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ما  وهو  منها،  وهروبهم  اإليواء  مراكز  اكتظاظ  إلى  أدى  ما  إسبانيا،  في  القّصر  المغاربة  المهاجرين  أعداد  تتزايد 
جعلهم عرضة الختطاف عصابات لهم وطلب فدى من أسرهم واستغاللهم في السخرة بالضيعات الفالحية، وفق 

ما يكشفه التحقيق

عصابات تختطفهم وتجبرهم على السخرة في إسبانيا

مهاجرو 
المغرب القّصر

الرباط ـ حسن األشرف

ــمـــل الــــقــــاصــــر املــــغــــربــــي فـــريـــد  يـــحـ
ــة عـــن  ــئــ ــيــ بـــــونـــــحـــــي، ذكــــــــريــــــــات ســ
فـــتـــرة إقـــامـــتـــه فـــي إســبــانــيــا الــتــي 
ــي شــاحــنــة  ــ هــــاجــــر إلـــيـــهـــا عـــبـــر االخــــتــــبــــاء فـ
بــضــائــع تــحــركــت مــن طــنــجــة، شــمــال اململكة، 
إلـــى الــضــفــة اإلســبــانــيــة، قــبــل ســنــتــن، بينما 
كـــان فــي الــخــامــســة عــشــرة مــن عــمــره، إذ هــرب 
مـــن مــركــز اإليــــــواء بــإقــلــيــم كــتــالــونــيــا، بسبب 
في  املبيت  مــن  ليبدأ حــيــاة  الكبير  االكــتــظــاظ 
العصابات  تهديد  مــن  عانى خاللها  الــشــارع 
بذويهم.  املصحوبن  غير  ّصر 

ُ
بالق املتربصة 

املــغــرب، يستحضر  املــوجــود حاليا في  فريد، 
في حديثه ذكريات نومه في الشوارع الخالية 
أطفال  رفقة  واالقتيات  املهجورة،  والبنايات 
مــغــاربــة آخــريــن وقــاصــريــن مــن دول مــجــاورة 
ــام، كـــمـــا عــــايــــن اســـتـــغـــالل  ــعــ ــقـــايـــا الــــطــ ــلـــى بـ عـ
عصابات لهؤالء في أعمال سرقة وغيرها من 

الجرائم، كما يقول.

ارتفاع أعداد المهاجرين القاصرين
الــشــمــال لحقوق  تسجل إحــصــائــيــات مــرصــد 
اإلنـــــســـــان )مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوقـــيـــة مـــغـــربـــيـــة غــيــر 
القاصرين  املهاجرين  أعداد  ارتفاع  حكومية( 
إذ وصل  بــذويــهــم،  املصحوبن  املــغــاربــة غير 
العدد إلى حدود مارس/ آذار املاضي إلى 10 
الــتــراب  آالف طفل مغربي مــوجــوديــن مــا بــن 
اإلسباني ومدينتي سبتة ومليلية الواقعتن 

تحت السيادة اإلسبانية في البر املغربي.
ويوجز املرصد طرق الهجرة السرية املعروفة 
تتم عبر  أنــهــا  إلــى  بــالــحــريــك، مشيرا  شعبيا 
االختباء  أو  الخشبية،  أو  املطاطية  الــقــوارب 
ــنـــات الـــبـــضـــائـــع املــتــجــهــة مــــن مـــدن  فــــي شـــاحـ
الــشــمــال املــغــربــيــة صـــوب إســبــانــيــا، الفــتــا إلــى 
ــود عـــصـــابـــات مــتــخــصــصــة فــــي تــهــجــيــر  ــ ــ وجـ
األمنية  السلطات  اعتقلت  إذ  الــقــصــر،  هـــؤالء 
املــغــربــيــة فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــاضــي 
ــة مــتــخــصــصــة في  ــيـ ــرامـ عــنــاصــر عــصــابــة إجـ
إلى إسبانيا، وجــرى ضبط  تهجير قاصرين 
8 مــرشــحــن لــلــهــجــرة الــســريــة، كــمــا أن األمـــن 
اإلســبــانــي فــكــك فــي يــونــيــو/ حــزيــران الفائت 
عصابتن لتهريب القاصرين من املغرب، في 
مقابل مبالغ مالية تــراوح بن ألفن و8 آالف 

عـــصـــابـــات وشـــبـــكـــات إجــــرامــــيــــة، مــــن بــيــنــهــا 
صر املهاجرين 

ُ
عصابة تختص في احتجاز الق

وطلب الفدية مــن أســرهــم، وهــو مــا أعلن عنه 
بالغ لوزارة الداخلية اإلسبانية في األسبوع 

األول من إبريل/ نيسان املاضي.
وفــكــكــت الــســلــطــات اإلســبــانــيــة، وفـــق املــصــدر 
ذاتــه، عصابة إجرامية تضم 6 أفــراد، 3 منهم 
بمدينة قــادس و3 في أمليريا، كانت تختطف 
قاصرين مهاجرين من مراكز اإليواء بمنطقة 
األندلس وصلوا إلى إسبانيا بمساعدة أفراد 
هــذه العصابة، وتــطــالــب أســر هـــؤالء األطــفــال 

بفدية مالية مقابل إخالء سبيلهم. 
الغمارتي،  العالي  ويؤكد هذه املعطيات عبد 
قــادس،  بمدينة  املــتــطــوع  الجمعوي  الــنــاشــط 
الــــذي يــعــمــل فــي مــجــال الــتــواصــل مــع القصر 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ومـــد الــعــون لــهــم، قــائــال لـــ
»إن عددا من القاصرين يتعرضون إلغــراءات 
ــــرف عـــنـــاصـــر شــبــكــات  ووعـــــــود كــــاذبــــة مــــن طـ
منظمة ومحترفة يقسم أعضاؤها العمل في 
مــا بــيــنــهــم، فــريــق يعمل عــلــى تــهــريــب القصر 
انــطــالقــا مـــن شـــمـــال املـــغـــرب، وفـــريـــق يتكلف 
باالتصال بهؤالء القصر وإخراجهم من مراكز 
اإليــواء، ثم فريق ثالث يتكلف باالحتجاز ثم 

االبتزاز املالي لألسر«.
ــرا مــغــاربــة  ـــصـ

ُ
ــأن ق ويـــشـــرح املـــتـــحـــدث ذاتـــــه بــ

يــغــادرون مــراكــز اإليـــواء الــتــي تأويهم عندما 
يــتــم ضــبــطــهــم مـــن طــــرف الــســلــطــات املــحــلــيــة، 
ويــجــدونــهــم دون أوراق ثــبــوتــيــة، ويــكــون في 
بــعــض األحــيــان وراء هـــذه املـــغـــادرة أفــــراد من 
الــشــبــكــة نــفــســهــا الـــتـــي قـــامـــت بــتــهــريــبــهــم من 
املغرب مقابل مبالغ مالية، فيعدونهم بإيجاد 
ــم، ثــــم يــحــتــجــزونــهــم لـــيـــشـــرعـــوا فــي  عـــمـــل لـــهـ
أخــرى  بمبالغ  مطالبن  بعائالتهم  االتــصــال 
بهدف إطالق سراحهم، تراوح بن 6 و10 آالف 

درهم، )الدوالر يساوي 9.6 دراهم(.

سخرة وسرقة واستغالل 
ــر مــــن اســـتـــغـــالل عـــصـــابـــات مــنــظــمــة  ــ ــه آخـ ــ وجـ
ــن »الـــــــحـــــــراكـــــــة« عــــلــــى األراضــــــــــي  ــريــ ــاصــ ــقــ ــلــ لــ
اإلســـبـــانـــيـــة كــشــفــتــه مـــاريـــا فــالــبــويــنــا، وهــي 
مرشدة اجتماعية داخل مركز لإليواء بمدينة 
مـــايـــوركـــا، قــائــلــة فـــي حــديــثــهــا مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«: »هـــؤالء الــقــاصــرون األجــانــب، ومن 
في  الستغاللهم  يتعرضون  املــغــاربــة،  بينهم 

أعمال سخرة تشبه العبودية أحيانا«.
وتشرح املرشدة بأنها تعمل على توعية هؤالء 
القاصرين بحضور مترجمن باملخاطر التي 
ذلك  ومــن  املــركــز،  يــغــادرون  تنتظرهم عندما 
استغاللهم من طرف عصابات متخصصة في 
تسخير هؤالء األطفال للعمل داخل ضيعات 
فــالحــيــة فـــي الــجــنــوب اإلســـبـــانـــي خــصــوصــا، 
ــدا، فــــي الــلــيــل  ــ مـــقـــابـــل تـــعـــويـــضـــات زهــــيــــدة جــ
وخــارج أوقــات العمل، تفاديا لضبط مفتشي 

الشغل ومراقبي الرعاية االجتماعية.
ــاك مـــظـــهـــرا آخـــر  ــنـ ــأن هـ ــ وتــــزيــــد املـــتـــحـــدثـــة بـ
لـــالســـتـــغـــالل الـــبـــشـــع لــــهــــذه الـــفـــئـــة الــهــشــة 
ــريـــن غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــن، يــتــمــثــل  ــاجـ ــهـ ــن املـ مــ
ــــرف أفـــــــراد شــبــكــات  فــــي اســتــغــاللــهــم مــــن طـ
ــم إلــــى  ــهـ ــعـ ــدفـ ــة، تـ ــ ــرقـ ــ ــــسـ مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الـ
الواجهة لنشل املارة وسرقة ممتلكاتهم من 
هواتف وأموال، مضيفة أن كثيرا من حوادث 
االغــتــصــاب تــــورط فــيــهــا قـــاصـــرون مــغــاربــة 

باتوا في وضعية متشردين بالشوارع.

حل إسباني وتريث مغربي
»الــســلــطــات اإلســبــانــيــة واعـــيـــة بــمــا يــتــربــص 
ــن مــخــاطــر االســتــغــالل  ــهـــؤالء الـــقـــاصـــريـــن مـ بـ
ــدرات، أو حتى  ــ ــخـ ــ املـ تـــرويـــج  أو  الـــســـرقـــة  فـــي 
االستغالل الجنسي، كما أنها تدرك الوضعية 
الــقــاصــرون غير  الــتــي يعيشها هـــؤالء  الهشة 
املــرافــقــن لذويهم خـــارج مــراكــز اإليــــواء«، كما 
تورد األخصائية التربوية في جمعية إدماج 

املهاجرين سارة ديل ريو.
ووفق الباحثة العاملة في مراكز إيواء بمالقا، 
أمن  اإلسبانية تجتهد لضمان  الحكومة  فإن 
ــواء  ــ ــــؤالء الــقــصــر بــإيــوائــهــم فـــي مـــراكـــز اإليـ هـ
املــخــصــصــة، وأيــضــا تــخــصــص لــهــذه املــقــرات 
ــيـــات مـــالـــيـــة مــعــتــبــرة لــلــتــكــفــل  ــيـــزانـ مــنــحــا ومـ
بمبيت ومأكل ومشرب املهاجرين القصر، غير 
أن ما يدعو للقلق هو ما يحدث في الشارع، 

واستغالل العصابات لهؤالء القاصرين.
املغاربة  القاصرين  املهاجرين  ولحل معضلة 
في إسبانيا، تخطط حكومة بيدرو سانشيز 
لترحيل اآلالف منهم إلى بالدهم، كما حصل 
لــقــاء لــهــذا الــغــرض بــن مــســؤولــن حكومين 
ــرايــــر/ شــبــاط  ــبــ ــان فــــي 26 فــ ــ ــبـ ــ مـــغـــاربـــة وإسـ
املاضي. ويرى الناشط الحقوقي الخضري أن 
الترحيل رغــم واقعيته، لن يكون دائما،  »حــل 
ــقـــاصـــرون الــكــرة  ــــؤالء األطـــفـــال الـ وســيــعــيــد هـ
مرات ومرات، حتى لو اشتدت مراقبة الحدود، 
ألن أســبــاب الــهــروب مــن الــواقــع املـــزري داخــل 
بــالدهــم مــا زالــت قائمة وفــي تفاقم مستمر«، 

على حد تعبيره.
بعد طريقه  لــم يجد  الترحيل  أن حــل  ويــبــدو 
إلى التنفيذ، حيث إن الحكومة املغربية على 
لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي سبق 
ــارس/ آذار الــفــائــت، أنـــه »لــيــس  ــ أن أكـــد فـــي مـ
هناك أي اتفاق مع إسبانيا إلعادة القاصرين 
املغاربة املوجودين على أراضيها، لكن الرباط 
بــاملــقــابــل مــا زالـــت تشتغل مــع كــافــة الــشــركــاء 
القصر غير املصاحبن،  إليجاد حل لألطفال 
ــام لــحــقــوق اإلنـــســـان، ومــا  ــار احـــتـــرام تـ فــي إطــ

يضمن املصلحة العليا لهؤالء القاصرين«.
ــرب  ــغــ ــي وقــــــــع بــــــن املــ ــائــ ــنــ ــنـــــص اتــــــفــــــاق ثــ ــ ويـ
وإسبانيا، في فبراير/ شباط من سنة 2007، 
ــد يــمــكــنــهــا أن تــرحــل  ــدريـ عــلــى أن ســلــطــات مـ
األطفال القاصرين غير املرافقن بذويهم بعد 
التعرف على هوياتهم وتحديد عائالتهم في 
املغرب، وأنه إذا لم يتم التعرف على هوياتهم 
املــغــربــيــة. لكن  الــســلــطــات  إلـــى  يــتــم تسليمهم 
الكشف  مصدرا حكوميا مسؤوال، فضل عدم 
إلى  بالحديث  مــخــول  غير  لكونه  هويته  عــن 
اإلعالم في هذا امللف، قال إن »الحكومة تراقب 
غير  القاصرين  املهاجرين  كثب موضوع  عن 
تعتني  وأنها  إسبانيا،  في  بذويهم  املرافقن 
ــــالل الــتــنــســيــق مــع  كـــثـــيـــرا بــمــصــيــرهــم مــــن خـ
املباحثات  عبر  املعنية  اإلسبانية  السلطات 
بن  تتنقل  الــتــي  الرسمية  والــوفــود  الثنائية 

البلدين لحل امللف«.
وفــي هــذا الــصــدد، يــورد املــســؤول الحكومي 
بإسبانيا  سيحل  مغربيا  رسميا  وفـــدا  أن 
بــــهــــدف بـــحـــث مــــوضــــوع تـــرحـــيـــل فـــــوج مــن 
الــبــالد، يصل عدده  إلــى  املغاربة  القاصرين 
إلى 21 قاصرا كدفعة أولى، ومن ثم إلحاقهم 
بعائالتهم وذويهم، وذلك بعد التعرف على 
هــويــاتــهــم وبــاقــي الــبــيــانــات الــخــاصــة بهم، 

وبطريقة هجرتهم السرية إلى إسبانيا.

يـــورو عــن كــل عــمــلــيــة، وفـــق مــا جـــاء فــي بيان 
لــلــشــرطــة اإلســبــانــيــة. ويــعــزو تــقــريــر للوكالة 
األوروبية ملراقبة وحماية الحدود الخارجية 
لــالتــحــاد األوروبــــي »فــرونــتــيــكــس«، صــدر في 
هجرة  ظاهرة  تفاقم  املاضي،  شباط  فبراير/ 
إلــى قرار  الفترة األخــيــرة،  القصر املغاربة في 
الدولة فــرض التجنيد اإلجــبــاري في صفوف 
الشباب، وإلى البطالة، واملشاكل االجتماعية 
واألســريــة، وهــو مــا أقــره القاصر فــريــد، الــذي 
أصر على »الحريك« من أجل الهروب من تفكك 
أسرته بعد طالق والديه، والضغط عليه من 
أجل العمل وتدبير قوت يومه من طرف زوج 

أمه.

واقع بائس
يورد عبد اإلله الخضري، مدير املركز املغربي 
ــان، أن الـــتـــحـــريـــات املــيــدانــيــة  ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق اإلنـ
لنشطاء املنظمة تبرز أن معظم هؤالء األطفال 
يـــعـــيـــشـــون مــتــســكــعــن فــــي شــــــــوارع كـــبـــريـــات 
املــــدن اإلســبــانــيــة، خــاصــة فـــي الــجــنــوب، مثل 
إشبيلية وقادس ومورسيا، بسبب عدم قدرة 
مراكز إيواء األطفال على استيعابهم، كما أن 
العديد ممن حالفهم الحظ بالولوج إلى تلك 
املراكز، وتقدر نسبتهم بحوالي 40 باملائة من 
›‹األطـــفـــال الــحــراكــة‹‹، يــفــرون منها بــعــد مــدة 
الفارين  قصيرة. ويكمل الخضري بأن هؤالء 
مــن »قــيــود« مــراكــز اإليــــواء يــقــضــون أوقــاتــهــم 
بــن االعــتــقــال فــي مــخــافــر الــشــرطــة والتسكع 
ــة، فيما يؤمنون عيشهم  بــن الــشــوارع واألزقـ
عـــن طــريــق الــتــســول والـــســـرقـــة، وقــلــيــال منهم 
من استطاع إيجاد عمل، خاصة أن معظمهم 
املــخــدرات أو أنه  بــاإلدمــان على  جــاء مصابا 
أدمن عليها في إسبانيا. واسترسل الحقوقي 
ــفـــال »يــعــيــشــون فـــي وضعية  بـــأن هــــؤالء األطـ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة هـــشـــة، وبــــاتــــوا عـــرضـــة العـــتـــداء 
بعضهم عــلــى بــعــض، إلـــى درجـــة االغــتــصــاب 
واإلصـــابـــة بــعــاهــات، كــمــا أصــبــحــوا يشكلون 
عنصر قلق أمني على الساكنة بإسبانيا، في 
ظل تخبط حقيقي داخل الحكومة اإلسبانية 

بشأن الوسيلة املثلى لحل هذه املعضلة«.

احتجاز وفدية
ــام الــوضــعــيــة املــســتــفــحــلــة لــلــقــاصــريــن غير  أمــ
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