرب العامل من اجل الدراسة 2 402 155طالب من جمموع  284260

  .وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالنسبة العاملية هلجرة الطلبة% 18،1بنسبة
  

  20063اىل 1999خمتلف مناطق العامل من  باجتاه إفريقيااهلجرة من اجل الدراسة من قارة :9اجلدول  

  
  

 إفريقيااحلاصل يف وترية هذه الظاهرة بقارة  ولكن الشئ الذي يلفت االنتباه هو مدى  التطور 
لينتقل سنة ) 161877(  1999العدد تضاعف من سنة  أن األرقام، حيث تبني ) 9أنظر اجلدول (

: ، وقد جاءت هذه الزيادة يف مرحلتني ومها فترة % 53،7أي بنسبة  284260 إىل 2006
  .زيادة بني الفترتنيعلى أساس االختالف يف وترية ال 2006ـ 2003مث  2002ـ1999

                               
1 -Ibrahima Amadou Dia, Migrations internationales estudiantines, internationalisation de l’enseignement 

supérieur et fuite des cerveaux, rapport du commission mondiale sur les migrations internatioanales(CMN), 
N°54, novembre 2005 

هو برنامج عملي من اجل تسهيل تنقل الطلبة أكاديميا في فضاء االتحاد األوروبي  Erasmusالبرنامج األوروبي  -  2
 12و3طالب لفترة تتراوح بين 750000حوالي  2000و87، استفاد من هذا البرنامج سنة 1987أسس في سنة 

  .شهرا

  :م العايل الفرنسي باخلارج منشورات الوكالة الفرنسية لترقية التعلي3 -

Agence National pour la promotion de l’enseignement supérieure en France –  agence Campus 
France   
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على كل من كل من فرنسا اليت حتتل ) انظر اجلدول (األفارقةحيث يتوزع  أغلب الطلبة 
مهاجرا، مث 44497بـ  إفريقيامث جنوب  2006سنة   110936الصدارة يف استقباهلم مبعدل 

ع النسبة ، و تتوز أملانيامث كل من اململكة املتحدة و  63034بـ  األمريكيةالواليات املتحدة 
ويرجع ارتفاع .الربتغال ،استراليا، املغرب، ايطاليا وسويسرا: مثل  أخرىاملتبقية على مناطق 

أكثر من  إىل 2002سنة 87350فرنسا وتطور وثرية اهلجرة من  إىلنسبة الطلبة املهاجرين 
تنتشر سرعة االندماج  بسبب اللغة الفرنسية اليت  األول:عاملني  إىل األوىلألف بالدرجة 110

بآخر  أوبشكل واسع خاصة يف دول املغرب العريب ، والثاين القرب اجلغرايف الذي يؤثر بشكل 
على التكلفة اخلاصة بالسفر و التسجيل يف اجلامعات  و املعاهد الفرنسية بسبب وجدود قواعد 

  .إفريقياسابقة ملوجات املهاجرين جتاه فرنسا من 
 20061ـ2002 : ما بني فترة  األفارقةالب املهاجرين استقباال للط األكثرالدول :   10جدول

  
  
ورغم  األمهية النسبية للظاهرة إال انه نادرا ما يتم تناوهلا يف الدراسات كظاهرة مستقلة يف  

عند  أوكفرع ثانوي عند دراسة اهلجرة عموما  إدراجهابعدها الثقايف االجتماعي ، حيث يكون 
  .يف الكثري من الكتاباتموضوع هجرة الكفاءات  إىلالتطرق 

خالل سنوات  اإلحصائياتواحلديث عن هجرة من اجل العلم ليس و ليد اليوم حيث تفيد 
 40العظمى من جمموع الطلبة يف الوطن العريب و البالغ عددهم آنذاك  األغلبية أنالسبعينات 

و الكندية   ريكيةاألمألف يزاولون دراستهم يف مناطق خمتلفة من العامل ، حيث تنفرد اجلامعات 
                                                       .2من جمموع الطلبة من العامل العريب% 30ألف طالب، أي بنسبة  12حبوايل 

                               
  .منشورات الوكالة الفرنسية لترقية التعليم العايل الفرنسي باخلارج، املرجع السابق الذكر - 1
،كلية  رسالة ماجستير غير منشورة، ’’ رهانات و آفاق:األورومغاربية مسألة الهجرة في العالقات ’’ زهور مناد، ـ 2

هجرة الكفاءات العربية عبد القادر رزيق المخادمي ،: ، نقال عن 2004العلوم السياسية و اإلعالم ،جامعة الجزائر،
  .58،ص 2002، الجزائر ن وزارة الثقافة و االتصال،دوافعها و اتجاهاتها
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ما بني % 12الف طالب مبعدل زيادة تقدر 222قرابة  األجانبيف فرنسا فقد بلغ عدد الطلبة  أما
ذه  من جمموع طلبة التعليم العايل% 13العدد ميثل هذا  أصبح، حيث  2002و1998سنيت 
  .  الدولة

مقارنة )املغرب /تونس(تعداد الطلبة األجانب املسجلني بفرنسا من دول املغرب العريب:11جدول  
  1 ).2004ـ 2002(مع تعداد الطلبة من دول أفريقية أخرى

  (%)2003ـ998التطور من   2004ـ 2003  2003ـ 2002  الجنسية   الدول

بي
عر

ب ل
غر

لم
ا

  

  %79.8  9.130  8.253  تونس
  %81.2  39.044  28.563  المغرب
  %61.4  21.672  17.065  الجزائر

  %73.4  61.078  54.987  المجمـــــوع

قيا
ري

 أف
من

ى 
خر

ل أ
دو

  

  %126  8.020  7.324  السنغال
  %39.9  4.552  4.031  الكاميرون
  %84.0  3.726  3.537  ساحل العاج

  %31.1  2.868  2.821  الكونغو
  %22.3  1.457  1.374  مالي

  %59.7  1.498  1.316  جيبوتي
  %118,3  2,050  1,868  البنين
  %64,4  2,654  2,452  الغابون

  %66,0 26.825 24.723  المجمـــــوع
يبني بوضوح تفوق  إفريقياحجم وكثافة هجرة الطلبة باجتاه فرنسا قدوما من  إحصائياتإن    

،ففي حني ) 11انظر اجلدول(عريب يف هذا اال ، مقارنة ببعض الدول اإلفريقية منطقة املغرب ال
الكامرون  :هي  افريقيةدول  8جمموع الطلبة املسجلني يف اجلامعات الفرنسية من جمموع   أنجند 

خالل فترة  24723مايل ، السنغال، ساحل العاج ، الكونغو،جيبويت ، البنني و الغابون يبلغ 
 2004 إىل 1998نسبة التطور منذ  أما  2004ـ 2003فترة  26826مث  2003ـ2002
معدالت اهلجرة من اجل الدراسة قدوما من املغرب  إىلو يف املقابل إذا نظرنا % . 66تصل 

 1998العريب باجتاه فرنسا فيظهر الفرق واضحا مبا يف ذلك نسبة التطور يف هذه الظاهرة منذ 
لتنتقل  2003ـ2002فترة  54987رب العريب معدلبلغ جمموع الطلبة من املغ:حيث 

املغرب بأكرب : من حيث الترتيب القطري فنجد  أما،  2004ـ  2003ما بني  61078اىل
التطور منذ  أما، 2004فترة  29044 إىللتنتقل  2003يف 28563معدل للطلبة  املهاجرين 

ط مع دول املغرب و هي اكرب نسبة مقارنة ليس فق% 81.2 إىلفقد وصلت النسبة  1998
                               

1 - Ibrahima Amadou Dia, opcit.pp14-15. 
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فترة  17065العريب ولكن مع الدول اإلفريقية السابقة الذكر ، لتايت بعدها اجلزائر مبعدل 
 1998تطور الظاهرة منذ  أما 2004ـ 2003فترة  21672 إىلوصوال  2003ـ 2002

،وخبصوص تونس و رغم النقص املسجل يف معدل اهلجرة من %61,4فقد بلغ نسبة  2004اىل
إال ) 2004يف  9130مث  2003ـ2002يف 8253(قارنة مع باقي الدول املغربية هذا النوع م

 .%79,8تأيت يف املرتبة الثانية بعد املغرب بنسبة 1998انه من حيث نسبة التطور منذ 

من حيث اجتاه هجرة الطلبة حنو  األوسطو يف مقارنة بسيطة مع بعض الدول من الشرق 
بالنسبة لتلك املسجلة يف دول املغرب العريب حيث يصل  املعدالت ضئيلة جدا أنتبني  أوروبا

خالل فترة 10434 إىل، لبنان وتركيا إيرانجمموع املسجلني يف فرنسا من كل من سوريا، 
تفسريا أوليا لالرتفاع النسيب ملعدالت  يعطي مما ،2004ـ2003فترة1725مث20032ـ2002

  :مها وما و املتمثل يف عاملني أساسيني هجرة الطلبة من املغرب العريب حنو فرنسا وأوروبا عم
ـ القرب اجلغرايف ألوروبا بالنسبة لدول املغرب العريب ، وما ينتج عن ذلك من نقص تكاليف 

أوروبا ليست قبلة للكفاءات  أنالسفر مع إمكانية اإلقامة لدى األصدقاء و األقارب على اعتبار 
رائح و عرب شىت القنوات الشرعية منها فقط بل يقصدها اآلالف من املهاجرين من خمتلف الش

  .وغري الشرعية
تونس (ـ العامل التارخيي ، فكون دول املغرب العريب مستعمرات سابقة لدول أوروبا و بالتحديد 

ملوجات املهاجرين عموما  باألولويةكمستعمرات فرنسية سابقة جيعلها قبلة و ) اجلزائر،املغربو
سهولة التواصل عن طريق : ة العتبارات عديدة منهاوهجرة الكفاءات خصوصا ومنهم الطلب

  .  التقارب يف منظومة التعليم العايل من حيث الربامج و طرق التدريسمث اللغة 
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تعرضا  األكثردولة من دول املنشأ  19ترتيب :الطلبة األجانب املسجلني يف اخلارج: 12جدول
  1.الطالبيةللهجرة 

  العدد  الدولة  الترتيب

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  

  .......................ألمانيا
  .........................فرنسا
  ........................ايطاليا
  ........................الصين
  .........................النمسا
  .........................روسيا
  ........................رومانيا
  ........................اسبانيا
  .........................بولونيا
  ..........................المغرب
  ...........................تركيا

  .......................الكامرون
  .......الواليات المتحدة االمريكية

  ..........................بلغاريا
  ...........................تونس

  .......................لكسمبورغ
  .........................الجزائر
  ..........................السنغال

  ...........................الهند 

5329  
3049  
1056  

591  
494  
479  
471  
424  
403  
382  
320  
299  
283  
281  
255  
243  
241  
231  
226  

  

رغم نقص ) ـ اجلزائر ـاملغرب تونس( الدول املغاربية أن 12دولخالل قراءة للج من يظهر
 األوىلتعداد الطلبة املهاجرين منها مقارنة مع بعض الدول االوروبية مثل أملانيا اليت حتتل املرتبة 

تبقى يف ترتيب الدول األكثر تعرضا للظاهرة ،إذ جند  أا إالايطاليا  أووفرنسا  5329بـ 
الدول اليت حتتل صدارة الترتيب   أنالفارق هنا هو  أن، غري  382بتعداد 10املغرب حتتل الرتبة 

و بالتايل استفادا من هجرة الطالب أكيدة ،بعكس دول املغرب  األورويبهي من دول االحتاد 
 أنالعريب حيث يستقر أغلب طالا بالدول املستقبلة بعد اية دراستهم ، حيث تفيد الدراسات 

طلبة مسجلني باجلامعات  األصلت اليت املستقرة بالواليات املتحدة كانوا يف غالبية الكفاءا
  .األمريكية

  

                               
1 Ibrahima Amadou Dia, opcit.p18 
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  :جل العمل أهجرة الكفاءات  من : ثانيا

املقصود هنا بالكفاءات املتخصصة ، األشخاص الذين تابعوا دراستهم اجلامعية يف بلدام 
و وأصبحوا بذلك كفاءات جاهزة من  تلقوا تكوينا متخصصا يعادل الشهادة اجلامعية أواألصلية،

أجل املشاركة يف التنمية مبختلف مستوياا ، كاألطباء و املهندسني و التكنولوجيني والكيميائيني 
 منهاوالباحثني و الفنيني و باقي االختصاصات يف خمتلف التخصصات االقتصادية 

ه الشرحية من اتمع أكرب خسارة املالية و املعنوية يف تكوين هذ األعباء،حيث تعترب واالجتماعية
مليون  20وغن كان البعض يقدرها مبتوسط  باألرقاماليت ال ميكن التعبري عنها  األصليةللبلدان 

و يف حماولة للوقوف على حجم الظاهرة بالنسبة لدول املغرب العريب 1.دوالر سنويا لبعض لبلدان
  ).الفصل الثالث(اجلزائر إىلحقا  كل من تونس و املغرب مث التطرق ال إىلحناول التطرق 

  :تــونس
خالل العشرية األخرية وهو ما يبني %7,3املهاجرين التونسيني سنويا مبقدار تتزايد نسبة 

، وتقدر نسبة املهاجرين الشرعيةبوضوح تفاقم ظاهرة اهلجرة مبختلف قنواا الشرعية و غري 
منهم يغادر تونس بطرق  األكربد العد أنسنويا و هو ما يؤكد 3000اىل 2000الشرعيني بـ 

غري شرعية ، مما جيعل من الصعب حصر نسبة الكفاءات منهم و بالتايل النسبة العامة للكفاءات 
بدول أوربا % 83اجتاه هذه املوجات من املهاجرين فيستقر منهم ما يقارب أماالتونسية املهاجرة،

الف مهاجر 140تقطب قرابة يعيشون بفرنسا، لتأيت بعد ذلك ايطاليا حيث تس% 58منهم 
  .2008تونسي اية 
بلدان االستقبال خارج االحتاد األورويب،فتتصدرها الواليات املتحدة األمريكية و كندا  أما

حيث تنفرد مبيزة استقطاب املهاجرين املؤهلني من ذوي الكفاءات العلمية  1985وذلك منذ 
الدول العربية فال  إىلاهلجرة  أماالتكوين ،  أوواملهنية وحىت الطلبة حبثا عن شروط أفضل للعمل 

  .خاصة يف السنوات العشر األخرية % 5،13تتعدى 
إن ما مييز اجليل اجلديد من املهاجرين التونسيني هو مستواهم العلمي و املهين عن باقي 
موجات الرتوح السابقة، حيث تصدرت النخبة العلمية من مهندسني و تقنيني، خمتصني يف 

                               
  .82ص. سابق الذكرالرجع املرزيق عبد القادر املخادمي ،  - 1
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اآليل،أطباء و رجال القانون و حىت يف اال االقتصادي من مستثمرين ورجال اإلعالم 
منهم % 20التغيري يف تركيبة جمموع املهاجرين من تونس، حيث متثل نسبة  إىلاألعمال،ما أدى 

 اإلعمالو رجال  اإلطاراتويقدر عدد  من جمموع املهاجرين، 2/3طلبة و باحثني  أي قرابة 
من النساء من ذوي % 9من املهاجرين متثل منهم % 3،17أي بنسبة  106239املهاجرين ب 

  1) . ديوان التونسيني باخلارج OTE 2006إحصائيات  (الكفاءات 
بلدام  إىلدراسة املتغريات اليت تتحكم يف عودة املهاجرين من املغرب العريب من أجل و 

 Robert shuman(األورويبمعهد اجلامعي التابع لل األصلية،قام املعهد األورويب للدراسات املتقدمة 

center for Advanced studies-European University Institute)   ال، يظهر منبدراسة هذا ا
بالنسبة % 11وبالنسبة للذكور %87تتعدى  إجباريةتونس بصفة  إىلنسبة العائدين  أنخالهلا 

ت التونسية يف استقطاب مهاجريها لإلناث من جمموع العائدين،مما يثبت مدى فشل اإلجراءا
  .عموما و الكفاءات املتخصصة على وجه التحديد

  :املغـرب
البلدان املغاربية تصديرا للكفاءات العلمية على اخلصوص ففي  أكثرتعترب املغرب 

بلغ عدد االطارت و املثقفني املهاجرين من املغرب حنو فرنسا 1999واردة عام  إحصائيات
ريي الشركات و املؤسسات االقتصادية أما من رجال التعليم و الصحة من مس 3309و  7684

" عنون حتت  جلامعة الدول العربية  اإلقليميو قد جاء يف التقرير .14397فقد فقدت املغرب 
ولكن االستقطاب يظل ...«،"2008هجرة العمل العربية هجرة الكفاءات أم نزيف فرص؟ 

واالهتمام NTIC)(و االتصال اجلديدة يف املعلومات التكنولوجيا شهاداتمركزا على حاملي 
اخلرجني األكثر تعرضا للجذب من املغرب هم   أن يفسر كيف الذي ؤالء املتخصصني هو

،املدرسة الوطنية العليا (INPT)للربيد واالتصاالتخرجيو ثالث مدارس كربى  املعهد الوطين 
                               

1- Hacen boubekri , « La Tunisie et ces migrations » , Débat sur les moteurs de l’immigration 
université de sousse, tunisie juin 2009/ 
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ومنها   (EMI)حملمدية للمهندسني ، و املدرسة ا(ENSIAS)األنظمةللمعلوماتية و حتليل 
  .1 » ...2000من خرجيي %  60 إىل% 50
فإن احلديث عن هجرم من  ،الطلبة ميثلون الوعاء الذي حيوي الكفاءات املستقبليةومبا أن    

أغلبيتهم سيستقرون  أن أساسأجل الدراسة هو يف نفس الوقت حماولة إدراك حجم الظاهرة،على 
فيصبحوا بذلك كفاءات جاهزة  ،تكوينهم املتخصص أودراستهم  إمتامم بعد بالبلدان املستقبلة هل

  . تساهم يف التنمية بشكل مباشر مبختلف مستوياا
 37طالب مقابل25894بلغ عدد الطلبة املسجلني يف فرنسا 1991ـ1990فخالل فترة  

من الطلبة % 6،33ومن بني . باململكة املتحدة 53بأملانيا مث  422باسبانيا ، 849ببلجيكا، 
جند املغرب حتتل املرتبة الثالثة بنسبة  األورويباالحتاد  إىلالقادمني من دول جنوب املتوسط 

اليونسكو  إحصائيات،  كما جاء يف %4،3مث اليابان بـ% 8وهذا بعد الصني بـ 1،3%
من  10675من الطلبة املغاربة يدرسون يف اخلارج مقابل  33430 أن 1992سنة

  . من اجلزائر 25055تونس،و
  20062 إىل 1999تطور تعداد الطلبة املغاربة املسجلني بفرنسا منذ : 13جدول

  
  

شهدت تناقصا  األجنبيةوترية اهلجرة من اجل الدراسة يف املعاهد  و اجلامعات  أنغري 
 إحصائياتعن  4000أي بفارق 22261حيث بلغ تعداد الطلبة بفرنسا  1994طفيف يف سنة 

من سنة  ابتداء، ليعود العدد لالرتفاع من جديد 3جامعة فرنسية 85ني على ، موزع1991سنة 
يف ظرف  10542أي بفارق 34826 إىل 2003 طالب ليصل سنة 24284 حيث بلغ2001

                               
رص؟ "هجرة العمل العربية لاإلقليمي لالتقرير  - 1 ف ف  زي ن أم  لكفاءات  ا ة  هجر ة  ي لعرب ا عمل  ل ا جامعة " هجرة 

هلجرة،  ا ية و  ن لسكا ا اسات  لسي ا إدارة  ة،  ي لعرب ا لدول  ترنت  2008ا االن كة  منشورة على شب
www.poplas.org /migrat:موقع ion  

.سابق الذكرال، مرجع منشوات الوكالة الفرنسية لترقية التعليم العايل الفرنسي باخلارج  -2  
3 Charef Mohammed, « les migrations qualifiantes au Maghreb : entre, fuite de compétence ou mobilité de 

compétence ! ,cinquième conférence sur la population africain, ARUSHA, TANZANIE : 10-14 
decembre2007 site internet ; www.uaps2007.princeton.edu/download.aspx ?submision ID. (23/10/2010) 

 

http://www.poplas.org
http://www.uaps2007.princeton.edu/download.aspx
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فقد عرفت تناقصا معتربا يف حجم هذه الظاهرة بفارق   2006ـ2003فترة  وأما.سنوات 4
  ).13انظر اجلدول .(29299سا حيث مل يتعد جمموع الطلبة املغاربة بفرن 5529

يتبني من كل ما سبق ومن خالل اإلحصائيات املتوفرة و تطور نزيف الكفاءات و 
املغاربية حنو اخلارج ، مدى وترية استمرارية الظاهرة وبشكل يفرض على دول املنطقة أال تكتفي 

ل الظاهرة قصد استفحا إىلالبحث بكل جدية عن العوامل املؤدية  أيضاباستشعار اخلطر، ولكن 
  .األوانقبل فوات  إدراكهما ميكن  وإدراكاحلد منها 

  

  الوطنيةالعوامل املؤدية إىل هجرة الكفاءات :املطلب الثالث 
السياسية وكذا  أنظمتهاختتلف أقطار املغرب العريب من حيث املقومات وطبيعة 

بآخر  أومتغريات تؤثر بشكل املادية و البشرية اليت تتوفر عليها كل دولة ،وهي كلها  اإلمكانيات
ظاهرة اهلجرة عموما هاجسا  أصبحتو اليوم وقد . اهلجرة  إىلميلهم  أوعلى استقرار املواطنني 

وقت مضى البحث عن العوامل املؤدية  أيبالنسبة للدول احلكومات، بات من الضروري وقبل 
ربون حبق طرفا حصد الكفاءات و أصحاب االختصاص واملؤهالت بسبب اهلجرة ممن يعت إىل

فاعال يف مسار التنمية ،وحنن ندرك متام اإلدراك أن البحث يف العوامل املؤدية تفاقم هذه 
الظاهرة،يصب يف صميم البحث عن احللول املناسبة للحد من استمرارها ومن مث التقليل من 

خرى طاردة وأ) قطرية(عوامل داخلية  إىلآثارها على عجلة التنمية،وعموما ميكن تقسيمها 
  ) .جاذبة(خارجية 

  

 :العــــوامل الـداخلية:أوال
و تسمى يف كثري من الكتابات بالعوامل الطاردة للكفاءات، وتتعلق بالبيئة الداخلية، و ميكن  

  :تلخيصها يف ما يلي 
  : البـيئة السياسيةـ 

احلديث عن الكفاءات الوطنية خيص فئة من اتمع أكثر إدراكا حلقوقهم املادية 
عنوية،وأكثر مراعاة للحقوق السياسية و الفكرية، اليت تضمن للباحث حرية اختيار موضوع وامل

حق تضمنه  ، كما أا حجر األساس لتطور البحث العلمي و ازدهاره تعترب هذه احلرية، حبثه 
  .قوانني النظام السياسي القائم مبؤسساته املختلفة
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  :ـ البيئة االجتماعية 
االجتماعية  األوضاعريب يف جمموعها بيئة طاردة لكفاءاا بسبب تشكل دول املغرب الع 

مث تدين مستوى الدخل  األميةاليت يعيشها غالبية السكان من انتشار للبطالة ، الفقر، انتشار 
من  ةاملائيف  27هناك  أن اإلحصائياتحيث تشري . الفردي بسبب التدين يف مستويات التنمية 

باملائة من 16من جموع  يعيشون حتت وطأة البطالة يف املغرب امعيةاجل هاداتاحلاصلني على الش
، هذا يف وقت أضحى فيه القطاع اخلاص املغريب املشغل األساسي واألول  1العاطلني عن العمل 

من خرجيي معاهد ومدارس  % 60 أنكما  2 ،بالوسط احلضري % 6،76بنسبة ما يناهز 
يف  20البطالة بالوسط احلضري مازالت جتاور  املهندسني يهاجرون إىل اخلارج، إن نسبة

أما نسبة البطالة وسط حاملي .سنة 24إىل  15،والفئة األكثر تضررا هي الفئة العمرية من ةاملائ
وهذه معطيات سنة (وسط غري احلاصلني على الشهادات  % 8و % 33الشهادات فتناهز 

 200أكثر من  حيتضن حالياو بذلك يكون املغرب ). غربحسب مديرية اإلحصاء بامل 1999
حسب رئيس اجلمعية املغربية حلاملي الشهادات  علياعلى شهادة  نياصل،من احل ألف عاطل

باملائة شباب، وترجع  65من  أكثرباملائة منهم  26يف تونس فتقارب نسبة البطالة  أما .3عاطلنيال
 إىل 2009العربية لعام  أسباب ارتفاع نسب البطالة ذه الدول حسب تقرير التنمية اإلنسانية

  :أمههاعوامل عدة 

االنكماش الذي أصاب القطاع العام نتيجة اإلصالحات اهليكلية كما حدث يف اجلزائر  -
 .من ثلث القوى العاملة  أكثروتونس حيث كان يستوعب 

جهة  العام منالقطاع  أمامفشل القطاع اخلاص يف توفري مناصب عمل نتيجة لصغر حجمه  -
 .من جهة ثانية أدائهمث ضعف 

                               
الصادر عن برنامج األمم " تحديات أمن اإلنسان في البلدان العربية "،  2009لعم  تقرير التنمية اإلنسانية العربيةـ 1

   www.arab-hdr.org1 :المتحدة اإلنمائي منشورة على موقع 

،  ترجمة إدريس ولد القابلة، محاضرة منشورة على شبكة "غربي و تحدي هجرة الكفاءات الشباب الم" ة، رالمهدي المنج ـ 2

 06/01/2001تاريخ التصفح : االنترنت موقع
http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=3224&lang=fr  

  .المهدي المنجرة ، المرجع نفسهـ  3

http://www.arab-hdr.org
http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=3224&lang=fr
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حمدودية النظام التعليمي وعدم مسايرته للتطورات االقتصادية احلاصلة يف هذه الدول حيث  -
 1.التركيز على خلق املهارات التقنية و املهنية اليت تتطلبها املرحلة اجلديدة أمهل

اجرين التفاوت يف حدة الفقر بني دول املغرب العريب اثر بشكل مباشر يف تفاقم نسب امله إنمث 
باملائة يف 9,80عموما و هجرة الكفاءات على وجه اخلصوص ، حيث يقدر معدل الفقر  بـ 

 اإلنسانيةحسب ما جاء يف تقرير التنمية ،اجلزائر  باملائة يف31لتتعدى  ،باملغرب 29.70تونس و 
  2. 2009العربية لعام 

امل طرد يف حد أزمة  معدل الزيادة يف  عدد السكان ،وإن كانت ال تعترب ع أنكما  
ذاا ولكن العواقب املتراكمة  عن هذا النمو ماضيا ومستقبال، تزيد من التأثري على قرار اهلجرة 

التراجع يف وترية التنمية مبنطقة املغرب العريب  إىل افةضباإللدى األفراد ذوي املهارات العالية، 
ءات خاصة ، و تتميز  هذه أصبحت تشكل دافعا حقيقيا للهجرة مبختلف أشكاهلا و هجرة الكفا

الدول بارتفاع معدل النمو السكاين ا مقارنة ببعض دول االستقبال حيث جند هذه النسبة 
بكل من اجلزائر ،تونس، املغرب ، ليبيا ، بينما تتميز باالخنفاض يف كل 1,9و 1,2تتراوح بني 

مليون نسمة  63,7رغم ارتفاع تعداد سكاما 0,9و 0,5من فرنسا وكندا حيث تتراوح بني 
  .- 14 لانظر اجلدو -مليون نسمة  35,2و

) فرنسا/كندا(بدول املغرب العريب مقارنة مع بعض دول االستقبال النمو السكاين:14جدول
  2005/20153فترة 

 الدولة
اجمالي عدد 

 )بالماليين(السكان
المعدل السنوي لنمو 

 السكان

 1،5 32،9 الجزائر
 1،2 30،5 المغرب
 1،01 10،1 تونس
 1،9 7،1 ليبيا
 0،9 35،2 كندا

 0،5 63،7 فرنسا
          

                               
  .السابق الذكرالمهدي المنجرة ، المرجع  - 1
  .2009قرير التنمية اإلنسانية العربيةت - 2

.بتصرف من الباحث 2007/2008تقرير التنمية البشرية   - 3  
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و يتجلى اعتبار النمو الدميغرايف دافعا للهجرة من كونه يرتبط بعالقة عكسية مع وترية التنمية 
تسارع جتسيد  أمامالبشرية، فكلما كان معدل الزيادة يف عدد السكان مرتفعا كان عائقا 

بطالة،ضعف (ياا  فيترتب عن ذلك تدين الظروف االجتماعية خمططات التنمية مبختلف مستو
اخنفاض نسبة املواليد بالنسبة لدول الشمال يعترب  أنكما ...) الرعاية الصحية، مشكل الغذاء

حمفزا لرسم سياسات من اجل جلب الكفاءات و العمالة املاهرة من دول اجلنوب تفاديا للندرة 
معدل  إىلالتطرق  إىلالبيئة االجتماعية يقودنا  احلديث عنو.يف سوق العمل املتخصص

  .  و الفقر األميةالبطالة،معدل 
  : معدل البطالة

على عدم قدرة  واضحتنتشر البطالة بشكل واسع  بني شعوب أقطار املغرب العريب  وهي مؤشر  
هذه الدول على امتصاص الزيادة السنوية ملن هم يف سن العمل وعدم التحكم يف سوق 

باملائة 17,1باملائة،11فقد وصل معدل البطالة يف كل من املغرب ، اجلزائر وتونس نسبة العمل،
وجود عالقة  طرديه بني معدل  إىل، حيث تشري األرقام  1)2000سنة (على التوايل14,2،

البطالة و معدل هجرة الكفاءات الوطنية ، فالدول األكثر تعرضا لرتيف كفاءاا هي تلك اليت 
قد ال يكون سببه بالضرورة  أوطامدالت البطالة ، و انتقال العقول هنا خارج ترتفع ا مع

اخلشية من عدم إجياد مكانتها يف سوق العمل ، بل قد يكون ابعد من ذلك،فتتعدى األهداف 
  .الشخصية هلذه الكفاءات إىل اخلوف على مستقبل أبنائهم املهين 

   :الفقرمعدل 
الزيادة يف عدد الفقراء يف منطقة املغرب العريب ، منها ارتفاع  ىلإتتداخل عوامل عديد ة  مؤدية 

حتديد   إىلمعدالت البطالة ، و اختالف مستويات الدخل ، و احلديث عن معدل الفقر ينصرف 
كنا مي -اصطلح على تسميته خبط الفقر-نسبة السكان الذين هم دون مستوى معيشي متفق عليه 

قاعدة بيانات البنك الدويل  إىلواستنادا .ر االقتصادياستخدامه مقياسا لعدم االستقرا
   ائيـاإلمنتحدة  ـامل  األممامج ـارير برنـواردة يف تقـائيات الـو اإلحص )2007،2008(

                               
  .ذكرالسابق المرجع ال، 2008التقرير اإلقليمي لهجرة العمل العربية  - 1
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ر قنسبة الف أندوالر يوميا  جند  2,7 أساس، وباعتبار خط الفقر على )2005،2007-2008(
مليون ، وتبلغ يف   11,30عدد الفقراء  باملائة حيث يقدر 39,65يف كل من املغرب بلغت 

  1).2006-2000مسح (مليون فقري  2,3حبوايل باملائة 23,76تونس 
  :الثقافيةج ـ البيئة العلمية و 

حتقق  إنال خيتلف اثنان يف انه بفضل العلم و التكنولوجيا استطاعت اتمعات املتقدمة  
االعتماد عن املواد األولية و وسائل اإلنتاج  منطا عاليا من احلركية التنموية ، بعد أن استبدلت

التقليدية باملعلومات و املعارف حتقيقا تمع املعرفة، و نتج عن ذلك اتساع حجم فجوة البحث 
والتنمية بينها وبني الدول النامية ومنها الدول العربية عموما و دول املغرب العريب على 

بحث و التطوير يف هذه املنطقة وميكن رصد منظومة ال أزمةنركز على  أناخلصوص،سنحاول 
  :من خالل ثالث مؤشرات رئيسة هي األزمةحقيقة هذه 

  

  :  األولـ املؤشر 1  
حجم ما ختصصه الدول املغاربية من مواردها املالية من الدخل الوطين اخلام لإلنفاق على 

حسب ( و التطويرما تنفقه املغرب يف جمال البحث  إنالبحث العلمي حيث تفيد اإلحصائيات 
باملائة من الدخل الوطين اخلام  0,3ال يكاد يتجاوز) املغريب لالقتصادتقدير مرصد التنافسية الدولية 

يف  2,4، كما يبلغ 2,8فاليابان مثال ( ، وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مبا تنفقه الدول املتقدمة،
ما كل من تونس و اجلزائر فتشري ، أ) يف االحتاد األورويب% 2الواليات املتحدة األمريكية ، 

وهي متثل احلد األدىن % 1اإلحصائيات أن قدر اإلنفاق فيها على البحث العلمي ال يتعدى 
املقبول لنفقات البحث ، وحىت هذه املبالغ الضئيلة تأيت بالدرجة األوىل من القطاع احلكومي، بينما 

  .لقطاع اخلاصتكاد تنعدم  مسامهات الشركات الصناعية  وباقي مؤسسات ا
  :الثاينـ املؤشر 2

اإلنتاجية العلمية املتمثل يف اإلنتاج يف جمال البحث و التطوير من املنشورات  
والدراسات،فمنظومة البحث العلمي العربية عموما ومنها دول املغرب العريب،قد ميزها ركود 

ملتقدمة ، حيث تفيد العلمية مقارنة بباقي الدول ا األحباثغري مسبوق يف جمال املنشورات و 
ألف حبث يف 272جمموع املنشورات لكل مليون شخص جتاوزت  أن 2008 إحصائيات

                               
  .ذكرالسابق المرجع ال، 2009تقرير التنمية اإلنسانية العربية  - 1
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حبث يف 365ألف بفرنسا ، بينما تبلغ  57ألف بكندا وتفوق 43الواليات املتحدة ، وأكثر من 
جموع ما تنتجه اجلامعات  أنبليبيا ، أي  159بتونس و 1962باجلزائر مث  375و املغرب،
ال ميثل حىت ثلث ما ينشر  2861البالغ  2008د املغاربية من منشورات خالل سنة واملعاه

ما تظهره من تباين يف اإلنتاج العلمي  هذه األرقام بقدر أن، )15انظر اجلدول(بفرنسا لوحدها 
بني بعض الدول املتقدمة و دول املغرب العريب ، تظهر بوضوح اتساع الفجوة العلمية بني هذه 

يكرس لسنوات قادمة إشكالية التبعية اليت تعيشها أقطار املغرب العريب على غرار  الدول هو ما
باقي الدول العربية  ومن مث فقداا املستمر للكفاءات العلمية يف غياب إجراءات وطنية فعالة 

  .  للحد من هذه الظاهرة 
  

ث و التطوير من مقارنة معدل املنشورات العلمية ملليون شخص واألنفاق على البح:15اجلدول
  .1 2002/2008جمموع سكان للدول العربية 

المنشورات العلمیة  الدولة 
 2008 ملیون لكل/

على البحث  األنفاق
 لكل ملیون/ العاملون في البحث العلمي والتطویر

 4605 %2،7 272879 الواليات المتحدة
 3597 1،9 43539 كندا

 3213 %2،2 57133 فرنسا
 647 0،6 369 المغرب
 1588 0،6 1962 تونس
 61 ـ ـ 159 ليبيا

 170 ــ 375 الجزائر

   
  : الثالث المؤشرـ 3

عدد مراكز البحوث العلمية و التكنولوجية وعدد العلماء و الباحثني يف هذه املعاهد،تثري  
داد مسالة التدين يف تعداد الباحثني لكل مليون شخص من تع)15اجلدول(اإلحصائيات الواردة يف

الواليات (السكان يف دول املغرب العريب مقارنة ببعض الدول اجلاذبة للكفاءات 
باحثا لكل 4605،ففي الوقت الذي متتلك فيه الواليات املتحدة لوحدها)املتحدة،فرنسا،كندا

) 61،ليبيا170، اجلزائر647، املغرب1588تونس(، تتوفر الدول املغاربية )2008(أمريكيمليون 
      .باحث فقط  لكل مليون شخص 2466جمتمعة على 

                               
 :منشور على شبكة االنترنت موقع 13ـ11ورات اليونسكو، ص ، منش2010ـ تقرير اليونسكو للعلوم  1

www.unesco.org/science/psd  

http://www.unesco.org/science/psd


~ 78 ~ 
 

  : االقتصادية  لعوامل اـ  د
الكفاءات العالية ، بدءا بغياب الصلة  أصحابعدم قدرة االقتصاد املغاريب على تلبية طموحات 

بني اجلامعات و النسيج االقتصادي ، نتيجة النمطية يف تسري الشركات اليت ال تويل اهتماما ال 
الشركات الصغرى واملتوسطة اليت متثل : ي املغرب على سبيل املثال البحث و التطوير ، فف

باملائة من النسيج الصناعي املغريب ، ال حترص على التجديد يف منتجاا وال تم باألحباث إال 95
تتوافق مع استراتيجيات  بأحباثبشكل حمدود، ما عدا اموعات االقتصادية الكربى اليت تقوم 

   1.بالتنمية يف املغر
و من العوامل املساعدة أيضا على هجرة الكفاءات الوطنية املغاربية ، التطور الكبري يف وسائل 

شبكة املعلومات تأخذ مكان القنوات التقليدية للتوظيف، إذ  أصبحتاالتصال احلديثة حيث 
أصبح باإلمكان بواسطة شبكة االنترنت البحث عن الكفاءات املطلوبة حيثما توجد يف وقت 

سرية ذاتية عرب الشبكة 25000ري و بأقل تكلفة، فقد مت االنتقال بفصل هذه الوسيلة من نشرقص
     2. 2002مليون سنة  14 إىللتنتقل   2000مليون خالل سنة  7,6 إىل
  :العوامل اخلارجية :ثانيا
د كانت البيئة الداخلية متمثلة يف األوضاع اخلاصة بدول املنشأ ، تلعب دورا هاما يف طر إذا

 قائمة هذه األخرية ة يمسؤولالكفاءات الوطنية من املغرب العريب حنو دول االستقبال ، فإن 
و بآخر عن الزيادة يف تفاقم هذه الظاهرة  بفضل إجراءاا االنتقائية هلذه الكفاءات من أبشكل 

لتشكل بذلك بيئة جاذبة بامتياز لطاقات  ،جهة واملستوى املعيشي املرتفع من جهة ثانية
  :جاهزة،وعموما ميكن تلخيص هذه العوامل يف 

بقدر ما عملت الدول املتقدمة حيث أنه  ،التشريعات و القوانني و السياسات املشجعة للهجرةـ 
القادمني من دول  إليهاعلى احلد من آثار ظاهرة اهلجرة غري الشرعية وهجرة اإلفراد العاديني 

لكوادر و كفاءات الدول النامية ومنها تلك اجلنوب،جاءت سياساا للهجرة حمفزة و مشجعة 
 .القادمة من املغرب العريب 

 ـ التفاوت يف النمو االقتصادي و االجتماعي بني الشمال و اجلنوب 
                               

  .سابق الذكرالرجع امل ،2008ـ التقرير اإلقليمي هلجرة العمل العربية  1
  .المرجع نفسه - 2
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 .ـ عوملة أسواق العمل و ارتفاع الطلب على العمالة املتخصصة  
 .بدول االستقبال ـ االستقرار السياسي و االقتصادي 
.                                                                                                                            ث العلمي و وتكريس احلرية األكادمييةـ  االهتمام بالبح 

  

  : واقع التنمية مبنطقة املغرب العريب:  املبحث الثاين
من  سنقتصر يف دراستنا لواقع التنمية باملغرب العريب من خالل هذا املبحث على كل

تونس و املغرب حماولني بذلك الوقوف على املسار التنموي بكل من الدولتني ، وقد جاء اختيار 
كما  -على العائدات النفطية  األوىلاقتصاديات كل منها ال يعتمد بالدرجة  أنمها على أساس 

 واطاأشمن جهة، ومن جهة ثانية لقد قطعت كال الدولتني  –هو احلال بالنسبة للجزائر و ليبيا 
احلديث عن  أما،  اإلمنائياملتحدة  األمممعتربة  يف التنمية حسب التقارير الصادرة عن برنامج 

  .يف الفصل الثالث من البحث إليهاجلزائر سنتطرق 

لقد أدركت دول املغرب العريب ـ على غرار باقي دول العامل ـ  حتمية االهتمام 
هو أداة التنمية و غايتها ، غريان الغالبية  ساناإلنبالعنصر البشري انطالقا من االعتقاد بان 

العظمى من الدول النامية ما تزال تعاين من ضعف مستوى التنمية يف هذا اال وقد يكون عامل 
  .الندرة يف املوارد االقتصادية وراء تدين مستويات التنمية ذه البلدان

ضي قدما حنو حتقيق تنمية ويف هذا اال تسعى كل من املغرب وتونس جاهدتني يف امل 
شاملة بوترية منتظمة وفق برنامج و استراتيجيات حددا كال من الدولتني متاشيا مع 

البشرية ، سنحاول من خالل هذا  أوخصوصيات كل منهما واإلمكانيات املتوفرة سواء املادية 
على اجلوانب  و مدى انعكاس ذلك -النتائج و املعوقات –واقع التنمية  إىلنتطرق  أناملبحث 

  .املختلفة حلياة املواطن وفق مؤشرات و دليل التنمية البشرية 

   هود املبذولة يف جمال التنميةاجل: املطلب األول
بعد الوقوف على املعطيات القاعدية اليت  إالواقع التنمية يف الدولتني  إىلال ميكن التطرق 

، ومن مث احلديث عن مدى النجاح تتوفر عليها كل منهما كمقومات النطالق املسار التنموي
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احملقق يف هذا اال وصوال إىل إمكانية تقييم النتائج احملققة يف البلدين من خالل تقارير التنمية 
  .البشرية الصادرة عن اهليآت الدولية أو اإلقليمية

ال شك أن الثراء الذي تتميز به بعض الدول العربية ليس دليال على النمو 
اين يبدو كبريا بني مستويات التنمية البشرية والثروات اليت تزخر ا، وهذا احلال االقتصادي،فالتب

ينطبق على منطقة املغرب العريب أيضا وان كان هذا الثراء ال يبدو ظاهرا إال لدى الدول النفطية 
وهو ثراء خيفي وراءه ضعف البنية االقتصادية هلذه الدول،نظرا للنقص )اجلزائرـ ليبيا(منها 

سجل يف البيانات حول دليل التنمية البشرية سنقتصر عند الوقوف على واقع التنمية البشرية يف امل
الدولية وهي  أوالعريب على املؤشرات األكثر استعماال يف تقارير التنمية البشرية العربية  باملغر

  .  مؤشر احلياة ، مؤشر املعرفة، مؤشر الدخل

   :احلياةمؤشر  من خالل  :أوال 

الرعاية :العمر املتوقع عند الوالدة ومن مث(البشر يفرض التطرق للجوانب املادية  ث عن حياةاحلدي
وعموما فإن هذا ...) احلريات ، حقوق اإلنسان،(واجلوانب املعنوية...) ،، الفقرالتغذية الصحية،

  .املؤشر حيمل يف طياته العديد من مظاهر التنمية اليت سنتطرق إىل البعض منها

ر املتوقع عند امليالد يعكس مدى اهتمام الدولة بالرعاية الصحية لألفراد العم إن
واستمرارها عرب الزمن وبالوقاية أوال مث العالج ، كما يعكس يف الوقت نفسه حالة التغذية وما 

البيئة النفسية اليت يتمتع ا الفرد  أيضاحيتاجه اإلنسان لكي ميارس حياته كفرد منتج ، مث يعكس 
لقد جاء ت تقارير التنمية البشرية اليت ينشرها برنامج األمم . 1ل العيش عيشة مستقرة من إجال

املتحدة اإلمنائي بعرض حال أوضاع التنمية مبنطقة املغرب العريب ،يف مقارنات باألرقام مع 
أن العمر املتوقع عند امليالد هلذه الدول   2003يفيد تقرير إذ: جمموعة من الدول خارج املنطقة 

،أما يف )73,5(، بينما يف تونس )70,4(املغرب )  71,7( آخر، ففي اجلزائر  إىليتباين من قطر 
سنة يف جمموعها لدى دول املغرب  74هذه املعدالت ال تكاد تتعدى  أنسنة واملالحظ 73ليبيا 

                               
لتقى الدولي  حول التنمية مداخلة في الم، "العولمة و مقتضيات التنمية البشرية في شمال إفريقيا" فرج عبد الفتاح فرج ،ـ  1

مارس 10ـ9، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية،جامعة ورقلة،البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية
2004 .  
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تحدة الواليات امل: العريب بينما يبني نفس التقريران هذه املعدالت جد مرتفعة يف دول أخرى مثل 
    1).81,3(لتصل يف سويسرا إىل أقصى حد وهو معدل ) 79( ، بريطانيا)79,1(أملانيا ) 77,9(

     OCDE )2007(2 عدد األطباء و املمرضني من املغرب العريب املقيمني بدول:16اجلدول

   

رغم اجلهود الكبرية اليت بذلتها الدول املغاربة يف جمال توفري وحتسني اخلدمات 
مقارنة )  74مبعدل يقارب ( و ما يظهره التطور يف  مؤشر توقع احلياة عند الوالدة الصحية،وه

والذي ميس   ،رغم الرتيف الذي تعرفه املنطقة)سنة65-60(بتلك املسجلة يف السبعينات 
 أنالكفاءات املؤهلة يف الطب،حيث تشري بيانات دول منظمة التعاون االقتصادي و التنمية 

جمموع املمرضني  أماباملائة  49,3ميثلونوهم بذلك  20059مني ا قد بلغ املقي األطباءجمموع 
، تتصدرهم يف ذلك اجلزائر بنحو )2007إحصائيات(باملائة  76,1بنسبة  15132فقد بلغ 
ممرض ميثلون  8796اجلزائريني و  األطباءباملائة من جمموع  23,4طبيب ميثلون 10793

انظر ( ممرض  5730طبيب و 6221زائر ، مث املغرب بـباجل املمرضنيباملائة من جمموع 12,4
  .3ممرض 410طبيب مهاجرو 2415، و تأيت تونس يف املرتبة الثالثة بنحو ) 16اجلدول 

                               
  http://hdr.undp.org: ، منشور على شبكة االنترنت ية لألمم المتحدةمتنل، برنامج ا2007/2008ـ تقرير التنمية البشرية  1

                       International Migration Outlook OECD, source 2007نقال  2008التقرير اإلقليمي هلجرة العمل العربية   2 -

  .ذكرالسابق المرجع ال، 2008هجرة العمل العربية  تقرير - 3

http://hdr.undp.org
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إن هجرة األشخاص املؤهلني يف امليدان الصحي من أطباء و ممرضني و باحلجم الذي يظهر        
التكفل الصحي باملواطن  على املدى  ستؤثر سلبا ال حمالة على 17من خالل معطيات اجلدول

البعيد، وذلك من خالل النقص يف معدل األطباء بالنسبة للكثافة السكانية،أمام التزايد املستمر يف 
  . النمو الدميغرايف

   : املعرفة مؤشر اكتساب  :ثانيا 

على الرغم مما قطعته دول املغرب العريب من خطوات واسعة يف جمال التعليم يف النصف 
لثاين من القرن العشرين إال أن معدالت األمية ما تزال منتشرة بشكل كبري يف هذه الدول، ومن ا

معدالت : إىلاجل الوقوف على مساعي هذه الدول من أجل اكتساب املعرفة حناول التطرق 
  .االتصاالتالتنمية،القيد يف العليم االبتدائي،االستفادة من تقنيات املعلومات و 

 : ة ــيمدالت األـمع-أ
تلف أقطار املغرب العريب من حيث سعيها إىل التقليل من نسبة األمية وذلك حسب خت

املادية و البشرية املتوفرة و رغم كل اجلهود املبذولة إال أن معدالت األمية ما تزال  اإلمكانيات
أن معدل  2007/2008مرتفعة ببعض الدول املغاربية ، حيث جاء يف تقرير التنمية البشرية 

سنةوأكثر، بينما 15باملائة البالغني من العمر52,3اإلملام بالقراءة و الكتابة باملغرب ال يتعدى 
، بينما حققت 1على التوايل بالنسبة لنفس الفئة 69,9و 74,3بلغت يف كل من تونس و اجلزائر

دخل الوطين باملائة نتيجة للكثافة السكانية املنخفضة  و ارتفاع ال 84,2يلبيا تفوقا ملحوظا بنسبة 
 .اخلام 
 :القيد يف التعليم االبتدائي -ب 

لقد قطعت كل من املغرب،اجلزائر،تونس و اجلماهريية الليبية أشواطا كبرية يف مشوار توفري  
الفرص  الالزمة إلحلاق مجيع األطفال مبقاعد الدراسة والسيما املرحلة االبتدائية ، حيث أصدرت 

دم على تسجيل أبنائه يف هذه املرحلة ، وقد بلغت نسبة مراسيم وقوانني ردعية لكن ال يق
باملائة،بينما 97باملائة، و يف كل من اجلزائر وونس86املسجلني بالقيد يف التعليم االبتدائي باملغرب 

                               
  .2005، إحصائيات 2007/2008تقرير التنمية البشرية  - 1
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وتتدخل عوامل اجتماعية و اقتصادية يف تزايد هذه . 1باملائة باجلماهريية الليبية 96جتاوزت 
ري هياكل االستقبال من مدارس مبختلف أطوارها، مث حجم اإلنفاق النسب، نذكر منها مدى توف

ال يتعدى  2006إىل 2000مقدار ما مت إنفاقه على هذا القطاع من  أنعلى التعليم،حيث جند 
 .باملائة يف الدول املتقدمة 5،9باملائة من الدخل الوطين اخلام مقابل 4،2
  :لاالتصااالستفادة من تكنولوجيا املعلومات و  -ج 

ال زالت منطقة املغرب العريب تعاين من النقص الكبري يف هذا اال مقارنة مع الدول املتقدمة 
خط لكل 133مبعدل  األوىل،فمن حيث االستفادة من خطوط اهلاتف الرئيسية، حتتل ليبيا املرتبة 

أما خط على التوايل ،  37خط ، 44مث املغرب و تونس مبعدل ) خط78(نسمة مث اجلزائر 1000
خط لكل  416بالنسبة الستعمال اهلاتف النقال فتتصدر دول املغرب العريب اجلزائر مبعدل 

خط على الترتيب، خبصوص استعمال 125خط و 411نسمة ، مث املغرب و تونس بـ 1000
ن مث املغرب،اجلزائر،ليبيا 1000خط لكل  567تونس مبعدل  األوىلاالنترنت فتأيت يف املرتبة 

 ). 2005 إحصائيات، 17انظر اجلدول (لى الترتيبع 152،56،36:بـ
 

  20052االستفادة من تقنيات املعلومات و االتصال دول املغرب العريب:17جدول 
 

/ الدول 
 االستفادة

خطوط اهلاتف 
 الرئيسية 

 استعمال االنترنت خطوط اهلاتف احملمول

 1000/152 1000/411  44/ 1000   املغرب

 1000/567 1000/125 1000/37 تونس

 1000/58 416 /1000 1000/  78 اجلزائر

 1000/36 1000/41 1000/133 ليبيا
  

  :مؤشر الدخـل  :ثالثا
تتفاوت دول املغرب العريب يف معدل الدخل الوطين اخلام، ومن مث التباين يف  معدل نصيب الفرد 

يل مرتفع مع االخنفاض يف من هذا الناتج،حيث يرتفع هذا املعدل يف البلدان اليت تتمتع بناتج إمجا
أن نصيب الفرد  2010عدد السكان ، وتشري إحصائيات واردة يف تقرير اليونسكو للعلوم لسنة 

                               
  .املرجع السابق الذكر ،2007 تقرير التنمية البشرية - 1

  2- .2007/2008تقرير التنمية البشرية 
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 2008دوالر أمريكي سنة  8036 :من الناتج احمللي اخلام يسجل أعلى نسبة له يف اجلزائر بـ 
وقد تطور كذلك ،دوالر 2183دوالر بزيادة قدرها  5853حوايل  2002كان يف سنة  أن،بعد 

 7956إىل  2008دوالر ليصل سنة 2723نصيب الفرد من الدخل  الوطين اخلام  بتونس مبقدار 
 2008و 2002دوالر، بينما يسجل هذا التطور بوترية اقل باملغرب حيث بلغت الزيادة بني 

  ).18انظر اجلدول( .دوالر 1353مقدار 
  2008/20021بعض بلدان املغرب العريب سنة الناتج احمللي ل نصيب الفرد من إمجايل: 18اجلدول

الدولة/ السنة    )بالدوالر( الجزائر )بالدوالر(تونس )بالدوالر(المغرب  

2910 5233 5853 2002 

4263 7956 8036 2008 

 الفارق  2183 2723 1353
  

  :العريبالتنمية بدول املغرب  وإمكانيات دعائم:املطلب الثاين
يب جمموعة من الدعائم األساسية املساعدة على حتقيق تنمية شاملة على متتلك منطقة املغرب العر

املستوى القطري ، كما انه يف الوقت نفسه متثل جمموعة  من التحديات عائقا حقيقيا أمام املضي 
   :، ومن هذه الدعائم نذكرقدما يف املشاريع التنموية 

واسعة  إستراتيجية- جيو ي أربعة أبعادحمور تالق يشكل املغرب العريب املوقع املتميز ملنطقة-
ومترابطة بدءا بالبعد املتوسطي وامتداداته األوروبية مشاال، فالبعد اإلفريقي جنوبا، و البعد العريب 
والشرق أوسطي شرقا وامتداداته األسيوية، والبعد األطلسي غربا وامتداداته إىل أمريكا 

ماليني كيلومتر مربع  6العريب أكثر من  ،كما تبلغ املساحة الكلية لدول املغرباجلنوبية
األمهية اإلستراتيجية للمنطقة تستطيع دول املغرب وعلى ضوء هذه  2).2كلم 60413000(

                               
  . بتصرف  من الباحث .2010تقرير اليونسكو للعلوم 1 - 

: معلومات منشورة على شبكة االنترنت الموقع الرسمي التحاد المغرب العربي - 2
 mdonnees20%uma20%frontoffice.ht arabe.org/fr/base20%dewww.maghreb  2011تاريخ التصفح مارس  
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العريب أن تكون حمورا لشبكة من العالقات االقتصادية مع كل من دول االحتاد األورويب، ودول 
  .من إفريقيا، وتتعدى ذلك إىل دول آسيا و أمريكا 

لدول املغرب العريب تعترب خمزونا بالغ األمهية من اليد العاملة البسيطة منها  د البشريةاملوار- 
أقل من  28.8%، منهم 1 2010مليون نسمة سنة 100واملتخصصة، حيث يقارب عدد السكان

-15(هم من فئة %66سنة، مما يعين أن أكثر من 65أكثر من 5,2سنة، بينما 15
، هذا رغم )2007احصائيات%( 1،44سكاين بـ ،حيث يقدر معدل النمو ال)سنة65

مث فترة ) 2،04( 1995-1990ة بفترة ناالخنفاض املستمر يف معدل النمو السكاين مقار
مما ال شك فيه فإن ارتفاع نسبة الشباب من جمموع سكان دول  ،)1،55(1996-2006
تفادة منه عن طريق دعامة أساسية لسوق العمل، تسعى الدول املتقدمة لالس العريب يشكلاملغرب 

  ).19انظراجلدول(2.باعتبارها مصدرا لليد العاملة ،عوامل اجلذب املختلفة

  3لدول احتاد املغرب العريب 2007اىل1990معدالت  النمو السكاين فترة :19لجدو

 

 سنة65- 15 فئةنسبة السكان  معدل نمو السكان

 2007 2006 2007-96 2006-1996 1995-1990 الفترة

 %67,74 %66,40 %1,44 %1,55 %2,04 مئویةالنسبة ال

  

من  %42ما يقارب  أنمتتلكها هذه الدول من ثروات متنوعة ، حيث جند  اليت املوارد الطبيعية-
االحتياط العاملي للغاز الطبيعي ،يتمركز ذه املنطقة موزعة بني كل من اجلزائر،ليبيا 

يعترب الشريط البحري للمتوسط، ة ثانية و من جه.البترول،احلديد والفوسفات إىلوتونس،إضافة 
من واردات النفط والغاز % 65أن أ، حيث.م.رئيسيا لنقل احملروقات إىل أوروبا و الو ممرا

  .4 من واردات احملروقات من اخلليج ومشال إفريقيا% 15فيما يعرب ،املمرات ذهه األوروبية مترعرب
  

  
  

                               
  .سابق الذكرالمرجع ال، 2008تقرير التنمية البشرية  - 1
  .المرجع السابق الذكرموقع اتحاد المغرب العربي،   -  2

   صرف من الباحثبت www.maghrebarabe.org : موقع اتحاد المغرب العربي على شبكة االنترنت3- 
. أطروحة دكتوراه غير منشورة. إستراتيجية اإلتحاد األوروبي في منطقة المغرب العربي لعجال أعجال ، محمد األمين ،  - 4

    .86، ص2005جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية و اإلعالم، 

http://www.maghrebarabe.org
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  :اربية معــوقات التنــمية املغـــ :املطلب الثالث  
ما حققته هذه  أن إالعلى الرغم من التفاوت املسجل يف مسار التنمية مبنطقة املغرب العريب، 

الدول ما يزال دون املستوى املطلوب، نتيجة موعة من املعوقات ويف مستويات خمتلفة  
  :نلخصها فيما يلي 

  : على املستوى الفكري و املعريف: أوال
السيطرة الفكر تتمثل يف ، أوالمها ا املستوى يف نقطتني أساسيتنيتتجلى حتديات التنمية يف هذ

التقليدي للتنمية على خمططات التنمية املغاربية ، تتجلى يف االعتقاد بوجود منوذج واحد ينبغي 
إتباعه، وهو منوذج الدول املتقدمة والوسيلة األسرع الكفيلة بتحقيق هذا النموذج هي نقل 

مث التركيز عند التخطيط للتنمية على اجلانب االقتصادي إىل حد . فقط التكنولوجيا و رأس املال
كبري سواء على مستوى احملللني أو املمارسني، مث إن احلديث عن املستوى الفكري يطرح 
إشكالية غياب الوعي اجلماهريي، فاجلماهري هي الغاية من التنمية ووسيلتها يف الوقت 

 1.اإلعالم اليت تفتقدها أقطار املغرب العريب نفسه،والتوعية هي متغري تابع حلرية
، اليت تعترب من أكرب التحديات اليت تواجه عملية 2اتساع حجم الفجوة املعرفيةأما الثانية فهي 

التنمية باملغرب العريب على اإلطالق،غري أن وفرة املعلومات ال تعين بالضرورة توافر 
 تؤهل اإلنسان إىل مواجهة عامل شديد التعقيد املعرفة،فاملعرفة اليت نتحدث عنها هي تلك اليت

وسريع التغيري،وهي معرفة احلياة ويف الوقت نفسه حياة قائمة على املعرفة،ولعل من أهم العوامل 
تدفق املعرفة و سرياا يف بلدان املغرب العريب هو تأخرها يف اال  أماماليت تقف حجر عثرة 

 إىلهي الوسيلة  األخريةني املعرفة و التكنولوجيا ، ألن هذه التقين وذاك نظرا لالرتباط الوثيق ب
املعلومات بفضل الوسائل التقنية من هواتف ووسائل  إىلاستخالص املعرفة عن طريق النفاذ 

  3. االتصال و االنترنت
  

                               
 :، مقال منشور على شبكة االنترنت موقع"ا إشكالية التنمية في البلدان العربية و التخطيط له" حسن محمد شعبان،  - 1

 http://www.calameo.com/books/00023262584e82da9e5f3 25/05/11تاريخ التصفح  
ين من يمتلك المعرفة ومن يفتقدها نشأ هذا ،ويشير هذا المصطلح إلى الفروق ب"الفجوة الرقمية"ويطلق عليها البعض مصطلح   - 2

المصطلح في الواليات المتحدة األمريكية ، وقد اتسع المفهوم ليشمل مستويات مختلفة بين أقاليم العالم ، وقد يستعمل للتفرقة 
سانية العربية لعام للمزيد من االطالع على المصطلح ارجع إلى تقرير التنمية اإلن. بين الفئات و الجماعات داخل البلد الواحد 

2002 .  
  .81-78،ص  2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  - 3

http://www.calameo.com/books/00023262584e82da9e5f3
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  :على املستوى املادي و االقتصادي :ثانيا
مين، من نفقات عسكرية استرتاف عائدات الثروات الطبيعية على متطلبات الوضع األ

خاصة بشراء األسلحة نتيجة لعدم االستقرار الداخلي و اخلارجي، فبني نزاع الصحراء الغربية 
الذي تعترب اجلزائر طرفا غري مباشر فيه يطرح حتمية الزيادة يف نسبة اإلنفاق يف اال العسكري 

ة، مث الزيادة يف استرياد عند كل  من اجلزائر و املغرب على حساب متطلبات التنمية من جه
أدوات القمع بسبب ديكتاتورية األنظمة و سياسات توريث احلكم كما حدث يف تونس 
وليبيا،مث رؤوس األموال اليت يتم حتويلها من قبل النخبة احلاكمة إىل البنوك األجنبية ، كلها 

  .عوامل كفيلة تعطيل مسار التنمية وبقاء الوضع على ما هو عليه 
مات االقتصادية لدى دول املغرب العريب فما تزال بعيدة عن املستوى أما املقو

حيث يعتمد اقتصاد اجلزائر إىل حد هائل على صادرات النفط والغاز، كما يعتمد اقتصاد ،املنشود
والتحويالت ) والذي يتأثر بالطقس بدرجة كبرية(املغرب إىل حد كبري على اإلنتاج الزراعي

  .نما تعتمد تونس على الطلب من قبل املستهلك األورويب وعلى السياحةالنقدية من املغتربني، بي
، خاصة يف 1كما أن املستجدات االقتصادية اليت يشهدها العامل نتيجة  ظاهرة العوملة 

شقها االقتصادي ، وما قد ينتج عنها من تقليص مناصب العمل الزدياد الواردات من السلع 
كجهاز مستقل يسهر على محاية االقتصاد القومي و بالتايل التأثر املصنعة ، مث تقليص دور الدولة 

  .بشكل أو آلخر على اجتاه التنمية و مسارها
و من جهة ثانية شكل التراجع يف حجم معونات التنمية الدولية عائقا حقيقيا بالنسبة 

سنيت  لكل من تونس واملغرب أمام تزايد متطلبات التنمية ، حيث بلغ هذا االخنفاض ما بني
مليار دوالر من جمموع املساعدات املقدمة  للدول النامية من قبل  124مقدار 2003و 1992

 0،23، إذ ال تكاد تتعدى اليوم نسبة  DAC(2(الدول األعضاء يف جلنة املساعدات اإلمنائية 
ناتج احمللي باملائة من ال 0،7باملائة بينما النسبة املوصى ا من قبل هيئة األمم املتحدة ال تقل عن 

  .اإلمجايل ذه الدول
                               

، وإلغاء الحواجز التي تحول  فعولمة االقتصاد يقصد بها العملية التي تهدف إلى توحيد أجزاء االقتصاد العالمي  - 1
أكان رأسمال أو عمل أو تكنولوجيا أو  دون الحرية الكاملة لتدفق عناصره ومبادالته وحركة عوامل اإلنتاج سواء

غير ذلك،فالعولمة إذن تساوي التغير التكنولوجي زائدا فتح األسواق للتجارة الدولية واالستثمار مضافا إليه التغير 
اتجاهات عولمة االقتصاد وأثارها على "عمر صقر ، :للمزيد من التفاصيل حول الموضوع ارجع إلى  .السياسي

  .14- 10،ص 2002مارس،  14-13، ندوة قطر والطريق إلى العولمة االقتصادية، الدوحة، "ميةاالقتصاديات النا
  )DAC(لجنة المساعدات اإلنمائية - 2
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مث انعكاسات األحداث الدولية على اقتصاديات دول املغرب العريب خاصة السياحية 
منها،حيث تقلصت عائدات القطاع السياحي بشكل كبري نتيجة األعمال اإلرهابية، بدءا 

،مع 1ملغربباملائة يف ا 14باملائة يف تونس، و38، ووصل هذا التراجع 2001سبتمرب11بأحداث
هذه العائدات متثل مصدرا هاما للموارد املالية بالنسبة للدول اليت ال تعتمد يف صادراا  أنالعلم 

على املنتجات النفطية،  حيث يترتب عن النقص يف مصادر رأس املال املادي شلل يف مسار 
  .تعثر كبري يف وتريا أوالتنمية 

    : على مستوى السياسي: ثالثا 
تحديات السياسية بتعدد طبيعة األنظمة يف دول املغرب العريب ومدى تتعدد ال 

أزمة بدءا بدمقرطتها،وعموما ميكن القول أن هذه الدول تتشابه من حيث املعوقات السياسية 
ألنه من أول شروط حتقيق التنمية واستدامتها، مشاركة أبناء اتمع كافة ، السياسية املشاركة

اش اخليارات املتاحة،  و بالتايل الشعور بأنّ هلم دورا ورأيا يف هذه فيها،مشاركة الناس يف نق
وكل فئات اتمع يف احلياة السياسية ومن مث  واملشاركة هنا تتطلب إشراك كل الناس،  ،املسألة

تزيد من حدة  ضعف حضور دولة احلق والقانونكما أن  .ية فعلية وصحيحةويف أية عملية تنم
، فمسألة تعادل الفرص واملساواة أمام القانون مسألة حيوية مستويااتعثر التنمية مبختلف 

جدا،وهي تشعر املستثمرين واملواطنني بالطمأنينة واالستمرار يف عملية التنمية، وبدوا يسيطر 
جو من انعدام الثقة بني املواطنني وأجهزة الدولة، وهو ما يولّد قلقا اجتماعيا عميقا يعيق أية 

  2.فعلية عملية تنموية
ضعف هيئات اتمع املدين، فبالرغم من وجود العديد من املؤسسات املهنية  باإلضافة إىل

والنقابية والعمالية والبيئية واالجتماعية والثقافية، اليت تقوم بنشاطات قيمة يف جمال احلفاظ على 
هذه املؤسسات ما  البيئة وحقوق اإلنسان ومسائل اجتماعية واقتصادية وثقافية خمتلفة، إال أنّ

   3.زالت دون حجم التحديات واحلاجات القائمة
                               

، العدد جملة علوم إنسانية ، "مستقبل التنمية يف الوطن العريب يف ظل التغيريات العاملية املعاصرة"نوزاد عبد الرمحن اهلييت، - 1
  .2006، نوفمرب 31

  .املرجع نفسه - 2
مقال منشور مبوقع مركز دمشق للدراسات النظرية "جدل التنمية و الدميقراطية يف الوطن العريب " عبد اهللا تركماين،  - 3

  80/6/2011: تاريخ التصفح  http://www.dctcrs.org/s5066.htm، واحلقوق املدنية

http://www.dctcrs.org/s5066.htm
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هيمنة املركزية وضعف احلياة البلدية أو االس احمللية،إذ تتميز  كما تعاين أيضا من ظاهرة
يمنة أجهزة الدولة املركزية على حياة اهليئات احمللية  -بشكل عام - األنظمة اإلدارية املغاربية 

  . أو إدارات مستقلة، وبضعف الالمركزية اإلدارية من بلديات وجمالس
  

مطلب التعلــيم يف املغرب العريب بني حتديات الواقع و:املبحث الثالث 
  اإلصالح

 إىللقد جعل اهللا تعاىل العلم مدخال وحيدا أمام سيدنا آدم بعد رحلته من السماء  
وقد   1 ..." آدم األمساء كلها وعلّـم:" األرض  للتعامل مع  بيئته اخلارجية يف قوله تعاىل 

وقد . ازدادت أمهية العلم و املعرفة عندما جعل اهللا بداية الرسالة احملمدية أمرا بالقراءة و الكتابة 
جعل تقرير اللجنة الدولية للتربية من العلم مصطلحا لصيقا حبياة اإلنسان يف خمتلف مراحلها 

تعلم لتكون ، تعلم : أعمدة هي أربعةعتمد على احلياة يف القرن الواحد و العشرين ت أنليؤكد 
  2.لتعرف ،  تعلم لتعيش ، تعلم لتعمل

بعدد  أومبا متلكه من جيوش و آليات ،  أوومل تعد قوة األمم تقاس مبساحة أراضيها ، 
سكاا وحىت ثرواا ومعادا ، ولكن مبا متلكه من معرفة ، وثروة بشرية متعلمة ، وملا كان 

املعرفة ، و املعرفة أساس القوة ، بات من الضروري وجود سياسات توجه  العملية  التعليم أساس
التعليمية وتنظمها ، لتحدد األهداف و الغايات ، وحتكم اهلياكل و املنشآت الكفيلة بتحقيق هذه 

  .   العملية 
  

  ) تونس و املغرب( واقع التعليم العايل بدول املغرب العريب :املطلب األول  
إىل ظهور  تغريا وأسرع أكثر آخر إىل التقليدي النمط من اتمعات تطور دىلقد أ

 فظهرت املدارس .والتربية التعلم وظيفة منها أخرى مهام ألداء األسرة غري تنظيمات
 مصري وأصبح  .خاصة وظائف بأداء وتضطلع أشكاال معينة لتأخذ وغريها واجلامعات

 يرتبط ذلك أن اإلدراك وتزايد وتعليميا، تربويا راداألف إعداد كيفية على اتمعات يتوقف
                               

  .31البقرة، اآلية  سورة - 1
  .11، ص المرجع السابق الذكرعلي أحمد مدكور ،  - 2
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املعتمدة  التكنولوجية الثورة عصر حركية حقائق ملواجهة واتمع الفرد يهيئ الذي بالتعليم
  1.أساسا هلا البشري العقل يعترب واليت املتدفقة املعلومات واستخدام املتقدمة املعرفة على
  : هليــاكلا: أوال

التعليمية الوعاء الذي تتجسد فيه السياسات التعليمية، إذ ال ميكن  حيث تعترب اهلياكل
حتقيق مرامي و غايات و أهداف هذه السياسات دون وجود بنيات هيكلية، منظمة، تضطلع 
مبهمة تنفيذ الربامج التعليمية و التربوية و خمططات البحث العلمي،  وتتمثل هذه البنيات عموما 

  .، مث اجلامعات و املعاهد العليايف املدارس مبختلف مراحلها
  :املدرسة -
:" تعددت التعريفات الواردة خبصوص هذا املصطلح ففي تعريف أول  حلسن عبد احلميد رشوان 

املدرسة هي املؤسسة التربوية املقصودة و اهلامة اليت أنشاها اتمع لتنفيذ أهداف النظام 
  2."التعليمي

املؤسسة املتخصصة اليت أنشأها اتمع لتربية و تعليم :" ويعرفها منري مرسي سرحان على أا 
صغاره نيابة عن الكبار الذين منعتهم مشاغل احلياة وحالت دون تفرغهم للقيام بتربية 

،و يف تعريف  النشءوبالتايل أصبحت املدرسة تقوم مقام األسرة و األبوين يف تربية  3."صغارهم
أساسا لتكمل دور املرتل بعد تطور احلياة و تراكم املدرسة هي مؤسسة تربوية وجدت :" آخر

   4."اخلربات اإلنسانية،لذا فوجودها بالضرورة للقيام بوظائف تربوية مل يستطع املرتل القيام ا
املدرسة هي منظمة اجتماعية هلا :" ومن خالل ما سبق ميكن إعطاء التعريف اإلجرائي التايل

م بطريقة ختدم بيئتهم االجتماعية فهي بذلك تعترب أحد و الشباب وتربيته النشءاختصاص توجيه 
  ."الوسائط الثقافية اليت تؤثر على الفرد

  
  

                               
 دار اإلسكندرية،للتربية االجتماعي التوظيف في الحديثة االتجاهات والمجتمع التربية،الجويلي الباقي عبد مها -1 

  .5، ص 2001، الوفاء
2 المكتب العربي الحديث : ،مصرلتربيةدراسة في علم اجتماع ا- التربية و المجتمعحسين عبد الحميد رشوان،- 

  67،ص2002
  .195، ص1981دار النهضة العربية ،: ، بيروت 3، ط في اجتماعيات التربيةمنير مرسي سرحان ،  - 3
  .73،ص2001دار النهضة ، : ، بيروت 1ط، عوامل التربية ، أبو طالب سعيد ،رشراش عبد الخالق - 4
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  : اجلـــــامعة
تشييد  مؤسساته اجلامعية، لتوكل إليها مجلة من املهام و الوظائف  إىليسعى كل جمتمع 

بكل جمتمع ، فهي واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها وفق التوجه السياسي و االقتصادي اخلاص 
ومن مث تتعدد التعريفات بتعدد الرؤى  ،ختتلف يف الدول الليربالية عنه يف اتمعات االشتراكية

  :واالجتاهات ويف ما يلي البعض منها
 العلوم و اآلداب يف الثقايف النشاط حوله يدور الذي احملوراجلامعة هي املصدر األساسي و " 

 تكون أن ينبغي للجامعة األوىل املهمة فإن أدواته، و وينأساليب التك كانت فهما والفنون،
 الظروف يئة و التطبيقية، و النظرية جماالا يف اإلنسانية اخلالق للمعرفة التوصيل هي دائما

 يف حقيقية تنمية أي اتمع حيقق أن بدوا ميكن ال اليت الوطنية لتنمية اخلربة املوضوعية
  1."األخرى امليادين 

 نظام و الثقايف، لإلشعاع مركز و تعليمية مؤسسة"اجلامعة هي :" تعريف آلخرو يف 
 اجلامعة جمتمع يؤثر حيث البشري، اتمع مواصفات عليه تنطبق متفاعل العناصر، ديناميكي

  2."الوقت نفس يف ا يتأثر و احمليطة يف الظروف
من  24/09/83خ يف ، املؤر544- 83كما يعرفها املشرع اجلزائري وفقا للمرسوم رقم 

 ذات عمومية مؤسسة:" اجلريدة الرمسية املتضمن القانون األساسي النموذجي للجامعة ،على أا 
 اإلطارات تكوين و تطويرها، و إعدادها و املعارف نشر تعميم يف تساهم طابع إداري
ث وتنمية الروح البالد، كما تضطلع بترقية الثقافة الوطنية وتساهم يف تطوير البح الالزمة لتنمية

العلمية،كما تتوىل تلقني الطالب مناهج البحث و تقدم أي عمل لتحسني املستوى  و جتديد 
  3."املعلومات والتكوين الدائم 

اجلامعة هي مؤسسة تعليمية و قطبا :"وبناء على ما سبق ميكن إعطاء التعريف اإلجرائي التايل
احمليطة  يتأثر ا ، فهي بذلك نظام ديناميكي  لإلشعاع الثقايف ، يؤثر جمتمع اجلامعة  الظروف

  ."متفاعل العناصر
                               

، أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة باتنة  في المؤسسات الصناعيةوضعية الخريج الجامعي بوزيد نجوى ، - 1
  .152، ص 2010،كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلسالمية ، 

دراسة في التعليم الجامعي :مركز البحوث التربوية ، نقال عن 153، ص  مرجع سبق ذكرهبوزيد نجوى ،  - 2
  .195وتنظيمه، المجلد الخامس ، قطر ، ص 

  27/09/1983:، املوافق لـ40، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 3
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وسعيا إىل الوصول لتحليل واقع التعليم العايل يف املغرب العريب رأينا انه من الضروري احلديث 
بإجياز عن وظائف اجلامعة حىت نستنتج مدى اقتراب اجلامعات ذه املنطقة من حتقيق األهداف 

  .ن أجلهاوالوظائف اليت وجدت م
   :اجلامعةوظائف  

توسيع دائرة املعرفة ونشرها، فاألوىل تتم عن طريق :رئيسيتنيترتبط اجلامعات تارخييا بوظيفتني 
هاتني الوظيفتني منذ  إىلوقد أضيف .مسار البحث العلمي بينما ينشر العلم عن طريق التعليم

   1.االجتماعيةبداية النصف الثاين للقرن العشرين هي الوظيفة 
  :الوظيفة التعليميةـ 

تعترب اجلامعة حلقة مكملة حللقات اجلهاز التعليمي يف اتمع يتلقى الطالب خالل هذه املرحلة 
  2.املادة العلمية مبختلف ختصصاا يف شكل جمموعة برامج موزعة وفق سنوات دراسية 

إعطاء الفرد  إىلألول يسعى غري انه ينبغي التمييز بني التعليم يف مدرسي و املهين و اجلامعي ، فا
أساسيات املعرفة اليت تساعده على العيش يف هذا اتمع املتطور مع حماولة تطوير بعض امللكات 
الذهنية لديه ، بينما يهدف التعليم املهين إىل تأهيل الطالب للعمل يف خمتلف ااالت كيد عاملة 

نما التعليم اجلامعي يسعى إىل متكني الطالب فنية مثقفة قادرة على مسايرة التقنيات احلديثة ، بي
يف جمال واحد من جماالت املعرفة ليصبح اختصاصه ، كما يسعى من خالل ذلك إىل تطوير 

كآليات السؤال ، منهجية البحث ،التفكري ، مع تنمية القدرة على : قدرات الطالب البحثية
    3.التحليل والتركيب و االستنتاج 

  :يوظيفة البحث العلمـ  
تتطلب عملية توسيع املعرفة تكثيف النشاطات يف جمال البحث العلمي، و تنعكس صورة هذا  

النشاط من خالل اإلنتاج العلمي احلقيقي الذي يدعم قطاعات احلياة املختلفة االقتصادية والثقافية 
ا اجلامعة و االجتماعية و غريها ، فالبحث العلمي جيعل من إنتاج املعرفة وسيلة تتفاعل بواسطته

                               
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر ،"واقع التعليم الجامعي في البلدان العربية و الطموح إلى الجودة"،رافع إبراهيم حقي - 1

 اإلمارات العربية:جامعة الشارقة، ادحول جودة الجامعات ومتطلبات الترخيص و االعتم العربي األول
  .359،ص2009،) جامعة الدول العربية(منشورات المنظمة العربية  للتنمية اإلدارية .2006افريل26-23،المتحدة

الشركة :، الجزائر 63، العدد  مجلة الثقافة، "  وظائف التعليم في المرحلتين الثانوية و الجامعية"رابح تركي ،  - 2
  .41-40،ص1981و التوزيع،  الوطنية للنشر

   .379ص، .ذكرالسبق المرجع الرافع إبراهيم حقي ،  - 3
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مع التمثيالت االجتماعية احمليطة ا، عن طريق التكفل و االهتمام بالقضايا واإلشكاليات 
  1.الواقعية

  

  : الوظيفة االجتماعية -
  

وتعد إشكالية السياسة التعليمية ووظيفتها التنموية واحدة من اكرب التحديات اليت تواجه الدول  
هذه السياسة هي  متثل  أنلى وجه التحديد، و األكيد النامية على العموم و الدول العربية ع

األداة الرئيسية لتنمية اتمع و حتديث بنيانه عرب تنمية أذهان الناس  وذيب سلوكهم 
وممارسام و تنمية مهارام، حيث جتسد السياسة التعليمية األهداف العامة للتربية ، كما 

القضايا املتعلقة بنظام التربية و التعليم، كما حتدد  توضح مواقف اجلهات الرمسية و املسئولة عن
األولويات يف إطار السياق السياسي، واالقتصادي و االجتماعي و الثقايف للمجتمع، من خالل 
إستراتيجية حتدد األهداف و السياسات األساسية بعيدة املدى مع تكييف األداء لتنفيذ هذه 

  . األهداف

ضوء على واقع البحث العلمي يف كل من املغرب و تونس من سنحاول يف ما يلي أن نسلط ال
  .االخالل اإلحصائيات الدولية و الوطنية الواردة يف هذا 

  

  :التجربة املغربية يف جمال البحث العلمي :أوال

سنحاول من خالل هذا اجلزء الوقوف على املساعي املغربية من اجل حتسني مردود البحث 
لى املعلومات املتوفرة حول املوارد البشرية املتوفرة وكذا نسبة اإلنفاق العلمي وذلك باالعتماد ع

  .على البحث و التطوير، مث معطيات اإلنتاج العلمي

 : املوارد البشرية  - أ
هم األشخاص الذين يزاولون نشاطهم يف البحث العلمي سواء يف الكليات و املعاهد  و

يل مت تصنيفهم على أساس مستوى البحث منهم و يف اجلدول املوا.العمومية أو املؤسسات اخلاصة
ماجستري، دكتوراه ،الدراسات العليا (موظفو البحث العلمي ، مث طلبة مرحلة ما بعد التدرج 

                               
 1998ديوان المطبوعات الجامعية ،: ، الجزائر تقويم العملية التكوينية في الجامعة لحسن بوعبد اهللا ، محمد مقداد، - 1

  .2-1ص 
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، حيث نسجل يف قراءة للجدول تطور نسبة موظفو البحث سواء يف اجلامعات أو ) املتخصصة
، ما  2000/2001 إىل 1997/1998وذلك من   %13,36املؤسسات البحثية األخرى بنسبة 

يظهر من اإلحصائيات أن هذا التغيري قد رافقه تغيري يف طبيعة التخصصات حيث نسجل تطور يف 
  %9من(و يف علوم اهلندسة ) 2001سنة %39,69إىل 1998سنة  %36 من(العلوم الدقيقة 

 %2,44بينما نسجل على مستوى دراسات ما بعد التدرج اخنفاض بنسبة. ) %27,58 إىل
يف حني نسجل ارتفاع   19981سنة  14850بعد أن بلغت   2002يف 14488حيث أصبحت 

طالب  23466 إىلليصل  2006على مستوى املسجلني يف مرحلة ما بعد التدرج سنة
   )20أنظر اجلدول (.2باحث

                                                                                                    3 2002 و1998يف جمال البحث العلمي ما بني  إحصائيات حول املوارد البشرية:20اجلدول

 

                               
مقال منشور  " شرات نمو البحث العلمي و التقنيمقاربة تحليلية لبعض مؤ" عبد الكبير بالوشو ، الحسين زايد ،  - 1

 .ipac.kacst.edu.sa/edoc/1425/145681_1.pdf www :على شبكة االنترنت موقع 
  .2010إحصائيات واردة في تقرير  اليونسكو للعلوم  - 2

.، املرجع نفسه بالوشو كبريعبد ال   -3  
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املغرب تأيت يف  إىل 2010وتشري اإلحصائيات املقدمة من طرف املنظمة اليونسكو للعلوم لسنة 
ظر ان(السكان  املرتبة الثانية بعد تونس من حيث عدد الباحثني لكل مليون نسمة من جمموع

  .باجلزائر 170بتونس،  1588مليون ،مقابل /باحث  647، مبجموع )21املخطط 

  20071عدد الباحثني لكل مليون نسمة بدول املغرب العريب لسنة  :21املخطط 

  ر 

  : اإلنتاج العلمي

ما تزال اجلهود متواصلة باجلامعات واملعاهد املغربية من اجل تدارك النقص يف اإلنتاج العلمي 
طور الذي شهده هذا اال مقارنة بسنوات التسعينيات ومطلع األلفية الثالثة حيث بلغ رغم الت

بينما ارتفع خالل فترة 400ما يعادل   91/96معدل جمموع املقاالت العلمية خالل فترة 
 1055لوحدها   2001مقالة علمية ،يف حني بلغ خالل سنة  860ليصل العدد اىل  97/2000

 97/98فترة  589وى االطروحات املناقشة فقد تطور العدد لريتفع من اما على مست. مقالة 
باملائة لتتصدر أطروحات العلوم  32،25أي زيادة بنسبة   2000/2001خالل  779ليصل اىل 

أطروحة ، العومل  280مث اآلداب و العلوم االنسانية  297و التقنيات الرتبة االوىل مبجموع 
  ).21أنظر اجلدول .(202االقتصادية 

  
                               

، ويتصرف من الباحث2010ة  بناءا على إحصائيات واردة في تقرير اليونسكو للعلوم لسن  -1  
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  20021-1998إحصائيات حول اإلنتاج العلمي يف املغرب فترة  :22اجلدول 

  

  : التجربة التونسية يف جمال البحث العلمي : ثانيا
لقد شكلت فترة منتصف اخلمسينيات  بداية ظهور هياكل مرحلة التعليم العايل 

مية لإلدارة ، و املعهد أنشأت املدرسة العليا للمعلمني، و املدرسة القو 1956بتونس،ففي سنة 
وقد واجهت 2. 1960مارس 31القومي للحقوق ، وجاء اإلعالن عن إنشاء اجلامعة التونسية يف 

االزدواجية الثقافية ، هيمنة اللغة الفرنسية ، تنوع التعليم :تونس يف أعقاب استقالهلا ثالث قضايا
القطر، نتج عنه اختالف يف  وتعدد مؤسساته ، كان ذلك من آثار السياسة االستعمارية يف هذا

األول :االجتاهات التربوية و الثقافية، أدى هذا االختالف إىل خلق منطني من املؤسسات التعليمية 
                               

.، المرجع السبق الذكرعبد الكبير بالشو  -1     

،  مجلة الجامعة المغاربية، "سياسات التعليم العالي و الثانوي وآفاق التنمية في تونس "،  محمد المدني المختار - 2

  .51ص  ، طرابلس ،2009العدد الثامن ،
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عصري مقتصر على أبناء الطبقات الغنية و أبناء موظفي الدولة ، أما النمط الثاين فيشمل التعليم 
   1.و القرىالديين يف مراكز الزيتونة يوجه إليه أبناء األرياف 

بتشكيل جلنة مهمتها  1958و يف حماولة لتدارك هذه االزدواجية قامت احلكومة سنة 
، تلتها  بعد ذلك 1968حتديد أسس السياسة التعليمية ضمن خمطط عشري امتد إىل غاية 

جمموعة من اإلجراءات سعيا اىل جتديد رسالة املدرسة لتواكب التطور احلاصل يف بنية املعارف 
خطة تطوير السياسات  2002العمل و كذا وسائل اإلنتاج، تتوجت بتيين الدولة سنة  وأساليب

التعليمية يف مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي لتواكب التطلعات االجتماعية و االقتصادية للمجتمع 
  2.التونسي خالل القرن الواحد و العشرين

لبحث العلمي ليس من خالل سنحاول بإجياز الوقوف على  املنجزات التونسية يف جمال ا
حجم  إىلاهلياكل،بل من خالل املوارد البشرية املسخرة يف هذا امليدان مث اإلنتاج العاملي وصوال 

  .اإلنفاق من الناتج الوطين اخلام

  : على البحث العلمي  إلنفاقـ ا
ليت يقع تتكون النفقات احمللية للبحث و التطوير من جمموع املوارد املالية املرصودة للبحث ا

صرفها داخل التراب التونسي من قبل األطراف  االقتصادية الوطنية و الدولية ، وتشمل هذه 
النفقات املوارد العمومية و املوارد اليت ختصصها املنشآت وكذا املوارد اليت تقدمها اهليآت الدولية 

باملائة من 1بة باملائة إىل  لتصل إىل نس0،45بنسبة  2000، وقد تضاعفت هذه االعتمادات من 
إن التزايد املسجل يف نسبة اإلنفاق على ).24انظر اجلدول( 2004الناتج الوطين اخلام سنة 

البحث والتطوير منذ بداية األلفية الثالثة بوترية متصاعدة كما هو موضح يف اجلدول أدناه تعكس 
  . التكنولوجياهودات اليت تبذهلا تونس من  أجل دعم البحث العلمي و تشجيع االبتكار 

  
  
 

 

                               
دار النشر :،الدار البيضاء نقدية لسياسة التعليم في المغرب و تونس و الجزائردراسة تحليلية ، محمد عابد الجابري - 1

  .82، ص1989،المغربية
  .ذكرالسبق المرجع المحمد مدني المختار،  - 2
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 1)04-00(تطور نفقات البحث العلمي مقارنة مع الدخل الوطين اخلام بتونس: 23اجلدول

 2004 2003 2002 2001 2000 النفقات/ السنوات

النفقات المخصصة للبحث 
 )مالیین الدوالرات(العلمي 

122 153 188 248 " 

الناتج الداخلي  من نسبةال
 (%)الخام

0,45% 0,53% 0,62% 0,75% 1,00% 

  

  املوارد البشرية يف جمال البحث  ـ 

بشكل عام  -ال شك أن ارتفاع نسبة االلتحاق مبرحلة التعليم العايل مكننا من التنبؤ
هذه الفئة ما هي  أنخبصوص الفئة اليت ستتخذ من البحث العلمي وظيفة هلا على أساس  -على

 حيث تشري إحصائيات مكتب الدراسات يف حقيقة األمر إال النخبة من طلبة التعليم العايل
نسبة االلتحاق بالتعليم العايل  أنوالتخطيط والربجمة بوزارة التعليم العايل و البحث العليم التونسية 

خالل  36،2إىل  86/87خالل املوسم اجلامعي  %6قد ارتفعت من ) 24-19(للفئة العمرية 
سوق العمل خاصة بعد أن بلغ تعداد ذلك بات يشكل حتديا مقارنة مع  أن، غري 2007موسم 

خرجيا ، األمر الذي استدعى التفكري يف إستراتيجية متكن  60951حوايل  2008اخلرجيني سنة 
 2016/2017.2من ضمان تراجع أعداد الطالب بداية من املوسم اجلامعي 

ما احلديث عن الباحثني بتونس فال يكاد خيتلف كثريا عن نظرياا من دول املغرب أ
 أن اإلحصائياتعريب من حيث النقص الكبري يف التعداد مقارنة بالدول املتقدمة ، حيث تبني ال

رغم االرتفاع املسجل ) 2007(1،58ال تكاد تتعدى نسمة 1000عدد الباحثني بالنسبة لكل 
 إالنسمة  ألفباحث لكل )1(،أن هذا العدد مل يبلغ 25من اجلدول حيث يظهر 1998منذ سنة
  .2001بعد سنة 

  
                               

. ، المرجع السبق الذكرعبد الكبير بالشو -1  
2 العالي و البحث العلمي و  منشورات وزارة التعليم، 2017- 2008اإلستراتيجية لتطوير التعليم العالي  الخطة -   

  .22-5، ص 2008تونس، . التكنولوجي
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 1)2007-1998(نسمة بتونس 1000تطور عدد الباحثني لكل: 24جدول 

 2007 2001 2000 1999 1998 السنــــة 

عدد الباحثين 
 ن1000لكل

0،70 0،73 0،79 0،88 1،58 

  

  : ميــاج العلــاإلنت - 

كان بوترية  إننقف عند التطور احلاصل يف هذا اال بتونس و  أنيف حماولة خمتصرة استطعنا 
قيلة  كباقي دول العربية عموما و دول املغرب العريب على وجه اخلصوص ،  ويظهر ذلك من ث

بعد أن كانت  196أكثر من  2008خالل عدد املنشورات لكل مليون نسمة و اليت بلغت سنة 
بزيادة تفوق الضعف ، أما عدد األحباث املنشورة خالل  76ال تكاد تتجاوز  2000خالل سنة 

انظر (2008حبث خالل سنة  2026اىللتصل ) 2000سنة(حبثا  540در بـ نفس الفترة فتق
  ).25اجلدول

ولكن يف ظل املفاهيم احلديثة حول جمتمع املعرفة مل يعد اإلشكال قائما حول حجم اإلنتاج  
 إليهالعلمي بل انصرف االهتمام إىل ميادين املعرفة اليت يشملها هذا اإلنتاج ، وأصبح ما تصبو 

ملتطورة اليوم هو ذلك اإلنتاج العلمي الذي ينعكس أثره بشكل مباشر على اجلوانب اتمعات ا
، توزيع اإلنتاج  2003االقتصادية ، و يف هذا اإلطار جاء يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية 

لتونس قد كان على النحو التايل  أن هذا التوزيع بالنسبة العلمي على ااالت احليوية،
  2.للعلوم الفالحية %8للعلوم الطبية ، %62م الدقيقة ، للعلو30% :

  

  

                               
، و إحصائيات وزارة التعليم العايل  2010من إعداد الباحث اعتمادا على إحصائيات واردة يف تقرير اليونسكو للعلوم  1-

   .2000البحث العلمي و التكنولوجيا و
  .2003حدة اإلنمائي ، تقرير التنمية اإلنسانية العربية ، برنامج األمم المتالسياق التنظيمي الكتساب المعرفة - 2
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  20081- 2000مقارنة اإلنتاج العلمي بتونس خال سنيت :  25جدول 

 

2000 2008 

 منشورات علمیة لكل ملیون ن
76,4 196,2 

 منشورة أبحاث
540 2026 

  

  الححتديات  التعليم العايل يف املغرب العريب وحماوالت اإلص:  املطلب الثاين

إن احلديث عن التعليم العايل يف املغرب العريب، ال ينصرف إىل حصر عدد املعاهد  
واجلامعات،أو تعداد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بل يتعداه إىل أكثر من ذلك أمهية،حيث  

وإذا كانت الدول املتقدمة قد أولت . ينطلق من حتديات الواقع للتخطيط إلصالحات املستقبل
ظ وافر من التحليل فإن نظرياا يف منطقة املغرب العريب، مل حتض باهتمام الباحثني جامعاا حب

من أبناءها وغريهم، ولعل حداثة نشأا وظروف هذه النشأة قد حالتا فعال دون االهتمام 
  .املفترض

 :  التحديـــات: اوال

طقة حماولني بذلك سنحاول من خالل هذا املطلب  التطرق إىل حتديات التعليم العايل باملن
  :التركيز على املشتركة  منها بني منظومات التعليم العايل املغاربية و اليت نلخصها يف ما يلي 

  :  تبين النموذج الغريب االستعماريـ  أ

ال شك أن طول الفترة االستعمارية اليت عانت منها منطقة الدول املغاربية على غرار 
وبة مبكان خلق منظومة للتعليم العايل كنموذج وطين دون باقي الدول العربية ، جعل من الصع

اللجوء إىل تبين النموذج الغريب املستورد بعد حصوهلا على االستقالل السياسي خصوصا من 
                               

.، املرجع السابق الذكر 2010تقرير اليونسكو للعلوم    -1  
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مث الربامج واملناهج مبتعدة بذلك عن خصوصيات و متطلبات  البلد املستعمر بدءا باهلياكل،
 .احمليط االجتماعي و االقتصادي الوطين

اخلرباء و األساتذة األجانب،حيث  إىلد كان النقص الكبري يف هيئة التأطري سبا كافيا للجوء وق
أصبح يف ما بعد على حساب اإلطارات الوطنية، و لقد ساهم هذا الوضع بشكل أو بآخر يف ما 

  1.يعانيه التعليم العايل عموما و اجلامعي خصوصا 

  : اللغـــوية ـ اإلشكـــاليةب 

يرتبط وظائف اجلامعة جتعل منها فضاء يتغلغل يف البيئة احمللية وكل ما خصوصية  إن 
تباينت مواقف الدول ،  وقد ولن يكون هذا التغلغل ممكنا إال من خالل اللغة وظائف،من  ا

املغاربية حول مكانة لغة الدولة املستعمرة مقارنة باللغة الوطنية فبينما تستمر البعض يف تداول 
) املغرب(هناك من تستخدم اللغتني معا ) تونس مثال( على حساب اللغة الوطنية  اللغة األجنبية

  ).اجلزائر( بينما هناك من حتاول أخرى اعتماد اللغة احمللية  أداة للتدريس مبختلف مراحله 

يتعلق  إمنااستعمارية فقط و  إليها خبلفيةتداول اللغة األجنبية ال ينبغي النظر  أنغري 
الغربية خاصة تلك اليت تتطلب يف إنتاجها العلم  املنتجاتوسع يف استهالك بشكل كبري بالت

  .والتكنولوجيا يتطلب التعامل معها إتقان لغة البلد املنتج ومن مث تداوهلا

بعض الدول املغاربية تسعى  لالهتمام باللغة العربية  أن إىلوينبغي اإلشارة هنا 
كادمييا ، دون االستغناء عن اللغة األجنبية الغربية واعتمدا اللغة الوطنية األوىل رمسيا و أ

      2.بسبب املشكالت املتعلقة باملصادر واملراجع 

  :األكادميية ـ احلـريةج 
صحيح أن احلرية األكادميية مسألة نسبية ، تتفاوت قيمتها من دولة إىل  

االستقاللية  الدول األكثر تقدما يف حد ذاا ال تكاد توفر أنأخرى،واألبعد من ذلك 
                               

  .164ذكر ، صالسبق المرجع النجوى ،   بوزيد - - 1
دار :ةاإلسكندري،سوسيولوجيا التعليم العاليعبد اهللا محمد عبد الرحمان، : نقال عن ،مرجع سبق ذكره نجوى بوزيد -- 2

  . 223،ص1991المعرفة الجامعية،
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الطابع احلكومي أن  أوهلما ، سببني رئيسني  إىلاألكادميية مائة باملائة وهذا رجع يف اعتقادنا 
للجامعة جعلها يف تبعية دائمة للسلطة احلكومية، ملا حتتاجه من اهلياكل اجلامعية من دعم مايل 

على اجلامعة يف فالضغوط السياسية . وجتهيز، ومن مث ضعف استقالليتها بنيويا ووظيفيا
اتمعات العربية على العموم ومنها دول املغرب العريب ، أدت يف كثري من األحيان إىل رفض 
مشاريع حبث وأعمال ذات مستوى علمي قد تنعكس إجيابا على التنمية مبختلف مستوياا ال 

  . الجيايب لشيء إال ألا حتتوي مقاربات نقدية لواقع هذه اتمعات يف حماولة للتغيري ا
الطبيعة التسلطية لألنظمة السياسية احلاكمة ، فالواقع يثبت أن أما السبب الثاين فهو  

دولة احلق و القانون  إىلالدول املغاربية يف جمملها ال زالت يف بداية حمتشمة من اجل الوصول 
ناءة،ومن حني حتقيق ذلك تبقى تسلطية ، ختشى من معارضة حقيقة ب إىلوحتقيق الدميقراطية و 

رسم السياسات التعليمية والتكوينية،و تنصيب هيئات التدريس  إىلاجل ذلك متتد هيمنتها 
 إىلبآخر  أوبشكل  إىلوالتأطري وفق التوجهات و االنتماءات السياسية، كل ذلك أدى 

املعرفة قنوات تزود النظام بكفاءات  إنتاجسيطرة السياسي على العلمي وجعل من مؤسسات 
حتقيق أهدافه يف خمتلف امليادين االقتصادية و العقائدية و السياسية متكنه من كسب متكنه من 

وتكوين الكفاءات الوطنية و  النخبة إنتاجالشرعية ،وبذلك تتحول اجلامعة من مؤسسة تعيد 
تكريس األمر القائم عن طريق تقييد حرية الفكر  إىلهياكل تسعى  إىلإطارات تسيري الدولة 

   1.والتحليل

  : الفجوة بني خمرجات البحث العلمي و التنمية ـد  

إن ما حققته الدول املتقدمة من رقي يف ااالت املختلفة انطلق بالدرجة األوىل من  
االرتباط العضوي لوظيفة اجلامعة بقضايا التنمية، عن طريق ما يسمى بالبحث العلمي 

لمي من التفاعل مع اتمع التطبيقي وهو وسيلة متكن اجلامعة و مؤسسات البحث الع
يف حني جند أن عالقة اجلامعة مبشكالت التنمية يف دول العامل الثالث و . وتعميق ارتباطها به

من بينها الدول املغاربية مل تكن حمورية عند إعداد السياسات التعليمية و تكوين الكفاءات 
 .ا التنمية يف هذه اتمعاتالوطنية نتج عنه ميش البحث العلمي و إمهاله يف معاجلة قضاي

                               
  . المرجع السابق الذكر،  أبو مدين طاشمة - 1
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 :إصالح منظومة التعليم العايل باملغرب العريب:الثالثاملطلب 

ال شك أن التغريات احلاصلة يف العامل خالل العشرية األخرية من األلفية الثانية من ايار املعسكر  
عربية يف حتقيق الشيوعي و تزايد هيمنة القطب الرأمسايل ، وكذا فشل املنظومات البحثية للدول ال

 :إىل عوامل أخرى نذكر منها افةضباإلالتنمية املطلوبة رغم حماوالت اإلصالح املتعددة ، 

واقع منظومة التعليم العايل الذي يقتضي التعجيل بتبين مسار إصالحي إستراتيجي  -
ومستمر،حيتوي يف طياته ميكانيزمات جناحه، وتكييفه الدوري مع املستجدات اليت يفرضها 

 .قعواال
منظومة التعليم العايل والبحث  ةعومل أدى إىل والسريع الوترية،الذي اهلائل التطور العلمي -

 .العلمي
 .أكثر حنو العمالة املتخصصة، ذات التكوين اجلامعي اجتهسوق العمل حمليا وعامليا، الذي  -
 1.واألعمال وحاجاته املتزايدة إىل خدمات اجلامعة االقتصادعامل  -

ريها، كان على منظومة التعليم العايل والبحث العلمي، أن تتبىن هلذه األسباب وغ
،  إستراجتيات إصالحية، قصرية ومتوسطة وطويلة املدى، وأن تأخذ باألسباب العصرية للنجاح

كل ذلك جعل من اإلصالح  احلقيقي  اهلادف ضرورة  و مطلبا أساسيا يقع على عاتق الدول و 
ول املغرب العريب جاهدة إىل إصالح سياساا التعليمية عامة ويف هذا اإلطار تسعى د ،احلكومات

والتعليم العايل على وجه اخلصوص ، سنحاول من خالل هذا اجلزء اإلطالع على هذه التجربة 
 .بإجياز 

رغم أن التعليم يعترب أهم مستويات اإلصالح الشامل وأكثرها تعقيدا و عرضة للتعثر،إال  
وية اليت يستحقها يف الوقت احلاضر، وكان يف الغالب ميثل وسيلة انه مغاربيا مل حيض باألول

حموالت اإلصالح السابقة أن  لتعويض األطر األجنبية من جهة و تسيري املؤسسات القائمة ، كما
جاءت ملعاجلة السلبيات و ليس التركيز على أسباا وأصبح  اإلصالح اليوم قائما على أهداف 

، مث التخلص من سلبيات النظام السابق عن طريق معاجلة أسباا تسهى من خالهلا إىلحمورية 
االستفادة املستمرة من التطورات االجيابية احلاصلة يف جماالت البحث و التكوين يف جامعات 

                               
مقال منشور على شبكة االنترنت ، "  LMDالمكتبة الجامعية فضاء التعلم و البحث في سياق نظام " ،  سمية زاحي - 1

  .41/01/2011: تاريخ التصفح   /:informatics.gov.sa/details.php?id=333http/:موقع
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االستجابة ملتطلبات تكوين يتناسب مع املتغريات الكربى داخليا و ، باإلضافة إىل العامل املتقدم
   1.و التطوير و التأهيل خارجيا يف جماالت البحث

عموما بدأ التحضري إلصالح التعليم العايل يف كل من تونس و املغرب و اجلزائر تقريبا و
، مث يف 1999ففي املغرب مت تعيني اللجنة اخلاصة بالتربية و التكوين يف مارس ، يف نفس الفترة

ين ، وبعد ذلك يف شهر ماي شهر أكتوبر من نفس السنة مت تقدمي امليثاق الوطين للتربية و التكو
ويف تونس وعلى الرغم  .اخلاص بالتنظيم اجلديد للتعليم العايل 01.00مت إقرار القانون  2000

النظام اجلديد للتعليم  إىلالنقاش كان جاريا يف نفس الفترة ، فإن القرار الرمسي باالنتقال  أنمن 
نظام التعليم العايل  إقرارا يف اجلزائر مت أم  .2006، وبدأ تطبيقه فعليا سنة 2005العايل جاء سنة 

، من خالل القانون التوجيهي 1999سنة  - على مستوى النصوص-ذي املستويات الثالث
 ).ستناوله بتفصيل أكثر يف الفصل الثالث(  2).1999.05-99رقم (للتعليم العايل 

ب العريب ما هي يف احلقيقة إن موجة اإلصالح اليت مشلت التعليم العايل يف منطقة املغر
إال مطلبا تقتضيه الشراكة االورومتوسطية ، و بالضبط اتفاقيات الشراكة اليت تربط االحتاد 
األورويب مع دول املغرب العريب وذلك على ضوء النموذج األورويب املوحد الذي يعرف 

حيث أقرت اللجنة األوروبية للتربية و الثقافة . the Bologna process(3(مبسار بولونا 
جمموعة من األدوات القانونية و املالية املرافقة لنشر هذا النظام يف الفضاء األورويب بالدرجة 
األوىل ، مث نشره على املستوى العاملي بداية من دول اجلوار األورويب أو ما تسمى بدول 

 اإلطاراللجنة يف هذا  أعدتاملغرب العريب ، حيث الشراكة مع االحتاد األورويب ومنها دول 
) Tempus" (تامبوس"ما يهمنا منها وهو برنامج  إىلبرامج للسياسات اخلارجية نتطرق 

العايل يف بعض الدول العربية جنوب املتوسط و هي على اخلصوص  التعليملكونه يهم اصالح 
  .الدول املغاربية

                               
 :مقال منشور على شبكة االنترنت موقع، "التعليم العالي و اإلصالح الشامل في المغرب  إصالح" إبراهيم ياسين، - 1

/islah27.htmhttp://www.almarrakchia.net 12/02/2011 تاريخ التصفح  
2 - Bouhafs  Mobarki , « Implementing higher education reforms in Maghreb countries in the light of the 

Bologna process model”, Higher Education  International  conference, May 4-6 ,2010, Beirut, Lebanon 
نظام للتعليم العالي يسمح بتجانس الشهادات األكاديمية على المستويين " هو Bologna Process" ابولون"مسار - 3

 Europeen commission Bologna" األوروبي والعالمي، ويسهل حركية األساتذة والباحثين والطلبة 
process (2009).  بدأ فعليا سنة لموحدةالرهانات التي تواجه أوربا التعزيز مجموعة من  " بولونا"جاء مسار ،

 :لمزيد من المعلومات حول المسار ارجع إلى. بإعالن بولونا 1999
  

http://www.almarrakchia.net


~ 105 ~ 
 

الدول األعضاء يف اإلحتاد األورويب من التعاون  هو أداة تسمح جلامعات: Tempusبرنامج 
 Tempus جبدأ برنام،البيين،والتعاون مع جامعات جمموعات دول الشراكة مع اإلحتاد األورويب

  2013.1إىل  2009،اليت تغطي الفترة املمتدة منTempus IV،وهو يف مرحلته الرابعة 1990سنة
عليم العايل استجابة للتوجهات العاملية يف الت جاء (LMD)النظام اجلديد أنو بذلك ميكن القول 

الليسانس : يف شكل تنظيم منطي يتجه حنو هيكلة مسار التعليم العايل يف ثالث أطوار هي 
واملاستر مث الدكتوراه ، ويتشكل كل طور من وحدات تعليمية موزعة على سداسيات على 

  :النحو التايل
تكوين قاعدي متعدد  األوىلمن مرحلتني يشتمل على ستة سداسيات، كما تتض:الليسانس

  .و املرحلة الثانية تكوين متخصص التخصصات،
  .يشتمل على أربعة سداسيات، حيضر خالله الطالب مستقبله املهين أو البحثي:املاستر

يشتمل هذا الطور على ستة سداسيات، يتم يف ايتها تتويج الطالب بشهادة :الدكتوراه
  2.وحةالدكتوراه بعد مناقشة أطر

وسعيا إىل تغليب اجلانب  ،شروط بيداغوجية ال ميكن جتاهلها من أجل إصالح هادفوهناك  
  :نلخصها يف ما يلي الزيادة يف املردود العلمي  وحتقيق النوعي 

 .أفواج حمدودة من حيث عدد للطلبة -
 .تقييم مستمر للمعارف النظرية و التطبيقية -
 .النظام السداسي بدل السنوي  -
 .ت بيداغوجية مستقلة غري تكاملية من حيث التقييم نظام وحدا -
 .نظاما توجيهيا على مراحل حسب املراحل و املسالك اليت مير ا الطالب -
 .مصاحبة بيداغوجية من طرف أستاذ مؤطر لكل طالب -

غري أن اإلصالح يف الفضاء املغاريب قد اقتصر على اهليكل التنظيمي العام للتعليم العايل املتمثل يف 
القرارات  :مراحله الثالث،وذلك نتيجة ملعوقات  متثلت حسب األستاذ بوحفص مباركي يف 

متثلت يف السرعة يف تكوين جلان وطنية تنقصها اخلربة والتجربة  ،رعة على املستوى اإلداريااملتس
                               

1 - Bouhafs  Mobarki , op.cit, p11 
  .ذكرالسبق المرجع السمية زاحي ،  - 2
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دارية الستصدار التوصيات مث صياغتها يف قالب قانوين إأصبحت بعد ذلك أدوات  ،و التخصص
  .بعض األساليب اإلدارية غري املوضوعية لتمرير اإلصالح ستعمالاو، بة الوصايةحسب رغ

عدم إشراك اإلطراف املعنية مباشرة باإلصالح من جمالس علمية للجامعات و النقابات مث  
نقص التجهيزات الضرورية الجناز املشروع مقارنة بتلك املتوفرة يف  ، معوالتنظيمات الطالبية

 1.لنظام اجلديد املتمثلة يف اجلامعات األوروبية البيئة األصلية ل
و رغم كل هذه املعوقات من الصعوبة مبكان احلكم على مدى جناح هذا النظام يف دول 

املغرب (حداثة تطبيقه يف هذه الدول األول يتمثل يف  :املغرب العريب لسبني رئيسني يف نظرنا
بالنسبة ملشروع بعيد املدى يتطلب الوقت فاملدة قصرية  ،)2005تونس  -  2000ية اواجلزائر بد

ال ميكن األخذ بنجاح هذا النظام أو فشله إال من خالل أنه ، و السبب الثاين مثارهالكايف جلين 
قياس مدى حتقيقه للتكيف و االنسجام ملنظومة التعليم العايل مع احمليط السوسيواقتصادي، بدءا 

تكوين نوعي  يساهم  يف حتقيق التنمية يف بعدها  بالعالقة بني اجلامعة و عامل الشغل عن طريق
  .الشامل

 

  هجرة الكفاءات الوطنية على التنمية وآليات احلد منها أثر:املبحث الرابع
عتبار الظاهرة سلبية و اجيابية  يف الوقت نفسه ، سوف نتطرق يف حبثنا إىل السلبية اميكن  

ساس أن هجرة الكفاءات قد أحلقت أضرار منها بأكثر تفصيل دون إغفال البعد االجيايب على أ
معتربة باقتصاديات دول العربية عموما، و دول املغرب بالعريب على وجه التحديد و من مث على 

  .وترية التنمية ا ، أكثر مما يترتب عنها من منافع 

  اآلثار املترتبة عن هجرة الكفاءات: املطلب األول
 :ار السلبيةـــاآلث: أوال

صور اآلثار السلبية هلجرة الكفاءات الوطنية مبنظور اقتصادي فحسب ولكن تتعدى ال ميكن ت 
ذلك لتمس اجلوانب االجتماعية والثقافية و السياسية و الثقافية و العلمية و غريها من اجلوانب 

 :ومن بني هذه اآلثار نذكر ما يلي اإلنسان، يف حياةاهلامة 
                               

1 - Bouhafs  Mobarki , op.cit,p14 
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ليم الكفاءات و تكوينها من الناتج الوطين اخلام، فقدان موارد مالية كبرية أنفقت على تع -
لتصبح إطارات جاهزة للدول املستقبلة تستغلها دون مقابل، فقد قدرت الدراسات يف اية 

دوالر للطبيب  الف535والف دوالر، 227الثمانينات كلفة إعداد املهندس الواحد بـ
ل عقد السبعينات يقارب الواحد،ليكون مقدار ما تكبدته الدول العربية من خسائر خال

 1.مليار دوالر1،57بـ  2002مليار دوالر،لتقدر هذه اخلسائر يف اية 11
الزيادة يف توسيع اهلوة بني دول املغرب العريب و الدول الغنية املتقدمة اليت متثل البيئة اجلاذبة  -

زيد من وت مسجلة،علمي و اختراعات  إنتاجاليت تصبح بالضرورة مالكة لكل  للكفاءات،
 .اليت تعتمد على املعرفة كمادة أولية يف إنتاجها احتكارها للمنتجات

التأثر بالتبعية الثقافية للمجتمعات اليت هاجروا إليها، مما يضر بالتنمية الثقافية يف جمتمعام، اليت  -
متثل حلقة يف مسار التنمية الشاملة، حيث تزيد اهلوة بينهم بني عادات و تقاليد بلدام 

  2.األصلية و من مث التأثري على هويتهم
ضعف البحث و اإلنتاج العلمي يف املراكز البحثية املغاربية يف مقابل زيادة ذلك يف اتمعات  -

 .املستقبلة للكفاءات، يترتب عن ذلك ازدياد التخلف و التبعية للدول األكثر فقدانا لكفاءاا
ات أجنبية لسد الفراغ الناتج عن هجرة الكفاءات الزيادة يف اإلنفاق اخلاص باستقدام كفاء -

من أموال و طاقات يف سبيل تعليم  أنفقتهالوطنية،وبذلك تكون اخلسارة مزدوجة لضياع ما 
هذه الكفاءات من جهة مث مواجهة النقص احلاد يف الكفاءات وسوء استغالهلا عن طريق 

  . غالبا ما تكون بتكلفة كبرية أجنبيةاالستعانة بكفاءات 
 

 :  اآلثار اإلجيابية: ثانيا
 

سبق و أن ذكرنا أننا ال نركز كثريا على اجلانب االجيايب هلجرة الكفاءات الوطنية ، ألننا 
نعتربها ظاهرة غري صحية بالنسبية للتنمية الشاملة يف املنطقة وبالتايل مواجهتها تكون مبعرفة 

ا و رغم ذلك ميكن حصر هذه حجم اآلثار السلبية هلا أكثر من الوقوف على اجيابيا
  :االجيابيات يف ما يلي

                               
، نقال عن "دية و البشرية في الوطن العربيهجرة الكفاءات العربية و أثرها على التنمية االقتصا" ، محمد صافيتا - 1

  .11، ص2002، دبي،  وجريدة البيان./ 22،1980،العدد المستقبل العربيمحمد هشام خواجكية ، 
  عصام محمد راضي طه الحنبلي، - 2

مدى توفر العوامل الطاردة لهجرة األدمغة من الجامعات العربية  من وجهة 
، جامعة النجاح  رسالة ماجستير غير منشورة، الضفة الغربية نموذجا جامعة: نظر الهيأة التدريسية فيها

  .1993الوطنية،نابلس،
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 :التحويالت املالية  - أ

األمهية احلقيقة للتحويالت املالية ال تكمن يف اجلانب كمي أي حجم األموال اليت يقوم  
بلدام األصلية، و لكن تتجلى هذه األمهية يف دور هذه التحويالت يف  إىلاملهاجرون بتحويلها 
صحيح أن هذه التحويالت ختص املهاجرين مبختلف . بية املهاجرة يف بلداماستثمار القوى املغار

فئام و أصنافهم، وال ميكن عمليا الفصل بني حتويالت الكفاءات املهاجرة و بقية املهاجرين  
  . لذلك سنتطرق إىل التحويالت بشكل حىت تتجلى أمهية النسبية للتنمية 

  

مليار دوالر، ذهب حنو  280عاملني يف اخلارج ، بلغ جمموع حتويالت ال2006ففي عام 
من  باملائة 20وباملائة  10ثالثة أرباعها إىل البلدان النامية، اليت تشكل التحويالت فيها ما بني 

، مث هبطت 2008مليار دوالر عام  339وارتفعت قيمة التحويالت إىل .إمجايل الناتج الوطين
أما جمموع التحويالت إىل  ، يار دوالر يف العام املاضيمل 317بسبب األزمة املالية العاملية إىل 

مليار دوالر،  25.162أكثر من  2006منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، فبلغ يف العام 
  1.باملائة 7 األردنباملائة ، بينما بلغت حصة كل من اجلزائر و 14بلغت حصة املغرب منها 

 : نقل املعرفة -ب 

يف جماالت اهلجرة أنه من بني األسباب الرئيسية هلجرة الكفاءات يرجع كثري من الباحثني 
القيام بأحباث متقدمة يف امليدان التكنولوجي حيث ال تتوفر  إىلالعلمية املتخصصة ، السعي 

بلدام على اإلمكانيات الكافية من جهة ، و عدم االستفادة بشكل مباشر من نتائج هذه 
قد تساهم هذه الكفاءات يف نقل املعرفة ألوطام من خالل األحباث من جهة ثانية، وبالتايل 

املؤمترات وامللتقيات، أو املشاركة مباشرة مستقبال يف تطوير مشاريع العلوم و التكنولوجيا يف 
  .الوطن العريب

  

  

  

                               
 :، مقال منشور على شبكة االنترنت موقع""حركة الكفاءات العربية، اإلقليمية و الدولية ""محمد عارف،  - 1

arabe.org/add/showmain.php?main=1060-tp://www.institutht 22/03/2011 تاريخ التصفح  
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  لالستفادة من هجرة الكفاءات االستراتيجيات  املغاربية : املطلب الثاين
  

من الدول اليت تعاين من آثار هجرة كفاءاا قد استطاعت أن ال ميكن اجلزم بان أي دولة 
جتد إستراتيجية كفيلة بالقضاء على الظاهرة، ألا مستمرة باستمرار مسبباا، ومن مث جاء 
التفكري بآليات متكن من التكيف مع الوضع القائم سواء مبحاولة استرجاع بعض من الكفاءات 

من تلك املستقرة بالدول املتقدمة ويف هذا اإلطار ميكن التطرق االستفادة بقدر كبري  أواملهاجرة 
حتقق بعض النجاح على املستوى القطري يف بعض  أنإىل بعض هذه اآلليات اليت استطاعت 

  :الدول املغاربية 
  

  ):TOKTEN(برنامج توكتان  :أوال
 Transfert of Knowledge Though(تسمية خمتصرة مكونه من احلروف األوىل من عبارة

Expatriate Nationals(  رنسيةـالفيقابلها ب                                     transfère des 
connaissances par l’intermédiaire des nationaux expatriés                                      

 وهور السلبية هجرة الكفاءات ختفيف من اآلثا إىلوهو برنامج للهيئة األمم املتحدة للتنمية  يهدف 

 قاعدة بيانات وجود على اعتمادا املهاجرة الكفاءات طريق عن املعرفة نقل إىل دف آلية

اخلصائص  وبعض واملستقبلة املرسلة الدول حسب املهاجرة والكفاءات اخلربات عن متجددة
 زيارات تنظيم لخال من الكفاءات تلك من املرسلة الدول احتياجات بتلبية ويقوم اهلامة،

 هذا األم،وخيتص وطنهم يف والعلمي الفين الدعم لتقدمي تطوعي أساس قصرية على استشارية

 اخلرباء مينح حيث التكلفة واخنفاض املتبادلة والثقافة والتقاليد مثل اللغة متعددة مبيزات الربنامج

 مغتربيها تستقدم ولةد 49 يف الربنامج هذا فقط  ويتواجد اإلقامة وتكلفة السفر تذاكر قيمة

املغرب،اجلزائر ،السودان لبنان : األم، من بينها  وطنهم يف والفين   العلمي الدعم لتقدمي األكفاء
من عل مستوى وزارة اخلارجية للدول املعنية من أجل إعداد  PNUDيتم توقيعه مع  وفلسطني

  1 .لقاءات مع كفاءاا املهاجرين برعاية هيئة األمم املتحدة
االستفادة من هذا  إىلى مستوى املغرب العريب تعترب املغرب من الدول السباقة علو

بني وزارة اخلارجية املغربية و ممثل هيئة األمم  TOKTENالربنامج حيث مت توقيع وثيقة مشروع 
، جاء على إثرها اللقاء األول يف الرباط شارك يف هذا اللقاء 8/01/1990املتحدة للتنمية يف 

                               
1 Jamel Bouoiyour, «  Migration diasporas et développement humain », article publié sur 

internet : www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/GT3-8.PDF ,15/08/2011 

http://www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/GT3-8.PDF


~ 110 ~ 
 

مقيمون يف اخلارج ، وكان اللقاء الثاين يف نفس الشهر من السنة  180ريب منهم باحث مغ300
باحث مغريب  180حضره  1996املوالية  بالدار البيضاء  وكان اللقاء الثالث و األخري سنة 

تضمن اللقاء األول تقدم أحباث التنمية يف املغرب، وأثر 1،مقيمون باخلارج 38منهم 
ى التنمية الوطنية، و إنشاء شبكة تبادل األحباث بني املخابر و مراكز التكنولوجيات احلديثة عل

البحث مغربية و الباحثني املغاربة يف املهجر، اهلدف إذن تعبئة النخبة العلمية الوطنية يف اخلارج 
من أجل املشاركة يف تنمية البحث العلمي و التكنولوجي  داخل الوطن  ومن مث املشاركة يف 

البحث العلمي يف خدمة التنمية املستدامة يف " خصص  للقاء الثاين شعار  ،وادية التنمية االقتص
و علوم االتصال مث   لفالحيا، من خالل التركيز على التعاون يف التكنولوجيا يف امليدان "املغرب

و خصص اللقاء الثالث التكنولوجيا .خالهلا تأسيس الشبكة املغربية للتعاون و التبادل التقين 
 2.وية احلديثة و علوم الفضاءالنو

إال أن املغرب استطاع على األقل ، و إذا كان هذا الربنامج مل يأت بثماره بشكل مباشر 
باحث من داخل و خارج الوطن من جهة مث االتفاق على  480جيمع يف حوار مفتوح قرابة  أن

رة و إقناعهم  على خلق بنك معلومات ميثل قاعدة بيانات للكفاءات العلمية و التقنية املهاج
  .االندماج يف النسيج االقتصادي املغريب 

  

 ): FINCOME(مبادرة فنكوم  :ثانيا
 Forum internationales des compétences marocains àمناألوىل  األحرفوهي 

l’étranger ) ويعترب هذا املنتدى مثرة احلكومة )املنتدى الدويل للكفاءات املغربية يف اخلارج،
من  2004أفريل  20ة بشكل مستقل و ال وصاية للمنظمات الدولية عليه  ، مت تفعيلة يف املغربي

 3.قبل جلنة مكونة من وزارة التعليم العايل و  الوزارة املنتدبة للجالية املغربية باخلارج
و خدمات املنتدى مت تثبيت  TOKTENومن أجل االستفادة من الربنامج  السابق 

و مت تفعيله من خالل   TOKTEN -FINCOMEاملشروعني أطلق عليه  برنامج ثائي جيمع بني
جلنة أشراف وتوجيه  تابعة لوزارة البحث العلمي و ليس كما كان سابقا لوزارة املنتدبة : أنشاء 

                               
1 - Abdelkrim Belguendouz, Compétences Marocain expatriées : Quelles politiques de 

mobilisation suivis pour le développement du Maroc ?, Séries CARIM AS, n° :21, Robert 
Schuman center for Advanced  studies, Institut universitaire européen, 2010  

2 - Ibid. 
3- Ibid. 
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مث إنشاء خليتني  األوىل يف الس الوطين للبحث العلمي والتقين    للجالية املغربية باخلارج
)CRNST (ة جلمعية البحث و التنميةوالثانية تابع.  

أن يؤسس لشراكات مع مجعيات  CRNSTاستطاع  FINCOMEوعلى هامش مبادرة 
: كفاءات مغاربة يف اخلارج ، منهم على اخلصوص الكفاءات العلمية ومن بني هذه الشراكات 

 -ة األملانية، مث اتفاقية مع الشبك2007اتفاقية مجعية املغاربة املختصني يف املعلوماتية  بفرنسا سنة 
افة إىل اتفاقيات أخرى مع خمتلف اجلمعيات اليت يشارك فيها ض، باإل2009ماي 22املغربية يف 

كفاءات مهاجرة من املغرب و يف خمتلف االختصاصات ، وقد توجت هذه الشراكات بتكوين 
 20،000قاعدة بيانات للكفاءات العلمية املغربية سواء داخل أو خارج الوطن يفوق تعدادها 

  .عضو
  :اجلامعيةامللتقيات :ثالثا

وهي جتمعات ملختلف الكفاءات من اجلامعيني على اخلصوص املقيمني واملهاجرين خارج 
الوطن على حد سواء، تقام على هامشها ملتقيات علمية تناقش القضايا الوطنية يتم االستفادة من 

ملراكز األحباث املتقدمة يف الدول  خالهلا من مسامهات األساتذة و الباحثني املهاجرين و التابعني
املتقدمة لتصبح بذلك آلية من آليات نقل املعرفة، وفرصة للقاءات بني الباحثني من داخل و 

اىل 20خارج الوطن، و يف هذا املقام نذكر لقاءات اجلامعة اخلريفية باملغرب من 
باحث 300ها شارك في األملانيةمجعت على اخلصوص الكفاءات املغربية  2009رنوفمب21
 :مقيمني بأملانيا وكان من أهدافها 150منهم

 .توعية الكفاءات العلمية يف اخلارج اإلصالحات يف املغرب و تنميتها •
 .خلق روابط دائمة بني الكفاءات داخل و خارج الوطن •
تشجيع استثمارات املهاجرين داخل الوطن مبا يف ذلك خمابر البحث العلمي ونقل  •

 1.التكنولوجيا
امللتقى الوطين للكفاءات  2011اجلزائر على هامش لقاءات اجلامعة الصيفية، عقد يف جوانو يف 

باحث من داخل و خارج الوطن ، يف حماولة دف إىل 120املقيمة باخلارج حضره أكثر من
  .تبادل املعلومات 

                               
1 - Abdelkrim Belguendouz, OP.CIT, p18-19 
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  اقتراحات للتكيف مع ظاهرة هجرة الكفاءات الوطنية : املطلب الثالث
ل النامية ينبغي معاجلة الظاهرة من منظور أن  خسارة  الكفاءات الوطنية  بالنسبة للدو    

عن طرق اهلجرة ال ميكن تقديرها بثمن ، ليس فقط مقارنة مبا مت هدره من أموال من الناتج 
الوطين اخلام يف سبيل تعليمهم و لكن أيضا ما ميكن أن جتنيه الدول املستقبلة يف جمال التنمية 

ا مبا يف ذلك البحث و التطوير ، ومن جهة ثانية بالنسبة للكثري من اإلطارات مبختلف مستويا
العلمية والباحثني ال جيدي نفعا عودم إىل أوطام بسبب املستوى املتقدم يف مستواهم املعريف 
والتكنولوجي إىل درجة ال ميكن جتسيد نتائج أحباثهم ميدانيا عند عودم ،و احلال ينطبق على 

غرب العريب،ومن  هنا جاء التفكري  بضرورة االكتفاء باالستفادة ماديا من الكفاءات دول امل
املهاجرة  بشكل قد حيقق تعويض القيمة املادية مقابل تكوينهم ، و يف هذا اإلطار قام االحتاد 

 1972السوفييت سابقا بتحديد ضريبة خاصة للكفاءات العلمية اليت تريد اخلروج من الوطن سنة 
أصحاب الشهادات اجلامعية من أجل استرجاع النفقات العمومية على تعليمهم ، وكان خاصة 

اإلشكال القائم هو كيف ميكن حتديد قيمة هذه الضريبة إذا كانت املبالغ اليت مت صرفها يف 
اقترح املفكر االقتصادي  اإلطاريف هذا  1.تكوينهم يف املاضي مل تعد بنفس القيمة يف احلاضر؟

Jagdish Bhagwati  هذه الضريبة اليت مسيت بامسه فيما بعد  إنشاء.  
   )taxe de Bhagwati ( :ضريبة باغوايت :أوال

أن الدول الفقرية تربح أكثر مما ختسر من آثار اهلجرة   إىل Bhagwati غوايتابيذهب 
خاصة بالنسبة للمهاجرين ذوي الشهادات العالية، فالعقول حسب رأيه ستهاجر بسرعة أكرب 

دما تبقى يف بيئة غري مناسبة هلا و اهلجرة هنا يقصد ا مغادرة جمال اختصاصها إىل مزاولة عن
نشاط آخر، بينما مغادرا هلذه البيئة إىل دولة أكثر غىن سيعود عليها و لوطنها بفائدة أكيدة ، و 

 األول هو قيمة التحويالت املالية و: هذا عندما نأخذ بعني االعتبار ثالث متغريات 
طبيعة  إىلالتكنولوجية،والثاين هو متغري البطالة ألن الكفاءات يف الدول النامية تبقى عاطلة بالنظر 

االختصاص وباهلجرة خترج من دائرة البطالة ، أما املتغري الثالث فهو العودة حيث يف حالة 
يمية ارض الوطن تكون الدولة قد اكتسب رأس مال بشري ذات كفاءة مالية و تنظ إىلالرجوع 

  . و معرفية عالية
                               

1 - Speranta Dumutri , OP.CIT, p125. 
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هذا الطرح يفرض علينا النظر إىل قطاع التربية و التعليم على انه استثمار للموارد 
البشرية على حساب قطاعات أخرى ،جتين الدولة العائدات من هذا االستثمار على املدى 

د املالية حمل الطويل، وبالتايل يكون من الواجب على الكفاءات اليت تغادر أوطام استرجاع املوار
تعوض من قبل الشخص الذي كان سببا  أناالستثمار يف تعليمهم ، أخذا مببدأ أن اخلسارة جيب 

  1.فيها
تقوم ضريبة باغوايت على أساس فرض ضريبة على الكفاءات املهاجرة خارج حدود 
موطنهم األصلي،حبيث تكون على شكل نسبة متزايد وفق تزايد الدخل الفردي احلقيقي ، و 

من هذا الدخل طيلة مدة إقامته باخلارج ستكون كافية  ) مثال(باملائة 10في اقتطاع نسبة يك
السترجاع ما ختسره الدول املصدرة للكفاءات على املدى البعيد، وحني تصبح هذه الضريبة 
تشكل عائقا على الفرد املهاجر سيفكر حتما يف العودة إىل بلده، أو على األقل تفرض عليه 

يف مشاريع داخل الوطن و ستكون أكثر فائدة إذا كان االستثمار يف البحث و االستثمار 
 .   التطوير

 اإلفرادو قد واجه ها الطرح انتقادات كثرية حيث أنه يشكل عائقا أما حرية التنقل  
 إىلبغض النظر عن مستواهم و جنسيام ، مث إن الظروف اليت دفعت الكثري من الكفاءات 

الظروف ( فيها بل يف كثري من األحيان تكون الدولة طرفا يف ذلك اهلجرة ال دخل هلم
،وأخريا عدم وضوح وجه اإللزام يف دفع هذه الضريبة فالكفاءات يف )االجتماعية والسياسية

وبالتايل ال ميكن يف أي حال من األحوال إلزامهم  بدفع  ،املهجر تكون خارج سيادة دوهلم
  . مستحقات مالية إذا رفضوا ذلك 

  

  :نظام االمتيازات اخلاص بالكفاءات املهاجرة  :ثانيا
الصادقة  دةااإلروهي مبادرة قد أعطت مثارها يف بعض البلدان اليت تعاين من الظاهرة مع 
العودة  مع  إىليف عودة هذه الكفاءات ، تبدأ بتخصيص موارد هامة لدعوة الباحثني باخلارج 

و جزء من هذا التمويل وذلك حسب إمكانيات الدولة، و االلتزام التام بتمويل براجمهم البحثية أ
باحثا ممن أثبتوا  96تستعيد  أنقد سعت ايطاليا يف هذا االجتاه و استطاعت يف فترة وجيزة 

   .متيزهم  براعتهم
                               

1 - Speranta DUMITRU, OP.CIT, p127-129. 
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و يف نفس اال تقوم التجربة االيطالية على جمموعة من االمتيازات املغرية بالنسبة للباحثني الذين 
 إىلامتيازات ضريبية لباحثني املغتربني الذين سيعودون تباينت بني ، ايطاليا  إىلالعودة يرغبون يف 

إعانات لتوظيف الباحثني يف ، ومليون أورو 20ايطاليا خالل السنوات القليلة املقبلة تبلغ قيمتها 
 ختصيص موارد حكومية هليئات، مع مليون أورو40اجلامعات و مراكز البحث املختلفة تقدر بـ

  1. البحوث و االستثمار و االبتكار و متويل برامج البحوث الصناعية
  

  :جاذبة للكفاءات  ةتكنولوجيخلق بيئة علمية و  :ثالثا
التقدير، على  تلقى حيث إىل تذهب أا يف عامة بصفة القلوب تشبه العقول إن 

د من الدول السابق، وقد أثبتت جتارب العدي الدويل البنك مدير مكنمار حسب قول روبرت
، فإن تكنولوجياانه عندما يتغري الوضع الداخلي  حنو األحسن اجتماعيا ، سياسيا ، علميا و 

لعودة كفاءاا ، ألا بكل بساطة ستتحول من بيئة  التحفيزسياسة  إىلالدولة عندئذ لن حتتاج 
ربة كل من عند جت بإجيازومن اجل توضيح ذلك سنقف . بيئة جاذبة هلذه الكفاءات إىلطاردة 

  .كوريا اجلنوبية و تايوان 
خالل فترة الستينات عرفت كوريا اجلنوبية محلة واسعة هلجرة :التجربة الكورية اجلنوبية 

من الطلبة الكوريني يفضلون إمتام دراستهم بالواليات املتحدة األمريكية  4/5كفاءاا ، حيث أن 
 ا، ورغم احملاوالت اجلدية للحكومة وبعد احلصول على درجة الدكتوراه يفضلون اإلقامة

من   %10الكورية من اجل عودة هذه الكفاءات كالتحفيز و اإلغراءات املالية ، مل يقرر إال 
الوطن األم، ومل جتد هذه الظاهرة حدا هلا إال عندما قطعت كوريا  إىلالعقول املهاجرة العودة 

نات، وبعد أصبح الفارق يف اال العلمي اجلنوبية أشواطا كبرية يف مسار التنمية خالل الثماني
من الطلبة الذين 2/3والتكنولوجي بينها وبني الواليات املتحدة األمريكية ضئيال سجلت عودت 

املعمول به جتاه  التحفيزحيث ألغت احلكومة نظام 1990اوا دراسام العليا باخلارج خالل
   2.املهاجرة الكفاءات

                               
 "ارة العالية و االستفادة منهاخطة إستراتيجية الستعادة العمالة ذات المه"و سارة دي انجليس ،  ماريدا جيسوماريا  - 1

 :مؤسسة أناليندا األورومتوسطية للحوار بين الثقافات ، مجموعة أوراق بحثية منشورة على شبكة االنترنت موقع 
_Arabic.pdfStrategicPlanwww.stked.org/docs/  04/12/2010: تاریخ التصفح  

2 - Jamel  Bouoiyour , OP.CIT, p499. 

http://www.stked.org/docs/
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من الطلبة الذين يزاولن  %80(يف مطلع الستينات ونفس التجربة عاشتها تايوان 
،وبعد التطور احلاصل يف االقتصاد )الواليات املتحدة إىلدراستهم يف اخلارج ال يعودون، خاصة 

و القائم على التفوق التكنولوجي من جهة مث االستثمار يف ميدان املعرفة جعل منها بيئة جاذبة 
  .للكفاءات 

  

   العلمي للبحث التحتية ةالبني وحتديث دعم: رابعا 
  :النقاط التالية  ريق مجلة من اإلجراءات نلخصها يفعن طذلك و 
من الكفاءات  عدد أكرب تضم حبيث الوطن أرجاء يف احلديثة التكنولوجيا نقل شبكات بناء -

 العلمي البحث جماالت يف حمدده برامج أساس على نشاطها يكون وأن والتقنية العلمية

  .والتقين
  .عادال تقييما العلمية الكفاءات وتقيم واألفكار والدراسات البحوث على يودالق رفع -
التعبري  حرية   واألكادميية العلمية اهليئات أعضاء وإعطاء والعلمية األكادميية احلريات احترام -

  .العلوم خمتلف إىل للوصول الالزمة اإلمكانات كل توفري مع
للعلماء  واملعنوي املادي التمييز وتوفري كادمييواأل العلمي للبحث اإلدارية البيئة تطوير -

  .كرمية وحياة الئق مستوى يف اختصاصام ممارسة من ميكنهم مبا والباحثني
على  واالنفتاح الوطن خارج العلمية املؤسسات مع والتقنية العلمية األحباث وتبادل نشر -

  .التقنيات املتطورة يف تلك املؤسسات
اليت تقتضيها  اخلربة بإعمال يتعلق فيما واملهاجرة غاربيةامل للكفاءات أولوية إعطاء -

  .الوطنية على مستوى املغرب العريب املشروعات
لتعزيز  املهاجرة والعربية الوطنية الكفاءات مع التواصل جمال يف الوطنية املبادرات تشجيع -

 1.التنمية جهود يف منها االستفادة
  
 

  

                               
 مجلس ودول العربي المشرق إقليم في والتنمية الدولية للهجرة األساسية القضايا"مجدي عبد القادر إبراهيم،  -  1

ى موقع اللجنة عل. 2010.، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، هيئة األمم المتحدة"  الخليجي التعاون
  27/04/2011التصفح  تاريخ http://css.escwa.org.lb/SDD/1321/2_ar.pdf:شبكة االنترنت 

http://css.escwa.org.lb/SDD/1321/2_ar.pdf
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  :استنتاجاتو الصة ــخ

األرقام الواردة يف خمتلف اإلحصائيات حول حجم ظاهرة هجرة الكفاءات  أنعلى الرغم من 
 إالاملغاربية على غرار باقي الكفاءات يف الوطن العريب  تبقى نسبية و ال تعكس احلقيقة الكاملة 

بالنسبة لعملية التنمية، خاصة على   أمهيتها إىلمن جهة ثانية جتعلنا نستشعر خطورا بالنظر  أا
البعيد، وقد جاء التأكيد على أا مل تستثن جماال دون آخر، إذ طالت كفاءات العلوم و  املدى

  .و الصحفيني  اإلعالم،و الطب مبختلف فروعه، واألساتذة و الباحثني، وكذا رجال التكنولوجيا

احلاجة  يعكس يوسار التنمامل الذي تعانيه الدول املغاربية يف التعثرأن  ؤكدغري أنه من امل
، بل أكثر من  اليت من شأا رفع التحدي يف جمال التنمية اكل الكفاءات مبختلف ختصصا إىل

ذلك جتعل احلفاظ على العمالة املتخصصة املؤهلة مطلبا أساسيا أكثر من أي وقت مضى ، وإذ 
 مناإواقع التنمية يف املنطقة مع رصد خمتلف املعوقات العملية ،  إىلتطرقنا يف  جزء من هذا الفصل 

حماولة منا يف حتديد أثر ظاهرة  نزيف الكفاءات الوطنية باملقارنة مع هذه املعوقات ، وعموما  
  :وبناءا على ما سبق ميكن استنتاج ما يلي 

إن اختالف أمناط هجرة الكفاءات من املغرب العريب و تعدد قنواا يزيد من صعوبة التحكم  -
) بالنسبة للكفاءات( حلد من اهلجرة من أجل العمل فيها  ألنه حىت وإن استطاعت هذه الدول ا

بطريقة أو بأخرى ، فإنه من الصعب جدا عمليا و أكادمييا احلد من هجرة الباحثني و الطلبة 
على أساس أن التبادل العلمي و املعريف إمنا يقوم على احتكاك هذه الكفاءات من علماء و 

اءات باملهجر بديال عن فرض القيود و احلدود باحثني،وبالتايل يصبح مدخل االستفادة من الكف
  .يف أمام هجرم
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على الرغم من اآلليات اليت تسعى بعض الدول املغاربية من اجل حتقيقها يف  سبيل التحكم يف  -
تبقى غري كافية دون تعاون الدول  -على سبيل املثال ال احلصر – كاملغرب و تونس ، الظاهرة

تبعية دول احمليط جديد مسألة هنا ومن  ثرين أندون دول املتقدمة املستقبلة للكفاءات من ال
طاملا أن ) الدول العظمى اليت تشكل البيئة اجلاذبة( لدول املركز) الدول املصدرة للكفاءات (

ومن مث ، متيز هذه األخرية مستمر باستمرار تقدمها و ريادا يف اال العلمي و االقتصادي 
مشجعة على اهلجرة عموما و هجرة النخبة على  حمفزاتهي كلها و ، املستوى االجتماعي

  .وجه التحديد
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تعاين اجلزائر كغريها من الدول النامية من هجرة كفاءاا، غري أن الظاهرة تعترب حديثة 
د مقارنة بدول عربية أخرى كمصر و سوريا ، بل على العكس من ذلك العهد بالنسبة هلذا البل

لكفاءات العالية  إىلكانت اجلزائر يف فترة منصف الستينيات إىل بداية السبعينيات تفتقر كثريا 
اليت تستطيع تسيري املنشآت الصناعية ، الشيء الذي جعلها تستنجد بالكفاءات األجنبية ، ففي 

 %28إىل  1976لتنخفض خالل سنة  34%جانب من الكفاءات وصلت نسبة األ 1969سنة 
، غري 1باملائة  50منمن جمموع الكفاءات الوطنية اجلزائرية، وبلغ يف بعض فروع الصناعة أكثر 

 :الوضع يف هذه الفترة مل يعترب إشكاال باحلد الذي هو مطروح اليوم وذلك  العتبارين أساسيني
لصعوبة مبكان الشروع يف تكوين كفاءات وطنية قادرة على حداثة العهد باالستقالل جعل من ا

تكوين الدفعة األوىل من  ، مث إنتسيري املنشآت الصناعية اليت ورثتها اجلزائر عن االستعمار
الكفاءات وطنية العالية كانت تقتضي االعتماد على األجانب العاملني باجلزائر يف خمتلف 

  .التخصصات

اآلثار املترتبة عن هذه  أسباا، مثلتطرق إىل دوافعها و سنحاول من خالل هذا الفصل ا
  .اهلجرة وصوال إىل اآلليات الكفيلة باحلد منها و االستفادة من الكفاءات الوطنية املهاجرة

  عوامل هجرة الكفاءات الوطنية جلزائرية: املبحث األول

للكفاءات الوطنية ليس اإلشارة إىل أن قرار اهلجرة بالنسبة  العوامل ينبغي قبل التطرق إىل
أي يتعلق فقط باإلرادة املنفردة للشخص املهاجر، فهذه اخلاصية تنطبق  شخصيا الدرجة األوىل،

على عموم املهاجرين ، ولكن كون الظاهرة ختص فئة من اإلطارات و أصحاب الشهادات العالية 
السياسية ، جتعل من  جيعل منها إحدى إفرازات البيئة االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و

و انطالقا من هذه .جمتمعام بيئة دافعة هلجرة الكفاءات ، كما هو احلال بالنسبة للجزائر
االقتصادية  التعليمية و الثقافية،: تفاقم هذه الظاهرة يف إىلميكن حصر األسباب املؤدية  اإلفرازات

  .واالجتماعية ، السياسية و اإلدارية 

  

                               
هجرة الكفاءات العربية ، بحوث ومناقشات الندوة التي نظمتها اللجنة االقتصادية أنطوان زحالن و آخرون ،  -1

  155،ص  1985.مركز دراسات الوحدة العربية : ، بيروت  )آسكوا(ية لغربي آسيا واالجتماع
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  ل التعليمية و الثقافيةالعوام: املطلب األول
تعترب الوسط العلمي و الثقايف املناخ الذي تنمو و تتطور فيه الكفاءات الوطنية اجلزائرية  
ذلك أن اهلياكل التعليمية و الثقافية هي الكفيلة بإنتاج املعرفة،ومن مث اإلطارات و العمالة  املؤهلة 

ط دافعا هلجرة الكفاءات، حناول أن املتخصصة ، وقد تعددت األسباب اليت جعلت من هذا الوس
  :نلخصها يف ما يلي 

  :وضعية البحث العلمي و ميش الباحث:أوال
رغم اجلهود اليت تبذهلا اجلزائر يف هذا اال إال أا تبقى ناقصة ال من حيث اهلياكل 

الذي  فحسب ولكن على مستوى االعتماد املالية املخصصة هلذا اال مقارنة باإلنفاق العسكري
ففي مقارنة لنسبة نفقات ميزانية قطاع  1.من الدخل الوطين اخلام %3أكثر من  2008بلغ سنة 

نسجل بأن امليزانية املخصصة ) 27انظر اجلدول(التعليم العايل و البحث العلمي مع ميزانية الدولة 
متذبذبة، فبعد أن لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي من امليزانية العامة للدولة، عرفت تطورات 

إىل  %2.8مث  %2.9من امليزانية العامة، اخنفضت إىل  %3.35تقدر بـ 1994كانت يف سنة 
وهذا رغم ما يظهر من اهتمام . على التوايل 1998-1997-1996يف سنوات  % 2.88

 متزايد للدولة لقطاع التعليم العايل من خالل الزيادة السنوية للميزانية املتخصصة هلذا القطاع
باملائة من ميزانية الدولة ، و جتدر اإلشارة هنا أن هذه املوارد املالية  52،4 إىل 2002لتصل سنة 

بينما تالحظ  2.ليست بالبحث العلمي لوحده ولكن مبا يف ذلك ميزانية التجهيز مث ميزانية التسيري
يرجع ذلك  و قد 1999اىل غاية 96اخنفاض يف قيمة النفقات املخصصة هلذا القطاع ابتداء من

إىل األوضاع األمنية وما تطلبته من موارد مالية من أجل إعادة بناء ما مت تدمريه خالل هذه الفترة 
  .على حساب قطاعات أخرى حيوية

                               
موقع  :2010عن تقرير اليونسكو للعلوم  - 1

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189883a.pdf  
2

مجلة علوم " في الجزائر واقع و متطلبات إصالح مناهج التعليم الجامعي "در،قوربن حاج قوي -

  .2008،السنة لخامسة ، 36،العددإنسانية
  

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189883a.pdf
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  1)2002-1995(من امليزانية العامة اجلزائر كنسبةنفقات التعليم العايل والبحث العلمي يف :26جدول

  2002 2001 2000 1999 1998  1997 1996 1995  السنوات

ميزانية القطاع 
  "مليون دج"

17.81 20.41 23.73  27.24 36.74 46.34  48.56 65.65 

ميزانية الدولة 
 "مليون دج"

613.7 734.87 848.6 946.21  1022.69 1098.57 1176.09 1452.36 

 4.52 4.13 4.22 3.6 2.88 2.8 2.78 2.9 )النسبة املئوية

  

إىل املوارد املالية الالزمة جند  افةضباإلظومة البحث العلمي و منا  املقومات األخرى ملن
القوى االجتماعية اليت بيدها السلطة تسعى إىل فرض  أناحلرية األكادميية ، إذ غالبا ما جند 

نفوذها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على مؤسسات إنتاج املعرفة من املعاهد واجلامعات ، ذلك 
ل اجلامعات إىل مراكز إلنتاج كفاءات ختدم النظام السياسي و تسعى أن غياب االستقاللية حتو

إىل حتقيق أهدافه أكثر مما تسعى إىل إثراء البحث العلمي وتكرس تقييد حرية الفكر يف البحث 
   2.والتحليل 

ومن جهة ثانية غياب هياكل البحث املستقلة و كذا النشريات و الدوريات املتخصصة  
ل يف نشر األحباث و املؤلفات ، ألن االرتباط التنظيمي و املادي للجامعات باإلضافة إىل التماط

  . يف اجلزائر باحلكومة جتعلها يف تبعية دائمة هلذه األخرية أكثر من تبعيتها لواجب البحث العلمي

سياسة تسيري احلياة املهنية ب تتعلقو هناك أسباب معنوية ختص الباحث  بالدرجة األوىل،  
تقومي مسامهة األساتذة ، حيث تعتمد اجلامعة اجلزائرية على الشهادة و األقدمية يف  مبا يف ذلك

تقومي أساتذا ، مع االفتقار إىل قوانني و قواعد تزيد من إقباهلم على البحث و التطوير داخل 
  .الوطن بدل البحث عن خمابر و مؤسسات أجنبية تقدر جهودهم ومكانتهم  العلمية

                               
2002نقال عن تقارير لوزارة املالية  املرجع السابق الذكر، قورين حاج قويدر، -1  

  .املرجع السابق الذكرأبو مدين طاشمة ،  - 2
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  :اسة التعليمية اجلزائريةعجز السي: ثانيا 
و يتجلى هذا العجز يف ميادين خمتلفة أمهها اهلوة الكائنة بني ما هو متوفر من  

الكفاءات و ما هو مطلوب يف سوق العمل و يف احلياة اإلنتاجية بصفة عامة ، إذ يف غياب 
زن مع سياسة تعليمية رشيدة تقوم بإعداد اإلطارات يف خمتلف التخصصات على قدر من التوا

 -كفاءات مع وقف التنفيذ -متطلبات امليدان العملي جعل من الكفاءات الوطنية الناجتة 
إما كفاية احلياة العملية من اختصاصام وعدم قدرة : عرضة للبطالة لسببني رئيسيني مها 

سوق العمل  على استيعام أو املستوى العايل لتكوينهم جعل من االستحالة االستفادة من 
م يف اجلزائر بل تتطلب هذه االختصاصات بيئة على قدر عال من التقدم التكنولوجي خدما

  . والعلمي، متوفرة يف الدول املتقدمة وهو ما يدفعهم إىل مغادرة الوطن باجتاه هذه اتمعات
مني لعجال افتقار التعليم إىل األصالة و االرتباط  األومن جهة ثانية يعترب األستاذ حممد  

مع اجلزائري من العوامل اليت تساعد على هجرة الكفاءات الوطنية ، نتيجة لشعورهم بالغربة بات
من الناحية التعليمية و الثقافية يف بلدام األصلية ، و املقصود هنا بالغربة ليس البعد اجلسدي عن 

يف شرح  البلد األصل، و لكن بعد ما تعلموه يف وطنهم عن ما حيتاجه فعال هذا الوطن ، ويذهب
ذلك إىل مثال األطباء اجلزائريني فكون التكوين الطيب مصاغا على أساس النمط السائد يف البلدان 
املتقدمة سواء تعلق ذلك بالربامج أو التدريبات باملستشفيات أو نوعية التجهيزات، وبالتايل 

و ذلك لتطلعهم تكوينهم النمطي ال ميكنهم من مزاولة عملهم ببيئتهم األصلية يف هذا اال ،
مواكبة التطور العلمي يف ميدام  من جهة و التطور احلاصل يف التجهيزات الطبية  إىلدوما 

و هذا بطبيعة احلال (بطريقة متسارعة ، من الصعوبة مسايرا من قبل الدول النامية كاجلزائر، 
   1).باإلضافة إىل الناحية املالية و املادية وساعات العمل 

  :رب اللغوي بني اجلزائر و الدول املستقبلة لكفاءااالتقا :ثالثا
بالنسبة للمهاجرين من اجلزائر تعترب الروابط التارخيية و الثقافية الناجتة عن الفترة  

االستعمارية مع أوروبا عامال مهما يف حتديد التوجه اجلغرايف للكفاءات الوطنية ، إذا كان اجليل 
منذ مطلع السبعينيات ، فإن األجيال املتالحقة وحىت يومنا هذا األول قد جعل من فرنسا قبلة له 

                               
رسالة " حالة الجزائر: األسباب و المقترحات للحد منها : هجرة الكفاءات العربية " محمد األمين لعجال أعجال، - 1

  .61ص، 1989،جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية و العالقات الدولية،  ةماجستير غير منشور
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قد استفادت كثريا من جتربة التكامل األورويب لتصبح أوروبا كلها فضاء جاذبا هلذه 
طبيب 10000طبيب جزائري من أصل 7000الكفاءات،ففرنسا لوحدها تستقطب ما يقارب

اجلزائريني حنو فرنسا مقارنة بالدول  ، وهنا يظهر دور اللغة يف تدفق هجرة األطباء 1أجنيب
و من جهة ثانية يلعب العامل التارخيي دورا ال يستهان به يف .األخرى املستقبلة كأملانيا و بريطانيا

سهولة استقطاب الكفاءات الوطنية ، فاألفراد الذين هاجروا سابقا خاصة خالل الثمانينيات قد 
عديد من الدول األوروبية وهو ما يشكل أرضية استفادوا من تسوية وضعيتهم اإلدارية يف ال

استقبال مهاجرين جدد خاصة من الكفاءات اليت ال تشكل عائقا هلم يف اإلسكان مستقبال، ألم 
 جممل من كبرية نسبة أنلذلك جند . سيلقون االهتمام الكامل من قبل سلطات الدول املستقبلة

 والتنمية التعاون منظمة بلدان إىل ئر واملغربواجلزا تونس من اجر اجلامعية الشهادات حاملي

 من املائة يف 19 املغرب جتاوزت من املهاجرة بالنسبة للكفاءاتو ،االقتصادي امليدان يف

   2.يف املائة 14 بنسبة وتونس املائة، يف 15 بنسبة اجلزائر تليها الكفاءات، جمموع
  

  العوامل االقتصادية و االجتماعية: املطلب الثاين 
لعوامل االقتصادية املؤدية إىل هجرة الكفاءات الوطنية، مركبة من جمموعة من املتغريات ا  

الفارق بني مستوي الدخل الفردي من الدخل الوطين ،فتؤثر بنسب خمتلفة يف تفاقم الظاهرة  
مهية ، وتظهر أ)البيئة الدافعة و نظريا اجلاذبة( اخلام يف اجلزائر و يف الدول املستقبلة للكفاءات 

هذا املتغري يف طرد العقول اإلطارات العلمية من الوطن، انطالقا من كون الدخل الوطين هو 
احملدد للموارد املالية اليت ستخصص للمنظومة البحثية من جهة سواء من حيث التجهيزات ملراكز 
ة البحث و التطوير أو من حيث األجور و العالوات وكل ما تتطلبه  البيئة العلمية اجلاذب

اىل 2007و فيما يلي جدول بني تطور الدخل الوطين اخلام و نصيب الفرد منه منذ . للكفاءات
2011 .  

  
                               

لعدد الثالث ، األمم املتحدة ا ،"الفرص و التحديات :العربية املنطقة يف والتنمية الدولية اهلجرة"تقرير السكان و التنمية،  - 1
  .30ص. 2007اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب آسيا ،: 

  .28املرجع نفسه ،ص  - 2
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  20111اىل2007تطور نصيب الفرد من الناتج الوطين اخلام من : 27جدول 

 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

 168.8 158.6 139.8 170.2 134,3 )ملیار دوالر( الناتج الوطني الخام

نصیب الفرد من الناتج الوطني 
 4603 4389 3926 4940 3904 )دوالر( الخام

          
رغم التطور الواضح يف زيادة الدخل الفردي من الناتج الوطين اخلام يف اجلزائر منذ 

أن هذه  إال 2007ياملائة عن سنة 18دوالر بنسبة تقارب  4603 إىل 2011ليصل يف  2007
 2010عند مقارنته نصيب الفرد من الدخل الوطين بفرنسا  حيث بلغ سنة الزيادة تبقى ضعيفة 

أضعاف قيمة الدخل  10أي بفارق  2 2009سنة  33675دوالر بعد أن كان  41018مثال 
 السنة،دوالر يف نفس  214 46فبلغ  الفردي بكنداالدخل  أما.الفردي يف اجلزائر يف نفس السنة

ثبتت الدراسات أن قرار اهلجرة عموما مبا فيها هجرة وقد أ. 47283ويف الواليات املتحدة
الكفاءات، حيدده الفارق بني الدخل السنوي للمهاجر يف بلد املقصد و الدخل الفردي اإلمجايل 

املتوسطة هي  أويف بلده األصلي وعلى هذا األساس  تكون الدول ذات التنمية البشرية املنخفضة 
، أي كلما كان هذا الفارق كبريا كلما ) 27املخطط  انظر( األكثر عرضة لفقدان كفاءاا 

كانت خيار اهلجرة مرتفعا، وهو ما يثبت بقوة العالقة بني  مستوى التنمية البشرية و إشكالية 
  .اهلجرة عموما و هجرة  الكفاءات على وجه التحديد

  

  

  

  

  

                               
 

 :FMIمنشورة على موقع 2011إحصائيات واردة في تقرير صندوق النقد الدولي حول الجزائر مارس  -  1
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2011/cr1139f.pdf20/08/2011التصفح  تاريخ  

http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2011/cr1139f.pdf
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  1الفردي ببلد األصلالفرق بني دخل املهاجرين يف بلد االستقبال و الناتج احمللي : 28املخطط 

     

  

 

ثانويا باملقارنة مع وضعية املادية ملنظومة  متغري الراتب و العالوات يعترب عامال باإلضافة إىل
البحث العلمي و احلرية األكادميية ، فقد أثبتت الدراسات أن غالبية الكفاءات الوطنية 

المتيازات املادية بالدرجة املهاجرة مل يكن الدافع األساسي من وراء هجرم الرواتب و ا
األوىل ، ولكن ورغم ذلك ال ميكن إمهال األثر النسيب هلذا العامل يف استقرار اإلطارات 
العلمية و العمالة املتخصصة،ألنه يعترب أحد الوسائل املستعملة من قبل الدول املستقبلة 

 . جمتمعام األصلية لكفاءات الدول النامية يف جذم و االستفادة من تكوينهم و تدريبهم يف
  
  

  

                               
.50، ص2009تقرير التنمية البشرية  - 1  
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 بني فرنسا 99/2006مقارنة بني الراتب األدىن و متوسط الراتب السنوي:29لجدو
   )$1(اجلزائرو

  2006  1999  الدولة

  المتوسط  السنوي لألجر  األدنى األجر  المتوسط  السنوي لألجر  $األدنى  األجر

  6940,9  3030,7 6319,3 2956,7  الجزائر

  34501,6  15983,3  27838,67  13039,7  فرنسا

  
 Salaire) (األجر األدىنيف مقارنة بسيطة بني  29و يوضح اجلدول 

minimum واألجر السنوي املتوسطSalaire moyen annuel) (لكل من اجلزائر) بيئة
،حيث يتوافق األجر األدىن  2006إىل 1999و تطور ذلك من سنة ) بيئة جاذبة(وفرنسا) طاردة

الذي مستواهم التعليمي ال يتجاوز املستوى االبتدائي أو املتوسط على مع رواتب األفراد 
العموم، بينما متوسط األجر السنوي يشمل كل الرواتب مبا يف ذلك تلك املخصصة لذوي 

  :املستويات الدراسية العليا لنستخلص النتائج التالية 
باملائة  25،0ي بنسبة دوالر أ74تطور األجر األدىن يف اجلزائر  بنسبة ضئيلة جدا تقدر بـ -

وهو يعكس الزيادة يف رواتب اإلطارات   %0,98بينما ارتفع متوسط الدخل السنوي مبقدار
وأصحاب الشهادات العليا ، ولكن ورغم تلك الزيادة تبقى هامشية باملقارنة بتطور الرواتب 

ر السنوي باملائة يف األجر األدىن بينما تطور متوسط األج26،2بفرنسا حيث بلغت الزيادة 
وهو ما يؤهلها ألن تكون  بيئة جاذبة للكفاءات بالنظر إىل متغري الراتب .باملائة 39،2مبقدار
 .فقط
أما العوامل االجتماعية فهي بدورها تتداخل لتؤثر بشكل كبري يف تنامي ظاهرة اهلجرة لدى  

 بلغ تأثريها إىل الفئات ذات التكوين العايل، و قد تراكمت املشاكل االجتماعية يف اجلزائر حىت
الكفاءات الوطنية ومل يبق أمام الكثري منهم سوى البحث عن ظروف اجتماعية أكثر مالئمة 

  :سواء من اجلانب األكادميي أو اجلانب املعيشي ومن بني   العوامل االجتماعية  نذكر 
  

                               
نفسه املرجع . - 1  
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   :النمو الدميغرايف و مشكل البطالة  -
ختلف أنواعها و فئاا وقد ال ختص صحيح أن مشكل البطالة هو حافز للهجرة مب

البطالة هنا على هذه الفئة من الكوادر يظهر  ولكن تأثري العالية،الكفاءات ذات املهارة 
  :وجهتنيمن 

األوىل إن انتشار البطالة بني أوساط حاملي الشهادات اجلامعية جيعلهم يفكرون 
حتقق هلم ذلك نكون أمام  إذاالدول املتقدمة من أجل مواصلة الدراسة و  إىليف االنتقال 

فقدان أفراد هم مستقبال كفاءات وطنية ينقصهم بعض التدريب  و التكوين يتلقونه يف 
وهو احلال بالنسبة للكثري من اجلزائريني الذين استطاعوا أن . اخلارج مبجرد إمتام دراستهم

 .جيدوا فرصة للهجرة من أجل الدراسة خوفا من شبح البطالة يف وطنهم
عدم وضوح املستقبل املهين و العلمي بالنسبة لبعض الكفاءات اليت ثانية و ال

كن أن تستوعبها التنمية الوطنية كالدراسات النووية أو ميدرست يف ختصصات اليت ال 
البحوث املتقدمة يف جماالت علمية أكثر دقة، مما جيعل هذا النوع من الكفاءات أمام واقع 

ايل تبقى اهلجرة هي السبيل الوحيد للخروج من هذه ال مفر منه هو البطالة، و بالت
 .الوضعية وتوظيف رصيدهم املعريف عمليا

 وتشري اإلحصائيات املتوفرة حول البطالة يف اجلزائر حسب املستوى الدراسي       
عند ذوي املستوى  %17بلغت أعلى نسبة هلا  2007أن معدالت البطالة لسنة

وى الثانوي، بينما تبلغ عند ذوي املستوى ملن لديهم املست %14,7اجلامعي،و
إن ارتفاع نسبة البطالني من حاملي الشهادات العلمية اجلامعية و ،1%10,9االبتدائي

مبختلف مستوياا يعترب عامال حمفزا على هجرم ومنهم الكفاءات العالية ، ومنهم أيضا 
زة بالنسبة لدول من يواصل دراسته اجلامعية يف املهجر ليصبح من الكفاءات اجلاه

االستقبال، فهم الفئة املستهدفة مبحفزات اجلذب من قبل الدول املتقدمة يف غياب 
  . سياسات وطنية لتدارك الوضع 

  
  

                               
1 - Rafik Boukli hassane , Op.Cit. ,p24  
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  :الفقر و تدين املستوى املعيشي-

يقوم اعتبار هذا العامل من الدوافع املؤدية إىل هجرة الكفاءات علـى أرضـية االجتـاه    
 حتليل هذه الظاهرة، و الذي يعتربها ظاهرة تقـوم أسـاس علـى    يف) االجتاه الفردي(الشخصي

املصاحل الشخصية لألفراد الذين نعتربهم من الكفاءات ، وأوهلا ضمان قدر كاف لعائالم مـن  
تعكـس املؤشـرات    حيـث  .العيش الكرمي ويف الوقت نفسه خوفا من هاجس الفقر و احلاجة

واليت تتجلى يف املطالبة برفـع األجـور    ،جتماعيةاستمرار التوترات اال 2005االجتماعية لسنة 
وحتسني ظروف املعيشة،  حيث عرفت  تدهورا كبريا نتيجة لتحرير األسعار، ورغم توسع جمال 
تدخل الدولة من خالل الشبكة االجتماعية ملساعدة الفئات احملرومة إال أن حدة الفقر ما تـزال  

دم بعض اإلحصائيات للوضع االجتماعي باجلزائر مستمرة، و لتشخيص واقع الفقر يف اجلزائر نق
  :كما يلي 

%  23.7إىل  1998سنة %  34.5من  تانتقل) سنة  15من  أكثر( نسبة األمية بني الكبار  -
  .نتيجة الدعم املدرسي لألطفال وتنفيذ برامج حمو األمية  2005سنة 

 2.2 بطالـة وأن  مليون شخص يف 2.671وأن %  15.2بلغ معدل البطالة  2005يف سنة  -
ألف شخص يعيشون يف حالة قصوى مـن   518مليون شخص يعيشون يف فقر مطلق منهم 

  .  1احلرمان
اقتصادية واجتماعيـة كـبرية، حبيـث تؤكـد      فروقهذا و يشهد اتمع اجلزائري  

 40من الدخل الوطين يف حني أن %  32األكثر غىن يستهلكون %  10اإلحصائيات الرمسية أن 
  .2فقط من الدخل الوطين%  6ن يستهلكون اآلخري% 

  

   العوامل السياسية و اإلدارية :املطلب الثالث
إمنا أردنا من رواء ذلك دراسة الظاهرة بعيدا عن    2010- 1999عند حتديدينا للفترة  

الذي كانت تعاين منه اجلزائر قبل هذه احلقبة ، ألنه  يف رأينا  األمين تأثري متغري عدم االستقرار
                               

1 - conseil national économique et social en coopération avec le programme des nations 
unies pour le développement , rapport national sur le développement humain , Alger , 
2006 , p 37   

 

2 ، جامعة التحديات المعاصرة: اليوم الدراسي تحت عنوان مداخلة مقدمة في  ، "عولمة الفقر"علي غربي،  - 
  .65، ص 2002قسنطينة،الجزائر، 
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يكون الدافع األقوى واألكثر تأثريا على هجرة الكفاءات الوطنية إن مل نقل اهلجرة يف شكلها س
إمهال باقي الدوافع ، فالتصفيات اجلسدية اليت طالت الكثري من العلماء  إىلالعام مما يضطرنا 

واملثقفني  من أمثال جياليل اليابس، و شخصيات أخرى هلا وزا على املستوى العلمي 
نبحث  أنوعليه أردنا . كادميي كانت دافعا األول و الوحيد هلروب أدمغة اجلزائر و علماءهاواأل

  .يف دوافع الظاهرة يف الظروف العادية ألجهزة الدولة ومؤسساا
  

ال شك أن االعتبارات السياسية ومن خالهلا اإلدارية لعبت دورا فعاال يف تفاقم ظاهرة 
ذلك الدوافع السابقة الذكر، مشكلة بذلك بيئة طاردة لكل فقدان كفاءاتنا الوطنية، لتكمل ب

املوارد البشرية ذات املؤهالت العالية ، سنحاول أن نقف عند أهم العوامل السياسية و اإلدارية 
  :اليت اليت ساعدت على هجرة الكفاءات الوطنية من خالل العناصر التالية

  

 : بنية السلطة السياسية  -
و احللول املؤقتة على مستوى النظام السياسي يف بعد سنوات من الفوضى 

اجلزائر،وبعد عشرية دامية قضت على جمموعة من خرية أبناء الوطن سواء بالقتل أو 
التهجري،استطاعت اجلزائر أن تشرع من جديد يف وضع  بنية ملؤسساا السياسية وسط 

لتعددية احلزبية و ما شاا الكثري االنتقادات سواء حول مسار التحول الدميقراطي أو طبيعة ا
من قيود ، ورغم األشواط اليت قطعتها اجلزائر يف هذا اال ما زالت املمارسات والسلوكيات 

، وغياب   1يف خمتلف مستويات أجهزة الدولة تكرس عدم املساواة يف الفرص بني املواطنني
أصحاب  إىلنني، انظر قاعدة االستحقاق كآلية من آليات االرتقاء االجتماعي جلميع املواط

الكفاءات قوة ضاغطة  مبا حيملونه من أفكار علمية هادفة إىل التغيري حنو األفضل يف مجيع 
ااالت ، مث النقص املسجل يف حرية التعبري وسيطرة فكر األحادية احلزبية رغم مرور قرابة 

    2.سنة على اية هذه الفترة20
  
  
  
  

                               
، منشورة على  شبكة 2007، " إفریقیاالھجرة الدولیة والتنمیة في شمال " ،إفریقیاتقریر اللجنة االقتصادیة بشمال  - 1

:                                                                  إفریقیامكتب شمال المتحدة ،  األمماالنترنت موقع ھیئة 
an.org/arabe/publications/Migration%20ARFinal.pdf-http://uneca                                                                                                                     

  

  .67-66، ص املرجع السابق الذكر، لعجال أعجال محمد األمين - 2
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  : اخلاصةالبريوقراطية و منطق املصلحة  - 
هة مث ـلعبت البريوقراطية اإلدارية وما تزال الدور الكبري يف طرد الكفاءات الوطنية من ج

 ومن انية،ـثوضع العراقيل أمام املهاجرة منها و اليت ترغب يف العودة إىل ارض الوطن من جهة 
اصر ال ــلعن ياإلداراملراكز القيادية يف اجلهاز  إسناد، اجلزائري مشكالت اجلهاز البريوقراطي 

عف ـاسية يف ضـاكل أسـور مشـظه إىل أدىتتمتع بالكفاءة، مع بروز ظاهرة احملسوبية، ما 
زعة التسلطية لدى عدد كبري ـنـشيوع ال، مث اإلدارية اإلجراءاتمعاجلة درة هذه العناصر ـق

عمليات ن دون بذل اجلهد لتطوير الـم واألوامرالتوجيهات  دارـإصو  إلداريةاادات ـمن القي
تفشي بعض الرتعات واملمارسات اخلاطئة وكذا  . اء جبودة السلع واخلدماتـواالرتق اإلنتاجية

ومي ــ، وتقاإلداريةسؤوليات ـامل حتديد ني، وـايا التعيـاليت ترتبط بقض اإلدارييف اجلهاز 
خصية وسيادة من احملسوبية والعالقات الش أسساملادية على و ،والترقية، واحلوافز املعنويةاألداء

 .وعية لعالقات العملــالنظرة غري املوض
يف اجناز بعض املعامالت اليت تضطلع ا ) طةاالوس( أسلوبالروتني وشيوع  باإلضافة إىل      

، وتقليل استثمار اإلنتاجيةحيث برزت بعض نتائج ذلك يف اخنفاض  ،اإلداريمنظمات اجلهاز 
ومية ـاحلك هزةـاألجاته مع ـيد وعلى عالقـستفور املـمصاحل اجلمه والتأثري على الوقت،
املراكز   بعض  إىلينظر  إذ، اإلدارياجلهاز  أوساطتفشي الفساد والرشوة يف بعض ،واملختلفة

  .غري املشروع واإلثراءب ـرض الكسـتازة لغـمواقع مم أااحلساسة يف الدولة على 
ات الوطنية للهجرة و يف الوقت كل هذه املشاكل كانت دافعا للكثري من الكفاء        

ومن بني ارض الوطن،  إىلالكفاءات الوطنية اليت اختارت يوما العودة  أمامنفسه عائقا كبريا 
األمثلة احلية على ذلك ما أوردته جريدة الشروق اليومي عن طبيبة جزائرية متفوقة ، استطاعت 

انية وطنيا حصلت على منحة دراسة الرتبة الث 1999تفتك بفضل جناحها يف شهادة البكالوريا  أن
وكان التخرج النهائي بعد التربص  2006بريطانيا يف اختصاص الطب ، أت دراستها سنة  إىل

كطبيبة خمتصة يف اجلراحة اختارت العودة إىل أرض  2008باملستشفيات الربيطانية يف 
 جتد حال إال الرجوع إىل الوطن،ولكن البريوقراطية و الفساد اإلداري كان أقوى من إرادا و مل

  .  1املهجر حيث القت كل تقدير و احترام
                               

  .3005، العدد 2010جويلية  25جريدة الشروق اليومي ، ليوم األحد  - 1
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  : نفوذ القوى السياسية على مؤسسات إنتاج املعرفة -
تسعى السلطة السياسية إىل فرض نفوذها بشكل مباشر أو غري مباشر على مؤسسات  

زيد من الشرعية ، وهي بذلك حتقق لنفسها م)اجلامعات و املعاهد و مراكز البحث(إنتاج املعرفة 
عن طريق إدماج هذه املؤسسات يف مشروع النظام القائم ، مث إجياد الكفاءات اليت سيحقق هذا 
النظام بواسطتها أهدافه يف كافة املستويات، مما جيعل قضية االستقاللية األكادميية على احملك، عن 

فكثري ما رفضت مشاريع حبث  طريق الرقابة املركزية عن خمابر البحث و توجيه ااالت البحثية ،
وأعمال ذات مستوى عاملي ، بسبب اعتبارها تثري قضايا متس باألمن العام أو املصاحل 

   1.اإلستراتيجية للدولة
و من جهة ثانية تعترب القيود اليت تضعها السلطة السياسية حول نشر و إعادة النشر 

فكثري من  ،لفكر يف البحث و التحليلتكريسا لتقييد حرية ا ،ملؤلفات علمية وطنية أو أجنبية
العناوين اليت مت حجزها يف املوانئ و املطارات حبجة أا ممنوعة التداول  يف اجلزائر دون معرفة 

و اليت قد تكون جتارية تنافسية حمضة، حتقق مصاحل شخصية  ،األسباب احلقيقية وراء ذلك
مادة علمية ترفع عن الباحث عناء ألشخاص يف السلطة أو مقربني منهم ، و هي كلها  تشكل 

وقد طالت ممارسة . التنقل إىل اخلارج من أجل اقتناءها بل قد يكون هذا االنتقال املؤقت دائما
الرقابة بإشكاهلا املختلفة إىل إلغاء انعقاد مؤمترات علمية دولية على أرض الوطن يشارك فيها 

ل األفكار و املعلومات بني الباحثني من جهة خرية الباحثني واملفكرين اليت تعترب حبق فضاء لتباد
وفرصة الحتكاك الطلبة مبختلف مستويام برجال الفكر على املستوى الوطين و الدويل من جهة 
ثانية وأي قرار بإلغاء هذه امللتقيات يعترب حبق إجحافا يف حق املنظومة املعرفية  و يف هذا اإلطار 

أطراف سياسية تتدخل يف توجيه " مقال بعنوان ) 20/05/2010(جاء يف جريدة اخلرب اليومية 
يتضمن املقال إلغاء ملتقى مغاريب حول  مسار التحول الدميقراطي وبناء الدولة " البحث العلمي

احلديثة يف املغرب العريب ، الذي كان من املقرر أن حيتضنه فندق األروية الذهبية بالعاصمة يومي 
 عليمة وزارة التعليم العايل و البحث العلمي بتاريخومن جهة ثانية ت 2010.2ماي 25و24

                               
  .املرجع السابق الذكرأبومدين طاشمة ،  - 1
 كما ورد أيضا أن هذا الملتقى لم يكلف خزينة الدولة أي اعتمادات ، 25/05/2010جريدة الخبر اليومية ، بتاريخ  - 2

التي لم تقترح أي محاضر، كما أنها لم تتدخل في نوعية ) هانس سيدل(تنظيم مؤسسة ألمانية مالية لكونه من 
المواضيع التي ستناقش في الملتقى ، ويذكر أن المؤسسة نظمت مجموعة من المؤتمرات العلمية في كل من جامعة 

 الخبر أيضا أن جهات في الحكومة لم يعجبهاتلمسان ،وهران ، عنابة ، وبسكرة في مواضيع مختلفة ، وجاء في 
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اليت تقضي بضرورة حصول أي باحث يريد املشاركة يف ملتقيات دولية خارج  2010ماي 18
الوطن على املوافقة املبدئية من رئاسة اجلامعة اليت ينتمي إليها و بالتنسيق مع كل وزارة التعليم 

من وجهة نظر األساتذة و الباحثني جيعل قيودا على  العايل وزارة الشؤون اخلارجية، هو قرار
حركة الباحثني اجلزائريني من أجل البحث والتطوير، وقد جاء هذا القرار بعد مشاركة باحثني 

    1.جزائريني يف ملتقى دويل باملغرب حول نزاع الصحراء الغربية
  : الفساد السياسي و إعاقة جمتمع املعرفة -

سياسي و حتقيق جمتمع املعرفة هي عالقة املتغري التابع باملستقل، فكلما كان العالقة بني الفساد ال
األول أكثر تداوال كان حتقيق الثاين مستحيال، و الفساد السياسي يتبعه بالضرورة فساد اجلهاز 
اإلداري ، و ابسط مثال على ذلك الصعوبة املطلقة يف احلصول على البيانات و اإلحصائيات 

ة من الظواهر من أجل دراستها كالفقر أو البطالة أو توزيع الدخل ، األمر اليت ترصد ظاهر
الذي يصعب من مهمة دراسة هذه الظواهر و غريها من اجل اإلسهام يف معاجلتها من جهة 
وإثراء لرصيد البحث العلمي يف الوطن من جهة ثانية ، و قد يلجأ الباحث يف كثري من األحيان 

تقنيات البحث العلمي بصلة فقط من اجل احلصول على املعلومة إىل طرق ملتوية ال متت ل
هذا  وأمام). كاملعارف الشخصية ، احملسوبية ، اهلدايا( الصحيحة و بقدر كبري من املصداقية 

الوضع  ميكن القول انه ال تغيري املناهج و ال زيادة اإلنفاق و ال إعطاء هامش من احلرية 
املعرفة يف غياب أنساق حكم صاحلة مبقومات يبىن عليها جمتمع األكادميية كفيلة بتحقيق جمتمع 

 . 2املعرفة
  
  
  
  
  

                                                                                              
موضوع الملتقى وهو ما دفعها إلى طلب إلغائه ، بينما ذكر آخرون أن بعض المشاركين في هذا الملتقى غير  = 

مرغوب  فيهم  وهذا ما يدل حسب نفس المصدر عدم استقاللية البحث العلمي في الجزائر و تدخل أطراف سياسية 
  .في توجيهه

1 -Toufik Bougaada , « Les universitaires algériens protestent contre les restrictions imposées à leurs 
déplacements »,publié sur internet ,site : http://www.scidev.net/fr/news/les-universitaires-alg-riens-
protestent-contre-les-restrictions-impos-es-leurs-d.html. (2/08/2010) 

  .107-104ص، مها سامي فؤاد املصري ، مرجع سابق الذكر  - 2

http://www.scidev.net/fr/news/les-universitaires-alg-riens
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 اهلجرة من أجل الدراسة باخلارج: املطلب الرابع
قبل احلديث عن هذا النوع من اهلجرة ينبغي اإلشارة إىل أن اهلجرة من أجل الدراسة 

و تنظيمها، كما انه أصبحت تتم يف غالبها بشكل مستقل عن إرادة الدول من حيث توجيهها 
والعتبارات عديدة أصبحت حتمية بالنسبة للدول املستقبلة أو دول املنشأ على حد سواء ومن 

  :بني هذه االعتبارات 
عوملة التعليم العايل و البحث العلمي و بالتايل أصبح  من الطبيعي بل من الالزم حصول   -1

لك إال عن طريق تنقل األشخاص و لن يتم ذ ،تكامل و تبادل بني مؤسسات املعرفة عامليا
 .من ذوي االختصاص و املؤهالت 

إن االستمرارية اليت متيز البحث العلمي زمانا و مكانا، جتعل من الطالب الباحث حلقة ربط   -2
و حماولة تطوير ذلك يف بيئة أخرى نظرا للتفاوت  ،بني ما توصل إليه يف بيئة حبثه األصلية

 .العلمي بني الدول و اتمعات
ظهور مفهوم اقتصاد املعرفة ، و مدى ارتباط ذلك بنقل التكنولوجيا و الكفاءات و الطلب   -3

تزايد حدة املنافسة يف ظل  و،  1العاملي على املنتجات اليت تقوم على املعرفة يف إنتاجها
 .املؤسسة على املعرفة والتكنولوجيا بني الشركات والدول 

 وطنية يفين من اجلزائر هم يف الوقت نفسه كفاءات من اعتبار أن الطلبة املهاجر اوانطالق
ذه الفئة من اجلزائريني يفرض علينا التمييز بني ـاملستقبل القريب، فإن احلديث عن ه

  :فنيــصن
الطلبة املهاجرين يف إطار التكوين باخلارج يف شكل امتداد للدراسات الصنف األول يشمل 

ائرية و يف إطار برامج التعاون و التبادل مع العديد من اجلامعية يف داخل الوطن، بتغطية مالية جز
جل الدراسة أالطلبة الذين هاجروا من أما الصنف الثاين خيص  .الدول العربية و األوروبية وغريمها

إىل اخلارج أحرار ، مبحض إرادم و على نفقام اخلاصة أو مبساعدة معاهد أجنبية خارج إطار 
   . التعاون البيين مع اجلزائر

                               
1 -Guillaume Vuilletet ,comparaison internationale des politiques d'accueil des étudiants étrangers: 

quelles finalités? Quels moyens? Avis et rapports du conseil économique et social, France, 
2005,p5. 
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بالنسبة للنوع األول ال يعترب دافعا إىل فقدان الكفاءات الوطنية بقدر النوع الثاين ألن 
 إىلليصل  1971مسألة التكوين باخلارج قد مت تنظيمها بنصوص قانونية و سياسات تطورت منذ 

ت اخلارج الجناز عمليات التكوين عن طريق السماح فقط للدراسا إىلحماولة التقليل من التوجه 
و تقليل من ختصيص منح الدراسة ) ما بعد التدرج لتحضري املاجستري أو الدكتوراه (العليا 

باخلارج لطور التدرج اليت يتم تشجيع تكوينها باجلزائر عرب املؤسسات التكوينية الوطنية ، و يف 
تتكفل ا املؤسسات داخل الوطن يقوم االختيار على  أنحاالت  التخصصات اليت ال ميكن 

  . 1ساس مسابقة وطنية للطلبة املتفوقني يف كل دفعة و بشروط حمددةأ
العدد الكبري من الطلبة املهاجرين يدخل ضمن النوع الثاين و هو األكثر صعوبة يف أن  غري

يف : حيث ميثلون األغلبية الساحقة من جمموع الطلبة فعلى سبيل املثال  التحكم من حيث التعداد
من جمموع الطلبة املهاجرين املقدر  5392لطلبة املمنوحني بلغ عدد ا 1984خالل سنة 

فهم بذلك ميثلون نسبة   9914بلغ  األحرار، و هذا بعين أن تعداد الطلبة 13506بـ
وجتدر اإلشارة هنا انه عند إحصاء الطلبة . 2من جمموع املهاجرين من أجل الدراسة 40،74%

و الطلبة غري ) البعثات التكوينية( الطالبة النظامينياجلزائريني بدول االستقبال ال يتم التمييز بني 
النظاميني ويف ما يلي جدول يظهر من خالله التطور احلاصل يف تعداد الطلبة املهاجرين إىل فرنسا 

  . 2006اىل1999من 
  20063 اىل99تطور تعداد الطلبة املهاجرين بفرنسا منذ : 30جدول 

  2006  2005  2004  "200  2002  2001  2000  1999  السنوات

تعداد الطلبة  

  المهاجرين
14 559  13 539  12 572  14 056  18 432  22 250  22 228  21 641  

  

                               
ر ، وزارة التعليم العايل و البحث العلمي ، قرا 2009النشرة الرمسية للتعليم العايل و البحث العلمي ، السداسي األول  - 1

  .حتدد معايري االختبار  للقبول يف برنامج التكوين االقامي باخلارج  2009جانفي  10
2 -Hocine Abdellaoui , la migration des étudiants algériens vers l’étranger : les effets pervers d’une gestion 

étatique, cahier de l’URMIS, unité de recherche migration  et  société ,n°2 juin 1997.p107 
3  - Agence  nationale pour la promotion de l’enseignement supérieure  français à l’étranger, CAMPUS  

France, «  Les étudiants internationaux ; chiffres clés ». www.compusfrance.com 

http://www.compusfrance.com
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إن احلديث عن أثر اهلجرة من أجل الدراسة على فقدان الكفاءات الوطنية اجلزائرية إمنا 
انوي ينطلق من اعتبار هؤالء الطلبة باألساس كفاءات يف املستقبل القريب تلقوا تعليمهم الث

واجلامعي باجلزائر، لينتقلوا إلمتام مسارهم التكويين ليصبحوا كفاءات جاهزة، من الصعب 
ارض الوطن نتيجة التحفيز و اإلغراءات املادية و املعنوية اليت متارسها دول   إىلإقناعهم بالعودة 
  .االستقبال عليهم 

م بالتفوق العلمي يزيد كما أن حجم هذا النمط من املهاجرين ، و املتميزين يف غالبيته
تشري إىل  أن  24من تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات الوطنية ، فاإلحصائيات الواردة يف اجلدول

، 2004سنة 22250ليصل اىل) طالب14559(1999تعداد الطلبة املهاجرين قد تضاعف منذ
التقليل  بسبب السياسات اهلادفة إىل 21641ليصل العدد إىل   2006رغم االخنفاض النسيب سنة 

من التكوين باخلارج املعتمدة من طرف احلكومة، فإذا افترضنا أن ثلث من تعداد املهاجرين سنة 
كفاءة وطنية ينبغي إجياد سياسة ناجحة  7213قد أموا دراسام باملهجر ،هذا يعين أن  2006

رهم املادي من أجل إعادم إىل الوطن أو على األقل االستفادة من تكوينهم باخلارج دون حضو
باملائة من الطلبة املهاجرين ال  34فقد أشارت الدراسات يف هذا اال أن ما يقارب . إىل اجلزائر

حيث تشري اإلحصائيات يف هذا اال أنه يف خالل  1بلدام األصلية، إىليفكرون يف العودة 
اخلارج ال يتعدى كان عدد الذين عادوا بعد التكوين ب 1992 إىل 1989الفترة املمتدة من سنة

دوا اوحىت إن أر ،%67،58أي نسبة الذين فضلوا البقاء بلغت  ،3001طالب من جمموع  973
وهو ما يفسر   ، 2مغادرة دولة اإلقامة فإن وجهتهم ستكون بدون شك حنو الدول األكثر تقدما

اليت تتراوح  ارتفاع املستوى التعليمي للمهاجرين اجلزائريني يف كل من كندا و الواليات املتحدة
من حاملي الشهادات اجلامعية مقابل اخنفاضها يف الدول األوروبية إىل ما   %67و %60بني 
  3.جرين من أصل جزائريامن جمموع امله %27و %17بني 

وعموما ميكن القول أن اهلجرة من أجل الدراسة هي نوع من أنواع هجرة الكفاءات 
اجلزائريني املقيمني بالواليات املتحدة من  فاءات الوطنية، حيث أثبتت الدراسات أن معظم الك

                               
1 - Rafik boukli hassane. Op.cit. p22. 
2 - Hocine Abdellaoui, Op.cit. p123 
3 - Rafik boukli hassane ,0PCIT p26 
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األمريكية و كندا كانوا يف األصل  مسجلني يف اجلامعات ومعاهد هذه الدول ، بل إن اختيار 
  . الطالب للدولة اليت سيواصل ا دراساته هي يف احلقيقة مشروع مستقبلي إلقامته يف املهجر

 وطنية على التنمية باجلزائرانعكاس هجرة الكفاءات ال :املبحث الثاين

تفرز هجرة العقول الوطنية إىل البلدان الغربية عدة آثار سلبية على واقع التنمية يف 
بل متتد لتشمل  اجلزائر،وال تقتصر هذه اآلثار على واقع ومستقبل التنمية االقتصادية فحسب

الضرورات املنهجية أن نستشعر  انعكاساا التنمية البشرية و من مث التنمية الشاملة ، وملا كان من
أوال حجم الظاهرة قبل التطرق إىل آثارها ، رأينا نستهل هذا املبحث باإلحصائيات  املتوفرة 
حول الظاهرة ، مث انعكاس ذلك على مؤشر هام من مؤشرات التنمية البشرية  وهو الرعاية 

 .عن هجرة الكفاءات الوطنيةاملترتبة  وأخريا اآلثار االقتصادية، الصحية ، مث جودة التعليم 

  إحصائيات عن الكفاءات الوطنية يف املهجر:  املطلب األول

يف غياب شبكة وطنية تربط الكفاءات املهاجرة، تتضارب األرقام حول تعدادها وحصر 
خمتلف التخصصات و الفروع العلمية و املهنية اليت ينتهون إليها من جهة، مث التوجهات اجلغرافية 

سنحاول يف هذا املطلب  .ات و أساب اختيار هذه الدول دون غريها من جهة ثانيةهلذه الكفاء
و تلك الواردة يف التقارير الصادرة عن املنظمات الدولية  الرمسية،اجلمع بني اإلحصائيات الوطنية 

  .الظاهرة دراسام حولوكذا جهود بعض الباحثني يف هذا اال و األرقام الواردة يف 

  : ئيات الوطنيةاإلحصا: أوال
حىت على املستوى الرمسي تتضارب األرقام حول العدد احلقيقي للكفاءات اجلزائرية 

عدد باملهجر، ففي الوقت الذي يصرح فيه وزير اخلارجية يف سؤال شفوي أمام الربملان  أن 
ى الكفاءات العلمية ذات املستوى األكادميي العايل املقيمة خارج اجلزائر واملسجلة رمسيا لد

،  وانه من غري  2010حسب التقديرات احلالية  15200اهليئات الدبلوماسية والقنصلية يفوق 
املستبعد أن هذا الرقم املسجل ال يعرب على حقيقة األمر ميدانيا ، مشريا إىل أن إحصائيات أخرى 

عدد الذي أكد أن  2006مثلما هو الشأن بالنسبة لتقرير الس االقتصادي و االجتماعي لسنة 
 10ألف إطار من بينهم  40الكفاءات اجلزائرية اليت غادرت البالد خالل فترة التسعينات بلغ 

 .أالف طبيب مقيم بفرنسا و يؤكد هذا الرقم  أيضا رئيس املعهد الوطين للبحث يف العلوم الطبية
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باحث جزائري، كما أن  3000وأضاف نفس املصدر أنه يف الواليات املتحدة وحدها هناك
ومن بني  1 .زائر حتتل املرتبة الثالثة بعد فرنسا والصني يف توفري اليد العاملة الفنية يف كندااجل

لوحدها وهو  1996- 1990فرد ما بني سنيت  71500حاملي الشهادات اجلامعية العليا  غادر 
 ما يرجح تعداد الذين غادروا خالل العشرية األخرية نظرا الرتفاع هذه الفئة خرجيي اجلامعات

    2.بدءا بالبطالة و التهميش ،املشاكل اليومية اليت تواجههم إىلالوطنية بالنظر 
   :إقليميةإحصائيات دولية و  :ثانيا

جاء يف دراسة صادرة عن إدارة السياسات السكانية و اهلجرة بالقطاع االجتماعي يف 
أن اجلزائر تأيت يف جامعة الدول العربية استعرضها االجتماع األول لوزراء اخلارجية العرب ، 

و يف جمال األعمال  3.كفاءة علميةالف 215347مقدمة أكثر الدول هجرة لكفاءاا بنسبة 
الف رئيس مؤسسة خاصة يف 99أحصى املعهد الوطين لإلحصاء و الدراسات االقتصادية بفرنسا 

لتسيري من جهة احملقق يف جمال ا حو قد مت تصنيفهم من بني الكفاءات الوطنية نظر للنجا 4أوروبا 
   .رؤوس األموال هلذه املؤسسات على املستوى األورويب رو املهارة يف استثما

تبني النسب  2004و يف دراسة تابعة ملنظمة دول التعاون االقتصادي األوروبية سنة  
املؤوية للكفاءات املهاجرة إىل هذه املنطقة من دول العامل أن اجلزائر تصنف من بني املناطق 

خالل هذه الفترة  %8و4 %فية اليت تتراوح نسبة فقداا للكفاءات ما بني اجلغرا
هذه النسبة خاصة فقط   أنعلمنا  إذا، واليت قد تبدو ضئيلة و لكن ) 31انظراخلريطة(

باقي االجتاهات يف كل  إىلبالكفاءات اليت تغادر باجتاه دول التعاون االقتصادي دون النظر 
هذه الكفاءات تشكل ورقة على قدر كبري من األمهية بالنسبة لدول  مناطق املعمورة،نستنتج  أن

                               
1

http://algeriapressonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1403:com
munite&catid=39:2009-07-10-18-01-44&Itemid=183 , 21/8/2011تاریخ التصفح    

 
2 -Journal Actualité ,du 18 /04/2011  

  .2008فيفري  25، االثنين 446، العدد جريدة المساء ،"الجزائر من أكثر الدول التي تهاجر أدمغتها " وهبي،  مجال - 3
3 - Meziane Rabhi, «  La fuite des cerveaux s’est accélérée ces 10 dernières années: 40 000 chercheurs ont   
quitté l’Algérie », journal  Liberté du 03/10/2006. 
4- TENDANCES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES: SOPEMI – ÉDITION 2004 – ISBN 92-64-01847-6 – © OCDE 2004, 
p138 

 

http://algeriapressonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1403:com
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 علمنا أنه من بني  إذااالستقبال و يف الوقت نفسه خسارة ال تقدر بثمن بالنسبة للجزائر، خاصة 
  .منهم كفاءات جاهزة %16،4مهاجر من اجلزائر يوجد 1 076 301

عن جامعة الدول العربية  عربية الصادرو قد ورد أيضا يف التقرير اإلقليمي هلجرة العمل ال 
انه يف اجلزائر تعاين الكثري من املعاهد و اجلامعات من هجرة أساتذا بوترية   2008لسنة 

باملائة من أساتذة معهد الرياضيات جامعة اجلزائر 70مستمرة منذ بداية التسعينيات، فقد غادر
الشركات تعاين من فقدان موظفيها الذين العديد من  أنباجتاه البلدان اليت درسوا ا ، كما 

اخلارج من أجل التأهيل و مل يعودوا مع رفضهم تسديد املستحقات الدراسة  إىلأرسلوا 
تاروا خالف أستاذ جامعي قد ا80ما يزيد عن  1974واإلقامة،وقد جاء يف نفس التقرير انه ومنذ 

    1.الف قد استقروا بأمريكا الشمالية60الغرب ،منهم  إىلالسفر 
خريطة متثل النسبة املئوية للكفاءات املهاجرة إىل دول منظمة التعاون االقتصادي : 31شكل

OCDE 2.من جمموع كفاءات البلد األصلي  

  
  

                               
سلسلة دراسات وتقارير حول السكان هجرة الكفاءات نزيف أم فرص؟،: التقرير اإلقليمي لهجرة  العمل العربية - 1

  .24ص، 2008، إدارة السياسة السكانية و الهجرة ، جامعة الدول العربية ، والتنمية في المنطقة العربية
2 - TENDANCES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES: SOPEMI – ÉDITION 2004 – ISBN 92-64-

01847-6 – © OCDE 2004 p138 
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عموما و رغم تضارب األرقام و اإلحصائيات بني اجلهات الوطنية الرمسية اليت حتاول  
ارير اإلقليمية و الدولية املعتمدة على التخفيف من حجم الظاهرة شكال، وتلك الواردة يف التق

املعلومات الواردة من دول االستقبال يف الغالب، ومهما حاول البعض التقليل من خطورة 
الظاهرة  فإن ما يدفعنا إىل االهتمام ا أكثر هو اختاذها صفة االستمرارية على حساب الطاقات 

م فهو ال حمالة سيتراكم لسنوات قادمة ليصبح اعتربه املتفائلون حمدودا اليو إنفالعدد و الوطنية،
معربا عنه باملاليني ، وإذا كانت آثاره اليوم حمدودة فإا يف املستقبل القريب ستشمل كل امليادين 

  .مبا يف ذلك االجتماعية منها

  هجرة الكفاءات وأثرها على الرعاية الصحية يف اجلزائر: املطلب الثاين
من خالل اإلحصائيات واألرقام، ينبغي الوقوف على وبعد استشعار حجم الظاهرة  

آثارها على قطاع حساس بالنسبة لعملية التنمية يف اجلزائر وهو قطاع الصحة ، حماولني من 
وحىت يتسىن . خالل هذا املطلب إن نوضح تأثر الرعاية الصحية جرة الكفاءات من هذا القطاع

  .ع الرعاية الصحية باجلزائرلنا إدراك هذا التأثري ينبغي التطرق إىل واق
  

 : واقع الرعاية الصحية باجلزائر: أوال
ال تقوم التنمية على التكنولوجيا فقط ، بل ال بد من إجياد املواطن الذي يديرها و يسريها 
و يصحح مسارها و لن يتمكن من القيام بذلك إال إذا كان  يتمتع بالسالمة البدنية و الذهنية 

: يعكس احلالة الصحية للمجتمع اليت تتحدد انطالق من ثالث عوامل واالجتماعية، ومن مث
، مث مدى فاعلية نظام الرعاية )نظافة املاء و اهلواء و التربة(األوضاع االجتماعية ، األوضاع البيئية 

الصحية متمثلة يف طبيعة املمارسة الصحية ونوعية اخلدمات املتوفرة ، وقد اعتربت تقارير التنمية 
احلياة الطويلة اخلالية من العلل و األمراض  من أهم اخليارات اليت جيب توسيعها أمام  البشرية

الناس ذلك أا قيمة يف حد ذاا وان التغذية الكافية و الصحة اجليدة ترتبط ارتباطا وثيقا مبتوسط 
   1.األعمار

                               
  .1990تقرير التنمية البشرية  -  1
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ية األكثر سنحاول الوقوف على احلالة الصحية يف اجلزائر من خالل مؤشر التنمية البشر
عند الوالدة، ومن مث التطرق إىل أهم العوامل املؤدية اىل  ععالقة ذا اجلانب وهو العمر املتوق

  .تطور هذا املؤشر خالل العشرية األخرية

 : عند الوالدة عالعمر املتوق -

لقد استطاعت اجلزائر أن حتقق ارتفاعا ملحوظا يف معدل العمر املتوقع عند امليالد مقارنة  
مسجلة بذلك  2006يف سنة  75،7اىل 2000سنة 72،5نوات املاضية ، حيث انتقل من بالس

 74،6عند اإلناث مقابل  76،7(وكان التمايز بني الذكور و اإلناث واضحا 3،2زيادة مبقدار 
 ).32انظر اجلدول ) (عند الذكور

  1 2006اىل 2000تطور معدل العمر املتوقع عند امليالد من سنة : 32جدول 
  2006  2004  2002  2000  ةالسن

  74،6  73،9  72،5  71،5  الذكور

  76،7  75،8  74،4  73،4  اإلناث

  75،7  74،8  73،4  72،5  المعدل

  

أن ذالك راجع إىل عوامل  2007وقد اعترب التقرير الوطين حول التنمية البشرية لسنة  
  :عدة نذكر منها

ا يدل على حتسن الوضع الصحي االخنفاض يف معدل وفيات األطفال خالل هذه الفترة ، مم -
بالنسبة  ةوفا 36،9منهلذه الفئة من اتمع فقد انتقلت نسبة الوفيات بني األطفال 

خالل سنة 1000وفاة لـ  26،9 إىل،  2000من األطفال أحياء عند الوالدة سنة 1000لـ
رتفعة أن نسبة الوفيات بني األطفال تبقى دائما م إالنقاط 10،ورغم التحسن مبقدار 2006

  2.على الرغم من اودات املبذولة يف هذا اال
                               

1 - Rapport national sur le développement humain, conseil national Economique et social , 
juillet 2008. 

2 -Ibid. , P19 
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رغم أن هذا االخنفاض يبقى نسبيا إال أن جهود مراقبة : اخنفاض وفيات األطفال عند الوالدة -
احلمل قبل الوالدة من جهة، مث التكفل الوالدات يف املراكز الطبية املخصصة هلذا الغرض 

من حاالت احلمل كانت حتت املراقبة  % 89،4 حيث تشري اإلحصائيات املتوفرة إىل أن
 1.من الوالدات تتم يف املراكز الطبية  %95،3، و 2006خال سنة 

حيث نسجل اخنفاض معدل الوفيات العامة بني السكان : اخنفاض نسبة الوفيات بني السكان -
نتيجة خمططات التنمية .2006لكل ألف سنة  4،30إىل  2000لكل ألف سنة  4،59من 
هذا اال عن طريق سياسات التكفل االجتماعي بالسكان و التحسن النسيب لظروف يف 

  .املعيشية

ويرجع التقرير اخلاص بالصحة يف العامل التحسن يف حالة الصحة يف اجلزائر إىل عوامل 
  :متعددة نلخصها يف ما يلي

 6501قت التغطية الصحية الواسعة للمواطنني عن طريق مصاحل الصحة العمومية اليت فا -
 الوطين،و املراكز الطبية املوزعة على مستوى التراب ) 561(قطاع صحي، مع املستشفيات

 افةضباإلوكذا املوارد البشرية املتخصصة يف هذا القطاع من األسالك الطبية و الشبه الطبية 
حيث شهدت هذه  ،)34اجلدولانظر . (إىل العيادات الطبية اخلاصة و اخلدمات الصيدالنية

سواء على مستوى القطاعات الصحية أو املستشفيات العامة أو  %5افق تطورا تعدى املر
 .املتخصصة

  
 
 
 
  
 

                               
1 Idem. 
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  2004/20061التطور يف عدد املرافق الصحية بني : 33جدول

 %نسبة التطور  2006  2004  السنوات
  5,8  501 6  142 6  قطاع صحي

  7,6  561  521  مستشفى جامعي

  5,7  110  104  مستشفى متخصص

  20042-1999تطور تعداد الطاقم الطيب يف اجلزائر من : 34 دولج

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنــــــــوات

 644 52 703 50 184 49 038 47 343 45 624 43 مجموع الطاقم الطبي

 720 37 347 36 368 35 654 33 332 32 962 30 أطباء

 842 8 651 8 618 8 408 8 197 8 086 8 جراح أسنان

 082 6 705 5 198 5 976 4 814 4 600 4 صيدلي

 عدد السكان لكل طبيب
 1354 ـ ـ ـ ـ ـ

  

سياسة الطب ااين خاصة بالنسبة للنساء احلوامل و األطفال و األمراض املزمنة يف  -
مؤسسات الصحة العمومية، بالتزامن مع برامج احلماية االجتماعية كالضمان االجتماعي 

 3.من السكان، و التكفل بالعالج بالنسبة لألفراد عدميي الدخل %80 الذي يضم أكثر من

القضاء على داء الكولريا ( التعامل االجيايب مع األمراض املتنقلة عن طريق العدوى    -
 .، مراقبة انتشار األمراض اخلطرية مثل السيدا و السل...) ،التيفوئيد ،

                               
1 -: Rapport national sur le développement humain, conseil national Economique et social, juillet 

2008 .P13 

  :الديوان الوطني لإلحصاء على شبكة االنترنت 2-
 http://www.ons.dz/Personnel-medical-et-paramedical.html (ONS ات  واردة في الموقع الرسميمعلوم    

3 - Rapport national sur le développement humain, conseil national Economique et social , 
juillet 2008.P21 

  

http://www.ons.dz/Personnel-medical-et-paramedical
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حيث  الصيدليات املخابر وء و أعوان الطيب من ممرضني وأطبا مالتكوين املستمر للطاق -
من  2004غاية   1999تسجل اإلحصائيات املتوفرة إىل أن  تعداد الطاقم الطيب قد تطور من 

، أما على مستوى األطباء فقط فبلغت نسبة  %20،67بنسبة  أي52644إىل  43624
ليصل معدل ) 2004سنة37720اىل1999سنة 30962( %21،82االرتفاع يف التعداد 

وهي نسبة  يظهر من خالهلا النقص ) 34انظر اجلدول (1354د السكان لكل طبيب إىل عد
الشيء ال ميكن تفسريه إال بفقدان هذه  ،الكبري يف األطباء رغم ما يتخرج منهم من اجلامعات

الكفاءات عن طريق اهلجرة الدولية من جهة أو عن طريق هجرم هلذه املهنة نتيجة البطالة و 
  . أخرى بعيدة كل البعد عن مهنة الطب مزاولة أعمال

 : اإلنفاق الصحي يف اجلزائر -

املنح والدفعات العينية لألطباء ومزودي األدوية واملعدات تتمثل النفقات الصحية يف  
خدمات أخرى ترمي إىل اإلسهام يف استعادة األوضاع الصحية لألفراد أو  العالجية وأية سلع أو

  .ةاخلاصمن النفقات  تعزيزها وهي جزء

  1الناتج احمللي إىلنسبة اإلنفاق على الصحة : 35 جدول
  السنــــــة

2004  2005  2006  2007  2008  2009  

 %النسبة من الناتج احمللي 
3،6  3،4  4،3 * 4،4 *  5،4*  5،8*  

الناتج احمللي على مستوى خمتلف هذه السنوات  إىلاإلنفاق الصحي  نسبة عند حتليل
 2004العمومية تتطور خبطى حثيثة مع تطور الناتج الوطين اخلام منذ  نالحظ أن نفقات الصحة
نتيجة  2006، لريتفع بداية من  %4 إىلال يكاد يصل  2005و2004فبعد أن كان خالل سنيت

الزيادة يف الدخل الوطين اخلام بعد االرتفاع يف أسعار النفط ،وفق سياسة اإلنعاش االقتصادي 
                               

1 - world health organisation, National HEalth Account Séries,2007-  
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من خالل الربنامج ،  %5،8وهي  2009جد معتربة سنة ليصل إىل نسبة ) 2001-2004(
، هذا االرتفاع املطرد يف اإلنفاق على الصحة ) 2009- 2004(التكميلي لإلنعاش االقتصادي 

وهو ما يدفعنا إىل القول إن  .زيادة متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي إىليودي بالضرورة 
يتأتى إال إذا توفرت للدولة موارد مالية حتقق ا تدخل الدولة يف احلماية الصحية للمجتمع لن 

معدالت اجيابية يف النمو االقتصادي ، الذي يعود بدوره باإلجياب على إرادات قطاع الصحة من 
عن طريق زيادة مناصب  ،خالل تدخل الدولة من جهة مث احلماية االجتماعية من جهة أخرى

مان االجتماعي الذي يعترب مصدرا هاما من الشغل و بالتايل ارتفاع عدد املشتركني يف الض
  .إيرادات احلماية الصحية يف اجلزائر

وعموما و رغم ما  تنفقه اجلزائر من موارد مالية على الرعاية الصحية للمواطن ، من  
هياكل و جتهيزات و مواد طبية خمتلفة ، يبقى النقص قائما نتيجة لتدين مستوى اخلدمات الطبية 

واقع على املؤسسات اإلستشفائية من جهة ثانية ، و إذا كان ارتفاع معدل من جهة والضغط ال
مؤشرا على التحسن النسيب للحالة الصحية للفرد فإنه يف ) 75،7(العمر املتوقع عند الوالدة

، وأهم من ذلك  ثانية الوقت نفسه سيضع الدولة أمام إشكالية زيادة النفقات الصحية من جهة
زيف الذي ـء و املؤهلني يف هذا اال و هو ما تفتقده اجلزائر نتيجة النالزيادة يف عدد األطبا
  فكيف تؤثر هجرة األطباء على الرعاية الصحية يف اجلزائر؟. تعاين منه بسبب اهلجرة

  :العالقة بني هجرة األطباء و التنمية :ثانيا
ر رغبة يف اهلجرة تنفرد بعض الدول النامية خبصوصية معينة تتعلق بطبيعة كفاءاا األكث 

إىل الدول املتقدمة ، فاألردن مثال تعاين من هجرة املدرسني ، بينما يتمثل نزيف سريالنكا يف 
هناك ظروف خاصة جرة كل فئة مهنية وبكل بلد ، إال انه يف  أن، و رغم 1املهرة من احملاسبني

ورة على التنمية ، ألا نظرنا تعترب هجرة الكفاءات الوطنية اجلزائرية يف جمال الطب أكثر خط
 .تتعلق بشكل مباشر حبياة املواطن الذي هو أساس كل تنمية و هدفها، بل أيضا وسيلتها

                               
بحوث ومناقشات الندوة التي ،  "ارة خاصة إلى مهنة الطب نظرة جديدة إلى هجرة الكفاءات مع إش"أوسكار غيش ، - 1

مركز دراسات الوحدة العربية : ، بيروت  ، األمم المتحدة) أكسوا(نظمتها اللجنة االقتصادية لغربي آسيا 
  .268ص.1985
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)  2006( %18،03إذا اعتربنا أن نسبة الكفاءات الوطنية املهاجرة و املقدرة بـ و   
ولكن إذا علمنا  من جمموع كفاءات اجلزائر ال تدعوا إىل التشاؤم مقارنة مع باقي الدول النامية ،

من أطباء هذا البلد قد غادروا باجتاه الدول املتقدمة و حنن أحوج ما نكون إىل  1%23،4أن 
املوارد البشرية  املتخصصة يف هذا جمال، يكون كافيا ألن يضعنا موضع القلق على مستقبل 

  .التنمية البشرية  يف اجلزائر
دون احلديث عن أثر الصحة على التنمية ال ميكن فهم اآلثار الناجتة عن هجرة األطباء و 

االقتصادية ، إذ أن النقص املسجل يف تعداد هؤالء سيؤدي بالضرورة إىل ارتفاع نسبة عدد 
هذه  أنالسكان لكل طبيب وبالتايل إعاقة املتابعة الصحية لألفراد داخل اتمع،وميكن القول 

يف اتمع ، ومن جهة ثانية تعترب مكافحة مع الرعاية الصحية اجليدة  تربطها عالقة عكسيةالنسبة 
  .األمراض عمال مهما جينب األفراد من هم يف سن العمل االخنفاض  يف قدرام اإلنتاجية 

يف دراسة عن مبادئ اقتصاديات الصحة للدول  1999سنة  Jack Williamوقد استنتج 
ارات الفردية لعنصر العمل امله :النامية أن إنتاجية عنصر العمل تتوقف على عاملني أساسيني 

كفاءة و إدارة عنصر ،  مث )الصحة(اجلسمانية الذاتية للفرد واملستمدة من القدرات العقلية و
  2. العمل داخل وحدات اإلنتاج

وبالتايل ميكن القول أن الرعاية الصحية تتناسب طردا مع نسبة الناتج احمللي  
 أنيف اإلنتاج على مستوى كل الوحدات،و اإلمجايل،فكلما كانت األوىل جيدة كانت الزيادة

منو رأس املال الالزم للتنمية  ستؤدي حتما إىلالزيادة يف نسبة الناتج احمللي اإلمجايل 
وعليه سوف يكون انعكاس ذلك مباشرا على التنمية البشرية و التنمية الشاملة االقتصادية،

   .عموما
  
  
  
  

                               
  92ص. ذكرالبق اسالمرجع ال، 2008 التقرير اإلقليمي لهجرة العمل العربية - 1
  .17،ص 2006مكتبة القدس، : ، مصر  صاديات اخلدمة الصحيةاقتطلعت الدمرداش ،  - 2
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   :من خالل املخطط التايلهذه العالقة  توضيحوبناءا على ما سبق ميكن 

  
                                                                                      من إعداد الباحث: المصدر    

اخنفاض إنتاجية هؤالء يف  إىلوعليه ميكن القول إن تدهور احلالة الصحية لألفراد يؤدي        
ت الوفاة أو خروجهم على التقاعد بسبب املرض ، أي سوء سن العمل ، ومن مث تزايد حاال

احلالة الصحية للفرد تؤِدي إىل ضياع جزء من الناتج كان من املتوقع حتقيقه ، فيترتب عن ذلك 
  .اخنفاض الناتج القومي اإلمجايل

و بعملية حسابية بسيطة ميكن أن تستشعر أثر هجرة الكفاءات الطبية الوطنية على  
 2005إذا كان عدد السكان لكل طبيب سنة : ية باجلزائر على النحو التايلالرعاية الصح

 10وبإضافة عدد األطباء اجلزائريني املتواجدين بفرنسا وحدها و املقدر عددهم بـ  ، 354ميثل
، وهو داللة ∗)(سكان لكل طبيب 688آالف طبيب يتحول نسبة التكفل الصحي لكل طبيب اىل

ثر اجيابية تنعكس بشكل مباشر على حياة املواطن ومن مث على و واضحة على رعاية صحية أك
  .النمو االقتصادي ككل

  
  

                               
على عدد األطباء مبا يف  32854000املقدر بـ حوايل  2005العدد احملصل عليه هو حاصل قسمة تعداد السكان  -  ∗

  .طبيب 47720ذلك املهاجرين إىل فرنسا املقدر بـ 
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  أثر هجرة األساتذة و الباحثني على جودة التعليم:  املطلب الثالث

إن تكوين رأس املال البشري وتنميته  ضرورة حضارية تفرضها متطلبات التطور الذي 
غري املمكن أن تصور جمتمع متقدم يف إمكاناته  يشهده العصر ،  وقد أثبتت التجارب انه من

بل إن الفجوة املوجودة بني الدول . اإلنتاجية  و فقريا يف كفاءة رأس املال البشري أو العكس
املتخلفة و املتقدمة هي يف األصل فجوة املعرفة حيث تتصاعد إنتاجية األفراد بتزايد خربام 

توقف العمر الزمين هلؤالء ، فقد أكدت الدراسات أن ومهارام و ال تتوقف هذه األخرية إال ب
من قدراته الدماغية مما يعين احتفاظه ب  %3اإلنسان يف الثمانني من عمره ال يفقد أكثر من 

من هذه القدرات وهي الصفة اليت جتعل من رأس املال الفكري ثروة و كرت مدفون، وقد  97%
  1.يكون ضائعا مهدورا يف الدول النامية

 قطاع التعليم العايل و البحث العلمي  يف اجلزائر على غرار العديد من الدول ويعاين
النامية نزيفا يف األساتذة و الباحثني  عن طريق اهلجرة إىل الدول املتقدمة ، ورغم ما حققته 
اجلزائر يف هذا اال بالنظر إىل مؤشرات القطاع  فإن التحدي الكبري الذي تواجهه منظومة 

لعايل هو التزايد يف عدد املتمدرسني يف الفترة املستقبلية على الرغم من اخنفاض النمو التعليم ا
الدميوغرايف و عليه فان إعداد األساتذة و املكونني ، وأكثر من ذلك احلفاظ على هذه الثروة 

وميكن تلخيص ، داخل الوطن ينبغي أن تكون أولوية األولويات عند رسم السياسة العامة للدولة
  :تائج املترتبة عن هجرة األساتذة و الباحثني على املنظومة التعليمية يف ما يلي الن

  :إشكالية ارتفاع نسبة التأطري: أوال
و نقصد بنسبة التأطري عدد الطالب لكل أستاذ ، و اليت ترتبط بعالقة عكسية مع املردود  

كانت النسبة مرتفعة، وإذا  العلمي حيث يرتفع هذا األخري باخنفاض النسبة، و يكون ضعيفا كلما
طلبة لكل  9املقدر بـ  1989اعتربنا كمرجع املعدل الدويل الذي حددته اليونسكو سنة 

املقدر بـ  2010/2011عدد الطلبة الذين استقبلتهم اجلامعة خالل إىل، و بالنظر  2أستاذ
                               

:  ، مصر طرق قياسه و أساليب احملافظة عليه :رأس املال الفكري عادل حرشوش املفرجي،أمحد علي صاحل،  - 1
  .127-125، ص  2003منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

 Catalogue II,TH.B science : ، نقال عن122ذكره ، صالبق اسالمرجع المحمد األمين لعجال أعجال ،  - 2
statistiques, vice rectorat de l’information et de l, orientation, septembre 1989.  
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ال بعيدة  ال تز  طالب 28ـلأستاذ ستكون طري الوطين أنسبة التفان  40137مقابل 1250310
، كما أن هذه  النسبة قد تزداد تطورا يف ظل نزيف األساتذة من جهة  عن املقاييس العاملية

يف دراسة  1والزيادة املطردة يف عدد الطلبة املسجلني، حيث يتوقع األستاذ محزة شريف علي
ة أن عدد حاملي شهاد 2038غاية  إىلإستشرافية  حول تطور عدد الطلبة و حاملي الشهادات 

  2038.2ألف سنة 210,7حدود إىل 2003سنة ألف 142,7البكالوريا اجلدد سينتقل من
  

  3)2028-2003(من األساتذة اجلامعيني  السنوية تعداد االحتياجات:36جدول 
  2023/2028  2018/2023  2013/2018  2008/2013  2003/2008  لفترة ا

  421  61  15  165  749  االحتياجات لسنوية

  
  1998/2002 عدد األساتذة و نسبة الطلبة اجلدد لكل أستاذ فترة التطور يف: 37جدول

  2002-2001  2001-2000  2000-99  99-98  الفتــــــرة

  19275  17780  17460  16260  )كل األصناف( عدد األساتذة 
نسبة الطلبة الجدد لكل 

  6,5  6,1  4,7  4،8  أستاذ

  .المرجع نفسه: المصدر

عوامل أخرى مؤدية إىل تناقص تعداد األساتذة اجلامعيني  و إذا أضفنا إىل عامل اهلجرة ،
أساتذة يقدر من 2013 إىل 2008من  سنوياكالوفاة و التقاعد،فإن حجم ما حتتاجه اجلامعة 

على )36انظراجلدول(2038- 2028منأستاذ سنويا خالل الفترة  450أستاذ ليصل إىل 165بـ
 2020يف آفاق  %60ة النجاح يف البكالوريا أساس أن وزارة التربية الوطنية قد حدد بلوغ عتب

إضافة إىل إجراءات حماربة التسرب املدرسي و التحكم أكثر يف نسب اإلعادة و االنتقال يف 
ورغم التطور يف تعداد األساتذة اجلامعيني ما خالل الفترة  4.الطورين املتوسط و الثانوي

بقى النقص مسجال بالنظر ي %18،54بنسبة  19275اىل 16260لينتقل من   1998/2002
                               

  .أستاذ علم االجتماع ، قسم الديمغرافيا، معهد العلوم االجتماعية ، جامعة وهران -1
2  -Hamza Cherif Ali, « contribution à la projection de la population estudiantine et des 

diplômés de l’enseignement supérieure en Algérie à la l’horizon 2038 »,Revu .Science, 
technologie et développement n°5, 2009.p251 

3 - Hamza Cherif Ali, Revu. Science, technologie et développement n°5, 2009.p251 
4 -Ibid., p255. 
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 4،8بالنسبة لعدد الطلبة اجلدد لكل أستاذ اليت انتقلت من  أماإىل احتياجات السنوات املقبلة ، 
فتجدر اإلشارة هنا أن هذه النسبة خاصة بالطلبة املسجلني اجلدد فقط دون حساب  6،5إىل 

تفع بذلك النسبة ال الطلبة املسجلني من قبل والذين ال يزالون يزاولون الدراسة حيث تر
  . حمالة،أكثر من املستوى احملدد من قبل منظمة اليونسكو للعلوم

وبناءا على ما سبق ميكن القول انه باستمرار ظاهرة هجرة األساتذة و الباحثني من املعاهد 
الوطنية و اجلامعات ، ويف ظل التزايد يف تدشني  األقطاب اجلامعية يف خمتلف ربوع اجلزائر من 

سنكون أمام مشكلة  وفرة اهلياكل و املسجلني وندرة األساتذة و املؤطرين ، ولن جند  جهة ،
أمامنا إال االستعانة باألجانب وما يترتب عن ذلك من تكريس للتبعية ومزيدا من التكاليف 

  . تضاف إىل املوارد املالية اليت مت هدرها يف تكوين كفاءتنا املهاجرة

 :  ضعف التكوين: ثانيا
ان ضعف املنظومة التربوية يف مراحل التعليم ما قبل اجلامعي  يؤثر بشكل كبري إذا ك

يف تدين مستوى التكوين يف اجلامعة ، فإن هذا الضعف القاعدي سيبقى مستمرا يف غياب 
األساتذة و املؤطرين املؤهلني من جهة، مث التوظيف العشوائي يف جمال التعليم العايل حبثا عن 

نقص املسجل نتيجة فقدان األساتذة املهاجرين، حيث جلأت الوزارة إىل الكم من أجل سد ال
نظلم التدريس باملشاركة ومن أجل تغطية العجز يتم من خالل انتداب أساتذة من خارج 
القطاع، كاحملامني و املهندسني الذين قد تنقصهم  منهجية التدريس و التعامل مع املادة 

ف نظام املشاركة إال انه له آثار سلبية على العائد العلمية، و على الرغم من نقص تكالي
ويظهر التأثري واضحا يف مرحلة ما بعد .1املعريف يظهر من خالل ضعف التحصيل لدى الطلبة

التدرج على مستوى اإلشراف على الرسائل و األطروحات كذا املشاريع البحثية اليت تتطلب 
  .د يف األساتذة املؤهلني لذلكمستوى معني و كفاءة عالية ، من خالل النقص احلا

  
  
 

                               
 .17،2002عدد ،انيةإنس علوم جملة ،"واستهالكها املعرفة إنتاج يف اجلزائري اجلامعي النظام فعالية"ساقور، اهللا عبد- 1 

   .103ص
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 : إشكالية فقدان القدرة القيادية للمجتمع: ثالثا
أن بناء القيادات الوطنية هو مسار بدايته التكوين األويل يف مراحل التعليم ما قبل 
اجلامعي، لتواصل اجلامعة هذا املسار حىت تنتج  كفاءات تتمتع مبستوى عال من اجلودة و هلا 

و يف  ،لقيادة حبيث تستطيع إنتاج األفكار اجلديدة يف جمال التسيري و املتابعةالقدرة على ا
جماالت أخرى إستراتيجية يف بناء اتمع ،  وهلا القدرة  أيضا على رفع التحدي وتفعيل 

  1.عملية التنمية
و اجلزائر هلا من الثروات الطبيعية باحلجم الذي جيعلها أمام حتدي احلفاظ عليها 

و لن يتأتى هلا ذلك إال بواسطة كفاءات وطنية  ،يف توظيفها لصاحل التنمية الرشادو
جزائرية،ألنه إذا جرت العادة االستعانة خبربات أجنبية يف اجلوانب التقنية ، فإنه من غري 
املقبول سياديا أن يكون جانب التسيري أجنبيا ، وهو الشيء الذي يفرض على الدولة إجياد 

يلة باحلد من ظاهرة هجرة الكفاءات الوطنية و على رأسهم أساتذة السبل واآلليات الكف
  .           التعليم اجلامعي مبختلف رتبهم و مستويام وختصصام

 :  إعاقة التوجه حنو اقتصاد املعرفة : رابعا
يف إطار هذا االقتصاد أصبحت املعرفة العامل األول يف توليد الثروة نتج عن ذلك منو 

يف جماالت كثيفة املعرفة كالتعليم،فبعد أن يف وقت مضى  ينظر إىل اإلنفاق يف االستثمار 
التعليم على انه شكل من أشكال االستهالك ، أصبح اليوم استثمارا يف رأس املال 

، و لكن و إذا أخذنا الوضع 2البشري،على أساس انه النطاق الذي تبىن فيه الطاقات البشرية 
وم و اجلزائر على وجه التحديد املتمثل يف فقدان كفاءاا باهلجرة يف الدول النامية على العم

 .جيعلنا من املعتقدين أن هذا اإلنفاق هو فعال استهالك ملوارد مالية بدون مقابل اجتماعي

                               
  .125، ص ذكر البق اسالمرجع ال، محمد األمين لعجال أعجال - 1

 حول الدولي الملتقى،" والتحديات الفرص  :المعرفة اقتصاد في االندماج"،  فيصل قويدر ، بوطيبة بوطالب -2 
، جامعة ورقلة،كلية  2004مارس 09 – 10 ، البشرية والكفاءات المعرفة اقتصاد في وفرص االندماج البشرية التنمية

  .2004الحقوق و العلوم االقتصادية، 
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وعليه فإن هجرة األساتذة و الباحثني اجلزائريني يؤثر بشكل مباشر يف عوامل 
يم ، البحث و التطوير، تكنولوجيا اإلعالم و االتصال التعل: االندماج يف اقتصاد املعرفة وهي 

، حبيث انه إذا كان فقر الدم عند اإلنسان حيدث نتيجة النقص احلاد يف عدد الكريات 
ه النقص يف أساس" فقر املعرفة"احلمراء اليت حتمل األكسجني و الغذاء إىل اخلاليا ، فإن 

تكنولوجيا إىل  أفراد اتمع إىل درجة ال تسمح الذين ينقلون العلوم و ال األساتذة و الباحثني 
  .بوصوهلا بالقدر الكايف و بالكيفية الالزمة

السياسات بني  آليات احلفاظ على الكفاءات الوطنية:املبحث الثالث
  القائمة واالقتراحات

تتعامل الدول و احلكومات املتقدمة مع الفشل يف حماربة الظواهر واآلفات املستعصية 
التقييم و اإلصالح يف هذا اال،فقد  إىلرجات منظومتها التربوية ، حيث تسعى من خالل خم

إعادة النظر يف النظام التربوي،وتوجهت  إىلذهبت أملانيا بعد الفشل يف احلرب العاملية الثانية 
الواليات املتحدة األمريكية مباشرة إىل إصالح املنظومة التربوية بعد السبق السوفييت يف غزو 

ضاء و استكشاف القمر قبلهم ، وهي دالالت واضحة على أن السياسات التعليمية هلا الف
األثر البالغ يف تنمية اتمعات بصفة عامة ، و اجلزائر مبعاناا من ظاهرة استرتاف كفاءاا 
حبجم كبري حتاول تسعى إىل إجياد اآلليات من أجل التخفيف من حدة الظاهرة منها على 

  .الح التعليم ، بدءا باملنظومة التربوية مث التعليم العايل وجه اخلصوص إص

سنحاول من خالل هذا املبحث الوقوف على هذه اآلليات و اإلجراءات 
حماولني يف اية املطاف الوصول  ،سعيا إىل التعامل مع ظاهر هجرة الكفاءات الوطنية،املتخذة

و االستفادة من جتارب بعض  ،هرةإىل اقتراحات عملية من اجل التخفيف من آثار هذه الظا
  . الدول يف هذا اال
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  إصالح النظام التربوي اجلزائري: املطلب األول
  

إن اهلدف االمسي ألي نظام تربوي يتمثل يف عملية إعداد النشء و تربيته وتأهيل األفراد 
األخرى يف بناء  مة بني األممأشاعرين بانتمائهم إىل مجاعة معينة وكيان ميثل  ،للقيام بدورهم

مستوى حيفظ للوطن  إىلاالرتقاء مبنظومتها التربوية  إىلصرح اإلنسانية، و اجلزائر أمة تسعى 
توازنه واستقراره و يضمن استمراره و تطوره ، ومن أجل حتقيق ذلك جاءت فكرة اإلصالح 

ور و مدى اتساع دائرة هذه احلاجات على مدى العص ،والتعديل مرتبطة حباجات اتمع
واألزمنة، ومن بني هذه احلاجات التواصل بني خمرجات النظام التربوي و ما تتطلبه عملية التنمية 

  .مبختلف مستوياا
عملية ختطيطية و تطبيقية إلستراتيجية :" لقد جاء تعريف اإلصالح التربوي على انهو 

رة خلطوات العمل و هي من الناحية اإلجرائية جمموعة من التصورات و املبادئ املقر ،حمددة
اليت يتوقع منها حتقيق أهداف اخلطة اإلصالحية بكيفية جيدة و بصورة دائمة تقضي على  ،احملددة

يظهر من التعريف أن اإلصالح التربوي عملية دائمة و مستمرة  1".املشكالت املتأزمة يف اتمع 
اجبام  و تؤدي بذلك إىل خلق باستمرار و جتدد املشاكل يف اتمع اليت تعيق األفراد من تأدية و

نوعا من عدم االستقرار، وانه يهدف إىل إصالح اتمع ككل و ليس املؤسسة التعليمية 
  . لوحدها

  

 :معوقات  أداء النظام التربوي  اجلزائري قبل اإلصالح: أوال
 

ن إال أ ،رغم اجلهود املبذولة يف سبيل تطوير النظام التربوي يف اجلزائر منذ االستقالل
وذلك لعوامل عديدة  ،املؤسسات التعليمية مل تتمكن من الوصول إىل مستوى األداء املطلوب

االجتماعية و االقتصادية و السياسية  هاحتقيق األهداف املسطرة ، من إىلحالت دون الوصول 
  :حناول تلخيصها يف ما يلي

  

                               
1 ،سلسلة إصدارات خمرب التربية و التنمية اجتاهات اإلصالح التربوي ومشكالته يف العامل العريب علي براجل ،  - 

  .22، ص2002االجتماعية،دار الغرب، وهران ، 
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نتيجة لعدم قدرة الدولة على  غياب رؤية شاملة حول األهداف املتوخاة من املنظومة التربوية ، -
حتديد إستراتيجية واضحة  لسنوات بعد االستقالل انعكس على الدفعات األوىل من خرجيي 

  .املدارسة اجلزائرية 

التأخر يف اجناز العدد الكايف من اهلياكل اخلاصة باستقبال التالميذ من مدارس و ثانويات،نتيجة  -
إذا كان تعداد  و. إىل زيادة األطفال يف سن الدراسةالنمو الدميغرايف املتزايد الذي أدى 
لينتقل من  2002قد سجل بعض االخنفاض منذ ) سابقا(التالميذ املسجلني يف التعليم األساسي

  على  فإنه ،2004سنة  6729498 إىليصل و ،2003سنة6798912تلميذ إىل  6807957
سنة  1122395إىل  2002ة سن1041047منالعكس من ذلك قد ارتفع يف التعليم الثانوي 

أما بالنسبة هليئة التدريس فيكاد التعداد يبقى مستقرا رغم ما  1.تلميذ 81348بزيادة  2004
 2001/2002تسبق ذكره من زيادة يف تعداد التالميذ على األقل إىل غاية السنة الدراسية 

بة للتعليم بالنس170956حيث عدد املدرسني يف حدود )  اخنفاض نسيب يف عدد التالميذ(
نتيجة اخنفاض معدالت النمو  2003سنة167529االبتدائي لينخفض تدرجييا ليصل إىل 

الدميغرايف ، إن االخنفاض يف هذه املرحلة يؤثر بشكل مباشر على نسبة التالميذ لكل معلم 
تلميذ يف كل حجرة و هي نسبة تعيق التحصيل العلمي خاصة  37ماميثل  27.53حيث بلغت

أما بالنسبة هليئة التدريس يف التعليم ،) 32اجلدول  انظر( ور األول و الثاينيف مستوى الط
الثانوي و التقين فنسجل زيادة نسبية يف هيئة التأطري مقارنة مع الزيادة املطردة يف تعداد 

 2003سنة  1095730أستاذ لتنتقل إىل  52944مقابل 96يفتلميذ  855481(التالميذ 
رغم ذلك معدل األفواج التربوية يف هذا املستوى يتراوح بني  تبقى)  أستاذ 57747مقابل 

إن االرتفاع الواضح يف عدد التالميذ بالنسبة للمعلم الواحد يف و  .تلميذ يف احلجرة 36و34
كافة األطوار التعليمية راجع بالدرجة األوىل إىل النقص يف اجناز هياكل االستقبال التربوية من 

األساتذة و املعلمني من جهة ثانية ، نتيجة التدابري التقشفية جهة مث التخفيض يف توظيف 
  .)37أنظر اجلدول( .لربنامج التصحيح اهليكلي

                               
رسالة ماجستري غري ، " دراسة ميدانية على مؤسسات التربية ملدينة بسكرة:ئرية واقع املنظومة التربوية اجلزا"مرابط، أحالم - 1

، 34، رقم 2005لديوان الوطين لإلحصاء، نشرة ، نقال عن ا92،ص2006، جامعة حممد خيضر بسكرة ، منشورة
  .22-21اجلزائر باألرقام، ص 
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، حيث مل االخنفاض يف نسبة االعتماد املالية املخصصة لقطاع التعليم من جمموع ميزانية الدولة -
لتصل  2002و على العكس من ذلك فقد اخنفضت سنة  2003و  1998مابني  %16، 43تتعدى 

باملائة من الناتج الوطين،واملالحظ من  4،74كما أا مل تتعدى ). 39انظر اجلدول( %15إىل حدود
 ، و على اجلدول عموما أن ميزانية وزارة التربية الوطنية يف تراجع مستمر كنسبة من الناتج الوطين

 % 90اعتبار إن  بند األجور يأخذ حصة األسد من جمموع ميزانية التسيري للقطاع املذكور حبوايل 
، مما يعين أن البنود األخرى عرفت تقهقرا كالوسائل واستعمال تكنولوجيا 2003- 98خالل فترة 

  .ل جهد ممكناإلعالم اآليل، و األجهزة العلمية املختلف اليت تساعد على بلوغ األهداف بأق
 

 1)آالف الدنانري(2003-98املالية لقطاع التربية الوطنية خالل فترة  االعتمادتطور : 39جدول

  2003  2002  2001  2000  1999  1998  الســنوات

ميزانية 
التسيري 
  للقطاع

124668015  128048426  132753160  137413766  158109316  171105928  

من  %
ميزانية 
  الدولة

%16،95  15،66  13،75  16،43  15،01  15،59  

من  % 
  الناتج الوطين

4،74  4،02  3،24  3،24  3،54   --  

  

  .االهتمام من قبل املسؤولني يف اجلزائر بتحقيق اجلانب الكمي على حساب اجلانب النوعي - 
اعتماد مناهج التدريس التقليدية لفترة طويلة، و عند حماولة تطويرها جاء االعتماد على طرائق  -

دة تتطلب من الوسائل املادية والبشرية ما يصعب على الدولة حتقيقه يف سنوات سابقة بدءا مستور
 .التربويةبالتعداد املنخفض جدا التالميذ يف األفواج 

                               
للفترة  98/2003مؤشرات إحصائية  -مديرية التخطيط -مهال علي، روابح عبد الباقي، نقال عن وزارة التربية الوطنية - 1

94-2003.  
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 :مشروع إصالح املنظومة التربوية يف اجلزائر : ثانيا
لى لقد كانت بداية التفكري يف إصالح النظام التربوي منذ أن حصلت اجلزائر ع    

استقالهلا، حيث كانت الدعوة إىل إنشاء مدرسة جزائرية قادرة على تكوين خنبة من اجلزائريني 
هلا القدرة على تسيري مرحلة ما بعد االستعمار ، عن طريق سلسلة من اإلجراءات منها وثيقة 

ية مركزة على مبدأ دميقراطية التعليم ، والتخلص من التبع) مدخل إصالح التعليم(1969سبتمرب 
 1969/1970مث تعريب مرحلة التعليم االبتدائي و إدراج اللغة العربية .االستعمارية يف هذا اال

  1.مبثابة أول ترمجة حقيقية إلرادة إصالح التعليم يف اجلزائر  16/04/1976إىل أن جاءت أمرية 
نسعى من خالل هذا اجلزء إىل التطرق لإلصالح الذي يتماشى و اإلطار الزمين و 

بحث،تفاديا لالنزالق وراء اإلطار التارخيي للنظام التربوي اجلزائري و ما مت من إصالحات لل
متعاقبة ، لنركز على تقرير اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة التربوية اليت أنشئت مبوجب املرسوم 

من أجل تقييم شامل للمنظومة التربوية  2000ماي  09املؤرخ يف 101/2000الرئاسي رقم 
ائمة قصد إعداد تشخيص مؤهل و موضوعي و مفصل جلميع العناصر املكونة ملنظومة التربية الق

وميكن حصر 2.والتكوين املهين و التعليم العايل من أجل إصالح كلي على ضوء هذا التقييم
  :يليدواعي إصالح النظام التربوي اجلزائري يف ما 

 : على املستوى الوطين 
ليت تتطلب إدراج مفهوم الدميقراطية ، و تزويد األجيال القادمة بروح اعتماد التعددية السياسية ا -

املواطنة  وكل يتفرع عن هذا املفهوم من التفتح و التسامح و التحلي بروح املسؤولية اليت 
 .تؤدي إىل بناء جمتمع

التأسيس القتصاد السوق بكل اإلجراءات االجتماعية و االقتصادية اليت متيزه بعد التخلي عن  -
 .3القتصاد املوجه وأساليب التسيري املمركزا

  

                               
  .8، ص10، العدد2008سلسلة موعدك التربوي، املركز الوطين للوثائق التربوية، اجلزائر،  - 1
  . 2000ماي  09املوافق لـ  1421صفر05املؤرخ يف 101/2000املرسوم الرئاسي رقم  - 2
، عدد 2008جانفي 23املؤرخ يف  04-08لقانون التوجيهي للتربية الوطنية  رقم النشرة الرمسية للتربية الوطنية ، ا - 3

  .6، ص2008خاص ، فيفري
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 :على املستوى العاملي
التطور السريع للمعارف العلمية و التكنولوجية و الوسائل احلديثة لإلعالم و االتصال، تتطلب  -

إعادة النظر يف الربامج من أجل اكتساب املعارف العلمية و تنمية القدرات اليت تتكيف مع 
 . هذا التطور

قتصاد اليت خلقت جو من التنافس احلاد سواء على املستوى املعريف أو عوملة اال -
 21.1االقتصادي،تتطلب حتضري أفراد اتمع ملواجهة هذا التنافس  الذي مييز بداية القرن

 

  :اإلصالحجـــوانب   :ثالثا
 

 : على مستوى تنظيم املراحل التعليم  - أ
جلديد ملراحل التعليم على حيث جاء يف لقد كانت بوادر اإلصالح أكثر بروزا يف التنظيم ا

األساسي  م، التعليالتعليم التحضريي:منالقانون التوجيهي للتربية أن املراحل التعليمية تتكون 
   2.الثانوي و التكنولوجي م، التعليالذي يشمل االبتدائي و املتوسط

كعملية  03/04ية مت اعتماد التربية التحضريية ابتداء من السنة الدراس:التعليم التحضريي •
تطوير رياض األطفال يف إطار التربية التحضريية وظلت العملية متواصلة إىل أن مت  إىلدف 

ليشمل األطفال الذين تتراوح  2008/2009تعميم التعليم التحضريي بداية من الدراسي 
مساعدة األطفال ، و  حتضريهم للحياة اجلماعية: سنوات دف إىل 6اىل 4أعمارهم بني 

إكسام  إىل، باإلضافة يئتهم للدخول املدرسي، على تفتح طاقام و قدرام املختلفة
  3.مساعدم على التعرف على مكونات البيئة،وواحلساب العناصر األوىل للقراءة و الكتابة

وفق مقاربة 2003/2004جاءت ابتداء من السنة الدراسية :مرحلة التعليم األساسي •
الطور (وار ـالتعليم االبتدائي واملتوسط بعد ماكانت تشمل ثالث أط تدرجيية،وتشمل مرحلة
سنوات و متتد إىل 06، وهي مرحلة إلزامية لألطفال البالغني من العمر )األول، الثاين و الثالث

                               
  .7املرجع نفسه ، ص - 1
  .72املرجع نفسه، ص - 2
  .42-38اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون التوجيهي للتربية، الفصل الثاين، املادة  - 3
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سنة ، دف إىل إعطاء التالميذ  16اىل 6سنوات ، لتشمل الشرحية العمرية من  09مدى 
  :تتكون من  1.هذه املرحلة تربية قاعدية مشتركة لتالميذ

سنوات  6سنوات بعد أن كانت 5أصبحت مدة التدريس يف هذه املرحلة :التعليم االبتدائي  •
و يركز فيها التعليم باإلضافة إىل منهج اللغة العربية ، التربية الرياضية و املواد االجتماعية ، 

نولوجي و البيولوجي اكتشاف الوسط الفيزيائي والتك(يركز على تعزيز مكتسبات جديدة 
  ).،و اللغة األجنبية الفرنسية يف السنة الثانية

سنوات بعد 04حيث أصبحت مدته ، 2004/2005شرع يف تنفيذه سنة : التعليم املتوسط •
يركز على تعميق املعارف املكتسبة بوضعيات  ،)كمايلأإلالتعليم ( سنوات03أن كانت

ينتقل يف اية هذه املرحلة التالميذ . السنة الثانية مع إدماج اللغة االجنليزية يف ،عملية وواقعية
إىل مرحلة التعليم الثانوي، أما الذين مل يتمكنوا من االنتقال و بعد استفادم من اإلعادة 

  .تتكفل باإلشراف عليه وزارة خاصة عي وزارة التكوين املهين ،يوجهون إىل التكوين املهين
ا جاء به اإلصالح بشأن هذه املرحلة سنة بدأ تطبيق م: مرحلة التعليم الثانوي •

الضرورية ملتابعة سنوات، يرمي إىل إكساب التلميذ املعارف 03، مدته 2005/2006
الدراسات العليا عن طريق تنمية روح البحث ، والقدرة على التقييم الذايت و التكيف مع 

وي العام ،و التعليم التعليم الثان:خمتلف الوضعيات وتشمل هذه املرحلة نوعني من التعليم 
  1.الثانوي العام و التكنولوجي 

  :على مستوى الربامج و املناهج  - ب
مل يكن اإلصالح على مستوى التسيري و تنظيم املراحل التعليمية كافيا، بل تطلب أيضا 

 بدأت وقد متثل ذلك يف جماالت خمتلفة منه ، أن يشمل  إعادة النظر يف الربامج و املناهج 
ناهج التربوية عصرتنها، حيث متيزت قبل ذبك بكوا بعيدة كل البعد عن الواقع و تغري املب

تعليم اللغات األجنبية يف جاء التركيز على كما ،  كذا عن املقاييس املعمول ا عند الدول
حيث مت إدراج اللغة الفرنسية يف السنة الثالثة استجابة هلذا املطلب، مراحل متقدمة من التعليم 

إدراج اللغة ،إضافة إىل تعليم االبتدائي ، وكذا اللغة االجنليزية يف السنة األوىل متوسط من ال
                               

  .32ص. وي، املرجع السابق الذكرموعدك الترب سلسلة - 1
.8، ص  ذكراملرجع السابق الالنشرة الرمسية للتربية الوطنية،  - 1  
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مت اعتبارها كأحد ثوابت األمة اجلزائرية وقد مت  أنمازيغية يف السنة الرابعة ابتدائي بعد األ
تدريس املواد العلمية كالرياضيات و العلوم ، مع 2005/2006تعميمها يف السنة الدراسية 

لتكنولوجية باستعمال طريقة الترميز العاملية و باستعمال اللغة األجنبية يف ذلك، نظرا لكون ا
 1.هذه املواد الزالت تدرس يف التعليم العايل باللغة األجنبية

 

  إصالح منظومة البحث العــلمي: املطلب الثاين
  

، اسها املورد البشريلقد فرضت املتغريات الدولية بيئة تعليمية مساا جمتمع املعرفة و أس
يف  إمنا اآلالت،و أوقوة العمل  اخلامات أويعد املصدر احلقيقي للثروة يكمن يف امتالك  مل حيث

مطلب التقييم واإلصالح وبذلك أصبح . تكنولوجيةو علمية و  بشرية مثقفةامتالك قاعدة 
و اجلزائر على وجه  ملنظومة التعليم العايل والبحث العلمي يف اتمعات النامية على العموم

اجلزائر يف ظل من خالل إشراكه يف التكفل مبستلزمات التطور املفروضة على التحديد ضروريا ، 
من انطلق قطاع التعليم العايل يف إصالح التعليم الذي و بذلك ،  التحوالت على املستوى الدويل

املواطنني السيما فئة    شانه أن جيعل اجلامعة تلعب دورا مركزيا يتمثل  من جهة ، يف تطلع
الشباب ، حنو بناء مشروع مستقبلي باالستفادة من تكوين عايل نوعي ميدهم مبؤهالت ضرورية 
الندماج أمثل يف ســوق الشغل ، ومن جهة أخرى ، يف تلبية متطلبات القطاع االجتماعي 

ية قادرة على االقتصادي الذي يطمح إىل التنافسية و النجاعة وهذا بإمداده مبوارد بشرية نوع
  .العلمي و التنمية ازدهار البحثالتجديد و اإلبداع، مع التكفل جبانب هام يف مسعى 

  

 :حتديات التعليم العايل يف اجلزائر و دوافع اإلصالح : أوال 
خمتلفة، منها ما يتعلق بالعنصر البشري ومنها ما  يواجه التعليم العايل يف اجلزائر حتديات

  :كر منها ذن بينما يتعلق البعض منها باجلانب التكويين و التأطري، يشمل اجلانب املادي ،
                               

  .152-151، صالتقرير العام للجنة الوطنية إلصالح املنظومة التربويةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،- 1
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املناهج املستوردة من الدول املتطورة وعدم توافقها مع البيئة التعليمية يف اجلزائر،  على -
خلفية جمموعة من اإلصالحات على أساس أا جتارب ناجحة لدول أخرى تتوافق مع 

 1.توفرة على املستوى املادي و البشريبيئتها نظرا لإلمكانيات الضخمة امل
التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي و ذلك للتكلفة اليت أصبح يتطلبها التعليم  -

األمر الذي أثقل كاهل الدولة إضافة إىل تغري منظومة القيم اتمعية حبيث مل يبقى للتعليم 
  .نفس املكانة املرموقة اليت كان حيظى ا يف السابق

أن هذا العدد الذي مل يكن  لطلب املتزايد على التعليم العايل و تزايد أعداد الطلبة حيثا -
إىل  1999- 1998طالبا غداة االستقالل، قد وصل يف السنة اجلامعية  2725يربو عن 

 2005طالب مع إطاللة سنة  722.000طالبا، مث وتضاعف مرتني ليصل إىل  372.772
إمكانيات الدولة وقدرة اهلياكل املتوفرة على االستيعاب  ، هو تزايد بوترية مذهلة وضع

  1.أمام حتد ال سبيل إلنكاره
- 2004خالل السنة اجلامعية  قلة التأطري حيث يقدر عدد األساتذة املؤطرين للطلبة -

أستاذا، ومن مث تطور جمموع األساتذة بشكل عام خالل السنوات  25.430بـ   2005
رغم ذلك يبقى هذا التطور غري كاف بسبب هجرة . 2ملائةبا 56األخرية إىل ما نسبته 

 . ارتفاع نسبة عدد الطلبة لكل أستاذ  إىل أدىالدول املتقدمة مما  إىلالكثري من األساتذة 
التأثري السليب ملناهج ما قبل التعليم العايل على منهاج التعليم العايل حيث أن ضعف أو  -

لتربية الوطنية و اليت تعترب القاعدة و املنطلق ملناهج قصر املناهج املسطرة من طرف وزارة ا
  .التعليم العايل أثر بشكل مباشر على الطرق التعليمية يف الطور اجلامعي

                               
مع اإلشارة إىل حالة ماليزيا  يف اجلزائر ليم اجلامعي واقع و متطلبات إصالح مناهج التع "،ـورين حـاج قـويدرڤ - 1

  .2008، 36،العدد  جملة علوم إنسانية، "ومقومات جناحها 
  2005سبتمرب27الثالثاء : ، جبامعة سيدي بلعباس2006-2005مبناسبة افتتاح السنة اجلامعية رئيس اجلمهورية كلمة  - 1

  11/07/2011تاريخ التصفح  :رنت منشورة مبوقع رئاسة اجلمهورية على شبكة االنت
mouradia.dz/arabe/president/recherche/recherche.htm-http://www.el   

  .املرجــــع نفســــه - 2

http://www.el
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انفصال املناهج التعليمية عن الواقع املؤسسايت ألنه من املفروض أن اجلامعات مولد املورد  -
على مستوى البلد، مما يؤدي البشري الذي يستغل مباشرةً من طرف خمتلف املؤسسات 

 .إىل ضعف مصداقية املناهج و الطرق التعليمية املتبعة
صعوبة يف مسايرة مناهج التعليم اجلامعي للتطورات احلديثة يف جماالت العلوم ال -

والتكنولوجيا املختلفة وتدين مستوى استجابتها ملتطلبات هامة مثل االرتباط باحتياجات 
ازن بني النظري والعملي والذي يالحظ من خالل بطء تفاعل سوق العمل ومراعاة التو

القطاع العام واخلاص يف حتديد احتياجاته من اخلرجيني ويف تقدمي اخلدمات التدريبية أثناء 
  1.الدراسة 

  

 :مظاهر إصالح  منظومة التعليم العايل يف اجلزائر:ثانيا 
طلبات التغريات احلاصلة على إن إصالح التعليم العايل يف اجلزائر جاء استجابة مبت  

املستوى الدويل والوطين من جهة و مواجهة التحديات اليت تقف عائقا أمام منظومة البحث 
وعموما ميكن رصد مظاهر هذا اإلصالح من خالل اجلوانب املختلفة هلذه املنظومة واليت .العلمي

  :نلخصها يف ما يلي
  

 )LMDنظام ( :اجلانب التنظيمي للمسار الدراسي   - أ
 

حتاول اجلزائر من خالل هذا النظام حماكاة أنظمة التعليم العايل يف إتباع تنظيم منطي 
ليسانس ، ماستر، دكتوراه دف إعطاء : يتخذ شكل هيكلة تعليمية من ثالث أطوار هي 

مكانة دولية للمعارف املكتسبة من جهة مث  للشهادات  احملصل عليها من جهة ثانية حيث 
  .وحدات تعليمية موزعة على سداسياتيتشكل كل طور من 

يشتمل على ستة سداسيات، يف مرحلتني تتمثل األوىل يف تكوين قاعدي متعدد : الليسانس
  .التخصصات و الثانية يف تكوين متخصص

يشتمل على أربع سداسيات ، و يرمي هذا الطور إىل حتقيق مهمتني مهنية و حبثية  : املاستر 
  .على الشهادة من االلتحاق بعامل الشعل حسب االختصاص حيث ميكن الطالب بعد حصوله

                               
  .، مرجع سبق ذكره ـورين حـاج قـويدرڤ - 1
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يشمل ست سداسيات تكون متوجة بشهادة دكتوراه بعد مناقشة أطروحة مقدمة : الدكتوراه
  1.من قبل الطالب يثبت من خالهلا القدرة على البحث العلمي

  :من خالل أطواره ومناهجه إىل حتقيق ما يلي LMDويهدف نظام 
  . التطورات العاملية خاصة منها املتعلقة بالعلوم و التكنولوجية التفتح أكثر على -
اقتصادي عرب تطوير العالقة بني اجلامعة و عامل -حتقيق تفاعل حقيقي مع احمليط السوسيو -

  .الشغل
يف هذا اال على  لو التطور احلاص تطوير التكيف املستمر لدى الطالب مع املتطلبات املهنية -

  .و الدويلاملستوى الوطين 
  .اإلشراك الفعلي للجامعة يف التنمية املستدامة للبالد  -
إعداد الطلبة إعداد مالئما ميكنهم من اكتساب املعرفة الوظيفية و املهارات الفكرية و العلمية  -

   1.اليت توجههم اجيابيا حنو العمل و املواطنة
  

:اجلانب اإلداري و التسيريي - ب  
 ىالتنظيمي جاء مرفوقا بعصرنة اإلدارة و حتديث التسيري عل التطور احلاصل على املستوى

 امستوى اجلامعات و املعاهد دف حتسني خدماا عن طريق إدخال التكنولوجي
إضافة إىل  الرقمية،كتسيري امللفات بربامج  باإلعالم اآليل سواء على مستوى الطلبة أو املوظفني

للتعريف بإمكاناا املادية و البشرية، إضافة إىل  إقامة مواقع إلكترونية على شبكات االنترنت
للتعريف ا داخل املؤسسة ) نترانتا(كل هذا تضع كل جامعة شبكة إلكترونية داخلية 

  2 .اجلامعية
كما تسعى اجلزائر إىل إقامة مشروع يعرف بالشبكة األكادميية و البحثية و هي شبكة خاصة 

ة على كافة التراب الوطين اهلدف منها هو تطوير خدمات باجلامعات و املراكز البحثية املوجود
                               

 :التعليم العالي و البحث العلمي  على شبكة االنترنت  موقع وزارة - 1
http://www.mesrs.dz/arabe_mesrs/ensup_ref_LMD_a.php  10/06/2011: تاريخ التصفح.  

، مقال منشور على شبكة االنترنت "LMDياق نظام المكتبة الجامعية فضاء التعلم و البحث في س" سميحة زاحي،  - 1
  .41/05/2011: تاريخ التصفح   http://informatics.gov.sa/details.php?id=333:موقع 

  

2  :مقال منشور على شبكة االنترنت، "حالة الجزائر : إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي" مراد ناصر،  - 
http://labograndmaghreb.com/s%E9minaire%20sur%20la%20gestion%20de%20la%20qua

ale/communications/Morad%20Nacer.pdflit%E9%20tot  11/09/2011تاريخ التصفح  

http://www.mesrs.dz/arabe_mesrs/ensup_ref_LMD_a.php
http://informatics.gov.sa/details.php?id=333
http://labograndmaghreb.com/s%E9minaire%20sur%20la%20gestion%20de%20la%20qua
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و تقوم هذه الشبكة بتوفري  ،االتصال و تبادل املعلومات بني هذه ملؤسسات و املراكز البحثية
الوسائل التكنولوجية الضرورية للعاملني يف قطاع التعليم العايل و البحث العلمي كما تسهل 

  1.دوتدعم عملية التكون عن بع
  : انب التكويين هليئة التدريساجلج ـ 

  :يليتتلخص جوانب اإلصالح على مستوى األساتذة والباحثني يف حماولة حتقيق ما 
 .تنمية فرص البحث املشترك بني خمتلف األقسام و الكليات -
 .تشجيع التدريس و التأليف املشترك -
 .الدعوة إىل استخدام الوسائط املتعددة يف التدريس  -
 .التدريس إىل مؤمترات جودة التعليم  حضور و إرسال هيئات -
 .التطوير التنظيمي لتحسني أدوار األساتذة -
 . إتباع ثقافة جديدة قوامها الشفافية ومشاركة العاملني -
منح العاملني يف اجلامعة مزيد من الصالحيات و املسؤوليات و احلرية يف تطبيق ما يناسبهم  -

 1.من أساليب ألداء مهامهم التدريسية و اإلدارية
  

  الكفاءات الوطنية بني اخلطاب الرمسي و القرار السياسي دورتثمني : املطلب الثالث
  

ذي طال الكفاءات الوطنية خالل حقبة من تسعى اهليآت الرمسية يف اجلزائر إيل تدارك التهميش ال
يال بدليجعلوا من اهلجرة إىل العامل املتقدم  ،كانت كافية لزرع بذرة اليأس  هذه احلقبة الزمن،

ه الكفاءات و أمهيتها ذميكنهم من حتقيق ما عجزوا عنه يف وطنهم ، فجاء االهتمام بتثمني دور ه
يف التنمية الشاملة، تارة من خالل اخلطاب الرمسي مبختلف مستوياته، وتارة أخرى عن طريق 

 التطرق إىل ا املطلب ذالقرارات اليت تصب يف مصلحة الكفاءات الوطنية، حناول من خالل ه
  .اهتمام الدولة بكفاءاتنا الوطنيةالبعض من جوانب 

  
  

                               
ل منشور على شبكة ، مقا"التعليم العالي في الجزائر التحديات ، الرهانات وأساليب التطوير" ، نعيم بن محمد - 1

  :http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=478االنترنت موقع
naim&Itemid=36-&cati=130:benmohammed  21/07/2011: تاريخ التصفح  

  .ذكرالبق اسالرجع املمراد ناصر،  - 1

http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=478
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  : رمسيلعلى مستوى اخلطاب ا: أوال
  

يعرب اخلطاب الرمسي لصانع القرار بصفة عامة اخلطوط العريضة اليت تتبناها السلطة 
السياسية خبصوص املوضوع املعرب عنه يف أي جمال من ااالت، وقد حاولنا من خالل هذا 

على بوادر اهتمام النظام السياسي اجلزائري بظاهرة هجرة الكفاءات ومدى  املطلب أن نقف
اخلطاب الرمسي سواء على مستوى رئاسة  نحرصه على احلد من الظاهرة عن طريق حتليل مضمو
  .    اجلمهورية أو على املستويات احلكومي أو الوزاري

متضمنة 1999معية منذلقد جاءت خطابات رئيس اجلمهورية اخلاصة بافتتاح السنة اجلا
التطرق ما تكبده الدولة من  إىلجزء خاصا بالتثمني دور البحث العلمي و الباحثني من جهة مث 

، و كانت العبارات صرحية حول مدى خطورة الظاهرة  جراء هجرة الكفاءات الوطنية
فاءات لخطر الناتج عن تنامي ظاهر هجرة الكل الدولة استشعارففي إشارة إىل وانعكاساا ، 

ضرورة القضاء على العوامل املتسببة يف استمرارها ، ما جاء يف كلمة رئيس  وواألدمغة الوطنية، 
على ذكر آفة ...«: 2004اجلمهورية املوجهة إىل املتفوقني من الناجحني يف شهادة البكالوريا 

اخلسارة النامجة  هجرة األدمغة اجلزائرية، المناص يل من التنبيه مرة أخرى إىل استفحاهلا، وتنامي
عنه، وحرمان التنمية الوطنية من إعطاء الكفاءات اجلزائرية ذات املستوى العاملي،والسيما يف بناء 
منظومة املعرفة الوطنية، فالبد من العمل على التقليل من هذه اهلجرة إىل أدىن حد، بالقضاء على 

 ....رة وإن بقيت مقيمة يف املغتربأسباا والعمل على االستفادة من الكفاءات اجلزائرية املهاج
وتسهم يف تعطيل التنمية الوطنية ... إن هذه الظاهرة السلبية متثل جرحا نازفا يثخن جسد األمة

من خالل استرتاف العنصر األمثن، والعامل احليوي من بني العوامل الضرورية للنهوض بتنمية 
إذا كان من الصعوبة مبكان استقطاب و 1.»...حقيقية متينة األسس، قابلة للتطور واالستمرار

هذه الكفاءات من أجل العودة يتطلب علينا على األقل االستفادة منها أينما كانت، عن طريق 
جسور التواصل معهم و تفعيل رصيدهم العلمي والتكنولوجي وجتربتهم املتقدمة يف إثراء 

   .امللتقيات و املناسبات العلمية منظومتنا املعرفية عن طريق احتكاك الطاقات الوطنية م من خالل
                               

منشورة على . 2004جويلية  26،  اح أيام األبواب المفتوحة على التعليم العاليافتتكلمة رئيس الجمهورية بمناسبة - 1
  - http://www.elmouradia.dz/arabe/president/recherche/recherche.htm:شبكة االنترنت موقع رئاسة الجمهورية 

http://www.elmouradia.dz/arabe/president/recherche/recherche.htm
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) تثمني نتائج البحث العلمي و التكنولوجي و تشجيع االبتكـار ( كما يعترب اختيار شعار
رئـيس   ألقاهاالكلمة اليت  من خاللللتأكيد على الدور الذي يلعبه هذا القطاع يف مسار التنمية 

إذا كـان شـعار   ...«ء فيها حيث جا 2009-2010افتتاح السنة اجلامعية  اجلمهورية مبناسبة
تثمني نتائج البحث العلمي والتكنولوجي وتشجيع االبتكار من "الدخول اجلامعي هذه السنة هو 

أجل حبث علمي مفيد، فإن ما ينبغي تأكيده يف هذا املقام هو أن البحث العلمي أصبح يشكل يف 
مهها على اإلطالق يف التنميـة  ظل عوملة االقتصاد واملبادالت واحدا من أهم املوارد، إن مل نقل أ

 املنتجـات االقتصادية حبيث أضحى استغالل هذه املوارد من خالل االبتكار والتثمني اسد يف 
ذات القيمة املضافة العالية، يتوقف أساسا على القدرة علـى    واخلدمات واألنساق التكنولوجية

أمهية البحث العلمـي   إىلضحة وا إشارةفقد تضمن اخلطاب   1" ...التحكم يف تطبيقات العلوم
ومكانته بالنسبة للدولة على أساس أنه استثمار يعطي نتائجه على املدى املتوسط و البعيد ، كما 

ألـم الوسـيلة    ،االعتراف بأمهيته هو اعتراف ضمين بدور الباحثني و مكانتهم يف اتمع أن
 .لوم مبختلف ختصصااالوحيدة  اليت ميكن بواسطتها حتقيق التحكم يف تطبيقات الع

اإلشارة إىل عزم الدولة يف على حتسني الظروف املادية و املهنية لألسـاتذة  باإلضافة إىل 
عن طريق توفري مناخ اجتماعي و مهين يشـكل بيئـة مسـاعدة علـى البحـث       ،والباحثني

 حيـث  ،واالبتكار،من أجل احلفاظ على الطاقات و التقليل من عبء هجرة الكفاءات الوطنية
مؤكدين على ضرورة توفري كل الوسـائل املمكنـة    ...«تضمن نفس اخلطاب العبارات التالية 

مـن أداء    لتحسني النوعية والتأطري وتوفري مناخ اجتماعي ومهين لألساتذة الباحثني لتمكينـهم 
أجـل تعزيـز     واعتماد أنظمة تعويضية أكثر جاذبية وحتفيزا من. مهمتهم يف أحسن الظروف

هجرة األدمغـة    علمية والتقنية الوطنية، واستقطاب أفضل الطاقات وتفادي ظاهرةالقدرات ال
مـا   اكما أكد رئيس اجلمهورية هذا املسعى يف مناسبات أخرى نذكر منه. 1»...والكفاءات

خبصوص تكثيـف   2004جاء يف كلمته مبناسبة افتتاح أبواب مفتوحة على التعليم العايل سنة 
فال بد من مواجهة ...«مع االهتمام بانشغاالم  تطارااإلوية بالباحثني و الرعاية املادية و املعن

                               
 2009نوفمبر  12سطيف، ، 2010-2009رئيس الجمهورية خالل االفتتاح الرسمي للدخول الجامعي  كلمة - 1

  http://www.el-mouradia.dz/arabe/president :منشورة في موقع رئاسة الجمهورية على شبكة االنترنت 
  

  .املرجع نفسه - 1

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president
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هذه الظاهرة املضرة بالبالد بإحاطة العلماء والباحثني مبا يستحقونه من عناية ورعايـة ماديـة   
ومعنوية، وتنمية قدراتنا على استيعاب أصحاب الكفاءات الذين جيدون أنفسهم إما عاطلني عن 

االقتصادي، و إما أمام مناخ غري الئق يف اجلامعة وغريها من ااالت، حيـث   العمل يف القطاع
يعرضون اختصاصام، وإحباط احليل اليت يلجأ إليها الطلبة املوفدون إىل اخلـارج السـتكمال   

من جهة ثانية تضمن هذا اجلزء من اخلطاب ضـرورة   »...دراستهم العليا للبقاء يف الدول الغنية
ية للتصدي لعامل مهم يغذي نزيف الكفاءات وهو هجرة الطلبة من أجل الدراسة إجياد إستراتيج

حيث يعمل الكثري منهم جاهدا على إجياد السبل و احليل من أجل االستقرار بالدول املسـتقبلة  
 .    متجاهال للموارد املالية اليت تنفقها الدولة  يف شكل منح من أجل إمتام دراستهم يف اخلارج

ام باستقطاب النخبة من اجلالية الوطنية باخلارج، والعمل من أجل إشراكهم االهتم أما
إن تنظيم الكفاءات  ...«كلمة الرئيس فقد ورد بوضوح يف يف عملية التنمية يف الوطن 

الوطنية واالستفادة من خربات الباحثني اجلزائرية املقيمني يف اخلارج وضمان اخنراطهم يف 
تكوين نواة صلبة من اخلربات    هو هدف ينبغي بلوغه بغرض اجلهد الوطين لترقية البحث

ولقد ملسنا . والتطوير التكنولوجي   الوطنية لتجسيد مقاصد السياسة الوطنية للبحث العلمي
لدى جاليتنا العلمية يف اخلارج اليت أزف إليها باملناسبة أمسى عبارات التحية والتقدير قلت 

 .»...سهام يف تطوير البالدملسنا لدى جاليتنا كل االستعداد لإل
  

تضمنت خطابات رئيس اجلمهورية يف مناسبات عدة إدراك مدى العجز الذي  كما
سببته هجرة األساتذة اجلامعيني اليت كلفت الدولة الكثري من أجل تغطية هذا النقص  و 
توجيه الدعوة هلم من أجل معاجلة هذا النقص عن طريق املشاركة يف التدريس مع تسهيالت 

-2004مادية و معنوية وهو ما تضمنه خطاب رئيس اجلمهورية مبناسبة الدخول اجلامعي 
و لسد هذا . لقد تفاقم هذا العجز بسبب انسحاب العديد من املدرسني املرمسني... « 2005

العجز، مت مؤخرا اختاذ سلسلة من اإلجراءات ترمي إىل متكني املدرسني من تغطية مقدار أوىف 
لكن هذه املشكلة تثبت ضرورة بعث حركة يف طور ما بعد التدرج . ضافيةمن الساعات اإل

و من . وكذا اعتماد أشكال متنوعة من الشراكة و املساعدة والتعاون مع اجلامعات األجنبية 
نافلة القول، إنه ينبغي كذلك توجيه النداء إىل كل جامعيينا املتواجدين يف اخلارج، على أن 



~ 167 ~ 
 

يف " أساتذة مشاركني"الئمة واملرنة ما يسمح هلم باإلسهام بصفة يوفر هلم من األسباب امل
  1.»...اجلامعات اليت خيتاروا

  

  :على مستوى القرارات السياسية  : ثانيا
  

تسعى السلطة السياسية يف اجلزائر إىل جتسيد ما جاء يف اخلطاب الرمسي على ارض  
  :هاالواقع عن طريق جمموعة من القرارات السياسية نذكر من

تعزيز اهليكل التنظيمي من خالل إنشاء الس الوطين للبحث العلمي يف اجلانب املؤسسايت مت  -
ي، و كذا الس لوطين للتقييم اليت  وهي والتطوير التكنولوجي و  مراكز التحويل التكنولوج

قرارات مت اإلعالن عنها خالل جلسة االستماع السنوية اليت تعقدها رئاسة اجلمهورية 
   1.لإلطالع على خمتلف النشاطات الوزارية

إطار قانوين خيص  مع "جائزة رئيس اجلمهورية للعلوم والتكنولوجيا"تأسيس إضافة إىل  -
، و تعديل سيما لفائدة أصحاب براءات االختراع ،اإلجراءات التحفيزية لإلنتاج العلمي

  .القانون األساسي ملراكز البحث
انونية  ختص فئة العاملني يف جمال البحث العلمي حتدد إصدار جمموعة من النصوص الق -

  :الواجبات و تثبت يف الوقت نفسه احلقوق و اإلمتيارات التحفيزية نذكر منها 
يتضمن القانون التوجيهي للتعليم  1999أفريل  04املؤرخ يف  05-99قانون رقم  -

  .العايل،املعدل و املتمم
يتضمن القانون األساسي اخلاص  2008ماي  03املؤرخ يف  129-8املرسوم التنفيذي رقم  -

باألستاذ الباحث االستشفائي اجلامعي ، الذي أثبت حقوق هذه الفئة من الباحثني و 
 2.نظام التصنيف و التعويض 74حيث حددت املادة . االمتيازات يف اال املهين و البحثي

نون األساسي اخلاص يتضمن القا 2008ماي 03املؤرخ يف 130-08املرسوم التنفيذي رقم  -
 .باألستاذ الباحث

                               
 2004اكتوبر11، ببومرداس ، 2005-2004رئيس اجلمهورية خالل االفتتاح الرمسي للدخول اجلامعي  كلمة  - 1

  .بكة االنترنتمنشورة على موقع رئاسة اجلمهورية على ش
  .2011أوت 23انظر نشاطات رئاسة اجلمهورية، اجتماع تقييمي مصغر خمصص لقطاع البحث العلمي،  - 1
  .23اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد  - 2
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  اقتراحات للحد من الظاهرة و االستفادة من الكفاءات املهاجرة :املطلب الرابع
  

تكون بعيدة كل البعد عن  ،إعداد إستراتيجية هادفة يف هذا االمن الصعب ليس  
نية حقيقة يف إشراك  وتعرب عن ،و قوامها اإلرادة الصادقة لصانع القرار يف اجلزائر ،سياسة الوعود

هذه الفئة من املواطنني، و لكن ما هو صعب حقا هو آليات إعادة الثقة بني النظام و النخبة من 
ستقوم به الدولة يف  إجراءالكفاءات الوطنية املهاجرة هذه الثقة اليت ستكون مفتاح جناح أي 

ى مستوى جوانب عدة عل هلذا سنكتفي بتقدمي اقتراحات. سبيل االستفادة من هذه الكفاءات
مبشاركة األدمغة اجلزائرية  ،نراها كفيلة بتحقيق اكرب قدر ممكن من الفائدة يف حتقيق تنمية شاملة

  :ومن بني هذه االقتراحات ،باملهجر سواء عن طريق العودة أو من أماكن تواجدهم
  

  :  اإلعالم و التحسيسمستوى :  أوال
املتخذة  من طرف الدولة دف استقطاب  مهما كانت السياسات املتبعة و اإلجراءات

كفاءاا املهاجرة ، فإا ال تؤيت مثارها ما مل تكن متوجة حبملة إعالمية تضمن وصول هذه 
اإلجراءات إىل الفئات املستهدفة من األدمغة و اإلطارات باخلارج ، على أن تكون وفق 

لسمعية البصرية ، و الصحافة استراتيجة حمكمة  لإلعالم و االتصال تشارك فيها الوسائل ا
املكتوبة ، و شبكة االنترنت باإلضافة إىل خمتلف اجلمعيات باخلارج ، كجمعية الكفاءات 
اجلزائرية باخلارج اليت مت تأسيسها من طرف جمموعة من الكفاءات و اإلطارات املقيمة باملهجر 

 مقابلة ليومية عضو و قد تتوسع مستقبال حسب تصريح نائب رئيسها يف 1500تضم حوايل 
، إّذ أن توظيف مثل هذه اجلمعيات حيقق إشهارا لالمتيازات املتاحة و الفرص املتوفرة ملن 1الفجر

يرغب يف العودة إىل الوطن خاصة اإلطارات اليت ميكن إن تلعب دورا فعاال يف عجلة التنمية 
  .باجلزائر

  

 :املستوى العلمي و األكادميي:  ثانيا
افعية البحث العلمي لدى باحثينا و  ربط املشاريع البحثية بأهداف العمل على حتريك د 

اتمع مما يعطي للباحث قيمته احلقيقية يف اتمع من خالل املشاركة يف حل مشاكله يف ميدان 
                               

ل منشور على شبكة ، مقا"التعليم العالي في الجزائر التحديات ، الرهانات وأساليب التطوير" ، نعيم بن محمد - 1
  :http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=478االنترنت موقع
aim&Itemid=36n-&cati=130:benmohammed  13/08/2011:التصفح  

http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=478
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وخلق جو  1.اختصاصه ، وينمي لديه درجة الثقة يف نفسه من جهة و يف جمتمعه من جهة ثانية
له القدرات و الطاقات الكامنة لدى املهتمني بالبحث لعلمي مع إقرار من املنافسة تظهر من خال

جوائز مغرية ختص أحسن حبث علمي يعتمد يف تقييمه هيئة مستقلة تتكون من خنبة من األساتذة 
اخلارج عن  إىلوالباحثني من خمتلف املعاهد و اجلامعات ، مث ترشيد اهلجرة من أجل الدراسة 

ودم مقابل األموال العمومية اليت صرفت من اجل تكوينهم طريق آليات صارمة تضمن ع
باخلارج طاملا إننا ال نستطيع االستغناء عن هذه الظاهرة يف ترقية ملكة العلم و املعرفة لدى 

  .  كفاءاتنا الوطنية

زيادة اإلنفاق على البحث العلمي مع ترشيد هذه العملية من أجل فتح آفاق جديدة  مث
توفري اإلمكانيات  إىلال البحث العلمي،  هذه الزيادة يف النفقات ستؤدي لدى العاملني يف جم

و يساعد أيضا على تأمني البنية التحتية الالزمة الالزمة للباحث من أجل إمتام حبثه و التوسع فيه 
مع االهتمام  ،بدل التوجه ملراكز البحث اخلارجية املتوفرة على أحدث الوسائلللبحث العلمي ، 

كز حبوث وطنية اليت تستقطب الكثري من الباحثني اجلزائريني باملهجر ، عمال بالتجربتني فتح مراب
حيث استطاعت الكويت بعد إنشاء معهد الكويت لألحباث العلمية  من  : الليبية و الكويتية 

االستفادة من مسامهات كفاءاا املهاجرة ، أما ليبيا فقد استقطبت عدد حمدود من علمائها 
      1.بعد إنشاء املعهد اإلمنائي العريب باملهجر

تقوية العالقة بني الكفاءات الوطنية املهاجرة و اتمع عن طريق أنشاء باإلضافة إىل 
قواعد بيانات منظمة للعقول اجلزائرية باملهجر كما و نوعا ، و العمل على تأسيس آليات 

عن طرق وسائل االتصال احلديثة و  يا سواء عن طرق اللقاءات و املؤمترات أورللتواصل معهم دو
  . املختلفة 
  

  

                               
 اإلسالمية اجلامعة جملة، "العريب العامل يف العلمي البحث مشكالت" عماد أمحد الربغوثي ، حممود أمحد أبو مسرة، -1 

  .2007،جوان  1155 ص - 1133 ص الثاين  العدد عشر، اخلامس الد )اإلنساين الدراسات سلسلة(
  .سابق الذكرالرجع امل ، نواز عبد الرمحان اهلييت - 1
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  : املهيناملادي و املستوى :  ثالثا
ال شك أن الوضع االجتماعي اجليد للكفاءات عموما و للباحث على وجه اخلصـوص  

املتعلق بالراتب وأنظمة الترقي و الفـرص   بالتحفيزيزيد من جاذبية البيئة الداخلية هلؤالء ، بدءا 
وهي  اال الوظيفي بشكل حياكي  اإلغراءات اليت توفرها الدول اجلاذبة للكفاءات ،املمنوحة يف 
توفري احلد األدىن من االستقرار النفسي والذهين للبـاحثني ومـنحهم   تساعد على   كلها عوامل

  .مبعزل عن العوامل السياسية ،حرية التحرك والتنقل واالتصال

ا اال تعكس اإلرادة الصادقة مـن اجـل   ذ هفاملبادرات اليت تصدر من قبل الدولة يف 
 قـد   ،وهو ما خيلق لديهم قدرا من الثقة يف القيادات الوطنيـة  ،العينة من املهاجرينذه التكفل

   .للتأثري يف عديد الكفاءات يف اخلارج من اجلزائرينيتكون كافية 

  : اإلداري و التنظيمياملستوى : رابعا
إلدارية و التنظيمية اليت من شأا الزيادة يف تفاقم الظاهرة و نذكر العمل على إزالة كل العوائق ا

  :منها على وجه اخلصوص
إعفاء الكفاءات الوطنية من اخلدمة العسكرية خاصة الذين يزاولون مهامهم يف جمال البحث  -

العلمي ألن ذلك يساعد على عودم إذا كانوا خارج الوطن، و يسهل حركتهم يف إطار 
 ،ملعريف بالنسبة ملن هم داخل الوطن عند املشاركة يف امللتقيات و املؤمترات الدوليةالتبادل ا

على أن يكون ذلك عن طريق نصوص تشريعية تزيد من ثقة الكفاءات املهاجرة يف موقف 
  .الدولة لالهتمام م

بحث تذليل كل الصعوبات اإلدارية البريوقراطية اليت من شأا إعاقة أي نشاط يف جمال ال -
  .والتطوير

إعطاء صفة األولوية يف السكن و العمل للكفاءات الوطنية اليت ترغب يف العودة إىل الوطن  -
وتوفري الظروف املادية و املعنوية من اجل تسهيل عملية االندماج و التكيف مع متطلبات 

  .البيئة اجلديدة
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  اخلـــامتة 
ة ربطها بعملية التنمية يف اجلزائر قد إن دراستنا ملوضوع هجرة الكفاءات الوطنية وحماول

مكننا من التأكد عن قرب من مدى تعقيد هذه الظاهرة ، ألا يف نظرنا حتددها مصلحتني 
املصلحة الشخصية اليت يسعى اإلنسان دائما إىل حتقيقها بغض : يصعب التوفيق بينهما عمليا مها 
واملصلحة الوطنية اليت . من وراء ذلك -اليت هو جـزء منها  -النظر عما ميكن أن تفقده األمة 

متثل املصلحة املشتركة لألفراد ونطاق حتقيقها قد يكون على املدى البعيد، وعليه فإن التحكم يف 
  :الظاهرة يتطلب الوصول إىل التوفيق بني املصلحتني على النحو التايل

مبصلحته الشخصية مقابل  التربية على املواطنة، ومن خالهلا إعداد املواطن الصاحل الذي يضحي -
إعادة النظر يف املناهج التربوية و طرائق  إىلحتقيق املصلحة العامة، وهي إشارة 

  .املختلفةإىل املنظومة البحثية مبستوياا  ،وصوالتدريسها
احلكم الراشد الذي جيعل من املصلحة الوطنية اإلطار الواسع الذي حيتوي مصاحل األفراد ومن  -

لكفاءات الوطنية و جيعل من الوطن بيئة جاذبة حمفزة لنقل املعارف خالهلم مصاحل ا
  .التكنولوجيا  بدل جعله طاردا  للعقول و األدمغة

وأما طبيعة العالقة بني هجرة الكفاءات الوطنية ومسار التنمية، فتقتضي التسليم أوال بأن 
سواء بالنسبة للمنظور  ،ذلككما يسود االعتقاد ب اإلنسان هو حمور التنمية وانه الغاية و اهلدف

للتنمية أو املنظور احلديث، و على هذا األساس ميكن القول أن عملية ) الكالسيكي(االقتصادي
من كفاءات يف خمتلف  األخريكلما توفر هذا  –التنمية تتأثر طردا برأس املال البشري كما و نوعا 

فقدان هذا العنصر  إنحيث   –صحيح  ااالت كان قوة دافعة لعجلة التنمية يف اتمع و العكس
اعتمادا على العنصر األجنيب  حتقيق الوفرة إىلالسعي  إىلالتهميش سيؤدي  أوسواء بسبب اهلجرة 

  .وهو ما يرفع من تكاليف التنمية مبختلف مستوياا
إن التفاوت يف حجم الكفاءات املهاجرة من أقطار املغرب العريب ، وما نتج عن ذلك و  
لسياسات املتبعة يف سبيل احلد من هذه ، كان احملدد الرئيسي ل يف املنطقةمسار التنمية  تفاوت يف

احلفاظ على الكفاءات  إىلو اليت تسعى يف جمملها الظاهرة أو على األقل التخفيف منها ، 
عودة املهاجرين منهم أصبحت من ضرب  أناملتواجدة داخل الوطن قدر اإلمكان ، طاملا 

الصعوبة يف اندماجهم عمليا يف جمتمعام األصلية خاصة  بالنسبة ملن استطاع أن  املستحيل نتيجة
العربية من حتول  األقطارغري انه من جهة ثانية و نتيجة ملا تشهده بعض . يكون عائلته يف املهجر
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بالتأسيس لوضع جديد على يف اجتاه ترسيخ الدميقراطية و ترقية حقوق اإلنسان جتعلنا نعتقد 
سواء بالنسبة للحياة السياسية العامل العريب عموما و املغرب العريب على وجه اخلصوص مستوى 

  . االقتصادية  أواالجتماعية  أو

بالنسبة للفرضية املتعلقة باآلثار السلبية هلجرة الكفاءات الوطنية على التنمية فإن دلك  أما
السليب للظاهرة يتعلق باملدى ، إذ أن احلديث عن البعد الظاهرةه ذمرهون باإلطار الزمين هل

بالنسبة  مصدر للفائدة على املدى البعيد إىلالقريب،بينما تتحول اخلسارة املترتبة عن اهلجرة  
  :على النحو التايل  اإلرساللدول 

فمن خالل إعادة هده  املهاجرة،األمر بنمو برأس املال معريف و املهين للكفاءات  ـ يتعلق
اليب أخرى سيكون رصيدها العلمي و املعريف قد ازداد نتيجة أو توظيفها بأس الكفاءات،

  .التنميةفتزداد من خالل دلك مسامهتها يف دعم جهود  اهلجرة،

ـ يتعلق الوجه الثاين بالبعد املايل لرأس املال البشري ، فالكفاءات املهاجرة ختتلف عن غريها من 
املالية إىل بلدام األصلية ، فإذا كان  فئات املهاجرين يف طبيعة مشاريع االستثمار لتحويالم

مع احتمال فشلهم يف حتقيق  عامة املهاجرين مييلون إىل املشاريع ذات الطابع التجاري احملض
، فإن غريهم من النخبة العلمية املهاجرة يسعون يف الغالب إىل املشروعات األكثر الربح املنشود

من جهة، مث ادي عوامل اإلخفاق و اخلسارة تقدما لكوا تقوم على الدراسة العلمية و تف
استغالل عالقام املبنية مع شخصيات أجنبية خاصة من فئات الباحثني و العلماء وحىت من 
يشغلون مواقع سياسية و من خالل دلك تكون جسور بني الدول املتقدمة و بلدام النامية 

لعلمية و التكنولوجية يف بكني أن ، فقد أكدت دراسة أجرا اللجنة الصاحل تنمية جمتمعام 
الصني خالل الفترة املمتدة ما بني  إىلدارس يف الواليات املتحدة عادوا  أالف 140

مشروع فاقت خمرجاا املالية  3000، أنشأت جمموعة العائدين منهم حوايل  2000ـ1996
  1.بليون دوالر

                               
، سلسلة دراسات و تقارير حول السكان و التنمية في المنطقة العربية، 2008 التقرير اإلقليمي لهجرة العمل العربيةـ  1

  .137ص .إدارة السياسات السكانية و الهجرة: منشورات جامعة الدول العربية
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من خالل العالقات بني شبكات  ـ و يتعلق الوجه الثالث برأس املال االجتماعي، الذي ينتج 
املهاجرين وما يترتب عن دلك من اتصاالت و عالقات الكفاءات مبشروعات الدول الصناعية 

  .، فضال عن العالقات مع مراكز البحث العاملية املختلفةو أسواقها

  :و تأسيسا على ما سبق ميكن األخذ بنظرتني متباينتني حول مستقبل الظاهرة يف اجلزائر

االعتقاد السائد لدى السلطة السياسية بضرورة االهتمام جبدية  على تقومو : تفاؤلية األوىل
بالنخبة من الكفاءات الوطنية، كمدخل بديل من اجل حتقيق قفزة نوعية يف التنمية انطالقا 

العلم   إنطاملا   - صح التعبري إن –الطاقات املتجددة  أنواعنوع من  الكفاءات اعتبار هذهمن 
االستمرارية و التطور ، فكيف هو احلال بالنسبة حلملة العلم و املعرفة ؟  وهو ما يتميز ب

حتاول السلطة جتسيده من خالل اإلصالح الذي طال كل من املنظومة التربوية و منظومة 
أا   إالالبحث العلمي خالل العشرية األخرية ، وحىت و إن كانت ما تزال غري كافية  

و حماولة خللق نوع من التوازن بني سوق  مؤسسات املعرفة ور كانت خطوة حنو تثمني د
و من جهة ثانية يرى البعض انه بقدر ما أسهمت  .الشغل و خرجيي هذه املؤسسات

التطورات السريعة واملتالحقة يف تكنولوجيا اإلعالم و االتصال يف تكثيف استقطاب 
إحالل مفهوم االستفادة من هده  الكفاءات الوطنية حنو الدول املتقدمة فقد سامهت أيضا يف

كما  ،)(Brain Drain اعتبارها نزيفا أوحمل مفهوم فقداا  (Brain Gain)الكفاءات املهاجرة 
الظاهرة يف دينامكيتها ليست فقط إسهاما يف تنمية بلدان االستقبال   أنه التطورات ذبينت ه

و بالتايل اعتماد ـ  كنولوجياالتبل أضافت إليها بعدا يرتبط أيضا ببلدان اإلرسال ـ نقل 
 /  (Exchangeمدخل جديد وهو تفاعل و تبادل الكفاءات مث توزيعها عرب أقاليم العامل

Circulation(.     

تنطلق من واقع الظاهرة، بدءا مبصري الكفاءات الوطنية ممن فضلوا العودة إىل  :تشاؤمية والثانية 
يف جمال البحث العلمي، أو يف ااالت التنموية  أرض الوطن و حماولة استثمار حتصيلهم املعريف

بريوقراطية، باإلضافة إىل الصعوبة يف االندماج وما يواجهونه من معوقات  مستوياا،مبختلف 
ا باعتراف ذ،وهيف اتمع األصلي بعد بداية التكيف مع عادات و تقاليد اتمعات يف املهجر

  .الكثري منهم خاصة ممن فضلوا العودة 
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طاملا أن هجرة كفاءاتنا متيزها يف الواقع صفة االستمرارية اليت ترتبط ارتباطا وثيقا باستمرار  و
الفجوة بني الشمال و اجلنوب يف مجيع املستويات، تبقى االستراتيجيات الناجعة للتعامل مع 

ات بالقدرة على نسج شبكة من العالقمرهونة  ،الظاهرة من حيث عالقتها بالتنمية يف اجلزائر
  .القوية مع هذه الكفاءات سواء منها املتواجدة على أرض الوطن أو خارج حدودنا اجلغرافية
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