
  Funded by the European Union                                                                                

 

 

 
 

    

 
 

 

 

 بالغ صحفي

 دراسة: المهاجرون األجانب في عيون شباب مدن وجدة والحسيمة والفنيدق

 

ANMARواألندلس ) شمال المغرب في المحلية نشرت فدرالية أنمار للجماعات - 2021شتنبر  13تطوان، 

( نتائج دراسة حول "تصور الهجرة في مدن FAMSI( والصندوق األندلسي لبلديات التضامن الدولي )

 26و  18شابًا من ثالث مدن تتراوح أعمارهم بين  2737وجدة، الفنيدق والحسيمة"، والتي تم إجراؤها مع 

 عاًما عبر اإلنترنت )انظر المنهجية في الملحق(.

 :داف هيهجرة بدون أفكار نمطية "، تصبو للوصول لثالثة أه هذه الدراسة، وهي جزء من حملة "

 والمهاجرين.تقديم فكرة متوازنة وواقعية عن تصور الهجرة  -1

محاربة األفكار المسبقة والقوالب النمطية، فيما يتعلق بالمهاجرين، واقتراح حلول لبناء سرد إيجابي حول  -2

 الهجرة؛

 . تعزيز قدرات البلديات الثالث في التعامل مع قضايا الهجرة.3

وجية بتصورات الهجرات األجنبية لدى ساكنة المدن المذكورة و أثرها على العالقات واهتمت الدراسة السوسيول

االجتماعية والثقافية بين الساكنة المحلية والمهاجرين. كما تناولت القضايا التي تهم العالقات التي تنسج بشكل 

 يومي بين السكان المحليين والمهاجرين.

 كما يلي:االحصائيات الرئيسية لهذه الدراسة جاءت 

٪ 96.5تعتقد األغلبية العظمى من الشباب الذين شملهم االستطالع الخاص بالدراسة  مستوى تعليم المهاجرين: -

 ٪ في الفنيدق ) أن المهاجرين ال يتمتعون بمستوى تعليمي كاٍف(.71.6٪ في وجدة و 83.8من شباب الحسيمة و 

الذين تم استجوابهم يعتبرون أن المهاجرين غير  األغلبية العظمى من الشباب التواصل مع المهاجرين: -

 ٪.73.1٪ وأخيراً الفنيدق بنسبة 88.8٪ يعتقدون ذلك في الحسيمة ، تليها وجدة بنسبة 98.4اجتماعيين. أكثر من 
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أشارت اإلجابات التي قدمها جميع األشخاص الذين تم سؤالهم أن سبب هذه العزلة  سبب انعزال المهاجرين: -

 ٪(.8.9٪( والفقر )13.2٪( ، يليه الدين )91.9أوالً هو حاجز اللغة ) المفترضة

ة. -األغلبية الساحقة من الشباب الذين تمت مقابلتهم ال يخططون للزواج من مهاجر الزواج من مهاجر)ة(: -

. واألسباب المقدمة هي ٪ في الفنيدق29.4و٪ في وجدة 66.8و٪ في الحسيمة 94.9ويبلغ هذا المعدل 

ومخاوف األسر والوضع  والثقافة،"الصعوبات المتعلقة بالزيجات المختلطة، سيما االختالف في الدين 

 االجتماعي والمالي للمهاجرين".

 ٪،97.1هناك عالقات ودية مع المهاجرين خاصة في الحسيمة بمعدل استجابة إيجابي  ة:-صداقة مع مهاجر -

٪ 58.1٪ في وجدة و 79.3ن المدينتين األخريين أنه ليس لديهم أصدقاء مهاجرون، بنسبة بينما يقول الشباب م

 في الفنيدق.

أجاب غالبية الشباب باإليجاب وال يمانعون ذلك. وتبلغ نسبة الردود اإليجابية  ة:-أن يكون جارك مهاجر -

 ٪ في الفنيدق. 73.1٪ في وجدة وحوالي 97و٪ في الحسيمة 99.5

 

 للدراسة:ولية الخالصات األ

تتأرجح التصورات التي تم جمعها في إطار هذه الدراسة بين نقص المعرفة واستمرار الصور النمطية حول 

السكان المهاجرين. يمكن تفسير هذه التصورات المتناقضة من خالل عاملين. العامل األول هو وضعية الهجرات 

العامل المفسر الثاني، يكمن في جودة المعلومات المتداولة بكل مدينة على حدة )حضور المهاجرين بالمدينة(. 

 حول الهجرة في هذه المناطق.

أجرت هذه الدراسة تشريحا لمالمح الهجرات بالمدن الثالث. إذ ذكرت أن مدينة وجدة العامل األول:  -

دان تواجد عدد تشهد استقرار عدد من المهاجرين منذ عدة سنوات، في حين أن مدينتي الحسيمة والفنيدق تشه

 قليل من المهاجرين األجانب الذين يتنقلون بشكل كبير بين مدن الشمال والوسط.

 

وهكذا مدينة وجدة تعرف ضغوطات الهجرة على مدى عقدين منذ الزمن. الشيء الذي أدى بطبيعة  

هناك معرفة جيدة للمهاجرين بمدينة وجدة بالمقارنة مع  المهاجرين. وبالتاليالحال إلى خلق عالقات تفاعلية مع 

مدينتي الحسيمة والفنيدق. من ناحية أخرى، فيما يتعلق بالتعايش االجتماعي، فإن مدينتي الحسيمة والفنيدق اللتين 
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للمهاجرين. لدى فحسب الساكنة المستجوبة، فكرة التعايش االجتماعي مع  وكبيًراال تشهدان وجودًا مستمرا 

 عن التعايشلمهاجرين تلقى تفاعل ايجابي، بينما مدينة وجدة، فهي على العكس من ذلك، لديها فكرة سلبية ا

 االجتماعي مع المهاجرين بحيث تصاحب ضغوطات الهجرة لألسف توترات هيكلية معقدة.

عدم وجود مصدر موثوق للمعلومات حول هذا الموضوع المتشعب. كما أظهر هذا  العامل الثاني: -

( والشائعات المنتشرة في بيئة Whatsapp(  و )Facebookاالستطالع، فإن الشبكات االجتماعية )

 المشاركين هي المصادر الرئيسية للمعلومات لهؤالء الشباب حول هذا الموضوع. إذ يمثل كل من واتسآب 

ـ  تجارب الشخصية ٪ من المستجيبين في المدن الثالث، بينما تمثل ال85.6وفيسبوك مصدرا للمعلومات ل

٪ في الحسيمة كمصدر للمعلومات. تؤثر هيمنة القنوات الرقمية 1٪ فقط في وجدة و 5أو المالحظات المباشرة 

على جودة المعلومات المتداولة حول المهاجرين في المدن الثالث. ويمكن أن يؤدي عدم اتخاذ االحتياطات بشأن 

 .والمهاجرينر الكاذبة والشائعات حول الهجرة دقة المعلومات ومصدرها إلى تعزيز انتشار األخبا

 التوصيات الرئيسية:

 وبعد هذه النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها:

 ( إقامة حمالت تواصلية وتوعوية تستهدف الشباب حول تمثالت متوازنة وواقعية للهجرة.1

دية الثقافية ومزايا وفرص ( اعداد حمالت تواصلية موجة للمسؤولين المنتخبين المحليين حول التعد2

 الهجرة.

 ( تعزيز إدماج الهجرة على المستوى مخططات التنمية المحلية 3

 ( تعزيز القدرات والمهارات المهنية للفاعلين االجتماعيين من أجل رعاية ودعم أفضل للمهاجرين.4

 

ا الهجرة وتفكيك الصور النمطية تستمر حملتنا في المشاركة في زيادة الوعي بقضاي الدراسة،بناءً على نتائج هذه 

والقوالب النمطية حول الهجرة. هذه المبادرة تساعد على مكافحة انتشار األخبار الزائفة والشائعات حول الهجرة، 

 .19-ال سيما في سياق جائحة كوفيد 

مدن والتبادل الثقافي: مدن البحراألبيض المتوسط،  الحوكمة” مشروعللتذكير، هذه الدراسة هي جزء من 

يتم تمويله من طرف االتحاد األوروبي ومن قبل مشروع "هجرة البحر األبيض المتوسط من  والذي“متنوعة

(، المدن المتحدة ICPMDDالتابع للمبادرة المشتركة للهجرة والتنمية )MC2CMمدينة إلى مدينة " 

تنفيذه من قبل فيدرالية "أنمار" و"فامسي" بالتعاون  ويتم  ONU habitat(و CGLUوالحكومات المحلية )

 مع البلديات الثالث المعنية من خالل هذه الدراسة.
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 مالحظة حول منهجية الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة على النهج الديناميكي الذي يجمع بين جمع البيانات النوعية والكمية مع مقارنتها 

مع بعضها البعض. تمثلت العينات المدروسة من ناحية في الشباب المقيمين في المدن الثالث الذين تتراوح 

 2750مسؤولين المحليين. شارك عاًما، ومن ناحية أخرى،  في موظفي البلديات وال 26و  18أعمارهم بين 

استبيانًا من بين  2737. وتم اختيار 2020شابًا في هذا االستطالع عبر االنترنيت خالل الربع األخير من عام 

 مجموع األجوبة المتوصل بها. 

أخذت إدارة االستبيان بعين االعتبار المؤشرات المتعلقة بالمستوى التعليمي والدخل والجنس وأماكن 

 .اإلقامة

تم إرسال االستبيان الثاني إلى المسؤولين والممثلين المنتخبين للبلديات الثالث المعنية. ستكون نتائج هذا 

 االستبيان المحدد موضوع بيان الحق.

نظًرا للقيود المرتبطة باألزمة الصحية ، تم إجراء هذه االستبيانات بطريقة تدمج استخدام االستبيانات 

 جسديًا في الميدان عندما سمحت الظروف الصحية بذلك.  عبر اإلنترنت ولكن أيًضا

 

 للتواصل :

 
Coordination.anmar@gmail.com  ----- Famsi@andaluciasolidaria.org 

 

mailto:Coordination.anmar@gmail.com
mailto:Famsi@andaluciasolidaria.org
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Facebook: @ANMAR ----  Twitter: @ANMAR 

https://www.facebook.com/Federation.ANMAR/
https://twitter.com/AnmarFederation

