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*حمؿد حـني

(1،2) 

 ؿؼدؿــــة

ؽؾمررديمسؾكماظصعقدمبرزتمضضقةمايؼققماىـلقةمواإلنابقةمظؾؿرأة،مبش
ماظدوظقةم اظدوظل ماٌقاثقؼ مؼب ماٌرأة محؼقق مإلضرار ماظدوظل ماجملؿؿع مجفقد مدقاق ؼب

ماإلغلان ميؼقق ماٌممتراتمواإلضؾقؿقة مزبؿؾػ مؼب مظؾفدل معقضقسا مذؽؾت مطؿا .
م مظعام ماظلؽانمواظؿـؿقة معممتر مباٌرأة،موؼبمعؼدعؿفا ماًاصة ماظذيم1994اظدوظقة ،

ماٌرأةم محؼقق مإلسؿال ماألدادقة ماظطرؼؼ مخاررة متردؿ موثقؼة ماسؿؿاد مسـ أدػر
م مبنيماىـلني. مطانوتؽرؼسماٌلاواة مظموضد ماظعاٌقة ماظـلقؼة مطؾرلؾقرطة مؼبمدور

معـحمضؿاغاتمأضقىمظؾؿرأة،مواظؿلطقدمسؾكمأػؿقةم إضـاعماجملؿؿعماظدوظلمبضرورة
"،مباسؿؾارػامراصدامػاوتعزؼزاٌرتؾطةم"باظصقةماإلنابقةمواىـلقةممحؼقضفاغباؼةم

مواظعـػم ماظؿؿققز مأذؽال مزبؿؾػ مسؾك مواظؼضاء ماٌرأة مبقضع ماظـفقض مرواصد عـ
ماٌؿارسمضدػا.

ماٌغربموؼعد م، مدوظة ماإلغلانماررصباسؿؾاره ميؼقق ماظدوظقة ماالتػاضقات م،ؼب
ماىـلني،مماعطاظؾ مبني مباٌلاواة مظؾـفقض مسؿقعقة مودقادات مضقاغني باسؿؿاد
مطراػاتماظداخؾماالجؿؿاسلماظذيمؼعرفمزبؿؾػمأذؽالماظؿؿققزماظؼاغقغلإوواوزم

م.واالجؿؿاسلمواظلقادلمضدماٌرأة

                                                                                                                                   
(1)  Université Mohammed Premier, 60000, Oujda, Maroc. 

(2) Faculté des Sciences Juridique et Économique Oujda (FSJE), Laboratoire d’Études  

et de Recherches en droit de l’Homme (FSJES), 60000, Oujda, Maroc. 



 حمؿد حـني

48 

ئقةمتعؿؾمحرطةمغلاقالدمعوضدمسرفمسؾكمشرارمباضلماجملؿؿعاتماظدميؼرارقةم
ماظعالضاتماال ماٌعزسؾكمعؼاوعة مؼبماجملؿؿعجؿؿاسقة ماظذطقرؼة مظؾفقؿـة موذظؽمزة ، 

مواٌرأة ماظرجؾ مبني ماٌلاواة مسؾك مؼؼقم محداثل مذبؿؿع مبـاء مأصؼ معبقعممؼب ؼب
م .اجملاالت
مثؿَّ ماظلقادلمعـ ماظـلؼ مداخؾ مررح معا معـمخالل مػذه مدرادؿـا مأػؿقة متدلز ،

ماٌغ مِجواالجؿؿاسل مضضاؼا موحلادة،ربلمعـ اظؿققالتماظيتمسرصفاممتعؿدلمداظقة
موحؼقضقا ماٌغربمخاللماظلـقاتماألخرلة،ماجؿؿاسقا،مضقؿقا،مدقادقا،ماضؿصادؼا

ماأل مسقاعؾفا مودادقةعـ معـم. ماظدرادة، مػذه ممنقذج م"اإلجفاض" مأنمضضقة غعؿؼد
ادعةمداخؾمذلغفامأنمتلعػـامؼبمتؿؾعموهؾقؾمعامأصرزتفمعـمتـاضضاتموِجداالتمو

مايرطةماظـلقؼةماٌغربقة.
هاولمػذهماظدرادةماإلجابةمسـمإذؽاظقةمأدادقةمتؿعؾؼمبؽقػقةمتػاسؾمايرطةم

 اظـلقؼةمععمعـظقعةم"ايؼققماىـلقةمواإلنابقة".
مػلماٌـطؾؼاتمص ماٌفقؿـةمسؾكمايرطةماالحؿفاجقةمماالؼدؼقظقجقةؿا واظػؽرؼة

مررحتمصق ماظذي ماظلقاق مػق معا مايرطةماظـلقؼة؟ مأجـدة ماإلجفاضمؼب مضضقة ف
ػؾمميؽـمايدؼثمسـمإعباعمداخؾمايرطةماظـلقؼةمخبصقصم اظـلقؼةمباٌغرب؟

إباحةماإلجفاض؟مإظبمأيمحدمداػؿتمايرطةماظـلقؼةمؼبمإناحمعلؾلؾماظؿققلم
ماظدميؼرارلماظذيماشبرطمصقفماٌغرب؟

 احلرؽة اؾـسوقة وؼضقة اإلجفاض: جدل اؾمؼـني واؾمحرقر

"اإلجفاضماآلعـ"،معـماظشروطماألدادقةمظصقةمجـلقةموإنابقةمآعـةممؼعؿدل
مإضرارهم  ظؾؿرأة،موعطؾبمهرصمايرطةماظـلقؼةماظعاٌقةمسؾكمإثارتفمواظدصعمسبق
ؼبمطؾمعممتراتفاماظدوظقة،مخصقصامؼبمزؾماإلحصائقاتماٌؼؾؼةماظيتمتلفؾمتـاعلم

ماظص ماظشروط مأبلط مشقاب مزؾ مؼب ماظلري"، م"اإلجفاض مواآلزاػرة عـة،مققة
ماظـاعقة، مباجملؿؿعات مصػقفم وخصقصا مؼب ماظقصقات مغلؾة مارتػاع معـ مؼزؼد عا

ماألعفاتمواألرػال.م
وتعؿدلمايرطاتماظـلقؼةمأنمايؼققماإلنابقةمػلمأداسمحؼماظـلاءمؼبمتؼرؼرم
مبنيماظـلاءم مظؿقؼقؼماٌلاواة مػام مأعر عصرلمأجلادػـموحقاتفـماىـلقة،موأغفا

معؾ موبـاء موععمواظرجال، ماجملؿؿع. مداخؾ مواظدميؼرارقة ماالجؿؿاسقة ماظعداظة ادئ
مثـاؼاه مؼب ماظيتمضبؿؾفا ماألؼدؼقظقجقة ماألبعاد مزؾ موؼب ماظؼضاؼامم،ذظؽ، معـ ؼؾؼك
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اىداظقةمبنيمزبؿؾػماظؿقاراتماظلقادقةمواٌدغقةمباظـظرمظؾؿـاضضاتماظيتمؼطرحفام
موعدغل.ماظقساءماظـؼاؼبمواإلؼدؼقظقجلماظذيمؼـفؾمعـفمطؾمصاسؾمدقادل

صؿامػلمرؾقعةماإلذؽاالتماظيتمؼطرحفامجدلماإلجفاضمباجملؿؿعماٌغربل؟م
ماظـلقؼة معؽقغاتمايرطة مظدى ماظرأي ماواػات مأبرز مػل مموعا موعامخبصقصف ؟
مخصائصماىدالماظعؿقعلمحقظف؟موعامػلمدالالتفماظلقادقة؟

 ؿدارات اجلدل حول اإلجفاض

ماظؿـاضضامتـطقي معـ ماظعدؼد مسؾك ماإلجفاض مسدةمضضقة مصقفا موتؿداخؾ ت،
ماظؾعضمضرورةم مؼعؿدله ماٌقاضػ،مصؿا علؿقؼاتمتؿؾاؼـمعـمحقثماظؿقؾقؾموتؼدؼر
رؾقة،مػقمؼبماسؿؼادماآلخرؼـمزباظػًامظألحؽامماظشرسقةماظـابؿة،موعامؼعؿدلهماظؾعضم

معـماظـقابتماالجؿؿاسقةمواألخالضقةمؼرىمصقفمآخرونمضرورةمضاغقغقة.
مضضقةماإلجفاضمؼبمغؼطؿنيمأدادقؿني:مميؽـمهدؼدمعداراتماىدلمحقلم

 مختؾف اؾؼاـون اجلـائي عن اؾواؼع االجمؿاعي املمغري

ؼـصماظؼاغقنماىـائلماٌغربلمسؾكمورؼؿماإلجفاضمعـمخاللمسشرةمصصقلم
ضؿـماظؾابماظـاعـماٌؿعؾؼمباىـاؼاتمواىـحمضدمغظامماألدرةمواألخالقماظعاعة،م

 .458إظبمم449عـمخاللماظػصقلمعـم
1963جقانمم17عـماظؼاغقنماىـائلماظصادرمؼبمم453طانماظػصؾمموضد

المؼعؿدلمم1
اإلجفاضمعؾبفرؽبعًاموالمؼعاضبمسؾقفمإذامطاغتمحقاةماألممؼبمخطر،مثؿموضعمتعدؼؾفم

 مبؼؿضكماٌردقمماٌؾؽلماٌمرخمؼب
اظذيمؼـصمسؾكمأغفمالمسؼابمم1967جقؼؾقةمم1

األممعؿكمضاممبفمسالغقةممسؾكماإلجفاضمإذامادؿقجبمضرورةماحملاصظةمسؾكمصقة
مرؾقبمأومجراحمبنذنمعـماظزوج،موملمدبضعمعـذمػذاماظؿارؼخمأليمتعدؼؾ.

                                                                                                                                   
اضمإذامادؿقجؾؿفمضرورةماحملاصظةمسؾكمصقةماألممعؿكمضاممبفم:"مالمسؼابمسؾكماإلجف453 ؼـصماظػصؾ 1

سالغقةمرؾقبمأومجراحمبنذنمعـماظزوجموالمؼطاظبمبفذاماإلذنمإذامارتلىماظطؾقبمأنمحقاةماألممؼبمخطرمشرلم
ماعؿـعم مإذا ماظزوجمأو موجقد ماإلضؾقؿ،موسـدمسدم مأو مبذظؽماظطؾقبماظرئقللمظؾعؿاظة مأنمؼشعر أغفمصببمسؾقف

طاءمعقاصؼؿفمأومساضفمسـمذظؽمسائؼمصنغفمالمؼلقغمظؾطؾقبمأوماىراحمأنمؼؼقممباظعؿؾقةماىراحقةماظزوجمعـمإس
مظؾعؿاظةم ماظطؾقبماظرئقلل معـ معؽؿقبة مذفادة مبعد ماإلجفاضمإال مؼذلتبمسـف مأن مميؽـ مسالجا مؼلؿعؿؾ مأو

ماظعالج".وماإلضؾقؿمؼصرحمصقفامبلنمصقةماألممالممتؽـماحملاصظةمسؾقفامإالمبادؿعؿالمعـؾمػذامأ
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ؼؼدممدساةمهرؼرماإلجفاضمذبؿقسةمعـماٌمذراتماالجؿؿاسقةماٌؼؾؼة،مواظيتم
ماألعفاتم موصقات مغلؾة موارتػاع ماظعازبات ماألعفات مزاػرة مارتػاع مسـ تؿقدث

ماإلجفاضماظلري.مواألرػالمغؿقفةمإضؾاشلـمسؾكمسؿؾقات
عامؼعؽسمحلؾفؿمأزعةماظؼاغقنماىـائلماٌغربلمؼبمإغؿاجمآثارهمبشؽؾمصعؾل،م

دفؾتماإلضؾالماٌؿزاؼدمصؼدم،م2طؿامتمطدمسؾكمذظؽمبعضماألحباثماٌـفزةمعقداؼـا
حاظةمؼقعقا،مؼؼقممبانازػامم800حقاظلممؿفغلؾعامسؾكمسؿؾقاتماإلجفاضماظلريم
موعقظدات ماظصقةمعـمأرؾاء مالمؼؾثمؼبمأشؾبم3وممرضاتمعفـقق مأنماظؼضاء مطؿا .
م(.2009حاظةمدـةمم46رام)داياالتماظيتمهالمسؾقفمإالمغا

 تـاؼض دعوات حترقر اإلجفاض ؿع "اؾنوابت اؾدقـقة"

مسـمحؼققماىـنيمواظطػؾم محؼققماٌرأة مجدلماإلجفاضمحقلمأوظقؼة  ضبؿدم
مالمتؿعارضمؼبمايقاة،مصاٌرجعقةمايؼقضقةماظؽقغقةمتـطؾؼمعـمطقنمح ؼققماٌرأة

ععمحؼققماظطػؾ،موباظـلؾةمشلامالمتؾدأمحؼققماظطػؾمؼبمايقاةمإالمبعدموالدتف،م
محقثم معـ متؿؾاؼـ ماظيت ماظـابؿة، ماظدؼـقة ماٌرجعقات معع ماظؿعارض معـطؾؼ وػل
مغؼطةمخالصقةمؼبماظػؼفم معـمبداؼةمغػخماظروحمؼبماىـني،مطؿامتشؽؾمأؼضا عقضػفا

م اإلدالعلمأؼضًا.
مج معـ مأخرىو متعذلفممبؾدم،فة مال ماإلغلان ميؼقق ماظدوظقة ماٌرجعقة مأصنن

مأؼ ماإلخصابمأو ماظطػؾمؼبمعرحؾة محقاة معـمايؿؾ،موػقممةغباؼة مععقـة عرحؾة
م"اظيتمرصضتم ماإلغلان ميؼقق ماألوروبقة ماجؿفاداتماحملؽؿة مأطدتف ماظذي األعر

قةميؼققمفـةماألورباظؾمغصتموضدمحؼقق،مظفمعقارـاموٲاسؿؾارماىـنيم"ذكصا"م
م اإلغلانمسؾكمسؾارةم"طؾمذكص"مالمتـطؾؼمسؾكماظطػؾماظذيمدققظد.
مسؾكمطؾم مباظؼضاء ماًاصة ماٌؿقدة ماألعؿ متعؿدلمىـة مضدماظؿؿققزمذؽالأطؿا

مواغؿفاكماظـلاء،مضدماظؿؿققزمأذؽالمعـمذؽؾمػق"ماإلجفاضمعـع"مأنماظـلاء
م.واظصقةمايقاةمؼبميؼقضفـ

                                                                                                                                   
ماألحباثماظيتمضاعتمبفاماىؿعقةماٌغربقةمٌؽاصقةماإلجفاضماظلري،ماغظرماٌقضعماإل 2 ظؽذلوغلمعـمبقـفا

 .(2016ششتم 12 تارؼخماٌرور)/ http://www.amlac.org.ma ظؾفؿعقة:
سؾكمأن:م"عـمأجفضمأومحاولمإجفاضماعرأةمحؾؾكمأومؼظـمأغفام 449 سؾكماظـؼقضمعـمذظؽمؼـصماظػصؾ 3
ذظؽ،مبرضاػامأومبدوغفمدقاءمطانمذظؽمبقادطةمرعاممأومذرابمأومسؼاضرلمأومهاؼؾمأومسـػمأومأؼةمودقؾةمط

ذامغؿجمسـمذظؽمإأخرى،مؼعاضبمبايؾسمعـمدـةمإظبمػبسمدـقاتموشراعةمعـمعائؿنيمإظبمػبلؿائةمدرػؿ.مو
م.عقتفا،مصعؼقبؿفماظلفـمعـمسشرمإظبمسشرؼـمدـة"
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مسؾكمعب ماظؼضاء ماتػاضقة موتعؿدل أنمم(CEDAW) اٌرأةمضدماظؿؿققزمذؽالأقع
مظؾؿرأةم محر ماخؿقار ماألعقعة م، مم16وتـصماٌادة ماالتػاضقة ماظدولمعـ متؿكذ سؾكمأن

ماألعقرم مطاصة مؼب ماٌرأة مضد ماظؿؿققز مسؾك مظؾؼضاء ماٌـادؾة ماظؿدابرل األررافمعبقع
مرأة.اٌؿعؾؼةمباظزواجمواظعالضاتماظعائؾقة،موسؾكمأداسماٌلاواةمبنيماظرجؾمواٌ

مؼبم ماظـلاء ميؼقق ماظدوظقة ماظيتمأدلتمظؾؿرجعقة ماٌؾؿؼقاتماظدوظقة مأػؿ وعـ
م م)اظؼاػرة مواظؿـؿقة مظؾلؽان ماظدوظل ماٌممتر م1994اإلجفاض، ماظذي ماظدولمظزمأ(

ماإلجفاض،مإظبمنلؼؾفماظؾقاتلماظـلاءمظؽؾماظضرورؼةمواٌعؾقعاتماظعالجمبضؿان
(ماظذيمأظزمماظدولم2015قدةمظؾـلاءم)بؽنيمظألعؿماٌؿماظدوظلمظؾؿممترماظعؿؾموبرغاعج

بؿؿؽنيماظـلاءمعـماظؿقؽؿمؼبمخصقبؿفـ،موأطدمسؾكمحؼمطؾمذكصمؼبماظؿؿؿعم
مؼب ماظؼرار مؼبمادباذ موايرؼة مواىـلقة، ماإلنابقة ماظصقة معـ مممؽـ مضدر مبلطدل

فمسؿؾمبرغاعجمؼبماٌممترمأوصكمطؿا.مسـػموٲعقدانماإلنابمدونممتققزمأومإطراهم
ماظؾقاتلمؼؾفاظدولممب مظؾـلاء مطؾماظؼقاغنيماجملرعة مضصدماإلجفاضمظبإمنلراجعة
م.صقفمعرشقبمشرلمغبؾمعـماظؿكؾص

ماإل ماٌقـاق مأوصك ماًاصمباٌروبدوره مواظشعقب ماإلغلان ميؼقق مؼبمةأصرؼؼل
ماىـلقةماالسؿداءاتمحاالتمؼبماٌطؾبماإلجفاضمعـماظـلاءممتؽنيمأصرؼؼقا،

ماالشؿصاب) مايؿؾمخطراماتمععمربرمواظعالض( ،موؼبماياالتماظيتمؼؽقنمصقفا
ماألمماظؾققظقجقةمواظعؼؾقةماومخطرامسؾكمحقاتفا.ممسؾكمصقةم

ؼبماٌؼابؾ،مؼـظرماظػؼفماإلدالعلمٌللظةماإلجفاضمعـمعـطؾؼاتمعـاضضةممتاعًام
مغػخم معرحؾة ماىـنيموهدد متطقر معراحؾ مؼؿقدثمسـ مصفق ماظؽقغقة، ظؾؿرجعقة

بعضماألدظةماظقاردةمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿ،موبعضماألحادؼثممظبإاظروحمصقف،مباالدؿـادم
ماظـؾقؼة.

بلنماٌقضػماظػؼفلمم4وعـماظزاوؼةماظػؼفقة،مؼؼقلماألدؿاذمدعدماظدؼـماظعـؿاغل
ماظضروراتمحدىإاظعاممميقؾمسبقمععصقعقةمغػسماىـني،مسؾكماسؿؾارمأنمحػظفام

ماًؿس مدإلدؼارماظشرسقةماٌلقشاتمدبؿؾػمذظؽموعع. محقث معـ رجؿفامف
باخؿالفمعراحؾمتطقرماىـني،مصفلمبعدمغػخماظروحمالمتؽقنمإالمظؾضرورة،مسـدعام

م ماألم مأومصقة مؼبماظؼاسدةممتؼعمحقاة مصاظضروراتمتؾقحماحملظقراتمطؿا ؼبمخطر.
                                                                                                                                   

ماظدؼـ 4 مدعد ماظرجقاغل،مم،(2015) اظعـؿاغل، ماإلجفاض"، معادة ماىـائلمؼب ماظؼاغقن مظؿعدؼؾ "أيمعؼاربة
سصامم)تـلقؼ(،ماإلجفاضمبنيمايؼمؼبمايقاةموحرؼةماظؿصرفمؼبماىلد،ماظرباط،معـشقراتماٌرطزماٌغربلم

 .24-23 ظؾدراداتمواألحباثماٌعاصرة،مص.
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اظشرسقةماظـابؿة،موؼؽقنماظعذرماٌلقغمظإلجفاضمؼبماٌرحؾةماظـاغقةمضؾؾمغػخماظروحم
اٌرحؾةماألوظبمضؾؾماظؿكؾؼمأومضؾؾماألربعنيمأخػمعـمتؾؽماظضرورة،مثؿمؼؽقنمؼبم

مسذرامأخػمعـماظـاغل.
م إنمعقضػماظػؼفمعـماإلجفاض،مطانمدؾؾامرئقلقامؼبماغػفارماىدلماظعؿقعل

مسرصؿفا ماظيت ماجملادالت موعـفا مباٌغرب، ماظيتممحقظف ماظقرـقة ماٌـازرة أذغال
دماظؾاحثم،محقثماغؿؼ2015عارسمم11غظؿؿفاموزارةماظصقةمحقلماإلجفاضمؼقمم

مبقجدةم مرئقسماجملؾسماظعؾؿل ماظيتمضدعفا ماظػؼفقة ماظؼراءة ماظدؼاٌل ماظصؿد سؾد
عصطػكمبـقؿزةمحقلماإلجفاضمعـمعـظقرمصؼفل،موصػفماظؾاحثمبلغفم"عقضػم
ماٌذػبم مأن موأطد ماإلدالعقة. ماٌذاػب مباضل معقضػ مظؿغققب مإذارة مؼب عؾبؿؿذػب"

مايؿؾ، ماإلجفاضمعـذ ماظذيمضبرم موحده سؽسماٌذاػبماألخرى،مماٌاظؽلمػق
اظيتم"تؾقحماإلجفاضمإظبمحدودمغفاؼةماألربعنيمؼقعامبعدمايؿؾ،مأيمضؾؾماظؿكؾؼم
مسـدم ماظروح مغػخ مضؾؾ ماظرابع ماظشفر مغفاؼة مإظب مأو موايـؾؾقة، ماظشاصعقة مغظر ؼب

 .5"ايـػقة
ـقؿزةمملمميـعفمعـمبعصطػكمظؽـماظرأيماظػؼفلماظراصضمظإلجفاضمظألدؿاذم

مبعضماال م"دعـاضشة مأطد محقث ماظعؿقعل، ماىدل مصبقزمؿــاءاتمعقضقع مال أغف
ماألم،م مصقة مسؾك محؼقؼقا مخطرا مؼشؽؾ مطان مإذا مإال ماىـني محقاة اظؿصرفمؼب
وضبرؾبممإجفاضفمجملردماظرشؾةمؼبمإخػاءمايؿؾمأومهتمذرؼعةموجقدمتشقػاتم

سـمزغاماحملارم،مماخؾؼقةمضدمتؽقنمؼبمبعضماألحقانمبلقطةمأومظؽقنمايؿؾمغاو
فمالمضبؼمهؿقؾماىـنيمأثرمصعؾمالمؼدمظفمصقف".موراظبموزارةماظصقةمبؾذلمألغ

دؿؾاقمواظقضاؼةمعـماالاٌزؼدمعـماىفقدمسؾكماٌلؿقؼنيماظعؾؿلمواظطيبمعـم"أجؾم
م6.تشقػاتماىـنيمظؿؼؾقؾمعـمصرصمزفقرػا"

                                                                                                                                   
مدماظدؼاٌل:مأغظرماٌقضعماإلظؽذلوغلماًاصمباظؾاحثماظلقدققظقجلمسؾدماظصؿ 5

www.dialmy.over-blog.com  
ماظصقةمحقل 6 موزارة ماظيتمغظؿؿفا ماظقرـقة ماألوراقماٌؿعؾؼةممبداخالتماٌشارطنيمبلذغالماٌـاضرة مملمتـشر

ماٌقاضعم مبعض معـفا مأجزاء متـاضؾت مظؽـ ماظصققة"، ماظلالعة موعؿطؾؾات ماظؼاغقغل ماظؿلررل م: "اإلجفاض
مبرؼس:اإل مػقؼة معقضع معـؾ ماظققم:http://howiyapress.com/7583-2 ظؽذلوغقة مأخؾار مجرؼد معقضع ،/ 

http://www.alyaoum24.com/276179.html. 
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 ؟ اجتافات اجلدل حول تؼـني اإلجفاض: أي دور ؾؾحرؽة اؾـسوقة

ٌلمحقلمحؼماٌرأةمؼبماإلجفاض،مإظبماواػنيمعؿـاضضني،مؼـؼلؿماظؿداصعماظعا
دقاءمعـمحقثماٌـطؾؼاتمأوماظؿصقرات.مؼـطؾؼماالواهماألولمعـمطقنماإلجفاضم
حؼمخاظصمظؾؿرأة،معـمعـطؾؼمحؼفامؼبماظؿصرفمؼبمجلدػامبؽؾمحرؼة،موؼعؿدلم
مأنمحرؼةماإلجفاضمظؾؿرأةمػقماألصؾ،موعقاصؾةمايؿؾمؼؾؼكمخقارامشلا،موؼلؿك

أعامم".عـمأجؾمحرؼةماالخؿقار"م"مؼؼابؾفامباظؾغةماظعربقةPro-choix ":االواهامػذ
االواهماظـاغل،مصرلىمأنمحؼماىـنيمؼبمايقاةمػقماألصؾموأنماإلجفاضمإجراءم
مؼبمخطرم ماألم مصؼط،مطلنمتؽقنمحقاة مؼبمحاالتمادؿــائقة مإظقف ادؿــائل،مؼؾفل

م.مظعربقةم"عـمأجؾمايؼمؼبمايقاة"ؼؼابؾفامباظؾغةمام"Pro-vie"عـال،موؼلؿكم
وجدؼرمباٌالحظة،مأغفمؼصعبمؼبماظلقاقماٌغربلمايدؼثمسـمحرطةمغلائقةم
ماظعاٌقةم ماظؿفارب مشرار مسؾك معـاػضؿف، ماإلجفاضمأو مؼب ماٌرأة محؼ مسـ ظؾدصاع

م ماظـلاء مهرؼر م"حرطة معـؾ مهرؼرمم(MLF)اٌؼارغة، موحرطة بػرغلا،
ماألعرؼؽقةباظقالؼام (Women’s Lib)اظـلاء مبعضماظؿـظقؿاتم7تماٌؿقدة معاسدا .
دغقةماٌفؿؿةمبشؽؾمعقضقسلمبؼضقةماإلجفاض،معـؾماىؿعقةماٌغربقةمٌـاػضةماٌ

،موضؾؾمذظؽماىؿعقةماٌغربقةمظؾؿكطقطماظعائؾلماظيتم2008اإلجفاضماظلريمسامم
ضضقةماإلجفاضمعـمخاللمدرادةمأسدتفامؼبماٌقضقعمظؿـؾقفماٌمدلاتممظبإأذارتم

م ممبعدل ماظلري ماإلجفاض محاالت مبارتػاع موذظؽمم600اظرزلقة مؼقعقا، حاظة
متؼارؼرػام2007سام مؼب مضدعت مأن ماإلغلان ميؼقق ماٌغربقة مظؾفؿعقة مدؾؼ مطؿا .

ماجملال،م مػذا مؼب ماٌرأة ماغؿفاطاتمحؼقق مخطقرة محقل معؿػرضة مإذارات اظلـقؼة
ماإلجفاضماآلعـ.وراظبماظدوظةماٌغربقةمبؿؼقؼةماظضؿاغاتمايؼقضقةمظؾؿرأةمؼبم

مظؾؿفؿؿعم مواظدؼـقة ماظـؼاصقة ماظؾـقة مؼبمرؾقعة مؼدلره مظذظؽماظؿقػظمعا مأن وؼؾدو
قة،مطؿامسدممإثارةمػذهماظؼضواٌغربل،معامؼدصعفامظؿػاديماظؿصادممععمػذهماظؾـقة،م

                                                                                                                                   
مطبصمتؼـنيماإلجفاضمسؾكم 7 مصقؿا معؼاربؿان موجقد ماظعـؿاغل، ماظدؼـ مدعد ماظدطؿقر ماظصدد، مػذا ؼرىمؼب

والماسؿؾارمظألبمبقصػفماظصعقدماظعاٌل،ماألوظبمتـطؾؼمعـمطقنماإلجفاضمحؼمظؾؿرأةمدونماسؿؾارمظؾفـني،م
ذرؼؽامؼبماىـني،موػلمعؼاربةمظقدلاظقةموعرجعقةمأدادقةمظؼقاغنيماظدولماألوربقةماظيتمتؾقحماإلجفاضمبقصػفم
أصال،مالمبقصػفمادؿــاءمؼبمحاالتمخاصة،مواٌؼاربةماظـاغقةمتـظرمإظبمعلؿقؼاتمايؼققماظـالث:محؼماألم،م

ذيمؼؿؿؿعمحبقاةمشلامحرعةموععصقعقة،موحؼماألبماظذيمػقمصقؿفاموعصؾقؿفاموراحؿفا،موحؼماىـني،ماظ
مذرؼؽمؼبمايؿؾ،موصببمأنمضبذلممسؾكماظرشؿمعـمطقغفمأدغاػامعرتؾة.م
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ماظؼقىماإلدالعقةم معع موايداثقة مظؾؿـظقؿاتماظقلارؼة ماظلقادل ماظصراع معـطؼ أن
م.8ـابةم"اظؽرةمايارضة"واحملاصظةمجعؾماظؼضقةممب

،مقلمتـاعلم"اإلجفاضمشرلماآلعـ"سقامحجؿؿااباظرشؿمعـماٌمذراتماٌؼؾؼةمػذام
حاظةمؼقعقا،محلبمدرادةمم800إظبمم600صؼدمبؾغمسددمحاالتماإلجفاضمعامبنيم

ماإلجفاضماظلري" مٌؽاصقة ماٌغربقة م"اىؿعقة مبفا مبنيمضاعت معـ مأغف موأطدت
متؼاربمؼبموصقاتمامةاظرئقلقماألدؾاب مصرحتمؼبماٌؽةم13ألعفاتمبـلؾة ،مطؿا

م محقاظل مأن ماظـلقي، ماظؿضاعـ معبعقة مرئقلة ماظشـا، مؼقظدونمم153سائشة رػال
مؼقعقامخارجمإرارماظزواج.

وػؽذامملمتؽـم"ضضقةماإلجفاض"مضؿـمأوظقؼاتمايرطةماظـلائقة،مصؾؿمؼطرحم
سرصتماغػؿاحممحؿكمؼبمأوجماإلصالحاتماظقرـقةمعـمأجؾمتعزؼزمحؼققماٌرأة،ماظيت

اظـظامماظلقادلمسؾكمزبؿؾػمعؽقغاتمايرطةماظـلائقةمبعدمررحم"عشروعماًطةم
أصؼماىؿعقاتممقة"مظؾـؼاشماظعؿقعل،مبؾمظقحظمأناظقرـقةمإلدعاجماٌرأةمؼبماظؿـؿ
"باظؿؽػؾممدؼػماٌطاظؾةمؼؿفاوزملممعـمجقاغبمزبؿؾػةماظيتمخاضتمؼبماظؼضقة
ماالشؿصمبؾعضمحاالتماإلجفاض سـمسالضةمشرلممؿجاظـاايؿؾمموأماب()ضقاؼا

م ماظيتذرسقة، ماظـلقي ماظؿضاعـ مىؿعقة مباظـلؾة ماظشلن مػق مدـةممطؿا تلدلت
ؼصؾمملموم.وضقاؼاماالشؿصابمماٌلوىمظألعفاتماظعازباترلتقصوتعؿؾمسؾكمم1985

ماٌؼؿضقات مظقشؿؾ ماظقرين ماظـظربماٌؿعؾؼةماظـؼاش ماظؼاغقغقةممنسادة ماظضقابط ؼب
مالئقةماالدؿــاءاتمؼبماواهمهرؼرهمأومإسادةماظـظرمؼبدقاءم،مإلجفاضاٌـظؿةمظ
م.اٌؿعؾؼةمبف

مسـمررحم"ضضقةماإلجفاض"م ماظـلقؼةممبكؿؾػمتقاراتفا متقاريمايرطة وأعام
م مدـة متلدلت ماظعؿقعل، معؿكصصنيم2008ظؾـؼاش معـ ممبؾادرة مورـقة  معبعقة
ؽاصقةماإلجفاضمدؿم"اىؿعقةماٌغربقةمٌامتؼبمذبالمربماظـلاءمواظؿقظقد،مه

مذرسـة AMLCاظلري مؼب ماظـظر مإسادة مسبق ماظدصع مسؾك مسؿؾفا مؼب موترطز م".
،موصؼماٌـظقرماظؽقغلميؼققماٌرأة،مؼراسلماظؿقجفاتماألممقةمؿفاإلجفاضموإباح
مبفذاماًصقص.

                                                                                                                                   
ماظصؿد 8 مسؾد  االـمؼال اجلـسي يف املغرب: حنو احلق يف اجلـس، يف اؾـسب ،(2015)ماظدؼاٌل،

 .87-86،معطؾعةماظؽراعة،مصمويف اإلجفاض
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مررح مبعد مإال مصعؾقا ماإلجفاض محقل ماظعؿقعل ماظـؼاش مؼـطؾؼ ايؽقعةممومل
ماالغؿكابا مسـ ماٌـؾـؼة ماٌغربقة مظعام ماظؿشرؼعقة ماظؼاغقنمم2011ت معشروع علقدة

اىـائل،ماظيتمسلؾتمعراجعةمسددمعـماظػصقلماٌـظؿةمظإلجفاض،موبعدماٌؾادرةم
اٌؾؽقةمبؿعقنيمىـةمزبؿؾطة،متضؿموزؼرماظعدلمووزؼرماألوضافمواظشمونماإلدالعقةم
مورئقسماجملؾسماظقرينميؼققماإلغلانمإلرالقمعشاوراتمعقدعةمواالدؿؿاعمظؽؾ
ماالجؿفادم موإسؿال ماإلدالعل ماظدؼـ مأحؽام ماحذلام مضؿـ ماٌقضقع، محقل اآلراء

مواظؿـلقؼمععماجملؾسماظعؾؿلماألسؾك.م
م مػذا ماظـؼاشمماظلقاقؼب مؼب معفؿا محقزا ماإلجفاض" م"تؼـني مضضقة احؿؾت
م ماظعؿقعل، مصقفامصؼد مذارطت موحقارؼة، مسؾؿقة موظؼاءات مغدوات مسدة غظؿت

مؼب معؿكصصني معـ مزبؿؾػة، مزبؿؾػممصعاظقات معـ مجاععقني موأداتذة اظطب،
م مباإلضاصة مواظـػلقة، مواالجؿؿاسقة ماظؼاغقغقة مواظؾاحـنيمامظبإاظؿكصصات  ظػؼفاء

مؼبماجملالماظدؼينمواظػؼفل.
وسؿقعا،مصؼدماغؼلؿماىدلمحقلمضضقةماإلجفاضمؼبماجملالماظعاممإظبماواػنيم

اظلمسؾكمضضاؼامأدادقني،مؼضؿماالواهماألول،معبعقاتمعدغقةمترطزمسؿؾفاماظـض
،مباإلضاصةم9اٌرأةمواٌلاواةمبنيماىـلني،معـؾماىؿعقةماظدميؼرارقةمظـلاءماٌغرب

محؼققممظبإ موبؾاضلمضضاؼا مبشؽؾمسام ماٌرأة مبؼضاؼا عبعقاتمحؼقضقةمأخرىمتفؿؿ
ماالضؿصادؼةم مايؼقق ماظعادظة، ماحملاطؿة مضؿاغات ماظؿعؾرل، محرؼة معـؾ اإلغلان

ماشلفرة... مإاالجؿؿاسقة، ماظيتمخل. ماألصقات مطؾ مصقشؿؾ ماظـاغل، ماالواه أعا
ماىؿعقاتم موعـفا ماإلجفاض، مضضقة مععاىة مؼب مايؼقضقة ماٌؼاربة مسؾك تؿقػظ

بعضماظؿـظقؿاتماظلقادقةمواظشكصقاتماظدؼـقةممظبإاظـلائقةماإلدالعقةمباإلضاصةم
مواظـؼاصقةماٌلؿؼؾة.م

 مناذج ؿن ؿواؼف االجتاه األول

ماال مػذا معبعقؼضؿ مسدة ماٌرأةواه ميؼ متصقرػا مسـ متداصع مغلائقة  ات
ماإلجفاض معدغلمم.ؼب مإرار مظؿلدقس موحؼقضقة معدغقة معبعقات مسدة مبادرت وضد

                                                                                                                                   
  ،2015عارسم 30 فاضماظطيبمضرورةمعؾقة،ماىؿعقةماظدميؼرارقةمظـلاءماٌغرب،رصعماظؿفرؼؿمسـماإلج 9

م ماالظؽذلوغل: ماظرابط مسؾك ماىـائلمhttp://ar.monasso.maعؿاح ماٌشرع معؼاربة مؼب ماىؿعقة مرأي مأغظر ،
  اىـلقةماظرضائقة،مسدلماظرابطماالظؽذلوغلماظؿاظل ظؾعالضات

http://www.alaanpress.com/archives/126286، (2016 ؼقظققز 12 )تارؼخماٌرور. 

http://ar.monasso.ma/
http://www.alaanpress.com/archives/126286
http://www.alaanpress.com/archives/126286
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عقدؽبعمظؾذلاصعمأعامماٌمدلاتماظقرـقةمحقلمعطاظؾفاماظيتمتؿؼادؿمخبصقصفامغػسم
ماظؽراعة" مربقع م"هاظػ مأبرزػا موعـ مواٌؾادئ، مباإلضاصةم10اظرؤؼة مؼضؿ ماظذي ، 

اظـلائقةمسدةمعـظؿاتمحؼقضقةمعـمبنيماػؿؿاعاتفاماألدادقةمحؼققمٌـظؿاتمامظبإ
ماٌرأة.

 حتاؾف ربقع اؾؽراؿة
مأرؾؼؿفم ماظذي ماىـائل ماظؼاغقن مبـقد معراجعة ماظـؼاشماظعؿقعلمحقل مدقاق ؼب
ماٌرأةم محؼ مغباؼة مؼب مضصقره مسؾك ماظؽراعة" مربقع م"هاظػ مأطد ماظعدل  وزارة

م مواإلنابقة ماظصققة محبؼقضفا ماظؿؿؿع موصػفمؼب معا مخالل معـ مطاعؾ مسبق سؾك
باٌعاىةم"اظالحؼقضقةمواظالواضعقةمظإلجفاضموورميفمبصػةمذؾفمعطؾؼة".موأوضحم
أنممثةمحاجةمذبؿؿعقةمضاشطةمالمتؼؾؾماظؿلقؼػمظرصعماظؿفرؼؿمسـماإلجفاضم
اظطيبموظقضعمحدمظؾؿؾعاتماٌلداوؼةماظـاعبةمسـماإلجفاضماظلريمشرلماآلعـ،م

ظؾالدمواهمتعفداتفماظدوظقة،موسؾكمرأدفاماتػاضقةماظؼضاءمسؾكمواظقصاءمباظؿزاعاتما
م.1995ؽنيماٌـعؼدمدـةمظؿؿققزمضدماٌرأةموإسالنمعممترمبعبقعمأذؽالما

مسؾكم ماظؿقاظػ مأطد ماىـائل، ماظؼاغقن مظؿعدؼالت ماظقرين ماظـؼاش ومبـادؾة
اظطػؾماحذلاممحؼققماٌرأةموملراسضرورةمإسؿالماٌؼاربةمايؼقضقةماظيتمصببمأنمت

 طؿامػقمعؿعارفمسؾقفامدوظقا.م

 اجلؿعقة املغربقة حلؼوق اإلـسان

اظعؿقعلممؼبمصؿحماظـؼاشم11عـمجاغؾفامداػؿتماىؿعقةماٌغربقةميؼققماالغلان
نابقةمظؾؿرأةمباٌغرب،معـمخاللمعامتطرضتمإظقفمعـمحقلمايؼققماىـلقةمواإل

اماٌؿقاترةمحقلماظقضعمغؼائصمتشقبمغصقصماظؼاغقنماىـائلماٌغربلمؼبمتؼارؼرػ
ماٌرأة،م مضد م"متققزؼة" ماظيتمتعؿدلػا ماظػصقل موراظؾتمبنظغاء مباٌغرب، ايؼقضل

                                                                                                                                   
 عارس 22 بقانمهاظػمربقعماظؽراعةمحقل:مإصالحمعؼؿضقاتماظؼاغقنماىـائلماًاصةمباإلجفاضمبؿارؼخ 10

 ،(2017صدلاؼرم 12 عرورمبؿارؼخ) /https://pdmaroc.wordpress.com ،ماٌقضعماالظؽذلوغلمظؾؿقاظػ2015
ظؾؿلاػؿةمؼبمتغقرلماظؼقاغنيماظؿؿققزؼةمواٌؽردةمظؾعـػمضدمم2010 ظإلذارةمهاظػمربقعماظؽراعةماٌمدسمدـة

مثالثنيم معـ مأزؼد معـ متؿؽقن ماظعؼؾقات، موتغقرل متؿاظـلاء، مغلائقة، ميؼققمعبعقة ماظدوظقة ماٌقاثقؼ معـ كذ
مغلانموحؼققماٌرأةمواظطػؾمبشؽؾمخاص،معرجعقؿفامؼبمسؿؾفاماظذلاصعلمواظـضاظل.اإل
تعؿدلماىؿعقةماٌغربقةمعـماىقؾماألولمظؾفؿعقاتماٌغربقةماٌداصعةمسـمحؼققماإلغلانمؼبمبعدػاماظؽقغلم 11

ميؼق ماظدوظقة ماٌقاثقؼ مظف متدسق معا مبؿارؼخووصؼ متلدلت ماإلغلان، ، 1979 ؼقغقق 24 ق

http://www.amdh.org.ma  

https://pdmaroc.wordpress.com/
http://www.amdh.org.ma/
http://www.amdh.org.ma/


 طي باملغرب: جدل اإلجفاض منوذجال اؾدميؼرااحلرؽة اؾـسوقة وعسر اؾمحّو

57 

اظذيم"ؼعاضبمطؾمم490اٌؿعؾؼمبؿفرؼؿماٌـؾقةماىـلقةمواظػصؾمم489وعـفاماظػصؾم
م.12رجؾمأوماعرأةمأضاعامسالضةمجـلقةمخارجمإرارماظزواج"

إدعاجمبـدمخاصمحبؼققماٌرأةمؼبمموضدمدأبتمؼبمإرارمأغشطؿفاماظذلاصعقةمسؾك
مواىـلقة ماإلنابقة مباظصقة مخالظف معـ متطاظب ماإلجفاضمـ، مؼب مايؼ "إضرار

مايؿؾمخطرام وجعؾفمهتمإذرافمريب،مؼبمعبقعماياالتماظيتمؼشؽؾمصقفا
ماظقالدةم سؾكماظصقةماىلدؼةمأوماظـػلقةمظؾؿرأة،موؼبماياالتماظيتمتشؽؾمصقفا

مرضقع...".تفدؼدامظصقةماٌرأةمأوماظ
مبؿارؼخم مصادر ماظـؼاشماظعؿقعلمحقلماإلجفاض،موحلبمبقانمشلا ومبـادؾة

م"م2015عارسمم19 ماٌرأة،م اسؿدلتمأن مجلد ماإلجفاضماغؿفاكميرعة ورؼؿ
اظذيمػقمعؾؽمشلاموحدػا،موشلامحؼماظؿصرفمصقف،موضؾقلمأومرصضماألعقعة،موؼبم

مو ماٌرأة". ماظعـػمضد مأذؽال معـ مميـؾمذؽال ورؼؿم اسؿدلتمأن"شرلمذظؽمصفق
مظؾؿرأة،م مإؼالعا ماألذد ماظػصقل معـ مؼعد ماٌغربل ماىـائل ماظؼاغقن مؼب اإلجفاض
واألطـرمإضرارامبفا،مإذمأغفمداػؿمؼبمتغذؼةمطؾماظعقاعؾماٌػضقةمإظبمارتػاعممماردةم

ماإلجفاضماظلري،مخارجماإلذرافماظطيب...".
عبةمسـماالدؿؿرارموحاجفتماىؿعقةمؼبمػذاماظـؼاشمباٌضاسػاتماظلؾؾقةماظـا

ماإل محظر مؼب متذػب معا موعـفا ماإلإجفاض، مبعض مغشرتفامظقف ماظيت حصائقات
رضقعامم24اىؿعقةماٌغربقةمٌؽاصقةماإلجفاضماظلري،محقثمدفؾتمأنمحقاظلم

متذلاوحمحاالتماإلجفاضمبنيم مصقؿا مؼقعقا، ماظؿكؾلمسـفؿ حاظةمم800وم500ؼؿؿ
عـمذبؿقعمم% 13ظعاٌقةمخبصقصمعامأوردتفمعـظؿةماظصقةمامظبإؼقعقا،مباإلضاصةم

مغ متؽقن مباٌغرب، ماٌلفؾة مسـحاالتموصقاتماألعقعة سؿؾقاتماإلجفاضمماعبة
مشرلماآلعـ.
غلانمتطاظبم"بؿغقرلمجذريموذاعؾمامجعؾماىؿعقةماٌغربقةميؼققماإلوػذامع

ظؾؼاغقنماىـائل،موعالءعؿفمععماٌقاثقؼماظدوظقةميؼققماإلغلان،ممبامؼرصعماظؿؿققزم
ماٌ مواظدلاعجمضد مظؾؿؼررات مذاعؾة مومبراجعة ماإلغلاغقة، مطراعؿفا موؼضؿـ رأة

اظؿعؾقؿقة،موظؾؿادةماإلسالعقةمؼبماواهمإدعاجفامظؾذلبقةماىـلقة،موظـؼاصةماٌلاواةم

                                                                                                                                   
م 12 مبعدعا مخاصة ماظـؼاذات، معـ ماظؽـرل ماٌطاظب مػذه ماظيتأثارت ماظـدوة مإرار مؼب معـاضشؿفا غظؿؿفامممتت

مدبؾقد مبؿارؼخ 33 اظذطرى مبـادؾة م 16 ظؿلدقلفا معقضق ،2012ؼقغقق مايرطةمحقل مودور م"ايرؼات ع
مواإلدالعلم ماحملاصظ ماظؿقار مررف معـ ماالغؿؼادات معـ ماظؽـرل مظؾفؿعقة موجفت محقث مباٌغرب"، ايؼقضقة

 اظقرين.
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ماظؿؿققزمواظعـػمضدماٌرأة"،موأوصتمأؼضامجبعؾماإلجفاضماظطيبمواآلعـم وغؾذ
عؼؾاتماظيتمهقلمدونموصقلمالمؼؿفزأمعـماًدعاتماظصققة،مورصعمطؾماظماجزًء

اظـلاءمشلذهماًدعة،ماحذلاعاميؼقضفـماإلغلاغقةمواظيتمتشؿؾمايؼمؼبمايقاة،م
وايؼمؼبماظؿؿؿعمبلصضؾمصقةمممؽـة،موؼبماظؿؿؿعمبػقائدماظؿؼدمماظعؾؿل،موايؼم

م.ؼبماظؿـؼقػموايصقلمسؾكماٌعؾقعات

 مناذج ؿن ؿواؼف االجتاه اؾناـي 

ماال معؼابؾ ماألوؼب مواه مإدالعقة،مال، موعدغقة متـظقؿاتمغلائقة جؿؿعتمسدة
مظدسقاتم مظؾؿصدي مهاظػمعدغل، مإرار مؼب مواظطػؾ، مواٌرأة ماألدرة مبؼضاؼا تفؿؿ
ماىـنيم محؼ مسـ مظؾدصاع ماظقرين ماالئؿالف مظقاء" مهت ماإلجفاض،  هرؼر

.موضدمذددمسؾكمضرورةمعؼاربةماظؼضقة،معـمعـظقرمؼراسلماًصقصقةم13ؼبمايقاة"
موا موملماظدؼـقة ماىـنيمأؼضا، معصؾقة معراساة مسؾك مو ماٌغربل، مظؾؿفؿؿع ظـؼاصقة

موزروفم مظؾؿرأة ماىلدؼة مباظصقة ماٌؿعؾؼة ماالدؿــاءات مباضل معـاضشة معـ مياغع
مغبؾفامخارجمإرارماظزواج،موعللظةماظؿشقػاتماًؾؼقة.

ؼلتلمتلدقسماالئؿالفماظقرينمظؾدصاعمسـمحؼماىـنيمؼبمايقاة،مطردمصعؾم
هرؼرماإلجفاض،مواغطالضامممامتلفؾفمعـمتزاؼدمحاالتماإلجفاضمسؾكمدسقاتم

مظؾق ماغؿفاك معـ مذظؽ مسـ مؼذلتب موعا مظؾفـني،ماظلري مباظـلؾة مايقاة مؼب ؼ
ماىـنيمصاال محؼ مػق ماألصؾ مأن معـطؾؼ معـ ماٌقضقع معؼاربة  ئؿالفمضبرصمسؾك

ماالئؿال مداػؿ موػؽذا ماألول. مظالواه ماٌرجعقة ماٌـطؾؼات مخبالف مايقاة،  فمؼب
متراصعقةم ماظـؼاشماظعؿقعلمحقلمضضقةماإلجفاضمعـمخاللمإسدادمعذطرة  ؼبمإثراء

مؼبماٌقضقع،موجففامظؾفقؽةماظعؾقامظؾققارماظقرينمإلصالحمعـظقعةماظعداظة.
مؼشفدهمعـمم معـمتشكقصفمظقاضعمايالموعا رطزماالئؿالفمؼبمعذطرتفماغطالضا

مايؼ.موأطدمأؼضامؼبماٌذطرةمسؾكمأنما ماظعؾؿقةماظطؾقةمأثؾؿتماغؿفاكمشلذا ًدلة
سؾكماغطالقموجقدماىـنيمبؿؾؼقحماظؾقؼضةموبداؼةمغؾضاتمضؾبماىـنيمعـماظققمم

ماظـاغلمواظعشرؼـمعـمايؿؾموػقمعامؼلؿكمرؾقاممبرحؾةماًػؼانماٌـؿظؿ.

                                                                                                                                   
عـظؿةمودؼدماظقسلماظـلائل:مػلمعـظؿةمعغربقةمعلؿؼؾةمتعؿؾمسؾكمعلاغدةماٌرأةمظـقؾمحؼقضفاموعطاظؾفام 13

مسام ماٌـظؿة متلدلت ماظعادظة، مػقؼؿفامم1995 االجؿؿاسقة موسؾك ماٌرأة مأصاظة مسؾك ماحملاصظة مأجؾ عـ
اإلدالعقة،موعـمأجؾمتؼدؼؿمخدعةماجؿؿاسقةمتؿؿقزمباظػعاظقةمواالضذلابمعـماٌشاطؾمايؼقؼقةمظؾؿرأةمواظطػؾم

مؼبماألدرةماٌغربقة.
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وخبصقصمحاالتمإباحةماإلجفاضمرصضماالئؿالفم"اظربطمشرلماٌـطؼلماظذيم
ماإلجفاضمح متؼـني معطؾب معـ موزغامصبعؾ ماالشؿصاب مسـ ماٌذلتؾة مظؾؿشاطؾ ال

مغبؾ محدوث محاظة مؼب ماىـائلمم.احملارم ماظؼاغقن مغصقص مإصالح مإظب "ودست
مايقاةم مؼب مايؼ مغباؼة مضؿاغات معـ مؼعزز ممبا ماىرائؿ، مبفذه ماٌؿعؾؼة خاصة

مايرصموؼضؿـ موطذا مظألجـة مرؾقعقة ممبامموالدة ماظـصقصماٌقجقدة متػعقؾ سؾك
عـماظعؼاب،مخصقصاموأنمععدالتماإلجفاضمؼبمارتػاعممؼؽرسمعؾدأمسدمماإلصالت

ماظظقاػرم معع ماظؿعارل موادؿؿرار مصاسؾ مبػعؾ مإال متؽقن مال ماىرمية موأن عؿزاؼد،
موإمن محؾفا مؼب مؼلاػؿ موشضماظطرفمال مباظؿلاػؾ متػاضؿفاماالجؿؿاسقة معـ مؼزؼد ا

مواإلجراءاتمموضدمموتعؼقدػا. ماٌؼذلحات معـ ماًصقصمذبؿقسة مبفذا االئؿالف
ماٌ متعزؼز مذلغفا معـ موغباؼلطرؼة ماٌغؿصؾة ماٌلطريمموتػعقؾمؿفاحؼ اىاغب

م.فوتلرؼعم)اظؿؾؾقغمواإلثؾات(
ماإلدرؼلل محـان مظـ محؼمم14وباظـلؾة مسـ مظؾدصاع ماظقرين م"االئؿالف رئقلة

م مؼـؾغل مصنغف مأغفاىـني"، معـطؾؼ ماإلجفاضمعـ معع مأنمماظؿعاعؾ مؼـؾغل جرمية
ماظؼاغقن معـظ15ؼعاضبمسؾقفا مإسؿال معع مايؼم، مرأدفا موسؾك ماإلغلان محؼقق  قعة

متعؿدلهم"أب ايؼقق"موايؼماألولماظذيمتؿلدسمماؼبمايقاة،موذظؽمعـمعـطؾؼمعا
إذمالمم؛سؾقفمعـظقعةمحؼققماإلغلانمطاعؾةموذظؽمالرتؾارفمحبػظماظـػسماظؾشرؼة

ماظؿؿؿعمبؾاضلمايؼققمإالمحبؿاؼةمايؼماألدادل.موضبؿجمؼبمذظؽمبؽقنم ؼلؿؼقؿ
ماظشرا ماتػؼتمسؾكمغباؼةمعبقع مواظؼقاغنيماظقرـقة ماظدوظقة مواٌقاثقؼ ماظلؿاوؼة ئع
مػذامايؼ.

برأيمصؼفاءمموؼبمضراءتفامظرأيماظػؼفمؼبمضضقةماإلجفاض،متذطرمحـانماإلدرؼلل
اٌذػبماٌاظؽلمواظذيمؼشؽؾمؼبمغػسماظقضتماٌقضػماظرزللمظؾدوظة،مواظذيمضبرمم

رمربدقمحبقاةماألمموتقصرمذرطمبشؽؾمضطعلماإلجفاض،معاسدامؼبمحاظةموجقدمخط
موحدػام مشلا ماظيتمؼعقد ماظطؾقة، مباًدلة محلؾفا معرتؾط ماألخرل موػذا اظضرورة،

م.اٌاظؽلماٌذػبمسؾؿاءمععظؿمسؾقفمصبؿعميأاظؼقلماظػصؾمؼبمذظؽ،موػقمر

                                                                                                                                   
محـانم14 معؼارغة"،م" ،(2015 عاي) اإلدرؼلل، مرؾقة معؼاربة ماإلجفاض، متؼـني مدساة معزاسؿ مغؼض ؼب

،ماظرباط،معـشقراتماإلجفاض بني احلق يف احلقاة وحرقة اؾمصرف يف اجلسداغل،مسصامم)تـلقؼ(،ماظرجق
 37-17 اٌرطزماٌغربلمظؾدراداتمواألحباثماٌعاصرة،مص.

،م"أيمعؼاربةمظؿعدؼؾماظؼاغقنماىـائلمؼبمعادةماإلجفاض"،م(2015) أغظرمعداخؾة،ماظعـؿاغل،مدعدماظدؼـ 15
 .17.مؾدراداتمواألحباثماٌعاصرة،ماٌرجعماظلابؼ،مصعـشقراتماٌرطزماٌغربلمظ
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ماظـؼاش،م مػذا مؼب مادؿقضارػا ماٌرجعقاتماظيتمؼـؾغل مضائؿة متضقػمإظب طؿا
ما ماٌقاثقؼ متؽردف ماظذي ماإلسالنماالواه مرأدفا موسؾك ماإلغلان، ميؼقق ظدوظقة
م ،مواإلسالنماظعاٌلميؼققماظطػؾ،ماظيتممتـحم1948اظعاٌلميؼققماإلغلانمظعام

مظؾقؼمؼبمايقاةمعؽاغةمعرطزؼةمضؿـمايؼققماحملؿقة.
وخبصقصمايفجماظيتمؼلؿـدمإظقفامدساةماإلجفاض،مأطدتمرئقلةماالئؿالفم

ـفا،مصاالدساءمبؽقنمتؼـنيماإلجفاضمعـمذلغفمبؽقغفام"عغاظطات"مؼـؾغلمايذرمع
ماٌؼارغةم مظؾؿفارب مباظـظر مصققح، مشرل مايقاعؾ ماظـلاء موصقات مغلؾة دبػقض
مايقاعؾم ماظـلاء موصقات مدبػقضمغلؾة مأن مأثؾؿت ماظيت ماٌقجقدة واإلحصائقات
موربةم مظدؼف مواٌغرب مشلـ، ماٌؼدعة ماظصققة ماًدعات مجقدة مبؿقلني عرتؾط

ماجمل مػذا مؼب مأدفؿتمغاجقة مسؿقعقة مدقادة ماظصقة موزارة مأرؾؼت مبعدعا مال
م.2011حاظةموصاةمدـةمم112إظبمم1992دـةمم332ؼبماغؿؼالمغلؾةماظقصقاتمعـم

ماالئؿالفو مظقسممؼرصض مألغف ماإلجفاض، مسؿؾقة مسؾك م"اآلعـ" متعؾرل إرالق
طذظؽ،مصاألصؾمصقفمحلؾفمأغف:م"سـػمضدماٌرأةموخطرمسؾكمصقؿفاماىلدؼةم

مامؼدسقفمدساةماإلجفاض".واظـػلقةمسؽسمع
معـمم ماحملؿؿؾة ماٌكارر معـ مذظؽ معؼابؾ مؼب ماإلدرؼلل محـان وحذرتمرئقلؿف

مشرارم مسؾك ماإلجفاض مظـلؾة ماظؽؾرل ماالرتػاع متقضعت محقث ماإلجفاض، هرؼر
واربمعؼارغة،موتقصرلمشطاءمضاغقغلمظؿفارماإلجفاضم)أرؾاءموعلؿشػقاتمخارجم

(.مطؿامأنماظؿؼـنيمدقؼػمضدمتطقرماظؾقثماظؼاغقن،مظقبقاتماإلوارمبدعاءماألجـة
اغؿشارماظعالضاتمشرلماظشرسقة،موؼلاػؿممظبإماظعؾؿلمؼبمذبالمربماىـني،موؼمدي

ماظشققخموتؼؾقصم مظػائدة متقدقعمضؿؿف ماظلؽاغلمباٌغربمؼبماواه ؼبمهقلماشلرم
مؼبماجملؿؿع ماظـشطة محلابماظشؾابمواظػؽة مسؾ موم؛16اظؼاسدة ؿػاديمػذهمظظذظؽ

مص ماظيتمتفددماٌكارر ماآلصة مػذه مٌقاجفة موضائقة معؼاربةمسلقظقة فلمتؼذلحمتطقؼر
م.عـفماالجؿؿاسلأاجملؿؿعمؼبمضقؿفمو

                                                                                                                                   
مواظقالدة،مبضرورةم 16 ماظطبمواخصائلمأعراضماظـلاء مبؽؾقة مصؿقل،مأدؿاذ ماظطؾقبمخاظد مؼعؿؼد عـمجفؿف

اظقضقفمضدمهرؼرماإلجفاض،موذظؽمبلؾبمتفاصتمايفجماظيتمؼؼدعفامدساةماإلجفاضموالدقؿاماظؿقزقػم
مظؾص ماألممل مظؾؿػفقم ماظدؼـقةماألؼدؼقظقجل ماشلقؼة معؼقعات معع مؼؿعارض معا ماجملال، مػذا مؼب ماىقدة قة

م" ماظعؾؿقة ماظـدوة مأذغال ماظقرـقة. ماىلد"،ممواظـؼاصقة ماظؿصرفمؼب موحرؼة مؼبمايقاة اإلجفاضمبنيمايؼ
 .51.معـشقراتماٌرطزماٌغربلمظؾدراداتمواألحباثماٌعاصرة،مص
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ماىؿعقةم مغظؿت م"اإلجفاض"، محقل ماظقرين ماظـؼاش ماغطالق معع باٌقازاة
ماىـنيم م"حؼ مسـقان: مهت مسؾؿقة مغدوة مايقاة مؼب مايؼ مسـ مظؾدصاع ماٌغربقة

ما معؼاربة"،مؼقم مأؼة مؼبمايقاة: 2015عارسمم25ألربعاء
موذظؽمبفدفمتلؾقطم17 ،

اظضقءمسؾكماألبعادماظطؾقةمواظشرسقةمواظؼاغقغقةمظؼضقةماإلجفاض،محضرهمثؾةمعـم
األداتذةماىؿاسقنيمواٌؿكصصنيمواًدلاءمؼبمذبالمربماألجـةموأعراضماظـلاءم

مواظقالدة.
محؼم مغباؼة معع مؼؿـاضض ماإلجفاض متؼـني مأن مجفؿفا معـ ماىؿعقة وترى

مسؿؾقاتمماىـني مسؾك ٌُؼؾالت ما مدائرة متقدقع مذظؽ مذلن موعـ مايقاة، ؼب
ماظزواج،م مخارج ماىـلقة ماظعالضات مزؼادة مسؾك مدقشفع مأغف مطؿا اإلجفاض،
واظدظقؾمسؾكمذظؽمارتػاعمغلؾؿفمبعددمعـماظدولماظيتمتؼــفمعـؾمصرغلا.مواسؿدلتم
ماإلجفا مبعؿؾقات مؼؼقعقن ماظذؼـ ماألرؾاء مأن ماىؿعقة مرئقلة مصضؾل ضمسائشة

مودست ماظؾشري، مظؾعرق متطفرل مسؿؾقة مؼب موؼلفؿقن مضؿؾ، مجرائؿ مؼب مم"ؼشارطقن
مظذلاجعمسـمادؿعؿالمعػفقمماإلجفاضماآلعـمألغفمظقسمطذظؽ".ماظبإ

م"تؼـنيم محقل ماحملؿدم ماىدال مؼب مواإلحلان ماظعدل معباسة داػؿت
ماألصؾم مأن ماظؿاظقة:" ماظـؼط مإثارة مخالل معـ معقضػفا موضدعت ماإلجفاض"،

ألغفمجـاؼةمسؾكمعقجقد،مم،رؽبممذرسا"،موؼـؾغلمورميفمضاغقغا"عؾبقمؼبماإلجفاض
وظفمادؿــاءاتمأؼضا،مألنماظشرؼعةموضعتمٌصاحلماظعؾادمؼبماظعاجؾمواآلجؾ،موملم

مؼؼصدمعـموضعفامإؼؼاعماظـاسمؼبمايرج".
واسؿدلتمأنماظـؼاشماظدائرمحقلم"اإلجفاض"مؼعرفمذبؿقسةمعـماظـؼائص،م

حدؽبمطؾرل،مألغفمؼـصبمسؾكم"اشلقاعش"،مدونماظغقصموعؾمععاىؿفمجزئقةمإظبم
مأغفمؼدورمأدادامحقلماالدؿــاءاتماظيتمضدمالممتـؾمدقىم ؼبمظبماٌشؽؾ"،مطؿا

موزغام2% ماالشؿصاب موحاظة موربؼؼ، مخطرل مصقل موضع مؼب ماألم محاظة معـؾ ،
م ماظؿشقػات مصفذه مظؾفـني"، ماحملؿؿؾة ماًؾؼقة مواظؿشقػات حلبم–احملارم،

مضدمؼؿلؾبمؼبمإدؼاطماىـنيممالمتشؽؾم-اىؿاسة إالمغلؾةمغادرةمجدًا،موأشؾؾفا
معـمػذهماظؿشقػاتمأصؾحمضابالمظؾعالجمحاظقا".م%90تؾؼائقا،موأنم

                                                                                                                                   
قاةمػذهماظـدوةمباٌقازاةمععماظـؼاشماظعؿقعلماظذيمأرؾؼؿفمؼمؼبمايايغظؿتماىؿعقةماٌغربقةمظؾدصاعمسـم 17

 .(2015) وزارةماظعدلمحقلمعراجعةمعدوغةماظؼاغقنماىـائل
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مؼعؿدلم ماالدؿــاءات مؼب ماظؿشقػات مػذه م"إدراج مأن ماىؿاسة مأطدت مطؿا
مواظؼاغقن،مؼبمشقابماظرأيم ماظؿالسبمباظشرع مضصد مصؿقفا عـماألبقابماظيتمؼراد

ماٌقثقضة"،مصاٌشؽؾمايؼقؼلمؼبماإلجفاضمؼؿفؾكماظػؼفلماٌ ماظطؾقة مباًدلة معزز
ماظـ ماجملؿؿعقةمم%98 ؼب م"اظؽارثة متشؽؾ ماظيت موػل ماٌؿؾؼقة، ماياالت عـ

ايؼقؼقة"،مواظيتمؼرؼدماظؾعضمأنمؼصقغمشلامادؿــاءاتمصضػاضةموعطارة،مأصؾفام
ؾقؿةموشرلمعممتـةمعـؾتمؼبماظؼاغقن،مظؽـمتطؾقؼاتفامعقطؾةمظؾقؽةمضدمتؽقنمشرلمد

م متؿلاءل مجعؾفا معا موػذا مضاغقن". مأو مذرع م"صقاشةمسؾك ماٌطؾقب مطان مإذا سؿا
مياجاتم معؿفددة مإصبابقة موعلؿفقبمادؿفابة ماظشرع، مبلصقل معقثقق اجؿفاد
اجملؿؿعموشلقؼؿفموضقؿفموثؼاصؿف،مأمماٌطؾقبمإصبادمذرائعموعـارؼمذؾفاتمسائؿةم

متؼدممزبرجامظؽؾمسابث،موتطؾعمععمزاػرةمعشقـةمعقجقدة".
موإ مسلقظقة، م"عؼاربة مبؾقرة مضرورة مإظب مظعددموأذارت مجذري مصالح

ماٌرأةم موضعقة موإظب مواجملؿؿع ماظػرد مإظب مصقفا مؼـظر ماجملؿؿعقة، ماالخؿالالت عـ
ماٌدخؾم مػق ماألخالضل" ماظذلبقي م"اإلصالح مأن مواسؿدلت مطؽؾ. مواألدرة واألبـاء

ماألداسمظؾؿغقرلموصؿاممأعانمعـماظقضقعمؼبماحملظقر.
م18اظدؼـماظعـؿاغلوسؽسمعامذػؾتمإظقفمعباسةماظعدلمواإلحلان،مؼؼذلحمدعدم

مواظؿـؿقةم ماظعداظة مايزب م)أعنيمسام مواظؿـؿقة ماظعداظة مصػقفمحزب مؼب اظؼقادي
ماياالتماالدؿــائقةم مظقشؿؾ متقدقعف مأصؼ مؼب ماىـائل ماظؼاغقن معراجعة دابؼا(،
مواظـػلقةم ماالجؿؿاسقة ماٌكدل مزؾ مؼب مخصقصا ماظؼضائل، ماالجؿفاد اظيتمأباحفا

م.19ؾةماجؿؿاسقةمعؿصاسدةاٌذلتؾةمسـماإلجفاضماظلريمطؿعض
ماألدؿاذم مغذطر ماىدل، مػذا مؼب مذارطت ماظيت ماإلدالعقة ماظشكصقات وعـ
اٌؿكصصمؼبمصؼفماٌؼاصدمأغبدماظرؼلقغل،ماظذيماغؿؼدمدساةمهرؼرماإلجفاض،م
وأذارمإظبمأنموراءمدسقاتفؿمرشؾةمخػقةمؼبمصؿحماظؾابمظؿقرؼرمدؾقطقاتمأخرى،م

ماى مو"اٌـؾقة ماىـلقة" م"ايرؼة معـؾ مؼلؿقلـ موباٌؼابؾ م-حلؾف-ـلقة"،
مبصػةم مؼشؿغؾقن موأرؾاء موسؾؿاء معؿكصصني مبني مػادئة معؿلغقة معشاورات "إرالق

                                                                                                                                   
ماظدؼـ 18 مدعد م ،(2015) اظعـؿاغل، ماٌغربل،موادؿعفاظقةاإلجفاض ماىـائل ماظؼاغقن  تعدؼؾ

http://www.pjd.ma/ (2017 دلاؼرص 02 آخرمعرور). 
غظرمبؿػصقؾمعداخؾةمدعدماظدؼـماظعـؿاغلمحقلمأيمعؼاربةمظؿعدؼؾماظؼاغقنماىـائلمؼبمعادةماإلجفاض،مأم19

 .31 .عـشقراتماٌرطزماٌغربلمظؾدراداتمواألحباثماٌعاصرة،ماٌرجعماظلابؼ،مص

http://www.pjd.ma/
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رزلقةموعلموظةمووـبمأداظقبماظضغطمواظغقشائقةمواظدسقةمإظبمحرؼةماىلدمبالم
م.20حدودموعامإظبمذظؽ"

م مذارك ماظرؼلقغل، مأغبد معقضػ موخبالف ماًؿؾقشل مأغبد عدؼرماألدؿاذ
مدا مباظرباطعمدلة مايلـقة مايدؼث مضـاسؿفممر مخالل معـ ماظعؿقعل ماظـؼاش ؼب

اظشكصقةمؼبماٌقضقعم"طؿلؾؿمضباولمأنمؼػفؿماظـصقصماظدؼـقة،مذظؽمأنماظدؼـم
أرصعمعـمأنمؼـطؼمبفمأيمطان".موأطدمسؾكمشقابمغصمصرؼحمباظؼرآنموايدؼثم

قمعشؽؾمؼؼقلمبؿقرؼؿمأومإباحةماإلجفاض،موأطدمأغف"مظقسمعشؽالمضاغقغقا،مبؾمػ
اجؿؿاسلمؼؿطقرمبؿطقرمعالبلاتمايقاةماالجؿؿاسقة،موباظؿاظلمؼصعبمأنمؼقضعم

م.21"وعؽانمظفمغصمواحدمؼلريمؼبمطؾمزعان
تؿقدثمسـمضؿؾماألوالدمموأوضحمؼبمعؼابؾمذظؽموجقدمغصقصمساعةمؼبماظؼرآن

ماآلؼاتم مػذه متػلرل مضؽبقؼ معـ مبني متػلرلػا، مؼب ماظػؼفاء ماخؿؾػ ماظـػس، وضؿؾ
ؼؿماظعزلمأثـاءماظعالضةماىـلقةمالسؿؾارهمررؼؼةمظؼؿؾماألرػالموبنيموذػبمإظبمهر

عـمضبرؽبمماإلجفاضممبفردمتؾؼقحماظؾقؼضة،موآخرؼـمأباحقاماإلجفاضمؼبمحاالتم
ععقـةمإظبمأنمتـػخماظروحمؼبماىـنيمبظفقرمأسضاءماىـني،موػلماٌدةماظيتمتذلاوحم

م.ؼقعام120وم40بنيم
ميدؼثاإلجفاضمصببمأنمؼؽقنمعؼذلغامبامطؿامأذارمإظبمأنماًقضمؼبمغؼاش

موػقؼؿف ماظؾقاتلم"نمعـمؼُؼؿـمباإلجفاض،مأوم.سـماظطػؾموسـمحؼقضف ػـماظـلاء
ؼعشـموضعقةماضؿصادؼةمضعقػة،موعلؿقاػـماظؿعؾقؿلمعؿدنؽب،معامؼػؼدمحلؾفماٌرأةم

مطؾرل مواسؿدلمذظؽم"زؾؿا مسؾكمإثؾاتمغلبمرػؾفا. "محقثمضال:مااياعؾماظؼدرة
مباى“ مؼـلبمغعؿين مال مإغف موغؼقل ماظقالدة، مبعد موغؾبفؿؾف ماظؿؽقؼـ مرقر مؼب مـني

مإظبمواظده،موؼبمػذامزؾؿمطؾرل".
وسؿقعا،مصؼدماغؿفتماٌشاوراتماظعؿقعقةمباظؿـلقؼمععماجملؾسماظقرينميؼققم
ماإلجفاضم مإباحة مإظب ماظصقة، موزارة مثؿ موايرؼات، ماظعدل مووزارة ماإلغلان،

                                                                                                                                   
مأغبد 20 موصؽرؼة"،م(،2015) اظرؼلقغل، مذرسقة مغظر موجفة م)تم"اإلجفاض: مسصام مم،ـلقؼ(اظرجقاغل،

،معـشقراتماٌرطزماٌغربلمظؾدراداتمواألحباثماإلجفاض بني احلق يف احلقاة وحرقة اؾمصرف يف اجلسد
 .12: اٌعاصرة،مص

مررفمأ 21 معـ مواٌـظؿة ماًؿؾقشل مأغبد ماألدؿاذ مصقفا ماظيتمذارك ماظـدوة مألذغال ماظصقػقة ماظؿغطقة غظر
م ماإلجفاضماظلري"، مٌؽاصقة ماٌغربقة مػلدلؼسمبؿارؼخعـمررفما"اىؿعقة ماإلظؽذلوغقة عارسم 16 ىرؼدة

2015 :https://www.hespress.com/societe/258180.html (2016عايمم25تارؼخماٌرورم) 
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،متؿعؾؼمباالشؿصابموزغاماحملارم،متفدؼدم22ؼبمحدودمحاالتمحصرؼةموادؿــائقة
محقاةموصقةماألم،مواظؿشقػاتماًؾؼقة.

 23ؿالؿح "األبوقة املسمـرية" يف جدل اإلجفاض

ماظؿشاورم مؼب ماظقرـقني مظؾػاسؾني ماٌؾؽقة ماٌمدلة مرزلؿف ماظذي ماألصؼ ؼعؽس
ماظلؾطةم مبني ماىدظقة ماظعالضة مرؾقعة م"اإلجفاض"، مضضقة محقل اظعؿقعل

مواظ مخاللممواجملؿؿع، معـ مذظؽ موؼؾدو ماٌلؿـرلة". ماألبقؼة مبـ" موصػفا يتمميؽـ
ماظؼقؿقةم مظؾؿـظقعة ماٌؿلارسة ماظؿطقرات معع ماظؿػاسؾ مسؾك ماظلقادل ماظـظام ضدرة
ماٌؽقغاتماجملؿؿعقةم مبني ماظؿقازن مادؿعادة مسؾك موضدرتف واظعالضاتماالجؿؿاسقة،

مقةماٌؿصارسة.اٌؿصارسة،موبـاءمخقارمتقاصؼلمبنيمزبؿؾػماالواػاتماجملؿؿع
ماظـظرم مإسادة محقل مسؿقعل مغؼاش مبػؿح ماٌؾؽقة ماٌؾادرة مبعد مؼؾدو معا موػذا
مظؿفـقبم مبـ"االدؿؾاضقة" موصػت مخطقة موػل مباإلجفاض، ماًاص ماظؿشرؼع ؼب

اإلؼدؼقظقجلماظيتمسرصفامخاللممؿؼطابدواالاظػضاءماظعاممحاظةماالحؿؼانماظلقادلم
ماجماٌرأةمؼبماظؿـؿقة".معرحؾةمعـاضشةم"عشروعماًطةماظقرـقةمإلدع

ماٌؾؽم مضام مسـدعا موضقحا مأطـر مبشؽؾ ماٌلؿـرلة" م"األبقؼة مغظام معالعح وتؾدو
ماظعدلم مووزؼر ماالغلان ميؼقق ماظقرين ماجملؾس مرئقس معـ معؽقغة مىـة بؿعقني
مظؼاءاتمتشاورؼةم مبؿـظقؿ موطؾػفا ماألوضافمواظشمونماإلدالعقة، مإظبموزؼر باإلضاصة

ماٌعـق ماألرراف مزبؿؾػ م"تؼـنيمعع محقل مجدؼد متصقر معشروع موبؾقرة ة،
اإلجفاض"،موحدؽبدمشلامؼبمغػسماظقضتماٌـطؾؼاتمواظضقابطماظيتمؼـؾغلمأنمتؿقاصؼم

محقلمضضقةماإلجفاض.م24ععفامزبرجاتماظؿشاورماظعؿقعل

                                                                                                                                   
 .2015 عايم15 بالغماظدؼقانماٌؾؽلمباٌغربمحقلماٌشاوراتماٌؿعؾؼةممبقضقعماإلجفاضمبؿارؼخ 22
مألبعادماإلصبابقةمؼبمغظامماألبقؼةماٌغربقة،ماظذيمؼلاػؿمدؿعنيممبػفقمم"األبقؼةماٌلؿـرلة"مظؾدالظةمسؾكماأ 23

مدقادقة،م محؼقضقة، معؿعددة: معلؿقؼات مؼب متدرصبل مبشؽؾ موظق ماإلغلان موحؼقق ماٌقارـة مضقؿ متؽرؼس ؼب
مبنيم ماٌلاواة ماٌؾؽقةمؼبمتعزؼز ماٌمدلة ماظذيمظعؾؿف ماإلصبابلموايادؿ ماظدور مواضؿصادؼة،موخاصة اجؿؿاسقة

مذب موإضرار ماألبقؼةاىـلني معػفقم محقل ماٌغربقة؛ مظؾؿرأة ماإلغلاغقة مايؼقق معـ مغشلتفامم،ؿقسة جذور
مػشام مذرابل، مأغظر ماظعربل، ماظلقاق مؼب معرطزمم(1992) وخصائصفا معـشقرات ماىدؼدة"، ماألبقؼة "غؼد

مدراداتماظقحدةماظعربقة.م
ؽؾمإدواردز،ماجملؿؿعمغظرمعاؼأظؾؿزؼدمحقلمتطقرمخصائصماظـؼاشماظعؿقعلمباجملؿؿعاتماظدميؼرارقة،م 24

اٌدغلمبنيماظـظرؼةمواٌؿاردة،مترعبةمسؾدماظرغبانمسؾدماظؼادرمذاػني،معـشقراتماٌرطزماظعربلمظألحباثم
 .123-101 .،مص2015 ودرادةماظلقادات،ماظطؾعةماألوظبمعاي
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مظؾعضماظػاسؾنيماٌدغقنيموبعضماظشكصقاتم مواٌؿػرضة ماٌؾادراتماظـادرة صرشؿ
صؼدمزؾتمضضقةم"اإلجفاض"مم،قةمظؾـؼاشماظعؿقعلظطرحماظؼضم25اظلقادقةمواظـؼاصقة

مظؾـكبم مباظـلؾة مواغؿكابقا مدقادقا ٌُؽَؾػة ماٌؾػاتما مبؾموعـ م"اظطابق" ماظؼضاؼا عـ
مايزبقة.

مصؼد،ماامعمدلاتقِّةمأضػتمسؾكماظـؼاشماظعؿقعلمرابًعواٌالحظمأنماٌؾادرةماٌؾؽق
م مواظـؼاصقة موايؼقضقة ماٌدغقة ماظػعاظقات مطؾ مععفا ماظؿقاراتمتػاسؾت مزبؿؾػ عـ

مرزلقةم معمدلات معع موتصقراتفا معقاضػفا موتؼازلت مواظلقادقة، اإلؼدؼقظقجقة
معضؿقنم محقث معـ مربدودة مطاغت ماظيت ماظلابؼة، ماحملاوالت مسؽس عؿـقسة،

ماظـؼاشمأوماىفاتماٌلاػؿةمصقف.
طؿامأدىماظـؼاشماظعؿقعلماٌمدلاتلمحقلماإلجفاضمإظبمتفقؽةمبقؽةمتػاسؾقةم

م ماجملال ماظدؼـقةمداخؾ ماظؿقارات مزبؿؾػ معـ ماظػاسؾني مظؽؾ مزلقت اظعام
ماٌشارطةم موضع مإظب ماظالعؾاالة، مأو م"اظصؿت" محاظة مبؿفاوز مواظـؼاصقة، واظلقادقة

م.ؿفاإلجفاضمأومإباحواظؿداصعمحقلمذرسـةم
ماٌرجعقة،م مايدود ظؽـماٌالحظمأنماظؿدخؾماٌؾؽلمؼبماٌقضقعمأدىمإظبمردؿ

ماظؿ مظؾقضع ماحملؿؿؾة مطقنمواآلصاق معـ موباظرشؿ مظإلجفاض. ماىدؼد شرؼعل
اإلجفاضمععضؾةماجؿؿاسقةمتذلتبمسـفامسدةمزباررمصققةموغػلقةمواجؿؿاسقة،م
مضاغقغلموأيمغباؼةمصققةم غؿقفةماإلضؾالماٌؿزاؼدمسؾكممماردؿفمخارجمأيمإرار
ماسبصرتماٌشاوراتماظعؿقعقةمحقلماٌقضقعمؼبمتقدقعم مصؼد ظألعفاتمواألرػال،

اءاتماٌؾققةمظإلجفاضمصؼط،موصؼمدؼػمعرجعلم"رباصظ"،مؼلؿحمضاسدةماالدؿــ
باالجؿفادمواظؿشاورمؼبمإرارمعامؼؼؿضقف:م"احذلاممتعاظقؿماظدؼـماإلدالعلمايـقػم
ماجملؿؿعم ماظؿطقراتماظيتمؼعرصفا معع مؼؿؿاذك مومبا ماالجؿفاد، مبػضائؾ واظؿقؾل

ماٌغربلموتطؾعاتف،مومبامؼراسلموحدتفمومتادؽفموخصقصقاتف".
مظفمدالالتمدقادقةممطؿا ماظؼضقةماىداظقةمذبؿؿعقا أنماظؿدخؾماٌؾؽلمؼبمػذه

ماظددؿقرم مؼب ماٌـصقصمسؾقفا مظؾؿؼؿضقات متػعقال ماٌؾادرة مػذه متعؿدل مإذ ورعزؼة.
،مؼبمبابماألدوارماظددؿقرؼةماٌـقرةمباٌمدلةماٌؾؽقةممبقجبم2011اىدؼدمظعامم
مورئقسماظدوظة 42-41اظػصؾنيم مطلعرلمظؾؿمعـني، معؽقغة، متعقنيمىـة مأن مطؿا م.

                                                                                                                                   
م"اإلجفاضماظل 25 محقل متؼرؼر مإسداد مخالل معـ ماألدرة مظؿـظقؿ ماٌغربقة ماىؿعقة معؾادرة ريمشبصمباظذطر

مباٌغرب"،موبعدػاماىؿعقةماٌغربقةمٌؽاصقةماإلجفاضماظلري،موتؼارؼرماىؿعقةماٌغربقةميؼققماإلغلان.
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عـمممـؾماجملؾسماظقرينميؼققماإلغلان،مووزؼرماظعدلمووزؼرماألوضافمواظشمونم
ميؼققم ماظؽقغقة ماٌرجعقة مبني ماظؿقصقؼقة مظؾؿـففقة مإذارة، مصقف اإلدالعقة،
اإلغلان،مواًصقصقةماظـؼاصقةمواظدؼـقةمظؾؿفؿؿعماٌغربل،مواظيتمؼـؾغلماظؿؼارفام

اظقرـقني.موػلمتػقدمأؼضامبلن"مضضقةماإلجفاضماظلريمملمتعدمعـمررفماظػاسؾنيم
مر م"ضضقة مصارت مبؾ مأغبر، م"اظرُّخطا محاظة مظؿفاوز مباعؿقاز"، ماظيتمؾقة ػاب"

،موباألخصمعؽقغاتمايرطةمظؽمظدىماظػاسؾنيمؼبماجملالماظعامطاغتمدائدةمضؾؾمذ
ماظـلقؼةماظقرـقة.

ظؾدميؼرارقةمؼبماظـظامماظلقادلمؼبمػذاماظلقاق،مؼؾدومجؾقامرؾقعةماٌلارماٌؿعـرم
مصبعؾف معا ماظؿؼؾقدؼة. ماظلؾطقؼة مإرث معـ ماظؿكؾص مؼلؿطع ممل ماظذي ماٌغربل،
م موحرطة ماظعربل" م"اظربقع مأحداث مخالل معـ مدقادقا مايرجة ماظظروف م20ؼب

مإجراءاتمهدؼـقةمإصدلاؼر... موؼؿؾـك ماحملؿؿؾة، ماظلقادقة ماألزعات مؼلؿؾؼ خل،
ٌلؿـرلة"،موؼعؿؾمسؾكمتػعقؾفامضلرًا،مرشؿمجفقدمودميؼرارقة،متعؽسمعققالتفم"ا

ماٌؼاوعةماٌضادةماظيتمتقاجففامعـمداخؾماظؾـقةماظؿؼؾقداغقةمواحملاصظة.

 ةمتخا

ماظدميؼرارلممجدقؼ مواظؿققل ماظػاسؾة ماظـلقؼة مايرطة مبنيمبروز مجدظقة سالضة
مظؾؿرأ ماظذيمحؼؼ ماظـلقؼة مظؾقرطة ماألول ماىقؾ ماغؿؼؾ مصؼد ماظلؾطقؼة، ةمظألغظؿة
اظغربقةمعؽادبمتفؿمايؼققماٌدغقةمواظلقادقة،مظرلطزماىقؾماظـاغلمسؾكمايؼققم
موصرداغقؿفام مالدؿؼالظقؿفا مؼبمادؿؽؿالماٌرأة معـمدور مشلا ماىـلقةمواإلنابقة،مٌا

ماٌلاو مسؾكمضدم ماألدادقة مؼبماٌقارـة.ؼبماظؿؿؿعمبايؼقق ماظرجؾمذرؼؽفا معع مماة
م متدلز ممل ماٌغربقة، ماياظة مظؾؿرأةمؼب مواإلنابقة ماىـلقة مايؼقق مضضاؼا

ؼبمأوظقؼاتمايرطةماظـلقؼة،مباخؿالفمتقاراتفا.معامؼعؽسماظؿؾاؼـمبنيماظؿفربةم
ماجملال مم؛اٌغربقةمواظعاٌقةماٌؼارغةمؼبمػذا موعضاعنيمإذ تؿؾاؼـمؼبمزروفمغشلتفا

ماظػردؼ مايرؼة مػق ماظغربقة ماظـلقؼة مايرطة معـطؾؼ مطان مصنذا مأؼضا، ةمخطابفا
مذات مباسؿؾارػا مصننمماظؾؿرأة، مواألدرة، مظؾؿفؿؿع ماظـؼاصقة ماظؾـقات مسـ علؿؼؾة

ايرطةماظـلقؼةماٌغربقةمملمتلؿطعمتردقخمادؿؼالظقؿفامدقاءمسـماظؾـقةماظلقادقةم
اظؾـقةماظـؼاصقةمواظدؼـقةماألبقؼةماظلائدةمسـموايزبقةماظيتمغشلتمضرؼؾةمعـفا،مأوم

ماجؿؿاسقا.
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مباظ إظبمضؾبممظعؿقعلمحقلماإلجفاض،مصنغفمملمؼػضؼاشمااغطالقماظـعـمرشؿ
ما مواظدؼـقة ماإلؼدؼقظقجقة ماٌـطؾؼات مسؾك متؼقم مواظيت ماظذلاتؾقةمٌفقؿـة، ادؿداعة

االجؿؿاسقةمؼبماظعالضةمبنيماظرجؾمواٌرأة.مصفذهماألخرلةمالممتؾؽمحرؼةماالخؿقارم
ءاتمواظيتموعؾماٌطؾؼمؼبماالحؿػازمجبـقـفامأوماظؿكؾصمعـف،مإالمؼبمزؾماالدؿــا

ال.موػلماٌـطؾؼاتماظيتمموحقاةماىـنيمأوظبمعـمحرؼةماٌرأةمدقاءمأطاغتمعؿزوجةمأ
حاولمدساةماإلجفاضمخؾكؾؿفامعـمخاللمتؼدؼؿمبـقةمحفاجقةمبدؼؾة،متؼقممسؾكم

ماظػردؼة ماالمايرؼة ماٌكارر مسؾك مواظذلطقز ماظقضعمظؾؿرأة مادؿؿرار معـ جؿؿاسقة
مواظذيمؼضق مباظـؿقفةماظؼاغقغلماظلابؼ، ماإلجفاضموؼلؿح ممماردة مسؾكمحرؼة ؼ

م.26بؿزاؼدمحاالتماظؾفقءمظإلجفاضمشرلماآلعـ
ماىدلم معلار معـ مادؿكالصفا مبعضماالدؿـؿاجاتماظيتمميؽـ مػذه وسؿقعا،

م محقل ماظؿققلماإلجفاض"اظعؿقعل موصعؾقة ماظـلقؼة مبايرطة مسالضؿفا مؼب "
ماظدميؼرارل:م

مامجوخرمسدم مسـ ماٌشاوراتماٌقدعة معـمررفمغؿائج مدؾػا مشلا ماحملدد إلرار
عامؼعؽسمادؿؿرارؼةماظؿؼاظقدماألبقؼةمؼبماظؿفربةمم،اٌمدلةماٌؾؽقةم)إعارةماٌمعـني(

ماظـلقؼةم مايرطة مغشقء معـذ مادؿطاست مواظيت ماٌغربقة، مواظلقادقة االجؿؿاسقة
ماٌر متقاصؼاتمحقلمعؽاغة مؼبماجملؿؿعماٌغربلم)ضاغقنماألتؽرؼسمسدة مظعاممأة درة

 .(خلإم..م2007ضاغقنماىـلقةمم،2004
ماظـلقيمسؾكم مواظيتمؼؿلدسمخطابفا ماظـلائقة، معؽقغاتمايرطة مدور تعازؿ

ععماشلقؼةماظقرـقةمظؾؿفؿؿعماٌغربل.موػذامعامم-حلؾفام-أدسمرباصظةمتـلفؿ
صبعؾمخطابمباضلماظؿـظقؿاتماظـلائقةماٌـاصلة،ماظيتمتداصعمسـمايرؼةماظػردؼةم

مو مطقغل معـظقر معـ متصادممظؾؿرأة موػق موادعة. مذبؿؿعقة معؼاوعة مؼقاجف ظقدلاظل،
ماظقرـقةم مواًطة ماألدرة معدوغة متعدؼؾ مٌرحؾة ماعؿداد مظف مبنيماظؼطؾني، تارطبل

ؿا،موضدمفإلدعاجماٌرأةمؼبماظؿـؿقة،مغؿقفةمظعؿؼماظؿـاضضماإلؼدؼقظقجلماٌقجقدمبقـ
اصم"ضضقةمبؾغتمأوجفامععمإثارةمايؼققماإلنابقةمواىـلقةمظؾؿرأة،موبشؽؾمخ

ماإلجفاض".

                                                                                                                                   
 غظر:أظؾؿزؼدمحقلمادؿؿرارماشلقؿـةماظذطقرؼةمؼبماظعالضاتماىـلقةماظرضائقةمبنيماظرجؾمواٌرأة،م 26

Bakass, F. ; Ferrand, M. (2017), « L'entrée en sexualité à Rabat : les nouveaux  

"arrangements" entre les sexes », Population, 1/2013, (Vol. 68), p. 41-65, 

http://www.cairn.info/revue-population-2013-1-page-41.htm (consultée le 13 Février  

2017).  

http://www.cairn.info/revue-population-2013-1-page-41.htm
http://www.cairn.info/revue-population-2013-1-page-41.htm


 حمؿد حـني

68 

ررحمضضقةماإلجفاضمؼبماٌغربموصؼمعؼاربةمرباصظةمتلؿقضرماًصقصقةممتم
مماظـؼاصقةمواظدؼـقةمظؾؿفؿؿعماٌغربل.موباظرشؿمعـمزفقرمبعضماألصقاتماظيتمتداصعم
سـمايرؼةماظػردؼةمظؾؿرأةمؼبماظقظقجميؼقضفاماىـلقةمواإلنابقة،مإالمأنمصداػام

بذلحقبمباضلماظؼقىماجملؿؿعقة.مطؿامأنممؼة،موملمضبظؼلمعـقصرامؼبمحدودمضقب
مظؾؼاغقنم ماىدؼد ماٌشروع معـ مادؿقائفا مسـ مسدلت مايؼقضقة ماىؿعقات بعض

موضقسفا مإالماياالتماظـادر صلشؾبمم؛اىـائلمظإلجفاضماظذيمالمؼعاجلمحلؾفا
م مغماظبإاياالتماظيتمتؾفل مؼؽقن مسـعباإلجفاضماظلري، مسالضةمما مبعد غبؾ

..وشرلمذرسقةمجـلقةمحرة
 

ايرطةماظـلقؼةمباٌغربمبؾقرةمخطابم"غلقي"محقلمايؼققممةسادؿطامسدم
موملم معؽقغاتفا. مسؾك ماألبقؼة ماٌػاػقؿ مشلقؿـة مباظـظر مظؾؿرأة، مواىـلقة اإلنابقة

ماٌرأة مدور محقل ماظلائد ماىؿعل ماظقسل مهرؼؽ مزالمم؛تلؿطع مال إذ
فمظؾؿرأةمحبؼقضفامطػردمعلؿؼؾماٌفقؿـم)اىؿاسل(مالمؼعذلم Habitus"اشلابقؿقس"
فامطػردمؼـؿؿلمألدرةموذبؿؿعمظفمقظإـظرمؼماخؿقاراتفموأذواضفمودؾقطف،مبؾموحرمؼب

متؼاظقدموأسرافمؼـؾغلماالعؿـالمشلا.
مػق مػـا مباٌالحظة ماظلـقاتممواىدؼر مؼب مصرؼدة موثؼاصقة مصؽرؼة مدؼـاعقة بروز

معد مثؾةمعـماظشكصقاتماظـلائقة،مؼذلطز مؼبمعـطؼةماألخرلة،متمررػا ماذؿغاشلا ار
اظؿؿاسمبنيماظؼطؾنيماظعؾؿاغلمواإلدالعل،مخصقصامعامؼؿعؾؼممبػفقمماٌلاواةمبنيم
ماظؾاحـةم مأبرزػـ موعـ مباظرجؾ، مسالضؿفا مؼب ماٌرأة موحؼقق ماإلدالم، اىـلنيمؼب

حداثمتراطؿمصؽريمسؼالغل،مضدمتلؿػقدمإ.موعـمذلنمذظؽم27اٌغربقةمأزلاءمٌرابط
ما مايرطة معؽقغات مجدؼدعـف مغلقي مخطاب مظؾـاء ماظقرـقة مبنيمم،ظـلقؼة ميزج

معؿطؾؾاتماظؼقؿماظؽقغقةمواإلغلاغقةموإطراػاتماظؾـقةماظداخؾقةماٌؿققظة.

                                                                                                                                   
معـمعمظػاتفاماٌفؿة:م"اظـلاءمواظرجالمؼبماظؼرآن:مأؼةمعلاواة؟،مأغظرماٌقضعماالظؽذلوغلمظؾؾاحـة:م27
 http://asma-lamrabet.com/ (2017 صدلاؼرم22 تارؼخماٌرور.) 

http://asma-lamrabet.com/
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