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Résumé :  
L’immigration clandestine des mineurs marocains vers l’Espagne est 

devenue un des nouveaux aspects alarmants de la problématique de l’émigration 
clandestine entre les deux pays riverains du détroit de Gibraltar. Il s’agit bel et bien 
d’un nouveau fléau qui a fait irruption dans le processus migratoire au début des 
années quatre-vingt-dix. En effet, il est question d’enfants et d’adolescents de 
moins de 18 ans qui s’aventurent seuls en traversant clandestinement le détroit, 
utilisant divers moyens au risque de leurs vies. 

La dénomination la plus répandue concernant ces nouveaux protagonistes 
est celle de « mineurs non accompagnés », définis comme étant : « tous 
ressortissants de pays tiers âgés de moins de 18 ans qui entrent sur le territoire des 
États membres sans être accompagnés d’un adulte qui soit responsable d’eux de 
par la loi ou la coutume, et tant qu’ils ne sont pas effectivement pris en charge par 
une telle personne (…) (ainsi que) des mineurs ressortissants de pays tiers qui ont 
été laissés seuls après être rentrés sur le territoire de l’État membre » (Conseil de 
l’Union Européenne, 1997). 

L’émigration des mineurs est considérée comme étant la quatrième étape 
de l’immigration marocaine vers l’Europe. La première génération d’avant 1997 
fut constituée par l’émigration du père, ensuite, celle de la femme et des enfants 
dans le cadre du regroupement familial, puis après comme acteur indépendant. 
Tandis que la troisième phase est constituée par l’émigration clandestine des 
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adultes suite aux législations restrictives visant à stopper les flux migratoires en 
Europe. 

Cette dynamique du processus migratoire est liée à des changements plus 
généraux induits par la globalisation et les évolutions qui en résultent aux niveaux 
économique, social et politique. 

Plus particulièrement au Maroc, le phénomène migratoire des mineurs est 
l’ultime anneau d’une réalité sociale plus complexe, à savoir la crise structurelle 
que connaît la société marocaine depuis des décennies, responsable de l’exclusion 
sociale, de l’instabilité familiale et de l’abandon scolaire, et l’absence d’un système 
de protection de l’enfance. 

Un telle situation sociale, bloquée pour des millions de gens, a donné 
naissance à une « vraie culture d’immigration », présentant l’Eldorado européen 
comme la seule issue pour fuir une situation socio-économique difficile, et l’ultime 
espoir d’atteindre un espace attractif susceptible de garantir des meilleures 
conditions de vie. 

Le présent travail propose la présentation des résultats d’une enquête 
effectuée pendant les mois de mai - août 2010 au « Centro de la Muntanyeta » à 
Castelldefels (Catalogne) et au « Centro Residencial de Atención Educativa » 
(CRAE) de Barcelone, dans le cadre d’un projet de recherche mené par des équipes 
de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah- Fès, Maroc et l’Université de Murcia 
-Espagne. L’étude porte sur différents aspects des migrants mineurs marocains non 
accompagnés en Espagne, notamment le profil de ces mineurs, leurs conditions 
socio-familiales, les différents motifs de leur aventure, les conditions et moyens du 
voyage, ainsi que le rôle des divers réseaux impliqués dans ce flux migratoire, sans 
omettre les conditions du séjour en Espagne et les perspectives de ces mineurs. 

Mots clés : 
Immigration, mineurs non accompagnés, Maroc, Espagne, profil des 

migrants, motifs de départ, conditions de voyage, perspectives. 

Abstract :  
A new migratory phenomenon has burst into the annals of clandestine 

emigration between Morocco and Spain during the last few years- The emigration 
of minors. The widespred designation of this phenomenon is referred to as 
unaccompanied Minor Migrants. 

This article aims at presenting the results of a research conducted in Mai-
August 2010, within two centres of minors in Barcelona. The research discusses 
the social and demographic characteristics of minors ; their departure motives and 
the circumstances of their voyage and stay in Spain. 

This phenomenon basically concerns male youngsters, aged 16 to 17, 
issueing from families in difficult circumstances and coming from the most 
disadvantaged areas of big cities in the Northern and Central Morocco. 
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The majority of these minors dropped out of school without completing 
basic education and were obliged to perform a professional activity in the informal 
sector. 

Social tragedies, economic precariousness and the failure of the social care 
system as well the appeal exercised by Europe are factors that generate this 
migration of Moroccan minors. 

Having spent some time in the streets, these minors have recourse to 
diverse means in order to reach beyond the frontiers to the detriment of their lives 
as they attempt migrating illicitly in ships or under trucks or even in « pateras ». 

The main departure point remains the port of Tangier. Before their 
departure, the minors rely on their network of acquaintances and generally have a 
next of kin in Spain. 

Once in Spain, these minors do not spend much time in the streets but 
deliver themselves to the police to be taken to a care centre for minors. The 
majority of the minors never regret their migration and consider their future to be 
better in Spain. 

Key words :  
Immigration, unaccompanied minors, Morocco, Spain, profiles of migrants, 

departure motives, circumstances of the voyage, prospects. 
   :الملخص

تعتبر الهجرة السرية لألطفال القاصرين، مرحلة جديدة من مراحل الهجرة المغربية نحو 
 أوروبا، وترجع البدايات األولى لهذه الظاهرة إلى عقد التسعينات.

 2010تقدم هذه الدراسة النتائج المحصل عليها من خالل البحث الذي تم إجراؤه صيف 
بمركزين من مراكز إيواء القاصرين بإقليم كطالنيا، وذلك في إطار مشروع مشترك بين فريقي 

). وتهم الوضعية إسبانيابحث من جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس (المغرب) وجامعة مرسيا (
واالقتصادية للقاصرين وأسباب النزوح، ثم ظروف ووسائل الهجرة وسياق اإلقامة االجتماعية 

 .إسبانياب
تهم أساسا  إسبانياكشفت هذه الدراسة عن كون الهجرة السرية للقاصرين المغاربة نحو 

سنة، والذين نشأوا في أسر تعيش أوضاعا اجتماعية  17أو  16األطفال الذكور البالغة أعمارهم 
واقتصادية صعبة، لهذا فإن غالبية هؤالء األطفال قدموا من األحياء الهامشية للمدن الكبرى، خاصة 

 مدن شمال ووسط المغرب.
قد غادروا مقاعد الدراسة قبل بلوغ السلك تبين الدراسة كذلك أن غالبية األطفال المهاجرين 

 الثانوي، مما دفعهم إلى ولوج سوق الشغل، ولكن بالقطاع غير المهيكل، أو االرتماء في الشارع.
إن غياب نظام اجتماعي ومؤسساتي لحماية األطفال القاصرين بالمغرب، ال يترك لهم 

نة، حتى وإن كانت خطيرة، وذلك مجاال سوى مغادرة بلدهم وتجاوز الحدود بكل الوسائل الممك
 بهدف بلوغ اإللدورادو األوروبي.
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بعد قضاء فترة قصيرة نسبيا بالشارع، يسلم األطفال المهاجرون أنفسهم للشرطة اإلسبانية، 
 بهدف تسليمهم إلى مراكز لإليواء والحماية.

 بانياإسرغم كل الصعوبات التي يواجهها األطفال القاصرون، فإنهم يعتبرون وضعيتهم ب
 أفضل بكثير من سابقتها بالمغرب، الشيء الذي يجعلهم ال يندمون على قرارهم بالهجرة.

 :  الكلمات المفاتيح
، الخصائص السوسيواقتصادية، دواعي إسبانياالهجرة السرية، القاصرون، المغرب، 

 النزوح، ظروف الهجرة، آفاق المهاجرين.

 المقدمة

رين المغاربة إحدى المالمح المؤلمة للهجرة بين تعتبر الهجرة السرية لألطفال القاص
ضفتي البحر األبيض المتوسط. وترجع البدايات األولى لهذه الظاهرة إلى سنوات التسعينيات، حيث 

سنة، لخوض  18شهدت هذه الفترة انطالق األفواج األولى ألطفال ومراهقين ال يتجاوز سنهم 
 ة وخطيرة.مغامرة الهجرة السرية مستعملين وسائل متنوع

"، وقد عّرفها القاصرون غير المرافقينالتسمية األكثر استعماال لتعيين هذه الفئة هي "
لالتحاد األوروبي ال يتجاوز  قادم من دولة ال تنتمي شخصكل مجلس االتحاد األوروبي كالتالي : "

 قانونيا... أوسنة يدخل إلى تراب االتحاد دون أن يكون مرافقا من طرف راشد مسؤول عنه  18سنه 
" كل قاصر تم التخلي عنه بعد الدخول إلى إحدى الدول األعضاء

)CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE 1997.( 

تمثل هجرة القاصرين غير المرافقين المرحلة الرابعة ضمن مراحل الهجرة المغربية نحو 
، والمرحلة 1975سنة الخارج، فالمرحلة األولى كانت تهم العمال، وامتدت إلى حدود أزمة النفط 

الهجرة بسبب التجمع العائلي، أما المرحلة الثالثة، فتمثلت في الهجرة السرية  "تأنيث"الثانية عرفت 
 للراشدين، والتي نتجت عن التشديد الذي طبع سياسات أوروبا حول الهجرة.

عام يرورة الهجرة المغربية مرتبطة أشد االرتباط بالسياق الصهذه الدينامية التي تسم 
، وما ينتج عنها من تحوالت اقتصادية واجتماعية وسياسية. وتحديدا فإن ظاهرة الهجرة "للعولمة"

انعكاس لواقع اجتماعي معقد : فالمجتمع المغربي يعيش منذ عقود، هي السرية للقاصرين بالمغرب 
 العزوففي ظل أزمة بنيوية حادة أفرزت عدة اختالالت، كاإلقصاء االجتماعي والعنف األسري و

 وضعف مؤسسات حماية الطفولة. ينالهدر المدرسيو

أفرزت هذه الوضعية االجتماعية الصعبة تكون تمثالت حول الهجرة كمخرج من األزمة، 
ورسم صورة عن أوروبا كما لو كانت الحل األمثل لتحسين الوضعية االقتصادية واالجتماعية لكل 

 من يطمح لحياة أفضل.

بمركزين من مراكز  2010الدراسة التي أنجزت خالل صيف يعرض هذا المقال، نتائج 
إيواء القاصرين بمنطقة كطالونيا، وذلك في إطار مشروع بحث مشترك بين جامعة سيدي محمد بن 

. وتسعى الدراسة إلى الكشف عن مختلف مالمح الهجرة السرية إسبانياعبد هللا بفاس وجامعة مرسيا ب
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، وذلك من خالل معرفة وضعيتهم السوسيواقتصادية بانياإسلألطفال القاصرين المغاربة نحو 
واألسرية، وأسباب إقدامهم على هذه المغامرة، ثم الظروف والوسائل المستخدمة للعبور، بما فيها 

1Fواآلفاق المستقبلية إسبانياالدور المحتمل للشبكات، وأخيرا ظروف اإلقامة ب

2. 

 إسبانياغير المرافقين بالخصائص السوسيوديموغرافية للقاصرين المغاربة  1
رية واألصل الجغرافي والوضعية العائلية مْ تهم هذه الخصائص تحديد الجنس والشريحة الع

للقاصرين ومستوى تعليمهم، وكذا نوع األنشطة التي كانوا يزاولونها قبل الهجرة. وقد بيّن البحث 
 الميداني مجموعة من المعطيات نقدمها كما يلي :

 وفئات عمرية أكثر صغراهجرة ذكورية أساسا  1.1
كل القاصرين المستجوبين هم من فئة الذكور، رغم أن دراسات سابقة أكدت تواجد بعض 

. أما فيما يتعلق (UNICEF, 2005)اإلناث القاصرات اللواتي هاجرن بطريقة سرية من المغرب 
سنة، في  17 و 16% من األطفال المهاجرين يتراوح سنهم بين 72بأعمارهم، فقد أثبت البحث أن 

 ).1سنة (الشكل  14% منهم ال يتجاوز سنهم 8حين أن 

 : توزيع المهاجرين القاصرين حسب السن 1الشكل 

 
وتفسر هيمنة الذكور من الناحية اإلحصائية، بالطابع المتستر لهجرة اإلناث وصعوبتها، 

أن غالبية كما يكشف البحث  نظرا لخطورتها المزدوجة (االغتصاب، التعرض لالستغالل...).
قرار الهجرة يتطلب قدرا  اتخاذأن على سنة، مما يدل  16القاصرين يهاجرون في الغالب عند سن 

من النضج، لكن االنخفاض المتزايد ألعمار المقبلين على الهجرة السرية يدق ناقوس الخطر أمام هذا 
 النزيف الذي يمس الطفولة المغربية.

                                      
رض النتائج، نرغب في تقديم خالص الشكر للسيد الحسن جفالي، اإلطار الجمعوي وقبل البدء في ع 2

والطالب الباحث بجامعة روفيرا إفيرجيلي، الذي لوال مساعدته، لكان من الصعب إنجاز البحث الميداني. كما 
وجمع عبد الرحيم نجيب، على قيامهما بالمقابالت مع أفراد عينة البحث و نشكر السيدين أحمد بن عالل

 المعطيات من خالل االطالع على أرشيف مركزي اإليواء.



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

_______________________________________________ 

 69 

 المناطق األصلية للمهاجرين القاصرين  1.2
حسب البحث الميداني، فإن القاصرين القادمين من المناطق الشمالية للمملكة يشكلون غالبية 

-%، يليهم في المرتبة الثانية القاصرون من المحور األطلسي سال64المهاجرين، إذ تبلغ نسبتهم 
مون تادلة (القلعة وبني مالل) وكذا القاد هضبة%، ويحتل القاصرون من 16الدار البيضاء بحوالي 

% 4%، بينما ال يشكل القادمون من جهة مراكش سوى 8من الجنوب الشرقي المرتبة الثالثة بنسبة 
 ).2لشكل (ا
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 : المناطق األصلية للمهاجرين القاصرين 2الشكل 

 
 ; GEMINEZ & SUAREZ, 2000)لقد أثبتت العديد من الدراسات 

CAPDEVILLA, 2002, JIMENEZ, 2003 ; QUIROGA, 2003)  أن مدينة طنجة
. وحسب مركز الدراسات القانونية إسبانياتشكل أهم مصدر للقاصرين المهاجرين بطريقة سرية نحو 

، وبالتحديد إقليم إسبانيا% من القاصرين الذين يهاجرون نحو 62,58فإن  ،وتنمية العدالة بكطالونيا
 .(UNICEF, 2005)كطالونيا، يأتون من مدينة البوغاز 

 

 المفتاح
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فشمال المغرب بحكم موقعه الجغرافي األقرب إلى أوروبا، يمثل المنطقة األبرز التي 
ن، إال أن المالحظ أن هذه الظاهرة تمتد لتشمل مناطق بعيدة كمدينة وينطلق منها المهاجرون القاصر

في الرشيدية بالجنوب الشرقي للمغرب. ويمكن أن يفسر ذلك بالدور الذي تقوم به الشبكات العائلية 
 تسهيل الهجرة بالنسبة للقاصرين.

 قاصرون ضحايا الهدر المدرسي 1.3
نالحظ من خالل نتائج البحث الميداني، أن غالبية القاصرين المهاجرين غادروا مقاعد 

% فقط هم 20 % منهم لم يتجاوزوا المرحلة االبتدائية، و64 الدراسة قبل بلوغ المرحلة الثانوية، ف
 ).3% لم يلجوا مطلقا إلى قاعة للدراسة (الشكل 16، في حين أن من بلغوا المرحلة اإلعدادية

 : المستوى التعليمي للقاصرين قبل الهجرة 3الشكل 

 
أما عن أسباب تركهم لمقاعد الدراسة، فقد صرح القاصرون أنها ترجع النعدام الرغبة في 

وبعد المسكن عن المدرسة، وأسباب أخرى مختلفة  همذلك، وغياب اإلمكانيات المادية لدى أسر
 ).4(الشكل 

% من المستجوبين صرحوا بكونهم غادروا المدرسة 40، فإن 4انطالقا من الشكل 
، عدم الرغبة في متابعة الدراسة)، في حين أن إسبانيا" (الرغبة في الذهاب إلى بمحض إرادتهم"

اإلمكانيات المادية ألسرهم، أو نظرا لبعد  % منهم أجبروا على مغادرة الدراسة، بسبب ضعف36
% من القاصرين فقد كان سبب 24المدرسة عن مقر سكنهم، خاصة في المناطق القروية، أما 

 مغادرتهم هو فشلهم الدراسي.

إن وضعية األزمة التي يعرفها النظام التربوي المغربي تجعله عاجزا عن مواجهة النسب 
 وهذا ما يفسر ضعف تكوين المهاجرين القاصرين. المرتفعة للفشل والهدر الدراسي،
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 : أسباب الهدر المدرسي 4الشكل 

 

 مهاجرون اضطروا إلى ولوج سوق الشغل في سن مبكر 1.4
إن الوضعية السوسيواقتصادية الصعبة لغالبية األسر تجبر اآلباء إلى دفع أبنائهم إلى عالم 

 بكونهم قد زاولوا نشاطا مهنيا قبل الهجرة% من القاصرين صرحوا 72 الشغل في سن مبكر. ف
 ).5(الشكل 

 : توزيع المهاجرين حسب األنشطة االقتصادية المزاولة 5الشكل 

 
% منهم باعة 77 يالحظ أن غالبية القاصرين قد اشتغلوا في القطاع غير المهيكل، ف

ة باألسواق األكياس البالستيكي باعة% 21 السجائر بالتقسيط، و باعة% منهم 26متجولون، 
% منهم مجرد متعلمين 8 وكانوا يساعدون آباءهم في الحقول،  هم% من15التقليدية، في حين أن 

 بورشات إلصالح السيارات.

تظل المدرسة العمومية عاجزة عن توفير إمكانيات حقيقية للتأهيل، كفيلة بجعلها وسيلة 
بأبنائهم في سوق الشغل، حتى يتمكن هؤالء للترقي االجتماعي، الشيء الذي يدفع اآلباء إلى الزج 

ال يبدو أنه  عليه من االستجابة لحاجياتهم وحاجيات أسرهم، إال أن المالحظ أن المدخول المحصل
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 % من القاصرين لم يتجاوز دخلهم79كاف لتحقيق هذا الهدف، فحسب البحث الميداني، فإن 
درهم، في حين أن أعلى دخل ال  200% منهم لم يتجاوز دخلهم 36درهم شهريا، كما أن  500

 .)6درهم شهريا في أحسن األحوال (الشكل  800 يتجاوز

هذه المداخيل الهزيلة والمحصل عليها في ظروف قاسية وخالل أيام عمل طويلة وشاقة، ال 
تساهم في تأهيل القاصرين أو في إدماجهم السوسيومهني، بل على العكس، هذه العوامل تؤدي إلى 

 ، مما يضعف أي مقاومة تجاه إغراء الهجرة.فقدان األمل

 : المداخيل الشهرية للقاصرين قبل الهجرة 6الشكل 

 
 هجرة القاصرين المغاربة أسباب 2

من إلقاء الضوء  إسبانيامكنت المقابالت التي أجريت مع القاصرين المغاربة المهاجرين ب
على مختلف العوامل التي دفعتهم إلى خوض هذه المغامرة، وتمثلت النتائج المحصل عليها في 

 تداخل مجموعة من األسباب ذات الطابع السوسيواقتصادي.

 وضعية عائلية صعبة 2.1
تعتبر الوضعية العائلية للقاصر السبب الرئيسي المحدد التخاذ قرار الهجرة. فالمحيط 

 شروطه السوسيواقتصادية وطبيعة العالقات األسرية تؤثر بشدة على شخصية الطفل.العائلي ب

يلعب المستوى التعليمي لآلباء دورا هاما في دفع األبناء للهجرة، أو على األقل التساهل 
وغض الطرف عنهم. فحسب البحث الميداني، فإن جميع أمهات القاصرين المهاجرين أميات، في 

 مدرسآلباء هم من ولجوا مقاعد الدراسة االبتدائية. هذا المستوى الضعيف لت% فقط من ا28حين أن 
م الصعوبات التي تاآلباء واألمهات، هو أحد العوامل في انخفاض مستوى تأهيل األبناء، ومن 

 يواجهونها في اندماجهم االجتماعي.

ج التقويم كما أن اإلكراهات االقتصادية التي ظل المغرب يعاني منها منذ تطبيق برنام
)، ثم األزمة االقتصادية العالمية، أدت إلى انعكاسات سلبية على وضعية غالبية PAS( الهيكلي

األسر المغربية، خاصة تلك التي تقطن بالبوادي وهوامش المدن الكبرى. فالفقر والهشاشة واإلقصاء 
 سرية.االجتماعي عوامل تهز حالة االستقرار العائلي وتؤثر سلبا على العالقات األ
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وا في كنف أسر كثيرة األفراد، أأن غالبية القاصرين نش إلى تجدر اإلشارة بهذا الصدد
% من 20، في حين أن 5% منهم لهم 24أبناء، و 6% من هذه األسر لهم على األقل 56 ف

 ).1إخوة (الجدول  4أو  3القاصرين كانوا يعيشون مع 

 : توزيع المهاجرين حسب عدد اإلخوة 1الجدول 

 8 7 6 5 4 3 اإلخوةعدد 
% 8 12 24 32 20 4 

ومن بين أكثر المشاكل العائلية المصرح بها من طرف القاصرين، نجد العنف األسري، 
وغياب أحد األبوين، وانحراف أحد أفراد األسرة أو أكثر، والطالق. هذه المآسي االجتماعية تضاف 

لنمو األطفال القاصرين، الشيء الذي إلى الظروف االقتصادية الصعبة لتخلق مناخا غير مالئم 
 يدفعهم بشكل أو بآخر، إلى أخذ زمام المبادرة بهدف رعاية أنفسهم وعائالتهم.

 فشل أنظمة حماية الطفولة 2.2
تستدعي اختالالت المؤسسة األسرية والهدر المدرسي، وجود نظام فعال للوقاية وحماية 

التطور الذي شهده على المستوى التشريعي الطفولة في وضعية صعبة. في حين أن المغرب، ورغم 
)، إال أن وضعية األطفال لم تتحسن كثيرا. ، قانون المسطرة الجنائية(مدونة األسرة، قانون الشغل

فالتحوالت على مستوى التشريعات لم تصاحب بتغيرات على مستوى الممارسات االجتماعية تجاه 
 رعاية األطفال.

ومية حول الطفولة، أن هناك تعددا فيما يتعلق يمكن القول، بخصوص السياسة العم
"، إذ نجد وزارة التنمية الطفولة في وضعية صعبةبالمؤسسات التي تتحمل المسؤولية تجاه "

االجتماعية واألسرة والتضامن، ووزارة الشباب والرياضة التي تدبر مراكز إيواء أطفال الشوارع، 
نف، ووزارة التربية الوطنية التي تسهر على ووزارة الصحة التي تتكفل باألطفال ضحايا الع

، ووزارة التشغيل والتكوين المهني التي تعمل على محاربة تشغيل األطفال، وكذا اإللزاميالتمدرس 
 المرصد الوطني لحقوق الطفل ومؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء.

المغرب يظل عاجزا وغير رغم كل هؤالء المتدخلين العموميين، فإن نظام حماية الطفولة ب
قادر على االستجابة للحاجيات المتزايدة للقاصرين في وضعيات صعبة. فالمغرب لم يتمكن من إقامة 
سياسة اجتماعية فعالة وقادرة على ضمان رعاية شاملة للطفولة. باإلضافة إلى غياب مسؤولية 

الشوارع، واألطفال عمومية تجاه بعض الوضعيات الخاصة التي يعيشها القاصرون، كأطفال 
ضحايا االستغالل في الشغل، وخادمات البيوت، وأطفال األمهات العازبات الذين تم االعتراف بهم 
من الناحية القانونية ولكن ليس على مستوى الممارسة االجتماعية، ثم أخيرا أطفال المناطق الريفية 

 .(SOS RACISMO, 2005)غير القادرين على الولوج إلى الخدمات األساسية 

أمام غياب العدالة االجتماعية واإلهمال المؤسساتي، ال يجد القاصرون المغاربة بدا من 
التوجه نحو أفق الهجرة، كباقي الراشدين، مصرين على العبور نحو الضفة الشمالية للمتوسط بحثا 

 عن االستفادة من االيجابيات التي يتيحها العمل واإلقامة بأوروبا.



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

_______________________________________________ 

 75 

 مهاجرين القاصرين من الهجرةأهداف وتمثالت ال 2.3
من أجل فهم قرار الهجرة، ال بد من االنتباه إلى مسألة االنتظارات والتصورات لدى 
األفراد، فالحالة الذهنية للطفل تحدد رؤيته لوضعيته الحالية بالمغرب وتمثله لوضعيته المستقبلية 

وبين عبروا عن رغبتهم في % من المستج68بأوروبا. وانطالقا من نتائج البحث الميداني، فإن 
الفرار من % منهم صرحوا عن إرادتهم "24الهجرة بهدف الحصول على عمل مدر لدخل أفضل، و

 ).7(الشكل  إسبانيا% في االلتحاق بأحد األبوين ب8"، في حين يرغب البلد

 : أسباب الهجرة حسب القاصرين 7الشكل 

 
النفسي الناتج عن السياق العام الذي يشعر القاصرون في وضعية صعبة بنوع من األلم 

يعيشون فيه، والذي يتصف بشظف العيش والمآسي االجتماعية والصعوبات االقتصادية وضعف 
الرعاية والحماية المؤسساتية ثم غياب آفاق مستقبلية إيجابية. فاليأس هو الذي يجعل القاصرين 

م أوروبا حال وحيدا للحصول على يفقدون أي أمل لتحسن وضعيتهم المعيشية بالمغرب، وتبدو له
 اعتراف اجتماعي لم يتمكنوا من الحصول عليه ببلدهم األصلي.

هذا وقد ساهمت وسائل اإلعالم المختلفة في رسم هذه الصورة المثالية عن أوروبا، 
فالقنوات التلفزية التي غزت الفضاء السمعي البصري المغربي تبث صورة عن الضفة الشمالية 

 الرخاء ورغد العيش.للمتوسط حيث 

كما أن المهاجرين المغاربة، وعند عودتهم خالل العطلة الصيفية، يساهمون بدورهم في 
رسم صورة النجاح االجتماعي المقرون بالهجرة، وذلك بمظهرهم االحتفالي بسيارات جميلة ومليئة 

ي المهجر، فامتالك بالهدايا، ثم بعد ذلك يقومون باالستثمار في العقار بعد سنوات قليلة قضوها ف
 سيارة واقتناء مسكن دليل لدى المهاجر المغربي على ترقيه االجتماعي.

الوهم من هذا المنطلق، فغالبية المراهقين والشباب المغاربة يعيشون تحت تأثير هذا "
"، والذي يجعلهم يعتقدون أن أوروبا هي المكان الذي تمطر فيه السماء ذهبا. أسطورة الهجري

األوروبي هذه، يتم تسويقها بواسطة نمط الحياة الغربية ووسائل اإلعالم والمهاجرين  اإللدورادو
، فإن Pateras de la vida وجمعية APDHAأثناء عودتهم، فحسب الدراسة التي أنجزتها جمعية 
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% 80% من الشباب المستجوب بإقليم العرائش يرغبون في الهجرة، هذه النسبة ترتفع لتصل إلى 63
 ).APDHA ,2006ني مالل (بمنطقة ب

 ظروف الرحلة ووسائل العبور 3

 عيش القاصرين في الشارع 3.1
% من القاصرين المهاجرين قضوا بعض الوقت في 60حسب البحث الميداني، فإن 

عوبات ص% هم من كانوا يعيشون في كنف أسرهم، رغم ال40، وفقط إسبانياالشارع قبل العبور نحو 
 ى المستويين االقتصادي واالجتماعي.التي تعاني منها هذه األخيرة عل

يمكن التمييز، فيما يتعلق بالقاصرين الذين قضوا وقتا معينا في الشارع، بين فئتين : أوال، 
القاصرون الذين حافظوا على عالقة اتصال بأسرهم، والتي قد يرجعون إليها في بعض األحيان، 

منه نمطا لحياتهم، وثانيا، األطفال الذين بمعنى أنهم يقضون وقتا طويال في الشارع دون أن يجعلوا 
"، أي أولئك الذين جعلوا من الشارع نمطا لحياتهم وانفصلوا نهائيا أطفال الشوارعيوصفون بكونهم "

 عن أسرهم.

"، نجد أولئك الذين أصبحوا في هذه الوضعية خالل في وضعية شارعمن بين القاصرين "
دار البيضاء بهدف العبور، وأمام فشل عدة محاوالت مسار الهجرة. فبعد وصولهم إلى طنجة أو ال

للمرور، يجد القاصرون أنفسهم في الشارع، فيجعلون منه فضاءهم الخاص وتنقطع عالقتهم 
 بأسرهم.

% من القاصرين قد أمضوا بعض األشهر في الشارع، 68حسب البحث الميداني، فإن 
 في الشارع مدة تفوق السنتين.% قضوا 8% منهم قضوا فيه سنة على األقل، في حين أن 32

 وسائل العبور ودور الشبكات 3.2
قبل انطالق رحلة الهجرة، غالبا ما يعول القاصر على دائرة ضيقة لمعارفه، خاصة أحد 

% من المستجوبين يعرفون مسبقا أحد األشخاص 88البحث يبين أن هذا . فإسبانيااألقارب المقيمين ب
لعائلية الداعمة للمشروع الهجري لدى القاصر، هو ما يشجعه وجود شبكة للعالقات اف ن، إذإسبانياب

 على القيام بهذه المغامرة.

أما فيما يتعلق بعبور الحدود، فإن القاصرين ال يترددون في استعمال كل الوسائل الممكنة 
% من القاصرين تمكنوا من العبور 44والخطيرة في غالب األحيان. فحسب البحث الميداني، فإن 

% يربطون أجسادهم أسفل إحدى حافالت أو شاحنات 36 هم إلى أحد المراكب الكبرى، وبعد تسلل
% من المستجوبين 8"، في حين أن قوارب الموت% منهم غامروا بركوب "12النقل الدولي، بينما 

تمكنوا من العبور عبر اختبائهم في سيارة أحد األقرباء، خصوصا خالل العطلة الصيفية حيث 
 د.االزدحام الشدي

بالنسبة لمناطق الخروج من المغرب، فإن ميناء طنجة يظل نقطة العبور الرئيسية، 
% عبر ميناء الدار 8 % مروا عبر سبتة، و24% من القاصرين هاجروا عبره، في حين أن 64 ف
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% مروا عبر ميناء القصر الصغير. فموانئ الواجهة الشمالية تبقى هي نقط العبور 4البيضاء، بينما 
 ).8(الشكل  لغالبية المهاجرين القاصرين األساسية

 )%( بمن المغر المهاجرين القاصرين : نقط عبور 8الشكل 

 
% من القاصرين قد قاموا بمحاولة واحدة 48نستنتج كذلك بخصوص محاوالت العبور، أن 

الذي يدل على إرادتهم الجامحة  % منهم حاولوا العبور خمس مرات، الشئ8على األقل، في حين أن 
 وإصرارهم على بلوغ أوروبا رغم كل المخاطر المحتملة.

 القاصرين وآفاق المهاجرين إسبانياظروف اإلقامة ب 4

 إسبانياإقامة القاصرين ب 4.1
، يقضي القاصرون المغاربة غير المرافقين بعض الوقت بالشارع. إسبانيابعد وصولهم إلى 

  ).2% من الحاالت (الجدول 80 تتجاوز شهرا بالنسبة لإال أن هذه الوضعية ال 

 : توزيع القاصرين حسب الوقت الذي أمضوه بالشارع 2الجدول 

العيش بالشارع في 
 إسبانيا

أقل من 
 أسبوع

1 -2 
 أسابيع

 3إلى  2
 أسابيع

أسابيع إلى  3
 شهر

أكثر من 
 شهر

 المجموع

% 30 20 10 20 20 100 
 

المنجزة، أن غالبية القاصرين كانوا يتوفرون على معلومات فيما تبين، حسب الدراسة 
بتسليم أنفسهم للشرطة من أجل تسليمهم إلى أحد  ون. لهذا السبب يقومإسبانيايتعلق بأنظمة الحماية ب

 مراكز اإليواء الخاصة بهم.

% من القاصرين، يتعرضون خالل رحلتهم لبعض االعتداءات 28تجدر اإلشارة إلى أن 
ية، والصادرة في غالب األحيان عن بعض المتسكعين، أو من طرف زمالئهم في رحلة الجسد

 الهجرة.

القصر 
4; الصغير  

الدار 
8; البيضاء  

24; سبتة  

64; طنجة  
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 آفاق المهاجرين القاصرين 4.2
حسب المعطيات المحصل عليها، فإن القاصرين المغاربة يعيشون في بداية إقامتهم 

وإحساسهم بغياب  للغةل، نوعا من العزلة والخوف والغربة، وذلك بسبب عدم معرفتهم إسبانياب
الحماية. ورغم ذلك، فإن هؤالء القاصرين يعرفون جيدا الهدف الذي قدموا من أجله أال وهو تسوية 

 وضعيتهم القانونية والحصول على شغل.

سنة، إذ يتوجب عليهم بعد هذا السن  18إلى حدود  إسبانيايتمتع القاصرون بالحماية في 
من جهة أخرى، فإن بعض القاصرين وطاقة اإلقامة. الحصول على عمل من أجل االستفادة من ب

بعض المداخيل التي تساعدهم على على يزاولون شغال بالقطاع غير المهيكل، بهدف الحصول 
 االستمرار في مشروع الهجرة.

 خاتمة

ظاهرة ناجمة عن  إسبانيايتضح مما سبق أن هجرة القاصرين المغاربة غير المرافقين نحو 
مجموعة من العوامل، منها ما يرتبط بالوضعية السوسيواقتصادية الحرجة آلالف األسر  تضافر

المغربية، والحاجيات المتزايدة في مجتمع استهالكي. لهذا السبب تجد شريحة واسعة من المراهقين 
"، خصوصا أمام فشل النظام التربوي وعجز أنظمة أسطورة الوهم الهجرينفسها ضحية النتشار "

 ة عن رعاية األطفال.الحماي

ليس من العبث إذن، إذا ما عبر غالبية المستجوبين عن عدم ندمهم على خوض هذه 
المغامرة. فرغم كل الصعوبات التي يواجهونها وانعكاسات األزمة االقتصادية، فإن القاصرين 

 مهما كان الثمن، نظرا لغياب أي بديل في نظرهم. إسبانيايتشبثون بالبقاء في 

انية، فإن المقاربة األمنية، القائمة على تشديد حراسة الحدود وتوقيع االتفاقيات من جهة ث
تبدو الحل األمثل. وحدها المقاربة التي تأخذ بعين االعتبار البعد  إلعادة المهاجرين السريين، ال

 اإلنساني بإمكانها التخفيف من حدة الظاهرة. لهذا أصبح من الضروري تبني مقاربة أكثر شمولية،
تراعي حقوق اإلنسان، وتتبنى، بالمغرب، تنمية سياسة وطنية لدعم األسرة والمدرسة، وبأوروبا، 

 إقامة سياسة للهجرة، تجعل من المصلحة العليا للقاصر المهاجر هدفها األسمى.
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