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اهرتین احتجاجیتین تمحورت أمام محكمة االستئناف في الرباط األولى شهدت المغرب، في الیومین الماضیین، مظ
 تضامنا مع طفلتین تعرضتا لمحاولة اغتصاب من قبل شابین، والثانیة مؤیدة للشابین المتهمین.

وشارك في االحتجات حقوقیون وآباء وأمهات أطفال من ضحایا االغتصاب رفعوا الفتات حملت عبارات عدة منها 
 ، وفق موقع هسبرس اإللكتروني المغربي.”ألف طفل لالغتصاب كل سنة 26یقع  في المغرب“

وطالب المشاركون في الوقفة االحتجاجیة المتضامنة مع الطفلتین هبة وجهان اللتان تعرضتا لمحاولة اغتصاب، 
ت علیهما خالل من القانون الجنائي، الذي كانت وزارة العدل والحریات أدخلت تعدیال 486و  475بتعدیل الفصلین 

 هذه السنة حیث رفعت من مدة سجن المعتدین.

محمد بوزالفة، إن التعدیل الذي أدخلته وزارة العدل والحریات على ” عدالة“وفي هذا الصدد قال عضو جمعیة 
 ”.من القانون الجنائي یشكل مدخال للتصحیح، لكنه ال یكفي 486و  475الفصلین 

 یمكن أن تؤدي إلى حل اإلشكاالت الحقیقیة الموجودة على مستوى المنظومة ال” اإلصالحات الترقیعیة“وأضاف أن 
لكون الفلسفة العامة للمنظومة الجنائیة ال تتعامل مع المرأة “القانونیة، في شقها المتعلق بالحمایة من االغتصاب، 

 ”.ز ضدهابالمفهوم الذي ینبغي أن یكون على مستوى مكانتها وكرامتها ورفع أشكال الحیف والتمیی

كون القانون الجنائي المغربي یتحدث “وأرجع بوزالفة تعامل المنظومة القانونیة المغربیة مع المرأة بهذا المنطق إلى 
، وأضاف أن الحل للحد من التمییز ”عن وضعیة المرأة بمفاهیم قدیمة تعود إلى سنوات الستینیات من القرن الماضي

ض للعنف والتمییز ضد المرأة یكون مستقل عن القانون الجنائي أو جزء منه ضد المرأة یكمن في إقرار قانوٍن مناه
 ”.یحمي المرأة من العنف الزوجي والعنف المنزلي واالقتصادي، ومن عنف الشارع

وفیما كان منظمو وقفة التضامن مع جیهان وهبة یرفعون شعارات تطالب بإنصاف الضحیتین، كانت عائلتا الشابین 
  وعدم استغالل العمل الحقوقي للتأثیر على العدالة“ارات تطالب بتوفیر المحاكمة العادلة البنیها، المتهمین ترفع شع

  
 
  



 
 
 

 


