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عتمد في إجراء نشاطاتھ على  مساھمة ي مجلس یتكون من لجن ونساء قاطنات بحارة الفا بییسإن المتحف الموضعي 
 .ویھدف إلى تطویر مشاریع  ثقافیة تابعة لھذا الوعاء  في إطار برامج لشبكة المتحف ،واردة  من متحف الملكة صوفیا

ھیكلة  القطاع العام ومشاركتھ بمفھوم المواطنة اللذان  إن الغرض من إنشاء ھذه المؤسسة الثقافیة یدخل في إطار
داخل النسیج الثقافي الرسمي، ونحن سیسمحان إلشعاع نظریات مختلفة أخرى تھم شأن حیاة وتجارب اإلبداع والمبدعین 

على التحول داخل المجتمع. مدى قدرتھ ووتنویر فكره مقتنعین بمبدأ خدمة المتحف للشأن العام 

فرق عمل تتكون من المؤسسات وكذا  یولد مواقع بدیلة للعمل الثقافي و یحتضن فضاء خصبإن المتحف الموضعي 
من الدور التحومي للثقافة داخل القیم االجتماعیة خاصة في زمن االزمة  تتبادل تجاربھا قصد الرفع أشخاص وجالیات،

الخانقة التي نعیشھا الیوم.

نسعى إلى توحید و و ھدم كل األحكام المسبقة.  بمفھوم إیقاظ الضمائر و نؤمن  بمبدأ تحسیس القلوب بواسطة الفن  نحن
بالحیاة، حیاة كل النساء، كل الحیاة.الخیال علي إیجاد عالم ممكن فن لسبق  اإلدارات وتشجیع

قدراتھا على جسور التعاون لخلق مشاریع   ةقبل ثالث سنوات من بلور منذ تأسیسھا ،ھذهلقد تمكنت شبكة التعاون 
اجتماعیة منبثقة من مبادئ وأصول الحركة النسائیة ومحاربة اإلقصاء واحترام االختالفات. 

خیر وباإلجماع على مدى قلقھ تجاه آثار الوضعیة المزریة، سواء الصحیة او لقد عبر مجلس الشبكة أثناء جمعھ اال
.االجتماعیة الراھنة التي یعاني منھا عدة أشخاص

وفي ھذا الصدد نود الدفاع علي فكرة خلق فلسفة للدعم والمساندة التي تصدر تلقائیا وقت الكوارث، وھو ما ارتأیناه  
قامت عوامل الفقر المفاجئة. رغم ذلك فإن شبكات التضامن ھةب مدرید لمواجخالل الحجر الصحي في بعض أحیاء جنو

وجدت نفسھا مضایقة من طرف االدارة المركزیة.و المتضررات  ساعدةمسریعا بتحمل المھمة الضخمة ل

نتظار في أحیائنا با واألشخاص اللذین بعیشون بمفردھم ن الصعوبات التي تعاني منھا عدد كبیر من األسر المعوزة إ
الیتوفرون على أشخاص في ظروف مزریة  ركھلھا وتاجتصرخة ونداء ال یمكن یشكل الیوم إعانة حكومیة لن تصل، 

األساسیات. 

إنھا طبقة اجتماعیة جدیدة ال مأوي لھا، مھمشة تماما،مجھولة الموادر لكسب قوتھا واالبتعاد من الفقر،أشخاص مریضون 
رغم مساھمتھم في اللجوء موقوفة إجراءاتھم لتسویة وضعیتھم القانونیة  وطالب ونمھاجراو مازالوا یعانون من المرض، 

المھضومة. دون النظر في شأن حقوقھم االنسانیة أعمال توزیع المواد الغذائیة او ازالة الثلوج.

م على االنترنت. بل نحن ال نقبل  تماما ان تجوع  أو تبرد نساء حینا أو ینقطع أبنائھم عن الدراسة بسبب عدم توفرھ
ال یمكن قبول غیاب الجواب وتھاون السلطة في ذلك.خط الكھرباء طول فصل الشتاء، بونطالب بعدم قطع تزویدھم 

حاجة إلى وضع وسائل دقیقة بوتبرعات المحسنات غیر كاف وال یعوض تدخل الدولة، نحن  تطوعيإن العمل ال
ومستعجلة لتفادي ھذه العوامل المستمرة.

.ال مستقبل بدون ثقافة وال ثقافة بدون  مستقبل 

انھ من المستحیل على مؤسسة ثقافیة جھل ورفض حاجیات ساكنة محیطھا المباشر.

ولذلك نطالب  السلطات المعنیة باألمور التالیة:

إعطاء االنطالقة لبرنامج اجتماعي مستعجل یتطرق لھذه الكارثة بشكل عام : ١.

لصحیة،أزمة السكن، أزمة التربیة وأزمة حقوق المھاجر األساسیة.أزمة التغذیة،األزمة ا



لینطلق  ھذا البرنامج  من خالل  الحوار والتعاون مع الجمعیات التي تراعي ھذا الشأن بسبب غیاب المصالح  ٢.
د و فضاءات وأن تدعمھا بموار التدبیر الذاتي لألزمة فيوأن تعمل على إیقاف االكراھات  التي تواجھھا  ،العمومیة

.خاصة للمنظمات وشبكات التضامن ،آخذة بعین االعتبار تجربة ومعرفة الحركات االجتماعیة

.أن  تضمن الحق في التطبیب لكل األفراد دون مراعاة حالتھم اإلداریة والقانونیة،وكذلك العمل على كسر كل العوائق ٣
العمومیة. لحقاتالم باقياخل المستشفیات و المستوصفات والمتمثلة في اللغة وذلك بتوفیر خدمة الوسطاء ،المترجمین د

والعمل على الزیادة في   ،ضمان حق  التربیة والتعلیم  بتزوید كل الموارد البشریة والتقنیة التي تسھل التعلیم عن بعد ٤.
أن المدرسة مصلحة ضروریة لضمان التربیة والتكافل  رنعتب .عدد األساتذة وتحسین فضاءات المؤسسات التعلیمیة

 .االجتماعي

بتسھیل التسجیل في اللوائح البلدیة وإعطائھم حق الحصول   عملیة تسویة  وضعیة  المھاجرین القانونیةدعم .السماح ب٥ 
عالقة لھ بالوضعیة او بعدھا ، ان الحیاة حق عالمي ال سواء وقت الجائحة   ،على الخدمات العمومیة و االجتماعیة

القانونیة، ومجتمع عادل ال یتكون  من أفراد غیر قانونیین.

ك لالتصدي لمسألة السكن لصالح  األسر واألفراد الفقیرة وذلك بمنع الطرد وتخویلھم حق ولوج السكن الفارغ  وكذ ٦.
تقنین السومة الكرائیة التي أصبحت عالیة بسبب تخصیص السكن للسیاحة.

للخروج من الفقر وتسھیل التكوین  فادي عامل البطالة.والوقوف من اللجوء إلى اقتصاد الریعتفعالة وسھلة ل خلق آلیات٧.
.المھني لجمیع أفراد المجتمع

الرجوع الى الفضاءات المختلفة من أجل الحوار بین السلطات ،والجمعیات والمواطنین قصد إیجاد حلول لجمیع  ٨.
على حالة الطوارئ الحالیة. مدى المتوسط والبعید بغض النظروذلك على ال، المشاكل القائمة

.یئانستطیع أن ال نفعل ش . العالمعلینا أن نبقي مكفوفات االیدي ننتظر نھایة الیل یستح

٢٠٢١مدرید فاتح فبرایر 




