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جمعية
تعبر بال�ضرورة عن اتجاهات تتب ّناها
االآراء الواردة في هذا الكتاب ال ّ
ّ
تون�س الفتاة اأو موؤ�ض�ضة كونراد اأديناور.
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�شـكــر
هذا الكتاب هو ثمرة اأ�شغال م�شروع بحثي حول هجرة الكفاءات بتون�س،
انتظم باال�شتراك بين جمعية "تون�س الفتاة" ومنظمة "كونراد اأديناور" في الفترة
مر هذا الم�شروع بثالث محطات كبرى ،تمثلت االأولى
الممتدة بين ّ .2020-2019
في ور�شة منهجية تم خاللها �شبط االإطار المنهجي الذي �شيلتزم به الباحثون اأثناء
اإجراء المقابالت الكيفية .وتتمثل المحطة الثانية في ور�شة كتابة مكثفة تمت خاللها
معالجة المادة المجمعة وتحويلها اإلى ن�شو�س علمية قابلة للن�شر .اأما المحطة الثالثة
فتتمثل في مجموع التعديالت التي اأدخلت تباعا على الن�شو�س من خالل اال�شتغال
على كل ن�س على حدة من قبل الموؤطرين والمن�شقة العلمية للم�شروع .حيث تم
تق�شيم الباحثين اإلى اأربع مجموعات عمل ولكل مجموعة موؤطر ي�شرف على �شير
العمل في مجموعته ويوجه الباحثين.
وال ي�شعنا اإال اأن نعبر با�شم الهيئة المديرة وكافة االأع�شاء عن عميق امتناننا
و تقديرنا للمجهود البالغ الذي قدمته الدكتورة "�شهام النجار" ،المن�شقة العلمية
للم�شروع ،لهذا البحث في كافة مراحله من خالل ال�شبط والتن�شيق والمراجعة
والتدقيق ،وقد حر�شت بجديتها و�شرامتها العلمية على االأخذ بيدنا في اأول
مغامرة بحثية تخو�شها الجمعية .كما ال يفوتنا اأن نقدم جزيل �شكرنا للم�شرفة على
اإ�شدار هذا العمل الدكتورة "ليليا عثمان �شلوقي" ،والموؤطرات الم�شرفات على
مجموعات العمل الدكتورة "حليمة ونادة" والدكتورة "حميدة الطرابل�شي با�شا"
والدكتورة "را�شية م�شكان" ،لحر�شهن البالغ على جودة الن�شو�س وارتقاءها
اإلى الم�شتوى العلمي المطلوب وعلى �شبرهن على الباحثين ومرافقتهم من خالل
ح�شن التاأطير والتوجيه .كما ال يفوتنا اأن نوجه التحية للباحثين ال�شبان لما اأثبتوه من
جدية والتزام و�شغف بالبحث والتكوين و تطوير ن�شو�شهم.
اأخيرا ال يفوتنا اأن ن�شكر �شركاءنا في منظمة كونراد اأديناور ،الإيمانهم بهذا
الم�شروع البحثي من خالل الدعم اللوج�شتي والمادي الذي �شمح باإ�شدار الكتاب.
كما نوجه تحية خا�شة لمديرة البرامج "لو�شيا كريمر" لح�شن تعاونها وحر�شها
على توفير ظروف عمل مالئمة لفريق البحث.
5
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ت�صـديــر
حمزة عمر

1

يهتم بهجرة الكفاءات في تون�س هو ثمرة تجربة
هذا الكتاب الجماعي الذي ّ
جمعية تون�س الفتاة ،رفقة موؤ�س�سة كونراد اأديناور ،عبر االنخراط
جديدة تخو�سها
ّ
في العمل البحثي االأكاديمي.
لطالما حاولت الجمعية ،عبر مختلف اأن�ضطتها منذ تاأ�ضي�ضها في  ،2012اأن
تك�ضر االأفكار النمطية المتعلّقة بالعالم االأكاديمي وطابعه النخبوي فاأقامت عددا
من الندوات والمحا�ضرات الّتي اأثّثتها نخبة من االأ�ضاتذة الجامعيين والباحثين
المتخ�ض�ضين والتي كانت في نف�س الوقت مفتوحة للعموم للم�ضاركة فيها مع
تخ�ضي�س وقت كاف للنقا�س بين المحا�ضرين والح�ضور تر�ضيخا للطابع التفاعلي
لعمودية العالقة .كما حر�ضت الجمعية على اإتاحة الفر�ضة للباحثين
وتجاوزا
ّ
ال�ضبان الكت�ضاب الثقة في اأنف�ضهم ،فجمعت ندوات الجمعية غالبا بين اأ�ضاتذة من
ّ
ذوي الخبرة الوا�ضعة في مجاالت اخت�ضا�ضهم وباحثين مازالوا في خطواتهم
االأولى في المجال االأكاديمي .ولعلّ هذا المزج بين هذين ال�ضنفين من الباحثين
اأتاح الأ�ضحاب الخبرة منهم القيام ،ولو ب�ضكل غير مبا�ضر ،بدورهم التاأطيري
ال�ضبان.
تجاه الباحثين ّ

غير ا ّأن اال�ضطالع بهذا الدور التاأطيري كان يتطلّب م�ضروعا من طبيعة
مختلفة .ذلك اأ ّننا نالحظ في مختلف الموؤ�ض�ضات الجامعية �ضعفا في اأداء الوظيفة
البحثية ،وح�ضبنا االإ�ضارة اإلى ا ّأن الميزانية المخ�ض�ضة للبحث العلمي لم تتجاوز
 %8من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تون�س في  ،2019كما
ا ّأن الن�ضبة المخ�ض�ضة للبحث والتنمية لم تتجاوز  %0,6من الناتج الداخلي الخام
الو�ضعية اأكثر �ضعوبة
في تون�س في  ،2016ح�ضب اأرقام البنك الدولي .وت�ضحي
ّ
اإذا تعلّق االأمر بالبحث العلمي في مجال العلوم االإن�ضانية ،وهو ما حدا بالدكتور

 1الرئي�س االأول لجمعية تون�س الفتاة
7
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فتحي لي�ضير ،اأ�ضتاذ التاريخ في الجامعة التون�ضية ،اإلى القول اإ ّننا ال نزال نعي�س في
الع�ضر الحجري في م�ضتوى البحث العلمي.
�ضعت الجمعية من خالل م�ضروع هجرة الكفاءات في تون�س اإلى بذر نواة
تقاليد جديدة في البحث العلمي .فهذا الم�ضروع يهدف اإلى ك�ضر الحواجز بين
�ضبان من مختلف
االخت�ضا�ضات الجامعية وذلك من خالل ف�ضح المجال لباحثين ّ
متميز للم�ضاركين
تم توفير تاأطير ّ
االخت�ضا�ضات للكتابة حول نف�س المو�ضوع .وقد ّ
معمق على
في الم�ضروع ،وذلك من خالل ور�ضتين بحثيتين م�ضفوعتين بعمل ّ
الن�ضو�س ،في ميدان قلّ اال�ضتغال عليه في تون�س وهو كتابة البورتريهات
العلمية.
جمعية تون�س الفتاة
ناأمل اأن تكون هذه الخطوة االأولى ثابتة في طريق
ّ
نتوجه بال�ضكر اإلى
للم�ضاهمة في اإثراء البحث العلمي في تون�س .وال يفوتنا اأن
ّ
موؤ�ض�ضة كونراد اأديناور الإيمانها بهذا الم�ضروع والدعم الذي ق ّدمته اإليه ،واإلى
كلّ االأ�ضاتذة الم�ضرفين على التاأطير لحر�ضهم البالغ على االرتقاء بكتابات الباحثين
الم�ضاركين في الم�ضروع.

8
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تمهيــــــــــد
النجار
�صهام ّ

1

تع ّد م�ضاألة الهجرة ب�ضكل عام وهجرة الكفاءات ب�ضكل خا�س مبحثا ي�ضغل
الباحثين المنتمين اإلى العديد من االخت�ضا�ضات وق�ضية جيو ا�ضتراتيجية و�ضيا�ضية
واقت�ضادية هامة .يتم ّتع هذا الكتاب بميزة مزدوجة تتمثل في تقديم تجارب
�ضبان في مجال العلوم االإن�ضانية
كفاءات �ضبابية مهاجرة من وجهة نظر باحثين ّ
واالجتماعية واقتراح منهجية طريفة ،ال تحظى باهتمام وا�ضع ،تتمثّل في ا�ضتخدام
تقنية البورتري ال�ضو�ضيولوجي.
تمثّل م�ضاألة الهجرة جزءا من التاريخ والذاكرة التي تعود جذورها  -االأكثر
و�ضوحا على االأقل  -اإلى ال�ضتينيات من القرن الما�ضي .وتجدر االإ�ضارة اإلى
ا ّأن المعالم والتحديات التي تتعلّق بالهجرة مرتبطة بو�ضعيات و�ضياقات مختلفة :
�ضنوات ما بعد اال�ضتقالل ،اأزمة الدولة القومية في اأواخر ال�ضبعينيات ،و�ضول
الجيل الثاني من المهاجرين الذين فر�ضوا على الحكومات االأوروبية في الثمانينات
اجتماعيا
و�ضعا
وثقافيا جدي ًدا ،بروز االإ�ضالم الراديكالي انطالقا من �ضنة ،2000
ً
ً
ً
انجر عنه من تمركز اأتباعه ومنا�ضريه في �ضواحي العوا�ضم االأوروبية
وما
ّ
والعربية الكبرى واأخير ًا “الربيع العربي” والحروب في ال�ضرق االأو�ضط التي
جعلت البحر االأبي�س المتو�ضط مكا ًنا لالختبار حيث ت�ضتمر الهجرة في الك�ضف عن
وجهها االأكثر ماأ�ضاوية.
�ضكلت تقنية البورتري ال�ضو�ضيولوجي مدخال حاول من خالله كلّ موؤلف
مجرد م�ضار رتيب بل هو
تقديم تجارب فردية ناجحة .ال يمثّل كل بورتري
ّ
ثريا .فهو نتيجة لتجربة حياتية معقدة تتطلّب
تجربة مركّ بة تعك�س تاريخا اجتماعيا ّ
مواجهة حاالت وظروف متناق�ضة لت�ضق طريقها نحو التميز والنجاح .ويراوح
والتميز ،اإرادة تحرير الذات والتعلق باالأ�ضل ،االلتزام
هذا الم�ضار بين التهمي�س
ّ
المن�ضقة العلمية للور�ضة
 1اأ�ضتاذة تعليم عال في علم االجتماع بمعهد ال�ضحافة وعلوم االخبار (جامعة م ّنوبة).
ّ
المنهجية حول هجرة الكفاءات.
9
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وعدم االلتزام ،اال�ضتقرار في المجتمع الم�ضيف والعودة اإلى البلد االأ�ضل ،اإلخ.
كل �ضيء يدل على اأن كل تجربة هي نتاج لتجارب واختبارات متوا�ضلة.
يدعونا هذا العمل اإلى اإعادة طرح االأ�ضئلة المتعلّقة بالهجرة مثل تطوير
التميز،
الذات ،روح المغامرة ،البحث عن الذات ،العودة اإلى االأ�ضل ،ثقافة
ّ
االعتراف االجتماعي ،قيمة المعرفة ،المواطنة البديلة ،البحث عن المعنى ،اإلخ.
فيما يتعلق بتقنية البورتري ال�ضو�ضيولوجي ،التي تمثّل جوهر هذا العمل
الجماعي ،من المهم اأن ن�ضاأل  :اإلى ا ّأي مدى يمكن اعتبار هذه التقنية المعتمدة في
هذا الكتاب مهمة لفهم م�ضاألة الهجرة ؟
يقدم لنا هذا العمل جملة من الكفاءات التي تمثّل كل حالة منها ،كما اأو�ضح
برنارد اليير ( ،)2002تجربة ناتجة عن “الطيات” المتعددة للبنية االجتماعية
التي ُر�ضبت فيه .مكّ نت اإعادة بناء بورتريات هوؤالء المهاجرين ال�ضبان من فهم
أي�ضا الخ�ضائ�س الفردية المتاأ�ضلة في م�ضروع
الظروف المو�ضوعية ،ولكن ا ً
الهجرة .و ُتظهر الحاالت المختلفة التي تمت درا�ضتها اأن الهجرة هي تجربة
فرديا وعائليا (واجتماعيا) .وتمكّ ننا
أ�ضا�ضية في “م�ضروع الحياة” الذي ياأخذ طابعا
ا
ً
ّ
هذه المنهجية من فهم االأهمية االجتماعية للحاالت الخ�ضو�ضية ،والتي ت�ضير اإلى
العالقة الوثيقة بين البعد الفردي والبعد االجتماعي.
على م�ضتوى اآخر ،تتيح تقنية البورتري خلق ما ي�ضميه دانيلو مارتوت�ضيلي
التفهمي” حيث يقوم الباحث باإجراء
وفران�ضوا دي �ضينغلي (“ )2009ف�ضاء التفكير ّ
تحليل من خالل اإعادة �ضياغة ال�ضيرة الذاتية لل�ضخ�س الذي تمت مقابلته .وتندرج
هذه المنهجية في اإطار المقاربة ال�ضو�ضيو اأنثروبولوجية التي تعطي لـ “وجهة نظر
الفاعل االجتماعي” مكا ًنا بارزا .وال يقت�ضر هذا المنهج على مجرد عر�س
الحقائق والوقائع ،بل هو ثمرة عمل تاأويلي يقوم على درا�ضة الواقع االجتماعي
على اأ�ضا�س “الب�ضاطة الو�ضفية” (جان كلود با�ضرون.)1993 ،
تم بناء البورتريات المختلفة بعد تاأويل المعطيات الميدانية التي تم جمعها
با�ضتخدام دليل المقابلة الذي يحتوي على �ضتة محاور تحيل على فترات مختلفة
من م�ضار الهجرة  :االنتماء العائلي والم�ضار المدر�ضي ،اأهداف ودوافع م�ضروع
الهجرة ،اال�ضتقرار واالندماج داخل المجتمع الم�ضيف ،مفاو�ضات الهوية
10
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واالعتراف االجتماعي ،تحقيق الذات والم�ضاريع الم�ضتقبلية ،التو�ضيات.
تم ت�ضميم هذا التق�ضيم المحوري ،بطريقة جماعية ،ب�ضكل ي�ضمح لكل باحث
بتحليل خ�ضو�ضية م�ضروع الهجرة الذي تمت درا�ضته بالتركيز على اأ�ض�ضه،
واال�ضطرابات التي تتخلّله ،واال�ضتراتيجيات التي تح ّدده واال�ضتعدادات الفردية
بناء على معالجة مختلف
التي تميزه .وبذلك يمثّل هذا الكتاب �ضورة وقع ر�ضمها ً
مما يمكّ ن من فهم ال�ضير الذاتية المختلفة من اأجل
تجارب الهجرة التي وقع تقديمهاّ ،
تت�ضمنها.
تحديد الم�ضارات االجتماعية التي
ّ

نتبين ا ّأن مالمح المهاجر معقدة ،حيث تتقاطع معالمه مع الم�ضارات
وهكذا ّ
يميز هذه المالمح اأ ّنها غير قابلة لالختزال
والطموحات واالأوهام واالأحالم .وما ّ
�ضمن عوامل محددة ل�ضياق واحد ،وغير خا�ضعة لنماذج ثابتة للتحليل ال�ضيا�ضي
واالجتماعي ...ومن هذا المنطلق يهدف هذا الكتاب اإلى فهم مختلف تمظهرات
تجربة الهجرة ،وتناق�ضاتها ،والوعود وخيبات االأمل التي تعتر�ضها .ويتطلّب
ذلك اال�ضتماع اإلى الفاعل االجتماعي الذي يقوم ب�ضرد هذه المغامرة بين �ض ّفتين
وثقافتين ومرحلتين لل�ضيرة الذاتية .والجدير بالذّكر ا ّأن انتظارات الباحث من
خالل اختيار هذه المقاربة هو البحث عن مو�ضوع اأقل و�ضوحا ولكن بالتاأكيد
اأكثر دقة .ذهب الموؤلفون للبحث بين “طيات الخطاب” ما يمكن اأن يتخيله المهاجر
كم�ضروع للحياة ،و�ضورة الذات.
التم�ضي المنهجي ي�ضتحق التاأكيد يتمثّل في
واأخيراً ،هناك جانب اآخر من
ّ
روحا اإبداعية ومبتكرة في اإدارة دليل المقابلة لل�ضباب
اإظهار موؤلفي هذا الكتاب
ً
والمن�ضات الرقمية :
المعنيين من خالل اال�ضتفادة من و�ضائل االت�ضال الحديثة
ّ
للتو�ضل اإلى ر�ضم �ضور المهاجرين ال�ضبان
مي�ضانجر ،هاتف� ،ضكايب ،الخ وذلك
ّ
ن�ضبيا .تتيح هذه الممار�ضة البحثية الجديدة للمبحوثين
في فترة زمنية محدودة
ً
امكانية التعبير عن اآرائهم بحرية وتفادي الحرج الناتج عن االت�ضال المبا�ضر
و“وجه ًا لوجه”.
واإجماال تكمن قوة هذه التجربة في تحليل مجال بحث كال�ضيكي (تجربة
الهجرة) ،على الرغم من اأنه مازال يعتبر مو�ضوع ال�ضاعة ،وذلك بتجديد
متفرد وطريف في مجال العلوم االن�ضانية واالجتماعية.
المقاربات واعتماد منهج ّ
11
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تجارب الهجرة والم�صارات ال�صخ�صية للكفاءات التون�صية

تقـديــم

ليليا عثمان ال�صلوقي

1

تعتبر هجرة االأدمغة اأو نزيف االدمغة  ،»le brain drainŽمظهرا من
مظاهر الهجرة التي ما فتئت ت�ضتدعي جهد الباحثين بالتحليل والتفكير واإنتاج
الدرا�ضات .فحركات الهجرة اليوم لم تعد تعنى بقوة ال�ضواعد والع�ضالت ،بل
اأ�ضحت تتعلق بالعقول اأو ما ا�ضطلح على ت�ضميته بـ ”المادة الرمادية”.
تحول م�ضار الهجرة الذي كان مفتوحا في البداية للعلماء المختارين كفئة
ّ
م�ضتهدفة ،اإلى براديغم للتنقل ي�ضتح�ضر جميع المواهب .ت�ضهد ال�ضوق العالمية تناف�ضا
عاليا ونوعا من ال�ضباق المحموم بين الدول وال�ضركات الكبرى وراء الموهوبين
واأ�ضحاب الكفاءات بغاية الظفر بهم .غير اأن قواعد هذا التناف�س لم تحدد بعد .باالإ�ضافة
اإلى ا ّأن ال�ضهادات والدرجات العلمية ،اأ�ضحت هي المهارات وال�ضير المميزة.
ا ّإن اأ�ضحاب الكفاءات هم االأ�ضخا�س ذوو الم�ضتوى العلمي العالي من باحثين
واأ�ضاتذة تعليم عال ومهند�ضين واأطباء ...وهم الم�ضنفون ،ح�ضب المعايير
الدولية ،نخبا .ولذلك ُتع َت َبر م�ضاهمتهم في اإنتاج المعرفة م�ضاهمة ذات قيمة م�ضافة
عالية ( .(Loitron et Cheylan, 2006ا ّأما الطلبة ،في�ضنفون �ضمن الموارد
وي�ضم مفهوم الكفاءة �ضتة اأ�ضناف
الب�ضرية الّتي لها طاقة ت�ضاهم في تحقيق التنمية.
ّ
المدر�ضون والباحثون ،المهند�ضون والمعماريون،
ح�ضب الترتيب التالي :
ّ
المخت�ضون في مجال االإعالمية ،المحامون واآخرون .وهم
االأطباء وال�ضيادلة،
ّ
يختارون وجهاتهم في العالم ح�ضب الترتيب التالي  1 :اأوروبا 2 ،اأمريكا ال�ضمالية،
 3البلدان العربية 4 ،افريقيا 5 ،اآ�ضيا (وخا�ضة اليابان) 6 ،اأ�ضتراليا.2
 1ا�ضتاذة جامعية في اخت�ضا�س علم النف�س بالمعهد االعلى للعلوم االن�ضانية بتون�س جامعة تون�س المنار

2

Kaies Samet )2014 ( : fuite des cerveaux en Tunisie Evolution et effets sur l’économie tunisienne
Hommes & migrations Revue française de référence sur les dynamiques migratoires 1307 | 2014
L'Afrique qualifiée dans la mondialisation
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لقد ظهر م�ضطلح “نزيف االأدمغة” في االأدبيات حول الهجرة العالمية ال ّأول
مرة في اإنجلترا لو�ضف هجرة العلماء االأنجليز الحا�ضلين على �ضهادة دكتوراه
ّ
على االأقل اإلى الواليات الم ّتحدة وكندا ( (1962-1952وهو ما كان يمثّل خ�ضارة
فادحة الأنجلترا .وقد 3اأثارت م�ضاألة هجرة االأدمغة نقا�ضا حادا بين المدر�ضة
المارك�ضية المت�ضائمة والمدر�ضة النيوكال�ضيكية المتفائلة ،وبين الحجج “االأخالقية”
المن�ضغلة بم�ضائل الالم�ضاواة والحجج النفعية المتعلّقة بمزايا هذه الهجرة بالن�ضبة اإلى
االإن�ضانية.
لئن ارتفعت هجرة االأ�ضخا�س ذوي الكفاءة العالية من البلدان النامية اإلى
البلدان المتق ّدمة منذ عقدين ،فا ّإن هذه الظاهرة لم تدر�س كما ينبغي في بلدان اتحاد
4
تطور هجرة االأدمغة
المغرب العربي  .ا ّأما بال ّن�ضبة اإلى تون�س فقد ّ
اهتمت باآثار ّ
المنجرة عن هذا الحدث.
على االقت�ضاد التون�ضي قبل الثورة وبعدها وباالنتظارات
ّ

هل يتعلّق االأمر بهجرة االأدمغة « »brain gainاأو بك�ضب االأدمغة اأي ك�ضبها
في حالة العودة اإلى البلد االأ�ضلي ،اأو كذلك هدر االأدمغة « »brain wasteاأي
هدر كفاءات العلماء نتيجة ا�ضتغالهم في مهام دون م�ضتواهم العلمي وباأجور متدنية
وعملهم في االقت�ضاد الالنظامي ،اأو بهجرة مرتبطة بنهب لالأدمغة «pillage de
5
 »cerveaux؟

الرهانات
ال يزعم هذا الكتاب الجماعي حول هجرة الكفاءات االإجابة عن ّ
المتعلّقة بهذه الم�ضاألة واإيجاد حلول الإ�ضكالياتها في ظلّ هيمنة ال�ضوق العالمية
3

Balmer et al )2008( Anatomy of Brain Drain http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/6099/mrdoc/
pd f/6099uguide.pdf Le rapport، d’après l’analyse de Brian Balmer et al. )2008( a été rédigé sur
la base d’une enquête statistique auprès des universités du Royaume Uni. Il est établi que Cette
enquête proposait un mode de calcul de cette perte en mesurant le nombre de départs en rapport
avec les soutenances de doctorat sur dix ans dans les universités anglais. Cette enquête de la Royal
Society ne cherchait pas à analyser les motifs de départs de ces migrants. La population ciblée
par cette enquête، d’après l’étude des archives de Brian Balmer، est constituée exclusivement des
détenteurs de PHD، considérés comme »chercheurs de premier rang« dans cinq disciplines.

4

«Mohamed Saib Musette) 2015( »Fuites des Cerveaux ou Mobilité des Compétences au Maghreb
CREAD-OIT.

5
Pierre Jalée 1966 »Le pillage du Tiers Monde« [compte-rendu] Georges Bensaïd Revue Tiers
Monde Année 1966 27 pp. 632-633.
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ال�ضوء على كفاءات
للهجرة غير الم�ضبوطة ،وانما ي�ضعى هذا الكتاب اإلى ت�ضليط ّ
تون�ضية مهاجرة نجحت في م�ضارها وتحليل نظرتهم اإلى تجربة الهجرة وتقييمهم
لها .ويهدف كذلك اإلى معالجة جملة من ال�ضهادات التي تتعلّق بواقعهم المعي�س
عن طريق االأحكام والتعليقات والتقييمات الذاتية 6وال ّتفا�ضيل التي يحملونها حول
ّ
الخا�ضة بهم.
والظروف
ال�ضياق
ّ
ّ

هذا الكتاب هو ح�ضيلة ور�ضتي عمل حول تجارب الهجرات في اإطار اأن�ضطة
جمعية تون�س الفتاة وموؤ�ض�ضة كونراد اأديناور.
ينتمي الموؤلّفون الذين �ضاهموا في هذا الكتاب الجماعي اإلى اخت�ضا�ضات
مختلفة  :كعلم االجتماع ،االأنثروبولوجيا ،العلوم ال�ضيا�ضية ،علوم االإعالم
موجهة مع م�ضتجوبين يختلفون
واالت�ضال .وقد اأجرى الموؤلّفون مقابالت �ضبه
ّ
التدخل والم ّدة التى ق�ضاها كل
ال�ضن والنوع االجتماعي ومجاالت
تماما من حيث
ّ
ّ
تم
منهم في الخارج  :طالب ،جامعي ،طبيب ،اإطارات عليا ،مهند�ضون وف ّنانّ .
وتم اإجراء هذه الحوارات ب�ضكل
ا�ضتجواب ت�ضعة اأ�ضخا�س من بينهم ثالث ن�ضاءّ .
فردي ،في م ّدة تراوحت بين �ضاعتين ون�ضف وثالث �ضاعات ون�ضف.

ال�ضبان المنتمين اإلى اخت�ضا�ضات مختلفة
كانت ور�ضتا العمل فر�ضة للباحثين ّ
العلمية
واالجتماعية لتبادل تجاربهم في مجال الكتابة
إن�ضانية
ّ
ّ
في مجال العلوم اال ّ
واأفكارهم حول م�ضارات الهجرة الخا�ضة بالم�ضتجوبين الذين قاموا بمحاورتهم.

تم اختيار البورتريه ال�ضو�ضيولوجي ك�ضكل كتابة حول
لهذا الغر�سّ ،
الهجرة ،ا�ضتنادا اإلى روؤية المهاجرين لم�ضاراتهم ال�ضخ�ضية .والهدف من هذه
العلمية االأخذ بعين االعتبار اإعادة بناء الواقع المعي�س عن طريق �ضهادات
الكتابة
ّ
الم�ضتجوبين من ناحية وتاأويلها من قبل الباحثين من ناحية ثانية ..وقد مكّ نت
البورتريهات من :
 .1تثمين مقاربة تقوم على تحليل الدوافع والمنعرجات واال�ضطرابات
وال ّتطلّعات المتعلّقة بالكفاءات التون�ضية التي اختارت الهجرة.
6
La référence à l'expérience subjective Pierre Vermersch CNRS، GREX. )paru dans la revue
phénomélogique 1997 Alter n° 5(.
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متفرد ومركّ ب قلّما تناوله الفاعلون ذاتهم.
 .2معالجة واقع ّ

اجتماعيين خا�ضوا
خا�س بفاعلين
 .3الم�ضاهمة في نحت روؤية حول واقع
ّ
ّ
تجربة الهجرة.
خ�ضو�ضية اختيارات مركّ بة تتعلّق
تمكّ ن هذه البورتريهات من الوقوف عند
ّ
بدوافع �ضو�ضيو اقت�ضادية وذات عالقة باالعتراف االجتماعي ،وتعك�س هذه
ال اأ ّنه ال يمكن فهم هذه الكلفة من وجهة
البورتريهات القرارات المكلفة للهجرة ،اإ ّ
الحقيقية لل�ضباب المهاجر
ال�ضلطة
ّ
نظر اقت�ضادية بحتة ،فهي تمكّ ننا من الك�ضف عن ّ
ومهاراتهم وقدرتهم على االنفتاح على ف�ضاءات اأخرى.
ال يمكن اختزال تنقل الكفاءات ال�ضابة في التعار�س بين القيود المو�ضوعية
وحرية انتقال الذوات .وال ينح�ضر االنتقال فقط في م�ضاألة الهروب،
المادية
ّ
أوالرغبة في ال ّتوا�ضل مع االآخر الذي قد يجعلهم في قطيعة مع اأنف�ضهم .هل يمكن
ا ّ
ً
�ضرطا لو�ضول ال�ضباب المهاجر اإلى
روؤية الهجرة من زاوية اأخرى ؟ هل �ضتكون
محيط مختلف يلتقي فيه باالآخر وبذاته في نف�س الوقت ؟ اإن البحث عن االأف�ضل
يتجلّى في زوايا كل بورتريه باعتباره نتيجة الأزمة ثقة واإح�ضا�س بالعجز وخيبة
االأمل.
ت�ضور م�ضروع حياة اأف�ضل ورغبة في تح�ضين
ازدواجية بين
يعي�س المهاجر
ّ
ّ
والخليجية من جهة
الغربية
الظروف المادية والمعنوية في ظلّ ا�ضتقطاب البلدان
ّ
ّ
والخوف من القطع مع البلد االأم وان�ضهار الهوية في هوية االآخر من جهة ثانية.
بازدواجية االنتماء ؟ وهل يظلّ
داخليا ؟ وهل ي�ضعر
هل يعي�س المغترب �ضراعا
ّ
ّ
حامال معه هموم وطنه اأم ين�ضغل بحياته الجديدة في المهجر ؟
نتبين من خالل البورتريهات ا ّأن المهاجرين يعي�ضون �ضل�ضلة من الم�ضاعب
ّ
تدريجيا تحقّقا لطموحاتهم واأحالمهم التي
ميز فيلم�ضون
ّ
والتحديات والنجاحات وال ّت ّ
حملوها معهم من بلدانهم فيولّد ذلك فيهم �ضعورا بالفخر واالعتزار في كلّ زيارة
خاطفة اإلى وطنهم ويزدادون رغبة في موا�ضلة االإقامة في المهجر الإر�ضاء
طموحم الالمحدود.
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7
يتميزون بالخلق واالإبداع
تبين لو�ضي المار�س ا ّأن المهاجرين ّ
ّ
يغيرون م�ضار حياتهم والعالم الذي يحيط بهم .و�ضنق ّدم في ما يلي
واأ ّنهم ّ
أ�ضا�ضيين نعر�س فيهما القوا�ضم الم�ضتركة بين مختلف ال ّتجارب
محورين ا
ّ
ال�ض ّبان.
التي ق ّدمها الباحثون ّ

النجاح في تون�س �صامن للنجاح في الخارج
ّبينت بع�س ال ّتجارب ا ّأن ا�ض�ضدام بع�س الم�ضتجوبين بعدم توفير البلد االأم
وتميزه في مجاله يدفعه اإلى الهجرة اإلى بلد يرى اأ ّنه
أر�ضية المنا�ضبة لكفاءته
اال
ّ
ّ
ي�ضجع على االإبداع وال ّنجاح.
ّ

ت�ضم االأولى المهاجرين الذين غادروا
يمكن تق�ضيم الم�ضتجوبين اإلى فئتين :
ّ
وطنهم لمتابعة درا�ضتهم بعد البكالوريا اأو بعد الح�ضول على ال�ضهادات الجامعية
وت�ضم الفئة الثّانية المهاجرين الذين هاجروا تاركين مهنهم بعد ح�ضولهم
االأولى
ّ
مهنية اأف�ضل.
على عقد للعمل في الخارج اأمال في حياة ّ

انتقل وليد( ،قدمه وليد بو�ضعيدي) بعد ح�ضوله على �ضهادة البكالوريا عام
 2000وق�ضاء �ضنة جامعية في المدر�ضة العليا للعلوم االقت�ضادية والتجارية بتون�س،
اإلى اإيك�س اإن بروفن�س .حيث وا�ضل درا�ضته وح�ضل على من�ضب مطور اأعمال
في البنك التجاري وفاء في اأوروبا عام  .2008وهو اأول تون�ضي يدخل هذه
المجموعة االأفريقية  “ :كانت م�ضيرتي ناجحة ،لقد كنت اال ّأول على الدفعة...
اأدرك اأ ّني كنت محظوظا الإكمال درا�ضتي بنجاح والعمل في نف�س الوقت ...اإنه
اإنجاز”.
ا ّأما مالك (التي قدمها بالل مزوغي) ،وهي مجازة في التن�ضيط الثقافي،
حري�ضة على الدرا�ضة والتميز ،تكوينها كباحثة في جامعة باري�س -كريتاي.
بتفوق كطالبة دكتوراه في العلوم التربية .عند اإعداد اأطروحتها حول
لقد نجحت ّ
الهجرة كانت تعمل مع ال�ضكان المهاجرين في فرن�ضا م�ضتغلة معرفتها باللغة
العربية.
7

Lucie Lamarche ) 2015( »Où qu’il se situe sur sa trajectoire، le migrant a des droits، Dossier :
Migrations mouvementées، Revue A bâbord، No 58 - février / mars 2015.
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ا ّأما بال ّن�ضبة اإلى اأني�س (قدمته اأ�ضماء االحيويل) فقد هاجر اإلى فرن�ضا ،بعد
اإحرازه على الباكالوريا في العلوم التجريبية في عام  2001وبعد درا�ضة �ضنة في
علوم الحياة واالأر�س .عند و�ضوله اإلى لوك�ضمبورغ ،اختار تكوينا في الهند�ضة
طور حياته
االإعالمية وتخ�ض�س في تطوير البرمجيات وال�ضالمة المعلوماتيةّ .
المهنية كباحث وح�ضل على جائزة االختراع في مجال االإعالمية .في الوقت
نف�ضه ،هو رجل اأعمال بعث ثالثة م�ضاريع بين باري�س ولوك�ضمبورغ.
متميزا
مجد (قدمته حميدة جريدي) ،ممثل �ضاب هاجر اإلى فرن�ضا ،كان تلميذا ّ
الت�ضرف.
في معهد نموذجي ،لك ّنه لم يعرف نف�س النجاح في درا�ضته الإعالمية
ّ
كان حلمه اأن يوا�ضل م�ضواره كف ّنان ،ومثّلت هجرته اإلى فرن�ضا حالً .ومكّ نه اأول
دور له في اأول فيلم �ضينمائي من الح�ضول على جائزة الدب الف�ضي الأف�ضل ممثل
في برلين ،وهو ما �ضمح له بتمويل درا�ضته في ال�ضينما والم�ضرح منذ ا�ضتقراره
هناك ،وقد مكّ نته تجربة الهجرة من ال ّتمثيل في فيلمين على مدى ثالث �ضنوات.
ا ّأما اأمين ،الطبيب ال�ضاب الذي هاجر اإلى األمانيا (ق ّدمته �ضو�ضن فري) فقد
ً
ال�ضعبة التي تجرى لل ّتمكّ ن من ال ّت�ضجيل
نجاحا
حقّق
ً
ملحوظا في االختبارات ّ
في كلية الطب .بعد نجاحه في درا�ضته في تون�س وم�ضيرته المهنية المبكرة في
القطاعين العام والخا�س .وقد هاجر الأ ّنه تاق اإلى ظروف اأكثر مالءمة لممار�ضة
مهنته واإلى اآفاق اأو�ضع.
وفي ما يتعلّق بن�ضال (ق ّدمته �ضابرين الجال�ضي) ،مهند�س رئي�س م�ضلحة،
ومتح�ضل على درجة الماج�ضتير المهني في االإعالمية و�ضهادة اأكثر تخ�ض�ضا ،عبر
ّ
تح�ضل على وظيفة في بنك فرن�ضي بمزايا تتوافق مع كفاءته .ومازال
المرا�ضلة،
ّ
يتلقّى العرو�س من ال�ضركات حتى اليوم.
فوق
وال يختلف االأمر مع المهاجرين اإلى دول الخليج على م�ضتوى ال ّت ّ
والتميز ،ومثال ذلك خالد (ق ّدمه ريا�س ب�ضير) ،وهو ممر�س تلقّى تكوينا اإ�ضافيا
ّ
في غ�ضيل الكلى� .ضعى اإلى اتقان االإنجليزية الطبية وبعد ثالث محاوالت تمكّ ن من
الح�ضول على عقد في قطر.
ا ّأما منيرة (ق ّدمتها نعيمة فقيه) و�ضند�س (ق ّدمتها نهلة عكرمي) فقد هاجرتا تباعا
اإلى المملكة العربية ال�ضعودية واالإمارات العربية المتحدة .هاجرت منيرة ،وهي
18
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الحا�ضلة على درجة الدكتوراه في علم االجتماع ولديها �ضجل حافل كباحثة في
مراكز بحوث معروفة ،عن طريق التعاون الف ّني اإلى المملكة العربية ال�ضعودية
ولكنها تحاول اإلى االنتقال دولة خليجية اأخرى ،اإذ اأ ّنها لم تتاأقلم مع عادات حياة
المراأة هناك .ا ّأما �ضند�س ،فتخرجت من ميدان المو�ضيقى ،ثم اأ�ضبحت تاجرة في
مجال النظارات ،قبل اأن ت�ضافر اإلى دول الخليج لخو�س اأول تجربة كمديرة
مبيعات وتجربة ثانية انتقلت معها اإلى دولة اأخرى في المنطقة حيث تفوقت في
موقع م�ضوؤولية مرموق “ .ال اأعرف الياأ�س اأو اال�ضت�ضالم،انا اأحقّق طموحاتي
واأثبت نف�ضي بكل تفاوؤلي ورغبتي في النجاح”.
المهاجر على اال�ضتقرار في المهجر نظرا لما يوفّره
�ضتقطب
الم
ُ
َ
هل ّ
ي�ضجع البل ُد ُ
ميز وتح�ضين ّ
الحنين
الظروف المادية والمعنوية اأم يجعل
ُ
له من اأ�ضباب ال ّنجاح وال ّت ّ
المهاجر ي ّتخذ قرار العودة ؟
اإلى االأهل والوطن
َ
التنقل والعودة والالعودة
اإذا كان التنقل في نهاية الدرا�ضة هو تثمين لنجاح اأول ،فاإن قرار الهجرة
الأولئك الذين يعملون هو تثمين للقدرات الفعلية.
تميل هذه الكفاءات اإلى الهجرة على اأمل اإثبات الذات في ظروف منا�ضبة
لطموحاتها وم�ضاريعها .فهوؤالء ال�ضبان يهاجرون حاملين معهم تطلّعات
يتميزون بالذّكاء
وا�ضتراتيجيات لتحقيق اأهدافهم في بلد اال�ضتقبال .وهم اأ�ضخا�س ّ
في�ضتقر بع�ضهم في
مما يمكّ نهم من االبتكار واالإبداع اأثناء اإقامتهم في المهجر،
ّ
ّ
البلد الذي هاجر اإليه ،وينتقل البع�س االآخر اإلى بلدان اأخرى بحثا عن اآفاق
جديدة..
وتبعا اإلى ذلك ي�ضبح قرار العودة قرارا ي�ضعب ا ّتخاذه وتنفيذه لتاأقلم المهاجر
مما يجعله يقارن بين و�ضعه المريح في
مع البيئة الجديدة و�ضعوره باال�ضتقرار ّ
المهجر و�ضعوبة ال ّتاأقلم من جديد في البلد االأم.
يو�ضح مثال ن�ضال الرغبة في تطوير مهارات الفرد لمدة �ضنتين اأو ثالث
�ضنوات في فرن�ضا ثم البحث عن فر�س عمل اأخرى في األمانيا ولم ال في كندا.
ال�ضاأن بال ّن�ضبة اإلى اأمين الذي ال ح ّد الأحالمه فبعد خم�س �ضنوات من
وكذلك ّ
19
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قرر االنتقال اإلى �ضوي�ضرا ومنها اإلى الواليات المتحدة
اال�ضتقرار في األمانياّ ،
بنية العودة اإلى
اال
أمريكية .ا ّأمامالك ففي بداية اإقامتها في فرن�ضا ،كانت قد غادرت ّ
ّ
قررت اال�ضتقرار ،فهي لن تبدد راأ�س مالها
كليتها ،لكنها في مواجهة الرف�سّ ،
ّ
المهني والمعرفي .اما بالن�ضبة الى �ضند�س“ ،فال مجال للعودة”.
فيما يتعلق بالعودة الم�ضروطة ن�ضتعر�س تجربتي اأني�س ومنيرة :بالن�ضبة الى
اأني�س ،هناك اإمكانية للعودة ولكن على المدى الطويل .حاليا الو�ضع لي�س منا�ضبا
المثلى .ا ّأما منيرة ،فاإن عودتها رهينة
لال�ضتثمار ،وتبقى اأوروبا ،هي الوجهة ُ
تغيير العقلية التون�ضية .فاالمتيازات الحالية في دول الخليج تثنيها عن فكرة العودة
واإذا كان هناك م�ضروع للتنقل ،ف�ضيكون الى تون�س رغم اأنها تف�ضل الغرب .ا ّإن
اأمنيتها هي اأن تعي�س في بيئة تحترم الحريات.
ونلم�س من خالل تجارب الهجرة وجود �ضكال مختلفا من العودة يراوح فيه
المهاجر بين االإقامة حينا في المهجر وحينا في بلده االأ�ضلي ،ومثال ذلك وليد
ومجد ،اإذ يفكّ ر وليد في العودة ،وهو ب�ضدد اإن�ضاء م�ضروع تعاوني يت�ضمن اإحداث
�ضركة نا�ضئة فرن�ضية تون�ضية بين �ضفتي المتو�ضط .ويعي�س مجد بين البلدين م�ضتغال
على م�ضاريع فنية.
تحدد هذه المجموعة من البورتريهات حول هجرة الكفاءات مجموعة من
الم�ضارات ،يح ّددها عامالن يتمثّل اال ّأول في ّ
والرغبة في
الطموح والتطلّعات
ّ
ال�ضعوبات والعراقيل في البلد االأ�ضلي
تحقيق حياة اأف�ضل ،ويتمثّل الثّاني في ّ
على الم�ضتويات االقت�ضادية وال�ضيا�ضية والموؤ�ض�ضاتية واالإدارية والتنظيمية
واالجتماعية ...
اإ�ضافة اإلى غياب روؤية وا�ضحة لم�ضتقبل البالد عند غالبية الم�ضتجوبين
مما يحول دون قرار العودة .فهناك نوع من الفراغ يطم�س روؤية الم�ضتقبل اأو
ّ
يحجبها ،وتزيد تجارب المحيطين بهم من تاأكيد هذا الخوف من الم�ضتقبل.
تخ�ضع م�ضاألة تنقل هوؤالء االأ�ضخا�س المو ّؤهلين بو�ضوح للق�ضايا اال�ضتراتيجية
الدولية .ومع ذلك ،ال يبدو اأن هناك روؤية وطنية �ضاملة تحكم هذه الق�ضية الحا�ضمة
المتعلقة بالفرار اأو الهدر اأو ك�ضب الكفاءات .من بين بع�س التدابير ،يحدد بوبكري
20
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( 8)2007مبادرة وزارة البحث العلمي والتكنولوجي وتنمية الكفاءات لجلب
المغتربين ذوي المهارة العالية .9اأطلقت الوزارة �ضل�ضلة من المبادرات لتعزيز
روابط التعاون العلمي والتقني بين منظمات البحث التون�ضية والباحثين التون�ضيين
الراهن اإلى اأن هجرة الكفاءات ال يمكن ا ّإال اأن
المقيمين في الخارج .ي�ضير الواقع ّ
تتفاقم .كيف يمكن الح ّد من عدد اأولئك الذين ال ي�ضتطيعون �ضوى تطوير اآفاق
تطلعاتهم ودفعها الى ماوراء الحدود ،وذلك ال ّأن الهجرة تجعل بع�س الدول
“فائزة” واأخرى ـ “خا�ضرة” ؟ لقد حان الوقت االآن بالن�ضبة الى الدول لتتا ّأهب كي
تفهم اأهمية “ك�ضب االأدمغة” وتعمل من اأجله وتجعل منه ق�ضيتها.

8

Cité par Lotfi Slimane et Wafa Khlif، Les compétences tunisiennes à l’étranger : peut-on parler
d’une diaspora scientifique ? Competencies abroad : An inquiry into the Tunisian diaspora and
scientific contributions to national development، pp. 421-436.

 9لدى الوزارة المذكورة دليل للكفاءات الجامعية التون�ضية بالخارج ت�ضتعين به الجامعات التون�ضية لتقديم
الدرو�س .باالإ�ضافة اإلى ذلك ،ي�ضرف هوؤالء المدر�ضون على االأطروحات والمذكرات ويتدخلون في مناظرات
أي�ضا ت�ضجيل الطالب في الجامعات االأجنبية
انتداب االأ�ضاتذة الجامعيين وترقيتهم .ت�ضهل هذه الكفاءات الجامعية ا ً
( .)Musette، 2006ومع ذلك ،فاإن التدخالت ال تزال محت�ضمة من حيث االأرقام مقارنة باالحتياجات.
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هجرة تطوير الذات :

التحرر والت�صبث بالجذور
بين الرغبة في
ّ

1

اأ�صماء الإحيول

2

المقدمة
التون�ضيين بعد تجربة حكومات “االنتقال
يبدو ا ّأن خيبة االمل التي اأ�ضابت
ّ
الديمقراطي” لعبت دورا مهما في ازدياد الرغبة في الهجرة واعتبارها المهرب
المتردي ومن الف�ضاد المتف�ضي في كلّ
الوحيد من الو�ضع االقت�ضادي واالجتماعي
ّ
المجاالت.
فمع حلول �ضنة  2014بلغ عدد المهاجرين من تون�س قرابة «»1325690
مهاجرا .وتعتبر اأوروبا الوجهة االأكثر ا�ضتقطابا اللمهاجرين التون�ضيين اإذ بلغ
4
االجتماعية «»1109280
عدد المهاجرين اإليها ح�ضب اإح�ضائيات وزارة ال�ضوؤون
ّ
مهاجرا ،في ،مقابل  216410مهاجرا الى بقية بلدان العالم وفق الم�ضدر ذاته.
3

وي�ض ّنف نف�س الم�ضدر حوالي « 5»14621مهاجرا من ذوي الكفاءات،
واأغلبهم ف كانت هجرتهم نحو البلدان العربية التي اأ�ضبحت ت�ضم حوالي
«  6»11178مهاجرا ،تليها اأوروبا التي ا�ضتقبلت حتى �ضنة  2014حوالي 1504
 1اأنجزت هذه الورقة تحت اإ�ضراف االأ�ضتاذة را�ضية م�ضكان في اإطار ور�ضة الكتابة التي ّ
جمعية تون�س الفتاة
نظمتها
ّ
باال�ضتراك مع منظمة كونراد اأديناور خالل �ضهري جويلية و�ضبتمبر .2019
 2باحثة دكتوراه في علم االجتماع ،ت�ضتغل على مو�ضوع «الثقافات ال�ضيا�ضية واالنتقال الديمقراطي درا�ضة حالة
واالجتماعية بتون�س.
االقت�ضادية
متطوعة بمركز البحوث
ثقافة االأحزاب ال�ضيا�ضية في تون�س» .باحثة
ّ
ّ
ّ

االجتماعية ،تقرير مكتب الدرا�ضات والتخطيط والبرمجة ،نوفمبر  ،2014دليل االإح�ضائيات
 3وزارة ال�ضوؤون
ّ
االجتماعية ،تون�س� ،سhttp://www.social.gov.tn/fileadmin/ .59 .
االجتماعية  ،2014وزارة ال�ضوؤون
ّ
ّ

user1/doc/annuaire_2014_version_final.pdf

 4نف�س الم�ضدر ال�ضابق �س.58 .
 5نف�س الم�ضدر ال�ضابق �س.61 .
 6نف�س الم�ضدر ال�ضابق �س.61 .
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وال�ضحة .يجوز القول ا ّأن تون�س
مهاجرا واأغلبهم مخت�ضين من قطاعي التعليم
ّ
�ضاقت ذرعا باأولئك الذين يحملون روح المغامرة ويبحثون عن فر�س الإثبات
الجغرافية ومن رتابة بيروقراطيتها
ذواتهم ،فاآفاق اأحالمهم اأو�ضع من حدودها
ّ
االقت�ضادية المحبطة .ومع غالء المعي�ضة وانهيار المقدرة ال�ضرائية
ومن �ضيا�ضاتها
ّ
الجامعية واأ�ضحاب الوظائف العليا مجرد
تجاوز الم�ضكل لدى اأ�ضحاب ال�ضهائد
ّ
البحث عن عمل منا�ضب اأو ترقية وظيفية ،اإلى البحث عن م�ضتوى عي�س يحفظ
والعلمية ويت�ضع ل�ض�ضاعة اأحالمهم .فال ّدخل
كرامتهم ويتنا�ضب مع قيمتهم االجتماعية
ّ
المادي الذي يح�ضلون عليه في تون�س ال ي�ضاهي الجهد الذي يقومون به في عملهم
وال حتى ما بذلوه اأثناء درا�ضتهم �ضابقا .كما ا ّأن ما يعاي�ضونه من �ضوء الت�ضرف
االإداري ،الذي تغلب عليه المح�ضوبية والو�ضاطة ،ال يتما�ضى مع قدراتهم وقيمتهم
العلمية التي من المفتر�س اأن تكون المقيا�س االأ�ضا�ضي للنجاح والترقية الوظيفية.
ّ
كلّ هذا من �ضاأنه اأن يحبط عزائمهم ويدفعهم الى البحث عن اإطار اأن�ضب لقدراتهم
فوجدوا في الهجرة خير ملجاإ واأح�ضن الحلول لتح�ضين و�ضعهم.
التدرج
لكن هذا الو�ضع لم تع�ضه المناطق التون�ضية بنف�س الوتيرة وال بنف�س
ّ
ال�ضرقي مثال وفي مدينة جرجي�س تحديدا بدا الو�ضع مختلفا
الزمني ففي الجنوب
ّ
تماما .فالهجرة في جرجي�س متر�ضّخة في الموروث ال�ضعبي لل�ضكّ ان بل تجدها في
ال�ضعبية وفي �ضعرهم التراثي :
اأغاني االأعرا�س وفي اأمثالهم
ّ
« يا فرن�سا يا اأم الكوارط باله بالدك بعيدة وخدمتك مرارة

ال�ضباح ام�ضي والطيارة هزاته خلى الوح�س الأمه وعماته».

7

ومنذ اأواخر الت�ضعينات ومع ارتفاع عدد المتمدر�ضين والناجحين في امتحان
الباكالوريا �ضارت الدرا�ضة في اأوروبا اتجاها اعتياديا لطالبي العلم .فما بين
�ضنتي  2009و 2014بلغ عدد المهاجرين من جرجي�س حوالي « 8»2869مهاجرا

� 7ضالم لبي�س ،مجتمع القبيلة البناء االجتماعي وتحوالته في تون�س درا�ضة قبيلة عكّ ارة ،تون�س ،المطبعة المغاربية
للطباعة والن�ضر ،فيفري � ،2006س.145 .

 8المعهد الوطني لالإح�ضاء ،مدنين من خالل التعداد العام لل�ضكان وال�ضكنى ل�ضنة  ،2014تون�س،04-04-2016 ،
� ،http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/20_MEDNINE.pdfس.100 .
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من جملة « 9»6818مهاجرا من والية مدنين .ويمثل المهاجرون بهدف الدرا�ضة
 %7.2910من جملة المهاجرين من جرجي�س في حين احتلت الهجرة بهدف العمل
اعلى االح�ضائيات بن�ضبة تبلغ ال  %86.2611من جملة المهاجرين.
مجرد �ضعي وراء لقمة عي�س اأو بحث عن
والهجرة في جرجي�س لي�ضت
ّ
االجتماعي .كما تعتبر
درا�ضي نادر ،واإنما هي و�ضيلة لالرتقاء في ال�ضلم
تخ�ض�س
ّ
ّ
ّ
االجتماعي ،اإذ مهما كانت �ضمات ال�ضخ�س ومكانته
االعتراف
لتحقيق
و�ضيلة
أي�ضا
ا
ّ
يتح�ضل على االإقامة في اإحدى البلدان
بمجرد اأن
في المجتمع قبل اأن يهاجر فاإ ّنه
ّ
ّ
اجتماعيا .فالهجرة تنتقل بالفرد من
أوروبية يجد ترحيبا واحتراما و ُترفع قيمته
اال
ّ
ّ
و�ضعية العطوبة االجتماعية حتى واإن كان منتجا وفاعال ،اإلى و�ضعية التمكين
ّ
والعطوبة
.
االجتماعي
االجتماعية« 12تبعا للتعريف ال�ضو�ضيولوجي االإجرائي،
ّ
ّ
ٍ
اجتماعي و�ضط  :بين االندماج الخال�س في المجتمع من
كو�ضع
()...
تتح ّدد
ّ
جانب ،واالنفكاك ال ّتام عنه من جانب اآخر ،وذلك تبعا لمدى ان�ضداد روابط
االجتماعية بمختلف �ضروبها اأو �ضعفها 13».وهي اأي�ضا
الفرد الى االأن�ضاق
ّ
االجتماعية من اأربع جهات ممكنة وهي االندماج
و�ضع «ي�ضكّ له انفتاق الروابط
ّ
ٌ
االقت�ضادي ...االندماج العالئقي ...االندماج المدر�ضي ...والعي�س في

 9نف�س الم�ضدر ال�ضابق� ،س.100 .
 10الم�ضدر ال�ضابق� ،س.100 .
 11الم�ضدر ال�ضابق� ،س.100 .

 12من المتفق عليه ا ّأن ترجمة م�ضطلح « »vulnérabilité socialeهي اله�ضا�ضة االجتماعية اأو ال�ضعف االجتماعي،
االجتماعية وهو الم�ضطلح الذي اخترت ا�ضتعماله في هذا المقال
واأعتمد في بع�س البحوث ترجمة العطوبة
ّ
يعبر عن ما اأريد قوله .فمفهوم اله�ضا�ضة االجتماعية يحمل معاني ال�ضعف المادي والمعنوي ،االقت�ضادي
الأ ّنه ّ
اجتماعية ...بل
�ضحية اأو
واالجتماعي .بينما الحالة التي اأدر�ضها لي�ضت في و�ضعية �ضعف اأو ه�ضا�ضة اقت�ضادية اأو
ّ
ّ
ال بالهجرة فال ت�ضت�ضيغ
هي تملك كلّ اأ�ضا�ضيات العي�س الكريم بل والمرفّه لك ّنها مع ذلك تعي�س حالة عطب ال ُي ْ�ضل َُح اإ ّ
عي�ضها وال ت�ضعر بقيمة النعمة التي هي فيها ال ّأن مقيا�س النجاح في محيطها هو الهجرة اإلى اأوروبا.
 13جهاد الحاج �ضالم ،ال�ضباب الجهادي في دوار هي�ضر  :درا�ضة اإثنوغرافية.academia.edu 2014 ; ،
_https://www.academia.edu/10163576/SalafiJihadi_Youth_in_a_Popular_Tunisian
Quarter_Douar

اأنظر اأي�ضا Robert Castel ; »La Dynamique des processus de Marginalisation : de la Vulnérabilité à
la Désaffiliation«، in Cahiers de recherche sociologique ; n 22 ; 1994 ; p. 14
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االجتماعية لدى ال�ضباب
ويتعمق ال�ضعور بهذه العطوبة
حالة اإنكار اجتماعي».14
ّ
ّ
الم�ضتقر في جرجي�س كلّما عاد المهاجرون اإلى المدينة وظهرت مالمح الرفاهية
ّ
على معي�ضتهم.
اإذن كيف ل�ضاب اأ�ضيل مدينة جرجي�س ويدر�س مع زمالء اأغلبهم مزدوجي
لمرة واحدة في حياته في
الجن�ضية اأو يحلمون هم اأي�ضا بالهجرة ،اأ ّ
ال يفكّ ر ولو ّ
ّ
خا�ضة اإذا كان مغامرا وذا اأحالم �ضا�ضعة االأفق ،راغبا في تطوير ذاته،
الهجرة،
ّ
ّ
متعط�ضا للعلم والمعرفة ويرى في اأوروبا منجما من الفر�س.
والحرية فح�ضب بل هي
لكن غاب عن اذهانهم ان اأوروبا ال تعطي الفر�س
ّ
المتحرر وثقافة االأجداد.
ممزقا بين ثقافتين ،ثقافة الغرب
اأي�ضا تجعل المهاجر ّ
ّ
فكيف يمكن للهجرة اأن تكون �ضبيال لتطوير الذّات وفر�ضة لل ّن جاح ؟ واإلى ا ّأي مدى
ُي�ضهم التحلّي بروح المغامرة في نجاح تجربة الهجرة ؟ وكيف يجمع المهاجر بين
الرغبة في
التحرر والرغبة في العودة اإلى االأ�ضل ؟
ّ

معمقة وهي تقنية « ت�ضفي
تفه ّ
لالإجابة عن هذه االأ�ضئلة قمنا باإجراء مقابلة ّ
مية ّ
ال�ضخ�ضية
العملية من الميدان والتي تنبع من المعرفة
ر�ضميا على التجربة
طابعا
ّ
ّ
ّ
15
للم�ستجوب ...ي�سارك الباحث بن�ساط في االأ�سئلة لتحفيز الم�ستجوب »...وما
التفهمية عن غيرها هو اأوال ا ّأن “الميدان (في اإطارها) لم يعد
يميز هذه المقابلة
ّ
16
حجة الإثبات االإ�ضكالية المحددة م�ضبقا واإنما هو نقطة االنطالق لهذه االإ�ضكالية”.
وثانيا ا ّأن دليل المقابلة فيها مرن ج ّدا اإذ “نادرا ما يطرح الباحث االأ�ضئلة بالترتيب
المكتوب م�ضبقا”.17
اأجرينا هذه المقابلة مع مهاجر
تون�ضي ذي � 38ضنة على مرحلتين ،االأولى
ّ
م�ضجلة عبر الهاتف ،والثانية كانت مقابلة مبا�ضرة .ونهدف من خالل هذا
كانت
ّ
المقال اإلى التمييز بين دور العطوبة االجتماعية والتمكين االجتماعي كمح ّفزين
الذاتية (روح المغامرة
مو�ضوعيين خارجين عن اإرادة المهاجر ،ودور المح ّفزات
ّ
 14جهاد الحاج �ضالم ،م�ضدر �ضابق.
Jean-Claude Kaufmann، L’entretien compréhensif ; Paris، Nathan، 1996، p. 17.

15

Ibid., p. 20.

16

Ibid., p. 44.

17
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الهوِ َّيا ِتي
ونود اأي�ضا التركيز على
والرغبة في تطوير الذات) في الهجرة.
ّ
ّ
التمزق َ
المتحرر في اأوروبا .و�ضنحاول من خالل
الذي يعي�ضه الفرد بين جذوره وواقعه
ّ
ما يفيدنا به م�ضتجوبنا ا�ضت�ضراف عالقة المهاجرين بوطنهم االأم في الم�ضتقبل.
18

 .1البحث عن الفر�س وتطوير الذات
يميز مهاجرا ما عن اآخر هو روؤيته لبلد المهجر ومبتغاه منه ،وعلى قدر
ما ّ
ليطور معارفه،
هذه النظرة تكون النتيجة .فطالب العلم ي�ضتغلّ كل ما ُيتاح له
ّ
المعي�ضي فيخرج من
والباحث عن العمل ي�ضعى لجمع المال وتح�ضين م�ضتواه
ّ
ومعنويا .ا ّأما
ماديا
العطوبة االجتماعية في وطنه ليتمكّ ن من تح�ضين و�ضعه
ّ
ّ
من كانت له القدرة على اإدراك كلّ الفر�س فا ّإن اآفاقه في النجاح �ضتكون اأو�ضع
و�ضيتمكّ ن من اقتنا�س ما تهبه دول المهجر و�ضي�ضتغلّ كلّ االمتيازات ،وحتى
وعيا
القوانين التي تبدو ظاهري ّا رادعة فقط فاإ ّنها في الحقيقة ت�ضقل
�ضخ�ضيات اأكثر ّ
ّ
وثباتا وتمكّ ناً.
 .1.1الفر�س اأمام الجميع ويفوز بها من ي�صعى اإليها

ولد اأني�س البالغ من العمر � 38ضنة في مدينة جرجي�س وهو اليوم م�ضتقر في
لوك�ضمبورغ منذ � 17ضنة .فبعد ح�ضوله على �ضهادة الباكالوريا في تون�س هاجر
التطبيقية من المركز الجامعي
وتح�ضل على �ضهادة في االإعالمية
اإلى لوك�ضمبورغ
ّ
ّ
تح�ضل على الماج�ضتير
بلوك�ضمبورغ ،وهي تعادل �ضهادة الهند�ضة في فرن�ضا .كما ّ
المهني في اإعالمية الحماية ،اأي كل ما يهتم بتحويل المعلومات وت�ضفيرها .واليوم
برمجيات الحماية ولديه �ضركات خا�ضة
هو م�ضاهم في �ضركة مخت�ضة في �ضياغة
ّ
في مجاالت اأخرى في كلّ من فرن�ضا وهولندا ولوك�ضمبورغ.
يميز اأني�س هو اإيمانه بوجود الفر�س و�ضعيه اإليها ،فقرار الهجرة جاء
ما ّ
بعد اأن راأى فيها فر�ضة للنجاح ،لذلك تح ّدى كلّ العوائق التي واجهته لتنفيذ هذا
18
الهوياتي من م�ضطلح الهوية « »Identityوالتي يعرفها محمد ال�ضيد عبد الرحمن ،في كتابه  :مقيا�س مو�ضوعي
ّ
لرتب الهوية االإيديولوجية واالجتماعية في مرحلتي المراهقة المتاأخرة والر�ضد المبكر ،والمن�ضور في كلية التربية،
جامعة الزقازيق ،دار قباء للطباعة والن�ضر والتوزيع ،القاهرة ،1998 ،م�ضر� ،س ،400 .باأ ّنها «مقدار ما يحققه
الفرد من الوعي بالذات والتفرد واال�ضـتقاللية ،واأنه ذو كيان متميز عن االآخرين ،واالإحـ�ضا�س بالتكامـل الـداخلي
والتماثـل واال�ضتمرارية عبر الزمن ،والتم�ضك بالمثاليـات والقـيم الـ�ضائدة فـي ثقافتـه».
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الدرا�ضي كان
القرار .كانت ظروفه غير منا�ضبة للهجرة بهدف ال ّدرا�ضة فم�ضتواه
ّ
أ�ضر
متو�ضطا وهو كبير اأربعة اأبناء كلّهم على مقاعد الدرا�ضة حينها ،ومع ذلك ا ّ
ّ
على تحقيق حلمه.
قرر اأني�س التخلّي عن الدرا�ضة في جامعة بنزرت �ضعبة «علوم
في البداية ّ
االأحياء واالأر�س» والعمل ل�ضنة كاملة ليتك ّفل بم�ضاريف هجرته اإلى لوك�ضمبورغ
للدرا�ضة .كان يرى في الهجرة اإلى اأوروبا فر�ضة لتكوين ذاته وتطويرها وال
مخيلته بال�ضور الجميلة عنها .اكت�ضب تلك
يرى ح ّ
ال غيرها ،كيف ال وقد امتالأت ّ
الثانوي بجرجي�س حين �ضمع من زمالئه
ال�ضور منذ اأن كان يدر�س في المعهد
ّ
أوروبية عن اأوروبا وعن الم�ضتوى المعي�ضي فيها وعن الفر�س
ذوي الجن�ضيات اال
ّ
ثم وفي �ضنة الباكالوريا اأي �ضنة  2001وبال�ضدفة كان له �ضديق
المتاحة هناكّ .
يدر�س في لوك�ضمبورغ ح ّدثه عن تجربته وعن مزايا العي�س فيها فح�ضم قراره
بال�ضفر اإليها.
أتم اأني�س اإجراءات ال�ضفر وو�ضل اإلى بلد المهجر وبداأ الدرا�ضة في الجامعة
ا ّ
في نف�س ال�ضعبة المعهودة ،وهناك اكت�ضف ا ّأن باإمكانه درا�ضة االإعالمية التي يهواها
تخ�ض�ضه رغم
ويحلم بها والتي لم يتمكّ ن من درا�ضتها في تون�س .اإذن غامر ّ
وغير ّ
العراقيل التي اعتر�ضته فهو ال يمتلك التكوين الالّزم لها ولم يكن ّ
مطلعا على ع ّدة
تخرج اأني�س بعد اأربع
توجهه الجديد .ثم ّ
مواد في تون�س لك ّنه ا ّ
أ�ضر على النجاح في ّ
تطور المجال واآفاقه فعاد اإلى مقاعد
�ضنوات وعمل في �ضركة
ّ
خا�ضة اكت�ضف فيها ّ
وطور معارفه بدرا�ضة الماج�ضتير المهني في اإعالمية الحماية والت�ضفير.
الدرا�ضة
ّ

العلمي اإذ اتفق مع
اأتيحت الأني�س الفر�ضة لتطوير مهاراته من خالل البحث
ّ
زمالئه على تقديم م�ضروع بحث يدعمه مخبر جامعتهم ،الذي يفتح الباب اأمام
الطلبة القدامى لتطوير اأفكارهم ،وتمكّ نوا من خالله من ابتكار «مفتاح الت�ضفير»
غير هذا الم�ضروع حياة اأني�س اإذ �ضار يعمل لح�ضابه الخا�س وم�ضاهم
اال
إلكترونيّ .
ّ
في �ضركة معروفة في مجال تخ�ض�ضه.

اأح�ضن اأني�س ا�ضتغالل الظرف الخا�س للبلد الذي هاجر اإليه ،فعلى ح ّد قوله
ا ّإن  %55من ال�ضكان هم من المهاجرين وهذا من �ضاأنه اأن يخ ّفف عليه ال�ضعور
ي�ضر عليه اإيجاد
بالغربة .كما ا ّأن قلّة عدد ال�ضكان ،قرابة  420األف �ضاكن فقطَّ ،
28
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عمل اأثناء الدرا�ضة .لك ّنه ُيعتبر اأي�ضا طموحا وال يعترف بالحدود الجغرافية كعائق
اأمام اقتنا�س الفر�س وال�ضعي اإليها اإذ اأ ّنه اأنجز م�ضاريع اأخرى خا�ضة به في فرن�ضا
وهولندا.
تحول اأني�س من ّ
الطالب الب�ضيط في بلده و القادم من عائلة منتمية اإلى
هكذا ّ
طبقة اجتماعية متو�ضطة تت�ضارك في تغطية م�ضاريف �ضفره ودرا�ضته اإلى مهاجر
تخ�ض�ضه
متميز في
ثم اإلى ّ
ّ
موؤقت وطالب للعلم ّ
يق�ضم اأوقاته بين العمل وال ّدرا�ضةّ ،
أوروبي.
والمهني ورجل اأعمال في اأكثر من بلد ا
العلمي
ّ
ّ
ّ

 .2.1تطوير الذات بين الإرادة والحوافز الخارج ّية

كانت الأني�س الرغبة في تغيير واقعه اإلى االأف�ضل ،وكان يرى ا ّأن هذا
ال بهجرته اإلى اأوروبا .لهذا بحث في الخيارات الممكنة اأمامه
التغيير لن يتحقّق اإ ّ
كر�س وقته وجهده لبلوغ هدفه،
وحين ح�ضم قراره في الهجرة اإلى لوك�ضمبورغ ّ
إدارية المطلوبة وا�ضتغل ليتمكن من تغطية تكاليف الهجرة
فتتبع االإجراءات اال ّ
والدرا�ضة .كما مكّ ن اإتقان اللغات واالإ�ضرار على النجاح اأني�س من االندماج
ب�ضهولة في الو�ضط الدرا�ضي واالجتماعي ،ولم تكن لديه حدود في طلب المعرفة
إعالمية اإلى موا�ضلة الدرا�ضة في الماج�ضتير
وتح�ضيل العلم ،اإذ حمله �ضغفه باال
ّ
العلمي الذي مكنه من بعث م�ضروعه الخا�س .ويبدو ا ّأن هذا
وخو�س غمار البحث
ّ
التجارية المربحة.
وتحول اهتمامه اإلى الم�ضاريع
ال�ضغف قد توقّف عند ذلك الح ّد
ّ
ّ

لم ي ّدخر اأني�س جهدا في تطوير ذاته وتحقيق حلمه .لكن جهده الخا�س لم يكن
خارجية كان لها
ال�ضبب الوحيد وراء نجاح تجربته في الهجرة ،اإذ توجد عوامل
ّ
مهم في تحفيزه على موا�ضلة ال�ضعي نحو تحقيق نجاحاته .اأول هذه الحوافز
دور ّ
ي�ضر عليه
كان وجود �ضديق �ضبقه في تجربة الهجرة الى البلد المق�ضود و هو من ّ
عرفه م�ضبقا على
االت�ضال بالجامعة والقيام باالإجراءات االإدارية الالزمة ،كما ّ
الخ�ضائ�س االجتماعية واالقت�ضادية لبلد المهجر .زد على ذلك اأ ّنه كان محظوظا
جامعي يفتح هناك وبالتالي لم تعتر�ضه ال�ضعوبات التي
بالدرا�ضة في اأول مركز
ّ
يعي�ضها الطلبة عادة في باقي البلدان االأوروبية ،بل على العك�س تماما ،تمكّ ن من
اختيار اخت�ضا�س جديد ،وتم ّتع باالهتمام الكامل من موظفي االإدارة ،وتلقّى
دعما من االأ�ضاتذة الذين كانوا يرغبون في اإنجاح تجربتهم االأولى والمتمثلة في
29
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محلية .ويبدو ا ّأن هذه الجامعة كانت فاعال اأ�ضا�ضيا في نجاح تجربته
اإقامة جامعة
ّ
تخرجه ودخوله �ضوق ال�ضغل ،مكّ نته جامعته من اإقامة بحوث في مخبرها
اإذ بعد ّ
غير حياته.
ّ
ودعمت م�ضروعه الذي ّ

كما كان لقوة الرقابة و�ضرامة القوانين في بلد المهجر دور مهم في �ضقل
�ضخ�ضية اأني�س اإذ ا ّأن مخالفتها كان يمكن اأن يحرمه كطالب من النقل المجاني ،كما
ا ّأن ر�ضوبه الأكثر من �ضنة يمنعه من تجديد االإقامة بها ،وهو يرى ا ّأن هذا ما يدفع
بالجميع اإلى اأن يكونوا ج ّديين ومن�ضبطين .وفي هذا الخ�ضو�س تعطي الجامعة
مخت�ضين ويقول اأني�س “زد على
درو�ضا في المواطنة وفي تقويم ال�ضلوك على يد
ّ
ال�ضرورية ...وتبعا لذلك ال داعي لالحتجاج
ذلك ا ّأن الدولة توفّر كل الحاجيات
ّ
اأو الخروج عن القانون”.

 .2روح المغامرة �صبيل النجاح
والتهور ،فالهجرة ا ّإما اأن تكون مدرو�ضة
هناك خيط رفيع بين المغامرة
ّ
تهورٍ يح�ضد
فتتحول اإلى مغامرة ناجحة تعطي ثمارها
تتحول اإلى ّ
المرجوة ،اأو اأن ّ
ّ
يتجهز
المهاجر خيباته .ومهما كانت �ضجاعة المهاجر عليه ا ّأن يحمل رهانا وا�ضحا ّ
له كما ينبغي قبل خو�س المغامرة.
 .1.2المغامرة قرار

ومبنية على
عبثية اإذ يجب اأن تكون مدرو�ضة
المغامرة الناجحة لي�ضت
ّ
ّ
قرر ال�ضخ�س
قرارات وا�ضحة اأو اأ ّنها �ضتكون طي�ضا ،لذلك يرى اأني�س انه اإذا ما ّ
الهجرة فاإ ّنه �ضيفعل ا ّأي �ضيء لينجح في ذلك .وقراره لم ياأت من عدم ،فحين كان
الجن�ضية المزدوجة وكانوا يزورون
يدر�س بالمعهد كان اأغلب زمالئه من ذوي
ّ
المدر�ضية ،وكثيرا ما و�ضفوا له الم�ضتوى المعي�ضي العالي في
اأوروبا في العطل
ّ
الدول االروبية .ومنذ تلك المرحلة بداأ يفكر في البلد الذي �ضيهاجر اإليه وا�ضتبعد
فرن�ضا رغم اأ ّنها وجهة اأغلب مهاجري جرجي�س ،فبالن�ضبة اليه اإجراءات ال�ضفر
من يكْ فلُه هناك ،لذا فكّ ر في الهجرة الألمانيا
اإليها كانت معقّدة ج ّدا ولم يكن لديه ْ
لوجود كافل له فيها .لكن وجهته تغيرت في �ضنة الباكالوريا اإلى لوك�ضمبورغ
بف�ضل �ضديقه.
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في �ضنة  2001تا ّأجل �ضفر اأني�س ل�ضنة كاملة فقد كان ينق�ضه المال ليتك ّفل
متو�ضطة الحال ،فوالده غطاّ�س وا ّأمه كانت
بم�ضاريف هجرته .اذ كانت اأ�ضرته
ّ
تمتهن الخياطة اأحيانا واأخوته اأ�ضغر منه �ض ّنا وجميعهم يدر�ضون .لذلك وبعد
قرر العمل بدل الدرا�ضة ليوفّر م�ضاريف الهجرة ولكي ال
نجاحه في الباكالوريا ّ
تح�ضل على بع�س ال ّدعم منهم .في
يكون عبئا على والديه واإخوته ،ومع ذلك
ّ
أولية عن البلد الذي �ضيق�ضده عن طريق �ضديقه
تلك الفترة حر�س على بناء فكرة ا ّ
وبا�ضتخدام االإنترنت.
�ضحيح ا ّأن اأني�س كان مغامرا في قراراته لكن هذا ال ينفي تاأثير المحيط على
تجربته .ففي تون�س كان المحيط مليئا ب العوامل المنفرة الدافعة للهجرة ،وعلى
العك�س من ذلك كان المحيط في لوك�ضمبورغ مح ّفزا على اال�ضتقرار والنجاح.
ال�ضرعية التي نعي�ضها اليوم والتي
فحين هاجر اإليها لم تكن هناك اأزمة الهجرة غير
ّ
اأثّرت على �ضوق ال�ضغل وعلى الخدمات المتاحة من قبل الدولة الم�ضتقبلة ،فاأني�س،
تح�ضل في ذلك الوقت على عقد عمل كطالب ب�ضهولة وكان باإمكانه ترتيب
مثال،
ّ
اأوقات العمل ح�ضب �ضغورات الدرا�ضة .
ّ
الجامعي بلوك�ضمبورغ الذي
موظفي المركز
تح�ضل اأني�س على دعم
كما
ّ
ّ
در�س فيه ،والذي كان ي�ضعى لالنفتاح على الخارج وجذب االأجانب .كما تلقى
بنكي وفي البحث عن اإقامة ،كما ا ّأن
المعاملة الح�ضنة والم�ضاعدة في فتح ح�ضاب
ّ
المجانيين للطلبة .زد على ذلك ا ّأن
ال�ضحية والنقل
الرعاية
ّ
الدولة كانت توفّر ّ
ّ
تخ�ض�ضه ال ّدرا�ضي.
الجامعة فتحت له المجال ّ
ليغير ّ

تنبع اأغلب قرارات اأني�س من الم�ضتجدات التي تحدث في المحيط الذي يتواجد
و�ضعيته وي�ضتغلّ ما يتاح
يغير
ّ
فيه .فما اإن تظهر الفر�ضة اأو الظرف المنا�ضب حتى ّ
ويتح�ضر
جيدا
له من فر�س .فهو يتخذ قراره بعد اأن يدر�س
ّ
الو�ضعية الجديدة ّ
ّ
إعالمية لم
تبينت له اهمية االآفاق التي يحملها اخت�ضا�س اال
ّ
لنتائجها .فمثال حين ّ
المهني مع اأ ّنه كان قد بداأ العمل حينها في �ضركة
يتردد في العودة لدرا�ضة الماج�ضتير
ّ
ّ
مخت�ضة في كل ما هو متعلق باال�ضتخال�س
�ضركة
وهي
لوك�ضمبورغ
ك.ب.م.ج
ّ
ثم بعد االنتهاء من
الرقمية
بالبطاقات
ّ
ّ
البنكية عبر االنترنت في لوك�ضمبورغّ .
تح�ضل على وظيفة ب�ضركة �ضنترال لوك�ضمبورغ وهي وظيفة لها وزنها
الماج�ضتير ّ
ؤولية كبيرة.
في ال�ضوق والعمل فيها م�ضو ّ
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قارة ت�ضمن
ورغم انه من المعتاد اأن
ي�ضتقر االأ�ضخا�س في اأول وظيفة ّ
ّ
لهم العي�س الكريم اال ان هذا لم يح�ضل مع اأني�س .فروح المغامرة التي يحملها
قرر تطوير اأفكاره
مرة اإلى التق ّدم وال�ضعي نحو االأف�ضل ،فقد ّ
كانت تدفعه في كلّ ّ
حول م�ضروع «مفتاح الت�ضفير» بم�ضاعدة رفاقه وباال�ضتراك مع مخبر الجامعة
المهني انتقل على اإثرها من
التي در�س فيها .وبذلك اتخذ خطوة جديدة في م�ضاره
ّ
و�ضع مجال عمله
العمل لدى الغير اإلى العمل في م�ضروعه الخا�س ،ومن هناك ّ
من لوك�ضمبورغ اإلى األمانيا وفرن�ضا وهولندا.
الرهان طريق النّجاح
ّ .2.2

يقرر الهجرة �ضيفعل ا ّأي �ضيء ليحقق هدفه» ،هذا ما قاله اأني�س وهوما
«من ّ
فعله فعال اإذ اأ ّنه تحدى كل العراقيل وو�ضع هدفه ن�ضب عينيه ولم ُيث ِن ِه عن ذلك
قلة المال وال بعد الم�ضافة ،وال غرابة البلد الذي هاجر اإليه ،وال حتى عدم وجود
�ضفارة للك�ضمبورغ في تون�س .وهذا لي�س غريبا على �ضبابنا اليوم ،فهم يرون
اقت�ضاديا
والدونية اإلى االرتقاء
االجتماعية
في الهجرة بابا يخرجهم من العطوبة
ّ
ّ
ّ
يميز مهاجرا ما عن غيره هو نظرته للنجاح .فهناك من يرى
واجتماعيا ،لكن ما ّ
ّ
ال�ضعبة ،وهناك من يراها بابا للعلم
في الهجرة طريقا للعمل وك�ضب المال بالعملة ّ
المهم اأ ّنه على المهاجر اأن يحمل رهانا
والمعرفة وهناك من يرى فيها �ضيئا اآخر.
ّ
يتغير الرهان باآخر اأجدى منه اأثناء الرحلة .ففي بداية
يوجهه ،لكن هذا ال يمنع اأن ّ
ّ
هجرته كان هدف اأني�س درا�ضة «علوم الحياة واالأر�س» وكان يطمح الى القيام
وغير
ببحوث
علمية في ذلك االخت�ضا�س ،وحين وجد الفر�ضة للتغيير لم يتراجع ّ
ّ
توجهه نحو ما راآه اأف�ضل ،وحمل بذلك رهانا جديدا وهو الح�ضول على �ضهادة
ثم ا ّإن النجاح في الدرا�ضة في لوك�ضمبورغ كان في ح ّد ذاته رهانا
في اال
ّ
إعالميةّ .
الجامعية.
إجباريا فهو �سرط من �سروط البقاء في ذلك البلد وفي تلك الموؤ�س�سة
ا
ّ
ّ

العلمي بالح�ضول على
ودعم نجاحه بتح�ضين م�ضتواه
نجح اأني�س في درا�ضته ّ
ّ
جرب العمل
�ضهادة الماج�ضتير ودخل مجال العمل باأفكار واأحالم جديدة .فبعد اأن ّ
مجرد
في �ضركات معروفة في حماية المعلومات
تبين له اأن اأحالمه اأكبر من ّ
البنكية ّ
ّ
ّ
كموظف .فبالن�ضبة الى اأني�س كلّما كان للفرد رهان ي�ضعى اإليه كلما تولّدت
العمل
لديه الطاقة ليوا�ضل الم�ضيرة نحو النجاح .وكلّما حقق رهانا ما ات�ضعت اأفق اأحالمه
32
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ال لن يكون لحياته معنى  .وهذا المبداأ جعل اأني�س
ومطالبه وبحث عن هدف جديد واإ ّ
ي�ضعى جاهدا اإلى تحقيق هدفه الجديد باأن ا ّت�ضل بزمالء الدرا�ضة واتفق معهم على
التقّدم بم�ضروع بحث لمخبر البحوث بجامعة لوك�ضمبورغ .و تمكّ ن في النهاية مع
تم ا�ضتعماله فيما بعد في لوك�ضمبورغ
فريق عمله من اإنتاج «مفتاح الت�ضفير» الذي ّ
ّ
كموظف ب�ضركة
ثم في األمانيا وهولندا .ومكّ نه هذا االنجاز من الخروج من عمله
ّ
وتحقيق هدفه في اأن يكون من اأ�ضحاب العمل الخا�س كم�ضاهم في �ضركة من ناحية
وفي اأن يدخل مجال البحوث والمعرفة وي�ضتفيد منهما من ناحية اخرى.
المادي
يرى اأني�س ا ّأن اأغلب المهاجرين اليوم يطمحون اإلى تح�ضين م�ضتواهم
ّ
باالأ�ضا�س دون الرغبة في ا�ضتغالل ما يمكن اأن تتيحه لهم الهجرة من فر�س.
فبالن�ضبة اليه يجب اأن يكون الهدف اال ّأول من الهجرة هو تطوير الذّات والح�ضول
معرفيا اأمامه
على ما لم يتح في تون�س من فر�س واإمكانيات ،فالذي يملك زادا
ّ
خا�ضة ا ّأن االأوروبيين يق ّدرون من يلم�ضون فيه روح العمل .ا ّأما اإن
فر�س كثيرة ّ
19
ماديا بحتا فا ّإن الهجرة ُم ِتعبة و”كما نقول
كان الهدف
بالعامية “تمرميد” وعلى
ّ
ّ
متهيئا لم�ضاكل ال�ضكن وغيرها.
المهاجر اأن يكون ّ
والتم�صك بالأ�صل
التحرر من ال�صوابط
 .3تجربة الهجرة بين
ّ
ّ

التون�ضي حائرا بين رغبتين كامنتين فيه ،مت�ضارعتين داخله،
يقف المهاجر
ّ
االجتماعية التي عرفها في
التحرر من كلّ اأ�ضكال ال�ضوابط
االأولى هي الرغبة في
ّ
ّ
يت�ضمن
الرغبة في العودة اإلى االأ�ضل ،ذلك االأ�ضل الذي
بلده االأم .والثانية هي ّ
ّ
التحرر منه .هي
االجتماعي الذي يرغب في
عاداته وتقاليده ومق ّد�ضاته وال�ضابط
ّ
ّ
�ضرقي الهوى ،وي�ضعر
التقليدي
العربي ،الم�ضلم،
خا�ضة المهاجر
مفارقة يعي�ضها
ّ
ّ
ّ
ّ
ومتحرر.
غربي
م�ضيحي،
لماني اأو
ّ
ّ
ّ
بها في بلد َع ّ

 .1.3البحث عن الذات في بلد المهجر

كان اأني�س يتوق الى الهجرة اإلى اأوروبا ،حيث يوجد الغرب المختلف والذي
الراقي،
كان �ضغوفا باكت�ضافه وروؤية ما ح ّدثه رفاقه عنه ،كالم�ضتوى االجتماعي
ّ
ت�ضعب العي�س.
التون�ضية وتعني المرور بعوائق
 19تمرميد هي لفظة من اللهجة
ّ
ّ
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والفكري ...ويبدو اأن ظنه لم
والعلمي
االجتماعي
والتحرر
والفر�س المتاحة،
ّ
ّ
ّ
ّ
يخب ،اإذ تفاجاأ بالمعاملة الح�ضنة في البلد وفي الجامعة .فقد تلقّى اأني�س الم�ضاعدة
دعمه
من موظفي الجامعة ووجد مرونة في التعامل معه كطالب اأجنبي .فمثال ّ
اأ�ضاتذته ليتدارك النق�س في الدرو�س ،ووجد عمال ّ
يغطي م�ضاريفه .لم يجد اأني�س
خا�ضة
الدرا�ضي ي�ضيرا
ال�ضف
اإ�ضكاال في االندماج ،ففي الجامعة كان اندماجه في
ّ
ّ
ّ
ا ّأن اأغلب زمالئه من المهاجرين .كذلك لم يجد اإ�ضكاال في االندماج في المجتمع
يطبق القانون ا ّآليا ،فالجميع لهم نف�س
معممة ويجد نف�ضه ّ
ال ّأن القوانين ح�ضب راأيه ّ
يطبقون القانون.
ال�ضلوك االجتماعي والجميع ّ

ورغم الحفاوة التي تلقاها اأني�س ورغم اإمكانيات الدولة الم�ضتقبلة وقدرتها
ال ا ّأن ا ّأول �ضيء فعله منذ و�ضوله اإلى لوك�ضمبورغ هو
على اإدماج المهاجرين ،اإ ّ
عربي
تون�ضي واإن لم يجد يبحث عن
البحث عن «اأوالد بلده» .فكان يبحث عن
ّ
ّ
ومغربي
تعرف على جزائري
تع�ضر ذلك يبحث عن ا
إفريقي ،وفي االأخير ّ
واإن ّ
ّ
ّ
وكاميرونيين .وكاأ ّنه يبحث عن ذاته التي لم يجد ما ي�ضبهها في العالم الغريب.
ّ
تون�ضي هو في االأ�ضل بحث عن �ضورة مطابقة لذاته اأو لهويته ،وحين
فبحثه عن
ّ
يئ�س �ضار را�ضيا بمن يحمل بع�س �ضماتها كالجذر ،اللّغة وخا�ضة الجغرافيا.
الجغرافية اأكثر من ال ّدين مثال اأو
والملفت هنا اأ ّنه ركّ ز على البحث عن الجذور
ّ
اللغة.
مهم
كما ا ّأن اندماج اأني�س في المجتمع
الغربي ،والذي كان للدولة دور ّ
ّ
في اإنجاحه عبر التعليم وفر�س القوانين الرادعة وتعميمها ،لم يمنع �ضعوره
عبر عنه باأ ّنه بقي دائما ي�ضعر اأ ّنه في عالقة عر�س
باالغتراب .هذا االغتراب ّ
تح�ضل
وطلب مع بلد المهجر اإذ يرى باأ ّنه مطالب بالعطاء مقابل الخدمات التي
ّ
خا�ضة .فلو لم ينجح في الدرا�ضة لما ت�ضنى له اال�ضتمرار في
عليها اأثناء درا�ضته
ّ
العي�س في ذلك البلد فهو مطالب باال�ضتظهار بما يثبت نجاحه اأثناء ت�ضوية اأوراق
اإقامته كل �ضنة .هذه الم�ضاومة على البقاء مقابل النجاح ال يعي�ضها الطالب في
بلده االأم.حين يفقد اأني�س ذاته ويبحث عنها في بلد وفّر له كلّ �ضبل تحقيق الذات
و�ضعية التمكين
والمادية اإلى
العلمية
و�ضعية العطوبة
وتطويرها فاإ ّنه ينتقل من
ّ
ّ
ّ
ّ
المادي والعلمي والمعرفي ولكن اأي�ضا ينتقل اإلى عطوبة جديدة ،وهي «عطوبة
إفريقي والم�ضلم الذي جاء منه يحمل �ضمات
العربي /ال�ضمال ا
هوياتية» .فالمجتمع
ّ
ّ
ّ
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أوروبي الذي يعي�ش فيه .هذه
تكاد تكون مناق�سة ومت�سادمة مع �سمات المجتمع ال
ّ
الهوياتية هي من �سيح�سم عالقة اأني�ش ومهاجرين كثيرين مثله ببلدهم الأم
العطوبة
ّ
م�ستقبال ،فكلّ عطوبة يبحث �ساحبها عن تمكين ،فا ّإما اأن يعود اأني�ش اإلى بلده الأم
هوية جديدة بديلة
يهون ِتيهه واغترابه اأو ا ْأن ي�سنع من واقعه الجديد ّ
ويجلب معه ما ّ
لهويته الأولى.
ّ
التحرر من الجذور والعودة اإلى الأ�صل
.2.3
ّ
�سك فيه اأن اأني�ش قد اأعجب بلوك�سمبورغ ،فرغم اأن اأغلب اأبناء بلده
مما ل ّ
ّ
يخيرون الذهاب اإلى فرن�سا ،ورغم اأ ّنه تمكّ ن من اإقامة ع ّدة م�ساريع في ع ّدة بلدان
ّ
متم�سك بال�ستقرار فيها.
ه
ن
ا
أ
إل
ا
إنترنت،
ل
ا
عبر
أ�سغاله
ا
كل
يق�سي
وا�سبح
ة
أوروبي
ا
ّ
ّ
ّ
ّ
فمنذ و�سوله اأعجب ب�سرامة قوانين البلد الم�ست�سيف وبالمتيازات التي تعطيها
ال�سحية والنقل مجانيين ،ومراعاة العمل لجدول اأوقاته
فالرعاية
الدولة للطلبةّ ،
ّ
تدريجيا عن
را�سي عوامل جعلته يندمج مع المنظومة المجتمعية الجديدة ويتخلّى
ال ّد
ّ
ّ
العادات التي حملها معه من تون�ش فقد ا�سبح ي�سعر انه ،على الم�ستوى الجتماعي،
تون�سيا .وحتى عند عودته اإلى بلده في العطل بات
�سار اأوروبيا اأكثر من كونه
ّ
اليومي.
عقلية اأهله ويالحظ ذلك في �سلوكه
يح�ش باختالف عقليته عن ّ
ّ

أوروبي فن�ساأ على ثقافة جديدة �ساهمت
عا�ش اأني�ش اأغلب فترة �سبابه في بلد ا
ّ
في تعديل �سلوكه وفكره
وكونت عنده نظرة ناقدة جعلته يقارن بين الثقافات
ّ
عالئقيا جديدا فاأ�سبح اأكثر انفتاحا
المختلفة وا ّأولها ثقافة بلده الأم .كما اكت�سب نمطا
ّ
وكون �سداقات من بلدان عدة .وهذا
في عالقاته اإذ يقول اإ ّنه ارتبط بع ّدة اأجنبيات ّ
الثقافية بينه وبين بلده
الهوة
النغما�ش في عالمه الجديد
ّ
ّ
المتحرر من �ساأنه اأن ّ
يو�سع ّ
أ�سلي واأن يك�سبه طريقة تفكير جديدة.
ال ّ

عقلية اأهله واليوم يتقبل
وهكذا اأ�سبح اأني�ش ،ح�سب راأيه ،ل يحمل نف�ش
ّ
التون�سية .ويعتبر ا ّأن تجربته ممتازة على كل
العقلية الأوروبية اأكثر من العقلية
ّ
الم�ستويات خا�سة ا ّأن البلد الذي هاجر اإليه كان منفتحا وبلدا منا�سبا للهجرة .وفي
حالة عودته اإلى تون�ش فاإ ّنه ياأمل اأن ل تكون اإ�سكالية التاأقلم مع العقلية التون�سية �سببا
العقلية م�سكلة نعاني منها
في هروبه اإلى اأوروبا م�ستقبال خا�سة اأ ّنه يرى ا ّأن هذه
ّ
العقلية
في اأب�سط الأ�سياء حتى عند ا�ستخراج ورقة اإدارية ب�سيطة .فما َجذَبه اإلى
ّ
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التون�ضية كثقافة العمل التي تعتمد على الو�ضاطة
العقلية
أوروبية هو ما ُين ّفره من
اال
ّ
ّ
ّ
تطور.
والمعقّدة
ّ
بيروقراطيا ولم ترتق بعد اإلى ماعرفته الثقافة االروبية من ّ

التحرر فا ّإن اأني�س يرى اأنه حتى مهما حاول ان
ورغم هذه الرغبة في
ّ
يندمج مع بلد المهجر فاإ ّنه يوجد دائما من يذكّ ره باأنه غريب .وان كان ذلك على
�ضبيل المزاح اأو االإعجاب فهناك دائما من يح ّدثك عن لون ب�ضرتك اأوعن عرقك
المختلط .ومع اأ ّنه �ضنع عالمه الجديد في اأوروبا واندمج في المجتمع االأوروبي
ال ا ّأن عالقته بالعائلة بقيت دائما قوية .فهو يت�ضل دائما بوالديه عبر الهاتف اأو
اإ ّ
االنترنت ويزورهما با�ضتمرار .كما ا ّأن عالقته باإخوته متينة واأ�ضبحت اأكثر
وماليا اأو في �ضكل ا�ضت�ضارات ون�ضائح.
معنويا
متانة ب�ضبب الغربة ،فهو يدعمهم
ّ
ّ
يرى اأني�س اأ ّنه لم يغترب الى الدرجة التي تفقده انتماءه فعالقته بالعائلة قوية وهو
العامية.
يتوا�ضل معهم بلغته العربية وباللهجة
ّ

أجنبيات اال انه حين يفكّ ر في الزواج فاإن
ورغم ان اني�س تعرف على عدة ا ّ
المو�ضوع بالن�ضبة اليه مرتبط دائما بالهوية واالأ�ضل اأي اأ ّنه يفكّ ر مبا�ضرة في “بنت
ويبرر هذا التفكير في اأ ّنه يرغب في اأن يبقى دائم االرتباط بتون�س.
البالد”.
ّ

ويك�سف هذا التفكير في م�ساألة االرتباط عن خوف من الغد والمجهول،
ال ا ّأن هناك غربة دفينة ال زالت
فاأني�س رغم اندماجه في المجتمع االأوروبي اإ ّ
ت�ضكنه .فهو حين يفكّ ر في زوجة الم�ضتقبل فاإنه يراها �ضامنا لرجوع اأبنائه اإلى
يتغربوا وي�ضبحوا اأوروبيين مائة بالمائة.
العائلة وهي التي �ضتمنعهم من اأن
ّ
فالزواج هو االأمان ففي اأحلك الظروف “ال قدر الله اإذا متنا تحافظ الزوجة على
االأبناء وعلى ارتباطهم بهويتنا”.

لقد حكم اأني�س م�ضبقا على ابنائه بانهم مغتربون مع انهم �ضيولدون في
وطنهم .وما ا�ضراره على الزواج من تون�ضية اال محاولة بحث عن خيط يربط
اأبناءه بعالم اأجداده وهو نف�س الخيط الذي ظلّ يربطه دائما ببلده االأم .ويتخذ اأني�س
يت�ضور اأنه حين يرزق باأبناء �ضيحدثهم باللّغة
من اأ�ضدقائه مثاال في تربية االأبناء اإذ
ّ
العربية و�ضيربيهم بنف�س التربية التي تلقاها من والديه ،مع تمتعهم بمقدار اكبر من
يمرر المبادئ التي تربى عليها
الحرية بحكم عي�ضهم في اأوروبا .فهو �ضيحاول اأن ّ
الأبنائه و�ضيحر�س على توطيد عالقتهم باالأجداد.
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ومعرفيا وعالئقي ّا هو
فكريا
والمتحرر
ان الزواج بالن�ضبة الى اأني�س المغامر
ّ
ّ
ّ
حب �سادق اأو ارتباط بفتاة جميلة ،ال ّأن تلك الزوجة �ستمثل وطنه
مجرد ّ
اأكثر من ّ
الهوية التي تخلّى عن جزء كبير منها،
الذي رحل عنه فهي “بنت البالد” .اإ ّنها تلك
ّ
ال معها،
وهي تلك
تذمر منها ،لك ّنه مع ذلك ال ي�ضعر باالأمان اإ ّ
ّ
العقلية التي طالما ّ
عما يربطه
ولن
ي�ضتقر اإ ّ
ّ
ال معها .اذ ربما يرتاح مع اأوروبية لك ّنه �ضيبقى دائما يبحث ّ
باأ�ضوله.
من المفارقات التي يعي�ضها المهاجرون ومنهم اأني�س ا ّأن العطلة مرتبطة
دائما بالعودة اإلى تون�س رغم ما لديهم من اإمكانيات مادية وت�ضهيالت في ال�ضفر
واالنتقال اإلى بلدان اأخرى .وفي هذا الخ�ضو�س يرى اأني�س ا ّأن العطلة مرتبطة
دائما بتون�س ،على االأقل مرة في ال�ضنة ،وذلك يعود ،ح�ضب راأيه ،الى الرغبة
�ضيمرره الأبنائه وهو يرى ا ّأن المهاجرين
الدائمة في العودة اإلى الجذور وهذا ما
ّ
أ�ضا�ضية الأبنائهم بطريقة اأو باأخرى منذ
يحاولون دائما تمرير اأ�ضولهم ومبادئهم اال
ّ
ّ
تتر�ضخ فيهم الأ ّنهم متى كبروا �ضيخرج االمر عن �ضيطرتهم و�ضي�ضبح
الطفولة حتى
ّ
االختيار بيد االأبناء.
ويفتر�س اأني�س اأ ّنه �ضيعود اإلى تون�س م�ضتقبال اأي على المدى البعيد ،ا ّأما االآن
فا ّإن الو�ضع في تون�س ال ي�ضجع على الرجوع اليها وعلى اال�ضتثمار فيها وهو يرى
ا ّأن الفر�س موجودة في اأوروبا اأكثر منها في تون�س ،ومع ذلك تبقى تون�س هي
بلده واإمكانية الرجوع اإليها واال�ضتثمار فيها دائما جائز.
الخاتمة
تمثّل الهجرة اإلى اأوروبا ،ح�ضب هذه التجربة التي قدمناها ،الخيار االأمثل
ومعرفيا ،وهي اأي�ضا بديل منا�ضب للّذين
ماديا
لل�ضباب الراغب في تطوير نف�ضه
ّ
ّ
والتكنولوجي
إداري
�ضاقوا ذرعا باالآفاق الم�ضدودة في تون�س والتا ّأخر اال
ّ
ّ
االجتماعية التي يطمح اليها داخله
والعلمي .فالبلد الم�ضتقبل يمنح المهاجر المكانة
ّ
ّ
وماديا.
ا
علمي
ذاته
تطوير
من
تمكينه
عبر
وذلك
أم
ال
ا
بلده
في
بها
يحظ
لم
والتي
ّ
ّ
لكن على المهاجر ا ّأن ير�ضخ لتعاليم البلد الم�ضتقبل وقوانينه ال�ضارمة ،لذا عليه اأن
ال
ويح�ضن ا�ضتغالل الفر�س واإ ّ
يكون مغامرا وحامال الأهداف وا�ضحة ومدرو�ضة ُ
ف�ضيجد نف�ضه يعي�س حالة اإنكار اجتماعي خارج بلده .مع كلّ هذه االإيجابيات ال ّناتجة
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ٍ
هوياتي بين الرغبة
التون�ضي حالة
عن الهجرة اإلى اأوروبا يعي�س المهاجر
ت�ضتت ّ
ّ
التون�ضي من
التحرر والرغبة في العودة اإلى االأ�ضول .وبذلك يخرج المهاجر
في
ّ
ّ
والعلمي باالأ�ضا�س ،اإلى
والمادي
االجتماعية واالإنكار االجتماعي
حالة العطوبة
ّ
ّ
ّ
اجتماعي من نوع جديد يعي�ضه هناك في
اتية وي�ضع نف�ضه في اإنكار
هوي ّ
حالة عطوبة ّ
ّ
أوروبي.
بلد المهجر اال
ّ

وبينما يرى البع�س ا ّأن الهجرة هي ا�ضتنزاف ممنهج من الدول المتق ّدمة
لكفاءات البلدان ال ّنامية ،فا ّإن التجربة التي در�ضناها في هذا المقال ،تثبت اأ ّنها
داخلية باالأ�ضا�س مرتبطة خا�ضة ب�ضيا�ضات البلدان النامية المن ّفرة لكفاءاتها
م�ضكلة
ّ
مقابل �ضيا�ضات م�ضتقطبة لها في بلدان الغرب خا�ضة .وهذه الم�ضكالت لي�ضت
التون�ضي وال�ضغط االجتماعي الخانق
مادية فح�ضب ،فالعقلية ال�ضائدة في المجتمع
ّ
ّ
طبيعي في موؤ�ض�ضات اأوروبا
والف�ضاد الم�ضيطر على موؤ�ض�ضات الدولة جعل ما هو
ّ
الرحال .كما تلعب خ�ضو�ضية المجتمع
ومجتمعاتها نراه في تون�س فر�ضة ت�ض ُّد اإليها ّ
المحلي دورا رئي�ضيا في التحفيز على الهجرة فال�ضاب يتاأثر بالمخيال ال�ضعبي الذي
ّ
المحلي يح ّدد قيمة الفرد فيه قبل
المجتمع
وهذا
الهجرة.
عن
مجتمعه
أفراد
ا
يحمله
ّ
الهجرة وبعدها .فمثال العطوبة االجتماعية ال تعني في حالتنا ا ّأن الفرد عاجز عن
االإنتاج تماما اأو اأ ّنه عالة على غيره اأو اأ ّنه يعاني من م�ضكلة في االندماج االقت�ضادي
اأو المدر�سي اأو العالئقي ،بل على العك�س يمكن اأن تتوفر فيه كل �سروط النجاح
والتمكين لك ّنه مع ذلك يعي�س حالة من االإنكار االجتماعي .فهو ي�ضعر بالنق�س حين
بمجرد اأن يالحظ تقدي�س المجتمع لذلك
يقارن نف�ضه بالمهاجر اإلى اأوروبا ،اأو
ّ
الهوية المعطوبة التي تولّد فيه ال�ضعور
المهاجر .لذلك يرغب ال�ضاب في التخلّي عن
ّ
وعلميا.
ماديا
ّ
ليعو�ضها بهوية المهاجر المرغوبة والمحترمة والمتمكّ ن ّ
بال ّد ّ
ونيةّ ،

الذاتية للفرد اأي�ضا دورا مهما في التحفيز على الهجرة
وتلعب العوامل
ّ
فال�ضخ�س الطموح لن ير�ضى اأن يكون نكرة في مجتمعه في الوقت الذي يتاح
تميزه
له فيه كم هائل من الفر�س في بلد المهجر .لذا يحمل كلّ مهاجر �ضمات ّ
أهم
عن غيره من المهاجرين
ّ
وتميز تجربته .وتبقى الرغبة في تطوير الذات من ا ّ
�ضمات المهاجر ال ّناجح وهي مفتاحه لروؤية الفر�س التي ال يراها غيره ،كما ا ّأن
النجاح يبداأ بقرار مدرو�س و�ضجاع كما ّبينته تجربة مو�ضوع بحثنا.
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ان الهجرة فر�ضة لتطوير الذات والخروج من و�ضعية العطوبة االجتماعية
لكن يجب اأن تتوفر عوامل منا�ضبة لها فالظروف التي وجدها المهاجرون
قبل اأحداث الحادي ع�ضر من �ضبتمبر لي�ضت هي نف�ضها اليوم وال نف�ضها بعد قيام
�ضببته من زحف للمهاجرين اإلى اأوروبا ومن تعديل في
الثورات العربية وما ّ
القوانين والعالقات بين الدول .كما ا ّأن للعوامل الذاتية دورا كبيرا في نجاح
تجربة الهجرة فالمهاجر المغامر والذي يفكّ ر في تطوير الذات اأكثر من ال ّتفكير
المادية فح�ضب بل �ضيطمح اإلى اكت�ضاب
في جمع المال ،لن ي�ضبعه تحقيق اأهدافه
ّ
وفكريا
عالئقيا
والتحرر
اأكثر ما يمكن من العلم والمعارف واالنفتاح على االآخر
ّ
ّ
ّ
ومق ّدر للذات
ّ
وعلميا و�ضي�ضعى اإلى ا�ضتغالل ما اكت�ضبه في محيط مليء بالفر�س ُ
المبدعة والطموحة.
العلمية
الهوية حا�ضرة حتى عند المهاجرين ذوي الدرجات
وتبقى اأزمة
ّ
ّ
العالية رغم قدرتهم على االنفتاح على العالم الغربي اأكثر من غيرهم من
المهاجرين االآخرين .فرغم انفتاح اأفق تفكيرهم ورغم ما اكت�ضبوه من علم
ال اأنهم في
تخول لهم روؤية العالم بنظرة
كونية جديدة اإ ّ
ّ
وعالقات من �ضانها ان ّ
مكبلين بجذورهم فال ي�ضت�ضيغون نجاحا وال ثراء
نهاية المطاف يجدون اأنف�ضهم ّ
ال بعد جلبه الى اوطانهم واثباته فيها .وك أا ّنهم يريدون البقاء في نف�س المكان
إا ّ
ومادية اأخرى ،فهم يع�ضقون الوطن لكن يتم ّنون لو اأ ّنه
علمية
ولكن باإمكانيات
ّ
ّ
بعقلية اأخرى .لذلك ي�ضعرون بالرغبة في العودة عند ال ّتفكير في الزواج
كان
ّ
اأو في تربية االأبناء ويتجدد حر�ضهم على العودة بابنائهم اإلى وطن اأجدادهم.
وك أا ّنهم يبحثون عن االأمان في ثنايا ذاكرتهم ،فهم يبحثون عن ن�ضخة لوطنهم في
ال في وطنهم االأم
ق�ضى اإ ّ
ابن اأو زوجة “بنت البالد” ،وحتى العطلة عندهم ال ُت ّ
وال ي�ضت�ضيغون اأفراحهم اإال وهي م�ضبوغة بما تحمله ثقافتهم من عادات وتقاليد.
التون�سيين مازالوا على ارتباط وثيق
ويبدو من خالل م�ستجوبنا ا ّأن المهاجرين
ّ
ببلدهم االأم رغم الو�ضع غير المر�ضي الذي وجدوه في تون�س والذي دفعهم اإلى
الخروج منها ،كما يبدو ا ّأن هذا االرتباط بالبلد االأم �سيتوا�سل من خالل اأبنائهم
على االأقلّ .
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وجود قدره الهجرة ...الأطباء التون�صيون
ٌ
ورحلة الهجرة اإلى األمانيا

1

�صو�صن فري

2

المقدمة
اأن تكون مواطن العالم ،اأي اأن يوؤ�ض�س الفرد عالقته مع العالم بكل وعي
وحرية ،في المقابل على العالم اأن يوفر لمواطنه ال�ضعور باالأمن وال�ضعادة
والكرامة .ال يقيم المواطنون الكونيون اأي اعتبار للحدود الجغرافية واالختالفات
بين االأفراد وال�ضعوب والثقافات .العالم بالن�ضبة لهم مدينة واحدة هم مواطنوها.3
عندما نت�ضاءل عن جذور هذه الفل�ضفة ،يجيبنا الفيل�ضوف اليوناني “ديوجين
الكلبي” بعبارته ال�ضهيرة “اأنا مواطن العالم.”4
بف�ضل هذه الكلمات المخت�ضرة ،ا�ضتطاع ديوجين اأن يعبر عن رف�ضه
لالنتماءات ال�ضيقة التي ت�ضطر وجوده وتحدده وفق االنتماء اإلى اأمة ما اأو اإلى
مكان بعينه .لطالما اعتبر ديوجين الكلبي اأن تعريفه لنف�ضه على اأ�ضا�س اعتبارات
اأكثر كونية اأمر م�ضرف ويدعو اإلى الفخر.5
 1اأنجزت هذه الورقة تحت اإ�ضراف الدكتورة «ليليا عثمان �ضلوقي» في اإطار ور�ضة الكتابة التي نظمتها جمعية
تون�س الفتاة باال�ضتراك مع منظمة كونراد اأديناور خالل �ضهري جويلية و�ضبتمبر .2019

 2متح�ضلة على �ضهادة الماج�ضتير في علوم الت�ضرف من المعهد االأعلى للت�ضرف بتون�س وب�ضدد اإعداد مذكرة
الماج�ضتير في االأنثروبولوجيا الثقافية واالجتماعية بالمعهد العالي للعلوم االإن�ضانية بتون�س.

3
Gérard Valérie، »Etre citoyen du monde«، Tumultes، 2005/1 )n° 24(، p. 13-26. DOI : 10.3917/
tumu.024.0013. URL : https://www.cairn.info/revue-tumultes-2005-1-page-13.htm consulté
le 28-09-2019
4

Diogène LAERCE، Vies، doctrines et sentences des philosophes illustres، Paris، LGF، 1999.
Cité par Brumelot Olivier، »Citoyens du monde« de Martha C. Nussbaum«، Le Philosophoire،
2006/2 )n° 27(، p. 227-249. DOI : 10.3917/phoir.027.0227. URL : https://www.cairn.info/
revue-le-philosophoire-2006-2-page-227.htm consulté le 16-11-2019
5
Brumelot Olivier، »Citoyens du monde« de Martha C. Nussbaum«، Le Philosophoire، 2006/2
)n° 27(، p. 227-249. DOI : 10.3917/phoir.027.0227. URL : https://www.cairn.info/revue-lephilosophoire-2006-2-page-227.htm

41

26/08/20 09:57

LIVRE_ANTHOLOGIE_AR.indd 41

تعتبر هذه الفل�ضفة اإذن منهج حياة ي�ضمح بتجاوز الحدود المقيدة كاليومي
وال�ضور النمطية والعادات واالأعراف .هي فل�ضفة ق�ضووية ترغب في خو�س
التجارب لبلوغ اأفق اأرحب .يتعامل مواطن العالم مع هذه التجارب في اكت�ضاف
االخر والمختلف باعتباره محددا لوجوده وتعتبر تجربة الهجرة اإحدى اأبرز
االأ�ضكال التي تتجلى فيها ممار�ضة هذه الفل�ضفة عبر التاريخ .لذلك نجد هذا المواطن
م�ضتمرين من مكان الى اخر .كلما ا�ضتقر في مكان ما
العالمي في �ضفر وترحال
ّ
اإال وا�ضتبد به ال�ضعور باالنتماء لعدم االنتماء وزاد توقه الى الترحال مجددا.
ترتبط هذه الفل�ضفة عند ال�ضباب بالمغامرة والتجربة ولكنها تحيل الى اأ�ضياء اأعمق
واأعقد ،فاالنتماء اإلى الالمكان هو المحرك الرئي�ضي لهم .كاأننا بهم في وجود قدره
الهجرة.
يقول الفيل�ضوف التون�ضي فتحي الم�ضكيني في هذا ال�ضدد “والأ ّنه ال يمكن
الأحد اأن يتحرر اأكثر من ج�ضده ،ف إا ّنه ال ينبغي اأن يبقى من ملجاأ اآخر للحرية
الحرة غير اأنموذج الحياة التي تدافع عنه .ولي�س عيبا اأخالقيا اأن ي�ضعر اأحدهم
اأ ّنه لم يعد مواطنا الأي دولة .واأن يهاجر .فالهجرة نوع من و�ضع الدولة
والتجروؤ على الك�ضف عن ه�ضا�ضة اإقليميتها .فاالإقليم حين ي�ضبح
بين قو�ضين،
ّ
يتحول اإلى حدود ورقية في العقول
عبئا يحول دون قدرة النا�س على الحياة،
ّ
الحرة .والب ّد من زعزعة بداهته القانونية ال�ضرفة ،ومهاجمته اأخالقيا بحركة
االأج�ضام الحية.»6
في ال�ضنوات االأخيرة التي تلت الثورة التون�ضية ،تفاقمت ب�ضدة ظاهرة هجرة
الكفاءات .حتى اأ�ضحت مو�ضوعا حارقا له انعكا�ضات اجتماعية وثقافية واقت�ضادية
مبا�ضرة على المجتمع .مما �ضجعنا على مقاربة هذا المو�ضوع علميا عن طريق
تقنية «البورتريه» 7بغر�س الفهم .اخترنا في هذه الورقة اأن نقارب هذه الظاهرة
 6فتحي الم�ضكيني « ،المركزيون اأو في المواطنة الم�ضطة» ،الحوار المتمدن ،العدد http://www. 2019 ،3977
 ahewar.org/debat/s.asp?aid=341776مراجعة على االنترنت يوم � 25ضبتمبر
7

Amanda Rueda، »Du portrait cinématographique documentaire au portrait en sciences de
l’information et de la communication«، Sciences de la société [En ligne]، 92 | 2014، publié le
01 décembre 2014، https://journals.openedition.org/sds/1226?lang=es#tocto1n2 consulté le 18
novembre 2019
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يوا�ضطة المقابلة التفهمية .اخترنا ال�ضيد اأمين الإجراء هذه المقابلة ،باإعتباره طبيبا
مهاجرا يقيم في األمانيا .وتمت المقابلة بوا�ضطة تقنية ال�ضكايب يوم  07اأوت ،2019
اأين حاولنا الحفر في ذاكرة محاورنا وفي �ضيرورة االأحداث والتحوالت التي مر
بها لفهم الدوافع الذاتية و المو�ضوعية التي دفعته اإلى المغادرة.
�ضنحاول خالل هذا البورتريه االإجابة على االأ�ضئلة االإ�ضكالية التالية :
هل يمكن تف�ضير ظاهرة الهجرة بالرغبة في االكت�ضاف و حب المغامرة ؟
هل يمكن اعتبار تجربة الهجرة تجربة ذاتية و اجتماعية في نف�س الوقت ؟
اإلى اأي مدى يمكن اعتبار الرغبة في التحرر عامال من العوامل الم�ضجعة
على الهجرة ؟
اإلى اأي مدى يمكن اعتبار الظروف المو�ضوعية عامال من العوامل الم�ضجعة
على الهجرة ؟
�ضنتعر�س خالل هذه الورقة اإلى تجربة ال�ضاب “اأمين” من خالل اأربعة
محاور كبرى .يتعر�س المحور االأول اإلى مجموع التجارب التي مر بها اأمين
في حياته وبلورت عالقته بمفهوم االإنتماء والوطن و جعلته ي�ضكّ ل روؤيته الخا�ضة
لهما ،مما اأدى اإلى �ضهولة اندماجه في المجتمع االألماني اإثر الهجرة اإليه .ينق�ضم
هذا المحور اإلى عن�ضرين تحت عنواني «روافد متنوعة وترحال م�ضتمر» و«في
العالقة باالآخر» .اأما المحور الثاني فيتطرق اإلى مجموع الظروف المو�ضوعية
التي لعبت دورا في ت�ضجيعه على الم�ضي في قرار الهجرة اإلى األمانيا .ينق�ضم هذا
المحور بدوره اإلى عن�ضرين يحمل االول عنوان «نظام تعليمي مهترئ وظروف
عمل قا�ضية» والثاني «رحلة الو�ضول اإلى األمانيا».
خ�ض�ضنا المحورين الثالث و الرابع لتناول بعدين اأ�ضا�ضيين في �ضخ�ضية
ّ
محاورنا دفعاه لخو�س تجربة الهجرة ،يتمثل االأول في توقه الدائم للتحرر من
كل القيود واعتبارها بمثابة معنى من معاني الوجود وق�ضمناه اإلى عن�ضرين اثنين
تحت عنواني «الهجرة رحلة للبحث عن المعنى» و«التحفظ على الموؤ�ض�ضات
ورف�س القيود» .اأما البعد الثاني فيتمثل في تميز �ضخ�ضيته ب�ضعور دائم بالملل
تعامل معه باعتباره محركا لخو�س تجارب جديدة .ينق�ضم هذا المحور بدوره اإلى
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عن�ضرين ،تحت عنواني «الهجرة تجربة الكت�ضاف الجديد» و«كل رحلة جديدة
هي اأفق روحي جديد».

 .1ل اأ�صعر بالنتماء اإلى اأي مكان ..اأنا مواطن العالم
رغم ما يولّده عدم اال�ضتقرار في مكان بعينه و تنوع المرجعيات الثقافية
عند البع�س من تمزق وا�ضطراب في عدة اأحيان ،اإال اأنه كان عامال من العوامل
التي اأدت اإلى انفتاح �سخ�سية محاورنا وجعله ال ي�سعر باالرتباط بمدينة اأو وطن
اأو ثقافة بعينها .هذا االنفتاح �ضاهم ب�ضكل مبا�ضر في �ضرعة اندماجه في المجتمع
االألماني اإثر الهجرة اإليه.

 .1.1روافد متنوعة وترحال م�صتمر
بداأ اأمين «رحلة تعريفه لنف�ضه» بالقول باأنه يبلغ من العمر زهاء ثالث وثالثين
عاما« ،ب�ضبب التقاء االأقدار مع ال�ضدفة الجغرافية ن�ضتطيع اأن نقول اإنه تون�ضي
الجن�ضية» ح�ضب تعبيره .متزوج منذ حوالي ثالثة �ضنوات .كانت ن�ضاأته االأولى في
مدينة «�ضلقطة» ال�ضاحلية« .اأظن باأن للبحر دورا في التاأثير في مزاجي وحتى في
خياراتي الكبرى ،لقد غذى في داخلي رغبة جامحة في اكت�ضاف االخر المختلف.
حنا مينه كذلك يقول هذا عن البحر».
تتكون عائلة اأمين من �ضتة اأفراد ؛ والداه ،اللذان معلّما مرحلة ابتدائية،
واأربعة اإخوةهو اأ�ضغرهم .لقد كان الفتى الوحيد بين ثالث اأخوات� ،ضغراهما
تكبره بخم�س �ضنوات ،لذلك حظي بالكثير من العناية من قبل والدته التي كانت
تدفعه ليكون دوما ما يريد.
تعود اأ�ضول والدته اإلى مدينة منزل تميم من والية نابل ،لذلك كان ينتقل
با�ضتمرار بين المدينتين .كانت والدته تحر�س على ق�ضاء العطل المدر�ضية بين
اأهلها في منزل تميم وكان اأمين يرافقها في كل زياراتها الى هناك .اأدى هذا
التنوع الى اإذكاء �ضعور �ضيالزمه طويال بعدم االنتماء الى مكان بعينه .يتمظهر
هذا ال�ضعور بالال انتماء في نفور مخاطبنا من تعريف نف�ضه باأنه �ضاحلي مثال ،اإذ
اأنه يكره مثل هذه االنتماءات الجهوية ال�ضيقة“ .لطالما �ضقت ذرعا بهذه الحدود
الوهمية ،اأكره اأن تقيدني اعتبارات �ضخيفة لم يكن لي الحق في اختيارها” .يرف�س
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مخاطبنا ب�ضكل قطعي اأن يتباهى بانتمائه اإلى ال�ضاحل ،الذي يعتبر محظوظا مقارنة
بغيره من جهات البالد .اإذ اأنه لم يكن يفتخر ب�ضيء تقريبا .ق�ضية االنتماء والهوية
ال تعني له �ضيئا .انتماوؤه اإلى تون�س نف�ضها ال يعني له �ضيئا .ال�ضدفة الجغرافية فقط
جعلت منه تون�ضيا .اإنه مواطن العالم الذي يرغب في االنتماء الى الب�ضرية جمعاء،
ال الى م�ضقط راأ�س اأمه اأو اأبيه.
عندما كان طفال كان اأكثر �ضوؤال يزعجه  “ :اأي المدينتين تف�ضل ؟ �ضلقطة
اأو منزل تميم ؟” كان اأمين يجيب بب�ضاطة باأن كلتيهما جميلتان .لم يكن ي�ضعر
بميل ما الى مدينة بعينها ،رغم ان اأمه كانت �ضديدة الحر�س على جعله مرتبطا
بم�ضقط راأ�ضها في منزل تميم .من بين االأ�ضاليب التي كانت تتوخاها والدته لتحقيق
مرادها ،منع اإبنها من ا�ضتعمال عبارة “اآني” ال�ضاحلية .يقول اأمين ا ّإن لهجته كانت
اأقرب الى لهجة الوطن القبلي منها الى لهجة ال�ضاحل .ربما كانت تنت�ضر بذلك
الختالفها .عندما كبر قليال تطور ال�ضوؤال واأ�ضحى من اأي المدينتين تف�ضل اأن
تكون زوجتك .طبعا عندما اأحب زوجته اأ�ضماء لم يبال اأبدا بهذا االعتبار“ .اأعتقد
اأنه اعتبار �ضخيف للغاية”.
عدم ال�ضعور باالنتماء بالن�ضبة له كان يعني اأي�ضا اأنه رغم انتمائه اإلى ال�ضاحل
كان فريقه الريا�ضي المف�ضل نادي الترجي الريا�ضي.
عندما بلغ اأمين من العمر اأحد ع�ضر عاما ،قررت عائلته اأن تنتقل الى مدينة
تون�س .لم يذكر مخاطبنا االأ�ضباب التي دفعت بعائلته الى اأخذ هذا القرار ولكنه
اأ�ضار الى اأن االأمر لم يكن �ضهال بالن�ضبة اإليه .كان مر�ضما حينها بال�ضنة ال�ضاد�ضة
ابتدائي .لقد ا�ضطره االأمر الى تكوين �ضداقات جديدة في محيط غريب عنه .كما
اأنه لم يعد يحظى بامتياز اأن يدر�س عند والديه .كاأننا باأمين يغادر منطقة االأمان
الأول مرة في حياته..
بعد ذلك ب�ضنة واحدة كان عليه اأن يتاأقلم مجددا في محيط غريب اآخر ب�ضبب
مروره الى المرحلة االعدادية .مرت �ضنوات المرحلة االإعدادية الثالث ب�ضرعة
ودون اأحداث مميزة تذكر ،عدا ختمها بنجاح باهر في مناظرة ختم درو�س التعليم
اال�ضا�ضي ،مما مكنه من الولوج الى المعهد النموذجي باأريانة.
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كان اأمين مغرما بعوالم الفكر واالأدب والكتابة ،يق�ضي اأغلب اأوقاته بين
رفوف المكتبة المعلوماتية باأريانة� ،ضاعيا الى تو�ضيع دائرة معارفه باالعتكاف
داخلها ل�ضاعات طويلة كل يوم .كان مقبال على المعرفة وعلى جمع المعلومات
بنهم �ضديد ،حتى اأنه ورغم عدم ا�ضتح�ضاره بدقة للعناوين التي كان يطالعها اإال
اأنه يذكر التهامه الثني ع�ضر مجلدا حول تاريخ الح�ضارات في مدة محدودة .كما
اأنه كان مولعا بالفل�ضفة وعوالم الفكر والتدبر .كان حينها وفي �ضن يمكن اعتبارها
مبكرة قد بداأ في التعرف اإلى االآخر.
يقول اأمين ا ّإن والده كان يكتب ال�ضعر ،فكتب ال�ضعر بدوره ،اأو لنقل ب�ضكل
اأدق اإنه حاول كتابة ال�ضعر“ .ربما هي عقدة اأوديب”� .ضحيح اأنه كتب بع�س
ال�سعر ولكنه كان عقالنيا ولم ي�سمح لنف�سه باالنخراط في عوالمه بكل جوارحه.
“لقد حاولت اأن اأحافظ دوما على م�ضافة بيني وبينه .كنت اأخ�ضى الغرق فيه.
الدرا�ضة كانت اأولويتي كما اأن والدي لم ي�ضجعني بدوره على كتابة ال�ضعر” .يقر
اأمين با ّأن ميوالته االأدبية �ضاعدته على التفوق ب�ضهولة ودون بذل الكثير من الجهد
في المعهد النموذجي .لقد حقق الفارق بف�ضل تميزه في االإن�ضانيات التي لم يكن
يوليها زمالوؤه اأي اهتمام يذكر حتى اأنه يعتقد جازما باأن تلك ال�ضنوات هي اأجمل ما
عرف طيلة حياته “ليتها لم تنته”.
بعد ذلك كانت �ضنة الباكالوريا ،اأين قرر اأن يتفرغ للدرا�ضة وابتعد قليال عن
عوالم المكتبة .كان يطمح لتح�ضيل معدل متميز ي�ضمح له بالدخول الى كلية الطب
عمال بن�ضيحة اأخته الكبرى التي كانت تعتقد ا ّأن مهنة الطب �ضت�ضمن له حياة جيدة.
في خ�ضم كل ذاك “جرب” ح�ضب عبارته الكثير من الديانات.
 .2.1في العالقة بالآخر..

أقر اأمين اأنه كان يحاول بب�ضاطة اأن
لتف�ضير تجريب الكثير من الديانات ا ّ
ي�ضبر اأغوار االآخر المختلف دينيا .كان يرغب في االكت�ضاف وفي التجربة .اقتنى
االإنجيل والتوراة وقراأ كثيرا عن البوذية .قال لي مبت�ضما ،ت�ضتطيعين اأن تقولي
عني «خرجت مالملة .منذ ذلك التاريخ لم اأعد اأعتبر نف�ضي م�ضلما».
كان �ضارما عقالنيا حتى في تعامله مع المختلف دينيا .حتى اأنه يعتقد اأن
عبارة “اعتنقت اأديانا جديدة” ال تتوافق كثيرا مع حالته .لقد كان ين�ضد التجربة فقط
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الأجل التجربة .كان يريد اأن ي�ضعر بما ي�ضعر به هذا االآخر في هذا الدين اأو ذاك،
كيف يفكر ؟ كيف يرى العالم ؟ لم يكن يروم غير االكت�ضاف .كان يبحث عن
الجانب الروحاني كذلك في كل رحلة جديدة مع دين جديد.
فيما يتعلق بمدى اندماجه في المجتمع االألماني وعن عالقاته وحياته
االجتماعية هناك ،يقول محدثنا ا ّإن االألمان يخافون عموما من االآخر ويحاولون
تجنبه قدر االإمكان ؛ ولكنه خوف مفهوم ح�ضب راأيه نظرا لما يت�ضبب به هذا االآخر
المختلف من متاعب في اأغلب االأحيان« .حذرهم مرده الخوف ال غير ،لي�س
تعاليا اأو انغالقا» .يقول اأمين اإنهم لالأ�ضف محقون في ذلك ،فاأغلب اأعمال العنف
واالغت�ضاب واالعتداءات االإرهابية اأبطالها عرب وم�ضلمون باالأ�ضا�س .حتى اأنه
لو كان مكانهم لفعل نف�س ال�ضيء.
من ح�ضن حظه اأنه لم يحدث اأن واجه التمييز اأو االإق�ضاء ب�ضبب اأ�ضوله
وانتماءاته .ح�ضب راأيه مكانته المجتمعية التي يحظى بها ب�ضبب عمله هي التي تحميه.
ال يذكر اأمين عن االإق�ضاء �ضوى حادثة ب�ضيطة واجهها في بداية و�ضوله اإلى
األمانيا .كان الطق�س ممطرا حينها وكان في طريقه اإلى العمل ،فاحتمى بمدخل
عمارة للتوقي من غزارة االأمطار التي كانت تهطل بقوة .فما كان من امراأة تقيم
باإحدى ال�ضقق هناك اإال اأن �ضرخت في وجهه وطلبت منه التعجيل بالمغادرة
اإن لم يكن من �ضكان المبنى� .ضحيح اأن رد فعلها جعله ي�ضعر ببع�س المهانة
ولكنه يتفهم خوفها .كما اأنه ال ي�ضتطيع اأن يعمم ويتهم كل االألمان بالتعجرف
والعن�ضرية.
ال�ضيدة التي يت�ضوغ منها البيت اأ�ضبحت �ضديقته مثال .لقد زارها في بيتها عدة
مرات كما ترافقا مرارا لتناول الطعام �ضوية .زمالوؤه من االألمان في العمل تجمعه
بهم عالقة طيبة كذلك .كما اأنه يحاول اأن يو�ضع من دائرة معارفه باإ�ضتمرار« .ال
اأريد لنف�ضي اأن اأكون اأ�ضيرا لما اأحب اأن اأطلق عليه المجتمع الطبي» .لذلك يحر�س
اأمين على �ضرب القهوة بين الحين والحين مع �ضديق تون�ضي يعمل �ضائق حافلة في
من�ضن� .ضحيح اأنه ال يتقا�ضم معه اأي م�ضترك فكري اأو معرفي ،ولكنه ي�ضتظرف
�ضخ�ضيته المرحة ويتمتع بق�ضاء الوقت برفقته.
حاول االنخراط في بع�س االأن�سطة الثقافية كذلك ،ف�سجل بنادي الم�سرح
في «فا�ضربورغ اآم اإن» وانتظر ب�ضغف اأولى مواعيد ح�ض�ضه .ولكن لالأ�ضف،
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لم يلتئم النادي الأن ال اأحد �ضواه �ضجل فيه .المدينة �ضغيرة جدا ولي�س الأهلها اأي
اهتمام يذكر بالم�ضرح.
رغم ما لظروف ن�ضاأة اأمين وتكوينه الفكري والثقافي وم�ضاره الدرا�ضي من
تاأثيرات في ت�ضوراته للم�ضتقبل وفي عالقته باالآخر وجعله منفتحا على كل احتماالت
التغيير كالهجرة اإلى اأوطان اأخرى .اإال اأن لبع�س الظروف المو�ضوعية تاأثيرات
كذلك في اتخاذ قراره بالمغادرة.
فماهي هذه الظروف واإلى اأي مدى يمكن اعتبارها عامال من العوامل
الم�ضجعة على الهجرة ؟
 .2الظروف المو�صوعية كدافع للهجرة
ن�ضتطيع اأن نتبين من خالل �ضهادة مخاطبنا ،اإلى اأي مدى لعبت ظروف
التعليم ال�ضعبة وندرة فر�س العمل الالئق واال�ضتغالل الذي يمار�س على االأطباء
ال�ضبان دورا في ت�ضجيعه على الم�ضي في قرار الهجرة .كما اأن مجموع الت�ضجيعات
و�ضيا�ضة الترحيب بالمهاجرين المتبعة من قبل األمانيا جعلته يختارها وجهة له،
وي�ضرع في ا ّتباع الخطوات الالزمة لتفعيل ذلك.
 .1.2نظام تعليمي مهترئ وظروف عمل قا�صية

يعتقد اأمين ا ّأن نظام التدري�س في كلية الطب يحوي عديد االإخالالت.
االأ�ضاتذة هناك يفتقرون اإلى البيداغوجيا .كان على الطلبة اأن يبذلوا الكثير
ليح�ضلوا بمفردهم بع�س المعارف التي ال تفي في اأغلب االأحيان
من الجهد
ّ
بالغر�س .كما اأن ظروف اإجراء الترب�ضات كانت رديئة .يقول اأمين اإنه قد
�ضاق ذرعا باال�ضتغالل الكبير الذي كان يمار�س على الطلبة .كان لزاما عليهم
اأن ين�ضاعوا لما يمليه عليهم االأطباء وكانت اأغلب طلباتهم متمثلة في اأخذ نتائج
التحاليل والفحو�ضات من ق�ضم اإلى اآخر ومن مكتب طبيب اإلى مكتب اآخر .يعتقد
امين اأنهم كانوا ي�ضتخفون بهم .كان ي�ضعر بالحنق ال�ضديد تجاه ذلك .الترب�ضات
بالن�ضبة اإليه مرحلة �ضرورية ليتعلم من خاللها كيف يكون طبيبا« .وقتي اأثمن من
تم�ضيته في الرك�س بين اأق�ضام الم�ضت�ضفيات .لدي الكثير الأفعله به ،تون�س كانت
ت�ضتنزفني.»...
48

26/08/20 09:57

LIVRE_ANTHOLOGIE_AR.indd 48

ح�ضب راأي مخاطبنا ،لم تكن هناك جدية حقيقية لتكوين االأطباء في تون�س.
كانوا يعانون من النق�س الفادح في طاقم الممر�ضين والعملة ،مما ا�ضطرهم
اإلى اللجوء اإلى المترب�ضين ل�ضد الفراغات باأزهد االأثمان .واالأدهى اأنهم كانوا
يتعر�ضون اإثر ذلك اإلى محا�ضبة علمية �ضارمة على ما كان يجدر بهم تح�ضيله من
معارف في ترب�ضات ال تقدم �ضيئا.
كل �ضيء في الوطن كان يدفعه للهجرة .تون�س لم توفر له الفر�ضة لتح�ضيل
تكوين جيد وال حتى ليحيا فيها ب�ضكل يالئمه .لقد حاول اأن يتاأقلم ولو قليال .حاول
اأن يدخل �ضوق ال�ضغل وجرب حظه في عدة اأماكن ،ولكن دون فائدة.
بعد التخرج ،كان عليه اأن ي�ضرع في رحلة البحث عن عمل .تمكّ ن في
مرحلة اأولى من العمل كم�ضوؤول برامج طبية في اإحدى ال�ضركات التي تعنى بتنظيم
الموؤتمرات والملتقيات الطبية ؛ ولكنه �ضرعان ما غادره ب�ضبب اعتباره عمال غير
مالئم لموؤهالته العلمية .ا�ضطره ذلك للبقاء �ضهرا وب�ضعة اأيام دون عمل .فقرر
اإثر ذلك النزول مع اأ�ضماء للبحث عن عمل ،اأين عثر عليه في م�ضت�ضفى محلي بمدينة
قبالط من والية �سليانة“ .كان الم�ضت�ضفى ب�ضيطا للغاية .زوز طواول وكر�ضي”.
ولكن نظرا لحاجته الما�ضة للعمل حينها ا�ضطر للقبول به.
في م�ضاء نف�س اليوم �ضافر اإلى مدينة جندوبة ،اأين عثر على عمل اإ�ضافي
في م�ضحة خا�ضة هناك .في غ�ضون ب�ضعة اأيام وجد نف�ضه يمار�س العملين
معا.
بعد �ضهرين وفّق اأخيرا في العثور على عمل جديد في م�ضحة خا�ضة بمنطقة
المنار من مدينة تون�س .كان االأمر مبهجا بالن�ضبة اإليه .على االأقل كان واثقا من
اأن الحد االأدنى من ظروف العمل الالئقة �ضيكون متوفرا .لم تكن تجربة العمل
في الجهات الداخلية �سهلة عليه .لقد ا�سطر لمغادرة الم�ست�سفى المحلي بقبالط بعد
مدة وجيزة .كل و�ضائل العمل كانت مفقودة هناك .لم يتحمل رداءة االأو�ضاع.
كان ي�ضعر بالعجز اأمام جحافل المر�ضى التي ت�ضطف اأمامه كل يوم دون اأن يملك
حتى االأدوات الالزمة للك�ضف عنهم .اأ�ضبح ي�ضعر اأنه يتحمل م�ضوؤولية ف�ضل ال ذنب
له فيه .كان ي�ضعر اأنه ي�ضاهم ب�ضمته في جريمة كبرى ،حتى اعتبر نف�ضه جزءا
من م�ضرحية رديئة بطلها دولة توهم النا�س زورا باأنها توفر لهم ال�ضحة“ .لم
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اأكن �ضوى جزء من الديكور ال�ضروري لجعل الحيلة تنطلي على االأهالي هناك.
فقررت المغادرة”.
في الم�ضحات الخا�ضة كانت ظروف العمل اأف�ضل مقارنة بالم�ضت�ضفيات
العمومية ،رغم اأن االأجور كانت زهيدة مقارنة بحجم الجهد المبذول وعدد �ضاعات
العمل يوميا .غير اأن هذا ال يمنع اأن م�ضتوى جودة الخدمات نف�ضها كان يتفاوت
من م�ضحة اإلى اأخرى .في جندوبة مثال كان لزاما عليه اأن ير�ضل مر�ضاه في كل
مرة اإلى مخابر خارجية الإجراء فحو�ضات االأ�ضعة المقطعية والرنين المغناطي�ضي.
فالم�ضحة بب�ضاطة ال تمتلك المعدات الالزمة الإجرائها .كما كان ي�ضطر لتوجيههم
اإلى الم�ضت�ضفى الجهوي في بع�س االأحيان لعدم توفر اأطباء االخت�ضا�س .لم يكن
االمر ي�ضيرا .فقد كان م�ضطرا لمواجهة رف�س االأهالي .كانوا يخ�ضون من اأن يتم
فح�ضهم من قبل اأطباء �ضينيين ال يثقون في مهاراتهم.
اكت�ضف اأمين حينها حجم البوؤ�س الذي ينخر منظومة ال�ضحة في تون�س .لهذا
وغيره اأخذت الرغبة في الهروب من هذا الجحيم تتنامى في داخله يوما بعد يوم.
“في الحقيقة لقد مثلت الهجرة بالن�ضبة لي حلما قديما ،لم تدفع االأ�ضباب التي �ضردتها
عليك �ضوى اإلى اإذكائه”.
من اأبرز العوامل االأخرى التي �ضجعت مخاطبنا على الهجرة ،الخيبة التي
اأ�سابته بعد الثورة .فقد تحم�س كثيرا لها وانخرط فيها بكل جوارحه .كان يظن
ا ّأن التون�ضيين قادرون فعال على التغيير .لقد كان في ال�ضفوف االأمامية بين
المتظاهرين اأمام وزارة الداخلية يوم  14جانفي .ولكن لالأ�ضف ،كانت خيبته
كبيرة نتيجة لالأو�ضاع الرديئة التي ما فتئت البالد تغرق فيها يوما بعد يوم.
حاول اأن ي�ضالح نف�ضه مع فكرة الوطن� .ضعر تجاهه ببع�س الحب في .2011
لقد عاين وعيا كبيرا وحجم التزام م�ضرف عند بع�س ال�ضباب في تلك الفترة ولكنه
اأدرك فيما بعد اأنهم لم يكونوا �ضوى ا�ضتثناء“ .ح�ضب راأيي ،لقد ج�ضد الحراك
الثوري في تلك الفترة لحظة وعي الأقلية من ال�ضباب المثقف الذين ف�ضلوا في
ا�ضتالم ال�ضلطة”.
بدا لنا اأن اأمين ممزق بين غيرة حقيقية على وطن يحاول اأن يتحرر منه
وينكر محبته له وبين توق اإلى حياة اأف�ضل في بلد يوفر ظروف عي�س كريم.
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 .2.2رحلة الو�صول اإلى األمانيا

يقول محدثنا باأن البداية كانت عبر مجموعة افترا�ضية على �ضبكات التوا�ضل
االجتماعي تدعى «اأطباء تون�ضيون في األمانيا» ،يتقا�ضم روادها فيما بينهم
تجاربهم ،كيف غادروا ،ما الخطوات المتبعة ،كيف كان ا�ضتقرارهم في األمانيا،
ما ين�ضحون به وما يحذرون منه..
في البداية اأر�ضل اإلى الحكومة الفدرالية في بايرن مطلب اإقامة واأرفقه
بالوثائق الالزمة .لقد تطلب االأمر منه الكثير من الجهد والتعب .اإجراءاتهم
معقدة .كان عليه ترجمة كل الوثائق اإلى االألمانية وفي األمانيا بالذات ،فهم ال
يثقون بغير ترجمتهم .اإنهم �ضديدو الحذر.
لتخفيف حدة التكاليف ،ن�ضحه بع�س االأ�ضدقاء بترجمة الوثائق في تون�س
ثم اإر�ضالها اإلى األمانيا للم�ضادقة عليها .تطلب هذا الخيار مجهودا اأكبر ولكنه كان
االأن�ضب لل�ضغط على الم�ضاريف .لم يكن الأمين من الترف ما ي�ضمح له ب�ضلوك
اأي�ضر ال�ضبل.
�ضرع اأمين في اإعداد ملف الهجرة في نهاية �ضهر جويلية من �ضنة .2017
كان قد اتخذ قرارا قاطعا بالمغادرة مع حلول نهاية  ،2017و قد نجح في تحقيق
ذلك .و�ضله بعد مدة وجيزة رد من حكومة بايرن يطلبون فيه اإتمام بع�س الوثائق
الناق�ضة .كان هناك الكثير من االأخذ والرد قبل االنتهاء من تجهيز الملف كامال.
اإثر ذلك ،كان عليه انتظار اأن تتم دعوته اإلى اجتياز امتحان اللغة من قبل عمادة
االأطباء االألمانية ،في حال قبول ملفه .في خ�ضم كل هذا تم رف�س مطلب التاأ�ضيرة
الذي تقدم به اإلى ال�ضفارة االألمانية في تون�س .لم يكن هناك �ضبب وا�ضح لرف�ضه.
طلبوا منه اأن ي�ضتظهر بموعد اإجراء اختبار اللغة في األمانيا الذي لم يتح�ضل عليه
بعد« .ماذا كانوا يريدون مني فعله ؟ من اأين �ضاأجلبه لهم ؟ كان تعنتا مجانيا ».من
�ضوء حظ اأمين اأن تزامنت تلك الفترة مع �ضل�ضلة من التفجيرات التي هزت العا�ضمة
برلين.
على عك�س ما داأب النا�س عليه ،ا�ضتخدم اأمين حينها حقه في تقديم مطلب
اعترا�س« .لالأ�ضف ال يعلم الكثيرون ذلك وي�ضطرون اإلى اإيداع ملف طلب
تاأ�ضيرة جديد مع ما يتطلبه ذلك من م�ضاريف جديدة» .ا�ضت�ضهد اأمين في مطلب
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�لعتر��ض بالقو�نين �لألمانية �لتي تدعم حقه في �لتنقل وفي �لهجرة �إليها�« .أظنني
قد �أحرجتهم».
بعد ب�صعة �أيام و�صله منهم رد ب�صرورة �إرفاق �لملف بالوثيقة �لناق�صة فقط،
مما �صمح له بالح�صول على �لدعوة في غ�صون ب�صعة �أيام�� .صتخرج �أمين �إثر ذلك
ن�صخة منها و�أخذها بنف�صه �إلى مبنى �ل�صفارة ،ثم �أر�صل �إلى �لموظفة �لتي يتعامل
معها عبر �لبريد �لإلكتروني ليعلمها بالأمر ،ففاجاأته بقولها باأنها لم تح�صل على
�أية وثيقة.
فهم �أمين بعد ذلك باأن �لموظف �لتون�صي تعمد �إتالف وثيقته .لقد �أق�صم له منذ
�لبد�ية باأن مطلب تاأ�صيرته �صيرف�ض« .هكذ� مجانا ودون �أن �أطلب ر�أيه �أخذ في
��صتعر��ض ع�صالته .تجاهلته و�أق�صمت له باأني �صاأقبل .يبدو باأن مطلب �عتر�صه
لم يرقه».
تح�صل �أمين بعد �أيام قليلة على �لفيز� ،بعد �أن ��صطر �إلى �إر�صال �لدعوة
عبر �لبريد �لإلكتروني لموظفة �ل�صفارة .و تمكّ ن �أخير� من �لمغادرة قبل موفى
�صهر دي�صمبر.
لقد ربح ق�صيته...
في بد�ية و�صوله �إلى �ألمانيا كانت ظروف �لإقامة �صعبة قليال� .أقام في
�لفترة �لأولى في نزل ب�صيط وح�صل على غرفة م�صتركة مع �صتة �أ�صخا�ض .كان
�لأمر �صعبا عليه .بعد ذلك ،غادر هذ� �ل�صكن �لجماعي �إلى غرفة ��صتاأجرها من
�صيدة �ألمانية� ،أقام في بيتها رفقة فتاة رومانية .كانت �صاحبة �لمنزل تزور بيتها
في عطلة نهاية �لأ�صبوع.
لتخفي�ض تكلفة �لكر�ء� ،قترحت عليه �صاحبة �لمنزل �أن يرعى �بنتها
�ل�صغيرة و لكن �أمين رف�ض �لمقترح ب�صكل قطعي .رعاية �لأطفال م�صوؤولية ثقيلة
لي�ض م�صتعد� لتحملها .رغم �أن �أعباء �لكر�ء كانت تثقل كاهله .لقد كان م�صطر� �إلى
دفع خم�صمائة �أورو �صهريا.
بعد مدة لم يعد قادر� على تحمل هذ� �لعبء �لمادي ،فانتقل لالإقامة عند
�صديق تعرف �إليه في دور�ت �للغة .كان لجئا عر�قيا .ثم �صافر عند �أخته في
52

31/08/20 11:35

LIVRE_ANTHOLOGIE_AR.indd 52

فرن�ضا وعاد بعد مدة ق�ضيرة اإلى األمانيا اأين اأقام هذه المرة عند �ضديق �ضوري.
كان عليه اأن ي�ضغط على الم�ضاريف قدر االإمكان.
�ضجل اأمين في دورة تكوينية مكثفة في اللغة الطبية
فور و�ضوله اإلى األمانياّ ،
االألمانية بمن�ضن .واظب على الح�ضور ب�ضكل يومي من ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا
اإلى ال�ضاعة الثانية من م�ضاء كل يوم .كان عليه اجتياز اختبار اللغة بنجاح ،بدونه
ال يمكن له اأن يعثر على عمل .كان االختبار عبارة عن امتحان لتقييم م�ضتوى
اإتقان الم�ضطلحات الطبية باللغة االألمانية من قبل االأجانب .ولكنه ي�ضحي اأكثر
تعقيدا عندما يجتازه االأطباء القادمون من دول العالم الثالث« .الجميع يقول ا ّإن
اللجنة ت�ضحي اأقل ت�ضددا مع الطبيبات القادمات من اأوروبا ال�ضرقية بالذات .حتى
االإح�ضائيات تثبت هذا» .يرجع اأمين اأ�ضباب هذا ال�ضلوك اإلى اعتقاد االألمان اأوال
اأن الفتيات اأقل ميال اإلى العنف من الفتيان ،ثانيا فهم يظنون باأن �ضباب اأوروبا
ال�ضرقية اأقل عنفا من ال�ضباب القادم من �ضوريا اأو العراق اأو حتى من تون�س.
يقول اأمين اإن اجتياز االمتحان يكون �ضفاهيا اأمام لجنة مكونة من مجموعة
من االأطباء واأ�ضاتذة اللغة .يعاين المتر�ضح مري�ضا اأمامهم ثم يكتب ر�ضالة ي�ضرح
فيها ت�ضخي�ضه للحالة والعالج الذي يقترحه .ليقيموه اإثر ذلك ويقرروا ر�ضوبه في
اأغلب االأحيان .كان من المفتر�س اأن يجتاز هذا االختبار فور و�ضوله اإلى األمانيا
ولكنه اختار تاأجيل الموعد اإلى حين تح�ضيل م�ضتوى جيد من درو�س اللغة« .لم
اأكن جاهزا اإطالقا ولم اأكن م�ضتعدا لخ�ضارة فر�ضتي في النجاح .من المهم اأن
يح�ضن المرء تقدير اإمكانياته الذاتية في هذه الحياة» .تكلفة اإجراء االمتحان مرتفعة
كذلك .لم يكن اأمين م�ضتعدا الإلقاء  400اأورو من النافذة .ا�ضطر في االأثناء اإلى
ال�ضفر اإلى فرن�ضا لالإقامة عند اأخته .كان عليه اأن ي�ضغط على الم�ضاريف.
في خ�ضم كل ذاك حر�س اأمين على الخ�ضوع اإلى ترب�س في فرن�ضا حتى
ال يهدر وقته.
تمكن اأمين اأخيرا من اجتياز اختبار اللغة بنجاح في �ضهر �ضبتمبر من نف�س
فتح�ضنت اأموره تدريجيا ،خا�ضة بعد عثوره على عمل .ولكنه كان
ال�ضنة.
ّ
م�ضطرا الإجراء اختبار ثان ،اأكثر دقة بعد مدة وجيزة ،حتى يتمكن من الح�ضول
على المعادلة الطبية الكاملة وي�ضبح طبيبا معترفا به في كامل األمانيا متمتعا بالحق
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في االإقامة الدائمة والعمل في اأي مكان فيها“ .االختبار االأول الذي اجتزته كان
محددا بمدة �ضنتين فقط ،كما اأنه ال ي�ضمح لي بالعمل اإال في من�ضن .الحمد الله اأني
اجتزت االختبار الثاني بنجاح اأي�ضا”.
يبين لنا اإ�ضرار اأمين على المغادرة ب�ضبب الظروف التعليمية والمهنية
ّ
ال�ضعبة وتجاوزه لكل ال�ضعوبات التي واجهت رحلته لال�ضتقرار في األمانيا اأننا
اأمام �ضخ�ضية ترف�س االن�ضياع الأي نوع من اأنواع القيود وت�ضر على التحرر
منها والتغيير مهما كلفها ذلك من جهد.
فاإلى اأي مدى يمكن اعتبار الرغبة في التحرر عامال من العوامل الم�ضجعة
على الهجرة ؟
 .3التحرر هو معنى الوجود
رغم االأثر الكبير والمبا�ضر لظروف التكوين و العمل ال�ضعبة في تون�س على
قرار مخاطبنا بالهجرة اإلى األمانيا ،اإال اأن �ضخ�ضيته التي تت�ضف بتوق اإلى التحرر من
كل ما يقيده كالموؤ�ض�ضات اأو الحدود الجغرافية اأثرت كذلك في دفعه اإلى هذا القرار.
فالهجرة بالن�ضبة اإليه هي تجربة جديدة ومختلفة يبحث من خاللها عن معنى وجوده.
 .1.3الهجرة رحلة للبحث عن المعنى

مثلت األمانيا بالن�ضبة اإلى اأمين حلما قديما .كان معجبا بثقافتها منذ �ضنوات
ال�ضباب االأولى .لذلك اختار تعلم االألمانية في المعهد لغة اختيارية ،رغم اأن زمالءه
حذروه حينها من �ضعوبتها ومن قواعدها اللغوية المعقدة .لقد كان متاأثرا بنيت�ضه
وبالفل�ضفة االألمانية .غير اأنه لم يكن قد خطط في تلك الفترة لبرنامج هجرة حقيقي.
لو وجد الحياة التي يحلم بها في تون�س والمعنى الذي ين�ضده ربما لم يكن ليغادر.
يقول مخاطبنا باأن مفهوم ال�ضعادة عنده نيت�ضوي باالأ�ضا�س ،لذلك فهو حري�س
على الت�ضلح بالقوة وال�ضحة والعلم والثروة .الحياة معركة وعليه اأن ينتزع منها
حقه في اأن يحيا ب�ضعادة انتزاعا .لقد مثلت الهجرة اإلى األمانيا بالن�ضبة اإليه اإحدى
اوجه هذه المعركة .التحرر من قيود الوطن واالنتماء لي�س باالأمر الي�ضير .و لكن
لي�س ل�ضيء اأن يقيد رغبته في البحث عن معنى جديد ومختلف لحياته .الهجرة في
اإحدى تجلياتها هي محاولة للبحث عن المعنى...
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في الفترة االأخيرة من �ضنوات الدرا�ضة ،تناهت اإلى م�ضامعه اأخبار الكثير من
الزمالء الذين هاجروا اإلى األمانيا� .ضمع اأمين عن الت�ضجيعات والت�ضهيالت التي
كانت تخ�س بهم الحكومة االألمانية االأطباء التون�ضيين حتى يهاجروا اإليها ،فاأذكى
فيه ذلك حلم الطفولة القديم...
�ضحيح اأن م�ضروع الهجرة اإلى األمانيا لم يكن �ضوى فكرة محببة اإلى قلبه
منذ �ضنوات المعهد ولم يمثل هاج�ضا حقيقيا ي�ضغله اإلى درجة اأن يحارب من اأجله.
ولكن جحافل االأ�ضدقاء التي اأخذت تغادر بن�ضق مرتفع منذ �ضنة  20148جعلت
الحلم القديم يطفو اإلى ال�ضطح ويبدو �ضهل التحقيق .لقد قال لنف�ضه ا ّإن األمانيا من
الممكن اأن تكون خيارا ممتازا .فمقارنة بفرن�ضا مثال ،الوجهة المف�ضلة تاريخيا
للتون�ضيين ،ي�ضتطيع الطبيب االأجنبي في األمانيا تح�ضيل نف�س اأجر الطبيب االألماني.
خالفا لفرن�ضا التي يتلقى فيها االأطباء التون�ضيون اأجورا اأدنى من نظرائهم الفرن�ضيين
فقط الأنهم اأجانب .كما اأن االمتحانات التي ت�ضمح اإثر اجتيازها بالح�ضول على
المعادلة اأ�ضهل� .ضحيح اأن الم�ضاألة بداأت تتعقد اأكثر فاأكثر في الفترة االأخيرة ولكنها
تبقى دوما اأف�ضل من فرن�ضا .تتبع الحكومة في األمانيا منذ �ضنة  2011ما يطلقون
عليه �ضيا�ضة الترحيب باالأجانب ب�ضبب النق�س الفادح الذي تعاني منه في مختلف
القطاعات على م�ضتوى الفئة المنتجة ،خا�ضة على م�ضتوى الم�ضافي التي تعاني
نق�ضا حادا في عدد االأطباء .يوعز اأمين هذا النق�س في عدد االأطباء بالذات عندهم
اإلى نظامهم التعليمي المعقد ،اإذ اأنه ال ي�ضمح اإال بتخرج النزر القليل منهم .كما
 8ح�ضب الدكتور منير يو�ضف مقني ،رئي�س المجل�س الوطني لعمادة االأطباء ،اعتمدت العمادة لتقدير ن�ضبة هجرة االأطباء
التون�ضيين في الفترة االأخيرة في ظل غياب �ضجل وطني لر�ضد هذه الن�ضب على احت�ضاب عدد �ضهادات ح�ضن ا ل�ضيرة الم�ضلمة
لالأطباء بطلب منهم ق�ضد اال�ضتظهار بها لدى ال�ضلط المعنية بالبلدان الم�ضت�ضيفة قبل الترخي�س لهم بالعمل هناك .وقد
ارتفع عدد ال�ضهادات الم�ضلمة للغر�س على امتداد خم�س �ضنوات في الفترة الممتدة بين  2013و 2017من � 58ضهادة مقابل
 926تر�ضيما جديدا بجدول العمادة مما يمثل ن�ضبة  ٪6في حين و�ضل عدد �ضهادات ح�ضن ال�ضيرة  435في �ضنة  2017مقابل
مما يمثل  .٪43اأنظر «منير يو�ضف مقني  :هجرة االأطباء التون�ضيين ،اأرقـام مـذهـلة» ليدرز العربية.
 1000تر�ضيم جديد ّ
2018https://ar.leaders.com.tn/article/2647-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-_27-01

%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%85%D9%82%D9%86%D9%8A %D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A
%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D9%80%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%80%D8%B0%
 D9%87%D9%80%D9%84%D8%A9مراجعة على االنترنت بتاريخ 18-11-2019
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اأن هوؤالء القلة من الناجحين يرف�ضون بدورهم العمل بدوام كامل اإثر التخرج.
“في الحقيقة هم لي�ضوا في حاجة اإلى العمل بدوام كامل .فم�ضتوى اأجورهم مرتفع
كما اأنهم ينتمون في اأغلبهم اإلى اأ�ضر مرفهة مما يجعلهم في غنى عن التفكير في
تح�ضيل بيت و�ضيارة ”.على عك�س االأطباء االأجانب الذين يعملون بدوام كامل،
بل وي�ضطرون في اأغلب االأحيان اإلى العمل ل�ضاعات اإ�ضافية.
اقترح بع�س الزمالء على اأمين اال�ضتراك في فتح عيادة خا�ضة .زوجته كذلك
�ضجعته بقوة على الم�ضي في هذه الفكرة .فهي لم تكن متحم�ضة لفكرة الهجرة وهو
يتفهم موقفها ب�ضكل جيد“ .كان من ال�ضاذج توقع تاأييدها للفكرة ،فهي م�ضتقرة في عمل
تحبه ولديها الكثير من االأ�ضدقاء .ولكني كنت قد �ضقت ذرعا حينها بو�ضعية البالد”.
يعتبر اأمين اأن الو�ضع اأ�ضحى خانقا في تون�س في ال�ضنوات االأخيرة،
فاالقت�ضاد كان في انهيار م�ضتمر .والمواطنون اأ�ضبحوا اأكثر عنفا وت�ضنجا تجاه
االأطباء .حتى اأنه اأ�ضبح ي�ضعر بعدم االأمان“ .لماذا علي اأن اأق�ضي زهرة �ضبابي
في هذه االجواء المتوترة .تون�س بالن�ضبة اإلي اأ�ضبحت بلدا ال ي�ضلح للعي�س”.
لقد كان واثقا من اأن حياة اأف�ضل تنتظره خلف هذه الحدود .ما دام لم يعثر على
ظروف عي�س مالئمة في تون�س ،من البديهي بالن�ضبة له اأن يبحث عن ظروف
عي�س اأف�ضل في مكان اآخر .التعلق بالوطن ال يعني له �ضيئا“ .االأمر حقا بهذه
إلي” .فهو يرف�س ب�ضكل قطعي اأن يدفع ثمن البوؤ�س الذي تغرق
الب�ضاطة بالن�ضبة ا ّ
فيه البالد .اإذا كان الجميع م�ضتقيال فلماذا عليه ان يتحمل بمفرده تبعات هذا الف�ضل.
“هذه البطوالت الوهمية والمالحم الوجدانية ال تعني لي �ضيئا .ال اأريد اأن اأقاوم
الأجل اأحد .اأريد فقط اأن اأحيا ب�ضكل جيد”.
 .2.3التحفظ على الموؤ�ص�صات ورف�س القيود

في حياته الخا�ضة ،يحمل اأمين الكثير من التحفظات على موؤ�ض�ضة الزواج.
اإذ يعتقد اأنها موؤ�ض�ضة مقيدة ومفرو�ضة على االأفراد ق�ضرا .هو ال يفهم لم عليه اأن
يخ�ضع لعادات واأعراف لم يكن له دخل في و�ضعها .ولكنه لم ي�ضمد طويال
واأذعن في النهاية ل�ضغوطات المجتمع .لقد تردد كثيرا هو وزوجته اأ�ضماء قبل اأن
يتخذا قرار الزواج .حبهما اأكبر من الزواج نف�ضه .بالن�ضبة اإليهما هو مجرد حدث
اجتماعي كان ال بد من المرور به .فكان زواجهما يوم  19مار�س .2016
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تعتبر عالقة مخاطبنا بزوجته مميزة نوعا ما .فهي ثمرة ل�ضداقة عميقة امتدت
ل�ضنوات طويلة قبل اأن تتوج بالزواج .تعرف اأمين اإلى اأ�ضماء في الم�ضرح .كان
ب�ضدد اإلقاء ال�ضعر على الركح عندما الحظت وجوده .يبدو اأنه قد وقع في نف�ضها منذ
ذلك الحين ح�ضب تعبيره .توطدت عالقتهما بمرور الوقت واأ�ضبحا يرتادان الكثير
من العرو�س الثقافية معا .كانا يق�ضيان الكثير من الوقت الممتع معا .يخرجان اإلى
المقاهي ويت�ضكعان �ضوية في ال�ضوارع واالأزقة.
يقول اأمين ا ّإن من بين االأ�ضباب التي جعلته يتردد قليال قبل االإقدام على
تجربة الزواج كذلك ،الرغبة الكبيرة التي كانت تحدوه في ال�ضفر اإلى األمانيا.
كان قد ادخر جزءا كبيرا من االأموال التي تح�ضل عليها اأثناء �ضنوات عمله االأولى
وهو طبيب مقيم في الم�ضت�ضفيات التون�ضية ليتمكن من الهجرة“ .لوال اأن ل�ضلطان
القلوب علينا �ضطوة .حبي الأ�ضماء جعلني اأوؤجل برنامج الهجرة قليال .ا�ضطرني
هذا القرار اإلى اإنفاق كل ما اأملك على م�ضاريف الزواج ،فوطنت النف�س على جمع
المال مجددا وعلى ال�ضفر في وقت الحق”.
في المقابل� ،ضجعته اأمه كثيرا على خو�س هذه التجربة .لقد باعت كل
م�ضوغها الأجله .كان يحتاج المال ف�ضحت به والدته من اأجله رغم اأنه يعني لها
الكثير ،ذكرى زواجها الذي م�ضى عليه اأكثر من ثالثين عاما .فهي ال تريد من
الدنيا �ضوى اأن يكون اإبنها �ضعيدا و يحقق ما ي�ضبو اإليه.
“�ضحيح اأني اأ�ضتاق اأ�ضماء ولكني اأمني النف�س باأنها فترة و �ضتم�ضي .هكذا
هي البدايات دوما ،ال بد من تقديم بع�س الت�ضحيات ”.يقول اأمين ا ّإن الوحدة في
األمانيا قا�ضية .اإذ اأنه ي�ضتاق اإلى االأوقات الممتعة التي كان يق�ضيها مع زوجته.
“اأ�ضتاق اإلى اأن تمالأ علي حياتي مجددا .اأ�ضتاق حتى اإلى خ�ضوماتنا .لم يكن ترك
زوجتي ورائي في تون�س هينا علي ”.يمني اأمين نف�ضه بقرب اللقاء ،فهو يجهز
نف�ضه ال�ضتقبالها في غ�ضون ب�ضعة ا�ضابيع ،لتق�ضي معه بع�س الوقت في انتظار اأن
يجهز ملفها و تلتحق به لال�ضتقرار نهائيا في األمانيا.
يحمل اأمين الكثير من التحفظات على الموؤ�ض�ضة الدينية كذلك .بعد و�ضوله اإلى
األمانيا ،اأ�ضبحت جل تدويناته على مواقع التوا�ضل االجتماعي مخ�ض�ضة للخو�س
في ال�ضاأن الديني .لقد اأ�ضحى يكتب بكل جراأة عن المقد�س .ينقد االأحكام الفقهية
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ويعود اإلى التاريخ االإ�ضالمي لينب�س فيه و يقدم قراءته النقدية لبع�س الروايات.
بب�ضاطة ،اأ�ضبح ي�ضعر بحرية اأكبر في األمانيا .في تون�س كان يكتم الكثير تجنبا
ل�ضداع الراأ�س ولل�ضراعات المجانية مع المحيطين به .في األمانيا ،لم يعد يبالي
بذلك .لم يعد يعنيه اأن يغ�ضب اأ�ضدقاوؤه و اأقاربه اأو حتى اأن يقطعوا عالقتهم به.
بعد انق�ضاء الفترة االأولى من ا�ضتقراره في األمانيا ،لم تعد الم�ضاألة الدينية
اأولوية بالن�ضبة اإليه .خفت وتيرة اهتمامه بها واأ�ضبح اأكثر ان�ضغاال بعمله الذي
ي�ضتهلك جل وقته .في األمانيا ال اأحد يهتم بما توؤمن به .اأنت حر في اإيمانك من
عدمه .هذا جانب مهم للغاية بالن�ضبة اإليه .فمن اأ�ضباب مغادرته لتون�س تلك القيود
التي كان يفر�ضها عليه المجتمع في هذا ال�ضدد .كان ي�ضعر باأنه مقيد هناك“ .اأذكر
اأن ال�سلطات اعتقلت العام الفارط مجموعة من ال�سبان ،فقط الأنهم جاهروا
باإفطارهم في رم�ضان .اأي تخلف واأي تع�ضب هو ذاك الذي تغرق فيه البلد ؟”
تعتبر م�ضاألة الحريات اأولوية بالن�ضبة اإلى مخاطبنا و عدم توفرها بالقدر
الكافي في تون�س �ضاهم في دفعه اإلى مغادرتها للبحث عن اأفق اأرحب .كما اأن
�ضخ�ضيته التي تتميز برغبة جارفة في اكت�ضاف المختلف و تحقق متعتها بخو�س
تجارب جديدة اأثرت كذلك في هذا القرار.
فهل يمكن تف�ضير ظاهرة الهجرة بالرغبة في االكت�ضاف وحب المغامرة ؟
 .4الملل محركا للتجربة
لي�س البحث عن المعنى فقط في التجارب الجديدة ما يميز �ضخ�ضية مخاطبنا،
ولكن ال�ضعور الدائم بالملل الذي يالزمه والرغبة في التجديد كان محركا لخو�س
تجارب جديدة بغر�س االكت�ضاف وتجاوز هذا ال�ضعور .تعتبر تجربة الهجرة اإلى
األمانيا اإحدى اأوجه هذه المحاوالت.
 .1.4الهجرة كتجربة لكت�صاف الجديد

يقول اأمين اإنه تفوق ب�ضهولة في اجتياز امتحان الباكالوريا وتمكن من
تح�ضيل الر�ضيد الذي �ضمح له بالولوج اإلى كلية الطب في تون�س العا�ضمة .اأين
واجه هذه المرة الكثير من المتاعب وال�ضعوبات.
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لم تكن رحلته مع الطب ي�ضيرة .لقد تعثر مرارا وعرف الف�ضل الأول مرة في
حياته .مرت �ضنته االأولى ب�ضالم ولكنه واجه فيما بعد بع�س ال�ضعوبات� .ضحيح
اأنه لم يواجه الر�ضوب ولكنه كان م�ضطرا دوما اإلى المرورر بدورة المراقبة
لالرتقاء من �ضنة اإلى اأخرى كما كان عليه اإعادة بع�س الترب�ضات« .لقد وجدتني
اأغادر منطقة االأمان مجددا».
كما اأنه لم يعد راغبا في التميز .نعم ،لقد قرر هكذا وبكل ب�ضاطة اأن يخو�س
تجربة الف�ضل .ربما يبدو لنا االأمر غريبا و لكن مخاطبنا يوؤكد على جديته« .مللت
من النجاحات المتكررة .بدا لي اأني بلغت من العمر الكثير دون تجربة �ضعور
الف�ضل ،فقررت خو�س التجربة».
يقول اأمين اإنه خالفا لما ي�ضاع من اأن االأطباء يف�ضلون في العادة اأن
يرتبطوا بمن تقا�ضمهم نف�س المهنة ،فقد اختار ان يتزوج من مهند�ضة بيولوجية.
لم يكن متحم�ضا لفكرة الزواج من نف�س مهنته الأنه كان راغبا في اأن يكت�ضف
مع زوجته اأفكارا جديدة مرتبطة بتخ�ض�ضها العلمي .اأراد تجربة �ضيء مختلف
وجديد ي�ضتطيع بف�ضله الترويح عن نف�ضه« .اأكره الرتابة كما اأني �ضريع الملل وقد
مللت الطب» .يوؤمن اأمين دوما ا ّأن كل اخت�ضا�س جديد هو نافذة اأخرى تفتح له
على العالم ،وقد وجد هذا مع اأ�ضماء ،اأحيانا ب�ضكل اإيجابي واأحيانا ب�ضكل �ضلبي
ح�ضب قوله.
 .2.4كل رحلة جديدة هي اأفق روحي جديد

يقول اأمين اإنه ال يفكر اإطالقا في اإنجاب االأطفال ،اإذ اأنه ال يتحمل اأن ي�ضطر
للعناية باإن�ضان اآخر لمدة ع�ضرين عاما على االأقل�« .ضيرهقونني كثيرا ،الحياة
ق�ضيرة للغاية .يجب اأن اأتمتع بها قدر االإمكان ال اأن اأخ�ض�ضها للعناية باإن�ضان
اآخر» .يظن اأمين اأن الرغبة في االإنجاب هي مجرد ا�ضتجابة لغريزة بدائية للتكاثر
الأجل التكاثر .هو ال يرغب في اإ�ضافة طفل اآخر اإلى هذا العالم التعي�س .كما اأنه
يظن باأن اإنجاب االأطفال اأمر ممل .ما يعنيه اأن يكون فقط مرتاحا .ولكن اإن
حدث واأنجب اأطفاال فمن المهم اأن يحر�س على راحتهم و على تمتعهم بالحرية
الكاملة .مثال من حقهم اأن ي�ضتقروا في اأي مكان يريحهم في هذا العالم كما ال
يعنيه بالمرة اأن يرتبطوا بتون�س« .اأنا اأ�ضال ل�ضت مرتبطا بها فلماذا �ضاأحر�س
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على جعلهم يرتبطون بها .ثم دعيني اأ�ضاألك ماهي تون�س اأ�ضال األي�ضت مجرد قطعة
اأر�س في هذا العالم اتفق اأهلها على ت�ضميتها تون�س ؟»
اأما عن طموحاته في األمانيا واإلى اأي مدى هو ب�ضدد تحقيقها فيعتقد اأمين اأنه
را�س عموما عما بلغه وحققه من نجاحات في فترة تواجده الب�ضيطة في األمانيا .لقد
عثر على عمل محترم في اخت�ضا�ضه وتح�ضل على اإقامة دائمة .كما اأن زوجته
�ضتلتحق به بعد اإتمام بع�س االلتزامات في تون�س .لم يبق له �ضوى اقتناء �ضيارة في
اأقرب االآجال .النقل لي�س متوفرا بال�ضكل الكافي في “فا�ضربورغ اآم اإن” .توجد
حافلة واحدة ت�ضتطيع اأن تنقله اإلى عمله ال تتوفر اإال على راأ�س كل �ضاعة.
ولكن اأحالمه تتطور با�ضتمرار .األمانيا لي�ضت قدره .يفكر اأمين في الهجرة
بعد ب�ضع �ضنوات اإلى �ضوي�ضرا .تغريه فكرة العمل في م�ضت�ضفياتها .يقول اإنه �ضي�ضعى
اإلى تحقيق هذا الهدف في ال�ضنوات الخم�ضة القادمة .في تون�س كان يحلم بالهجرة
اإلى األمانيا ،واالآن هو في األمانيا ؛ عليه اأن يحلم ب�ضيء اآخر اإذن .بعد ذلك ربما
يهاجر مجددا اإلى اأمريكا .لي�س واثقا من رغبته هذه ولكن من يدري .لكن نجده
واثقا من رغبته في ق�ضاء ال�ضنوات التي تلي ح�ضوله على التقاعد في الهند“ .االأكيد
اأنك تت�ضاءلين االآن عن �ضبب اإختياري للهند .اأفهم ا�ضتغرابك و لكني اأ�ضحي اأحيانا
غريب االأطوار” .يقول اأمين اإنه طالما حلم بالموت في الهند ب�ضبب رغبته في
ق�ضاء �ضنواته االأخيرة في مكان ب�ضيط مليء بالروحانيات وخال من التعقيد .يبدو
اأمين واثقا من اأنه �ضيجد في الهند �ضالته .اأما عن احتمال العودة اإلى تون�س م�ضتقبال
فهذا غير وارد اأبدا بالن�ضبة اإليه“ .لقد ع�ضت فيها حوالي ثالثين عاما .ما الذي
�ضاأكت�ضفه فيها مجددا ؟”.
الخاتمة
ن�ضتطيع ان ن�ضتخل�س اإذا من خالل هذا البورتريه اأن االإجابات الكال�ضيكية
عن اأ�ضباب هجرة الكفاءات في تون�س ودواعيها ال ت�ضتقيم دوما واأن لكل تجربة
خ�ضو�ضيتها .لذلك من المهم اأن نولي هذه التجارب االجتماعية ما ت�ضتحقه من
اهتمام بالو�ضف والتحليل والدرا�ضة .فالرحلة الخا�ضة لكل فرد تحوي بين طياتها
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طريقة تفكير مختلفة وروؤية خا�ضة ومتفردة للعالم .9من خالل تجربة ال�ضاب اأمين
تبدو لنا الهجرة في اإحدى تجلياتها رحلة الذات التي ت�ضعى بنهم اإلى لقاء االآخر
المجهول .فهي بحث م�ضتمر عن المعنى وعن الذات في هذا المجهول و�ضعي منه
لترتيب حياته على وقعها .الهجرة بالن�ضبة اإلى اأمين هي م�ضروع حياة ينظم من
خالله معنى الما�ضي يرتب به حا�ضره وي�ضت�ضرف الم�ضتقبل.
غير اأن لعدة عوامل مو�ضوعية دورا كذلك في دفع الكفاءات التون�ضية
من االأطباء للمغادرة والبحث عن فر�س عمل وتكوين وعي�س اأف�ضل في دول
المهجر .من اأبرزها ظروف التكوين ال�ضعبة التي يتعر�س لها االأطباء ال�ضبان
خا�ضة عند اإجراء الترب�ضات.اإ�ضافة اإلى قلة فر�س العمل واال�ضتغالل المادي
الذي يتعر�ضون له في الم�ضحات الخا�ضة واهتراء منظومة ال�ضحة العمومية وعدم
توفر الحد االأدنى من �سروط العمل الالئق في الم�ست�سفيات المحلية والجهوية .اإلى
جانب مناخ العنف والتوتر وت�ضنجات المواطنين التي يتعر�س لها االأطباء.
كما اأدى مناخ عدم اال�ضتقرار ال�ضيا�ضي الذي عرفته تون�س في ال�ضنوات
االأخيرة اإلى تعميق االأزمة ،اإذ طغت التجاذبات ال�ضيا�ضية على الم�ضهد ولم تقدم
�ضلطة االإ�ضراف على االإ�ضالحات ال�ضرورية الإنقاذ منظومة ال�ضحة وتح�ضين
ظروف عمل االأطباء التون�ضيين .تزامن كل هذه الظروف الت�ضجيعات التي تقدمها
الحكومة االألمانية لالأطباء االأجانب لاللتحاق بم�ضت�ضفياتها واال�ضتقرار نهائيا بها
اأدى اإلى االرتفاع غير الم�ضبوق في ن�ضبة االأطباء المهاجرين اإلى األمانيا.
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الكفاءات التون�صية المتخ�ص�صة
بين الموجود والمن�صود

1

�صبرين الجال�صي

2

مقدمة
ظاهرة هجرة الكفاءات من الموا�ضيع التي باتت تثير الكثير من الجدل
والحوار بل ا�ضبحت محل مزايدات في ال�ضراعات ال�ضيا�ضية ،وذلك لتاأثيرها في
برامج التنمية الم�ضتدامة في اأوطاننا.
فهجرة الكفاءات جزء من عملية ا�ضتنزاف العقول والقدرات من المجتمعات
النامية الى المجتمعات المتقدمة التي ت�ضعى دائما اإلى تقديم االإغراءات لجذب
اليد العاملة ذات التاأهيل العالي ،هذا دون اعتبار ال�ضلبيات االجتماعية والثقافية
وال�ضيا�ضية المترتبة عن هذا النوع من الهجرات خا�ضة اأنه �ضلب للموارد الب�ضرية
للدول وهو ما يوؤثر بدوره �ضلبا في تطور االقت�ضاد القومي وعلى التركيب الهيكلي
لل�ضكان والقوى الب�ضرية اإذ اأن هذه الفئة من المهاجرين هي التي يمكنها الم�ضاهمة
في النهو�س ببلدانها وتحقيق التقدم داخلها.
يعزو التقرير االأول للجامعة العربية تنامي هذه الظاهرة اإلى تزايد القيود
المفرو�ضة على حرية ممار�ضة البحث العلمي والفكري الحر في اأغلب الدول
العربية ،ما يترتب عليه �ضعور متزايد باالغتراب للكفاءات العلمية والفكرية
العربية داخل اأوطانها وترقبها فر�س الهجرة الى الخارج.3
 1اأنجزت هذه الورقة تحت اإ�ضراف االأ�ضتاذة حليمة وناده في اإطار ور�ضة الكتابة التي نظمتها جمعية تون�س الفتاة مع
منظمة «كونراد ادينور» ما بين �ضهري جويلية و�ضبتمبر .2019
 2طالبة دكتوراه واأ�ضتاذة متعاقدة بكلية �ضفاق�س لها مقاالت علمية من�ضورة واأخرى ب�ضدد الن�ضر كما انها باحثة
متطوعة بمركز البحوث االقت�ضادية واالجتماعية بتون�س.

 3مقال تحليلي تحت عنوان «ما ال�ضبيل اإلى الحد من ظاهرة هجرة العقول واالأدمغة من العالم العربي؟» من�ضور
على موقع الجزيرة نت  155اأيلول �ضبتمبر  2016انظر https://upls.fr/IMG/pdf/x-ens-espci_2017_ :

arabe.pdf
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وتون�س لي�ضت بمناأى عن ركب هذه الظاهرة ،فح�ضب االإح�ضائيات الر�ضمية
ٌ�ضجلت هجرة ما يقارب  15األفا من الكفاءات التون�ضية منذ بداية  ،2018و“بح�ضب
اأرقام مكتب التون�ضيين في الخارج للفترة الممتدة من جانفي اإلى اأوت  ،2018فاإن
 14األفا و 250متخ�ض�ضين معلنين قد هاجروا من تون�س نحو وجهات خارجية
مختلفة”.4
وبين نف�س الم�ضدر اإن المهن التي ت�ضارك في هذا النزوح اال�ضتنزافي هي
ّ
من كبار المديرين ( ،)8200التعليم ( ،)2300المهند�ضين ( )2300واالأطباء ()630
وعلماء الكمبيوتر ( )450وال�ضيادلة (.)370
اأما بالن�ضبة اإلى دول اال�ضتقطاب فعادة ما تكون “فرن�ضا ،األمانيا ،كندا ،اأو
دول التعاون الخليجي”.
والحقيقة اأن هذه الظاهرة باتت تمثل عائقا فعليا اأمام التنمية ال�ضاملة التي
ت�ضعى دول المنطقة اإلى تحقيقها في �ضلب مجتمعاتها ،لكن تبقى االأو�ضاع الوطنية
هي االإ�ضكال الفعلي لتحفيز تنامي هذا التهجير ،واالإ�ضكالية الحقيقية هي في عوامل
الجذب التي تت�ضم بال�ضخاء و االإغراء المادي اأوال ،والمعرفي والعلمي ثانيا،
وعلى هذا االأ�ضا�س يمكن طرح جملة من االأ�ضئلة الجوهرية التي من �ضاأنها اأن توجه
التفكير حول هذه الم�ضاألة :
هل ا ّأن البحث عن تقدير الذات هو دافع فعلي للهجرة ؟ كيف يكون عدم
الر�ضا �ضبيال اإلى تغير م�ضار الحياة ؟
والى اأي مدى يمكن اعتبار المهجر اأنموذجا لال�ضتقرار ؟
ولتناول هذا المو�ضوع بالدر�س فاإننا �ضنعتمد على نموذج بحثي ا�ضتنادا اإلى
منهج درا�ضة الحالة وتقنية المقابلة المفتوحة ،والتي من خاللها �ضن�ضتجلي بع�س
التفا�ضيل حول تجربة محاورنا والتي بداأت تح ّديا في وطنه لت�ضل به الظروف
الى درجة البحث عن االعتراف بذاته المتميزة في و�ضطه المهني مما خلق
 4عمار قردود 94« ،األف كفاءة غادرت تون�س في ظرف � 6ضنوات و 15منذ بداية  ،2018مقال على موقع
 /29/10/2018anbaa-tounesانظر :
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2018/10/29/94-
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حالة من عدم الر�ضا لتظهر اأمامه فر�ضة للهجرة ي�ضعى من خاللها اإلى نيل هذا
االعتراف في و�ضط مختلف تماما عن محيط بالده من حيث النظم وخ�ضو�ضية
المعي�س مما يجعله ي�ضلم باأن هذا الف�ضاء هو االأن�ضب لال�ضتقرار وا�ضتكمال طموحه
المهني والمعرفي.
المنهجية المتًبعة
اإن اعتمادنا لمنهج درا�ضة الحالة لم يتاأت من فراغ اإذ يعود ذلك اإلى اأهميته
في جمع المعطيات الالزمة حول الفرد ،مما يمكننا من فهم �ضلوكه اأو الم�ضاكل
المتعلقة به وتاأويلها وقد تعددت التعاريف حول هذا المنهج ومنها “اأن الحالة هي
وحدة قد تكون فردا اأو مجتمعا ،اأو �ضكانا للمجتمع من الوحدات التي يمكن اأن
تخطر على بال المرء وتتميز بكونها محددة المالمح ،وا�ضحة الحدود” ،5كما
اأنها “و�ضيلة لفهم التفاعل الذي يحدث بين العوامل التي توؤدي اإلى التغيير والنمو
والتطور على مدى فترة من الزمن وهي تتكامل مع عملية خدمة الفرد التي تهدف
الى العالج اعتمادا على ما تقدمه له درا�ضة الحالة”.6
كما اعتمدنا اأي�ضا على تقنية المقابلة المبا�ضرة باعتبارها اإحدى و�ضائل هذا المنهج
اإذ يعرفها كوفمان باأنها مقابلة تجرى من خالل دينامية عك�ضية  :ينطلق الباحث
بكل ن�ساط في االأ�سئلة من اأجل اإثارة المبحوث وتعتمد على تحليل المحتوى لتحليل
البيانات .كما ي�ضير اأي�ضا “اأنه يتوجب على الباحث عدم اإطالق اأي اتجاهات لها
خ�ضو�ضية لدى المبحوث والتي تجعله حذرا من الدخول في المقابلة ،اأي اإذا كانت
االأ�ضئلة �ضخ�ضية تكون االإجابات �ضخ�ضية” ،7ولهذا وجب على الباحث اأن يفهم �ضلوك
المبحوث ويعيه ويكون هو الم�ضوؤول عن تاأطير المقابلة ،ويجب على المبحوث في
المقابل اأن ي�ضتوعب �ضلوك الباحث على اأنه يهتم به باعتباره �ضخ�ضا ا�ضتطاع الدخول
في مجال ف�ضائه الخا�س واأنه يهم نظام تفكيره الى درجة المالزمة.
5
عمان ،دار غيداء للن�ضر
فرا�س عبا�س فا�ضل البياتي ،علم االجتماع «درا�ضة تحليلية ،الن�ضاأة والتطور»ّ ،
والتوزيع ،ط� ،2012 ،1 .س .43

 6اإبراهيم مروان عبد المجيد  :اأ�ض�س البحث العلمي الإعداد الر�ضائل الجامعية ،عمان  ،موؤ�ض�ضة الوراق للن�ضر
والتوزيع  ،ط � ، 2000 1س .135
Jean Claude Kaufmann، L’entretien compréhensif، Paris، Armand colin، éd 2011، pp18،19..
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اأما بالن�ضبة اإلى اأنموذج بحثنا فقد اعتمدنا على اأحد الكفاءات المهاجرة نظرا
اإلى عدة عوامل �ضنتطرق اليها تباعا في هذا البورتريه ،فهو �ضاب يدعى ن�ضال
متميز علميا ،متزوج ينحدر من اأ�ضرة مثقفة توفي والده وهو في �ضن الثانية
ع�ضرة ،له اأخ وحيد اإلى جانب اأمه المري�ضة ،كما اأنه كان موظفا �ضاميا في اإحدى
موؤ�ض�ضات التاأمين.
خير ن�ضال الهجرة ولم يكتف بعمله في تون�س ؟
ومن هنا نت�ضاءل لماذا ّ

 .1اأين اأنا ؟  ...من التميز اإلى الهام�صية
اإن التميز والنجاح هما من �ضمات ال�ضباب الطموح ،الذي ي�ضعى اإلى تغيير
محيطه االجتماعي والعائلي نحو االأف�ضل ،وذلك عبر التموقع الجيد �ضلب منظومة
الت�ضغيل بما يتما�ضى مع موؤهالته العلمية وكفاءته العملية .لكن ا�ضطدام الماأمول
بالواقع اأثبت اأن الكفاءة عادة ما تكون مهم�ضة اأو �ضحية الموؤ�ض�ضة االإدارية التون�ضية
التي بقيت تقليدية الو�ضائل والقوانين ،ناهيك اأي�ضا ا ّأن الو�ضع العام الذي باتت
تعاي�ضه البالد اإبان الثورة زاد في تعميق حالة التهمي�س واالغتراب االجتماعي،
طبعا هذا انطالقا مما �ضيو�ضحه ن�ضال في �ضياق هذا البحث ،فماهي �ضور التهمي�س
التي واجهها في تجربته الذاتية ؟
 .1.1م�صار درا�صي متميز يت�صم بالتحدي

ن�ضال من الكفاءات التون�ضية ال�ضابة ،ويبلغ من العمر � 29ضنة ،متزوج
من مهند�ضة اإعالمية منذ �ضنة تقريبا كما اأنه م�ضوؤول عن اأمه واأخيه .تح�ضل على
باكالوريا اإعالمية بمعدل جيد من المدر�ضة الثانوية �ضيدي ثابت ،ثم در�س علوم
و�ضبكات االإعالمية بجامعة بنزرت وكان االأول على دفعته بمالحظة ممتاز،
ورغم انخراطه في �ضوق العمل اإال اأنه ا ًأبى اإال اأن ي�ضتكمل درا�ضته اإيمانا منه
باأهمية الم�ضار العلمي في تحقيق �ضورة ذاتية واجتماعية مميزة للفرد ،ولهذا
در�س ماجي�ضتير ات�ضال بجامعة المنار اإال اأنه وب�ضبب اجبارية الح�ضور من
ناحية والتزامه المهني من ناحية اأخرى لم ي�ضتطع ا�ضتكمال درا�ضته ،لكن وبناء
على ن�ضيحة اأ�ضاتذته قرر الخو�س في تحد علمي جديد يعك�س مدى طموحه
و�ضعيه الدوؤوب اإلى تحقيق ما ي�ضبو اإليه ،فقد �ضجل في الجامعة االفترا�ضية
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في تون�س ودر�س طيلة �ضنتين متحديا ذاته اأوال وظروف عمله ثانيا ،ورغم
كل ال�ضعوبات تح�ضل على �ضهادة الماج�ضتير المهني في االت�ضال وال�ضبكات
االإعالمية بمالحظة ح�ضن جدا وقد الم�ضنا فخره بذاته اأوال وبمعدله ثانيا ال ّأن
هذه ال�ضهادة �ضعبة المنال .كما اأن هذا التخ�ض�س يكت�ضي اأهمية خا�ضة في
الم�ضار المهني اإذ اأن جل الموؤ�ض�ضات التجارية واالت�ضاالت الكبرى ال يتم ترقية
موظفيها في المنا�ضب العليا اإال عند اإحرازهم على هذه ال�ضهادة .وبهذا اأ�ضبح
من�ضب ن�ضال معادال لمن�ضب مهند�س ،ومن ثم تمت ترقيته الى من�ضب نائب
رئي�س م�ضلحة.
فماهي الظروف التي دفعت به الى الهجرة اإذن ؟
 .2.1من النمطية الدارية الى رتابة العي�س

يعد ن�ضال من الكفاءات المتخ�ض�ضة اأي اأنه من االأ�ضخا�س الذين تابعوا
درا�ضتهم الجامعية في بلدانهم االأ�ضلية ،وقد بينا هذا في م�ضيرته العلمية ال�ضالف
ذكرها.
ورغم هذا التميز اإال اأنه ال يجد الموازنة بين م�ضتواه العلمي وبين ما ي�ضبو
اإليه من معي�س ،ففي رحلته لتطوير ذاته و اإك�ضابها المزيد من المعارف ،يجد
نف�ضه في دائرة الثبات المفرو�س ال مجال لالمتيازات التي كان يحلم بها ،وهذا
الثبات هو نتيجة لعدة عوامل تاآل ًفت فيما بينها لتخلق نوعا من الروتين وبالتالي
الملل والرتابة ،واأولها �ضعف المردود المادي وانخفا�س الم�ضتوى المعي�ضي
وعدم توفير الظروف المادية واالجتماعية التي تو ّؤمن له العي�س في م�ضتوى
اجتماعي منا�ضب ،فقد �ضرح اأنه ظل مدة �ضنتين في بدايته العملية يتقا�ضى
ما قيمته  350دينارا منها  150دينارا تمنحها الدولة في اإطار عقد عمل و200
دينار منحة ترب�س تمنحها الموؤ�ض�ضة ،ناهيك اأنه لم يتمتع خالل هذه الفترة باأية
حقوق مهنية .وبعد تر�ضيمه وعلى الرغم من ترقيته فاإن راتبه بقى في حدود
المتو�ضط ،وال يلبي حاجياته بالرغم من بع�س االمتيازات المادية التي يتمتع
بها ،وبمقارنة و�ضعه مع اأ�ضدقائه العاملين في القطاع الخا�س والذين يقا�ضمونه
نف�س االخت�ضا�س ونف�س درجته المهنية يرى نف�ضه دونهم على كافة الم�ضتويات
و االمتيازات ،وفي هذا االطار يقول “ اإن اأغلب الموظفين عامة العاملين في
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الموؤ�ض�ضات العمومية ال يتقا�ضون ما ينا�ضب موؤهالتهم بل حتى اأن الراتب ال
يكفيهم اأحيانا لتلبية حاجياتهم”.
ومن العوامل االأخرى اأي�ضا نجد الهيمنة والت�ضلط والف�ضاد االداري وت�ضييق
الحريات على العقول العلمية المتمثلة في ذوات الموظفين خا�ضة منهم ال�ضباب
مما يجعلهم يعي�سون في احباط تام ،فقد ذكر ن�سال اأنه كلما طالب الموؤ�س�سة التي
يعمل بها باإدراج ا�ضمه في الئحة االأ�ضخا�س الذين �ضيتم تكوينهم رف�س الم�ضوؤولون
ذلك معلال هذا باأن الح�ضول على التكوين اأمر طغت فيه المح�ضوبية والعالقات
النافذة .اأما بخ�ضو�س من�ضبه فهو يرى اأنه ي�ضتحق من�ضبا اأعلى من هذا على
اعتبار اأن كفاءاته العلمية وخبراته العملية تخول له ذلك ،لكن اال�ضكالية تنح�ضر
ح�ضب تعبيره في انعدام ال�ضفافية بخ�ضو�س الترقيات الأنه ال توجد مقايي�س وا�ضحة
ومحددة تقوم عليها عملية الترقية ،اإلى جانب انعدام التقييم الفعلي لقدرات الفرد
المهنية وهو يرى اأن هذا ما ي�ضر باالإدارة التون�ضية وي�ضبغها بطابع النمطية الذي
يئد كل اإبداع ،والمكان الذي كان يعمل فيه هو اأنموذج م�ضغر لهذه النمطية.
اأما العامل االأخير في نظر ن�ضال فهو الجانب ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي من
ناحية والعامل ال�ضخ�ضي من ناحية اأخرى ،والمق�ضود هنا اأن البالد التون�ضية
ا�ضبحت ت�ضهد بعد الثورة ارتفاعا مطردا لالأ�ضعار خا�ضة في المواد االأ�ضا�ضية وهو
ما اأدى “الى تقهقر الطبقة الو�ضطى اإذ تراجعت القدرة ال�ضرائية بن�ضبة  %40في �ضنة
 2015االأمر الذي اأدى الى تزايد مطلبية الطبقة ال�ضغيلة”.8
ومع تالحق الحكومات االنتقالية و ف�ضلها في و�ضع ا�ضتراتيجيات اقت�ضادية
وتنموية فعالة تخلّ�س المواطن التون�ضي من هذا الغالء اأ�ضبح الو�ضع العام في
تون�س خا�ضة بعد الثورة ال يطاق ح�ضب ما اأفاد به ن�ضال ،فاالإن�ضان بات يعمل
فقط لياأكل دون امتيازات ودون مجال للتطوير من م�ضتوى المعي�ضة وال �ضبيل
اأي�ضا اإلى البحث عن الرفاهية التي باتت مكلفة اأي�ضا .وقد ذكر اأنه عندما يذهب
مثال في ف�ضل ال�ضيف لال�ضتجمام على ح�ضاب الموؤ�ض�ضة التي يعمل فيها ،فاإنها
الحقا تقطع من راتبه ثمن هذا اال�ستجمام عبر اأق�ساط ،هذا دون اعتبار اأي�سا

 8زياد زرعي ،دعم ق�ضايا ال�ضباب ،تقرير منظمة راج تون�س ،تاأطير يا�ضين النابلي� ،2016 ،س.8 .
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اإلزامية دفع الديون المتخلدة بذًمته ،فهو ي�ضف الحياة باأنها اأ�ضبحت قا�ضية في
تون�س ،مما دفعه اإلى البحث عن فر�ضة للهجرة رغم اأنها من الموا�ضيع التي
كانت محظورة في ذهنه لعدة اعتبارات اأهمها مر�س والدته .ي�ضتنتج مما �ضلف
تاآلف الو�ضع ال�ضيا�ضي ممثال في الثورة وحكومات االنتقال الديمقراطي والحالة
االقت�سادية المت�سمة بتدهور م�ستوى العي�س لي�سكال دافعا للهجرة في االأو�ساط
ال�ضبابية عامة والكفاءات خا�ضة.
هنا يمكن التاأكيد على اأمر وهو اأن انت�ضار ثقافة الهجرة باعتبارها من اأ�ضهل
الحلول واأهمها للهروب من واقع اجتماعي واقت�ضادي متاأزم من �ضاأنه اأن يوؤدي
اإلى �ضعف ال�ضعور بالمواطنة واالنتماء اإلى هذا البلد والحقيقة اأن ن�ضال يرى اأن
الكفاءات في بالدنا عادة ما يتم تهمي�ضها مما يدفعها اإلى البحث عن اإعادة االعتبار
خارج وطنها.
 .2المهجر ونموذجية العتراف بالآخر
اإن تميز الكفاءات العربية عامة والتون�ضية خا�ضة في جل المجاالت العلمية
والتكنولوجية جعلها هدفا لال�ضتقطاب االأجنبي الذي ي�ضعى دائما اإلى توفير امتيازات
يراها المهاجر عامال من عوامل االعتراف بقيمته العلمية اأوال واالإن�ضانية ثانيا،
فلطالما كان الغرب هو االأنموذج االأمثل في ت�ضورات ال�ضباب على م�ضتوى حقوق
االإن�ضان ورفاهية العي�س التي تكون �ضبه منعدمة في اأوطانهم ،فماهي اأ�ضباب هذا
االإقرار ح�ضب ت�ضور ن�ضال ؟
 .1.2هذا التقدير الذي اأبحث عنه

�ضحيح اأن الظروف التي �ضلف ذكرها دفعت ن�ضال الى التفكير في الهجرة
اإال اأن هذه الفكرة ا�ضتوطنت ذهنه بعد اأن اأر�ضلت له احدى الموؤ�ض�ضات البنكية
في بلد اأوروبي عر�ضا للعمل معها وذلك عبر الموقع االفترا�ضي “،”Linkedln
والذي يوؤكد ن�ضال اأنه قد �ضجل فيه ق�ضد التجربة ولم يكن جادا في ا�ضتعماله
اإلى اأن جاء العر�س االآنف ذكره والذي وجد اأنه فر�ضة ت�ضتحق المغامرة،
ولم ال فربما كانت هذه فر�ضة عمره التي �ضتغير م�ضار حياته جذريا ويحقق من
خاللها ما ي�ضبو اليه ،خا�ضة و اأنه الم�س الجدية في التعامل معهم اإذ اأجروا معه
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ثالث مقابالت عمل بوا�ضطة “ال�ضكايب” وكان ممتحنوه في المرحلة االأولى من
المهند�ضين المتخ�ض�ضين ،ومنذ البداية يوؤكد ن�ضال اأنه نال قبولهم وا�ضتح�ضانهم
وهو ما جعلهم يزورون تون�س الإجراء مقابلة مبا�ضرة معه وهذه المرة مع ممثل
الموارد الب�ضرية ورئي�س الم�ضروع الذي �ضيعمل �ضمن فريقه وقد اأعجبوا بخبرته
المهنية واأكدوا قبوله وتعيينه وقد تكفلت هذه الموؤ�ض�ضة بكافة االإجراءات االإدارية
والمهنية ،منها ت�ضريح العمل والوثائق الخا�ضة بالتاأمين واالإقامة وغيرها ...
تعهدوا بتجهيز ملفه ال�ضحي وتحمل كل الم�ضاريف
وح�ضب ما اأفاد به ن�ضال ّ
عبر اإر�ضاله الى م�ضحة خا�ضة في تون�س ،اأين اأجرى كل التحاليل الطبية ناهيك
اأن العقد ثم اإم�ضاوؤه ب�ضرعة كبيرة ،اأما هو فكانت مهمته الوحيدة هي اإيداع كل
الوثائق التي اأر�ضلوها اليه اإلى الجهة الم�ضوؤولة عن ملفه وهي المكتب الفرن�ضي
للهجرة واالندماج.
ثم بقي في انتظار التاأ�ضيرة التي تاأخرت ب�ضبب العطلة ال�ضيفية وقد اأفاد ن�ضال
اأن “ الهجرة لي�ضت بتلك ال�ضعوبة
المتخيلة” طبعا هذا ح�ضب تجربته الخا�ضة والتي
ً
راأى فيها حلمه الدائم وهو االعتراف به علميا اأوال ومهنيا ثانيا.
وال�ضوؤال المطروح لماذا ترغب الدول الغربية في ا�ضتقطاب كفاءاتنا وتوفير
ما عجزت عنه اأوطاننا ؟
لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال يجب فهم ا�ضتراتيجيات الدول الغربية والتي عادة ما
تكون مدرو�ضة ووفق تخطيط منظم من اأجل تعوي�س حالة النق�س التي تعي�ضها،
والمق�ضود هنا انخفا�س ن�ضبة “ العقول العلمية” في الدول المتقدمة �ضناعيا ب�ضبب
التهرم ال�ضكاني وانخفا�س ن�ضب الوالدة وبالتالي انخفا�س م�ضتوى المتخ�ض�ضين في
المجاالت العلمية والتقنية ،مما يجعلها تبحث عن كفاءات اأجنبية ،معتمدة في �ضيا�ضتها
اال�ضتقطابية على االغراءات المادية ،وهذه ال�ضيا�ضة تجذرت ب�ضفة مثيرة لالنتباه في
ال�ضنوات االأخيرة باعتبار اأن غالبية الدول المتقدمة بات م�ضتوى نموها ال�ضكاني ينخف�س
خالفا لدول العالم النامي ومنها الدول العربية الذي ي�ضهد نموها ارتفاعا مطردا لل�ضكان.
فالدول الراأ�ضمالية ت�ضعى اإلى دعم مجتمعاتها بالكفاءات العربية ،في المقابل
ت�ضتنزف الدول النامية كفاءاتها وتجبرهم ق�ضرا نحو ما يرونه “الفردو�س” بالن�ضبة
اإليهم.
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 .2.2المتيازات المهنية وفر�س التطور

اإن المتاأمل في طبيعة القوانين الغربية يالحظ �ضرامتها بخ�ضو�س منح
التاأ�ضيرات للمواطنين الوافدين من الدول النامية ،اإال اأنها ال تتوانى عن تقديم
االمتيازات والت�ضهيالت لكفاءات هذه البلدان وذلك من خالل توفير موارد مادية
�ضخمة تمكنها من تمويل فر�س عمل مهمة ،ت�ضكل بها اإغراء قويا للكفاءات العربية
بما توفره من م�ضتوى عي�س ممتاز و�ضمانات اجتماعية وخدمات عديدة وهذا ما
يوؤكده ن�ضال بقوله “ تقريبا دخلي اليوم يعادل ثالثة اأو اأربعة اأ�ضعاف ما كنت
اأتقا�ضاه في تون�س” ناهيك اأنه يكفيه لمعي�ضته ورفاهيته كما اأنه يدخر منه ،وهو
ال يخفي انبهاره بطريقة العمل في الخارج ،فكل المعامالت بالب�ضمة وباالإيميل
ح�ضب ت�ضريحه ،ويكتفي الفرد باإنجاز مهامه العملية فقط دون فر�س مهام اأخرى
عليه مثلما هو الحال في االدارة التون�ضية ،ويذكر مثال اأنه في بدايته العملية قد واجه
بع�س ال�ضعوبات في اللغة ،فمرة ال يجد التعابير اأو الكلمات المنا�ضبة لكن هذا ال
يهم م�ضوؤوليه على حد قوله ،المهم عندهم اإي�ضال المعلومة فقط ،فهم قد اختبروه
�ضابقا ،لذلك يعرفون م�ضتواه اللغوي منذ البداية ،فالمهم عندهم كيفية ت�ضيير عمله
باعتبار اأن اخت�ضا�ضه من االخت�ضا�ضات القليلة والمطلوبة في الدول الغربية ولهذا
مازالت العديد من ال�ضركات االأجنبية ترا�ضله من اأجل االن�ضمام اإليها ،اإ�ضافة اإلى
اأن جل الموؤ�ض�ضات االأجنبية عادة ما تتيح الفر�س للعاملين في مجال البحث العلمي
وخا�ضة منهم المتميزين الذين يثبتون كفاءاتهم ،وتطورها من جهة وتفتح اأمامهم
اآفاقا جديدة اأو�ضع تت�ضم بالعطاء من جهة اأخرى وهذا ما يبينه ن�ضال في مقارنته
المخت�ضين في الغرب
بين عمله في تون�س وعمله الحالي ،فهو يرى في العموم اأن
ً
يحترمون قدرات الكفاءات وراأيها في كيفية ت�ضيير العمل اأما في تون�س فال مجال
لالإبداع ح�ضب تعبيره ،اإذ يجب اأن تعمل دون اعترا�س ودون جدال ودون اإبداء
راأي ،كاأنك ال تعمل لح�ضاب موؤ�ض�ضة عمومية بل لح�ضاب مديرك في العمل ،خالفا
للبلد الذي يقيم فيه ،فهو يوؤكد على مبداإ التنا�ضف واالنفتاح في �ضلب الموؤ�ض�ضة من
اأجل ح�ضن ت�ضيير العمل وقد قدم مثاال في �ضورة اختالف �ضخ�ضين حول مقترح
اأو طريقة للعمل .في هذه الحالة يحدث الم�ضوؤولون لجنة ُي�ضتمع فيها لكال الطرفين
ثم تقرر اأيهما االأف�ضل للعمل به .ثم يعود اأي�ضا للمقارنة بين عمله ال�ضابق والحالي
وي�ضتنكر كيف اأنه كلما طالب بفر�ضة لاللتحاق بتكوين من اأجل تطوير معارفه
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في مجال عمله اإال و يرف�س مطلبه  ،هذا دون اعتبار ردة فعل بع�س الم�ضوؤولين
اإذا ما قدم راأيه حول كيفية ت�ضير العمل اأو في بع�س الم�ضائل المتعلقة بمجال
اخت�ضا�ضه ،هي ردة فعل يراها هادمة لكل طموح يحمله اأي موظف �ضاب يريد
الرفع من م�ضتوى االإدارة التي يعمل فيها والتي بقيت تقليدية على كل الم�ضتويات
ب�ضبب الجمود الفكري والمهني لمن يرون في راأي موظف تحت اإمرتهم تجاوزا
ل�ضالحياتهم وتعديا على �ضلطتهم في االإدارة.
لكن رغم هذا يقر ن�ضال بوجود بع�س االإكراهات في �ضلب هذه المثالية
المهنية ،وذلك من خالل طبيعة العالقة مع زمالئه في العمل واأغلبهم من التون�ضيين
والمغاربة والجزائريين و هي عالقة جيدة في نظره تخفف عنه “الغربة” فهم
يتحدثون باللغة العربية فيما بينهم وهو اأمر لم ي�ضت�ضغه بع�س زمالئهم الغربيين
والذين و�ضل بهم االأمر اإلى تقديم �ضكوى بخ�ضو�س هذا المو�ضوع اإلى مروؤو�ضهم
والذين وجهوا بدورهم اإنذارات وتنبيهات لتالفي هذا االإ�ضكال في العمل الأنه
ينعك�س �ضلبا على المردود المهني للموؤ�ض�ضة اأوال وعلى البعد العالئقي بين العامليين
ثانيا .ورغم ا�ضتنكاره لهذا عاطفيا اإال اأنه يرى اأن هذه ال�ضلبية في حد ذاتها تمثل
نموذجية المهنية اإذا ما تاأملها من الناحية العقلية.
 .3البحث عن مواطنة بديلة
 .1.3القيمة الن�صانية في المهجر

في هذا الخ�ضو�س ذكر ن�ضال عدة امتيازات تم التطرق اإليها في �ضياق
تحليل المحاور ال�ضابقة ومنها ارتفاع راتبه الذي خول له العي�س برفاهية مقارنة
ببالده فم�ضتوى المعي�ضة في الغرب لي�س مكلفا كما هو مت�ضور� ،ضحيح اأن ال�ضكن
واال�ضتئجار باهظ الثمن ،لكن االأكل والملب�س ومتطلبات االإن�ضان اليومية رخي�ضة
موؤكدا على وجود توازن في المعي�ضة ،فالكل ي�ضتطيع العي�س بكرامة ،وهو يرى
اأن هذا الجانب يمثل قيمة اإن�ضانية مفقودة في الوطن العربي عامة وتون�س خا�ضة،
فالمواطن التون�ضي لم يعد ي�ضتطيع توفير اأب�ضط متطلباته اليومية خا�ضة في ظل
االرتفاع المطرد لالأ�ضعار و�ضعف الدخل الفردي “ ،فالمعطيات ت�ضير اإلى اأن تون�س
تحتل المرتبة الثالثة في �ضمال اإفريقيا في موؤ�ضر ارتفاع تكلفة المعي�ضة ل�ضنة ”2017
وهذا ما اأفردته التقارير الوطنية و ن�ضرته �ضحيفة ال�ضروق في اإحدى اأعدادها.
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هذا من جانب ومن جانب اآخر يرى ن�ضال اأنه من المظاهر االإن�ضانية
االأخرى هي احترام الخ�ضو�ضية الفردية لالإن�ضان خالفا للمجتمعات العربية
التي ال تعرف هذه الميزة ،وربما لهذا هي متاأخرة الأن الوقت الذي ت�ضتثمره
في البحث في الحياة الخا�ضة للفرد اأكثر من الوقت الم�ضتثمر في االنتاجية في
مقابل ما هو موجود في الدول المتقدمة وهذا هو �ضر تقدمها .فهو يوؤكد اأن
المجتمعات الغربية هي مجتمعات عملية وهي لي�ضت اجتماعية الى حد ما فمثال
عندما ا�ضتقر في بداية هجرته كان منزله في منطقة ي�ضكنها الكثير من المغاربة
واالأتراك وغيرهم ،وكان بحكم الجوار والعوامل الم�ضتركة االخرى كاللغة
والدين مع بع�س االأقليات ملزما بتبادل التحية معهم ال غير ،ويعزو هذا النعدام
وجود وقت فراغ الإن�ضاء عالقات اجتماعية ،التي هي لي�ضت هدفه االأ�ضا�ضي،
فالهدف من هجرته هو العمل واكت�ضاب خبرات مهنية جديدة تخول له الح�ضول
مقر �ضكنه فاإن �ضكان المنطقة الجديدة ال
على فر�س اأف�ضل ،لكن عندما غير ّ
تربطه معهم اأي عوامل م�ضتركة وال وجود الأي عالقة له معهم حتى لو كانت
مجرد تحية ،وهذا اأمر ال يوؤثر فيه بل على العك�س ،هو معجب به ويعتبره ميزة
لتطورهم وتقدمهم.
 .2.3ال�صتقرار م�صروع عائلي

ا ّإن ما يثير القلق ،حقيقية هو اأن ظاهرة الهجرة اأ�ضبحت ثقافة متجذرة في
�ضفوف ال�ضباب التون�ضي وبالتالي �ضعف مواطنتهم ومحاولتهم االن�ضالخ عن
الوطن الذي كان الم�ضدر االأول في تكوينهم واإعدادهم ليكونوا كفاءات لت�ضل
هذه المحاولة الى المغاالة في تبجيل الغرب وقيمه وثقافته وهذا في رحلة بحثهم
عن االآمال واالحالم ،فن�ضال مثال اأقر ا ّأن العودة الى الوطن هي من الم�ضائل
المطروحة ولكنها في ذات الوقت م�ضروطة بمدى بلوغ هدفه وذلك من خالل
قوله “نعم اأنوي اال�ضتقرار ،وحتى م�ضاألة العودة مطروحة على االأمد البعيد حتى
اأنني اأرغب في ت�ضفير اأمي وزوجتي واأخي لال�ضتقرار معي” ،والمتاأمل في هذا
الت�ضريح يرى اأن عبارة “على االأمد البعيد” تحمل دالالت اال�ضتحالة ،ناهيك على
اأنه راغب في ا�ضطحاب اأ�ضرته كلها معه لال�ضتقرار في المهجر فهو بهذا يقطع مع
العودة الأن العن�ضر الوحيد الذي يربطه بوطنه هو اأ�ضرته ،و اإذا اأ�ضبحت م�ضتقرة
معه فما الذي �ضيعيده اإلى تون�س ؟ ربما �ضتكون زيارته في اإطار اال�ضتجمام اأو
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زيارات عائلية الأهل زوجته ،كما اأنه يعتبر بلد االإقامة مجرد محطة الكت�ضاف
االآخر المتقدم ،والذي من خالله �ضيتعلم ويتطور ويكت�ضب معارف جديدة من اأجل
البحث عن فر�س اأف�ضل وفي بلدان هو يراها بلدانا نموذجية يطيب فيها العي�س
أطور خبراتي لمدة �ضنة اأو �ضنتين ومن ثم اأريد
وهذا من خالل قوله “ اأريد اأن ا ّ
البحث عن فر�س اأخرى اأف�ضل من عملي هذا وفي بلدان مثل �ضترا�ضبوغ اأو المانيا
ولم ال كندا”.
ومن خالل كل ذلك ن�ضتنتج ا ّأن العي�س بالمهجر هو حلم يرى ال�ضباب وجوب
الت�ضبث به ،وا ّأن مفهوم المواطنة وقيمها باتت ت�ضعف اليوم في �ضفوفهم لعدة
اعتبارات اأهمها االأو�ضاع ال�ضيا�ضية المتاأزمة واالقت�ضاد المتدهور وال�ضاأنين
االجتماعي واالأمني المترديين ،كل هذه العوامل جعلت الوطن عبئا على اأبنائه،
الذين ي�ضعون اإلى االن�ضالخ عنه.
الخاتمة
ال ريب اأن المجتمعات العربية عامة والمجتمع التون�ضي خا�ضة تتعر�س
منذ اأمد بعيد اإلى ا�ضتنزاف كفاءاتها تزامنا مع ا�ضتنزاف طاقتها ومواردها مما
اأ�ضعف اقت�ضادها واأباح �ضيا�ضتها ناهيك عن تمزيق كياناتها االجتماعية ،االأمر
الذي �ضبب لموؤ�ض�ضات المجتمع حالة من الركود والجمود الفكري والثقافي،
وجعل الدول عاجزة عن اإدارة االأزمات اأو حتى ابتكار ا�ضتراتيجيات اإ�ضالحية
علمية تقوم على ا�ضت�ضراف م�ضتقبلها وم�ضتقبل �ضبابها .دون اأدنى �ضك تت�ضم
هذه الظاهرة بالديناميكية والحركية الدائمة مما زاد في تعميق الهوة العلمية
واالقت�ضادية والفكرية بين العالمين النامي والمتقدم ،لهذا وجب على البالد
التون�ضية مثلها مثل �ضائر البلدان التي تعاني من هذا اال�ضتنزاف اأن تراجع قوانينها
وت�ضريعاتها المتعلقة ب�ضيا�ضات الت�ضغيل في اأوطانها والبحث عن �ضبل اال�ضتفادة
من قدرات هذه العقول ومعارفها في النهو�س بالتنمية ،كما يجب العمل على
الق�ضاء على م�ضببات الهجرة والعمل على تح�ضين ال�ضياق االجتماعي والمعرفي،
كما نوؤكد اأي�ضا على اأهمية توفير بيئة مهنية محفزة للعطاء ولم ال االعتماد على
الكفاءات الم�ضتقرة في الخارج وت�ضريكها في الن�ضاطات العلمية والفكرية التي
تتم داخل الدول عو�س جلب الكفاءات االأجنبية التي عادة ما تكون عالية الكلفة
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وهو ما يجعل الدول النامية تتكبد خ�ضارة مالية مهمة بجانب الخ�ضارة المالية التي
تتكبدتها لالإنفاق في تكوين هذه الكفاءات وتعليمها .فاالإ�ضكال الحقيقي يكمن في
عجز اأوطاننا عن فهم ا ّأن اال�ضتثمار الحقيقي لل�ضعوب هو اال�ضتثمار في مواردها
الب�ضرية باعتبارها مفاعل فكرية وعلمية وجب تمكينها من كل الت�ضهيالت لخلق
مناخ اإيداعي ي�ضاعد على الخلق و االإنتاج لتحقيق التنمية الم�ضتدامة التي ت�ضبو
اإليها كل دول العالم الثالث ومن بينها تون�س .كما وجب اأن ننوه باأهمية اإعادة
بناء مفهوم الهوية وهيكلتها وتعزيزها في �ضخ�س هذا الن�ضاأ الذي بات منبهرا
بثقافة االآخر مفا�ضال بينها وبين ثقافة مجتمعه وهو ما يعني حدوث تغيير جذري
في بنائها االجتماعي والهوياتي .فالوطن رغم “عجزه” عن ا�ضتيعاب اأحالم
�ضبابه اإال اأنه ال ي�ضتحق االن�ضالخ عنه اأو القدح فيه و ال مجال للقول ا ّإن “هجرة
الكفاءات لي�ضت خيانة للوطن و اإنما بحث عن بيئة ت�ضلح اأن تكون وطنا” على
حد تعبير اأحد المفكرين.
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التميز واإعادة اإنتاج النجاح بالمهجر
ثقافة
ّ

1

بالل المزوغي

2

المقدمة
يعتبر االعتراف االجتماعي 3م�ضاألة هامة في مجتمعنا اليوم الرتباطه
بالنجاح والتفوق اللذان يحققهما الفرد .فمثال تعتبر درا�ضة �ضعبة الطب اأو
التميز على عك�س التن�ضيط الذي ي�ض ّنف �ضمن المجاالت
الهند�ضة �ضكال من اأ�ضكال
ّ
الهام�ضية التي لم تظفر باالعتراف االجتماعي بال�ضكل المطلوب .وهو ما مثّل �ضببا
التميز في م�ضار درا�ضي جديد .فالهجرة من
جعل البع�س يختار الهجرة بحثا عن ّ
اأجل الدرا�ضة تعتبر اليوم رهانا لدى العديد من العائالت التون�ضية ،وتمثل نوعا
من اال�ضتثمار المعرفي في االأبناء خ�ضو�ضا في ظل تفاقم عدد خريجي الجامعات
التون�ضية حيث و�ضفها البع�س بحالة االنفجار المدر�ضي 4مقابل تراجع الدولة عن
دورها التنموي والت�ضغيلي في خلق الوظائف بحظوظ متكافئة لخريجي ال�ضعب
الفنية واالأدبية .فدمقرطة النجاح اليوم ال تعني بال�ضرورة دمقرطة ال�ضغل
والرفاه.5
 1اأنجزت هذه الورقة تحت اإ�ضراف االأ�ضتاذة را�ضية م�ضكان في اإطار ور�ضة الكتابة التي نظمتها جمعية تون�س الفتاة
مع منظمة كونراد اآديناور (خالل �ضهري جويلية و�ضبتمبر .)2019
 2باحث دكتوراه في العلوم الثقافية بالمعهد العالي للتن�ضيط ال�ضبابي والثقافي بئر الباي ،جامعة تون�س.

 3يعتبر الفيل�ضوف االألماني والباحث االجتماعي اك�ضل هونيث من اأهم المفكرين الذين بحثوا في مفهوم االعتراف،
ال اإلى جون بول �ضارتر ،وقد
حيث ناق�س هونيث االأ�ض�س والنظريات الفل�ضفية لالعتراف بدء ًا من هيغل و�ضو ً
حلل دور البنى ال�ضيا�ضية واالأخالقية والذاتية في ال�ضراع من اأجل االعتراف واأ�ضكال االنك�ضارات (الجور� ،ضلب
الحق ،االإهانة ،االق�ضاء ،االحتقار) ومدى انعكا�ضها على الهوية الفردية والجمعية .انظر :
.Honneth Axel، La lutte pour la reconnaissance، Ed Cerf، 2000

 4االنفجار المدر�ضي هو حالة تفاقم عدد الخريجين والمتعلمين نتيجة ال�ضيا�ضة التربوية ذات البعد ال�ضعبي ،انظر
كتاب :
الحبيب الدروي�س ،درا�ضات في ق�ضايا التن�ضئة والتمكين واالندماج ،تون�س ،كلية االآداب والعلوم االإن�ضانية،
جامعة �ضفاق�س� ،2010 ،س.175 .

 5فتحي الرقيق ،من مرونة العمل اإلى مدينة الم�ضاريع  :مقاربة �ضو�ضيولوجية ،تون�س ،دار محمد علي للن�ضر،
الطبعة االأولى� ،2009 ،س.184 .
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وفي هذا االطار تهتم هذه الورقة بق�ضية الهجرة من اأجل المعرفة وذلك
باالعتماد على درا�ضة حالة تتمثّل في «مالك» وهي �ضابة تون�ضية لم تحظ
باالعتراف االجتماعي والموؤ�ض�ضاتي بعد درا�ضتها للتن�ضيط ،فنظرة المجتمع لهذا
التخ�ض�س ظلت تعتبره حرفة اأكثر من كونه تخ�ض�ضا اأكاديميا .6وهذا جعلنا نت�ضاءل
عن اأ�ضباب التمييز بين التخ�ض�ضات في تون�س ؟.
ا ّإن االهتمام بهذه الظاهرة يجعلنا ندر�ضها في �ضياقها الكلي ولي�س الفردي
ال اأنها في جوهرها ظاهرة اجتماعية
فقط .فالهجرة في الظاهر �ضلوك �ضخ�ضي اإ ّ
كلية بعبارة مار�ضيل مو�س 7تتداخل فيها العديد من االأبعاد .كما ا ّأن الهجرة بجهة
جرجي�س تعتبر ثقافة مجتمع محلي حيث تت�ضاوى حظوظ الجن�ضين من اأجل هدف
واحد وهو اال�ضتقرار في بلد اأجنبي وخا�ضة فرن�ضا ،ولكن خالفا لما هو متداول
حول ارتفاع عدد المهاجرين بهذه الجهة فاإن اأغلـب الم�ضـوؤولين اأكـدوا اأن عدد
الذين هاجروا من منطقـة جرجيـ�س قـد ي�ضـل اإلى اأكـثر مـن 9اآالف مهاجـر مـن
اأ�ضـل  25األفـا غـادروا البالد التون�ضـية بعـد الثـورة.8
وتعتبر الهجرة من اأجل المعرفة لدى االإناث بجرجي�س تحوال نوعيا  ،ذلك
لكن
اأن ال�ضائد في مجتمعنا التون�ضي ،هو اأن الهجرة «�ضلوك ذكوري» بامتيازّ .
التميز لم تعد مطلبا يحتكره الذكور فقط بل اأن العائالت التون�ضية
الحاجة اليوم اإلى ّ
تميز اأبنائها من الجن�ضين بنف�س الحظوظ ،وح�ضب االأرقام
اأ�ضبحت تراهن على ّ
التي قدمها المعهد الوطني لالإح�ضاء بلغت ن�ضبة المهاجرين من اأجل الدرا�ضة في
الفترة الممتدة بين اأفريل  2009واأفريل  .9%14.2 ،2014وهي ثاني اأعلى ن�ضبة
 6فيما يتعلّق بالتمييز بين االخت�ضا�ضات والمهن ،انظر على �ضبيل المثال :

Pierre-Michel Menger، Les professions et leurs sociologies، Paris، Éditions de la Maison des
sciences de l’homme، 2003 et Andrew Abbott، The System of Professions، Chicago، University
of Chicago Press، 1988.

 7انظر :
Marcel Mauss، Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques، in
.Sociologie et Anthropologie، Paris، PUF، pp. 143-279

 8عبد ال�ضتار ال�ضحباني ،ال�ضباب والهجرة غير النظامية في تون�س  :درا�ضة ميدانية للتمثالت االجتماعية والممار�ضات
واالنتظارات ،تون�س ،من�ضورات المنتدى التون�ضي للحقوق االإقت�ضادية واالجتماعية ،دي�ضمبر� ،2016س.35 .

9

Recensement général de la population et de l’Habitat 2014، volume 5 : Caractéristiques
migratoires ،Tunis ، Pub INS، Mars 2017، p. 20.
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بعد الهجرة من اأجل العمل .كما حاولنا من خالل هذه الورقة فهم اأ�ضباب الهجرة
والتميز مطلبا خارج
من اأجل طلب العلم وكيف ي�ضبح البحث عن االعتراف
ّ
الوطن تنخرط فيه العائلة .فالنجاح لم يعد مجهودا �سخ�سيا فقط بل اأ�سحى اي�سا
�ضكال من اأ�ضكال التوريث العائلي .10وباال�ضافة الى ذلك حاولنا تقديم قراءةتفهمية
حول عالقة الهجرة بمطلب البحث عن المعرفة واإعالء قيمة العلم.
فماهي العالقة بين فكرة الهجرة والتح�ضيل العلمي باعتباره رهانا �ضخ�ضيا
وعائليا ؟ وكيف ت�ضبح الهجرة طريقا اإلى تحقيق التميز العلمي ؟ واإلى اأي مدى
التميز المهني والمعرفي �ضرطا لالإ�ضتقرار في المهجر ؟
يمثل هاج�س ّ

ولتحليل هذه الم�ضاألة ،اعتمدنا في هذه الورقة على درا�ضة حالة تتمثّل في
ا�ضتجواب �ضابة �ضاحبة �ضهادة وهي اأ�ضيلة جرجي�س ُتدعى مالك وتبلغ من العمر
� 26ضنة ،عا�ضت تجربة الهجرة .وقد ا�ضتندت هذه الدرا�ضة على تقنية المقابلة
التفهمية التي تقوم على المعرفة االجتماعية الم�ضتبطنة لدى االأفراد باعتبارهم لي�ضوا
فقط مجرد اأعوان حاملين للبنى بل منتجين للفعل االجتماعي .11كما تح�ضلنا على
المعطيات من خالل االت�ضال بالمهاجرة مو�ضوع بحثنا با�ضتخدام تقنية المقابلة
التي وقع اإجراوؤها عن طريق المي�ضانجر  messengerوتدوين المعلومات.
 .1ثقافة التميز رهان عائلي وفردي
التميز قيمة مهمة في المجتمع .فهو يدل على مكانة الفرد والموقع
يعتبر
ّ
الذي يحتله .وي�ضبح هذا التميز ثقافة عندما يكون طريقة عي�س لدى البع�س.
فمثال يعتبر تعلم اللغات االأجنبية اأو التفوق الدرا�ضي في بع�س المجاالت �ضكال من
التميز ،ما جعله محور ان�ضغال العديد من العائالت التون�ضية التي تبحث عن
اأ�ضكال ّ
التميز مثال لدى مالك منذ اأن كانت
التفاخر والتفا�ضل فيما بينها .فقد تر�ضخت قيمة ّ
في تون�س .حيث كانت تحب الدرا�ضة وحري�ضة على التفوق فيها .فتكونت لديها
الرغبة في موا�ضلة درا�ضتها في فرن�ضا خ�ضو�ضا بعد تخرجها من �ضعبة التن�ضيط.
 10انظر :

Anne Jourdain، Sidonie Naulin، »Héritage et transmission dans la sociologie de Pierre Bourdieu«،
in Idées Economiques et Sociales ، N° 166، 2011/4، pp. 6-14.
Jean– Claude Kaufmann، L’entretien compréhensif ، Paris ، Armand Colin ، 2011، p. 23.

11
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 .1.1النجاح الدرا�صي قيمة فردية

كانت مالك تقطن في جهة جرجي�س وكانت متميزة في الدرا�ضة خا�ضة في
المرحلة االبتدائية.وكانت في المرحلة الثّانوية ت�ضتهويها �ضعبة العلوم لكن �ضعف
تتوجه اإلى �ضعبة االآداب فتح�ضلت على الباكالوريا
م�ضتواها في الريا�ضيات جعلها
ّ
لتلتحق بالدرا�ضة في المعهد العالي للتن�ضيط ال�ضبابي والثقافي ببئر الباي .فحبها للفن
والثقافة جعلها تختار هذه الجامعة خا�ضة انها دائمة االن�ضغال بالعمل الجمعياتي
والتطوعي ،وتواكب تقريبا اأغلب االأن�ضطة الثقافية التي تحدث في جهتها.
قررت مالك اأن ت�ضافر من اأجل الدرا�ضة .والتر�ضيم بم�ضتوى الماج�ضتير
ّ
بجامعة باري�س «كريتاي» واختيار اخت�ضا�س علوم التربية .واأثناء التحاقها
بالجامعة تعر�ضت الى العديد من ال�ضعوبات المرتبطة اأ�ضا�ضا بالمنهج التربوي
ب�ضبب االختالف بين م�ضارها الدرا�ضي في تون�س والم�ضار الدرا�ضي في فرن�ضا،
مما جعلها ّ
تطلع ب�ضفة اأدق على المعارف الخا�ضة ببلد المهجر مثل  :ال�ضيا�ضة
الفرن�ضية ،التاريخ ،االأدب .اإ�ضافة اإلى م�ضاكل اأخرى مرتبطة باللغة .فاإتقانها
يعتبر اأمرا �ضروريا للنجاح .ولكن ورغم هذه االإ�ضكاليات ا�ضتطاعت مالك
االرتقاء في ال�ضنة االأولى والدخول في مرحلة اإعداد ر�ضالة الماج�ضتير.
كانت مالك اأثناء تواجدها بتون�س تقبل على االأن�ضطة العلمية التي ينظمها
المعهد الفرن�ضي .وقد در�ضت اللغة رغبة منها في تطوير قدراتها ،فتح�ضلت بذلك
�ضهل عملية قبولها في الجامعة .كما
على م�ضتوى « ب  »2في اللغة الفرن�ضية الذي ّ
ا ّأن طموح مالك اإلى تحقيق النجاح وبلوغ درجة هامة في ال�ضلم االجتماعي جعلها
تهتم بالمعرفة وتجعلها اأولوية من اأولوياتها .فقد كانت تق�ضي اأغلب اأوقات الفراغ
في المكتبة اأو في الجامعة .وحتى اأثناء ح�ضولها على عمل ا�ضترطت اأن يكون
ن�ضف وقت لكي تتفرغ اإلى البحث.
ظلت مالك تبحث دائما عن التميز المعرفي .فاختيار جامعة باري�س
“كريتاي” لم يكن اعتباطيا بل ارتبط بجودة التكوين ووجود مدر�ضين يمتلكون
كفاءة عالية فعالقتها بالجامعة تتحدد بح�ضب القيمة المعرفية بدرجة اأولى وهذا يعك�س
ال�ضورة االإيجابية للعلم لدى مالك و مدى تقديرها للمعرفة .كما اأنها تعتبر نجاحها
ال�ضخ�ضي بمثابة االلتزام الذي يعتبر �ضرطا لك�ضب ثقة العائلة وحب الوالدين ما
80
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جعلها تتاأقلم مع كل الظروف والم�ضاكل حتى اختيارها العمل بنظام ن�ضف الوقت
لم يكن بدرجة اأولى حبا في المال اأو للعي�س في الترف بل كان مرتبطا بتحقيق
ا�ضتقالليتها وعدم اإحراج والديها.
تر�ضخت فكرة حب النجاح لدى مالك منذ ال�ضغر وهذا لي�س طموحا
لقد ّ
�ضخ�ضيا فقط بل اأي�ضا عائليا ،فالتميز والتفوق ال ينتج نجاحا مهنيا فقط بل اأي�ضا
اجتماعيا باأنها فاعلة في الو�ضط الذي تنتمي اإليه ،فهو و�ضط ي ّت�ضم باحترام
اعترافا
ّ
تعتبر ق�ضية وهاج�ضا.
العلم .لذلك فاإن ثقافة التميز في نظر عائلتها ّ

 .2.1تقدير المعرفة قيمة عائلية

تنتمي مالك اإلى عائلة مثقفة فوالداها ينتميان اإلى �ضلك التعليم .واأغلب اأقاربها
اأ�ضاتذة ولهم م�ضتوى تعليم عال .فالتح�ضيل العلمي ،ح�ضب عائلتها ،هاج�س وم�ضاألة
ذات اأولوية مقارنة بالم�ضائل االأخرى كالزواج اأو العمل اأو غير ذلك ،فالعائلة
تر�ضخ لدى مالك اأي�ضا
كانت دائما مهتمة بفكرة ال ّت ّ
ميز والنجاح الدرا�ضي لذلك ّ
الطموح والرغبة في بلوغ اأعلى م�ضتوى معرفي.
يتج�ضد هذا االهتمام بالعلم وتقدير المعرفة من خالل دور االأب الذي كان
و
ّ
داعما رئي�ضيا لهجرة مالك .اإذ تك ّفل باالإجراءات المتعلقة بم�ضتلزمات الهجرة مثل
تحويل المال اإلى ح�ضابها ال�ضخ�ضي ودعمها ماديا خا�ضة في ال�ضنوات االأولى .اإ�ضافة
اإلى التن�ضيق مع االأقارب في فرن�ضا لكفالتها وم�ضاعدتها �ضواء من خالل توفير ال�ضكن
اأو ت�ضهيل عملية التر�ضيم وكل االأمور االإدارية .اأما االأم فقد لعبت دورا اأ�ضا�ضيا في
هذا الم�ضار .حيث كانت تدعم فكرة درا�ضة ابنتها في الخارج وكانت من�ضغلة بتميزها
�ضواء كان ذلك ماديا اأو نف�ضيا .فماديا دعمت ابنتها بال ّتك ّفل بم�ضاريف الدرا�ضة في
المعهد الفرن�ضي الإتقان اللغة وذلك عندما كانت في تون�س ،اأما في الخارج فكانت
حري�ضة على اأن تعي�س مالك في ظروف الئقة حيث كانت تت�ضل بها دائما و تر�ضل
لها المال خا�ضة في الفترة االأولى ،ا ّأما نف�ضيا فيكمن دور االأم في ت�ضجيع مالك على
الدرا�ضة و طلب العلم وهذا اأمر مهم جدا ذلك اأن اأغلب االأمهات في تون�س وخا�ضة
يراهن بدرجة اأولى على زواج بناتهن والبحث عن اال�ضتقرار.
في الجنوب
ّ
وقد مثّل اأي�ضا تداول اللغة الفرن�ضية وا�ضتعمالها ب�ضفة دورية في الو�ضط
العائلي حافزا اأ�ضا�ضيا الإتقان مالك اللغة بكل �ضهولة .ويعتبر �ضببا رئي�ضيا الختيار
81
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فرن�ضا وجهة بدل بلدان اأخرى .اإ�ضافة اإلى كون مالك منذ �ضغرها كانت تحمل
بع�س االأفكار ،حول الثقافة الفرن�ضية ،كونتها من اأقاربها المهاجرين اإلى الخارج
حيث كانت تزورهم عندما يعودون اإلى تون�س وتتبادل معهم الحديث حول
موا�ضيع مختلفة تهم فرن�ضا كالدرا�ضة والعادات واالأماكن ال�ضياحية.
اإن تن�ضئة مالك داخل العائلة اأو مع االأقارب جعلها تتاأثر بالثقافة الفرن�ضية،
فلم تكن �ضورة هذا البلد غريبة عنها وحتى بعد ا�ضتقرارها لم ت�ضعر بالغربة ولم
تتعر�س اإلى م�ضكلة اندماج اأو تاأقلم .اإ�ضافة اإلى اأن المحيط الذي تربت فيه منذ
ال�ضغر يعتبر حا�ضنا لفكرة الهجرة ،فجرجي�س منطقة ت�ضجع على ذلك.
راهنت العائلة على تميز مالك .ووفرت لها جميع اإمكانيات النجاح.
فالهجرة من اأجل العلم نوع من «اال�ضتثمار» المعرفي في االأبناء .ويعتبر رهانا
لدى العديد من العائالت التي تبحث عن راأ�س مال رمزي في المجتمع.
 .2م�صار تجربة الهجرة واأفقها  :المعرفة اأول
كان هاج�س النجاح لدى مالك معرفيا بدرجة اأولى .فاختيارها للدرا�ضة
لتفوق لم يتحقّق في تون�س .فالنجاح االإجتماعي
بفرن�ضا كان بمثابة اإعادة انتاج ّ
للفرد ح�ضب مبحوثتنا لي�س مرتبطا بالتفوق المادي فقط بل تعتبر المعرفة اأي�ضا
مظهرا من مظاهر النجاح .فالتحوالت التي �ضهدها المجتمع خا�ضة في ال�ضنوات
االأخيرة عبر �ضيا�ضة التعليم ال�ضامل ودمقرطة المعرفة ،جعلت من العلم قيمة مهمة.
يف�ضر تنامي ظاهرة
فالمعرفة اأ�ضبحت رهانا داخل حدود الوطن وخارجه .وهذا ما ّ
الهجرة من اأجل طلب العلم خا�ضة في ال�ضنوات االأخيرة.
 .1.2حب التميز �صبب للهجرة

راودت فكرة الهجرة مالك عندما تح�ضلت على اإجازة في الو�ضاطة والتن�ضيط
الثقافي �ضنة  .2015حيث وجدت نف�ضها اأمام م�ضتقبل يكاد يكون مجهوال .باال�ضافة
الى ااأ ّنها لم تكن مقتنعة بالم�ضار الدرا�ضي الذي اختارته منذ البداية .كما ا ّأن التكوين
الذي تلقته في العلوم الفنية واالإن�ضانية (وهي �ضعب �ضعبة االإدماج في �ضوق ال�ضغل)
مثل لها عائقا اأمام تحقيق تميزها.
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لم يكن اختيار مالك للدرا�ضة في المعهد العالي للتن�ضيط ال�ضبابي والثقافي
التميز ،لذلك �ضاهمت خيبة اأملها في
للتفوق اأو ّ
ببئر الباي يمثل بالن�ضبة اإليها و�ضيلة ّ
م�ضارها الدرا�ضي في اإعادة اإنتاج م�ضار درا�ضي جديد في المهجر ،فالطموح الذي
ر�ضمته مالك منذ �ضغرها لم يتحقق بدرا�ضتها التن�ضيط لذلك �ضعرت بعد تخرجها
بالرغبة في اختيار اخت�ضا�س اآخر .وهذا لم يكن اختيارا �ضخ�ضيا فقط بل عائليا
اأي�ضا فالوالدان اعتبرا الهجرة اإلى فرن�ضا بمثابة “اإنقاذ” البنتهما من اأفق محدودة
في تون�س.
ويعتبر حب التميز والتفوق �ضببا رئي�ضيا لهجرة مالك فالطموحات العائلية
لم تكن محدودة بمجرد وظيفة بتون�س اأو الح�ضول على اإجازة بل ببلوغ اأعلى
م�ضتوى معرفي البنتهما .فتقدير المعرفة اأمر مق ّد�س ومطلوب في عائلتها .كما
ان مالك بعد تخرجها لم تقتنع بالم�ضار الدرا�ضي الذي اختارته بال�ضكل الكافي فلو
در�ضت اخت�ضا�ضا مغايرا بجامعة اأخرى وخا�ضة االخت�ضا�ضات العلمية بجامعة
خا�ضة ماكانت لتختار الهجرة.
اإن هاج�س التفوق بقي دائما محددا في كل اختيارات مالك فحبها للدرا�ضة
بجامعة باري�س “كريتاي” كان رغبة منها في اإعادة م�ضار درا�ضي جديد يجعلها
تتجاوز خيبة االأمل التي �ضعرت بها بعد تخرجها من التن�ضيط ،لذلك بداأت فكرة
الدرا�ضة في الخارج تراودها .كما اأن م�ضكل انتظار ال�ضغل والتوظيف بالقطاع
العام مثال كان �ضببا اآخر اأكّ د رغبة مالك في الهجرة خا�ضة وا ّأن خريجي التن�ضيط
ال يمكن لهم العمل اإال بوزارة الثقافة اأو ال�ضباب وهذا �ضبه م�ضتحيل بعد ازدياد عدد
الخريجين وبطالتهم منذ �ضنوات.12
اإن خيبة االأمل لدى مالك في اختيارها �ضعبة التن�ضيط التي لم تكن تتوافق
مع الطموحات العائلية وال�ضخ�ضية المر�ضومة جعلها ت�ضعى قدر االمكان الى اأن
تجعل تلك الخيبة نجاحا جديدا في المهجر .فالتن�ضيط رغم كونه اخت�ضا�ضا له دور
مهم في المجتمع اإال اأنه ال يحظى باالعتراف االجتماعي والموؤ�ض�ضاتي وال ينتج
 12ح�ضب �ضجل الخريجين الموجود لدى ادارة المعهد العالي للتن�ضيط ال�ضبابي والثقافي ببئر الباي فاإن عدد المعطلين
(غير المنتدبين مبا�ضرة بوزارة �ضوؤون ال�ضباب اأو الثقافة) يقدر بحوالي  1000من�ضط (اخت�ضا�س �ضبابي وثقافي من
دفعة  2010اإلى .)2019
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اأفاقا مهمة على غرار غيره من االخت�ضا�ضات “النبيلة” .فمجتمعنا التون�ضي يح�ضر
دائما المن�ضط اأو المربي في اإطار “ال�ضنعة” والمهنة التي ال تتطلب جهدا فكريا
وال معرفيا وهذا احتقار لتكوين المن�ضط الذي يق�ضي اأربع اأو خم�س �ضنوات في
الجامعة.
فالفوارق الموجودة بين العديد من ال�ضعب واالخت�ضا�ضات مرتبطة اأ�ضا�ضا
بالدور الذي ت�ضطلع به كل �ضعبة ذلك اأنه توجد اخت�ضا�ضات هامة ومحورية
واأخرى هام�ضية .فاليوم ال اأحد ينكر اأن ال�ضعب االأدبية والفنية تعتبر هام�ضية
مقارنة بالطب اأو ال�ضيدلة وغيرها .وهذا التمييز لي�س اعتباطيا بل هو مرتبط بقيمة
المهنة ومدى حاجة النا�س اليها ،وعلى �ضبيل المثال تنتدب وزارة ال�ضحة مئات
االأطباء مقابل انتداب عدد قليل من المن�ضطين بتعلّة ا ّأن قطاع ال�ضحة حيوي منتج
واالآخر هام�ضي.
وتعتبر م�ضاألة االعتراف االجتماعي بالتخ�ض�س مهمة لفهم ظاهرة الهجرة،
فالتمييز بين المهن والوظائف يعتبر م�ضكال .فهجرة مالك تنبع من رغبتها في
13
ا�ضتعادة القيمة العلمية واالجتماعية التي لم تجدها في تون�س ،اإ�ضافة اإلى مايوليه
و�ضطها العائلي واالجتماعي للراأ�س المال الدرا�ضي عموما .فالمعرفة وحب التميز
تخرجها من المعهد العالي
مثّال بال ّن�ضبة اإلى مالك رهانا �ضخ�ضيا وعائليا لذلك لم يكن ّ
للتن�ضيط ال�ضبابي والثقافي نقطة نهاية بل كان حافزا النطالقة جديدة في المهجر.
فثقافة النجاح ظلت حا�ضرة تقريبا في كل القرارات التي تتخذها ومن�ضهرة في
االلتزام العائلي.
 .2.2التميز المهني والمعرفي وقرار الإ�صتقرار

ت�ضتغل مالك حاليا في المجال االجتماعي �ضمن مركز الحت�ضان فاقدي
ال�ضكن بفرن�ضا في اإطار الترب�س الذي تقوم به ،كما اأنها ترغب في موا�ضلة م�ضارها
الدرا�ضي وح�ضولها على �ضهادة الماج�ضتير التي هي ب�ضدد اإعدادها والعمل في نف�س
 13يعود ا�ضتعمال مفهوم الراأ�ضمال الدرا�ضي اإلى عالم االجتماع الفرن�ضي «بيار بورديو»  ،ويقا�س بمجموع ال�ضهائد
وم�ضتوى التح�ضيل العلمي الخا�س بكل فرد .انظر :
Pierre Bourdieu، La Distinction : critique social du jugement، Paris، Ed de Minuit،
1979، p. 12.
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المجال ،وخا�ضة التخ�ض�س في مجال الهجرة ،وكل ماهو مرتبط بالمهاجرين
اإيمانا منها باأن ق�ضية الهجرة تعتبر ق�ضية محورية بل هي مو�ضوع ال�ضاعة ،زد
على ذلك انها تحب هذا المجال وترغب في م�ضاعدة االأطفال المهاجرين والالجئين
ا ّإما ب�ضبب الحروب اأو الأ�ضباب اجتماعية مثل الفقر والبطالة وغير ذلك.

والجدير بالذكر ا ّأن مالك اإ�ضتغلت بمخبزة رغبة منها في تحقيق ا�ضتقاللها
المادي ،فهي واعية باأن العمل في المهجر �ضروري كي ت�ضتطيع تلبية حاجياتها،
تعول على نف�ضها،
ورغم اأن والديها ي�ضتطيعان االإنفاق عليها اإال اأنها تريد اأن ّ
فخالل ال�ضنوات االأخيرة لم تطلب الم�ضاعدة المادية من والديها اإال في حاالت قليلة
وذلك بمع ّدل مرة اأو مرتين في ال�ضنة.

كما ا�ضتطاعت مالك اأثناء ا�ضتقرارها في المهجر مواكبة العديد من التظاهرات
والعرو�س الثقافية بالرغم من عدم وجود وقت فراغ كاف .فمثال قدمت لها
العديد من الدعوات لح�ضور م�ضرحيات وحفالت اإ�ضافة اإلى كون الثقافة في فرن�ضا
متاحة للجميع ب�ضفة مجانية ،فال�ضاحات دائما مليئة بالعرو�س الموجهة للعموم.
اإ�ضافة اإلى اأن مالك كونت اأ�ضدقاء خ�ضو�ضا من خارج فرن�ضا حتى تتمكن من
ايجاد مرافقين لها تتجول معهم وتخرج للف�ضحة فحاجتها لالأ�ضدقاء تعتبر اأمرا مهما
بالن�ضبة اإليها رغم حنينها الخا�س اإلى اأ�ضدقائها بمعهد التن�ضيط ال�ضبابي والثقافي اإذ
قالت ا ّإن هوؤالء فقط يمكن اأن ن�ضميهم اأ�ضدقاء حقيقيين.
ودرا�ضيا وتكوينها ل�ضبكة من العالقات جعال من
مهنيا
اإن ا�ضتقرار مالك
ّ
ّ
فكرة العودة الى تون�س اأمرا مرفو�ضا بال ّن�ضبة اإليها حيث اأن ا�ضتغالها االآن في مركز
الحت�ضان فاقدي ال�ضكن وحبها للمهنة جعالها غير قابلة لفكرة الرجوع اإلى تون�س.
للتميز في
كما اأن قدرتها على التكلم باللغة العربية واالنكليزية مثّلت لها حافزا مهما ّ
إمكانية العمل في بلدان مختلفة .كما اأن �ضغل مالك لم يجعلها تنقطع
هذا المجال وا
ّ
عن الدرا�ضة بل كانت مهتمة بموا�ضلة البحث واإعداد ر�ضالة الماج�ضتير التي ت�ضرف
عليها اأ�ضتاذة فرن�ضية مخت�ضة في علم االجتماع بجامعة باري�س “كريتاي” .
لم تكن مالك في االأ�ضهر االأولى لهجرتها راف�ضة لفكرة العودة الى وطنها
فقد جاءت اإلى تون�س عديد المرات اإما لزيارة اأهلها اأو ب�ضبب الحنين اإلى بلدها ،فقد
ظلت متعلقة بتون�س وباأ�ضدقائها الذين در�ضوا معها .لكنها االآن وبعد ا�ضتقرارها
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الدرا�ضي والتزاماتها المهنية اأ�ضبحت غير قابلة للعودة ولها طموح اإلى اأن توا�ضل
درا�ضتها بمرحلة الدكتوراه وتحقق تميزها .كما اأن وجود اأقاربها في فرن�ضا
وخا�ضة اأخيها الذي تلتقي به دائما جعلها تعي�س تقريبا في جو عائلي فلم ت�ضعر اأ ّنها
غريبة اأو وحيدة في بلد اأجنبي بل اأكدت على اأنه ال يوجد فرق كبير بين تون�س
وفرن�ضا ،فحتى العادات الدينية والثقافية الموجودة في تون�س توجد اأي�ضا في
فرن�ضا ،فالعائلة التي تقطن معها مالك ملتزمة بالتقاليد وبقيت تعي�س تقريبا في نف�س
النمط الموجود في تون�س.
وا ّإن انتماء اأقارب مالك اإلى جهة جرجي�س بالجنوب التون�ضي يعتبر
�ضببا رئي�ضيا في حفاظهم على العادات وهويتهم المحلية واالندماج االإيجابي
الخا�ضة
مع الفرن�ضيين .فوجودهم بالمهجر لم يوؤثر على �ضلوكهم وطقو�ضهم
ّ
بالمنا�ضبات الدينية فقد ظلوا يعي�ضون اأجواء رم�ضان وعيد االأ�ضحى كما يعي�ضها
التون�ضيون وحتى االأبناء تلقّوا تربية خا�ضة تقوم على تثبيت الهوية العربية
واالإ�ضالمية.
ا ّإن الطموح ال�ضخ�ضي والعائلي لمالك جعلها تبقى في فرن�ضا ،فهي تم ّنت لو
اأ ّنها �ضافرت اإليها منذ تح�ضلها على الباكالوريا لتحقيق ما تريده .طالما اأن الدرا�ضة
بتون�س بالن�ضبة اإليها ال تحقّق اأفقا مهنيا .فالهجرة اليوم اأ�ضبحت تمثل “الهروب”
من م�ضتقبل �ضبه غام�س وم�ضير مجهول يعي�ضه اأغلب ال�ضباب التون�ضي الذي اأ�ضبح
يمثل “ الجيل ال�ضائع اأو جيل االأزمة اأو جيل المعاناة”.14
الخاتمة
ا ّإن الطموح وحب النجاح من اأهم ما يميز �ضخ�ضية مالك .فخيبة االأمل
التي اأ�ضابتها بعد درا�ضتها في تون�س كانت عن�ضر قوة النطالقة جديدة بجامعة
“كريتاي” .وحبها للتفوق والمعرفة جعالها دائمة البحث عن طريق جديد.
فالمهجر لم يمثل عائقا كبيرا اأمام طموحاتها بل ا�ضتطاعت من خالله تحقيق النجاح
بعد ا�ضتغالها االآن بمركز لفاقدي ال�ضكن ودرا�ضتها بمرحلة الماج�ضتير.
 14المنجي الزيدي ،ثقافة ال�ضارع  :درا�ضة �ضو�ضيوثقافية في م�ضامين ثقافة ال�ضباب ،تون�س ،مركز الن�ضر
الجامعي� ،2007 ،س.17 .
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لم تظفر مالك باالعتراف االجتماعي بعد ح�ضولها على �ضهادة في التن�ضيط اإذ
لم يكن هذا التخ�ض�س في م�ضتوى الطموحات ال�ضخ�ضية والعائلية ،لذلك اختارت
المهجر كبداية لم�ضار النجاح .وحتى عائلتها لم تمانع فكرة الهجرة .وذلك رغبة
منها في بلوغ ابنتهم اأعلى م�ضتويات المعرفة والتميز .فحب مالك للمعرفة هو ثقافة
عائلية ن�ضاأت عليها منذ �ضغرها.
ويمكن القول ا ّإن الهجرة من اأجل المعرفة ا�ضبحت تندرج �ضمن اإ�ضتراتيجية
العائلة لتحقيق تميز االأبناء ،فالعائالت التون�ضية اليوم اأ�ضبحت ت�ضتثمر اأموالها وجهدها
في م�ضتقبل اأبنائها وتراهن على نجاحهم مهما كانت التكاليف .فالحاجة لي�ضت مادية
بدرجة اأولى بل اأي�ضا معرفية ورمزية .فتفوق االبن في درا�ضة االخت�ضا�ضات
“النبيلة” بالمهجر يعتبر “راأ�ضمال” يحقق للعائلة موقعا اجتماعيا مهما.
اإن هجرة مالك في االأ�ضل رحلة �ضابة تون�ضية لم يتحقق لها حلم التفوق في
بلدها ،فاختارت البحث عن االعتراف االجتماعي في المهجر ،هذا االعتراف
مثّل هدفا رئي�ضيا لهجرة العديد من الكفاءات التون�ضية التي غادرت البلد لتحقيق
طموحاتها فن�ضبة ال�ضباب المهاجر في الفترة الممتدة ما بين اأفريل  2009و2014
بلغت  %73.7من مجموع المهاجرين .15لذلك تعتبر هجرة الكفاءات اليوم من اأهم
الق�ضايا المطروحة على الم�ضتوى الوطني طالما اأنها في ارتفاع م�ضتمر وتوحي
بغياب ا�ضتراتيحية وا�ضحة للح ّد منها .فالهجرة لي�ضت فقط عن طريق “قوارب
الموت” بل اأي�سا اأ�سبحت ّ
منظمة وتنخرط فيها العائلة كحلّ الإنقاذ االبناء من اآفة
البطالة والف�ضل المهني.
المراجع
الدروي�س الحبيب  ،درا�ضات في ق�ضايا التن�ضئة و التمكين واالندماج ،تون�س ،كلية
االآداب والعلوم االإن�ضانية ،جامعة �ضفاق�س.2010 ،
الرقيق فتحي ،من مرونة العمل اإلى مدينة الم�ضاريع  :مقاربة �ضو�ضيولوجية،
تون�س ،دار محمد علي للن�ضر ،الطبعة االأولى.2009 ،
15

Recensement général de la population et de l’Habitat 2014، volume5 : Caractéristiques
migratoires، op. cit.، p. 20.
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، درا�ضة �ضو�ضيوثقافية في م�ضامين ثقافة ال�ضباب:  ثقافة ال�ضارع،الزيدي المنجي
.2007 ، مركز الن�ضر الجامعي،تون�س
 درا�ضة ميدانية:  ال�ضباب والهجرة غير النظامية في تون�س،ال�ضحباني عبد ال�ضتار
 من�ضورات المنتدى، تون�س،للتمثالت االجتماعية والممار�ضات واالنتظارات
.2016  دي�ضمبر،التون�ضي للحقوق االإقت�ضادية واالجتماعية
Abbott Andrew, The System of Professions, Chicago, University of
Chicago Press, 1988.
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طموح مهاجرة

1

نهلة عكريمي

2

المقــــدمـــة
ا ّإن ظاهرة الهجرة هي من الظواهر المميزة للمجتمع التون�ضي منذ �ضتينات
القرن الما�ضي وقد اقت�ضرت �ضابقا على الذكور دون االناث وقد حكمتها دوافع
اقت�ضادية باال�ضا�س ،بيد اأ ّنها �ضهدت في ال�ضنوات االأخيرة تحوالت نوعية بعد اأن
تم�س العن�ضر الن�ضائي وذلك الرتفاع ن�ضبة الفتيات المهاجرات والتي
اأ�ضبحت
ّ
3
بلغت في ال�ضنوات االأخيرة ن�ضف عدد المهاجرين وهذا ما �ضاعد على التخل�س
من ال�ضورة النمطية للمراأة خا�ضة في الجنوب التون�ضي الذي يتميز بعادات
وتقاليد اجتماعية وثقافية محافظة ح ّدت من حرية المراأة ور�ضمت لها حدود
حرك خارج حدود
ال�ضنوات الما�ضية من ال ّت ّ
عالمها ال�ضيق مما حرمها طيلة ّ
ال ا ّأن التغيرات االجتماعية واالإقت�ضادية والثقافية التي �ضهدها
بيئتها ال�ضيقة .اإ ّ
المجتمع التون�ضي دفعت نحو مزيد ااالنفتاح على المحيط الخارجي وتنمية روح
المبادرة خا�ضة لدى المراأة مما �ضاعدها على ال�ضفر خارج حدود الوطن اأين
ي�ضبح باإمكانها اأن تثبت ذاتها وتحقق طموحاتها التي ال يمكن اأن تبلغها دون
مغادرة حدود مجتمع �ضيق يمنعها من اأن تت�ضرف بحرية اأو اأن تغير االأطر
االجتماعية والنوامي�س الثقافية ،وهذا ما اأف�ضى اإلى ظهور نموذج اجتماعي
جديد تتج�ضد فيه المراأة ال كاأنثى فقط بل كفاعل اجتماعي ي�ضعى اإلى المغامرة
وبلورة حياة مختلفة وفق اأهداف خا�ضة بعيدة كلّ البعد عن االأفكار النمطية
 1اأنجزت هذه الورقة تحت اإ�ضراف االأ�ضتاذة حميدة طرابل�ضي با�ضا في اإطار ور�ضة الكتابة التي نظمتها جمعية تون�س
الفتاة بالتعاون مع منظمة كونراد اأديناور خالل �ضهري جويلية و�ضبتمبر �ضنة 2019
 2نهلة عكريمي ،متح�ضلة على �ضهادة االأ�ضتاذية في علم االجتماع ،نا�ضطة في المجتمع المدني ،وتعمل منتجة
خارجية باإذاعة قف�ضة وطالبة مرحلة ثالثة اخت�ضا�س تغيرات اجتماعية.

3
Erving Goffman، The Presentation of the self in Everday life، New York Anchor Book، 1959،
pp. 249-255.

 3ح�ضب درا�ضة قام بها �ضندوق االمم المتحدة لل�ضكان  12ابريل  /ني�ضان https://arabstates.unfpa.org/ 2018
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التقليدية التي حرمتها �ضابقا من بلوغ ما تبتغيه .وقد تعددت العوامل الم�ضاعدة
على نجاح تجربة الهجرة من قبيل تالقح االجنا�س والثقافات المختلفة بف�ضل
انفتاح المجتمعات الغربية مما عزز قابلية الفاعلين االجتماعيين وا�ضتعدادهم
للتغير والتجديد ،وتتعدد التجارب الدالة على انت�ضار هذا النموذج الحداثي
للهجرة ومنها تجربة �ضند�س التي تمكنت من تجاوز كلّ مرفو�س وتحدي
االأفكار ال�ضائدة بجهتها لتن�ضج تجربة ذاتية ناجحة �ضاعدت على تغيير �ضورة
المراأة في مجتمعنا ال ّتون�ضي.
فهمية التي
ولنتعمق اكثر في فهم هذه التجربة اعتمدنا على منهج المقابلة ال ّت ّ
اأحدثها كوفمان والتي تع ّد التقنية االأمثل لفهم مثل هذه الظواهر ،فهي تمكّ ن الباحث
من التعرف على م�ضاعر الفرد وانفعاالته ،وكذلك اتجاهاته وميوالته ح ّتى
مرت به من اأحداث �ضجعتها على
نتو�ضل اإلى فهم دواخل المبحوثة �ضند�س وما
ّ
ّ
الهجرة ،لنتعرف من خالل ذلك على دور ظاهرة الهجرة في ك�ضف التحوالت
ثم تر�ضيخ مقاربة النوع االجتماعي .ا ّإن اعتمادنا
التي ت�ضهدها المراأة اليوم ومن ّ
على هذا المنهج يمكّ ننا من الوقوف على ثالثة م�ضتويات ق�ضد فهم خطابات الفاعل
وتحليلها للتعمق اكثر في مو�ضوع البحث و�ضياغة خطاب علمي ي�ضتجيب لمتطلباته
ال�ضو�ضيولوجية  :يتمثّل الم�ضتوى اال ّأول في اللغة اأي المخاطبات والمفردات وهذا
ثم الم�ضتوى الثّالث وهو
ما يمكننا من االرتقاء اإلى الم�ضتوى الثاني وهو الفهم ّ
ويتم فيه فهم المعطيات وتحليلها ونمذجتها.
الم�ضتوى النظري ّ

محورية
البحثية على االإجابة عن اأ�ضئلة
و�ضنعمل من خالل هذه الورقة
ّ
ّ
تتلخ�س فيما يلي  :اإلى اأي مدى تمثل الهجرة نوعا من االنفتاح وتج�ضيدا لروح
ّ
المبادرة والمغامرة ؟ وهل ا ّأن التاأقلم البرغماتي نتيجة للهجرة اأم هو مجرد و�ضيلة
لبلورة م�ضروع حياتي ؟ وكيف مثّل التمركز حول الذات دافعا لتحطيم ال�ضورة
النمطية للمراأة ؟

� .1صخ�صية مغامرة وقادرة على النفتاح والمبادرة
ت�ضاعد ال�ضخ�ضية القوية على ر�ضم طريق للنجاح واالإقدام على عدد من
المغامرات والمبادرة وهذا ما نتبينه في �ضخ�ضية �ضند�س.
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 .1.1الإ�صرار على النجاح

�ضند�س تبلغ من العمر � 33ضنة تلقت تكوينا اأكاديميا في اخت�ضا�س المو�ضيقى
لك ّنها راأت ا ّأن هذا االخت�ضا�س لن يمكّ نها من بلوغ ما تبتغيه من طموحات ،فهي
ترغب في الو�ضول اإلى اأعلى الم�ضعد االجتماعي 4بحيازة مكانة هامة داخل مجتمع
يربط قيمة االأفراد بما يقومون به من اأدوار ،ومن اأجل هذا الهدف قامت بتكوين
ثان في �ضناعة النظارات الطبية ا�ضتجابة لطموحاتها المهنية.
وبف�ضل دعم اأ�ضرتها التي كانت مي�ضورة الحال ،تمكنت من بعث مركز
ل�ضناعة النظارات الطبية دون قرو�س اأو �ضعوبات تذكر ،مما مكنها من تحقيق
طورت عملها من خالل بيع
الربح المادي الوفير ،ولم تقف عند هذا الح ّد بل ّ
النظارات ،ورغم اأنها لم تكن تفكّ ر في تحقيق هذا الحلم �ضابقا لكنها اأقدمت عليه
بكلّ �ضجاعة رغم اأنه كان في جانب كبير منه اإر�ضاء لالأ�ضرة ال ّأن اأحالمها كانت
اأكبر من هذا بكثير ،كما ا ّأن محاولتها للهروب من اإ�ضكالية انتظار الوظيفة العمومية
والتخل�س من �ضبح البطالة زادت من حر�ضها على اإنجاح م�ضروعها و�ضجعها على
القيام بعديد الدورات التكوينية في هذا االخت�ضا�س .وتذكر �ضند�س ا ّأن رغبتها
في تحقيق المزيد من الثراء واالن�ضمام الى الطبقة الراقية وتجاوز كل العوائق
وال�ضوابط االجتماعية المتعارف عليها ،دفعها لخو�س تجربة الهجرة نحو دولة
عربية عن طريق تقديم طلب ل�ضركة في الخليج ،ورغم ا ّأن هذه التجربة كانت
ال ا ّأن �ضند�س اأقدمت عليها لما ات�ضمت به �ضخ�ضيتها من روح
غام�ضة الم�ضير اإ ّ
المغامرة .ورغم اأنها كانت الفتاة الوحيدة لدى عائلتها ورغم ا ّأن ا ّأمها كانت تعاني
ال اأن ذلك لم يكن عائقا اأمام م�ضروع ا الهجرة بال ّن�ضبة
من عدة اأمرا�س مزمنة ،اإ ّ
اليها ،بل تعاملت مع الم�ضاألة بكل اأريحية ،واأجرت المقابلة مع �ضركة التوظيف،
ومثّل هذا اللقاء بداية المرحلة االنتقالية في حياتها ،اإنها بداية اأمل ،بداية حلم
طالما راودها ،اإ ّنه حلم الهجرة الذي ظلت تنتظر تحقيقه على اأر�س الواقع.
رد ال�ضركة ب�ضغف لت�ضل اإلى هدفها الوجودي المتمثل في “النجاح
وظلّت تنتظر ّ

4

Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron، Les héritiers، les étudiants et la culture،
Paris، édit .Minuit، 1964.
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والتميز” ،5وبعد فترة وقع م ّدها بالموافقة وتمكينها من عقد عمل كمديرة مبيعات
ّ
ب�ضركة عالمية ،هذا العقد جاء في الوقت المنا�ضب ،وقت عا�ضت فيه البالد التون�ضية
تجاذبات �ضيا�ضية واقت�ضادية 6كان من الممكن ان يكون لها تاثيرات �ضلبية على
م�ضروعها .مما جعل الهجرة الى الخارج الطريقة التي �ضت�ضاعد �ضند�س على نحت
ذاتها من جديد واإثبات قدراتها كفاعل اجتماعي 7وكامراأة لي�ضت ككلّ ن�ضاء الجنوب
الالتي مازلن اإلى اليوم ،ورغم التحوالت االجتماعية الهامة يخفن من خو�س
بمجرد و�ضولها اإلى
واقعهن ال�ضعب المرير .وتوؤكّ د �ضند�س اأ ّنه
اأية مغامرة لتغيير
ّ
ّ
المطار انتابها �ضعور غريب تمتزج فيه ال�ضعادة بالخوف ،بين حلم ي�ضكن اأعماقها
قوة �ضخ�ضيتها واإ�ضرارها على النجاح زادا من
وواقع غام�س ينتظرهاّ ،
لكن ّ
اإ�ضرارها على خو�س هذه المغامرة مهما تكن نتائجها.
� .2.1صخ�صية طموحة

عبرت �ضند�س اأكثر من مرة عن رغبتها في التالق “ :نحلم” “انحب نولّي”
ّ
“نحب نك�ضب” “انحب نعمل” ...واأكّ دت في كل مرحلة من مراحل عملها اأن
ال�ضهادة العلمية التي تح�ضلت عليها لي�ضت اإال اإ�ضتراتيجية طوعت بها القدر .
يكبلها اخت�ضا�ضها العلمي ولم يعق م�ضار تاألقها والدليل اأنها تاأقلمت اكثر
لم ّ
من مرة مع اأعمال ال تجيد اأبجادياتها.
التميز والتجديد هما اللذان كانا يدفعانها لخو�س
ت�ضيف �ضند�س ا ّأن حب
ّ
تجربة عملية جديدة لتثبت في كل مرة اأنها جديرة بهذا المن�ضب واأ ّنها قادرة على
التاألّق فيه وتحقيق اال�ضتثناء ،تذكر �ضند�س اأنه خالل فترة عملها كمعدة نظارات
طبية حققت ن�سبة اأرباح مرتفعة جدا اإ�سافة اإلى كونها حظيت بم�سداقية اأغلب نقاط
ال ا ّأن هذا النجاح لم ير�س طموحها ولم يحقق
البيع على الم�ضتوى الجهوي .اإ ّ
اكتفاءها وحلمها في التاألّق فظلت تبحث عن تجربة جديدة قد تجدها في دولة الخليج
 5محمد النا�ضي : ،مدخل اإلى ال�ضو�ضيولوجيا البراغماتية ،ترجمة ميلود طواهري� ،ضل�ضلة نديم للترجمة ،ابن نديم
للن�ضر والتوزيع  -الجزائر ،الطبعة .2014 1

 6عبد الله بلعبا�س« ،ظاهرة الهجرة عند عبد المالك ال�ضياد ،من ال�ضياق التاريخي الى النموذج ال�ضو�ضيولوجي»،
مجلة ان�ضانيات ،عدد � ،62ضنة � ،2013س �س.38-25 .
 7باقر النجار� ،ضو�ضيولوجيا المجتمع في الخليج العربي ،بيروت ،الكنوز االأدبية� ،1999 ،س.2 .
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من خالل عر�س �ضركة التوظيف .وت�ضتح�ضر �ضند�س اأن خطيبها اأمير والذي
ارتبطت به قبل �ضفرها الى الخليج العربي ب�ضنة هو الم�ضجع الرئي�ضي لها باعتباره
وال�ضياحة ،وقد
غادر هو كذلك البالد التون�ضية بعد ح�ضوله على �ضهادة في الفندقة
ّ
خليجي وذلك قبل الثورة التون�ضية اأي قبل  2011ولكن لي�س نف�س البلد
هاجر اإلى بلد
ّ
الذي �ضتقيم فيه �ضند�س وتعمل .وت�ضيف �ضند�س اأن خطيبها اآنذاك قام ب�ضراء عقد
عمل من رجل اأعمال يقوم بت�ضفير ال�ضباب المعطلين مقابل خم�ضة اآالف دينار.
وتذكر �ضند�س اأنها عملت كمديرة مبيعات لمدة � 08ضنوات متتالية وكانت في
نهاية كل �ضنة تتوج كاأف�ضل مديرة في مجال عملها .والتتويج ح�ضب �ضند�س لي�س
هدفا بل هو اإ�ضتراتيجية للخروج من المعاناة االقت�ضادية واختيار بديل اآخر لمقاومة
ال ا ّأن “االأنا الفاعلة”
كل العوائق وال�ضغوطات االقت�ضادية.ورغم االأرباح المادية اإ ّ
تت�ضخم ولم ت�ضتوعبها االأطر ال�ضيقة ،اذا لم تكن تعتبر طموحها قد تحقق
ظلّت
ّ
فمازالت لها رغبة جامحة في التاألق لذلك بحثت عن تجربة العمل في دولة الخليج
من خالل عر�س �ضركة التوظيف علّها تحقّق حلمها التائه.
واأكّ دت �ضند�س في عديد المرات اأ ّنها لم ّ
تخطط لحلمها بل هو ا�ضتراتيجية
لل�ضعود اإلى �ضلم االإبداع والتاألق بكل ثقة في النف�س وب�ضيء من الثبات.
�ضرحت با ّأن ظروف اإقامتها اأف�ضل بكثير من ظروف اإقامة خطيبها وهذا
كما ّ
ما جعلها ت�ضعى جاهدة للبحث عن عمل بديل له ،واعتبرت رحلة بحثها عن عمل
ال جزء من طموحها المادي والمعنوي
لخطيبها في نف�س البلد الذي تعمل فيه ما هو اإ ّ
وقد ظلّت �ضند�س �ضنوات وهي تبحث دون ملل اأو كلل.
طوعت القدر باإرادتها وعزمها المتوا�ضل في رحلة البحث عن عمل
وقد ّ
تح�ضلت له على وظيفة �ضاغرة باأحد الفنادق الفاخرة .وقد بعث ذلك
لخطيبها عندما ّ
في كليهما �ضعادة غامرة ،وت�ضلم اأمير عمله الجديد وكلّه رغبة في م�ضايرة �ضند�س
في طموحها وت�ضجيعها على موا�ضلة نجاحها وتاألقها.
وذكرت �ضند�س اأن تنقل خطيبها واإقامته بنف�س البلد ّ
حطم كل الحواجز التي
كانت تعيق ارتباطهما.
واأكّ دت �ضند�س في عديد المرات ا ّأن طموحها لم تخطط له بل هو وليد
الظروف التي كانت في خدمتها في اأكثر من مرة ،وتعتبر دعم خطيبها المتوا�ضل
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بمثابة الحافز لها اإذ ترى �ضند�س اأن موافقته المطلقة على االنتقال اإلى بلد اإقامتها
خير دليل على الت�ضجيع اإ�ضافة اإلى دعمه المعنوي المتوا�ضل لها.
 .2التاأقلم البراغماتي بين بلورة م�صروع حياتي ونتيجة الهجرة
يخيل للبع�س اأو
ترى �ضند�س ا ّأن الهجرة لم تكن بالن�ضبة اإليها �ضبحا مخيفا كما ّ
بعدا عن االأهل وحرمانا من الروابط االجتماعية بل راأتها نقطة انطالق لم تخطط
لفك رموز عالم غام�س.
لها بقدر ما كانت وليدة الظروف التي �ضاعدتها ودفعتها ّ
ورغم ا ّأن �ضند�س هي البنت الوحيدة الأمها واأبيها ،وا ّأن والدتها تعاني
من عديد االأمرا�س المزمنة كما �ضلف الذكر اإال ا ّأن كل هذا لم يثنها عن خو�س
تجربة الهجرة ،فغادرت اأر�س الوطن و العائلة تاركة وراءها والديها وبقايا حلم
م�ضروع نقطة بيع النظارات الطبية والذي توؤكد �ضند�س اأنه كان انطالقة لها في
عالم االأعمال واأ ّنها حافظت عليه ال ل�ضيء اإال الأ ّنه كان يخالجها بع�س الخوف
الداخلي من �ضبح الهجرة اإلى دول الخليج وما يمكن اأن يعتر�ضها من عقبات هناك
ومن عدم مالءمة ظروف العمل لما جاء في العقد الذي اأبرمته في تون�س .وعندما
ت�ضترجع �ضند�س ذكريات مغادرتها لتون�س توؤكد انه رغم ت�ضجيع خطيبها وعائلتها
أ�ضرت
للتفويت في الم�ضروع وطي �ضفحته وبداية �ضفحة جديدة اإ ّ
ال اأنها رف�ضت وا ّ
على اإبقائه على ملكها الأ ّنه قد يكون مرفاأ ال ّنجاة بعد رحلة مبهمة .وقد �ضارعت
التميزّ .
وظلت
�ضند�س اإح�ضا�س الغربة بالعمل وواجهت الحنين اإلى العائلة بالتاألق و ّ
بذلك لعدة �ضنوات ت�ضغل من�ضب مديرة مبيعات ب�ضركة تجارية.
وعبرت �ضند�س عن ارتياحها اللتحاق خطيبها بها ليعمال معا مدة �ضنوات
دون انقطاع ودون العودة اإلى اأر�س الوطن .واأكّ دت ا ّأن من�ضب مديرة المبيعات
كان م�ضوؤولية مهنية هامة اأخذت كامل وقتها ولم تبد تذمرها من عب ء العمل بل
وتميزها .وهو ما جعلها تتح�ضل على ترقية
كانت في كل مرة تراهن على تاألّقها
ّ
مهنية تعادل من�ضب “مديرة عالقات دولية” وهو من�ضب اأ�ضعدها كثيرا رغم اأنها
لم تخطط له بل كان نتيجة لمخطط داخلي راودها منذ وطئت قدماها �ضلّم الطائرة
وماديا.
معنويا
لتعود بثمن غربتها
ّ
ّ

تقول �ضند�س ا ّإن المن�ضب الجديد فر�س عليها جملة من الممار�ضات المهنية
من ذلك مثال التنقل الدائم بين دول الخليج العربي و خا�ضة الدول التي يوجد بها
94
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المقر االجتماعي وقد األزمها هذا التنقل البقاء لمدة اأ�ضهر بعيدة عن خطيبها الذي
تركته وحيدا في عمله.
كلّ هذه الظروف لم تقلّل من عزيمتها و �ضغفها بعملها بل زادتها اإ�ضرارا
عبرت عنه ال�ضو�ضيولوجيا البراغماتية باأ ّنها تاأخذ
على موا�ضلة التاألّق .وهو ما ّ
بعين االعتبار قدرة الفاعلين على التكيف مع االأو�ضاع المختلفة للحياة االجتماعية
يميز البراغماتية اأ ّنها ترى ا ّأن الفاعلين هم اأ�ضخا�س تتنوع اأحوالهم بح�ضب
فما ّ
الو�ضعيات وال�ضياقات .وقام بلتان�ضكي ب�ضرح المعنى الحقيقي للفعل االإن�ضاني من
خالل تف�ضير المواقف التي تدفعهم لممار�ضة ذلك الفعل.8
 .3التمركز حول الذات وتحطيم ال�صورة النمطية للمراأة
“�ضند�س” لم ّ
تخطط لم�ضروع حياتها بل كان نتاجا الإ�ضرارها وعزيمتها على
النجاح ،حيث و�ضعت هدفها في الحياة ونجحت في الو�ضول لما تبتغيه .تحدت
�ضند�س كل ال�ضعاب واأقدمت على خو�س مغامرات متنوعة لتحقيق طموحها
وغايتها الو�ضول اإلى المجد والعظمة ح�ضب بلتان�ضكي.9
اعتبرت �ضند�س ا ّأن طموحها ورغبتها في تحقيق الذّات فر�ضا عليها �ضرورة
التجرد من االنتماء الطفولي الحنيني للعائلة وبال ّتالي االإعالن عن تجاوز العوائق
ّ
االجتماعية .
تنا�ضت �ضند�س مر�س اأمها رغم اأنها ابنتها الوحيدة .و�ضافرت اإلى الدولة
الخليجية وكلها اإ�ضرار على تحقيق هدفها مهما كلفها ذلك .مكابدة خطر التنقل من
دولة اإلى دولة والحال اأنها المرة االأولى التي تغادر فيها اأر�س الوطن وظلت
�ضند�س اأربع �ضنوات ت�ضغل من�ضب مديرة مبيعات وخطيبها في قطر عربي اآخر
ولم يزدها ذلك اإال اإ�ضرارا على النجاح ورغبة في نحت كيانها.
وعندما وجدت ا ّأن الظروف المادية والمعنوية رائعة فكرت في خلق فر�ضة
عمل لخطيبها اآنذاك .وبحثت عن الفر�ضة في مختلف المجاالت االقت�ضادية ولم
Luc Boltanski، De la critique : Précis de sociologie de l’émancipation، Gallimard،
Paris، 2009.
8

9
محمد النا�ضي ،مرجع �ضابق.
ّ
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وطوعت
تياأ�س ولم يثنها طول االنتظار عن منح خطيبها فر�ضته .فقد خلقت الفر�ضة
ّ
القدر ثم قاما كالهما باالإجراءات القانونية لاللتحاق بفر�ضة العمل الجديدة.
تقول �ضند�س ا ّإن الهدف من عمل خطيبها في نف�س الدولة هو ت�ضهيل عملية
الزواج .وقد عادت �ضند�س �ضحبة خطيبها اإلى اأر�س الوطن بعد غياب دام اربع
�ضنوات بالن�ضبة اإليها اأما بالن�ضبة اإليه فثمان �ضنوات وذلك الإتمام مرا�ضم زواجهما
ولم تعر “�ضند�س” حدث زواجها اهتماما وحيزا زمنيا هاما بل اعتمدت على اأمها
واالأقارب الإتمام االإجراءات ومرا�ضم االحتفال واأنهت �ضند�س هي وزوجها
مدة االإجازة وعادت اإلى مكان عملها ولم يزدها الزواج اإال اإ�ضرارا على نحت
ذاتها وموا�ضلة م�ضوارها فقد ظلت �ضند�س تبحث في اأروقة طموحها عن اأمل ظلّ
يراودها منذ مغادرتها اأر�س الوطن للمرة االأولى .زواج �ضند�س لم يكن بحثا
عن اإر�ضاء موؤ�ض�ضة الزواج بالمقايي�س المجتمعية بل مرحلة ال بد اأن تتخطاها لت�ضل
اإلى المرحلة الثانية من اأحالمها.فقد ذكرت �ضند�س اأن زوجها كان ي�ضجعها في
تتخذها.ومرت االأ�ضهر وال�ضنوات بعد الزواج لكن اإح�ضا�س
كل الخطوات التي
ّ
االأمومة لم يت�ضلّل بعد اإلى م�ضاعرها فقد كان الحظ في كل مرة يرمي في طريقها
طوقا يقودها اإلى العظمة وين�ضيها حلم االمومة.
تح�ضلت �ضند�س على من�ضب في المقر االجتماعي لل�ضركة التي تعمل فيها
مكلفة بالعالقات الخارجية هذا المن�ضب �ضيدفع بها اإلى ال�ضفر اإلى بلد مجاور
والمكوث فيه الأ�ضهر وربما اأكثر لكنها لم تعر الفترة الزمنية اهتماما بقدر ما رحبت
بالمن�ضب واعتبرته نتاجا ل�ضنوات من العمل المتميز.
انتقلت �ضند�س للعمل في المقر االجتماعي تاركة وراءها زوجها الذي
اأبدى ت�ضجيعه الختياراتها المهنية و االجتماعية وقبوله بها .وقد تغا�ضت �ضند�س
عن رغبتها في االمومة وهو تغا�س تقا�ضمته مع زوجها الذي كان يتعلل مثلها
بالم�ضاريف المجحفة التي تتطلبها الوالدة والح�ضانة في دول الخليج ا�ضافة الى ما
�ضت�ضببه م�ضوؤوليات االمومة من عوائق اجتماعية.
�ضافرت �ضند�س الى بلد اآخر وكلها رغبة في تحقيق حلم يراودها وهو
الو�ضول اإلى اأرقى المراكز والمراتب .تقول �ضند�س اأنها ا�ضتفادت الكثير من
عملها كمديرة مبيعات ومن تبادل الخبرات .لم تمتثل �ضند�س لل�ضوابط االجتماعية
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ولتق�ضيم االأدوار المجتمعية بل حطمت كل ما من �ضاأنه اأن يعيق طموحها ورغبتها
في تحقيق ذاتها متجاوزة كل �ضيء يمكن اأن يقف حاجزا اأمامها.
تعر�ضت �ضند�س الى عديد الم�ضايقات من عائلتها و من عائلة زوجها لك ّنها
ر�ضمت ا�ضتراتيجيات وا�ضحة لتحقيق ذاتها متجاوزة كل االأدوار النمطية للمجتمع
والمتمثلة فيما يجب ان ين�ضا عن ارتباطها بزوجها من اأدوار انتاجية ومجتمعية.
وهمية و�ضعها
ال ثوابت
ترى �ضند�س ا ّأن هذه الثوابت االجتماعية ماهي اإ ّ
ّ
المجتمع ليعيق المراأة وي�ضعها في خانة االإنتاج .من خالل ا�ضطالعها بالوظيفة
البيولوجية واإنتاج ما تتطلبه العائلة فقط ،فهو مجتمع حر�س طويال على اأن يجعل
المراأة مكملة للرجل وفي تبعية مادية ومعنوية له فقلبت كل الموازين االجتماعية
ال�ضارمة لتكون هي مركز ذاتها و عائلتها وال ّدليل على ذلك هو اأ ّنها هي التي بحثت
عن عمل لخطيبها ثم حتى عند انتقالها لتعمل كمديرة عالقات فكرت وخططت نيابة
عن زوجها باعتبار اأن الظروف في ذلك البلد اأف�ضل بكثير من البلد االآخر ،وتقول
�ضند�س مفتخرة “ال اأعرف الياأ�س وال اال�ضت�ضالم” بل اأ�ضل اإلى طموحي واإر�ضاء
ذاتي بكل ما اأملك من تفاوؤل ورغبة في الو�ضول.
الخاتمة
لم تمثّل العوائق االجتماعية حاجزا اأمام �ضند�س لتحقيق ذاتها وانتمائها
وفر�س كيانها كذات فاعلة داخل المجتمع .بل كانت اإ�ضتراتيجيتها دقيقة وخياراتها
ناجعة من اأجل تحقيق هدفها من خالل “الهجرة”.
وقد خا�ضت �ضند�س تجربة الهجرة و لم تكن الهجرة في ح ّد ذاتها هدفا بقدر
ما كانت م�ضارا يف�ضي الى مرحلة جديدة مختلفة من حيث العالقات والتوجهات
والتمثالت ،مرحلة تكيفت فيها مع محيطها الجديد اأحيانا و�ضارعت فيها الحنين اإلى
و�ضعها القديم اأحيانا اأخرى ،مرحلة لم تتخلّ�س فيها من القديم كلّيا ولم تنجح في
ال اأنها اكت�ضفتها بكل
التكيف مع الواقع الجديد ب�ضهولة .هذه المرحلة رغم غمو�ضها اإ ّ
ّ
ممزقا بين اإر�ضائها
ف�ضول
من
أوتيت
ما ا
وحب للمغامرة.فقد ظلّ طموح �ضند�س ّ
ّ
ل�ضوابط البنية االجتماعية من ناحية واإر�ضائها لطموحها ال�ضخ�ضي ورغبتها في
التاألق واالإبداع من ناحية اأخرى .وقد تجاوزت �ضند�س االأطر االجتماعية تاركة
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26/08/20 09:57

LIVRE_ANTHOLOGIE_AR.indd 97

وراءها �ضوابط موؤ�ض�ضة الزواج وما يترتب عنها من التزامات وواجبات بل
تركت وراءها حتى حلمها باالأمومة وما تقت�ضيه من م�ضوؤوليات واأدوار اجتماعية
يمكن اأن تح ّد من �ضقف طموحها الذي قد ي�ضبح غير قابل للتج�ضيد
ورغم ذلك تاأقلمت �ضند�س مع كل الظروف والم�ضوؤوليات المهنية بل اأبدت
تميزها في ت�ضلقها لل�ضلم االجتماعي متجاوزة كل العوائق االجتماعية لتكون ذاتا
فاعلة داخل المجتمع ولم تعد ذاتا محكومة بل ا�ضتطاعت اأن تكون ذاتا فاعلة ت�ضعى
ل�ضنع واقعها االجتماعي .فقد ا�ضتطاعت اأن تندمج وتتفاعل في عالقة اجتماعية
ومهنية جديدة على الرغم من اختالف الثقافة المجتمعية بل اأعادت بناء روابط
اجتماعية جديدة مع مجموعات وثقافات مختلفة وا�ضتطاعت التاأقلم معها واالندماج
المحرك لكلّ اأفعالها.
فيها .ورغم االختالفات وال�ضعوبات اإال اأن هدفها هو
ّ

لقد نجحت �ضند�س في بناء واقعها االجتماعي ا�ضتنادا الى اأفعالها واأدوارها
االجتماعية ال على نوعها البيولوجي (الجن�س).

لكن الت�ضاوؤل في نهاية حديثنا عن تجربة �ضند�س يكون عن مدى قدرتها على
ك�ضر مالمح ال�ضورة النمطية دون اأن يتحول ذلك الى ف�ضل في ر�ضم �ضورتها
اال�ضلية.
لعلّ نجاح �ضند�س في ر�ضم حدود عالمها الخا�س لم يعد ي�ضمح لها بالرجوع
ال اأ ّنه كان يمثل ال�ضامن
اإلى عالمها الذي غادرته ورغم كونه عالما محافظا اإ ّ
لمرورها اإلى تكوين اأ�ضرة واإنجاب اأطفال واال�ضتقرار مما ي�ضمن على االأقل
تحقيق توازنها النف�ضي واإ�ضباع احتياجاتها.
ا ّإن نجاح الفاعل في تغيير ال�ضوابط واالأطر االجتماعية ال يعنى بال�ضرورة
نجاحه في تحقيق توازن نف�ضي واجتماعي يتاأتيان من اال�ضتقرار وربط عالقات
اجتماعية في بيئة يحمل اأفرادها نف�س التمثالت االجتماعية ويخ�ضعون لنف�س
ال�ضوابط ويحملون نف�س المرجعيات االأخالقية والفكرية.
المراجع
النا�ضي محمد ،مدخل اإلى ال�ضو�ضيولوجيا البراغماتية ،ترجمة ميلود طواهري،
�ضل�ضلة نديم للترجمة ،الجزائر ،ابن نديم للن�ضر والتوزيع ،الطبعة .2014 ،1
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 من ال�ضياق التاريخي، “ظاهرة الهجرة عند عبد المالك ال�ضياد،بلعبا�س عبد الله
.2013  �ضنة،62  عدد، مجلة ان�ضانيات،”الى النموذج ال�ضو�ضيولوجي
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.1999
Boltanski Luc, De la critique : 3U FLVGHVRFLRORJ LHGHOø P DQFLSDW
LRQ,
Paris, Gallimard, 2009.
Bourdieu Pierre et Passeron Jean-Claude, / HVK ULW
LHUV OHV W
XGLDQW
V
et la culture3 DULV GL
W
0 LQXL
W
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الكفاءات التون�صية بين الهجرة والعودة الم�صروطة

1

“هجرتي ...عودتي ...قرارات محكومة ب�شروط

ال�صيا�صات التعليمية والت�صغيلية بتون�س وو�صوحها”.
نعيمة الفقيه

2

المقدمة
منذ ثورة  14جانفي ل�ضنة � ،2011ضهدت هجرة الكفاءات بتون�س تحوالت
نوعية ،فبعد اأن كانت اأوروبا ت�ضتاأثر لوحدها بـــ  %84من المهاجرين ،3تحولت
الوجهة اإلى دول الخليج العربي والواليات المتحدة االأمريكية وكندا ،ومن جملة
 12األفا من االأ�ضاتذة الجامعيين والباحثين توجه قرابة  4000اأ�ضتاذا اإلى دول الخليج
اأو اأوروبا ،كما ا ّأن  %80من االأ�ضاتذة الجامعيين ينوون الهجرة عند وجود الفر�س
الممكنة .4ورغم ما جاءت به الثورة من تحوالت على جميع االأ�ضعدة فاإ ّنها لم
محدودية
تنجح في حلّ اأزمة الكفاءات التي مازالت تعاني اإلى حدود اليوم من
ّ
خا�ضة في ظلّ غياب اإ�ضتراتيجية وا�ضحة من قبل الدولة لالإحاطة ب�ضريحة
االآفاق
ّ
لعملية التنمية وتحقيق الرقي االجتماعي .ن�ضبة
اجتماعية هامة تمثّل القوى المحركة
ّ
 1اأنجزت هذه الورقة تحت اإ�ضراف االأ�ضتاذة حميدة الطرابل�ضي با�ضا في اإطار ور�ضة الكتابة التي نظمتها جمعية
تون�س الفتاة بالتعاون مع منظمة كونراد اأديناور خالل �ضهري جويلية و�ضبتمبر �ضنة .2019
 2نعيمة الفقيه ،دكتوره في علم ال�ضكان ،لها عديد االأبحاث اأغلبها تتركز حول ظاهرة الهجرة الخارجية� ،ضاركت
في عدد هام من االأبحاث والتظاهرات العلمية على م�ضتوى وطني ودولي.

 3عمار قردود 94 ،األف كفاءة غادرت تون�س في ظرف � 6ضنوات و 15األف منذ �ضنة  29 ،2018اأكتوبر ،2018
الموقع (تمت مراجعته http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2018/10/29/94 : )15/09/2019

هذه االإح�ضائيات المذكورة وقع اختالف ب�ضاأنها مع وزير التعليم العالي ،اإال اأنها تبقى معطى تبين حجم هجرة
الكفاءات نحو دول الخليج وتزايدها في فترة ما بعد الثورة .وبهدف التعمق في ظاهرة هجرة الكفاءات يمكن
العودة الأعمال الباحث ح�ضان بوبكري ومن بينها :
Hassen Boubakri، »Les migrations en Tunisie après la révolution«، Confluences méditerranée،
2013/4، N° 87، pp. 31-46.
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التميز والح�ضول على
�ضحت ل�ضنوات من اأجل
ّ
هامة من خريجي التعليم العالي ّ
مهنة تحفظ الكرامة واأجر يغطي جميع االحتياجات ،لكن كلّ الدالئل اأثبتت ا ّأن
حقيقية ،ال مناظرات ،وال عمل ،وال
هذه الكفاءات تحولت اأحالمها اإلى معاناة
ّ
تح�س في ظلّ
فر�س ،وال قدرة �ضرائية ،وال امتيازات ،وال مكانة لكفاءات باتت
ّ
العراقيل بال�ضعف والعجز والخوف من الف�ضل ،ووفق نيل ميلر  5Millerعادة
تتكرر المحاولة في هذا الم�ضتوى لنيل ما يراد بلوغه ،لكن دون جدوى ،وهنا
ما ّ
يكون التناق�س بين الرغبة الملحة في البقاء في تون�س واإثبات الذات باعتبارها كفاءة
ال�سعور بالياأ�س واالإحباط ،وتكون
متميزة وبين الحيلولة دون تحقيقه� ،سببا في ّ
ّ
ال�ضيا�ضات
الهجرة هي الحلّ االأمثل في ظلّ غياب خيارات بديلة .ففي حين ف�ضلت ّ
خا�ضة ال ّتعليمية وال ّت�ضغيلية منها،في توفير فر�س للكفاءات،
وال ّنظم في تون�س،
ّ
ال�ضغورات في
نجد دول الخليج ذات ال ّدخل المرتفع ترحب بهم من اأجل �ض ّد ّ
وتبين
اأ�ضواق عملهم .وبهدف در�س ظاهرة هجرة الكفاءات في تون�س وفهمها
ّ
أ�ضا�ضية الأخذ
ما اإذا كان الخوف من الف�ضل واالإح�ضا�س بالياأ�س ي�ضكّ الن مح ّددات ا
ّ
حرك نحو خارج تون�س ي�ضاعد
قرار الهجرة،
وللتو�ضل اإلى معرفة جدوى ال ّت ّ
ّ
ولنتبين اأي�ضا اإن كانت تجربة
على ال ّتخلّ�س من االإح�ضا�س بهذا الف�ضل والياأ�س،
ّ
6
التفهمية وهي منهج
الهجرة مح ّددا للعودة الم�ضروطة اأم ال ،اعتمدنا المقاربة
ّ
التفهمي الفيبري وهو يقوم على ع ّدة تقنيات في البحث الكيفي
م�ضتقى من ال�ضياق ّ
الموجهة ،واخترنا نموذجا منيرة اإحدى الكفاءات
وباالأ�ضا�س على المقابلة ن�ضف
ّ
برمجية
التي هاجرت اإلى المملكة العربية ال�ضعودية ،واأجرينا معها المقابلة عبر
ّ
والتحوالت
التوا�ضل “�ضكايب” متعمقين في ذاكرتها المعي�ضية و�ضيرورة االأحداث
ّ
الذاكرية
ثم كانت مهمتنا مزدوجة  :ا�ضتجماعية للمعطيات
ّ
التي ّ
مرت بها ،ومن ّ
محورية �ضنعمل على االإجابة
تتنزل ع ّدة اأ�ضئلة
وتفهمية نقدية .وفي هذا الم�ضتوى ّ
ّ
ّ
عنها �ضمن هذه الورقة البحثية ،ومن اأبرزها  :ا ّأي واقع تعي�ضه الكفاءات في تون�س
اليوم ؟ ماهي ال ّدوافع التي تقف وراء مغادرتهم الأر�س الوطن ؟ ا ّأية مكت�ضبات
 5د .نجاة اأحمد الزليطني�« ،ضيكولوجية العدوان والنظريات المف�ضرة له» ،ق�ضم علم النف�س ،المجلة الجامعة،
العدد ال�ضاد�س ع�ضر ،المجلد الرابع ،نوفمبر  ،2014كلية االآداب ،جامعة الزاوية ،الزاوية� ،ض�س،184-167 .
�س.169 .
Jean-Claude Kaufmann، L’entretien compréhensif، Paris، Nathan، 1996، p.8.
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خا�ضة من ناحية
يمكن اأن تحقّقها في دولة المق�ضد وهل من �ضعوبات تعتر�ضهم
ّ
االندماج ؟ وماهي الحلول الممكنة للح ّد من تزايد ظاهرة هجرة الكفاءات لال�ضتفادة
منها وجعلها في خدمة الم�ضار التنموي في البالد ؟

 .1الخوف من الف�صل والإح�صا�س بالياأ�س مح ّددات رئي�صية لتخاذ
قرار الهجرة
يعي�س الفرد في بلده االأ�ضل ،ويكون له م�ضار درا�ضي متنوع يختمه بالح�ضول
�ضيتح�ضل بف�ضلها على عمل يحفظ كرامته ويمكّ نه من
على �ضهادة علمية ،يخال اأ ّنه
ّ
ال�ضعوبات التي تعتر�ضه على اأر�س الواقع ومعاي�ضة بع�س
اإثبات وجودهّ ،
لكن ّ
خا�ضة اأمام
وال�ضعور بالياأ�س،
ال ّتجارب غير الناجحة ،تجعل الخوف من الف�ضل
ّ
ّ
هام من
تكرار عدد من المحاوالت الفا�ضلة ،دوافع
ّ
رئي�ضية تح ّتم الهجرة على عدد ّ
الكفاءات فت�ضبح بذلك الهجرة خيارا ا�ضتراتيجيا ،وهذا ما عا�ضته منيرة.
 .1.1م�صار درا�صي متنوع وكفاءة بامتياز

منيرة متزوجة ،تبلغ من العمر � 43ضنة ،عا�ضت في اأ�ضرة تتكون من 13
فردا تت�ضم باالن�ضجام والتعاون ،جميع االإخوة متعلّمين ومتفوقين في درا�ضتهم،
وهو ما جعلها تحب العلم وتعمل على النجاح والتميز .على اإثر ح�ضولها على
�ضهادة الباكالوريا انتقلت من الق�ضرين اإلى �ضفاق�س لمزاولة تعليمها العالي ،وبعد
اأربع �ضنوات تحولت اإلى العا�ضمة لتدر�س مرحلة الماج�ضتير .واأقرت منيرة ا ّأن
التعليم وتطوير مهاراتها كان من اأولوياتها في الحياة ،وهو ما جعلها توا�ضل مرحلة
الدكتوراه وتتح�ضل على �ضهادتها .واأ�ضبحت ترى في نف�ضها القدرة على النجاح
معتبرة ا ّأن م�ضتواها العلمي هو الفي�ضل في تحديد الفوارق في المجتمع بين االأفراد
وهو ال�ضبيل للح�ضول على مهنة تليق بها .اقتحمت منيرة بكفاءتها المجال البحثي
و�ضاركت في العديد من الندوات والموؤتمرات العلمية الوطنية والدولية ،وكان
لها اإ�ضهامات جادة في علم االجتماع من خالل اإجراء عديد ال ّدرا�ضات ،اإذ ن�ضرت
متنوعة حول الهجرة ال ّداخلية في عالقتها بالتنمية بمنطقة الو�ضط الغربي،
اأعماال ّ
�ضوية من خالل اهتمامها بال ّنوع االجتماعي في
واقتحمت مجال ال ّدرا�ضات ال ّن ّ
ال�ضيا�ضية ،وو�ضلت
عالقته بالعنف ،وبالحراك ال�ضكاني ،وبالم�ضاركة في الحياة
ّ
إ�ضكالية الو�ضم لدى الفتاة المهاجرة من الريف اإلى المدينة ،وخا�ضت
تبين ا
ّ
اإلى ح ّد ّ
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منيرة الكثير من التجارب البحثية مع عدد من مراكز البحث في تون�س من قبيل
مركز الدرا�ضات والبحوث والتوثيق حول المراأة «الكريديف» ،مركز ال ّدرا�ضات
البحثية.
والبحوث االقت�ضادية واالجتماعية « »CERESوغيرها من المراكز
ّ

“ .2.1الخوف من الف�صل جراء تجارب عاي�صتها”

تذكر منيرة اأنها عاي�ضت عدة تجارب جعلت الخوف من الف�ضل من اأكبر
الهواج�س التي ت�ضغلها .وتوؤكد في هذا الخ�ضو�س ا ّأن رحلة الخوف بداأت مع
ق�ضة اأخيها الذي ي�ضغرها �ض ّنا ،اإذ اأنهى درا�ضته الجامعية في اخت�ضا�س الكيمياء
تح�ضل على �ضهادة الدكتوراه ،وبعدها عاد اإلى
في تون�س ثم غادر نحو فرن�ضا اأين ّ
بالده وكله اأمل اأن ينجح في مناظرة انتداب االأ�ضاتذة الجامعيين الباحثين لكن اآماله
مما دفعه اإثر زواجه اإلى الهجرة اإلى كندا حيث تمكن من الح�ضول
ذهبت �ضدى ّ
لكن تعلّق اأخيها باأ�ضرته ووطنه جعله يعود من اأجل بعث م�ضروع يمكّ نه
على عملّ .
من النجاح واال�ضتقرار ،ومن جديد خاب ظنه في محيط لم يقدم له �ضوى �ضمانات
الخروج على اإثر تكبيله باإجراءات اإدارية معقدة اأغلقت اأمامه ال�ضبل لبعث م�ضروع
واالنت�ضاب لح�ضابه الخا�س .واأكدت لنا منيرة اأنه «من �ضابع الم�ضتحيل اأن يعود
اإلى تون�س ،لقد ا�ضتقر هناك وا�ضترى م�ضكنا وهو مقيم هناك منذ ثماني �ضنوات»،
وبينت ا ّأن نية البقاء مردها انغالق االآفاق اأمام الكفاءات في تون�س .واأ�ضافت
منيرة اأنه ال يوجد ما ي�ضجع على البقاء في بالدها خا�ضة في ظلّ اأو�ضاع راهنة
تت�ضم بتدهور المقدرة ال�ضرائية وتدني االأجور ،وهي ترى اأ ّنه ال مجال لمقارنة
م�ضتوى التاأجير بين تون�س ودول الخليج اأو ال ّدول االأوروبية ،وذكرت مثال ا ّأن
االأجر في ال�ضعودية اأين ت�ضتغل حاليا اأ�ضتاذة جامعية يعادل االأجر في تون�س اأربع
مرات .وت�ضاءلت هنا « :ما م�ضير الكفاءات لو بقيت في تون�س ؟ ماذا باإمكانها فعله
ّ
في زمن اأ�ضحت فيه المادة اأهم من الر�ضيد الب�ضري وفي وقت ال يغطي فيه الدخل
ال�ضهري اأب�ضط االحتياجات ؟ ،لن ت�ضل الكفاءات لتحقيق �ضيء ،في تون�س البد
اأن يكون لديك اأجر ال يقل عن  3000دينار حتى تحقّق ما ترغب به» ،واأكدت
خريجي التعليم العالي في اخت�ضا�ضات مختلفة ،ي�ضغلون خططا
هنا ا ّأن اإخوتهاّ ،
متنوعة ومرموقة (فمنهم المهند�س ،ومنهم االأ�ضتاذ الجامعي والمدير العام في
�ضركة اإ�ضمنت ومنهم المهند�س في �ضركة اإعالمية) ويتقا�ضون اأجورا مهمة لكنها ال
تمكنهم من بلوغ ما يطمحون اإليه في ظل ظرفية معقدة جعلت من ال�ضعب العي�س
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مترد ،لم يعد
في تون�س .وتوجهت لنا بحديثها �« :ضواء كان لديك اأجر مرتفع اأو
ّ
العي�س ممكنا في تون�س ،المقدرة ال�ضرائية للمواطن تدهورت ،اأجرك لن يمكّ نك
من العي�س الكريم ،والخارج كما يراه اإخوتي كغيرهم من الكفاءات يبقى الحل
االأمثل ،هناك االأجور اأف�ضل بكثير ،وفي كل الجوانب الو�ضع اأف�ضل».
ونماذج الف�ضل التي عاي�ضتها منيرة جعلتها ال تح�س باالرتياح على الجانب
النف�ضي ،فكانت تتابع مجريات حياة اإخوتها وذويها من الكفاءات ،تحلل وتناق�س
و�ضعيتها ،ت�ضعى جاهدة للنجاح والرقي ،للظفر بمكانة في مجتمع مازال لم يعدها
تر�ضخت في ذهن منيرة
ب�ضيء ولم ينر لها الطريق بعد.
ّ
ونتبين هنا ا ّأن ثقافة الهجرة ّ
التي غدت تعي�س على وقع رحيل مبرمج في �ضورة فقدان االأمل على غرار ال�ضباب
من الكفاءات الّذين عجزت الدولة عن االحتفاظ بهم واإيالئهم المكانة التي تليق بهم.
 .3.1ياأ�س ...والهجرة هي الحل

كانت منيرة تنتمي اإلى اأ�ضرة مي�ضورة الحال ،اأغلب اأفرادها ي�ضتغلون،
قالت  “ :نحن تلك العائلة ذات العالقة الطيبة بين اأفرادها ،تت�ضم بالتعاون ال تعاني
اأية م�ضاكل” ،وقد تعودت في هذا الو�ضط على المثابرة واالجتهاد في �ضبيل بلوغ
ما تريده ،وهذا ما جعلها طوال م�ضارها الدرا�ضي تعتمد على نف�ضها فكانت تعمل
الأجل توفير م�ضتحقات الدرا�ضة وبقية احتياجاتها .وبمجرد ح�ضولها على �ضهادة
الدكتوراه كان لديها اأمل في تون�س على اأ�ضا�س وجود مناظرات وانتدابات وفر�س
للح�ضول على عمل يحفظ كرامتها ،لكن ظلمة الواقع األقت بظاللها على اأحالمها،
طيلة اأربع �ضنوات لم يتم فتح اأية مناظرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي .ومع ذلك ا�ضتمرت منيرة في رحلة البحث عن فر�ضة ت�ضدها اإلى االأر�س
ن�ضاأت بها ،فعملت اأ�ضتاذة جامعية ب�ضفة عر�ضية لمدة ثالث �ضنوات ،ومن ثم ب�ضفة
تعاقدية لمدة �ضبع �ضنوات ،كما كانت تعمل مع عدد من مراكز البحث ب�ضكل موؤقت
وبدخل غير قار .ورغم ا ّأن ملف منيرة متواجد في الوكالة التون�ضية للتعاون الفني
ال �ضنة  2018عندما ا�ضتكملت حقها في التعاقد مع
تحينه اإ ّ
منذ �ضنة  ،2012اإ ّ
ال اأنها لم ّ
الجامعة التون�ضية في مرحلة اأولى ومع هيئة الحقيقة والكرامة في مرحلة ثانية.
ا ّإن ان�سداد االآفاق اأمام منيرة جعلها تح�س بال�سياع والحيرة واالإحباط ،لم
تكن لديها فكرة الهجرة مطلقا خا�ضة في ظل ما يبلغها من اأخبار عن حقيقة المجتمع
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ال�ضعودي ب�ضفة خا�ضة وعن المجتمع الخليجي ب�ضفة عامة .في الحقيقة لم تكن في
داخلها ترغب في مغادرة تون�س ،لكن بحكم ما عا�ضته من ظروف �ضعبة ،وح�ضب
حديثها كان من باب ال�ضدفة اأن تكون وجهتها ال�ضعودية ،البلد الذي لم تختره لكن
في حقيقة االأمر اختارته ظروفها ودفعها تجاهه ياأ�ضها فقد اأكدت قائلة  “ :لم اأخترها
إلي ،لقد كان هدفي الخروج من الو�ضع الذي كنت فيه ،الهروب من
هي قدمت ا ّ
تون�س ،من �ضبح البطالة والياأ�س ،من ف�ضل عاي�ضته وع�ضته ،ياأ�ضي جعل ال�ضفر
هدفي االأول دون منازع”.
وحالة الياأ�س التي كانت تعي�ضها منيرة تبيناها في اأ�ضئلتها ،في مالمح وجهها،
في �ضمتها واأثناء كالمها ،وكل الموؤ�ضرات دلت على اأنها بكفاءتها ف�ضلت في افتكاك
تح�س بالنقمة على الم�ضتوى العلمي الذي نجحت
مكانتها بتون�س وهو ما جعلها
ّ
في الو�ضول اإليه ،النقمة على ال�ضهادة ،على معنى الكفاءة ب�ضفة عامة ومن بين
العبارات التي توجهت بها حتى تعبر عما تعي�ضه من معاناة دفينة اإلى حدود اليوم
“ال ،ال ،الكفاءات في تون�س لي�س لها اأي معنى ،تتح�ضل على �ضهادة الماج�ضتير
اأو �ضهادة الدكتوراه ،ال�ضهادة لي�س لديها معنى في تون�س ،تملك نقودا وو�ضاطة
ال فال جدوى اأن تقول اإنك
ومعارف وعالقات يمكنك الو�ضول لتحقيق اأهدافك واإ ّ
متح�ضل على �ضهادة ،فال قيمة لها فعال” .ما �ضهدته منيرة من عراقيل دفعت بها
ّ
اإلى اختيار الهجرة التي تحققت م�ضروعا ذاتيا �ضنة  2018بعد نجاحها في المقابلة
ال�ضفاهية التي اأجرتها في الوكالة التون�ضية للتعاون الفني مع عدد من الجامعيين
ّ
لتدر�س في الجامعة .ولم يتوقف االأمر عند هذا الحد ،بل
ال�ضعوديين وتم قبولها ّ
مازالت اآثار الياأ�س الذي عا�ضته وفقدان االأمل قائمة الذات اإلى اليوم اإذ اأنها تتوجه
بالن�ضيحة للكفاءات ب�ضرورة عدم البقاء وت�ضجعهم على الهجرة الأنه في نظرها ال
اأمل في بالدها ومن االأجدر البحث عن الراحة والم�ضلحة والمنفعة ،كما اأفادتنا
اأنها ب�ضدد البحث عن فر�س في الجامعة ال�ضعودية الأ�ضدقائها من الكفاءات في
تون�س.
وتحو�ضل منيرة تجربتها بالتاأكيد على ا ّأن الهجرة هي الحل الوحيد للخروج
المتردي الذي كانت تعي�ضه وترى ا ّأن الهجرة تحقق كل �ضيء ،هي
من الو�ضع
ّ
و�ضيلة لتحقيق اأحالمها ،خا�ضة على ال�ضعيد المادي ال ّأن اأهم م�ضكلة في تون�س هي
وتقر با ّأن كفاءات اليوم بقدر ما تت�ضم بالثراء
المادة التي تبقى مفتاح اال�ضتقرار،
ّ
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المعرفي فاإنها في المقابل تعي�س الفقر المادي والنف�ضي واالجتماعي ،وهذا التناق�س
من �ضاأنه خلق خيار واحد ال بديل له هو التوجه نحو الخارج وعبرت هنا عن موقفها
“كانت اأحالمي فوق الثّريا فبددها الواقع لتكون تحت الثرى ،ال مكان لي هنا،
طرقت كل االأبواب وا�ضتنفذت جميع المحاوالت ،بت اأرى تون�س �ضحراء قاحلة
ورحلتي فيها طالت دون الظفر بنبع ماء يرويني ،هذا التعط�س للعمل ،للمكانة،
ذرات االأمل” ،وهنا
الإثبات ذات �سائعة لم يقدني �سوى لل�سعور باالإحباط وفقدان ّ
�ضرخت وكاأنها اأفاقت من كابو�س مرعب باخت�ضار ياأ�س يخلفه ياأ�س والهجرة
نحو الخليج هي الحل .وتوجهت بذلك منيرة نحو ال�ضعودية في اأوت �ضنة 2018
لتبداأ تجربة جديدة في بالد المهجر .وهنا نت�ضاءل  :هل �ضتمكن الهجرة منيرة من
التخل�س من الخوف من الف�ضل والياأ�س الذي كانت تعي�ضه اأم ا ّأن الهجرة �ضتكون
مجرد باب لف�ضل جديد ؟

ّ .2
ال�صعور بالخوف من الف�صل في المهجر
بمجرد تواجدها
المتنوعة الّتي ظفرت بها
�ضخ�ضية منيرة والمكت�ضبات
قوة
ّ
ّ
ّ
ا ّإن ّ
تعر�ضها
جراء ّ
عودية ،لم تمنعها من ال�ضعور بالخوف من الف�ضل من جديد ّ
ال�ض ّ
في ّ
يخيم على حياتها خا�ضة في
ال�ضعوبات والعراقيل الّتي جعلت �ضبح الخيبة ّ
لعدد من ّ
االنتقالية التي تعي�ضها.
ظلّ عدم وقوف زوجها اإلى جانبها خالل هذه الفترة
ّ

 .1.2قو ّية وطموحة بدرجة اأولى

عند و�ضول منيرة اإلى ال�ضعودية تم ا�ضتقبالها بالمطار من طرف �ضخ�س
مفو�س لمرافقتها اإلى النزل الذي اأقامت فيه لمدة ع�ضرة اأيام ،اأثناءها كانت
ّ
تتنقل معه لت�ضوية وثائقها الطبية واالإدارية .ووجدت نف�ضها في عالم جديد متعدد
التح�ضر والثراء
خ�ضو�ضيات متناق�ضة تتراوح بين
االأبعاد ،ورغم ما ي ّت�ضم به من
ّ
ّ
مقيدة لحرية المراأة من جهة اأخرى ،وقد
المادي من جهة ،وبين عادات
رجعية ّ
ّ
مكّ نها طموحها من االإ�ضرار على تنفيذ خياراتها وتحمل م�ضوؤولياتها بمفردها،
وبداأت الخطوة االأولى بارتداء النقاب رغم عدم قناعتها به ،ومن ثم ات�ضلت بعدد
من االأ�ضدقاء من تون�س المقيمين هناك لم�ضاعدتها على اإيجاد م�ضكن ال�ضتئجاره
تدر�س فيها ،وحالما تح�ضلت على م�ضكن جهزته بجميع
بالقرب من الجامعة التي ّ
المتطلبات ال�ضرورية ،كما اأنها ات�ضلت بالجامعة لمعرفة اأوقات عملها وال�ضفوف
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التي �ضتدر�ضها .وهكذا كانت لمنيرة ،تلك االإن�ضانة ذات االإرادة القوية ،مهارات
وقدرات اأهمها ا�ضتعدادها النف�ضي وت�ضخير وقتها وجهدها لتنجح في رحلة ن�ضجها
أقرت منيرة اأ ّنها �ضرعان ما بداأت العمل وارتبطت
القدر قبل اأن ين�ضجها الواقع .وا ّ
باالإدارة ،وكانت تمتلك مو ّؤهالت جعلتها جديرة بالخطة التي ت�ضغلها في الجامعة
والتي طالما انتظرتها في تون�س ولم تتحقق .وكان العمل الجدي �ضبيال لتمكّ نها
من التعامل مع الطلبة والتاأقلم مع الظروف والمتغيرات .وفي ظل غياب االإطار
الالزم لعمل الجامعة ،تتولى منيرة مهاما عديدة بعيدة كلّ البعد عن
الب�ضري ّ
التدري�س فح�ضب مثلما هو الحال في الجامعة التون�ضية ،فهي تلعب دور االإداري
والمدر�س والمربي في ذات الوقت ،وفي فترة ق�ضيرة بداأت تحقق نجاحا جعلها
تحظى باهتمام االإطار الم�ضرف على الجامعة ،فتم تكليفها بم�ضوؤوليات جديدة مثل
ت�ضور خطط للتكوين ووحدات جديدة للتدري�س ،وكان لها من جهة اأخرى اأثر
كبير في الطالبات الالتي ت�ضجعهن على العمل والمثابرة والم�ضاهمة في اأن�ضطة
وجامعتهن مثل اإنجاز حمالت نظافة وندوات علمية ،وهو ما
أنف�ضهن
يطورن بها ا
ّ
ّ
ّ
الحقهن ل�ضنوات طوال.
روتين
من
التخل�س
من
مكنهن
ّ
ّ
والزواج
أتمت مرا�ضم الخطوبة
ّ
وبعد �ضتة اأ�ضهر عادت منيرة اإلى تون�س وا ّ
خريج تعليم عال اخت�ضا�س
مع �ضديق كانت تعرفه منذ ثالث �ضنوات تقريبا ،وهو ّ
ف�ضل
ال�ضمعي الب�ضري «الهايكا» ،لك ّنه ّ
حقوق ،كان يعمل في هيئة االإعالم ّ
ال ّت�ضحية واالنقطاع عن العمل الأجل مرافقتها اإلى الخليج .وعند و�ضولها اإلى
�ضوت منيرة و�ضعية زوجها الذي التحق بها بعد �ضهرين ،وكان الوئام
ّ
ال�ضعوديةّ ،
التام ي�ضود اأجواء حياتهما معا .وبعد اأن كانت بمفردها ،فرحت بقدوم زوجها
ؤولية ،لك ّنه خالفا
الذي كانت ّ
تظن اأنه �ضيخ ّفف عنها اأعباء الغربة ويتقا�ضم معها الم�ضو ّ
لتوقّعاتها ،رف�س قبول ممار�ضة ا ّأي مهنة ال تليق بم�ضتواه العلمي وهو ما جعله يبقى
تتحمل عديد الم�سوؤوليات في
طوال اليوم في المنزل دون اأي ن�ساط يذكر ،فكانت ّ
االآن ذاته بدءا بالعمل و�ضوال اإلى متطلبات العي�س من ماأكل وم�ضرب وفاتورات
وت�ضوية وثائق ومتطلبات وتجهيزات ...،زد على هذا م�ضاندة اأهلها واأهل زوجها
عبر اإر�ضال مبلغ من المال لكل منهما كل �ضهر .مختلف المعطيات تدل على اأنه
كان لمنيرة في بداية قدومها القدر الكافي من القدرات حتى تتمكن من تحمل اأعباء
ت�ضعب على اأي �ضخ�س اآخر خا�ضة في مجتمع ال ي�ضبه مجتمعها االأ�ضلي.
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“ .2.2خيبة اأمل من جديد”

وتتالت االأيام ومنيرة على الحال نف�سه ،يملوؤها الن�ساط وحب الحياة� ،سغوفة
بالنجاح في م�ضارها المهني ،تتحمل كل الم�ضوؤولية دون كلل اأو ملل ،ت�ضهر الليالي
تع ّد درو�ضها ،ت�ضلح امتحانات طلبتها ،تجتهد الإر�ضاء زوجها .ورغم تجربة
الهجرة لم تنجح منيرة في قلب موازين النوع االجتماعي ،وبقيت تلك العالقة
العمودية المت�ضمة بالتبعية بينها وبين زوجها ،فكانت في كل خطوة تخطوها تبحث
عن اإر�ضائه قبل اإر�ضاء نف�ضها ،وتعمل على اإ�ضعاده رغم ت�ضحياتها التي تثقل ذاتها
فبداأت تح�س ب�ضياعها �ضيئا ف�ضيئا .بعد اأن غادرت منيرة تون�س ولجاأت اإلى بلد
ر�ضمت فيه كل مالمح ال�ضعادة والراحة ،وجدت نف�ضها اأمام مفترق جديد ،ظنت في
البداية اأنها ا�ضتطاعت اأن تجذب زوجها نحو عالمها لي�ضاندها حتى توا�ضل م�ضيرتها
وتثبت للعالم اأنها المراأة التي تحدت معنى المجاالت واالأزمنة لتكون قائدة نف�ضها
ورمزا لكل ال�ضعوب واأمال لكفاءات اأخرى تنتظر فر�ضة للهجرة ،لكنها ب�ضرعة
اأفاقت من حلم ،ال بل من جنون كانت تعي�ضه .وبداأت العا�ضفة مع بداية �ضعور
زوجها بالملل من هذا العالم الخليجي الذي رف�س كل خ�ضو�ضياته ،لم يرغب
اأن يبقى �ضجين اأفكار رجعية تفر�س على المراأة ارتداء النقاب وعدم الخروج
اإلى اأماكن عامة بكل اأريحية مع زوجها ،لم ير�س اأن يعمل في مجال ال يرتقي
لم�ضتواه المهني ،ونقل هذا ال�ضراع الدفين في ذاته اإلى منيرة التي بداأت تح�س
بالف�ضل يالحقها من جديد ،وظلت تتخبط في وجع يحيط بها من كل النواحي،
لماذا يقابلها زوجها بهذا العناد ؟ لماذا ال ي�ضحي من اأجلها ؟ ما ذنبها وما م�ضير هذا
الزواج ؟ ما م�ضير رحلة مازالت �ضفينتها لم ت�ضل اإلى البر الذي تق�ضده ؟ وحلت
الظلمة محل كل ب�ضي�س نور ،وبداأت تخاف من العودة الأنها �ضتجد زوجها عبو�ضا
يلعن اليوم الذي قدم فيه اإلى هنا ،زوج لم يعد يطيق الحديث معها ،بل الجملة
الوحيدة التي يرددها كل يوم “ اأنا ال اأحب هذا البلد المليء بالعقد والذي يحد من
حريتي ،اإنه مكان يخنقني ،اأريد اأن اأذهب اإلى اإحدى الدول االأوروبية وبالتحديد
ّ
تظن ا ّأن زوجها
األمانيا” ...ولم تعد منيرة تعرف ماذا تقول اأو ماذا تفعل ،كل يوم ّ
وقررت اأن تمنحه فر�ضة ليعود
�ضين�ضى االأمر ،لكن االأمر يتجدد في كل لحظةّ .
اإلى تون�س ويفكر ويقارن بين و�ضعه هنا وهناك محاولة اإقناع نف�ضها اأنه عندما
يعود اإلى بلده ويجد االآفاق مغلقة �ضيعود بكل اإرادته .وبالفعل عاد اإلى تون�س وكاأنه
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طائر خرج من �ضجن طالت مدته� ،ضعادته ال ت�ضاهيها �ضعادة اأخرى ،وبقيت
منيرة وحيدة تحاول اأن ت�ضتجمع قواها من جديد رغم الحزن الذي ي�ضكن قلبها ،لقد
كونت اأ�ضرة وتح�ضلت على عمل جيد وزوجها �ضيكون الدرع الح�ضين
ظنت اأنها ّ
لها في بلد الغربة ،لكن تجري الرياح بما ال ت�ضتهي ال�ضفن ،عادت اإلى وحدتها
من جديد وكاأنها عزباء لم تتزوج بعد ،ورغم هدوئها مقارنة بما كانت عليه عند
وجود زوجها معها ،اأ�ضبح الخوف يالزمها ،خوف من عدم عودة زوجها مرة
اأخرى ،وهنا طرحت عديد االأ�ضئلة التي تخالجها “ هل �ضيتخلّى ع ّني ؟”“ ،هل
�ضيختار ال�ضفر اإلى األمانيا دون االكتراث الأمري ؟”“ ،كيف �ضتكون حياتي ؟”،
اأ�ضئلة تحوم حولها لكن الزمن وحده كفيل باالإجابة عنها.
واأثناء العطلة ال�ضيفية عادت منيرة اإلى تون�س لمدة �ضهر ق�ضته مع زوجها في
م�ضكن اأهله ،لكنها كانت فترة اأ�ضعب مما تت�ضور ،ظلت رحلة العذاب تالحقها،
ووجدت زوجها في حالة نف�ضية �ضيئة ،عالقته بها ي�ضودها البرود والجفاف ،يتملكه
ويردد من حين
الغ�ضب بمجرد الحديث عن ال�ضعودية اأو ا�ضتح�ضار اأيامه هناك،
ّ
اإلى اآخر رغبته في الهجرة اإلى األمانيا حيث العمل والثراء والحرية والتح�ضر
الحقيقي .وعند انتهاء العطلة عادت منيرة بمفردها اإلى ال�ضعودية وبقي زوجها
مع اأهله راف�ضا في البداية االلتحاق بها ،لكن بعد محاورات طويلة عبر �ضبكة
التوا�ضل االجتماعي تمكنت منيرة من اإقناعه بال�ضفر من جديد اإلى الخليج واعدة
اإياه بمحاولة العثور على عمل الئق ير�ضيه ،كما اأكدت له اأنه بمجرد ح�ضوله على
فر�ضة للذهاب اإلى األمانيا باإمكانه ذلك وهي م�ضتعدة لمرافقته وم�ضاندته لبناء حياة
م�ضتركة ناجحة.
وفي داخلها لم تكن منيرة تح�س بالر�ضاء اأو االرتياح ،في كل لحظة تطرح
نف�س االأ�ضئلة على نف�ضها وال تلقى االإجابة ،و بعد قوة و�ضالبة بداأ �ضعور الياأ�س
والخوف واالإح�ضا�س بالف�ضل يالحقها من جديد ،الأنها لم تعد تدري ما م�ضير حياتها
الزوجية خا�ضة واأنها اأ�ضبحت تربط ف�ضلها و�ضعادتها بزوجها دون اأن تفكر في ما
عا�ضته من اإ�ضكاليات في تون�س وما قدمته من ت�ضحيات حتى ت�ضل اإلى ال�ضعودية
وتظفر بعمل طالما تمنته �ضابقا ولم تجده.
يح�س بالراحة في ا ّأي زمان
ا ّإن منيرة تعي�س كالطائر الجريح الذي لم يعد
ّ
ومكان ،عديد ال�ضهام توجه اإليها من كلّ �ضوب لتغم�س في قلبها وتحيي �ضعور
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الخوف وعدم الطماأنينة في داخلها ،الهاج�س المادي وتح�ضين اأو�ضاعها في ظلّ
انغالق االآفاق في تون�س من جهة وعالقتها بزوجها التي بداأت تخ�ضع لتحديات
المكان وخ�ضو�ضياته اأكثر من خ�ضوعها لم�ضاعر تربطهما من جهة اأخرى...
اأ�ضبح الحا�ضر يقلقها والم�ضتقبل ي�ضيطر عليه �ضبح الف�ضل رغم اأ ّنها في المقابل تتحمل
جميع االأعباء المادية منها والنف�ضية وتحقق التقدم والرقي على ال�ضعيدين المادي
والمهني .وما يثير حيرتها هو االآتي :هل ا ّأن بلوغ الثراء المادي والتاألق المهني
�ضي�ضاعدها على اال�ضتقرار في ال�ضعودية ،اأم ا ّأن الخوف الذي يالحقها �ضيجعلها
تواجه هذه التجربة وتفكر في م�ضروع جديد يحدد لها توجهات اأخرى ؟

 .3تجربة الهجرة بين قرار ال�صتقرار والعودة الم�صروطة
والمهنية بمنطقة الخليج تجعل منيرة ت�ضتبعد
من االأكيد ا ّأن االمتيازات المادية
ّ
فكرة العودة ،ا ّإال في حالة وجود فر�س جديدة في بلد المن�ضاإ اأو في اإحدى الدول
جراء �ضعوبة االندماج في مجتمع يختلف كلّيا عن
اال
خا�ضة اأمام معاناتها ّ
ّ
أوروبيةّ ،
تون�س ورف�س زوجها البقاء في ف�ضاء يعتبره �ضجنا قاتال للحريات.
 .1.3ظروف مادية ومهنية ت�صجع على ال�صتقرار

تح�ضن للغاية ،وزاد اأ�ضعاف االأ�ضعاف مقارنة
تفيد منيرة ا ّأن و�ضعها المادي ّ
بما كان عليه في تون�س ،وعلى حد قولها اأف�ضل من اأجر وزير في بالدها ،و�ضاعدها
هذا الدخل الهائل من خالل التحويالت المالية المنتظمة على دعم عالقاتها باأهلها
واأهل زوجها .واأكدت ا ّأن الجانب العالئقي �ضواء على م�ضتوى االإطار العامل في
الجامعة اأو مع طالباتها جيد ال ت�ضوبه اأية م�ضاكل تذكر ،فقد كانت لها القدرة الكافية
تدر�س
على اإدارة عالقاتها المهنية وجعلها في كنف من التقدير ،كما اأنها كانت ّ
طالبات م�ضتواهن ال�ضف الخام�س وهو ما يعادل االأ�ضتاذية في تون�س ،اأي ا ّأن
تعاملها كان مع �ضابات عرفت كيف تقترب منهن وتعاملهن ب�ضكل جعل االحترام
7
كوي�ضة”
يميز العالقة
ّ
بينهن ،وتعبر عن ذلك بم�ضطلح �ضعودي �ضائع “العالقات ّ
مع الجميع.

7
كوي�ضة  :م�ضطلح �ضائع بالمجتمع ال�ضعودي ويق�ضد به العالقات جيدة.
العالقات ّ
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والمهني ،واأكدت
المادي
وعبرت منيرة عن ارتياحها من ناحية الجانبين
ّ
ّ
تحول هذا
ا ّأن هذا ي�ضجعها على اال�ضتقرار ،اإ ّ
ال اأنه في المقابل توجد ظروف اأخرى ّ
مرة اإلى خوف من القادم ،من قبيل موقف زوجها من تواجده
اال�ضتقرار في كل ّ
و�ضرحت با ّأن ما يزعجها في
في الخليج ،وطبيعة هذا المجتمع من ناحية اأخرى،
ّ
بلد اال�ضتقبال هذا عاداتهم وتقاليدهم المختلفة تمام االختالف عن عادات تون�س
وتقاليدها ،فعلى عك�س بالدها حيث الحرية والتح�ضر ،وح�ضب ت�ضريحها “ في
ال�ضعودية كل خطوة تحت�ضب عليك ،الب ّد من ارتداء النقاب ومعرفة كيفية الت�ضرف
وفق االآداب المعمول بها� ،ضرورة معرفة اأين تذهب ومتى تخرج“ هنا على �ضبيل
المثال وت�ضيف  “ :ال ت�ضتطيع العازبة مقابلة الرجال ...وال ت�ضتطيع المتزوجة
التجول والخروج مع زوجها كما يحلو لهما ...ال�ضوابط تحيط بت�ضرفاتنا من كل
جانب” .هذه الفوارق ال�ضا�ضعة بين البلدين تثير قلقها ،فبعد اأن كانت تتمتع بحرية
كاملة في تون�س ،اأ�ضبحت تخ�ضع لقيود تفقدها ال�ضعور بالراحة.
و�ضعور منيرة باالنتماء على ال�ضعيد المهني لم يمنعها اجتماعيا من االإح�ضا�س
باأ ّنها وحيدة لمحدودية عالقاتها وعدم معرفتها للكثير من النا�س هناك ،فاإلى اليوم
ال ت�ضعر باالندماج في مجتمع جديد مازالت تخاف من بناء العالقات مع اأ�ضيليه،
وهي توؤكد باأنها تتحا�ضى ربط اأية عالقات مع الجيران اأو عند خروجها لل�ضارع
اأو عند توجهها للمحالت واالأ�ضواق بهدف الت�ضوق ،واأفادتنا باأنها في الحقيقة
ت�ضورها اأقل عالقات يعني اأقل م�ضاكل ،فهي تف�ضل
تتوخى الحذر دائما ،وفي
ّ
البقاء منزوية لوحدها حتى تتجنب م�ضاكل هي في غنى عنها وتفيد باأنه ح�ضب المثل
التون�ضي المتعارف عليه “ باب م�ضكّ ر وال كرية م�ضومة.”8
 .2.3نعم للعودة الم�صروطة

رغم ما تعي�ضه منيرة من �ضعوبات في بلد المهجر جراء الخوف من المجهول،
والمادي يجعلها ت�ضتبعد فكرة العودة ،وتوؤكد اأ ّنها لن تن ّفذ قرار
اإال ا ّأن االأمان المهني
ّ
العودة اإال في حالة عدم قبول تجديد عقد العمل من قبل الجامعة ،فح�ضب تجربتها ال
يوجد ما ي�ضجعها على العودة اإلى تون�س وما من خيار �ضوى قبول الرهان والبقاء
 8باب م�ضكر وال كرية م�ضومة  :مثل تون�ضي �ضائع ،ويق�ضد به االبتعاد عن كل ما ي�ضر الفرد من اأفعال وت�ضرفات
و�ضلوكيات ومواقف وغيرها ،اأي اإغالق االأبواب عن كل ما ي�ضر اأف�ضل من االنفتاح الذي يجلب الم�ضاكل.
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وتبين منيرة ا ّأن عودتها م�ضتقبال م�ضروطة بوجود فر�س
حاليا في ال�ضعودية.
ّ
اأف�ضل في تون�س ،النها لي�ضت م�ضتعدة لعي�س تجربة العذاب من جديد ،عذاب
يعانيه عددهام من الكفاءات اليوم التي بداأت تقبل على مغادرة البالد .وتجزم
منيرة اأنها لن تبقى لحظة واحدة في ال�ضعودية لو وجدت اأبوابا اأو�ضع للنجاح
والربح المادي الذي يبقى من اأبرز مقومات الحياة وال�ضعادة ،وتتمنى اأن تجد
حقيقية خا�ضة في اإحدى الدول االأوروبية لتحلّ جميع م�ضاكلها وتتخل�س
فر�ضة
ّ
من هواج�س مازالت تالحقها بين الحين واالآخر .وت�ضتح�ضر تجربة اإخوتها من
جديد وتربط رغبتهم في الهجرة بالبحث عن و�ضع مادي اأف�ضل ،وهذا ما جعل
الفر�س وفق ت�ضوراتها هي تلك التي ت�ضمن دخال اأف�ضل ،دخال ال يو ّؤمن فقط
لقمة العي�س ،بل دخال يمكن من اال�ضتجابة لجميع االحتياجات ال�ضرورية واإقامة
م�ضاريع مربحة في تون�س.
ال�ضنوات االأخيرة لم تعد تتعلّق
ّ
نتبين في هذا ال�ضياق ا ّأن هجرة الكفاءات في ّ
مادية كانت اأقوى
بدوافع
وثيقة
�ضلة
لها
بل
فح�ضب،
تون�س
في
آفاق
ال
ا
بمحدودية
ّ
من اأية دوافع اأخرى ،بل واأ�ضبحت هي المح ّدد الرئي�ضي لوجهة كل من يرغب في
خا�ضة وا ّأن منزلة الفرد باتت تتح ّدد انطالقا من و�ضعه وم�ضتواه
الهجرة اليوم،
ّ
تح�ضل عليها ،وهذا ما
أهمية لم�ضتواه العلمي اأو ال�ضهادة الّتي
ّ
المادي دون اإيالء ا ّ
ّ
جعل منيرة تفكّ ر في االنتقال اإلى المكان الّذي �ضيوفّر لها الحظوظ االأوفر من
المادية .وفي هذا الم�ضتوى تتبادر اإلى اأذهاننا ع ّدة ت�ضاوؤالت حول الحلول
الناحية
ّ
ا�ضتمرت هذه الكفاءات في
الممكنة لمواجهة هجرة الكفاءات في تون�س ،وفي حالة
ّ
عملية اندماجها في بلد المق�ضد.
ال ّتوجه نحو الخارج هل من �ضبل ت�ضاعد على تي�ضير ّ
الخاتمة
أهمها
ّ
نتبين من خالل تجربة منيرة ا ّأن هجرة الكفاءات ترتبط بعوامل من ا ّ
لخريجي التعليم العالي و�ضعف االأجور اأمام غالء المعي�ضة
محدودية االآفاق
ّ
ّ
ميزت المجتمع الخليجي
وتزايد االأ�ضعار في ال�ضنوات االأخيرة ،واأخرى جاذبة ّ
�ضجعت ن�ضبة هامة من ال�ضباب على مغادرة اأر�س
واأبرزها العوامل المادية التي ّ
ال�ضعوبات التي تجعل ال�ضعور
الوطن وال ّتوجه نحو مجتمع تعتر�ضهم فيه الكثير من ّ
باال�ضتقرار منعدما ولكنهم رغم ذلك يرون ا ّأن قرار العودة اأمر مرفو�س في ظل
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غياب حلول بديلة تقوم على فر�س اأف�ضل في مجتمع االأ�ضل اأو غيره من المجتمعات
االأخرى خا�ضة الغربية منها .والتمعن في حقيقة هجرة الكفاءات في ظلّ ثنائية
تتراوح بين اال�ضتقرار والرغبة الدفينة في العودة ،وبين ال�ضعور باالنتماء الواهم
يبين ا ّأن الهجرة وليدة لحظة من االإحباط وخوف من الف�سل يعي�سها كلّ
والغربةّ ،
من حالت الظروف دون ح�ضوله على فر�ضة في بلده ،ال�ضيء الذي جعله ينظر
اإلى الهجرة �ضبيال للنجاة من ياأ�س وفقر نف�ضي اأكثر من كونه ماديا ليحت�ضن فقرا
وجوديا في بالد ال تعده �ضوى بدخل جيد في حين ت�ضرق منه كل لحظة اندماج
حقيقي في مجتمع ال تربطه به اأية روابط ثقافية اأو اجتماعية .ومن بين المقترحات
ّ
وتوجهت بها اإلى الكفاءات التي مازالت ترغب في
منيرة
ال�ضيدة
إليها
ا
لت
تو�ض
ّ
التي ّ
الحقيقية في الهجرة اإلى دول الخليج
الهجرة اإلى ال�ضعودية هي اأهمية وجود الرغبة
ّ
وتو�ضح ا ّأن كلّ من يرغب في الهجرة عليه
وقبول الو�ضع في هذه البلدان كما هو،
ّ
التاأكد من اأ ّنه باإمكانه القدرة على التاأقلم مع الو�ضع وال ّت�ضحية ح ّتى ي�ضتطيع العي�س،
وترى ا ّأن الحياة في الخليج مريحة ولي�ضت �ضيئة واأح�ضن من تون�س خا�ضة ماديا
تي�ضر عملية االندماج وهذا وفق
لكن من ّ
ال�ضروري العمل على خلق اإ�ضتراتيجية ّ
ال�ضجاعة والرغبة واكت�ضاب �ضخ�ضية قوية تتمكّ ن في
ت�ضورها يتطلّب قدرا كبيرا من ّ
ّ
بال�ضكل الذي هي عليه.
كلّ االأحوال من التاأقلم مع الحياة ّ
وا�ضتمرارية هجرة الكفاءات من تون�س يمثّل �ضياعا حتميا للطاقات الب�ضرية
القادرة على خلق بنى اقت�ضادية جديدة ت�ضمن ا�ضتمرارية قوة الدولة على جميع
نتو�ضل اإلى طرح عدد من المقترحات
االأ�ضعدة ،وبناء عليه ووفق تجربة منيرة
ّ
التي ت�ضاعد على مواجهة نزيف هجرة الكفاءات ،من بينها �ضرورة عمل الدولة
على تحديث خططها وتجديد ت�ضوراتها المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي
ال�ضغل وتجعل
ب�ضكل ي�ضاعد على اإحداث اخت�ضا�ضات تتما�ضى مع متطلّبات �ضوق ّ
االآفاق مفتوحة اأمام خريجي التعليم العالي في تون�س ،هذا زيادة على اأهمية ال�ضعي
اإلى و�ضع ا�ضتراتيجيات ت�ضاعد على ا�ضتقطاب الكفاءات التي تتواجد في الخارج
لجعلها في خدمة الخطط التنموية عبر تمكينها من تحفيزات هامة لبعث الم�ضاريع
وو�ضع مخابر بحث على ذمتها.
خال�ضة القول ،على الدولة خلق فر�س جادة في تون�س ال�ضتقطاب كفاءاتها
ال�ضروري تي�ضير �ضبل العودة عو�س
وربطها بدولتها واقت�ضادياتها ،كما اأنه من ّ
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الت�ضجيع على الهجرة التي بداأت ت�ضتنزف مواردنا الب�ضرية مما قد ي�ضلّ قطاعات
حيوية ب�ضكل ينبئ بخطورة الو�ضع في تون�س على المدى القريب.
المراجع

 قردود عمار 94 ،األف كفاءة غادرت تون�س في ظرف � 6ضنوات و 15األف منذ�ضنة  29 ،2018اأكتوبر  ،2018الموقع (تمت مراجعته : )15/09/2019
http:// www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2018/10/29/94

 الزليطني ،نجاة اأحمد �« ،ضيكولوجية العدوان والنظريات المف�ضرة له» ،ق�ضمعلم النف�س ،المجلة الجامعة ،العدد ال�ضاد�س ع�ضر ،المجلد الرابع ،نوفمبر ،2014
كلية االآداب ،جامعة الزاوية ،الزاوية� ،ض�س.184-167 .
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هجرة الكفاءات �صبه الطبية من الم�صت�صفيات
العمومية

1

ريا�س ب�صير

2

مقدمة
تعتبر هجرة الكفاءات من اأبرز االإ�ضكاليات التي تعي�ضها تون�س اليوم حيث
تفاقمت هذه الظاهرة في بع�س القطاعات 3خا�ضة اإثر ثورة  2011لعدة اأ�ضباب
واأ�ضبحت في �ضدارة اهتمام المجتمع التون�ضي بما فيه من نخب �ضيا�ضية داخل
منظومة الحكم وخارجه ومجتمع مدني وخبراء ومالحظين .وو�ضل االن�ضغال
بهذا الملف الحارق اإلى مجل�س االأمن القومي الذي ي�ضرف عليه اأعلى هرم ال�ضلطة
من خالل اجتماع خا�س انتظم يوم  04اأكتوبر ،20184حيث تم االهتمام بهذا
وا�ضعا من نقا�ضاته بعد ان اأ�ضبح ي�ضكّ ل نزيفا حادا
الم�ضغل واأخذ هذا الملف حيزا
ً
متميزة ودقيقة.
للخبرات التون�ضية في اخت�ضا�ضات ّ

فهجرة الكفاءات والمهارات التون�ضية  -التي تمثّل �ضفوة النخبة االأكاديمية
والعلمية الوطنية  -نحو اأوروبا واأمريكا وكندا ودول الخليج اأ�ضبحت ظاهرة

 1اأنجزت هذه الورقة العلمية تحت ا�ضراف اال�ضتاذة را�ضية م�ضكان في اطار ور�ضة كتابة نظمتها جمعية «تون�س
الفتاة» بال�ضراكة مع منظمة كونراد اديناور خالل �ضهري جويليه و�ضبتمبر .2019
 2باحث بمعهد المناطق القاحلة بمدنين ورئي�س جمعية «التنمية والدرا�ضات اال�ضتراتيجية» بمدنين.
 3مثل القطاع الطبي وال�ضبه طبي واال�ضاتذة الجامعيين .انظر :

- Mohamed Kriaa et alii, Systèmes d’information sur le marché de l’emploi et information sur
la migration de travail en Tunisie. Migration de travail en Tunisie : une lecture de la décennie
2002-2012, publié par l’Organisation Internationale pour les migrations 2011, bureau de Tunisie,
_2013, http://ote.nat.tn/wp-content/uploads/2018/09/information_sur_la_migration_de
travail_en_tunisie1OUV1-1.pdf
- Kaies Samet, »La fuite des cerveaux en Tunisie«, Hommes & migrations [En ligne]، 1307 | 2014,
; mis en ligne le 01 juillet 2017. URL : http://journals.openedition.org/ hommesmigrations/2891
DOI : 10.4000/hommesmigrations.2891.
 4موقع رئا�ضة الجمهورية التون�ضية http://www.carthage.tn
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اأخذت في التنامي خالل ال�ضنوات االأخيرة مما يجعلنا نت�ضاءل عن م�ضير البالد اإذا
توا�ضل نزيف هجرة الكفاءات ،وهل �ضت�ضبح تون�س م�ضتقبال بال كفاءات ؟
ح�ضب االأرقام الر�ضمية فا ّإن تون�س �ضهدت هجرة حوالي  85األف كفاءة اإلى
الخارج منذ �ضنة  2011الى غاية �ضنة  ،2018ويتوزعون على النحو التالي 2300
اأ�ضتاذ باحث ومثلهم مهند�ضون اإ�ضافة الى  1000طبيب و�ضيدلي و 450تقنيا والبقية
من اخت�ضا�ضات اأخرى 5.وي�ضهد القطاع ال�ضحي خ�ضو�ضا ومنذ �ضنوات نق�ضا في
الكفاءات بفعل هجرة العديد منها خا�ضة اإلى دول الخليج العربي.
�ضنحاول في هذه الورقة العلمية تقديم ت�ضخي�س لحالة واقعية تعتبر كفاءة في
قطاع ال�ضحة ،هاجرت عن طريق التعاون الفني اإلى الخليج وتحديدا دولة قطر
بحثا عن تح�ضين حالتها المادية وهروبا من الو�ضع المهني وال�ضغوطات المتعددة
التي تعر�ضت لها .ويبقى الهدف من هذه الورقة هو اإبراز االأ�ضباب المو�ضوعية
التي اأدت اإلى هجرة المبحوث اإلى قطر عن طريق درا�ضة االختالف الملحوظ في
الحياة العملية بين ما هو موجود في تون�س وما هو موجود في دولة الهجرة .واالأكيد
التمح�س في تاأثير هذه الظروف ب�ضفة مبا�ضرة وغير مبا�ضرة في
هنا اأنه يجب
ّ
االإطار الطبي و �ضبه الطبي مما ينتج عنه رغبة العديد منهم في الهجرة الخارجية اأو
التوجه نحو القطاع الخا�س .وفي هذا االإطار نت�ضاءل عن دور الظروف المهنية
غير المالئمة في الموؤ�ض�ضات الطبية العمومية في الم�ضاعدة على التفكير في الهجرة
؟ وهل اأن الجانب المادي هو ال�ضبب الوحيد للهجرة ؟ وهل يعتبر نق�س التجهيزات
الطبية �ضببا لتغيير االأجواء واللجوء الى الهجرة ؟ لالإجابة عن هذه اال�ضئلة قمنا
باإجراء مقابلة تفهمية بال�ضكايب 6تم خاللها طرح مجموعة من اال�ضئلة المعمقة
تون�ضي اختار الهجرة حل للو�ضعيات ال�ضعبة التي
والدقيقة والنوعية على مهاجر
ّ
عا�ضها في تون�س ،هذه اال�ضئلة �ضملت كل المجاالت مثل الحياة ال�ضخ�ضية والمحيط
االأ�ضري واالأجواء المتعلقة بمكان ال�ضغل.

� 5ضحيفة ال�ضباح التون�ضية 29 ،اكتوبر .2018
 6نظرا لتواجده بدولة قطر.
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� .1صخ�صية مغامرة متحدية لو�صعها ومنا�صدة لالأف�صل
خالد اأ�ضيل منطقة وذرف بوالية قاب�س ،متزوج ،يبلغ من العمر ثالث
وثالثين �ضنة ،من عائلة متو�ضطة ،واأبواه ال ي�ضتغالن ،در�س في مدر�ضة اإبتدائية
حكومية بمعهد ثانوي بقاب�س .وعندما تح�ضل على �ضهادة الباكالوريا اأراد التوجه
الى �ضعبة الريا�ضة ولكن لم يحالفه الحظ فاختار علوم التمري�س في جامعة قاب�س
حيث در�س لمدة ثالث �ضنوات .اإثر التخرج ا�ضتغل واكت�ضب خبرة في القطاع
الخا�س مدة �ضنة باأجر زهيد ال يمكن اأن يغطى جميع م�ضاريفه اليومية فقرر اإجراء
تكوين في اخت�ضا�س “ف�ضيلة الدم” ثم قدم مطلب �ضغل جديد بهذه ال�ضهادة المخت�ضة
في ت�ضفية الدم .وا�ضتغل في هذا االخت�ضا�س لمدة ثالث �ضنوات في القطاع
الخا�س اأي�ضا ولكن باأجر مغر مقارنة باالأجر االأول فتح�ضنت ظروفه نوعا ما.
ومع مرور الوقت اأح�س اأن توقيت العمل اأكثر بكثير من قيمة االأجر واأن الم�ضغل
يقوم با�ضتغالله دون اأن ينال حقوقه .فقرر خالد تغيير مكان ال�ضغل واتجه الى
قمرت بال�ضاحية ال�ضمالية للعا�ضمة حيث ا�ضتغل لمدة �ضنتين في نف�س االخت�ضا�س
بم�ضحة خا�ضة باأجر مقبول الى اأن تم انتدابه من قبل وزارة ال�ضحة في م�ضت�ضفى
بمنطقة منزل حبيب من والية قاب�س .وبعد الزواج ،ولعدة ظروف واأ�ضباب
ارتبطت ا�ضا�ضا ب�ضعف الدخل زامنتها م�ضاكل نف�ضية مت�ضلة بظروف العمل بقاب�س
طفت فكرة الهجرة على ال�ضطح خا�ضة واأنه كان ين�ضد اي�ضا بيئة مجتمعية تمكن من
العمل المريح ب�ضكل اأف�ضل مما هو عليه بتون�س.
وب�ضكل عام الحظ خالد اأي�ضا ،اأن العديد من اأ�ضدقائه هاجروا خالل �ضنوات
ما بعد الثورة الى بلدان الخليج مثل ال�ضعودية وقطر وتح�ضنت و�ضعيتهم (16.84
بالمائة من الكفاءات التون�ضية مهاجرة الى بلدان عربية )7اذ تحولت الهجرة الى
مجتمع متر�ضخة في اأذهان ال�ضباب ،وحتى الكهول ،فالطلبة واالأطباء
ثقافة
ٍ
والمهند�ضون واأ�ضاتذة التعليم العالي غدوا يعي�ضون على وقع رحيل مبرمج ،بعد
اأن فقدوا االأمل في قدرة ال�ضيا�ضيين والطبقة الحاكمة على اإخراج تون�س من نفق
اأزمتها العوي�ضة والتي نتج عنها تدهور م�ضتوى المعي�ضة.8
 7الديوان الوطني للتون�ضين بالخارج (.)2019

 8جريدة ال�ضروق التون�ضية ،هجرة الكفاءات في جمهورية الثقافة مقال بتاريخ  31اكتوبر .2018
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لذلك قرر خالد اي�ضا خو�س المغامرة والهجرة .فقدم عدة ملفات اإلى اأن
حالفه الحظ ونجح في محاورة في مار�س  2017الإنتداب ممر�ضين للطوارىء
بقطر وكان االأجر المعرو�س في العقد الذي اأم�ضاه اأجرا مغريا ج ّدا وهو قرابة
ثمانية اأ�ضعاف ما كان يتقا�ضاه بتون�س .غير ان كل ما�ضلف ذكره ال يمنعنا من
الت�ضاوؤل عن ال�ضبب الرئي�ضي للهجرة.
 .2العنف المتزايد في الم�صت�صفيات كدافع للهجرة
تع ّد ظاهرة العنف باأ�ضكالها المختلفة ظاهرة متاأ�ضلة في معظم المجتمعات
االإن�ضانية ومتجذرة فيها دون ا�ضتثناء ،مع بع�س التفاوت واالختالف في طبيعة
ال�ضلوكيات المرتبطة بهذه الظاهرة وا�ضكالها تبعا للنظم ال�ضيا�ضية والثقافية وقيمة
التما�ضك االجتماعي في تلك المجتمعات .وقد اأكد خالد اأنه تعر�س في تون�س هو
وزمالئه الى العنف من قبل عدد من المر�ضى اأو مرافقيهم اأو عائالتهم ودون
تعر�س اإلى العديد من االعتداءات اللفظية
رادع .فخالل ممار�ضته لعمله في تون�س ّ
والمادية من طرف عائالت المر�ضى خا�ضة ،كما اأن هذه الظاهرة ا�ضحت في
تزايد خالل ال�ضنوات االأخيرة ،فقرابة األف اعتداء �ضنويا �ض ّد اأعوان ال�ضحة ي�ضجل
بتون�س.9ونتيجة لذلك لم يعد ي�ضعر بالراحة واالطمئنان اثناء عمله وخا�ضة ليال
وتوترت حالته النف�ضية واأثّر ذلك حتى على محيطه االأ�ضري .واأكد خالد اأن ما
� 9ضحيفة ليدرز العربية« ،العنف في الم�ضت�ضفيات  :قرابة األف اعتداء �ضنويا �ض ّد اأعوان ال�ضحة
و 400ق�ضية مرفوعة اإلى المحاكم» ،مقال بتاريخ  03اكتوبر https://ar.leaders.com.tn/ 2017

article/2174-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A
7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8
%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7 %D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88400-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%
85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8
 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 % D 8 % A D % D 8 % A 7 % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 5 -% D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A .%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015-2016انظر كذلك :
Salma Moalla، »A propos de la migration des médecins tunisiens à l’étranger«، in Leaders، 19
février
2018، https://www.leaders.com.tn/article/24102-salma-moalla-a-propos-de-la.migration-des-medecins-tunisiens-a-l-etranger
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ن�ضاهده من مظاهر عنف يدعو كل عنا�ضر المجتمع الى البحث عن اأ�ضبابه .فهل هو
وليد اللحظة اأم اأنه فطري وغريزي في طبيعة الكائن الب�ضري و�ضلوكه ؟ اأم يتولد
وينفجر في لحظة ما ل�ضغوطات ودوافع لدى الفرد ؟ هل ا ّأن هذا العنف البد منه
لتلبية رغبة كامنة في نف�ضية من يمار�ضه ؟
ا ّإن مايهم اأكثر هو نوع العنف الممار�س في الم�ضت�ضفيات ولماذا ازدادت هذه
الظاهرة بعد الثورة ؟ وهل من دوافع جعلت العنف البد منه للح�ضول على حق في
العالج اأو لالنتقام من الطبيب اأو الممر�س عند رف�س تقديم العالج اأو تاأخيره اأو
الت�ضبب في موت المري�س ؟ .ويبقى الم�ضكل االهم في هذه الظاهرة هو عدم تفاعل
اأ�ضحاب القرار وتدخلهم لحماية االإطارات الطبية و�ضبه الطبية من االعتداءات
المتكررة ،رغم مطالبتهم ونقاباتهم بالتدخل اكثر من مرة.10
ويرى خالد ا ّأن تدني الخدمات ال�ضحية المقدمة في هذه الموؤ�ض�ضات وعدم
ر�ضا المواطنين عنها من اهم ا�ضباب تفاقم ظاهرة االعتداء على اطباء الم�ضت�ضفيات
العمومية وممر�ضيها ،ذلك باالإ�ضافة اإلى نق�س االإطار الب�ضري ونق�س تاأهيل
اأعوان اال�ضتقبال وتكوينهم في ح�ضن التوا�ضل مع المر�ضى ومرافقيهم وكيفية
التعامل معهم وخا�ضة اذا كانت حاالت المر�ضى حرجة ،زد على ذلك غياب
تاأمين نقاط حماية اأمنية ثابتة امام مداخل الم�ست�سفيات وعدم الت�سدد في محا�سبة
المعتدين على االطار الطبي و�ضبه الطبي واإحالتهم على الق�ضاء.
تتكرر ب�ضفة دورية خا�ضة في ق�ضم اال�ضتعجالي
وقد ذكر خالد ا ّأن اأحداث العنف ّ
الذي يعي�س فيه ممر�ضوه واأطباوؤه �ضغطا كبيرا نظرا لنق�س المع ّدات واالإطار
تتم معالجتها في هذا الق�ضم لي�ضت
الطبي و�ضبه الطبي فيه ،كما اأن عديد الحاالت التي ّ
من اخت�ضا�ضه .مما يجعل المرافقين للمري�س يعمدون الى االعتداء بال�ضرب اأو
ال�ضتم للتعبير عن الرف�س الكامن في دواخلهم لفقدهم لعزيز عليهم مثال.
وتختلف انواع العنف التي عاينها خالد بين العنف اللفظي �ضد الكوادر
الطبية من طرف الزوار وعائالت المر�ضى ،و العنف المادي المتمثّل في ته�ضيم
10

Donia Remili، Violences et souffrances en milieu hospitalier : le cas des infirmiers du
gouvernorat de Tunis، 2019، https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02145980/document.
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الخا�ضة للكوادر الطبية مثل �ضياراتهم اأو الممتلكات العامة والتجهيزات
الممتلكات
ّ
في الم�ضت�ضفيات ،ا�ضافة الى العنف الم�ضلط من قبل المري�س نف�ضه على االطار
الطبي خا�ضة في اأق�ضام اال�ضتعجالي .وتختلف انواع العنف من م�ضت�ضفى اإلى اآخر
ذلك انها تتاأثر ببع�س المعطيات فمثال نق�س الممر�ضين اأو االأطباء من �ضاأنه اأن
ين�ضاأ عنه حالة �ضغط عليهم مما يت�ضبب لهم في حالة توتر نف�ضي توؤدي اإلى الف�ضل
وبالتالي الهروب نحو اال�ضتقالة اأو تغيير مكان العمل الذي يتواجد فيه �ضغط كبير
مما يو ّؤدي اإلى
كق�ضم اال�ضتعجالي مثال الى م�ضالح اأخرى تقل فيها ال�ضغوطات ّ
�ضغور المن�ضب .كما اأن نق�س االأجهزة الطبية المهمة او ّ
تعطلها اأو نق�س مواد
التحاليل الطبية يجعل المر�ضى يتذمرون من هذا العجز ويتحول �ضبرهم اإلى عنف
احتجاجا منهم على مطالبتهم بم�ضاريف باهظة للعالج في الوقت الذي ال يحتوي
فيه الم�ضت�ضفى على اأقل االإمكانيات الطبية واأب�ضطها.
ا ّإن الن�ضبة االكبر من العنف متاتية من مرافقي المر�ضى ولعل ذلك متاأت
من �ضخ�ضياتهم العدوانية اأومن كونهم يتعاطون بع�س االدوية وحتى الم�ضروبات
الكحولية التي توؤثر على �ضلوكهم في تلك اللحظة واثناء تواجدهم بالم�ضت�ضفى،
والمالحظ اأن هذا العنف غالبا ما يتزامن مع فترة الليل.
وتجدر االإ�ضارة هنا اإلى اأنه قد يتاأتى العنف احيانا اخرى من �ضوء ا�ضتقبال
المري�س ومرافقيه اإذ يتذرع عون اال�ضتقبال بكثرة عدد المر�ضى ليتفاجاأ المري�س
باإلغاء موعده مع الطبيب وهنا تثور ثائرة المري�س اأو مرافقيه ،خا�ضة اذا كان
قادما من منطقة بعيدة وبعد ان قطع كيلومترات عديدة ليفح�ضه الطبيب اأو لتجرى
له عملية جراحية ثم يفاجا بتاجيل موعده.
وعلى العك�س مما يح�ضل في تون�س فاإن الو�ضعية في قطر مختلفة حيث
يعاقب مبا�ضرة كل معتد على موظف عمومي وخا�ضة االإطار الطبي و �ضبه الطبي
بـ � 10ضنوات �ضجنا مع غرامة مالية ت�ضل اإلى  10اأالف ريال وهو االمر الذي دفع
بخالد اإلى العمل في هذا البلد بكل راحة نف�ضية واطمئنان .اإذن ما يمكن ا�ضتنتاجه
هو اأن العنف في الم�ضت�ضفيات ي�ضاهم ب�ضفة مبا�ضرة في هجرة الكفاءات ،ولكن هل
ت�ضاهم البنية التحتية المتوفرة في التفكير في الهجرة كذلك ؟
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 .3انعدام التجهيزات الطبية ونق�صها اأحد القوى الدافعة للهجرة
ن�س الف�ضل  38من ال ّد�ضتور على ا ّأن «ال ّدولة توفّر الو�ضائل الالّزمة ل�ضمان
ّ
11
ال�ضحية»  ،ورغم ذلك فاإن �ضالمة الخدمات وجودتها
�ضالمة وجودة الخدمات
ّ
مازالت متوا�ضعة وذلك لوجود عديد النقائ�س .فالمواطن ،ح�ضب خالد ،مازال
ي�ضتكي في تون�س من الخدمات المتعلقة باال�ضتقبال واحترام الذات والخ�ضو�ضيات
وتوفير المعلومات الالزمة والمعطيات المالئمة للح�ضول على النجاعة الكافية
التي يرنو اإليها زائر الم�ضت�ضفى .وعالوة على ذلك فا ّإن ما الحظه خالد على بع�س
مما
المر�ضى المقيمين اأظهر ن�ضبة مرتفعة من االإ�ضابة بالتع ّفنات اال�ضت�ضفائية ّ
ال�ضارخ لال ّآليات المو�ضوعة ل�ضمان �ضالمة المر�ضى .ويعتبر
يعك�س ّ
ال�ضعف ّ
خالد اأن التوزع الجغرافي للموؤ�ض�ضات ال�ضحية بالبالد التون�ضية غير عادل اإلى
حد ما .ولكن يبقى العائق الكبير هو عدم الم�ضاواة في الخدمات ال�ضحية المقدمة
من قبل الموؤ�ض�ضات المعنية .حيث اأن عديد المواطنين ي�ضتكون من عدم توفر
المرافق ال�ضحية القريبة من مكان اإقامتهم ،واإن توفر هذا المرفق فانه ال يتك ّفل
بتلبية حاجياتهم وال يالئم تطلعاتهم .و�ضبب ذلك هو اأن ما يعادل ن�ضف المراكز
الطبية وا ّأن اأغلب
ح�ضة واحدة في االأ�ضبوع للعيادات
ال�ضحية االأ�ضا�ضية ال تق ّدم اإ ّ
ّ
ال ّ
ان
المحلية ال تتوفّر فيها المع ّدات والتجهيزات
الم�ضت�ضفيات
الطبية المالئمة كما ّ
ّ
ّ
المخت�ضين .هذا اإ�ضافة الى
االطباء
الجهوية ت�ضكو من نق�س فادح في
الم�ضت�ضفيات
ّ
ّ
ّ
ما تتعر�س له الموؤ�ض�ضات ال�ضحية واال�ضت�ضفائية من تجاوزات �ضببها ممار�ضات
متعلقة بالطب الخا�س في غياب ال�ضوابط االإدارية والرقابية .ثم ان هذا القطاع
احلية
ال�ض ّ
الطبي وال�ضحي الخا�س يتركز اأ�ضا�ضا في المدن الكبرى وفي المناطق ّ
نموا �ضريعا ومتوا�ضال .وقد اأكد خالد ا ّأن هذه النقطة بالذات
للبالد ويعرف فيها ّ
اكبر دليل على غياب العدل في بعث الموؤ�ض�ضات ال�ضحية الخا�ضة والعمومية مما
اأدى اإلى عدم التكامل بين الخدمات المقدمة في القطاعين العام والخا�س وهو ما
ي�ضر بح�ضن �ضير النظام ال�ضحي.
وفي العموم ،تمثل الخريطة ال�ضحية ال�ضامن االول للم�ضاواة ال�ضحية
والحافظ لجودتها والمح ّدد لم�ضتقبل هذا القطاع الذي يبقى قلب الدولة وعمادها.
 11الف�ضل  38من د�ضتور الجمهورية التون�ضية �ضنة http://www.legislation.tn/ ،2014
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الوطنية العادلة وال�ضاملة
ال�ضحية
أولوية العتماد اأ�ضلوب الخارطة
ّ
ّ
لذا يجب اإعطاء ا ّ
لكلّ القطاعات والقيام باالإجراءات ال�ضرورية ل�ضمان جودة الخدمات .ويعي�س
قطاع ال�ضحة ح�ضب خالد في تون�س نقائ�س كبيرة وال ي�ضجع على العمل المريح ،
فنق�س االأجهزة والمعدات الالزمة للعملية الطبية كاأجهزة ال�ضكانار واالأ�ضعة والتي
يحتاجها المري�س ب�ضكل يومي اأثناء قدومه للعالج ونق�س الطاقم الطبي و �ضبه الطبي
أهم اال�ضكاليات التي تت�ضبب في تاخير العالج وفي الفو�ضى
وطب االإخت�ضا�س من ا ّ
العارمة التي تعم الم�ضت�ضفيات اإذ كثيرا ما يفوق عدد المر�ضى طاقة ا�ضتيعاب
الم�ضت�ضفى ومعداته الموجودة .كما يعاني المر�ضى داخل اأروقة الم�ضت�ضفيات
العمومية من طول االنتظار وبطء العالج وتباعد المواعيد و�ضوء التنظيم وتخلف
االإدارة التي لم توفّر بعد الرقمنة التي من �ضاأنها اأن ت�ضهل الخدمات ،لذلك نجد
يوميا طوابير من المنتظرين اأمام مكاتب الت�ضجيل وقاعات انتظار ممتلئة ومواعيد
موؤجلة اإلى اأ�ضهر ...ويمثل نق�س االأدوية االإ�ضكال االأخطر على االإطالق ،فرغم
ال ا ّأن الم�ضت�ضفيات
تخ�ضي�س ن�ضب كبيرة من ميزانية وزارة ال�ضحة القتناء االأدوية اإ ّ
والمراكز ال�ضحية والم�ضتو�ضفات مازالت تعاني من نق�س في االأدوية ،وح�ضب
المتدخلين في القطاع تعود اأ�ضباب ذلك اإلى غياب �ضيا�ضة �ضحية جدية للدولة و�ضوء
اال�ضتخدام الر�ضيد لالأدوية والف�ضاد ونق�س التمويل .
وهنا تجدر االإ�ضارة الى نق�س التكوين الم�ضتمر لالأعوان في تون�س فهذا
التكوين من �ضانه ان ي�ضاهم في تعزيز المعارف المتعلقة مثال بت�ضغيل التجهيزات
مهنية.
ليتمكّ ن هوؤالء االأعوان من ال ّتم ّتع بترقيات ّ

ونت�ضاءل هنا عن مدى م�ضاهمة هذا الو�ضع المتردي في الم�ضت�ضفيات في
اتخاذ قرار الهجرة ؟

 .4برامج تعزيز القدرات كدافع للبقاء في المهجر
والمتطور
يرى خالد ا ّأن اأحد اأ�ضباب الهجرة يتمثّل في المناخ العلمي المريح
ّ
الذي تتيحه بلدان االإقامة لالأطباء والفنيين والباحثين بما توفره لهم من و�ضائل
عما اأخبره به
البحث وتح�ضين القدرات .وهذا ّ
الراأي الذي يحمله خالد ناتج ّ
بع�س زمالئه الذين خا�ضوا تجربة الهجرة .واأ�ضاف خالد ا ّأن تون�س ال وجود
فيها لتكوين م�ضتمر وال لمخابر بحث ت�ضتقطب الباحثين برواتب مغرية وتوفّر لهم
124
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م�ضتوى عي�س منا�ضب وح ّتى اإن ُوجدت هذه المخابر فهي تفتقر اإلى االإمكانيات
المادية واالأكاديمية التي ت�ضمن بيئة علمية مالئمة ت�ضاهم في نجاح البحوث التي
ينجزها هوؤالء.
واذا كان من ال�ضروري اليوم العمل على ايقاف النزيف الذي �ضيوؤدي الى
ت�ضحر ال�ضاحة الطبية من نخبها لت�ضبح مرتعا لغير االكفاء فاإنه يجب علينا اتخاذ
اإجراءات ناجعة مثل تغيير ال�ضيا�ضات الوطنية في مجال ال�ضحة والبحث العلمي
والتكنولوجي لت�ضبح البيئة الوطنية جاذبة للكفاءات وبعث اأقطاب للبحث العلمي
مما يمكّ ن من فتح خطط جديدة و ف�ضح المجال
وال ّتجديد التكنولوجي وتطويره ّ
لالإبداع الفردي او الجماعي كما يمكن ت�ضجيع اإحداث م�ضحات اأجنبية كبرى في
تنمي المكت�ضبـات العلمية للكفاءات �ضبه
تون�س مع الم�ضاركة في ّ
ترب�ضات خارجية ّ
الطبية .
ويرى خالد انه البد من ايالء اأهمية كبرى لالنفتاح على التكنولوجيا وتطوير
اآليات العمل في اتجاه الرقمنة لمواكبة الطفرة الرقمية في العالم ،ومتابعة التجديد
الطبي ،وتطوير المنظومة الت�ضريعية ،وتوفر االرادة لمراجعة جوهرية لمنظومة
ال�ضحة خا�ضة في القطاع العمومي ،وتعزيز قوانين ال�ضغل من اجل تعزيز مكانة
العمل من خالل منح خ�ضو�ضية .وذكر خالد انه يتلقّى اليوم في بلد المهجر تكوينا
م�ضتمرا في اللغات في ميدان عمله وهذا ما لم يتم ّتع به في تون�س.
وقد �ضاهم هذا التكوين في تح�ضين مردوديته التي انعك�ضت بدورها على
مرتبه وهو يرى �سرورة اإعداد كرا�س �سروط للم�ست�سفيات العمومية يت�سمن
جملة من المعايير التقنية والقانونية والتدريبية الواجب توفرها في هذه الموؤ�ض�ضات
وتخ�ضي�س اعتمادات مالية النجازها ،النه ان تم توفير ذلك فان هذا االأمر قد
ي�ضاهم في عودة بع�س الكفاءات الى تون�س.
 .5تح�شين الو�شع ال�شخ�شي والمهني ك�أحد �شروط العودة من المهجر
ال يرى خالد انه من المبالغة القول اأن قرار الهجرة اأو العودة اإلى الوطن،
من اأ�ضعب الخيارات التي يمكن اأن ُيقدم عليها المرء في لحظة حا�ضمة من حياته.
وهو يعتقد اأن الو�ضع المادي ال�ضعب و�ضعف االأجور بتون�س من اأبرز اأ�ضباب
125
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وخا�ضة بلدان الخليج هو مناخ
الهجرة ،فمناخ العمل الذي توفّره بلدان االإقامة
ّ
يي�ضر عمل االأطباء والفنيين والباحثين ويوفّر لهم و�ضائل البحث
مريح
ومتطور ّ
ّ
واآليات تح�ضين القدرات والمنح المجزية ،وهذا من �ضاأنه اأن ي�ضجع على الهجرة
اإلى هذه البلدان اإذ ال وجود اليوم في تون�س لتكوين م�ضتمر وال لمخابر بحث
ت�ضتقطب الباحثين برواتب مغرية وتوفّر لهم م�ضتوى عي�س منا�ضب وح ّتى اإن
ُوجدت هذه المخابر فهي تفتقر اإلى االإمكانيات المادية واالأكاديمية التي ت�ضمن بيئة
علمية مالئمة ت�ضاهم في نجاح البحوث التي يقوم بها هوؤالء.
الرغبة في امتالك منزل و�ضيارة،فهو اإن
ان اأحد اأهداف هجرة خالد هي ّ
اعتمد على مرتبه بتون�س لن يتمكن من تحقيق هدفه لذلك ازدادت فكرة الهجرة
تر�ضخا في ذهنه .فال�ضائقة التي تواجهها المالية العمومية في تون�س ،واالأجور
ّ
المنخف�ضة مقابل تزايد كلفة المعي�ضة تعتبر عوامل م�ضجعة على الهجرة .فبالن�ضبة
الى خالد لعبت ال�سغوط المادية من طرف عائلته تحديدا من ابيه واأمه العاطلين
عن العمل عامال مهما لهجرته باال�ضافة الى متطلبات الزواج وم�ضاريف ما بعد
الزواج حيث اأن الظروف المادية ال�ضعبة في تون�س تجعل الفرد يفكر في موارد
اأخرى وتدفعه الى اإيجاد حلول بديلة حتى يلبي حاجاته ،والهجرة حل من بين
هذه الحلول .ولكن اال يفكر خالد في العودة الى تون�س بعد ما توفر له في قطر
من امتيازات؟ هو �ضوؤال تم توجيهه اإليه و�ضعبت عليه االإجابة ،فهو متاأكد اأن
ولكن تنفيذ قرار
قرر العودة الى تون�س
ظروف العمل اأف�ضل في قطر اإ ّ
ّ
ال اأ ّنه ّ
بتح�ضن ظروفه المادية والقدرة على اقتناء منزل و�ضيارة في وطنه.
العودة مرتبط
ّ
وهذا االأمر قد يتحقق ،ح�ضب تقديره ،بعد �ضت �ضنوات من الهجرة  .وياأمل هنا اأن
تتح�ضن ظروف العمل في تون�س ويتم تطبيق القانون على المخالفين واأن يتح�ضن
حال الم�ضت�ضفيات خا�ضة بالجهات الداخلية من ناحية البنية االأ�ضا�ضية ومن ناحية
التجهيزات والعن�ضر الب�ضري.
خاتمة
من خالل مقابلتنا مع خالد تاأكد لنا اأن الهجرة لي�ضت فقط لتح�ضين الجانب
المادي بل اأي�ضا ب�ضبب ظروف العمل في الم�ضت�ضفيات التي تعتبر عن�ضرا منفرا من
العمل فيها ،فحين ت�ضبح �ضالمة االإطار الطبي و �ضبه الطبي مهددة ت�ضبح الهجرة
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اأمال في الح�ضول على ظروف عمل اأح�ضن .ومن خالل درا�ضة حالة تنتمي الى
القطاع ال�ضحي العمومي حاولنا ان نو�ضح اأن تح�ضين الو�ضع المادي والهروب
من الو�ضع االأمني والمهني ال�ضيء داخل الم�ضت�ضفيات يعتبر من اأهم العوامل
الدافعة للهجرة .وت�ضهد تون�س اليوم ارتفاعا كبيرا في هجرة الكفاءات من االأطباء
واالطارات �ضبه الطبية .فاالآالف منهم هجروا البالد خالل ال�ضنوات االأخيرة
الكت�ضاب خبرات جديدة ولكنهم يهاجرون غالبا بحثا عن ظروف عمل اأف�ضل
اإ�ضافة اإلى الرواتب العالية .لكن توا�ضل نزيف الهجرة �ضيجعل تون�س بال كفاءات
في عديد االخت�ضا�ضات وبالتالي �ضينهار االقت�ضاد والتعليم وال�ضحة والمجتمع
ب�ضفة عامة و�ضنكون بال خبراء ا�ضتراتيجيين وال اأطباء وممر�ضين اأكفاء ،وهو
اأمر في غاية الخطورة وعلى الدولة اأن تنتبه الى هذه المع�ضلة وان ت�ضعى ب�ضتى
الطرق اإلى اإيجاد حلول عملية للحفاظ على ثروتها الب�ضرية .ا ّإن الهدف من هذه
الورقة هو الم�ضاهمة في لفت االنتباه لخطورة الو�ضعية الحالية لل�ضحة بتون�س.
ان تعوي�س الخ�ضارة الب�ضرية،جزئيا  ،قد يكون من خالل
ورغم ان البع�س يرى ّ
التحويالت النقدية للمهاجرين ونقل التكنولوجيا العائدة من خاللهم ،اإال اأن هذه
االآراء ال تعي اأن هذه الهجرة �ضتظطرنا اإلى ا�ضتيراد الخبراء االأجانب بعقود باهظة
بدال من اأبنائنا الموؤهلين الذين لم يجدوا لهم م�ضتقرا فيها ،حتى اإن بع�س الم�ضوؤولين
ما فتئوا ي�ضجعون ال�ضباب الحامل لل�ضهادات العليا على الهجرة والبحث عن عمل في
الخارج ،كي ال تتعبهم مطالبه.
تدق عديد المنظمات 12اليوم ناقو�س الخطر فهجرة الكفاءات لها انعكا�ضاتها
وتداعياتها على الم�ضتقبل القريب والبعيد للدولة النها تف�ضل في اال�ضتفادة من
خبرات العقول المهاجرة وم�ضاركتها في جهود التنمية واإ�ضالح الموؤ�ض�ضات،
خا�ضة واأن االجراءات االإدارية في تون�س تت�ضم بالت�ضعب وتعقيدات االإجراءات
االإدارية وغياب الت�ضجيع .واآفاق اال�ضتثمار وبعث الم�ضاريع ،كل هذه العوامل
ت�ضجع على هجرة االأدمغة في وقت تحتاج فيه تون�س اقت�ضاديا واجتماعيا
وغيرها ّ
اإلى كفاءاتها في مختلف المجاالت .وهذا االأمر يح ّتم اتخاذ قرارات جريئة واإعداد
برامج خ�ضو�ضية الإيجاد الحلول الجدية لظاهرة هجرة الكفاءات.
 12مثل االتحاد العام التون�ضي لل�ضغل وعمادة االأطباء والمنتدى التون�ضي للحقوق االجتماعية.
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جمعية تون�س الفتاة
ّ

تون�س الفتاة هو اإ�ضم اأطلق على حركة وطنية في اأوائل القرن الع�ضرين،
عرفت كذلك باإ�ضم حركة ال�ضباب التون�ضي ،وكان من زعمائها عبد العزيز الثعالبي
وعلي با�س حانبة وغيرهم.
تاأ�ض�ضت الجمعية يوم  5ماي  ،2012وهي ذات اأبعاد ثقافية وتربوية.
الجمعية
اأهداف
ّ
• تحفيز ال�ضباب على الم�ضاركة الفعالة في الحياة العامة وعلى كافة اأ�ضكال
االإبداع.
• الدعوة اإلى مجتمع تع ّددي يقبل بمختلف االآراء �سرط اأن ال تدعو اإلى العنف.
إ�ضالمية.
بالهوية العربية اال
التم�ضك
• الدعوة اإلى قيم المواطنة والحداثة مع
ّ
ّ
ّ

الهاتف (+216) 58 528 732 :
الموقع www.tounesaf.org :
البريد االلكتروني taf@tounesaf.org :
ال�ضفحة على فاي�ضبوك www.facebook.com/tounesalfatet :
ال�ضفحة على تويتر www.twitter.com/tounesalfatet :
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