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 ملخص :

الذٌو العشبُت اسجفاعا مهما في حل حعشف  

معذالث الهجشة الىظامُت وػحر الىظامُت، 

عىد العبب في هزا الاسجفاع ئلى وبُعت  َو

العُاظاث العامت اإلاىخهجت بهزه البلذان، 

العُاظاث الاحخماعُت التي جدعم  الظُما

باالسججالُت والفىض ى على معخىي الخخىُي 

 والخىفُز.

ًيخج عً رلً ولع معِش ي هؾ ًإدي ئلى خلم حى ٌعىده ػُاب ألامً الىفس ي والاحخماعي وبالخالي خذور 

وأظشعها، واإلاخمثلت في الهجشة التي أـبذ حل  ىظائلبأٌعش ال اإلاعِؾ سػبت داخلُت للخخلق مً الىاكع

 الؽباب ًشػب فيها.

ئلى باإلاائت مىه عً سػبخه في الهجشة  95ٌعِؾ الؽباب اإلاؼشبي اإلاخعلم هزا الىاكع في ؼتى ججلُاجه خُث عبر 

ً ، الظُما الذٌو الؼشبُت. ورلً سػم جىفش العذًذ منهم على عمل كاس في اللىاع العام وما ٌعشفه مالخاسج

 امخُاصاث على معخىي ألاحىس والتركُت والخلاعذ.

 دمحم الحاجي الدريس ي

 أظخار الخعلُم العالي 

 ، هىهُت و الاكخفادًت و الاحخماعُتالعلىم اللا ولُت

 ، اإلاؼشبمشاهؾ – اللاض ي عُاك حامعت
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ئن الشػبت في الهجشة ؼملذ حل الىبلاث اإلاهىُت وألاوادًمُت للؽباب اإلاؼشبي اإلاخعلم؛ مما ًذٌ على أن 

العُاظاث الاحخماعُت فؽلذ بؽيل هبحر في بىاء اظخلشاس احخماعي ومنهي لهزه الفئت اإلاخعلمت. حؽيل 

، مً حهت، ؼيلذ بِئت واسدة، هؽتبحن ظُاظاث احخماعُت مىىلت جلاوع  الفئتلهزه الشػباث الهجشاجُت 

للفئاث العالُت اإلاهاسة، ئما واكعُا أو افترالُا، وبحن ظُاظاث احخماعُت هاجحت كادسة على اظخلىاب 

ٌى للمفت ألاخشي عبر  ،في هفغ الىكذ .الىفاءاث ئليها مً حهت أخشي  ٌععى الزًً لم ٌؼادسوا للـى

 .هجشةفي ال عً ، على ألاكل،الخعبحر

ذ إلاعاًىت هزا الىاكع، جم  اللُام ببدث مُذاوي خُث ُوصعذ مئاث الاظخماساث ؤلالىتروهُت عبر البًر

وؼدىبر  6406عُىت في حمُع حهاث اإلاؼشب ما بحن ًىهُى  064ؤلالىترووي والفِعبىن وجمذ حعبئت خىالي 

لت؛ خُث أبشصث هؽاؼت الىلع العىظُى اكخفادي . أهذث الذساظت اإلاُذاهُت حل اإلاعىُاث العاب6402

الزي أدي ئلى خلم بِئت واسدة للىفاءاث والتي حعاوي مً ولع معِش ي مترد، والذلُل على رلً هى وبُعت 

ؤلاحاباث اإلامىىخت مً وشف ألافشاد اإلاعخجىبحن. فاألحىبت دلذ على أن العُاظاث العامت للذولت لم 

ذ الىبلت الىظىى كادسة على أداء سظالتها همىىلت جفىحر مجخمعُت ألن جخمىً مً جدلُم أهذافها. فلم حع

 الظشوف الاكخفادًت حعلذ اإلاىاوً ٌؽعش بؼُاب ألامً اإلاعِش ي مما ًخلم في رهىه زلافت الالاظخلشاس.

ئن الذافع مً ساء بشوص هزه الشػبت الجامدت في مؼادسة أسك الىوً هى مخشحاث العُاظاث العمىمُت 

ت بالظشوف الاحخماعُت والتي ولعا معِؽُا معلذا؛ جذاخلذ فُه التي أهخجذ  ألاظباب الشخفُت وألاظٍش

حلها مإوش باملحذداث الاكخفادًت. وأـبذ الشاجب لعُفا هظشا لمعف اللذسة الؽشائُت، ولم ٌعذ باميان 

ً أظشة. ت لخيٍى  أي مىخمي للىبلت الىظىى الحفٌى على ألاظاظُاث المشوٍس

العُاظاث الاحخماعُت لبلذان الاهىالق وبلذان الاظخلباٌ على معخىي سظم اإلاعاساث  في الىاكع، جترابي

الهجشاجُت للؽباب اإلاخعلم. فلذ أبشصث الذساظت اإلاُذاهُت أن الشػبت في الهجشة لبلذ ما حؽيل ملخلى 

بي الزي العُاظاث العامت لبلذًً معُىحن. هما أظهشث للعُان املخشحاث العُىظُى اكخفادًت للشبُع العش 

أفشص ظُاظاث احخماعُت باءث حلها بالفؽل. والذلُل على رلً أن ظُاظاث اللىي التي ظادث الحُاة 

العُاظُت لشبذ في العمم حل مفالح الىبلت الىظىى اإلاؼشبُت، والتي جمم بحن زىاًاها حل الؽباب 

الاحخماعُت ومذي هجاخها في ، حعىغ الهجشة وبُعت العُاظاث ظشوف العلم ئرن ففي اإلاؼشبي اإلاخعلم.

 دولت معُىت. ًىىبم رلً على العُاظاث الاحخماعُت باإلاؼشب.

، العُاظاث العامت ،لؽباب اإلاخعلما ،والخىحهاث الهجشاجُت، عُاظاث الاحخماعُتال:  حالكلمات املفاثي

 .الهجشة
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THE MIGRATORY TRENDS OF EDUCATED MOROCCAN 

YOUTH AND SOCIAL POLICIES 

Abstract 

The Americas have known an important influx of Arab 

communities since the nineteenth century, and these 

communities were organized into familial, ethnic, and clan relationships that strongly 

influenced their countries of origin in the early beginnings of immigration. These migrations 

continued towards the rest of the Western world, and Arab communities of varying quantity 

and quality procreated. Most of them consisted, first, of merchants in the Americas, and then 

of the unskilled labor of Western Europe. 

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

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

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

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

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

integrated and had a strong influence towards the mother countries whose political systems 

became suffering as a result of this influence. An example of this is the Arab movement, and 

after that the democratic transition, which is supported by the Arab communities in the 

Diaspora, both morally and indirectly, as the latter has experienced different successes and 

failures according to the nature of each Arab country. 

 The demands of the immigrant competencies were characterized by linking the social and 

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

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

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

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

Keywords: social policies, migration trends, educated youth, public policies, migration.

 مقدمة

في جفاعلها مع حخماعُت ئن العُاظاث الا 

ىُاث الهجشاجُت حعاهم في بىاء خللاث وشد اإلاع

مخىالُت بذٌو الجىىب وعلى سأظها اإلاؼشب خُث 

ًيخلل جفعُل عىامل الىشد مً ألاعلى ئلى ألاظفل 

خعب اإلاعىُاث البُئُت ومذي جفاعل الؽباب 

الشاػب أو الشفن للهجشة معها. فجمُع 

خ سػبت حامدت في  الحماساث ؼهذث عبر الخاٍس

ىً املحذداث اخخلفذ مً الهجشة لؽبابها ل

خماسة ألخشي، خعب البِئت الذاخلُت 

كلُمُت والعاإلاُت. فعىامل الىشد في اللشون ؤلاو 

ألاولى ألاولى للفخذ ؤلاظالمي جدباًً عً هظحرجيها 

في أوسوبا خالٌ العفىس الىظىى وخالٌ نهاًت 

ألالفُت الثاهُت ومىلع ألالفُت الثالثت. لزلً 

حخماعُت مً فترة ئلى ًخخلف جأزحر العُاظاث الا 

أخشي ومً خماسة ئلى أخشي خعب وبُعت 

الىظام العائذ، وهزا وبُعت اإلاشجىضاث الثلافُت 
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Lecturer professor 
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والاحخماعُت والعُاظُت والاكخفادًت التي ًخم 

 الاظدىاد ئليها.

ئن الهذف مً هخابت هزا اإلاىلىع هى لبي 

العالكت الجذلُت بحن خشهُت العُاظاث 

اجُت ومذي جبادٌ الاحخماعُت الخىحهاث الهجش 

الخأزحر والخأزش بُنهما، ولبي الخذاخالث اليلُت 

 والجضئُت بُنها.

النظم الدولية: السياسات الاجحماعية 

 والحىجهات الهجراثية

خُاها وبالخىابم جدعم بِئاث الىشد بالخباًً أ

خُت  أخُاها أخشي، خعب الفتراث الخاٍس

البِئاث الثلافُت و  والىىاكاث الجؼشافُت

ادًت. فخالٌ العخِىاث، اسجىض الىظام والاكخف

الذولي العائذ على أبعاد اللىة ؤلاًذًىلىحُت 

ت. لزلً فعالكاث اللىة  والعُاظُت والععىٍش

امل في ـُاػت عى  هبحر العائذة ظاهمذ بؽيل

ً. و  لعبذ الخجارباث وشد واظخلىاب اإلاهاحٍش

العُاظت دوسا هبحر في وشد الؽباب هدى الذًاس 

اؿ في اإلاؼشبفعىىاألاوسوبُت.  عشفذ  ث الـش

اعخلاٌ العذًذ مً ألاوش والجامعحن ظاهمذ 

جأوحر املحذداث الىبري لهجشة بؽيل هبحر في 

الؽباب الجامعي، بشبىها بدشهُت الىظم 

 الذولُت.

عشفذ العالكاث بحن الؼشب والؽشق ججارباث 

ت خالٌ ظىىاث العخِىاث  تئًذًىلىحُ كٍى

والعبعُىاث والثماهِىاث، أدث هزه الخجارباث 

ت لهزا الاججاه  ئلى ـىاعت دعاًت اظخلىابُت كٍى

ت وان أو ران. فاإلاععىش الؽشقي  ًشػب في جلٍى

هفىره داخل الذٌو اإلاعخللت الجذًذة عبر 

مجمىعت مً الىظائل اإلاخاخت وعلى سأظها 

ذ الجامعاث الخىظُماث الىالبُت. خُث عشف

لِغ فلي اإلاؼشبُت وإهما أًما العشبُت اهدؽاس 

ؤلاًذًىلىحُا اإلااسهعُت. فأدي هزا اإلاذ 

على  ث مجخمعُتؤلاًذًىلىجي ئلى اظخلىابا

عذة خُث ظاسث الحُاة الثلافُت  مخخلف ألـا

ت والخعلُمُت ظاخت مفخىخت للفشاعاث  والتربٍى

هزه الفشاعاث مشاكبت ألاًذًىلىحُت. عشفذ 

دث ئلى سػبت العذًذ أ ف الذولتمً وش ؼذًذة 

مً الىلبت في الهجشة وهزلً اليىادس ولبا 

ت اإلاعشفُت وألاوادًمُت، وهشوبا مً بىؾ  للحٍش

 الىظام.

ت بحن ًعشفذ الحُاة العُاظُت زىائُت ؼبه خذًذ

لباسدة، خُث عشف الؽشق والؼشب خالٌ الحشب ا

هظام الحضب الىخُذ بِىما اإلاععىش الؽُىعي 

 ٌ اإلاععىش الؼشبي هظام الخعذدًت  عشفذ دو

ً مً  الحضبُت. أما الذٌو الخابعت ألخذ اإلاععىٍش

داخل دٌو العالم الثالث فانها الخمعذ، ؼيلُا 

فلي هظام الحضب الىخُذ أو هظام الخعذدًت 

الحضبُت. لىً الحىم بلي في أـله ؼمىلُا اسجىض 

على مالخلت ول معاسك للىظام العُاس ي، مع 

ت حؽيلذ مً ألاوش والىلبت العلم أن اإلاعاسل

الجامعُحن. مما خذا بالعذًذ منهم ئلى الهجشة 

ت العُاظُت.  للذٌو الؼشبُت أمال في الحٍش

اظخؼلذ الىالًاث اإلاخدذة واكع في هزا الاججاه،  

العُاظاث الاحخماعُت بذٌو العالم الثالث 

عه عىىة، عبر المؼي على  فلامذ بخىَش

م اإلاإظعاث الذولُت لفشك ظُاظاث ا لخلٍى

الهُىلي ختى ًدعجى لها ـىاعت بِئت واسدة 
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جي وولبت الجامعاث إلاؼادسة أووانها  لخٍش

والالخداق باإلاشاهض الؼشبُت كفذ اإلاعاهمت في 

 كخفاد ػشبي كىي معخمذ على الخبراثبىاء ا

اإلاىبثلت مً الىفاءاث اإلاهاحشة في عالكتها 

 باإلاعشفت الؼشبُت. 

الىالًاث خاٌو الاجداد العىفُاحي معاًشة 

اإلاخدذة في هزا الاججاه الععىشي لىً واكعه 

الاكخفادي لم ٌعمذ بزلً مما أدي مع جىالي 

العىىاث ئلى انهُاسه الخام ال ظُما وان الىاكع 

 .الخىىىلىجي لعُف حذا

 السياسات الاجحماعية بالبالد العربية

جدعم العُاظاث الاحخماعُت والعُاظاث 

 ًمىً لجذلي، فالالهجشاجُت بالترابي والخفاعل ا

عً العُاظاث  بأي خاٌ مً ألاخىاٌ الحذًث

الهجشاجُت دون ئزاسة هظحرتها الاحخماعُت والعىغ 

صحُذ. في هفغ الىكذ، فالعُاظاث 

الاظخلىابُت ولها ظُاظاث احخماعُت، وهزلً 

بِئت الىشد جدؽيل في بيُتها مً ظُاظاث 

احخماعُت ػحر ميسجمت مع جىلعاث الؽعىب 

 العشبُت. 

فذ البالد العشبُت ظُاظاث احخماعُت مخباًىت عش 

خُت ففي البذاًاث ألاولى  خعب الفتراث الخاٍس

لخشوج اإلاعخعمش. اهفب الاهخمام في الذٌو راث 

الىهج الاؼتراوي على جلذًم حل الخذماث 

الاحخماعُت التي أظىذث بخىظُف حضء هبحر مً 

خمل الؽىاهذ العلُا واإلاخىظىت في اللىاع 

حضء مهم ممً ال ًخىفشون على أي العام، وهزا 

كذس معخىي حعلُمي. فالذولت الاحخماعُت لبذ 

مً الحاحاث الفشدًت والاحخماعُت،  لِغ بالِعحر

سػم سداءة ألاداء في بعن الحاالث. فلذ ؼؼل 

الخعلُم والصحت والدؽؼُل الححز ألاهبر مً 

. ئال أهه، ومع انهُاس اإلاىظىمت  محزاهُاث هزه الذٌو

اججهذ ظُاظاث هزه الذٌو هدى  الاؼتراهُت،

ش الاكخفاد؛ الزي جأظغ على بىاء جىحه  جدٍش

ًذ ئًجابي هدى اكخفاد العىق خُث بادسث العذ

لى حعذًل هظامها مً الذٌو الاؼتراهُت العابلت ئ

العُاس ي والخخلق مً ول ما ًدٌى بُنها وبحن 

الاهذماج في الىخل الاكخفادًت اللائمت على 

ا فالذٌو العشبُت ال أظغ سأظمالُت. ومً هى

م العُاس الزي سظمخه  ًمىنها الخشوج مً الىٍش

اللىي الىبري وعلى سأظها الىالًاث اإلاخدذة 

ىُت التي اظخخذمذ وبلىة اإلاإظعاث  ألامٍش

ع اإلاىظىماث  اإلاالُت الذولُت كفذ جىَى

الاؼتراهُت لِغ فلي الذولُت أو ؤلاكلُمُت وإهما 

خضاب الىوىُت أًما. فأـبدذ العذًذ مً ألا 

خ دون  الاؼتراهُت جىبم أبؽع لبرالُت في الخاٍس

خز بعحن الاعخباس لإلهشاهاث الاحخماعُت ألا 

 والاكخفادًت التي ًخخبي فيها اإلاىاوً.

وعىامل  طبيعة السياسات الاجحماعية

باملغرب والعالم  جشابه الخصائص :الطرد

 العربي

جدعم العُاظاث الاحخماعُت بذٌو الجىىب 

ت  ت لعف وػُاب الخىظُم و بالفىلٍى الشٍؤ

الاظتراجُجُت. فالعذًذ مً اللىاعاث حعاوي 

ت ال ًمىً أن حعاعذ بأي  ت حىهٍش اخخالالث بيٍُى

خاٌ مً ألاخىاٌ في اظخلشاس املجخمع بؽيل 

ـحي. لزلً فلذ أدي ػُاب ظُاظاث احخماعُت 

متراـت بهزه الذٌو ئلى جفذع البيُت 
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مع جفخِذ  الاحخماعُت، وجفىىها أفلُا وعمىدًا،

م الجمعُت التي بىِذ عليها، خُث جخخفي اللُ

ت للعذًذ مً مجخمعاث الجىىب  البجى الخفىٍس

ش الزي ال ٌعاهم  هدُجت الىاكع اإلاعِش ي اإلاٍش

 ظىي في جذمحر ملىماتها على مخخلف اإلاعخىٍاث. 

جخمع العُاظاث الاحخماعُت لعالكاث اللىة 

الىوىُت. فالذٌو التي ؼهذث فتراث خىم 

كبت ومىظمت للشون، عشفذ بىاء لىبُاث مخعا

اكخفادًت وظُاظُت جخذاٌو فُما بُنها حل 

اإلاىافع الاكخفادًت والعُاظُت والاحخماعُت، 

وبالخالي فالذولت جبلى مجشد وظُلت ولِغ هذف 

لخدلُم أهذاف الىخبت الحاهمت، فعلُا، على 

اث. في هزا ؤلاواس، جدعم  حمُع اإلاعخٍى

خزبزب وػُاب العُاظاث الاحخماعُت بال

الؽمىلُت. ًشجىض الهذف مً العُاظاث 

الاحخماعُت في هزا ؤلاواس على املحافظت على 

البيُت الاحخماعُت العائذة، التي ًخم عبرها 

الؽعب لفائذة زلت كلُلت مً  امخفاؿ مىاسد

. جشجبي هزه الثلت باللىي الذولُت اسجباوا ألافشاد

وزُلا خُث جىذسج لمً هظام اكخفادي عالمي 

مإظغ على اظخجزاف مىاسد دٌو الجىىب لفالح 

دٌو الؽماٌ. مما ًإدي ئلى هؽاؼت اكخفادًاث 

ت، العذًذ مً البلذان  لُت ألاظٍُى ؤلافٍش

والالجُيُت خُث جفبذ ػحر كادسة على جلبُت 

اإلاخىلباث اإلاعِؽُت لؽعىبها، فخلجأ هزه ألاخحرة 

ئلى البدث عً مالر آمً. ًفبذ ألامً اإلاعِش ي 

ه البلذان مً أووانها، الظُما الىبلت واسدا لهز

الىظىى التي جخىفش على كذس وافي مً اإلاعلىماث 

ًجعلها ملخىعت بمشوسة مؼادسة التراب الىوجي في 

م  اججاه الذٌو اإلاخلذمت، أمال في العِؾ الىٍش

 . (0)الؽيل 
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ئرن جفبذ الذٌو العاإلاثالثُت دٌو واسدة بامخُاص 

جخمىً مً الحفٌى على للفئاث اإلاخعلمت التي ال 

أدوى الحلىق الاكخفادًت والعُاظُت 

خم عبرها تهُئت الظشوف والاحخماعُت التي ً

 الظخلشاس هزه الفئاث ببلذانها. اإلاالئمت 

ثدمير الطبقة الىسطى وثصاعد 

 الرغبة في الهجرة

فالعُاظاث الاحخماعُت لم جأخز بعحن الاعخباس 

الذوس ألاظاط الزي جلعبه الىبلت الىظىى، 

خُث حعذ وبدم الذماغ اإلاشهضي ألي مجخمع 

ظىي. فمعحري مإظعاث املجخمع العُاس ي 

مثل ًواإلاذوي جىبثم مً الىبلت الىظىى. هما 

حل ألاوش الشهحزة ألاظاظُت لهزه الىبلت. لىً 

ادي الزي حعِؽه هزه ألاوش مع ؤلاسهاق الاكخف

فان أسوان هزه الىبلت لم حعذ جمخلً الفالبت 

ع، بل ماليافُت ألداء أدواسها اإلاىىوت بها في املجخ

أـبدذ في خالت بدث معخمش إلهلار هفعها مً 

حخماعُت اإلاذمشة التي جالخم العُاظاث الا 

ميىهاتها. فأـبذ الهم الىخُذ وألاوخذ  مخخلف

 الزاث فلي.هى الشػبت في ئهلار 

هزا ؤلاهلار خُث عبر  أهم مالجئ الهجشة جمثل

الؽىاهذ العلُا وألاوش عً  العذًذ مً خملت

سػبتهم في الهجشة ئلى البلذان الؼشبُت، سػم 

خفٌى حضء مهم منهم على وظائف كاسة في 

اللىاع العام، مما ًذٌ على أن الاهخفاء اإلاعِش ي 

 تلعُف حذا لذي هزه الفئت. حعذث الىظُف

عمىمُت اإلاىىلت آلامىت في ظىق الؽؼل خالٌ ال

العبعُىاث والثماهِىاث، مما حعل اللُم 

الاحخماعُت جمُل ئلى حعلها ػاًت كفىي إلاً 

ًخابعىن دساظتهم الجامعُت. لىً مع حؼحر 

العُاظاث الاحخماعُت ولعف اللذسة 

الاظتهالهُت بعبب ػالء ألاظعاس فان الىظُفت لم 

م مىىلت الىبلت الىظىى حعذ  آمىت للعِؾ الىٍش

فت ملاسهت بباقي الىبلا ث الاحخماعُت. فخـى

أزمان العلاس واإلاماسباث التي  الخعلُم واهفجاس

مً  ةلحلخه واسجفاع ألاظعاس أدي بفئت هبحر 

اإلاىظفحن ئلى العضوف عً الضواج أو البدث عً 

صوحت كادسة على اإلاضاوحت بحن معإولُت البِذ 

ولى مع الضوج. ومعإولُت العمل، مع اكدعام ألا 

في  أدي هزا الىاكع ئلى اهذماج ألاظش اإلاؼشبُت

لؼىه ظىظُى اكخفادًت ػحر مخىاهُت خُث 

الععادة لذي ألاظش وأـبذ  اهخفن معذٌ

الؽأن هى الخىاـل بحن الضوححن لعُفا، هما 

ذكاء ووظائل  داخل العائلت خُث اخخل ألـا

الخىاـل الاحخماعي خحزا مهما في الحُاة 

 ن الىظُلخان مىىلت مالر للفشدوأـبدذ هاجا

مىىلت آمىت  اإلاؼشبي بذٌ ألاظشة التي واهذ

ٌى ئلى ئوؽائها.  يافذ اإلاشء مً الـى  ٍو
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جأزشث اللُم الاحخماعُت بالىاكع 

العىظُىكخفادي اإلاعاػ. فالخمامً العائلي 

 االزي ظاد للشون وخلف واكعا أهثروبىلىحُ

لحذًثت في العالكاث ا مشهضا لم ٌعذ را كُمت جزهش

خُث ـاس  خُث ظاسث الفشداهُت ظُذة اإلاىكف

الخىالل لعُفا بحن أفشاد ألاظشة الىاخذة 

. سػم رلً (6لفالح ألاوشاف الخاسحُت )الؽيل 

ً جذٌ على أن اللُمفخدى  اللذًمت  ٍالث اإلاهاحٍش

ُق العالكاث  معخمشة في اإلاعاهمت في بىاء وجـش

ل أهثر مً  ت والعائلُت خُث جم جدٍى  000ألاظٍش

،ً اد 1ملُاس دوال خالٌ العلذًً ألاخحًر على  ةٍص

الث عبر اللىىاث ػحر الشظمُت  الضخمت الخدٍى

                                                           
1 

https://www.knomad.org/sites/default/files/2

018-

12/Remittancedatainflows%28Dec.2018%29.xl

s 

الث  بأهثر مًالتي ًلذسها خبراء الهجشة  الخدٍى

 04و 04بحن  بما اإلاالُت عبر اللىىاث الشظمُت

مما ًذٌ على أن العمالت اإلاهاحشة ػزث  2،باإلاائت

ملُاس دوالس خالٌ  664 أهثرالاكخفاد اإلاؼشبي ب

ً ظىت اإلاا لُت لىً دون أي هدُجت العؽٍش

جفاعذث خذة التهمِؾ والفلش  جزهش، بل

والبىالت والهؽاؼت الاحخماعُت. هما أن الذولت 

 جخلذ بؽيل مباؼش أو ػحر مباؼش عً مجمىعت

مً اللىاعاث الاحخماعُت وعلى سأظها الخعلُم 

 والصحت.

                                                           
2
 Global Remittances – A Brief Overview, 18 

March 2018, First Abu Dhabi Bank, In: 

https://www.nbad.com/content/dam/NBAD/insights

-2017/documents/hot-

topics/june/FAB_18_March_2018_Remittances.pdf 

https://www.knomad.org/sites/default/files/2018-12/Remittancedatainflows%28Dec.2018%29.xls
https://www.knomad.org/sites/default/files/2018-12/Remittancedatainflows%28Dec.2018%29.xls
https://www.knomad.org/sites/default/files/2018-12/Remittancedatainflows%28Dec.2018%29.xls
https://www.knomad.org/sites/default/files/2018-12/Remittancedatainflows%28Dec.2018%29.xls
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السياسات الاجحماعية وطبيعة 

يى اجحماعية للفرد لحاجات البالاسحجابة ل

 املغربي

اخخلف اإلاىظشون للعُاظاث الاحخماعُت خٌى 

الترهحز فلي على الحاحُاث البُىلىحُت اإلاادًت 

أو الخىظع لِؽمل رلً الحاحُاث ألاخشي 

ت وال . فشػم جىفش الفشد تعُيى احخماعُاإلاعىٍى

على مجمىعت مً ؤلامياهُاث البُىلىحُت واإلاأول 

واإلاؽشب واإلالبغ، فان رلً ال ًمىً مً خُاة 

ت ال جلخفش على هزه  ت ألن الحاحاث البؽٍش ظٍى

اإلايىهاث الثالر فلي؛ ألن اليائً البؽشي 

 ،ً مخلىق احخماعي ًدخاج للخفاعل مع آلاخٍش

 3وي اإلاىلىب.جدلُلا للؽشه ؤلاوعا

وبالخالي فهزا اليائً ًدخاج ألظشة ًىمي فيها 

مىاهبه الخىاـلُت والىفعُت والاحخماعُت 

بجي فيها مذاسهه الخعلُمُت ألاولى.  ت. ٍو واللؼٍى

ت ولها  ت، فالبؽٍش فاألم أو اإلاشبُت خاحت لشوٍس

اظخفادث مً معىى ألامىمت. هزا اإلاعىى الزي 

ت حعاوي مً لعفه ًىما بعذ ًىم،  ظاسث البؽٍش

بعبب ولىج اإلاشأة لعىق الؽؼل. خُث ألاوفاٌ 

ًفخلذون لجضء هبحر مً خىان واهخمام ألام. 

فاإلاىظىمت الشأظمالُت اظخجزفذ مىاسد دٌو 

الجىىب فأزشث على ألاولاع الاكخفادًت 

لىُاهاتها املجخمعُت وظاسث كُم الخيافل العائلي 

ت ئلى  ذ، مما خذي باألظش الىىٍو في مهب الٍش

دث عً بذائل اكخفادًت لم جىً ًىما ما في الب

ـالح ألاظشة اإلاؼشبُت اإلاىبعثت مً املجخمعاث 

                                                           
3
 Paul Spicker: Social policy Theory and practice, 

Third edition, Policy Press, Great Britain, 2014, pp. 

24-34 

الفالخُت الخللُذًت اإلاعخمذة على ألاداء الزوىسي 

ا  ا وأظٍش اكخفادًا، وألاداء ألاهثىي جشبٍى

أخالكُت نهُاساث اواحخماعُا. مما أدي ئلى 

مخىاـلت للمجخمعاث العشبُت الظُما في اإلاذن، 

ظاسث و خُث ظاس الخفاعل ألاظشي هؽا وخشحا، 

معه الحُاة وملُئت بالخعلُذاث الاكخفادًت 

والاحخماعُت والعُاظُت والثلافُت، الىاججت عً 

حؼُحر وظُفت ألاظشة اإلاؼشبُت خاـت وألاظشة 

 العشبُت عامت.

شة فؼُاب ظُاظاث احخماعُت مخعللت باألظ

التربىي والاحخماعي  ااإلاؼشبُت أدي ئلى انهُاس دوسه

والخعلُمي. خُث جفادمذ فيها  يوالاكخفاد

مىظىمخان، أوال: اإلاىظىمت الؼشبُت اإلاادًت التي 

اسجىضث على الفشداهُت، وجأظعذ على الحلىق 

اث الفشدًت اإلاادًت خُث جىاظلذ عنها  والحٍش

مجمىعت وألاوش واإلافاهُم واللُم أظعذ 

خمع فشداوي ـشف؛ زاهُا: اإلاىظىمت الؽشكُت ملج

اإلاإظعت على الخيافل العائلي والعؽائشي 

واللبلي، خُث ال ًمىً للفشد أن ٌعِؾ بمعٌض 

ا، فعً املح دعىد مً الزي وؽأ فُه ولى جفىٍس

جىغى على واـش اللشابت والعؽحرة واللبُلت، و أ

ومإظعاجُا على  امفهىم الذولت اإلاىبجي ئًذًىلىحُ

فشاد للاهىنها بؼن الىظش عً أـىلهم خمىع ألا 

خهم وكُمهم.   وجاٍس

خمع الذولت للُمها 
ُ
ولزلً فاإلاىظىمت الؽشكُت ج

خ اإلاىظىمت الؼشبُت للُم جخمع ا بِىما هوجاٍس

الذٌو ألنها ـيُعتها باألظاط. وبالخالي ًخجعذ 

مشبي الفشط في فؽل في العُاظاث الاحخماعُت 

ىماث اللائمت بالبلذان العشبُت في انهُاس اإلاىظ

خُت  ه الثلافُت والاحخماعُتعلى الؽشو  والخاٍس



  

        ISSN: 2820-6991 

82 

للبلذان العشبُت، بشوص مىظىمت معخىسدة لم 

جخمىً مً الاوؼشاط وؤلازماس في البِئت العشبُت، 

ألنها لم جخمىً مً الخماهي مع الىلع اللائم، 

اكما جأظعذ علُه وبالخالي أهخجذ واكعا مخى

 بِئت هؽت وخشحت. 

 ة في الهجرةالحرمان والرغب

ٌعِؾ ئن الفشد في الذٌو العشبُت 

 في بلذه ألام هاث بحن ألاولاع اإلاعِؽُتس ملا

وألاولاع في دٌو الاظخلباٌ، فِؽعش الحشمان 

هاث، خُث ًشػب س الىفس ي الىاجج عً هزه اإلالا

في جدعحن ولعه الاكخفادي والاحخماعي. 

فالبِئت التي ٌعِؽها ال حعمذ له بالحفٌى 

أظىة بمً الخدلىا بذًاس  مىفب ؼؼل مدترم

لىلىج م البِئت اإلاهىُت باالوؼالق. فااإلاهجش. جدع

للىظائف الشظمُت ًشجىض في حضء هبحر مىه على 

اث  الضبىهُت واملحعىبُت. هما أن العذًذ مً مباٍس

 الخىظُف جخم بهذف الخؼىُت اللاهىهُت فلي،

ال ًشجىض على الىفاءة وإهما فالترقي الىظُفي  أما

ال عالكت لها بالعىاء اإلانهي. أـبذ  على معىُاث

لبي آلُاث الفعاد العىظُىاكلخفادي 

ومماسظتها سهىا أظاظُا للىلىج لىظائف الذولت، 

أو الىجاح في اللىاع الخاؿ اإلاخلىكع بُذ فئت 

كخفاد الىوجي خالٌ فشهىفىهُت ظُىشث على الا

 ٌ ً ئلى الُىم،  الىفف ألاو مً اللشن العؽٍش

ظعاث الاكخفادًت، جخىاسر اإلاىاـب واإلاإ 

في مىاسد الذولت بِىما ٌعِؾ  موبالخالي جخدى

الؽعب على الفخاث. باإللافت ئلى رلً جإوش 

العُاظت الخعلُمُت في البلذ لهزا الىاكع خُث 

ٌعىد ـىفان مً الخعلُم على اإلاعخىي الىاكعي: 

خم ًحعلُم ًخشج هخبت مخمىىت مً زشواث البلذ 

 -عام وخاؿ-حعلُمها في الؼشب، وحعلُم هؾ 

جخخشج مىه فئاث مهىُت حعِؾ ولعا هؽا وخشحا 

حن العلمي واإلانهي. فاإلاعخىي العلمي ال  على اإلاعخٍى

ًمىً مً هجاح منهي كىي خُث الحاحت لالهخماء 

العائلي، وبالخالي ًشجبي ألامل في خُاة أفمل 

بذًاس اإلاهجش، الظُما وأن وظائل الخىاـل 

ت للعذًذ مً الؽباب  الاحخماعي أجاخذ الفـش

ا للخىلع إلاؼادسة  العشبي عمىما واإلاؼشب خفـى

الىوً كفذ الخالؿ مً جحُم الهؽاؼت 

الاكخفادًت والاحخماعُت وزلافُت والعلمُت. هما 

أن البِئت اإلاعلذة بالبالد العشبُت أـبدذ واسدة 

ت  للؽباب اإلاخعلم الزي ًخىق لحُاة أهثر خٍش

ي وأهثر دًملشاوُت في مىاحهت الاوؼالق العُاس 

ع العادٌ للثرواث التي  والحخماعي وػُاب الخىَص

جترهض بُذ فئت كلُلت راث جىحه فشهىفىوي بدذ، 

أًا وان. وبالخالي فأي  ةال حعمذ بأن ًلاظمها الثرو 

الح ال ًمىنها أن جخخىى  كىة ووىُت جشػب في ؤلـا

الحذود اإلاشظىمت مً وشف الجهاث العلُا. فأي 

 ظل. خيىمت مىخخبت ًجب أن جخمع لحيىمت

ُاة لِغ فلي على الحىغى هزا الىاكع ً

الحُاة الاحخماعُت الاكخفادًت وإهما هزلً على 

ف والخجهُل  التي ًىغى على خىاساتها الخخٍى

ع والخذححن. فالىالم  في العُاظت والخجَى

بالخدلُل ٌعذ خىا أخمش هما أن هىاق املخضن 

 م في الحىاساث داخل ألاظش ومً هىاٌعذ مدش 

له خذود واإلاىالُع اإلاخىاولت هزلً حذ  الخعبحرف

مدذودة مما ًدُل ئلى خُاة احخماعُت مىاوعها 

وممشاتها جىغى على اإلاعمىح به بل وحسحب مىه 

ل مفهىم الحُاء  الحُاة ولىحضئُا. فالىابىهاث جٍض

ا م ً الفشد، وجذمش خعً الخلم الىابعحن فىٍش
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ادة مفهىم ؤلاس  فُىغى مفهىم ؤلاحباس على

الىابعت مً الاكخىاع  حؼُب اإلاعإولُتالزاجُت، و 

ت. اوعياظا لزلً أـبذ الخىاـل مع ألاب  والحٍش

لعُفا لذي الشاػبحن في الهجشة، مع العلم أن 

جىاـل مىثفا بحن ألاب  ثاللشون العابلت ؼهذ

وؤلابً. فالعذًذ مً العلماء اإلاعلمحن جللىا 

دعلي العُاس ي الزي لىً العلىمهم مً آلاباء. 

اوعىغ بؽيل أعمم على واكع  جىالي للشون

ألاظشة العشبُت وبيُتها العُيى ظىظُىلىحُت 

خُث جم جذمحر مجمىعت مً اللُم الخىاـلُت 

هدُجت الاختزالاث اإلاخخالُت التي ؼهذتها العىالم 

املجخمعُت العشبُت بعبب اللمع ألافلي 

وشف العلي العُاظُت  مًوالعمىدي اإلاخخالي 

 ى الحىم.التي حعاكبذ عل

اقحصادي والرغبة الض غط السىسيى

 في الهجرة

ففي اإلاؼشب وخُىما اعخلى الاجداد الاؼشجاوي 

ظذة الحيىمت ظاس على ههج اإلاإظعاث اإلاالُت 

فت  الذولُت دون أي ملاومت جزهش فلام بخـى

العذًذ مً مإظعاث الذٌو وعلى ساظها حضء 

مهم مً اجفاالث اإلاؼشب، وبالخالي، أزش هزا الىهج 

ُاة العىظُى اكخفادًت للمجخمع في معخلبل الح

اإلاؼشبي. فؼُاب الذولت الاحخماعُت أدي ئلى بىالت 

هم هبحر مً خملت الؽىاهذ العلُا. هما أن 

ىت خشمذ مً مذاخُل هزه اإلاإظعاث مما  الخٍض

ظُإزش على مذاخُلها معخلبال، وبالخالي على 

كذستها في مىاحهت اإلاخىلباث املجخمعُت. فعائذاث 

ذ لً جخم ىً مً حؼىُاث العلذ أو الخفٍى

العلذًً في أػلب الحاالث، مما ظُذفع الحيىمت 

ذخل  فت كىاعاث أخشي، ٍو ئلى الخفىحر في خـى

البالد في خللت مفشػت جخؼزي مً الفعاد 

العُاس ي والاكخفادي والاحخماعي والثلافي 

 العائذ. 

بشصث هخائج هزا الىاكع بجالء بعذ زىساث الشبُع 

ئج العُاظاث العشبي خُث جظافشث هخا

العابلت مع سػبت الذولت العمُلت في  تالاكخفادً

العُىشة على ملالُذ الاكخفاد، مما أدي ئلى 

اخخلان ظُاس ي واحخماعي ال صالذ اوعياظاجه 

 اإلااهشواكخفادًت في الظل. 

فاالهخلاٌ مً الخىظُف الذائم ئلى الخىظُف 

ادة في المشائب والخللُق مً  بالخعاكذ، والٍض

ي الخعاوهُاث واخخىاق الحُاة الاهخشاه ف

العىظُىاكخفادًت ًإهذ دخٌى البالد في خالت 

مً الاخخلان الاحخماعي دفعذ بالعذًذ مً 

اإلاىاوىحن ئلى اللجىء ئلى الهجشة ػحر الىظامُت 

 .ىثعبر كىاسب اإلا

جي  في ظل هزا الىاكع عبر العذًذ مً خٍش

الجامعاث باإلاؼشب عً سػبتهم في الهجشة ومؼادسة 

ألام لإللخداق بالذٌو الؼشبُت أمال في  الىوً

 ئًجاد خُاة معِؽُت أفمل. 

حعخبر الذوافع الاكخفادًت أهم ألاظباب املحذدة 

للخىحهاث الهجشاجُت للؽباب الجامعي اإلاؼشبي. 

مت مدعمت باألمً  فالشػبت في بىاء خُاة هٍش

حضء هبحر مً هزه  العىظُى احخماعي ًجبر

ًاس اإلاهجش. الفئت على مداولت الالخداق بذ

حُاة أفمل ججعذ الذافع ألاظاس ي لخىلع لفا

إلاؼادسة أسك الىوً. فاإلاىاوً العشبي لم ًأبه 
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ع العادٌ للثروة ًمثل  للىاكع العُاس ي ألن الخىَص

 الىلىت اإلاففلُت في الهجشة. 

 الحعليم والرغبة في الهجرة

 على معخىي الخعلُم، جدعم الخذماث اإلالذمت

. ًخم وػُاب الجىدة بالمعفللمىاوً اإلاؼشبي 

الخعلُم اإلاؼشبي في أعلى معخىٍاجه باللؼت 

الفشوعُت التي أـبذ العذًذ مً الىخب ٌعاسك 

جىاحذها بالبلذ ألن جفيُفها العالمي لعُف 

حذا هما أن اإلايؽىساث التي جخم بها لم حعذ راث 

أًت أهمُت. في هفغ الىكذ، ـاسث الخعلُم 

ا حذا فاللىاعاث اإلاهمت مفشوع خم هخبٍى ت ٍو

سبي العذًذ منها بلىاع الؽؼل الخابع للعىق 

الفشوعُت أو للؽشواث الفشوعُت اإلاخىاحذة 

باإلاؼشب، أو لؽشواث الىخبت الفشهىفىهُت 

خل فُما بُنها عبر ااإلاعُىشة على البلذ، وولها جخذ

التي ت مً العالكاث واإلافالح اإلادؽابىت مجمىع

ُم عب على الباخث جفىُىها. وبالخالي فالخعلفً

ت للترقي العلمي والاحخماعي  لم ٌعذ وظُلت لشوٍس

ت  والاكخفادي باإلاؼشب، هما أهه ال ًمىذ أًت فـش

ا في املجخمع وهزللترقي في العىق الذولُت للعمل ,

ت،  العلمي الذولي الزي ًشجىض على اللؼت ألاهجلحًز

وبالخالي فالشػبت في الهجشة ألظباب علمُت جدخل 

جشة. فالعذًذ مً مشهضا مهما في مدذداث اله

في  هالؽباب الجامعي اإلاؼشبي عبر عً سػبخ

الهجشة كفذ مخابعت الذساظت بالخاسج، خُث 

ت  جخىاحذ الجامعاث الىبري والبيُت الخدخُت اللٍى

للبدث العلمي. هما أن العُاظاث البدثُت جدعم 

بالجزاهت والؽفافُت وسوح اإلابادسة. في هفغ 

عالم العشبي الىكذ، جدعم البيُت البدثُت في ال

بالفىض ى والعؽىائُت والضبىهُت واملحعىبُت. 

فاملجاٌ لم ٌعذ مفخىخا لزوي الىفاءاث وإهما 

 لزوي الىالء والاهخماء لهزا الخُاس أو ران. 

ًدعم البدث العلمي في العالم ألاهيلىظاهعىوي 

بالذملشوت. فمجاٌ اإلاىافعت مفخىح أمام 

الجمُع، لزلً جفىكذ الجامعاث 

عىهُت أمام هظحرتها الفشهىفىهُت. ألاهيلىظاه

ئلى في الهجشة هزلً، ًشػب العذًذ مً الؽباب 

دٌو أخشي ُعشفذ بىفغ الاهفخاح، وعلى ساظها 

أإلااهُا، خُث عبر حضء مهم مً الؽباب بالشػبت 

. (0)الؽيل  في الهجشة ئليها ألظباب علمُت

الجذًش بالزهش أن حل الذٌو التي سػب الؽباب 

جدعم بجىد أدائها الخعلُمي في الهجشة ئليها 

اإلاىذ البدثُت جمىً الؽباب مً والبدثي. ف

جامعاث أكذس على مىاـلت الذساظت الىلىج ل

ت جدذ مً واكخه  والبدث دون أي مؽاول بيٍُى

 الخفاعلُت وؤلاهخاحُت.
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احعمذ العُاظاث الخعلُمُت في البلذان العشبُت 

خالٌ الثماهِىاث بالعمل على ادماج وجىظُف 

الؽباب في اللىاعاث الاحخماعُت والخعلُم 

والصحت. فالذولت لم جىً حعمل على جىمُت بيُت 

بدثُت لها ئمياهُت الاهذماج في ظىق الؽؼل مع 

العمل على الاعخماد اإلاخبادٌ بُنهما. فعىق 

مىعٌض جماما عً اإلاإظعاث التي البدثُت الؽؼل 

التي أوؽئذ كفذ الخأزِث العُاس ي فلي. 

هزلً، فالذولت ال حعذو أن جيىن ظىي مىفز 

لعُاظاث اللىي الىبري بؼن الىظش عً 

 ومىخاث ؼعىبها. 
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