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سعودیة تناشد وزیر مغربي بالحد من زواج السعودیین من مغربیات سیدة  
  

ن خاللها بعثت الناشطة السعودیة وجیهة الحویدر برسالة الى وزیر العدل المغربي محمد الطیب الناصري، تطالبه م
بما أسمته رفع الظلم عن مواطناتها، جراء زواج الكثیر من السعودیین من نساء مغربیات، مطالبة إیاه بوضع حد 

لهذا األمر.وشدت الحویدر على أهمیة اعتماد قانون "یردع" المغربیات من االقتران بالسعودیین، خاصة وان الكثیر 
من امرأ بناًء على الحق الذي یمنحه الدین اإلسالمي للرجل في  من مواطنیها ال یجدون حرجًا في الزواج بأكثر

الزواج بأربع.وقد نشرت وسائل اإلعالم نص الخطاب الموجه من السیدة وجیهة الحویدر بالنیابة عن إحدى مواطناتها 
فرض التي فضلت عدم الكشف عن هویتها.وعبرت صاحبة الرسالة عن احترامها للقانون المغربي "العادل" الذي ی

شروطًا "تعجیزیة" على مواطن البالد كي یتزوج بامرأة ثانیة، أهمها حصول موافقة زوجته األولى، مشیرة الى ان 
الفطرة التي خلقت علیها المرًأة ال تسمح لها بالقبول بزوجة ثانیة تشاركها زوجها.كما اعتبرت ان القبول بذلك أمر 

ري ویؤدي الى خلل في التركیبة االجتماعیة.كما رأت ان زیجات مهین بالنسبة ألي امرأة، مما یولد العنف األس
السعودیین من مغربیات تتم بطریقة غیر قانونیة، متساءلة عن كیفیة السماح للرجال السعودیین القیام بما ال یسمح به 

جمیع، كي ال قانون المملكة المغربیة لمواطنیها من الرجال.!واضافت ان هذا القانون المنصف یجب ان یعمم على ال
یتم "قهر السعودیات وكسر قلوبهن وظلم أبنائهن في حین یحمي القانون النساء المغربیات". كما سألت كاتبة الرسالة 

الوزیر الناصري عما اذا كان سیرضى بهذا المصیر البنته، متساءلة عن السبب الذي یدفعه كي یرضى به للنساء 
ها انه "بإضافة ذلك الشرط تكون قد انقذت بیوتا عربیة من الهدم، في السعودیة.وختمت السیدة المجهولة رسالت

وحمیت نساء غیر مغربیات من الظلم، وجعلت الجمیع یطبق قانونكم العادل ویحترم قضائكم، ویشید بأمانتكم 
 ."وصدقكم في تحقیق العدالة للجمیع في الداخل والخارج

  
  
  
  
  
 



  
 

 
 

 


