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ملخصات

Français English العربیة
أثارت قضیة الحّق في اإلجھاض الجدل بین مختلف مكونات الحركة النسویة في المغرب، وقسمت الرأي العام بخصوصھا لعدة اتجاھات.
تجمع مختلف التقاریر المنجزة وطنیا ودولیا حول صحة المرأة والطفل على تزاید حاالت اإلجھاض غیر اآلمن، كما تجمع في الوقت نفسھ
على أنّھا الزالت عرضة لمختلف أشكال التمییز المفضي إلى أنواع من العنف بسبب القوانین التي ال تبیح لھا االستفادة من الحق في

اإلجھاض إال في حاالت ضیقة.
وعلیھ، كیف تواجھ الحركة النسویة المغربیة الھیمنة الذكوریة والنظام األبوي (البطریركي) السائد في المجتمع والسلطة فیما یتعلق بالنھوض
بالحقوق الجنسیة واإلنجابیة للمرأة؟ ماھي المنطلقات األیدیولوجیة والفكریة المؤطرة للحركة االحتجاجیة النسویة في المغرب وھل یمكن
الحدیث عن إجماع داخل الحركة النسویة بخصوص إباحة اإلجھاض؟ وماھي استراتیجیات المقاومة التي تتبناھا؟ وما حدود فعالیتھا؟ ھي

مجموعة من األسئلة نسعى لإلجابة عنھا في ھذه الورقة البحثیة.

La question du droit à l’avortement a suscité une polémique entre les différentes composantes du
mouvement féministe ; elle a également divisé l’opinion publique en divers courants. Les
différents rapports réalisés par les institutions nationales et internationales sur la santé de la
femme et de l’enfant mettent l’accent sur le nombre croissant des cas d’avortement non sécurisé.
Elles attirent aussi l’attention sur le fait que les discriminations que subissent les femmes
aboutissent à des formes diverses de violence à cause des lois interdisant l’avortement sauf dans
des cas très précis.
Comment le mouvement féministe marocain fait-il face à la domination masculine et au régime
patriarcal en ce qui concerne la réalisation des droits des femmes ? Quels sont les fondements
idéologiques et idéels structurant les mouvements féministes protestataires ? Peut-on parler
d’une unanimité dans le mouvement féministe concernant l’autorisation de l’avortement ?
Quelles sont les stratégies de résistance adoptées par les femmes et quelles sont leurs limites ?
Telles sont les questions que nous essayons de traiter dans cet article.

The issue of the right to abortion caused a polemic between the different components of women’s
movement ; as it split public opinion into various tendencies. The various reports written by
(inter)national institutions in concern of women and child care highlight the rising number of
hazardous abortion. They also call attention to the fact that discrimination against women caused
them various aspects of violence due to laws forbidding abortion except for some delicate cases.
How does Moroccan feminist activism process vis-à-vis masculine domination and patriarchal
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dominance in relation with the achievement of women’s rights ? What are the ideological and
ideal bases structuring feminist protesting movements ? Is it possible to talk about an agreement
in feminist activism regarding abortion ? What types of strategies of resistance are being adopted
by women and what are the limits of their effectiveness ? Such are the questions we attempt to
approach in this article.

مداخل الفھرس

Mots-clés : droit à l’avortement, mouvement féministe, santé discrimination, violence, Maroc
Keywords : right to abortion, women movement, healthcare discrimination, violence, Morocco

 فھرس الكلمات المفتاحیة : حق االجھاض, الحركة النسویة, الصحة, التمییز, العنف, المغرب

النص الكامل

مقدمــــة

فما ھي المنطلقات االیدیولوجیة والفكریة المھیمنة على الحركة االحتجاجیة النسویة؟ ما ھو السیاق الذي طرحت فیھ قضیة اإلجھاض في
أجندة الحركة النسویة بالمغرب؟ ھل یمكن الحدیث عن إجماع داخل الحركة النسویة بخصوص إباحة اإلجھاض؟ إلى أي حد ساھمت

الحركة النسویة في إنجاح مسلسل التحول الدیمقراطي الذي انخرط فیھ المغرب؟

الحركة النسویة وقضیة اإلجھاض : جدل التقنین والتحریر

فما ھي طبیعة اإلشكاالت التي یطرحھا جدل اإلجھاض بالمجتمع المغربي؟ وما ھي أبرز اتجاھات الرأي لدى مكونات الحركة النسویة
بخصوصھ ؟ وما خصائص الجدال العمومي حولھ؟ وما ھي دالالتھ السیاسیة؟

مدارات الجدل حول اإلجھاض

برزت قضیة الحقوق الجنسیة واإلنجابیة للمرأة، بشكل طردي على الصعید الدولي في سیاق جھود المجتمع الدولي إلقرار
حقوق المرأة في المواثیق الدولیة واإلقلیمیة لحقوق اإلنسان. كما شكلت موضوعا للجدل في مختلف المؤتمرات الدولیة الخاصة
بالمرأة، وفي مقدمتھا مؤتمر السكان والتنمیة لعام 1994، الذي أسفر عن اعتماد وثیقة ترسم خارطة الطریق األساسیة إلعمال
حقوق المرأة وتكریس المساواة بین الجنسین. وقد كان للحركة النسویة العالمیة دور كبیر في إقناع المجتمع الدولي بضرورة
منح ضمانات أقوى للمرأة، والتأكید على أھمیة حمایة حقوقھا المرتبطة "بالصحة اإلنجابیة والجنسیة وتعزیزھا"، باعتبارھا

رافدا من روافد النھوض بوضع المرأة والقضاء على مختلف أشكال التمییز والعنف الممارس ضدھا.

1

ویعد المغرب، باعتباره دولة طرفا في االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان، مطالبا باعتماد قوانین وسیاسات عمومیة للنھوض
بالمساواة بین الجنسین، وتجاوز إكراھات الداخل االجتماعي الذي یعرف مختلف أشكال التمییز القانوني واالجتماعي والسیاسي

ضد المرأة.

2

وقد عرف على غرار باقي المجتمعات الدیمقراطیة میالد حركة نسائیة تعمل على مقاومة العالقات الاجتماعیة المعززة
للھیمنة الذكوریة في المجتمع، وذلك في أفق بناء مجتمع حداثي یقوم على المساواة بین الرجل والمرأة في جمیع المجاالت.

3

من ثمَّ، تبرز أھمیة دراستنا ھذه من خالل ما طرح داخل النسق السیاسي واالجتماعي المغربي من قضایا ِجدالیة وحساسة،
تعتبر التحوالت التي عرفھا المغرب خالل السنوات األخیرة، اجتماعیا، قیمیا، سیاسیا، اقتصادیا وحقوقیا من عواملھا األساسیة.
ونعتقد أن قضیة "اإلجھاض" نموذج ھذه الدراسة، من شأنھا أن تسعفنا في تتبع وتحلیل ما أفرزتھ من تناقضات وِجداالت

واسعة داخل الحركة النسویة المغربیة.

4

تحاول ھذه الدراسة اإلجابة عن إشكالیة أساسیة تتعلق بكیفیة تفاعل الحركة النسویة مع منظومة "الحقوق الجنسیة
واإلنجابیة".

5

یعتبر "اإلجھاض اآلمن"، من الشروط األساسیة لصحة جنسیة وإنجابیة آمنة للمرأة، ومطلب تحرص الحركة النسویة
العالمیة على إثارتھ والدفع نحو إقراره في كل مؤتمراتھا الدولیة، خصوصا في ظل اإلحصائیات المقلقة التي تسجل تنامي
ظاھرة "اإلجھاض السري"، في ظل غیاب أبسط الشروط الصحیة واآلمنة، وخصوصا بالمجتمعات النامیة، ما یزید من ارتفاع

نسبة الوفیات في صفوف األمھات واألطفال.

6

وتعتبر الحركات النسویة أن الحقوق اإلنجابیة ھي أساس حق النساء في تقریر مصیر أجسادھن وحیاتھن الجنسیة، وأنھا أمر
ھام لتحقیق المساواة بین النساء والرجال، وبناء مبادئ العدالة االجتماعیة والدیمقراطیة داخل المجتمع. ومع ذلك، وفي ظل
األبعاد األیدیولوجیة التي یحملھا في ثنایاه، یبقى من القضایا الجدالیة بین مختلف التیارات السیاسیة والمدنیة بالنظر للتناقضات

التي یطرحھا الوعاء الثقافي واإلیدیولوجي الذي ینھل منھ كل فاعل سیاسي ومدني.

7
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تخلف القانون الجنائي عن الواقع االجتماعي المتغیر

تناقض دعوات تحریر اإلجھاض مع "الثوابت الدینیة"

تنطوي قضیة اإلجھاض على العدید من التناقضات، وتتداخل فیھا عدة مستویات تتباین من حیث التحلیل وتقدیر المواقف،
ً لألحكام الشرعیة الثابتة، وما یعتبره البعض من الثوابت فما یعتبره البعض ضرورة طبیة، ھو في اعتقاد اآلخرین مخالفا

االجتماعیة واألخالقیة یرى فیھ آخرون ضرورة قانونیة.

8

یمكن تحدید مدارات الجدل حول قضیة اإلجھاض في نقطتین أساسیتین :

ینص القانون الجنائي المغربي على تجریم اإلجھاض من خالل عشرة فصول ضمن الباب الثامن المتعلق بالجنایات والجنح
ضد نظام األسرة واألخالق العامة، من خالل الفصول من 449 إلى 458.

9

ً وال یعاقب علیھ إذا وقد كان الفصل 453 من القانون الجنائي الصادر في 17 جوان 19631 ال یعتبر اإلجھاض ُمجَرما
كانت حیاة األم في خطر، ثم وقع تعدیلھ بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في 1 جویلیة 1967 الذي ینص على أنھ ال عقاب
على اإلجھاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على صحة األم متى قام بھ عالنیة طبیب أو جراح بإذن من الزوج، ولم تخضع

منذ ھذا التاریخ ألي تعدیل.

10

یقدم دعاة تحریر اإلجھاض مجموعة من المؤشرات االجتماعیة المقلقة، والتي تتحدث عن ارتفاع ظاھرة األمھات العازبات
وارتفاع نسبة وفیات األمھات واألطفال نتیجة إقبالھن على عملیات اإلجھاض السري.

11

ما یعكس حسبھم أزمة القانون الجنائي المغربي في إنتاج آثاره بشكل فعلي، كما تؤكد على ذلك بعض األبحاث المنجزة
میداینا2، فقد سجلت اإلقبال المتزاید على عملیات اإلجھاض السري ما نسبتھ حوالي 800 حالة یومیا، یقوم بانجازھا مھنیو
الصحة من أطباء ومولدات وممرضات3. كما أن القضاء ال یبث في أغلب الحاالت التي تحال علیھ إال نادرا (46 حالة سنة

.(2009

12

یحتدم جدل اإلجھاض حول أولویة حقوق المرأة عن حقوق الجنین والطفل في الحیاة، فالمرجعیة الحقوقیة الكونیة تنطلق من
كون حقوق المرأة ال تتعارض مع حقوق الطفل، وبالنسبة لھا ال تبدأ حقوق الطفل في الحیاة إال بعد والدتھ، وھي منطلق
التعارض مع المرجعیات الدینیة الثابتة، التي تتباین من حیث موقفھا من بدایة نفخ الروح في الجنین، كما تشكل أیضا نقطة

خالفیة في الفقھ اإلسالمي أیضاً.

13

و من جھة أخرى، فإن المرجعیة الدولیة لحقوق اإلنسان ال تعترف بمبدأ حمایة حیاة الطفل في مرحلة اإلخصاب أو أیة
مرحلة معینة من الحمل، وھو األمر الذي أكدتھ اجتھادات المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان "التي رفضت اعتبار الجنین
"شخصا" ٲو مواطنا لھ حقوق، وقد نصت اللجنة األوربیة لحقوق اإلنسان على عبارة "كل شخص" ال تنطبق على الطفل الذي

سیولد.

14

كما تعتبر لجنة األمم المتحدة الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمییز ضد النساء أن "منع اإلجھاض "ھو شكل من أشكال
التمییز ضد النساء، وانتھاك لحقوقھن في الحیاة والصحة.

15

وتعتبر اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (CEDAW) أن  األمومة اختیار حر للمرأة، وتنص المادة 16
من االتفاقیة على أن تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة

بالزواج والعالقات العائلیة، وعلى أساس المساواة بین الرجل والمرأة.

16

ومن أھم الملتقیات الدولیة التي أسست للمرجعیة الدولیة لحقوق النساء في اإلجھاض، المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة
(القاھرة 1994) الذي ألزم الدول بضمان العالج والمعلومات الضروریة لكل النساء اللواتي یلجأن إلى اإلجھاض، وبرنامج
العمل للمؤتمر الدولي لألمم المتحدة للنساء (بكین 2015) الذي ألزم الدول بتمكین النساء من التحكم في خصوبتھن، وأكد على
حق كل شخص في التمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة اإلنجابیة والجنسیة، والحریة في اتخاذ القرار في میدان اإلنجاب دون
تمییز أو إكراه ٲو عنف. كما أوصى المؤتمر في برنامج عملھ الدول بمراجعة كل القوانین المجرمة للنساء اللواتي یلجأن إلى

اإلجھاض قصد التخلص من حمل غیر مرغوب فیھ.

17

وبدوره أوصى المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب الخاص بالمرأة في أفریقیا، تمكین النساء من اإلجھاض المطبب
في حاالت االعتداءات الجنسیة (االغتصاب) والعالقات مع محرم، وفي الحاالت التي یكون فیھا الحمل خطرا على صحة  األم

البیولوجیة والعقلیة او خطرا على حیاتھا.

18

في المقابل، ینظر الفقھ اإلسالمي لمسألة اإلجھاض من منطلقات مناقضة تماماً للمرجعیة الكونیة، فھو یتحدث عن مراحل
تطور الجنین وتحدد مرحلة نفخ الروح فیھ، باالستناد إلى بعض األدلة الواردة في القرآن الكریم، وبعض األحادیث النبویة.

19

ومن الزاویة الفقھیة، یقول األستاذ سعد الدین العثماني4 بأن الموقف الفقھي العام یمیل نحو معصومیة نفس الجنین، على
اعتبار أن حفظھا إحدى الضرورات الخمس. ومع ذلك تختلف المسوغات الشرعیة إلسقاطھ من حیث درجتھا باختالف مراحل
تطور الجنین، فھي بعد نفخ الروح ال تكون إال للضرورة، عندما تقع حیاة أو صحة األم  في خطر. فالضرورات تبیح
المحظورات كما في القاعدة الشرعیة الثابتة، ویكون العذر المسوغ لإلجھاض في المرحلة الثانیة قبل نفخ الروح أخف من تلك

الضرورة، ثم یكون في المرحلة األولى قبل التخلق أو قبل األربعین عذرا أخف من الثاني.

20

إن موقف الفقھ من اإلجھاض، كان سببا رئیسیا في انفجار الجدل العمومي حولھ بالمغرب، ومنھا المجادالت التي عرفتھا
أشغال المناظرة الوطنیة التي نظمتھا وزارة الصحة حول اإلجھاض یوم 11 مارس 2015، حیث انتقد الباحث عبد الصمد
الدیالمي القراءة الفقھیة التي قدمھا رئیس المجلس العلمي بوجدة مصطفى بنحمزة حول اإلجھاض من منظور فقھي، وصفھ
الباحث بأنھ "موقف ُمتمذھب" في إشارة لتغییب موقف باقي المذاھب اإلسالمیة. وأكد أن المذھب المالكي ھو وحده الذي یحرم

21
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اتجاھات الجدل حول تقنین اإلجھاض : أي دور للحركة
النسویة ؟

اإلجھاض منذ الحمل، عكس المذاھب األخرى، التي "تبیح اإلجھاض إلى حدود نھایة األربعین یوما بعد الحمل، أي قبل التخلق
في نظر الشافعیة والحنبلیة، أو إلى نھایة الشھر الرابع قبل نفخ الروح عند الحنفیة"5.

لكن الرأي الفقھي الرافض لإلجھاض لألستاذ مصطفى بنحمزة لم یمنعھ من مناقشة بعض االستثناءات موضوع الجدل
العمومي، حیث أكد "أنھ ال یجوز التصرف في حیاة الجنین إال إذا كان یشكل خطرا حقیقیا على صحة األم، ویحُرم إجھاضھ
لمجرد الرغبة في إخفاء الحمل أو تحت ذریعة وجود تشوھات خلقیة قد تكون في بعض األحیان بسیطة أو لكون الحمل ناتجا
عن زنا المحارم، ألنھ ال یحق تحمیل الجنین أثر فعل ال ید لھ فیھ". وطالب وزارة الصحة ببذل المزید من الجھود على

المستویین العلمي والطبي من "أجل الاستباق والوقایة من تشوھات الجنین لتقلیل من فرص ظھورھا".6

22

ینقسم التدافع العالمي حول حق المرأة في اإلجھاض، إلى اتجاھین متناقضین، سواء من حیث المنطلقات أو التصورات.
ینطلق االتجاه األول من كون اإلجھاض حق خالص للمرأة، من منطلق حقھا في التصرف في جسدھا بكل حریة، ویعتبر أن
حریة اإلجھاض للمرأة ھو األصل، ومواصلة الحمل یبقى خیارا لھا، ویسمى ھذا االتجاه :" Pro-choix" یقابلھا باللغة
العربیة "من أجل حریة االختیار". أما االتجاه الثاني، فیرى أن حق الجنین في الحیاة ھو األصل وأن اإلجھاض إجراء
استثنائي، یلجأ إلیھ في حاالت استثنائیة فقط، كأن تكون حیاة األم في خطر مثال، ویسمى "Pro-vie" یقابلھا باللغة العربیة

"من أجل الحق في الحیاة".

23

وجدیر بالمالحظة، أنھ یصعب في السیاق المغربي الحدیث عن حركة نسائیة للدفاع عن حق المرأة في اإلجھاض أو
مناھضتھ، على غرار التجارب العالمیة المقارنة، مثل "حركة تحریر النساء (MLF) بفرنسا، وحركة تحریر
النساء(Women’s Lib) بالوالیات المتحدة األمریكیة7. ماعدا بعض التنظیمات المدنیة المھتمة بشكل موضوعي بقضیة
اإلجھاض، مثل الجمعیة المغربیة لمناھضة اإلجھاض السري عام 2008، وقبل ذلك الجمعیة المغربیة للتخطیط العائلي التي
أشارت إلى قضیة اإلجھاض من خالل دراسة أعدتھا في الموضوع لتنبیھ المؤسسات الرسمیة بارتفاع حاالت اإلجھاض
السري بمعدل 600 حالة یومیا، وذلك عام2007. كما سبق للجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان أن قدمت في تقاریرھا السنویة
إشارات متفرقة حول خطورة انتھاكات حقوق المرأة في ھذا المجال، وطالب الدولة المغربیة بتقویة الضمانات الحقوقیة للمرأة

في اإلجھاض اآلمن.

24

ویبدو أن لذلك التحفظ ما یبرره في طبیعة البنیة الثقافیة والدینیة للمجتمع المغربي، ما یدفعھا لتفادي التصادم مع ھذه البنیة،
وعدم إثارة ھذه القضیة، كما أن منطق الصراع السیاسي للتنظیمات الیساریة والحداثیة مع القوى اإلسالمیة والمحافظة جعل

القضیة بمثابة "الكرة الحارقة"8.

25

ھذا بالرغم من المؤشرات المقلقة اجتماعیا حول تنامي "اإلجھاض غیر اآلمن"، فقد بلغ عدد حاالت اإلجھاض ما بین 600
إلى 800 حالة یومیا، حسب دراسة قامت بھا "الجمعیة المغربیة لمكافحة اإلجھاض السري" وأكدت أنھ من بین األسباب
الرئیسیة في وفیات األمھات بنسبة تقارب 13 في المئة، كما صرحت عائشة الشنا، رئیسة جمعیة التضامن النسوي، أن حوالي

153 طفال یولدون یومیا خارج إطار الزواج.

26

وھكذا لم تكن "قضیة اإلجھاض" ضمن أولویات الحركة النسائیة، فلم یطرح حتى في أوج اإلصالحات الوطنیة من أجل
تعزیز حقوق المرأة، التي عرفت انفتاح النظام السیاسي على مختلف مكونات الحركة النسائیة بعد طرح "مشروع الخطة
الوطنیة إلدماج المرأة في التنمیة" للنقاش العمومي، بل لوحظ أن أفق الجمعیات التي خاضت في القضیة من جوانب مختلفة لم
یتجاوز سقف المطالبة "بالتكفل ببعض حاالت اإلجھاض (ضحایا االغتصاب) أو الحمل الناجم عن عالقة غیر شرعیة، كما ھو
الشأن بالنسبة لجمعیة التضامن النسوي التي تأسست سنة 1985 وتعمل على توفیر المأوى لألمھات العازبات وضحایا
االغتصاب. ولم یصل النقاش الوطني لیشمل المقتضیات المتعلقة بإعادة النظر في الضوابط القانونیة المنظمة لإلجھاض، سواء

في اتجاه تحریره أو إعادة النظر في الئحة االستثناءات المتعلقة بھ.

27

وأمام تواري الحركة النسویة بمختلف تیاراتھا عن طرح "قضیة اإلجھاض" للنقاش العمومي، تأسست سنة 2008 جمعیة
وطنیة بمبادرة من متخصصین في مجال طب النساء والتولید، تحت اسم "الجمعیة المغربیة لمكافحة اإلجھاض
السريAMLC ". وتركز في عملھا على الدفع نحو إعادة النظر في شرعنة اإلجھاض وإباحتھ، وفق المنظور الكوني لحقوق

المرأة، یراعي التوجھات األممیة بھذا الخصوص.

28

ولم ینطلق النقاش العمومي حول اإلجھاض فعلیا إال بعد طرح الحكومة المغربیة المنبثقة عن االنتخابات التشریعیة لعام
2011 مسودة مشروع القانون الجنائي، التي شملت مراجعة عدد من الفصول المنظمة لإلجھاض، وبعد المبادرة الملكیة بتعیین
لجنة مختلطة، تضم وزیر العدل ووزیر األوقاف والشؤون اإلسالمیة ورئیس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان إلطالق
مشاورات موسعة واالستماع لكل اآلراء حول الموضوع، ضمن احترام أحكام الدین اإلسالمي وإعمال االجتھاد والتنسیق مع

المجلس العلمي األعلى.

29

في ھذا السیاق احتلت قضیة "تقنین اإلجھاض" حیزا مھما في النقاش العمومي، فقد نظمت عدة ندوات ولقاءات علمیة
وحواریة، شاركت فیھا فعالیات مختلفة، من متخصصین في الطب، وأساتذة جامعیین من مختلف التخصصات القانونیة

واالجتماعیة والنفسیة، باإلضافة إلى الفقھاء والباحثین في المجال الدیني والفقھي.

30

وعموما، فقد انقسم الجدل حول قضیة اإلجھاض في المجال العام إلى اتجاھین أساسیین، یضم االتجاه األول، جمعیات مدنیة
تركز عملھا النضالي على قضایا المرأة والمساواة بین الجنسین، مثل الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب9، باإلضافة إلى
جمعیات حقوقیة أخرى تھتم بقضایا المرأة بشكل عام وبباقي قضایا حقوق اإلنسان مثل حریة التعبیر، ضمانات المحاكمة
العادلة، الحقوق االقتصادیة االجتماعیة، الھجرة...إلخ. أما االتجاه الثاني، فیشمل كل األصوات التي تتحفظ على المقاربة

31
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نماذج من مواقف االتجاه األول

تحالف ربیع الكرامة

الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان

نماذج من مواقف االتجاه الثاني

الحقوقیة في معالجة قضیة اإلجھاض، ومنھا الجمعیات النسائیة اإلسالمیة باإلضافة إلى بعض التنظیمات السیاسیة
والشخصیات الدینیة والثقافیة المستقلة.

یضم ھذا االتجاه عدة جمعیات نسائیة تدافع عن تصورھا لحق المرأةفي اإلجھاض. وقد بادرت عدة جمعیات مدنیة وحقوقیة
لتأسیس إطار مدني موَسع للترافع أمام المؤسسات الوطنیة حول مطالبھا التي تتقاسم بخصوصھا نفس الرؤیة والمبادئ، ومن
أبرزھا "تحالف ربیع الكرامة"10، الذي یضم باإلضافة إلى المنظمات النسائیة عدة منظمات حقوقیة من بین اھتماماتھا

األساسیة حقوق المرأة.

32

في سیاق النقاش العمومي حول مراجعة بنود القانون الجنائي الذي أطلقتھ وزارة العدل أكد "تحالف ربیع الكرامة" على
قصوره في حمایة حق المرأة في التمتع بحقوقھا الصحیة واإلنجابیة على نحو كامل من خالل ما وصفھ بالمعالجة "الالحقوقیة
والالواقعیة لإلجھاض وتجریمھ بصفة شبھ مطلقة". وأوضح أن ثمة حاجة مجتمعیة ضاغطة ال تقبل التسویف لرفع التجریم
عن اإلجھاض الطبي ولوضع حد للتبعات المأساویة الناجمة عن اإلجھاض السري غیر اآلمن، والوفاء بالتزامات البالد تجاه

تعھداتھ الدولیة، وعلى رأسھا اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة وإعالن مؤتمر بكین المنعقد سنة 1995.

33

وبمناسبة النقاش الوطني لتعدیالت القانون الجنائي، أكد التحالف على ضرورة إعمال المقاربة الحقوقیة التي یجب أن
تراعي احترام حقوق المرأة والطفل كما ھو متعارف علیھا دولیا.

34

من جانبھا ساھمت الجمعیة المغربیة لحقوق االنسان11 في فتح النقاش العمومي حول الحقوق الجنسیة واإلنجابیة للمرأة
بالمغرب، من خالل ما تطرقت إلیھ من نقائص تشوب نصوص القانون الجنائي المغربي في تقاریرھا المتواترة حول الوضع
الحقوقي بالمغرب، وطالبت بإلغاء الفصول التي تعتبرھا "تمییزیة" ضد المرأة، ومنھا الفصل 489 المتعلق بتجریم المثلیة

الجنسیة والفصل 490 الذي "یعاقب كل رجل أو امرأة أقاما عالقة جنسیة خارج إطار الزواج"12.

35

وقد دأبت في إطار أنشطتھا الترافعیة على إدماج بند خاص بحقوق المرأة في الصحة اإلنجابیة والجنسیة، تطالب من خاللھ
بـ"إقرار الحق في اإلجھاض وجعلھ تحت إشراف طبي، في جمیع الحاالت التي یشكل فیھا الحمل خطرا على الصحة الجسدیة

أو النفسیة للمرأة، وفي الحاالت التي تشكل فیھا الوالدة تھدیدا لصحة المرأة أو الرضیع...".

36

وبمناسبة النقاش العمومي حول اإلجھاض، وحسب بیان لھا صادر بتاریخ 19 مارس 2015 اعتبرت أن " تجریم
اإلجھاض انتھاك لحرمة جسد المرأة، الذي ھو ملك لھا وحدھا، ولھا حق التصرف فیھ، وقبول أو رفض األمومة، وفي غیر
ذلك فھو یمثل شكال من أشكال العنف ضد المرأة". واعتبرت أن" تجریم اإلجھاض في القانون الجنائي المغربي یعد من
الفصول األشد إیالما للمرأة، واألكثر إضرارا بھا، إذ أنھ ساھم في تغذیة كل العوامل المفضیة إلى ارتفاع ممارسة اإلجھاض

السري، خارج اإلشراف الطبي...".

37

وحاججت الجمعیة في ھذا النقاش بالمضاعفات السلبیة الناجمة عن االستمرار في حظر اإلجھاض، ومنھا ما تذھب إلیھ
بعض اإلحصائیات التي نشرتھا الجمعیة المغربیة لمكافحة اإلجھاض السري، حیث سجلت أن حوالي 24 رضیعا یتم التخلي
عنھم یومیا، فیما تتراوح حاالت اإلجھاض بین 500 و800 حالة یومیا، باإلضافة إلى ما أوردتھ منظمة الصحة العالمیة

بخصوص 13 % من مجموع حاالت وفیات األمومة المسجلة بالمغرب، تكون ناجمة عن عملیات اإلجھاض غیر اآلمن.

38

وھذا ما جعل الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان تطالب "بتغییر جذري وشامل للقانون الجنائي، ومالءمتھ مع المواثیق
الدولیة لحقوق اإلنسان، بما یرفع التمییز ضد المرأة ویضمن كرامتھا اإلنسانیة، وبمراجعة شاملة للمقررات والبرامج التعلیمیة،
وللمادة اإلعالمیة في اتجاه إدماجھا للتربیة الجنسیة، ولثقافة المساواة ونبذ التمییز والعنف ضد المرأة"، وأوصت أیضا بجعل
اإلجھاض الطبي واآلمن جزًءا ال یتجزأ من الخدمات الصحیة، ورفع كل العقبات التي تحول دون وصول النساء لھذه الخدمة،
احتراما لحقوقھن اإلنسانیة والتي تشمل الحق في الحیاة، والحق في التمتع بأفضل صحة ممكنة، وفي التمتع بفوائد التقدم

العلمي، والحق في التثقیف والحصول على المعلومات.

39

في مقابل االتجاه األول، اجتمعت عدة تنظیمات نسائیة ومدنیة إسالمیة، تھتم بقضایا األسرة والمرأة والطفل، في إطار
تحالف مدني، للتصدي لدعوات تحریر اإلجھاض، تحت لواء" االئتالف الوطني للدفاع عن حق الجنین في الحیاة"13. وقد شدد
على ضرورة مقاربة القضیة، من منظور یراعي الخصوصیة الدینیة والثقافیة للمجتمع المغربي، و على مراعاة مصلحة
الجنین أیضا، ولم یمانع من مناقشة باقي االستثناءات المتعلقة بالصحة الجسدیة للمرأة وظروف حملھا خارج إطار الزواج،

ومسألة التشوھات الخلقیة.

40
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یأتي تأسیس االئتالف الوطني للدفاع عن حق الجنین في الحیاة، كرد فعل على دعوات تحریر اإلجھاض، وانطالقا مما
تسجلھ من تزاید حاالت اإلجھاض السري وما یترتب عن ذلك من انتھاك للحق في الحیاة بالنسبة للجنین، فاالئتالف یحرص
على مقاربة الموضوع من منطلق أن األصل ھو حق الجنین في الحیاة، بخالف المنطلقات المرجعیة لالتجاه األول. وھكذا
ساھم االئتالف في إثراء النقاش العمومي حول قضیة اإلجھاض من خالل إعداد مذكرة ترافعیة في الموضوع، وجھھا للھیئة

العلیا للحوار الوطني إلصالح منظومة العدالة.

41

ركز االئتالف في مذكرتھ انطالقا من تشخیصھ لواقع الحال وما یشھده من انتھاك لھذا الحق. وأكد أیضا في المذكرة على أن
الخبرة العلمیة الطبیة أثبتت على انطالق وجود الجنین بتلقیح البویضة وبدایة نبضات قلب الجنین من الیوم الثاني والعشرین من

الحمل وھو ما یسمى طبیا بمرحلة الخفقان المنتظم.

42

وبخصوص حاالت إباحة اإلجھاض رفض االئتالف "الربط غیر المنطقي الذي یجعل من مطلب تقنین اإلجھاض حال
للمشاكل المترتبة عن االغتصاب وزنا المحارم في حالة حدوث حمل. "ودعت إلى إصالح نصوص القانون الجنائي خاصة
المتعلقة بھذه الجرائم، بما یعزز من ضمانات حمایة الحق في الحیاة ویضمن والدة طبیعیة لألجنة وكذا الحرص على تفعیل
النصوص الموجودة بما یكرس مبدأ عدم اإلفالت من العقاب، خصوصا وأن معدالت اإلجھاض في ارتفاع متزاید، وأن
الجریمة ال تكون إال بفعل فاعل واستمرار التعاطي مع الظواھر االجتماعیة بالتساھل وغض الطرف ال یساھم في حلھا وإنما
یزید من تفاقمھا وتعقیدھا. وقدم االئتالف بھذا الخصوص مجموعة من المقترحات واإلجراءات المسطریة من شأنھا تعزیز حق

المغتصبة وحمایتھا وتفعیل الجانب المسطري (التبلیغ واإلثبات) وتسریعھ.

43

وبالنسبة لـ حنان اإلدریسي14 رئیسة "االئتالف الوطني للدفاع عن حق الجنین"، فإنھ ینبغي التعامل مع اإلجھاض من
منطلق أنھ جریمة ینبغي أن یعاقب علیھا القانون15، مع إعمال منظومة حقوق اإلنسان وعلى رأسھا الحق في الحیاة، وذلك من
منطلق ما تعتبره "أبا الحقوق" والحق األول الذي تتأسس علیھ منظومة حقوق اإلنسان كاملة وذلك الرتباطھ بحفظ النفس
البشریة؛ إذ ال یستقیم التمتع بباقي الحقوق إال بحمایة الحق األساسي. ویحتج في ذلك بكون جمیع الشرائع السماویة والمواثیق

الدولیة والقوانین الوطنیة اتفقت على حمایة ھذا الحق.

44

وفي قراءتھا لرأي الفقھ في قضیة اإلجھاض، تذكر حنان اإلدریسي برأي فقھاء المذھب المالكي والذي یشكل في نفس
الوقت الموقف الرسمي للدولة، والذي یحرم بشكل قطعي اإلجھاض، ماعدا في حالة وجود خطر محدق بحیاة األم وتوفر شرط
الضرورة، وھذا األخیر مرتبط حسبھا بالخبرة الطبیة، التي یعود لھا وحدھا القول الفصل في ذلك، وھو رأي یجمع علیھ معظم

علماء المذھب المالكي.

45

كما تضیف إلى قائمة المرجعیات التي ینبغي استحضارھا في ھذا النقاش، االتجاه الذي تكرسھ المواثیق الدولیة لحقوق
اإلنسان، وعلى رأسھا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948، واإلعالن العالمي لحقوق الطفل، التي تمنح للحق في

الحیاة مكانة مركزیة ضمن الحقوق المحمیة.

46

وبخصوص الحجج التي یستند إلیھا دعاة اإلجھاض، أكدت رئیسة االئتالف بكونھا "مغالطات" ینبغي الحذر منھا، فاالدعاء
بكون تقنین اإلجھاض من شأنھ تخفیض نسبة وفیات النساء الحوامل غیر صحیح، بالنظر للتجارب المقارنة واإلحصائیات
الموجودة التي أثبتت أن تخفیض نسبة وفیات النساء الحوامل مرتبط بتحسین جودة الخدمات الصحیة المقدمة لھن، والمغرب
لدیھ تجربة ناجحة في ھذا المجال بعدما أطلقت وزارة الصحة سیاسة عمومیة أسھمت في انتقال نسبة الوفیات من 332 سنة

1992 إلى 112 حالة وفاة سنة 2011.

47

ویرفض االئتالف إطالق تعبیر "اآلمن" على عملیة اإلجھاض، ألنھ لیس كذلك، فاألصل فیھ حسبھ أنھ : "عنف ضد المرأة
وخطر على صحتھا الجسدیة والنفسیة عكس ما یدعیھ دعاة اإلجھاض".

48

وحذرت رئیستھ حنان اإلدریسي في مقابل ذلك من المخاطر المحتملة من تحریر اإلجھاض، حیث توقعت االرتفاع الكبیر
لنسبة اإلجھاض على غرار تجارب مقارنة، وتوفیر غطاء قانوني لتجار اإلجھاض (أطباء ومستشفیات خارج القانون، لوبیات
اإلتجار بدماء األجنة). كما أن التقنین سیقف ضد تطور البحث العلمي في مجال طب الجنین، ویؤدي إلى انتشار العالقات غیر
الشرعیة، ویساھم في تحول الھرم السكاني بالمغرب في اتجاه توسیع قمتھ لفائدة الشیوخ وتقلیص القاعدة عل حساب الشباب
والفئة النشطة في المجتمع16؛ لذلك ولتفادي ھذه المخاطر فھي تقترح تطویر مقاربة شمولیة وقائیة لمواجھة ھذه اآلفة التي تھدد

المجتمع في قیمھ وأمنھ االجتماعي.

49

بالموازاة مع انطالق النقاش الوطني حول "اإلجھاض"، نظمت الجمعیة المغربیة للدفاع عن الحق في الحیاة ندوة علمیة
تحت عنوان : "حق الجنین في الحیاة : أیة مقاربة"، یوم األربعاء 25 مارس 201517، وذلك بھدف تسلیط الضوء على األبعاد
الطبیة والشرعیة والقانونیة لقضیة اإلجھاض، حضره ثلة من األساتذة الجماعیین والمتخصصین والخبراء في مجال طب

األجنة وأمراض النساء والوالدة.

50

وترى الجمعیة من جھتھا أن تقنین اإلجھاض یتناقض مع حمایة حق الجنین في الحیاة، ومن شأن ذلك توسیع دائرة الُمقبالت
على عملیات اإلجھاض، كما أنھ سیشجع على زیادة العالقات الجنسیة خارج الزواج، والدلیل على ذلك ارتفاع نسبتھ بعدد من
الدول التي تقننھ مثل فرنسا. واعتبرت عائشة فضلي رئیسة الجمعیة أن األطباء الذین یقومون بعملیات اإلجھاض "یشاركون
في جرائم قتل، ویسھمون في عملیة تطھیر للعرق البشري، ودعت إلى التراجع عن استعمال مفھوم اإلجھاض اآلمن ألنھ لیس

كذلك".

51

ساھمت جماعة العدل واإلحسان في الجدال المحتدم حول "تقنین اإلجھاض"، وقدمت موقفھا من خالل إثارة النقط التالیة :"
أن األصل في اإلجھاض "ُمحَرم شرعا"، وینبغي تجریمھ قانونا، ألنھ جنایة على موجود، ولھ استثناءات أیضا، ألن الشریعة

وضعت لمصالح العباد في العاجل واآلجل، ولم یقصد من وضعھا إیقاع الناس في الحرج".

52

واعتبرت أن النقاش الدائر حول "اإلجھاض" یعرف مجموعة من النقائص، تجعل معالجتھ جزئیة إلى حدَ كبیر، ألنھ ینصب
على "الھوامش"، دون الغوص في لب المشكل"، كما أنھ یدور أساسا حول االستثناءات التي قد ال تمثل سوى 2 %، مثل حالة
األم في وضع صحي خطیر ومحقق، وحالة االغتصاب وزنا المحارم، والتشوھات الخلقیة المحتملة للجنین"، فھذه التشوھات –
حسب الجماعة- ال تشكل إال نسبة نادرة جداً، وأغلبھا قد یتسبب في إسقاط الجنین تلقائیا، وأن 90 % من ھذه التشوھات أصبح

قابال للعالج حالیا".

53
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مالمح "األبویة المستنیرة" في جدل اإلجھاض23

كما أكدت الجماعة أن "إدراج ھذه التشوھات في االستثناءات یعتبر من األبواب التي یراد فتحھا قصد التالعب بالشرع
والقانون، في غیاب الرأي الفقھي المعزز بالخبرة الطبیة الموثوقة"، فالمشكل الحقیقي في اإلجھاض یتجلى في الـ 98 % من
الحاالت المتبقیة، وھي التي تشكل "الكارثة المجتمعیة الحقیقیة"، والتي یرید البعض أن یصوغ لھا استثناءات فضفاضة
ومطاطة، أصلھا مثبت في القانون، لكن تطبیقاتھا موكلة لبیئة قد تكون غیر سلیمة وغیر مؤتمنة على شرع أو قانون". وھذا ما
جعلھا تتساءل عما إذا كان المطلوب "صیاغة اجتھاد موثوق بأصول الشرع، ومستجیب استجابة إیجابیة متجددة لحاجات
المجتمع ولھویتھ وقیمھ وثقافتھ، أم المطلوب إیجاد ذرائع ومناطق شبھات عائمة تقدم مخرجا لكل عابث، وتطبع مع ظاھرة

مشینة موجودة".

54

وأشارت إلى ضرورة بلورة "مقاربة شمولیة، وإصالح جذري لعدد من االختالالت المجتمعیة، ینظر فیھا إلى الفرد
والمجتمع وإلى وضعیة المرأة واألبناء واألسرة ككل. واعتبرت أن "اإلصالح التربوي األخالقي" ھو المدخل األساس للتغییر

وصمام أمان من الوقوع في المحظور.

55

وعكس ما ذھبت إلیھ جماعة العدل واإلحسان، یقترح سعد الدین العثماني18 القیادي في صفوف حزب العدالة والتنمیة (أمین
عام الحزب العدالة والتنمیة سابقا)، مراجعة القانون الجنائي في أفق توسیعھ لیشمل الحاالت االستثنائیة التي أباحھا االجتھاد

القضائي، خصوصا في ظل المآسي االجتماعیة والنفسیة المترتبة عن اإلجھاض السري كمعضلة اجتماعیة متصاعدة19.

56

ومن الشخصیات اإلسالمیة التي شاركت في ھذا الجدل، نذكر األستاذ المتخصص في فقھ المقاصد أحمد الریسوني، الذي
انتقد دعاة تحریر اإلجھاض، وأشار إلى أن وراء دعواتھم رغبة خفیة في فتح الباب لتحریر سلوكیات أخرى، مثل "الحریة
الجنسیة" و"المثلیة الجنسیة"، وبالمقابل یستحسن -حسبھ- "إطالق مشاورات متأنیة ھادئة بین متخصصین وعلماء وأطباء

یشتغلون بصفة رسمیة ومسؤولة وتجنب أسالیب الضغط والغوغائیة والدعوة إلى حریة الجسد بال حدود وما إلى ذلك"20.

57

وبخالف موقف أحمد الریسوني، شارك األستاذ أحمد الخملیشي مدیر مؤسسة دار الحدیث الحسنیة بالرباط في النقاش
العمومي من خالل قناعتھ الشخصیة في الموضوع "كمسلم یحاول أن یفھم النصوص الدینیة، ذلك أن الدین أرفع من أن ینطق
بھ أي كان". وأكد على غیاب نص صریح بالقرآن والحدیث یقول بتحریم أو إباحة اإلجھاض، وأكد أنھ" لیس مشكال قانونیا، بل
ھو مشكل اجتماعي یتطور بتطور مالبسات الحیاة االجتماعیة، وبالتالي یصعب أن یوضع لھ نص واحد یسري في كل زمان

ومكان"21.

58

وأوضح في مقابل ذلك وجود نصوص عامة في القرآن تتحدث عن قتل األوالد وقتل النفس، اختلف الفقھاء في تفسیرھا، بین
من َضیق تفسیر ھذه اآلیات وذھب إلى تحریم العزل أثناء العالقة الجنسیة العتباره طریقة لقتل األطفال وبین من یحَرم
اإلجھاض بمجرد تلقیح البویضة، وآخرین أباحوا اإلجھاض في حاالت معینة إلى أن تنفخ الروح في الجنین بظھور أعضاء

الجنین، وھي المدة التي تتراوح بین 40 و120 یوما.

59

كما أشار إلى أن الخوض في نقاش اإلجھاض یجب أن یكون مقترنا بالحدیث عن الطفل وعن حقوقھ وھویتھ. وأن من یقُمن
باإلجھاض، "ھن النساء اللواتي یعشن وضعیة اقتصادیة ضعیفة، ومستواھن التعلیمي متدَن، ما یفقد حسبھ المرأة الحامل القدرة
على إثبات نسب طفلھا. واعتبر ذلك "ظلما كبیرا" حیث قال : “نعتني بالجنین في طور التكوین ونُھملھ بعد الوالدة، ونقول إنھ

ال ینسب إلى والده، وفي ھذا ظلم كبیر".

60

وعموما، فقد انتھت المشاورات العمومیة بالتنسیق مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ووزارة العدل والحریات، ثم وزارة
الصحة، إلى إباحة اإلجھاض في حدود حاالت حصریة واستثنائیة22، تتعلق باالغتصاب وزنا المحارم، تھدید حیاة وصحة

األم، والتشوھات الخلقیة.

61

یعكس األفق الذي رسمتھ المؤسسة الملكیة للفاعلین الوطنیین في التشاور العمومي حول قضیة "اإلجھاض"، طبیعة العالقة
الجدلیة بین السلطة والمجتمع، والتي یمكن وصفھا بـ" األبویة المستنیرة". ویبدو ذلك من خالل قدرة النظام السیاسي على
التفاعل مع التطورات المتسارعة للمنظومة القیمیة والعالقات االجتماعیة، وقدرتھ على استعادة التوازن بین المكونات

المجتمعیة المتصارعة، وبناء خیار توافقي بین مختلف االتجاھات المجتمعیة المتصارعة.

62

وھذا ما یبدو بعد المبادرة الملكیة بفتح نقاش عمومي حول إعادة النظر في التشریع الخاص باإلجھاض، وھي خطوة وصفت
بـ"االستباقیة" لتجنیب الفضاء العام حالة االحتقان السیاسي واالستقطاب اإلیدیولوجي التي عرفھا خالل مرحلة مناقشة

"مشروع الخطة الوطنیة إلدماج المرأة في التنمیة".

63

وتبدو مالمح نظام "األبویة المستنیرة" بشكل أكثر وضوحا عندما قام الملك بتعیین لجنة مكونة من رئیس المجلس الوطني
لحقوق االنسان ووزیر العدل باإلضافة إلى وزیر األوقاف والشؤون اإلسالمیة، وكلفھا بتنظیم لقاءات تشاوریة مع مختلف
األطراف المعنیة، وبلورة مشروع تصور جدید حول "تقنین اإلجھاض"، وحدَد لھا في نفس الوقت المنطلقات والضوابط التي

ینبغي أن تتوافق معھا مخرجات التشاور العمومي24 حول قضیة اإلجھاض.

64

فرغم المبادرات النادرة والمتفرقة لبعض الفاعلین المدنیین وبعض الشخصیات السیاسیة والثقافیة25 لطرح القضیة للنقاش
العمومي، فقد ظلت قضیة "اإلجھاض" من القضایا "الطابو" بل ومن الملفات الُمكلَفة سیاسیا وانتخابیا بالنسبة للنخب الحزبیة.

65

والمالحظ أن المبادرة الملكیة أضفت على النقاش العمومي طابعًا مؤسساتيًّا، فقد تفاعلت معھا كل الفعالیات المدنیة
والحقوقیة والثقافیة من مختلف التیارات اإلیدیولوجیة والسیاسیة، وتقاسمت مواقفھا وتصوراتھا مع مؤسسات رسمیة متنوعة،

عكس المحاوالت السابقة، التي كانت محدودة من حیث مضمون النقاش أو الجھات المساھمة فیھ.

66

كما أدى النقاش العمومي المؤسساتي حول اإلجھاض إلى تھیئة بیئة تفاعلیة داخل المجال العام سمحت لكل الفاعلین من
مختلف التیارات الدینیة والسیاسیة والثقافیة، بتجاوز حالة "الصمت" أو الالمباالة، إلى وضع المشاركة والتدافع حول شرعنة

اإلجھاض أو إباحتھ.

67
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خاتمة

لكن المالحظ أن التدخل الملكي في الموضوع أدى إلى رسم الحدود المرجعیة، واآلفاق المحتملة للوضع التشریعي الجدید
لإلجھاض. وبالرغم من كون اإلجھاض معضلة اجتماعیة تترتب عنھا عدة مخاطر صحیة ونفسیة واجتماعیة، نتیجة اإلقبال
المتزاید على ممارستھ خارج أي إطار قانوني وأي حمایة صحیة لألمھات واألطفال، فقد انحصرت المشاورات العمومیة حول
الموضوع في توسیع قاعدة االستثناءات المبیحة لإلجھاض فقط، وفق سقف مرجعي "محافظ"، یسمح باالجتھاد والتشاور في
إطار ما یقتضیھ : "احترام تعالیم الدین اإلسالمي الحنیف والتحلي بفضائل االجتھاد، وبما یتماشى مع التطورات التي یعرفھا

المجتمع المغربي وتطلعاتھ، وبما یراعي وحدتھ وتماسكھ وخصوصیاتھ".

68

كما أن التدخل الملكي في ھذه القضیة الجدالیة مجتمعیا لھ دالالت سیاسیة ورمزیة. إذ تعتبر ھذه المبادرة تفعیال للمقتضیات
المنصوص علیھا في الدستور الجدید لعام 2011، في باب األدوار الدستوریة المنوطة بالمؤسسة الملكیة بموجب الفصلین 41-
42 ، كأمیر للمؤمنین، ورئیس الدولة. كما أن تعیین لجنة مكونةمن ممثل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ووزیر العدل ووزیر

األوقاف والشؤون اإلسالمیة، فیھ إشارة، للمنھجیة التوفیقیة بین المرجعیة الكونیة لحقوق اإلنسان، والخصوصیة الثقافیة
والدینیة للمجتمع المغربي، والتي ینبغي التقاطھا من طرف الفاعلین الوطنیین. وھي تفید أیضا بأن" قضیة اإلجھاض السري لم
تعد خطا أحمر، بل صارت "قضیة طبیة بامتیاز"، لتجاوز حالة "الّرُھاب" التي كانت سائدة قبل ذلك لدى الفاعلین في المجال

العام، وباألخص مكونات الحركة النسویة الوطنیة.

69

في ھذا السیاق، یبدو جلیا طبیعة المسار المتعثر للدیمقراطیة في النظام السیاسي المغربي، الذي لم یستطع التخلص من إرث
السلطویة التقلیدیة. ما یجعلھفي الظروف الحرجة سیاسیا من خالل أحداث "الربیع العربي" وحركة 20 فبرایر...إلخ، یستبق
األزمات السیاسیة المحتملة، ویتبنى إجراءات تحدیثیة ودیمقراطیة، تعكس میوالتھ "المستنیرة"، ویعمل على تفعیلھا قسراً،

رغم جھود المقاومة المضادة التي تواجھھا من داخل البنیة التقلیدانیة والمحافظة.

70

يوجد عالقة جدلیة بین بروز الحركة النسویة الفاعلة والتحول الدیمقراطي لألنظمة السلطویة، فقد انتقل الجیل األول
للحركة النسویة الذي حقق للمرأة الغربیة مكاسب تھم الحقوق المدنیة والسیاسیة، لیركز الجیل الثاني على الحقوق الجنسیة
واإلنجابیة، لما لھا من دور في استكمال المرأة الستقاللیتھا وفردانیتھا في التمتع بالحقوق األساسیة على قدم المساواة مع الرجل
شریكھا في المواطنة. في الحالة المغربیة، لم تبرز قضایا الحقوق الجنسیة واإلنجابیة للمرأة في أولویات الحركة النسویة،
باختالف تیاراتھا. ما یعكس التباین بین التجربة المغربیة والعالمیة المقارنة في ھذا المجال؛ إذ تتباین في ظروف نشأتھا
ومضامین خطابھا أیضا، فإذا كان منطلق الحركة النسویة الغربیة ھو الحریة الفردیة للمرأة، باعتبارھا ذاتا مستقلة عن البنیات
الثقافیة للمجتمع واألسرة، فإن الحركة النسویة المغربیة لم تستطع ترسیخ استقاللیتھا سواء عن البنیة السیاسیة والحزبیة التي

نشأت قریبة منھا، أو عن البنیة الثقافیة والدینیة األبویة السائدة اجتماعیا.

71

بالرغم من انطالق النقاش العمومي حول اإلجھاض، فإنھ لم یفض إلى قلب المنطلقات اإلیدیولوجیة والدینیة المھیمنة،
والتي تقوم على استدامة التراتبیة االجتماعیة في العالقة بین الرجل والمرأة. فھذه األخیرة ال تملك حریة االختیار المطلق في
االحتفاظ بجنینھا أو التخلص منھ، إال في ظل االستثناءات والتي تجعل حیاة الجنین أولى من حریة المرأة سواء أكانت متزوجة
أو ال. وھي المنطلقات التي حاول دعاة اإلجھاض خلخلتھا من خالل تقدیم بنیة حجاجیة بدیلة، تقوم على الحریة الفردیة للمرأة
والتركیز على المخاطر الاجتماعیة من استمرار الوضع القانوني السابق، والذي یضیق على حریة ممارسة اإلجھاض ویسمح

بالنتیجة بتزاید حاالت اللجوء لإلجھاض غیر اآلمن26.

72

وعموما، ھذه بعض االستنتاجات التي یمكن استخالصھا من مسار الجدل العمومي حول "اإلجھاض" في عالقتھا بالحركة
النسویة وفعلیة التحول الدیمقراطي :

73

عدم خروج نتائج المشاورات الموسعة عن اإلطار المحدد لھا سلفا من طرف المؤسسة الملكیة (إمارة المؤمنین)، ما یعكس
استمراریة التقالید األبویة في التجربة االجتماعیة والسیاسیة المغربیة، والتي استطاعت منذ نشوء الحركة النسویة تكریس عدة

توافقات حول مكانة المرأة في المجتمع المغربي (قانون األسرة لعام 2004، قانون الجنسیة 2007 .. إلخ).

74

تعاظم دور مكونات الحركة النسائیة، والتي یتأسس خطابھا النسوي على أسس محافظة تنسجم- حسبھا- مع الھویة الوطنیة
للمجتمع المغربي. وھذا ما یجعل خطاب باقي التنظیمات النسائیة المنافسة، التي تدافع عن الحریة الفردیة للمرأة من منظور
كوني ولیبرالي، یواجھ مقاومة مجتمعیة واسعة. وھو تصادم تاریخي بین القطبین، لھ امتداد لمرحلة تعدیل مدونة األسرة
والخطة الوطنیة إلدماج المرأة في التنمیة، نتیجة لعمق التناقض اإلیدیولوجي الموجود بینھما، وقد بلغت أوجھا مع إثارة الحقوق

اإلنجابیة والجنسیة للمرأة، وبشكل خاص "قضیة اإلجھاض".

75

تم طرح قضیة اإلجھاض في المغرب وفق مقاربة محافظة تستحضر الخصوصیة الثقافیة والدینیة للمجتمع المغربي.
وبالرغم من ظھور بعض األصوات التي تدافع عن الحریة الفردیة للمرأة في الولوج لحقوقھا الجنسیة واإلنجابیة، إال أن صداھا
بقي منحصرا في حدود ضیقة، ولم یحظ بترحیب باقي القوى المجتمعیة. كما أن بعض الجمعیات الحقوقیة عبرت عن استیائھا
من المشروع الجدید للقانون الجنائي لإلجھاض الذي ال یعالج حسبھا إال الحاالت النادر وقوعھا؛ فأغلب الحاالت التي تلجأ إلى

اإلجھاض السري، یكون ناجما عن حمل بعد عالقة جنسیة حرة وغیر شرعیة..

76

عدم استطاعة الحركة النسویة بالمغرب بلورة خطاب "نسوي" حول الحقوق اإلنجابیة والجنسیة للمرأة، بالنظر لھیمنة
Habitus"المفاھیم األبویة على مكوناتھا. ولم تستطع تحریك الوعي الجمعي السائد حول دور المرأة؛ إذ ال زال "الھابیتوس
المھیمن (الجماعي) ال یعترف للمرأة بحقوقھا كفرد مستقل وحر في اختیاراتھ وأذواقھ وسلوكھ، بل ینظر إلیھا كفرد ینتمي

ألسرة ومجتمع لھ تقالید وأعراف ینبغي االمتثال لھا.

77

والجدیر بالمالحظة ھنا ھو بروز دینامیة فكریة وثقافیة فریدة في السنوات األخیرة، تؤطرھا ثلة من الشخصیات النسائیة،
یتركز مدار اشتغالھا في منطقة التماس بین القطبین العلماني واإلسالمي، خصوصا ما یتعلق بمفھوم المساواة بین الجنسین في
اإلسالم، وحقوق المرأة في عالقتھا بالرجل، ومن أبرزھن الباحثة المغربیة أسماء لمرابط27. ومن شأن ذلك إحداث تراكم
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حواشي

1 ینص الفصل 453 :" ال عقاب على اإلجھاض إذا استوجبتھ ضرورة المحافظة على صحة األم متى قام بھ عالنیة طبیب أو جراح بإذن من
الزوج وال یطالب بھذا اإلذن إذا ارتأى الطبیب أن حیاة األم في خطر غیر أنھ یجب علیھ أن یشعر بذلك الطبیب الرئیسي للعمالة أو اإلقلیم،
وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقتھ أو عاقھ عن ذلك عائق فإنھ ال یسوغ للطبیب أو الجراح أن یقوم بالعملیة
الجراحیة أو یستعمل عالجا یمكن أن یترتب عنھ اإلجھاض إال بعد شھادة مكتوبة من الطبیب الرئیسي للعمالة أو اإلقلیم یصرح فیھا بأن صحة

األم ال تمكن المحافظة علیھا إال باستعمال مثل ھذا العالج".

2 من بینھا األبحاث التي قامت بھا الجمعیة المغربیة لمكافحة اإلجھاض السري، انظر الموقع اإللكتروني للجمعیة :
http://www.amlac.org.ma/ (تاریخ المرور 12 غشت 2016).

3 على النقیض من ذلك ینص الفصل 449 على أن : "من أجھض أو حاول إجھاض امرأة حبلى أو یظن أنھا كذلك، برضاھا أو بدونھ سواء
كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقیر أو تحایل أو عنف أو أیة وسیلة أخرى، یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من

مائتین إلى خمسمائة درھم. وإذا نتج عن ذلك موتھا، فعقوبتھ السجن من عشر إلى عشرین سنة".

4 العثماني، سعد الدین (2015)، "أي مقاربة لتعدیل القانون الجنائي في مادة اإلجھاض"، الرجواني، عصام (تنسیق)، اإلجھاض بین الحق
في الحیاة وحریة التصرف في الجسد، الرباط، منشورات المركز المغربي للدراسات واألبحاث المعاصرة، ص. 24-23.

5 أنظر الموقع اإللكتروني الخاص بالباحث السوسیولوجي عبد الصمد الدیالمي : 
www.dialmy.over-blog.com

6 لم تنشر األوراق المتعلقة بمداخالت المشاركین بأشغال المناضرة الوطنیة التي نظمتھا وزارة الصحة حول "اإلجھاض : التأطیر القانوني
ومتطلبات السالمة الصحیة"، لكن تناقلت أجزاء منھا بعض المواقع اإللكترونیة مثل موقع ھویة بریس :

.http://www.alyaoum24.com/276179.html : موقع جرید أخبار الیوم ،/http://howiyapress.com/7583-2

7 یرى في ھذا الصدد، الدكتور سعد الدین العثماني، وجود مقاربتان فیما یخص تقنین اإلجھاض على الصعید العالمي، األولى تنطلق من
كون اإلجھاض حق للمرأة دون اعتبار للجنین، وال اعتبار لألب بوصفھ شریكا في الجنین، وھي مقاربة لیبرالیة ومرجعیة أساسیة لقوانین
الدول األوربیة التي تبیح اإلجھاض بوصفھ أصال، ال بوصفھ استثناء في حاالت خاصة، والمقاربة الثانیة تنظر إلى مستویات الحقوق
الثالث : حق األم، صحتھا ومصلحتھا وراحتھا، وحق الجنین، الذي یتمتع بحیاة لھا حرمة ومعصومیة، وحق األب الذي ھو شریك في

الحمل، ویجب أن یحترم على الرغم من كونھ أدناھا مرتبة.

8 الدیالمي، عبد الصمد (2015)، االنتقال الجنسي في المغرب : نحو الحق في الجنس، في النسب وفي اإلجھاض، مطبعة الكرامة، ص
.86-87

9 رفع التجریم عن اإلجھاض الطبي ضرورة ملحة، الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب، 30 مارس 2015، متاح على الرابط االلكتروني :
http://ar.monasso.ma، أنظر رأي الجمعیة في مقاربة المشرع الجنائي للعالقات الجنسیة الرضائیة، عبر الرابط االلكتروني التالي 

http://www.alaanpress.com/archives/126286، (تاریخ المرور 12 یولیوز 2016).

10 بیان تحالف ربیع الكرامة حول : إصالح مقتضیات القانون الجنائي الخاصة باإلجھاض بتاریخ 22 مارس 2015، الموقع االلكتروني
للتحالف https://pdmaroc.wordpress.com/ (مرور بتاریخ 12 فبرایر 2017)، لإلشارة تحالف ربیع الكرامة المؤسس سنة
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