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  : ملخـــصال
على امتداد العقود األخيرة من القرن العشرين عرفت هجرة المغاربة إلى الخارج بجميع 

إذ تنوعت مجاالت انطالقها وطنيا كما تعددت مجاالت استقبالها دوليا إلى الحد  ؛ فئاتهم تناميا مطردا
  "المغاربة مواطنو العالم" الذي صار فيه المغاربة المقيمون خارج الوطن يُنعتون ب

(Marocains citoyens du monde) لكن هذا التنوع على مستوى المجاالت والفئات والسنوات .
ذلك أن مقاربة آثار الهجرة  ؛ لم يرافقه تنوع على مستوى السياسات التنمويةوالتحويالت والعائدات، 

الدولية للمغاربة ومنذ أن احتضنتها المخططات الخماسية للستينيات، ظلت قضية وطنية (مصدر 
للعملة الصعبة، تم توظيف الهجرة كصمام أمان للحراك االجتماعي، التخفيف من حدة الضغط على 

ية اجتماعية (بحث المواطنين عن فرص العمل، فرص لمتابعة الدراسة). في سوق الشغل) أو قض
 10حين لم يتم التعاطي معها حضريا إال من خالل البعد االحتفالي ومحليا باليوم الوطني للمهاجر (

غشت من كل سنة). هذا في الوقت الذي أصبح فيه جليا أن مساهمة الهجرة الدولية في التنمية يظل 
رة على استثمار عائداتها بتفعيل دور المهاجرين في الفعل التنموي المحلي، وتشجيع رهينا بالقد

انخراطهم وإشراكهم في بناء وإنجاز مشاريع التنمية على ضوء مقاربة مجالية تقوم على إدماج كل 
 الفاعلين التنمويين داخليين وخارجيين بما فيهم المهاجرين.

أساسية ال محيد عنها للتنمية إذا ما تم إشراكهم  هؤالء المهاجرون يعتبرون اليوم رافعة
 " التصميم الجماعي للتنميةومشاركتهم في التنمية أو ما أصبح يطلق عليه "

Plan communal de développement)( فهم يشكلون أداة للتنمية الذاتية ؛ 
 (auto-développement) كما يعتبرون قناة للتنمية التعاضدية ،(co-développement)  بحيث

نطالق ومجاالت االستقبال مما يتيح لمدنهم وأقاليمهم الينسجون شبكات من التواصالت بين مجال ا
إمكانات غنية لتلقي واألموال ومختلف العائدات (مادية، معنوية، مالية، رمزية...). وأحيانا الكفاءات 

 والخبرات الحياتية المكتسبة بالمهجر.
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، ومعنى ذلك أنه دخل في  (mondialisé)ة هو مجال معولمإن مجاال يعرف بالهجرة الدولي
تحوالت مجتمعية دولية (ثقافيا، اقتصاديا، اجتماعيا، عمرانيا...). ومن البديهي أن يتطور التخطيط 
للتنمية من بعده الوطني إلى تفعيل الرؤية المحلية. هذه الرؤية التي تدعونا كباحثين إلى التفكير في 

تفعيل األثر التنموي للمهاجرين على مستوى مجاالت انطالقهم وتفعيل أدوارهم  آليات ناجعة من أجل
 في التخطيط واإلنجاز والمبادرة.

Résumé : 
Afin d’optimiser l’entreprise des retombées de l’émigration internationale 

dans un territoire de départ et pour bénéficier des compétences des MREs et de 
leurs espaces d’accueil, il est important de faire appel à l’approche territoriale. 
Cette approche consiste en une mise en réseau de tous les acteurs et les actions 
pour un développement durable en intégrant les MREs comme leviers de l’auto-
développement et canaux du Co-développement entre les territoires d’accueil et 
ceux d’origine sous forme de contrat gagnant-gagnant. Car à l’ère de la 
mondialisation, les territoires connus de migration internationale pourront gagner 
plus que jamais l’enjeu du développement intégré par le biais de la synergie des 
efforts des acteurs-développeurs, internes et externes, dans la planification 
stratégique des projets territoriaux de développement (projet de la ville, PCD, 
projet d’une région). De plus, un territoire connu d’émigration ou d’immigration 
est un territoire mondialisé, ceci impliquera davantage les migrations dans le 
processus de transformation de la société locale dont les MREs sont des acteurs, 
par la force des choses, car « Les divers types de réseaux permettent aux migrants 
de penser ici le développement là-bas. » comme le souligne Thomas Lacroix. 

Dorénavant, les émigrés et leurs espaces internationaux seront des acteurs 
incontournables de « développement territorial » dans tout espace connu 
d’émigration/immigration. Ceci nous a guidé, via la recherche, à suggérer 
l’implication de l’approche territoriale aux différents plans de développement et de 
lancer l’appel aux conseils municipaux pour créer des entreprises en investissant 
les fonds des MREs selon la nouvelle charte communale (Sociétés du 
Développement local). En guise d’illustrer cette réflexion, nous allons traiter du cas 
d’Oued-Zem, ville moyenne ayant connu une flambée du phénomène migratoire 
ces deux dernières décennies, avec comme objectifs : de passer des macro-
réflexions de développement/émigration à la territorialisation du développement 
dans un cadre systémique et d’enrichir les visions de projets de développement par 
la participation des compétences des MREs pendant la planification du 
développement territorial. 
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Mots clés : 
Approche territoriale, développement, émigration internationale, 

planification stratégique et gouvernance, mondialisation, crise économique, 
migration de retour.  

Abréviations  

MREs : Marocains Résidents à l’Etranger. 
PCD : Plan Communal de Développement. 
PLHDU : Plan Local d’Habitat et de Développement Urbain d'Oued Zem. 
HCP : Haut-Commissariat au Plan. 

 مقـدمة 
تعتبر الهجرة حركة بشرية ينتقل فيها اإلنسان من موقع جغرافي إلى آخر بحثا عن شروط 

والهجرة الدولية بوصفها عبور للحدود فيما بين الدول من طرف حياة أفضل ماديا أو روحيا... 
األشخاص تظل ظاهرة كونية تختلف حسب الزمان والمكان والهدف المنشود والوسيلة المعتمدة 

الهجرة "ونوع المهاجر والبلد. أما اتجاهات الهجرة فتتحدد تبعا لتحقق المبدأ العام للهجرة الذي هو 
، حسب تعبير الديموغرافي الفرنسي ألفريد صوفي. "ى حيث الحياة السهلةمن حيث الحياة الصعبة إل

والهجرة ليست سلوكا اعتباطيا، بل لها دوافع ولها انعكاسات على المدى القريب أو المتوسط أو 
 البعيد، وعلى مستوى األفراد أو المجتمعات في الوطن األصلي وعلى المهجر في كل مناحي الحياة. 

ظاهرة هجرة اإلنسان تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، إال أن  على الرغم من أن
فالعالم غَدا قرية صغيرة يختزل فيه الزمان  ؛ " بامتيازعصر هجرة دوليةعصرنا الحالي يعتبر "

والمكان. وغدا إنسان اليوم مواطنا كونيا بفضل االنفتاح واالنتشار الثقافيين في زمن العولمة. 
طلع األلفية الثالثة، أصبحت الجالية المغربية القاطنة بالخارج تنعت وبالموازاة مع ذلك مع م

نظرا للتطور السريع والكثيف الذي عرفته الهجرة الخارجية من  ؛ "المغاربة مواطني العالم" بـ
%  11طرف المغاربة صوب جهات الدنيا األربع. ولقد اغتنت هذه الجالية، التي تشكل حاليا قرابة 

سيما  طن، بالمهاجرين المنحدرين من مدينة وادي زم منذ أزيد من أربعة عقود. المن نسبة سكان الو
: ايطاليا وإسبانيا وفرنسا (وهي  المتوجهين نحو ثالث وجهات مهمة، تتقدمها دول جنوب أوروبا

هجرة عمال وطلبة وتجمعات عائلية). وتليها وجهة جديدة باتجاه كل من كندا وأمريكا (وهي هجرة 
للكفاءات واألدمغة)، وفي األخير تأتي وجهة الدول العربية كاإلمارات العربية المتحدة انتقائية 

 والسعودية (وهي هجرة إناث في غالبيتها).

لقد استطاعت الهجرة الدولية أن تتحول إلى ظاهرة سوسيواقتصادية، ثقافية ومجالية بوادي 
لك، فقد أصبحت من معالم هذا المجتمع زم كما هو الحال في جل المجاالت المغربية. بل وأكثر من ذ
خارج الوطن. وحسب عينة  -على األقل-إلى الحد الذي ال توجد معه عائلة ال تتوفر على أحد أفرادها 

 % من ساكنة المدينة.  19دراستنا، فقد قاربت نسبة المهاجرين 
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زم  ". ومدينة واديقضية التنميةوعالوة على ذلك، ترتبط ظاهرة الهجرة الدولية ب "
واحدة من المدن المغربية التي تعيش على إيقاع ديناميات الهجرة والتنمية. لكن، رغم مغريات 

 الهجرة الدولية تبقى المجاالت المصدرة ضعيفة التنمية، وتشكو نقصا في الشغيلة الفاعلة.

إن للهجرة الدولية انعكاسات، إيجابية وسلبية، قوية على التنمية. وسنعالج أبعادها في 
تنمية المحلية. وتستلزم الدراسة مقاربةَ متعددة األبعاد، نحاول بواسطتها النظر إلى العالقة المعقدة ال

 ومختلف مستويات التنمية. (عائداتها المادية والمعنوية) وبين الهجرة

ولماذا ؟  فما طبيعة العالقة بين الهجرة الدولية والتنمية المحلية بـوادي زم كمجال حضري
؟  تظل االختالالت التنموية سائدة على الرغم من مرور عقود على انطالق أبناء المدينة نحو الخارج

؟ وكيف تنعكس  لماذا تنامت هجرة أبناء هذه المدينة نحو الخارج بشكل كبير خالل العقدين األخيرين
محليا عائدات مهاجريها ؟ وهل استطاعت الجماعة أن تدمج  عائدات هذه الظاهرة على تنمية المدينة

؟ وكيف يمكن  ؟ ما آليات جذب المؤهالت المالية والمهارية للمهاجرين في مشاريعها التنموية
 ؟  استثمار عائداتهم المتنوعة ضمن أوراش مشاريع التنمية المحلية

 اإلطار العام 1
 تنمية ترابية- إطار نظري ومفاهيمي لثنائية هجرة دولية 1.1

العل�وم اإلنس�انية واالجتماعي�ة تط�رح إش�كالية تحدي�د المف�اهيم، ألنه�ا ه�ي األس�اس ال�ذي  في
 ونتناول هنا مفهومي التنمية المحلية والهجرة الدولية. تنبني عليه الرؤية. 

أكثر المفاهيم تداوال منذ منتصف القرن العشرين على  يعتبر هذا المفهوم المتعدد الدالالت
مبرمجة من  واستراتيجيةالتنمية في أساسها عملية تغييرية إرادية موجهة، المستوى العالمي. إن 

خالل مشاريع تنجز على أرض الواقع، وتشمل جل جوانب حياة الناس، باإلضافة إلى أنها تعمل على 
تلبية حاجياتهم، إرضاء رغباتهم، تطوير أساليب تفكيرهم وأنماط عيشهم. عموما يحيل مفهوم التنمية 

 يجابي لنمط عيش ساكنة معينة.على تطور إ

ونظرا لتنوع أبعاد الحياة اإلنسانية فقد اختلفت مستويات التنمية وميادينها. لذلك عرف 
: سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية،  مفهوم التنمية تطورا هاما بارتباطه تاريخيا بعدة معطيات

ة الحرب العالمية الثانية وما خلفته من تدهور علمية وغيرها. لقد تبلور مفهوم التنمية، بداية، بعد نهاي
بحيث  ؛ ودمار، خاصة في أوربا، في إطار الصراع القطبي بين النظامين الرأسمالي واالشتراكي

 كانت التنمية تميل إلى مفهوم النمو، أي الزيادة الكمية في الجانب االقتصادي والصناعي.

مل االجتماعية، فظهرت التنمية وخالل ستينيات القرن العشرين، تمت إضافة العوا
العملية التي يتم بموجبها إحداث مجموعة من التغيرات الوظيفية والهيكلية االجتماعية باعتبار أنها "

(الدقيق  "الالزمة لنمو مجتمع ما من خالل إشباع حاجات األفراد عن طريق التعبئة المثلى لجهودهم
. أما خالل السبعينيات والثمانينيات من نفس القرن، فقد انضاف البعد االيكولوجي )35ص  1987

إلى ما هو اقتصادي وسوسيوثقافي لضمان استمرارية الموارد والدخل وتوزيعها عبر األجيال، 
فبرزت التنمية المستديمة رغبة في دفع الالمساواة وضمان حياة ممكنة لألجيال القادمة 

(DORTIER & Al, 2008) ومع نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين، تم .
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التركيز على البعد الحقوقي (حقوق اإلنسان، حقوق المواطن...) كـبعد محوري في عجلة التنمية، 
فـلَمع مصباح التنمية البشرية. وأكيد أنه كلما اعترضت التنفيذ مشكالت ميدانية وكلما ظهر خلل ما 

سة، كلما سعى الباحثون إلى ابتكار مفاهيم ميدانية ومقاربات جديدة لمحاصرة على مستوى الممار
ومعالجة تلك التعثرات ومن ثم إطالق فرص جديدة للتغيير والتطوير والتقدم. وهو المسار الذي 

" القائمة على دمج كل العناصر الفاعلة في تراب معين في المقاربة الترابيةسينتهي بهم إلى تبني "
 ي يشكل فيه االرتباط بالمجال ركيزة إضافية.نسق حكام

لتناول هذه المقاربة يلزمنا الحديث عن مفهوم التراب بالنظر إليه كمجال محدود وُمتَملَّك 
هذا التملك يأخذ أبعادا متعددة أساسها التفاعل بين ما هو مجالي وما هو  ؛ من لدن جماعة بشرية

إنساني، ثم التنظيم بين مختلف األنشطة البشرية في شكل سالسل من اإلنتاج واالستهالك المعقلنين، 
مشروع ترابي موحد ثم التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين والمتدخلين الخارجين في صيغة "

 ".كفائي وشاملوعمل مؤسسي 

إن "التراب" أي الموطن ليس قطعة مقطوعة من جهة أو من وطن، بل شكل من التنظيم، 
. إنه  (PECQUEUR 2004, dans FERGUENE 2004)في مجال محدد ومبنى على مجتمع معين

موارد  (BILLAUDOT 2004, dans FERGUENE 2004) حسب تعبير بيودو "حاضن موارد"
التحتية المتنوعة، وموارد معنوية كالمعارف والمهارات اإلنتاجية. فهو تعبير عن مادية كالبنيات 

 دينامية من التعلم والتكوين والتأهيل والتربية والتشغيل والتدبير، وتنشيط لإلنتاج قبل االستهالك.

بناء على ذلك، أصبحت مقاربة المجال المحلي متغيرة محورية بهدف تجديد مقاربة 
تنظيم لمختلف ، ة في عالقتها بالقرب من المعنيين. فالمجال يؤول إلى التنظيم المنتجإشكالية التنمي

تنظيم تتآلف فيه االستراتيجيات  ؛ العالقات واألنشطة والموارد التي يتوفر عليها مجال جغرافي معين
وبيودو، وتغدو  الخاصة بالتدخالت العمومية لتشكل حقال للحكامة المحلية حسب كل من بيكور

 موطن المشروع" أي تراب المشروعالتنمية مؤسسة على "
 (Territoire de projet) (COURLET & HOLLARD 2004) . 

لتنمية اهذا المفهوم تستند عليه مقاربة حديثة وشاملة لإلنسان والمجال يطلق عليها أحيانا "
تنمية عملية منظومية تستحضر دور جميع " يأخذ بعين االعتبار كون الالمجالية المستديمة والمندمجة

عناصر المجال المعني، كما تخطط لكل البنيات الفاعلة فيه. وال مناص من حفز جميع المقاربات 
السابقة، وباألساس المقاربة التشاركية والمقاربة المجالية. ويرمي مفهوم االندماج إلى تكامل وتفاعل 

ين، إدماج التنظيمات التقليدية بالعصرية، وبين مختلف بين عدد من العناصر خدمة لمصالح المستفيد
المنظومات االيكولوجية (الوسط البشري والطبيعي)، وبين مختلف القطاعات االقتصادية، 

 واستحضار مشاركة كل الساكنة المعنية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

عن المقاربة المندمجة، فإن التنمية المحلية فَعَّلت مفهوما محوريا يرتكز على ثالثة  وفضال
يتعلق األمر باالنتماء والتملك من جهة ثم التنظيم بين مختلف الرؤى لجميع الفاعلين  ؛ دعائم أساسية

ستهالك فالتنمية ليست مجرد مسار تقني وال تطوير اإلنتاج واال ،في ظل مشروع محلي ناجع. وبهذا
الماديين فحسب، بل تنمية مجموع ظواهر مجتمعية شاملة ذات أبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية 
وسياسية وثقافية بمجال معين. إنها عوامل أساسية لخلق ِحراك مجتمعي ومؤسساتي غايته بلورة 

 ).2002تنمية كفيلة بضمان مسلسل حياة كريمة للساكنة (لبكر، 
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أن نربط النظري بالميداني، فإننا نستطيع القول أن التنمية الحضرية وإذا كان من الالزم 
للمجال الوادزمي تقوم على إعداد تشخيص دقيق وتحديد نقاط القوة والضعف، وتنشيط معطى 
االنتماء إليه وتملكه من طرف ساكنته، ومساهمة مجموعة الفاعلين المعنيين بفعل التنمية (مهاجرين، 

ويين، بنوك ومقاوالت، منتخبين، ساكنة، منظمات خارجية ... بالقطاعين مسؤولين، مؤسسات، جمع
الخاص والعام)، ثم تنشيط المقاربة التشاركية من خالل تضافر الجهود، وجلب الخبرات والموارد 
من مجاالت أخرى وبناء خبرات محلية، وتحفيز منظومة القيم واألفكار البناءة وتوسيع نطاق الخيار 

"، مع توفير البدائل الفعالة الضامنة لمشروع الترابي الشامل" الرؤية المشتركة ل اإلنساني في ظل
بل والدخل الموازي تفاديا لالهتزازات التي تلحق الموارد. إيالء العناية للمجال  ؛ للدخل الكافي

ابة وللبيئة والفضاء العمومي، ثم توفير البنيات التحتية وبمعايير دولية. ولعل المهاجر سيكون بمث
المقياس ( منهم من يحدثك عن انتقاله من عالم األلوان إلى عالم األسود واألبيض حين يعود من 
المهجر إلى الوطن). فالتنمية من اإلنسان ومن أجل اإلنسان، وهذا ما يجعل نقطة البداية هي التفاعل 

 ).1992مع هذا اإلنسان على حد تعبير المفكر الفلسطيني شفيق منير (شفيق، 

التصور بات واضحا حول ضرورة تضافر عناصر الفعل التنموي لدى جميع الفاعلين  لعل
سواء منها الساكنة، المجلس البلدي، الجمعيات، المصالح الخارجية، الفاعلين  ؛ في التراب الوادزمي

االقتصاديين السيما المقاولون والمؤسسات المالية، والتعليمية، والشركاء الخارجيين، الدولة، 
صيات الوازنة ذات رصيد ما .... ثم باألساس المهاجرين باعتبارهم قنوات للربط بين التراب الشخ

المحلي وفضاءات عالمية، وباعتبارهم كذلك موارد بشرية تكتسب خبرات وكفاءات في دول 
 المهجر، وبوصفهم مصادر لموارد مالية مهمة، وكدعامات محتملة للتنمية االجتماعية. 

؟ هل المهاجر  : كيف يرى المهاجر موطنه األصلي يحق لنا أن نتساءلتأسيسا على هذا، 
؟ وبأية صيغة يعرض  ؟ هل يشارك في المشروع التنموي الترابي طواعيا فاعل حقيقي في التنمية

 ؟ مساهمته

 من أزمة التنمية الحضرية إلى الهجرة الدولية : مدينة وادي زم 1.2
خارج ومدى انعكاسها على صيرورة التنمية قصد تبيان أهم مميزات ظاهرة الهجرة إلى ال

وضوع يتطرق إلى تفاعالتها اقتصاديا، مالمحلية بالمدينة، كان لزاما إنجاز بحث ميداني حول هذا ال
 اجتماعيا، ثقافيا.

جغرافيا، تقع مدينة وادي زم بإقليم خريبكة، بالمنطقة االقتصادية الوسطى للمغرب بجهة 
ويظهر أن هذا الموقع استراتيجي نظرا لقربه من العاصمتين  .(PLHDU 2003)الشاوية ورديغة 

 اإلدارية الرباط واالقتصادية الدار البيضاء ثم مجاورة المنطقة الفالحية لهضبة تادلة وبني مالل.

أما تاريخيا، فيعود تأسيس مدينة وادي زم، كمركز حضري إلى بداية القرن العشرين 
خ)، من طرف المستعمر الفرنسي بعد اكتشاف معدن (مونوغرافيا مدينة وادي زم، غير مؤر

كبداية لبزوغ المالمح األولى للمركز الحضري الذي أُطلق  1913الفوسفات في المنطقة. تعتبر سنة 
 (باشوية وادي زم)." Le Petit Parisعليه "مدينة وادي زم" وكان المعمرون يلقبونها بـ "

، فإنه يبدو جليا مع بداية القرن الواحد وبالرغم من مرور قرن على تأسيس هذه المدينة
والعشرين أن واقعها يرزح تحت مجموعة من اإلكراهات تدفع بالساكنة إلى الهجرة إلى الخارج. 
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فالتزايد الديموغرافي المستمر لساكنتها، كما يبين المنحنى أسفله، ال يواكبه تطور البنيات الفوقية 
ينة عدة صعوبات ترتب عنها ظهور ثالثة عشر حيا والتحتية. بحيث واجه التوسع الحضري للمد

سكنيا عشوائيا، مما يوحي بأن مدينة وادي زم عانت من ضغط الطلب المتزايد على السكن من جهة، 
وضعف العرض ومن تم غالئه مما ال يتوافق والقدرة الشرائية للساكنة وخاصة الفئات النازحة من 

الهشاشة والفقر على إثر إقفال مجموعة من الشركات  القرى. بل وتعرضت المدينة إلى المزيد من
، معمل النسيج La Cigogne، المشروبات CTM: المحروقات، التبغ، النقل  ألبوابها كشركات

Icoz تراجع معامالت القطار...، إضافة إلى توالي سنوات الجفاف التي عرفتها منطقة ورديغة ،
 مثال). 1982(جفاف سنة 

 : موقع مدينة وادي زم. 1الشكل 

 
 : خريطة للوكالة الحضرية لجهة الشاوية ورديغة. المصدر

يبين لنا أن البنية العمرية للسكان  2004أما على مستوى النمو الديموغرافي، فإن إحصاء 
األطفال بما نسبته %، في حين تتوزع النسبة الباقية بين فئة  60تطغى عليها الفئة الشابة بنسبة 

%. وهي على العموم آخذة في التزايد بسبب التراجع المستمر  9% وفئة الشيوخ التي تمثل  31
% حسب ما تضمنه التقرير التشخيصي لتصميم التهيئة  1.3لمعدل التزايد الطبيعي الذي يسجل 

 الحضرية.

: الوظيفة  أهمهاتتعدد الوظائف والمهن والحرف سواء في إطار مهيكل أو غير مهيكل، و
(الموظفون العموميون، المستخدمون في الوكاالت التجارية)، التجارة (الباعة المتجولون، أصحاب 
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المحالت التجارية)، المهن الحرة والحرف، وعمال (مناجم الفوسفات، معمل الغاز، معمل اآلجر، 
خدمات. والقطاع األول، مطاحن وادي زم). والسيطرة لِِمهن القطاع الثالث، أي قطاع التجارة وال

عمومي ومحدود. أما القطاع الخاص فال يمثل مساهما أساسيا في خلق فرص الشغل محليا أو خلق 
الثروة في غياب قطاع صناعي أو فالحي قوي. مما شجع الساكنة على اختيار الهجرة الدولية التي 

 تغرى بارتفاع األجور. 

 م : النمو الديموغرافي لساكنة وادي ز 2الشكل 

 
 .2020-2010، وتصميم التهيئة والتنمية الحضرية PLHDU ،2003باالستناد إلى الوثائق اإلدارية،  : المصدر

إجماال فإن التشخيص يبين أن مدينة وادي زم تتوفر على إمكانيات مهمة (موقع، فئات 
ال يتم توظيفها في  شابة، محاور طرقية، سكة حديدية، مدينة حديثة نسبيا، مورد الفوسفات...)، لكن

ضعف البنية السوسيومهنية وارتفاع معدل عجلة التنمية بشكل ناجع. وبالمقابل تعاني وادي زم من 
، تدهور إطار العيش والمحيط البيئي، ضعف العرض العقاري، ضعف % 17البطالة إلى أزيد من 

باإلضافة  وي كثيف)، تقاعس الفاعلين، نزوح قرعرفت تراجعا كبيرا للقطاع الصناعيالصناعة (
إلى االختالالت الحضرية على المستوى المجالي وعلى مستوى المرافق االجتماعية واإلدارية. 

الشيء الذي دفع نخلص إلى القول بأن تراكم هذه االختالالت جعل وتيرة التنمية المحلية تتقهقر، وهو 
تسميته بأزمة التنمية  الساكنة إلى البحث عن آليات لتجاوز وضع الهشاشة المترتب عما يمكن

 الحضرية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي أو المجتمعي. 

هو الحل الذي يجد له صدى واسعا بين ساكنة المدينة طالما أن  وتبقى الهجرة إلى الخارج
فرص الشغل وضمان االكتفاء الذاتي أو تحقيق مداخيل هامة ليس شيئا يسيرا حتى في المدن 

أن خلق فرص شغل وتوفير مصادر مالية قارة ليس بالسهل هو اآلخر (ضعف األخرى، وطالما 
هل هناك عالقة بين التنمية :  من قبيلالمقاولة وضعف الخبرة االستثمارية). وتطرح تساؤالت 

؟  ؟ ثم، كيف تنعكس عائدات الهجرة الدولية على وتيرة التنمية المحلية في المدينة والهجرة الدولية
؟ وهل تساهم الهجرة الدولية  انخراط المهاجرين كفاعلين محتملين في مشاريع التنميةوما هي حدود 

 ؟ في تأهيل وتنمية مدينة وادي زم

 

0 أسر

50000

100000

150000

1917 1960 1971 1982 1994 2004 2008 2010 2014 2020

 أسر
 ساكنة



 2012دجنبر  11-9عدد  مجلة م. ش. المغرب

_______________________________________________ 

 23 

 المنهاج : اعتمدنا االستمارة والعمل الميداني 1.3
 1كما في الجدول  األحياءاعتمدنا عينة إحصائية تلقائية. وحددت حسب 

 : توزيع المهاجرين الدوليين في وادي زم حسب األحياء السكنية 1الجدول 
نسبة % 
 المهاجرين

مجموع األفراد 
 المهاجرين

مجموع أفراد 
 األسر

عدد األسر التي 
 تضم مهاجرين

عدد األسر 
 المستطلعة

 األحياء السكنية

 حي الوحدة 20 14 138 51 36,96
 حي السعدية 13 9 93 29 31,18
 حي الحاج التاغي 32 24 168 47 27,98
 حي الحسنية 14 6 78 19 24,35
 حي الحدادة 19 17 87 19 21,83
 حي المقاومة 41 23 240 51 21,25
 حي لقريعة 18 11 103 21 20,38
 حي درب لعفو 20 10 118 24 20,34
 حي المسيرة 20 11 121 24 19,83
 حي إيكوز 17 9 81 16 19,75
 االثنينسوق حي  21 14 117 23 19,65
 حي الساقية الحمراء 18 12 122 23 18,85
 حي البساتين 23 13 125 23 18,4
 حي دار الضوء 13 7 72 13 18,06
 حي الزيدانية 26 8 159 23 14,46
 حي الفوسفاط 22 13 132 19 14,39
 حي المسجد الكبير 16 6 93 12 12,9
 حي وادي الذهب 18 10 119 15 12,82
 حي الحرشة 35 17 198 25 12,63
 حي درب سعيد 24 10 141 17 12,06
 حي المصلى 17 5 95 9 9,47
 المجموع  382 215 2202 434 19,35

 : بحث ميداني في األحياء السكنية. المصدر

 تجليات الهجرة الدولية في وادي زم 2
 نبذة تاريخية عن الهجرة بوادي زم  2.1

ظهور الهجرة نحو الخارج لدى ساكنة مدينة وادي زم إلى فترة االستعمار سواء  يرجع
لالشتغال في الجيش الفرنسي أو للعمل في المناجم. وإذا كانت الهجرة الدولية للمغاربة قد ارتبطت 

فإنها لم تبق كذلك بعد عقد  ،(MEKKI 1979)منذ نشأتها باالستعمار كما يؤكد المكي بن الطاهر 
يات، وراحت تشبه كل الهجرات الدولية التي حصلت بعد تصفية االستعمار خالل القرن الستين

ثم استمرت وتيرة الهجرة ضعيفة باالعتماد على التجمع العائلي  .(CHAOUITE 2001)العشرين 
والدراسة بالخارج إلى حدود منتصف الثمانينيات حيث اشتدت األزمة االقتصادية بالمدينة نتيجة 
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طبيعية المتمثلة في الجفاف وما تمخض عنه من نزوح قروي كثيف عجزت المدينة عن العوامل ال
 ارتفاع وتيرة الهجرة الدولية بعد هذه الفترة. 2استيعابه بتوفير بنيات حضرية مناسبة. ويظهر الشكل 

مع انتهاء فترة الحرب الباردة، الحت في اآلفاق إمكانات جديدة لالزدهار االقتصادي، كما 
ظريات العولمة وواقع اقتصاد السوق ضرورةَ تنمية كل بلدان العالم. إذ سرعان ما عرفت فرضت ن

دول أوربا بالخصوص ازدهارا كبيرا مع اتساع رقعة االتحاد األوربي وازدياد الحاجات لليد العاملة 
 وتضخم فئات الشيخوخة به.

دة أدت جميعها وعلى الضفة األخرى للمتوسط تراكمت عوامل اقتصادية واجتماعية طار
إلى خلق مسارات ووجهات جديدة للهجرة الدولية وظهور مناطق مصدرة للمهاجرين من وسط 
المغرب بشكل كثيف. وبكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة سيغامر أبناء مدن حديثة العهد 

قد بالهجرة كخريبكة، الفقيه بن صالح، بني مالل، قلعة السراغنة، وادي زم وغيرها. وخالل ع
التطور  2التسعينيات سينطلق المهاجرون الدوليون من أصول وادزمية بكثافة. ويظهر الشكل 

 .2004و  1996السريع للمهاجرين خاصة بين 

وأكيد أنه من غير الممكن أن يخاطر اإلنسان بحياته وبما يملك ويركب رياح المغامرة نحو 
األدنى من لغة أهلها، ويتحمل عناء الحاضر من المجهول ونحو بلدان ال شأن له بقيمها وال يتقن الحد 

أجل مستقبل حالم، إال إذا كانت وتيرة التنمية المحلية في موطنه ذات وتيرة متدنية. وإذا كان نقص 
التنمية هذا هو الدافع الراجح نحو الهجرة الدولية، فإلى أي حد استطاعت هذه الهجرة الخارجية أن 

 ؟  مدينة وادي زم تخفف من أزمة

 %). ( 2008-1971: تطور الهجرة الدولية في وادي زم ما بين  3الشكل 

  
 .2009بحث ميداني،  : المصدر

 وادي زمالوضع االجتماعي لجالية  2.2
 جرين حسب األحياءاتوزيع المه 2.2.1

تقودنا الدراسة الميدانية إلى كون المهاجرين الدوليين من وادي زم يشكلون نسيــجا 
اجتماعيا متعدد الخصائص وفاعال تنمويا مهـمشا من طرف الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن 
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التنموي المحلي. يؤكد ذلك غياب المعطيات الدقيقة حول ظاهرة الهجرة والمهاجرين. وفيما يلي 
صات مستقاة من االستمارات، ومن المقابالت مع المهاجرين وأسرهم، ثم من خالل نتائج وخال

 الجوالت االستطالعية في األحياء السكنية موظفين أسلوب العينة العشوائية المنتظمة.

، يتبين أن المهاجرين ال يتوزعون بانتظام على أحياء 1من خالل قراءتنا لمعطيات الجدول 
% بـحي  9" والوحدة% بالحي السكني " 39عليها والتي تتأرجح ما بين المدينة. والنسب المحصل 

نسمة، وبنسبة  91400"المصلى"، يمكن أن تسمح ببناء إسقاطات أهمها أن ساكنة يقدر عددها بـ 
مهاجرا (بكل  17685%، سيكون تقدير عدد المهاجرين منهم بحوالي  19.35مائوية وصلت 

أسرة مستطلعة)، وبما أن  382على  215ي تضم مهاجرين (% من األسر الت 56.28و فئاتهم). 
أسرة، (التقرير التشخيصي لتصميم التهيئة  19042يقدر بحوالي  2009عدد األسر الوادزمية سنة 

)، فإن عدد األسر التي يوجد على األقل أحد أفرادها بالخارج يقدر بـحوالي 2020-2010للعشرية 
 أسرة. 10717

 %) زم حسب األحياء ( : مهاجري وادي 4الشكل 

 
 .2009: بحث ميداني،  المصدر

 الفئات العمرية للمهاجرين الوادزميين 2.2.2
عينتنا تسيطر عليها فئة المهاجرين العمال، بحيث لم نكن نستهدف األطفال وال الشيوخ  إن

وال النساء الملتحقين بمعيليهم في إطار التجمع العائلي. ولذلك تنحصر أعمار مهاجري عينتنا بين 
ينة، هي المميزة للمهاجرين العمال من أبناء المد 31-40سنة. وقد تبين أن الفئة العمرية  67و  21
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 %، 33سنة نسبةَ  30-21% من المهاجرين الدوليين. بينما تبلغ الفئةُ العمرية  44بحيث تشكل نسبة 
سنة. وبناء على هذه المالحظة، يتأكد  41% من المهاجرين النشيطين تقل أعمارهم عن  77كما أن 

ن على البحث أن الهجرة عرفت تضخما خالل العقدين األخيرين ما دام أن أغلب المهاجرين يجبرو
 عن عمل ودخل خالل العقدين الثالث والرابع من حياتهم.

 )%: الفئات العمرية للمهاجرين الدوليين الوادزميين ( 5الشكل 

 
 .2009: بحث ميداني،  المصدر

 المستوى التعليمي للمهاجرين الوادزميين 2.2.3
فما دامت الهجرة الدولية في وادي زم قد عرفت انتعاشا كبيرا خالل العقدين األخيرين، 
فليس غريبا أن يكون جل المهاجرين قد تلقوا تعليما قبل خوض مغامرة البحث عن فرصة عمل كيفما 

 .6 كانت في الخارج، أو فرصة أفضل من التي تتوفر في الوطن. ويبدو ذلك جليا من قراءتنا للشكل

% من مهاجري وادي  95ن الفئة المتعلمة هي الغالبة بين المهاجرين الدوليين، فحوالي إ
% قد تلقوا تعليما جامعيا أو في  31% فقط منهم لم يتمدرسوا. كما يظهر أن  5زم متعلمون، و 

معاهد ما بعد مستوى البكالوريا. ولعل هذا مؤشر قوي على أزمة الشغل في المدينة، بل في الوطن. 
يدفعنا هذا المعطى إلى التساؤل عن نوعية النشاط الممارس بالخارج من لدن المهاجرين ذلك أن وس

لهذا المعطى بعد إيجابي إذا ما ابتغينا بناء استراتيجية تنموية مستقبلية بشراكة مع الفاعلين 
من  7. وبإضافة حوالي %(CHAREF 2010)والنشيطين من المهاجرين وخصوصا ذوي الكفاءات 

من الفئة النشيطة المهاجرة من أبناء  38المهاجرين الذين لهم مستوى البكالوريا، تصير لدينا نسبة %
وادي زم لهم مستوى تعليمي بكالوريا أو أكثر. ولننظر إلى األهمية التي ستكتسيها هذه الفئة في ظل 

تنمية -بين الزوج هجرة الرؤية الوطنية القائمة على خلق شبكة تواصلية قصد تحفيز العالقة اإليجابية
المنتدى إن على المستوى الوطني أو الدولي. وهي استراتيجية تكميلية للمبادرة السابقة المسماة "

 ).157، ص2010(البهالي  2004" سنة فينكوم:  الدولي للكفاءات المغربية بالخارج
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 )%: المستويات التعليمية للمهاجرين الوادزميين ( 6الشكل 

 
 .2009بحث ميداني،  : المصدر

 الوضعية المهنية للمهاجرين 2.2.4
تتميز الوضعية المهنية للمهاجرين قبل انطالقهم نحو الخارج بتباينات شتى، غير أن ما 

%.  52فمجموع نسبة التالميذ والطلبة وغير الممتهنين يتجاوز  ؛ يغلب عليها هو انتشار الالمهنية
وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ضعف المستوى المهني لدى مهاجري مدينة وادي زم عند 
دخولهم في مسلسل الهجرة الدولية. ولعل هذا هو ما يفسر أيضا نوعية الشغل في المهجر التي 

عمال الحرة، ويفسر انحسار نوعية االستثمار الهجروي في يسيطر عليها العمل المأجور على األ
وهو تعبير عن ضعف المهارات  ؛ % 21المدينة. ويأتي العمال المياومين في المرتبة الثالثة بحوالي 

وقلة فرص الشغل الدائمة المتاحة أمام المهاجرين في المهجر في الفترة األخيرة. أما ما تبقى من 
%)، ثم  1.84%) أو ينجزون أنشطة تجارية ( 5.46ال فالحية (المهاجرين فيزاولون أشغا

%)، وهذا دليل  6.01%) وأجراء ( 3.83مهاجرون كانوا يعملون في أسالك الوظيفة العمومية (
 إضافي على ضعف القطاع الخاص المهيكل بالمدينة.

لين يتبين أن واحدا من أهم الدوافع نحو الهجرة سيكون البحث عن شغل بالنسبة للعاط
والطلبة والتالميذ، ثم البحث عن شغل أفضل بالنسبة للعمال المأجورين أو المياومين وباقي فئات 
المهاجرين. وينبغي التفكير في المشاكل المرتبطة بهجرة أبناء مدينة وادي زم خالل مراحل الدراسة 

في الصعوبات  %، والتفكير كذلك 2% تنخفض نسبة الولوج إلى الجامعة إلى  27بناء على أن من 
 التي تحول دون متابعتهم للدراسة أو التكوين بالمهجر.

% لم يتلقوا أي  87.54وهناك نقص في مستوى التكوين الوظيفي المهني لدى المهاجرين، 
% فقط استفادوا من تكوين مهني في المهجر (تكوين أو تدريب في مجال  11.61تكوين، بينما 

 مية الذاتية).مقاولة أو تدبير المشاريع أو التن
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 قبل وأثناء الهجرة الدولية. ادزميينوال: الوضعية المهنية للمهاجرين  7الشكل 

  
 .2009: بحث ميداني،  المصدر

 أسباب هجرة الوادزميين 2.2.5
ولعل االطالع على األهداف التي يتوخاها المهاجرون تسلط بعض األضواء على اإلشكالية 
التي نحن بصدد معالجتها. إذ نجد أن البحث عن شغل قار هو الهدف األول الذي يسعى إليه 

%، وهي نفس الخالصة معبرا عنها في صيغ أخرى كتأسيس  43المهاجرون الوادزميون بنسبة 
% لمهاجرين من الفئة النشيطة هاجروا إلى  64% وتكون نسبة  21ستقبل مشروع أو ضمان الم

% منهم عن كون الدافع سوسيواقتصادي أوال من قبيل  23الخارج بحثا عن عمل. في حين أعرب 
الطموح إلى تأسيس أسرة صغيرة وتحسين الوضع االجتماعي للعائلة هي غايات رسموها قبل 

قرابة ربع المهاجرين قد قرروا خوض غمار الهجرة بدوافع تدخل انطالقهم. ويمكن أن نسجل هنا أن 
ضمن التضامن العائلي. أما مغادرة الوطن من أجل الدراسة والتكوين واكتساب مهارات أو تحصيل 

 % ضمن أهداف الهجرة. 7شواهد عليا فهو هدف ال تتعدى نسبته 

وأساسية لبناء حياة  إن أهداف المهاجرين وأسرهم من عملية الهجرة تبقى مشروعة، بل
قوامها العيش الكريم، فالبحث عن عمل والتنقيب عن مدخول مالي كاف وتأسيس أسرة صغيرة وبناء 
مسكن ودعم العائلة، والهجرة ألجل متابعة الدراسة في مستوياتها العليا والبحث عن إمكانات التكوين 

الكرامة المضمونة والسعي إلى إنشاء الجيد، والهجرة إلى حيث تتوفر الخدمات االجتماعية الراقية و
مشروع تجاري أو مقاولة صغرى... هي بحق مرامي حيوية دونها يُبذل المال والجهد والعمر. بيد 

قصدنا أن الغايات التي  ؛ أن الحياة ليست معادلة خطية، وقد تجري الرياح بما ال تشتهي السفن
 يضعها المهاجر نصب عينيه ليست سهلة المنال، بل تخضع لما هو موضوعي أكثر مما هو ذاتي. 

 وجهة المهاجرين الوادزميين 2.2.6
إن أبناء مدينة وادي زم حولوا وجهتهم المفضلة من فرنسا (الوجهة القديمة) والتي لم تعد 

% من مهاجري  91%. هكذا فإن  32إسبانيا بنسبة %، ثم  47% إلى إيطاليا بنسبة  12تشغل سوى 
غرب أوربا، أما باقي الدول فال تتجاوز نسبها -المدينة يقيمون في ثالث دول من بلدان جنوب

 ).8% (الشكل  2،5
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 %) : المهاجرين الدوليين الوادزميين حسب دول االستقبال ( 8الشكل 

 
 .2009: بحث ميداني  المصدر

هذا التركز سيقوي عملية االنتشار الثقافي بين مجال االنطالق ومجاالت المهجر، بحيث  إن
سيعمل تكتل أبناء المدينة في المهجر على تحويل ثقافتهم المحلية من ثقافة غريبة وأجنبية منبوذة إلى 

لمهجر ثقافة معترف بها. كما سيساعد تركزهم في مناطق وأقاليم محددة على تسريع اندماجهم في ا
واحتفاظهـم بعناصر هويتهم بشكل معلن (كتركز أغلبية الوادزميين بإيطاليا في منطقة 

  .) (IMOLAإيموال
 وادي زمالوضع االقتصادي لجالية  2.3

 العائدات المالية للهجرة 2.3.1
قبل أن نسهب في الحديث عن قيمة وأهمية العائد المالي للهجرة الدولية، نستحضر عالم 

تسيطر على اإلنسان نزعة اقتناء وجمع المال بوصفهما : " ماكس فيبر حين قالاالقتصاد واالجتماع 
". وبناء هدفين أساسيين في الحياة. ويعد اإلنجاز االقتصادي بمثابة المبدأ األساسي الموجه للرأسمالية

 ؟  هو اإلنجاز االقتصادي للمهاجرين في وادي زم : ما على هذا القول نتساءل

ل في المردود اإليجابي للهجرة الدولية على المستوى الوطني، بالنظر إذا كان ال أحد يجاد
إلى أن االنعكاسات الهجروية أكيدة، بمقياس الماكرواقتصادي، ويكتسي بعدها االقتصادي أهمية 

)، فإنها، على المستوى 1، ص 2007خاصة نظراَ لتأثيره القوي على التنمية (خشاني 
 إلى آخر. الميكرواقتصادي، تتباين من مجال 

تعتبر الهجرة الدولية آلية كبرى للتحويالت المالية بين الدول، بحيث يشكل المغتربون و "
)، وقد اجتذبت الهجرة 2010" (البنك الدولي، مصدرا رئيسيا لرؤوس األموال لبلدانهم األصلية

كل من  اهتماما متزايدا بين واضعي السياسات بسبب النمو الذي طرأ على تدفقات التحويالت في
البلدان المتقدمة والبلدان النامية، هكذا يحيلنا البنك الدولي على قيمة وأهمية وكمية األموال المحولة 
من طرف المهاجرين، ويكشف عن الصيت العالمي الذي أصبحت تحظى به في عالم تحكمه قوانين 

 الرأسمالية اللبرالية واقتصاد السوق.



 2012دجنبر  11-9عدد  مجلة م. ش. المغرب

_______________________________________________ 

 30 

يالت يعتبران رمزا ال يمكن استبعاده من طرف وبدورنا نؤكد على أن االدخار والتحو
درهم شهريا  3500و  2000% من المهاجرين يحولون ما بين  30المهاجرين وأسرهم. ونالحظ أن 

درهم  3500% فيبعثون بأكثر من  16درهم. أما  2000و  1000% يوجهون ما بين  28لذويهم، و
درهم في نفس المدة. ويبدو أن  1000ث % منهم بع 8.6هذا في الوقت الذي ال يستطيع  ؛ شهريا

% من عينة البحث. إن القول بأهمية التحويالت المالية في  18ظاهرة التحويل الشهري ال تهم 
% من المهاجرين النشيطين بما فيهم  80الهجرة والتنمية يبقى فكرة جوهرية، ذلك أن أزيد من 

 ديث عن قيمة التحويالت السلعية.النساء يحولون قسطا من مدخراتهم المالية. هذا دون الح

واعتبارا ألن التحويل الشهري غير ممكن دائما، نظرا لتغير وتيرة األيام والمناسبات 
الدينية، الدراسية، المناسبات االجتماعية واإلكراهات الظرفية، فقد سعينا إلى محاصرة التحويالت 

% من  30: يحول  النتائج التالية كمثال 2008ولكن بوتيرة سنوية. هكذا وجدنا على امتداد سنة 
% من بينهم تحويالت  20ألف درهم، بينما ينجز 70و  40المهاجرين الدوليين إلى وادي زم ما بين 

% تجاوز عتبة تحويل  11أْلف درهم كمتوسط سنوي. ويحاول  40آالف و  10تتراوح ما بين 
آالف درهم في السنة الواحدة.  10و  70% بتوجيه ما بين  15سنويا. وهكذا يقوم  ألف درهم 100

% من المهاجرين المستجوبين سجلوا انخفاضا  4ولكون األزمة طرقت أبواب الهجرة بإلحاح، فإن 
 .2008آالف درهم على طول سنة  10في تحويالتهم إلى أقل من 

 مآل عائدات الهجرة  2.3.2
على طول  نستنتج أن مدينة وادي زم تتلقى تدفقات مالية مهمة شهريا وتتغير وتيرتها

السنة. كما تتنوع مهماتها بين المساعدة والدعم العائلي في قضاء الحاجيات اليومية أو متطلبات 
المناسبات، خصوصا منها رمضان، األعياد، الدخول المدرسي واألفراح. كذلك تختلف بين ادخارها 

نتاجي للعائلة وتوفيرها لدى العائلة أو وضعها في حساب بنكي محلي وبين استغاللها في نشاط إ
 (تجارة، زراعة، أو ماشية مثال) أو استثمارها في مشروع تجاري أو غيره في ملكية المهاجر.

؟ ثم  وعائدات الهجرة، تنقسم إلى االستهالك واالدخار ثم االستثمار. فما هي نسبة كل منها
 ؟ ما هي العوامل المفسرة لها

 وجهات التحويالت المالية نحو وادي زم : 9 الشكل

 
 .2009: بحث ميداني،  المصدر

; استهالك
80,98% 

; استثمار
6% 

; توفير
13% 
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% من الكميات المالية المحولة، تكون موجهة نحو االستهالك ومساندة القدرة  81إن 
الشرائية لألسر مما يؤكد االستنتاج السابق بكون أموال الهجرة تدعم باألساس االقتصاد المعيشي في 

%، في حين ال تتجاوز نسبة المبالغ  13في المرتبة الثانية االدخار والتوفير بنسبة  المدينة. ويليها
%. ولنا أن نتساءل عن ضعف األهمية المعطاة للجانب  6.42المالية الموجهة لالستثمار 

 االستثماري. 

تبين ميادين استثمار المهاجرين الوادزميين ألموالهم، أن الصناعة تظل الغائب الكبير. إذ 
%)  21.08%) ثم العقار( 27% والخدمات ( 30تبين أن النسب متقاربة بين كل من التجارة ب ي

 ).9% (الشكل  0%). أما الصناعة فنصيبها لألسف  21.31والفالحة (

 : ميادين استثمار المهاجرين ألموالهم في وادي زم 9الشكل 

 
 .2009: بحث ميداني،  المصدر

% من التحويالت التي تستقبلها مدينة  21الفالحية تستفيد بنسبة  ويبدو أن القرى بضيعاتها
فاالرتباط بين المدينة وقراها مؤشر من جهة على الطابع المزدوج للساكنة، فهي من  ؛ وادي زم

أصول بدوية أو قروية وهاجرت إلى المدينة. وهو مؤشر من جهة ثانية على عدم قدرة أبناء مدينة 
داخل المجال الحضري لمدينتهم مما يطرح عدة تساؤالت بشأن المعيقات وادي زم على االستثمار 

 التي تحول دون استثمار أموال الهجرة في المجال الحضري.

 الهجرة الدولية والتنمية 2.4
 إرادة المساهمة في تنمية المدينة 2.4.1

حاولنا استجالء اآلثار التنموية للهجرة الدولية سواء من خالل التحويالت المالية 
والتحويالت العينية، أو من خالل التوقف عند مآالت هذه التحويالت والعائدات على مستوى 
القطاعات التنموية. وقد أتت النتائج معبرة عن رغبة قوية لدى المهاجرين في المشاركة في تطوير 

% أشاروا إلى عدم اهتمامهم بالشأن المحلي للمدينة  29% في مقابل  71دي زم بحوالي مدينة وا
وعدم إمكانية مشاركتهم. وإن دلت هذه النسب على شيء فإنما تدل على الطموح في مساندة كل 
 مجهود بنّاء والتطلع إلى مدينة متقدمة، وأنه متى كانت اإلرادة المحلية قوية في تنمية المدينة سيكون

 المهاجر مستعدا لبذل جهده وجلب إسهامات المهجر لخدمتها.

وعن نوعية المشاركة المفضلة عند المهاجرين في تنمية مدينة وادي زم، تبين أن طموحهم 
% منهم يفضلون المساهمة باستثمار أموالهم في نشاط  54المتالك مشروع اقتصادي مربح يجعل 

; العقار
21,08 % 

;  التجارة
30,45 % 

;  الفالحة
21,31 % 

;  الخدمات
27,16  

2% 
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% إمكانية مشاركتهم في العمل التطوعي  28يرجح  يعود عليهم وعلى الساكنة بالنفع. في حين
الجمعوي واالهتمام بشؤون المجتمع المدني. وأما الفئة الراغبة في االنخراط في تدبير الشأن المحلي 

 %. ومرد ذلك إلى ظروف الهجرة.  17عبر المؤسسات فال تتجاوز نسبة 

، بل ويطمحون في االنخراط يمكن القول بأن المهاجرين الوادزميين الدوليين على استعداد
اإليجابي والعملي من أجل النهوض بتنمية مدينتهم. وليس غريبا عن أشخاص تشبعوا بروح المغامرة 
والتحدي أثناء إقدامهم على عملية الهجرة، أن يتمتعوا بروح المبادرة في وطنهم. في نظرنا، هذا 

رسمي وصريح وإجرائي،  المعطى ينبغي استثماره محليا شريطة إشراك المهاجرين بشكل
واالعتراف بكونهم فاعلين تنمويين حقيقيين. ولعل أبسطها ضمان كرامتهم كمواطنين ألفوا التنظيم 
والخدمة السريعة في اإلدارات بالمهجر عوض مطالبتهم بالرشاوى. ونذكر هنا حالة مهاجر إلى 

اج ويفرح بزوجته، فكيف إذا يوما دون أن يحصل على عقد الزو 20إسبانيا التقيناه وقد ضاعت منه 
 ! تعلق األمر باستثمار مالي

 مساندة الهجرة الدولية للتنمية عابرة 2.4.2
بدءا من تحول شريحة مهمة  ؛ تأكد اإلحصائيات أن للهجرة مساهمة فعلية ومتعددة األوجه

من السكان إما من عاطلين إلى مشتغلين، أو من ذوي دخول جد محدودة إلى ذوي مداخيل ال بأس 
أو جيدة. كذلك أبانت الهجرة عن قوة سندها المالي للتنمية بتطوير ظروف عيش األفراد وأسرهم  بها

فالتحويالت مالية أو شيئية تخلق رواجا تجاريا يوميا. والهجرة  ؛ ثم باقي السكان ممن يتعاملون معهم
 ثالثا تساند التنمية من خالل االستثمار في المدينة أو في قراها.

ة في معناها المجالي تعتمد على مقاربة شمولية لكل الفاعلين وباستحضار إال أن التنمي
جميع أبعاد التنمية وبصياغة مندمجة. وإذا ما تعمقنا في بحث العالقة بين المهاجرين وموطنهم 
األصلي، سنقف على الصعوبة المتمثلة في عدم قدرة مختلف األطراف على التعامل مع هؤالء 

كفاءات واالهتمام بهم كشركاء في عملية تطوير ديناميات التنمية في المهاجرين خاصة ذوي ال
 المجتمع الوادزمي. وهو وضع سيستفحل مع األزمة المالية العالمية.

، قد غطت بظاللها على كل حديث عن الهجرة. 2007األزمة، التي ظهرت سنة  هذه
% من المهاجرين المستجوبين قد تأثرت تحويالتهم سلبيا بهذه األزمة خالل سنة  68ويؤكد هذا كون 

، إلى درجة تقرير بعضهم إرجاع أسرهم لمهاجرة إلى الوطن، أو تغيير نوع األنشطة التي 2009
ويحكي البعض منهم قصصا مزرية لبعض المغاربة المهاجرين في إسبانيا  كانوا يمارسونها.

 وايطاليا، حيث تزداد األزمة حدة بالنسبة للمهاجرين الوادزميين غير المرسمين في عملهم. 

لذلك ندعو أن يتحول الوعي باألوضاع المالية الدولية الحالية من تشخيصها كأزمة حقيقية 
لنة االستهالك وفرصة لخلق بدائل. فالكثير من المهاجرين بل والدولة إلى اعتبار األزمة فرصة لعق

نفسها كانوا إلى زمن قريب يعتبرون أن الهجرة بقرة حلوب لن ينضب معينها. ومن إيجابيات األزمة 
الحالية أن بددت هذا الوهم، وجعلت الجميع يفكر في طرائق جديدة وناجعة لعدم تحويل حلم الهجرة 

فعل، لقد وقفنا على مهاجرين تحولوا من عمال مأجورين إلى حرفيين وأصحاب إلى سراب. وبال
تجارة، وقد تضاعف مدخولهم مرحليا. لكن الذي نود اقتراحه أن يتم اعتبار األزمة فرصة على 
المستوى الوطني والجهوي والمحلي كذلك، بداية من نشر الوعي بهشاشة عائدات الهجرة، وتوعية 
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رورة خلق مشاريع استثمارية تضمن مداخيل متوازية عوض صرف المهاجرين وأسرهم بض
 التحويالت في االستهالك وحده.

 الوقعين االجتماعي والثقافي للهجرة الدولية 2.4.3
تؤكد كثير من الدراسات أن لعائدات الهجرة آثارا إيجابية واضحة ومتعددة على المجتمعات 

إن التحويالت تؤدي، " ابقا، يقول صراحةالمصدرة للهجرة. فتقرير البنك الدولي المشار إليه س
تحسين مؤشرات التعليم والصحة وزيادة معدل االدخار " وإلى "بصفة عامة، إلى تخفيض شدة الفقر

". وبدورنا نجد أن من بين أبرز األهداف التي وخلق أعمال حرة، وتقليص التفاوتات االجتماعية
وضع االجتماعي ودعم العائلة ثم تأسيس أسرة : تحسين ال رسمها المهاجرون وأسرهم لعملية الهجرة

%). هذا بشكل مباشر، وإال فإن التقليل من البطالة والتقليل من حدة الفقر وتنمية الذات  21(بنسبة 
وبناء أو شراء مسكن لألسرة والدعم المالي المباشر ألفراد العائلة من الوالدين واإلخوة، وفتح 

% من  99.15هجرة على المستوى االجتماعي. وقد أشار إليها محالت تجارية، لها آثار إيجابية لل
بين المهاجرين المستجوبين. إن الهجرة الدولية إذن دعامة قوية للجانب االجتماعي بوادي زم. إنها 

 .(MEKKI 1979 p 77) "تخفف من القلق االجتماعي وتساهم في السلم واألمان"
ال تخلو من سلبيات. فالهجرة الدولية قد  غير أن الهجرة باعتبارها ظاهرة مجتمعية، فهي

تسببت في مجموعة من المآسي ألقارب ضحايا قوارب الموت. وساهمت في التفكك األسري نظرا 
لطول غيبة المهاجر عن أسرته وما ينجم عنه من فقر عاطفي واضطراب نفسي. وغالبا بعد هجرة 

يث إن غالبيتهن أميات، فإن األبناء سرعان الزوج تجد النساء أنفسهن مكلفات بتدبير حياة األسرة. وح
ما يتخلفون عن الدراسة ويرغبون في معانقة آبائهم في المهجر. كما أن الفشل في الهجرة غالبا ما 
ينجم عنه تذمر نفسية الراغب في الهجرة وربما انحرافه أحيانا. باإلضافة إلى االنحالل األخالقي 

للسيارة والموسيقى والخمر وشراء الهوى. ولنقلها صراحة الذي ينشطه بعض المهاجرين باستعمالهم 
% من المهاجرين وأسرهم المستجوبين يشيرون إلى أن الهجرة الدولية تخلف آثارا  35فأزيد من 

فأموال الهجرة  ؛ سلبية في المجتمع الوادزمي. من ذلك مثال تغييرها للبنيات االجتماعية التقليدية
بعين للمهاجر ولو كان أصغر منهم سنا ورشدا. ثم إنها تربك العالقات تجعل غالبية أفراد األسرة تا

االجتماعية بكسرها للرأسمال الرمزي المتمثل في الدراسة والفكر والترقي االجتماعي التدريجي، 
 وتعلي من شأن الرأسمال المادي وتملك األشياء.

ن المهجر إلى أكثر من ذلك، فإن هجرة الطرد (عقوبات طرد المهاجرين وإرجاعهم م
شباب وشابات خاضوا مغامرات نجحت في  ؛ المغرب) باتت تخلق فئة جديدة في المجتمع الوادزمي

وصولهم إلى المهجر، لكنها سرعان ما انقلبت بهم نحو وادي زم من جديد ودون رغبتهم. شباب 
هجر وجدناهم يتجمعون ليال في المقاهي بعد منتصف الليل ويسهرون على قصص الفشل في الم

وعلى قوة الصدمة القسرية وما تسببه من نظرة اجتماعية قاسية وإحساس نفسي بالمهانة، وشعور 
 بالبون الشاسع بين إمكانيات المهجر وعوائق الوطن.

ومن بين اآلثار السلبية اإلضافية للهجرة الدولية كونها غيرت عادات المهاجرين وجعلت 
فكير والسلوك والتشبع بقيم االستهالك المفرط. إال أن شريحة مهمة منهم تتشبع بالفردانية في الت

وهجرة الطلبة والتالميذ وأطر كان  االنعكاس السلبي الكبير للهجرة يتمثل في فقدان الثروة البشرية
 من الممكن أن تساهم في تقوية النسيج التنموي للمدينة.
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لهجرة الدولية تصنع وعلى الرغم من هذه السلبيات االجتماعية للهجرة، يؤكد البعض أن ا
كان يتوجب على الدول العربية أن تشجع مواطنيها : " ". ويدعو إليها قائالمعايير كونية" اإلنسان ب
، 2010" (النعيمي أورده المزديوي [يقصد الهجرة] كي تبني إنسانا حقيقيا وسويا على السفر

 ).23 : ص

يمكن حصر انعكاسات الهجرة الدولية على المستويين االقتصادي واالجتماعي فقط، بل  ال
إن الهجرة باعتبارها ظاهرة مجتمعية فهي متعددة اآلثار، على المستويات االقتصادية واالجتماعية 

النتقال والسياسية والثقافية، التاريخية والجغرافية، الذاتية والموضوعية. بل إن الهجرة ال تعني فقط ا
عبر الزمان والمكان بالنظر إليها كمجموع من الحركات الديموغرافية الكبرى، وإنما تعني كذلك 

 االنتقال عبر الثقافات واللغات وأنماط السلوك.

إن التغيرات التي تطرأ على شخصية المهاجر على المستوى الفكري والثقافي فالسلوكي، 
الثقافة في معناها االنثروبولوجي منتوج إنساني يتميز تظل حاضرة بقوة. فاإلنسان كائن ثقافي، و

باالنتشار فيما بين األفراد والمجتمعات. ومن هنا نستنتج أن الذين هاجروا قبل سنوات هم في طريقهم 
إلى االغتراب عن الثقافة الوادزمية واالنفتاح والنهل من ثقافات المهجر. فالقيم اإليجابية التي يقدرها 

قيمة احترام " و"قيمة احترام اآلخرونالحظ أن " ؛ اهتمامهم ويحاولون التشبع بها المهاجرون تثير
% من المهاجرين المستجوبين، كما أشير إلى  85" تحتالن المرتبة األولى بحيث ذكرها القانون

" قيمة اإلتقان والتفاني في العملو" ؛ % 65" بقيمة الكرامة والحرية" ؛ % 62" بقيمة التضامن"
 %. 65 ب

وعالوة على ذلك، يقوم المهاجرون بتنمية المجال بأنفسهم أو من خالل أسرهم. ذلك أن 
الجوالت االستطالعية التي تم إنجازها في أحياء المدينة وأزقتها أبانت عن الكيفية التي جعلت من 

 عائدات الهجرة الدولية فاعال في المشهد الحضري لمدينة وادي زم. (أنظر الصور) 

 بنايات خدماتية من تشييد مهاجرين بوادي زمل 3-1الصور 

   

إن أبرز معالم المشهد الوادزمي التي لها عالقة بعائدات الهجرة إلى الخارج يمكن 
 اختصارها في القطاع المبني والعقار، ثم المرافق االجتماعية الخاصة. ويظهر أن المهاجرين
الدوليين يساهمون في التجديد الحضري عن طريق إنعاش األحياء السكنية المتهالكة بتبديل المباني. 
وباإلضافة إلى تجديد نسيج القطاع المبني قديما، يشيد المهاجرون وأسرهم منازل جديدة في مناطق 

م في بناء % من المهاجرين المستجوبين بمساهمته 66وأحياء استحدثت. ويؤكد هذا تصريح حوالي 
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% منهم يفضلون استثمار أرصدتهم المالية في العقار. ولكون هذه  25منزل عائلي. كما يتبين أن 
البنايات تتواجد في شوارع حيوية، فإن أموال الهجرة تساهم مرة أخرى في تطوير مشهد الممرات 

تبعا لتصاميم  الكبرى للمدينة، وفي رونق الساحات العمومية. أكثر من ذلك، شيد آخرون منازلهم
 أجنبية اصطحبوها معهم من الخارج.

خالصة القول، إن الهجرة الدولية تساهم في التطور اإليجابي للمشهد العام للمدينة خاصة 
على مستوى بناء منازل وتعليتها عموديا وتشييد مقاهي مجهزة وتمويل محالت خدماتية وتجارية. 

أزقتها ستجعل عين المالحظ ال تخطئ األعداد ويمكننا أن نضيف أن جولة في شوارع المدينة و
الكبيرة لسيارات جديدة للمهاجرين ساهمت في تجديد حظيرة السيارات بالمدينة ورفعت عددها. هذه 
المالحظة المهمة جعلتنا نبادر إلى إحصائها في نقطة مركزية في المدينة ولمدة ساعة الذروة مساء 

سيارة عبرت ساحة الشهداء،  367: من  العالية التالية، وقد حصلنا على النسبة 2009-08-13يوم 
% وهي نسبة جد مرتفعة،  78أي أن نسبة سيارات المهجر تفوق  ؛ سيارة أجنبية 287سجلنا 

 ومعبرة عن الواقع.

 آفاق الهجرة والتنمية 2.4.4
وإذا كانت الحاجة إلى االرتباط بين الهجرة والتنمية لم يعد في حاجة إلى تبرير علمي، 

والثقافية، فإننا نريد اآلن التطرق فنتساءل عن مدى  ألبعادها االقتصادية، االجتماعية، السياسية
 تحريك وتنشيط الهجرة الدولية لدينامية سوسيوثقافية واقتصادية في المجتمع المدني الوادزمي.

بداية، يتوجب التطرق إلى حضور الهجرة في مشاريع المنتخبين والهيئات الحزبية، 
سف تبين لنا اإلهمال الكبير للمهاجرين والهجرة على مستوى البرامج والوعود االنتخابية لسنة ولأل

في البرامج المحلية لألحزاب. لذلك فال غرو أن يسجل غياب كلي لقضايا الهجرة والمهاجرين  2009
التأهيل ضمن المشروع المحلي، فكل المشاريع المسطرة في البلدية ال تعرف إال البنيات التحتية و

الحضري للمدينة. وإن اقتضى األمر استقبال الساكنة بين زوايا المجلس البلدي فلن تكون مواضيع 
الحوارات سوى شكايات المواطنين حول الماء والكهرباء ورخص البناء دون أي بعد استراتيجي 

 يقارب التنمية باستثمار عائدات الهجرة ماديا ومعنويا.

ي، فإن عدم العناية الخاصة التي يواجه بها موضوع الهجرة وبولوج عتبات المجلس البلد
من ذلك  ؛ الدولية على مستوى البرمجة والتخطيط والمشاريع يجد له بعض المبررات الذاتية أساسا

أن بعض المهاجرين ظهرت لديهم نزعة احتيالية على المجلس (حالة ترخيص بإدخال حافالت، حالة 
ناعية دون إتمام المشاريع، الرغبة في امتالك البحيرة المتنفس استفادة من بقع في المنطقة الص

 الوحيد للساكنة...) والتي تركت صدى سلبيا.

: محدودية اإلمكانيات المالية لدى عموم المهاجرين أمام  كذلك نجد من المسوغات الذاتية
ا توفر من المال في الرساميل العالية التي يتطلبها االستثمار الصناعي مثال، والتردد في استثمار م

مشاريع متحركة، إذ الغالبية، بالنظر إلى عدة عوامل، تفضل تثبيت رؤوس أموالها في العقار تفاديا 
للمشاكل والتعقيدات اإلدارية والواقعية، وتجنبا للمغامرة بحصيلة سنوات من الغربة والمحنة (حسب 

ضيق المدة الزمنية التي يمكث فيها  قول بعض المهاجرين)، أو عامل قلة الخبرة في التسيير وعامل
 المهاجرون حين عودتهم إلى وادي زم.
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أما الفاعل الجمعوي، فهو يراهن أساسا على توعية الساكنة تربويا وثقافيا ويعمل على 
تحصيل إشعاع للمدينة دون أي شراكة فعلية أو احتضان استراتيجي للهجرة. والرهانات األساسية 

في التنمية االجتماعية والبشرية من خالل مشاريع تروم تحفيز األنشطة للفعل الجمعوي تصب جلها 
 التوعوية واألنشطة المدرة للدخل.

على مستوى آخر، وعلى الرغم من أن الحصيلة في العالقة بين المهاجرين والفاعلين 
لها  المحليين تظل دون المستوى المطلوب، فإن الرغبة في اشتراك المهاجرين كفاعلين تنمويين تجد

% من الفاعلين الجمعويين والمنتخبين المستجوبين.  76صدى بل وتتحول إلى طموح يحدو نسبة 
: توفر الوعي الفكري  لكن هذه الرغبة األكيدة لدى الفاعلين المعنيين تنبني على شروط أهمها

اتهم الحقيقية واالنخراط اإليجابي للمهاجرين وانتظامهم في هيئة أو هيئات قانونية، وإبانتهم عن إمكان
في لعب دور تنموي ريادي لمدينتهم ضمن رؤية تشاركية واضحة ترعاها الدولة أو يحتضنها 
المجتمع المدني بكافة تشكيالته. هذه الرغبة التي عبر عنها البعض ترقى إلى مستوى اإلرادة حين 

 يصرون على أن التنمية في وادي زم ال يمكن أن تتحقق إال بمعية المهاجرين.

المالحظة الغريبة والسلبية التي أفرزتها االستمارات والمقابالت مع عينة من الفاعلين  لكن
% منهم إشراك المهاجرين كفاعلين تنمويين.  24الجمعويين وبعض المنتخبين، تتمثل في رفض 

وحين التساؤل عن مبررات هذا الرأي، أفصح بعض الفاعلين على أنهم يتوقعون من المهاجرين 
جاج والتعالي، تدني المستوى الفكري والثقافي، وكثرة المشاكل التي يتسببون فيها، كثرة االحت

 باإلضافة على ضيق وقتهم.

: إن تصحيح التصورات أوال، وخلق تواصل ثانيا، ثم تأسيس أرضية للحوار  صفوة القول
نضوبها  الهادف الخالق ثالثا، وتحفيز وتشجيع المبادرات رابعا، واستغالل الفرص المتاحة قبل

خامسا، هي مداخل أساسية لتنمية المدينة بمقاربة تشاركية يكون المهاجرون فيها شركاء وسفراء، 
 وبرؤية تكون فيها الهجرة رافعة للتنمية، وفرصتها أيضا.

إن مقاربة التنمية المحلية التي وظفناها من أجل رؤية شاملة تستهدف خلق تضافر بين 
مدينة بغية تفادي تشتت مشاريعهم الفردية وقصد تجمعها حول مشاريع الفاعلين التنمويين في تراب ال

فاعلين إداريين أو مدنيين، من داخل التراب أو من خارجه، رسميين أو متطوعين،  ؛ تنموية مندمجة
: السلطات المحلية، الهيئات المنتخبة، مؤسسات البحث العلمي،  وهم يضمون .أفرادا أو مؤسسات

يط وبناء التصاميم الترابية، المنظمات الدولية، مختلف هيئات المجتمع مؤسسات ومكاتب التخط
المدني المحلية، المصالح الخارجية، المهاجرين، الساكنة المحلية، القطاع الخاص، الشخصيات 

 الوازنة في المدينة، شركات.

ح وثيقا وإذا كان التفاعل بين التنمية المحلية والهجرة الدولية كظاهرتين إنسانيتين قد أصب
 -بحكامة جيدة -في وادي زم، فإن التخطيط الحضري االستراتيجي الناجح يقوم على فهمهما واللعب 

بمختلف المتغيرات الطبيعية، البشرية، االقتصادية، الثقافية، البيئية، من أجل التدبير األمثل لمعادلة 
وادزمي على عالم معولم. ولفهم التنمية المحلية بمتغير الهجرة الدولية، وفي أفق انفتاح التراب ال

 أعمق لمستقبل العالقة التفاعلية بين الهجرة الدولية والتنمية الترابية سنتناول طموحات المهاجرين.
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لعله من القيمة بمكان، التعرف على طموحات المهاجرين كمعنيين مباشرين بقضية الهجرة 
ظل فردية ومشتتة تتطلب استراتيجية والتنمية لنرى هل تحمل في طياتها بعدا محليا مندمجا أم ت
 ؟ ترابية تجعلها متناسقة مع التوجهات التنموية المستقبلية للمدينة

% من المهاجرين يرغبون ويعملون على إنشاء مشروع  50أن  10يسجل الشكل 
اقتصادي يحقق دخال إضافيا أو أساسيا، مرتفعا ومضمونا نسبيا، ويكون سندا لمواجهة تقلبات 

الهجروية. ويظهر جليا ما لهذه النسبة المهمة من قيمة نوعية إذا ما تمت العناية بها السياسات 
مال ثم بمقاربة المشروع الترابي. وإذا كان الهدف االقتصادي جليا ويعبر عنه بشكل صريح "

%، فإن المرامي االجتماعية يتم التعبير عنها  8" بنسبة تحقيق دعم للعائلة% و" 14" بحوالي العودة
% من مجموع طموحات  14"، وهي القيمة التي شكلت بناء بيت وتأسيس أسرةالبا في صيغة "غ

 المهاجرين الوادزميين.

 : الطموحات المستقبلية لدى المهاجرين الوادزميين  10الشكل 

 
 .2009: بحث ميداني،  المصدر

ال يمكن االنسياق مع المرامي اإليجابية وإغفال الضبابية في الرؤية التي تخيم على  لكن
"علي أن أصحح انطالقتي نحو الهجرة فأنا قد :  الكثير منهم. تخبط عبر عنه أحد المهاجرين بقوله

حين أكون في  ؛ "تتزحزح األرض تحت قدميَّ فلم أعد أعرف وجهتي:  وقول آخر ضيعت الكثير"
. إيطاليا تسيطر علي فكرة العودة، أما حين أزور المغرب فإني ما ألبث أسرع راحال إلى المهجر"

إنها حقيقة يترتب على باقي الفاعلين التنمويين التصدي لها من خالل دمج العناصر المتعثرة في 
فرصا للعمل وإمكانيات خطة منسقة لمساندة المهاجرين وتوجيههم نحو األماكن الجديدة التي توفر 

 لجلب الثروة.

 خاتمة 
لقد عالجنا في هذا المقال إشكالية العالقة بين الهجرة الدولية والتنمية المحلية في واحدة من 

وتبين أنه على الرغم من ضخامة ظاهرة الهجرة الدولية، إال أن  ؛ المدن المغربية المتوسطة
" للثروة في المدينة على شغال منتجاة استثمارية تولد "عائداتها المرتفعة لم تستطع أن تتحول إلى قو

الرغم من أن لهذه العائدات المالية المهمة آثارا كبيرة وواضحة في المدينة. فالكميات المالية المدخرة 
، ثم % 81يورو تحول، لألسف، نحو االستهالك أوال بنسبة  1000شهريا والتي قد تصل إلى عتبة 
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فقط توجه لالستثمار. مما يؤشر على الحاجات المالية المتزايدة  % 6، ونسبة % 13يوفر منها 
ألسر المهاجرين وعلى عدم تمكن الساكنة من توظيف هذه األموال لخلق الثروة وإلحداث فرص 
تنموية إضافية طالما أن جل االستثمارات تظل محصورة في أربعة ميادين هي العقار والفالحة 

) ثم التجارة. لكن الرغبة في امتالك مشروع اقتصادي تظل مطلبا والخدمات (المقاهي في الغالب
 من المهاجرين. % 43حيويا يسعى إليه 

وتبقى الخالصة األساس متمثلة في أن الحل الهجروي ألزمة التنمية المحلية بوادي زم 
الدولية ال يمكن أن تحل محل التنمية  يعتبر حال موصوفا بالهشاشة لمشكالت تتسم بالبنيوية. فالهجرة

الحضرية إنما ستبقى واحدة من أهم آلياتها. ولذلك ال يمكن ولن يمكن تجاوز حالة ضعف التنمية إال 
عبر تفعيل مقاربة التنمية المحلية القائمة على االنخراط الدينامي لكل الفاعلين في التراب المحلي 

المحلية أفرادا وهيئات تعد، بحق، إمكانا فعليا ومهما لصالح لمدينة وادي زم. وأكيد أن من الجالية 
 المدينة بوصفها قوة للتغيير داخل المجتمع ولدورها في اإلشعاع الخارجي لهذا التراب.

عمليا، إن إنشاء مؤسسة محلية خاصة بشؤون المهاجر وتوفير بنيات االستقبال على غرار 
فضاء كلفة بشؤون الجالية المغربية بالخارج، أو إنشاء "" التي تتكلف بها الوزارة المدار المهاجر"

" محليا، لهو أول اقتراح نؤكد عليه في إطار بناء رؤية استراتيجية تنموية قوية تأخذ بعين للمهاجر
االعتبار حاجيات كل السكان وفي ارتباط وثيق ووطيد مع عائدات الهجرة الخارجية على ضوء 

ة التشاركية. كما أنه للتدبير األمثل لعمليات تطوير مدينة وادي زم، منهجية الحكامة الجيدة والمقارب
يبدو من الضرورة بمكان توسيع الموضوع في المناقشة بتنظيم اللقاءات التي تشمل الفاعلين 
االقتصاديين (السيما المؤسسات البنكية) وفعاليات من المهاجرين (الكفاءات والمستثمرين...) 

جعلهم شريكا في التنمية، واالعتراف بالمهاجر كعضو فاعل وأساسي في لالستفادة من خبراتهم و
تحقيق التنمية الترابية، واالنفتاح على تنظيمات وجمعيات المهاجرين بالمهجر واألخذ بعين االعتبار 
تطلعات ومشاكل المهاجرين في المخططات التنموية المستقبلية مع التخطيط لتدبير ظاهرة عودة 

ب يضمن حقوقهم وكرامتهم، ويدفع اإلكراهات التي يتعرضون لها جراء األزمة المهاجرين بأسلو
 االقتصادية العالمية. 

إن الهجرة مال وطاقات، وهذا ما تتطلبه التنمية أيضا. لذلك فقد حان الوقت  ؛ اقتصاديا
 بنك للمشاريع الممكنةلرصد عناصر القوة لتوظيفها في تطوير مؤهالت المدينة من أجل صياغة "

" تسهر عليه السلطات المعنية لجلب االستثمارات. ويليه العمل على تكوين قطب مالي في المدينة
محلي من أموال المهاجرين وأغنياء المجتمع المحلي في شراكة مع المؤسسات المالية المفروض 

" االستثمارالدار منتهى انتظامها محليا أو إقليميا أو جهويا في فدرالية. ثم العمل على تغيير فكرة "
 ".المشروع االقتصادي عالمة على نجاح الهجرةوتبديلها بفكرة "

هذا في الوقت الذي بات ضروريا خلق فضاءات اقتصادية استهالكية ومرافق ترفيهية 
لتلبية حاجات  (Potentiel touristique)تشجيعا لالقتصاد االجتماعي وتنشيطا لإلمكان السياحي 

بات المهاجرين ثانيا، وجلبا للزوار والسياح ثالثا. وهو عامل يحتمل أن الساكنة أوال، واستجابة لرغ
 يشجع الدورة االقتصادية محليا. في هذا الصدد، نقترح توسيع مجال البحيرة.

ويبقى أهم اقتراح نلفت نظر الهيئة المنتخبة إليه يتمثل في تفعيل الباب العاشر من الفصل 
من الميثاق الجماعي الجديد،  140الثاني من المقتضيات الخاصة بشركات التنمية المحلية، المادة 
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0Fوهو البند الذي يخول للمجلس الجماعي أن ينشئ مقاولة تشاركية

من  . وهي المبادرة التي ستمكن1
 إحداث تكتل استثماري وشبكة من الفاعلين لفائدة التراب الوادزمي. 

أما عن القضايا االجتماعية والثقافية التي تطرحها الهجرة العائدة، فيأتي على رأس القائمة 
توفير جودة التعليم وبلغات متعددة، وذلك ألن الفرنسية ليست دائما ُمدرسة في أغلب و توفير السكن

بلدان االستقبال مما يتسبب إما في الهدر المدرسي ألبناء المهاجرين مباشرة بعد الهجرة أو حين 
 العودة. وإما في نفورهم من الوطن وعودتهم إلى بلد المهجر لالستقرار النهائي به.

المهاجرون لقد ابتكرتم طرقا ال تخطر على البال من أجل الهجرة، فلنبتكر سبال أيها  ،ختاما
 تخطر على البال من أجل التنمية.
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