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ؿؼدؿــــة

برزتمضضقةمايؼققماىـلقةمواإلنابقةمظؾؿرأة،مبشؽؾمررديمسؾكماظصعقدم
اظدوظل ؼب مدقاق مجفقد ماجملؿؿع ماظدوظل مإلضرار محؼقق ماٌرأة مؼب ماٌقاثقؼ ماظدوظقةم
واإلضؾقؿقة ميؼقق ماإلغلان .مطؿا مذؽؾت معقضقسا مظؾفدل مؼب مزبؿؾػ ماٌممتراتم
اظدوظقةماًاصةمباٌرأة،موؼب معؼدعؿفا معممترماظلؽانمواظؿـؿقةمظعامم،1994ماظذيم
أدػر مسـ ماسؿؿاد موثقؼة متردؿ مخاررة ماظطرؼؼ ماألدادقة مإلسؿال محؼقق ماٌرأةم
وتؽرؼس ماٌلاواة مبني ماىـلني .موضد مطان مظؾقرطة ماظـلقؼةماظعاٌقةمدورمطؾرل مؼبم
إضـاعماجملؿؿعماظدوظلمبضرورةمعـحمضؿاغاتمأضقىمظؾؿرأة،مواظؿلطقدمسؾكمأػؿقةم
غباؼةمحؼقضفاماٌرتؾطةم"باظصقةماإلنابقةمواىـلقةموتعزؼزػا"،مباسؿؾارػامراصدام
عـ مرواصد ماظـفقض مبقضع ماٌرأة مواظؼضاء مسؾك مزبؿؾػ مأذؽال ماظؿؿققز مواظعـػم
اٌؿارسمضدػا .م
وؼعد ماٌغرب ،مباسؿؾاره مدوظة مررصا مؼب ماالتػاضقات ماظدوظقة ميؼقق ماإلغلان،م
عطاظؾا مباسؿؿاد مضقاغني مودقادات مسؿقعقة مظؾـفقض مباٌلاواة مبني ماىـلني،م
وواوزمإطراػاتماظداخؾماالجؿؿاسلماظذيمؼعرفمزبؿؾػمأذؽالماظؿؿققزماظؼاغقغلم
واالجؿؿاسلمواظلقادلمضدماٌرأة .م
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وضدمسرفمسؾكمشرارمباضلماجملؿؿعاتماظدميؼرارقةمعقالدمحرطةمغلائقةمتعؿؾم
سؾك معؼاوعة ماظعالضات ماالجؿؿاسقة ماٌعززة مظؾفقؿـة ماظذطقرؼة مؼب ماجملؿؿع ،موذظؽم
ؼب مأصؼ مبـاء مذبؿؿع محداثل مؼؼقم مسؾك ماٌلاواة مبني ماظرجؾ مواٌرأة مؼب معبقعم
اجملاالت .م
عـ مثؿَّ ،متدلز مأػؿقة مدرادؿـا مػذه معـ مخالل معا مررح مداخؾ ماظـلؼ ماظلقادلم
واالجؿؿاسل ماٌغربل معـ مضضاؼا مجِداظقة موحلادة ،متعؿدل ماظؿققالت ماظيت مسرصفام
اٌغربمخاللماظلـقاتماألخرلة،ماجؿؿاسقا،مضقؿقا،مدقادقا،ماضؿصادؼاموحؼقضقام
عـ مسقاعؾفا ماألدادقة .موغعؿؼد مأن مضضقة م"اإلجفاض" ممنقذج مػذه ماظدرادة ،معـم
ذلغفامأنمتلعػـامؼبمتؿؾعموهؾقؾمعامأصرزتفمعـمتـاضضاتموجِداالتموادعةمداخؾم
ايرطةماظـلقؼةماٌغربقة .م
هاولمػذهماظدرادةماإلجابةمسـمإذؽاظقةمأدادقةمتؿعؾؼمبؽقػقةمتػاسؾمايرطةم
اظـلقؼةمععمعـظقعةم"ايؼققماىـلقةمواإلنابقة".
صؿامػلماٌـطؾؼاتماالؼدؼقظقجقة مواظػؽرؼةماٌفقؿـةمسؾكمايرطةماالحؿفاجقةم
اظـلقؼة؟ معا مػق ماظلقاق ماظذي مررحت مصقف مضضقة ماإلجفاض مؼب مأجـدة مايرطةم
اظـلقؼةمباٌغرب؟ ػؾمميؽـمايدؼثمسـمإعباعمداخؾمايرطةماظـلقؼةمخبصقصم
إباحةماإلجفاض؟مإظبمأيمحدمداػؿتمايرطةماظـلقؼةمؼبمإناحمعلؾلؾماظؿققلم
اظدميؼرارلماظذيماشبرطمصقفماٌغرب؟ م

احلرؽة اؾـسوقة وؼضقة اإلجفاض :جدل اؾمؼـني واؾمحرقر

ؼعؿدلم"اإلجفاضماآلعـ"،معـماظشروطماألدادقةمظصقةمجـلقةموإنابقةمآعـةم
ظؾؿرأة،موعطؾبمهرصمايرطةماظـلقؼةماظعاٌقةمسؾكمإثارتفمواظدصعمسبقمإضرارهم
ؼبمطؾمعممتراتفاماظدوظقة،مخصقصامؼبمزؾماإلحصائقاتماٌؼؾؼةماظيتمتلفؾمتـاعلم
زاػرة م"اإلجفاض ماظلري" ،مؼب مزؾ مشقاب مأبلط ماظشروط ماظصققة مواآلعـة،م
وخصقصا مباجملؿؿعات ماظـاعقة ،عا مؼزؼد معـ مارتػاع مغلؾة ماظقصقات مؼب مصػقفم
األعفاتمواألرػال.م م
وتعؿدلمايرطاتماظـلقؼةمأنمايؼققماإلنابقةمػلمأداسمحؼماظـلاءمؼبمتؼرؼرم
عصرلمأجلادػـموحقاتفـماىـلقة،موأغفامأعرمػاممظؿقؼقؼماٌلاواةمبنيماظـلاءم
واظرجال ،موبـاء معؾادئ ماظعداظة ماالجؿؿاسقة مواظدميؼرارقة مداخؾ ماجملؿؿع .موععم
ذظؽ ،موؼب مزؾ ماألبعاد ماألؼدؼقظقجقة ماظيت مضبؿؾفا مؼب مثـاؼاه ،مؼؾؼك معـ ماظؼضاؼام
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اىداظقةمبنيمزبؿؾػماظؿقاراتماظلقادقةمواٌدغقةمباظـظرمظؾؿـاضضاتماظيتمؼطرحفام
اظقساءماظـؼاؼبمواإلؼدؼقظقجلماظذيمؼـفؾمعـفمطؾمصاسؾمدقادلموعدغل .م
صؿامػلمرؾقعةماإلذؽاالتماظيتمؼطرحفامجدلماإلجفاضمباجملؿؿعماٌغربل؟م
وعا مػل مأبرز ماواػات ماظرأي مظدى معؽقغات مايرطة ماظـلقؼة مخبصقصف م؟ موعام
خصائصماىدالماظعؿقعلمحقظف؟موعامػلمدالالتفماظلقادقة؟ م

ؿدارات اجلدل حول اإلجفاض

تـطقي مضضقة ماإلجفاض مسؾك ماظعدؼد معـ ماظؿـاضضات ،موتؿداخؾ مصقفا مسدةم
علؿقؼاتمتؿؾاؼـمعـمحقثماظؿقؾقؾموتؼدؼرماٌقاضػ،مصؿامؼعؿدلهماظؾعضمضرورةم
رؾقة،مػقمؼبماسؿؼادماآلخرؼـمزباظػاًمظألحؽامماظشرسقةماظـابؿة،موعامؼعؿدلهماظؾعضم
عـماظـقابتماالجؿؿاسقةمواألخالضقةمؼرىمصقفمآخرونمضرورةمضاغقغقة .م
ميؽـمهدؼدمعداراتماىدلمحقلمضضقةماإلجفاضمؼبمغؼطؿنيمأدادقؿني:م م

ختؾف اؾؼاـون اجلـائي عن اؾواؼع االجمؿاعي املمغريم

ؼـصماظؼاغقنماىـائلماٌغربلمسؾكمورؼؿماإلجفاضمعـمخاللمسشرةمصصقلم
ضؿـماظؾابماظـاعـماٌؿعؾؼمباىـاؼاتمواىـحمضدمغظامماألدرةمواألخالقماظعاعة،م
عـمخاللماظػصقلمعـم449مإظبم.458
1
وضدمطانماظػصؾم453معـماظؼاغقنماىـائلماظصادرمؼبم17مجقانم 1963مالمؼعؿدلم
اإلجفاضمعؾبفرؽبعاًموالمؼعاضبمسؾقفمإذامطاغتمحقاةماألممؼبمخطر،مثؿموضعمتعدؼؾفم
مبؼؿضكماٌردقمماٌؾؽلماٌمرخمؼب  1مجقؼؾقةم 1967ماظذيمؼـصمسؾكمأغفمالمسؼابم
سؾكماإلجفاضمإذامادؿقجبمضرورةماحملاصظةمسؾكمصقةماألممعؿكمضاممبفمسالغقةم
رؾقبمأومجراحمبنذنمعـماظزوج،موملمدبضعمعـذمػذاماظؿارؼخمأليمتعدؼؾ .م

 1ؼـصماظػصؾ ":453مالمسؼابمسؾكماإلجفاضمإذامادؿقجؾؿفمضرورةماحملاصظةمسؾكمصقةماألممعؿكمضاممبفم
سالغقةمرؾقبمأومجراحمبنذنمعـماظزوجموالمؼطاظبمبفذاماإلذنمإذامارتلىماظطؾقبمأنمحقاةماألممؼبمخطرمشرلم
أغفمصببمسؾقفمأنمؼشعرمبذظؽماظطؾقبماظرئقللمظؾعؿاظةمأوماإلضؾقؿ،موسـدمسدمموجقدماظزوجمأومإذاماعؿـعم
اظزوجمعـمإس طاءمعقاصؼؿفمأومساضفمسـمذظؽمسائؼمصنغفمالمؼلقغمظؾطؾقبمأوماىراحمأنمؼؼقممباظعؿؾقةماىراحقةم
أو مؼلؿعؿؾ مسالجا مميؽـ مأن مؼذلتب مسـف ماإلجفاض مإال مبعد مذفادة معؽؿقبة معـ ماظطؾقب ماظرئقلل مظؾعؿاظةم م
أوماإلضؾقؿمؼصرحمصقفامبلنمصقةماألممالممتؽـماحملاصظةمسؾقفامإالمبادؿعؿالمعـؾمػذاماظعالج" .م
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ؼؼدممدساةمهرؼرماإلجفاضمذبؿقسةمعـماٌمذراتماالجؿؿاسقةماٌؼؾؼة،مواظيتم
تؿقدث مسـ مارتػاع مزاػرة ماألعفات ماظعازبات موارتػاع مغلؾة موصقات ماألعفاتم
واألرػالمغؿقفةمإضؾاشلـمسؾكمسؿؾقاتماإلجفاضماظلري .م
عامؼعؽسمحلؾفؿمأزعةماظؼاغقنماىـائلماٌغربلمؼبمإغؿاجمآثارهمبشؽؾمصعؾل،م
طؿامتمطدمسؾكمذظؽمبعضماألحباثماٌـفزةمعقداؼـا،2مصؼدمدفؾتماإلضؾالماٌؿزاؼدم
سؾكمسؿؾقاتماإلجفاضماظلريمعامغلؾؿفمحقاظلم800محاظةمؼقعقا،مؼؼقممبانازػام
عفـققماظصقةمعـمأرؾاءموعقظدات موممرضات.3مطؿامأنماظؼضاءمالمؼؾثمؼبمأشؾبم
اياالتماظيتمهالمسؾقفمإالمغادرام(46محاظةمدـةم .)2009م

تـاؼض دعوات حترقر اإلجفاض ؿع "اؾنوابت اؾدقـقة"

ضبؿدممجدلماإلجفاضمحقلمأوظقؼةمحؼققماٌرأةمسـمحؼققماىـنيمواظطػؾم
ؼبمايقاة،مصاٌرجعقةمايؼقضقةماظؽقغقةمتـطؾؼمعـمطقنمحؼققماٌرأةمالمتؿعارضم
ععمحؼققماظطػؾ،موباظـلؾةمشلامالمتؾدأمحؼققماظطػؾمؼبمايقاةمإالمبعدموالدتف،م
وػل معـطؾؼ ماظؿعارض معع ماٌرجعقات ماظدؼـقة ماظـابؿة ،ماظيت متؿؾاؼـ معـ محقثم
عقضػفامعـمبداؼةمغػخماظروحمؼبماىـني،مطؿامتشؽؾمأؼضامغؼطةمخالصقةمؼبماظػؼفم
اإلدالعلمأؼضاً .م
و معـ مجفة مأخرى ،مصنن ماٌرجعقة ماظدوظقة ميؼقق ماإلغلان مال متعذلف ممبؾدأم
غباؼةمحقاةماظطػؾمؼبمعرحؾةماإلخصابمأومأؼة معرحؾةمععقـةمعـمايؿؾ،موػقم
األعر ماظذي مأطدتف ماجؿفادات ماحملؽؿة ماألوروبقة ميؼقق ماإلغلان م"اظيت مرصضتم
اسؿؾارماىـنيم"ذكصا"مٲو معقارـا مظف محؼقق ،موضد مغصت ماظؾفـةماألوربقةميؼققم
اإلغلانمسؾكمسؾارةم"طؾمذكص"مالمتـطؾؼمسؾكماظطػؾماظذيمدققظد .م
طؿا متعؿدلمىـةماألعؿماٌؿقدةماًاصةمباظؼضاءمسؾك مطؾمأذؽال ماظؿؿققز مضدم
اظـلاء مأن م"عـع ماإلجفاض م"ػق مذؽؾ معـ مأذؽال ماظؿؿققز مضد ماظـلاء ،مواغؿفاكم
يؼقضفـمؼبمايقاةمواظصقة .م
 2عـمبقـفاماألحباثماظيتمضاعتمبفاماىؿعقةماٌغربقةمٌؽاصقةماإلجفاضماظلري،ماغظرماٌقضعماإلظؽذلوغلم
ظؾفؿعقة( /http://www.amlac.org.ma :تارؼخماٌرور  12ششتم.)2016
 3سؾكماظـؼقضمعـمذظؽمؼـصماظػصؾ  449سؾكمأن:م"عـمأجفضمأومحاولمإجفاضماعرأةمحؾؾكمأومؼظـمأغفام
ط ذظؽ،مبرضاػامأومبدوغفمدقاءمطانمذظؽمبقادطةمرعاممأومذرابمأومسؼاضرلمأومهاؼؾمأومسـػمأومأؼةمودقؾةم
أخرى،مؼعاضبمبايؾسمعـمدـةمإظبمػبسمدـقاتموشراعةمعـمعائؿنيمإظبمػبلؿائةمدرػؿ.موإذامغؿجمسـمذظؽم
عقتفا،مصعؼقبؿفماظلفـمعـمسشرمإظبمسشرؼـمدـة" .م
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وتعؿدل ماتػاضقة ماظؼضاء مسؾك معبقع مأذؽال ماظؿؿققز مضد ماٌرأة ) (CEDAWمأنم
ماألعقعة ماخؿقار محر مظؾؿرأة ،موتـص ماٌادة م 16معـ ماالتػاضقة مسؾك مأن متؿكذ ماظدولم
األرراف معبقع ماظؿدابرل ماٌـادؾة مظؾؼضاء مسؾك ماظؿؿققز مضد ماٌرأة مؼب مطاصة ماألعقرم
اٌؿعؾؼةمباظزواجمواظعالضاتماظعائؾقة،موسؾكمأداسماٌلاواةمبنيماظرجؾمواٌرأة .م
وعـ مأػؿ ماٌؾؿؼقات ماظدوظقة ماظيت مأدلت مظؾؿرجعقة ماظدوظقة ميؼقق ماظـلاء مؼبم
اإلجفاض ،ماٌممتر ماظدوظل مظؾلؽان مواظؿـؿقة م(اظؼاػرة م )1994ماظذي مأظزم ماظدولم
بضؿان ماظعالج مواٌعؾقعات ماظضرورؼة مظؽؾ ماظـلاء ماظؾقاتل مؼؾفلن مإظب ماإلجفاض،م
وبرغاعجماظعؿؾمظؾؿممترماظدوظلمظألعؿماٌؿقدةمظؾـلاءم(بؽنيم)2015ماظذيمأظزمماظدولم
بؿؿؽنيماظـلاءمعـماظؿقؽؿمؼبمخصقبؿفـ،موأطدمسؾكمحؼمطؾمذكصمؼبماظؿؿؿعم
بلطدل مضدر مممؽـ معـ ماظصقة ماإلنابقة مواىـلقة ،موايرؼة مؼب مادباذ ماظؼرار مؼبم
عقدانماإلنابمدونممتققزمأومإطراهمٲو مسـػ.مطؿا مأوصك ماٌممتر مؼب مبرغاعج مسؿؾفم
اظدولممبراجعة مطؾماظؼقاغنيماجملرعةمظؾـلاءماظؾقاتلمؼؾفلن مإظب ماإلجفاض مضصدم
اظؿكؾصمعـمغبؾمشرلمعرشقبمصقف .م
وبدوره مأوصك ماٌقـاق ماإلصرؼؼل ميؼقق ماإلغلان مواظشعقب ماًاص مباٌرأة مؼبم
أصرؼؼقا ،ممتؽني ماظـلاء معـ ماإلجفاض ماٌطؾب مؼب محاالت ماالسؿداءات ماىـلقةم
(االشؿصاب)مواظعالضاتمععمربرم،موؼبماياالتماظيتمؼؽقنمصقفامايؿؾمخطرام
سؾكمصقةماألمماظؾققظقجقةمواظعؼؾقةماومخطرامسؾكمحقاتفا.م م
م
ؼبماٌؼابؾ،مؼـظرماظػؼفماإلدالعلمٌللظةماإلجفاضمعـمعـطؾؼاتمعـاضضةممتاعاًم
ظؾؿرجعقة ماظؽقغقة ،مصفق مؼؿقدث مسـ معراحؾ متطقر ماىـني موهدد معرحؾة مغػخم
اظروحمصقف،مباالدؿـادمإظبمبعضماألدظةماظقاردةمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿ،موبعضماألحادؼثم
اظـؾقؼة .م
4
وعـماظزاوؼةماظػؼفقة،مؼؼقلماألدؿاذمدعدماظدؼـماظعـؿاغل مبلنماٌقضػماظػؼفلم
اظعاممميقؾمسبقمععصقعقةمغػسماىـني،مسؾكماسؿؾارمأنمحػظفامإحدىماظضروراتم
اًؿس .موعع مذظؽ مدبؿؾػ ماٌلقشات ماظشرسقة مإلدؼارف معـ محقث مدرجؿفام
باخؿالفمعراحؾمتطقرماىـني،مصفلمبعدمغػخماظروحمالمتؽقنمإالمظؾضرورة،مسـدعام
تؼعمحقاةمأومصقةماألممؼبمخطر.مصاظضروراتمتؾقحماحملظقراتمطؿامؼبماظؼاسدةم
م
 4اظعـؿاغل ،مدعد ماظدؼـ ( ،)2015م"أي معؼاربة مظؿعدؼؾ ماظؼاغقن ماىـائل مؼب معادة ماإلجفاض" ،ماظرجقاغل،م
سصامم(تـلقؼ)،ماإلجفاضمبنيمايؼمؼبمايقاةموحرؼةماظؿصرفمؼبماىلد،ماظرباط،معـشقراتماٌرطزماٌغربلم
ظؾدراداتمواألحباثماٌعاصرة،مص.24-23 .
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اظشرسقةماظـابؿة،موؼؽقنماظعذرماٌلقغمظإلجفاضمؼبماٌرحؾةماظـاغقةمضؾؾمغػخماظروحم
أخػمعـمتؾؽماظضرورة،مثؿمؼؽقنمؼبماٌرحؾةماألوظبمضؾؾماظؿكؾؼمأومضؾؾماألربعنيم
سذرامأخػمعـماظـاغل .م
إنمعقضػماظػؼفمعـماإلجفاض،مطانمدؾؾامرئقلقامؼبماغػفارماىدلماظعؿقعل م
حقظف مباٌغرب ،موعـفا ماجملادالت ماظيت مسرصؿفا مأذغال ماٌـازرة ماظقرـقة ماظيتم
غظؿؿفاموزارةماظصقةمحقلماإلجفاضمؼقمم11معارسم،2015محقثماغؿؼدماظؾاحثم
سؾد ماظصؿد ماظدؼاٌل ماظؼراءة ماظػؼفقة ماظيت مضدعفا مرئقس ماجملؾس ماظعؾؿل مبقجدةم
عصطػكمبـقؿزةمحقلماإلجفاضمعـمعـظقرمصؼفل،موصػفماظؾاحثمبلغفم"عقضػم
عؾبؿؿذػب" مؼب مإذارة مظؿغققب معقضػ مباضل ماٌذاػب ماإلدالعقة .موأطد مأن ماٌذػبم
اٌاظؽل مػق موحده ماظذي مضبرم ماإلجفاض معـذ مايؿؾ ،مسؽس ماٌذاػب ماألخرى،م
اظيتم"تؾقحماإلجفاضمإظبمحدودمغفاؼةماألربعنيمؼقعامبعدمايؿؾ،مأيمضؾؾماظؿكؾؼم
ؼب مغظر ماظشاصعقة موايـؾؾقة ،مأو مإظب مغفاؼة ماظشفر ماظرابع مضؾؾ مغػخ ماظروح مسـدم
ايـػقة".5
ظؽـماظرأيماظػؼفلماظراصضمظإلجفاضمظألدؿاذمعصطػكمبـقؿزةمملمميـعفمعـم
عـاضشة مبعض ماالدؿــاءات معقضقع ماىدل ماظعؿقعل ،محقث مأطد م"أغف مال مصبقزم
اظؿصرف مؼب محقاة ماىـني مإال مإذا مطان مؼشؽؾ مخطرا محؼقؼقا مسؾك مصقة ماألم،م
وضبرؾبممإجفاضفمجملردماظرشؾةمؼبمإخػاءمايؿؾمأومهتمذرؼعةموجقدمتشقػاتم
خؾؼقةمضدمتؽقنمؼبمبعضماألحقانمبلقطةمأومظؽقنمايؿؾمغاوامسـمزغاماحملارم،م
ألغ فمالمضبؼمهؿقؾماىـنيمأثرمصعؾمالمؼدمظفمصقف".موراظبموزارةماظصقةمبؾذلم
اٌزؼدمعـماىفقدمسؾكماٌلؿقؼنيماظعؾؿلمواظطيبمعـم"أجؾماالدؿؾاقمواظقضاؼةمعـم
تشقػاتماىـنيمظؿؼؾقؾمعـمصرصمزفقرػا" 6.م

 5أغظرماٌقضعماإلظؽذلوغلماًاصمباظؾاحثماظلقدققظقجلمسؾدماظصؿدماظدؼاٌل:م م
www.dialmy.over-blog.com

 6ملمتـشرماألوراقماٌؿعؾؼةممبداخالتماٌشارطنيمبلذغالماٌـاضرةماظقرـقةماظيتمغظؿؿفاموزارةماظصقةمحقلم
"اإلجفاض م :ماظؿلررل ماظؼاغقغل موعؿطؾؾات ماظلالعة ماظصققة" ،مظؽـ متـاضؾت مأجزاء معـفا مبعض ماٌقاضعم
اإلظؽذلوغقة معـؾ معقضع مػقؼة مبرؼس ،/http://howiyapress.com/7583-2 :معقضع مجرؼد مأخؾار ماظققم:
.http://www.alyaoum24.com/276179.html
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اجتافات اجلدل حول تؼـني اإلجفاض :أي دور ؾؾحرؽة اؾـسوقة ؟

ؼـؼلؿماظؿداصعماظعاٌلمحقلمحؼماٌرأةمؼبماإلجفاض،مإظبماواػنيمعؿـاضضني،م
دقاءمعـمحقثماٌـطؾؼاتمأوماظؿصقرات.مؼـطؾؼماالواهماألولمعـمطقنماإلجفاضم
حؼمخاظصمظؾؿرأة،معـمعـطؾؼمحؼفامؼبماظؿصرفمؼبمجلدػامبؽؾمحرؼة،موؼعؿدلم
أنمحرؼةماإلجفاضمظؾؿرأةمػقماألصؾ،موعقاصؾةمايؿؾمؼؾؼكمخقارامشلا،موؼلؿكم
ػذاماالواه" Pro-choix":مؼؼابؾفامباظؾغةماظعربقةم"عـمأجؾمحرؼةماالخؿقار".مأعام
االواهماظـاغل،مصرلىمأنمحؼماىـنيمؼبمايقاةمػقماألصؾموأنماإلجفاضمإجراءم
ادؿــائل،مؼؾفلمإظقفمؼبمحاالتمادؿــائقة مصؼط،مطلنمتؽقنمحقاةماألممؼبمخطرم
عـال،موؼلؿكم""Pro-vieمؼؼابؾفامباظؾغةماظعربقةم"عـمأجؾمايؼمؼبمايقاة".م م
وجدؼرمباٌالحظة،مأغفمؼصعبمؼبماظلقاقماٌغربلمايدؼثمسـمحرطةمغلائقةم
ظؾدصاع مسـ محؼ ماٌرأة مؼب ماإلجفاض مأو معـاػضؿف ،مسؾك مشرار ماظؿفارب ماظعاٌقةم
اٌؼارغة ،معـؾ م"حرطة مهرؼر ماظـلاء م) (MLFمبػرغلا ،موحرطة مهرؼرم
اظـلاء ) (Women’s Libمباظقالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقة.7معاسدامبعضماظؿـظقؿاتم
اٌ دغقةماٌفؿؿةمبشؽؾمعقضقسلمبؼضقةماإلجفاض،معـؾماىؿعقةماٌغربقةمٌـاػضةم
اإلجفاضماظلريمسامم،2008موضؾؾمذظؽماىؿعقةماٌغربقةمظؾؿكطقطماظعائؾلماظيتم
أذارتمإظبم ضضقةماإلجفاضمعـمخاللمدرادةمأسدتفامؼبماٌقضقعمظؿـؾقفماٌمدلاتم
اظرزلقة مبارتػاع محاالت ماإلجفاض ماظلري ممبعدل م 600محاظة مؼقعقا ،موذظؽم
سام .2007مطؿا مدؾؼ مظؾفؿعقة ماٌغربقة ميؼقق ماإلغلان مأن مضدعت مؼب متؼارؼرػام
اظلـقؼة مإذارات معؿػرضة محقل مخطقرة ماغؿفاطات محؼقق ماٌرأة مؼب مػذا ماجملال،م
وراظبماظدوظةماٌغربقةمبؿؼقؼةماظضؿاغاتمايؼقضقةمظؾؿرأةمؼبماإلجفاضماآلعـ .م
وؼؾدومأنمظذظؽماظؿقػظمعامؼدلرهمؼبمرؾقعةماظؾـقةماظـؼاصقةمواظدؼـقةمظؾؿفؿؿعم
اٌغربل،معامؼدصعفامظؿػاديماظؿصادممععمػذهماظؾـقة،موسدممإثارةمػذهماظؼضقة،مطؿام
 7ؼرى مؼب مػذا ماظصدد ،ماظدطؿقر مدعد ماظدؼـ ماظعـؿاغل ،موجقد معؼاربؿان مصقؿا مطبص متؼـني ماإلجفاض مسؾكم
اظصعقدماظعاٌل،ماألوظبمتـطؾؼمعـمطقنماإلجفاضمحؼمظؾؿرأةمدونماسؿؾارمظؾفـني،موالماسؿؾارمظألبمبقصػفم
ذرؼؽامؼبماىـني،موػلمعؼاربةمظقدلاظقةموعرجعقةمأدادقةمظؼقاغنيماظدولماألوربقةماظيتمتؾقحماإلجفاضمبقصػفم
أصال،مالمبقصػفمادؿــاءمؼبمحاالتمخاصة،مواٌؼاربةماظـاغقةمتـظرمإظبمعلؿقؼاتمايؼققماظـالث:محؼماألم،م
صقؿفاموعصؾقؿفاموراحؿفا،موحؼماىـني،ماظذيمؼؿؿؿعمحبقاةمشلامحرعةموععصقعقة،موحؼماألبماظذيمػقم
ذرؼؽمؼبمايؿؾ،موصببمأنمضبذلممسؾكماظرشؿمعـمطقغفمأدغاػامعرتؾة.م م
53

حمؿد حـني

أن معـطؼ ماظصراع ماظلقادل مظؾؿـظقؿات ماظقلارؼة موايداثقة معع ماظؼقى ماإلدالعقةم
واحملاصظةمجعؾماظؼضقةممبـابةم"اظؽرةمايارضة" .8م
ػذامباظرشؿمعـماٌمذراتماٌؼؾؼةماجؿؿاسقامحقلمتـاعلم"اإلجفاضمشرلماآلعـ"،م
صؼدمبؾغمسددمحاالتماإلجفاضمعامبنيم600مإظبم800محاظةمؼقعقا،محلبمدرادةم
ضاعت مبفا م"اىؿعقة ماٌغربقة مٌؽاصقة ماإلجفاض ماظلري" موأطدت مأغف معـ مبنيم
األدؾاب ماظرئقلقة مؼبموصقات ماألعفاتمبـلؾة متؼاربم 13مؼبماٌؽة،مطؿامصرحتم
سائشة ماظشـا ،مرئقلة معبعقة ماظؿضاعـ ماظـلقي ،مأن محقاظل م 153مرػال مؼقظدونم
ؼقعقامخارجمإرارماظزواج .م
وػؽذامملمتؽـم"ضضقةماإلجفاض"مضؿـمأوظقؼاتمايرطةماظـلائقة،مصؾؿمؼطرحم
حؿكمؼبمأوجماإلصالحاتماظقرـقةمعـمأجؾمتعزؼزمحؼققماٌرأة،ماظيتمسرصتماغػؿاحم
اظـظامماظلقادلمسؾكمزبؿؾػمعؽقغاتمايرطةماظـلائقةمبعدمررحم"عشروعماًطةم
اظقرـقةمإلدعاجماٌرأةمؼبماظؿـؿقة"مظؾـؼاشماظعؿقعل،مبؾمظقحظمأن مأصؼماىؿعقاتم
اظيتمخاضتمؼبماظؼضقة معـمجقاغبمزبؿؾػة مملمؼؿفاوز مدؼػماٌطاظؾة م"باظؿؽػؾم
بؾعضمحاالتماإلجفاض م(ضقاؼاماالشؿصاب) مأو مايؿؾماظـاجؿ مسـمسالضةمشرلم
ذرسقة ،مطؿا مػق ماظشلن مباظـلؾة مىؿعقة ماظؿضاعـ ماظـلقي ماظيت متلدلت مدـةم
1985موتعؿؾمسؾكمتقصرل ماٌلوىمظألعفاتماظعازباتموضقاؼاماالشؿصاب.موملمؼصؾم
اظـؼاش ماظقرين مظقشؿؾ ماٌؼؿضقات ماٌؿعؾؼة مبنسادة ماظـظر مؼب ماظضقابط ماظؼاغقغقةم
اٌـظؿةمظإلجفاض،مدقاءمؼبماواهمهرؼرهمأومإسادةماظـظرمؼب مالئقةماالدؿــاءاتم
اٌؿعؾؼةمبف .م
وأعاممتقاريمايرطةماظـلقؼةممبكؿؾػمتقاراتفامسـمررحم"ضضقةماإلجفاض"م
ظؾـؼاش ماظعؿقعل ،متلدلت مدـة م 2008معبعقة مورـقة ممبؾادرة معـ معؿكصصنيم
ؼبمذبالمربماظـلاءمواظؿقظقد،مهت مادؿم"اىؿعقةماٌغربقةمٌؽاصقةماإلجفاضم
اظلري  ."AMLCموترطز مؼب مسؿؾفا مسؾك ماظدصع مسبق مإسادة ماظـظر مؼب مذرسـةم
اإلجفاضموإباحؿف،موصؼماٌـظقرماظؽقغلميؼققماٌرأة،مؼراسلماظؿقجفاتماألممقةم
بفذاماًصقص .م

 8اظدؼاٌل ،مسؾد ماظصؿد م( ،)2015االـمؼال اجلـسي يف املغرب :حنو احلق يف اجلـس ،يف اؾـسب
ويف اإلجفاض،معطؾعةماظؽراعة،مصم.87-86
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ومل مؼـطؾؼ ماظـؼاش ماظعؿقعل محقل ماإلجفاض مصعؾقا مإال مبعد مررح مايؽقعةم
اٌغربقة ماٌـؾـؼة مسـ ماالغؿكابات ماظؿشرؼعقة مظعام م 2011معلقدة معشروع ماظؼاغقنم
اىـائل،ماظيتمسلؾتمعراجعةمسددمعـماظػصقلماٌـظؿةمظإلجفاض،موبعدماٌؾادرةم
اٌؾؽقةمبؿعقنيمىـةمزبؿؾطة،متضؿموزؼرماظعدلمووزؼرماألوضافمواظشمونماإلدالعقةم
ورئقسماجملؾسماظقرينميؼققماإلغلانمإلرالقمعشاوراتمعقدعةمواالدؿؿاعمظؽؾم
اآلراء محقل ماٌقضقع ،مضؿـ ماحذلام مأحؽام ماظدؼـ ماإلدالعل موإسؿال ماالجؿفادم
واظؿـلقؼمععماجملؾسماظعؾؿلماألسؾك.م م
ؼب مػذا ماظلقاق ماحؿؾت مضضقة م"تؼـني ماإلجفاض" محقزا معفؿا مؼب ماظـؼاشم
اظعؿقعل ،مصؼد مغظؿت مسدة مغدوات موظؼاءات مسؾؿقة موحقارؼة ،مذارطت مصقفام
صعاظقات مزبؿؾػة ،معـ معؿكصصني مؼب ماظطب ،موأداتذة مجاععقني معـ مزبؿؾػم
اظؿكصصات ماظؼاغقغقة مواالجؿؿاسقة مواظـػلقة ،مباإلضاصة مإظب ماظػؼفاء مواظؾاحـنيم
ؼبماجملالماظدؼينمواظػؼفل .م
وسؿقعا،مصؼدماغؼلؿماىدلمحقلمضضقةماإلجفاضمؼبماجملالماظعاممإظبماواػنيم
أدادقني،مؼضؿماالواهماألول،معبعقاتمعدغقةمترطزمسؿؾفاماظـضاظلمسؾكمضضاؼام
اٌرأةمواٌلاواةمبنيماىـلني،معـؾماىؿعقةماظدميؼرارقةمظـلاءماٌغرب،9مباإلضاصةم
إظب معبعقاتمحؼقضقةمأخرىمتفؿؿمبؼضاؼاماٌرأةمبشؽؾمسامموبؾاضلمضضاؼامحؼققم
اإلغلان معـؾ محرؼة ماظؿعؾرل ،مضؿاغات ماحملاطؿة ماظعادظة ،مايؼقق ماالضؿصادؼةم
االجؿؿاسقة ،ماشلفرة...إخل .مأعا ماالواه ماظـاغل ،مصقشؿؾ مطؾ ماألصقات ماظيتم
تؿقػظ مسؾك ماٌؼاربة مايؼقضقة مؼب مععاىة مضضقة ماإلجفاض ،موعـفا ماىؿعقاتم
اظـلائقةماإلدالعقةمباإلضاصةمإظب مبعضماظؿـظقؿاتماظلقادقةمواظشكصقاتماظدؼـقةم
واظـؼاصقةماٌلؿؼؾة.م م

مناذج ؿن ؿواؼف االجتاه األول

ؼضؿ مػذا ماالواه مسدة معبعقات مغلائقة متداصع مسـ متصقرػا ميؼ ماٌرأة
ؼب ماإلجفاض .موضد مبادرت مسدة معبعقات معدغقة موحؼقضقة مظؿلدقس مإرار معدغلم
 30عارسم،2015

 9رصعماظؿفرؼؿمسـماإلجفاضماظطيبمضرورةمعؾقة،ماىؿعقةماظدميؼرارقةمظـلاءماٌغرب،
عؿاح مسؾك ماظرابط ماالظؽذلوغل :م ،http://ar.monasso.maمأغظر مرأي ماىؿعقة مؼب معؼاربة ماٌشرع ماىـائلم
ظؾعالضات اىـلقةماظرضائقة،مسدلماظرابطماالظؽذلوغلماظؿاظل
( ،http://www.alaanpress.com/archives/126286تارؼخماٌرور  12ؼقظققز .)2016
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عقدؽبعمظؾذلاصعمأعامماٌمدلاتماظقرـقةمحقلمعطاظؾفاماظيتمتؿؼادؿمخبصقصفامغػسم
اظرؤؼة مواٌؾادئ ،موعـ مأبرزػا م"هاظػ مربقع ماظؽراعة" ،10ماظذي مؼضؿ مباإلضاصةم
إظب ماٌـظؿاتم اظـلائقةمسدةمعـظؿاتمحؼقضقةمعـمبنيماػؿؿاعاتفاماألدادقةمحؼققم
اٌرأة .م
حتاؾف ربقع اؾؽراؿة
ؼب مدقاق ماظـؼاش ماظعؿقعل محقل معراجعة مبـقد ماظؼاغقن ماىـائل ماظذي مأرؾؼؿفم
وزارة ماظعدل مأطد م"هاظػ مربقع ماظؽراعة" مسؾك مضصقره مؼب مغباؼة محؼ ماٌرأةم
ؼب ماظؿؿؿع محبؼقضفا ماظصققة مواإلنابقة مسؾك مسبق مطاعؾ معـ مخالل معا موصػفم
باٌعاىةم"اظالحؼقضقةمواظالواضعقةمظإلجفاضموورميفمبصػةمذؾفمعطؾؼة".موأوضحم
أنممثةمحاجةمذبؿؿعقةمضاشطةمالمتؼؾؾماظؿلقؼػمظرصعماظؿفرؼؿمسـماإلجفاضم
اظطيبموظقضعمحدمظؾؿؾعاتماٌلداوؼةماظـاعبةمسـماإلجفاضماظلريمشرلماآلعـ،م
واظقصاءمباظؿزاعاتماظؾالدمواهمتعفداتفماظدوظقة،موسؾكمرأدفاماتػاضقةماظؼضاءمسؾكم
عبقعمأذؽالماظؿؿققزمضدماٌرأةموإسالنمعممترمبؽنيماٌـعؼدمدـةم .1995م
ومبـادؾة ماظـؼاش ماظقرين مظؿعدؼالت ماظؼاغقن ماىـائل ،مأطد ماظؿقاظػ مسؾكم
ضرورةمإسؿالماٌؼاربةمايؼقضقةماظيتمصببمأنمتراسل ماحذلاممحؼققماٌرأةمواظطػؾم
طؿامػقمعؿعارفمسؾقفامدوظقا.م

اجلؿعقة املغربقة حلؼوق اإلـسان

عـمجاغؾفامداػؿتماىؿعقةماٌغربقةميؼققماالغلان11مؼبمصؿحماظـؼاشماظعؿقعلم
حقلمايؼققماىـلقةمواإلنابقةمظؾؿرأةمباٌغرب،معـمخاللمعامتطرضتمإظقفمعـم
غؼائصمتشقبمغصقصماظؼاغقنماىـائلماٌغربلمؼبمتؼارؼرػاماٌؿقاترةمحقلماظقضعم
ايؼقضل مباٌغرب ،موراظؾت مبنظغاء ماظػصقل ماظيت متعؿدلػا م"متققزؼة" مضد ماٌرأة،م
 10بقانمهاظػمربقعماظؽراعةمحقل:مإصالحمعؼؿضقاتماظؼاغقنماىـائلماًاصةمباإلجفاضمبؿارؼخ  22عارس
،2015ماٌقضعماالظؽذلوغلمظؾؿقاظػ ( /https://pdmaroc.wordpress.comعرورمبؿارؼخ  12صدلاؼرم،)2017
ظإلذارةمهاظػمربقعماظؽراعةماٌمدسمدـة 2010مظؾؿلاػؿةمؼبمتغقرلماظؼقاغنيماظؿؿققزؼةمواٌؽردةمظؾعـػمضدم
اظـلاء ،موتغقرل ماظعؼؾقات ،متؿؽقن معـ مأزؼد معـ مثالثني معبعقة مغلائقة ،متؿكذ معـ ماٌقاثقؼ ماظدوظقة ميؼققم
اإلغلانموحؼققماٌرأةمواظطػؾمبشؽؾمخاص،معرجعقؿفامؼبمسؿؾفاماظذلاصعلمواظـضاظل .م
 11تعؿدلماىؿعقةماٌغربقةمعـماىقؾماألولمظؾفؿعقاتماٌغربقةماٌداصعةمسـمحؼققماإلغلانمؼبمبعدػاماظؽقغلم
ووصؼ معا متدسق مظف ماٌقاثقؼ ماظدوظقة ميؼقق ماإلغلان ،متلدلت مبؿارؼخ  24ؼقغقق ،1979
http://www.amdh.org.ma
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وعـفاماظػصؾم489ماٌؿعؾؼمبؿفرؼؿماٌـؾقةماىـلقةمواظػصؾم490ماظذيم"ؼعاضبمطؾم
رجؾمأوماعرأةمأضاعامسالضةمجـلقةمخارجمإرارماظزواج" .12م
وضدمدأبتمؼبمإرارمأغشطؿفاماظذلاصعقةمسؾك مإدعاجمبـدمخاصمحبؼققماٌرأةمؼبم
اظصقة ماإلنابقة مواىـلقة ،متطاظب معـ مخالظف مبـ"إضرار مايؼ مؼب ماإلجفاضم
وجعؾفمهتمإذرافمريب،مؼبمعبقعماياالتماظيتمؼشؽؾمصقفامايؿؾمخطرام
سؾكماظصقةماىلدؼةمأوماظـػلقةمظؾؿرأة،موؼبماياالتماظيتمتشؽؾمصقفاماظقالدةم
تفدؼدامظصقةماٌرأةمأوماظرضقع ."...م
ومبـادؾةماظـؼاشماظعؿقعلمحقلماإلجفاض،موحلب مبقان مشلامصادرمبؿارؼخم
 19معارس م 2015ماسؿدلت مأن م" ورؼؿ ماإلجفاض ماغؿفاك ميرعة مجلد ماٌرأة،م
اظذيمػقمعؾؽمشلاموحدػا،موشلامحؼماظؿصرفمصقف،موضؾقلمأومرصضماألعقعة،موؼبم
شرل مذظؽ مصفق مميـؾ مذؽال معـ مأذؽال ماظعـػ مضد ماٌرأة" .مواسؿدلت مأن" ورؼؿم
اإلجفاض مؼب ماظؼاغقن ماىـائل ماٌغربل مؼعد معـ ماظػصقل ماألذد مإؼالعا مظؾؿرأة،م
واألطـرمإضرارامبفا،مإذمأغفمداػؿمؼبمتغذؼةمطؾماظعقاعؾماٌػضقةمإظبمارتػاعممماردةم
اإلجفاضماظلري،مخارجماإلذرافماظطيب ."...م
وحاجفتماىؿعقةمؼبمػذاماظـؼاشمباٌضاسػاتماظلؾؾقةماظـاعبةمسـماالدؿؿرارم
ؼب محظر ماإلجفاض ،موعـفا معا متذػب مإظقف مبعض ماإلحصائقات ماظيت مغشرتفام
اىؿعقةماٌغربقةمٌؽاصقةماإلجفاضماظلري،محقثمدفؾتمأنمحقاظلم24مرضقعام
ؼؿؿ ماظؿكؾل مسـفؿ مؼقعقا ،مصقؿا متذلاوح محاالت ماإلجفاض مبني م 500مو 800محاظةم
ؼقعقا،مباإلضاصةمإظبمعامأوردتفمعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمخبصقصم% 13معـمذبؿقعم
حاالت موصقات ماألعقعة ماٌلفؾة مباٌغرب ،متؽقن مغاعبة مسـ مسؿؾقات ماإلجفاضم
شرلماآلعـ .م
وػذامعامجعؾماىؿعقةماٌغربقةميؼققماإلغلانمتطاظبم"بؿغقرلمجذريموذاعؾم
ظؾؼاغقنماىـائل،موعالءعؿفمععماٌقاثقؼماظدوظقةميؼققماإلغلان،ممبامؼرصعماظؿؿققزم
ضد ماٌرأة موؼضؿـ مطراعؿفا ماإلغلاغقة ،مومبراجعة مذاعؾة مظؾؿؼررات مواظدلاعجم
اظؿعؾقؿقة،موظؾؿادةماإلسالعقةمؼبماواهمإدعاجفامظؾذلبقةماىـلقة،موظـؼاصةماٌلاواةم
 12أثارت مػذه ماٌطاظب ماظؽـرل معـ ماظـؼاذات ،مخاصة مبعدعا ممتت معـاضشؿفا مؼب مإرار ماظـدوة ماظيت مغظؿؿفام
مبـادؾة مدبؾقد اظذطرى  33ظؿلدقلفا مبؿارؼخ  16ؼقغقق م ،2012حقل معقضقع م"ايرؼات مودور مايرطةم
ايؼقضقة مباٌغرب" ،محقث موجفت مظؾفؿعقة ماظؽـرل معـ ماالغؿؼادات معـ مررف ماظؿقار ماحملاصظ مواإلدالعلم
اظقرين.
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وغؾذماظؿؿققزمواظعـػمضدماٌرأة"،موأوصتمأؼضامجبعؾماإلجفاضماظطيبمواآلعـم
جزءًامالمؼؿفزأمعـماًدعاتماظصققة،مورصعمطؾماظعؼؾاتماظيتمهقلمدونموصقلم
اظـلاءمشلذهماًدعة،ماحذلاعاميؼقضفـماإلغلاغقةمواظيتمتشؿؾمايؼمؼبمايقاة،م
وايؼمؼبماظؿؿؿعمبلصضؾمصقةمممؽـة،موؼبماظؿؿؿعمبػقائدماظؿؼدمماظعؾؿل،موايؼم
ؼبماظؿـؼقػموايصقلمسؾكماٌعؾقعات .م

مناذج ؿن ؿواؼف االجتاه اؾناـي

ؼب معؼابؾ ماالواه ماألول ،ما جؿؿعت مسدة متـظقؿات مغلائقة موعدغقة مإدالعقة،م
تفؿؿ مبؼضاؼا ماألدرة مواٌرأة مواظطػؾ ،مؼب مإرار مهاظػ معدغل ،مظؾؿصدي مظدسقاتم
هرؼر ماإلجفاض ،مهت مظقاء" ماالئؿالف ماظقرين مظؾدصاع مسـ محؼ ماىـنيم
ؼبمايقاة".13موضدمذددمسؾكمضرورةمعؼاربةماظؼضقة،معـمعـظقرمؼراسلماًصقصقةم
اظدؼـقة مواظـؼاصقة مظؾؿفؿؿع ماٌغربل ،مو مسؾك معراساة معصؾقة ماىـني مأؼضا ،موملم
مياغع معـ معـاضشة مباضل ماالدؿــاءات ماٌؿعؾؼة مباظصقة ماىلدؼة مظؾؿرأة موزروفم
غبؾفامخارجمإرارماظزواج،موعللظةماظؿشقػاتماًؾؼقة .م
ؼلتلمتلدقسماالئؿالفماظقرينمظؾدصاعمسـمحؼماىـنيمؼبمايقاة،مطردمصعؾم
سؾكمدسقاتمهرؼرماإلجفاض،مواغطالضامممامتلفؾفمعـمتزاؼدمحاالتماإلجفاضم
اظلري موعا مؼذلتب مسـ مذظؽ معـ ماغؿفاك مظؾقؼ مؼب مايقاة مباظـلؾة مظؾفـني،م
صاال ئؿالف مضبرص مسؾك معؼاربة ماٌقضقع معـ معـطؾؼ مأن ماألصؾ مػق محؼ ماىـنيم
ؼب مايقاة ،مخبالف ماٌـطؾؼات ماٌرجعقة مظالواه ماألول .موػؽذا مداػؿ ماالئؿالفم
ؼبمإثراءماظـؼاشماظعؿقعلمحقلمضضقةماإلجفاضمعـمخاللمإسدادمعذطرةمتراصعقةم
ؼبماٌقضقع،موجففامظؾفقؽةماظعؾقامظؾققارماظقرينمإلصالحمعـظقعةماظعداظة .م
مرطزماالئؿالفمؼبمعذطرتفماغطالضامعـمتشكقصفمظقاضعمايالموعامؼشفدهمعـم
اغؿفاكمشلذامايؼ.موأطدمأؼضامؼبماٌذطرةمسؾكمأنماًدلةماظعؾؿقةماظطؾقةمأثؾؿتم
سؾكماغطالقموجقدماىـنيمبؿؾؼقحماظؾقؼضةموبداؼةمغؾضاتمضؾبماىـنيمعـماظققمم
اظـاغلمواظعشرؼـمعـمايؿؾموػقمعامؼلؿكمرؾقاممبرحؾةماًػؼانماٌـؿظؿ .م
 13عـظؿةمودؼدماظقسلماظـلائل:مػلمعـظؿةمعغربقةمعلؿؼؾةمتعؿؾمسؾكمعلاغدةماٌرأةمظـقؾمحؼقضفاموعطاظؾفام
االجؿؿاسقة ماظعادظة ،متلدلت ماٌـظؿة مسام  1995معـ مأجؾ ماحملاصظة مسؾك مأصاظة ماٌرأة موسؾك مػقؼؿفام
اإلدالعقة،موعـمأجؾمتؼدؼؿمخدعةماجؿؿاسقةمتؿؿقزمباظػعاظقةمواالضذلابمعـماٌشاطؾمايؼقؼقةمظؾؿرأةمواظطػؾم
ؼبماألدرةماٌغربقة .م
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وخبصقصمحاالتمإباحةماإلجفاضمرصضماالئؿالفم"اظربطمشرلماٌـطؼلماظذيم
صبعؾ معـ معطؾب متؼـني ماإلجفاض محال مظؾؿشاطؾ ماٌذلتؾة مسـ ماالشؿصاب موزغام
احملارم مؼب محاظة محدوث مغبؾ .م"ودست مإظب مإصالح مغصقص ماظؼاغقن ماىـائلم
خاصة ماٌؿعؾؼة مبفذه ماىرائؿ ،ممبا مؼعزز معـ مضؿاغات مغباؼة مايؼ مؼب مايقاةم
وؼضؿـ موالدة مرؾقعقة مظألجـة موطذا مايرص مسؾك متػعقؾ ماظـصقص ماٌقجقدة ممبام
ؼؽرسمعؾدأمسدمماإلصالت معـماظعؼاب،مخصقصاموأنمععدالتماإلجفاضمؼبمارتػاعم
عؿزاؼد ،موأن ماىرمية مال متؽقن مإال مبػعؾ مصاسؾ موادؿؿرار ماظؿعارل معع ماظظقاػرم
االجؿؿاسقة مباظؿلاػؾ موشض ماظطرف مال مؼلاػؿ مؼب محؾفا موإمنا مؼزؼد معـ متػاضؿفام
وتعؼقدػا .موضدم ماالئؿالف مبفذا ماًصقص مذبؿقسة معـ ماٌؼذلحات مواإلجراءاتم
اٌلطرؼة معـ مذلغفا متعزؼز محؼ ماٌغؿصؾة موغباؼؿفا موتػعقؾ ماىاغب ماٌلطريم
(اظؿؾؾقغمواإلثؾات)موتلرؼعف .م
14
وباظـلؾة مظـ محـان ماإلدرؼلل مرئقلة م"االئؿالف ماظقرين مظؾدصاع مسـ محؼم
اىـني" ،مصنغف مؼـؾغل ماظؿعاعؾ معع ماإلجفاض معـ معـطؾؼ مأغف مجرمية مؼـؾغل مأنم
ؼعاضب مسؾقفا ماظؼاغقن ،15معع مإسؿال معـظقعة محؼقق ماإلغلان موسؾك مرأدفا مايؼم
ؼبمايقاة،موذظؽمعـمعـطؾؼمعامتعؿدلهم"أبا مايؼقق"موايؼماألولماظذيمتؿلدسم
سؾقفمعـظقعةمحؼققماإلغلانمطاعؾةموذظؽمالرتؾارفمحبػظماظـػسماظؾشرؼة؛ مإذمالم
ؼلؿؼقؿماظؿؿؿعمبؾاضلمايؼققمإالمحبؿاؼةمايؼماألدادل.موضبؿجمؼبمذظؽمبؽقنم
عبقع ماظشرائع ماظلؿاوؼة مواٌقاثقؼ ماظدوظقة مواظؼقاغني ماظقرـقة ماتػؼت مسؾك مغباؼةم
ػذامايؼ .م
وؼبمضراءتفامظرأيماظػؼفمؼبمضضقةماإلجفاض،متذطرمحـانماإلدرؼللمبرأيمصؼفاءم
اٌذػبماٌاظؽلمواظذيمؼشؽؾمؼبمغػسماظقضتماٌقضػماظرزللمظؾدوظة،مواظذيمضبرمم
بشؽؾمضطعلماإلجفاض،معاسدامؼبمحاظةموجقدمخطرمربدقمحبقاةماألمموتقصرمذرطم
اظضرورة ،موػذا ماألخرل معرتؾط محلؾفا مباًدلة ماظطؾقة ،ماظيت مؼعقد مشلا موحدػام
اظؼقلماظػصؾمؼبمذظؽ،موػقمرأيمصبؿعمسؾقفمععظؿمسؾؿاءماٌذػبماٌاظؽل .م
 14ماإلدرؼلل ،محـان (عاي " ،)2015ؼب مغؼض معزاسؿ مدساة متؼـني ماإلجفاض ،معؼاربة مرؾقة معؼارغة"،م
اظرجقاغل،مسصامم(تـلقؼ)،ماإلجفاض بني احلق يف احلقاة وحرقة اؾمصرف يف اجلسد،ماظرباط،معـشقراتم
اٌرطزماٌغربلمظؾدراداتمواألحباثماٌعاصرة،مص37-17 .
 15أغظرمعداخؾة،ماظعـؿاغل،مدعدماظدؼـ (،)2015م"أيمعؼاربةمظؿعدؼؾماظؼاغقنماىـائلمؼبمعادةماإلجفاض"،م
عـشقراتماٌرطزماٌغربلمظؾدراداتمواألحباثماٌعاصرة،ماٌرجعماظلابؼ،مص.م.17
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طؿا متضقػ مإظب مضائؿة ماٌرجعقات ماظيت مؼـؾغل مادؿقضارػا مؼب مػذا ماظـؼاش،م
االواه ماظذي متؽردف ماٌقاثقؼ ماظدوظقة ميؼقق ماإلغلان ،موسؾك مرأدفا ماإلسالنم
اظعاٌلميؼققماإلغلانمظعامم،1948مواإلسالنماظعاٌلميؼققماظطػؾ،ماظيتممتـحم
ظؾقؼمؼبمايقاةمعؽاغةمعرطزؼةمضؿـمايؼققماحملؿقة .م
وخبصقصمايفجماظيتمؼلؿـدمإظقفامدساةماإلجفاض،مأطدتمرئقلةماالئؿالفم
بؽقغفام"عغاظطات"مؼـؾغلمايذرمعـفا،مصاالدساءمبؽقنمتؼـنيماإلجفاضمعـمذلغفم
دبػقض مغلؾة موصقات ماظـلاء مايقاعؾ مشرل مصققح ،مباظـظر مظؾؿفارب ماٌؼارغةم
واإلحصائقات ماٌقجقدة ماظيت مأثؾؿت مأن مدبػقض مغلؾة موصقات ماظـلاء مايقاعؾم
عرتؾط مبؿقلني مجقدة ماًدعات ماظصققة ماٌؼدعة مشلـ ،مواٌغرب مظدؼف موربةم
غاجقة مؼب مػذا ماجملال مبعدعا مأرؾؼت موزارة ماظصقة مدقادة مسؿقعقة مأدفؿتم م
ؼبماغؿؼالمغلؾةماظقصقاتمعـم332مدـةم1992مإظبم112محاظةموصاةمدـةم .2011م
وؼرصض ماالئؿالف مإرالق متعؾرل م"اآلعـ" مسؾك مسؿؾقة ماإلجفاض ،مألغف مظقسم
طذظؽ،مصاألصؾمصقفمحلؾفمأغف:م"سـػمضدماٌرأةموخطرمسؾكمصقؿفاماىلدؼةم
واظـػلقةمسؽسمعامؼدسقفمدساةماإلجفاض" .م
موحذرت مرئقلؿف محـان ماإلدرؼلل مؼب معؼابؾ مذظؽ معـ ماٌكارر ماحملؿؿؾة معـم
هرؼر ماإلجفاض ،محقث متقضعت ماالرتػاع ماظؽؾرل مظـلؾة ماإلجفاض مسؾك مشرارم
واربمعؼارغة،موتقصرلمشطاءمضاغقغلمظؿفارماإلجفاضم(أرؾاءموعلؿشػقاتمخارجم
اظؼاغقن،مظقبقاتماإلوارمبدعاءماألجـة).مطؿامأنماظؿؼـنيمدقؼػمضدمتطقرماظؾقثم
اظعؾؿلمؼبمذبالمربماىـني،موؼمديمإظبماغؿشارماظعالضاتمشرلماظشرسقة،موؼلاػؿم
ؼبمهقلماشلرمماظلؽاغلمباٌغربمؼبماواهمتقدقعمضؿؿفمظػائدةماظشققخموتؼؾقصم
اظؼاسدة مسؾ محلاب ماظشؾاب مواظػؽة ماظـشطة مؼب ماجملؿؿع16؛ مظذظؽ موظؿػادي مػذهم
اٌكاررمصفلمتؼذلحمتطقؼرمعؼاربةمسلقظقةموضائقةمٌقاجفةمػذهماآلصةماظيتمتفددم
اجملؿؿعمؼبمضقؿفموأعـفماالجؿؿاسل .م
 16عـمجفؿفمؼعؿؼدماظطؾقبمخاظدمصؿقل،مأدؿاذمبؽؾقةماظطبمواخصائلمأعراضماظـلاءمواظقالدة،مبضرورةم
اظقضقفمضدمهرؼرماإلجفاض،موذظؽمبلؾبمتفاصتمايفجماظيتمؼؼدعفامدساةماإلجفاضموالدقؿاماظؿقزقػم
األؼدؼقظقجل مظؾؿػفقم ماألممل مظؾصقة ماىقدة مؼب مػذا ماجملال ،معا مؼؿعارض معع معؼقعات ماشلقؼة ماظدؼـقةم
واظـؼاصقة ماظقرـقة .مأذغال ماظـدوة ماظعؾؿقة م" ماإلجفاض مبني مايؼ مؼب مايقاة موحرؼة ماظؿصرف مؼب ماىلد"،م
عـشقراتماٌرطزماٌغربلمظؾدراداتمواألحباثماٌعاصرة،مص.م.51
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باٌقازاة معع ماغطالق ماظـؼاش ماظقرين محقل م"اإلجفاض" ،مغظؿت ماىؿعقةم
اٌغربقة مظؾدصاع مسـ مايؼ مؼب مايقاة مغدوة مسؾؿقة مهت مسـقان :م"حؼ ماىـنيم م
ؼبمايقاة:مأؼة معؼاربة"،مؼقمماألربعاءم 25معارسم ،172015موذظؽمبفدف متلؾقطم
اظضقءمسؾكماألبعادماظطؾقةمواظشرسقةمواظؼاغقغقةمظؼضقةماإلجفاض،محضرهمثؾةمعـم
األداتذةماىؿاسقنيمواٌؿكصصنيمواًدلاءمؼبمذبالمربماألجـةموأعراضماظـلاءم
واظقالدة .م
وترى ماىؿعقة معـ مجفؿفا مأن متؼـني ماإلجفاض مؼؿـاضض معع مغباؼة محؼم
اىـني م ؼب مايقاة ،موعـ مذلن مذظؽ متقدقع مدائرة ماٌُؼؾالت مسؾك مسؿؾقاتم
اإلجفاض ،مطؿا مأغف مدقشفع مسؾك مزؼادة ماظعالضات ماىـلقة مخارج ماظزواج،م
واظدظقؾمسؾكمذظؽمارتػاعمغلؾؿفمبعددمعـماظدولماظيتمتؼــفمعـؾمصرغلا.مواسؿدلتم
سائشة مصضؾل مرئقلة ماىؿعقة مأن ماألرؾاء ماظذؼـ مؼؼقعقن مبعؿؾقات ماإلجفاضم
"ؼشارطقن مؼب مجرائؿ مضؿؾ ،موؼلفؿقن مؼب مسؿؾقة متطفرل مظؾعرق ماظؾشري ،مودستم م
إظبماظذلاجعمسـمادؿعؿالمعػفقمماإلجفاضماآلعـمألغفمظقسمطذظؽ" .م
داػؿت معباسة ماظعدل مواإلحلان مؼب ماىدال ماحملؿدم محقل م"تؼـنيم
اإلجفاض" ،موضدعت معقضػفا معـ مخالل مإثارة ماظـؼط ماظؿاظقة ":مأن ماألصؾم م
ؼبماإلجفاض م"عؾبقرؽبممذرسا"،موؼـؾغلمورميفمضاغقغا ،مألغفمجـاؼةمسؾكمعقجقد،م
وظفمادؿــاءاتمأؼضا،مألنماظشرؼعةموضعتمٌصاحلماظعؾادمؼبماظعاجؾمواآلجؾ،موملم
ؼؼصدمعـموضعفامإؼؼاعماظـاسمؼبمايرج" .م
واسؿدلتمأنماظـؼاشماظدائرمحقلم"اإلجفاض"مؼعرفمذبؿقسةمعـماظـؼائص،م
وعؾمععاىؿفمجزئقةمإظبمحدؽبمطؾرل،مألغفمؼـصبمسؾكم"اشلقاعش"،مدونماظغقصم
ؼبمظبماٌشؽؾ"،مطؿامأغفمؼدورمأدادامحقلماالدؿــاءاتماظيتمضدمالممتـؾمدقىم
 ،%2معـؾ محاظة ماألم مؼب موضع مصقل مخطرل موربؼؼ ،موحاظة ماالشؿصاب موزغام
احملارم ،مواظؿشقػات ماًؾؼقة ماحملؿؿؾة مظؾفـني" ،مصفذه ماظؿشقػات م–حلبم
اىؿاسة -مالمتشؽؾ مإالمغلؾةمغادرةمجداً،موأشؾؾفامضدمؼؿلؾبمؼبمإدؼاطماىـنيم
تؾؼائقا،موأنم%90معـمػذهماظؿشقػاتمأصؾحمضابالمظؾعالجمحاظقا" .م

 17غظؿتماىؿعقةماٌغربقةمظؾدصاعمسـمايؼمؼبمايقاةمػذهماظـدوةمباٌقازاةمععماظـؼاشماظعؿقعلماظذيمأرؾؼؿفم
وزارةماظعدلمحقلمعراجعةمعدوغةماظؼاغقنماىـائل (.)2015
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طؿا مأطدت ماىؿاسة مأن م"إدراج مػذه ماظؿشقػات مؼب ماالدؿــاءات مؼعؿدلم م
عـماألبقابماظيتمؼراد مصؿقفامضصدماظؿالسب مباظشرعمواظؼاغقن،مؼبمشقابماظرأيم
اظػؼفلماٌعززمباًدلةماظطؾقةماٌقثقضة"،مصاٌشؽؾمايؼقؼلمؼبماإلجفاضمؼؿفؾكم م
ؼب ماظـ  %98معـ ماياالت ماٌؿؾؼقة ،موػل ماظيت متشؽؾ م"اظؽارثة ماجملؿؿعقةم
ايؼقؼقة"،مواظيتمؼرؼدماظؾعضمأنمؼصقغمشلامادؿــاءاتمصضػاضةموعطارة،مأصؾفام
عـؾتمؼبماظؼاغقن،مظؽـمتطؾقؼاتفامعقطؾةمظؾقؽةمضدمتؽقنمشرلمدؾقؿةموشرلمعممتـةم
سؾك مذرع مأو مضاغقن" .موػذا معا مجعؾفا متؿلاءل مسؿا مإذا مطان ماٌطؾقب م"صقاشةم
اجؿفاد معقثقق مبلصقل ماظشرع ،موعلؿفقب مادؿفابة مإصبابقة معؿفددة مياجاتم
اجملؿؿعموشلقؼؿفموضقؿفموثؼاصؿف،مأمماٌطؾقبمإصبادمذرائعموعـارؼمذؾفاتمسائؿةم
تؼدممزبرجامظؽؾمسابث،موتطؾعمععمزاػرةمعشقـةمعقجقدة" .م
وأذارت مإظب مضرورة مبؾقرة م"عؼاربة مسلقظقة ،موإصالح مجذري مظعددم م
عـ ماالخؿالالت ماجملؿؿعقة ،مؼـظر مصقفا مإظب ماظػرد مواجملؿؿع موإظب موضعقة ماٌرأةم
واألبـاء مواألدرة مطؽؾ .مواسؿدلت مأن م"اإلصالح ماظذلبقي ماألخالضل" مػق ماٌدخؾم
األداسمظؾؿغقرلموصؿاممأعانمعـماظقضقعمؼبماحملظقر .م
وسؽسمعامذػؾتمإظقفمعباسةماظعدلمواإلحلان،مؼؼذلحمدعدماظدؼـماظعـؿاغل18م
اظؼقادي مؼب مصػقف محزب ماظعداظة مواظؿـؿقة م(أعني مسام مايزب ماظعداظة مواظؿـؿقةم
دابؼا) ،معراجعة ماظؼاغقن ماىـائل مؼب مأصؼ متقدقعف مظقشؿؾ ماياالت ماالدؿــائقةم
اظيت مأباحفا ماالجؿفاد ماظؼضائل ،مخصقصا مؼب مزؾ ماٌكدل ماالجؿؿاسقة مواظـػلقةم
اٌذلتؾةمسـماإلجفاضماظلريمطؿعضؾةماجؿؿاسقةمعؿصاسدة .19م
وعـ ماظشكصقات ماإلدالعقة ماظيت مذارطت مؼب مػذا ماىدل ،مغذطر ماألدؿاذم
اٌؿكصصمؼبمصؼفماٌؼاصدمأغبدماظرؼلقغل،ماظذيماغؿؼدمدساةمهرؼرماإلجفاض،م
وأذارمإظبمأنموراءمدسقاتفؿمرشؾةمخػقةمؼبمصؿحماظؾابمظؿقرؼرمدؾقطقاتمأخرى،م
عـؾ م"ايرؼة ماىـلقة" مو"اٌـؾقة ماىـلقة" ،موباٌؼابؾ مؼلؿقلـ م-حلؾف-م
"إرالق معشاورات معؿلغقة مػادئة مبني معؿكصصني موسؾؿاء موأرؾاء مؼشؿغؾقن مبصػةم
 18اظعـؿاغل ،مدعد ماظدؼـ ( ،)2015اإلجفاض موادؿعفاظقة متعدؼؾ ماظؼاغقن ماىـائل ماٌغربل،
( /http://www.pjd.maآخرمعرور  02صدلاؼر .)2017
 19مأ غظرمبؿػصقؾمعداخؾةمدعدماظدؼـماظعـؿاغلمحقلمأيمعؼاربةمظؿعدؼؾماظؼاغقنماىـائلمؼبمعادةماإلجفاض،م
عـشقراتماٌرطزماٌغربلمظؾدراداتمواألحباثماٌعاصرة،ماٌرجعماظلابؼ،مص.31 .
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رزلقةموعلموظةمووـبمأداظقبماظضغطمواظغقشائقةمواظدسقةمإظبمحرؼةماىلدمبالم
حدودموعامإظبمذظؽ" .20م
وخبالف معقضػ مأغبد ماظرؼلقغل ،مذارك ماألدؿاذ مأغبد ماًؿؾقشل معدؼرم
عمدلة مدار مايدؼث مايلـقة مباظرباط مؼب ماظـؼاش ماظعؿقعل معـ مخالل مضـاسؿفم
اظشكصقةمؼبماٌقضقعم"طؿلؾؿمضباولمأنمؼػفؿماظـصقصماظدؼـقة،مذظؽمأنماظدؼـم
أرصعمعـمأنمؼـطؼمبفمأيمطان".موأطدمسؾكمشقابمغصمصرؼحمباظؼرآنموايدؼثم
ؼؼقلمبؿقرؼؿمأومإباحةماإلجفاض،موأطدمأغف"مظقسمعشؽالمضاغقغقا،مبؾمػقمعشؽؾم
اجؿؿاسلمؼؿطقرمبؿطقرمعالبلاتمايقاةماالجؿؿاسقة،موباظؿاظلمؼصعبمأنمؼقضعم
ظفمغصمواحدمؼلريمؼبمطؾمزعانموعؽان" .21م
وأوضحمؼبمعؼابؾمذظؽموجقدمغصقصمساعةمؼبماظؼرآن متؿقدثمسـمضؿؾماألوالدم
وضؿؾ ماظـػس ،ماخؿؾػ ماظػؼفاء مؼب متػلرلػا ،مبني معـ مضؽبقؼ متػلرل مػذه ماآلؼاتم
وذػبمإظبمهرؼؿماظعزلمأثـاءماظعالضةماىـلقةمالسؿؾارهمررؼؼةمظؼؿؾماألرػالموبنيم
عـمضبرؽبمماإلجفاضممبفردمتؾؼقحماظؾقؼضة،موآخرؼـمأباحقاماإلجفاضمؼبمحاالتم
ععقـةمإظبمأنمتـػخماظروحمؼبماىـنيمبظفقرمأسضاءماىـني،موػلماٌدةماظيتمتذلاوحم
بنيم40مو120مؼقعا .م
طؿامأذارمإظبمأنماًقضمؼبمغؼاشماإلجفاضمصببمأنمؼؽقنمعؼذلغامبايدؼثم
سـماظطػؾموسـمحؼقضفموػقؼؿف .موأنمعـمؼؼُؿـمباإلجفاض،م"ػـماظـلاءماظؾقاتلم
ؼعشـموضعقةماضؿصادؼةمضعقػة،موعلؿقاػـماظؿعؾقؿلمعؿدنؽب،معامؼػؼدمحلؾفماٌرأةم
اياعؾماظؼدرةمسؾكمإثؾاتمغلبمرػؾفا.مواسؿدلمذظؽم"زؾؿامطؾرلا"محقثمضال:م
“غعؿين مباىـني مؼب مرقر ماظؿؽقؼـ موغؾبفؿؾف مبعد ماظقالدة ،موغؼقل مإغف مال مؼـلبم م
إظبمواظده،موؼبمػذامزؾؿمطؾرل" .م
وسؿقعا،مصؼدماغؿفتماٌشاوراتماظعؿقعقةمباظؿـلقؼمععماجملؾسماظقرينميؼققم
اإلغلان ،مووزارة ماظعدل موايرؼات ،مثؿ موزارة ماظصقة ،مإظب مإباحة ماإلجفاضم م
 20اظرؼلقغل ،مأغبد ( ،)2015م"اإلجفاض :موجفة مغظر مذرسقة موصؽرؼة" ،ماظرجقاغل ،مسصام م(تـلقؼ)،مم
اإلجفاض بني احلق يف احلقاة وحرقة اؾمصرف يف اجلسد،معـشقراتماٌرطزماٌغربلمظؾدراداتمواألحباثم
اٌعاصرة،مص.12 :
 21أ غظر ماظؿغطقة ماظصقػقة مألذغال ماظـدوة ماظيت مذارك مصقفا ماألدؿاذ مأغبد ماًؿؾقشل مواٌـظؿة معـ مررفم
"اىؿعقة ماٌغربقةمٌؽاصقةماإلجفاضماظلري"،معـمررفماىرؼدةماإلظؽذلوغقةمػلدلؼسمبؿارؼخ  16عارسم
( https://www.hespress.com/societe/258180.html :2015تارؼخماٌرورم25معايم)2016
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ؼبمحدودمحاالتمحصرؼةموادؿــائقة،22متؿعؾؼمباالشؿصابموزغاماحملارم،متفدؼدم
حقاةموصقةماألم،مواظؿشقػاتماًؾؼقة .م

ؿالؿح "األبوقة املسمـرية" يف جدل اإلجفاض

23

ؼعؽس ماألصؼ ماظذي مرزلؿف ماٌمدلة ماٌؾؽقة مظؾػاسؾني ماظقرـقني مؼب ماظؿشاورم
اظعؿقعل محقل مضضقة م"اإلجفاض" ،مرؾقعة ماظعالضة ماىدظقة مبني ماظلؾطةم
واجملؿؿع ،مواظيت مميؽـ موصػفا مبـ" ماألبقؼة ماٌلؿـرلة" .موؼؾدو مذظؽ معـ مخاللمم
ضدرة ماظـظام ماظلقادل مسؾك ماظؿػاسؾ معع ماظؿطقرات ماٌؿلارسة مظؾؿـظقعة ماظؼقؿقةم
واظعالضات ماالجؿؿاسقة ،موضدرتف مسؾك مادؿعادة ماظؿقازن مبني ماٌؽقغات ماجملؿؿعقةم
اٌؿصارسة،موبـاءمخقارمتقاصؼلمبنيمزبؿؾػماالواػاتماجملؿؿعقةماٌؿصارسة .م
وػذا معا مؼؾدو مبعد ماٌؾادرة ماٌؾؽقة مبػؿح مغؼاش مسؿقعل محقل مإسادة ماظـظرم م
ؼب ماظؿشرؼع ماًاص مباإلجفاض ،موػل مخطقة موصػت مبـ"االدؿؾاضقة" مظؿفـقبم
اظػضاءماظعاممحاظةماالحؿؼانماظلقادلمواالدؿؼطابماإلؼدؼقظقجلماظيتمسرصفامخاللم
عرحؾةمعـاضشةم"عشروعماًطةماظقرـقةمإلدعاجماٌرأةمؼبماظؿـؿقة".م م
وتؾدو معالعح مغظام م"األبقؼة ماٌلؿـرلة" مبشؽؾ مأطـر موضقحا مسـدعا مضام ماٌؾؽم
بؿعقني مىـة معؽقغة معـ مرئقس ماجملؾس ماظقرين ميؼقق ماالغلان مووزؼر ماظعدلم
باإلضاصةمإظبموزؼرماألوضافمواظشمونماإلدالعقة ،موطؾػفامبؿـظقؿمظؼاءات متشاورؼةم
عع مزبؿؾػ ماألرراف ماٌعـقة ،موبؾقرة معشروع متصقر مجدؼد محقل م"تؼـنيم
اإلجفاض"،موحدؽبدمشلامؼبمغػسماظقضتماٌـطؾؼاتمواظضقابطماظيتمؼـؾغلمأنمتؿقاصؼم
ععفامزبرجاتماظؿشاورماظعؿقعل24محقلمضضقةماإلجفاض .م
 22بالغماظدؼقانماٌؾؽلمباٌغربمحقلماٌشاوراتماٌؿعؾؼةممبقضقعماإلجفاضمبؿارؼخ 15معاي .2015

 23أدؿعنيممبػفقمم"األبقؼةماٌلؿـرلة"مظؾدالظةمسؾكماألبعادماإلصبابقةمؼبمغظامماألبقؼةماٌغربقة،ماظذيمؼلاػؿم م
ؼب متؽرؼس مضقؿ ماٌقارـة موحؼقق ماإلغلان موظق مبشؽؾ متدرصبل مؼب معلؿقؼات معؿعددة :محؼقضقة ،مدقادقة،م
اجؿؿاسقةمواضؿصادؼة،موخاصةماظدورماإلصبابلموايادؿماظذيمظعؾؿفماٌمدلةماٌؾؽقةمؼبمتعزؼزماٌلاواةمبنيم
اىـلني موإضرار مذبؿقسة معـ مايؼقق ماإلغلاغقة مظؾؿرأة ماٌغربقة؛ محقل معػفقم ماألبقؼة ،مجذور مغشلتفام
وخصائصفا مؼب ماظلقاق ماظعربل ،مأغظر مذرابل ،مػشام ( )1992م"غؼد ماألبقؼة ماىدؼدة" ،معـشقرات معرطزم
دراداتماظقحدةماظعربقة.م م
 24ظؾؿزؼدمحقلمتطقرمخصائصماظـؼاشماظعؿقعلمباجملؿؿعاتماظدميؼرارقة،مأغظرمعاؼؽؾمإدواردز،ماجملؿؿعم
اٌدغلمبنيماظـظرؼةمواٌؿاردة،مترعبةمسؾدماظرغبانمسؾدماظؼادرمذاػني،معـشقراتماٌرطزماظعربلمظألحباثم
ودرادةماظلقادات،ماظطؾعةماألوظبمعاي ،2015مص.123-101 .
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صرشؿماٌؾادراتماظـادرةمواٌؿػرضةمظؾعضماظػاسؾنيماٌدغقنيموبعضماظشكصقاتم
اظلقادقةمواظـؼاصقة25مظطرحماظؼضقةمظؾـؼاشماظعؿقعل،مصؼدمزؾتمضضقةم"اإلجفاض"م
عـ ماظؼضاؼا م"اظطابق" مبؾ موعـ ماٌؾػات ماٌُؽؾَػة مدقادقا مواغؿكابقا مباظـلؾة مظؾـكبم
ايزبقة .م
واٌالحظمأنماٌؾادرةماٌؾؽقةمأضػتمسؾكماظـؼاشماظعؿقعلمرابعًامعمدلاتقِّا،مصؼدم
تػاسؾت مععفا مطؾ ماظػعاظقات ماٌدغقة موايؼقضقة مواظـؼاصقة معـ مزبؿؾػ ماظؿقاراتم
اإلؼدؼقظقجقة مواظلقادقة ،موتؼازلت معقاضػفا موتصقراتفا معع معمدلات مرزلقةم
عؿـقسة ،مسؽس ماحملاوالت ماظلابؼة ،ماظيت مطاغت مربدودة معـ محقث معضؿقنم
اظـؼاشمأوماىفاتماٌلاػؿةمصقف .م
طؿامأدىماظـؼاشماظعؿقعلماٌمدلاتلمحقلماإلجفاضمإظبمتفقؽةمبقؽةمتػاسؾقةم
داخؾ ماجملال ماظعام مزلقت مظؽؾ ماظػاسؾني معـ مزبؿؾػ ماظؿقارات ماظدؼـقةم
واظلقادقة مواظـؼاصقة ،مبؿفاوز محاظة م"اظصؿت" مأو ماظالعؾاالة ،مإظب موضع ماٌشارطةم
واظؿداصعمحقلمذرسـةماإلجفاضمأومإباحؿف .م
ظؽـماٌالحظمأنماظؿدخؾماٌؾؽلمؼبماٌقضقعمأدىمإظبمردؿمايدودماٌرجعقة،م
واآلصاق ماحملؿؿؾة مظؾقضع ماظؿشرؼعل ماىدؼد مظإلجفاض .موباظرشؿ معـ مطقنم
اإلجفاضمععضؾةماجؿؿاسقةمتذلتبمسـفامسدةمزباررمصققةموغػلقةمواجؿؿاسقة،م
غؿقفةماإلضؾالماٌؿزاؼدمسؾكممماردؿفمخارجمأيمإرارمضاغقغلموأيمغباؼةمصققةم
ظألعفاتمواألرػال ،مصؼدماسبصرت ماٌشاورات ماظعؿقعقةمحقلماٌقضقعمؼب متقدقعم
ضاسدةماالدؿــاءاتماٌؾققةمظإلجفاضمصؼط،موصؼمدؼػمعرجعلم"رباصظ"،مؼلؿحم
باالجؿفادمواظؿشاورمؼبمإرارمعامؼؼؿضقف:م"احذلاممتعاظقؿماظدؼـماإلدالعلمايـقػم
واظؿقؾل مبػضائؾ ماالجؿفاد ،مومبا مؼؿؿاذك معع ماظؿطقرات ماظيت مؼعرصفا ماجملؿؿعم
اٌغربلموتطؾعاتف،مومبامؼراسلموحدتفمومتادؽفموخصقصقاتف" .م
طؿا مأنماظؿدخؾماٌؾؽلمؼبمػذهماظؼضقةماىداظقةمذبؿؿعقامظفمدالالتمدقادقةم
ورعزؼة .مإذ متعؿدل مػذه ماٌؾادرة متػعقال مظؾؿؼؿضقات ماٌـصقص مسؾقفا مؼب ماظددؿقرم
اىدؼدمظعامم،2011مؼبمبابماألدوارماظددؿقرؼةماٌـقرةمباٌمدلةماٌؾؽقةممبقجبم
اظػصؾني م ، 42-41مطلعرل مظؾؿمعـني ،مورئقس ماظدوظة .مطؿا مأن متعقني مىـة معؽقغة م
 25شبص مباظذطر معؾادرة ماىؿعقة ماٌغربقة مظؿـظقؿ ماألدرة معـ مخالل مإسداد متؼرؼر محقل م"اإلجفاض ماظلريم
باٌغرب"،موبعدػاماىؿعقةماٌغربقةمٌؽاصقةماإلجفاضماظلري،موتؼارؼرماىؿعقةماٌغربقةميؼققماإلغلان .م
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عـمممـؾماجملؾسماظقرينميؼققماإلغلان،مووزؼرماظعدلمووزؼرماألوضافمواظشمونم
اإلدالعقة ،مصقف مإذارة ،مظؾؿـففقة ماظؿقصقؼقة مبني ماٌرجعقة ماظؽقغقة ميؼققم
اإلغلان،مواًصقصقةماظـؼاصقةمواظدؼـقةمظؾؿفؿؿعماٌغربل،مواظيتمؼـؾغلماظؿؼارفام
عـمررفماظػاسؾنيماظقرـقني.موػلمتػقدمأؼضامبلن"مضضقةماإلجفاضماظلريمملمتعدم
خطا مأغبر ،مبؾ مصارت م"ضضقة مرؾقة مباعؿقاز" ،مظؿفاوز محاظة م"اظرُّػاب" ماظيتم
طاغتمدائدةمضؾؾمذظؽمظدىماظػاسؾنيمؼبماجملالماظعام،موباألخصمعؽقغاتمايرطةم
اظـلقؼةماظقرـقة .م
ؼبمػذاماظلقاق،مؼؾدومجؾقامرؾقعةماٌلارماٌؿعـرمظؾدميؼرارقةمؼبماظـظامماظلقادلم
اٌغربل ،ماظذي ممل مؼلؿطع ماظؿكؾص معـ مإرث ماظلؾطقؼة ماظؿؼؾقدؼة .معا مصبعؾف م
ؼب ماظظروف مايرجة مدقادقا معـ مخالل مأحداث م"اظربقع ماظعربل" موحرطة م20م
صدلاؼر...إخل ،مؼلؿؾؼ ماألزعات ماظلقادقة ماحملؿؿؾة ،موؼؿؾـك مإجراءات مهدؼـقةم
ودميؼرارقة،متعؽسمعققالتفم"اٌلؿـرلة"،موؼعؿؾمسؾكمتػعقؾفامضلراً،مرشؿمجفقدم
اٌؼاوعةماٌضادةماظيتمتقاجففامعـمداخؾماظؾـقةماظؿؼؾقداغقةمواحملاصظة .م

خامتة

ؼقجد مسالضة مجدظقة مبني مبروز مايرطة ماظـلقؼة ماظػاسؾة مواظؿققل ماظدميؼرارلم
ظألغظؿة ماظلؾطقؼة ،مصؼد ماغؿؼؾ ماىقؾ ماألول مظؾقرطة ماظـلقؼة ماظذي محؼؼ مظؾؿرأةم
اظغربقةمعؽادبمتفؿمايؼققماٌدغقةمواظلقادقة،مظرلطزماىقؾماظـاغلمسؾكمايؼققم
اىـلقةمواإلنابقة،مٌامشلامعـمدورمؼبمادؿؽؿالماٌرأةمالدؿؼالظقؿفاموصرداغقؿفام م
ؼب ماظؿؿؿع مبايؼقق ماألدادقة مسؾك مضدم ماٌلاواة معع ماظرجؾ مذرؼؽفا مؼب ماٌقارـة.م م
ؼب ماياظة ماٌغربقة ،ممل متدلز مضضاؼا مايؼقق ماىـلقة مواإلنابقة مظؾؿرأةم م
ؼبمأوظقؼاتمايرطةماظـلقؼة،مباخؿالفمتقاراتفا.معامؼعؽسماظؿؾاؼـمبنيماظؿفربةم
اٌغربقةمواظعاٌقةماٌؼارغةمؼبمػذاماجملال؛ مإذمتؿؾاؼـمؼبمزروفمغشلتفاموعضاعنيم
خطابفا مأؼضا ،مصنذا مطان معـطؾؼ مايرطة ماظـلقؼة ماظغربقة مػق مايرؼة ماظػردؼةم
ظؾؿرأة ،مباسؿؾارػا مذاتا معلؿؼؾة مسـ ماظؾـقات ماظـؼاصقة مظؾؿفؿؿع مواألدرة ،مصننم
ايرطةماظـلقؼةماٌغربقةمملمتلؿطعمتردقخمادؿؼالظقؿفامدقاءمسـماظؾـقةماظلقادقةم
وايزبقةماظيتمغشلتمضرؼؾةمعـفا،مأومسـماظؾـقةماظـؼاصقةمواظدؼـقةماألبقؼةماظلائدةم
اجؿؿاسقا .م
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باظرشؿمعـماغطالقماظـؼاشماظعؿقعلمحقلماإلجفاض،مصنغفمملمؼػض مإظبمضؾبم
اٌـطؾؼات ماإلؼدؼقظقجقة مواظدؼـقة ماٌفقؿـة ،مواظيت متؼقم مسؾك مادؿداعة ماظذلاتؾقةم
االجؿؿاسقةمؼبماظعالضةمبنيماظرجؾمواٌرأة.مصفذهماألخرلةمالممتؾؽمحرؼةماالخؿقارم
اٌطؾؼمؼبماالحؿػازمجبـقـفامأوماظؿكؾصمعـف،مإالمؼبمزؾماالدؿــاءاتمواظيتموعؾم
حقاةماىـنيمأوظبمعـمحرؼةماٌرأةمدقاءمأطاغتمعؿزوجةمأومال.موػلماٌـطؾؼاتماظيتم
حاولمدساةماإلجفاضمخؾكؾؿفامعـمخاللمتؼدؼؿمبـقةمحفاجقةمبدؼؾة،متؼقممسؾكم
ايرؼة ماظػردؼة مظؾؿرأة مواظذلطقز مسؾك ماٌكارر ماالجؿؿاسقة معـ مادؿؿرار ماظقضعم
اظؼاغقغل ماظلابؼ ،مواظذي مؼضقؼ مسؾك محرؼة ممماردة ماإلجفاض موؼلؿح مباظـؿقفةم
بؿزاؼدمحاالتماظؾفقءمظإلجفاضمشرلماآلعـ .26م
وسؿقعا ،مػذه مبعض ماالدؿـؿاجات ماظيت مميؽـ مادؿكالصفا معـ معلار ماىدلم
اظعؿقعل محقل م"اإلجفاض" مؼب مسالضؿفا مبايرطة ماظـلقؼة موصعؾقة ماظؿققلم
اظدميؼرارل:م م
سدم مخروج مغؿائج ماٌشاورات ماٌقدعة مسـ ماإلرار ماحملدد مشلا مدؾػا معـ مررفم
اٌمدلةماٌؾؽقةم(إعارةماٌمعـني) ،معامؼعؽسمادؿؿرارؼةماظؿؼاظقدماألبقؼةمؼبماظؿفربةم
االجؿؿاسقة مواظلقادقة ماٌغربقة ،مواظيت مادؿطاست معـذ مغشقء مايرطة ماظـلقؼةم
تؽرؼسمسدةمتقاصؼاتمحقلمعؽاغةماٌرأةمؼبماجملؿؿعماٌغربلم(ضاغقنماألدرةمظعامم
،2004مضاغقنماىـلقةم2007م..مإخل).
تعازؿ مدور معؽقغات مايرطة ماظـلائقة ،مواظيت مؼؿلدس مخطابفا ماظـلقي مسؾكم
أدسمرباصظةمتـلفؿ -محلؾفا -مععماشلقؼةماظقرـقةمظؾؿفؿؿعماٌغربل.موػذامعام
صبعؾمخطابمباضلماظؿـظقؿاتماظـلائقةماٌـاصلة،ماظيتمتداصعمسـمايرؼةماظػردؼةم
ظؾؿرأة معـ معـظقر مطقغل موظقدلاظل ،مؼقاجف معؼاوعة مذبؿؿعقة موادعة .موػق متصادمم
تارطبل مبني ماظؼطؾني ،مظف ماعؿداد مٌرحؾة متعدؼؾ معدوغة ماألدرة مواًطة ماظقرـقةم
إلدعاجماٌرأةمؼبماظؿـؿقة،مغؿقفةمظعؿؼماظؿـاضضماإلؼدؼقظقجلماٌقجقدمبقـفؿا،موضدم
بؾغتمأوجفامععمإثارةمايؼققماإلنابقةمواىـلقةمظؾؿرأة،موبشؽؾمخاصم"ضضقةم
اإلجفاض" .م
 26ظؾؿزؼدمحقلمادؿؿرارماشلقؿـةماظذطقرؼةمؼبماظعالضاتماىـلقةماظرضائقةمبنيماظرجؾمواٌرأة،مأغظر:

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).
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متمررحمضضقةماإلجفاضمؼبماٌغربموصؼمعؼاربةمرباصظةمتلؿقضرماًصقصقةم
اظـؼاصقةمواظدؼـقةمظؾؿفؿؿعماٌغربل.موباظرشؿمعـمزفقرمبعضماألصقاتماظيتمتداصعممم
سـمايرؼةماظػردؼةمظؾؿرأةمؼبماظقظقجميؼقضفاماىـلقةمواإلنابقة،مإالمأنمصداػام
بؼلمعـقصرامؼبمحدودمضقؼة،موملمضبظمبذلحقبمباضلماظؼقىماجملؿؿعقة.مطؿامأنم
بعض ماىؿعقات مايؼقضقة مسدلت مسـ مادؿقائفا معـ ماٌشروع ماىدؼد مظؾؼاغقنم
اىـائلمظإلجفاضماظذيمالمؼعاجلمحلؾفامإالماياالتماظـادرموضقسفا؛ مصلشؾبم
اياالت ماظيت متؾفل مإظب ماإلجفاض ماظلري ،مؼؽقن مغاعبا مسـ مغبؾ مبعد مسالضةم
.
جـلقةمحرةموشرلمذرسقة.
سدم مادؿطاسة مايرطةماظـلقؼةمباٌغربمبؾقرةمخطابم"غلقي"محقلمايؼققم
اإلنابقة مواىـلقة مظؾؿرأة ،مباظـظر مشلقؿـة ماٌػاػقؿ ماألبقؼة مسؾك معؽقغاتفا .موملم
تلؿطع مهرؼؽ ماظقسل ماىؿعل ماظلائد محقل مدور ماٌرأة؛ مإذ مال مزالم
"اشلابقؿقس" Habitusماٌفقؿـم(اىؿاسل)مالمؼعذلفمظؾؿرأةمحبؼقضفامطػردمعلؿؼؾم
وحرمؼبماخؿقاراتفموأذواضفمودؾقطف،مبؾمؼـظرمإظقفامطػردمؼـؿؿلمألدرةموذبؿؿعمظفم
تؼاظقدموأسرافمؼـؾغلماالعؿـالمشلا .م
واىدؼر مباٌالحظة مػـا مػق مبروز مدؼـاعقة مصؽرؼة موثؼاصقة مصرؼدة مؼب ماظلـقاتم
األخرلة،متمررػامثؾةمعـماظشكصقاتماظـلائقة،مؼذلطزمعدارماذؿغاشلامؼبمعـطؼةم
اظؿؿاسمبنيماظؼطؾنيماظعؾؿاغلمواإلدالعل،مخصقصامعامؼؿعؾؼممبػفقمماٌلاواةمبنيم
اىـلني مؼب ماإلدالم ،موحؼقق ماٌرأة مؼب مسالضؿفا مباظرجؾ ،موعـ مأبرزػـ ماظؾاحـةم
اٌغربقةمأزلاءمٌرابط.27موعـمذلنمذظؽمإحداثمتراطؿمصؽريمسؼالغل،مضدمتلؿػقدم
عـف معؽقغات مايرطة ماظـلقؼة ماظقرـقة مظؾـاء مخطاب مغلقي مجدؼد ،مميزج مبنيم
عؿطؾؾاتماظؼقؿماظؽقغقةمواإلغلاغقةموإطراػاتماظؾـقةماظداخؾقةماٌؿققظة .م

27معـمعمظػاتفاماٌفؿة:م"اظـلاءمواظرجالمؼبماظؼرآن:مأؼةمعلاواة؟،مأغظرماٌقضعماالظؽذلوغلمظؾؾاحـة :م
( /http://asma-lamrabet.comتارؼخماٌرور 22مصدلاؼر .)2017
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