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وتحوالتها
واقع الهجرات المغاربية
ّ

عرفت اهلجرات املغاربية قفزة عددية يف مطلع العقد األول من القرن اجلاري ،بعد موجات
عرفتها البلدان املغربية يف هناية مخسينيات وبداية ستينيات القرن املايض .فاهلجرات التي
توسعت عن جماهلا التارخيي لتشمل أقاليم جغرافية وبلدان بعيدة
مترحلت عىل ثالث حمطات ّ
حتوالت بنيوية يف إطار طبيعة حمددات عالقة املهاجر مع بلده ودوره
وقريبة ،ما ساهم يف ترتيب ّ
يف املشاركة بتنمية املناطق متجاوزً ا يف ذلك مسألة التحويالت املالية.

حتوالت اهلجرة املغاربية يف العقود اخلمسة
حيرض عىل طرح أسئلة بشأن أبرز ّ
هذا التطور ّ
ّ
األخرية ،وطبيعة املحددات التي تتحكم يف تفعيلها ،ومدى تأثرها البنيوي والذايت بتحول
اقتصادات دول املغرب العريب والدول املستقبلة للمهاجرين من خالل تفعيل قدراهتا التضامنية
التقليدية التي تسمح بالتواصل املستمر مع جمتمعاهتا األصلية مهام تعددت األجيال.

التحوالت الكمية
مكونات اهلجرات العربية ،مجلة من
ّ
عرفت اهلجرات املغاربية ،التي ت َُع ّد أحد ّ
والبنيوية والذاتية غيرّ ت من طبيعة اهلجرات املغاربية وحجمها وخارطتها يف بداية العقد األول من
األلفية الثالثة .فال تنتقي اهلجرات هذه اليوم ،وعىل عكس واقعها يف مخسينيات القرن املايض ،فئات اجتامعية
ُ
معينة .بل العكس من ذلك
دون سواها ،وال ختتص بلدانًا أو وجهات حمددة ،وال تتحقق ضمن أطر قانونية ّ
كله؛ فاهلجرات املغاربية يف عرص عوملة( )1اهلجرات الدولية تشمل فئات اجتامعية متعددة ،من رجال ونساء
وأطفال وشباب ،لتجمع بني أوجه قديمة وأوجه جديدة .يضاف إىل ذلك أن اهلجرات املغاربية ال ختص الفئات
البسيطة من العاملة فحسب ،بل تشمل كذلك فئات اقتصادية جديدة من املؤهلني وحمَ َ لة الشهادات العليا من
* أكاديمي جزائري خمتص بقضايا الديموغرافيا واهلجرة.

1 Peter Stalker, Workers without Frontiers: The Impact of Globalization on International Migration (Boulder, Colo.:
Lynne Rienner Publishers; Geneva : ILO, 2002), and Gildas Simon, “Les migrations internationales,” Population et
Sociétés, no. 382 (Septembre 2002).
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املهندسني واألطباء والطلبة .وال تقترص اهلجرات املغاربية عىل وجهات تارخيية تقليدية ،وإنام نجد أن خارطة
اهلجرات املغاربية توسعت ففاضت عن جماهلا التارخيي لتشمل أقاليم وبلدانًا جغرافية جديدة ،أكانت بعيدة أم
حتول يف طبيعة عالقة املهاجر املغاريب ببلده ومنطقته ،ليتو ّلد عهد
قريبة .وترتّب عن هذه
التحوالت البنيوية ّ
ّ
متعددة تتجاوز التحويالت
فعال يف تنمية بلده من خالل مسامهات ّ
حتول فيه املهاجر املغاريب إىل عنرص ّ
جديد َّ
املحددات التي حتكم
حتوالت اهلجرات املغاربية يف العقود اخلمسة األخرية؟ وما هي طبيعة
ّ
املالية .فام هي أبرز ّ
وتتحكم يف تفعيل اهلجرات املغاربية؟ وما هو مستقبل اهلجرات الدولية املغاربية؟

بتحوالت جمتمعات
ّمما ال شك فيه أن تفعيل اهلجرات الدولية يرتبط بعوامل بنيوية وذاتية متعددة ،تتأثر
ّ
واقتصاديات دول املغرب العريب من جهة ،والدول املستقبِلة للمهاجرين من جهة أخرى ،أكان ذلك يف خمتلف
ً
مرتبطا بعوامل مؤسساتية ختص
الدول األوروبية أم يف أمريكا الشاملية .غري أن حجم اهلجرات املغاربية يبقى
حمددات الطرد ( )Pushواجلذب (.)Pull
ّ

ً
أوال :الهجرات الدولية في منطقة المغرب العربي
ّ
تشكل اهلجرات الدولية ظاهرة بارزة يف بلدان املغرب العريب ،وال يقترص واقعها اليوم يف خمتلف بلدان املغرب
العريب عىل وجه واحد من أوجه اهلجرات الدولية ،بل إنه جيمع ،وبمستويات متباينة ،بني األبعاد الثالثة
للهجرات الدولية :استقبال املهاجرين وإرساهلم وعبورهم ،لتربز دول مستقبِلة للمهاجرين مثل ليبيا ،التي
اع ُتربت عىل مدى عقود دولة مستقبِلة للعاملة العربية واألفريقيةّ .أما موريتانيا التي تبقى فيها اهلجرة الدولية
فتحولت يف األعوام االخرية ،وعىل نحو متزايد ،إىل بلد لعبور املهاجرين إىل أوروبا .وبالنسبة
ظاهرة هامشية،
ّ
تنوعا يف تركيبتها ،إذ إن هذه
إىل البلدان املغاربية األخرى (املغرب واجلزائر وتونس) ،فتعرف اهلجرات الدولية ً
الدول ،تعرف وبمستويات متباينة ،تعايشً ا ألوجه اهلجرات الدولية الثالثة ،اّإل أهنا تبقى بالدرجة األوىل اً
دول
ِ
مرسلة للمهاجرين.

وال يمكن اعتبار وجود األبعاد الثالثة للهجرات الدولية يف بلدان املغرب العريب ظاهرة جديدة ،بل بالعكس،
شكلت منذ ِ
القدَ م ،وبفعل موقعها املطل عىل البحر األبيض املتوسط اً
فهذه البلدان ّ
شامل واملنفتح عىل دول
املرشق العريب رش ًقا وعىل الدول األفريقية جنو ًبا ،منطقة تنقّل وحركة مستمرين لألفراد واجلامعات؛ حركة
تارخييا عىل تركيبة دول املغرب العريب السكانية واالجتامعية واالقتصادية ،بل حتى السياسية .غري أن واقع
أ ّثرت
ً
اهلجرات الدولية احلايل يف هذه البلدان يطغى عليه تنامي أعداد املهاجرين املغاربة إىل اخلارج.

ثان ًيا :تزايد أعداد المهاجرين المغاربة في الخارج
توسعا
عرفت اهلجرات املغاربية ،عىل الرغم من تضارب األرقام حوهلا وصعوبة حرص حجمها وخصائصها،
ً
يف العقود يف العقود األخرية؛ فمن بضعة آالف مهاجر مغاريب يف اخلارج غداة استقالل دول املغرب العريب
سجلت اهلجرات املغاربية قفزة عددية جتاوزت يف مطلع
يف هناية مخسينيات وبداية ستينيات القرن املايضّ ،
مست مستويات متباينة جدً ا لتيارات
العقد األول أكثر من ثالثة ماليني عرب خمتلف قارات العامل ،وهي زيادة ّ
خاصا .لكن
توسعا
اهلجرات املغربية واجلزائرية والتونسية ،ليعرف كل تيار مستويات نمو خاصة ،بل
جغرافيا ً
ً
ً
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وسعا
مهام تعددت مسرية اهلجرات املغاربية يف العقود األخرية ،فإن حجم اهلجرات املغاربية وخارطتها اليوم ّ
خارطة املغرب العريب اإلدارية التقليدية ليصبح ،بحكم تزايد أعداد مهاجريه وتوزّ عهم اجلغرايف املمتد ،فضاء
بال حدود.
ويمكن التمييز بني ثالث مراحل أساسية يف تاريخ اهلجرات املغاربية:

املرحلة األوىل (املرحلة االستعامرية) :فتح االستعامر الفرنيس يف املغرب العريب الباب أمام أشكال متنوعة
من اهلجرات الدولية يف خمتلف البلدان املغاربية؛ ففي اجلزائر ترتّب عن الغزو الفرنيس جميء أعداد وافرة من
وخصوصا يف املجال
التحوالت االقتصادية،
الفرنسيني وغريهم من األوروبيني .يضاف إىل ذلك أنه نتج من
ً
ّ
توسع الطلب عىل العاملة ،وهو ما استدعى استقدام
الفالحي يف املدن الساحلية يف بداية القرن التاسع عرشّ ،
أعداد واسعة من العامل املوسميني .فعىل سبيل املثال ،يف عام  ،1930بلغ عدد العامل املوسميني املغاربة يف
اجلزائر حوايل  85ألف عامل .يضاف إىل ذلك بداية هجرة اجلزائريني إىل فرنساّ .أما يف املغرب ،فنتج من الفرتة
االستعامرية ( )1956 -1912نشوء اهلجرات املغاربية نحو فرنسا ،إذ تطلبت حاجات فرنسا االقتصادية يف
أثناء احلربني العامليتني األوىل والثانية استقدام آالف من الناشطني املغاربة للعمل يف خمتلف املنشآت واملناجم،
وحتى يف اجليش الفرنيس؛ إذ تم استقدام حوايل  40ألف عامل مغريب إبان احلرب العاملية األوىل  ،وأكثر من
 120أل ًفا خالل احلرب العاملية الثانية لتلبية حاجات اجليش الفرنيس العسكرية ،وهم عامل كانوا ُيستقدمون
أساسا بصفة مؤقتة .غري أن تدفّق العامل املوسميني ترتب عليه التوسع التدرجيي للمهاجرين املغاربة يف فرنسا،
ً
نموا قارب الـ  17يف املئة بني عامي  1946و.1962
وجودهم
فشهد
ً
اجلدول رقم ()1
تطور أعداد املهاجرين اجلزائريني واملغاربة والتونسيني يف فرنسا بني عامي  1946و1962
ّ
(أ) 1946

(ب) 1962

(ب) 1954

إمجايل االجانب

1٫743٫619

100

1٫765٫298

100

2٫169٫665

100

إمجايل املغاربة

40٫488

2.3

227٫209

12.9

410٫373

18.9

اجلزائريون

22٫114

1.3

211٫675

12.0

350٫484

16.2

املغاربة

16٫458

0.9

10٫734

0.61

33٫320

1.5

التونسيون

1٫916

0.1

4٫800

0.27

26٫569

1.2

املصدر :التعدادات السكانية الفرنسية.
أ  -هم السكان املقيمون يف أثناء التعداد.
ب -يف عامي  1954وُ 1962أحيص الفرنسيون املسلمون ،الذين ُيقصد هبم اجلزائريون ،ضمن األجانب.

متيزت هذه املرحلة املمتدة من بداية ستينيات القرن املايض إىل العقد املايض من األلفية الثانية
املرحلة الثانيةّ :
بتوسع جماالت حركة اهلجرات املغاربية لتتجاوز خارطة اهلجرات املغاربية املجاالت اجلغرافية املوروثة
ّ
توسعا جتاوز اهلجرات املغاربية -الفرنسية .وقد
عن احلقبة االستعامرية ،ولتعرف اهلجرات املغاربية بذلك
ً
حتقق ذلك من خالل سعي الدول املغاربية ،وخاصة املغرب ،إىل توفري أسواق عمل جديدة تتيح فرص عمل
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للفئات النشيطة املحلية ،فيبز بذلك دور الدولة جمد ًدا يف إدارة اهلجرات الدولية يف املغرب العريب .فعىل
سبيل املثال ،عقد املغرب يف عام  1963اتفاقية مع أملانيا الغربية لتوظيف العامل املؤقتني املغاربة ،وعقد
يف عام  1964اتفاقية مع بلجيكا ،ويف عام  1969اتفاقية مع هولنداّ .أما اجلزائر ،فعقدت يف عام 1968
اتفاقية مع بلجيكا بشأن إدارة هجرة العامل اجلزائريني إىل بلجيكا ،يف حني متت يف عام  1968مراجعة قانون
دخول اجلزائريني إىل فرنسا وإقامتهم هبا .ويف ما يتع ّلق باهلجرات التونسية إىل اخلارج ،جرى توسيع نطاقها
من خالل سن معاهدات بني احلكومة التونسية وإيطاليا وأملانيا ،باإلضافة إىل االتفاقية مع فرنسا بخصوص
عمل التونسيني وإقامتهم هبا.

وتنوعها ،فهي ال تقترص عىل
املرحلة الثالثة :تتميز اهلجرات املغاربية اليوم بتعدد اجتاهات املهاجرين املغاربة ّ
وجهات تقليدية مثل فرنسا ،بل إن خارطة اهلجرات املغاربية تشمل وجهات خمتلفة ،منها الوجهات التقليدية،
خاصة األوروبية منها ،ووجهات جديدة  -قريبة كإسبانيا وإيطاليا اللتني تستقطبان أعدا ًدا غري منقطعة من
املهاجرين املغاربة .تُضاف إىل ذلك الوجهات البعيدة يف أمريكا الشاملية (كندا والواليات املتحدة األمريكية)
وأفريقيا .هذا وتشمل اهلجرات املغاربية هجرات تقليدية تتمثّل يف اهلجرات اجلوارية يف ما بني دول املغرب
نظرا إىل عدم توافر بيانات بشأن توزُّ ع
العريب ،أو املهاجر العربية ،وهذه األخرية التي تبقى صعبة عىل القياس ً
املهاجرين بحسب اجلنسيات.
اجلدول رقم ()2
توزيع املهاجرين اجلزائريني واملغاربة والتونسيني عرب العامل
اجلزائر

املغرب

تونس

جمموع املغاربة

منطقة اإلقامة
املجموعة األوروبية

790368

1895467

377780

3067812

بعض الدول العربية

23106

26461

11176

60743

دول أخرى

33846

67389

16921

118156

املجموع العام

847320

1989317

405877

3246711

املصدر :قاعدة بيانات املرصد األورومتوسطي للهجرات الدولية ،عىل املوقع اإللكرتوين  .<www.carim.org>.وختص هذه البيانات
املهاجرين املغاربة املقيمني بمناطق العامل أعوا ًما متعددة.

يميز اهلجرات املغاربية ،عىل غرار اهلجرات العربية يف ظل عوملة اهلجرات الدولية ،هو االرتفاع غري
ولعل ما ّ
2
املسبوق ألعداد املهاجرين العرب يف العامل؛ ففي العقد األخري غادر حوايل مليونني مواطن عريب أوطاهنم،
ليستقروا يف بلدان وأقاليم خمتلفة ،منها ما يمثّل وجهات جديدة للهجرات العربية كإسبانيا وإيطاليا وكندا،
ومنها ما ُيعترب وجهات تقليدية كالواليات املتحدة األمريكية وفرنسـا .هذا العمر اجلديد من اهلجرات العربية
يبي مدى مسامهة البلدان العربية يف النظام الدويل للهجرات الدولية ،ومدى تأثر املنطقة العربية بمالمح العوملة.
نّ
 2هذا العدد ال يشمل الالجئني.
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)3( اجلدول رقم
2008  و1998 توزيع املهاجرين العرب الذي استقروا يف بعض الدول بني عامي
كندا

****

املجموع

الواليات املتحدة
***
األمريكية

إيطاليا

إسبانيا

**

*

-2000
2006

-1998
2007

-1998
2008

-1998
2008

70809

16230

9419

3284

41876

اجلزائر

707776

14800

38469

77987

576520

املغرب

20319

3365

3867

11883

1204

تونس

2985

1085

1887

13

0

10560

270

2378

68

7980

موريتانيا

76371

6870

60250

7312

1939

مرص

40371

2990

37010

0

371

األردن

49602

11355

37898

168

181

لبنان

1565

1200

0

116

249

األرايض الفلسطينية املحتلة

31503

4455

25485

424

1139

سورية

49541

9985

38926

251

379

العراق

33962

6495

27365

102

-

اليمن

147668

12640

122388

12640

0

باقي البلدان العربية

1243032

91740

405342

114112

631838

ليبيا

* Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, 2008, on the web: <http://extranjeros.mtas.es>.

املجموع
:املصدر

** <http://www.istat.it>.
*** United States. Office of Immigration Statistics, Profiles on legal permanent residents ([Washington, D.C.] : U.S.
Department of Homeland Security, Office of Immigration Statistics, [s. d.].
The Profiles on Legal Permanent Residents; Yearbook of Immigration Statistics, Fargues, 2002.
****<http://www.statcan.gc.ca/>.
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تعدد فئات المهاجرين المغاربة
-1
ّ

حتوهلا إىل ظاهرة جمتمعية ،إذ إهنا ال تقترص  -كام كانت حاهلا
يميز اهلجرات املغاربية اليوم هو ّ
لعل من أبرز ما ّ
معينة من املهاجرين ،وخاصة الرجال النشطني اقتصاد ًيا ،بل تشمل ً
أيضا فئات جمتمعية
يف املايض  -عىل فئات ّ
متعددة ،مثل النساء والشباب وأصحاب الكفاءات.
 -2تنامي مكانة المرأة في الهجرات المغاربية

حتول يف سياساهتا اجتاه
ترتّب عن األزمة االقتصادية يف البلدان الصناعية يف بداية سبعينيات القرن املايض ّ
حدا للهجرة إليها ،طاعنة بذلك يف
املهاجرين ،إذ إن غالبية هذه الدول اعتمدت إجراءات وقوانني تضع ًّ
االتفاقيات الثنائية ّ
املنظمة للهجرة .ورافق هذه التوجهات اجلديدة يف إدارة اهلجرات الدولية ميالد قوانني
كسن قوانني ِّمل الشمل ،أو التجمع ُ
األرسي .وسامهت
جديدة تسعى إىل توفري احلياة الكريمة للمهاجرين،
ِّ
ّ
اإلجراءات اإلدارية التي حتكم َّمل الشمل ،الذي ُيعترب أحد مرتكزات اإلعالن العاملي حلقوق االنسان بتاريخ 10
الداعي إىل حفظ حق كل شخص يف الزواج وتكوين ُأرسة ،وامليثاق االجتامعي
كانون األول /ديسمرب ّ 1948
األورويب بتاريخ  8ترشين األول /أكتوبر  1961الذي يدعو يف مادته التاسعة عرشة الدول األوروبية إىل تسهيل
ِّمل شمل ُأرس املهاجرين ،ومعاهدة اإلطار القانوين للعامل املهاجرين بتاريخ  24ترشين الثاين /نوفمرب 1977
وأخريا معاهدة األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل بتاريخ 26
التي تنص يف مادهتا الثانية عرشة عىل ّمل الشمل،
ً
ُ
حتول يف
كانون الثاين /يناير  1990التي حترص عىل محاية الطفل وتوفري احلياة األرسية له ،كل ذلك أفىض إىل ّ
تركيبة املهاجرين املغاربة من خالل تزايد أعداد األطفال والنساء بني اجلوايل املغاربية يف أوروبا ،وهو ما أحدث
بعض التوازنات يف تركيبة املهاجرين السكانية؛ فاجلوايل املغاربية مل ُتعد تقترص عىل العامل الرجال الذين يعيشون
وخصوصا النساء واألطفال .ففي
حتولت تركيبة املهاجرين املغاربة لتشمل فاعلني جد ًدا،
ً
عيشة العازبني ،بل ّ
فرنسا ،ويف الفرتة  1990 - 1982تراجعت نسبة الذكور عند اجلزائريني من  1.82عام  1982إىل  1.32عام
 ،1990وعند التونسيني من  1.47إىل  ،1.31وعند املغربيني من  1.5إىل  .1.25وتنامت نسبة األزواج بني
األرس املغربية والتونسية ،و 66يف املئة من ُ
األرس عام  ،1990فوصلت يف عام  1990إىل  71يف املئة من ُ
األرس
اجلزائرية املقيمة بفرنسا(.)3
 -3مكانة الشباب في الهجرات العربية المعاصرة

مكونات اهلجرات العربية ليؤكد وجوده يف مجيع التيارات الوطنية ويف الوجهات
أصبح الشباب العريب أحد ّ
كافة .وربام يكون وجود الشباب العريب ضمن تيارات اهلجرات العربية نتاج هجرات فردية ومستقلة ،أو نتاج
هجرات عائلية.

ترتاوح نسبة الشباب ضمن تيارات اهلجرات العربية بني  8يف املئة و 15يف املئة من إمجايل املهاجرين؛ ففي كندا،
يمثل الشباب أكثر من  15يف املئة من املهاجرين من املغرب العريب( ،)4يف حني يعرف وجود الشباب ضمن
تيارات اهلجرات العربية يف إسبانيا تباي ًنا يف مستوياته قد يعود إىل تركيبة كل تيار من اهلجرات العربية ومكانة
التكامل ُ
األرسي فيه .لكن هذا ال يقلل من مكانة اهلجرات الفردية ضمن كل تيار من تيارات اهلجرات العربية.
 3جامعة الدول العربية ،إدارة السياسات السكانية واهلجرة ،التقرير االقليمي هلجرة العمل العربية( 2006 ،القاهرة[ :اجلامعة،
 ،)]2006ص .35
« 4موجز السياسات االجتامعية :هجرة الشباب يف البلدان العربية( ”،أعد هذا املوجز قسم السكان والتنمية االجتامعية يف شعبة التنمية
االجتامعية يف اإلسكوا ،وبمسامهة من السيد عبد القادر لطرش ،)2009 ،ص .4
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اجلدول رقم ()4
نسبة الشباب بني املهاجرين العرب املقيمني بإسبانيا2008 ،
البلد األصيل
اجلزائر

مرص

املغرب

نسبة الشباب إىل إمجايل املهاجرين
8
5

15

موريتانيا

7

العراق

11

تونس

7

األردن

8

األرايض الفلسطينية املحتلة

7

لبنان

سورية

8
10

املصدرAnuario Estadístico del Ministerio del Interior, 2008, on the web: <http://extranjeros.mtas.es>. :

مكونات اهلجرات العربية اليوم ،هي نتاج عوامل بنيوية ،خاصة تلك
إن هجرة الشباب العريب ،التي متثّل أحد ّ
املتعلقة بمكانة الشباب يف السياسات التنموية ،وطبيعة التعاطي مع قضايا متكيني الشباب يف املنطقة.

وقد عرفت الدول العربية عىل اختالف توجهاهتا التنموية مجلة من السياسات التنموية العامة والقطاعية ،ركزت
كلها عىل حتسني الظروف املعيشية للسكان .هذه السياسات ،التي حددت أولوياهتا املشاريع التنموية الوطنية أو
التوجهات الدولية ،تعاملت مع قضايا التنمية يف شموليتها ،أي من دون الرتكيز عىل فئات اجتامعية أو سكانية
معينة .وهذا املنظور التقليدي يف توجيه أولويات العملية التنموية وإدارهتا ألغى ،ولزمن طويل ،التعاطي مع
ّ
مطالب وخصوصيات بعض الفئات السكانية واالجتامعية احلساسة ،كالشباب؛ فالشباب الذين يمثّلون فئة
يميزها عن باقي مكونات املجتمع مل حيظوا بالرعاية والعناية اللتني تطلبهام هاته الفئة
سكانية واجتامعية هلا ما ّ
وتنوع حاجاهتم ومتطلباهتم ،باستثناء الرتكيز
احلساسة ،وذلك عىل الرغم من نمو وزهنم يف الرتكيبة السكانية ّ
عىل تغطية بعض احلاجات كالتعليم العام .وتواصلت شمولية التعاطي مع القضايا التنموية يف دول املنطقة
حتول ديموغرافية عرفت ازديا ًدا يف وزن الشباب يف الرتكيبة السكانية .فعىل الرغم من
لتمتد كذلك إىل فرتات ّ
االزدياد املتواصل لوزن الشباب يف خمتلف الدول العربية ،مل تركز السياسات التنموية ثانية عىل خصوصيات
الشباب ومتطلباهتم ،لتبقى حاجاهتم الفئوية ضمن احلاجلت العامة.
ً
ضغوطا سكانية
ونتج من هذا املنظور العام إلدارة التنمية يف كثري من الدول العربية ،خاصة تلك التي تعرف
جراء اهلزات االقتصادية  ،شعور لدى الشباب بتغييبهم أو عدم العناية
مرتفعة أو
ً
تراجعا للسياسات العامة ّ
بمتطلباهتم اخلاصة ،لتصبح اهلجرة الدولية ،بمختلف أوجهها ،يف أعني كثري من شباب املنطقة حلاًّ ولو مؤق ًتا،
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يسعون من خالله إىل حتقيق مشاريعهم وضامن مكانة اجتامعية هلم .ففي غياب سياسات معلنة تعمل عىل تأهيل
الشباب ودجمهم يف النسيج االقتصادي واالجتامعي  ،أصبح هؤالء يف كثري من الدول العربية يعانون مشكالت
التهميش االجتامعي وعدم املشاركة يف صنع مصريهم .وبالتايل ،يكابد شباب املنطقة قلة الربامج املخصصة
يسجل هذا خالل
هلم ،وضعف اندماجهم االجتامعي ومشاركتهم يف التنمية ،األمر الذي يدفعهم إىل اهلجرةَّ .
وقت تعرف البلدان العربية فيه النافذة الديموغرافية ،التي تفتح االزدياد املتواصل لفئة الشباب فيها جماالت
متنوعة من الفرص يمكن ملختلف القطاعات احليوية االقتصادية واالجتامعية واخلدماتية االستفادة من غالبية
األفراد الذين هم يف قمة عطائهم اإلنتاجي.

ولعل من العنارص املؤثرة مبارشة يف مرشوع اهلجرة الدولية عامة ،وهجرة الشباب خاصة يف البلدان العربية،
تلك املرتبطة بالعوامل الداخلية الطاردة التي هلا عالقة مبارشة بالبنية االقتصادية والتعليمية ،أو بعوامل اجلذب
اخلارجي.
أ -العوامل الطاردة

( )1العوامل االقتصادية :سعت الدول العربية يف العقود األخرية إىل حتديث بنيتها االقتصادية ،وتوفري فرص
عمل تسمح بامتصاص األعداد اهلائلة من األجيال اجلديدة من الباحثني عن العمل أول مرة ،ومن العاطلني عن
التحوالت االقتصادية الرسيعة ،واهلزات املالية املتتالية ،وتراجع دور الدولة يف كثري من الدول
العمل .غري أن
ّ
تنوع النشاطات االقتصادية واإلنتاجية،
العربية ،والطبيعة التقليدية للقطاع اخلاص يف البلدان العربية ،وعدم ّ
كل ذلك قلل من فرص العمل لدى الشباب العريب .واليوم ،ت َُع ّد البلدان العربية من البلدان التي تشهد أعىل
شبحا يطارد الشباب ،الذين ال تقترص بطالتهم
مستويات البطالة ،وخاصة بطالة الشباب ،لتصبح البطالة فيها ً
عىل غري املتعلمني ،بل تشمل كذلك املتعلمني وحمَ َ لة الشهادات اجلامعية العليا .وتبدو هجرة الشباب يف البلدان
العربية يف حاالت كثرية ،خاصة يف البلدان العربية غري النفطية ،املسلك الوحيد للحصول عىل فرص عمل
تسمح بتحسني أوضاعهم االقتصادية وأوضاع ذوهيم.

واسعا سمح هلا باستيعاب
انفتاحا
( )2العوامل الرتبوية والتعليمية :عرفت املنظومة الرتبوية يف البلدان العربية
ً
ً
رشائح اجتامعية متعددة ،خاصة الفئتني االجتامعيتني املتوسطة والدنيا .فالتعليم العايل ،الذي كان ينحرص يف
توسع ليشمل مطالب فئات اجتامعية جديدة.
معينةّ ،
سبعينيات القرن املايض وثامنينياته عىل فئات اجتامعية ّ
لكن إذا كان التعليم العايل يف البلدان العربية قد نجح يف تغطية طلبات اجلمهور اجلديد من الطالب ،فإنه يبدو
يلبي حاجات أسواق العمل املحلية
غري مهيأ لتغطية املتطلبات اجلديدة ،من تعليم جامعي حديث ومتطور ّ
واإلقليمية يف املجاالت العلمية والتقنية اجلديدة .هلذا ،يضطر اآلالف من الشباب العريب إىل مغادرة أوطاهنم
للتعلم يف اخلارج بحثًا عن ختصصات علمية حديثة من جهة ،وللحصول عىل درجات علمية عليا من خمتلف
اجلامعات العاملية من جهة أخرى ،لتصبح بذلك اهلجرة اجلامعية أو اهلجرة للدراسة أحد أوجه هجرة الشباب
حتولت يف األعوام األخرية إىل إحدى
يف البلدان العربية .هذه اهلجرة التي ختص الشباب العريب ،إنا ًثا
ً
وذكورا ّ
املفضلة لدى الشباب العريب ملغادرة األوطان ،حيث إن كثريين من الطالب العرب مل يعودوا إىل
القنوات
َّ
بلداهنم بعد االنتهاء من دراستهم.
( )3العوامل السياسية :ت َُع ّد املنطقة العربية من بني املناطق التي شهدت يف العقود األخرية مجلة من األحداث
توترا يف العامل ،وبدا األفق
واالضطرابات السياسية ،كاحلروب والتوترات السياسية،
ّ
فتحولت إىل أكثر املناطق ً
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مسدو ًدا أمام ا رشائح جمتمعية متعددة ،خاصة الشباب منها .ألجل هذا ،يلجأ الشباب العريب يف كثري من البلدان
سعيا وراء حتقيق حياة هادئة .وهجرة الشباب العريب يف هذه
العربية إىل اهلجرة بطرقها الرشعية وغري الرشعيةً ،
األوضاع هي تعبري عن البحث عن بيئة آمنة تسمح هلم بتحقيق مشاريعهم احلياتية املرشوعة .يضاف إىل هذا
شعورا باإلقصاء والتهميش.
غياب مشاركة الشباب عىل الصعيد السيايس ،وهو ما يثري لدى عدد كبري منهم
ً

ب -العوامل اخلارجية (اجلاذبة)

املفعلة للهجرات الدولية ،بام فيها هجرة الشباب؛
تُعترب العوامل اخلارجية ،أو عوامل اجلذب ،من العوامل ّ
فالعوامل اخلارجية كانت ،وما زالت ،من العوامل املشجعة لكثري من تيارات اهلجرات الدولية يف املايض
واحلارض ،وترتبط عادة بمستويات النمو بني املناطق واألقاليم والبلدان .تُضاف إليها العوامل االقتصادية
املتمثّلة يف مستويات انفتاح كثري من أسواق العمل يف الدول املستقبِلة يف الشامل ،والطلب العاملي املفتوح
عىل العاملة ،خاصة العاملة املاهرة ،ومستويات األجور السائدة فيها .هذا وال يمكننا التقليل من دور العوملة،
وخاصة عوملة اهلجرات الدولية يف تفعيل اهلجرات العربية ،وخاصة هجرة الشباب.

تتعدد أسباب اهلجرات الدولية ،لكن العوامل
( )1النمو االقتصادي واالجتامعي املتباعد بني املناطق واألقاليمّ :
أساسا بالعوامل البنيوية املتع ّلقة بأنامط التنمية االقتصادية ومعدالت النمو
األساسية التي تنشطها تبقى مرتبطة
ً
االقتصادي ،ومستويات انفتاح أسواق العمل املحلية ،والرفاه االجتامعي بني األقاليم اجلغرافية والبلدان.
فاهلجرة الدولية هي انتقال األفراد نحو أنامط اقتصادية مفتوحة ونشيطة ومستقرة.

يميز اهلجرات الدولية ،بام فيها هجرة الشباب العريب ،هو أهنا تتجه اً
دائم نحو اقتصاديات وجمتمعات مسماّ ة
إن ما ّ
اً
دول متقدمة؛ فاهلجرة هي تعبري طبيعي عن الفروق يف مستويات التنمية بني املناطق واألقاليم .والتباين املتسارع
حدة هذه العالقة .وخارطة اهلجرات الدولية
يف مستويات التنمية بني األقاليم يف العقود األخرية ضاعف من ّ
تتميز بجلب الدول املتقدمة أكثر من  115مليون مهاجر ،وما يعادل  58مليونًا من املهاجرين
اليوم ،التي ّ
الدوليني( ، )5تؤكد طبيعة هذه العالقة بني األقاليم .واهلجرات العربية ،وخاصة هجرة الشباب غري مستثناة
املتتبعني للهجرات الدولية يف استمرارية جذب الدول الصناعية املتقدمة
من هذه العالقة .ويرى كثري من ّ
للمهاجرين من دول اجلنوب اً
دليل عىل التبعية املوجودة بني خمتلف األقاليم عرب العامل ،من جهة ،وهيمنة النمط
االقتصادي واالجتامعي الرأساميل ،من جهة أخرى.

والتطورات الديموغرافية ازدياد يف حركة
( )2تسارع نمو السوق العاملية للوظائف :ترتّب عىل عوملة اإلنتاج
ّ
األيدي العاملة ،وانتقال الوظائف عىل الصعيد العاملي بني خمتلف األقاليم اجلغرافية .هذا الواقع اجلديد الذي
ِ
يستثن أي إقليم جغرايف .واليوم ،تواجه كل األقاليم
نتج منه ازدياد يف حركة األفراد ورغبة العاملة يف اهلجرة مل
اجلغرافية ضغوط هجرة العاملة ،خاصة املناطق التي تعرف حتوالت ديموغرافية لينتج منها ارتفاع أعداد من ُهم
يف سن العمل  ،كام هي احلال يف كثري من البلدان العربية .وبالتايل ،فإن عوملة أسواق العمل وارتفاع الطلب
فرصا جديدة
العاملي عىل العاملة يف كثري من األقاليم ،بالتزامن مع النافذة الديموغرافية يف البلدان العربية ،أفرزا ً
هلجرة فئات نشيطة من خمتلف جمتمعات دول املنطقة العربية ،وخاصة الدول غري النفطية .وما تكا ُثر برامج
تنظيم اهلجرة التعاقدية يف املنطقة العربية ،كمرص واألردن واملغرب وتونس ،اّإل خري دليل عىل مسامهة دول
وخصوصا الشباب.
املنطقة يف السوق العاملية للوظائف ،وازدياد فرص اهلجرة الرشعية ملن ُهم يف سن اهلجرة ،
ً
5

شعبة األمم املتحدة للسكان ،قاعدة بيانات اهلجرات الدولية ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://esa.un.org/migration>. :
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إقليميا
هذه هي املشاريع التي ستساعد الدول غري النفطية عىل تغطية الطلب اخلارجي للوظائف ،أكان الطلب
ً
دوليا .وبالتايل ستطرح اهلجرة نفسها عىل دول املنطقة كوسيلة لالندماج يف النظام االقتصادي العاملي ،اً
فضل
أم ً
ُ
عن أهنا مصدر مهم للمسامهة يف احلد من معدالت البطالة يف املنطقة ،ويف زيادة دخول األرس وحتى دعم
االقتصاد الوطني .ومن املتوقّع أن ترتفع مشاركة دول املنطقة ،السيام الدول غري النفطية ،يف السوق العاملية
اً
مستقبل .وليس من املستبعد أن خيتص الطلب العاملي
للوظائف ،مع ارتفاع وزن الفئات النشيطة يف املنطقة
عىل العاملة ومشاركة الدول العربية فيه بالدرجة األوىل عىل شباب املنطقة ،وبصورة خاصة الشباب املؤهلني.

املتنوعة
وت َُع ّد األوضاع االقتصادية يف الدول الصناعية ،واملتمثّلة خاصة يف انفتاح أسواق عملها وحاجاهتا ّ
املرسعة للهجرات العربية ،بام فيها هجرة
واملتجددة إىل يد عاملة يف خمتلف املجاالت واملستويات ،أحد العوامل ّ
الشباب .هذا االنفتاح جيعل أسواق العمل يف الدول الصناعية عامل جذب مستمر لقوة العمل من خمتلف أنحاء
العامل؛ هذا اجلذب الذي خيص يف آن واحد الفئات النشيطة ،مؤهلني وغري مؤهلني ،ساهم يف تنشيط هجرة
الشباب العريب يف األعوام األخرية من خمتلف املستويات العلمية واملهنية .باإلضافة إىل هذا ،تُعترب مستويات
األجور من العوامل االقتصادية التي تساهم كذلك يف تفعيل هجرة الشباب ،وذلك يف كثري من النشاطات
االقتصادية ،وخاصة تلك التي كثر عليها الطلب العاملي ،مثل املهندسني واألطباء ،وتُعترب جماالت جذب يف
عدد كبري من البلدان العربية .ويضاف إىل هذا احلامية القانونية واخلدمات االجتامعية التي يتمتع هبا املهاجرون
يف دول صناعية عدة.
ج -هجرة الكفاءات

ُي َع ّد بروز فئات مهنية جديدة ،من اختصاصيني وفنيني من حمَ َ لة الشهادات اجلامعية العليا ،ضمن املهاجرين
تيارا دون سواه ،بل ختص مجيع تيارات
السامت البارزة للهجرات املغاربية .وال ختص هذه
التحوالت ً
ّ
املغاربة من ِّ
()6
اهلجرات العربية واملغاربية ،أكان ذلك يف الوجهات القديمة أم يف الوجهات اجلديدة للهجرات املغاربية .
ويتميز املهاجرون املغاربة بارتفاع مستويات تأهيلهم العلمي ووجودهم يف فئات مهنية رفيعة املستوى ،لتعرف
اهلجرات املغاربية يف عرص العوملة والطلب املتزايد عىل الباحثني واملهندسني والفنيني يف أسواق العمل الدولية،
عمرا جديدً ا يتميز باحلضور املكثّف ألصحاب ذوي الكفاءات العليا واملؤهلني ،خاصة ضمن األفواج اجلديدة
ً
من املهاجرين الذين غادروا البلدان العربية منذ بداية تسعينيات القرن املايض للدراسة ،ومل يعودوا إىل أوطاهنم
األصلية بعد االنتهاء من دراساهتم اجلامعية ،السيام الدراسات اجلامعية العليا ،ليصبح عدم عودة احلاصلني عىل
توسع بقاء الكفاءات املغربية يف اخلارج(.)7
الدكتوراه إحدى قنوات ّ
يميز هجرة الكفاءات العربية واملغاربية هو تباين( )8تركيبتها وحجمها يف ما بني الوجهات القديمة
ولعل ما ّ
ليتميز املهاجرون املغاربة والعرب املقيمون بأمريكا الشاملية بوجودهم الواسع يف املهن
والوجهات اجلديدة،
ّ
العليا ،وذلك يف خمتلف النشاطاتّ .أما يف أوروبا ،فإن الكفاءات املغاربية يف تضاؤل .فهجرة الكفاءات التي

 6انظر قاعدة بيانات منظمة التنمية والتجارة والتعاون عىل املوقع اإللكرتوين<www.oecd.org>. :
”7 Abdelkader Latreche, “Les Etudes à l’étranger et l’exode des diplômés: Le cas des diplômés maghrébins en France,
(UNESCO Forum Occasional Paper; Series Paper no. 14, Restructuring and Differentiation of Patterns of Higher
Education in Arab States: Meeting the Challenges in the Present and the Future, Paris, France 6-7 October 2004), on the
Web: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001487/148797M.pdf>.
8 Abdelkader Latreche, « Les caractéristiques de la population active des immigrés originaires d’Afrique du Nord et du
Moyen Orient à travers le monde,» (CARIM Analytic and Synthetic Notes; 2006/02, Migration Policy Centre, 2006), on
the web: <http://www.iue.it/RSCAS/e-texts/CARIM-AS06_02-Latreche.pdf>.

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
واقع الهجرات المغاربية وتحوّ التها

ِ
وصفت بالنزيف يف بعض احلاالت أصبحت أحد مكونات اهلجرات املغاربية اليوم ،وخاصة هجرة املهندسني
توسع نطاق الكفاءات املغاربية يف اخلارج إىل عاملني أساسني ،يرتبط أحدمها
واألطباء والباحثني .ويعود ّ
وجتددها وانفتاحها عىل مهن جديدة،
توسع فرص العمل ّ
بواقع سوق العمل يف البلدان املستقبلة واملتمثّلة يف ّ
ويرتبط آخرمها برتاجع الدور املؤسسايت لبعض املهن التي كانت متثّل ركيزة التحديث املؤسسايت للدول العربية،
كاملهندسني واألطباء واألساتذة اجلامعيني ،ليصبح محلة الشهادت العليا يف املغرب العريب يف هذه املهن كذلك
عرضة للبطالة ،كبقية غري املتعلمني ،وهو ما جيعلهم يتوجهون نحو اهلجرة للحصول عىل وظائف ثابتة.
حتوالت أدوار املهاجرين املغاربة
دّ -

حتوالت تركيبة املهاجرين املغاربة يف العقود األخرية بروز أدوار ووظائف جديدة للمهاجرين؛ فاهلجرة
ترتّب عن ّ
اّ
مل ُتعد تعبرّ عن قطيعة بني املهاجر وجمتمعه ،أو تقترص إل عىل العالقات الرمزية املتمثّلة يف الزيارات الفردية أو
توسعت لتشمل وظائف جديدة
العائلية ،أو التحويالت النقدية ،بل إن عالقات املهاجرين املغاربة بأوطاهنم ّ
فتحت الباب لعالقات جديدة بني املهاجر املغاريب ووطنه ومنطقته ،وذلك من خالل مسامهات املهاجرين
املتعددة .وتو ّلدت األدوار اجلديدة للمهاجرين املغاربة من خالل تنامي العمل اجلمعوي ضمن اجلوايل املغاربية
املهاجرة يف شتى بلدان العامل؛ عمل مجعوي اختص يف كثري من احلاالت باملشاركة يف التنمية املحلية للمناطق
التي ينحدر منها املهاجرون أو آباؤهم .ومل يقترص العمل اجلمعوي عىل إقامة مشاريع تنموية يف املناطق الريفية أو
املسامهة يف توسيع املشاركة املجتمعية للفئات املحرومة  -مثل النساء يف الريف املغريب عىل سبيل املثال ،بل شمل
ً
أيضا جماالت اقتصادية وعلمية جديدة ،ليربز أول مرة يف تاريخ اهلجرات املغاربية ميالد اجلمعيات املهنية ،مثل
مجعية األطباء املغاربة ،التي تضم أكثر من ثالثة آالف طبيب وأخصائي ،ومجعيات املهندسني املغربيني ،ومجعية
املهندسني التونسيني ،وهي مجعيات اهتمت بنقل املعرفة إىل جمتمعاهتا ،أكان ذلك عرب مبادرات مؤسساتية أم
عرب مبادرات فردية أم ضمن اتفاقيات ثنائية بني املؤسسات املغربية ومؤسسات بلد اإلقامة .ولعل من أهم تلك
املبادرات ما قامت به مجعية األطباء املغاربة من خالل إرشاف بعض األطباء املغربيني املقيمني يف فرنسا عىل
عمليات جراحية يف البلدان املغاربية الثالثة ،أو إرشافهم عىل دورات تدريبية لألطباء الذين يتابعون تكوينهم
يف املغرب العريب .يضاف إىل ذلك مشاركة كثري من الباحثني واألساتذة اجلامعيني يف نقل املعرفة إىل جمتمعاهتم
عرب الرحالت العلمية القصرية املدى ،أكان ذلك للتدريس أم لإلرشاف عىل أبحاث جامعية .ومل يقترص العمل
معينة ،بل شمل كذلك أصحاب املهن احلرة ورجال األعامل .وشهدت األعوام
اجلمعوي عىل فئات مهنية ّ
تعدد مبادرات رجال األعامل املغربيني يف أوروبا وشامل أفريقيا لالستثامر واملسامهة يف التنمية املحلية
االخرية ّ
يف جماالت اقتصادية حيوية ترتّب عنها توفري فرص عمل متواضعة ،لكنها دائمة ،يف الصناعات التحويلية أو
التجارة أو اخلدمات أو النقل أو الزراعة .وتعددت ُأطر مسامهة املهاجرين يف بلداهنم األصلية كذلك لتشمل
مبادرات مجاعية ملهاجرين.
ً
خاصا
سلوكا
إذا كانت هذه املسامهات اجلديدة للمهاجرين قد أحدثت قطيعة يف وظائفهم  ،فإهنا ليست
ً
حتول
باملهاجرين املغاربة ،بل ت َُع ّد جز ًءا من الوظائف اجلديدة التي لوحظت يف كثري من مناطق العامل ،حيث ّ
املهاجرون إىل فاعلني يشاركون يف خمتلف املجاالت احليوية واملجتمعية ،بل حتى السياسية منها .وإذا كانت
مؤخرا إىل أدوار املهاجرين املغاربة اجلديدة يف خمتلف املجاالت
املؤسسات الوطنية أو حتى اإلقليمية قد فطنت
ً
التنموية واالقتصادية ،فإن الرشكات العاملية فطنت إىل ذلك من قبل ،وخاصة يف هناية ثامنينيات القرن املايض،
انفتاحا
حني قامت بتوظيف أو إرشاك املهاجرين يف كثري من نشاطاهتا يف دول املغرب العريب التي كانت تعرف
ً
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وطلبا متزايدً ا عىل كثري من املنتوجات اجلديدة ،أكان يف جمال اخلدمات أم يف جمال اإلعالم اآليل أو
اقتصاد ًيا،
ً
حتى الصحة والسيارات.

ّأما دول املغرب العريب ،التي حرصت عىل التوظيف الواسع لقدرات مهاجرهيا ،والتحكم فيهم ،فسعت إىل
إنشاء مؤسسات تُعنى بقضايا املهاجرين ،مثل وزارة املهاجريني املغربيني يف اخلارج ،أو وكالة الدولة املكلفة
باجلالية اجلزائرية يف اخلارج ،أو ديوان التونسيني يف اخلارج.

ً
ثالثا :مستقبل الهجرات الدولية في المغرب العربي
حتوالت متتالية غيرّ ت من خارطة حركة املهاجرين
عرفت اهلجرات املغاربية يف العقود األربعة األخرية ّ
وتركيبتهم وطبيعة عالقاهتم ببلداهنم األصلية ،لتؤكد اهلجرات املغاربية عىل حيوهتا ،بل عىل الطابع املتجدد
للهجرات الدولية .فأسواق العمل الدولية ،أكانت يف الدول الصناعية يف أوروبا أم يف أمريكا الشاملية أم أسرتاليا
أم آسيا أم حتى يف الدول العربية النفطية أو الدول األفريقية املتقدمة ،تبقى اً
دائم بحاجة إىل يد عاملة جديدة
تضمن سريورة العملية اإلنتاجية .هلذا ،فإن اهلجرة ،أو حلم اهلجرة يف خمتلف بلدان املغرب العريب سيستمر،
سواء من خالل اكتشاف أقطار جديدة أم أسواق قريبة أو أسواق بعيدة يف دول الشامل أو دول اجلنوب ،وسواء
توسعها ضمن
يف الدول العربية أو يف الدول األفريقية أو يف دول الشامل ،لكي تواصل اهلجرات املغاربية ّ
حاجزا
مستمرا .ولن متثّل األزمات االقتصادية أو القوانني االنتقائية للمهاجرين
توسعا
خارطة هجرات دولية
ً
ً
ً
ستحد منها ،لتبحث اهلجرات املغاربية عن أسواق عمل جديدة
ثاب ًتا أمام حركة األفراد ،لكن ال شك يف أهنا
ّ
تتيح هلا فرص عمل جديدة .ولعل ما سيساهم يف استمرار حركة األفراد واجلامعات يف بلدان املغرب العريب
متعددة تتوفّر عىل
هو دور اجلوايل املهاجرة يف تفعيل اهلجرات الدولية؛ فاجلوايل املغاربية التي تتوزع يف بلدان ّ
جتددها من خالل االستقدام املتواصل ملهاجرين جدد ،وذلك من خالل
قدرات وطاقات تسمح هلا بضامن ّ
تفعيل قدراهتا التضامنية التقليدية والعضوية؛ قدرات تسمح هلا بالتواصل الدائم واملستمر مع جمتمعاهتا األصلية
مهام تتعدد األجيال .ويتزايد دور اجلوايل املهاجرة ،سواء عرب العائلة أو عرب املؤسسات االقتصادية اجلامعية يف
فرتات الركود االقتصادي أو تنامي احلواجز اإلدارية أمام املهاجرين ،من خالل تأمني سبل اإلقامة بل حتى
العمل والكسب.

ولعل ما سيساهم كذلك يف استمرارية تدفق املهاجرين من بلدان املغرب العريب هو انكامش أسواق العمل
املحلية ،وخاصة عجزها عن توفري فرص عمل دائمة لألجيال اجلديدة من الذين يطرقون أبواب العمل
أول مرة ،أكانوا من خرجيي املنظومة التعليمية أم من أولئك الذين غادروها ،لريتبط مستقبل اهلجرات
املغاربية بعوامل طرد ختص واقع التنمية املحلية واإلقليمية .وال يمكن التقليل من تأثري بناء املغرب العريب
مفضلة
عىل مستويات اهلجرة الدولية يف املغرب العريب ،ليطرح بناء املغريب نفسه كمنطقة استقطاب وحركة َّ
نظرا إىل التقارب الثقايف واالجتامعي والقرب اجلغرايف بني خمتلف أطرافه ،ليمثّل املغرب العريب
للمغاربةً ،
املنشود أحد األفنية املستقبلية حلركة املغاربة؛ فضاء يقوم عىل حرية تنقّل األفراد واستقرارهم بعيدً ا عن
القيود اإلدارية التي حتكم حركة األفراد ،أكان ذلك بني اجلنوب والشامل أم بني دول اجلنوب نفسها ،بام يف
ذلك اهلجرات العربية – العربية.

