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 بحث

 أوالد أمغار وتأثيرها على التنمية المحلية بجماعة الهجرة السرية
 (الريف، المغرب)

 المهداوي ميمون، دربوشي كمال عزي هرو،
  ، وجدةاآلداب والعلوم اإلنسانية ةكلي

L’immigration clandestine dans la Commune d’Oulad 
Amghar et ses impacts sur le développement local (Rif, 

Maroc) 
Azzi Harrou, El Mahdaoui Mimoun, Derbouchi Kamal 

FLSH, Ouejda 

  : الملخص
التي أصبحت الهجرة السرية محور أبحاث ودراسات كثيرة فرضتها طبيعة التحوالت 

يعتبر الريف خاصة جماعة أوالد أمغار، من المناطق و شهدتها هذه الظاهرة في العقدين األخيرين،
التي تستأثر بالنسب الكبرى في عدد المهاجرين السريين بالمغرب، بسبب التهميش االقتصادي 

بالظاهرة تم اإلشارة إلى الموضوع بالمنطقة إال في عالقته تولم  .واالجتماعي الذي طال المنطقة
تعرف نزوح وعبور وبصفة عامة، على الرغم من كون المنطقة تشكل بؤرة ومالذ شبكات التنظيم 

المهاجرين من مختلف مناطق المغرب كما أن أهمية الدراسة تتجلى في التحول من الهجرة السرية 
 إلى الهجرة القانونية، وتأثير الظاهرة على المجال المدروس. 

بجماعة أوالد أمغار وتأثيرها  الهجرة السرية على هناصب اهتمامنا أمام هذه القضايا سين
'' على التشخيص والتحليل المعمق لهذه الظاهرة وعموما فالمقال يحاول اإلجابة ةالمحلي تنميةعلى ال

 : عن األسئلة التالية
 وعننتساءل عن أسباب و؟  جماعة أوالد أمغاربمتى بدأت هذه الظاهرة في االستفحال 

الهجرة السرية على  تأثيراتوما هي  ؟ نحو أوربا وسائل هذا العبور القصريوت المرشحة الفئا
؟ وإلى أي حد يمكن إقحام عائدات المهاجرين في مسلسل  المجال المدروس، وعلى المهاجر بعينه

 ؟  التنمية بالمنطقة
ينة بتعبئة االستمارات التي همت ع 2008قمنا في صيف التساؤالت، إلجابة عن هذه ل

قمنا باستقاء بعض الروايات من المهاجرين السريين الذين تحولوا إلى ثم ، افرد 73مكونة من 
:  وقد همت الدواوير التالية. لتتميم االستمارة، لهجرةشبكات ا أفرادبعض مع الهجرة القانونية، و

:  المجموع / 8:  عبد هللا آيت / 20:  أوالد أمغار / 14:  لعزيب  /14:  ازتيغ / 17 : إعبوتان
73.  
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المهم في الموضوع هو ارتباط الهجرة السرية بالمجال المحلي، سواء طرحها كإشكالية و
 نتجها.أمصيرية، أو من ناحية التأثيرات االقتصادية واالجتماعية التي 

  : الكلمات المفاتيح
 .الهجرة السرية، الريف، التنمية المحلية، جماعة أوالد أمغار

Résumé : 
L’émigration clandestine se développe dans la continuité du phénomène 

migratoire, son processus et ses mécanismes ; elle s’explique par les mêmes causes 
de la mobilité des flux de migration et s’installe sur les mêmes structures (pays 
d’origine/pays d’accueil, relations nord/sud). La seule spécificité est le caractère 
illégal, à l’origine de ce mouvement, et le recours à des circuits clandestins. 

La dimension de ce phénomène a suscité l’intérêt des chercheurs et des 
décideurs, mais cette dimension est le reflet du besoin permanent de la mobilité de 
la force de travail dans les pays du Sud face à la politique migratoire des pays de 
l’Union Européenne. Ce phénomène ne diffère de l’émigration légale que sur le 
plan des circuits d’organisation. 

Dans cette communication, nous allons mener l’étude de ce phénomène 
dans un territoire ouvert sur la Méditerranée, sorte de base arrière, origine de 
réorganisation et d’émission des flux ; c’est la Commune d’Oulad Amghar. Nous 
allons essayer de comprendre ce phénomène, ses causes et les tranches d’âge les 
plus touchées ; quels sont les acteurs impliqués ? Quels sont les liens entre 
l’émigration clandestine et l’émigration légale et le rôle des rapports familiaux et 
des liens de confiance qui soutiennent ce mouvement ? Pourquoi ce type 
d’émigration touche aussi les femmes et les mineurs ? 

En plus de ces questions qui explicitent l’organisation de ce mouvement, 
nous savons que l’émigration clandestine verse dans l’émigration légale ; c’est une 
phase de transition vers l’émigration légale, un moyen de contourner les 
restrictions portées par les pays d’accueil. On peut alors dire que cette dernière 
alimente l’émigration légale et, par conséquent, nous devons passer à l’étude de 
l’impact et des retombées sur le territoire d’origine, la Commune d'Oulad Amghar. 

Notre réflexion sur ce phénomène est basée sur une bonne connaissance du 
territoire de cette Commune, la population, les douars et les foyers touchés par 
l’émigration. Cette connaissance nous a aussi aidé dans le travail de collecte directe 
des données par le biais d’enquêtes et d’entretiens. 

Mots clés :  
Emigration clandestine, Rif, retombées, développement local, Commune 

d’Oulad Amghar  .  
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 مقدمة
إن الهجرة السرية بجماعة أوالد أمغار ال يمكن النظر إليها بمعزل عن محيطها وأسبابها 
الحقيقة وعالقتها بالواقع المعيش، فالهجرة السرية منبعثة من إكراهات متعددة ذاتية وموضوعية. 
فأهل الريف بصفة عامة كانوا وما زالوا يهاجرون ليس بمحض إرادتهم، بل فرارا من األوضاع 

وسيوإقتصادية الشاذة الناتجة عن التهميش واإلقصاء الذي طالهم على جميع المستويات، إذ أصبح الس
الريف ومن ضمنه جماعة أوالد أمغار منسيا من كل المخططات االقتصادية واالجتماعية. إن الهجرة 

تجة عن السرية على وجه التحديد، بمثابة آفة تحتاج إلى تشخيص، ينطلق من األسباب. فالظاهرة نا
عوامل متعددة ومعقدة يمكن أن تكون داخلية بسبب األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

: جاذبية، إغراء  المتدهورة، والتي تجعل المواطن يحس بالضياع واليأس والنفور وقد تكون خارجية
 .) بحياة أفضل (عدالة اجتماعية، حرية الفرد، أجر معقول،...

داخلية الضاغطة هي بمثابة أهم العوامل، إذ ال يستطيع الفرد المخاطرة غير أن العوامل ال
بحياته إال إذا كان يفر من جحيم أكبر من موت بطيء. وبشكل عام يمكن إجمال هذه األسباب في 

 سياسية.  -اقتصادية  –محددات اجتماعية 

والفئات المرشحة لها بجماعة  هاوسائلأسبابها، لهجرة السرية ا 1
 ارأوالد أمغ

وهو التاريخ الذي عرف عبور  1991انطلقت الهجرة السرية بجماعة أوالد أمغار صيف 
أول زورق مطاطي بالمجال المدروس بنجاح، مدشنا بذلك عملية الهجرة السرية. وعلى الرغم من 
كون فترة التسعينات كانت الهجرة غير الشرعية قائمة إال أن هذه الهجرة لم تكن بالحجم الذي 

. فانطالقا من هذه السنة عرفت المنطقة موجة تتعلق 1998النتباه كما هو الشأن بعد يسترعي ا
بالهجرة غير الشرعية عبر طرق ووسائل متنوعة، طرق شغلت بال مسؤولي كل من المغرب 
وإسبانيا، وكادت أن تعكر صفو العالقات الثنائية بينهما. وقد مست هذه الظاهرة فئات عريضة من 

إلى المنطقة، من مختلف األعمار والمستويات، لتنشأ بعد ذلك شبكات للهجرة السرية الشباب المنتمي 
من الذين لهم نفوذ وعالقات داخل الجماعة وخارجها، مكنتهم من احتراف هذه التجارة المربحة 
مستغلين كل من يرى في الهجرة السرية منفذا للخالص من واقع فضيع وال يطاق، واقع ال تتوفر فيه 

روط العيش الكريم على حد تعبير المهاجرين. إنها ظاهرة عرفت ذروتها في الفترة الممتدة ما أدنى ش
، وعلى الرغم من وعي المقبل عليها بحيثيات المغامرة وما ينتج عنها من 2006و  1998بين 

 مخاطر وما سيتعرض له من استغالل في الضفة األخرى إن كتبت له النجاة.

" على عدة طرق لتهريب األجساد البشرية إلى الخارج من المافيا" ولهذه الغاية تعتمد شبكة
 دون االكتراث لمدى خطورة تلك األساليب.

التطرق إلى بعض أشكال الهجرة السرية األكثر انتشارا بجماعة  -إن شاء هللا  -وسنحاول
  أوالد أمغار، اعتمادا على االستمارة.
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 لمحة تاريخية 1.1
إن الريف بصفة عامة وجماعة أوالد أمغار بصفة خاصة تعتبر من بين المناطق التي 

كان الشماليون يتوجهون في المواسم الزراعية إلى  19عرفت الهجرة قديما. ففي أواخر القرن 
وهران بالجزائر لغرض خدمة المزارعين األوربيين، وهذه الظاهرة استمرت حتى فترة الحماية 

). وقد ساعدت التقلبات المناخية والظروف الطبيعية، التي كان يعيشها 2002اب على المغرب (أعر
الريفيون، على هذه الهجرة نحو الجزائر، باإلضافة إلى العامل الممثل في نزع الملكية، والتهميش 

 الممارس على المنطقة وسكانها وفق منطق المغرب النافع والمغرب غير النافع.

تظافر مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية أدت إلى تميزت مرحلة الخمسينات ب
. وهي من 1960تكثيف الهجرة. واندمج أبناء المنطقة في الهجرة الدولية خاصة إلى أوربا منذ 

المناطق التي عرفت الهجرة مبكرا، بالخصوص باتجاه فرنسا وال زالت لحد اآلن رغم تغير الوجهة 
نيلوكس (بلجيكا، هولندا على الخصوص). ومنذ بداية التسعينات إلى دول أخرى مثل ألمانيا ودول الب

أصبحت إسبانيا، وذلك بعد انضمامها إلى االتحاد األوروبي، البلد األكثر استقباال لليد العاملة الريفية، 
 حيث تتم تسوية وضعية المهاجرين، وبذلك نشطت الهجرة السرية باتجاه هذا البلد.

، 1976ممثلة في فرض تأشيرة الدخول إلى ترابها سنة  اتخذت فرنسا إجراءات أمنية،
وتلتها بعد ذلك باقي دول المجموعة األوربية. وبالتحاق إسبانيا، كآخر دولة من ضمن الدول الموقعة 

باعتبارها بوابة  1991"، فرضت هي األخرى تأشيرة الدخول إلى أراضيها سنة شنغنعلى اتفاقية "
 أوربا. 

الحدود الخارجية، قدمت الدول األوربية مساعدات إلى إسبانيا من وحرصا منها على تأمين 
أجل تعزيز حدودها الجنوبية، وأصبحت بذلك شرطي الحدود األوربية من جهة حوض البحر 
األبيض المتوسط. وباتخاذ الدول األوربية لهذه السياسة، أخذت الهجرة منحى آخر ممثال في الهجرة 

 السرية.

 جماعة أوالد أمغارب أسباب الهجرة السرية 1.2
 اجتماعية 1.2.1

إن األوضاع االجتماعية بجماعة أوالد أمغار، تتميز بانعدام المرافق الصحية وبقلة المرافق 
التعليمية. وهذا أثر سلبا على ساكنة المنطقة، وهكذا هيمن علي المهاجرين المستوى االبتدائي. 

واحد به ممرض واحد، ال يقدم إال والوضعية الصحية هشة، إذ ال يوجد داخل الجماعة إال مستوصف 
 خدمات بسيطة، لتلجأ ساكنة الجماعة إلى مدينة الحسيمة للتطبيب.

إن آفة البطالة والفقر استفحل أمرهما بشكل مجحف، وتشكل أحد األسباب الرئيسية التي 
تقف وراء جملة من األمراض االجتماعية في أي مجتمع، كما أنها تمثل تهديدا واضحا لالستقرار 
والترابط العائلي واالجتماعي. وظاهرة انتشار المخدرات واستهالكها جد مستشري وسط الشباب 
نظرا ألوضاعهم. وأثر البطالة ال يقتصر على هذا فحسب بل يؤدي كذلك إلى خفوت االرتباط 
والحس الوطني. فهموم الشباب وتطلعاتهم إلى غد مشرق وطموحهم إلى بناء حياة مستقرة وهادئة 

إلى كابوس مخيف يهيمن على أفكارهم وحياتهم. يقول أحد المهاجرين نجح في العبور وتحول تنقلب 
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كنت أشعر باليأس واالختناق، كنت أخجل من دخول البيت لكي ال أنظر في إلى مهاجر قانوني "
 ". عيون والدي، وكنت أقول لو وجدت فرصة للهجرة أي كانت الطريقة فلن أتردد

الذين شملتهم االستمارة تجمع على أن السبب الرئيسي في الهجرة إن جل آراء المهاجرين 
 السرية هو العمل، وأن لقمة العيش بالخارج غير سهلة لكنها تبدو ممكنة رغم كل المنغصات. 

 اقتصادية 1.2.2
إن هجرة المغربي بصفة عامة لها عالقة وطيدة بالمستوى االقتصادي العام، حيث أن البيئة 

من المواطنين : إما مستفيد بشكل جيد أو غير مستفيد مطلقا. وهذا ينطبق  االقتصادية أفرزت فئتين
أيضا على جهات ومناطق بأكملها، حيث أن هناك مناطق تحظى بدعم الدولة مقابل مناطق مهمشة 
تغيب فيها أدنى مقومات الدولة الحديثة، وجماعة أوالد أمغار ضمن هذه األخيرة. فالمنطقة بطابعها 

رد المائية لكن تربتها قليلة الخصوبة. إن انعدام مشاريع لتنمية الفالحة، وتراجع الجبلي لها موا
الخصوبة باإلضافة إلى االهتمام بالقنب الهندي وبالهجرة أدت إلى تراجع القطاع الفالحي. ويلتجئ 
الفالح إلى تقليص المساحة المزروعة كل سنة بسبب ضعف المردودية واألعباء المالية، أضف إلى 

 نفور وعدم رغبة الشباب في ممارسة العمل الفالحي. ذلك

يبين بما ال يدع مجاال للشك أن األسباب االقتصادية تأتي في مقدمة األسباب  1إن الجدول 
التي أدت إلى خوض غمار الهجرة السرية باتجاه الضفة األخرى، حيث أن البحث عن العمل 

% تمثالن جميعها نسبة  6،84% وتحسين مستوى العيش والبحث عن عمل دائم  41،09
% من مجموع األسباب. ويتضح أن األسباب االجتماعية تأتي في مؤخرة األسباب التي تدفع  75،32

 الشخص للهجرة السرية. 
 : أسباب ودوافع الهجرة  1الجدول 

 2008: االستمارة الميدانية غشت وشتنبر  المصدر  

 سياسية  1.2.3
إن موقع الجماعة ضمن دائرة الريف كمنطقة للتمرد، جعلها مهمشة في كل المخططات 
االجتماعية واالقتصادية للمغرب عامة. ولعل الحكومة المغربية خططت لإلفراغ التدريجي للريف 
من الساكنة الذكور على وجه الخصوص، والدليل على ذلك هو التعليمات التي كانت تصدر في هذا 

لسلطات اإلقليمية والمحلية لتسهيل وتسجيل هجرة سكان المنطقة نحو أوربا أو غيرها الصدد إلى ا
 ). 1979من البلدان (البارودي 

 النسبة المائوية  العدد سبب الهجرة
 41،09 30 البحث عن العمل

 27،39 20 من أجل تحسين مستوى العيش
 6،84 5 البحث عن عمل دائم

 5،47 4 تأثير األصدقاء
 9،58 7 عدم الرضى عن الوضعية بالمغرب

 9،58 7 أسباب أخرى
 % 100 73 المجموع
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 : إن مصلحة الدولة في تشجيع ظاهرة الهجرة مصلحة معقدة ومتعددة األوجه

: تعتب��ر الهج��رة مص��در تحوي��ل العمل��ة الص��عبة، وك��ذلك س��الحا للض��غط عل��ى  اقتص��اديا •
 األوربي من أجل الحصول على المساعدات والقروض.االتحاد 

 : تقليص البطالة والضغط االجتماعي. اجتماعيا •
: وسيلة إلخالء المنطقة التي تعتبر مص�در لع�دم اس�تقرار األم�ن الع�ام، ف�أكثر م�ن  سياسيا •

 نصف المهاجرين المغاربة بأوربا من الريف.

الخصوص، تتجلى في مصادقة والدوافع األساسية لظهور الهجرة السرية، على وجه 
. إن 1991"، حيث فرضت إسبانيا تأشيرة الدخول إلى أراضيها ابتداء من شنغنإسبانيا على اتفاقية "

هذه التدابير الجيوسياسية كان لها من األثر على المغرب عامة، والذي تفاقمت أوضاعه لغياب 
الغربي وتحل ما يتخبط به من سياسة تنموية واضحة ورؤى مستقبلية تخفف من تبعيته للمتربول 

 أزمات اقتصادية واجتماعية. 

اعتبارا للظروف السابقة، فإن شباب المنطقة لم يجد أي حل غير المخاطرة بحياته، وتحمل 
) معتمدا كل الوسائل حتى وإن 2002اإلهانات لألسف كهارب من شبح البطالة وأشياء أخرى (أبالل 

 !؟ إلنسان من البحث عن العملكانت غير قانونية، وأي قانون يمنع ا

وهكذا أصبحت الهجرة السرية أو الالشرعية تشكل معضلة خطيرة تنمو وتتسارع وتيرتها 
وأحداثها، وهي ليست وليدة الصدفة وإنما ناتجة عن أسباب وعوامل متعددة ومتداخلة، منها ما هو 

، إضافة إلى ما هو ثقافي اقتصادي اجتماعي (الفقر، البطالة، التهميش،...)، منها ما هو سياسي
وهناك عامل آخر متمثل في التحفيز واإلغراء، وكلها تدفع بالشباب إلى طرق أبواب الهجرة السرية. 
أمام ما ينتج عن هذه اآلفة مطلوب استراتيجية بعيدة المدى لعمل إصالحات اقتصادية عميقة على 

مشاريع وإنجازات ملموسة تسمح مستوى مناطق المنبع، وذلك يتطلب تنمية مستديمة قائمة على 
بتثبيت المواطنين في أماكن إقامتهم األصلية. فالهجرة السرية بجماعة أوالد أمغار، بالرغم من 

 تراجعها حديثا، فإنها باتت مكونا هيكليا ال مسألة ظرفية.

 بجماعة أوالد أمغار طرق ووسائل الهجرة السرية 1.3
 "قوارب الموت"الهجرة على متن  1.3.1

تعد الهجرة على متن القوارب األكثر استعماال وشيوعا لدى القادمين على الهجرة السرية، 
خاصة في فصل الصيف حيث البحر هادئ وانتشار الضباب الذي يمنع رؤيتهم من قبل كاميرات 
المراقبة وأجهزة الرادار اإلسبانية. وإذا ما أخذنا الهجرة السرية عبر هذه الوسيلة، سنجدها حديثة 

 جماعة أوالد أمغار بالمقارنة مع المناطق األخرى، إذ ترجع إلى بداية التسعينات. ب

والطريقة التي كانت معموال بها في البداية كانت متميزة بدورها، حيث يتم االتفاق بين 
األفراد المقدمين على الهجرة السرية (وغالبا ما يكونون أصدقاء، أو أقارب)، ويتم جمع حوالي 

ألف درهم. قبل  50لفرد لشراء قارب مطاطي (زودياك)، وغالبا ما يصل سعره إلى درهم ل 7000
االنطالق تتم دراسة األمر من جميع النواحي، ويتم توزيع المهام كمراقبة كل من حالة الطقس 
وتحرك زوارق البحرية الملكية والدرك الملكي لمعرفة عددها ووقت دخولها وخروجها. وهذه 
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ن غير اللذين سيهاجرون، ويقوم بهذه المهمة من الحسيمة، ويتم التواصل المهمة توكل لشخص م
بالهاتف. بعد ذلك يتم التفاهم ماليا مع أعوان السلطة والقوات المساعدة في منطقة االنطالق وكذا 

 أماكن تواجد المعدات (رواية شفوية).
 : رسم توضيحي يبين الجانب العالقاتي لشبكات الهجرة 1الشكل 

 

شخصا وفي وقت  35وتنطلق الرحلة في مراكب شبيهة بنعوش تأوي في بطنها قرابة 
متأخر من الليل بهدف تجنب رجال األمن قدر المستطاع (رواية شفوية ) بعد االنطالق فإن النتيجة 
متروكة للقدر، إما أن يرتموا في ماء البحر لتقذف بهم األمواج جثثا مهشمة ومتآكلة على ضفاف 

 يتم انتشالهم أجسادا مخذولة بأرواح مذلولة. البحر، أو

إن الهجرة السرية تنظم من طرف شبكات متخصصة كأنها شركات مجهولة االسم وذلك 
بفضل تسييرها المحكم، حيث تقوم باقتناء المعدات من قوارب ومحركات ووقود... ولما كان لهذه 

مختلف المدن والمداشر من أجل الشبكات تنظيم مقاوالتي، فمن الطبيعي أن تمتد فروعها إلى 
 اصطياد الراغبين في الهجرة السرية.

% بدوار  100% من المهاجرين هاجروا بطريقة القارب،  80.82أفرزت االستمارة أن 
 ).2ار إعبواتان (الشكل و% بد 21,17لعزيب، و 

 الشبكة رئيس

 سماسرة من الدرجة
 األولى أو مساعدون

 صانعي القوارب
 رجال األمن والمراقبة

    
 سائق القارب (القائد)

سماسرة ثانويون ينتشرون في كل القرى 
 والمداشر والمدن (مهمة الصيادة)

 الحراگة

ل  ل 

  في عالقة مباشرة مع كل ....
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 المغاريون الطريقة التي هاجر بها  2الشكل 

 
 2008غشت وشتنبر : االستمارة الميدانية  المصدر

بالرغم من تعدد وتنوع وسائل الهجرة، فإن األغلبية يفضلون القوارب وذلك ليسر التكلفة، 
 رغم ما في هاته الوسيلة من مخاطر. 

ولإلشارة، فأن هذه الوسيلة ال تقتصر على مهاجري جماعة أوالد أمغار بل تهم كل 
 . وهناك وسائل أخرى للعبور إلى أوربا أقل خطورة.المهاجرين المغاربة وأيضا األفارقة

 تزوير الوثائق 1.3.2
في منتصف الثمانينات بدأت تظهر وتنشط شبكات تزوير جوازات السفر وأوراق اإلقامة 
وتهجير المهاجرين في السيارات عن طريق إخفائهم. كانت الشبكات تقوم بجمع جوازات سفر 

ان ووافتهم المنية. ويهتم بجمع هذه الجوازات عمالء األجانب أو من زاروا المغرب في بعض األحي
كل همهم هو الحصول على جواز سفر نظيف كما يقال بلغة السماسرة. فجواز السفر الواحد يصل 

درهم. ويتم استبدال صورة صاحب الجواز األصلي بصورة الزبون (الحارگ)  70000ثمنه أحيانا 
ريقة يغادر التراب الوطني كمسافر عادي إلى أن يصل الذي يعلم باسمه وجنسية الجديدين. بهذه الط

إلى الدولة التي هاجر إليها حيث يجد في انتظاره أحد عمالء هذه الشبكة الذي يتولى مهمة استرجاع 
الجواز ليستعمل من جديد. وفي حالة القبض عليه، فإن المهاجر يحاكم بتهمة التزوير والهجرة غير 

 المشروعة. 

دي إلى الموت، ولكنها تؤدي إلى المحاكمة في حالة ما إذا تم انكشاف هذه الطريقة ال تؤ
أمرها. وتتم هذه الوسيلة بواسطة شبكات مختصة متواطئة مع بعض المسؤولين في الدولة، تتقن 
تزوير الوثائق، بغرض العبور واالجتياز وهذا مقابل مبالغ مالية يدفعها المهاجر ألحد ممثلي الشبكة 

 ).2002(أبالل 

توزيع المهاجرين حسب الدوار والطريقة التي هاجروا بها
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ناك طريقة أخرى تتمثل في كون بعض المهاجرين القانونيين يقومون بمنح وثائقهم ه
القانونية إلى احد أفراد عائالتهم وذلك باستغالل مسألة الشبه، وعند وصول المهاجر السري الذي 

 هاجر بأوراق غيره، يقوم بإرسال الوثائق إلى صاحبها عن طريق وسيط. 

 % من مهاجري جماعة أوالد أمغار. 9.5ه هاجر باستغالل أوراق أحد أفراد عائلت

 وسائل النقل الدولي 1.3.3
تعددت األسباب والوسائل لكن الهدف يبقى الوصول إلى الضفة األخرى من المتوسط بأي 
طريقة. وتعتمد أيضا الشاحنات والحافالت المتوجهة إلى أوربا، كطريقة للتهريب، ولها حظها من 

 ويسلكها أغلبية من القاصرين. الخطورة ما يجعلها أيضا مأساوية،

 : للهجرة عبر الشاحنات والحافالت المتوجهة إلى أوربا يتم إتباع إحدى الطريقتين

: تتم بتواطؤ سائق الشاحنات الدولية مع الراغبين في الهجرة وهذا األمر يكلف  األولى •
هاجر في ألف درهم للشخص الواحد، ويتم إنزال الم 30و  20مبالغ مالية تتراوح ما بين 

 المكان الذي اتفق عليه مسبقا.
: تخص فئة األطفال القاصرين الذين يلجؤون إلى االختباء في اإلطارات السفلية  الثانية •

للشاحنات والحافالت الدولية، ومنهم من يختبأ قرب العجالت، وكذا في مخازن البضائع 
 ويقطعون مسافات طويلة. ،واألمتعة العابرة للحدود

ومهاجري جماعة أوالد أمغار عبروا في باخرة المسافرين مقابل مبلغ مالي يقدر ب 
%، شخص واحد هاجر عن طريق سياقة سيارة أحد  6,84ماليين سنتيم عبر ميناء طنجة بنسبة  5

 أفراد عائلته وكأنه مهاجر قانوني من أجل التمويه. 

  بجماعة أوالد أمغار الفئات المرشحة للهجرة السرية 1.4
الهجرة السرية إلى الخارج أصبحت هاجس وشغل كل عامل وكل ذي دخل محدود وكل  إن

)، ولم تعد هذه الظاهرة تخص فئة معينة 2002الذين يمكن إدراجهم في قطاع الدخل الهزيل (أبالل 
 : بل امتدت لتشمل فئة القاصرين، ونميز الفئات التالية

 فئة القاصرين 1.4.1
ة استقطبت شريحة اجتماعية مهمة من الهرم السكاني كباقي مناطق المغرب، الهجرة السري

مع ارتفاع تكلفة  بمختلف فئاته ومن بينها فئة األطفال القاصرين الذين يشكلون وقود المجتمع وطاقته.
الهجرة ابتكر القاصرون الذين ال يملكون األموال الكافية للهجرة، طريقة مجانية تتجلى في التسلل 

نات (بين الهياكل)، وعرفت هذه العمليات في الناظور بني أنصار وميناء إلى أسفل الحافالت والشاح
 طنجة على وجه الخصوص.

هاجروا كلهم  % 5,47سنة) بجماعة أوالد أمغار تمثل  18إن هجرة القاصرين (دون سن 
عن طريق القارب، وتحولوا إلى مهاجرين قانونيين باستفادتهم من وضعهم (كقاصرين وضعوا في 

 مراكز التكوين إلى أن وصلوا سن الرشد فحصلوا على الصفة القانونية).
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 فئة الشباب 1.4.2
سنة) عنصرا استراتيجيا في المجتمع. وهي الفئة األولى  35و  18يعتبر الشباب (ما بين 

% من الجماعة هاجروا. يمثلون األميون  87,67شحة لخوض هذه التجربة المأساوية. ونسبة المر
% أما الباقي فيتراوح مستواه من االبتدائي إلى الثانوي مع سيادة المرحلة  23,28منهم نسبة 

 ) 4و  3االبتدائية (الشكلين 

 %)سن مهاجري الجماعة ( 3الشكل 

 
 2008شت وشتنبر : االستمارة الميدانية غ المصدر

إن هذه القوة الشبابية التي تهاجر سرا تنحدر من أوساط اجتماعية متباينة متخذة وسائل عدة 
هو الذي يقبل بكثرة على قوارب الموت لكونهم كلهم ينتمون إلى مجال قروي من  للعبور. فالشباب

إن أهل ) "1993جهة، ومن جهة أخرى فإن القوارب تتوافق مع حجم ادخارهم. يقول ابن خلدون (
توحشهم في الضواحي وبعدهم عن الحماية، فهم على العكس من و البدو بسبب تفردهم عن المجتمع

"، قد صار لهم البأس خلقا في الفقر والبيداء مدلين ببأسهم واثقين بأنفسهم أهل الحضر يتفردون
والشجاعة سجية يرجعون إليها متى دعاهم داع أو استفزتهم رغبة في دخول المدينة دخوال ناجحا، 

 وإن كلفهم ذلك حياتهم في تجربة مأساوية في عرض المتوسط.
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 : يمكن أن نميز بين فئتين ومن الحالة المادية لمهاجري جماعة أوالد أمغار

: تخص الشباب الذي ال دخل لهم والذين يوفرون مبلغا ماليا ال يتجاوز  األولى •
 درهم، ووسيلتهم هي القارب. ومنهم من اشتغل في الصيد البحري بالمراكب. 7000

: تستطيع دفع مبالغ مالية عالية، وتهاجر عبر وسائل ال تشكل خطورة على حياتها  الثانية •
 (الزواج األبيض، أوراق مزورة، بواخر المسافرين).

 : المستوى الدراسي لمهاجري الجماعة  4الشكل

 
 2008: االستمارة الميدانية غشت وشتنبر  المصدر

ونسجل أن جماعة أوالد أمغار ال تعرف الهجرة السرية لإلناث، إال ما يأتي من خارج 
 الجماعة. 

وتراجعت  2006و  1998وقد عرفت الهجرة السرية بالجماعة ذروتها في الفترة ما بين 
نتيجة إلقاء القبض على منظم الشبكة بالجماعة واإلجراءات األمنية المتشددة والممثلة في زيادة عدد 

لة القوات المساعدة وبناء مركز للمراقبة في مركز الجماعة مزود بالرادارات إضافة إلى وحدة متنق
مجهزة أيضا بالرادار لحماية الشواطئ. ولكن هذا لم ينه الهجرة السرية بالجماعة، بل ال زالت 

 ).5تستقطب أساسا مهاجرين من خارج المنطقة (الشكل 

توزيع مهاجري الجماعة حسب الدوار والمستوى الدراسي
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 : سنة هجرة مهاجري جماعة أوالد أمغار  5الشكل 

 
 2008: االستمارة الميدانية غشت وشتنبر  المصدر

عرفت تراجعا كبيرا وذلك راجع  2006أن الهجرة السرية بعد  5من خالل الشكل  ويتضح
 إلى ما سبقت اإلشارة إليه أعاله.

 : األماكن التي نفذ منها مهاجرو جماعة أوالد أمغار 6الشكل 

  
 2008: االستمارة الميدانية غشت وشتنبر  المصدر

مباشرة من جماعة أوالد أمغار، والباقي % هاجروا  71,23يتضح أن  6من خالل الشكل 
موزع ما بين الحسيمة والناظور وطنجة. والذين هاجروا من طنجة والناظور هم من اعتمدوا طريقة 

 التزوير.

إننا ال نجد اختالفا كبيرا بين المهاجرين من حيث الحالة العائلية، ألن جل المهاجرين 
وا إال بعد تحسين أوضاعهم المادية التي هي سبب تزوجوا بعد الهجرة، وهذا يعني أنهم لم يتزوج
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هجرتهم. ولإلشارة، وأغلبية المتزوجين بعد الهجرة، خاصة من دوار إعبوتان، كان سنهم قد تجاوز 
 األربعين.

 : الحالة العائلية قبل وبعد الهجرة لمهاجري جماعة أوالد أمغار 7الشكل 

 2008: االستمارة الميدانية غشت وشتنبر  المصدر
 : ويتوزع المهاجرين على بلدان االستقبال على الشكل التالي

 (%): بلد استقبال مهاجري جماعة أوالد أمغار  4 الجدول
 الدوار

 المجموع ازتيغ أيت عبد هللا أوالد أمغار لعزيب إعبوتان بلد االستقبال

  91,78 15,06   10,95  24,65  19,17  21,91 إسبانيا
 1,36   0  0  0  0  1,36 فرنسا
  6,84  4,10  0  2,73  0  0 هولندا

  100      المجموع
 2008: االستمارة الميدانية غشت وشتنبر  المصدر

، يتضح أن البلد األكثر استقباال أو البلد الذي يتوجه إليه أغلبية 4من خالل الجدول 
المهاجرين السريين الذين ينطلقون من المنطقة هي إسبانيا، وذلك راجع إلى أن هذا البلد يقوم بتسوية 

طاع وضعية المهاجرين السريين بين الفينة واألخرى، إضافة إلى ما يتيحه من فرص للعمل في الق
الفالحي والبناء، حيث أن أغلب المهاجرين الذين شملهم البحث يتراوح مستواهم في التأهيل ما بين 

 % لهم أحد الدبلومات في العمل. 6% وفقط  22% وبدون تأهيل  72حرفي 

، يليها قطاع البناء 45,16% إن القطاعات األكثر استقطابا للمهاجرين هي الفالحة بنسبة
ك راجع إلى أن هاته المهن تعتمد على المجهود العضلي وال تتطلب مهارة ذلو % 13,66بنسبة 

 ) 8كبيرة. (الشكل 

مما سبق نستنتج أنه على الرغم من تعدد وتنوع وسائل الهجرة السرية فإن أغلب 
المهاجرين يفضلون القوارب كوسيلة للعبور وذلك راجع إلى يسر التكلفة، رغم كل المخاطر التي قد 
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حلة. أما الفئات التي استقبلتها فتمثلت في فئة الشباب بنسبة كبيرة مع بعض الحاالت تنجم عن الر
القليلة لفئة القاصرين، مع عدم تسجيل أي إناث وسط مهاجري جماعة أوالد أمغار وهيمنة القوارب 

 كوسيلة للعبور على الوسائل األخرى.

 .%)( مهاجري جماعة أوالد أمغارنوع العمل المزاول في المهجر لدى :  8الشكل 

 
 2008: االستمارة الميدانية غشت وشتنبر  المصدر

  بجماعة أوالد أمغار انعكاسات الهجرة السرية 2
ظاهرة الهجرة السرية من المواضيع التي تستأثر باهتمام كل من الدول المصدرة  تعتبر

والدول المستقبلة، لما لها من انعكاسات واضحة على هذه الدول على جميع األصعدة والمستويات 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية. فإذا كانت الهجرة تلعب دورا في امتصاص البطالة على الصعيد 

عي، فهي أيضا تلعب دورا آخر على المستوى االقتصادي والتنموي المحلي وذلك عن طريق االجتما
 العائدات المالية ممثلة في العملة الصعبة، إضافة إلى اآلثار السياسية التي تنتج عن هذه الظاهرة.

توزيع مهاجري جماعة أوالد أمغار حسب نوع العمل المزاول في 
المهجر.

0 5 10 15 20

إعبوتن
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تيغزا
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 انعكاسات الهجرة السرية على جماعة أوالد أمغار 2.1
 المستوى االقتصادي 2.1.1

ثار على المستوى االقتصادي، على اعتبار أنها تساعد على نجد أن للهجرة السرية آ
التخفيف من البطالة بالمنطقة التي تكتسي تهديدا جليا على االستقرار والترابط العائلي، انطالقا من 

 تحويل األموال وتراكم العمالت األجنبية لصالح المنطقة المصدرة للمهاجرين.
 )%جري جماعة أوالد أمغار (طريقة تقديم الدعم لعائالت مها 5الجدول 

 الدوار 
 طريقة الدعم

أوالد 
آيت  لعزيب تيغزا إعبوتان أمغار

 المجموع عبدهللا

إرسال مقادير مالية 
  39.68  3.17  11.11  6.34  7.93  11.11 بصفة منتظمة

  60.31  9.52  7.93  12.7  15.87  14.28 عند الحاجة
  0  0  0  0  0  0 مساعدة في مشروع

  100      المجموع
 2008: االستمارة الميدانية غشت وشتنبر  المصدر

يالحظ من خالل نتائج االستمارة أن األموال التي يرسلها المهاجرون ال توظف إال في 
القطاعات غير المنتجة، وبالتالي فإن هذه األموال ال دور لها على مستوى جماعة أوالد أمغار، فهي 

نتائج البحث، في االقتصاد المحلي إال على شكل مزايا يمكن القول بأنها ذات ال تساهم، كما أكدت 
 طابع ثانوي واستهالكي، حيث أنها ال تغير من أوضاع المنطقة، ولكن تساعد على إفراغها.

لقد دلت نتائج االستمارة، على أن جزء كبيرا من التحويالت التي يرسلها المهاجرون إلى 
ون، تخصص بالدرجة األولى للتغلب على الفقر، كما أن القسط اآلخر يوظف العائلة، بما فيهم السري

في مجاالت ال تساهم مطلقا في تغيير وتحسين األوضاع االقتصادية للمنطقة، بل يستعمل إما لبناء 
منزل أو ترحيل العائلة إلى المدينة. وبذلك يكونون قد خصصوا جزء مهما من تحويالتهم للمراكز 

كل البعد عن منطقتهم األصلية، وهذا يساعد على إفراغ المنطقة كما سبقت اإلشارة. الحضرية بعيدا 
و  1994نسمة ما بين إحصاءي  1122واإلحصاء األخير خير دليل، حيث تراجع عدد الساكنة ب 

، وهي الفترة التي عرفت فيها الهجرة بالمنطقة نشاطا مكثفا سواء السرية أو الداخلية باتجاه 2004
 المدن.

ذا كانت الهجرة السرية لم تؤدي إلى انعكاسات على المجال من حيث توظيف األموال في إ
مشاريع تنموية، فإنها أدت إلى تحسين الوضع االقتصادي للعديد من األسر من خالل الرفع من 

 مستوى المعيشة، إضافة إلى ما يقدمه المهاجرون لعائالتهم من مساعدات في المجال الفالحي.

ال البناء من هذه التحوالت حيث أن عددا كبيرا من المنازل القديمة شهدت لم يسلم مج
إصالحات واسعة باإلضافة إلى بناء أخرى جديدة، فلوال عملية منع البناء والكف عن منح رخص 
البناء لكان الوضع أكثر مما هو عليه اآلن. أمام هذا الواقع فإن من أراد البناء يجد نفسه مضطرا إلى 

ير قانونية أو البحث عن بديل من خالل الهجرة إلى المراكز الحضرية، كل هذا له آثارا سلك طرق غ
سلبية على جماعة أوالد أمغار. إن هذا األمر مخالف تماما لسياسة الدولة الرامية إلى تثبيت سكان 
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القرى في موطنهم األصلي. ويرجع المسؤولون هذا األمر إلى كون الجماعة ال تتوفر على أي 
ميم للتهيئة وال أية خطة للتنمية البشرية، ولكن أن يطال المنع مناطق بعيدة بعدة كيلومترات عن تصا

الطريق وفي مناطق جبلية فإن هذا األمر يظل غاية في التعقيد، والمطلوب من جماعة أوالد أمغار 
نطقتهم بدل هو إيجاد حل فوري لهذا المشكل، أما المهاجرين فإنهم مطالبون بالمساهمة في تنمية م

 إفراغها بعد تحقيق حلمهم.

 المستوى االجتماعي 2.1.2
إن موضوع مثل الهجرة السرية ال بد وأن تكون له انعكاساته وآثاره على المستوى 
االجتماعي، حيث أدت إلى تخليص العديد من األسر من الفقر في منطقة ال تعيش أسرها إال على 

تعتبر المصدر األساسي لدخل العائالت بالمنطقة، عائدات أبنائها من الخارج (انعكاس إيجابي). و
حيث ال وجود لمنزل ليس له على األقل فرد واحد في الخارج، وقد يصل عددهم إلى خمسة أفراد من 

في المقابل، تخلف هذه الظاهرة و أسرة واحدة أغلبهم، إن لم نقل كلهم، هاجروا سرا إلى إسبانيا.
يا ممن يكون حظ ابنائهم في الهجرة السرية أعماق البحر، مآسي اجتماعية تؤثر على عائالت الضحا

مرشحا  27، حيث غرق زورق مطاطي كان على متنه 2002كتلك التي وقعت بالمنطقة سنة 
 للهجرة السرية لم ينج منهم سوى واحد. 

وتؤدي الهجرة إلى تفكك الروابط األسرية وذلك نتيجة بعد المهاجر عن عائلته إضافة إلى 
المجتمع الذي يعيش فيه، الشيء الذي يؤدي إلى إمكانية العيش بهويات متعددة. ورغم  اندماجه في

هذا يرى البعض أن المهاجر لم يعد ذلك اإلنسان الهامشي، بل إيجابي بين المزدوجتين (حيذر ؟ 
 )، وهذا ما سنتطرق إليه في الجانب المتعلق بمسألة االندماج.105:  ص

 المستوى السياسي 2.1.3
لسياسية ال يمكن تناولها بالنسبة لجماعة أوالد أمغار بمعزل عن منطقة الريف إن اآلثار ا

بأكملها، بسبب التقلبات السياسية والعسكرية التي شهدتها منطقة الريف في شموليتها والتي تحمل 
الصدمة الرئيسية للغزو العسكري. إضافة إلى التميز بين المغرب النافع وغير النافع من أراضيه، 

نظام الذي يشكل إطارا الستعمال الهجرة سالحا ضد الريف. وتعتبر حركة النزوح، التي وهو ال
عرفها الريف، الثمن الباهظ لمقاومة شرسة لم يعرف لها مثيل. وما زال هذا الثمن يثقل حاليا كاهل 

 ).1979الريف بفعل مقاومته السياسية (البارودي 

ع سلبي، وذلك نتيجة التبعية التي يميلها إذن ما يالحظ هو أن مجمل هذه اآلثار ذات طاب
الغرب على المغرب، باإلضافة إلى أن األجهزة المختصة (السياسة) ال زالت تلتزم الصمت على 
قضية الهجرة السرية الشائكة، وال يتم الحديث عنها سوى في المواسم االنتخابية والتي لم تعد تعني 

ض نقول للذين يراكمون االمتيازات ويقبلون أن شيئا لدى فئات عريضة من الشباب. ولهذا الغر
تراكم االمتيازات والثروات الفاحشة والفوارق المستفزة أن يعلموا أنهم يقترفون جرما خطيرا في 

 حق الوطن. 

 بجماعة أوالد أمغار آثار الهجرة السرية على المهاجر 2.2
إذا كان للهجرة السرية أثارا على المستويات االجتماعية والسياسية واالقتصادية على 
المنطقة المصدرة، فإنها تؤثر أوال على شخص المهاجر بعينه اعتبارا لكونه المستفيد أو المتضرر 
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ذه ؟ وأين تتجلى ه األول من هذه المغامرة باتجاه الضفة األخرى. إذا ما هي هذه اآلثار والمخلفات
 ؟ اآلثار على كل من المستويات االقتصادي واالجتماعي والسياسي

 المستوى االقتصادي 2.2.1
الحديث عن آثار ومخلفات الهجرة السرية على شخص المهاجر من الجانب االقتصادي 

 يستوجب تقسيم هذه اآلثار إلى إيجابي وسلبي.

المصدر األساسي اإليجابي يتجلى في أن قسطا هاما من أموال المهاجر تعتبر بمثابة 
لألسرة في المنطقة، حيث يعمل المهاجر السري على تحسين الوضعية المادية ألسرته بمجرد نجاحه 

 في الهجرة وحصوله على عمل. 

والسلبي يتجلى في تقلص تحويالت المهاجرين حاليا، خاصة من هم في إسبانيا جراء 
وبالتالي فإن الوضع أثر على األسرة داخل  األزمة االقتصادية العالمية األخيرة ومنهم من فقد عمله،

المغرب بفعل تقلص التحويالت التي يرسلها أبناؤها من المهجر، وانعكس هذا التأثر كذلك على 
الدولة التي أصبحت تشكو من تراجع تحويالت المهاجرين المغاربة في أوربا وهو ما يفقدها جزءا 

 هاما من العملة الصعبة.

 المستوى االجتماعي.

س هناك أي إجراء يمكن أن يضع حدا للهجرة السرية بصورة فعالة ومن الممكن أن لي
 ). 1992تؤدي هذه الحالة إلى ازدياد حدة العنصرية في البلدان التي تأوي األجانب (يسربراون، 

والجانب السلبي لهذه اآلثار يتجلى في حالة الضياع التي يعيشها المهاجر بعيدا عن أسرته 
إلى ما يعيشه وهو يشتغل في أعمال، أقل ما يقال عنها أنها، مهينة لكرامة اإلنسان ووطنه، إضافة 

ويرفض المواطن األوربي االشتغال بها، وأحيانا تكتسي هذه األعمال طابع الخطورة. ويشتغل أكثر 
من الوقت القانوني، باإلضافة إلى أنه يحتل المراكز الدنيا في سوق العمل لعدم وجود ضمانات 

ية، ويتعرض النتهاكات لحقوقه، وهذا يتعارض مع االتفاقيات الدولية في هذا الشأن مثل قانون
 االتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين واتفاقية جنيف واالتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان.

إن آثار الهجرة السرية على المستوى االجتماعي، بالنسبة للمهاجر تتجلى في كون الظاهرة 
للمهاجر أقدس ما لديه، الحرية، اعتبارا لكونه سري يعيش في وضع أقل ما يقال عنه أنه سلبت 

مزري، وحياة بئيسة. وفي هجرته يجازف بحياته، وهنا نتحدث عن حالة القوارب كوسيلة للعبور 
بإسبانيا). ويقول مهاجر سري  2006(رواية شفوية لمهاجر تحول إلى مهاجر قانوني إثر تسوية 

ا (الهجرة) كابوس يقضي معه المهاجر سنوات متابعا ومطاردا من طرف األجهزة األمنية، إنهآخر "
مهددا في أي لحظة بالرجوع من حيث أتى، ويحيى حياة االحتراس والخوف، إضافة إلى أنه ال 
يستطيع حتى الدفاع عن نفسه إذا ما تعرض لمكروه من طرف السكان األصليين الذين تمتلكهم نزعة 

 ".تجاه األجانب العنصرية

إن المهاجر السري محروم من الحياة الثقافية ومن ممارسة أبسط عقائده الشعائرية اليومية. 
لقد أصبح متهما بتهديد األمن العام، ويعتبرونه المسؤول عن البطالة ألنه ينافس السكان األصليين في 

ا يتمناه الشغل. كل هذه االدعاءات تجد آثارها على المهاجر، لتجعله يعيش حياة من الضياع. وم
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السري هو الحصول على أوراق اإلقامة وعمل كيفما كان. يقول أحد المهاجرين الذي تحول إلى 
تبقى ظروف العيش لدى المهاجر بالخارج كارثية ومأساوية خصوصا المهاجر الذي مهاجر قانوني "

 .". والمهاجر بشكل عام مسلوب الهويةلم يحصل بعد على أوراق اإلقامة

 بالنسبة للمهاجر المستوى السياسي 2.2.2
يعتبر المغاربة بالمهجر أكثر المهاجرين عرضة للممارسات العنصرية، سواء من طرف 
السلطات اإلسبانية أو من طرف الرأي العام المحلي، وما تقوم به السلطات اإلسبانية في اآلونة 

م خير دليل األخيرة من حث أجهزتها األمنية على إلقاء القبض على المهاجرين المغاربة وترحيله
على ذلك. وتشكل حاالت المغاربة المعرضين للعنصرية أكثر من الثلثين. ويشرح المراقبون هذه 
االعتداءات على المغاربة بكونها ناتجة بالدرجة األولى عن األحكام التاريخية التي تتخذ صورة 

نيا والمغرب تتعلق سلبية لإلسبان عن المغاربة والتي تغذيها المشاكل السياسية العالقة بين إسبا
 بالصحراء وسبتة ومليلية إضافة إلى مشكل الصيد البحري.

يعتبر اإلسبان أن الخطر الذي يحدق ببلدهم مصدره المهاجرون المغاربة بالدرجة األولى 
إضافة إلى أنهم ينطوون على مشاعر الرفض تجاه المغاربة أكثر من باقي المهاجرين. وحسب مركز 

)، يرفض اإلسبان المغاربة بنسبة أعلى من رفضهم لألفارقة ومن باقي CISالبحوث االجتماعية (
 ).86:  العرب (أحدوش ؟ ص

وعالقة المهاجرين ببلدهم عالقة معقدة، حيث أن الدولة ال تهتم إال بتحويالتهم المالية التي 
رمهم تعتبر المصدر األساسي للعملة الصعبة، وتدوس على حقوقهم السياسية بشكل مستمر، كأن تح

 من حق التصويت في االنتخابات.

 مسألة االندماج 2.2.3
 طريقة الحصول على أوراق اإلقامة  2.2.3.1

 طريقة حصول المهاجرين على الصفة القانونية. 6الجدول 
 الدوار 
 آيت عبد هللا لعزيب اتيغز أوالد أمغار اعبوتان الطريقة

 0 0 4.1 4.1 1.36 عن طريق الزواج
 9.6 16.43 15.06 23.28 20.54 تسوية الوضعية 

 1.36 2.73 0 0 1.36 طريقة أخرى
 2008: االستمارة الميدانية غشت وشتنبر  المصدر

يتضح أن الطريقة التي يحصل بموجبها المهاجر السري على الصفة  6من خالل الجدول 
القانونية األكثر ترددا في االستمارة هي طريقة تسوية وضعية المهاجرين السريين بإسبانيا بنسبة 

%. والمهاجرون السريون القاصرون (أقل من  9.6%. أما طريقة الزواج فشملت نسبة  84.93
 18% يحصلون على الصفة القانونية من مراكز اإليواء (خيرية)، بعد بلوغهم سن  2.73سنة)  18

سنة، هؤالء عند ما يتم إلقاء القبض عليهم من طرف الحرس اإلسباني يودعون بمراكز اإليواء نظرا 
 لالتفاقيات المبرمة بين المغرب وإسبانيا في مجال الهجرة.
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 عالقة المهاجر ببلده 2.2.3.2
 : تردد المهاجر على منطقته األصلية خالل السنة  7الجدول 

 الدوار 
 المجموع آيت عبد هللا تيغزا لعزيب أوالد أمغار إعبوتان عدد المرات

  88,88  3,17  20,64  19,04 25,4  20,63 مرة في السنة
  1,6  0  0  0  0  1,6 مرتين في السنة

  9,51  0  0  0  6,34  3,17 حسب طبيعة العمل
 % 100  3,17  20,64  19,04 31,74  25,4 المجموع

 2008: االستمارة الميدانية غشت وشتنبر  المصدر

يتضح أن عالقة المهاجر ببلده عالقة وطيدة وذلك من خالل عدد  7من خالل الجدول 
% وهناك  88,88المرات التي يعود فيها المهاجر، حيث أن المهاجرين يعودون مرة كل سنة بنسبة 

من يعود مرتين في السنة وهذا محصور في دوار إعبوتان، وذلك راجع غالبا إلى الطابع الموسمي 
 8اول، وهناك من يعود في األعياد خاصة عيد األضحى وفي فصل الصيف. والجدول للعمل المز

 : يتناول الفترات التي يعود فيها المهاجرون إلى الوطن

 يوضح الفترات التي يعود فيها مهاجري جماعة أوالد أمغار : 8الجدول 
 الدوار 

فترة 
 العودة

آيت عبد  تيغزا لعزيب أوالد أمغار إعبوتان
 موعالمج هللا

 % 96,36 % 3.63 % 21,81 % 18,18 %  27,27 % 25.45 الصيف
 % 3,63 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3,63 األعياد

 % 100  المجموع
 2008: االستمارة الميدانية غشت وشتنبر  المصدر

من المهاجرين يفضلون العودة إلى أرض الوطن خالل فصل الصيف،  % 96,36إن 
 خاصة وأن أغلب المهاجرين هم من الشباب.

 االندماج في المجتمع األوربي 2.2.3.3
يتضح منذ البداية أن الهجرة لإلقامة في بلد يتطلب شرطا عنيفا يتمثل في االنتقال من بيئتين 

لتكيف مع شروط الحياة الجديدة. إن المهاجر طبيعية ومجتمعية إلى أخرى مغايرة، وهذا يتطلب ا
مطالب باالندماج في حياة لم يسبق لها مثيل في حياته. واالندماج ليس باألمر السهل التحقيق خاصة 

كيف يمكن لك أن تندمج بالنسبة لإلنسان القروي في وسط حضري وبسرعة. يقول أحد المهاجرين "
ال يدين باإلسالم وأنت مسلم أو أن تكون لك بشرة في وسط ال تتقن حتى لغته وأن تعيش في وسط 

" (رواية شفوية تختلف عن بلد المهجر، كل هذا يدل على صعوبة االندماج في المجتمع الجديد
 لمهاجر قانوني). 

سنة، أما فئة الشباب أقل من  40إن هذه الصعوبات تكون أكثر عند الذين يهاجرون في سن 
في المجتمع األوربي، خصوصا وأن هناك من المهاجرين سنة فال تجد صعوبة لالندماج  30
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السريين من الجماعة من وتزوجوا باإلسبانيات، وهذا في حد ذاته يعتبره البعض دليال على االندماج. 
ولكن هذا الزواج يزيد من تعميق ظاهرة االنسالخ عن الهوية الوطنية والدينية ومن أحكام الشريعة 

وين األسرة المغربية وحمايتها. إال أن هذا االندماج ال يخلوا من أشكال اإلسالمية، واألساسية في تك
عنيفة من المعاناة بالغربة في المهجر (رغم ما يردد من أن الغربة حيث الفقر والبؤس). وما يزيد 
الطين بلة، تفشي األمية عند عدد كبير من المهاجرين وعدم إتقانهم للغة المهجر. يضاف إلى هذه 

ها آثار السياسات المتبعة من لدن الحكومات األوربية والنظرة الضيقة والسلبية لدى المشاكل كل
المواطن األوربي عن المهاجرين، حيث يعتبرونهم أقليات مزعجة، وذلك إما لعدم اندماجهم الكلي 
في ثقافة الغرب أو لعدم التخلي عن هويتهم، وإما ألصوليتهم اإلسالمية المعادية للعلمانية وإما 

سباب أخرى. انطالقا من هذه المشاكل يمكن استنتاج مدى معاناة المهاجر المغربي بصفة عامة، أل
وما تنطوي عليه من انفصام عائلي واغتراب إنساني وتناقضات صارخة مع الهوية اإلسالمية التي 

 ).1999ال ينقطع تعلقه بها (لجنة القيم الروحية والفكرية التابعة ألكاديمية المملكة المغربية 

إن اهتمام المغرب بمهاجريه في الخارج سواء سريين أو قانونيين واجب ال يحتاج إلى 
تأكيد، وله أكثر من اعتبار وهذا بالنظر إلى حجم تحويالتهم للعملة الصعبة لالقتصاد المغربي، 
وارتباطهم بأسرهم وتطلعهم إلى الحفاظ على هويتهم. وعليه يلزمه الدخول في مفاوضات مع 

راف األوربية لتسوية أوضاعهم القانونية. فالمهاجرون المغاربة يمثلون امتدادا للمغرب األط
 وحضورا فاعال في تحريك االقتصاد واكتساب التقنيات العصرية.

وفي هذا الصدد يقول الملك الراحل الحسن الثاني، وذلك عقب إحداث وزارة مختصة 
فبيعة رعايانا الموجودين بالخارج في عنقي مثل بيعة بالجالية المغربية بالخارج أثناء تعين وزيرها "

إخوانهم بالداخل، كما أن المسؤولية األبوية والدينية والخلقية تجاه هؤالء توجد في عنقي فرعايانا 
بالخارج يستحقون العناية أكثر من المواطنين بالداخل الذين ننظر في حاجياتهم عن قرب صباح 

وهو ذو  ،)1999حية والفكرية التابعة ألكاديمية المملكة المغربية " نقال عن لجنة القيم الرومساء
داللة عميقة في تشخيص الروابط القائمة بين المغرب وأبنائه بالمهجر والحفاظ على تقاليدهم 
المغربية وهويتهم اإلسالمية، ولهذا الغرض أنشأ الملك الراحل مؤسسة خاصة تحمل اسمه وهي 

" التي لها دور في مجال توفير شروط المحافظة بة المقيمين بالخارجمؤسسة الحسن الثاني للمغار"
 على الهوية الثقافية واالجتماعية للمهاجر المغربي.

 خاتمة 
من خالل ما سبق يتبين أن ظاهرة الهجرة السرية بالريف عامة وبجماعة أوالد أمغار 

وهذا إن  ،2006و  1996خاصة، قد تفشت في مرحلة معينة بشكل ملفت للنظر وبالتحديد ما بين 
دل على شيء فإنما يدل على أن الهجرة السرية بهذه المنطقة هي حالة مرضية تعكس وبوضوح 

حيث أضحى الحديث عن الهجرة السرية حديثا تتداوله األلسن  ،فشل السياسات المتعاقبة على الريف
 حتى األماكن العمومية).واألسر، و(داخل المقاهي، 

رية ستظل قائمة وبصورة أخطر رغم تراجعها نسبيا وال يمكن إن مشكلة الهجرة الس
إن هذه الظاهرة مرتبطة بإشكالية التنمية في مناطق  .مقاربتها من خالل تضييق مجالها فحسب

المنبع، وبالتالي فإن األمر يفرض وبقوة مواجهة األسباب الرئيسية ألصل الظاهرة وبشكل جذري، 
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اعية، نظام التعليم، تدهور الوضعية االقتصادية واالجتماعية من حيث مواجهة مسألة البيئة الزر
 إضافة إلى العمل على هدم الهوة العميقة بين الشمال والجنوب. 

ال يمكن الحديث عن وقف الظاهرة باتجاه الدول األوربية في غياب مناقشة قضايا و
ول وأي نقاش دون ذلك ما االقتصاد والتنمية والتجارة الخارجية، على مائدة الحوار الجاد والمسؤ

فالمطلوب من الدول األوربية أن تتبنى  ،وعليه .هو إال لغو وتكريس لمنطق التبعية والتخلف
يهدف إلى مساعدة المغرب بغرض الحد من ظاهرة الهجرة السرية وذلك  ااقتصادي امخطط

 بتشغيلهم محليا عن طريق مشاريع تنموية هادفة.
األوربي  االتحادالملفات الشائكة المطروحة بين بلدان  وباعتبار ملف الهجرة السرية من

حتى اآلن في هذا المجال تظل  التي اتخذهالة، والمغرب كبلد مصدر، فإن المبادرات بكبلدان مستق
كونها حلول ل، يندون المستوى المطلوب، ولم تعمل على إحياء األمل في نفوس الشباب المهاجر

مصالحها لمة دالذي أملته الدول األوربية على المغرب خ ترقيعية يغلب عليها الجانب األمني
، طاقات شبابية لم تجد من هولألسف ال شيء تجسد في الواقع ليظل األمر على حال الخاصة.

يظل كل هذا نتيجة من نتائج عدم قدرة الحكومات المغربية المتعاقبة ومحتضن غير مياه المتوسط، 
مغادرة سريا في اتجاه الدول األوربية مخترقين الإلى  باببالشعلى فك مشكل البطالة، مما سيدفع 

 قوانين بالدهم وقوانين البالد المهاجر إليها.
جعل من الجماعة تب من المغرب هو رسم سياسة إعداد تراب وطني لوإن ما هو مط

ن للتنمية البشرية والتي م اجعل من الدوار الذي يعاني التهميش منطلقتالمحلية نقطة بداية لها و
يشتغل داخل بلده ويناضل من أجل خدمة وتنمية عنها لالقادم على الهجرة السرية  تثنيشأنها أن 
 .هوازدهار

إن الهجرة السرية، ظهرت في جماعة أوالد أمغار في فترة التسعينات وعرفت ذروتها ما 
قد و لتبدأ في التراجع بعد ذلك لتضييق الخناق على شبكات تهريب البشر. 2006 و 1996بين 

القوارب كأداة للعبور  أساسااستقطبت فئات عمرية مختلفة باستثناء العنصر النسوي، واستخدمت 
لها انعكاسات اقتصادية وسياسية ايجابية وسلبية، حيث تشكل األولى نسبة و .إلى الضفة األخرى

 استنزاف. وأقليلة بالمقارنة مع الثانية التي يمكن أن نطلق عليها اسم نزيف 
اإلشارة في األخير إلى أن الهجرة السرية ظاهرة إنسانية، لها أسبابها ودوافعها جب وت

وأي حل لهذه الظاهرة سيلزم  .وبالتالي فإن األجدر أن ال يطغى الجانب األمني في حل هذه الظاهرة
غرافي الفرنسي صوفي ظاهرة ووبجملة واحدة لخص العالم الديم معالجة أسبابها قبل كل شيء.

 ".إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر أو يرحل البشر حيث توجد الثروات: " الهجرة في

 المراجع 
 الطبعة األولى. ،الهجرة السرية دراسة سوسيولوجية .2002 ،أبالل عياد
دار  ،في باب أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر المقدمة .1993 ،ابن خلدون
 الكتب الطبعة الثانية.

 .47سلسلة شراع العدد  ،المغرب وإسبانيا الهجرة والتعليم والتربية (؟) ،أحدوش أحمد
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