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عائشة التايب*

الهجرة النسائية والتنمية:
مهاجرات بلدان المغرب العربي
إلى أوروبا مثا ً
ال
ارتبط االهتامم العاملي بقضايا اهلجرة وما ينجم عنها من إشكاالت قانونية وغري قانونية
بمدى قيام املهاجرين بأدوار إجيابية يف خمتلف املجاالت االقتصادية واالجتامعية يف بلدان
املنشأ ،فض ً
ال عن تنامي التواصل احلضاري بني ثقافة املهاجر األصلية وثقافة املجتمعات
املستقبِلة له.

هذا االحتكاك أظهر بعض جوانب هجرة املرأة املغربية إىل أوروبا ومسارها الزمني
وأطوارها الطبيعية يف جماالت العمل والتنمية والدراسة ،ومدى حضورها يف مشهد
االستثامر االقتصادي يف الوطن األم ،بعد أن أشارت اإلحصاءات إىل تضاعف أعداد
املهاجرات من املغرب األقىص بمعدل  6٫6يف املئة بني عامي  .2002-1991فالنمو
الطردي يف نسبة املهاجرات طرح أسئلة بشأن التحويالت املالية وعدم االهتامم بتوظيفها يف
القطاعات املنتجة ،وتركها ّ
تتأكل يف جماالت االستهالك املعييش اليومي.

مقدمة
ِّ
تنامى يف األعوام األخرية االهتامم العاملي بقضايا اهلجرة وبمختلف إشكاالهتا مع تزايد أعداد
املهاجرين وتفاقم حركتهم بأشكاهلا القانونية وغري القانونية .ويرتبط ذلك االهتامم بمحاوالت
كثرية إلبراز أدوار املهاجرين (ذوي الوضعيات القانونية السوية خاصة) اإلجيابية والفاعلة يف خمتلف املجاالت
االقتصادية واالجتامعية يف بلدان املنشأ ،كام يف بلدان اهلجرة ،فض ً
ال عن تنامي احلديث عماّ يمكن أن ينجم عن
حركات اهلجرة الدولية من فرص تواصل حضاري وثقايف ب ّناء بني ثقافة املهاجر األصلية والثقافة املستقبِلة له.
* أستاذة علم االجتامع ،جامعة تونس – املنار.
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الكمي والنوعي من الدول النامية إىل الدول املتقدمة ،فال تزال هذه اهلجرة
تطور هجرة املرأة ّ
ولكن بالرغم من ّ
ظاهرة مفتقرة إىل البحث والتحليل ،إذ تبقى أوضاع املرأة العربية املهاجرة ،واملرأة املغاربية بشكل أخص،
وخصوصا يف
معادلة ق ّلام حتظى بام تستحق من اهتامم الباحثني والدارسني ،واهتامم صانعي سياسات اهلجرة،
ً
بلدان األصل.
الكمي لبعض جوانب ظاهرة هجرة املرأة من املغرب العريب نحو أوروبا ،مع
تقرتح هذه الورقة حماولة التط ّلع ّ
حماولة تقديم صورة إحصائية ألحجامها وخصائصها وأوضاعها يف مقام أول ،وذلك بالرغم من شبه غياب
اإلحصاءات الرسمية الدقيقة والشاملة بشأن النساء املهاجرات من مناطق املغرب العريب .وجتتهد الورقة
يف مقام ثان يف تناول مسار اهلجرة النسائية من املغرب العريب وأطوار هذا املسار ،مع حماولة استقصاء بعض
خصائص املهاجرات .وتتجه يف مقام ثالث نحو البحث عن طبيعة الروابط اجلامعة بني ثالوث املرأة واهلجرة
تطور جماالت الدراسة والبحث يف ذلك االجتاه ،خاصة يف منطقة املغرب العريب،
والتنمية ،واستكشاف مدى ّ
وتلمس جماالت مسامهة النساء املهاجرات يف ذلك عرب حماولة الكشف عن بعض خفايا حضور املرأة املهاجرة
ّ
من دول املغرب العريب يف مشهد االستثامر االقتصادي يف وطنها األم.

ً
أوال :هجرة المرأة من المغرب العربي :مقاربة كمية ونظرية
الكمي لهجرة المرأة المغاربية
التطور
-1
ّ
ّ

التحوالت الطارئة عىل ظاهرة اهلجرة ُيعترب باألمر اجلديد ،بل راح أغلب التقارير الدولية
مل َي ُعد احلديث عن
ّ
التحوالت الكمية والنوعية لظاهرة اهلجرة يف ُبعدهيا املحيل والدويل .ويبقى حضور النساء
يؤكد منذ فرتة مدى
ّ
التحول .وقد بلغت نسبة النساء
املتزايد ضمن موجات احلراك البرشي عىل نطاق دويل من أبرز مظاهر ذلك
ّ
يف حركة اهلجرة الدولية ما يقارب نصف عدد املهاجرين بحوايل  94.5مليون امرأة مهاجرة ،بحسب تقرير
ّ
مسجالت يف بلدان االستقبال ،ويعملن يف
للسكان» لعام  ،2005ومعظمهن غري
«صندوق األمم املتحدة
َّ
جمال التمريض والرتفيه واخلدمات الشخصية .ويف سياق العوملة هتاجر إىل اخلارج سنو ًيا مئة مليون امرأة
هلن وألرسهن العيش ،وهو ما أصبح يدفع باجتاه احلديث عن ظاهرة تأنيث
يؤمن ّ
بحثًا عن زوج أو عن عمل ّ
وحتول «صامت» يف خصائصها املعروفة .ويف هذا النسق نفسه ،شهدت هجرة املرأة
عاملي للهجرة الدوليةّ ،
ارتفاعا الف ًتا يف أغلب الدول العربية ،إذ تساوت هجرة النساء وهجرة الرجال يف بعض الدول العربية،
العربية
ً
كاألردن مث ً
ال ،وفاقت نسبة املهاجرات نسب املهاجرين يف عام  2005يف عدد من الدول األخرى ،كلبنان عىل
سبيل املثال.
()1

تطور اهلجرة النسائية يف
أما بالنسبة إىل دول املغرب العريب ،وبالرغم من عدم توافر إحصاءات دقيقة بشأن ّ
هذه الدول ،فإنّ بعض األرقام املتاحة يشري إىل اجتاهها نحو االرتفاع امللحوظ يف العقود األخرية .ويف حالة
املغرب األقىص عىل سبيل املثال ،تؤكّ د الدراسات أن اهلجرة النسائية احتلت مكانة أبرز ضمن األعداد العامة
تطورت أعداد املهاجرات منذ ذلك التاريخ بشكل الفت ،كام تزايدت
للمهاجرين منذ عام  ،1980حيث ّ
أعدادهن بشكل مكثف ،خاصة منذ العقد األول من األلفية الثالثة .وقد تضاعف عدد املهاجرات من املغرب
 1تقارير املنظمة العاملية للهجرة وصندوق األمم املتحدة للسكان.
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األقىص أكثر من  6.6أضعاف بني عامي  .2002-1992وسجلت نسبة النساء حوايل  78يف املئة من العدد
العام للمهاجرين من املغرب األقىص يف إيطاليا يف الفرتة نفسها ،ومثّلن  47يف املئة من العدد العام للمقيمني يف
كندا من املغرب األقىص( )2عام  .2006ويف موىف القرن العرشين ،مثّلت املرأة املغربية املهاجرة يف إسبانيا ثلث
العدد اإلمجايل للمهاجرين إىل ذلك البلد من املغرب األقىص ،وهو يعادل  32.9يف املئة .وأشارت اإلحصاءات
كن يمثلن  16.8يف املئة من جمموع العامل املهاجرين من املغرب األقىص واملقيمني يف إسبانيا يف
إىل أهنن ّ
الفرتة نفسها(.)3
وضوحا يف معدالت اهلجرة وضمن خمتلف رشائح
ّأما املرأة املهاجرة من اجلزائر،فأصبحت بدورها أكثر
ً
املهاجرين اجلزائريني نحو اخلارج .وقد قارب عدد حاالت النساء املهاجرات من اجلزائر إىل الكيبِك [يف كندا]
عىل سبيل املثال حوايل نصف عدد املهاجرين ،إذ بلغ حوايل  1008حاالت من جمموع  2500حالة دخول إىل
وتسجل نسبتهن يف فرنسا حوايل  42يف املئة من العدد العام للمهاجرين اجلزائريني
ذلك البلد عام .2000
ّ
املقيمني يف فرنسا( ،)4وقد فاق عددهن  10أضعاف عدد الرجال بحكم عدد من دخلوا فرنسا يف نطاق سياسات
التجميع العائيل بني عامي  1975و.)5(1982
ارتفاعا الف ًتا من  30.9يف املئة من املجموع
يسجل بدوره
ً
و ُيشار إىل أن عدد التونسيات املهاجرات إىل اخلارج ّ
()6
العام للمهاجرين عام  1975إىل  38.2يف املئةعام  ،1982ليصل إىل  41.1يف املئة عام  . 1990ويتأكد
ذلك النسق املرتفع بالرغم من أن بعض أرقام وزارة اخلارجية يشري إىل أن نسبة النساء من املجموع العام
مهاجرا) فقط يف مقابل  64يف املئة للذكور،
للمهاجرين وصلت عام  2008إىل  36يف املئة (377.991
ً
مهاجرا .ورغم الرتاجع الظاهر يف هذا الرقم بني عامي  1990و  ،2008ال يمكن أن
أي 679.8066
ً
نتحدث عن تراجع يف نسب هجرة النساء من تونس ،ألن ذلك واقع ال تؤكّ ده الدالئل املوضوعية التي
ّ
تشري إىل تزايد حاالت هجرة النساء من تونس بشكل فردي ،أو ضمن هجرة أرسية ،أكان يف حاالت اهلجرة
الرسية ،وهو ما تربزه مؤرشات أخرى ،مثل رخص اإلقامة املمنوحة
املنظمة واملراقبة أم يف حاالت اهلجرة ّ
يبينها لنا هذا اجلدول رقم ( )1والرسم البياين
للنساء اآلتيات من دول املغرب يف بعض دول االستقبال ،كام ّ
تطورت أعداد رخص اإلقامة املمنوحة للتونسيات اً
مثل من  3733رخصة عام 1992
رقم ( ،)1بحيث ّ
إىل  12٫814رخصة عام  ، 2002وتطورت تلك األرقام بالنسبة إىل املغربيات احلاصالت عىل رخص
إقامة يف الفرتة ذاهتا من  8180رخصة إىل  54٫140رخصة ،وبالنسبة إىل اجلزائريات من  540رخصة إىل
 2039رخصة.

2 Abdelali Naciri Bensaghir et Naima Aba, “Les Femmes migrantes dans les politiques de développement et de
”coopération au Maroc,” papier présenté à: “Genre, migration et développement socio-économique en Afrique,
(Symposium sur le genre 2010, Le Caire,Egypte, 24-26 Novembre 2010), p. 6.
3 Angeles Ramirez, Daniel Noin and Michelle Guillon, «La Valeur du travail: L’Insertion dans le marché du travail des
immigrées marocaines en Espagne,” Revue Européenne de Migrations Internationales, vol. 15, no. 2(1999), pp. 9-36.
4 PhilippeFargues, dir., Migrations méditerranéennes: Rapport 2005 = Mediterranean Migration: 2005 Report
(Florence: European University Institute, 2005), p. 65.
5 Mohamed Khachani, «La Femme marocaine immigrée dans l’espace économique des pays d’accueil, » dans: Women
and Money, 13th Book, 2008-2009 (Beirut: Lebanese Researchers Group, 2010), p. 165.
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اجلدول رقم ()1

تطور عدد رخص اإلقامة املمنوحة لنساء املغرب العريب يف إيطاليا
ّ
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Reports, CARIM Analytic and Synthetic Notes; 2009/26,2009).
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تطور عدد رخص اإلقامة املمنوحة لنساء املغرب العريب يف إيطاليا
ّ
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ومن املفيد القول إن تباين رصد أعداد املهاجرين واملهاجرات من مصدر إىل آخر يعود إىل اختالف عمليات
التقدير وآليات احلرص اإلحصائي للمهاجرين .ويربز ذلك التباين بشكل واضح يف تقدير أعداد املهاجرين بني
املصادر اإلحصائية يف دول االستقبال ويف دول املصدر .وهي مسائل أثارها بعض التقارير الدولية حول ظاهرة
معقدة وغري دقيقة حتى يف حاالت الدول
اهلجرة ،التي نّبي بعضها( )7أن تأويل إحصاءات املهاجرين يبقى مسألة
ّ
التي جتتهد يف إنتاج إحصاءات متناهية الدقّة .وتتباين أعداد املهاجرين بحسب اختالف من جيري إحصاؤه
مهاجرا واجلهة التي تجُ ري اإلحصاء .وال يعود ذلك االختالف إىل عدم وجود تعاريف كونية للمهاجر
بصفته
ً
7 Fargues, dir.,p. 34.
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مت َفق عليها فحسب ،بل يعود كذلك إىل أن التعريف نفسه املعتمد قد يؤدي إىل أرقام خمتلفة بني حالة إحصاء
املهاجرين يف بلدهم األصل وإحصائهم يف بلد االستقبال.
 -2غياب الدراسات والمقاربات النظرية لهجرة المرأة

ارتبطت حركة اهلجرة الدولية من املغرب العريب إىل اخلارج ،وإىل أوروبا بشكل خاص ،بأسباب تارخيية
وسياسية تعود إىل احلقبة االستعامرية ومارافقها من سياسات استقدام اليد العاملة البسيطة من املستعمرات يف
أثناء فرتة االحتالل االستعامري وعقبها .وقد كان هلذا االرتباط التارخيي حلركة اهلجرة بدول املغرب العريب أثره
تطور حركة هجرة املرأة من هذه األقطار ،أكان يف شكل هجرة مرافقة أم يف إطار عمليات ّمل الشمل
املبارش يف ّ
العائيل يف بالد املهجر ،وفيام انبثق يف إثر ذلك من أشكال أخرى هلجرة املرأة ،خاصة يف العقدين األخريين.
وبالرغم من ِقدم حضور املرأة املغاربية يف مشهد اهلجرة الدولية املهاجرة ،ظ ّلت املرأة املهاجرة بشكل عام اً
رقم

شبه غائب عن جممل الدراسات العلمية يف خمتلف ختصصات العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،سواء يف الغرب
أو يف دول املغرب العريب .ومل حتظ ظاهرة هجرة املرأة باهتامم ُيذكر من طرف الباحثني والدارسني ،وأمهلت
أبحاث اهلجرة ودراستها لفرتة طويلة املسامهات االجتامعية واالقتصادية والتجارب املختلفة للمهاجرات .ومل
يربز احلديث عن املرأة املهاجرة يف أوروبا ّ
إال مع منتصف سبعينيات القرن العرشين (وهو التاريخ املتصل بفرتة
وقف الدول األوروبية حركة اهلجرة إليها ،وبروز حركة التجميع العائيل للمهاجرين) ،حيث بدأت الدراسات
تتحدث عن هجرهتا يف ضوء احلديث عن التحاق املرأة بزوجها املهاجر .وهبذا ارتبط ظهور املرأة يف مشهد
اهلجرة املغاربية يف أوروبا بصورة نمطية جعلتها منحرصة يف صورة الزوجة املرافقة للرجل املهاجر والكائن غري
النشط اقتصاد ًيا ،وهي ربة األرسة وصماّ م أماهنا االجتامعي يف ّ
ظل ثقافة املجتمعات الغربية.

ويف إطار تنزيل الرجل املهاجر ككائن اقتصادي مشارك يف املجال العام ،واحلديث عن املرأة املهاجرة ككائن
اجتامعي منحرص داخل املجال اخلاص ،وقع بالتايل تفسري هجرة الرجل بأسباب اقتصادية وتفسري هجرة املرأة
بأسباب اجتامعية .وقد اجتهت املقاربات التحليلية األوىل ،التي حاولت تفسري حركة السكان ضمن املدارس
الكالسيكية للتنمية (مدرستا التحديث والتبعية) ،يف االجتاه ذاته( )8متأثرة بتلك الصورة النمطية املتعلقة باملرأة
املهاجرة املنعدمة النشاط االقتصادي ،واملعتنية بأرسهتا يف حدود أسوار املجال اخلاص ،وهو ما جعل املرأة املهاجرة
تغيب عن الدراسات األوىل للهجرة .ورغم كثافة ما ُكتب حول الظاهرة ،خاصة من دول املغرب العريب ،ظ ّلت
املرأة متغيرً ا غائب الطرح عن دائرة اجلدل الفكري واألكاديمي بشأن ظاهرة اهلجرة وأبعادها املختلفة.

ولكن مع تصاعد تيارات اهلجرة النسائية املنفردة من دول املغرب العريب ،خاصة منذ مطلع الثامنينيات ،تزايد
االنتباه إىل إشكالية حضور املرأة يف مشهد اهلجرة نحو الدول الغربية ،وبرز بعض االجتاهات الداعية إىل مزيد
من االهتامم بدراسة ظاهرة اهلجرة النسائية بشكل مستقل عن ظاهرة اهلجرة يف عموميتها .وقد ترافق ذلك
ً
املنمطات التي سادت الساحة الفكرية
أيضا مع جهود جمموعة من األطراف واهلياكل الدولية سعت لكرس تلك ّ
بد من التشديد عىل أنه بالرغم
األوروبية ،ولتجعل من املرأة حارضً ا
اجتامعيا بارزً ا يف مشهد اهلجرة الدولية .وال ّ
ً
من بعض التقدم الفكري احلاصل يف التناول املستجد لدراسة ظاهرة اهلجرة النسائية ،فال يزال اإلنتاج املعريف
ومغاربيا قلي ً
ال ،وال يزال الرتاكم النظري ضعي ًفا ،ومل تتمكن العلوم
وعربيا
عامليا
ً
ً
والعلمي حول املرأة املهاجرة ً
متقدم لظاهرة اهلجرة النسائية حييط
اإلنسانية واالجتامعية من تطوير نامذج نظرية قادرة عىل حتليل فكري ّ
8 Fenneke Reysoo et Christine Verschuur, dirs., Genre, nouvelle division internationale du travail et migrations, Cahiers
genre et développement, no. 5 (Paris: l’Harmattan, 2005), p. 37.
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بمختلف مالبساهتا وحيثياهتا ،السيام فيام يتصل بأدوارها االقتصادية .وال يزال عدد من دراسات اهلجرة يتعامل
ملنمطات ذكورية اهلجرة.
مع اهلجرة كظاهرة حمايدة ملتغري النوع االجتامعي ،ويعيد بالتايل اإلنتاج غري الواعي ّ

ومن املهم القول إنه إىل جانب هذا النقص النظري يف دراسات اهلجرة النسائية ومقارباهتا ،ال تزال هذه الظاهرة
ً
إحصائيا دقيقًا .ويصطدم
واضحا يف رصدها رصدً ا
نقصا
أيضا تشهد – عىل مستوى منطقة املغرب العريب – ً
ً
ً
حمدثة
الباحث بصعوبات كثرية يف حماولة احلرص اإلحصائي للظاهرة ،وهو ما يضطره إىل اعتامد معطيات جمزأة وغري َّ
عند حماولة دراسة الظاهرة .ويغيب التصنيف اإلحصائي للهجرة بحسب متغيرّ النوع االجتامعي يف البلدان املغاربية
أعم ،وق ّلام تعتمد اإلحصاءات يف جمال اهلجرة جمهر النوع االجتامعي يف تصنيف البيانات العامة
والعربية بشكل ّ
املبوبة بحسب متغيرّ النوع االجتامعي ،تكاد
املتعلقة بحركة اهلجرة .وال ّ
بد من اإلشارة إىل أن ق ّلة إحصاءات اهلجرة ّ
املصدرة للهجرة أو املستقبلة هلا ،وذلك بالرغم من تسارع وترية
تكون حالة شبه عامة يف أغلب دول العامل ،سواء
ّ
حضور املرأة يف مشهد التدفقات الدولية للهجرة يف العقود األخرية ،كام سبقت اإلشارة إىل ذلك.

وال ّ
شك يف أن األوضاع اهلشّ ة التي تعيشها أعداد كبرية من النساء املغاربيات والعربيات يف أسواق العمل يف
حد كبري يف عرقلة جهود
املهجر،وافتقارهن إىل احلامية يف الوظائف غري الرسمية واملخالفة للقانون يسامهان إىل ّ
املهم القول إن املناداة برضورة
الرصد اإلحصائي
ّ
هلجرهتن يف دول االستقبال ويف دول املصدر .ويبقى من ّ
التعاطي اإلحصائي والرسمي مع ظاهرة اهلجرة من منظور النوع االجتامعي سوف جيعل احلراك الدويل للمرأة
وضوحا للدارسني والباحثني وص ّناع القرار.
العربية واملغاربية أكثر بروزً ا وبيانًا ،وجيعل من أصنافهن أكثر
ً
ضدهن وبعض أوجه االستغالل املزدوج الذي قد يتعرضن له يف بلد اهلجرة
كام أن من شأنه أن ُيربز التحيز ّ
بوصفهن نساء أوالً
ثانيا.
ّ
ّ
وبوصفهن مهاجرات ً

ثان ًيا :أطوار الهجرة النسائية من المغرب العربي
وخصائص المهاجرات
التطور التاريخي للهجرة النسائية المغاربية وأصنافها
-1
ّ

تطورت حركة اهلجرة النسائية من املغرب العريب منذ النصف الثاين من القرن العرشين إىل اليوم بحيث أنتجت
ّ
خالل األعوام اخلمسني املاضية أصنا ًفا من النساء املهاجرات املتعددات الطبيعة واحلجم واخلصائص.

أ -نساء املغرب العريب وهجرة املرافقة

من املعلوم أن الدول املغاربية الثالث تونس واملغرب واجلزائر شهدت مبارشة بعد حصوهلا عىل االستقالل موجة
كبرية من التحرك السكاين خارج حدود البالد .وشملت هذه احلركة إىل جانب الفرنسيني أعدا ًدا كبرية من غري
الفرنسيني ،الذين ارتبطت مصاحلهم بشكل مبارش باحلضور الفرنيس يف دول املغرب العريب كاإليطاليني واملالطيني،
طوعا إىل أوروبا.
كبريا من املواطنني املغاربة ضم بعض املورسين من املسلمني واليهود الذين اختاروا الرحيل ً
وعد ًدا ً
وإىل جانب هؤالء اضطرت فئات عريضة من السكان العاطلني عن العمل واخلارجني عن دوائر االقتصاد الرسمي
إىل اهلجرة اخلارجية بحثًا عن موارد للرزق .وقد هاجر من تونس نحو فرنسا ،عىل سبيل املثال ،يف عام االستقالل
مهاجرا ،ووصل يف عام  1962إىل
ليسجل 6626
شخصا ،وارتفع العدد عام 1961
( )1956حوايل 9448
ً
ّ
ً
ومر عدد املغاربة يف فرنسا من  40ألف شخص عام  1946إىل  250أل ًفا عام  ،1954ليتجاوز
8946
ً
مهاجراّ .
الـ  600ألف يف عام  .1965ويف ظل تواصل الرغبة يف استقبال اليد العاملة املغربية ،عملت فرنسا عىل تنظيم

143

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
الهجرة النسائية والتنمية :مهاجرات بلدان المغرب العربي إلى أوروبا مثا ً
ال

هذه احلركة عرب إبرام االتفاقيات الثنا ّئـية لتصدير اليد العاملة( .)9وال ّبد من التذكري بأنه يف ظل تر ّدي األوضاع
االقتصادية واالجتامعية يف دول املغرب العريب عند خروج املستعمر ،ويف سياق قيام دول االستقالل وبناء الدولة،
برزت هجرة اليد العاملة الذكورية والبسيطة من دول املغرب العريب كحل سحري سوف تعمل احلكومات الوطنية
عىل استثامره ،هبدف امتصاص فوائض سوق الشغل من البطالني املرتاصني عىل أطراف املدن.

ومع الوقف الرسمي هلجرة العمل إىل أوروبا وفرنسا منذ عام  ،1974برزت سياسات التجميع العائيل
ّ
كحل سيايس واجتامعي أرادت من خالهلا السلطات األوروبية معاجلة بعض التأثريات اجلانبية
للمهاجرين
للهجرة .وقد سامهت تلك السياسات يف إعادة تشكيل واقع املهاجرين العرب واملغاربة وعائالهتم ورسمه
داخل احليز األورويب .ويف هذا السياق حتديدً ا دخلت أوىل أعداد النساء املغاربيات عىل خط اهلجرة إىل
أوروبا ،حيث مثّل التحاق الزوجة املغاربية األصل بزوجها املهاجر فرصة ذهبية للوطن والعائلة لالستزادة
من معني اهلجرة ،وزيادة تطوير سبل العيش ،كام مثّل ذلك اللحاق اسرتاتيجيا أوروبية لتحقيق بعض االستقرار
االجتامعي للمهاجر وللبلد الذي يستقبله .وقد ارتفعت أعداد النساء املغاربيات يف الدول األوروبية بفعل
سياسات التجميع العائيل ،فكانت نسبة املهاجرات من املغرب األقىص إىل فرنسا عىل سبيل املثال يف فرنسا
 26.7يف املئة عام  1975فارتفعت إىل  39يف املئة عام  .1982واختذت األرقام املنحى نفسه يف ّ
كل من بلجيكا
وهولندا وأملانيا .وأشارت اإلحصاءات إىل أن عدد اجلزائريات الاليت دخلن فرنسا يف الفرتة عينها جتاوز عرشة
أضعاف عدد الرجال .وارتفعت نسبة املهاجرات التونسيات بمقتىض التجميع العائيل من  30.9يف املئة عام
 1975إىل  38.2يف املئة عام  1982ليصل إىل  41.1يف املئة عام  .)10(1990و ُيذكر أن أغلب تلك النساء
املهاجرات يف البداية ينحدرن من أوساط ريفية وقروية ،بام أن اهلجرة الذكورية املغاربية نحو أوروبا شملت يف
بداياهتا بدرجة أساسية سكان املناطق الريفية والداخلية .ومثّلت اهلجرة اخلارجية امتدا ًدا لظواهر النزوح الريفي
نحو العواصم واملدن الكربى الناجم عن خم ّلفات احلقبة االستعامرية .وقد ظ ّلت هجرة هذا الصنف من النساء
يف جمملها متصلة بوظائفهن األرسية والرتبوية داخل الفضاء اخلاص.
وتشري اإلحصاءات الرسمية الفرنسية احلديثة إىل أن نسب التجميع العائيل استمرت بأنساق مرتفعة ،حيث
شملت عمو ًما خالل عام  2004نسبة  5يف املئة من الرجال و 40يف املئة من النساء و 55يف املئة من األطفال.
وتغيرّ ت تلك النسب عام  2010لتشمل  8يف املئة من الرجال ،و 58يف املئة من النساء و  34يف املئة فقط من
األطفال( ،)11وهو ما يعكس استمرار ارتفاع نسب املنتفعني من سياسات التجميع العائيل من النساء بعدما
تسجل لصالح األطفال يف السابق ،األمر الذي يؤكد اجتاهات ارتفاع نسب املهاجرات يف إطار نمط
كانت ّ
املؤمنة حلركة هجرة املرأة.
هجرة املرافقة ،واستمراره إىل اليوم بوصفه قناة من القنوات ّ

ب -نساء املغرب العريب وحركة اهلجرة املنفردة

برزت منذ ثامنينيات القرن العرشين حركة اهلجرة النسائية الفردية لتشمل عد ًدا من النساء اللوايت اخرتن اهلجرة
وإما لغرض مواصلة تعليمهن .ومتثّل املرأة
نحو أوروبا بشكل مستقل وبمحض إرادهتن ّإما ألسباب اقتصادية ّ

 9عائشة التايب« ،قانونية والقانونية اهلجرة التونسيني يف العهد البورقيبي »،يف :أعامل املؤمتر الرابع للدراسات البورقيبية حول :القضاء
والترشيع يف تونس البورقيبية ويف البالد العربية ،مجع وتقديم عبد اجلليل التميمي ،احلركة الوطنية التونسية واملغاربية؛ ( 10زغوان:
مؤسسة التميمي ،)2004 ،ص .57

10 Khachani, «La Femme marocaine,» p. 165.

« 11األرسة العربية املهاجرة بأوروبا :الواقع والتحوالت( »،ندوة نظمها مركز جامعة الدول العربية ،تونس 14 ،كانون األول/
ديسمرب .)2010
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تفرقت أسباب
ضمن هذه احلركة وحدة اقتصادية مستقلة بذاهتا وخمتلفة عن املرأة املرافقة للزوج املهاجر .ولئن ّ
اهلجرة بني أصناف املهاجرات ضمن هذه احلركة ،فإهنا جتتمع يف صفة املبادرة الفردية يف اهلجرة ويف إرادة
التحرر من الضغوط املختلفة ،ومن وضعيات البطالة وانعدام مواطن الشغل يف الوطن األصل.
املشاركة يف
ّ
وتُربز الدالئل امليدانية تنامي ظاهرة اهلجرة املنفردة للنساء من دول املغرب العريب نحو دول جنوب أوروبا
حتديدً ا ،وتشمل الظاهرة الفتيات العازبات واألرامل واملطلقات ،كام تشمل عد ًدا من النساء املتزوجات ممن
طلبا للرزق ومساهمَ ًة يف حتسني أوضاع األرسة ،تاركات األبناء والزوج يف البلد األصل.
هياجرن ً

ومن املفيد اإلشارة إىل أن هذا الصنف من احلراك الدويل للمرأة من أجل العمل ال يشمل املرأة املغاربية والعربية
فحسب ،بل إنه ينسحب ً
مهمة من نساء العامل اليوم .وهي ظاهرة عاملية شديدة االرتباط بسياق
أيضا عىل أعداد ّ
العوملة الذي أصبحت أسواق العمل به أكثر اجتذا ًبا لليد العاملة النسائية .وتقوم التمثالت االجتامعية الكونية
وعمليات إعادة إنتاج الرواسب الثقافية ،إىل جانب السياسات احلكومية لدول االستقبال وممارسات أرباب العمل،
معينة من الوظائف.
بدور كبرييف تأجيج حركة هجرة النساء عرب الطلب الغريب املتزايد
ّ
عليهن بغرض تأدية نوعيات ّ

ج -فتيات اجليلني الثاين والثالث للهجرة

مكونات مشهد هجرة املرأة املغاربية ال يمكن التغافل
مكونًا
رئيسيا من ّ
متثّل فتيات اجليلني الثاين والثالث ّ
ً
ِ
ِ
سن
عنه ،وهو يشمل
املنحدرات من األرس املغاربية املهاجرة الاليت ولدن يف أوروبا ونشأن فيها أو دخلنها يف ّ
مبكرة ،يف ّ
ظل عمليات التجميع العائيل .وحيمل عدد منهن جنسية مزدوجة ،األمر الذي ييسرّ هلن االنخراط يف
جمتمعات االستقبال بحكم إتقان اللغة واالندماج املبكر يف منظومة الرتبية والتعليم يف بلدان اهلجرة.

حتوالت
ومن املهم أن نؤكد يف هذا السياق ما شهدته اخلصائص العامة للجالية املغاربية املقيمة يف أوروبا من ّ
يف العقود األخرية ،إنْ جلهة ارتفاع نسبة أصحاب األعامل وعدد من يتولون مهامت سامية ووظائف عليا يف
بلدان املهجر ،أو جلهة ارتفاع مستوى املهاجرين التعليمي الذي نتج منه انخفاض نسبة األمية (انخفضت
بالنسبة إىل املهاجرين التونسيني ،عىل سبيل املثال ،من  60يف املئة عام  1960إىل  15يف املئة عام  ،)1990كام
ثم
انخفضت نسبة اليد العاملة البسيطة (كانت متثّل  3/4اليد العاملة املهاجرة من تونس يف بداية الثامنينيات َّ
التحوالت،
انخفضت إىل الثلث مع التسعينيات) .ومل تكن املرأة املغاربية املنحدرة من اهلجرة بمنأى عن هذه
ّ
إذ اختلفت فتيات اجليلني الثاين والثالث عن نساء اجليل األول من حيث مستويات التمدرس ،واالندماج
املهني ،وارتفاع نسق مشاركتهن االقتصادية ،واحتالل بعضهن مواقع مهمة يف احلياة االقتصادية واالجتامعية
لبلدان االستقبال .وبرزت من بينهن رشحية من الكفاءات املتميزة يف جماالت خمتلفة ،فأبدت قدرة عىل االنخراط
الفاعل يف املجتمعات الغربية والتفاعل اإلجيايب عرب القيام بأدوار الوساطة االجتامعية بني الثقافتني الغربية
والعربية اإلسالمية،التي تعترب تلك األجيال نفسها جز ًءا ال يتجزأ من كلتا الثقافتني.
ولكن جتدر اإلشارة إىل أن بالرغم من استقرار أوضاع بعضهن يف املهجر ،فإن عدد منهن يعشن  -بدرجات
متفاوتة -بعض مشكالت صعوبة االندماج الثقايف واالجتامعي من ناحية ،وصعوبة االندماج يف احلياة
االقتصادية واملهنية من ناحية أخرى .وقد نّبي عدد من الدراسات املنجزة يف فرنسا عىل وجه التخصيص حجم
(ذكورا وإنا ًثا) يف مستوى تفاوت نسب النفاذ إىل
التمييز الذي يتعرض له الشباب املنحدر من أصول مغاربية
ً
قدرت حظوظ احلصول عىل عمل بأكثر من  80يف
مواطن العمل بينهم وبني الشباب الفرنيس األصل .وقد ّ
املئة بالنسبة إىل الشباب الفرنيس ،ومل تتجاوز الـ  64يف املئة بالنسبة إىل ذوي األصول املغاربية .ومتثّل نسب
الفوارق يف حظوظ النفاذ إىل مواطن العمل بحوايل  15نقطة بالنسبة إىل الشباب الفرنيس األصل من الذكور،
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و 17نقطة بالنسبة إىل اإلناث( .)12كام ّبينت نتائج بعض الدراسات األخرى أن معدل التشغيل بني صفوف
الشباب الفرنيس من أصول مغاربية أقل بحوايل عرشين نقطة من معدل أبناء السكان املحليني ،أي بنسبة  56يف
املئة يف مقابل  74يف املئة للنساء ،وحوايل  65يف املئة يف مقابل  86يف املئة للرجال( .)13وتشري هذه الدراسات إىل
ّ
وحمل اإلقامة بني املجموعتني ال تفرس غري
واملؤهل العلمي والوضع العائيل
أن االختالفات يف اخلربة العلمية
ّ
ثلث ذلك الفارق ،يف حني يعود أهم أسباب صعوبة اندماج األجيال اجلديدة للهجرة يف الدورة االقتصادية إىل
مشكلة التمييز العرقي الذي يطرح نفسه بقوة يف سوق العمل الفرنسية.
ِّ
املشخصة لألوضاع احلياتية العامة للمرأة املغاربية املهاجرة
بالرغم من ندرة اإلحصاءات الدقيقة والدراسات
بشكل عام ،ولألجيال الشابة وفتيات اهلجرة بشكل خاص ،ومستويات اندماجهن يف جمتمعات اهلجرة ،يبقى
وتعرضها ملشكالت خمتلفة بوصفها امرأة أوالً
املتوافر
بشأهنامرج ًحا حقيقة تنامي امليز االجتامعي واملهني ّ
ِّ
ضدهاّ ،
ثانيا .وقد أضحى هذا االنطباع يتأكد بشكل واضح يف بعض التقارير والوثائق الرسمية
وبوصفها مهاجرة عربية ً
األوروبية ،إذ تزايد احلديث يف األعوام األخرية عن تغافل احلكومات األوروبية عن االهتامم باملرأة املهاجرة،
وأضحى بعض األدبيات الرسمية يف فرنسا عىل سبيل املثال يؤكد رضورة االنتباه إىل أن إدماج املرأة املهاجرة
واملنحدرة من اهلجرة يمثّل املفتاح الرئيس لنجاح عملية اندماج جمموع السكان املهاجرين .وانترش احلديث عقب
حوادث الضواحي الباريسية خاصة عن رضورة إيالء أمهية خاصة لوضع املرأة املهاجرة ،السيام املرأة املنحدرة من
أصول مغاربية ،وما تعيشه من صعوبات فعلية يف االندماج واحلضور والفعالية يف املجتمعات املستقبِلة هلا(.)14

وقد أشار بعض التقارير الرسمية الفرنسية( )15إىل غياب املرأة املغاربية املهاجرة عن الساحة املجتمعية ،وعدم
حضورها البارز يف هياكل التسيري القيادية يف اجلمعيات واألحزاب واهلياكل النقابية ،وذلك بالرغم من أمهية
وزهنا الديموغرايف يف املجتمع الفرنيس؛ إذ متثّل النساء ما يفوق نصف ( 50.3يف املئة) جمموع املهاجرين الذي
بلغ يف كانون الثاين /يناير  2004حوايل  4.5مليون مهاجر مقيم بفرنسا .هذا إىل جانب تأكيد تلك الوثائق
هشاشة وضع املهاجرات املغاربيات يف سوق العمل الفرنسية .وبالرغم من أهنن يمثلن  41يف املئة من جمموع
املهاجرين النشطني يف مقابل  35يف املئة عام ،1990فإهنن األكثر عرضة لإلقصاء من أسواق العمل .وال يؤ ّدي
النجاح املدريس الذي حترزه الفتاة املغاربية املنحدرة من اهلجرة يف الغالب إىل اندماج مهني مؤكد أو مأمون،
تسجل نسب العمل بالنسبة إىل الفتيات من أصول مغاربية سوى 65.8
مقارنة بنظرياهتا من الفرنسيات ،إذ ال ّ
يف املئة يف مقابل  79.5يف املئة بالنسبة إىل الفتيات اللوايت هن من أصل فرنيس .ومن بني ثامين وظائف أساسية
متخصصة ،وذلك مقابل ثالث وظائف فقط بالنسبة
حتتكرها النساء املهاجرات يف فرنسا سبع وظائف تُعترب غري
ّ
إىل ذوات األصول الفرنسية.
تنوع أصناف املرأة املغاربية املهاجرة ،واختالف جتربة اهلجرة وتفاصيلها
بناء عىل ما َّ
تقدم ،جيدر التشديد عىل ّ
من صنف إىل آخر ومن امرأة مهاجرة إىل أخرى .وهبذا جيوز القول إن تصنيف اهلجرة املغاربية وفق منظور
النوع االجتامعي ومتغريات السن وجتربة اهلجرة وطبيعة املامرسة االقتصادية واالنتامء االجتامعي للمرأة

12 Arnaud Dupray and Stéphanie Moullet, «L’Insertion des jeunes d’origine maghrébine en France: Des Différences
plus marquées dans l’accès à l’emploi qu’en matière salariale,» Net.Doc, no. 6(2004), on the Web: <www.cereq.fr>.

« 13األرسة العربية املهاجرة بأوروبا :الواقع والتحوالت».

14 Aicha tayeb, «Les Transformations actuelles de l’émigration féminine en Europe: Cas du Maghreb,» papier présenté
à:”Migration et développement des régions maghrébines et sub-sahariennes,» (Colloque international organisé par
le centre d’études des mouvements migratoires maghrébins, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc, 11-12
Novembre 2010).
15 République française, Ministère de la parité et de l’égalité professionnelle, «Femmes de l›émigration,»(7 mars 2005).
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املهاجرة ،يصبح رضورة منهجية ال غنى عنها من أجل فهم حقيقة هجرة املرأة من ناحية ،وال يمكن من دون
وربام يتوضح لنا
هذا التصنيف فهم حقيقة مسامهتها يف التنمية االقتصادية ألوطاهنا األصلية من ناحية أخرىّ .
بعض جوانب تلك املسامهة بعد النظر إىل اخلصائص العامة للمرأة املهاجرة من منطقة املغرب العريب.
 -2الخصائص العامة للمهاجرات من المغرب العربي

حتوالت هيكلية خمتلفة يف العقود األخرية شملت
شهدت اخلصائص العامة للمهاجرين من املغرب العريب ّ
التحوالت كذلك اخلصائص
مست تلك
ّ
بشكل رئيس املظاهر االجتامعية والديموغرافية والسوسيو مهنية .وقد ّ
اً
شكل ومضمونًا عن املرأة املهاجرة من املغرب العريب
العامة للمرأة املغاربية املهاجرة ،التي اختلفت مالحمها
ً
جغرافيا
حراكا
تقدم ،بوصفها
خالل الستينيات والسبعينيات .ولئن انطلقت هجرة املرأة من املغرب العريب ،كام ّ
ً
للمرأة املتزوجة غري النشطة اقتصاد ًيا وامللتحقة بزوجها املهاجر ألسباب عائلية واجتامعية رصفة ،فإن هذه
الصورة اليوم تغيرّ ت واختلفت مضامينها.

تطغى اليوم حالة املرأة املهاجرة بشكل فردي عىل مشهد هجرة املرأة املغاربية وإن تكن الدالئل تؤكد حضور
التحوالت الديموغرافية الطارئة
املرأة املتزوجة ضمن ذلك احلراك املنفرد للمرأة املغاربية املهاجرة .ومعلوم أن
ّ
تطور هذا الشكل املستجد من
مؤخرا عىل سكان املغرب العريب أصبحت تُعترب من بني العوامل املسامهة يف ّ
ً
سن الزواج ،وخاصة بالنسبة إىل
ر
تأخ
تؤكد
الديموغرافية
املؤرشات
وأضحت
اخلارجية.
النسائية
اهلجرة
ّ
ّ
،2007سجلت يف تونس عىل سبيل املثال الشابات
املرأة ،وارتفاع نسب الفتيات العازبات .ففي خالل عام
ّ
غري املتزوجات من الرشحية العمرية  29 -25عا ًما نسبة  55يف املئة .وارتفع عدد الفتيات غري املتزوجات ضمن
نسق اهلجرة النسائية املنظمة نحو دول اخلليج العريب عرب الوكالة التونسية للتعاون الف ّني من  118فتاة مهاجرة
تطو ًرا بارزً ا للهجرة النسائية
خالل عام  2000إىل  597فتاة مهاجرة عام  .2008ويشهد جنوب أوروبا اليوم ّ
الفردية من املغرب األقىص ،ممثَّلة يف عدد من الطالبات والفتيات غري املتزوجات ،إىل جانب عدد من األرامل
واملطلقات واملتزوجات الاليت هياجرن بحثًا عن مواطن الرزق ،تاركات ُأرسهن يف املغرب .وتُعترب  71.4يف
وإما مطلقات( ،)16وهي
املئة من النساء املهاجرات من املغرب األقىص إىل إيطاليا مهاجرات منفرداتّ ،إما أرامل ّ
نسبا
ظاهرة غدت أكثر بروزً ا بالنسبة إىل املهاجرات من املغرب األقىص منذ هناية التسعينيات ،حني تبني أن ً
عالية من املغربيات املقيامت خاصة بإيطاليا وإسبانيا مل يعدن هياجرن فقط كزوجات أو كأمهات ،وإنام كنساء
متحررات يف الغالب من الروابط األرسية .وتؤكد نتائج بعض الدراسات
يبحثن عن موقع يف سوق العمل،
ّ
انخفاض نسبة اخلصوبة عند العائالت املغاربية املهاجرة يف أوروبا ،وتأخر سن الزوج بالنسبة إىل فتيات اجليلني
الثاين والثالث املقيامت هبا ،حيث تعيش أكثر من  60يف املئة من الفتيات الشابات غري املتزوجات يف املهجر
مع أوليائهن ،وال ترتبط الفتاة املغربية باحلياة الزوجية يف الغالب إ ّ
ال بعد سن  35عا ًما( ،)17ويكون ذلك عادة
يف إطار زواج بقرين من العائلة أو من اجلنسية نفسها .وتوجد يف إسبانيا أكرب نسبة من املهاجرات املغربيات
غري املتزوجات.

وتنحدر املرأة املهاجرة من املغرب األقىص نحو إسبانيا يف الغالب من أوساط حرضية ،حيث ّبينت بعض النتائج
16 Nouria Ouali, «Les Marocaines en Europe: Diversification des profils migratoires,» Hommes et migrations, no.
1242(Mars- Avril 2003), p. 73.
17 AichaBelarbi, «Migration des femmes des pays MEDA vers l›Europe,»(Euromed migration II, Bruxelles, 6/4/2011),
on the web: <www.euromed-migration.eu>.
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انخفاض نسبة املنحدرات من وسط ريفي أو قروي ،ومل يتجاوز نسبة املهاجرات من وسط قروي الـ  6يف
املئة ضمن نتائج بعض األبحاث( ،)18يف حني ينحدر  94يف املئة منهن من وسط مديني مبارشة .وتُعترب 65
يف املئة منهن أصيالت إحدى املدن ،بينام تأيت  20يف املئة الباقية من مدن أخرى ،و 15يف املئة من قرى نزحن
منها إىل مدن قبل مرحلة اهلجرة إىل إسبانيا ،وهو ما يدحض الفكرة القائلة إن اهلجرة املغاربية تشمل املناطق
الداخلية والريفية يف األساس ،وهي مسألة غري مؤكدة يف ما يتعلق بحالة هجرة النساء من املغرب العريب ،عىل
أساسا ،إذ ّ
ترشح املدن نساءها
خالف اهلجرة الذكورية؛ فاهلجرة النسائية من املغرب العريب تبدو ظاهرة حرضية
ً
للهجرة اخلارجية أكثر ّمما تفعل األرياف والقرى ،وهي مسألة خمتلفة بالنسبة إىل الرجال ،حيث تكون البيئة
الريفية أكثر قابلية هلجرهتم .وقد ّبينت نتائج الدراسة نفسها أن انتامء نسبة الرجال املهاجرين إىل أوساط ريفية
مرتفعة بنسبة  40يف املئة من املهاجرين يف مقابل  6يف املئة فقط للنساء.

ّأما اخلصائص السوسيومهنية للمرأة املغاربية املهاجرة ،فتتنوع بدورها بني خمتلف أصناف املهاجرات .وإذا
أساسا ،كالنسيج وصناعة املالبس
توزّ ع عدد من املهاجرات األوائل عىل قطاع الصناعة والصناعات املعملية
ً
أساسا األعامل الزراعية واخلدمة
ورسي وغري منظم يامرسن
ً
وغريها ،فإن عد ًدا من املهاجرات بشكل فردي ّ
املنزلية ومهن الرعاية باألطفال وكبار السن .هذا مع العلم بأن املرأة املغاربية املهاجرة أصبحت أكثر بروزً ا يف
تتطور أكثر لدى فتيات اجليلني الثاين والثالث ،كام
احلرة واملشاريع اخلاصة ،وهي مسألة بدأت ّ
جمال األعامل ّ
شملت بدرجة أقل بعض النساء اللوايت دخلن أوروبا يف إطار سياسات التجميع العائيل أو البحث عن عمل.
وتشري إحصاءات ديوان التونسيني يف اخلارج مث ً
ال ،إىل أن نسبة النساء من الكوادر العليا وصاحبات املؤسسات
ارتفاعا بلغ  9يف املئة من جمموع الكفاءات التونسية يف اخلارج ،خاصة
واملهن احلرة سجلت خالل عام 2006
ً
يف أوروبا وأمريكا الشاملية .وبالرغم من أن النسب العامة للمرأة صاحبة املؤسسة أو املرأة املقاولة ،مقارنة
ِ
سبا آخذة يف
بمسامهة املرأة املغاربية يف قطاعات النشاط األخرى ،تبقى ضعيفة  ،فإهنا تُعترب عىل وجه العموم ن ً
حضورا أبرز يف املشهد السوسيواقتصادي يف إسبانيا وإيطاليا .كام
التطور .وتسجل املهاجرات من أصل مغاريب
ً
ّ
ّ
تشكل النساء املهاجرات ثلث عدد النشطني املغاربة املقيمني بفرنسا ( 33.37يف املئة) ،وترتفع نسبة النشاط
عند التونسيات املهاجرات إىل  36.7يف املئة ،تليهن اجلزائريات ( 36.6يف املئة) ،فاملغربيات ( 30.2يف املئة).
ً
وتطو ًرا بارزً ا يف األعوام األخرية ،خاصة عند
ملحوظا
ارتفاعا
وتسجل نسبة املام ِرسات لنشاط مهني بشكل عام
ً
ّ
اللوايت حصلن عىل اجلنسية الفرنسية.
وبشكل عام تبدو الفتاة الشابة املهاجرة واألكثر تع ّل اًم أقدر عىل االندماج يف املنظومات االقتصادية واالجتامعية
العامة ملجتمعات االستقبال ،يف حني يقترص توظيف املرأة املهاجرة كيد عاملة بسيطة وحمدودة املهارة واملستوى
التعليمي املتدين عىل مهن من قبيل االشتغال يف اخلدمة املنزلية ،والعمل يف قطاع اخلدمات (كنادالت ،)..وحتى
يف أسواق الدعارة ،وهي أعامل عادة ما تكون هشّ ة وغري مستقرة وسيئة الظروف ،وتتسم بانخفاض أجورها
وانعدام اخلدمات االجتامعية فيها.

ويتم النفاذ األول للعمل بالنسبة إىل نساء اهلجرة وفتياهتا يف الغالب األعم بصور هشّ ة وغري مستقرة ( عرب
ّ
املدة ،عمل مؤقت ،تعويض جزئي)...،؛ فتقتحم ،مث ً
ال ،نسبة  40يف املئة من نساء اهلجرة يف
د
حمد
عمل
عقد
ّ ّ
فرنسا ذوات التكوين العايل سوق العمل عرب عقود عمل بوقت جزئي ،وذلك يف مقابل  22يف املئة فقط مقارنة
بنظرياهتا من الفرنسيات ذوات التكوين عينه .وإذا كانت العقود املؤقتة تشمل  63يف املئة من جمموع العقود
18 Ramirez, Noin and Guillon, pp. 9-36.
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املتخرج من اجلامعات واملامرس للعمل أول مرة ،فإن هذه النسبة ترتفع إىل 75
املعروضة عىل الشباب الفرنيس
ّ
يف املئة عند خرجيي اجلامعات الفرنسية من ذوي األصول املغاربية(.)19

تطور حركة هجرة املرأة املغاربية يف العقود األخرية ارتبط كذلك بوجهات هجرة جديدة،
من املهم التذكري بأن ّ
مثل بعض دول جنوب أوروبا كإيطاليا وإسبانيا .وقد ُق ّدر عدد النساء املهاجرات من املغرب األقىص واملقيامت
بإسبانيا يف عام  2005بحواىل  170أل ًفا و 498مهاجرة ،أي إنه يمثّل ثلث جمموع املهاجرين املغاربة املقيمني
بإسبانيا ،و ُق ّدرت النسبة نفسها بحواىل  24.1يف املئة للجزائر ،و 27.8يف املئة لتونس .وقد ارتبطت هذه
بتطور اختصاصات هجرية جديدة متصلة بظواهر تدويل أعامل الرعاية واخلدمة
الوجهات النسائية املستجدة ّ
املنزلية .وترد تلك التخصصات يف سياق االستجابة لتنامي طلب العائالت األوروبية املتزايد عىل تغطية جمال
النشاط النسائي املنزيل ،إذ إن حتسن األوضاع العامة ل ُ
ألرس وارتفاع نسب متدرس اإلناث ،وتصاعد وترية
ّ
دخوهلن أسواق العمل ودوائر النشاط املنتج خارج الفضاءات اخلاصة يف البلد األصل ،إىل جانب مجلة
التحوالت الديموغرافية وارتفاع نِسب اهلرم السكاين وأعداد العجزة وكبار السن يف عدد من دول جنوب
حتول نشاط الرعاية واخلدمة املنزلية إىل حمور بارز يف معادالت العرض
أوروبا ومدهنا الكربى ،كل ذلك أدى إىل ّ
والطلب عىل اليد العاملة يف أسواق العمل يف تلك البلدان ،وظ ّلت اليد العاملة النسائية املغاربية إحدى أهم
املحركة لذلك.
امليكانِزمات
ّ
وقد ُق ّدر عدد العاملني يف املنازل يف أوروبا باملليون شخص ،يعمل أغلبهم ،بحسب اإلحصاءات ،يف وضعيات
تنص عليه
غري قانونية ،وال يامرس غري عدد قليل منهم عمله يف ضوء التم ّتع الكامل باملستحقات وفق ما ّ
القوانني( .)20وبالرغم من سعي بعض الدول األوروبية ،كإيطاليا ،لتسهيل إجراءات الدخول املق ّنن لعامالت
وحث العائالت اإليطالية منذ عام  1990عىل التسوية القانونية الستخدامهن ،يبقى العدد األكرب يعمل
املنازل
ّ
يف ّ
الظل ،ويامرس نشاطه بشكل غري معلن ضمن قطاعات العمل املوازي .هذا مع العلم بأن  90يف املئة من
هن من النساء .وتتسم ظروف العمل يف هذا
األشخاص العاملني يف املنازل يف إيطاليا من املهاجرين عام ّ 2005
القطاع باألجور املتدنّية ،وساعات العمل الطويلة ،وانعدام التمتع بالعطل وأوقات الراحة ،وغياب التغطية
الصحي ،هذا إىل جانب ّ
كل ما يمكن أن تتعرض له املهاجرة من ضغط نفيس بسبب الوحدة
االجتامعية واألمان
ّ
واالنعزال االجتامعي ،وما يمكن أن تعانيه من مواقف عنرصية وحترش جنيس من طرف أرباب العمل .وجتد
حتمل املهانة بسبب وضعيتها اهلشّ ة وغري القانونية التي ال تسمح هلا
املهاجرة نفسها مكرهة عىل السكوت وعىل ّ
بالشكوى ضد أحد أو بمقاضاة أحد.

ِ
املستوعب لليد العاملة النسائية املهاجرة من املغرب
من املفيد اإلشارة إىل اتساع رقعة قطاع العمل املوازي
العريب يف دول جنوب أوروبا ،حيث اضطر عدد من املهاجرات اللوايت مل يستوعبهن قطاع الرعاية واخلدمة
املنزلية إىل امتهان مجلة من األعامل اهلامشية األخرى ،كالتجارة املوازية أو االجتار باملخدرات أو االنخراط يف
شبكات اجلريمة املنظمة وجتارة اجلنس .ورغم صعوبة إجراء حرص إحصائي دقيق ملثل هذه الظواهر ،فإن ّ
جل
الدراسات( )21أضحت تُربز انتشارها يف األحياء املعروفة بكثافة وجود املغرتبات املغربيات فيها.

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, nos. 10-11(Décembre 2006),
p. 65.
20 Ouali, p. 70.

 21املصدر نفسه ،ص .75

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
الهجرة النسائية والتنمية :مهاجرات بلدان المغرب العربي إلى أوروبا مثا ً
ال

ً
ثالثا :الهجرة والتنمية ،أي مساهمة للنساء؟
 -1في طبيعة العالقة بين ثالوث الهجرة والمرأة والتنمية

ظ ّلت العالقة بني اهلجرة والتنمية حتى وقت قريب عالقة غري بارزة بالقدر الكايف يف أبحاث ودراسات اهلجرة،
ومل حتظ بام تستحق من التحليل والدراسات النظرية .كام مل ّ
حتتل صدارة االهتامم يف سياسات الدول ويف أجندات
الساسة وص ّناع القرار ،أكان لدى دول املنشأ أم لدى الدول املستقبِلة لتلك اليد العاملة .وال شك يف أن غياب
االهتامم بطبيعة العالقة اجلامعة بني اهلجرة والتنمية يف أبعادمها االجتامعية يعود إىل أسباب كثرية ،ربام من أمهها
الطابع اإلشكايل الذي يربط بني الظاهرتني منذ املنطلق ،وهو اعتبار اهلجرة مشكلة اقتصادية واجتامعية ناجتة
نموا،
من نقص يف التنمية وغياب هلا ،بالنظر إىل أن حراك األفراد اجلغرايف من أجل العمل تفرزه الدول األقل ًّ
بحيث ّ
يظل حركة بحث عن مصدر للرزق انعدم يف البلد األصل ،ونتيجة واقع تنموي ضعيف وغري قادر عىل
توفري رضوريات العيش للمهاجرين منه.

موقعا خمتل ًفا يف السياسات
ولكن ثنائية اهلجرة والتنمية وطبيعة العالقة بينهام أخذت يف األعوام األخرية حتتل
ً
كام يف الدراسات واألبحاث .وبرز احلديث عن الروابط اإلجيابية واألدوار الفاعلة التي يمكن للمهاجرين
االضطالع هبا يف جمال التنمية االقتصادية واالجتامعية يف دول املنشأ ودول االستقبال عىل حد سواء .وقد أصبح
النقاش العاملي حول اهلجرة ،يف األمم املتحدة أو يف غريها من اهلياكل األممية ،إىل جانب التقارير الوطنية والدولية
حول التنمية البرشية واالتفاقيات الدولية واإلقليمية الثنائية حول اهلجرة ،يفرد اهتام ًما خاصا إلشكالية اهلجرة
والتنمية ،مع الرتكيز عىل األبعاد اإلجيابية لتلك الظاهرة يف التنمية .وأصبحت مسامهة املهاجرين ،وحتويالهتم،
احلد من الفقر ومعاضدة جهود التنمية يف أوطاهنم مدرجة يف اسرتاتيجيات
ومشاركتهم االقتصادية ،ودورهم يف ّ
دول املصدر واالستقبال وخططها التنموية.

تطور املقاربات الفكرية التي تتناول إشكالية مسامهة املرأة يف التنمية يف
و ّمما جتدر اإلشارة إليه أن عىل الرغم من ّ
العقود األخرية ،وظهور أطر حتليل خمتلفة انتقلت من مقاربة «املرأة يف التنمية» إىل مقاربة «املرأة والتنمية» ثم إىل
مقاربة «النوع االجتامعي والتنمية»( ، )22وعىل الرغم من التزايد الكمي للنساء يف مشهد اهلجرة الدولية ،ظ ّلت
النقاشات والدراسات حول اهلجرة والتنمية تتناول خمتلف املسائل بمنظور حمايد وشامل وال يتطرق إىل ُبعد
تم عرب ذلك الشمول تغييب مسامهة املرأة املهاجرة يف التنمية ،وطمس البحث يف األدوار
النوع االجتامعي .وقد ّ
التي تضطلع هبا يف ذلك السياق .ومعلوم أن املرأة املهاجرة كانت دو ًما مسامهة بأشكال خمتلفة ،إىل جانب
الرجل ،يف التنمية االقتصادية واالجتامعية ألوطاهنا وللدول املستقبِلة هلا ،ال عرب التحويالت النقدية والعينية
فقط وإنام ً
أيضا عرب تدشني مسار بعث املشاريع االقتصادية ،وتكوين اجلمعيات ،وحتويل اخلربة والتكنولوجيا
وغريها من أوجه النشاط التي أضحى عدد من النساء املهاجرات من املغرب العريب حيرص عىل االضطالع هبا
بشكل متزامن يف ٍّ
كل من دولة املنشأ ودولة اهلجرة.
وبالرغم من تزايد اهتامم دول املغرب العريب بعوائد هجرة مواطنيها إىل اخلارج ،حيث أصبحت تلك العوائد
ومسامهات املهاجرين يف التنمية تُعتمد كركيزة يف اخلطط الوطنية للتنمية ،واعتبار اهلجرة يف ّ
كل من تونس واملغرب

 22تبنت مقاربة «النوع االجتامعي والتنمية» معاجلة املسامهة يف العملية التنموية من منظور متكامل األبعاد ،حياول اإلحاطة بصريورة
توزُّ ع األدوار واملسؤوليات بني النساء والرجال .وقد اعترب هذا املنظور أن حتليل مسامهة املرأة يف العملية التنموية جيب اّأل هيمل كل ما
وشدد هذا الطرح عىل رضورة اعتبار اإلنتاج غري السلعي للمرأة ،كام
تبذله من جهود ومسامهات خمتلفة ،سواء داخل املنزل أو خارجهّ .
التوجه طبيعة تقسيم العمل بني املجال العام واملجال اخلاص الذي كان ُيستعمل يف الغالب لطمس أمهية األدوار اإلنتاجية
رفض هذا
ّ
للمرأة ومشاركتها يف عمليات التنمية .انظر :عائشة التايب ،النوع والعمل واملؤسسة (القاهرة :منظمة املرأة العربية ،)2011 ،ص .150
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أساسيا من مصادر متويل االقتصاد الوطني ،التي جيب تنميتها لصالح الدولة ولفائدة تعديل توازن ميزان
مصدرا
ً
ً
احلد من الفقر عرب حفز املهاجرين عىل االستثامر املبارش يف مناطقهم ،بالرغم من
املدفوعات واملسامهة يف جهود ّ
غائبا عن ذلك االهتامم ،إذ ال يكاد الدارس جيد ضالته من اإلحصاءات الراصدة
ذلك كله ،ظ ّلت املرأة املهاجرة رقماً ً
حلجم مسامهة املرأة املهاجرة ،أو ما يو ّثق لدورها ولنشاطها االقتصادي يف موطنها األصيل.
 -2تحويالت المهاجرين المغاربة وأهميتها

مرورا من
تضاعف يف العقود األخرية حجم حتويالت املهاجرين عىل نطاق دويل بمعدل فاق الثالثة أضعاف،
ً
 99مليا ردوالر أمريكي عام 2002ليصل إىل  308مليارات دوالر عام  ،2008األمر الذي جذب اهتامم كثري
من اجلهات الفاعلة عىل نطاق دويل بغرض البحث عن طرق استغالل أمثل لذلك الكم اهلائل من األموال من
طرف الدول املصدرة للمهاجرين .وبحسب جمموعة إحصاءات البنك الدويل لعام  ،2008أرسل املهاجرون
من حيث هم ،وعرب قنوات رسمية ،إىل أوطاهنم األصلية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا  28.5مليار
دوالر يف مقابل  12.9مليار دوالر لعام . 2000وتتمثّل الدول العربية التي استفادت من حتويل األموال عام
 2007يف مرص ( 5.9ملياردوالر) ،واملغرب ( 5.7مليار) ،ولبنان ( 5.5مليار) ،واألردن ( 2.9مليار)،
واجلزائر ( 2.9مليار دوالر) ،وتونس (1.7مليار) ،واليمن ( 1.3مليار) ،وسورية ( 0.8مليار) ،والضفة
الغربية وقطاع غزة ( 0.6مليار)( .)23هذا ومتثّل التحويالت املالية يف كثري من الدول املتوسطية املصدر الرئيس
استقرارا لتدفقات رأس املال ،ويف بعض احلاالت تتجاوز املوارد املالية االستثامر األجنبي املبارش
واألكثر
ً
واملساعدات الرسمية؛ فبالنسبة إىل املغرب عىل سبيل املثال ،سجلت حتويالت املهاجرين عام  2007حوايل
 63.7يف املئة من االستثامر األجنبي املبارش و 45.2يف املئة من املساعدات اإلنامئية الرسمية .ويف مرص ،مثّلت
 46.7يف املئة من االستثامر األجنبي املبارش ،و 22.5يف املئة من املساعدات اإلنامئية الرسمية .وتتمثّل الدول
العرشاألوىل املنتفعة من التحويالت املالية يف  2006بالنسبة املئوية من الناتج املحيل اإلمجايل يف لبنان ( 22.8يف
املئة) واألردن ( 20.3يف املئة) والض ّفة الغربية وقطاع غزة ( 14.7يف املئة) ،واملغرب ( 9.5يف املئة) ،واليمن
( 6.7يف املئة) ،وتونس ( 5يف املئة) ،ومرص ( 5يف املئة) ،وجيبويت ( 3.8يف املئة) ،وسورية ( 2.3يف املئة)،
واجلزائر ( 2يف املئة)(.)24
موحدً ا يمكن أن يستويف مجيع املجاالت
ويبدو مفهوم التحويالت مفهو ًما
ضبابيا ً
نوعا ما ،إذ ال نجد له تعري ًفا ّ
ً
متر تلك التحويالت منها .ويمكن القول بإجياز إن حتويالت املهاجرين املغاربة متنوعة
والقنوات التي يمكن أن ّ
الشكل ومتعددة املصدر ومتفاوتة احلجم بني القنوات الرسمية وغري الرسمية .وتتمثّل التحويالت التي متر
عرب القنوات الرسمية يف جمموع التحويالت النقدية التي يرسلها املهاجر إىل عائلته أو إىل أقاربه املقيمني بالبلد
األصل ،ويمكن أن تشمل جمموعة احلواالت النقدية املرسلة عرب مراكز الربيد أو عرب املؤسسات البنكية ،كام يمكن
حيوله املهاجر من أموال يستجلبها معه بشكل مبارش عند زيارته ملوطنه.
للتحويالت النقدية أن تشمل خمتلف ما ّ

ّأما التحويالت غري الرسمية ،فيمكن أن تشمل خمتلف املعامالت النقدية التي ُيدخل بمقتضاها املهاجر أمواله
رسي عند عودته (من دون الترصيح بكميات النقد التي يستجلبها معه) ،أو بشكل
إىل البلد ،سواء بشكل ّ
غري مبارش عن طريق بعض األقارب من طالب وسياح ومرىض وغريهم ،ممن يتوىل املهاجر سداد بعض

« 23اهلجرة النسائية بني دول البحر املتوسط واالحتاد األورويب( »،دراسة ،يوروميد للهجرة  2بدعم من املفوضية األوروبية[ ،د .ت،)].
ص .257
 24املصدر نفسه ،ص .258
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مصاريفهم يف اخلارج بالعملة الصعبة ويتعهدون له بإرجاعها إىل ُأرسته يف البلد األصل بالعملة املحلية ،وهي
طريقة تُعتمد ملجاهبة انخفاض قيمة العملية املحلية أمام العملة األجنبية .كام أن التحويالت غري املبارشة تشمل
خمتلف التحويالت العينية غري النقدية التي يستجلبها املهاجر من اخلارج عند العودة املؤقتة ،من سلع وبضائع
خيصص بعضها لالستهالك
خمتلفة كالسيارات واألواين واآلالت املنزلية الكهربائية واملفروشات ،وهي مواد ّ
يسمى جتارة
الشخيص للمهاجر وأرسته ،ويستغل بعضها اآلخر للرتويج يف إطار نشاط التجارة املوازية أو ما ّ
«احلقيبة» التي متثّل مور ًدا اً
مهم للمهاجرين يف أثناء العطل والزيارات ،خاصة يف تونس واملغرب.
وجتدر اإلشارة إىل أنّه يف وقت تبقى فيه التحويالت النقدية عرب القنوات الرسمية قابلة للرصد واحلرص ،كام
يتقدم ،تكون التحويالت غري الرسمية والتحويالت العينية بعيدة عن التقدير والرصد اإلحصائي،
سوف ّ
مصدرا اً
مهم من مصادر التغ ّلب عىل مشقات احلياة بالنسبة إىل ُأرسة املهاجر واملهاجرة،
ولكنها رغم ذلك تبقى
ً
ومصدرا اً
مهم من مصادر حتقيق الرفاه واقتناء التجهيزات الكاملية والرضورية يف ّ
ظل ارتفاع أسعار تلك املواد يف
ً
مدركة باملالحظة املبارشة ،إذ خيتلف عادة مستوى املعيشة ونسق اقتناء التجهيزات
البلد األصل ،وهي مسائل َ
املنزلية لدى ُأرس املهاجرين يف املناطق املعروفة بكثافة عدد املهاجرين.

وقد أوردت دراسة لبنك االستثامر األورويب تقديرات لنِسب حتويالت املهاجرين غري الرسمية نحو البلدان
العربية لعام  ، 2004معتمدة عىل مسوح حمدودة جد ًا يف البلدان العربية املعنية خاصة بالتحويل من أوروبا.
حد كبري ،وكانت كاآليت 34 :يف املئة للمغرب ،و 20يف املئة لتونس ،و57
وجاءت مع ذلك التقديرات معبرّ ة إىل ّ
يف املئة للجزائر ،و 56يف املئة ملرص ،و 7يف املئة للبنان ،و 53يف املئة لألردن ،و 79يف املئة لسورية .وقد تصل
التقديرات إىل  60يف املئة بالنسبة إىل اليمن و 80يف املئة للسودان(.)25

ّأما بالنسبة إىل التحويالت الرسمية للمهاجرين املغاربة ،ف ُتعترب ّ
كل من املغرب وتونس من أكثر دول املغرب
العريب استقباالً هلا؛ إذ تتضاعف هذه التحويالت بشكل ملحوظ من عام إىل آخر ،خاصة يف العقد األخري.
التحوالت السياسية يف الغرب (حوادث  11أيلول/سبتمرب  2001يف الواليات املتحدة ،وتنامي
ويبدو أن
ّ
شعور اجلوايل العربية بعدم االستقرار وباخلوف) والتحوالت االقتصادية واملالية ،خاصة يف املنطقة األوروبية،
ومدخراهتم يف مناطقهم األصلية .وحتتل حتويالت
جعلت املهاجرين يلتجئون أكثر ّمما مىض إىل تأمني عوائدهم ّ
املهاجرين يف تونس املصدر الثالث للعملة بعد السياحة وقطاعي النسيج واجللد خالل الفرتة 2000– 1993؛
إذ بلغت عام  2008حوايل  2436مليون دينار تونيس ،أي ما يعادل  1.941مليون دوالر أمريكي .وقد مثّلت
حتويالت املهاجرين يف العام نفسه  5يف املئة من الناتج املحيل اخلام ،و 71.8يف املئة من عوائد السياحة ،و21.8
يف املئة من اال ّدخار الوطني .وخالل العرشيتني األخريتنيّ ،
غطت حتويالت املهاجرين التونسيني يف اخلارج ثلثي
عجز العمليات اجلارية للبالد ،يف حني أن نسبة تلك التغطية مل تكن يف السابق تتجاوز  50يف املئة.

ّأما يف املغرب األقىص ،فقد تضاعف حجم التحويالت الرسمية للمهاجرين يف الفرتة  2006 - 1970أكثر من
مليارا و 840مليون درهم ،واحتلت هذه التحويالت يف
 149.5ضع ًفا،
فتحول من  320مليون درهم إىل ً 47
ّ
عام  2005ما يقارب  8.9يف املئة من الناتج املحيل اخلامّ ،
وغطت نسبة  23.7يف املئة من الواردات ،ومثّلت
 18.4يف املئة من املداخيل اجلارية من ميزان املدفوعاتّ ،
وغطت  47يف املئة من العجز التجاري.
 25حممد األمني فارس« ،حتويالت العامل املهاجرين إىل املنطقة العربية :السامت واآلثار »،ورقة قدمت إىل :اجتامع اخلرباء حول اهلجرة
الدولية والتنمية يف املنطقة العربية :التحدیات والفرص ،بريوت 17 ،أیار/مایو  ،2006ص .14

151

152

العدد 3
شتاء 2013

 -3المرأة المهاجرة :التحويالت واالستثمار

تساهم املرأة املهاجرة من املغرب العريب ،بمختلف أوضاعها وخمتلف مواقعها االقتصادية واالجتامعية يف
نظرا إىل شمولية األرقام الراصدة لتحويالت
بلد اهلجرة ،يف حركة حتويل األموال نحو بلدها األم .ولكن ً
املهاجرين وعدم تصنيفها بحسب متغري النوع االجتامعي ،ال جيد الدارس معطيات دقيقة حول حجم
املسامهة النسائية يف عمليات التحويل ،وهو ما حيول دون وجود معطيات كافية لرسم صورة حول طبيعة
سلوك املرأة املهاجرة يف حتويل األموال ،وحجم ذلك التحويل ومدى اختالفه عن سلوك الرجل املهاجر.
ترجح املعطيات الواقعية فرضية إرسال املرأة املهاجرة للامل بقدر أكرب من الرجل
ولكن رغم ذلكّ ،
قدر بعض املصادر يف اململكة املتحدة أن املرأة املهاجرة نحو هذا
أجرا أقل .وقد ّ
رغم أهنا تتقاىض عادة ً
البلد من املغرب األقىص حتتكر  65يف املئة (حواىل  1.5مليار درهم) من جمموع حتويالت املهاجرين
وتتدعم هذه الفرضية بدرجة أكرب إذا ما علمنا بأن
من املغرب األقىص والبالغ  2.5مليار درهم(.)26
ّ
العوامل االقتصادية ،من فقر وبطالة وبالتايل الرغبة يف حتسني األوضاع املعيشية لألرسة ،تقف يف الغالب
وراء هجرة النساء املنفردات من املغرب العريب ،السيام يف األعوام األخرية .ونرى من خالل هذا اجلدول
طغيان سبب اهلجرة من أجل العمل وسبب االلتحاق بالزوج عىل بقية األسباب األخرى يف حالة هجرة
اإلناث من البالد التونسية إىل اخلارج ،كام يبقى العمل السبب الرئيس هلجرة الذكور التونسيني إىل اخلارج،
إذ هياجر  79.2يف املئة منهم من أجل العمل.
اجلدول رقم ()2
توزُّ ع املهاجرين التونسيني بحسب اجلنس وأسباب اهلجرة عام 2004

أسباب اهلجرة

ذكور

الزواج

2.5

العمل

الدراسة

أسباب أخرى

إناث

79.2

27.2

14.1

20.3

4.2

36.3
16.4

املصدر :املعهد الوطني لإلحصاء ،التعداد العام للسكان.2004 ،

وقد أضحت مجلة من الدراسات يف مناطق خمتلفة من العامل النامي تؤكد ميل ُ
األرس إىل تشجيع هجرة الفتاة
بدافع التغ ّلب عىل الفقر وجماهبة صعوبات احلياة اليومية ،وهو ما يبقى أحد األسباب الرئيسة التي حتفز املهاجرة
عىل حتويل جزء كبري ّمما جتنيه من عملها يف اهلجرة لفائدة زوجها وأبنائها ،إن كانت متزوجة ،ولفائدة أبوهيا
وبينت بعض الدراسات املنجزة عام  2000أن نساء بنغالدش الاليت يعملن
وإخوهتا إن كانت غري متزوجةّ .
وتبي يف دراسة أخرى منجزة يف أمريكا
يف املرشق العريب يرسلن إىل ديارهن أكثر من  72يف املئة من ربحهن .نَّ
الالتينية عام  2001أن  87يف املئة من نساء نيكاراغوا املهاجرات إىل كوستاريكا يرسلن األموال إىل عائالهتن
يف مقابل  57يف املئة من الرجال.
وبشكل عام ،جيوز القول إن حجم ما ترسله املرأة املهاجرة عىل نطاق دويل ال يزال غري معروف بالقدر

26 Khachani, «La Femme marocaine,» p. 148.
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ال

بد من
الكايف ،وال تتوافر بشأنه أي معطيات إحصائية ،ال من دول االستقبال وال من دول املنشأ .وال ّ
اإلشارة إىل أن النساء يلتجئن بدورهن – وربام أكثر من الرجال -إىل التحويل عرب القنوات املوازية
وغري الرسمية ملزيد من التوفري وجت ّنب املصاريف الباهظة للتحويل عرب البنوك ومراكز الربيد واملصارف
الدولية .ولكنهن حيرصن رغم ذلك عىل التحويل املنتظم واملستمر لألموال إىل ُأرسهن يف بلد املنشأ.
ً
جتدد من خالله املرأة املهاجرة ألرسهتا تأكيد نجاحها وحرصها عىل التوفري يف ظل
ويبقى ذلك
سلوكا ّ
هجرهتا وإقامتها بعيدً ا عن األهل.

املحولة من صنف إىل آخر ،ويرتبط
وبالنسبة إىل املهاجرات من املغرب العريب ،خيتلف سلوك التحويل واملبالغ
َّ
بطبيعة النشاط االقتصادي للمرأة املهاجرة وأمهية دخلها منه ،كام يرتبط بوضعيتها القانونية أو غري القانونية
ووضعيتها العائلية ،لكن يؤكد بعض الدراسات( )27تواضع القيمة املرسلة املرتاوحة ،بحسب بعض الدراسات
وخصوصا بالنسبة إىل النساء الاليت هاجرن يف إطار ّمل التجميع العائيل
امليدانية املحدودة ،بني  75و 90يورو،
ً
وهن نساء بال مصدر رزق مستقر ولكنهن حيرصن رغم ذلك عىل توفري بعض األموال
والتحقن بالزوجّ .
بد من التشديد عىل أن قيمة التحوبالت ترتبط من دون ّ
شك
وإرساهلا ملساعدة األرسة الباقية يف الوطن .وال ّ
ً
مرتبطا بذوات الدخول العالية
بقيمة مصدر الدخل الذي تتقاضاه املرأة املهاجرة ،حيث يبقى التحويل األكرب
تقدم يف ما يتع ّلق
يف بلدان االستقبال ،وبالتايل بذوات املستويات التعليمية األرفع .وقد رأينا من خالل ما ّ
احلرة وق ّلة الكوادر العليا ضمن
باخلصائص السوسيومهنية للمهاجرات املغاربيات ،ق ّلة صاحبات األعامل ّ
املهاجرات يف مقابل ارتفاع نسب اليد العاملة البسيطة يف قطاع اخلدمات والفالحة خاصة ،إىل جانب ارتفاع
عدد العامالت يف القطاعات اهلشّ ة واألعامل غري املنظمة وذات العائد اهلزيل وغري املستقر .ففي فرنسا عىل سبيل
وخصوصا
املثال ،تسجل األرقام أن  9من جمموع  10مهاجرات من املغرب األقىص يعملن يف القطاع الثالث،
ً
يف جمال اخلدمة املنزلية والفندقية ويف املطاعم .ويف هولندا تعمل  65يف املئة من املهاجرات من ذلك البلد يف
َ
وتتجسد هشاشة العمل الذي متارسه
األعامل املنزلية  67يف املئة منهن يف إسبانيا.
القطاع الثالث ،يف حني حتتكر
ّ
املهاجرات يف صور ش ّتى ،منها العمل اجلزئي واملوسمي ،والتشغيل عرب العقود املؤقتة واملحدودة املدة ،وهذا
األخري يشمل يف فرنسا عىل سبيل املثال  42يف املئة من النساء املهاجرات إىل ذلك البلد(.)28

ذكورا وإنا ًثا ،شبح البطالة يف الدول املستقبلة
يف الوقت ذاته ،يعاين عدد أكرب من املهاجرين العرب واملغاربة،
ً
مست بقوة عد ًدا من الدول
هلم ،وذلك نتيجة عوامل خمتلفة ،منها تداعيات األزمة االقتصادية العاملية التي ّ
الغربية املستقبِلة لليد العاملة املهاجرة يف األعوام األخرية .وقد أبرزت بعض الدراسات احلديثة أن نسبة
تقدر بام يفوق
البطالة يف صفوف املهاجرين يف خمتلف الدول املنتمية إىل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ّ
 20يف املئة ،أي أكثر من ثالثة أضعاف معدل البطالة للسكان األصليني يف هذه البلدان( .)29وجيد العماّ ل
العرب املهاجرون ،من ذوي االختصاص املحدود ،صعوبة كبرية يف النفاذ إىل سوق العمل نتيجة الرتاجع
احلاد يف طلبات الشغل ،باإلضافة إىل ما طرحه واقع املنافسة من طرف املهاجرين والعامل من دول أوروبا
الرشقية .وتسجل أعداد النشطني املشتغلني وغري النشطني من بني عموم التونسيني يف اخلارج ،عىل سبيل
الذكر ،نسبة  52يف املئة ،وتبلغ نسبة العاطلني عن العمل منهم  48يف املئة .وتصل نسبة العامل واألجراء من
« 27اهلجرة النسائية بني دول البحر املتوسط واالحتاد األورويب »،ص .259

28 Bensaghir et Aba, “Les Femmes migrantes».

« 29املرأة العربية املهاجرة يف أوروبا :واقعها ومستقبلها »،التقرير والتوصيات ،الندوة السنوية السادسة للهجرة العربية نظمها مركز
جامعة الدول العربية ،تونس ،2009/12/9 ،ص .14
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نسبا ضعيفة
احلرة والكوادر العليا عىل التوايل ً
بني عدد النشطني اإلمجايل  80يف املئة ،وتسجل كل من املهن ّ
تقدر بحواىل  11يف املئة و  9يف املئة.
ّ

متس يف فرنسا 22
ّأما بالنسبة إىل بطالة املرأة املهاجرة من املغرب العريب ،فنجد عىل سبيل املثال أن الظاهرة ّ
يف املئة من املغربيات الاليت ترتاوح س ّنهن بني  40و 50عا ًما ،ومتس بدرجة أكرب ( 46يف املئة) من س ّنهن 20
عا ًماّ .أما يف هولندا ،فتمس البطالة  30يف املئة من املغربيات( .)30وبحسب بعض تقارير منظمة اهلجرة الدولية،
ُق ّدرت نسبة ربات البيوت العربيات الاليت ال يامرسن عم ً
ال يف بلد اهلجرة بـ  75يف املئة من النساء العربيات يف
الدول األوروبية.

ِّ
وموضحة
بناء عىل ما سبق ،ويف غياب تقديرات إحصائية رسمية مص ّنفة بحسب متغيرّ النوع االجتامعي،
لصورة حتويالت املرأة املغاربية املهاجرة بشكل دقيق ،تبقى فرضية ضعف حجم حتويالت املرأة املهاجرة من
نظرا إىل طبيعة النشاط الذي يامرسنه يف بلد اهلجرة ،وال يتيح هلن ،بحكم هشاشته
املغرب العريب
ّ
مرجحة ّ
بقوةً ،
وضعف مردوده وعدم انتظامه يف ظل غالء مستوى املعيشة يف دول اهلجرة وارتفاع تكلفة احلياة ،مستويات
رفيعة من حتويل األموال بسبب انخفاض نسق التوفري.

يف ضوء ذلك ،كيف يبدو حضور املرأة املهاجرة يف مشهد االستثامر االقتصادي يف البلد األصل ويف الوطن؟

بصفة عامة ،جتمع أغلب دراسات اهلجرة واستخدام حتويالت املهاجرين عىل تشابه سلوك املهاجرين االستثامري
يتبي استخدام التحويالت بشكل أسايس يف تلبية احلاجات
بني أغلب الدول املصدرة لليد العاملة املهاجرة ،إذ نّ
االستهالكية اليومية ُ
لألرس املقيمة بالوطن .ويتجه ذلك االستخدام إىل تغطية بعض جماالت اإلنفاق الصحي
والتعليمي ،واقتناء بعض التجهيزات الرضورية والكاملية .ويرتافق ذلك مع سلوك اجتاه أغلب املهاجرين يف
خمتلف مناطق العامل إىل اقتناء األرايض الزراعية وبناء املساكن ،والتوجه يف بعض احلاالت نحو إقامة املهاجرين
بعض املشاريع االقتصادية اخلاصة التي تدر دخ ً
ال يف أوطاهنم.

وال ختتلف أمثلة السلوك االستثامري للمهاجرين من بلدان املغرب العريب وعموم البلدان العربية عن تلك
األمثلة والتوجهات العامة ملجاالت استثامر املهاجرين لتحويالهتم .وقد أبرزت بعض نتائج الدراسات امليدانية
اجلزئية( )31أن استخدام حتويالت املهاجرين العرب يتوزع عىل جماالت خمتلفة ،كالتايل:
 -مواجهة تكاليف احلياة اليومية :من  43يف املئة يف مرص إىل  74يف املئة يف األردن،

 -رسوم التعليم :من  12يف املئة يف مرص إىل  31يف املئة يف املغرب،

 -رشاء سكن أو حتسينه :من  4يف املئة يف بعض الدول إىل  34يف املئة يف تونس،

 -إقامة مرشوع إنتاجي أو استثامر :من  5يف املئة يف املغرب إىل  18يف املئة يف تونس،

 -جماالت استخدام أخرى :من  2يف املئة يف املغرب إىل  25يف املئة يف تونس.

متجها يف األساس نحو االستثامر يف
ويبقى االستخدام األهم بالنسبة إىل املهاجرين من تونس واملغرب األقىص
ً
السكن ،الذي يستحوذ عىل  83.7يف املئة من مجلة استثامراهتم يف املغرب األقىص ،عىل سبيل املثال.

وبالنسبة إىل التونسيني يف اخلارج ،يتولىّ بعض اهلياكل احلكومية ،مثل وكالة النهوض باالستثامرات الصناعية ووكالة
النهوض باالستثامرات الفالحية ،تشجيع حركة االستثامر وحفز عموم املستثمرين ،بمن فيهم التونسيون يف اخلارج.
30 Bensaghir et Aba, p. 10.

 31فارس ،ص .14
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املرصح هبا بني
وقد ّبينت إحصاءات وكالة النهوض باالستثامرات الصناعية أن عدد مشاريع التونسيني يف اخلارج ّ
عامي  1994و  2008ال يمثّل سوى  10يف املئة من جمموع املشاريع املصادق عليها من ِقبل الوكالة ،وال يمثّل
سوى قيمة  0.2يف املئة من جمموع االستثامرات ،كام أن تلك املشاريع مل تساهم بغري  2يف املئة من مواطن الشغل.

وهذا هو شأن مسامهة التونسيني يف اخلارج ً
أيضا بالنسبة إىل وكالة النهوض باالستثامرات الفالحية .فرغم تطور
حجم تلك االستثامرات من مليوين دينار عام  2004إىل  9ماليني دينار خالل عام  ،2008فإهنا انحرصت بني
مرشوعا عام .)2008
 1يف املئة و  3يف املئة بالنسبة إىل جمموع املشاريع ( 100مرشوع خالل عام  2007و118
ً
وبالنسبة إىل مواطن الشغل املحدثة ،مل تتجاوز الـ  100موطن كمعدل عام منذ  ،1994وبلغت يف عام 2008
حواىل  164موطن شغل .وتتوزع تلك املشاريع عىل قطاعات النشاط االقتصادي كالتايل 9 :يف املئة للفالحة،
و 27يف املئة للصناعة ،و 64يف املئة للخدمات.

تبي من خالل الدراسة التي أنجزها ديوان التونسيني يف اخلارج خالل عام  )32(2003أن  35.5يف
ولكن نّ
مرشوعا
مرشوعا ال يتحقق منها غري 749
املئة فقط من تلك املشاريع يتم تنفيذها يف الواقع (من بني 2111
ً
ً
ويتقدم بطلبها املهاجرون فقط بغاية احلصول عىل بعض
ومهيا،
ّ
عىل أرض الواقع)؛ إذ يظل عدد من املشاريع ً
املوردة من اخلارج من
االمتيازات اجلمركية التي توفرها الوكالة للمستثمر ،مثل إعفاء عدد من التجهيزات ّ
وبينت نتائج تلك الدراسة أن توزع املشاريع املنجزة فع ً
ال ،بحسب قطاعات النشاط ،يكون
األداء اجلمركيّ .
بنسبة  47.4يف املئة من عدد املشاريع املصا َدق عليها يف جمال الفالحة ،و 46.4يف املئة من املشاريع املصا َدق
عليها يف الصناعة ،و 24.6يف املئة من املشاريع املصا َدق عليها يف قطاع اخلدمات .وبالرغم من أن قطاع
نظرا
اخلدمات حيتكر أكرب نسبة من املشاريع املصا َدق عليها ،فإنه ال يتحقق منها بالفعل إالً العدد القليل ،وذلك ً
إىل هامشية املشاريع وهشاشتها وارتباطها بميادين نشاط غري مستقر وخاضع للتقلبات ،كالفنادق واملطاعم
وحمالت الرياضة والرتفيه وغريها.

إذا كانت الدالئل اإلحصائية الرسمية بشأن حصة املرأة التونسية املهاجرة يف ذلك االستثامر غائبة ،فإن ذلك ال
ينفي حضورها يف املجال ،وإن بأشكال حمتشمة( .)33وبحسب دراسة أعدهتا الغرفة الوطنية للنساء صاحبات
تبي أن  70يف املئة منهن لسن
عينة من  96مؤسسة اقتصادية يف تونس ،نّ
املؤسسات عام  2010وتناولت فيها ّ
من النساء املهاجرات ،بينام قالت النساء األخريات إهنن سافرن إىل اخلارج لغرض واحد فقط هو الدراسة ،ثم
عدن إىل أرض الوطن.
وقد ّبينت الدراسة امليدانية التي قمنا بإنجازها مع  15امرأة تونسية يعشن جتربة اهلجرة أن االجتاه نحو
االستثامر عند املرأة املهاجرة خيتلف بحسب وجهة اهلجرة املرأة (أوروبا واخلليج العريب) ،وبحسب املستوى
التعليمي للمهاجرة .وقد أسفرت النتائج عن واقع أن املهاجرات التونسيات ذوات املستوى التعليمي العايل،
هن أقل مي ً
املدرة للدخل بعد انتهاء
واملهاجرات خاصة إىل اخلليج العريبّ ،
ال نحو إقامة املشاريع االقتصادية ّ
أساسا يف إطار التجربة و«كرس الروتني» و«تغيري املناخ».
فرتة اهلجرة .وقد عبرّ ن عن أن سبب اهلجرة كان
ً
لذلك ،يتوقف طموحهن عند بناء مسكن أو حتسني مسكن العائلة ،ورشاء سيارة من الطراز احلديث ،واقتناء
بعض احليل ولوازم العرس بالنسبة إىل غري املتزوجات ،والعودة إىل أرض الوطن .وبام أن هجرة الكفاءات
التونسية نحو دول اخلليج العريب تتحدد يف الغالب بمدة مخسة أعوام ،فإن مرشوعهن اهلجري يبقى يف حدود
32 Fargues, dir., p. 300.

 33وهو ما أكده لنا بعض أعوان وكالة النهوض باالستثامرات الفالحية يف مقابلة ميدانية مجعتنا هبم بتاريخ  7كانون األول /ديسمرب ،
مع تأكيد اشتغال الوكالة عىل جتهيز إحصاءات حول نسب حضور املرأة التونسية املهاجرة يف مشاريع االستثامر الفالحي.
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تلك الطموحات ،وال حيبذن عادة خوض املشاريع اخلاصة املدرة للدخل ،السيام أهنن يعدن بعد مرحلة اهلجرة
عرب التعاقد إىل الوظائف األصلية يف القطاعات العمومية ،من صحة وتعليم وغريمها.
ّأما يف ما يتعلق بوضع النساء التونسيات املهاجرات نحو أوروبا ،فيختلف حضورهن يف مشهد االستثامر
ويتجسد عرب شكلني خمتلفني من السلوك االستثامري:
االقتصادي
ّ
 االستثامر الرشيك :وهو ذلك السلوك الذي ينترش عند املرأة املهاجرة مع زوجها ،أو التي التحقت به يفً
متوسطا
صغري أو
مرشوعا استثامر ًيا
إطار سياسات التجميع العائيل .ويتجسد يف إقامة الزوج املهاجر يف تونس
ً
ً
من حيث رأس املال وعدد العامل (فضاء جتاري ،حمل هاتف ،حمطة 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 احلالة عىل قدم املساواة مع زوجها
يف مرشوعهام ،وتتولىّ اإلرشاف عليه والسهر عىل نجاحه بوصفه مرشوع العائلة ال مرشوع الزوج ،مع تأكيدها
حتمل
أن نجاح املرشوع ،خاصة يف ظل غياب زوجها ،هو حتد جيب أن تربهن من خالله عىل أهنا يف مستوى ّ
تلك املسؤولية .وقد حتفظت بعض املستجوبات عىل تأكيد طبيعة تقاسم األرباح مع الزوج ،لكن ج ّلهن أكدن
االستفادة املادية املبارشة من أرباح املرشوع.
 االستثامر املبارش :وهو سلوك إقامة املهاجرات مشاريعهن االستثامرية برؤوس أمواهلن اخلاصة التي حتوهلن إىلعدن بشكل هنائي ،ومنهن من يرتددن عىل أرض الوطن بني احلني واحلني ملتابعة
أرض الوطن .ومن هؤالء من ْ
سري مشاريعهن .ويبقى الرجل حارضً ا كذلك بشكل مبارش يف هذه املشاريع ،ولو بصيغ خمتلفة عن الصنف
األول؛ إذ حييط باملرأة املهاجرة صاحبة املرشوع يف هذه الوضعية «وسط ساند» تدور يف فلكه صاحبة املرشوع.
وربام يبقى من العبث تصور أن ظاهرة إقامة املرأة مشاريع اقتصادية ظاهرة فريدة يف إمكاهنا النجاح بمعزل
عن الدعم واملؤثرات العائلية ،وبالتايل بمعزل عن الرجل( .)34ويعرف مشهد إدارة املرأة للمؤسسة وللمرشوع
حضورا مكث ًفا للرجل بصيغه املختلفة كأب وزوج وأخ وابن وجار وابن عم ..إلخ .وخيتلف شكل احلضور
ً
وقوة تأثريه يف املؤسسة ويف شخصية صاحبتها بحسب طبيعة الرابط بتلك األخرية ،وبحسب الدور الذي يتو ّ
اله
الرجل داخل املؤسسة وخارجها ،واملكانة التي حيتلها يف ذات صاحبة املؤسسة.

املهم القول إن مرحلة دخول املرأة عامل االستثامر االقتصادي املدر للدخل ال تكون يف كلتا احلالتني إ ّ
ال بعد
ومن ّ
ّ
متكنها من رشاء قطع األرض الصاحلة للبناء –يف أكثر من مكان واحد يف بعض األحيان -وتوفري املسكن الالئق
هلا ،ولألبناء أحيانًا ،والعمل عىل تأثيثه ،ثم التوجه بعد تلك املرحلة إىل إقامة املرشوع الصغري يف الوطن .ولكن
هذه املرحلة األخرية تظل بالنسبة إىل املرأة وإىل عموم املهاجرين التونسيني يف تراجع كبري ،كام سبق القول .وربام
ُ
وخصوصا
حركة تراجع عودة املهاجرين التونسيني من أوروبا إىل أرض الوطن بصفة هنائية،
تفسرّ ذلك يف رأينا
ً
تتصدر طليعة الدول املستقبِلة لليد العاملة التونسية املهاجرة بنسبة  54.6يف املئة،
عودهتم من فرنسا التي
َّ
تليها إيطاليا ( 13.4يف املئة) ،فأملانيا .هذا مع العلم بأن العدد اإلمجايل للتونسيني املقيمني باخلارج بلغ يف العام
تونسيا( .)35وحتتكر دول االحتاد األورويب غالبيتهم ( 82.8يف املئة) ،تليها الدول العربية
نفسه 1.057.797
ً
( 14.5يف املئة) ،وتتوزع البقية بني أمريكا وآسيا وأسرتاليا.

 34عائشة التايب« ،املرأة العربية صاحبة األعامل ،قراءة سوسيولوجية إلدارة املرأة للامل واألعامل »،يف :النساء واملال :الكتاب الثالث
عرش ،2009-2008 ،باحثات (بريوت :جتمع الباحثات اللبنانيات ،)2010 ،ص .220

35 European Commission, Labour Markets Performance and Migration Flows in Arab Mediterranean Countries:
Determinants and Effects, Occasional Papers; no. 60, 3 vols. (Brussels: European Commission,2010), vol. 2: National
Background Papers Maghreb (Morocco, Algeria, Tunisia), p. 197.
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اجلدول رقم ()3
توزُّ ع املهاجرين التونسيني يف بعض دول االستقبال بحسب اجلنس عام 2009
ذكور

إناث

املجموع

البلد
فرنسا

360٫663

217٫335

577٫998

إيطاليا

96٫566

45٫3411

14٫1907

أملانيا

50٫289

32٫346

82٫635

ليبيا

65٫210

18٫423

83٫633

اجلزائر

83٫44

75٫54

15٫898

قطر

3784

2142

5926

الواليات املتحدة األمريكية

8748

4629

13٫377

املصدر :ديوان التونسيني باخلارج.2009 ،

ومن املفيد القول إن ضعف حركة العودة النهائية للمهاجرين واملهاجرات نحو أرض الوطن يرتبط بتحول
هيكيل يف طبيعة العالقة اجلامعة بني املهاجر واملهاجرة وفعل اهلجرة .ومعلوم أن فعل اهلجرة بالنسبة إىل املغرب
املدة الزمنية ،بحيث كان جيل املهاجرين األوائل
حمدد الوجهة وحمدود ّ
العريب كان يف البداية بمنزلة حراك مؤقت ّ
يتمثّل يف حركة اهلجرة بوصفها حركة مؤقتة ،جيمع خالهلا بعض األموال ليعود يف إثر ذلك إىل أرض الوطن
بصفة هنائية ،حيث يستثمر ما مجعه من مال خالل هجرته .ولذلك كانت حركة استثامر املهاجرين أكثر حيوية
ً
ونشاطا يف مسرية املهاجرّ .أما اليوم ،فقد تغيرّ ت تلك العالقة القديمة بني املهاجر وفعل اهلجرة بحيث أضحت

حتول مرشوع اهلجرة لدى املهاجر من مرشوع مؤقت إىل مرشوع دائم ،وهو ما
خمتلف الدالئل املوضوعية ّ
يقف وراء تناقص اجتاه املهاجر نحو حركة االستثامر يف أرض الوطن يف مقابل ارتفاع نسق ذلك االستثامر
يف بلد اهلجرة( .)36ومن خالل املسح الوطني للسكان لعام  ،2004نّبي املعهد الوطني لإلحصاء يف تونس أن
بمعدل سنوي قدره 3.553
أعداد العائدين من اخلارج بلغ  17.766عائدً ا خالل الفرتة  ،2004-1999أي ّ
عائدً ا .وتسجل بعض اجلهات الرسمية األخرى ،كالوكالة التونسية للتعاون الفني والصندوق الوطني للتضامن
االجتامعي ،عودة  5801من التونسيني املتعاقدين يف اخلارج بالنسبة إىل اجلهة األوىل عام  ،2006وعودة 5618
متقاعدً ا عن العمل من اخلارج بالنسبة إىل اجلهة الثانية .وهي أشكال عودة مفرتضة بالنسبة إىل املهاجر بحكم
حمدودية عقود العمل ،خاصة يف حالة املهاجرين عرب الوكالة التونسية للتعاون الف ّنيّ .أما نسق العودة الطوعية
والنهائية من الدول األوروبية ،فيبقى ضعي ًفا ،كام سبقت اإلشارة ،إذ سجلت أعىل نسبة عودة هنائية ()667
تسجل أي حالة عودة هنائية من فرنسا منذ عام  ،2006بحسب الوكالة الوطنية الستقبال
منذ عام  ،1985ومل ّ
األجانب واملهاجرين يف فرنسا.
حيز
 36تتنامى ،بحسب عديد الدراسات ،حركة استثامر املهاجرين واملهاجرات املغاربة يف أرض اهلجرة ،وخاصة يف فرنسا.وإذا كان ّ
هذا البحث ال يسمح بتناول تلك الظاهرة ،فإننا نكتفي يف هذا املقام باإلشارة إىل ذلك االرتفاع ،وإىل وجود بعض اإلحصاءات الدالة
عىل تصاعد نسق االستثامر االقتصادي واالجتامعي للمرأة املغاربية املهاجرة ،خاصة يف فرنسا.
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خاتمة
رغم ِكرب قيمة التحويالت املالية لعدد من املهاجرين واملهاجرات من املغرب العريب ،تؤكد الدراسات يف املقابل
ذكورا وإنا ًثا ،متجهة
توجه هؤالء نحو االستثامر املنتج .وتظل أغلبية استثامرات املهاجرين املغاربة،
ً
ضعف نسق ّ
نحو جماالت االستهالك املعييش اليومي ،حيث تتوجه ال ّنسب األهم من حتويل أموال املهاجر واملهاجرة يف
حتسني مستوى عيش ُ
األرس واألفراد يف املوطن األصيل.
وإذا كان من غري املمكن التشكيك يف القيمة االقتصادية واالجتامعية ،ويف العائد املبارش لذلك التوظيف عىل
االقتصاد والتنمية بأبعادمها املاكرو سوسيولوجية ،بحكم إنعاش تلك التحويالت املنتظمة ملداخيل الدولة
وتعديل ميزان املدفوعات واملسامهة يف ترفيع الناتج القومي اخلام ،وامليكرو سوسيولوجية يف مستوى املجتمع
املحليّ للمهاجر وأرسته  -حيث تتجىل بوضوح أمهية توظيف أموال املهاجرين يف حماربة الفقر وحتسني مستوى
املعيشة بام يكون له األثر املبارش يف بناء القدرات واملساعدة عىل توفري ظروف تعليم أفضل بالنسبة إىل أبناء
املهاجر واملهاجرة وإخوهتام ،وحتسني أوضاعهم الصحية وحتصينهم ضد الفقر واجلوع واملرض ،وتوفري حياة
استقرارا وأم ًنا قد تعجز الدولة عن توفريها ،خاصة يف املناطق الريفية والنائية ويف بعض أحزمة
اجتامعية أكثر
ً
الفقر حول املدن ،فإن ذلك كله ،عىل أمهيته ،جيب أ ّ
ال يعيق الدعوة إىل تضافر جهود خمتلف األطراف ،بغرض
البحث عن سبل أجدى وإمكانات توظيف أرحب لتحويالت املهاجرين واملهاجرات من املغرب العريب.

وتفرض تلك الدعوة نفسها بإحلاح عندما يقف الدارس عىل أمهية تلك التحويالت وأمهية أحجامها وقيمتها
(بالرغم من حمدودية أجور بعض فئات النساء املهاجرات) ،وغلبة نسق االستثامر امليت أو العقيم هلا يف بناء
املساكن واقتناء األرايض والتجهيزات وغريها .وهي وإنْ تكن تتعدى االجتاه األبرز لتوظيف أكرب نِسب
ّ
حتويالت املهاجرين ،فإهنا ّ
ومعطلة التنفيذ ،يف وقت
تظل جماالت استثامر غري منتج ،وجماالت توظيف مقبورة
بأمس احلاجة إىل مشاريع تنموية منتجة ومشغّ لة لليد العاملة ،وال تتطلب
تبقى فيه املجتمعات املحلية للمهاجر ّ
إمكانات مادية ولوجستية أكرب ّمما يوظفه املهاجرون يف بناء املساكن الفخمة واقتناء السيارات الفاخرة التي قد
ال يستعملوهنا إ ّ
الع َطل.
ال خالل أيام ُ

ولئن كانت النزعة نحو االستثامر املنتج ال تزال ضعيفة عند املهاجرين من اجلنسني يف عموم دول املغرب العريب،
كثريا عند املرأة املهاجرة التي قد ُحتول يف حاالت كثرية العوائق
ويف تونس بشكل أكثر
ً
وضوحا ،فإهنا تبقى أقل ً
ومدرة للدخل يف بلدها األصل رغم
السوسيوثقافية دوهنا ودون خوض مغامرة إقامة مشاريع اقتصادية منتجة
ّ
قدرهتا املادية واملعرفية ،ورغم حاجة االقتصاد الوطني إىل ذلك.

وتبقى نزعة املرأة املغاربية املهاجرة ،كام هي احلال بالنسبة إىل املهاجرات من خمتلف الدول العربية ،نحو االستثامر
املدرة للدخل بحاجة ماسة إىل التطوير والدعم ،وهو ما يتطلب يف رأينا شحذ جهود
االقتصادي وإقامة املشاريع ّ
خمتلف األطراف لتفعيل تلك النزعة يف نفس املهاجرة ،وحتريكها فيها من ناحية ،والعمل عىل توفري األرضية
املناسبة الستقطاب حركة استثامر نسائي للمهاجرات يف أرض الوطن من ناحية أخرى .وال يكون ذلك سوى
حتمل مسؤوليتها يف
بلفت انتباه املهاجرة إىل أمهية مسامهتها الفاعلة يف جهود التنمية يف وطنها ،وحفزها عىل ّ
ذلك بوصفها مواطنة كاملة احلقوق والواجبات ،وبوصفها فاع ً
قادرا عىل تقديم مسامهة
ال
اجتامعيا واقتصاد ًيا ً
ً
إجيابية ودفع مسارات التنمية ُقدُ ًما.
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