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إن من بني أهداف األمانة العامة لجامعة الدول العربية )إدارة املغرتبني العرب( إرشاك املغرتبني العرب يف عملية التنمية 

يف العامل العريب، ويتطلب ذلك التعرف عىل هؤالء املغرتبيـن وخصائصهم وظروفهم الحالية وفقا ً ملناطق تواجدهم، 

وتعد هذه الدراسة تنفيذاً لهذا الهدف وتفعيالً ملا جاء يف اإلعالن الصادر عن املؤمتر األول للمغرتبني العرب الذي عقد 

يف ديسمرب 2010. 

تفيد  املنظمة  والهجرة  اإلنسانية  أن  مببدأ   - دولية  منظمة حكومية  بوصفها   )IOM( للهجرة  الدولية  املنظمة  تلتزم 

املهاجرين واملجتمع، وتعمل املنظمة الدولية للهجرة مع رشكائها يف املجتمع الدويل لـ: املساعدة يف مواجهة التحديات 

التنفيذية للهجرة،  الفهم املتقدم لقضايا الهجرة، وتشجيع التنمية االجتامعية واالقتصادية من خالل الهجرة، والحفاظ 

عىل كرامة اإلنسان والرفاه للمهاجرين. وكانت مجموعة األوراق هذه كمحاولة تعاونية بني املنظمة الدولية للهجرة 

.)LAS(وإدارة الهجرة و املغرتبني العرب التابعة لجامعة الدول العربية

وميكن استخدام املواد الواردة يف هذه الوثيقة ألغراض املعلومات فقط. كام أن اآلراء الواردة يف هذا التقرير هي آراء 

. )LAS( أو جامعة الدول العربية )IOM( أصحابها, وال تعكس بالرضورة وجهات نظر املنظمة الدولية للهجرة

النارش:

املنظمة الدولية للهجرة

C 47، ابو الفدا

الزمالك - القاهرة - مرص

هاتف: 140  365 227 20+

rocairo@iom.int :الربيد اإللكرتوين

http://www.iom.int :املوقع اإللكرتوين

إدارة املغرتبني العرب

جامعة الدول العربية

ميدان التحرير - القاهرة 

11642

هاتف:  977 776 225 20+ 

aemigrant.dept@las.int :الربيد اإللكرتوين

www.arabexpatriates.org :املوقع اإللكرتوين

____________________________________________________

 املنظمة الدولية للهجرة و جامعة الدول العربية©

_____________________________________________________

إن التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف التقرير ال تعني التعبري عن أي رأي كان, سواء من جانب املنظمة 

الدولية للهجرة أو جامعة الدول العربية, بشأن املركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي 

منها، أو بخصوص حدودها أو تخومها.
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فريق التحرير

جامعة الدول العربية

سميحة محى الدين

إيناس الفرجاىن

لبنى عزام

أمين زهرى

املنظمة الدولية للهجرة

هارى كوك

ماثيو لوشيانو

مايكل نيوسون

جينيت كيد

التقرير هى من نسج املؤلفني وال تعكس بالرضورة  الواردة ىف  النظر والنتائج والبيانات والتفسري والظروف  وجهات 

وجهات نظر  جامعة الدول العربية أو املنظمة الدولية للهجرة. واملقاالت التى كتبها أعضاء فريق التحرير مكتوبة بصفة 

شخصية وال متثل بالرضورة آراء ومواقف أعضاء فريق التحرير أو جامعة الدول العربية أو املنظمة الدولية للهجرة.
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مقدمة
كانت الهجرة والتنمية أكرث ترابطاً ىف العقود األخرية من أى وقٍت مىض، ىف منطقة تشمل بلدان  فيها أعىل معدالت ىف 

العامل  بشأن تصدير العاملة واستريادها. وتشكل التحويالت املالية نسبة كبرية من الناتج املحىل اإلجامىل للدول املصدرة 

وتشكل نسبة أكرب من أرباحهم من العملة األجنبية. وساهمت الهجرة ىف تخفيف الضغط عىل أسواق العمل املحلية، 

من خالل توفري فرص عمل باإلضافة إىل التدريب والتعليم. كام كانت أيضاً مبثابة آلية لنقل األفكار واملعرفة والثقافة.

ويوجد اآلن العديد من الجاليات املغرتبة الحيوية بجميع أنحاء العامل , والتى تنتمى إىل املنطقة, ويساهمون ىف بلدانهم 

أنها  أو  التحقق منه بعد  يتم  األصلية بطرق شتى. وبعض هذه املساهامت واضحة وموثقة جيداً، والبعض اآلخر مل 

ضخمة بحيث يتعذر حرصها كلها. وما زال هناك املزيد من املغرتبني الذين يرغبون ىف تقديم املزيد ولكنهم يفتقدون 

املعرفة أو البنية األساسية املناسبة للمشاركة.

كانت الدراسة عبارة عن مرشوع مشرتك بني دائرة املغرتبني العرب بجامعة الدول العربية واملنظمة الدولية للهجرة. 

وكانت من بني نتائج املؤمتر األول للمغرتبني العرب، والذى نظمته األمانة العامة لجامعة الدول العربية ىف ديسمرب 

2010. وتضمن إعالن املؤمتر من بني توصياته توجيه دعوة إىل جامعة الدول العربية إلجراء “دراسات متعمقة بشأن 

الظروف االجتامعية والثقافية واالقتصادية والسياسية التى متر بها الجاليات العربية املغرتبة ىف مختلف البلدان التى 

يقيمون بها.” ومتثل هذه املجموعة خطوة أوىل لتحقيق تلك األهداف قبل انعقاد املؤمتر الثاىن للمغرتبني العرب.

وفضالً عن املساهمة التى تقدمها هذه املجموعة لألوساط األكادميية، فإن التحليالت والتوصيات التى متت ماقشتها 

تعد مبثابة األساس للعمل املستقبىل الذي يهدف إىل التعرف عىل القدرة اإلمنائية للجاليات املغرتبة. وقد تكون هذه 

الجاليات -التى تحركها روابطها الفريدة  مع أوطانها األصلية, ورغبتها ىف أن ترى تلك البلدان تتمتع بالنمو االجتامعى 

واالقتصادى - واحدة من أهم القوى املحركة ىف مجال التنمية ىف القرن الواحد والعرشين.

كام أننا نأمل أن يساعد التعاون املستمر بني جامعة الدول العربية واملنظمة الدولية للهجرة - وسط التحوالت االجتامعية 

واالقتصادية اإليجابية التى تحدث مبنطقة الرشق األوسط وأفريقيا ىف تسهيل وتشجيع   الجهود الدولية والتى متكن 

املنطقة من جنى الفوائد اإلمنائية للهجرة.
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ملخص تنفيذى 
تعد منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا منطقة منشأ ومقصد مهمة ىف إطار النمط الحاىل للهجرة العاملية. ومتثل 

نسبة املغرتبني من سكانها )%5,3( وهى أعىل نسبة مغرتبني ىف العامل )وفقاً إلحصاءات البنك الدوىل، 2010(. والعديد 

من هؤالء املغرتبني يقطنون  مناطقا أكرث تقدماً مقارنًة مبناطق أخرى مثل دول االتحاد األوروىب والواليات املتحدة, 

وحققوا نجاحاً مهنياً واقتصادياً كبرياً. 

ىف   الحياة  لبدء  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  مبواطني  تؤدى  التى  الدفع  عوامل  ىف  كبري  تنوع  يوجد  وكام 

الغربة، هناك أيضاً قوى كثرية مختلفة تحفز املغرتبني للمساهمة ىف بلدانهم األصلية بطرق شتى. وميكن أن تدعم هذه 

املساهامت بالرغبة ىف اإلنفاق عىل أرسهم أو حب الوطن والهوية الوطنية أو حبهم لثقافاتهم أو لغتهم أو الرغبة ىف 

رؤية تغيري سيايس أو الرغبة ىف جنى املال عن طريق االستثامر اإلنتاجى أو مجرد الرغبة ىف “رد الجميل” واملساهمة ىف 

التنمية االجتامعية واالقتصادية ألوطانهم األصلية.

واتضحت تلك الرغبات ىف الكثري من التحويالت املادية واالجتامعية والفكرية  بني الجاليات املغرتبة وبلدانهم األصلية. 

وتظل لهذه التحويالت  آثاراً إمنائية  وإيجابية مهمة عىل بلدان املنشأ مبنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. بيد أن 

نقص املعرفة أو البنية األساسية املناسبة التى متكن العديد من املغرتبني من املشاركة يحد من املساهامت التى ميكن 

أن يقدموها.

يرتبط املغرتبون ببلدانهم األصلية بعالقات مركبة وإيديولوجية. وقد تؤثر مواقف معينة عىل رغبتهم ىف املشاركة يف 

بلدانهم األصلية أو عىل قدرتهم عىل استخدام موارد البنية األساسية املتاحة لهم. فعىل سبيل املثال، 

 عندما ال تتميز مؤسسات الدولة بالحياد، قد ال يثق فيها املغرتبون، أو  قد يخشونها حتى. وميكن تدبر تلك العالقات 

صياغة  إلعادة  فرصة  باملنطقة  البلدان  من  العديد  ىف  تحدث  التى  الحالية  السياسية  اإلصالحات  ومتثل  وتحسينها. 

عالقاتهم, إذ تطالب الثورات الشعبية بالتحول إىل الدميقراطية وتحقيق الحياد الطويل األجل ملؤسسات الدولة. بيد أن 

بعد عدة سنوات من السيطرة الحزبية، تحتاج العديد من الدول ببساطة إىل موارد ومعلومات أفضل للبدء ىف إصالح 

العملية  هذه  لتوجيه  والتوعية  البحث  أنشطة  من  املزيد  إجراء  إىل  حاجة  وهناك  املغرتبني.  مواطنيها  مع  العالقات 

واستعادة الثقة بني الطرفني.

تركز مجموعة األوراق البحثية هذه عىل جوانب محددة من العالقات املركبة القامئة بني الجاليات املغرتبة وأوطانهم 

االجتامعية  املشاركة  أنواع  مختلف  عىل  تحديداً  الضوء  تسليط  مع  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  مبنطقة  األصلية 

والسياسية واالقتصادية التى تحدد تلك العالقات. وترد التحليالت والتوصيات فيام يتعلق بتشجيع هذه املشاركة وأفضل 

طريقة الستغالل أثرها اإلمناىئ.

ىف أول دراسة من هذه املجموعة، يستعرض مرىس بعٍضا من سامت املرصيني املغرتبني بأملانيا. ويناقش أن النجاح الذى 

يتمتع به العديد من املرصيني املغرتبني ىف أملانيا يعود باألرباح عىل مرص  عىل شكل استثامر مبارش وتوفري الخدمات 

للفئات السكانية  املتدنية إقتصاديا ونقل املعرفة والخربة لهم. ويتم تسهيل التحويالت املالية لهم وتشجيعها عن طريق 

شبكات وجمعيات املغرتبني عرب الحدود الوطنية.
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الجنوبية باإلضافة إىل  العرىب إىل دول أوروبا  اإلناث من بالد املغرب  التاريخية لهجرة  التوجهات  و يعرض “الطيب” 

التى  املالية  بالتحويالت  يتعلق  للهجرة وما  اإلناث  املقصد. وتستعرض دوافع  بلدان  العمل  يف  مشاركتهن ىف أسواق 

تساهمن بها ىف املجتمعات املحلية  يف بالد املنشأ. وبالرغم من أن هؤالء املهاجرين لديهم رغبة والتزام قوى لتحويل 

األموال إىل أوطانهم، ال توجد آليات اجتامعية لستهيل األموال املستخدمة ىف االستثامر اإلنتاجى. وىف املقابل، تستخدم 

مبالغ كبرية منها ىف االستهالك اليومى.

إن عمليات التغيري التى تدخل ضمن ما  أطلق عليها بـ “الربيع العرىب”هى محل تركيز العديد من األوراق البحثية؛ إذ 

تعد هذه األحداث عوامل لديها اإلمكانية لتغيري العالقة بني بلدان املصدر والجاليات املغرتبة تحوالً جذرياً. ويبحث 

فوزى و)وبرميتزى، وكاستنيوىن، وشينجوالىن( التغريات ىف رغبات املغرتبني  يف التواصل مع  بلدانهم األصلية بعد الثورة.

يركز برميتزى، وكاستنيوىن، وشينجوالىن عىل الجيلني الثاىن والثالث من اإليطاليني من أصول  مرصية واملقيمني ىف تورينو. 

وأبدت تلك الجاليات املهاجرة بعد الثورة رغبتها ىف إعادة التواصل مع جذورها املرصية حيث أنهم سابقا كانوا أكرث 

بعدا عن هذه الجذور من األجيال األكرب سنا ً وبشكل ملحوظ  ووفرت لهم تكنولوجيا التواصل االجتامعى الجديدة 

سبالً حديثة لتحقيق هذه الرغبة والتواصل مع مجتمعاتهم املحلية ىف بلدانهم األصلية.

فهم  سناً.  األكرب  األجيال  من  أفراد  يركز عىل  ولكنه  املتحدة.  اململكة  إىل  املرصية  الهجرة  فوزى خصائص  ويستعرض 

مازالوا متواصلني تواصالً جيداً مع بلدانهم األصلية، وعىل دراية تامة باألحداث الجارية ىف مرص، ويقومون  باملشاركة يف 

التحويالت االجتامعية واملالية. وحدد الباحث واألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت تغيرياً أساسياً, من شأنه إعادة 

تشكيل العالقة بني هذه املجموعة السكانية من املهاجرين وبلدانهم األصلية , وهو  تطوير ما قد يطلق عليه بشكل 

عام مصطلح »الحكم الرشيد«. 

ويتضح الدور الذى تلعبه البلدان األصلية ىف تشكيل العالقة مع مغرتبيها وضوحاً تاماً. وهذا هو موضوع دراسة جولني 

, إذ أنه ينظر ىف الطبيعة املتغرية ملؤسسات الدولة التونسية خالل فرتات سهلوا فيها مشاركة املغرتبني  وترابطهم مع 

بلدهم األصيل وصوالً إىل فرتات أصبحوا فيها الذراع األساسية لنظام الحكم االستبدادى ومراقبني ألنشطة املغرتبني عىل 

نحٍو فعال.   

و يتناول  »بوحديبة« املزيد من العوامل املؤسسية الكلية ولكنه يركز عىل نوع األحكام ونطاق التغطية الذي تقدمه 

أجهزة الرفاه املحيل، سواء كان ذلك يف البلدان األصلية أو بلدان املقصد. و تشكل االختالفات يف مدى متتع املهاجر بحقه 

يف الحصول عىل التغطية بني الدول, عوامل مهمة يف تشكل حوافز للعودة، خاصًة لكبار السن من السكان، والذين 

تتزايد بالنسبة لهم أهمية تغطية نفقات الرعاية الصحية.

وأخرياً تناول هوملان عالقة املغرتبني العراقيني املركبة بوطنهم أثناء حكم صدام حسني. ويؤثر هذا عىل تحليلها لدوافع 

إرشاك الحكومة الربيطانية للمغرتبني العراقيني ىف قرار الدخول ىف حرب ىف عام 2003  ونتائجه. ورمبا ميكن الخروج من 

هذه التجربة بدروس هامة يف أعقاب الربيع العريب, يف الوقت الذى يسعى فيه املجتمع الدويل إىل إيجاد محاورين 

رشعيني بني الجاليات املغرتبة, للمشاركة ىف تشكيل السياسة الخارجية واملساعدة ىف صياغتها.
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الفصل األول:
املهاجرون املرصيون يف أملانيا ودعم جهود التنمية يف مرص

مصطفى عبد العزيز مريس

مقدمة

تركز أغلبية الدراسات الخاصة بدور املهاجرين ىف التنمية عىل مايقومون به من تحويالت مالية اىل الوطن األم. وتصنف 

مرص ىف مرتبة متقدمة ضمن الدول العرش األوىل ىف العامل التى تتلقى أعىل نسبة تحويالت من مهاجريها ومغرتبيها. 

وتتم هذه التحويالت عادة  لتحقيق غرضني، إما متويل احتياجات أرسة املهاجر ىف الوطن  األم ، أو لالستثامر ىف األوعية 

اإلدخارية واألصول االستثامرية املختلفة فيه . والشك أن هذه التحويالت تزداد أهميتها بقدر مايتم توظيفها ىف املشاريع 

االقتصادية واالجتامعية والخدمية وبصفة خاصة تلك التى تساهم ىف خلق وظائف جديدة. ويتوقف األمر عىل مدى 

استطاعة آليات وقنوات االستثامر املتاحة استقطاب مثل هذه التحويالت وتوظيفها مستفيدة من ذوى الخربات العلمية 

والتكنولوجية املكتسبة إلقامة مختلف املرشوعات ىف الوطن األم.

ويشري تقرير التنمية البرشية ىف مرص )عام2008( اىل أن التحويالت املالية الخاصة باملرصيني املهاجرين للوطن األم - 

والتى قدرت عام 2009بـ 7.8 مليار دوالر ومتثل %5 من اجامىل الناتج املحىل االجامىل-  مل تسهم اال ىف انشاء 1.4% 

.)IOM. Cairo(.2003-2004 فقط من املشاريع الجديدة الصغرية أو املتوسطة ىف الفرتة مابني

وقد كشفت عدة دراسات عن وجود تفضيل قوى لدى املهاجرين عىل االحتفاظ بجانب من مدخراتهم ىف شكل نقد 

البنوك، واستثامر جزء آخر ىف رشاء وحدات سكنية أو أراض عقارية، لالحتفاظ بها كوعاء إدخار  سائل وودائع لدى 

)UNRISD 2007(.مضمون والذى قد ترتفع قيمته مستقبالً أو البناء عليها ىف مرحلة الحقة

وقد تطورت النظرة للمهاجر أو املغرتب1 لتتجاوز مسألة التحويالت املالية، فأصبح ينظر اليه كعنرص من عنارص التغيري 

ىف الوطن األم عن طريق اسهامه بخربته ىف دعم جهود االنطالق االقتصادى والتطور السياىس. ويعود ذلك اىل أن أغلب 

املهاجرين ميضون فرتة طويلة ىف مجتمعات الهجرة املتقدمة سياسياً وعلمياً وتكنولوجياً. 

ولتوسيع دور املرصيني املهاجرين واملغرتبون حتى يصبحوا رشكاء ىف التنمية والتقدم  والتغيري فإن ذلك يتطلب تطوير 
وتهيئة آليات االستقبال املعنية باالستثامر بكافة أنواعه، ودعم املشاريع املولدة للدخل والوظائف ىف الوطن األم.2

وهذه االعتبارات وغريها هى التى  حفزتنا عىل اختيار منوذجني السهامات املرصيني املهاجرين ىف املانيا احدهام عن 

مرشوع انتاجى متميز واآلخر يعرض لجهود تطوعية اجتامعية ملهاجرين مرصيني .

ان السبب ىف التفرق بني املرصى املغرتب واملرصى املهاجر يعود اىل أن املغرتب أغرتب عن وطنه ملدة مؤقتة طالت أم قرصت ثم يعود ىف النهاية اىل الوطن األم، أما   1

املهاجر فهو من  يهاجر بقصد االستقرار واالقامة الدامئة  واملرصيون الذين يعملون مبنطقة الخليج يعتربون ىف الواقع مغرتبني .

من أمثلة آليات التشجيع ىف هذا االتجاه ماتقوم به املكسيك عىل مدى سنوات بتدعيم الربنامج املسمى » برنامج 3X1 لتنمية مناطق املهاجرين وتحسني محيطهم   2

املادى واالجتامعى وومبقتضاه تساهم الحكومة املكسيكية بدوالرين مقابل كل دوالر يساهم به املهاجر ىف مثل هذه املشاريع.
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لسنا هنا بصدد بحث أسباب هجرة العقول والكفاءات، إال أنه ميكن القول إجامالً أنها ترتاوح باألساس مابني أسباب 

اقتصادية وتعليمية وتكنولوجية، وهى األسباب التى بتأملها يرى الباحث أن الهدف االقتصادى قد يتشابه مع أمناط 

الهجرة األخرى مثل هجرة العامل والفنيني، إال أن األسباب التعليمية والتكنولوجية وقد يضاف إليها األسباب االجتامعية 

والسياسية تختلف وتكاد متيز هجرة هذه العقول والكفاءات. هذا مع العلم بأن الدافع للهجرة يرتاوح ىف كثري من 

األحيان مابني سبب واحد ومجموعة من األسباب تتضافر معاً بحيث تدفع الفرد اىل اتخاذ القرار الصعب برتك الوطن.

)صالح 2003( 

الخارج  ىف  مواطنيها  من  االستفادة  تعظيم  اىل  للهجرة،  املصدرة  الدول  من  كغريها  مرص،  تسعى  أن  الطبيعى  ومن 

من النواحى العلمية واالقتصادية، باعتبار أن املواطنني ىف الخارج هم امتداد لقدرات وامكانيات هذه الدول وميكن 

االستفادة منها لتعزيز قدرات الوطن األم . وقد عرب  ابراهيم بدران ىف مؤمتر مرص عام2000  بشكل موفق حينام قال:

“ البد لنا من النظر اىل جموع املرصيني املغرتبني ىف بالد العامل األول عىل أنهم رأسامل مرصى مودع ىف بنوك أجنبية . 

ومن شأنه -  بفضل مايتجسد فيهم من رصيد العلم والخربة–ان تتعاظم قيمته كامً وكيفاً مع الوقت. وهو حق مرشوع 

ملرص -  وهى التى انجبتهم وعلمتهم ودربتهم واكسبتهم االسباب للوصول اىل أغىل ماميتلكون- ان تستعني ببعض رأس 

املال هذا ىف قضاء بعض حوائجها.و ما أكرث حوائج مرص ىف زماننا الذى تستميت فيه كل الدول ليكون لها أخذ بأسباب 

العلم والتكنولوجيا التى هى أسباب البقاء النشط مع اآلخرين وبينهم”.)فايز 1995(

ولتحقيق ذلك تم اقامة عدد من الهيئات واآلليات لتنشيط العالقة بني علامء مرص واملغرتبني والوطن األم من بينها 

عىل سبيل املثال:

:)TOKTEN( أوالً:- مرشوع نقل املعرفة والخربة عن طريق املواطنني املغرتبني

التى تراكمت لدى  الكبري ملرص من الخربة واملعرفة  الرصيد  الوسائل الستفادة الوطن من  وميثل هذا املرشوع احدى 

أبنائها  يف بالد املهجر من دول العامل املتقدم. وتعظيم تلك االستفادة واتباع كل االساليب التى تشجع ومتكن املواطنني 

املغرتبني من تقديم خدماتهم للوطن األم وهى خدمات تطوعية ىف املقام األول. وتشجيع املسئولني عن مرافق االقتصاد 
الوطنى عىل قبول هذه الخدمات، بل وطلبها طلباً عامداً يقصدها ويستزيد منها.3

وقد عرب محمد بهاء الدين فايز ىف كتابه “ هجرة العقول والكفاءات ىف مرص وتحويلها اىل ايجابية ينتفع بها من خالل 

مرشوع توكنت” عن ذلك بقوله “ ان االستعانة باملواطنني املغرتبني متثل اقرتاباً وسطاً لعالج املشكلة وتعظيامً لالستفادة 

توكنت”  املغرتبني-  املواطنني  طريق  عن  والخربة  املعرفة  نقل  مرشوع  ويجئ  مغرتبة.  كانت  ولو  املرصية  الخربة  من 

ليستجيب الحتياجات قامئة ىف كل مرافق االقتصاد الوطنى من انتاج وخدمات”.

ويقوم هذا املرشوع عىل أساس املشاركة ىف نفقات االستعانة بهذه الخربات ىف مرص عىل قدم املساواه بني الحكومة 

املرصية وبرنامج األمم املتحدة االمناىئ- وتستخدم موارد املرشوع ىف تغطية نفقات سفر املواطنني املغرتبني للخدمة ىف 

ظل املرشوع ورصف بدل اقامة نقدى حسب الفئات التى تحددها األمم املتحدة عن االيام التى يقضونها ىف الخدمة 

مبرص.

TRANSFER OF KNOWLEDGE THROUGH EXPATRIATE NATIONALS (TOKTEN) PROGRAM»: وكلمة »توكنت« هى اختصار لـ  3
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وقد تم حتى نهاية عام 1994 تنفيذ )253( مهمة عن طريق خرباء املرشوع باالستعانة باملواطنني املغرتبني القادمني 

من عرش من دول املهجر ىف العامل املتقدم، لخدمة االنشطة االنتاجية ىف الصناعة والزراعة ، كام خدم كثري من خرباء 

العامة  والجراحة  اإلشعاعى،  والعالج  الرسطان  أمراض  مجاالت  بإسهامات ىف  العامة  الصحة  قطاع  كذلك ىف  املرشوع 

املهنية وطب  والصحة  املناظري،  واستخدام  امليكروسكوبية  والجراحة  البولية،  واملسالك  النفىس،  والعالج  والتخصصية، 

الدواء  وصناعة  استخدامها،  إلعادة  الصحى  الرصف  ومياه  املخلفات  ومعالجة  التلوث  من  البيئة  وحامية  الصناعات، 

وإنتاج األشكال الصيدلية والرقابة عىل جودتها، ونظم املعلومات التى تستخدم كل هذه املجاالت. 

ثانياً:  تكونت جمعية أصدقاء  العلامء املرصيني بالخارج عام 1971 وأهدافها هى :

• رعاية شئون  العلامء بالخارج .	

• توثيق صالتهم بالوطن األم.	

• اقامة جسور اجتامعية وعلمية وثقافية وتكنولوجية بينهم وبني زمالئهم ىف الداخل.	

• االشرتاك ىف بحث وسائل التنمية االقتصادية واالجتامعية ىف مرص.	

• كام متثل جهازاً اهلياً يتيح املرونة ىف العمل ، ويجنب العلامء املرصيني املغرتبني الحساسيات الرسمية والضغوط 	

االجتامعية والسياسية الظاهر منها واملسترت ىف مجتمعاتهم الجديدة .

وقد وضع مجلس االدارة اسرتتيجية عمل هذه الجمعية عىل النحو التاىل:

عقد مؤمتر عام للعلامء املرصيني ىف الخارج مرة كل عامني  يف مرص تحت عنوان )مرص عام 2000( .. 1

عقد مؤمترات نوعية فرعية عند الحاجة.. 2

العمل عىل االستعانة باألساتذة, منهم كأساتذة زائرين للجامعات املرصية أو كخرباء للدول العربية, سواء عن . 3

طريق منظامت هيئة األمم املتحدة أو جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة األفريقية .

 إبالغ العلامء املرصيني  يف الخارج مبواعيد املؤمترات املحلية ونوعيتها  حتى يتسنى لهم االسهام فيها.. 4

التعاون مع الجمعيات املامثلة عىل صعيد الوطن العرىب .. 5

بالدولة دون صعوبة  املختلفة  باالجهزة  املبارشة  االتصاالت  بإجراء  الحركة وقامت  الجمعية قدرة عىل  اكتسبت  وقد 

يعيشون ىف  ومازالوا  عاشوا  طائفة  الخارج, وهم  لعلامئنا ىف  االدارية  املشاكل  من  العديد  وامكنها حل  أو حساسية. 

مجتمعات رسيعة الحركة وتتسم مبرونة العمل، ومن ثم كان استقبال  العلامء ىف الخارج للجمعية استقباالً له جاذبيته 

االجتامعية والفكرية,  ما دعاهم النشاء روابط ىف الخارج ومازالت عىل اتصال مبارش بالجمعية األم ىف مرص .

ثالثاً : تشكلت بعض روابط  العلامء املرصيني ىف الخارج, من بينها عىل سبيل املثال:

رابطة  العلامء املرصيني  يف الواليات املتحدة االمريكية .. 1

جمعية الجالية املرصية  يف اململكة املتحدة .. 2

جمعية  العلامء يف سويرسا .. 3

الجمعية العلمية املرصية)املانيا(.. 4

اتحاد الباحثني العلميني العرب)املانيا(.. 5

النادى املرصى بجالسجو.. 6

الرابطة الكندية املرصية للتقدم العلمى .. 7
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وتحتوي هذه الدراسة عىل الجوانب التالية :

أوالً :- مدخل متهيدى عن مالمح الهجرة واالغرتاب ىف املجتمع املرصى .

ثانياً: - بعض الجوانب املتصلة باألملان من أصل مرصى .

ثالثاً :- عرض تجربة “سيكم” جروب ، كنموذج للجمع بني الخربة والقدرة املالية.

رابعاً :- جهود تطوعية ألطباء أملان من أصل مرصى لدعم الخدمات الصحية ىف الوطن األم .

خامساً :- ختام 

مالمح الهجرة واالغرتاب  ىف املجتمع املرصى
يعترب اغرتاب املرصيني وهجرتهم ظاهرة حديثة نسبياً، فقد تكثفت منذ قرابة أربعة عقود، وهى فرتة قصرية نسبياً، 

جاذباً  بلداً  لفرتة طويلة  فقد ظلت مرص  املرصى.  املجتمع  الهجرة ىف  ثقافة  تتعمق  ولهذا مل  أخرى.  مقارنة بشعوب 

للعديد من تيارات وموجات الهجرة األجنبية سواء من أبناء دول الجوار الجغراىف املبارش والقريب أو من الدول البعيدة. 

وظل املرصيون عىل مر العصور اليعرفون طريق الهجرة أو االغرتاب، عىل نحو جعل العديد من الدارسني يجمعون ىف 

كتاباتهم ودراساتهم عىل أن املرصيني شعب فالح ، وثيق االرتباط باألرض الزراعية،  ملتصق بوطنه، وأنه من الصعب 

عليه أن يرتك أرضه ومسقط رأسه. ثم تغري هذا االنطباع الذى ساد ىف املاىض ، وأصبح شعباً مقبالً عىل الهجرة وقادراً 

عىل االغرتاب الطويل نتيجة الظروف املعيشية الصعبة،  باإلضافة اىل تعدد الحروب اإلقليمية التى شاركت فيها مرص 

والتي كلفتها الكثري، وتضاؤل فرص العمل، وضيق الرقعة الزراعية وتزايد السكان وتقلص أبواب الرزق داخل الوطن ... 

وغري ذلك من أسباب.

ومل تعد هجرة واغرتاب املرصيني مقصورة عىل فئة أو رشيحة معينة من املجتمع املرصى، بل امتدت لتشمل جميع 

املنفذون   واملديرون  والحرفيون  واملهنيون  والعلامء  واملفكرون  املبدعون  ومنهم  واألعامر،  واملهن  والفئات  الرشائح 

وغريهم... وشملت الرجال والنساء.

وبعد حرب أكتوبر 1973 انتهجت مرص سياسة ليربالية مشجعة للهجرة، مام أدى اىل تدفقها اىل مختلف دول العامل 

يسمح  للجنسية  ليربالياً  قانوناً   1975 عام  تبنت  أن  أن مرص سبق  عن  فضالً  العربية.  الخليج  منطقة  وبصفة خاصة 

بازدواجها أو التنازل عنها واسرتدادها عند الحاجة. وجنسية األب املرصى التى تثبت لولده غري محدود بجيل معني، 

سواء حصل امليالد ىف مرص أم ىف الخارج، حتى لو اكتسب األبناء جنسية الدولة التى ولد فيها، ألن نص املادة الثانية 

وأخرين  املرصى دون غريه.)رياض  بالقانون  املرصية هى  بالجنسية  متمتعني  يعتربون  فيمن  العربة  مقيدة، وألن  غري 

1996( وقد أُدخل مؤخراً تعديل عىل قانون الجنسية تم مبقتضاه منح الجنسية األصلية بقوة القانون ألوالد األم املرصية 

املتزوجة من غري مرصى، وفقاً للقواعد املنظمة لذلك.

وقد مرت سياسة الحكومة املرصية تجاه الهجرة فيام بعد بعدة مراحل، وبدأ تصعيد االهتامم بأبنائها املهاجرين ىف 

الخارج اعتباراً من أواخر الستينات بعد أن تزايدت أعداد املهاجرين. وقد متثل هذا االهتامم ىف  إقرار الدستور املرصى 

الدائم لعام 1971 نصاً ينظم حق املواطنني ىف الهجرة وإجراءات ورشوط مغادرة البالد؛ وقد تم تعيني وزير دولة مختص  
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بشؤون الهجرة واملرصيني ىف الخارج ألول مرة ىف مرص أواخر عام 1981. وىف عام 1983 صدر القانون رقم 111 متضمناً 

رعاية املرصيني املقيمني ىف الخارج وإسهامهم ىف مجاالت التنمية واالنتاج  يف الوطن، كام صدر القرار الجمهورى رقم 

165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة والهجرة، بهدف ربط سياسة الهجرة باملصالح القومية للدولة، وزيادة 

إسهامها ىف تحقيق التنمية االجتامعية واالقتصادية.

وقد شكل الوجود املرصى خارج الحدود- والذى يقدر جزافاً بني3.5 مليون مرصى بحده األدىن و 5 ماليني بحده األقىص، 

و ذلك بني مهاجر هجرة دامئة أو هجرة مؤقتة)مغرتب(- أهمية نسبية, خاصة بالنسبة ملرص. فهو ميثل حضوراً قوياً 

ووجوداً برشياً مرصياً ىف مختلف املواقع والوظائف ىف دول الهجرة ومواطن االغرتاب . وهو وجود ميكن أن يعزز وضع 

مرصاالقليمى والعرىب ويدعم مصالحها وجهود التنمية فيها إذا ما احسن تأهيله واستثامره. كام أن لهذا الوجود عائد 

مايل واجتامعي له وزنه الخاص بالنسبة مليزان املدفوعات املرصى، فضالً عن مردوده االجتامعى . اذا قدرت عائدات 

األموال  الحال  بطبيعة  اليها  يضاف   2010/2009 عام  دوالر  مليارات  تسع  املرصفية  القنوات  عرب  بالخارج،  املرصيني 

النقدية التى يحملها املرصيون القادمون معهم، باالضافة اىل التحويالت العينية السلعية. وإجامىل التحويالت النقدية 

أو صادرات مرص  السويس  قناة  عائدات  تزد عىل  مل  إن  تقرتب  النسبى-  تراجعها  رغم  مازالت-  عرباملصارف وحدها 

السلعية أو السياحية. وهو مايتطلب صيانة هذا املورد.

هذا باالضافة اىل مايتاح للمرصيني العاملني ىف الخارج من فرص الكتساب خربات ومهارات وعالقات من أعاملهم، ميكن 

التى تتاح  أن يكون لها مردود ايجاىب عىل كفاءتهم االنتاجية واحرتام قيم ونظم العمل، عالوة عىل أن فرص العمل 

للمرصيني تخفف من حدة مشكلة البطالة ىف االقتصاد املرصى.

املتاحة  القنوات  عىل  االستثامرية  املرشوعات  ىف  املالية  التحويالت  الستثامر  االيجاىب  املردود  يرتبط  الحال  وبطبيعة 

الستيعابها وفق مستوياتها، وقدرة األجهزة املختصة عىل القيام بدور فاعل ىف توجيه هذه التحويالت لقطاعات االستثامر 

االنتاجى وما تقدمه من تسهيالت ودعم ىف هذا االتجاه.

الخلق  استطاع مرصيون مهاجرون، رغم ما واجهوه من صعوبات، أن يصمدوا ويثبتوا وجودهم وقدرتهم عىل  وقد 

يتمكنوا من  مل  وباملقابل هناك مرصيون آخرون   . والهجرة  االغرتاب  مناصب مرموقة ىف مواطن   واالبداع، ويشغلوا 

الصمود أمام ضغوط ومعاناة الغربة الطويلة، ورصاع التكيف مابني املجتمعات الجديدة  وبني املجتمعات األصلية. 

وقصص النجاح والفشل تستحق وقفة للتأمل والتمعن ىف قدرات االنسان املرصى، عىل االندماج ىف املجتمعات األخرى.

وتربطها  أهدافها،  توضح  واالبعاد،  العنارص  متكاملة  اسرتاتيجية  اىل  تفتقر  مازالت  أنها  الهجرة  أوضاع  عىل  ويالحظ 

بالسياسات االقتصادية والتنموية. كام يالحظ – عىل املستوى التنظيمى- عدم وجود منظومة شاملة، توفر أوجه الرعاية 

والحامية املختلفة للمهاجرين. وهناك تفكري جاد ىف انشاء “هيئة لرعاية املرصيني ىف الخارج”  مازالت موضع مناقشات 

ىف األروقة البريوقراطية والترشيعية .

وعىل مستوى القاعدة توجد بعض الروابط املحدودة تضم املرصيني ىف دول الهجرة واالغرتاب، وىف دول أخرى ال توجد 

أى روابط أو جمعيات. وأغلب روابط وجمعيات املرصيني بالخارج تتسم بالضعف وعدم الفاعلية وهى تحتاج إلطار 

عام يتضمن قواعد ومبادئ تنظمها وتشجعها .
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ويجد الراصد لظاهرة الهجرة املرصية صعوبة كبرية ىف ظل ندرة البيانات وغياب االحصائيات املوثقة، وبدائية اآلليات 

االحصائية املستخدمة بصفة عامة عن اعداد املرصيني املهاجرين ىف دول العامل . كام ال  يوجد معيار أسايس لالحصائيات 

الواقع,  فضالً عن  املتاحة،   ميَّكن من تقدير تطور أعداد املرصيني املهاجرين ىف أوروبا أو غريها بشكل قريب من 

إحجام نسبة كبرية منهم عن تسجيل أسامئهم ىف السفارات والقنصليات املرصية ىف هذه الدول، ما يصعب معه التعرف 

االقتصادية  وأنشطتهم  االجتامعية  وحياتهم  أوضاعهم  وتفاصيل  الدول،  هذه  مختلف  ىف  وتوزيعاتهم  أعدادهم  عىل 

والسياسية.  وقد بدأ اهتامم البعثات الدبلوماسية املرصية باملهاجرين املرصيني يتزايد خالل العقدين األخريين. كام 

تطورت مع الوقت نظرة الوطن األم للمهاجرين واملغرتبني بشكل جوهرى، وأصبح يُنظر إليهم كرصيد للوطن ىف بالد 

املهجر, وصار األمل معقوداً عليهم للمشاركة ىف جهود التنمية االقتصادية واالجتامعية والتكنولوجية. وهناك العديد 

من املهاجرين الذين أخذوا زمام املبادرة ىف عرض جهودهم وخرباتهم لخدمة احتياجات الوطن األم ىف بعض املجاالت، 

املواطنني  طريق  عن  والخربة  املعرفة  نقل  كمرشوع  املهاجرين)  املواطنني  عرب  سواء  التنمية  مشاكل  بعض  لحل  أو 

املغرتبني”توكنت”( أو غريه.

وتسعى بعض األجهزة الحكومية املختصة إلجراء مسح شامل للكفاءات املرصية املهاجرة  إلنها أصبحت رضورية، بهدف 

التعرف عىل حجمها ومواقعها وميادين وظروف عملها واختصاصاتها وارتباطاتها، وعمل قاعدة بيانات شاملة لها، مام 

يشكل النواة األولية لعملية تنسيق االتصال بني هؤالء العلامء وعلامء بلدهم األم ، والعمل عىل ايجاد آليات إضافية 

نقل  ىف  اسهامهم  لزيادة  معهم  مستمر  تواصل  وتحقيق  بالخارج،  وجودهم  فرتة  خالل  املغرتبني  بالعلامء  لالستفادة 

التكنولوجيا املتطورة من الخارج اىل الوطن األم. 

ومرص تعمل- قدر امكانياتها- عىل شمول مواطنيها بالخارج بالرعاية املمكنة. فاملواطنة تعنى انتامء املواطن اىل الوطن 

،  والوالء لشعبه ومصالحه العليا.  واملواطنة تعنى ىف أحد معانيها تفاعل املواطن مع أحداث وطنه،  ومتتعه بحقوق 

املواطنة، ومن ضمنها الحقوق املدنية والسياسية. فلكل مواطن حق التنقل، وحرية اختيار مكان إقامته ىف وطنه أو 

خارجه. وقد أقر الدستور املرصى حق الهجرة للمواطن املرصى. وتنص املادة )40(  من الدستور الدائم الصادر سنة 

1971 ماقبل ثورة 25 يناير عىل أن : 

“املواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون ىف الحقوق والواجبات العامة،  رغم االختالف يف الجنس أو األصل أو 

اللغة أو الدين أو العقيدة” . كام تنص املادة)62( عىل أن : “للمواطن حق االنتخاب والرتشيح وإبداء الرأى ىف االستفتاء 

وفقاً ألحكام القانون، ومساهمته ىف الحياة العامة واجب وطنى”. وإذا كان املرشع املرصى قد أخذ مؤخراً بعد ثورة 25 

يناير مببدأ توسيع نطاق مامرسة الحقوق السياسية للمواطنيني بالخارج أسوة بالداخل، وألول مرة وضع اآلليات الالزمة 

لذلك. وشارك املرصيون ىف الخارج ىف انتخابات مجلىس الشعب والشورى، التى جرت عام 2012/2011، وهو ماسيؤدى 

اىل زيادة الشعور باالنتامء للوطن األم، وعدم التعارض مع والءهم لدول املهجر)غالب 2009(

األملان من أصل مرصى
يقدر إجامىل عدد سكان أملانيا بـ82.2 مليون نسمة، منهم 7.3 مليون أجنبى أى مايعادل )9%(. ويالحظ أن الفارق بني 

عدد الوفيات واملواليد 80ألف سنوياً، وهو مايعنى اتجاه عدد السكان األملان إىل التناقص ، فضالً عن تزايد عدد السكان 

فوق الستني)23%( ومن هم تحت 20 سنة ميثلون21%، ووفقاً لهذه املعدالت فإنه وبدون زيادة معدالت الهجرة ألملانيا 
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يتوقع خالل العرش سنوات القادمة أن تصبح نسبة السكان فوق الستني 40%، وهو مايعنى تناقص القوى املنتجة وتزايد 

القوى املستهلكة ىف املجتمع. ومن هناك كانت الحاجة الستقدام مهاجرين كعامل لتحقيق توازن دميوغراىف . وتعترب 

أملانيا ىف مقدمة دول االتحاد األوروىب من ناحية استيعاب املهاجرين )قدرت عام 1998بـ60% من إجامىل املهاجرين 

بعض  ادخال  تم  أنه  إال  الجنسية،  إزدواج  فكرة  التتقبل  التى  الدول  من  املبدأ،  ناحية  من  وأملانيا  األوروىب(.  لالتحاد 

التيسريات بالنسبة إلمكانية إزدواج الجنسية، للمولودين بأملانيا أو أبناء الجيل الثاىن أو الثالث. 

وبالنسبة لوضع املرصيني ىف أملانيا، نجد من الصعب الحصول عىل تعداد دقيق للمرصيني املقيميني فيها من مراجع 

متوفرة. وحتى عند مراجعة الكتاب السنوى ملصلحة اإلحصاء األملانية نجد أنه مل يتضمن أى اشارة للمرصيني، برغم 

وجود إحصائيات لجنسيات أخرى كثرية مثل األثيوبية والجزائرية واللبنانية وهى أحدث من الجنسية املرصية تواجداً 

ىف أملانيا. وىف دراسة أعدها “البيت املرصى التحاد عام األندية املرصية” ىف أملانيا،  ، قدرت عدد املرصيني الفعىل بحواىل 

43000 مرصى، املسجل منهم ىف السجالت القنصلية 17000 ، اضافة للذين يقيمون بصفة غري رسمية.)انظر الجدول 

رقم1(

جدول رقم )1(: تعداد املرصيني يف أملانيا

العدد التقديري للمقيمنياملسجلني لدي القنصليةالدائرة القنصلية

40009500برلني

680016500فرانكفورت )بدون املحولني من بون(

600013000قنصلية بون السابقة )أصبحت من إختصاص فرانكفورت حالياً(

5454000هامبورج

1694543000املجموع

املصادر: القنصليات املرصية والبيت املرصي )إتحاد عام األندية املرصية يف أملانيا- دسلدروف(

ويرجع البعض تاريخ تواجد املرصيني ىف أملانيا اىل ماقبل الحرب العاملية الثانية، وتبع ذلك موجات رئيسية من هجرة 

املرصيني اىل أملانيا. ففى أوائل الخمسينات وبعد الثورة مبارشة حرضت أعداد كبرية للدراسة ىف أملانيا، وآخرون حرضوا 

للعمل حيث نشطت حركة التجارة من أملانيا اىل مرص نتيجة لتقلصها مع انجلرتا ىف تلك الفرتة. ونتيجة اشرتاك أملانيا ىف 

بدايات برنامج التصنيع املرصى حرض كثري من املهندسني والفنيني املرصيني للتدريب ىف املصانع األملانية، وارتبط بعضهم 

بزيجات أملانية وبقوا ىف أملانيا. كام لعب التدريب الصيفى لطالب جامعات مرص ىف أملانيا ىف الستينات والسبعينات 

دوراً كبرياً ىف استقرار كثري من املرصيني ىف أملانيا.

ومنذ بداية التسعينات توافد عدد كبري من شباب مرص اىل أملانيا ولكن إقامة أغلبهم غري  مصدقة ىف كثري من الحاالت، 

باقيا عىل أمل صدور تسهيالت جديدة ىف قوانني  القانونية، والبعض اآلخر مازال   إقامتهم  ونجح بعضهم ىف تسوية 

األجانب. واذا ماتم  تنظيم أوضاعهم فإن ذلك يعنى مضاعفة أعداد املرصيني واألملان ذوى األصول املرصية ىف أملانيا.  

املركزى  “الجهاز  اعده  الذى  أملانيا”،  كتاب “مرصيون ىف  والتى وردت ىف  للمرصيني،  العشوائية  العينة  اىل  وبالرجوع 

للتعبئة واإلحصاء” عام 1995، نجد أن  بعضهم يتسم مبستوى علمى واكادميى رفيع ويحتلون مراكز مرموقة، وأدرجوا 
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ضمن الرشائح االجتامعية فوق املتوسطة أو العليا، ما يعطى الجالية املرصية وضعاً افضل من جاليات أخرى ، كام أنهم 

يتسمون مبعدل عاىل لإلندماج وعدد كبري منهم تزوج من أملانيات.

والجيل األول للمهاجرين املرصيني ىف أملانيا يعد منوذجاً متميزا للمهاجر املرصى. فمعظمهم عىل مستوى علمى مرتفع، 

وال تخلو مدينة املانية كبرية منهم،وبعضهم يدير رشكات كربى، وكونوا جمعية لرجال االعامل ىف أملانيا،  وتهدف اىل 

توثيق العالقات التجارية واالقتصادية بني رجال األعامل من أصل مرصى واألملان. ومن بني الرجال املتميزين مثالُ ىف 

للمهاجر  منوذجاً  ويعد  األقرص،  مدينة  أبناء  من  وهو  “ابراهيم سمك”  املهندس  أصل مرصى  من  األملاىن  شتوتجارت 

وله  عاماً،  ثالثني  قرابة  منذ  أملانيا  ىف  ويقيم  األم،  بالوطن  روابطه  عىل  ومحافظ  ايجاىب،  بشكل  مجتمعه  ىف  املندمج 

مرشوعات عمالقة ىف أملانيا، وشاركت رشكته ىف عملية تطوير وتجديد مبنى الربملان االملاىن والتاريخى ىف برلني الذى 

األجهزة  وتشغيل  االنارة  ىف  الشمسية  الطاقة  عىل  تعتمد  األم  الوطن  ىف  قرية  أول  وأقام  “للبوندستاج”،  مقراً  أصبح 

واملعدات والرى، وهى قرية اوالد الشيخ بوادى النطرون. وتوجد مناذج عديدة مامثلة ألملان من أصل مرصى اسهموا 

ىف جهود التنمية املرصية.

وألول مرة يخوض مواطن أملاىن من أصل مرصى وهو “عىل عبدالوهاب” ، االنتخابات العامة األملانية )سبتمرب2005( 

مستقالً ىف برلني منافساً عمدة برلني السابق عىل مقعد ىف البوندستاج، ويعمل رئيساً ملكتب خدمات االجانب ىف بلدية 

نويكلون بالعاصمة األملانية. ومتثل الجاليات املرصية املهاجرة ممن حصلوا عىل جنسيات أخرى تحدياً للوطن األم، حيث 

أنهم اليدخلون ضمن إطار التنظيم السياىس فيه القائم عىل التزامن املكاىن بني السكان واملنطقة الخاضعة لهذا االطار. 

فكيف ميكن توثيق الروابط بني الوطن االم واملهاجرين ، رغم الفواصل الجغرافية والسياسية بل والقانونية؟ وما الشكل 

الذى ميكنهم املشاركة به ىف الحياة القومية؟ وكيف تتعامل مع عنارص خارجة عن سيطرتها القومية؟ وكيف نوفق بني 

الوالءات القومية املتعددة التى رمبا تكون متنافسة؟

تنمى  أن  ، ىف  الوطن األصىل  أو  األم  الدولة  االوروبية تعرتف-وإن بدرجات متفاوتة- بحق  الدول  أغلب  ان  ويالحظ 

عالقات وروابط خاصة مع أبنائها املهاجرين كأقليات ىف دول أخرى، طاملا أن ذلك اليتعارض مع سيادة دول املهجر. 

ونالحظ ذلك بصفة خاصة ىف الدول االوروبية التى تأخذ مبفهوم مرن للهجرة أوتعدد الثقافات كربيطانيا، ما  يسمح 

للمهاجرين منها بالحفاظ عىل عالقات ثقافية واجتامعية مع أوطانهم األصلية وحامية تعبرياتهم الثقافية، ىف اطار نرش 

ثقافة التسامح ومكافحة التمييز. بينام نجد دوالً أوروبية أخرى كفرنسا تتبنى مفهوم استيعاب أو  انصهار املهاجرين 

ىف بوتقة مجتمع الهجرة،”assimilation” وال ترحب مبثل هذه الروابط، وتطالب املهاجر إليها بالتخىل عن خصوصيته 

الثقافية واالجتامعية.أى إنها التعرتف مبا يسمى بـ”الوالءات التحتية”.

وتجدر االشارة اىل أن “الجهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء” عام 1996 كان قد قام بحرص 24 رابطة مرصية ىف 

أملانيا بني نوادى واتحادات وبيوت، وتجمعات وجمعيات ومراكز إسالمية ومسيحية مرصية، و اضافة لعدة جمعيات 

صداقة مرصية أملانية. وهذه الروابط والجمعيات هى نقاط تجمع والتقاء األملان من أصل مرصى، كام تشكل جسور 

اتصال مع الوطن  األم .
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تجربة “سيكم4 جروب” كنموذج للجمع بني الخربة والقدرة املالية
 ىف عام 1977 أسس الدكتور إبراهيم أبو العيش “مبادرة سيكم” ىف صحراء مرص الرشقية. وهى املبادرة التى قامت 

عىل أساسها كيانات اقتصادية ىف مجاالت متنوعة ، ىف مقدمتها الزراعة الحيوية، واألعشاب الطبية، واملنتجات الغذائية، 

انبثقت عن هذه املبادرة.  واملنسوجات القطنية. فضالً عن مؤسسات اجتامعية تنموية ومنظامت غري هادفة للربح 

املعلومات  تكنولوجيا  اىل  باالضافة  املدى،  بعيدة  املطلوب لالستثامرات  للتمويل  أقساماً  القابضة”  اقامت “سيكم  ثم 

الالزمة إلدارة كل ما يتعلق بالتخطيط ملوارد األنشطة املختلفة وتطبيقاتها. ثم أنشأ ىف عام 1984 “الجمعية املرصية 

للتنمية الحضارية” كجمعية أهلية. وىف عام 2006 تغري اسمها اىل “مؤسسة سيكم للتنمية”. وىف 1985 اقيمت حضانة 

ىف مقر مزرعة “سيكم”. وىف عام 1986 افتتح “معهد سيكم لتدريب الكبار”. ثم تأسست “الجمعية املرصية للزراعة 

الحيوية” عام 1994 كمنظمة غري حكومية مستقلة لتوفري التدريب الزراعى والخدمات االستشارية ىف مرص. وشهد عام 

1999 افتتاح املبنى الجديد “ألكادميية سيكم للعلوم والفنون التطبيقية” وشملت مجاالت الطب والصيدلية والزراعة 

وتهدف  املستدامة”.  للتنمية  هليوبوليس  “أكادميية  اىل  اسمها  تغري   2007 عام  وىف  والفنون.   االجتامعية  والبحوث 

لتحسني قدرات مرص عىل إعداد ونرش البحوث االجتامعية والعلمية ذات الصلة مبجاالت الطب ، والصيدلة ، والزراعة 

املجتمع  احتياجات  تلبى  بحيث  الطلب  التى تجرى حسب  البحوث  . وتضم  االجتامعية  والعلوم  والفنون   الحيوية، 

والرشكات والوطن وهى تعتمد عىل التعاون املحىل والدوىل.

وباالضافة اىل األنشطة البحثية التى تقوم بها أكادميية  هليوبوليس  فإنها تنظم عدداً من األنشطة األكادميية، والعلمية 

والثقافية. فهى تضم قسامً للبحوث الطبية ويبحث ىف االحتياجات الطبية امللحة ىف مرص ويقوم مبسح علمى مستعيناً 

باملراجع املتاحة للوصفات الشعبية التى تستحق مزيداً من الفحص. وبعد التوصل اىل دواء جديد تجرى عليه تجارب 

عملية، وذلك قبل تقدميه للتسجيل بوزارة الصحة. وقسامً للبحوث الصيدالنية ويبحث ىف مكونات األدوية الفعالة التى 

تستخدم مواداً عضوية، ويطور من أساليب اكتشافها، ويحسن من وسائل استخراجها. وقسامً للبحوث الزراعية ويبحث 

برامج  نوعيتها من خالل  انتقائها، وتحسني  املفيدة كأدوية، وأوقات حصادها ومعايري  النباتات  أفضل ظروف منو  ىف 

للسالالت املستهدفة وزراعة سلسلة من األعشاب التقليدية بالتعاون مع  املجتمع الريفى. ومن أجل املحافظة عىل 

ثروات مرص من النباتات حاملة الجينات، أقام القسم بنك البذور الخاص باألنواع املهددة باإلنقراض.

األنظمة  متعددة  اجتامعية  ببحوث  القيام  األهداف، وتشتمل عىل  متعددة  أجندة  ولديه  االجتامعية:  البحوث  قسم 

واملناهج، وتنظيم برامج تدريبية والقيام مبشاريع تنمية املجتمع.  والهدف الرئيىس “ملؤسسة سيكم” هو حث املزارعني 

عىل استخدام أساليب الزراعة الحيوية, وذلك بالتعامل  مع محاصيل لها عالقة قوية بحيوية الرتبة وإصالحها. وعند 

املامرسة، نجد إن اإلختالف الرئيىس بني الزراعة الحيوية والزراعة التقليدية هو إستخدام املستحرضات الحيوية والعناية 

بتناغم اإليقاعات الكونية مع األنشطة الزراعية. و تستخرج املستحرضات الحيوية من نباتات، ومعادن وسامد حيواىن 

وتستخدم ىف اعداد السامد الطبيعى )الكومبوست( وإعداد املحاليل التى يتم رش الرتبة والنباتات بها. واستخدام هذه 

املستحرضات يوفر تربة صحية لنمو نبات قوى وصحى . فبعض املبيدات واألسمدة الكياموية املستخدمة ىف الزراعة 

تسهم ىف تلوث البيئة واملنتجات الزراعية وترض بصحة االنسان.

سيكم كلمة فرعونية تعنى »الحيوية« ورؤيتها تستهدف تحسني األحوال املعيشية عىل األرض .     4
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واملهندسني  واملستهلكني  للمزارعني،  تدريبية  بإقامة دورات  الحيوية”  للزراعة  املرصية  “الجمعية  قامت  نشاتها  ومنذ 

الزراعيني، ىف اساليب الزراعة الحيوية. ولقد كان من النتائج املبارشة ألنشطة الجمعية املرصية للزراعة الحيوية انخفاض 

استخدام املبيدات الصناعية ىف مرص بأكرث من 90% أى من 35000 طن سنوياً من هذه املبيدات اىل حواىل 3000 طن 

فقط. وىف الوقت نفسه، ارتفعت إنتاجية محصول القطن مبا يقرب من 30% أى 1220 كيلو جرام لكل فدان. كام زادت 

مرونة األلياف وتحسنت نوعية القطن بصفة عامة مقارنة بالقطن املزروع بالطرق التقليدية . ويتم حالياً زراعة 80 

ألف فدان ىف جميع أنحاء مرص، بأسلوب الزراعة النظيفة التى تقوم عىل تطبيق اساليب الزراعة الحيوية والتى تتجنب 

استخدام األسمدة الكياموية. والزراعة الحيوية تحرتم النظام الخاص بالبيئة ملكافحة اآلفات واألمراض وذلك ىف زراعة 

املحاصيل وتربية املاشية وتتجنب استخدام املبيدات الصناعية سواء لآلفات أو األعشاب الضارة، كام تتجنب األسمدة 

الكياموية، وهرمونات النمو، واملضادات الحيوية وتتحاىش التالعب ىف الجينات. ويوظف هذا املرشوع بشكل مبارش 

قرابة ثالثة آالف فرد مابني خبري وفنى وموظف ادارى وعامل، اضافة اىل املتعاملني مع رشكات هذا املرشوع.

 وقد اكتسب هذا املرشوع سمعة جيدة ىف الخارج وأصبح هناك اقبال متزايد عىل منتجاته ىف االسواق الخارجية، وهو 

ما أدى اىل حصول رشكات “سيكم” عىل جائزة”Right Livelihood”  لعام 2003، وهى جائزة نوبل البديلة التى متنح 

الجائزة أن مبادرة سيكم)مرص(  التنمية االجتامعية والثقافية من أجل عامل أكرث حكمة. ورأت لجنة  للرواد ىف مجال 

تظهر كيف أن األعامل التجارية الحديثة ميكن أن متزج الربحية واإلنخراط ىف األسواق العاملية باملنهج اإلنساىن والثقايف  

اختيار دكتور ابراهيم ابوالعيش،  لهذه الجهود تم أيضاً  والروحى ىف تنمية املجتمع واحرتام البيئة الطبيعية. وتقديراً 

مؤسسة  قبل  من  البارزين”  اإلجتامعيني  األعامل  وأصحاب  رواد  من  باعتباره”رائداً  املرصية  سيكم  مبادرة  مؤسس 

“5.Schwab Foundation for Social Entrepreneurship“

جهود تطوعية ألطباء أملان من أصل مرصى لدعم الخدمات الصحية ىف الوطن األم
توجد عدة مبادرات وجهود تطوعية ىف املجال الطبى وغريه ساهم يف إنجازها املرصيون يف الخارج، منها عىل سبيل 

املثال املبادرات التالية:

التكنولوجية ىف ديسمرب 1999 ويعمل من خاللها عدد من . 1 والتطبيقات  العلمية  للبحاث  مبارك  افتتاح مدينة 

املرصيني املغرتبني عىل املساهمة ىف نقل وتوطني التكنولوجيا املتقدمة بالتعاون مع عدد من املؤسسات الوطنية 

، كام تم االعداد إلقامة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مبدينة 6 اكتوبر.

اقامة مركز عاملى لجراحات القلب ىف مدينة اسوان، تحت رعاية أشهر جراحى القلب ىف العامل وهو د.مجدى . 2

يعقوب)بريطاىن من أصل مرصى(، ىف اطار مرشوع “سلسلة األمل” وهو املرشوع الذى يتبنى إجراء جراحات 

القلب باملجان ىف الدول الفقرية.

كام اتجه عدد من األطباء املرصيني املهاجرين للتربع بعدد من األجهزة واألدوية لصالح عدد من املستشفيات . 3

املرصية، وسعى نقابة األطباء عىل االستفادة من خربات أكرث من 20 ألف طبيب مرصى يعملون بالخارج خاصة 

ىف الواليات املتحدة وإنجلرتا وكندا واسرتاليا، حيث تم االتفاق بني النقابة وسفارات مرص بهذه الدول عىل ربط 

هؤالء األطباء بنقابتهم بالقاهرة لالستفادة من تخصصاتهم النادرة وتدريبهم لشباب األطباء املرصيني لالستفادة 

من خرباتهم )القوى العاملة والهجرة(

Info@sekem.com ,www.sekem.com :للمزيد من املعلومات عن مرشوع »سيكم« انظر موقعه  5
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وتضم أملانيا عدداً من الكفاءات األملانية من أصل مرصى ىف املجاالت والعلوم الطبية سواء ىف تخصص الطب البرشى 

أو طب االسنان أو الصيدلة أو العالج الطبيعى، ورغم محدودية عددهم)بضع عرشات(، باملقارنة باألعداد املوجودة ىف 

دول املهجر األخرى، إال أن أفراد هذا التجمع املوجود ىف أملانيا يتسمون مببادراتهم واسهاماتهم التطوعية النشطة ىف 

الوطن األم . كام أن ما يزيد من فاعليتهم كثافة االتحادات والروابط والنوادى ، والبيوت املرصية التى أقامها املهاجرون 

املرصيون ىف أغلب املدن األملانية الرئيسية، وهى التقترص عىل املرصيني وحدهم ، بل أن بعضها أخذ شكل جمعيات 

صداقة مرصية أملانية، وهو مايعطيها بعداً فاعالً اضافياً، فضالً عن وجود شبكات دعم ىف الوطن األم )رابطة املغرتبني  

العلامء العائدين( أو )جمعية األصدقاء العلامء  املرصيني  يف الخارج(، وعدد من أعضاء هذه الرابطة عاد من أملانيا، 

وحافظوا عىل قنوات اتصاالتهم النشطة سواء مع الجالية املرصية  يف أملانيا أو الهيئات ذات العالقة . 

وقد تشكلت عام 1995 “رابطة املغرتبني  العلامء العائدين”،كجمعية أهلية6، وضمت عدداً من ذوى الخربات العملية 

والعلمية من العائدين من اوروبا والواليات املتحدة وكندا، وبصفة خاصة من العائدين من أملانيا ورغم أنها جمعية 

صغرية )75 عضو حتى اآلن من ذوى الخربات املتعددة( اال انها قامت بأنشطة داعمة لجهود التنمية ىف الوطن األم ىف 

مقدمتها دعوة مجموعات من األطباء األملان من أصل مرصى إضافة ألطباء أملان )ومعهم مجموعة ممرضات أملانيات( 

لزيارة مرص ىف مهام تطوعية. وهؤالء األطباء لهم صلة بأعضاء الجمعية ، للقيام بعالج املرىض الفقراء واجراء عمليات 

جراحية ىف تخصصات متعددة دون مقابل، وتم ذلك ىف عدة محافظات مرصية وبصفة خاصة ىف االقرص وقنا والقليوبية.

واذا أخذنا األقرص كمثال, فألول مرة ىف مستشفى األقرص الدوىل يقوم فريق طبى أملاىن بضم أطباء من أصل مرصى 

تركيب  عمليات  أغلبها   ،2006 يونيو  الصعيد خالل شهر  ملرىض جنوب  مجاناً  مفتوح  قلب  20 جراحة  باجراء  وأملان 

صاممات وزراعة رشايني  وجراحات أوعية دموية مبستشفى األقرص الدوىل. والفريق الطبى كان يرأسه طبيبان أملانيان 

من أصل مرصى ويضم 10 من 

املساعدين كلهم أملان جاءوا خصيصاً إلجراء هذه الجراحات باملجان ىف أول تجربة لهم ىف مرص، وساعدهم فيها أطباء 

من مستشفى األقرص الدوىل ومعهد القلب وكلية طب أسيوط. وقد حرص عميد الكلية عىل ايفاد 4 أطباء للتدريب مع 

الفريق العاملى ومساعدته واكتساب الخربات منهم. 

 وقد حصلت من الدكتورفكرى رياض “طبيب من أصل مرصى مقيم بأملانيا تفاصيل اضافية عن هذه املهمة،  وموضحاً 

“أن الدكتور ماجد عبداملجيد النجار استاذ ورئيس قسم العناية املركزة مبركز يف شامل غرب الراين والذى يعد أحد أهم 

وأكرب مراكز عالج أمراض وجراحات القلب ىف أوروبا أن الفكرة بدأت من شهر نوفمرب2005 عندما التقى مع الدكتور 

صالح السعيد استاذ أمراض القلب يف هولندا والدكتور محمد مكاوى اخصاىئ العالج الطبيعى ورئيس جمعية الصداقة 

الهولندية املرصية, وتعرفنا عىل تجربتهم التى قاموا بها بإرسال فرق طبية ومعونات اىل مرص كرد جميل للوطن الذى 

نحبه ويعيش فينا.. ويضيف, متخصت الفكرة عندما عرضتها عىل صديق عمرى الدكتور عبدالفتاح فرج استاذ ورئيس 

قسم جراحات القلب ىف مركز جراحات القلب بـ”كريفلد” بأملانيا واستطعت أن أحصل عىل تربعات من املركز الذى 

أعمل به عبارة عن مستلزمات وادوات طبية قيمتها 120ألف جنيه وعرضنا الفكرة عىل مجموعة من الزمالء ىف املركزين 

أسس هذه الرابطة الدكتور بدر الدين عىل العائد من الواليات املتحدة، وبعد وفاته توىل رئاستها الدكتور حسن عمر عصفور )صيدىل( سافر عام 1953 اىل املانيا بعد   6

حصوله عىل التوجيهية. وحصل عىل بكالوريوس الصيدلة عام 1957، ثم عاد اىل مرص وعمل عامني ىف توكيل )رشكة باير(لألدوية.وىف عام 1960 عاد اىل أملانيا وعمل ملدة 

20 سنة ىف مدن كثرية  ىف الصيدليات. وىف عام 1980 أسس )صيدلية أوروبا( ىف مدينة )نويس( بجوار دسلوروف وأسس أيضاً )النادى املرصى األملاىن( . وىف عام 1995 

عاد اىل مرص وأنضم اىل )رابطة املغرتبني  العلامء العائدين( . ثم ترأسها .
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ملعاونتنا واستجابوا للعمل بدون مقابل، عىل أن يكون املرىض من املحتاجني وبالفعل بدأنا نعد للرحلة بالتنسيق مع 

ملا يتمتع به املستشفى  الجراحية نظراً  العمليات  الدوىل إلجراء  الصحة املرصية، وتم اختيار مستشفى االقرص  وزارة 

من امكانات واجهزة متميزة.. وبالفعل قام اللواء الطبيب محمد عوض الله مدير عام املستشفى باالعالن عن  وصول 

واألقل  للعملية  احتياجاً  األكرث  الحاالت  اخرتنا  وصولنا  وبعد  بعناية.  حاالتهم  وتحديد  املرىض  قوائم  واختيار  الفريق 

احتياجا  لالمكانيات.”

وبجانب البعد االجتامعى التطوعى لهذا النموذج فإنه يساعد عىل اكتساب االطباء املرصيني املقيمني بالوطن لخربات 

املستشفيات واملعاهد  األطباء املرصيني ىف  لتدريب شباب  الفرصة  ، وإتاحة  الوافدين  األطباء  جديدة مبشاركتهم مع 

العقبات  بعض  أن  اال  الجهود،  لهذه  وداعم  بدور مشجع  قامت  بالقاهرة  األملانية  الجامعة  أن  هنا  األملانية ويالحظ 

مازالت تعرتض التوسع ىف مثل هذه الجهود. فقد صادفت هذه الجهود التطوعية التى منت تحت عنوان “مبادرة رد 

الجميل” ، مع مشكالت بريوقراطية من بينها مثالً ، أنه مل يتم االعرتاف باألطباء املرصيني القادمني من أملانيا كأطباء ىف 

مرص رغم أن أغلبهم أساتذة ىف الجامعات األملانية، وىف كل مرة كانوا يضطرون الستصدار ترصيح مرصى مؤقت للعمل، 

فضالً عن صعوبة التوفيق بني املجلس األعىل للجامعات ونقابة األطباء الستصدار ترصيح العمل املؤقت، ناهيك عن 

عدم ترحيب بعض األطباء املرصيني باألطباء الزائرين، فضالً عن مشاكل التمريض والتعقيم وغريها.

بجانب هذه الخدمات التطوعية ىف املجال الصحى، تقوم “رابطة املغرتبني العلامء  العائدين” بأنشطة أخرى، من بينها 

دعوة أبناء الجيل الثاىن والثالث من أبناء املهاجرين لقضاء شهرين ىف مرص لتعلم اللغة العربية، وزيارة معامل مرص 

والتعرف عىل زمالئهم املرصيني. واذا نظرنا للعوامل التى حفزت هذه املجموعة من املهاجرين املرصيني لتكوين هذه 

األنشطة نجد أن ىف مقدمتها الشعور القوى باالنتامء للوطن األم رغم طول فرتة االغرتاب عنه، فضالً عن وجود جمعيات 

وروابط كانت تجمعهم ىف دول املهجر . وتعود أهمية هذ ه الروابط إىل عدة أسباب من بينها :-

• أنها متثل الذراع األهىل لرعاية الجاليات املرصية بالخارج وتسد فراغاً التتوفر اإلمكانيات الرسمية ملثله.	

• كام أنها تنمى روح التضامن والتآلف بني املهاجرين ىف الخارج، وتجعلها ذات قوة وتأثري أكرب.	

• وهى تحمى املهاجرين املرصيني إذا ماتعرضوا ملكروه ، وتشد من عضدهم ىف الغربة ملواجهة املشاكل املشرتكة.	

• القانوىن طبقاً 	 الشكل  باستيفاء  تتعلق  وادارية  مالية  العائدين مشكالت  العلامء   املغرتبني  رابطة  وقد واجهت 

لقانون الجمعيات االهلية، ما اضطرها- كمرحلة انتقالية- اىل االنضامم لـ”جمعية أصدقاء العلامء  املرصيني ” .



21

خامتة
ان ثروة مرص ليست بأرضها ونيلها وتراثها الحضارى فحسب، بل الرثوة الحقيقية ملرص هى ىف أبنائها الذين مألوا الدنيا 

بخرباتهم الفنية وأعاملهم الجيدة ىف شتى فروع العلم واملعرفة. إنهم الرثوة الطائلة التى بنيت بها مرص كل أمجادها 

وعظمتها وآثارها، فعامل مرص وصناعها وعلامؤها هم كنز مرص الذى الينفذ. وكام يوضح زىك نجيب محمود ىف احد 

مؤلفاته: “ فإن العقول كسائر الكائنات الحية، تبحث لنفسها عن املكان الصالح لفعلها. فان مل تجد ذبلت وماتت، وضاع 

الفرق بني ذكاء وغباء؛ فليس العقل الذىك قطعة من املاس ، تضعها ىف خزانة من صلب الحديد تحكم اغالقها، ثم تعاود 

النظر اليها آناً بعد آن، لتعلم أنها مازالت هناك مبأمن من اللصوص، فيطمنئ قلبك، بل العقل الذىك شعاع من الضوء 

يريد لنفسه ان يشق العتمة ليضئ، فإذا ابيت عليه انطالقة الحركة انطفأ وامنحى . “وىف مثل هذه الحالة. من يلوم 

العقول الذكية ان هاجرت اىل حيث اليحول الشوك بينها وبني أن تثمر؟ ان الواقع الذى يدعونا اىل الفخر واىل االىس معاً، 

هو ان عددا كبرياً من ابنائنا النابهني، الذين مل يكونوا ينتجون ىف مجال العلم شيئاً وهم ىف مجتمعنا، اجتذبتهم الظروف 

املواتية ىف بالد أخرى فظهر نبوغهم” .

ومن هذا املنطلق يرى بعض علامئنا املهاجرين كفاروق الباز:” أنه مخطئ من يتصور أن عودة عقولنا املهاجرة ستحل 

كل مشاكلنا. فحني أقول ملاذا يهاجر الناس فالبد أن أنظر أوالً اىل وضعى السياىس واالقتصادى واالجتامعى. فلو اردت أن 

ابقى عىل أفضل العنارص والخربات العلمية املوجودة فالبد أن أوسع املجال وأشجع الباحثني وأغري من الطرق االساسية 

االدارية التى التصلح للبحث العلمى.” والشك ان قيام بعض املرصيني املهاجرين ىف دعم جهود التنمية ىف الوطن األم، 

العودة  املجاالت متثل ىف مواجهة معضلة  القيام بجهود تطوعية ىف مختلف  أو  فيه  باقامة مرشوعات متطورة  سواء 

النهائية، حلوالً وسط بني صعوبة العودة املرحلية، والرغبة ىف رد الجميل للوطن األم فهى:

تقلل من حدة اآلثار السلبية لهجرة الكفاءات والعقول املرصية، وهى تسهم بذلك جزئياً ىف تحويل “نزيف العقول” “  

.))brain gain  اىل كسب لهاbrain drain“

 ))circular Migration “ ومن ناحية ميكن اعتبار مثل هذه املرشوعات والجهود كشكل من أشكال “ الهجرة الدوارة 

التى تتيح للمهاجرين فرص القيام بعدة أنشطة ىف الوطن األم ) اقامة مشاريع، مامرسة مهنية، انشطة تطوعية ... الخ( 

، تدعم جهود الوطن االم من ناحية، مع االحتفاظ مبقر اقامتهم ىف احدى دول االتحاد ااوروىب وامكانية العودة اليها، 

وتساعد هؤالء املهاجرين عىل استكشاف فرص العودة ايل الوطن األم مستقبالً .
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الفصل الثاني:
حضور املرأة املهاجرة يف مشهد التنمية االقتصادية واالجتامعية لبلدان املغرب العريب: قراءة اجتامعية 

للمكانة واألدوار

عائشة التايب  

املقدمة

وأشكالها  حركتهم  وتفاقم  املهاجرين  أعداد  تزايد  مع  املختلفة  وبإشكاالتها  الهجرة  بقضايا  العاملي  االهتامم  يتزايد 

القانونية وغري القانونية يف السنوات األخرية. ويرتبط ذلك االهتامم مبحاوالت عديدة إلبراز األدوار االيجابيّة والفاعلة 

للمهاجرين يف مختلف املجاالت االقتصادية واالجتامعية يف بلدان املنشأ كام يف بلدان الهجرة، هذا فضال عن تنامي 

الحديث عاّم ميكن أن ينتج عن حركات الهجرة الدوليّة من فرص تواصل حضاري وثقايف بّناء بني ثقافة املهاجر األصلية 

والثقافة املستقبلة له. 

ولكن وبالرغم من تطّورها الكّمي والنوعي ال تزال هجرة املرأة من الدول النامية نحو الدول املتقدمة ناقصة من ناحية 

البحث والتحليل، حيث تبقى أوضاع املرأة العربية املهاجرة واملرأة املغاربية بشكل أخص معادلة قلاّم تحض مبا تستحق 

من اهتامم من طرف الباحثني والدارسني وصانعي سياسات الهجرة, خاصة يف بلدان األصل.

وتقرتح هذه الورقة محاولة التطلع الكّمي لبعض جوانب ظاهرة هجرة املرأة من املغرب العريب مع محاولة تقديم 

صورة إحصائية حول أحجامها وخصائصها وأوضاعها يف جزء أّول، وذلك رغم شبه الغياب لإلحصاءات الرسمية الدقيقة 

والشاملة حول النساء املهاجرات من مناطق املغرب العريب. وتجتهد يف مقام ثان يف تناول مسار الهجرة النسائية من 

املغرب العريب وأطواره مع محاولة استقصاء بعض خصائص املهاجرات. وتتجه يف مقام ثالث نحو البحث عن طبيعة 

الروابط الجامعة بني ثالوث املرأة والهجرة والتنمية، واستكشاف مدى تطّور مجاالت الدراسة والبحث يف ذك االتجاه 

خاصة مبنطقة املغرب العريب، وتلّمس مجاالت مساهمة النساء املهاجرات يف ذلك, عرب محاولة الكشف عن بعض خفايا  

وحقيقة حضور املرأة املهاجرة من دول املغرب العريب يف مشهد االستثامر االقتصادي بوطنها. 

هجرة املرأة من املغرب العريب : مقاربة كمية ونظرية 
نتناول يف هذا الجزء من الدراسة بتحليل التطور الكمي لهجرة املرأة املغاربية 

والتطّور الكّمي لهجرة املرأة املغاربيّة وغياب الدراسات واملقاربات النظرية لهجرة املرأة وأطوار الهجرة النسائية من 

املغرب العريب وخصائص املهاجرات.
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التطّور الكّمي لهجرة املرأة املغاربّية

مل يعد الحديث عن التحوالت الطارئة عىل ظاهرة الهجرّة باألمر الجديد، وقد أصبحت اغلب التقارير الدولية1 تؤكد 

منذ فرتة عىل مدى التحّوالت الكمية والنوعيّة لظاهرة الهجرة يف بعديها املحيل والدويل. ويبقى الحضور املتزايد للنساء 

ضمن موجات الحراك البرشي عىل نطاق دويل من أبرز مظاهر ذلك التحّول. وقد بلغت نسبة النساء يف حركة الهجرة 

املتحدة  األمم  “صندوق  تقرير  بحسب  مهاجرة  امرأة  مليون   94.5 بحوايل  املهاجرين  عدد  نصف  يقارب  ما  الدوليّة 

والخدمات  والرتفيه  التمريض  ويعملن يف مجال  االستقبال  بلدان  لسنة 2005 ومعظمهن غري مسجالت يف  للسّكان” 

الشخصية. وتهاجر يف سياق العوملة مئة مليون امرأة سنويا إىل الخارج بحثا عن زوج أو عن عمل يؤمن لهّن وألرسهن 

العيش. وهو ما أصبح يدفع باتجاه الحديث عن ظاهرة تأنيث عاملي للهجرة الدولية وتحّول “صامت” يف خصائصها 

املعروفة. وبنفس هذا النسق شهدت هجرة املرأة العربية ارتفاعا الفتا يف أغلب الدول العربية حيث تساوت هجرة 

النساء مع هجرة الرجال يف بعض الدول العربية مثل األردن عىل سبيل املثال، وفاقت نسبة املهاجرات نسب املهاجرين 

يف عام 2005 يف عدد من الدول األخرى مثل لبنان عىل سبيل الذكر.

أما بالنسبة لدول املغرب العريب وبالرغم من عدم توفر اإلحصائيات الدقيقة حول تطّور الهجرة النسائية بهذه الدول، 

فإّن بعض األرقام املتاحة تشري إىل اتجاهها نحو االرتفاع البارز يف العقود األخرية. ويف حالة املغرب األقىص عىل سبيل 

املثال تؤكّد الدراسات عىل أن الهجرة النسائية احتلت مكانة أبرز ضمن األعداد العامة للمهاجرين منذ سنة 1980، 

حيث تطّورت أعداد املهاجرات منذ ذلك التاريخ بشكل الفت، كام تزايدت أعدادهن بشكل مكثف خاصة منذ العقد 

األول من األلفية الثالثة. وقد تضاعف عدد املهاجرات من املغرب األقىص  أكرث من 6.6 % مرة ما بني سنتي 1992-

2002. وسجلت نسبة النساء حوايل 78 % من العدد العام للمهاجرين من املغرب األقىص بايطاليا يف الفرتة نفسها ، 

ومثّلن 47% من العدد العام للمقيمني يف كندا من املغرب األقىص2 يف عام 2006. ويف  نهاية القرن العرشين مثلت 

املرأة املغربية املهاجرة بإسبانيا ثلث العدد الجميل للمهاجرين إىل ذلك البلد من املغرب األقىص وهو يعادل 32.9 % ، 

وأشارت اإلحصائيات إىل أنهن كّن ميثلن  16.8 % من مجموع املهاجرين العاّمل من املغرب األقىص املقيمني يف إسبانيا 

يف الفرتة نفسها 3. 

وبالنسبة للمرأة املهاجرة من الجزائر أصبحت بدورها أكرث وضوحا يف معدالت الهجرة وضمن مختلف رشائح املهاجرين 

الجزائريني نحو الخارج. وقد قارب عدد النساء املهاجرات من الجزائر إىل الكيباك عىل سبيل املثال حوايل نصف عدد 

املهاجرين. حيث بلغ حوايل 1008 عىل مجموع 2500 حالة دخول إىل ذلك البلد سنة 2000.  وتسّجل نسبتهن يف فرنسا 

حوايل 42 % من العدد العام للمهاجرين الجزائريني املقيمني بفرنسا4، وقد ارتفع عددهن 10 مرات أكرث من عدد الرجال 

بحكم عدد من دخلوا فرنسا يف نطاق سياسات التجميع العائيل بني سنتي 1975 و 1982 5.

ويُشار إىل أن عدد التونسيات املهاجرات إىل الخارج يسّجل بدوره ارتفاعا الفتا حيث ارتفع عددهن من 30.9 % من 

تقارير املنظمة العاملية للهجرة وصندوق األمم املتحدة للسكان.   1
2 Abdelali Naciri Bensaghir Naima ABA, »Les femmes migrantes dans les politiques de développement et de coopération au Maroc»,  Symposium »Genre, 

migration et développement socio-économique en Afrique»,  Égypte,  novembre 2010. p 6 

3 Angeles Ramirez, La valeur  du travail, L’insertion dans le marché du travail des immigrées marocaines en Espagne. Revue Européenne de Migrations 
Internationales vol 15, n° 2 , 1999, pp 9-36
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املجموع العام للمهاجرين يف 1975 إىل 38.2 % يف سنة 1982 ليصل إىل 41.1 % يف 61990. ويؤكد ذلك النسبة املرتفعة 

, بالرغم من أن بعض أرقام وزارة الخارجية تشري إىل أن نسبة النساء من املجموع العام للمهاجرين بلغت سنة 2008  

نسبة  36% )377.991 ( فقط مقابل  نسبة 64 % للذكور بعدد 679.8066 مهاجر. ورغم الرتاجع الظاهر يف هذا الرقم 

ما بني سنة 1990 وسنة 2008 ال ميكن أن نتحّدث عن تراجع يف نسب هجرة النساء من تونس الن ذلك واقع ال تؤكّده 

الدالئل املوضوعيّة التي تشري إىل تزايد حاالت هجرة النساء من تونس بشكل فردي أو ضمن الهجرة األرسية سواء يف 

حاالت الهجرة املنظمة واملراقبة أو الهجرة الرسيّة. وهو ما تربزه مؤرشات أخرى مثل رخص اإلقامة املمنوحة للنساء 

القادمات من دول املغرب يف بعض دول االستقبال كام يبينها لنا هذا الجدول والرسم البياين التابع له، بحيث تطّورت 

األرقام  تلك  ، وتطورت  للتونسيات مثال من 3733 سنة 1992 إىل 12814 سنة 2002  املمنوحة  اإلقامة  أعداد رخص 

بالنسبة للمغربيات الحاصالت عىل رخص إقامة يف نفس الفرتة من 8180  إىل 54140 وبالنسبة للجزائريات من 540 

إىل 2039 . 

جدول رقم 1: تطّور عدد رخص اإلقامة املمنوحة لنساء املغرب العريب بإيطاليا )2002-1992(

199219931994199519961997199819992002

540484517612681916104312112039الجزائريات

8180884412010146411766023722279603434954140املغربيات

3733311737834346519368667829882712814التونسيات

124531244516310195992353431504368324438768993املجموع

 Mohamed Khachani, L’émigration au féminin, Tendances récentes au Maroc, CARIM, notes:املصدر

d’analyse et de synthèse 2009/26, European University Institute

نفس املرجع، ص 164.  6
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رسم بياين رقم 1: تطّور عدد رخص اإلقامة املمنوحة لنساء املغرب العريب بإيطاليا )2002-1992(

ومن املفيد القول بأن تباين رصد أعداد املهاجرين واملهاجرات من مصدر إىل آخر يعود إىل اختالف عمليات التقدير 

وآليات الحرص اإلحصايئ  للمهاجرين. ويربز ذلك التباين بشكل واضح يف تقدير أعداد املهاجرين بني املصادر اإلحصائية 

بدول االستقبال وبدول املصدر. وهي مسائل أثارتها بعض التقارير الدولية حول ظاهرة الهجرة التي بنّي بعضها 7 أن 

تأويل إحصائيات املهاجرين تبقى مسألة معقّدة وغري دقيقة حتى يف حاالت الدول التي تجتهد يف إنتاج إحصائيات 

بذلك  قوم  التي  والجهة  مهاجرا  بصفته  إحصاؤه  يتّم  من  اختالف  بحسب  املهاجرين  أعداد  وتتباين  الدقّة.  متناهية 

اإلحصاء. وال يعود ذلك االختالف إىل عدم وجود تعريفات كونية متفق عليها لصفة املهاجر فحسب، ولكن يعود كذلك 

إىل أن التعريف املعتمد نفسه قد يؤدي إىل أرقام مختلفة بني حالة إحصاء املهاجرين  يف بلدهم األصيل وإحصاؤهم 

يف بلد االستقبال.

غياب الدراسات واملقاربات النظريّة لهجرة املرأة 

ارتبطت حركة الهجرة الدوليّة من املغرب العريب إىل الخارج واىل أوروبا بشكل خاص بأسباب تاريخية وسياسية تعود إىل 

الحقبة االستعامرية وما رافقها من سياسات استقدام اليد العاملة البسيطة من املستعمرات أثناء وعقب فرتة االحتالل 

االستعامري. وقد كان لهذا االرتباط التاريخي لحركة الهجرة بدول املغرب العريب أثره املبارش يف تطور حركة هجرة املرأة 

من هذه األقطار سواء يف شكل هجرة مرافقة أو يف إطار عمليات ملّ الشمل العائيل يف بالد املهجر، و فيام انبثق عقب 

ذلك من أشكال أخرى لهجرة املرأة خاصة يف العقدين األخريين.  

وبالرغم من قدم حضور املرأة املغاربية يف مشهد الهجرة الدولية املهاجرة ظلّت املرأة املهاجرة بشكل عام رقام شبه 

غائب عن مجمل الدراسات العلمية يف مختلف تخصصات العلوم اإلنسانية واالجتامعية سواء يف الغرب أو يف دول 

الهجرة  بحوث  وأهملت  والدارسني،  الباحثني  من طرف  يذكر  باهتامم  املرأة  ظاهرة هجرة  تحظ  ومل  العريب.  املغرب 

7 Philippe Fargues (Dir), Migrations méditerranéennes rapport 2005, Ibid,  p34.
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ودراستها لفرتة طويلة املساهامت االجتامعية واالقتصادية والتجارب املختلفة للمهاجرات. ومل يربز الحديث عن املرأة 

املهاجرة يف أوروبا إال مع منتصف سبعينيات القرن العرشين )وهو التاريخ املتصل بفرتة إيقاف الدول األوروبية لحركة 

الهجرة إليها، وبروز حركة التجميع العائيل للمهاجرين(،حيث بدأت الدراسات تتحدث عن هجرتها يف ضوء الحديث 

عن التحاق املرأة بزوجها املهاجر. وبهذا ارتبط ظهور املرأة يف مشهد الهجرة املغاربية بأوروبا بصورة منطية جعلت 

منها منحرصة يف صورة الزوجة املرافقة للرجل املهاجر والكائن غري النشط اقتصاديّا، وهي ربة األرسة وصاّمم أمانها 

االجتامعي يف ظّل ثقافة املجتمعات الغربية .

ويف أطار تنزيل الرجل املهاجر ككائن اقتصادي مشارك يف املجال العام والحديث عن املرأة املهاجرة ككائن اجتامعي 

منحرص داخل املجال الخاص، وقع بالتايل تفسري هجرة الرجل بأسباب اقتصادية وتفسري هجرة املرأة بأسباب اجتامعية. 

وقد اتجهت املقاربات التحليلية األوىل التي حاولت تفسري حركة السكان ضمن املدارس الكالسكيّة للتنمية )مدرستا 

النشاط االقتصادي  املهاجرة منعدمة  املرأة  النمطيّة حول  الصورة  بتلك  التحديث والتبعية( يف االتجاه نفسه8 متأثرة 

واملعتنية بأرستها يف حدود أسوار املجال الخاص. وهو ما جعل من املرأة املهاجرة غائبة عن الدراسات األوىل للهجرة، 

ورغم كثافة ما كتب حول هذه الظاهرة خاصة من دول املغرب العريب ظلّت املرأة متغرّيا غائب الطرح عن دائرة الجدل 

الفكري واألكادميي حول ظاهرة الهجرة وأبعادها املختلفة. 

ولكن مع تصاعد تيارات الهجرة النسائية املنفردة من دول املغرب العريب خاصة منذ مطلع الثامنينات تزايد االنتباه 

إىل إشكالية حضور املرأة يف مشهد الهجرة نحو الدول الغربية وبرزت بعض االتجاهات الداعية إىل املزيد من االهتامم 

بدراسة ظاهرة الهجرة النسائية بشكل مستقل عن ظاهرة الهجرة يف عموميتها. وقد ترافق ذلك أيضا مع جهود مجموعة 

من األطراف والهياكل الدولية و التي سعت لكرس تلك املنّمطات التي سادت الساحة الفكرية األوروبية ولتجعل من 

الفكري  التقدم  بعض  بالرغم من  أنّه  التأكيد عىل  بّد من  الدولية. وال  الهجرة  بارزا يف مشهد  اجتامعيا  املرأة حارضا 

الحاصل يف التناول املستجد لدراسة ظاهرة الهجرة النسائية  ال يزال اإلنتاج املعريف والعلمي حول املرأة املهاجرة عامليا 

وعربيا ومغاربيا قليال. وال يزال الرتاكم النظري ضعيف ومل تتمكن العلوم اإلنسانية واالجتامعية من تطوير مناذج نظرية 

قادرة عىل تحليل فكري متقّدم لظاهرة الهجرة النسائية, يحيط مبختلف مالبساتها وحيثياتها السيام فيام يتصل بأدوارها 

االقتصادية. وال يزال هناك عدد من دراسات الهجرة تتعامل معها كظاهرة محايدة ملتغري النوع االجتامعي، ويعيد بالتايل 

اإلنتاج الالواعي ملنمطات ذكورية الهجرة. 

ومن املهم القول بأنه إىل جانب هذا النقص النظري يف دراسات ومقاربات الهجرة النسائية ال تزال كذلك هذه الظاهرة 

تشهد – عىل مستوى منطقة املغرب العريب – نقصا واضحا يف الرصد اإلحصايئ الدقيق لها. ويصطدم الباحث بصعوبات 

عديدة يف محاولة الحرص اإلحصايئ للظاهرة مام يضطره إىل االعتامد عىل معطيات مجزأة وغري محيّنة عند محاولة 

دراسة الظاهرة. ويغيب التصنيف اإلحصايئ للهجرة حسب متغرّي النوع االجتامعي بالبلدان املغاربية والعربيّة بشكل 

أعّم ، وقلاّم تعتمد اإلحصاءات يف مجال الهجرة مجهر النوع االجتامعي يف تصنيف البيانات العامة حول حركة الهجرة. 

وال بّد من اإلشارة إىل أن قلّة إحصائيات الهجرة املبّوبة حسب متغري النوع االجتامعي، تكاد تكون حالة شبه عامة يف 

أغلب دول العامل سواء املصّدرة للهجرة أو املستقبلة لها ، وذلك بالرغم من تسارع وترية حضور املرأة يف مشهد التدفقات 

الدوليّة للهجرة يف العقود األخرية، كام سبقت اإلشارة إىل ذلك. 

8 Vershuur Christine (Dir), Genre, nouvelle division internationale du travail et migrations, Cahiers genre et développement, n° 5 – 2005, p37
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وال شّك أن األوضاع الهّشة للعديد من النساء املغاربيات والعربيات يف أسواق العمل باملهجر واالفتقار إىل الحامية يف 

الوظائف غري الرسمية واملخالفة للقانون يساهم إىل حّد كبري يف عرقلة جهود الرصد اإلحصايئ لهجرتهّن يف دول االستقبال 

ويف دول املصدر. ويبقى من املهّم القول بأن املناداة برضورة التعاطي اإلحصايئ والرسمي مع ظاهرة الهجرة من منظور 

النوع االجتامعي سوف يجعل من الحراك الدويل للمرأة العربية واملغاربيّة أكرث بروزا وبيانا، ويجعل من أصنافهن أكرث 

وضوحا للدارسني والباحثني وصناع القرار. كام انه من شانه أن يربز التحيّز ضّدهن وبعض أوجه االستغالل املزدوج الذي 

قد يتعرضن إليه يف بلد الهجرة بوصفهّن نساء أّوال وبوصفهّن مهاجرات ثانيا.  

أطوار الهجرة النسائية من املغرب العريب وخصائص املهاجرات 
العامة  الخصائص  وكذلك  وأصنافها  املغربية  النسائية  للهجرة  التاريخي  التطور  الدراسة  من  الجزء  هذا  نستعرض يف 

للمهاجرات من بلدان املغرب العريب.

التطّور التاريخي للهجرة النسائية املغاربية وأصنافها

تطّورت حركة الهجرة النسائية من املغرب العريب منذ النصف الثاين من القرن العرشين إىل اليوم  بحيث أنتجت تلك 

الحركة خالل الخمسني سنة املنقضية أصنافا من النساء املهاجرات متعددة الطبيعة والحجم والخصائص.

نساء املغرب العريب وهجرة املرافقة

من املعلوم أن الدول املغاربية الثالث تونس واملغرب والجزائر قد شهدت مبارشة بعد حصولها عىل االستقالل موجة 

كبرية من التحرك السكاين خارج حدود البالد. وشملت هذه الحركة إىل جانب الفرنسيني أعدادا كبرية من غري الفرنسيني 

الذين ارتبطت مصالحهم بشكل مبارش بالحضور الفرنيس بدول املغرب العريب كاإليطاليني واملالطيني، وعدد كبري من 

املواطنني املغاربة من بعض املرفهني من املسلمني واليهود الذين اختاروا الرحيل طوعا إىل أوروبا. واىل جانب هؤالء 

اضطرت فئات عريضة من السّكان العاطلني عن العمل والخارجني عن دوائر االقتصاد الرسمي إىل الهجرة الخارجيّة بحثا 

عن موارد للرزق. وقد هاجر من تونس نحو فرنسا عىل سبيل املثال سنة االستقالل يف 1956 حوايل 9448 شخصا وارتفع 

العدد سنة 1961 ليسّجل 6626 مهاجرا ووصل إىل 8946 مهاجر سنة   1962 . ووصل عدد املغاربة يف فرنسا من 40.000 

شخص سنة 1946 إىل  250.000 شخص سنة 1954 ليتجاوز 600.000 عام 1965 . ويف ظل الرغبة املتواصلة لفرنسا يف 

استقبال اليد العاملة املغربية عملت عىل تنظيم هذه الحركة عرب إبرام االتفاقيات الثنائّـية لتصدير اليد العاملة 9.  وال 

بّد من التذكري بأنه يف ظل ترّدي األوضاع االقتصاديّة واالجتامعيّة لدول املغرب العريب عند خروج املستعمر وسياق قيام 

دول االستقالل وبناء الدولة برزت هجرة اليد العاملة الذكورية والبسيطة من دول املغرب العريب كحل سحري سوف 

تعمل الحكومات الوطنية عىل استثامره بغاية امتصاص فوائض سوق الشغل من البطالني املرتاصني عىل أطراف املدن. 

ومع الوقف الرسمي لهجرة العامل إىل أوروبا وفرنسا منذ سنة 1974  برزت سياسات التجميع العائيل للمهاجرين كحّل 

سيايس واجتامعي أرادت من خاللها السلطات األوروبية معالجة بعض التأثريات الجانبيّة للهجرة. وقد ساهمت تلك 

السياسات يف إعادة تشكيل ورسم واقع املهاجرين العرب واملغاربة وعائالتهم داخل الحيّز األورويب. ويف هذا السياق 

تحديدا دخلت أوىل أعداد النساء املغاربيات عىل خّط الهجرة إىل أوروبا، حيث مثّل التحاق الزوجة املغاربية األصل 

عائشة التايب، »قانونية والقانونية الهجرة التونسيني يف العهد البورقيبي«، ضمن كتاب القضاء والترشيع يف تونس البورقيبية والبالد العربية، منشورات مؤسسة التميمي،   9

مارس 2004، ص 57 .
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العيش، كام مثّل ذلك  الهجرة ومزيد تطوير سبل  بزوجها املهاجر فرصة ذهبيّة للوطن والعائلة لالستزادة من معني 

اللحاق إسرتاتيجية أوروبيّة لتحقيق بعض االستقرار االجتامعي للمهاجر وللبلد املستقبل له. وقد ارتفعت أعداد النساء 

املغاربيات بالدول األوروبية بفعل سياسات التجميع العائيل حيث مرّت عىل سبيل املثال يف فرنسا نسب املهاجرات 

من املغرب األقىص من 26.7 % يف سنة 1975 إىل 39% يف سنة 1982، واتخذت األرقام املنحى نفسه يف كّل من بلجيكيا 

وهولندا وأملانيا. وأشارت اإلحصائيات إىل أن عدد الجزائريات الاليت دخلن فرنسا يف الفرتة نفسها تجاوز عرشة أضعاف 

عدد الرجال. وارتفعت أعداد املهاجرات التونسيات مبقتىض التجميع العائيل من 30.9 % سنة 1975 إىل 38.2% يف 1982 

ليصل 41.1 % سنة 199010. ويُذكر أن أغلب تلك النساء املهاجرات يف البداية ينحدرن من أوساط ريفية وقروية مبا 

أن الهجرة الذكورية املغاربية نحو أوروبا  شملت يف بداياتها بدرجة أساسية سّكان املناطق الريفية والداخلية. ومثّلت 

الهجرة الخارجيّة امتدادا لظواهر النزوح الريفي نحو العواصم واملدن الكربى الناجم عن مخلّفات الحقبة االستعامرية. 

وقد ظلّت هجرة هذا الصنف من النساء يف مجملها متصلة بوظائفهن األرسية والرتبوية داخل الفضاء الخاص. 

وتشري اإلحصائيات الرسمية الفرنسية الحديثة إىل أن نسب التجميع العائيل استمرت بأنساق مرتفعة حيث شملت 

بشكل عام خالل سنة 2004 نسبة 5 % من الرجال و40 % من النساء و55 % من األطفال. وتغريت تلك النسب يف 2010 

لتشمل 8 % من الرجال، و58 % من النساء وفقط 34 % من األطفال11. وهو ما يعكس استمرار ارتفاع نسب املنتفعني 

من سياسات التجميع العائيل من النساء, بعدما كانت تسّجل لصالح األطفال يف السابق, وهو ما يؤكّد اتجاهات ارتفاع 

نسب املهاجرات يف إطار منط هجرة املرافقة واستمراره إىل اليوم بوصفه احد القنوات املؤمنة لحركة هجرة املرأة. 

نساء املغرب العريب وحركة الهجرة املنفردة

منذ مثانيات القرن العرشين برزت حركة الهجرة النسائية الفردية, لتشمل عددا من النساء اللوايت اخرتن الهجرة نحو 

املرأة ضمن هذه  ومتثل  تعليمهن.  مواصلة  لغرض  أو  اقتصادية  إّما ألسباب  إرادتهّن,  بشكل مستقل ومبحض  أوروبا 

الحركة وحدة اقتصادية مستقلة بذاتها ومختلفة عن املرأة املرافقة للزوج املهاجر. وإن تُفرّق أسباب الهجرة بني أصناف 

املهاجرات ضمن هذه الحركة،  فإنهّن يجتمعن يف صفة املبادرة الفردية بالهجرة وبإرادة املشاركة يف التحّرر من الضغوط 

املختلفة ومن وضعيات البطالة وانعدام مواطن الشغل يف الوطن األصل. وتربز الدالئل امليدانية تنامي ظاهرة الهجرة 

املنفردة للنساء من دول املغرب العريب نحو دول جنوب أوروبا تحديدا، وتشمل الظاهرة الفتيات العازبات واألرامل 

واملطلقات, كام تشمل كذلك عددا من النساء املتزوجات ممن يهاجرن طلبا للرزق وللمساهمة يف تحسني أوضاع األرسة 

التي تكون ماتزال يف البلد األصل. 

ومن املفيد اإلشارة إىل أن هذا الصنف من الحراك الدويل للمرأة من أجل العمل مل يشمل املرأة املغاربية والعربية 

فحسب بل انه ينسحب عىل أعداد مهّمة من نساء العامل اليوم. وهي ظاهرة عاملية شديدة االرتباط بسياق العوملة 

الذي أصبحت أسواق العمل به أكرث اجتذابا لليد العاملة النسائية. وتلعب التمثالت االجتامعية الكونية وعمليات إعادة 

إنتاج الرواسب الثقافية، إىل جانب السياسات الحكومية لدول االستقبال ومامرسات أرباب العمل دورا كبريا يف تأجيج 

حركة هجرة النساء, عرب الطلب الغريب املتزايد عليهّن بغرض تأدية أنواع معينة من الوظائف.

10 Mohamed Khachani, La femme marocaine immigrée dans l’espace économique des pays d’accueil, Ibid, p165.

مركز جامعة الدول العربية بتونس، »األرسة العربية املهاجرة يف أوروبا: الواقع والتحوالت«، الندوة السنوية تونس 14 ديسمرب 2010.   11



30

فتيات الجيلني الثاين والثالث للهجرة

متثّل فتيات الجيلني الثاين والثالث مكّونا رئيسيّا من مكّونات مشهد هجرة املرأة املغاربية ال ميكن التغافل عنه. ويشمل 

الاليت ولدن يف أوروبا ونشأنا فيها أو دخلنها يف سّن مبكرة يف ظّل  املهاجرة,  املغاربية  املنحدرات من األرس  مختلف 

عمليات التجميع العائيل. ويحمل عدد منهن جنسية مزدوجة ما سّهل لهن االنخراط يف مجتمعات االستقبال بحكم 

إتقان اللغة واالندماج املبكر يف منظومة الرتبية والتعليم ببلدان الهجرة. 

ومن املهم التأكيد يف هذا السياق عىل ما شهدته الخصائص العامة للجالية املغاربية املقيمة يف أوروبا من تحوالت يف 

العقود األخرية من حيث ارتفاع نسبة أصحاب األعامل وعدد من يتولون مهام سامية ووظائف عليا يف بلدان املهجر، 

وارتفاع املستوى التعليمي للمهاجرين الذي نتج عنه انخفاض نسبة األمية )انخفضت بالنسبة للمهاجرين التونسيني 

عىل سبيل املثال من 60 % سنة 1960 إىل 15 % سنة 1990(، كام انخفضت نسبة اليد العاملة البسيطة )كانت متثّل 

3/4 اليد العاملة املهاجرة من تونس يف بداية الثامنينات انخفضت إىل الثلث مع التسعينات(. ومل تكن املرأة املغاربية 

األّول  الجيل  نساء  والثالث عن  الثاين  الجيلني  فتيات  اختلفت  التحّوالت, حيث  الهجرة مبنأى عن هذه  املنحدرة من 

من حيث مستويات التعليم واالندماج املهني وارتفاع نسق مشاركتهن االقتصادية, واحتالل بعضهّن ملواقع مهمة يف 

الحياة االقتصادية واالجتامعية لبلدان االستقبال. وبرزت من بينهن رشيحة من الكفاءات املتميزة يف مجاالت مختلفة 

أبدت قدرتهن عىل االنخراط الفاعل يف املجتمعات الغربية والتفاعل االيجايب, عرب القيام بأدوار الوساطة االجتامعية بني 

الثقافتني الغربية والعربية اإلسالمية, الاليت تعترب تلك األجيال نفسها جزء ال يتجزأ من كالهام.  

ولكن تجدر اإلشارة إىل أنّه بالرغم من استقرار أوضاع بعضهن يف املهجر، فإن عدد منهن يعشن - بدرجات متفاوتة- 

بعض مشاكل صعوبة االندماج الثقايف واالجتامعي من ناحية وصعوبة االندماج يف الحياة االقتصادية واملهنية من ناحية 

أخرى. وقد بيّنت  عدة دراسات منجزة يف فرنسا عىل وجه التخصيص حجم التمييز الذي يتعرض له الشباب املنحدر 

من أصول مغاربية )ذكورا وإناثا( يف مستوى تفاوت نسب الوصول ملواطن العمل بينهم وبني الشباب الفرنيس األصل. 

وقد قدرت فرص الحصول عىل عمل بأكرث من 80 % بالنسبة للشباب الفرنيس ومل تتجاوز 64% بالنسبة لذوي األصول 

املغاربية، ومتثل نسب الفوارق يف فرص الوصول ملواطن العمل بحوايل 15 نقطة لصالح الشباب الفرنيس األصل من 

الذكور و17 نقطة بالنسبة لإلناث12. كام بينت نتائج بعض الدراسات األخرى بأن معدل التشغيل بني صفوف الشباب 

الفرنيس من أصول مغاربية أقل بحوايل عرشين نقطة من أبناء السّكان املحليني وذلك بنسبة  56 % مقابل نسبة 74 % 

للنساء وحوايل 65 % مقابل 86 % للرجال13. وتشري هذه الدراسات إىل أن االختالفات يف الخربة العلمية واملؤّهل العلمي 

والوضع العائيل ومحّل اإلقامة بني املجموعتني ال تفرس غري ثلث ذلك الفارق، يف حني تعود أهم أسباب صعوبة اندماج 

العمل  بقّوة يف سوق  نفسه  يطرح  الذي  العرقي  التمييز  إىل مشاكل  االقتصادية  الدورة  للهجرة يف  الجديدة  األجيال 

الفرنسيّة.

بالرغم من ندرة اإلحصائيات الدقيقة والدراسات املشّخصة لألوضاع الحياتيّة العامة للمرأة املغاربية املهاجرة بشكل عام 

ولألجيال الشابة وفتيات الهجرة بشكل خاص ومستويات اندماجهن يف مجتمعات الهجرة ، يبقى املتوفر حولها يرّجح 

حقيقة تنامي التمييز االجتامعي واملهني ضّدها وتعرّضها ملشاكل مختلفة بوصفها امرأة أّوال وبوصفها مهاجرة عربيّة 

ثانيا. وقد أضحى هذا االنطباع يتأكد بشكل واضح يف بعض التقارير والوثائق الرسميّة األوروبيّة، حيث تزايد الحديث يف 

12 Dupray A, Moulled S, L’insertion des jeunes d’origine maghrébine en France, Net. Doc. 6, Mai, 2004. www.cereq.fr

مركز جامعة الدول العربية بتونس، »األرسة العربية املهاجرة بأوروبا: الواقع والتحوالت«، مرجع سابق.  13



31

السنوات األخرية عن تغافل الحكومات األوروبية عن االهتامم باملرأة املهاجرة، وأضحت بعض األدبيات الرسمية بفرنسا 

عىل سبيل املثال تؤكد عىل رضورة االنتباه إىل أن إدماج املرأة املهاجرة واملنحدرة من الهجرة ميثل املفتاح الرئييس لنجاح 

عملية اندماج مجموع السكان املهاجرين. وانترش الحديث عقب حوادث الضواحي الباريسية خاصة عن رضورة إبالء 

أهمية خاصة لوضع املرأة املهاجرة السيام من أصول مغاربية وما تعيشه من صعوبات فعلية يف االندماج والحضور 

والفعالية يف املجتمعات املستقبلة لها14.

وقد أشارت بعض التقارير الرسميّة الفرنسية 15 إىل غياب املرأة املغاربية  املهاجرة عن ساحة املجتمع وعدم حضورها 

البارز يف هياكل التسيري القيادية يف الجمعيات واألحزاب والهياكل النقابيّة، وذلك بالرغم من أهميّة وزنها الدميوغرايف 

يف املجتمع الفرنيس، حيث متثّل النساء ما يفوق نصف )50.3 %( مجموع املهاجرين الذي بلغ يف جانفي سنة 2004 

حوايل 4.5 مليون مهاجر مقيم بفرنسا . هذا إىل جانب تأكيد تلك الوثائق عىل هشاشة وضع املهاجرات املغاربيات يف 

سوق العمل الفرنيس، وبالرغم من أنهن ميثلن 41 % من مجموع املهاجرين النشطني مقابل 35 % يف سنة 1990 فإنهن 

األكرث عرضة لإلقصاء من أسواق العمل. وال يؤّدي النجاح املدريس الذي تحصل عليه الفتاة املغاربية املنحدرة من الهجرة 

يف الغالب إىل اندماج مهني مؤكد أو مأمون, مقارنة بنظرياتها من الفرنسيات، حيث ال تسّجل نسب العمل بالنسبة 

للفتيات من أصول مغاربية سوى 65.8 % مقابل 79.5 % بالنسبة للفتيات من أصل فرنيس. ومن بني مثاين وظائف أساسية 

محتكرة من قبل النساء املهاجرات بفرنسا، سبعة منها تعترب وظائف غري متخّصصة، وذلك مقابل ثالث وظائف فقط 

بالنسبة لذوات األصول الفرنسيّة. 

بناء عىل ما تقدم يجدر التأكيد عىل تنّوع أصناف املرأة املغاربية املهاجرة واختالف تجربة الهجرة وتفاصيلها من صنف 

إىل آخر ومن امرأة مهاجرة إىل أخرى. وبهذا يجوز القول بأن تصنيف الهجرة املغاربية وفق منظور النوع االجتامعي 

ووفق متغريات  السن وتجربة الهجرة وطبيعة املامرسة االقتصادية واالنتامء االجتامعي للمرأة املهاجرة، يصبح رضورة 

منهجية ال غنى عنها من اجل فهم حقيقة هجرة املرأة من ناحية، وال ميكن بدونه فهم حقيقة مساهمتها يف التنمية 

االقتصادية ألوطانها األصلية من ناحية أخرى . ورمّبا تتوضح لنا بعض جوانب تلك املساهمة بعد النظر إىل الخصائص 

العامة للمرأة املهاجرة من منطقة املغرب العريب.

الخصائص العامة للمهاجرات من املغرب العريب

شهدت الخصائص العامة للمهاجرين من املغرب العريب تحوالت هيكلية مختلفة يف العقود األخرية شملت بشكل رئييس 

املظاهر االجتامعية الدميوغرافية واالجتامعية املهنية، وقد مّست تلك التحّوالت كذلك الخصائص العامة للمرأة املغاربية 

الستينات والسبعينات.  العريب خالل  املغرب  املهاجرة من  املرأة  اختلفت مالمحها شكال ومضمونا عن  التي  املهاجرة 

وإن انطلقت هجرة املرأة من املغرب العريب كام تقدم بوصفها حراكا جغرافيّا للمرأة املتزوجة غري النشطة اقتصاديا 

وامللتحقة بزوجها املهاجر ألسباب عائلية واجتامعية رصفة، فان هذه الصورة اليوم تغريت واختلفت مضامينها.

تطغى اليوم حالة املرأة املهاجرة بشكل فردي عىل مشهد هجرة املرأة املغاربية وإن أكدت الدالئل حضور املرأة املتزوجة 

ضمن ذلك الحراك املنفرد للمرأة املغاربية املهاجرة. ومعلوم أن التحّوالت الدميوغرافية الطارئة مؤخرا عىل سكان املغرب 

العريب أصبحت تعترب من بني العوامل املساهمة يف تطّور هذا الشكل املستجد من الهجرة النسائيّة الخارجيّة. وأضحت 

14 Aicha tayeb, Les transformations actuelles de l’émigration féminine en Europe :Cas du Maghreb, Colloque international “ Migration et développement des 
régions maghrébines et sub-sahariennes, 11-12 /11/2010.  Université Mohamed I, Oujda- Maroc.

15 République française, Ministère de la parité et de l’égalité professionnelle, Femmes de l’émigration, 7 mars 2005. 
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املؤرشات الدميوغرافية تؤكد تأّخر سّن الزواج وخاصة بالنسبة للمرأة وارتفاع نسب الفتيات العازبات، وقد سّجلت عىل 

سبيل املثال نسبة الشابات غري املتزوجات من الرشيحة العمرية  25-29 سنة 55 % يف تونس خالل سنة 2007 . وارتفع 

عدد الفتيات غري املتزوجات ضمن نسق الهجرة النسائية املنظمة نحو دول الخليج العريب عرب الوكالة التونسية للتعاون 

الفّني من بالنسبة للهجرة 118 مهاجرة خالل سنة 2000 إىل 597 فتاة مهاجرة يف سنة 2008. ويشهد جنوب أوروبا 

اليوم تطّورا بارزا للهجرة النسائية الفرديّة من املغرب األقىص ممثلة يف عدد من الطالبات والفتيات غري املتزوجات إىل 

جانب عدد من األرامل واملطلقات واملتزوجات الاليت يهاجرن بحثا عن مواطن الرزق تاركات أرسهن يف املغرب. وتُعترب 

71.4 % من النساء املهاجرات من املغرب األقىص إىل إيطاليا مهاجرات منفردات إّما أرامل أو مطلقات16. وهي ظاهرة 

غدت أكرث بروزا بالنسبة للمهاجرات من املغرب األقىص منذ نهاية التسعينات حيث تبنّي أن نسب مهمة من املغربيات 

املقيامت خاصة يف إيطاليا وإسبانيا مل يعد يهاجرن فقط كزوجات أو كأمهات ولكن كنساء يبحنث عن موقع يف سوق 

العمل متحّررات يف الغالب من الروابط األرسية. وتؤكد نتائج بعض الدراسات انخفاض نسبة الخصوبة عند العائالت 

املغاربية املهاجرة يف أوروبا وتأخر سن الزوج بالنسبة لفتيات الجيلني الثاين والثالث املقيامت بها، حيث تعيش أكرث 

من 60 % من الفتيات الشابات غري املتزوجات يف املهجر مع أولياءهن  ، وال ترتبط الفتاة املغربية بالحياة الزوجية يف 

الغالب إالّ بعد سن 35 سنة 17 ويكون عادة يف إطار زواج بقرين من العائلة أو نفس الجنسية. وتوجد اكرب نسبة من 

املهاجرات املغربيات غري املتزوجات باسبانيا.

وتنحدر املرأة املهاجرة من املغرب األقىص نحو اسبانيا يف الغالب من أوساط حرضيّة حيث بيّنت بعض النتائج انخفاض 

نسبة املنحدرات من وسط ريفي أو قروي ومل تتجاوز نسبة املهاجرات من وسط قروي سوى 6 % ضمن نتائج بعض 

البحوث18 يف حني تنحدر 94 % منهن مبارشة من املدينة، وتعترب 65 % منهن أصيالت تلك املدينة بينام تأيت 20 % الباقية 

من مدن أخرى و15 % من قرى نزحن منها إىل مدن قبل مرحلة الهجرة إىل اسبانيا. وهو ما يناقض الفكرة القائلة بأن 

الهجرة املغاربية تشمل املناطق الداخلية والريفية باألساس، وهي مسألة غري مؤكدة بالنسبة لحالة هجرة النساء من 

املغرب العريب عىل خالف الهجرة الذكورية. فالهجرة النسائية من املغرب العريب تبدو ظاهرة حرضية باألساس، حيث 

ترّشح املدن أكرث من األرياف والقرى نسائها للهجرة الخارجية، وهي مسالة مختلفة بالنسبة للرجال حيث تكون البيئة 

الريفية أكرث قابلية لهجرتهم، وقد بينت نتائج  الدراسة نفسها أن انتامء نسبة الرجال املهاجرين ألوساط ريفيّة مرتفعة 

40 % من املهاجرين مقابل 6 % فقط للنساء. 

وأما عن الخصائص السوسيومهنية للمرأة املغاربية املهاجرة فتتنوع بدورها بني مختلف أصناف املهاجرات. وإن توزّع 

عدد من املهاجرات األوائل عىل قطاع الصناعة والصناعات املعملية أساسا كالنسيج وصناعة املالبس وغريها، فإن عدد 

من املهاجرات ميارسن أساسا األعامل الزراعية والخدمة املنزلية ومهن الرعاية باألطفال وكبار السن وذلك بشكل فردي 

ورّسي وغري منظم. هذا مع العلم أن املرأة املغاربية املهاجرة أصبحت أكرث بروزا يف مجال األعامل الحرّة واملشاريع 

الخاصة وهي مسألة بدأت تتطّور أكرث لدى فتيات الجيلني الثاين والثالث كام شمل بدرجة أقل بعض النساء اللوايت 

دخلن أوروبا يف إطار سياسات التجميع العائيل أو بحثا عن العمل، وتشري إحصائيات ديوان التونسيني بالخارج مثال 

أن نسبة النساء من الكوادر العليا وأصحاب املؤسسات  وأصحاب املهن الحرة سجلت ارتفاعا بلغ 9 % من مجموع 

الكفاءات التونسية بالخارج, خاصة يف أوروبا وأمريكا الشاملية خالل سنة 2006 . وبالرغم من ضعف النسب العامة 

16	 Nouria	Ouali,	“	Les	marocaines	en	Europe:	Diversification	des	profils	migratoires”	Homme	et	migration,	n°	1242,	Mai-	Avril	2003,	p	73.	

17 Aicha Belarbi, Migration des femmes des pays MEDA vers l’Europe, Euromed migration II, Bruxelles  6/04/2011, www.euromed-migration.eu. 

18	 Angeles	Ramirez,	“La	valeur		du	travail,	L’insertion	dans	le	marché	du	travail	des	immigrées	marocaines	en	Espagne”.	Revue	Européenne	de	Migrations	
Internationales vol 15, n° 2 , 1999, pp 9-36
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للمرأة صاحبة املؤسسة أو املرأة املقاولة مقارنة مبساهمة املرأة املغاربية يف قطاعات النشاط األخرى ، فإنها عموما تعترب 

نسبا آخذة يف التطّور. وتّسجل املهاجرات من أصل مغاريب حضورا أبرز يف املشهد السوسيو اقتصادي بفي سبانيا وايطاليا 

. كام تحتّل النساء املهاجرات ثلث النشطني املغاربة املقيمني بفرنسا )33.37 %( وترتفع نسبة النشاط عند التونسيات 

املهاجرات )36.7 %( تليهن الجزائريات )36.6 % فاملغربيات )30.2 %(. وتسّجل  نسبة املامرسات لنشاط مهني بشكل 

عام ارتفاعا ملحوظا وتطّورا بارزا يف السنوات األخرية, خاصة عند اللوايت حصلن عىل الجنسية الفرنسية. 

وتبدو الفتاة الشابة املهاجرة واألكرث تعلاّم بشكل عام, األقدر عىل االندماج يف املنظومات االقتصادية واالجتامعية العامة 

ملجتمعات االستقبال، يف حني يقترص توظيف املرأة املهاجرة من صاحبات اليد العاملة البسيطة, والتي تتصف  بقلة 

املهارة وتدين املستوى التعليمي, يف مهن  مثل العمل يف الخدمة املنزلية، والعمل بقطاع الخدمات )كنادالت..( والعمل 

بأسواق الجنس. وهي أعامل عادة ما تكون هشة وغري مستقرة تتسم بانخفاض أجورها وانعدام الخدمات االجتامعية 

وسوء ظروف العمل. 

ويتّم النفاذ األّول للعمل بالنسبة لنساء الهجرة وفتياتها, يف الغالب األعم بصور هّشة وغري مستقرة ) عرب عقد عمل 

محّدد املّدة ، عمل مؤقت، تعويض جزيئ،...(. وتقتحم مثال نسبة 40% من نساء الهجرة يف فرنسا ذوات التكوين العايل 

الفرنسيات ذوات نفس  لنظرياتهم من  بالنسبة  العمل, عرب عقود عمل بوقت جزيئ، وذلك مقابل 22 % فقط  سوق 

املتخّرج من  الفرنيس  الشباب  املعروضة عىل  العقود  % من مجموع  تشمل 63  املؤقتة  العقود  كانت  وإذا  التكوين. 

الجامعات واملامرس للعمل ألّول مرّة، فإن هذه النسبة ترتفع إىل 75 % بالنسبة لخريجي الجامعات الفرنسية من ذوي 

األصول املغاربية19.

ومن املهم التذكري بأن تطّور حركة هجرة املرأة املغاربية يف العقود األخرية  ارتبط كذلك بوجهات هجرة جديدة مثل 

بعض دول جنوب أوروبا كإيطاليا وإسبانيا، وقد قّدر عدد النساء املهاجرات من املغرب األقىص واملقيامت يف اسبانيا 

يف سنة 2005 بحوايل 170.498 مهاجرة مبا ميثّل ثلث مجموع املهاجرين املغاربة املقيمني يف اسبانيا، وقدرت نفس 

النسائية املستجدة  الوجهات  ارتبطت هذه  . وقد  لتونس  بالنسبة  للجزائر، و27.8 %  بالنسبة  النسبة بحوايل 24.1 % 

بتطّور اختصاصات هجريّة جديدة متصلة بظواهر تدويل أعامل الرعاية والخدمة املنزليّة. وترد تلك التخصصات يف 

سياق االستجابة لتنامي طلب العائالت األوروبية املتزايد عىل تغطية مجال األنشطة النسائية املنزليّة، حيث أّدى تحّسن 

األوضاع العامة لألرس وارتفاع نسب تعليم  اإلناث، وتصاعد وترية دخولهن ألسواق العمل ودوائر النشاط املنتج خارج 

الفضاءات الخاصة يف البلد األصل، إىل جانب جملة التحوالت الدميوغرافيّة وارتفاع نسب التهرّم السكاين وأعداد العجزة 

وكبار السن يف عدد من دول جنوب أوروبا ومدنها الكربى، أّدى إىل تحّول أنشطة الرعاية والخدمة املنزلية إىل محور 

بارز يف معادالت العرض والطلب عىل اليد العاملة يف أسواق العمل بتلك البلدان، وظلّت اليد العاملة النسائية املغاربية 

أحد أهم امليكانزمات املحرّكة لذلك.

وقد قّدر عدد العاملني باملنازل يف أوروبا باملليون شخص, يعمل أغلبهم حسب اإلحصائيات يف وضعيات غري قانونية، 

وال ميارس غري عدد قليل منهم عمله يف ضوء التمتّع الكامل باملستحقات وفق ما تنّص عليه القوانني20 . وبالرغم من 

سعي بعض الدول األوروبيّة كإيطاليا لتسهيل إجراءات الدخول املقّنن لعامالت املنازل وحّث العائالت االيطالية منذ 

19 Alain Frickey et Jean-Luc Primon, Insertion professionnelle et discriminations : l’accès à l’emploi des étudiants issus de l’immigration en région Provence 
- Alpes - Côte d’Azur, Cahier de l’URIMIS n° 10-11 dec 2006, p 65

20	 Nouria	Ouali,	“	Les	marocaines	en	Europe:	Diversification	des	profils	migratoires”,	Ibid,	p	70	
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سنة 1990 عىل التسوية القانونية الستخدامهن، يبقى العدد األكرب منهّن بالعمل يف الظّل وميارس نشاطه بشكل غري 

معلن ضمن قطاعات العمل املوازي، هذا مع العلم بأن 90% من األشخاص العاملني باملنازل يف ايطاليا من املهاجرين 

هّن من النساء يف سنة 2005. وتتسم ظروف العمل بهذا القطاع باألجور املتدنية، وساعات العمل الطويلة، وانعدام 

التمتع بالعطل وأوقات الراحة، وغياب التغطية االجتامعية والتامني  الصّحي، هذا إىل جانب كّل ما ميكن أن تتعرض 

له املهاجرة من ضغط نفيس بسبب الوحدة واالنعزال االجتامعي، وما ميكن أن تعانيه من مواقف عنرصية وتحرش 

جنيس من طرف أرباب العمل. وتجد املهاجرة نفسها عرضة للصمت مكرهة عىل تحّمل املهانة نظرا لوضعها الهّش وغري 

القانوين , والذي ال سمح لها بالشكوى أو بالتقايض.

ومن املفيد اإلشارة إىل اتساع رقعة قطاع العمل املوازي املستوعب لليد العاملة النسائية املهاجرة من املغرب العريب 

يف دول جنوب أوروبا، حيث اضطر عدد من املهاجرات اللوايت مل يستوعبهن قطاع الرعاية والخدمة املنزلية إىل امتهان 

املنظمة  الجرمية  باملخدرات  واالنخراط يف شبكات  أو االتجار  املوازية  الهامشيّة األخرى كالتجارة  جملة من األعامل 

وتجارة الجنس. ورغم صعوبة الحرص اإلحصايئ الدقيق ملثل هذه الظواهر إال أن جّل الدراسات21 أضحت تربز انتشار 

مثل تلك الظواهر يف األحياء املعروفة بكثافة وجود املغرتبات املغربيات فيها.

الهجرة والتنمية: أية مساهمة للنساء ؟ 
نستعرض يف هذا الجزء من الدراسة طبيعة العالقة بني ثالوث الهجرة واملرأة والتنمية, وتحويالت املهاجرين املغاربة 

وأهميتها, ومشاركة املرأة يف التحويالت ومناحي التنمية اإلقتصادية بشكل عام.

يف طبيعة العالقة بني ثالوث الهجرة واملرأة والتنمية

ظلّت العالقة بني الهجرة والتنمية إىل وقت قريب عالقة غري بارزة بالقدر الكاف يف بحوث ودراسات الهجرة, ومل تحض 

الوقت صدارة االهتامم يف سياسات  النظرية. كام مل تحتل يف نفس  التحليل والدراسات  العالقة مبا تستحق من  تلك 

العاملة. وال شّك أن  اليد  القرار, سواء لدى دول املنشأ أو الدول املستقبلة لتلك  الدول ويف أجندات الساسة وصناع 

غياب االهتامم بطبيعة العالقة الجامعة بني الهجرة والتنمية يف أبعادهام االجتامعية يعود ألسباب عديدة, رمّبا يبقى 

من أهمها الطابع اإلشكايل الذي يربط بني الظاهرتني منذ املنطلق, وهو اعتبار الهجرة مشكل اقتصادي واجتامعي ناتج 

عن نقص يف التنمية وغياب لها, مبا أن الحراك الجغرايف لألفراد من أجل العمل تفرزه الدول األقل منّوا, بحيث يظّل 

يتحرك بحثا عن مصدر لرزق انعدم يف البلد األصل. فهو نتيجة لواقع تنموي ضعيف وغري قادر عىل توفري رضوريات 

العيش للمهاجرين منه. 

ولكن ثنائية الهجرة والتنمية وطبيعة العالقة بينهام أخذت يف السنوات األخرية تحتل موقعا مختلفا يف السياسات كام 

يف الدراسات والبحوث. وبرز الحديث عن الروابط االيجابية واألدوار الفاعلة التي ميكن للمهاجرين أن يضطلعوا بها يف 

مجال التنمية االقتصادية واالجتامعية يف دول املنشأ ودول االستقبال عىل حد سواء. وقد أصبح النقاش العاملي حول 

الهجرة, سواء يف األمم املتحدة وغريها من الهياكل األممية, إىل جانب التقارير الوطنية والدولية حول التنمية البرشية 

واالتفاقيات الدولية واإلقليمية  الثنائية حول الهجرة, يفرض اهتامما خاصا إلشكالية الهجرة والتنمية, مع الرتكيز عىل 

األبعاد االيجابية لتلك الظاهرة يف التنمية. وأصبح إسهام املهاجرين وتحويالتهم ومشاركتهم االقتصادية ومساهمتهم يف 

نفس املرجع السابق، ص 75  21
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الحّد من الفقر ومعاضدة جهود التنمية بأوطانهم, مدرجة باالسرتاتجيات والخطط التنموية لدول املصدر واالستقبال.

ومام تجدر اإلشارة إليه أنّه بالرغم من تطّور مقاربات الفكريّة املتناولة إلشكالية مساهمة املرأة يف التنمية يف العقود 

األخرية وظهور أطر تحليل مختلفة تطورت من مقاربة »املرأة يف التنمية« إىل مقاربة »املرأة والتنمية« ثم إىل مقاربة 

النقاشات  ظلت  الدولية،  الهجرة  مشهد  يف  للنساء  الكمي  التزايد  من  الرغم  وعىل   ، والتنمية«22  االجتامعي  »النوع 

والدراسات حول الهجرة والتنمية تتناول املسائل املختلفة مبنظور محايد وشامل وال يتطرق إىل بعد النوع االجتامعي، 

وتّم عرب ذلك الشمول  تغييب مساهمة املرأة املهاجرة يف التنمية، وطمس البحث يف األدوار التي تضطلع بها يف ذلك 

االقتصادية  التنمية  يف  الرجل  جانب  إىل  مختلفة  بأشكال  مساهمة  دوما  كانت  املهاجرة  املرأة  أن  ومعلوم  السياق. 

واالجتامعية ألوطانها وللدول املستقبلة لها, ليس عرب التحويالت النقدية والعينية فقط ولكن عرب تدشني مسار بعث 

املشاريع االقتصادية وتكوين الجمعيات وتحويل الخربة والتكنولوجيا وغريها من األنشطة, والتي أصبح عدد من النساء 

املهاجرات من املغرب العريب تحرص عىل االضطالع بها بشكل متزامن, يف كل من دولة املنشأ ودولة الهجرة. 

العائدات  تلك  أصبحت  الخارج, حيث  إىل  مواطنيها  بعائدات هجرة  العريب  املغرب  دول  اهتامم  تزايد  من  وبالرغم 

ومساهامت املهاجرين يف التنمية تُعتمد كركيزة يف الخطط الوطنية للتنمية، واعتربت الهجرة يف كّل من تونس واملغرب 

ميزان  توازن  تعديل  ولفائدة  الدولة  لصالح  تنميتها  يجب  والتي  الوطني  االقتصاد  متويل  مصادر  من  أساسيّا  مصدرا 

املدفوعات واملساهمة يف جهود الحّد من الفقر, عرب حفز املهاجرين عىل االستثامر املبارش يف مناطقهم، بالرغم من كل 

ذلك ظلّت املرأة املهاجرة رقام غائبا عن ذلك االهتامم, حيث ال يكاد الدارس يجد ضالته من اإلحصائيات الراصدة لحجم 

مساهمة املرأة املهاجرة أو ما يوثّق لدورها ولنشاطها االقتصادي مبوطنها األصيل . 

تحويالت املهاجرين املغاربة وأهميتها 

الثالث مرات, من  99  فاق  األخرية مبعدل  العقود  نطاق دويل يف  للمهاجرين عىل  املالية  التحويالت  تضاعف حجم 

مليار دوالر أمرييك يف سنة 2002   ليصل إىل 308 مليار دوالر يف سنة    2008,  األمر الذي جذب اهتامم العديد من 

الجهات الفاعلة عىل نطاق دويل, بغرض البحث عن طرق استغالل أمثل لذلك الكم الهائل من األموال من طرف الدول 

املصدرة للمهاجرين. وبحسب مجموعة إحصاءات البنك الدويل لعام 2008 تّم إرسال 28.5 مليار دوالر من األموال عرب 

القنوات الرسمية من قبل املهاجرين إىل دولهم األصلية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا مقابل  12.9 مليار 

دوالر لعام2000  . وتتمثل الدول العربية التي استفادت من تحويل األموال يف عام 2007 يف مرص 5.9 مليارات دوالر 

واملغرب 5.7  مليارات دوالر ولبنان5.5 مليارات دوالر  واألردن  2.9 مليار دوالر والجزائر  2.9 مليار دوالر وتونس  1.7 

مليار دوالر  واليمن1.3  مليار دوالر وسوريا  0.8 مليار دوالر والضفة الغربية وقطاع غزة 0.6  مليار دوالر23 . هذا 

ومتثل التحويالت املالية يف العديد من الدول املتوسطية املصدر الرئييس واألكرث استقراًرا لتدفقات رأس املال. تتجاوز 

املوارد املالية  يف بعض الحاالت االستثامر األجنبي املبارش واملساعدات الرسمية, فبالنسبة للمغرب عىل سبيل املثال 

سجلت التحويالت املالية للمهاجرين سنة 2007 حوايل 63.7 % من االستثامر األجنبي املبارش و % 45.2 من املساعدات 

اإلمنائية الرسمية. ويف مرص, مثلت 46.7 % من االستثامر األجنبي. املبارش و 22.5 % من املساعدات اإلمنائية الرسمية. و 

تبنت مقاربة »النوع االجتامعي والتنمية« معالجة اإلسهام يف العملية التنموية من منظور متكامل األبعاد يحاول اإلحاطة بصريورة توزع األدوار واملسؤوليات بني النساء   22

والرجال. وقد اعترب هذا املنظور أن تحليل مساهمة املرأة يف العملية التنموية يجب أن ال يهمل كل ما تبذله من جهود وإسهامات مختلفة سواء داخل املنزل أو خارجه، 

وشّدد هذا الطرح عىل رضورة بحث  اإلنتاج غري السلعي للمرأة، كام رفض هذا التوجه طبيعة تقسيم العمل بني املجال العام والخاص الذي كان يستعمل يف الغالب 

لطمس أهمية األدوار اإلنتاجية للمرأة ومشاركتها يف عمليات التنمية. أنظر : عائشة التايب، النوع والعمل واملؤسسة، منظمة املرأة العربية، القاهرة ،2011، ص 150.

املفوضية األوروبية، الهجرة النسائية بني دول البحر املتوسط واالتحاد األورويب، يوروميد  للهجرة 2، بدون تاريخ، ص 257.  23
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الدول العرش األوىل املنتفعة من التحويالت املالية يف  2006بالنسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجاميل هي لبنان)22.8 

%(  واألردن) )% 20.3  والضّفة الغربية وقطاع غزة )14.7 %( واملغرب )9.5 % ) واليمن )6.7)%  وتونس )5% ( و مرص)5 

% ) وجيبويت  )%  3.8( وسوريا )  )% 2.3 والجزائر))% 2. 24.   

ويبدو مفهوم التحويالت املالية مفهوما ضبابيّا نوعا ما, مبا أنّنا ال نجد له تعريفا موّحدا ميكن أن يستويف جميع املجاالت 

والقنوات التي ميكن أن متّر تلك التحويالت منها. وميكن القول بإيجاز بأن تحويالت املهاجرين املغاربة متنوعة األشكال 

ومتعددة املصادر ومتفاوتة الحجم بني القنوات الرسمية وغري الرسميّة. وتتمثل التحويالت املالية التي متر عرب القنوات 

الرسميّة يف مجموع التحويالت النقديّة املرسلة من طرف املهاجر إىل عائلته أو أقاربه املقيمني بالبلد األصل وميكن أن 

تشمل مجموعة الحواالت النقديّة املرسلة عرب مراكز الربيد أو عرب املؤسسات البنكية، كام ميكن للتحويالت النقدية أن 

تشمل مختلف ما يحّوله املهاجر من أموال يستجلبها معه بشكل مبارش عند زيارته ملوطنه.  

أما عن التحويالت غري الرسميّة فيمكن أن تشمل مختلف املعامالت النقديّة التي يدخل مبقتضاها املهاجر أمواله إىل 

البلد سواء بشكل رّسي عند عودته )دون الترصيح بكميات النقد التي يستجلبها معه(، أو بشكل غري مبارش عن طريق 

بعض األقارب من طلبة وسياح ومرىض وغريهم ممن يتوىل املهاجر سداد بعض مصاريفهم بالخارج بالعملة الصعبة 

ويتعهدون بإرجاعها ألرسة املهاجر يف البلد األصل بالعملة املحليّة، وهي طريقة تعتمد ملجابهة انخفاض قيمة العملية 

النقدية  غري  العينية  التحويالت  مختلف  كذلك  تشمل  املبارشة  غري  التحويالت  أن  كام  األجنبية.  العملة  أمام  املحليّة 

التي يستجلبها املهاجر من الخارج عند العودة املؤقتة من سلع وبضائع مختلفة, كالسيارات واألواين واآلالت املنزلية 

الكهربائية واملفروشات، وهي مواد يخّصص بعضها لالستهالك الشخيص للمهاجر وأرسته ويستغل بعضها اآلخر للرتويج 

يف إطار نشاط التجارة املوازية أو ما يسّمى بتجارة »الحقيبة« التي متثّل  موردا مهاّم للمهاجرين أثناء العطل والزيارات 

خاصة يف تونس واملغرب. 

القنوات الرسمية قابلة للرصد والحرص كام  النقدية عرب  التحويالت  أنّه يف الوقت الذي تبقى فيه  وتجدر اإلشارة إىل 

سوف يتقّدم, فان التحويالت غري الرسمية والتحويالت العينيّة بعيدة عن التقدير والرصد اإلحصايئ، ولكنها رغم ذلك 

تبقى مصدرا مهاّم من مصادر التغلّب عىل مصاعب الحياة بالنسبة ألرسة املهاجر واملهاجرة، ومصدرا مهاّم من مصادر 

تحقيق الرفاه واقتناء التجهيزات الكاملية والرضورية, يف ظّل ارتفاع أسعار تلك املواد بالبلد األصل، وهي مسائل مدركة 

املهاجرين  أرس  لدى  عادة  املنزلية  التجهيزات  اقتناء  ونسق  املعيشة  مستوى  عادة  يختلف  املبارشة حيث  باملالحظة 

باملناطق املعروفة بكثافة عدد املهاجرين. 

وقد أوردت دراسة لبنك االستثامر األورويب تقدیرات لنسب تحویالت املهاجرين غري الرسمية نحو البلدان العربية لعام 

بالتحویل من أوروبا. وجاءت مع ذلك  املعنية خاصة  العربية  البلدان  2004  معتمدة عىل مسوح محدودة جداً يف 

التقدیرات معرّبة إىل حّد  كبري وكانت كاأليت: 34 % للمغرب و 20 % لتونس و57 % بالنسبة للجزائر و56 % ملرص و7 % 

بالنسبة للبنان، 53% لألردن، و79 % لسوريا. وقد تصل التقديرات إىل 60 % بالنسبة لليمن و80 % للسودان25.

أّما بالنسبة للتحويالت الرسمية للمهاجرين املغاربة, فتعترب كّل من املغرب وتونس من أكرث دول املغرب العريب استقباال 

نفس املرجع ص 258.  24

محمد األمني فارس، تحويالت العامل املهاجرين اىل املنطقة العربية :السامت واآلثار، اجتامع الخرباء حول الهجرة الدولية والتنمية يف املنطقة العربية: التحدیات والفرص    25

17 أیار/مایو 2006 - بريوت، ص 14 
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لها، حيث تتضاعف هذه التحويالت بشكل مهّم من سنة إىل أخرى خاصة يف العقد األخري. ويبدو أن التحّوالت السياسية 

يف الغرب )أحداث 11 سبتمرب وتنامي شعور الجاليات العربية بعدم االستقرار والخوف( والتحوالت االقتصادية واملالية 

خاصة يف املنطقة األوروبية، جعلت من املهاجرين يلتجئون أكرث ماّم مىض إىل تأمني عائداتهم ومدخراتهم مبناطقهم 

والجلد  النسيج  وقطاعي  السياحة  بعد  للعملة  الثالث  املصدر  تونس  يف  للمهاجرين  التحويالتاملالية  وتحتل  األصلية. 

خالل الفرتة بني سنة 1993 و 2000 . وقد بلغت يف سنة 2008 حوايل 2436 مليون دينار تونيس أي ما يعادل 1.941 

مليون دوالر أمرييك. وقد مثلت تحويالت املهاجرين يف نفس السنة 5 % من الناتج املحيل الخام، و71.8 % من عائدات 

السياحة، و21.8 % من االدخار الوطني. وخالل العرشيتني األخريتني غطّت تحويالت املهاجرين التونسيني بالخارج ثلثي 

عجز العمليات الجارية للبالد، يف حني أن نسبة تلك التغطية مل تكن تتجاوز 50 % يف السابق.   

أما يف املغرب األقىص فقد تضاعف حجم التحويالت الرسمية للمهاجرين أكرث من 149.5 مرة ما بني 1970 و2006 وقد 

تحّول من 320 مليون إىل 47.833.8 مليون درهم، واحتلت هذه التحويالت يف سنة 2005 ما يقارب 8.9 % من الناتج 

املحيل الخام، وغطت نسبة 23.7 % من الواردات ، ومثلت 18.4 % من املداخيل الجارية من ميزان املدفوعات وغطت 

47 % من العجز التجاري.

املرأة املهاجرة: التحويالت واالستثامر

تساهم املرأة املهاجرة من املغرب العريب مبختلف أصنافها ومختلف مواقعها االقتصادية واالجتامعية يف بلد الهجرة يف 

حركة تحويل األموال نحو بلدها األم. ولكن نظرا لشمولية األرقام الراصدة لتحويالت املهاجرين وعدم تصنيفها حسب 

متغري النوع االجتامعي ال يجد الدارس معطيات دقيقة حول حجم املساهمة النسائية يف عمليات التحويل. وهو ما 

يحول دون وجود معطيات كافية لرسم صورة حول طبيعة سلوك املرأة املهاجرة يف تحويل األموال وحجم ذلك التحويل 

ومدى اختالفه عن سلوك الرجل املهاجر. ولكن رغم ذلك ترّجح املعطيات الواقعيّة فرضيّة إرسال املرأة املهاجرة للامل 

بقدر أكرب من الرجل رغم أنها تتقاىض عادة أجرا أقّل. وقد قّدرت بعض املصادر يف اململكة املتحدة أن املرأة املهاجرة 

نحو هذا البلد من املغرب األقىص تحتكر 65 % )حوايل 1.5 مليار درهم( من مجموع تحويالت املهاجرين من املغرب 

األقىص بلغ 2.5 مليار درهم26. وتتدّعم هذه الفرضيّة بدرجة أكرب إذا ما علمنا بأن العوامل االقتصادية من فقر وبطالة 

النساء املنفردات من املغرب العريب  والرغبة بالتايل يف تحسني األوضاع املعيشية لألرسة تقف يف الغالب وراء هجرة 

خاصة يف السنوات األخرية . ونرى من خالل هذا الجدول طغيان سبب الهجرة من أجل العمل وسبب االلتحاق بالزوج 

عن بقيّة األسباب األخرى يف حالة هجرة اإلناث من البالد التونسية إىل الخارج، كام يبقى العمل السبب الرئييس لهجرة 

التونسيني إىل الخارج بالنسبة للذكور منهم,  حيث يهاجر 79.2 % منهم من أجل العمل.

جدول رقم 2: توزع املهاجرين التونسيني حسب الجنس وأسباب الهجرة سنة 2004

إناثذكورأسباب الهجرة

79.227.2العمل

2.536.3الزواج

26 Mohamed Khachani, La femme marocaine immigrée dans l’espace économique des pays d’accueil, Ibid, p 148. 
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14.120.3الدراسة

4.216.4أسباب أخرى

املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء، التعداد العام للسكان 2004

وقد أضحت جملة من الدراسات يف مناطق مختلفة من العامل النامي تؤكد ميل األرس إىل تشجيع هجرة الفتاة بدافع 

التغلّب عىل الفقر ومجابهة مصاعب الحياة اليومية وهو ما يبقي أحد األسباب الرئيسية التي تحفز املهاجرة عىل تحويل 

جزء كبري ماّم تجنيه من عملها يف الهجرة لفائدة زوجها وأبنائها إن كانت متزوجة ولفائدة أبويها وإخوتها يف حال كانت 

غري متزوجة. وبيّنت بعض الدراسات املنجزة يف سنة 2000 أن نساء بنجالدش الاليت يعملن يف املرشق العريب ترسلن 

لدولهن أكرث 72 % من ربحهن.  وتبنّي يف دراسة أخرى منجزة  يف أمريكا الالتينية يف سنة 2001  أن  % 87 من نساء 

نيكاراجوا املهاجرات إىل كوستاريكا يرسلن األموال إىل عائالتهن مقابل % 57  من الرجال. 

وبشكل عام يجوز القول بان حجم ما ترسله املرأة املهاجرة عىل نطاق دويل ال يزال غري معروف بالقدر الكاف وال تتوفر 

حوله أيّة معطيات إحصائية ال من دول االستقبال وال من دول املنشأ. وال بّد من اإلشارة إىل أن النساء يلتجنئ بدورهن 

– رمّبا بشكل أكرث من الرجال- إىل التحويل املايل عرب القنوات املوازية وغري الرسميّة للتوفري وتجّنب املصاريف الباهظة 

للتحويل عرب البنوك ومراكز الربيد واملصارف الدولية. ولكنهن يحرصن رغم ذلك عىل التحويل املنتظم واملستمر لألموال 

ألرسهن يف بلدا املنشأ. ويبقى ذلك سلوكا تجّدد من خالله املرأة املهاجرة ألرستها التأكيد عىل نجاحها وحرصها عىل 

التوفري, يف ظل هجرتها وإقامتها بعيدا عن األهل. 

وارتبط  آخر  إىل  من صنف  لة  املحوَّ واملبالغ  التحويل  سلوك  اختلف  وإن   - العريب  املغرب  من  للمهاجرات  وبالنسبة 

بطبيعة النشاط االقتصادي للمرأة املهاجرة وأهمية دخلها منه، كام ارتبط بوضعيتها القانونية أو غري القانونية ووضعيتها 

العائلية- فإن بعض الدراسات27 تؤكّد تواضع القيمة املرسلة املرتاوحة حسب بعض الدراسات امليدانية املحدودة بني 75 

و 90 يورو بالنسبة للنساء, خاصة الاليت هاجرنا يف إطار ملّ التجميع العائيل والتحقن بالزوج. وهّن نساء بدون مصدر 

رزق مستقر ولكنهن يحرصن رغم ذلك عىل توفري بعض األموال إلرسالها ملساعدة األرسة الباقية يف ارض الوطن. وال بّد 

من التأكيد عىل أن قيمة التحویالت ترتبط بدون شّك بقيمة مصدر الدخل الذي تتقاضاه املرأة املهاجرة، حيث يبقى 

التحويل األكرب مرتبطا بذوات الدخول العالية  يف بلدان االستقبال وبالتايل بذوات املستویات التعليمية األرفع . وقد 

رأينا من خالل ما تقّدم حول الخصائص السوسيومهنية للمهاجرات املغاربيات قلّة صاحبات األعامل الحرّة وقلّة الكوادر 

العليا ضمن املهاجرات مقابل ارتفاع نسب اليد العاملة البسيطة يف قطاع الخدمات والفالحة خاصة، إىل جانب ارتفاع 

عدد العامالت بالقطاعات الهّشة وباألعامل غري املنظمة وذات العائد الهزيل وغري املستقر.

الثالث  ففي فرنسا عىل سبيل املثال تسّجل األرقام أن 9 من أصل 10 مهاجرات من املغرب األقىص يعملن بالقطاع 

وبالخصوص يف مجال الخدمة املنزلية والفندقية ويف املطاعم. ويف هولندا 65 % من املهاجرات من ذلك البلد يعملن 

 بالقطاع الثالث، يف حني تحتكر األعامل املنزلية 67 % منهن يف اسبانيا . وتتجّسد هشاشة العمل الذي متارسه املهاجرات

املفوضية األوروبية، الهجرة النسائية بني دول البحر املتوسط واالتحاد األورويب، مرجع سابق، ص 259.  27
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 يف صور شتّى منها العمل الجزيئ واملوسمي والتشغيل عرب العقود املؤقتة ومحدودة املدة, وتشمل هذه األخرية يف فرنسا 

عىل سبيل املثال  42 % من النساء املهاجرات إىل ذلك البلد 28.

ويف ذات الوقت يعاين عدد أكرب من املهاجرين العرب واملغاربة  ذكورا وإناثا من شبح البطالة يف الدول املستقبلة لهم, 

نتيجة لعوامل مختلفة ونتيجة لتداعيات األزمة االقتصادية العاملية التي مّست بقوة عدد من الدول الغربية املستقبلة 

لليد العاملة املهاجرة يف السنوات األخرية. وقد أبرزت بعض الدراسات الحديثة بأن نسبة البطالة يف صفوف املهاجرين 

مبختلف الدول املنتمية إىل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تقّدر مبا يفوق 20 % أي أكرث من ثالث أضعاف معدل 

البطالة للسكان األصليني بهذه البلدان29، ويجد العاّمل العرب املهاجرون من ذوي االختصاص املحدود صعوبة كبرية يف 

النفاذ إىل سوق العمل, نتيجة الرتاجع الحاد يف طلبات العمل  باإلضافة إىل ما طرحه واقع املنافسة من طرف املهاجرين 

والعاّمل من دول أوروبا الرشقيّة. وتسّجل أعداد الناشطني العاملني  وغري الناشطني من بني عموم التونسيني بالخارج 

عىل سبيل الذكر نسبة 52 %، وتبلغ نسبة العاطلني عن العمل منهم 48 %. وتصل نسبة العاّمل من بني العدد االجاميل 

للناشطني  80 % ، وتسّجل كل من املهن الحرّة والكوادر العليا عىل التوايل نسب ضعيفة تقّدر بحوايل 11 %  و 9 %. 

أّما بالنسبة لبطالة املرأة املهاجرة من املغرب العريب نجد عىل سبيل املثال أن الظاهرة متّس يف فرنسا 22 % من املغربيات 

الاليت ترتاوح أعامرهن بني 40 و 50 سنة ، ومتس بدرجة اكرب ) 46 %( ممن ال يتجاوز ال 20 سنة، أّما  يف هولندا فتمس 

البطالة 30 % من املغربيات30. وحسب بعض تقارير منظمة الهجرة الدولية قّدر عدد النساء العربيات ربات البيوت 

الاليت ال ميارسن عمال ببلد الهجرة بنسبة 75 % من النساء العربيات يف الدول األوروبية.

لصورة  وموضحة  االجتامعي  النوع  متغري  حسب  مصنفة  رسميّة  إحصائية  تقديرات  غياب  ويف  سبق  ما  عىل  وبناء 

التحويالت املالية للمرأة املغاربية املهاجرة بشكل دقيق، تبقى فرضيّة ضعف حجم تحويالت املرأة املهاجرة من املغرب 

العريب مرجّحة بقّوة, بالنظر إىل طبيعة األنشطة املامرسة من طرفهن يف بلد الهجرة، والتي ال تخّول لهن بحكم هشاشتها 

وضعف مردودها وعدم انتظامها يف ظّل غالء مستوى املعيشة يف دول الهجرة وارتفاع كلفة الحياة، مستويات رفيعة من 

تحويل األموال, نظرا النخفاض نسق التوفري.  

ولكن يف ضوء ذلك كيف يبدو حضور املرأة املهاجرة يف مشهد االستثامر االقتصادي  بالبلد األصل وبأرض الوطن؟ 

االستثامري  املهاجرين  سلوك  تشابه  عن  املهاجرين  تحويالت  واستخدام  الهجرة  دراسات  أغلب  تجمع  عامة  بصفة 

بني أغلب الدول املصدرة لليد العاملة املهاجرة, حيث يتبنّي استخدام التحويالت بشكل أسايس يف تلبية االحتياجات 

االستهالكية اليومية لألرس املقيمة بأرض الوطن. ويتجه ذلك االستخدام لتغطية بعض مجال اإلنفاق الصحّي والتعليمي 

واقتناء بعض التجهيزات الرضورية والكاملية. ويرتافق ذلك مع سلوك اتجاه أغلب املهاجرين يف مناطق العامل املختلفة 

االقتصادية  املشاريع  لبعض  املهاجرين  إقامة  الحاالت نحو  املساكن, والتوجه يف بعض  الزراعية وبناء  األرايض  باقتناء 

الخاصة املدرة للدخل بأوطانهم. 

األمثلة  تلك  العربيّة عن  البلدان  العريب وعموم  املغرب  بلدان  للمهاجرين من  االستثامري  السلوك  أمثلة  وال تختلف 

28 Abdelali Naciri Bensaghir Naima ABA, Les femmes migrantes dans les politiques de développement et de coopération au Maroc, Symposium sur le genre   
Genre, migration et développement socio-économique en Afrique,  Le Caire 24-6/ 2010.

مركز جامعة الدول العربية بتونس، املرأة العربية املهاجرة يف أوروبا:واقعها ومستقبلها، التقرير والتوصيات، الندوة السنوية السادسة للهجرة العربية. تونس 2009/12/9،   29

ص 14.
30 Abdelali Naciri Bensaghir Naima ABA, Les femmes migrantes dans les politiques de développement et de coopération au Maroc, ibid, p 10.
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الجزئية31 أن  امليدانية  الدراسات  نتائج  العامة ملجاالت استثامر املهاجرين لتحويالتهم. وقد أبرزت بعض  والتوجهات 

استخدام تحويالت املهاجرين العرب تتوزع عىل مجاالت مختلفة كالتايل: مواجهة تكاليف الحياة اليومية: من 43 % يف 

مرص إىل% 74  يف األردن، رسوم التعليم: من 12 % يف مرص إىل 31 % يف املغرب، رشاء سكن أو تحسينه: من 4% يف بعض 

الدول إىل % 34  يف تونس. إقامة مرشوع إنتاجي أو استثامر: من 5% يف املغرب إىل 18 %  يف تونس. مجاالت استخدام 

أخرى: من 2  % يف املغرب إىل% 25   يف تونس. ويبقى االستخدام األهم بالنسبة للمهاجرين من تونس واملغرب األقىص 

متجها باألساس نحو االستثامر يف السكن الذي يستحوذ عىل 83.7 % من جملة استثامراتهم يف املغرب األقىص مثال.

وبالنسبة للتونسيني بالخارج تتوىل بعض الهياكل الحكومية مثل وكالة النهوض باالستثامرات الصناعية ووكالة النهوض 

بينت  .وقد  بالخارج  التونسيني  فيهم  مبا  املستثمرين  عموم  وحفز  االستثامر  حركة  تشجيع  الفالحية  باالستثامرات 

إحصائيات وكالة النهوض باالستثامرات الصناعية أن عدد مشاريع التونسيني بالخارج املرّصح بها بني 1994 و 2008 

الوكالة، وال متثل سوى قيمة 0.2 %  من مجموع  املشاريع املصدق عليها من قبل  ال متثّل سوى 10 % من مجموع 

االستثامرات كام مل تساهم بغري 2 % من مواطن الشغل.

وتبقى كذلك مساهمة التونسيني بالخارج ضعيفة بالنسبة لوكالة النهوض باالستثامرات الفالحية، وإن تطور حجم تلك 

االستثامرات  من 2 مليون دينار سنة 2004 لتبلغ 9 ماليني دينار خالل سنة 2008 ، إال أنّها انحرصت بني 1 إىل 3 % 

بالنسبة ملجموع املشاريع ) 100 مرشوع خالل سنة 2007 و 118 يف سنة 2008 (. وبالنسبة ملواطن العمل  املحدثة 

مل تتجاوز املائة كمعدل عام منذ 1994، وبلغت يف سنة 2008 حوايل  164 موطن عمل . وتتوزع تلك املشاريع عىل 

قطاعات النشاط االقتصادي كالتايل: 9 %بالنسبة للفالحة و 27 %بالنسبة للصناعة  و 64% بالنسبة للخدمات.

تلك  تبني أن فقط 35.5 % من   32 بالخارج خالل سنة 2003  التونسيني  أنجزها ديوان  التي  الدراسة  ولكن من خالل 

املشاريع يتم تنفيذها عىل حيز الواقع )من بني 2.111 مرشوع ال يتحقق منها غري 749 عىل ارض الواقع( .حيث أن 

عددا من املشاريع تظّل وهمية ويتقّدم بطلبها املهاجرون فقط بغاية الحصول عىل بعض االمتيازات الجمركية التي 

توفرها الوكالة للمستثمر مثل إعفاء عدد من التجهيزات املوردة من الخارج من األداء الجمريك . وبينت نتائج تلك 

الدراسة ان توزع املشاريع املنجزة فعال حسب قطاعات النشاط يكون بنسبة 47.4 % من عدد املشاريع املصادق عليها 

املصادق عليها يف قطاع  املشاريع  الصناعة، و24.6 % من  املصادق عليها يف  املشاريع  الفالحة، 46.4 % من  يف مجال 

الخدمات. وبالرغم من أن قطاع الخدمات يحتكر أكرب نسبة من املشاريع املصدق عليها إالّ انه فعليّا ال يتحقق منها إال 

العدد القليل. وذلك نظرا لهامشية املشاريع وهشاشتها وارتباطها مبيادين نشاط غري مستقر وخاضع للتقلبات كالفنادق 

واملطاعم ومحالت الرياضة والرتفيه وغريها. 

 وإن غابت  الدالئل اإلحصائية الرسميّة حول حصة املرأة التونسية املهاجرة يف ذلك االستثامر فإن ذلك ال ينفي حضورها 

يف املجال ولو كان ذلك بأشكال محتشمة33. وحسب دراسة أعدتها الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسة يف سنة 

2010 عىل عينة من 96 مؤسسة اقتصادية يف تونس تبنّي أن 70 % منهن لسنا من النساء املهاجرات، بينام عرّبت البقية 

أنهن سافرنا إىل الخارج فقط بغرض الدراسة ثم عدن إىل أرض الوطن.  

محمد األمني فارس، تحويالت العامل املهاجرين إىل املنطقة العربية :السامت واآلثار، مرجع سابق، ص 14.  31
32 Philippe Fargues (Dir), Migrations méditerranéennes rapport 2005, Ibid,  p 300

وهو ما أكده لنا بعض أعوان وكالة النهوض باالستثامرات الفالحية يف مقابلة ميدانية جمعتنا بهم بتاريخ 7 ديسمرب ، مع تأكيد اشتغال الوكالة عىل تجهيز إحصائيات   33

حول نسب حضور املرأة التونسية املهاجرة يف مشاريع االستثامر الفالحي.
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وقد بينت الدراسة امليدانية املنجزة من طرفنا مع 15 امرأة تونسية تعيش تجربة الهجرة أن االتجاه نحو االستثامر 

التعليمي  العرب( يختلف حسب املستوى  )أوروبا والخليج  املرأة  الهجرة  املهاجرة يختلف بحسب وجهة  املرأة  عند 

للمهاجرة. وأسفرت النتائج عن أّن املهاجرات التونسيات ذوات املستوى التعليمي العايل واملهاجرات خاصة إىل الخليج 

العريب هّن أقّل ميال نحو إقامة املشاريع االقتصادية املدرة للدخل بعد انتهاء فرتة الهجرة. وقد عرّبنا عن أن سبب الهجرة 

كان أساسا يف إطار التجربة و«كرس الروتني« و«تغيري املناخ« لذلك يقف طموحهن عند بناء مسكن أو تحسني مسكن 

العائلة واستجالب سيارة من النوع املحرتم واقتناء بعض الحيل ولوازم العرس بالنسبة لغري املتزوجات والعودة إىل ارض 

الوطن.و مبا أن هجرة الكفاءات التونسية نحو دول الخليج العريب تتحدد يف الغالب مبدة الخمس سنوات فان مرشوعهن 

الهجري يبقى يف حدود تلك الطموحات وال يحبذن عادة ركوب املشاريع الخاصة املدرة للدخل, سيام وأنهن يعدن بعد 

مرحلة الهجرة عرب التعاقد  إىل الوظائف األصلية يف القطاعات العمومية من صحة وتعليم وغريها.

أّما يف وضعيّة النساء التونسيات املهاجرات نحو أوروبا فيختلف حضورهن يف مشهد االستثامر االقتصادي, ويتجّسد عرب 

شكلني مختلفني من السلوك االستثامري :

االستثامر الرشيك: وهو ذلك السلوك  الذي ينترش عند املرأة املهاجرة مع زوجها أو التي التحقت به يف إطار سياسات 

التجميع العائيل. ويتجسد يف إقامة الزوج املهاجر يف تونس ملرشوع استثامري صغري أو متوسط من حيث رأس املال 

وعدد العاّمل )فضاء تجاري، محل هاتف، محطة بنزين، مطعم، مقهى...( وتتوىل املرأة املهاجرة إدارته بالنيابة عن 

الزوج املهاجر، أو التناوب عىل اإلرشاف عليه حينام يقتيض األمر وجودها مع األرسة خارج الوطن. وتعترب املرأة املهاجرة 

زوجة املهاجر املستثمر نفسها يف هذه الحالة عىل قدم املساواة مع زوجها يف مرشوعهام، وتتوىل اإلرشاف عليه والسهر 

عىل نجاحه بوصفه مرشوع العائلة وليس مرشوع الزوج، مع تأكيدها عىل أن نجاح املرشوع خاصة يف ظل غياب زوجها 

هو تحد يجب أن تربهن من خالله عىل أنها يف مستوى تحّمل تلك املسؤولية. وإن تحفظت بعض املستجوبات عىل 

تأكيد طبيعة تقاسم األرباح مع الزوج، فإن جلّهن يؤكدن عىل االستفادة املادية املبارشة من أرباح املرشوع. 

االستثامر املبارش: وهو سلوك إقامة املهاجرة ملرشوعها االستثامري برأس مالها الخاص الذي تحّوله إىل أرض الوطن، ومن 

هؤالء من عدن بشكل نهايئ ومنهن من يرتددن عىل أرض الوطن بني الحني والحني ملتابعة سري مرشوعهن. ويبقى الرجل 

حارضا كذلك بشكل مبارش يف هذه املشاريع ولو بصيغ مختلفة عن الصنف األول. حيث يحيط باملرأة املهاجرة صاحبة 

املرشوع يف هذه الوضعية “وسط ساند” تدور يف فلكه صاحبة املرشوع. ورمبا يبقى من العبث تصور إن ظاهرة إقامة 

املرأة ملشاريع اقتصادية ظاهرة فريدة بإمكانها النجاح مبعزل عن الدعم واملؤثرات العائلية، وبالتايل مبعزل عن الرجل 

والرجال34. ويعرف مشهد إدارة املرأة للمؤسسة وللمرشوع حضورا مكثفا للرجل بصيغه املختلفة كأب وزوج وأخ وابن 

وجار وابن عم الخ... ويختلف شكل الحضور وقوة تأثريه يف املؤسسة ويف شخصية صاحبتها بحسب طبيعة الرابط مع 

تلك األخرية، وبحسب الدور الذي يتبوأه الرجل داخل املؤسسة وخارجها واملكانة التي يحتلها يف ذات صاحبة املؤسسة.

ومن املهّم القول بأنه يف كلتا الحالتني ال تكون مرحلة دخول املرأة لعامل االستثامر االقتصادي املدر للدخل, إال بعد متكنها 

من رشاء قطع األرض الصالحة للبناء –أحيانا يف أكرث من مكان- وتوفري املسكن الالئق لها وأحيانا لألبناء والعمل عىل 

تأثيثه، ثم التوجه بعد تلك املرحلة إىل إقامة املرشوع الصغري بأرض الوطن. ولكن هذه املرحلة األخرية تظّل كام تقّدم 

بالنسبة للمرأة ولعموم املهاجرين التونسيني يف تراجع كبري. ورمّبا تفرّسها برأينا حركة تراجع عودة املهاجرين التونسيني 

عائشة التايب، املرأة العربية صاحبة األعامل، قراءة سوسيولوجية إلدارة املرأة للامل واألعامل، ضمن كتاب »النساء واملال« تجمع الباحثات اللبنانيات، الكتاب الثالث   34

عرش 2008-2009، ص 220
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إىل أرض الوطن بصفة نهائية, خاصة من أوروبا وفرنسا بشكل أخص, مبا إنها تتصدر طليعة الدول املستقبلة لليد العاملة 

التونسية املهاجرة بنسبة 54.6 % تليها ايطاليا  13.4 باملائة فأملانيا. هذا مع العلم أن العدد اإلجاميل للتونسيني املقيمني 

يف الخارج  بلغ يف السنة نفسها 1.057.797 35 وتحتكر دول االتحاد األوريب غالبيتهم بنسبة 82.8 % ، تليها الدول العربية 

يف مرتبة ثانية بنسبة 14.5 % ، ويتوزع البقية بني أمريكا وآسيا واسرتاليا. 

جدول رقم 3: توزع املهاجرين التونسيني ببعض دول االستقبال حسب الجنس سنة 2009

املجموعإناثذكورالبلد

360663217335577998فرنسا

96566453411141907ايطاليا

502893234682635أملانيا

652101842383633ليبيا

8344755415898الجزائر

378421425926قطر

8748462913377الواليات املتحدة األمريكية

املصدر: ديوان التونسيني بالخارج 2009

ومن املفيد القول بأن ضعف حركة العودة النهائية للمهاجرين واملهاجرات نحو أرض الوطن يرتبط بتحول هيكيل يف 

طبيعة العالقة الجامعة بني املهاجر واملهاجرة وفعل الهجرة. ومعلوم أن فعل الهجرة بالنسبة للمغرب العريب كان يف 

البداية مبثابة حراك مؤقت محّدد الوجهة ومحدود املّدة الزمنية، بحيث كان جيل املهاجرين األوائل ميثّل حركة الهجرة 

بوصفها حركة مؤقتة, يجمع خاللها بعض األموال ليعود عىل إثرها بصفة نهائية إىل ارض الوطن, حيث يستثمر ما جمعه 

من مال خالل هجرته. ولذلك كانت حركة استثامر املهاجرين أكرث حيوية ونشاط يف مسرية املهاجر. أما اليوم فقد تغريت 

تلك العالقة القدمية بني املهاجر وفعل الهجرة بحيث أضحت مختلف الدالئل املوضوعيّة تحّول مرشوع الهجرة لدى 

املهاجر من مرشوع مؤقت إىل مرشوع دائم، وهو ما يقف وراء تناقص اتجاه املهاجر نحو حركة االستثامر يف أرض الوطن 

مقابل ارتفاع نسق ذلك االستثامر يف بلد الهجرة36 . ومن خالل املسح الوطني للسكان لسنة 2004 تبنّي املعهد الوطني 

لإلحصاء يف تونس أن أعداد العائدين من الخارج بلغ 17.766 خالل الفرتة 1999-2004 مبعّدل سنوي 3.553 عودة. 

وتسّجل بعض الجهات الرسمية األخرى كالوكالة التونسية للتعاون الفني والصندوق الوطني للتضامن االجتامعي عودة 

5801 تونيس متعاقد يف الخارج بالنسبة للجهة األوىل سنة 2006، وعودة 5618 متقاعد عن العمل من الخارج بالنسبة 

للجهة الثانية. وهي أشكال عودة مفرتضة بالنسبة للمهاجر بحكم محدودية عقود العمل,  خاصة يف حالة املهاجرين 

عرب الوكالة التونسية للتعاون الفّني. أّما بنسبة لنسق العودة الطوعيّة والنهائية من الدول األوربية فيبقى ضعيفا, كام 

متت اإلشارة حيث سجلت أعىل نسبة عودة نهائية )667( منذ أكرث من عرشين سنة أي منذ سنة 1985 ، ومل تسّجل أي 

حالة عودة نهائية من فرنسا منذ سنة 2006 حسب الوكالة الوطنية الستقبال األجانب واملهاجرين يف فرنسا.

35 European Commission, Labour Market Preferences and Migration Flows in Arabs Mediterranean Countries: Determinants and Effects. Volume 2, April 
2010. p197.

تتنامى حسب العديد من الدراسات حركة استثامر املهاجرين واملهاجرات املغاربة يف أرض الهجرة وخاصة يف فرنسا، وإن ال يسمح حيز هذا البحث بتناول تلك الظاهرة   36

فإننا نكتفي يف هذا املقام باإلشارة إىل ذلك  االرتفاع ووجود بعض اإلحصائيات الدالة عىل تصاعد نسق االستثامر االقتصادي واالجتامعي  للمرأة املغاربية املهاجرة خاصة 

يف فرنسا.
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الخامتة والتوصيات
املقابل  الدراسات يف  العريب تؤكد  املالية لعدد من املهاجرين واملهاجرات من املغرب  القيمة املهمة للتحويالت  رغم 

ضعف نسق توجه هؤالء نحو االستثامر املنتج. وتظّل أغلب استثامرات املهاجرين املغاربة ذكورا وإناثا متجهة نحو 

مجاالت االستهالك املعييش اليومي. حيث تتوجه النسب األهم من تحويل أموال املهاجر واملهاجرة يف تحسني مستوى 

عيش األرس واألفراد يف املوطن األصيل.

وإن ال ميكن التشكيك يف القيمة االقتصادية واالجتامعية والعائد املبارش لذلك التوظيف عىل االقتصاد والتنمية بأبعادها 

املدفوعات  ميزان  وتعديل  الدولة  ملداخيل  املنتظمة  املالية  التحويالت  تلك  إنعاش  بحكم  السوسيولوجية,  املاكرو 

واملساهمة يف رفع الناتج القومي الخام، وامليكرو سوسيولوجية يف مستوى املجتمع املحيّل للمهاجر وأرسته, حيث تتجىل 

بوضوح أهمية توظيف أموال املهاجرين يف محاربة الفقر وتحسني مستوى املعيشة, مبا يكون له األثر املبارش عىل بناء 

القدرات واملساعدة عىل توفري ظروف تعليم أفضل بالنسبة ألبناء وأخوة املهاجر واملهاجرة وتحسني أوضاعهم الصحية 

وتحصينهم ضد الفقر والجوع واملرض وتوفري حياة اجتامعيّة أكرث استقرارا  وأمنا قد تعجز الدولة عن توفريها, خاصة 

يف املناطق الريفية والنائية وببعض أحزمة الفقر حول املدن، ولكن كل ذلك عىل أهميته ال يجب أن يعيق الدعوة 

املهاجرين  لتحويالت  أرحب  توظيف  وإمكانات  أجدى  سبل  عن  البحث  بغرض  األطراف,  مختلف  جهود  تضافر  إىل 

واملهاجرات من املغرب العريب. 

وتفرض تلك الدعوة نفسها بإلحاح, عندما يقف الدارس عىل أهمية تلك التحويالت وأهمية أحجامها وقيمتها )بالرغم 

من محدودية أجور بعض أصناف النساء املهاجرات وسيطرة منط االستثامر امليت أو العقيم لها( يف بناء املساكن واقتناء 

تظّل  فإنها  للمهاجرين،  تحويالت  نسب  أكرب  لتوظيف  األبرز  االتجاه  تعدو  وإن  وهي  وغريها.  والتجهيزات  األرايض 

مجاالت استثامر غري منتج ومجاالت توظيف مقبورة ومعطّلة التنفيذ، يف وقت تبقى فيها املجتمعات املحليّة للمهاجر يف 

أمّس الحاجة ملشاريع تنموية منتجة ومشغلة لليد العاملة، وال تتطلب إمكانات مادية ولوجستية أكرب مام يقع توظيفه 

من طرف املهاجرين يف بناء املساكن الفخمة واقتناء السيارات الفاخرة التي قد ال يستعملونها إالّ نادرا عند العطل. 

ولنئ تظّل النزعة نحو االستثامر املنتج ضعيفة عند الجنسني يف عموم دول املغرب العريب ويف تونس بشكل أكرث وضوحا، 

فإنها تبقى أقّل بكثري عند املرأة املهاجرة التي قد تحول يف حاالت كثرية العوائق السوسيوثقافية دونها ودون خوض 

مغامرة إقامة مشاريع اقتصادية منتجة ومدرّة لدخل بلدها األصل, رغم قدرتها املادية واملعرفية، ورغم حاجة االقتصاد 

الوطني لذلك. 

وتبقى نزعة املرأة املغاربية املهاجرة كام هو الحال بالنسبة للمهاجرات من مختلف الدول العربية يف حاجة ماسة إىل 

التطوير والدعم. وهو ما يتطلب برأينا استحثاث جهود مختلف األطراف لتفعيل تلك النزعة يف نفس املهاجرة وتحريكها 

فيها من ناحية، والعمل عىل توفري األرضية املناسبة الستقطاب حركة استثامر نسايئ للمهاجرات يف أرض الوطن من 

ناحية أخرى. وال يكون ذلك سوى بلفت انتباه املهاجرة إىل أهمية مساهمتها الفاعلة يف جهود التنمية بوطنها، وحفزها 

عىل تحمل مسؤوليتها التاريخية يف ذلك كمواطنة وكفاعل اجتامعي واقتصادي عىل قدر املساواة مع الرجل.
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ويتطلّب كل ذلك بنظرنا العمل عىل:

• التشخيص الدقيق لحجم وخصائص وطبيعة الهجرة النسائية من بلدان املغرب العريب، ورصد أوضاع املهاجرات 	

باملهجر وتوفري املعطيات اإلحصائية الدقيقة حولهم مبا ميكن الدارسني والباحثني وأصحاب القرار من رسم صور 

واضحة حول أعداد املهاجرات وأماكن هجرتهم وضعياتهم القانونية، وأعامرهم وحالتهم املدنية.

• املهاجرين، 	 لعموم  اإلجاملية  األرقام  عن  مبعزل  بلدها  اىل  املهاجرة  املرأة  لتحويالت  العلني  اإلبراز  العمل عىل 

والتوجه نحو اعتامد مقاييس أكرث دقة وشفافية يف رصد تحويالت املهاجرين عموما واملهاجرات بشكل أخّص، 

والحرص عىل توفري تلك املعطيات لعموم الباحثني والدارسني.

• تطوير حركة البحث العلمي ونسق الدراسات والبحوث الكمية والكيفية حول هجرة املرأة من املغرب العريب 	

متثالتها  من  واالقرتاب  املرأة  هجرة  حيثيات  وفهم  والبحث  االستقصاء  جهود  تنمية  بغرض  أوضاعها  وحول 

وتطلعاتها، مبا يُجّنب صاحب القرار وصانع السياسة عمليّة االستحداث العقيم لربامج استثامر ومخططات تنمية 

غري مستقطبة للمرأة املهاجرة وغري مراعية لتطلعاتها.  

• تلك 	 مراعاة  مع  األصل,  بلدها  يف  املهاجرة  املغاربية  املرأة  استثامر  عىل  الحافزة  القانونية  الترشيعات  تطوير 

الترشيعات لخصوصية أوضاع املرأة املهاجرة من املغرب العريب )الحالة املدنية ، املستوى التعليمي، الخصائص 

السوسيومهنية للمهاجرات، مستوى الدخل...(

• حفز منظامت املجتمع املدين خاصة يف دول املنشأ عىل العمل عىل استقطاب املرأة املهاجرة و عىل تنمية جسور 	

التواصل بينها وبني البلد األصل، وبسط إمكانات االستثامر االقتصادي وتقريبها منها، وكرس حواجز الخوف لديها 

من خوض مغامرة بعث املشاريع الخاصة بوطنها األم، وتوعيتها بأهمية دورها ومساهمتها يف التنمية االقتصادية 

واالجتامعية لوطنها.

• العمل عىل زيادة انفتاح الهيئات الحكومية وغري الحكومية والخاصة ذات العالقة بالشأن التنموي ومبجال الحفز 	

عىل استثامر  املهاجرة, بوصفهام فاعل اقتصادي واجتامعي يحتكم إىل إمكانيات وافرة من اإلسهام الفاعل يف 

جهود التنمية االقتصادية، عرب االستثامر األجدى لخربتها وتجربتها يف بلد الهجرة وتحويل معارفها املكتسبة يف 

أرض الهجرة نحو أرض الوطن.

• استحداث هياكل جديدة أو تفعيل الهياكل الوطنية املوجودة بغرض حفز املهاجر عىل االستثامر االقتصادي يف 	

الوطن, مع اتسام  املعلومة املطلوبة بالشفافية والرسعة الالزمني، وتبسيط اإلجراءات اإلدارية املعقدة وتسهيل 

املعامالت املالية الرضورية ملسار ترميم  املشاريع االقتصادية املتناسبة مع إمكانات املهاجرين واملهاجرات.

•  استغالل مناخ التحول الدميقراطي الحاصل يف تونس ويف بعض الدول املغاربية والعربية عموما نحو درء الصدع 	

بني عدد من املهاجرين واملهاجرات, الذين انقطعت صالتهم االقتصادية واالجتامعية بأرض الوطن، واهتزت ثقتهم 

يف السنوات األخرية يف مناخ االستثامر الوطني, خاصة بعد استرشاء صور الفساد والرشوة واملحسوبية. والعمل 

عىل تبديد املخاوف وإشاعة مناخ من الثقة يف املستقبل عرب تذكية الحّس الوطني لدى املهاجرين واملهاجرات، 

وإنقاذ  الدميقراطي  التحّول  مسارات  إنجاح  يف  الوطن  بأرض  املقيمني  شأن  شأنهم  الحيوي  بدورهم  وتذكريهم 

االقتصاديات الوطنية التي تراجعت نسب النمو يف بعضها إىل ما تحت الصفر )تونس( بعد التحوالت الحاصلة. 
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الفصل الثالث:
املغرتبون املرصيون يف اململكة املتحدة: قراءة بعد ثورة 25 يناير 

 سامح فـوزي 

مقدمة
الخصوص،  وجه  التنمية عىل   قضايا  تجاه  بريطانيا  املغرتبني يف  املرصيني  اتجاهات  تناول  إىل   الدراسة  تهدف هذه 

يناير، والسيام يف ضوء تصاعد خطاب يطالب بأهمية مشاركة املرصيني  ودورهم يف املجتمع املرصي عقب ثورة 25 

يف الخارج يف جهود إعادة بناء املجتمع املرصي، دميقراطيا، وتنمويا، واقتصاديا. وقد كشفت الدراسة، التي أعتمدت 

عىل  البحث املكتبي واملقابالت املعمقة، عىل  أن هناك متطلبات أساسية يتعني توافرها، واتجاهات مختلفة يف أوساط 

املهاجرين أنفسهم تجاه التطورات املتالحقة التي تحدث يف مرص. 

ترمي هذه الدراسة، كام يبدو من عنوانها إيل بحث دور املهاجرين املرصيني يف بريطانيا، خاصة بعد التحوالت السياسية 

الجذرية التي حدثت يف املجتمع املرصي منذ سقوط نظام مبارك )1981-2011م(، وكان من ضمن النتائج التي متخضت 

عنها, اإلتجاه إىل املرصيني فيالخارج بحثا عن مشاركتهم يف بناء النظام السيايس الجديد، ومرشوع النهضة االقتصادية 

االجتامعية الثقافية, التي يراود حلمه مختلف قطاعات الشعب املرصي. 

املرصيون فيالخارج، يف الفكر التنموي الحديث حول عالقة املغرتبني بأوطانهم األصلية، ليسوا مصدرا فقط للتحويالت 

التقدم االقتصادي واالجتامعي، وجسورا إنسانية ميكنها أن تنقل خربات مهمة  املالية، لكنهم عقول برشية تسهم يف 

ألقرانهم الذين يشغلهم تقدم مجتمعهم. واملهاجر املرصي، بطبعه شديد التعلق بوطنه األصيل، يزوره، ويتفاعل معه، 

وكثريا ما يسعى للمساهمة يف تطوره. 

لها  التي  الدول  مقدمة  يف  تعد  بريطانيا  أن  منها  متعددة  العتبارات  بريطانيا”  يف  “املرصيني  الدراسة  هذه  أختارت 

استثامرات مبارشة يف مرص، وهناك مجتمع للمغرتبني املرصيني يضم كفاءات مهنية مهمة، كام يضم أيضا قطاعا عريضا 

من الباحثني والعاملة الفنية، مبا يجعله منوذجا ملجتمع املهاجرين املتنوع، مهنيا وجيليا ودينيا. 

أهداف الدراسة 

ترمي هذه الدراسة إىل تحقيق عدد من األهداف:

الوقوف عىل موقف عينة من املهاجرين املرصيني يف بريطانيا للتطورات السياسية، وما لحق بها من تداعيات . 1

اقتصادية واجتامعية عقب ثورة 25 يناير.

التعرف عىل اتجاهات التفكري لدى املهاجرين املرصيني يف بريطانيا تجاه التنمية يف املجتمع املرصي، ونظرتهم . 2

لتطورات النظام السيايس، ورؤيتهم لدورهم املستقبيل.
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تحديد التصورات التي تتعلق بالهندسات السياسية- االجتامعية واالقتصادية التي تكفل مشاركة أفضل للمرصيني . 3

املغرتبني يف الشأن املرصي، السيايس واالقتصادي والثقايف. 

رصد أويل لعدد من عوامل التأثري يف اتجاهات املهاجرين تجاه مرص من خالل النظرة إىل ما يطلق عليه الربيع . 4

العريب، وتداعياته عىل ذهنية املرصيني. 

الدراسات السابقة 

هناك عدد من الدراسات السابقة التي تتعدد زوايا الرؤية فيها لقضية الهجرة، وعالقتها بالعديد من املتغريات األخرى. 

ويف الجزء التايل تناول لعدد من الدراسات األساسية التي تكشف تعدد منظورات الدراسة. 

)1( دراسات ركزت عىل العالقة بني الهجرة الداخلية والهجرة الخاجية 

دراسة أمين زهري حول العالقات التبادلية بني الهجرة الداخلية والخارجية يف مرص )2005(، وتعترب يف مقدمة الدراسات 

التي ركزت عىل العالقات املتبادلة بني الهجرة الداخلية والخارجية يف مرص، وذلك من خالل إجراء مقابالت يف الصعيد. 

وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج األساسية يف مقدمتها أن ضغوط الفقر والتهميش والبطالة متثل دامئا دافعا للهجرة 

من الريف إىل املدنية، وأن املهاجرين ممن يستطيعون السفر للعمل يف األردن وليبيا ال ميكن أعتبار عوائد الهجرة 

مساهمة يف جهود التنمية بقدر ما هي سد االحتياجات األساسية للمهاجر وأرسته1. 

ويف إطار مناقشة الهجرة الداخلية أيضا ولكن من منظور “اإلصالح االقتصادي” يف الحالة املرصية, هناك الدراسة التي 

قدمها كل من “جاكلني وهبة ومايك كورمك” حول الحراك االجتامعي والهجرة، وخلصت إىل أن حقبة التسعينيات، أي 

التي عرفت ذروة سياسات التكيف الهيكيل, شهدت حراكا إجتامعيا عىل صعيد الهجرة الداخلية بحثا عن فرص عمل، 

العمل،  الهجرة، والتغري يف سوق  الخاص عىل  القطاع  املعاش من رشكات  املبكر عىل  الخروج  تأثري عملية  والنظر إىل 

والحراك االجتامعي2. 

)2( دراسات ركزت عىل هجرة العاملة إىل أوروبا 

الخريطة  عىل  أسايس  بشكل  ركزت  التي  الدراسات  من  وهي  أوروبا،  إىل  العاملة  هجرة  حول  غنيم  أحمد  دراسة 

الدميغرافية، واملهنية للعاملة املرصية املهاجرة إىل أوروبا، ودور العوامل االقتصادية واالجتامعية التي تقف وراء قرار 

الهجرة، وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج املهمة أبرزها أنه ال يجب التعامل مع الهجرة بوصفها شأنا منفصال أو 

مجرد مشكلة تنفصل عن النظرة األعم واألشمل للسياسات العامة االقتصادية واالجتامعية، وتلك املتعلقة بالسياسية 

الخارجية للحكومة، وانتهت إىل تقديم عدد من توصيات السياسات التي يتعني عىل االتحاد األورويب اتباعها يف العالقة 

مع دول البحر املتوسط يف مقدمتها ضبط الهجرة غري املنظمة، حزمة املساعدات االقتصادية واالجتامعية3.

وهناك كذلك الدراسة التي قدمتها “جاكلني وهبة” حول أداء أسواق العمل وتدفق الهجرة من مرص، حيث نظرت إىل 

التي  املسألة بأن هجرة العاملة عرب األسواق الخارجية متثل ملمحا مهام من مالمح العوملة، وتطرقت إىل السياسات 

1 Aymen Zohry, Interrelationships between Internal and International Migration in Egypt: A Pilot Study, Brighton: Development Research Center on 

Migration, Globalization and Poverty, 2005. 

2 Barry McCormick & Jackline Wahba, Migration and Mobility in the Egyptian Labor Market, American University in Cairo, Economic Research Forum, 

Research Report Series, 0401. 

3 Ahmed Farouk Ghoniem, Labor Migration for decent work, economic growth and development in Egypt, International Migration Papers No.110, 

International Labor Office, 2010. 
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العاملة،  التدريب، والتعليم يف مجال هجرة  الترشيع، والتدريب، وإعادة  تتبعها الحكومة املرصية, سواء عىل صعيد 

موضحة محدودية هذه األدوات والوسائل4. 

)3( دراسات ركزت عىل املرصيني يف بريطانيا 

دراسة غادة كرميي  حول املرصيني يف بريطانيا، ورغم أن هذه الدراسة يف منتصف التسعينيات إال أنها من الدراسات 

وخلفيتهم  املهاجرين،  مجتمع  يف  النوعية  التباينات  إيل  والتطرق  بريطانيا،  يف  املرصيني  خريطة  تناولت  التي  املهمة 

ولكن  العرب5.  للمغرتبني  األخرى  باملجتمعات  املقارنة  عند  خاصة  املجتمع  يف  اندماجهم  ومظاهر  والدينية،  املهنية، 

بالطبع تفتقر الدراسة إىل الكثري من التحوالت التي طرأت عىل مجتمع املهاجرين املرصيني يف بريطانيا خاصة يف ضوء 

مرور نحو خمسة عرشة عاما عىل إجرائها، وإن ظلت من الدراسات التأسيسية املهمة يف هذا املجال. 

)4( دراسات تناولت تأثري الربيع العريب عىل الهجرة إىل أوروبا 

البحر  بني جنوب وشامل  العالقة  إىل  فيها  تطرقت  والتي  الباحثني,  قدمتها مجموعة من  التي  املهمة  البحثية  الورقة 

املتوسط يف مسألة الهجرة، وأشارت فيها إىل أن ما يعرف بالربيع العريب كشف أخفاقا مزدوجا للتنمية يف جنوب البحر 

املتوسط، وغياب اسرتاتيجية واضحة للتعاون لدي دول شامل املتوسط يف عالقاتها مع دول الجنوب. وكشف الباحث 

أن سياسات االتحاد األورويب يف مجال دعم انظمة حكم مستبدة يف دول جنوب املتوسط يحتاج إىل مراجعة جذرية 

للتاميش مع رغبة شعوب هذه املنطقة يف الحرية والدميقراطية، وأن ذلك غري منبت الصلة عن التنمية والهجرة6. 

من الدراسات املهمة التي أعدها الدكتور أمين زهري حول تأثري الثورات العربية عىل الهجرة، وتطرق فيها إىل تاريخ 

الهجرة، وحجم الهجرة املرصية للخارج، سواء كان عربيا أو دوليا، وتحدث بشكل خاص عن نظام الكفيل، وتطوراته يف 

دول الخليج العريب، والجهود املبذولة يف الحفاظ عىل حقوق املهاجرين7.

)5( دراسات تناولت العالقة بني الهجرة والتنمية 

من الدراسات املهمة التي قدمتها “جاكلني وهبة ويياف زينو” حول موقف “العائدين” من الهجرة من العمل يف املجال 

وإدارة مرشوعات خاصة.  امتالك  وقادرين عىل  مقبلني  الهجرة  لخربة  يتعرض  مل  باملقارنة مبن  وهل هم  االقتصادي، 

وخلصت إيل أن املهاجر عندما يعود تكون لديه الخربة واإلقدام عىل امتالك وإدارة مرشوع خاص، رغم أنه عادة ما يعاين 

من عدم امتالك شبكة اجتامعية، ولذلك كان محور الدارسة التأكيد عىل مسألة أساسية هي رأس املال االجتامعي، وهو 

ما يتمثل يف الشعور بالثقة والتضامن والتواصل مع اآلخرين8. 

يف دراسة أخري أجرتها الباحثة نفسها “جاكلني وهبة” ولكن مع باحث آخر هو “مايك كورمك”  خلصت إىل أن هناك 

اتجاهات مهمة ينبغي رصدها يف املهاجرين العائدين إىل بالدهم عىل صعيد نظرتهم للمرشوعات االقتصادية، من بينها 

4 Jackline Wahba, Labor Markets Performance and Migration Flows in Egypt, European University Institute, National Background paper, November 2009.  

5 Gahda Karmi, The Egyptians of Britain: a migrant community in transition, University of Durham, CMEIS Occasional Paper No.57, May 1997.

6 Wai Mun Hong, Alejandro Lorca and Eva Medina, The Euro-Med Perspective on Migration: The Role of Economic and Social Reforms, a paper presented 

in the Workshop on Migration in the Arab Region: Determinants and Consequences, organized by Economic Research Forum and FEMISE, Istanbul, April 

16-17, 2011

د.أمين زهري، أثر الثورات العربية عيل العاملة املرصية بالخارج، الجمعية املرصية لدراسات الهجرة، أكتوبر 2011م، سلسلة أوراق بحثية 2.  7

8 Jackline Wahba & Yves Zenou, Out of Sight, Out of Mind: Migration, Entrepreneurship and Social Capital, London: Centre for Research and Analysis of 

Migration, CREAM Discussion paper No30/09, January 2011. 
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إقبالهم عىل العمل يف القطاع الخاص بعد أن كان تفضيلهم قبل الهجرة هو العمل يف القطاع العام، وكذلك رغبتهم يف 

االستقرار يف املناطق التي هاجروا منها، ريفية كانت أو حرضية، دون الرغبة املبارشة يف اإلقامة يف القاهرة، ولوحظ أن 

سلوكهم اإلدخاري أفضل من أقرانهم ممن مل تشملهم خربة الهجرة9.

وقد أستفاد الباحث من هذه الدراسات مجتمعة يف تعدد زوايا النظر إىل قضية الهجرة، ومحاولة ربطها بالعمل يف 

الخارج، وبالتنمية، وبالرؤية السياسية العامة التي ميتلكها املهاجر تجاه ما يحدث يف مرص يف أعقاب ثورة 25 يناير، التي 

هي أحد املظاهر األساسية ملا أصطلح عىل تسميته بالربيع العريب. 

منهجية الدراسة 

تعتمد منهجية الدراسة عىل مسح لتطور حضور املغرتبني املرصيني يف بريطانيا من خالل األدبيات املتوفرة. يوفر املسح 

الوصفي التعرف عىل خصائص املرصيني املهاجرين إىل بريطانيا، تنوعهم الجييل واملهني والديني، نظراتهم لحضورهم 

يف املهجر يف سياق مقارن مع مجتمعات املغرتبني اآلخرين من أصول عربية للوقوف عىل ما ميكن رصده من خصائص 

مميزة ملجتمع املغرتبني املرصيني.

املقابالت  الباحث إىل إجراء عدد من  الوصفية، والتي تستند إىل أحدث إحصاءات متوفرة، لجأ  الدراسة  وإىل جانب 

املعمقة مع املغرتبني املرصيني يف بريطانيا يف شهر يناير 2012، أي بعد مرور عام عىل الثورة املرصية. وقد تم األخذ 

باإلعتبار أن تشمل املقابالت أكرب عدد ممكن من عوامل التباين والتنوع مثل النوع، السن، الدين، املهنة، االختالف 

بريطانيا شامال وجنوبا، دون قرص  اإلقامة يف  أماكن  تنوع  يتمثل يف  املهاجر، وهو ما  اإلقامة يف املجتمع  الجغرايف يف 

املقابالت عىل املغرتبني املرصيني يف لندن. وقد ترتب عىل هذه الدراسة امليدانية التي أخذت شكل املقابالت املعمقة 

عدد من الخالصات وضعها الباحث يف توصيات ختامية. 

وقد أنطلق الباحث يف إجراء املقابالت املعمقة مع املبحوثني من منوذج للمحاور التي رأي أهمية شمولها، والتي أستقاها 

من الدراسات السابقة، تجمع ما بني أسباب الهجرة، التواصل مع مرص، آليات التواصل، املساهمة يف التنمية واالقتصاد 

املرصي، والنظرة إىل املستقبل يف أعقاب ثورة 25 يناير. 

وجاءت هذه األسئلة عىل النحو التايل:

س1: ما األسباب التي دعتك للسفر واإلقامة باململكة املتحدة؟ 

س2: كم مرة تزور مرص يف املعتاد؟

س3 هل زرت مرص بعد ثورة 25 يناير؟

س4: إذا كنت قد زرت مرص بعد الثورة ما األسباب التي دعتك إىل ذلك؟ )ميكن تعدد االختيارات(

س5 هل أنت عىل علم مبا يجري يف مرص من تغريات بعد ثورة 25 يناير؟

س6 إذا كنت تتابع ما يجري يف مرص هذه األيام، ما مصادر معلوماتك؟

س7: هل تقوم بإرسال أو تحويل أموال إىل مرص؟

س8: إذا كنت تقوم بإرسالة أموال إىل مرص ما الغرض منها؟

س9 إذا كانت األموال التي تقوم بإرسالها بهدف االستثامر، ففي أي أوجه من االستثامر تضع تحويالتك؟

9 Barry McCormick & Jackline Wahba, Return Migration and Entrepreneurship in Egypt. A Paper prepared under the auspices of University of Southampton, 

United Kingdom.  
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س10 هل تعتقد أن مهاراتك وخرباتك زادت أثناء وجودك يف بريطانيا؟

س11 هل تفكر يف العودة إىل مرص واملساهمة يف تنميتها بعد ثورة 25 يناير لالستفادة من خرباتك؟

س11: هل تعتقد أنك ميكن أن تفيد املجتمع مبا اكتسبته من خربات؟

س 12: يف حالة إذا كنت ترغب يف العودة إىل مرص ما العوامل التي تراها مشجعة عيل ذلك؟

س13 إذا كنت ال ترغب يف العودة.. ما األسباب يف رأيك؟

س14 من وجهة نظرك ماذا ينقص مرص حتى تصبح دولة متقدمة؟

س15 هل يسري املجتمع املرصي تجاه “التقدم” منذ 11 فرباير 2011 حتى اآلن؟

وتتجنب  النظر،  وزوايا  االختيارات  بتعدد  تسمح  مفتوحة،  أسئلة  تكون  بحيث  رأينا-  كام  األسئلة-  وقد متت صياغة 

اإلجابات النمطية، واملعدة سلفا، ما يجعل املبحوثني دامئا يف موضع التفكري والتعمق قبل اإلجابة عن األسئلة، وتفرض 

عليهم التعمق يف قضايا قد ال تكون موضع تفكري منظم بالنسبة لهم.

املهاجرون املرصيون 
يصل حجم املهاجرين املرصيني إىل ما يقرب  الستة ماليني ونصف املليون مهاجر, طبقا آلخر إحصاءات عام 2008م 

، مبا يشكل نحو 8% من حجم السكان املرصيني، وتستضيف دول الخليج، ويف مقدمتها السعودية الغالبية الساحقة 

من املغرتبني املرصيني، وتحوي دول االتحاد األورويب أكرث من 790 ألف مرصي مغرتب موزعة عىل عدد من البلدان 

أولها بريطانيا, حيث يعيش فيها 250 ألف مغرتب بنسبة تصل إىل 31.6% من املرصيني املغرتبني املقيمن يف أوروبا. 

ويشكل ذلك تحول مهم، حيث كانت يف السابق إيطاليا هي التي تستوعب الجانب األكرب من املهاجرين املرصيني, نظرا 

الحتوائها عىل  قطاع  اقتصادي غري رسمي يستوعب العاملة املهاجرة غري املنظمة. ولكن يبدو أن اإلجراءات التي أتبعت 

يف السنوات املاضية يف مواجهة الهجرة غري الرشعية، والتضييق عىل إجراءات الحصول عىل تأشرية السفر إىل دول االتحاد 

األورويب أسهمت يف تقليل عدد املهاجرين املرصيني إىل إيطاليا. 

جدول رقم )1(: األرقام التقديرية ألعداد املرصيني بالخارج عام 2008م10

أعداد املهاجرين مجموعة البالد

4,789,359البالد العربية 

2,445البالد األفريقية 

6,073البالد األسيوية 

106,000أسرتاليا 

790,799البالد األوروبية 

780,841الواليات املتحدة وكنذا

6,475,517املجموع 

10 Source: Emigration Sector based on MFA’s estimates
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جدول رقم )2(: عدد املغرتبني املرصيني يف أكرث الدولة األوروبية املستقبلة11

عدد املهاجرين الدولة 

250,000بريطانيا العظمي وإيرلندا الشاملية 

190,000إيطاليا 

160,000فرنسا 

80,000اليونان 

30,000أملانيا 

30,000هولندا 

25,000النمسا 

790,699العدد االجاميل يف أوروبا  

أسباب هجرة املرصيني 

هناك أسباب عديدة تفرس هجرة املرصيني إىل الخارج أبرزها12: 

الطلب عىل العاملة املرصية من جانب الدول النفطية، ما يجعل وضع العاملة متأثرا بأسعار النفط، والتحوالت . 1

النظام املرصي. وهو ما حدث مؤخرا إزاء  البالد، وموقف أنظمة الحكم يف هذه الدول من  السياسية يف هذه 

التطورات السياسية التي حدثت يف ليبيا. 

العامة خاصة يف مجال . 2 الخدمات  االجتامعي، فضال عن ضعف مستوي  االقتصادي-  النظام  الحوافز يف  ضعف 

التعليم، ما خلق طلبا دامئا عىل  الهجرة لدى بعض الفئات االجتامعية املتقدمة يف املستوى االجتامعي.

تزايد املعروض مقابل انخفاض الطلب يف سوق العمل، حيث يدخل سنويا سوق العمل ما بني 700 ألف إىل . 3

800 ألف شخص، يف حني ال تستطيع القدرات االنتاجية القامئة استيعاب هذا العدد الكبري من العاملة، خاصة 

بعد تضاؤل قدرات املؤسسات العامة التي كانت تستوعب فائض سوق العمل يف السابق، وتأثر القطاع الخاص 

بالتحوالت السياسية، والتقلبات اإلقليمية، هذا إىل جانب عدم قدرة العنرص البرشي عىل املنافسة، ما يؤدي إىل 

التكالب والتنافس الشديد عىل الوظائف التي ال تتطلب قدرات أو مهارات خاصة. 

قدرة املهاجرين املرصيني يف أوروبا عىل االدخار ميثل دافعا مستمرا للهجرة غري املنظمة، حسب رؤية  د.أمين . 4

زهري، حيث الحظ أن تحويالت املرصيني يف الخارج، والقدرة عىل بناء شبكات اجتامعية يشجع دامئا عىل الهجرة 

إىل أوروبا13. 

11  Source: Emigration Sector based on MFA’s estimates

12 Ahmed Farouk Ghoniem, Labor Migration for decent work, Economic Growth and Development in Egypt, International Migration paper No.106, 

International Labor Organization, 2010, pp. 8-15.

13 Aymen Zohry, ”Egyptian irregular migration to Europe“, paper presented at the European Population Conference, UK, 21-24 June, 2006.
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الدارسون من أن جانبا كبريا من . 5 الفقر،وتحسني مستوى املعيشة، وهو ما الحظه  الهجرة عىل مكافحة  تساعد 

التحويالت املالية للمرصيني يف الخارج يستخدم يف النهوض بالحالة املعيشية العامة لألرس املرصية الفقرية التي 

يكون أحد أبنائها أو عائل األرسة من املهاجرين. 

غياب منظومة الحكم الرشيد، وتفيش الفساد، وضعف الشفافية، واملساءلة، وتراجع هامش الحريات خالل أكرث . 6

من ثالثني عاما. كل ذلك يشكل مناخا سياسيا طاردا للخربات، وعامالت إلشاعة األحباط يف املستقبل.

مراحل الهجرة 

يرصد أمين زهري عدة مراحل للهجرة يف الحالة املرصية بالنظر إىل “نظام الحكم” بوصفه متغريا مستقال والهجرة متغري 

تابع، حيث يرى أن الهجرة قبل ثورة 23 يوليو 1952م كانت بغرض الدراسة أو السياحة، وكانت محدودة العدد، أما يف 

عهد الرئيس جامل عبد النارص )1954-1970(، فقد تحولت الهجرة إىل أداة سياسية ملساعدة الدول العربیة إقتصادیا 

وإجتامعیا وثقافیا وقد أرسلت مرص العدید من البعثات التعلیمیة ملساعدة الدول العربیة الناھضة يف وضع النظم 

التعلیمیة بھذه الدول. أضف اىل ذلك مساھمة املرصیین يف مجال الھندسة واإلنشاءات. أما يف عهد الرئيس السادات 

العريب، خاصة بعد  الخليج  أكتوبر 1973م إىل دول  الكثيفة للمرصيني بعد حرب  الهجرة  )1970-1981(، فقد بدأت 

ارتفاع أسعار البرتول، وساهمت التحويالت املالية للمهاجرين يف دفع عجلة االقتصاد املرصي. وهو نفس االتجاه الذي 

استمر يف عهد مبارك )1981-2011م(، ولكن مع مالحظة أن نسبة العاملة غري املاهرة زادت، وقلت الحامیة املمنوحة 

للمرصیین يف الخارج، وتنامت ظاھرة الھجرة غیر الرشعیة نظرا لتدھور الظروف اإلقتصادیة واإلجتامعیة والسیاسیة 

وتھمیش دور الشباب وفقدانھم األمل14.

الطرح الذي يقدمه زهري يركز إىل درجة بعيدة عىل الهجرة املرصية لدول الخليج العريب، ولكن ينبغي مالحظة أمرين 

أن حقبة الرئيس عبد النارص شهدت كثافة الهجرة املهنية إيل الدول األوربية والواليات املتحدة، يضاف إىل  ذلك هجرة 

التأميم االقتصادي، وهو أمر تكرر عقب  نوعية من جانب قطاع من األقباط الذين شعروا بالحصار نتيجة سياسات 

سقوط نظام مبارك يف 11 فرباير 2011م، حيث أشارت تقارير صحفية،والتي ميكن االعتامد عليها بالرغم من خلوها من 

االحصاءات الدقيقية, إىل أن هناك موجات من الهجرة للمرصيني عامة، واألقباط عىل وجه الخصوص, خشية التقلبات 

السياسية، وشيوع العنف، وتصاعد التيار اإلسالمي. يكشف ذلك أهمية إجراء دراسات معمقة حول تأثري الربيع العريب 

عىل الهجرة، من حيث أمناطها، والسيام أنها قد تشمل قطاعات مل تكن الهجرة خيارا مطروحا بالنسبة لها عىل مدار 

السنوات املاضية. 

مجتمع املغرتبني املرصيني يف بريطانيا 
بدات هجرة املرصيني إىل أوروبا منذ مائتي عام، مع بداية القرن التاسع عرش مع الحملة الفرنسية ملرص، عندما أسس 

الطباعة، وأخرى إىل فرنسا 1818  إيطاليا عام 1813، لدراسة فنون  النهضة املرصية، أرسل أول بعثة إىل  محمد عيل 

لدراسة العلوم العسكرية لبناء جيل مرصي قوي، لدراسة املعايري األوربية، وعىل مدار القرن العرشين استمرت هجرة 

الستينيات  منذ  زادت  الهجرة  وترية  ولكن  مرص،  يف  وأستقرارهم  أوروبيني  هجرة  مع  بالتوازي  أوروبا،  إىل  املرصيني 

 .)2006 Zohry(

أمين زهري، أثر الثورات العربية عيل العاملة املرصية بالخارج، الجمعية املرصية لدراسات الهجرة، أكتوبر 2011م، سلسلة أوراق بحثية 2، ص ص 3-2.  14
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تحتلهم  التي ظلت  االستعامرية  الدولة  ألنها  نظرا  املرصيني،  لدى  لها حضور خاص  التي  الدول  املتحدة من  اململكة 

لنحو أثنني وسبعني عاما )1882-1954م(. سافر عدد قليل من املرصيني إىل بريطانيا يف الثالثينيات واألربعينيات من 

القرن العرشين لغرض الدراسة. ويف أعقاب حركة الضباط األحرار عام 1952م، وتويل الرئيس جامل عبد النارص حكم 

البالد هاجر عدد من املرصيني، باألخص الطبقات العليا واملهنيني إىل بريطانيا، وياُلحظ أن غالبيتهم كانوا من املسلمني. 

ويف السبعينيات من القرن العرشين لحق بهم مهاجرون أقباط خاصة بعد صعود التيار اإلسالمي يف عهد الرئيس أنور 

السادات. وبالرغم من أن غالبية املهاجرين األٌقباط أختاروا الذهاب ذلك الحني  إىل كندا واسرتاليا، إال أن بعضا منهم 

أستقر يف بريطانيا للحصول عىل وظيفة أو الستكامل الدراسات العليا. ساعد عىل التوسع يف الهجرة يف السبعينيات قرار 

الرئيس السادات بإلغاء “تأشرية الخروج” التي كانت مطبقة يف عهد الرئيس عبد النارص، وأدت إىل الحد من أعداد 

املهاجرين أو املسافرين خارج البالد. 

يف تلك األثناء كانت السلطات الربيطانية تسمح للمهاجرين املرصيني باإلقامة والعمل، وكان ما يقرب من نصفهم من 

العاملة اليدوية التي تحصل عىل أجور منخفضة يف املطاعم والخدمات الصناعية، والنصف اآلخر من املهنيني الذين 

العرشين  القرن  مثانينيات  ومنذ  الربيطانية.  الجامعات  يف  العليا  الدراسات  ومواصلة  املهنية،  قدراتهم  بناء  إىل  سعوا 

تحولت مرص- بوجه عام- إىل دولة مصدرة للمهاجرين. ويالحظ أن يف السنوات األخرية غلب عىل الهجرة واالنتقال 

لإلقامة يف بريطانيا العنارص املهنية، والتي متتلك القدرات الفنية، والتعليمية، عىل حساب العاملة اليدوية. وهو ما يثبت 

الفرضية التي تذهب إىل أن يف الدول التي تفرض قيودا عىل مسألة الهجرة عادة ما يكون ذلك له تأثري ايجايب عىل انتقاء 

الكفاءات املهنية والفنية لالنتقال إليها15. 

يصعب معرفة عدد املهاجرين املرصيني يف بريطانيا، نظرا لعدم وجود أحصاءات دقيقية، إذ ال يقبل كثري من املرصيني 

املهاجرين عىل نظام التسجيل املعمول به يف القنصلية املرصية، وبالتايل ال يٌعرف عىل وجه الخصوص تعداد املرصيني 

الخ.  بينهم،  العالقات  العملية،  انشغاالتهم  الفكرية،  توجهاتهم  خصائصهم،  معرفة  من  ذلك  من  يتفرع  وما  هناك، 

وياٌلحظ بصفة عامة أن تواصل املرصيني مع السفارة محدود، وهو ما فرسه أحد القيادات بوزارة الخارجية أن عمل 

البعثات الدبلوماسية يف ظل نظام مبارك )1981-2011( مل يكن يهدف إىل التواصل مع كل رشائح املغرتبني املرصيني، بل 

كان مييل يف املقام األول إىل إنشاء تجمعات مرصية تؤيد النظام، وتستخدم يف مواجهة املغرتبني املعارضني أو املنتقدين 

لسياسات النظام يف لحظات الرضورة. 

وتشري الخربة إىل أن ما يقرب نصف املرصيني املوجودين يف بريطانيا يعيشون  يف لندن، بينام يتوزع الباقي عىل سائر 

 Hampstead, St John’s Wood, املدن اإلنجليزية األخرى. أثرياء املهاجرين يعيشون يف أحياء “مرتفة” يف لندن مثل

Kensington يف حني تعيش الطبقة الوسطي يف أحياء مثل Earls Court, Notting Hill . وهناك من أختار أن يسكن 

يف ضواحي لندن بحثا عن السكن األرخص، والحياة األقل تكلفة مقارنة بوسط لندن. وبالرغم من ذلك سوف تجد 

مرصيني مهاجرين يف اسكتلندا، برايتون، برمنجهام، وغريها من املدن اإلنجليزية. وبالتايل فإن املرصيني، عىل خالف بعض 

مجتمعات املغرتبني األخرى، ليس لهم أماكن يرتكزون فيها، منغلقة عليهم، يكتفون بالتواصل فيها مع أنفسهم أو ما 

يعرف باسم Ghetto “الجيتو”، إذ بالرغم من أن شارعي Bays water & Edgware Road  يف قلب لندن من الشوارع 

التي تحمل بوضوح مالمح الحضور العريب، ومهبط الكثري من السياحة القادمة من دول الخليج، إال أن حجم الحضور 

املرصي يف كل منهام ليس كبريا، وال ميكن اعتباره “جيتو” مغلقا عىل املهاجرين املرصيني دون سواهم، وكثري من أبناء 

15 Assaf Razin and Jackline Wahba, Migration Policy and Welfare State in Europe, Unpublished paper
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الطبقة املهنية املتعلمة املرصية تفضل عدم التواجد يف التجمعات التي تتكون يف هذه املنطقة يف قلب لندن. 

ويعكس غالبية املهاجرين املرصيني، التباين السكاين من حيث املعتقد الديني السائد يف مرص، إذا أن الغالبية الساحقة 

منهم من املسلمني، مع وجود أقلية عددية مسيحية، نشطة، متامسكة، ومتكاتفة، متتلك قدرات التواصل الجيد مع 

الذات، وعادة ما تلتف حول الكنائس القبطية املنترشة يف املدن املختلفة يف بريطانيا. هناك كنائس باتت لها حضور 

وشهرة مثل كنائس لندن، أهمهام وأقدمها “كنيسة القديس مرقس” وسط لندن، وكاتدرائية سان جورج يف ستيفنيج، 

وأخرى يف “برايتون” يف الجنوب حيث يتجاور قطاع كبري من الالجئني السودانيني األقباط من شامل السودان مع عدد 

قليل من املغرتبني املرصيني املسيحيني، فضال عن كنائس الشامل يف بريطانيا يف مانشيسرت، وبرمنجهام، وكنيسة يف ويلز 

وغريها، ولديهم كلية خاصة بالدراسات الدينية باسم “القديس أثناسيوس”16. ويالحظ أنه مع توايل أحداث التوترات 

الدينية بني مسلمني ومسيحيني يف مرص، استطاع املغرتبون األقباط من خالل شبكات العالقات املتوفرة بالكنائس الحشد 

والتعبئة يف تظاهرات ضد نظام مبارك خاصة يف أعقاب حادث كنيسة القديسني عام 2011م، وما تالها من توترات 

أمتدت منذ 11 فرباير عام 2011م، وآخرها مظاهرة  التي  االنتقالية  املرحلة  وقعت عقب سقوط نظام مبارك خالل 

حاشدة أمام مجلس اللوردات عقب أحداث ماسبريو يف 12 أكتوبر 201117.

وهناك تفاوت واضح يف نسبة الذكور إىل اإلناث يف مجتمع املغرتبني املرصيني يف بريطانيا، تبلغ 2 إىل 1 عىل التوايل، وهو 

ما يجعل هناك تداعيات عىل سوق العمل، والفرص املتاحة للحصول عىل وظائف، والزواج، وهو ما يجعل  املرصيني 

املغرتبني من الذكور يبحثون  عن “زوجات” خارج مجتمع الهجرة، من مرص ثم العمل عىل سفريها، خاصة يف ظل عدم 

رغبة قطاع عريض من املهاجرين املرصيني الزواج من أجنبية. 

يف دراسة أجريت عام 1997م عىل عينة بلغت 56 شخصا من املقيمن يف بريطانيا، من الجنسني، مسيحيني ومسلمني، 

يعيشون يف لندن وخارجها، تبني أن املهاجرين املرصيني لديهم القدرة عىل االندماج يف البوتقة متعددة الجنسيات يف 

بريطانيا، يعود ذلك إيل طبيعتهم الودودة، وانفتاحهم عىل اآلخرين، وقدرتهم عىل اإلفادة من الفرص املتاحة لهم، فضال 

عن رغبتهم دامئا يف االستقرار، والبقاء خارج دائرة الرصاعات السياسية يف الدولة التي تستقبلهم. بعضهم أستطاع أن 

يحقق نجاحات يف املجتمع، ولكن آخرين يرون أن هناك متييزا ميارس حيالهم. ويف كل األحوال فإن غالبية املهاجرين 

استقرت عىل أن املجتمع الربيطاين يوفر لهم فرصا يف التالقي، والتواصل، والحفاظ عىل هويتهم الثقافية. وبالرغم من 

ذلك فإن هناك فقط 20% من املبحوثني اتخذوا قرارا بعدم العودة النهائية إىل مرص، يف حني نحو أن ثلثي املبحوثني 

كانوا يودون أن يعود أوالدهم للعيش يف مرص مرة أخرى. يرجع ذلك يف جانب منه إىل استمرار التواصل العميق بني 

املرصيني ومجتمعهم األصيل.18 

وإذا نظرنا عىل سبيل املقارنة مبجتمعات املهاجرين العرب يف بريطانيا, نجد أن املغاربة يرتبطون بهويتهم األصلية عىل 

نحو واضح، إىل الحد الذي يجعل قطاعا كبريا منهم يفضل العودة خالل العطلة الصيفية للدراسة إىل املغرب، لتجديد 

الروابط، وإيجاد فرص زواج ألبنائهم، واالستثامر يف املرشوعات املحلية. الهوية املغربية حارضة لدى املغاربة املهاجرين 

بقوة، وهم يرتكزون يف شامل كينزجتون North Kensington  ، ويسكنون بالقرب من بعضهم البعض، يختلف األمر 

بالنسبة للمهاجرين املرصيني الذين وإن كانوا يف مجملهم يفضلون تعريف أنفسهم بالهوية املرصية، إال أن ذلك مل 

16 http://www.copticcentre.com/ViewPages.aspx?MID=17

17 http://www.christian-dogma.com/vb/showthread.php?t=137481

18 Gahda Karmi, The Egyptians of Britain: a migrant community in transition, University of Durham, CMEIS Occasional Paper No.57, May 1997, pp.14-24.
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يتطور، عىل عكس املغاربة، لإلقامة يف “جيتو” منفصل، أو تطوير الشعور باالرتياب والعداء تجاه املجتمع الربيطاين. 

وكشفت الدراسة أن مجتمع املهاجرين املرصيني يف بريطانيا ليس من السهل تصنيفه، حيث يحتوي  بداخله كل أشكال 

املغرتب  املتنوع، ويفضل  املجتمع املرصي  الديني والنوعي واملهني واالجتامعي، بوصفه “صورة مصغرة” من  التنوع 

إيجاد مجتمع  أنه يصعب  أو إسالمي أوسع، رغم  بــ “املرصي”، ومل ينصهر يف أي تجمع عريب  املرصي وصف نفسه 

بريطاين ميكن أن يطلق عليه عربيا أو إسالميا، وال تزال الجنسيات العربية واإلسالمية تتواصل مع بعضها بعضا عىل 

أرضية االنتامء إىل البلد األصيل.19 

تشغل “الرغبة يف العودة” أذهان العرب املقيمني يف بريطانيا، وكثري منهم يندمج اقتصاديا يف املجتمع الربيطاين، ولكن  

القول, ان  املقيمة يف بريطانيا نجد، كام سبق  العربية  الجنسيات  إذا نظرنا إىل  ال يستطيع االندماج سياسيا وثقافيا. 

املغاربة يفضلون االرتباط باملجتمع املغريب، وكذلك اليمنيني الذين يشكلون مجتمعا يعود يف تكوينه املبكر إىل القرن 

التاسع عرش، حيث أستقر عدد منهم وتزوج سيدات بريطانيات، ويعيش يف األحياء التي توجد فيها الطبقة العاملة يف 

املواين واملناطق الصناعية. ومل يعبئ الجيل األول بتعلم االنجليزية، وظل يعرف  القليل منها والذي يعينه عىل الحياة، يف 

حني أن الجيلني الثاين والثالث كان أكرث أندماجا، ولكنهام يف الوقت نفسه أكرث ارتباطا بالتحوالت والتطورات التي تحدث 

يف اليمن. تنطبق نفس املالحظة عىل الصوماليني الذين جاؤوا إىل بريطانيا هربا من النزاعات والحروب التي أرتبطت 

وأعقبت سقوط نظام الرئيس سياد بري، ولكن نظرا ألن غالبيتهم من الطبقة الوسطى املتعلمة، واملهنية، فإنهم يشعرون 

أن ظروف العمل يف بريطانيا ال تالمئهم من حيث غياب الحوافز، وضعف األجور، واألحباط املعييش الذي يطاردهم، 

وهم يودون العودة إىل بالدهم عقب أستقرار األحوال.20 

املرصيون يتعلقون مبجتمعهم األصيل، ولكن مل يكن واضحا قبل ثورة 25 يناير 2011 هل يفضلون العودة أم ال. هم 

يقدمون حالة وسط يف تعامل املهاجرين العرب مع املجتمع الربيطاين، فهم من ناحية مندمجون اقتصاديا ومهنيا، ولكن 

يف الوقت ذاته يعيشون يف سياق ثقايف واجتامعي يرتبط باملجتمع املرصي. ويقدم املجتمع الربيطاين إمكانية تحقيق 

التوازن املشار إليه، من حيث تقديره للتعددية الثقافية عىل صعيد املالبس، واألطعمة، والتعبري عن الذات الثقافية 

الخاصة. رمبا لهذه األسباب يعلن دامئا “الهنود”- بشكل نهايئ- أستقرارهم يف املجتمع الربيطاين، وعدم تفضيلهم العودة 

إىل وطنهم األصيل، وال توجد محفزات ثقافية تدفعهم إىل ترك بريطانيا، ويبدو أن ذلك املنحي يحكم تفكري العديد من 

العرب، واملرصيني املقيمني يف بريطانيا الذين يرون إمكانية التوفيق بني التمتع بثامر االستقرار، والفرص االقتصادية، 

يف  يرغبون  الذي  واالجتامعي  الثقايف  بالسياق  االلتزام  وبني  دميقراطي,  مجتمع  يف  العامة  والحريات  املهني،  والرتقي 

العيش فيه، هم وأرسهم، والذي يحمل سامت الطابع املرصي. ومل يختلف األمر كثريا عقب ثورة 25 يناير 2011م، وهو 

ما سوف نناقشه يف الدراسة امليدانية. وال يختلف ذلك مع فرضية أساسية طرحها عدد من الباحثني عن طريق تحليل 

بعض البيانات الواردة يف الحالة املرصية أن املغرتب العائد من الخارج تكون لديه الرغبة يف إقامة مرشوع اقتصادي، 

ولديه مغامرة الخوض فيه، مقارنة بالشخص الذي مل يتعرض إىل خربة الهجرة، هذا بالرغم من أن الشخص املهاجر عادة 

 ما يفقد شبكة العالقات االجتامعات يف الوقت الذي يعيش فيه يف الخارج، ولكن املدخرات املادية، وما يتعلمه من

19 Gahda Karmi, Op.cit., pp. 17-20.

20 C Eloth, Somalis in London’s East End: A community Striving for recognition, New Community, Vol.17, No.4, 1991, pp.539-552.
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 خربات مرتاكمة علمية ومهنية يعوضه عن فقدان التواصل االجتامعي مع املجتمع لفرتة زمنية. هذه الفرضية تخترب عىل 

“املغرتبني العائدين”، لكنها ال تبحث يف مسألة “العودة” نفسها، وطبيعة العوامل التي ترتبط بها.21 

نتائج الدراسة امليدانية
أجرى الباحث عددا من املقابالت مع رشيحة متنوعة من املغرتبني املرصيني املقيمني باململكة املتحدة خالل شهر يناير 

2012، بعضهم إلتقى به، والبعض اآلخر أجاب عن األسئلة عرب الربيد االلكرتوين، وهم ميثلون املجتمع املرصي املغرتب 

ليس فقط يف لندن، ولكن يف عدد آخر من املدن اإلنجليزية، ويعربون عن كل عوامل التنوع االجتامعي سواء كان املهني 

أو الديني أو النوعي، فهم مسلمون ومسيحيون، ذكورا وإناث، يعملون يف مهن متعددة ما بني رجال أعامل، وأساتذة 

جامعات، وأطباء، الخ. وقد أختريت ثالثة عرشة مقابلة فقط من بني املقابالت العديدة التي أجريت ألنها األصدق تعبريا، 

والتي تقدم االتجاهات العامة األساسية يف املغرتبني الذين أجريت معهم املقابالت.

يقدم الدكتور )سامي. أ( 63 سنة، أحد أبرز القيادات املهاجرة يف برمنجهام، منوذجا لفكر رجل األعامل املثقف، فقد ترك 

مرص مهاجرا إىل اململكة املتحدة نظرا “لعدم القدرة عيل الحصول عيل وظيفة مناسبة، ورغبة يف اكتشاف عامل جديد”، 

وبالرغم من ذلك فهو يزور مرص “عدة مرات يف السنة الواحدة”، وزارها بعد ثورة 25 يناير بهدف “مشاهدة التغريات 

التي تحدث عىل أرض الواقع، ودراسة الدور الذي ميكن القيام به يف مرص ما بعد الثورة”، وهو عىل “علم تام بشكل 

يومي مبا يجري يف مرص” من خالل “الصحف واالنرتنت والتليفزيون والفضائيات فضال عن املكاملات الهاتفية مع األقارب 

واألصدقاء” فضال عن أنه “يرسل تحويالت إىل مرص بهدف “األستثامر يف العقارات ودعم مرشوعات اجتامعية وخريية”، 

وبرغم تواصله الشديد مع مرص، عىل صعيد الزيارات واملعرفة وإرسال تحويالت، فهو “ال يفكر يف العودة إىل مرص”، 

رغم أنه “يعتقد أنه ميتلك مهارات وخربات يفيد بها املجتمع”، والسبب أنه يرى “بأنه يخدم بلده األصيل أكرث وهو يف 

الخارج، فهو ميتلك رشكة هندسية منذ أكرث من ثالثني عاما يف مجال التكنولوجيا، وله أبحاث عديدة، وصالت بجامعات 

كربى , يحارض كأستاذ زائر يف أحدها”. وإن كان يري أن “مرص تسري يف طريق التقدم عقب ثورة 25 يناير، ويعترب أن ما 

ينقصها حتى تصبح دولة متقدمة هو الرغبة الحقيقية يف التقدم، الجدية يف العمل، النهوض بالتعليم والبحث العلمي”.

ترك  حاليا،  متقاعد  عاما   65 العمر  من  يبلغ  إسمه”  ذكر  عدم  “طلب  أخر  مهاجر  نفسه  االتجاه  يف  يسري  أن  ويكاد 

مرص بسبب “عدم القدرة عىل الحصول عىل وظيفة مناسبة، ووجد فرصة أفضل يف اململكة املتحدة للرتقي التعليمي 

واملهني”، وهو يزور “مرص عدة مرات”، وزار مرص “عقب ثورة 25 يناير لألطمئنان عيل األهل واألصدقاء، ومشاهدة 

التغريات التي تحدث عىل أرض الواقع، ودراسة الدور الذي ميكن القيام به يف مستقبل مرص”، وهو “عىل علم تام مبا 

الهاتفية مع األقارب واألصدقاء”، ويقوم  يجري يف مرص، من الصحف واالنرتنت والتليفزيون والفضائيات، واملكاملات 

يرفض  الخريية واإلنسانية”، وهو  املشاريع   العقارات فضال عن دعم  مالية إىل مرص لالستثامر يف  بإرسال “تحويالت 

“العودة إىل مرص” إلرتباطه “باألرسة والعمل بربيطانيا”، رغم أنه يرى أن “مرص تسري يف الطريق األفضل عقب الثورة”، 

وكل ما ينقصها هو “التنظيم”. 

يسري يف االتجاه السابق نفسه، أي الذي يتابع ما يجري يف مرص، ويستثمر يف مرص، لكنه ال يرى سببا للعودة إليها, كل 

من املحاسبة “هناء. ش 58 سنة”، و”الدكتور عمر. أ 60 سنة”، وهو مامرس عام يف املستشفيات الربيطانية GP ويكادان 

21 Jackline Wahba & Yves Zenou, Out of Sight, Out of Mind: Migration, Entrepreneurship and Social Capital, London: Centre for Research and Analysis of 

Migration, CREAM Discussion paper No30/09, January 2011.
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يجتمعان يف موقفهام من األسباب التي دعتهم إىل ترك مرص وهي “الفساد وغياب العدالة، ووجود فرصة للرتقي العلمي 

والتعليمي يف اململكة املتحدة فضال عن “اكتشاف عامل جديد مختلف”، ويزوران مرص “مرة كل سنة”، وقاما بزيارتها 

بعد الثورة “ملعرفة ما يجري عىل أرض الواقع وإكتشاف دور جديد يف مرحلة ما بعد الثورة”،  و”يتابعان عن كثب ما 

يجري يف مرص من خالل االنرتنت والفضائيات والتليفزيون”، ويرسالن تحويالت مالية إىل مرص” لالستثامر يف العقارات، 

واملساعدة يف أعامل خريية وإنسانية”، وهام ال يران سببا للعودة إىل مرص، اعتامدا عىل النظرة التي تذهب إىل أنهام 

يفيدان مرص بينام يقيامن يف اململكة املتحدة، ويف الوقت الذي ترى فيه “هناء الشوربجي” أن تقدم مرص يحتاج إىل 

“الشفافية، تطوير التعليم، النزاهة واالهتامم بالبيئة”، يذهب “عمر الشيخ” إىل أن “مكافحة الفساد، واستعادة األمن، 

وتطبيق قواعد العدالة” يعربون مبرص إىل صفوف الدول املتقدمة، التي يرون أن مرص “مل تتخذ خطوات جادة للميض 

يف هذا الطريق”. ويتفق معهام “آدم”-  مدير مايل 32 سنة- يف أسباب تركه مرص، وتواصله الشديد مع املجتمع املرصي 

سنويا، وزيارته بعد الثورة، ومتابعته لألخبار يوميا من خالل “الصحف واالنرتنت والفضائيات والتليفزيون” وال يجد 

مثلهام سببا للعودة إىل مرص، لكنه يرى أن مشكلة املجتمع املرصي األساسية هي “التنظيم”، وغيابه أدى إىل أن مرص 

“مل متض بعد عىل طريق الدول املتقدمة”. 

ويطرح الدكتور محمد. ش، استشاري االنف واألذن والحنجرة، طرحا مغايرا، فهو يبلغ من العمر 52 عاما، هاجر بسبب 

“الفساد وغياب العدالة ووجود فرصة للرتقي املهني والعلمي يف اململكة املتحدة”، ويزور مرص “عدة مرات يف السنة 

الواحدة”، وزارها بعد ثورة 25 يناير، بهدف “األطمئنان عىل األهل واألصدقاء، ومشاهدة التغريات التي تجري عىل أرض 

الواقع”، وهو عىل “علم تام مبا يجري يف مرص يوميا” من خالل “االنرتنت، التليفزيون والفضائيات واملكاملات الهاتفية مع 

األقارب واألصدقاء”، ويقوم بإرسال “تحويالت ملرص لألستثامر يف مجال العقارات”، وهو عىل عكس املبحوثني السابقني 

“يفكر يف العودة إىل مرص ألن لديه ما يفيد به بلده األصيل”، ويرى أن من أفضل العوامل التي تشجعه وتشجع غريه 

من املرصيني املقيمني يف الخارج عىل العودة لالستثامر يف التنمية يف مرص هي “الدميقراطية، العدالة، وغياب الفساد”، 

وحتي تصبح مرص دولة متقدمة “ينبغي تطبيق القانون”، وهي يف رأيه تسري “يف الطريق الصحيح منذ ثورة 25 يناير”. 

العدالة،  وغياب  والفساد  الدميقراطية،  “غياب  أن  ترى  طبيبة،  سنة   40 أ،  نهال.  الدكتورة  ذاتها  النظر  وجهة  وتتبنى 

والتعصب الديني، والرغبة يف اكتشاف عامل جديد، فضال عن وجود فرص أفضل باململكة املتحدة للرتقي التعليمي أو 

املهني” هي األسباب التي دفعتها للهجرة إيل بريطانيا، وهي تزور مرص عدة مرات يف السنة، وزارتها عقب ثورة 25 يناير 

بهدف “األطمئنان عيل األهل واألصدقاء، مشاهدة التغريات التي تحدث عىل أرض الواقع، ودراسة ما ميكن القيام به 

للمساهمة يف بناء مرص املستقبل، والعمل عىل تطوير املجتمع”، وهي عىل “علم تام مبا يجري يف مرص بشكل يومي من 

خالل االنرتنت والتليفزيون والفضائيات واملكاملات الهاتفية مع األقارب واألصدقاء”، وتقوم “بإرسال تحويالت مالية إىل 

مرص” بهدف “مساعدة األقارب واألستثامر يف مجال العقارات، إىل جانب ما تقدمه لدعم مرشوعات خريية وإنسانية”، 

وترى أن لديها “خربات ومهارات تعلمتها من املجتمع الربيطاين ميكن أن تفيد بها املجتمع املرصي” الذي تود العودة 

إليه نظرا ألن هناك عوامل مشجعة بالنسبة لها هي “فوز األخوان املسلمني يف االنتخابات العامة، واألمل يف صناعة 

مستقبل أفضل”، وترى أن “وجود نظام يف التنمية يتبع القيم والقواعد اإلسالمية، واآلخذ بالقيم األخالقية والدينية، 

والعمل أكرث دون تضييع  الوقت يف الكالم فقط” هي من عوامل التقدم التي يفتقر إليها املجتمع املرصي، وهي ترى 

أنه “يسري اآلن يف الطريق الصحيح”. 

وعىل عكس الرأي السابق، يختلف مهاجر آخر، هو )محمد. ي(، يبلغ من العمر 47 عاما، يعمل مستشارا يف مجال 



59

وغياب  والفساد  التنمية،  وغياب  الفقر  “بسبب مشكالت  املتحدة  اململكة  إىل  ترك مرص  وقد  املعلومات،  تكنولوجيا 

وزارها  عام”،  كل  مرات  “عدة  يزور مرص  واملهني”. وهو  التعليمي  للرتقي  بريطانيا  أفضل يف  فرص  العدالة، ووجود 

بعد ثورة 25 يناير، بهدف “االطمئنان عىل األهل واألصدقاء”، ويتابع ما يجري يف مرص بشكل تام ويومي، من خالل 

“االنرتنت والتليفزيون والفضائيات”، لكنه ال يستثمر يف مرص، وهو غري متأكد من العودة إيل مرص، ألن هناك عوامل 

طاردة يف رأيه هي “غياب الرؤية، وزيادة مخاطر االستثامر”، وحتي تنهض مرص وتتقدم يجب “اقصاء كل من بلغ من 

العمر خمسة وستني عاما، تطبيق القانون بحزم، تقديم أنظمة رواتب عادلة، والنهوض بالتعليم”، وأنطالقا من ذلك هو 

يرى أن مرص “ال متيض يف الطريق الصحيح عقب ثورة 25 يناير”. 

تأكده  عدم  من حيث  نفسه  علىالنهج  تقريبا  سنة، مييض   39 الهندسة،  مجال  يف  جامعي  أستاذ  “حسن.ن”  الدكتور 

من العودة إىل مرص لإلستقرار فيها. فهو يرى أن “غياب الدميقراطية ووجود فرصة أفضل يف اململكة املتحدة للرتقي 

التعليمي واملهني، فضال عن الفساد وغياب العدالة” من األسباب التي أدت إىل هجرته إىل بريطانيا، وهو يزور مرص 

“مرة كل عام”، لكنها “مل يزرها بعد الثورة”، رغم أنه “عىل علم تام يوميا مبا يجري عىل أرض مرص من خالل االنرتنت 

يف املقام األول”. وهو ال يقوم بإرسال أية تحويالت مالية ملرص، ويرى أنه “اكتسب خربات ومهارات مهمة يف املجتمع 

الربيطاين سيستفيد  املجتمع املرصي منها”. ويري الدكتور نارص أنه “غري متأكد” من عودته اىل مرص، نظرا الرتباط أرسته 

مبراحل التعليم املختلفة يف بريطانيا، لكنه يرى أن ما ينقص مرص يك تكون دولة متقدمة “العدالة، رؤية صحيحة لإلفادة 

من جهد الشباب، توزيع جيد للسكان عىل مساحة األرض املتاحة، وتشجيع الناس عىل العمل واالنتاج”، ويعتقد أن 

“املجتمع املرصي يسري يف الطرق الصحيح يف أعقاب ثورة 25 يناير”. 

وتقدم كل من “سوزان.س”- صيدالنية 26 سنة، و”إميان. أ”- مدرسة 29 سنة- منوذجا من الجيل الثاين من املهاجرين، 

كان “امليالد يف االخارج” هو سبب العيش يف املجتمع الربيطاين، ورغم ذلك مل تنقطع صالتهام باملجتمع املرصي، فهام 

يزوران مرص “عدة مرات يف السنة”، وكانت الزيارة األوىل  “لسوزان سامي” إبان ثورة 25 يناير، وكانت “زيارة األهل، 

ومشاهدة التغيري عىل أرض الواقع” السببني األساسيني لزيارتهام املتكررة ملرص، والتي يتابعان أخبارها عن كثب بانتظام 

من خالل “االنرتنت، والفضائيات والتليفزيون، واملكاملات الهاتفية مع األهل واألصدقاء”، وهام ال يران إمكانية للعودة 

إىل مرص، ألن كالهام يعيشان يف اململكة املتحدة، ويعيشان حالة من االستقرار، وترى “سوزان سامي “ أن ما ينقص 

مرص حتى تكون يف مصاف الدول املتقدمة “التنظيم، العدالة، البيئة النظيفة، النقل العام الجيد، التعليم، والتدريب”، 

بينام تضيف “إميان أحمد” عوامل أخرى هي “القيادة الجيدة، التعليم، املؤسسات”، وكالهام يران أن “مرص تسري يف 

الطريق الصحيح عقب ثورة 25 يناير”.  

بسبب  املتحدة  اململكة  إىل  هاجرت  عاما،   56 العمر  من  وتبلغ  حقوق،  ليسانس  عىل  حاصلة  “رفقة.ب”،  السيدة 

“مشكالت الفقر وغياب التنمية، وشيوع التعصب الديني”، وهنا يظهر تأثري االنتامء الديني لها، وهو ما يشكل مجمل 

إدراكاتها تجاه التطورات التي تحدث يف مرص منذ ثورة 25 يناير، وحتى الوقت الراهن، فهي “تتابع ما يحدث يف مرص” 

العودة إىل مرص”،  الهاتفية مع األصدقاء واألقارب”، هي “ال تفكر يف  “التليفزيون والفضائيات واملكاملات  من خالل 

ألنه “ال يوجد ما يشجع عىل العودة إىل مرص”، واألسباب متعددة “املستقبل الغامض للمواطنة، وغياب فرصة العيش 

بكرامة وحرية تحت حكم التيارات اإلسالمية، فضال عن انتشار الفساد واملحسوبية والهوس الديني املتطرف”. وأنطالقا 

من ذلك ترى أن مستقبل التقدم يف مرص رهن بعدة إجراءات هي “نرش ثقافة التسامح والعيش املشرتك الذي يقوم 

عىل فكرة املواطنة، القضاء عىل التعصب والهوس الديني من خالل تطبيق القانون عىل الجميع، وإصالح التعليم برفع 
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ليكون إعالما  املريئ واملقروء واملسموع  العلمي، وتطهري اإلعالم  البحث  الحديث يف  املنهج  املدرسني وانتهاج  مستوى 

صادقا ومحايدا”، وأنطالقا من ذلك ترى أن “مرص ال تسري صوب التقدم منذ ثورة 25 يناير”. 

ويسري يف نفس االتجاه تقريبا الخبري اإلعالمي “أقالديوس. إ”- صحفي وباحث 61 سنة، يرى أن “مشاكل  الفقر وغياب 

التنمية، ووجود فرص أفضل يف اململكة املتحدة للرتقي التعليمي أو املهني، واملغامرة والرغبة يف إكتشاف عامل جديد” 

من العوامل التي دعت لهجرته إىل بريطانيا. وهو يزور “مرص مرة كل سنتني أو ثالثة”، ومل يزرها “بعد ثورة 25 يناير”، 

ورغم ذلك فهو “عىل علم تام بشكل يومي مبا يجري من تطورات عىل أرض مرص من خالل الصحف واالنرتنت”، ويقوم 

بإرسال أموال إىل مرص بهدف “مساعدة األقارب فقط دون استثامرها يف أية مرشوعات تجارية”، و”ال يرى إمكانية 

للعودة إىل مرص”، ألن يف رأيه “ال يوجد ما يشجع عىل العودة إىل مرص”، واألسباب يف ذلك هي “الفوىض الضاربة أطنابها 

الغامض  املثبطة، باإلضافة إىل املستقبل  الرشوة واملحسوبية وغريها من األمور  يف معظم مؤسسات املجتمع، وتفيش 

تحت ظل جامعات إسالمية متعصبة ال تعرف معنى الحرية واملواطنة، وتكفر كل يشء حتى الدميقراطية تعتربها كفر، 

واألقباط كفرة”. ويف رأيه حتى تصبح مرص دولة متقدمة يلزمها “فصل الدين عن الدولة، إصالح التعليم واالستغناء عن 

الكوادر املتعصبة، وإصالح اإلعالم وتطهريه من املنافقني”، وهو “غري متأكد ما إذا كانت مرص تسري يف االتجاه الصحيح 

بعد ثورة 25 يناير”. مايكل.ش )48 سنة( رجل أعامل يف “برايتون” جنوب بريطانيا يعيش منذ أكرث من خمسة عرشة 

“أنه  قال  الهجرة”. وحول مساهمته  بديال عن  بوصفه  املجتمع املرصي،  تطوير  “املساهمة يف  أهمية  إىل  أشار  عاما، 

يساهم يف مرشوعات عديدة يف مرص، ويرى أنها تسريعىل طريق أفضل”

النتائج والتوصيات

إذا نظرنا إيل املقابالت السابق تقدميها نجد أن هناك عددا من االتجاهات األساسية يتعني رصدها:

املجتمع . 1 يف  يجري  ملا  اللصيقة  املتابعة  إىل  املقابالت  معهم  أجريت  الذين  املغرتبني  املرصيني  بني  اتجاه  هناك 

املرصي، عرب وسائل عديدة يف مقدمتها “االنرتنت والفضائيات”، وكثري منهم يزور مرص بانتظام، وكانت ثورة 25 

يناير سببا أساسيا يف زيارة مرص، ليس فقط بهدف االطمئنان عىل األهل واألصدقاء، ولكن أيضا ملتابعة ما جرى 

املجتمع املرصي. وتكشف  تطوير  املساهمة يف  آفاق  والنظر يف  املاضية،  الفرتة  املجتمع من تطورات خالل  يف 

املقابالت تراجع ثقل “اإلعالم املكتوب” لصالح “اإلعالم االلكرتوين والفضائيات” من حيث كونه مصدرا رئيسيا يف 

معرفة طبيعة التطورات التي تحدث يف املجتمع املرصي. ومن املالحظ تراجع دور روابط املرصيني يف الخارج، أو 

السفارة أو القنصلية، أو ما شابه يف توفري قنوات للمعلومات واملعرفة عام يجري يف املجتمع املرصي. 

غالبية املرصيني املغرتبني الذين أجريت معهم املقابالت ذكروا أن “مرص تسري يف االتجاه الصحيح بعد ثورة 25 . 2

يناير”، وهو يعرب عن نظرة تفاؤل باملستقبل، ومتابعة ملا يجري يف املجتمع من تطورات، وتحوالت. ويالحظ أن 

تفاءلهم بأن مرص متيض يف الطريق الصحيح، مل يتولد عنه تلقائيا رغبة من جانبهم يف العودة إىل املجتمع املرصي، 

والعمل فيه، بل أن عددا قليال منهم من أبدى رغبته يف العودة، وكثري منهم تحدث عن اندماجه “اقتصاديا” يف 

بريطانيا بوصفه عامال معوقا لعودته لالستقرار يف مرص مرة أخرى.

عدم ميل كثري من املغرتبني املرصيني يف بريطانيا للعودة إىل مرص لالستقرار فيها، اقرتن برغبة البعض منهم يف . 3

االستثامر يف مرص، بعضهم يفعل ذلك، ويكاد يكون “سوق العقارات” هو املكان الذي يستثمرون فيه عىل وجه 

الخصوص، إىل جانب املساعدات املالية التي يقدمونها ملرشوعات انسانية واجتامعية، ومساعدة األهل واألقارب. 
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والسبب يف أن “العقارات” هي سبب أسايس يف استثامر املرصيني يف الخارج هو االرتفاع املضطرد يف األرباح التي 

يجنيها املستثمرون يف هذا املجال مقارنة باالستثامر يف مرشوعات صناعية أو األدخار يف بنوك مرصية. وهناك 

دراسات عديدة أجريت لبحث العالقة بني الهجرة واالستثامر العقاري خاصة يف املغرب، حيث وجد أن استثامر 

املهاجرين املغاربة يف العقارات يؤدي إلىي خلق فرص عمل، ويعود إجامال عىل االقتصاد بنتائج ايجابية، والحظت 
دراسات أخرى ذات األمر بالنسبة للمرصيني املغرتبني.22

شكلت ما يطلق عليه يف أدبيات التنمية السياسية “الحكم الرشيد” Good Governance  هاجسا رئيسا عند . 4

الدول  بركب  اللحاق  وسبل  املرصي،  املجتمع  تقدم  إىل  تؤدي  التي  العوامل  إىل  النظر  عند  املغرتبني  املرصيني 

املتقدمة مثل املساءلة، الشفافية، مكافحة الفساد، التنظيم، النظام. فضال عن االهتامم بصورة أساسية مبا ميكن أن 

نطلق عليه رأس املال البرشي Human Capital  مثل التعليم والتدريب، إىل جانب اإلشارة إىل القيم األخالقية 

والدينية واإلنسانية فيام ميكن أن نطلق عليه رأس املال االجتامعي Social Capital. ويٌعتقد بصورة أساسية أن 

مثل هذا الطرح، الذي ينم عن وعي وخربة، هو نتاج طبيعي لرشيحة مهمة من املغرتبني الذين أجريت معهم 

الحوارات، وكثري منهم حاصل عيل شهادات جامعية أو ماجستري أو دكتوراة من بريطانيا، فضال عن أنهم يشغلون 

مواقع أساسية يف مؤسسات املجتمع، وهو ما يجعلهم أكرث قدرة عىل إلتقاط العوامل التي تسهم يف نهضة وتقدم 

املجتمعات. 

الهاجس “الديني” يشكل عامال أساسيا يف تفكري قطاع من املرصيني، ما بني مغرتبني مرصيني مسيحيني يخشون . 5

“صعود التيار اإلسالمي يف أعقاب االنتخابات الربملانية”، ويرون أن “التعصب والتطرف الديني هام من معوقات 

صناعة التقدم يف املجتمع املرصي”، يرى آخرون أن “صعود التيار اإلسالمي هو عامل مطمنئ” نظرا ألنهم سيكونون 

“أكرث التزاما بالقيم والقواعد اإلسالمية”. 

يف ضوء ما تقدم هناك عدد من التوصيات األساسية التي ميكن طرحها يف ختام الدراسة:

هناك رغبة جادة من جانب املرصيني للمساهمة يف إحراز  التقدم يف املجتمع املرصي عقب ثورة 25 يناير، هذه . 1

الرغبة حتى اآلن تقرتن باالستثامر أكرث ما ترتبط بالعودة لالستقرار يف املجتمع املرصي، يعني ذلك أحياء مرشوع 

سبق, يقدم فيه  “صندوق لالستثامر للمغرتبني املرصيني” ميكن املساهمة فيه، ويقوم بتوظيف الخربات الفنية 

واملهنية التي توفرت للمرصيني بالخارج، ويقوم بتمويل مرشوعات أساسية يف املجتمع املرصي، قد يكون يف مجال 

“العقارات” األكرث طلبا بني املرصيني املغرتبني لالستثامر، بحيث يعود بالربح عىل املغرتب املرصي، وعىل املجتمع 

املرصي. هذه الفكرة طرحت مبارشة يف أعقاب ثورة 25 يناير، إال أنها ما لبثت أن تراجعت نظرا لعدم االهتامم 

بها. 

طرح برامج ملا ميكن أن نطلق عليه “العودة املؤقتة”، مبا يعني عودة املرصيني املغرتبني خاصة أصحاب الخربات . 2

العلمية والفنية الرفيعة للمساهمة يف تنمية املجتمع املرصي، وذلك من خالل إحياء مفهوم “املغرتب الزائر”، 

أستاذ جامعي، طبيب، رجل أعامل، خبري يف املوارد البرشية، الخ، حيث ميكن أن مييض مدة محددة ينقل من 

خالله خرباته إىل املجتمع املرصي. قد تكون هناك مبادرات تحدث بالفعل يف هذا املجال، ولكن ميكن تقنينها، 

وتنظيمها، ووضعها يف قالب منتظم, ما يشجع املغرتبني املرصيني عىل العودة “املؤقتة” للمساهمة يف التنمية. 

املغرتبني املرصيني إىل دعم “مرشوعات خريية وإنسانية” . 3 التي أجريت مع  املقابالت  هناك ميل واضح يف كل 

22 Wai Mun Hong, Alejandro Lorca & Eva Medina, the Euro-Med Perspective on Migration: The Role of Economic and Social Reforms, Workshop on 

Migration in the Arab Region: Determinants and Consequences, Istanbul, April 16-17, 2011.
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يف املجتمع املرصي، وميثل ذلك عامال أساسيا يف التحويالت املالية إىل مرص. وقد يكون يف ذلك املجال مفتوح 

أمام املبادرات الشخصية، ولكن ميكن إطالق مرشوع واسع خريي ميكن أن يكون وعاء أساسيا لجذب تربعات 

ومساهامت املرصيني املغرتبني ويرتبط باألهداف األساسية للتنمية يف مرص. مثال عىل ذلك, املرشوع املهم الذي 

أطلقه الدكتور مجدي يعقوب بشأن مستشفي القلب يف أسوان، ميكن مثال إطالق مرشوع “مائة ألف مدرسة”، 

“وحدة صحية يف كل حي”، “مياه نظيفة أللف قرية”....الخ. وجميعها من املرشوعات التي قد تضعها الحكومة 

عىل قمة أولوياتها، ويف الوقت نفسه تجد الدعم واملساندة من املغرتبني املرصيني بها. يقتيض ذلك أن يكون هناك 

مفهوم جديد من جانب الحكومة يف التواصل مع املغرتبني، من حيث وضوح خطط التنمية يف املجتمع، وصياغة 

األولويات فيها بشكل واضح، وتحديد املجاالت التي ميكن لهم املساهمة فيها، والتواصل معهم عرب وسائل اإلعالم 

التي يستقون منها معلوماتهم “الفضائيات، االنرتنت”. وقد يكون يف ذلك مقدمة أساسية لتجاوز الهواجس ذات 

الطابع الديني بني املرصيني املغرتبني، املسيحيني واملسلمني، حني يرون مرشوعات التنمية تخدم املجتمع املرصي 

بكل رشائحه، وتتضافر جهود املرصيني جميعا إلعادة بناء “مرص الجديدة”. 

هناك إلحاح من جانب املغرتبني املرصيني باململكة املتحدة عىل قضية أساسية هي أن تقدم املجتمع املرصي رهن . 4

الدميقراطية،  التنمية،  الرشيد،  الحكم  السياسية واالجتامعية والثقافية مثل  التقدم يف املجاالت  باآلخذ مبفاهيم 

مكافحة الفساد، نرش التسامح، كل هذه القضايا حال اآلخذ بها تشكل رسائل غري مبارشة إىل مجتمع املغرتبني 

بأهمية العودة واملساهمة يف بناء “مرص الجديدة”، ويؤدي شعور املرصيني املغرتبني أن هناك “تعرثا” أو “عدم 

رغبة” يف بناء نظام حكم دميقراطي يقوم عىل املساءلة والشفافية وحكم القانون وقواعد العدالة إىل إنرصافهم 

عن التفكري الجدي يف املساهمة يف تنمية مرص. هذه قضية أساسية محورية، فالثورة املرصية التي تابعها املغرتبون 

املرصيون، وزاروا يف غالبيتهم املجتمع املرصي إلقتفاء اثرها، ورؤية ما أحدثته من تغيري عىل أرض الواقع أشعل 

بداخلهم التطلعات يف رؤية املجتمع املرصي وهو يسري عىل تقدم املجتمع الربيطاين الذي يعيشون فيه، وكثري 

منهم أفيض يل بذلك، وبالتايل فهم لن يكونوا متعاطفني أو داعمني أو لديهم الرغبة يف املساهمة الجادة يف التنمية 

إذا وجدوا الحكم متعرثا عىل طريق الدميقراطية، أو يعيد انتاج االستبداد السيايس، أو ال يلتزم بتحقيق الشفافية 

واملساءلة وحكم القانون.
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الفصل الرابع
التحول الدميقراطي يف العراق: آفاق التعاون يف السياسة الربيطانية

زوي هوملان

ملخص
لعبت الشخصيات العراقية البارزة يف املهجر كقوة دفع يف حملة التحالف من أجل اإلطاحة بنظام صدام حسني عام 

2003، كام كان لها دورا أساسيا يف إدارة بالدها يف أعقاب الحرب. ومع ذلك، يتضح لنا من خالل دراسة التعاون الفعيل 

الذي كان قامئا بني أعضاء الجالية العراقية املقيمني يف اململكة املتحدة وصناع القرار السيايس الربيطاين يف الفرتة التي 

سبقت الحرب، ومساهامت أعضاء الجالية يف إعادة اإلعامر منذ بداية الحرب، أن حجم املشاركة كان أكرث محدودية 

مام كان متوقع  سابقا.

وبالرغم من الحشد الكبري  للمغرتبني العراقيني يف نطاق تدخل التحالف، والذين ميثلون مجموعة من األطياف السياسية 

والدينية والعرقية، تشري نتائج األبحاث الخاصة بصانعي السياسة الربيطانيني املشاركني بصورة أساسية اىل جانب طائفة 

ضئيلة من األصوات املؤيدة للحرب يف املهجر، فضال عن النظرة الشاملة السائدة بني ممثيل املهاجرين إال أن مساهمتهم 

يف عملية صنع القرار فيام يتعلق بتغيري النظام  قد تعطلت من جراء الربنامج الربيطاين- األمرييك املحدد مسبقا بشأن 

التحالف، وكذلك  باإلقصاء عن خطط  الشعور  السياسية االجنبية. وقد دفع  الحرب والذي يهدف اىل خدمة املصالح 

النتائج الناجمة عن الحملة العنيفة يف العراق، بالعديد من العراقيني - الربيطانني  اىل اإلحجام عن املشاركة يف السياسة 

الربيطانية. وبشكل أوضح ، يرى العديد من هؤالء  بأن أسلوب التمييز بني العراقيني يف املهجر يف ظل تحول النظام كان 

له تداعيات مبارشة عىل البيئة السياسية يف العراق يف مرحلة ما بعد الحرب من خالل تشجيع التنافس الطائفي والفساد 

السيايس واالقتصادي. ومن ناحية أخرى حالت الظروف التي تلت إحتالل العراق من انعدام األمن والقمع السيايس دون 

محاوالت املغرتبني يف بناء املجتمع املدين وغريها من أشكال التجديد وإعادة اإلعامر يف وطنهم األصيل. وقد تم تقييد 

مساهامت املغرتبني يف صنع السياسات الربيطانية واعادة اإلعامر من خالل الرصاع الداخيل بني املهاجرين  يف اململكة 

املتحدة، فضال عن التساؤل حول قدرتهم عىل متثيل الشعب العراقي يف العراق.

وقد أتاحت املوجة األخرية من اإلحتجاجات الدميقراطية يف بعض الدول العربية الفرصة إلعادة النظر يف النهج املتبع 

يف التعاون مع املغرتبني، الذي اعتمده ممثيل التحالف يف العراق عام 2003. وتعترب مشاركة اململكة املتحدة يف العمل 

املشرتك يف ليبيا مبثابة  دليل عىل تطبيق ما تم تعلمه و إستيعابه من تجربة العراق. وقد تم وضع عدد من التوصيات 

من أجل استمرار تطور السياسات الربيطانية لتشجيع مشاركة الجاليات عىل نطاق أوسع وبالتايل تشجيع التحوالت 

السياسية الفعلية يف بلدان املنشأ.
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قام توين بلري ، رئيس الوزراء الربيطاين  آنذاك، قبل يومني من شن قوات التحالف هجومها العسكري األول عىل العراق 

يف مارس 2003، بفتح باب النقاش الربملاين ملجلس العموم حول الغزو بقصة فكاهية  عن وجود عالقة مع عراقية  منفية  

مقيمة يف اململكة املتحدة :

أتذكر قويل  لها أنني متفهم  ملدى قسوة التواجد  تحت مطرقة صدام حسني. فأجابت “ال ميكنك فهم ذلك”  

كام أضافت : “الميكن أن تتخيل كيف ميكن العيش يف جو من الرعب الدائم”.  فهي محقة بالفعل حيث أننا 

نعترب حريتنا أمرا مفروغا منه. ولكن ميكن أن تتخيل الوضع عندما تكون  غري قادر عىل التحدث أو الحوار 

أو النقاش أو التشكيك يف املجتمع الذي تعيش فيه  وترى كيف يتم إعتقال األهل واألصدقاء وال تجرؤ عىل  

تقديم أي شكوى،  وكيف تعاين من الذل نتيجة لعدم الشجاعة يف مواجهة اإلرهاب. هذه هي الطريقة التي 

يعيشها الشعب العراقي وسيعيشها يف املستقبل إذا تركتم  صدام حسني يف مكانه. 

املطالبني  العراقيني  املضيف ألكرب عدد من  ، دور  الثامنينات والتسعينيات  املتحدة – طوال فرتة  اململكة  وقد لعبت 

اململكة  يف  العراقيني  املنفيني  لعب وجود  كام  العامل.  دول  من  مع غريها  مقارنة  القائم  البعثي  النظام  من  بالحامية 

املتحدة دورا محوريا يف سياسية  حزب العامل الجديد من أجل تحرير البالد عام 2003 وكانت بعض الشخصيات البارزة 

من املغرتبني يف طليعة عملية التنمية يف فرتة ما بعد الحرب والحكم الدميقراطي الحديث يف العراق. ومع ذلك، تدل 

مؤرشات التعاون بني صانعي السياسات والجاليات العراقية يف اململكة املتحدة إىل أن الجهود التشاورية التي بذلتها  

السلطات الربيطانية يف صياغة السياسات السابقة والالحقة للحرب كانت محدودة من حيث العمق والنطاق. وتشري 

آراء بعض مجموعات املهاجرين  العراقيني إىل وجود  بعض الشكوك املتعلقة  بحملة اململكة املتحدة املشرتكة  لإلطاحة 

بصدام حسني، وكذلك برامج إعادة اإلعامر املنفذة يف أعقاب ذلك. وعالوة عىل ذلك، فقد نجم عن االنطباع املتولد 

لدى املغرتبني بأن أسلوب واضعي السياسات الربيطانية متثل يف اإلهامل او التحيز يف كثري من األحيان إىل نفور املغرتبني 

العراقيني من املؤسسات السياسية للدولة املضيفة لهم ومن الجهود املبذولة لتحقيق التنمية االجتامعية والسياسية يف 

العراق.

وقد الحظ الباحثون يف مجال الهجرة أن إمكانات التعبئة السياسية واالجتامعية واالقتصادية ملجتمعات الشتات لها 

تأثريها عىل مسار الرصاعات، وتعزيز إعادة اإلعامر، ودعم النضال املسلح أو عرقلة مبادرات السالم يف بالدهم. وتتضح 

وإعادة  التحالف  قوات  غزو  تأييد  العراقي يف  الشتات  من  البارزة  الشخصيات  تأثري  بقوة من خالل   الطاقات  هذه 

التشكيل الطائفي الالحق يف السياسة العراقية واملجتمع. وحيث تضع الحكومة الربيطانية يف إعتبارها معايري مشاركتها 

يف إعادة بناء ليبيا ما بعد القذايف، وتستجيب  لالنتفاضات الشعبية يف مختلف أنحاء املنطقة، تُعد التجربة العراقية 

املتعلقة  السياسات  وضع  يف  املنفى  مجتمعات  مع  التعاون  ونتائج  أسباب  عىل  الضوء  تسليط  يف  مفيدة  الربيطانية 

بالدميقراطية، والتدخل اإلنساين، وتغيري النظام يف الرشق األوسط1. وبعد ما يقرب من عقد من الزمان عىل حملة اململكة 

للتدخالت  املغرتبني  تقييم مساهامت  توافر سبل إلعادة  إيل  السيايس  القرار  العراق، تشري مؤرشات صنع  املتحدة يف 

الربيطانية يف املنطقة مستقبال.

نتيجة لدورهم الرسمي وحساسيتهم لهذا املوضوع ، مل يتم ذكر االسامء يف هذه الدراسة. ويجوز توفري مزيد من التفاصيل الحاصة ببعض الذين تم مقابلتهم عند الطلب.  1
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إن تاريخ الهجرة من العراق عبارة عن سلسلة متصلة من الدوافع االقتصادية والهجرة القرسية التي زادت بشكل مطرد 

عىل مدى القرن العرشين مع عدد ال يحىص من التحوالت السياسية والرصاعات يف البالد . ويتميز املغرتبون العراقيون، 

وعىل وجه التحديد الجالية العراقية يف اململكة املتحدة، بوجود مجتمعات ذات خلفيات عرقية ودينية وإنتامء سيايس 

الصعب  فمن  وبالتايل  بريطانيا.  اىل  الوصول  بطريقة  املتعلقة   واالقتصادية  اإلجتامعية  املصادر  اىل  باإلضافة  متنوع، 

التعميم فيام يتعلق بالوضع االجتامعي، والنظرة االيديولوجية او السياسية. ال متثل هذه الدراسة محاولة الستطالع رأي 

املجتمع العراقي يف اململكة املتحدة بشكل عام، بل تسعى لتوثيق وجهات نظر محددة من أولئك املهتمني بالسياسة 

أو التنمية يف العراق الذين سعوا إىل التأثري عىل السياسة الربيطانية. ومع ذلك، تسعى هذه الدراسة إىل تقديم وجهات 

النظر السائدة بني املغرتبني العراقيني وخرباتهم حيث أجريت مقابالت مع مجموعة مكونة من 16 مغرتبا عراقيا من 

ضمنهم املسلمني الشيعة والسنة واملسيحيني واألكراد والرتكامن والعلامنيني املسلمني، كام شارك فيها مجموعة متثل كال 

من  طالبي اللجوء والهجرة االقتصادية ومجموعة من التحالفات السياسية. ونتطرق فيام ييل اىل تاريخ ودميوغرافية 

الشتات العراقي ، مبا يف ذلك خلفية عن املشاركة السياسية يف اململكة املتحدة.

الشتات العراقي- الربيطاين

ميكن التمييز بني موجتني من االغرتاب العراقي، حيث بدأت االوىل مع تزايد الهجرة باطراد بعد وصول صدام حسني 

ايل الحكم  يف أواخر الثامنينات ، والثانية بعد غزو  الواليات املتحدة للعراق عام 2003، وبلوغ  ذروتها يف عام 2007. 

ويف الوقت نفسه، حدثت عدة تقسيامت أو إعادة توطني لعدد من املجموعات العرقية والدينية املختلفة عىل مدى 

واالضطهاد    ،1948 عام  يف  اإلرسائييل  العريب  الرصاع  أعقاب  يف  العراقيني  اليهود  وبصفة خاصة هجرة  املايض،  القرن 

املستمر للمسيحيني اآلشوريني، واملندائيون، واألكراد، والرتكامن )ساسون، 2009(. يف حني أن اململكة املتحدة، واسرتاليا، 

والواليات املتحدة، وتركيا، وارسائيل، وايران كان لديها عدد كبري من السكان العراقيني املغرتبني قبل عام 2003، وكذلك 

دول شامل أوروبا، مبا يف ذلك السويد وأملانيا وهولندا، التي تستضيف حاليا أكرب عدد من الالجئني العراقيني  خارج 

املنطقة بعد عام 2003  . ونتيجة الستمرار أعامل العنف ما بعد  عام 2003 يف العراق، استقبلت البلدان املجاورة مثل  

سوريا واالردن اغلبية الالجئني، وتقدر أعدادهم بحوايل  1.5 مليون و 750000 يف كل من سوريا واألردن عىل التوايل 

.)2007 ,UNHCR(

يعود تاريخ الهجرة من العراق إىل اململكة املتحدة إىل اربعينيات القرن العرشين، ويعد عدد السكان من بني االكرث 

بالنسبة للمغرتبني العراقيني )UNHCR, 2007(. وعىل الرغم من ِقدم  بعض مجتمعات املهجر العراقي، مل يتم تنفيذ 

أي تعداد محدد للسكان ككل، وبالتايل يكون من الصعب قياس حجمهم وعددهم. وتقدر السفارة العراقية يف لندن 

أن هناك ما بني 400،000 و 450،000 عراقي يف اململكة املتحدة، بينام تشري التقديرات املحلية إىل انها ترتاوح ما بني 

200،000 إىل DGLG( 350،000, 2009(. وقد سجل تعداد عام 2001 يف اململكة املتحدة حوايل 32،000 ساكن من 

مواليد العراق، وهو عدد يبدو أنه تضاعف بحلول عام 2009 مع تدفق الالجئني بأعداد كبرية من املتقدمني بطلب 

اللجوء يف أعقاب حرب العراق 2003 )املنظمة الدولية للهجرة، 2007(. ميثل العراقيون يف اململكة املتحدة، مجموعة 

واسعة من االنتامءات العرقية الدينية2، ويشكل العرب واألكراد اهم هذه الجامعات، عىل الرغم من أن هناك اختالف 

االنتامءات االوىل تشمل العرب واالكراد والرتكامن ومسلمي الشيعة والسنة واليهود واآلشوريون املسيحيون واالرمن واملندائيون.  2
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لتقديرات االحجام  بني التقديرات غري الرسمية والدراسات الرسمية. وتعد مدينة لندن موطنا ألكرب عدد من العراقيني، 

حيث يتواجد فيها حواىل 50 إىل 60 يف املائة من السكان من أصل عراقي، يف حني أن غريها من املجتمعات الحرضية 

.)2009 ,DGLG( الكبرية تتواجد يف برمنغهام ومانشسرت

وعىل املستوى اإلداري، ميكن تقسيم عدد السكان العراقيني يف اململكة املتحدة إىل ثالث مجموعات، السكان املستقرون، 

وأولئك الذين منحوا حق اللجوء أو “إجازة استثنائية لالقامة” وأولئك الذين ميثلون “حاالت اللجوء التي رفضتها وزارة 

الداخلية”. وفيام يتعلق بالعراقيني من املجموعة االوىل / فهم الذين وصلوا إىل اململكة املتحدة  بصفتهم مهاجرين 

املدنية،  والحقوق  والتعليم  العمل  مبا يف ذلك حقوق  الحياة،  بنوعية  تتعلق  والستينيات ألسباب   الخمسينيات  منذ 

والذين يعيشون اآلن كمواطنني أو مقيمني يف البالد. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من العراقيني تتمثل يف طالبي 

اللجوء وغالبيتهم من األكراد يف الثامنينيات والنسعينيات بعد صعود صدام حسني اىل السلطة وما تاله من الحرب بني 

إيران والعراق ومن ثم حرب الخليج األوىل )املنظمة الدولية للهجرة، 2007(3. وعندما بدأت اململكة املتحدة  التفكري 

يف  حملة عسكرية يف العراق يف عام 2002، زاد عدد العراقيني الراغبني يف طلب اللجوء يف البالد بالنسبة إىل الجنسيات 

األخرى، اذ مثلوا 17 % من اجاميل الطلبات املقدمة لوزارة الداخلية  الربيطانية )تلغراف، 2004(. وعقب االطاحة بنظام 

صدام حسني عام 2003 انخفضت طلبات اللجوء بشكل حاد، ولكنها تزايدت من جديد مع تصاعد العنف الطائفي من 

عام 2007. ويف ذروة الهجرة يف عام 2008، وصل معدل طلب اللجوء السيايس  للعراقيني  إيل املرتبة الخامسة ضمن 

الجنسيات العرشة االوائل املطالبة باللجوء يف بريطانيا ، وبلغ عددها 1850 طلبا سنويا مقدما إىل  وزارة الداخلية. 

قد رفضت  الطلبات  غالبية  ان  إال  السنة %27  بلغ خالل هذه  قد  املقبولة  للطلبات  املتوسط  املعدل  ان  بالرغم من 

)ICAR, 2009(. وعىل الرغم من أن معدل الطلبات من العراق قد انخفض منذ ذلك الحني، بقي عدد من العراقيني 

الذين قدموا استئنافا عىل هذه  القرارات مقيمني بصفة غري رشعية او من خالل  إذن تقديري للبقاء، وهذا يعني أن 

هناك عدد كبري من طالبي اللجوء من الجالية العراقية يف بريطانيا مل تحل اوضاعهم بعد )مجلس الالجئني، 2011(4. 

الخصائص الرئيسية

املستقرة  الجامعات  بني  التفاوت  يف  التنوع  وينعكس هذا  الوجوه.  متعددة  املتحدة  اململكة  العراقية يف  الجالية  إن 

مبستوياتها العالية من التعليم، والعاملة، والحراك االجتامعي.  ويف اآلونة األخرية هناك طالبي اللجوء الذين فشلوا يف 

الحصول عليه والذين يعيشون بشكل عابر أو غري منتظم،  ويف بعض األحيان عىل هامش املجتمع الربيطاين. ونظرا 

الندماجهم  النسبي واهمية دورهم املجتمعي والعام ، سوف تشكل مشاركة العراقيني املقيمني بصفة دامئة املوضوع 

البحث قد هاجروا إىل بريطانيا خالل  الدراسة. حيث أن غالبية املشاركني يف املقابالت من خالل هذا  الرئييس لهذه 

االجتامعية لخصائص  التشكيالت  والتي تعكس  أو كأطفال صغار مع ذويهم  والثامنينيات سواء كطالب  السبعينيات 

الغالب  االفراد هم يف  العراق، هؤالء  القادمة من  الحديثة  االفواج  تلك  دامئة. وعىل عكس  املقيمني بصفة  العراقيني 

من الطبقة الوسطى التي تتمتع مبوارد اقتصادية للهجرة بصفة طالب أو مهني دون االعتامد عىل الرعاية االجتامعية 

الربيطانية أو آليات الحامية )IAUK, 1996(. وان الغالبية العظمى من مواليد العراق  املشاركني تعلموا يف الخارج 

خالل الفرتة بني 1942 و2002 ، ازدادت طلبات لجوء العراقيني املقدمة إىل وزارة الداخلية من 700 إىل اكرث من 14000 سنويا ، وحصل اكرث من 50% منهم عىل وضع   3

. ) 2007 ,UNHRC( الالجئ او عىل اجازة االقامة

 . )2009 ,DGLG( %38 بينام معدل العاملة للمهجرين العراقيني الدامئي االقامة ال يزال مرتفعا نسبيا ، فهذا املعدل بني املهجرين الجدد اقل من النصف ، حيث يبلغ  4

هناك ايضا اختالفات بني مستويات التعليم بني املجموعات ، اذ أن هناك غالبية من املولودين يف بريطانيا ملتحقون يف التعليم العايل او االنشطة املهنية.  وعىل عكس 

ذلك ، فان مشاكل الصحة الذهنية الناتجة عن ضغوط الحرب والهجرة وعقبة اللغة وفقدان الوضع االجتامعي االقتصادي تعني ان هناك العديد من املهاجرين الجدد 

.)IAUK( الغري قادرين عىل الحصول عىل التعليم او التدريب او فرص العمل
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، سواء يف اململكة املتحدة أو أي مكان آخر، وعملوا يف مهنة الطب او الهندسة او التجارة وهي املجاالت التي متيزت 

فيها  الجالية العراقية  واكتسبت شهرتها من خاللها. وعىل الرغم من أن املشاركني جاءوا من مجموعة متنوعة ذات 

خلفيات عرقية ودينية مختلفة إال انهم شددوا عىل طبيعة عالقاتهم الال- طائفية مع الجالية العراقية يف بريطانيا. إن 

التنشئة االجتامعية والتعاون أخذت مكانها يف املجتمعات الثقافية، من خالل أفراد يصفون أنفسهم بأنهم “ عراقيون 

أوال وقبل كل يشء”.

الروابط الثقافية والسياسية

كان للعراقيني وجودا واضحا  يف الحياة املدنية والثقافية يف بريطانيا، كام أنهم قاموا بتأسيس مجموعة متنوعة من 

منظامت املجتمع املدين منذ تطور مجتمع املغرتبني العراقيني يف السبعينيات.  وتطورت العديد منها وفقا لإلهتاممات 

املتنوعة املتعلقة بأسباب هجرتهم ، وعىل سبيل املثال، فقد  إرتبطت الحقوق العرقية للرتكامن بالجامعات الكردية، أو 

إشرتكت مع جامعات سياسية أو جامعات مهتمة  بقضايا العراق، مثل الحركة النقابية أو الشيوعية. وقد شارك عدد 

من الذين أجريت معهم املقابالت  يف املشهد الطاليب النابض بالحياة يف السبعينيات، ولعبوا فيام بعد ادوارا يف السياسة  

وقيادة املجتمع، باإلضافة إىل أعاملهم املهنية.  وقد ساهم التزامهم بالحمالت يف إقامة عالقات وطيدة  بالحياة املدنية 

والسياسية يف العراق و استند نشاط الكثري منهم إىل إعتقادهم بأنه سوف يأيت اليوم الذي يعودون فيه إىل وطنهم  – كام 

رآه بعضهم – بعد ما اعتربوه  حالة مؤقتة  لعدم اإلستقرار السيايس او بعد زوال التهديدات. ومع ذلك، وبعد قيام النظام 

القمعي املتزايد لصدام حسني يف أواخر السبعينيات، تم منع  النشطاء السياسيني يف بريطانيا من العودة إىل العراق. وكام 

رشح  احد الصحفيني البارزين الذين قدموا إىل بريطانيا يف عام 1976 “عاد البعض منا إىل العراق فسجنوا أو اختفوا هناك. 

 ولكن بقي الكثري من الناس يف بريطانيا لفرتة أطول مام كان متوقعا بفضل أنشطتهم السياسية. وأصبحنا منفيني بالفعل”.

وبالتايل ، فقد تخىل العديد من املغرتبني العراقيني عن فكرة العودة إىل العراق، وبدأوا يف إقامة جذور جديدة يف اململكة 

املتحدة كام أبدوا متسكهم  بالجنسية الربيطانية ومؤسساتها.  ومع ذلك، فهناك البعض الذين ما زالت لهم أمالك يف 

العراق  وأعربوا عن رغبتهم القوية يف العودة إليه يف وقت الحق. وبرز ما يسمي بـ “حلم العودة” إىل العراق كموضوع 

قوي يف أوساط املغرتبني، حيث أوضح أحد املقيمني لفرتة طويلة من الزمن: “العراقيني ليسوا راغبني يف البقاء بعيدا عن 

وطنهم او اهلهم )...(. كان لدينا دامئا العديد من االتصاالت مع العراق واذا أتم الطالب  دراستهم، فإنهم يعودون دامئا. 

وحتى عندما يتخرجون وتتاح امامهم فرص العمل  فاألغلبية تختار العودة إىل الوطن“.

وبغض النظر عن النية أو القدرة عىل العودة إىل العراق، أعرب معظم املشاركني عن تعلقهم ببلدهم ومستقبله وهو 

اتصال انعكس وتم دعمه من خالل مشاركتهم يف الحياة االجتامعية أو السياسية بعد وصولهم إىل اململكة املتحدة. يف 

الواقع، يبدو أن حجم القمع واملعاناة يف العراق قد حفز عىل التزام العديد من املغرتبني بقضايا العراق االجتامعية أو 

السياسية رغم انهم تنازلوا عن  أي رغبة يف العودة. وأوضحت ناشطة كيف تأثرت جهودها املضنية  يف تعزيز حقوق 

اإلنسان يف العراق بشكل كبري بعد الثمن الذي دفعته والدتها من جراء نشاطها. “رمبا لن اكون عىل هذه الدرجة من 

االرتباط بالعراق لو مل يكن ذلك الجل والديت”، عىل حد قولها. “وانها قالت ىل يف األسابيع األخرية: أنا أعلم أنك نشأيت 

خارج العراق، ولكني أنا واثقة من أن لديك شعلة داخلك وميكنك أن تفعيل شيئا من أجل ذلك “. ولو انها مل تقل ذلك  

، ملا كنت متلهفة للذهاب إىل هناك بشكل مستمر يف محاولة لتغيري االمور”.
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مساهامت املغرتبني يف اململكة املتحدة

إن وجود مزيج من العالقات الشخصية املستمرة واملرتبطة بالعراق والتنوع الثقايف وعوامل محلية محددة، أدى إىل 

وصف املجتمع الربيطاين العراقي بأنه مركز سيايس وثقايف للمهجر العراقي )العيل، 2007(. وعىل عكس املجتمعات 

االحزاب  تواجد  أن  التعبئة. كام  األراء ودرجة  نطاق  يتنوع  املثال  املتحدة عىل سبيل  اململكة  األخرى، ففي  العراقية 

والوفاق  العراقي  الشيوعي  الحزب  مثل  واملنظامت  الطائفية  غري  التحالفات  انتشار  عيل   ساعد  العلامنية  السياسية 

الرفاه  احكام  أيضا  وقد سهلت  االنتخابية.  الحمالت  يف  والتعاون  السلس  االنتامء  من  املزيد  واتاح  العراقي،  الوطني 

النابضة بالحياة اىل  االجتامعي واملناخ املتفتح للتعبري السيايس النسبي يف اململكة املتحدة عىل تنمية ثقافة الشتات 

جانب إمكانية سياسية ديناميكية وإقامة جسور التواصل بني املجتمعات وعرب الحدود الوطنية للعراق.

املشاركة السياسية

لقد أنشأت الروابط املستمرة بني اململكة املتحدة ومستعمراتها السابقة قنوات تستطيع مجتمعات املهجر من خاللها 

التأثري عىل األوضاع السياسية يف العراق. وقد تبلورت هذه اإلمكانات بوضوح متزايد  يف أنشطة املغرتبني منذ السبعينيات 

، يف شكل حمالت تستهدف جوانب محددة من السياسة الخارجية الربيطانية يف العراق واملنطقة عىل نطاق أوسع. وكان 

هناك  تركيز عىل نشاط العراقيني يف اململكة املتحدة يف وقت مبكر، خاصة املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان واملجتمع 

املدين يف العراق، من خالل رفع مستوى الوعي حول اإلنتهاكات التي تتعرض لها األقليات العرقية أو القمع السيايس يف 

ظل نظام البعث. ووحدت حمالت النشطاء من مختلف ألوان الطيف العراقي السيايس والثقايف، وأسست عالقات دامئة 

بني املهجر واملجتمع املدين الربيطاين والهيئات الربملانية، عىل حد قول زعيم لجامعة املجتمع العراقي:

العاملية،  والنقابات  اإلعالم،  املختلفة، سواء مع  وستمنسرت، ووسائل  املؤسسات  تواصال مع  انشطتنا  نقيم 

والسلطات املحلية أو الحركة النسائية. وتم استقبالنا من قبل أعضاء الربملان )SIC(، وخاصة الليرباليني من 

أحزاب اليسار وحزب العمل، وقمنا معا  بإعداد الحمالت ضد اضطهاد الطبقة العاملة يف العراق. وقد ابدوا 

تضامنهم معنا، مبا يف ذلك  االكراد والعرب واإلسالميني أو الشيوعيني.

الغربية،  الفعل  النشاط السيايس بعد غزو صدام حسني للكويت عام 1990، مع تركيز الجهود عىل ردود  وقد ازداد 

بتأييد بريطاين.   ، وكالهام  املتحدة  الواليات  قيادة  العراق تحت  املتحدة وغزو  االقتصادية  لألمم  العقوبات  متضمنة 

واتسع حجم وتنوع الجالية العراقية يف بريطانيا بشكل كبري خالل الثامنينات، ومع ذلك، فقد سيطرت املعارضة عىل 

ناجمة عن  الحمالت  االعرتاضات عىل هذه  أن  الرغم من  املجتمعات. وعىل  العسكري عىل  العقوبات والعمل  فرض 

الشعور بالقلق عىل  رعاية املصالح االجتامعية للمدنيني العراقيني، إال ان هناك العديد ممن واجهوا صعوبة يف التعبري 

عن  وجهة النظر هذه للربيطانيني املعارضني لنظام صدام: “كلنا نعلم أن العقوبات سوف تصيب املواطن العراقي وحده 

وليس صدام،  بل سوف تعزز قبضته عىل الشعب” كام  أوضح بذلك رئيس إحدى أبرز منظامت الضغط  . “وسوف 

يسأل الناس كيف ميكننا، نحن الذين ادعينا بأننا ضحايا صدام ، أن ندعمه عندما نعرتض عىل سياسات املجتمع الدويل” 

وقد حاولت مرارا التوضيح انني كنت أحاول حامية شعبي”.

يبدو أن استمرار سياسات اململكة املتحدة، التي تفهم عىل أنها  ترض املدنيني العراقيني يف مواجهة معارضة الجالية 

العراقية، قد أدت إىل زيادة شكوك املغرتبني تجاه  السياسة الخارجية الربيطانية. وقد تأكدت هذه الشكوك بالنسبة 

للكثريين، نتيجة لردود الفعل األمريكية والربيطانية أمام موجة حركات التمرد املناهضة للحكومة التي اجتاحت جنوب 
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وشامل العراق يف أعقاب حرب الخليج يف شهر مارس 1991. وقد تم تصوير الحركة من قبل العديد من املشاركني يف 

املقابالت عيل أنها فرصة للتخلص من صدام حسني الذي تخلت عنه الحكومات األمريكية والربيطانية، عىل الرغم من أن 

كال البلدين كانا قد شجعا عىل قيام االنتفاضات. “لقد كانت متاما مثل الربيع العريب اآلن”، عىل حد قول أحد املشاركني. 

“وسقطت كل املدن والقرى يف قبضة االنتفاضة، من كردستان إىل البرصة. ولكن صدام حسني كان ال تزال لديه امليزة 

العسكرية، و بريطانيا مل تفعل أي يشء عىل اإلطالق، حتى ولو كانت جيوشها عىل الحدود مبارشة.”  وقد وقع قمع 

دموي الحق لالنتفاضات تحت مراقبة القوات األمريكية والربيطانية، وقد ساهم  ذلك يف تشكيل وجهات نظر الجالية 

العراقية بشأن املشاركة الربيطانية يف العراق باسم الدميقراطية أو حقوق اإلنسان. وقد اتسمت االنطباعات املستمرة 

عن السياسة الربيطانية بأنها انتقائية أو غري صادقة كام أوضح ذلك أحد املشاركني واصفا رد فعله عىل االقرتاحات األوىل 

لحملة التحالف من أجل تحرير العراق يف عام 2002. وأضاف : “مل تتبنى بريطانيا سياسة التدخل هذه يف العراق يف عام 

1991،” وقال أيضا “كانوا مجرد متفرجني آنذاك . ومل تكن بريطانيا بحاجة إىل القيام بـ 50 يف املائة مام كانوا يخططون 

له يف عام 2003 لتحقيق النجاح، بل عىل عكس من ذلك، سمحت بعودة  صدام حسني إىل السلطة. ثم فجأة وبعد 13 

عاما ، يستيقظون يوما ما، ويقرروا جلب الدميقراطية إىل العراق؟ “

ردود الفعل إزاء حملة التحالف

يف  قوتها  لها  عام  بشكل  العريب  األوسط  الرشق  أو يف  العراق  يف  الغربية  الخارجية  للسياسة  السابقة  التجارب  كانت 

الداعمة أو املعارضة لها. وأكد املشاركون عىل ذاكرة  التعريف بوجهات نظر املغرتبني حول حملة عام 2003، سواء 

املجتمع العراقي املديدة، التي شكلها املايض االستعامري وعقود من املشاركة السياسية، وحتى أولئك الذين كانوا قد 

غادروا العراق يف سن مبكر أوضحوا كيف تأثروا بالوعي العراقي اإلقليمي والوطني والعريب. وكام لخصه أحد املدعى 

عليهم : “اذا نظرتم إىل تاريخ الديكتاتورية يف الرشق األوسط، تجدوا أن كال منها حصل عىل تأييد  يف مرحلة ما من 

قبل الغرب. ولذلك هناك الكثري من الناس يف العراق الذين يعتقدون أن املوقف الغريب يف الرشق األوسط فاسد، وكان 

إميانهم  بأن التحالف قادم رغبة يف تحرير الشعب  ضعيف.”

ومع ذلك، مل يردع هذا الرأي السيايس الرصني الكثري من العراقيني الربيطانيني من تقديم الدعم الفعال لحملة التحالف. 

انطالقا من  املتحدة  الواليات  التي تقودها  الحملة  املتحدة يف  اململكة  العراقية ملشاركة  الجالية  أىت دعم أعضاء  وقد 

وجهة نظر إيجابية حول النوايا الحسنة لحزب العامل وغريهم الذين كانوا راغبني يف وضع حالة عدم الثقة يف السياسة 

الخارجية جانبا والسعي لتحقيق التحرر الوطني. والكثري من بني املجموعة االخرية كانوا من األكراد أوغريهم من املنفيني 

السياسيني الذين كانوا ينظرون إىل الحرب عىل أنها الفرصة االخرية للتخلص من نظام صدام حسني الراسخ. وقد قال 

أحد األكراد املشاركني باالستبيان أن دعم املجتمع لحملة بلري مستوحاة من شعورهم  باليأس وتراكمه حول مستقبل 

العراق. “نحن لسنا أغبياء لكننا كنا محطمني ويف حالة يأس.  لقد تأثرت كل أرسة من جراء  النظام حتى هنا يف إنجلرتا. 

ومل نستطع القيام مبفردنا بأي يشء. لقد انتهز الكثري منا هذه الفرصة يف محاولة إلقناع أنفسنا بانهم يريدون عراقا 

دميقراطيا. وأحيانا عندما يأيت إبليس ملساعدتك، ميكنك ان تأخذ بيده وتقول “هيا بنا”.

برؤيته  مهتم  منهام  اتجاه  وكل  الوشيك،  للغزو  ومعارض  مؤيد  بني  املتحدة  اململكة  يف  العراقي  الشتات  انقسم  لقد 

املستقبلية لرفاهية الشعب العراقي واألمة. ومع ذلك ، وبالنسبة لكثري من أولئك الذين عارضوا الحرب، أصبح موقفهم 

من املحرمات بني بعض دعاة الحرب يف املهجر من غري العراقيني، وآثر البعض التزام الصمت. حيث أوضح أحد معاريض 
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الحرب: “أصبحنا معسكرين كبريين: املعسكر املؤيد للحرب واملعارض لها. وتم تصوير أولئك الذين عارضوا الحرب عىل 

انهم من مؤيدي صدام حسني الذي كان ميثل مشكلة كبرية بالنسبة لنا ومل يكن هناك أي صوت عقالين  يستطيع التمييز 

بني هذا الفريق أو ذاك. وبدى األمر وكأنه أسود أو أبيض ، ولكن يف الحقيقة كنا جميعا متعبني ونريد جميعا وضع حد 

لنظام الحكم “. وتحدث آخرون عن التحديات التي تواجه إقامة لويب موحد أو جبهة سياسية يف ظل هذا الشتات غري 

املتجانس ورصاعاته الداخلية. ووصف أحد األعضاء السابقني يف الحزب االسالمي العراقي يف اململكة املتحدة كيف تم 

عرقلة حملته الخاصة ضد الغزو من قبل املعارضة من داخل جامعته، باالضافة إىل تفضيل واضعي السياسات ألصوات 

املؤيدين للحرب العراقية. “لقد واجهنا العديد من البدائل املحتملة، وقدمنا تقارير إىل أعضاء الربملان )SIC( عرضنا من 

خاللها رؤيتنا بشأن التغيري من داخل العراق”، عىل حد قوله ، “ولكننا مل نستطع وضع حملة. فاذا قلت إنك ضد فكرة 

الهجوم عىل الجيش العراقي، رمبا يتهمك البعض عىل الفور قائلني إنك من مؤيدي صدام حسني “.

املعارضة يف املنفى

شارك عدد من الجامعات الراسخة يف املعارضة العراقية يف املنفى منذ فرتة طويلة من الزمن يف حمالت تغيري النظام، 

القرار  التأثري بني صناع  املزيد من قوة  اكتساب  أو بسبب مصالح متوازية، واستطاعوا  النسبية  سواء بسبب كفاءتها 

التعاون بني ممثيل   تم  التي سبقت غزو عام 2003،  السنة  األمريكية. وخالل  املتحدة  والواليات  املتحدة  اململكة  يف 

وستمنسرت وواشنطن والسياسيني املعارضني يف املنفى، ال سيام أولئك الذين ميثلون املؤمتر الوطني العراقي )INC(، وهي 

جامعة تشكل مظلة ألحزاب املعارضة املختلفة التي أنشئت يف عام 1992 يف أعقاب حرب الخليج.

وحتى قبل إعتامد تغيري النظام من قبل السياسة الربيطانية الرسمية، أعلنت وزارة الخارجية عن أهمية الحفاظ عىل 

تدخل  سبيل  يف  للضغط  الحكومة  من  اقرتبوا  الذين  من  العراقية  الجاليات  جامعات  من  عدد  مع  وزارية  اتصاالت 

الحلفاء. وباإلضافة إىل املؤمتر الوطني العراقي، كان من بني هذه األحزاب الوفاق الوطني العراقي )INA(، واملجلس 

األعىل للثورة اإلسالمية يف العراق، واالتحاد الوطني الكردستاين )بزعامة جالل طالباين( والحزب الدميقراطي الكردستاين 

)بزعامة مسعود بارزاين(، ولهم جميعا ممثلون للجالية العراقية يف اململكة املتحدة. وتالحظ التقارير أن الحديث عن 

عمل عسكري ضد العراق يف الدوائر العليا لصنع القرار قد عينت بعض هذه املجموعات كهدف  ألي محاولة لإلطاحة 

بصدام، عىل الرغم من العلم بأن بعض األطراف تفتقر إىل املصداقية كقوة معارضة نظرا لكونها كانت خارج العراق 

خالل فرتة طويلة جدا من حكم حزب البعث5. ويف السنة السابقة للغزو، وافق وزير الخارجية آنذاك، وهو بن برادشو، 

الجالية، مبا يف ذلك أحمد  الرئيسيني يف  السياسيني  وممثلني آخرين  من داونينج سرتيت عىل االجتامع مع عدد من 

الشلبي )املؤمتر الوطني العراقي(  وأياد عالوي البعثي السابق املقيم يف بريطانيا )االئتالف الوطني العراقي( والكردي 

لطيف رشيد )االتحاد الوطني الكردستاين(، وجميعهم حثوا عىل دعم قيام بريطانيا بتغيري نظام الحكم العسكري. فقاموا 

باقرتاح قيام القوات الربيطانية باملساعدة عىل التدريب واإلدارة والعدالة يف عراق ما بعد الحرب، كام أنهم أقروا برضورة 

إرشاك الشعب العراقي يف تغيري النظام. ويف املقابل، أكد مسؤولون بريطانيون عىل الدور الذي ميكن للمعارضة يف املنفى 

أن تضطلع به يف تعزيز القضية يف الخارج، من خالل تذكري العامل بالطبيعة القمعية للحكم البعثي وتشكيل رؤية واضحة 

لعراق ما بعد صدام. وقد سهلت جزئيا هذه األهداف من خالل عقد مؤمتر املعارضة الذي انعقد يف لندن يف ديسمرب 

2002 وشملت ما يزيد عىل 300 مشارك من تشكيلة واسعة من جامعات املعارضة. ولكن املسؤولني الحكوميني مل 

يتبنوا االجتامع رسميا، إال أن الحكومة الربيطانية وبعد يومني من املؤمتر، استقبلت  قادة الحزب الدميقراطي الكردستاين 

كام هو مشار اليه يف مذكرة مكتب السيد / برادشو ، بتاريخ 25 مارس 2002   5
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واالتحاد الوطني الكردستاين، مسعود بارزاين وجالل طالباين، وأعربت عن تأييدها لدور املعارضة يف عراق ما بعد صدام 

حسني، مبا يف ذلك صياغة الدستور واملصالحة.

آراء املعارضة يف الشتات

عىل الرغم من الدعم الواضح لقيام معارضة عراقية ممثلة وموحدة فيام بني واضعي السياسات الربيطانية، يبدو أن 

هناك عنارص هامة من املجتمع العراقي الربيطاين ينظرون إىل تحالف االئتالف مع الشخصيات العراقية يف املنفى عىل 

أنه حد ضيق وإنتقايئ عىل قدم املساواة.  وأوضح العديد من املشاركني يف املقابالت أن املوافقة الرسمية عىل برنامج 

بني  السائدة  النظر  وجهة  وكانت  العراق.  داخل  وكذلك  الجالية،  يف  األصوات  تنوع  استبعد  العراقي  الوطني  املؤمتر 

املشاركني أن تأييد الغزو أو معارضته  كانت مستوحاة من الرغبة يف الحصول عىل  رشعية لحملة التحالف وليست 

هي انعكاس للرأي العام العراقي. كام يرى بعض املشاركني أن بعض الشخصيات ذات النفوذ السيايس يف الشتات كانت 

تتمتع مبصداقية يف اوساط صناع السياسات الغربية، اكرب من تلك التي  تتوافر يف أوساط الشعب العراقي  الذي يزعمون 

متثيله. وقد اشار احد املشاركني إىل أن “ مؤمتر لندن 2002 يؤيد  أطروحة التوافق، بدال من التعاون بني الجالية وصناع 

القرار السيايس”.  “وتناول التحالف يف املقام األول هذا النوع من املعارضني من الذين وفق سريهم الذاتية – كانوا 

سياسيني مؤهلني ، لكنهم يف النهاية كانوا يخدمون مصالحهم الشخصية ومل تكن  لديهم جذور عميقة عىل أرض الواقع 

“. وحتى أولئك الذين كانوا يعملون بجهد عىل  كسب التأييد لدعم تغيري النظام كانوا رصيحني  فيام يتعلق بطبيعة 

عالقات املعارضة يف املنفى مع الحكومة الربيطانية. وأشار أحد األعضاء السابقني يف الحزب الدميقراطي الكردستاين يف 

اململكة املتحدة: “بحلول الوقت الذي كنا نتناقش فيه حول الحرب، كان االمر قد حدث بالفعل. وكانت املناقشات 

واملؤمترات التي عقدت يف لندن هي مناقشات واجب القيام بها فقط. ومل تكن املسألة هي “إذا”، ولكن “كيف ومتى“.

بيد أن  وراء هذه املبادرات كان هناك القليل من الجهد من قبل املسؤولني الربيطانيني للتعاون مع وجهات نظر الجالية 

الجالية  الشعبية أو عىل مستوى املجتمع املحيل. وكام أوضح احد ممثيل  القواعد  املزيد من  والسياسيني عىل حشد 

البارزين “ضموا بعض األفراد من أصحاب النفوذ، ولكن مل يكن هناك تشاورعىل نطاق أوسع . وال استطيع ان أجزم  أنها 

شملت الجالية عىل اإلطالق، وإىل من يدعي ذلك أود أن أقول : أعطني أمثلة عىل ذلك”. وبالنسبة ألولئك العراقيني 

الذين سعوا للضغط عىل املسؤولني الربيطانيني ضد الغزو، فاالنطباع هو أن استبعادهم عن صانعي القرار كان واضح 

للغاية . “ اتخذ قرار الذهاب إىل الحرب من قبل  واشنطن ووستمنسرت حرصيا دون التشاور مع العراقيني”، عىل حد 

قول  زعيم آخر للجامعة  املناهضة للحرب. واضاف : “بعد ذلك، عمل صانعو القرار بنشاط كبري عىل  تجنيد العراقيني 

الذين صادقوهم عىل مر السنني وادعوا انهم كانوا يستمعون إىل العراقيني  بينام كانوا يستمعون إىل  صدى أصواتهم “. 

“إن تجاهل صانعي القرار الربيطانيني ألصوات  القاعدة الشعبية واألصوات املناهضة للحرب املعززة لوجهة نظر بعض 

املؤسسات الدميقراطية يف اململكة املتحدة كان يخص عامل النخبة. “كان هناك الكثري من املعارضة للحرب بني األعضاء 

العاديني يف الربملان الذين قدموا لنا الدعم”، عىل حد قول أحد الناشطني والصحفيني  البارزين يف الجالية. وأضاف “لكن 

كان نفوذهم ضعيف. واملهم أننا مل نوقف الحرب -  ويوضح ذلك  نوعية الدميقراطية السائدة يف  بريطانيا: بالرغم من 

وجود املاليني من البرش يف الشارع، ستجد الحكام غري آبهني بارادة شعوبهم “.
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تداعيات الحرب

كان ينظر عىل نطاق واسع لطبيعة مشاركة الجالية العراقية يف تغيري نظام الحكم عام 2003 عىل أنه كان له آثار مبارشة 

البيئة االجتامعية والسياسية يف عراق ما بعد الحرب، واألهم من ذلك، قدرة املغرتبني عىل املشاركة يف بلدهم  عىل 

األصيل. ومن أبرز تلك الجمعيات  كانت  النظرة  إىل الرابط السببي بني عدم االستقرار والعنف الطائفي واألجندة 

السياسية لشخصيات الجالية الذين تعاون التحالف معهم . 

التقسيم الطائفي

وفقا لعدد من املشاركني يف املقابالت، فشل صانعوا السياسة يف كل من الواليات املتحدة واململكة املتحدة يف اإلعرتاف 

بالسياق السيايس والثقايف األوسع الذي كان ال بد من تفعيله عند إعادة االعامر يف العراق وإعادة تشكيل نظامه السيايس 

عىل أسس طائفية، مام أتاح الفرصة امام التدخل األجنبي واالنقسام الديني. وكانت االجندات الضيقة  للشخصيات 

املعارضة التي اختريت لقيادة اإلدارة الجديدة، والتي ركزت عىل استعادة نفوذ الجامعات املهمشة العرقية أو الجامعات 

الدينية فضال عن تعزيز الوحدة الوطنية، ينظر إليها عىل أنها عامالً أساسياً يف هذه العملية. “ومن وجهة نظر الجغرافيا 

السياسية، كان ينبغي عىل الواليات املتحدة وبريطانيا العلم بأن هناك فراغ يف السلطة يف العراق يجب ملؤه من قبل 

قوى إقليمية”، عىل حد قول عضو سابق يف الحزب اإلسالمي الربيطاين العراقي. “وكان التحالف غافل عن القوة العاطفية 

والتاريخية والعالقات الدينية القامئة وقد التفت بسهولة إىل أفراد الجالية الذين أكدوا عىل انهم سيتم الرتحيب بهم 

بأذرع مفتوحة يف العراق. وفشلوا يف أن يروا أن مصالح هذه املجموعات كانت آنية وليست بعيدة املدى “.

وبعد زوال النظام البعثي، تم إستقطاب املجلس الحاكم العراقي )IGC( وهو السلطة اإلنتقالية يف العراق، من قبل عدد 

من شخصيات الجالية مبا يف ذلك الشلبي وعالوي. وخصصت مقاعد يف اللجنة الحكومية الدولية عىل طول الخطوط 

الدينية والعرقية عىل أساس إفرتاض أن 60 يف املائة من السكان من أهل الشيعة، و 20 يف املائة من أهل السنة  و20 يف 

املائة من األكراد )معظمهم من السنة(، عىل الرغم من عدم إجراء تعداد سابق  للشعب العراقي . ومل  يبدو  فقط ان 

هذا التقسيم شجع  رصاعات السلطة السياسية، بل كان هناك العديد من الذين  نظروا إىل الجالية وكأنها حرض عىل 

الخصومات الطائفية التي كانت غريبة عىل املجتمع العراقي حتى تلك اللحظة. “مل يسبق أبداً للفجوة بني املسيحيني 

واملسلمني انها شكلت عامال مؤثرا يف العراق”، عىل  حد قول  أحد املشاركني املسيحيني.  “ إن الغالبية العظمى من 

أصدقايئ يف العراق من املسلمني وحتى يومنا هذا ال أعرف إذا كانوا هم من السنة أو الشيعة، ومل يخطر ببالنا طرح 

مثل هذا السؤال” - وهو التوصيف الذي يدل عىل  اإلنقسامات الدينية العميقة وإضطهاد األقليات الذي مييز العراق 

يف الوقت الحارض. 

بالنسبة ألولئك الذين أيدوا غزو التحالف عىل أمل تأمني قدر أكرب من االعرتاف بحقوق األقليات، كانت هناك خيبة أمل 

من  الربنامج الطائفي الذي تم تنفيذه يف تداعياته املتعددة. “كنا سعداء بهذا الغزو ألننا كنا نعتقد أن ال أحد ميكن أن 

يسقط )صدام( ما مل يتم ذلك مبساعدة من املجتمع الدويل “، عيل حد قول  أحد املستجوبني من  املسيحيني اآلشوريني. 

الكل   واآلن  وعرقية،  طائفية  أسس  سياسية عىل  عملية  العراقية  املعارضة  التحرير، وضعت  بعد  “لكن  أضاف:  الذي 

مخلص ليس لعراق موحد، ولكن النتامءاته الضيقة. واآلشوريني الذين ليس لديهم سلطة سياسية أو ميليشيا لحاميتهم 

هم الحلقة األضعف يف املجتمع. وليس هناك ما ميكننا القيام به”. 

وهناك ناشطة آخرى تعمل منذ فرتة طويلة يف الجبهة الرتكامنية العراقية )ITF( رشحت  كيف تم حجب قضيتها بعد 
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الغزو من قبل أكرث األقليات نفوذا، تتنافس للتعويض عن القهر يف ظل نظام صدام حسني. “مشاركة الرتكامن يف املعارضة 

العراقية يف لندن كانت قوية قبل الحرب”، عىل حد قولها. واضافت “لكن بعد ذلك، مل يحصل الرتكامن عىل حقوقهم  أو 

عىل الوضع الذي  كان ينبغي أن يكون، ألن الواليات املتحدة واململكة املتحدة مل يكن لديهم  خطة فعالة يف مرحلة ما 

بعد الحرب، واتاحوا السيطرة الطائفية إلحدى املجموعتني، الشيعة أو األكراد الذين كانوا أكرث نجاحا يف تعزيز قضيتهم 

 ، )ITF( يف جميع أنحاء العامل “. وأوضحت أيضا  أن عددا من األعضاء الحاليني يف الربملان أعرتفوا ودعموا  حمالت الـ

مع 22 توقيع يف اإلقرتاح املقدم إىل مجلس العموم، ولكنهم أعربوا عن إحباطهم لعدم قدرتهم عىل كسب نفس االمتياز 

أو جاذبية الجامعات الكردية أو كسب قدر أكرب من املوارد السياسية واالقتصادية. “ال ينبغي أن يعني ظهور مجموعة 

ما أن وضعهم أفضل”، عىل حد قولها. “علينا أن نتذكر أن 98 يف املائة من العراقيني عانوا يف ظل حكم صدام. ال ينبغي 

لنا أن نغفل حقيقة أننا جميعا عراقيون، وال ينبغي  تحقيق حقوق األقليات عىل حساب اآلخرين “.

الفساد السيايس

إن الجالية الكردية يف بريطانيا التي ينظر اليها عىل أنها تشكل  نتاج عملية التحالف إلقصاء صدام حسني هي األكرث 

إيجابية: سواء من حيث حقوق األقليات او التطلعات املادية التي جلبت إىل كردستان. وعىل الرغم من هذا، هناك 

العديد ممن يدركون ان الفشل  يف املراحل االويل للتخطيط لتغيري النظام أسفر عن تركة منقسمة وفاسدة من الصعب 

عالجها. وهناك أحد األعضاء السابقني يف حزب االتحاد الوطني الكردستاين يف بريطانيا ممن ايدوا املشاركة الربيطانية 

يف حرب العراق، ومن ثم عاد إىل كردستان ليتويل مقعدا مستقال يف حكومة اقليم كردستان )KRG(. واستمر يف تأييد 

تحرير العراق ولكنه انتقد بشدة التأثريات الخارجية والطائفية التي شوهت الحياة السياسية العراقية واملجتمع منذ 

التدخل.

“تقاربت املصالح الكردية مع تلك الخاصة باالئتالف “، عىل حد تفسريه ، “وقمنا بقدر كبري من التنسيق مع املجموعات 

األخرى قبل الحرب، ولكن مل يكن هناك توافق يف اآلراء حول كيفية حل املشكلة العراقية، أو إنتهاج سياسة متامسكة. 

وإذا اردنا وضع فكرة مشرتكة بشأن العراق، كنا يف حاجة لكل عنرص من املجتمع العراقي لالعرتاف بحقوق اآلخر. ولكن  

مل يتم تشجيع ذلك ، وبدال من ذلك قيل : عىل العرب التمسك بالعرب والسنة بالسنة واالكراد باالكراد . 

ووفقا لذلك، نرى أن الوالء الطائفي والتناحر قد أنجبا  ثقافة سياسية فاسدة  حالت دون تحقيق التنمية االقتصادية 

تعريف  ميكنني  األحيان  بعض  “يف  العراقية.  للحكومة  ملزمة  رؤية  خلق  إىل  الهادفة  الجهود  وتقويض  والدميقراطية 

السياسة العراقية عىل انها التقاء  بني مصالح الكتل الكبرية مع مختلف جامعات الضغط الخارجية والقوى اإلقليمية 

التي تدعمها. فهو تالقي للمصالح وليس للشعوب” كام اعرتف بذلك عضو حكومة إقليم كردستان.

تغيري  إىل  املهجر  أخرى يف  أجنبية  وقوات  الجالية  أدت مشاركة  فقد  املغرتبني،  الحرب من  لبعض معاريض  وبالنسبة 

عراق ما بعد صدام حسني الذي كان معاديا ألية جهود إيجابية نحو التنمية. كان هناك شعور مشرتك بالتشاؤم حول 

التوقعات الفورية للمجتمع العراقي وقدرة املغرتبني عىل حد قول احد النشطاء حيث اعلن ان “التحالف اقام نظاما  

يولد االنقسام وأي جامعة سياسية، حتى إذا كانت تدعم االصالح، لن تكون قادرة عىل التغيري بسبب الرصاع والفساد 

املنترش. ال ميكن ملثل هذه االوضاع  ان تنتج  أي يشء إيجايب فيام يتعلق بالخدمات األساسية، واحتياجات الشعب 

العراقي، أو يشء أكرث جوهرية.”
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العراق: الحواجز التي تحول دون مساهمة إيجابية

أدى مسار العنف السيايس والحياة اليومية يف العراق منذ عام 2003، وانسحاب القوات األمريكية يف اآلونة االخرية، إىل 

وضع تقييم سلبي واضح لكل من حملة التحالف والتوقعات املستقبلية للبلد بني أعضاء الجالية العراقية يف اململكة 

املتحدة. عىل الرغم من هذا التشاؤم، أعرب معظم املشاركني عن استمرار إلتزامهم بالهوية العراقية الربيطانية والرغبة 

املستمرة عىل املشاركة يف سياسة  كال البلدين -  سواء بشكل مبارش من خالل السفر إىل العراق أو عن بعد من خالل 

املؤسسات واملنظامت الربيطانية. وكام رشحه أحد املشاركني “تم ارتكاب اخطاء من جميع االطراف وينبغي لنا أن ننظر 

إىل املستقبل بدال من املايض. وقد تعني املشاركة يف الحياة السياسية املشاركة يف تحديد  مصرينا “.

ومع ذلك، قد ساهمت حملة  2003 عىل زيادة الوعي بني املغرتبني العراقيني حول القيود واآلثار السلبية املحتملة 

السياسة يف كل من  املغرتبني يف  إنخراط  تحول دون  التي  العوامل  يزال هناك عدد من  وأنه ال  السياسية  للمشاركة 

اململكة املتحدة والعراق. وتتعلق بعض هذه العقبات تحديدا باملغرتبني العراقيني، يف حني أن آخرين يواجهون جامعات 

املغرتبني من  الرشق االوسط العريب  يف بريطانيا بشكل عام. وان الحواجز املتعددة التي حددها املشاركون يف الوقوف 

أمام مساهمتهم املتعلقة باثنني من العوامل الشاملة: الفساد وانعدام األمن يف العراق، وعدم إدراجهم ضمن خطط 

الرشكاء يف التحالف.

الفساد وانعدام األمن يف العراق

كان ينظر إىل البيئة املادية والسياسية يف عراق ما بعد الحرب من قبل العديد من األشخاص عىل أنها محدودة، أو يف 

بعض الحاالت متنع املشاركة يف املجتمع املدين، او إعادة البناء االقتصادي. وأشار عدد من املشاركني من املوجة االخرية 

“للربيع العريب” إىل االحتجاجات يف العراق عىل انها دليل عىل الدميقراطية يف البالد. واقرتح احد النقابيني املخرضمني 

الذي عاد إىل العراق عام 2003  القيام بحملة من أجل الحقوق املدنية اىل أن قيام هياكل سياسية قصرية النظر بعد 

سقوط البعثيني أدى إىل نظام قمعي آخر مع وجود نطاق ضيق للنشاط الدميقراطي. 

“قبل الحرب، كنا ندعو إىل الوحدة الداخلية، ومل يسمعنا احد وكنا نعطي األفضلية لشخصيات معارضة أخرى، والتي 

كان جدول أعاملها يهدف إىل مجرد التخلص من صدام ولديها نظرة محدودة للمستقبل”، عىل حد قوله. وأضاف : 

“اآلن لدينا نظام فاسد يقوم  بإعتقال وإغتيال كل من يدعو إىل اإلصالح. وهذا ليس فشل للدميقراطية، وإمنا للطريقة 

التي تم تنظيمها والتخطيط والتشاور بشأنها “ وقد تم التشديد عىل أوجه القصور يف الدميقراطية العراقية من قبل 

أولئك الذين حاولوا املشاركة عىل مستوى االحزاب السياسية ملراقبة االنتخابات والنضال الشعبي، ولكنه تم األعراب عن 

ذلك بقوة من قبل املشاركني يف مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان. وتحدثت إحدى  املشاركات  عن محاولتها  املحبطة 

إلنشاء شبكة لدعم ضحايا التعذيب، والتي متت عرقلتها من قبل  املسؤولني العراقيني. “لقد تلقينا تهديدات مبارشة من 

الحكومة، وحتى من بعض العاملني يف وزارة الصحة”. وإضافت:  “ جاؤوا وهددوا العامل بالبنادق وبأسلوب عنيف ويف 

نهاية املطاف، تأثرت للغاية عندما اضطررت إىل التخيل عن الخطط.”

 وقد إزدادت صعوبة  القيام بالجهود الرامية إىل تعزيز املجتمع املدين يف العراق بسبب املواقف العدائية تجاه املرأة 

التي نجمت عن  إرتفاع حدة  الطائفية والتطرف منذ عام 2003. وقد سجلت  التقارير األخرية إرتفاعا يف انتهاكات 

حقوق املرأة يف العراق، إىل جانب املؤرشات الدالة عىل غلبة  اآلراء املحافظة السائدة بشأن وضع املرأة، مثل ارتفاع 

الجنس،  املبنية عىل  الفساد، والتخويف والخصومة  نسبة زواج األطفال )هيومان رايتس ووتش، 2011(. يف مواجهة 
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أو  السياسية  املؤسسات  مواجهة  يف  التحدي  هذا  عن  تفاصيل  قدمن  اللوايت  املشاركات   النساء  من  العديد  وهناك 

املامرسات االجتامعية يف العراق. وقد أعربت إحدى النساء عن شعورها باإلحباط واليأس إىل حد جعلها تقرر اإلنسحاب 

من الحياة السياسية يف الوطن الذي نشأت فيه بعد عقود من النضال.  “السياسة يف العراق هي حرب  ولذلك فإنني 

منسحبة منها” كام تقول. “أنها فاسدة متاما بسبب املال والسلطة. لدينا أشخاص متخلفة يف الحكومة. ال أحد يفكر يف 

تغيري حقيقي، بإستثناء عدد قليل من الذين يقفون عاجزين عن فعل أي يشء. وبالنسبة يل،  فإن الذهاب إىل العراق 

اآلن مثل الذهاب إىل سجن كبري “.

 وقد وصفت أيضا املساهامت املهنية أو االقتصادية إلعادة اإلعامر من قبل املغرتبني عىل أنه يعوقها الفساد املؤسيس.

وأشار بعض املشاركني يف االستبيان إىل أن بعض  األصدقاء أو املقربني لهم يعودون إىل العراق  لتويل وظائف فردية 

يف مجال التدريب أو الخدمات، وخصوصا يف مجاالت الطب والهندسة، وكثري منهم يقررون البقاء يف البالد. ومع ذلك 

فإن وجهة النظر يف ثقافة الفساد املنترشة عىل أنها إخرتقت  تقريبا جميع جوانب السياسة والصناعة، ووضعت حدودا  

إلحتاملية مشاركة الجالية.” يف كل العراق، مبا يف ذلك كردستان، مل تعطي للمغرتبني فرصة للمساهمة”. عىل حد قول 

أحد العراقيني الربيطانني من اعضاء حكومة اقليم كردستان وان “بعض املغرتبني عادوا، ولكن معظمهم خرسوا  نتيجة 

للفساد واملحسوبية. ليست هناك تجربة لثقافة جيدة، وإذا قدمت اقرتاح جيد لشخص ما، تجده يقول: لدينا شعبنا 

للقيام بذلك “. وإذا كنت رشيفا يف العراق، فأنت يف ورطة، وبعد فرتة من الوقت تدرك  أنه من األفضل أن تكون قذر 

معهم أو ان ترتك الحزب “.

االستبعادات يف مجال تخطيط التحالف

لقد متت اعاقة جهود الجالية املغرتبة للمشاركة يف بناء املجتمع املدين يف العراق نتيجة لهيمنة التحالف عىل برامج 

إعادة االعامر بعد الحرب. وعىل الرغم من أن املنظامت الربيطانية واألمريكية قد استثمرت موارد كبرية يف النهوض 

مبجموعة واسعة من منظامت املجتمع املدين،  إال أن بعض العراقيني املغرتبني شعر ان امتالك وتنفيذ املرشوعات تم  

فرضها من خالل جدول األعامل السيايس لكفالئهم، بدال من األهداف املحلية أو الوافدة. “إنهم يريدون التالعب يف 

عملية التنمية عن طريق املؤسسات املسيطرة.” هذا ما يقوله أحد الكتاب واألكادمييني املنفيني، “كل من أراد أن يفعل 

أي يشء إيجايب يحتاج أن يتعاون مع قوات التحالف، التي  حاولت السيطرة عىل املجتمع املدين بدال من تشجيعه. 

وقد تم دفع اآلالف من الجنيهات ملنظامت تحت راية دعم املجتمع املدين: الشباب واملرأة، والتوعية العامة والتعليم، 

رشيطة أن تتحدث عن أي يشء آخر بعيدا عن السياسة أو الحرب أو اإلحتالل “.

وقد تم اإلعراب عن آراء مامثلة من قبل امرأة بريطانية عراقية من ذوي الخربة يف مجال التنمية االجتامعية والسياسية 

يف أعقاب تواصلها مع برامج التحالف املتعلقة بالدميقراطية والتعليم. وعىل الرغم من أن ممثلني  ملنظامت غري حكومية 

)NGO(  قد سبق واتصلوا بها للتوصية بشأن مدربني مناسبني لدورات تربية سياسية خاصة باملرأة، إال انه تم استبعاد 

مرشحني مؤهلني من الجالية لصالح أجانب من غري العراقيني.

ذلك  يف  واستعانتا  الدميقراطية،  عىل  للتدريب  من حمالت  العديد  والربيطانية  األمريكية  الخارجية  وزاريت  ونظمت  

بشخصيات اجنبية مرموقة  تعمل لدى وزارة الخارجية والكومنولث )SIC(، كام لو أننا العراقيني ال نفقه شيئا عىل 

اإلطالق. وكانت بغداد من االوائل  يف العامل بإنشاء  الدميقراطية ، وفجأة بدأ يقال اننا نتعلم من أناس ال يفقهون شيئا 

عن العراق او مشاكله االجتامعية ما طبيعتها. بالنسبة يل كان ذلك  خطأ فادحا.
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الرصاعات يف التمثيل

 لقد تم تحديد قدرة املغرتبني عىل متثيل العراقيني داخل العراق، فضال عن الرصاعات داخل الجالية العراقية الربيطانية 

النظر  الرغم من وجهة  الجالية، عىل  التي قد تقوم بها  أنها معوقات  كبرية أمام  املساهامت اإليجابية  نفسها، عىل 

السائدة بشأن الحاجة إىل تعزيز مشاركة أكرب وأكرث تنسيقا. وكانت اآلراء تقول أن العراقيني الذين تحملوا حكم  البعثيني 

دراستها  البالد. ويف  اآلن خارج  يعيشون  الذين  أولئك  واصالة  ما تطعن يف مصداقية  كثريا  الطائفي  والعنف  والحرب 

لنشاط النساء يف الشتات العراقي، تالحظ العيل وجود تقسيم بني األصوات املحلية واألجنبية مام يعتربعىل أنه تأثريات 

العراقيات تفرس خالفاتها مع  النساء  بالعراق.  وتستطرد   قائلة: “العديد من  أجنبية ومغرتبة ذات عالقة محدودة 

معظم  الناشطني العلامنيني، عىل أنها خالفات بني “الثقافة “االصيلة”  والقيم من جهة، وفرض القيم األجنبية والربامج 

السياسية من جهة أخرى” )العيل، 2007 (. ويبدو أن هذا اإلنقسام قد اتسع يف أعقاب حملة عام 2003، وان الدعم 

غري املناسب احيانا أو افساد املرشحني السياسيني املغرتبني أفقد مصداقية الجالية  بصفة عامة. ونتيجة لذلك ، ساهمت 

مشاعر اإلستياء أو الشكوك حول أولئك الذين فروا من ويالت الحرب وعواقبها عىل تشويه  وجهات النظر املحلية تجاه 

املغرتبني. وكام توضح إحدى املشاركات  اللوايت  يعشن يف لندن منذ أوائل التسعينات :  “إذا دعيت للعودة إىل العراق، 

سوف ألبي هذه الدعوة. ولكن هناك يف الوقت الحارض حساسيات بني أولئك الذين يعيشون يف العراق الذين يقولون 

اننا نحن املقيمون يف  الخارج مل نعاين مثل ما عانوه  - وهم عىل حق.  وهناك العديد من العراقيني الذين يشعرون 

بعدم الثقة والغضب  تجاه أولئك الذين عادوا لتويل املناصب السياسية، ويدعون أصدقائهم يف بريطانيا أو الواليات 

املتحدة كلام كان هناك وظيفة متاحة “.

وكانت مشاكل التمثيل واملساءلة واضحة أيضا يف الجالية العراقية الربيطانية، وتساؤالت بشأن السكان الغري متجانسني 

واملنقسمني املرصح لهم  بالحديث نيابة عن تلك املجتمعات. وقد تنبهت الدراسات التي أجرتها الحكومة الربيطانية 

سابقا، بشأن اإلختالفات الدينية والعرقية والسياسية التي متيز املجتمعات العراقية الربيطانية. وتشري األبحاث إىل ان 

الخوف وعدم الثقة داخل املجتمع املنبثق عن الحكم البعثي القمعي ادت إىل ابتعاد العديد من العراقيني عن شؤون 

الجالية بعد وصولهم إىل بريطانيا )DGLC، 2009(. وباملثل، كان الرصاع الطائفي والسيايس يف عراق ما بعد صدام، يف 

رأي بعض املغرتبني، قد خلق بيئة أصبحت  قضايا القيادة والتسييس يف داخلها  من املحرمات، وادت إىل وجود عجز 

يف القيادات والناطقون باسمها  يف اململكة املتحدة. وقد طال امد اإلنقسامات السياسية داخل صفوف الجالية العراقية 

الربيطانية، ولكن يبدو أن اإلنقسامات حول حملة التحالف قد ساهمت يف تضخيم الرصاعات وحظرت نوع التعاون 

الذي كان قامئا بني الناشطني يف الثامنينيات والتسعينيات. وكام يوضح احد القادة يف املجتمع : “أصبح من الصعب 

جدا اآلن، لألسف، ألننا مجتمع منقسم، وكل منا  متمسك جدا بآرائه. أعتقد أنه ينبغي  أن نستمع إىل آراء اآلخرين 

وان  نغري افكارنا، ولكنني  أشعر أننا غري مهتمني بالتوصل إىل أرضية مشرتكة. كل شخص يعمل ألجندته الخاصة، وأنني 

استنفدت إىل حد االستسالم. “

االقرتاب من السياسة الربيطانية

 تحدث قيادي من مجتمعات أخرى بصورة إيجابية عن منحنى الوعي السيايس الذي حدث بني العراقيني، وعىل نطاق 

أوسع مسلمو  الجالية العراقية يف بريطانيا نتيجة لحملة التحالف يف العراق، مام يشري إىل أن زيادة مستويات التوحد 

والوعي السيايس أدت إىل مزيد من آليات التمثيل الفعال. ومع ذلك، تم اعتبار إستعداد  املؤسسات الربيطانية عىل 

أنه عقبة رئيسية  السياسية عىل  أو  الدينية  أو  األيديولوجية  القيم  الجالية مع إختالف  تقبل مساهامت  مجموعات 
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أمام  مساهامت املغرتبني يف صنع السياسات. وصدر هذا اإلنتقاد يف ظل  إهامل حكومة بلري ألصوات الجالية املناهضة 

للحرب، فضال عن الشعور بأنه معادي  للتأثريات االسالمية  عىل السياسة الربيطانية. “فاذا كنت  مؤيدا لسياسة معينة، 

فانت تنحاز إىل ما يرصح به املساندون لهذه السياسة وبالتايل ال تهتم مبا تفكر فيه الجالية عىل نطاق أوسع”  عىل حد 

قول احد ممثيل منظمة الضغط االسالمية “، “والشعار الذي اطلق عام 2003: “أنت إما معنا أو ضدنا” نفر الكثري من 

العراقيني وخصوصا املسلمني.” وردد هذا الرأي من قبل ممثلني ملنظامت الجاليات اإلسالمية املقيمني بالخارج ذوي 

األصول العراقية، وكذلك الليبية والسورية، من الذين  أشاروا ايل  أن الحوار السيايس أو التعاون يف اململكة املتحدة 

شابه عدم الثقة من جانب واضعي السياسات.” “ وتشدد موقف بريطانيا تجاه اإلسالم منذ عام 2003.” عىل حد قول  

أحد املمثلني  العراقيني الربيطانني ملنظمة إسالمية، وأضاف : “لكن يجب عىل الغرب التوقف عن النظر للمجتمعات 

االسالمية من خالل عدسة مبالغ فيها متمثلة يف الحرب عىل اإلرهاب. ويتعني عىل الحكومة الربيطانية أن تفهم أننا 

نعمل وفقا للوضع الراهن وليس يف إطار أيديولوجي . وينبغي أن يكون هناك عالقة ونشاطا مشرتكا لكال الجانبني.”

تعزيز املساهامت اإليجابية

 تشري توقعات املغرتبني بشأن دور اململكة املتحدة يف حملة التحالف يف العراق إىل أن النهج املعتمد من قبل صناع 

القرار السيايس الربيطاين يف عام 2003 مازال يتنازع عليها أفراد من الجالية عىل نطاق واسع. وتشكل إستجابة الحكومة 

الربيطانية إلنتفاضات الربيع العريب خالل العام املايض دليال عىل مدى إستيعابها لدروس  مشاركتها يف حملة العراق، كام 

لوحظ من قبل الوافدين من العراق وليبيا وسوريا. وعىل النقيض من ذلك يف حملة االئتالف العسكري، والتغيري القرسي 

للنظام باملشاركة املحدودة ألعضاء الجالية املقيمة بالخارج ، اكد صناع القرار مؤخرا عىل التدخل األجنبي والتعاون بدال 

من خيار التعاون أو املنهج املستقل يف الدمقرطة. ولكن، عىل الرغم من هذا التطور السيايس الواضح، هناك  إشارات 

عديدة  ايل أن فشل التدخل يف العراق، كام أكد ذلك أعضاء الجالية، يظل واضحا. واستمر صناع القرار السيايس يف 

أو  الوطنية  املصلحة  باتت  األحيان،  والجالية، ويف بعض  املحلية  املعارضة  إنتقايئ مع شخصيات من  اإلنخراط بشكل 

الوالء للسياسة الخارجية تعلو عىل التزامهم برعاية ودعم الدميقراطية. وعىل ضوء تجربة الشخصيات البارزة يف الجالية 

العراقية، نأمل يف أن تتم اعادة تقييم بعض هذه الطرق واالساليب البراز معظم النتائج  السلبية لحملة التحالف عام 

2003، مع  املساعدة عىل تحقيق التطلعات الدميقراطية يف جميع أنحاء املنطقة.

التوصيات

تشجيع  تحرك الجالية  واملشاركة يف اململكة املتحدة

يشهد تاريخ املشاركة السياسية للمغرتبني العراقيني يف اململكة املتحدة عىل وجود مستوى عال من الوعي والقوة  لدى 

بعض عنارص الجالية، عىل الرغم من أن دراسات الحكومة ونتائج املقابالت  تسلط الضوء عىل أن التعامل مع السلطات 

العامة يف أوساط الجالية العراقية يف اململكة املتحدة كان محدودا.  وتفاقمت العوامل املسببة التي ترتاوح ما بني تجارب 

السياسة القمعية يف العراق التي أدت اىل انعدام الثقة الناجمة عن سياسة اململكة املتحدة الخارجية ، نتيجة لفشل 

السلطات العامة عىل القيام بزيارة أو استشارة املجتمعات املحلية بشأن مجموعة من املسائل املتعلقة بالسياسة. وتوفر 

مجموعة واسعة من منظامت الحكم الذايت يف العراق - التي ظلت غري مستغلة من قبل السلطات - قنوات مبارشة 

للتواصل والتعاون .  وينبغي لهذا الوسيلة  أن تعمل بشكل  فعال عىل تعزيز املشاركة يف العمليات االنتخابية، وتنشيط 

الحوار بني أعضاء الجالية وواضعي  السياسات وابداء اهتامما حقيقيا لتطلعات املجتمع.
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تجنب االنخراط يف االحزاب / تعزيز الوحدة يف عالقات الجالية

تم توضيح املخاطر الكامنة يف تعميم وجهات نظر أو مصالح جزء من الجالية، وبشكل خاص أولئك الذين  تتوافق 

أهدافهم  مع  أهداف  واضعي السياسات، بصفتهم ممثلني للمجتمع ككل فيام يتعلق  بالحالة العراقية. ويجب عىل 

السلطات السياسية اتخاذ نهج أكرث رصامة من خالل االعرتاف بتنوع وجهات النظر السياسية بني املغرتبني وسياقات 

مختلفة بعض اليشء يف جداول األعامل التي تطورت. وينبغي لنهج  العالقات مع املغرتبني، الذي يشدد عىل مشاورات 

واسعة ووحدة وطنية  وتوافق يف اآلراء بشأن الربامج السياسية، ليكون مبثابة مبدأ اسايس يف التعاون مع الجالية املقيمة 

بالخارج.

اإلعرتاف بدور األقليات

السياقات  السياسات يف فهم  العراقية ان يقوم بدعم واضعي  الجالية  الديني والعرقي مثل املوجود يف  للتنوع  ميكن 

املحلية أو الرصاع الطائفي وهذا ما تكافح ألجله األقليات من أجل التعويض أو الظهور عىل املرسح السيايس. ويشري دور 

الجالية الكردية يف حملة التحالف 2003 إىل أن الجامعات ذات املطالبات املرشوعة عىل الساحة الدولية هي أكرث عرضة 

للتعاون مع وليس العمل ضد واضعي السياسات، وان الحكومات األجنبية  قادرة عىل تشجيع التدخالت اإليجابية  يف 

الرصاع من خالل إعطاء قادة الجالية مصلحة مبارشة يف نتائج الحرب )ناتايل، 2007(. ومع ذلك، يتعني عىل صناع القرار 

أيضا ان يقدموا حلوال واقعية، وتقييم منهجي  ملصالح االقليات  املتنافسة ، واآلثار املستقبلية لدعم برامجها. التأكيد 

عىل الروابط بني الجالية وبلد املنشأ

إن املصداقية املتنازع عليها من بعض الشخصيات العراقية البارزة يف الجالية والتي يدعمها التحالف تؤكد عىل رضورة 

وضع البلدان املضيفة أولويات الربط بني املغرتبني وأوطانهم من أجل تعزيز مصداقية الجالية وتجنب مفهوم “االدعاء 

باملعرفة “بني السكان املحليني. إن الجهود املبذولة من جانب واضعي السياسات لضامن متكني العالقات بني مجموعات 

الجالية، ورفع مصداقيتهم  يف وطنهم األصيل ستحد من إحتامالت الرصاع الداخيل وتنازع املصالح.   وكام يوضح أحد 

املشاركني : “عندما تظل الجامعات يف الخارج يف عزلة لفرتات طويلة ميكن أن تفقد االتصال مع الناس العاديني، مام 

يجعلها أكرث عرضة لتقبل التأثريات الخارجية. عليك أن تكون يف مجتمعك من أجل الغناء بتناغم “.

دعم الحركات املحلية

يف الوقت الذي يلعب فيه املغرتبون دورا هاما يف التنمية، من املمكن بالنسبة ملعظم الحمالت الفعلية والدامئة الهادفة 

إىل تحقيق الدميقراطية وتغيري النظام أن تكون محلية يف األصل. وقد برز هذا االقرتاح من خالل املقارنة املتكررة التي 

أجرتها الشخصيات املغرتبة بني العنارص الكامنة يف ثورات عام 1992 يف العراق، وحملة الغرب بحجة ارساء الدميقراطية 

يف عام 2003. ويجوز ملمثيل املغرتبني أن يشكلوا محورا يف التمثيل، والتعبري والحصول عىل الدعم ملطالب الحركات 

املحلية يف ظل حكم دولة قمعية، كام تم تسليط الضوء عىل ذلك مؤخرا  يف أعقاب النضاالت الثورية يف ليبيا وسوريا. 

وكام يوضح أحد أعضاء الربملان الكردي: “السياسة الجيدة يف العراق هي يف الشارع اآلن - وليس يف أروقة الربملان أو 

يف الجالية املغرتبة. وينبغي عىل الغرب االستفادة من الدروس : وأهم يشء ميكننا القيام به للدفاع عن حقوق اإلنسان 

وحرية التعبري هو االستامع إىل هؤالء يف الشوارع “.
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تعزيز بيئة مواتية للعودة

ليك  املتحدة  اململكة  العراقيني يف  الربيطانية عىل  السلطات  أعقب سقوط نظام صدام حسني ضغطا شعبيا من قبل 

يستأنفوا مساهمتهم يف اعادة بناء بلدهم6. ومع ذلك، فإن أفراد الجالية ال ميلكون القدرات الالزمة لتحقيق التغيري يف 

بلدانهم األصلية )سميث، 2007(. ولذلك فيتعني عىل  التدخل األجنبي، حيث يرحب به، أن تتبعه جهود مستمرة للربط 

بني املجموعات املغرتبة والقوى الدميقراطية املحلية ورصد املساءلة واألمن يف مرحلة ما بعد الرصاع أو البيئة االنتقالية. 

وميكن من خالل تعزيز وجود وضع  أكرث حرية وأكرث أمنا لالنخراط يف األنشطة املهنية وبناء املجتمع املدين ، املساعدة 

عىل تحقيق إمكانات الجالية املقيمة بالخارج والراغبة  يف تحقيق أكرب قدر من املنفعة لوطنهم.

معالجة قضايا  السياسة الخارجية

الحظ الباحثون واملحللون من الرشق األوسط العريب عىل نطاق واسع أن استمرار الدعم الخارجي املبارش وغري املبارش 

املتحدة.  اململكة  يف  يحدث   كام  الحكومات  ومامرسات  الدميوقراطية   مطالب  يعوق  ما  كثريا  الخارج  يف  لالستبداد 

والقول بأن  “الغرب ليس منارة للدميقراطية” يف نظر الكثري من العرب واملغرتبني )صديقي، 2004( ورمبا تكون واحدة 

من أصعب العقبات لإلصالح، ولكن األكرث صعوبة هو تجاهل الجهود الطويلة األمد باتجاه التعاون. وتدخل اململكة 

املتحدة يف ليبيا قد افتدى النهج الربيطاين يف عملية التحول الدميقراطي العريب يف نظر البعض يف الرشق االوسط العريب، 

ومع ذلك، رأى البعض اآلخر ان فشل واضعي السياسات الربيطانية يف اعتامد دعم موحد لهذه االحتجاجات، مثل تلك 

املوجودة يف اململكة العربية السعودية والبحرين واليمن، عىل انها دليل اضايف عىل نفاق واضعي السياسات.  ومتثل 

األحداث التي تجري اآلن يف كثري من بلدان الرشق األوسط فرصة إلعادة تقييم املناهج الربيطانية املتبعة بخصوص 

عالقة  تستخدم  أن  وينبغي  للمتغريات.  الخارجية  السياسة  الستجابة  التنسيق  وتعزيز  ككل،  املنطقة  يف  الدميقراطية 

اململكة املتحدة التاريخية الفريدة من نوعها مع الخربة السابقة لها يف التعامل مع الدول العربية ، املشار اليها من قبل 

العديد من اعضاء الجالية، لتحقيق هذه الغاية عند وضع سياسات ذاتية وتعاونية.

أعلن وزير الداخلية آنذاك السيد / ديفيد بالنكت يف شهر نوفمري 2004 انه يرغب يف اعادة توطني اكراد شامل العراق بشكل اجباري. وعند وصفه للمنطقة  عيل انها   6

»آمنة بشكل عام« اشار الوزير ايل انه من املمكن استخدام الحوافز  مثل انقطاع الفوائد ونقل االطفال لتشجيع العودة. »العراقيون طالبي اللجوء« جاؤوا هنا بحجة 

انهم مهددون باملوت والتعذيب« عيل حد قوله، وعندما مل تعد مهددا... اعتقد ان هناك التزام بالعودة واملشاركة يف اعادة بناء الوطن«
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الخامتة
أن مشاركة املغرتبني العراقيني يف كافة جوانب حملة اململكة املتحدة عىل العراق عام  2003 تشري إىل أن صناع القرار 

السيايس الربيطاين حصلوا عىل  املوارد الالزمة لصياغة سياسة تدريجية  لتغيري النظام يف العراق: سواء من حيث التوجيه 

نحو السياق الثقايف والسيايس، او التواصل مع  القوى السياسية الدميقراطية يف العراق.  ومع ذلك، ويف حالة العراق، 

كان حجم املشاركة  أكرث محدودية مام كان مفروضا له تأثري بصورة مبارشة أو غري مبارشة عىل التغيري يف  العراق، وعىل 

البديلة للجالية  النظر  العراقية يف اململكة املتحدة.  إن مشاركة مجموعة متنوعة من  وجهات  الجالية  املواقف بني 

واأليديولوجيات سوف يتيح املزيد من االنفتاح عىل مساهمة الجاليات العراقية يف املهجر. لذلك فإن عىل السلطات 

السياسية ان تنشئ  عالقات أكرث إيجابية ودامئة مع املغرتبني يف املستقبل، مام يؤدي إىل تيسري صياغة سياسة خارجية 

والخصوصية  الذايت  الحكم  بأن  يدركوا  أن  أيضا  الربيطاين  القرار  يتعني عىل صناع  املنطقة. ومع ذلك،  فاعلية يف  أكرث 

الثقافات الدميقراطية  وانه ال ميكن أن يتم استرياد النامذج بالجملة دامئا من اي سياق  الثقافية موجودة يف جوهر 

خارجي.  وميكن للمغرتبني العرب الذين لديهم  معرفة واسعة بكل من الثقافات املحلية والغربية، وسهولة  التنقل بينها  

اإلثبات بانهم قادرون عىل  القيام بهذا  العمل.
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الفصل الخامس

كيف تؤثر التغريات السياسية يف بلد املنشأ عىل سلوكيات املهاجرين عرب الحدود الوطنية؟ حالة 

املرصيني يف تورينو أثناء وبعد الربيع العريب

فيفيانا برميازي، إليونورا كاستانيوين، وبييرتو شنجوإلين 

ملخص
يهدف هذا البحث إىل استكشاف السلوكيات عربالحدود الوطنية للجيلني األول والثاين من املرصيني ، مع إيالء اهتامم 

خاص للعالقة بني املغرتبني واالستخدام املتنامي ألدوات التواصل اإلجتامعي عرب شبكات اإلنرتنت، يف زمن التغري السيايس 

يف مرص عقب أحداث يناير 2011.

ويستند التحليل يف هذا البحث عىل املرصيني املقيمني يف تورينو، ويركز عىل اثنني من الفرضيات، األوىل أن الجالية 

االستقرار؛  تحقيق  نحو  اتجاه واضح  لديها  املدينة،  املستقرة يف  الجاليات  وأقدم  أكرب  باعتبارها واحدة من   ، املرصية 

والثانية أن التطورات السياسية األخرية يف مرص قد متثل متغريات هامة يف إعادة تعريف التخطيط الحارض واملستقبيل 

بني املرصيني املنتمني إىل الجيلني األول والثاين.

الوسطى يف  والطبقة   ، الحرضية  املثقفة  الطبقة  إىل  منتمني  كانوا  السبعينات،  تورينو يف  إىل  الذين وصلوا  املرصيون 

مرص، بينام املهاجرون األكرث حداثة واألكرث أعدادا ينتمون إىل الفئة األصغر سنا واألقل تعليام ويأتون عادة من املناطق 

الريفية. ومن بني مرصيي الجيل الثاين الذين ولدوا ونشأوا يف ايطاليا، فغالبا ما تكون قيمهم ومفاهيمهم مختلفة متاما 

عن تلك الخاصة بذويهم. ويالحظ ان املجتمع يف تورينو ليس متامسكا، عىل الرغم من وجود عدة أماكن لالجتامعات, 

حيث يتالقي ويتفاعل فيها املرصيون من الجيل األول والثاين: وأهمها مدرسة الثقافة واللغة العربية »ال نيلو« فضال 

عن أماكن العبادة.

وتختلف الروابط التي ينشئها ويرتبط بها املهاجرون من الجيلني األول والثاين مع وطنهم: والروابط العابرة للحدود 

الوطنية هي أكرث وضوحا بني املرصيني من الجيل األول، عىل الرغم من أن هذه الروابط متيل أيضا إىل التقلص مع مرور 

الوقت وبشكل متزامن مع اندماجهم اإلجتامعي واملهني يف تورينو. ومع ذلك، فقد عززت أحداث يناير 2011، ودور 

وسائل اإلعالم الجديدة -وبصفة خاصة الشبكات اإلجتامعية- املشاركة عرب الحدود الوطنية، وخصوصا بني املهاجرين 

من الجيل الثاين الذين، حتى وقت قريب، مل يكونوا مهتمني بشؤون وطن آبائهم. ويف بعض الحاالت، تحول اشرتاكهم 

من مجرد التواصل من خالل اإلنرتنت إىل اإلنخراط يف أنشطة محددة، مثل نرش املعلومات وتقديم الدعم يف تنظيم 

إجراءات االقرتاع لإلنتخابات السياسية املرصية األخرية عىل سبيل املثال.

وعىل الرغم من إنه ال يزال من السابق ألوانه تقييم تأثري التغريات التي طرأت عىل مرص عىل الجاليات املقيمة بالخارج، 

إال أنه من الواضح أن من بني الكثري من املرصيني من الجيلني األول والثاين يف مدينة تورينو، ظهر الشعور باإلنتامء 

للوطن األم أكرث من ذي قبل.
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املقدمة
كان املهاجرون من شامل أفريقيا أول من وصلوا إىل ايطاليا، و ال يزالوا يشكلون أكرب مجموعة من املهاجرين. ومن 

انهم أقل عددا  الرغم من  ، وعىل  إيطاليا  الهجري يف  يزالوا يتصدرون املشهد  الذين كانوا وال  بينهم، كان املرصيون، 

اهم  احدى  ايطاليا  وتعد  املاضية.  القليلة  السنوات  خالل  منو  معدل  أعىل  سجلوا  انهم  اال  والتونسيني،  املغاربة  من 

الوجهات الرئيسية للمرصيني يف أوروبا، حيث يبلغ عددهم 110171 مرصيا يف ايطاليا )املعهد االيطإىل القومي لالحصاء 

. الجالية املرصية يف تورينو، التي تبلغ 5051 شخصا، هي ثالث أكرب جالية يف ايطاليا بعد روما   ) 2011 ،)ISTAT(

وميالنو )املعهد الوطني لإلحصاء، 2011(. املرصيون يشكلون ايضا واحدة من أقدم املجموعات املستقرة يف املدينة، 

حيث تعود إىل أواخر الثامنينات والتسعينات . ولذلك فانهم يشكلون مجموعة راسخة، مع نسبة عالية من العائالت، 
نتيجة لعملية اإلندماج التدريجي يف املجتمع، األمر الذي أدى إىل نشأة الجيل الثاين.1

ويهدف هذا البحث إىل استكشاف السلوكيات عربالحدود الوطنية للجيلني األول والثاين من املرصيني، مع إيالء اهتامم 

الجديدة –  التكنولوجيا  استخدام  لزيادة  نتيجة  األم، وهي عالقة معززة  والبلد  املرصيني  املغرتبني  بني  للعالقة  خاص 

شبكات التواصل اإلجتامعي - والوضع السيايس الدينامييك الراهن يف مرص يف أعقاب أحداث يناير 2011.

ان أهمية وسائل االعالم اإلجتامعية يف االحتجاجات الشعبية االخرية التي وقعت يف العديد من بلدان شامل أفريقيا، 

وخصوصا يف مرص، قد سلط االضواء عىل حداثة وأهمية تقنيات شبكة اإلنرتنت، التي انفجرت عىل الساحة اإلجتامعية 

والسياسية. وبصفة عامة، تساهم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( يف تحويل عميق للمواقف والعالقات العابرة 

للحدود الوطنية يف مجتمعات املهاجرين. ويشكل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبل املغرتبني إلنشاء 

وصيانة العالقات الوطنية وكوسيلة للمشاركة السياسية يف بلدان املنشأ مساحة متزايدة من االهتامم، عىل الرغم من 

أنها بطيئة النمو يف الوقت الراهن.

ان  األوىل  الفرضيات،  اثنني من  يركز عىل  تورينو، وسوف  املقيمني يف  املرصيني  البحث عىل  التحليل يف هذا  ويستند 

نحو  واضح  اتجاه  لديهم  املدينة،  املستقرة يف  املجموعات  وأقدم  أكرب  إحدى  باعتبارهم  أصل مرصي،  املهاجرون من 

االستقرار، والثانية أن التطورات السياسية األخرية يف مرص قد متثل متغريات مهمة يف إعادة تعريف التخطيط للحارض 

واملستقبل بني املرصيني املنتمني إىل الجيلني األول والثاين. كذلك، سيتم استكشاف الرتابط بني التوطني املحيل، واملشاركة 

السياسية عرب الحدود الوطنية، والعودة، واجراء مقارنة بني وجهات نظر املرصيني من الجيلني األول والثاين.

وسوف نقدم ملحة عامة عن السكان املرصيني يف ايطاليا، وتحديدا يف مدينة تورينو، مبا يف ذلك السامت اإلجتامعية 

والدميوغرافية وخصائص اندماج املرصيني اإلجتامعية واإلقتصادية. كام سيتم وصف السامت الرئيسية للمجتمع املرصي، 

مع الرتكيز عىل الشعور باإلنتامء، وأوجه الخالف بني الجيلني األول والثاين.

للمشاركة  اإلجتامعية  الشبكات  واستخدام  إقامة عالقات مع مرص،  الحديثة يف  التقنيات  دور  استكشاف  ايضا  سيتم 

السياسية، مع إيالء اهتامم خاص بالجيل الثاين. وسوف نبذل جهودا لفهم كيف كان ينظر إىل التغيريات السياسية يف 

مرص من قبل، وتأثر املرصيون بها يف تورينو. ويف االستنتاجات، سيتم اقرتاح بعض التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة 

من أجل تعزيزالروابط اإلجتامعية والثقافية، فضال عن اسرتاتيجيات الستخدام وسائل اإلعالم بجدارة.

هنا ، مصطلح »الجيل الثاين« يشمل اطفال املهاجرين املرصيني من الذين ولدوا يف ايطاليا أو خارجها ولكنهم اتوا إىل ايطاليا قبل بلوغهم سن الـ 13 )امربوزيني ، 2008(  1
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ويستند هذ البحث عىل 16 مقابلة نوعية مع املهاجرين املرصيني املقيمني يف تورينو. وقد تم اختيار العينات وفقا 

للجنس والعمر ومحل امليالد وسنة الوصول إىل ايطاليا. ووفقا لذلك تم تجميع هذه املقابالت عىل النحو التايل: الرواد 

القدماء، والرجال الذين وصلوا إىل ايطاليا منذ أكرث من 20 سنة، والجيل األول والنساء الذين وصلوا للزواج أو لإلنضامم 

إىل ازواجهن، والرواد الجدد، والرجال الذين وصلوا مؤخرا مبفردهم، والجيل الثاين، الذي يعرف هنا بانه الشباب فوق 

سن 18 عاما، املولودون يف ايطاليا من أبوين مرصيني أو الذين وصلوا إىل ايطاليا يف سن الرضاعة. وهناك وصف أكرث 

تفصيال من العينة املوجودة يف املرفق. وقد أجريت املقابالت باللغة اإليطالية، واستمرت ملدة   60 دقيقة يف املتوسط. 

وأجريت املقابالت باستخدام استبيان شمل مختلف جوانب الحياة: الوصول، الشعور باإلنتامء إىل املجتمع، والعالقات 

بني األجيال، والعالقات العابرة للحدود مع مرص، واستخدام وسائل االعالم الحديثة.

وقد حدد الباحثون مرتكز تجمع املرصيني التالية كأماكن إلجراء املقابالت مع األشخاص الذين متت مقابلتهم: النيلو 

)والجمعية  املسلمني(،  للشباب  اإليطالية  عية  )الجم ايطاليا  يف  املسلمني  والشباب   ، العربية  واللغة  الثقافة  ومدرسة 

الثقافية لألنشطة املشرتكة آساي( وهي جمعية لألنشطة الثقافية املشرتكة. وقد تم التواصل مع بعض هؤالء االفراد من 

خالل الشبكات املحلية األخرى من أجل تنويع العينة.

 باإلضافة إىل مصادر املعلومات هذه ، استعان هذا البحث ببعض النتائج األولية من مرشوع أكرب بعنوان »عرب البحر 

االبيض املتوسط« . ومجتمعات شامل افريقيا يف بيدمونت، الذي يديره املنتدى الدويل واألورويب البحاث الهجرة )فيريي( 

والذى تم تنفيذه بدعم من مؤسسة دي كمبانيا سان باولو. ويركز املرشوع العابر للبحر املتوسط والذي بدأ نشاطه يف 

شهر سبتمرب 2011 ، عىل املقارنة املنهجية لسلوكيات االجيال األوىل والثانية, اإلجتامعية واإلقتصادية الخاصة مبجموعتني 

من شامل افريقيا استقروا يف تورينو منذ الثامنينات: املرصيون واملغاربة.

هجرة املرصيني إىل ايطاليا
عىل مدى العقود األخرية، ظهرت وجهتان رئيسيتان امام املهاجرين املرصيني: دول الخليج العريب مبا يف ذلك اململكة 

العربية السعودية، الكويت، باإلضافة اىل ليبيا، واألردن، ويف األونة االخرية لبنان ، ومنذ أوائل الستينات ، يف البلدان 

واململكة  وفرنسا   ، ايطاليا  واهمها  األوروبية،  والدول  املتحدة،  الواليات  كندا،  أسرتاليا،  ال سيام يف  الغربية،  الصناعية 

املتحدة )زهري، 2010(.

 وفقا لبيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )CAPMAS( يف عام 2001، كان هناك تركيز لـ 78.6 يف املائة 

من املرصيني املقيمني يف دول غريعربية يف خمس بلدان صناعية وهم : الواليات املتحدة )318000 - 38.6%( وكندا 

وكان   .)  %7.3  -  60،000( وإليونان   )  %8.5  -  70،000( أسرتاليا   ،)  %10.9  -  90000( ايطاليا   ،)  %13.3  -  110000(

املهاجرون املرصيون اآلخرون يتواجدون يف الدول األوروبية األخري مبا فيها اململكة املتحدة وهولندا وفرنسا وأملانيا 

وسويرسا والنمسا واسبانيا.

كان معظمهم  »بـالرواد«،  امللقبون  األوائل من مرص  واملهاجرين  السبعينات.  للمرصيني يف  ايطاليا مقصدا  وأصبحت 

من الرجال، ذوي مستوى تعليمي عاىل ومن املنتمني إىل الطبقة املتوسطة، والقادمون من املناطق الحرضية )القاهرة 

واإلسكندرية بشكل خاص(، تركوا مرص نتيجة الرتفاع معدل البطالة، وللحصول عىل العمل أو فرص الدراسة، والحصول 

ايضا عىل خربات ثقافية جديدة. يف حني أن املهاجرين الذين سعوا للدراسة يف الخارج توجهوا يف املقام األول إىل روما، 
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والكثري منهم مل يتموا دراستهم وانضموا إىل سوق العمل. ويف كثري من األحيان مل تكن ايطاليا هي الوجهة األوىل، ولكن 

خطوة يف مسار هجرة أطول وأكرث تعقيدا.

ومع مرور الوقت، تغريت تركيبة املرصيني القادمني إىل ايطاليا. ومن منتصف الثامنينات ادت حدة األزمة اإلقتصادية 

يف مرص إىل رحيل االرس املرصية، وجذبت مجموعات جديدة من الرجال من املناطق الريفية ذات مستوي تعليمي 

منخفض للبحث عن عمل يف الخارج. وازدادت أعداد املهاجرين املرصيني من هذه القرى يف املناطق الريفية وتنافس 

القنوات الرشعية أو غري الرشعية. والجدير بالذكر ان  الريفي بحثا عن وسيلة للهجرة إىل ايطاليا، من خالل  الشباب 

اختيار بلد املقصد يف أوروبا ليس اختيارا حرا؛ وامنا يرتبط ارتباطا وثيقا بشبكات الهجرة القامئة والروابط بني املنشأ 

واملقصد. ومن املالحظ أن من بني قرى مرصية معينة يف محافظات محددة، لكل قرية منها وجهتها الخاصة؛ وكانت 

الوجهتني الرئيسيتني هي ايطاليا وفرنسا. وتتم الهجرة إىل هاتني الوجهتني، عىل حد قول زهري : »يف سوق مغلق حيث 

يأيت الداخلون الجدد من قرية واحدة أو مجموعة من القرى املجاورة«. )2006، ص. 19(.

وازدادت هجرة املرصيني خالل التسعينات، نتيجة لشبكات من أفراد العائالت واملعارف التي اجتذبت مواطنني جدد، 

وكانت مبثابة قاعدة خالل املرحلة األويل من الهجرة والبحث عن فرصة عمل. وكثري من هؤالء املهاجرين مل يكن لديهم 

التزامات مادية تجاه أرسهم ، حيث كان اهتاممهم األول ينصب يف املقام األول يف تجميع املدخرات من أجل العودة 

إىل ديارهم بعد سنوات قليلة. ومع ذلك، ومن خالل اقامتهم، غريوا خطط هجرتهم نتيجة لتحسن أوضاعهم اإلقتصادية 

واإلجتامعية يف ايطاليا، واختاروا البقاء ملدة اطول )مركز الدراسات السياسية الدولية 2005a(. ولذلك فإن الهجرة تغريت 

من هجرة مؤقتة لتصبح هجرة دامئة.

وعىل الرغم من أن املرصيني ليسوا من بني املهاجرين األكرث عددا يف ايطاليا، وانهم ميثلون ما يزيد قليالً عىل ثالثة يف 

املائة من املهاجرين ويحتلون الرتتيب التاسع من حيث إجامىل عدد املهاجرين يف ايطاليا، يالحظ ان تطورهذه املجموعة 

كان مطرداً، وبوترية متسارعة خالل العقد األخري.

 الجدول رقم 1: أول عرش دول املنشأ للمواطنني من خارج االتحاد االورويب يف ايطاليا يف عام 2011

% من املواطنني من غري االتحاد االورويباالجاميلالدول

501.61014.2املغرب1

483.21913.7البانيا2

274.4177.8الصني3

218.0996.2اكرانيا4

142.5834.0ملدافيا5

142.5654.0الهند6

136.5973.96الفلبني7

116.6513.3تونس8
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110.1713.1مرص9

103.2852.9بنجالديس10

100%3.536.062االجاميل

املصدر: املعهد الوطني لإلحصاءات

كام توضحه البيانات، ازداد عدد املرصيني املوجودين يف ايطاليا من 33000 فرد يف بداية عام 2000 إىل أكرث من 110000 

يف بداية عام 2011، بزيادة قدرها 226،9 يف املائة عىل مدى السنوات التسع املاضية.

جدول 2: املرصيني املقيمني يف ايطاليا يف عام 2002، 2006، 2008، 2009، 2010، 2011

2002200620082009201020112011 - 2002 %

33.70165.66771.11782.84390.365110.171%226،9

املصدر: املعهد الوطني لإلحصاءات

وعىل مر السنني، زاد عدد النساء أيضا، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل جمع شمل األرسة )يف 94% من الحاالت، كام هو 

مبني يف الرسم البياين التايل(، وإنشاء أرس جديدة، ما أدى إىل زيادة عدد املواليد يف أوروبا.

 ويف هذه العينة، عاد غالبية املستجوبني إىل مرص للزواج، ثم عادوا يف وقت الحق مع زوجاتهم إىل ايطاليا. وبذلك 

يستمر املجال الثقايف الخاص بالجيل األول متواجداً يف مرص كام تستمر حياتهم الفردية يف خضوعها للروابط األرسية 

.)2005a ودورات التكاثر، وخاصة فيام يتعلق بخيارات الزواج )مركز الدراسات السياسية الدولية

الشكل االول: املرصيني الذين دخلوا إيطاليا بترصيح إقامة يف عام 2006، ال يزال ساري املفعول اعتبارا من 1/1/2007، 

حسب الجنس والسبب )بالنسبة املئوية(
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 ويوجد من خالل تأسيس العائالت، جيل ثان من الشباب الذين ولدوا )أو الذين وصلوا يف السنوات األوىل من عمرهم(، 

وتربوا وانشأوا عالقات إجتامعية يف ايطاليا. ويبني هيكل السكان حسب العمر وجود نسبة كبرية من األطفال )%29(. 

البيانات الواردة من وزارة الرتبية والتعليم الجامعي والبحث العلمي )MIUR(، إىل ان نسبة من التحق من  وتشري 

املدارس  األطفال، و 3915 يف  رياض  الدرايس 2008-2009 شملت 2732 يف  العام  املدريس خالل  النظام  املرصيني يف 

االبتدائية، و 1696 يف املدارس الثانوية، و 1037 يف الكليات. ). ملف كاريتاس، 2011(

الشكل 2: توزيع السكان املرصيني يف ايطاليا حسب فئة العمر يف عام 2011

املصدر: املعهد الوطني لإلحصاءات

الوطني لإلحصاء  العمل، ما بني 25 و 45 سنة )50%(. حسب املعهد  وبذلك يالحظ ان غالبية املرصيني هم يف سن 

)2011( ويرتكز املرصيون يف شامل غرب البالد )77.5%( ويف وسط البالد )%15.1(.

رسم بياين: 
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الجدول 3: االقاليم العرشة االويل لتواجد السكان املرصين يف ايطاليا )%( 2011

% من املواطنني املقيمني يف ايطاليا% النساءاالجاميلاملدينة

51.02326.846.3ميالنو1

12.63628.411.5روما2

7.83323.57.1بريسكيا3

5.05134.64.6تورينو4

4.27331.33.9بافيا5

3.66825.23.3برجامو6

3.34229.93.0لودي7

2.91336.02.6كرميونا8

2.28729.32.1فيورنزا9

1.94224.81.8ريجيو امييليا10

املصدر: املعهد الوطني لإلحصاءات

األول  املقام  يف  ميالنو  اقليم  ويف  لومباردي،  منطقة  يف  ملحوظ  بشكل  املرصيني  تركز  السابق  الجدول  من  ويالحظ 

)46.3%(، ويف أقاليم بريشيا )7.1%(، بافيا )3.9%(، برجامو )3.3%(، لودي )3.0% ( وكرميونا )2.6%(. كام أن املرصيون 

متمركزون ايضا بشكل كبري يف روما )11.5%(، وهو ثاين أكرث األقاليم تركيزا يف هذه املجموعة. وتقع رابع أعىل نسبة 

كثافة للسكان املرصيني يف تورينو، حيث يبلغ 4.6 % من املرصيني املقيمني يف ايطاليا.

البناء وصناعات  النشاط اإلقتصادي، يالحظ ان املرصيني يعملون يف املقام األول يف مجال  وفيام يتعلق باإلندماج يف 

الخدمات الغذائية.
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الجدول )4(: عدد العامل املرصيني يف ايطاليا يف القطاع االقتصادي حسب تعداد 2001

العامل املأجورينالقطاعات االقتصادية

% االجاميلالقيم املطلقة

5504.2الزراعة وصيد االسامك

4.95138.2الصناعة

وتشمل:

2.55619.7التصنيع

2.31817.9البناء

4.46734.4التجارة

وتشمل

3.02423.3الفنادق واملطاعم

3.00323.2القطاعات االخري

وتشمل

5083.9النقل والتخزين

5884.5االعامل املنزلية وحدة املنازل

12.971100االجاميل

املصدر: املعهد الوطني اإليطايل يف كورتيز، 2010

وبالنسبة لبعض العامل ذوي املستوى التعليمي العاىل2، ميثل التحول إىل العمل الحر مسارا بديال للحراك اإلجتامعي 

املهارات  )اكتساب  البرشية  املوارد  عملهم  من خالل  العديد  اكتسب  وقد  باألجر.  العمل  سوق  يف  املسدود  واملهني 

والخربات( ورأس املال اإلجتامعي )بناء الشبكات والعالقات الوظيفية( الالزمة القامة أنشطة مستقلة ذاتية وخاصة يف 

صناعات البناء وصناعة املواد الغذائية وقطاعات التجارة. وباإلضافة إىل ذلك، هناك عدد من املرصيني لديهم اما الخربة 

املبارشة يف األعامل التجارية أو خربة سابقة داخل أرسهم يف مرص، وبالتايل يستطيعون االعتامد عىل املهارات، فضال عن 

املوارد اإلقتصادية من مرص، والتي تكون مفيدة لبدء أعامل تجارية جديدة يف ايطاليا.

الصغرية  املستثمرين يف مرشوعاتهم  من  العديد  إفالس  تجربة  ان  يبدو  األم،  الدولة  الوطني  باالقتصاد  يتعلق  وفيام 

واملتوسطة هي نتيجة لضعف البنية التحتية، وضعف أو عدم وجود أبحاث مناسبة لتحديد إحتياجات االسواق املرصية 

الراهنة / أو متطلباتها أو اتجاهاتها، ونظرا لغياب املعلومات عن فرص االستثامر والشفافية واملساءلة يف الهيكل املرصي 

أبطأت هذه  وقد  املتاحة يف مرص.  االستثامرية  بالفرص  يتعلق  فيام  الثقة  عدم  من  فقد خلق جو   ،  )2010 )زهري 

الظروف، حتى اآلن، أي نوع من االستثامر والتخطيط املاىل واإلقتصادي من قبل املستجوبني. لكن كانت هناك بعض 

وفقا للمعهد الوطني االيطاىل يف عام 2008 كان هناك حواىل 30% من املرصيني يف ايطاليا من الحاصلني عىل شهادات جامعية  2



93

املحاوالت للعودة من أجل تطوير مشاريع األعامل الحرة. وكان هناك اثنان من املستجوبني الذين نجحوا يف مساعيهم 

االستثامرية، غري ان ذلك يعترب استثناء حسب رأي املستجوبني. وقد فشلت األغلبية، ما أجرب املهاجرين عىل العودة إىل 

ايطاليا )ريكويش 2010(: “هنا ال يوجد سوى عدد قليل من الناس الذين عادوا إىل مرص، قليل جداً. وأولئك الذين فعلوا 

شيئا هناك، فعلوه ألن لديهم الكثري من املال، عىل مثال أمني الذي ميلك رشكة للنقل يف مرص. ولكن هذا هو االستثناء 

“. )صالح(

ثالثاً: البعد املرصي العابر للحدود 

1- العودة “ بني الحلم والواقع”

ويالحظ بشكل عام ان تواصل املهاجرين من الجيل األول مع ارسهم املمتدة يف مرص ال يزال قويا. وعىل الرغم من 

اندماجهم اإلقتصادي واإلجتامعي، فال يزالون مرتبطني بقوة ببلدهم األصيل من الناحية الثقافية واإلجتامعية. ومع ذلك 

وفيام يتعلق بفكرة العودة، بصفة مؤقتة أو دامئة، فقد لوحظ ان هناك تناقض بني املستجوبني : اذ يبدو ان بعضهم 

يحلم بالعودة، رمبا عند تقاعدهم أو عندما يحقق اطفالهم نوع من االستقرار اإلقتصادي )ريكويش 2010(، بينام هناك 

آخرون يرون ان انجابهم ألطفال يجعل أي فكرة للعودة غري محتملة. ولكن قضايا األرسة ليست هي فقط التي تؤثرعىل 

التي ميكن أن تنشأ يف سياقني كاملنشأ  بالقيود والفرص  تتعلق  اعتبارات ذات صلة وقرارات  أيضا  القرار. فهناك  هذا 

واملقصد. وإذا نظرنا من خالل عدسة عابرة للحدود الوطنية، نالحظ ان عودة املهاجرين هي جزء من منظومة من 

العالقات وأشكال الحراك، الذي ميكن أن ينظر إليه باعتباره دائرة غري منقطعة وليست نزعة للعودة الدامئة )كاسارينو 

2004(. وان التنازع بني الدائم واملؤقت اصبح هو التساؤل املطروح من قبل بعض العلامء: وقد اشار رونالد سكيلدون 

)2008( ، عىل سبيل املثال، أنه “ال أحد يعرف ما إذا كان املهاجر دائم االقامة، حتى ولو كان متوفيا، اذ هناك العديد 

من املهاجرين الراغبني يف دفنهم يف بلدهم األصيل! “. وقد اعلن أحد املستجوبني، “عائلتي تعيش هناك، ومن يدري، 

عندما أتقاعد.

فهذا هو وطني وها هي جذوري، عىل الرغم من انني إيطايل الجنسية )صالح(. ويقول آخر: ايب وامي عىل اتصال مع 

عائالتهم. ومتعلقني جداً بهم ورمبا بشكل اشد يف األونة األخرية. وهم يفكرون دامئا يف العودة ، ولكنه امر صعب نتيجة 

العودة إىل بالدهم  بالحاجة إىل  أكرث وأكرث ألنهم يشعرون  تزداد  أقاربهم  االتصاالت مع  .... لكن  لوجود ارستهم هنا 

“)عمرو(.

وكان ايضا من بني املستجوبني حاالت الذين ذهبوا ثم عادوا ملدة سنة أو سنوات قليلة. وكام يقول احدهم: لقد ولدت 

يف تورينو، ثم عندما كنت يف الرابعة عدنا إىل مرص، وكنا ننوي البقاء هناك، ولكن بعد أربع سنوات، عند بلوغي الثامنة، 

عدنا مرة أخرى .... ويف السنوات األربع التي اقمنا هناك كان والدي يعمل كمهندس مدين، وأسس رشكة للبناء، لكننا 

مل تنجح واغلقها)داليا(.

وقد أظهرت املقابالت ظاهرة أخرى مثرية لالهتامم و ينبغي التحقق منها بشكل أوسع: وهي ان هناك بعض املحاوالت 

للعودة من قبل املهاجرين من الجيل الثاين، من الذين يعتمدون عىل دعم والديهم املادي . وبعضهم ممن بدأ نشاطا 

احد   ، بهاء  وقد رصح  املتوسط.  األبيض  البحر  جانبي  عىل  املستقبل  يف  الفرص  التاحة  فرص  لديهم  تجاريا يف مرص 

املستجوبني مبا ييل:
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ولد نجيل األكرب يف أغسطس عام 1989، وعمره اآلن 22 سنة. وهو مقيم حالياً يف مرص، ويدرس، وسوف يعود هنا يف 

نهاية شهر يناير. وبعد امتامه املرحلة الثانوية يف تورينو، حرض دورة تدريبية لتكنولوجيا املعلومات بتمويل من مقاطعة 

لومباردي، لكنه مل يستطع االلتحاق بالجامعة. لذلك عاد إىل القاهرة حيث يحرض اآلن لسنته الثالثة يف كلية تكنولوجيا 

املعلومات. ويأيت هنا يف تورينو يف كل صيف ملساعديت. وعندما ينتهي من دراسته يف الجامعة هناك سوف يعود إىل هنا 

ويحصل عىل االعرتاف بشهادته الجامعية. ولدي ايضا ابن آخر وابنة، وهي أصغرهم سنا. وسوف يقررون ما يريدون 

القيام به، وإذا ارادوا البقاء فلديهم مستقبل هنا. ولديهم ايضا مستقبل يف القاهرة ، ألن لدي هناك رشيك تجاري يف 

رشكة نقل واسترياد وتصدير. لديهم فرص سواء هنا أو يف مرص، واألمر مرتوك لهم ليقرروا ما يريدون القيام به.

وكام يقول كل من راسل كند واناستازيا كريستو )2008( : انهم ليسوا” املهاجرين العائدين” باملعنى الدقيق للكلمة، 

ولكنهم املهاجرين األوائل إىل املوطن االصيل لذويهم. ومن بني املرصيني يف تورينو، يبدو ان ظاهرة “عودة” الجيل الثاين 

لها مغزى متزايد . 

الجيل الثاين كاختبار للبعد العابر للحدود

يالحظ ان عالقات الجيل الثاين مبرص، يف معظم الحاالت، مختلفة متاما عن عالقات ذويهم، ومل يبدى اي من املستجوبني 

الرغبة يف العودة للعيش بشكل دائم يف مرص. ويبدو أن الروابط العرقية وكثافة عبور الحدود يف تناقص عرب األجيال. 

ومع ذلك، دعا امربوسيني مؤخرا )2008( إىل النظر إىل الجيل الثاين عىل انه “اختبار للبعد العابر للحدود”. وقد اظهرت 

دراسات من أماكن بعيدة مثل بوسطن، ماساتشوستس، والسنغال )ليختامن 2005 ليفيت 2001؛ 2002(، أن الهجرة 

العابرة للحدود ليست ظاهرة تقترص عىل الجيل األول، ولكنها رمبا متتد إىل األجيال الثانية والالحقة. عالوة عىل ذلك، 

فان اإلندماج الرسيع والناجح/ االستيعاب ال مينع الجيل الثاين من اإلنخراط يف مجموعة من األنشطة العابرة للحدود 

باملاس )2010(، ميكن  )اتزيدسون وجيورجويل سوسيدو- 2005(. ووفقا لكريولو   . املنشأ  ببلد  تربطهم  التي  الوطنية 

العابرة للحدود” )سميث 2005( وان يكتشف هويات جديدة وأشكال من اإلنتامء،  الثاين ان يعيش “الحياة  للجيل 

والقيام ايضا مبحاوالت مستقلة للعودة. وكام توضح احدى املستجوبات: لقد حرضت املدرسة الثانوية يف كريي وهناك 

تستمر مرحلة الثانوية ملدة ثالث سنوات والجامعة سنة اقل من ذلك. وكنت أرغب يف املحاولة وعشت هناك ملدة سنة 

واحدة. لكنني مل استطع ان اتكيف مع ذلك وعدت إىل ايطاليا )عمرو(.

ولكن كثريا ما تصاب اآلمال والنوايا الحسنة بخيبة أمل، ألن هؤالء العائدون يجدون انفسهم مقيدين يف نظام درايس 

غريمألوف، يف كثري من الحاالت، وغري معد لهم، والذي قد يبطئ تقدمهم التعليمي )كنج 1977؛ وكنج وكريستو 2008(. 

ومع ذلك، فإن عدم القدرة عىل التكيف مع مجتمعهم األصيل، والفشل يف التأقلم مع قيم الهوية واملجتمع )ريكويش 

2010( قد يؤدي إىل ادراك وضع الجيل الثاين “اإليطايل” وإقناعهم بأن موطن آبائهم االصيل ال ميكن أبدا أن يصبح 

وطنهم )كازينتس وآخرون 2002؛.كيربيا 2002(. والحظ أحد املستجوبني : “أشعر يف األونة األخرية انني إيطايل أكرث، 

وأنا ابتعد عن أقاريب. وآمل اال يكون هذا الشعور قويا )االبتعاد(، ألنهم ال يزاالن والداي عىل أي حال )عمرو(. وقال 

آخر: لقد جئت إىل ايطاليا للبقاء هنا إىل األبد، وان عدت إىل مرص سيكون فقط لقضاء االجازة. مباذا تهمني الحكومة 

املرصية؟ ان حلمي هو البقاء يف ايطاليا .... أود فقط أن يكون يل عقد عمل منتظم يف ايطاليا وان امتلك منزال هنا، 

والبقاء هنا )عبد الرحمن(.

 ومع ذلك، فهناك العديد من افراد الجيل الثاين الذين يشعرون بتمزق. فمن جهة، يعلم الشباب الذين نشأوا يف ايطاليا 
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القليل عن بلد آبائهم األصيل، والذي ميثل يف كثري من الحاالت، مجرد البلد الذي يزورونه اثناء العطلة. وقد وصفت 

شريين احدى املستجوبات تجربتها لزياراتها إىل مرص: أوال، سأذهب إىل القاهرة لرؤية الجميع. لدي منزل صغري يطل 

عىل البحر، ونذهب إىل هناك لقضاء عطلة. وقد جاء أصدقاء ابني معنا مرة. كانت مجموعة من اإليطاليني واملرصيني 

األهرامات، وذهبت إىل رشم  إىل هناك زرت  قائال: عندما ذهبت  زيارته  الرحمن  العطلة سوية. ووصف عبد  لقضاء 

الشيخ، وقضيت وقتا رائعا مع أصدقايئ. ومن ناحية أخرى، يعودون أحيانا إىل جذورهم بدافع من “فضول غريب”، ال 

سيام يف ضوء التغريات السياسية الراهنة. ورشحت شريين وضع ابنائها: أوالدي يتابعون ما يحدث يف مرص ألن معلميهم 

يسألونهم دامئا عام يحدث هناك.

عالوة عىل ذلك، ومن بني املهاجرين من الجيل الثاين الذين تم استجوابهم ، يشكل التمييز الذي يعانون منه يف كثري 

من األحيان يف ايطاليا، واستدراجهم من قبل زمالء الدراسة، وقبل كل يشء يف العام املايض، الفضول واالهتامم ببلدانهم 

مساحات  تطوير  يف  اإلنخراط  إىل  بهم  وادت  الشخصية  بهويتهم  تتعلق  جديدة  أفكارا  حفزت  عوامل  كلها  األصلية، 

إجتامعية وسياسية يف وسائل االتصال االلكرتونية وغريها, والتي تجعلهم يشعرون بانتامءاتهم ) اندال 2002(.

الجالية املرصية يف تورينو

1- انقسام املجموعات داخل الجالية – املسامة بـالجالية غري القامئة 

استنادا إىل األدلة املتاحة، تبدو الجالية املرصية يف تورينو انها مجزأة إىل حد بعيد، مام يؤكد نتائج األبحاث السابقة 

)امربوسيني واباتيكوال 2002( التي عرفتها بأنها “جالية غري قامئة” نتيجة للتامسك املحدود بني املهاجرين. ويف اعقاب 

بالتضحية  الغربية  الدول  يف  املرصيني  من  العديد  بادر  اإلسالم،  من  بالتخوف  للشعور  فعل  وكرد   ،2001 سبتمرب   11

بهويتهم املرصية للحصول عىل هويات اجنبية أكرث شموال من كونهم عرب أو مسلمون )زهري 2010(. وكان التضامن 

املقر به يف اغلب املستجوبني يتوقف عىل مكان املنشأ: الريف أو الحرض، عىل حد قول صالح: يف تورينو ليس هناك 

تضامن بيننا، ألن هناك فقط حواىل 20 من بيننا جاءوا من القاهرة، والبعض اآلخر جاء من السويس، ولكن الغالبية 

أىت من الريف، وليس من املدينة. من أجهور وهي قرية بالقرب من القليوبية، أو من قرى أخرى. وميكنني التعرف 

بسهولة عىل هؤالء الذين يأتون من الريف من رؤية وجوههم ... أولئك الذين يأتون من مدن قريبة من بعضها البعض 

يتقابلون باستمرار.

ويقول املهاجرون املرصيون أنفسهم انهم فرديون ويركزون عىل ارسهم وهم غريمؤهلون لإلنخراط يف األنشطة الجامعية. 

وكان ذلك واضحا خالل املراحل األوىل للهجرة يف ايطاليا، وأيضا بني الجاليات املهاجرة األخرى )CNEL 2000(، ولكن 

بالنسبة للجالية املرصية، استمر هذا يف مرحلة االستيطان. كام سلط املستجوبون الضوء عىل وجود هذا الوضع، والذي 

يعطي التفضيل ألشكال العالقات اإلجتامعية املبنية عىل اإلنتامء العائيل، ايطاليا أومرص عىل حد سواء.

وال توجد يف تورينو نقابات عاملية او روابط هامة أو جمعيات اهلية أو أي شبكات منظمة أخرى لتعزيز الروابط مع 

القرى أو مدن املنشأ. ويالحظ ان الجمعيات املتواجدة ضعيفة، مع القليل من التمثيل، وغري مرتبطة عىل املستوى 

الوطني، ومستندة إىل شخصية رئيس الجمعية. وتهتم الجمعيات املرصية بشكل أسايس بالحفاظ عىل اإلندماج املحيل 

املدرسة املرصية،  املشاركة يف  تورينو من خالل  واللغة كام هو موضح يف  العربية  الثقافة  للمهاجرين والحفاظ عىل 

ال نيلو، التي تعترب احدى األماكن القليلة الهامة لتالقي املجتمع املرصي. وتؤكد )إميان( أيضا عىل أهمية املدرسة يف 
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الحال  املجتمع يعتمد عىل األرسة، وهذا هو  القائم عىل األرسة، “إن  للتامسك اإلجتامعي  باعتبارها مصدرا  تجربتها، 

بالنسبة يل، حيث نرتدد عىل املدرسة املرصية ولدينا العديد من أصدقاء العائلة هناك. وقد انشأوا أيضا جمعية تسمى 

“األرس املرصية”. وقد اصبحت املدرسة يف الواقع مكانا لالجتامع وجرسا بني الجيلني األول والثاين: ويشارك الجيل األول 

من املهاجرين كمدرسني يف حني أن الجيل الثاين يتعلم لغة آبائهم وثقافتهم ويحتفظ بعالقات قوية مع مجتمعهم.

باإلضافة إىل مدارس اللغة والثقافة العربية، وغريها من أماكن االجتامعات الرئيسية هناك ايضا أماكن العبادة. وأظهر 

كل من االزينو وريكويش )2004( كيف يحتل الدين مكانة بارزة يف حياة املسلمني الذين يعيشون يف تورينو، ويقدمون 

أنفسهم من خالل االميان الذي اعتنقوه، واعتربوه مرجعية لنمط حياتهم. ومع ذلك، كان هناك القليل من االتساق بني 

املستجوبني الذين قدموا أمناطا مختلفة من العيش: بعضهم من املؤمنني واملامرسني، يف حني أن أخرين مؤمنني ولكن 

بطريقة غري مستمرة، والبعض اآلخر يعيش الدين بطريقة أكرث حميمية أوهم غري مبالني.

العبادة هو مكان للقاء الجالية املسلمة بأكملها، حيث تستعيد فيه املجموعة هويتها،  وبالنسبة للبعض، فان مكان 

لذاتها وألطفالها، وخاصة خالل األعياد الدينية التقليدية مثل شهر رمضان أو يف عيد األضحى. وهذه مناسبات هامة 

تتيح للشباب وعائالتهم فرص التالقي واالجتامع مع األقارب وكل من يعيش يف ايطاليا واملجتمع االسالمي بأرسه، وهنا 

يشعرون باإلنتامء إىل دين مشرتك وثقافة مشرتكة. وتجدر اإلشارة هنا اىل أن مكان العبادة ليس فقط مكانا للصالة، 

التعليامت بشأن إجراءات االقرتاع لإلنتخابات املرصية األخرية. وقال أحد  بل أيضا مركزا مهام للمعلومات، مثل نرش 

هؤالء األشخاص: “والدي هو احد األشخاص املسؤولني يف املسجد ويقوم بتنظيم بعض األحداث، ورشح كيفية التصويت 

لألخرين.

االرثوذكسية  القبطية  األبرشية  القبطية ومقرها يف  الكنيسة  ناحيتهم يجتمع املسيحيون املرصيون يف تورينو يف  ومن 

للقديسة مريم. وهناك العديد ممن يزورون الكنيسة كل يوم أحد لحضور القداس، وهناك من يتواصلون مع غريهم 

من املرصيني، ويتحدثون اللغة العربية، ويتناولون الطعام املرصي. وخالل األسبوع، يتم تنظيم دروس التعليم الديني 

وغريها من األنشطة.

2- عىل مساحات التواصل - تأثري اإلنرتنت عىل الجالية

وقد مكنت شبكة  الفعلية.  املنظامت  من  نشاطا  أكرث  وبعضها  االفرتاضية،  املرصية  املنظامت  من  متزايد  هناك عدد 

اإلنرتنت من التواصل وإنشاء مؤسسات افرتاضية بغض النظرعن مكان إقامتها الراهن. وتستخدم املجموعات االفرتاضية 

اإلنرتنت وغريها من تقنيات االتصال األخرى لتظل عىل اتصال مع األعضاء. وقد أنشأ العديد من افراد الجالية املرصية 

مجموعات مع ياهو، و ام اس ان والفيسبوك. وكام توضحه الدراسة حول ديناميكيات الشتات املرصي: تعزيز روابط 

التنمية )زهري 2010( هناك أكرث من 200 مجموعة فيسبوك تم إنشاؤوها عىل يد املرصيني يف الخارج. وتختلف أعداد 

أعضاء هذه املجموعات وفقا ملوقعها. وأعضاء هذه املنظامت االفرتاضية هم غالبا من الشباب الذي ترتاوح أعامرهم 

بني 18 و39 سنة من العمر، مشاركني يف استخدام الكمبيوتر. ومن خالل مقابلة مع رانيا مديرة ومؤسسة مجموعة 

الفيسبوك “املرصيون يف تورينو”، رشحت فيها كيف جاءت لها هذه الفكرة: 

“الذي شجعني يف ان اصبح مديرة مجموعة هو برنامج تلفزيوين مرصي يسمى وصال، والذي يعد مبثابة حلقة وصل بني 

مرص وجميع املرصيني يف الخارج. ومستوى اداء املذيعة عبري سعيد ابو طالب عاىل، ألنها تجوب البلدان وتتواصل مع 
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املرصيني، ملعرفة منذ متى يعيشون هناك، ثم تتقابل مع الجيل الثاين...... وبعد ذلك قرر هذا الربنامج ترتيب جوالت 

سياحية يف فصل الشتاء أو الصيف للمرصيني من الرجال الذين ترتاوح أعامرهم بني 10 و 30 سنة واملقيمني يف الخارج، 

لتمكينهم من اكتشاف مرص، ألن الغالبية منهم ال يعرفون تاريخها، أو معاملها التاريخية والدينية .... وكنت عندما اشاهد 

هذا الربنامج الذي يقدم كل هؤالء املبتسمني واملتحمسني، اشعر بشئ من الغرية واقول لنفيس: كم هم محظوظون!.”

وبالنسبة لرانيا، مرص هي البلد التي تعرفت عليها قبل كل يشء من خالل قصص والديها، وقالت: لدي معلومات عن 

مرص فقط من والدي ووالديت. ونحن نذهب إىل هناك لقضاء عطلة كل عامني أو ثالثة أعوام ولكن منذ بلوغي سن 

الخامسة وحتى سن الحادية عرش مل نذهب إىل هناك. وعندما ذهبت إىل هناك، يف الحادية عرش من عمري، كانت 

املفاجأة “.

واقتداء لغريهم من الشباب من أصل مرصي ويعيشون خارج مرص، وبالنظر إىل الفرص التي توفرها الشبكات اإلجتامعية 

)كام هو مذكور، زهري 2010(، قررت إنشاء مجموعة يف الفيسبوك باسم “املرصيون يف تورينو”. وبالنسبة لها يعترب 

الفيسبوك أداة مهمة لخلق شعور باإلنتامء للمرصيني الذين يعيشون يف تورينو، ولكن أيضا للحفاظ عىل االتصال مع 

االقارب أو االصدقاء يف مرص. وتضيف: 

“أعتقد أن الفيسبوك مهم جداً، ألنه عبارة عن شبكة االتصاالت التي ال غنى عنها ليس فقط بالنسبة لألصدقاء الذين 

يتقابلون يف كثري من األحيان، ولكن خصوصا ألبناء عمي الذين يعيشون يف مرص. حيث تشعر أنك قريب منهم من خالل 

التعليقات عىل األوضاع يف الفيسبوك، وبفضل الصفحات عن مرص، وأخبارها، والسياسة، والرياضة، واألفالم، واملجتمع 

املرصي، أو بفضل أنباء أخرى بشكل عام، ميكنك فهم ما يحدث بينك وبني العامل ...

كام ان اإلنرتنت التفاعىل والتشاريك يجعل تجميع وتعريف الهويات الجديدة امرا اسهل، ويؤدي إىل ظهور فعالياًت 

من  أشكال  إىل  فعليا  اإلنرتنت  املحلية عىل  املجتمعات  ترجمة  ذلك، ميكن  وعالوة عىل  وسياسية جديدة.  إجتامعية 

التعبئة السياسية والتواصل وتنظيم رحالت سياحية ألعضاء املجموعة، ودعوة أعضاء املجموعة إىل عقد اجتامعات يف 

األماكن العامة، وتنظيم حفالت العشاء املرصية واملحارضات. وكان كل ذلك ضمن أهداف رانيا عندما انشأت املجموعة.

وتسمح املجموعة ألعضائها باالتصال حول األنباء املرصية، والشائعات، واإلعالنات التجارية والنكات، وتنظيم أنشطة 

الرتويج للثقافة املرصية والتضامن الوطني، وتبادل الخربات واإلنفعاالت، وتبادل املشورة واآلراء، وتقديم االقرتاحات 

الجديدة  األشكال  ان  التي تجري يف مرص. ويبدو  واملناقشات  الراهنة  السياسية  القضايا  أجل  الضغط من  ومطالبات 

للمشاركة املدنية من خالل شبكة إجتامعية، أنها تلبي إحتياجات األفراد املعارصة التصال االفراد والجامعات، لتأكيد 

هويتهم الذاتية الخاصة، والسعي لتحقيق مصالحهم الشخصية، ولكن ايضا يف الوقت نفسه، الحاجة لتبادل الشعور 

واالحساس بالتضامن مع املجموعة، وبالتايل خلق بعد مجتمعي.
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كيف ربطت وسائل اإلعالم الجالية املرصية يف تورينو باألحداث يف مرص واملشاركة 
فيها

يف ظل املناخ الراهن، اصبح دور وسائل اإلعالم )املنظور إليه من حيث التقنيات، فضال عن املضمون( أكرث فعالية يف 

تعريف التجارب التكوينية لجيل بذاته، ليس فقط باعتباره جزءا ال يتجزأ من املامرسات اليومية أو عنرصا “طبيعيا” من 

عنارص املشهد اإلجتامعي، ولكن أيضا ألن األحداث التاريخية، فضال عن القيم الثقافية وأشكالها الرمزية، تم الرتويج 

لها من قبلهم. هذا ما حدث. عىل سبيل املثال، موجة املظاهرات واالحتجاجات الثورية يف مرص وأماكن أخرى والتي 

عرفت باسم “الربيع العريب”.

وقد تم استخدام اربعة أنواع من وسائل االعالم ما بني املرصيني يف ايطاليا، للحفاظ عىل التواصل مع مجريات األحداث يف 

مرص. وبثت وسائل االعالم داخل الحدود املحلية والقومية والدولية: الصحف املرصية االلكرتونية والقنوات التليفزيونية 

املرصية عرب الهوائيات واإلنرتنت، والشبكات اإلجتامعية عىل اإلنرتنت. وقد أظهرت االحتجاجات املرصية الصلة الوطيدة 

بني وسائل التواصل يف شبكة اإلنرتنت إىل الصدراة )مثل الفيسبوك وتويرت( ووسائل اإلعالم والعالقات الشخصية )مثل 

الصحف واإلذاعة والهواتف املحمولة( )شاتوره 2012(. هنا، يكون الرتكيز عىل استخدام شبكة الفيسبوك اإلجتامعية.

ذلك  يف  مبا  الناس،  من  لكثري  اليومية  الحياة  يف  اساسية  أصبحت  اإلجتامعية  االعالم  وسائل  ادوات  ان  الواضح  ومن 

املهاجرين, وذلك بدمج خرباتهم يف اإلنرتنت حيث أصبحت واحدة من الطرق الرئيسية لالتصال والتفاعل اإلجتامعي يف 

جميع أنحاء العامل. ويسهل اإلنرتنت االتصاالت مع جامعات الشتات ويف كثري من األحيان “يعمل مبثابة جسور أو وسطاء 

التي تجولت  بني وطنهم واملجتمعات املضيفة” )شاين وبارث 2003(. وأوضحت أحدى املستجوبات: يف املرة األوىل 

فيها داخل اإلنرتنت كنت اريد التعرف عىل الحياة يف مرص، ومشاهدة االخبار املرصية ... واآلن استخدمها للحصول عىل 

االخبار، واملعرفة، واجراء محادثات والتواصل مع اإليطاليني واملرصيني مع كل من الشعب االيطاىل واملرصي )شريين(.

“التحويالت  بـ  املسامه  والدميقراطية،  التعددية  مثل  القيم  بتبادل  لهم  تسمح  ومغرتبيها  مرص  بني  االتصاالت  إن 

اإلجتامعية” من قبل ليفيت )1998(: األفكار، والسلوكيات ورأس املال اإلجتامعي الذي تدفق من مجموعات التلقي 

إىل اإلرسال لدول املنشأ. ويسهل نقل التحويالت اإلجتامعية من خالل تطوير التكنولوجيات الجديدة، عىل حد قول 

رانيا، “املرصيون والتونسيون الذين يعيشون يف الخارج نشأوا يف أجواء الدميوقراطية، ويعرفون أنهم قادرون عىل التكلم 

والتحدث عن الحرية والعدالة، ومن خالل الشبكات اإلجتامعية ميكنهم ان يتبادلوا االفكار والخربات مع أقرانهم الذين 

يعيشون يف مرص”.

ونظرا إلنتشار استخدام الفيسبوك بني الشباب، والجيل الثاين من املهاجرين، أصبح هؤالء الشباب يشبهون أكرث نظرائهم 

يف دول املنشأ “املستهلكني” )تابسكوت ووليمز 2006( منتجني / مستهلكني نشطني للمحتوى الرقمي، و “مستخدمي 

)مازويل  للمواطنة  ومكان  عام،  مكان  الشبكة  يف  يجدون  الذين   ، الرقمي  العامل  مواطني   )2008 )بريتيل  اإلنرتنت” 

2009(. وعىل وجه الخصوص، ويف النقاش الدائر حول أهمية الخدمات عرب اإلنرتنت فيام يتعلق بالتعبئة خالل الربيع 

العريب. ومن املثري لالهتامم الرتكيز عىل استخدامها. خالل الثورة، ماذا ومع من كان يتواصل املدونون املرصيون، وكذلك 

مستخدمو الفيسبوك وتويرت ؟ وماذا حدث بعد ذلك؟

خالل ثورة يناير 2011، كان االتصال ذو شقني: تم استخدام شبكة اإلنرتنت لتنظيم عملية االحتجاجات وللبقاء عىل 
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اتصال مع املغرتبني، بدون الرقابة املفروضة من قبل األنظمة. وتحققت بني املرصيني الذين يعيشون يف مرص والخارج 

أشكال جديدة من التعاون، فضال عن تبادل األفكار السياسية الجديدة، والقيم واألمناط ، مام سمح ملجتمعات املرصيني 

بالخارج اإلنخراط يف العمليات اإلجتامعية والسياسية يف الوطن األم )شاتورا 2012(.

وكانت العينة املستجوبة نشطة للغاية يف استخدام الفيسبوك أثناء الثورة، وعىل مدى األشهر التالية ظلوا عىل اتصال 

ولكن  واألصدقاء،  األقارب  مع  السياسية  األخبار  عىل  ويعلقون  املعلومات  يتبادلون  مرص،  يف  كانوا  الذين  أولئك  مع 

أيضا ينقلون إىل صفحات مسؤويل الجامعات املرصية واإليطالية أنباء وأرشطة فيديو ومشاركات. وأوضح أحد هؤالء 

األشخاص: “اننا نتحدث عن السياسة، وأنا أكتب شيئا يف الفيسبوك. هناك صفحة تسمى “املرصيون يف تورينو” فأنا 

أكتب دامئا ما يحدث يف مرص، من أجل أن اقدم هنا ما يحدث هناك”. )عليمة(. وقال آخر”أنا استخدم الفيسبوك وتويرت 

والصحافة كمصادر للمعلومات والبقاء عىل اتصال مع الرجال الذين يعيشون هناك ويخربوين عن السياسة” )سامح(.

وميكن لتبادل هذه املعلومات ان تؤثر يف تشكيل الرأي العام. ألن الناس يف جميع أنحاء البحر األبيض املتوسط   تظاهروا 

خالل الثورة، وال زالوا يتظاهرون حتى اليوم، وميكن لإلنرتنت ان يكون بشكل متزايد مكانا للمواطنة، حيث يستطيع 

الناس طرح هويتهم الخاصة ومالمح شخصيتهم والتفاعل مع األخرين )مازويل 2009(.

التغيري السيايس يف مرص: كيف ينظر إليه، وكيف أثر عىل الجالية املرصية يف تورينو
الجيل األول

الحظ املهاجرون من الجيل األول بعض اإلختالفات بينهم وبني الجيل الثاين يف العالقات والتعاطف تجاه ثورة يناير 

2011 يف مرص، كام يشري املستجوب بهاء إىل ذلك:

“ليس كل الشباب الذين ولدوا هنا مهتمني مبا حدث يف مرص. وقد تابع شباب جييل األحداث عن كثب ألننا عانينا عندما 

كنا صغارا. وأولئك الذين ولدوا هنا ال يشعرون بغياب الدميقراطية والحرية، فهم ال يعريون اي اهتامم. وليس االمر 

كذلك فيام يتعلق بالشباب الذين يقيمون هناك يف مرص، حيث عانوا من الديكتاتورية. أولئك الذين ولدوا هنا، يذهبون 

إىل مرص فقط لقضاء العطلة، ليلهوا ويذهبوا إىل الشواطئ أو لزيارة األقارب. اما األكرث انخراطا هم الشباب القادم من 

مرص، ونحن واملهاجرين من ابناء جييل يف الخارج نريد أن نرى ونشارك يف هذا التغيري. ولطاملا تابعت السياسة دامئا.”

وخالل الثورة، كان هناك مزيج من الحامس واإلحباط، والفخر والشعور بالذنب، بشكل واضح يف أوساط املهاجرين 

من الجيل األول. ويشعر املهاجرون غالبا بشئ من “التعاطف الصادق” تجاه أقاربهم الذين ما زالوا يف املناطق التي 

متزقها الرصاعات )بريكالينني وابديل 2009(. وقد يشعر املهاجرون أيضا بالذنب لكونهم آمنني بينام يعاين أقاربهم )باميان 

وآخرون 2001(. وقد تحفز مثل هذه املشاعر الجيل األول من الشتات عىل اإلنخراط يف “رصاعات افرتاضية” أو حتى 

املشاركة أو حشد قوات من أجل “رصاع حقيقي” )دميرز 2002(، كام حدث مع بهاء.

ذهبنا كلنا من تورينو إىل مرص مع ارسيت وهناك يف امليدان التقينا مبرصيني أخرين من تورينو... وقد تابع املرصيون يف 

تورينو االحداث لحظة بلحظة. كان االمر مهام للغاية، وكان يجب علينا ان نقدم املساعدة والعون، ونشعر اننا جنبا 

إىل جنب. حيث ساءت األمور يف السنوات العرشة املاضية، ومن هنا نستطيع ان نرى االمور بشكل أفضل، فهي مثل 

طفلك، إذا كنت جنبا إىل جنب معه يوميا ال ميكنك أن ترى أنه يكرب، ولكن إذا كنت تراه مرة واحدة يف السنة تدرك 
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عىل الفور أنه قد منا.

ومل يقترص التزام املهاجرين من الجيل األول عىل املشاركة املادية أو العاطفية أثناء الثورة. فقد رأوا أيضا فرصا ملموسة 

للعمل من أجل بالدهم، والبعض خطط للمشاركة يف أنشطة محددة، مثل نرش املعلومات وتقديم الدعم يف تنظيم 

إجراءات االقرتاع. 

ويضيف بهاء: “يف مرص خالل شهر يناير تغري كل يشء, علينا أن نكون أكرث ارتباطا مع بلدنا ألنه اآلن يحتاج إلينا. يف 

املايض مل تكن لدينا الحرية ومل نكن قادرين عىل فعل الكثري. اما اآلن فيمكننا أن نفعل أكرث من ذلك للمساعدة يف 

اإلنتخابات، ومتابعة إجراءات االقرتاع “.

الجيل الثاين

اسرتداد  يف  املرصية ساهمت  الثورة  ان  الثاين،  الجيل  مهاجروا  يرى  األول،  الجيل  من  املهاجرين  رأي  من  الرغم  عىل 

الفخر بالهوية املرصية، وجعلت البعض يعيد النظر يف شبكات الهجرة واالرتباط بوطن ذويهم كمورد. لقد ضحى اآلباء 

واألمهات يف كثري من األحيان بالروابط األرسية والصلة العاطفية بالوطن. ولكن يف ظروف خاصة، مثل الثورة، تم إنشاء 

عالقات جديدة، أو إعادة اكتشاف عالقات قدمية وتنشيطها، من قبل مهاجري الجيل األول والثاين عىل حد سواء، كنتيجة 

جزئية الستخدام التكنولوجيات الجديدة التي وفرت الفرصة للتواصل الدائم مبا يحدث يف الداخل والخارج.

ما حدث أمر مأساوي ورائع، وحتى بالنسبة للمقيمني هنا. كتبنا عىل موقعنا أو عىل موقع الحركات “ امضوا قدما!” 

لكن يف بعض األحيان أولئك الذين شاركوا بشكل مبارش يف االحتجاجات، أولئك الذين نزلوا حقا إىل الشوارع، يثبطون 

همتنا قائلني: “ شكرا جزيال لكم، ولكنكم لستم هنا”. وكانت هذه طريقتي إلظهار الدعم والوالء لهذه القضية. لذلك 

كنت اشعر خالل تلك األسابيع باالحباط لكونهم هم الذين نزلوا إىل الشوارع، ومل يكن يل إال مجرد متابعة االحداث عن 

بعد والتعبري عن دعمي. كنت اريد ان اكون هناك وكانت هناك تغريات هائلة، وحتى اآلن لدي الرغبة بأن أكون هناك، 

إلنه خالل تلك األيام كان ميدان التحرير مختربا لألفكار. )رانيا إبراهيم، صحفية يف مجلة يال ايطاليا(.

وتوضح رانيا ايضا عىل موقع الفيسبوك الخاص مبجموعة املرصيني يف تورينو “كانت املجموعة مفيدة حقا أثناء الثورة، 

ألننا كنا نسجل كل يشء هناك: األناشيد الوطنية، وأغاين للبلد، وأغاين للشبان والشابات الذين لقوا حتفهم يف امليدان، 

أغاين ابكتنا، وأخرى تجعلنا نحلم أن نكون يف مرص، وقد شارك الجميع يف ذلك”.

مبصرينا  نتحكم  مرصيون  لكوننا  باالعتزاز  الشعور  وظهور  جذورنا،  اكتشاف  إلعادة  املوحدة  الديناميكية  وتستطيع 

وقادرون عىل التغلب عىل املستبدين وخلق دميقراطيات حقيقية، ان تغريعالقات املساحات/الوقت، وان تحول مفهوم 

بلد املنشأ ليس فقط فيام يتعلق باملايض، ولكن أيضا مبستقبل ميكن أن تشارك من خالله، ليس فقط كمتفرج ولكن 

كفاعل، عىل حد قول رانيا:

“أشكر والديت التي منحتني هذا الحب لبلدي. وقد ازداد هذا الحب بعد الثورة، ألنني مل أكن أعرف شيئا عن مرص 

من قبل، وال شيئا عن السياسة، كنت أعرف فقط اسم الرئيس، ولكنني مل أكن أعرف كيف كان هذا البلد، وكيف كانوا 

يعيشون هناك. وعندما كنت أشاهد بدء نرشات األخبار يف التلفزيون كنت اختفي يف غرفتي. اما اآلن فأشاهد األخبار 

اليومية ملعرفة ما يحدث هناك. أتابع الصفحات التي مل أكن اتصفحها من قبل، وأنا أعرف اآلن جميع األحزاب، والربملان، 
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والوزارات، وحتى أمي تندهش لذلك وتقول “يبدو انك مهتمة حقا”. ومن الغريب بالنسبة يل أن اكون مهتمة جداً 

مبرص، ومع ما يحدث كان ميكن أن أكون هناك، واثناء الثورة بكيت عندما رأيت الناس يف ميدان التحرير، وكان ميكن 

ان أكون واحدة من بينهم لكنني كنت وما زلت هنا.”

ويقول عزب : “أود ان ارى مرص الجديدة بعد الثورة. رمبا نكون أكرث فخرا بأن نكون مرصيني أكرث مام كنا يف املايض، 

ألن الناس من حولك اآلن أكرث فخرا. نعم أكرث فضوال وأكرث فخرا”.

واثارت  اإلنرتنت،  عىل  وماتت  ولدت  التي  واألفكار  العمليات  كمية  لفهم  الدراسة  من  مزيد  هناك  يكون  ان  يتعني 

العواطف / واالحاسيس بكل ابعادها، وكم منها له تأثري يف الواقع حالياً يف بلدان املنشأ ويف ايطاليا.

الخامتة
يصف هذا البحث الخصائص الرئيسية للمهاجرين املرصيني يف تورينو. ويوضح أيضا تأثري التغيريات السياسية األخرية يف 

بلدانهم األصلية عىل حياتهم، ويصف املامرسات عرب الحدود الوطنية ، والتي نشطت من قبل الجيل األول والثاين من 

املهاجرين، وامليرسة من خالل استخدام وسائل اإلعالم الجديدة.

والطبقة  الحرضية  الجامعات  أعضاء  من  السبعينات  يف  تورينو  إىل  وصلوا  ممن  األوائل  املرصيون  املهاجرون  وكان 

املتوسطة، ولديهم مستويات عالية من التعليم. وخالل السنوات األخرية، تحول تشكيل مجتمع املهاجرين املرصيني مع 

وصول الشباب االقل سنا وأقل تعليام والقادمني من املناطق الريفية. كام ان تواجد الجيل الثاين اضاف عنرص التنويع، 

حيث ان منظومة القيم واألشخاص الذين ولدوا يف ايطاليا غالبا ما تكون مختلفة متاما عن تلك الخاصة باآلباء املولودون 

تربطها  التي  الصغرية  والجامعات  األفراد  بتعدد  ويتميز  متامسك،  تورينو غري  املجتمع يف  ان  املالحظ  يف مرص. ومن 

العالقات األرسية بشكل اسايس. وان أماكن االجتامعات الرئيسية التي يستطيع الجيل األول والثاين التواصل من خاللها 

تشمل مدرسة ال نيلو للثقافة العربية واللغة، فضال عن بعض أماكن العبادة.

والروابط التي ينشئها املهاجرون والتي يحتفظون من خاللها عىل العالقات مع وطنهم، تختلف بالنسبة للمهاجرين 

من الجيل األول إىل الجيل الثاين. وتبدو الروابط العابرة للحدود الوطنية أكرث وضوحا بني الجيل األول من املهاجرين، 

عىل الرغم من أن هذه الصالت متيل إىل التاليش مع مرور الوقت واإلندماج اإلجتامعي واملهني يف تورينو. وقد بذلت 

محاوالت للعودة إىل مرص مع مبادرات األعامل العابرة للحدود الوطنية، ولكن مل ينجح منها اال القليل. وعىل الرغم 

من وجود بعض املحاوالت املستقلة للعودة إىل مرص من قبل املرصيني من الجيل الثاين، يالحظ بشكل عام ان عالقات 

مرصيي الجيل الثاين الذين نشأوا يف تورينو مع مرص عالقة أضعف. وخالل ثورة يناير 2011 يف مرص، ومع إمكانية 

التواصل الفوري وعىل نطاق واسع عرب وسائل اإلعالم الجديدة، والشبكات اإلجتامعية، وخاصة التي لعبت دورا هاما 

يف تعزيز أشكال املشاركة عرب الحدود الوطنية، والسيام بني املهاجرين من الجيل الثاين، وكثري منهم مل يكن يبدى اال 

اهتامما قليالً يف املايض لبلد منشأ ذويهم. وهذا هوالحال، عىل سبيل املثال، فيام يتعلق مبجموعة الفيسبوك “املرصيون 

يف تورينو” التي عرضناها يف هذا البحث، حيث كانت املعلومات واآلراء منترشة بشكل واسع بني املرصيني، سواء يف 

تورينو أو يف مرص. وابدى الشباب املرصيون املقيمون يف تورينو االهتامم مبا قام أقرانهم بعمله خالل الثورة، وشارك 

بصورة متزايدة وداعمة من خالل اإلنرتنت. ومنذ يناير 2011، تحول اشرتاك بعض املهاجرين إىل العمل عىل اإلنرتنت 

لإلنخراط يف مبادرات معينة، مثل نرش املعلومات وتقديم الدعم يف تنظيم إجراءات االقرتاع لإلنتخابات املرصية األخرية.
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التغريات التي طرأت عىل مرص عىل املرصيني بالخارج، ألن األوضاع السياسية ال تزال  من السابق ألوانه تقييم تأثري 

بني  حالة  كان يف  باإلنتامء  أيقظت شعورا  املرصية  السياسة  يف  األخرية  التغريات  أن  الواضح  فمن  ذلك،  ومع  تتطور. 

مهاجري الجيل األول والثاين عىل حد سواء. واكتشف بعض املهاجرين من الشباب شعورا جديدا بالفخر يف أن يكون 

مرصيا. ويف الواقع، لقد عاد عدد قليل من املرصيني إىل مرص للمشاركة يف حركات االحتجاج، واالقرتاب من أرسهم، 

ولكن هناك غالبية منهم ال يزالون متشككني من احتامالت العودة إىل مرص وإمكانية القيام بأعامل تنموية يف الوطن. 

ويتوقف تطور هذه املشاعر واملبادرات عىل انخراط املرصيني املقيمني بالخارج يف شؤون مرص، فضال عن املبادرات 

املؤسسية التي تروج لها الحكومة املرصية إلرشاكهم.

ثامناً: توصيات سياسية

متهد نتائج هذا البحث التخاذ بعض التوصيات السياسية العامة املبدئية والتي قد تكون مفيدة لتعزيز الروابط عرب 

الحدود الوطنية، وتعزيز مساهمة املغرتبني املرصيني يف سري العملية السياسية واإلجتامعية يف مرص.

1- دعم التحويالت املالية من خالل تدابري التمويل املشرتك 

يتمتع الجيل األول من املهاجرين بالخربة واملهارة املهنية، فضال عن املوارد اإلقتصادية التي ميكن استثامرها يف مرص. 

اإلجتامعية،  التنمية  مبادرات  تجاه  والجامعية  الفردية  املالية  التحويالت  توجيه  املهتمني يف  املهاجرين  بعض  وهناك 

الصغرية، يف قراهم ومدنهم األصلية. ومن بني احدى  الري  الصحي وشبكات  الصحية والرصف  التعليم والرعاية  مثل 

وسائل التحفيز للنهوض بللتحويالت املالية الفردية والجامعية هناك اجراءات التمويل املشرتك بالتعاون مع ايطاليا/ أو 

السلطات املرصية املحلية والدولة. وميكن تعزيز تنظيم هذه املشاريع الرائدة ودعمها من قبل املنظامت الغريحكومية 

املحلية يف قرى املنشأ واملنظامت الغريحكومية اإليطالية، والتي تعمل مع املهاجرين.

2- تعزيز األنشطة الرتبوية والثقافية عىل املستوى املحيل

تنظم  ان  ايطاليا  يف  مختارة  ملدارس  وميكن  والثقايف.  التعليمي  التبادل  إىل  الهامة  الثانية  السياسية  التوصية  وتشري 

مناقشات ودراسات خاصة بالتطورات الراهنة يف البلدان العربية، ال سيام يف مرص، من خالل االتفاق مع مراكز الثقافة 

اجتامعات  بتنظيم  القيام  مختارة  ملدارس  نيلو. وميكن  ال  يف  الثقايف  املركز  يف  حالياً  العاملني  اللغة  ومدريس  العربية 

معلوماتية عن الهجرة واملساهامت املحتملة اإلجتامعية منها والثقافية املتاحة للمهاجرين. وميكن لهذه االجتامعات 

ان تنطوي عىل مشاركة املهاجرين من الجيل األول، واستخدام التكنولوجيات الجديدة مثل التواصل بالفيديو، وعرض 

األفالم الوثائقية املعدة يف ايطاليا.

3- تعزيز التبادالت بني الشباب املهاجرين من الجيل الثاين

هناك مبادرة رائدة أخرى مفادها تنظيم التبادالت بني الجيل الثاين من املهاجرين وأقرانهم الذين يعيشون يف مرص، 

عىل غرار النشاط املنسق من قبل الصحفية عبري سعيد أبو طالب. وقد يتم تشجيع مثل هذا التبادل يف ايطاليا 

وكذلك يف مرص. وميكن تعزيز املجموعات والروابط التي أنشئت عىل شبكة اإلنرتنت عن طريق االتصال املبارش 

والتبادل الشخيص.
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 4- إنشاء بوابة عىل اإلنرتنت لتداول املوارد البرشية

ويكون النشاط اآلخرعبارة عن إنشاء بوابة عىل اإلنرتنت ميكن من خاللها ايجاد ترابط بني املوارد البرشية والثقافية 

ورؤوس األموال عرب البحر األبيض املتوسط. هناك حالياً نقص يف األدوات املخصصة لهذه املنطقة الجغرافية، حيث 

ان املحاولة الوحيدة هي إنشاء مرشوع املوقع اإللكرتوين لنظام معلومات الهجرة املتكامل )IMIS( املمول من 

قبل الحكومة اإليطالية واملنفذ من قبل قطاع الهجرة التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع املنظمة 

الدولية للهجرة. ويهدف املوقع إىل ربط الباحثني عن العمل باصحاب العمل يف الخارج من خالل قاعدة بيانات 

وبوابة معلومات عن املهاجرين املرصيني يف الخارج. ومع ذلك، فمن بني 170000مل يتم اختيار اال 178 فقط للعمل 

يف ايطاليا. وميكن تعزيز مثل هذا النظام استنادا إىل منوذج من مواقع الشبكات املهنية مثل Linkedin، والغرض 

من هذا املوقع هو السامح للمستخدمني املسجلني للحفاظ عىل قامئة مفصلة لالتصال مع من لديهم مستوى من 

العالقات، أو للعثورعىل أشخاص أخرين يحتمل أن يكونوا مهتمني مبهاراتهم. ويستطيع املهاجرون املقيمون يف 

ايطاليا ان يعرضوا من خالل هذه البوابة خرباتهم الوظيفية حول الرشكات العاملة يف مرص، كام يستطيع األفراد ذوي 

املهارات يف مرص عرض مهاراتهم لرشكات مقرها يف ايطاليا.

شكر وتقدير
تم اجراء املقابالت من قبل فيفيانا برميازي، وبيرتو تشنجوالين وماتيو سكاىل. ويود الباحثون تقديم خالص الشكر إىل 

روبرتا ريكوتيش، ملساهمتها يف إعداد مقرتح هذا البحث، وجميع مراحله. كام يشكرون ايضا فريوشيو باستوري، بصفته 

املنسق العلمي ملرشوع “العابر للحدود “، وكلوديا فيلوزيو وكارلوتا مافيو، ملساعدتهم يف الحصول عىل البيانات.
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الفصل السادس
الدولة التونسية والتونيسيون يف الخارج

د. تيبو جوالن

ان للحالة التونسية أهمية خاصة عند النظر يف إمكانية مساهمة املغرتبني العرب بشكل إيجايب يف التنمية اإلقتصادية 

أن  الستينات، كام  منذ  للهجرة  نشطة  قد وضعت سياسة  التونسية  الدولة  أوطانهم، وذلك ألن  السيايس يف  والتغيري 

الجالية التونسية يف الخارج لعبت دورا نشطا خالل ثورة يناير 2011، وشاركت يف انتخابات الجمعية التأسيسية يف 23 

اكتوبر2011.

وال يعتزم هذه البحث مناقشة الحجج املؤيدة واملعارضة آلثار الهجرة عىل بلدان املنشأ، ولكنه عبارة عن تحليل نقدي 

ألمناط وسياسات الهجرة يف تونس. يتناول الجزء األول اتجاهات وأمناط الهجرة التونسية، ويشري إىل مشاكل مختلفة 

تتعلق بالبيانات املوجودة. ويشدد عىل أنه ينبغي بذل املزيد من الجهود إلنتاج بيانات حديثة عن تدفقات الهجرة 

وأعداد املهاجرين، مبا يف ذلك املزيد من التفاصيل حول خصائص املهاجرين.

 أما الجزء الثاين فهو يقيم إدارة هجرة العاملة والعالقات مع التونسيون يف الخارج. ويشري إىل ان هجرة العاملة املنظمة 

من قبل الدولة متثل حالياً جزءا متواضعا من تدفقات الهجرة من تونس، وان هذه العالقات مع التونسيني يف الخارج 

الخارج،  التونسيني يف  املزيد من االهتامم ملطالب  أنه ينبغي إيالء  الثورة. ويخلص إىل  اندالع  اتسمت بالشكوك قبل 

وان إقامة عالقات الثقة معهم هو رشط أسايس لتعزيز مساهمتهم يف التنمية اإلجتامعية واإلقتصادية والدميقراطية يف 

تونس.

املقدمة
التنمية  يف  إيجايب  بشكل  املساهمة  عىل  العرب  املغرتبني  إمكانية  يف  النظر  عند  خاصة  أهمية  التونسية  للحالة  ان 

اإلقتصادية والتغيري السيايس يف أوطانهم، وذلك ألن الدولة التونسية قد وضعت سياسة نشطة للهجرة منذ الستينات، 

وتهدف إىل تعزيز هجرة العاملة والعالقات مع املهاجرين التونسيني. وعالوة عىل ذلك فقد لعب التونسيون يف الخارج 

أنصار  انهم  الحني ظهروا عىل  اإلنرتنت، ومنذ ذلك  يناير2011 من خالل شبكة  التونسية يف  الثورة  دورا نشطا خالل 

العملية الدميقراطية، مبا يف ذلك املشاركة يف انتخابات الجمعية التأسيسية يف 23 أكتوبر2011.

والتغيري  اإلقتصادية  التنمية  يف  املغرتبني  مساهمة  ذلك  يف  مبا  والتنمية،  للهجرة  املعالجة  األكادميية  الكتابات  تتناول 

السيايس بشكل عام. وال يهدف هذا البحث إىل مناقشة الحجج املؤيدة واملعارضة آلثار الهجرة عىل بلدان املنشأ، ولكنه 

عبارة عن تحليل نقدي ألمناط وسياسات الهجرة يف تونس. ويستعرض الكتابات االكادميية ذات الصلة باللغتني الفرنسية 

واإلنكليزية، ويعتمد عىل اختيار املقاالت الصحفية واملقابالت مع الخرباء واملامرسني التونسيني.

ويتناول الجزء األول االتجاهات وأمناط الهجرة التونسية، ويسلط الضوء عىل املشاكل املختلفة فيام يتعلق بالبيانات 

املتاحة. وقد شهدت تونس عدة موجات من الهجرة بعد اإلستقالل يف عام 1956، مبا يف ذلك تصاعد الهجرة النظامية 
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االتحاد  الخارج يف  التونسية يف  التجمعات  أكرب عدد من  البطالة. ويرتكز  التسعينات بسبب  أواخر  والغرينظامية منذ 

األورويب، ويف املقام األول يف فرنسا وايطاليا وأملانيا، وإىل حد أقل، يف الدول العربية املنتجة للنفط، وخصوصا ليبيا، و 

كذلك يف أمريكا الشاملية. معظم العامل املهاجرين التونسيني هم من الذكور الشباب من ذوي املؤهالت املنخفضة، 

ولكن التدفقات األخرية تشمل األعداد املتزايدة من خريجي الجامعات والنساء العامالت. ويخلص الجزء األول إىل أن 

االتجاهات الحالية وأمناط الهجرة التونسية معقدة، وان انتاج بيانات محدثة وأكرث تفصيال رضوري لتحليل مثل هذا 

التعقيد بشكل كامل، وكذلك آثاره عىل صنع السياسات.

ويقيم الجزء الثاين إدارة الدولة التونسية لهجرة اليد العاملة، والعالقات مع التونسيني يف الخارج. وقد ساهمت الدولة 

تاريخيا يف تنظيم هجرة اليد العاملة إىل فرنسا يف الستينات والسبعينات، ولكن يف الوقت الراهن تشكل الهجرة املنظمة 

من قبل الدولة جزءا صغريا من تدفقات الهجرة من تونس. وعالوة عىل ذلك، وقبل الثورة، اتسمت العالقات بني الدولة 

والتونسيني يف الخارج بعدم الثقة، بسبب الطبيعة االستبدادية للنظام التونيس ورصد أنشطة املهاجرين التونسيني. 

الذين شاركوا  أولئك  الخارج، ال سيام  التونسيني يف  االهتامم ملطالب  املزيد من  إيالء  ينبغي  أنه  إىل  البحث  ويخلص 

بفعالية يف الثورة. وتشكل مشاركة التونسيني االخرية يف الخارج يف انتخابات الجمعية التأسيسية خطوة إيجابية. ومع 

ذلك، ميكن بذل املزيد من الجهود لبناء عالقات الثقة مع املجتمع التونيس يف الخارج، والتي تظهر كرشط أسايس لتعزيز 

مساهمته يف التنمية اإلجتامعية واإلقتصادية والدميقراطية يف تونس.

اتجاهات التونسيني للهجرة وأمناطهم

أوال: نظرة عامة عىل تدفقات الهجرة يف املايض والحارض

الحامية  تزال تحت  البالد آنذاك ال  الثانية، عىل نطاق محدود، وكانت  العاملية  الحرب  الهجرة من تونس قبل  بدأت 

الفرنسية. وبدأت تدفقات الهجرة الكبرية يف أوائل الستينات، بعد عقد من الزمن من الجزائر واملغرب. وكانت البطالة 

الالحقة لحركة داخلية من  الخطوة  الدولية يف كثري من األحيان  الهجرة  الرئييس وراء ذلك، وكانت متثل  العامل  هي 

املناطق الريفية إىل املراكز الحرضية الكربى، وخاصة يف تونس. وكانت هجرة التونسيني متجهة إىل فرنسا يف املقام األول، 

وإىل حد أقل، إىل أملانيا وبلجيكا، حيث كان الطلب عىل العامل غري املاهرين مرتفعا.

وحتى أواخر الستينات، كان معظم املهاجرين إىل فرنسا يصلون بتأشرية سياحية، ويحصلون عىل ترصيح اقامة لفرتة 

طويلة بعد تجنيدهم. ومع ذلك، اصبحت هجرة اليد العاملة املراقبة تدريجيا هي االتجاه الرئييس يف أوائل السبعينات 

إىل   1965 عام  يف   52159 من  فرنسا  يف  املسجلني  التونسيني  للمهاجرين  الرسمي  العدد  وارتفع  الثاين(.  الجزء  )انظر 

149274 يف عام 1973، ولكن هذه األرقام ال تشمل عرشات اآلالف من املهاجرين املؤقتني واملوسميني، أو أولئك الذين 

لجيلداس سيمون  لدراسة  بـ17000(. ووفقا  يقدر عددهم  )الذين  الفرتة  الفرنسية خالل هذه  الجنسية  حصلوا عىل 

عن العامل املهاجرين التونسيني، فقد بلغ عدد التونسيني الذين هاجروا خالل هذه الفرتة ما بني 200000 و 300000 

)سيمون، 1979: 81(.

وبني عامي 1973 و 1974 أوقفت دول أوروبا الغربية هجرة اليد العاملة، بسبب األثر اإلقتصادي لألزمة النفطية. وكان 

لهذا القرار تأثريا كبريا عىل أمناط الهجرة التونسية إىل أوروبا. وعىل الرغم من أنه كان ينظر إىل هجرة اليد العاملة عىل 

أنها مؤقتة ،اال ان عددا قليالً منهم عاد فعال إىل تونس، ومعظمهم استقروا يف البلدان املضيفة مع أرسهم، واستفادوا 
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من خطط مل شمل األرس وبالتايل، حدث تغيري تدريجي يف الخصائص الدميوغرافية واإلجتامعية ملجتمعات املهاجرين 

التونسيني يف أوروبا، وشمل املزيد من النساء واألطفال يف مجال الهجرة، وبالتوازي ارتفعت هجرة العاملة إىل الدول 

العربية املنتجة للنفط، بسبب تزايد الطلب عىل اليد العاملة، عىل الرغم من القيود السياسية واإلقتصادية املشددة. 

ويف ليبيا، عىل وجه الخصوص، عاىن العامل التونيسيون من عمليات طرد جامعي هائل يف الثامنينيات، نتيجة لتوتر 

العالقات الدبلوماسية بني تونس ونظام العقيد القذايف يف ليبيا. ويف اململكة العربية السعودية والخليج، كانت الهجرة 

عادة ما تقترص عىل فئات معينة من املهنيني، مثل املدرسني واألطباء واملمرضني.

وقد شهدت تونس منذ أواخر التسعينات زيادة يف الهجرة، والتي ميكن تفسريها من خالل اسباب دميوغرافية وإجتامعية 

وإقتصادية. وشهدت جميع الدول العربية، مبا يف ذلك تونس، مستوى مرتفعا للخصوبة والنمو السكاين الرسيع حتى 

الثامنينات، وذلك قبل استقرار معدالت الخصوبة. وانكمشها يف أوقات الحقة نتيجة لربامج تنظيم األرسة. وبناء عىل 

ذلك، بلغ العدد األكرب للجيل الذي ولد يف الثامنينات سن العمل يف بداية هذا القرن، وبالتايل شكل هذا العدد ضغوطا 

كبرية عىل سوق العمل. وقد تفاقمت هذه الضغوط نتيجة الثنني من العوامل األخرى: تزايد املشاركة اإلقتصادية للمرأة، 

وتطوير التعليم الرسمي. وكام يشري فيليب فارج: 

“يبلع املعدل السنوي لنمو السكان العرب يف عام 2011 ما بني 1% و 2% ، يف حني أن عدد السكان يف سن العمل يف 

ارتفاع بنسبة 3% سنويا، والطلب عىل العاملة بنسبة 4% أو 5% ورأس املال البرشي من 6 إىل 8 يف املئة “)فارج ، 2011(.

 وبالتايل، فإن عدم توافر فرص العمل أمر مهم بالنسبة للطلب عىل اليد العاملة، وال سيام يف املنطقة املهمشة يف املناطق 

النائية التونسية. ومنذ عام 2008، يقدر ان هناك 140000 من الشباب الذين ينضمون إىل سوق العمل كل عام، يف حني 

يبلغ عدد فرص العمل املستحدثة 65000، معظمها يف املناطق األكرث منوا يف منطقة تونس الكربى وعىل طول الساحل. 

وعالوة عىل ذلك، فان معدالت البطالة مرتفعة بشكل خاص بني ذوي املهارات العالية، ألن االستثامرات الكبرية الرامية 

إىل تحسني النظام التعليمي مل تتواكب مع سياسة التوظيف املناسبة. ومن عام 2001 حتى عام 2008، وبينام ظل املعدل 

الرسمي للبطالة مستقرا عند 14.2 %، ارتفع اإلنفاق عىل التعليم من 4،0 % من الناتج املحيل اإلجاميل )GDP( إىل 5.7 

%، وارتفت نسبة البطالة بني ذوي املهارات العالية من 14.8 % إىل 21.6 %.

ثانياً: مشاكل قياس حجم الهجرة وتدفقاتها

أوال، من املهم ان تؤخذ يف االعتبار بعض القضايا املنهجية األساسية املتصلة بإحصاءات الهجرة. ومن الصعب احصاء عدد 

املهاجرين ألسباب عدة، من بينها الطابع الخفي لتدفقات الهجرة غري النظامية والتعاريف املتنوعة ملن هو املهاجر. ويف 

الواقع، قد تختلف األرقام بشكل كبري حسب من يجري هذا التعداد وما هو بلد املنشأ أو بلد املقصد، وما هي املعايري 

املستخدمة لتحديد هوية املهاجر، مثل ما إذا كان اجنبيا ، أو مولودا يف الخارج أو ولد من أبوين أجنبيني.

ويف الحالة التونسية، يالحظ ان عدد التونسيني يف الخارج، وفقا للسجالت القنصلية التونسية، هو أعىل، واحيانا ضعف 

عدد املهاجرين التونسيني املسجلني يف البلدان املضيفة )انظر امللحق 1(. ويف الواقع، تعترب احصاءات البلدان املضيفة 

التي تشمل  القنصلية  السجالت  انهم مهاجرين، عىل عكس  الخارج عىل  املولودين يف  املواطنني  و/أو  لألجانب  عادة 

جميع فئات املواطنني يف الخارج، مبن فيهم املهاجرون، واملواطنني ذوي الجنسية املزدوجة1 وأحفاد املهاجرين. ومع 

يالحظ ان 22% من التونسيني يف الخارج يحملون جنسيات مزدوجة.  1



112

ذلك، قد تكون السجالت القنصلية غري دقيقة ألنه ليس بالرضورة أن يسجل كل املهاجرين أطفالهم يف القنصلية، أو 

ألن بعض املهاجرين عادوا أو توفوا دون أن يتم إزالة اسامئهم من السجالت القنصلية. وأخريا فان تقدير عدد السكان 

املنحدرين من أصول تونسية يف الخارج يثري قضايا معقدة، إىل جانب املشاكل اإلحصائية، مثل وضع إليهود التونسيني 

الذين هاجروا عشية استقالل تونس يف عام 1956، إىل فرنسا2 ، وإىل حد أقل ، إىل إرسائيل.

وعالوة عىل ذلك ، فإن تقدير تدفقات الهجرة الغري الرشعية من تونس أمر معقد ويتطلب االستعانة مبصادر مختلفة. 

ويستخدم حبيب فورايت )2008( نتائج التعداد التونيس واالبحاث املختلفة الخاصة بالهجرة لتقدير الهجرة غري النظامية 

للفرتة من أبريل 2003 إىل أبريل 2004 حسب بلد املقصد )انظر امللحق 2(. ويوضح أن تدفقات الهجرة غري الرشعية 

متجهة غالبا إىل فرنسا وايطاليا، حيث أنها متثل عىل التوايل 38% و 56% من مجموع تدفقات الهجرة من تونس. ولكن 

قد تكون هذه األرقام قدمية حيث أن الهجرة غري الرشعية من تونس بلغت ذروتها بعد سنوات قليلة، وقبل تغري الهجرة 

الغريرشعية نتيجة لزيادة السيطرة عىل الشواطئ االيطالية.

ومع وضع هذه القيود املنهجية يف االعتبار ، ميكن تقدير عدد من التونسيني يف الخارج بانه 1058600 يف عام 2008، 

وفقا لسجالت القنصلية التونسية، موزعة عىل النحو التايل: 54،6 % يف فرنسا، 13،4 % يف إيطاليا، 8، 7 % يف أملانيا، 7،9 

% يف ليبيا، والباقي يف الدول العربية وأمريكا الشاملية. ويالحظ أن عدد التونسيني املسجلني يف سجالت القنصلية كان 

600000 يف عام 1995، ما يؤكد زيادة تدفقات الهجرة من تونس يف أوائل االلفية الثانية. وخالل الفرتة من 1995 إىل 

2008، كان معدل النمو السنوي بني التونسيني يف الخارج 5.5 %، عىل عكس معدل النمو السنوي البالغ 1% بني السكان 

التونسييني )دي بارتولوميو وآخرون، 2010(.

وقد توجهت هذه املوجة الجديدة من الهجرة نحو بلدان عدة، عىل عكس املوجة األوىل يف الستينات، التي توجهت إىل 

فرنسا يف املقام األول. والتزال فرنسا حالياً هي الوجهة الرئيسية للمهاجرين التونسيني، ولكن هناك دول أوروبية أخرى 

وغري أوروبية تكتسب أهمية. وعىل سبيل املثال، فإن النسبة املئوية من التونسيني املقيمني يف فرنسا، كنسبة مئوية 

من مجموع السكان الوافدين، قد انخفضت من 58 % يف عام 1995 إىل 54.5 % يف عام 2008. ويف املقابل، لوحظ أن 

أعىل معدالت النمو من بني املغرتبني التونسيني كان يف أملانيا وايطاليا عىل التوايل 12.4 % و 11.5 % سنويا يف الفرتة من 

2001 حتى عام 2008. ويف ايطاليا، ارتفع عدد املهاجرين التونسيني من 40000 يف عام 1995 إىل أكرث من 140000 يف 

عام 2007، وهو ما ميثل 14 % من مجموع سكان تونس يف الخارج )دي بارتولوميو وآخرون، 2010؛ محجوب، 2009(.

وقد زاد ايضا عدد املهاجرين التونسيني يف البلدان العربية املنتجة للنفط خالل هذه الفرتة الزمنية، من 102725 يف عام 

2001 إىل 153200 يف عام 2008. ومع ذلك، كان لألزمة السياسية الليبية يف عام 2011 تأثريا شديدا عىل تدفقات الهجرة 

العربية املنتجة للنفط،  البلدان  التونسيني يف  ليبيا أكرث من نصف مجموع عدد املهاجرين  التونسية. وقد استضافت 

بلغ 83600 يف عام 2008، ومعظمهم فروا عندما تفجر الرصاع، إىل جانب مئات اآلالف من املهاجرين من جنسيات 

مختلفة. يف وقت كتابة هذا البحث، فإنه ال يزال من السابق ألوانه معرفة متى وإىل أي مدى سوف تستأنف هجرة 

اليد العاملة إىل ليبيا.

وأخريا، فمن الجدير بالذكر أن املهاجرين التونسيني يف أمريكا الشاملية ال ميثلون سوى 2،6 يف املائة من عددهم اإلجاميل 

يف الخارج، عىل الرغم من أن النسبة املئوية للمهاجرين املؤهلني تأهيال عالياً، وال سيام النساء )سليامن وكالبف ،2010(، 

انظر تريباالت )2004( لتقدير السكان ذوي االصل االجنبي ، مبا يف ذلك التونيسيني يف فرنسا يف 1999.  2
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هو أعىل بكثري يف الواليات املتحدة وكندا، وذلك بسبب سياسات الهجرة اإلنتقائية.

ثاثاً: مشاكل يف تحديد خصائص املهاجرين والعالقات مع تونس

ان البيانات املتاحة محدودة ، وغالبا ما تكون قدمية، فيام يتعلق بالخلفية اإلجتامعية واإلقتصادية للتونسيني يف الخارج، 

وال سيام يف البلدان العربية املنتجة للنفط، وكذلك وضعهم يف البلد الذي يقيمون فيه، وعالقاتهم مع بلدانهم األصلية. 

لإلحصاء،  التونيس  الوطني  واملعهد   ،3)OECD( والتنمية اإلقتصادي  التعاون  منظمة  الصادرة عن  لإلحصاءات  ووفقا 

فان املالمح العامة للمهاجر التونيس توضح أن غالبية املهاجرين من الرجال )82% من مجموع املهاجرين التونسيني(، 

ومن ترتاوح أعامرهم بني 15 و 44 عاما )89%( العزاب )75.6%(، املهاجرون إىل فرنسا أو ايطاليا )75%(، الباحثون عن 

وظيفة )66.3%(، ذوي مستوي تعليم منخفض )56% (. ولكن يالحظ أن نسبة املهاجرين ذوي املهارات العالية )أي 

ذوي املستوى التعليمي العاىل( ارتفعت بشكل ملحوظ خالل العقد املايض، من 19.6 % من اجامل تدفقات املسجلني 

يف عام 2001 إىل 30 % يف عام 2008. وباإلضافة إىل ذلك، فإن نسبة العاملني يف املهن التي تتطلب مهارات عالية جداً، 

مثل املهنيني واملديرين )12.8%( )دي بارتولوميو وآخرون، 2010؛ محجوب، 2009(.

وتشري السجالت القنصلية إىل أرقام مختلفة قليالً، وعىل وجه الخصوص ان نسبة الرجال بني التونسيني يف الخارج تبلغ 

64،7 %، وميكن تفسري ذلك من خالل وجود يف السجالت اطفال املهاجرين، خالفا الحصاءات منظمة التعاون والتنمية. 

ومن املثري لالهتامم، ان السجالت القنصلية تبني أن الرتكيبة اإلجتامعية واملهنية بني التونسيني يف الخارج تختلف حسب 

بلد املقصد. عىل سبيل املثال، فإن نسبة العامل أعىل بكثري يف ايطاليا )59%( مام هي عليه يف فرنسا )41%(، واملهنيني 

واملدراء والطالب هي أقل يف ايطاليا )2% و1% عىل التوايل و1%( مام هي يف فرنسا )عىل التوايل، 5%، 4% و 4%(؛ ومعدل 

البطالة أعىل يف فرنسا )18%(4 مام هو عليه يف ايطاليا )8%( )انظر امللحق 3(

تشكل التحويالت من الخارج مسألة أساسية عند النظر يف عالقات املهاجرين بوطنهم األصيل، وتأثري ذلك عىل التنمية. 

وقد زادت التحويالت املالية التي يرسلها املهاجرون التونسيون بإطراد منذ التسعينات. ووفقا للبنك املركزي التونيس 

)BCT(، بلغ مجموع التحويالت املالية 2653 مليون دينار تونيس يف عام 2009، وهو ما ميثل خمسة يف املائة من إجامىل 

الناتج املحيل التونيس. ومع ذلك، فإن تقديرات البنك الدويل تقدر ان التحويالت املالية التونسية أعىل من ذلك بكثري، 

وبلغت 4397 مليون دينار تونيس يف عام 2009. قد يكون السبب يف ذلك أن تقدير البنك املركزي التونيس ال يأخذ يف 

اعتباره تبادل األموال الغري رسمية أو السلع املصنعة التي يعود بها املهاجرون. ويالحظ أن التحويالت قد انخفضت 

بشدة يف عام 2011 )رمبا بنسبة 12.5% 5(، نتيجة لألزمة الليبية )بوبكري، 2011(. وينبغي إجراء بحوث جديدة لتقدير 

كمية التحويالت املالية، وفهم كيفية استخدام أرس املهاجرين لها لدى عودتهم إىل الوطن )االستهالك اليومي عىل سبيل 

املثال، لرشاء السلع املصنعة، أو الحصول عىل التعليم أو الصحة، أو اقتناء العقارات(. وعىل الرغم من أن التحويالت 

متثل مساهمة فعالة للحد من الفقر وتحسني مستويات املعيشة، قد يكون تأثريها غري متجانس، بسبب تفضيل بعض 

املناطق أو املجموعات، وألنه نادرا ما تستثمر يف مشاريع إقتصادية منتجة )عىل سبيل املثال مامونج، 1996؛ مامونج 

وآخرون ، 1999؛ دي هاس، 2008 و 2009(.

تتكون اساسا من بلدان املقصد  3

عن اندماج اطفال املهاجرين اإلجتامعي اإلقتصادي من املغرب إىل فرنسا ، وخاصة عدم املساواة يف الوصول إىل سوق العمل . انظر مريز وآخرون )2006( ، بوريل ولومو   4

)2020( ، اهريهارد وآخرون )2010(

http://english.al-akhbar.com/comment/ine-year-after-revolution-tunisian-economy-red : انظر  5
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وختاما ، يتصل التونسيون يف الخارج مع بلدانهم األصلية من خالل - من بني أمور أخرى – الزيارات أوالعودة نهائيا 

إىل تونس؛ والتواصل مع األقارب عن طريق الهاتف أو اإلنرتنت، ومشاهدة األخبار والربامج التونسية عرب الفضائيات 

واإلنرتنت، واملشاركة يف األنشطة املجتمعية يف الخارج، ومساعدة األقارب الراغبني يف الهجرة. وعالوة عىل ذلك، هناك 

تأثري كبري للتونسيني يف الخارج عىل بلدهم األصيل من خالل ما يسمى التحويالت الفكرية، والتي تشمل التحويالت 

الفكرية  التحويالت  هذه  تأثري  فهم  ويطرح  والقيم.  واألفكار  واملطالب  املامرسات  حيث  من  والسياسية  اإلجتامعية 

مجموعة واسعة من القضايا، بدءأً من التحول الدميوغرايف إىل التغيري اإلجتامعي والسيايس، الذي ال يزال يتعني بحثه.

الدولة التونسية والتونسيني يف الخارج: من التشكك إىل املشاركة
القسم التايل يركز عىل اإلنجازات التي حققتها الدولة التونسية وأوجه القصور يف تنفيذ السياسات وذلك بهدف تشجيع 

هجرة اليد العاملة وتعزيز العالقات مع التونسيني يف الخارج.

أ. إدارة هجرة اليد العاملة6

 بعد اإلستقالل عام 1956، اعرتض الحزب االشرتايك الدستوري )PSD(، الذي حكم تونس حتى عام 1987 يف ظل نظام 

الحزب الواحد عىل الهجرة إىل الخارج ، خوفا من خسارة رأس املال البرشي واملاىل. ومع ذلك، رسعان ما برزت هجرة 

اليد العاملة بوصفها سمة أساسية من سامت سياسة العاملة التونسية يف أوائل الستينات، ملواجهة البطالة املتزايدة، 

وانشأت الحكومة مجموعة من املؤسسات العامة املسؤولة عن إدارة هجرة اليد العاملة، عىل الرغم من اعتبار هذه 

التدابري مؤقتة.

وتم إنشاء مكتب التدريب املهني والعاملة )OFPE( يف عام 1967. وبالنسبة إىل هجرة اليد العاملة، كانت مهامها 

عىل النحو التايل: تحديد النقص يف اليد العاملة واإلحتياجات يف البلدان املضيفة، وتحديد العامل الذاهبني إىل الخارج 

ومراقبة العامل املهاجرين يف الخارج وترتيب عودتهم. ويف عام 1969، بدأ مكتب التدريب املهني والعاملة التعاون مع 

املكتب الوطني الفرنيس للهجرة )ONI(، وأنشأت يف قرطاج بالقرب من تونس العاصمة، مركزا كبريا لتجميع وإعداد 

العامل قبل مغادرتهم. وبحلول عام 1972، مثلت الهجرة عن طريق الدولة ثالثة أرباع توظيف العاملة التونسية يف 

فرنسا، مقارنة مع ربع هذا العدد يف عام 1969؛ وبلغ عدد العامل التونسيني يف فرنسا ثالثة اضعاف عددهم يف الفرتة 

من 1965 حتى عام 1973، حيث يصل هذا العدد يف الوقت الراهن 149274 بشكل رسمي ، ولكن من املؤكد ان هذا 

العدد يتجاوز ذلك )سيمون، 1979: 89(.

وخالل الفرتة نفسها، وضعت تونس تدريجيا واحدة من الشبكات القنصلية األكرث شموال. وكان ينظر إىل القنصليات عىل 

انها مساحات إجتامعية مهمة للمهاجرين، تلعب دورا مزدوجا كوسيط وحكم بني التونسيني ومؤسسات البلد املضيف 

بـ “رابطة  التونسية تؤيد إنشاء جمعيات للمهاجرين، تحت ما يسمى  الدولة  عىل حد سواء. وإضافة إىل ذلك، فإن 

العامل التونسيني يف فرنسا”، التي لها دور إجتامعي وثقايف بني املهاجرين، وكانت تستخدم من قبل النظام التونيس 

ملراقبة النشاط السيايس بني املهاجرين.

ويف عام 1974، اغلقت فرنسا أبوابها رسميا امام هجرة اليد العاملة. وعاد القليل من املهاجرين التونسيني إىل تونس، 

عىل الرغم من الحوافز املالية التي تقدمها الحكومة الفرنسية للقيام بذلك، وغالبيتهم ظلوا مقيمني بشكل دائم عندما 

)132 القسم 2 أ و2 ب يستندا إىل تحليل لوري براند لسياسة الهجرة التونسية من الخمسينات إىل عام 2000 (براند ، 2006: 92-   6
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انضمت إليهم عائالتهم مبوجب خطط مل شمل األرس. ويف موازاة ذلك، زاد الطلب عىل اليد العاملة يف البلدان العربية 

املنتجة للنفط، وبالتايل جذبت املزيد من املهاجرين التونسيني ، وال سيام يف ليبيا.

ومن السبعينات حتى التسعينات ، اعادت الدولة التونسية تنظيم اإلطار املؤسيس املكرس إلدارة هجرة اليد العاملة 

يف عدة مناسبات، من أجل حل مشكلة البطالة يف البالد. وتم إنشاء الوكالة التونسية للتعاون الفني )ATCP( يف عام 

1972 لتدريب وتوظيف العامل املهرة. وتخصصت تدريجيا يف هجرة العاملة إىل دول الخليج. يف عام 2008 وظفت الـ

ATCP 2058 من املهاجرين املؤهلني. وبالتوازي مع ذلك، أعيد تنظيم الـ OFPE عدة مرات يف الثامنينات7. ويف نهاية 

املطاف، تم إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل )ANETI( يف عام 1993 بهدف تنفيذ سياسة الحكومة 

يف التوظيف. ووظفت الـANETI 2193 يف عام 2008، نصفهم كانوا من العامل املوسميني، وخاصة يف فرنسا وايطاليا 

واململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة )محجوب، 2009(.

 عىل الرغم من أن عدد األشخاص الذين استفادوا من ATCP وبرامج ANETI للتوظيف يف الخارج ، فالجدير بالذكر ان 

هجرة اليد العاملة املنظمة من قبل الدولة متثل نسبة ضئيلة من العدد اإلجاميل للمهاجرين، النظاميني وغري النظاميني. 

ولذلك، ينبغي للدولة التونسية ان تهدف إىل متكني وتشجيع هجرة اليد العاملة بني الشباب التونيس، وال سيام من خالل 

التعليم والتدريب املهني، فضال عن )إعادة( التفاوض بشأن اتفاقات مع البلدان املضيفة ، مبا يف ذلك تسهيل الحصول 

عىل التأشريات وحامية حقوق املهاجرين اإلجتامعية واإلنسانية8.

ب. الوصول إىل التونسيني يف الخارج

 ويف سنوات الـ1950، وبعد اإلستقالل، كانت الدولة التونسية تهدف إىل التواصل مع العامل التونسيني يف فرنسا. فقامت 

والتي عرضت  فرنسا،  التونسيني يف  العامل  برابطات  ما يسمى  تشمل  رابطات  وأنشأت  كبرية  قنصلية  بتطوير شبكة 

مساحة لألنشطة السياسية واإلجتامعية والثقافية، تحت ارشاف اإلدارة القنصلية وأعضاء الحزب االشرتايك الدستوري . 

وبناء عىل ذلك، نظر أولئك الغري متعاطفني مع الحزب بحذر للرابطات . وباإلضافة إىل مراقبة النظام عن كثب لألنشطة 

يف  اإلجتامعية  االحتجاجات  يف  املشاركة  خاصة  وبصفة  التونسيني،  املهاجرين  قبل  من  املامرسة  املعارضة  السياسية 

السبعينات واالحزاب االسالمية يف الثامنينات . 

أصبحت إدارة العالقات مع التونسيني يف الخارج قضية سياسية رئيسية بعد انقالب عام 1987، عند وصول زين العابدين 

بن عىل مقاليد السلطة. وقد منح التونسيني يف الخارج أوال الحق يف املشاركة يف اإلنتخابات الرئاسية عام 1988. ثم 

الخارج وتشجيع  التونسيني يف  الحفاظ عىل روابط إجتامعية وثقافية قوية مع  الجديدة عىل  السياسة  برامج  أرصت 

اندماجهم اإلجتامعي واإلقتصادي يف املجتمع املضيف. ومن الجدير بالذكر أنه تم التخيل عن صيغة العامل التونسيني 

يف الخارج )TTE( للتونسيني املقيمني يف الخارج )TREs( آنذاك. وعالوة عىل ذلك، بدأ النظر إىل الـ TREs عىل أنها من 

املساهمني املحتملني يف تنمية بلدهم األصيل، وتم تقديم تسهيالت ألولئك الذين يعودون إىل تونس، مثل االمتيازات 

الجمركية واالعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة )VAT( للمشاريع االستثامرية، والفوائد من وضع املقيم ؛ وتسجيل 

األطفال يف نظام التعليم العام والتدريس املجاين للغة العربية ؛ التسهيالت االئتامنية وامتالك العقارات.

تم تغيري اسم الـ OFPE عام 1973 إىل مكتب العامل التونسيني يف الخارج والتدريب املهني )OTTEEFP(. ويف عام 1984 تم تقسيم الـ OTTEEFP إىل كيانني : مكتب   7

املهاجرين، ومكتب التدريب املهني )OFP( يتويل مهام التدريب. تنمية العاملة والهامل التونسيني بالخارج )OPETTE( يتويل مهام توظيف العامل  

يف شأن تحركية مشاركة االتحاد األورويب ، انظر إىل ويست أولسن )2011(.  8
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الهجرة يف  قطاع  داخل  عام 1988  )OTE( يف  الخارج  يف  التونسيني  مكتب  إنشاء  تم  السياسات،  مثل هذه  ولتنفيذ 

ملختلف  االستجابة  إىل  تهدف  وبرامج10  سياسات  بوضع  تدريجي  بشكل   OTE الـ وقام  اإلجتامعية9،  الشؤون  وزارة 

املهارات  األعامل واملهاجرين من ذوي  التونسية، ومساهمة رجال  الثقافية  القيم  نقل  املرأة يف  التحديات، مثل دور 

العالية يف تنمية بلدهم األصيل، وعالقة األطفال املهاجرين عىل حد سواء مع البلد املضيف أو بلدهم األصيل. ومن 

بني مختلف املبادرات، نظم الـ OTE املؤمتر السنوي للمهاجرين التونسيني، التي كانت تعقد عادة يف اليوم الوطني 

للتونسيني يف الخارج، لدعم التنمية من أجل تعزيز االتصاالت بني رجال االعامل التونسيني ومناطقهم األصلية، وخلقت 

قاعدة للجمعيات التونسية يف الخارج. وعالوة عىل ذلك، جند الـ OTE ملحقني إجتامعيني يتولون مساعدة TREs يف 

القنصليات التونسية، وخلقت مواقع مخصصة للنساء )مساحة للنساء( لتعزيز متاسك املجتمع. وقد توسع وتطور تعليم 

اللغة العربية بني أبناء املهاجرين، فضال عن تنظيم رحالت دراسية ومخيامت عطل يف تونس. وأخريا، ساهمت يف تسهيل 

عودة الـ TREs إىل تونس خالل العطلة الصيفية.

وعالوة عىل ذلك ، اسست الحكومة التونسية مجلس للجامعات التونسية يف فرنسا )CTCF(، والتي مثلت فيه جميع 

الجمعيات التونسية واألحزاب بعد وقت قصري من وقوع اإلنقالب، ولكن رسعان ما متت السيطرة عليه من قبل أعضاء 

حزب زين العابدين بن عيل والتجمع الدستوري والدميقراطي )حزب التجمع الدستوري الدميقراطي (. ويف بداية عام 

1989، عاود النظام مامرساته السابقة للسيطرة عىل األنشطة اإلجتامعية والثقافية بني التونسيني يف الخارج، فضال عن 

رصد املعارضني السياسيني، واألحزاب اإلسالمية بشكل خاص. 

تنظيم  مثل  الخارج،  يف  بأنشطة  بالنظام  املرتبطة  والجمعيات  الدميقراطي  الدستوري  التجمع  حزب  خاليا  وقامت 

 TREs املؤمترات السنوية للمسؤولني التنفيذيني للحزب ورجال األعامل والفنانني والطالب والنساء، وتعبئة تصويت الـ

خالل اإلنتخابات الرئاسية، ودعم الـ OTE يف تنظيم فصول تعليم اللغة العربية . ومع ذلك، اعاق غياب الدميقراطية 

مشاركة التونسيني يف الخارج يف مثل هذه األنشطة، ومساهمتها يف تنمية بلدهم األصيل.

جـ: التونسيني يف الخارج منذ قيام الثورة

لعبت شبكة اإلنرتنت دورا حاسام خالل الثورة، من خالل تقديم وسائل اإلعالم البديلة للتنافس السيايس، بينام خضعت 

وسائل االعالم الرسمية، مثل التلفزيون والراديو والصحف لرقابة صارمة من قبل النظام. وما زالت هناك رضورة الجراء 

بحوث معمقة وتحليالت للثورة ، غري ان هناك العديد من البحوث والدراسات التي تقدم دليال عىل الدور الذي يقوم به 

التونسيون يف الخارج، عن طريق شبكة اإلنرتنت. وعىل سبيل املثال، تشري خريطة للعامل التدويني التونيس خالل الثورة، 

التي تحدد مكان وترقيم املواقع املرتبطة مع املوقع الرئييس للمعارضني التونسيني، اال أن معظم تدفقات املعلومات من 

خارج تونس كانت ترتكز يف أوروبا11 وعالوة عىل ذلك، تتبع دراسة رومان ليكومت مشوار املنشقني التونسيني األوائل 

املدونني يف اإلنرتنت، املقيمني يف تونس والخارج، من الذين انشأوا العديد من املواقع املنتقدة للنظام يف أوائل عام 

2000. وهو يعرض كيف قام مستخدمي اإلنرتنت باملشاركة أكرث فأكرث يف املناقشات حول الوضع اإلجتامعي واإلقتصادي 

ويوجه الـ OTE اصوله إىل الـ OPETTE )انظر الحاشية رقم 6(  9

وبدأت منظامت إقتصادية وتجارية يف تونس العمل النشط بني الـ TREs يف سنة 1990 ، وعىل سبيل املثال جمعية املصارف التونسية التي انشأت مكاتب يف الخارج   10

لتسهيل الحواالت املالية ودعمت الوكالة التونسية لالتصاالت الخارجية وسائل االعالم التونسية التي تذيع يف الخارج.

http://www.gis.cist.fr/index.php/mqin-sections/axes-de-recherche/geomedia/dossiers-du-cist/la-biosphere-tunisienne-au-centre-du- اتظر   11

monde
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والسيايس يف تونس، من خالل مواقعهم الخاصة ، وبعد ذلك يف الفيسبوك )ليكومت، 2006(.

والداعمة  الخارج  يف  املقيمني  التونسيني  قبل  من  املبادرات  من  العديد  ظهرت  عيل،  بن  العابدين  زين  رحيل  وبعد 

للدميقراطية والتنمية اإلقتصادية يف تونس12 . وعالوة عىل ذلك، قرر البعض فعال العودة إىل تونس، مثل وزراء الحكومة 

اإلنتقالية برئاسة محمد الغنويش، ويف وقت الحق من قبل الباجي قائد السبيس: حلول عياد )املالية(، مهدي حواس 

)التجارة والسياحة(، ياسني ابراهيم )النقل و املعدات(، وآيس الجويني )اإلصالح اإلقتصادي واإلجتامعي(.

“كراسة  بهدف صياغة  التونسية”  الهجرة  “أسس  تنظيم  الخارج  تونسية يف  انشأت عدة جمعيات  مارس 2011،  ويف 

التونسية من  الجمعيات  الحكومة. وبعد اجتامع 300 ممثل من  (13 لعرضها عىل   Cahier de doléances( ”املظامل

خمس دول أوروبية وكندا يف باريس يف مايو 2011، قدمت كراسة املظامل إىل الحكومة التونسية يف يونيو 2011. وتؤكد 

الكراسة أوال عىل حق كل الـ TREs )مبا يف ذلك املهاجرون الغري رشعيون( يف املشاركة يف اإلنتخابات العامة الرئاسية 

والترشيعية التونسية، واألهلية لإلنتخاب )مبا يف ذلك املواطنون ذوي الجنسية املزدوجة14(، وضامن التمثيل العادل للـ 

TREs داخل الربملان . وتشري الكراسة، عالوة عىل ذلك ، أنه ال ينبغي للدولة التونسية ان متارس أي شكل من أشكال 

الهجرة  قضايا  يف  التعاون  وتعزيز  ببساطة  بها  تعرتف  ان  عليها  ولكنها  الخارج،  يف  التونسية  الجمعيات  عىل  الرقابة 

وتجميعها داخل اتحاد مستقل ودميقراطي. وتندد الكراسة التدخل املسبق بني الدولة والتجمع الدستوري الدميقراطي، 

.TREs وإنشاء وزارة للمغرتبني، وإنشاء مؤسسة ممثلة للـ ، OTEوتطالب باإلصالح الجذري للـ

وتشمل ايضا الطلبات األخرى ألسس الهجرة التونسية رضورة تقديم تعريف تفصييل لسياسة الهجرة الجديدة التي 

تحرتم حقوق املهاجرين )املهاجرين التونسيني واملهاجرين األجانب يف تونس(، وتعزيز الثقافة التونسية واللغة العربية 

أو  العطالت  لقضاء  سواء  حد  عىل  تونس،  إىل   TREs الـ  عودة  وتسهيل  القنصلية  الشبكة  وتحسني   ،TREs الـ  بني 

بشكل دائم. وتطالب الكراسة بتنديد اتفاقات إعادة القبول مع بلدان االتحاد األورويب والحصص املفروضة عىل عدد 

املهاجرين املقبولني يف دول االتحاد األورويب، لتقديم املساعدة للمهاجرين غري الرشعيني التونسيني يف الخارج، وباألخص 

املشورة القانونية، وتعديل قانون عام 2004 التونيس بشأن دخول وإقامة األجانب واعتامد االتفاقية الدولية لعام 1990 

بشأن حامية حقوق جميع املهاجرين. وتقرتح الكراسة ايضا إصالح وتعزيز تعليم اللغة العربية بني أبناء املهاجرين 

التونسيني، مبا يف ذلك زيادة التعاون مع املؤسسات التعليمية يف بلدان اإلقامة )مثل اللغة العربية يف املناهج الدراسية 

وتوظيف املدرسني التونسيني(؛ ودعم التبادالت العلمية والثقافية )مثل املنح الجامعية ومعادلة الشهادات( وللرتويج 

للسياحة التونسية والرتاث الثقايف بني الـ TREs. وأخريا وليس آخرا، تنتقد الكراسة العديد من املشاكل التي يواجهها الـ 

TREs عند التعامل مع اإلدارة التونسية، سواء يف القنصليات وعند العودة إىل تونس، وعدم وجود مبادرات لتشجيع 

االستثامرات يف تونس.

ويف يونيو 2011، أعلنت الهيئة التونسية العليا املستقلة لإلنتخابات )ISIE( أن الـ TREs سيكون قادرا عىل املشاركة 

يف انتخابات الجمعية التأسيسية والتي ستكون ممثلة من قبل 18 ممثال محددا، يتم انتخابهم يف ست دوائر انتخابية 

http://pactetunisien.org انظر  12

http://www.reseau-ipam.org/IMG/pdf/Cahier-de-Doleances-MPV3-Mabrouki-Tunisia  13

يشرتط ان يكون رئيس الجمهورية من والدين تونسيني  14  متت مناقشة هذه القضية يف الجمعية التأسيسية عندما تبني املمثلون مرشوع القانون لتنظيم الدولة الذي  

وانه ال يجوز ان يحمل جنسية مزدوجة )املادة 8( انظر:  

http://www.madjerba.com/archives/2011/12/21/23021137.html  



118

خارج  الحدود 15 . ومن أصل 18 مقعدا للـ TREs، فاز حزب النهضة اإلسالمي بتسعة مقاعد16 ، ولكن من الجدير بالذكر 

أن السلوك اإلنتخايب من التونسيني يف الخارج يختلف اختالفا كبريا من بلد إىل آخر. فعىل سبيل املثال، حصلت النهضة 

عىل، 49.4 %، و 45.8 %، و 42.9 % من األصوات يف ايطاليا والدول العربية وأملانيا، وكانت النسب : 35 %، و 34.3 %، و 

 TREs 33.7 % يف الواليات املتحدة، وباريس، و مرسيليا. وتثري هذه الخالفات مسألة العالقة بني السلوك اإلنتخايب للـ

ومالمحها اإلجتامعية واإلقتصادية والوضع يف بلدان املقصد. وهناك رضورة ملزيد من البحوث لتحليل التمثيل السيايس 

ومشاركة الـ TREs، مبا يف ذلك دور ممثيل الـ TREs داخل الجمعية التأسيسية، تسأل عىل سبيل املثال ان كانت تدافع 

عن حقوق الـ TREs ومصالحهم؟ هل تعزز عالقاتها مع تونس؟ هل تساهم يف وضع سياسة جديدة للهجرة؟

وقد أيدت معظم األحزاب السياسية التونسية أثناء الحملة اإلنتخابية مشاركة الـ TREs يف انتخابات الجمعية التأسيسية، 

ولكن بدى تعريف السياسة الجديدة إلدارة هجرة اليد العاملة وتعزيز العالقات مع التونسيني يف الخارج وكأنها ثانوية. 

وركزت برامج االحزاب السياسية أساسا عىل إنشاء إطار مؤسيس جديد إلدارة الهجرة، وتشجيع االستثامر من قبل الـ 

TREs يف تونس وتنشيط الثقافة التونسية واللغة بني الـ TREs. عىل سبيل املثال، اقرتح العديد من األحزاب إنشاء 

وزارة دولة للتونسيني يف الخارج و/ أو مجلس ممثل للتونسيني بالخارج. وعالوة عىل ذلك، تم االقرتاح ، من بني أمور 

أخرى، عىل إنشاء هيئة إقتصادية إجتامعية تهتم بتشجيع االستثامر، وتقديم حوافز مالية للمهاجرين ذوي املهارات 

، تناولت بعض األحزاب قضايا حقوق  املالية17. ومع ذلك  التحويالت  العالية والعائدين إىل تونس وتخفيض تكاليف 

املهاجرين، وتقديم املساعدة للمهاجرين غري الرشعيني أو التفاوض عىل اتفاقات جديدة ومتوازنة مع بلدان املقصد.

الخالصة والتوصيات
وختاما، نعترب صياغة دستور جديد خطوة حاسمة بالنسبة لتونس، حيث يواجه البلد تحديات هائلة، ال سيام مع نسبة 

البطالة املرتفعة جداً وتباطؤ إقتصادي )كاسارينو ، 2011(. ويف مثل هذا السياق، ترى األحزاب السياسية يف كثري من 

األحيان ان تحديد وتنفيذ سياسة الهجرة الجديدة أمر ثانوي. ولذلك، ينبغي عىل املنظامت الدولية واإلقليمية والدول 

الرشيكة زيادة دعم الدولة التونسية يف مجال إجراء البحوث النوعية والكمية حول الهجرة؛ ومناقشة ما ينبغي أن تكون 

األهداف الرئيسية لهذه السياسة، وإعادة تنظيم اإلطار املؤسيس عند الرضورة.

وغري  متناقضة  املتوفرة  اإلحصاءات  أن  توضيح  تم  وامناطها،  البحث  هذا  يف  التونسية  الهجرة  اتجاهات  تحليل  عند 

مكتملة، وان هناك حاجة لتحديث اإلحصاءات بشكل منتظم والرتكيز بشكل خاص عىل تلك الفئات من املهاجرين 

التي يتم تجاهلها يف كثري من األحيان، مثل املهاجرين الغري رشعيني واملهاجرين الدائريني، واملهاجرين العائدين، وأحفاد 

املهاجرين الذين ولدوا يف الخارج واملهاجرين يف الدول العربية املنتجة للنفط. وعالوة عىل ذلك ، ينبغي توفري معلومات 

مفصلة عن خلفية املهاجرين اإلجتامعية واإلقتصادية ووضعهم يف البلدان املضيفة. وال بد لتحقيق هذه األهداف، من 

تواجد بيانات أفضل بشأن الهجرة ، تنتجها املؤسسات التونسية ومزيد من الدعم للبحوث الكمية والنوعية يف مجال 

أخرى : 2 مقعد – وبالد العامل األخرى : 2  شامل فرنسا ، 5 مقاعد – جنوب قرنسا ، 5 مقاعد – ايطاليا: 3 مقاعد – املانيا: مقعد واحد – امريكا الشاملية ودول أوروبية    15

مقعد

)العريضة  والتنمية  والعدالة  للحرية  وصل حزب املؤمتر الجمهوري ليسار الوسط )CPR( يف املرتبة الثانية باربعة مقاعد ؛ وحزب التكاتل واالسالمي الشعبي    16

والحداثة )PDM( حصل عىل مقعد واحد. الشعبية ( حصلوا بالتوايل عىل مقعدين والكتلة السياسية املسامه بالقطب الدميوقراطي  

le-volet-«-tunisiens-de-l›etranger-«-du-programme-des-partis-politiques-/10/2011/http://www.tunisiensdumonde.com/a-la-une انظر:   17

passe-au-crible
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الهجرة.

وعالوة عىل ذلك، يبني تحليل إدارة هجرة اليد العاملة من قبل الدولة التونسية أن العاملة املهاجرة املنظمة متثل حالياً 

نسبة ضئيلة من جميع تدفقات الهجرة. ولذلك، ينبغي للدولة التونسية ان تزيد املشاركة يف متكني الشباب التونيس 

من الهجرة، يف إطار برامج الدولة أو بشكل مستقل. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي للدولة التونسية استئناف جهودها 

لتشجيع هجرة اليد العاملة من خالل برامج ثنائية والتفاوض بشأن اتفاقات لتيسري الحصول عىل التأشريات مع البلدان 

املستقبلة. وقد يساهم تشجيع وتبني مواقف مشرتكة مع غريها من هجرة اليد العاملة يف البلدان املرسلة والبحر األبيض 

املتوسط   وأفريقيا عىل تعزيز مكانة تونس اثناء التفاوض عىل اتفاقات مع البلدان املستقبلة، مبا فيها االتحاد األورويب 

، فضال عن الدول العربية املنتجة للنفط. باإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تتضمن هذه االتفاقات بشكل منهجي أحكام 

لربامج التدريب املهني وحامية حقوق املهاجرين اإلجتامعية والبرشية، وال سيام املهاجرين الغري رشعيني.

الخارج برصد دقيق للمعارضني  التونسيني يف  التونسية تجاه  السياسة  الثورة، اتسمت  وعالوة عىل ذلك، وحتى قيام 

السياسيني للنظام ومراقبة واسعة لألنشطة اإلجتامعية والثقافية يف الخارج. ويف هذا السياق، نظر التونسيون يف الخارج 

إىل القنصليات التونسية والجمعيات ذات الصلة بالنظام بحذر. 

ولذلك يبدو ان إقامة عالقات الثقة مع التونسيني يف الخارج رشطا مسبقا لتعبئة كاملة ملهاراتهم ومكتسباتهم لتنمية 

تونس. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي إيالء املزيد من االهتامم ملطالب التونسيني يف الخارج، وال سيام ضامن متثيلهم داخل 

املهاجرين  الخارج؛ وحامية حقوق  يف  لإلنتامء  أقوى  وتعزيز شعور  السياسات،  واملشاركة يف صنع  الدولة  مؤسسات 

وتقديم املساعدة إىل فئة املهاجرين األكرث هشاشة ، وبصفة خاصة املهاجرين غري الرشعيني، وخلق بيئة مواتية لتسهيل 

جهود أولئك الذين هم عىل استعداد للمساهمة يف التنمية يف تونس، مبا يف ذلك برامج العودة املفيدة.

الحث عىل  ينبغي  إيجابية، ولكن  اإلنتخابات خطوة  للمشاركة يف  الخارج  للتونسيني يف  التصويت   وشكل منح حق 

مزيد من االهتامم بدور املمثلني التونسيني يف الخارج يف الجمعية التأسيسية يف تعزيز مطالبهم، والدفاع عن مصالحهم 

واملساهمة يف وضع سياسة جديدة للهجرة. عالوة عىل ذلك، يبدو ان إعادة تنظيم اإلطار املؤسيس املعني بالهجرة من 

املرغوب فيه بشكل اسايس، ويف الـ OTE عىل وجه الخصوص والتي ينظر إليها بشكل سلبي من قبل التونسيني يف 

الخارج. واحدى الجوانب الحاسمة لعملية إعادة التنظيم هي التنسيق بني مختلف املؤسسات الحكومية املسؤولة عن 

قضايا الهجرة، مبا يف ذلك وزاريت الداخلية والخارجية والتعليم والشغل، ومشاركة املنظامت غري الحكومية، وأصحاب 

املصلحة يف عملية صنع القرار، مبا يف ذلك الجمعيات التونسية يف الخارج. يف الواقع، فإن الهجرة هي مسألة سياسة 

شاملة وينبغي اظهار املزيد من الرتكيز عىل تعزيز النهج العاملي للهجرة، بدال من الرتكيز عىل جانب واحد فقط.
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امللحق 1: عدد املهاجرين التونسيني وفقا ملصدر البيانات

بلد املقصد
البالد الذي يتم فيها العد
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387225919090املجموع القرعي
n.a99083.دوا اخري 18

1018173االجاميل
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امللحق 2:  الهجرة املنتظمة والغري رشعية )ابريل2003  ايل ابريل 2004(
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امللحق 3: الشتات التونيس يف فرنسا وإيطاليا

الشتات التونيس يف فرنسا

www.fhimt.com :املصدر
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الفصل السابع
 معاشات املهاجرين املتقاعدين العائدين إىل بلدان املغرب العريب:

هل هي عامل مساعد يف التنمية؟

سفيان بوهديبة

ملخص
بدأت الهجرة من بلدان املغرب العريب إىل أوروبا يف عام 1960، بعد االستقالل. وقد عاد منذ مطلع القرن، اآلالف من 

هؤالء املهاجرين، الذين بلغوا آنذاك سن التقاعد، إىل بلدانهم األصلية. وتعرض هذه الدراسة االجتامعية والدميوغرافية 

حالة هؤالء املهاجرين العائدين، وحجم معاشاتهم التقاعدية، وطرق استخدامها من حيث االستهالك واإلستثامر.

من  املتقاعدين  معاشات  لجذب  املغاربية  الحكومات  قبل  من  وضعت  التي  اإلسرتاتيجيات  البحث  هذا  يناقش  كام 

أفضل  إطار  يف  التوصيات  من  مجموعة  البحث  هذا  يقرتح  وأخريا،  املحيل.  اإلستثامر  وتشجيع  العائدين  املهاجرين 

املامرسات يف مجال تداول تدفقات معاشات املتقاعدين املهاجرين العائدين وأثرها عىل االقتصاد املغاريب.

مقدمة
بدأت الهجرة من املغرب1 إىل أوروبا يف عام 1960، بعد االستقالل. وقد عاد منذ مطلع القرن، اآلالف من هؤالء املهاجرين، 

الذين بلغوا آنذاك سن التقاعد، إىل بلدانهم األصلية. ويدرس هذا البحث كيفية استخدام معاشات املتقاعدين املهاجرين 

العائدين. وبصفة عامة، هناك سبيالن أساسيان واضحان إلستخدام تلك األموال: حيث ميكن استخدام املعاشات ألغراض 

االستهالك بشكل تام، مبا يف ذلك رشاء املنازل، أو ميكن استثامرها جزئيا يف االقتصادات املحلية. مع االعتبار أن هناك 

فارق واضح بني األجور واملعاشات وبني اسواق العاملة الداخلية املضيفة، وميكن للمتقاعد العائد ان يشكل عامال من 

عوامل التنمية االقتصادية يف املنطقة املغاربية.

وتستمد البيانات املستخدمة من دراسة ميدانية استقصائية أجريت يف عام 2006 ضمن إطار »املهاجرون العائدون 

إىل املغرب، وتحديات التنمية« ) املرشوع املبني عىل مرييم2  يف مركز روبرت شومان للدراسات املتقدمة) للدراسات 

املتقدمة )RCAS( )كاسارينو، 2007(. مع الدعم املايل من االتحاد األورويب، واملعهد األورويب الجامعي عىل حد سواء. 

وانقسمت بيانات هذا املسح إىل ثالثة من دول املغرب العريب، وفقا لعينة تشمل 992 مهاجر، موزعة عىل النحو التايل: 

330 شخص يف املغرب و332 يف الجزائر و330 يف تونس. وتم األخذ يف االعتبار فقط البيانات املتعلقة باملهاجرين الذين 

قرروا بحرية العودة إىل ديارهم وبالتايل تم استبعاد املرحلني.

ما هي نسبة املعاشات املستثمرة من قبل املهاجرين املتقاعدين العائدين؟ هل من املمكن اعتبار معاشات املهاجرين 

العائدين كعنرص من عنارص التنمية املستدامة يف املنطقة املغاربية؟ وما هي االسرتاتيجيات التي وضعتها الحكومات 

املغاربية الستقطاب هذه املعاشات يف عملية اإلستثامر؟ هذه هي بعض األسئلة التي سيحاول هذا البحث االجابة عليها.

املغرب، الجزائر وتونس  1

العمل الجامعي من أجل دعم اعادة دمج عودة املهاجرين إىل بلد املنشأ.  2
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أوضاع  الثاين  القسم  ويتناول  البحث،  نطاق هذا  باختصار  االول  القسم  يتناول  أقسام؛  ثالثة  ايل  البحث  ينقسم هذا 

ويتناول   ، اإلقتصادي  العائدين وسلوكهم  املهاجرين  املغرب، مبا يف ذلك خصائص  العائدين يف  املتقاعدين  املهاجرين 

القسم األخري من الدراسة مجموعة من التوصيات من أجل جذب معاشات املتقاعدين املغرتبني ودعم استثامراتهم يف 

اإلقتصاد املحيل.

إطار الدراسة
قبل النظر يف دور املتقاعدين املهاجرين العائدين، نقدم فيام ييل ملحة موجزة عن الوضع الحايل، ومنهج البحث.

أ. الجيل األول من املهاجرين

أدت عملية التحول االقتصادي التي اعقبت استقالل املغرب العريب خالل الستينات  إىل هجرة الشباب، إىل فرنسا يف 

املقام األول، وهي البلد االستعامري السابق، واىل إيطاليا التي تعترب أقرب بلد يوجد بها فرص للعمل. ومنذ ذلك الوقت، 

نظرت الحكومات املغاربية إىل الهجرة كوسيلة للحد من البطالة والفقر. وكانت أيضا وسيلة دعم إقتصادي من خالل 

التحويالت املالية.

املحلية.  االقتصادية  التنمية  فاعلة لالسهام يف  اداة  املهاجرون  املغرب، ويعترب  الهجرة مسألة حاسمة يف  واليوم، تظل 

ومتثل التحويالت املالية يف املغرب، عىل سبيل املثال، أكرث من مثانية يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل )GDP(، ومتكن 

الحكومة من تغطية نحو 50 يف املائة من العجز يف ميزان املدفوعات3. ومع ذلك، فقد تم اظهار القليل من االهتامم 

بالتغريات التي حدثت منذ رحيل الجيل األول من املهاجرين، واحتامل عودتهم وآثارها املحتملة عىل اإلستثامر والتنمية 

املستدامة.

من  األول  الجيل  أن  بالذكر  الجدير  فمن  ذلك،  ومع  ثالثا،  جيال  وحتى  ثانيا  جيال  املغاريب  املجتمع  يتضمن  واليوم، 

املهاجرين يتكون من األفراد الذين بلغوا سن التقاعد4. وقد عاد العديد من هؤالء املهاجرين املتقاعدين إىل بالدهم، 

وبعضهم يفكرون يف العودة إىل أرض الوطن.

وقد أظهر مسح مرييم أن التقاعد هو الدافع الرئييس لعودتهم اىل الوطن، باإلضافة اىل املشاكل العائلية يف بلد املنشأ، 

مثل قضايا املرياث أو رعاية أفراد األرسة ، ) 14.4 يف املائة و8.9 % من االجابات عىل التوايل(. ميثل من تزيد أعامرهم 

عن 65 سنة، 18 % من املهاجرين املغاربة العائدين، يف حني أن 21،9 % هم من املتقاعدين الرسميني )كاسارينو 2007(.

ان مفهوم قضاء األيام األخرية من الحياة يف الوطن، والدفن بالقرب من األب، هو أمر شائع يف الثقافة االسالمية. عالوة 

عىل ذلك، فان الدفن يف مقربة غري مسلمة يثري الشعور بالقلق بني املسلمني املغرتبني يف أوروبا والواليات املتحدة.

يشكلون  فأنهم  العائدين،  املهاجرين  عدد  إجاميل  من  ضئيلة  نسبة  سوى  ميثلون  ال  املتقاعدين  ان  من  الرغم  وعىل 

مجموعة يجدر النظر إليهم بجدية، حيث أن هناك عددا متزايدا من املغرتبني املغارية يعودون إىل بالدهم عند بلوغهم 

سن التقاعد. وخالل السنوات الـ 10 املاضية، غادر أكرث من 90000 من الجزائريني فرنسا لالستفادة من املعاش التقاعدي 

بنك املغرب  3

65 سنة يف معظم البالد املضيفة  4
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يف الجزائر5. ويبلغ عدد املتقاعدين املغاربة الذين يغادرون فرنسا حوايل 1400 سنويا. وعىل هذا النحو، فإن مدخرات 

ومعاشات املتقاعدين العائدين أصبحت اآلن عامال إقتصاديا هاما.

ب. االساليب املنهجية

لرأس  العائدين، حسب رؤيتهم  املتقاعدين  استخدام معاشات  لتحليل  املتاحة بني منهجني متناقضني  الكتابات  ومتيز 

املال االقتصادي.

The endogenous migration model 1( منوذج الهجرة الداخلية

يرى منوذج الهجرة الداخلية أن سلوك املهاجر يعتمد عىل غريه ورضا األشخاص الذين يعتمدون عليه، وبصفة خاصة 

االرسة يف دولة املنشأ )براون، 1997، وبوارين، 1997(. ويف إطار هذا النموذج، يفرتض أن املتقاعد قد يستخدم معاشه 

بالكامل ألغراض االستهالك6، سواء لنفسه أو ألرسته. والرعاية املبارشة هي اساسية حيث انها ترتبط بشكل مبارش مبنفعة 

املهاجرين يف الوطن األم )شامي، 2005(. وهذا النموذج من التحويالت املالية ال يأخذ يف اعتباره تحويالت املهاجرين، 

واملدخرات أو املعاشات كمحرك للعاملة املحلية والنمو االقتصادي.

The portfolio model 2( منوذج الحافظة

التحويالت املالية تهدف إىل ضامن مكافأة املهاجرعند العودة إىل أرض الوطن )شامي،  تشري نظرية الحافظة إىل أن 

2005(. ويف حالة املهاجرين املتقاعدين العائدين، يرى هذا النموذج أنه يتم استثامر جزء من الراتب التقاعدي عىل 

واملعاشات  واملدخرات  التحويالت  اعتبار  النموذج، ميكن  أساس هذا  املحلية. وعىل  التجارية  األعامل  االقل يف مجال 

إنتاجية وفرص  املنشأ، حيث قد تخلق أصوال  بلد  االقتصادي يف  للنمو  بالنسبة  املال  لرأس  التقاعدية كمصدر رئييس 

العمل.

املدة املثىل للهجرة

أظهرت العديد من الدراسات أن هناك عالقة وثيقة بني الفرتة الزمنية املنقضية يف الخارج، ورغبة العائدين يف 

االستثامر يف اقتصاد بلد املنشأ. فإذا كانت هذه املدة قصرية جدا، قد ال يتاح للمهاجر الوقت الكايف، عىل سبيل 

املثال بضعة سنوات، الكتساب الخربة الالزمة إلنشاء وإدارة اإلستثامر يف بلد املنشأ. وعىل العكس، فإذا كانت الفرتة 

التي قضاها املغرتب يف الخارج طويلة جدا، قد يؤدي ذلك إىل فقدان اتصال املهاجرين ببلد املنشأ، ويصبحوا بالتايل 

منفصلني إىل الحد الذي يجعلهم غري ملمني بالقدر الكايف بالسلوكيات وآليات السوق واالقتصاد وغري قادرين عىل 

اإلستثامر املربح ) كنج، 1986، انظر أيضا كارليتو، 2007(. وباإلضافة إىل ذلك، فإذا كان العائدون من كبار السن، قد 

ال تسمح حالتهم الصحية بإدارة اإلستثامر بكفاءة. عىل هذا النحو، هناك فرتة مثىل من الوقت تقيض يف الخارج من 

شأنها التأثري يف احتامل اإلستثامر يف الداخل.

حوايل 9100 سنويا  5

حيث يعترب رشاء االرض او املنازل مبثابة استهالك.  6
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سلوك ادارة املشاريع للمتقاعد املغريب العائد
يتناول هذا القسم سلوك املهاجر املتقاعد عندما يصل إىل مرحلة اتخاذ القرار، سواء للعودة إىل بلده األصيل أو البقاء 

يف البلد املضيف.

أ.  خصائص املتقاعدين العائدين املغاربة

استنادا إىل نتائج مسح مرييم )كاسارينو، 2007( نقدم فيام ييل ملحة عن أحد املتقاعدين الجزائريني العائدين، والتي 

متثل منوذجا للمهاجر املغاريب.

كان يبلغ سن الـ 25 سنة عندما غادر الجزائر يف عام 1960 وسافر بحرا إىل جنوب فرنسا )95% من املهاجرين فعلوا 

ذلك(. وكان يحمل وثائقا رشعية )99%(، مبا يف ذلك ترصيح عمل )63%(. واليوم يبلغ سن الـ 65، وقرر العودة إىل بلد 

املنشأ7 بعد ان أمىض ما يقارب  الـ 40 سنة يف الخارج. وهو حاصل عىل مستوى تعليم ضعيف )95%(، وكان يعيش يف 

منطقة ريفية )59%( قبل هجرته إىل الخارج.

وعىل الرغم من انه كان يعمل قبل الهجرة )62%(، وكان وضعه املايل غري مستقر )87%( وانه مل يستفد من أية مساعدة 

من قبل ارسته )66%(. غادر الجزائر مبفرده )70%( ومل يكن لديه روابط عائلية يف فرنسا )%96(.

وعند وصوله إىل فرنسا، مل يحصل عىل أية مساعدة من االرسة أو األصدقاء )75%(، ولكنه حصل عىل وظيفة يف غضون 

ثالثة أشهر )82%(، ومل يجد صعوبات يف االندماج يف املجتمع املحيل عىل الرغم من أنه مل يحسن مستواه التعليمي 

)95%( كام انه مل يحصل عىل أي تدريب مهني )90%(، ولكنه استطاع أن يحسن وضعه املايل خالل مسريته )%97(.

وحافظ عىل روابط مع الجزائر, حيث كان يرسل 1000 يورو كل عام إىل الجزائر )80%( ملساعدة أرسته )وخاصة لتغطية 

املستلزمات  أيضا  يجلب  وكان  املساجد.  بناء  مثل  االجتامعية،  املشاريع  يف  واملساهمة  منزل  وبناء  املدرسة(،  نفقات 

مع  منتظمة  عالقات  الخارج  يف  أقام  بينام   .)%88( الجزائر  إىل  السيارات  أو  الثالجات  مثل  املنزلية  واألجهزة  املنزلية 

قنصليته.

ولدى عودته إىل الجزائر، أصبح ميتلك اآلن منزال )98%( ويقيم يف منطقة حرضية )73%(. وعىل الرغم من أنه يفكر يف 

البقاء يف الجزائر بشكل دائم )75%(، يحتفظ بأوراقه الرسمية إلحتامل عودته إىل فرنسا )%84(.

اإلندماج يف  إعادة  الرغم من مشاكل  الكايف. وعىل  بالقدر  الجزائرية ال تساعده  الحكومة  بأن  وقد شعر عند عودته 

املجتمع الجزائري، فهو يعترب أن الحياة يف الجزائر أفضل مام هي يف فرنسا )68%(. واولئك الذين بقوا يف البلدان املضيفة 

يحولون 500 يورو شهريا إىل حساباتهم املرصفية يف الجزائر )55%(، وذلك الستخدامها لتغطية نفقات األرسة وبناء منزل. 

وتظهر ايضا مالمح مثرية لسلوك املتقاعد العائد إىل الجزائر.

مشاريع صغرية  يستثمر يف  فرناه  ذلك،  فعل  وإذا   .)%90( الداخل  يف  اإلستثامر  يبدو حريصا عىل  ال  االمر،  واقع  ويف 

إىل  يوريو  ترتاوح من 3000  والتجارة، ومببالغ متفاوتة  السياحة  أقل من 10 موظفني، يف قطاعي  ومتوسطة، توظف 

90000 يورو. ولديه القدرة عىل استثامر مبالغ تعترب عالية نسبيا يف االقتصاد املحيل ومستوى التنمية. ويشمل املصدر 

الرئييس للتمويل معاشات التقاعد واالدخار، مع عدم اللجوء إىل مساعدة من البنوك املحلية.

متوسط سن العودة هي 71 سنه  7
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وهناك تشابه كبري بني خصائص املتقاعدين العائدين إىل الجزائر وتلك الخاصة باملتقاعدين العائدين إىل املغرب وتونس.

ب. العودة مقابل البقاء والحامية االجتامعية كعامل أسايس

وعندما يبلغ املهاجر سن الـ 65، وهو سن التقاعد يف معظم البلدان املضيفة، ال بد له من اتخاذ قرار هام يف املرحلة 

األخرية من دورة هجرته: البقاء يف البلد املضيف أو العودة إىل الوطن.

1. البقاء يف البلد املضيف

يعترب كل من معدل الحصول عىل الخدمات الطبية الجيدة ونوعية النظام الصحي مبثابة العنارص األساسية للمهاجر 

املتقاعد. وهو، يف الواقع، بالغ لسن الـ 65، ورمبا لديه احتياجات صحية محددة. كام هو الحال يف العديد من البلدان 

املتقدمة، ويتميز املغرب العريب بنظام صحي ينقسم بني النظام العام الذي تقدمه الدولة والنظام الذي يقدمه القطاع 

الخاص. ومن املالحظ أن الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام محدودة، وغالبا ما تتميز باستقبال غري منظم، 

وانعدام النظافة، والتأخري يف العالج والغرف املكتظة. ومع ذلك، فإن القطاع الخاص يقدم نوعية جيدة من الخدمات 

الخاصة  العيادات  الوضع جليا بشكل خاص يف تونس، حيث تقدم  بتكلفة مرتفعة جدا. ويبدو هذا  الصحية، ولكن 

خدماتها8. وباإلضافة إىل ذلك، فإن النظم الصحية املغاربية مازالت ال توفر خدمات معينة، مثل الشيخوخة أو املساعدة 

النفسية للمسنني. وتعترب تونس هي البلد املغاريب الوحيد الذي تم فيه إحراز بعض التقدم يف هذا الصدد.

عالوة عىل ذلك يبدو من املرجح أن املهاجر قد استفاد من نظام الحامية االجتامعية الذي يسدد جزء ثابت من النفقات 

الطبية، وخاصة إذا كان يقيم يف أوروبا أو يف منطقة الخليج، حيث يتوافر مستوى عال من النظم االجتامعية. ويعلم 

املهاجر أن يف بلده األصيل، ال يزال نظام الحامية االجتامعية ضعيفا، وانه من املرجح ان ينفق مبالغ كبرية من املال 

لتغطية النفقات الصحية، ودون وجود احتامل للسداد. وعىل هذا النحو، فإن املتقاعد العائد يدرك أنه إذا استقر يف 

وطنه، يتعني له ان يخصص جزءا من معاشه التقاعدي إلنفاقه عىل الرعاية الصحية، وهو ما ميكن أن يستفيد منه بدون 

أعباء مالية إضافية يف البلد املضيف. وأخرياً، قد يكون املهاجر عىل علم بأنه إذا قرر العودة إىل وطنه، قد يحتاج إىل 

السفر بانتظام اىل بلده املضيف السابق لالستفادة من الخدمات الطبية عالية الجودة هناك.

ولهذه األسباب، فهناك تردد من قبل بعض املهاجرين املتقاعدين املغاربة للعودة إىل وطنهم ألجل غري مسمى. وقد 

يكون ذلك سببا، كام تدل عىل ذلك نتائج استطالع الرأي يف مسح مرييم، ويحتفظ معظم املتقاعدين العائدين بوثائق 

محدثة يف البلدان املضيفة لهم، وال يرتددوا يف السفر إىل البلد املضيف مرة كل ستة أشهر حفاظا عىل امتيازات الحامية 

االجتامعية.

2. العودة إىل الوطن

العامل األسايس يف تشجيع املهاجرين املتقاعدين املغاربة يف العودة إىل ديارهم له عالقة بالنظام  من املفارقات، أن 

االجتامعي. فهناك فرق كبري يف مستويات األجور بني أسواق العاملة يف البلد املضيف وبلد املنشأ. وكام تعتمد حسابات 

معاشات التقاعد يف الرواتب االخرية، فاملعاشات التقاعدية هي أيضا أعىل نسبيا يف البلدان املضيفة. وكمثال عىل ذلك، 

فان املعاش التقاعدي للعامل التونيس املتقاعد العائد من أملانيا يعادل راتب املدير العام يف القطاع الخاص يف تونس.

هناك العديد من املرىض الربيطانيني الذين يذهبون إىل تونس الجراء عمليات جراحية، ألنها اقل تكلفة عن مثيلتها يف اململكة املتحدة، مع عدم وجود قامئة انتظار.  8
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واليورو  املغاربية  العمالت  بني  الرصف  أسعار  معدالت  فان  اإلجاملية،  الرواتب  مستويات  يف  الفوارق  إىل  باإلضافة 

بانتظام قيمة  التقلبات يف أسعار الرصف ترفع  أو الدوالر األمرييك يف صالح عودة املهاجرين. عالوة  عىل ذلك، فإن 

املعاشات، وتعوض بذلك معدالت التضخم يف بلد املنشأ. وكل هذه األسباب، تضاعف التأثري االقتصادي املحتمل ملعاش 

املهاجرين ويتيح لهم حياة مريحة يف وطنهم. وهناك تعبري عريب شائع يستخدمه املتقاعدون العائدون لوصف هذه 

الحالة: “لنعيش كالبهوات يف بلدنا االصيل”.

وبالتايل، يواجه املتقاعدون العائدون معضلة: هل يتعني عليهم العودة إىل الوطن لالستمتاع مبعاشه التقاعدي، واالستفادة 

من قيمته املضاعفة؟ أو يجب أن يبقوا يف البلد املضيف، ويستفيدون من مستوى عال من الحامية االجتامعية؟ ويف كلتا 

الحالتني، تبدو آلية الرعاية االجتامعية عنرصا أساسيا يف اتخاذ هذا القرار. ومع ذلك، فاذا قرر املهاجر العودة إىل وطنه، 

يتتبع ذلك قرار أبعد من ذلك هو كيف يستخدم املعاش؟

3. املتقاعدون العائدون وروح املبادرة

تشري نتائج مسح مرييم أن املتقاعدين املغاربة العائدين يستخدمون معاشاتهم لتلبية احتياجاتهم األساسية، مثل الغذاء 

واملالبس، فضال عن الرتفيه. ويالحظ ان جزءاً من املعاش يستخدم أيضا لإلنفاق عىل الرعاية الصحية. 

كام يستخدم أيضا لسداد القروض املرصفية ورشاء األرايض وبناء املنازل. وقد يكون لها أثرا مضاعفا، ال سيام من خالل 

خلق بعض فرص العمل. ولكن هذا يساعد ايضا يف خلق بعض الضغوط التضخمية يف السوق العقارية املحلية، وارتفاع 

الثالجات  مثل  املستوردة،  السلع  التقاعدية لرشاء  املعاشات  استخدام  فإن  ذلك،  واإليجار. ومع  املنازل  تكاليف رشاء 

والسيارات، ال تحفز االقتصاد املحيل وال يساهم يف الحد من العجز يف ميزان املدفوعات الوطني.

الصغرية  الرشكات  اإلنتاجي، وخاصة  اإلستثامر  تستخدم يف  املعاشات  من  فقط  نسبة صغرية  ان  مرييم  ويظهر مسح 

الذي  األمر  املحلية،  االقتصاديات  اليورو تستثمر يف  املاليني من  واملتوسطة بشكل رئييس. ومع ذلك، واجاملياً، هناك 

يسهم بالتأكيد يف النمو االقتصادي يف املنطقة املغاربية.

ونادرا ما يقوم رجال االعامل العائدون بطلب قرض مرصيف عند اإلستثامر. وتشكل املدخرات املرتاكمة يف البلد املضيف 

مصدرا رئيسيا لتمويل اإلستثامرات عند عودتهم إىل وطنهم. ويف الواقع، هناك 76 % من املهاجرين املغاربيني العائدين 

من الذين ميولوا استثامراتهم مبدخراتهم الخاصة ومعاشاتهم. كام ان هناك فقط 13.9 % منهم يحصلون عىل قروض 

مرصفية ؛ و15.3 % يف املغرب وتونس، و9.5 % يف الجزائر )كاسارينو، 2007(. هناك العديد من األسباب التي تفرس مثل 

هذا السلوك الذايت: األول هو أن املهاجر قد ادخر مبا فيه الكفاية خالل مسريته لتمويل استثامراته بنفسه، ويكرث ذلك  

يف حالة االنشطة الصغرية واملتوسطة الحجم. ثانيا، قد يكون هناك عدم ثقة من قبل املهاجرين املغاربة العائدين بشأن 

البنوك املحلية، بل هناك معرفة ضئيلة باألنظمة املرصفية املحلية. ومع ذلك، فهناك غياب للثقة أيضا من قبل البنوك 

املحلية التي تنظر إىل أنشطة املتقاعدين العائدين  عىل انها استثامرات منخفضة العائد ومحفوفة باملخاطر، بحجة أن 

املهاجرين العائدين، بعد أن أمضوا بعض الوقت خارج البالد، لديهم معرفة ضعيفة أو غري صحيحة بالسوق املحلية، 

وسوف يكون امامهم بالتايل صعوبات يف إدارة األصول املالية والبرشية يف الوطن. ثانيا، يبدو ان املصارف املغاربية تفضل 

منح قروض لرجال األعامل الشباب وليس للمتقاعدين.

وترتبط أيضا مسألة السن بنظرية الفرتة املثىل من الوقت الذي يقضيه يف الخارج )انظر القسم 1(. ويف حالة املغرب 
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العريب، أظهر مسح الـ MIREM ما ييل:

رسم بياين 2: مدة الخربة الهجرية للعائدين العائدين ايل بلد املنشأ )ن = 296( باملقارنة مع الغري عائدين

الرسم البياين: مدة خرية الهجرة

املصدر:  كاسارينو، 2007، ص. 21

يشري هذا الرسم البياين  إىل أن الفرتة املثىل من الوقت الذي يقضيه املهاجر يف الخارج هي ما بني 4 سنوات و13 سنة، 

ومن الواضح أنه عندما تتجاوز مدة 32 عاما، يصبح احتامل اإلستثامر يف الداخل منخفضا للغاية.

وتشري نتائج أكرث تفصيال إىل  النتيجة نفسها بخصوص هذه الدول الثالث يف املغرب العريب، كام نراه يف الرسوم البيانية 

التالية:

املصدر: ، كاسارينو 2007، ص. 21
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تشري املقارنة بني هذه الدول الثالث  أنه من املرجح أن يستثمر املتقاعدون التونسيون العائدون  عند عودتهم إىل بلد 

املنشأ، حتى بعد أن أمضوا وقتا طويال يف الخارج. قد يكون ذلك ألن تونس اكرث انفتاحا عىل العامل الخارجي واوروبا 

الخدمات  مثل  قطاعات  يف  ومتوسطة  مشاريع  صغرية  إلنشاء  فرص  هناك  وان  والجزائر،  املغرب  عن  خاصة  بصفة 

والسياحة والصناعة. 

بعد هذه اللمحة عن سلوك املتقاعدين العائدين، سوف يناقش البحث مجموعة من التوصيات بهدف تحسني تجربة 

عودة أصحاب املعاشات ودعم مساهمتهم يف التنمية االقتصادية املحلية.

التوصيات
يف بلدان البحر األبيض املتوسط، تم توظيف الهجرة باعتبارها اسرتاتيجية للتنمية املستدامة لسنوات عديدة )نزبرج، 

2004 (. وتعمل  الحكومات املغاربية الثالثة عىل وجه الخصوص عىل تطوير اسرتاتيجيات لجذب التحويالت املالية 

للعاملني املهاجرين. ومنذ بلوغ الجيل األول من املهاجرين سن التقاعد، أصبحت املدخرات واملعاشات التقاعدية لهؤالء 

العائدين ذات اهمية  لالقتصاد املغاريب. ولكنه ليس من السهل إدارتها فهناك رضورة التخاذ املزيد من االجراءات.

أ. قاعدة البيانات

تعاين الدول الثالث يف املغرب العريب من نقص يف كل من البيانات الكمية والنوعية حول سلوك املهاجرين العائدين. 

هذا صحيح بشكل خاص فيام يتعلق باملتقاعدين العائدين، حيث انها تشكل ظاهرة جديدة نسبيا. فهناك حاجة إىل 

تعزيز قاعدة املعرفة حول دوافع املهاجرين املتقاعدين العائدين، واستثامراتهم واحتياجاتهم وما ميكن أن يقدموه  إىل 

وطنهم. وعىل هذا النحو، ال بد من إجراء املسوحات والدراسات يف مجال هجرة املتقاعدين. وحيث ان البلدان املغاربية 

ال متلك القدرة عىل متويل دراسات معقدة كهذه، ينبغي النظر يف رشاكات مع املؤسسات األكادميية األوروبية واألمريكية، 

مثل معهد الجامعة األوروبية،. ينبغي األخذ يف االعتبار الرشاكات مع املؤسسات االكادميية االمريكية عىل غرار املعهد 

الجامعي االورويب،  وميكن للرشاكات مع املنظامت غري الحكومية واملنظامت الحكومية، مثل املنظمة الدولية للهجرة، 

ان تقدم إمكانيات لجمع البيانات.

ب. استعادة الثقة يف اإلدارات الوطنية

هناك عامل نفيس وراء عزوف املتقاعدين العائدين عن اإلستثامر يف بلدانهم األصلية. قد يخىش البعض إضاعة حياتهم 

بعيدا عن موطنهم )الغربة9(، ومدخراتهم يف اإلستثامر يف اإلستثامرات غري املناسبة. ويعزز هذا الخوف غياب معرفة 

مجتمع وثقافة بلدهم األصيل. والواقع ان املهاجر العائد قد يخيش مواجهة البريوقراطية والفساد وسوء الفهم.

الجهود يف مجال االتصاالت من أجل  املزيد من  الرئيسية بذل  الدبلوماسيني يف املدن األوروبية  ويتعني عىل املمثلني 

العودة إىل الوطن وإمكانية اإلستثامر يف مشاريع منتجة يف بلد املنشأ. وهناك تحد  تقديم رؤية أكرث إيجابية بشأن 

حقيقي يف مجال تبادل االتصاالت واملعلومات. فيجب أن تكون الرسالة مقنعة، ألن الصورة التي يقدمها موظفو السفارة 

التلفزيون  قد تتعارض مع ما يسمعه املهاجر عن بالده من مصادر أخرى مثل وسائل اإلعالم األوروبية )مبا يف ذلك 

والصحف واإلنرتنت( والقنوات غري الرسمية مثل األرسة واألصدقاء. وميكن أن يتعزز خوف املهاجر لو كان قد واجه 

املنفى  9
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بالفعل مشاكل مع اإلدارة املحلية، مثل الجامرك أو رشطة الحدود، يف مناسبات أخرى، عند عودته لبلد املنشأ بغرض 

الزيارة اثناء العطالت.

حـ:  دعم عودة املهاجرين

حان الوقت للتخيل عن التبسيط، والرؤية الخارجية للهجرة يف املغرب العريب, حيث اعتربت الهجرة، عىل مدى عقود، 

حال رئيسيا للنمو االقتصادي. ومن هذا املنظور، مل ينظرإىل عودة املهاجرين املتقاعدين بجدية كوسيلة لتعزيز التنمية. 

وعىل هذا النحو، فإنه يوىص بشدة بخلق وكاالت حكومية ينوط بها القيام مبساعدة املغرتبني املتقاعدين الراغبني يف 

اإلستثامر يف الداخل. وينبغي لهذه الوكاالت تقديم معلومات دقيقة إىل املهاجرين حول إجراءات اإلستثامر.

والواقع ان املهاجرين ال يعرفون سوى القليل عن آليات واجراءات استثامر مدخراتهم. وعىل سبيل املثال، يالحظ ان 

هناك غالبية منهم تجهل معظم اإلصالحات املرصفية األخرية، مثل امكانية امتالك حسابات جارية بعمالت أخرى غري 

العملة املحلية. وما لديهم من معلومات هي فقط املعلومات التي حصلوا عليها من قبل اقاربهم خالل عطالتهم. وقد 

بذلت جهود يف تونس، حيث توجد بعض الحوافز لالستثامر، مبا يف ذلك اإلعفاءات الرضيبية واملناطق الشاطئية حيث 

ميكن للمستثمرين إنشاء مبادرات التصدير. ومع ذلك، ليس هناك سوى عدد قليل من املغرتبني حاصلني عىل مثل هذه 

املعلومات.

وينبغي لهذه الوكاالت املتخصصة ان تساعد أيضا املهاجرين املتقاعدين يف إجراء دراسات الجدوى، وان تلعب دور 

الوساطة ملساعدة املهاجرين يف الحصول عىل قروض من البنوك املحلية أو دعم املفاوضات مع اإلدارات املحلية.

د. تحسني البيئة املؤسسية

تتميز دول املغرب العريب الثالث بضعف البنية التحتية وخاصة الطرق، وشبكات الكهرباء، واملناطق الصناعية، وشبكة 

االنرتنت وشبكات الهاتف واملعدات العامة. باإلضافة إىل ذلك، يشكل عدد سكان املغرب )30 مليون نسمة(، والجزائر 

)30 مليون نسمة(، وتونس عىل وجه الخصوص )10 مليون نسمة(، وهي بذلك متثل أسواقا صغرية، وال توجد امكانية 

لالعتامد عىل نسبة طلب كبرية وكافية للسلع والخدمات، وبالتايل تصبح املنافسة رشسة. لذلك، فالبد من بذل الجهود 

لجذب تدفقات األموال الجديدة من خارج املنطقة املغاربية.

ويجب عىل الحكومة أيضا تقديم حوافز محددة للمهاجرين املتقاعدين إلنشاء مشاريع استثامرية عند عودتهم إىل 

بالدهم. وقد أظهر مسح “مرييم” أن 88،8 % من املهاجرين املغاربيني العائدين مل يستفيدوا من أية مساعدة من االدارة 

خالل عملية العودة أو إجراءات اإلستثامر )كاسارينو، 2007(. وتظهر البيانات فروقا كبرية بني البلدان الثالثة، حيث قال 

80.8 % من التونسيني العائدين انهم مل يحصلوا عىل مساعده من قبل حكومتهم، يف حني أن هذه النسبة تبلغ 90،9 % 

بني العائدين املغاربة  و95،1 % بني العائدين الجزائريني )كاسارينو، 2007(. وتتعلق معظم املشاكل بعدم وجود الحوافز 

الرضيبية والجمركية، وانخفاض املستوى التعليمي للموارد البرشية املحلية وإحجام البنوك املحلية عن منح القروض.

هـ: تحسني الحامية اإلجتامعية

كام لوحظ يف القسم الثاين من هذه الدراسة، فإن العامل الرئييس الذي يؤثر عىل سلوك املهاجر املتقاعد هو اآللية 

اإلجتامعية يف بلد املنشأ. والواقع ان قرار العودة إىل بلد املنشأ أو البقاء يف البلد املضيف يعتمد عىل نوعية الحياة التي 
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يتوقعها املهاجر لنفسه، وكذلك لزوجته. وعىل هذا النحو، ينبغي بذل الجهود لتحسني آليات الرعاية اإلجتامعية يف كل 

من البلدان املضيفة وبلدان املنشأ.

1. يف البلدان املضيفة

يجب عىل الحكومات املغاربية مساعدة املتقاعدين العائدين عىل تنظيم وضعهم فيام يتعلق بحقوقهم اإلجتامعية، من 

حيث معاش التقاعد والتغطية الصحية، وذلك بالتنسيق مع ادارات البلد املضيف.

ومن أجل اإلستفادة من الحامية اإلجتامعية يف البلد املضيف، يجب عىل املتقاعد أن يعمل عىل تحديث كافة وثائقه. 

انها  الواقع،  بها. ويف  التي يحصل عليها ويحتفظ  الوثائق  اإلقامة من أصعب  العائد فيعترب جواز  للمتقاعد  وبالنسبة 

ليست وثيقة قابلة للتجديد بصورة منتظمة وملزمة وبالتايل فيتعني عىل املهاجر تقديم أدلة عىل وجوده يف أرايض البلد 

املضيف. كام انه ال ينبغي ان يقيم اكرث من ستة اشهر خارج البلد املضيف، فيجد نفسه مضطرا للسفر بانتظام وتغطية 

هذه التكاليف اإلضافية. وقد يتم تغيري النظام األسايس للمهاجر املتقاعد من خالل القرارات التي اتخذت مؤخرا يف 

العديد من البلدان األوروبية التي أغلقت أبواب الهجرة. وما يسمى بـ “قانون ساركوزي10” ، عىل سبيل املثال، قد يجعل 

من االصعب للمتقاعد العائد وأفراد أرسته االستفادة من الرعاية االجتامعية.

وملعالجة هذه القضايا، ينبغي عىل السلطات املغاربية خلق مجموعات عمل محددة مسؤولة عن متابعة الترشيعات 

الجديدة يف البلدان املضيفة، وإذا لزم األمر، الدعوة من أجل أن يكون من السهل عىل العائدين االستفادة بحقوقهم 

االجتامعية. ومع ذلك، ينبغي عىل الحكومات املغاربية أيضا معالجة بعض الصعوبات املرتبطة بالرعاية االجتامعية يف 

بلدان املنشأ.

2. يف بلدان املنشأ

يجب عىل وزارات الصحة املغاربية العمل من أجل تحسني نوعية الخدمات الطبية املقدمة للمهاجرين العائدين. وعىل 

وجه الخصوص، ينبغي أن تقدم العيادات الخاصة أسعارا خاصة للعائدين املتقاعدين، القادرين عىل السداد بالعمالت 

املهاجر  تأكد  فإذا  للمهاجرين.  استقبالها  ايضا  املقيمني، وينبغي  انشاء عيادات املرىض غري  القوية. وقد تم يف تونس 

املتقاعد انه ميكن الحصول عىل مستوى مقبول من الخدمات الصحية يف وطنه، سوف يشجع ذلك - عىل األرجح - عىل 

عودته إىل بلد املنشأ واإلستثامر فيه.

وأخريا، ينبغي أيضا توفري مساعدة خاصة للمهاجرين العائدين لتمكينهم من اإلستفادة بالرعاية االجتامعية يف بلدهم 

يف  ويرغبون  ديارهم،  إىل  عادوا  الذين  املعالني  واألطفال  لألرامل  املساعدة  هذه  مثل  تقديم  أيضا  وينبغي  األصيل. 

االستفادة بحقوقهم االجتامعية، مثل تلقي معاش الزوج يف وطنهم. وعىل وجه الخصوص، قد يحتاجون إىل املساعدة 

القانونية ملواجهة الحواجز القانونية مع إدارات الضامن االجتامعي.

انظرإىل القانون رقم 119-2003، الصادر من قبل الرئيس الفرنيس نيقوال ساركوزي بتاريخ 26 نوفمرب 2003، التي تقيد الهجرة واجراءات الحصول عىل تأشريات السفر   10

واقامة االجانب والجنسية.
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الخامتة
تدل هذا النظرة العامة املوجزة حول السلوك القتصادي للمهاجرين املتقاعدين العائدين عىل أن هذه اآللية االجتامعية 

هي قضية أساسية يف عملية الهجرة يف املغرب العريب. وقد تشكل اإلستثامرات من معاشات التقاعد وادخار العائدين 

املتقاعدين محركا للتنمية االقتصادية يف املغرب والجزائر، وعىل األخص، تونس. وعىل هذا النحو، هناك رضورة ملحة 

للحكومات املغاربية لوضع اسرتاتيجيات من أجل جذب هذه املعاشات وتشجيع اإلستثامر يف االقتصاد املحيل يف شكل 

مشاريع صغرية. وهناك حاجة إلجراء أبحاثا أكرث عمقا لفهم العوامل االجتامعية واألنرثوبولوجية التي تقف وراء السلوك 

االقتصادي للعائدين املتقاعدين. وهي مسألة معقدة، ولكنها قادرة عىل توفري معلومات مفيدة يف هذا الشأن. وعىل 

وجه الخصوص، معرفة الدوافع وراء عودة املهاجر املتقاعد وشكل االستفادة من معاشه التقاعدي.

املهاجرين  السلوكيات  العريب عىل  بالربيع  يعرف  بات  ما  املرتتبة عىل  اآلثار  تقييم  يتم  ان  املهم  وأخريا، سيكون من 

املغاربيني. وعىل وجه الخصوص، قد يكون من املهم فهم إذا كان قد أدى ذلك إىل تغيري يف قرار املهاجرين املتقاعدين 

بشأن عودتهم  إىل ديارهم أو البقاء يف الخارج.
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خامتة
تعد هذه املجموعة من الدراسات إمتدادا ملجموعة غنية من البحوث التى أجريت حول مساهامت الجاليات ىف التنمية 

االجتامعية واالقتصادية لبلدانهم األصلية، من خالل بحثها ىف العديد من جوانب هذه املساهمة ملنطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا. ويالحظ أنه يف مجال البحث حول املغرتبني تم الرتكيز ىف املقام األول عىل التحويالت املالية املرسلة 

من جانب املهاجرين ودورها املحورى كثقل موازن لتدفق رؤوس األموال خارج العديد من البلدان النامية )والتى متت 

مناقشتها ىف دراسات كل من جولني؛ والطيب؛ ومرىس؛ وفوزى؛ ]هذه املجموعة[(. ىف الواقع لقد أدت هذه التحويالت 

إىل تقليل املساعدات الدولية )غولدين، وكامريون وبالرجان: 2011(. كام تم لفت االنتباه ملوضوع االستثامر األجنبى 

املبارش ىف بلدان املنشأ التي قامت بها الجاليات املغرتبة ، فضالً عن األثار اإليجابية التى ميكن لتلك الجاليات أن تؤثر بها 

عىل أسواق املال. وهذا بدوره يؤدى إىل إنشاء مرشوعات إنتاجية جديدة وخلق فرص عمل )الطيب؛ ومرىس؛ وفوزى؛ 

وبوحديبة ]هذه املجموعة[(.

وقد تطور بعد ذلك وتوسع مجال البحث حول مساهامت الجاليات املغرتبة ىف التنمية االجتامعية واالقتصادية لبلدانهم 

تم  كام  املغرتبة.  جالياتها  من  املنشأ  بلدان  تتلقاها  والتى  االجتامعية’  ’للتحويالت  العريض  القطاع  لتشمل  األصلية, 

دراسة هذه املساهامت أيضاً ضمن هذه املجموعة من املقاالت، وتتضمن نقل املعرفة واملهارات والخربات واألفكار 

والثقافة التى تؤثر تأثرياً إيجابياً عىل رأس املال البرشى ىف بلدان األصل )مرىس؛ وفوزى؛ وجولني؛ وبرميتزى، وكاستنيوىن، 

املنظامت والجمعيات واملؤسسات الرسمية وغري الرسمية ىف  ]هذه املجموعة[(. ويشكل املغرتبون أيضاً  وشينجوالىن 

كل من دول املنشأ واملقصد، والعديد منها يخلق شبكات بني دول املنشأ واملقصد ويساعد عىل تسهيل مختلف أنواع 

التحويالت، إضافة إىل نرش مجموعة من األنشطة املدنية والشعور بالهوية الوطنية. تساعد كل هذه األنشطة عىل رفع 

مستوى املخزون من رأس املال االجتامعى ىف بلدان املنشأ واملقصد )مرىس؛ وفوزى؛ وهوملان؛ وبرميتزى، وكاستنيوىن، 

وشينجوالىن ]نفسه[(. وأخرياً، ميكن لهذه الديناميكيات أن تؤدى لزيادة شعور املغرتبني باملشاركة املدنية مع بلدهم األم 

نتيجة ملتابعتهم من الخارج للتطورات التى تحدث فيها )فوزى؛ وهوملان؛ وبرميتزى، وكاستنيوىن، وشينجوالىن ]نفسه[(. 

وميكن لدول املنشأ أن تستفيد استفادة كبرية من مشاركة الجاليات املغرتبة ىف العملية السياسية.11 

التحويالت  للمشاركة ىف هذه  الجاليات  تحفز  التى  العوامل  بعض  ببحث  الدراسات  من  املجموعة  قامت هذه  وقد 

املغاربة   اإلناث  أن  املرجع(  نفس  )ىف  الطيب  ويذكر  األصلية.  بلدانهم  مع  املدنية  واملشاركة  واالقتصادية  االجتامعية 

تهاجرن غالبا بناًء عىل رغبتهن ىف تحسني ظروف معيشة أرسهن وأن عائالتهن يشجعهن عىل الهجرة عىل هذا األساس. 

األصيل  بلدهن  ىف  وأزواج  أطفال  لديهن  الذين  املغاربة  العامالت  للمهاجرات  نسبياً  جديدة  دميوغرافية  ذلك  ويعد 

ويقمن بإعالتهم. ويعد الشعور القوى بالهوية الوطنية، ورغبة املغرتبني يف مساعدة بلدهم األم من العوامل الحافزة 

القوية أيضاً وتتضح، عىل سبيل املثال، ىف حالة األطباء األملان من أصل مرصى الذين يقومون بإجراء عمليات القلب 

تطوعاً يف مرص )مرىس ]نفس املصدر[(. ويستمر اآلخرون ىف التفكري ىف إمكانية أنهم سيعودون يوماً )»حلم العودة«( 

ويقومون باالستثامرات والتحويالت بناًء عىل هذا األساس )برميتزى، وكاستنيوىن، وشينجوالىن ]نفسه[(. ومازال هناك 

آخرون تدفعهم الرغبة ىف أن يكربوا ىف السن و«يعيشوا مثل الباشوات«12 ىف بلدهم األصل، يقومون بوضع خطط فعلية 

للعودة وينفذوا هذه الخطط بالفعل، حيث يقومون لهذا الغرض باالستثامر ىف العقارات واملرشوعات )بوحديبة ]نفس 

فيام يىل تستخدم كلمة »تحويالت« لإلشارة إىل مختلف التحويالت االجتامعية االقتصادية ما مل يذكر غري ذلك رصاحة.  11

12  الباشا هى كلمة عثامنية األصل والتى تعادل كلمة لورد ىف اللغة اإلنجليزية.
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كان  إذا  القوية وخصوصاً  املحفزة  القوى  إحدى  يكون  أن  تغيري سياىس حقيقى ميكن  إحتامل حدوث  إن  املصدر[(. 

املهاجرون قد هاجروا ألسباب سياسية, وأن مجتمعاتهم قد عانت من االضطهاد أو مهددة باالضطهاد )هوملان ]نفس 

املصدر[(. وقد أدت أيضاً ثورات »الربيع العرىب« التى أندلعت ىف 2011 إىل تجديد االهتامم بدول املنشأ واالرتباط بها 

بني الذين تغربوا لفرتة طويلة والجيل الثاىن/الثالث من املهاجرين )فوزى؛ وبرميتزى، وكاستنيوىن، وشينجوالىن ]نفسه[(.

متثل الدراسات املقدمة يف هذا التقرير مساهمة هامة بخصوص امليكانيزمات املؤسسية التي تيرس نقل الخربات اىل 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. ومتثل شبكات الهجرة وجمعيات املغرتبني وتنظيامتهم املختلفة أهمية خاصة 

يف هذا السياق )الطيب، هومل، مريس، وبرميتزى، وكاستنيوىن، وشينجوالىن ]نفسه[(. وتعترب كثافة الشبكان عامال هاما 

يف تداول املعلومات عىل نحو فعال وكذلك خلق بيئة مواتية لعالقات مبنية عىل الثقة. كام متنح تلك املؤسسات قاعدة 

إنطالق للعب دور أكرث أهمية لإلستثامر وتكوين سمعة طيبة لتلك املؤسسات مبا يعزز املعامالت املتبادلة والتعاون 

وهو ما يؤدي بدوره اىل املزيد من الثقة )أسرتوم 1998(. إال أن الصفةالغالبة لتلك املؤسسات تظل إجتامعية بطبيعتها 

دعم  أهم مصدر  والصداقات هي  األرسية  العالقات  وتظل  )جرانوفيرت 1985(.   إقتصادية  مؤسسات  كونها  من  أكرث 

للمهاجرين )جولدين، كامريون، وبالراجا 2011(. 

وحني تضم تلك الشبكات الجاليات املوجودة يف بلدان املنشأ وبلدان املقصد عىل حد سواء فإنها تجعل من عملية 

تحويل أموال املهاجرين ممكنة،  بينام يف الحاالت العادية تكون تكاليف املعامالت مرتفعة جداً. ويتضح ذلك عىل 

سبيل املثال يف حالة عمل تحويالت عرب قنوات غري رسمية. ويستغل املهاجرون شبكاتهم االجتامعية إلرسال األموال 

والسلع إىل بلدهم األم مع أحد أعضاء جاليتهم عندما يتنقل بني بلد املقصد واملنشأ، بل أنهم يغطون النفقات الخاصة 

باألعضاء املنتمني إىل جاليتهم حني يزورون بلد املقصد مقابل أن يتكفل هؤالء األعضاء بنفقات أرسهم يف بلدهم األم 

العمالت  بتبادل  املتعلقة  والتكاليف  التحويل  تكاليف  تجنب  إىل  التدابري  وتؤدي هذه  املحلية.  للعملة  باستخدامهم 

)الطيب ]نفسه[(. كام أن هذه التدابري ال يحكمها أي نظام قانوين أو عقد، إال أن املخالفات نادراً ما تحدث بها نظراً 

للطبيعة التي تتسم بها شبكة املهاجرين. وقد متثل التحويالت غري الرسمية للمهاجرين يف بعض البلدان يف العامل العريب 

)مثل السودان وسوريا( )وفقاً لتقديرات البنك األورويب لالستثامر لعام 2004، نفسه( 80% من مجموع التحويالت.

وتربز أهمية شبكات الهجرة أيضاً يف الورقة البحثية الخاصة بربميتزى، وكاستنيوىن، وشينجوالىن )نفسه( حيث أنهم ألقوا 

نظرة فاحصة عىل االختالفات بني مهاجري الجيل األول ومهاجري الجيل الثاين والثالث من املرصيني يف تورينو، ووجدوا 

أن املهاجرين من الجيل الثاين والثالث تربطهم صلة أقل قوة مبرص وبغريهم من أعضاء الجالية املرصية. ومييل مهاجرو 

الجيل األول إىل االنتقال ذهاباً وإياباً بني مرص وإيطاليا خالل حياتهم, كام أنهم يحافظون عىل صالت أرسية واجتامعية 

وثيقة مع بلدهم األم. وما زال العديد منهم متمسكاً ب«حلم العودة« وبفكرة أنهم سيعودون يف يوم من األيام إىل 

مرص بشكل دائم حني تقاعدهم أو عندما يكون أبناؤهم قد كربوا. 

الثاين والثالث ال يسافرون إىل مرص بهذه الكرثة وال مييلون إىل تصور  ومن ناحية أخرى، فإن املهاجرين من الجيلني 

أنفسهم يعيشون هناك بشكل دائم، بل يرون أنه من املناسب لهم أن يقوموا بزيارات لقضاء العطالت هناك فقط. 

التي تربطهم بالجاليات املرصية املغرتبة أكرث ضعفاً. وإحدى املشكالت هي أن هناك نقصا يف عدد  وتعد الشبكات 

املنظامت األكرث رسمية للمغرتبني يف تورينو, والتي من شأنها أن تنمي شعوراً مشرتكاً بالهوية أو الهدف وأن تحافظ 

عليه، أو أن تسهل عقد اجتامعات منتظمة وتبادل املعلومات وتشجع وجودهام.
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وعىل الرغم من أن مهاجري الجيل الثاين والثالث يف تورينو تربطهم صلة أقل قوة مبرص وبغريهم من أعضاء الجالية 

املرصية، فإن برميتزى، وكاستنيوىن، وشينجوالىن يبينون كيف ساعدت التكنولوجيا الخاصة بشبكات التواصل االجتامعي 

السياسية  التغريات  أعقاب  يف  اكتشافها  يعيدوا  أن  وعىل  املرصية  بهويتهم  أكرثإتصاالً  يصبحوا  أن  عىل  األفراد  هؤالء 

الجارية يف مرص. وهم بذلك ال يتفاعلون فقط مع بعضهم البعض من خالل هذه الشبكات، بل أنهم أيضاً يتفاعلون 

مع نظرائهم يف مرص. ومع ذلك فمن الواضح أن غياب املنظامت والجمعيات األكرث رسمية   يحد من تفاعل الجالية مع 

بلدها األصل. ولقد تم إجراء مقارنة مع املنظامت والجمعيات األكرث رسمية التي أنشأها األملان من أصول مرصية يف 

الدراسة التي قام بها مريس )نفسه(.

يف  الطب  مجال  العاملون يف  مريس, هي   بها  قام  التي  الدراسة  عليها  اشتملت  التي  السكانية  الرشائح  أحدى  ومن 

أملانيا ممن هم من أصل مرصي. ويالحظ مريس أنه عىل الرغم من عددهم املحدود باملقارنة مع دول مقصد أخرى 

فإن كفاءتهم يعززها "التواجد الكثيف للجمعيات، واالتحادات، واألندية التي ينتمون لها والتي تم تأسيسها من قبل 

الصداقة  عىل  تقوم  التي  املنظامت  هذه  من  والعديد  )نفسه(.  الكربى"  األملانية  املدن  معظم  يف  املغرتبني  املرصيني 

املرصية األملانية تعطيهم بعداً آخر ميارسون فيه نشاطاتهم. وعندما يعود أعضاء هذه املنظامت األكرث رسمية إىل مرص، 

فهم يحافظون عىل قنوات اتصال نشطة مع الجاليات املرصية يف أملانيا. وهذه الرشيحة السكانية بحكم انتامئها إىل 

هذه املنظامت األكرث رسمية، هي جزء من شبكة كثيفة التواجد من املغرتبني.

ولكن عىل الرغم من ذلك، لعل أهم خطوة نحو تعزيز تفاعل من ينتمون لهذه الرشيحة السكانية مع بلدهم األم, 

هي إنشاء منظمة رسمية يف بلدانهم األصلية لتتوىل توظيف خرباتهم ورغبتهم يف املساهمة يف خدمة وطنهم, وتوجيه 

تلك الرغبة من خالل منحهم شعوراً مشرتكاً بالهدف. ولقد تم إنشاء رابطة العلامء املغرتبني العائدين يف مرص لتسهيل 

عمل مجموعة كبرية من أنشطة نقل الخربة، وهي خربات اليزال لها تأثري تنموي كبري عىل القطاع الصحي. واستطاعت 

الرابطة أن تبني شبكات مع منظامت املجتمع املدين الفاعلة الخاصة باملرصيني املغرتبني يف أملانيا وأن تجعلهم يشرتكون 

يف مبادرات التنمية.

أحد الدروس الرئيسية املستفادة من هذه الدراسة هو بالتاىل أن من يريدون زيادة القدرة التنموية للمغرتبني من الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا ميكن أن يحسنوا التفكري ىف طرق تشجيع ودعم  منو هذه األنواع من الشبكات واملنظامت. كام 

يجب القيام مبجهودات من شأنها ربط هذه املنظامت عرب الحدود، أى بني بلد املنشأ وبلد املقصد، إذ ميكن أن يسهل 

هذا أكرب تدفق للتحويالت املوجهة عىل نحٍو جيد.   

وعىل الرغم من أن الصورة معقدة بسبب دوافع حكومتى اململكة املتحدة والواليات املتحدة، فإن ورقة هوملان )نفسه( 

تشري أيضاً إىل تزايد فعالية ونفع املنظامت األكرث رسمية, القامئة عىل األهداف وأوجه الدعم املشرتكة. وكانت احتاملية 

الدخول ىف حرب لتغيري النظام بالعراق كافية لحشد املغرتبني العراقيني بأعداد كبرية، ىف كال الجانبني املعارضة والدعم. 

بيد أن، املنظامت طويلة األجل الرسمية، التى ىف الغالب تتكون من مجموعات عرقية بعينها، كانت أكرث فاعلية ىف حشد 

املوارد رسيعاً وجعل أصواتهم مسموعة. وكان املقصود من غياب املؤسسات املحايدة املؤثرة التى متثل آراء املغرتبني 

هو أن املجموعات غري املنظمة مل تكن لتستطيع توصيل صوتها. وىف هذا السياق، من الطبيعى أن يدعم املغرتب غري 

املنظم جامعة منظمة يعتقد أنها ستحقق مصالحه ورؤيته عىل نحو أفضل. 
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جميع  ىف  لتتكون  احتاملية  األكرث  املشرتكة  املتداخلة  االنتامء  وشبكات  والخربات  املصالح  تكون  األحيان  أغلب  وىف 

التقسيامت العرقية. ويعنى هذا أن املغرتبني ميكن أن يكونوا أكرث احتاملية لدعم املنظامت الرسمية املكونة من أعضاء 

ينتمون إىل املجموعة العرقية الخاصة بتلك املنظامت.

تطييف  املغرتبة ساهمت ىف  املجموعات  الحرب من  ائتالفات  أخذتها  التى  االنتقائية  االستشارات  أن  تعتقد هوملان 

السياسة العراقية ما أدى إىل اإلطاحة بنظام صدام حسني, الذى استمر ىف خلق مشكالت للسياسة العراقية بعد الحرب. 

والدرس املستفاد من األحداث األخرية ىف ليبيا وسوريا هو درس مهم. فأينام وجدت دول فقدت الرشعية ودول أخرى 

باملجتمع الدوىل تسعى الستشارة املجموعات املغرتبة للفهم واإلرشاد، فيجب عليهم النظر ىف اجتناب التحزب وتشجيع 

الحصول عىل صوت شامل. 

ويجب ضامن حقوق األقليات وإعطاء املجموعات أصواتاً متساوية. وىف حالة عدم التوصل إىل إجامع واسع، يجب أن 

تقوم أطراف أخرى باتخاذ أى إجراء بحذٍر شديد. وعندما تفقد األوطان األصلية رشعيتها أو تدخل ىف مرحلة انتقالية، 

فعىل الرغم من أن املغرتبني ميكنهم املساهمة ىف إيجاد حلول محايدة إال إن إعطائهم الفرصة لتقديم هذه املساهمة 

يكون أمرا غاية ىف الصعوبة لألطراف األخرى.

الهجرة،  لتسهيل  الكلية  املؤسسية  البيئة  تشكيل  الدميقراطية ىف  الرشعية  الدول  تساعد  أن  أخرى، ميكن  ناحيٍة  ومن 

والتحويالت املتعددة ومشاركة املغرتبني. وتشكل البيئة املؤسسية الكلية, عامالً حاسامً مهامً بالنسبة ملثل هذه العمليات 

)بوهديبة وجولني ]نفسه[(. فهى تشكل الحوافز وتنمية املنظامت والشبكات. وتوفر املوارد التى ميكن أن يستخدمها 

املهاجرون واملنظامت لتحقيق غاياتهم. كام ميكن أن تزود املهاجرين واملنظامت بالقدرة عىل املشاركة ىف تشكيل البيئة 

املؤسسية نفسها.

ومن خالل االطالع عىل املشاركة التاريخية للدولة التونسية ىف هذا املجال، توضح ورقة جولني )نفسه( الدور املحتمل 

الذى ميكن أن تؤديه الدول ىف إرشاك الجاليات املغرتبة واستغالل قدرتهم ىف التنمية االجتامعية واالقتصادية. وىف هذه 

الحالة، أنشأت الدولة شبكة قنصلية موسعة وتفاوضت بشأن اتفاقيات لتوظيف العاملني بالخارج وأسست جمعيات 

للمهاجرين بالخارج لتعزيز األنشطة الثقافية, ومنحت الحق للمغرتبني للمشاركة ىف االنتخابات وأطلقت مرشوعات 

لتشجيع العائد واالستثامر. وأُنشئ مكتب خاص إلرشاك املغرتبني ىف التنمية وتشجيع التحويالت.

وكان من املمكن أن يكون هذا اإلطار مبثابة قاعدة ممتازة ملنهج منسق ومتنوع لتوسيع مشاركة املغرتبني بناًء عليه. 

بيد أنه، وكام ورد يف دراسة جولني، فإن النظم الحاكمة املتعاقبة استخدمت هذا اإلطار املؤسىس لتستمر وفق خططها 

وتحمى أجندتها ما أدى إىل تدمري ثقة الجالية املغرتبة وإميانها بهذه النظم. واُستخدمت املؤسسات التى تم إنشائها ىف 

دول املقصد ملتابعة املهاجرين واملنشقني وأى مجموعات معارضة قد تتكون بالخارج. 

مبشاركة  يتعلق  فيام  املؤسسات  لهذه  املناسبة  بالوظيفة  القيام  دون  الرسمية  غري  السياسية  الوظيفة  هذه  وحالت 

املغرتبني وتحويالتهم ومل يثق العديد من املغرتبني ىف هذه املؤسسات, وتوصلوا إىل طرق لتجنبها بدالً من التعامل معها 

عىل أى مستوى )نفسه(. ويؤكد هذا أهمية الحيادية ىف الطريقة التى تقوم مؤسسات الدولة بإرشاك املغرتبني وفقاً لها.

يرغب املغرتبون التونسيون ىف التواصل مع وطنهم األم واالستثامر ىف اقتصاده واملساهمة ىف تنميته؛ إال أنهم يفتقدون 

املوارد املؤسسية التى تفسح املجال لطموحاتهم مع الوضع السيايس الذي كان يحد من مشاركتهم. ويتضح هذا ىف 
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الثورة. وتضمنت هذه  بداية  بعد  السياىس  اإلصالح  أجل  قامئة مبطالبهم من  قدموا  إذ  الثورة؛  بعد  التونسيني  أعامل 

للتالعب  الفورى  والوقف  الربملان  ىف  ومتثيلهم  االنتخابات  ىف  للمشاركة  تونسيني  كمواطنني  املغرتبني  املطالب حقوق 

التونسية يف الخارج والرغبة ىف وضع منهج تعاوىن مع هذه الجمعيات بشأن  الرقابة عىل الجمعيات  بالدولة وفرض 

واستغاللها  املؤسسات  السيطرة يف هذه  استعادة  املغرتبة واضحة ىف  الجالية  رغبة  بالهجرة. وكانت  املتعلقة  القضايا 

مع  الشعور  هذا  يتقاسموا  أن  جداً  املحتمل  ومن  األصىل.  وطنهم  يف  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  ىف  للمساهمة 

جاليات مغرتبة أخرى من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. لذلك يجب انتهاز الفرصة املتاحة للدول إلعادة صياغة 

عالقاتها مبغرتبيها ىف أعقاب ’الربيع العرىب’.

وتعد درجة شمولية نظام الرفاهية يف البلد األصل ومدى جودته, من العوامل األخرى التى توجد يف البيئة املؤسسية 

السكانية  الرشيحة  )نفسه( عىل  بوهديبة  ويركز  املنشأ.  بلد  إىل  املرسلة  والتحويالت  االستثامرات  وتؤثر عىل  الكبرية 

للمغرتبني املتقاعدين، إذ يرى رضورة وضع أصحاب املعاشات يف الحسبان, عند النظر إىل الفارق يف تكاليف الرعاية 

الصحية وخدمات الرفاهة األخرى ىف بلد األصل وبلد املقصد. ومع انقضاء فرتة من الزمن من العمل داخل بلد املقصد، 

يكون املهاجر قد أصبح له الحق ىف التمتع –  إىل درجة ما – بتغطية نظام الرفاهية املطبق يف هذا البلد. 

وحتاًم تكون جودة هذه التغطية أفضل بكثري من الخدمات املعادلة لها يف بلد املنشأ، بل أن املتقاعد قد ال يتمتع 

حتى بنفس الحقوق ىف الحصول عىل هذه الخدمات ىف بلده األصىل يف حال اختار العودة إليه مرة أخرى. وتلعب هذه 

األنواع من الحسابات دوًرا كبريًا حينام يقرر املتقاعد املقارنة ما بني تكاليف ومزايا العودة إىل الوطن، إذ عليه التأكد 

من االستعداد للمخاطر واالحتياجات املرتبطة بالشيخوخة.

ويقرتح بوهديبة أن تقوم الحكومة ىف بلد األصل بتشكيل فرق عمل, تتوىل تتبع الترشيعات ىف بلد املقصد املعني، 

الحصول عىل حقوقهم  العائدين من  األمر، لضامن متكن  لزم  إذا  البلد،  الحكومة ىف ذلك  ثنائية مع  اتفاقيات  وإبرام 

العائدين  ليشمل  التغطية  نطاق  وتوسيع  الالزمة  األحكام  سن  من  التأكد  األصل  بلدان  عىل  يبنغى  كام  االجتامعية. 

واالقتصادية ىف  االجتامعية  التنمية  املتقاعدين ىف  تلعبه رشيحة  الذى  املهم  الدور  إىل  االنتباه  الدول  وأرسهم. وعىل 

بلدان املنشأ، إذ تشتمل تلك الرشيحة عىل الكثريين ممن يرغبون ىف استخدام مدخراتهم، التى تراكمت عىل مدار حياة 

زاخرة من العمل، من أجل العودة إىل وطنهم والتمتع بحياة رغيدة. وبالنسبة للعديدين، قد تتضمن خطتهم افتتاح 

مشاريعهم الصغرية واملتوسطة الخاصة واالنخراط ىف األنشطة االقتصادية.

وهناك إجامع حول مجموعة أكرث شمولية من التوصيات الخاصة بالسياسات يف هذه املجموعة من الدراسات. ومن أكرث 

القضايا امللحة التى يجب تناولها هى عدم وجود ما يكفى من البيانات الشاملة والدقيقة حول القضايا املتصلة بالهجرة 

يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، إذ يجب تحديث اإلحصائيات بصورة منتظمة، كام يجب الرتكيز بصورة أكرب 

املهاجرين يف اهجرة  أكرب( مثل رشائح  )أو ضمها داخل مجموعات  إغفالها  يتم  ما  غالبًا  التى  املهاجرين  عىل رشائح 

غري نظامية وهجرة دائرية والهجرة العائدة، وأبناء املهاجرين الذين ولدوا بالخارج، واملهاجرين ىف بالد النفط العريب. 

املستقبلة  البلدان  ىف  ووضعهم  للمهاجرين  واالقتصادية  االجتامعية  الخلفية  حول  تفصيلية  معلومات  توفري  وينبغى 

)جولني [نفسه](. ويعد هذا النوع من املعلومات رضوريًا لألبحاث العلمية واملساعدة عىل صنع السياسات بفاعلية.

وقد تزعزعت الثقة كثريا يف مؤسسات بلد املنشأ عرب السنني, ىف الحاالت التي كان يتم فيها إدارة هذه املؤسسات من 

جانب أنظمة حكم تحاول فرض هيمنتها عىل تلك املؤسسات باستمرار. وقد أدت الرغبة ىف تجنب مؤسسات الدولة 
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إىل فرض عقبة كبرية أمام املغرتبني, الذين يرغبون ىف مد الجسور مع بلدان املنشأ أو إرسال تحويالت إليها. ورغم ذلك 

ميكن تصحيح هذا الوضع، إذ ساهمت األحداث التى وقعت عقب اندالع ثورات “الربيع العرىب” ىف 2011 إىل تقديم 

الكثري من الفرص التى ال ميكن تفويتها إلصالح العالقة بني املواطنني واملؤسسات وإعادة بنائها. 

وينبغى أن تقوم عملية إعادة تشكيل هذه العالقة عىل مد مظلة الحقوق لتشمل املغرتبني، مبا ىف ذلك حقهم ىف أن يتم 

متثيلهم ىف مؤسسات الدولة، وجعل تلك املؤسسات عرضة للمساءلة أمام من تخدمهم.

ومتى متت استعادة الثقة، فينبغي لبلدان املنشأ تعزيز الحس املجتمعي وتقوية حس االنتامء للوطن بشكل أكرب بني 

أن تشجع إنشاء منظامت وجمعيات للمغرتبني وأن تبذل جهوداً لحامية  مغرتبيها يف الخارج. كام ينبغي عليها أيضاً 

حقوق املغرتبني وتقديم املساعدة للفئات األكرث ضعفاً. وينبغي عىل هذه البلدان أيضاً أن تشجع انخراط املغرتبني فيها 

بتوفري املزيد من برامج التبادل وبرامج العودة املؤقتة لتسهيل عمل التحويالت االجتامعية. كام يجب خلق بيئة متكينية 

لتسهيل الجهود املبذولة من جانب من هم مستعدون للمساهمة يف التنمية االجتامعية واالقتصادية يف بلدهم األصيل. 

وتتطلب هذه األمور اتخاذ تدابري خاصة لتوجيه التحويالت واالستثامر املبارش وتشجيعهام.

ومن الواضح أن الدول تقوم بدوٍر مركزي يف تنظيم هذه التغيريات، وخاصة يف إعادة بناء العالقة بني الشعب واملؤسسات. 

وتلعب املنظامت اإلقليمية مثل جامعة الدول العربية دوراً يف وضع اسرتاتيجية متكاملة ملعالجة قضايا الهجرة. كام أن 

هذه املنظامت التي تندرج تحت لوائها عدة دول لديها سلطة تفاوض أكرث عىل الساحة الدولية باملقارنة مع كل دولة 

عىل حدة، وبالتايل ميكن لتلك املنظامت أن تستغل هذا النفوذ لضامن حصول مواطنيها املغرتبني عىل أفضل الحقوق. 

وتلعب املنظامت الدولية مثل املنظمة الدولية للهجرة أيضاً دوراً هاماً يف تقديم املساعدة وما لديها من خربة يف مجال 

إدارة الهجرة وتنظيم برامج التنمية املتعلقة بالهجرة. ولسوف تصبح مسألة تنمية مجتمع مدين قوي أمراً هاماً للغاية 

يف نهاية املطاف, سواء إلعادة بناء املؤسسات الوطنية أولتسهيل عمل التحويالت, من خالل االنتشار داخل املنظامت 

والجمعيات والشبكات الخاصة باملغرتبني  .
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