
المرأة العربية للتدريب  مرآز 
 والبحوث

 

 
  المراة والصحة والصحة االنجابية  الموضوع 

  

 
 لرقم ا

  : المصدر
  الراي

 الواب : موقع
 

  االردن  البلد

  [ص]:و  العدد 05-10-2012 يخالتار

 

الهولندية إلى مياهه اإلقليمية» سفينة اإلجهاض«المغرب يحظر دخول   

التابعة لمنظمة غير حكومية » سفينة اإلجهاض«منعت البحرية المغربية صباح امس الخميس  -ا ف ب  -الرباط 

هولندية، من دخول ميناء سمير شمال المغرب بهدف اجراء عمليات اجهاض آمنة غير جراحية، في بلد يعتبر فيه 

.االجهاض جريمة يعاقب عليها القانون  

مناورات عسكرية"ت المغربية منعت الصحافيين من دخول الميناء بحجة وجود وقال مراسل صحفي ان السلطا ."

وقال حارس مسكن قريب من الميناء ان قوات األمن تجمعت منذ الصباح الباكر في المكان لمنع الدخول الى الميناء .

رة المنظمة الهولندية اسالمي بالقرب من الميناء لالحتجاج على مباد 300و 200وفي منتصف النهار تجمع ما بين  

.وللدفاع عن الحق في الحياة

لقد أغلقوا الميناء، ويمكننا "وقالت مسؤولة الحملة طبيبة التوليد غينيال كليفيرجا من على ظهر السفينة في اتصال  

".رؤية سفينة حربية عند مدخله

هذا الميناء في حدود الواحدة  نحن نعمل على خطة بديلة، ونطلب من الصحفيين الحضور الى«وأضافت في الصباح  

.، في اشارة الى الموعد المرتقب للسفينة»ت غ

السلطات المغربية "وقال زاهي ودود عضو الحركة البديلة للحريات الفردية (مالي) التي تقف وراء هذه المبادرة، إن  

الميناء، لكن دون تقديمها أعلمت المسؤولين في منظمة +ويمن أون وييفز+، بقرارها منع سفينة االجهاض من ولوج 

."قرارا مكتوبا

اجراء تدخل غير جراحي باستخدام االدوية لتوفير اجهاض آمن على  ويمن أون ويفز«وتعرض المنظمة الهولندية  

.مدى أسبوع على متن السفينة قبالة سواحل المغرب، في المياه الدولية حيث يسري القانون الهولندي

بعد تعقد األمور ومنع السفينة ننتظر حضور "في اتصال، » مالي«كر، الناشطة في حركة من جانبها قالت ابتسام لش 

."نائبة هولندية، كما أن السفارة الهولندية في الرباط على علم بما يحدث، وأرجو ان تسير األمور عل ما يرام

تبحث عني في كل مكان. انهم  آسفة لن أستطيع متابعة الكالم ألن الشرطة المغربية"وأضافت قبل انقطاع االتصال  

."يريدون اعتقالي

وتعد هذه المبادرة األولى من نوعها التي أقدمت عليها هذه المنظمة غير الحكومية في بلد مسلم يقود اإلسالميون  

.تحالفه الحكومي

ة الهولندية وفي اول رد فعل رسمي مساء األربعاء، طلبت وزارة الصحة من السلطات المغربية التدخل لمنع المنظم 

.من تنفيذ ما تعتزم القيام به



المسؤول األول عن صحة المواطنين وأنظمة الرعاية الصحية (..) لم يتم ابالغها «وقالت الوزارة انها ورغم كونها  

، مثل »لم ترخص ألي طرف او تعط أي اذن ألي طبيب غير مقيم في المغرب بمزاولة«، كما أنها »أبدا بهذا الحدث

.الطبي هذا التدخل

وتعرضت مبادرة المنظمة الهولندية للنقد في وسائل اإلعالم المغربية منذ االعالن عن المبادرة قبل أكثر من اسبوع .

فقد قال المحامي عبد الملك زعزع في تصريحات األربعاء ليومية التجديد التابعة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود  

اإلجهاض وبالتالي ال يمكن للحكومة ان تسمح بدخول السفينة ألن ذلك يعد مسا  اإلسالم يحرم«التحالف الحكومي، ان 

."بمقتضيات الدستور وسيادة الدولة

من جانبها قالت حياة اإلدريسي، عضو الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، في تصريحات لليومية نفسها  

اإلجهاض غير صحيحة (..) واستدعاء منظمة خارجية هو استقواء ان األرقام التي يتم يتدولها من قبل المنظمة حول "

."باألجنبي

» االستفزازي«أما شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغبية لمحاربة اإلجهاض السري، فعبر عن أسفه للجانب  

."المشكلةاألمر وان كان رمزيا، فإنه ليس في صالح المرأة، وال أظنها وسيلة سليمة لحل "للمبادرة، معتبرا ان 

وسبق للمنظمة الهولندية ان أجرت حمالت مماثلة قبالة شواطئ أيرلندا وبولندا والبرتغال واسبانيا، ما اثار احتجاج  

.الجماعات المناهضة لالجهاض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


