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  َشٌر........ ولكن؟؟؟َب

 

 نباء العامليـة عـن  كنت أشاهد قبل أيام تقريًرا ألحد وكاالت األ

ما أمسته ظاهرة أوالد الشوارع يف بع  الدول, وقد ركز التقريـر  

يف أحــد فقراتــه علــح الفلــبني وهــي دولــة  ســيوية مشــهورة, وذكــر    

أنه يوجد يف العاصـمة مـانيال أكثـر مـن سـبعني ألـف طفـل         رالتقري

من هـؤالء األطفـال الـذين رمـت بهـم أمهـاتهم ألسـباب متعـددة, مـن          

أوالد غــري شــرعيني ولــدوا بســبب عالقــات جنســية بــني  أهمهــا إنهــم 

أمهاتهم وبني  بائهم اجملهولني حتح مـن قبـل األمهـات يف كـثري مـن      

ــال        ــؤالء األطفـ ــه هـ ــا يعانيـ ــن مـ ــر عـ ــدم التقريـ ــد حتـ ــان, وقـ األحيـ

وأشـباههم حـول العــامل مـن اإلحســاس بالغربـة والضــياع مـن انعــدام      

ل الشــاقة وعــن األســرة, وكــذلك حتــدم عــن اســتغالهلم يف األعمــا

ــان        ــ  األحيـ ــهم يف بعـ ــح قتلـ ــل وحتـ ــهم, بـ ــم وب عراضـ ــارة بهـ التجـ

ــا       ــن يســ ل عــنهم أو يرعــاهم, كم ــات دون أن  ــدوا م كاحليوان

حتدم التقرير عن  اوالت بعضهم املسـتميتة لكـي يعيشـوا حيـاة     

طبيعية يف اجملتمع, وما يواجهونه من صدمات من جـراء فشـلهم يف   

م يف جمــاالت الرذيلــة, أو جمــاالت    تلــك احملــاوالت ومــن ثــم عملــه     
                                                           

  6هـ ـ املوافـل    1414 رم  16, الثالثاء جبريدة البالدُنشر هذا ملقال 

 (.10591م, العدد)1993يوليو
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اجلرميــة املختلفــة, وبعــ  هــؤالء األطفــال قــد ال تتجــاوز أعمــارهم   

األربع سـنوات, وهـم يعيشـون علـح مـا  دونـه يف صـفائح الزبالـة,         

وحينمــا شــاهدت هــذا التقريــر تــذكرت مــا شــاهدته يف بعــ  دول  

 أمريكا اجلنوبية قبل ثالم سنوات حينما كنت يف زيارة لعدة دول

ــا        ــا, وكن ــارة لكولومبي ــا بزي ــث قمن ــزمالء, حي ــع بعــ  ال ــا م فيه

ــو ــمة  نتجـ ــام يف العاصـ ــد األيـ ــاء أحـ ــ   ل يف مسـ ــة بعـ )بوغوتا( برفقـ

املســـلمني أمـــام املركـــز اإلســـالمي فيهـــا, وكـــان اجلـــو مييـــل إىل 

الــربودة إىل حــد مــا فلفــت نظرنــا وجــود عشــرات األطفــال يف مواقــع 

يف بعــــ  الرباميــــل  عديـــدة مــــن الشــــوارع, وقــــد أشــــعلوا الــــنريان 

ــا وهــو      ــار اســتغرابنا ودهشــتنا, فســ لنا مرافقن لالســتدفاء, ممــا أث

ــن تواجــدهم يف        ــال, وع ــن هــؤالء األطف ــا ع ــد وب حواهل ــبري بالبل اخل

الشوارع يف هذه الساعة ويف هذا اجلو البـارد دون وجـود كبـار مـن     

بينهم, فقال لي أن هـؤالء األطفـال الـذين تشـاهدونهم ال يشـكلون      

وعـــات بســيطة مـــن  الف األطفــال املشـــردين يف شـــوارع   ســو  جمم 

العاصــمة الكولومبيــة, وأن هــؤالء األطفــال ال يعــرف هلــم أســر وإن 

 تأمهاتهم هن الالتي يلقني بهـم يف الشـوارع و ألنهـم يولـدون بعالقـا     

غري شرعية مـن أمهـات صـغريات أو جـاهالت أو فقـريات, يتخلصـن       

هؤالء األطفال يسـتغلون  منهم برميهم يف الشوارع, كما حدثين إن 

من قبل العصابات يف اجلرائم كما أن بعضـهم يسـرقون مـن بعـ      
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الدول ويؤخذ منهم قطـع غيـار بشـرية كمـا عـرب لـي ووو كـالُكلح        

وغريها وال يوجـد مـن حيمـيهم, وأخربنـي إن إسـرائيل أخـذت مـنهم        

قرابــة ألفــي طفــل قبــل عــدة ســنوات, لرتبيــتهم وتــدريبهم ليصــبحوا   

 دود يف املواقع اخلطرة.جزء من حرس احل

وقـــد قمـــت بعـــد ذلـــك بزيـــارة إىل بـــريو, وجتولنـــا يف عاصـــمتها   

)ليما(, وأثناء جتوالنا يف بع  أحيائها املتواضعة ذكر لنا مرافقنا 

وكان أحد أعيان اجلالية العربية هناك أن هذا احلي ميتل  ب لوف 

نا األطفال الذين ال أسر هلم, وحدثنا عن شيء من أحواهلم, أحسس

من خالهلا إن عيشة احليوانات والبهـائم خـري مـن عيشـتهم, وذكـر      

لنا أن السبب الرئيسـي يف تشـريدهم أنهـم أبنـاء ال يعـرف هلـم  بـاء,        

ــار     ــوارع والـــذي أثـ ــائهم بالشـ ــاتهم بإلقـ ــنهم أمهـ ــتخلإ مـ ــالي تـ وبالتـ

اائزازي أن أهل البلد يعطونهم تسمية يشـبهونهم فيهـا بعيسـح بـن     

م ــ, فعجبت هلم ولقلـة أدبهـم مـع نبـيهم عيسـح      مريم ــ عليهما السال

 وأمه مريم, رغم زعمهم بانتمائهم دينًيا هلم.

( و)سـاو بـاول  بزيـارة إىل الربازيـل, وجتولنـا يف   وقد قمنا بعد ذلـك  

أكرب مدنها وكان دليلنا الشيخ أ ـد علـي الصـيفي شـيخ الـدعاة      

عـرب  يف الربازيل وأمريكا اجلنوبيـة وأحـد كبـار رجـال األعمـال ال     

هنــاك, فشــاهدنا املئــات مــن األطفــال املشــردين يف الشــوارع, حتــح 

إننا رأينا بع  منهم وقد أصيبوا من جراء حوادم الطريل ال يسـ ل  
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شــاهدنا  الف العشــش واملزابــل الــيت اختــذها      اعــنهم أحــد, كمــ  

أولئك األطفال مساكن هلم وقد, علمنا من  دثنا أنه يقتـل مـنهم   

ت السـيارات أو القطـارات أو علـح أيـدي     العشرات يومًيا حتت عجال

العصابات, كما أن العصابات املسلحة وجتار املخدرات  نـدونهم  

حلسابهم, أما البنات فيستغلهن أهل الفحـش يف البلـد ليـنجر مـرة     

أخر  مجاعات من املشردين مثلـهن إضـافة إىل اسـتغالهلم مـن قبـل      

 بعـــ  العصـــابات الـــيت تتـــاجر ب عضـــائهم اجلســـدية كـــالكلح      

والعيون وغري ذلك, وحينمـا كنـت أقـارن بـني هـذه احلالـة املختلفـة        

يف تلك البلدان كنت أحس بفضل اهلل علح املسلمني وعلح البشرية 

 أمجع يف حتريم الفاحشة.

بي يف العام املاضي,  وقد عادت بي الذاكرة إىل موقف  خر مرَّ

لرحلــة طالبيــة أعــدها  كحيــث دعيــت يف أيــام عيــد األضــحح املبــار 

ميزوري( يف الواليـات املتحـدة    ا)كولومبيلسعوديني يفادي الطلبة ان

)أوزارك( وهـي  كانت هذه الرحلة يف منطقة حبـريات األمريكية, و

أمجل البحريات اليت شاهدتها حتح اآلن يف الواليات املتحـدة, وقـد   

اصــطحب الطــالب معهــم زوجــاتهم وأطفــاهلم يف هــذه الرحلــة, وقــد 

ــا ســوًيا لركــوب أحــد ا   ــبحرية,   توجهن ــدة للتجــول يف ال لقــوارب املع

ــات باحلجــاب الشــ    رعي, وإذا وكانــت النســاء  تشــمات ومتحجب

متوســط الســن يتوجــه إلينــا مســرًعا      ب حــد البحــارة وكــان رجــالً   
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وبطريقة ملفتـة للنظـر جعلتنـا نتخـوف منـه, ثـم سـ لنا مـن أيـن أنـتم           

 إلينــا باللغــة اإلجنليزيــة  قلنــا لــه حنــن مــن الســعودية فوجــه الكــالم  

أنــتم أحســن نــاس, ونســائكم أحســن نســاء فهــذه     همــا معنــا قــائاًل

هلـا وللرجـال, واسـت نف     طبيعة املرأة, احلشمة والسرت, وهو أصون

ــائالً  ــه ق ــة يف مصــيبة      كالم ــات الغربي ــد وقعنــا حنــن يف اجملتمع لق

كرب  ال حل هلا, وهي أن بعـ  الرجـال اخرجـوا املـرأة عنـدنا مـن       

هـا مـن أجـل شـهواتهم فضـاعت هـي       بيتها ومـن حشـمتها ليتالعبـوا ب   

ــذًرا     ــال  ـ ــهوة, وقـ ــبيل الشـ ــعنا حنـــن يف سـ ــا وضـ ــاعت أبناءنـ وأضـ

ــا فيــهو      وناصــًحا وكانــت عينيــه تــدمع إيــاكم أن تقعــوا فيمــا وقعن

إياكم أن تقعوا فيما وقعنـا فيـهو , فحمـدنا اهلل ودعونـا أن حيفـ       

ــة و   ــلمني كافـ ــا ويف بـــالد املسـ ــرأة يف بالدنـ ــد أاهلل املـ ــا كيـ ن يقيهـ

 لكائدين.ا

 

       

 

 

 

 


