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اإنّ   ه��ذه   املجموع��ة   م��ن   التجارب   ه��ي   عمل   �شحفي   ميّث��ل   ثمرة   125  
 مقابل��ة   اأجرته��ا   املوؤلف��ة   ب��ن   دي�ش��مرب / كانون   الأول  2013 
 ودي�ش��مرب   2014   يف   اجلزائ��ر   واملغ��رب   وتون���س .  وق��د   مّت��ت   ه��ذه  
 املقاب��ات   مع   اأمهات   عازبات و بالأخ�س   م��ع   بع�س   املتخ�ش�شن  
 الذي��ن   يعملون   معهن   ب�ش��كل   مت�ش��ل   على   امليدان   يف   اإطار   جمعيات  
 املجتم��ع   امل��دين   اأو   اخلدم��ات   العام��ة .  و   جت��در   الإ�ش��ارة   اإىل   اأنّ   كل  
 تغي��ر   ط��راأ   بع��د   هذه   الف��رة   –   مهما   كان   نوعه،   �ش��واء   تعلق   باحلالة  
 الفردي��ة   ل��كل   ام��راأة   مت��ت   مقابلته��ا   اأو   باملنظمات   الت��ي   ميثلنها   يف  

 ذل��ك   الوق��ت   –   ل��ن   يت��مّ   بالت��ايل   ت�شمينه   يف   ه��ذا   الكتاب .  
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ت�ش��كر املوؤلفة جميع من وافق على التحدث اإليها ف���ّركها بكل �ش��خاء يف كل ممار�ش��اته 
وجتاربه وخرباته واأفكاره .  

�ش��كرا جزيا ل�  :  �ش��لوى عبد اخلالق عبده، ب�ش��مة عبيدي، مليكة عّفا���س، اأمل اآيت م�ش��عودان، 
فتيحة اآيت �شي�ش��املي، نادية اآيت الزيت، ل�  اأ. يو�ش��ف عنري بوزار، اإينا���س عوادي، عائ�ش��ة 

عرو�ش��ية مك��ّدة، زهي��دة ع��زون، اميلي بارو، مرمي بّلعا، فريدة بلغ��ازي، من�شف بن عبد اهلل، 
اأمينة بن عائ�ش��ة، جيهان بن عمار، منية بن جميع، �ش��امية بن م�ش��عود، هيفاء بن ميلود، جناة 

بالرحومة، ر�ش��يد بن �ش��امل، فاطمة بنّدي، ليلى بن عياد ال���ريف، فاطمة بال�ش��ايب، ليلى بن 
يحيى، عائ�ش��ة بالري���س بال�ش��يخ الفاقون، �شفية بودن، فاطمة بوفنيك، ملياء ابراهم، كرمية 

بريني، دنيا برين�شي، مديحة ال�شاو���س، حجيبة ال���رقاوي، علياء ال�ش��ارين ال���ريف، فاتن 
ال���ريف، نادية ال���رقاوي، حنان ال�ش��ارين، زكية �رامو، ابت�ش��ام دعدو�س، حبيب الدبابي، 

عبد العزيز دّراز، ي���را الذوادي، �ش��امية دولة، عائ�ش��ة ال�ش��نا، حبيبة ال�ش��طبي، طارق الأندل�شي، 
وحي��د العرب��ي، ه��دى الرباحي، حكيمة احلاين، �ش��امية اجلناتي، اأم اخلر كادي، اميان 

اخلر�ش��ايي، عمر الكندي، ن . اإ .  ���س، مرمي اليزاجي، حفيظة الباز، ف، فطيمة احل�ش��اين، ن���رين 
فتح��ي كاثري��ن فوجيي��ه، رح��اب قمعون، ثريا قمراين، ربيعة غريب، طارق غديرة، نزهة ق�شو���س، 

ت�شادي��ت قط��اف، مهي��ار حمادي، اإميا ح�شايري، يو�ش��ف العي�ش��اوي، ك، ف .  ك، منرة الكعبي، 
اآمن��ة قلع��ي، م��رمي كمال، حياة كرمي اهلل مالك كفيف، �ش��نية خلي��ف، هدى خمر، حميدة خرات، 

عواط��ف لكح��ل، اري��كا لوتز، مياين مايار، ملياء مرزوقي، اأرا�ش��يلي ميدينا، وداد خمتار، وداد 
املومني، فروجة مو�ش��اوي، �ش��مرة نقرو���س، جوزيت ني�ش��ابوري، فايزة اأويرباهيم، وردة 

باجي���س، ر، خديج��ة رحم��وين، اآمال الرقّيق، حجوب رحيمو، ملياء �رير، حميدة ال�ش��باعي، 
ليامنة �شامي�ش��ات، ح�ش��ناء �ش��ينيف، بادية حتدا�ش��ت، ثريا التناين، فتيحة طرفاية، زوينة 
طاركت، فاطمة ت�ش��ويكات، ب�ش��مة التلمودي، كلر تري�ش��و، �ش��ارة الطريفي، ليليا تركي، اآن 

فان�ش��ان، جوليا فا�ش��يكول، ي .  ز، زينب، اإن�شاف زيتوين، مواهب الزبر ...  وكل من ل ميكن 
اإي��راد ا�ش��مه اأو م��ن مل تتمكن املوؤلفة من حماورته .  

و�ش��كرا جزيا لفريق �ش��انتي �ش��يد ( Santé Sud )   يف مر�ش��يليا وتون�س و���ركائها امليدانين الذين 
رافق��وا املوؤلف��ة وفتح��وا لها الأبواب يف كل بلد  -  املوؤ�ش�ش��ة الوطنية للت�شامن مع الن�ش��اء يف 

و�شعية �شعبة ( INSAF )  ، باملغرب، و�ش��بكة اأمان الطفولة بتون���س ( RAET )  وجمعية جندة الن�ش��اء 
يف �ش��دة   ( SOS Femmes en Détresse) وجزيل ال�ش��كراأي�شا ل� اآن فن�ش��ان، الأخ�شائية الجتماعية 

ومرجع الإت�شال يف �ش��انتي �ش��ود، التي ن�شحت املوؤلفة ووجهتها .  

وكام��ل ال�ش��كر اأي�شا ل� كلوتيل��د مونترو على املراجعة .  

و اأخ��را، جت��ول بذهننا خاط��رة رقيقة نحو �شربينا وارد . 
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الجزائر، والمغرب وتونس، ثالث دول مغاربية يعتبر فيها وضع المرأة التي أصبحت أمّا 
بعد عالقة زوجية خارج إطار الزواج من المحرّمات. وتجد هؤالء النساء أنفسهنّ، نتيجة 

للتمييز واإلقصاء من طرف عائالتهنّ، في حالة من العزلة والحرمان من الموارد. كما 
أنّهنّ يعشن صحبة المهنيين الذين يساعدونهنّ ويرافقونهنّ، وجميع المنظمات التي 
تدافع عن حقوقهنّ وحقوق أطفالهنّ تحدّيا مستمرّا. ويعتبر استمرار هذا الوضع إلى 

اليوم، أمرا مثيرا للسخط، إضافة إلى كونه مخزيا ومخجال. 

اإلفتتاحية

من��ذ ث��اث �ش��نوات تقريب��ا، قام��ت جمعي��ة اإن�ش��اف 
يف  الطفول��ة  اأم��ان  و�ش��بكة   ، (INSAF) املغ��رب  يف 
�ش��دة يف  الن�ش��اء  جن��دة  وجمعي��ة   ،(RAET)  تون���س 
(SOS Femmes en Détresse)، �ش��انتي �ش��يد  (Santé Sud) يف 

فرن�ش��ا بتجمي��ع قواها حول ه��دف موّحد األ وهو تعزيز 
و�شول هوؤلء الأمهات واأطفالهّن اإىل حقوقهم الأ�شا�شية 
واإىل الكرام��ة ومتكينه��م اإقت�شادي��ا واجتماعي��ا .  ومن��ذ 
�ش��نوات عدي��دة، ق��اد كل واح��د مّنا ن�شاله ب�ش��كل منفرد 
وبالتع��اون مع اجلمعي��ات واجلهات العامة الأخرى كل 
يف بل��ده .  فق��ّدم كل واح��د جتربت��ه املعي�ش��ة اإ�شاف��ة اإىل 
البيئة الثقافية وال�شيا�شية والدينية اخلا�شة ببلده .  ذلك 
اأّن كل بل��د، وجمعي��ة، ومهن��ّي يتمّي��ز يف الواق��ع بجمل��ة 
م��ن اخل�شو�شيات التي تعتزم مبادرتنا عدم جتاهلها . 

وتق��ّدم اجلمعي��ات املغاربي��ة املعني��ة به��ذا امل���روع 
الرعاية لاأمهات و اأطفالهّن وت�ش��عى اإىل اإيجاد احللول 
املائم��ة جلمي��ع احتياجاته��م، بداي��ة م��ن الرعاي��ة يف 
احل��الت الطارئ��ة، م��رورا بتوف��ر املعلوم��ة والدع��م 
القان��وين، وانته��اء بتحدي��د م���روع حي��اة مبعّي��ة الأّم 
تق��وم ه��ذه اجلمعي��ات مبرافق��ة الأمه��ات يف عملي��ة 
اإجن��ازه .  ويه��دف هذا الأمر اإىل متكن الن�ش��اء من ت�شّور 
وحتقي��ق م�ش��تقبلهّن م��ع اأطفاله��ّن اإ�شاف��ة اإىل احلّد من 

ح��الت التخّل��ي .  
ويف اإط��ار ه��ذا امل���روع امل�ش��رك ال��ذي يحم��ل عن��وان 
»  م��ن   اأج��ل   اإدم��اج   اإجتماع��ي   ومهن��يّ   اأف�ش��ل   لاأمه��ات  
 العازبات   يف   املغرب   العربي  « ، قامت املنظمة الفرن�شية 

بتق��دمي   (Santé Sud)  ش��يد� �ش��انتي  احلكومي��ة  غ��ر 
الدع��م ل���ركائها الثاث��ة الذي��ن يجتمع��ون ح��ول نف���س 
التطلع��ات .  وعمل��ت اجلمعي��ات الأربع على اإقامة �ش��بكة 
عاق��ات م��ع خمتلف الفاعل��ن يف جمال رعاي��ة هوؤلء 
الن�ش��اء وتكوي��ن املهنين يف اخلط��وط الأوىل وذلك من 
خال اإقامة تبادل مع مهنين اآخرين من فرن�شا اأو من 
البل��دان املغاربي��ة مم��ن يقرحون جت��ارب ناجحة ذات 

�شلة بهذه امل�ش��كلة .  
اأن  الي��وم  املتغ��ّرة، ميكنن��ا  املجتمع��ات  ه��ذه  ويف 
ناح��ظ بع���س الإنفت��اح .  وم��ع ذلك، ف��اإّن اإق�ش��اء هوؤلء 
الأمهات الاتي ي�شّمن  »  بالعازبات  «  ل يزال اأمرا قائما .  
ويتجّل��ى ذل��ك عل��ى وج��ه اخل�شو���س يف التميي��ز ال��ذي 
يواجهن��ه يف �ش��وق العم��ل وب�ش��كل عام داخ��ل املجتمع .  
ولذا يجب ك���ر العديد من املحّرمات املجتمعّية داخل 
الدوائر املقّربة لهوؤلء الن�شاء واملجتمع عامة .  وبالتايل 
ف��اإّن الأم��ر يتعّل��ق بتطوي��ر اأن�ش��طة عدي��دة يف جم��ال 
التوعية، والإعام و الدفاع وذلك لتعزيز طريقة خمتلفة 
يف ت�ش��ّور و�ش��ع ه��وؤلء الأمه��ات واأطفاله��ّن، توّفر لهم 
الإح��رام، وتدع��و اإىل متكينه��م، اآخ��ذة بع��ن الإعتب��ار 
حّقه��م يف حي��اة كرمي��ة م��ع اإدان��ة اأّي �ش��كل م��ن اأ�ش��كال 
العن��ف والتمييز الذي يتعر�شون اإليه .  كما يتعّلق الأمر، 
وذل��ك م��ن خ��ال عملي��ات مرافق��ة ذات �شل��ة، مبنحه��ّن 
الثقة يف اأنف�شهّن وم�شاعدتهّن على تطوير قدرتهّن على 
الختيار و العمل على ا�ش��تعادة ال�ش��يطرة على حياتهّن 

الت��ي كث��را م��ا تتحّطم نتيجة له��ذا احلدث .  
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وميّث��ل ه��ذا الكت��اب دليا ملمو�ش��ا عل��ى الوج��ود الفعلي 
لهذا الإق�شاء يف الدول الثاث، مع بع�س اخل�شو�شيات 
يف كل بلد، وعلى ق�ش��اوة هذا الواقع بالن�ش��بة اإىل الن�شاء 
الات��ي يج��دن اأنف�ش��هّن يف مواجهة اكت�ش��اف هذا احلمل 
غ��ر املرغ��وب في��ه ع��ادة .  وم��ع ذل��ك ف��اإّن ه��ذا الو�شع ل 

يعترب ا�شتثنائيا .  
ويف اجلزائ��ر، تتح��ّدث الإح�شائي��ات الر�ش��مية ف�شا عن 
الدرا�ش��ات امل�ش��تقّلة ع��ن 000 7 ولدة �ش��نويا خ��ارج اإط��ار 
ال��زواج .  اأم��ا يف املغ��رب، فمع��ّدل الن�ش��اء الات��ي ينج��ن 
خارج اإطار الزواج يبلغ 000  30  اإمراأة،    10 % منهّن يف منطقة 
ال��دار البي�ش��اء .  ويف تون���س، ي�ش��ل ع��دد ح��الت ال��ولدة 
خارج اإطار الزواج �ش��نويا بن 200 1 و 600 1 حالة، يرّكز 

ثلثها  ( اأو حتى ن�شفها )  يف منطقة تون���س الكربى .  
وت��زداد احلالة ح�شا�ش��ية عندم��ا يتعلق الأم��ر بالأطفال، 
فف��ي غي��اب الإع��راف الأبوي، يف تون���س مث��ا، ل ميّكن 
اعراف الأم خارج اإطار الزواج من �شمان جميع حقوق 
الطفل  ( ول�ش��يما على م�ش��توى املراث )  هذا اإذا ا�شتثنينا 
احل��ّق يف حم��ل لقبه��ا .  كم��ا تعترب ن�ش��بة التخلي مرتفعة 
ج��دا .  و اأظه��رت اإح��دى الدرا�ش��ات املنج��زة يف اإط��ار ه��ذا 
امل���روع اأّن ن�ش��بة الأمهات الاتي ي�ش��رجعن اأطفالهّن 
بع��د اأن ك��ّن اأودعنه��م �ش��ابقا يف مراك��ز اإقام��ة موؤقت��ة ل 
تتج��اوز     21 %. وع��ادة ما تلجاأ هوؤلء الأمهات اإىل اأ�ش��كال 
مقّنع��ة اأو متاأّخ��رة م��ن التخل��ي، اأو حت��ى اإىل الكف��الت 

املبا�رة .   

وميّث��ل ه��ذا الكت��اب اأي�ش��ا دلي��ا وا�شح��ا عل��ى وج��ود 
جمتم��ع م��ديّن ملت��زم، وجمعي��ات، و�ش��خ�شيات �ش��ّخرت 
نف�ش��ها لتنا�شل من اأجل م�ش��اعدة هوؤلء الن�ش��اء الاتي 
يع�ش��ن ه��ذه املحنة الكب��رة .  ومع ذل��ك، فاإّن وج��ود هذه 
اجلمعيات ل ي�شمن توفر الدعم لكّل امراأة منهّن �ش��واء 
كان ذل��ك عل��ى امل��دى الق�ش��ر اأو الطوي��ل .  فعل��ى �ش��بيل 
املثال، وح�ش��ب الدرا�ش��ة ال�ش��تق�شائية التي اأجريت يف 
2010 والت��ي كان��ت الأوىل يف تناولها لهذا املو�شوع يف 

املغ��رب والت��ي حتمل عنوان  »  مغرب   الأمه��ات   العازبات  
   - احلج��م،   الواق��ع   والإج��راءات   والتمثي��ل   وامل�ش��ارات  
 واملعي���س  « ، ف��اإّن القطاع اجلمعياتي ل يتكّف��ل اإل ب� 10  %  
فق��ط م��ن الأمه��ات العازب��ات املغربي��ات  ( والي��وم، تبلغ 

الن�ش��بة ح��وايل       17 %). 
وه��ي اإح�شائية تك�ش��ف حج��م الإحتياجات، خا�ش��ة اإذا 
ما اأخذنا بعن الإعتبار ن�شبة التخلي الفعلي التي تكون 
ع��ادة اأق��ّل بكث��ر يف حال��ة ح�شول الن�ش��اء عل��ى مرافقة 
من طرف املهنين .  كما تك�شف اأي�شا الغياب �شبه التام 
للدولة على م�شتوى تقدمي الرعاية، و هي ماحظة ميكن 

تعميمها على البلدان الثاثة .  
و م��ع ذل��ك، و مهم��ا كانت جهود املجتمع امل��دين، فاإّنها 
ل يج��ب اأن حتج��ب م�ش��وؤولية ال�ش��لط العمومي��ة يف ه��ذه 
الق�شية .  وانطاقا من �شخامة عدد عمليات التخلي رغم 
ال�ش��عي اإىل التقلي��ل منها، اإ�شاف��ة اإىل حالت الإجها�س 
��ع، ف��اإّن و�ش��ع الأطف��ال  غ��ر القانوني��ة، وقت��ل الر�شّ
املولودين خارج اإطار الزواج يعترب ق�شية �شيا�شية من 
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الدرجة الأوىل .  فعندما تقوم القوانن نف�ش��ها مبمار�ش��ة 
التمييز على الأطفال و اأمهاتهم، وعندما يتعّر�س هوؤلء 
الأطف��ال اإىل خمتل��ف اأ�ش��كال التفرق��ة والعن��ف )  امل��ادي 
و النف�ش��ي  ( م��ن ط��رف موظف��ي امل�شت�ش��فيات واخلدمات 
العمومية الأخرى ملجّرد كونهم وجدوا اأنف�ش��هم يف هذا 
الو�شع، فاإّن على الدولة نف�شها اأن تّتخذ موقفا من هذه 
الق�شي��ة .  و ل ميك��ن للجهات الفاعلة يف املجتمع املدين 
اأن تق��ف مبفرده��ا يف مواجه��ة قوان��ن ل متّك��ن جمي��ع 
الأف��راد م��ن التمّت��ع باأب�ش��ط حقوقه��م، بغ���ّس النظ��ر ع��ن 
حالته��م .  ول ميك��ن اأن يتّم الإدماج الإجتماعي واملهني 
له��وؤلء الن�ش��اء العازب��ات مع اأطفالهّن اإل ع��رب الإعراف 
الفعل��ي بحقوقه��م .  ول يج��ب عل��ى اأّي ام��راأة اأن تخ��اف 
م��ن اأّي �ش��كل من اأ�ش��كال العنف املحتمل��ة التي ميكن اأن 
تتعّر�س لها عندما تّتجه اإىل م�شت�شفى عمومي من اأجل 
الولدة .  كما ل يجب اأن يحرم اأّي طفل من الت�ش��جيل يف 
اإح��دى املدار���س لكونه ق��د ولد خارج اإط��ار الزواج .  فلكل 
ف��رد احل��ق يف احل�ش��ول على لقب عائل��ي وهوّية و حياة 

كرمية ماديا و نف�ش��انّيا .  
م��ن جه��ة اأخ��رى، تع��اين خمتل��ف اجلمعي��ات والهي��اكل 
الت��ي تق��وم بتق��دمي الدع��م له��وؤلء الأمه��ات يف اأغل��ب 
الأحي��ان م��ن العزل��ة كم��ا اأّن��ا ترّك��ز يف امل��دن الك��ربى .  
يف حن اأّن الرعاية ال�شاملة التي تغّطي جميع املناطق 
املعنّي��ة والأف��راد املت�رري��ن يج��ب اأن تب��ذل م��ن طرف 

الدولة نف�ش��ها .  
وبالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، ف��اإّن م��ن واجب الدول��ة اأن ت�شمن 
تطبي��ق الإتفاقي��ات الت��ي �شادق��ت عليها اأم��ام الهيئات 
الدولية .  ويف البلدان املغاربية الثاثة، ل زالت املواءمة 
بن هذه الإتفاقيات والقوانن الوطنية غر مكتملة يف 

اأغل��ب الأحي��ان الأم��ر ال��ذي وّل��د فراغات قانوني��ة عديدة 
اأّدت اإىل ح��الت متيي��ز خط��رة مّت��ت ماحظته��ا .  ولذلك 
ف��اإّن هن��اك حاج��ة ما�ش��ة اإىل اإج��راء تعديات ت���ريعية 
لتغير بع�س املمار�شات .  كما ميكن، بل يجب اأن تكون 
هناك اأر�شية للتفاعل بن العمل اجلمعياتي و احلكومي .  
وم��ن خ��ال برناجمن��ا وه��ذا الكت��اب، �ش��نحاول اأن 
ن��ربز اأّن ال��دول املغاربي��ة الث��اث ت�ش��رك يف بع���س 
النقاط التي ميكن اأن ت�شتغل عليها و تتقّدم فيها ب�شكل 
م�ش��رك .  اأّم��ا اأوىل امل�ش��ائل الت��ي يجب الإنكب��اب عليها 
فه��ي اق��راح روؤي��ة تنطل��ق م��ن البل��دان الثاثة، و�ش��بكة 
ق��راءة ذات اأبع��اد ثاث��ة ت��ربز اأي�ش��ا اأّن ه��وؤلء الأمه��ات 
العازب��ات ل ميّثل��ن جمموعة متجان�ش��ة .  ولكن امل�ش��كلة 
تبقى واحدة، وامل�شاعر اأي�شا .  فاأ�شكال العنف، والتمييز، 
والإق�ش��اء كّلها �شعوبات يجب على الن�ش��اء مواجهتها 

ب�ش��كل يوميّ .  
وب��رزت ط��وال ه��ذا الكت��اب جمموع��ة م��ن املمار�ش��ات 
اجلي��دة .  كم��ا اأمك��ن اإقام��ة تب��ادل لوجه��ات النظ��ر ب��ن 
مهنّي��ي البل��دان املغاربي��ة وفرن�ش��ا وذل��ك حت��ى يتمّك��ن 
جمي��ع اأ�شح��اب امل�شلح��ة م��ن التفك��ر يف اآف��اق عم��ل 
معقولة، و ملمو�شة وقابلة للتنفيذ .  وتعّلق الأمر يف اأغلب 
الأحي��ان بال�شعوب��ات والعراقي��ل الت��ي تق��ع مواجهته��ا 
خ��ال العم��ل اليوم��ي .  وهن��ا اأي�ش��ا، ف��اإّن تعزي��ز ق��درات 
هوؤلء املهنين �شتكون له انعكا�شات حمدودة يف غياب 
الإلتزام احلقيقي من طرف ال�شلطات والقرارات ال�شيا�شية 
القوية ل�شمان رفاه وم�ش��تقبل هوؤلء الن�شاء واأطفالهنّ .  
و لك��ن ه��ذا الكت��اب ه��و قب��ل كل �ش��يء ثمرة عم��ل طويل 
الأمد قامت به لو�شيانا اأو�شوا–ليفرب التي ا�شتطاعت اأن 
حتّول اللقاءات التي اأجرتها اإىل موؤلَّف ثرّي و ذي �شلة 
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بالو�شع ال�شعب لاأمهات العازبات يف املغرب العربي .  
ومل يكن عملها هذا ي�شرا دائما، وذلك اإعتبارا ملا يحيط 
بهذه الق�شية من املحرمات يف البلدان الثاثة واإحجام 
هوؤلء الن�شاء عن التعبر عن م�شاكلهّن رغم اأّن امل�شاألة 

تعنيهّن ب�شكل مبا�ر . 
كم��ا يج��ب اأن يك��ون ه��ذا الكت��اب منا�ش��بة لن�ش��تح�ر 

اأهمي��ة التع��اون والعم��ل اجلماع��ي .  بالإ�شاف��ة اإىل اأّن��ه 
يجب اأن ي�شمح ببناء ج�شور بن البلدان الثاثة وتبادل 
املمار�شات والتجارب، واملكت�شبات وال�شعوبات وذلك 
لدع��م اآث��ار الإج��راءات والعم��ل اليوم��ي للفاعل��ن الذي��ن 
ينا�شل��ون ب��ا ه��وادة لتح�ش��ن و�ش��ع ه��ذه العائ��ات 

ب�ش��كل تام . 

املوؤ�ش�شة الوطنية للت�شامن مع الن�شاء يف و�شعية �شعبة, �شبكة اأمان الطفولة بتون�س, 
�شانتي �شيد, جمعية جندة الن�شاء يف �شدة
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بين الفعل و الصمت
لي���س م��ن ب��اب ال�شدف��ة   اأن تتن��اول رواي��ة  »  ري��ح 
اجلنوب «  لعبد احلميد بن هدوقة، و التي تعترب اأول رواية 
جزائري��ة معا���رة كتب��ت باللغ��ة العربية، ق�ش��ة تلميذة 
�شابة فّرت من قريتها لتجّنب زواج مبنّي على امل�شلحة 
فوقع��ت �شحي��ة لعملية اغت�شاب .  و ق��د مّتت ترجمة هذه 
الرواية اإىل لغات عديدة، وحتّولت اإىل �ريط �شينمائي مّت 
عر�شه يف نهاية ال�ش��بعينات .  اأما يف نهاية الثمانينات، 
فق��د اأخ��رج ال�ش��ادق كبر و���ريف م��راح م��ا يعترب على 
الأرجح ال�ريط الوثائقي الوحيد حول الأمهات العازبات 
و الأطف��ال املتخل��ى عنهم .  و لكن هذا ال���ريط مل يعر�س 
عل��ى �شا�ش��ات التلف��زة .  ويف �ش��نة 2007، قام��ت املخرج��ة 
نادي��ة ال���رابي باإجن��از ���ريط �ش��ينمائي طوي��ل يحم��ل 
عن��وان  » م��ا وراء امل��راآة   «  و تعر���س في��ه ق�ش��ة اأّم عزب��اء 
تتخل��ى ع��ن ابنه��ا يف �ش��يارة اأج��رة .  وق��د مّت عر���س ه��ذا 
ال�ريط يف بع�س قاعات ال�شينما يف اجلزائر و�شارك يف 
عدة مهرجانات �شينمائية دولية .  ولكن التلفزة العمومية، 
رغم م�شاركتها يف اإنتاج هذا ال�ريط، مل تقم بعر�شه اإل 
مرة واحدة تقريبا و بطريقة �شبه �ّرية يف �شاعة متاأخرة 

من الليل .  
وانطاق��ا م��ن ماحظتن��ا مل�ش��ر ه��ذه الأعم��ال، ميكننا 
اأن نتعّرف على الطريقة التي يقع بها التعامل مع ق�شية 
الأمه��ات العازب��ات يف اجلزائ��ر .  ذل��ك اأّن اهتم��ام التعبر 
الثقايف بهذا املو�شوع هو اأكرب دليل على اأّن هذه احلقيقة 
ق��د اأ�شبح��ت هام��ة و ح�شا�ش��ة اإىل درج��ة جعل��ت ه��وؤلء 
املبدع��ن يّتخ��ذون منه��ا موا�شي��ع لأعماله��م .  و تعت��رب 
ق��درة ه��وؤلء الفنان��ن على فر�س م�ش��اريعهم و متويلها 
داخل قطاع ثقايف ل يزال حتت هيمنة الدولة اأكرب دليل 
على تطور وعي ال�شلطات العمومية بهذه الظاهرة .  و لكن 

هذا الأمر يبقى حماطا بكثر من الن�شبية، ذلك اأّنه عندما 
يتعل��ق الأمر بن���ر ه��ذه الأعمال بن �شف��وف اجلماهر 
العري�ش��ة ف��اإّن القي��ود و احلدود ���رعان ما جتد طريقها 

للظهور .  
و هن��ا بال��ذات تكمن املفارق��ة .  فمن جهة، متكنت ق�شية 
الأمه��ات العازب��ات، و بالتبعية ق�شية الأطفال املتخلى 
عنه��م و الت��ي تث��ر حولها كث��را من التعبئ��ة، من فر�س 
نف�شها ب�شكل متزايد يف املجتمع، مبا يف ذلك يف بع�س 
الأو�شاط التي ُعرفت مبحافظتها .  و رغم اأّن هذه الق�شية 
تعترب من املحرمات القوية اإل اأّنها بداأت تطرح بو�شوح 
اأك��رب .  وم��ن جه��ة ثانية، فاإّنه م��ن الوا�شح اأّن ه��ذا التقّدم 
املح��رز ل ي��زال يواج��ه بع���س املعرق��ات ب�ش��بب غي��اب 
النقا���س حول��ه .  وعلى حّد تعبر اإحدى ال�شحفي��ات، فاإّن 
املو�شوع ل يزال ُيتناول، خارج اإطار ال�شحافة اخلا�شة، 

باعتب��اره » وجها خفيا للمجتمع « .  
فه��ل ميك��ن اأن يك��ون هن��اك تط��ّور يف ظ��ّل ال�شم��ت ؟ 
اإّنه �ش��وؤال قد يبدو ذا طابع فل�ش��فيّ .  و لكن و يف مواجهة 
واقعي��ة املو�ش��وع، فاإّن��ه م��ن املوؤك��د اأّن اإق�ش��اء ه��ذه 
امل�ش��األة م��ن اخلط��اب الع��ام يح��ّد م��ن اإمكاني��ات الفع��ل 
ويق��وم خا�شة مبن��ع اأّي مقاربة وقائية حقيقية، مبا يف 
ذلك على م�شتوى الربية اجلن�شية .  و يربز لنا هذا العمل 
التاأليفي املمتاز للو�ش��يانا اأو�ش��وا – ليفرب، على م�ش��توى 
اجلزائر، اأّن املنظمات و بع�س الهياكل متّكنت من العمل 
رغم وجودها بن هاتن الق�شيتن املتمثلتن يف الفعل 
وال�شمت .  كما يعترب هذا الكتاب الذي اأحاط بهذه املاأ�شاة 
الإجتماعية مثال جيدا على العمل اليومي الرائع لبع�س 
املواطنات و املواطنن، و املهنين مبا يتمّتعون به من 

ح�ّس اإن�ش��ايّن عال . 

�أمزيان فرحاين 
�صحفي و كاتب  ) �جلز�ئر ( 
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المحنة، و األمل 
ه��ذا الكت��اب ه��و ثم��رة   ���راكة   جميلة،   كم��ا   اأّن��ه   بالغ  

 الأهمية و ذلك   لعدة   اأ�ش��باب .  
فه��و، و عل��ى   ح��دّ   علم��ي،   اأول   درا�ش��ة   تتن��اول   و�ش��ع  
 الأمه��ات   العازب��ات   يف   بل��دان   املغرب   العرب��ي   الثاثة . 
 و يف   اإطاره��ا   يق��ع   الك�ش��ف،   ع��اوة   عل��ى   تن��ّوع   الأط��ر  
 القانوني��ة و الإجتماعي��ة و الدينامي��ات   الإجتماعي��ة 
و ال�شيا�ش��ية،   ع��ن   املحنة   احلقيقية   التي   تعي�ش��ها   هوؤلء  
 الن�ش��اء .  و ه��ي   حمن��ة   ناجت��ة   ع��ن   الإزدراء   الإجتماع��ي،  
 حّتى   من   اأقرب   النا�س   اإليهّن،   اإ�شافة   اإىل   ما   يع�شنه   من  
 وح��دة و عزل��ة ومعان��اة   نف�ش��ية و�شعوب��ات   اإجتماعي��ة  
 كب��رة .  كم��ا   اأّنه��ا   حمن��ة   تك�ش��ف   اأي�ش��ا   ع��ن   ال�شعوبات  
والعدي��د   م��ن   الفاعل��ن    الت��ي   جتده��ا   جمتمعاتن��ا 
 الإجتماعي��ن   يف   مواجه��ة   التح��ولت   الإجتماعي��ة  
 العميق��ة   الت��ي   توؤكّده��ا   جمي��ع   الدرا�ش��ات   العلمي��ة   مب��ا  
 يف   ذلك   التحولت   الدميوغرافية   ال���ريعة، و تاأّخر   �ش��نّ  
 ال��زواج، و تخّل���س   الن�ش��اء،   بف�ش��ل   انت�ش��ار   التعليم   على  
 نط��اق   وا�ش��ع،   م��ن   ال�ش��جن   املن��زيل، و تنام��ي   العاقات  
 اجلن�ش��ية   خ��ارج   اإط��ار   الزواج،   مبا   يف   ذل��ك   يف   �شفوف  
 القا�ري��ن  /  ات، و دخ��ول   الن�ش��اء   غمار   احلي��اة   العملية،  
 رغ��م   وج��ود   كث��ر   م��ن   التميي��ز، و غره��ا   م��ن   العوام��ل  
 الأخ��رى .  و هي   تغّرات   ت�ش��ي   بالتح��ول   التاريخي   الذي  
 ت�ش��هده   جمتمعاتنا و املتمّثل   يف   بروز   اأفراد   م�ش��تقلن . 
 هوؤلء   الأفراد   هم   اأنف�شهم   اأولئك   الذين   نرف�س   روؤيتهم، 
و خا�ش��ة   عندم��ا   يتعل��ق   الأمر   بالن�ش��اء  ( جميع   الن�ش��اء، 
و الن�ش��اء   مو�ش��وع   ه��ذا   الكت��اب   ب�شف��ة   خا�ش��ة).  و   ه��م  
 اأ�ش��خا�س   م��ن   حل��م و دم،   ب��كل   خ�شو�شياته��م   الت��ي   ل  

 ميك��ن   تقنينه��ا، و طموحاته��م، و رغباته��م و اأحامه��م . 
 و   هك��ذا   فاإّنن��ا   ع��ادة   م��ا   نواج��ه   ه��ذه   ال��ذوات، و ه��ذه  
 الق�ش���س   اخلا�ش��ة وم��ا   تك�ش��فه   م��ن   معان��اة   بكثر   من  
 ال�شم��م،   اأو   بالتجاه��ل   يف   اأح�ش��ن   الأح��وال، و التقيي��د  

 باأغ��ال   الت�ش��هر   يف   اأ�ش��وئها .  
و تتن��ّزل   ه��ذه   العملي��ة   الرائع��ة   يف   ه��ذا   الإط��ار، وذل��ك  
 بف�ش��ل   ن�ش��اء ورج��ال   ينا�شل��ون   �شل��ب   اجلمعي��ات  
 املذك��ورة   يف   ه��ذا   الكت��اب .  و ميّث��ل   عمله��م   بالن�ش��بة  
 اإلين��ا   م�ش��درا   لاأم��ل   لأّن��ه   ي�ش��هد   عل��ى   روح   الأخ��وة  
 الإن�ش��انية و عل��ى   الإلت��زام   امل��دين   ال��ذي   متّي��ز   ب��ه   ع��دد  
 م��ن  » اإخوانن��ا   يف   الإن�ش��انية  «.    ه��ذه   املعج��زة   اليومي��ة  
 الت��ي   جتع��ل   م��ن   بع���س   الرج��ال و الن�ش��اء   ينكب��ون   على  
 اآلم   اإخوانه��م و ين�شت��ون   اإليه��م   ب��كل   اح��رام و دون  
 احلك��م   عليه��م .  متام��ا   مثلما   ه��و   احلال   يف   ذلك   امل�ش��هد  
 الرائ��ع   يف   ���ريط   فيندر���س  » اأجنح��ة   الرغب��ة « ،   حي��ث  
 يظه��ر   بط��ا   ال���ريط، و هم��ا   اإثن��ان   م��ن   املائك��ة،   على  
 اأكت��اف   امل�ش��افرين   يف   زحم��ة   امل��رو   اأثن��اء   ال�شب��اح،  
 ين�شتان   اإىل   همومهم   ال�شخ�شية   ال�شغرة و الكبرة   ثم  

 يعانقانه��م   بحرك��ة   تن�ش��ح   اأخوي��ة و �ش��كينة .  
عل��ى   ه��ذا   امل�ش��هد   بال��ذات   يحيلن��ي   اجله��د   اليوم��ي  
 له��وؤلء   املنا�شل��ن و املنا�ش��ات   م��ن   خ��ال   لقاءاته��م  
 املت�ش��ابهة وغ��ر   املاألوف��ة   يف   كل   م��ّرة   م��ع   ن�ش��اء  
 �ش��ابات،   اأو   حت��ى   �شغ��رات   ال�ش��ّن وه��نّ   يف   حال��ة   م��ن  
 الإرتب��اك والذع��ر والوح��دة، و لكّنه��ا   لق��اءات   جتعله��نّ  
 يف   نهاي��ة   املط��اف   يج��دن   لأنف�ش��هنّ   اأمكن��ة   داخ��ل   ه��ذا  

 املجتم��ع   الإن�ش��اين .  

ي    �إدري�س   �ليز�م
ي   حلقوق   �لإن�صان    ) �ملغرب (     رئي�س   �ملجل�س   �لوطن



 مأساة...
ال يدير لها البع�ض ظهورهم. 
يغو���س ه��ذا   الكت��اب يف   قل��ب   املحرم��ات، و ين��زع  
 امل�ش��احيق   ع��ن   الوج��ه   اخلف��يّ   ملجتمعاتن��ا   العربي��ة  
 الإ�ش��امية،   كا�ش��فا   ع��ن   ح��دود   اإن�ش��انيتها و حكمته��ا 
و ت�ش��احمها   عندم��ا   يتعّل��ق   الأمر   بامل��راأة .  و   عندم��ا   تكون  
 امل��راأة   ع��اوة   على   ذلك   اأما   عزباء   اأح�ش��ت   بثمرة   اخلطيئة  
 تنمو   يف   اأح�شائها،   فاإنّ   جمتمعاتنا   تك�شف   لنا   عن   �شلوك  

 مرع��ب وع��ن   حك��م و عقوب��ة .  
تتعّر���س   الأم   العزب��اء   اإىل   املعامل��ة   ال�ش��يئة و العق��اب 
و الإق�ش��اء و الّنب��ذ   من   طرف   الأقارب   كما   حترم   من   �شفة  
 املواطن��ة   التي   تعطيها   كل   احلقوق،   اإ�شاف��ة   اإىل   اأّنها   جتد  
 نف�شها   اأحيانا   اأمام   خطر   املوت   لأّنها   اأمّ   لطفل   ل   لقب   له، 

و لأنّ   الأب��ّوة   يف   جمتمعاتن��ا   ُتخت��زل   يف   لق��ب .  
و   لأنّ   اللق��ب   يعت��رب   ���رورة   حيوّية   لتكون   للفرد   مكانته  
 ال�رعية   يف   جمتمعاتنا،   فاإنّ   الأمهات   العازبات   يتخّلن  
 ع��ن   اأطفاله��نّ   عن��د   خروجه��نّ   م��ن   م�شت�ش��فيات   ال��ولدة،  
 بطريق��ة   وح�ش��ّية   يف   اأغل��ب   الأحي��ان،   لأنّ   ه��وؤلء   الأطفال  
 ل   األق��اب   له��م .  و   اإذا   مل   يك��ن   الغر���س   م��ن   ه��ذا   الكت��اب   ه��و  
 تناول   م�شاألة   التخّلي،   فاإنّ   هذه   العملية   تبقى   الأكرث   اإثارة  

 لاأمل و الأ�ش��دّ   وقعا   عل��ى   الأم و الطفل .  

و   يوجد   يف   بلدان   املغرب   العربي   الثاثة،   تون�س و املغرب 
و اجلزائ��ر،   حي��ث   مت   اإج��راء   ه��ذا   البح��ث،   ن�ش��اء و رج��ال   ل  
 ينظ��رون   اإىل   ه��ذا   امل�ش��هد   املث��ر   لل�ش��فقة   بامب��الة،   هذا  
 امل�ش��هد   ال��ذي   يبداأ   ب��الإذلل و ينته��ي   ب��الإزدراء .  اإذ   توجد  
 بع�س   اجلمعيات   التي   تن�ش��ط   رغم   اإمكانياتها   ال�ش��حيحة  
( الأموال   املخ�ش�شة   لرعاية   الأمهات   العازبات و اأطفالهنّ  
 متّثل   بن   2 % و  30  %)  و ذلك   مل�شاعدة   هوؤلء   الن�شاء   الاتي  
 عادة   ما   تكنّ   يف   حالة   من   اخل�شا�شة .  مقابل   هذه   اجلهود  
 املبذول��ة   الت��ي   ته��دف   اإىل   م�ش��اعدة   ه��وؤلء   الأمه��ات  
 عل��ى   اإع��ادة   بن��اء   اأنف�ش��هنّ   م��ن   الناحي��ة   النف�ش��ية، و لك��ن 
ل   املجتمع  و باخل�شو�س   من   الناحية   الإجتماعية،   يتن�شّ
و الدول��ة   م��ن   هذا   العبء   الثقيل   ليحّماه   للجمعي��ات .  ذلك  
 اأّنه   ل   بد   من   وجود   اأ�شخا�س   يتحملون   م�شوؤولية   تنظيف  

 واجه��ة   املجتم��ع   الذي   يرغب   يف   اأن   يتنّف���س   هواء   نقّيا .  
و   م��ّرة   اأخ��رى،   منتل��ك   الدلي��ل   عل��ى   اأنّ   اإن�ش��انيتنا   اجلريئة  
 ه��ي   وحده��ا   الكفيل��ة   بتج��اوز   املحظ��ورات و الت�ش��دي  
 لأ�شعب   الق�شايا   ال�ش��ائكة   يف   جمتمعاتنا   بكل   ج�ش��ارة .  

ى   طوبال       ليل
ممثلة،   كاتبة   م�صرحية    ) تون�س (    
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﴿

هي غالبا ما تكون شابة، وفي أحيان أخرى قاصرا. ولدت في عائلة من عائالت 
الفالحين أو العمال في بيئة تمزّقها الصعوبات، فتؤدي بها أحيانا إلى اإلنفجار. و ها 

هي تقطع خطوة نحو العالقة الجنسية، مرغمة في بعض األحيان، و مدفوعة بالحب 
غالبا. و ربما كان شريكها يقاسمها هذا الشعور. ولكنه يلوذ باستراتيجية الفرار تحت 
ضغط مجتمع يدين بشدة أي عمل يتعارض مع ثوابته األخالقية والدينية، فيتمّ إنكار 

المرأة و المولود، كما هو الحال في الغالبية العظمى من الحاالت. 

مقدمة

قصاء االجتماعي، وهي كلمة ال  االإ

يمكن أن تعّبر على جميع ما في هذا 

الواقع من معان، إذ يجب أن يعيش 

المرء هذه التجربة حتى يفهمها حّق 

الفهم.

و ع��ادة   – و لك��ن   لي���س   دائم��ا   – م��ا   مل   تت��ح   له��ا  
 الفر�ش��ة   لتج��اوز   مرحلة   التعليم   الأ�شا�ش��ي   مما   يجعلها  
 ن��ادرا   م��ا   متتل��ك   موؤه��ات   مهني��ة .  لذل��ك   فه��ي   ل   تعم��ل  
 اإل   داخل   اأطر   ه�ّشة و ل   تتوىل   من   املهام   اإل   اأقلها   قيمة، 
و م��ن   الأعم��ال   اإل   اأب�ش��طها .  و   ل   يعن��ي   ذل��ك   اأنّ   ه��ذا  
 الأم��ر   ل   يح��دث   للن�ش��اء   م��ن   الطبق��ة   املتو�ش��طة   اأو   حتى  
 الأك��رث   ث��راء  ( فلقد   التقينا   بهن   اأي�شا    !).  ولكن   هذه   الفئة  
 ن��ادرا   م��ا   تطلب   امل�ش��اعدة   م��ن   اجلمعيات   اأو   املر�ش��دين  

 الجتماعي��ن .  
و   متّثل   هوؤلء   الن�شاء   جمموعة   هائلة   من   اخل�شو�شيات  
 وامل�ش��ارات   املختلف��ة   ع��ن   بع�شه��ا   البع���س   �ش��اأنها   يف  
 ذلك   �شاأن   توّقعاتهنّ   جتاه   م�شائرهن .  فلقد   ع�شن   حياة  
 �شبيهة   بتلك   التي   يحياها   ال�شباب   من   وقتهن   يف   بلدان  
 اأ�شبح��ت   فيه��ا   ممار�ش��ة   اجلن���س   خ��ارج   اإط��ار   ال��زواج  
 اأمرا   �ش��ائعا   على   نحو   متزايد،   ولكنه   خميف   لأّنه   مدان . 
 و   يف   اجلزائر   واملغرب   وتون�س،   حتاط   العاقة   اجلن�شية  
 خارج   الإطار   املقّد���س   للزواج   باملحرمات   الجتماعية  
 والثقافية   والدينية .  اأما   يف   املغرب،   فاإّنها   تعترب   جرمية  

 يعاق��ب   عليها   القانون   اجلنائي .  
و لك��ن   تلتق��ي   كل   هذه   اخل�شو�شيات   يف   نقطة   م�ش��ركة  
 و  ه��ي   حم��ل   الفتي��ات،   دون   رغب��ة   منه��ن   يف   كث��ر   م��ن  
 الأحي��ان،   مم��ا   يدفعهن   اإىل   مواجهة   العديد   من   العقبات  
 اإن   ه��نّ   ق��ّررن   البق��اء   عل��ى   اأجّنتهنّ .  و   تتمث��ل   اأوىل   هذه  
 العقب��ات   يف   الإق�ش��اء   الجتماعي،   وه��ي   كلمة   ل   ميكن  

 اأن   تع��رّب   عل��ى   جمي��ع   م��ا   يف   ه��ذا   الواق��ع   م��ن   مع��ان،   اإذ  
 يج��ب   اأن   يعي���س   امل��رء   ه��ذه   التجرب��ة   حتى   يفهمه��ا   حقّ  

 الفهم .  
و   يب��داأ   ه��ذا   الرف���س   من   عائاته��نّ   التي   فقدت   ���رفها،  
 حت��ى   يف   حال��ة   تعّر���س   اأقلي��ة   منه��نّ   اإىل   الإغت�ش��اب . 
 و تعترب   مهمة   العائلة   ثقيلة   جدا   اإىل   درجة   جتعل   الن�شاء  
 اللوات��ي   يق��ررن   حتم��ل   م�ش��وؤولية   اأطفاله��ن   ا�ش��تثناء 
 و ه��نّ   الات��ي   يطل��ق   عليه��نّ   ا�ش��م »  الأمهات   العازب��ات  «.

 و   �ش��نتناول   يف   ه��ذا   العم��ل و ب��دون   �ش��ك   احلدي��ث   ع��ن  
 هوؤلء   الأمهات،   ولكن   باعتبارهن   قبل   كل   �ش��يء   ن�ش��اء،  

 م��ع   اأطفالهن .  
و   اإذا   كان   �شحيح��ا   اأّنن��ا   بداأن��ا   ن��رى   ب��وادر   انفت��اح،  
 حت��ى و اإن   كان��ت   خجول��ة،   ف��اإنّ   الو�ش��ع   الي��وم   غالبا   ما  
 يعت��رب   اأف�ش��ل   بكث��ر   من   املا�شي   غ��ر   البعيد   ج��دا .  ذلك  
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م�صييرة �لأم: خيطنا �لناظم
 ي��رى يو�ش��ف العي�ش��اوي، مندوب حماي��ة الطفولة يف  
 ولية   قف�شة   اأنّ »  معظم العائالت تدين هذه الوالدات، 
اإل يف احل��الت الت��ي توج��د فيه��ا و�ش��اطة اأ���رية م��ع 
الأب البيولوج��ي لك��ي يق��ع اإب��رام عق��د زواج. ف��اإذا مل 
يت��ّم ه��ذا الأم��ر، ف��اإّن الأم �ش��ت�شطّر اإم��ا اإىل التخل��ي 
ع��ن ابنه��ا، اأو اأن حتتف��ظ ب��ه، ولكنه��ا يف ه��ذه احلال��ة 

�ش��تواجه بالرف���س م��ن ط��رف عائلته��ا مّم��ا �ش��يتحّتم 
عليه��ا البح��ث ع��ن حل��ول... «، و يو�ش��ف العي�ش��اوي 
ه��و رئي���س ح�شان��ة جمعية بيتي، التي تاأ�ش�ش��ت �ش��نة 
2005 م��ن ط��رف اأخ�شائي��ن اجتماعي��ن و مواطن��ن 
متطوع��ن، اإ�شاف��ة اإىل �ش��بكة اأم��ان الطفول��ة بتون���س 

(RAET)، وه��ي ت�ش��م 12 ح�شان��ة جمعياتي��ة. 

 اأنّ   العدي��د   م��ن   الن�ش��اء   املتحررات،   من   اأو�ش��اط   ح�رية  
 ومتمي��زة،   قّررن   حتّمل   م�ش��وؤولية   حياته��نّ   اخلا�شة   مع  
 اأطفاله��نّ .  ولكن   ه��ذا   الواقع   الأكرث   اإيجابية   يبقى   جمرد  

 ���راب   بالن�ش��بة   اإىل   معظمهنّ .  
و   تهت��م   ه��ذه   املجموع��ة   م��ن   التج��ارب   غالب��ا   بالن�ش��اء  
 اللواتي   انطلقن   بالفعل   من   م�ش��ار   عادة   ما   يكون   �شعبا، 
و ل   ميتلك��ن   خلفه��نّ   اإل   م��وارد   قليل��ة، و هن   جم��ربات   على  
 مواجه��ة   حتّدين    :  يتعل��ق   الأول   بالوح��دة و الإنقطاع   عن  
 العائلة و املجتمع   باأ�ره،   وفقدان   الأ�شدقاء، و الوظائف، 
و امل�شاكن .  اأما   ثانيهما   فهو   حتمل   م�شوؤولية   �شخ�س،   هو  
 املول��ود، و تربيت��ه   ب��كل   اعت��زاز   يف   �ش��ياق   عبث��يّ   ولكن��ه  

 حقيقي   اإىل   اأبع��د   احلدود. 

فم��اذا   يح��دث   له��وؤلء   الن�ش��اء   عندم��ا   يكت�ش��فن   حمله��نّ   ؟ 
و ما   هو   ال�شخ�س   اأو   اجلهة   التي   ميكن   لهنّ   الإعتماد   عليها  
 ملواجه��ة   ه��ذا   الواق��ع   اجلدي��د ؟ و ما   هي   اخلدم��ات   العامة  
 واجلمعياتي��ة   العامل��ة   يف   ه��ذه   البل��دان،   الت��ي   ميك��ن   اأن  
 تق��ّدم   لها   يد   امل�ش��اعدة   لدفعها   نح��و   الدماج   الجتماعي  
 الفعلي،   الذي   يعترب   من   منظورنا   حّقا   م�روعا ؟ و ما   هي  
 التجارب   العملية   التي   حالت   دون   مواجهة   هوؤلء   الن�شاء  
 مل�شر   ال�شارع   اأو   �رورة   التخلي   عن   م�روعهنّ   للحفاظ  
 عل��ى   اأطفاله��نّ   ؟ و م��ا   ه��ي   املب��ادئ   والإج��راءات   الت��ي  
 ميكن   لنا   يف   هذا   العمل   اأن   ن�رك   فيها   الفاعلن   يف   جمال  
 التكف��ل   به��وؤلء   الأمه��ات   يف   اجلزائ��ر   واملغ��رب   وتون���س،  
 والاتي   ناأمل   اأن   يتمكنّ   من   قراءة   هذا   الكتاب ؟ و ما   هي  

 املمار�ش��ات   التي   يجب   حظرها ؟   
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لتحدي��د امله��ارات التي ميك��ن اأن توظفه��ا ي�شبح اأمرا 
اأ�شا�ش��يا. ف�ش��تتعّلم الأم ال�ش��ابة، عندم��ا يك��ون طفله��ا 
اإىل جانبه��ا، كي��ف تقبل��ه، و تعرف��ه، وترع��اه ب�ش��كل 
م�ش��تقل و م��ن ثّم��ة كي��ف حتّب��ه. و لتتمّك��ن م��ن تلبي��ة 
احتياجاته��ا اخلا�ش��ة واحتياجات طفلها، فاإّنه يجب 
عليه��ا اأن تع��رث عل��ى وظيف��ة و ح�شان��ة اآمن��ة لبنه��ا. 
بل��دان  يف  امل��كان،  ع��ن  عل��ى  توّجهن��ا  عندم��ا  و 
من�شّب��ا  تفكرن��ا  كان  الثاث��ة،  العرب��ي  املغ��رب 
عل��ى كل مرحل��ة م��ن مراح��ل ه��ذه العملي��ة، فالتقين��ا 
ه��ذا  يف  العامل��ة  والعام��ة  اجلمعياتي��ة  بالهي��اكل 
املج��ال و امل�ش��اركة يف اآلي��ات الدع��م املختلف��ة ل��اأم 
و الطف��ل، و الت��ي كان��ت يف كث��ر م��ن الأحي��ان غ��ر 
كافي��ة. و هن��اك، حاولن��ا التع��رف عل��ى اأن�ش��طتها، 
وحتدي��د جتاربه��ا الهام��ة و املتمّي��زة و �شب��ط قائم��ة 
اإجنازاته��ا �ش��واء منه��ا تل��ك الت��ي جنح��ت اأّنه��ا، اأو تلك 

الت��ي يعت��رب م��ن الأف�ش��ل جتنبه��ا. 
يف  تعم��ل  كب��رة  مبجموع��ات  هن��اك  التقين��ا  و 
اخلف��اء، و بطريق��ة ل زال��ت م�ش��ّتتة، و لكّنه��ا تعم��ل 
واأطفاله��ن.  الن�ش��اء  يومي��ا لتح�ش��ن حي��اة ه��وؤلء 
و�ش��نقدم لك��م يف ه��ذا العم��ل خمتل��ف ه��ذه الأن�ش��طة، 
الت��ي  » الأجه��زة «  و  الدوائ��ر  ه��ذه  و  املنظم��ات،  و 
تعم��ل م��ع املتطوعن اأكرث م��ن عملها مع املوؤ�ش�ش��ات 

واجله��ات الر�ش��مية الت��ي يفر���س اأن ت�ش��اعدها. 
و ال ي�ش��عنا هن��ا اإال اأن نالح��ظ اأّن عم��ل اجلمعي��ات, 
واإن كان قاب��ال ملزي��د التح�ش��ن, فاإّن��ه يق��وم مب��ا 
يفرت���س اأن تق��وم ب��ه اخلدم��ات العامة .  ولك��ن ذلك ل 
يعن��ي ع��دم توّفر خدمات عامة موّجهة ل�شالح هوؤلء 
الن�ش��اء اأو اأن اجلمعي��ات ت�ش��تطيع مبفرده��ا اأن حت��ّل 
جمي��ع امل�ش��اكل، ذل��ك اأّنه��ا كث��رة و تتج��اوز قدراتها 
كم��ا اأّن ه��ذه اجلمعيات بحاجة اإىل املزيد من املوارد 

والدع��م لتتمك��ن م��ن تنفي��ذ براجمها. 

و لك��ن رغ��م كل ذل��ك، تعت��رب تون���س اإىل ح��ّد الآن 
البل��د ال��ذي توؤخذ فيه ق�شي��ة املراأة عموما و الأمهات 
العازب��ات عل��ى وجه اخل�شو�س بعن الإعتبار ب�ش��كل 
اأف�ش��ل، مقارن��ة باجلزائ��ر املج��اورة واملغ��رب. فف��ي 
اجلزائر، يعترب هذا املحظور را�ش��خا اإىل درجة اأ�شبح 
معه��ا ذك��ر ا�ش��م الأمهات العازب��ات اأمرا �ش��به منعدم، 
اإل يف بع�س الكتابات الن�ش��وية امللتزمة وال�ش��جاعة، 
اأو يف ت�ريح��ات بع���س اجلمعي��ات الت��ي ت�ش��اعد 
وتداف��ع ع��ن الن�ش��اء �شحايا العن��ف (ويف هذه احلالة 
يق��ع تناول ق�شية الأمه��ات العازبات ب�شفة عامة، و 

دون تخ�شي���س).
و يف ظ��ّل ه��ذه الظ��روف غ��ر العادي��ة، ل��ن تك��ون 
الف��رة الفا�شل��ة ب��ن حمل املراأة وعي�ش��ها با�ش��تقال 
و اأريحّي��ة م��ع طفله��ا ت�ش��عة اأ�ش��هر فق��ط ب��ل �ش��نوات 
ق��د يط��ول اأمده��ا. وينبغ��ي اأن توؤخ��ذ كل مرحل��ة م��ن 
مراح��ل ه��ذه احلياة الفردية بع��ن العتبار يف عملية 
املرافق��ة مب��ا يف ذلك البحث عن احلل��ول التي متّكنها 
م��ن الو�ش��ول - ه��ي وطفله��ا - اإىل احلي��اة الطبيعية. 
ذل��ك اأّن حياته��ا م��ع طفله��ا ق��د تخت��ّل م��رة اأخ��رى، 
يف اأي وق��ت م��ن الوق��ات نتيج��ة ه�شا�ش��تها الدائم��ة 
وو�شعه��ا داخ��ل جمتم��ع ينظر اإليه��ا بعن الإدانة مما 
�ش��يجعلها جت��د يف م���روع الإحتف��اظ بالإب��ن عملي��ة 

فا�شلة. 
�شدم��ة  ملواجه��ة  الطارئ��ة  الإ�ش��تجابة  وتعت��رب 
احلم��ل النف��رادي والإق�ش��اء الأ���ري اأم��را �روري��ا 
لنق��اذ امل��راأة الت��ي تعي���س يف حمن��ة، و ميك��ن اأن 
ياأخ��ذ ذل��ك �ش��كل الإن�ش��ات اإىل م�ش��اغلها اأو توف��ر 
امل��اأوى وامل�ش��اعدة الطبي��ة اأو امل��واد الازمة. و اأمام 
ه��ذا الف��راغ و ع��دم و�ش��وح الروؤية ب�ش��اأن نق��اط القوة 
وامل��وارد اخلا�ش��ة الت��ي متتلكه��ا، ف��اإّن توف��ر الدع��م 
ال��ذي ميك��ن اأن يعطيه��ا الثق��ة يف نف�ش��ها، ويحّفزه��ا 
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ويف تون���س, و عل��ى الرغ��م م��ن اإجم��اع ال�ش��لطات 
واخلدمات العامة واجلمعيات التي عدنا اإليها (حوايل 
خم�ش��ن يف الب��اد) عل��ى الغي��اب الفعل��ي لإح�ش��اءات 
موث��وق به��ا، فاإّنه��ا تتف��ق جميعا على حقيق��ة مفادها 
اأّن الطاق��م الطب��ي اأو خدم��ات الرعاي��ة الإجتماعية يف 
امل�شت�ش��فيات العام��ة ن��ادرا م��ا تك��ون عل��ى عل��م به��ذا 
احلم��ل اإل يف مراح��ل متقّدم��ة ج��دا، ق��د ت�ش��ل اإىل 

مرحل��ة ما قب��ل الو�شع. 
و جن��د ه��ذه الظاه��رة نف�ش��ها يف املغ��رب، و ذل��ك رغ��م 
اأن الهياكل تعترب اأكرث عددا و اأّن طريقة تناقل الأخبار 
بن الن�ش��اء تعّد اأكرث انت�ش��ارا، ذلك اأّن الن�ش��اء احلوامل 
الاتي يقمن بطلب امل�شاعدة من الأو�شاط اجلمعياتية 

هّن اأكرث متثيا. 

اأم��ا يف اجلزائ��ر، فامل�ش��األة حم�ش��ومة ب�ش��كل اأك��رب، 
ذل��ك اأّن الأم العزب��اء تت��وارى ع��ن الأنظ��ار ول تتق��ّدم 
اإىل م�شت�ش��فى ال��ولدة اإل عن��د الو�ش��ع، و يعود ذلك اإىل 
غي��اب احلل��ول اأو ب��كل ب�ش��اطة اإىل �ش��بب ع��دم املعرفة. 
و يف الواق��ع، ف��اإّن العدي��د م��ن الن�ش��اء احلوام��ل خ��ارج 
اإط��ار ال��زواج يعتق��دن خط��اأ اأن��ه » لي���س لديه��ن احل��ق « 
يف الأموم��ة، و اأّنه��ا م�ش��األة مقت���رة عل��ى الن�ش��اء 

املتزوج��ات فق��ط. 
و بن��اء عل��ى العدي��د م��ن ال�ش��هادات الت��ي جمعناها من 
هذه البلدان، فاإّنه ميكننا اأن نتحّدث عن م�شكلة �شحة 

ال تكشف المرأة في بلدان المغرب العربي عن حملها عندما تكون غير متزوجة. 
وستكون ردّة فعلها األولى هي الخوف الشديد واالختباء. فإذا كانت الوسائل متاحة 

لديها، و كانت متعلّمة، فإنّها ستجد الحلول، بشكل عام، لدى من حولها من 
أشخاص، و ذلك من خالل اإلجهاض القانوني )في تونس( أو السري. أما بالنسبة 

إلى أولئك الالتي تعوزهنّ الموارد، فإن الوضع يختلف. 

مقدمة
اأين يتّم طلب امل�ساعدة اأمام الفراغ الكبري ؟

عام��ة حقيقي��ة من حي��ث متابعة حاالت احلمل خارج 
اإطار الزواج يف اجلزائر واملغرب وتون���س. و ذلك لأنه 
م��ن الن��ادر ج��دا بالن�ش��بة اإىل الن�ش��اء احلوام��ل خ��ارج 
الإط��ار املقب��ول م��ن ط��رف املجتمع، و الات��ي يعانن 
زيادة على ذلك من اأو�شاع اقت�شادية ه�شة، اأن يتجهن 
اإىل امل�شت�ش��فيات العامة ملراقبة حملهن. و تعرّب وردة 
باجي���س، الأخ�شائية الإجتماعية ذات اخلربة الطويلة 
و م�ش��وؤولة الإت�ش��ال يف جمعي��ة امل��راأة اجلزائري��ة م��ن 
اأج��ل التنمي��ة (AFAD)، يف عناب��ة، باجلزائ��ر، ع��ن ه��ذا 
الو�ش��ع ب��كل اأ�ش��ف م��ربزة اأّن » ح��الت ه��وؤلء الن�ش��اء 
تعت��رب عالي��ة اخلطورة لأنها ل تخ�ش��ع للمتابعة، فهّن 
يتواري��ن ع��ن الأنظار وغالبا ما يتعاطن بع�س املواد 

لاإجهاض «. 
اأّن ه��ذا اخلي��ار  اإذا انتقلن��ا اإىل المغ��رب لحظن��ا  و 
غ��ر مط��روح عل��ى ه��وؤلء الن�ش��اء، ذل��ك اأّن عملي��ة 
متابع��ة احلم��ل املجانية عادة ما تقت�ر على الن�ش��اء 
املتزوج��ات فح�ش��ب. و ي�شب��ح ه��ذا الأمر اأك��رث خطورة 
اإذا م��ا علمن��ا اأّن هوؤلء الن�ش��اء يقم��ن يف حالت كثرة 
بعملي��ات اإجها���س فا�ش��لة، مم��ا يجع��ل عملي��ة احلم��ل 

اأك��رث خط��ورة و �شعوب��ة. 
اأم��ا ال�ش��تثناءات عل��ى ه��ذه الظاهرة فا حتدث ب�ش��كل 
رئي�ش��ي اإل �شم��ن اجلمعي��ات التي تعّرف بنف�ش��ها لدى 
هوؤلء الن�شاء الاتي يع�شن هذه املحنة في�شعرن معها 

بالثقة. 
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يعتبر سوء المعاملة اللفظي وأحيانا الجسدي الذي تعاني منه هؤالء األمهات 
)وفي كثير من الحاالت، أطفالهن الرضع( من طرف جزء من اإلطار الطبي والمهنيين 

الصحيين واألخصائيين االجتماعيين في المستشفيات ومستشفيات الوالدة في 
هذه البلدان الثالثة آفة حقيقية، يجرؤ الكثير على فضحها بشكل علنيّ.

لم كل هذا الصمت ؟
اخل��وف واخلج��ل و االإ�سط��راب اأم��ام جمتم��ع يعاق��ب

م��ن  العدي��د  اإىل  الو�ش��ول  م��ن  متكن��ا  ولق��د 
ال�ش��هادات الت��ي تك�ش��ف ع��ن حقائ��ق خط��رة، و ه��و 
م��ا ميك��ن اأن يف���ّر جزئي��ا و دون اأدن��ى �ش��ك اخلوف 
ال��ذي ا�ش��تقّر يف نفو���س ه��وؤلء الن�ش��اء. و ل ت��زال 
الأمه��ات العازب��ات يف املغ��رب العرب��ي اإىل الي��وم 
الهي��اكل  يف  املتخ�ش�ش��ن  ط��رف  م��ن  يعامل��ن 
يف  اجتماعي��ة «  » ح��الت  باعتباره��ن  العمومي��ة 
ح��ن اأّن��ه كان م��ن املفر���س اأن يلق��ن منه��م كّل 
الدع��م. كم��ا اأّنه لي���س من النادر اأن يعام��ل اأطفالهن 
املهني��ن  بع���س  اأّن  » اأطف��ال خطيئ��ة «، حت��ى  ك��� 
يرف�ش��ون حت��ى جمّرد مل���س الأم اأو الطف��ل. و لتجنب 
ه��وؤلء  حت��اول  الإ�ش��اءات،  ه��ذه  ملث��ل  التعر���س 
الن�ش��اء، يف انتظ��ار موع��د ال��ولدة، العث��ور عل��ى 
حل��ول اأخرى بديل��ة مثل العيادات اخلا�شة بالن�ش��بة 

اإىل م��ن ي�ش��تطيع منه��ّن دف��ع التكالي��ف. 

اأن  و يف اجلزائ��ر، غالب��ا م��ا يق��ع الإحل��اح عل��ى 
تق��ع مرافق��ة الأمه��ات العازب��ات عن��د توّجهه��ن اإىل 
م�شت�ش��فيات ال��ولدة، مم��ا ي��دّل عل��ى حج��م الإهان��ة 
ال��ذي ميك��ن اأن يعر�شه��ا هن��اك. و ق��د ق��ام البع���س 
عل��ى  الو�ش��ع.  ه��ذا  بتن�ش��يب  ا�ش��تجوبناهم  مم��ن 
اعتب��ار اأن التوج��ه الع��ام ال��ذي يطل��ب م��ن القاب��ات 
اتباع��ه ل ي��زال قائم��ا عل��ى متك��ن اجلمي��ع م��ن هذه 
اخلدم��ة دون متيي��ز واأن الإهان��ات الت��ي تتعّر���س 
ف��ردي  عم��ل  جم��ّرد  ه��ي  الأمه��ات  ه��وؤلء  اإليه��ا 
ن��اجت ع��ن خي��ارات �ش��خ�شية موؤ�ش��فة. اأم��ا بالن�ش��بة 
اإىل بع���س املهني��ن، ف��اإّن ه��ذه الإهان��ات �ش��وف 
تت�ش��اءل م��ع الزم��ن و ذل��ك بو�ش��ول جي��ل جدي��د 
منه��م، مب��ا يف ذل��ك القاب��ات الواعي��ات و الات��ي 

اأك��رث احرام��ا له��وؤلء الن�ش��اء.  يبدي��ن 
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اأك��رث  تعت��رب  امل�ش��األة  ف��اإّن  املغ��رب،  يف  اأم��ا 
ح�شا�ش��ية 1، لأن امكاني��ة متابع��ة احلم��ل غ��ر متاح��ة 
يف م�شت�ش��فيات ال��ولدة العام��ة بالن�ش��بة اإىل احلوامل 
غ��ر املتزوج��ات، و ذل��ك وفق��ا ل�ش��هادة املر�ش��دة 
الجتماعي��ة و من�ش��قة م���روع م�شت�ش��فيات ال��ولدة 
العام��ة يف املعه��د الوطن��ي للت�شام��ن م��ع الن�ش��اء يف 
حمن��ة (INSAF) حجيب��ة ال���رقاوي. و لك��ي تتمك��ن 
املراأة من اإجراء هذه املتابعة، فاإنها حتتاج اإىل دفر 
ع��اج، وه��ي وثيق��ة ل ت�ش��ّلمها املمّر�ش��ة اإل للن�ش��اء 
املتزوج��ات الات��ي يقط��ّن ق��رب املرك��ز ال�شح��ي. و 
تفيد حجيبة اأّن املراأة اإذا مل يكن لها زوج، فاإّن الأمر 
�ش��يكون اأ�شع��ب بالن�ش��بة اإليه��ا، و ه��و م��ا ي��وؤدي اإىل 
حرمانها من متابعة حملها، با�ش��تثناء عدد قليل من 
احل��الت الت��ي يتكّف��ل فيه��ا �شاح��ب العمل اأو الأ���رة 
به��ذه العملي��ة. و ت�شي��ف اأّنه��ن » ل يتوجهن عادة اإىل 
امل�شت�ش��فى لأنه��ّن بحاج��ة اإىل هذه الورقة، امل�ش��ّماة 
بالدف��ر «. و ل ت�ش��رط ه��ذه الوثيق��ة اإل يف حال��ة 

وحي��دة وه��ي حالة ال��ولدة 2. 
و ب�شف��ة عام��ة، و ب�ش��كل ق��د يك��ون مث��را للده�ش��ة، 
فاإّن��ه لي���س م��ن الن��ادر اأن تكت�ش��ف الأمه��ات حمله��ّن 
اخلام���س.  ال�ش��هر  بع��د  و  ج��دا،  متاأخ��ر  وق��ت   يف 
و ي�ش��اهم رف���س العائل��ة، و النظ��رة املعر�ش��ة ج��دا 
م��ن ط��رف املجتم��ع و الإح�شا���س بالع��ار والذن��ب اإىل 

1 يف تون���س، مل يتم اإباغنا باإجبارية عقد الزواج. بل على العك���س من ذلك، فاإّن الن�ش��اء 

احلوام��ل العازب��ات عندم��ا يتقدم��ن اإىل اإح��دى امل�شت�ش��فيات فاإّنه��ّن يتمّتع��ن بالرعاي��ة 
ال�شحي��ة املجاني��ة اإذا كان لديه��ن دف��ر ع��اج م�ش��ّلم م��ن ال�ش��وؤون الإجتماعي��ة و ال��ذي 
يق��ّدم ع��ادة لاأ���ر املع��وزة م��ن خ��ال املر�ش��د ة الجتماعي��ة يف م�شت�ش��فيات ال��ولدة. 
اأما الن�ش��اء العامات اأو الاتي ميار�ش��ن مهنة من املهن فاإّنهّن يقّدمن م�ش��اهماتهّن اإىل 
ال�شن��دوق الوطن��ي لل�شم��ان الجتماع��ي (CNSS)، ويدفع��ن ج��زءا م��ن الع��اج، وع��ادة ما 
يكون اأقل من 20 %. وت�شر منرة الكعبي، املر�شدة الإجتماعية الأوىل يف وزارة ال�شوؤون 
الجتماعي��ة التون�ش��ية (MAS) و العامل��ة مب�شت�ش��فى ال��ولدة و�ش��يلة بورقيب��ة. اإىل اأّن 
امل��راأة » اذا مل تك��ن متل��ك دف��ر ع��اج، ف��اإّن ذل��ك ي��دّل عل��ى اأنه��ا حمتاجة ف��ا ت�شطر اإىل 
دف��ع معالي��م الع��اج، و يع��ود هذا القرار اإىل املر�ش��دة الإجتماعية يف م�شت�ش��فى الولدة «

2 جت��در الإ�ش��ارة اإىل اأن احلال��ة لي�ش��ت ه��ي نف�ش��ها يف طنج��ة، حي��ث ل ت�ش��رط احلال��ة 
العائلي��ة ملتابع��ة احلم��ل يف الهي��كل الع��ام، وفق��ا لكل��ر تري�ش��و، رئي�ش��ة جمعي��ة 100 % 

. ت مه��ا اأ

ح��د كب��ر يف اآلي��ات الإن��كار، و هي غالبا م��ا تدفعهّن 
اإىل النتظار، على اأمل اأن ل يتحول هذا الكابو�س اإىل 

حقيق��ة واقع��ة. و لك��ن دون جدوى. 
اإّن العقلي��ات ب��دون �ش��ّك اآخ��ذة يف التغ��ّر يف ه��ذه 
البل��دان، و لق��د تلقين��ا العدي��د م��ن ال�ش��هادات يف هذا 
الإجت��اه، ع��ن الأ���ر التي تقب��ل بناتها م��ع اأطفالهّن، 
وخا�شة يف تون���س اأو يف املدن الكربى يف املغرب، 
اأو حت��ى تل��ك التي ترف�س فك��رة التخلي عن املواليد. 
و ميك��ن اأن ناح��ظ الأم��ر نف�ش��ه يف اجلزائ��ر اأي�ش��ا، 
حي��ث يعت��رب ه��ذا املو�شوع م��ن املحرم��ات اأكرث مما 
ه��و علي��ه يف البل��دان املج��اورة، فلق��د بلغن��ا حدي��ث 
ع��ن زي��ادة يف حت��ّرر امل��راأة، وخا�ش��ة يف اجلزائ��ر 
العا�شم��ة، وبالت��ايل الأمه��ات العازب��ات. فه��وؤلء 
الأمه��ات بحك��م عمله��ّن و امتاكهّن للم��وارد املالية 
م�ش��وؤولية  حتّم��ل  عل��ى  ق��ادرات  اأ�شبح��ن  فاإّنه��ّن 
اأبنائه��ّن ب�ش��هولة اأكرث، ذلك اأّنه��ّن ينزعن اإىل اختيار 

من��وذج الأ���رة ذات العائ��ل الواح��د. 

لك��ن القاع��دة تظ��ل دائم��ا يف اعتب��ار ه��ذا الأم��ر 
و�شم��ة ع��ار قوي��ة ج��دا، بحي��ث اأّن اإمكاني��ة الع��ودة 
اإىل من��زل العائل��ة بالن�ش��بة اإىل معظ��م الأمه��ات اإىل 
الي��وم تتوق��ف عل��ى اتخاذ قرار التخلي ع��ن اأطفالهّن 
(حال��ة غالبي��ة الن�ش��اء يف البل��دان الثاث��ة). و يعت��رب 
ه��ذا الأم��ر يف كث��ر م��ن الأحيان ال���رط الأول الذي 

و يساهم رفض العائلة، والنظرة ﴿

المعترضة جدا من طرف المجتمع، 

واالإحساس بالعار والذنب إلى حد 

نكار. كبير في آليات االإ
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تفر�ش��ه الأ���ر - ب��دءا م��ن وال��دات ه��وؤلء الأمه��ات 
اأنف�ش��هن - لقب��ول بناته��ّن، مبج��ّرد اإحاطته��ّن علم��ا 

به��ذا الو�ش��ع. 
وم��ن الأمثل��ة املع��رّبة عل��ى ذل��ك م��ا ناحظ��ه م��ن 
تاأث��ر عل��ى �ش��لوك الأمه��ات امل��رددات يف الإحتفال 
بعي��د الأ�شح��ى، و ه��و عيد ذبح الأ�شاح��ي، باعتباره 
منا�ش��بة مقد�ش��ة جتتمع فيها كافة اأفراد الأ���رة، من 
دون ا�ش��تثناء و ه��و اأم��ر له وزنه يف قراره��ن التخلي 
ع��ن اأطفاله��ن. و اعتم��ادا عل��ى املنط��ق نف�ش��ه، ف��اإّن 
فاإّنه��ّن  باأبنائه��ّن،  الإحتف��اظ  ق��ّررن  اإذا  الأمه��ات 
يبتع��دن ع��ن عائاته��ّن ب�ش��كل عام وكثرا م��ا يفقدن 
الإت�ش��ال به��ا. و ل يزال عدد الن�ش��اء اللواتي اندجمن 
م��ن جدي��د يف اأ���رهّن �شحب��ة اأبنائه��ّن �شغ��را جدا. 
و يط��رح ه��ذا البع��د م�ش��كلة خط��رة ج��دا بالن�ش��بة 
اإىل ه��وؤلء الن�ش��اء و ذلك اإذا ما اأخذن��ا بعن الإعتبار 
الأهمي��ة املركزي��ة، و املهيكل��ة و الأ�شا�ش��ية لاأ���رة 
املجتمع��ات  ه��ذه  يف  يعي���س  ف��رد  كل  حي��اة  يف 
املختلفة يف املغرب العربي. و لقد �ش��معنا من هوؤلء 
الن�ش��اء عن��د التقائن��ا به��ّن، حديثا ع��ن حمنتهّن و عن 
العقب��ة الكب��رة الت��ي ميثلها النف�شال الأ���ري اأمام 
حتقيقه��ّن لذواته��ّن. ذل��ك اأّن��ه يدّمرهّن. و ت��رى نادية 
ال���رقاوي 3، عامل��ة النف���س و الإ�شت�ش��ارية املغربي��ة 
اأّن��ه » ل ُينظ��ر اإىل الطف��ل عن��د ال��ولدة، عل��ى اأّن��ه « 
نتاج » عاقة بن رجل وامراأة، ولكنه يدرج مبا�رة 
يف نظ��ام يعق��د �شلت��ه ب�ش��كل وثي��ق م��ع انتماء اأو�ش��ع 
لاأج��داد والأعم��ام والعم��ات وغره��م م��ن الأف��راد. 
ويدفع��ه ه��ذا الأم��ر بع��د ذل��ك اإىل ال�ش��تخدام املبك��ر 
ج��دا لأ�ش��كال تعب��ر ت�ش��تدعي » نح��ن « اجلمعي��ة، ذلك 
اأّن الطف��ل، مثل والدت��ه، يكون على نحو ما » خميطا « 
اإىل الآخري��ن م��ن خ��ال ه��ذه الرواب��ط. و عندم��ا جت��د 

فت��اة اأو ام��راأة نف�ش��ها اأّم��ا عزب��اء، فاإّنه��ا �ش��تتحّول 
فج��اأة اإىل ع��امل جدي��د، و عدائ��ّي، ي�ش��وده الرف���س و 

الوحدة «. 
يف  احلقيق��ي  النق���س  م�ش��األة  ُتط��رح  اأخ��را،  و 
املعلوم��ات املتعلق��ة بوج��ود جمعي��ات خم�ش�ش��ة 
م��ن  ك�ش��بب  كث��رة  اأحي��ان  يف  الن�ش��اء  له��وؤلء 
اأ�ش��باب عزوفه��ّن ع��ن زي��ارة امل�شت�ش��فيات ملراقب��ة 
حمله��ن. وتعت��رب مديح��ة ال�شاو���س مدي��رة احل�شان��ة 
مت  باملن�ش��تر(التي  الطف��ل،  �ش��وت  اجلمعياتي��ة، 
اإن�ش��اوؤها �ش��نة 2007 ل�ش��تيعاب الأطف��ال يف حال��ة 
اإقام��ة موؤقت��ة) اأّن» الأم��ر املث��ايل ه��و اأن يق��ع العث��ور 
عل��ى الأمه��ات الاتي يع�ش��ن هذه املحنة منذ الأ�ش��هر 
الثاث��ة اأو الأربع��ة الأوىل للحمل، و لكنهّن و لاأ�ش��ف 
يتوارين عن الأنظار، و ل يحّدثن اأحدا عن اأّي �ش��يء، 
و ق��د يع��ود ذل��ك رمب��ا اإىل ع��دم علمه��ّن بوجودن��ا «. و 
عن��د اإجرائن��ا له��ذا احل��وار يف �ش��هر اأفري��ل 2014، كان 
فري��ق �ش��وت الطف��ل ب�ش��دد العم��ل على اإقام��ة مركب 
ل�ش��تقبال الأمه��ات و اأبنائه��ّن، و كان اآن��ذاك قي��د 

الإن�ش��اء. 
و تعت��رب كل ه��ذه الأ�ش��باب اآلي��ات ترغ��م الأم العزب��اء 
عل��ى التخل��ي ع��ن طفله��ا م��ن جه��ة، و دفعه��ا ب�ش��كل 
اأك��رب اإىل طري��ق الإق�ش��اء م��ن جه��ة اأخ��رى. و لق��د مت 
تنبيهن��ا م��رارا وتك��رارا اإىل حقيق��ة مفاده��ا اأّن ع��ددا 
كب��را م��ن الأمه��ات العازب��ات يلتجئ��ن يف نهاي��ة 
املط��اف اإىل الدع��ارة م��ن اأج��ل ك�ش��ب لقم��ة العي���س، 
وذل��ك لفتقاره��ّن اإىل الدع��م و لأّنه��ّن يجدن اأنف�ش��هّن 

اأم��ام حقيق��ة الإق�ش��اء الأ���ري و الإجتماع��ي. 

 �ل�صييرطة و�ل�صجن،
 خميياوف لها مييا يربرها حتى �لآن

يف تون���س، يعت��رب اخل��وف م��ن الك�ش��ف ع��ن احلقيق��ة 
لل���رطة العدلي��ة، باعتباره��ا امل�ش��وؤولة ع��ن الك�ش��ف 
ع��ن هوي��ة الأب، �ش��ببا م��ن اأ�ش��باب جتّن��ب الأمه��ات 

3 موؤلف��ة الدرا�ش��ة ال�ش��تق�شائية الوطني��ة الوحي��دة ح��ول ه��ذا املو�ش��وع بعن��وان مغ��رب 
الأمه��ات العازب��ات - احلج��م، الواق��ع، والإج��راءات، والتمثي��ل وامل�ش��ارات واملعي���س، 
2010، اإن�ش��اف، 335 �شفح��ة. وه��ي متخ�ش�شة يف اإ�ش��كالية الأمه��ات العازبات والأطفال 

املتخل��ى عنه��م يف املغرب. 
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التوج��ه اإىل م�شت�ش��فيات ال��ولدة العامة. ذلك اأّن هذا 
الإج��راء يت��ّم ب�شف��ة اآلية عند حدوث اأي ولدة خارج 
اإط��ار ال��زواج يف كام��ل املوؤ�ش�ش��ات ال�شحي��ة العام��ة 
يف الب��اد، ليتمّك��ن املول��ود من احل�ش��ول على هوية 
كاملة. اأما يف املغرب, فاإّن امل�ش��األة اأ�ش��واأ من ذلك, 

ذلك اأّن الن�ش��اء يخ�ش��ن الذهاب اإىل ال�ش��جن !
يف  العقوب��ات  قان��ون  ين���س  املغ��رب،  فف��ي 
ب��ن  ت��راوح  بال�ش��جن  اأح��كام  عل��ى  مادت��ه 490، 
�ش��هر واح��د و �ش��نة لـــ» كل عاق��ة جن�ش��ية ب��ن رج��ل 
و ام��راأة ل ترب��ط بينهم��ا عاق��ة الزوجي��ة «. و تدف��ع 
ه��ذه امل��ادة 490 بالن�ش��اء، نتيجة خوفهّن، اإىل اإخفاء 
اأو  اأطفاله��ّن  الإع��ان ع��ن ولدة  حمله��ن، و ع��دم 
التخل��ي عنه��م ب�ش��ورة غر ���رعية، و قد ي�شل الأمر 
اأحيان��ا اإىل قت��ل املول��ود عندم��ا يك��ون الإجها���س 
غ��ر ممك��ن. و تعت��رب ه��ذه امل��ادة يف ح��د ذاته��ا 
كافي��ة لتف�ش��ر �ش��بب جتن��ب الأمه��ات التوج��ه اإىل 
امل�شت�ش��فيات العام��ة اإل يف الدقائ��ق الأخ��رة، عن��د 

عملي��ة الو�ش��ع. 
عندم��ا  الأمه��ات  اأّن  ناح��ظ  فاإّنن��ا  ذل��ك  وم��ع 
يتوجه��ن اإىل �شاب��ط احلال��ة املدني��ة، اأو الع��دول 4 
اأو حمكم��ة الأ���رة، ف��اإّن ه��ذه الهي��اكل ل تق��وم ب��كل 
تاأكي��د با�ش��تدعاء ال���رطة لاإب��اغ عنه��ّن، وف��ق م��ا 
ح��ه عب��د العزي��ز دّراز متفق��د احلال��ة املدني��ة  و�شّ
بال��دار البي�ش��اء، وكث��ر م��ن امل�ش��وؤولن الآخري��ن 
يف امل�شال��ح الإداري��ة والق�شائي��ة للجمعي��ات الت��ي 
تق��ّدم ي��د امل�ش��اعدة اإىل ه��وؤلء الأمه��ات الات��ي وقع 

الإت�ش��ال به��ّن. 
و يف املقابل، لي���س هناك اإجماع كبر لدى اجلهات 
الفاعل��ة يف املجتم��ع امل��دين املغرب��ي الذي��ن التقين��ا 
به��م عل��ى وق��وع عملي��ات اإب��اغ ع��ن ه��ذه ال��ولدات 
اإىل  فبالن�ش��بة  ال��ولدة.  واأق�ش��ام  امل�شت�ش��فيات  يف 

البع�س، ميكن لل���رطة اأن تتدّخل اإذا مّت ا�ش��تدعاوؤها 
م��ن ط��رف ه��ذه الهي��اكل (وه��ذه العملي��ة يف تراج��ع 
ب�ش��بب قل��ة امل��وارد) و لك��ن ح�شوره��ا يك��ون ملج��رد 
القي��ام بالإج��راءات القانوني��ة رغ��م اأّن ه��ذه العملي��ة 
الإج��راء  يتمث��ل ه��ذا  و  اجل��دوى «.  » عدمي��ة  تبق��ى 
املن�شو���س علي��ه يف من�ش��ور يتح��دث عن��ه اجلمي��ع 
ولك��ن مل يطل��ع علي��ه اأح��د، يف قيام اأحد اأعوان الأمن 
بعملي��ة املعاين��ة يف م�شت�ش��فى ال��ولدة لك��ي يتّم بعد 
ذل��ك فت��ح مل��ف. وتتمث��ل الغاي��ة من ه��ذه العملية يف 
التع��رف عل��ى الأم واملول��ود وذل��ك ملن��ع عملي��ات 

التخل��ي الع�ش��وائية عنه��م اأو قتله��م. 
عملي��ات  ف��اإّن  الآخ��ر،  البع���س  اإىل  بالن�ش��بة  اأم��ا 
الإب��اغ الت��ي يق��وم به��ا املهني��ون يف امل�شت�ش��فيات 
وتدخ��ات ال���رطة الناجت��ة عنه��ا ع��ادة م��ا ت��وؤدي 
اإىل ماحق��ات ق�شائي��ة حمتمل��ة مبقت�ش��ى امل��ادة 
490. وع��اوة عل��ى ذلك، فاإّن ه��ذه العمليات ميكن اأن 

توؤدي اإىل �شدمات نف�ش��ية لهوؤلء الأمهات وت�ش��اهم 
يف دفعه��ّن اإىل التخل��ي ع��ن اأطفاله��ّن. وتق��ول كل��ر 
تري�ش��و، رئي�ش��ة جمعي��ة 100 % اأمه��ات الت��ي تق��وم 
مب�ش��اعدة الأمه��ات واأطفاله��ن يف طنج��ة من��ذ �ش��نة 
2006: » �ش��يكون اأول �ش��خ�س ت��راه ه��ذه امل��راأة بع��د 

ال��ولدة ه��و رج��ل ال���رطة. وتخيل��وا م��اذا ميك��ن اأن 
ت�ش��عر ب��ه اأّم مّت اإق�شاوؤه��ا قب��ل ذل��ك، و ل ���ريك 
ال�شدم��ة  �ش��تكون  اأ���رة !  اأو  �شدي��ق،  اأو  يرافقه��ا 
مزدوج��ة، و �ش��يدفعها ذل��ك يف نظ��ري اإىل التفك��ر 

يف التخل��ي ع��ن مولوده��ا «. 
و يج��ب اأن نعل��م اأّن التتبع��ات الق�شائي��ة مبوج��ب 
امل��ادة 490 ه��ي حقيق��ة واقع��ة: فف��ي �ش��نة 2009، مّتت 
الدع��ارة  املغ��رب بتهم��ة  اأم عزب��اء يف   526 اإدان��ة 
املوؤدي��ة اإىل احلم��ل، و ذل��ك وفق��ا للبيان��ات الت��ي 
مت جمعه��ا يف حمكم��ة ا�ش��تئناف وحي��دة يف ال��دار 
البي�ش��اء. و يف الواق��ع، و عل��ى اأ�شا���س ه��ذه امل��ادة، 
يب��دو اأّن الق�ش��اة » يعت��ربون، حت��ى يف غي��اب حال��ة  4 الع��دل ه��و م�ش��اعد قان��وين ذو اأهمي��ة ك��ربى يف املغ��رب. و ه��و يق��وم ب��دور كات��ب 

املحكم��ة وكات��ب العق��ود و ه��و م�ش��وؤول ع��ن ت�ش��جيل الت�شاري��ح والأح��كام. 
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اأّن ولدة طف��ل تعت��رب حج��ة  التلب���س والع��راف، 
كافي��ة للقي��ام بالتتبع��ات العدلي��ة 5 «. و�ش��وف نع��ود 

لحق��ا اإىل ه��ذه امل�ش��األة. 

يف �جلز�ئيير، �عتميياد ��صيير�تيجية �لكذب 
باعتبارهييا �ل�صييبيل �لوحيييد ؟ 

م�ش��توى  اإىل  اجلزائ��ر  يف  التح��رمي  درج��ة  ت�ش��ل 
يدف��ع ب��الأم الت��ي تق��ّرر الإحتف��اظ مبولوده��ا اإىل 
الك��ذب  اإىل  م�شط��رة  فه��ي  تقريب��ا  الواق��ع  اإن��كار 
كم��ا ت���رح لن��ا ذل��ك غالبي��ة الن�ش��اء امل�ش��تجوبات 
الات��ي التقين��ا به��ّن هن��اك. و ب�ش��كل ع��ام، فاإّنه��ّن 
يتعّلل��ن ب��زواج بالفاحت��ة 6، مّت نق�ش��ه برحيل الزوج. 
وته��دف ه��ذه الق�ش��ة دائم��ا اإىل نف���س الغاي��ة وه��ي 

اإ�شف��اء ال���رعية عل��ى احلم��ل. 
و عل��ى الرغ��م م��ن اأّن ال��زواج الدين��ي وح��ده ل ي�شم��ن 

���رعية الطفل قانونا، اإذ يجب اأن يكتمل بزواج مديّن، 
فاإّن التربير بالفاحتة، من وجهة نظر اإجتماعية، يجعل 
الو�شع مقبول بالن�شبة اإىل اجلهات العامة التي �شوف 
تلتق��ي به��ا الأم اإ�شاف��ة اإىل املحيط��ن به��ا. و تعتم��د 
اجلمعي��ات ه��ي اأي�ش��ا عل��ى نف���س ه��ذه الإ�ش��راتيجية 
عل��ى نط��اق وا�ش��ع و ذل��ك مل�ش��اعدة الأم. و تق��ول مرمي 
بّلعا رئي�شة جمعية جندة الن�شاء يف �شدة، باجلزائر، و 
هي من اجلمعيات القائل يف الباد التي تقوم بتوفر 
الإقام��ة يف ح��الت الطوارئ له��وؤلء الأمهات يف اإطار 
عمله��ا القائ��م عل��ى مناه�ش��ة كل اأ�ش��كال العن��ف �ش��د 
امل��راأة: » اإّن ممار�ش��ة اجلن���س خ��ارج اإط��ار ال��زواج اأم��ر 
موج��ود يف الواقع. و ت�ش��مح الفاحت��ة على الأقل بجعل 
ه��ذه العملي��ة اجلن�ش��ية مقبول��ة اجتماعي��ا. مم��ا يك�ش��ب 
املراأة �رعية املحيطن بها وعائلتها، وهو ما يخّفف 

م��ن حّدة امل�ش��كلة الأخاقية    «.
ف��الأم العزب��اء ل��ن تتح��دث ب�راح��ة ع��ن م�ش��كلتها 
الذي��ن  اجلمعياتي��ن  اأو  ال�شحي��ن  للمهني��ن  اإل 
ت�ش��عر جتاهه��م بالثق��ة و ل ت�ش��تطيع اأن تخف��ي عنهم 

احلقيق��ة. 

”

5 مغ��رب الأمه��ات العازب��ات - احلج��م، الواق��ع، والإج��راءات، والتمثي��ل وامل�ش��ارات 
واملعي���س، نادي��ة ال���رقاوي، 2010، اإن�ش��اف،،، ���س ���س 75 و 87.

 
6 و ال��ذي ميك��ن ترجمت��ه بال��زواج الدين��ي. و ع��ادة م��ا ت�ش��تعمل هذه احلج��ة للحديث عن 
عق��د غ��ر ر�ش��مي، مل يت��ّم فيه تطبي��ق الإج��راءات الإدارية لت�ش��جيل الزواج لدى ال�ش��لطات 

املخت�شة رغ��م اإلزاميتها. 

  سيكون رجل الشرطة أول شخص تراه هذه المرأة بعد 
الوالدة. و تخيلوا ماذا يمكن أن تشعر به أّم تّم إقصاؤها قبل 

ذلك، و ال شريك يرافقها أو صديق، أو أسرة. ستكون الصدمة 
مزدوجة، و سيدفعها ذلك في نظري إلى التفكير في التخلي عن 

مولودها.
كلري تري�سو، رئي�سة جمعية 100 % اأمهات
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م��ع ٭ التعام��ل  يق��ع  ل  اجلزائ��ر،  يف 
امل�ش��اكل املتعلق��ة باحلم��ل خ��ارج اإط��ار 
ال��زواج م��ن قب��ل جمعي��ات خم�ش�ش��ة 
ح�ري��ا لاأمه��ات العازب��ات، ب��ل تت��وىل 
ه��ذه املهمة خمتلف املنظمات الن�ش��ائية 
الت��ي تناه���س العن��ف �ش��د امل��راأة اأو تلك 
القت�شادي��ة  التنمي��ة  يف  املخت�ش��ة 
والجتماعي��ة و الت��ي ت�ش��جع يف اإط��ار 
حمل��ي جمي��ع الن�ش��اء اللوات��ي يكت�ش��فن 
حمله��ّن عل��ى احل�ش��ول عل��ى التوجي��ه 
والدع��م. و تعت��ر الثق��ة يف ه��ذا املج��ال 
ه��ي القاع��دة الذهبي��ة التي ت�ش��مح لالأم 

العزب��اء بالتح��دث دون خ��وف. 
م��ا  كث��را  العا�شم��ة،  اجلزائ��ر  يف  و 
 تتلق��ى جمعي��ة جن��دة الن�ش��اء يف �ش��دة
ن��داءات   (SOS Femmes en Détresse)

ا�ش��تغاثة م��ن الأمه��ات يف مرحلة مبكرة 
م��ن احلم��ل و تق��ول م��رمي بّلع��ا رئي�ش��ة 
ه��ذه اجلمعي��ة: » نحن نقوم �ش��وّيا بتقدير 

املوقف. وما اإذا كان على الأم الإنف�شال 
عن عائلتها فورا، اأو البقاء لبع�س الوقت 
معها. كما يجب علينا اأن جند لها ذريعة 
ل�رح غيابها، لأن املراأة ل ترك اأ�رتها 
بهذا ال�ش��كل ب��ن ع�ش��ية و�شحاها. فقطع 
العاق��ة الأ���رية هو من اأ�شعب الأ�ش��ياء 
الت��ي ميكن اأن حت�ش��ل عندنا، اإ�شافة اإىل 
ما ينتظر املراأة من جمهول، و من عي���س 

ماأوى «.  با 
و تعت��رب امل��راأة ه��ي اله��دف الأول له��ذه 
الإحتف��اظ  الأم  ق��ّررت  ف��اإذا  اجلمعي��ة. 
ولك��ن  �شت�ش��اعدها.  فاإّنه��ا  مبولوده��ا، 
اإذا ق��ررت ع��دم الحتف��اظ ب��ه، فاإّنه��ا 
�ش��رافقها وحتميه��ا حت��ى تبل��غ ه��ذه 
العملي��ة نهايته��ا. اأم��ا جم��ال تغطية هذه 
اجلمعي��ة في�ش��مل الن�ش��اء احلوام��ل م��ع 
احلر�س عل��ى احلفاظ باأق�شى قدر ممكن 
عل��ى عاقته��ن بعائاتهّن مع البحث عن 
اأك��رث احلل��ول ماءمة للطف��ل. و يف جميع 

احل��الت، تن�ش��ح ه��ذه اجلمعي��ة الأمهات 
بالبق��اء لأط��ول ف��رة ممكن��ة مع اأ���رهّن 
حت��ى ي�شب��ح م��ن غ��ر املمك��ن اإخف��اء 
حمله��ّن. و يف احل��الت الطارئ��ة تق��وم 
اجلمعي��ة بتق��دمي امل��اأوى للن�ش��اء و يكون 
ذلك ب�ش��كل عام بداية من ال�ش��هر ال�ش��ابع. 
الأولوي��ة  اأّن  اإىل  الإ�ش��ارة  جت��در  و 
بالن�ش��بة اإىل ه��ذه اجلمعي��ة ه��ي للن�ش��اء 
�شحايا العنف ولي�س لاأمهات العازبات 
عل��ى وج��ه التحدي��د، باعتباره��ن اأقلي��ة 
ب��ن الن�ش��اء الت��ي يق��ع ا�ش��تقبالهّن. و مبا 
اأّن ح��الت العن��ف متنوع��ة وخط��رة جدا 
يف كث��ر م��ن الأحي��ان، فاإّن��ه يج��ب عل��ى 
اجلمعي��ة اأن تتعام��ل م��ع خمتل��ف ه��ذه 
احل��الت و اأن تعط��ي الأولوي��ة لأكرثه��ا 
اإحلاح��ا. خا�ش��ة و اأّن اأع�شاءه��ا لحظ��وا 
الإرتفاع املهول حلالت العنف اجلن�ش��ي 

يف اجلزائ��ر

اكتشفنا مما تقدّم مختلف األسباب التي تجعل النساء العازبات الالتي يكتشفن 
حملهنّ يتأخّرن في التوجّه إلى هياكل الصحة والعمل االجتماعي. و لكن االستثناءات 

على هذه الظاهرة تبقى موجودة. وهي حاضرة في الغالب داخل اإلطار الجمعياتي 
الذي تكتشفه هؤالء النساء عند المرور بهذه المحنة وتشعر تجاهه بالثقة. وفيما يلي 

بعض األمثلة على ذلك. 

بعض اإلستثناءات

 في الجزائر، تلهم الناشطات النسويات الثقة، 
فتلجأ النساء إليهّن لإلستفسار

لغياب التكفل باالأمهات يف مرحلة مبّكرة من احلمل 
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ع��ن  للغاي��ة  اإيجابي��ة  اأ�ش��داء  بلغتن��ا 
ه��ذه اجلمعي��ة خ��ال مرورن��ا بتون���س. 
فاجتهن��ا اإىل العا�شم��ة لاإلتق��اء به��ا. 
وبيت��ي ه��ي جمعي��ة �ش��ابة، وديناميكية 
وطموح��ة، وه��ي ذات مقارب��ة منظم��ة 
تق��وم عل��ى دع��م واإدم��اج الن�ش��اء ب��ا 
م��اأوى و امله��ددات بخط��ر الت���رد، مب��ا 

يف ذل��ك الأمه��ات العازب��ات. 
موؤخ��را،  اجلمعي��ة  ه��ذه  اإن�ش��اء  ومّت 
وذل��ك يف اأفري��ل 2012، بع��د الث��ورة 7، 
وق��د تراكم��ت لديه��ا بالفع��ل جمل��ة م��ن 
التج��ارب الهام��ة يف جم��ال الرعاي��ة 
وتوف��ر امل��اأوى يف ح��الت الط��وارئ، 
طة  �ش��ا لو ا و ، »   ر ا �شتقر لإ ا  « فر تو و
الن�ش��اء بحقوقه��ّن  الأ���رية، وتوعي��ة 
و�شّحته��ّن وحياته��ّن اجلن�ش��ية. ولك��ن 
بيت��ي بالأخ���س ه��ي عل��ى ح��د علمن��ا 
واح��دة م��ن اجلمعي��ات، ه��ذا اإذا مل تك��ن 
اجلمعي��ة الوحيدة يف تون���س، با�ش��تثناء 

حرك��ة اأمل، التي متّكنت م��ن عقد ال�شلة 
م��ع الن�ش��اء العازب��ات يف مرحلة مبكرة 
م��ن احلم��ل. وه��و م��ا يتي��ح له��ا اإمكانية 
توجيهه��ّن يف اإط��ار مراكزه��ا النهاري��ة
كم��ا ا�ش��تطاعت جمعي��ة بيت��ي خل��ق 
تق�شده��ا  حي��ث  الثق��ة.  م��ن  من��اخ 
الن�ش��اء منذ بداي��ة حملهّن. و تهتّم هذه 
اجلمعي��ة يف املق��ام الأول بامل��راأة يف 
ح��ن اأن معظ��م اجلمعي��ات واخلدم��ات 
العام��ة الت��ي تتعامل م��ع حالت احلمل 
خ��ارج اإط��ار ال��زواج يف تون���س ت�ش��ع 

املول��ود يف املق��ام الأول. 
بيت��ي  قام��ت   ،2013 �ش��نة  ويف 
با�ش��تقبال وتوجي��ه نح��و 93 ام��راأة، مب��ا 
يف ذل��ك 12 م��ن » الأمه��ات العازب��ات «  
(باملعن��ى الدقي��ق للكلم��ة هن��ا، وه��و 

م��ا يعن��ي اأّنها غر مطلقة اأو منف�شلة اأو 
اأرمل��ة). وكان��ت م��ن ب��ن ه��ذه الأمهات 
ال 12، ث��اث التج��اأن اإىل اجلمعي��ة يف 
مرحل��ة مبك��رة م��ن احلم��ل وذل��ك م��ن 
تلق��اء اأنف�ش��هّن. واإذا كان��ت هذه الأرقام 
تب��دو �شئيل��ة ج��دا، ف��اإّن ن�ش��بتها، م��ع 
ذل��ك، تب��دو كب��رة خ�شو�ش��ا اإذا علمن��ا 
اأّن ه��ذه اجلمعي��ة لي�ش��ت موّجه��ة للتكّفل 

بالأمه��ات. 

الزب��ر،  مواه��ب  ال�ش��يدة  وتب��ّن 
مدي��رة املرك��ز النه��اري جلمعي��ة بيت��ي 
العن��ف  م��ن  يخ�ش��ن  » الأمه��ات  اأّن 
يف  نق��وم  فنح��ن  ولذل��ك  املوؤ�ش�ش��ي. 
اإىل  مبرافقته��ن  النه��اري  مركزن��ا 
امل�شت�ش��فى رغ��م اأّن مبداأن��ا يق��وم عل��ى 
ع��دم القي��ام بذل��ك ب�ش��كل منتظ��م حت��ى 
يتمك��ّن من التعويل على اأنف�ش��هّن. ولكن 
عندم��ا يتعل��ق الأمر بحالت ذات عاقة 
بال�شح��ة والأموم��ة والتنظي��م العائل��ي، 
فنح��ن نرافقه��ّن لأنه��ن معر�شات خلطر 
الفتي��ات  وترف���س  املعامل��ة.  �ش��وء 
الذه��اب اىل هن��اك مبفرده��ّن خوف��ا من 
والقاب��ات.  الإجتماعي��ات  املر�ش��دات 
اأم��ا اإذا ك��ّن مرافق��ات م��ن ط��رف اإح��دى 
اجلمعي��ات ف�ش��يكّن مو�ش��ع ترحي��ب «. 
و ل متتل��ك جمعي��ة بيت��ي بطبيعة احلال 
ع�ش��ا �ش��حرية. فه��ي ت�ش��عى اإىل تطوي��ر 
ن�ش��اطها انطاق��ا م��ن اإن�ش��اء �ش��بكة م��ن 
العاق��ات م��ع ���ركاء يعرفونه��ا م��ن 
القطاع��ن الع��ام واخلا���س، و ه��و م��ا 
يجع��ل مهم��ة مرافق��ة ه��وؤلء الأمه��ات 

اأق��ل تعقي��دا. 

تجربة بيتي في تونس: بناء الثقة والدعم

7 يف ا�ش��ارة اىل ث��ورة ال�ش��عب التون�ش��ي الت��ي ب��داأت يف 
دي�ش��مرب 2010 يف �ش��يدي بوزي��د و اأدت اإىل �ش��قوط نظ��ام 
الرئي���س زي��ن العابدي��ن ب��ن عل��ي يف 14 جانف��ي/ يناي��ر 
كانون الثاين 2011. و كانت الثورة التون�شية هي الأوىل من 
�شل�ش��لة م��ن الحتجاج��ات ال�ش��عبية الت��ي اأّثرت عل��ى العديد 
م��ن البل��دان الأخ��رى يف املنطق��ة كج��زء مم��ا ا�شطل��ح عل��ى 

ت�ش��ميته بالربي��ع العرب��ي. 
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أمل: المرجع، ولكن بشكل هزيل
اجلمعي��ة  وه��ي  والطف��ل،  لاأ���رة  اأم��ل  جمعي��ة  ت�ش��ع  مل 
الوحي��دة يف تون���س املتخ�ش�ش��ة يف رعاي��ة ودع��م الأمه��ات 
العازب��ات، �شم��ن اعتباراته��ا م�ش��اعدة الن�ش��اء يف مرحل��ة 
مبك��رة م��ن احلم��ل. و اعتبارا ل�ش��هرة هذه اجلمعي��ة يف الباد، 
ف��اإّن تدف��ق املعلومات �ش��يكون اأ�ش��هل، و�شي�ش��مح ذل��ك لبع�س 
الأمه��ات ب��اأن يق�شدنه��ا طلب��ا للم�ش��اعدة يف مرحل��ة احلم��ل 

املبك��رة. اأم��ا بالن�ش��بة لاأمه��ات الات��ي ق��ّررن الإبق��اء عل��ى 
مواليده��ّن، ف��اإّن اجلمعي��ة ق��د اأ�شبح��ت موؤخ��را ق��ادرة عل��ى 
ا�ش��تيعابهّن يف اآخ��ر مراح��ل احلم��ل ب�ش��كل ا�ش��تثنائي. ولك��ن 
هذا الأمر ل يتعلق اإل بالأمهات الاتي يع�ش��ن يف و�شع اأكرث 
ه�شا�ش��ة م��ن غره��ّن و اأثب��ن اأّنه��ّن قد اتخ��ذن م�ش��ارا حقيقيا 

ي��ربز رغبته��ّن يف الحتف��اظ مبواليده��ّن. 

٭
٭

نهاي��ة  يف  اجلمعي��ات  بع���س  ت�شب��ح 
املط��اف مرجع��ا حت��ى داخ��ل الأو�ش��اط 
الت��ي ق��د تظه��ر له��ا يف البداي��ة بع���س 
مثابرته��ا  بف�ش��ل  ذل��ك  و  املع��اداة، 
ون�ش��اطها املكث��ف عل��ى م�ش��توى الدف��اع 
عن احلقوق والعمل اليومي على امليدان، 
اأو  ال�شحي��ة  الرعاي��ة  �ش��واء يف جم��ال 
الأو�ش��اط الإدارية. وبالتايل، فاإّن حديث 
الن�ش��اء م��ع بع�شه��ّن البع���س ح��ول ه��ذه 
اجلمعي��ات ميكن اأن ي�ش��عرهّن بوجودها. 
و ينطبق هذا الأمر على جمعية الت�شامن 
الن�شائي. و هي جمعية رائدة مت اإن�شاوؤها 
لأول م��رة �ش��نة 1985 لتك��ون مهمته��ا هي 
الأمه��ات،  العلن��ي ع��ن ه��وؤلء  الدف��اع 
م��ن خ��ال رئي�ش��تها عائ�ش��ة ال�ش��ّنا وه��ي 
�شخ�شية بارزة يف الباد. و ينطبق الأمر 
نف�ش��ه عل��ى جمعي��ات اأخ��رى، مّت تكوينها 
يف وق��ت لح��ق، و بالتحدي��د بداي��ة م��ن 
اأواخر الت�ش��عينات، مثل اإن�شاف يف الدار 

البي�ش��اء، و 100 % اأمه��ات يف طنج��ة 8. 
و ق��د كان��ت اأغل��ب الزي��ارات الت��ي اأّدته��ا 
الن�ش��وة اإىل جمعي��ة اإن�ش��اف بحث��ا ع��ن 
اإقامة مثا، نتيجة ل�شماعهّن من بع�شهّن 
البع���س بوج��ود ه��ذه اجلمعي��ة... وذل��ك 
ح�ش��ب م��ا حدثتن��ا ب��ه �ش��ارة الطريف��ي 
يف  والطف��ل  الأم  قط��ب  ع��ن  امل�ش��وؤولة 
اجلمعي��ة. ويف معظ��م احل��الت، تك��ون 
الن�شاء اللواتي مّت قبول اإيوائهن من طرف 
املرك��ز حوام��ل، ب��ن �ش��هرهّن ال�شاد���س 
والثام��ن. كم��ا اأّنهّن غالب��ا ما مل يخ�شعن 
يف ال�ش��ابق اإىل متابع��ة طبي��ة مم��ا يزي��د 
يف اإمكاني��ة حتقي��ق هذه امل�ش��اعدة لآثار 
اإيجابي��ة عل��ى و�ش��ع الأم. ورغ��م ال��ردد 
الكب��ر له��وؤلء الأمه��ات يف اتخ��اذ ق��رار 
الإحتف��اظ باملولود، ف��اإّن اجلمعية متتلك 
يف ه��ذه احلال��ة قلي��ا م��ن الوق��ت ملّده��ّن 
بامل�ش��اعدة، وطماأنته��ّن والذه��اب اإىل ما 

ه��و اأبعد م��ن تلبي��ة الحتياج��ات املادية 
الن�ش��اء  ا�ش��تقبال  فبمج��رد  الفوري��ة. 
احلوام��ل، يت��ّم متتيعه��ّن بالدع��م النف�ش��ي 
والتدري��ب املهني يف اخت�شا�س يخرنه 
م��ن ب��ن اخت�شا�ش��ات اأربع��ة موج��ودة 

داخ��ل اجلمعي��ة. 
اأن  عل��ى  اجلمعي��ات  مهنّي��و  يتف��ق  و 
التكف��ل برعاي��ة امل��راأة بداي��ة م��ن احلمل 
يزي��د م��ن فر���س اتخاذها القرار ال�ش��جاع 
باالإحتفاظ مبولودها. و يقول اأحد مقدمي 
��ا  اإن�ش��اف مف�شّ الرعاي��ة يف جمعي��ة 
ع��دم الك�ش��ف ع��ن هويت��ه: » تري��د معظ��م 
الن�ش��اء الإحتف��اظ مبواليده��ّن ولكنه��ّن 
ي�ش��عرن اأّنهّن غر قادرات على ذلك، فهّن 
يفّك��رن يف عائاته��ّن و يف الآخرين. كما 
توج��د العدي��د من الأ�ش��ياء التي ت�ش��غلهّن، 
ه��ذه  م�ش��وؤولية  حتّم��ل  م��ن  ومتنعه��ّن 
الأموم��ة. فه��وؤلء الن�ش��اء ميتلك��ن الرغبة، 
ولك��ن الع��امل اخلارج��ي ل ي�ش��اعدهنّ «. 

في المغرب، تتّم الرعاية بداية من الحمل 
بفضل أقدمية الجمعيات

8 هذه القائمة هي بالتاأكيد لي�شت ح�رية ! 
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تدخالت الديوان الوطني لألسرة ٭
:(ONFP) والعمران البشري

 حسب المناطق، إجبار مقّنع.

9 مت اإن�ش��اء الديوان الوطني لاأ���رة و العمران الب���ري ONFP �ش��نة 1973 لتنفيذ ال�شيا�ش��ة 
ال�شكانية الوطنية. 

10 على الأقل عندما قابلنا حممد طارق غديرة، رئي�س اللجنة الوطنية للجمعية 

التون�شية لل�شحة الإجنابية يف 2014/04/14. 

مراك��ز الدف��اع والإدم��اج الجتماع��ي (CDIS) هي��كل يق��ع 
حتت اإ�راف وزارة ال�شوؤون الجتماعية (MAS) و هي تتمّيز 
بوجودها املحلي يف الأحياء واملناطق احل�رية والريفية 
يف تون���س. اأم��ا مقاربته��ا فه��ي اأك��رث تخ�ش�ش��ا، ذل��ك اأّن 
مهمتها هي م�شاعدة الأطفال املعر�شن للخطر اأو يف نزاع 
مع القانون، اإ�شافة اإىل الأ�ر املفككة والأمهات العازبات.

و بالت��ايل ميك��ن له��ذه املراك��ز ح�ش��ب املنطق��ة اأن ت�ش��كل 
خط��وة هام��ة يف دع��م دائ��رة رعاي��ة الأم و توجيهه��ا. اإذ 
ميكنه��ا اأن تتج��ه اإليه��ا مبا���رة دون احلاج��ة اإىل امل��رور 
ع��رب اخلدم��ة الجتماعية اأو م�شت�ش��فى ال��ولدة. و لذلك فاإّن 
املركز ي�شتقبل اأحيانا بع�س الأمهات يف مرحلة مبكرة من 
احلمل. و وفقا لل�شهادات التي جمعناها، فاإّن حديث الن�شاء 
م��ع بع�شه��ّن البع���س ح��ول هذه املراك��ز و من ثم��ة التوّجه 
اإلي��ه تلقائي��ا يزداد بازدياد الرعاي��ة التي ميكن اأن يلقينها 

من م�ش��وؤولن متعاطف��ن معهّن. 
و عندم��ا تق��وم ه��ذه املراك��ز با�ش��تقبال ه��وؤلء الن�ش��وة 
يف مرحل��ة بداي��ة حمله��ّن، فاإّن��ه ميكنه��ا الإن�ش��ات اإليه��ّن، 
واإباغه��ّن بحقوقه��ّن، اإ�شاف��ة اإىل ا�ش��تقبالهّن ع��دة م��رات 
وكلما ا�شتدعت احلاجة ذلك ومتابعتهّن اجتماعيا ونف�شيا. 
كما ميكن لهذه املراكز اأن تقوم بدور الو�شاطة الجتماعية 
املبا���رة م��ع عائ��ات ه��وؤلء الن�ش��وة وتوجيهه��ا وفق��ا 
لحتياجاته��ا، كل حال��ة عل��ى ح��دة، اإىل الهي��اكل الأخ��رى 

الت��ي ميك��ن اأن ت�ش��اعدها. 
و تتوّق��ف نوعي��ة الرعاي��ة م��ن ناحي��ة اأخ��رى عل��ى الأعوان 
املكلفن بالإ�ش��تقبال والتوجيه. ذلك اأّن هذه املراكز اأي�شا 
لي�ش��ت خالي��ة م��ن موظف��ن يتوجه��ون اإىل ه��وؤلء الن�ش��وة 
باق��وال مهين��ة، اإنطاق��ا م��ن اعتباره��م اأّن م�ش��اعدة هوؤلء 

الن�ش��وة تعّد ت�ش��جيعا �شمنّيا على الدعارة. 

مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي 
(CDIS) وما يمكن القيام به منذ 

البداية: قضية أفراد مستنيرين 

ميك��ن لوح��دات الدي��وان الوطن��ي لاأ���رة و العم��ران الب���ري 
(ONFP) اأو التنظي��م العائل��ي التون�ش��ي 9، اأن حتي��ل الأمهات على 

م�شت�شفيات الولدة ملراقبة حملهن. و جتد هذه الوحدات نف�شها 
من خال اخلدمات التي تقدمها جمانا – كو�شائل منع احلمل و 
لكن اأي�شا الإجها�س - يف اإطارها الطبيعي باعتبارها منطلق 
العملي��ة. ولذل��ك فم��ن الأ�ش��هل عل��ى ه��ذه الف��رق احل�ش��ول عل��ى 

املعلوم��ات املتعلق��ة باحلمل خارج اإط��ار الزواج. 
و لق��د تلقين��ا تقارير تفيد باأن بع�س مهنّيي الديوان قد ي�شلون 
اإىل حّد مرافقة الأمهات العازبات اإىل م�شت�شفيات الولدة خال 
املوعد الأول، و ذلك لتجنب اإهانتهّن. ذلك اأّن الأمهات مبفردهّن 
يخ�ش��ن �ش��وء املعاملة اللفظية والإدانة الجتماعية. و لكن من 
جانب اآخر، فاإّن هناك عددا متزايدا من الأ�شخا�س الذين يعملون 
داخل هذه املوؤ�ش�ش��ة، و حتت التاأثر املتزايد لاأفكار املتطرفة، 
يوؤخرون ب�شكل متعمد اآلية التكّفل بالإجها�س (انظر الن�شو�س 
التالية). فاإذا مل تقم الأم من قبل مبحاولة اإجها�س غر ر�شمية، 
فاإّن م�شت�شفى الولدة �شيتكّفل بعملية متابعة احلمل يف مراحله 

املبّكرة ولكن هذا احلمل �شيكون غر مرغوب فيه من طرفها...
اأم��ا نقط��ة الإت�ش��ال الثاني��ة يف منطل��ق عملي��ة احلم��ل فيمك��ن 
اأن تك��ون اجلمعي��ة التون�ش��ية لل�شح��ة الإجنابي��ة (ATSR). وه��ي 
جمعي��ة تف�ش��ل اتب��اع مقارب��ة ا�ش��تباقية للو�ش��ول اإىل ال�ش��باب 
لإعامه��م بالق�شاي��ا املت�شل��ة بحياته��م اجلن�ش��ية والأمرا���س 
التي تنتقل عن طريق الت�شال اجلن�شي وزيادة الوعي بو�شائل 
من��ع احلم��ل. وميك��ن للن�ش��اء احلوام��ل اأن يتجه��ن اإىل واحدة من 
وحداتها ال� 11 يف الباد. و مثل العديد من الهياكل الأخرى يف 
تون���س، ف��اإّن ه��ذه اجلمعية مل تتمّتع باأي دعم موؤكد خال �ش��نة 

2014 ملوا�شل��ة عمله��ا 10. 
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وعل��ى عك���س م��ا كان منتظ��را ، ظ��ّل الإعتم��اد 
القي��ام  ع��ن  امل�ش��وؤولة  العمومي��ة  الهي��اكل  عل��ى 
بالإجها���س املج��اين ماذا اأخرا بالن�ش��بة اإىل الن�ش��اء 
احلوام��ل خ��ارج اإطار الزواج يف تون���س، وهو ما اأّكدته 
لن��ا مليك��ة عفا���س، القابل��ة مب�شت�ش��فى ال��ولدة الع��ام 
و�ش��يلة بورقيبة يف تون���س، وهو من اأكرب امل�شت�شفيات 
بالباد. ذلك اأّنهّن عادة ما يدفعهّن اخلوف اإىل ال�شعي 
يف بداية الأمر للح�شول على حل يف القطاع اخلا�س، 
املعروف بتكّتمه. و يف هذه احلالة يجب عليهّن توفر 

املال. 
لديه��ّن  لي���س  اللوات��ي  الن�ش��اء  اإىل  بالن�ش��بة  اأم��ا 
التحل��ي  الكافي��ة، فاإّن��ه يج��ب عليه��ّن  الإمكاني��ات 
بال�ش��جاعة الكافي��ة للتقّدم اإىل �ش��باك الديوان الوطني 
لاأ���رة والعم��ران الب���ري (ONFP)، التنظي��م العائل��ي 
يف تون���س. و يعت��رب الدي��وان مرجع��ا يف الب��اد يف 
جمال» ال�شحة الإجنابية «، و هي ت�شمل تقدمي الرعاية 
عل��ى م�ش��توى الوقاي��ة م��ن الأمرا���س املنقولة جن�ش��يا 
(MST)، والتوعي��ة بو�ش��ائل من��ع احلم��ل والإجها���س. 

وتع��ّد ال�ش��جاعة اأم��را �روري��ا له��وؤلء الن�ش��اء الات��ي 
حتل��ن باجل��راأة للتقّدم اإىل الدي��وان دون اأن يكون لهّن 

 (IVG) وفي تونس، على عكس الجزائر والمغرب، يسمح باإليقاف الطوعي للحمل
بموجب القانون منذ سنة 1973، و ذلك عندما كانت السلطات تسعى للسيطرة على 
المنحنى الديموغرافي الذي كان آنذاك في ارتفاع عن طريق الحدّ من الوالدات. ولكن 

يبدو أنّ عرض هذه الخدمات في انخفاض، و في تراجع كبير أحيانا، وفقا لدراسة 
 .(ATFD) أجرتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

اإلجهاض
هو حق كثريا ما يقع االإ�ستخفاف به يف تون�ض، كما اأّنه ممار�سة 

غري قانونية، لكنها حقيقية وكارثية يف اجلزائر واملغرب. 

مظه��ر اأو �ش��ن ام��راأة متزوج��ة، ذل��ك اأّن نظ��رة املجتم��ع 
الت��ي تعاق��ب غالب��ا م��ا متث��ل عقب��ة اإ�شافي��ة اأمامه��ّن. 
و لك��ن العر���س الع��ام خلدم��ات االإجها���س يعت��ر 
يف تراج��ع م�ش��تمرّ يف الب��الد، وفق��ا لدرا�ش��ة حديث��ة 
 اأجرته��ا اجلمعي��ة التون�ش��ية للن�ش��اء الدميقراطي��ات 11.

و الي��وم، ل متار���س الإجها���س اإل 14 عي��ادة م��ن عيادات 
الديوان الوطني لاأ���رة والعمران الب���ري يف 24 ولية، 
و ذل��ك ح�ش��ب اإمي��ا احل�شاي��ري، و ه��ي قابلة �ش��اركت يف 
اإع��داد ه��ذه الدرا�ش��ة عندم��ا كان��ت ت�ش��غل من�ش��ب نائب��ة 
مدير م�شوؤولة عن التدريب الطبي و�شبه الطبي بالديوان، 
كم��ا اأّنه��ا م�ش��وؤولة اي�شا ع��ن جلنة ال�شح��ة والعنف �شد 
امل��راأة يف جمعي��ة الن�ش��اء الدميقراطي��ات، و ه��ي تق��ّدم 
ح�ش�شا تثقيفية لاأمهات العازبات املقيمات يف منزل 

جمعي��ة اأم��ل يف اإطار مهمته��ا كقابلة خارجية. 
كما بّن امل�شدر نف�شه اأّن الديوان قام باإغاق جمموعة 
من قاعات العمليات بداية من �ش��نة 2005 و ذلك لأ�ش��باب 
تتعلق بامليزانية. و قام با�شتبدال هذا التدخل بالإجها�س 
الدوائي، الذي ل تقّدم و�شفته الطبية اإل بعد ت�شعة اأ�شابيع 

للن�ش��اء  التون�ش��ية  اجلمعي��ة   ،2013-1973  - تون���س  يف  الإجها���س  يف  احل��ق   11

 .2013 مار���س  الدميقراطي��ات، 
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من احلمل للن�شاء الائي يع�شن على بعد اأقل من �شاعة من 
مركز الإ�شعاف اخلا�س بهّن. ومل تقم امل�شت�شفيات العامة 
بالإ�شتعدادات الازمة لتعوي�س هذه الإغاقات، و هو ما 
يجعلنا ن�شتنتج اأن الدولة اختارت التقليل ب�شكل ملحوظ 
من تقدمي اخلدمة العامة للن�شاء الراغبات يف الإجها�س. 
و مّت بالإ�شافة اإىل ذلك اكت�ش��اف م�ش��كلة رئي�ش��ية اأخرى 
و ه��ي توات��ر املواق��ف املهين��ة م��ن ط��رف اأع��وان الديوان 
وامل�شت�شفيات العامة جتاه الن�شاء الاتي يقع ا�شتقبالهّن. 
و قد ي�شل بهم هذا الأمر يف بع�س املناطق اإىل منع املراأة 
من الإجها�س، مثلما ت�شر اإىل ذلك الكثر من ال�شهادات. 
كم��ا اأّن بع���س املوظف��ن يفر�ش��ون عل��ى ه��وؤلء الن�ش��اء 
القيام باإجراءات اإدارية ل طائل منها، و ذلك لغر�س وحيد 
يتمّثل يف جعلهن يتجاوزن املهلة القانونية لاإجها�س. 
و ت�ش��ر �ش��هادات اأخ��رى اإىل اأّن بع���س املوظف��ن يف 
الديوان توقفوا عن اقراح هذه اخلدمة من تلقاء اأنف�شهم، 
و ذلك رغم اأّن القانون يجيز للديوان القيام بهذه العملية. 
و ت�شي��ف اإمي��ا احل�شاي��ري ب��كل اأ�ش��ف اأّن » البع���س م��ن 
م�ش��وؤويل عي��ادات التنظي��م العائل��ي الت��ي م��ن املفر�س 
اأن جت��ري عملي��ات الإجها�س ي�ّرحون ب��اأّن هذا العمل 
خطيئ��ة ! و مل يكن هوؤلء النا���س يج��روؤون على قول مثل 
هذه الأ�شياء قبل ذلك ]2011[ «، و هو ما يوؤكد تعميم هذه 
املمار�ش��ة املتمثل��ة يف اإع��ادة امل��راأة احلام��ل ع��دة مرات 

لأ�ش��باب خمتلف��ة لغر�س وحيد هو جت��اوز احلد القانوين 
لاإجها�س. 

و تق��ول اأي�ش��ا: » لق��د لحظ��ت من��ذ 3 �ش��نوات نف���س الأم��ر: 
فهناك دائما يف جمموعة ال� 12 فتاة الاتي تتكفل جمعية 
اأم��ل باإقامته��ّن، فتات��ان ت�شط��ران اإىل القي��ام بعملي��ات 
ذه��اب واإي��اب متكررة ملكت��ب الديوان حتى ينتهي بهما 
املط��اف اإىل جت��اوز املوعد املح��دد و هما ل متتلكان ما 
يكف��ي م��ن امل��ال للقي��ام بعملي��ة الإجها�س يف عي��ادات 
خا�ش��ة «. و حاول��ت اإمي��ا مرت��ن، و ذل��ك يف �ش��نتي 
2012 و 2013، القيام بجرد لعمليات الإجها�س يف تون�س، 

و لكّنها كانت يف كل مرة جتابه بالرف�س من قبل اثنن 
من املديري��ن العامن للديوان. 

بع���س  يف  املمار�ش��ات  ف��اإّن  ذل��ك  اإىل  بالإ�شاف��ة  و 
امل�ش��توى  زال��ت دون  الك��ربى ل  العام��ة  املوؤ�ش�ش��ات 
املطل��وب. و ينطب��ق ه��ذا الأم��ر عل��ى م�شت�ش��فى ال��ولدة 
العام و�ش��يلة بورقيبة، اإذ ت�ش��ر مليكة عّفا���س اإىل اأّن هذا 
امل�شت�شفى يفر�س على الن�ش��اء احلوامل غر املتزوجات 
و الاتي تراوح اأعمارهم بن 18-20 �شنة، و الراغبات يف 
الإجها���س اأن يك��ّن م�شاحب��ات باأوليائهّن، يف ح��ن اأّن 
�شّن الر�شد القانونية يف تون�س هي 18 �شنة، وذلك منذ �شنة 

 .2010

   البعض من مسؤولي عيادات التنظيم العائلي”
  التي من المفترض أن تجري عمليات اإلجهاض

 يصّرحون بأّن هذا العمل خطيئة
 مولدة �ساهمت يف حتقيق هذه الدرا�سة  حني كانت مديرة م�ساعدة

 ONFP �وم�سوؤولة عن التاأهيل الطبي وال�سبه الطبي يف ال
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12 معطي��ات حت�شلن��ا عليه��ا م��ن الدرا�ش��ة ال�ش��تق�شائية الوطني��ة بعن��وان، مغ��رب 

الأمه��ات العازب��ات، احلج��م، الواقع، والإجراءات، والتمثيل وامل�ش��ارات واملعي���س، نادية 
ال���رقاوي، 2010، اإن�ش��اف 335 �شفح��ة 

وب���رف النظر ع��ن وح��دات الديوان والقط��اع اخلا�س، 
فاإّن بع�س م�شت�شفيات الولدة احلكومية، مثل ذلك الذي 
تعم��ل ب��ه مليكة، ل ت��زال متار���س الإجها���س، ولكن هذا 

الأمر ا�شبح نادرا ب�شورة متزايدة يف تون���س. 
ونتيج��ة له��ذه الظواه��ر املتع��ددة، وعل��ى الرغ��م م��ن 
�شعوب��ة ح�ره��ا، فاإن��ه يق��ع احلدي��ث الي��وم ع��ن زيادة 
يف ح��الت الإجها���س غ��ر القان��وين، وه��و اأم��ر كان 
�ش��به منع��دم بف�ش��ل القانون ال��ذي مّت �ش��ّنه و الذي يجيز 

الإجها���س يف الب��اد. 
و اليوم، بلغ معدل وفيات الأمهات يف تون�س 45.6 امراأة 
على كل 100 األف ولدة حية، و تذّكر اإميا احل�شايري باأّن 
ه��ذا الأم��ر يعترب اآف��ة مقارنة مبعدلت البل��دان املتقدمة 
التي تبلغ حوايل 12 حالة وفاة. وي�شمل هذا الرقم وفيات 
الأمه��ات اأثن��اء ال��ولدة، و بع��د ال��ولدة اأو خال عمليات 
الإجها���س ال���رية. ومع ذلك فاإن ه��ذا الرقم ل يزال اأقل 
من املتو�ش��ط   يف افريقيا، كما ميثل ن�شف الأرقام التي 

لوحظت يف املغرب واجلزائر، حيث يحظر الإجها�س. 

�ملغرب و�جلز�ئر 
على عك�س جارتهما تون�س التي تعترب حالة ا�شتثنائية، 
حتظر املغرب و اجلزائر الإجها�س: بل الأمر يتعدى ذلك 
اإىل اإدان��ة قان��ون العقوبات لكل عملية اإجها�س باأحكام 
ت�شل اإىل ال�شجن. ويف هذه البلدان، ل ميكن اإجراء عملية 
الإجها�س اإل يف احلالت التي ي�شبح فيها احلمل م�ّرا 

ب�شحة املراأة. 
ولك��ن الو�ش��ع يف املغ��رب خمتل��ف، اإذ يب��دو اأّن هن��اك 
000 1 ام��راأة، كل ي��وم، ل ترغ��ب يف حمله��ا، و ذل��ك وفق��ا 

لتقديرات اجلمعية املغربية ملكافحة الإجها�س ال�ري  
(AMLAC) 12 ، وه��و رق��م يعت��ربه وا�شع��و ه��ذه التقديرات 

اأق��ل بكث��ر م��ن احل��الت الفعلي��ة يف الواقع وذلك ب�ش��بب 

املحرم��ات الت��ي حتي��ط به��ذه املمار�ش��ات وتخفيه��ا 13. 
ووفق��ا له��ذه البيان��ات، ف��اإن م��ا ب��ن 600 و 800 م��راأة يف 
املغ��رب يلج��اأن يومي��ا اإىل الإجها���س ال���ري يف بع�س 
املرافق ال�شحية، و هو ما ميكن اأن يعر�شهّن �شحبة من 
يجري عليهّن هذه العملية اإىل عقوبة بال�شجن تراوح بن 
�شنتن و خم�س �شنوات. كما تلجاأ 150 اإىل 200 اإمراأة يوميا 
اإىل تقنيات ت�شّمى» بالع�شوائية «للقيام بالإجها�س، وذلك 
دون اأي م�شاعدة طبية.» اأما يف الو�شط الإ�شت�شفائي، فاإّن 
م�شت�شفى الليمون للولدة بالرباط ي�شتقبل لوحده و ب�شكل 
اأ�ش��بوعي 20 فت��اة يرغ��ن يف الإجها���س، بع��د متزيقه��ّن 
الطوع��ي للكي���س ال�ش��لوي، بع��د ثاث��ة اأو اأربع��ة اأ�ش��هر من 

احلم��ل اأو اإث��ر ابتاع حماليل اإجها�س �ش��امة 14 «. 
و يف اجلزائر، تتحّدث جمعية ن�شاء جزائريات مطالبات 
بحقوقه��ّن، و مقره��ا وه��ران (FARD) ع��ن 000 8 حال��ة 
اإجها���س �ش��نويا، و يعت��رب ه��ذا الرق��م اأي�ش��ا اأق��ل بكث��ر 
م��ن احل��الت املاحظ��ة يف الواق��ع 15. و تلج��اأ الن�ش��اء اإذا 
كان لديه��ّن م��ا يكف��ي من الإمكانيات اإىل كل من تون���س 
وفرن�شا للقيام بعمليات الإجها�س اأو اإىل اأطباء وعيادات 
متار���س ه��ذه العملية ���را باأ�ش��عار باهظ��ة. وجتد بع�س 
الن�شاء اأنف�شهّن �شحايا لبع�س امل�شعوذين. اأما اأغلبيتهّن 
فيلجاأن اإىل بع�س احليل، اأو اإىل ا�ش��تخدام و�ش��ائل خطرة 

للغاية على حياته��ن وخ�شوبتهن. 

13 مّت��ت اإقال��ة الدكت��ور �ش��فيق ال���رايبي رئي���س اجلمعي��ة املغربي��ة ملكافح��ة الإجها�س 

ال���ري AMLAC م��ن مهام��ه كرئي���س لق�ش��م ال��ولدة يف م�شت�ش��فى الليم��ون لل��ولدة يف 
الرب��اط لع��دة اأ�ش��ابيع يف بداي��ة 2015 ل�ش��ت�شافته لطاق��م ت�شوير برنامج يتعلق مباأ�ش��اة 
الولدات غر املرغوب فيها يف الباد و عمليات الإجها�س الع�شوائية. وقد طرحت هذه 

الق�شي��ة مو�ش��وع الإجها�س م��ن جديد يف الباد. 

14 مغ��رب الأمه��ات العازب��ات، احلج��م، الواق��ع، والإج��راءات، والتمثي��ل وامل�ش��ارات 

واملعي���س، نادي��ة ال���رقاوي، 2010، ���س 40

15 الدرا�ش��ة الإ�ش��تق�شائية اجلزائ��ر - خمط��ط للجهات الفاعلة من اأج��ل اندماج اجتماعي 

ومهن��ي اأف�ش��ل لاأمهات العازبات يف املغرب العربي 2012-2015، عائ�ش��ة بالري���س ���رم 
بن �شيخ الفاقون واميلي باّرو، 2013، �س. 17، �شانتيه �شود Santé Sud. انظر اأي�شا حم�ر 
www.santesud. نقطة التقاء الأمهات العازبات يف املغرب العربي 14/02/2013: على موقع
org ق�ش��م » S’informer « ث��م » Evénements «، ���س. 23 » الإجها���س املتعم��د يف اجل��زائر «، 

الدكتور بن اأوزيات. 
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�ش��يكون الغي��اب امللح��وظ للخدم��ات العام��ة يف 
توجي��ه اأو مرافق��ة الأمه��ات العازب��ات وا�شح��ا ب�ش��كل 
اأو باآخ��ر يف كل بل��د م��ن البل��دان الت��ي قمن��ا بزيارته��ا. 
فعندم��ا يك��ون هن��اك تدّخ��ل م��ا – وه��و م��ا يق��ع يف 
تون���س ب�ش��كل م��ن الأ�ش��كال، وبدرج��ة اأق��ل بكث��ر يف 
املغ��رب – فاإّن��ه يرّك��ز عن��د ولدة الطف��ل. و لكن��ه ل 
يه��دف ع��ادة اإىل م�ش��اعدة الأم عل��ى اإع��ادة اإدماجه��ا 
حق��ا م��ع طفلها يف املجتمع بقدر ما يرّكز على توجيه 
الأم ملن��ع تخليه��ا ع��ن طفله��ا. فه��ل يعود ذل��ك اإىل قّلة 
الإمكاني��ات ؟ اإّن��ه يع��ود بالتاأكي��د اإىل غي��اب الإرادة 

ال�شيا�ش��ية. 

م�صار “�لرعاية” يف تون�س 
ح��الت  ر�ش��مي» لرعاية  م�ش��ار  تون���س  يف  يوج��د 
الأمه��ات العازب��ات «، و ه��و ينطل��ق م��ن م�شت�ش��فيات 
ال��ولدة. اإذ ل تكت�ش��ف ال�ش��لطات العمومي��ة التون�ش��ية 
وج��ود احلم��ل اإل يف ذل��ك الوق��ت. و يعت��رب ه��ذا امل�ش��ار 
منظم��ا ج��ّدا اإ�شاف��ة اإىل كونه مقّننا، حتى و اإن مل يكن 
يطّب��ق يف كل م��كان، غ��ر اأّن هن��اك اإجماع��ا عل��ى اأّن��ه 
يرّك��ز عل��ى الطف��ل اأك��رث م��ن الأم. اأم��ا ال�ش��بب يف ذل��ك 
فه��و ب�ش��يط: فف��ي تون���س، و عندم��ا ت�ش��ع الأم العزب��اء 

هل يوجد مسار فعليّ يمكن أن يتكفّل برعاية األم العزباء ومولودها في كل بلد من 
بلدان المغرب العربي ؟ و ماذا يقدّم ؟ وفي أي مرحلة من مراحل الرحلة الطويلة التي 

تقطعها هؤالء النساء تحت وطأة مشاكل خطيرة يكون حاضرا ؟ وهل يساهم في 
إدماجهنّ إجتماعيا ؟

الخدمات العامة و األم العزباء
قواعد اللعبة واملمار�سات بداية من م�ست�سفى الوالدة.

مولوده��ا داخ��ل هي��كل عام فاإّن��ه يجب عليه��ا اأن تعلم 
بالق��رار ال��ذي �ش��وف تّتخ��ذه ب�ش��اأن طفله��ا. و بالت��ايل 
فاإّنه ل ميكنها نظريا مغادرة امل�شت�شفى دون اأن تعلم 
بهويته��ا، وتاريخه��ا، اإ�شاف��ة اإىل هوي��ة الأب اأو بع�س 
الأدل��ة حول��ه. و يعترب الهدف م��ن هذه العملية وا�شحا 
ج��دا، و ه��و الطف��ل، و ذل��ك ملن��ع التخل��ي عن��ه بطريق��ة 

ع�ش��وائية. كما اأّن جميع الإجراءات يجب اأن تتم ب�ش��كل 
قانوين ملا فيه خر م�شتقبل الطفل. و لكن هذه العملية 

عل��ى ما يب��دو غر موجودة يف العي��ادات اخلا�شة. 
و يف نهاي��ة املط��اف، ل ت��زال املب��ادرات الداعم��ة 
حق��ا ل��اأم، والت��ي ت�ش��عى اإىل مرافقتها دون امل���س من 

ال تزال المبادرات الداعمة حقا للأم﴿

 في أيدي أشخاص يعملون في 

نساني أو من المتطوعين. المجال االإ
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كرامتها، واإىل دعمها يف حتديد وتنفيذ م���روعها مع 
احرام خيارها يف اأيدي اأ�شخا�س يعملون يف املجال 
الإن�ش��اين اأو م��ن املتطوع��ن العامل��ن داخ��ل امل�شالح 
ولكّنه��م يعان��ون من نق�س املوارد واحللول ال�ش��حرية. 
فاملنظومة العمومية موجودة، و لكنها حمدودة، وهو 
م��ا يدفعه��ا اإىل الإ�ش��تعانة بالن�ش��يج اجلمعيات��ي ال��ذي 
يق��وم بتق��دمي خدم��ات اأكرث جودة، ولكن ب�ش��كل بطيء، 
نتيج��ة قلة امل��وارد. غر اأّن هوؤلء الأفراد العاملن يف 
اخلدمات العامة املختلفة والذين �شتقع الإ�شارة اإليهم 
ل يزال��ون اأقلية، ولكن اإ�ش��هاماتهم كبرة جدا وجديرة 

بالتنويه. 
وجت��در الإ�ش��ارة اإىل اأّن متابع��ة هذه اجلهود م���روطة 
بق��رار الأم الإحتف��اظ بطفله��ا. وحت��ى م��ع ذل��ك، ف��اإّن 
النق���س املزم��ن يف املتابع��ة واملرافق��ة عل��ى امل��دى 
الطوي��ل عام��ل يزي��د م��ن خط��ر الف�ش��ل. مما يدف��ع بالأم 
يف كثر من احلالت اإىل التخلي نهائيا عن مولودها. 
ولق��د مّت اإعامن��ا به��ذه امل�ش��كلة يف منا�ش��بات عدي��دة. 
ويف املقاب��ل، ميك��ن اأن يك��ون ه��ذا امل�ش��ار املنظ��م 
اأحيان��ا عام��ا م��ن عوامل الإهان��ة والأحكام امل�ش��بقة 
الت��ي يغّذيه��ا املجتم��ع نف�ش��ه جت��اه ه��وؤلء الأمه��ات. 
بع���س  يف  الإداري��ة  اخلدم��ات  متّث��ل  اأن  ميك��ن  اإذ 

م�شت�شفيات الولدة، ومكاتب الإ�شتقبال، وحتى الإطار 
الطبي واملر�شدات الإجتماعيات حواجز اأمام الأمهات 
اأك��رث م��ن كونها عوامل م�ش��اعدة لهّن، ذلك اأّنهّن يجدن 
اأنف�شهّن اأمام نظرات ميلوؤها الرف�س، اأو عدم الحرام، 
اأو اأم��ام العت��داء اللفظ��ي واجل�ش��دي، مثلم��ا تبّين��ه 

ال�ش��هادات العدي��دة الت��ي متكّن��ا م��ن جمعه��ا. 

دور �ملر�صد�ت �لإجتماعيات يف �مل�صت�صفى:
» �لإيجابيات «و» �ل�صلبيات «

يف تون���س، تعت��رب املر�ش��دة الإجتماعي��ة يف م�شت�ش��فى 
ال��ولدة العموم��ي اأول �ش��خ�س يت�ش��ل ب��الأم. وه��ي 
موظفة تابعة لوزارة ال�شحة. كما اأّنها اأول من يقرب 
م��ن ه��ذه الأم نظري��ا لإباغه��ا بحقوقه��ا وملعرف��ة 
تاريخه��ا، وذل��ك لتوجيهه��ا وم��ن ثم��ة اإط��اق عملي��ة 
رعاي��ة ومراقب��ة الطف��ل. وب�ش��كل ع��ام، تق��وم املر�ش��دة 
الجتماعي��ة بتق��دمي الرعاية لاأم يف اإط��ار من التكّتم. 
كم��ا ت�ش��عى اإىل طماأنته��ا ح��ول حقوقه��ا، واخلدم��ات 
الت��ي ميك��ن اأن ت�ش��اعدها، مهم��ا كان��ت الق��رارات الت��ي 
تعت��زم اتخاذه��ا. ومع ذلك، فاإّن��ه ميكن لاأم يف بع�س 
احل��الت، اأن تخ�ش��ع لن��وع م��ن الإجب��ار النف�ش��ي: فلقد 
بلغتن��ا بع�س الأخب��ار عن زيادة يف ال�شغط من طرف 

إّن وجود مكتب خاص باألمهات العازبات يجعلهّن”  
في الواجهة، فيشعرن بالحرج واإلقصاء. وهذا أمر غير عادّي.

مليكة عفا�ض مولدة تعمل يف م�ست�سفى “و�سيلة بورقيبة” العامة للوالدة مبدينة تون�ض
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بع���س املهني��ن حت��ى تقب��ل الأم العزب��اء الإحتف��اظ 
بطفله��ا، بغ���س النظ��ر ع��ن و�شعها. 

و ت�ش��عر الأم امل�ش��تقبلية من��ذ و�شوله��ا بالتميي��ز. ذلك 
اأّن زي��ارة املر�ش��دة الإجتماعية تقت���ر على الأمهات 
العازب��ات فق��ط وه��و م��ا جع��ل مليك��ة عّفا���س، القابل��ة 
مب�شت�ش��فى ال��ولدة العمومي و�ش��يلة بورقيبة بتون���س، 
تق��ول ب��كل اأ�ش��ف: » اإّن وج��ود مكتب خا���س بالأمهات 
العازب��ات يجعله��ّن يف الواجه��ة، في�ش��عرن باحل��رج، 
والإق�ش��اء. وه��ذا اأم��ر غ��ر ع��ادّي. و املفرو���س اأن 
تت��ّم ه��ذه العملي��ة بطريقة يك��ون فيها مكتب املر�ش��دة 

الإجتماعي��ة حماذي��ا ملكت��ب القابل��ة «. 
وب�ش��كل ع��ام، ميك��ن للمر�ش��دة الإجتماعي��ة اأن تلتق��ي 
ب��الأم مرت��ن خ��ال اإقامته��ا يف م�شت�ش��فى ال��ولدة 
لبع�ش��ة الأي��ام. ومب��وازاة ذل��ك، تق��وم ه��ذه املر�ش��دة 
بطريق��ة اآلي��ة با�ش��تدعاء ال���رطة العدلي��ة، الت��ي ت��زور 
امل�شت�ش��فى للح�ش��ول عل��ى �ش��هادة الأم وعل��ى بع���س 
املعلوم��ات ح��ول الأب وذل��ك لل���روع يف التحقيق��ات 
لإثب��ات هويت��ه. ونحن نعل��م اأن هذا الإجراء يعّد �ش��ببا 
م��ن الأ�ش��باب الرئي�ش��ية الت��ي جتع��ل ه��وؤلء الأمه��ات 
يتجّن��ن ق��در الإم��كان امل�شت�ش��فيات العمومي��ة، ذل��ك 
اأّنه��ّن يخ�ش��ن ال���رطة، كم��ا يخ�ش��ن قي��ام املر�ش��دة 
الإجتماعي��ة اأو امل�ش��ار العموم��ي باإب��اغ عائاته��ن 
واأقاربه��ّن. وخا�ش��ة الق��ول، فاإّن��ه ينظ��ر اإىل ه��وؤلء 
املر�ش��دات الإجتماعي��ات عل��ى اأّنهّن غ��ر قادرات على 
م�ش��اعدة الأمه��ات العازب��ات عل��ى معاجل��ة ماأ�ش��اتهّن 
الفوري��ة، والأ�ش��واأ م��ن ذل��ك، ه��و اأّنه��ّن ميك��ن اأن يك��ّن 

�ش��ببا يف م�ش��اكل اإ�شافي��ة. 
ويت��ّم يف مرحل��ة موالي��ة اإر�ش��ال املل��ف اإىل كل م��ن 
مندوب حماية الطفولة (DPE) و املر�ش��دة الإجتماعية 
التابع��ة ل��وزارة ال�ش��وؤون الجتماعي��ة (MAS)، الت��ي 
م��ن  بع��د خروجه��ا  بزيارته��ا  الأم مطالب��ة  تعت��رب 
اأن تت��وىّل هات��ان اجلهت��ان  امل�شت�ش��فى. ويفر���س 
الفاعلتان متابعة وم�ش��اعدة الأم، و ل �ش��يما اإذا كانت 

م��رددة يف الإحتف��اظ بطفله��ا، اأو اأنه��ا ترغب يف ذلك 
ب�ش��دة ولكنه��ا يج��ب اأن تق��وم باإيداع��ه يف اإح��دى دور 

احل�شان��ة ب�ش��كل موؤق��ت، حت��ى جت��د ح��ّا. 
و يفر���س، اإذا ق��ّررت الأم الإحتف��اظ بطفله��ا، اأن ل 
يق��وم من��دوب حماي��ة الطفول��ة مبرافقته��ا ومتابعتها. 
ولك��ن توج��د بع���س ال�ش��تثناءات عل��ى ه��ذه القاع��دة. 
فف��ي بع���س املناطق، كاملن�ش��تر مث��ا، يطلب مندوب 
حماي��ة الطفول��ة اأن يلتق��ي بجمي��ع الأمه��ات، حت��ى 
اأولئ��ك الات��ي اخ��رن الإحتف��اظ باأطفاله��ّن. ويعت��رب 
ه��ذا الإج��راء غ��ر ر�ش��مي، و لكن��ه يع��ود اإىل مب��ادرة 
قام بها فريق مقتنع باأهمية املتابعة نظرا لله�شا�ش��ة 
املتاأ�شل��ة له��ذه احل��الت واملخاط��ر الكب��رة الناجت��ة 
عن التخلي عن الأطفال بعد اأ�شهر قليلة من حماولت 

الأم حتقي��ق م���روع الإحتف��اظ بطفله��ا. 
و لك��ّن ه��ذا املث��ال غ��ر مّتب��ع يف كل م��كان. ذل��ك اأّن 
امل�ش��ار على م�ش��توى املمار�ش��ة ال يعمل ب�شكل فعلي 
وبطريقة اأكرث �شموال وتن�شيقا اإال يف حاالت احل�شانة 
املوؤقت��ة. و يف ه��ذه احلال��ة حتدي��دا، يق��ع اللج��وء اإىل 
احل�شان��ات اجلمعياتي��ة، الت��ي انت���رت يف جمي��ع 
اأنح��اء الب��اد بداية م��ن اأواخرالثمانين��ات. وقد جاءت 
ه��ذه الهي��اكل ذات احلج��م الإن�ش��اين والقائم��ة عل��ى 
مب��ادرات املواطن��ن ل�» تخفي��ف ال�شغط «على املعهد 
الوطن��ي حلماي��ة الطفولة بتون���س (INPE). و يعترب هذا 
املعهد هو املوؤ�ش�شة الوطنية العامة الوحيدة (املمولة 
بن�ش��بة 100 % م��ن قب��ل ال�ش��لطات العام��ة) املخت�ش��ة 
يف تون���س يف التكف��ل بالر�ش��ع املوجودي��ن يف دور 
احل�شانة ب�شكل موؤقت اأو دائم، يف انتظار عملية تّن، 

اأو كفال��ة 16 اأو ح�شان��ة يف اإح��دى الأ���ر. 

16 كفال��ة طف��ل اأو �شّم��ه قانوني��ا عملي��ة ر�ش��مية ت�ش��مح لعائل��ة م��ا بتبني طف��ل دون يتم 

بن��اء عاق��ة ب��ن الوالدي��ن والطف��ل. ]تعت��رب تون���س ا�ش��تثناء يف ه��ذا املجال، فف��ي معظم 
البلدان الإ�شامية ل يوؤدي التبّني اإىل بناء عاقة بن الوالدين و الطفل. اأما تون�س فهي 
البل��د الوحي��د يف املنطق��ة املغاربي��ة حي��ث ميك��ن للم��رء الختيار ب��ن الكفال��ة و التبّني. 
انظ��ر اأي�ش��ا م��ن اأج��ل اندم��اج اجتماع��ي ومهن��ي اأف�ش��ل لاأمه��ات العازب��ات يف املغ��رب 

العرب��ي 2013-2015، التقري��ر ال�ش��امل، اميل��ي بارو، 2013، �ش��انتي �ش��ود، �س9.
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م�شت�ش��فى  يف  الإجتماعي��ة  املر�ش��دة  تق��وم  كم��ا 
ال��ولدة بت�ش��جيع الأم عل��ى �شب��ط موع��د م��ع الدي��وان 
الوطن��ي لاأ���رة والعم��ران الب���ري (ONFP) لتتمك��ن 
م��ن القي��ام بفحو�ش��ات الوقاي��ة، بع��د قراب��ة 40 يوم��ا 
م��ن ال��ولدة. خ��ال ه��ذه الزي��ارة، تتح�ش��ل الأم عل��ى 
توجيه��ات ب�ش��اأن و�ش��ائل من��ع احلم��ل التي تنا�ش��بها. 
وم��ع ذل��ك، فاإن��ه من ال�شع��ب جدا على ه��ذه اخلدمات 

اأن ت�شم��ن مراقب��ة مثالي��ة، خ�شو�ش��ا اإذا مل تطّب��ق 
الأم م��ا طل��ب منه��ا. ع��اوة على ذل��ك، فنح��ن نعلم اأن 
ق��درة ه��ذه الوح��دات يف تراج��ع متزاي��د و اأّن اجله��ات 
امل�ش��وؤولة ع��ن التوعي��ة بو�ش��ائل من��ع احلم��ل ت�ش��تكي 
م��ن حال��ة الراخي املث��رة للقلق من طرف ال�ش��لطات 

يف تون���س. 

 75 ع��دد  القان��ون  يعط��ي  تون���س،  يف 
ل�ش��نة 1998 بصيغتــه املعّدلــة يف 2003 مبوجــب 
با�ش��م  واملع��روف   ،51 رق��م  القان��ون 
قان��ون اإ�ش��ناد اللق��ب العائل��ي، لاأطف��ال 
املتخل��ى عنه��م اأو جمهويل الأبوين احلق 
يف هوي��ة كامل��ة. و بذل��ك يك��ون ل��دى 
الطف��ل فر�ش��ة اأك��رب حلم��ل لقب وال��ده، اأو 

اأّي لق��ب اآخ��ر.
غ��ر اأّن الأم يف بع���س الأحي��ان ترف���س 
ك�شف هوية الأب. ولكن النظام التون�شي، 
عل��ى م�ش��توى املمار�ش��ة، ل ي��رك له��ا 
حري��ة الإختيار بل يق��وم باإجبارها على 
ذل��ك، م��ن خ��ال اإط��اق ال���رطة العدلية 
لاأبح��اث داخ��ل امل�شت�ش��فى العموم��ي 
ب�ش��كل منهج��ي. وتق��ول اإحدى املر�ش��دات 
ولدة،  م�شت�ش��فى  يف  الإجتماعي��ات 
م��ربزة رغبته��ا احلقيقي��ة يف م�ش��اعدة 
هوؤلء الن�ش��اء: » اأقوم با�شتدعاء ال�رطة، 
حت��ى واإن كان��ت الأم غ��ر موافق��ة، اإّنه��ا 

ملعرف��ة  تطبيقه��ا  وعل��ّي  الإج��راءات، 
ا�ش��م الأب، ذل��ك اأّن ال���رطة ه��ي وحده��ا 
حتدي��د  عملي��ة  اإط��اق  عل��ى  الق��ادرة 
احلم���س الن��ووي DNA، اإذا رف���س الأب 
الع��راف بالأب��وة «. ويب��دو اأّن اح��رام 
رف���س بع���س الأمه��ات مقابل��ة ال���رطة 

العدلي��ة ق��د جت��اوز ه��وؤلء املهني��ن. 
مني��ة  املحامي��ة  اإىل  بالن�ش��بة  اأم��ا 
ب��ن جمي��ع، ف��رى اأّن القان��ون املتعل��ق 
باإ�ش��ناد اللق��ب العائلي ي�ش��بب العديد من 
الآثار ال�ش��لبية ول يحمي الأم. ومنية بن 
جمي��ع م�ش��وؤولة ع��ن اللجن��ة القانوني��ة 
للجمعية التون�ش��ية للن�شاء الدميقراطيات 
وم�ش��تمعة يف مركز ال�ش��تماع والتوجيه 
وه��ي   .ATFD العن��ف  للن�ش��اء �شحاي��ا 
تعمل بال�راكة مع جمعية اأمل مل�شاعدة 
الأمه��ات من الناحي��ة القانونية. و تنتقد 
ه��ذه املحامي��ة ب�ش��دة فر���س ال�ش��لطات 
لاع��راف املنهج��ي ب��الأب، حت��ى يف 

حال��ة رف���س الأم له��ذا الأم��ر م��ربزة اأّن 
ه��ذا الأم��ر: » خمال��ف للقان��ون, ذل��ك اأن��ه 
ين���ّس عل��ى اإمكاني��ة حج��ب االأم الإ�ش��م 

ب «. االأ
و تذك��ر املتحّدث��ة م�ش��كلتن رئي�ش��يتن 
ناجمت��ن ع��ن ه��ذه املمار�ش��ة و هم��ا: 
تعّر���س الن�ش��اء واأطفاله��ن اإىل النتق��ام 
والتهدي��د والعن��ف م��ن الأب البيولوج��ي 
للطف��ل ؛ فهن��اك بع���س املمار�ش��ات التي 
يق��وم به��ا ه��وؤلء الآباء و ه��ي تتمثل يف 
طل��ب ح�شان��ة الطف��ل (يف ح��ن اأنه��م يف 
البداي��ة مل يكون��وا يرغب��ون يف العراف 
بالأب��وة) و ذل��ك لغر���س وحيد و هو عدم 
دف��ع النفق��ة لفائ��دة الأم. وت�شي��ف اأّن��ه 
ع��اوة عل��ى ذلك، و مبج��رد اعراف الأب 
باأبوت��ه، ف��اإّن الأم تفق��د جمي��ع حقوقه��ا 
عل��ى طفله��ا م��ا ع��دا ح��ق احل�شان��ة. 
الأم��ر ال��ذي يدع��و اإىل اإع��ادة التفك��ر يف 

امل�ش��األة...

 الجدل في تونس حول دور الشرطة العدلية في مستشفى الوالدة
في التطبيق المنهجي لقانون إسناد اللقب العائلي
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 يف �ملغرب، متويالت وم�صييروع م�صار،
 لكيين يف غياب �لرعاييية و�ملتابعة �حلقيقية.

عل��ى امل�ش��توى العمل��ي، ل يوج��د يف املغ��رب م�ش��ار 
ع��ام جمعيات��ي يتح��ّرك ب�شف��ة منهجي��ة ومن�ش��قة 
ومنظم��ة عن��د ولدة اإح��دى الأمه��ات العازب��ات مم��ا 
ميّك��ن خمتل��ف املنظم��ات املعني��ة م��ن معرف��ة املزي��د 
حوله��ا، و حتدي��د م�ش��تقبل الطف��ل، و الإ�ش��تماع اإليه��ا 

وت�ش��جيعها وتوجيهه��ا عل��ى الأق��ّل. 
عل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك، فاإن��ه ميك��ن ماحظ��ة بع���س 
اجلهود املبذولة ب�ش��كل خا�س، ولأول مرة، من جانب 
وزارة ال�شح��ة الت��ي قام��ت من��ذ عام��ن بالرف��ع م��ن 
عدد املر�ش��دات الإجتماعيات يف بع�س امل�شت�ش��فيات، 
واعتم��دت �شيا�ش��ة لتوحي��د اإجراءاته��ا. كم��ا يب��دو م��ن 
ناحي��ة اأخ��رى اأّن وزارة الع��دل قد قام��ت بو�شع خايا 
ا�ش��تماع ملقاوم��ة العن��ف �شد امل��راأة يف �شلب حماكم 
الأ�رة. ورغم اأّن هذه التدابر لي�شت خا�شة بالأمهات 
العازب��ات، اإل اأّنه��ا ميك��ن اأن تط��ال بتاأثره��ا عملي��ة 
حت�ش��ن و�شعهن ولو قليا من خال توفر ال�ش��تماع 
والتوجي��ه، دون اأن ت�ش��اعدهّن عل��ى ح��ل م�ش��اكلهّن. 
ويعت��رب ه��ذا الأم��ر ح��ّدا اأدن��ى، ل �ش��يما واأن نطاق هذه 

التداب��ر غ��ر كاف اإىل ح��د كب��ر. 
وتقول نادية ال���رقاوي 17، عاملة النف�س وامل�شت�شارة 
املغربي��ة: » األح��ظ اأن درج��ة اليقظ��ة ق��د ارتفع��ت عل��ى 
خمتلف امل�ش��تويات، مقارنة بدرا�ش��ة اأجريت قبل ع�ر 
�ش��نوات. فلق��د مّت يف الوق��ت احلا���ر، ويف جمي��ع 
الأو�ش��اط الإ�شت�ش��فائية يف خمتل��ف اأنح��اء اململك��ة، 

و�شع معاير على م�ش��توى م�شت�شفيات الولدة لتعزيز 
�روط الولدة، مع الأخذ بعن العتبار ل�رط احلد من 
وفي��ات الأمه��ات و الأطف��ال. وتخ�ش�س ه��ذه املعاير 
ال��ولدة  و���روط  والرعاي��ة  بالإ�ش��تقبال  املتعلق��ة 
والرعاي��ة جلمي��ع الن�ش��اء، املتزوج��ات والعازبات، مع 
تطبيقه��ا دون متيي��ز. اأم��ا فيما يتعل��ق ببع�س اجلوانب 
املعين��ة كنظ��رة الآخ��ر، وحكم��ه الأخاق��ي، و�ش��لوكه، 
ف��اإّن بع���س اأ�ش��كال العنف النف�ش��ية يف غال��ب الأحيان 
ل ت��زال موج��ودة هن��ا وهن��اك، و لكنه��ا ل تق��ارن م��ع 
الف��رة ال�ش��ابقة. فلق��د كانت امل��راأة يف املا�ش��ي تقتاد 
عل��ى الف��ور اإىل القا�ش��ي، وكان��ت عر�ش��ة لل�ش��جن. اأم��ا 

الي��وم، فاإّن الأم��ر تغّر «. 
و يفر���س اأن يق��ع فت��ح حتقي��ق ب�ش��كل منهج��ي يف 
م�شت�ش��فى ال��ولدة، اإما من طرف املر�ش��دة الإجتماعية 
اأو من قبل اأعوان ال���رطة، لت�ش��جيع الأم على ت�ش��جيل 
ابنه��ا يف دف��ر احلالة املدنية. وت�شيف نادية: » توجد 
يف كل م��كان يف املغ��رب مر�ش��دة اإجتماعي��ة تق��وم 
بالتحقي��ق اأو اأع��وان ���رطة ياأت��ون للمعاين��ة، لأن الأم 
يف حال��ة غ��ر قانوني��ة. فاإم��ا اأن تق��ع دعوته��ا للمثول 
اأمام القا�شي اأو اأن يطلب منها جمرد ت�شجيل ابنها يف 
دفات��ر احلال��ة املدني��ة. و ينته��ي الأمر عند ه��ذا احلدّ «.

غ��ر اأّن ه��ذا ال��راأي ل ي�ش��اطرها في��ه الكث��ر. فلق��د 
�ش��جبت اجلمعيات هذه املمار�شات، و اعتربتها مهينة 

و �شادم��ة بالن�ش��بة اإىل الأم. 
يفي��د مراقب��ون مغارب��ة اأي�ش��ا بوجود مزيد م��ن الوعي 
عن��د موظف��ي ال��وزارات الذي��ن ه��م يف ات�ش��ال م��ع هذه 
الفئ��ة، وذل��ك بف�ش��ل برام��ج ممول��ة م��ن ط��رف وكالت 
الأمم املتح��دة. وه��ي تتعل��ق عل��ى وج��ه اخل�شو���س 
بكيفي��ة ا�ش��تيعاب ه��ذه الو�شعي��ات والتعام��ل معه��ا. 
وع��ادة م��ا ت��درج الأمه��ات واأطفاله��ن يف فئة ال�ش��كان 

17 موؤلف��ة امل�ش��ح الوطن��ي الوحي��د ح��ول ه��ذا املو�ش��وع بتكلي��ف م��ن جمعي��ة اإن�ش��اف 

بعن��وان مغ��رب الأمه��ات العازب��ات - احلجم، الواق��ع، والإجراءات، والتمثيل وامل�ش��ارات 
واملعي���س، نادي��ة ال���رقاوي، 2010، 335 �شفح��ة. وه��ي متخ�ش�ش��ة يف م�ش��اكل الأمه��ات 

العازب��ات والأطف��ال املتخل��ى عنه��م يف املغرب. 

٭
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فئ��ة  اعتباره��م  يق��ع  اأن  دون  للخط��ر.  املعر�ش��ن 
خم�شو�ش��ة. 

كم��ا علمن��ا اأي�ش��ا اأّن وزارة الداخلي��ة ق��د اأ�شبح��ت 
تخ�ش���س املزي��د م��ن الإعتم��ادات لهذه امل�ش��األة و ذلك 
ع��رب املب��ادرة الوطني��ة للتنمي��ة الب���رية (INDH) التي 
ت�ش��تخدم لتموي��ل امل�ش��اريع اجلمعياتي��ة الهادف��ة اإىل 
اإدم��اج ه��وؤلء الأمه��ات. و ق��د كان��ت هذه املب��ادرة يف 
املا�ش��ي، ترّك��ز ب��دل من ذلك عل��ى امل�ش��اريع املتعلقة 
بالبني��ة التحتي��ة، دون تناول حمت��وى اأو جوهر العمل 

الجتماع��ي. و�ش��نورد يف م��كان لح��ق يف ه��ذا الف�شل 
مث��ال يف بن��ي مال. 

لك��ن وعل��ى الرغ��م م��ن اعتم��اد بع���س املوؤ�ش�ش��ات 
خلطاب اأكرث احراما يقوم على تعزيز حقوق الإن�شان، 
ف��اإّن حماورين��ا يجمع��ون عل��ى اأن جمي��ع موظف��ي 
املوؤ�ش�ش��ات  اأو  وامل�شت�ش��فيات  ال��ولدة  م�شت�ش��فيات 
املتفاعلن مع هوؤلء الن�ش��اء مل يغّروا بال�رورة من 
ممار�ش��اتهم العنيف��ة واملهين��ة يف ح��ن اأّن��ه كان م��ن 

املفرو���س الق�ش��اء عليه��ا.  ت�ش��ل درج��ة املن��ع (الجتماع��ي وكذل��ك ٭
يتعل��ق  فيم��ا  املغ��رب  يف  القان��وين) 
بالعاق��ات اجلن�ش��ية خ��ارج اإطار الزواج 
اإىل درج��ة جتع��ل معظم الأمه��ات الاتي 
العمومي��ة  امل�شت�ش��فيات  يف  يل��دن 
يعتق��دن اأّن اأبناءه��ّن ل��ن يحمل��وا لقب��ا 
ق��ّط. و احلقيق��ة اأّن م�ش��األة اإ�ش��ناد اللق��ب 
توؤّث��ر ب�ش��كل كب��ر عل��ى قراره��ّن التخل��ي 
عن اأطفالهّن. وتبّن حجيبة ال���رقاوي، 
جمعي��ة  يف  الإجتماعي��ة  املر�ش��دة 
اإن�ش��اف، ومن�ش��قة امل���روع ال��ذي يقوم 
على اجلمع بن التوجيه والإ�ش��تماع اإىل 
9 م�شت�ش��فيات  الأمه��ات املقيم��ات يف 
ولدة عام��ة يف جه��ة ال��دار البي�ش��اء اأّن 
» اأغلبي��ة ه��وؤلء الن�ش��اء ل يدرك��ن حّقهّن 
يف ت�ش��جيل اأبنائه��ّن. ولذل��ك فهّن يقّررن 

التخل��ي عنه��م خلوفهّن م��ن اأن ل يحملوا 
األقاب��ا «. الأم��ر ال��ذي ي��دل على م��ا ميكن 
اأن يحدث��ه اأّي عم��ل يه��دف اإىل تعري��ف 
الأمه��ات بحقوقه��ّن م��ن تاأث��ر هائ��ل 
عل��ى م�ش��تقبل ه��وؤلء الأطف��ال ! ذل��ك اأّن 
الأمهات يكت�ش��فن من خال حديثهّن اإىل 
املر�ش��دة الإجتماعي��ة اجلمعياتي��ة بع��د 
ي��وم واح��د فقط من ال��ولدة، اأّن اأبناءهّن 
�ش��يحملون األقاب��ا فعلية، مّما يحّد ب�ش��كل 
كب��ر م��ن ح��الت الإهان��ة الناجت��ة ع��ن 

ا�ش��تخراج ه��ذه الوثائ��ق. 
واأ�شبح��ت ه��ذه التغ��رات ممكن��ة بف�ش��ل 
الت��ي  الهام��ة  الت���ريعية  التعدي��ات 
ظه��رت يف املغ��رب يف ال�ش��نوات الألفن، 

مب��ا يف ذل��ك:
- قان��ون احلال��ة املدني��ة املع��دل يف 

2002، وال��ذي يتي��ح اإ�ش��ناد ا�ش��م و لق��ب 

لوال��د م�ش��تعار لاأطفال جمهويل الأ�شل، 
مم��ا ينهي حالت الإهانة عند ا�ش��تخراج 
ميّث��ل  ال��ذي  الأم��ر  ال��ولدة،  �ش��هادات 

تقّدم��ا كب��را ؛
- املن�ش��ور ع��دد 4604 ل�ش��نة 2010، والذي 
يتي��ح لاأمه��ات اإ�ش��ناد األقابه��ّن اخلا�شة 
لأطفاله��ّن اإذا ك��ّن يرغ��ن يف ذل��ك دون 
اإذن يف ذل��ك (قب��ل  اإىل طل��ب  احلاج��ة 
ذل��ك، كان املطل��وب ه��و احل�ش��ول عل��ى 

موافق��ة اأب واأخ، وع��م... الأم ال�ش��ابة)؛
قان��ون  ه��ي  و  اجلدي��دة،  املدون��ة   -
الأ���رة املغرب��ي املراج��ع �ش��نة 2004، 
و ال��ذي فت��ح ع��ددا م��ن الثغ��رات لت�ش��هيل 
اع��راف الأب بابن��ه اإذا كان يرغ��ب يف 

ذل��ك، دون اإجب��اره عل��ى ال��زواج. 

 اللقب العائلي في قلب الرهانات في المغرب 
- تأثير التوجه على الحقوق، بداية من مستشفى الوالدة.
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 يف �جلز�ئر، من �لرعاية �ملقّدمة بني
1976-1985 �إىل �لإكتفاء مبلء ��صتمارة حاليا

بلغتنا كثر من ال�شتنكارات حول موقف اأقل ما ميكن 
اأن يقال عنه اأّنه حرّي بالإنتقاد من جانب العاملن يف 
امل�شت�شفيات اجلزائرية. اإذ ل يقوم هوؤلء املهنيون، يف 
اأح�ش��ن الأح��وال، ب���رح احلقوق التي تتمّت��ع بها هوؤلء 
الأمه��ات العازب��ات بعد و�شعه��ّن ملواليدهّن اإل ب�ش��كل 
ع��ام. وغالب��ا ما يقومون بت�ش��جيعهّن عل��ى التخلي عن 

اأطفاله��ّن باعتبار عدم امتاكهّن لأّي حّل. 
غ��ر اأّن ه��ذه الإ�ش��تنكارات لي�ش��ت بالإجم��اع: فلق��د 
اأّك��دت اجله��ات الفاعل��ة يف القطاع ال�شح��ي والقابات 
و املر�ش��دات الإجتماعي��ات، رّدا عل��ى ه��ذه الإتهام��ات، 
اأنه��ا تق��وم بتوجي��ه الأمه��ات فيم��ا يتعل��ق بحقوقه��ّن. 
وتر�شدهّن اإىل اجلمعيات القادرة على م�شاعدتهّن، وقد 
ي�شل بها الأمر اأحيانا اإىل ال�شعي اإىل الت�شال بخدمات 
(DAS) 18اأق��رب مكت��ب ملديري��ات الن�ش��اط الإجتماع��ي 

و باملراك��ز العام��ة الت��ي ميك��ن اأن توّف��ر له��ا الإقام��ة. 
ب��ّن لن��ا اأع�ش��اء متطوع��ون م��ن اجلمعي��ة اجلزائري��ة 
للتخطي��ط العائل��ي (APF) اأن اله��دف دائم��ا ه��و تق��دمي 
نف���س املعامل��ة جلميع الن�ش��اء، �ش��واء ك��ّن متزوجات اأم 
ل. ول ت��زال زوين��ة طارك��ت رئي�ش��ة اجلمعي��ة اجلزائرية 
للتخطي��ط العائل��ي يف مدين��ة اجلزائ��ر الك��ربى، و ه��ي 
قابلة �شابقة، مقتنعة باأنه ل وجود لأّي م�شكلة من هذا 

الن��وع يف باده��ا. 
وعل��ى اأي��ة حال، فاإّن املوؤك��د اليوم هو اأنه مل يعد هناك 
وج��ود يف اجلزائ��ر مل�ش��ارات ر�ش��مية لرعاي��ة اأو توجيه 
ومرافق��ة الأمه��ات العازبات يف حمن��ة. ويبقى الإجراء 
الوحي��د ال��ذي يت��ّم اتباع��ه ب�ش��كل �ش��به منهج��ي ه��و اأن 
ُيطل��ب م��ن الأم اتخاذ قرار ب�ش��اأن املولود، بعد �ش��اعات 

فق��ط م��ن ال��ولدة، ث��م اإباغه��ا بالإج��راءات املوالي��ة 
وم�ش��اعدتها عل��ى اإ�شفاء طابع ر�ش��مي عل��ى اختيارها 

من خ��ال ملء ا�ش��تمارة...
وم��ن الوا�ش��ح اأّن ه��ذا الو�ش��ع ه��و عل��ى النقي���س متاما 
مم��ا كان علي��ه يف الب��اد حت��ى وق��ت قري��ب ونعن��ي 
بذل��ك الف��رة املمت��دة ب��ن 1976-1985، فلق��د كان قان��ون 
ال�شحة العامة من املادة 243 اإىل املادة 247 ين�ّس على 
تداب��ر تتعلق بحماية ورعاية الأمه��ات العازبات ملنع 
تخليهّن عن اأبنائهّن 19. وتتذّكر فتيحة اأيت �شي�ش��املي، 
وه��ي قابل��ة �شحي��ة واجتماعي��ة مار�ش��ت مهنته��ا هذه 
مل��دة 35 عام��ا مب�شت�ش��فى م�شطفى، وهو واح��د من اأكرب 
امل�شت�ش��فيات يف الباد، اأّنه كان يف امل�شت�ش��فى يف تلك 
الف��رة » بي��ت لاأمه��ات تعي���س فيه الأم م��ن نهاية فرة 
حمله��ا اإىل اأ�ش��هر قليل��ة بع��د الولدة مب�ش��اعدة املر�ش��دة 

الإجتماعي��ة لتحقي��ق الإندم��اج يف املجتمع «.
وانطاقا مما تقّدم، فاإّنه من ال�ش��هل اأن ن�ش��تنتج تراجع 
الدول��ة يف اجلزائ��ر خ��ال العق��ود الأخرة على م�ش��توى 

حماية الأمه��ات العازبات والأطفال املتخلى عنهم.

�لتوجييه �ملحّدد من طرف مديريات �لن�صيياط 
�لإجتماعييي DAS يف �جلز�ئر

يت��ّم الي��وم عل��ى م�ش��توى اخلدم��ات الجتماعي��ة يف 
اجلزائ��ر توف��ر احل��ّد الأدن��ى م��ن التوجي��ه واملرافق��ة 
لاأمهات العازبات. وت�ش��تقبل خايا ال�شتماع التابعة 
ملكاتب مديريات الن�شاط الإجتماعي جميع املواطنن 
الذي��ن مي��ّرون مبحن��ة، مب��ا فيه��م الأمهات. ولق��د قامت 
مديري��ة الن�ش��اط الإجتماع��ي ب��� وه��ران، عل��ى �ش��بيل 
املث��ال، با�ش��تقبال وتوجي��ه نح��و 28 اأم عزب��اء خ��ال 

الن�ش��ف الأول م��ن �ش��نة 2014. 

18 هي��اكل حملي��ة م�شيف��ة لل�ش��كان تابع��ة ل��وزارة الت�شام��ن الوطن��ي والأ���رة وق�شايا 

امل��راأة. ولق��د حاولن��ا ع��دة م��رات الإلتق��اء به��ا يف اجلزائ��ر العا�شمة دون جن��اح. و لكننا 
ا�شتطعنا التحدث ب�شكل غر ر�شمي مع اأخ�شائين اجتماعين تابعن ملديريات الن�شاط 

الإجتماع��ي يف مناطق اأخرى. 

19 الدرا�ش��ة ال�ش��تق�شائية اجلزائ��ر – خمط��ط اجلهات الفاعلة من اأج��ل اندماج اجتماعي 

ومهني اأف�شل لاأمهات العازبات يف املغرب العربي 2015-2012، عائ�شة بالري�س بال�شيخ 
الفاقون و اإمييلي بارو، 2013، �س 17.
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وق��د يذه��ب ه��ذا التوج��ه اإىل ح��دود الدع��م امل��ادي 
عن��د احلاج��ة، كتوف��ر الدع��م لتق��دمي مطل��ب اإىل قا�شي 
الأح��داث للح�ش��ول على ف��رة اإ�شافية لإي��داع الأطفال 
يف دور احل�شان��ة ب�شف��ة موؤقت��ة اأو البح��ث ع��ن عم��ل. 
م�ش��توى  اأو  موؤه��ات  متتل��ك  ل  الأم  كان��ت  اإذا  اأم��ا 
تعليمي��ا كافي��ا، فاإّن��ه يق��ع توجيهها اإىل عرو�س �ش��غل 
تتطل��ب مه��ارات متدني��ة يف اخلدم��ات العام��ة. وياأت��ي 
ه��ذا الإج��راء يف اإط��ار التداب��ر العام��ة الت��ي اتخذته��ا 
مديريات الن�ش��اط الإجتماعي للم�شاعدة على الندماج 
 .(DIP) اأو اإدم��اج حامل��ي ال�ش��هادات (DAIS) الجتماع��ي
واإذا كان��ت الأم متتل��ك ح��دا اأدنى من التاأهيل يف بع�س 
امله��ن مث��ل املرطب��ات اأو احلاق��ة، فاإنه يق��ع توجيهها 
اإىل منظمات تقدم قرو�شا �شغرى (مبا يف ذلك الوكالة 

.(ONGEM الوطني��ة لت�ش��ير القر���س امل�شّغ��ر

اأم��ا الأمه��ات الباحث��ات ع��ن الإقام��ة، ف��اإّن توجي��ه 
مديري��ات الن�ش��اط الإجتماع��ي له��ّن ل��ن مينعه��ّن م��ن 
مواجه��ة الكثر من العقب��ات املتمثلة يف اإعداد ملفات 
طلب��ات عدي��دة ل��دى الهي��اكل املعني��ة بتق��دمي امل��اأوى 

للم���ردين اأو للن�ش��اء �شحاي��ا العن��ف. 
واأك��دت م�ش��وؤولة م��ن مديري��ة الن�ش��اط الإجتماع��ي 
بوهران طلبت عدم ذكر ا�ش��مها اأّنها جنحت يف مرافقة 
اأمه��ات متك��ّن م��ن الإحتف��اظ باأطفاله��ّن، ذل��ك اأّن ه��ذا 
» اإّن��ه بف�ش��ل الدع��م  الأم��ر هو» هدفه��ن، « ّو قال��ت: 
املق��ّدم م��ن املديري��ة و م��ن احلرك��ة اجلمعياتي��ة، ف��اإّن 
ه��وؤلء الأمه��ات ق��ادرات عل��ى اإيج��اد احلل��ول. و اأن��ا 
اأع��رف العدي��د م��ن ح��الت الن�ش��اء اللوات��ي متك��ّن م��ن 

الإ�ش��تقرار م��ع اأطفاله��نّ «.
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فف��ي املغ��رب، ومثلم��ا راأين��ا ذل��ك م��ن قب��ل، ف��اإّن 
اجله��ود املبذول��ة لتح�ش��ن اخلدم��ات الجتماعي��ة الت��ي 
تقدمه��ا الهي��اكل العمومي��ة تعت��رب حديث��ة. ورغ��م كونها 
جدي��رة بالثن��اء، فاإنها تظل اأقل بكث��ر من الحتياجات. 
ويرج��م ه��ذا الو�ش��ع م��ن خ��ال احل�ش��ور �ش��به الدائ��م 
للجمعي��ات عل��ى م�ش��توى رعاي��ة الأمه��ات العازب��ات 20. 
وتوجد بع�س حماولت التن�شيق من خال اإر�شاد اأق�شام 
ال���رطة واملر�ش��دات الإجتماعي��ات يف امل�شت�ش��فيات 
وم�شت�ش��فيات الولدة ومكاتب ت�ش��جيل احلالة املدنية اأو 
خاي��ا الإ�ش��تماع الت��ي و�شعته��ا وزارة الع��دل لاأمه��ات 

ح��ول اجلمعي��ات الت��ي ميك��ن اأن ت�ش��اعدهّن...
و بّين��ت نادي��ة ال���رقاوي اأّن » الفاعل��ن الجتماعي��ن 
يقوم��ون بعمل ب��ارز وقد مّتت تعبئتهم يف جميع اأنحاء 
املغ��رب. و�ش��هدت اأعداده��م تط��ورا كب��را كما �ش��مح لهم 
عمله��م ب��اأن ي�شبحوا اليوم فاعا اأ�شا�ش��يا «. كما ذّكرت 
عل��ى وج��ه اخل�شو���س بوجود م���روع رائ��د يف منطقة 
�شو���س ما�ش��ة درع��ة يتمث��ل يف رب��ط ال�شل��ة ب��ن جمي��ع 
الفاعل��ن يف جم��ال حماي��ة الطفول��ة عل��ى امل�ش��توين 
اجلهوي واملحلي، مع عقد اجتماعات تن�شيقية �شهرية. 
و اإذا كان��ت كل ه��ذه اجله��ود ق��د حقق��ت ب��دون اأدن��ى �ش��ك 
بع�س التقّدم، فاإّنها مل توؤدي على اأر�س الواقع اإىل عمل 

يعتمد التنسيق بين الخدمات العامة والخدمات الجمعياتية على إشراك الجانب 
األول: عادة ما يكون هذا التنسيق أكثر كثافة عندما تكون الجهات الفاعلة العامة 

أشدّ وعيا. وال يجب أن ننسى أن إشراك الخدمات العامة سيكون أوّليّا بشكل من 
األشكال، وذلك تبعا للبلد الذي توجد فيه. 

التداخل بين العام والجمعياتي
حميط تن�سيق ذو هند�سة متغرية

ا�ش��تماع منهجي و�شام��ن لح��رام الأم وذلك لطماأنتها 
واإقناعه��ا يف م�شت�ش��فى ال��ولدة بالإحتف��اظ بطفله��ا. 
واإن كان ذل��ك يع��ود يف ج��زء من��ه اإىل �شي��ق الوقت و قلة 
املوظفن املتطوعن. اأما على م�شتوى املمار�شة، فيجب 
اأن تك��ون الأم الت��ي تعي���س حمن��ة �ش��ديدة الت�شميم حتى 

تغادر امل�شت�ش��فى دون التخل��ي عن طفلها...
له��ذا ال�ش��بب ف��اإّن اجلمعي��ات تق��وم يف اأغل��ب الأحي��ان 
مق��ام الدولة وتخّفف عليها الأعب��اء، وهو احلال يف الدار 
البي�ش��اء حي��ث تق��وم جمعي��ة اإن�ش��اف بتنظي��م ج��ولت 
ب�ش��كل منهجي يف ت�ش��عة م�شت�ش��فيات ولدة يف املنطقة 
لا�شتماع  اإىل الأمهات املحتاجات وتوجيههّن. ومل يكن 
ذلك ممكنا لول موافقة ال�شلطات العامة وهو ما يدّل على 
وجود تن�شيق بن املوؤ�ش�شات العامة والو�شط اجلمعياتي. 
ولكن��ه تن�ش��يق غ��ر ممنه��ج اأو موؤ�ش���س. واإمن��ا هو نتيجة 
عملية حت�شي�س طويلة املدى قامت بها جمعية اإن�شاف 
م��ع املتخ�ش�ش��ن عل��ى املي��دان، مث��ل روؤ�ش��اء الأق�ش��ام 
والأطباء، الذين يعملون الآن ب�ش��كل طوعّي مع اجلمعية. 
وتبّن هدى البوراحي، مديرة العمليات بجمعية اإن�شاف 
ذل��ك م��ربزة اأّن » ه��ذا التن�ش��يق ل يح��دث عل��ى م�ش��توى 
ال��وزارات، واإمن��ا م��ع الوح��دات املحلية. ويكف��ي اأن يتغّر 
الفري��ق حت��ى تكون هناك حاجة اإىل عمل حت�شي�ش��ي من 
جديد. واإذا حدث واأن قّررنا غدا اأن نقوم بالأمر نف�شه يف 
مدينة اأخرى غر الدار البي�شاء فاإّنه يجب علينا اأن نبداأ 

عملية التح�شي���س من ال�شفر «. 

 

20 و رغم ذلك فاإّن اخلدمات التي تقدمها اجلمعيات ل تغطي اإل 10 % من الحتياجات. 
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 في المغرب، عندما يتولى العمل الجمعياتي األمر
داخل مستشفيات الوالدة. آثار مبادرة إنصاف الرائدة.

تقوم ثاثة ن�ش��اء بالتجول يف اأروقة وقاعات ت�ش��ع م�شت�شفيات 
ولدة عام��ة يف منطق��ة ال��دار البي�ش��اء للتع��رف عل��ى الأمه��ات 
الات��ي و�شع��ن مواليده��ّن خ��ارج اإط��ار ال��زواج. اأم��ا مهّمته��ّن 
فهي طماأنة هوؤلء الأمهات، ومّدهّن بامل�شاعدات املادية، ودعم 
احتياجاتهّن واحتياجات اأطفالهّن ال�شحية الفورية وتوجيههّن 
فيم��ا يتعلق بحقوقه��ّن، واإيواوؤه��ّن عند ال���رورة، و مرافقتهّن. 
وبعبارة اأخرى: احليلولة دون تخلي هوؤلء الن�شاء عن اأطفالهّن 

ع��ن طريق مّدهّن بعنا�ر متّكنه��ّن من تغير اآرائهّن. 
وتعم��ل ه��وؤلء املر�ش��دات الإجتماعي��ات �شم��ن برنام��ج رائ��د 
و�شعت��ه قب��ل ع��دة �ش��نوات جمعي��ة اإن�ش��اف، وه��و م���روع 
م�شت�شفيات الولدة العامة. وميّكن عمل هوؤلء الن�شوة الدقيق من 
البقاء على ات�شال مع الأم ال�شابة يف هذه اللحظة احل�شا�شة جدا 
عندم��ا تك��ون يف اأق�شى درجات ال�شعف مبا���رة بع��د الولدة، 
وعندم��ا يك��ون م�ش��تقبل الطف��ل يف املي��زان. وتق��ول حجيب��ة 
ال���رقاوي، من�شقة امل���روع:» يف هذه اللحظات الق�شرة التي 
تعطيه��ا للم��راأة يج��ب اأن تك��وين موجودة حقا للتاأث��ر على قرار 

�شي�ش��تمّر كام��ل احلياة، و لي���س من ال�ش��هل اإتخاذه «. 
ويب��دو اأّن ح��الت ال��ردد ب�ش��اأن التخل��ي ع��ن الأطف��ال كث��را ما 
تتك��ّرر، و» ميكنن��ا الق��ول اأن ه��ذه احلال��ة تك��ون بن�ش��بة 80 % يف 
البداية، و لكننا نرك الوقت لاأم حتى تلد، و تعي���س اأمومتها «. 
و يف م�شت�ش��فى ال��ولدة، من��ذ اليوم الأول، تعرّب كثر من الن�ش��اء 
عن رغبتهّن يف التخلي عن اأطفالهّن، ولكن يف ظرف ثاثة اأيام 
تتغ��ّر اآراء بع�شهّن» لأنه��ّن اقرب��ن م��ن اأطفالهّن، و �ش��عرن بهم 
واأر�شعنهم، فهناك اأ�شياء كثرة توؤثر على قرارهنّ «، مثل الدعم 

املعنوي والنف�ش��ي واملادي... 
بالن�ش��بة اإىل ليل��ى ب��ن يحي��ى، املر�ش��دة الإجتماعي��ة العامل��ة 
اأي�ش��ا يف ه��ذا الربنام��ج، فاإّن��ه ميك��ن اأن يك��ون للخطاب��ات 
املطمئن��ة ومقرح��ات احلل��ول امللمو�ش��ة للم�ش��اكل امللحة التي 

تواجهها هذه الأمهات ال�شابات تاأثر حا�شم واإيجابي. وت�شيف 
قائل��ة: » نح��ن نح��اول اأن نظهر لهّن اأنهّن ل�ش��ن وحي��دات، فنقوم 
مبرافقتهّن، وم�شاعدتهّن على ارتداء ثيابهّن و جتهيز اأطفالهّن، 
ون�ش��ري له��ّن ال��دواء، ونبح��ث ع��ن م��اأوى للوات��ي ل يعرف��ن اإىل 
اأي��ن يّتجه��ن اإم��ا هن��ا اأو يف جمعية اأخرى مث��ل راهبات املحبة، 
وجمعي��ة ب�ش��مة، وخدم��ة امل�ش��اعدة الطبية يف ح��الت الطوارئ 
اأنف�ش��هّن  يف  يبع��ث  م��ا  ... وه��و   (Samu Social) الجتماعي��ة 

الطماأنينة «. 
ول تنتم��ي اأغلبي��ة الأمه��ات اجلدد الـــ 700 الاتي يقع توجيههّن 
�ش��نوّيا م��ن ط��رف اإن�شاف (من ب��ن اآلف الطلبات ال��واردة) اإىل 
منطق��ة ال��دار البي�ش��اء. ذل��ك اأّنهّن ياأت��ن عادة بع��د فرارهّن من 
عائاته��ّن الت��ي تقطن يف مناطق اأخرى من الب��اد، اأو اأّنهّن كّن 
يع�ش��ن يف الدار البي�شاء ب�شورة م�ش��تقلة، مبفردهّن اأو مع ن�شاء 
اأخري��ات، ويعمل��ن يف امل�شان��ع اأو يف من��ازل العائ��ات الرثي��ة. 
وب�شفة عامة، تزور 600 امراأة من هوؤلء ال� 700 م�شت�شفى الولدة 
لو�ش��ع مول��ود: و تكت�ش��ف اجلمعي��ة بع�شه��ّن عل��ى ع��ن املكان، 
بف�ش��ل فرقه��ا الدائمة هناك، اأما البع�س الآخر من الن�ش��اء فهّن 
الات��ي يتوّجه��ن اإىل اجلمعي��ة لطلب التوجي��ه، يف اأواخر مرحلة 

احلمل. 
وتتح��ّدث حجيب��ة ال���رقاوي ع��ن » توجي��ه 100 % م��ن الأمه��ات 
اإىل املعه��د الوطن��ي للت�شام��ن م��ع الن�ش��اء يف حمن��ة (اإن�ش��اف 
INSAF) و ذلك لفتح ملف خا�ّس بهّن وت�شجيل املولود باحلالة 

املدني��ة. اأم��ا بالن�ش��بة اإىل الإقام��ة، فتبق��ى منهّن ن�ش��بة �شغرة 
حتت��اج اإىل امل��اأوى واحلماي��ة ب�ش��كل عاج��ل «. يف الواق��ع، مّت��ت 
ماحظ��ة تراج��ع كب��ر يف ع��دد طلب��ات الإقام��ة خ��ال �ش��نتي 
2013 و 2014 يف منطقة الدار البي�شاء، حيث تن�شط اإن�شاف (ومّت 

التعّر���س اإىل اأ�ش��باب ذل��ك يف الف�شل 4). 
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اأم��ا يف اجلزائ��ر، ف��ا ي��زال ه��ذا التع��اون يف مراحل��ه 
الأوىل، ذل��ك اأّن ه��ذا املو�ش��وع ل ي��زال حماطا بكثر من 
املحرم��ات ويق��ع التعامل معه هناك بتحّف��ظ تام. فعلى 
م�ش��توى املمار�ش��ة العملي��ة، ميك��ن ملكات��ب مديري��ات 
الن�ش��اط الإجتماع��ي (DAS) اأو م�شت�ش��فيات ال��ولدة اأو 
اأق�ش��ام ال���رطة عندم��ا ت�ش��تقبل ن�ش��اء حوام��ل يف حمنة 
اأن تق��وم بتوجيهه��ّن اإىل اجلمعي��ات الت��ي تق��ّدم له��ّن ي��د 
امل�ش��اعدة، مثلم��ا ه��و احل��ال يف تي��زي وزو، و وه��ران، 
وعنابة واجلزائر العا�شمة. ولكن هذا الأمر يبقى م�روطا 
باإعام امل�شوؤولن املحلين واملوظفن على امليدان من 
ط��رف اجلمعي��ات منذ البداية، ذل��ك اأّن الأمور ل زالت غر 

منظم��ة ول خمط��ط لها م��ن ط��رف ال�ش��لطات الإدارية.
وبالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، تبق��ى م��وارد ه��ذه اجلمعي��ات 
حم��دودة مّم��ا ي�شطره��ا اإىل اللج��وء اإىل مراك��ز الإقام��ة 
العامة املختلفة، املفتوحة للفقراء اأو لاأ�ش��خا�س بدون 
م��اأوى اأو الن�ش��اء �شحاي��ا العن��ف. و لكنه��ا ت�ش��كو م��ن 
الإجراءات املبالغ فيها و من غياب احلما�س الكايف لدى 

الإ�ش��تقبال يف بع���س ه��ذه الهي��اكل العمومية 
ومل تق��ع الإ�ش��ارة اإل اإىل مثال��ن جديري��ن باملاحظ��ة 
باعتبارهم��ا مثال��ن للتع��اون ب��ن الدول��ة اجلزائري��ة 
واملنظمات العاملة مع هذه الفئة. فلقد مّت ذلك لأول مرة 
�شنة 2006، عندما قّدمت وزارة الت�شامن الوطني والأ�رة 
وق�شايا املراأة م�شاعدات حمددة لاأمهات العازبات مع 
اأبنائه��ّن والات��ي ل ميتلك��ن م��وارد. ولك��ن املث��ر للقل��ق 
ه��و الراج��ع امللح��وظ يف تطبي��ق ه��ذا الأم��ر، وذلك وفقا 
لل�شهادات التي ح�شلنا عليها. اأما املنا�شبة الثانية فكانت 
�شنة 2014 عندما حر�شت الوزارة املذكورة على التن�شيق 
م��ع اجلمعي��ات لتوعية املجتمع ح��ول الق�شايا املتعلقة 
بالعن��ف �ش��د امل��راأة، مب��ا يف ذل��ك الأمه��ات العازب��ات، 

مبنا�ش��بة 25 نوفمرب 12. 

اأم��ا يف تون���س، فالأم��ر عل��ى النقي���س م��ن ذل��ك، اإذ 
يوج��د م�ش��ار حقيق��ي لاإج��راءات وتب��ادل املعلوم��ات، 
تنخ��رط فيه��ا كل م��ن امل�شال��ح العام��ة واجلمعي��ات، 
مب��ا يف ذل��ك دور احل�شان��ة. كم��ا يوج��د اأي�ش��ا يف 
ه��ذا البل��د، دليل من�ش��ور (باللغة العربي��ة فقط) من قبل 
وزارة ال�ش��وؤون الجتماعية موّجه اإىل جميع امل�شالح 
املعني��ة برعاي��ة الأطف��ال املتخل��ى عنه��م والأمه��ات 
العازب��ات. ويعم��ل ه��ذا امل�ش��ار ب�ش��كل جي��د اإىل حّد ما، 
وذلك ح�شب املناطق والأ�شخا�س امل�شوؤولن عن ذلك. 

يف تون�س، �للجان �جلهوية و�إ�صر�ك 
�حل�صانات �جلمعياتية 

م��ن املفر���س اأن تق��وم جل��ان جهوي��ة يف كل ولي��ة 
املعني��ة  املوؤ�ش�ش��ات  ممثل��ي  ب��ن  لق��اءات  بتنظي��م 
ال�شح��ة  (وزارات  ال��زواج  اإط��ار  خ��ارج  بال��ولدة 
امل��راأة  و�ش��وؤون  الجتماعي��ة  وال�ش��وؤون  والداخلي��ة 
والأ���رة وال���رطة العدلي��ة). و يج��ب عل��ى املر�ش��دة 
الإجتماعي��ة يف كل م�شت�ش��فى ولدة اأن تعل��م من��دوب 

حماية الطفولة، واملر�شدة الإجتماعية بوحدة الرعاية 
الإجتماعي��ة وال���رطة العدلي��ة ب��كل ولدة جدي��دة. 

الدف��اع  مراك��ز  اأي�ش��ا  العملي��ة  ه��ذه  يف  وت�ش��ارك 
والإدم��اج الجتماع��ي (CDIS) التابعة لوزارة ال�ش��وؤون 
الجتماعية (MAS)، وهي جتتمع كلما كان ذلك ممكنا 

12 25 نوفمرب هو التاريخ الذي وقع اختياره من طرف الأمم املتحدة لاحتفال باليوم 

الدويل للق�شاء على العنف �شد املراأة (يف ا�شارة اىل اتفاقية الق�شاء على جميع 
.(CEDAW اأ�شكال التمييز �شد املراأة

ــادل المعلومــات ﴿ تتكــّرر حــاالت تب

عــن طريــق الهاتــف فــي المناطــق 

التــي يعمــل فيهــا هــذا المســار
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م��ع ق�ش��اة الأ���رة للنظ��ر يف بع���س ح��الت الأمه��ات 
العازب��ات. انطاق��ا م��ن طبيعتها املحلي��ة واملخت�شة، 
فاإن��ه قد يحدث اأن تق��وم هذه املراكز بعمليات متابعة 

عل��ى امل��دى الطوي��ل لهوؤلء الن�ش��اء. 
وي�ش��مح ه��ذا التن�ش��يق ال��ذي يت��ّم يف كل حال��ة ولدة 
جدي��دة خ��ارج اإط��ار ال��زواج ملمثل��ي كل املنظم��ات 
الأمه��ات  ه��وؤلء  تاري��خ  لتحدي��د  مع��ا  بالتن�ش��يق 
والأطفال واحتياجاتهم وال�شعوبات التي يواجهونها 
و املتابعات ال�رورية مللفاتهم، كل حالة على حدة. 
وتتك��ّرر ح��الت تب��ادل املعلوم��ات عن طري��ق الهاتف 
يف املناط��ق الت��ي يعم��ل فيه��ا ه��ذا امل�ش��ار، كم��ا يت��ّم 
م��رة كل �ش��هر عق��د اجتماع��ات فعلي��ة للوق��وف عل��ى 
» احل��الت اجلدي��دة «. ويف ه��ذا ال�ش��دد، تق��ول اأمين��ة 
م�شت�ش��فى  يف  الإجتماعي��ة  املر�ش��دة  عائ�ش��ة،  ب��ن 
ال��ولدة باملن�ش��تر: » يف كل �ش��هر، جتتم��ع املر�ش��دة 
الإجتماعي��ة التابع��ة ل��وزارة ال�شح��ة ونظرته��ا يف 
وزارة ال�ش��وؤون الإجتماعي��ة، ومندوب حماية الطفولة، 
ومدي��رة احل�شان��ة اجلمعياتي��ة، والتنظي��م العائل��ي 
وال���رطة العدلي��ة. ونقوم بدرا�ش��ة كل حال��ة على حدة 
وتقيي��م التق��دم املح��رز اخلا���س به��ا. وي�ش��مح لن��ا هذا 
الأم��ر مبتابع��ة الأمه��ات الات��ي ل ياأت��ن اأو ل يّتبع��ن 
الإج��راءات املو�ش��ى بها كما ميّكننا م��ن اإعادة اإطاق 
ه��ذه العملي��ة. اإ�شاف��ة اإىل اأّن��ه يعّرفن��ا بامل�ش��اكل التي 

تواجهه��ا ه��وؤلء الن�ش��وة مم��ا يدفعن��ا اإىل البح��ث ع��ن 
الحلــول املمكن��ة مل�ش��اعدتهّن « 

وت�شي��ف مديح��ة ال�شاو���س، وه��ي مدي��رة حم�شن��ة 
�ش��وت الطف��ل يف املن�ش��تر: » اإن الدول��ة ت�ش��ارك حق��ا. 
فلي�شت امل�شاألة جمرد وثائق. واإمّنا هي ممار�شة اأي�شا. 
ويكف��ي اأن يق��ع التنبي��ه لذل��ك. ونحن نعق��د اجتماعات 
�ش��هرية ت�ش��مح لنا باأن نلتقي مع بع�شنا البع�س، ذلك 
اأّننا متكاملون، كما اأّننا ���ركاء يف نف���س الق�شّية، اإّنه 

لقاء التن�ش��يق، والتع��اون والتفاهم «. 
كم��ا بلغتن��ا اأي�ش��ا اأ�ش��داء ع��ن التفك��ر احل��ايل يف 
وزارة ال�شوؤون الجتماعية التون�شية يف اإمكانية متّتع 
الأم العزب��اء بنف���س املنح��ة الت��ي تتلقاه��ا العائ��ات 
الت��ي ت�ش��ت�شيف اأطف��ال متخل��ى عنه��م. وتذك��ر �ش��امية 
دول��ة، القا�شي��ة املكلف��ة مبهم��ة بدي��وان وزي��ر الع��دل 
التون�ش��ي يف ه��ذا ال�ش��دد اأّن » بع���س العق��اء طرح��وا 
اإمكاني��ة تق��دمي ه��ذه املنح��ة اإىل الأم العزباء مبا���رة 
حت��ى تتمّك��ن م��ن رعاي��ة ابنها بنف�ش��ها، و�ش��يكون ذلك 

يف �ش��ورة حتّقق��ه اأم��را رائع��ا فع��ا ! «. 
م��ع ذل��ك فلق��د تناه��ت اإىل م�ش��امعنا اأحادي��ث ع��ن 
الكثر من الإخالت - ذلك اأّن بع�س املناطق ل زالت 
ترف���س ت�ش��كيل ه��ذه اللج��ان – اأم��ا اإذا �ش��ارت الم��ور 
ب�ش��كل جي��د، ف��اإّن ال�شعوب��ة بالن�ش��بة اإىل ه��ذه اللج��ان 
�ش��تكمن يف املتابع��ة عل��ى امل��دى الطوي��ل. وتق��ول 

و نحن نعقد إجتماعات شهرية تسمح لنا بأن نلتقي مع ”  
بعضنا البعض، ذلك أّننا متكاملون، كما أّننا شركاء في نفس 

القضّية
مديحة ال�ساو�ض مديرة ح�سانة » �سوت الطفل « مبدينة من�ستري
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جيه��ان ب��ن عم��ار، امل�ش��وؤولة ع��ن م�شلح��ة الإدم��اج 
 :(INPE) واملتابع��ة باملعه��د الوطن��ي لرعاي��ة الطفول��ة
» اإّن املر�ش��دات الإجتماعي��ات العام��ات يف القط��اع 
م�ش��غولت ج��ّدا، و�ش��يكون الإهتم��ام بق�شاي��ا الأمهات 
العازب��ات بالن�ش��بة اإليه��ّن عبئ��ًا اإ�شافي��ا. ولق��د طالبنا 

يف منا�ش��بات عدي��دة بتعي��ن مر�ش��دات خمت�ش��ات يف 
ملّف الأمهات العازبات والأطفال فاقدي ال�شند، وذلك 
حت��ى يت�ش��ّنى لن��ا تنظي��م العم��ل ورعاي��ة ه��ذه الفئ��ات 

الإجتماعي��ة «. 

المعهد الوطني لرعاية الطفولة (INPE)، فشل محاولة لتكثيف 
التعاون بين القطاع العام و الجمعيات

22 �شتكون لدينا فر�شة للتعر�س جمّددا يف هذا الكتاب 

جلمعية التعاون اخلرية فرع تون�س ACT لأنها توفر 
لاأمهات التربعات وامل�شاعدة التقنية لبعث م�شاريع 

مدّرة للدخل. 

ميك��ن جليه��ان ب��ن عم��ار عل��ى الأق��ل 
اأن تق��ول اإنه��ا ق��د حاول��ت. فلق��د �ش��عت 
ه��ذه امل�ش��وؤولة ع��ن م�شلح��ة الإدم��اج  
لرعاي��ة  الوطن��ي  باملعه��د  واملتابع��ة 
الطفول��ة اإىل اإقام��ة م���روع يه��دف اإىل 
اإ�شف��اء الطاب��ع الر�ش��مي على الإجراءات 
وتب�ش��يطها خدمة جلميع املتدخلن  من 
القط��اع الع��ام اأو اجلمعيات��ي و الذي��ن 
يعمل��ون م��ع الأمه��ات العازب��ات  وذل��ك 
اأم��ل  جمعي��ة  م��ع  ال���راكة  اإط��ار  يف 
وجمعي��ة التع��اون اخلري��ة ف��رع تون���س   
(ACT) 22. فعدم مرور املعلومات ب�ش��كل 

دائ��م ب��ن خمتل��ف الأط��راف الفاعل��ة يف 
ه��ذه ال�شا�ش��ل يعترب اأي�شا من امل�ش��اكل 

املل��ّف.  ه��ذا  يف  الأخ��رى  الرئي�ش��ية 
��ح جيه��ان ب��ن عم��ار اأّن» رعاي��ة  وتو�شّ
الأم يف امل�شت�ش��فى تتّم من قبل املر�شدة 
الإجتماعي��ة ومن��دوب حماي��ة الطفول��ة  
(DPE) اأو م��ن طرف املراك��ز الإجتماعية 

حلماي��ة الطفول��ة (CEOS) ]بالن�ش��بة اإىل 
الإقام��ة يف حالت الطوارئ[. ويفر�س 
متوّف��رة  املعلوم��ات  تك��ون  اأن  بذل��ك 
ب��الأّم،  الهي��اكل  باعتب��ار تكّف��ل ه��ذه 
��ل  منه��ا  ولكنن��ا يف املقاب��ل ل نتح�شّ
عل��ى اأّي رّد ح��ول هذه امل�ش��األة ذلك اأّنها 
حتتف��ظ به��ذه املعلوم��ات لنف�ش��ها. الأم��ر 
ال��ذي ي�شطرن��ا اإىل اأن نب��داأ م��ن نقط��ة 

ال�شف��ر «.
ه��ذه  ���رعت  املنطل��ق،  ه��ذا  وم��ن 
املنظم��ات الث��اث ب��ن 2006 و 2007 يف 
اإقام��ة �ش��بكة واأداة معلوماتي��ة م�ش��ركة 
جمي��ع  ومتابع��ة  املعلوم��ات  لتب��ادل 
احل��الت. كم��ا خّط��ط امل���روع عل��ى 

وج��ه اخل�شو���س لتكلي��ف �ش��خ�س ع��ن 
ميث��ل  املتابع��ة،  بوظيف��ة  منظم��ة  كل 
ومّت  الأم.  متابع��ة  عملي��ة  يف  مرجع��ا 
عق��د اجتماع��ات ب��ن 18 هيئ��ة عام��ة 
وتعبئته��ا.  توعيته��ا  مّت��ت  وجمعي��ة 
وتوّلدت عن هذه العملية �ش��بكة جنينية. 
حديثه��ا  عّم��ار   ب��ن  جيه��ان  وتتاب��ع 
مبّين��ة اأّن» الكث��ر م��ن النا���س ق��د اأب��دوا 
اهتمامه��م به��ذه العملي��ة. ولذل��ك اأردن��ا 
ه��ذه  لتحري��ك  متابع��ة  وح��دة  اإن�ش��اء 
ال�ش��بكة، م��ع برجمي��ة م�ش��ركة ملتابع��ة 
وتب��ادل جمي��ع امللف��ات. ومتكن��ا م��ن 
اإن�ش��اء م�شفوف��ة له��ذه الربجمي��ة ، تق��وم 
بالرب��ط ال�ش��بكي ب��ن جمي��ع املراج��ع 

واجلمعي��ات «.  واملنظم��ات 
ومت  يتوا�ش��ل  مل  امل���روع  ولك��ن 
التخل��ي عن��ه قب��ل النتق��ال اإىل مرحل��ة 
ت�ش��غيلية اأك��رث تقّدم��ا. وذل��ك ب�ش��بب قل��ة 

امل��وارد . 
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يف نهاييية �ملطيياف، يعّول �ملجتمع و�لدولة
على �جلمعيات

�ش��تكون لدين��ا الفر�ش��ة لنكت�ش��ف يف ه��ذا الكت��اب 
تفا�شي��ل ع��ن املج��الت الت��ي تتدّخل فيه��ا اجلمعيات 
مل��لء الف��راغ ال��ذي ترك��ه الدول��ة وجت��اوز العقب��ات 
الت��ي تفر�شه��ا املجتمع��ات عل��ى الأمه��ات العازب��ات. 
ذل��ك اأّن ه��ذا الو�شع الذي يتمّيز بالتهاون وباملواقف 
املعتم��دة عل��ى الن�ش��يج اجلمعيات��ي والتاريخ��ي مل 

يتوّق��ف ع��ن النمّو. 
ويف �ش��ياق مث��ل ه��ذا، ميك��ن لن��ا اأن نت�ش��ّور اأّن ه��ذه 
�س ميزاني��ات  ال��دول، يف ظ��ل ع��دم تدّخله��ا، �ش��تخ�شّ
تعوي�شية اأو اأّنها �شت�ش��اعد على الأقل يف ت�ش��غيل هذه 
الهي��اكل. غ��ر اأّن الواق��ع يثب��ت عك���س ذل��ك، اأو تقريبا. 
فمهم��ا كان حج��م امل�ش��اعدة الت��ي يقدمه��ا الن�ش��يج 
اجلمعيات��ي، ف��اإّن الإعان��ات الت��ي تقّدمه��ا ه��ذه الدول 
تعت��رب ب�ش��يطة للغاي��ة اإذا م��ا قارناه��ا باحلاجي��ات. 
وتاأت��ي معظ��م التموي��ات م��ن املنظم��ات الدولي��ة 

وكذل��ك م��ن الأف��راد امل�ش��تنرين والأثري��اء.
ويعت��رب الو�ش��ع يف اجلزائ��ر اأك��رث تعقي��دا ! فالدول��ة 
ل تكتف��ي بع��دم م��ّد ي��د امل�ش��اعدة اإىل املنظم��ات، ب��ل 
ت�شي��ف اإىل ذل��ك تباطوؤه��ا يف اإ�ش��دار الراخي���س 
23، مما 

لإن�ش��اء ع��دة جمعي��ات منذ تنفيذ قان��ون 12/06 
يجع��ل ه��ذه اجلمعي��ات متار���س اأن�ش��طتها ب�ش��كل غ��ر 
قان��وين دون اأن يق��ع مّده��ا بال�ش��بب م��ن وراء كل ه��ذا 
التاأخر، مثلما هو احلال بالن�شبة اإىل القيود املتزايدة 
الت��ي تفر�شه��ا الدول��ة عل��ى التموي��ات ال�ش��ادرة م��ن 
املنظمات غر احلكومية الأجنبية ب�شكل خا�س. ففي 
البداي��ة، وب�ش��كل تقلي��دي، مل يك��ن ي�ش��مح للجمعي��ات 

اإل م��ن املنظم��ات غ��ر  املحلي��ة بتلق��ي متوي��ات 
احلكومي��ة الأجنبية املعتم��دة يف اجلزائر. ولكن، ومع 
�ش��دور القان��ون 12/06، اأ�شب��ح الأم��ر يتطل��ب اإي��داع 
اجلمعي��ات املحلي��ة ملل��ّف ل��دى وزارة الداخلي��ة حت��ى 
12 جانف��ي / يناي��ر 2014، و ل ي��زال الأم��ر معلق��ا اإىل 

ح��دود نهاي��ة �ش��نة 2014، موعد زيارتن��ا للباد. كما ل 
تزال عدة جمعيات م�ش��اعدة للن�ش��اء كتلك العاملة يف 
جم��ال مكافح��ة العنف �ش��د امل��راأة اأو التنمية املحلية 
والت��ي التقين��ا به��ا يف اجلزائ��ر تنتظ��ر احل�ش��ول عل��ى 

املوافق��ة اإىل ح��دود بداي��ة 2015 !
اأم��ا يف املغ��رب, ف�ش��ناأخذ مث��ال املعه��د الوطن��ي 
للت�شامن مع الن�ش��اء يف حمنة (INSAF)، وهي جمعية 
�ش��تكون لدين��ا الفر�ش��ة للحدي��ث عنه��ا ع��دة م��رات يف 
ه��ذه الوثيق��ة، اإذ تقوم بتوفر الدع��م الكامل لاأمهات 
العازب��ات واأطفاله��ن منذ �ش��نة 1999، و وقع العراف 
به��ا كجمعي��ة خري��ة �ش��نة 2002، و مّت يف �ش��نة 2005 
تعيينه��ا كهي��كل ا�شت�ش��اري لاأمم املتح��دة. اأما موارد 
ه��ذه اجلمعي��ة فهي خارجية يف �ش��كل م�ش��اريع و ذلك 
بن�ش��بة70 % ، اأم��ا امل��وارد املحلي��ة املرتبط��ة بالدول��ة 
املغربي��ة ف��ا متّث��ل اإل 10 % اإىل 13 % م��ن ميزانيته��ا. 
ويعّل��ق عم��ر الكن��دي نائ��ب رئي���س جمعي��ة اإن�ش��اف 
يكلفن��ا  (INSAF) عل��ى ه��ذا الأم��ر ب��كل اأ�ش��ف قائا:» 

امل�ش��وؤولون والراأي العام يوميا باملهمة تلو الأخرى. 
ولكنن��ا ل نتلق��ى م��ن وراء ذل��ك اأّي م�ش��اعدة «. 

ول تغط��ي الإعان��ات الت��ي متنحها الدول��ة يف املغرب 
جلمعي��ات حماي��ة الطفول��ة اإل م��ن 2 % اإىل 30 % كح��ّد 
اأق�ش��ى م��ن جمموع ميزاني��ات الت�ش��غيل اخلا�شة بها، 
وذل��ك ح�ش��ب م��ا اأو�شح��ه الأم��ن الع��ام ملنظومة حق 
الطف��ل يف احل�ش��ول على حماية اأ���رية الت��ي تقودها 
جمعي��ة اإن�ش��اف INSAF و جتم��ع ح��وايل 14 جمعي��ة. 
و اأ�شبح��ت اتفاقي��ات التع��اون ت�ش��ل متاأّخ��رة �ش��نة 
بع��د اأخرى، مما ت�ش��بب يف ح��دوث تاأخرات كبرة يف 
ت�شّلم بع�س املنح املر�شودة. كما بلغتنا اأي�شا بع�س 

23 مّت �شّن القانون 12/06 يف 12 جانفي / يناير 2012 وهو ي�شع قواعد جديدة ملراقبة 

اأن�شطة اجلمعيات يف اجلزائر وذلك للحد منها ب�شكل كبر. وانتقد هذا القانون من قبل 
العديد من الهيئات احلقوقية اجلزائرية والدولية، كمنظمة العفو الدولية التي تعترب 

اأنه » يقّيد ب�شورة تع�شفية من ممار�شة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات وتعتربه 
جرمية جنائية باعتباره انتهاكا لالتزامات الدولة مبوجب القانون الدويل حلقوق 

 MDE :الإن�شان «(البيان العام ملنظمة العفو الدولية 18/12/2013 منظمة العفو الدولية
.(28/003/2013
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الت�ش��كيات م��ن نق���س مزمن يف احلوار بن ال�ش��لطات 
املعني��ة باملو�شوع��ات املتعلق��ة بحماي��ة الأطف��ال 
يف الب��اد واجلمعي��ات العامل��ة يف ه��ذا املج��ال. ومل 
تغ��ّر مب��ادرة احل��وار الت��ي اأطلقته��ا وزارة الت�شام��ن 

وامل��راأة والأ���رة والتنمي��ة الجتماعي��ة يف اأفري��ل / 
اأبري��ل 2014 م��ع اجلمعي��ات م��ن الأم��ر �ش��يئا و ذلك اإىل 
ح��دود نهاي��ة 2014، وفق��ا للمعلوم��ات الت��ي جمعناه��ا 

> هناك  ٭
يف  مهم��ة  مدين��ة  م��ال  بن��ي  تعت��رب 
و�ش��ط املغرب، بن فا���س ومراك���س، وهي 
عا�شم��ة القلي��م الذي يحمل نف���س ال�ش��م 
يف منطق��ة تادل��ة - اأزي��ال. وم��ن هن��اك 
ميك��ن للم��رء اأن ي��رى مرتفع��ات الأطل���س 
املتو�ش��ط. وكن��ا هن��اك يف اأكتوب��ر 2014. 
يف هذه املنطقة البعيدة قليا عن املراكز 
احل�ري��ة املغربي��ة الك��ربى واملختلط��ة، 
�ش��يء مين��ع متدي��د  اأّي  مل يك��ن هن��اك 
عم��ل م���روع ناج��ح ج��دا حلماي��ة الطفل 
لل�ش��نة الثاني��ة عل��ى الت��وايل. وكان ه��ذا 
اإقام��ة  نف�ش��ه  الآن  يوف��ر يف  امل���روع 
ت�ش��مية  خل��ف   - العازب��ات  لاأمه��ات 
الن�ش��اء املعنف��ات – وح�شان��ة لأطفالهّن. 
كم��ا كان ه��ذا امل���روع يت�شّم��ن عن�را 
ل يق��ّل اأهمي��ة وه��و تق��دمي الدع��م لأطف��ال 
املدار���س �شحاي��ا العن��ف اأو املعر�ش��ن 
مل�ش��اكل ذات م�ش��ادر خمتلف��ة. وكان��ت 
امل�ش��اعدة املقّدمة اإىل الأمهات العازبات 
املعر�ش��ن  الأطف��ال  و�ش��يلة مل�ش��اعدة 

خلط��ر التخّل��ي. 
وكان هذا امل���روع يتمّت��ع مبوارد مالية 
متاأتي��ة م��ن الوكال��ة الإ�ش��بانية للتع��اون 

ال��دويل والتنمي��ة (AECID)، وح�ش��د حول��ه 
دعما من املوؤ�ش�ش��ات ال�شبانية للنهو�س 
الإجتماع��ي (APS) وجمعي��ة الإنطاق��ة 
للتنمي��ة و البيئ��ة والثقاف��ة (Aideca)، كما 
كان يتمّت��ع مبقرات اإقامة جميلة قدمتها 
الب���رية  للتنمي��ة  الوطني��ة  املب��ادرة 
(INDH) التابع��ة للدول��ة املغربي��ة. اأم��ا 

اإدارة ه��ذا امل���روع فكانت م�ش��ركة بن 
جمعي��ة اإن�ش��ات ملناه�ش��ة العن��ف �ش��د 
الن�ش��اء (INSAT) ببني مال، املتخ�ش�شة 
يف رعاي��ة ومتابع��ة الأمه��ات العازب��ات، 
والت��ي كان��ت تتمّت��ع اأي�شا مب��وارد مالية، 
وفريق متحّم���س للغاية، واأمهات واأطفال 

للمرافق��ة... 
و مّت خ��ال ال�ش��نة الأوىل م��ن امل���روع 
ا�شتقبال ع�ر اأمهات عازبات كّن ا�شتفدن 
م��ن ور�ش��ات لتعلي��م الق��راءة والكتاب��ة 
والتح��دث، به��دف حت�ش��ن قدرته��ّن عل��ى 
الإت�شال وتعزيز ثقتهّن باأنف�شهّن. اأفادت 
اأقام��ت عملي��ة  مدي��رة امل���روع الت��ي 
متابع��ة ع��ن ق��رب له��وؤلء الأمه��ات، اأّن 
جميعهّن قد احتفظن باأطفالهّن. وجنحت 
ثاث��ة منه��ّن يف الإندم��اج م��ن جدي��د 

يف اأ���رهّن. اأم��ا بالن�ش��بة اإىل الأمه��ات 
املتبقي��ات، فاإّن ح�شانة امل���روع كانت 
�روري��ة بالن�ش��بة اإليه��ّن حت��ى يوا�شل��ن 
طريقه��ّن نح��و الإندم��اج، مب��ا يف ذل��ك 

امل�ش��توى املهن��ي من��ه. 
وم��ع ذل��ك، فم��ن املوؤ�ش��ف ج��دا اأن��ه يف 
وق��ت زيارتن��ا لهذا امل���روع لحظن��ا اأّنه 
كان على و�شك تعليق اأن�شطته لأّن جمعية 
اإن�ش��ات، باعتباره��ا اجلمعي��ة املحوري��ة 
ب�ش��بب  م�ش��لولة  كان��ت  الهي��كل،  له��ذا 
اخلاف��ات بن اأع�شائها املوؤ�ش�ش��ن. وقد 
اأدت ه��ذه اخلاف��ات اإىل توّق��ف جمي��ع 
الأن�ش��طة الت��ي كان��ت تق��وم به��ا ه��ذه 
اجلمعي��ة طيل��ة ال�ش��نوات الع���ر املا�شية 
لدع��م الأمه��ات العازب��ات يف حمن��ة يف 
املنطق��ة. ق��د مت تاأ�شي���س جمعي��ة اإن�ش��ات 
�ش��نة 2005 وكان��ت تتكّفل بتق��دمي الرعاية 
ذل��ك  يف  مب��ا  الط��وارئ،  ح��الت  يف 
ال�ش��كن، والو�ش��اطة الأ���رية والتوجي��ه 
لفائ��دة �ش��تن اأم عزب��اء يف ال�ش��نة. لك��ن 
يف نهاي��ة �ش��نة 2014، توّق��ف كل �ش��يء 

.تقريب��ا...

في بني مالل )المغرب( توقف مؤسف للشراكة بين الجمعيات 
والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) إلدماج األمهات على 

الرغم من توفر الموارد المالية !
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و يوج��د مث��ال اآخ��ر، يف تون���س، و ه��و جمعي��ة اأم��ل 
لاأ���رة والطف��ل الت��ي تقوم بعم��ل خم�شو�س و منظم 
ورائ��ع لفائ��دة ه��وؤلء الأمه��ات، ولكنه��ا ل تتلق��ى اإل 
ح��دا اأدن��ى من امل�ش��اعدات من الدولة التون�ش��ية وذلك 
ع��رب وزارة ال�ش��وؤون الجتماعي��ة غ��ر اأّنه��ا ل تغّط��ي 
وذل��ك  ال�ش��نوية،  احتياجاته��ا  م��ن   % 15 م��ن  اأك��رث 
وفق��ا للمعلوم��ات الت��ي قدمته��ا اجلمعي��ة يف بداي��ة 
�ش��نة 2014. ومهم��ا كان��ت حمدودي��ة ه��ذه امل�ش��اعدة 
فاإّنه��ا تبق��ى �روري��ة بالن�ش��بة اإىل ه��ذه اجلمعي��ة. 
ويحّذر مالك كفيف، رئي���س جمعية اأمل من هذا الأمر 
بقول��ه: » اإّن ه��ذه امل�ش��اعدة مهّمة بالن�ش��بة اإلينا لأننا 
يف حاج��ة اإىل �شم��ان ا�ش��تدامة عملن��ا. ولكن��ه م��ن 
املوؤ�ش��ف، اأّن امل�ش��اعدات الدولي��ة حتت��اج اإىل �شي��غ، 

وكلم��ات مفاتي��ح... «. 
وغالب��ا م��ا تعم��ل امل�ش��اعدات الدولي��ة م��ن خ��ال 
موج��ات مو�شوعاتي��ة ومتن��ح يف �ش��كل م�ش��اريع، فا 
ميك��ن اأن تك��ون للجمعي��ة روؤي��ة له��ذه الأعم��ال عل��ى 
امل��دى الطوي��ل. وباعتب��ار ه��ذه اجلمعي��ات م�شط��رة 
با�ش��تمرار للتعام��ل م��ع منطق هذه » امل�ش��اريع « فهي 
يف حال��ة م��ن ع��دم اليق��ن الدائ��م. و ق��د مّت �ش��نة 2012 
اإ�ش��ناد منح��ة اإ�شافي��ة جلمعي��ة اأم��ل م��ن قب��ل وزارة 
�ش��وؤون امل��راأة والأ���رة، ولك��ن مل يت��م جتديده��ا بع��د 

ذلك. 
وتواج��ه جمعي��ة �ش��بيل (Sebil) لتاأط��ر الأم والطف��ل، 
والت��ي مت اإن�ش��اوؤها يف تون���س م��ن قب��ل الأخ�شائي��ة 
2008، �شعوب��ات  الجتماعي��ة من��رة الكعب��ي �ش��نة 

مماثل��ة. وعندم��ا التقين��ا به��ذه اجلمعي��ة يف بداي��ة 
اأّنه��ا كان��ت تواج��ه �شعوب��ات  2014، وجدن��ا  �ش��نة 
كب��رة يف هيكل��ة برناجمه��ا املتعل��ق بتق��دمي الرعاية 
وذل��ك لفتقاره��ا لاإمكاني��ات. ورغ��م ذل��ك اقرح��ت 
ال�ش��يدة الكعب��ي على �ش��تن اأّم��ا تدريب��ات خم�شو�شة 
وم�ش��اعدات لإقامة م�ش��اريع �شغرى، بداية من اإن�شاء 
ه��ذه اجلمعي��ة. ولك��ن يف مقاب��ل ذل��ك، مل تتلق��ى ه��ذه 
املوؤ�ش�ش��ة طيلة �ش��ت �ش��نوات من الن�ش��اط اأّي م�ش��اعدة 
تقريبا من وزارة ال�شوؤون الجتماعية. وتقول ال�شيدة 
الكعبي يف هذا ال�شدد: » من جانب الدولة لي�س هناك 
اأّي �ش��يء. فال�ش��وؤون الجتماعي��ة ل ت�ش��اعد الأمه��ات 
العازب��ات. ولي���س هن��اك اإج��راءات خا�ش��ة به��ّن. ومل 
تتلق��ى جمعيت��ي اأي م�ش��اعدات لإن�ش��ائها وحت�شل��ت 
عل��ى 2000 دين��ار يف ال�ش��نة املوالي��ة. وه��ذا املبل��غ 
زهيد. يف البداية اأردت اإن�ش��اء مركز لاأم والطفل، ول 

زال حل��م اإجن��از ه��ذا امل���روع ي��راودين اإىل الآن «. 
ومل تك��ن جمعي��ة مائ��ة باملائ��ة اأمه��ات ب��� طنج��ة 
اأف�ش��ل ح��ال. و ذل��ك رغ��م اأّنه��ا ق��د و�شع��ت من��ذ ع��ّدة 
�ش��نوات خدم��ة التوجي��ه م��ن اأج��ل الإدم��اج املهن��ي، 
مب��ا يف ذل��ك التكّف��ل بالتدريب��ات ق�ش��رة امل��دى 
وامل�ش��اعدة يف البح��ث ع��ن عم��ل. ع��اوة عل��ى مرك��ز 
الإقام��ة التاب��ع له��ا، تق��ّدم ه��ذه اجلمعي��ة م�ش��اعدات 
عل��ى امل�ش��تويات القانوني��ة، واملادي��ة والطبي��ة. وق��د 
قام��ت ه��ذه اجلمعي��ة حديث��ا بافتتاح ور�ش��ة للتدريب 

عل��ى اإجن��از م�ش��اريع م��دّرة للدخ��ل. 
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و للح�ش��ول عل��ى امل�ش��اعدات املادي��ة، اأو التدريب، 
اأو الإقام��ة، اأو م��كان يف ح�شان��ة، اأو م�ش��اعدة يف 
البح��ث ع��ن عم��ل، تتوّج��ه ال�ش��لطات العام��ة ع��ادة اإىل 
اجلمعي��ات. ذل��ك اأّن امل�ش��ار الع��ام ل يلّب��ي احتياجات 
الأمه��ات العازب��ات و ل يق��ّدم م�ش��اعدة حقيقي��ة م��ن 
اأجل اإدماجهّن يف املجتمع – باعتبارها هنا م�شاعدة 
مهيكل��ة و موؤط��رة يف الزم��ن حت��ى يك��ون تاأثره��ا 
الإجتماع��ي  الإدم��اج  لل�ش��يطرة. ويتطل��ب  خا�شع��ا 
مرافق��ة حت��رم جمموع��ة م��ن املراح��ل والإحتياج��ات 
حتى تتمّكن العملية من حتقيق النفع يف كل احلالت. 
وتتطل��ب مام��ح ه��وؤلء الن�ش��اء وو�شعه��ّن مقارب��ة 
وحل��ول حم��ددة، ل تب��دو احلكوم��ات عل��ى ا�ش��تعداد 
لتقدميه��ا. ويعت��رب توف��ر امل��اأوى مث��ال تو�شيحّي��ا 
جّي��دا عل��ى ه��ذه امل�ش��األة. اإذ ل تق��ّدم الدول��ة التون�ش��ية 
اأي ح��ل حل��الت الط��وارئ (بع��د 15 يوما) بالن�ش��بة اإىل 
ه��وؤلء الأمهات يف حمنة الاتي يغادرن م�شت�ش��فيات 
ال�ش��بب  اأّن  علمن��ا  واإذا  اأبنائه��ّن.  �شحب��ة  ال��ولدة 
ه��وؤلء  اإىل  بالن�ش��بة  وامل�ش��اكل  للتم��ّزق  الرئي�ش��ي 
الأمه��ات احلوام��ل خ��ارج اإط��ار ال��زواج هو ال�ش��تبعاد 
الأ���ري، فاإّننا �شندرك حينها احلاجة امللّحة للماأوى 
بالن�ش��بة اإليه��ّن. وتاأكي��دا لذل��ك، ف��اإّن طلب��ات الأمهات 

الحظنا في البلدان التي تسعى إلى تركيز مسلك منظّم لتأطير ومتابعة الوالدات 
خارج إطار الزواج، مثلما هو الحال في تونس، أنّ الخدمات العامة تجد صعوبة في 

توجيه األمهات العازبات وفي تمكينهنّ من فرص عمل. وذلك في هذه السياقات التي 
تعتبر مبدئيا أكثر مالءمة. 

حدود الخدمات العامة 
ن�ساط ق�سري املدى ال يهدف اإىل �سمان االإدماج 

الاتي ي�ش��تنجدن بجمعية اأمل ترّكز يف املقام الأول 
عل��ى البح��ث ع��ن م��اأوى. وميك��ن اأن نذك��ر الأمر نف�ش��ه 
بالن�ش��بة اإىل اجلزائر واملغرب (خارج الدار البي�شاء).
يتعل��ق  وه��و  اآخ��ر،  مث��ال  ناأخ��ذ  اأن  ميكنن��ا  كم��ا 
بالتدري��ب املهن��ي. فو�ش��ع الأمه��ات العازب��ات يف 
ه��ذه ال��دول الث��اث، كما �ش��رى ذل��ك لحقا، ل ي�ش��مح 
يف كث��ر م��ن الأحيان بو�شوله��ّن اإىل التدريب املهني 
القيا�ش��ي. واإىل جان��ب ذل��ك، ف��اإّن و�شعه��ّن يتطل��ب 
حل��ول ق�شرة املدى ل يوفرها نظام التدريب املهني 
الع��ام. وعل��ى هذا امل�ش��توى اأي�شا، يتعل��ق الأمر جمّددا 
بخ�شائ���س كل واح��دة منه��ّن و مبوق��ف املهن��ي الذي 

تتعام��ل مع��ه. 
ومتّث��ل النظ��رة املهين��ة للمجتم��ع، وه��ي لي�ش��ت حك��را 
على العاملن يف جمال ال�شحة، م�شكلة فعلية كبرة، 
كم��ا ه��و مو�ش��ح يف حدي��ث م�ش��وؤولة ع��ن الرعاي��ة 
واملتابعة يف اأحد مراكز الدفاع والإدماج الجتماعي 
CDIS (يف تون�س) اإذ تقول: » اإّن املقلق حقا هو تعامل 

موظف��ي مكاتب الت�ش��غيل مثا م��ع الأمهات العازبات 
الات��ي نوّجهه��ّن اإليه��م، ذل��ك اأّنهم ل يبذل��ون اأّي جهد 
م��ن اأج��ل متكينه��ّن م��ن فر���س عم��ل لعلمه��م ال�ش��ابق 
بو�شعه��ّن. فه��وؤلء الأمه��ات فق��دن م�شداقيته��ّن يف 
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املجتم��ع، وه��و م��ا يوؤثر عل��ى اإدماجه��ّن املهني «.
وتختل��ف اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا ال�ش��لطات العام��ة 
(ال�ش��تماع والإر�ش��اد القان��وين، الو�ش��اطة الأ���رية، 
امل�ش��اعدات الطبي��ة واملعلوم��ات للوقاي��ة م��ن احلم��ل 
اجلدي��د) ب�ش��كل كب��ر بن البل��دان والأفراد امل�ش��وؤولن 
ع��ن تنفيذه��ا. ويعت��رب دور الدول��ة م��ع ذل��ك اأ�شا�ش��يا 
للم�ش��اهمة يف اإر�ش��اد ه��وؤلء الأمهات ح��ول حقوقهّن، 

رغ��م وج��ود بع���س الإخ��الت، حت��ى يف تون���س. 

ت�ش��تجيب امل�شال��ح العام��ة ب���رعة كب��رة عندم��ا 
يتعل��ق الأم��ر بتحدي��د الأب اأو اإ�ش��ناد لق��ب للمول��ود. 
وي�ش��دق الأمر نف�ش��ه على اتخاذ قرارات جتديد فرات 
الإقام��ة املوؤقت��ة، لإتاحة الوقت ل��اأم حتى تبحث عن 
حل��ول. ولك��ّن ذلك يتوقف، مرة اأخرى، على ح�ش��ن نّية 
والت��زام من��دوب حماي��ة الطفول��ة ال��ذي يعت��رب دوره 
هام��ا يف ه��ذه املرحل��ة و لكّن الإمكانيات مع الأ�ش��ف 

تبق��ى حم��دودة اإىل ح��د كبر. 



األمهــات العازبات يف املغرب العريب52 52

مر�صييدة �إجتماعية يف تون�س تتفّرغ لالأمهات 
تعم��ل من��رة الكعب��ي كمر�ش��دة اإجتماعي��ة اأوىل يف 
ال�ش��وؤون  ال�ش��وؤون الإجتماعي��ة. وه��ي متّث��ل  وزارة 
لاأب��ّوة  الثاثي��ة  اللجن��ة  �شل��ب  يف  الإجتماعي��ة 
املرّك��زة مب�شت�ش��فى ال��ولدة و�ش��يلة بورقيب��ة. وجتم��ع 
هذه اللجنة ممثلن عن وزارات ال�ش��وؤون الإجتماعية، 
وال�شح��ة والداخلي��ة وه��ي مكلف��ة مبتابع��ة ال��ولدات 
خ��ارج اإط��ار ال��زواج. وت��ربز من��رة الكعب��ي اأّنه��ا على 
م�ش��توى املمار�ش��ة تق��وم �شحب��ة نظره��ا م��ن وزارة 
ال�شح��ة » باإيج��اد طريق��ة « ملقابل��ة الأمه��ات قب��ل 
و�ش��ول ال���رطة العدلي��ة وذل��ك لطماأنته��ّن واإعامهّن 
اأّنه��ّن ل��ن يقت��دن اإىل ال�ش��جن، عل��ى عك���س م��ا ميك��ن 
اأن يق��ال له��ّن. ولكّنه��ا تع��رف اأّن ه��وؤلء الأمه��ات 
اإىل الإهان��ة و�ش��وء  م��ع الأ�ش��ف ل زل��ن يتعر�ش��ن 
املعامل��ة م��ن ط��رف بع�س موظف��ي م�شت�ش��فى الولدة 

وامل�شت�ش��فيات العام��ة. 
الأم  اأ�ش��اعد  اأن  » اأح��اول  الكعب��ي:  من��رة  وتق��ول 
عل��ى امل�ش��توى النف�ش��ي والإجتماع��ي. واأن اأ�شعها يف 
الإط��ار، كم��ا اأعلمه��ا اأّنن��ي ل�ش��ت هن��اك لأدخله��ا اإىل 
ال�ش��جن اأو لأجربه��ا عل��ى الإحتف��اظ مبولوده��ا. ب��ل 
اأب��ّن له��ا �رورة ك�ش��فها عن ا�ش��م الأب حت��ى يتمّكن 
طفله��ا م��ن احل�ش��ول عل��ى هوي��ة كامل��ة. و اأعلمه��ا 
اأي�ش��ا اأّنن��ي ق��ادرة عل��ى م�ش��اعدتها يف توفر احلليب 

اأو العث��ور عل��ى عم��ل اإن ه��ي طلب��ت من��ي ذل��ك «. 

تعتبر العقبات التي تجدها األمهات العازبات في طريقهنّ عديدة، حتى في تونس 
حيث تتميّز الخدمات العامة بشدة التزامها. ومع ذلك فإنّه يمكن اإلشارة إلى العديد 
من الممارسات الهامّة التي تعتبر ثمرة لمبادرات فردية. ويبقى تأثير هذه المبادرات 

محدودا وصعب التقييم. وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية على ذلك. 

موظفون يعملون
لفائدة االأمهات ! 

ولك��ن امل�ش��اعدة املذك��ورة املقرح��ة عل��ى الأم ل 
توّفره��ا الدول��ة. ومن��رة ه��ي اأي�ش��ا مدي��رة جمعي��ة 
�ش��بيل لتاأط��ر الأم والطف��ل الت��ي تعم��ل عل��ى توف��ر 
الرعاي��ة لاأمه��ات الوحي��دات. وه��ي التي فّكرت �ش��نة 
2008 يف تاأ�شي���س ه��ذه اجلمعي��ة مل�ش��اعدة الأمه��ات 

العازب��ات لأّن الدول��ة، ح�ش��ب اأقواله��ا، ل تق��ّدم له��ّن 
�ش��يئا. ومّت �ش��نة 2011 بع��ث جمعي��ة �ش��قيقة ل�ش��بيل، 
ب��اإدارة  تق��وم  وه��ي  ال�ش��بيل،  دي��ار  جمعي��ة  ه��ي 
ح�شان��ة لاإقام��ة الوقتي��ة، ويف املقاب��ل جت��د جمعية 
�ش��بيل، وه��ي املخت�ش��ة يف توف��ر الإقام��ة لاأمه��ات، 
�شعوب��ات كب��رة للح�ش��ول عل��ى متوي��ات. وم��ن 
خ��ال ه��ذه احلال��ة بال��ذات، ناح��ظ تفك��ر املر�ش��دة 
الإجتماعي��ة يف احتياج��ات الأمه��ات قب��ل كل �ش��يء، 

وه��و اأم��ر ن��ادر يف تون���س. 

 تدريييب �أعو�ن �خلدمات �لعامة:
و�صيييلة فعالة للحّد من �لإهانات ! 

الأمه��ات  اإليه��ا  تتعّر���س  الت��ي  لاإهان��ات  ميك��ن 
العازب��ات م��ن ط��رف موظف��ي اخلدم��ات العام��ة اأن 
تعّط��ل الرعاي��ة الت��ي كان بالإم��كان تقدميه��ا اإليه��ّن. 
غ��ر اأّن��ه ميك��ن احلّد م��ن هذا التوّج��ه املقلق من خال 
اعتم��اد عن�رين. الأول، فه��و اإ�رار بع�س املهنين 
الذي��ن يعت��ربون اأّن ه��وؤلء الأمه��ات ميتلك��ن جمي��ع 
احلق��وق الت��ي ميتلكه��ا اأّي مواط��ن اآخ��ر. اأم��ا الث��اين، 
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فه��و تدري��ب هوؤلء املهنين على تقدمي الرعاية، وهو 
اأم��ر ميك��ن اأن توّف��ره ب�ش��كل ع��ام جمعي��ات اأو برام��ج 
دولي��ة ت�ش��عى اإىل توعي��ة ه��ذه الفئ��ة. وتعت��رب جترب��ة 
ه��دى خم��ر، الأخ�شائي��ة النف�ش��انية يف مركز الدفاع 
بتون���س،  ناب��ل)،  CDIS (يف  الجتماع��ي  والإدم��اج 

مث��ال جي��دا عل��ى ذلك. 
وق��د كان��ت ه��دى اإىل وق��ت قري��ب تعم��ل مبفرده��ا 
فتق��وم  العازب��ات،  الأمه��ات  م��ع  مبا���ر  وب�ش��كل 
با�ش��تقبالهّن وتوجيهه��ّن ومتابعته��ّن. وق��د قّدم��ت 
�ش��هادات حول اأ�ش��كال التعامل التمييزية جتاه هوؤلء 
الن�ش��اء م��ن ط��رف بع���س زمائه��ا اأو م��ن مهنين يف 
موؤ�ش�ش��ات ���ريكة، مم��ا و�ش��ع اأم��ام ه��وؤلء الأمه��ات 
 الكث��ر م��ن العوائ��ق. و تب��ّن ه��دى ذل��ك بقوله��ا:

اأح��كام  اأحيان��ا نتيج��ة  » اإّن تعطي��ل امللف��ات يق��ع 
م�ش��بقة �ش��لبية. ورغم العديد من اللقاءات التح�شي�ش��ية 
فاإّن زماءنا يعتربون اأّننا ن�ش��ّجعهّن على امل�شّي يف 
ه��ذا الطري��ق. ولكننا كثرا م��ا نتجاوز هذا العائق. اإّن 
ه��ذه امل�ش��كلة املتمّثل��ة يف احتق��ار كل ام��راأة مار�ش��ت 
اجلن���س خ��ارج اإط��ار ال��زواج ل تزال حا�رة و�ش��تظّل 

كذلك «. 
ومل حت��ّد ه��ذه ال�شعوب��ات م��ن ع��زم ومهنّي��ة ه��دى. 
ذل��ك اأّنه��ا جنح��ت يف العث��ور عل��ى وظائ��ف لكث��ر م��ن 
الأمه��ات، وذل��ك بالتع��اون م��ع مكت��ب الت�ش��غيل ال��ذي 
قام��ت بتح�شي�ش��ه بامل�ش��األة. كم��ا اأّنه��ا ا�ش��تطاعت اأّن 
تر�ش��د بع���س التمويات مل�ش��اريع �شغ��رى، بالتعاون 
م��ع الو�ش��ط اجلمعيات��ي. وانطاق��ا م��ن مث��ال ه��ذه 
الأخ�شائية النف�شانية يتبّن لنا اأّن الواقع يتمّيز ب�شدة 
التعقي��د. ف��اإذا كان��ت اإمكاني��ات اخلدم��ات الإجتماعية 
غ��ر كافي��ة لاإ�ش��تجابة اإىل حاجي��ات الأمه��ات يف 

حمن��ة، ف��اإّن ذل��ك ل يعن��ي اأّنه��ا ل تق��وم ب��اأّي �ش��يء. 
وبّين��ت ه��دى اأّن ال��دورات التدريبي��ة الت��ي تلّقاه��ا 
زماوؤها بهدف حت�شي�ش��هم ب�رورة حت�شن تعاملهم 
م��ع الأمه��ات العازب��ات قد اأعط��ت اأكلها ب�ش��كل موؤّكد. 

زميلت��ي  ���رعت  ال��دورات 24،  ه��ذه  » من��ذ  وتق��ول: 
املر�ش��دة الإجتماعي��ة يف العم��ل معه��ّن. كم��ا اأّن ه��ذا 
التدري��ب ق��د كان مفي��دا بالن�ش��بة اإىل زم��اء اآخري��ن «. 
�ش��يئا ف�ش��يئا جنح��ت ه��ذه الأخ�شائي��ة النف�ش��انية يف 
تغير نظرة بع�س زمائها، حتى واإن كانوا ل ميثلون 
اإل اأقلي��ة. وت�شي��ف: » كان��وا يرف�ش��ون العم��ل على هذه 
امللف��ات لأّنه��ا �شعب��ة، وتعيدن��ا اإىل نق��اط �شعفن��ا 
وخماوفن��ا. فعندما نتناول م�ش��األة الأمهات العازبات 
واأطفالهّن فاإّننا نام�س ق�شية اجلن�س، وهي مو�شوع 
�ش��ديد احل�شا�ش��ية. واأحيانا ل يرى زماوؤنا يف الن�ش��اء 
الاتي يقابلنهّن اإل ّ اجلانب اجلن�ش��ي، متنا�ش��ن فيهّن 
جان��ب الأم. لذل��ك يج��ب تدريبه��م، واإع��ادة تاأهيله��م 
وحت�شي�ش��هم ! كما متّكننا ال��دورات التدريبية اأي�شا من 
الإلتق��اء بزم��اء م��ن مناط��ق اأخ��رى، فيدفعن��ا ذلك اإىل 
اأن نتعّل��م م��ن جت��ارب الآخرين مثلما نتعّل��م من تقييم 
جتاربنا ال�شخ�شية. اإ�شافة اإىل ما تتيحه هذه الدورات 

م��ن اإط��ار نظرّي وم��ن اإنعا���س لاأفكار «. 

دور مندوب حماية �لطفولة يف تون�ييس
وعمل �لأفر�د �مللتزمني 

 25 (DPE) يعت��رب من��دوب حماي��ة الطفول��ة يف تون���س
حلق��ة هام��ة ج��دا يف ال�شل�ش��لة: فه��و ال��ذي يج��ب اأن 
يوّج��ه الأم ال�ش��ابة بع��د ال��ولدة، عندم��ا تك��ون مرّددة 
(اأو غ��ر راغب��ة) يف الإحتف��اظ مبولوده��ا. كم��ا يق��وم 
باإباغه��ا بجمي��ع حقوقه��ا وواجباته��ا ويح��دد له��ا 
املراح��ل الإداري��ة التالي��ة املتعلق��ة مب�ش��تقبل طفله��ا، 
قب��ل اأن ي�ش��ل املل��ّف اإىل قا�ش��ي الأح��داث، يف ح��ال 

اتخاذه��ا ق��رار التخل��ي ع��ن مولوده��ا. 

24 مّت تنظيم هذه الدورة التدريبية من طرف �شانتي �شود(Santé Sud) يف �شهر دي�شمرب 

2013 وذلك يف اإطار امل�روع الذي يحمل عنوان » من اأجل اندماج اجتماعي ومهني 

اأف�شل لاأمهات العازبات يف املغرب العربي «، و قد رّكزت هذه الدورة على حت�شن 
ممار�شات اإعادة الروابط الأ�رية عند املتدخلن من ال�شف الأول.

 
.(MAFF) 25 يرجع مندوب حماية الطفولة بالنظر اإىل وزارة �شوؤون املراأة و الأ�رة
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يج��ب عل��ى من��دوب حماي��ة الطفول��ة اأن ي�ش��هر عل��ى 
طماأن��ة الأم وتوجيهه��ا ل��دى املنظمات التي ميكن اأن 
تدعمه��ا يف توجهه��ا، و ذل��ك لتقوي��ة فر���س اتخاذه��ا 
لق��رار الإحتف��اظ بطفله��ا. ولكن��ه يج��ب اأي�ش��ا اأن يقّيم 
قدراتها احلقيقية على فعل ذلك، وذلك لعدم التع�ّش��ف 
عل��ى فر�ش��ة ق��د يك��ون ماآله��ا الف�ش��ل. كم��ا يج��ب عليه 
اأي�ش��ا اأن يبع��ث يف الأم الثق��ة للح�ش��ول عل��ى اأق�ش��ى 
ق��در ممكن م��ن املعلوم��ات املتعلق��ة بو�شعها وو�شع 
���ريكها لتحدي��د هوي��ة الطف��ل. وباخت�ش��ار، ف��اإن 
اله��دف احلقيق��ي ملن��دوب حماي��ة الطفولة ه��و الطفل، 
و لك��ّن ذل��ك ميك��ن اأن ي��وؤدي بطريقة غر مبا���رة اإىل 

م�ش��اعدة الأم. 
يعت��رب توف��ر الإقام��ة املوؤقت��ة م��ن الأدوات املتاح��ة 
له��ذا املن��دوب والت��ي ميك��ن اأن تك��ون ثمين��ة بالن�ش��بة 
اإىل الأمه��ات العازب��ات الات��ي ل ميتلك��ن اأّي و�ش��يلة 
الإط��ار،  ه��ذا  ويف  مبواليده��ّن.  لاإحتف��اظ  فوري��ة 
يق��وم من��دوب حماي��ة الطفول��ة بالتن�ش��يق م��ع قا�شي 
الأح��داث ملن��ح وق��ت اإ�ش��ايف له��ذه الإقام��ات وذل��ك 
ميك��ن  والأمه��ات.  احل�شان��ة  دور  م��ع  بالتن�ش��يق 
له��ذا امل�ش��وؤول اأن يق��وم يف بع���س الأحي��ان بعمليات 
الو�ش��اطة الأ�رية. اأما فيما يتعلق باجلوانب الأخرى 
مث��ل توف��ر الإقام��ة، فاإّن��ه يطل��ب م�ش��اعدة اجلمعيات 

ب�ش��كل منهج��ي ويوّج��ه اإليه��ا الأمه��ات العازب��ات.
وم��ن مه��ام من��دوب حماي��ة الطفول��ة اأي�ش��ا رعاي��ة 
الأمه��ات القا���رات. يف ه��ذه احلال��ة، ف��اإّن الأم��ر ل 
يتعل��ق مبج��رد التوجي��ه ب��ل يتج��اوزه اإىل املرافق��ة 
احلقيقي��ة الت��ي يجب اأن يقع توفره��ا لفائدتهّن حتى 
بلوغه��ّن �ش��ن 18 �ش��نة. وتغط��ي ه��ذه املرافق��ة جمي��ع 
اجلوان��ب، مب��ا يف ذل��ك توف��ر امل��اأوى، والو�ش��اطة 

الأ���رية والتدري��ب والدع��م النف�ش��ي. 
ب���رف النظ��ر ع��ن ه��ذه امل�ش��وؤوليات وامله��ام، فاإّن��ه 
اأمكنن��ا اأن ناح��ظ عل��ى املي��دان بع���س املمار�ش��ات 

الت��ي كان��ت ته��دف اإىل تقوي��ة فر�س الأمه��ات الاتي 
يرغ��ن يف الإحتف��اظ باأطفاله��ّن، وذل��ك رغ��م قل��ة 

الإمكاني��ات. وه��ي تتمّث��ل يف 
عييدم �لإلتز�م مببد�أ �لإخت�صا�س �لر�بي

يخ�ش��ع من��دوب حماية الطفولة اإىل مبداأ الإخت�شا�س 
الراب��ي، وال��ذي يحّتم علي��ه اأن ل ينظر اإل يف امللفات 
الت��ي تق��ع داخ��ل املنطق��ة الراجع��ة اإليه بالنظ��ر. ولكّن 
ه��ذا املب��داأ ق��ّل م��ا يق��ع احرام��ه يف ق�شي��ة الأمه��ات 
العازب��ات وذل��ك لتمكينه��ّن م��ن حماي��ة اأف�ش��ل. اإذ ل 
يج��ب اأن نن�ش��ى اأن ه��وؤلء الن�ش��اء ال�ش��ابات ي�شط��ررن 
يف كثر من الأحيان اإىل الفرار من مناطقهّن حتى ل 

ُيكت�ش��ف حمله��ّن من طرف اأ���رهّن. 
 ��صييتقبال و��صتماع قائم على �لإحر�م

 دون �أفكار م�صبقة 
يعت��رب ال�ش��تقبال ال��ذي ل ي�ش��تند اإىل اأف��كار م�ش��بقة 
اأك��رث ه��ذه املمار�ش��ات اأهمي��ة. وه��و ي�ش��اعد ه��وؤلء 
املهني��ن املتعاطف��ن م��ع ه��وؤلء الن�ش��اء عل��ى خل��ق 
من��اخ م��ن الثق��ة. و يق��ول من�ش��ف ب��ن عب��د اهلل اأح��د 
مندوب��ي حماي��ة الطفول��ة الثاثة يف تون���س العا�شمة 
يف ه��ذا ال�ش��دد: » يجب علينا النتباه اإىل كيفية النظر 
اإىل ه��ذه امل��راأة، وطريق��ة التوا�ش��ل معه��ا، كرج��ل 
ق�ش��اء وكاإن�ش��ان «. كم��ا اأّن��ه ي��رى اأّن املن��دوب يج��ب 
اأن يتح��دث اإليه��ا دون اأن ي�ش��عرها ب��اأّي ف��وارق بين��ه 
وبينه��ا و ي�شي��ف: » عندم��ا تتعّرف على اإ�ش��مي اأحتّول 
اأمامه��ا اإىل �ش��خ�س ع��ادي، فتن�ش��ى اأّنن��ي املن��دوب، 
واأ�شب��ح املن�ش��ف «. و يكت�ش��ب ه��ذا الإ�ش��تقبال املزي��د 
من الأهمية عندما ناأخذ بعن الإعتبار حالة ال�شدمة 
الت��ي تعي�ش��ها ه��وؤلء الن�ش��اء ع��ادة عن��د و�شوله��ّن، 
��ح املن�ش��ف ذل��ك بقول��ه: » لق��د اأجن��ن للت��ّو،  ويو�شّ
وال��ولدة يف نظره��ّن �ش��بب للعار، ولذلك فهّن ي�ش��عرن 

بالوح��دة، وه��ذا اأم��ر م��وؤمل حّق��ا «.
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�لتكّتم حلماية �لأم
ع��ادة م��ا يق��وم من��دوب حماي��ة الطفول��ة بدع��وة الأم اإىل 
املث��ول اأم��ام القا�ش��ي. نظرا للخط��ر الذي ميك��ن اأن ميّثله 
الإ�شتدعاء الكتابي على هذه املراأة اإذا وقع بن يدي الأخ 
اأو الأب، وهم��ا يف الغال��ب ل يعلمان بق�شة احلمل. ولذلك 
ف��اإّن املندوب��ن يتخذون جميع التدابر حت��ى ل ي�شدروا 
ا�ش��تدعاءات كتابية. ول يت�شلون اإل باأ�ش��خا�س لهم علم 
بو�ش��ع هذه امل��راأة. وتت��ّم الإجراءات ع��ادة بهذه الطريقة. 
وي�شي��ف املن�ش��ف ب��ن عب��د اهلل: » عن��د الإ�ش��تقبال اأطل��ب 
ل اأن تتحّدث اإيّل مبفردها اأو بح�شور  منها اإن كانت تف�شّ
والدته��ا الت��ي ترافقه��ا. ويف بع���س الأحي��ان حت��ى وواإن 
كانت اإجابتها بنعم واأ�شعر اأّنها ل ترغب يف ذلك، فاإّنني 
اأت���ّرف حت��ى اأراه��ا مبفرده��ا «.  وعن��د اللق��اء، يحر���س 
املندوب على طماأنة املراأة بتذكرها باأّنه اأق�شم على عدم 
اإف�ش��اء الأ���رار، واأّنه ل يعمل مع ال���رطة، واأّنه لن يحكم 
عليها، واأّنه موجود ليتحّدث عن الطفل واأّنها لي�شت املراأة 

الوحي��دة التي متّر به��ذه الظروف. 
�لنتباه �إىل حالتها �لنف�صية

 ميك��ن ملن��دوب حماي��ة الطفول��ة اأن ياأخ��ذ م��ا يل��زم 
م��ن الوق��ت لاإ�ش��تماع اإىل الأم العزب��اء وتوجيهه��ا نح��و 
الأخ�شائي��ة النف�ش��ية التابع��ة مل�شلحة م�ش��اعدة الن�ش��اء 
�شحايا العنف، وذلك اإذا كان قّدر اأّنها متّر مبحنة. ويعترب 
بع���س املندوب��ن اأّن التخّلي عن هوؤلء الن�ش��اء من طرف 
عائاته��ّن واأ�شدقائهّن �ش��كل من اأ�ش��كال العنف امل�ش��ّلط 

عليهّن. 
�لتطّوع

يتطل��ب تنفي��ذ ه��ذه ال�ش��راتيجيات تطوع��ا مثالي��ا م��ن 
ط��رف ه��وؤلء املندوب��ن الذين عرّبوا ع��ن عزمهم الثابت 
عل��ى » م�ش��اعدة الأمه��ات يف حمن��ة لإيج��اد ح��ّل «. ول 
ميك��ن اأن يك��ون ذل��ك متاح��ا اإل اإذا كان لديه��م وعي حاد 
بالتحديات املوجودة يف كل ملّف من هذه امللفات. ولكن 

املذكرات وتقارير املتابعة يف هذه امللفات ل تعك�س يف 
كث��ر م��ن الأحي��ان اجلهود احلقيقي��ة التي يبذله��ا هوؤلء 
املهني��ن لإيج��اد احلل��ول املائمة لكل م�ش��كلة. ويتمّثل 
عمله��م يف كث��ر م��ن الأحيان يف القي��ام بات�شالت غر 
ر�ش��مية ومكامل��ات هاتفي��ة وعملي��ات بح��ث خمتلف��ة، 
علم��ا واأّنه��م ل ميتلك��ون اإل القلي��ل م��ن امل��وارد الب���رية 

واللوج�شتية. 
�ملتابعة �ملنتظمة جلميع �حلالت 

تعت��رب بع���س املناط��ق، مث��ل املن�ش��تر، ا�ش��تثناء عل��ى 
القاعدة، وذلك من خال اإدماجها ملبداأ جديد يقوم على 
حتديد ومتابعة جميع الولدات خارج اإطار الزواج، حتى 
و اإن ق��ررت الأم الإحتف��اظ بطفلها. ويعود ه��ذا القرار اإىل 
�ش��ببن اإثن��ن: اأولهم��ا ه��و م��ا ميك��ن اأن تواجه��ه بع���س 
الأمه��ات العازب��ات م��ن م�ش��اكل عوي�ش��ة م��ن �ش��اأنها اأن 
جتربهّن على التخلي عن اأطفالهّن اإذا مل تتم م�شاعدتهّن 
والإحاط��ة به��ّن، اأم��ا ثانيهم��ا، فعدم قدرة جميع الن�ش��اء 
اللواتي و�شعن مواليد على لعب دورهّن كاأمهات اأو اأّنهّن 
ل يلّب��ن احل��د الأدن��ى م��ن املتطلب��ات لتحّم��ل م�ش��وؤولية 

اأطفالهّن. 
فيير�ت �إيييد�ع موؤقت �أكرث �صييخاء منييذ �لبد�ية يجب على 
من��دوب حماية الطفولة، من وجهة نظ��ر اإدارية بحتة، اأن 
يق��وم نظري��ا باإي��داع املولود ملدة �ش��هر باملعهد الوطني 
لرعاي��ة الطفول��ة (اأو يف ح�شان��ة جمعياتي��ة) ول��ه بع��د 
ذل��ك اأن مي��ّدد ه��ذه الف��رة اإىل ثاثة اأ�ش��هر وجتديدها اإىل 
�ش��نة ون�ش��ف اإذا كان هن��اك م��رّبر لذل��ك. ويق��رح بع�س 
املندوب��ن من��ذ البداي��ة م��دة اإي��داع بثاث��ة اأ�ش��هر، حت��ى 
واإن كان��ت الأم ال�ش��ابة تب��دو م���رة عل��ى فك��رة التخل��ي 
ع��ن طفله��ا. ذل��ك اأنه��م يعتق��دون اأّن مّدة ثاثة اأ�ش��هر هي 
ف��رة كافي��ة ميكن اأن ت�ش��مح له��وؤلء الأمه��ات بالتفكر، 
واإيجاد حّل لو�شعهّن، اأو رمبا لتغير اآرائهّن واتخاذ قرار 

الحتف��اظ باأطفالهّن. 
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و ت�ش��عر كل الأمه��ات الات��ي ق��ّررن الإحتف��اظ 
باأطفاله��ّن تقريب��ا بال�ش��ك يف قدرته��ّن عل��ى اتخ��اذ 
قرار كهذا. ول تزول هذه ال�شكوك حتى خال الفرات 
الت��ي يكّن فيها م�شحوبات بالهياكل امل�ش��اعدة لهّن. 
وبالتايل فاإّن تدّخل اجلمعيات ياأتي يف الفرة الأ�شد 
ح�شا�ش��ية. الأمر الذي يدل على الأهمية ال�شراتيجية 
للعم��ل ال��ذي تق��وم ب��ه باعتب��اره حا�ش��ما يف عملي��ة 

اتخ��اذ الأم العزب��اء للق��رار املتعل��ق بطفلها. 
ولك��ن متابع��ة م�ش��رتهّن عل��ى امل��دى الطوي��ل ه��ي 
اأن  الواق��ع، ميك��ن  اأي�ش��ا يف غاي��ة الأهمي��ة. فف��ي 
تتده��ور اأو تتغ��ّر حال��ة ه��وؤلء الن�ش��اء يف اأي وقت اأو 
اأ�ش��هر اأو حتى �ش��نوات بعد ذلك. كما ميكن اأن نفر�س 
اأّن اإتاح��ة وق��ت اإ�شايّف للعديد من الأمهات العازبات 
ميك��ن اأن يدفعه��ّن اإىل اإع��ادة النظر يف قرارهّن، وذلك 
عندم��ا يكت�ش��فن مع مرور الوق��ت اإمكانية التغلب على 

البع���س من م�ش��اكلهّن. 
وحت��اول ال�ش��لطات يف هذه ال��دول املغاربي��ة الثاث، 
بطريق��ة اأو باأخ��رى، تعّق��ب هذه ال��ولدات خارج اإطار 
ال��زواج وذل��ك للحد م��ن خماطر التخلي الع�ش��وائي عن 
املوالي��د بع��د اخل��روج م��ن م�شت�ش��فى ال��ولدة. ولذل��ك 
ُيطل��ب م��ن الأم ال�ش��ابة اإ�شف��اء طاب��ع ر�ش��مي عل��ى 

عندما تقرّر األم أن تحتفظ بمولودها، وهي ال زالت في مستشفى الوالدة، فال 
شيء يمكن أن يضمن مستقبلها مع ابنها. ذلك أنّ مخاطر التخلي عنه ال تزال 
قائمة نظرا للهشاشة النفسية والحاجة المادية لهذه األم الشابة. إذ يكفي أن 

تقطع خطوة خاطئة واحدة، أو أن تواجه أولى العوائق الكبرى حتى يكون الفشل.

مقدمة
القرار املتعلق بامل�ستقبل

قراره��ا. اأم��ا خي��ار الإي��داع (اأو» التخل��ي «) املوؤق��ت 
ع��ن املول��ود فيبقى موج��ودا يف هذه البل��دان الثاثة. 
ولكن��ه خي��ار ل جن��د ل��ه ح�ش��ورا فعلي��ا يف تون���س اإل 
يف بع���س املناط��ق فق��ط وذل��ك يف اإط��ار دع��م ه��وؤلء 
الأمه��ات وم�ش��اعدتهّن للح��ّد م��ن خماط��ر التخل��ي 

النهائ��ي. 
واملمار�ش��ات  الت���ريعات  ت�ش��مح  تون���س،  ويف 
بالتن�ش��يق والإت�ش��ال الوثي��ق اإىل حد م��ا، بن مندوب 
حماي��ة الطفول��ة والأم واحل�شان��ة الت��ي وق��ع اإي��داع 
املول��ود فيه��ا موؤقت��ا. وميك��ن له��ذه الآلي��ة اأن تك��ون 
اأحيان��ا مقنع��ة جدا على م�ش��توى الإدماج الجتماعي 
لاأمه��ات م��ع اأطفالهّن (و�ش��نتعّر�س اأدن��اه اإىل بع�س 

احل��الت املح��ددة). 
اأم��ا يف املغ��رب، ف��اإّن ه��ذه الإمكاني��ة متاح��ة نظريا، 
ولكنه��ا م��ن الناحي��ة العملي��ة ل متن��ح م��ن ط��رف 
الق�ش��اة اإل يف ح��الت ن��ادرة. وحت��ى عندم��ا يح��دث 
اأن يق��ع ذل��ك، ف��اإّن الأم ل تتلّق��ى اأّي متابع��ة. وع��رّب 
لن��ا معظ��م املهني��ن الذي��ن قابلناه��م ع��ن �ش��ّكهم يف 
م�ش��األة الإي��داع املوؤق��ت. ف��الأم امل��رددة والت��ي تريد 
الإحتفاظ بابنها ولكنها ل جتد طريقة لذلك �ش��تتجه، 
ح�ش��ب نظره��م، ب��دل م��ن الق�ش��اء، اإىل اجلمعي��ات اإىل 

ح��ن عثوره��ا عل��ى حّل.
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يف �جلز�ئيير، ت�صييتعيد قر�بة 80 % من �لأمهات 
�أطفالهييّن بعد فييرة ح�صانة موؤقتة.

ولكن ماذ� بعد ؟ 
يف اجلزائ��ر، يفر���س اأن يت��م الإي��داع املوؤق��ت يف دور 
احل�شانة العامة اأو اجلمعياتية اأثناء» فرة التفكر « 26. 
و ت�ش��تغرق ه��ذه الف��رة ثاث��ة اأ�ش��هر قابل��ة للتجدي��د 
���ريطة اأن تتق��ّدم الأم بطل��ب يف الغر���س واأن تع��رف 
باملولود يف م�شت�ش��فى الولدة، وذلك باأن يحمل نف���س 

لقبها. 
وب��ّن لن��ا يو�ش��ف عن��ري ب��وزار، رئي���س اجلمعي��ة 
اجلزائري��ة للطفول��ة وعائ��ات الإ�ش��تقبال التطوع��ي 
اأّن  جمعياتي��ن،  ح�شانت��ن  تدي��ر  الت��ي   (AAEFAB)

ح��وايل 30 % م��ن الأمه��ات البيولوجي��ات ينته��ي به��ّن 
الأم��ر اإىل الإحتف��اظ باأبنائه��ّن خ��ال ه��ذه الف��رة. 
ولكن جهات اأخرى تن�ّش��ب هذا الرقم وتعترب اأّن الن�ش��بة 
احلقيقي��ة حل��الت ا�ش��رجاع الأمه��ات البيولوجي��ات 

لأطفاله��ّن بع��د اإيداعه��م الوقت��ي ه��ي 21 % 27. 
و ميك��ن لق�ش��اة الأح��داث اأو ملكاتب مديريات الن�ش��اط 
الإجتماع��ي (DAS)، انطاق��ا م��ن درا�ش��ة كل حال��ة على 
ح��دة، من��ح الأمهات ف��رة اإ�شافية، ولك��ّن ذلك ل يكون 
ب�ش��كل منهج��ي ويعتم��د عل��ى تقيي��م اإيجاب��ي م��ن قب��ل 
اإدارة احل�شانات ل�شلوك الأم العزباء ولوترة زياراتها 
لطفله��ا. ويف ه��ذه احلال��ة، يج��ب اأن يت��م طل��ب التجديد 
قب��ل نهاي��ة الأ�ش��هر الثاث��ة. اأم��ا اإذا كان الأم��ر عل��ى 
خاف ذلك، فاإّن الأم تفقد احلق يف الحتفاظ بطفلها.

ووفق��ا ل�ش��لوك الأم وت�شميمه��ا - » اإذا كانت موجودة، 
و تاأت��ي با�ش��تمرار لروؤية طفله��ا، رغم اأنها ت�شارع من 
اج��ل ح��ل م�ش��اكلها « – فاإّن��ه ميك��ن من��ح ف��رة جتدي��د 
ت�ش��ل اإىل �ش��نة واح��دة عل��ى اأق�ش��ى تقدي��ر. وي�شي��ف 
يو�ش��ف عن��ري قائ��ا: » ل ميك��ن لن��ا اأن نتج��اوز ه��ذه 
املهل��ة وذل��ك مل�شلح��ة الطف��ل «. وم��ع ذل��ك فه��و يب��ّن 
اأّن غالبي��ة الأمه��ات الات��ي يحتفظ��ن باأبنائه��ّن بع��د 
جلوئهّن اإىل الإيداع املوؤقت قد قمن بذلك دون احلاجة 

اإىل مطل��ب جتديد.
وعل��ى غ��رار املغ��رب، ل متتل��ك اجلزائ��ر حت��ى احل��ّد 
الأدن��ى من جهاز خا�س باملرافقة يهدف اإىل ت�ش��جيع 
الأم العزب��اء يف مرحل��ة الإي��داع املوؤق��ت. ول تق��وم 
دور احل�شان��ة اإل باملجه��ود الأدن��ى. وتق��وم اجلمعي��ة 
اجلزائري��ة للطفول��ة وعائ��ات الإ�ش��تقبال التطوع��ي 
AAEFAB بتوعي��ة الأمه��ات بحقوقه��ّن وتر�ش��دهّن اإىل 

املنظمات التي ميكنها اأن تقّدم لهّن الدعم. » نحن ل�شنا 
على ات�شال مع هوؤلء الن�ش��اء. بل هّن الاتي يجب اأن 
ي�شعن اإىل الت�شال بنا. وهذا ما يثر القلق فعا: فمن 
دون متابع��ة اأو دع��م, ميكن للكثري من االأمهات الالتي 
ا�ش��رتجعن اأطفاله��ّن اأن يع��دن اإىل التخل��ي عنهم اأثناء 
الطري��ق, اإم��ا ع��ن طري��ق اإن�ش��اء كفال��ة مبا���رة 28، اأو 
بالع��ودة م��ن جدي��د اإىل مديريات الن�ش��اط الإجتماعي، 

اأو باعتم��اد �ش��كل غ��ر قانوين «. 
يف  متخ�ش�ش��ة  بالري���س–الفاغون  عائ�ش��ة  تعت��رب 
ق�شاي��ا الطفول��ة املتخل��ى عنه��ا يف اجلزائ��ر. وق��د 
ا�ش��ركت م��ع عامل��ة الإجتم��اع اأميلي ب��ارو يف كتابة 
درا�ش��ة ا�ش��تق�شائية لفائ��دة اجلمعي��ة غ��ر احلكومي��ة 

 

26 الدرا�شة ال�شتق�شائية اجلزائر – خمطط اجلهات الفاعلة من اأجل اندماج اجتماعي 

ومهني اأف�شل لاأمهات العازبات يف املغرب العربي 2012-2015، عائ�شة بالري�س 
بال�شيخ الفاقون و اإمييلي بارو، 2013، �س 18،و جتدر الإ�شارة اإىل اأّن الأم اإذا ما قررت 

اأن تتخلى عن مولودها يف م�شت�شفى الولدة، ومل تعطه لقبها، فاإنه �شيكون من 
ال�شعب جدا ا�شرجاعه اإذا غّرت راأيها بعد ذلك. اأما اإذا تخلت عنه بعد اأن اأعطته لقبها، 

فاإّنها يجب اأن حترم مدة الثاثة اأ�شهر يف حالة تغير راأيها.
 

27 الدرا�شة ال�شتق�شائية اجلزائر – خمطط اجلهات الفاعلة من اأجل اندماج اجتماعي 

ومهني اأف�شل لاأمهات العازبات يف املغرب العربي 2012-2015، عائ�شة بالري�س 
بال�شيخ الفاقون و اإمييلي بارو، 2013، �س 22.

28 كفالة طفل اأو �شّمه قانونيا عملية ر�شمية ت�شمح لعائلة ما بتبني طفل دون اأن 

يتم بناء عاقة بن الوالدين والطفل. تعترب تون�س ا�شتثناء يف هذا املجال، ففي معظم 
البلدان الإ�شامية ل يوؤدي التبّني اإىل بناء عاقة بن الوالدين والطفل. اأما تون�س فهي 

البلد الوحيد يف املنطقة املغاربية حيث ميكن للمرء الختيار بن الكفالة والتبّني. 
وتعني الكفالة املبا�رة عملية الكفالة عندما تقوم بها الأم والوالدان بالتبّني اأمام 

كاتب عدل. انظر اأي�شا من اأجل اندماج اجتماعي ومهني اأف�شل لاأمهات العازبات يف 
املغرب العربي 2013-2015، التقرير ال�شامل، اإميلي بارو، 2013، �شانتي �شود، �س 9.
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وتتعل��ق  و���ركائها 29   Santé Sud �ش��يد  �ش��انتي 
باأو�ش��اع الأمه��ات العازب��ات وطريق��ة اإدارته��ا يف 
الب��اد، وه��و مرج��ع كث��را م��ا نحي��ل علي��ه يف ه��ذا 
املوؤّل��ف. واأب��دت عائ�ش��ة حتفظ��ات جدي��ة عل��ى الفوائد 
املحتمل��ة ل��كل م��ن الإي��داع املوؤق��ت ون�ش��بة الأمه��ات 
الف��رة  نهاي��ة  بع��د  اأطفاله��ّن  ا�ش��رجعن  الات��ي 
القانوني��ة. وه��ي ل تزال حتتف��ظ بذكرى مريرة لثاث 
اأمه��ات �ش��جعتهّن عل��ى الإحتف��اظ باأطفاله��ّن عندم��ا 
كان��ت مدي��رة لإح��دى احل�شان��ات. ولك��ن انتهى الأمر 
ح�شان��ات  يف  الإي��داع  اإىل  الأطف��ال  ه��وؤلء  ب��كل 
اأخ��رى بع��د فرة وجيزة. وهي تاأ�ش��ف لغي��اب اأّي اآلية 
لتقيي��م الق��درات احلقيقي��ة لاأمه��ات عل��ى الإحتف��اظ 
باأطفاله��ّن عندم��ا يع��رّبن عن رغبتهّن يف ذلك، �ش��واء 
كان ذل��ك بع��د اأن وق��ع اإيداعهم موؤقت��ا يف احل�شانات 
اأو انطاق��ا م��ن م�شت�ش��فيات ال��ولدة. وت�شي��ف اأّن هذا 

الأم��ر يع��ّد » ثغرة «.

متّزق
م�ش��األة  تن��اول  الكت��اب  ه��ذا  م��ن  الغاي��ة  لي�ش��ت 
التخّل��ي، ولك��ن اإب��راز العم��ل املنج��ز م��ن قب��ل خمتل��ف 
اجله��ات الفاعل��ة يف املجتم��ع امل��دين والأف��راد يف 
بع���س الأحي��ان جتاه الأمه��ات واأطفاله��ن لإدماجهم 
اإجتماعي��ا. وله��ذا ال�ش��بب اخرنا عدم تن��اول الطرائق 
املختلف��ة (الر�ش��مية اأو غ��ر قانوني��ة) للتخل��ي ع��ن 
الأطف��ال املوج��ودة حالي��ا يف ه��ذه ال��دول الث��اث 
وعواقبها. يف املقابل، فاإّنه جتدر الإ�ش��ارة اإىل بع�س 

احلقائ��ق الت��ي لحظناه��ا عل��ى املي��دان.
الأمه��ات  الفاعل��ن ح��الت  اأغل��ب  اأول، ل يتن��اول 
العازب��ات اإل م��ن خ��ال قراره��ّن جت��اه اأطفاله��ّن: 
ف��اإذا م��ا اخت��ارت الأم التخل��ي ع��ن مولوده��ا، فاإنه��ا 

الرعاي��ة.  و  التوجي��ه  م�ش��ار  م��ن  �ش��تختفي متام��ا 
اجلمعي��ات الت��ي �ش��ّخرت عمله��ا لفائ��دة امل��راأة، مث��ل 
اجلمعي��ات الن�ش��وية وتل��ك املخت�ش��ة يف مكافح��ة 
العنف �شد املراأة، مثل جمعية جندة الن�ش��اء يف �ش��دة

(SOS Femmes en Détresse) يف اجلزائ��ر العا�شم��ة ه��ي 

وحده��ا �شت�ش��تمر يف متابع��ة وم�ش��اعدة اأولئك الاتي 
يع��رّبن عن حاجتهّن اإىل ذلك. 

ث��م اإّن الن�ش��اء اللوات��ي يتخّل��ن عن اأطفاله��ّن ل يفعلن 
ذل��ك اإل وه��ّن ي�ش��عرن بتم��ّزق كب��ر ج��ّدا. ون�ش��تثني 
م��ن ذل��ك ح��الت الغت�ش��اب، وه��ي اأقلي��ة، والت��ي 
يعت��رب التخل��ي ع��ن املول��ود يف معظمه��ا حت��ى واإن 
مل يك��ن مرغوب��ا في��ه، ق��رارا ي�شع��ب اتخ��اذه. ي�ش��ف 
لن��ا الفاعل��ون الجتماعي��ون ال�شائق��ة النف�ش��ية الت��ي 
ت�ش��عر به��ا الن�ش��اء الات��ي يق��ّررن، عل��ى م�ش�س، عدم 
حتمل م�ش��وؤولية اأطفالهّن خوف��ا من الإق�شاء العائلي 

والإجتماع��ي. 
ولت�شحي��ح ه��ذا الو�ش��ع، اتخذت جمعية جندة الن�ش��اء 
يف �ش��دة (SOS Femmes en Détresse) يف اجلزائ��ر خي��ار 
متابع��ة الأم يف عملي��ة الكفال��ة املبا���رة (الت��ي يت��ّم 
تقدميه��ا اإىل اأح��د الق�ش��اة) بحي��ث ميكنه��ا اأن تع��رف 
املكان الذي �شيتّم فيه ايداع طفلها وتطمئّن على اأّنه 
�ش��يكون يف اأي��د اأمين��ة. كما اأّنه��ا اأي�شا و�ش��يلة لتجنب 
و�شول الطفل اىل دائرة الإيداع العام – اإذا مّت التخلي 
عنه يف م�شت�شفى الولدة - وهو ما يحّتم عليه العي�س 
والإنتظ��ار اإىل ح��ن ا�ش��تقباله م��ن اإح��دى العائ��ات. 
وت�ش��ر م��رمي بّلع��ا رئي�ش��ة جمعي��ة جن��دة الن�ش��اء يف 
» ن�ش��وء عاق��ة  �ش��دة (SOS Femmes en Détresse) اإىل 
ب��ن الأم البيولوجي��ة والوالدي��ن بالتبن��ي وه��و اأم��ر 
يبع��ث كث��را م��ن الطماأنين��ة «. م��ن البديه��ي، مع ذلك، 
اأن الت�ش��الت ب��ن الأم والوالدي��ن بالتبن��ي �ش��تكون 
بع��د ذل��ك ن��ادرة اإىل ح��د م��ا، وخ�شو�ش��ا يف البداي��ة. 
وت�شي��ف م��رمي اأّن اجلمعية تقوم » يف البداية مبّد الأم 
باأخب��ار ع��ن الطف��ل « وميك��ن للوالدي��ن بالتبن��ي، اإن  29 اإن�شاف (INSAF) يف املغرب، و �شبكة اأمان الطفولة يف تون�س (RAET)، و جمعية 

 .(SOS Femmes en Détresse) جندة الن�شاء يف �شدة اجلزائر
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هم��ا وافق��ا عل��ى ذل��ك، اأن يبقي��ا عل��ى ات�ش��ال مبا���ر 
م��ع  للتعام��ل  ذل��ك  البيولوجي��ة، مب��ا يف  الأم  م��ع 

امل�ش��ائل الإدارية. 
اأم��ا الفل�ش��فة الكامن��ة وراء ه��ذا التم�ش��ي فه��ي اإقام��ة 
ات�ش��ال، اأو حت��ى خل��ق رواب��ط ب��ن اجلانب��ن لتحويل 
ه��ذه املاأ�ش��اة ال�ش��خ�شية اإىل اأم��ر اأك��رث ه��دوءا. وتبّن 
م��رمي اأّن » الآب��اء بالتبن��ي ميك��ن اأن يتوّجه��وا اإىل 
مديري��ات الن�ش��اط الإجتماع��ي. وهن��اك، �ش��يعرفون 
اأّننا جمعية تنا�شل من اأجل حقوق املراأة. واأّن حقوق 
الأمه��ات العازب��ات ل تتمّث��ل يف جم��رد الإحتف��اظ 
بالطف��ل اأو التخل��ي عنه «. وذّكرت يف دفاعها عن هذا 
الإج��راء باأّن��ه �ش��يكون مفي��دا بالن�ش��بة اإىل الطف��ل ذلك 
اأّنه لن يعاين بعد ذلك من املعامات املهينة و�ش��وف 
يعل��م عل��ى الأق��ل اأّن ه��ذا الق��رار ق��د اتخذت��ه اأم��ه وهي 

تعي���س حمن��ة وحال��ة م��ن التمّزق.

�ملرّبييية: فكرة جيييدة و �إن بنيت على خطاأ؟
جت��در الإ�ش��ارة اأي�ش��ا اإىل ممار�ش��ة ل زال��ت قائم��ة، 
وه��ي متج��ذرة يف ثقاف��ة وتقالي��د ه��ذه املجتمع��ات، 
وخا�ش��ة يف املغ��رب واجلزائ��ر، وتتمّث��ل يف اإي��داع 
ل��دى مرّبي��ة. وتق��وم ه��وؤلء  الطف��ل،  ث��م  املول��ود، 
له��ّن،  مرّخ���س  غ��ر  الغال��ب  يف  وه��ّن  املهني��ات، 
مبرافقة الطفل طيلة اليوم لتتفّرغ الأم للعمل وتبحث 
ع��ن احلل��ول للعث��ور عل��ى م�ش��كن ومواجه��ة امل�ش��اكل 

املتع��ددة. 
بلغن��ا اأّن قّل��ة من الن�ش��اء يف اجلزائ��ر ميكنهّن الإقامة 
م��ع اأطفاله��ّن، اإل اإذا تقا�ش��من امل�ش��كن م��ع ن�ش��اء 
اأخريات وعادة ما يقوم الو�ش��ط اجلمعياتي مب�ش��اعدة 
الأم يف ه��ذا امل�ش��عى. اأم��ا الأمه��ات الأخري��ات فيملن 

اأك��رث اإىل تكلي��ف مرّبي��ة بالإعتن��اء باأطفالهّن. 
وتق��وم اجلمعي��ات مب�ش��اعدة الأم عل��ى دف��ع اأج��رة 
املربي��ة خال الأ�ش��هر الأوىل حتى تتمك��ن من العثور 
عل��ى عم��ل اأو احل�ش��ول على تدريب ميكنه��ا من و�شع 

ق��دم يف ع��امل ال�ش��غل واتخ��اذ الق��رار املنا�ش��ب ب�ش��اأن 
طريقة الرعاية التي �شتختارها لبنها خال الفرات 

الت��ي �ش��تعمل فيها.
ولك��ن يف كث��ر م��ن الأحي��ان، يتح��ّول ه��ذا الو�ش��ع 
م��ن  العدي��د  ��ح  وتو�شّ نهائ��ي.  و�ش��ع  اإىل  املوؤق��ت 
الات��ي  العازب��ات  الأمه��ات  بع���س  اأّن  ال�ش��هادات 
مل ي�ش��تطعن حتقي��ق الإ�ش��تقرار يف حياته��ّن يرك��ن 
اأطفاله��ّن طيل��ة الوق��ت ل��دى املرّبي��ة، مب��ا يف ذل��ك 
خ��ال الأم�ش��يات وعط��ل نهاية الأ�ش��بوع. ويوّلد البعد 
انف�ش��ال تدريجي��ا، ي��وؤدي ب��الأم اإىل الإنقط��اع ع��ن 
زي��ارة طفله��ا اأو القيام بذلك عر�شّيا... وباملرّبية.اإىل 

التعل��ق بالطف��ل اأك��رث فاأك��رث...
وتب��ّن عائ�ش��ة بالري���س اأّن » الأمه��ات الات��ي يرك��ن 
اأطفاله��ّن كام��ل الوقت ل��دى املربي��ة يفتقرن يف كثر 
م��ن الأحي��ان اإىل الأج��ور اأو ال�ش��كن. وه��ّن يعتق��دن 
اأّنه��ن ل��ن ي�ش��تطعن حتقي��ق ه��ذا الأم��ر واأّن الو�ش��ع 
�ش��يبقى عل��ى م��ا ه��و علي��ه. اإّن ما يع�ش��نه ه��و حقا اأمر 
فظيع ! « 30. تذكر عائ�ش��ة حالة اأّم اأجرت معها حوارا. 
فلق��د كان��ت ت�ش��تلم طفله��ا م��ن املربي��ة كل ي��وم بع��د 
عودته��ا م��ن العم��ل و تظ��ل تتج��ّول ل�ش��اعات و تقط��ع 
العدي��د م��ن الكيلوم��رات مع��ه بحث��ا ع��ن م��كان يف 

مرك��ز اإقام��ة ع��ام لق�ش��اء الليل��ة... 

30 املوؤلفة امل�شاركة ل� اإميلي بارو يف الدرا�شة ال�شتق�شائية اجلزائر – خمطط اجلهات 

الفاعلة من اأجل اندماج اجتماعي ومهني اأف�شل لاأمهات العازبات يف املغرب 
العربي 2012-2015، 2013 �شانتيه �شود.
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تخ��ّول امل��ادة 43 م��ن قان��ون  حماي��ة الطف��ل يف 
تون���س ملن��دوب حماي��ة الطفول��ة اتخ��اذ ق��رار » الإي��داع 
املوؤق��ت للطفل « 31وُيرك اإلي��ه بالتايل تقديرهذا القرار. 
و يعت��رب خي��ار الإي��داع املوؤق��ت للطف��ل، بالن�ش��بة اإىل 
حالة الأمهات العازبات، اأمرا �شائعا للغاية: فهو يعطي 
لاأمه��ات العاج��زات موؤقتا على الإ�شطاع مب�ش��وؤولية 
اأطفاله��ّن والات��ي يواجه��ن رف�ش��ا م��ن قب��ل اأ���رهّن 

اإمكاني��ة اإ�شافي��ة لتوف��ر م��ا يلزم لاإحتف��اظ بهم. 
اأم��ا الأمه��ات الاتي يقّررن الإبقاء عل��ى اأطفالهّن فهّن 
اأقلي��ة لأنه��ّن ل يتوقع��ن اأن يك��ّن ق��ادرات عل��ى التغل��ب 
عل��ى ال�شعوب��ات الت��ي �ش��يواجهنها. ولكنه��ّن بف�ش��ل 
ه��ذه الآلية، وعندما يواجهن م�ش��اكل تتعلق باملعي�ش��ة 
وال�ش��كن و العم��ل فاإّن��ه ميكنه��ّن اإي��داع اأطفالهّن ب�ش��كل 

موؤق��ت يف انتظ��ار اإيج��اد احللول.
خ��ال ف��رة الإي��داع، يعي���س الطف��ل يف واح��دة م��ن 
احل�شانات اجلمعياتية ال� 14، والتي انت���رت تدريجيا 
خال الت�شعينات يف تون�س، عرب خمتلف الوليات. كما 

يعتبراإليداع المؤقت في تونس إلى جانب عمل الحضانات الجمعياتية فرصة ذهبية 
مقدّمة لألمهات العازبات والمهنيين الذين يرافقونهنّ لزيادة فرص نجاحهنّ من 

مشروع حياة مع أطفالهنّ. وستجدون فيما يلي مبادرات هامة. لكنّها ولألسف تبقى 
غير كافية.

 ثنائية اإليداع المؤقت /
الحضانة الجمعياتية 

جتربة كبرية يف تون�ض ل�سالح االأم امل�ساحبة لطفلها

يوج��د خي��ار اآخ��ر ه��و املعه��د الوطن��ي حلماي��ة الطفولة 
(l’INPE) باعتب��اره الهي��كل الع��ام الوحي��د امل�ش��وؤول عن 

الأطفال املتخلى عنهم، ومقّره بتون�س العا�شمة. يعترب 
هذا التفاعل بن هذه احل�شانات اجلمعياتية والأمهات 
العازب��ات عام��ا هاما باإمكانه اأن يقّدم لهّن الدعم يف 
م�ش��اريعهّن املتعلقة با�ش��رجاع اأطفالهّن و هنا يكمن 

الف��رق بن تون���س و املغرب واجلزائر. 
وتق��ول عائ�ش��ة عرو�ش��ية م��كادا، مدي��رة احل�شان��ة 
اجلمعياتي��ة �ش��وت الطفل ببن��زرت: » يف البداية، كانت 
م�ش��األة ا�ش��تقبال اأطف��ال مولودي��ن خ��ارج اإط��ار الزواج 
حما ي�شعب حمله لأّنه اأمر مرذول يف املجتمع. ولذلك 
وّجه��ت اإلين��ا الإنتق��ادات مّتهم��ة اإيّان��ا بت�ش��جيع هوؤلء 
الأمهات على امل�شّي قدما يف الطريق اخلاطئ «. ومنذ 
اللق��اء الأول م��ع الأمهات، ي�ش��عى موظفو هذه اجلمعية 
اإىل الإن�ش��ات اإليه��ّن واإىل حماول��ة حت�شي�ش��هّن باأهمي��ة 
الإحتفاظ باأبنائهّن، مع ت�ش��جيعهّن على العودة ب�ش��كل 

منتظ��م لروؤيتهم.
ويب��ّن املن�ش��ف ب��ن عب��د اهلل، من��دوب حماي��ة الطفولة 
يف تون���س، اأّن » املن��دوب باإمكان��ه اأن ي��ودع الطف��ل 
ب�شف��ة موؤقت��ة ل��دى املعه��د الوطن��ي حلماي��ة الطفول��ة 

31 مقتطف من املادة 43 من قانون حماية الطفل: » ميكن ملندوب حماية الطفولة 

اأن يقرح التدابر الإتفاقية التالية: (...) اإيداع الطفل موؤقتا لدى عائلة اأو اأّية هيئة اأو 
موؤ�ش�شة اجتماعية اأو تربوية اأخرى مائمة، عمومية كانت اأو خا�شة، وعند القت�شاء 

مبوؤ�ش�شة ا�شت�شفائية وذلك طبقا للقواعد املعمول بها «.
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ولكنن��ي �ش��خ�شيا ل اأق��وم بذلك، وعو�شا ع��ن هذا الأمر 
اأمنح لاأم منذ البداية ثاثة اأ�ش��هر حتى اأعطيها الوقت 
الكايف للتفكر وايجاد احلل. ويف الواقع، تعود اأغلبهّن 
عاق��دات الع��زم على التخل��ي عن اأطفاله��ّن للمثول اأمام 
قا�ش��ي الأ���رة، وحت��ى يف ه��ذه احلالة، فاإّنن��ي اأرف�س 
ذل��ك واأمنحه��ا ثاث��ة اأ�ش��هر للتفك��ر، ذلك اأّنه��ا ميكن اأن 

تق��ول اأّي �ش��يء وه��ي يف قل��ب املحنة «. 
 اأم��ا ف��رة الإي��داع، والت��ي ت��راوح مدته��ا ب��ن �ش��هر 
واح��د وثاث��ة اأ�ش��هر، فه��ي قابل��ة للتمديد على م�ش��توى 
املمار�ش��ة لت�ش��ل اإىل �ش��نة ون�شف. ومينح ه��ذا الإيداع 
ب��كل �ش��هولة، حت��ى واإن كان��ت الأم تب��دو متاأك��دة م��ن 
قرارها بالتخلي عن الطفل. يقع حتديد مّدته وتفا�شيل 
متديده ب�شكل م�شرك بن الأم ومندوب حماية الطفولة 

وبالت�ش��اور اأي�ش��ا مع قا�شي ال���رة.

�حل�صانات �جلمعياتية ل�صّد �لفر�غ
�لذي تركته �لدولة

ل توج��د يف تون���س اإل موؤ�ش�ش��ة وحي��دة م�ش��وؤولة ع��ن 
احت�ش��ان الأطف��ال املتخلى عنهم وهي املعهد الوطني 
حلماي��ة الطفول��ة (INPE) ال��ذي اأن�ش��ئ �ش��نة 1973 يف 
تون���س. وي�ش��تقبل املعه��د �ش��نويا ح��وايل 200 طف��ل، ولد 
معظمه��م خ��ارج اإط��ار ال��زواج. ويعن��ي ذل��ك اأّن 23 م��ن 
اأ�ش��ل 24 ولي��ة يف تون���س ل متتل��ك موؤ�ش�ش��ة عامة ذات 
اخت�شا�س جهوي ملعاجلة هذه امل�شكلة. وعندما نعلم 
اأّن تون���س ت�ش��ّجل �ش��نويا بن 200 1 و 600 1 ولدة خارج 
اإط��ار ال��زواج، ن�شفه��ا خارج العا�شم��ة، واأّن اأقل من اأّم 
عل��ى اثنن حتتف��ظ مبولودها، فاإّنه ميكننا اأن نت�ش��اءل 

ع��ن م�ش��ر ه��وؤلء املوالي��د. ناهيك ع��ن اأمهاتهم...
وحت��ى ف��رة الت�ش��عينات، كان امل�ش��ار الطبيع��ي ال��ذي 
يج��ب اأن ي�ش��لكه اأّي مول��ود تون�ش��ي خارج اإط��ار الزواج 
و امل��ودع موؤقت��ا اأو نهائي��ا هو املعه��د الوطني حلماية 
الطفول��ة. لك��ن ه��ذا الو�ش��ع ب��داأ يتغ��ّر بداي��ة م��ن اأواخر 
الثمانين��ات وذل��ك باإن�ش��اء احل�شان��ات اجلمعياتي��ة 

الأوىل يف الباد. واختلفت الظروف التي اأّدت اإىل اإن�شاء 
ه��ذه اجلمعيات من منطق��ة اإىل اأخرى من حيث املوارد 
واملتدخلن، ولكّنها كانت ثمرة عمل اأفراد من املجتمع 
امل��دين مّت حت�شي�ش��هم به��ذه الق�شي��ة (الأخ�شائي��ون 
الجتماعي��ون والأطباء وامله��ن احلّرة...). وتوجد اليوم 
14 جمعي��ة م��ن ه��ذا القبي��ل ت�ش��تقبل يف جممله��ا نف���س 

الع��دد الذي كان ي�ش��تقبله املعهد تقريب��ا. مّكن ذلك من 
تخفي��ف ال�شغ��ط ال��ذي كان م�ش��ّلطا علي��ه على م�ش��توى 

ا�ش��تقبال املواليد.
لك��ن الو�ش��ع ل ي��زال غ��ر مر���س اإىل ح��د كب��ر. فق��درة 
ا�ش��تيعاب احل�شان��ات يف الواق��ع تقت���ر عل��ى مع��ّدل 
ع���رة اأ���ّرة ل��كل واح��دة منها. وع��اوة على ذل��ك، فاإّن 
ه��ذه اجلمعي��ات تعتم��د يف املقام الأول على م�ش��اعدات 
خا�ش��ة، اأم��ا م�ش��اهمة الدول��ة فه��ي هزيل��ة (با�ش��تثناء 
املناط��ق الأك��رث فق��را، حي��ث ميك��ن اأن ت�ش��ل اإىل 50 % 
م��ن اإجم��ايل امل�ش��اعدات). فعلى �ش��بيل املث��ال، ل توجد 
يف كام��ل مناطق اجلنوب الغربي والو�ش��ط الغربي التي 
ت�ش��ّم 5 م��ن 24 ولية يف تون���س اإل ح�شانة واحدة تقدم 
الرعاية املتخ�ش�شة لاأطفال املتخّلى عنهم وامل�شاعدة 
لاأمه��ات ومقّرها قف�شة. وبالت��ايل فاإّن هذه احل�شانة 
ينبغي اأن تغّطي اأي�شا مناطق الق�رين و�شيدي بوزيد 
وتوزر وقبلي. اإل اأّن هذه احل�شانة ل ميكن لها اأن توفر 
الإقام��ة اإل يف بع���س الأحيان - ومتنح عادة لاأمهات 
القا���رات املط��رودات من ط��رف عائاته��ّن - ذلك اأّن 

قدرته��ا تقت���ر عل��ى اأربع��ة اأ���ّرة فق��ط. 

�لتفاعل مع �لأمهات
يف ظ��ل �ش��ياق الإي��داع املوؤقت، ونظرا لأوج��ه الق�شور 
يف الهي��اكل العمومي��ة، فّك��رت العدي��د م��ن احل�شانات 
اجلمعياتي��ة يف و�شع وتنفي��ذ برامج حمددة لاأمهات 
العازبات. وتوجد جتارب هامة على م�شتوى الدماج 
الجتماع��ي - �ش��وف تكت�ش��فونها اأدن��اه - حت��ى واإن 
كان تاأثره��ا يب��دو اإىل الآن حم��دودا ج��دا مقارن��ة مع 
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الحتياج��ات، ذل��ك اأّن ع��ددا قليا جدا م��ن احل�شانات 
ميتل��ك الوق��ت و امل��وارد املادي��ة والب���رية الكافي��ة 

للع��ب ه��ذا الدور بفعالي��ة مع الأمهات. 
 وم��ع ذل��ك، ف��اإّن املهني��ن التون�ش��ين عل��ى اأر���س 
الواقع يعربون عن �ش��ّكهم وا�ش��تنكارهم ملا يعتربونه 
م�شيع��ة لأداة الإي��داع املوؤق��ت �ش��واء كان ذل��ك عل��ى 
حلماي��ة  الوطن��ي  املعه��د  اأو  احل�شان��ات  م�ش��توى 
الطفول��ة، فه��م يعت��ربون اأن��ه مل يت��م ب��ذل اّي جه��د 
يذك��ر ملرافق��ة الأمه��ات وت�ش��جيعهّن عل��ى املج��يء 
وروؤي��ة اأطفاله��ّن. لكّن ه��ذا املوقف ل ينبغي اأن يخفي 

التج��ارب الناجح��ة. كم��ا اأّن��ه يعك���س غي��اب الدعم من 
ط��رف الدول��ة. 

وتّت�ش��ل كث��ر م��ن المه��ات الات��ي اخ��رن الإي��داع 
امل�ش��اعدة.  لطل��ب  باجلمعي��ات  لأطفاله��ّن  املوؤق��ت 
وتتمّك��ن البع���س منه��ّن م��ن اإقام��ة روابط قوّي��ة معها 
متت��ّد لع��ّدة �ش��نوات. كم��ا يت��ّم يف كث��ر م��ن الأحي��ان 
ا�ش��تبدال منط��ق امل�ش��اعدة، ال��ذي ل مف��ر من��ه يف كثر 
من الأحيان، ببع�س املبادرات الناجحة ذات الهيكلة 
الوا�شح��ة والهادف��ة اإىل من��ح الأمه��ات ا�ش��تقاليتهّن، 

كم��ا ه��و مب��ن اأدناه. 

شبكة أمان للطفولة - تونس

الجزائر

ليبيا

تونس

أمل الطفولة، قابس

آفاق طفل الساحل, سوسة

صوت الطفل 
القيروان

صوت الطفل, المهدية

صوت الطفل, نابل

صوت الطفل, مدنين

صوت الطفل, المنستير

صوت الطفل, بنزرت

ديار األمل, السبيل, تونس

الرفيق, صفاقس
 بيتي

قفصة

البحر األبيض المتوسط

٭
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ق��ّرر ع��دد �شغ��ر م��ن املهني��ن امللتزمن ٭
و العامل��ن م��ع الأطف��ال املتخل��ى عنه��م 
يف قف�ش��ة اأن يقوم��وا مبب��ادرة لتح�ش��ن 
م�شر ه��وؤلء الأطفال الذي��ن ولدوا خارج 
اإط��ار ال��زواج مع حماولة مّد يد امل�ش��اعدة 
ب��ن ه��وؤلء،  الأمه��ات. و كان م��ن  اإىل 
من��دوب حماي��ة الطفولة بقف�ش��ة، ومديرة 
الجتماع��ي  والإدم��اج  الدف��اع  مرك��ز 
املحل��ي، واأحد املحامن وطبيب ومن�ش��ط 
اإذاع��ي واأ�ش��تاذ ومرّب��ي. وا�ش��تغلت ه��ذه 
املجموع��ة بطريق��ة غ��ر ر�ش��مية من �ش��نة 
2000 اإىل �ش��نة 2005، و�ش��عت اإىل توف��ر 

الدع��م امل��ادي املنتظم، وبطاق��ات العاج 
�شة يف العادة للعائات  املجانية املخ�شّ
املع��وزة اإ�شاف��ة اإىل خدم��ات التوجي��ه. 
وانته��ى به��ا الأمر �ش��نة 2005 اإىل تاأ�شي���س 
��ع  حم�شن��ة جمعياتي��ة لاعتن��اء بالر�شّ
(بيت��ي)، و لك��ن اأي�ش��ا لتق��دمي الرعاي��ة 
الدع��م  اإىل  اإ�شاف��ة  العاجل��ة لاأمه��ات، 

القانوين والو�شاطة الأ�رّية، واملعلومات 
ال�روري��ة و الدع��م.

لك��ن الن�ش��ال مل يتوّق��ف عن��د ه��ذا احل��ّد. 
ب��ل توا�شل عل��ى موج��ات الإذاعة اجلهوية 
بف�ش��ل م�ش��اهمة اأح��د الأع�ش��اء العامل��ن 
فيه��ا م��ن خ��ال جمهودات��ه التوعوّي��ة يف 
هذا املجال. ويقول يو�شف العي�شاوي، مدير 
املح�شنة ومندوب حماية الطفولة بقف�شة: 
» قمنا با�شتغال املحطة الإذاعية اخلا�شة 
فالع��ادات  النا���س.  لتح�شي���س  بجهتن��ا 
والتقالي��د يف اجلن��وب الغرب��ي التون�ش��ي 

قوّية ج��دا «.
ويع��رّب يو�ش��ف العي�ش��اوي ب��كل اأ�ش��ف ع��ن 
ه��ذا الواق��ع معت��ربا اأّن » مو�ش��وع الأمهات 
بالتح��رمي يف كام��ل  العازب��ات حم��اط 
املجتم��ع التون�ش��ي ولك��ن مل��اذا يتحّت��م 
عل��ى االأم حتم��ل امل�ش��وؤولية االإجتماعي��ة 
مبفرده��ا ؟ و مل ل يتحّم��ل ���ريكها ج��زءا 
م��ن ه��ذه امل�ش��وؤولية ؟ ذل��ك اأّن��ه ع��ادة م��ا 

يق��ع اعتب��ار امل��راأة كم�ش��وؤولة وحي��دة ع��ن 
ه��ذا الو�ش��ع. ولتغي��ر ه��ذه العقلي��ة يج��ب 
اأن يك��ون هن��اك عم��ل توع��وّي. الأم��ر ال��ذي 
دفعن��ا اإىل ت���ريك جمي��ع املتدخل��ن يف 
اجله��ة يف ه��ذه العملي��ة حت��ى ت�شب��ح هذه 
الق�شي��ة م�ش��وؤولية جمي��ع الأط��راف مب��ا 
يف ذل��ك: ال�ش��وؤون الإجتماعي��ة والهيئ��ات 
الق�شائي��ةو ال�شح��ة العمومي��ة والعائات 
املعنّية وم�شالح ال�رطة و املجتمع املدين 
وغره��ا م��ن الأط��راف... واإذا كان تدّخ��ل 
الأط��راف املذكورة متاحا، ف��اإّن الأمر كان 
اأك��رث تعقي��دا م��ن جان��ب العائ��ات. فتغير 
العقلي��ات يحت��اج اإىل الكث��ر م��ن الوق��ت «.

وكان يو�ش��ف العي�ش��اوي، عندم��ا اأجرين��ا 
مع��ه ه��ذا احل��وار، بالإ�شاف��ة اإىل مهام��ه 
ال�شابقة يعمل كرئي�س �شبكة اأمان الطفولة 
بتون���س (RAET) الت��ي وقع تاأ�شي�ش��ها �ش��نة 
2012 و ه��ي جتم��ع 12 ح�شان��ة جمعياتي��ة. 

ينظر إلى القانون المتعلق بإسناد اللقب العائلي وتشكيل اللجان الجهوية لمتابعة 
الوالدات خارج إطار الزواج على أنّها عوامل أساسية أدّت إلى الحدّ من التخلّي عن 

األطفال. ولكنّ هذه اآلليات ال توفّر متابعة حقيقية ومهيكلة لألمهات من أجل إدماجهنّ 
في المجتمع، بما في ذلك خالل فترة اإليداع المؤقت. وتوجد لحسن الحظ بعض 

اإلستثناءات من جانب الحضانات الجمعياتية التي تقوم بعضها بمرافقة األمهات خالل 
فترة اإلقامة المؤقتة ألطفالهنّ. وسنقدّم لكم فيما يلي شهادات األمهات الالتي تمكّنّا 

من مقابلتهنّ. 

 نضال جمعية بيتي من أجل التوعية
في الوسط الريفي بقفصة

املوؤق��ت  االإي��داع  خ��ال  م��ن  االإدم��اج  اإىل  ته��دف  تون���ض  يف 
تجارب هامة
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ت��ربق عيناه��ا عندم��ا تتح��ّدث ع��ن » ه��وؤلء « الأمه��ات الات��ي 
�ش��اعدنها، م��ع الوق��ت واملح��اولت، عل��ى بن��اء مقارب��ة مهيكل��ة 
بطريق��ة اأف�ش��ل ته��دف اإىل م�ش��اعدتهّن يف عملي��ة بحثه��ّن ع��ن 
ا�ش��تقاليتهّن. وتعت��رب مقاربة ب�ش��مة التلم��ودي مدي��رة احل�شانة 
اجلمعياتي��ة بقاب���س ب�ش��يطة للغاي��ة وتتمّث��ل ح�ش��ب راأيه��ا يف: 
» ���رورة حتّم��ل الأم مل�ش��وؤوليتها، م��ع م�ش��اعدة اجلمعي��ة له��ا 
يف هذا التم�شي. وبذلك ي�شبح م�روع الأم هو ’م�روعنا’، ورغم 
اأّنه ينطلق منها، فاإّنها حتتاج اإىل دعم اجلمعية والعائلة وجميع 

امل��وارد املمكن��ة «.
مّت تاأ�شي���س ه��ذه احل�شان��ة اجلمعياتي��ة �ش��نة 1990 وب��داأت ه��ذه 
اجلمعي��ة الت��ي حتم��ل ا�ش��م اأم��ل الطفول��ة عمله��ا بالركي��ز عل��ى 
الأمه��ات وذل��ك بع��د �ش��ّن قانون اإ�ش��ناد اللق��ب العائلي �ش��نة 1998. 
ويف ذل��ك الوق��ت، ���رعت بع���س الأمه��ات يف الق��دوم بطريق��ة 
تلقائية لا�شتف�شار حول حقوقهّن والإجراءات الواجب اتباعها اإذا 
ه��ّن اأردن الإحتف��اظ باأطفاله��ّن املودع��ن ب�شف��ة موؤقت��ة وتق��ول 
ب�ش��مة يف ه��ذا ال�ش��دد: » كن��ا نوّجهه��ّن ون�ش��اعدهّن لتوفر بع�س 
الإحتياج��ات املادي��ة الب�ش��يطة. ولكنن��ا اكت�ش��فنا اأّن م�ش��اعدتهّن 
بتق��دمي الأم��وال مل تكن مفي��دة، ذلك اأّنهّن ك��ّن ينفقن هذه املبالغ 

ويع��دن لطل��ب املزي��د منها «. 

وب��دا التغي��ر انطاق��ا م��ن �ش��نة 2005. ويف تل��ك الف��رة، كان��ت 
 (ACT) احل�شان��ة تعتم��د عل��ى دع��م جمعي��ة التع��اون يف تون���س
التي كانت تقّدم امل�شاعدة التقنية واملنح للجمعيات التي تعتني 
بال�رائح الفقرة. و�رعت ب�شمة �شحبة م�شوؤويل جمعية التعاون 
يف تون���س يف البح��ث عن بع�س ال�ش��بل مل�ش��اعدة ه��وؤلء الأمهات 
دون الوق��وع يف منط��ق الت��واكل. ومل ي�ش��تغرق الأم��ر كث��را م��ن 
لت �شحبة ه��وؤلء امل�ش��وؤولن اإىل و�شع دورات  الوق��ت حّت��ى تو�شّ
يف التدريب املهني تختتم باحل�شول على �ش��هائد بالإ�شافة اإىل 
اإن�ش��اء م�ش��اريع �شغرى وقد مّت اإجراء هذه الدورات �شنة 2006. منذ 
ذل��ك احل��ن، اأ�شبح��ت هذه امل�ش��اعدات تعر�س عل��ى كّل اأّم تّت�شل 
باجلمعية وتعرّب عن رغبتها يف الإحتفاظ بابنها. فبمجّرد تلبية 
احلاجات امللّحة، ت�شبح املقابات فر�شة لبناء م�روع م�شرك.

وت���رح ب�ش��مة ه��ذه العملي��ة قائل��ة: » نح��ن نعم��ل مع��ا ونق��وم 
بالإت�شال باملر�شدة الإجتماعية للتعرف على الو�شع الإجتماعي 
ل��اأم وو�ش��ع العائل��ة اأحيان��ا. كما نق��وم بتب��ادل الآراء مع جميع 
الأطراف ولكننا نرّكز مع الأم على م�شاريعها امل�شتقبلية، ثم نقوم 
بو�ش��ع اخلط��وات الازم��ة للعثور عل��ى التدريب املائ��م. بعد ذلك 
تق��وم الأم بت�ش��ليمنا مل��ّف ت�ش��جيلها يف ه��ذا التدري��ب والوثائ��ق 
امل�شاحب��ة ل��ه وتدف��ع املبال��غ املخ�ش�شة له��ذا الغر�س بوا�ش��طة 

من أجل تمكين األمهات إقتصاديا: الحضانة الجمعياتية أمل الطفولة 
(ACT) في قابس، الرائدة مع جمعية التعاون في تونس

بع��د �ش��نوات عدي��دة م��ن الكف��اح �ش��د كل ٭
ال�شع��اب، ترف���س وداد مومن��ي الإ�شت�ش��ام، 
وحتاول اأن ت�شتفيد من الدرو�س التي تعّلمتها 
من املبادرات الهادفة اإىل م�شاعدة الأمهات 
العازب��ات يف حماولته��ّن لتحقي��ق الإندماج 
الإجتماع��ي واملهن��ي، وذل��ك لتح�ّش��ن م��ن 
اأدائها. وداد هي مديرة جمعية الرفيق (و يدّل 
اإ�شمها على معنى املرافقة)  التي مّت تاأ�شي�شها 
يف �شفاق���س �ش��نة 1993، و هي من بن اأوىل 

احل�شانات التي مّت اإن�ش��اوؤها يف تون���س. 
و حت��اول وداد اإقام��ة عاق��ات قوي��ة م��ع 
كل اأّم ومنحه��ا الثقة يف امل�ش��تقبل. وت�ش��عى 

اإىل الإلتق��اء به��ا م��رة واح��دة عل��ى الأق��ل يف 
ال�ش��هر. ومبجرد ولدة الطفل، تقوم ببذل كل 
م��ا يف و�ش��عها لإقام��ة ات�ش��ال م��ع عائلتها. 
وتق��ول يف ه��ذا ال�ش��دد: » ترف���س العائ��ات 
قبل الولدة هذا الإت�شال ب�شكل عام، ولكنها 
مبج��رد اأن ترى املولود يتغ��ّر موقفها «، كما 
ت��ربز اأّن قب��ول ه��ذا الو�ش��ع يف �شفاق���س ق��د 

اأ�شب��ح الي��وم اأكرث �ش��هولة م��ن ذي قبل. 
ت�ش��عى جمعية الرفيق اإىل م�ش��اعدة الأمهات 
بغ�ّس النظر عن هوّيتهّن �ش��واء كّن طالبات، 
اأو خياط��ات، اأو عام��ات، وذل��ك م��ن خ��ال 
تلبي��ة احتياجاته��ّن اليومي��ة (احلفاظ��ات 

واحللي��ب، ال��خ) م��ع التاأكي��د عل��ى اأهمي��ة 
عثوره��ّن عل��ى �ش��غل. وخ��ال ع���رين �ش��نة 
م��ن اخل��ربة، تراكم��ت ل��دى وداد كث��ر م��ن 
الإخفاق��ات اأثن��اء حماولتها م�ش��اعدة هوؤلء 
الأمه��ات العازب��ات عل��ى اإقام��ة م�ش��اريعهّن 

الإقت�شادي��ة اخلا�ش��ة. 
كان��ت ه��ذه اجلمعية يف بداية الأمر ت�ش��تعن 
بجمعي��ات اأخ��رى، مثل اإ���س اأو اإ���س املحر���س 
SOS Mahrès جلم��ع الأم��وال الازم��ة لتمويل 

بع���س امل�ش��اريع امل��درة للدخ��ل. وتلق��ت 
اجلمعي��ة من��ذ �ش��نة 2009 دعم��ا مالي��ا م��ن 
وزارة ال�شوؤون الجتماعية موّجها اإىل رعاية 

الدروس المستفادة من الفشل والتي تمّكن من توفير المساعدة المالية لألمهات 
من طرف جمعية الرفيق التطوعّية في صفاقس
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املبال��غ الت��ي ر�شدناه��ا لفائدته��ا (بف�ش��ل جمعي��ة التع��اون يف 
تون���س). ثم متّدنا ببطاقات ك�ش��ف اأعدادها واأقوم اأحيانا بزيارة 

ه��ذه املدار���س اأو بالإت�ش��ال مبديراتها «.
وت�شي��ف ب�ش��مة: » توج��د اأمه��ات م��ن ذوات امل�ش��توى التعليم��ي 
املنخف���س اأو م��ن اللوات��ي يع�ش��ن يف الأري��اف ويتق��ّن تربي��ة 
املا�شية واحلرف التقليدية ول تكون لديهّن رغبة يف التدريب، اأو 
املوؤه��ات للح�ش��ول علي��ه، ولكّنهّن يرغن يف التوّج��ه اإىل املهن 
الت��ي يتقّنه��ا. ويف ه��ذه احلال��ة، تق��وم ه��وؤلء الأمه��ات بالبح��ث 
املع��دات الازم��ة واأثمانها ويقّدمن يل الأ�ش��عار املقرحة. فنقوم 
مبقارنته��ا، ث��م اقتن��اء م��ا يحتجن��ه منه��ا (م��واد اأولي��ة و اأجهزة). 
كما نحاول اأن نقوم بتاأطر امل���روع معهّن، فنعود اإىل ال�ش��وق، 
ون�شت�شر املهنين العاملن يف نف�س القطاع واملخت�شن اأو اأّننا 
ن���ّركهم يف عملية تقدمي امل�ش��ورة. وجتدر الإ�ش��ارة اإىل احل�شور 
 ACT املتوا�ش��ل لل�ش��يدة الت��ي متّث��ل جمعي��ة التع��اون يف تون���س
لت�ش��اركني يف البح��ث ع��ن احلل��ول جنب��ا اإىل جن��ب م��ع الأم. كم��ا 
اأّننا نتوا�شل ب�شفة متوازية مع املر�شدات الإجتماعيات ملتابعة 
جميع احلالت لقدرتهّن على امل�شاعدة يف حّل بع�س الإ�شكاليات 

املتعلق��ة بالوثائ��ق، اأو بالعائات «.
ومنذ ذلك احلن، اأ�شبحت اجلمعية ترافق ما معّدله ع���ر اأمهات 
�شنويا، مع �شمان متابعة منتظمة ملدة عامن تقريبا لكل حالة. 
وتت��ّم عملي��ة املتابع��ة عن��د جم��يء الأم للجمعي��ة م��رة يف ال�ش��هر 
للح�شول على بع�س املعلومات حول و�شعها خال الجتماعات 
اجلماعي��ة الت��ي ت�ش��رك فيه��ا جمي��ع الأمه��ات لت�ش��جيع تب��ادل 

وتقا�ش��م اخل��ربات وخ��ال الزي��ارات املنتظم��ة ملدي��رة اجلمعي��ة 
ونظرتها يف جمعية التعاون يف تون�س ACT، �شواء كان ذلك عند 
الأم اأو يف مركز التدريب اأو لدى املر�شدة الإجتماعية التي تتابع 

احلالة. 
غ��ر اأن��ه يب��دو م��ن ال�شع��ب احل�ش��ول عل��ى تقدي��ر كم��ي دقي��ق 
للنجاحات ولاآثار املرتبة على هذا العمل املنجز مع الأمهات، 
من حيث عدد فر�س العمل اأو امل�شاريع املنجزة.  اإذا اعتمدنا على 
اإح�شائيات جمعية التعاون يف تون�س ACT, فاإن معدل النجاح 
بلغ حوايل 50 %. ولكن، ينبغي اأن يوؤخذ عن�ر اآخر بعن العتبار 
ع��رّبت عن��ه ب�ش��مة بطريق��ة �شحيح��ة وه��و: تغ��ّر ه��وؤلء الأمهات 
��ح ذل��ك ب��كل  نح��و الأف�ش��ل بع��د خو�شه��ّن ه��ذه التج��ارب. وتو�شّ
اقتن��اع قائل��ة: » ه��ّن ياأت��ن يف البداية حمّمات بهواج���س تتعلق 
مب�شاكلهّن واحتياجاتهّن، ولكن �رعان ما يتحّول تفكرهّن اإىل 
م�شاريعهّن وكيفية حتقيقها، اأو حتى حت�شينها. وهو ما يجعلهّن 
م�ش��تقات، ويجع��ل كرامته��ّن حمفوظ��ة، و�ش��خ�شياتهّن قائم��ة، 
فيحّدثونن��ا ع��ن مبيعاته��ّن، ونتائ��ج اأعماله��ّن وجناحاته��ّن. فلم 
نع��د نتح��دث ع��ن اأم عزب��اء, بل ع��ن خّياط��ة اأو �شانعة مرطبات 
اأو غري ذلك. وهكذا تتغّر نظرة املجتمع اإليهّن، و يرى اجلران اأن 
�ش��لوكها ج��ّدي ّ: فهي تغ��ادر بيتها وتعود اإلي��ه يف الوقت املحّدد، 
مرتدي��ة ميدعته��ا اأو حامل��ة ملفاتها. الأمر الذي ميكن اأن ن�ش��ّميه 
بالإندم��اج الإجتماع��ي والأ���ري والإن�ش��اين. و ه��و م��ا �ش��يدفع 

اأطفاله��ّن للحدي��ث عن اأمهاتهم يف املدر�ش��ة بكث��ر من الفخر «. 

الأطف��ال ومتويل امل�ش��اريع ال�شغرى لفائدة 
الأمه��ات. ولك��ن بع��د ع��دد م��ن الإخفاق��ات – 
وف�ش��ل اأغل��ب امل�ش��اريع – اكت�ش��فت وداد اأّن 
م�ش��اعدة ه��وؤالء االأمه��ات م��ن خ��الل توف��ري 
م�ش��اريعهّن  الإقام��ة  املالي��ة  امل�ش��اعدة 
االإقت�شادي��ة اأم��ر غ��ري كاف. واأّن الأج��در ه��و 
القيام بدرا�شة اأف�شل لكل م�روع والإ�راف 

علي��ه بطريق��ة اأمثل. 
2013، طل��ب  �ش��نة  ق��ررت وداد خ��ال  ث��م 
م�ش��اعدة جمعية التعاون يف تون���س ووّقعت 
معه��ا عل��ى اتفاقي��ة تق��ّدم له��ا مبقت�شاه��ا 
الدع��م بطريق��ة تطوعي��ة. هك��ذا بداأ امل���روع 
يت�ش��ّكل وذل��ك باعتم��اد معاي��ر لتحدي��د 
الأمه��ات الات��ي �شي�ش��تفدن م��ن امل�ش��اريع 
ال�شغرى (التاري��خ، الدوافع...)، وعقد لقاءات 
قابلي��ة  وم��دى  اجل��دوى  لدرا�ش��ة  معه��ّن 

الإجناز بالن�ش��بة اإىل هذه امل�ش��اريع، اإ�شافة 
اإىل امليزاني��ات املائم��ة والتنّق��ل لاإلتق��اء 
بالأ���ر والتع��رف عل��ى ال�ش��ياق الذي تعي���س 
فيه، وامل�شاحات املتاحة لها، وتقييم وجود 
الدع��م اأو غياب��ه م��ن ط��رف الأولي��اء، اإىل غر 

ذل��ك م��ن اجلوان��ب. 
يف اجلمل��ة ا�ش��تغرقت ه��ذه املرحل��ة الأولي��ة 
اأربعة اأ�ش��هر وقد ُطلب من الأمهات العازبات 
ب��كل اإحل��اح الإنخ��راط يف العملي��ة والتفك��ر 
يف م�ش��اريعهّن. وت�شي��ف وداد » كّن��ا �شحبة 
واملر�ش��دة  تون���س  يف  التع��اون  جمعي��ة 
الإجتماعي��ة والأم العزب��اء املعنّي��ة بالأم��ر 
ن�شري املواد ال�رورية لنطاق امل�روع «. 
ويقع مّد الأم بامل�شاعدة املر�شودة لها على 
ق�شطن. عند لقائنا بال�شيدة وداد، كانت هذه 
اجلمعي��ة ب�ش��دد تركي��ز امل�ش��اريع اخلم�ش��ة 

الأوىل كثم��رة له��ذه املرحل��ة اجلدي��دة. 
الأمه��ات  غالبي��ة  اأّن  اإىل  وداد  وت�ش��ر 
العازب��ات الات��ي التج��اأن اإىل جمعيته��ا ق��د 
ق��ّررن الإحتف��اظ باأطفاله��ّن، الأم��ر ال��ذي 
يتج��اوز املع��دلت الوطني��ة الت��ي تبل��غ 30 % 
تقريب��ا وتعي���س اأغلبه��ّن ب�ش��كل منف��رد وهّن 
يتوّجه��ن اإىل اجلمعي��ة با�ش��تمرار للح�ش��ول 
عل��ى احللي��ب لأطفاله��ّن وللت��زود ببع���س 
الن�شائ��ح املتعلقة بتغذية و�شّحة اأطفالهّن. 
كم��ا اأّن البع���س منه��ّن مل يفّك��رن يف الإيداع 

املوؤق��ت قب��ل ذل��ك. 
كل م��ا نتمّن��اه ه��و اأن ت�ش��ل وداد اإىل حتقيق 
حلمه��ا املتمّثل يف روؤية ه��وؤلء الأمهات يف 
حالة من التطور و الإ�شتقالية مع اأطفالهّن.
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اإّن اهتم��ام ه��ذه احل�شان��ة اجلمعياتي��ة يف ناب��ل به��ذه امل�ش��ائل 
يجعله��ا الأوىل م��ن حيث اعتماده��ا على هيكل خم�شو�س موّجه 
اإىل الأّم. وق��د مّت فت��ح مرك��ز » يَل احل��ّق يف اأم��ي « �ش��نة 2004. ولق��د 
كانت الأولويات اآنذاك تتمّثل يف تقدمي امل�شاعدة العاجلة وتوفر 
اآلية معّززة لاإن�شات والو�شاطة العائلية، فغاية املركز الأ�شا�شية 
هي اإعادة اإدماج الأم داخل اأ�رتها. وت�رح فاتن ال�ريف، مديرة 
املركز ذلك معتربة: » اأّن احلّل الأمثل يف جمتمعنا يتمّثل يف عودة 

الأم للعي�س مع والديها لأّن ذلك �شي�شاعد على تاأطرها «. 
اأم��ا �ش��لوى عب��د اخلال��ق مدي��رة احل�شان��ة، ف��رى اأّن العامل��ْن 
الرئي�ش��ّيْن لإدم��اج الأمه��ات العازب��ات يف املجتم��ع هم��ا العم��ل 
والأ�رة. وترّبر ذلك بقولها: » نحن نعي�س يف بلد م�شلم وعربّي ول 
ن�ش��تطيع اأن نفعل �ش��يئا دون العودة اإىل العائلة « وتوا�شل: » و لقد 
لحظن��ا اأّن الأب البيولوج��ي ل ميّث��ل ح��ّا لأّن الإختاف��ات كثرة 
وه��ي تنته��ي ع��ادة بانف�ش��ال الزوج��ن «. ويف املجتم��ع العرب��ي 

الإ�ش��امي ل ميك��ن اأن يت��ّم الإدم��اج مبع��زل عن عائل��ة الأم. 
وتعت��رب �ش��لوى عب��د اخلال��ق اأّن العائل��ة ه��ي اأي�شا م�ش��وؤولة وتربز 
اأّن » الأم اإذا وج��دت نف�ش��ها يف ه��ذا الو�ش��ع فاإّن ذلك يعود يف جزء 
منه اإىل اأ�رتها التي جتاهلتها. ولذلك فاإّنه يتحّتم علينا حت�شي�س 
الأ���ر ب�رورة تقدمي امل�ش��اعدة لبناتها «. وت�ش��ر �ش��لوى يف هذا 
ال�ش��دد اإىل اأولئ��ك الفتي��ات الاتي يتوّجه��ن اإىل العمل يف م�شانع 
جهة نابل وهّن مل يتجاوزن الرابعة ع���رة واخلام�ش��ة ع���رة من 
عمرهّن وذلك مل�شاعدة عائاتهّن على توفر بع�س الأموال. وتاأتي 
هوؤلء الفتيات عادة من مناطق ال�شمال (اأما الفتيات الاتي يقطّن 
يف نابل فيجب عليهّن مغادرة املدينة اإذا اكت�شفن حملهّن، وتّتجه 

غالبّيتهّن اإىل العا�شمة). 
لي���س هن��اك و�شف��ة �ش��حرّية لإجن��اح الو�ش��اطة العائلي��ة. وت��ربز 
مدي��رة املرك��ز، وهي �شاحبة جتربة طويلة يف هذا املج��ال، اأّنه ل 
يج��ب تعمي��م املقارب��ة. فالأجدر ه��و اأخذ كّل حالة عل��ى حدة، كما 
اأّن��ه ل يج��ب اأن يق��ع حتدي��د اأه��داف طموحة ج��ّدا لأّن ذلك �ش��يوؤدي 
بنا اإىل » خيبة الظّن «. توؤدّي جهود الو�شاطة عادة اإىل اإعادة اإدماج 
خم�س اأمهات داخل اأ�رهّن من جمموع ثاثن يقع ا�شتقبالهّن يف 
املركز �شنويا. ولكّن العاقة باملركز ل تنقطع بعد ذلك وهي ت�شتمّر 
ملّدة �ش��نوات، مبا يف ذلك لإعادة نف���س اجلهود اإذا ن�ش��بت خافات 
جديدة �شلب الأ�رة. وتوّفر هذه اجلمعية اأي�شا املتابعة املدر�شية 
لأطفال هوؤلء الأمهات. وهو ن�شاط اأخذ يف التطّور و�شيّتخذ �شكا 

اأكرث تنظيما يف امل�شتقبل. 
وت��رّدد عل��ى ه��ذا املرك��ز النه��اري 70 اإىل 80 اإم��راأة. وهن��اك يجدن 

الآذان ال�شاغي��ة واملرافق��ة م��ن اأمه��ات اأخري��ات. كم��ا تت��اح له��ّن 
اإمكانية احل�شول على تدريب يف بع�س املهن التقليدية (التطريز، 
احللّي...). وتتمّتع هوؤلء الن�شاء مب�شاعدات مادية (حّفظات، حليب، 
ماب�س) وطبّية ومتويات ظرفّية (الكراء، املرّبية). وتتيح اجلمعية 
اأي�شا لهوؤلء الن�شاء امل�شاعدة القانونية بهدف متكن اأبنائهّن من 
حمل لقب الأب، اأو حتى احل�شول على النفقة لفائدتهم، كما متّكنهّن 

هذه امل�شاعدة من توفر املعلومات ال�رورية حول حقوقهّن. 
لة ل��دى اجلمعية  وتعت��رب امل�ش��اعدات املادي��ة ه��ي الو�ش��يلة املف�شّ
لك�ش��ب ثق��ة ومواظب��ة الأمهات. ويف املقابل، يقع ت�ش��جيعهّن على 
البح��ث ع��ن عم��ل حت��ى يحّقق��ن ا�ش��تقاليتهّن. واأحيان��ا، وعندم��ا 
تعر�س بع�س اجلمعيات خدماتها وتتوّفر املوارد املالية الكافية، 
تق��رح اجلمعي��ة على البع�س من ه��وؤلء الأمهات قرو�شا �شغرى 
م��ن اأج��ل القي��ام ببع���س امل�ش��اريع يف جم��ال تربي��ة املا�ش��ية اأو 
�شناعة اخلبز مثا، كما تقرح عليهّن اأي�شا القيام ببع�س الدورات 
التدريبي��ة. وق��د مّت يف ه��ذا ال�ش��دد اإجن��از ع���رة م�ش��اريع اإىل ح��ّد 
اليوم. عند اإجرائنا لهذا للقاء، توقفت الدورات التدريبية نتيجة قلة 
الإعتمادات وانطلقت درا�شة م�روع تعاون مع اأحد م�شانع اجلينز 

يف املنطقة. 
ويبق��ى رف��اه الطف��ل هو الأولوي��ة املعلنة من ط��رف اجلمعية التي 
تعترب اأّن رعايتها لاأم ل تهدف اإىل » ت�شجيعها « بل اإىل م�شاعدتها. 
وت�ش��ر فاتن اإىل اأّننا اأمام » و�شع قائم واإذا تركنا هوؤلء الأمهات 
دون رعاي��ة فاإّنه��ّن �ش��ينجن 4 اأو 5 اأطف��ال اآخري��ن. ولذل��ك فنح��ن 
ن�ش��عى اإىل تاأطره��ّن حت��ى ل يتك��ّرر هذا الأمر «. اأما �ش��لوى فتذّكر 
ب��اأّن مو�ش��وع الأمه��ات العازبات ل زال يعترب م��ن املحرمات يف 
املجتمع، وحتى عند املهنين الذين يعملون معهّن ب�شكل مبا�ر. 
وتوا�شل قائلة: » اإّنها حقيقة ماثلة اأمامنا، فعندما اأطلب امل�شاعدة 
لفائ��دة االأطف��ال اأجتّن��ب احلدي��ث عن االأمه��ات, الأنني عند ذلك لن 
اأح�شل على �ش��يء «. وعندما يتّم اإيداع الطفل يف احل�شانة ب�ش��كل 
موؤقت ول تقوم الأم بزيارته ب�شكل تلقائي، يقوم املركز النهاري 
با�ش��تدعائها وتزويده��ا باأك��رث م��ا ميك��ن م��ن املعلوم��ات ح��ول 
حقوقها ومبا ميكن اأن يقّدمه لها من م�شاعدات. وح�شب تقديرات 
اجلمعية، فاإّن حوايل 35 % من االأمهات يقمن با�ش��رتجاع اأطفالهّن 
بع��د اأن كان��وا يف دور احل�شان��ة املوؤقت��ة. وتبل��غ ن�ش��بة الأمه��ات 
الات��ي يحتفظ��ن باأبنائه��ّن يف م�شت�ش��فى ال��ولدة بناب��ل 40%. اأما 
اأولئك الاتي ل يحتفظن باأطفالهّن فاإّن عددا �شغرا منهّن يختار 
اإيداعهم داخل عائات يعرفنها، مع احلفاظ على عاقة متوا�شلة 

م��ع الطفل الذي يحمل األقابهّن. 

 المركز النهاري » لَي الحّق في أّمي « بنابل:
٭األولوية للرعاية العاجلة، والوساطة األسرّية والمساعدة القانونية. 
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بعم��ل ٭ ق��رب  ع��ن  اهتمامه��ا  خ��ال  م��ن 
احل�شان��ات الت��ي تق��وم باإن�ش��اء م�ش��اريع 
منّظم��ة ب�ش��كل اأف�ش��ل لتحقي��ق الإدم��اج 
الإجتماعي، وخا�شة يف �شفاق���س وقاب���س، 
ب��داأت جمعي��ة التع��اون يف تون���س تع��ّرف 
بنف�ش��ها كجمعي��ة ن�ش��اأت من خ��ال اتفاقية 
واجلمهوري��ة  ال�ش��ويدية  احلكوم��ة  ب��ن 
التون�ش��ية. وتعترب الأولوية بالن�شبة اإىل هذه 
اجلمعية هي م�ش��اعدة الأ�ش��خا�س املهددين 
بالإق�شاء الإجتماعي، كالأمهات العازبات 

عل��ى �ش��بيل املث��ال.
واق��رب فري��ق اجلمعي��ة يف بداي��ة الأم��ر من 
احل�شانات باعتبارها معربا لربط ال�شلة مع 
الأمه��ات. وكان الهدف يف البداية هو توفر 
دورات تدريبية للعاملن فيها. ولكن �رعان 
م��ا تفّط��ن ه��ذا الفري��ق اإىل ���رورة اإيج��اد 
اآليات بطريقة من�ّشقة ميكن اأن ت�شاعد هوؤلء 
الأمهات مبا���رة ذلك اأّنهّن وكما تبّن لونا 
باربرو، من�ش��قة م�ش��اريع القط��اع » اخلطر « 
واإح��دى  تون���س  التع��اون يف  يف جمعي��ة 
املب��ادرات يف جم��ال التع��اون م��ع الوحدات 
املعي�ش��ّية بداية من �ش��نة 2005 » كّن جمربات 
على التخلي عن اأطفالهّن للوحدات املعي�شية 

لع��دم امتاكهّن لأّي بدي��ل اآخر «.
وتوّفر هذه اجلمعية الأموال يف �ش��كل هبات 
ومرافق��ة تقني��ة مل�ش��اعدة احل�شان��ات عل��ى 
�شة للتدريب   تاأطر ا�شتعمال املوارد املخ�شّ
وامل�ش��اريع الإقت�شادي��ة لفائ��دة الأمه��ات. 
وهي تعمل بات�شال منهجّي مع احل�شانات 
التي تقوم بتحديد الأمهات وحاجياتهّن، ثم 

ت�شع خط��ة عمل وتقوم مبتابعتها. 
ومقاب��ل ه��ذه امل�ش��اعدات املادي��ة, تق��وم 
االأم بالتوقي��ع على عقد م�ش��وؤولية، تلتزم 
مبوجبه با�ش��تعمال الأموال املر�شودة يف 
م���روع خم�شو�س ومدرو�س ومعّد بينها 
وب��ن احلا�شن��ة ب�ش��كل توافق��ّي عل��ى اأن 
تخ�شع اإىل متابعتها ودوراتها التدريبية. 
�شناع��ة  تتعّل��م  اأن  تري��د  الت��ي  ف��الأم 

املرطبات مثا، �شتتمّكن من متويل عملية 
تدريبها على هذه املهنة بوا�شطة التمويل 
املر�شود من اجلمعية التي �شتتكّفل اأي�شا 
بدفع م�شاريف النقل واحل�شانة بالن�شبة 
��ع. اإذا مل تتمّك��ن الأم بعد ذلك من  اإىل الر�شّ
العثور على عمل، فاإّن اجلمعية �شت�شاعدها 

على بعث م���روع م��دّر للدخل. 
الت��ي  التدريبي��ة  ال��دورات  توف��ر  ويت��ّم 
مراك��ز  يف  ال�ش��هادات  باإ�ش��ناد  تختت��م 
تدري��ب خا�ش��ة، ذل��ك اأّنه��ا اأك��رث ���رعة 
واأقرب اإىل �ش��خ�شية املراأة. كما يتّم اأي�شا 
توف��ر دورات يف اإدارة امل�ش��اريع، حت��ى 
تتعّل��م الأمه��ات ط��رق ت�ش��ير م�ش��اريعهّن 
اخلا�ش��ة. وتعت��رب ه��ذه امل�ش��اريع ب�ش��يطة 
جدا، وهي مائمة لق��درات هوؤلء الأمهات 
عل��ى اإدارته��ا. اأم��ا املبال��غ املر�ش��ودة لها 
فتراوح بن 000 1 و 000 2 دينار، تقع حتت 
ت�ّرف احل�شانة التي تقوم ب���راء املواد 

ال�شا�ش��ية م��ع الأّم. 
به��ذه  لاإنتف��اع  امل�ش��بق  ال���رط  اأّم��ا 
امل�شاعدة فهو اأن حتتفظ الأّم بطفلها. وتتّم 
متابعته��ا ب�شف��ة عامة مّدة عام��ن. اإل اأّن 
الأم��ر يتوا�ش��ل يف اأغل��ب احلالت، ذل��ك اأّن 
هذه التجربة �ش��تخلق عاقة من الثقة بن 
الأم وامل�شوؤولن عن احل�شانة. وتقول لونا 
يف ه��ذا ال�ش��دد: » اإّن العالق��ات التي تن�ش��اأ 
ب��ن االأمه��ات والوح��دات املعي�ش��ّية ه��ي 

عالق��ات قوي��ة جدا «.

خ��الل  ال���روري  النف�ش��ي  الدع��م 
امل�روع: الدر�س امل�شتفاد من التجارب 

ال�شابقة
�ش��اعدت جمعي��ة التع��اون يف تون���س م��ن 
2006 اإىل ج��وان 2014 قراب��ة 70 اأّم��ا عزب��اء 

اأ�شي��ات قاب���س ومدنن وقف�شة وتون���س 
اأّم��ا  و�شفاق���س.  وال�شخ��رة  وال��كاف 
مم��ّول ه��ذه امل�ش��اريع با�ش��تثناء م���روع 
ال��كاف فهو جمهورية الت�ش��يك. ولقد تكّفل 

بتموي��ل م���روع ال��كاف جمموع��ة م��ن 
اخلوا���س وجمعي��ة اأملاني��ة. وعن��د تقيي��م 
ه��ذه امل�ش��اريع يف نهاي��ة �ش��نة 2013، مّت 
التاأك��د م��ن جن��اح 50 % منه��ا وذل��ك م��ن 
خ��ال متكينها له��وؤلء الأمه��ات من تلبية 
حاجياته��ّن وحاجي��ات اأطفاله��ّن ب�ش��كل 

جزئ��ي اأو كّل��ي.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، فاإّن التقييم 
الذي اأجرته جمعية التعاون يف تون�س �شنة 
2013 ملجم��ل تدخاتها لفائدة احل�شانات 

والأمه��ات العازبات اأظهر اأّن الدعم املقّدم 
لي���س كافيا. فالأمه��ات العازبات يحتجن 
اإىل املزي��د من املتابعة الل�شيقة والتاأطر 
الإ�ش��ايف م��ن خ��ال اإحاطته��ّن نف�ش��ّيا اأو 
بتمكينه��ّن م��ن امل�ش��اركة يف جمموع��ات 
نقا�س وملتقيات وح�ش�س توعوّية تتعلق 
مبوا�شي��ع مث��ل حق��وق الطف��ل وم�ش��ائل 
العن��ف واملخ��درات واحلم��ل غ��ر املرغوب 
في��ه والوقاية. وتلخ�س لون��ا اإىل اأّن و�شع 
ه��وؤلء الن�ش��اء النف�ش��ي » ه��و و�ش��ع �ش��ديد 
اله�شا�ش��ة، و اإّن اأب�ش��ط م�ش��كلة عاطفي��ة 
جديدة متّر بها الأم ميكن اأن تفقد امل�روع 
ا�شتقراره بعد اأن كان يعمل بطريقة جيدة. 
فهّن حمتاجات اإىل الدعم النف�شي امل�شتمّر 
حتى واإن كانت م�ش��اريعهّن ت�شر بطريقة 
جي��دة، اإ�شاف��ة اإىل املتابع��ة اخلا�ش��ة لكل 
حالة من طرف الوحدة املعي�شّية و�شمان 

التاأط��ر املائم «.
اأو�شح��ت لن��ا لون��ا بارب��رو، خ��ال لق��اء 
جمعن��ا به��ا يف ج��وان 2014، اأّن تخطيط��ا 
جدي��دا لطريق��ة العم��ل مع الأمه��ات يجري 
اإع��داده، وي�ش��تمل عل��ى تدعي��م املتابع��ة 
والتوف��ر املنهج��ي لل��دورات التدريبي��ة 
اخلا�شة باإدارة امل�شاريع لكل امراأة تتمّتع 

بامل�ش��اعدة. 
وتتك��ّون جمعي��ة التع��اون يف تون���س م��ن 
20 متطوعا من الكهول وموظفْن حملّين 

يعمان كاأجرْين.

،ACT جمعية التعاون في تونس
الذراع اليمنى للحضانات من أجل إدماج األمهات.
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ومهم��ا كان امل�ش��ار ال��ذي �شت�ش��لكه الأم م��ع طفله��ا، 
ف��اإّن الطري��ق اإىل الإندم��اج الإجتماع��ي تظ��ّل طويل��ة، 
و�شعب��ة ومو�ش��ومة مبراح��ل عدي��دة. وحت��ى واإن ق��ّررت 
ه��ذه الأم يف اأّي وق��ت م��ن الأوق��ات اأن حتتف��ظ بطفله��ا، 
ف��اإّن حج��م العوائق التي �ش��تجدها يف طريقها ميكن اأن 
يدفعه��ا اإىل التخل��ي عن��ه. فلي���س م��ن ب��اب ال�شدف��ة اأن 
ل حتتف��ظ اإل قّل��ة منه��ّن باأطفاله��ّن يف ه��ذه البل��دان 

الثاث��ة. ث��ّم اإّن احلاجي��ات كذل��ك تعت��رب كب��رة جدا.
تب��داأ امل�ش��رة مع ظهور عام��ات احلمل وحينها ينطلق 
بح��ث الأّمه��ات ع��ن ح��ّل عاج��ل وحي��وّي لإيج��اد ماأوى 
تتواري��ن فيه ع��ن الأنظار وموارد مالية للعي���س، فحتى 
املحظوظات منهّن مبزاولتهّن لعمل ما �ش��يفقدنه عادة 
يف مث��ل ه��ذه الظروف، ثّم اإّنهّن �ش��يكّن يف حاجة اأي�شا 
اإىل الدع��م القان��وين والرعاية ال�شحّية الازمة. وبعدها 
يج��ب التفك��ر يف امل�ش��تقبل واإيج��اد الق��وة والأف��كار 
واملوارد. وت�شبح املرافقة يف هذه املرحلة بالذات اأمرا 
م�شرّيا بالن�ش��بة اإىل هوؤلء الأمهات: فهل لديهّن فكرة 
اأو طريقة حول ال�ش��كل الذي �ش��يتحّملن به م�شوؤولياتهّن 
يف حياته��ّن اجلدي��دة ؟ وه��ل يرغ��ن اأم ل يف القي��ام 
مبحاولة للو�شاطة الأ�رّية ؟ اإّنها جوانب خمتلفة يجب 

اأخذه��ا بع��ن الإعتبار حتى ينجح م���روعهّن.

ما دامت المجتمعات والحكومات في الجزائر والمغرب وتونس ال تعترف أو تحترم 
األمهات العازبات باعتبارهنّ مواطنات ذوات حقوق وما دامت لم تقدّم حالّ إجماليا 

وفعّاال لحاجياتهنّ، فإنّ المتابعة والمرافقة طويلة المدى لكلّ أمّ تقرّر اإلحتفاظ 
بمولودها ستكون أمرا ضروريّا. 

مقدمة
مراحل امل�سرية، وعرو�ض املرافقة يف اجلزائر واملغرب وتون�ض

ويف هذه املرحلة ل يعترب الأمر حم�ش��وما بل يجب على 
الأم اأن تعيد بناء نف�شها، واأن ت�شرجع الثقة يف قدراتها 
واحرامها لذاتها، واأن تتجاوز عقدة الإح�شا���س بالذنب، 
واأن تعّود نف�شها على العي�س مع طفلها، واأن تتوازن على 
امل�شتوى العاطفي، وتتعّلم كيفية ت�شير �شوؤونها اليومية، 
وتتعّرف على موؤهاتها ونقاط �شعفها، واأن تكّون نف�شها 

وجتد عما وتتعّود على الإعتماد على نف�شها. 
اإّن ه��ذا الطري��ق املك��ّون م��ن مراح��ل و�شعوب��ات ه��و 
اخلي��ط الراب��ط يف ه��ذا الكت��اب ال��ذي نح��اول م��ن خاله 
اإطاعك��م عل��ى بع���س التج��ارب الهام��ة وعل��ى عم��ل 
الفاعلن والفاعات على امليدان الذين يرافقون هوؤلء 

الأمه��ات العازب��ات يومي��ا. 
ومثلم��ا راأين��ا �ش��ابقا يف ه��ذه البل��دان، ف��اإّن الإج��راءات 
والربامج ال�شادرة عن الدولة مل�ش��اعدة هوؤلء الأمهات 
تعت��رب �شئيل��ة اأو معدوم��ة باملقارنة م��ع الحتياجات. 
و�شتوّفر هذه الهياكل ذات املوارد املحدودة التوجهات 
بح�شب الباد و لكنها لن حتّل م�شاكل ال�شكن والتدريب 
والت�ش��غيل. بالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك ف��اإّن املغ��رب العرب��ي 
ل ي��زال يفتق��ر اإىل جمعي��ات تق��دم م�ش��اعدات حقيقي��ة 
اإىل الأمه��ات  و�ش��املة وموّجه��ة ب�ش��كل خم�شو���س 
العازب��ات. كم��ا اأّن اجلمعيات القائمة ل ت�ش��تطيع تلبية 

جمي��ع احتياجاتهّن. 
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واإذا اأخذن��ا املغ��رب كمث��ال، باعتب��اره بل��دا ي�ش��ّم ع��ددا 
كب��را م��ن اجلمعي��ات املوّجه��ة اإىل الأمه��ات العازب��ات 
والت��ي ا�شبح��ت تتمّي��ز باحرافي��ة كب��رة عل��ى غ��رار 
اإن�ش��اف، اأو الت�شامن الن�ش��ائي يف الدار البي�ش��اء، اأو اأم 
البن��ن يف اأكادي��ر، اأو 100 % اأمه��ات يف طنجة و غرها، 
فاإّنها ورغم ما تبذله من جمهودات مل ت�شتطع اأن تغّطي 

اإل اأق��ل م��ن 10 % م��ن الحتياج��ات. 
اأم��ا يف تون���س، فق��د اأ���رنا �ش��ابقا اإىل دور بع���س 
احل�شان��ات اجلمعياتي��ة الت��ي مت��ّد ي��د امل�ش��اعدة اإىل 
الأمه��ات يف فرة الإيداع املوؤقت لأطفالهّن اإ�شافة اإىل 
الدعم التقني واملادي جلمعية التعاون يف تون�س. ويف 
ه��ذه الب��اد، على ح��ّد علمنا، تعترب جمعي��ة اأمل للعائلة 
والطف��ل ه��ي اجلمعية الوحيدة التي تقّدم نوعية حمّددة 
م��ن اخلدم��ات لفائ��دة الأمه��ات العازب��ات وتغطي جزءا 
كبرا من م�شرتهّن نحو الإندماج الإجتماعي واملهني، 
وذل��ك م��ن خ��ال توفر ال�ش��كن كعن���ر اأ�شا�ش��ي. ولكن 
ه��ذا العر���س يبق��ى م���روطا بالت��زام الأم بالإحتف��اظ 
مبولوده��ا. و توج��د يف تون���س اأي�ش��ا جمعي��ات اأخ��رى 
للتنمي��ة املحلي��ة والدف��اع ع��ن حقوق امل��راأة يف كل من 

بن��زرت و ال��كاف وه��ي تق��وم كذل��ك بعم��ل رائ��ع. 
عل��ى  اعتم��ادا  البل��دان  ه��ذه  اأك��رث  اجلزائ��ر  وتعت��رب 
ال�ش��راتيجيات الت��ي ته��دف اإىل اإخفاء و�ش��ع الأمهات 
العازب��ات. انطاق��ا من ال�ش��هادات الت��ي ح�شلنا عليها، 
فاإّنه ي�ش��تحيل تقريبا اأن تك�ش��ف اإحدى الأمهات الاتي 
ق��ّررن حتّم��ل م�ش��وؤولية اأطفاله��ّن مبفرده��ّن ع��ن حقيقة 
حمله��ا خ��ارج اإط��ار ال��زواج. فعب��ارة » اأم عزب��اء «– 

املنتق��دة ب�ش��كل ع��ام م��ن ط��رف اجلمعي��ات يف ه��ذه 
ال��دول الث��اث باعتبارها حمّقرة ومهينة - ل ت�ش��تعمل 
مطلقا يف اجلزائر. ل يعود ذلك اإىل اأ�شباب مفاهيمية اأو 
اخاقية ولكن وبكل ب�شاطة اإىل كون هذه احلقيقة تعترب 

مرفو�ش��ة هناك. 
هناك ل جَتد هوؤلء الن�ش��اء امل�ش��اعدة اإل من اجلمعيات 
املناه�شة للعنف �شد الن�شاء، اأو من اجلمعيات املدافعة 
عن حقوق املراأة والطفل اأو من جمعيات التنمية املحلية. 
ميك��ن اأن نذك��ر م��ن بن ه��ذه اجلمعيات جمعية الن�ش��اء 
اجلزائري��ات م��ن اأجل التنمية (AFAD) بعنابة، امو�ش��ناو 
بتي��زي وّزو، ن�ش��اء جزائري��ات مطالب��ات بحقوقه��ّن 
(FARD) ب��� وه��ران، و جمعي��ة اأم��ل الأم ب�ش��طيف وبن��ات 

الكاهنة بتب�ّش��ة ومركز الإع��ام والتوثيق حلقوق الطفل 
و امل��راأة (CIDDEF) و�ش��بكة خاي��ا الإن�ش��ات للن�ش��اء 

�شحاي��ا العن��ف التابع��ة له��ا (BALSAM) وغره��ا32.
غ��ر اأّن ه��ذا الع��دد املح��دود م��ن الفاعل��ن يف املغ��رب 
العرب��ي مل مين��ع وج��ود جتارب هادف��ة و منظمة تغطي 
تقريب��ا كامل امل�ش��ار نح��و اندماج الأمه��ات واأطفالهّن، 
حت��ى واإن كان��ت ل تغط��ي كام��ل الإحتياج��ات. وتعترب 
ه��ذه التجارب ثمرة �ش��نوات عدي��دة من العمل من طرف 
اجلمعيات وبع�س اأعوان اخلدمات العامة ممن يعملون 

يف جم��ال الدف��اع ع��ن حقوق املراأة. فلنكت�ش��فهم معا. 

32 هذه القائمة لي�شت �شاملة فهي ت�شمل املنظمات التي التقينا بها (رف�شت بع�س 

اجلمعيات طلباتنا لإجراء لقاء، اأما البع�س الآخر فلم نتمّكن من مقابلته). 
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وتعت��ر امل�ش��اعدة املادي��ة العاجل��ة واحل�ش��ول عل��ى 
الرعاية و ال�شحة والتوجيه فيما يتعلق باحلقوق اإ�شافة 
اإىل الإن�ش��ات، ج��زءا م��ن ه��ذه الإ�ش��تجابات الأولّية التي 
ميك��ن اأن تق��ّدم بطريق��ة اأو باأخ��رى لاأمه��ات م��ن ط��رف 
اأغل��ب الفاعل��ن عل��ى املي��دان �ش��واء كان��وا م��ن القط��اع 
العام اأو اجلمعياتي. ومثلما اأ���رنا اإىل ذلك �ش��ابقا، فاإّن 
الأمهات ل يظهرن اإل قبل يوم واحد من الولدة. وعندها، 
وحتت تاأثر الإنهاك واخلوف ت�شعى كل واحدة منهّن اإىل 
اإخفاء ق�شتها. فامل�ش��تقبل بالن�ش��بة اإىل الكثر منهّن بداأ 

يته��اوى اأمام اأعينهّن. 

�لإن�صات وبناء �لثقة، كدعامتني �أ�صا�صّيتني
ب��ّن لن��ا املهني��ون الذي��ن ات�شلن��ا به��م اأهمي��ة الإن�شات 
اإىل الأمه��ات العازب��ات وطماأنته��ّن خ��ال اللق��اء الأول 
معهّن، مع التاأكيد على �رورة اعتماد موقف يقوم على 
الإح��رام ولطف املعاملة. وتت��ّم اأوىل ح�ش�س الإن�شات 
مبج��ّرد و�ش��ع الأّم ملولوده��ا يف م�شت�ش��فى ال��ولدة اأو 
يف مق��رات اجلمعي��ات امل�ش��اعدة لها. اأم��ا الغاية من ذلك 
فه��ي �شم��ان القدرة على متابع��ة الأمهات الات��ي قّررن 
الإحتف��اظ باأطفاله��ّن اأو موا�ش��اة اأولئ��ك الات��ي ل زل��ن 
��ة ه��ذه الأم،  م��رّددات. م��ن الأه��داف اأي�ش��ا معرف��ة ق�شّ
واأ�شوله��ا، واكت�ش��اف نق��اط قوته��ا و�شعفه��ا، واإعامها 
بحقوقها وبكيفية ح�شولها على الرعاية ال�شحية، ولكن 
وب�شكل اأخ�ّس لتمكينها من حلول لحتياجاتها الفورية. 

ال يمكن التفكير في مشروع حياة خاص باألم وطفلها إال إذا تمّ حسم مسألة 
اإلحتياجات األولية، حتى وإن كان ذلك بطريقة وقتيّة. 

الرعاية العاجلة
ا�ستجابات لاإحتياجات االأولّية

وتوؤّك��د ه��دى خم��ر الأخ�شائي��ة النف�ش��انية يف مرك��ز 
الدف��اع والإدم��اج الجتماع��ي 33 (CDIS) يف ناب��ل اأّن 
» الأم العزب��اء التي ل ت�ش��تطيع اأن تتخذ ق��رارات هي اأم ل 
تع��رف حقوقه��ا وحق��وق طفله��ا. ول ميكن له��ا مبفردها 
اأن جتد حلول لهذه امل�ش��اكل. ولذلك فاإّن املراحل الأوىل 
مل�ش��اعدتها تتمّث��ل يف توعيته��ا به��ذه احلق��وق، بذك��ر 
الن�شو�س القانونية التي تتعلق بو�شعها لتعلم اأّن هناك 
قوانن حتميها ولت�ش��تعيد ثقتها يف نف�ش��ها م��ن جديد «. 
ولتحقي��ق ه��ذه الغاي��ة يج��ب اأن تتوّفر عوام��ل ثاثة هي 

الإهتم��ام و املاحظ��ة و التوجي��ه. 
ويف املغرب، تقوم جمعية اإن�شاف بعملية اإن�شات اأوىل 
يف م�شت�ش��فى ال��ولدة. وتق��ول ليل��ى ب��ن يحيى، املر�ش��دة 
الإجتماعي��ة يف هذا ال�ش��اأن: » نحن نح��اول اأن نريها اأّنها 
لي�شت وحيدة, فرنافقها, ون�شاعدها «. واإّن هذه امل�شاعدة 
الفعلية وامللمو�شة هي التي �شت�شاهم يف اإعطائها الثقة 

يف نف�شها.
وميك��ن للط��رف املح��اور اأن يك�ش��ب ثق��ة الأم اإذا اأظه��ر 
ب�ش��كل وا�ش��ح كث��را م��ن التفّه��م واللط��ف يف املعامل��ة. 
وتقول فاطمة ال�شويكت، الرئي�شة املوؤ�ش�شة جلمعية وداد 
للم��راأة والطف��ل يف مراك���س، وهي الهيكل الوحيد يف تلك 

اجله��ة ال��ذي يوّفر الإقام��ة لاأمه��ات العازبات:

33 مراكز الدفاع والإدماج الجتماعي (CDIS) هي منظمات تابعة لوزارة ال�شوؤون 

.(MAS) الجتماعية التون�شية
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   نحاول أن نريها أّنها ليست وحيدة،”
    فنرافقها، ونساعدها.

ليلى بن يحيى مر�سدة اإجتماعية بجمعية اإن�ساف

» يف البداي��ة، تق��ول غالبيته��ّن اإّنه��ّن ك��ّن �شحي��ة عملي��ة 
اغت�ش��اب « وت�شي��ف » نق��وم اأول بتق��دمي وجه��ة نظرن��ا 
حول و�شعها. وعندما تتمكّن من فهم مقاربتنا، ت���رع 
ة  يف احلدي��ث ع��ن عاقاته��ا العاطفي��ة ول تع��ود اإىل ق�شّ

الإغت�ش��اب م��ن جديد «.
ومتّث��ل عملي��ة الإن�ش��ات و حماول��ة بن��اء الثق��ة يف اإط��ار 
هذا الو�شع الطارئ مراحل حا�شمة بالن�شبة اإىل امل�شتقبل.

�مل�صاعدة �ل�صحية  و�ملادية �لطارئة
اأجم��ع الفاعل��ون داخ��ل اجلمعيات اأثن��اء لقائنا بهم على 
اأّن اأوىل امل�ش��اعدات الت��ي يق��ع تقدميها لاأم التي تعي���س 
هذه املحنة هي احلاجيات احليوّية ال�رورية كاحلليب 
واحلفاظات، اإ�شافة اإىل توجيهها فيما يتعلق بالإجراءات 
الت��ي يج��ب عليها اتباعها للح�شول على الرعاية الطبية 
اأو املتابع��ة املجاني��ة يف امل�شت�ش��فى ل�شحته��ا و�شح��ة 
مولوده��ا. وب��ّن ه��وؤلء الفاعل��ون كذل��ك اأّن��ه ميك��ن اأن 
ُيق��رح على بع���س الأمهات تقدمي م�ش��اعدة مادية لدفع 
معل��وم الك��راء، وعل��ى اأخري��ات توفر مكان باأح��د مراكز 
الإ�ش��تقبال، اأو تقدمي الإحاطة النف�ش��ية اأو ربط ال�شلة مع 
الأ�رة ملحاولة ا�شتئناف احلوار معها من جديد. وتعترب 

كل هذه امل�ش��اعدات جيدة بالن�ش��بة اإىل الأم.
غر اأّن بع�س اجلمعيات تف�شل يف و�شع م�شاريع طويلة 
املدى ت�شمح لاأمهات بتحقيق ا�شتقاليتهّن. ولذلك فلي�س 
م��ن الن��ادر اأن ن��رى بع���س الهي��اكل توا�شل م�ش��اعدتهّن 

طيل��ة �ش��نوات دون اأن يق��ع التفك��ر يف م�ش��ار اآخر يحّقق 
لهّن الإ�شتقالية التامة. كما لحظنا على عن املكان اأّن 
هذا الو�شع يخلق عاقة قائمة على التواكل ي�شعب بعد 

ذلك قطعها. 
اأم��ا م��ا يتعل��ق بالرعاي��ة ال�شحي��ة، ف��اإّن اأغل��ب الأمه��ات 
نظ��را  حلمله��ّن  متابع��ة  ب��اأّي  يتمّتع��ن  ل  العازب��ات 
ل�شطراره��ّن اإىل الإختف��اء. وتعت��رب ه��ذه الفئ��ة معّر�ش��ة 
للخط��ر وع��ادة م��ا تنت��ج ع��ن مث��ل ه��ذه احل��الت ع��ّدة 
م�شاعفات على �شحة الأم اأو الطفل. ولذلك فاإّن الرعاية 
ال�شحي��ة لفائ��دة الأم من��ذ اللقاء الأول تعت��رب ذات اأولوية 
رئي�ش��ية بالن�ش��بة اإىل اجلمعي��ات. بالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، 
ف��اإّن تدّخله��ا ي��وؤدي اإىل توفر الرعاية اجلي��دة من طرف 

املهني��ن ال�شحّي��ن.
ويف املغ��رب، تك��ون ال��ولدة داخ��ل امل�شت�ش��فيات العامة 
جماني��ة. اأم��ا بقي��ة اخلدم��ات ال�شحي��ة الأخ��رى فه��ي 
عادة مبقابل اإل اإذا كان ال�ش��خ�س حاما لبطاقة ت�ش��ّمى 
» راميد « ت�ش��ّلم اإىل الن�ش��اء اللواتي ل ينتمن اإىل اأّي نظام 
اإجباري للتاأمن على املر�س. ولكن ّ الأمهات العازبات 
ل ي�شتطعن احل�شول على هذه البطاقة اإل بعد �شعوبات 
كبرة لأّنهّن يجب اأن ي�شتظهرن ب�شهادة اإقامة للح�شول 
عليها. ولكنهّن، وبعد طرد عائاتهّن لهّن، ل ميتلكن يف 

اأغلب الأحيان مقّرا ثابتا لل�ش��كنى ! 
و تتكّف��ل جمعي��ة اإن�ش��اف يف ال��دار البي�ش��اء، و 100 % 
اأمهات يف طنجة، اأو جمعية وداد يف مراك�س مب�شاريف 
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الرعاي��ة ال�شحي��ة الفحو�ش��ات الطبي��ة اخلا�ش��ة به��وؤلء 
الأمه��ات خ��ال ف��رة احلم��ل وبع��د ال��ولدة. تق��وم ه��ذه 
اجلمعي��ات به��ذا الأم��ر يف ح��دود اإمكانياته��ا املادي��ة 
م�ش��تعينة يف ذل��ك ب�ش��بكة م��ن الأطب��اء يف جم��ال الط��ب 
الع��ام وط��ب الإخت�شا���س الذي��ن يقدمون ه��ذه اخلدمات 
لفائ��دة اجلمعية ب�ش��كل جم��اين اأو باأجور منخف�ش��ة جّدا. 
ولقد متّكنت جمعية اإن�شاف من اإقامة مركز طبّي تعمل 
فيه ممر�شة م�شاعدة و ممر�شة اأطفال ب�شكل م�شتمّر مع 
الأمهات والأطفال املقيمن. ومتنح الأدوية اإىل الأمهات 
ب�شفة جمانية حتى بعد مغادرتهّن ملركز الإقامة وذلك 
اإىل ح��ن بل��وغ اأطفاله��ّن �ش��ّن الث��اث �ش��نوات. كما تقوم 
اجلمعي��ة، ح�ش��ب احلاج��ة، بتوجي��ه الأمه��ات اإىل الأطباء 

ال���ركاء و تتكّف��ل بجزء من تكالي��ف العاج.
و يف تون���س, تتوّق��ف جماني��ة الع��اج بالن�ش��بة اإىل الأم 
والطفل على راأي املر�شدة الإجتماعية. اأّما الطفل » املولود 
خ��ارج اإط��ار ال��زواج « فتمن��ح له بطاقة ع��اج جماين من 
ط��رف وزارة ال�شح��ة م��ّدة �شاحيتها ثاثة اأ�ش��هر قابلة 
للتجديد ح�ش��ب تقدير املر�ش��دة الإجتماعية. اأما بالن�شبة 
اإىل الع��اج املج��اين ل��اأم، فاإّنه��ا حتت��اج اإىل دفر عاج 
خم�ش�س يف الأ�شل للعائات املعوزة، ويعترب احل�شول 
عليه بالن�ش��بة اإىل هوؤلء الأمهات اأمرا �شعبا للغاية. يف 
كلت��ا احلالتن، تعت��رب الإج��راءات طويلة و�شعبة خا�شة 
عن��د وق��وع مر���س اأو يف احل��الت الطارئ��ة، وذل��ك رغ��م 

تدّخل اجلمعيات. 
تق��ول اإينا���س الع��وادي، املر�ش��دة الإجتماعي��ة امل�ش��وؤولة 
عن املتابعة الإجتماعية والقانونية لاأمهات املقيمات 
ل��دى جمعي��ة اأمل: » يحدث اأحيانا اأن نت�ش��ّلم البطاقة بعد 
اأن انته��ت م��دة �شلوحيته��ا، بينم��ا يكون الطف��ل بحاجة 
ملّحة اإليها. فالأم العزباء ل ت�شتطيع اأن تدفع م�شاريف 
عملي��ة جراحي��ة اأو تكالي��ف ح�ش�س يف تق��ومي الأع�شاء 
لفائدة الر�شيع. ولذلك يجب على املر�شدات الإجتماعيات 
داخل امل�شت�ش��فيات اأن يقمن بت�ش��هيل عملية جتديد هذه 
البطاق��ة. اأم��ا عندم��ا تك��ون هن��اك ح��الت ا�ش��تعجالية، 

��ل الر�شيع على  فاإّن��ه يج��ب عليه��ّن التدّخ��ل حّتى يتح�شّ
الع��اج املنا�ش��ب، بوج��ود البطاق��ة اأو بدونه��ا، حت��ى 
الإداري��ة بع��د  القي��ام بالإج��راءات  الأم��ر  واإن تطّل��ب 
ذل��ك «. كان��ت جمعي��ة اأم��ل قد اأبرم��ت اتفاقية ���راكة مع 
م�شت�ش��فى املنج��ي �ش��ليم بتون���س (بالق��رب م��ن مقره��ا) 
تق�ش��ي مبجاني��ة الع��اج بالن�ش��بة اإىل ه��وؤلء الأمه��ات 
واأطفالهّن. اأما يف اجلزائر، فتقّدم الرعاية ال�شحية اأثناء 
فرة احلمل ب�شفة جمانية جلميع الن�شاء. وي�شكو النظام 
ال�شح��ي الع��ام م��ن نق���س ف��ادح على م�ش��توى املهنّين 
والأجه��زة، ذل��ك اأّن امل��دد الت��ي يج��ب انتظاره��ا لإج��راء 
التحالي��ل اأو الفحو�ش��ات ع��ادة م��ا تك��ون طويلة ج��دا. اإذ 
ي�شع��ب على �ش��بيل املث��ال احل�ش��ول على موع��د معقول 
لإج��راء فح���س بالأ�ش��عة �ش��واء كان��ت امل��راأة متزّوج��ة اأم 
ل. وه��و م��ا ي��ربز اأّن ه��ذه ال�شعوب��ات ل تقت���ر عل��ى 
الأمهات العازبات فح�ش��ب. مما يدفع بالن�ش��اء القادرات 
عل��ى توفر ثمن العاج اإىل التوّج��ه اإىل القطاع اخلا�س. 
تق��وم اجلمعي��ات م��ن جهته��ا برب��ط الأمه��ات بالأطب��اء 
املتعاونن معها من خال تقدميهم للعاج ب�شكل جماين 
 مثلما هو احلال بالن�شبة اإىل جمعية جندة الن�شاء يف �شدة
 (SOS Femmes en Détresse) ون�ش��اء جزائري��ات مطالب��ات 
بحقوقه��ّن (FARD) ب��� وه��ران. فلق��د جن��ح املوّظف��ون 
الدائم��ون يف ه��ذه اجلمعي��ة الأخ��رة يف توعي��ة بع���س 
املهني��ن يف املركزي��ن الطبي��ّن الإجتماعي��ن اللذي��ن 
تتعامل معهما اجلمعية، وب�ش��كل وّدّي، ب�رورة ت�شهيل 

عملي��ة ا�ش��تقبال الأمهات.

�لتوفر �لعاجل لل�صكن
تقول حجيبة ال���رقاوي، املر�ش��دة الإجتماعية ومن�شقة 
م���روع امل�شت�ش��فيات العامة يف جمعية اإن�شاف بالدار 
البي�شاء: » عادة ما تعي�س هوؤلء الن�شاء يف الأ�شهر القليلة 
الأوىل مع اأ�رهّن ذلك اأّن عامات احلمل مل تظهر عليهّن 
بعد. ولكّنهّن، بن ال�شهر الرابع واخلام�س، ي�شطررن اإىل 
الف��رار يف اجت��اه اأّي م��كان اآخر. وحت��ى اأولئك الاتي كّن 
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ي�شاركن غرهّن اإحدى الغرف اأو يع�شن يف غرف �شغرة 
�شيجدن اأنف�شهّن يف العراء نتيجة رف�س �شاحب امل�شكن 
لبقائهّن مبجرد اكت�شافه حلملهّن وعندها �شت�شبح هوؤلء 
الن�ش��اء با ماأوى وبا عمل قاّر وت�شبح ظروف حملهّن 

�شعبة للغاية «. 
وتلّخ���س ه��ذه الق�ش��ة - الت��ي �ش��معناها يف كث��ر م��ن 
��ح حاجتهّن  الأحي��ان - ماأ�ش��اة ه��وؤلء الن�ش��اء كما تو�شّ
امللح��ة لإيج��اد م�ش��كن. فبدون هذه امل�ش��اعدة، �ش��يجدن 
اأنف�ش��هّن يف ال�ش��ارع م��ع اأطفاله��ّن اأو �ش��يتخّلن عنه��م 
للعودة من جديد اإىل اأ�رهّن. وهكذا يت�شح لنا اأّن غياب 
ال�شكن ميّثل العقبة الرئي�شية الأوىل اأمام م�روع اإدماج 

الأم م��ع طفله��ا. 
ميك��ن اأن يك��ون العث��ور عل��ى ه��ذا الن��وع م��ن ال�ش��كن 
العاج��ل، ح�ش��ب املنطقة، مهمة �ش��به م�ش��تحيلة، ذل��ك اأّن 
اجلمعي��ات الت��ي تقرح��ه عادة م��ا تواجه �شغط��ا كبرا. 
ويزداد الو�شع �ش��وءا بالن�ش��بة اإىل الأمهات الاتي يع�شن 
يف املناط��ق النائي��ة لأنهّن غالبا ما يفتقرن اإىل و�ش��ائل 
تنقلهّن اإىل املدن الكبرة. ولقد كنا �شاهدين على ذلك يف 
بن��ي م��ال (وه��ي بلدة تقع يف و�ش��ط املغ��رب) من خال 
اأم �ش��ابة عزب��اء مل تك��ن تريد التخل��ي عن طفلها ومل يكن 
لديه��ا م��كان تذه��ب اإلي��ه اأو اإمكانيات للتنّق��ل اإىل مدينة 
اأخ��رى. وقامت اجلمعية املحلية اإن�ش��ات INSAT، التي مل 
تكن قادرة على متكينها من ماأوى، بتمويل رحلتها اإىل 
الدار البي�شاء، ليتّم التكّفل بها من طرف جمعية اإن�شاف 

.INSAF

يف املغرب، تعطي الثقافة اجلمعياتي��ة الأولوية لإدماج 
الأمهات خال فرة احلمل، حتى ولو حدث ذلك يف وقت 
متاأّخ��ر. فم��ن جهة اأوىل، يعترب من النادر جدا اأن تك�ش��ف 
املراأة عن حملها قبل �شهره ال�شاد�س. ومن جهة ثانية، ل 
متلك اجلمعيات غالبا الو�شائل الكافية للتكّفل بهّن قبل 
ال�ش��هر الثام��ن. ويف هذا البلد، كما هو احل��ال يف اجلزائر، 
ل يزال توفر ال�ش��كن ميثل م�ش��كلة كبرة، فاجلمعيات ل 
ت�شتطيع تلبية كل الطلبات اأما العر�س من جانب القطاع 

الع��ام ف��ا ي��زال حم��دودا ج��دا. ث��ّم اإّن معظ��م اجلمعي��ات 
الت��ي تق��دم حل��ول مل�ش��األة ال�ش��كن – مث��ل جمعية الن�ش��اء 
اجلزائريات من اأجل التنمية AFAD واأحيانا جمعية جندة 
الن�ش��اء يف �ش��دة SOS Femmes en Détresse يف اجلزائر34، اأو 
100 % اأمهات و اإن�شاف INSAF يف املغرب – ل ترى فيها 

اإل حل��ول طارئ��ة، م��ع توف��ر دعم متع��دد الأوج��ه لفائدة 
الأم لإعداد ت�شّور م�ش��بق مل�ش��رتها احلقيقية نحو اإعادة 

الإدماج.

وتبق��ى الأمه��ات داخ��ل ه��ذه الإقام��ات الت��ي توّفره��ا 
اجلمعيات ما معّدله   اأربعة اأ�ش��هر. تت�شّمن الأن�ش��طة التي 
يق��ع القي��ام به��ا معه��ّن ع��ّدة مكون��ات ته��دف كله��ا اإىل 
م�ش��اعدتهن اإىل اأق�ش��ى ح��ّد يف م�ش��عاهّن لإع��ادة بن��اء 
الثق��ة يف اأنف�ش��هّن خ��ال ه��ذه الإقام��ة وذل��ك م��ن خال: 
الإحاطة النف�شية والطبية والجتماعية واملهنية بالن�شبة 
اإىل العاق��ة ب��ن الأم والطف��ل، اإ�شاف��ة اإىل الو�ش��اطة 

الأ���رية. و�ش��نتناول ه��ذه التج��ارب بالتف�شي��ل اأدن��اه.

 غياب السكن يمّثل العقبة الرئيسية ﴿

االأولى أمام مشروع إدماج االأم مع 

طفلها. 

34 تعطي جمعية جندة الن�شاء يف �شدة الأولوية ل�شت�شافة وحماية الن�شاء �شحايا 

العنف، و مبا اأّن حالت العنف متنوعة وعديدة، فاإّن الأمهات العازبات تعتربن اأقلية. 
وقد ا�شتقبلت اجلمعية 15 منهّن خال العامن املا�شين. 
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تعت��رب تي��زي وزو، عا�شم��ة الولي��ة الت��ي 
حتم��ل نف���س ال�ش��م ورم��زا ملنطق��ة القبائل 
اإىل جان��ب مدين��ة بجاي��ة، وه��ي منطق��ة 
العا�شم��ة  اجلزائ��ر  ���رقي  تق��ع  جبلي��ة 
ويحده��ا �ش��مال البح��ر الأبي���س املتو�ش��ط. 
الهوي��ة  ذات  املناط��ق  ه��ذه  يف  تعم��ل 
الأمازيغي��ة، جمعي��ة ذات توّج��ه ثق��ايف 
تدع��ى اأمو�ش��ناو، و ه��ي تعم��ل م��ن اأج��ل 
الدف��اع ع��ن حق��وق الإن�ش��ان وحمارب��ة 
العنف �شد الن�شاء والأطفال منذ عام 1992. 
كم��ا يهت��ّم ه��ذا الهي��كل اأي�ش��ا باحتياجات 
املنطق��ة،  ه��ذه  يف  العازب��ات  الأمه��ات 
الات��ي ع��ادة ما يكّن ل ح��ول لهّن ول قّوة.

يف  املهنّي��ة  قّت��اف،  ادي��ت  ت�شّ وتق��ول 
جمال الإت�شال والكاتبة العامة امل�ش��اعدة 
املتطوع��ة مبكت��ب اأمو�ش��ناو متحّدث��ة ع��ن 
ه��ذا الواق��ع: » توجد الكثر م��ن النتقادات، 
و يج��ب عل��ى الفتي��ات تغي��ر امل��دن ط��وال 
ف��رة احلم��ل «. خ��ال ه��ذه الف��رة، تعي���س 
ه��وؤلء الن�ش��اء بعي��دا ع��ن الأنظ��ار، وع��ادة 
م��ع يك��ون ذل��ك عن��د اأ�شدق��اء اأو اأق��ارب 
متعاطف��ن معه��ا وراغب��ن يف حمايته��ا. 
ع��اوة عل��ى الع��ار ال��ذي يلح��ق به��وؤلء 
الفتي��ات احلوام��ل خ��ارج اإط��ار ال��زواج يف 
ه��ذه املنطق��ة، فاإّنه��ّن معرّ�ش��ات اأحيان��ا 
اإىل خط��ر امل��وت، وذل��ك لأهمّي��ة قيم��ة 
ال���رف ل��دى العائل��ة وعن��د الإخ��وة عل��ى 
وج��ه اخل�شو���س... وت�شي��ف املتحّدث��ة: 
» اإن الخ��وة يوؤّث��رون عل��ى اآبائه��م حت��ى 
يقوموا بطرد بناتهم ونحن نتلقى العديد 

م��ن التهدي��دات م��ن طرفه��م «. 
يغل��ب الطاب��ع الريف��ي عل��ى منطق��ة 

القبائ��ل وع��ادة م��ا تك��ون امل��دن هن��اك 
�شغ��رة ومتّر فيه��ا الأخبار ب���رعة. يعّد 
م��ن الن��ادر يف ه��ذه املنطق��ة - كم��ا ه��و 
احل��ال يف بقي��ة الب��اد - اأن حتتف��ظ الأّم 

العزب��اء مبولوده��ا. 

العاجلة امل�شاعدة 
اأمو�ش��ناو  اإىل جمعي��ة  تاأت��ي الأمه��ات 
لطل��ب امل�ش��اعدة اأو التوجي��ه وه��ّن يف 
الع��ادة يف ال�ش��هر الرابع اأو اخلام���س من 
احلم��ل، بع��د اأن بلغته��ّن بع���س الأ�ش��داء 
ع��ن ه��ذه اجلمعي��ة اأو اإث��ر توجيهه��ّن م��ن 
ط��رف مديري��ات الن�ش��اط الإجتماع��ي 
(DAS) اأو امل�شت�ش��فيات. وتق��وم اجلمعي��ة 

وفق��ا  احلل��ول  لإيج��اد  مبرافقته��ّن 
لحتياج��ات كل واح��دة منه��ّن. وتق��ول 
» نق��وم  الغر���س:  ه��ذا  يف  ت�شادي��ت 
م��ا  لن��ا  فروي��ن  اإليه��ّن،  بالإ�ش��تماع 
ح�ش��ل، ث��ّم نحاول بعدها التو�ش��ط بينها 
وب��ن وال��د الطف��ل. تنته��ي العملي��ة يف 
معظ��م الأوق��ات بالف�ش��ل، ولكننا نحاول 
عل��ى اأي��ة ح��ال اإقن��اع الطرف��ن ب��اأن هذا 
الطف��ل �ش��وف ي�شب��ح �شحي��ة يف ح��ن 
اأنهم��ا اإذا اعتني��ا به فاإّنه �ش��يتم حل هذه 

امل�ش��كلة «.
الن�ش��وية  املنا�شل��ة  لن��ا  واأو�شح��ت 
رئي�ش��ة  نائب��ة  املو�ش��اوي  فروج��ة 
جمعي��ة اأمو�ش��ناو وامل�ش��وؤولة ع��ن خلي��ة 
الإن�ش��ات اخلا�ش��ة بالن�ش��اء والأطف��ال 
�شحاي��ا العن��ف يف ه��ذه اجلمعي��ة، اأّن 
��ل اأثن��اء اإج��راء فحو�شات  اجلمعي��ة تف�شّ

الأمه��ات  مرافق��ة  والتحالي��ل  احلم��ل 
تفادي��ا لإهانته��ّن م��ن ط��رف املهني��ن 
ال�شحي��ن ودفاع��ا ع��ن حقوقه��ّن، مث��ل 
احل��ّق يف اإ�ش��ناد األقابه��ّن اإىل اأطفاله��ّن. 
اأم��ا فيم��ا يتعل��ق بالإقام��ة، ف��اإّن ه��ذه 
اجلمعي��ة غالبا ما ت�شطّر اإىل اللجوء اإىل 
املراك��ز اأو اجلمعي��ات العامة يف اجلزائر 
العا�شم��ة، ذلك اأّن مدنهّن ل تقدم حلول 
للح��الت الإ�ش��تعجالية. للح�ش��ول عل��ى 
امل�ش��اعدة القانوني��ة، تعتم��د اجلمعي��ة 
عل��ى م�ش��اعدة املحام��ن املتطوع��ن. 
كم��ا تق��وم اأي�ش��ا بتنظي��م دورات ملح��و 
وتعلمه��ّن  الأمه��ات  لفائ��دة  الأمي��ة 
بال��دورات الت��ي تقدمه��ا املراك��ز العام��ة 

اأو اخلا�ش��ة الأخ��رى.
اجلمعي��ة  قام��ت   ،2014 �ش��نة  يف 
بتجرب��ة جدي��دة لتدري��ب الن�ش��اء عل��ى 
ومتّتع��ت  التقليدي��ة.  احللوي��ات  �شن��ع 
 15 اأ�ش��هر،  التكوي��ن مل��دة ثاث��ة  به��ذا 
اأم��ا عزب��اء م��ن ب��ن 50 ام��راأة م�ش��جلة 
يف ه��ذا التدري��ب. وي�ش��اعد بي��ع ه��ذه 
احللوي��ات التقليدي��ة لأ�شح��اب املتاج��ر 
ه��وؤلء الن�ش��اء عل��ى ا�ش��تعادة حيوّيتهّن، 
حت��ى واإن كان ه��ذا الأم��ر غ��ر كاف. 
اأّدت ه��ذه التجرب��ة اإىل اتخ��اذ امراأت��ن 
م��ن ه��ذه املجموع��ة ق��رار الإحتف��اظ 
بابنيهم��ا ول ت��زال اجلمعي��ة حري�ش��ة 
عل��ى الإت�ش��ال بجمي��ع ه��وؤلء الن�ش��وة 
ملتابعته��ّن وموا�شل��ة توعيته��ّن حت��ى 
يتجّن��ن حم��ا اآخ��ر غ��ر مرغ��وب في��ه. 
» فق��د يك��ّن مث��ال لأولئ��ك الات��ي ياأت��ن 

بعده��نّ «.

تجربة جمعية أموسناو لمساعدة األمهات في منطقة القبائل
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يف �جلز�ئيير، �لعودة �إىل �لور�ء ! 
يعت��رب توف��ر ال�ش��كن يف اجلزائ��ر م�ش��كلة رئي�ش��ية. 
فف��ي املا�ش��ي، كان��ت م�شت�ش��فيات ال��ولدة تعر���س 
اأ���ّرة على الن�ش��اء بداية من ال�ش��هر ال�شابع من احلمل. 
وي�ش��مح ه��ذا الإج��راء مبراقب��ة �شحته��ّن ولكن��ه اأي�ش��ا 
يه��دف اإىل حمايته��ّن �ش��د جرائ��م ال���رف و�شد ردود 

الفع��ل الغا�شب��ة م��ن اأقاربه��ّن الذك��ور.
لكّن هذه املمار�ش��ة تنتمي لاأ�ش��ف اإىل حقبة ما�شية، 
ح��ن كان القان��ون ين���ّس على توف��ر احلماية والدعم 
لاأمه��ات العازب��ات ونعن��ي بذل��ك قان��ون ال�شح��ة 
العمومي��ة ل�ش��نة 1976، وال��ذي كان يهدف اإىل احليلولة 
دون التخل��ي ع��ن الأطف��ال. كان ن���سّ ه��ذا القان��ون، 
�س ف�ش��ا كاما حلماية  ال��ذي األغ��ي �ش��نة 1985، يخ�شّ
ودع��م الأمه��ات العازبات يف اجلزائر. وهو ين�ّس على 
���رورة تكّف��ل » اخلدم��ات الجتماعي��ة بعملية البحث 
ع��ن عم��ل لفائ��دة الأم وع��ن اأب��وة ممكن��ة لطفله��ا « 35 ! 
وبف�شل هذا القانون، فتحت منازل خا�شة بالأمهات 
ل�ش��تقبال الن�شاء احلوامل بداية من ال�شهر ال�شابع من 
احلم��ل (اأو اأق��ل اإذا ل��زم الأم��ر)، ورعاي��ة الأم والر�شيع 
مل��دة ثاث��ة اأ�ش��هر تقريب��ا. و حتّدث��ت جمموع��ة م��ن 
املر�شدات الإجتماعيات والقوابل عن هذه امل�شاعدات 

الت��ي وىّل زمنها.
اأم��ا حالي��ا، ولاأ�ش��ف، ف��اإّن م�شت�ش��فيات ال��ولدة مل 
تع��د تقب��ل تقريب��ا اأّي اأّم قبل الولدة. ويعترب مركز دار 
احل�ش��نة بزغ��ارة باجلزائ��ر العا�شم��ة، ال��ذي يق��ع حتت 
اإ���راف الولية، املوؤ�ش�ش��ة العامة الوحيدة يف اجلزائر 
التي ت�ش��ت�شيف الأمهات مع اأطفالهّن. مل نح�شل على 
اإذن بزي��ارة ه��ذه املوؤ�ش�ش��ة الت��ي اأ�شبح��ت معروف��ة 

ب�شوء �ش��معتها. 

35 الدرا�شة ال�شتق�شائية اجلزائر – خمطط اجلهات الفاعلة من اأجل اندماج اجتماعي 

ومهني اأف�شل لاأمهات العازبات يف املغرب العربي 2012-2015، عائ�شة بالري�س 
بال�شيخ الفاقون و اإمييلي بارو، 2013، �س 17.

حواجز غري مرئية اأمام م���روع االأم 
لالإحتفاظ بطفلها 

ب���رورة  مو�ش��اوي  فروج��ة  تذّكرن��ا 
ت�ش��ّلح الأم الراغب��ة يف الإحتف��اظ بطفله��ا 
بال�شجاعة، وذلك لوجود العديد من احلواجز 
اأم��ام الأمه��ات الوحيدات م��ع اأطفالهّن يف 
اجلزائ��ر ومن ذلك ما جت��ده هوؤلء الأمهات 
من �شعوبات ل�شتئجار �شقة ب�شبب رف�س 
اأ�شحابه��ا يف اأغل��ب الأحي��ان، اأو للحف��اظ 
عل��ى وظائفه��ّن. وعاين��ت اجلمعية العديد 
م��ن ح��االت ط��رد االأمه��ات العازب��ات بع��د 
اكت�ش��اف حقيقته��ّن. كم��ا اأن��ه يج��ب عليها 
اأن تثب��ت با�ش��تمرار ويف جمي��ع احل��الت 
يف احلي��اة اليومي��ة اأنه��ا اأّم الطف��ل. اإ�شافة 
اإىل الإهان��ة الت��ي �ش��يتعّر�س اإليه��ا ه��ذا 
الطف��ل طيل��ة حيات��ه الدرا�ش��ية. وت�شي��ف 
فروجة مو�شاوي اأّن اجلميع �شيعلم اأّنه با 
اأب و�ش��يقال م��ن حول��ه اإّن��ه » ل وج��ود لأم 
وحي��دة و اإّن و�شعه��ا غ��ر قان��وينّ «. وبع��د 
اأن تتعب الأم من هذه املعاناة، ينتهي بها 

الأم��ر اإىل التخّل��ي ع��ن ابنها. 
العازب��ات  بالأمه��ات  التحر���س  وميّث��ل 
من قبل ال�ش��بكات الإجرامي��ة دافعا خطرا 
اآخ��ر للتخلي ع��ن الأطفال. اأفادتن��ا فّروجة 
والعديد من اجلمعي��ات الأخرى يف اجلزائر 
واأي�ش��ا يف تون���س واملغ��رب بوج��ود ه��ذه 
احلواف��ز امل�ش��يئة لت�ش��جيع الأمه��ات عل��ى 
التخلي عن اأطفالهّن مقابل مبلغ من املال. 
و تقول فّروجة يف هذا ال�شدد: » لقد تلقينا 
ع��دة تقارير �ش��نة 2013، اإ�شاف��ة اإىل حتقيق 
تق��وم به ال���رطة حاليا بن��اء على طلبنا «. 
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كم��ا ت�ش��تقبل املراك��ز العام��ة ال�ش��تة الأخ��رى 36 يف 
الب��اد العدي��د من الن�ش��اء احلوامل اإ�شافة اإىل ال�ش��كان 
املنكوبن الذين يواجهون اأنواعا عديدة من امل�شاكل. 
ولكنه��ا يف املقاب��ل، ل تقب��ل الأمه��ات م��ع اأطفاله��ّن... 
وي��رى البع���س فيه��ا حتري�ش��ا كب��را عل��ى التخلي عن 
الأطف��ال. رغ��م طلباتن��ا العدي��دة، فاإّنن��ا مل نتمّك��ن م��ن 
مقابلة ممثلن عن وزارة الت�شامن ومديريات الن�شاط 

الإجتماع��ي (DAS) لتن��اول ه��ذه الق�شي��ة.
وتق��ول فاطم��ة بوفني��ك، الأ�ش��تاذة بجامع��ة وه��ران 
ورئي�ش��ة جمعية ن�ش��اء جزائري��ات مطالبات بحقوقهّن 
» عن��د احل��الت الطارئ��ة، نتمّكن من اإقن��اع الأم بقبول 
الإقام��ة لب�شع��ة اأي��ام يف اأح��د الن��زل، اإىل ح��ن العثور 
عل��ى اأ�ش��خا�س على ا�ش��تعداد لدفع م�شاري��ف الإيجار 
لفائدته��ّن مل��دة 3 اإىل 6 اأ�ش��هر. ول يخل��و ه��ذا الأم��ر 
م��ن م�ش��اكل «. م��ن ب��ن امله��ام املختلف��ة الت��ي تق��وم 
به��ا ه��ذه اجلمعي��ة، م�ش��اندة م��ا معّدل��ه ع���ر اأمه��ات 
عازب��ات كل �ش��نة ت��راوح اأعماره��ّن ب��ن 16-35 عام��ا. 
تتمّث��ل  احتياجاته��ّن  اأوىل  اأّن  اإىل  فاطم��ة  وت�ش��ر 
حتدي��دا يف العث��ور عل��ى م��كان اإقام��ة اآم��ن حتى يحن 
موع��د ال��ولدة. وت�شيف: » يف كث��ر من الأحيان نكون 
ملجاأه��م الأخ��ر «. اأم��ا اأولئ��ك الات��ي لديهّن ح��د اأدنى 
م��ن امل��وارد والت�ش��الت فيلج��اأن اإىل حل��ول اأخ��رى. 

يف تون�س، �حلل �لأخر...
يف تون���س، ورغ��م ه��ذه الرعاي��ة الت��ي تب��دو قّيم��ة 
لاأمه��ات العازب��ات (مراك��ز الإقام��ة التابع��ة جلمعي��ة 
اأم��ل مث��ا)، ف��اإّن الو�ش��ع قب��ل ال��ولدة غالبا م��ا يكون 
ماأ�ش��ويا. اإذ ترف���س اأغل��ب الهي��اكل العام��ة ا�ش��تقبال 

الن�ش��اء احلوام��ل اأو الأمه��ات اجل��دد والات��ي ل زل��ن 
م��رددات اأم��ام م�ش��األة الإحتف��اظ باأطفاله��ّن.

لاأمه��ات  واملجاني��ة  الطارئ��ة  الإقام��ة  تتوّف��ر  ول 
العازب��ات اأو عل��ى و�ش��ك ال��ولدة اإل يف ثاث��ة مراك��ز 
عمومي��ة 37 يف جمي��ع اأنح��اء الب��اد وه��ي: مراك��ز 
والهي��اكل   ،(CEOS) الجتماع��ي  والتوجي��ه  التاأط��ر 
التابعة لوزارة ال�شوؤون الجتماعية. ويوجد اأحدها يف 
تون�س واآخر يف �شو�شة وثالث وقع افتتاحه موؤخرا يف 
�شفاق���س. مّت تخ�شي���س ه��ذه املراك��ز لأولئ��ك الات��ي 

لي���س لديه��ّن بدي��ل عن ال�ش��ارع. 
تتكّف��ل ه��ذه املنظم��ات بالأ�ش��خا�س الذي��ن يعان��ون 
م��ن حالة عدم ا�ش��تقرار كب��رة - اأو املعرّب عنهم عادة 
ب� » احلالت الجتماعية « - وهم: كبار ال�شن اأو الذين 
ل م��اأوى له��م والكه��ول يف ح��الت التف��كك الأ���ري 
والأ���ر املفكك��ة م��ع اأطفاله��ا يف بع���س الأحي��ان. 
ت�ش��تقبل ه��ذه املراك��ز الأمه��ات العازب��ات بداي��ة م��ن 
ال�ش��هر ال�ش��ابع م��ن احلم��ل ومل��دة ل تزي��د ع��ن 15 يوما 
بع��د ال��ولدة. و مت��ّر مبرك��ز تون���س العا�شمة �ش��نويا 60 
ام��راأة وق��ع اإر�ش��الهّن م��ن ط��رف جمعي��ات اأو م��ن قب��ل 
امل�شال��ح الجتماعي��ة يف امل�شت�ش��فيات وم�شت�ش��فيات 

ال��ولدة العام��ة يف جمي��ع اأنح��اء الباد. 
اأم��ا غالبي��ة الن�ش��اء الات��ي يق��ع ا�ش��تقبالهّن يف مراكز 
التاأط��ر والتوجي��ه الإجتماع��ي ف��ا رغب��ة لديه��ّن يف 
احلمل، ح�شب ما اأفادنا به البع�س ول متلك اأغلبّيتهّن 
الإمكاني��ات لاإعتن��اء باأطفاله��ّن. كم��ا اأّن��ه لي���س م��ن 
الغري��ب اأن تكت�ش��ف اأّنه��ّن مل ي��زرن م�شت�ش��فى ال��ولدة 
اآخ��ر للقي��ام بفحو�ش��ات مراقب��ة  اأّي م�شت�ش��فى  ول 
احلم��ل. ويق��وم املرك��ز بتوجي��ه الأمه��ات ومتكينه��ّن 

36 الدرا�شة ال�شتق�شائية اجلزائر – خمطط اجلهات الفاعلة من اأجل اندماج اجتماعي 

ومهني اأف�شل لاأمهات العازبات يف املغرب العربي 2012-2015، عائ�شة بالري�س 
بال�شيخ الفاقون و اإمييلي بارو، 2013، �س 33.

37 عند زيارتنا للمركز الإجتماعي حلماية الطفولة يف تون�س يف اأفريل 2014، اأعلمتني 

الإدارة مب�روع افتتاح مركز ثالث يف الباد، حتديدا يف �شفاق�س، وهو ما مّت تاأكيده 
يف وقت لحق.
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م��ن بع���س احلل��ول م��ن اأج��ل احل�ش��ول عل��ى الرعاي��ة 
ال�شحي��ة الأ�شا�ش��ية (بالت�ش��اور م��ع م�شت�ش��فى ال��ولدة 
و�ش��يلة بورقيبة بالن�شبة اإىل متابعة احلمل والولدة)، 
وو�ش��ائل منع احلمل (مع التنظيم العائلي) اإ�شافة اإىل 
النظاف��ة والتغذي��ة. كما يقدم املركز الإحاطة النف�ش��ية 
الت��ي تتخله��ا مقاب��ات فردي��ة وجماعي��ة ته��دف اىل 
تخفي��ف ال�شغ��ط عل��ى الأمه��ات اجل��دد وتعزي��ز احل��وار 

واحلدي��ث بينه��ّن.
كم��ا حت��اول فرق املركز، بن��اء على طلب من الأمهات، 
ال���روع يف عملي��ة الو�ش��اطة م��ع اأ���رهّن اأو م��ع وال��د 
الطف��ل وتعترب حالت النجاح (اأن تقّرر الأم الإحتفاظ 
بطفله��ا) ن��ادرة. ففي هذا البلد، وكما هو احلال يف اأّي 
م��كان اآخ��ر يف ه��ذا اجل��زء م��ن الع��امل، ل يقب��ل معظ��م 
الآب��اء والأمه��ات بناته��م اإل بع��د اأن يق��ّررن التخل��ي 
ع��ن اأطفاله��ّن. ويتكّف��ل املرك��ز اأي�ش��ا بالإج��راءات 

الإداري��ة وبالعاق��ة م��ع من��دوب حماي��ة الطفولة. 
يف تون���س العا�شم��ة، يق��ع مرك��ز التاأط��ر والتوجي��ه 
الجتماع��ي يف الزه��روين، وهي من ال�شواحي النائية 
ج��دا والفق��رة ج��دا. مبج��ّرد جت��اوز ه��ذه ال�شاحي��ة 
ي��راءى ل��ك املبن��ى الرئي�ش��ي ال��ذي ي�ش��م املكات��ب 
والإدارة الفني��ة وه��و ميتد على قطعة اأر�س ذات اأبعاد 
كبرة، ويتكّون من خم�ش��ة مبان متّثل وحدات �ش��كنية 
– يطل��ق عليه��ا اأحيان��ا ا�ش��م » اأجنح��ة «. وه��ي عب��ارة 
ع��ن من��ازل بي�شاء مّت�ش��عة، ولكّنها بنيت و�ش��ط م�ش��هد 
حزي��ن ينبع��ث منه اإح�شا���س ل يت�ش��ّور بالوحدة. يبدو 
املوظف��ون هناك على جانب كبر من النوايا احل�ش��نة، 
ولكنهم عاجزون. فاملركز يفتقر اإىل املوارد ويقّدم ما 
يف و�شعه لفئة من النا�س تعي�س على هام�س املجتمع.

لق��د حّدثن��ا ه��وؤلء املوظف��ون ع��ن املحرم��ات الت��ي 
حتي��ط باحلم��ل خ��ارج اإطار ال��زواج وع��ن ال�شغط الذي 
ي�ش��ّلطه املجتمع على هوؤلء الن�ش��اء وع��دم قبوله لهّن. 
وع��رّب لن��ا اأح��د الأخ�شائي��ن الإجتماعي��ن ع��ن رغبته 
يف م�شاعدتهّن قائا: » نحن نود اأن يكون الوقت الذي 
ين��ه بينن��ا مفي��دا له��ّن. يف احلقيقة نح��ن ل منتلك  يق�شّ
الو�ش��ائل للتفكر يف م���روع حياة معهّن. ولذلك فهّن 
يكتف��ن يف ه��ذا املرك��ز بالإهتمام ب�ش��وؤونهّن اليومية 
ل غر «. ومل يطرح م���روع احلياة اإل يف وقت لحق، 
كم��ا �ش��رى ذل��ك، من خال بع���س اجلمعيات مثل اأمل 

اأو بيت��ي يف تون���س، بف�ش��ل عم��ل املجتمع املدين. 
لك��ن احلقيق��ة ه��ي اأن اجلمعي��ات الت��ي تق��وم مبتابع��ة 
ه��وؤلء الأمه��ات العازب��ات جت��د نف�ش��ها جم��ربة عل��ى 
العم��ل م��ع املراك��ز الإجتماعي��ة حلماي��ة الطفول��ة. لكّن 
ذل��ك ل يعن��ي اأّنها تتذّم��ر من هذا الأمر، ذلك اأّنها متّثل 
احل��ل الوحي��د واملت��اح لديه��ا لتوف��ر امل��اأوى ب�ش��كل 
عاج��ل، يف انتظ��ار اأن يقع العثور على مركز اإيواء اآخر 

ل��اأم م��ع طفله��ا اأو الإع��داد لنف�شالهما. 
ويق��وم املرك��ز الإجتماع��ي حلماي��ة الطفول��ة بتون���س 
بيت��ي  جمعي��ة  نح��و  الأمه��ات  بتوجي��ه  العا�شم��ة 
الات��ي يرغ��ن  اأولئ��ك  اإىل  بالن�ش��بة  اأو -  (تون���س) 
يف الإحتف��اظ باأطفاله��ّن - اإىل جمعي��ة اأم��ل، الت��ي 
تق��وم با�ش��تقبالهّن. وتعت��رب الحتياج��ات اإىل مراك��ز 
الإقام��ة كب��رة يف تون���س. فعل��ى �ش��بيل املث��ال، كانت 
الإحتياج��ات الأولي��ة ل��� 80 % م��ن الن�ش��اء الـــ 90 الاتي 
طل��ن م�ش��اعدة جمعي��ة اأم��ل خ��ال �ش��نة 2013، تتمّث��ل 

ا�شا�ش��ا يف توف��ر ال�ش��كن.
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يمكن أن يكون الطريق إلى االندماج االجتماعي ألم عزباء طويال جدا في مجتمع 
يقمع وفي بلد ال يحترم التزاماته تجاه حقوق المرأة والطفل. ذلك أنّه في أي وقت، 
وبسبب الهشاشة المتأصلة في حالتها، فإنّ حياتها مع طفلها يمكن أن تتعطل من 
جديد ويفشل بذلك مشروع احتفاظها بطفلها. سنكتشف هنا الممارسات والخبرات 

التي تساهم في دعم هؤالء األمهات ومرافقتهنّ في مسيرتهنّ نحو اإلندماج 
االجتماعي. 

نحو التمكين
االجتماعي واملهني لاأم مع طفلها

تمثل الوساطة األسرية والدعم اإلداري والقانوني مكونين أساسيّين يقعان في 
منتصف الطريق بين الرعاية الطارئة وعملية الدعم الطويلة )بل الطويلة جدا( 

لتحقيق االندماج االجتماعي لألم مع طفلها 

أولوّيتان منذ البداية:
الو�ساطة االأ�رسية وامل�ساعدة القانونية 

أ. األم والطفل وبيئتهما: من أجل اإلندماج االجتماعي
تتضمّن المرافقة من أجل تمكين األم مع طفلها مجموعة من اإلجراءات المتنوعة التي ال تقتصر فقط 

على الجانب المهني، رغم ما يكتسيه من أهمية، بل وأيضا على كل ما من شأنه أن يسمح لها 
باستعادة الثقة في نفسها، وأن ترى نفسها مرة أخرى فاعلة في حياتها ال مجرّد ضحية. ويشمل 

هذا الدعم القيام بعملية وساطة حتى تستأنف األم اتصالها مع أسرتها، وهو ما يمثل حال مثاليا 
ولكنه صعب التحقيق. كما ينبغي على هذا الدعم أن يساعدها أيضا في الحصول على حقوقها 
ومعرفة الخطوات اإلدارية والقانونية التي يتعين اتخاذها وهي أمور أكثر استراتيجية وأهمية مما 

يمكن أن نتصوّره. 

م�ش��اعدة  اإىل  ته��دف  منظم��ة  اأّي  ف��اإّن  عموم��ا, 
ه��وؤلء الن�ش��اء �ش��وف تق��رح بطريق��ة اآلي��ة هذي��ن 
املكون��ن. ذل��ك اأّنهم��ا يعت��ربان بطريق��ة اأو باأخ��رى 

قاع��دة م�ش��ركة وهم��ا م��ن الأهمي��ة مب��كان ! 

ح��ل  اأف�ش��ل  عموم��ا  الأ���رية  الو�ش��اطة  وتعت��رب 
الأ���رة تبق��ى  اأّن  الأم م��ع طفله��ا. ذل��ك  مل�ش��تقبل 
اأه��ّم معل��م  احل��الت،  اإليه��ا، ويف معظ��م  بالن�ش��بة 
وجُتم��ع  باإق�شائه��ا.  قام��ت  واإن  حت��ى  وح�ش��ن، 
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اجله��ات الفاعلة على اأهمية الو�ش��اطة مع عائلة الأم، 
وبالت�ش��اور معه��ا. اإىل درج��ة اأّن معظ��م ه��ذه اجله��ات 
تق��وم به��ذا الأمر، بطريقة اأو باأخرى، بغ�س النظر عن 

اإمكانياته��ا املادي��ة. 
وتوؤّك��د نادي��ة ال���رقاوي38 ، الأخ�شائي��ة النف�ش��انية 
» اإع��ادة  اأن  حقيق��ة  عل��ى  املغربي��ة  وامل�شت�ش��ارة 
اأف�ش��ل  يعتب��ر  الأ�ش��ري  الو�ش��ط  داخ��ل  الإدم��اج 
الحل��ول بالن�ش��بة اإل��ى الأمه��ات العازب��اّت. فمهم��ا 
وال�ش��كن  (العم��ل  الدع��م  اأ�ش��كال  م��ن  له��ّن  قّدم��ت 
�ش��رّكزن  فاإّنه��ّن  للطف��ل)،  وامل�ش��اعدة  والرعاي��ة 
با�ش��تمرار عل��ى ذل��ك الإح�شا���س ال��ذي حت��ّول لديه��ّن 
اإىل �شدم��ة م�ش��تمّرة و ه��و: ح��دث طرده��ّن م��ن ط��رف 
عائاته��ّن. وتنظ��ر ه��وؤلء الأمه��ات اإىل ه��ذا الرف���س 
كمظه��ر م��ن مظاه��ر العن��ف ال�ش��ديد. وتعت��رب اإع��ادة 
الإندماج “داخل البنية الأ���رّية ال�شائعة” « بالن�شبة 

اإىل غالبيته��ّن، اأولوّي��ة مطلق��ة. 
تعتم��د اجله��ات الت��ي التقين��ا به��ا عل��ى طريقة حمّددة 
تتمّث��ل يف توعي��ة اأكرث اأفراد الأ���رة تفّتحا وقربا من 
امل��راأة احلام��ل و�ش��تكون مهّمة هذا الفرد بعد ذلك هي 
توعي��ة اأف��راد الأ���رة الآخري��ن. ويتعل��ق الأم��ر ب�ش��كل 
ع��ام بالأخ��وات واأبناء الع��م والعمة واأحد الأعمام يف 

الأحيان. بع�س 
ويعت��رب م��ن الن��ادر ج��دا اأن يك��ون ه��ذا ال�ش��خ�س 
ه��و ال�ش��قيق اأو الأب الل��ذان يتبل��ور فيهم��ا داخ��ل ه��ذه 
املجتمع��ات رف���س ه��ذا الن��وع من احل��الت، مما يثر 

��ح زكي��ة  جمي��ع املخ��اوف عن��د الأم العزب��اء. وتو�شّ
���رامو، املن�ش��قة يف مركز الإ�ش��تماع للن�ش��اء �شحايا 
العنف وجمعية النخيل يف مراك���س، اأّنه » من ال�ش��ائع 
اأي�شا اأن يكون الأب على ا�شتعداد لطرد زوجته اإذا ما 
ع��ادت اإىل البي��ت م��ع ابنتهم��ا احلام��ل اأو م��ع ابنتهما 
وطفلها «. يتلقى املركز حوايل ع���رين طلب م�ش��اعدة 
يومي��ا، 5 % منه��ا �ش��ادرة ع��ن الأمه��ات العازب��ات. 
وتعترب الو�ش��اطة، ح�ش��ب زكية، عملية طويلة و�شعبة 
ولكنه��ا �روري��ة وتقب��ل ن�ش��ف الأمه��ات العازب��ات 
الات��ي يوّجهنه��ّن فك��رة الو�ش��اطة م��ع اأ���رهّن اأو 

���ركائهّن. 
يف اجلزائ��ر، وق��ع اإعامن��ا بظاه��رة جدي��دة تع��ود اإىل 
ع���ر �ش��نوات وتتمّث��ل يف مرافق��ة الآب��اء اأو الإخ��وة 
لبناته��م اأو اأخواته��م اإىل اجلمعي��ات لك��ي يبقن هناك 
حت��ى يق��ع » اإيج��اد ح��ل «. وه��و �ش��يناريو �ش��ائع عل��ى 
نح��و متزاي��د، على م��ا يبدو، رغم كون��ه قليل احلدوث. 
و ه��ذا ي��دّل عل��ى اأّن املنط��ق بقي هو نف�ش��ه دائما وهو 
» امل�ش��كلة « الت��ي  تخلي���س الأم العزب��اء م��ن ه��ذه 

ينظ��ر اإليه��ا كع��بء �ش��يدّمر حياته��ا وم�ش��تقبلها. 
اأم��ا اإذا ب��داأت الو�ش��اطة ف��ا يعن��ي ذل��ك بال���رورة 
اأن امل�شاحلة مع الأ���رة جارية ولكن اإيجاد �ش��خ�س 
متعاط��ف م��ع حال��ة الأم ميّث��ل بالفع��ل ن���را كب��را 
ح��ت  وو�شّ ي�شاحبونه��ا.  الذي��ن  املهني��ن  له��وؤلء 
اإينا���س العوادي، املر�ش��دة الإجتماعية مبركز الإقامة 
التاب��ع جلمعي��ة اأم��ل بتون���س العا�شم��ة، هذه امل�ش��األة 
م��ربزة اأّن » جن��اح الو�ش��اطة مره��ون بالتوا�ش��ل م��ع 
�ش��خ�س واح��د عل��ى الأقل يكون على بّين��ة من الو�شع 
وموافقا على زيارة الأم. �شيكون حلديث اأحد اأقاربها 
معها، اأو حتى قدومه لزيارتها تاأثرا اإيجابيا للغاية 

38 موؤلفة الدرا�شة الإ�شتق�شائية الوحيدة يف املو�شوع بعنوان: مغرب الأمهات 

العازبات - احلجم، الواقع، والإجراءات، والتمثيل وامل�شارات واملعي�س، نادية 
ال�رقاوي، 2010، اإن�شاف 335 �شفحة 
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عليه��ا، وعل��ى حالتها النف�ش��ية. وهذا اأم��ر رائع للغاية 
بالن�ش��بة اإلين��ا «. فالتاأث��ر على احلال��ة العاطفية لاأم 

يع��ّد اأمرا هام��ا للغاية. 
وتك��ون الو�ش��اطة ناجح��ة اأي�ش��ا عندم��ا يت��ّم اح��رام 
اختي��ار الأم. ف��كل حال��ة تعت��رب فري��دة م��ن نوعه��ا 
وتتطل��ب مقارب��ة خا�ش��ة. وتق��ول ب�ش��مة التلم��ودي، 
مدي��رة جمعي��ة اأم��ل الطفول��ة بقاب���س يف ه��ذا الغر�س: 
» اإّن الأم نف�ش��ها ه��ي الت��ي �ش��تحّدد يف بداي��ة الأم��ر 
�ش��تعلمنا  الت��ي  فه��ي  الأ���رية،  الو�ش��اطة  طبيع��ة 
بعاقته��ا م��ع اأمه��ا وبال�ش��خ�س ال��ذي ميك��ن الإعتماد 
علي��ه داخ��ل العائل��ة اأو من بن اجل��ران والأ�شدقاء «. 
وت�شي��ف: » نح��ن نعم��ل اأي�ش��ا لك��ي جت��د ه��ذه الأم 
امل�ش��اعدة م��ن جمي��ع اأفراد الأ���رة، و يكف��ي اأن يكون 
ذل��ك برعاي��ة طفله��ا حّت��ى تتمّك��ن م��ن متابع��ة تدريب 
اأو ممار�ش��ة عم��ل، مم��ا �ش��ييجعلها ت�ش��عر بالطمئنان، 
واله��دوء و يدفعه��ا لإجن��از الأم��ر ال��ذي تري��د حتقيق��ه. 
عندم��ا �ش��رى الأ���رة اأن ه��ذه الفت��اة جّدّي��ة وتعم��ل 
وتتجه اإىل ح�ش�س التدريب فاإّن ذلك �ش��يغّر م�ش��توى 

وعيه��ا «.
الأم  ع��ودة  بقب��ول  الأ���رة  اإقن��اع  عملي��ة  وتبق��ى 
العزباء مع طفلها، على م�ش��توى املمار�ش��ة، اأمرا بالغ 
ال�شعوب��ة. فلق��د لحظن��ا اأن ه��ذه امل�ش��كلة تعت��رب فعا 
عل��ى درج��ة م��ن التعقيد يف املغرب وتون���س، و�ش��ديدة 
احل��ّدة يف اجلزائ��ر. ذك��ر لن��ا البع���س يف جمعي��ة جندة 
اأّنه��م   ،(SOS Femmes en Détresse) �ش��دة  يف  الن�ش��اء 
واكب��وا يف اجلمل��ة ثم��اين ح��الت وحيدة لأ���ر وافقت 
عل��ى ه��ذا الو�ش��ع طيل��ة قراب��ة 25 �ش��نة من وج��ود هذه 
اجلمعية. ومرة اأخرى، �ش��يقع اللجوء اإىل نف���س ال���رط 
وه��و اإخف��اء احلقيق��ة وراء حج��اب م��ن الأكاذي��ب. 
ووفق��ا  الأ���رة.  تبّنت��ه  طف��ا  املول��ود  و�ش��ي�شبح 
للجمعية، فاإّن احلقيقة مل تك�شف يف اأّي حالة من هذه 
احل��الت من��ذ ذل��ك احل��ن وحت��ى و اإن ح��دث اأن تفطن 
البع�س اإىل هذه احلقيقة، فاإّن الأ���رة �ش��تنفيها خوفا 

م��ن الإهان��ة والنب��ذ من ط��رف املجتمع. وح��دث اأي�شا 
اأن التقت بع�س الأمهات العازبات برجال راغبن يف 
ال��زواج منهّن والإعراف باأطفاله��ّن ب�شورة قانونية. 
ومّت هذا الزواج، رغم كونه اأمرا حمظورا و » خطيئة « !

و�صيييلة  و�لإد�رييية:  �لقانونييية  �مل�صيياعدة 
��صيير�تيجية !  �صغييط 

�روري��ة  والقانوني��ة  الإداري��ة  امل�ش��اعدة  تعت��رب 
لتحقي��ق الإدم��اج واإ�شف��اء الطاب��ع الر�ش��مي عل��ى 
الو�ش��ع اجلديد لاأم ال�ش��ابة. وتعطى الأولوية يف هذه 
العملي��ة اإىل اإ�ش��ناد لق��ب للمول��ود. ذل��ك اأّن ه��ذا الأم��ر 
يعت��رب اأ�شا�ش��يا بالن�ش��بة اإىل م�ش��تقبله، وخا�ش��ة يف 
البل��دان الت��ي اأ�شب��ح م��ن املمك��ن فيه��ا الآن حمل لقب 
حقيق��ّي اأو وهم��ّي، كما هو احلال يف تون���س واملغرب، 
مم��ا يجنب الأحكام امل�ش��بقة من ط��رف املجتمع الذي 
يتع��ّرف عل��ى الأطف��ال الطبيعّي��ن م��ن خ��ال اأ�ش��ماء 
عائاته��م... ويغل��ق الأب��واب يف وجوهه��م، مثلم��ا ه��و 
احلال يف اجلزائر دائما. فعلى الأم اأن ت�شّوي و�شعها، 
وذل��ك مل�شلح��ة طفله��ا وم�شلحته��ا ال�ش��خ�شية ولك��ن 
اأي�ش��ا مل�شلح��ة عائلته��ا، ذل��ك اأّن الطف��ل اإذا حمل لقبا 
فاإّن��ه �ش��يكون م��ن الأ�ش��هل قبول��ه م��ن ط��رف العائل��ة. 

فتاأث��ر ه��ذه امل�ش��األة اإذن اأم��ر بال��غ الأهمي��ة. 
مبج��رد اأن ين�ش��ب الطف��ل اإىل لق��ب عائل��ي م��ا - ويت��م 
اإثبات �شلته الأبوّية، يف حالت قليلة - فاإن اخلطوة 
التالي��ة �ش��تتمّثل يف مطالب��ة الأب بدفع النفقة. وتقوم 
جمموع��ة م��ن اجلمعي��ات يف املغ��رب وتون���س باتب��اع 
هذه العملية. وتعتمد جمعية بيتي يف تون�س وجمعية 
اأم��ل عل��ى حمامن متطوع��ن، بالتعاون م��ع اجلمعية 
التون�ش��ية للن�ش��اء الدميقراطي��ات (ATFD). ه��و احل��ال 
املخ�ش�ش��ة  احل�شان��ات  م��ن  الكث��ر  اإىل  بالن�ش��بة 

لاأمه��ات العازبات. 
ت�ش��تهلك الإج��راءات الإداري��ة والقانوني��ة الكث��ر م��ن 
الوق��ت والطاقة. وتتطلب هذه امل�ش��اعدة على م�ش��توى 
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املمار�ش��ة متابع��ة طويلة الأمد وعاقة م�ش��تدامة بن 
الأم واجلمعي��ة. و تق��ول ب�ش��مة العبي��دي، املر�ش��دة 
الإجتماعي��ة يف مبي��ت الأمه��ات التاب��ع جلمعي��ة اأم��ل، 
متحّدثة عن هذه احلالت: » هي ملفات ت�ش��تغرق وقتا 
طويا، وهي عاقة م�شتمرة، فلي�س هناك ملّف مغلق، 

فنح��ن نتعام��ل كاأّنن��ا داخ��ل عائل��ة واح��دة «. وبذل��ك 
تكون امل�شاعدة القانونية والو�شاطة الأ�رية عاملن 
م�ش��ركن ميثان منا�ش��بة هامة لإقامة اأوا�ر الثقة 
بن الأم واجلمعية. وميّكن هذا الرابط الذي ُين�ش��ج مع 
م��رور الوق��ت من اإقام��ة متابعة فعالة ودع��م حقيقّي. 
بالإ�شاف��ة اإىل امل�ش��اعدة القانوني��ة الفعال��ة، تلع��ب 
اجلمعي��ات دورا تربوي��ا هام��ا يف نق��ل املعلوم��ات 
له��وؤالء االأمهات حول حقوقه��ن وواجباتهن. فاأمام ما 
تعي�ش��ه ه��وؤلء الأمه��ات م��ن �شي��اع وغي��اب للتوجي��ه 
ال�شحي��ح، فاإّنه��ّن �ش��يجدن بف�شل هذا ال��دور جزءا من 
�ش��جاعتهّن عندم��ا يكت�ش��فن اأن الن�شو���س القانوني��ة 
حتميه��ّن. كم��ا انهّن يحتج��ن اىل معرفة املخاطر التي 

يواجهنه��ا (يف حال��ة الزن��ا، عل��ى �ش��بيل املثال).

ذلك أّن الطفل إذا حمل لقبا ﴿

فإنّه سيكون من االأسهل قبوله من 

طرف العائلة.
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ميث��ل الإر�ش��اد الإداري والقان��وين 65 % م��ن الطلب��ات ال�ش��نوية ٭
اجلدي��دة جلمعي��ة اإن�ش��اف INSAF (والت��ي تق��در بنح��و 700 39 
�ش��نويا يف 2013 و 2014). وي��ربز ه��ذا الرق��م الكب��ر ج��دا احلاج��ة 
احلقيقية لهذه امل�شاألة. ويعترب دور اجلمعية ا�شراتيجيا بالن�شبة 
اإىل الأمه��ات. فم��ن جه��ة اأوىل، هّن بحاجة اإىل امل�ش��ورة ال�ش��ليمة 
للب��دء يف الإج��راءات املنا�ش��بة، ذل��ك اأّن بع���س الأخط��اء يف ه��ذا 
املج��ال ميك��ن اأن ت��وؤّدي اإىل عواق��ب وخيم��ة. وم��ن جه��ة اأخ��رى، 
ميكن اأن يقوم تدخل اجلمعية بت�شهيل هذه الإجراءات التي تقوم 
بها الأمهات العازبات من خال تب�شيط الإجراءات املعقدة اأكرث 
م��ن ال��ازم، وتوعي��ة حماوريه��ّن بخ�شو�شي��ات حالته��ّن حّت��ى 

يعاملوه��ّن بلط��ف ول يهينوهّن.
غ��ر اأّنن��ا لحظنا ظهور اجتاه جديد يف اخلطابات واملمار�ش��ات 
من بع�س اجلمعيات املغربية التي التقينا بها ، من بينها جمعية 
اإن�ش��اف، وه��ي الرغب��ة يف تعزيز حتّمل االأمهات مل�ش��وؤولياتهّن. 
ذلك اأّن هذا الدعم، يف نظر هذه اجلمعيات، ل يجب اأن يهمل عاما 
مهّم��ا بالن�ش��بة اإليه��ّن ويتمّث��ل يف اأهمية حتّملهّن مل�ش��وؤولياتهّن 
واإم�ش��اكهّن بزم��ام اأموره��ّن. يه��دف ه��ذا املوق��ف ال�ش��ادر ع��ن 
العدي��د م��ن العاملن يف امليدان اجلمعياتي  العاملن با�ش��تمرار 
مع هوؤلء الأمهات اإىل نقد �شلوك كثرا ما اعترب مقّا بالإحرام، 
ومت�ش��ددا وا�ش��تبداديا، وهو عبارة عن ظاهرة و�شفت باحلديثة. 
وت���رح ه��دى البوراح��ي، املدي��رة التنفيذي��ة جلمعي��ة اإن�ش��اف 
ذل��ك بقوله��ا: » لقد ���رعت ه��وؤلء الأمهات يف اخلل��ط بيننا وبن 
اخلدمات العمومية، الأمر الذي و�شل بنا اأحيانا اإىل حّد التعر�س 
اإىل العن��ف يف ه��ذا امل��كان. وعندم��ا نق��وم بالعم��ل ب��دل عنه��ّن 
فاإّنه��ّن ل��ن يدرك��ن حجم ال�شعوبات التي ترّتب ع��ن هذا الأمر «. 
ميّثل هذا ال�شلوك تعبرا عن اإح�شا�س بالرف�س كّن يف حّد ذاتهّن 

�شحي��ة له يف ظ��روف اأخرى. 

وق��د تع��ّزز ق��رار اجلمعي��ة يف اجت��اه حتمي��ل الأمه��ات املزي��د 
م��ن امل�ش��وؤولية م��ن خ��ال جمموع��ة م��ن التج��ارب املري��رة التي 
م��ّرت به��ا. فم��ن �ش��ّدة حر���س العامل��ن يف املي��دان اجلمعيات��ي 
عل��ى م�ش��اعدة ه��وؤلء الأمه��ات، و�ش��ل به��م الأم��ر اأحيان��ا اإىل 
خماطرات قانونية كبرة. وقد روت لنا حكيمة احلاين، املر�شدة 
الإجتماعية امل�شوؤولة عن الإجراءات الإدارية والقانونية بجمعية 

اإن�ش��اف مث��ال عل��ى ذلك. 
فف��ي املغ��رب، تاأت��ي بع���س الأمه��ات الات��ي و�شع��ن ���را يف 
بيوتهّن لت�شوية اأو�شاع اأطفالهّن دون اأن يكونوا م�شجلن بدفاتر 
ال��ولدة، وغالب��ا م��ا يك��ون ذل��ك بعد ع��دة �ش��نوات (اأ�شبح��ت هذه 
املمار�ش��ة اأقل �ش��يوعا الآن، ولكنها مع ذلك ت�ش��مل اإمراأة على كل 
ع���ر ن�ش��اء). يف هذه احلالة، ولطلب ت�ش��جيل الطفل، ينبغي على 
الأم اأن ت�ش��تدعي ثاثة �ش��هود، مبا يف ذلك ال�ش��خ�س الذي ميكن 
اأن يك��ون ق��د �ش��اعدها على ال��ولدة، والأهم من ذل��ك، هو ح�شور 
رجلن، دون اأن يكونا بال�رورة من الأقارب. الأمر الذي يجعل 
امل�شاألة اأكرث تعقيدا... وت�شيف حكيمة يف هذا ال�شدد قائلة: » يف 
ذل��ك الوق��ت كن��ت اأذه��ب للبح��ث ع��ن �ش��هود، و قد ي�شل ب��ي الأمر 
اإىل اأن اأجّت��ه اإىل القابل��ة، اأو اجل��ارة وكن��ت اأتنّق��ل لتوعيته��ّن. 
ولقد نا�شلت طويا من اأجلهنّ «. لكن املقلق يف كل ذلك هو اأّننا 
كذبنا على كل هوؤلء النا�س وا�شتخدمناهم اأكرث من مرة لاإدلء 

ببيانات كاذبة. 
وله��ذه الأ�ش��باب، اأن�ش��اأت جمعي��ة اإن�ش��اف يف جولي��ة /يولي��و 
2014 نظاما جديدا لتحميل الأمهات العازبات م�شوؤولياتهّن حّتى 

يقم��ن باأعماله��ّن باأنف�ش��هّن م��ع العتم��اد عل��ى توجي��ه ومتابعة 
اجلمعي��ة. واعت��ربت النتائ��ج الأولي��ة م�ش��جعة: فعل��ى 53 ت�ريح 
مّت ت�ش��جيله يف �ش��جات احلالة املدنية يف اأوت/ اأغ�شط�س 2014، 

قام��ت الأمه��ات ب 25 منه��ا باأنف�ش��هن.
ولك��ّن ه��ذا الراج��ع الوا�ش��ح، ل يج��ب اأن يلغ��ي العم��ل املي��داين، 
كم��ا تق��ول حكيم��ة اإذ: » يج��ب علين��ا اأن نبق��ى عل��ى ات�ش��ال دائ��م 
بالع��امل اخلارج��ي، فالإجراءات ميكن اأن تتغ��ّر، ول ميكن لنا اأن 
نبقى على ات�شال مع النا�س اإذا مل نكن على امليدان با�شتمرار «. 

تحميل المسؤولية من خالل التوجيه.
تجربة جمعية إنصاف في الميدان اإلداري: تغيير المسار. 

39 ي�شر هذا الرقم اإىل احلالت اجلديدة التي يقع التكّفل بها كل �شنة من طرف اجلمعية 

وذلك من بن اآلف الطلبات التي تقدم اإىل الهياكل الأخرى عندما ل تقع �شمن نطاق 
عملها. 
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�صييياق غر مالئم ومعقد يف �ملغرب 
يجعييل عملية �لتوجيه فيمييا يتعلق باحلقوق 

�أمر� �أ�صّد �إحلاحا
ال��ذي توف��ره  يكت�ش��ي التوجي��ه الإداري والقان��وين 
ا�ش��راتيجية  اأهمي��ة  الأمه��ات  لفائ��دة  اجلمعي��ات 
خا�ش��ة يف املغرب. ذل��ك اأّنه عاوة على عدم ماءمة 
الت�ريعات لاأمهات الاتي يلدن خارج اإطار الزواج 
واأطفاله��ّن، فاإّنه��ا تغ��ذي خم��اوف كب��رة ج��دا م��ن 
احل��الت الت��ي ميك��ن جتنبه��ا عندم��ا يق��ع الإ�شتف�ش��ار 
ب�ش��كل اأك��رث حتدي��دا. وله��ذا ال�ش��بب بال��ذات يعترب دور 
اجلمعي��ات الت��ي تق��ّدم مث��ل ه��ذه التوجيهات اأ�شا�ش��يا 
للغاي��ة. وق��د تكون هذه املرحلة الأوىل اأهم من تقدمي 

الرعاي��ة املادي��ة العاجل��ة له��وؤلء الأمه��ات. 
مواتي��ة،  غ��ر  البيئ��ة  ت��زال  ل  حي��ث  املغ��رب،  يف 
وحي��ث يفر���س قانون العقوب��ات واملجتمع كثرا من 
املحظ��ورات، يتحّت��م على الأم اأن تدرك حقوقها حتى 
تع��رف م��ا هو م�ش��موح لها اأن تفعله. كم��ا يجب عليها 
اأن تع��رف اأي�ش��ا الإجراءات التي يج��ب عليها اتباعها 
وخ�شو�شا اإذا اأرادت احل�شول على العراف بالأبوة 
تثب��ت  اأن  اأرادت  اإذا  اأو  ذل��ك،  يرف���س  الأب  وكان 
وج��ود عاق��ة طويلة الأج��ل وغر ر�ش��مية بينها وبن 
وال��د طفله��ا ال��ذي ينف��ي ه��ذا الأم��ر. اأما احلال��ة الأكرث 
الت�ش��جيل  دون  بالفاحت��ة  الزيج��ات  فه��ي  رمزي��ة 
امل�ش��بق يف دفاتر احلالة املدنية، حيث جتد كثر من 

الن�ش��اء اأنف�ش��هّن اأمه��ات بطريق��ة غر م���روعة. 
واجباته��ّن  معرف��ة  الأمه��ات  عل��ى  يج��ب  كم��ا 
واخلط��وات الإداري��ة الازم��ة لإ�شف��اء ال���رعية عل��ى 
احل��الت الت��ي ميكن اأن تكون معقدة. مثلما هو احلال 
عل��ى �ش��بيل املث��ال، عند الولدة ال���ّرّية خارج �ش��بكة 
امل�شت�ش��فيات واأق�ش��ام ال��ولدة، والتم��ّزق ب��ن فك��رة 
التخل��ي ع��ن املول��ود بطريق��ة ع�ش��وائية اأو القي��ام 

باإيداع��ه ل��دى ط��رف اآخ��ر ب�ش��كل غ��ر قان��وين. 

حتييى ل حت�صل �أخطاء على م�صييتوى 
�لإجيير�ء�ت و يقع جتّنب �لإد�نة !

يف املغ��رب، تن���ّس امل��ادة 490 م��ن قان��ون العقوب��ات 
عل��ى اأح��كام ت��راوح ب��ن �ش��هر و�ش��نة واح��دة ل��� » كل 
عاق��ة جن�ش��ية غر م���روعة قائمة ب��ن رجل وامراأة 
ل ترب��ط بينهم��ا عاق��ة الزوجي��ة «. يعت��رب وج��ود هذه 
امل��ادة اأمرا موؤ�ش��فا وق��د كان مو�شوع دع��وات كثرة 
لإلغائ��ه م��ن ط��رف اجلمعيات منذ ف��رة طويلة. تعترب 
ه��ذه اجلمعي��ات اأّن هذه املادة م��ن القانون تتعار�س 
م��ع اتفاقي��ة الق�ش��اء عل��ى جمي��ع اأ�ش��كال التمييز �شد 
امل��راأة (CEDAW) الت��ي �ش��ادق عليه��ا املغ��رب يف 
جوان/يوني��و 1993 (ن���رت يف اجلري��دة الر�ش��مية يف 
د�ش��مرب/يناير 2001) وم��ع الإتفاقي��ة الدولي��ة حلق��وق 
الطف��ل، الت��ي �ش��ادق عليها املغ��رب يف جوان/يونيو 
1993 (ن���رت يف اجلريدة الر�ش��مية يف دي�شمرب/يناير 

1996) اإ�شافة اإىل تعار�شها مع حقوق الذات الب�رية. 

لكنن��ا ل يج��ب اأن نت�ش��ّور اأّن الأم �ش��تحاكم ب�ش��كل 
منهج��ي لإجنابه��ا طف��ا خارج اإط��ار ال��زواج ولكّنها، 
يف املقابل، لن تتمكن من تقدمي �شكوى �شد �ريكها 
اأو اأن تطل��ب اعراف��ا بالأب��وة لفائ��دة طفله��ا يف حالة 
وج��ود عاق��ة ق�ش��رة الأم��د. وتعترب ه��ذه احلالة، مع 
الأ�ش��ف، ه��ي الأك��رث �ش��يوعا يف الباد. مع ذل��ك، فاإّنه 
يح��ّق له��ا اأن تطل��ب م��ن قا�ش��ي الأ���رة الع��راف 
باأب��وة طفله��ا، اإذا كان باإمكانه��ا اإثب��ات ارتباطه��ا 
ب��الأب بخطوب��ة اأو ب��زواج تقلي��دي (ال��زواج الدين��ي 
فق��ط بوا�ش��طة الفاحت��ة). وجتدر املاحظ��ة اإىل اأّن هذا 
الن��وع م��ن الزيجات قد ا�شبح حمظورا يف املغرب 40، 
ولكنه ل يزال ميار���س على نطاق وا�ش��ع، وخا�شة يف 

املناط��ق النائية. 

40 ل �شيء مينع حتقيق الزواج الديني، �ريطة اأن يقع بعد الت�شجيل الر�شمي لوثيقة 

الزواج لدى ال�شلطات املخت�شة.
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الأمه��ات  بع���س  قي��ام  يف  فيتمّث��ل  الإ�ش��كال  اأم��ا 
اأحيان��ا 41، م��ن الات��ي مل ي�شتف���رن م�ش��بقا ح��ول 
حقوقه��ّن وح��ول ال�ش��ياق القان��وين يف الب��اد، برف��ع 
�ش��كوى �ش��د وال��د الطف��ل اإىل املحكم��ة املحلي��ة، وذلك 
عندما يرف�س العراف بالأبوة (بدل من التوّجه اإىل 
حمكم��ة الأ���رة). يف ه��ذه احلالة، ت�شب��ح الأم عر�شة 
للتتّب��ع ول ينت��ج ع��ن ه��ذه العملي��ة، ب�ش��كل ع��ام، حكم 
بال�ش��جن عل��ى الأم ولكنه��ا �ش��تجعل �ش��جّلها اجلنائ��ي 
ملّطخا بلفظ » الزنا « (خطيئة ممار�ش��ة اجلن���س خارج 
اإط��ار ال��زواج » الفج��ور «). كما ميك��ن اأن ت�شدر �شدها 
اأح��كام بال�ش��جن م��ع وق��ف التنفي��ذ، كم��ا بلغن��ا اأي�ش��ا 
حدي��ث ع��ن بع�س ح��الت الإي��داع يف ال�ش��جن. ووفقا 
للدرا�ش��ة ال�ش��تق�شائية الوطني��ة، مغ��رب الأمه��ات 
العازب��ات - احلج��م، الواق��ع والإج��راءات والتمثي��ل 
وامل�ش��ارات واملعي�س، فقد مّت يف الدار البي�شاء خال 
�ش��نة 2009 ت�ش��جيل 526 اإدان��ة لأمه��ات عازب��ات بتهمة 

الزن��ا امل��وؤدي اإىل احلم��ل 42.

�لبنييوة و�للقييب: رغييم كل �صيييء، مّت ت�صييجيل 
بع�ييس �لتطييور�ت �لإيجابييية يف �ملغرب 

يف املغ��رب، ورغ��م العواق��ب ال�ش��لبية له��ذا القان��ون 
عل��ى الأمه��ات العازب��ات، فاإّن��ه اأ�شب��ح يجع��ل بع���س 
احل��الت ممكن��ة بع��د اأن كّن��ا نعتربه��ا قب��ل ذل��ك غ��ر 
واردة، مث��ل الع��راف باأب��وة الأطف��ال املولودي��ن 
خ��ارج اإط��ار ال��زواج دون اأن يكون هن��اك يف املقابل 
اأّي زواج ! و ه��و م��ا و�شحت��ه لن��ا حكيم��ة احل��اين، 
املر�ش��دة الإجتماعي��ة املكلف��ة بالإج��راءات الإداري��ة 

 .INSAF والقانوني��ة يف جمعي��ة اإن�ش��اف

كا  اإىل  الأطف��ال  ه��وؤلء  انتم��اء  ف��اإّن  الواق��ع،  يف 
الوالدي��ن يف املغ��رب، وحت��ى ف��رة وجي��زة، مل يك��ن 
ممكن��ا اإل اإذا كان الطف��ل ق��د ول��د م��ن عاق��ة ���رعية، 
مع��رف به��ا، ونعن��ي بذل��ك ال��زواج. اأم��ا اإذا كان��ت 
ال��ولدة ناجت��ة ع��ن عاق��ة خ��ارج اإط��ار ال��زواج، فل��ن 
يع��رف اإل ب��الأم وحده��ا كو�ش��ّي ���رعّي، ول ميك��ن 
الأب  م��ع  قانوني��ة  عاق��ة  اأّي  للطف��ل  يك��ون  اأن 
البيولوج��ي. وق��د كان��ت ه��ذه امل�ش��األة مهين��ة ج��دا 
للطف��ل لأّن �ش��هادة مي��اده كان��ت حتت��وي عل��ى خ��ّط 

عو�ش��ا ع��ن لق��ب الأب...
اأحدث��ت بع���س التغي��رات احلديث��ة يف الت���ريعات، 
حتى واإن مل حتل جميع امل�شاكل، عددا من التح�شينات 
الهام��ة الت��ي اأدت اإىل ت�ش��جيع ع��دد اأك��رب م��ن الأمهات 
العازب��ات (واأي�ش��ا الآب��اء الطبيعين) والأ���ر للتوّجه 
اإىل اجلمعيات لت�شوية الأو�شاع املختلفة. ومتّثل هذه 
الت�ريعات قانون الأ�رة اجلديد، الذي حل �شنة 2004 
حمل املدونة ال�ش��ابقة (التي يعود تاريخها اإىل 1957)، 
و القان��ون املتعل��ق باحلال��ة املدني��ة املع��ّدل يف 2002 

واملن�ش��ور عدد 4604 ل�شنة 2010. 
فلنب��داأ بقان��ون الأ���رة اجلدي��د، ال��ذي يفت��ح الب��اب 
اأم��ام الأمه��ات (والآب��اء) الراغب��ن يف اإثب��ات اأب��وة 
طفلهم��ا دون اإلزامي��ة ال��زواج. ي�ش��رط يف هذه احلالة 
اأن يثب��ت الطرف��ان فعلي��ا وج��ود عاق��ة خطوب��ة قب��ل 
ولدة الطف��ل. وتق��ّدم امل��ادة 156 بالفع��ل اإمكاني��ة 
الإرتب��اط بلق��ب الأب البيولوج��ي، عن��د وجود اعراف 
م��ن العائلت��ن بوج��ود عاق��ة خطوب��ة ب��ن الطرف��ن، 
اإ�شاف��ة اإىل الإع��راف بح�ش��ول عاق��ة جن�ش��ية » ع��ن 
 «، وذل��ك دون اأن ي�ش��رط يف املقاب��ل  طري��ق اخلط��اأ
وق��وع زواج. ولك��ن يبقى اإثبات وج��ود هذه اخلطوبة، 
وه��و اأم��ر لي���س بالأم��ر اله��ّن. ذل��ك اأّن ه��ذه امل�ش��األة 
تعت��رب مقنن��ة للغاي��ة ومتث��ل وع��دا متب��ادل بال��زواج، 
» بتب��ادل  اأو  الفاحت��ة  بق��راءة  يرج��م  اأن  ميك��ن 

الهداي��ا «، بح�ش��ور العائلت��ن. 

41 تبدو اجلمعيات التي ا�شتطعنا العودة جممعة على هذه النقطة.

42 مغرب الأمهات العازبات - احلجم، الواقع، والإجراءات، والتمثيل وامل�شارات 

واملعي�س، نادية ال�رقاوي، 2010، اإن�شاف، �س 87.
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و ي��زداد الأم��ر تعقي��دا عندما ل يري��د الأب البيولوجي 
الع��راف مبول��وده. و تن�ّس املادة 156 عل��ى اإمكانية 
» ا�ش��تخدام جميع الو�ش��ائل القانونية لإثبات الأبوة «، 
والت��ي ق��د ت�ش��مل اختب��ارات احلم���س الن��ووي، اإذا 
طلب��ت الأم ذل��ك و�ش��مح به��ا القا�شي. ولكن ا�ش��تخدام 
اختب��ار احلم���س الن��ووي، عل��ى م�ش��توى املمار�ش��ة 
العملي��ة، يعت��رب �شعب��ا لأن��ه مكل��ف (ع��دة مئ��ات م��ن 
الي��وروات) وميك��ن اأن يك��ون ه��ذا الإج��راء طوي��ا 
ومزعج��ا. وتق��ول حكيم��ة يف ه��ذا ال�ش��اأن: » ه��و اإجراء 
�شعب جدا، مع العديد من جل�ش��ات ال�ش��تماع، ويجب 
اأن يك��ون ال���ريك حا���را ي��وم اجلل�ش��ة وع��ادة م��ا 
تك��ون هن��اك �شعوبات لإعام��ه وميكن اأن تدوم هذه 
العملي��ة طوي��ا. كم��ا اأّن ه��ذا الإختب��ار �شع��ب ويكلف 
الكثر من املال. الأمر الذي ميكن اأن يثبط من عزائم 

الأمهات «.
ال�ش��تماع  املن�ش��قة مبرك��ز  ���رامو،  زكّي��ة  وتوؤّك��د 
يف جمعي��ة النخي��ل املغربي��ة والت��ي تق��وم بتق��دمي 
التوجي��ه والدع��م القان��وين للن�ش��اء �شحاي��ا العن��ف، 
ف�ش��ا ع��ن الأمه��ات العازب��ات، عل��ى ���رورة توعية 
النا���س بقان��ون الأ���رة اجلدي��د يف املغ��رب. ف��اإذا 
كان م��ن ال�شحي��ح اأن املدون��ة اجلدي��دة ق��د �ش��هلت 
الع��راف بالأب��وة، ف��اإّن ه��ذا الأم��ر ل يج��ب اأن يق��ود 
اإىل التوّج��ه اخلاط��ئ. فحت��ى ياأم��ر القا�ش��ي باعتم��اد 
اختب��ار احلم���س الن��ووي لإثب��ات الأب��وة، ل ب��د له يف 
البداي��ة م��ن اإثب��ات وق��وع احلم��ل بالطف��ل اثن��اء ف��رة 
اأّن وق��وع  اإل  اإط��ار زواج دين��ي).  اخلطوب��ة (اأو يف 
احلم��ل بالن�ش��بة اإىل معظ��م الأمه��ات الات��ي طل��ن 
م�ش��اعدة جمعي��ة النخي��ل قد كان بع��د عاقة حب غر 
ر�ش��مية متام��ا. الأمر الذي لوح��ظ اأي�شا يف العديد من 

اجلمعي��ات الأخ��رى الت��ي التقين��ا به��ا. 
كم��ا حقق��ت امل��ادة 16 اي�ش��ا حت�ش��نا ملحوظ��ا، وتب��دو 
الغاي��ة وا�شح��ة م��ن ذل��ك وه��ي اإ�شفاء ال���رعية على 
اأ�شا�ش��ا  الر�ش��مية واملق�ش��ود منه��ا  الزيج��ات غ��ر 

الزواج الديني الذي يتّم بوا�ش��طة الفاحتة، وهو �ش��ائع 
ج��دا يف املغ��رب حت��ى الي��وم، رغ��م حظ��ره 43. يكف��ي 
للقي��ام به��ذه العملية اأن يتّم مّد املحكمة بالأدلة على 
وق��وع ال��زواج (�ش��هادات، موؤ���رات، ال��خ) وذل��ك اإىل 

ح��دود �ش��نة 2013. 

اأفادت��ا  ق��د  املادت��ن  هات��ن  اأّن  لحظن��ا  ولق��د 
الأمه��ات واأطفالهن، ولكنهم��ا اقت�رتا على احلالت 
الت��ي توج��د فيه��ا عاق��ات طويل��ة الأم��د مع ال���ريك. 
يف الواق��ع، غالب��ا م��ا تك��ون الأم وحي��دة، ويتّم احلمل 
بالطف��ل يف اإط��ار عاق��ة تعاي���س غ��ر ر�ش��مية ب��دون 
وجود عاقة خطوبة، اأو بعد عاقة عابرة اأو عر�شّية. 
اأم��ا فيم��ا يتعل��ق بقان��ون احلال��ة املدنية املعّدل �ش��نة 
2012، في�ش��مح باإ�ش��ناد اإ�ش��م ولق��ب م�ش��تعارين للطف��ل 

املول��ود م��ن اأب جمه��ول. وق��د و�شع هذا الإج��راء حّدا 
لاإهانات املتعلقة با�ش��تخراج �شهادات املياد، وهو 
م��ا يعت��رب تقّدم��ا ملحوظ��ا. والي��وم، يجم��ع الفاعل��ون 
الذي��ن مّت ا�ش��تجوابهم عل��ى اأّن��ه مل يع��د م��ن املمكن اأن 
نرى يف هذه الوثيقة ما يدّل على اأّن الطفل مولود من 
اأب جمه��ول وللتع��ّرف عل��ى ذل��ك، يجب على ال�ش��خ�س 
اأن يح�شل على الوثيقة الكاملة ل�ش��هادة املياد. ويف 
املقاب��ل، ف��اإّن العن املتفّح�شة ميك��ن اأن تاحظ ذلك 

عل��ى بطاقة التعري��ف الوطنية 44. 

43 ل �شيء مينع حتقيق الزواج الديني، �ريطة اأن يقع بعد الت�شجيل الر�شمي لوثيقة 

الزواج لدى ال�شلطات املخت�شة.

44 و ل تزال بطاقات التعريف الوطنية ت�شر اإىل ا�شم اجلّد من الأب، و هو ما من �شاأنه 

اأن يلحق الإهانة بالأطفال املولودين خارج اإطار الزواج (ال�شهر ب� » ال�شم الثالث «).
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2010 ي�ش��مح لاأمه��ات  واأخ��را، ف��اإن من�ش��ور �ش��نة 
اإذا رغ��ن يف ذل��ك  األقابه��ّن اإىل اأطفاله��ّن  باإ�ش��ناد 
دون احلاج��ة اإىل احل�ش��ول عل��ى اإذن. قب��ل ذل��ك، كان 
م��ن ال���روري اأن يق��وم والده��ا (اأخوه��ا اأو عمه��ا) 

باملوافق��ة عل��ى ذل��ك.
رغ��م البيئ��ة الت��ي ل ت��زال ت�ش��كل حتدي��ا، ل ميك��ن لن��ا 
اأن ننك��ر وج��وه التق��ّدم الت��ي ح�شل��ت ولك��ن م��ع كث��ر 
م��ن التن�ش��يب ذل��ك اأّن تطبيقه��ا مل يكن ب�ش��كل منهجّي 
يف الب��اد. وتع��رّب �ش��ارة الطريف��ي، من�ش��قة مرك��ز الأم 
والطفل يف جمعية اإن�شاف INSAF، عن قلقها معتربة 
اأّن » هن��اك خم��اوف من تطبيق هذه التغيرات ح�ش��ب 
املناط��ق «. اأم��ا ال�ش��باب فتع��ود اإىل » اجله��ل، ونق�س 
املعلوم��ات، ولك��ن اأي�ش��ا اإىل املعتق��دات ال�ش��خ�شية 

والتمييز «.

يف �جلز�ئيير، ظييروف )وممار�صييات( �حل�صييول 
على �لبنوة

يف اجلزائ��ر، يعت��رب الع��راف بالأب��وة عاما اأ�شا�ش��يا 
يف حتديد م�ش��تقبل الطفل – خا�شة و اأنه ل يوجد اأّي 
قان��ون ين���س على اإ�ش��ناد لقب عائل��ي غر حقيقي يف 
ح��ال ع��دم اعراف الأب – ولكّن ذلك لن ي�ش��اعد كثرا 
عل��ى قب��ول الأم م��ع طفله��ا م��ن ط��رف عائلته��ا ول��ن 
يخّف��ف م��ن و�شم��ة العار التي حلقت به��ا... اإذ ل يزال 
املجتم��ع، ب��دءا من الأق��ارب، يحكم عل��ى الأم العزباء 
بق�شوة �شديدة وهو ما تكاد جتمع عليه كل ال�شهادات 

الت��ي ا�ش��تمعنا اإليها هناك. 
وت���رح ال�ش��يدة نادي��ة اآي��ت زي��ت، موؤ�ش�ش��ة مرك��ز 
املعلوم��ات والتوثي��ق ح��ول حق��وق الطف��ل وامل��راأة 
(CIDDEF)، ه��ذا الأم��ر قائل��ة: » هن��ا يف اجلزائر، لي���س 

م��ن ال�شحي��ح اأّن الأ���رة باإمكانه��ا اأن تقب��ل الطف��ل 
حت��ى واإن كان حام��ا للق��ب كامل، ف��كل عاقة لفتاة 
خ��ارج اإط��ار ال��زواج �ش��تمّثل م�شيب��ة بالن�ش��بة اإىل 

الأ���رة «.  

كان  واإن  ب��ه -  وال��ده  اع��راف  ف��اإّن  الطف��ل،  اأم��ا 
ن��ادرا اأ�ش��ا - فاإّن��ه ل يحل جميع امل�ش��اكل. فحقيقة 
حم��ل الطف��ل ل�ش��م وال��ده، بالإ�شاف��ة اإىل والدت��ه، 
ل��ن تغ��ّر اأّي �ش��يء م��ن معانات��ه م��ن التميي��ز ال�ش��ديد 
ال��ذي يلق��اه الأطف��ال » جمهول��و الهوي��ة «. ولكن اإذا مل 
يت��م ه��ذا الإع��راف يف اإط��ار دلي��ل عل��ى ال��زواج، فاإن 
الطف��ل �ش��يحرم م��ن اأّي انتم��اء ���رعي وم��ن النتائ��ج 

املرّتب��ة عل��ى ذل��ك حرمان��ه م��ن م��راث وال��ده.
ويعت��رب احل��ل الوحي��د لإ�شف��اء ال���رعية عل��ى الأب��وة، 
اإذا كانت هناك عاقة جن�ش��ية خارج الإطار القانوين 
لل��زواج امل��دين، ه��و اإثب��ات زواج الأبوي��ن بوا�ش��طة 
حت��ه لنا  الفاحت��ة قب��ل احلم��ل بالطف��ل، ح�ش��ب م��ا و�شّ
نادي��ة اآي��ت زيت. يف هذه احلالة، يجب اأن يقع املثول 
اأم��ام القا�ش��ي، م��ع اثن��ن م��ن ال�ش��هود ومتّك��ن ه��ذه 
العملية من ت�ش��جيل الزواج يف ال�ش��جّل املدين واإعطاء 
اأ�ش��ل ���رعي للطف��ل. اأم��ا اإذا قّرر الوالدان ع��دم البقاء 

م��ع بع�شهم��ا فباإمكانهم��ا الطاق. 
وباملث��ل، فاإن��ه باإم��كان امل��راأة الوحي��دة الت��ي ترغ��ب 
يف اإثبات الأبوة ل�شالح طفلها اأن تتقّدم اأمام قا�شي 
الأ�رة، �ريطة اأن تثبت اأي�شا وجود زواج بالفاحتة 
م��ع ح�ش��ور اثن��ن م��ن ال�ش��هود. لإثب��ات اأب��وة الطف��ل، 
�ش��يكون م��ن ال���روري اأي�ش��ا اأن تطل��ب م��ن القا�شي 
اإج��راء اختب��ار احلم���س النووي ولكن ع��ددا قليا جدا 
م��ن الأمه��ات العازب��ات ميكنه��ّن الو�ش��ول اإىل ه��ذا 
احل��ل، ذل��ك اأّنه ع��اوة عل��ى رف�شه يف اأغل��ب الأحيان 
فاإّن تكاليفه تعترب مرتفعة جدا. وت�ش��ر اآمال الرقّيق، 
املحامي��ة باجلزائ��ر العا�شمة وامل�شت�ش��ارة القانونية 
جلمعي��ة جندة الن�ش��اء يف �ش��دة، اإىل ه��ذا الأمر بقولها: 
» لق��د حاولن��ا ولك��ن طلب��ات اختب��ار احلم���س النووي 
ترف���س با�ش��تمرار. لق��د جوبه��ت طلبات��ي بالرف���س 
بينم��ا ميك��ن لاأمه��ات اإثب��ات زواجه��ّن بالفاحتة «. ل 
يج��ب اأن نن�ش��ى اأن ال�ش��لطات اجلزائري��ة مل تع��د تقب��ل 
ال��زواج بالفاحت��ة قب��ل عق��د ال��زواج امل��دين وتعت��رب 
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ال��زواج املدين الطريق��ة القانونية الوحيدة للزواج يف 
اجلزائر.

فرغ��م  اأ�ش��باب...  لع��دة  �ش��يئا  النظ��ام  ه��ذا  يعت��رب 
فاإّنه��ا  وق��ت،  اأي  يف  بالأب��وة  الإع��راف  اإمكاني��ة 
يف معظ��م احل��الت �ش��تكون غ��ر ���رعية، اإذا مل يت��ّم 
ال��زواج بوا�ش��طة الفاحت��ة و�ش��يحمل الطف��ل بذل��ك لقب 
وال��ده، ولكّن��ه �ش��يعترب دائم��ا اإبن��ا طبيعي��ا ول��ن يكون 
ل��ه بالت��ايل اأّي ح��ّق. وتعت��رب نادي��ة اآي��ت زي��ت اأّن 
» ه��ذا الأم��ر يج��ب اأن يتغ��ر لأن��ه م��ن غ��ر املمك��ن 
اأن يتوّق��ف الع��راف بالأب��وة ال���رعية عل��ى ال��زواج 
ال���رعي. يج��ب علين��ا اأن نقب��ل اأن الأب ق��د يع��رف 
بالطف��ل، خ�شو�ش��ا واأن اختب��ار احلم���س الن��ووي هو 
دلي��ل عل��ى الأب��وة. وبع��د ه��ذا ف��اإّن الختب��ار ل ميك��ن 
اأن يت��م اإل مبوافق��ة الأب. واإذا مل تتمّك��ن امل��راأة م��ن 
احل�ش��ول عل��ى موافقت��ه، ف��اإن القا�ش��ي �ش��رف�س 
طلبه��ا بالقي��ام ب��ه. اأم��ا عندم��ا يطل��ب الأب ذل��ك، 
وه��و م��ا لحظن��اه فع��ا، فاإّن��ه باإمكان��ه اأن يع��رف 
بالطف��ل «. وجت��در املاحظة اإىل اأّنه قد و�شلتنا بع�س 
الإتهام��ات لبلدي��ات جزائري��ة ترف�س فيها ال�ش��لطات 
املحلي��ة ب�ش��كل تع�ش��في اإ�ش��ناد اللق��ب الأب��وي للطف��ل، 

يف حال��ة ع��دم وج��ود عق��د زواج.
ه��ذه  فتذّك��ر  الأم،  جان��ب  وم��ن  املقاب��ل،  يف  اأم��ا 
املحامي��ة باأّن الع��راف بالأمومة يربط من الناحية 
القانوني��ة الأم بالطف��ل. ذل��ك اأّن ه��ذا الطف��ل » �ش��وف 

يح�ش��ل عل��ى لق��ب الأم وجن�ش��يتها، كم��ا اأّن��ه �ش��يكون 
وريثها ووريث �ش��الة ن�ش��ب الأم. ويف املقابل، يجب 
عل��ى الأم اأن تق��وم بتوف��ر كل حاجي��ات الطف��ل 45« 
اأم��ا اإذا مل يح�ش��ل الطف��ل عل��ى اعراف وال��ده به، فاإّن 
انتم��اءه ل��ن يكون مكتم��ا و�ش��يعّو�س لقب الأب بخط 
يف �ش��هادة مي��اده ول��ن يك��ون ل��ه احل��ق يف احل�شول 
عل��ى الدف��ر العائل��ي. تع��رّب املحامي��ة بادية تاد�ش��ت، 
امل�شت�ش��ارة القانوني��ة وع�ش��و جمعي��ة جن��دة الن�ش��اء 
يف �ش��دة (SOS Femmes en Détresse) ع��ن ه��ذا الواق��ع 
ب��كل اأ�ش��ف م��ربزة اأّن ه��ذه امل�ش��كلة �ش��تطرح » بداي��ة 
م��ن �ش��ن الثاني��ة ع���رة، عن��د اجتي��از الطف��ل ملناظرة 
ال�ش��نة ال�شاد�ش��ة، على �ش��بيل املثال، وحينها �ش��يكون 
الإ�ش��تظهار بالدفر العائلي �روريا. لكّن هذا الطفل 
ل��ن يك��ون ق��ادرا عل��ى تقدمي دف��ره «. وعندها �ش��رى 
ه��ذا الأمر، و ياحظ، وي��روى... وتنتقد هذه املحامية 
الف��راغ القان��وين فيم��ا يتعل��ق مب�ش��األة الإع��راف م��ن 
ط��رف الأب وترى اأّن امل���ّرع يج��ب اأن يجد حا لهذه 
امل�شكلة، ذلك اأّنه لي�س هناك ما هو اأ�شواأ بالن�شبة اإىل 

الطف��ل م��ن اأن ل يك��ون ل��ه ن�ش��ب كامل.

45  مّت تقدمي هذا التف�شر اأي�شا من طرف املحامية اجلزائرية بادية تاهدي�شت. ولقد 

بّينت اأّن الطفل يرث والدته، مبجرد اإثبات الأمومة حتى يف حالة الولدة خارج اإطار 
الزواج. واأكدت لنا م�شادر اأخرى عك�س ذلك مربزة اأّن البنّوة عن طريق الأم لي�شت 

�رعية اإذا مل حتدث يف اإطار الزواج ال�رعي يف اجلزائر. 
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الن�ش��ب املتج��ّذرة يف تقالي��د املجتمعات 
العربي��ة 46«. 

م�ش��األة  يعت��رب  اللق��ب  ف��اإّن  وبالت��ايل 
م�شرّي��ة بالن�ش��بة اإىل ه��وؤلء الأطف��ال، 
اإىل  بالن�ش��بة  اأي�ش��ا  ولك��ن  واأمهاته��م 
الت��ي  ال�ش��هادات  واأك��دت  عائاته��م. 
جمعناه��ا عل��ى حقيق��ة مفاده��ا اأّن��ه م��ن 
الن��ادر اأن تتمّك��ن اأّم ق��ّررت الإحتف��اظ 
اإىل  جدي��د  م��ن  الع��ودة  م��ن  بطفله��ا 
عائلته��ا قب��ل اكتم��ال عملي��ة التع��رف 
عل��ى هوية الطفل. ويف املقابل، ومبجرد 
ح�ش��ول الطف��ل عل��ى م�شم��ون ال��ولدة 
اأك��رث  ت�شب��ح  العائ��ات  ف��اإّن  كام��ا، 
ا�ش��تعدادا لقب��ول الأم م��ع طفله��ا وبذل��ك 

ف��اإّن التاأث��ر ي�شب��ح مزدوج��ا. 
عل��ى  الهام��ة  ال�ش��هادات  ب��ن  م��ن 
النتائ��ج الإيجابي��ة له��ذا القان��ون عل��ى 
�ش��لوك الأمه��ات م��ا �ّرح��ت ب��ه ب�ش��مة 
التلم��ودي، مدي��رة جمعي��ة اأم��ل لاأطفال 
مل  البداي��ة،  » يف  تق��ول:  اإذ  بقاب���س، 
منهج��ّي.  ب�ش��كل  الأمه��ات  ن��رى  نك��ن 
مبوظف��ي  مرافق��ن  الأطف��ال  وياأت��ي 
امل�شت�شفيات، ومل يكن قدوم الأمهات اإل 
لإع��ان التخل��ي عنهم. ولكن م��ع اعتماد 
قان��ون ا�ش��ناد اللق��ب العائل��ي، لوح��ظ اأّن 
زي��ارات الأمه��ات اأ�شبح��ت اأك��رث توات��را: 

فه��ّن ياأت��ن للتع��رف عل��ى حقوقه��ّن، 
ومعرف��ة الإج��راءات الإداري��ة الت��ي يجب 
القي��ام به��ا م��ن اأج��ل الطف��ل، اأو للقي��ام 
بطل��ب اإج��راء اختب��ار احلم���س الن��ووي. 
لذلك ���رعنا يف توجيههّن وم�ش��اعدتهّن 
لتلبي��ة الحتياجات املادي��ة ال�شغرة «. 
وم��ن هن��ا ب��داأت اجلمعي��ة يف التفكر يف 
اأن�ش��طة اأك��رث تنظيم��ا وحماول��ة تنفيذه��ا 
عل��ى  الن�ش��اء  ه��وؤلء  مل�ش��اعدة  وذل��ك 

الندم��اج الجتماع��ي واملهن��ي.
وفق��ا للمعه��د الوطن��ي حلماي��ة الطفول��ة 
(INPE)، ف��اإّن ن�ش��بة الأطف��ال الذي��ن وقع 

ا�ش��رجاعهم م��ن ط��رف اأمهاته��م قب��ل 
فق��ط،   % 13 كان��ت  القان��ون  �ش��دور 
ولكنه��ا ارتفع��ت بعد �شدوره لتبلغ 40 %. 
كم��ا �ش��اعد ه��ذا القان��ون عل��ى ا�ش��تخدام 
اختب��ار احلم���س النووي لإثب��ات الأبوة، 
ولكن��ه لي���س اأم��را اإلزامي��ا. يف املقاب��ل، 
واإذا رف�س الرجل الإ�شتجابة اإىل الدعوة 
لإج��راء ه��ذا الإختب��ار، ف��اإّن القا�ش��ي 
ميك��ن اأن يعت��رب ه��ذا الرف���س مبثاب��ة 
اع��راف بالأب��وة. واإذا ات�ش��ح اأّن��ه الأب 
البيولوج��ي، فاإّن لقبه ون�ش��به �شي�ش��ندان 
اإذا جنح��ت الأم يف القي��ام  اإىل الطف��ل. 
مب��ا يل��زم لإثب��ات الأب��وة، ولك��ن الأب مل 
يع��رف بذل��ك، ف��اإن الطف��ل �ش��يحمل لقب 
اأبي��ه، لكن��ه �ش��يبقى اإبن��ا طبيعّي��ا (» غ��ر 
���رعي «). ويف غي��اب الأب اأو الإع��راف 
بالب��وة، فاإّن الطفل ميكن اأن يحمل لقب 

ّمه. اأ

يعت��رب العدي��د م��ن املاحظ��ن اأّن قانون 
اإ�ش��ناد اللق��ب العائلي هو القرار احلقيقي 
الوحي��د ال�ش��ادر ع��ن الدول��ة التون�ش��ية 
وال��ذي مّك��ن م��ن احل��ّد م��ن التخل��ي ع��ن 
الأطف��ال املولودين خ��ارج اإطار الزواج. 
 75 رق��م  القان��ون  يعط��ي  الواق��ع،  يف 
امل��وؤرخ يف �ش��نة 1998 املع��دل يف 2003 
مبوج��ب القان��ون رقم 51، احلق يف هوية 
كامل��ة لاأطف��ال املهمل��ن اأو جمه��ويل 
الن�ش��ب وبذل��ك تت��اح للطفل حظ��وظ اأكرث 
للح�ش��ول عل��ى اللق��ب الأب��وي، اأو عل��ى 

الأق��ل عل��ى لق��ب ما.
بوقائ��ع  حم��ّدد  غ��ر  الأم��ر  اأّن  رغ��م 
العامل��ن يف  ف��اإن  اإح�شائي��ا،  موؤك��دة 
املي��دان الذي��ن اأمك��ن لن��ا الإلتق��اء به��م 
اأب��دوا نف���س املاحظ��ة: وه��ي التاأث��ر 
القان��ون عل��ى احل��ّد م��ن  الكب��ر له��ذا 
عملي��ات الإهمال.اأم��ا ال�ش��بب م��ن وراء 
ذل��ك فهو م��ا للقب العائلي من اأهمية يف 

الع��امل العرب��ي. 
وتذك��ر عامل��ة الأنرثوبولوجي��ا مارت��ا 
اأرين��ا ب��اأّن نق��ل ال�ش��م ه��و ال��ذي يح��ّول 
الأب البيولوج��ي اإىل اأب فعل��ي وت�شيف: 
» اإّن فائ��دة ه��ذا القان��ون تكم��ن يف اأّن 
التق��ارب ب��ن الأب والطف��ل مبن��ّي عل��ى 
اإ�ش��ناد اللق��ب الأب��وي. يف الواق��ع، و من��ذ 
تل��ك اللحظ��ة ي�شب��ح الأب م�ش��وؤول ع��ن 
الطف��ل، وعلي��ه واج��ب حمايت��ه والإنفاق 
علي��ه. وت�ش��مح رمزّي��ة ه��ذا الإ�ش��م برب��ط 
هذا القانون بعمليات بناء �شا�ش��ل 

اللقب في قلب التحديات - قانون إسناد اللقب العائلي:               تجربة هامة في تونس

46 » اإ�شناد ا�شم الأب للطفل املولود خارج اإطار الزواج 

يف تون�س « اآرينا مارتا يف ر�شالة اإىل معهد البحوث 
حول املغرب املعا�ر IRMC، ن�رة ف�شلية رقم 9 

ماي/مايو- اأوت/اأغ�شط�س 2012.
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فالأم��ر » يتطل��ب اإرادة �ش��خ�شية قوي��ة 
لتج��اوز االإج��راءات االإداري��ة, وذل��ك 
ب «.  لزي��ادة فر���س العث��ور عل��ى االأ
ويتمّث��ل العم��ل اليوم��ي لإينا���س يف 
مرافق��ة الأمه��ات (مب��ا يف ذل��ك ماديا) 
الإج��راءات  مبختل��ف  قيامه��ّن  يف 
هوّي��ة  لإ�ش��ناد  والقانوني��ة  الإداري��ة 
للطف��ل، ولك��ن اأي�ش��ا لتاأكي��د حقوقه��ّن 
كاأمه��ات. وفق��ا مل��ا روت��ه لن��ا، ف��اإّن 
م�ش��توى  عل��ى  الأب،  عل��ى  التع��ّرف 
املمار�ش��ة العملي��ة، ل يت��ّم اإل يف 40 % 
فق��ط م��ن احل��الت. اأّم��ا �ش��امية ب��ن 
م�ش��عود، مدي��رة جمعي��ة اأم��ل، فكان��ت 
قاطعة اأكرث ذلك اأّنها لحظت انتكا�ش��ة 
وذل��ك  القان��ون،  تنفي��ذ  يف  حقيقي��ة 
من��ذ �ش��نة 2011 وه��ي تق��ول: » الي��وم 
وب�ش��كل ملمو�س، مل يعد هناك اأّي ملّف 

ق�شائ��ي ي�ش��ل اإىل نهايت��ه «. 
كم��ا تط��رح اأي�ش��ا م�ش��كلة الهوي��ات 
الات��ي  الأمه��ات  اأّن  ذل��ك  املزّيف��ة، 
الأب،  هوي��ة  حتدي��د  ي�ش��تطعن  مل 
ح�ش��ب �ش��امية، ينته��ي به��ّن الأم��ر اإىل 
اعتم��اد هوّي��ة مزّيف��ة، وع��ادة م��ا يت��ّم 
ذل��ك بطريق��ة ���ريعة وت�شي��ف ب��كل 
اأ�ش��ف: » ق��د ل ت�ش��تطيع الأم يف بع���س 
الأحي��ان العث��ور عل��ى ���ريكها اإل بع��د 
�ش��نوات م��ن ولدة طفلهم��ا ومب��ا اأّن 
عملي��ة  يعت��رب  الإداري  الإج��راء  ه��ذا 
اآلي��ة، فاإّن��ه ي�شع��ب عليه��ا احل�ش��ول 
عل��ى اأدّل��ة تثب��ت ه��ذه الهوي��ة املزّيف��ة 

(اأي تاري��خ اأو اإ�ش��ارة اإىل حك��م �ش��ادر 
يف اأي م��كان) «. اأم��ا النتيج��ة املوؤ�ش��فة 
ج��دا له��ذا الأمر فه��ي اأّن الأم ل ميكنها 
اأن تثب��ت اأّن ه��ذه الهوية كانت مزّورة، 
التما���س  ميكنه��ا  ل  فاإّن��ه  وبالت��ايل 

اإع��ادة النظ��ر يف لق��ب الطف��ل.
وبالن�ش��بة اإىل �ش��امية، متث��ل الهوي��ة 
املزّيف��ة خط��وة اإىل الأم��ام، لأنه��ا حتّل 
م�ش��كلة غي��اب الهوي��ة احلقيقي��ة ل��اأب. 
لك��ن املث��ر للقل��ق ه��و كيفي��ة منحه��ا، 
وذل��ك بطريق��ة ���ريعة واإداري��ة، ودون 
اأي ت�ش��اور م��ع الأم. وتق��ول يف ه��ذا 
ال�ش��دد: » يج��ب تاأخ��ر من��ح الهوي��ة 
املزّيف��ة وال�ش��ماح ل��اأم بالقي��ام بطلب 
يف الغر���س حت��ى تك��ون عل��ى علم جيد 
وتقبله��ا «.  الوخيم��ة  العواق��ب  به��ذه 
لذل��ك ت�شّم��ن التخطي��ط ال�ش��راتيجي 
للف��رة 2014-2019 جلمعي��ة اأم��ل حم��ور 
التما���س لإع��ادة النظ��ر يف القان��ون 

عل��ى م�ش��توى من��ح الهوي��ة امل��زّورة.
لق��د راأين��ا اأع��اه، م��ع ذل��ك، اأّن له��ذا 
القان��ون اأي�ش��ا اآث��ار عك�ش��ية، خا�ش��ة 
عندم��ا تك��ون هن��اك رغب��ة ب��اأّي ثم��ن 
ال�ش��تماع  دون  الأب  هوي��ة  لإثب��ات 
ف��اإّن  الواق��ع،  ويف  الأم  رغب��ات  اإىل 
اللق��ب  باإ�ش��ناد  املتعل��ق  القان��ون 
العائل��ي، ح�ش��ب املحامي��ة مني��ة ب��ن 
جميع، ي�شبب العديد من الآثار ال�شلبية 

ول يحم��ي امل��راأة (انظ��ر الف�ش��ل 2).

القا�شي��ة،  دول��ة،  �ش��امية  وتق��ول 
واملكلف��ة مبهم��ة بدي��وان وزي��ر الع��دل 
التون�ش��ي: » ج��اء ه��ذا القان��ون مل�ش��اعدة 
اإذا  الأب  لأّن  الوحي��دة.  والأم  الطف��ل 
اأراد الإع��راف باأبّوت��ه فاإّنه ي�ش��تطيع اأن 
يق��وم بذلك اأم��ام �شابط احلال��ة املدنية. 
اأم��ا اإذا رف���س، ف��اإّن الأم باإمكانه��ا اأن 
ترف��ع دع��وى ق�شائية �شد الأب املزعوم 
لإثب��ات اأبوت��ه. اإذا مّت اإثب��ات ه��ذا الأم��ر، 
ف��اإن املحكم��ة تق��وم باإ�ش��ناد لق��ب الأب 
لاإبن الطبيعي، مما ي�ش��مح له باحل�شول 
عل��ى بع���س احلق��وق، مب��ا يف ذل��ك احل��ق 
يف النفقة واحل�شانة وال�ش��لطة الأبوية «.
وجت��در املاحظ��ة اإىل بداي��ة تك��ّون فق��ه 
ق�ش��اء متعل��ق بالآب��اء الذي��ن يقوم��ون 
بالإع��راف بالأب��ّوة. فلق��د واف��ق الق�شاة 
يف الواق��ع عل��ى البن��وة ال���رعية للطفل، 
عندم��ا يع��رف به��ا الأب، رغ��م اأّن ه��ذا 
الطف��ل ق��د وق��ع اإجناب��ه خ��ارج اإط��ار 
ال��زواج، وذل��ك ا�ش��تنادا اإىل التفاقي��ة 
وت�شي��ف  الطف��ل.  حلق��وق  الدولي��ة 
اأعط��وا  » لق��د  دول��ة:  �ش��امية  القا�شي��ة 
لق�شي��ة الطف��ل قيم��ة، باعتب��اره �شاحب 
ح��ّق ل مو�ش��وع ح��ّق. و اأعط��وا الأولوّي��ة 

للم�شلح��ة العلي��ا للطف��ل «. 

احل��دود عل��ى م�ش��توى املمار�ش��ة 
اأّك��دت لن��ا اإينا���س الع��وادي، املر�ش��دة 
الجتماعي��ة يف جمعي��ة اأمل بتون���س، اأّن 
الأمور يف الواقع ل تبدو بهذه الب�ش��اطة. 

اللقب في قلب التحديات - قانون إسناد اللقب العائلي:               تجربة هامة في تونس
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بالأب��ّوة،  الإع��راف  عملي��ة  م��ن  اجلدي��دة  املدّون��ة  �ش��ّهلت 
علىالأق��ّل عندم��ا يرغ��ب الأب يف ذل��ك. ع��اوة عل��ى اإمكاني��ة 
ا�ش��تعمال امل��ادة 156 املحيل��ة عل��ى عاقة جن�ش��ية » عن طريق 
 « خ��ال ف��رة اخلطوب��ة، حتت��وي املدّون��ة اجلدي��دة عل��ى  اخلط��اأ
158)47 كعن�ري��ن  (امل��ادة  الأب و�ش��هادة عدل��ن  اع��راف 
م�ش��اهمن يف حتدي��د عاق��ة الأب��ّوة. وه��و م��ا يعن��ي عل��ى 
م�ش��توى التطبي��ق اأّن ال��زواج مل يع��د اأم��را �روري��ا لع��راف 

الأب بطفل��ه. 
وتق��ول حكيم��ة احل��ّاين م��ن جمعي��ة اإن�ش��اف يف ه��ذا ال�ش��دد: 
» م��ع املدون��ة اجلدي��دة، باإم��كان الأب البيولوج��ي اأن يع��رف 
باملول��ود اإذا اأراد ذل��ك «. ويذه��ب عب��د العزي��ز دّراز، �شاب��ط 
احلال��ة املدنّي��ة، اإىل اأبع��د م��ن ذل��ك. فوفق��ا لأقوال��ه، واإذا اأراد 
الأب اأن يع��رف بالطف��ل، فاإّن��ه باإمكان��ه اأن يق��وم بالإجراءات 
مهم��ا كان��ت الظ��روف التي اأ�شبح فيها اأب��ا، ودون اأن يتعّر�س 
لأي �شعوب��ة اأم��ام القا�شي. وي�شيف اأّنه: » �ش��واء كان ذلك يف 
اإط��ار خطوب��ة، اأو زواج تقلي��دّي، اأو عاق��ة عاب��رة، ف��اإّن الوال��د 
يكفي��ه اأن يع��رّب ع��ن رغبت��ه يف الإع��راف بالطف��ل، ولن ي�ش��األه 
القا�ش��ي عنده��ا ع��ن طبيع��ة عاقت��ه م��ع وال��دة طفل��ه. فاأن��ه 

يع��رف ب��ه، فه��و طفله وه��و قانوين «.  
اأك��رث  الع��راف عملي��ة  اأن ي�شب��ح ه��ذا  الواق��ع، ميك��ن  يف 
ب�ش��اطة مم��ا يب��دو علي��ه اإذا واف��ق كا الوالدي��ن... ذل��ك اأّن��ه منذ 
ظه��ور املدون��ة اجلدي��دة، فاإّن��ه ميك��ن يف بع���س املناط��ق اأن 
يك��ون ت�ري��ح الأم (والأب) اأم��ام الع��دول كافي��ا لاإع��راف 

ب���رعية طفلهم��ا، ودائم��ا دون احلاج��ة اإىل ال��زواج. 
لق��د كان��ت النتيج��ة العملي��ة له��ذه التغي��رات ه��ي تزاي��د ع��دد 
الآب��اء الذي��ن اأب��دوا رغبته��م يف الإع��راف باأطفاله��م، وذل��ك 
البي�ش��اء. فاعتب��ارا  ال��دار  ح�ش��ب م��ا لحظت��ه حكيم��ة يف 
لبعده��م ع��ن عائاته��م وع��دم وج��ود الت��زام بال��زواج، اأ�شب��ح 
الآب��اء يتقدم��ون بحري��ة اأكرب لاع��راف باأطفاله��م. وغالبا ما 
ياأت��ون م��ن تلقاء اأنف�ش��هم، حتى قبل اأن تبادر اجلمعية باإجراء 
الإت�شالت معهم من اأجل الو�شاطة. ولقد عرّب الآباء يف قرابة 

20 % م��ن احل��الت املعاجلة من طرف اجلمعية عن رغبتهم يف 

الإع��راف باأطفاله��م، وذل��ك وفق��ا لاإح�ش��اءات الت��ي اأجرته��ا 
حكيم��ة. وه��ي ت�شي��ف: » يف ال�ش��هر املا�ش��ي ]�ش��بتمرب 2014[ 
كان لدين��ا 16 اعراف��ا بالأب��ّوة، ورغ��م اأّن��ه ع��دد �شعي��ف، اإل 
اأّن��ه اأك��رث مم��ا �ش��ّجلناه خ��ال 2005 / 2006 «. م��ن الوا�ش��ح، م��ع 

ذل��ك، اأن امل�ش��هد �ش��يتغّر كلم��ا ابتعدن��ا ع��ن امل��دن الكربى.
وتق��ول حكيم��ة: » هن��ا يف ال��دار البي�ش��اء يعي���س كث��ر م��ن 
العم��ال والعام��ات يف م�ش��اكن م�ش��ركة. ف��اإذا اأراد الأب اأن 
يع��رف بطفل��ه، فاإّن��ه لن يواجه �شغط الأ���رة، ذلك اأّنه يعي���س 
مبف��رده. وهن��ا، ل اأح��د يعرفه ولذلك �ش��ي�شبح الأمر اأ�ش��هل. اأما 
يف املناطق الريفية، فاإذا كان هناك �شغط ممار�س على الأب 
م��ن ط��رف العائل��ة حت��ى ل يق��وم بالإج��راءات، فاإن��ه ل��ن يقوم 
به��ا. وحينه��ا يج��ب عل��ى امل��راأة اأن تنا�ش��ل من اأج��ل احل�شول 
عل��ى ه��ذا الإعراف «. لك��ن غايتها هذه لن تك��ون ممكنة اإل اإذا 

اأثبت��ت وج��ود زواج دين��ّي اأو خطوبة.... 
�ش��يجعل حال��ة  الوالدي��ن  ب��ن  اأّن غي��اب عق��د زواج  يبق��ى 
الطف��ل ه�ش��ة للغاي��ة، ول �ش��يما فيما يتعل��ق مبراث والده، ذلك 
اأّن��ه �ش��يجد �شعوب��ة يف التمّت��ع ب��ه رغ��م اع��راف وال��ده ب��ه. اإذ 
يكف��ي، يف ه��ذه احلال��ة، لأح��د اإخوت��ه اأو اأعمام��ه اأن يعار���س 
ح�شول��ه عل��ى ن�شيب��ه م��ن الإرث حّتى ُيحرم من��ه. ويعترب هذا 
الأم��ر �ش��ببا م��ن الأ�ش��باب الت��ي جعل��ت اجلمعي��ات تنا�ش��ل با 
ه��وادة م��ن اأج��ل حق��وق ه��وؤلء الأطف��ال. ويق��ول عم��ر الكن��دي 
نائ��ب رئي���س جمعي��ة اإن�ش��اف يف ه��ذا ال�ش��ياق: » اأن��ا ال اأداف��ع 
ع��ن ه��وؤالء االأطف��ال حت��ى يح�شل��وا عل��ى األق��اب فح�ش��ب ب��ل 
ليتمّتع��وا بحقوقه��م كامل��ة بنف���س الطريق��ة الت��ي يتمّت��ع بها 
طف��ل ول��د يف اإط��ار زواج ���رعي «. وع��اوة عل��ى ذل��ك، ف��اإّن 
جمعي��ة اإن�ش��اف(INSAF) و�ش��بكة حق الطف��ل يف احل�شول على 
حماي��ة اأ���رّية التي تتوىّل اإن�ش��اف اأمانتها العام��ة تنا�شان 
من اأجل القطع مع الإ�شارة اإىل ا�شم اجلد يف بطاقات التعريف 
الوطنّي��ة (CNI)، لأّن ه��ذا الإج��راء يعّر���س الأطف��ال املولودي��ن 

خ��ارج اإط��ار ال��زواج اإىل كث��ر م��ن الإهانة.

 تأثيرات المدّونة الجديدة:
رغبة اآلباء المتزايدة في اإلعتراف بأطفالهم 

47 قانون الأ�رة، املدونة، املادة 158 الظهر رقم 1-04-22 املوؤرخ يف 12 ذو احلجة 1424 

(3 فيفري / فرباير 2004) املتعلق باإ�شدار القانون رقم 03-70 اجلريدة الر�شمية رقم 5358 

ال�شادرة يف 2 رم�شان 1426 (6 اأكتوبر 2005)، �س 667. 
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يعتبر اإلنصات إلى األم وتحسيسها باألمان، مثلما هو الحال في إطار الرعاية 
العاجلة، عاملين أساسيين لقيام عالقة متابعة.

الحاجة إلى اإلنصات وبناء عالقة ثقة،
لتكون عملية املتابعة ممكنة

وحت��اول الهي��اكل املتابع��ة للم�ش��اريع املتو�ش��طة 
املقاب��ات  اإج��راء  يف  ال�ش��تمرار  امل��دى  وطويل��ة 
لتعمي��ق واإكم��ال املعلوم��ات الت��ي لديه��ا ح��ول هوؤلء 
اأن قام��ت بلق��اءات مماثل��ة معه��ّن  الأمه��ات، بع��د 
خ��ال ا�ش��تقبالهّن اأثن��اء احل��الت العاجل��ة. يف كث��ر 
م��ن الأحي��ان، ورغ��م اإمكاني��ة وج��ود تع��اون ب��ن 
الهي��اكل واجلمعيات العام��ة املختلفة التي التقت من 
قبل بالأم مثلما ميكن اأن يحدث ذلك يف تون���س، فاإّن 
املقابات الأوىل ت�ش��عى اإىل حماولة البدء من ال�شفر 

حت��ى تن�ش��اأ عملي��ة تط��ّور. 

ب�شورة عامة، وعلى م�ش��توى الو�شع �ش��به التوجيهي 
يف البداي��ة، �ش��تتوّقف ه��ذه املحادث��ات كلم��ا كان 
هن��اك تق��ّدم نح��و حتّوله��ا اإىل ح�ش���س اإع��ام لتناول 
ق�شاي��ا اأعم��ق، واأك��رث ارتباط��ا باجلوان��ب النف�ش��ية اأو 
تتعل��ق بجوان��ب اأك��رث حميمّي��ة ل ميك��ن الك�ش��ف عنه��ا 
ب�ش��هولة. ولطماأن��ة الأم، ي�ش��تح�ر املهنّي��ون اأهمي��ة 

الرف��ع م��ن قيمته��ا واإيائه��ا الإح��رام، اأم��ا اخلط��وة 
املوالي��ة فه��ي حتميله��ا امل�ش��وؤولية. 

النف�ش��ية يف  الأخ�شائي��ة  ه��دى خم��ر،  واأو�شح��ت 
مرك��ز الدف��اع والإدم��اج الإجتماع��ي (CDIS) ب��� ناب��ل 
يف تون���س، اأّن عل��ى املهني��ن الذي��ن ه��م عل��ى ات�شال 
ب��الأم اأن يلتزم��وا بع��دد م��ن املبادئ و منه��ا » احلياد 
اخل��ّر والقب��ول والح��رام والإن�ش��ات ومعرف��ة واق��ع 
عل��ى  ليحافظ��وا  وذل��ك  بيئته��ا،  وتفا�شي��ل  امل��راأة 
م�شداقيته��م. فعندم��ا تتح��دث مث��ا ع��ن حان��ة قام��ت 
بزيارته��ا، فعلي��ك اأن تعرفه��ا. وبهذه الطريقة �شت�ش��عر 
اأّن��ك قري��ب منه��ا واأّن��ك تفهمه��ا جي��دا. ]...[ ف��ا يج��ب 
اأن ناأخ��ذ الأم فق��ط بع��ن الإعتب��ار، بل يج��ب اأن ينظر 
اأي�ش��ا اإىل بيئته��ا ووالديه��ا وطفله��ا، و يج��ب اأن يق��ع 

اعتم��اد مقارب��ة منهجي��ة «. 
وتن�ش��اأ ه��ذه ال�شل��ة اأي�ش��ا نتيج��ة عملي��ة بن��اء طويل��ة 
امل��دى، وكذل��ك م��ع الوق��ت ال��ذي مّت��ت مت�شيت��ه مع��ا 
اإ�شافة اإىل الأن�شطة امل�شركة (املقابات، والو�شاطة 
الأ���رية والأوراق الت��ي مت احل�ش��ول عليه��ا لفائ��دة 
الطف��ل). كم��ا تعت��رب ه��ذه العاق��ة �روري��ة اأي�ش��ا 
عندم��ا تك��ون الأم يف مرك��ز الإقام��ة. ولق��د لحظن��ا 
وج��ود ه��ذه املراك��ز يف البل��دان الثاث��ة، حت��ى و اإن 
كان م��ا تعر�ش��ه حم��دودا للغاي��ة. وحت��ى و اإن كان 
وق��ت الإقام��ة ق�ش��را (يختل��ف ح�ش��ب احل��الت ب��ن 
اأربع��ة وثماني��ة اأ�ش��هر)، وكان��ت امل�ش��اعدات املقّدم��ة 
م�ش��اعدات عاجل��ة، فاإّن هذه املراكز تلعب دورا رائعا 

ج��دا يف عملي��ة اإدم��اج الأمه��ات.

ولطمأنة االأم، يستحضر المهنّيون ﴿

أهمية الرفع من قيمتها وإيلئها 

حترام، أما الخطوة الموالية فهي  االإ

تحميلها المسؤولية.
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ميين �أجل مقاربة �أخييرى لالإن�صات وللنظرة �إىل 
هوؤلء �لأمهات: 

جتربة نادية �ل�صييرقاوي يف �ملغرب
الت��ي حت�شل��ت  رغ��م الع��راف باجله��ود والنتائ��ج 
عليها املنظمات التي تعمل على اإعادة اإدماج الأمهات 
العازب��ات، ف��اإّن بع���س املواق��ف تنتق��د طريق��ة قيامه��ا 
بعمله��ا، وذل��ك بداي��ة م��ن جل�ش��ات الإن�ش��ات الأوىل. 
قام��ت نادي��ة ال���رقاوي، وه��ي م�شت�ش��ارة واأخ�شائي��ة 
نف�ش��ية وتعت��رب م��ن ب��ن اأب��رز املخت�ش��ن يف ق�شاي��ا 
يف  العازب��ات  والأمه��ات  عنه��م  املتخل��ى  الأطف��ال 
املغ��رب، باإج��راء ع��دة درا�ش��ات ا�ش��تق�شائية ح��ول هذه 
املوا�شي��ع. وق��د قاده��ا ذل��ك اإىل ماحظة ودرا�ش��ة عمل 
اجلمعي��ات واملراف��ق العام��ة والعامل��ن امليداني��ن يف 
جمي��ع اأنح��اء الب��اد. وقد لحظت اأّن اجلمعي��ات ل تزال 
تنت��ج بع���س الأفكار امل�ش��بقة ح��ول الأمه��ات العازبات 
ول ت�شتك�ش��ف مبا فيه الكفاية العنا�ر التي متّكن من 
حتديد نف�شية الأم، و�شياقها الأ�رّي وطفولتها. وتعترب 
هذه املوؤ�رات اأ�شا�شية لأّي عمل يهدف اإىل اإعادة بناء 

. �شخ�شيتها
توج��د العدي��د م��ن اخل�شو�شي��ات بع��دد الن�ش��اء الات��ي 
يحملن خارج اإطار الزواج وح�ر هوؤلء الن�شاء يف فئة 
موحدة حتت م�شّمى » الأمهات العازبات « يوؤدي اإىل كثر 
م��ن اخللط بينهّن واإىل جتاهل اإختافاتهّن والتكوينات 
املح��ددة حلالته��ّن. وراء ه��ذا املفه��وم، ميي��ل املهنّي��ون 
كث��را اإىل ال�ش��اق بع���س الت�ش��ميات املتداول��ة به��وؤلء 
الأمه��ات مث��ل » الفق��رات «، » الأمّي��ات «، » ال�شحاي��ا «، 
» املغت�شب��ات «، » العاه��رات «. وت��رى نادية ال���رقاوي 
اأّنه » يجب علينا ك���ر اجلمود واإعادة حياتهّن اجلن�شية 
اإليه��نّ «. وت�شي��ف » عن��د االإن�شات, نك��ون اأمام مو�شوع. 
وت�ش��مح لن��ا ج��ودة ه��ذا الإن�ش��ات وكيفي��ة حتقيق��ه 
باحل�ش��ول عل��ى املعلومات التي يجب اأن تكون وا�ش��عة 
قدر الإمكان لي�س املهّم بالن�شبة اإلينا هو جمرّد معرفة 
م��ا اإذا كان��ت ت�ش��كن حّي��ا ق�شديرّي��ا اأم ال «. يف الواق��ع، 

نح��ن نبح��ث ب�ش��كل ع��ام ع��ن معرف��ة م��ا اإذا كانت تعمل 
اأم ل، اإ�شاف��ة اإىل و�شعه��ا امل��ادي والطبقة الجتماعية 
التي تنتمي اإليها. ولكن هذه امل�شت�ش��ارة ت�ش��ر اإىل عدد 
م��ن م��ن املعاي��ر النوعي��ة الأخ��رى التي ت�ش��مح مبعرفة 
املزي��د ع��ن كل اأم: كمعرف��ة مكانته��ا داخ��ل اأ���رتها، 
واأ�ش��قائها، وع��ن جت��ارب اأخ��رى حمتمل��ة للتخل��ي، وعن 
البع��د، وفق��دان اأح��د الوالدين، اإىل غر ذلك من امل�ش��ائل. 
وح�ش��ب نادية ال���رقاوي تعت��رب هذه املعاي��ر النوعية 
مفق��ودة يف ن�ش��ف احل��الت » لأّنها لي�ش��ت اجتماعية اأو 
مفيدة يف بناء عملية الدفاع عنهّن، فهّن مق�شّيات. واإذا 
كنا ل نويل اهتماما لهذه املوؤ�رات، فاإّننا لن ن�شتطيع 

اأن ن��رى تقدم��ا على م�ش��توى ما وق��ع اإجنازه «. 
كم��ا اأ�ش��ارت حي��اة ك��رمي اهلل الأخ�شائي��ة النف�ش��ية 
اإىل جتربته��ا كمن�شت��ة لامه��ات العازب��ات يف ق�ش��م 
ال��ولدة مب�شت�ش��فى احل�ش��ني بال��دار البي�ش��اء واأف��ادت 
ب��اأّن معظ��م الن�ش��اء الات��ي قام��ت بالإن�ش��ات اإليه��ّن 
ق��د ���رقت طفولته��ّن منه��ّن اأو حت��ى » اغت�شابه��ا « م��ن 
خال اإر�ش��الهن اإىل املدينة يف وقت مبكر جدا، يف �ش��ّن 
ال�شابعة اأو الثامنة من اأجل العمل ومل يتّم تاأمن هوؤلء 
الفتي��ات م��ن ط��رف الأب اأو الأم. ع��اوة عل��ى ذل��ك، فاإّن 
معظمهّن كّن �شحايا لأنواع خمتلفة من العنف اللفظي 
اأو اجل�شدي. وت�شيف املتحدثة يف هذا ال�شياق: » فعندما 
يلتق��ن بفت��ى الأح��ام ال��ذي �ش��يعدهّن باجلّن��ة، فاإّنه��ن 
�شينت�ش��ن بكام��ه ال�ش��احر، و�شي�شت�ش��لمن له��ذا الرج��ل 
املث��ايل، ال��ذي ق��د يعّو���س رمب��ا �ش��ورة الأب ال��ذي مل 

تعرفن��ه «.
مل تك��ن نادي��ة ال���رقاوي وحده��ا م��ن دع��ا اإىل تغي��ر 
حقيق��ي للمقارب��ة اأو حت��ى الأخ��اق، فيم��ا يتعل��ق 
مبو�ش��وع الأمه��ات العازب��ات، ال��ذي واإن مل يوؤّث��ر م��ع 
الأ�ش��ف عل��ى املجتم��ع املغرب��ي ككل، فاإّن��ه يج��ب اأن 
يهم املهنين على امليدان. وهي تقول يف هذا ال�شدد: 
» يج��ب علين��ا تغي��ر النم��وذج والنظ��رة اإىل الأمه��ات 
العازب��ات. يج��ب اأن نعم��ل يف اجت��اه حق��وق الإن�ش��ان 
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واإذا اأردن��ا اأن نخ��رج من م�ش��األة التمثي��ل فاإّن املرجع 
االأول يجب اأن يكون حّق االإن�ش��ان الفرد «. كما اأ�ش��ارت 
اإىل اأّن واح��دة م��ن التو�شي��ات الت��ي قّدم��ت كج��زء م��ن 
الدرا�ش��ة الإ�شتق�شائية التي قادتها 48 كانت تتمّثل يف 

اإقامة تن�شيق بن جميع اجلهات الفاعلة لتتحّدث نف�س 
اللغ��ة، وه��ي لغة حقوق الإن�ش��ان، واأن يقع التوقف عن 
جع��ل الأم العزب��اء �شحي��ة. وتخل���س اإىل اأّن » املقاربة 
القائم��ة عل��ى جم��رد اإظهار �ش��ورة ال�شحي��ة تتعار�س 
مع حق ال�شخ�س، ذلك اأّنها تنزع عنه حياته اجلن�شية، 
وا�ش��راتيجيات الإغ��راء لدي��ه، وقدرات��ه عل��ى التميي��ز 

وم�ش��وؤوليته «. 48 مغرب الأمهات العازبات - احلجم، الواقع، والإجراءات، والتمثيل وامل�شارات 

واملعي�س، 2010، اإن�شاف، 335 �شفحة 

يمكن أن يكون السكن مرحلة رئيسية في مسار اإلدماج اإلجتماعي لألم مع 
طفلها. فهو يستجيب الحدى اإلحتياجات الكبرى، وهي العثور على مأوى إلى 

حين إيجادها لحلّ يتعلق بمستقبلها، وذلك مع إدماج مجموعة كبيرة من األنشطة 
واإلستراتيجيات الهادفة إلى مرافقة األم وطفلها على طريق اإلعتماد على النفس.

 السكن: أكثر من كونه  مأوى،
 بل اأن�سطة لت�سهيل االإدماج

وال�ش��كن ه��و اأول وقبل كل �ش��يء م��اأوى، ووجبات 
طعام و راحة. و هو بعد ذلك اإن�شات وح�ش�س حتّدث، 
واإحاط��ة نف�ش��ية، وتوجي��ه فيم��ا يتعل��ق مبعن��ى الطفل 
وحقوقه. وال�ش��كن اأي�شا هو احلياة مع ن�ش��اء اأخريات 
يف مراح��ل اأخ��رى من م�ش��رتهّن نح��و الإندماج، وهو 
اأي�شا حتديد مل���روع حياة، ودرو���س يف حمو الأمّية 
التدري��ب  يف  دورات  ومتابع��ة  للمه��ارات  وتعزي��ز 
املهن��ي... يح��دث اأن يتحّول مركز الإقامة الذي يجمع 
ه��وؤلء الن�ش��اء اإىل مزي��ج ثق��ايف حمّف��ز، اأو عب��ارة عن 
حم��ّرك يعطيه��ّن دفع��ا كان منقو�ش��ا لديه��ّن م��ن قب��ل 

باعتباره��ّن قد كّن مع��زولت وعاجزات.
حّت��ى و اإن كان عدده��ا قلي��ا، ف��اإّن مراك��ز الإقام��ة 
العازب��ات م��ع  الأمه��ات  اإدم��اج  الت��ي ت�ش��اهم يف 
اأطفاله��ّن موج��ودة يف دول املغ��رب العرب��ي الث��اث. 

م��ع ذل��ك، ف��اإّن املغ��رب وتون���س فق��ط تقدم��ان مراك��ز 
اإقام��ة خم�ش�ش��ة لاأمهات العازبات. اأما يف اجلزائر، 
ف��اإّن ه��ذه امل�ش��اعدة تن��درج �شم��ن اإطار اأو�ش��ع يتعلق 
مب�ش��اعدة الن�ش��اء �شحاي��ا العن��ف، وه��و اأم��ر تاأ�ش��ف 
ل��ه كث��ر م��ن املن�شت��ات الات��ي التقين��ا به��ّن. وتقول 
زهي��دة ع��ّزون، وه��ي �ش��ابة من�شت��ة متطوع��ة من��ذ 
�ش��نوات عدي��دة يف جمعي��ات خمتلف��ة مث��ل جمعي��ة 
جن��دة الن�ش��اء يف �ش��دة ومرك��ز الإع��ام والتوثي��ق 
حلق��وق الطف��ل وامل��راأة (CIDDEF): » اإنه��ّن يع�ش��ن م��ع 
الدول��ة  تدع��م  امل���ردات ول  اأو  املعنف��ات  الن�ش��اء 
فت��ح مراك��ز متخ�ش�ش��ة لاأمه��ات العازب��ات لأّن ذلك 

�ش��يكون، يف نظره��ا، حتري�ش��ا عل��ى الفج��ور «. 
م�ش��توى  عل��ى  املراك��ز  ه��ذه  اأ�ش��اليب  وتختل��ف 
وكذل��ك  متغ��رة،  الإقام��ة  فم��دد  التفا�شي��ل، 
امل�ش��اعدة عل��ى املغ��ادرة، و ه��و م��ا ي��دل عل��ى وج��ود 
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ا�ش��راتيجيات اإع��داد خمتلف��ة لتعوي��د امل��راأة عل��ى 
الإعتم��اد عل��ى نف�ش��ها. لك��ن كل ه��ذه الإ�ش��راتيجيات 
تت�شم��ن جمموع��ة من الأن�ش��طة �ش��تكون لدين��ا فر�شة 
ملتابعته��ا يف ه��ذا الف�ش��ل عل��ى �ش��وء جت��ارب بع�س 
املراك��ز الت��ي اأتيح��ت لن��ا الفر�ش��ة لزيارته��ا. وتعت��رب 
معظم الأن�ش��طة التي و�شعتها اجلمعيات داخل مراكز 
الإقام��ة مفتوح��ة اأي�ش��ا لاأمهات القاطن��ات خارجه.

» ل�صييت �ملر�أة �لوحيدة �لتي تعي�ييس هذ� 
�لو�صع «: مقاربيية تثقيف �لأقر�ن ونظام 

�ملتبادلة  �مل�صاعدة 
تعت��رب مقارب��ة تثقي��ف الأق��ران واأنظم��ة امل�ش��اعدة 
املتبادل��ة - اأو حت��ى تل��ك املتعلق��ة ب��الإدارة الذاتي��ة 
- املفاتي��ح الرئي�ش��ية لنج��اح اجلمعي��ات يف عملي��ة 
مرافق��ة الأمه��ات العازب��ات لتعويده��ّن عل��ى الإعتماد 
عل��ى اأنف�ش��هّن. ت�ش��ّجع اأمثل��ة الأمهات الات��ي بداأن يف 
جت��اوز العقب��ات اإ�شاف��ة اإىل تفاعله��ّن م��ع بع�شه��ّن 
البع���س جت��ارب حمّف��زة ج��ّدا للواف��دات اجل��دد عل��ى 
املركز. وميكن لنا اأن نذكر اأمثلة عديدة عن اجلمعيات 
العامل��ة به��ذه الطريق��ة، مث��ل جمعي��ة اأم��ل لاأ���رة 
والطفل يف تون���س، وجمعية جندة الن�ش��اء يف �ش��دة يف 
اجلزائ��ر العا�شم��ة، وداد للم��راأة والطف��ل يف مراك���س، 
اأو 100 % اأمه��ات يف طنج��ة، والت��ي تتخ��ذ م��ن مقارب��ة 
تثقي��ف الأق��ران والإدارة الذاتي��ة مب��ادئ اأ�شا�ش��ية. 
وتلق��ي ب�ش��مة العبي��دي، املر�ش��دة الإجتماعي��ة مبرك��ز 
اإقام��ة جمعي��ة اأم��ل، املزي��د م��ن الأ�ش��واء عل��ى ه��ذه 
املقارب��ة فتق��ول: » ال يج��ب البق��اء عن��د اجلان��ب 
النظري لهذا التدّخل, بل يجب جت�ش��يده يف الواقع. 
واأح�ش��ن مث��ال حم�شو���س ميك��ن تقدمي��ه الأّي واف��دة 
جدي��دة عل��ى املرك��ز ه��و اإح��دى التج��ارب الناجحة 
الأم عزب��اء ا�ش��تطاعت بف�ش��ل قدرته��ا اأن تتج��اوز 
مرحل��ة الو�ش��ع احل��رج «. ويحدث خ��ال الفرة التي 
تك��ون فيه��ا الن�ش��اء مقيم��ات يف املرك��ز اأن يع��رّبن 

ع��ن رغبته��ّن يف البح��ث ع��ن عمل م��ن تلقاء اأنف�ش��هّن، 
فينطلقن يف ذلك ب�رعة وبوا�شطة مبادرات �شخ�شية 
وذل��ك بع��د �ش��هر م��ن الإقام��ة م��ع الطفل. وترى ب�ش��مة 
العوادي، املر�ش��دة الإجتماعية العاملة يف مركز اأمل، 
اأّن » روؤي��ة الأمهات الأخريات الاتي يعملن ويك�ش��ن 
امل��ال ي�ش��ّجع البقي��ة عل��ى البح��ث عن عمل. ب��ل هناك 
م��ن الأمه��ات م��ن يراف��ق اأمهات اأخري��ات للذهاب اىل 
العم��ل معه��ّن يف املطع��م اأو امل�شن��ع ذات��ه. وكم��ا 
اأّنه��ّن يتجاذب��ن اأط��راف احلديث م��ع بع�شه��ّن البع�س 
يف غرف��ة اجللو���س، و يقرح��ن عل��ى بع�شه��ّن اأ�ش��كال 

م��ن امل�ش��اعدة املتبادلة «. 
ميك��ن ماحظ��ة الأم��ر نف�ش��ه يف مرك��ز اإقام��ة جمعي��ة 
وداد، وه��ي جمعي��ة يف مراك���س ت�ش��ت�شيف الأمه��ات 
واأطفاله��ن عل��ى امل��دى الطوي��ل (ت�ش��ل امل��دة اإىل ثاث 
�ش��نوات) وترافقه��ّن نح��و اإع��ادة الإدم��اج: وغالب��ا م��ا 
ينته��ي الأم��ر به��وؤلء الن�ش��اء اإىل العمل معا وا�ش��تئجار 
�ش��قة م�ش��ركة. تعت��رب املحافظ��ة عل��ى نظ��ام الإدارة 
الذاتي��ة يف ه��ذه احلال��ة اأم��را �شعب��ا، اإذ يق��ع تعزي��زه 
فاطم��ة  وتق��ول  الأمه��ات.  ب��ن  املتب��ادل  بالدع��م 
ال�ش��ويكت، رئي�ش��ة جمعية اأمل يف هذا ال�شياق: » حتتفظ 
الفتي��ات احلوام��ل باأطف��ال الن�ش��اء الات��ي يذه��ن اإىل 
التدريب اأو اإىل العمل. وعندما تلد املراأة، فاإّن الأمهات 
الأخريات ي�شاعدنها طيلة الفرة التي حتتاج فيها اإىل 
ذل��ك. فهن��اك نظ��ام للم�ش��اعدة املتبادلة ي�ش��ر بطريقة 

تلقائي��ة داخ��ل املرك��ز «. 
ويف املرك��ز، تختل��ف قواع��د احلياة، وفق��ا لكل جمعية، 
وتك��ون الف��رق يف كث��ر م��ن الأحي��ان حا���رة لإدارة 
ح��الت اخل��اف، وه��ي تتك��رر كث��را. فف��ي جمعي��ة 
اإن�ش��اف يف املغ��رب، عل��ى �ش��بيل املث��ال، تعي���س يف 
املرك��ز ث��اث مرّبي��ات وذل��ك ل�شم��ان ال�ش��ر ال�شل���س 
لاأم��ور، ومواجهة احلالت الطارئة، ومتابعة الأمهات 
املقيمات هناك، واإدارة اخلافات. ومتّر هوؤلء الأمهات 
بف��رة �شعب��ة، وع��ادة م��ا يك��ّن يف حال��ة م��ن ال�شي��ق 

٭
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النف�ش��ي.وهّن ياأت��ن م��ن خلفي��ات متنوع��ة، ويج��ب 
عليهّن اأن يتكّيفن ب���رعة مع قواعد احلياة املفرو�شة 
عليه��ّن والتعام��ل م��ع املقيم��ات بطباعه��ّن وا�ش��اليب 
حياته��ّن املختلف��ة. وت���رح ح�ش��ناء �ش��ينيف، املربي��ة 
واملوؤط��رة مبرك��ز الإقام��ة التاب��ع لأم��ل، ه��ذه امل�ش��األة 
باأك��رث تف�شي��ل فتقول: » يجب علين��ا اأن نتحلى بال�شرب 
مع امل�ش��تفيدات، يجب علينا اأن نتفّهمهّن، فنحن ل�ش��نا 
هنا حلرا�شتهّن، بل نحن هنا لاإن�شات اإليهّن. ل يعترب 
و�شعهّن ب�ش��يطا، فهّن اأحيانا متعبات ب�ش��بب اأطفالهّن 
ول ينم��ن طيل��ة اللي��ل. لذل��ك فاأن��ا اأتغافل ع��ن كثر من 

الأ�شياء «. 

وبالت��ايل ف��اإّن وج��ود بع���س اخلاف��ات يعت��رب اأم��را ل 
مف��ّر من��ه، كم��ا اأّن نظ��ام امل�ش��اعدة املتبادلة ه��و اأي�شا 
و�ش��يلة لختباره��ّن و�شبطه��ّن. وي�ش��تعمل ه��ذا النظ��ام 
ب�شكل متمّيز مع اأولئك الاتي ميتلكن اخلربة، و يعملن، 
والاتي يتمّيزن » بامل�شوؤولية والإ�شتقرار «. فهّن ينقلن 
ر�شائل اإيجابية اإىل الأمهات الأخريات، مما ي�شاهم يف 
عم��ل الفري��ق. وتق��ول ب�ش��مة » لهذا ال�ش��بب فاإنن��ا نختار 
عم��دا اإحدى الأمهات لك��ي ترافق اأما اأخرى يف خمتلف 
اخلطوات التي يجب اأن متّر بها: كالذهاب ملقابلة الأم، 
اأو ال���ريك عل��ى �ش��بيل املث��ال اأو الذه��اب اإىل العي��ادة 

وهن��ا بالذات �ش��وف يكون هناك تاأث��ر اأكرب «.

يف اجلزائ��ر، تعت��رب الأمه��ات العازب��ات ٭
الات��ي يع�ش��ن يف مرك��ز اإقام��ة جمعي��ة 
الع��ادة  يف  �ش��دة  يف  الن�ش��اء  جن��دة 
ال�ش��نتن  يف  ام��راأة   15 (ح��وايل  اأقلي��ة 
املا�شيت��ن). تعت��رب اأولوّية هذه اجلمعية 
ه��ي ا�ش��تقبال وحماي��ة الن�ش��اء �شحاي��ا 
جمي��ع اأن��واع العنف. لذلك فاإّن كل اأّم من 
ه��وؤلء الأمه��ات تواجه واقعا خمتلفا عن 

الآخ��ر ولكّن��ه ل يق��ّل �شعوب��ة عن��ه. 
وي��دار مرك��ز الإقام��ة م��ن ط��رف الن�ش��اء 
اأنف�ش��هّن: فه��ّن الات��ي يطبخ��ن، ويقم��ن 
باأعم��ال النظاف��ة ويهتمم��ن ب��كل �ش��يء. 
ميك��ن اأن ي��وؤّدي ه��ذا التن��وع يف مام��ح 

الأمه��ات العازب��ات املقيم��ات هن��اك اإىل 
جع��ل احلي��اة اأك��رث �شعوب��ة، ولك��ّن يوجد 
مب��داأ اأ�شا�ش��ي يق��وم بالتعوي���س ع��ن كّل 
ذل��ك وه��و واج��ب الت�شام��ن. وتقول مرمي 
بّلع��ا، رئي�ش��ة اجلمعي��ة: » ل��دى ه��وؤلء 
الن�ش��اء واج��ب الت�شامن املتب��ادل. فعلى 
�ش��بيل املث��ال، اإذا مت اإي��داع اإحداه��ّن يف 
�شي�ش��اعدنها  البقي��ة  ف��اإّن  امل�شت�ش��فى، 

بالتن��اوب «.
ك���ر  م��ن  الت�شام��ن  واج��ب  ميّك��ن 
املحرمات القائمة يف ال�شابق بن الن�شاء 
اأنف�ش��هن. وم��ن الأمثل��ة الكا�ش��يكية عل��ى 
ه��ذا الن��وع م��ن املحرم��ات مي��ل الأمهات 

املطلق��ات اإىل ال�ش��عور » بالتع��ايل « عل��ى 
الأمه��ات العازب��ات اأو حت��ى احتقاره��ّن. 
» اإّن نظ��ام  وت�شي��ف رئي�ش��ة اجلمعي��ة: 
الت�شامن ي�شمح بخلق روابط بن الن�شاء 
و ن���ر الح��رام املتب��ادل بينه��نّ «، كم��ا 

اأّن��ه ميح��و ه��ذا املي��ل اإىل الإحتق��ار.
وتعت��رب اجلمعي��ة نظ��ام الت�شام��ن ه��ذا 
قاعدة ذهبية ت�شمح باحلّد من اخلافات. 
» فالأم��ور ت�ش��ر اأح�ش��ن مما ه��و عليه مع 
وجوده��م  جم��رد  اأّن  ذل��ك  املوظف��ن، 
اأو وج��ود وامل���رفن يوّل��د يف نهاي��ة 

املط��اف الكث��ر م��ن اخلاف��ات «.  

فــي جمعيــة نجــدة النســاء فــي شــدة: الــكّل متضامــن !
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ليلّيت��ن وذل��ك ب�ش��كل يوم��ّي. اأم��ا قواع��د 
احلي��اة هن��اك فه��ي وا�شح��ة، و ته��دف 
اإىل حتميله��ّن امل�ش��وؤولية م��ع اح��رام 
خ�شو�شياته��ّن. فه��ّن ميتلك��ن احلري��ة 
يف اختيار ن�ش��اطهّن خال كامل اليوم، 
مواعي��د  يحرم��ن  اأن  يج��ب  لكنه��ّن  و 
املجه��ود  يف  وي�ش��اركن  الوجب��ات 
بالأعم��ال  القي��ام  مث��ل  اجلماع��ي، 
املنزلية. ويعتر ال�ش��هر االأول هو �شهر 
العالقة الل�شيقة بن اأمل وطفلها. واإذا 
اأردنا تهدئة االأم, فاإّننا ن�ش��ّجعها على 
االعتن��اء ب��ه, ونحّثه��ا عل��ى البق��اء يف 
كن��ف اله��دوء الت��ام. ومبج��ّرد جت��اوز 
ه��ذه املرحل��ة، �ش��تمّكن املحادث��ات - 
الفردي��ة واجلماعي��ة - املختلف��ة م��ن 
حتدي��د بقي��ة العملي��ة مث��ل: م���روع 
يف  وامل�ش��اعدة  والتدري��ب  احلي��اة 
البح��ث عن وظيفة. فحتى و اإن مل يكن 
هن��اك م��ن ميل��ي عل��ى الأم م��ا يج��ب 
عليه��ا اأن تفعل��ه خ��ال الي��وم، فاإّن��ه 
يج��ب اتب��اع م�ش��ار يقوم عل��ى التطور، 
وتعي��ن الأن�ش��طة املنا�ش��بة وفق��ا ل��كل 
مرحل��ة من مراحله ب�ش��كل طبيعّي. اأما 
ال�ش��بب م��ن ه��ذا الت�شل�ش��ل فه��و ب�ش��يط: 
ف��الأم تع��رف جيدا اأّنها ل متتلك كثرا 
م��ن الوق��ت لبن��اء م���روعها وو�ش��ع 
اأ�ش�ش��ه لتت��وىّل اأمره��ا مبفرده��ا. لذل��ك 
الفري��ق مبتابع��ة تط��وره ع��ن  يق��وم 
كث��ب، فياح��ظ وي�ش��تعّد للتدّخ��ل وفق��ا 
للحال��ة، اأم��ا اله��دف م��ن وراء ذل��ك 

فه��و دائم��ا توف��ر املرافق��ة واحل�ش��ور 
والدع��م 

)املادية(:  املرافقة 
اأ�شا���س العمل مع االأمهات

تعت��رب املرافق��ة يف مرك��ز �ش��كرة ه��ي 
كلم��ة ال���ّر احلا���رة دوما يف جدول 
الأعم��ال. فهي عملية حا�رة يف قلب 
ا�ش��راتيجيات الفري��ق، كم��ا اأّنها حتّدد 
اأم��ا املعن��ى  خلفي��ة عم��ل اجلمعي��ة. 
امللمو���س ملفه��وم املرافق��ة فه��و يف 
الواق��ع معناها املادي، كما تبّن ذلك 
ب�ش��مة العبي��دي، املر�ش��دة الإجتماعي��ة 
امل�ش��وؤولة يف مرك��ز الإقام��ة اإذ تق��ول 
» ه��ي  املرافق��ة:  مفه��وم  حم��ّددة 
يف  الأم  بجان��ب  دائم��ا  تك��ون  اأن 
حياته��ا اليومي��ة، يف كل جان��ب م��ن 
جوان��ب حياته��ا: مرافقته��ا اإىل مكت��ب 

الت�ش��غيل، واملحكم��ة... «. 
مب�ش��اعدة  املادي��ة  املرافق��ة  وتق��وم 
الأم عل��ى ا�ش��تعادة الثق��ة يف نف�ش��ها، 
والتغل��ب عل��ى خماوفه��ا لأنه��ا ت�ش��عر 
بوج��ود دعم حقيقي وعملي. اأما ردود 
وق��ت  يف  فتاأت��ي  اخلا�ش��ة  فعله��ا 
م�ش��وؤولية  املرافق��ة  وتعت��رب  لح��ق. 
اجلميع من اأمهات اأخريات ومر�ش��دات 
اجتماعي��ات واخ�شائي��ن نف�ش��انين 
ومدي��رة مرك��ز الإقام��ة وم�ش��اعدات 
الأمه��ات، واإمي��ا (القابل��ة اخلارجي��ة). 

 ،2014 ه��ا نح��ن ذا يف اأفري��ل /اأبري��ل 
يف �شاحي��ة �ش��كرة، يف منطق��ة اأريان��ة، 
بتون���س الك��ربى. وهن��اك يوج��د مرك��ز 
اإقام��ة لاأمه��ات الات��ي قام��ت جمعي��ة 
با�ش��تقبالهّن  والطف��ل  لاأ���رة  اأم��ل 
والبال��غ عدده��ّن �ش��نوّيا خم�ش��ن ام��راأة. 
حتت��وي ه��ذه ال�شاحي��ة الكب��رة عل��ى 
مناط��ق اأك��رث غن��ى واخ���رارا وعل��ى 
اأحي��اء �ش��كنية، واأرا���س غ��ر مزروع��ة 
وم�ش��اكن اأك��رث �ش��عبية. ال�ش��وارع هن��اك 
هادئ��ة، تتخلله��ا من��ازل منف��ردة. اأم��ا 
املن��زل اخلا���س به��وؤلء الن�ش��اء فتنبعث 

من��ه الأ�ش��واء، وه��و ف�ش��يح ولطي��ف. 
ت��رى  ان  ميكن��ك  املدخ��ل،  م��ن  بداي��ة 
 16 قراب��ة  ت�ش��ت�شيف  الت��ي  احل�شان��ة 
طف��ا م��ن �ش��ن ال��ولدة اإىل �ش��ّن امل�ش��ي. 
قّيم��ة  اأداة  احل�شان��ة  ه��ذه  وتعت��رب 
لاأمه��ات لأّنه��ا متّكنه��ّن م��ن مغ��ادرة 
وتعي���س  العم��ل.  اأو  للتدري��ب  املرك��ز 
يف ه��ذا املرك��ز 11 اأّم��ا م��ع اأطفاله��ّن. 
وت�ش��اهم امل�ش��تطيعات منه��ّن، وع��ادة 
م��ا يك��ّن اأولئ��ك الات��ي ي�ش��تغلن، ب�ش��كل 
رم��زّي مببلغ دينار واح��د يومّيا. وتبقى 
ث��م  اأ�ش��هر   6-4 ب��ن  الأمه��ات  ه��وؤلء 
ينتقل��ن للعي���س يف غالب الأحيان قريبا 

م��ن املرك��ز يف �ش��قة م�ش��ركة. 
وتت�ش��ع كل غرف��ة لأّم��ن م��ع طفليهم��ا. 
م��ن  املرك��ز  داخ��ل  الفري��ق  ويتك��ّون 
مدي��رة ومر�ش��دة اجتماعي��ة واثن��ن م��ن 
نف�ش��انّيتن  واأخ�شائيت��ن  املربي��ات 

في مركز إقامة جمعية أمل بتونس، كلمة سرّ واحدة:                  المرافقة
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حقيقي��ة ملرافقته��ا، ح�ش��ب تقدي��رات 
ه��ذه  عل��ى  مث��ال  امل�ش��وؤول)  ه��ذا 

ال�ش��راتيجية. 

االإعداد للمغادرة
االأمه��ات يعلم��ن من��ذ  ف��اإّن  وهك��ذا 
قدومه��ّن باأّنه��ّن �ش��يغادرن يف ي��وم 
م��ا ه��ذا املرك��ز. ويق��ع التفك��ر من��ذ 
البداي��ة يف مو�ش��وع ما بع��د املغادرة. 
يف  يرافقه��ّن  اأن  الفري��ق  ويح��اول 
الوع��ي التدريجي بهذه العملية و�شول 

اإىل مرحل��ة تنفيذه��ا. 
الإقام��ة  ف��رة  كان��ت  واإن  حت��ى 
العادي��ة هي من اأربعة اإىل �ش��تة اأ�ش��هر، 
ف��اإّن امل�ش��وؤولن ع��ن مرك��ز الإقام��ة 
ه��م الذي��ن يتخ��ذون ق��رار املغ��ادرة 
ال��ذي ميك��ن اأن يق��ع تاأخ��ره اإذا ل��زم 
الأم��ر. وت���رح ب�ش��مة العبي��دي ه��ذه 
العملي��ة مبّين��ة اأّن��ه » و ملعرف��ة م��ا اإذا 
جت��اوز  اإىل  طريقه��ا  يف  الأم  كان��ت 
حمنته��ا، فاإّنن��ا ن�ش��تعمل جمموع��ة من 
املوؤ���رات الت��ي ق��د تنج��ح يف ح��الت 
اأخ��رى ومنه��ا: نوعي��ة العاق��ة  دون 
ب��ن الأم والطف��ل، والو�ش��ع املهن��ي 
وامل��ايل، واحلال��ة النف�ش��ية وال�ش��لوك، 
والعاق��ة م��ع العائل��ة وم��ع ال���ريك 

واملل��ف القان��وين «. 
يق��ع  امل��راأة،  وو�ش��ع  ملام��ح  وفق��ا 
اختيار موؤ�ر اأو اثنن ميكن الإ�شتغال 

عليهم��ا وحتقي��ق فر���س اأك��رث للنج��اح. 
ب�ش��كل ع��ام، ف��اإن املوؤ���رات النف�ش��ية 
والقت�شادي��ة ه��ي الت��ي متّكنه��م م��ن 
تقيي��م م��ا اإذا كان��ت الأم �ش��تنجح اأم ل: 
��ل عل��ى دخ��ل،  » فه��ي تعم��ل، و تتح�شّ
يف  واجلّدي��ة  بالإن�شب��اط  وتتمّي��ز 
عمله��ا، كم��ا اأّن عاقته��ا م��ع طفله��ا 
جي��دة، وهي تتحمل م�ش��وؤولياتها كاأم، 
و���رعت يف اإع��داد امللف��ات القانونية، 
ويف م�ش��اعي الو�ش��اطة اإذا كان الأم��ر 
ممكنا «. فاإذا كانت هذه املوؤ���رات يف 
جممله��ا ل ت��زال �ش��لبية، فاإّن��ه يق��ع 

التمدي��د يف ف��رة اإقامته��ا. 
وقب��ل مغ��ادرة الأمه��ات للمرك��ز، تب��داأ 
اجلمعي��ة مرحل��ة » الإع��داد للمغ��ادرة «. 
الأم،  م��ع  احلدي��ث  البداي��ة  يف  يق��ع 
وت�ش��جيعها عل��ى اقتناء بع�س الأدوات 
يف  بيته��ا  يف  �ش��تحتاجها  الت��ي 
امل�ش��تقبل، كم��ا ت���رع يف م�ش��اعدتها 
على العثور على منزل و التفاو�س من 
اأج��ل الإيج��ار. ويت��م ت�ش��جيع الأم عل��ى 
الإيج��ار بالق��رب م��ن احل�شانة. وتقوم 
الكث��ر منه��ّن باختي��ار �ش��كن م�ش��رك. 
وتوّف��ر له��ّن اجلمعي��ة جمموع��ة م��ن 
الل��وازم ال�روري��ة لل�ش��كن تتك��ون من 

بع���س الأث��اث والأدوات ال�روري��ة.

وحت��ى اأولئ��ك املتطوعون امل�ش��وؤولون 
ع��ن ح�ش���س التن�ش��يط م��ع الأطف��ال 

فاإّنه��م يعرف��ون معن��ى ه��ذا الأم��ر.

املفاهيم واملمار�ش��ات التي 
ت�ش��عى اإىل القطع مع فكرة 

امل�شاعدة
الإقام��ة مل��دة ق�ش��رة  مب��داأ  يه��دف 
م��ن  الأم واجلمعي��ة  اإىل من��ع  ن�ش��بيا 
الدخ��ول يف منط��ق امل�ش��اعدة. وتق��ول 
اإينا���س العوادي، املر�شدة الإجتماعية، 
يف نف�س هذا ال�شياق: » هنا نحن جنعل 
مطالب��ات  باأّنه��ّن  يدرك��ن  الفتي��ات 
بالبح��ث ع��ن عمل وك�ش��ب لقمة العي���س 

مبفرده��نّ «.
الأمه��ات  له��وؤلء  اجلمعي��ة  وتق��ّدم 
مث��ل:  البداي��ة  يف  كب��رة  م�ش��اعدة 
ال�ش��كن واحل�شان��ة والدع��م والإن�ش��ات 
واملحادث��ة والتدري��ب وامل�ش��اعدة يف 
العث��ور عل��ى وظيفة... ولك��ن الأم تبقى 
الفاع��ل الرئي�ش��ي يف نهاي��ة املط��اف، 
وهي التي �ش��تفتح الأب��واب يف النهاية 
حت��ى واإن كان��ت مدعوم��ة يف ذل��ك. 
ويق��ول مال��ك كفي��ف، رئي���س جمعي��ة 
اأم��ل: » اإّن امل�ش��اعدة موج��ودة لدعمه��ا 
حت��ى جت��د بنف�ش��ها الو�ش��ائل املحّقق��ة 
ل�ش��تقالها الذات��ي «. وتعترب م�ش��اهمة 
الأم (الق��ادرة عل��ى ذل��ك) بدين��ار واحد 
يومي��ا (ب��دل م��ن 25 دين��ار، كتكالي��ف 

في مركز إقامة جمعية أمل بتونس، كلمة سرّ واحدة:                  المرافقة
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�لعمل على �حر�م �لذ�ت و�إز�لة �ل�صييعور 
بالذنب:

�خلطييوة �لأوىل نحو �لإعتماد على �لذ�ت 
للحي��اة  م���روع  باإع��داد  الأم��ر  يتعل��ق  عندم��ا 
اخلارجية والجتماعية واملهنية، فاإّن اخلطوة الأوىل 
تتمّثل يف ا�ش��تعادة الثقة يف النف���س. وتبدو اجلمعيات 
جممعة على هذه النقطة، ويرجع ذلك اأ�شا�شا اإىل متّيز 
حال��ة هوؤلء الن�ش��اء بالإنك�ش��ار والإنهيار واله�شا�ش��ة. 
فه��ّن وحي��دات وبا معامل ول ميتلك��ن ب�شفة عامة اإل 

م��وارد مالي��ة ومه��ارات عم��ل حم��دودة للغاي��ة. 
وع��اوة عل��ى ذل��ك، وكم��ا يب��ّن ذل��ك مال��ك كفي��ف 
رئي���س جمعي��ة اأم��ل ب�ش��كل �شحي��ح، ف��اإّن امل�ش��األة ل 
اأو املهني��ة،  تتعّل��ق بتنمي��ة امله��ارات الجتماعي��ة 
فامل�شكلة الأوىل هي ان�شانية قبل كل �شيء: اإذ » يجب 
عل��ى الأمه��ات اأن يك��ّن ق��ادرات عل��ى ا�ش��تعادة الثق��ة 
املفق��ودة يف اأنف�ش��هّن. فه��ّن ي�ش��عرن بالذن��ب لأنه��ّن 
اأجن��ن ه��وؤلء الأطف��ال، ويت�ش��ّورن اأّن اآباءه��ّن �ش��وف 
يهان��ون يف احل��ي، واأّنهّن ت�ش��ّبن يف م�ش��اكل اإ�شافية 
لأ���رهّن. توج��د العدي��د م��ن التناق�ش��ات ومتّث��ل ه��ذه 
احلالت اأو�شاعا �شعبة للغاية وهو ما يتطلب الكثر 

م��ن الإن�ش��ات «. 
يف الواق��ع، يج��ب اأن يك��ون هن��اك اإن�ش��ات ف��ردّي 
ل��اآراء وه��و م��ا ميّث��ل احلي��اة  وجماع��ّي وتب��ادل 
اليومي��ة له��وؤلء الأمه��ات امل�ش��ت�شافات م��ن ط��رف 
ه��ذه اجلمعي��ات. وتق��ول اإينا���س الع��وادي، املر�ش��دة 
الإجتماعي��ة يف ه��ذا ال�شدد: » هّن مكتئبات، وي�ش��عرن 
بالذن��ب. واأّول م��ا �ش��يحدث له��ّن داخ��ل ه��ذا املرك��ز 
ه��و الإت�ش��ال م��ع الأمه��ات الأخري��ات مما �ش��يجعلهّن 

يتبادل��ن معه��ّن الق�ش���س واخل��ربات «.  
املختلف��ة  الأن�ش��طة  ت�ش��عى  ذل��ك،  م��ع  بالت��وازي 
املقرح��ة اإىل حتقي��ق اله��دف نف�ش��ه وه��و عملي��ات 
الإن�ش��ات الأ�ش��بوعية الفردي��ة واجلماعي��ة، ع��ادة م��ا 
تكون مربجمة اأو عند الطلب، اإ�شافة اإىل اأن�شطة يدوية 

ت�ش��اعد عل��ى تعزيز التبادل والإندم��اج التدريجي. اأما 
فيم��ا يتعل��ق بجمعي��ة اأم��ل، فاإّن��ه يق��ع تنظي��م لق��اءات 
م��ع القاب��ات اخلارجي��ات كل 15 يوم��ا، وه��ي تلع��ب 
دورا هام��ا يف عملي��ة اإزال��ة ال�ش��عور بالذن��ب ويتجاوز 
تاأثره��ا عل��ى الن�ش��اء بكث��ر اجلوان��ب املقت���رة على 
بالوقاي��ة  املتعلق��ة  والن�شائ��ح  املعلوم��ات  تق��دمي 

(�ش��يقع التط��رق اإىل ذل��ك اأدن��اه). 
النف�ش��ية  واملعاجل��ة  النف�ش��انية  الطبيب��ة  وتعم��ل 
املغربي��ة م��رمي اليزاج��ي م��ع الأمه��ات العازب��ات من��ذ 
�ش��نوات عدي��دة داخ��ل جمعي��ة الت�شام��ن الن�ش��وي، 
 INSAF الرائ��دة يف الب��اد و داخ��ل جمعي��ة اإن�ش��اف
يف ال��دار البي�ش��اء. كم��ا اأّنه��ا تق��وم بح�ش���س اإن�ش��ات 
وبجل�ش��ات للعاج النف�ش��ي الفردي وتن�ّشط جمموعات 
ح��وار، متام��ا مث��ل م��ا يق��ع يف مرحل��ة البداي��ة م��ع 
الإع��داد لعملي��ة ال��ولدة وخال املرحل��ة اخلتامية مع 
ماحظ��ة ومتابع��ة العاق��ة ب��ن الأم والطف��ل. مبج��رد 
�ش��ماعنا حلديثها، فاإّننا �شن�ش��عر ب���رعة باأّن حماولة 
م�ش��اعدة ه��وؤلء الأمه��ات عل��ى امل�ش��توى امل��ادي 
والو�ش��اطة الأ���رّية و اإن كان��ت �روري��ة، فاإّنه��ا ل 

يج��ب اأن جتعلن��ا نغف��ل اجلان��ب النف�ش��ي. 
فوج��ود امل��راأة م��ع اأمه��ات عازب��ات اأخري��ات ه��و 
بالفع��ل اأم��ر مه��ّم جدا ليتب��ّن لهّن اأنهّن ل�ش��ن وحيدات 
يف ه��ذه احلال��ة. اإل اأّن الإن�ش��ات اإليه��ّن و متابعته��ّن، 
ح�ش��ب الدكت��ورة اليزاج��ي، �ش��يجعلهّن ي�ش��عرن ب��اأّن 
هن��اك م��ن يهت��ّم به��ّن، وه��و اأم��ر له بال��غ التاأث��ر على 
اإع��ادة بن��اء �ش��خ�شياتهّن. وت�شي��ف: » اإنه��ّن يعتق��دن 
اأّنه��ّن غ��ر حمبوب��ات وغ��ر مرغ��وب فيه��ّن. اأم��ا خال 
اجلل�ش��ات ف�ش��وف يدرك��ن اأّن هن��اك م��ن يهت��ّم به��ّن. 
واأح��اول م��ن جهت��ي اأن اأق��ّدم له��ّن دعم��ا نف�ش��يا خال 
اللحظ��ات الت��ي يج��دن فيه��ا �شعوب��ة لتخ��اذ الق��رار 
املنا�ش��ب: فالأخ�شائي��ة النف�ش��ية ل تق��ّدم لهّن احللول 
بل ت�ش��اعدهّن على اإيجادها باأنف�ش��هّن «. يف مثل هذه 
اللحظ��ات �ش��وف يبح��ن باأ���رارهّن ويبك��ن ويتحّدثن 
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عن اأ�شياء مل يكّن قادرات على التحدث عنها علنا من 
قب��ل فم��ن البديه��ي اأن ي�ش��عرهّن هذا الأم��ر بالرتياح. 
و لق��د كان الدع��م النف�ش��ي ميّث��ل الأولوي��ة الك��ربى يف 
الكث��ر م��ن امل�ش��اريع اجلميل��ة لاإدم��اج الإجتماع��ي 
واملهن��ي الت��ي قادته��ا وداد خمت��ار م��ع 15 اأم��ا عزباء 

ه��ذه  وداد  وق��ادت  هام��ة.  نتائ��ج  اإىل  اأّدت  والت��ي 
امل�ش��اريع بو�شفه��ا ع�ش��وة يف جمعي��ة التنمية مبنزل 
معاق��ل  اإح��دى  بن��زرت،  جه��ة  يف   ،(ADMJ) جمي��ل 
املتطرفن التون�ش��ين خال اإعداد هذا الكتاب. وفيما 

يل��ي تف�شي��ل له��ذه التجرب��ة اجلميل��ة.

بن��زرت، مدين��ة �ش��احلية يف �ش��مال تون���س، 
و ه��ي معروف��ة ب�ش��ّدة انفتاحها ولك��ن اأي�شا 
مب�شره��ا املح��زن م��ن خ��ال حتوله��ا اإىل 
معقل للجماعات املتطرفة، فهي بذلك مدينة 
التناق�شات. وهناك، قامت اأ�ش��تاذة ومدربة 
تنمي��ة �ش��خ�شية بو�شع م���روع موّج��ه اإىل 
الأمه��ات العازب��ات. يتمّي��ز ه��ذا امل���روع 
بركي��ز باعثت��ه عل��ى اإزال��ة ال�ش��عور بالذن��ب 
وم�شاحل��ة ه��وؤلء الأمه��ات م��ع اأنف�ش��هّن 
وحميطه��ّن، بع��د اأن ك��ّن يف قطيع��ة معهم��ا. 
 وداد خمت��ار ع�ش��وة يف جمعي��ة التنمي��ة 
املحلي��ة يف من��زل جمي��ل (ADMJ)، وه��ي 
جمعي��ة متن��ح القرو���س ال�شغ��رى للفئ��ات 
اله�ّش��ة. م��ع م��رور الوق��ت، اكت�ش��فت ه��ذه 
النا�ش��طة اأن العدي��د من الن�ش��اء امل�ش��تفيدات 
من هذه القرو�س هّن من الأمهات العازبات 
الات��ي يخف��ن حقيقته��ّن. وتق��ول يف ه��ذا 
ال�ش��اأن: » كن��ت اأرى ه��وؤلء الن�ش��اء الات��ي 
ياأت��ن لطل��ب قرو���س �شغ��رة والات��ي ك��ّن 
ينفق��ن ه��ذا امل��ال دون اإمت��ام م�ش��اريعهنّ «. 
وبالتثّبت يف الأمر، اكت�شفت اأّن هوؤلء الن�شاء 
يع�ش��ن على هام���س املجتمع، داخل اأ�رهّن 
يف اأغلب الأحيان، ولكن يف حالة كبرة من 

الإق�ش��اء واله�شا�ش��ة. 
انطاق��ا م��ن ه��ذه املعاين��ة، قام��ت وداد 
بتجميع املوارد وال���ركاء – و هو ما تطّلب 

الكث��ر م��ن املثاب��رة والطاق��ة - و���رعت 
يف تنفي��ذ م���روع مّدته �ش��نة واح��دة يهدف 
اإىل الإدم��اج الجتماع��ي ل��� 15 اأم��ا عزب��اء. 
�ش��ت الأ�ش��هر الثاث��ة الأوىل ح�ري��ا  وخ�شّ
لأن�ش��طة الدع��م النف�ش��ي والجتماع��ي، ث��م 
ا�ش��تمرت بع��د ذل��ك طيل��ة الأ�ش��هر الت�ش��عة 
الت��ي م��ن هذه التجرب��ة  وذلك بالت��وازي مع 
اأن�شطة يف التدريب املهني. و تعترب وداد اأّن 
» املك��ّون الأهّم يف امل���روع يتمّثل يف هذه 
املرحل��ة الأوىل والقائم��ة عل��ى املتابع��ة 
النف�ش��ية والإجتماعي��ة، ذل��ك اأّن��ه كان م��ن 
ال���روري اإع��ادة النظ��ر يف هوّياته��ّن 
وانتماءاته��ّن وم�ش��اعدتهّن عل��ى تغي��ري 
نظرته��ّن الأنف�ش��هنّ «. و ت�شي��ف: » فف��ي 
البداي��ة ك��ّن ينظرن اإىل اأنف�ش��هّن على اأّنهّن 
فا�شات، وعاجزات على حتّمل امل�شوؤولية، 
اأو على تعّلم مهنة من املهن، اأو حتى على 
الكتاب��ة. ولقد قمنا بحّثه��ّن على كتابة ما 
يردنه لأنف�شهّن يف امل�شتقبل، و�شّجعناهّن 
عل��ى اأن يك�ش��فن ع��ن ذواته��ّن م��ن خ��ال 
هذه العملية، وكتابة كل ت�شوراتهّن حول 
اأنف�ش��هّن، وح��ول ال�شورة الت��ي يردنها لها 

والت��ي يرغ��ن يف تقدميه��ا اإىل الآخ��ر «.  
جماعي��ة  ح��وارات  الأن�ش��طة  و�ش��ملت 
وفردية مب�ش��اعدة اثنن من علماء النف�س. 
وح��ّدد ه��ذان الأخ�شائي��ان عدد اجلل�ش��ات 

الازمة لكل حالة على حدة. بالإ�شافة اإىل 
ذل��ك قام اثنان م��ن املعاجلن يف املجال 
الع�شبي الكامي ويف اخت�شا�س التنمية 
ال�ش��خ�شية بعق��د ور�ش��ات عم��ل جماعي��ة 
اأ�شبوعية مع الن�شاء. و�شملت هذه الدورات 
التدري��ب عل��ى تنمي��ة الق��درات ال�ش��خ�شية 
ومعرف��ة النف���س والثق��ة به��ا، ودينامي��ات 
اجلماع��ة، واإدارة اخلاف��ات (لأّنه��ا كان��ت 
كث��رة). كانت ه��ذه التدريبات تعتمد على 
حم��اكاة و�شعي��ات لتعويده��ّن على �شبط 
النف���س وتقني��ات احل��وار وه��ي بال�شا���س 

تدريب��ات عل��ى و�شعي��ات ولع��ب الأدوار.
اأ�شبحن��ا  الوق��ت،  » مب��رور  وتق��ول وداد 
عائلة واحدة واأ�شبحنا نتحّدث عن اأ�ش��ياء 
مل نك��ن نخو���س فيها م��ن قبل مع بع�شنا 
البع���س، وذل��ك بف�ش��ل متا�ش��ك املجموعة 
والثق��ة املتبادل��ة ب��ن اأفراده��ا. �ش��محت 
ه��ذه التماري��ن لاأمه��ات بالك�ش��ف ع��ن 
الإ�شطراب��ات الت��ي ع�ش��نها يف حياته��نّ «.  
وقام��ت 9 ن�ش��اء، م��ن ب��ن ال��� 15 ام��راأة 
املكّون��ة للمجموع��ة، مبتابع��ة امل���روع 
اإىل نهايته (�ش��تة منهّن ان�ش��حن يف بداية 
الطريق). وجنحت جميعهّن، بعد تلقي هذا 
التدري��ب، اإم��ا يف العث��ور عل��ى عم��ل اأو يف 

بع��ث م���روع خا�س.

مصالحــة المــرأة مــع نفســها ومحيطهــا: تجربــة جمعيــة التنميــة بمنــزل جميل
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بناء �لعالقة بني �لأم و�لطفل،
 مالحظة متو��صلة 

تخ�ش��ع الأمه��ات الات��ي يع�ش��ن يف مراك��ز الإقام��ة 
اإىل املراقب��ة امل�ش��تمّرة ورغ��م اأّن ه��ذه العملي��ة ت��دور 
ب�ش��كل خف��ّي وح��ذر، ف��ا �ش��يء يخف��ى ع��ن عي��ون 
الأخ�شائي��ن العامل��ن معه��ّن. فهل حتم��ل الأم طفلها 
ب��ن ذراعيه��ا ؟ ب��اأّي طريقة وب��اأّي تواتر ؟ ه��ل تقّبله ؟ 

ه��ل تقول ل��ه كلمات رقيقة ؟ وت���رح 
م��رمي اليازجي، الطبيبة والإخ�شائية 
م��ع  العامل��ة  املغربي��ة  النف�ش��انية 
الت�شام��ن  جمعي��ة  يف  الأمه��ات 
اإن�ش��اف  جمعي��ة  وم��ع  الن�ش��وي 
بال��دار البي�ش��اء، ه��ذه امل�ش��األة باأكرث 
تف�شي��ل فتق��ول: »  يح��دث اأحيان��ا اأن 
اأ�ش��تقبلهّن م��ع اأطفاله��ّن، لأرى كي��ف 
ير�شعنه��م  كي��ف  معه��م،  يتعامل��ن 

وكي��ف يح��دث ه��ذا التفاع��ل  «. 
علم��اء  م��ن  بواجب��ه:  يق��وم  فال��كّل 
النف�س وكذلك املر�شدات الإجتماعيات 
واملعلم��ات واملمر�ش��ات امل�ش��اعدات 
وممر�ش��ات الأطفال وامل�ش��وؤولت عن 
ومهم��ا  واملربي��ات...  احل�شان��ات 
املتدخ��ات  ه��وؤلء  وظيف��ة  كان��ت 
املقرح��ة  الأن�ش��طة  م�ش��توى  عل��ى 
عل��ى الأّمه��ات، فاإّنه��ّن تع��ّودن عل��ى 
الأ�ش��خا�س  لإع��ام  ماحظته��ّن 
املعنّي��ن، عن��د احلاج��ة، بال�شعوبات 

الت��ي تواجهه��ا الأمه��ات يف عاقته��ّن باأطفاله��ّن. 
يعت��ربن  الأمه��ات  ه��وؤلء  اأّن  نن�ش��ى  اأن  يج��ب  ل 
اأطفالهّن ب�شكل عام م�شدرا لكل م�شاكلهّن، حتى و اإن 
كان ه��ذا التعمي��م يب��دو قائما على كثر من التب�ش��يط. 
و يعت��رب ه��ذا الإح�شا���س اأم��را ل مف��ر من��ه تقريب��ا يف 
ح��الت الأطف��ال غ��ر املرغ��وب فيه��م ويف مث��ل ه��ذه 
الظ��روف. فكي��ف يت��ّم النتق��ال م��ن عاق��ة معق��دة، 



107 107الدفــاع عن الحقوق  واإلدماج االجتامعي

بالذن��ب واخل��وف  ال�ش��عور  غام�ش��ة، يختل��ط فيه��ا 
والرف���س اأو حت��ى الكراهية جتاه الطفل الذي ل ت�ش��عر 

جتاه��ه م��ع ذل��ك بالامب��الة، اإىل عاق��ة ح��ب ؟ 
�ش��معنا اأكرث من مرة �ش��هادات من بع�س الأخ�شائين 
يف اجلمعيات والهيئات العامة ت�ش��ّجع على الر�شاعة 
الطبيعي��ة مهم��ا كان��ت التكاليف للم�ش��اعدة على خلق 
رواب��ط ب��ن الأم وطفله��ا. ولئ��ن كان �شحيح��ا يف 

كث��ر م��ن الأحيان اأّن ولدة الطفل وحدها ت�ش��ّهل هذه 
العاق��ة، ف��اإّن الأم��ر ل ي�ش��دق عل��ى جمي��ع احل��الت 
وعنده��ا ت�شبح تقنية الت�ش��جيع عل��ى الر�شاعة اإعتداء 
اإ�شافّي��ا عل��ى اأم ل ترغ��ب يف الأموم��ة. ويف ه��ذه 
احلال��ة، ميك��ن ملقارب��ة اأك��رث عمق��ا، يف اإط��ار ح�ش�س 
الن�ش��ات والع��اج النف�ش��ي، اأن يك��ون له��ا حظ��وظ 
اأف�ش��ل يف تلطي��ف ه��ذه العاق��ة وذل��ك بالت��وازي م��ع 

عوام��ل اأخرى. 
وتق��ول الدكت��ورة اليزاج��ي: » اأح��اول 
اأن اأح��ّدث الأم ع��ن ه��ذا الطف��ل وع��ن 
حالته وعن طريقة نومه واأكله،وكيفية 
مل�ش��ه اأو التفاع��ل مع��ه. كم��ا اأحّدثه��ا 
باعتب��اره  ال�ش��تحمام،  وق��ت  ع��ن 
حلظ��ة مهم��ة، يت��م فيه��ا بن��اء العاق��ة 
بينهم��ا «. وت�شيف اأّن ه��وؤلء الأمهات 
يفتقرن يف بع�س الأحيان للمعلومات 
الأ�شا�ش��ية. و لذل��ك ف��اإّن روؤي��ة اأمه��ات 
اأخري��ات يتحّدث��ن عن جت��ارب ناجحة 
م��ع اأطفالهّن ميكن اأن يكون لها تاأثر 
عل��ى �ش��لوكهّن.» ففي اأوق��ات ال�ش��دة، 
�ش��وف تك��ره الأم اجلمي��ع مب��ا يف ذل��ك 
حماول��ة  اأّن  كم��ا  اأحيان��ا «.  طفله��ا 
التخفي��ف عنه��ا ميك��ن اأن ت�ش��اعد على 
تغي��ر نظرته��ا للع��امل، ومتكينه��ا م��ن 
الإح�شا���س باأّنها قادرة عل��ى الإعتناء 
بطفله��ا يف ظ��روف جي��دة، وم��ن ثّم��ة 

عل��ى حّب��ه ب�ش��كل تدريجّي.
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كان لزام��ا علين��ا اأن نق��دم بدي��ا له��وؤلء 
الأمه��ات حت��ى يك��ون له��ّن عل��ى الأق��ل 
القلي��ل م��ن الوق��ت ل��رّد الفع��ل. وتق��ول 
كل��ر: » نح��ن ن�ش��ت�شيف ه��وؤلء الأمه��ات 
لإخراجه��ّن م��ن الإق�شاء واله�شا�ش��ة التي 
تدفعه��ّن اإىل التخل��ي ع��ن اأطفاله��ّن. كم��ا 
نوّفر لهّن مكانا يقمن به ويفّكرن فيه يف 
م�ش��األة الأموم��ة «. تذّك��ر حج��وب رحيمو، 
مديرة املركز بكل توا�شع اأّن هذا املاأوى 
معّد للحالت الطارئة ب�ش��عة خم�ش��ة ع�ر 
ال�ش��هر  الن�ش��اء يف  اإلي��ه  ���ريرا، ت�ش��ل 
الثام��ن من احلم��ل تقريب��ا وتغادرنه، يف 
اأق�شى تقدير، عندما يبلغ اأطفالهّن ال�شهر 

الراب��ع م��ن اأعمارهم. 
بالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، ف��اإّن ه��ذا املرك��ز 
يعم��ل م��ن خ��ال ا�ش��راتيجية حم��ّددة 
واأن�ش��طة يق��وم بتقدميه��ا خ��ال ف��رة 
وج��ود ه��وؤلء الأمه��ات، فه��و بالت��ايل 
عب��ارة ع��ن مع��رب حقيق��ي نح��و الإدم��اج. 

االإت�شال الوثيق يف احل�شانة
تق��وم ا�ش��راتيجية جمعي��ة 100 % اأمه��ات 
عل��ى دعامت��ن: املقارب��ة ع��رب الأق��ران و 
الإدارة الذاتي��ة. فالأمه��ات يتع��اوّن فيما 
بينه��ّن و يعمل��ن م��ع بع�شه��ّن البع���س 
داخل اجلمعية. ويف مركز الإقامة، تلتقي 
الواف��دات حديث��ا بالأمه��ات املغ��ادرات 
بع��د اأن ك��ّن ق��د م��ررن بنف���س هذا امل�ش��ار 
وجنح��ن يف اإع��ادة بن��اء حياته��ّن م��ع 

اأطفاله��ّن. وتق��ول حج��وب حمّلل��ة ه��ذه 
امل�ش��األة: » اإّن ه��ذا الأم��ر يبعث يف نفو���س 
الواف��دات الأم��ل يف اإمكاني��ة العي���س م��ع 
اأطفاله��ّن الذي��ن �ش��يولدون، كم��ا اأّنه��ّن 
�ش��ياحظن اأّن م��ا يح��دث له��ّن ل ميّث��ل 

نهاي��ة الع��امل «. 
يف احل�شان��ة، الت��ي كان��ت ت�ش��ّم عن��د 
زيارتن��ا له��ا قراب��ة 40 ر�شيع��ا، كان��ت 
مل�ش��اعدة  الأدوار  تتقا�ش��من  الأمه��ات 
ممر�ش��ة الأطف��ال عل��ى الإعتن��اء به��م، 
يف ح��ن اأّن بقي��ة الأمه��ات ك��ّن يتلّق��ن 
ح�ش���س تدري��ب، اأو يبحث��ن ع��ن عم��ل اأو 

يتعّلم��ن. 
اأم��ا اأولئ��ك الات��ي و�شع��ن مواليده��ّن، 
م��ن ممر�ش��ة  ن�شائ��ح  يتلّق��ن  فاإّنه��ّن 
الأطف��ال وم��ن امل�ش��وؤولة عل��ى احل�شان��ة، 
و يتعّلم��ن م��ن املمار�ش��ة يف اإط��ار م��ن 
الف��رة  ه��ذه  متّث��ل  التام��ة.  الإحاط��ة 
فر�ش��ة  احلوام��ل  الن�ش��اء  اإىل  بالن�ش��بة 
ذهبي��ة للتفك��ر يف و�شعه��ّن ويف الق��رار 
العاج��ل.  القري��ب  يف  �ش��يّتخذنه  ال��ذي 
ه��وؤلء  » تاح��ظ  حج��وب:  وتوا�ش��ل 
الن�ش��وة اأّن الأمه��ات ياأت��ن �شاح��كات 
فيقّبل��ن اأطفاله��ّن. كم��ا اأّن ه��ذه الف��رة 
متّكنه��ّن م��ن الإعتن��اء باأطف��ال الآخري��ن 
وم��ن تعّل��م طريق��ة التعام��ل م��ع الطف��ل. 
هك��ذا ميكنه��ّن اإتاحة الفر�شة لاإح�شا���س 

بالأموم��ة لديه��ّن حت��ى ين�ش��ج «.

يق��ع ح��ي ب��ن ديب��ان يف اإح��دى ال�شواحي 
ال�ش��عبية م��ن طنج��ة. وهناك توج��د مراكز 
اإقام��ة الأمه��ات العازب��ات ومق��ر جمعي��ة 
100 % اأمه��ات الت��ي تاأ�ش�ش��ت �ش��نة 2006، 

باعتبارها اجلمعية الوحيدة املتخ�ش�شة 
يف دعم الأمهات العازبات والدفاع عنهّن 
يف �ش��مال الب��اد. كان��ت الدواف��ع الأوىل 
لتاأ�شي�ش��ها ه��ي احليلول��ة دون التخلي عن 
الأطف��ال، ذل��ك اأّن الغالبي��ة العظم��ى م��ن 
الأطف��ال املتخل��ى عنه��م يف املغ��رب ه��م 

اأطف��ال م��ن اأمه��ات عازبات. 
واأتيح��ت الفر�ش��ة لكل��ر تري�ش��و، رئي�ش��ة 
اجلمعي��ة، ملعاين��ة م�ش��ر ه��وؤلء الأطفال 
عن كثب عندما عملت يف مركز ل�شتقبال 
الأطف��ال امل���ردين، قب��ل وق��ت طوي��ل من 
اإن�شاء 100 % اأمهات. وتقول يف هذا ال�شدد: 
» قمنا با�شتقبال اأطفال تبلغ اأعمارهم بن 
ت�ش��ع وع���ر �ش��نوات اأتوا من دار اليتام ب� 
فا���س، بع��د اأن عج��زت ع��ن ا�ش��تيعابهم. 
وق��د كان��وا اأطف��ال معزولن ع��ن املجتمع 
ومتّث��ل دار اليت��ام بالن�ش��بة اإليه��م مرك��زا 
مرجعي��ا وحي��دا. كنت اأراق��ب احتياجاتهم 
وال�شعوب��ات الت��ي يواجهونها وحرمانهم 
اأعي��د بن��اء  اأن  العاطف��ي، كم��ا حاول��ت 
تاري��خ ه��وؤلء الأطف��ال الذي��ن مت التعام��ل 
معه��م ط��وال حياته��م باعتباره��م اأبن��اء 
اخلطيئة، وكنت اأقول لنف�شي اإنني ل ميكن 
اأن اأبق��ى مكتوف��ة اليدي��ن اأم��ام م�ش��اكل 

الأمه��ات العازب��ات «. 

مركز إقامة 100 % أمهات في طنجة وتعّلم األمومة 
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امل�ش��اركة يف خمتلف الأن�شطة املقرحة 
نقا���س،  جمموع��ات  اإع��ام،  (ح�ش���س 
تدري��ب مهن��ي، اإل��خ...) وذل��ك من��ذ بداي��ة 
حملهّن، بالن�شبة اإىل اأولئك الاتي ك�شفن 
ع��ن ه��ذا الأم��ر باك��را. وتخت��م حج��وب 
حديثها بقولها: » اإّن هدفنا على م�ش��توى 
والتعليم��ي،  الإجتماع��ي  املك��ّون  ه��ذا 
يتمّث��ل يف م�ش��اعدة الأمهات عل��ى اإيجاد 
الطري��ق نح��و التمك��ن م��ن خ��ال تنمي��ة 
الثق��ة يف النف���س والإعتم��اد عل��ى ال��ذات 

والت�ش��جيع عل��ى الإعت��زاز بالنف���س «. 

ح��ّل: ع��دم فق��دان ال�شل��ة مع �ش��بكة 
اخلارجية  العالقات 

اإّن احل��ّل الأمث��ل ه��و يف حمافظ��ة الأم 
باأق�شى �شكل ممكن على �شبكة العاقات 
تنطل��ق  وه��ي  وتطويره��ا،  اخلارجي��ة 
م��ن تل��ك العاق��ات الت��ي تع��ود اإىل حي��اة 
املراأة قبل احلمل لت�شهيل عملية اإعدادها 
العادي��ة،  للحي��اة  وعودته��ا  للمغ��ادرة 
ذل��ك اأّن حلظ��ة ولدة الطف��ل متّث��ل تغي��را 
كان��ت  اإذا  اأم��ا  الأم.  حي��اة  يف  جذرّي��ا 
الإحتف��اظ  يف  �ش��تفّكر  فاإّنه��ا  حماط��ة 
بطفله��ا » اإذ اأّن ه��ذا الأم��ر �ش��يعّلمها م��ن 
��ّب «، ح�ش��ب راأي  جدي��د كي��ف حت��ّب وحُتَ
املرك��ز،  لك��ن حلظ��ة مغ��ادرة  و  كل��ر. 
مب��ا ي�شاحبه��ا م��ن ا�شط��راب، �ش��تجعل 
م���روع التخل��ي ع��ن الطف��ل يطف��و عل��ى 
ال�ش��طح م��ن جديد. ومن هن��ا تاأتي اأهمية 
التفك��ر يف الإع��داد اجلي��د للمغ��ادرة م��ن 
خ��ال الأن�ش��طة الت��ي تعي��د اإليه��ا الثق��ة 
يف نف�ش��ها وترافقه��ا نح��و الإعتم��اد على 

نف�ش��ها (امل�شاعدة املادية على الإنطاق 
م��ن جديد، التدريب، العمل، الو�ش��اطة مع 
امل��اك م��ن اأج��ل املوافق��ة عل��ى اإيج��ار 
املن��زل يف امل�ش��تقبل، اإىل غ��ر ذل��ك م��ن 

امل�ش��ائل).
اأمه��ات   % 100 جمعي��ة  تق��وم  الي��وم، 
با�ش��تقبال وتوجي��ه 20 اأم �ش��نويا وتوّف��ر 
الإقام��ة لع��دد منهّن يراوح بن 60 و 80. 
و لق��د تواف��دت اأغل��ب ه��وؤلء الأمه��ات اإىل 
املرك��ز بع��د �ش��ماعهّن لبع���س الأحادي��ث 
عن��ه اأو م��ن خ��ال توجي��ه م�شت�ش��فيات 
ال��ولدة، اأو ال���رطة اأو منظم��ات اأخ��رى 
له��ّن. كم��ا يج��در التذك��ر ب��اأّن املتابع��ة 
املنتظم��ة جلمي��ع احل��الت يعت��رب اأم��را 
�شعب��ا للغاي��ة م��ن حي��ث التنفي��ذ، فلق��د 
وردن��ا اأّن اأقلّي��ة منه��ّن (ب��ن 0 و 15 %) 
يتخّل��ن عل��ى الطف��ل يف نهاي��ة املط��اف.

و ق��د اأح�ش��نت كل��ر تري�ش��و �شنع��ا عندما 
بعث��ت جمعي��ة 100 % اأمه��ات ب��� طنج��ة، 
ذل��ك اأّن ه��ذه اجلمعي��ة الت��ي كان��ت يف 
البداي��ة ت��دار بو�ش��ائل ب�ش��يطة م��ن ط��رف 
جمموع��ة ب�ش��يطة م��ن املتطوعن عجزت 
ع��ن الإ�ش��تجابة للطلب��ات املتزاي��دة نظرا 
لكرثته��ا. و من��ت ه��ذه اجلمعي��ة يف وق��ت 
ق�ش��ر ج��دا و ذل��ك بالإعتم��اد عل��ى دع��م 
اأع�شائه��ا فق��ط، و بع��د ذل��ك م��ن خ��ال 
م��ن  ��ل عليه��ا  املتح�شّ امل��وارد  تعبئ��ة 
جهات دولية و ال�راكات مع اجلمعيات. 
��ل ه��ذه  و لك��ن يف مقاب��ل ذل��ك مل تتح�شّ
اجلمعي��ة عل��ى دره��م واح��د م��ن الدول��ة 

املغربي��ة. 

املقاربة املجتمعية 
م��ن  ذاتي��ة  ب�شف��ة  املرك��ز  اإدارة  تت��ّم 
ط��رف الأمه��ات، وم��ع ذل��ك ف��اإّن مرّبي��ة 
تق��وم  اجلمعي��ة  ل��دى  كاأج��رة  تعم��ل 
بح�ش���س تن��اوب خ��ال النه��ار م��ن اأجل 
اإدارة اخلاف��ات – الكث��رة و املتك��ررة – 
وتوزي��ع الأدوار و عملي��ات التب��ادل. كما 
اأّن اأغلب الأجرات يف اجلمعية هّن اأي�شا 
م��ن الأمه��ات العازب��ات و ت�شي��ف مديرة 
املرك��ز: » لق��د اعتمدن��ا ه��ذه املقارب��ة 
املجتمعي��ة مم��ا ي�ش��مح لأجراتن��ا بفه��م 
جمي��ع اأبع��اد الأم العزب��اء ب�ش��كل جّي��د. 
فه��ّن يعرفن بع�شهّن البع�س ويتقا�ش��من 
بينه��ّن حي��اة واح��دة كذل��ك هن��اك الت��زام 

اآخ��ر اإىل جانبه��نّ «.  
ث��ّم اإّن حتمي��ل امل�ش��وؤولية لاأمه��ات م��ن 
خ��ال اإدارة امله��ام اليومي��ة ه��و مب��داأ 
اأ�شا�شّي اآخر ل يقّل اأهمية. اإذ يجب عليهّن 
م�ش��وؤولياتهّن  » حتّم��ل  حج��وب  ح�ش��ب 
يك��ون ذل��ك بداي��ة من خمتل��ف املهام يف 
مركز الإقامة، و من هنا تاأتي اأهمية هذا 

الف�ش��اء بالن�ش��بة اإلين��ا «. 
دخوله��ّن:  عل��ى  رقاب��ة  هن��اك  لي���س 
فاملرك��ز يق��وم با�ش��تقبالهّن بقط��ع النظر 
ع��ن كونه��ّن يع�ش��ن جترب��ة احلم��ل للم��رة 
ل،  اأو  قا���رات  ك��ّن  اأو  ل،  اأو  الأوىل 
ومهما كان��ت ال�شعوبات التي يواجهنها 
اأو حالته��ّن ال�شحّي��ة، اأو كّن يع�ش��ن حالة 
اإق�ش��اء، اأو لي���س له��ّن ح��ّل اآخ��ر لل�ش��كن. 

 – العازب��ات  الأمه��ات  جمي��ع  وتدع��ى 
�ش��واء ك��ّن ينتم��ن اإىل املرك��ز اأم ل – اإىل 
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تتح��ّدث جمعي��ة اإن�ش��اف ع��ن توفره��ا لاإقام��ة يف احل��الت ٭
الطارئ��ة ولك��ن املمار�ش��ة عل��ى اأر���س الواق��ع تثب��ت اأّن العم��ل 
يتج��اوز ذل��ك بكث��ر. يت�شم��ن العم��ل ال��ذي تق��وم ب��ه اجلمعي��ة 
لفائ��دة الأمه��ات العازب��ات الات��ي ت�ش��تقبلهّن يف املرك��ز ع��ّدة 
مكون��ات ته��دف اإىل امل�ش��اعدة عل��ى اإدماجه��ّن م��ع اأطفالهّن، ل 
جم��ّرد الإ�ش��تجابة لحتياجاته��ّن الأ�شا�ش��ية. يكف��ي اأن نعر���س 
رقما لنقي�س به اأهمية هذا الدور الذي يلعبه مركز الإقامة: فلقد 
كانت ن�ش��بة التخلي عن الأطفال من طرف الن�ش��اء الاتي اأقمن 
بهذا املركز (والاتي وقعت متابعتهّن حتى بلوغ اأطفالهّن �شّن 

3 �ش��نوات) �شعيف��ة للغاية. 
وت�ش��ل الن�ش��اء اإىل املرك��ز يف نهاي��ة ف��رة حمله��ّن و تق�ش��ن 
هن��اك ف��رة ت�ش��ل اإىل ح��دود ال�ش��نة الرابع��ة من عم��ر الطفل ول 
تقبل يف هذا املركز اإل الن�ش��اء احلوامل للمرة الأوىل والاتي ل 
يتمّتع��ن ب��اأّي دع��م اأو م��وارد ثابتة، لكن املوافقة على ا�ش��تقبال 

الأم تبق��ى م���روطة بالتزامه��ا بالإحتف��اظ بطفلها.
 تت��وّزع احلي��اة اليومي��ة داخل املركز الذي اأعّد ل�ش��تقبال 22 اأمًا 
م��ع اأطفاله��ّن بن الغرفة واملطبخ واحل�شانة والوحدة ال�شحية 
والتدريب. وميكن اعتبار قواعد احلياة هناك �شارمة: فا ي�شمح 
با�ش��تعمال الهات��ف اجلوال ول اإمكانية للخ��روج دون مرافقة اأو 

ليا. 
وتق��ّدم يف ه��ذا املرك��ز درو���س يف التنمي��ة ال�ش��خ�شية (توقف��ت 
عند و�شولنا) وتت�شّمن التوعية با�ش��تعمال و�ش��ائل منع احلمل 
اإىل  اإ�شاف��ة   (MST) جن�ش��يا  املنقول��ة  الأمرا���س  ومبخاط��ر 
تثقيفه��ّن فيم��ا يتعلق بحقوقه��ّن (وواجباته��ّن). مبجرد التحاق 
الأم باملرك��ز، وانطاق��ا م��ن املعلوم��ات اخلا�ش��ة به��ا والت��ي 
وق��ع احل�ش��ول عليه��ا يف ح�ش���س الإن�ش��ات، تق��وم املر�ش��دات 
الإجتماعيات بدعوتهّن اإىل اإعداد م�شاريع حياة. ويتّم خال هذا 
امل���روع تن��اول جمي��ع التفا�شيل: من حاجتهّن اإىل الو�ش��اطة، 

اإىل م�ش��رتهّن، وا�ش��تعداداتهّن واإمكانياته��ّن. 

ماهو التوّجه املقرتح للتدريب ؟ 
اأُق��رح عل��ى الأمه��ات من��ذ البداي��ة اختي��ار وح��دة م��ن الوح��دات 
الأرب��ع املقرح��ة لاإع��داد ال���ريع للحي��اة املهني��ة (اخلياط��ة، 
الطب��خ، احلاق��ة، رعاي��ة الأطف��ال ودور احل�شان��ة). وهن��اك، 
يوج��د اإدراك ب��اأّن ه��ذه ال��دورات التدريبي��ة ل متّث��ل برام��ج ذات 
طاب��ع مهن��ي فعل��ي ت��وؤدي اإىل اإيج��اد عم��ل يف نهاي��ة الأ�ش��هر 
الثاث��ة. ويق��ع احلدي��ث هن��اك ع��ن ق���ر امل��ّدة وع��ن مقارب��ات 
مل تع��د تتما�ش��ى م��ع واقع �ش��وق العم��ل. كما اأثرت م�ش��األة عجز 
الأمه��ات ع��ن جتاوز العراقيل وع��دم عثورهّن يف اأغلب الأحيان 
لن عليه ولقد  عل��ى فر�س عمل تتنا�ش��ب مع التدري��ب الذي حت�شّ
بلغت ن�ش��بة الإدماج املهني لهوؤلء الأمهات (اأي احل�شول على 
مه��ن) م��ا يق��ارب29 % 49 . عن��د و�شولن��ا، كان��ت اجلمعي��ة ب�شدد 

التفك��ر يف حل��ول بديلة. 
لك��ّن ه��ذا العائ��ق مل مين��ع جمعي��ة اإن�ش��اف م��ن م�ش��اعدة هوؤلء 
الأمه��ات يف بحثه��ّن ع��ن فر�شة عمل وذلك من خ��ال دعم الأم 
لتحديد قدراتها واملهن التي ترغب فيها وحترير �شرتها الذاتية 

والإ�ش��تعداد للقاءات التوظيف والقيام بعمليات البحث. 

�شّقة االإنتقال
 يح��ّدد فري��ق املرك��ز بالت�ش��اور م��ع كل اأّم موع��د مغادرته��ا 
وه��و ع��ادة م��ا يكون حا و�ش��طا بن الفرة املح��ّددة وتلك التي 
تفر�شه��ا الظ��روف. ومتّر ه��ذه العملية عادة بف��رة انتقالية تتّم 
يف �شقة م�شتاأجرة من طرف اجلمعية بالقرب من املركز، ميكن 

اأن تعي���س فيها خم���س ن�ش��اء مع بع�شهّن البع�س. 
احلي��اة   نح��و  اأوىل حقيقي��ة  » كعتب��ة  ال�ش��قة  ه��ذه  ت�ش��تعمل 
الفعلي��ة «. وتب��ّن �ش��ارة الطريفي، من�ش��قة قطب الأم والطف��ل، اأّن 
الغاي��ة م��ن ه��ذه العملي��ة تتمّث��ل يف جع��ل امل��راأة تواج��ه الواق��ع 
مبفرده��ا حت��ى تتعّود على الإعتماد على نف�ش��ها، وذلك بطبيعة 

من الرعاية العاجلة إلى اإلعداد لحياة أفضل:
INSAF مقاربة جمعية إنصاف

49 اأرقام 2008. بيانات 2009 ماأخوذة من مغرب الأمهات العازبات - احلجم، الواقع، 

والإجراءات، والتمثيل وامل�شارات واملعي�س، نادية ال�رقاوي، 2010، اإن�شاف، �س 211. 
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احلال حتت اأنظار املر�ش��دات الإجتماعيات. وتنتهي هذه الفرة 
ل الأم على اأّول راتب وتتّم مرافقة الأم اإن  ال�شعبة عندما تتح�شّ
هي عرّبت عن رغبتها يف ذلك. اإذ ميكن دعمها يف ت�شهيل عملية 
الإيج��ار (وع��ادة م��ا تك��ون �ش��قة واح��دة)، اأو طماأن��ة املال��ك، اأو 
اختي��ار مرّبي��ة. وتبق��ى العاق��ة ب��ن الأم واجلمعي��ة متوا�شل��ة 
ب�شعة اأ�ش��هر، اإىل حن متّكنها بطريقة فعلية من الإعتماد على 

نف�شها. 
ويتّم تقييم ا�ش��تقاليتها باعتماد عّدة مقايي���س تتّم ماحظتها 
خ��ال ف��رة املتابع��ة، بع��د مغادرته��ا ملرك��ز الإقام��ة. م��ن هذه 
املقايي�س ميكن اأن نذكر: ما�شيها، ت�شوراتها، عاقتها بطفلها، 
ظ��روف حياته��ا، واإن كانت لديها رغب��ة يف حياة اأف�شل، ومدى 
تقّدمه��ا. لق��د متّكنت 74 % من الأمهات الاتي مررن باملركز من 
الإندم��اج م��ن جدي��د يف املجتم��ع م��ع اأطفالهّن، �ش��واء كان ذلك 

بالع��ودة اإىل عائاته��ّن، اأو بال��زواج اأو العثور على عمل 50. 

انخفا�س الطلب: 
حقيقة معزولة اأو مقدّمة لتغيري جوهري ؟

تق��وم جمعي��ة اإن�ش��اف بتوف��ر الإقام��ة مل��ا ب��ن 70 و 80 اإم��راأة 
�ش��نويا، كم��ا اأّنه��ا ترف���س العدي��د م��ن الطلب��ات الأخ��رى. ولك��ّن 
الطلب على هذه اجلمعية تراجع بداية من �شنة 2013 واإىل موّفى 
�ش��هر اأكتوب��ر 2014، مل ي�ش��تقبل املرك��ز خ��ال كام��ل ال�ش��نة اإل 24 
اإمراأة فقط. كما اأّن هذا الراجع كان ملحوظا اأي�شا خال ال�شنة 

الت��ي �ش��بقتها، اإذ بلغ عدد الن�ش��اء املقيم��ات 50 امراة. 
و يب��دو اأّن ه��ذه الظاه��رة مقت���رة عل��ى منطق��ة ال��دار البي�شاء، 
ذل��ك ح�ش��ب ال�ش��هادات الت��ي ا�ش��تطعنا جمعه��ا واملمار�ش��ات 
املاحظ��ة يف جمعي��ات مغربي��ة يف طنج��ة اأو مراك���س، حي��ث 
ل ي��زال الطل��ب عل��ى مث��ل ه��ذه اخلدم��ات مرتفع��ا. ويف املقابل، 
وانطاقا من البحث ال�شغر الذي اأجرته اإن�شاف مع اجلمعيات 
املماثل��ة له��ا، ف��اإّن ه��ذا الإجت��اه التن��ازيل يعت��رب خا�ش��ا بالدار 

البي�شاء. 

وب��ّن عم��ر الكن��دي، نائ��ب رئي���س جمعي��ة اإن�ش��اف، يف ���رحه 
لهذه الظاهرة اأّن املجتمع املغربي اآخذ يف التغّر و اأّن ا�شتجابة 
اجلمعي��ات يج��ب اأن تواكب ه��ذه التغرات. ويقول: » كنا نتعامل 
مع ن�شاء يف اأو�شاع ه�ّشة. اأما اليوم فاإّنهّن وجدن اأ�شكال اعراف 
اإجتماع��ي اأخ��رى، فاأ�شبحن بذلك اأكرث ت�ش��ّددا يف الرغبات. اإّنها 
ب�ش��كل م��ن الأ�ش��كال ظاه��رة مثل��ث ما�ش��لو: فالن�ش��اء اللوات��ي مل 
يك��ّن يبحث��ن اإل عن م��كان لاإبتعاد عن الأنظ��ار اأ�شبحن ياأتن 
اإىل م�شت�ش��فيات ال��ولدة مرافق��ات بعائاته��ّن، اأو حت��ى ب��الأب 
الطبيع��ي للطف��ل. ونتيج��ة لذلك تغ��ّرت انتظاراتهّن ب�ش��كل تاّم. 
فالأح��داث الت��ي ن�ش��ميها بطريق��ة مب�ّش��طة اأح��داث 20 فيفري / 

فرباي��ر (2011) 51 كان له��ا عندن��ا اأث��ر اجتماع��ي كب��ر ج��دا «.  
وناح��ظ يف منطق��ة ال��دار البي�ش��اء الت��ي ت�ش��هد لوحده��ا 10 % 
م��ن ال��ولدات خ��ارج اإط��ار ال��زواج 52، تغ��ّر العقلي��ات. وت��رى 
نادي��ة ال���رقاوي 53 اأّن » الآب��اء اأ�شبحوا مييل��ون اأكرث اإىل قبول 
بناتهم و اأطفالهنّ «. وتعترب اأّن الأمر يعود اإىل حت�ّش��ن الإندماج 
الأ�ري والتغطية الإعامية الأف�شل اإ�شافة اإىل عمل اجلمعيات. 
كما اأّننا ناحظ بع�س الإ�ش��ارات امللمو�ش��ة مثل: موافقة املاك 
ب�ش��كل اأ�ش��هل على كراء �ش��ققهم، وتزايد الطلبات على املرّبيات. 
وت��رى خديج��ة اأّن » كل القرائ��ن ت�ش��ر اإىل اأّن ه��وؤلء الأمه��ات مل 

يع��دن يف حاجة اإىل مراك��ز الإقامة العاجلة «. 
م��ن الأ�ش��باب الت��ي تف���ّر تراج��ع الإقب��ال عل��ى ه��ذه املراك��ز 
ه��و ع��دم اهتم��ام اجلمعية بالأمه��ات احلوام��ل للم��رة الثانية اأو 
اأك��رث - » متع��ددات املوالي��د « - والات��ي بداأت اأعداده��ّن تتزايد، 
وفق��ا لاإح�شائي��ات. كما ل يجب اأن نتغافل عن ظروف العي���س 
ال�شارمة ن�شبيا التي تفر�شها اجلمعية على الأمهات العازبات 

والت��ي ميك��ن اأن تك��ون �ش��ببا م��ن ا�ش��باب ه��ذا النف��ور. 

50 ح�شب التقديرات الأخرة جلمعية اإن�شاف. 

51 بيانات 2009 ماأخوذة من مغرب الأمهات العازبات - احلجم، الواقع، والإجراءات، 

والتمثيل وامل�شارات واملعي�س، نادية ال�رقاوي، 2010، اإن�شاف، 335 �شفحة.
 

52 موؤلفة مغرب الأمهات العازبات - احلجم، الواقع، والإجراءات، والتمثيل وامل�شارات 

واملعي�س، نادية ال�رقاوي، 2010، اإن�شاف، 335 �شفحة.
 

53 موؤلفة مغرب الأمهات العازبات - احلجم، الواقع، والإجراءات، والتمثيل وامل�شارات 

واملعي�س، نادية ال�رقاوي، 2010، اإن�شاف، 335 �شفحة. 
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توف��ر  ع��ادة  اجلمعي��ات  تتجّن��ب 
وذل��ك  القا���رات  لاأمه��ات  الإقام��ة 
يتطل��ب  اإذ  املهّم��ة.  ه��ذه  ل�شعوب��ة 
و�شعه��ّن متابعة اأكرث �رامة من طرف 
ال�ش��لطات امل�ش��وؤولة عن حماي��ة الطفولة 
واإح�شا�ش��ا اأك��رب بامل�ش��وؤولية م��ن ط��رف 
اجلمعي��ات. وتعت��رب جمعي��ة وداد للم��راأة 
والطف��ل يف مراك���س ا�ش��تثناء ب��ن بقي��ة 
الوحي��دة  اجلمعي��ة  فه��ي  اجلمعي��ات. 
القا���رات،  الأمه��ات  ت�ش��تقبل  الت��ي 
ن�ش��ف  م��ن  اأك��رث  ميّثل��ن  باعتباره��ّن 
يلق��ن  الات��ي  العازب��ات  الأمه��ات 
الرعاي��ة م��ن اجلمعي��ة. وميكن��ك اأن ت��رى 
ه��وؤلء القا���رات يت�ش��كعن عل��ى طري��ق 
مراك���س اأو اأغادي��ر وع��ادة م��ا ينته��ي 
به��ّن املط��اف يف حمط��ة القط��ار، اأو يف 
�ش��وارع املدين��ة اأو اأح��د م�شت�ش��فياتها. 
القا���رات  تك��ون ه��وؤلء  اأن  ويح��دث 
حوام��ل بع��د اأن اأجربتهّن عائاتهّن على 
ال��زواج بطريق��ة ديني��ة وه��ّن يف الثالث��ة 

ع���رة اأو الرابع��ة ع���رة م��ن العم��ر...
تعم��ل اجلمعي��ة ب�ش��كل وثي��ق م��ع اأجه��زة 
ال���رطة واجله��ات الإجتماعي��ة العامل��ة 
يف �ش��تى اأنح��اء املدين��ة وتتجّن��ب وداد 
يق�ش��دن  الات��ي  الأمه��ات  ا�ش��تقبال 
وذل��ك  اأنف�ش��هّن،  تلق��اء  م��ن  اجلمعي��ة 
خ�ش��ية م��ن انتم��اء اإحداه��ّن اإىل �ش��بكة 
م��ن �ش��بكات الدع��ارة العدي��دة املنت���رة 

تعت��رب  الت��ي  املدين��ة  مراك���س،  يف 
�شحي��ة جناحه��ا يف ج��ذب ال�ش��ياح م��ن 
�ش��تى اأنح��اء الع��امل. وتق��ّدم اجلمعي��ة 
امل�ش��اعدة عل��ى امل��دى الطوي��ل. وتق��وم 
وداد، مث��ل بقي��ة اجلمعي��ات الت��ي تق��ّدم 
خدم��ات الإقامة، مبرافقة الأمهات على 
جمي��ع امل�ش��تويات �ش��واء كان��ت طبّية اأو 
نف�ش��ية، اأو مادي��ة، اأو قانوني��ة. ولكّنه��ا 
تختل��ف ع��ن البقي��ة يف كونه��ا توّف��ر 
الإقام��ة لاأمه��ات اإىل ح��دود 3 �ش��نوات، 
اإذا كان��ت هن��اك حاج��ة لذل��ك، يف اإط��ار 
عل��ى  املعتم��د  الذات��ي  الت�ش��ير  مب��داأ 
اإمكاني��ات ب�ش��يطة. وَتعت��رب اجلمعي��ة اأّن 
ه��وؤلء الأمهات بحاجة اإىل فرة طويلة 
للح�ش��ول عل��ى تدري��ب عل��ى امله��ارات 
وعل��ى الإ�ش��تقرار النف�ش��ي مم��ا �شي�ش��مح 
له��ّن باحل�ش��ول عل��ى م��كان يف �ش��وق 
ال�ش��غل وداخ��ل املجتم��ع م��ع اأطفاله��ّن. 
ال�ش��ويكت  فاطم��ة  مثاب��رة  بف�ش��ل 
موؤ�ش�ش��ة اجلمعي��ة ومديرته��ا، جنح��ت 
عل��ى  احل�ش��ول  يف   2013 �ش��نة  وداد 
مق��رات كب��رة لإقام��ة مركز الإ�ش��تقبال 
اخلا���س به��ا، وه��ي تق��ع عل��ى بع��د 15 
ك��م م��ن مراك���س يف منطق��ة النخي��ل، 
حي��ث يعي���س الأثري��اء م��ن املغارب��ة، 
وتنت���ر املنتجع��ات وريا���س ال�ش��ياح 
كان��ت   ،2014 خري��ف  يف  الأجان��ب. 
تنظي��م  مزي��د  اإىل  ت�ش��عى  اجلمعي��ة 

مركزه��ا وحتدي��ث جتهيزات��ه وجتهي��ز 
املق��ر، اإ�شاف��ة اإىل و�شع برامج تدريبية 
موؤهل��ة عل��ى امل�ش��توى الداخل��ي وذل��ك 
يف جمال النزل وال�ش��ياحة. وكان فريق 
املتدخل��ن، عند زيارتنا للمركز، يتكّون 
م��ن م��وارد خارجي��ة (مكّونن،مدرب��ن، 
عن��د  تتدّخ��ل  نف�ش��انين)  اأخ�شائي��ن 
طاقته��ا  اجلمعي��ة  ت�ش��تمّد  الطل��ب. 
باخل�شو���س م��ن املتطوع��ن العامل��ن 
يف �شفوفه��ا ومنه��م حم��ام ومدّر�ش��ة 
وعامل��ة اجتم��اع وقابل��ة ورج��ل اأعمال. 
جمي��ع  املدّر�ش��ة،  فاطم��ة،  و�ش��ّخرت 
ق��ادرة  اجلمعي��ة  لتجع��ل  طاقاته��ا 
املوج��ودات  الأمه��ات  متك��ن  عل��ى 
ا�ش��تئناف وا�ش��تكمال  يف املرك��ز م��ن 
درا�ش��تهّن واحل�ش��ول عل��ى �ش��هاداتهّن 
اأو  ال�شا�ش��ي)،  التعلي��م  (�ش��هادة  مث��ل 
اأو حت��ى الإج��ازة. ولك��ن  البكالوري��ا، 
الواق��ع لي���س وردّي��ا دائم��ا، ب��ل ه��و على 
العك���س من ذل��ك. لقد واجهت فاطمة يف 
م�ش��عاها ه��ذه الكث��ر م��ن الإخفاق��ات... 
وخا�ش��ة عندم��ا انتهى املط��اف ببع�س 
الفتي��ات، رغ��م م�ش��اعدة اجلمعي��ة له��ّن، 
بالتخّل��ي ع��ن اأطفاله��ّن بع��د ح�شوله��ّن 
عل��ى �ش��هاداتهّن، حت��ت تاأث��ر العائل��ة 
يف اأغل��ب الأحي��ان واحل��ال اأّن الطفل قد 

اأ�شب��ح �ش��ديد التعل��ق باأّم��ه. 

جمعية وداد واإلقامة طويلة المدى لألمهات القاصرات 
في مراكش
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تعتبر اللقاءات مع األم من أجل تحديد مشروع حياة دقيق مرحلة ضرورية في 
مسيرتها ونقطة اإلنطالق الحقيقية في عملية بناء مستقبلها. 

مشروع الحياة،
حجر الزاوية بالن�سبة اإىل امل�ستقبل

ويب��داأ حتدي��د م���روع احلي��اة بع��د اأي��ام قليل��ة م��ن 
و�ش��ول الأم وطفله��ا اإىل املركز. وع��ادة ما يتّم اقراح 
الإقام��ة عل��ى الأم بع��د اأن تنته��ي جمي��ع الإج��راءات 
الأولي��ة (الإت�ش��ال، فتح بح��ث اجتماعي حول ق�شتها، 
حتدي��د ماحمه��ا، و�شعه��ا). يعت��رب حتدي��د م���روع 
احلي��اة عملي��ة ل غن��ى عنه��ا يف جمي��ع احل��الت، حتى 
بالن�ش��بة اإىل اجلمعي��ات الت��ي ل توّف��ر الإقام��ة له��وؤلء 

الأمهات. 
ويعت��رب ه��ذا الإج��راء فر�ش��ة بالن�ش��بة اإىل الأمه��ات 
متّكنه��ّن م��ن الإح�شا���س بدوره��ّن الفّع��ال يف حتدي��د 
حياته��ّن وُيطل��ب م��ن الأم ع��ادة يف ه��ذه املرحل��ة اأن 
تغتنم هذه الفر�شة لت�ّرح مبا هي قادرة على القيام 
ب��ه ومب��ا تريد حتقيقه. وت�ش��مح ه��ذه العملي��ة للجمعية 
بتحديد املجالت التي يجب ان تتدّخل فيها ملرافقتها 

عل��ى م�ش��توى احلاجي��ات وامل���روع والدعم. 
وترى ب�شمة العبيدي، من جمعية اأمل، اأّن بداية حتديد 
امل���روع تكون بت���ريك الأم يف حتليل الأ�شباب التي 

دفعته��ا اإىل الو�ش��ول اإىل ه��ذا الو�ش��ع، كم��ا يت��ّم �شبط 
املح��اور الت��ي �ش��يتّم العمل عليها مب��ا يف ذلك اجلانب 
النف�ش��ي وامل��ادي والو�ش��اطة والعاق��ة م��ع الطف��ل 
والبح��ث ع��ن عم��ل والتدري��ب املهن��ي... ت��رى حمّدثتن��ا 
اأّن الغاي��ة م��ن ه��ذه املرحل��ة ه��ي » حماول��ة نقله��ا م��ن 
مرحل��ة الإح�شا���س باأّنه��ا �شحي��ة اإىل الإح�شا���س باأّنها 
ف��رد فاع��ل. ويت��ّم ذل��ك ع��ن طري��ق احل��وار واملرافق��ة 

والعم��ل اليومي «.  
يّت�ش��م الطري��ق نح��و ا�ش��تقالية الأم بالتعقي��د والط��ول. 
وت�شي��ف ب�ش��مة العبي��دي اأّن » الطري��ق م��ن الإن��كار 
اإىل الإعتم��اد عل��ى النف���س �شع��ب، كم��ا اأّن اقن��اع الأم 
نف�ش��ها  عل��ى  والإعتم��اد  اأموره��ا،  ت��ويّل  ب���رورة 

وحتّم��ل م�ش��وؤوليتها اأم��ر غ��ر ي�ش��ر «. 
وتذّك��ر فاطم��ة ال�ش��ويكت موؤ�ش�ش��ة جمعي��ة وداد ل��اأم 
والطف��ل، ب��اأّن جناح هذا امل���روع ل يتوّق��ف على الأم 
واجلمعي��ة الت��ي ترعاه��ا فح�ش��ب، ب��ل ه��و م�ش��وؤولية 

املجتمع باأ���ره ! 
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٭
من��ذ   (AFAD) للتنمي��ة  اجلزائري��ات  الن�ش��اء  جمعي��ة  تعم��ل 
الت�ش��عينات على التمكن الإجتماعي والإقت�شادي للن�ش��اء، مبا 
يف ذل��ك الأمه��ات العازب��ات. يق��ع مق��ّر ه��ذه اجلمعي��ة يف عنابة، 
ولكن جمال ن�شاطها يتجاوز هذه املنطقة. وقد قامت �شنة 2008 
بافتت��اح مرك��ز الإقام��ة اخلا���س به��ا حت��ت ا�ش��م دار الإن�ش��انية 

(Maison de l’Humanité)، وه��و يتك��ّون م��ن ع���رين غرف��ة.

اعتب��اراً لركي��ز اجلمعي��ة عل��ى جوان��ب التدري��ب املهن��ي وبع��ث 
امل�ش��اريع الإقت�شادي��ة، ف��اإّن الأمه��ات العازب��ات الات��ي وق��ع 
ا�ش��تقبالهّن هن��اك متّتع��ن اأي�ش��ا بنف���س ه��ذه اخلدم��ات. فع��اوة 
عل��ى الدعم املق��ّدم لهّن (الرعاية ال�شحية، امل�ش��اعدة القانونية، 
الو�شاطة العائلية)، فاإّنهّن يتّمعن بفرة اإقامة مطّولة، ت�شل اإىل 

حدود اأربعة اأ�ش��هر. 
وتق��وم ا�ش��راتيجية ه��ذه اجلمعي��ة عل��ى طماأن��ة امل��راأة احلام��ل 
لت�ش��جيعها بع��د ذل��ك عل��ى حتديد م��ا ت�ش��تطيع القيام ب��ه وتنوي 
فعله ل�شمان م�شتقبلها، ونعني بذلك م�روع حياتها على جميع 
ال�شع��دة، م��ع طفله��ا اأو بدون��ه وم��ع دع��م العائل��ة اأو يف غياب��ه. 
وتق��ول فتيح��ة طرفاي��ة، القابل��ة املتقاع��دة ذات امل�ش��ار الطويل 
وال��رثي واملن�شت��ة واملربية يف دار الإن�ش��انية: » لن تّتخذ هوؤلء 
الن�ش��اء قراره��ّن عل��ى الف��ور. اإذ �ش��نحاول يف بداي��ة الأم��ر حتدي��د 
احتياجاتهّن احليوّية ونقوم بعد ذلك، وب�شكل تدريجي، بال�روع 
معه��ّن يف عم��ل يومي يقوم على حتفيزهّن عل��ى احرام ذواتهّن 
مب�شاعدة من الأخ�شائية النف�شية «. ومبجرد اأن تهداأ الأم، ن�رع 
معه��ا يف حماول��ة اإع��ادة بناء ذاته��ا، وانطاقا م��ن هذه اللحظة 

بال��ذات يبداأ حتديدهّن مل�ش��اريع حياتهّن. 
تت��ّم اأغل��ب مراح��ل هذا العم��ل اأثناء فرة احلمل، ذل��ك اأّن اجلمعية 
تق��وم باحت�ش��ان الأمه��ات العازب��ات اإىل ح��ن ف��رة ال��ولدة. 
وبعده��ا مبا���رة ينبغ��ي عليه��ّن املغ��ادرة. مل�ش��اعدتهّن عل��ى 
اإيجاد م�شكن، واأمام رف�س اأغلب اأ�شحاب املنازل كراء منازلهم 
لاأمه��ات العازب��ات، تق��ّدم اجلمعي��ة نف�ش��ها ك�شامن��ة له��ّن. اأم��ا 
بالن�ش��بة اإىل اأولئ��ك الات��ي متك��ّن م��ن القام��ة قريب��ا م��ن ال��دار، 
فاإّن اجلمعية توّفر لهّن اإمكانية متابعة التدريبات التي يفر�س 

اأن يك��ّن ق��د ���رعن فيه��ا خ��ال اإقامته��ّن يف دار الإن�ش��انية. 
وتق��رح عل��ى الأمه��ات يف اإط��ار ه��ذا التدري��ب جمموع��ة م��ن 
الور�ش��ات التعليمي��ة املوؤهل��ة الت��ي ت�ش��مح لهّن مبمار�ش��ة املهن 
التقليدي��ة والأ�شا�ش��ية (اخلياط��ة، احلاق��ة، املرطب��ات، بع���س 
املب��ادئ يف الإعامي��ة)، اأو برام��ج خا�ش��ة لدع��م تدريبه��ّن يف 
مراك��ز خارجي��ة، ح�ش��ب موؤهاته��ّن وم�ش��توياتهّن التعليمي��ة 
ورغب��ات كّل اأّم. ومب��وازاة ذل��ك، قام��ت اجلمعي��ة ب��اإدارة عملي��ة 
بع��ث ع���رات امل�ش��اريع الت��ي اعتم��دت عل��ى قرو���س �شغ��رى 
بتمويل من ال�شناعين املحلين. وت���رح فتيحة طرفاية هذه 
العملية باأكرث تف�شيل فتقول: » عادة ل ت�شر الأمور على ما يرام 
يف البداية وحينها نقوم مب�ش��اعدة الأم ومراقبتها، وهي تف�ش��ل 
اأحيانا، و لكننا نعيد الكّرة. و�شيئا ف�شيئا تبداأ النتائج يف الظهور. 
فرى بداية اهتمام الأم بنف�شها وبت�شفيف �شعرها، والإهتمام 
مبظهرها، كما ناحظ رغبتها يف القيام ب�شيء ما، وهكذا يكون 
قد اأ�شبح لديها م�روع حياة. اإّن هذه العوامل جمتمعة هي التي 
�شتعمل على حتفيزها وهي الطريقة التي اأ�شاعدهّن بها، طريقة 
الأخ�شائية النف�ش��ية، التي راأت الأم ثمارها مع بقية الن�ش��اء يف 

املرك��ز، اإّنه��ا طريقة التن�ش��ئة الإجتماعية يف دار الإن�ش��انية «. 
به��ذه الطريق��ة، يق��وم املرك��ز �ش��نويا بتوجيه قرابة ع���ر ن�ش��اء. 
عموم��ا، ترغ��ب اأق��ل م��ن ن�شفه��ّن يف الإحتف��اظ باأطفاله��ّن. اأم��ا 
الغالبية فيقمن بالتخلي النهائي عنهم منذ الولدة. ولكن هناك 
�ش��يء واح��د موؤكد و ه��و اأّن عمل الأم ومتكنها من احل�شول على 
م�شكن يزيد من حظوظ احتفاظها بطفلها ومن جتاوز حمنتها. 
وتذّكر وردة باجي�س، املر�شدة الإجتماعية واخلبرة يف جمعية 
الن�ش��اء اجلزائري��ات للتنمي��ة (AFAD)، ب��اأّن بع���س الأمه��ات ل 
ي�ش��تطعن حتّم��ل م�ش��وؤولية الأموم��ة واأّن اجلمعي��ة ل ت�ش��تطيع 
اإرغامه��ّن عل��ى الإحتف��اظ باأطفاله��ّن عندم��ا ل تتوّف��ر لديه��ّن 
الإمكاني��ات املادي��ة ال�رورية للقيام بذل��ك اأو اإذا كّن مل يبلغن 
مرحلة متقّدمة من الن�شج النف�شي. وتقول يف هذا ال�شدد: » يجب 
اأن ُتتناول كّل حالة على حدة «، ذلك اأّنه يجب التفكر اأي�شا يف 

الطفل.  راحة 

في عنابة، دار اإلنسانية تشجع النساء الحوامل
على تحقيق مشاريعهّن
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ينعدم تقريبا أيّ تأثير إيجابيّ لما تقدّمه دول المغرب العربي من برامج في مجال 
التدريب المهني على مصير هؤالء األمهات. ويعود ذلك إلى سبب بسيط وهو أّنّ 

وضعهنّ يحمل جملة من الخصائص ال يأخذها التدريب المهني العام بعين اإلعتبار.

ب1. تحديات التدريب المهني:
غياب الدولة واالإحتياجات املعّقدة 

ب. التمكين المهني
» وتتطلب مؤهالت هؤالء األمهات الشابات، فضال عن الطابع الملحّ لحاجياتهنّ مقاربة خاصة وحلوال 

مالئمة إلنجاح عملية إدماجهنّ المهنيّ. وال تبدو السلطات الجزائرية أو المغربية أو التونسية 
مستعدّة لتوفير هذه المرافقة. ولقد فهمت الجمعيات هذا األمر مما دفعها إلى البحث عن حلول 
مبتكرة لمساعدة هؤالء النساء من أجل الحصول على موقع في سوق الشغل، وباألخص ضمن 

األنشطة ذات القيمة المضافة العالية، إذا كان ذلك ممكنا، بدال من اإلقتصار على الثالوث التقليدي 
المتمثّل في الخياطة والطبخ والحالقة «.

إنطالق��ا من الطاب��ع املل��ّح لأو�شاعه��ّن وحاجتهّن 
�س لهّن  اإىل توفر احتياجاتهّن، فاإّن التدريب املخ�شّ
يج��ب اأن يك��ون عل��ى ف��رة زمني��ة ق�شرة وي�شتح�ش��ن 
اأن يقت���ر عل��ى ن�ش��ف ي��وم (حت��ى تتمكّن م��ن العمل 
بالت��وازي م��ع التدري��ب). كم��ا يج��ب اأن تت��ّم درا�ش��ة 
اأو�شاعه��ن حال��ة بحال��ة وتوؤخ��ذ فيها بع��ن الإعتبار 
م�ش��توياتهّن التعليمي��ة املنخف�ش��ة يف اأغلب الأحيان. 
املهن��ي  التدري��ب  بدرو���س  بالإلتح��اق  ي�ش��مح  ول 
العموم��ي اإل للحا�ش��ات عل��ى �ش��هادة خت��م درو���س 
ال�ش��نة التا�ش��عة م��ن التعلي��م الأ�شا�ش��ي عل��ى الأق��ل، 

وه��و م�ش��توى تعليم��ّي ل يتحّق��ق عن��د اأغل��ب الأمه��ات 
العازب��ات الباحثات عن امل�ش��اعدة لدى اجلمعيات54. 
�شت�ش��اعد  الدول��ة  اأّن  نت�ش��ّور  اأن  لن��ا  ميك��ن  كان 
العازب��ات  الأمه��ات  ترع��ى  الت��ي  اجلمعي��ات  ه��ذه 
بامل�ش��اهمة خا�ش��ة يف متوي��ل التدري��ب املهن��ي يف 
املراك��ز اخلا�ش��ة الت��ي �ش��ت�شع له��ّن برام��ج منا�ش��بة 
مل�ش��توياتهّن، ولكّن الواقع غر ذلك، فلم توؤكد لنا اأّي 
جمعية تلّقيها مل�ش��اعدات ذات قيمة من طرف الدولة 
لو�ش��ع برام��ج تدري��ب مهن��ي موّجه��ة اإىل الأمه��ات 

العازب��ات. 
54 بالن�شبة اإىل احلالة اخلا�شة باجلزائر، فاإننا علمنا بوجود برامج تاأهيل مهني اأكرث مرونة �شهلة الو�شول، قامت الدولة بو�شعها، وهي مفتوحة يف بع�س الأحيان اإىل الأ�شخا�س 

الذين يقل م�شتواهم التعليمي عن ال�شنة 9، وهي تقّدم دورات تدريبية تدوم من �شتة اإىل 12 �شهرا. وللمزيد حول هذا املو�شوع اأنظر: الدرا�شة ال�شتق�شائية حول اجلزائر – خمطط اجلهات 
الفاعلة من اأجل اندماج اجتماعي ومهني اأف�شل لاأمهات العازبات يف املغرب العربي 2012-2015، عائ�شة بالري�س بال�شيخ الفاقون و اإمييلي بارو، 2013، �شانتي �شود �س.�س 44-64. 

ولكن يف املقابل مل ي�ر جميع النا�شطن اجلمعياتين الذين التقيناهم اإىل هذا التدريب.
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عادة ما تُدار األنشطة اليومية للجمعيات الساعية إلى توفير حلول في مجال 
التدريب المهني لفائدة األمهات بشكل اعتباطيّ وغير متوقّع أو مخطّط له.

أهمية البرامج المرتبطة بالطلب
غياب الدولة واالإحتياجات املعّقدة 

ل��كل اأّم موؤه��الت خا�ش��ة. حت��ى و اإن كان هن��اك اإجماع 
على �شعف امل�ش��توى التعليمي جلميع هوؤلء الأمهات، 
وه��و م��ا ل ي�ش��اعد عل��ى و�ش��ع برام��ج تدريبي��ة موّح��دة 
الوق��ت نف�ش��ه لحتياج��ات وتطلع��ات  ت�ش��تجيب يف 

وامكانيات �ش��وق ال�ش��غل.
ويق��ول يو�ش��ف العي�ش��اوي، مدي��ر ح�شان��ة بيت��ي يف 
 قف�ش��ة الت��ي ت�ش��عى اإىل العم��ل م��ع ه��وؤلء الأمه��ات:

اأعماره��ّن  اأّن  ذل��ك  ال�شعوب��ة،  بالغ��ة  العملي��ة  » اإّن 
متفاوت��ة للغاي��ة، اإ�شاف��ة اإىل اخت��اف املناط��ق الت��ي 
ع�ش��ن فيه��ا وتف��اوت م�ش��توياتهّن التعليمي��ة. فاإّن��ه م��ن 
ال�شعب جدا جمعهّن يف برنامج تدريبي مّت اإعداده على 
مقا�ش��هنّ «. وي�شي��ف مال��ك كفي��ف، رئي���س جمعي��ة اأمل 
يف تون���س: » ن�ش��تقبل الأمهات العازبات املنحدرات من 
اأ�ش��ول جغرافية واجتماعية خمتلفة. وعادة ما تراوح 
اأعمارهّن بن 17 و 35 �شنة، و فيهّن الأمّيات والطالبات 
والقروّي��ات واحل�رّي��ات. واأّيا كان املتدّخ��ل، فاإّنه من 
غ��ر املمك��ن و�ش��ع اأداة واح��دة ق��ادرة على الإ�ش��تجابة 
جلميع الطلبات املختلفة لهوؤلء الأمهات على م�ش��توى 
موؤهاته��ّن التعليمية وانتظاراته��ّن وطلباتهّن العاجلة 

واأ�شولهّن «.  
وت�ش��ل اإىل مرك��ز جمعي��ة اأم��ل كل �ش��هر اإم��راأة عزب��اء 
م��ع طفلها باحثة عن ح��ّل لو�شعها. وتعترب احتياجات 
ه��وؤلء الأمه��ات متع��ددة ومتنّوع��ة ولكّنه��ا اأي�ش��ا ذات 
طبيع��ة عاجل��ة. وحتم��ل كل واحدة م��ن ه��وؤلء الوافدات 
موؤه��ات ومع��ارف متنوع��ة. حت��اول اجلمعي��ة اأن تق��ّدم 

له��ّن الدع��م ال���روري حت��ى يقم��ن مبه��ن اأخ��رى غ��ر 
ال�ش��وؤون املنزلي��ة اأو احل��رف الت��ي ل حتت��وي عل��ى اأّي 
قيمة م�شافة. ويتحّدث رئي���س جمعية اأمل عن خمتلف 
التحدي��ات الت��ي تواج��ه جمعيت��ه فيق��ول: » اإّن التح��دي 
الكب��ر بالن�ش��بة اإلينا، بو�شفنا موؤ�ش�ش��ة وحي��دة يف هذا 
املج��ال، ه��و يف �شم��ان تن��ّوع الربام��ج التدريبّي��ة لأّن 
فر���س العم��ل موج��ودة يف كل م��كان ول ميكننا تكوين 
الأمه��ات يف جم��ال الطب��خ، اأو اإع��داد املرطب��ات فق��ط. 
تتطل��ب خمتل��ف الإخت�شا�ش��ات يف موؤ�ش�ش��ات التدريب 
العام��ة التف��ّرغ للدرا�ش��ة مل��دة �ش��نة واح��دة اأو �ش��نتن، 
وهو اأمر غر ممكن بالن�شبة اإلينا. فهذه الربامج تتطلب 
التفرغ كامل اليوم اإ�شافة اإىل م�شتوى تعليمّي اأعلى من 
ذاك ال��ذي جن��ده عن��د ه��وؤلء الفتيات الاتي ن�ش��تقبلهّن. 
فنح��ن ن�ش��تقبل الأمه��ات طيل��ة اأ�ش��هر ال�ش��نة تقريب��ا ول 
ميكنن��ا تبع��ا لذل��ك انتظ��ار �ش��هر �ش��بتمرب لل���روع يف 
التدري��ب. وق��د ي��وؤدي ه��ذا التاأخ��ر اإىل فق��دان الإت�ش��ال 
به��ذه الأم مم��ا �ش��يجعلها تواج��ه �شعوب��ات كث��رة، يف 

انتظار ع��ودة الدرا�ش��ة «. 
واإىل وق��ت لي���س بالبعي��د، كان��ت جمعي��ة اأم��ل تنّظ��م 
بالإ�ش��راك م��ع مراك��ز تكوي��ن خا�ش��ة ثاث��ة برام��ج 
تدريبي��ة تاأهيلي��ة وذل��ك يف اخت�شا�ش��ات اخلياط��ة 
واحلاق��ة و�شن��ع املرطب��ات. وتابع��ت ع���رون فت��اة 
هذه الدورات التدريبية التي متتد على 10 اأ�ش��هر وا�ش��تمّر 
ذلك لعّدة �شنوات. بلغ معدل توظيف هوؤلء الفتيات يف 
نهاي��ة ه��ذه املرحل��ة الدرا�ش��ية 70 %، وه��و اأم��ر م�ش��ّجع 
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للغاي��ة. كم��ا كانت تق��ام اأي�شا دورات تكوينية ���ريعة 
متتّد بن 3 و 5 اأ�شهر. كما كانت املجموعات تنطلق يف 

دورات تدريبية يف اأّي فرة من ال�ش��نة. 
ومتّتع��ت اجلمعي��ات بف�ش��ل ه��ذه الربام��ج التدريبي��ة 
داخ��ل املوؤ�ش�ش��ات اخلا�ش��ة باملزي��د م��ن املرون��ة يف 
التعام��ل م��ع اأو�ش��اع الأمه��ات كم��ا اأّنه��ا اأت��ت لتكّم��ل 
العم��ل املنج��ز داخ��ل اجلمعي��ة لإع��ادة اإدماجه��ّن يف 
املجتم��ع واإعداده��ّن ملتطلب��ات احلي��اة اجلدي��دة، يف 
اأحيائهّن واأو�ش��اطهّن املهنّية وجمتمعه��ّن. ويرى مالك 
كفي��ف عن جمعيت��ه فيقول: » اإّن ال�شعوب��ة الكبرة التي 
تواجه جمعيتنا ل تتمّثل يف التدريب، ذلك اأّن كّل هوؤلء 
الن�ش��اء ق��ادرات عل��ى التعّل��م، ولكن ال�شعوب��ة تكمن يف 
عاقته��ّن بالعم��ل ومبحيطه��ّن وبالنظ��ام والإن�شب��اط. 
ل يق��ّل تعّل��م ه��ذه املب��ادئ اأهمي��ة ع��ن تعّل��م خمتل��ف 
الإخت�شا�ش��ات املهني��ة. اإّنه��ا اإع��ادة تاأهي��ل للحي��اة، 
لأّنهّن فتيات مّت اإق�شاوؤهّن من طرف اجلميع، حتى من 

اأق��رب النا���س اإليه��ّن، م��ن اأخوانه��ّن واأخواته��نّ «. 

�حلدود
لك��ن املمار�ش��ة تب��ّن اأّن الربام��ج التدريبي��ة التقليدي��ة، 
كاخلياط��ة واحلاق��ة والطب��خ، املعتم��دة م��ن ط��رف 
اأغل��ب اجلمعي��ات العامل��ة م��ع الأمه��ات العازب��ات، مل 
تع��د ت�ش��تجيب حلاجي��ات �ش��وق ال�ش��غل. وب��داأ ه��وؤلء 
الفاعل��ون يف مزي��د التفك��ر يف مه��ن ميك��ن اأن ت�ش��اعد 
ه��وؤلء الأمه��ات بف�ش��ل م��ا توّف��ره من قيم��ة م�شافة اأو 

ل�شتجابتها لطلبات معينة من طرف امل�شغلن. و�شعت 
اأمل على �شبيل املثال برامج تدريبية خا�شة يف جمال 
تقدمي الرعاية واخلياطة ال�شناعية. اأما 100 % اأمهات يف 
طنجة، ومن ناحيتها، فقد اأطلقت برناجما للموؤ�ش�ش��ات 

الإجتماعي��ة يف قط��اع الن�ش��يج واملطاع��م.
ه��وؤلء  خ�شو�شي��ات  ق��ادت  احل��الت،  بع���س  ويف 
الأمه��ات اإىل ف�ش��ل ه��ذه التج��ارب ويع��ود ذل��ك اإىل قل��ة 
الإمكانيات ولكن اأي�شا ب�ش��بب ال���رعة يف عودة املراأة 
اإىل العم��ل. وخ��ّرت بع���س اجلمعي��ات اعتم��اد الربام��ج 
التعليمي��ة ال���ريعة التي تقّدمها بع���س مراكز التدريب 
اخلا�ش��ة اأو العام��ة اأحيانا ولك��ن، و يف نهاية الأمر، لن 

تك��ون ه��ذه احلل��ول كافي��ة لإيجاد فر�ش��ة عمل. 
و اإىل ح��دود 2013، عل��ى �ش��بيل املث��ال، مّول��ت 100 %  
اأمه��ات دورات تدريبي��ة خمتلف��ة مقرح��ة م��ن ط��رف 
القط��اع اخلا���س اآخ��ذة بع��ن الإعتب��ار خ�شو�شي��ات 
كل ام��راأة وذل��ك يف اإط��ار ال���راكة م��ع اأح��د الهي��اكل 
العام��ة. لق��د كان��ت ه��ذه ال��دورات ممت��ازة م��ن الناحية 
التقنية، ولكّن الأمهات مل يرتقن اإىل امل�شتوى العملي 
املطل��وب عن��د خروجه��ّن. فمّدة التكوي��ن كانت ق�شرة 
ج��دا اإ�شاف��ة اإىل اأّنه��ّن مل يتلّق��ن اأّي فر�شة للتاأقلم مع 
ع��امل الأعم��ال. وتقول حجوب رحيم��و، مديرة اجلمعية 
يف ه��ذا ال�ش��دد: » اإّن الأم العزب��اء ه��ي اأّم تع��اين م��ن 
العديد من ال�شعوبات التي تعيق عملية اإدماجها. فهي 
ل متلك ماأوى ول تعي�س مع عائاتها. كما اأّن االإق�شاء 
يعّم��ق ال�شعوب��ات ول ميك��ن ل��دورة تدريبي��ة ���ريعة 

امج التدريبية التقليدية، كالخياطة والحلقة والطبخ، المعتمدة من ﴿ ال�ب

طرف أغلب الجمعيات العاملة مع االأمهات العازبات، لم تعد تستجيب 

لحاجيات سوق الشغل.
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اأن ت�ش��تجيب اإىل حاج��ة ه��وؤلء الأمه��ات العاجل��ة اإىل 
الإعتماد على الذات. فلقد انتقلن من مركز الإقامة اإىل 
مراك��ز التدري��ب دون اأن يقم��ن ب��اأّي ترّب���س خارج��ّي 
طويل للتاأقلم مع عامل ال�شغل. بالإ�شافة اإىل ذلك فاإّن 
الن�ش��اء املنح��درات م��ن عائ��ات حمافظ��ة مل ميار�ش��ن 
اأّي مهن��ة م��ن قب��ل ول ميتلك��ن اأّي م�ش��توى تعليم��ّي «. 
لذل��ك، غ��ّرت جمعي��ة 100 % اأمهات، اإ�شاف��ة اإىل جمعية 
اأم��ل يف تون���س م��ن توجهه��ا وه��و م��ا �ش��راه لحق��ا. 

كان احل��ل بالن�ش��بة اإىل جمعي��ة اإن�ش��اف يف املغ��رب 
اإىل ح��دود 2014 ه��و يف اق��راح عملي��ات تاأهيل للقيام 
ببع�س املهن يف اإطار برنامج داخلي، يف �شلب مركز 
الإقامة، وهي عملية ت�شتغرق 5 اأيام يف الأ�شبوع، و 7 
�ش��اعات يف اليوم، خال 3 ا�ش��هر. وكانت هذه العملية 
ت�شتغرق يف ال�شابق 6 ا�شهر. و يرى الكثر من العاملن 
يف اجلمعي��ة، مب��ا يف ذل��ك املدّرب��ات اأنف�ش��هّن، اأّن مّدة 
التدري��ب ق�ش��رة ج��دا. وم��ن جه��ة اأخ��رى، ت��رى �ش��ارة 

ق��ادرات على احل�ش��ول على عائدات اأرفع. 
لقد اأّدى التفكر يف هذه امل�شاألة اإىل و�شع 
برنام��ج تدري��ب ميت��د م��ن 2010 اإىل 2013 
يف اخت�شا���س تق��دمي الرعاي��ة متّتع��ت به 
59 اأّم��ا. وق��د مّت توجي��ه العدي��د منه��ّن م��ن 

ط��رف احل�شان��ات اجلمعياتي��ة الواقع��ة 
خ��ارج تون���س العا�شم��ة. 

ح�ش��ل ه��ذا امل���روع عل��ى متوي��ل م��ن 
التع��اون الإ�ش��باين. كم��ا اأمك��ن ل��ه حتقي��ق 
�ش��نوات  امت��داد  فعل��ى  هام��ة،  نتائ��ج 
الربنامج الثاث التي �ش��هدت تخ��ّرج اأربع 
 43 متّكن��ت   ،2014 �ش��نة  وخ��ال  دورات 
اإم��راأة م��ن جمل��ة 59 55 م��ن احل�ش��ول عل��ى 
عم��ل وه��و م��ا ميّث��ل ن�ش��بة تق��ّدر ب 73 %،
تق��دمي  جم��ال  يف   (% 60) منه��ّن   26

الرعاي��ة، اأم��ا البقي��ة فتمك��ّن م��ن احل�شول 
عل��ى مه��ن تعت��رب حمرم��ة يف قطاع��ات 
اأخ��رى. وت��رى �ش��امية اأّن » الف��رق يكم��ن 
هن��ا، فالتدري��ب على تق��دمي الرعاية ميّكن 

م��ن احل�ش��ول على فر�س عمل وعلى عائد 
مر�ش��ي «.

يج��ب  اأّن��ه  اإىل  كفي��ف  مال��ك  ويذه��ب 
يف » البداي��ة ت���ريك الن�ش��اء يف عملي��ة 
الإختي��ار. لك��ن ه��ذا الأم��ر لي���س �ش��ها، 
فه��ّن ع��ادة ما يخ��رن احلاق��ة واخلياطة 
ولكّنن��ا نعل��م م�ش��بقا اأّنهّن ل��ن يجدن عما 
يف هذي��ن القطاع��ن ولن يك��ون لهّن دخل 
كاف لتلبية احتياجاتهّن. ومن هنا ياأتي 
دور عملية الإقناع التي نحاول القيام بها 
معه��نّ «. واإىل جانب ذل��ك يوجد املثال، اإذ 
يج��ب اأن تنج��ح العملي��ة واأن تق��ع مرافق��ة 
ه��وؤلء الأمه��ات حت��ى بع��د ف��رة التدريب. 
وم�شاعف��ة  تنوي��ع  اإىل  اأم��ل  وت�ش��عى 
الفر���س ل�شالح هوؤلء الأمهات ال�ش��ابات. 
وبع��د برنام��ج التدري��ب يف اخت�شا���س 
تق��دمي الرعاي��ة، اأقام��ت اجلمعي��ة عاق��ة 
تع��اون م��ع موؤ�ش�ش��ة اإيطالي��ة لل�شناع��ة 
تق��وم  موؤ�ش�ش��ة  وه��ي  للحل��ّي،  اليدوّي��ة 
بتدريب الأمهات وت�ش��غيلهّن يف ور�ش��تها. 
وا�شتلهمت اجلمعية من هذه التجربة فكرة 
بعث تدريب تاأهيلي لاأمهات يف �شناعة 

مل تك��ن جمعي��ة اأم��ل، خ��ال لقائن��ا به��ا 
�ش��نة 2014، را�شي��ة عل��ى مع��ّدل الن�ش��اط 
املهن��ي ال��ذي حّققت��ه الأمه��ات الات��ي 
امله��ن  عل��ى  تدريبي��ة  بربام��ج  م��ررن 
التقليدي��ة (اخلياط��ة، احلاق��ة، �شناع��ة 
املرطب��ات) وال��ذي بلغ ن�ش��بة 70 %. ويعود 
ال�شبب اإىل عجز اأغلب هوؤلء الأمهات على 
ح  العي���س اعتم��ادا على هذه امله��ن. وتو�شّ
�ش��امية ب��ن م�ش��عود، املدي��رة التنفيذي��ة 
جلمعي��ة اأمل، هذه امل�ش��األة م��ربزة اأّن هذه 
التج��ارب » تواج��ه حواج��ز عل��ى م�ش��توى 
�ش��وق ال�ش��غل ال��ذي بل��غ مرحل��ة الإ�ش��باع، 
كم��ا اأّن ه��ذه امله��ن ل ميكن له��ا اأن حتّقق 
عائدات م�شتقّرة تلّبي جميع احتياجاتهّن. 
�شنحاول من هنا ف�شاعدا اأن ل نوّجه اإىل 
هذه املهن اإل الأمهات الاتي يع�شن �شلب 
عائاتهّن ولي�س لديهّن بالتايل الكثر من 

النفق��ات «.  
مه��ن  يف  اأم��ل  فّك��رت  لذل��ك،  كنتيج��ة 
اأخ��رى، ميك��ن اأن ت�ش��تجيب لاإحتياج��ات 
احلقيقية ل�ش��وق ال�ش��غل وتدم��ج املزيد من 
القيم��ة امل�شاف��ة ب�ش��كل يجع��ل الأمه��ات 
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الطريف��ي من�ّش��قة قط��ب الأم والطف��ل بجمعي��ة اإن�شاف 
اأّن اإطال��ة ه��ذه الف��رة ميك��ن اأن يك��ون مناق�ش��ا لفكرة 
الإعتم��اد على النف���س. كما اأّنه��ا ت�شيف اأّن: » الأمهات 
كّن يجدن �شعوبات كثرة يف الإنف�شال عن اجلمعية 
واإذا  ا�ش��هر.   6 ت��دوم  التدري��ب  ف��رة  كان��ت  عندم��ا 
جت��اوزت الف��رة ه��ذا الع��دد م��ن الأ�ش��هر فاإّنن��ا �ش��نجد 
اأنف�ش��نا اأم��ام التبعّي��ة ل اأم��ام الإعتم��اد على النف���س «. 
��ل جمعي��ة اإن�ش��اف ب��ن جتربته��ا يف  رمب��ا ق��د تتو�شّ

املا�ش��ي واحلا���ر اإىل اإيج��اد احل��ّل الو�ش��ط ولك��ّن 
املوؤك��د اأّن العامل��ن يف ه��ذه اجلمعي��ة كان��وا منكّب��ن 
عل��ى هذا املو�شوع خال زيارتنا لهم. وذّكرت �ش��ارة 
الطريف��ي ب��اأّن ح�ش��ول الأمه��ات على وظائف ر�ش��مية 
يبق��ى اأم��را حمدودا للغاي��ة على اأر�س الواق��ع، ذلك اأّن 
الأ�ش��هر اخلم�ش��ة او ال�ش��تة املق�ش��اة داخ��ل اجلمعية لن 
تك��ون بالن�ش��بة اإليهّن كافية لتج��اوز جميع العراقيل.

عل��ى بع���س الأم��وال لتموي��ل ج��زء م��ن 
مركزها ب�ش��كل ذاتي، ول �ش��يما من خال 
اخت�شا�شات احللويات (اإنتاج املعجنات) 
واخلياط��ة ال�شناعي��ة (خياط��ة ميدع��ات 

التامي��ذ). 
اأم��ا بالن�ش��بة اإىل جمعي��ة 100 % اأمه��ات، 
فاإّن امل�روع الذي مّت بعثه يف �شهر اأفريل 
/ اأبري��ل 2014 يه��دف اأ�شا�ش��ا اإىل اإن�ش��اء 
موؤ�ش�ش��ة اإجتماعي��ة حقيقية، ت�ش��تمل على 
التدريب يف جمال الأن�ش��طة املدّرة للدخل 
والتي �شتعود اأرباحها على الأم واجلمعية 
يف نف���س الوق��ت. خ��ال لق��اء جمعن��ا م��ع 
كل��ر تري�ش��و يف نهاي��ة �ش��نة 2014، علمن��ا 
اأّن هذا امل�روع مّكن من تدريب 20 امراأة. 
كم��ا مّت افتت��اح ور�ش��ة للطب��خ واخلياط��ة 
قريب��ا م��ن اجلمعي��ة وكتكمل��ة لل��دورات 
التدريبي��ة الق�ش��رة (3 اأ�ش��هر)، تق��وم ه��ذه 
الور�ش��ة املجّه��زة ب��دور املخ��رب التعليم��ي 
يت��ّم في��ه تعّل��م القواع��د املفرو�ش��ة يف 
ع��امل الأعم��ال وو�ش��ائل الإنت��اج، ذل��ك اأّن 
م��ا يق��ع اإنتاج��ه بيديه��ّن �ش��يقع بع��د ذل��ك 
بيع��ه. ويعمل جميع املهنين على تدريب 

وتاأط��ر الأمه��ات الات��ي يلتحق��ن به��ذه 
املوؤ�ش�شة. وتتحّدث كلر عن هذه املوؤ�ش�شة 
فتق��ول: » ه��ي موؤ�ش�ش��ة اإجتماعي��ة متّك��ن 
الأمهات من احل�شول على موؤهات وهي 
لي�شت تقنية فح�شب، اإذ يتعّلم الن�شاء فيها 
كيفي��ة مواجه��ة واق��ع �ش��وق ال�ش��غل ال��ذي 
يتطل��ب منه��ّن الو�ش��ول اإىل م��كان العم��ل 
يف الوقت املحّدد والنظافة وح�شن الهندام 
وع��دم اإظهار نقاط ال�شعف. وميّكنهّن هذا 
العم��ل م��ن الإنتاج والبي��ع واحل�شول على 
مكا�ش��ب مادي��ة م��ن مبيعاته��ّن. فاله��دف 
ه��و احل�ش��ول عل��ى عم��ل يف اخل��ارج يف 
اأق��رب وق��ت ممك��ن، كم��ا ميكن له��ذا العمل 
اأن يوّف��ر له��ّن دخ��ا اإ�شافي��ا، �ش��يكون 
ب��دون �ش��ك مو�ش��ع ترحي��ب «. وهن��ا اأي�شا 
تعت��ر التدريبات » على املقاس « قاعدة 
هام��ة فمدة هذا التدريب وحمتواه تتغّر 
بح�ش��ب مام��ح وموؤه��ات كل اأّم. كم��ا 
اأثن��اء زيارتن��ا للجمعي��ة يف  لحظن��ا 
 ���روعها يف القي��ام 

نهاي��ة �ش��نة 2014
بن�ش��اط جديد يتمّثل يف تقدمي اخلدمات 

ال�شخ�شية. 

احلل��ّي، وه��و م��ا �ش��يمّكنهّن م��ن عر���س 
منتجاته��ّن يف الأ�ش��واق وبيعه��ا لتج��ار 

اجلمل��ة، مم��ا يوّف��ر له��ّن دخ��ا اإ�شافّي��ا. 

برامج متكاملة
اأطلق��ت اأم��ل، مث��ل جمعي��ة 100 % اأمه��ات 
يف طنج��ة، �ش��نة 2014 برناجم��ا طموح��ا 
يتمّث��ل يف اإقام��ة مرك��ز تدري��ب تاأهيل��ي 
يف جمموع��ة م��ن امله��ن ذات الت�ش��غيلية 
العالي��ة وتنق�ش��م اإىل ثاث��ة اخت�شا�ش��ات 
هي (تق��دمي الرعاية، اخلياط��ة ال�شناعية، 
�شناع��ة املرطب��ات والطب��خ). ومّت متوي��ل 
امل���روعن م��ن ط��رف جمعية درو�شو���س 
ال�شوي�رّية، باعتبارها اأحد اأهّم املمّولن 
الأمه��ات  لرعاي��ة  اإن�ش��اف  جلمعي��ة 

العازب��ات.
اأم��ا جمعي��ة اأم��ل، ف��اإّن ه��ذا الربنام��ج 
التدريب��ي �ش��يتّم اإع��داده بالتع��اون م��ع 
ال�شناعي��ن واأ�شح��اب العم��ل يف نهاي��ة 
بع���س  يف  التفك��ر  مّت  كم��ا  ال�شل�ش��لة. 
الرب�شات مل�ش��اعدة الأمه��ات على اإتقان 
مهنه��ّن ومتك��ن اجلمعي��ة م��ن احل�ش��ول 

تجاوز نموذج التدريب على المهن » التقليدية « - تجربتا أمل                  في تونس و 100 % أمهات في المغرب
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املتكامل��ة  الربام��ج  تك��ون  اأن  ميك��ن 
للتدريب والإدماج املهني، بال�شكل الذي 
راأين��اه يف تون���س وطنج��ة، اأدوات فّعالة. 
ولكّنه��ا م��ع ذلك تتطلب كث��را من الوقت 
واإدارته��ا،  بينه��ا  للتن�ش��يق  وامل��وارد 
الأم��ر ال��ذي ل متتلك��ه جمي��ع اجلمعي��ات. 
ل ميك��ن اإقام��ة ه��ذه الربامج اإل بوا�ش��طة 
�ش��ّخ متوي��ات خا�ش��ة، وعادة م��ا يكون 
املانح��ة  اجله��ات  بع���س  م�شدره��ا 
الأجنبية ولكّن دعم هذه اجلهات يتوّقف 

مبج��ّرد نهاي��ة امل���روع. 
اأن  يفر���س  الت��ي  اجلمعي��ات  اأّن  اإل 
تعم��ل  هي��اكل  الربام��ج  ه��ذه  توّج��ه 
ول  املتطوع��ن  عل��ى  معتم��دة  اأ�شا�ش��ًا 
ت�ش��ّغل اإل ع��ددا قلي��ا م��ن املوظف��ن. 
بالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، تت��وّزع اأن�ش��طتها 
عل��ى حم��اور خمتلف��ة، ومنه��ا الإدم��اج 
املهن��ي. فم��ا العم��ل بالت��ايل اإذا اأردن��ا 
م�ش��اعدة الأمه��ات عل��ى حتقي��ق الإدماج 
املهن��ي اإذا مل نك��ن منلك احلجم والتمويل 

املنا�ش��بن ؟
تراكم��ت ل��دى جمعي��ة جن��دة الن�ش��اء يف 
يف   ،(SOS Femmes en Détresse) �ش��دة 
اجلزائ��ر العا�شم��ة، جمل��ة م��ن التج��ارب 
الهامة بن 2005 و 2011، وذلك باإقامتها 
التدري��ب  جم��ال  يف  متكامل��ة  لربام��ج 
وبع��ث املوؤ�ش�ش��ات ال�شغرى، ذل��ك بف�شل 
متوي��ل دويل (فرن�ش��ا و �شوي���را). رغ��م 
واعتب��ار  ناجح��ة  كان��ت  النتائ��ج  اأّن 
التجرب��ة رائع��ة ومتّك��ن ع��دد كب��ر م��ن 

الن�ش��اء م��ن التمّت��ع به��ذا الربنام��ج 56، 
ف��اإّن اجلمعي��ة اأ�شبح��ت تنته��ج مقارب��ة 
خمتلف��ة. وتتطلب ه��ذه املقاربة اجلديدة 
القلي��ل م��ن الإ�ش��تثمارات وم��ن التن�ش��يق 
م��ع اإدماجه��ا جلان��ب تطبيق��ي وملفه��وم 
التموي��ل الذات��ي وه��ي تتمّث��ل يف اق��راح 
تق��دمي بع���س اخلدم��ات واإنت��اج بع���س 
الب�شائ��ع م��ن خ��ال العم��ل امل�ش��رك 
املدرب��ات  م��ن  امله��ن  م��ع �شاحب��ات 
تتمّك��ن  بذل��ك  امل�ش��تفيدين.  وكذل��ك 
ب�ش��كل  التعّل��م  م��ن  الأمه��ات  ه��وؤلء 
عمل��ي. فانطاق��ا م��ن توجي��ه املدرب��ات 
له��ّن، يتمك��ّن م��ن امل�ش��اركة يف كام��ل 
العملي��ة، اإنطاقا من التخطيط للميزانية 
والتفاو�س حول امل�شريات اإىل الإجناز 
والت�ش��ليم. هك��ذا فاإّن ه��ذه العملية تعترب 
مبتك��رة ول تعتم��د اإل عل��ى الإمكاني��ات 
الذاتي��ة، م��ع اإعط��اء الأولوي��ة لتقا�ش��م 
املهني��ن  ب��ن  وامله��ارات  التج��ارب 
والن�ش��اء املقيمات لدى اجلمعية، مبا يف 

ذل��ك الأمه��ات العازب��ات. 
ويت��ّم م��ن خ��ال ه��ذا امل���روع توف��ر 
عق��ود  اإط��ار  يف  اأ�شا�ش��ّيتن  خدمت��ن 
خدم��ات مقّدمة اإىل جمموعة من احلرفاء 

من املوؤ�ش�شات التي مّت حت�شي�شها باأهداف 
اجلمعي��ة. اأم��ا الن�ش��اط الأول فيتمّث��ل يف 
جمموع��ة م��ن اخلدم��ات يف جم��ال الن��زل 
وخدم��ات املطاع��م ويت��ّم اإعداده��ا داخ��ل 
مرك��ز اإقام��ة اجلمعي��ة الذي يحت��وي على 
ف�ش��اءات لإقام��ة الن��دوات ومطبخ جمّهز 
واأدوات طب��خ وع���رة م�ش��اكن فردي��ة 

لإقام��ة امل�ش��اركن. 
عل��ى  فيحت��وي  الث��اين  الن�ش��اط  اأم��ا 
خدم��ات اخلياط��ة داخ��ل ور�ش��ة جمّه��زة 
جتتمع فيها الفرق ح�شب الطلبيات. وهنا 
اأي�شا تقوم �شاحبات املهن والن�ش��اء من 
ذوات اخلربة بتدريب املرب�شات. وبهذه 
الطريق��ة متّك��ن امل���روع م��ن احل�ش��ول 
عل��ى طلبّي��ة هامة خلياط��ة اأغطية لفائدة 
م�شّح��ة كبرة حملي��ة اإ�شافة اإىل خياطة 
ال�ش��تائر واأغطيته��ا طيل��ة ث��اث �ش��نوات 
لفائ��دة اإقام��ات بع���س ال�ش��فارات. وت��رى 
م��رمي بّلع��ا » اأّن اأ�ش��باب الإرتي��اح ثاث��ة 
وهي: ح�شول املراأة على تدريب ومتّكنها 
م��ن تقا�ش��م الأرب��اح وقدرته��ا على تقدمي 
خدم��ات لفائ��دة الجان��ب وه��و اأم��ر جم��ز 

للغاي��ة، خا�ش��ة يف مي��دان اخلياط��ة «. 
ومتّك��ن املداخي��ل م��ن تغطي��ة م�شاري��ف 
الإنت��اج وج��زء م��ن م�شاري��ف الت�ش��غيل، 
اأم��ا الأرب��اح فتق�ّش��م ب��ن الن�ش��اء. ويدعى 
احلرف��اء ب�ش��كل منهج��ّي اإىل اإب��داء راأيه��م 
��ل الن�ش��اء على  يف العم��ل املنج��ز وتتح�شّ
�ش��هادات تثب��ت خمتل��ف التدريب��ات الت��ي 

تلّقينه��ا والأن�ش��طة الت��ي مار�ش��نها. 

حلول خاّلقة للتعّلم في الجزائر العاصمة

56 مت من خال الربناجمن، تدريب 337 اإمراأة واإن�شاء 

97 موؤ�ش�شة �شغرى وفقا ملا اأفادت به الدرا�شة 

ال�شتق�شائية حول اجلزائر – خمطط اجلهات الفاعلة 
من اأجل اندماج اجتماعي ومهني اأف�شل لاأمهات 

العازبات يف املغرب العربي 2012-2015، عائ�شة بالري�س 
بال�شيخ الفاقون و اإمييلي بارو، 2013، �شانتي �شود 

�س 42-41. 
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إنّ تقديم عنوان مكتب التشغيل لألم يعتبر أمرا غير كاف. 

 المرافقة في البحث عن عمل:
�رسط للنجاح

يت��ّم دع��م مرافق��ة الأم يف بحثه��ا ع��ن العم��ل ح�ش��ب 
الو�ش��ائل املتاح��ة للجمعيات وب�شفة عام��ة، حتاول كل 
ه��ذه اجلمعي��ات تق��دمي امل�ش��اعدة يف ه��ذا املج��ال وذلك 
بتوجي��ه الأم وم�ش��اعدتها يف حتدي��د العرو���س وحتري��ر 
�ش��رتها الذاتي��ة ومّده��ا ببع���س الإت�ش��الت وتعليمه��ا 
ا�ش��راتيجيات اإعداد مقابات الت�ش��غيل. تكتفي الهياكل 
العمومية مبّد هوؤلء الأمهات بعناوين الت�شال مبكاتب 
الت�شغيل. وت�شعى اجلمعيات اإىل توعية هذه الهياكل ملّد 
يد امل�شاعدة اإىل هوؤلء الأمهات، حتى من خال ت�شهيل 

عملية نقل املعلومة. 
وتق��ول ابت�ش��ام دعدو���س، املر�ش��دة الإجتماعي��ة املكلفة 
باملتابع��ة الإجتماعية واملهنية يف جمعي��ة اأمل: » اإّنني 
اأح��اول اأن اأج��د مناف��ذ جلمي��ع ه��ذه التدريب��ات وجلمي��ع 
الأمه��ات الات��ي مل يتمّك��ّن م��ن احل�شول على ذل��ك. اإّنها 
حماول��ة لإدماجه��نّ «. ويعترب هذا الطموح مهّمة �شعبة 
تعّلقت ابت�شام بتحقيقها بكثر من اجلّدّية البادية عليها. 
و لذلك فهي تنا�شل من اأجل اإيجاد احللول اخلا�شة بكّل 

حال��ة كّلفها ذلك ما كّلفها. 
و ت�شي��ف ابت�ش��ام: » اأق��وم بربط عاقات مع الأ�ش��خا�س 
الذي��ن يعمل��ون يف مكتب الت�ش��غيل ويف املراكز اخلا�شة 
الت��ي حتت��اج اإىل مقّدم��ي اخلدم��ات مث��ا. كم��ا اأح��اول 
اأن اأج��د له��وؤلء الأمه��ات عم��ا ل��دى اخلوا���س من خال 
الإعان��ات ال�شغ��رة املن�ش��ورة يف ال�شح��ف وعرو���س 
مراك��ز التدري��ب الت��ي نتعام��ل معه��ا «. اأم��ا بالن�ش��بة اإىل 
الأمه��ات الات��ي تابع��ن دورة تدريبي��ة، ف��اإّن ابت�ش��ام 
جتري معهّن لقاءات مبجرد انتهاء فرة التدريب لتقييم 

مكت�ش��باتهّن وتعليمه��ّن طريقة حتري��ر �ش��رهّن الذاتية. 
ويتوا�ش��ل التاأط��ر بع��د ذل��ك عل��ى املي��دان وتت��ّم ه��ذه 
العملي��ة م��ن خ��ال القي��ام بزي��ارات واإج��راء مكامل��ات 
هاتفية متّكن اجلمعيات من معرفة مدى احرام امل�شغل 
حلق��وق الأم، اإ�شاف��ة اإىل طبيعة العاقة بينهما وطريقة 
�ش��ر الأم��ور للتدّخ��ل يف حال ن�ش��وب اأّي خاف حمتمل. 
وتخت��م ابت�ش��ام احلدي��ث بالتاأكي��د عل��ى اأّن » الكث��ر م��ن 
الأمه��ات متّك��ّن بهذه الطريقة من العثور على عمل. فاإذا 
مل يج��روؤن عل��ى مكامل��ة مكت��ب الت�ش��غيل، فاإّنن��ي اأق��وم 
بذل��ك ب��دل عنه��ّن، واأق��وم بت�ش��جيعهّن واأح��اول اأن اأتابع 
اأخباره��ّن. كم��ا اأق��وم بالإجتم��اع م��ع ه��وؤلء الأمه��ات 
ملتابعته��ّن جميع��ا واأح��اول اأن اأقّي��م درج��ة تاأث��ر ه��ذه 
الأن�ش��طة عليه��ّن واأكون فخ��ورة جدا عندم��ا األحظ اأّنني 

مار�ش��ت تاأث��را اإيجابي��ا عليهنّ «.
خا�ش��ة الق��ول، فاإّن جمعية اأمل ت�ش��تقبل ح��وايل 90 اأما 
كل �ش��نة. 80 % منه��ّن يبحث��ن ع��ن حّل عاجل لل�ش��كن، اأما 
البقي��ة فيبحث��ن عن تدري��ب اأو عمل. وبه��ذه الطريقة يتّم 
اإدم��اج ب��ن 50 و 60 اأم��ًا عزب��اء يف مرك��ز الإقام��ة التابع 
للجمعي��ة يف �ش��كرة. كم��ا يت��ّم اإدم��اج 70 % م��ن اأولئ��ك 

الباحث��ات عن عمل يف �ش��وق ال�ش��غل.
ولك��ن اإىل مت��ى �ش��يتوا�شل ه��ذا الأم��ر ؟ اإّن اجل��واب عل��ى 
هذه امل�شاألة �شراه لحقا. فاجلوانب الإدارية واملتابعة 
املهني��ة وكذل��ك املتابع��ة املدر�ش��ية لاأطف��ال ه��ي كلها 
اأدوات هام��ة بالن�ش��بة اإىل اجلمعي��ات لإدام��ة الإت�ش��ال 
م��ع الأمهات على املدى املتو�ش��ط والطوي��ل والتاأّكد من 

ا�ش��تدامة اندماجهّن الإجتماع��ي التدريجي.
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م��ن التعلي��م الأ�شا�ش��ي فيح�شل��ن عل��ى �ش��هادة الكف��اءة 
�ش��هادة  ل��ن عل��ى  البقي��ة فيتح�شّ اأّم��ا   ،(CAP) املهني��ة
تثب��ت قيامه��ّن به��ذا التدريب. ولقد متّكنت الن�ش��اء الت�ش��ع 
الات��ي قم��ن مبتابع��ة ه��ذا التدري��ب م��ن احل�ش��ول عل��ى 
عم��ل و 7 منه��ّن ي�ش��تغلن مبح��ات للمرطب��ات قم��ن فيه��ا 
برب�شاته��ّن، واثنت��ان ت�ش��تغان يف بيتيهم��ا وت�شنع��ان 
احللويات ح�ش��ب الطلبات، فقد بلغ هذا امل���روع حّدا من 

النج��اح جع��ل وداد ترغ��ب يف ا�ش��تدامته. 
هك��ذا ف��اإّن مب��داأ توطي��د العاق��ة املحلي��ة ق��د مّت تطبيق��ه 
حرفي��ا م��ن ط��رف جمعي��ة وداد للم��راأة و الطف��ل يف اإطار 
يف  العازب��ات  لاأمه��ات  مهن��ّي  اإدم��اج  ا�ش��راتيجية 
مراك���س ومب��ا اأّن ه��ذه املدين��ة ذات طاب��ع �ش��ياحّي، ف��اإّن 
الن�ش��اط الإقت�ش��ادي فيه��ا �ش��يكون مرّك��زا عل��ى املطاعم  
وخدم��ات الن��زل، داخ��ل الريا���س واملنتجع��ات التابع��ة 
للعائ��ات املي�ش��ورة وال�ش��ياح الأجان��ب. ومتّكن الدورات 
التدريبي��ة املقّدم��ة لاأمهات من اإعداده��ّن للعمل يف هذا 
القط��اع، مم��ا ي�ش��توجب يف نهاي��ة الأمر مقارب��ة تاأهيلية 
ذات قيم��ة م�شاف��ة عالي��ة غ��ر اأّن ه��وؤلء الأمه��ات يج��ب 
الأمّي��ة  البداي��ة متابع��ة درو���س يف حم��و  عليه��ّن يف 

واكت�ش��اب امله��ارات الأ�شا�ش��ية.

كن��ا تعر�شن��ا �ش��ابقا اإىل مبادرة جمعية التنمي��ة مبنزل جميل 
بجه��ة بن��زرت لإقام��ة برنامج للتدري��ب والإدم��اج الإجتماعي 
واملهن��ي لفائ��دة الأمه��ات العازب��ات وال��ذي يدوم �ش��نة واحدة. 
مل يذه��ب امل�ش��وؤولون ع��ن ه��ذا الرنام��ج بعي��دا للبحث 
ع��ن االأف��كار اخلا�ش��ة بامله��ن لتدري��ب ه��وؤالء االأمه��ات. 
فلقد انطلقوا من مالحظة �ش��وق ال�ش��غل املحلي و�ش��ديد 
املحلي��ة ببن��زرت. وتق��ول وداد خمت��ار م�شّمم��ة ه��ذا 
الربنام��ج: » انطل��ق اختي��ار �شن��ع املرطب��ات من ال�ش��ياق 
املحل��ي. فكث��را ما تقع الإ�ش��تعانة برب��ات البيوت ل�شنع 
احللوي��ات التقليدي��ة الت��ي ت�ش��تهلك يف الأعياد، ول�ش��يما 
يف عي��د الفط��ر، اإ�شاف��ة اإىل حف��ات ال��زواج و اخلت��ان، 
وذل��ك لأّنه��ا اأق��ّل ثمن��ا واأح�ش��ن عل��ى م�ش��توى اجل��ودة. 
ع��اوة عل��ى ذل��ك، ف��اإّن �شناع��ة املرطب��ات ل تتطل��ب 
ا�شتثمارات �شخمة، عادة ما تتّم هذه العملية يف املنزل 
بوا�شطة فرن تقليدّي. كما اأّنه ميكن طهي هذه احللويات 
يف فرن خا�س يف املدينة، وهو اأمر ل يتطلب م�شاريف 
كب��رة وميّك��ن امل��راأة م��ن احل�ش��ول عل��ى بع���س الدخل «. 
وبن��ت اجلمعية عاقة ���راكة م��ع مركز حكومي مرّخ�س 
له ليقّدم اإىل هوؤلء الأمهات تدريبا ملدة 6 ا�ش��هر، مبعدل 
ح�شتن يف الأ�شبوع. كما �شاركن بداية من ال�شهر الرابع 
م��ن ه��ذا التدري��ب يف جمموعة من الرب�ش��ات. اأما اأولئك 
الات��ي يبل��غ م�ش��تواهّن التعليم��ي ال�ش��نة ال�ش��ابعة 

 توطيــد العالقة المحلية لضمان إيجاد الفرص
تجارب في بنزرت ومراكش 
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قام الكثير من الفاعلين في مجال تقديم المساعدات لألمهات )وهي في أغلبها من 
التبرعات( بنقد ذاتي قاس وأعادوا تقييم مناهجهم. ولقد وصل أغلبهم إلى نفس 
النتيجة وهي ضرورة أن تكون المساعدات التي أعدّت إلقامة المشاريع الصغرى 

مصحوبة بإشراف تقنيّ ممنهج ومنتظم.

المساعدة التقنية لتاطير
ومتابعة متويل امل�ساريع

مثلم��ا راأين��ا ذل��ك م��ن قب��ل (الف�ش��ل 3)، م��ن خ��ال 
جترب��ة جمعي��ة التعاون يف تون���س (ACT)، ف��اإّن العديد 
م��ن احل�شان��ات التي تق��وم بتقدمي امل�ش��اعدات لإجناز 
م�ش��اريع �شغ��رى تبح��ث ب�ش��كل متزاي��د ع��ن امل�ش��اعدة 
اخلارجي��ة، مث��ل م�ش��اعدة جمعي��ة التعاون يف تون���س. 
اأم��ا اجلمعي��ات التي تق��ّدم التمويل وامل�ش��اعدة التقنية 
فه��ي قليل��ة يف بل��دان املغ��رب العرب��ي. واإذا كان��ت 
جمعي��ة التعاون يف تون���س تقّدم امل��وارد املالية، وهو 
اأمر هام يف حّد ذاته، فاإّن اأهمّية الإ�ش��تعانة بها تكمن 
يف قيامها بالإ�راف التقني والتاأطر. اإ�شافة اإىل اأّن 

ه��ذه العملي��ة هي يف تطّور م�ش��تمّر. 
وبع��د العدي��د م��ن التقييم��ات، يب��دو اأّن ه��ذه اجلمعيات 

ق��د اتفقت على �رورة: 
• التاأط��ر الأف�ش��ل ل��اأّم و درا�ش��ة ج��دوى م���روعها 
اأعم��ق وذل��ك انطاق��ا م��ن ا�شت�ش��ارة  معه��ا ب�ش��كل 

القط��اع، املخت�ش��ن يف 

وذل��ك  م���روعها،  اإجن��از  يف  الأم  ت���ريك  • زي��ادة 
خا�شة من خال توقيعها على عقد تقوم بالإلتزام به، 

• عدم مّدها باملبلغ املايل دفعة واحدة،
• ع��دم مّده��ا باملبل��غ امل��ايل مبا���رة، ب��ل ا�ش��تخدامه 
معها ل�راء املعدات مثا اأو و�شائل الإنتاج ال�رورية 
لإجناز الن�شاط الذي ترغب فيه، بعد اأن قامت بتحديده،

• اإعطاء الأولوية للجوانب النف�شية.
ا�شبح��ت ه��ذه النقط��ة الأخ��رة، و الت��ي تعر�شن��ا اإليه��ا 

�ش��ابقا، من اأوك��د الأولويات. 
كم��ا جت��در الإ�ش��ارة اإىل اأّن الدول��ة اجلزائري��ة تب��دو اأك��رث 
توف��راً للمبال��غ الهام��ة عل��ى م�ش��توى متوي��ل القرو���س 
ال�شغرى. وذلك خا�شة من خال الوكالة الوطنية لإدارة 
القرو���س ال�شغ��رى (ANGEM). وتق��وم ه��ذه الوكال��ة 
بتمويل امل�شاريع التي مّت تن�شيقها من طرف مكاتب اإدارة 
العم��ل الإجتماع��ي (DAS) واجلمعي��ات املحلي��ة. ولق��د 

بلغتن��ا اأ�ش��داء عن متّتع بع�س الأمهات به��ذا النظام.



األمهــات العازبات يف املغرب العريب124 124

الت��ي ٭ الهي��اكل  بع���س  اإىل  اأ���رنا  كن��ا 
حت��اول توف��ر املتابع��ة لتحقي��ق الإدم��اج 
املهن��ي م��ن خ��ال ال��دورات التدريبي��ة، 
وامل�ش��اعدة يف البح��ث عن عم��ل، اأو متويل 
امل�ش��اريع ال�شغ��رى. ولق��د متّكن��ت بع���س 
ه��ذه امل�ش��اريع م��ن جل��ب انتباهن��ا اإىل 
الأهمي��ة الك��ربى لإج��راء متابع��ة نف�ش��ية 
للزي��ادة م��ن فر���س جن��اح ه��ذه الأن�ش��طة. 
وه��و م��ا ميك��ن اأن ناحظ��ه م��ع جمعي��ة 
والت��ي لحظ��ت عل��ى  بيت��ي يف تون���س، 
م�ش��توى املي��دان �شعوب��ة احل�ش��ول عل��ى 
الت��زام م��ن ط��رف الأم عل��ى امل��دى الطويل 
ب�ش��اأن م�ش��اريع لاإدم��اج املهن��ي. كم��ا 
ميك��ن اأن ناح��ظ الأم��ر نف�ش��ه م��ع جمعي��ة 
التع��اون يف تون���س (ACT) الت��ي رفع��ت 
والدع��م  املتابع��ة  الأخ��ر  تقريره��ا  يف 
النف�ش��ي اإىل م�شتوى الأولويات وذلك فيما 
يتعل��ق بربناجمه��ا اجلديد لدعم امل�ش��اريع 
ال�شغ��رى اخلا�ش��ة بالأمه��ات العازب��ات 
(انظ��ر الف�ش��ل 3). ذل��ك اأّن االأم ع��ادة م��ا 
تك��ون يف حال��ة من اله�شا�ش��ة العاطفية 
الت��ي ميك��ن اأن ت��وؤّدي اإىل انهياره��ا يف 
اأّي حلظ��ة. بعي��دا ع��ن تون���س، و قريبا من 
احل��دود اجلزائري��ة، تق��ع مدين��ة ال��كاف 
الت��ي تعت��رب معق��ا م��ن معاق��ل التط��رف 
واملحافظ��ة بجمي��ع اأ�ش��كالهما. هن��اك 
ن�ش��اأت جمعي��ة �شغ��رة بع��د ث��ورة 2011. 
و ذل��ك بع��د قي��ام جمموع��ة تتك��ون م��ن 
13 �ش��خ�شا م��ن اخت�شا�ش��ات خمتلف��ة، 

ببع��ث  والقان��ون،  والتعلي��م  كالط��ب 
جمعية املراأة واملواطنة AFC و ذلك اإزاء 
ما لوحظ من تزايد كبر يف املمار�ش��ات 
املتحّي��زة �ش��د امل��راأة. وانطلق��ت ه��ذه 
تق��دمي  يف  بعثه��ا  مبج��رد  اجلمعي��ة 

امل�ش��اعدة الفعلي��ة لاأمه��ات العازب��ات 
باأطفاله��ّن.  الإحتف��اظ  يف  الراغب��ات 
ب��ه  يق��وم  ال��ذي  الن�ش��اط  ه��ذا  يتمّث��ل 
متطوعون مبتدئون يف تقدمي م�ش��اعدات 
مادية عاجلة، واأخرى قانونية و �شحية 
اإ�شاف��ة اإىل متك��ن ه��وؤلء الأمه��ات م��ن 
اإقام��ة م�ش��اريع م��دّرة للدخ��ل، وذل��ك مع 

جمعي��ة التع��اون يف تون���س. 
ومّت داخ��ل ه��ذه اجلمعي��ة اإن�ش��اء جلن��ة 
وه��ي  العازب��ات،  بالأمه��ات  خا�ش��ة 
تتك��ّون م��ن 6 اأع�شاء موؤ�ش�ش��ن يقوم كل 
ف��رد منه��م مبتابع��ة ودع��م اأّم��ن اثنت��ن 
ويه��دف ه��ذا النوع من الن�ش��اط اإىل خلق 
عاق��ة خم�شو�ش��ة ب��كّل اأّم م��ن ه��وؤلء 
الأمه��ات. كم��ا يت��ّم �ش��هريا عق��د اجتماع 
للتباح��ث يف التط��ورات اخلا�ش��ة ب��كل 
حال��ة واحلدي��ث ع��ن ال�شعوب��ات واتخاذ 

الق��رارات. 
بعثه��ا،  م��ن  �ش��نوات  ث��اث  بع��د 
وخ��ال  اأمه��ات  لع���رة  وم�ش��اعدتها 
 ،2014 اأفري��ل  �ش��هر  يف  له��ا  زيارتن��ا 
ب��دا لن��ا اأع�شاوؤه��ا مقتنع��ن ب���رورة 
القي��ام بتغير ا�ش��راتيجي. وتقول ملياء 
املرزوق��ي، الع�ش��وة املوؤ�ش�ش��ة جلمعي��ة 
امل��راأة و املواطن��ة: » لق��د الحظن��ا اأّن��ه 
ال يج��ب العم��ل يف بداي��ة االأم��ر عل��ى 
امل���روع االإقت�شادي, بل على املراأة يف 
ح��د ذاته��ا حت��ى ت�شب��ح اأق��وى. فنح��ن 
ن�شعى اإىل اأن تقوم هوؤلء الن�شاء بعر�س 
م�ش��اكلهّن و تقا�ش��م جتاربه��ّن اليومي��ة. 
ونق��وم بتموي��ل تنقاته��ّن حت��ى يتمك��ّن 
م��ن ح�ش��ور الإجتماع��ات الت��ي نق��وم 
بعقدها منذ ب�شعة اأ�ش��هر ملناق�ش��ة جملة 
الإجنابي��ة،  كال�شح��ة  املوا�شي��ع  م��ن 

واحلق��وق «.  احلم��ل  من��ع  وو�ش��ائل 
وجت��در الإ�ش��ارة اإىل اأّن ملي��اء املرزوق��ي 
تق��وم مث��ل بقي��ة الأع�ش��اء املوؤ�ش�ش��ن 

بالإهتم��ام باأّم��ن اثنت��ن. 
ولك��ن تق��دمي الإحاط��ة النف�ش��ية لي�ش��ت 
عملي��ة �ش��هلة ذل��ك اأّن��ه يج��ب اأن ناأخ��ذ 
بع��ن الإعتبار ح�ش��ول الأم على » الدعم 
امل�ش��اعدة  بذل��ك  ونعن��ي  امللم��وس « 
ال�ش��ارين،  حن��ان  وحتّدث��ت  املالي��ة. 
الأمه��ات  جلن��ة  ومن�ش��قة  املدّر�ش��ة 
وج��ود  ع��ن  اجلمعي��ة  يف  العازب��ات 
اإح�ش��ار  عملي��ة  يف  كب��رة  �شعوب��ات 
الأمه��ات اإىل الإجتماع��ات التح�شي�ش��ية 
امل�ش��اعدة.  منط��ق  يف  الوق��وع  دون 
وت�شي��ف اأّن » حالتهّن النف�ش��ية هي اأكرب 
عائق يعر�س �شعينا اإىل اإجناز عمل ذي 
نوعي��ة جي��دة. اأم��ا انتظاراته��ّن فيمك��ن 
اختزاله��ا يف امل�ش��اعدة املادي��ة. فعندما 
يدرك��ن اأّنه��ّن ل��ن يح�شل��ن عل��ى اأم��وال، 
فاإّنه��ّن ل��ن يح���رن ه��ذه الإجتماع��ات 
ج��دوى  اأّي  يري��ن  ل  فه��ّن  ذل��ك.  بع��د 
الأخ�شائي��ة  م��ع  حل�ش��ة  ملتابعته��ّن 
النف�ش��ية، حت��ى و اإن ���رحت لهّن اأّن هذا 
الأم��ر �ش��ريحهّن كث��را وي�ش��دق الأم��ر 
نف�ش��ه عل��ى الجتماع��ات التح�شي�ش��ية، 
فالأمه��ات ل يقبل��ن عليه��ا بكثاف��ة «. 

وم��ن احلل��ول املحتمل��ة له��ذا امل��اأزق، 
وع��ود  برنام��ج  توف��ر  حن��ان،  ح�ش��ب 
مب�ش��اريع ويكون هذا الربنامج م�روطا 
مب�ش��اركة امل��راأة يف الأن�ش��طة املقرح��ة 
م��ن ط��رف اجلمعي��ة، ول �ش��يما الدع��م 
النف�ش��ي و التوعي��ة مبختل��ف املوا�شي��ع 

ه��ا ه��ي وطفله��ا. الت��ي تخ�شّ

المتابعة النفسية الضرورية لتعزيز تأطير المشاريع الصغرى،
جمعية المرأة و المواطنة AFC بالكاف نموذجا
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للتمكّن من العمل، يجب أن يوجد حلّ لإلحتفاظ بالطفل.

الحضانة: أداة قوية لإلدماج
ولكن اأي�سا للمتابعة

تق��وم الأمهات العازب��ات عادة بالإحتف��اظ باأطفالهّن 
دون م�ش��اعدة اأ���رهّن. يف تون���س، تعم��ل اأغل��ب ريا���س 
الأطف��ال مبقاب��ل. تت��ّم عملي��ة الإحتف��اظ بالأطف��ال يف 
املغ��رب واجلزائر من ط��رف ح�شانات اأو مربيات يتعّن 
عل��ى الأمه��ات دف��ع اأجوره��ّن. فم��ا ال��ذي ميك��ن فعل��ه 
مل�ش��اعدة ه��وؤلء الأمه��ات ؟ فاإّم��ا اأن يقع توفر ح�شانة 
داخلي��ة، وه��و ما توّفره عادة مراكز الإقامة اجلمعياتية، 
مث��ل اأم��ل واإن�ش��اف و 100 % اأمهات وف��ق فرات متفاوتة 
ح�ش��ب اجلمعي��ة اأو دفع معالي��م احل�شان��ات اأو املربيات 
اأو ريا���س الأطف��ال اإىل ح��ن ح�ش��ول امل��راأة عل��ى عم��ل 
اأو بعثه��ا مل���روعها، وه��و ما تق��وم به اأغل��ب اجلمعيات 
الت��ي التقين��ا به��ا. ويف جمعي��ة جن��دة الن�ش��اء يف �ش��دة، 
م��ن  �ش��بكة  عل��ى  يعتم��د   (SOS Femmes en Détresse)

املربيات وقع حتديدهّن قبل �ش��نوات، وعادة ما تكون 
ه��وؤلء املربي��ات ق��د ا�ش��تفدن بدوره��ّن م��ن امل�ش��اعدة. 
تقوم اجلمعية بدفع اأجورهّن اإىل حدود 6 اأ�شهر اإذا لزم 
الأم��ر، وذل��ك ح�ش��ب حالة الأم وامكاني��ات هذا الهيكل. 
اأم��ا بالن�ش��بة اإىل 100 % اأمه��ات، فاإّنها تعترب اأّن احل�شانة 
دعامة حقيقية لعملية اإعادة اإدماج الأمهات وذلك لأّنها 
متّك��ن الأّم م��ن احل�ش��ول على عمل، ومن متابع��ة دورات 
تدريبي��ة واإع��ادة تنظي��م حياته��ا. لك��ن اأي�ش��ا لأّن الأّم 
مطالب��ة ر�ش��ميا بامل�ش��اركة يف القي��ام ب�ش��اعات رعاي��ة 
لاأطف��ال يف هذه احل�شانة الداخلية وذلك بالتناوب مع 
الأمهات الأخريات مل�شاعدة امل�شوؤولة عن احل�شانة على 
الإعتن��اء بالأطف��ال. ولقد كانت نتيجة ذلك قيام ات�شال 
مفيد بن الأم، التي عادة ما تكون حاما، واأطفال بقية 

الأمهات... 
وتعت��رب احل�شان��ة اأي�ش��ا مكانا مثالي��ا ملتابع��ة الأم من 

طرف اجلمعيات، مبا فيها تلك التي تقرح توفر الإقامة، 
ول �ش��يما لاأمه��ات الات��ي �ش��يغادرن بعد ب�شعة اأ�ش��هر. 
ويتحّدث مالك كفيف، رئي�س جمعية اأمل عن احل�شانات 
فيق��ول: » ه��ي ت�ش��اعدنا عل��ى البق��اء يف ات�شال م��ع الأم. 
فالأمهات يتجهن اإليها كل يوم، ويتحّدثن مع املر�شدات 
الإجتماعي��ة وم��ع اأمه��ات اأخري��ات له��ّن معه��ّن عاقات 
متمّي��زة ومع الأمهات الوافدات حديثا. وت�ش��تخدم هوؤلء 
الن�شاء كاأمثلة لاأمهات اجلدد حتى يتاأّكدن من اإمكانية 
اإيج��اد احللول ومن القدرة على ك�ش��ب الإ�ش��تقالية ونيل 

احرام النا���س رغم اأّنهّن اأمه��ات عازبات «.
تعم��ل امل�ش��وؤولة عن احل�شانة يف جمعي��ة اإن�شاف منذ 9 
�شنوات ولقد كانت هي نف�شها من الأمهات الاتي قامت 
اجلمعية با�شتقبالهّن ومرافقتهّن عندما كانت حاما �شنة 
2006. وناح��ظ م��ن اأقوال هذه املراأة اأّنها مقتنعة باأهمية 

م��ا تق��وم ب��ه وحدثتنا ع��ن اأهمية م�ش��اعدة الأمهات على 
الإعتماد على اأنف�شهّن، وعلى التعّلم والإهتمام باأطفالهّن 
والتعّلق بهم و فهم حدودهم حتى يتمكّن من العي�س معهم 
بعد ذلك عندما يغادرن املركز. ومّت تخ�شي�س احل�شانة 
التابع��ة جلمعية اإن�شاف لاأمهات املقيم��ات باملركز اأو 
يف �ش��قق » الإنتق��ال « الت��ي تق��وم اجلمعي��ة با�ش��تئجارها 
ق��رب مقراته��ا. وتق��وم امل�ش��وؤولة ع��ن احل�شان��ة مبرافقة 
الأمهات بنف�ش��ها يف مرحلة الإعتماد على النف���س وذلك 
لإعداده��ّن ملرحل��ة املغ��ادرة. وه��ي ت�ش��اعدهّن خا�ش��ة 
عل��ى حتدي��د احل�شان��ات و املربي��ات الات��ي �ش��يحتفظن 

بالأطفال بعد ذلك. 
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ينظر إلى المتابعة كاستمرار طبيعي للعالقة التي بنتها األمهات مع الجمعيات. 
وتعتبر المتابعة، مع ما تتميّز به من صعوبة في اإلنجاز وعدم اكتمال، أداة ضرورية 

للتأكد من عدم مواجهة األم لمآزق جديدة. ذلك أنّ هذه المشاكل كثيرة ويمكن أن 
تؤدي إلى التخلي عن الطفل بعد أن كان البرنامج يقوم على اإلحتفاظ به.

المتابعة و الزيارات:
اأدوات لاإبقاء على ال�سات مع اأخذ الواقع بعني االإعتبار

ال يج��ب اأن نخ��ادع اأنف�ش��نا، ف��اإّن املتابع��ة تعت��رب 
عملي��ة معّق��دة للغاية. غر اأّن وج��ه الإفادة فيها يكمن 
يف العاق��ات املختلف��ة الت��ي تق��وم م��ن خاله��ا ب��ن 
اجلمعي��ة والأم وترج��م ه��ذه العاق��ات بامل�ش��اعدة 
على اإعداد امللّف الإداري (ول �ش��يما بالن�ش��بة اإىل ا�ش��م 
الطفل) اأو القانوين (بالن�شبة اإىل النفقة)، اأو با�شتعمال 
احل�شان��ة لاحتف��اظ بالطف��ل اأو زي��ارات املتابع��ة 

الطبية.
ويحت��وي مرك��ز اجلمعي��ة املغربي��ة اإن�ش��اف، مث��ا، 
عل��ى م�شلح��ة للعي��ادات اخلارجي��ة م��ع وج��ود مقدم��ة 
رعاية تقوم بالتقدمي امل�ش��تمّر للتوجيه والدعم الطبي 
لاأمه��ات الات��ي يقم��ن باملركز حتى يبل��غ اأطفالهّن 3 
�ش��نوات م��ن العمر وتع��ود الأمهات ع��ادة اإىل احل�شانة 
م��ن اأجل التاقي��ح، اأو احل�شول على الأدوية، اأو القيام 
بالتحالي��ل اأو عي��ادة الطبي��ب. وتق��وم اإن�شاف بتوجيه 
ه��وؤلء الأمه��ات نح��و اأطب��اء متعاونن م��ع معها وهي 
فر���س متاح��ة لهوؤلء الأخ�شائي��ن لاإطاع على اآخر 
اأخبار الأم ومعرفة و�شعها احلايل وم���روع حياتها. 
تعت��رب نق��اط الإرتب��اط هذه يف حّد ذاته��ا مهمة للغاية 
ولكنه��ا غ��ر كافي��ة ل�شم��ان متابع��ة دقيق��ة. اإذ يج��ب 
عل��ى اجلمعي��ات بدوره��ا اأن تبادر باملتابع��ة، وهو ما 

يتجّل��ى يف اأ�ش��كال خمتلفة ح�ش��ب الهيكل. 
تق��وم جمي��ع احل�شان��ات يف تون���س بتطبي��ق ه��ذه 
املتابع��ة، وذل��ك خ��ال مرحل��ة الإيداع املوؤق��ت للطفل. 

لفائ��دة  اأي�ش��ا  جت��ري  اأن  ميك��ن  املتابع��ة  اأّن  كم��ا 
املرافق��ات احلقيقي��ات لاأمه��ات خ��ال مرحل��ة اإجن��از 
م�ش��اريعهّن امل��دّرة للدخل. عموما، متت��ّد هذه املتابعة 
عل��ى عام��ن ولكنه��ا ميك��ن اأن تذه��ب اأبع��د م��ن ذل��ك 
اإذا قام��ت عاق��ات قوي��ة ب��ن الأم واجلمعي��ة، وه��و ما 

يح��دث يف اأغل��ب احل��الت.
كو�ش��يلة  احل�شان��ات  عل��ى  الإعتم��اد  عل��ى  ع��اوة 
للمتابع��ة، توّف��ر جمعي��ة اأم��ل متابع��ة اأخ��رى ع��ن قرب 
حتتوي يف مراحل لحقة على مراقبة احلياة املدر�شية 
للطف��ل واحلي��اة املهنّية ل��اأم. وتقول اإينا���س العوادي، 
املر�ش��دة الإجتماعي��ة يف ه��ذا ال�ش��دد: » اأق��وم بزي��ارة 
كل اأ�ش��بوع. ث��م اأح��اول احل�ش��ول عل��ى اأخب��ار الأمهات 
كّل �شب��اح عندم��ا ي�شطح��ن اأبناءه��ّن. وعندما يغادر 
الطفل احل�شانة يف �شّن امل�شي، فاإّنني اأزوره يف مركز 
الرعاي��ة النهاري��ة كل �ش��هرين لاإط��اع عل��ى اأخب��اره 
والتاأك��د م��ن دف��ع اأم��ه مل�شاريف ه��ذه الرعاي��ة ومدى 
احرامها لتوقيت ا�شطحاب الطفل. فقد تقوم االأمهات 
باإخفاء احلقيقة وعدم اإعالمنا بتوّقفهّن عن العمل. يف 
ه��ذه احل��الت، فاإّنني اأقوم بزيارة الأم، لأحتّدث اإليها، 
اأو اأق��وم بدعوته��ا اإىل مقّر اجلمعي��ة واأعلمها خال هذا 
اللق��اء باأنن��ي عل��ى عل��م بو�شعه��ا واأّنن��ي �ش��اأحاول اأن 
اأع��رف منه��ا املزي��د عن هذا الأم��ر. باإمكانه��ا اآنذاك اأن 
تق��ول كّل �ش��يء وميك��ن اأن اأقرح عليه��ا بع�س املراكز 
اأو فر���س العم��ل واأدعوها اأحيان��ا اإىل احلديث مع بقية 
الأمه��ات، اأو م��ع اإدارة جمعي��ة اأم��ل. وبالت��ايل ف��اإّن 
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الزي��ارات ه��ي الت��ي تخ��ّول لن��ا معرف��ة اأح��وال ه��وؤالء 
االأمه��ات ب�ش��كل حقيق��يّ «. وعندم��ا تغ��ّر الأمه��ات 
عملهّن، وي�ش��عرن ببع�س احلرج، فاإّن اإينا���س العوادي 
تق��وم مبقابل��ة �شاح��ب العم��ل اجلدي��د للحدي��ث يف هذا 

املو�ش��وع اإذا راأت ���رورة لذل��ك. 
حت��اول جمعي��ة اإن�ش��اف اأن تبق��ى عل��ى ات�ش��ال دائ��م 
مع الأمهات املقيمات الاتي اأقمن لديها ملدة �شنتن، 
وه��و اأم��ر جّي��د للغاي��ة، خا�ش��ة اإذا م��ا اأدركن��ا درج��ة 
تعقيد هذه املهّمة. ويرجم هذا الأمر على اأر�س الواقع 
بزي��ارة الأم يف مق��ر �ش��كناها، والإت�ش��ال به��ا هاتفي��ا 
م��ن ح��ن اإىل اآخ��ر ومقابلة �شاحب البي��ت الذي تقطنه 
و�شاحب العمل يف تلك الفرة اأو مربية الطفل. واأّكدت 
لنا خديجة الرحموين خال لقائنا بها متابعتها ل� 300 
امراأة، مّت ا�شتقبال البع�س منهّن يف اجلمعية بداية من 
�ش��نة 2009 واأب��رزت اأّنه��ّن » غالب��ا ما يخف��ن الكثر من 
الأ�ش��ياء. هدفن��ا هو م�ش��اعدتهّن، ولذل��ك فنحن نحاول 
اأن نتاأك��د م��ن اأّن كل الأم��ور ت�ش��ر عل��ى م��ا ي��رام. كم��ا 
ن�ش��عى اإىل تبوي��ب جمي��ع املعلومات لأخ��ذ فكرة عامة 

عن متابع��ة هذه الأم «. 
ع��دة  عل��ى  بالإعتم��اد  الأم  ا�ش��تقالية  تقيي��م  يت��ّم 
معاي��ر تت��ّم ماحظته��ا خ��ال املتابع��ة ومنه��ا: واق��ع 
الأم وت�شوراته��ا وظ��روف عي�ش��ها وعاقته��ا بطفله��ا 
وم��دى طموحه��ا اإىل م��ا هو اأف�شل وم��دى تقّدمها و اإن 

كان��ت ه��ي وطفله��ا يف » حال��ة جي��دة «.

متابعة �لطفل
تع��ّزز جمعي��ة اأم��ل عملي��ة املتابعة من خال م�ش��اعدة 
الأمه��ات الأك��رث فقرا (ع���رون) بوا�ش��طة منح �ش��هرية 
�شغ��رة لاإ�ش��تجابة اإىل حاجي��ات الطف��ل يف مرحل��ة 
الدرا�ش��ة، وخا�شة اأثناء املرافق��ة النهارية، وذلك ملدة 
ث��اث �ش��نوات. مب��وازاة ذل��ك، تتاب��ع ابت�ش��ام دعدو���س، 
وه��ي اإح��دى امل�ش��وؤولت ع��ن الربنام��ج، تط��ور حال��ة 

الطف��ل طوال مرحلة الدرا�ش��ة، وذل��ك بالتحاور مع الأم 
ومع املوظفن يف املدار�س ومراكز املرافقة. كما اأّنها 
تتدّخ��ل كلم��ا راأت �رورة لذل��ك، مّتبعة كل حالة على 

حدة.
وتق��ول �ش��ارحة ذل��ك: » اإنن��ي عل��ى ات�ش��ال بالأمه��ات 
واأطفاله��ّن واأق��وم معه��م بلق��اءات فردي��ة وجماعي��ة 
لأقّي��م م��دى تطورهم و ذلك من خ��ال تقييم مدى فهم 
الأم لطفله��ا، وحاجتها اإىل امل�ش��اعدة، ومدى توفرها 
مل��ا يحت��اج اإلي��ه. كم��ا اطلع عل��ى ظروف عي���س الطفل، 
وعل��ى م��دى توّف��ر م��كان يراجع في��ه درو�ش��ه، وهل هو 
نظي��ف ومرّت��ب. اإ�شاف��ة اإىل مراقب��ة الأمه��ات عندم��ا 

يح���رن اإىل الإجتم��اع «. 

مفعول �خللية
ت�ش��تمّر املتابع��ة عل��ى امت��داد فرة زمنية غ��ر حمّددة. 
ف��ا اأح��د يعلم ما هي املّدة املثالية للتحّقق من اإدماج 
الأمه��ات ولك��ن اجلمي��ع يتف��ق عل��ى اأّنها عملي��ة طويلة 
��ح ب�ش��مة العبيدي، املر�ش��دة الإجتماعية  امل��دى. وتو�شّ
يف جمعي��ة اأمل، هذه امل�ش��األة فتق��ول: » اإّن العرثات يف 
طري��ق االأم عدي��دة، حت��ى بع��د اأن ت�ش��تعيد توازنها عند 
مغ��ادرة املركز. عاوة على متابعتها اإجتماعيا، فاإّنه 
باإمكاننا حتديد حلظات �ش��قوطها ولذلك فنحن ن�ش��عى 

للتدخل مل�ش��اعدتها على جتاوز ه��ذه ال�شعوبة «.  
م��ن  الب���رية  امل��وارد  يف  الكب��ر  النق���س  يعت��رب 
الأ�ش��باب احلقيقي��ة الت��ي متن��ع اجلمعي��ات م��ن القي��ام 
مبتابع��ة منتظم��ة لاأمه��ات ولك��ّن البع���س م��ن ه��ذه 
اجلمعي��ات متّك��ن م��ن تعوي���س ه��ذا النق�س م��ن خال 
ت�ش��ميته  ال��ذي ك��ّون م��ا ميك��ن  التطوع��ي  اجلان��ب 
» مبفع��ول اخللي��ة « وهو ما يدفع بالأمه��ات اإىل العودة 
م��ن تلق��اء اأنف�ش��هّن اأو اإىل تقدميه��ّن لأخباره��ّن ب�ش��كل 
منتظ��م، و ه��و الأمر بالن�ش��بة اإىل جمعي��ة 100 % اأمهات. 
كما ميّكن هذا املفعول بع�س الأخ�شائين يف ال�شبكة 
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من معرفة اأحوال الأمهات. وتقول كلر تري�شو، رئي�شة 
اجلمعي��ة، يف ه��ذا ال�ش��دد: » نح��ن منتل��ك قاع��دة كبرة 
من املتطوعن، فيهم الأطباء واملمر�شون واملحامون 
والأجانب واأ�شاتذة الريا�شة... وبالتايل فاإّن املعلومة 
مت��ّر، خا�ش��ة واأّن طنج��ة مدين��ة �شغ��رة. كم��ا يوج��د 

اأي�شا اجلانب املجتمعي، فالن�ش��اء يع�ش��ن يف نف���س 
احل��ي وتربطه��ّن ببع�شه��ّن البع���س جمل��ة م��ن 

العاق��ات وه��ّن مت�شامن��ات فيم��ا بينه��ّن «. 
يف الواق��ع، ف��اإّن املتابع��ة ممكن��ة م��ع اأولئ��ك 

الات��ي يبقن يف طنجة وغر بعيد عن 
احل��ّي. فعل��ى جمم��وع 1200 ام��راأة 

متّتع��ن بالإقام��ة ل��دى اجلمعي��ة اأو مبرافقته��ا له��ّن، مل 
تتوا�ش��ل املتابع��ة اإل م��ع 300 فق��ط. اأم��ا عل��ى م�ش��توى 
الواف��دات اجل��دد �ش��نويا و البال��غ عدده��ّن 200 اأّم، ف��اإّن 
��ل ع��ادة اإىل حتدي��ث مل��ّف 150 منه��ّن  اجلمعي��ة تتو�شّ
فح�ش��ب. على هذا امل�ش��توى، جتدر املاحظة اإىل نقطة 
اأ�ش��ارت اإليه��ا خديجة م��ن جمعي��ة اإن�شاف، وهي 
اأّن الكث��ر م��ن الأمه��ات مبج��ّرد اندماجه��ّن، 
يرغ��ن يف جت��اوز املا�ش��ي ون�ش��يان م��ا 
وق��ع في��ه. ويف ه��ذه احلال��ة، فاإّن��ه ل 
طائل م��ن املحاولة، وينتهي الأمر 

بفق��دان الإت�ش��ال.
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ت�ش��عى اجلمعي��ات اإىل التغل��ب عل��ى ه��ذه امل�ش��كلة 
وذل��ك باق��راح ح�ش���س توعي��ة يف جم��ال ال�شح��ة 
الإجنابي��ة وتوف��ر املعلوم��ات املتعلق��ة بخ�شائ���س 
البل��دان  ه��ذه  املع�شل��ة يف  اأّن  ذل��ك  امل��راأة.  ج�ش��د 
ه��ي نف�ش��ها وه��ي ال���تاأويل ال�ش��يئ ل��كل حدي��ث ع��ن 
اجلن���س. فتعلي��م الفتي��ات بع���س اخل�شائ���س املتعلقة 
باأج�ش��ادهّن وكيفية حتديد الأمرا�س املنقولة جن�شيا 
والوقاي��ة منه��ا اأو كيفي��ة جتن��ب احلمل اأم��ور حمّرمة. 
ولذل��ك ف��اإّن احلدي��ث ع��ن ه��ذه امل�ش��ائل يف املدار���س 

واملعاه��د ل يك��ون اإل ب�ش��كل ب�ش��يط. 
اأم��ا الأم العزب��اء الت��ي وقع��ت يف ف��خ ه��ذا النظ��ام يف 
ال�ش��ابق، فاإّنها �ش��تقع فيه م��ّرة ثانية وحتى ثالثة اإذا 
مل جت��د يف طريقه��ا اأ�ش��خا�شا يرغبون يف م�ش��اعدتها 
واإر�ش��ادها ح��ول امل�ش��األة. ويكف��ي القي��ام باأم��ر واحد 
وه��و �شب��ط موعد لاأم بع��د الولدة يف اإحدى م�شالح 
حماي��ة الطفول��ة والأموم��ة حت��ى تو�ش��ف له��ا حب��وب 
ملن��ع احلم��ل. تعترب ه��ذه املبادرة جي��دة ولكنها تبدو 
غ��ر كافي��ة. ذل��ك اأّن��ه توج��د مب��ادرة هام��ة اأخ��رى 

يعتبر الجنس موضوعا محرّما في كلّ من الجزائر والمغرب وتونس. وإلى يومنا هذا، يعتبر 
من غير المألوف أن تتحدّث امرأة مع ابنتها بكل حرية حول موضوع الجنس ووسائل 

منع الحمل أو الوقاية من األمراض المنقولة جنسيا (MST). ولذلك فإنّ األمهات العازبات 
ال يتحصّلن على معلومات كافية حتى بعد الوالدة. ورغم ما تبذله بعض المصالح في 

مستشفيات الوالدة ومصالح حماية الطفولة واألمومة (PMI) لتشجيع هؤالء األمهات على 
تعاطي وسائل منع الحمل، فإنّهنّ يمكن أن يحملن من جديد. 

 األم و الطفل و الوقاية
معلومات �سحيحة حول ال�سحة االإجنابية  وو�سائل منع احلمل

وتتمّث��ل يف اإعط��اء الأم جمي��ع الو�ش��ائل حت��ى يك��ون 
لديها وعي كامل بجميع الإمكانيات املتاحة اأمامها 
لتجنب احلمل غر املرغوب فيه وحتّمل م�شوؤولياتها. 
وتعم��ل فاطمة ال�ش��ويكت، رئي�ش��ة جمعي��ة وداد للمراأة 
والطف��ل مبراك���س كمدّر�ش��ة. فه��ي تعت��رب اأّن » الكت��ب 
الربي��ة اجلن�ش��ية اخلا�ش��ة  املدر�ش��ية خالي��ة م��ن 
بالأطف��ال ول توج��د حم��اور لتف�ش��ر ه��ذه امل�ش��األة. 
فالف��راغ رهي��ب عل��ى ه��ذا امل�ش��توى «. اإل اأّن امل��وارد 
والربام��ج احلكومي��ة واجلمعياتي��ة للتنظي��م العائل��ي 

لي�ش��ت غائب��ة يف املغرب.
 لك��ّن امل�ش��كلة تكم��ن يف اأّن ه��ذه الربام��ج ل توّج��ه اإل 
اإىل املتزوجن، كما اأّن امليزانيات املخ�ش�شة لتعميم 
الإع��ام بامل�ش��ائل املتعلق��ة بو�ش��ائل من��ع احلم��ل 
تعت��رب �شعيف��ة للغاي��ة و�ش��تكون للوم�ش��ات التلفزي��ة 
اأو احل�ش���س الإذاعي��ة تاأث��رات عظيم��ة عل��ى الن�ش��اء، 
ول �ش��يما ال�ش��ابات منه��ّن وغ��ر املتزوج��ات الات��ي 
ل ي�ش��تطعن حتدي��د اهتماماته��ّن اأو احتياجاته��ّن يف 
ه��ذا املج��ال. وت�شي��ف فاطم��ة: » اإّن��ه ل وج��ود ملواقع 
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عل��ى الأنرن��ت ميك��ن اأن يعود اإليها ال�ش��باب لاإطاع 
عل��ى ه��ذه املعلوم��ات دون الك�ش��ف ع��ن هوياته��م، اإل 
تل��ك اخلا�ش��ة ببع���س اجلمعي��ات املعروف��ة ج��دا، مثل 
جمعي��ة مكافح��ة مر���س ال�ش��يدا (ALCS). ولك��ن ذل��ك 
غ��ر كاف فاجلمعي��ات تفع��ل كل م��ا يف و�ش��عها لك��ّن 

الدول��ة ل ت�ش��ايرها يف ذل��ك «. 
يف تون���س, قلي��ا م��ا ت�شتف���ر الفتيات والن�ش��اء حول 
ه��ذا املو�ش��وع اأو اأّنه��ّن يقم��ن بذلك خل�ش��ة، من خال 
الإختف��اء. وتع��رّب مليك��ة عّفا���س، القابل��ة مب�شت�ش��فى 
ال��ولدة العموم��ي و�ش��يلة بورقيب��ة يف تون���س، ع��ن 
ه��ذا الأم��ر ب��كل اأ�ش��ف فتق��ول: » اإّن الن�ش��اء يف تون���س 
اأج�ش��ادهّن، وع��ن حياته��ّن  يجهل��ن كل �ش��يء ع��ن 
اجلن�ش��ية، �ش��واء ك��ّن متزوج��ات اأم ل. اإّن��ه مو�ش��وع 
حم��ّرم، وه��ّن غالب��ا م��ا يرف�ش��ن مل�ش��هّن عن��د القي��ام 
بالفحو�س الطبية «. ويف املدر�ش��ة، ل يوجد اإل در���س 
واحد يف جمال العلوم يتعلق بهذه امل�شاألة وهو يدوم 
�ش��اعة واح��دة اأو �ش��اعتن عل��ى اأق�ش��ى تقدي��ر وذل��ك 
يف ال�ش��نة التا�ش��عة م��ن التعلي��م الأ�شا�ش��ي، وه��ي اآخ��ر 
�ش��نة درا�ش��ية يف ه��ذه املرحل��ة التعليمي��ة. لق��د بلغن��ا 
اأّن الكث��ر م��ن اأ�شح��اب الق��رار يف ال��دول املغاربي��ة 
الث��اث يعت��ربون اأّن اإدراج برام��ج خا�ش��ة بال�شح��ة 
الإجنابية يف املدار���س �شي�شّجع ال�شبان على ممار�شة 

اجلن���س و» الفج��ور «.
ويق��ول حمم��د ط��ارق غدي��رة: » اإّن الن�ش��اء يجهل��ن 
اأج�ش��ادهّن، واأجهزته��ّن التنا�ش��لية وخمتل��ف مراح��ل 
حت��ى  �ش��يئا.  يعرف��ن  ل  ه��ّن  اجلمل��ة  ويف  احلم��ل، 
الطالب��ات ال�ش��ابات ل يعرف��ن �ش��يئا ع��ن اأج�ش��ادهّن «. 
ويقوم طارق منذ 40 �ش��نة بتوعية ال�ش��ابات يف جمال 
والإن�ش��ات  الن�ش��اء  وا�ش��تقبال  الإجنابي��ة  ال�شح��ة 
اإليه��ّن عندم��ا يبحث��ن ع��ن ط��رق ملن��ع احلم��ل اأو ع��ن 
حل��ول حلمله��ّن غ��ر املرغ��وب في��ه. وه��و موظ��ف 
 (ONFP) بالديوان الوطني لاأ���رة والعمران الب���ري

اإىل ح��دود 2012، ولق��د ق��ام بداي��ة م��ن الثمانين��ات، 
وبالتوازي مع وظيفته، بالعمل كمتطوع يف اجلمعية 
التون�ش��ية لل�شح��ة الإجنابي��ة (ATSR 57)  وه��و ل ي��زال 
كذلك عندما التقيناه يف �ش��هر اأفريل. ح�ش��ب تقديراته 
ال�ش��خ�شية، ف��اإّن 70 % م��ن ال�ش��باب التون�ش��ي مار���س 

اجلن���س خ��ارج اإطار الزواج. 
م��ع  بالتع��اون  جمعيت��ه،  قام��ت   ،2011 ح��دود  اإىل 
ع���رة موؤ�ش�ش��ات عمومي��ة، بو�ش��ع برام��ج خمتلف��ة 
الإجنابي��ة  ال�شح��ة  جم��ال  يف  املوؤطري��ن  لتدري��ب 
وو�ش��ائل من��ع احلم��ل، وه��ي موّجه��ة اإىل ال�ش��باب 
يف مراك��ز التدري��ب املهن��ي واملبيت��ات اجلامعي��ة. 
وباعتم��اد مقارب��ة التعل��م م��ن الأق��ران، ُيطل��ب م��ن 
كل �ش��اب مّت تدريب��ه ب��اأن يق��وم بالعملي��ة نف�ش��ها م��ع 
20 �ش��ابا اآخ��ر م��ن املحيط��ن ب��ه. و ب��ّن حمم��د طارق 

غدي��رة اأّن» ه��ذه الطريق��ة كان��ت ق��د اأعط��ت نتائ��ج 
اإيجابي��ة، ولكنن��ا من��ذ ث��اث �ش��نوات وبع��د الث��ورة مل 
نع��د ن�ش��تطيع القي��ام به��ذه الأن�ش��طة، ذل��ك اأّن بع���س 
امل�ش��وؤولن اأ�شبح��وا يخ�ش��ون م��ن احلديث ع��ن احلياة 
اجلن�ش��ية، فلق��د تط��ورت بع���س املحرم��ات ح��ول ه��ذا 
املو�ش��وع بداي��ة م��ن ذل��ك التاريخ «. بالفع��ل، فلقد مّت 
جتمي��د ه��ذه الأن�ش��طة، ورغم بع�س الوع��ود فاإّن الأمر 
بق��ي عل��ى حال��ه اإىل ح��ن اإجرائن��ا للح��وار. ويخت��م 

و حسب تقديراته الشخصية،﴿

 فإّن 70 ٪ من الشباب التونسي 

مارس الجنس خارج إطار الزواج.

 http://atsrtn.org 57
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ط��ارق حديث��ه بقول��ه: » لك��ي يّتج��ه ال�ش��بان اإلين��ا، 
اإليه��م، واأن  اأن نتمّك��ن م��ن الو�ش��ول  يج��ب علين��ا 

ونوّعيه��م «. ن�ش��ّجعهم 
تدم��ج جمي��ع اجلمعي��ات العامل��ة م��ع الأمه��ات الت��ي 
التقين��ا به��ا يف براجمه��ا ح�ش���س اإع��ام و توعي��ة 
ح��ول ال�شح��ة الإجنابي��ة وذل��ك ملن��ع وق��وع ح��الت 

حم��ل اأخ��رى غ��ر مرغ��وب فيه��ا.

�صييعور �مليير�أة �لتييي و�صعييت حديثييا باخلجييل 
عنييد طلييب �إحدى و�صييائل منييع �حلمل.

اإذا كان ط��ارق غدي��رة يوؤك��د اأّن��ه لح��ظ ا�ش��تعمال 
اأغل��ب الن�ش��اء الات��ي زرن��ه بع��د ال��ولدة لو�ش��ائل منع 
احلم��ل، فاإّن��ه يف املقاب��ل، ل اأح��د يع��رف كي��ف ت��وؤول 
الأم��ور ذل��ك اأّن��ه ل توج��د و�ش��ائل للقي��ام باملتابع��ة 
ال�روري��ة. وتعت��رب جمعي��ة اأم��ل اإ�ش��تثناء يف تون���س، 
ذل��ك اأّنه��ا ت�ش��عى اإىل احلف��اظ عل��ى عاق��ة حقيقي��ة 
م��ع الأمه��ات الات��ي م��ررن مبرك��ز الإقام��ة اخلا���س 
به��ا. ول متتل��ك الهي��اكل العمومي��ة اأو اجلمعياتي��ة 
املخت�ش��ة يف التوعي��ة بو�ش��ائل من��ع احلم��ل الو�ش��ائل 
الكافي��ة للو�ش��ول اإىل ه��ذه الفئ��ة املعر�ش��ة للخط��ر 

ملن��ع ح��الت احلم��ل غ��ر املرغ��وب فيه��ا. 
تبق��ى امل�ش��كلة ذاته��ا قائم��ة يف بقي��ة بل��دان املغ��رب 

العرب��ي، فاجلمعي��ات عل��ى ات�ش��ال دائ��م بالأمه��ات 
ولكنه��ا ل ت�ش��تطيع اأن تتحّك��م يف طريقة ا�ش��تعمالهّن 
للمعلوم��ات الت��ي وق��ع مّدهّن بها. ولقد دعا هذا الأمر 
بع���س اجلمعي��ات، مث��ل اإن�ش��اف، اإىل اإي��اء الكث��ر 
م��ن الأهمي��ة مل�ش��األة حتمي��ل الأمه��ات امل�ش��وؤولية اإذ 
يج��ب عليه��ّن التحّكم يف حياته��ّن والقيام بكل ما يف 
و�ش��عهّن لتج��ب حال��ة حمل جديدة غ��ر مرغوب فيها. 
وت�ش��ر مليك��ة عّفا���س يف تون���س اإىل اأهمي��ة اإعط��اء 
الثق��ة ل��اأم واإظه��ار كام��ل اأ�ش��كال الإح��رام جتاهه��ا 
وع��دم احلك��م عليه��ا اإذا اأردن��ا حق��ا الرفع م��ن حظوظ 
اعتماده��ا لو�ش��يلة م��ن و�ش��ائل من��ع احلم��ل. وتوا�شل 
مليك��ة يف نف���س ال�ش��ياق فتب��ّن اأّن » بع���س الأمه��ات 
طريق��ة  لعتم��اد  ال��ولدة  بع��د  يّتجه��ن  العازب��ات 
م��ن ط��رق من��ع احلم��ل وذل��ك حت��ت �شغ��ط املر�ش��دة 
الإجتماعي��ة، ولكّنه��ّن يف اأغلب الأحيان ل ميتلكن اأّي 
فك��رة ع��ن و�ش��ائل من��ع احلم��ل ومل تت��ّم توعيته��ّن م��ن 
قب��ل ح��ول ه��ذا املو�ش��وع. ولذلك فاإّن كل م��ا تريد اأن 
تفعل��ه ه��و القي��ام بجمي��ع اخلط��وات الازم��ة ملغادرة 
فرف���س  منه��ّن  الآخ��ر  البع���س  اأم��ا  امل�شت�ش��فى. 
احلدي��ث يف ه��ذا املو�شوع لأّنهّن يخ�ش��ن من الأفكار 
امل�ش��بقة «. ولك��ن عندم��ا تق��وم مليك��ة بطماأنته��ّن 
(وجعله��ّن ي�ش��عرن بالثق��ة)، خا�شة عندم��ا يدركن اأّن 

  ليك يّتجه الشبان إلينا، جيب علينا أن نمتّكن ”
من الوصول إلهيم، وأن نجّشعهم، ونوّعهيم.

حممد طارق غديرة اجلمعية التون�سية ل�سحة التنا�سل
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ا�ش��تعمال ه��ذه الو�ش��ائل ه��و اأم��ر يخ��دم م�شلحته��ّن، 
فاإّنه��ا ع��ادة م��ا تنجح يف تغير مواقفه��ّن وتوعيتهّن 
مم��ا ي��وؤدي اإىل اختي��ار اأغلبه��ّن لو�ش��يلة م��ن و�ش��ائل 
من��ع احلم��ل. وتاأ�ش��ف مليك��ة ملوقف بع�س املر�ش��دات 
الإجتماعي��ات الات��ي غالب��ا م��ا تقمن بابت��زاز هوؤلء 
القي��ام بالفحو�ش��ات يف  الن�ش��اء لإجباره��ّن عل��ى 

مراك��ز التنظي��م العائل��ي. 
تعم��ل القابل��ة اآمن��ة احل�شاي��ري من��ذ خم���س �ش��نوات 
كم��ورد خارج��ي م��ع الن�ش��اء املقيم��ات يف مرك��ز 
جمعي��ة اأم��ل وتق��وم بالإلتق��اء به��ّن كل ن�ش��ف �ش��هر 
لتق��دمي ح�ش���س اإع��ام و توعي��ة يف جم��ال ال�شح��ة 
الإجنابي��ة وموا�شي��ع اأخ��رى ذات الأهمي��ة الق�ش��وى. 
تتج��اوز ه��ذه احل�ش���س وظيفته��ا كمج��ّرد ح�ش���س 
لاإعام. ذلك اأّنها كثرا ما تتحّول اإىل ور�ش��ات حوار 
تتعّلم فيها الن�ش��اء التعّرف على اأنف�ش��هّن والتعبر عن 
�ش��واغلهّن وامل�ش��اهمة يف ا�ش��تعادة الثق��ة يف ذواتهّن 
ح اآمنة  واإيج��اد وتقدمي الراحة ب�ش��كل جماع��ي. وتو�شّ
ذل��ك م��ربزة اأّنه��ا تق��ّدم » اإليه��ّن املعلوم��ة احلقيقّي��ة 
مل�ش��اعدتهّن عل��ى الإعتم��اد عل��ى اأنف�ش��هّن يف اتخ��اذ 
��ح  الق��رارات اخلا�ش��ة به��ّن و باأج�ش��ادهّن « وتو�شّ
اأّنه��ا وج��دت بع��د ذل��ك نتائ��ج ملمو�ش��ة عل��ى م�ش��توى 
املمار�ش��ة. وت�شي��ف: » اإّن جم��رّد احلدي��ث ع��ن كّل 
املوا�شي��ع دون ا�ش��تثناء ي��وؤدي حتما اإىل نتائج. ذلك 

اأّن ه��ذا االأم��ر يجعله��ّن اأكرث انتباه��ا «. ويجب اأن نعلم 
اأّن ه��وؤلء الأمه��ات ل�ش��ن يف الغالب وحيدات، وهو ما 
اأّكدت��ه اإمي��ا، التي تقوم بزيارته��ّن طيلة فرة قد ت�شل 
اإىل اأربع��ة اأ�ش��هر بع��د الولدة. وهي جت��د اأّن الو�شع ل 
ي��زال جدي��دا بالن�ش��بة اإليه��ّن و اأّنه��ّن ل يزل��ن يحمل��ن 
اأم��ل ا�ش��تعادة » وال��د الطفل «. وح�ش��ب راأيها، فاإّن 70 % 
م��ن الن�ش��اء يقم��ن بعاق��ات جن�ش��ية بداي��ة من ال�ش��هر 
الثال��ث اأو الراب��ع بع��د ال��ولدة وت��رى اأّن ذل��ك يع��ود 
» لفقره��ّن العاطف��ّي وتاع��ب اآب��اء الأطفال به��ّن. فهّن 
ل ي�ش��عرن باحلق��د جتاهه��م ذل��ك اأّنه��ّن يبحث��ن ع��ن 
اآب��اء لأطفاله��ّن. ويف احل�ش���س املخ�ش�ش��ة للحدي��ث 
ع��ن العن��ف �ش��د امل��راأة اأق��وم بتوعيته��ّن مب�ش��األة 

التاع��ب هذه «. 
يعت��رب ا�ش��تعمال و�ش��ائل من��ع احلم��ل يف املغ��رب 
متاح��ا للجمي��ع، فلي���س هن��اك حاج��ة لو�شف��ة طبي��ة 
للح�ش��ول عليه��ا كم��ا اأّن اأثمانه��ا تعت��رب معقولة. لكّن 
الواق��ع يثب��ت اأّن��ه لي���س بالإم��كان احل�ش��ول عليه��ا 
جمان��ا م��ن دون الإ�ش��تظهار بالدف��ر العائل��ي (وه��ي 
وثيق��ة ل متتلكه��ا اإل امل��راأة املتزوج��ة) واأّن الكث��ر 
م��ن الن�ش��اء العازب��ات يخ�ش��ن م��ن النظ��رات الراف�شة 
ملحاوريه��ّن، وي�ش��عرن بح��رج كب��ر عن��د طلبه��ا م��ن 

ال�شيدلي��ات. 
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من تقديم المعلومات إلى تحرير الكلمة.
تجربة إيما الحصايري مع األمهات في مركز اإلقامة التابع لجمعية أمل.

وحده��ا،  امل��راأة،  ه��ذه  موؤه��ات  اإّن 
باإمكانه��ا اأن تلهم��ك واأن��ت تتح��ّدث اإليها 
اأو ت�ش��معها. فعندم��ا ن�ش��تمع اإليه��ا وه��ي 
تتح��ّدث عن جتربته��ا مع الأمه��ات، نهتّز 
لتاأثره��ا ونتفاع��ل لن�شب��ح فج��اأة اأك��رث 
تفاوؤل بامل�شتقبل.  تتمّتع اآمنة احل�شايري 
بحيوّي��ة كب��رة وموؤث��رة فيم��ن حوله��ا. 
وهي تعمل على جميع اجلبهات الر�شمية 
واجلمعياتية والتطوعية. كما اأّنها تخو�س 
عدة معارك، بو�شفها قابلة ومدافعة عن 

حق��وق امل��راأة، حت��ت �شف��ات عدي��دة 58. 
اإقام��ة  مرك��ز  يف  وظيفته��ا  تتمّث��ل 
جمعية اأمل منذ خم���س �شنوات يف تقدمي 
الأمه��ات،  اإىل  واملع��ارف  املعلوم��ات 
لتكون لديهّن املزيد من الأدوات وليكون 
دفاعهّن عن اأنف�ش��هّن اأف�ش��ل واعتناوؤهّن 
باأطفاله��ّن اأح�ش��ن م�ش��توى. وت��زور اإمي��ا 
املركز كل ن�شف �شهر، يوم الأحد حتديدا، 
للحديث مع الأمهات يف موا�شيع تهّمهّن 
مث��ل احلم��ل وطريق��ة تفاع��ل اأج�ش��ادهّن 
واحتياجات��ه  والطف��ل  وال��ولدة  مع��ه 
والأم)  بالطف��ل  (اخلا�ش��ة  والتغذي��ة 
والع��اج، وال�شح��ة والأمرا���س املنقول��ة 
جن�ش��يا وو�شائل منع احلمل وامل�ش��اواة... 
بالإ�شاف��ة اإىل موا�شي��ع اأخ��رى رئي�ش��ية. 
وتتن��اول اإمي��ا هذه املوا�شي��ع مع هوؤلء 

الأمه��ات باعتم��اد طريق��ة مب�ّش��طة للغاية. 
لك��ّن ذلك ل يكون يف �ش��كل ح��وار ذاتي، بل 
يف اإطار بناء يوؤدي اإىل التفاعل. فاالأمهات 
يتجاوبن ويتحدّثن عن جتاربهّن ويطرحن 
اأ�شئلة, ويتحدّثن. ويتّم التداول على الكلمة، 
ليتمّكن اجلميع من بناء م�ش��ار نحو املزيد 
م��ن الثقة يف اأنف�ش��هّن، وم�ش��تقبلهّن، وذلك 
بف�ش��ل املزي��د م��ن املع��ارف، والتعب��ر 
ع��ن امل�ش��كوت عن��ه، واملعلوم��ات املخفّي��ة 
هن��ا  » اإّنن��ي  اإمي��ا:  واملخ��اوف. وتق��ول 
مل�ش��اعدتهّن عل��ى ط��رح االأ�ش��ئلة. وب��ن 
ة و اأخرى هّن يفّكرن، ثم يطرحن على  ح�شّ
اأنف�ش��هّن اأ�ش��ئلة جدي��دة. اأنا هنا لأق��ّدم لهّن 
املعلومة العلمية، دون حت�شي�ش��هّن بالذنب 
وبعده��ا ه��ّن اأح��رار يف حياته��ّن اخلا�ش��ة. 
كم��ا اأّن احلي��اة يف مرك��ز الإقام��ة وجتارب 
بقية الفتيات ميكن اأن تكون بدورها عاما 

م�ش��اعدا على التوعية «.  
اأن  اإمي��ا  ا�ش��تطاعت  احل��ال،  وبطبيع��ة 
تخل��ق م��ع ه��وؤلء الأمه��ات عاق��ة قائم��ة 
عل��ى الثق��ة م��ن �ش��اأنها اأن متّك��ن م��ن اإمتام 
و تدعي��م العم��ل املنج��ز يف مرك��ز الإقام��ة. 
وتذه��ب اإىل اأّن ه��ذه العاق��ة » ه��ي مث��ل 
لعبة املكعبات التي ي�شيف فيها كل طرف 
قطعته ويتمّثل دوري يف منع الإنحرافات. 
لهذا ال�ش��بب فاإّن الأمور ت�شر على ما يرام. 
ويع��ود جن��اح ه��ذا الأم��ر كذل��ك اإىل الإط��ار 
الذي نعمل فيه والذي يتمّيز بغياب األحكام 

امل�ش��بقة و الإح�شا���س بال�ش��فقة عليه��ّن «.
ومنهجه��ا  �ش��خ�شيتها  اإىل  بالإ�شاف��ة 

وجتربته��ا ومعارفه��ا، ف��اإّن اإميا ت�ش��تمّد 
قوته��ا كذل��ك م��ن كونها طرف��ا خارجيا 
ع��ن مرك��ز الإقام��ة. وه��ي تق��ول يف هذا 
ال�ش��دد: » عندم��ا اأ�ش��ل اإىل املرك��ز واأرى 
ابت�ش��اماتهّن، اأع��رف اأّنهّن يف انتظاري، 
وهو ما اأعتربه اأمرا عظيما جدا. كما اأّنهّن 
يج��دن �شعوب��ة بع��د ذل��ك يف مفارقت��ي. 
واأ�شعر دائما من خال اأحاديثهّن اأّن كل 
ح�ش��ة م��ن احل�ش���س ت��رك فيه��ّن اآثارا 
اإيجابية. ف�شّتان بن حالة الفتاة عندما 
اأراه��ا لأول م��ّرة و ب��ن حالته��ا عندم��ا 
تك��ون عل��ى اأهبة املغ��ادرة. اإّنها تتحّول 
بالفع��ل اإىل امراأة اأخ��رى ! لكّن هذا الأمر 
ل يع��ود في��ه الف�شل اإيّل فح�ش��ب، بل اإىل 
الأجواء ال�ش��ائدة يف املركز، والإن�ش��جام 
م��ع بقي��ة الفتي��ات. اإّنني جم��ّرد لبنة يف 

هذا ال���ّرح «.
وتوا�ش��ل حديثه��ا فتق��ول: » اإّن الأم��ر 
ال��ذي يتغ��ّر داخله��ّن ه��و ثقته��ّن يف 
اأنف�ش��هّن، وحّبه��ّن لأطفالهّن، با�ش��تثناء 
بع���س احل��الت، ومعرفته��ّن لطريق��ة 
الإعتن��اء ب��ه، وتعّلمه��ّن كيفي��ة فه��مه. 
اإّنن��ي حمظوظ��ة ج��دا لأّنه��ّن يحّدثنن��ي، 
ولذل��ك فاأن��ا اأ�ش��عرهّن بالثق��ة، واأظه��ر 
له��ّن اأّن كل م��ا يروين��ه يل ال ي�شدمن��ي 
و اأّن��ه لي���س بينن��ا اأّي حمرّم��ات. فه��ّن 
ي�شارحنن��ي واأن��ا اأقبله��ّن كم��ا ه��ّن، 
واأحرمه��ّن واأحّبه��ّن، وه��ذا كل م��ا يف 
الأم��ر. ويعترب هذا الأم��ر هاما جدا وهّن 

يعرف��ن اأّنن��ي اأحّبه��ّن كث��را «. 

58 اإميا هي امل�شوؤولة عن جلنة ال�شحة والعنف �شد املراأة 

يف اجلمعية التون�شية للن�شاء الدميقراطيات (ATFD) وكانت 
خال حوارنا معها نائبة مدير م�شوؤولة عن التدريب الطبي 

و�شبه الطبي بالديوان الوطني لاأ�رة و العمران الب�ري 
ONFP (وهي منذ ذلك احلن متقاعدة). 
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منييع  و�صييائل  يف  �حلييق  �جلز�ئيير  يف  للن�صيياء 
�حلمييل. ولكيين �لكثر�ت ل يعرفنها �أو ل يجروؤن 

علييى طلبها.
يح��ّق ل��كّل ام��راأة يف اجلزائ��ر، �ش��واء كان��ت متزوج��ة اأم 
ل، اأن تزور الطبيب، واأن ت�شاأل وحت�شل على كّل و�شائل 
من��ع احلم��ل. ويكف��ي اأن تتوّجه امل��راأة اإىل مراكز حماية 
الطفول��ة و الأموم��ة (PMI) املوج��ودة يف كام��ل اأنح��اء 
الب��اد حت��ى تق��وم به��ذا الأم��ر. ومل يع��د م��ن ال���روري 
التوج��ه اإىل مرك��ز احل��ّي، ذل��ك اأّن جمي��ع املراك��ز م��ن 
واجبها ا�شتقبال كل الن�شاء والإ�شتجابة ملطالبهّن، دون 
مطالبتهّن بالإ�ش��تظهار باأّي وثيق��ة لاإقامة اأو بالدفر 

العائلي. 
لق��د تلقين��ا ه��ذا ال���رح م��ن فاطم��ة بّن��ادي، القابل��ة 
ومن�شقة القوابل يف املوؤ�ش�شة العمومية لل�شحة اجلوارية 
(EPSP) ببو�شنفة. وتقوم فاطمة بالتن�شيق بن 48 قابلة 

موزع��ات عل��ى 19 مرك��زا حلماية الطفول��ة والأمومة يف 
منطق��ة اجلزائر العا�شمة الكربى. وهي ت�ش��عر بالأ�ش��ف 
لأّن ه��ذا الإج��راء املنا�ش��ب للن�ش��اء واملوج��ود من��ذ 15 
�ش��نة ل ي��زال غ��ر مع��روف عن��د البع���س منه��ّن، واأّن 
الكثر من الن�شاء ل زلن ي�شعرن باخلوف من التوّجه اإىل 
ه��ذه املراك��ز. وت��ربز اأّن » املعلوم��ة ل متّر ب�ش��كل كاف «. 
وتق�ش��د فاطم��ة بقوله��ا هذا الأمه��ات العازب��ات الاتي 
ل يعرف��ن اأّنه��ّن ق��ادرات عل��ى التوّج��ه اإىل اأّي مرك��ز من 
مراك��ز حماي��ة الطفول��ة والأموم��ة وجتّن��ب الذه��اب اإىل 
مرك��ز احل��ي خ�ش��ية التفّط��ن اإليه��ّن. وبذل��ك ف��اإّن قل��ة 
املعلوم��ات اإ�شاف��ة اإىل التح��رمي الذي يحيط بامل�ش��األة، 
يجع��ل الأمه��ات العازبات غالبا ما ي��رددن يف الدفاع 
عن حقوقهّن. ويوؤدي هذا الأمر عادة اإىل نتائج وخيمة. 
ذل��ك اأّن الأم��ر يتوّق��ف عل��ى ح�ش��ن نّي��ة ال�ش��خ�س ال��ذي 
�شي�ش��تقبلها وميك��ن اأن ي�ش��ل الأم��ر اإىل حرمانه��ا م��ن 

ال��دواء بدع��وى ع��دم مطابقة العن��وان...
عل��ى نط��اق اأو�ش��ع، وفيم��ا يتعل��ق باملعلوم��ات ح��ول 
ال�شح��ة الإجنابية والوقاية املخ�ش�شة لل�ش��كان ب�شفة 
عام��ة ولاأمه��ات العازب��ات ب�ش��كل خا���س، فاإّن �ش��بكة 

مراك��ز حماي��ة الطفول��ة والأموم��ة (PMI) يف اجلزائ��ر 
قامت مبجهود كبر يف هذا ال�شدد، واإن كان ذلك ب�شكل 
متخ��ّف. ذل��ك اأّن احلدي��ث عن و�ش��ائل منع احلمل ب�ش��كل 
علنّي، ح�شب فاطمة، يعترب اأمرا �شعبا للغاية وميكن اأن 

ي��وؤدي اإىل الإته��ام بالت�ش��جيع على الفجور. 
يف م�شت�ش��فيات ال��ولدة، يق��ع ت�ش��جيع الأمه��ات الات��ي 
اأجنن للتّو على التوّجه لحقا اإىل مراكز حماية الطفولة 
والأمومة من اأجل تركيب جهاز رحمي على �شبيل املثال. 
وتوؤك��د فاطم��ة اأّن الن�ش��اء » مبجّرد و�شعه��ّن، يرغن يف 
موا�شل��ة حياته��ّن ولذل��ك فنح��ن نح��اول حمايته��ّن من 
حم��ل ث��ان وهو هدف جمي��ع القابات. ونق��وم يف اإطار 
هذا الغر�س بتحديد موعد لهوؤلء الأمهات و ن�شعى بكل 
م��ا اأوتين��ا م��ن قوة للتكّفل بهّن. يف الغالب، نحن ن�ش��هد 

منه��ّن اإقبال على هذا الأمر «. 
اأو الأمرا���س  ل ميك��ن ط��رح مو�ش��وع من��ع احلم��ل 
املنقول��ة جن�ش��يا يف اجلزائ��ر ب�ش��كل كام��ل وعلن��ّي يف 
جمي��ع املعاه��د. ولذل��ك، ومثلم��ا ه��و احل��ال يف املغ��رب 
وتون�س، فاإّن الطلبة اجلامعين هم وحدهم من �شينتفع 
به��ذا الأم��ر وذل��ك م��ن خ��ال احل�ش���س الإعامي��ة التي 
تنظمه��ا اجلمعي��ة املغربي��ة لتنظي��م الأ���رة (APF) يف 

اجلامعي��ة.  الأحي��اء 
وللتوّج��ه اإىل ال�ش��كان وتوعيته��م بو�ش��ائل من��ع احلم��ل، 
 (EPSP) يعمل فريق املوؤ�ش�شة العمومية لل�شحة اجلوارية
وف��رق مراك��ز حماي��ة الطفول��ة والأموم��ة ب�ش��كل غ��ر 
مبا�ر وذلك عرب مترير بع�س املعلومات حول الوقاية 
والإعام، » ب�شكل غر �شادم «، خال الأيام املوا�شيعية 
(ح��ول ال�ش��يدا والر�شاع��ة وغره��ا م��ن املوا�شي��ع). اأما 
خارج هذه الو�شعيات، فاإّن كل حالة تدر�س على حدة، 
بن الطبيب املدر�شي وكل تلميذة وذلك اإذا كانت تواجه 
ح فاطمة اأّن الإختيار يف  م�ش��كلة من امل�ش��اكل... وتو�شّ
هذه املهّمة » يكون على الأطباء ال�شبان و الجتماعين 
حت��ى تك��ون العاقة بينه��م و بن التلميذات مبنية على 
الثق��ة ويت��ّم ط��رح جميع امل�ش��اكل «. اأّم��ا اإذا كانت هناك 
حال��ة حم��ل، اأو تاأخ��ر يف العادة ال�ش��هرية، فاإّن فاطمة 
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تتوّج��ه �ش��خ�شيا اإىل املعه��د لتقيي��م الو�ش��ع واتخ��اذ 
الإجراءات املنا�ش��بة.

تعم��ل ه��ذه القابل��ة ذات اخل��ربة وب�ش��كل تطوع��ي يف 
اأوق��ات فراغها كخبرة خمت�ش��ة مع اجلمعيات العاملة 
يف جم��ال م�ش��اعدة الن�ش��اء، وه��ي حتمل نظ��رة متفائلة 
ج��دا ع��ن املجتم��ع اجلزائ��ري، ذل��ك اأّنه��ا ت�ش��ر اإىل اأّن 
بع�س العائات تخّر الإحتفاظ باملولود. وهي ت���رح 
ذلك فتقول: » ل يجب اأن نن�شى اأّن الآباء هم الآن اأ�شغر 
�ش��ّنا واأك��رث اأخ��ذا باحلداث��ة وي�ش��هل احل��وار معه��م. كم��ا 
اأّن العائل��ة اجلزائري��ة تفّتت��ت، فلم تعد تل��ك العائلة التي 
حتت��وي على اجلّدين والأعمام و العمات، ولقد اأ�شبحت 
اإدارتها اأكرث �ش��هولة من ذي قبل «. كما اأّنها اأ�ش��ارت اإىل 

تزايد عدد الن�شاء الوحيدات يف اجلزائر العا�شمة وهّن 
يع�شن حملهّن دون عقد اأو �شعور بالندم. وت�شيف: » هّن 
ن�شاء يتمّيزن بقوة ال�شخ�شية واحلداثة ويحتللن مراكز 

م�ش��وؤولية ويحر�شن على ت�ش��ير اأموره��ّن مبفردهنّ «.
وتق��ّدم لن��ا ه��ذه ال�ش��هادة الت��ي ا�ش��تقيناها م��ن فاطم��ة 
بّن��ادي اأخب��ارا متفائل��ة ع��ن اجلزائ��ر وه��و ما ي��دّل على 
اأّن كّل �شيء قابل للتحّول واأّن هناك قوى متعار�شة ل 
زالت ت�شر جنبا اإىل جنب يف هذا البلد. وتتعار�س هذه 
ال�شهادة ب�شكل وا�شح مع اأخرى حتيل على حادثة حمزنة 
ج��ّدت موؤخ��را على بع��د 400 كم اإىل اجلنوب ال���رقي من 
هذا املكان. وهي ق�شة تلميذة �شابة من ب�شكرة تابعتها 
املن�شت��ة املتطوع��ة زهي��دة ع��ّزون ع��ن ق��رب. فبع��د اأن 

ع��ن  الباحث��ات  الن�ش��اء  ه��ّن  كث��رات 
اأم��ل–الأم،  جمعي��ة  ل��دى  امل�ش��اعدة 
ففيه��ّن العازب��ات واملطلق��ات والأرام��ل 
واملتزوجات. وبّينت لنا فاطمة بن�ش��ايب، 
رئي�شة اجلمعية وامل�شاهمة يف تاأ�شي�شها، 
الدور الرئي�شي الذي تلعبه وهو: » م�شاعدة 
الأمه��ات حال��ة بحال��ة بف�ش��ل  ه��وؤلء 
م�ش��اهمات فاعل��ي اخل��ر وال�شناعي��ن 
يف جه��ة �ش��طيف وذل��ك لتلبي��ة خمتل��ف 
فاطم��ة  ق��ّررت  ولق��د  احتياجاته��ّن «. 
بن�ش��ايب �ش��نة 1998 �شحب��ة بع�س الن�ش��اء 
الأخري��ات م��ن املحامي��ات والطبيب��ات 
وطبيب��ات الأ�ش��نان اأو الأخ�شائي��ات يف 
عل��م النف���س، القي��ام بحم��ات مل�ش��اعدة 
الن�ش��اء املق�شّي��ات والات��ي يع�ش��ن يف 

حمن��ة.
يف  فحو�ش��ات  اجلمعي��ة  ه��ذه  وتوّف��ر 
جم��ال التنظي��م العائل��ي وذل��ك بدع��م م��ن 
روؤ�ش��اء البلدي��ات واملندوب��ن يف الق��رى، 
ولكنها كثرا ما ت�شطدم برف�س العائات 
امل�ش��اركة فيها. وتقول فاطمة بكل اأ�شف: 
» ل تقب��ل ه��ذه العائ��ات اأن نتح��ّدث اإىل 

بناته��ا واأبنائها عن و�ش��ائل من��ع احلمل. 
فه��ذا املو�ش��وع حم��ّرم! وه��ي تخت��ار اأن 
يت��ّم ه��ذا الأم��ر خفية عل��ى اأن يق��ع تناول 
ومعاجلة هذه امل�ش��األة بوا�شطة الوقاية «. 
ل  اجلزائري��ات  الن�ش��اء  » اإّن  وت�شي��ف: 
يتحّدث��ن ع��ن حياته��ّن اجلن�ش��ية. اإذ يج��ب 

عليه��ّن اأّول اأن يكت�ش��فن اأج�ش��ادهّن «. 
و�ش��ع  ح�شا�ش��ية  فاطم��ة  لن��ا  وبّين��ت 
الأمه��ات العازبات يف �ش��طيف. فهّن ياأتن 
ع��ادة م��ن مناط��ق بعي��دة بع��د اأن يق��ّررن 
اله��روب م��ن منازله��ّن ب�ش��بب ا�شطه��اد 
عائاتهّن لهّن واإخفائهّن حلملهّن. وعندما 
يغ��ادرن م�شت�ش��فى ال��ولدة، يتحّت��م عليه��ن 
اإيجاد احللول دون م�شاعدة اأحد. وهّن عادة 
ما يع�شن يف العراء، ويف الأحياء الفقرة اأو 
يف امل��دن الق�شديري��ة. لك��ّن الأم��ر املقل��ق 
يف �ش��طيف، هو الغياب التام للهياكل التي 
ميك��ن اأن توّف��ر له��ّن الرعاية. كنتيجة لذلك، 
فاإّنه��ّن، اإذا بق��ن، واإذا ك��ّن حمظوظ��ات، 
ف�ش��ينقلن اإىل مراك��ز للعّج��ز، اأم��ا اأطفاله��ّن 

ف�ش��يقع اإيداعه��م يف مراك��ز خمت�ش��ة. 
ع��ن  الأم  ف�ش��ل  يت��ّم  الطريق��ة  به��ذه 

�شغره��ا، اإىل ح��ن العث��ور عل��ى ح��ّل. 
وت�شتح�ر فاطمة مثال على ذلك فتقول: 
» كن��ت تعّر�شت اإىل حال��ة فتاة من عائلة 
حمرمة ت�شكن على بعد 600 كم من مدينة 
�ش��طيف، ولق��د ق��ام والداه��ا بطرده��ا بع��د 
اأن اكت�ش��فا حمله��ا ورف�ش��ا روؤيته��ا بع��د 
ذل��ك. وعن��د و�شوله��ا اإىل �ش��طيف، مل جتد 
ممار�ش��ة  اإىل  فا�شط��رت  م�ش��اعدة  اأّي 

الدع��ارة «.
وحت��اول جمعي��ة اأم��ل–الأم اأن ت�ش��تجيب 
ملختل��ف حاجي��ات الأمه��ات املق�شّي��ات 
والات��ي يع�ش��ن ه��ذه املحن��ة م��ن 32 بلدي��ة 
يف املناط��ق الأك��رث فق��را بولي��ة �ش��طيف. 
وه��ي تعتم��د يف اأن�ش��طتها عل��ى 18 ع�ش��وا 
ن�ش��طا م��ن املخت�ش��ن اإ�شاف��ة اإىل مندوبي 
الإحت��اد الوطن��ي للم��راأة اجلزائري��ة يف 16 
دائ��رة. وتق��ّدم ه��ذه اجلمعي��ة خدم��ات يف 
جمال التخطيط ال�شحي وامل�شاعدة املادية 
واملدر�ش��ية والو�ش��اطة العائلية وامل�شاعدة 
عل��ى الإدم��اج املهن��ي وت�ش��وية الأو�ش��اع 

الإداري��ة والقانوني��ة. 

ــة أمــل–األم بـــ ســطيف ــة: شــهادة جمعي ــع المحرمــات الوقاي ــا تمن عندم
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اكت�شفت هذه الفتاة حملها، فّرت من املنطقة التي تعي�س 
فيها وو�شعت مولودا يف اجلزائر العا�شمة احتفظت به 
بعد ذلك بف�شل م�ش��اعدة بع�س اجلمعيات املحلية مثل 
(SOS Femmes en Détresse) جمعية جندة الن�ش��اء يف �ش��دة 

احلادث��ة،  ه��ذه  م��ن  �ش��نة  وبع��د  را�ش��دة.  وجمعي��ة 
ا�ش��تجمعت ه��ذه الأم �ش��جاعتها وع��ادت اإىل قريتها مع 
ر�شيعها. ومل متّر اإل ثاثة اأّيام حتى قام والدها بقتلها 

وذل��ك مب�ش��اعدة �ش��قيقها.

�ملر�أة متكررة �لولد�ت:
 ما غاب عن �أذهاننا.

��ت ظاه��رة تك��ّرر ال��ولدات م�شاج��ع الكث��ر م��ن  اأق�شّ
النا�ش��طن اجلمعياتي��ن املغارب��ة. ل �ش��يما واأّن اأغل��ب 
م��ن حاورناه��م ق��د اأّك��دوا عل��ى تزايده��ا. كم��ا اأو�شح��ت 
لن��ا بع���س املهني��ات يف ه��ذا املي��دان وج��ود ن��وع م��ن 
الت��رّبم جت��اه ه��ذه احل��الت. وتاأت��ي حكاياته��ّن ع��ن 
ه��وؤلء الأمه��ات اأحيان��ا ممزوج��ة ببع�س امل��رارة وذلك 
رغ��م » توعيته��ّن م��ن قب��ل « يف ح�ش���س توعوّي��ة عديدة 
حول و�ش��ائل منع احلمل والطرق املوؤدية اإىل حتقيقهّن 

ل�ش��تقاليتهّن. 
ال��دول  يف  به��ا  التقين��ا  الت��ي  اجلمعي��ات  وترف���س 
الث��اث ا�ش��تقبال الن�ش��اء » متك��ررة ال��ولدات «. ويع��ود 
ال�ش��بب ح�ش��ب راأيها اإىل عدم القدرة على ا�شت�شافة الأم 
واأطفاله��ا اإ�شاف��ة اإىل املولود اجلديد. ولنفر�س اأّن هذا 
الأم��ر �شحي��ح. لك��ّن الواق��ع ي��ربز اأّن تع��ّدد ال��ولدات اأمر 
غر مرغوب فيه لأّنه يعترب مظهرا من مظاهر الإخفاق 
وكث��را م��ا يرافق هذا الإح�شا���س باأحكام قيمّية �ش��لبية 

جت��اه الأمهات.

ويف املغ��رب، تعت��رب جمعي��ة 100 % اأمه��ات اجلمعي��ة 
الوحيدة التي تقبل الن�شاء احلوامل للمرة الثانية. وتقول 
كلر تري�شو، رئي�شة اجلمعية: » اإّننا ن�شعر بالأ�شف عندما 
يح��دث هذا الأمر لأّن ذلك ميّثل كارثة بالن�ش��بة اإليهنّ «. 
اأما بالن�شبة اإىل الأخ�شائية النف�شية وامل�شت�شارة نادية 
ال���رقاوي، ف��اإّن ه��ذه الظاهرة تعترب موؤ���را على واقع 
اآخر نرف�س غالبا الإعراف به وعلى ج�شد ارتكب خطاأ 
نري��د اإلغ��اءه ب��كل ثم��ن. وت�شي��ف: » نح��ن اأم��ام �ش��خ�س 
يك��ّرر نف���س الأعرا���س ويج��ب اأن يدفعن��ا ذل��ك اإىل اأن 
ن�ش��ائل اأنف�ش��نا ح��ول م��ا ي��دور داخ��ل ه��ذه امل��راأة وم��ا 
رف�شن��ا الإ�ش��تماع اإلي��ه وم��ا ميك��ن اأن يحدثه ه��ذا الأمر 
فينا وما ي�شعه مو�شع �شك يف النظرة التي نحملها عن 

ه��ذه الأم، والعم��ل ال��ذي يجب اأن نق��وم به معها «.
بالن�ش��بة اإىل املتخ�ش�ش��ن، ف��اإّن هن��اك مقاربة وحيدة 
تاأخ��ذ الواقع بعن الإعتب��ار ومتّكن الأمهات من التقّدم 
وه��ي اأن يق��ع النظ��ر اإليه��ّن ك��ذوات له��ّن هوي��ة جن�ش��ية 
وحق��وق وه��و م��ا ميك��ن اأن ي��وؤدي اإىل توف��ر الرعاي��ة 
الازمة لهّن. وتعتقد كلر تري�ش��و: » اأّن اجلمعيات تعمل 
يف و�شط حمافظ و هي تواجه نف�س النظرة الراف�شة التي 
يوّجهها املجتمع لأولئك الاتي تقع رعايتهّن. وتقّو�س 
ح��الت احلم��ل املتك��رر تل��ك اخلطاب��ات اجلاه��زة ح��ول 
�شحي��ة الإغت�ش��اب والفق��ر والأمية... وه��ي خطابات مل 
يعد لها مرّبر وخا�شة مع ما اأثبتته الدرا�شة التي اأجريت 
والتي اأو�شحت اأّن هذه املعاير ل يكفي اأّنها لي�شت ذات 
�شل��ة، ب��ل اإّنه��ا تعت��رب خاطئ��ة ولي�ش��ت يف اأّي ح��ال م��ن 
الأح��وال م��ن العوام��ل امل�ش��ّببة له��ذه الظاهرة «.وت�ش��ر 
كلر هنا اإىل الدرا�شة التي اأجرتها لفائدة اإن�شاف حول 
و�شع الأمهات العازبات يف املغرب والتي اأ�رنا اإليها 

كث��را من املرات يف ه��ذا الكتاب 59. 

59 مغرب الأمهات العازبات - احلجم، الواقع، والإجراءات، والتمثيل وامل�شارات 

واملعي�س، نادية ال�رقاوي، 2010، اإن�شاف، 335 �شفحة.
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يق��ّدم ه��ذا الكت��اب ع��ددا م��ن الأمثل��ة ع��ن ح��الت خل��رق القان��ون فيم��ا يتعل��ق بق�شي��ة الأمه��ات 
العازب��ات يف اجلزائ��ر واملغرب وتون���س. وياأتي ذلك رغم الإلتزام��ات ال�ريحة التي اأقدمت عليها 
ه��ذه ال��دول يف ه��ذا املج��ال، وبامل�شادق��ة عل��ى اتفاقي��ة الق�ش��اء عل��ى جمي��ع اأ�ش��كال التمييز �شد 

امل��راأة (Cedaw) 60 والإتفاقي��ة الدولي��ة حلق��وق الطفل.

اإّن ال�ش��ياق رهي��ب ول متتل��ك في��ه الأمه��ات اإل اأف��كارا 
غام�ش��ة ح��ول حقوقه��ّن. وحتى و اإن ك��ّن على علم بها، 
فه��ّن ل يج��روؤن غالب��ا عل��ى احلدي��ث اأو التعب��ر عنه��ا، 
ذل��ك اأّنه��ا منب��وذة م��ن ط��رف املجتم��ع. وت��رى �ش��ارة 
الطريفي، من�ش��قة قطب الأم والطفل يف جمعية اإن�شاف 
بال��دار البي�ش��اء اأّن الأمهات العازبات » يعتربن اأّنهّن ل 
ميتلك��ن احل��ّق يف الذه��اب اإىل م�شت�ش��فى ال��ولدة لأّنهّن 
من الأمهات العازبات ! لقد لّطختهّن عائاتهّن بو�شمة 
العار عند اإق�شائهّن اإىل درجة جعلتهّن يع�شن داخل هذا 
الإح�شا���س ويوؤمّن باأّنهّن ل ميتلكن حقوقا «. ولقد خلق 
ذل��ك اأو�شاع��ا غ��ر معقول��ة يف واقع ل ت�ش��تطيع الأم اأن 

أتيحت لنا الفرصة للتعرض إلى هذه المسألة، فتوفير المساعدة القانونية ومدّ 
األمهات بالمعلومات فيما يتعلق بحقوقهنّ وحقوق أطفالهنّ تعتبر من المسائل ذات 

األهمية القصوى والحاسمة في بلدان ال تعترف في أغلب األحيان بهذه الحقوق، 
سواء كان ذلك من طرف المجتمع أو من جانب السلط التي كان يفترض أن تقوم 

بحمايتها.

توعية األمهات
بحقوقهّن وواجباتهّن

تطال��ب في��ه ب�ش��يء لنف�ش��ها اأو لبنه��ا. فهي ل ت�ش��تطيع 
اأن ت�ش��ّجل ابنه��ا، اأو اأن تعتن��ي بدرا�ش��ته، وبتاقيح��ه... 
و ياح��ظ الأم��ر نف�ش��ه يف اجلزائ��ر، حي��ث ت��رى الأمهات 

دائم��ا اأّن الأموم��ة حك��ر على الن�ش��اء املتزوجات ! 
التنمي��ة  ح�ش���س  حتت��وي  اإن�ش��اف،  جمعي��ة  ويف 
ال�ش��خ�شية عل��ى درو���س يف مو�ش��وع احلق��وق. وتوؤّك��د 
�ش��ارة عل��ى تناوله��ا اأي�ش��ا لواجباته��ّن. وعدي��دة ه��ي 
اجلمعي��ات الت��ي تع��ّرف الأمه��ات بحقوقه��ّن وحت��اول 
حّثه��ّن عل��ى ممار�ش��تها، وتوعيته��ّن بالإج��راءات الت��ي 
يج��ب اتباعه��ا، وتغي��ر نظرته��ّن لأنف�ش��هّن ولبيئته��ّن 
ودعوته��ّن لتغي��ر جمتمعاته��ّن. يت��ّم كل ذل��ك بوا�ش��طة 
درو���س ونقا�شات وور�شات و ح�ش�س جماعية للحوار. 
وقد تعترب هذه املبادرات معزولة اإذا ما قارناها بحجم 
امل�شكلة، و لكنها مع ذلك تعترب لبنات وقعت اإ�شافتها 

اإىل ال���رح، و ه��ي لي�ش��ت اأم��را ب�ش��يطا. 
و تق��وم القابل��ة اإميا احل�شاي��ري بتنظيم ح�ش�س اإعام 
وتوعي��ة ل��دى جمعي��ة اأم��ل بتون���س، وه��ي واح��دة م��ن 

60 اعتمدت اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة يف 1979/12/18 

من قبل اجلمعية العامة لاأمم املتحدة و�شادقت عليها الدول الثاث يف املنطقة 
املغاربية. ولكن املغرب هي البلد الوحيد الذي رفع حتفظاته ب�شكل فعلي (عند حترير 
هذا الكتاب)، بينما يف تون�س كان من املتوقع اأن ترفع التحفظات �شنة 2011 مبر�شوم 

ولكن مل يقع تفعيل هذا التغير.
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﴿

مئات النا�ش��طن الذين يعمل��ون يوميا لتوعية الأمهات 
العازب��ات بحقوقه��ّن. وعن��د اللق��اء باأمه��ات وحي��دات، 
مقيم��ات ب�ش��كل وقت��ّي يف اأح��د املراك��ز م��ع اأطفاله��ّن 
للحدي��ث معه��ّن حول اأج�ش��ادهّن و�شحته��ّن واأطفالهّن، 
تخ�ش���س اإمي��ا اأي�ش��ا بع�س الوق��ت لتوعيته��ّن بدورهّن 
كاأمهات. و هي تعترب بكل اأ�ش��ف اأن جمتمعا تعترب فيه 
الأمه��ات اأول م��ن يق��وم باإنت��اج التميي��ز جت��اه الن�ش��اء، 
�شيجعل الت�شاوؤل عن م�شوؤولية الرجل اأمرا غر مطروح.  

ت�شي��ف اإمي��ا: » اأح��اول اأن 
اأتناق���س معه��ّن يف بع���س 
ال�شور النمطية كعدم ذهاب 
املراأة اإىل املقهى. كما ننظر 
تغي��ر  اإمكاني��ة  يف  مع��ا 
ه��ذا الواق��ع، ويف اإمكاني��ة 
تعلي��م الأطف��ال ه��ذه القي��م، 
البن��ت  كان��ت  اإن  اأ�ش��األهّن 
ه��ي الت��ي �ش��تنّظم فرا���س 
واح��د  كل  اأّن  اأم  اأخيه��ا 

منهما �شينّظم فرا�شه مبفرده ؟ كما اأ�شاألهّن عّمن �شيقوم 
ب���راء حاجي��ات البي��ت، و ع��ن �ش��بب ع��دم ق��درة الفت��اة 
عل��ى الذه��اب اإىل البقال��ة بعد ال�ش��اعة ال�شاد�ش��ة م�ش��اء. 
وبالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك اأبّن لهّن اأّننا قادرات على اإحداث 
تغي��ر واحلل��م ب��ه. اأذّكره��ّن باأّنه��ّن م�ش��وؤولت ع��ن جيل 
امل�شتقبل واأّنهّن يع�شن يف جمتمع مري�س واأّنهّن يجب 
عليه��ّن اأن ل يجعل��ن اأطفاله��ّن الذين �ش��يكّونون جمتمع 

الغد يعي�ش��ون نف���س ما ع�ش��ناه. و باخت�شار، فاإّنه يجب 
الإرتقاء بهنّ «.

وعل��ى م�ش��توى ه��ذه النقط��ة بال��ذات، تذّك��ر الكث��ر م��ن 
الن�ش��اء امل�ش��وؤولت يف اجلمعي��ات اأو امل�ش��تغات عل��ى 
مو�ش��وع الأمه��ات العازب��ات ب��اأّن الآب��اء الطبيعي��ن 
كث��را م��ا يكون��ون بدوره��م �شحاي��ا له��ذا النظ��ام ال��ذي 
ت�شتن�ش��خه الن�ش��اء. وحتّل��ل م��رمّي بّلع��ا، رئي�ش��ة جمعية 
جن��دة الن�ش��اء يف �ش��دة يف 
ه��ذا  العا�شم��ة  اجلزائ��ر 
الو�شع فتقول: » اإّن امل�شكلة 
تكم��ن يف العائل��ة. ونح��ن 
نن�ش��ى اأّن انتم��اء الف��رد يف 
املجتم��ع املغارب��ي العرب��ي 
الإفريق��ي يتح��ّدد به��ا. ول 
تقبل عائل��ة الرجل كذلك اأن 
تدخ��ل عليها زوج��ة ابن من 
دون ا�ش��تئذان ومعه��ا طف��ل. 
وهذه هي املاأ�شاة ! فالرجال هم اأي�شا �شحايا لعقليات 
تتوارثه��ا الن�ش��اء. فالن�ش��اء ه��ّن الات��ي ين���رن فك��رة 
املجتمع الأبوي !  اإّننا نحاول اإدامة تقاليد ل تاأتينا من 
الأب ولك��ن م��ن الأم، وه��ذا هو الغريب يف الأمر ! «. وهي 
تاأ�ش��ف لقّل��ة اجلزائري��ن الذين» يج��روؤون « على احلديث 
ع��ن م�ش��وؤولية الأمه��ات يف اإدامة ه��ذا النمط املجتمعي 

العني��ف وغ��ر املتكاف��ئ جت��اه امل��راأة. 

أن مجتمعا تعتبر فيه االأمهات 

أول من يقوم بإنتاج التمييز تجاه 

النساء، سيجعل التساؤل عن 

مسؤولية الرجل أمرا غير مطروح.  
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يعت��رب ه��ذا الربنام��ج قدمي��ا، فلق��د مّت بعث��ه �ش��نة 2009 
وحتديث��ه �ش��نة 2013 وذل��ك بف�ش��ل اخل��ربة املراكم��ة. 
��ح ب�ش��مة العبي��دي، املر�ش��دة الإجتماعي��ة مبرك��ز  وتو�شّ
اإقام��ة الأمه��ات التابع جلمعية اأمل بتون���س ومن�ّش��قة هذا 
امل���روع ه��ذا الأم��ر فتق��ول: » اإّن ه��ذه الن�ش��خة اجلدي��دة 
الت��ي يت��ّم تطبيقه��ا منذ �ش��نة ق��د مت ا�ش��تلهامها من العمل 
ال��ذي نقوم به م��ع الأمهات لإعدادهّن لإيجاد موقع لهّن 
وقب��ول بع�شه��ّن البع�س م��ن خال التبادل بن الأمهات 

القدمي��ات والواف��دات حديثا «.
لق��د مّت بع��ث ه��ذا امل���روع بع��د معاين��ة النج��اح ال��ذي 
حققت��ه الأمه��ات العازبات الات��ي ممرن مبركز اأمل على 
م�شتوى ثراء التجارب واملعارف املتعلقة بحقوق املراأة 
والطف��ل والعم��ل واملواطن��ة، وخمتل��ف اأ�ش��كال العن��ف 
امل�ش��ّلطة عل��ى املراأة وال�شح��ة الإجنابية. فالهدف الأول 
م��ن ه��ذا امل���روع ه��و رب��ط ال�شلة ب��ن الأمه��ات الاتي 
م��ررن بتجرب��ة يف مركز اأم��ل والوافدات اجلدد. اأما االآن 
ف��اإّن اله��دف اأ�شب��ح اأك��رث طموح��ا. فلق��د اأ�شب��ح 
يتمّث��ل يف و�ش��ع ه��ذه املع��ارف مو�ش��ع التطبي��ق 
ل�شال��ح اأف��راد املجتم��ع من خ��ارج املركز. » يعمل 
امل���روع حالي��ا عل��ى تطوي��ر موؤه��ات الأمه��ات 
وذل��ك بالإ�ش��تعانة ببع���س املوؤطري��ن يف اإط��ار 
الربنام��ج ال�ش��نوي « من اأج��ل اإعدادهّن لتقدمي هذه 
املع��ارف لأ�ش��خا�س م��ن خ��ارج املرك��ز و توعي��ة 

املجتم��ع ب�شف��ة عام��ة. » �ش��ت�شبح الأم ه��ي الت��ي 
تق��ّرر اأن تك��ون فاعل��ة رائ��دة يف حّيه��ا. ويتمّث��ل 
دوره��ا يف التاأث��ر عل��ى الأمه��ات يف البي��وت، 
وه��و اأم��ر موج��ود من قب��ل، اإ�شاف��ة اإىل التاأثر يف 
 املجتم��ع باأ���ره انطاق��ا م��ن حّيه��ا وحميطه��ا.
اإىل  املعلوم��ة  اإي�ش��ال  يف  وظيفته��ا  وتتمّث��ل 

الأمه��ات «. ه��وؤلء 
وقام��ت جمعي��ة اأم��ل اأي�ش��ا بتكوي��ن ن��واة �شلب��ة 
ترّك��ب من 12 اأّما ي�ش��ركن يف جمل��ة من ال�شفات 
واأهّمه��ا اأنه��ّن » مســتقرات « وي�ش��تغلن وعاقته��ّن 
والعائل��ي  الإجتماع��ي  ومبحيطه��ّن  باأطفاله��ّن 
التوا�ش��ل.  يف  كب��رة  �ش��هولة  ويج��دن  جي��دة، 
يتعل��ق التدري��ب الأول يف ه��ذا الربنام��ج مب�ش��األة 
املتبقي��ة  التدري��ب  حم��اور  بقي��ة  التوا�شل.اأم��ا 
والت��ي مّت اإقرارها خ��ال زيارتن��ا للجمعية فكانت 
تعزي��ز املكت�ش��بات يف جم��ال العن��ف امل�ش��ّلط �ش��ّد 
امل��راأة، وحق��وق الأمه��ات والإتفاقي��ات الدولي��ة، 
كاإتفاقي��ة الق�ش��اء عل��ى جميع اأ�ش��كال التمييز �شد 

 .61 
(Cedaw) امل��راأة

 برنامج جمعية أمل بعنوان » األمهات العازبات
مواطنات فاعالت «

61 اإتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة املعتمدة يف 1979/12/18 

من قبل اجلمعية العامة لاأمم املتحدة والتي �شادقت عليها الدول الثاث يف 
املنطقة املغاربية.
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تغيرموق��ف  ع��رب  الإ�ش��تجابة  ه��ذه  مت��ّر  كم��ا 
املجتم��ع م��ن ه��وؤلء الأمه��ات، باعتب��اره جمتمع��ا 
يج��ّرم الن�ش��اء الات��ي يل��دن خ��ارج اإط��ار ال��زواج 
ويحك��م عليه��ّن ب��كل ب�ش��اطة بالإق�ش��اء. كم��ا تت�شّمن 
اأي�ش��ا مواءم��ة الأط��ر القانوني��ة وتطوره��ا بطريق��ة 
جتعله��ا تعك���س الإلتزام��ات الت��ي تعّه��دت به��ا ه��ذه 
ال��دول الت��ي �شادقت كله��ا على اتفاقي��ة الق�شاء على 
جمي��ع اأ�ش��كال التمييز �شد امل��راأة (Cedaw) والإتفاقية 

الدولي��ة حلق��وق الطف��ل 62. 
تعك���س ه��ذه التو�شي��ات يف ج��زء كب��ر منه��ا رغب��ات 
املنظم��ات وخمتل��ف الفاعل��ن عل��ى امليدان لتح�ش��ن 
و�ش��ع الأمهات، الذي ي�ش��ر دائم��ا �شد التيار. ويجب، 
يف نظرهم، اأن ي�ش��عر اجلميع بامل�شوؤولية جتاه تنمية 

يجب على دول المغرب العربي أن تعترف باألمهات العازبات، وأن تحترمهنّ 
باعتبارهنّ ذوات بشرية لها حقوق، وأن تستجيب بشكل شامل وفعّال الحتياجاتهنّ. 

ومن بين ما يجب أن تمرّ به هذه اإلستجابة إعتماد سياسات عامة متكاملة.

الرسائل الرئيسية لمطالبة
 الدول واملجتمعات با�ستجابات فعالة الحتياجات االأمهات 

العازبات يف املغرب العربي.

واح��رام حقوق الأمه��ات واأطفالهّن من جمتمع مدين 
واإع��ام وفاعل��ن موؤ�ش�ش��اتين وجمعياتين واأمهات 

كذلك. 
وتع��رّب اجلمعي��ات ع��ن طلباته��ا يومي��ا. وذل��ك م��ن 
خال اإن�شاء �شبكات تفكر وتبادل معلومات ومتويل 
الدرا�ش��ات واملعلوم��ات الكامل��ة وتوعية املهنين يف 
القطاع��ات العامة الذين يكونون على ات�شال مبا���ر 
م��ع الأمه��ات واأطفاله��ّن، والإعتم��اد امل�ش��تمّر عل��ى 
و�ش��ائل الإع��ام وعل��ى جمي��ع اجلمعي��ات الت��ي مت��ّد 
ي��د امل�ش��اعدة لاأمه��ات العازب��ات واأطفاله��ّن والت��ي 
تبح��ث ع��ن خمتل��ف الط��رق لتغير الو�ش��ع القائم، مع 

متطلب��ات حم��ددة يف كل بل��د. 

قليل من �لذ�كرة
العمومي��ة  ال�ش��لطة  توعي��ة  اأج��ل  م��ن  الن�ش��ال  اإّن 
واملجتم��ع امل��دين بحق��وق الأمه��ات يف بلدان املغرب 
العرب��ي يع��ود اإىل ال�ش��بعينات. ويف املغ��رب, جلب��ت 
جمعي��ة الت�شام��ن الن�ش��وي (Solfem) اإليه��ا االأنظ��ار, 
وه��ي جمعي��ة ترتاأ�ش��ها عائ�ش��ة ال�ش��نا. فه��ي الرائ��دة 

62 مقتطفات من البيان اخلتامي للندوة املغاربية الثانية من اأجل اإدماج اجتماعي 

ومهني اأف�شل لاأمهات العازبات باملغرب العربي (تون�س 15 و 16 دي�شمرب 2014). 
وكانت هذه الندوة الثانية من �شل�شلة من ثاثة اجتماعات عقدت يف اإطار امل�روع 

الذي يحمل نف�س ال�شم والذي تديره املنظمة غر احلكومية �شانتيه �شود (فرن�شا) 
 (RAET) و�شبكة اأمان الطفولة بتون�س ،INSAF و�ركائها يف البلدان الثاثة: اإن�شاف
وجمعية جندة الن�شاء يف �شدة (SOS Femmes en Détresse). وهي مبادرة رائدة للربط 
بن �شبكات اجلهات الفاعلة اجلمعياتية واحلكومية التي تتعامل مع ق�شية الن�شاء 

الاتي يلدن خارج اإطار الزواج يف هذه البلدان الثاثة.
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يف اململك��ة يف جم��ال الدف��اع ع��ن حق��وق الأمه��ات 
العازبات ولقد جنحت عدة مرات يف توعية ال�ش��لطات 
العليا يف اململكة وذلك عرب ن���ر الق�شية عرب و�شائل 
الإع��ام، وتو�شل��ت يف نهاي��ة الت�ش��عينات اإىل اإخ��راج 

املو�ش��وع اإىل دائ��رة ال�ش��وء. 
لك��ّن الأ�ش��تاذة نزه��ة ق�شو���س تذّكرن��ا ب��اأّن املو�ش��وع 
واإن اأ�شب��ح معروف��ا يف املغ��رب، وذل��ك بالأخ���س 
م��ن خ��ال الن���ر التدريج��ي مل�شطل��ح » الأمه��ات 
العازب��ات « يف نهاي��ة ال�ش��نوات 2000، ف��اإّن حق��وق 
عل��ى  املمك��ن  الوحي��د  املدخ��ل  تبق��ى ه��ي  الطف��ل 
امل�ش��توى الق�شائ��ي لتح�ش��ن و�ش��ع ه��وؤلء الأمه��ات. 
ولحظت عائ�ش��ة ال�ش��نا اأّنه رغم كل اجلهود املبذولة، 
وظه��ور ه��ذه الروؤي��ة اجلدي��دة، » فاإّن��ه مل يتحّق��ق اإل 

تق��ّدم �شغ��ر، وبق��ي املجتم��ع ي��راوح مكان��ه «. 
قب��ل ظه��ور ه��ذه اجلمعي��ة، لع��ب فاع��ل اآخ��ر دورا 
ريادّيا يف هذا املجال، �شواء كان ذلك يف املغرب اأو 
يف تون���س و ه��ي املنظم��ة ال�شوي���رّية غ��ر احلكومية 
ذل��ك  وكان   .(Terre des Hommes) الإن�ش��ان  اأر���س 
اإنطاق��ا م��ن اهتمامها مب�ش��اكل الأطفال ب�شفة عامة 
وظاه��رة الأطف��ال امل���ردين ب�شف��ة خا�ش��ة بع��د اأن 
�ش��ّخرت كل جهودها ملقاومة هذه الظاهرة بداية من 
ال�ش��بعينات. ث��ّم ات�ش��عت دائ��رة اهتم��ام ه��ذه املنظم��ة 
تدريجي��ا لت�ش��مل ق�شية الأمه��ات العازبات وذلك من 
خ��ال هيكل��ة ودع��م اإن�ش��اء مراك��ز الإقام��ة لاأمه��ات 

واأطفاله��ّن يف هذي��ن البلدي��ن. 

اإن�ش��اء  يف  املنظم��ة  ه��ذه  �ش��اهمت  املغ��رب،  ويف 
البي�ش��اء  ال��دار  يف  الن�ش��وي  الت�شام��ن  جمعي��ة 
وجمعي��ة اإن�ش��اف يف اأغادير. وانتقل��ت هذه اجلمعية 
الأخ��رة بع��د ذلك اإىل الدار البي�شاء ولكنها �ش��اهمت 
اأم البن��ن لتح��ّل حمّله��ا، وتعت��رب ه��ذه  اإن�ش��اء  يف 
الأخ��رة فاع��ا هام��ا وتاريخي��ا يف جم��ال رعاي��ة 
ومرافق��ة الأمه��ات العازب��ات 63 م��ن اأج��ل احل��ّد م��ن 

التخّل��ي ع��ن الأطف��ال. 
الإن�ش��ان اأر���س  منظم��ة  كان��ت  تون���س،   ويف 

اأم��ل،  جمعي��ة  تاأ�شي���س  وراء   (Terre des Hommes)

الفاع��ل الرائ��د يف جم��ال رعاي��ة الأمه��ات العازب��ات 
والدف��اع ع��ن حقوقه��ّن يف ه��ذه الب��اد، ولق��د مّت 
التط��ّرق اإىل دورها يف كث��ر من مراحل هذا الكتاب.
اأم��ا يف اجلزائ��ر، ف��اإّن الن�ش��ال م��ن اأج��ل حق��وق 
الأمه��ات العازب��ات واأطفاله��ّن كان الق�شي��ة الأب��رز 
جلمعي��ات الدف��اع ع��ن الن�ش��اء املعنف��ات و�ش��بكات 
احل��ركات الن�ش��ائية الت��ي تزاي��د ح�شوره��ا خ��ال 

الع���رية املظلم��ة 64. 

63  انظر على وجه اخل�شو�س مغرب الأمهات العازبات - احلجم، الواقع، والإجراءات، 

والتمثيل وامل�شارات واملعي�س، 2010، اإن�شاف، �س �س 185-184

64 الفرة املظلمة التي عا�شتها الباد بداية من 1992، بعد فوز اجلبهة الإ�شامية 

لاإنقاذ (FIS) يف النتخابات، ثّم اإلغاء هذه النتائج، وا�شتقالة الرئي�س واإقرار قانون 
الطوارئ. و متّيزت هذه الفرة بالقمع واملذابح واجلرائم والعتداءات الرهابية التي 
تعر�س لها ال�شكان املدنيون (ووفقا للم�شادر، يجري احلديث عن 000 50 اإىل 000 200 

قتيل). ولقد اأّثرت هذه ال�شنوات ال�شود ب�شدة على اجلزائرين.

٭
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يف املغ��رب، كان��ت جمعي��ة الت�شام��ن ٭
نق��ل  م��ن جن��ح يف  اأّول  ه��ي  الن�ش��وي 
ال��راأي  اإىل  العازب��ات  الأمه��ات  حمن��ة 
الع��ام. يف ه��ذه اجلمعي��ة ل يق��ع احلدي��ث 
ع��ن الأمه��ات العازبات بل ع��ن الأمهات 
خ��ارج اإط��ار ال��زواج ذل��ك اأّن الت�ش��مية 
الأوىل يف نظره��ا حت��ّط م��ن قيم��ة هوؤلء 
الأمه��ات. وكان��ت الجمعيــة تنظ��ر يف 500 
طل��ب �ش��نويا م��ن كام��ل اأنح��اء اململك��ة، 
غ��ر  حم��ل  بح��الت  اأغلبه��ا  ويتعّل��ق 

مرغ��وب في��ه. 
تعمل ه��ذه اجلمعية كموؤ�ش�ش��ة اإجتماعية 
تري��د متك��ن الأط��راف املتعامل��ة معه��ا. 
وانطاق��ا م��ن هذا الأ�شا���س تقوم جمعية 
الت�شام��ن الن�ش��وي مبرافق��ة الأمهات يف 

حتديده��ّن مل�ش��اريع حياته��ّن وتدعمه��ّن 
الإحتف��اظ  يق��ّررن  عندم��ا  لتحقيقه��ا 
باأطفاله��ّن. وتقول حفيظة الباز، املكلفة 
مبهمة لدى رئي�ش��ة اجلمعية: » نحن نقّدم 
ولكنن��ا  املعلوم��ات،  جمي��ع  الأم  اإىل 
ن��رك لها م�ش��األة اتخــاذ الق��رار «. عندما 
ت�ش��تقّر الأم عل��ى ق��رار، تق��وم اجلمعي��ة 
باإبرام عقد معها. بالإ�شافة اإىل ور�شات 
توج��د  املهني��ة،  واملمار�ش��ة  التدري��ب 
ح�ش���س ع��اج ف��ردّي م��ع الخ�شائي��ة 
النف�ش��ية » لك��ن الطل��ب يجب اأن يكون من 
م «، وجمموع��ات ح��وار حول موا�شيع  الأ
خمتلف��ة كمو�ش��وع العاق��ة م��ع الطف��ل. 

3 �ش��نوات  اإىل ح��دود  وت��دوم املرافق��ة 
��ل  (�ش��نة قابل��ة للتجدي��د مرت��ن). وتتح�شّ

منح��ة  عل��ى  الف��رة  ه��ذه  خ��ال  الأم 
ل��دى  اإيج��ار غرف��ة  متّكنه��ا م��ن توف��ر 
اأو �ش��كن م�ش��رك م��ع  اأح��د املت�ش��اكنن 
اأمه��ات اأخري��ات. وتع��ّد اجلمعي��ة ثاث��ة 
مراك��ز للتدري��ب املهن��ي، ومنه��ا منتج��ع 
�شح��ي ومطعم وكافيتريا. وتتمّتع كّل اأم 
بح�شان��ة لاإحتفاظ بالطفل اثناء ذهابها 
اإىل العم��ل اأو قيامه��ا ب��دورات التدري��ب 
و�شن��ع  اخلياط��ة  جم��الت  يف  املهن��ي 

التجمي��ل.  اأو  املرطب��ات 
موؤه��ات  اأّن  اجلمعي��ة  ح�ش��ب  ويب��دو 
التغ��ّر. فمن��ذ  اإىل  الأمه��ات يف طريقه��ا 
2006، مّت��ت ماحظ��ة حت�ّش��ن يف م�ش��تواهّن 

الدرا�ش��ي.

جمعية التضامن النسوي، الجمعية الرائدة

و�صع غر موجود، عبارة ل معنى لها
ُينظ��ر اإىل مفه��وم » الأمه��ات العازب��ات « يف اجلزائ��ر 
عل��ى اأّن��ه اأم��ر متناق���س، متام��ا مثلم��ا ه��و احل��ال يف 
املغرب وتون���س. فح�ش��ب ال���ريعة الإ�شامية، ل تعترب 
امل��راأة اأّم��ا اإل اإذا كان��ت متزوج��ة. ونتيج��ة لذل��ك ف��اإّن 
الأم العزب��اء ل وج��ود له��ا عل��ى امل�ش��توى القان��وين، 
ول متتل��ك و�شع��ا، اأو تتمّت��ع ب��اأّي حق��وق خا�ش��ة على 
امل�ش��توى النظري. وم��ن البديهي اأن ترف�س اجلمعيات 
ه��ذا الواق��ع واأن تداف��ع ع��ن حق��وق ه��وؤلء الأمه��ات 
باعتبارهّن ن�شاء، واأمهات، ومواطنات وذوات ب�رية. 
واملر�ش��دات  القان��ون  رج��ال  م��ن  العدي��د  وق��ام 
الإجتماعي��ات الذي��ن اأمكن لنا الإلتقاء بهم يف اجلزائر 

بتذكرن��ا بوج��ود قان��ون ال�شحة العمومي��ة الذي كان 
م��ن 1976 اإىل 1985 ين���سّ يف اأح��د ف�شول��ه اخلا�ش��ة 
عل��ى حماي��ة الأمه��ات العازب��ات واأطفاله��ّن. ومن��ذ 
حذف هذا الف�شل، مل يعد هناك وجود لأّي ن�ّس موّجه 

حلمايته��ّن.
وت��رى نادي��ة اآي��ت زي��ت اأّن » الدول��ة يج��ب اأن ت�ش��ع 
لرعاي��ة وحماي��ة  املنا�ش��بة  والت���ريعات  الهي��اكل 
الأمه��ات العازبات «. وتنكّب ه��ذه املحامية اجلزائرية 
عل��ى ق�شي��ة الأطف��ال امل���ردين من��ذ 36 �ش��نة. ويعت��رب 
�شوته��ا م�ش��موعا يف اجلزائ��ر. وت�شي��ف اأّن��ه » يف ظ��ل 
ا�ش��تمرار غي��اب �شيا�ش��ة عام��ة يف ه��ذه امل�ش��األة فاإّن��ه 

�ش��يكون م��ن ال�شع��ب القي��ام ب��اأّي �ش��يء «.
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وتعت��رب نادي��ة اآي��ت زي��ت اأّن ه��ذه الفئ��ة الإجتماعي��ة 
يج��ب اأن تتمّت��ع بوج��ود قان��وين، واأن تع��رف الدول��ة 
بوجودها وتقّر باأّن » الأم العزباء « ب�شكل من ال�شكال، 
ودون اأن يت��ّم ذك��ر ذل��ك، موج��ودة يف قان��ون الأ���رة. 
» وعندم��ا يت��ّم احلدي��ث عن الإع��راف بالأموم��ة فاإّنها 
طريق��ة اأخ��رى لاإق��رار ب��اأّن الأم العزب��اء باإمكانه��ا اأن 
تع��رف بطفله��ا. ولكّنن��ي اأري��د اأن اأرى ذل��ك من�شو�شا 
علي��ه مثلم��ا كان ذل��ك يف قان��ون ال�شح��ة العمومي��ة 
حي��ث كان��ت توج��د دور لاأموم��ة ل�ش��تقبال الفتي��ات 

احلوام��ل قبل ال��ولدة «. 
واأجن��زت املحامي��ة والنا�ش��طة الن�ش��ائية مني��ة ب��ن 
جمي��ع درا�ش��ة قانوني��ة مقارن��ة ح��ول دول املغ��رب 
العرب��ي الثاث، وكانت قّدم��ت نتائجها خال امللتقى 
املغارب��ي الث��اين ال��ذي يحم��ل عن��وان » نح��و اإدم��اج 
اجتماعي و مهني اأف�شل لاأمهات العازبات باملغرب 
العربي « 65، يف تون�س وذلك يف 16 دي�شمرب 2014. ودعت 
يف ه��ذه الدرا�ش��ة، وب�ش��كل وا�شح، اإىل ���رورة اإ�شفاء 
ال���رعية عل��ى الإجها���س يف جمي��ع ال��دول مثلم��ا هو 
احلال يف تون���س، واإىل عدم جترمي العاقات اجلن�ش��ية 
بالرا�ش��ي ب��ن البالغ��ن خارج اإط��ار ال��زواج، اإ�شافة 
اإىل اإقام��ة و�شاي��ة م�ش��ركة ب��ن الآب��اء والأمه��ات 

(مثلم��ا ه��و احل��ال يف املغ��رب).
يتجاه��ل  » القان��ون  اأّن  جمي��ع  ب��ن  مني��ة  وتوؤّك��د 
الأمه��ات العازب��ات ب�ش��كل كام��ل. وه��و ل يتدّخ��ل اإل 
لتج��رمي الن�ش��اء، وذل��ك حت��ى ل ي�ش��مح له��ّن ب��اأن يك��ّن 
اأو ل يك��ّن اأمه��ات عازب��ات، م��ع من��ع الإجها���س يف 
اجلزائ��ر واملغ��رب وجت��رمي العاق��ات اجلن�ش��ية خ��ارج 
اإط��ار ال��زواج بالن�ش��بة اإىل القان��ون املغرب��ي. ول يقّدم 
القانون املدين اإل القليل من احلقوق لاأم وي�شاهم يف 

66 25 نوفمرب هو التاريخ الذي اختارته الأمم املتحدة لاحتفال باليوم الدويل للق�شاء 

على العنف �شد املراأة (يف ا�شارة اىل اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد 
.(CEDAW املراأة

65 كانت هذه هي الندوة الثانية يف �شل�شلة من ثاثة اجتماعات عقدت يف اإطار 

امل�روع الذي يحمل نف�س ال�شم و الذي تديره املنظمة غر احلكومية �شانتيه �شود 
(فرن�شا) و�ركاوؤها يف البلدان الثاثة: اإن�شاف INSAF، و �شبكة اأمان الطفولة بتون�س 

 .(SOS Femmes en Détresse) وجمعية جندة الن�شاء يف �شدة (RAET)

اإحل��اق الإهان��ة بالطف��ل «. و ت�شيف: » ال اأظ��ّن اأّن ديننا 
ي�ش��مح مبث��ل ه��ذا العن��ف �شد الن�ش��اء «.

ر�صييالة مكت�صبة يف و�صائل �لإعالم 
ولكّنهييا تعطييي �لإمتياز حلقوق �لطفل 

اأ�شبح��ت و�ش��ائل الإع��ام يف املغ��رب الي��وم تتن��اول 
مو�ش��وع الأمه��ات العازب��ات والأطف��ال املولودي��ن 
خ��ارج اإط��ار ال��زواج باأك��رث �ش��هولة. كم��ا اأّن تفاعله��ا 
م��ع ن��داءات الإ�ش��تغاثة املر�ش��لة من ط��رف اجلمعيات 
اأ�شب��ح اأكرب. ويوؤكد عمر الكندي، نائب رئي���س جمعية 
اإن�ش��اف » اأّن هن��اك الي��وم برام��ج اإذاعي��ة وتلفزي��ة 
تتن��اول ق�شي��ة الأمه��ات العازبات، وذل��ك رغم وجود 
اأ�ش��خا�س م��ن ذوي املي��ولت الإ�ش��امية الذي��ن مل 
ت�شادفنا معهم اأّي م�ش��كلة « مربزا اأّن هذه امل�ش��األة مل 

تك��ن لتق��ع بهذا ال�ش��كل قب��ل ب�شع �ش��نوات.
اأم��ا يف اجلزائ��ر، فت��ّم اإعامن��ا بتزاي��د ملح��وظ يف 
التط��ّرق مل�ش��األة العن��ف امل�ش��ّلط عل��ى امل��راأة عام��ة 
والأمهات العازبات ب�شكل خا�س يف و�شائل الإعام 
وذلك مع نهاية �شنة 2014. فلقد تغّرت كل املعطيات 
بظه��ور القن��وات التلفزي��ة وو�ش��ائل الإع��ام اخلا�شة، 
بعد اأن كان هذا املو�شوع ل يطرح اإل ب�شكل متوازن 
م��ن قب��ل ال�شح��ف الناطق��ة باللغ��ة بالفرن�ش��ية فق��ط 
وذل��ك بداي��ة م��ن الت�ش��عينات. ح�ش��ب ال�ش��هادات الت��ي 
ا�ش��تقيناها، ف��اإّن �ش��نة 2014 كان��ت ال�ش��نة الأوىل التي 
قام��ت فيه��ا احلكوم��ة اجلزائري��ة، م��ن خ��ال وزارة 
الت�شام��ن الوطن��ي والأ���رة وق�شاي��ا امل��راأة، باإب��داء 
رغبته��ا يف التع��اون م��ع اجلمعي��ات للقي��ام بتغطي��ة 
اإعامي��ة حلمل��ة مقاوم��ة العن��ف امل�ش��ّلط على الن�ش��اء، 

مبنا�ش��بة ذك��رى 25 نوفم��رب 66. 
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وتعت��رب النتائ��ج الإيجابي��ة بالن�ش��بة اإىل الأمه��ات 
العازب��ات واأطفاله��ّن موؤك��دة وذل��ك عل��ى امل�ش��توين 
املتو�ش��ط والطوي��ل، ذل��ك اأّن كّل العوام��ل جتم��ع عل��ى 
ممار�ش��ة تاأثر كبر على هذه البلدان لتقوم بتح�ش��ن 
و�ش��ع امل��راأة وال�ّش��عي اإىل التفت��ح عل��ى امل�ش��توى 
م��ن  املزي��د  لتحقي��ق  وذل��ك  وال�ش��لوكي  الأخاق��ي 

الت�ش��امح والإح��رام. 
الأمه��ات  م��ع  العامل��ة  اجلمعي��ات  اأّن  واحلقيق��ة 
العازب��ات يف البل��دان املغاربي��ة الث��اث تعترب هوؤلء 
الأمه��ات، انطاقا م��ن و�شعهّن يف املجتمع، �شحايا 
للعن��ف (النف�ش��ي، املعن��وي، امل��ادي، الإقت�ش��ادي، 
اإل��خ...). ولذل��ك ف��اإّن ه��ذه اجلمعي��ات تن�ش��ط يف اإط��ار 
�ش��بكات مقاوم��ة العن��ف �ش��د امل��راأة حت��ى ل ي��رك 

» مل��ّف « الأمه��ات العازب��ات جانب��ا. 

توجد في الدول الثالث كثير من شبكات الفاعلين التي تقوم بمدّ يد المساعدة 
لألمهات، ولكنها تقوم أيضا بتمثيل أوسع لحركات نسائية، أو لمقاومة العنف المسلّط 

على النساء والدفاع عن حقوق الطفل وليست غايتنا في هذا العمل أن نقوم بإحصائها. 
وتساهم كل هذه األطراف، من خالل دفاعها وأنشطتها، بطريقة أو بأخرى في التقدّم 

بالقضايا العامة المتعلقة بالدفاع عن المرأة والطفل واحترام حقوقهما لدى الحكومات 
ووسائل اإلعالم والمجتمعات. 

شبكات
لتعزيز الر�سالة 

يف نهاي��ة �ش��نة 2014، و عل��ى خلفي��ة �ش��دور قان��ون 
يح��ّد ب�ش��كل كبر من عمل اجلمعي��ات 67، ورغم التقدم 
املح��رز عل��ى م�ش��توى و�ش��ع امل��راأة، ب��دت م��رمي بّلعا 
رئي�ش��ة جمعي��ة جن��دة الن�ش��اء يف �ش��دة حائ��رة وقلق��ة. 
وتع��ود حرته��ا اإىل �شع��ف م�ش��اركة الدول��ة للمجتمع 
امل��دين. واأم��ا قلقه��ا فم��رّده تزاي��د ظاه��رة احتق��ار 
الأمهات العازبات نتيجة احلمات التوعوّية اخلا�شة 
بق�شي��ة الأطف��ال امل���ردين الت��ي اأخ��ذت تتط��ّور يف 
الب��اد دون اإحال��ة اأو تركيز على ال�شعوبات واأ�ش��كال 
العن��ف الت��ي تتعّر���س اإليه��ا الأمه��ات الات��ي تخّل��ن 

ع��ن ه��وؤلء الأطفال. 
 ،2006 �ش��نة  جمعي��ات  ع���ر  قام��ت  املغ��رب،  ويف 
 (INSAT) واإن�ش��ات   ،(INSAF) اإن�ش��اف  بينه��ا  وم��ن 
املغرب��ي  املر�ش��د  باإن�ش��اء  الن�ش��وي،  والت�شام��ن 

67 القانون 12/06 الذي مّت �شّنه يف 12 جانفي / يناير 2012 والذي و�شع قواعد جديدة 

ملراقبة اأن�شطة اجلمعيات يف اجلزائر وذلك للحد منها ب�شكل كبر. وقد مّت انتقاد هذا 
القانون من قبل العديد من املنظمات احلقوقية اجلزائرية والدولية، وترى منظمة 

العفو الدولية اأن هذا القانون »  يقيد ب�شورة تع�شفية ممار�شة احلق يف حرية تكوين 
اجلمعيات وترفعه بذلك اإىل مرتبة اجلرمية اجلنائية بانتهاكه لالتزامات الدولة جتاه 

القانون الدويل حلقوق الإن�شان  « (البيان العام ملنظمة العفو الدولية ال�شادر يف 
.(2013/003/AI: MDE 28 - 18/12/2013
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للعن��ف �ش��د الن�ش��اء » عي��ون ن�ش��ائية «، وه��و يق��وم 
باإح�ش��اء وحتلي��ل ح��الت العن��ف. كم��ا ظه��رت �ش��بكة 
جدي��دة جلمعي��ات غ��ر حكومي��ة مغربي��ة حت��ت ا�ش��م 
ربي��ع الكرام��ة، وذل��ك يف �ش��هر فيف��ري 2010 (ولك��ّن 
الفك��رة ظه��رت يف 2009)، وه��ي تطال��ب اأي�ش��ا بتطوير 
الإط��ار القان��وين وخا�ش��ة من��ه القان��ون اجلنائ��ي 
حلماي��ة الن�ش��اء م��ن خمتل��ف اأ�ش��كال العن��ف والتمييز.
وم��ن املب��ادرات الت��ي تب��دو اأك��رث الت�شاق��ا مب�ش��اغل 
الأمه��ات العازبات واأطفالهّن، ميكن اأن نذكر مبادرة 
جمعي��ة اإن�ش��اف الت��ي قام��ت �ش��نة 2009 بطل��ب اإج��راء 
ا�ش��تق�شائية وطني��ة له��ذه امل�ش��كلة وذل��ك  درا�ش��ة 
للح�ش��ول عل��ى معطي��ات ملمو�ش��ة لتعمي��ق امل�ش��األة. 
كم��ا اأّن امل���روع كان يه��دف بع��د ذل��ك اإىل الإع��داد 
لعملي��ة دف��اع مهيكل��ة تعق��د ال�شل��ة ب��ن اجلمعي��ات 
العامل��ة ب�ش��كل خا�س عل��ى رعاية ومرافق��ة الأمهات 
العازب��ات وذل��ك للوقاي��ة م��ن خط��ر التخل��ي ع��ن 

الأطف��ال. وه��و م��ا مّت اإجن��ازه بالفع��ل. 
الت��ي  الوطني��ة  الإ�ش��تق�شائية  الدرا�ش��ة  وتغّط��ي 
اأجرته��ا نادي��ة ال���رقاوي ون���رتها بنف�ش��ها �ش��نة 
2010، والت��ي اأ�ش��ر اإليه��ا يف منا�ش��بات عدي��دة يف 

ه��ذا الكت��اب، مرحل��ة متت��ّد م��ن 2003 اإىل 2009. وت�ش��ر 
الكاتب��ة اإىل اأّن » اله��دف م��ن ه��ذه الدرا�ش��ة كان يف 
البداي��ة يتمّث��ل يف الإط��اع عل��ى حقيق��ة الظاهرة من 
خ��ال مناه��ج عدي��دة (كمي��ة و كيفي��ة) وم��ن زواي��ا 
خمتلفة (موؤ�ش�ش��اتية، قانونية، جمعياتية). ويفر�س 

اأن يق��ود ه��ذا العم��ل اإىل التفك��ر يف من��رب نقا���س 
واقراح��ات م�ش��ركة واأن يتق��ّدم بعملي��ة املطالب��ة 
بحماي��ة قانوني��ة اأك��رب لثنائي��ة الأم والطف��ل. انطاقا 
م��ن نتائ��ج هذه الدرا�ش��ة، كان يجب اأن تنطل��ق عملية 
تفك��ر �شل��ب نف���س القط��اع املكّل��ف بالرعاي��ة وذل��ك 
لقي��ادة عم��ل اأك��رث ق��ّوة وفاعلي��ة ل�شال��ح الن�ش��اء «. 
اإىل  املعتم��دة  الطريق��ة  ال���رقاوي  نادي��ة  وتنتق��د 
الي��وم لتوعي��ة املجتم��ع به��ذا املو�ش��وع فتق��ول: » لقد 
اأ�شابتن��ي الده�ش��ة ي��وم ن���رت نتائ��ج ه��ذه الدرا�ش��ة، 
ذل��ك اأّن��ه وبع��د عملي��ة العر���س، ق��ام بع���س الفاعل��ن 
املعروف��ن يف جم��ال تق��دمي الرعاي��ة ب��كل ب�ش��اطة 
باإلغ��اء ه��ذه النتائج م��ن خال اإعادة نف���س العبارات 
فق��رات،  مغت�شب��ات،  ن�ش��اء  كعب��ارات:  املعه��ودة 
اأمي��ات. واإّنن��ي اأعتق��د اأّنه ق��د اآن الأوان لإيقاف عملية 
التعتي��م عل��ى احلي��اة اجلن�ش��ية وتق��دمي الأم العزب��اء 

ك�شحي��ة «.  
وح��ّددت ه��ذه الدرا�ش��ة قائمة م��ن النق��اط والأولويات 
الت��ي اعت��ربت موا�شي��ع للدف��اع �ش��محت �ش��نة 2012 
باإن�ش��اء اإئت��اف ح��ق الطف��ل يف الرعاي��ة العائلي��ة 
ال��ذي يجم��ع 14 هي��كا. وه��و م��ا يجعلن��ا ناح��ظ اأّن 
��ل يف ه��ذه  ق�شي��ة الأطف��ال تبق��ى ه��ي املدخ��ل املف�شّ
امل�ش��األة... وتق��ول فاطم��ة ال�ش��ويكت، رئي�ش��ة جمعي��ة 
وداد وموؤ�ش�ش��تها يف مراك���س، وه��ي جمعي��ة ع�ش��وة 
يف الإئت��اف املذك��ور: » اإّننا نريد اأن نتمّكن من تغير 
العقلي��ات والقوان��ن ل�شال��ح ه��وؤلء الأطف��ال فعندم��ا 

   ال أظن إن ديننا يوافق على كل هذا”
العنف تجاه المرأة.

منية بن جميع قانونية ونا�سطة ن�سائية تون�سية
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تق��وم �شبّي��ة بربي��ة طف��ل ف��اإّن الأم��ر ي�شب��ح �ش��ديد 
التعقي��د. ويف املدّون��ة ل يق��ع احلدي��ث ع��ن الأمه��ات 
العازب��ات اأو ع��ن العائل��ة ذات العائ��ل الواح��د، ب��ل عن 
العائل��ة النموذجي��ة املتكون��ة م��ن الأم و الأب والطفل. 
ث��م اإّن املجتمع باأ���ره ميّر مبرحل��ة تغير ويجب على 

القوان��ن اأن ت�ش��ايره «.
وم��ن عنا���ر الدفاع الت��ي قّدمتها الدرا�ش��ة، ميكن اأن 
نذك��ر: ح��ق الأمه��ات العازب��ات يف احل�شان��ة اأو حذف 
امل��ادة 490، والإع��راف بو�شعه��ّن، واإق��رار م�ش��اعدة 
اإجتماعي��ة لفائدته��ّن، واحل��ق يف الإجها���س، واإدماج 
حقيق��ة احلي��اة اجلن�ش��ية يف احل��وار املجتمعي، حتديد 
�شيا�ش��ة توا�شل موّجه��ة لوقاية جميع اأفراد املجتمع، 
والتوعية ومراقبة املمار�ش��ات داخل امل�شالح العامة 

املتعامل��ة م��ع هذه الفئ��ة الإجتماعية 68.
اأم��ا عل��ى امل�ش��توى الوطن��ي، ف��اإّن الإئت��اف اجلمعوي 
ح��ق الطف��ل يف احلماي��ة العائلي��ة يهت��ّم مبوا�شي��ع 
تتج��اوز جم��ّرد رعاي��ة الأمه��ات العازب��ات واأطفاله��ّن 
ل�ش��مل ح��ق الطف��ل الذي وقع اإيداع��ه يف اأحد املراكز اأو 
الذي مّت تبّنيه ح�شب نظام الكفالة. كما قام الإئتاف 
يف اإطار تناوله املخ�شو�س لو�شع الأمهات العازبات 
واأطفالهّن بجمع 5 جمعيات تهتّم بهذه امل�شاألة وحّدد 

جمل��ة م��ن املطال��ب ذات الأولوي��ة و من بينها: 
الأمه��ات  التميي��ز جت��اه  اأ�ش��كال  •  مقاوم��ة جمي��ع 

واأطفاله��ّن العازب��ات 
•  ح��ق الأطفال يف احل�شول على هوية 

•  ح��ذف املادة 490 من املجلة اجلنائية 
•  اآلي��ة اإج��راء اختب��ار احلم���س الن��ووي وجمانيت��ه اأو 
اإمكاني��ة القي��ام ب��ه بالن�ش��بة اإىل الفئ��ات الأكرث فقرا 
الأمه��ات  لفائ��دة  اإجتماعي��ة  م�ش��اعدة  •  اإق��رار 

العازب��ات. 

و ي�شي��ف عم��ر الكن��دي، نائب رئي���س جمعي��ة اإن�شاف: 
» يج��ب علين��ا لحق��ا اأن نذه��ب يف اجت��اه و�ش��ع اأك��رث 
ليبرالي��ة، فيمك��ن مث��ا اأن نداف��ع عل��ى فك��رة اختي��ار 
الأم لتك��ون اأم��ا عزب��اء «. ومل يذه��ب عم��ر الكن��دي اإىل 
ه��ذا الأم��ر اإل لعلم��ه اجلّي��د باأّن��ه ممك��ن... ورمب��ا بع��د 
ب�شع �شنوات. ثم ي�شيف: » �شن�شل حتما اإىل هذا الأمر 

باأخ��رى «. اأو  بطريق��ة 
و يف اجلزائ��ر و تون���س، ل توج��د عل��ى حّد علمنا �ش��بكة 
ي�ش��ا لاأمه��ات العازب��ات.  م��ن الفاعل��ن موّجه��ة خ�شّ
فف��ي اجلزائ��ر، تنطل��ق حم��ات التوعي��ة يف و�ش��ائل 
الإع��ام ع��ادة م��ن اجلمعي��ات املنا�شل��ة �ش��د العن��ف 
امل�ش��ّلط عل��ى امل��راأة، اأم��ا يف تون���س، فالأم��ر يت��ّم م��ن 
خ��ال املنظمات الن�ش��ائية ولكن اأي�شا عرب النا�ش��طن 

املهتم��ن بق�شي��ة الأطف��ال املتخّل��ى عنه��م. 
وتوج��د يف اجلزائ��ر �ش��بكتان معروفت��ان ب�ش��كل وا�شح 
يف جم��ال مقاوم��ة اأ�ش��كال العنف امل�ش��ّلط عل��ى املراأة، 
وه��ي تت�شّم��ن ب�ش��كل م��ن الأ�ش��كال ق�شي��ة الأمه��ات 
العازب��ات. اأم��ا الأوىل فهي �ش��بكة بل�ش��م، وهي مبادرة 
م��ن مرك��ز املعلوم��ات والتوثي��ق ح��ول حق��وق الطف��ل 
وامل��راأة (CIDDEF)، و ه��ي هيكل ن�ش��ط يف جمال توفر 
املعلومة والتوعية بحقوق الأمهات والأطفال والعنف 
امل�ش��ّلط عليه��م وتراأ�ش��ه املحامي��ة املعروف��ة نادي��ة 
اآي��ت زي��ت. وجتم��ع �ش��بكة بل�ش��م، الت��ي وق��ع تكوينه��ا 
�ش��نة 2008، 14 مرك��ز اإن�ش��ات لفائ��دة الأمه��ات تت��وّزع 
عل��ى جمي��ع اأنحاء الباد. الهدف من عمل هذه ال�ش��بكة 
ه��و جم��ع املعلوم��ات عل��ى املي��دان وبوا�ش��طة امل��وارد 
لاإطاع على الو�شع وامل�ش��اهمة يف تدريب املهنين 
املتعامل��ن م��ع ه��وؤلء الن�ش��اء. وتن���ر ال�ش��بكة كل 
�ش��نة تقري��را ح��ول اأ�ش��كال العن��ف امل�ش��ّلط على الن�ش��اء 
يف اجلزائ��ر. واأم��ا الثاني��ة فه��ي �ش��بكة و�ش��يلة 69، ومّت 

68 انظر على وجه اخل�شو�س مغرب الأمهات العازبات - احلجم، الواقع، والإجراءات، 

والتمثيل وامل�شارات واملعي�س، 2010، اإن�شاف، �س 317 / 316 
69 مل ت�شتجب جمعية مناه�شة العنف �شد الن�شاء والأطفال AVIFE و�شبكة و�شيلة التي 

تن�شطها لطلباتنا للقيام بلقاء معها خال زيارتنا للجزائر، يف دي�شمرب 2014.
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تكوينها �شنة 2000، وهي جتمع ع�رين هيكا ومهنيا 
ميدانيا يتعاملون يوميا مع ق�شية العنف املوّجه �شد 

الن�ش��اء و الأطف��ال.
للن�ش��اء  التون�ش��ية  اجلمعي��ة  ف��اإّن  تون���س،  يف  اأم��ا 
الدميقراطي��ات (ATFD) تعم��ل بن�ش��اط كب��ر لتوعي��ة 
املجتمع بهذا املو�شوع اإ�شافة اإىل التوجيه الق�شائي 
والإجتماع��ي وال�شح��ي لاأمه��ات اأنف�ش��هّن. وجتم��ع 
ح�شان��ة   (RAET 12) تون���س  الطفول��ة  اأم��ان  �ش��بكة 
جمعياتي��ة، وتعم��ل ه��ي اأي�ش��ا، من��ذ 2012، عل��ى تق��دمي 
م�ش��اهمتها يف توعي��ة املجتم��ع وال�ش��لطات العمومي��ة 

بحاجي��ات ه��وؤلء الأمه��ات.

ور�صات توعية للفاعلني �لعموميني 
الفاعل��ن  لفائ��دة  التوعي��ة  ور�ش��ات  تنظي��م  يعت��رب 
العمومي��ن املتعامل��ن م��ع الأمه��ات العازب��ات (يف 
احلال��ة  ومكات��ب  واملحاك��م  ال��ولدة،  م�شت�ش��فيات 

املدنية) ممار�ش��ة متداولة م��ن طرف اجلمعيات عندما 
تكون مدعومة مبمّولن اأجانب. وتتعلق هذه الور�شات 
مبوا�شي��ع متع��ددة ذات عاق��ة باملمار�ش��ات اليومي��ة، 
مبا يف ذلك الو�ش��اطة الإجتماعية والأ�رية واملرافقة 
النف�ش��ية والإجتماعي��ة ل��اأم. اأم��ا هدفه��ا النهائ��ي فهو 
التوعي��ة الإيجابي��ة بحاجي��ات الأمه��ات و اأطفاله��ّن. 

وم��ن جه��ة اأخرى، حت��اول اجلمعيات تدعي��م العاقات 
م��ع ه��ذه املنظم��ات، وذل��ك لتح�ش��ن عملي��ة ا�ش��تقبال 
الأمه��ات، واحل��ّد م��ن اإهانته��ّن، والتقلي���س اأو حت��ى 
الق�شاء على اأ�شكال العنف �شّدهّن وت�شهيل الإجراءات. 
ق��د تتمّك��ن البع���س م��ن ه��ذه اجلمعي��ات م��ن اإم�ش��اء 
اتفاقي��ات تع��اون مع هي��اكل عمومية، ولكن ا�ش��تدامة 
ه��ذه املب��ادرات تبق��ى اأم��را �شعب��ا. اإذ يكف��ي اأن يتغ��ّر 
مدي��ر هي��كل م��ن الهي��اكل حت��ى تنته��ي مدة ���ريانها. 
وي�ش��دق الأم��ر نف�ش��ه عل��ى كّل م�ش��وؤول مّت تغي��ره بعد 
اأن مّتت توعيته، مما ي�شتدعي اإعادة العملية من جديد.
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ويق��ول عم��ر الكن��دي: » نح��ن نعي���س ديناميكي��ة ل 
ت�ش��ّدق يف ه��ذا البل��د ال��ذي ي�ش��هد يف الآن نف�ش��ه تط��ورا 
عل��ى م�ش��توى احلق��وق وانع��دام الثق��ة الجتماعي��ة يف 
عاقة بالو�شع القائم. وميكن اأن نعترب ذلك ب�ش��كل من 
الأ�شكال عودة اإىل �شيا�شة الع�شا واأنا اأعترب ذلك حتول 
اجتماعي��ا. ذلك اأّن التغرات الإجتماعية ترجم اأحيانا 
م��ن خ��ال مظاهر ي�شع��ب فهمها «، وياأتي ه��ذا احلديث 
يف اإط��ار م��ا لحظ��ه ه��ذا املنا�ش��ل م��ن تغّر يف �ش��لوك 
بع���س الأمهات العازبات الات��ي اأ�شبحن اأكرث مطالبة 
للمتعامل��ن معه��ّن يف اإط��ار اجلمعي��ات وامل�شال��ح 
العمومي��ة الت��ي يفر���س اأن تق��ّدم له��ّن امل�ش��اعدة، وهو 
اأم��ر كّن��ا اأ���رنا اإلي��ه �ش��ابقا يف هذا الكت��اب. يعترب عمر 
الكن��دي اأّن ه��ذا الأم��ر ميّث��ل توّجه��ا اإيجابي��ا فالأمهات 
العازبات اأ�شبحن ميتلكن حقوقهّن، ويف املقابل مل يعد 

إنّ مجرّد سماعنا لتحليل عمر الكندي الرئيس المساعد لجمعية إنصاف يجعلنا نشعر 
بآمال وطيدة في المستقبل. عمر الكندي مناضل حقوقيّ، ومدافع شرس عن حقوق 
النساء والفتيات القاصرات في مجتمع يستغلّ بشكل فظيع وعلنيّ عمل » الخادمات 
الصغيرات «، وترأس عمر الكندي الجمعية طيلة أربع سنوات، من 2010 إلى 2014. وهو 

يعتبر أنّ المجتمع المغربي يعيش تحواّل انطلق من أحداث 20 فيفري 2011 وتدعّم 
جزئيا بالمصادقة على قانون األسرة المعدّل، أو المدوّنة الجديدة لسنة 2004. 

 تجاوز الدفاع عن
األمهات العازبات

 اإىل تغيري وجهة املجتمع باأ�رسه

املتعاملون معهّن قادرين على فعل » ما يريدون «. ومن 
املوؤكد اأّن هذا الأمر ل ي�شدق على جميع املناطق، ولكّن 
ه��ذا التح��ّول ميكن اأن يكون دلي��ا على توّجه قوّي نحو 
تط��ّور العقلي��ات واملمار�ش��ات يف املغ��رب، ومل ل، عن��د 

جاراتها. 
واأ�ش��اف: » نحن نعي���س نقل��ة نوعية مهّم��ة. فاملو�شوع 
التقلي��دي للحق��وق غ��ر القابل��ة للتميي��ز مّت تن�ش��يبه م��ن 
خ��ال التق��دم املح��رز نتيج��ة تط��ور الب��اد يف جم��الت 
اأخ��رى «. وباخت�ش��ار، وحت��ى واإن كان ه��ذا الدف��اع 
اله��ادف اإىل احرام حقوق الأمهات العازبات �روريا، 
فاإّن التطورات العميقة التي مت�ّس جميع جوانب املجتمع 
املغربي هي التي �شتتقّدم بالأ�شياء. فالتطورات املحرزة 
ل�شال��ح الأمهات العازبات لي�ش��ت اإل جزءا من جمموعة 

من التغ��ّرات متعددة اجلوان��ب والقطاعات. 
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وعل��ى اأّي��ة ح��ال، وكم��ا بّينت ذل��ك الباحثة وال�ش��تاذة 
نزه��ة ق�شو���س ب�ش��كل �شحي��ح، ف��اإّن » الو�ش��ع الثق��ايف 
الراه��ن للمجتمع��ات الإ�ش��امية ب�ش��كل ع��ام وللمغ��رب 
ب�ش��كل خا���س ومقارب��ة حق��وق الأمه��ات العازب��ات 
والأطف��ال املولودي��ن خ��ارج اإط��ار ال��زواج ل ميك��ن اأن 
تت��ّم م��ن زاوي��ة حري��ة الت�رف يف اجل�ش��د. فه��ذا الأمر 

يتناق���س م��ع املمار�ش��ات واملعتقدات «. اأم��ا املقاربة 
الت��ي تب��دو لها اأك��رث واقعية فه��ي » مقاربة امل�ش��وؤولية 
امل�ش��ركة الت��ي تعتم��د عل��ى مرجعي��ة موج��ودة يف 
الق��راآن ب��دون �ش��ّك و ه��ي '���رورة ع��دم حتّم��ل اإن�ش��ان 

٭تبع��ات اأخط��اء اإن�ش��ان اآخر «.



151 151الدفــاع عن الحقوق  واإلدماج االجتامعي

٭
ناح��ظ اأّن قان��ون ال���رة اجلدي��د يف 
املغ��رب (اأو املدّونة) وال��ذي مّت اإعتماده 
�ش��نة 2004، ق��د مّك��ن م��ن فت��ح ثغ��رات، 
�شغ��رة ل حمال��ة، ولكّنه��ا اأكي��دة فيم��ا 
يتعل��ق بق�شي��ة الأمه��ات الات��ي اأجن��ن 
خ��ارج اإط��ار ال��زواج. و لق��د متكّن��ا م��ن 
الوق��وف عل��ى البع���س منه��ا، وم��ن ذلك: 
اأّن ه��ذه املدّون��ة اجلديدة ت�ش��مح للن�ش��اء 
(ولاآب��اء اأي�ش��ا !) الات��ي اأجن��ن اأطف��ال 
يف اإطار عاقة غر ر�ش��مية، مثل الزواج 

خ��ال  اأو  الفاحت��ة)  (بوا�ش��طة  الدين��ي 
ف��رة اخلطوب��ة، ب��اأن يطل��ن الإع��راف 
ال��زواج  اأن يك��ون  باأب��ّوة الطف��ل، دون 
اإلزامي��ا. ومقارنة مبا كانت عليه الأمور 
قب��ل ذل��ك، وحت��ى واإن كان��ت البيئ��ة غر 
الفاعل��ن  اإىل ح��ّد بعي��د، ف��اإّن  كافي��ة 
املغارب��ة مييل��ون اإىل الإع��راف ب��اأّن ما 

وق��ع ميّث��ل تقّدم��ا ل يرق��ى اإليه �ش��ّك. اأما 
فيم��ا يتعل��ق بالن�ش��اء املتزوج��ات، ف��اإّن 
ه��ذا الن���س اجلدي��د فت��ح طريق��ا وا�ش��عا 
جدي��دا يتمّث��ل يف تقا�ش��م امل�ش��وؤوليات 

ب��ن الرج��ل و امل��راأة �شل��ب العائل��ة. 
وق��ام مل��ك املغ��رب بدع��وة ث��اث ن�ش��اء 
نزه��ة  والأ�ش��تاذة  الباحث��ة  بينه��ّن  م��ن 
للمنظم��ة  املوؤ�ش�ش��ة  الع�ش��وة  ق�شو���س، 
املغربي��ة للدف��اع ع��ن حق��وق الإن�ش��ان، 
للم�ش��اركة كاأع�ش��اء يف اللجن��ة امللكي��ة 

الإ�شت�ش��ارية املكلف��ة �ش��نة 2001 مبراجع��ة 
املدون��ة (الت��ي يع��ود تاريخه��ا اإىل �ش��نة 
1957). و ه��ي تع��رف ب��اأّن ه��ذا املب��داأ 

اجلمي��ل الداع��ي اإىل تقا�ش��م امل�ش��وؤوليات 
مل  فاإّن��ه  هام��ة  خط��وة  اعتب��اره  ورغ��م 
النهاي��ة، يف خمتل��ف  اإىل  تف�شيل��ه  يت��ّم 
م��واد القان��ون. وبالإ�ش��تماع اإىل احلج��ج 

والتف�ش��رات العلمي��ة لنزه��ة ق�شو���س 70، 
ن��درك اأّن الطري��ق ال��ذي يج��ب قطع��ه يف 
م�ش��ار الن�ش��ال م��ن اأج��ل امل�ش��اواة ب��ن 
اجلن�شن يف املغرب ل يزال طويا، ولكّنه 
م��ع ذلك وا�شح املعامل واملراحل. وهو ما 

يبع��ث يف النف���س �ش��يئا م��ن التف��اوؤل. 
اأقواله��ا  م��ن  ن�ش��تنتج  اأن  ميكنن��ا  كم��ا 
اأي�ش��ا اأّنن��ا ل ميكن اأن نتج��اوز اإرثا عميق 
اجل��ذور م��ن خ��ال هدم��ه. والأج��در ه��و 
اأن يق��ع تغي��ره م��ن الداخ��ل والإعتم��اد 
عل��ى فع��ل الزم��ن والتاري��خ وعل��ى عم��ل 
املجتم��ع امل��دين والتط��ورات و التغي��رات 
ويعك���س  التقالي��د.  عل��ى  �ش��تطراأ  الت��ي 
حتّم��ل الن�ش��اء ب�ش��كل دائ��م وف��ردّي ع��بء 
امل�شوؤولية التي يفر�س اأن تكون م�شركة 
م��ع الرج��ال، وه��ي حال��ة منوذجي��ة يف 
العاق��ات اجلن�ش��ية خ��ارج اإط��ار ال��زواج، 
واق��ع جمتم��ع مبن��ّي م��ن ط��رف الرج��ال 
ولفائدته��م، يف اإطار املنطق الأبوي. لذلك 
ف��اإّن كّل تق��ّدم حم��رز م��ن ط��رف الفاعل��ن 
حتقي��ق  اأج��ل  م��ن  امل��دين  املجتم��ع  يف 
امل�ش��اواة ب��ن الن�ش��اء و الرج��ال، �ش��واء 
كان ت���ريعيا، اأو اإجتماعي��ا اأو اإجرائي��ا 

�ش��يندرج �شم��ن ه��ذا الطري��ق الطوي��ل.

على ضوء المدّونة الجديدة في المغرب،
تحّقق خطوة هامة على طريق النضال الطويل

من أجل المساواة بين الجنسين 

 ال يمكن أن نتجاوز إرثا عميق الجذور من ﴿

ه من  خلل هدمه. و االأجدر هو أن يقع تغي�ي

عتماد عىل فعل الزمن و التاريخ. الداخل و االإ

70 ي�ش��تند ه��ذا املق��ال عل��ى مقابل��ة م��ع الأ�ش��تاذة نزه��ة 

ق�شو���س يف ال��دار البي�ش��اء يف 2014/10/16
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٭ اخلروج من و�شع االإنكار
يف احلال��ة اخلا�ش��ة بالأمه��ات الات��ي 
اأجن��ن خ��ارج اإط��ار ال��زواج، يعت��رب ه��ذا 
ق�شو���س  نزه��ة  اإىل  بالن�ش��بة  التط��ور 
وا�شح��ا للعي��ان، وحقيق��ة ل يرتقي اإليها 
�ش��ك. وتق��ول يف ه��ذا ال�ش��اأن: » عندم��ا 
بداأن��ا العمــل �ش��نة 2001 يف اإط��ار اللجن��ة 
امللكي��ة الإ�شت�ش��ارية لإ�ش��اح املدون��ة، 
وعندما كنت اأحاول اأن اأطرح واأدمج، مع 
بع���س اأع�ش��اء اللجن��ة، م�ش��األة الأمه��ات 
العازب��ات والأطف��ال املولودي��ن خ��ارج 
اإط��ار ال��زواج، كان يقال لن��ا اإّن هذا الأمر 
غ��ر موجود، ذلك اأّن العاقة خارج اإطار 
ال��زواج اأم��ر حم��ّرم يف الق��راآن. ومل يك��ن 
هن��اك اع��راف به��ذه الظاه��رة كظاهرة ! 
حت��ى اأّنن��ا مل نط��رح ه��ذه الق�شي��ة م��ن 
خ��ال ظاه��رة الأمه��ات العازب��ات ب��ل 
ع��رب م�ش��األة حق��وق الأطف��ال املولودي��ن 
امل�ش��األة  لأّنه��ا  ال��زواج،  اإط��ار  خ��ارج 
الوحي��دة الت��ي كان بالإم��كان تقّبله��ا 
يف اإط��ار ه��ذه اللجن��ة «. وبذل��ك ف��اإّن هذا 
املو�ش��وع كان من ال�شع��ب علينا طرحه 
و كان الإ�ش��كال الكبر بالن�ش��بة اإلينا هو 
النج��اح يف اإدراج ه��ذه امل�ش��األة يف اإطار 
اأعم��ال اللجن��ة باعتباره��ا متّث��ل م�ش��كلة 

اإجتماعب��ة حقيقي��ة. 
اأو�شح��ت نزه��ة اأّن��ه، ومب��وازاة اأعم��ال 
ب�ش��ّدة  تعال��ت  اأن  اللجن��ة، ح��دث  ه��ذه 

واجلمعي��ات  امل��دين  املجتم��ع  اأ�ش��وات 
املدافع��ة ع��ن حق��وق ه��وؤلء الأمه��ات. 
وذك��رت عل��ى وج��ه اخل�شو���س ال��دور 
اله��ام ال��ذي لعبت��ه جمعي��ة الت�شام��ن 
الن�شوي التي ل ي�شك اثنان يف ح�شورها 
الق��وّي ودوره��ا الرائ��د واأك��رب دلي��ل عل��ى 
ذل��ك زي��ارة الأم��رة ل��ّا �ش��لمى ملقّره��ا 
ودعمه��ا له��ا بهب��ة مالي��ة 71. » لق��د كانت 
ه��ذه الزي��ارة مبثاب��ة الإع��راف الر�ش��مي 
م��ن اأعل��ى ه��رم ال�ش��لطة بوج��ود حقيق��ة 

ت�ش��ّمى الأمه��ات العازب��ات «. 
وعل��ى ه��ذا النح��و ب��داأ الإع��راف به��ذه 
الظاه��رة، حت��ى واإن مل يك��ن ذل��ك اإل يف 
�ش��كل ن���ر تدريج��ي لعب��ارة » اأمه��ات 
عازب��ات « يف املغ��رب وذل��ك خ��ال العقد 
الأول م��ن ال�ش��نوات 2000. ولك��ن مل يك��ن 
هن��اك اأمام اللجن��ة اإل مدخل واحد ممكن 
لتح�ش��ن و�ش��ع ه��وؤلء الأمه��ات وه��و 
يتمّث��ل يف حماي��ة حق��وق الطف��ل. » كانت 
الأ�ش��وات القليل��ة الت��ي ترغ��ب حق��ا يف 
اإح��داث تغي��ر ت���ريعّي يحم��ي الطف��ل 
والأم تنطل��ق م��ن مب��داأ يفر���س وج��ود 
طرف��ن يف ه��ذه العاق��ة. وبذل��ك فاإّن��ه 
ل ميك��ن حتمي��ل الأم كام��ل م�ش��وؤولية « 
اخلط��اأ . » كم��ا يج��ب قب��ل كل �ش��يء اأن 
يوؤخ��ذ ط��رف ثال��ث بع��ن الإعتب��ار وه��و 
اأّي  يتحّم��ل  ل  طرف��ا  بو�شف��ه  الطف��ل، 
م�ش��وؤولية، ويج��ب حماي��ة م�شاحل��ه «.  

اخل��روج  وق��ع  اإن  و  وحت��ى  هك��ذا، 
�ش��يئا ف�ش��يئا » م��ن و�ش��ع الإن��كار «، فاإّن 
امل�ش��األة، ح�ش��ب نزه��ة، مل تناق���س مطلقا 
عل��ى امل�ش��توى الت���ريعي، م��ن حي��ث 
اإع��داد الن�شو���س، ولكنه��ا طرح��ت يف 
اإطار مناق�ش��ة قواعد الن�شب بال�شكل الذي 
وردت عليه يف جملة الأحوال ال�ش��خ�شية 
اإدخ��ال  اقراح��ات  و   (1957 (ل�ش��نة 
اإىل  اإ�شاف��ة  عليه��ا،  التغي��رات  بع���س 
الن�شو���س اجلدي��دة الت��ي يج��ب اإدراجه��ا 
يف قان��ون الأ���رة ل�ش��نة 2004. و تق��ول 
نزه��ة: » كان م��ن املمك��ن بطبيع��ة احلال 
اأن نت�ش��ّور اأّن م�ش��الة احلم��ل خارج اإطار 
ال��زواج وو�ش��ع الأمه��ات العازب��ات، يف 
ظ��ل جمتمع علماين، تعترب م�ش��ائل قابلة 
للط��رح يف ف�شول اأخرى. ولكّن ات�شح اأّن 
ه��ذا الأم��ر م�ش��تحيل. ف��ا ميك��ن اأن تطرح 
ق�شي��ة الأمه��ات العازب��ات اإل م��ن خ��ال 
مدخ��ل حقوق الطف��ل وذلك لوجود قاعدة 
وا�شح��ة يف الإ�ش��ام و ه��ي اأن ل يتحّم��ل 
اأّي �شخ�س نتائج اأخطاء قام بها �شخ�س 
ت عليه اآية يف القراآن «. اآخر، وهو ما ن�شّ

اللعب على الكلمات...
رغ��م اإح��داث ثغ��رة اخلطوب��ة يف قان��ون 
الأمه��ات  ومتك��ن  اجلدي��د  ال���رة 
ل�شال��ح  الأب��وة  اإثب��ات  يف  الراغب��ات 
اأبنائه��ّن يف ه��ذا الإط��ار م��ن اللج��وء اإىل 

71 ت�شر نزهة ق�شو�س اإىل الزيارة التي قامت بها الأمرة لا �شلمى، يف اأكتوبر 2004، رفقة ملكة بلجيكا اإىل مقر جمعية الت�شامن الن�شوي يف الدار البي�شاء. وبهذه املنا�شبة، افتتحت 

الأمرة مركزا للياقة البدنية لفائدة اجلمعية، وهو واحد من امل�شاريع الرائدة من اأجل التدريب املهني لاأمهات.
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اإج��راء اختب��ار ٭ الأ���رة لطل��ب  قا�ش��ي 
احلم���س الن��ووي، ف��اإّن الغمو���س بق��ي 
يل��ّف بع���س الن�شو���س والوا�ش��ح اأّن هذا 
الأمر مل يكن من قبيل ال�شدفة، كما ت�شر 
اإىل ذل��ك نزه��ة. مّت التن�شي���س يف الن���س 
ال�ش��ادر باللغ��ة الفرن�ش��ية عل��ى » جمي��ع 
لتحدي��د  لاإثب��ات  القانوني��ة  الو�ش��ائل 

الأب��وة « 72.  عاق��ة 
ولك��ن الن���ّس العرب��ي 
لف��ظ  ي�ش��تعمل 
(م��ن  » ال���رعي « 
مبعن��ى  ال���ريعة، 
الديني��ة)  التعالي��م 
ب��دل م��ن » القان��وين « 
(باملعن��ى املق�ش��ود 
القان��ون  يف 
الو�شع��ي)، وه��و م��ا 
يعن��ي يف الواق��ع اأّن 
ال��ذي  ه��و  القا�ش��ي 
ه��ذا  اإج��راء  يق��ّرر 
الإختب��ار م��ن عدم��ه، 

 فالن���س القان��وين ّ ل يج��رب عل��ى ذل��ك
(و لق��د كان الأم��ر ممكن��ا ل��و مّت ا�ش��تعمال 
لف��ظ » قان��وين «). و لق��د ع��رّبت نزه��ة عن 
اأ�ش��فها له��ذا الأم��ر م��ربزة اأّن » الغمو���س 
موجود حتى على امل�شتوى الإ�شطاحي 
و لقد مّت الإبقاء عليه لأّنه ل توجد طريقة 
للقي��ام بخ��اف ذل��ك، فمي��زان الق��وى 

يفر���س نف�ش��ه يف مث��ل ه��ذه احل��الت، 
وه��و م��ا اأّدى اإىل الإبقاء على مناطق ظّل 

داخ��ل ه��ذه الن�شوص «. 
كم��ا يوج��د مث��ال اآخ��ر ي��ربز ال�شعوب��ات 
والتداخ��ات الت��ي حت��ّد م��ن ن�ش��ق تط��ّور 
و�ش��ع امل��راأة خ�شو�ش��ا واأّن مو�ش��وع 
العاق��ات اجلن�ش��ية خ��ارج اإط��ار ال��زواج 

يعت��رب ح�ّشا�ش��ا وحمّرم��ا. ول يج��ب اأن 
نن�ش��ى اأّن مث��ل ه��ذه العاق��ات حمّرم��ة 
يف الق��راآن. غ��ر اأّن نزه��ة تق��ّر باأّن��ه » ل 
ميكنن��ا اأن نغ��ّر م�ش��الة حت��رمي الق��راآن 
للعاق��ات خ��ارج اإط��ار ال��زواج. و لكنن��ا 
اإذا طبقن��ا املب��داأ الق��راآين ال��ذي يق�ش��ي 
ب��اأّل يحم��ل اإن�ش��ان اأوزار اأخط��اء غ��ره، 

ف��اإّن ذل��ك �ش��يوؤدي اإىل الإق��رار ب���رورة 
متّت��ع ه��ذا الطفل بحي��اة عادية وهي تبداأ 
انطاق��ا م��ن تكّون��ه يف اأح�ش��اء اأّم��ه، مّم��ا 
يعن��ي ���رورة متابع��ة الأم، ومتتيعه��ا 
بالرعاي��ة ال�شحي��ة يف جم��ال اأمرا���س 
الن�شاء والتوليد و متكينها من الولدة يف 
مركز طّبي وغر ذلك من اأ�شكال الرعاية. 
كم��ا يج��ب توف��ر كل 
م��ا يل��زم له��ذا الطف��ل 
حت��ى يعي���س كغ��ره 
واإذا  الأطف��ال.  م��ن 
املب��داأ،  ه��ذا  طبقن��ا 
فاإّنن��ا �ش��نكون بذل��ك 
ق��د حّملنا امل�ش��وؤولية 
اإىل ال�ش��خ�شن الذين 
اأقام��ا ه��ذه العاق��ة 
الأب  اأي  اجلن�ش��ية، 
انطاق��ا  و  الأم !  و 
م��ن ه��ذا املب��داأ، ف��اإّن 
الق��راآن ل��ن يتعار���س 
يف نظ��ري م��ع اإج��راء 
اختب��ار احلم���س الن��ووي اإعتم��ادا عل��ى 
جمل��ة م��ن احلج��ج اأو الأدّل��ة الت��ي ميك��ن 

ل��اأم اأن تقدمه��ا «.  
فاأي��ن نح��ن الآن م��ن ه��ذا الأم��ر ؟ تخل�س 
نزه��ة يف النهاية اإىل اأّن » هذه التغيرات 
�شتحدث لأّنه ي�شتحيل اأن تقع الأمور على 

 .» خاف ذلك. فهذا هو مبداأ الواقع

  هذه التغييرات ستحدث ألّنه ”
يستحيل أن تقع األمور على خالف 

ذلك. فهذا هو مبدأ الواقع.
االأ�ستاذة نزهة ق�سو�ض

 

72 قان��ون الأ���رة، املدون��ة، امل��ادة 156، الظه��ر رق��م 1-04-22 امل��وؤرخ يف 12 ذي احلج��ة �ش��نة 1424 (3 فيف��ري /فرباي��ر 2004) واملتعل��ق باإ�ش��دار القان��ون رق��م 03-70، اجلري��دة الر�ش��مية رق��م 

5358 ال�شادرة يف 2 رم�شان �شنة 1426 (املوافق ل� 6 اأكتوبر 2005)، �س.667.



�ش��انتي �ش��يد (Santé Sud - فرن�ش��ا): ه��ي منظم��ة 
دولي��ة للت�شام��ن تعمل من اأجل حتقي��ق الرفاه املادي 
والذهن��ي والإجتماع��ي للفئ��ات الأك��رث �شعف��ا. وتدع��م 
ه��ذه املنظم��ة من��ذ 1984 جمموع��ة م��ن الهي��اكل الطبية 
وال�شحي��ة الإجتماعي��ة والإجتماعي��ة يف اأك��رث م��ن 20 

ناميا.  بلدا 

�ش��دة يف  الن�ش��اء  جن��دة   جمعي��ة 
(SOS Femmes en Détresse) يف اجلزائ��ر: و ه��ي تهت��ّم 

من��ذ اإن�ش��ائها �ش��نة 1992 برعاي��ة الن�ش��اء يف ح��الت 
ال�شعف الق�شوى، مبن فيهّن الأمهات العازبات. وهي 
توّفر لهّن خدمات الإيواء يف مراكز الإقامة، والرعاية 
النف�ش��ية، واملرافق��ة الإداري��ة والقانوني��ة، و الو�ش��اطة 

الأ���رّية اإ�شاف��ة اإىل الإدم��اج املهني.

تنزّل هذا الكتاب في إطار مشروع تمّ إطالقه سنة 2013 تحت عنوان » من أجل 
تحقيق إدماج إجتماعي ومهني أفضل لألمهات العازبات في المغرب العربي «. 

أما الهدف الرئيسي من ورائه فهو تعزيز حصول األمهات العازبات على حقوقهنّ 
األساسية وتطوير تمكينهنّ اإلقتصادي واإلجتماعي وذلك بالتشجيع على إدماجهنّ 

اإلجتماعي والمهني. 
يتمحور هذا المشروع حول تدريب المهنييّن على مقاربات عديدة في مجال مرافقة 
األمهات وإقامة شبكة عالقات بين مختلف المنظمات العاملة في هذا المجال على 

المستويين الوطني والجهوي، إضافة إلى توفير المعلومة والدفاع عن الحقوق 
المدنية واإلقتصادية واإلجتماعية لهؤالء األمهات لدى المؤسسات والرأي العام. 

تتمّ إدارة هذا المشروع بشكل مشترك بين المنظمات التالية: 

 للح�ش��ول عل��ى املزي��د من املعلومات حول هذا امل���روع يرجى الإطاع على:
contact@santesud.org

مب�ش��اعدة الإحتاد الأوروبي والوكالة الفرن�ش��ية للتنمية 

املعه��د الوطن��ي للت�شام��ن م��ع الن�ش��اء 
يف حمن��ة (INSAF) باملغ��رب: وه��ي جمعي��ة 
تق��ّدم خدم��ات الإ�ش��تقبال والإن�ش��ات الإجتماع��ي 
اإ�شاف��ة اإىل الإي��واء وامل�ش��اعدة عل��ى اإيج��اد ال�ش��كن، 
واحل�شول على اخلدمات الطبية والنف�ش��ية، واملرافقة 

واملتابع��ة بالن�ش��بة اإىل الأمه��ات و اأطفاله��ّن.

�ش��بكة اأم��ان الطفولة بتون���س: وه��ي جتمع 
املنظم��ات الت��ي تدير وحدات �ش��كنية حلماية الأطفال 
الوح��دات  الأ���ري. وتق��وم ه��ذه  للدع��م  الفاقدي��ن 

برعاي��ة ومرافق��ة الأمه��ات العازب��ات واأطفاله��ّن.



.](Autres mots) الكاتب: لو�ش��يانا اأو�ش��وا–ليفرب ]وكالة اأوتر مو
.](Point de Vue SAS) املديرة الفنية: �شي�ش��يل �ش��اتان ]���ركة بوان دي يف امل�ش��اهمة

الر�ش��ومات الت�شويرية: فان�ش��ان كروفيلييه و �شي�ش��يل �شاتان.
���س الدمج (الويب): فان�ش��ان كروفيلييه. متخ�شّ

الرجم��ة (اإىل اللغ��ة العربي��ة): رو (RHO) للخدمات متعددة اللغات. 
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