
ما ال يجدر بالطّفل قوله.

الحق يف حريّة التّعبري لدى األطفال القاطنون يف مناطق غرب الجدار 
الرّميل.

الُكتّاب
م. ج. هومبان، ف. بريرش ، ك  كريلس، إ.  كليبَنوفسيك، م. 

فونيالكوس.
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ماريكا هومبان 
فريق بحث جامعة ماسرتيخت
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هاتف

تويرت

فيسبوك

www.childrensrightsresearch.com
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childrensrights@maastrichtuniversity.nl):

@marieke_hopman:

Research On Childrens Rights:

إّن حريّة الّرأي ال تعني حامية الخطأ وإعطائه حق الحياة، فأقىص ما يناله الخطأ أن يعيش ريثام يُعدم ويتوارى. 
والطّريق التي نُؤثِرها أن نُحارب الِفكرة بالفكرة.

عند القيام بدراسة عن حقوق األطفال، هناك طرف واحد معني وهو األطفال أنفسهم. تتمثّل مصلحة هذا الطّرف يف 
الحصول عىل متثيل َجيِّد وموضوعي للحقائق وعرض لنتائج الّدراسة متجاوزاً الطّرفَْي املتنازَعْي

املناطق املعنّية بالبحث

-  محمد الغزايل، عامل وُمفكِّر إسالمي مرصي.

ـ جان برونك، املَُمثِّل الخاص الّسابق لألمم املُتَّحدة.

هذا التقرير يدرس أحوال األطفال املقيمني يف املنطقة التي 

•     تطلق عليها من قبل األمم املتحدة اسم مناطق غرب الجدار  
       الرّميل،

•     تطلق عليها السلطات املغربية اسم املقاطعات الجنوبية 
•     تطلق عليها السلطات الصحراوية اسم األرايض املحتلة 

وباالشارة اىل الخريطة املرفقة، فهي املنطقة املتواجدة إىل يسار 
الخط األحمر. ونظراً ألن هدف هذه الدراسة هو البحث يف حقوق 

األطفال القاطنني يف هذه املنطقة، فسوف يتم استخدام مسمى 
مناطق غرب الجدار الرّميل الذي أطلقته األمم املّتحدة عليها دون 

االنحياز اىل طرف دون اآلخر. 
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مقّدمة

هم التّعبري  طبقاً للقانون الدويل، فإن حريّة التّعبري هي حق مكفول لجميع األطفال. هذا يعني أن من حقِّ
عن آراءهم، كام أنَّه من حقهم التزام الصمت إن أرادوا ذلك. مام يعني أن لهم حق الوصول اىل أي معلومة 
يجدونها مثرية لالهتامم، باإلضافة إىل الّسامح لهم مبشاركة أو نرش أي فكرة أو إبداء أي رأي دون أن يرتتب 

أو ينجم عن ذلك عواقب سلبيّة. هذه الحريّة مهّمة لنمو األطفال، فهي تُساعدهم عىل تطوير أفكارهم 
الخاّصة، لتأهلهم فيام بعد ليكونوا مواطني فاعلي يف الحياة العاّمة.

فهل يتمّتع أطفال الّصحراء الغربّية بهذا الحق؟ منذ أكرث من سنَتنْي ونحن، كفريق بحث من جامعة 
ماْسرتِخت، نطرح هذا السؤال. ويف هذا الّتقرير نشارككم ما توّصلنا له من إجابات.

رجة األوىل، اىل األشخاص املقيمي يف مناطق غرب الجدار الرّميل. ويستهدف  ه، بالدَّ ان هذا التقرير ُموجَّ
التقرير عىل وجه الخصوص جميع الراشدين الذين يقومون بالعناية بشؤون األطفال من سياسيّي ومعلّمي 

وأولياء األمر، إىل األرس واملجتمع.

نرجو أال يغيب عن أذهانكم أثناء قراءتكم لهذا التقرير، أننا نلتزم الحياديّة التّامة، وأننا لسنا منحازين 
ألي طرف من طريف الّنزاع سواًء الصحراوي او املغريب. وحيث أن النزاع القائم أمر ال ميكن تجاهله أو 

إنكاره، فإنه ال بد من ذكره أو اإلشارة إليه يف مواقع ِمن هذا التقرير حيث يتطلب األمر. لذلك، فنحن نود 
منكم وأنتم تقلبون صفحات هذا التقرير أن تضعوا نصب أعينكم هؤالء األطفال املقيمي يف هذه املنطقة 
بعيداً عن خلفياتهم. فهم يذهبون إىل املدرسة ويعيشون معاً، وهم املستقبل، لكن حقوقهم يتم انتهاكها 

واخرتاقها كل يوم. لذا، ويف حال االعرتاض عىل أي معلومٍة يف هذا التّقرير، نرجو أن تحرصوا تفكريكم 
واهتاممكم بهؤالء األطفال فقط. وكل ما نسعى إليه يف هذا التقرير هو محاولة تزويدكم بكل ما توصلنا 

إليه من معلومات، إضافة إىل مشاركتكم بعض األفكار حول كيفية حامية حقوق هؤالء األطفال بشكل 
أفضل يف املستقبل.

املناطق املعنّية بالبحث

 مقّدمة

آلّية البحث

ما هو الحّق يف حريّة الّتعبري؟

ما هي أهمّية الحّق يف حريّة الّتعبري؟

هل يتمّتع األطفال يف مناطق غرب الجدار الرّميل بالحق يف حريّة الّتعبري؟

الّروايات

العواقب

رواية ثالثة

ماذا بإمكانك أن تفعل؟
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آلّية البحث
وهكذا تراوحت أعامرهم:

من أجل اإلجابة عن السؤال املطروح سابقاً، فيام إذا كان األطفال الذين يعيشون يف مناطق غرب الجدار 
الرّميل يتمتعون بحق حريّة الّتعبري عن أنفسهم، فقد متّت االستعانة بأربعة مصادر رئيسة للمعلومات 

وهي كالتايل: 

ني
جيب

ست
امل

د 
عد

الفئات العمرية

البحث امليداين يف الّصحراء الغربّية:
أمضت باحثتان من فريقنا من جامعة ماسرتخت بهولندا مّدة ١٨ يوًما يف مناطق غرب الجدار الرّميل. 

وقد قامتا بزيارة العيون وبوجدور والّداخلة وبعض القرى الّصغرية. خالل هذه الفرتة، سافرتا كسائحتَْي 
دون اإلعالن عن الهدف من زيارتهام، وذلك خوفاً من عرقلة الّسلطات املغربيّة لتحركاتهام وبالتايل تعطيل 

البحث.

 مقابالت: شخصيًّا وعرب اإلنرتنت
قمنا بإجراء ٥٧ مقابلة، منها ٣١ مقابلة شخصيّة خالل زيارة الباحثتان ملنطقة البحث، بينام ال ٢٦ مقابلة 

الباقية متت عن طريق وسائل التواصل االجتامعي.  شّكلت الّنساء ٢٥٪ من املستجيبي، أّما الرّجال فَشكلوا 
٧٥٪. تَوزَّعت خلفيّات املستجيبي عىل الّشكل التّايل:

 مراجعة أدبّية
متت منا بدراسة مصادر مختلفة بلغات مختلفة )عربيّة، انجليزيّة، فرنسيّة، اسبانيّة(. هذه الّدراسة 

تشمل أبحاث أكادميية تقارير لجمعيّات غري حكوميّة، مقاالت صحفية منشورة عرب اإلنرتنت، باإلضافة إىل 
املعلومات املوجودة عىل املواقع االلكرتونية. ميكنكم أن تجدوا أهم املراجع التي استندنا إليها ُمَذيَّلة يف 

خامتة هذا التّقرير. 

الّتشاور
شاركنا مسودة عن هذا التّقرير مع أكرب عدد ممكن من الجهات الفاعلة املعنيّة بشؤون األطفال وطلبنا 

املساهمة بأرائهم.  

وهكذا تراوحت أعامرهم:

مل نجِر أي مقابلة مع أي طفل حرصاً عىل سالمتهم. ولكن تم التّواصل مع من بلغوا سن الرّشد مؤّخراً )أي 
ما بي ١٨- ٢٤ سنة( باإلضافة إىل مقابالت مع اآلباء واألمهات حيث أنهم يتعاملون مع األطفال يومياً، 

بهدف نقل واقع األطفال املقيمي يف منطقة البحث. ولقد تم األخذ باالعتبار تلك املعلومات الّتي تتعلّق 
بأحداث الّسنوات العرشة األخرية فقط.

الخلفّيات

١

٢

٣

٤

مغربّيون 

١٨ – ٢٤ ٢٥–٢٩ ٣٠–٣٤ ٣٥–٣٩ ٤٠–٤٤ ٤٥–٤٩ ٥٠–٥٤ ٥٥–٥٩ ٦٥–٦٩

٢٦٪١٥

٪٤٦

٪١٢

 ٪١٦

٢٦

٧

٩

صحراويّون

خلفّيات أخرى

مجهول
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“

ما هو الحّق يف حريّة الّتعبري؟

قبل ان نطلعكم عىل نتائج دراستنا، نريد أوالً تفسري حقيقة ما يعنيه 
الحّق يف حريّة الّتعبري. 

استناداً اىل القانون الدويّل، حّريّة الّتعبري هي حّق لكل إنسان يف العامل، 
مبن فيهم األطفال. وهذا الحّق مكفول يف اإلعالن العاملّي لحقوق 

اإلنسان كام يف معاهدة حقوق الطّفل. وقد أقرّت دولة املغرب هذه 
الحقوق من خالل تصديقها عىل هذه املعاهدات.

هذا يعني أن كل شخص يف مناطق غرب الجدار الرّميل له الحّق بأن 
يُعرّب عن رأيه بحّريّة أو أن يلتزم الّصمت يف أي موضوع يُطرح عليه. 

وهذا يعني أيضاً ان كل شخص يف مناطق غرب الجدار الرّميل له الحّق 
يف قراءة، مطالعة ومناقشة أي معلومة كانت، األمر الّذي يعني أنه ال 
ميكن ألحد وال حّتى لسلطة الّدولة أن تحّد من هذا الحق بأي طريقة 
كانت. إاّل أّن إحدى أهم إستثناءات هذا الحّق وهو أنه ال يحق ألي 

شخص استعامل العنف أو حمل الغري عىل استعامله. 

ما هي أهمّية الحّق يف حريّة الّتعبري؟ 

تتعّدد أسباب أهمّية حّق حريّة الّتعبري. يف هذا الّتقرير، نذكر منها 
األسباب الّتي تنطبق عىل األطفال يف مناطق غرب الجدار الرّميل.

اوالً: التّعبري عن أفكار صحيحة أو غري صحيحة، هو أمٌر بغاية 
األهميّة.

يعترب الفيلسوف جون ستيوارت ميل أنه من الّضورّي الّسامح 
للجميع بالتّعبري عن أفكارهم، مبعزٍل عن ما إذا كانت صحيحة. 

وذلك لثالثة أسباب:

ا معرفة الحقيقة، لذا ال ينبغي مامنعة أي فكرة  ١. من الّصعب جدًّ
قد نجدها غري صحيحة، فقد يُثبت لنا العكس.

٢. إذا كنت تعتقد أنّك عىل صواب، فمن املمكن أن ترّسخ هذه 
املعرفة بشكٍل أقوى إن تواجهت بباطل. لذا، إذا حظرنا التّعبري عن 

أي فكرة باطلة، لن نتمكَّن من رؤية الحقيقة بشكل أوضح. 

٣. ال ميكننا الوثوق بصّحة فكرٍة ما، إذا كان ممنوع معارضتها. 
ال يستطيع اإلنسان إدراك صّحة معلومٍة ما إال من خالل 

اإلصغاء ملختلف اآلراء. 

ثانياً: حّريّة التّعبري هي جزأٌ ال يتجزّأ من الّنمّو الثّقايّف. 
بحسب الخبري االقتصادّي، أمارتيا سن، تحتاج ثقافة أي مجتمع إىل 
أفكاٍر جديدة يك تتطّور. إن حرصنا الحقيقة بفكرة واحدة وحيدة، 

ومنعنا اقرتاح أفكار جديدة، ال ميكن لثّقافتنا أن تنمو.

ثالثاً: حّريّة التّعبري رضوريّة للقيادة الّسياسيّة الرّشيدة. 
لقد اخترب الحاكم الّصيني الديكتاتوري ماو عواقب منع املواطني 
من التّعبري عن آرائهم وخرباتهم بحّريّة. فقد شّكل انعدام الحّريّة 
يف الّصي، عنرصاً مهامً من العنارص الّتي أّدت إىل املجاعة الّصينيّة 

)١٩٦١ - ١٩٥٨(، موِديًة بحياة ٣٠ مليون شخصاً تقريباً. خِشَ 
املواطنون الّصينيون من تقديم شكوى أو مشاركة حقيقة ما يحصل، 
وبالتّايل مل تكن القيادة الّصينية عىل علم مبدى خطورة املوقف. لذا، 

حّريّة التّعبري رضورية ليتمّكن الّشعب من إبالغ القادة الّسياسيّي 
بحقيقة ما يجري يف البالد.

رابعاً: حّريّة التّعبري رضوريّة لنمّو األطفال. 
عندما يكون الطّفل حرًّا يف تبادل األفكار مع اآلخرين، فإن هذا 

يساهم يف منّوه. يتعلّم الطفل حينها الّنظر إىل قضيٍّة ما من وجهات 
نظٍر مختلفة، واالستامع إىل آراء متعّددة، وِمن ثّم اتّخاذ قراره 

وتشكيل رأيه الخاص. نتيجًة لذلك، يدرك الطّفل أن االختالف يف 
اآلراء أمٌر طبيعّي، فيتعلّم كيفيّة التّعامل مع ورصد هذه االختالفات. 
كام أنه يتعلّم عدم تصديق كل ما يسمعه، بل يتعلّم التّفكري الّنقدّي 

وجمع املعلومات. 

أشار أحد من متت مقابلتهم )املقابلة رقم ٥7: موظَّف/ة 
يف جمعّية غري حكومّية مغربّية ضمن الفئة العمريّة ٦٥ - 

٦٩(، أّن حّريّة الّتعبري رضوريّة لتطّور املجتمع، قائالً:

يجب أن نُنّمي األطفال، ألنّهم كبار الغد، وهذه البالد بحاجٍة ماسٍة 
إىل أناٍس ُمتَقّدمي وُمتَعلّمي. ستساهم حّريّة التعبري يف تطوير البالد 

]...[ إذا كّنا نتقبّل كل يشء دون انتقاد، فلن نكون قادرين عىل 
التّقّدم، ولن تتحسن األمور، بل إّن األمور ستبقى عىل حالها. ومن 
ثم لن يتم دفع البالد لتحسي نفسها. هذا هو أساس الدميقراطيّة: 

الّسلطة والقوة املعارضة.



“
هناك تعابري ال يجب عىل الطّفل أن يتفّوه بها، وذلك إحرتاماً لألّمة، 

لوالديه، لعائلته وكذلك أيضاً إحرتاماً لنفسه. فمثالً ال ميكنك القول 'ال 
أحّب، أو أكره املغرب. ال أريد أن أعيش هنا.' هذا قد يؤذيك، علامً 

أنّك لن تدخل إىل الّسجن بسبب هذا القول، إمنا ستجد أن أفراد 
املجتمع ينتقدونك عىل مواقع التّواصل اإلجتامعّي ويصفونك بأنك 

'فتاة سيّئة، ال تستحق الحياة.'

مقابلة رقم ٥٢: امرأة مغربّية ترعرعت يف الّصحراء الغربّية 
وتسكن فيها، يرتاوح عمرها بني ١٨ و٢٤ سنة:

العقوبة القانونية املرُتتِّبة عىل مخالفة هذه القواني هي إّما الحبس 
مّدة ستّة أشهر إىل خمس سنوات، إّما الغرامة املاليّة الّتي ترتاوح 

قيمتها بي عرشين ألف اىل خمسامية ألف درهم، و/أو التّجريد من 
بعض الحقوق املدنيّة. ولكن مهام كان الفعل الخاطئ املُرتكب، ال 

يحّق للرّشطة ُمامرَسة أي شكل من أشكال التّعذيب بحّق أي شخص 
حتّى ولو اعترُب مجرماً. كام هو ممنوع عىل عنارص الّشطة أن تقوم 

بجرح أو رضب طفل دون سّن الخامسة عش. ال ميكن توقيف 
األطفال الّذين هم دون سن الثّانية عرش، وال ميكن حبس األطفال 

الّذين يرتاوح عمرهم بي ١٢ و١٨ سنة إال يف حالة الّضورة القصوى.

يف الواقع، هناك ثالث طرق تلجأ إليها الّسلطات املغربيّة ملواجهة 
األطفال الّذين يتخطّون حدود حّقهم يف حريّة التّعبري:

مجتمع مناطق غرب الجدار الرّميل
عىل الّصعيد االجتامعي، هذه املحرّمات مفروضة من قبل أفراد 
املجتمع نفسه، بحيث يفرضون عىل بعضهم رقابة ذاتيّة. هذه 

الرّقابة تدخل حيّز التّنفيذ من خالل انتقاد األشخاص الّذين يجرؤون 
عىل مناقشة أيًّا من املحرّمات علناً. وارد ايضاً اللّجوء اىل مجابهة 

هذه الجرأة بالعنف. هكذا يتعلّم األطفال منذ نعومة اظافرهم أن 
مناقشة هذه املواضيع علناً أمراً ممنوعاً.

أّوالً، العقاب املبارش:
عند قيام أي طفل بأي فعل ميّس باملحرّمات املذكورة أعاله، 
يتعرّض للّضب من قبل عنارص الرّشطة، و/أو يتّم حجزه يف 

مركز الرّشطة ملّدة ليلة واحدة أو ليلتان

ثانياً، الّتجريم املبارش:
قد تالحق عنارص الرّشطة هؤالء األطفال يف حال تبّي أن 

ذويهم كانوا عىل دراية بوقوع الفعل املخالف للقانون.

ثالثاً، الّتجريم غري املبارش:
عاين األطفال بشكل غري مبارش يف حال متّت معاقبة أحد 

أفراد عائلتهم بسبب التّطرق إىل هذه املُحرّمات، عىل 
سبيل املثال: فقدان العائلة للّشخص املعيل لها، اضطرارها 
اىل االنتقال من منزل اىل آخر، خضوع املنزل للمراقبة، أو 
مشاهدة شخص يتعرّض للّضب من قبل عنارص الرّشطة.

التّجريم غري املبارش لألطفال بسبب تجاوز ذويهم للحدود 
املوضوعة من قبل الّدولة عىل الحّق يف حريّة التّعبري، يتمثَّل 

خري متثيٍل من خالل شهادة هذا الوالد والّناشط الّصحراوي:
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هل يتمّتع األطفال يف مناطق غرب الجدار الرّميل 

بالحق يف حريّة الّتعبري؟

من الصعب الجزم بشكل قاطع واالجابة عىل هذا السؤال بنعم 
أم ال. نظريًّا، يستطيع األطفال يف مناطق غرب الجدار الرّميل أن 

يعرّبوا عن أنفسهم بحرية، وهذا يشمل الحّق يف تكوين أفكارهم 
الخاّصة والّتعبري عنها، كام يشمل الحق يف الّتظاهر الّسلمي وحريّة 

املعتقد الديني. ينص القانون املغريّب عىل هذه الحقوق )دستور 
٢٠١١: املواد ٣، ٢٥، ٢٩(. ميكن ألطفال مناطق غرب الجدار الرّميل 
املشاركة يف العديد من املناقشات، إمنا يف الوقت عينه هناك العديد 
من املواضيع التي مُينع عليهم ذكرها العتبارها من املحرّمات. ومن 

هذه األمور التي ال يسمح الخوض فيها التايل:

أوالً، انتقاد أو إهانة امللك و/أو عائلته 
ثانياً، التّساؤل عن واقع الّصحراء الغربيّة، خاّصًة ما إذا كانت مغربيّة 

أم ال.
ثالثاً، التَّشّكيك يف الّدين )اإلسالم(.

رابعاً، العالقات الجنسيّة خارج إطار الزَّواج، أو كل ما يتعلّق 
بالتّفضيالت الجنسيّة غري املغايرة.

من يُحّدد هذه املحرّمات؟  لإلجابة عىل هذا السؤال ببساطة: تقريباً 
جميع الراشدين القاطنون يف الّصحراء الغربيّة. لألهل دور كبري 

عىل هذا الّصعيد، إذ إنّهم يَحّدون من قدرة أطفالهم عىل التّعبري 
من خالل منعهم من الخوض يف مواضيع معينة ومعاقبتهم يف حال 

عدم التزامهم بهذه التَّعليامت. إضافًة إىل ذلك، يأيت دور املعلمي 
يف الّصفوف املدرسيّة بحيث يقيّدون من حرية املناقشات التي تقع 
يف الّصف. خلقت الّسلطات املغربيّة ثقافة مجتمعيّة عاّمة تُعرّبعن 

انعدام يف الحريّات وذلك من خالل القواني، والعقوبات املبارشة 
وغري املبارشة. وبذلك، مَتّكنت مختلف الجهات الفاعلة من تقييد 

الحّق يف حريّة التّعبري لدى األطفال القاطني يف مناطق غرب الجدار 
الرّميل، من ضمن هذه الجهات:

 
 الّدولة املغربّية 

وفقاً للقانون املغريّب، أي ترصُّف ميّس بقدسيّة املحرّمات املذكورة 
أعاله، مهام كانت طبيعته، يُعترب مخالفاً للقانون. فهو ممنوع 

عىل سبيل املثال 'االستهزاء، إهانة و/أو تقليل من احرتام امللك و/
أو العائلة امللكيّة '. مناقشة أمور الّصحراء الغربيّة ال يعترب مخالفاً 
للقانون، إمنا ذكر أي ما ميكنه 'املّس بالّسالمة اإلقليميّة للمملكة'، 

مام يصّب يف املعنى نفسه. كام يُعترب مخالفا للقانون، 'التّقليل من 
شأن الّدين اإلسالمّي'، االنخراط يف عالقات مثليّة او مامرسة الجنس 

خارج إطار الزّواج، ومشاركة اتّهامات أو معلومات باطلة عن القادة 
الّسياسيّي يف الّدولة املغربيّة.

“
مقابلة رقم ٤٥ )عرب اإلنرتنت(، والد وناشط صحراوي عمره 

بني ال٤٥ وال٤٩: 

زارت الرّشطة منزيل عدة مرات، )كان هناك( مراقبة متواصلة ملنزيل 
ماّم افزع ابنتي، كانت خائفة بشكل دائم ]…[ فغالباً ما كانت تقول 

يل 'علينا أن ننتقل اىل مكاٍن آخر يا أيب'. ال ميكنها الّصمود، قالت يل 
'أيب يجب أن نرتك مدينة العيون. يجب أن ننتقل اىل مدينة أخرى أو 

بلد آخر.' وما زالت حتّى اليوم تطلب مّني ان ننتقل ونرتك منزلنا. 
]...[. صدقاً، انا أفكر يف املوضوع. بَلغت الحادية عرش من عمرها 
وأنا ال أقوى عىل املقاومة. لقد أخربتها سابقاً ما حصل مع والدي. 

قد تّم إلقاء القبض عليه عام ١٩٧٦، لذا مل أرَه أبداً. أخربت ابنتي انه 
رمّبا يوماً ما، قد ال تراين مجدداً. قد يتم توقيفي، احتجازي، سجني، 

أو حتّى قتيل.



 املدرسة 
للمدارس دور كبري عىل هذا الّصعيد، إذ أنّها تحافظ عىل قدسيّة 

محرّمات الّدولة املغربيّة، وذلك بالّنسبة للمعلمي والتاّلمذة عىل حدٍّ 
سواء. يختلف هذا األمر من مدرسة اىل اخرى، إمنا بشكل عام، مُينع:

•       انتقاد/ التّشكيك يف الّدين
•       مناقشة األمور الجنسيّة/ امليول الجنسيّة غري املغايرة

•       مناقشة نّزاع الّصحراء الغربيّة 
•       انتقاد/ التّشكيك بالعائلة امللكيّة

تطرح هذه املواضيع عىل التاّلميذ من خالل املناهج الدراسية بشكل 
مبارش، مثالً يف صفوف التّاريخ والجغرافيا. إمّنا وعىل الّرغم من ذلك، 
الّدراسة تقترص عىل "الحقائق" التي يرسدها الكتّاب من وجهة نظر 
مغربية قوميّة، أّي أّن هذه املواضيع مطروحة عىل التاّلميذ ُوفْقاً ملا 
يناسب الّدولة املغربيّة )مراجعة صفحة ١٤(. كام أّن التّحاور فيها 

ممنوع. ترتتّب عواقب عدة يف حال عدم انصياع أي من التالميذ 
لتلك األوامر الصارمة، مثالً أن مُينح عالمة "راسب"، أو يتعرّض للتّنّمر 

من قبل زمالئه يف الّصف. كام ميكن لألساتذة التّواصل مع ذويه، 
أو حتّى ممكن أن يتعرّض للطّرد من املدرسة. ويف املقلب اآلخر، 

إذا أتت املخالفة من أحد املعلّمي فيتعرّض شكاٍو من األهايل و/أو 
التاّلميذ، أو للّنقل إىل مدينة أخرى، أو حتّى إىل الرّصف من العمل. 
كام وأنه من املفرتض من املعلّمي اإلبالغ عن أي تلميذ تصدر عنه 

مخالفة

العائلة
العائالت يف مناطق غرب الجدار الرّميل يربّون أوالدهم عىل معرفة 

ما هي األمور املمنوع التحّدث عنها أو مناقشتها، حيث يكون 
العقاب األكرث شيوعاً للطفل الذي يخالف التعليامت هو الضب من 

قبل أهله أو إخوته، أو التّهميش، كام يُفرسِّ اآليت:

“

الّشخص الّذي ال يصيّل هو خارج عن اإلسالم يف اعتقاد املسلمي ]...[ 
تتوقّف ]العائلة[ عن التّحّدث معه، وال تتشارك يف األكل معه. هذه 
هي الطّريقة التي تجعل الطّفل يصيّل وال يسأل، حتّى يتحدث معه 
والده. لدّي صديق ملحد يف مدينة الّرباط، ال ميكنه إخبار أحد عن 
إلحاده. منذ صغره وهو ميلء بالتّساؤالت عن الله والّدين، لكّنه مل 

يتمّكن من مشاركة هذا األمر مع أحد بسبب خوفه.

مقابلة رقم ٤٦ )عرب اإلنرتنت(: شاب صحراوّي يرتاوح 
عمره بني ٢٥ و٢٩ سنة:



وجهة نظر املغاربة الَقْوِمّيني يف حريّة الّتعبري يف 
مناطق غرب الجدار الرميل

جميع الناس يف املغرب، مبن فيهم الّذين يسكنون يف اإلقليم 
الجنويب، يتمتّعون بحريّة تعبري مطلقة. الّشعب الّصحراوي 

يشكل جزء من الّشعب املغريّب، وهناك عّدة مبادرات تهدف اىل 
حامية هويّتهم. التّظاهر الّسلمي أمٌر مسموح، إمنا الغري الّسلمي 
فممنوع. توجد مجموعة صغرية تتّسم بالعنف تدعى بوليساريو، 

وهي مقّربة من الجزائر، تّدعي ملكيّة الّصحراء الغربيّة. 
هذه املجموعة حريصة عىل استخدام العنف بهدف االستيالء 
عىل املنطقة. بعض االشخاص الصحراويون الذين يسكنون يف 

الّصحراء الغربيّة ينتمون إىل مجموعة البوليساريو. يلجأ هؤالء 
االنفصاليون الستعامل العنف ضد الّسلطات املغربيّة. وكمثال 

عىل ذلك جرمية القتل مع سبق االرصار وتشويه الجثث املرتكبة 
بحق ١١ عنرص من الرّشطة املغربيّة والحامية املدنيّة خالل 

أحداث اكديم إزيك. يستغّل االنفصاليّون أطفالهم لهذه الغايات 
العنفيّة، من خالل ارغامهم عىل التّظاهر ورمي الحجارة عىل 

رجال الرشطة، ما يُعترب انتهاكاً لحقوق هؤالء األطفال. “

“

دولة املغرب كانت "املغرب الكربى"، ممتدة حتى موريتانيا، لكن وسع 
امتدادها َصّعب مهّمة التّحكم فيها، ولذلك أصبحت دولة املغرب 
"الّصغرى" التي نعرفها اليوم. لكن عند مغادرة اإلسبان الحقاً، عاد 

املغرب اىل أراضيه القدمية.

نشاهد ولداً ال يرتدي شيئاً سوى مالبسه الّداخليّة، تتحرّك عدسة 
الكامريا حوله، ينظر اىل األرض، يتم أخذ بعض الّصور أيضاً. يوجد 

أثر لعّدة جروح عىل جسده.

ولد )عمره ١٤(: ' كنت يف شارع داداش. عربت الزّقاق. رأيُت 
بعض الّناس يركضون. ثم حاوطتني مجموعة من عنارص الرّشطة. 
قاموا بأخذي إىل مكان معزول يقع خلف محطّة سيارات األجرة 

يف العيون. قالوا يل أن قافلة املوت قامت بتوقيفي. بارشوا 
بضيب، أمسكوا بيدي هكذا وانهالوا بالّضب عليها. حاولوا إحراق 

شعري بالوالعة، بصقوا عىل وجهي وقالوا كالماً مهيناً. واستمّروا 
بضيب. عاشت جبهة البوليساريو!'

15

الّروايات

ما وجدناه خالل بحثنا هذا أنه توجد روايتي طاغيتي يتادولهام 
الّناس عن نزاع الّصحراء الغربيّة وتتناوالن تاريخ املنطقة أيضاً. 

تتحّدثان عن الّشعبي )املغريّب والّصحراوّي( وكيف يتشاركان الحياة 
اليوم. لتلك الّروايات دور كبري يف الحّد من حريّة التّعبري لدى 

األطفال الّذين يعيشون يف مناطق غرب الجدار الرّميل.

نستشهد مبا ييل ليك نجّسد الفكرة:

نستشهد مبا ييل ليك نجّسد الفكرة:

الرسدية األوىل: الّتاريخ بحسب املغاربة الَقْوِمّيني
بالنسبة للمغاربة الَقْوِميّي، الّصحراء الغربيّة هي مغربيّة، وعليها 

أن تكون كذلك. قبل االستعامر، كان امتداد اململكة املغربيّة 
أوسع بحيث كانت تشمل هذه املناطق. يف نهاية االحتالل 

اإلسبايّن، اتّحد الّشعب املغريّب يف تحرّك سلمي ُسّمَي ب "املسرية 
الخضاء". لقد متكنوا من تحرير شعوب الّصحراء الغربيّة بالزحف 

إليهم ومل يحملوا يف أيديهم سوى املصاحف واألعالم الوطنية. 
ومنذ ذلك الوقت، متّكنت املغرب من تحقيق تطّور هام يف 

املنطقة.

األطفال الذين يعيشون يف مناطق غرب الجدار الرّميل عالقون 
غر أن  ديّتنْي املتنازعتنْي. فهم يتعلّمون منذ الصِّ بني هاتني الرسَّ

ديّتنْي صحيحة واألخرى خاطئة. عليهم أن  إحدى هاتني الرسَّ
يصّدقوا الّرواية التي يُؤمن بها ذويهم ويكّرروها. يف حال 

كان ذويهم من الّناشطني الّصحراوينّي، فهم يتعلّمون روايتني 
مختلفتني: واحدة يف البيت واألخرى يف املدرسة.

يف ذلك الّسياق أيضاً، أطفال مناطق غرب الجدار الرّميل ال 
يتمّتعون بحريّة الّتعبري عن خواطرهم وأفكارهم، وال بحريّة 

تبادل اآلراء مع أصدقائهم أو رفاق صّفهم أو معلّميهم. الرّسديّة 
املهيمنة هي قّصٌة مغلقٌة غري قابلة للّنقاش: ال ميكن تغيريها 

أو الّتشكيك فيها أو إضافة معلومات جديدة عليها. أي أّن 
صاحب الّرأي املغاير أو ذلك الّذي يقرتح أصغر تعديل عىل 

هذه الرّسديّة يُعرّض نفسه للعداوة. فمثالً، إذا ذكر أي مغريّب 
احتامل كون الّصحراء الغربّية غري مغربّية تاريخياً، فعندها 

ا للّدولة، كام ميكن اعتباره  ومبارشًة يُصّنف هذا الّشخص عدوًّ
عميالً للبوليساريو أو للجزائر أو حّتى جاسوساً، من قبل املغاربة 

الَقومّيني. كذلك إذا قام صحراويٌّ بنش قّصًة عن أّي شكل من 
أشكال العنف يكون قد قام به مواطن صحراوّي بحّق الّشطة 

املغربّية، يُّتهم هذا الّشخص باالنحياز إىل العدو من قبل 
الّناشطني الّصحراويّني وبإرضار القضّية.

الرسدية الّثانية: الّتاريخ بحسب الّناشطني 
الّصحراوينّي

بالّنسبة للّناشطي الّصحراويّي، الّصحراء الغربيّة تنتمي إىل 
الّصحراويّي، لكن املغرب يشغلها بشكل غري رشعّي بعد أن غزا 
البالد مبارشًة بعد مغادرة الّدولة اإلسبانيّة عام ١٩٧٥."املسرية 

الخضاء" كانت غزواً عسكرياً تّم خالله قصف السكان املدنيي 
قاطني الّصحراء الغربيّة، حيث تم استعامل قنابل الّنابامل 

العنقوديّة. حتّى يومنا هذا، تحرم الّدولة املغربيّة الّشعب 
الصحراوّي من حّق تقرير املصري. أن املغاربة مهتّمون بالحصول 

عىل األرض بُغية االستفادة واالستئثار مبصادرها الطّبيعيّة. 
نستشهد مبا ييل ليك نجّسد الفكرة:

مقابلة رقم ١٣: مغريب/ة عمره/ا بني ال ٤٠ و٤٤

نستشهد مبا ييل ليك نجّسد هذه الفكرة:
 Equipe Media مثالً يف هذا املشهد من الفيلم الوثائقّي ل

"ثالث كامريات مرسوقة" )٢٠١7(:

وجهة نظر الّناشطني الّصحراويّني يف حريّة الّتعبري 
يف مناطق غرب الجدار الرميل

منذ االحتالل، يتعرّض الّصحراويّون الّذين يعيشون يف مناطق 
غرب الجدار الرّميل، انتهاكات ممنهجة لحقوق اإلنسان من قبل 

الّسلطات املغربيّة، والّتي تهدف إللغاء الهويّة الّصحراويّة يف 
مخطّط يُدعى ال"َمْغربة". تشمل هذه العملية تغيري دميوغرايف 
يف األرض من خالل إرسال عدد من املستوطني املغاربة للّسكن 
يف األرايض املحتلّة )الّصحراء الغربيّة(. يف األرايض املحتلّة، تتمتّع 

رشطة الجيش املغريب بسلطة ترهيب. يتعرّض الّصحراويون يف 
األرايض املحتلّة للمالحقة القانونيّة والتّعذيب والحبس أو حتّى 

لالختفاء القرسي، وذلك ملجرّد إظهار هويّتهم الّصحراويّة.

مثاٍل عىل ذلك، تفكيك الجيش املغريّب ملُخيَّم سلمّي )اكديم 
إزيك(، األمر الذي أّدى إىل اعتقال عرشات الّناشطي، وال يزال 

حتّى اليوم ١٩ منهم محجوزين كسجناء سياسيّي.

األطفال الّصحراويّون هم ضحيّة هذه الّسياسة: فهم يعانون من 
التّعذيب عىل يد الرّشطة يف حال إقدامهم عىل التّظاهر وعندها 

يُجرَبون عىل املغربة تعبرياً عن ثقافة دولتهم.



رواية ثالثة

يف بحثنا هذا، اكتشفنا تواجد رواية ثالثة يف الّصحراء الغربّية. هذه 
الرّسديّة هي اقل صخباً، اقل تعبرياً، وطبعاً اقل تواجداً. وكأنّها 

رواية مخفّية متداولة بني املواطنني الّصحراويّني العادينّي الّذين 
ال يتحّدثون عىل املأل عن الّنزاع لتجنُّب املشاكل. نطلق عىل هذه 

الرّسدية اسم الحل الوسطّي.

الرّسديّة الّثالثة: الحّل الوسطيّ

 مبعزٍل عن تاريخ رشعّية سيطرة املغرب عىل الّصحراء الغربّية، 
الواقع الحايل هو أّن املغرب يتحكّم مبناطق غرب الجدار الرّميل 
منذ وقت طويل. لقد استثمر املغرب الكثري باملنطقة، وما زال 

يستثمر حّتى اليوم لتطويرها ومنوها. وذلك من خالل الّدعم املايل 
من قبل الحكومة.  فالّسلع، كالطّعام واملشوبات هي أرخص يف 

مناطق غرب الجدار الرّميل ماّم هي عليه يف )شامل( املغرب، كام 
ان بعض الّصحراوينّي يتلّقون مبلغاً مالياً من الّدولة شهريًّا. نسبة 

الفقر والجرمية يف الّصحراء الغربّية هي أقل ماّم هي عليه يف 
)شامل( املغرب، كام أنّه ال تجد فيها أطفاالً مشّدين، وذلك عىل 

قدر استطالعنا.

عىل الّرغم من أنّه لكلٍّ من الّشعب الّصحراوي والّشعب املغريب 
خلفّية ثقافّية مختلفة، فإنّهم يختلطون يف مامرسات الحياة اليومّية 

بشكل متواصل. إذ انّهم يعملون معاً، يرتادون املدرسة معاً، 
البعض منهم قد تربطهم صداقة أو عالقة ودية ما بني الجريان. 
الّصحراويّون منخرطون يف نظام الّدولة، فهم يشغلون مناصب 
حكومّية، كام يعملون يف القوى األمنّية املغربّية. الفرق ما بني 

الّشباب الّصحراويني واملغاربة غري ملحوظ.

نجد مكاناً للّثقافة الّصحراويّة يف مناطق غرب الجدار الرّميل، مثالً 
نظراً ألّن الّصحراويّون يرتدون مالبساً تقليديّة، ينامون يف الّصحراء، 
والبعض منهم يعيش بشكٍل دائم فيها حتى أن الّثقافة الّصحراويّة 

تُسَتخدم الجتذاب الّسائحني.

يف عهد امللك حسن الّثاين، كان انتهاكات حقوق اإلنسان أكرث حدة. 
أما خالل والية ابنه، امللك محمد الّسادس، فقد كان الوضع أفضل 

نسبيًّا عىل هذا الّصعيد. ان دولة املغرب يف طور الّتمّدن الّذي 
يرتافق مع تحّسن يف نطاق احرتام حقوق اإلنسان، مع العلم انّه 
مل يصبح احرتاماً كامالً. أطراف الّنزاع املوجود هم الّصحراويون 
املناهضون لالستقالل والّسلطات املغربية وليسوا الّصحراويون 
واملغاربة الّذين فقط يعيشون يف مناطق غرب الجدار الرّميل.

 
خالل الّسنوات القليلة املنرصمة، وقعت عّدة تصادمات عنيفة بني 
هاتني املجموعتني، كاالشتباكات املرتبطة باحتجاجات اكديم ايزيك 

واحتفال فوز الجزائر بكأس إفريقيا )٢٠١٩(. اشتباكات كهذه تخلّف 
ورائها ضحايا من كال الطّرفنْي.

“
ال يهّمني نزاع املغاربة والّصحراويّي. أفراد عائلتي يعرفون بأنفسهم 
أنّهم صحراويّي.  رابط الّدم هو صلتي بهذه الهوية، لكنني أجد هذا 

الّنظام سخيفاً بعض الّشء.

مقابلة رقم ٣٨ )عرب االنرتنت(، صحراوي/ة عمره/ها بني ١٨ 
و٢٤ سنة

لقد تبّي لنا من خالل املقابالت الّتي قمنا بها مع أشخاص عاديّي 
غري ناشطي، أن جّل ما يريدونه هو التّمتع بحياٍة طبيعيٍّة خاليٍة من 

الّنزاعات.  مثالً:

حتّى أن هويّة هؤالء األطفال ُمقّررة بحسب الرّسديّات املُهيمنة 
قبل والدتهم. من هذا املُنطلق، ميكن القول أن هذه الحالة هي 

أصعب عىل األطفال الّصحراويّي عن األطفال املغاربة، نظراً ألن قصة 
الّصحراويّي هي قّصة قمعٍ ومعاناة. اإلحباط األكرب بالّنسبة للّناشطي 

الّصحراويّي الّذين يقطنون يف مناطق غرب الجدار الرّميل هو 
فقدانهم لهويّتهم، وهو أمر يلومون الّدولة املغربيّة عليه، باإلضافة 
إىل منعهم من التّحدث بحريّة عن التّجربة املرتبطة بهذا املوضوع 

من قبل الّسلطات املغربيّة. هذا اإلحباط ميكن أن يؤّدي اىل العنف، 
كام فرّس أحد املستجيبي:
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العواقب

بات واضحاً وفق ما سبق بيانه، أّن الحّق يف حريّة الّتعبري محدود 
ا بالّنسبة ألطفال مناطق غرب الجدار الرّميل. نجد هذه الحدود  جدًّ

عىل جميع األصعدة يف حياتهم )الّدولة، املجتمع، املدرسة والعائلة(.  
الحالة هناك متأثرة بشكل كبري بوجود رسديَّتنْي ُمهْيمَنتنْي مختلفتنْي 

)املغاربة القومّيون والّناشطون الّصحراويّون(
 

ترتتّب عىل هذا الوضع عواقب عديدة:

أّوالً، يزرع نظام املراقبة الخوف يف نفوس األطفال. هم ال يخضعون 
للمراقبة الفعليّة عىل الّدوام، إمنا مجرّد معرفتهم أنه من املمكن 

ت عليهم، له أثر مريع. هذا يعني انّهم  مراقبة تحرُّكاتهم أو التَّنصُّ
يخافون من التّعبري عاّم يدور يف بالهم، ويقومون مبراقبٍة ذاتيٍّة 

تحّسباً من كونهم مراقبون. يحتفظون بآرائهم لنفسهم فيام هو 
متعلق باملحرّمات، خوفاً من عدم موافقة أو معاقبة اآلخرين لهم. 

بهذه الطّريقة، الّدولة املغربيّة، كام املجتمع واملدرسة والعائلة، 
يغرسون شخصيّة الرّشطي يف ذهن كل طفل، األمر الّذي يجعله 

يف حالة تساؤل دامئة "هل ميكنني قول هذا؟" أو حتى "التّفكري يف 
ذلك؟".

أّما األوالد الّذين ال يهتّمون أو مل يهتّموا بعد باألمور الّسياسيّة أو 
الّدينيّة أو الجنسيّة، والذين يتوسطون عائالٍت ورفاٍق ال يعريون 

اهتامماً لهذه املواضيع، فال ميارسون الرّقابة الذاتيّة إال نادراً وهي ال 
تشّكل عائقاً بالّنسبة لهم. لهذا الّسبب، إن القيود عىل حريّة التّعبري 

يف مناطق غرب الجدار الرّميل قد ال تُؤثّر بشكٍل كبريٍ عىل األطفال 
الّذين هم يف عمٍر ُمبكر )باستثناء األطفال الذين يتجاوز ذويهم هذه 

الحدود(.  مع العلم ان الرّقابة الذاتيّة هذه٬ تُصّعب عىل األشخاص 
املهتّمي بهذه املواضيع التّعايش معها وكذلك األشخاص الّذين 

ينتمون اىل عائالت ُمنخرطة بأيٍّ من تلك األمور.

 نزاع الّصحراء الغربيّة هو إحدى املحرّمات وهو يحيط باألطفال 
الّذين يعيشون يف الّصحراء الغربيّة، ويشكل جزًءا من الثّقافة التي 

يتلقونها يف املدرسة. كام هو جزٌء من تاريخ أرسهم، وهو دامئاً حارض 
يف املنطقة التي يعيشون فيها. تلعب الرّسديّات املهيمنة )املغاربة 

القوميّون والّناشطون الّصحراويّون( دوراً أساسيًّا يف هذا الّنطاق. 
فوجودها يعني الحّد من حرية األطفال يف تحليل تجاربهم الخاّصة 

املتعلّقة بالّنزاع الحايل.  فمثالً إذا تعرّض مواطن صحراوّي للّضب 
من قبل رشطّي خالل مشاركته باعتصام، سيُرَتِْجم الفعل عىل أنه 

عنف ُمَمنهج صادر عن الّسلطة املُحتلّة )الّدولة املغربيّة(. أما عندما 
يصل هذا الفعل إىل ِعلْم مغريّب سيحلله عىل أنه عمل رضورّي من 

أجل حامية الّشعب يف مواجهة املتظاهرين غري الّسلميّي.

“
خالل مرحلة دراستي الثّانوية، شاركُت يف مظاهرة كان هدفها 

منحنا حّق الّدخول اىل الكافترييا واملرسح كام الحق يف حريّة التّعبري 
ألنّه ليس من حّقنا، واالستقالل. تعرّضُت للتّوقيف وتّم أخذي اىل 

الّضواحي من قبل رشطيّي يرتدون مالبس مدنيّة ]...[ كان عمري ١٥ 
سنة ]..[ كنُت عاٍر، تم تعذيبي بالعصا. أخذوا مالبيس كلّها وقاموا 
بضيب بالعصا واملاء وكانوا يبصقون عيّل]...[ مل أكن عىل دراية مبا 

كنت أفعل. كنت مجرد مراهق، طفل. عندما قاموا بتوقيفي للمرّة 
االوىل، بعضهم سألني عاّم كنت أقول، فكنُت أجيب "ليس هناك 

بديل عن تقرير املصري". سألوين عاّم يعني "تقرير املصري" فأجبُت "ال 
اعلم" ]...[ وفعالً مل أكن أعلم معنى ما قلُت ]...[ بعد توقيفي رصُت 
ُمتطرّفاً، كنُت أنتمي اىل مجموعة تؤمن باألمور املتطرّفة، ]مجموعة[ 
كانت تعيش يف حالة حرب وليس يف حالة سلم. ]...[ كانت رّدة فعٍل 

عىل العنف الّذي تعرّضنا له والّذي خلق شعباً جديداً.

مقابلة رقم ٤٠ )عرب اإلنرتنت(: صحراوي/ة عمره/ها بني 
ال ٢٥ و٢٩ سنة
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مجتمع مناطق غرب الجدار الرّميل

من أجل حامية حّق الطّفل يف حريّة التّعبري يف مناطق غرب الجدار 
الرّميل، من املفيد لو أّن جميع أعضاء املجتمع راجعوا أنفسهم 

والّدور الّذي يلعبونَه يف الحدًّ من حريّة التّعبري لدى األطفال. يف أي 
مجتمعٍ تفضل العيش؟  يف مجتمع يسمح لألطفال مشاركة أفكارهم 

بحريّة، أم يف مجتمعٍ يُجربهم عىل التزام الّصمت وتكرار ما مييل 
عليهم ذويهم؟ يف مجتمعٍ يَجعل األطفال يخافون من أن يتفّوهوا 

بكالٍم خاطئ، أم يف مجتمعٍ يسمح لهم بالتحدث بأريحية؟ إذا كنت 
تفضل الخيار األخري، فعليْك أن تعي أن الطّريقة الّتي تعامل بها 

األطفال وكل ما تتفوه به يحدث فرقاً. املطلوب ليس أن توافقهم 
الّرأي، بل أن تسمح لهم بإبداء رأيهم مهامً كان. 

عليك كذلك إدراك أنك أيضاً عىل االرجح، ترعرعت يف مجتمع 
تخىش فيه مشاركة أفكارك. أما إذا كنت من اولئك الذين ترعرعوا 

يف الصحراء الغربية، فرمبا تأثرت افكارك وهويتك بالرسدية املهيمنة. 
كام أن بعض افكارك املتعلقة بحرية التعبري لألطفال قد تأثرت 

برتبيتك وتعليمك. أصبح بإمكانك اآلن، بعد أن رصت ملامًّ بالحقائق، 
أن تقرر ما إن كنتا فعالً تريد تربية أطفال يف مجتمعك بهذه 

الطريقة. 
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ماذا بإمكانك أن تفعل؟

إذا كُنت مؤمن بضورة منّو األطفال دون الخوف من التّعبري عن 
آرائهم، ميكنك املساعدة من خالل عّدة طرق. 

إذا كُنت اب او ام، عندها ميكنك منح اوالدك املساحة للتّعبري عن 
أفكارهم بحريّة. إذا كنت معلامً، ميكنك منح تالميذك مساحة 

الكتشاف ومناقشة مختلف وجهات الّنظر. إذا كنت رشطّي، بإمكانك 
الّسامح لألطفال مبخالفة بعض املحرّمات ألنّهم مجرّد اطفال. إذا 

كنت شخصيًّة سياسيًّة، ميكنك أن تعمل عىل تعديل القواني ليتمّكن 
األطفال من العيش يف البالد وهم غري مقيّدين بالخوف. نطرح بعض 

الخطوات العمليّة الّتي ميكن اتّباعها لتعزيز حق الطّفل يف حريّة 
التّعبري:

اآلباء 

ميكنكم كأولياء أمر أن تجعلوا من منزلكم بيئة آمنة وحاضنة حيث 
يستطيع أطفالكم مشاركة آرائهم، وطرح تساؤالتهم دون الحكم عىل 

أفكارهم. عند مَتتُّع األطفال بحريَّة التّعبري، ال يعودون ُمجربين عىل 
التّفكري أو التّعبري ُوفق معتقدات ذويهم. فيصبح عندها بإمكانهم 

تكوين أفكارهم الخاّصة.

املعلّمون ومديرو املدارس

باستطاعة املدارس وضع قواعد تحمي حّق الطّفل يف حريّة التّعبري 
أثناء تواجده يف املدرسة. مُيكن لهذه القواعد أن تتضّمن مواقف 

محّددة بشكل ِفعيّل وملموس، منها:
•      إذا ما كان أداء الّنشيد الوطنّي صباحاً إلزاميًّا أم ال.

•      قواعد اللّباس )إذا ما كان اللّباس الّصحراوّي التّقليدّي   
        مسموحاً( 

•      إذا ما كانت املحرّمات االجتامعيّة قابلة للّنقاش يف الّصف       
)امللك، الّصحراء الغربيّة، الّدين االسالمي، امليول الجنسيّة(.

•كيفيّة حامية املعلّمي والتاّلميذ الّذين يتناقشون يف مواضيع           
      كهذه من أيّة عواقب قد ترتتّب عىل مشاركتهم ألفكارهم. 

•      تحديد يف أيّة ظروف يُسَمح للتَّالميذ بالتّظاُهر.

يَتمتّع املعلّمون بفرصٍة لتعريف التاّلميذ باملعنى الحقيقي للحق 
بُحريّة التَّعبري. وذلك من خالل تعليم ما يشمله حق حرية التعبري، 

ومن خالل مامرسة هذا الحّق يف الصف. وهذا يعني: خلق بيئٍة 
آمنٍة يف الّصف حيُث يتمّكن التاّلميذ من مشاركة أفكارهم، دون 

تحّمل أيّة عواقب. كام يعني، َعرْض مختلف وجهات الّنظر املرتبطة 
مبوضوٍع محّدد. مُيكن تحقيق هذه الغاية من خالل تكليف التاّلميذ 
مبناقشة موضوٍع ما من وجهِة نظٍر معينة. مثالً، مُيكن طرح موضوع 

معّي عىل التاّلميذ وُمساءلتهم عاّم قد يشعرون حياله إن كانوا 
مسيحيّي بدالً من مسلمي، أو صحراويّي بدالً من مغاربة، أو ذكوراً 
بدالً من إناث.  كام هو مفيد أيضاً دعوة أشخاص يعتنقون وجهات 

نظٍر مختلفة ملناقشة موضوع معّي يف الّصف. ال يغيب عن بالنا 
أن حدود إمكانيّة تطبيق هذا األمر، مع أخذ سالمة املعلّم يف َعْي 

اإلعتبار، هي مسألة اعتبارات شخصيّة. ميكن أن يتم اتخاذ هذا 
القرار من خالل مناقشتها مع مدير/ة املدرسة.

كام كتب جربان خليل جربان يف كتابه "الّنبي":

إّن أوالدكُم ليسوا أوالداً لُكم:
إنّهم أبناُء وبناُت الحياِة املشتاقِة إىل نفِسها، بُكم يأتون إىل العامِل، 

ولكن ليس منُكم.
ومع أنّكم تستطيعون أن مَتنحوهم محبَّتُكم، ولكنَّكم ال تقدرون أن 

تغرسوا فيِهم بذور أفكاركُم، ألّن لَُهم أفكاراً خاّصًة بهم.
ويف طاقِتُكم أن تْصَنعوا املساكَِن ألْجسادِهم، ولكن نُفوَسُهم ال تَقطُن 

يف مساكِنُكم.
فَِهي تقطُُن يف مسكِن الغِد الّذي ال تستطيعوَن أن تزوروه، وال يف 

أحالِمُكم.
وإّن لكم أن تُجاِهدوا ليِك تصريوا ِمثْلَهم.

ولكّنُكم عبثاً تحاولون أن تَْجَعلوهم ِمثلَُكم.
ألّن الحياة ال ترجُع إىل الوراء، وال تلّذ لها اإلقامة يف منزِل األمِس. 

أنتُم األقواُس، وأوالُدكم سهاٌم حيٌّة قْد رمْت ِبها الحياُة عن أقواِسُكم.   
فإّن رامي الّسهم ينظُر العالمَة املنصوبَة عىل طريِق الالنهايِة، 

فَيَلْويُكم ِبُقدرَتِِه، ليْك تكوَن سهاُمُه رسيعًة بعيدَة املدى.
لذلك، فلْيَُكِن الِتواُؤكم بي يدْي رامي الّسهام الَحكيم ألجِل املرسَِّة 
والِغبطَة، ألنّه كام يُحب الّسهم الّذي يطرُي من قْوِسه، هكذا يحبُّ 

القوَس الّتي تثبُُت بي يَديْه.
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امللك املغريّب والحكومة املغربّية 

يف وسع امللك املغريّب والحكومة املغربّية القيام بالعديد من األمور 
من أجل حامية حّق الطّفل يف حريّة الّتعبري يف مناطق غرب الجدار 

الرّميل بشكٍل أفضل )كام ويف املغرب بشكٍل عام(:

تعديل القوانني
عىل املغرب تعديل قانونه الوطني من أجل حاميٍة أفضل لحّق 

الطّفل يف حريّة التّعبري، بحيث يتوافق مع القانون الّدويل. عىل وجه 
الخصوص:

تعديل الئحة التّعابري املمنوعة لتتناغم مع القواني     • 
الّدوليّة   

٠ الّسامح بانتقاد امللك وعائلته )باستثناء      
خطاب الكراهية، فهو ممنوع(    

٠ الّسامح بالتّكلم بحريّة عن الّدين والتّشكيك     
فيه   

٠ الّسامح بالّنقاش حول نّزاع الصحراء الغربيّة     
من مختلف وجهات الّنظر كام والتّظاهر      

الّسلمي. االستثناء الوحيد هو العبارات الّتي     
تعتزم عىل التّحريض عىل العنف، إذا كان     
مرّجحاً أن هذا العنف قد ينتج عن هذه      

العبارات بالّذات.    
٠ الّسامح باستعامل، رسم، اظهار، مشاركة     

العلم الّصحراوّي.    
•  تعديل آليّات التّنفيذ بحيث تتناسب مع الجرمية )العنف  

من قبل جهات تنفيذ القانون أمٌر غري مسموح، ما مل    
تفرضه الّضورة القصوى وعندها يُطَبَّق بأدىن حّد ممكن(   
تحديد ماهية حق الطّفل يف حريّة التّعبري وكيفيّة تشابه    •
هذا الحق أو اختالفه عن الحّق نفسه العائد لألشخاص    

الرّاشدين يف القانون املحيل.  

تغيري الّسياسات
•      صياغة مبدأ توجيهي حول كيفيّة إجراء حوار حّر ومفتوح  
حول نزاع الّصحراء الغربيّة، ويكون متاحاً للجميع مجاناً.    

اعالم وتدريب عنارص الرّشطة حول كيفيّة التّعاُمل مع    •
األطفال والرّاشدين الّذين يتجاوزون حدود حّق حريّة    

التّعبري)ماهية الحدود وكيفيّة الرّد(.   
توضيح املُتوقّع من املدارس/املعلّمي فيام يخّص إدراك    •

حّق الطّفل يف حريّة التّعبري يف املدرسة.  

القيادة باملثل
خوض مناقشات مع أشخاص ذات وجهات نظر مختلفة    •
فيام يخّص املحرّمات. املطلوب ليس االتفاق معهم، بل    

إظهار االحرتام لحّق هؤالء يف التّعبري عن آرائهم.  
•         إيقاف املالحقة القانونية بحسب املعتقدات الّشخصيّة.
•         اإلدالء بترصيح عام لإلشارة إىل أن املغرب يتحول إىل   

          دميقراطيّة معارصة تحرتم حقوق اإلنسان، وهذا يتضّمن  
           منح الّشعب الحّق يف انتقاد امللك وحكومته، الحّق يف  

           التّشكيك يف الّدين، الحّق يف مناقشة امليول الجنسيّة، كام  
           الحّق يف مناقَشة نزاع الّصحراء الغربيّة.

الّشطة املغربّية، املخابرات والجيش

تغيري كيفيّة معاملة األطفال الّذين يتخطّون حدود حريّة    •
التّعبري.  

التّوقف عن مضايقة وترهيب األطفال.  •
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حقوق اإلنسان يف املغرب منذ امللك محمد الّسادس
 La[ مقالة من فرييه، ج - ن.  و ب. دوبريه )٢٠١١(, 'البنيةالّدستوريّة الجديدة والتّشّوهات الثاّلثة للحياة الّسياسيّة املغربيّة  •

Nouvelle Architecture Constitutionelle et les Trois Désomarçages de la Vie Politique Marocaine’[. الرَْمتان ٧٨، ص ٢٥ 
- ٣٤. متاح يف: https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2011-3-page-25.htm ]باللّغة الفرنسيّة[.

د الّسادس والتزامات املغرب مبوجب  مقالة بقلم كوبروفسيك، أ. )٢٠١١(، 'القيود املفروضة عىل الّصحافة يف عهد امللك ُمحمَّ  •
 Restrictions on the Press under King Mohammed VI and Morocco’s[ القواني الّدوليّة واملحليّة بشأن حريّة التّعبري

Obligations under International and Domestic Laws on Freedom of Expression[' مجلة العامل اإلسالمي لحقوق اإلنسان ٧ 
.https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/muwjhr7&i=210 :٣١. متوفر عىل- ]i[ ٢(، ص(

 The authoritarian trap[ مقال بقلم زيد، ب. )٢٠١٧(، 'الفخ االستبدادي يف هياكل الّدولة/اإلعالم يف االنتقال الّسيايس يف املغرب  •
in state/media structures in Morocco’s political transition[' مجلة دراسات شامل أفريقيا٢٢ )٣(، ص ٣٤٠ - ٣٦٠. متوفر عىل: 

.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2017.1307910

حريّة الّتعبري يف املغرب/الّصحراء الغربّية:
 The perception of self-censorship among[ مقال بقلم القادويس أ. )٢٠٢٠(، 'تصوُّر الرّقابة الّذاتيّة بي الّصحفيّي املغربيّي  •
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/136 :مجلة دراسات شامل أفريقيا. متوفر عىل .']Moroccan journalists

.29387.2020.1771310
•      مقال بقلم إيرازوقي، س. )٢٠١٧(، 'تحت األَْعُي الّساهرة: مراقبة اإلنرتنت ووسائل إعالم املواطني يف املغرب، قضيّة 

 .]Under watchful eyes: Internet surveillance and citizen media in Morocco, the case of Mamfakinch[ مامفاكينش
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629  :مجلة دراسات شامل أفريقيا ٢٢ )٣(، ص ٣٦١ - ٣٨٥. متوفر عىل

.387.2017.1307907
 Sexuality in[ مقال بقلم مخلوف أوبرماير، ك. )٢٠٠٠(، 'الحياة الجنسيّة يف املغرب: تغيريالّسياق واملجال املتنازع عليه  •

Morocco: Changing context and contested domain['. الثّقافة والّصحة والحياة الجنسيّة ٢ )٣(، ص ٢٣٩ - ٢٥٤. متوفر عىل: 
.https://doi.org/10.1080/136910500422232

فصل من  كتاب  شلفوات، أ. )٢٠١٥(، 'وسائل اإلعالم، حريّة التّعبري وإرساء الّدميقراطيّة يف املغرب ' يف حريّة التّعبري والرّقابة   •
يف جميع حول العامل ]Free Speech and Censorship around the Globe[، تحرير ب. مولنار، ص ٤٦٥ - ٤٨٠. بودابست: مطبعة 

جامعة أوروبا الوسطى.
دار الحريّة )٢٠٢٠(، الحريّة يف العامل ٢٠٢٠: الّصحراء الغربيّة ]Freedom in the World ٢٠٢٠: Western Sahara[. متوفر عىل:   •

.https://freedomhouse.org/country/western-sahara/freedom-world/2020

استخدام الّشطة للقّوة
•    مبادئ توجيهية ملنظمة العفو الدولية )٢٠١٦(، 'استخدام القّوة: قواعد توجيهيّة/إرشاديّة لتنفيذ مبادئ األمم املتّحدة األساسيّة   
 Use of Force: Guidelines for the Implementation of the[ بشأن استخدام القّوة واألسلحة الّنارية من قبل مسؤويل إنفاذ القانون

https://www. :متوفر عىل .']UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
.amnesty.nl/content/uploads/2017/07/guidelines_use_of_force_eng.pdf?x83793

كُتَيِّب ملفّوض األمم املتّحدة الّسامي لحقوق اإلنسان، 'املعايري الّدوليّة لحقوق اإلنسان إلنفاذ القانون: كتاب جيب عن حقوق   •  
 International Human Rights Standards for Law Enforcement: A Pocket Book on Human Rights for[ اإلنسان للرّشطة

https://www.ohchr.org/documents/publications/training5add1en.pdf :متوفر عىل .']the Police
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القانون املغريّبّ
الّدستور املغريّب لعام ٢٠١١ )املواد ٢٤،٤٢، ٤٦(. متوفر عىل:  •  

http://www.maroc.ma/en/system/files/documents_page/bo_5964bis_fr_3.pdf )باللّغة الفرنسيّة(.
القانون الجنايّئ املغريّب لعام ٢٠١٩ ) املواد ٢٦، ٤٠، ١٣٨، ١٧٩، ٢٣١-١، ٢٣١-٢، ٢٣١-٤، ٢٦٣، ٢٧٦-١، ٢٧٦-٢، ٢٧٦-٤، ٢٧٦-٥،   •  

١٧٩، ١٩٠، ٤٠٨، ٤١١، ٤٧٣، ٤٨٩، ٤٩٠(. متوفر عىل: 
https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/مجموعة٪٢٠القانون٪٢٠الجنايئ.pdf  )باللّغة 

العربيّة(.
ظهري رشيف رقم ١ - ١٦ - ١٢٢  ٢٠١٦ )املواد ٥ ، ٣١، ٧١، ٧٢، ٧٩، ٨١، ٨٤، ٩١، ١٠٣( . متوفر عىل:  •  

https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Loi_1331_22022018.pdf )باللّغة العربيّة(. 
القانون رقم ٣١-١٣  ٢٠١٨ )املاّدة ٧(. متوفر عىل:  •  

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/107094/131706/F-985611108/MAR-107094.pdf  )باللّغة 
الفرنسيّة(.

الرّسديّة الوطنّية املغربّية
تقرير املجلس االقتصادّي، واالجتامعّي والبيئّي  )CESE( )٢٠١٣( ،'منوذج التّنمية اإلقليميّة للمقاطعات الجنوبيّة: تقييم فعاليّة    •

http://www.cese.ma/media/2020/07/Rapport-Effectivité- :حقوق اإلنسان األساسيّة يف املقاطعات الجنوبيّة '. متوفر عىل
des-droits-humains-fondamentaux-dans-les-provinces-du-sud.pdf )باللّغة الفرنسيّة(.

م األخري إىل كاتبي هذا    منتدى العدالة و حقوق اإلنسان )٢٠١٩( - 'جنوح األحداث و التّحريض عىل العنف، أية مقاربة؟' قُدِّ  •
التّقرير من قبل منظّمة غري حكوميّة.

.www.sahara-culture.com :املوقع اإللكرتويّن الثّقايف للّصحراء. متوفر عىل  •
. www.sahara-online.net  :املوقع  اإللكرتويّن الّسيايّس للّصحراء املغربيّة. متوفر عىل  •
. /http://www.sahara.gov.ma/ar  :املوقع  اإللكرتويّن للّصحراء املغربيّة. متوفر عىل  •

. www.CORCAS.com :املوقع اإللكرتويّن للمجلس االستشاري املليّك للّشؤون الّصحراويّة. متوفر عىل  •

رسديّة الّناشطني الّصحراويّني
https://www.  :متوفر عىل ']Three Stolen Cameras[ ٢٠١٧( . 'ثالث كامريات مرسوقة( Equipe Media فيلم وثائقّي ل  •

.youtube.com/watch?v=c2OM5lYnHP4
 ']The Occupation[ والّصوت الّصحراوّي  )بدون تاريخ(  عن 'االحتالل ، Equipe Media، Rafilm، Björka املوقع اإللكرتويّن ل  •

./http://www.3stolencameras.com/the-occupation  :متوفر عىل .
.www.saharalibre.es  :املوقع 'الّصحراء الحرّة' اإللكرتويّن. متوفر عىل  •

./http://www.sadrpma.com/about :موقع هيئة البرتول والتّعدين اإللكرتويّن. متوفر عىل  •
.www.saharamarathon.org  :موقع املاراثون الّصحراء الكربى اإللكرتويّن. متوفر عىل  •

املراجع
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الرّصاع يف الّصحراء الغربّية: املنظور الّدويل والّتاريخ
https://www.icj-cij.org/public/  :رأي محكمة العدل الدوليّة االستشارّي حول الّصحراء الغربيّة )١٩٧٥(. متوفر عىل  •  

files/case-related/61/061-19751016-ADV-01-00-FR.pdf )باللّغة الفرنسيّة(. وميكن االطالع عىل استنتاج املحكمة يف الفقرة 
١٦٢ )صفحة ٦٨ /٦٠(.

 MINURSO[ مقال بقلم خايك، أ  )٢٠١٤(،  'تفويض املينورسو، حقوق اإلنسان وحل الحكم الّذايت للّصحراء الغربيّة    •  
Mandate, Human Rights and the Autonomy Solution for Western Sahara The['. سياسة البحر األبيض املتوّسط ١٩)٣(، ص 

.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629395.2014.966961 :٤٥٦ ـ ٤٦٢. متوفر عىل
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