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العمل المیداني للشباب: كیف يمكن للشباب المغربي الحصول على

وظیفة في المستقبل انطالقا من اكتسابھم للمھارات الزراعیة؟

مركز حماية

الطفولة بفاس

مخیم صیفي

على مدار

السنة، و ھو

عبارة عن مبنى أبیض مفتوح و”الجانحون” فیه

يسقون النباتات ويزرعون البذور والحارس الوحید

في األفق، إذا كنت محظوظًا، ھو طاووس بري يقوم “بدوريات” على قطعة األرض.

بالنسبة للكثیرين منا، فإن مصطلح “مركز حماية الطفولة” ال يمّس مشاعر الضیف. لكن في مدينة فاس

ينحرف مركز حماية الطفولة عن القاعدة بأكثر من طريقة ما يمیز المركز نفسه عن غیره ھو كونه ينمي

الخبرة الزراعیة ويزيد من تأھیل الشباب وإعادة إدماجھم في المجتمع.

يشرح السید عثمان خايي، مدير العملیات، أن الھدف من ھذا المركز ھو “عدم معاقبة” بل “تثقیف”

الشباب الذين يستقبلونھم. فبدالً من تجربة األسالیب التأديبیة التقلیدية -مثل العزلة والعقاب وتقیید

الحركة -يتم منح النزالء المحتجزين فرص للعمل، التعلم والنمو أثناء فترة الحجز. وبینما يعیش النزالء

تحت المراقبة المستمرة، يتحملون أيًضا مسؤولیة تعلم المھارات الزراعیة. مثل الري و إدارة المحاصیل

وإزالة األعشاب الضارة وتطعیم األشجار. ومع وجود متوسط ستة وثالثین صبیا في المركز في يوم واحد

-وھذا العدد يتغیّر مع عملیة اإلدخال واإلفراج الیومیة -يصبح تأثیر النھج الفعال للمركز في بناء المھارات

الزراعیة واضًحا.

يأتي ھؤالء الفتیان للمركز من أسرة زراعیة قروية. وخالل اآلونة األخیرة قامت مجموعة صغیرة من

موظفي مؤسسة األطلس الكبیر بزيارة میدانیة للمركز. رافقوا فیھا تسعة من أترابه في جولة سیًرا

على األقدام إلى المرافق ومشاتل األشجار. قمنا بطرح السؤال التالي، “ما ھو الشيء الذي تعلمته ھنا

ولم تكن تعرفه من قبل في قريتك؟” توقف برھة قصیرة ثم أجاب: “لقد تعلمت كیفیة زراعة األشجار

والعناية بھا ألننا في فقريتنا نركز بشكل

أساسي على القمح والشعیر”.
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يأتي معظم الصبیان في المركز من خلفیات مشابھة: من أسر زراعیة ريفیة تستمد دخلھا من محاصیل

الحبوب ذات القیمة السوقیة المنخفضة مثل الشعیر. جعلت القیمة السوقیة المنخفضة لھذه المحاصیل

األساسیة التقلیدية زراعة الكفاف غیر مستدامة، فقد ذكرت وزارة الفالحة سنة 2019 أنه في حین أن

المواد الغذائیة األساسیة تشغل حوالي 75 ٪ من األراضي الزراعیة القابلة لالستخدام، إال أنھا ال تمثل

سوى 10-15 ٪ من اإليرادات الزراعیة و5-10 ٪ فقط من فرص العمل في ھذا القطاع. وفي الوقت نفسه

يكمن ھدف وزارة الفالحة -كجزء من خطة المغرب األخضر -في توفیر 600000 فرصة عمل جديدة.

حاالت ھي مثل الصبي الذي ذكر أعاله، فھو يمثل حالً فريدا من نوعه. فبمجرد أن يتم تنفیذ محكومیتھم

يتم إطالق سراحھم لعائالتھم حیث يأخذون معھم ممارسات بیئیة وزراعیة مھمة قاموا بتطويرھا في

المركز وال تقتصر فقط على زراعة محاصیل عضوية غیر الحبوب. ال يستفید األوالد فقط من تطبیق

خبراتھم في المنزل – وبالتالي تحسین الحصول على فرص عمل – لكن األسر تتعلم أيًضا أسالیب

محسنة للزراعة، فتنمو سلسلة القیمة الزراعیة مع كل ولد يأتي من المركز وكل أسرة تتبنى ممارسات

مستدامة، الطلب علیھا مرتفع.

كیف يسرع ھذا النھج المتبادل في إعادة تأھیل الشباب؟ ربما يعود األمر لحرية اإلختیار التي يمنحھا

موظفو المركزلألحداث. ففي حین أن رعاية المشاتل الزراعیة ھي الفائدة األساسیة لمعظم الصبیان، إال

أنھم يتمتعون بحرية المشاركة في أنشطة أخرى يجدونھا أكثر متعة. أخبرنا صبي أنه ال يحب “التواجد

في المزرعة في الصیف”، لذا يقضي وقته في أعمال اللحام والبناء والطالء. ويقوم موظفي المركز بجعل

اھتماماته مفیدة وقیمة حیث يعتقد ھؤالء بأن الصبیان يجب أن يشاركوا في بعض األنشطة الیدوية

-العملیة أيا كان نوعھا. ھناك تنوع كاٍف في األنشطة التي ال يكون فیھا األحداث أبدا ً في وضع الخمول

لفترة طويلة. إن إنتاجیتھم تجني نتائج حقیقیة ملموسة يمكن أن يشیروا إلیھا على أنھا ثمرة عملھم.

وعندما يرون النتیجة المباشرة لعملھم، يتعلمون أن ھناك فوائد مالیة وذاتیة وحتى بیئیة في أن يصبحوا

أعضاء منتجین في المجتمع.

تسلط المجموعة الواسعة من أنشطة المركز الضوء على قلق أكثر إلحاًحا يواجه المغرب الیوم وھو:

تجنید الشباب الذين يتعرضون للوصم من قبل الجماعات السیاسیة المتطرفة. وبالنسبة لألحداث الذين

يبحثون عن ھدف في الحیاة بعد انتھاء مدة محكومیتھم، يوفر المركز فرًصا لدخول سوق العمل بمھارات

ومعرفة خاصة بالصناعة. لكن مستقبل الشباب العاطل الذي ال يشارك في بناء المھارات الزراعیة غیر

واضح. عالوة على ذلك، ھذا المركز ھو واحد فقط من واحد وعشرين بالمغرب. وبالنسبة للفتیان الصغار

السّن الذين ال يتحملون نفس المسؤولیات التي يتحملھا الفتیان في فاس، فإنھم يدخلون مجتمًعا أكثر

تحضراً وأكثر قدرة على المنافسة من وقت مغادرته. إن التباعد بین العالم الذي دخلوه والعالم الذي

تركوه يتركھم عرضة للمجموعات المتطرفة ذات األيديولوجیات التي تعد بالقبول والغرض والوفاء الروحي.

مع اتساع الفجوة بین العمال المھرة وغیر المھرة، أصبح من المھم أكثر من أي وقت مضى االستثمار

في برامج ملتزمة بمنح الشباب غیر العاملین فرصة في العمل. إذا كان ھناك شيء يمكن تعلمه من

نھج مركز فاس لحماية الطفل، فھو أنه على الرغم من تجاوزاتھم السابقة في الحیاة، ينبغي أن يكون

لكل طفل مقعد على الطاولة وفرصة للتحسینو التطويرالشخصي والمھني. وبالفعل، نرى أن فوائد

سحب مقعد إضافي لألعلى يتم الشعور بھا إلى ما ھو أبعد من أبواب المركز.

أنیا كرامان (ak9zb@virginia.edu) طالبة في جامعة فرجینیا تدرس اللغة اإلنجلیزية والتاريخ. متتدربة –

الفترة الصیفیة-في مؤسسة األطلس الكبیر في المغرب.
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