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هم أطفال مغاربة، حرمهم التشرد من العلم، فتحولوا إلى أميين صغار، منهم أيتام ومجهولو الهوية. بعضهم ابتسم لهم 
الحظ وتلقفتهم بعض الجمعيات الخيرية، وآخرون توسدوا عتبة الشارع

حكايات أطفال متشردين
مغاربة حرمتهم ظروفهم من حق التعليم

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

ــاذا«.  ــتـ »كــنــت أحــلــم أن أصــبــح أسـ
)11 عامًا( حديثه  بــدأ ربيع  هكذا 
الجديد«ّ، وهو يحاول  »العربي  لـ 
أن يداري دموعه، قبل أن يتحّول هذا الحلم 
إلــى ســراب، فقد كــان ملــوت والــديــه وشقيقه 
في حادث سير، األثر األكبر في قلب حياته 
رأسًا على عقب. هكذا ودون مقّدمات وجد 

نفسه في الشارع يحمل لقب »متشرد«.
الثامنة، في  عــاش ربيع منذ أن كــان بعمر 
الشارع وتمكن من االنضمام إلى مجموعة 
من األطفال الذين سبقوه إلى هذا الفضاء 
واستطاعوا  االحــتــمــاالت،  كل  على  املفتوح 
أن يؤمنوا له عبر التسّول ما يسد به رمقه 
ومكانًا يؤويه، بالقرب من إحدى الحدائق 
ــدار الــبــيــضــاء )كــبــرى  الــعــمــومــيــة بمدينة الــ
مدن املغرب(. يقول »لم تكن الدراسة حينها 
مــن أولــويــاتــي، ألنــنــي أصبحت أبــحــث عما 
أســــّد بـــه جـــوعـــي، وكــيــف أقــضــي الــلــيــل في 
ــِرق األمــــطــــار  ــ ــغـ ــ ـ

ُ
ــارع خــــاصــــة عـــنـــدمـــا ت ــ ــشـ ــ الـ

األزقة«.
أمــــا ســعــد، وهــــو مـــن مــوالــيــد الـــعـــام 2007، 
فـــكـــان يــعــيــش فــــي كـــنـــف عـــائـــلـــتـــه، إلـــــى أن 
توفيت والــدتــه، وتــزوج والــده امــرأة ثانية، 
لــتــرعــى إخــوتــه الــصــغــار. يــقــول لـــ »الــعــربــي 
ــــذه الــســيــدة لـــم تــجــمــع شمل  الـــجـــديـــد«: »هـ
األسرة بل تسّببت في تشتيتها، وتشّردنا 
جميعًا إلى وجهات مختلفة. لم أكن أتحمل 
لنا بأسباب ومن  لنا وتعنيفها  معاملتها 
ــارع، وتـــعـــّرضـــت  ــ ــشـ ــ ــى الـ ــ دونــــهــــا. هـــربـــت إلـ
ملــحــاوالت تــحــّرش مستمرة مــن مجهولني، 
قبل أن أهتدي إلى مدخل إحــدى العمارات 
كرتون،  قطعة  أفــتــرش  كنت  فيه.  تحّصنت 
قبل أن يحن علّي حارس العمارة ويمنحني 

بطانية وأكال«.
أرى  عندما  بحزن شديد  »أشــعــر  ويضيف 
ــدارس،  ــ ــى املــ أطــــفــــااًل فـــي ســنــي يـــذهـــبـــون إلــ
مــتــأبــطــني حــقــائــبــهــم املــدرســيــة، فــي الــوقــت 
الذي أتأبط فيه كيسًا بالستيكيًا فيه بقايا 
طعام. أعلم جيدًا أن هذا الطريق لن يقودني 
إال إلى اإلدمان أو التسّول. لقد ندمت كثيرًا 
عــلــى هــروبــي مــن الــبــيــت، فــهــو بــالــرغــم من 

سيئاته أفضل من الشارع«.
بـــدوره، وقــف عبد العالي )13 عامًا( يتأمل 
املدرسي  النقل  تدافع األطفال داخل سيارة 
كانت  مــفــهــومــة.  غــيــر  بكلمات  يغمغم  وهـــو 
عن  للتعريف  كــافــيــًا   

ً
دلــيــال املتسخة  ثــيــابــه 

حــيــاتــه. اقــتــربــنــا مــنــه لــلــتــعــّرف عــلــيــه، تـــرّدد 
في البداية، قبل أن يروي قصته لـ »العربي 
ــط أســــرة  ــ ــديــــد«. يـــقـــول »تـــرعـــرعـــت وسـ الــــجــ
مفككة، مشاكلها ال تنتهي. كان مطلوبًا مني 
أن أشتغل في الصيف ألساهم في مصروف 
الـــبـــيـــت، وفـــــي تـــكـــالـــيـــف الـــكـــتـــب املـــدرســـيـــة. 
ــّم« الـــذي  »كـ ـــ ــالـ مــواصــلــة الــــدراســــة تــرتــبــط بـ
أجنيه فــي الــيــوم. هــكــذا ومــنــذ ســن صغيرة 
الــشــارع، بمسح األحذية.  بــدأت عالقتي مع 
 صندوقي 

ً
رحُت أجوب املقاهي مساًء حامال

الخشبي، الذي وحده يعرف مقدار دموعي. 
ــع أحــذيــة الــنــاس، ومنهم مــن يــرق لحالي 

ّ
أمل

ومنهم من يرمقني بنظرات متعالية«.
يضيف »فـــي ســن الــعــاشــرة غــــادرت نهائيًا 
ــــذي كــــان عـــبـــارة عـــن غــرفــة  مـــنـــزل أســـرتـــي الـ

هوامش

) Getty/التشرد يفقدهم الحياة الطبيعية )جيري رودفرن

B

الحني  ذلــك  منذ  الجميع.  فيها  ينام  ضيقة 
 في 

ّ
فقدت أية صلة بالتعليم والقراءة. يحز

نفسي أن أرى أطفااًل منحتهم الحياة فرصة 
األطفال  مــن  ومجموعة  أنــا  بينما  التعليم، 
نــجــوع وال يــد تمتد لــنــا، نــمــرض وال دواء، 

وقد نموت وال يلتفت إلينا أحد«.
الــعــائــلــيــة،  واملــشــاكــل  والــيــتــم  للفقر  نتيجة 
وغــيــرهــا مــن املــشــاكــل االجــتــمــاعــيــة، يعيش 
هؤالء األطفال في ظروف قاسية محرومني 
بــأي  يتمتعون  وال  التعليم،  فــي  الــحــق  مــن 
إال من  لالندماج،  رعاية صحية وال فرصة 
كــان نصيبه اإلدمـــاج فــي إحــدى مؤسسات 
كما  الطفولة،  دور  أو  االجتماعية  الــرعــايــة 
ى 

ّ
الــطــفــل املتخل هــو حـــال آدم )9 ســـنـــوات(، 

عــنــه، الــــذي انــتــشــلــتــه الــشــرطــة مـــن الــشــارع 
ليتمتع بالرعاية في دار األيتام اللة حسناء.
كان حظ هذا الطفل جيدًا، مقارنة مع سعد 
وعــبــد الــعــالــي وربــيــع، وتــمــكــن بفضل هــذه 
االنــدمــاج واللعب والتعلم أيضًا،  الـــدار مــن 
إلـــى جــانــب أطـــفـــال هـــذه املــؤســســة الــتــابــعــة 
لـــوزارة الصحة والــتــي تأسست عــام 1956، 
ــبـــل جــمــعــيــة اإلحـــــســـــان الــتــي  وتــــــــدار مــــن قـ
أنـــشـــأتـــهـــا مــجــمــوعــة مــــن املـــتـــطـــوعـــني. وقـــد 
 2834 الــثــمــانــيــنــيــات  نــهــايــة  مــنــذ  استقبلت 
، 2701 غادروا من بينهم، و1689 تمت 

ً
طفال

حضانتهم بفضل الكفالة، بحسب مسؤول 
باملؤسسة فضل عدم ذكر اسمه.

تــفــتــح املــؤســســة أبــوابــهــا لــأطــفــال وتــؤمــن 
لــهــم الــرعــايــة واملـــــأوى والــتــعــلــيــم والــرعــايــة 
الــصــحــيــة والـــدعـــم الــنــفــســي واالجــتــمــاعــي. 
إذ تحرص  أولــويــاتــهــا،  مــن  التعليم  ويــعــّد 
عــلــى تـــوفـــيـــره داخـــــل املـــؤســـســـة وخــارجــهــا 
ــتـــدريـــس  ، مــــن بــيــنــهــا الـ

ً
لـــفـــائـــدة 90 طــــفــــال

املــــدارس الخصوصية،  فــي بعض  املــجــانــي 
والشراكة مع مؤسسات عديدة.

تبذلها هذه  التي  الجهود  الرغم من  وعلى 
املــؤســســة وغــيــرهــا مـــن جــمــعــيــات املجتمع 
ــي، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى بـــــرامـــــج الــــدولــــة  ــ ــدنــ ــ املــ
وآلــيــاتــهــا ملــحــاربــة الــتــشــّرد، مــن خـــالل رقــم 
أخضر للتبليغ عنه وإطــالق مرصد لرصد 
وتسيير مختلف مراكز الرعاية االجتماعية 
زالــت  مــا  الــظــاهــرة  أن  إال  والتنسيق بينها، 
في تزايد بحسب الباحث في علم االجتماع 
عبد الرحيم الزعيم، الذي يؤكد في تصريح 
إلى مزيد من  الحاجة  الجديد«،  »العربي  لـ 
الــجــهــود مـــن أجـــل اســتــراتــيــجــيــة تــشــاركــيــة 
نــاجــعــة لــلــقــضــاء عــلــى الــتــشــرد وتــداعــيــاتــه 

االجتماعية والنفسية.
ــقـــول الـــبـــاحـــث الـــســـوســـيـــولـــوجـــي »يـــحـــرم  يـ
الــحــيــاة الطبيعية،  املــتــشــردون عــمــومــًا مــن 

ــفـــال،  ــر يـــكـــون عــلــى األطـ ــبـ لــكــن الــتــأثــيــر األكـ
ويتعّرضون  الــشــارع،  عليهم  يقسو  الــذيــن 
للمضايقات املستمرة، وقد يقعون ضحايا 
ــان والــتــســّول،  ــ لــالغــتــصــاب أو فــي فــخ اإلدمـ
كــمــا يــفــتــقــدون ألبــســط الــحــقــوق فـــي حــيــاة 
ــد ســهــل  ــيـ ــم »صـ ــهـ ــى أنـ ــ كـــريـــمـــة«، مـــشـــيـــرًا إلـ
لشبكات التسّول أو تجارة األعضاء وحتى 

الجماعات اإلرهابية في املستقبل«.
وبـــالـــرغـــم مـــن الـــتـــقـــّدم الــكــبــيــر فـــي مــعــدالت 
ــــي أجـــــــــزاء عـــديـــدة  االلــــتــــحــــاق بــــــاملــــــدارس فـ
ــال مـــن الفئة  ــفـ الــعــالــم، إال أن عـــدد األطـ مـــن 
العمرية من 6 سنوات إلى 11 سنة من غير 
 .2011 عــام  منذ  ازداد  بــاملــدارس  امللتحقني 
وهــنــاك حــوالــي 124 مــلــيــون طــفــل ومــراهــق 
اثنني من  أن  كما  بــاملــدارس،  غير ملتحقني 
ــون مــرحــلــة التعليم  ُيــِتــمُّ كــل خمسة أطــفــال 
األساسية دون أن يتعلموا القراءة والكتابة 
وإجــــــراء الــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة الــبــســيــطــة، 
املتحدة  األمـــم  لبيانات منظمة  وفــقــًا  وذلـــك 

للطفولة »يونسيف«. 
وإذا كان حلم أطفال الدول املتقدمة تجاوز 
ــإن حلم  أســــوار املــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة، فـ
هــــؤالء الــفــتــيــة هــو الــحــصــول عــلــى فرصة 
للتعليم واملساواة والرعاية، لالندماج في 

املجتمع.

نتيجة للفقر واليتم 
واملشاكل العائلية، 

وغيرها من املشاكل 
االجتماعية، يعيش 
هؤالء األطفال في 

ظروف قاسية 
محرومني من الحق في 

التعليم.

■ ■ ■
تفتح مؤسسة 

اإلحسان أبوابها 
لألطفال وتؤمن لهم 

الرعاية واملأوى والتعليم 
والرعاية الصحية 
والدعم النفسي 

واالجتماعي. ويعّد 
التعليم من أولوياتها.
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مليون طفل ومراهق 
غير ملتحقني 

باملدارس.

باختصار

رشا عمران

املحمول تطبيقا عامليا  إلــى هاتفي  مــدة، أضفت  قبل 
ــنــك مـــن مــعــرفــة اســم 

ّ
ــو يــمــك ــــر«، وهــ ــول يـــدعـــى »تــــروكــ

الشخص الذي يتصل بك، إن كان رقمه مجهوال لك. 
ومثل كل هذه امليزات الخدمية، بدأ »تروكولر« تحديث 
والخدمات  املــيــزات  بنفسه، وإضــافــة مزيد من  نفسه 
لعمالئه. فجأة بــدأت أرى أمــام أسماء أصدقائي على 
الهاتف أن فالنا يضع هاتفه على وضعية الصامت، 
أو يــجــري اآلن مــكــاملــة، أو أنــهــى آخـــر اتــصــال لــه قبل 
دقيقتني! وهكذا، يقدم لك »تروكولر« معلومات كاملة 
عن وضع الشخص الذي كنت تنوي االتصال به، مهما 
لــو كــان مقيما فــي أقاصي  بــه، وحتى  كانت عالقتك 
التطبيق على هاتفي  العالم. أصبت بالخوف، وألغيت 
 عـــن فـــضـــول مــعــرفــة أصــحــاب 

ً
املـــحـــمـــول، مــســتــغــنــيــة

األرقام الغريبة، وتاركة لنفسي مفاجأة اكتشاف من 
الذي يتصل بي. 

أتاحت الثورة الرقمية للبشر اختصار الزمن، وسرعة 
االتـــصـــال والـــتـــواصـــل، وأتـــاحـــت لــهــم أيــضــا اكــتــشــاف 
اآلخر املجهول، وضمور هالة الخوف منه، لكنها في 
املقابل ألغت كل أنواع الخصوصية، إذ يصبح الكائن 
مكشوفا أمام الجميع، وتبدأ مساحته بالخصوصية 

بالتآكل شيئا فشيئا، وينعدم الخيال اإليجابي الذي 
اإلنسانية،  عالقاتهم  تطوير  فــي  البشر  يستخدمه 
األعــذار  والتماس  املسامحة  ميزة  تماما  تلغي  مثلما 
الرقمية وثورة  الثورة  روا معي ما قبل 

ّ
لآلخرين: تذك

املحمول.  أجــهــزة  اخــتــراع  الحديثة، وقــبــل  االتــصــاالت 
كان للشوق بني العشاق أو بني األصدقاء مــزاج آخر 
تماما، كان الحبيب الغائب أو البعيد موضوعا  ضمن 
والحب  الشوق  عناصرها  اإليجابية،  الطاقة  من  هالٍة 

والتوق للقاء قريب. 
اليد تحمل معها شيئا  املرسلة بخط  الرسائل  كانت 
من رائحة الحبيب أو الصديق. فيها بعض أثره الحي، 
ــه تــرســل مع  بــعــض الــــدفء والــحــمــيــمــيــة، بــعــض روحــ
الــيــد. كــان أيضا ثمة  الــورقــيــة املكتوبة بخط  الــرســالــة 
إلى  املرسل لكي تصل رسالته  وقت ما وجهد يبذله 
مــن يــريــد، شـــراء ورق خـــاص، االنــتــبــاه إلــى خــط يــده، 
ومــحــاولــة أن يــكــون جميال ومــقــروءا، ثــم الــذهــاب إلى 
مكتب الــبــريــد وشـــراء الــطــوابــع، وإلـــى آخــر مــا هنالك. 
كانت الرسالة الورقية املكتوبة دليال أكيدا على املحبة 
والشوق. وغياب الرسالة أو تأخرها عن موعدها كان 
يستدعي القلق، لكنه القلق املشوب باملحّبة ال بالغيرة، 
فعذر التأخير موجود دائما: املرسل قد يكون مريضا 
دائما،  يقولون  كما  معه(  عــذره  )الغايب  مشغوال،  أو 

اآلن  أحــد  أي  اآلن. ال يستطيع  مــا يحدث  على عكس 
إيجاد عذر مناسب لتقصيره، حتى الرغبة باالبتعاد 
قليال أصبحت غير مقبولة، إذ كيف سألتمس عذرا 
لحبيٍب ال يتواصل معي كما أريد، وأنا أعرف أنه قبل 
قليل كان يتكلم مع أحد؟ وكيف سأعذره حني أرسل 

له رسالة وال يجيبني، وأنا أعرف أنه قرأها؟  
ــائــــل الـــتـــواصـــل قـــدرتـــنـــا عـــلـــى الـــتـــواصـــل  ــرت وســ ــ دمــ
والحميمية اإلنسانية. صرنا رقميني مثلها، سريعي 
الــغــضــب واالســتــفــزاز إذا مــا شــعــرنــا بــالــتــجــاهــل من 
اآلخرين، حتى لو كان تجاهال غير مقصود. دمرت 

أيضا الرغبة والحاجة إلى التقاط األنفاس من الضغط 
الــيــومــي، ســتــكــون االتـــصـــاالت والــرســائــل املــتــواصــلــة 
ومــراقــبــة الــتــحــركــات، واملــحــاســبــة عــلــى كــل حــركــة أو 
ــقــرأ فــي وجــه رغبة 

ُ
ــٍة لــم ت اتــصــاٍل لــم ُيــنــجــز، أو رســال

االنعزال واالبتعاد قليال! فتحت املجال أيضا للسهولة 
في كل شيء، في إطالق العنان للتعبير عن العواطف، 
وفي قطع العالقات نهائيا، وفي الشك باآلخر. يكفي 
أن تمسك هاتفك بيدك وتضغط على أزرار ما، ليذهب 
ما تريد قوله إلــى اآلخــر بلحظة، ومــن دون أي جهد، 
لــآلخــر. في  وبـــدون إعـــادة تفكير بما يجب أن تقوله 
فورة غضبك قد تكتب له ما يدمر كل مودة. ال تعطيك 
أو  للتفكير  اإلرســـال واالتــصــال فرصة  فــي  السهولة 
وامتصاص  التسامح  على  قدرتك  فقدك 

ُ
وت املراجعة، 

العالقة  فــي  حميميتك  فقدك 
ُ
ت مثلما  تماما،  الغضب 

الرسالة نفسها إلى  مع اآلخرين، إذ يمكن أن ترسل 
عــشــرة أشــخــاص مــعــا، مــن دون تمييز شــخــٍص من 
اآلخــر، من دون أن يشعر أي منهم بأنه مميز لديك،  
ــثــورة  هـــل يــمــكــن لــنــا أن نــســتــرجــع عــفــويــة مـــا قــبــل ال
بات  أنــه  أظــن  الــدمــار؟  مــن  لنحمي عالقاتنا  الرقمية، 
صعبا، إذ اعتدنا على وسائل التواصل وأدواتها بني 
أيدينا اعتياد اإلدمان، فلنقل معها وداعا للرومانسية 

وللغفران.

حين أصبحنا ديجتال

وأخيرًا

اعتدنا على وسائل التواصل 
وأدواتها بين أيدينا اعتياد 

اإلدمان، فلنقل معها وداعا 
للرومانسية وللغفران
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