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: زواج القاصرات في املجتمع السوري )واقعه، مسوغاته وآثاره(
ً

أول

واقع زواج القاصرات . 1

رت شخصيتها في دور رّبة املنزل، على هذا 
ّ
لطاملا حملت املرأة السورية وزر العادات والتقاليد التي أط

ربى الفتاة منذ نعومة أظفارها في عموم املجتمع السوري -وإن دخلت املدرسة وتدرجت 
ُ
األساس كانت ت

عّد عروًسا جاهزة في أي وقت الستقبال 
ُ
في التعليم- فما إن تصل إلى بداية مرحلة الدراسة الثانوية حتى ت

الخاطبين إلى أن تبلغ سّن السابعة عشرة فُيعقد قرانها على من يجده األهل صالًحا لها. هذا ما كانت 
عليه أفكار أغلب الناس من مختلف الطبقات االجتماعية في سورية، في حقب السبعينيات والثمانينيات 
والتسعينيات، ولكن ال بّد من ذكر أنه خالل تلك الحقب الزمنية كانت توجد نسبة ال بأس بها من الفتيات 
اللواتي دخلن الجامعة وحصلن على شهادة عليا، أما تلبية تلك الرغبة فتعود إلى املستوى الفكري والثقافي 
لدى أهل الفتاة، لذلك وجد تفاوت واختالف في نسب حاالت زواج القاصرات بين األرياف واملدن من ناحية، 
وأيًضا بين بيئات اجتماعية مختلفة ضمن أطياف املجتمع املدني من ناحية ثانية، وتختلف النسبة بين 
العاصمة دمشق واملدن الكبرى واملدن األصغر من حيث املساحة والتعداد السكاني، ومن املؤسف القول 
إننا لم نجد إحصاءات ودراسات كاملة لدى املنظمات الدولية أو منظمات املجتمع املدني تناولت هذا 
املوضوع قبل 2011، واإلحصاء الوحيد الذي عثرنا عليه جاء في تقرير صادر من املكتب املركزي لإلحصاء في 
سورية بالتعاون مع املشروع العربي لصحة األسرة وجامعة الدول العربية واليونيسيف في 2008، وفيه أن 

“نسبة املتزوجات قبل سّن 18 عاًما تصل إلى 25 % في بعض املناطق الريفية”)1(. 

بينما وجدنا في أثناء البحث إحصاء آخر لليونيسيف في 2015، جاء للمقارنة بين واقع القاصرات قبل 
الثورة السورية وبعدها، وإليه استندت تحقيقات كثير من املواقع والقنوات واملنظمات املهتمة بهذا املوضوع 
وتقاريرها، وهذه النسبة لم تتعد 7 % من عموم حاالت الزواج في عموم املجتمع السوري قبل الثورة. ما 
يشير إما إلى أنها كانت قليلة وغير ظاهرة من ناحية، أو إلى أنها لم تكن تشكل قضية مفصلية تجب محاربتها 
بالنسبة إلى عقلية املجتمع السوري بعامة من ناحية أخرى، وال بالنسبة إلى نظام الدولة الذي لم يكن يهتم 
بمشاركة املرأة بفعالية في مفاصل العمل في الدولة، إال بوصفها صورة وواجهة تابعة لنظامه وفكره وهؤالء 
عدد قليل من النساء، حيث كانت نسبة النساء العامالت في سورية في 2010 نحو 977.000 مشتغلة شكلن 
، وُوزعت النساء املشتغالت بين 56 % يعملن 

ً
نسبة 17 % من قوة العمل السورية البالغة 5054456 مشتغال

في القطاع الحكومي اإلداري واالقتصادي و44 % يعملن في القطاع الخاص، ومن الجدير بالذكر أن هذا 
التقدير لعدد النساء العامالت هو أقل من الواقع؛ إذ ال تشمل اإلحصاءات الرسمية جزًءا كبيًرا من العامالت 

في الزراعة والعامالت املياومات)2(. 

)1( تقرير املكتب املركزي لإلحصاء وجامعة الدول العربية واملشروع العربي لصحة األسرة واليونيسيف
https://bit.ly/2X0pa90

)2( الجدول رقم 6/3 من املجموعة اإلحصائية السورية لعام 2011 _ موقع املركز السوري لإلحصاء.
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املحددات التي تتسبب في ظاهرة زواج القاصرات. 2

كي نتبين ما كان يستند إليه املجتمع السوري من محددات لزواج القاصرات قبل الحرب، ال بّد من فهِم 
طريقة تفكيره، ففي مواجهة التسويغات الدينية للمجتمع املتدّين الذي ُيشّجع زواج الصغيرات، بحجة 
 مجتمع غير متدين لكنه يرضخ للعادات والتقاليد املوروثة منذ 

ُ
أنه سّنة والعمل بها هو واجب ديني، يقف

عصور قديمة، وهي بالنسبة إليه كالقانون من حيث وجوب التطبيق، وذاك املجتمع لم يكن يجد في زواج 
الصغيرات أي مانع. 

علن 
ُ
في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته كان ينظر إلى الفتاة التي تجاوزت العشرين من عمرها ولم ت

خطبتها، بوصفها فتاة غير مرغوب فيها وكأن فيها نقص ما، حتى وإن كان خيارها أن تكمَل تعليمها الجامعي. 
هذه النظرة االجتماعية كانت تبرز خصوًصا إذا كانت الفتاة تدرس فرًعا أدبًيا ال فرًعا علمًيا.يوجد أيًضا ما 

بين املبرر الديني واملبرر املوروث من يؤيد فكرة هذا الزواج ألسباٍب مادية اقتصادية.

  في ما يأتي أهم تلك املحددات بالتفصيل:

املحددات الجتماعية املتمثلة في العادات والتقاليد في الزواج: أ- 

 متوارث في التعامل االجتماعي يحدُد أسلوب حياة السوريين منذ ماٍض بعيد، 
ٌ
العادات والتقاليد نمط

 عليها)3(، 
ً

 كانت والدة بنت لألسرة تعّد هًما وثقال
ً

 وفرًضا، فمثال
ً

وبحكم االعتياد على التطبيق أصبحت أصال
نصُب املوالد وُيعلن الفرح، ألن الولد وريث االسم واملال، أما البنت فمصيرها بيت 

ُ
بينما في والدة الولد ت

حرم من اإلرث بموجب العرف)4(، لذلك درجت العادة )للخالص من هذا الهم( أن 
ُ
زوجها، وكانت غالًبا ما ت

علَن خطبتها إليه وهي طفلة ال يتعدى عمرها أصابع 
ُ
زّوج البنت صغيرة البن عمها أو أي من أقاربها، وقد ت

ُ
ت

اليد الواحدة، ولدى كثير من العائالت كان الزواج يحدث بطريقة املقايضة أو التبادل؛ ألن هذه الطريقة 
تضمن لهم تزويج بناتهم تحت بند الستر وعدم العنوسة.

عن هذا حدثنا املحامي األستاذ رضوان عيا�شي من إدلب مشيًرا في بداية حديثه إلى أن زواج الصغيرات 
أو القاصرات هو ظاهرة قديمة في سورية، وأضاف: )إن من أهم التبريرات لزواج القاصرات، العادات 
االجتماعية املوروثة بانتشار مفهومات السترة والعنوسة والشرف في مجتمعاتنا، والتصاق هذه املفهومات 
بالفتاة وعّد الزواج اإلطار الحامي لشرف العائلة، وكذلك الروابط األسرية التي تق�شي بزواج أبناء العائلة 
من بعضهم، كابن العم وابن العمة وابن الخال الذين هم أحق بالزواج من قريبتهم، فيلجؤون إلى الزواج 

https://bit.ly/3xrWUsg

)3(  وكان يوجد مثل شائع في مختلف البيئات السورية وهو » هم البنات للممات« 

)4( على الرغم من أن هذا الفعل مخالف ألحكام القانون وأحكام التوريث في الشريعة اإلسالمية، لكن كان األمر يجري تطبيقه على أنه عرف 
اجتماعي فإما أن يحرم الوالد بناته من إرثه في حياته وذلك بنقل ملكية ما يملكه إلى أبنائه الذكور أو بعد وفاته حيث يجتمع اإلخوة الذكور 

ويجبرون بنات العائلة على فراغ إرثهن لهم وفي أحسن األحوال ُيترك للفتاة حق االنتفاع بال�شيء حتى وفاتها.
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فّرط األسرة بالفتاة لشخص من خارج العائلة كي تضمن أنها لن تبقى عانًسا(.)5( 
ُ
املبكر قبل أن ت

وبسؤال الدكتور محمد حبش)6( عن مدى ارتباط زواج القاصرات بالبنية القيمية والثقافية لألسرة 
السورية في حوار مع فريق البحث، قال: )لم تتوقف ظاهرة تزويج الصغيرات في املجتمعات السورية املحافظة 
فهي متأصله بها، ولألسف فإن زواج البنت قبل الخامسة عشرة أو السادسة عشرة كان مثار فخر ألهلها 
وتأكيًدا على أنها بنت مرغوبة يطلبها الشبان، وهذا مثال بسيط على ارتباط هذا الزواج بالبنية الثقافية 
لألسرة السورية وطريقة تفكيرها ويشير إلى أن منشأ زواج القاصرات في األصل هو الجهل، ومن املؤسف أن 
رجال الدين لم يقوموا بواجبهم الشرعي في االلتزام بموقف ولي األمر في التشريع الذي نص في سورية منذ 
العام 1959م على أن سن الزواج للبنت هو السابعة عشرة بل ظّل رجال الدين يرون أن هذا املوقف تحريم 
ملا أحله هللا وباتوا يرون تسهيلهم لهذا األمر نوًعا من إقامة شرع هللا وتحدي لألنظمة العلمانية وهذا التوجه 
منهم له أثر كبير في توجيه عادات املجتمع. شخصًيا ال أرى تغيًرا كبيًرا في واقع هذا الزواج قبل 2011 وبعده، 
فتزويج القاصرات ما زال شائًعا في الريف السوري وربما يكون األمر أشد انتشاًرا في املناطق التي خرجت عن 
سيطرة النظام حيث يزداد رجال الدين إنكاًرا لقيد السن ويعتقدون أنه من صنع النظام العلماني، كما أنني 
أرجو أال يعّد هذا التصور معلومة دقيقة فهو مجرد تصور ونحتاج إلى دراسة ميدانية للتأكد من مدى انتشار 

الظاهرة في املناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام(. 

وأضاف الدكتور حبش: )إن تزويج القاصرات منشؤه الجهل ويضم إليه بكل تأكيد الخوف من الفقر 
واملجهول والتشرد، وهو ما يعانيه أهلنا في الداخل باستمرار. ولكن من مهمة رجال الدين نشر الوعي وإرشاد 
الناس أن الصغيرة يجب أن تنمو في كنف والديها مهما كانت الظروف قاسية وأن التهرب من هذه املسؤولية 
بالتزويج ال يختلف عن العادة القميئة التي أنكرها القرآن على عرب الجاهلية الذين كانوا يقتلون بناتهم 

ا من العار أو من قلة الرزق.
ً
خوف

“ول تقتلوا أولدكم من إمالق نحن نرزقهم وإياكم”)7(

“وإذا املوءودة سئلت بأي ذنب قتلت”)8((. 

وبسؤاله عن كيفية تطوير املفهومات الشعبية بضرورة زواج الفتاة بعد البلوغ فوًرا حتى ولو لم تبلغ 
األهلية القانونية )18 سنة(، أجاب الدكتور حبش: 

)إنها مسؤولية أهل الفكر والقلم والقادة االجتماعيين والدينيين، وما تقومون به في هذه الدراسة هو 
جزء من هذا الحراك، إذ ال يوجد سبيل لتغيير وعي الناس بالعصا واإلكراه، بل ال بد من حمالت مستمرة 

)5(  جزء من حوار مع األستاذ رضوان عيا�شي محامي في القضايا املدنية واألحوال الشخصية.

)6(  باحث وأكاديمي سوري / أستاذ مشارك في جامعة أبو ظبي، شغل منصب رئيس جمعية علماء الشريعة في سورية

)7( سورة اإلسراء اآلية31 من القرآن الكريم
 https://qurano.com/ar/17-al-isra/aya-31/  

)8( سورة التكوير اآلية 8 من القرآن الكريم
 https://qurano.com/ar/81-at-takwir/aya-8/ 

https://qurano.com/ar/17-al-isra/aya-31/
https://qurano.com/ar/81-at-takwir/aya-8/
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ومتواصلة تتسلح بأصول الفقه اإلسالمي الناضج والقابل للتطور والقادر على تجاوز الفقه القديم وبناء ما 
تحتاج إليه األمة اليوم من فقه متطور وحديث. لقد كتب اإلمام الشافعي مذهبه القديم في العراق في كتابه 
ا جديدة شرع يكتب فقًها جديًدا وأنجز 

ً
 جديدة وظروف

ً
الحجة ولكنه بعد أن انتقل إلى مصر ورأى أحواال

مذهبه الجديد في كتابه األم وقال ال أحل ألحد أن يفتي بمذهبي القديم، ولو قدر لإلمام الشافعي أن يأتي من 
جديد فلن يفتي بمذهبه القديم وال بمذهبه الجديد، بل سيقفز اثني عشرة قرًنا ويتخير من تراث اإلسالم 
ومن خبرات الحقوقيين الكبار ومن تجارب األمم الناجحة وينتقي لهذه األمة ما يحييها وينهض بحالها، وسيعّد 

ا نحترمه ال نعبده، نوًرا يهدي وليس قيًدا يأسر(.)9( 
ً
القديم كله تراث

ومن أهم التبريرات املجتمعية األخرى لزواج الفتاة القاصر ما حدثتنا عنه أيًضا الدكتورة ناهد غزول)10( 
الناشطة اإلغاثية وعضو غرفة املجتمع املدني التابعة للمبعوث األممي السيد بيدرسون واللجنة املصغرة 

ملؤتمر بروكسل، حيث تحدثت عن مبرر الخوف من الرذيلة أو غياب املعيل لألسرة: 

)موضوع زواج القاصرات ليس حديث العهد على السوريين، بل إنه موجود في املجتمع السوري منذ 
ماض بعيد، وتتغير نسبته في املدن عنها في األرياف، كذلك تراوح بين املناطق الغنية واملناطق الفقيرة بحسب 
الظروف الفردية، وعموًما يزداد في املناطق الريفية والنائية واألشد فقًرا وأقل تعلًما. كانت العائلة تخ�شى 
ا لالغتصاب من اآلخرين أو أن 

ً
على الفتاة عند بلوغها )سن البلوغ( من الوقوع في الرذيلة أو أن تكون هدف

ج أول عريس يطلب يدها، وأحياًنا كانت الظروف االجتماعية تلعب دوًرا كبيًرا  زوَّ
ُ
تراودها أفكاًرا سيئة لذلك ن

في هذا املوضوع كوفاة األبوين أو أحدهما، أو غياب معيل العائلة فكانت األم أو من ينوب عنها في إعالة األسرة 
تجد أنه يجب الخالص من أكبر عدد من أفرادها، وكان املعتاد أن البنات هن من يدفعن الثمن عن طريق 
الزواج. وأيًضا من ضمن الحاالت التي كانت تمر علينا بزواج القاصرات هو أن تكون الفتاة بعالقة مع شاب 

ا عليها من االنحراف إلى تزويجها من أول من يتقدم إلى خطبتها()11(.
ً
ما يدعو األهل خوف

املحددات الدينية لزواج القاصرات )آراء لعلماء اإلسالم املتشددين منهم واملتنورين(ب- 

وضع مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق من منظمة التعاون اإلسالمي قراره رقم)217- 1/23(  
بشأن زواج القاصرات بعد مؤتمره املنعقد في دورته الثالثة والعشرين باملدينة املنورة، في املّدة من: 28 /10 
حتى11/1/ 2018، وجاء بالقرار في فقرته األولى أن: “الصغيرة هي من لم تبلغ الحلم، واملعول عليه في تحديد 

سن الزواج، هو البلوغ بالسن من الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة النضباطه، كما قرر الفقهاء”. 

 وجاء في الفقرة الثانية منه أّن “شريعة اإلسالم لم تحّدد سًنا إلبرام عقد الزواج، وأن سّن الدخول 
بالزوجة هو من األمور التي تتحدد بحسب الزمان واملكان”. 

هذا وقد منح القرار في البند الخامس منه القا�شي اإلذن بتحديد سن تزويج الصغيرات ثم في البند 

)9(  مجموعة أسئلة خاصة بالدراسة أجاب عنها الدكتور محمد حبش عبر اإليميل 

)10(  الناشطة اإلغاثية وعضو غرفة املجتمع املدني التابعة للمبعوث األممي السيد بيدرسون واللجنة املصغرة ملؤتمر بروكسل

)11(  من حوار مع األستاذة ناهد غزول على واتس آب تناول زواج القاصرات وأجابت عن األسئلة بملفات صوتية
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السادس أقر وجوب مراعاة مصلحة الفتاة عند التزويج، وفي البند التاسع منح الحق لكل بلد في تحديد سن 
الزواج. ويمكن قراءة هذه البنود كاملة على موقع مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي.)12(

ويرى الدكتور يوسف القرضاوي أن القرآن واضٌح في إمكان زواج الصغيرة، وقد عرض رأيه هذا في كتابه 
)فقه األسرة وقضايا املرأة( مستنًدا في ذلك إلى اآلية الكريمة 

“والالئي لم يحضن”)13(فيقول: “ومعنى ذلك أن املرأة قد تتزوج قبل املحيض، وكذلك فعل النبي )ص( 
عندما تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين )واملقصود كتب عليها( أو سبع سنين وبنى عليها وهي بنت تسع، وال دليل 

على أن ذلك خاص بالنبي محمد )ص(”.)14(

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا الرأي للدكتور القرضاوي هو الذي يتبعه أغلب من يؤيد فكرة زواج 
القاصرات في املجتمع السوري ألسباب دينية. 

في املقابل، ُيعارض هذا الرأي األستاذ املتنور اإلسالمي أحمد الرمح)15( معارضة شديدة، فلدى سؤاله 
عن التبريرات الدينية لزواج القاصرات قال:

 )إن كل من يزوج ابنته القاصر يختبئ خلف الدليل الشرعي في قصة زواج عائشة لتسويغ فعلته، ليكون 
ا نفسًيا له في تمرير هذا الزواج أمام املجتمع(، وأضاف: 

ً
ذلك مسوغ

ا األصل الشرعي في زواج القاصرات هو زواج النبي من عائشة، حيث روى البخاري عن أن هشام 
ً
 )إذ

بن عروة قال: تزوج النبي عائشة وهي ابنة ست سنوات وبنى عليها وهي ابنة تسع ومكث عندها تسًعا. 
البخاري:4863« و«مسلم«: 1422«، لذلك ال بد من البحث علمًيا في هذا النص، هل هو صحيح أم ال؟. 
فإن كانت تشوبه الشكوك ال بد من التحقق منه لتبين الصحيح في املسألة، وإن كان غير صحيح حينئذ 
يسهل علينا طرح موضوع مخاطر زواج القاصرات على املجتمع منًعا من استفحال هذه الظاهرة، وإن كان 
ال، والنص صحيح بعد البحث فيه، فعلينا أن نبحث في مآل الفعل، وفي القاعدة الفقهية: إن كان الفعل 
مباًحا أو جائًزا، ولكن إن كان مآل الفعل يؤدي إلى مضرة، يمنع الفعل املباح. لهذا فإن السؤال الفيصل في 
هذه الظاهرة هو: هل نص حديث عائشة صحيح أم ال؟ وبعد أن ناقشت وحللت هذا الحديث علمًيا على 
منهج املحدثين »البخاري نفسه« توصلُت إلى أنه يشكل أساس كل السقطات الفقهية التي أدت إلى فتاوى من 
الفقها ء التي تحلل زواج القاصرات، إضافة إلى أن أغلب تلك الفتاوى وصلتنا من عصر الجواري والغلمان(. 

)12(  قرار بشأن زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة ومدى سلطة ولي األمر في منعه أو تقييده من املنظور الشرعي

https://www.iifa-aifi.org/ar/4867.html
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)14(  ما ورد على لسان الدكتور القرضاوي مأخوذ من مقال على موقع الشرق في 2016/6/16
https://bit.ly/3l1AsUg 

)15(  باحث وكاتب سوري، مهتم بشؤون اإلسالم السيا�شي، شارك في نشاط لجان إحياء املجتمع املدني في سورية وفي تأسيس ملتقى الحوار الوطني السوري

https://www.iifa-aifi.org/ar/4867.html
https://bit.ly/3l1AsUg
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ولألستاذ أحمد الرمح بحث على موقع مينا، عنوانه »زواج القاصرات بين أغاليط املؤرخين ووهم الفقهاء« 
تطرق من خالله إلى مسألة إسقاط الذريعة الشرعية لزواج القاصرات باألسلوب العلمي الحسابي)16(. 

 :
ً

وعقب الرمح لدى سؤاله عن الفتاوى الحديثة التي تجيز زواج القاصرات أو تمنعه قائال

)قد توجد في األزهر فتوى تمنع هذا الزواج أمام املحاكم لكن الزواج العرفي للقاصر لم توجد به فتوى 
منع وهنا تكون املشكلة في زواج القاصر زواًجا عرفًيا()17(. 

ولدى مراجعة فتاوى األزهر في هذا الخصوص، وجدنا فتوى للدكتور محمد فريد عضو لجنة الفتوى في 
األزهر يشير فيها إلى أن الشرع يحرم زواج القاصرات حتى وإن كّن بالغات فيزيولوجًيا، ويقول: )هنالك من 
تبلغ في سنوات مبكرة ما بين 9 و12 سنة لكنها قطًعا ال تستطيع تحمل مسؤوليات الزواج، ويحرص الدين 
اإلسالمي على أن يكون الزواج شرعًيا وإذا أقّر الدستور رفع سّن الزواج فإن ذلك من مصلحة الفتاة وليس 

ضدها(.)18( 

هذا وقد أصدر األزهر فتوى في 2019 ضد زواج القاصرات موضًحا أن الزواج يجب أن يحدث بر�شى 
الطرفين وبخاصة النساء وبأن سّن الرضا يكون في الثامنة عشرة بعد البلوغ الجسدي والعقلي للفتيات. 
وكانت هذه الفتوى بعد أول قّمة توعوية للتشويه الجن�شي للفتيات وزواج القاصرات التي عقدت في السنغال 

في حزيران / يونيو 2019.)19( 

أما الدكتور محمد حبش فأجاب بعد أن ُوجه إليه السؤال عن املوقف الشرعي والفقهي من زواج 
القاصرات واختالفات املذاهب الفقهية حوله إن وجدت: 

)ال يوجد في النص الديني تقييد صريح لسن الزواج ولذلك اختلفت أقوال الفقهاء فيه، وفي الواقع 
إن العادات والتقاليد كان لها األثر األكبر في تحديد سن الزواج، على أن تأصيل سن الزواج من الناحية 
الفقهية يعتبر من اختصاص ولي األمر، ألن الذين أجازوه ال يزيدون على قولهم أنه مباح من املباحات، وقد 
أجمعوا أن املباحات من سلطة ولي األمر )الدولة الشرعية( فيمكن لولي األمر أن يفرض املباح ويمكن أن 
يحرمه، وبذلك فإن الحكم الشرعي على تفويض اإلمام بتقييد سن الزواج، وحيث إن معظم قوانين األحوال 
الشخصية في البالد العربية مضت إلى تقييد سن الزواج بالثامنة عشرة فقد بات هذا ملزًما لسائر املسلمين 
وفق قواعد الفقه اإلسالمي، ولألسف فإن الفقهاء في املذاهب األربعة لم يحددوا سًنا لزواج القاصرات 
ولكنني ال أشك أنهم لو أدركوا هذا الزمان وما تّم فيه من اتفاق فقهاء التشريع على تحديد سن الزواج فإنهم 

)16(  بحث األستاذ أحمد الرمح في موضوع زواج القاصرات على موقع مينا:
https//:bit.ly3/BNoP9q 

)17(  من حوار مع األستاذ أحمد الرمح خاص بالدراسة أجري عبر واتس آب.

)18(   تحقيق على موقع األهرام املصرية بعنوان: اإلسالم ال يعرف زواج القاصرات: 
https://bit.ly/2VxQ5Zc

)19(  فتوى جديدة لألزهر ضد زواج القاصرات في 2019 عن موقع أخبار اآلن، القاهرة
https//:bit.ly3/i7Fwol 

https://bit.ly/3BNoP9q
https://bit.ly/3i7Fwol
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سيتركون فتواهم ويلحقون بجماعة األمة. وال يشكل في هذه املسألة إال القصة املشهورة من زواج الرسول 
الكريم بعائشة بنت أبي بكر في سن التاسعة أو السادسة، وهذا األمر في الواقع مرفوض تماًما وهو انتقاص 
من مقام النبوة وقد تصدى عدد من الباحثين لدراسة املسألة في اإلطار التاريخي وجمعت الدكتورة رفيدا 
الحبش في كتابها عائشة بنت أبي بكر عدًدا من األقوال والدراسات التاريخية التي تثبت بما يقطع الشك أن 

سن عائشة عندما بنى بها النبي الكريم كان في الثامنة عشرة وهو ما نرجحه ونميل إليه()20(.

إن املالحظ من تلك اآلراء الدينية التي عرضناها آنًفا أنه ال يوجد اتفاق على تحديد سن الزواج، فمنها 
ما ال ُيحدد سًنا ومنها ما قال ببلوغ الفتاة فيزيولوجًيا، ومنها ما حدده بسن الثامنة عشرة. هذه االختالفات 
بين علماء الدين األصوليين واإلسالميين املتنورين الحداثيين هي سبب من أسباب عدم وضوح القرار لدى 
املشرع القانوني في تحديد سن الزواج في قانون األحوال الشخصية فنجده في مادة من القانون يحدد عمر 
الزواج بسٍن معينة ثم في أخرى يترك املجال مفتوًحا لتقدير القا�شي، وأرى أنه لتدارك هذا الخلط ولضمان 
حقوق كل فرد من أفراد األسرة يجب على ناشطي املجتمع املدني والحقوقيين املطالبة بقانون عصري يطبق 

على كّل أطياف املجتمع وغير مخصص بطائفة أو دين أو مذهب. 

املحددات القتصادية لزواج القاصراتج- 

إن الفقر، واملهر الذي يقدم من الزوج إلى الزوجة، هما أحد تبريرات املجتمع لزواج القاصر. إذ يلجأ 
ولي أمر القاصر إلى تزويجها بغية الحصول على مهرها )مقدم املهر( اعتقاًدا منه أنه بهذه الطريقة يمكن 
أن يحصل على منفعتين: األولى في الخالص من مصاريف ابنته، والثانية في املهر الذي سيأخذه من العريس 
لقاء تزويجها له، ولعل هذا التبرير من جانب ولي األمر، يرتبط مباشرة باملبررين السابقين الديني والعادات 

والتقاليد. 

وهذا ما وضحه لنا األستاذ املحامي رضوان عيا�شي لدى سؤاله عن أسباب لجوء بعض أولياء األمور 
قبل 2011 إلى تزويج بناتهن القاصرات: )إن بعض اآلباء وأولياء أمور الفتيات يزوجن بناتهن من أجل 
تحسين الحالة املادية واملعيشية للعائلة، ويعد الفقر من أهم األسباب املؤدية إلى زواج القاصرات خصوًصا 
في املناطق الفقيرة من املدن واألرياف التي يكثر فيها عدد أفراد األسرة الواحدة، وتلعب قضية املهر دوًرا 
وسبًبا أساسًيا لتزويج االبنة القاصر، وكلما كانت الفتاة أصغر سًنا، ارتفع مهرها، مما يخلق حافًزا اقتصادًيا 
لألهل لتزويج الفتاة مبكًرا، ولم يكن املجتمع السوري يجد غضاضة في هذا الزواج نظًرا إلى اإلرث الثقافي 

واالجتماعي الذي ورثه واعتاد عليه مدعوًما ببعض الفتاوى الدينية التي تحّض على الزواج املبكر()21(. 

 

)20(  مجموعة أسئلة خاصة بالدراسة أجاب عنها الدكتور محمد حبش عبر اإليميل. 

)21(  مجموعة أسئلة خاصة بالدراسة أجاب عنها األستاذ رضوان عيا�شي عبر اإليميل
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املوقف القانوني للدولة السورية من زواج القاصرات منذ الستقالل حتى اليوم. 3

الجانب القانونيأ- 

 به حتى تعديل 2019، 
ً

لم يكن يوجد في قانون األحوال الشخصية -رقم 59 الصادر في 1953، وظّل معموال
وفي قانون العقوبات السوري املواد املتعلقة بالزواج- أي مادة تجرم زواج القاصر أو تمنعه وإنما أذن به في 

املادة )18( من قانون األحوال الشخصية املذكور الذي أشار إلى: 

)1. إذا ادعى املراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو املراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا 
الزواج يأذن به القا�شي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما

2. إذا كان الولي هو األب أو الجد اشترطت موافقته(. 

وكانت عقوبة من يعقد زواج قاصر بكر )لم يسبق لها الزواج( خارج املحكمة من دون إذن وليها في قانون 
العقوبات -قبل تعديل هذه املادة في -2018 الغرامة من 100 إلى 250 ليرة سورية. 

إن هذه العقوبة لم تكن رادعة ملن أراد تزويج ابنته القاصر في زمن السلم، فكيف ستردعهم مع الظروف 
القاسية التي طرأت على حياتهم بعد 2011. 

والتعديالت التي حصلت في بعض مواد قانون األحوال الشخصية في 2019 -ونخّص بالذكر منها املادة 
املتعلقة بتعديل سن الزواج، إذ ُرفع سن تزويج الفتاة إلى 18 سنة- لم تكن كافية ورادعة، ألن القانون 
أبقى على املادة التي تمنح القا�شي الصالحية بتزويج الصغار من الذكور واإلناث عند بلوغ سن 15 عاًما في 
حال رأى أنهم مؤهلون جسدًيا، وهذه املادة تعد ثغرة في القانون للراغبين في تزويج بناتهن القاصرات.أما 
 ال 

ً
 خجوال

ً
ما حصل من تعديل في قانون العقوبات بشأن زواج القاصرات )املادة 469(، فإنه كان تعديال

يتناسب وحجم الكارثة التي تنتج من تزويج القاصر، إذ ُرفعت الغرامة املالية املفروضة على كل من يعقد 
زواج قاصر بكر خارج املحكمة من دون موافقة الولي من 50.000 إلى 100.000 ليرة سورية، والحبس من 
شهر إلى ستة أشهر، بينما لو ُعقد بموافقة الولي فإن العقوبة تقتصر على الغرامة من 25.000 ليرة إلى 
50.000 ليرة سورّية، وبالتأكيد فإن مبلغ الغرامة هذا لن يكون عقوبة رادعة للولي من تزويج ابنته القاصر 
مقابل اإلغراءات املادية املتمثلة في املهر الذي سيقبضه من طالب الزواج.وهكذا نالحظ أنه حتى 2019 
كان القانون املعمول به بخصوص أصول الزواج وإجراءاته وآثاره في سورية هو قانون األحوال الشخصية 
الصادر باملرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953، أي إن هذا القانون كان قد بلغ الستين سنة ونيف من عمره 
 
ّ
من دون أن تطرأ عليه أي تعديالت تتناسب والتطور الفكري للبشرية وأيًضا متغيرات العالم من حولنا، إال

بعض التعديالت الطفيفة التي رفعت قيمة نفقة األوالد وسن الحضانة. 

املشكلة في هذا القانون تتجلى في أنه حّدد في املادة )16( منه أهلية الفتاة للزواج ببلوغها السابعة عشرة 
من عمرها لكنه عاد ومنح القا�شي الشرعي في املادة )18( منه اإلذن بزواج الفتاة القاصر التي تبلغ من العمر 
ثالثة عشرة عاًما إذا تبين له صدق دعواها بالبلوغ واحتمال جسمها.)املادة 18: -1 إذا ادعى املراهق البلوغ 
بعد إكماله الخامسة عشرة أو املراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القا�شي إذا تبين له 
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صدق دعواهما واحتمال جسميهما(. 

إّن هذا النص القانوني )املادة 18( هو إجازة بّينة لزواج القاصرات، وهو بحكم اإللغاء للمادة )16( من 
 للباب ثّم ترك 

ً
القانون التي كانت تحدد سن الزواج بسبعة عشرة عاًما للفتاة، وكأن املشرع وضع قفال

املفتاح معلًقا به ملن يرغب في فتحه، فال رادع له. ويخالف أيًضا نص املادة )15( من القانون ذاته التي تقول 
في الفقرة األولى منها )يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ(، فهل الطفلة املراهقة بعمر ثالثة عشرة عاًما 
التي حاضت فيزيولوجًيا لكنها ما تزال تحضن لعبتها، تعد سيدة مكتملة العقل وقادرة على فهم نتائج العقد 
عليها ومسؤوليات الزواج والحياة الزوجية ومن ثم اإلنجاب وتحمل مسؤولية أسرة؟أما بالنسبة إلى عقوبة 
من يعقد زواج قاصر، فقد نص قانون العقوبات السوري الصادر باملرسوم التشريعي 148 لعام 1949م في 
املادة 469 منه على أن: “إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون 
في العقد ر�شى من له الوالية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القا�شي، عوقب بالغرامة من مئة إلى 

مئتين وخمسين ليرة”. 

واملالحظ في هذه املادة عقوبة من يعقد زواج قاصر أنها لم تشمل من ُيزوج الفتاة القاصر، حيث يتضح 
ذلك من سن األهلية املحدد في هذه املادة بعمر الثامنة عشرة الذي هو سن أهلية الولد للزواج في قانون 
األحوال الشخصية، بينما سن أهلية الفتاة للزواج في القانون ذاته هو 17 سنة. وبتتبع زمن صدور القانونين 
نجد أن قانون العقوبات قد سبق قانون األحوال الشخصية بثالث سنوات من حيث صدوره، فكيف 
يحدد العقوبة لزواج القاصر دون الثامنة عشرة ويأتي بعده قانون األحوال الشخصية ليحدد أهلية زواج 
الفتاة بسبعة عشرة سنة، إال إذا كان ما جاء به قانون العقوبات من عقوبة يقتصر تطبيقها على من يعقد 
 بها منذ 1949م بعد 

ً
زواج القاصر الولد وليس الفتاة، علًما أن هذه املادة في قانون العقوبات ظل معموال

االستقالل حتى التعديل في 2018. 

ليس الغريب وجود نص املادة )18( سابقة الذكر في قانون َصدر في 1953، ففي ذلك الزمن لم يكن ُعمر 
الدولة السورية يتعدى سنوات خمس بعد استقاللها، وال نص املادة )469( من قانون العقوبات الصادر 
عام 1949، ألنها قوانين صدرت في مرحلة التكوين للدولة السورية ومعلوم أّن أحزاًبا كثيرة في حينها كانت 
تتصارع على حكمها ما بين أحزاب ذات فكر تقليدي ديني وأخرى ديمقراطية هدفها تطوير الدولة، ولكن 
الغريب أن يستمر العمل بهاتين املادتين طوال نصف قرن وأكثر بعد تاريخ صدورهما، على الرغم من أّن كثيًرا 
من املعايير القيمية لحقوق اإلنسان عاملًيا بشكل عام ولحقوق الطفل وحقوق املرأة بخاصة قد تطورت 
خالل تلك الحقب، وهنا ال بّد لنا من التساؤل عن الهدف من بقاء قانون يجيز زواج الصغيرات عن طريق 
منح قاٍض في املحكمة الشرعية هذا الحق تحت بند )إذا وجد بنائها الجسدي يتحمل الزواج( من غير أي 
دليل على ذلك سوى أن ينظر القا�شي إلى الفتاة ويعطي املوافقة. والعلم بما فيه الطّب يثبت أن بلوغ الفتاة 
)الحيض( ال يعني أن النضج الجسدي والنضج العقلي قد اكتمل لديها وبأنها قادرة على تحمل تبعات الزواج 

خصوًصا عندما يكون البلوغ في سن صغيرة وكثيرات يبلغن في سن الحادية عشر. 

عبر عن موقف نظام الدولة الحاكم في املرحلة التي صدر فيها القانون، وما 
ُ
وملا كانت نصوص القانون ت

دام هذا القانون لم يتغير طوال خمسة عقود ونيف من حكم نظام البعث، فهو إذن ُيعبُر عن موقف النظام 
الحاكم للدولة السورية. فهل كان الهدف من التمسك بتلك املواد القانونية وعدم العمل على تعديلها هو 
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املحاباة للمجتمع املحافظ الذي ال يرى في زواج الصغيرة القاصر أي مانع متى بلغها الحيض فيكسب وده 
السيا�شي، بمعنى أن الهدف سيا�شي على الرغم من أن النظام السوري يطرح نفسه أمام املجتمع الدولي 
بوصفه نظاًما ذا توجه ديموقراطي علماني.إّن السياسة التي اتبعها النظام الحاكم تجاه املجتمع السوري 
تمثلت في منح الُفتات من القرارات واملسؤوليات للمتنفذين في املجتمع، سواء الهيئات الدينية أم التجارية 
والصناعية أم التعليمية أم اإلعالمية على أن تكون املرجعية األساسية للجميع هي النظام الشمولي الواحد 
الحاكم، وبهذا الشكل ضمن سيطرته التامة وتوجيهه مؤسسات الدولة كلها والشعب السوري الذي يحتكم 

إليها. 

وفي ظّل الغياب التام لنشاط املجتمع املدني ومبادراته، بشكل حّر ومستقل عن رقابة النظام الحاكم، 
كان املقابل لذلك الغياب أيًضا غياب الوعي االجتماعي لضرورة املطالبة بتغيير تلك القوانين، وإن وجد 
ذلك الوعي لدى البعض يكون تطبيقه فردًيا ضمن نطاق األسرة الواحدة، بينما األغلبية من أفراد املجتمع 
السوري ال يجدون غضاضة من تطبيق تلك القوانين نظًرا إلى اإلرث الثقافي واالجتماعي والديني املتعلق 

بوجودها. 

الجانب اإلجرائي لعقد الزواج على قاصر والحتيال على تطبيق نصوص القانون ونتائج هذا ب- 
الحتيال: 

نجز بطريقتين: 
ُ
كانت عقود زواج القاصرات »الصغيرات« ت

األولى: عقد الزواج الرسمي أمام املحكمة الشرعية بحضور ولي الفتاة القاصر التي لم تبلغ السابعة 
عشرة من عمرها بحسب نص املادة 18 من قانون األحوال الشخصية قبل تعديله. يقدم الطلب إلى القا�شي 
الشرعي الذي يعطي اإلذن بإتمام إجراءات الزواج قانونًيا في حال كانت الفتاة بالغة ويدل تشكيلها البدني 

ومظهرها على قدرتها على الزواج.

الثانية: عقد الزواج العرفي، وُينجز عن طريق رجل دين »شيخ« وبحضور شاهدين، وغالًبا يكون هذا 
النوع من الزواج ألسباب منها: 

عدم حصول الولي »األب« على إذن القا�شي بتزويج ابنته القاصر فُيعقد عليها عرفًيا.عدم توفر الوثائق 
الرسمية للزوج الستكمال إجراءات الزواج القانوني بإذن القا�شي، كأن يكون الخاطب في سن خدمة العلم 

التي تحول دون الزواج قبل أداء الخدمة العسكرية.

وفي حال ُعقد الزواج العرفي، ُيصاُر إلى تثبيته لدى املحكمة في ما بعد عند حصول الحمل أو والدة الزوجة 
أو عند بلوغها سن السابعة عشرة من العمر بحسب نص القانون. 

وتجدر اإلشارة إلى أنه منذ استحداث سجالت األحوال املدنية لم يعد يترتب على عقد الزواج العرفي أي 
حقوق يقرها القانون للزوجة في حال لم ُيثبت في املحكمة، بينما قديًما “قبل التدوين في السجالت” فقد 
كان هذا هو الشكل السائد في إجراءات الزواج وتترتب عليه الحقوق للزوجة ويحصل مشافهة بحضور الولي 
وشاهدين، أما عن تسميته بالعقد العرفي فهي تسمية حديثة وذلك لتميزه عن الرسمي الذي يتطلب وثائق 
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لحفظ حقوق الزوجين وعدم ضياع النسب. 

فإذا ُعقد على القاصر عرفًيا، ال ضمان لحقوقها في حال لم ُيثبت في املحكمة، وهذا التثبيت يكون بتقديم 
ادعاء من الزوجة على الزوج أو العكس، وبالنسبة إلى القاصر يتوقف ذلك على إقرار الزوج بالعقد والحقوق 
املدعى بها، أما في حال اإلنكار أو غياب الزوج أو فقدان العقد أو وفاة الشهود فيجب اإلثبات وهذا اإلثبات 
ال يكون إال بالشهادة أو اليمين بحسب الحالة، وكما هو معلوم إن إنكار الزواج هو إنكار لكامل اآلثار املترتبة 

عليه كالدخول واملهر والحمل والنسب.

 أثر زواج القاصرات في املجتمع. 4

إن عدم وجود إحصاءات دقيقة عن زواج القاصرات في املجتمع السوري قبل 2011 ناجم عن تناغم 
النص القانوني في قانون األحوال الشخصية الذي أعطى صالحيات للقا�شي باإلذن بزواج القاصرات مع 
العادات والتقاليد على اإلقرار ضمنًيا بهذا الزواج على الرغم من نتائجه السلبية على القاصر نفسها وعلى 

املجتمع السوري ككل. 

في أثناء ممارستي)22( ملهنة املحاماة ما بين عامي 1993 و2011 في مدينة حمص كانت تلفتني دعاوى 
موضوعها تثبيت الزواج والنسب لطفل، يرفعها الزوج أو الزوجة بعد بلوغ الزوجة السن القانونية للزواج 
وكان في حينها سبعة عشر عاًما أو بعد اإلنجاب األول، ومقابل ذلك كثرة الدعاوى التي يكون موضوعها طلب 
الطالق “دعوى تفريق« مقامة من سيدات تراوح أعمارهن بين العشرين والخامسة والثالثين تزوجن وهن 
 أمام القا�شي الشرعي، 

ً
صغيرات في السن، بعضهن أتممن السابعة عشرة من العمر وُعقد زواجهن أصوال

وبعضهن تزوجن في عمر باكر أقل من 17 عاًما بعقد القران لدى شيخ ويعرف باسم )عقد براني( لوجود ظرف 
يمنع عقد الزواج مع الحصول على موافقة القا�شي الشرعي، وأغلب تلك القضايا، سواء تثبيت الزواج أم 
الطالق، كانت تعود إلى زوجات من الطبقة العاملة في الخدمات، أو زوجات من الطبقة الوسطى املتعصبة 
دينًيا، واألقل منهما تعود إلى زوجاٍت من أسٍر منقادة إلى العادات والقيم والتقاليد املجتمعية في مسار حياتها، 
عرض في استدعاء الدعوى بناء على أقوال الزوجة، في العنف 

ُ
بينما تتركز املبررات لطلب الطالق التي كانت ت

، وعدم اإلنفاق عليها وعلى البيت ثانًيا، أما ما كنُت أستخلصه من خالل أحاديث 
ً

املمارس من الزوج عليها أوال
جانبية، لدى مراجعة الزوجات املدعيات بطلب التفريق خارج إطار املحكمة، حيث تتحدثن بأريحية مطلقة 
ودونما خجل، فهو عدم إدراكهن مسؤوليات الحياة الزوجية، ومرد ذلك أن الزوجة كانت قاصًرا عند العقد 
عليها ولم تكن مؤهلة معرفًيا وجسدًيا و نفسًيا للقيام بدورها زوجة وأًما، وأن الزوج لم يتفهم حالتها تلك، 
األمر الذي أدى إلى مشكالت بين الطرفين تصل إلى تدخل والدة الزوجة ووالدة الزوج ما يزيد املشكلة سوًءا 

فتصل إلى املحاكم وتكون نتيجتها الطالق.

ومن خالل مناقشة طرحتها الباحثة الرئيسية ضمن مجموعة)23( مغلقة على وسيلة التواصل االجتماعي 

)22(   الباحثة الرئيسية ماسة موصلي.

)23(  مجموعة مغلقة على وسيلة التواصل الفيس بوك تضم سيدات سوريات مغتربات يطرحن من خاللها مشكالتهن ويسألن عن حلول لها، 
ا على خصوصية أعضاء املجموعة ونظامها. 

ً
وفي نظام هذه املجموعات يمنع نقل أو تصوير أي حوار حفاظ
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الفيس بوك تضم سيدات سوريات مغتربات من أعمار مختلفة -في شهر شباط/ فبراير -2021 حول آثار 
الزواج املبكر في الزوجة واملجتمع، جاءت أغلب اآلراء مؤكدة أن الزواج املبكر يقابله الحرمان من إتمام 
املراحل الدراسية للفتاة، ما يحرمها من بناء املهارات في الحياة وأيًضا من العمل ومن أن تعيش مرحلة 
الطفولة والشباب كما يجب، بينما قالئل منهن تناولن الخطر الصحي الذي قد تتعرض له الزوجة القاصر في 
حال حصول الحمل مع عدم احتمال جسدها له وتعرضها لإلجهاض ما يؤدي إلى اضطرابات نفسية إضافة 

إلى األمراض الجسدية األخرى.

 ولدى سؤال األستاذ املحامي رضوان عيا�شي عن اآلثار املجتمعية لزواج القاصرات، أجاب: 

 )الفتاة الصغيرة التي تركت التعلم وحاَل الزواج دون إتاحة الفرصة لها إلكمال تعليمها وإيجاد فرص 
العمل سينعكس ذلك على حياة أوالدها ومجتمعها كونها ستنتج على األغلب أسرة أفرادها غير متعلمين أو 
قد يتعلم الذكور بينما تبقى اإلناث من دون تعلم، وبهذا يفقد املجتمع نصف اليد املنتجة املؤثرة في نموه 
وتطوره، في حين إن املرأة املتعلمة التي تزوجت في عمر يؤهلها لتربية أوالدها ولديها عمل تساعد من وارداته 
بشؤون األسرة فهي من دون شك ستكون خلية جيدة من خاليا املجتمع وستكون ناجحة في تأدية دورها 

االجتماعي()24(. 

وأجاب الدكتور محمد حبش عن احتمال وجود أي أثر إيجابي في املجتمع أو في القاصر نفسها لزواج 
القاصرات، بما يأتي: 

)على اإلطالق، إنها ظاهرة مقيتة، يجب أن نكافحها في كل املستويات، وإذا حصل ووجدت بنت قاصر 
نجحت في بناء أسرتها فهي بكل تأكيد استثناء ومصادفة، مع أنها بالطبع تستحق االحترام واالعتراف بحجم 
تضحيتها ونبلها، ولكنها من الجانب اآلخر جناية قام بها اآلباء ألنهم قتلوا فرصة البنت في الدراسة والتحصيل 

والطفولة واألمل()25(. 

أما االختصاصية االجتماعية أماني سندة الناشطة في التوجيه األسري للحد من زواج القاصرات فقد 
أجابت عند سؤالها عن اآلثار االجتماعية لزواج القاصرات: 

)لن يكون لدينا أسرة واعية ألن األم القاصر بعمر 15 سنة هي في األصل طفلة، وغير قادرة على تحمل 
فرغ غضبها 

ُ
مسؤولية أمورها الذاتية الشخصية فكيف ستتحمل مسؤولية أطفالها وتربيتهم، بل سنجدها ت

والضغط الذي تواجهه ونقمتها على املجتمع وأهلها في أطفالها.. وبهذا سوف يكون لدينا أسرة غير متزنة وغير 
واعية األمر الذي سيقابله بالتأكيد مجتمع غير واٍع وغير مؤهل وغير مستقل، ألن كل اآلثار السلبية التي 

ستواجهها األسرة سوف تنعكس على املجتمع()26(.

)24(  من حوار للباحثة الرئيسية ماسه املوصلي مع األستاذ املحامي رضوان عيا�شي 

)25(  مجموعة أسئلة خاصة بالدراسة أجاب عنها الدكتور محمد حبش عبر اإليميل. 

)26(  أسئلة توجهت بها الباحثة الرئيسية إلى االختصاصية االجتماعية آمال سندة املقيمة في إسطنبول، تركيا، وأجابت عليها بملفات صوتية 
عبر وسيلة التواصل واتس آب
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الخالصة التي نستنتجها مما وصلنا من أجوبة عن سؤالنا حول أثر زواج القاصر في املجتمع هو أن: لزواج 
الصغيرات تأثير مباشر في نمو املجتمع وتطوره ألنه ُيحرم في أثناء عملية بنائه من مشاركة فاعلة ملكون أسا�شي 
فيه هو املرأة خصوًصا عندما تكون نسب هذا الزواج مرتفعة ضمنه، عدا عن ذلك فإن األمراض النفسية 
والجسدية لن تقتصر على الزوجة القاصر، بل سيكون لها امتداًدا يؤثر في نمو املجتمع وبنيته الفكرية أيًضا. 

اآلثار الصحية والنفسية والجتماعية على الزوجة القاصر وعلى أسرتها . 5

إضافة إلى ما ذكرناه سابًقا من أن الزواج املبكر أو زواج الصغيرات القاصرات ذو تأثير كبير وخطر على 
مستقبل القاصر واملجتمع لناحية الحد من تعليمها وبناء مهاراتها األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة 

األمية في املجتمع والفقر والتبعية كلما ازدادت نسبة القاصرات املتزوجات.

وألننا بحاجة إلى جواب علمي من مختص نف�شي عن اآلثار الناجمة عن هذا الزواج في الزوجة القاصر، 
فقد توجهت الباحثة الرئيسية  بالسؤال إلى االستشاري في اإلرشاد النف�شي باسل نمرة)27( الذي قّسم لنا 

اآلثار النفسية والصحية لزواج القاصرات إلى ثالث: 

أ ـ أثره في الزوجة القاصر: فهي لم تبلغ مرحلة النضج  الجسماني أو النف�شي، وغالًبا فإن شخصيتها 
لم تكتمل ولم تأخذ مقوماتها كاملة مما يؤثر فيها في استيعاب أنها بزواجها انتقلت من طفلة أو مراهقة إلى 

إنسانة مسؤولة عن بيت وزوج وفي املستقبل عن أوالد وهذا له أثر سلبي فيها وفي أسرتها.

بـ  األثر في الزوج: لن يدرك الزوج أن زوجته ما زالت طفلة وتتصرف تصرفات األطفال ألن هذا جزء من 
شخصيتها غير املكتملة، ولهذا ستكون ردة فعله على تصرفاتها ذات أثر سلبي فيه وفيها، ما يزيد من الهوة 

بينهما وقد يدفعه هذا إلى الزواج من أخرى أو إلى عالقات غير شرعية. 

جـ  كيف ستتعامل هذه الزوجة الطفلة مع جسدها وحملها في حال حدوثه: سوف يتوجه جسدها بسؤال 
إلى عقلها مباشرة »ماذا أحمل أنا«، وحتى لو أنها حصلت من والدتها أو أختها الكبرى على كل املعلومات عن 
الحمل، لكنها نفسًيا غير جاهزة لتستوعب مسؤولية الحمل كما أنها ال تملك بعد شخصية األم التي يمكنها 
من خاللها تربية األطفال، لذلك سوف يظهر لنا جيل لديه نقص في نمو الشخصية، وهذا الجيل الذي 
جت وهي قاصر لم تكتمل بعد مراحل نموها الذهني والعقلي ولم تنته  سيولد ليس ذنبه أن والدته التي ربته ُزّوِ
، عدا عن ذلك فإن األلم الجسدي الذي ستدخل في دوامته 

ً
من طفولتها بمعنى أنها ستكون طفلة تربي طفال

وأيًضا الرهبة والخوف من العملية الزوجية بحد ذاتها قد يتسبب لها بمشكالت كثيرة مع هذا الزوج املرتبط 
بها الذي اختارها ملجرد أنه يريد زوجة يربيها هو )على يديه كما يقال شعبًيا( وبذلك نكون قد خسرناها هي 

أي الزوجة والجيل الذي سيولد من رحمها. 

أما االختصاصية االجتماعية آمال سندة )28( فقد أجابت عند سؤالها عن األمراض التي سوف تواجه 

)27(  باسل نمرة: استشاري في اإلرشاد النف�شي مقيم في تركيا

)28(  آمال سندة: اختصاصية اجتماعية ناشطة في التوجيه األسري مقيمة في إسطنبول
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القاصر بعد الزواج: 

)تظهر أمراض كثيرة عند من يتزوجن في سن مبكرة )الصغيرة القاصر تحديًدا( بسبب عدم النمو 
الفيزيولوجي لديهن فقد تكون قدرتهن الجسدية غير مؤهلة لإلنجاب، وفي حال كانت مؤهلة لإلنجاب فإن 
الحمل واإلنجاب املتكرر على مراحل سوف يخلق ضعًفا في بنية هذه الزوجة الطفلة وعلى املدى الطويل 
سوف تظهر لديها كثير من األمراض أبسطها هشاشة العظام، ومن املخاطر الصحية أيًضا إصابة الزوجة 
القاصر بفقر الدم ونزيف املهبل ومشكالت الرحم الخطرة بسبب عدم اكتمال نموه؛ ما يعرضها لإلجهاض 

املتكرر وعدم القدرة على اإلنجاب(. 

 مما سبق نستطيع أن نحدد اآلثار القانونية واملجتمعية والصحية والنفسية لزواج القاصرات باآلتي: 

املخاطر الصحية التي تهدد حياة الزوجة القاصر والعواقب الوخيمة على الصحة اإلنجابية . 1
بسبب مضاعفات الحمل والوالدة املبكرة. 

 إن االلتزام برعاية األطفال وشؤون املنزل والزوج سوف يحد من حريتها في التنقل والحركة كبنات . 2
جيلها، ما سيسبب لها العزلة االجتماعية في سن مبكرة وعدم تكوين صداقات وعالقات مع من هم في 

مثل عمرها وغالًبا ما ينتج من تلك العزلة اكتئاب وانفصام.

إن الزوجة القاصر معرضة لخطر العنف الجن�شي من زوجها وكذلك التعنيف وسوء املعاملة.. 3

زواج القاصر سيؤدي غالًبا إلى حياة أسرية غير مستقرة نتيجة عدم القدرة على تفهم احتياجات . 4
كل طرف للطرف اآلخر ومن ثم ستزيد الهوة بينهما وتكثر الخالفات. 

زواج القاصر غير املسجل ينجم عنه أطفال ال سجل نظامي لهم وبذلك لن يحصل هؤالء األطفال . 5
على الحماية القانونية، ما يعرضهم ملشكلة التشرد الذي هو سبب مباشر لكثير من األمراض.

زواج القاصر غير املسجل أصولًيا ينجم عنه ضياع حقوقها الزوجية التي تقرها القوانين في حال . 6
الطالق أو وفاة الزوج.

حرمان الزوجة القاصر من التعلم والعمل وبذلك يفقد املجتمع يًدا ذات أهمية بالغة لنموه . 7
وتطوره.

الزوجة القاصر غير املتعلمة على األغلب لن تكون قادرة على توجيه أطفالها توجيًها تربوًيا صحيًحا . 8
كما لن تكون لديها القدرة على مساعدتهم في دراستهم في ما بعد.
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شهادات لسيدات سوريات تزوجن وهّن قاصرات قبل 2011 . 6

أجرى فريق البحث في دمشق لقاءات مع سيدات تزوجن وهّن قاصرات قبل 2011، اختيرت حالتان منها: 

الحالة األولى: للسيدة )ص ج( تبلغ من العمر حالًيا أربعين عاًما.. تزوجت وهي في الثانية عشرة من عمرها 
بعقد شفهي )براني(، وعند سؤالها عما تذكره عن زواجها أجابت:

 )كنت طفلة واعتقدت أن الزواج لعبة سألعبها وسوف أمتلك كثيًرا من الحلوى واأللعاب، هكذا أجبرني 
والدي حينها، وكان ذلك بسبب املال حصًرا فوالدي رجل طماع ويحب املال أكثر من عياله، وقد قدم الرجل 
ا كبيًرا لوالدي وكان العقد مؤقًتا وشفهًيا إذ طلقت بعد شهر من الزواج، كان الرجل تاجًرا عربًيا 

ً
في حينها مبلغ

وكانت معاملته سيئة وهدفه املتعة وكان في كل مرة يغتصبني مما سبب لي عاهة مستدامة، لقد ماتت أمي 
بعد أسبوع من طالقي بسبب حسرتها علي وظلم والدي، وبعد ذلك عاود أبي الكرة مرة بعد أخرى بتزويجي 

وصرت سلعة يتاجر بها من زوج إلى آخر(. 

الحالة الثانية: للسيدة )ه ت( وعمرها حالًيا خمسون عاًما.. 

)تزوجت وأنا في الخامسة عشرة من عمري من ابن عمتي بعقد رسمي أمام املحكمة الشرعية في دمشق، 
كنت أعتقد أنني صبية وكل الصبايا يتزوجن في هذا العمر في تلك الفترة كان يعد زواج البنت صغيرة فخًرا 
للعائلة وستًرا للفتاة وأنها سيدة مرغوبة ومحترمة، لقد زوجتني زوجة أبي إلزاحتي من وجهها وكان املهر جيًدا 
في حينها وكان عمر زوجي تسعة عشر عاًما وقد أدى الخدمة اإللزامية، قدم لي املصاغ، وعاملني معاملة 

جيدة، بعد خدمته في الجيش عمل موظًفا(. 

 ولدى سؤالها إن كانت قد أجبرت على هذا الزواج، أجابت: )نعم أجبرت، ولكن بطريقة غير مباشر من 
خالل وصف الزواج لي بأنه مملكة خاصة لي بعيًدا عن زوجة أبي، وقبلت ألتخلص من تحكمها وتسلطها، 
لقد استمر الزواج ولدّي ولدان وبنت واحدة. وبعد سؤالها إن كانت تعلم شيًئا عن العالقة الزوجية التي 
ستجمعها مع شريك حياتها، قالت إنها لم تكن تعلم نوعية العالقة وكل ما عرفته كان تناقل معلومات من 
بنات جيلها بسبب أنها كانت يتيمة األم ولم يصارحها أحد ب�شيء عن العالقة الزوجية إال أن والدة زوجها 
 وما زالت تتذكر أن األمر 

ً
عمتها كانت املساعد في إقناعها حتى تم األمر بعد امتناعها عن املمارسة أسبوًعا كامال

كان غريًبا عليها(. 

أما عن حياتها بعد الزواج فقالت: )كانت حياة عادية وكنت ربة منزل وأًما جيدة وزوجي عاملني بالحسنى، 
لكن عند سؤالها عن نفسيتها وإن شعرت بالندم فقالت: أشعر بالندم واأل�شى عندما أرى أوالدي وأحفادي 

 وأتمنى لو أنني حصلت على القليل من ذلك(.
ً

يعيشون طفولة وشباًبا جميال

املالحظ أن املشترك بين الحالتين هو الجهل والطمع باملال من األهل مع اختالف النتائج بينهما، فاألولى 
أصبحت سلعة من زوج إلى آخر ألن زواجها األول كان متاجرة بها وبعقد شفوي غير رسمي، بينما الحالة 
الثانية استطاعت تكوين عائلة ألن الزواج كان رسمًيا من قريبها مع صغر سنها وبإذن القا�شي الشرعي على 
أهليتها للزواج حيث كانت مواد قانون األحوال الشخصية تعطي الحق للقا�شي في تزويج الفتاة القاصر من 
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عمر 13 عاًما. 

قدم فريق البحث في األردن لقاءين مع سيدتين من محافظة درعا تقيمان حالًيا في األردن، وقد ُعقد 
قرانهما قبل 2011: 

 الحالة األولى )رـ ف( تبلغ من العمر ثالثين عاًما وتزوجت حين كان عمرها 14 عاًما وزوجها 26 عاًما 
وذلك في 2005، ُعقد الزواج حينها لدى شيخ وجرى تثبيت الزواج في املحكمة عندما بلغت السن القانونية، 
وتقول: )الزواج بعمر الرابعة عشرة أمر شائع وطبيعي في درعا فهذه هي العادات والتقاليد، وزواجي ناجح 

لست نادمة ولم تحدث أي خالفات بيني وبين زوجي ولدينا اآلن خمسة أبناء(.

الحالة الثانية )ر.م( تبلغ من العمر 37 عاًما مقيمة في األردن ومن محافظة درعا تقول: )ُعقد قراني عند 
الشيخ في عام 2000 وكان عمري في حينها 16 سنة وزوجي أكبر مني بثماني سنوات، وبعد أن رزقت بطفلين 
ثبتنا الزواج في املحكمة، والزواج بهذا العمر في مدينتنا درعا طبيعي، في البداية رفضت الزواج ألني كنت 
صغيرة وأحب اللعب، لكن أهلي كانوا موافقين ورضخت لرغبتهم وكان معجل املهر مئة ألف ليرة سورية 
وكذلك املؤجل، حصلت بعض الخالفات بعد الزواج بسبب صغر سني وكذلك اختالف العادات بيني وبين 
زوجي كوننا من قريتين مختلفتين من مدينة درعا وألني سكنت مع أهله مدة 12 سنة وكان أهلي دائًما يقولون 
لي »تحملي« وأنا لم أكن أشعر أن زوجي مصدر أمان لي ألنه كان يقف دائًما ضدي في أي خالف يحصل 
بيني وبين أهله، واآلن م�شى على زواجنا عشرون عاًما وما زال يتعامل معي باألسلوب ذاته لكني اآلن صرت 
أقوى وال أسكت على أي إهانة من أهله ولست مضطرة إلى إرضاء اآلخرين.. كثيًرا ما فكرت بالطالق، ولكني 
لم أطلبه ألنه كان من املعيب أن تلتصق باملرأة صفة املطلقة فتقل منزلتها االجتماعية، وحالًيا صار طلب 
الطالق صعًبا ألن ابنتي الكبرى عمرها اآلن 17 عاًما والثانية في فترة التأسيس ونحن نعيش في املخيم، ويجب 
أن أكون معهما لحمايتهما. يوجد من يطلبهما للزواج وأنا أرفض وكذلك ابنتي الكبرى ترفض ألنني علمتها أن 

الزواج املبكر خطأ وهي شاهدة على تجربتي( 

وأضافت ر.م:

)إن حاالت الزواج املبكر كثيرة في مخيم )الزعتري(، لكن مع وجود منظمات تعمل في التوعية من أضرار 
هذا الزواج تم الحد منه بأعمار 13 و 14، ولكنه ما زال موجوًدا في عمر 16 و 17، والقانون يسمح بذلك من 
خالل االستثناءات. األهل هم من يتحمل املسؤولية ألنهم يزوجون بناتهن بعمر صغير العتقادهم بمفهوم أن 
الزواج سترة للبنت وبزواجها يتخلصون من همها كما يقول املثل عندنا )هم البنات للممات(. قبل الحرب 
، حالًيا هنا في املخيم األمر عادي، اآلن قل 

ً
كانت العادات والتقاليد في درعا تحد من الخالفات والطالق قليال

زواج الصغيرات عن قبل ألن في بداية الحرب واللجوء لم يكن لألهل طلبات فقط خيمة لتسهيل الزواج 
أما حالًيا صار املطلوب كرفانة و2000 دينار، وإذا حدث الطالق فإن تبعاته على الزوج يسيرة ألنه ال يوجد 
ضمان قانوني للمرأة وكثير من الحاالت إذا حكم القا�شي بالنفقة واملؤخر يكون الدفع بالتقسيط، وإذا امتنع 

الزوج عن الدفع يكون الحكم حبس شهرين فقط(. 

من هاتين الحالتين وكلتيهما من محافظة درعا نستنتج أّن زواج الفتاة في عمر الرابعة عشرة هو أمر شائع 
جبر الزوجين على استمرار الزواج حتى مع 

ُ
تبًعا للعادات والتقاليد في املحافظة، وأّن تلك العادات كانت ت
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 ما يحصل ألن وصف املطلقة بحسب تقاليدهم هو أمر معيب. 
ً

وجود خالفات بينهما، وأن الطالق قليال

وعلى الرغم من نزوح كثير من أهالي درعا إلى األردن بسبب الحرب وسكنهم في املخيمات فقد استمروا على 
نهج التقيد بعاداتهم وتقاليدهم في الزواج. علًما أن أغلب سكان الزعتري هم نازحون من مدينة درعا وسوف 

نتحدث عن هذا في الجزء الثاني من الدراسة. 

من لبنان الالجئة والعاملة في حملة “ال تكبرونا بعدنا صغار”، )فاطمة العتر( تحدثت عن تجربتها الخاصة 
لفريق البحث في لبنان، فقالت: 

)أنا من مواليد 1973، تزوجت وعمري ستة عشر عاًما أي في 1989م كنت أعتقد أن الزواج فستان 
الزواج  الرغم من معارضة والدتي وكان  أبيض وزوج شاب ورومنسية ومجوهرات، زّوجني والدي على 
بموافقة القا�شي في املحكمة على مهر مقدمه 25000 ليرة سورية ومؤخره 75000 ليرة سورية، وكان عمر 
زوجي عند الزواج 24 عاًما، ويعمل شرطًيا في األمن الجنائي فرع املخدرات، كانت معاملته لي سيئة جًدا 
وكان يضربني، وكثير االتهام لي بأمور لم أقم بها، ويشك بي ويمنعني من الخروج من البيت حتى وإن كنت 
سأذهب إلى بيت أهلي، ومع ذلك استمر زواجي حتى 2019 وتم الطالق. لدي خمس أوالد هم من جعلوني 
أتحمل معاملة زوجي كل هذه السنين، حالًيا أعمل مع حملة )ال تكبرونا بعدنا صغار( التي تدعمها )منظمة 
نساء اآلن( لتوعية الالجئين السوريين هنا في مخيمات لبنان عن مساوئ زواج القاصرات الصغيرات. )أجرت 

الحوار معها الناشطة منال عمار(. 
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ثانًيا: زواج القاصرات في املجتمع السوري منذ 2011 م حتى 2020

املستجدات التي طرأت على املجتمع السوري بعد إعالن النظام مواجهة الثورة . 1
بالحرب )الشتات السوري(: 

طرأت كثير من املتغيرات الحياتية على املجتمع السوري منذ أن وقف سالح النظام في وجه الثورة معلًنا 
الحرب عليها وعلى الشعب الثائر الذي نزل إلى الساحات يطالب بسقوط االستبداد واستعادة الكرامة 
املسلوبة طوال خمسة عقود من الزمن عاش الشعب السوري خاللها في خوٍف من التصريح بأي مطلب 
حقوقي له تقره التشريعات الدولية والقوانين السورية، ويمكن القول إن شعار تلك املرحلة من الحكم كان 

الصمت مقابل البقاء على قيد الحياة. 

وأمام مرأى العالم أجمع قصف جيش النظام مناطق بكاملها ضمن املدن السورية الثائرة بحجة محاربة 
اإلرهاب، ُهدمت أبنيتها السكنية والتجارية والصحية والتعليمية ومات كثير من البشر، أما من استطاع 
الهرب من ذاك القصف فقد حمل جسده املتعب مع من بقي من عائلته على قيد الحياة وراح يطلب النجدة 
واإليواء عند حدود دول الجوار. هكذا ُوجدت املخيمات في األردن ولبنان وتركيا والعراق، وصارت الخيمة 
على الحدود سكن السوريين النازحين املهجرين. خيام تفتقر إلى أدنى مستويات الحياة الصحية ضمن مخيم 
يضم مئات العائالت النازحة والهاربة من الحرب املستعرة في مدنهم ويفتقد إلى مقومات الحياة الطبيعية. 

وزاد الطين بلة استيالء تنظيم الدولة داعش على مناطق شرق سورية وكذلك انتشار الكتائب املسلحة 
في معظم األرياف الثائرة األمر الذي اضطر سكان تلك املناطق ممن لم يهجروا في 2011 و2012 إلى الرضوخ 
للتنظيم أو الكتائب التي تحكمهم أو الهرب من وحشية أخرى صبت عليهم سعيرها إلى مخيمات الجوار ودول 
اللجوء، فكان أن ازدادت أعداد الالجئين الهاربين حتى بلغ نصف عدد سكان سورية )عشرة ماليين نسمة( 
وفق تقديرات غير محسومة تستعرض من جانب القنوات اإلعالمية واملنظمات اإلنسانية واملحللين والكتاب 

السياسيين.

در عدد الالجئين من جانب املفوضية السامية لشؤون الالجئين في األمم املتحدة 
ّ
 في تركيا وحدها ق

ً
فمثال

بثالثة ماليين الجئ في 2017، عدا عن وجود الجئين غير مسجلين، وحتى عام 2017 كان 260.000 الجئ منهم 
يعيشون في 22 مخيًما وتدير رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية -التي تقودها الحكومة بدعم من األمم 
املتحدة ومجموعة من املنظمات غير الحكومية- تلك املخيمات وتنظمها تحت اسم مراكز اإلقامة املؤقتة 

الحكومية.)29( 

)29( موقع املفوضية السامية لشؤون الالجئين البوابة التشغيلية للمفوضية
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113 

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113
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وفي األردن كان هناك 660.000 الجئ مسجلين لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين في 
2017 ويشكلون نحو 9 % من سكان األردن يسكنون في مخيمات ثالث هي الزعتري واألزرق واملخيم اإلماراتي 
األردني، في حين قال رئيس األركان األردني محمود فريحات في لقاء له مع محطة BBC في العام ذاته إن هناك 

مليون الجئ غير مسجل في األردن)30(.

وفي تقرير لقناة الجزيرة عن أكبر مخيم لالجئين السوريين )الزعتري( تحدثت فيه عن الظروف املعيشية 
ومعاناة الالجئين في املخيم من قلة الخدمات واملساعدات املقدمة وانتشار األمراض ومنع الطهو واقتصار 
الطعام على املعلبات وافتقار الحمامات الجماعية إلى النظافة واملاء الكافي ونقص كبير في الكادر الطبي 
واألدوية ملعالجة املر�شى. واملنع من العمل خارج املخيم بما يعني أن هذا املكان وبحسب املراقبين غير صالح 

للعيش الكريم كما جاء في التقرير)31(. 

في لبنان يوجد بحسب أرقام املفوضية لعام 2015 مليون ونصف مليون الجئ مسجلين لديها عدا عن 
وجود مثل العدد املذكور غير مسجل بحسب الحكومة اللبنانية، ويعيش حوالى 12 % من أسر الالجئين في 
مستوطنات غير رسمية مثل الخيام واملساكن الخشبية والبالستيكية، و17 % يعيشون في مبان غير سكنية 

)30( https://bit.ly/3xueM5I

)31( تقرير لقناة الجزيرة عن أكبر مخيم لالجئين السوريين )الزعتري(

 https://bit.ly/3i4OaE6

https://bit.ly/3i4OaE6
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كمواقع العمل واملحال التجارية بينما يعيش %71 في شقق أو منازل أو غرف صغيرة، وأغلب الالجئين 
يعيشون في أماكن مكتظة بأقل من 4 أمتار للفرد الواحد في ظروف سيئة حيث هم معرضون لخطر انهيار 

مكان السكن أو تسرب املياه من األسطح وغير ذلك عدا عن عدم توفر الحمامات واملراحيض)32(.

كره سابًقا هو بعض من فيض آثار الحرب التي فرضت على السوريين الالجئين مواجهة ظروف 
ُ
 ما ذ

قاسية وسيئة جًدا والعيش في مخيمات، ومع غياب فرص العمل التي يمكن أن تؤمن لهم حياة معقولة أو 
قلتها في الدول املضيفة وهرًبا من الفقر املدقع، لم تجد العائالت التي لديها فتيات صغيرات وسيلة للتخلص 
من كل هذه األعباء سوى تزويج بناتهن القاصرات لقبض مبلغ من تلك الزيجات بوصفها املهر املقدم وفي 

الوقت ذاته يتخلص رب العائلة أو معيلها من عبء فرد فيها. فانتشرت ظاهرة زواج القاصرات. 

وفي هذا الجزء سنسلط الضوء على هذه الظاهرة التي انتشرت خصوًصا في الداخل السوري وفي 
، ثّم تشخيص 

ً
مجتمعات اللجوء في املخيمات من حيث تحليل األسباب والدوافع التي أدت إلى تفاقهما أوال

واقع زواج القاصرات ضمن مجتمعات الالجئين ومناطق سيطرة النظام واملناطق الخارجة عن سيطرته. 

أسباب تفاقم ظاهرة زواج القاصرات بعد 2011. 2

لقد تعددت األسباب والحجج وراء هذه الظاهرة التي تفاقمت بعد 2011، وقد بلغت النسبة 46 % 
بحسب ما أعلنته املسؤولة عن برنامج مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي في صندوق األمم املتحدة 
للسكان وداد بابكر لصحيفة الوطن املوالية للنظام في آذار/ مارس 2019، عن ارتفاع نسبة الزواج املبكر 
في سورية من 13 % إلى 46 % خالل الحرب، مؤكدة أن معدل ارتفاع الزواج املبكر عاد إلى االرتفاع في البالد 
على الرغم من انخفاضه قبل األزمة وأن النسبة التي قدمتها تمت وفق الدراسات التي أجراها الصندوق في 

عدد من املناطق)33(.

وبحسب تقرير نشره صندوق األمم املتحدة للسكان في آذار/ مارس 2019، وحمل عنوان )عندما تغني 
الطيور الحبيسة، قصص الفتيات السوريات اليافعات( فإن 12 % من الزيجات املسّجلة بين السوريين 
تضمنت فتيات تحت سن الثامنة عشرة عندما اندلعت األزمة عام 2011، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 18 % 
في 2012، وإلى 25 % في 2013، وفي أوائل 2014، وصلت النسبة إلى 32 % وبقيت ثابته منذ ذلك الحين)34(. 

وبالعودة إلى األسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب الزواج املبكر التي اسُتنتجت من خالل البحث في تقارير 
عن هذه الحالة ملواقع صحافية وإخبارية ومنظمات إنسانية ومن لقاءات مع قاصرات من مناطق سورية 
مختلفة ومن مجتمعات الالجئين السوريين في دول الجوار كّن قد تزوجن خالل السنوات العشر املاضية 

)32(  تقرير هيومن رايتس ووتش عن ظروف الالجئين في عرسال لبنان
https://www.hrw.org/ar/news/2021/01/19/377592

)33( https://bit.ly/3isqhXf

)34( https://bit.ly/3Aem13E

https://www.hrw.org/ar/news/2021/01/19/377592
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، نجد أن األسباب تعددت بدًءا من التهجير إلى الفقر والحاجة إلى املال، إلى الخوف على شرف الفتاة، إلى 
صلت مبرراته 

ُ
العمل بالعادات وتقاليد املجتمع وغير ذلك، وما كان سبًبا أولًيا لزواج القاصرات في املا�شي )ف

في الجزء األول من البحث( واستطاع املجتمع السوري عبر عقود متتالية أن يتجاوزه كالسبب املتعلق 
بالتقاليد والعادات واملوروث الديني، عاد من جديد للبروز مع أسباب جديدة فرضتها الحرب التي دمرت 
مقومات الحياة الطبيعية التي كانت ممكنة للعائلة السورية، وباإلمكان القول إن هذه األسباب الجديدة 
مرتبطة ببعضها وكل سبب منها يؤدي إلى آخر، وفي الخالصة نستنتج أن الحرب التي شنها جيش النظام على 

الشعب كانت من أهم األسباب لعودة انتشار الظاهرة. 

  ويمكن أن نحدد تلك األسباب بما يأتي: 

النزوح الداخلي وفقدان السكنأ- 

 في بدء 
ً

بدأ النزوح داخلًيا ضمن املدن والقرى مع قصف النظام للمدن الثائرة عليه، وكان هذا عامال
انتشار زواج القاصرات حيث لم يعد معيل العائلة قادًرا على منح األمان لها إن من حيث املسكن املالئم أو 

القوت. 

بداية صارت قاعات املدارس والجوامع ومراكز الجمعيات الخيرية هي سكن النازحين، وفي القاعة الواحدة 
تعيش أكثر من عائلة يفصل بينهم ساتر قما�شي. هذا الحال لكثير من النازحين في الداخل استمر ألشهر عدة 
وسنوات، ما أدى إلى توقف املدارس عن التعليم كونها صارت مأوى للنازحين، وقد كنت شاهدة على هذه 
الحالة في مدينة حمص عندما نزح سكان األحياء التي تتعرض للقصف إلى األحياء األكثر أماًنا في املدينة 
وسكنوا في املدارس، استغربت حينها من الزيجات التي تعقد بين العائالت الساكنة ضمن تلك األمكنة، 
وكان العاملون في مجال اإلغاثة يلومون النازحين على تفكيرهم بالزواج مع انعدام حالة االستقرار وانعدام 
الشعور باألمان نتيجة عدم وجود املأوى الخاص والعمل، ولكن كان الجواب )املبرر الرئيس( لهم هو عدم 
إمكانية وجود مسكن مخصص لكل عائلة لذلك ال بّد من التزاوج بين العائالت الذين يسكنون غرفة واحدة 
أو قاعة واحدة لتسهيل التعايش بينهم حتى وإن كانت البنات قاصرات لم يبلغن السن القانونية للزواج. 
وكان أن عرضت صحيفة العربي الجديد تحقيًقا عن معاناة النازحين في الداخل في شباط/ فبراير 2017 
جاء فيه: “في السياق، تعاني مراكز اإليواء بمعظمها من اكتظاظ شديد. وعلى الرغم من أّن النازحين 
 مضطر إلى العيش مع عائلة أخرى في 

ً
جاؤوا بأكثرهم من بيئات اجتماعية محافظة، إال أّن أفضلهم حاال

غرفة واحدة. وفي بعض األحيان يصل عدد العائالت إلى عشر عائالت، كما في املستودعات أو املساجد 
واملدارس. وُيجَبرون جميًعا على التكّيف والعيش في مكان واحد مع عائالت غريبة، األمر الذي يفقد 
األفراد جميًعا حّقهم الطبيعي في التمتع بالخصوصية ويقّيد حركة النساء ولباسهّن طوال اليوم على 
 في خلق ما 

ً
مدى العام. ُيذكر أّن كثيرين يعمدون إلى فصل املساحات من خالل وضع بعض الستائر، أمال

يشبه الخصوصية“)35(.

)35(  https://bit.ly/3732M0v 

https://bit.ly/3732M0v
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انفالت القبضة األمنية في معظم املناطق السورية ب- 

إن نصف قرن من سيطرة القبضة األمنية على مفاصل الحياة في سورية لم يكن يعني وجود األمن واألمان 
في حياة املواطن الذي كان يخ�شى دائًما من أن تؤدي به أي كلمة يقولها أو وشاية مغرضة من أحدهم إلى 
الوقوع في قبضة أجهزة األمن املتعددة، لذلك عاش املواطن السوري تلك العقود في حالة يصح عليها املثل 

العامي )أم�شي الحيط وأقول يا ربي السترة( ظًنا منه أن الصمت هو األمن واألمان له ولعائلته. 

فرج عن كثير من املجرمين. انتشر 
ُ
بعد أشهر من الثورة في 2011 صدر قانون العفو الرئا�شي وبموجبه أ

هؤالء في املجتمع السوري، وبرزت ظاهرة العصابات اإلجرامية التي تسرق وتقتل وتخطف مقابل اعتقال 
النظام للناشطين والثوار املطالبين بالتغييرـ  

ومع هذا الوضع اختلط الحابل بالنابل ولم نعد نعرف هل الغائب عن بيته وعائلته مختطف من تلك 
العصابات اإلجرامية أم معتقل من أجهزة األمن. هذا الحال استدعى خوف العائالت على بناتهن من الوقوع 
في براثن الفساد واإلغواء باملال أو التحرش واالعتداء على شرفهن واالختطاف بقصد اإلتجار بأعضائهن 
والسبي من جانب تلك العصابات، وكان الحل بالنسبة إليهم تزويج بناتهن حتى وإن كّن قاصرات ظًنا منهم 

أن في الزواج ضبط لهن وحماية)36(.

إغالق املدارس في أغلب املناطق الخارجة عن سيطرة النظام لتعرضها للقصف، والتسرب من ج- 
املدرسة في مناطق النظام

أدى حصار النظام للمناطق الخارجة عن سيطرته إلى توقف الدراسة نهائًيا في تلك املناطق أما في مناطق 
النظام فقد خلقت الفو�شى وعدم وجود األمان حالة خوف لدى األسر من إرسال بناتهم وأبنائهم إلى املدارس، 
هذا التسرب مع عدم إمكانية تأمين النظام األمان في عمل املؤسسات التعليمية، األمر الذي فتح املجال أمام 
بعض األسر إلى تفضيل العودة للعمل بقانون العادات والتقاليد وتزويج بناتهن الصغيرات من أحد األقارب 

أو من رجل لديه مال على املخاطرة بإرسالهن إلى املدارس في ظل انعدام األمن واألمان. 

وفي تقرير ملوقع عنب بلدي بعنوان الزواج نتيجة غياب التعليم، جاء فيه “في سوريا تحديًدا التي 
الدراسة، وفق إحصائيات  في سن  املليوني سوري، ممن هم  التعليم حاجز  املتسربون من  فيها  تجاوز 
منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسيف(، وأصبحت ُجّل طموحات املراهقين من الشباب، في املناطق 
.)37()

ً
 من التأسيس ملستقبل يرونه مجهوال

ً
 التي تشهد نزاعات، البحث عن االستقرار والتأسيس لعائلة بدال

https://bit.ly/3i8xWKd :36(  تقرير عن االنفالت األمني للمرصد السوري لحقوق اإلنسان(

)37(   للمزيد انظر الرابط:
https://www.enabbaladi.net/archives/193400#ixzz6vCUjR0SC 

https://www.enabbaladi.net/archives/193400
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سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية داعش على مناطق شرق سورية وشمال شرقها وجبهة النصرة د- 
في إدلب

فرضت تلك التنظيمات قوانين جديدة على األسر التي لم تستطع الفرار من بطشها، ومنها تزويج الفتاة 
القاصر ألحد أفراد التنظيم األمر الذي رفع معدل زواج القاصرات في تلك املناطق. وهذا ما جاء في تقرير 
على موقع الحركة النسوية السوري بتاريخ 29 تموز/ يوليو 2020 بعنوان زواج القاصرات أزمة اجتماعية 

مستدامة: 

“ففي مدينة الرقة التي أصبحت بؤرة للتنظيم املتشدد تم استغالل األطفال، حيث تم تجنيد األطفال 
الذكور في صفوف التنظيم، وتزويج الفتيات لعناصره، ومن العوامل التي ساهمت في انتشار زواج القاصرات:

تف�شي الفقر، وقيام بعض األهالي بتزويج بناتهن قسًرا لعناصر التنظيم من املهاجرين، طمًعا أ. 
بالسطوة واملال ألن هؤالء كانوا يدفعون مبالغ طائلة مهًرا لـ)العروس(، خاصة إن كانت صغيرة السن.

ا من أن يطلبها داع�شي للزواج، وال مجال لرفضه.ب. 
ً
اضطرار األهالي لإلسراع في تزويج بناتهم، خوف

 والترهيب ج. 
ً
تي كان لها دوٌر كبير بتزويج القاصرات لعناصر التنظيم بالترغيب تارة

ّ
)كتيبة الخنساء( ال

خرى.
ُ
 أ

ً
تارة

 “عاًرا” و”مجلبة للفقر”، لذا د. 
َ
ذين ما يزال قسٌم كبير منهم يرى الفتاة

ّ
غياُب الوعي لدى األهالي ال

يزوجونها باكًرا إلزاحة )العبء( عن كاِهلهم.

النزوح، حيث وفد إلى الرقة عدٌد كبير من النازحين الذين جلبهم داعش من املناطق التي خسرها، ه. 
ولم يكن أغلبهم يملك ما يكفيه إلطعام أوالده، فقام بتزويج بناته لعناصر التنظيم لكي يضمن لقمة 
نَّ املخيمات وقدمن إلى الرقة فتم تزويجهن في أعمار دون الـ 

ُ
العيش، باإلضافة للفتيات اللواتي كن يقط

 من األمم املتحدة”)38(. 
ً

 غذائية مقدمة أصال
ً
15، وبـ )مهر( قدره سلة

الوضع املادي ال�شيء لسكان املخيمات في دول الجوار وانعدام فرص العمل:األمر الذي دفع العائالت إلى 
تزويج بناتهن القاصرات وقبض مهورهن، وفي إثر ذلك انتشرت ظاهرة )الخطابات( اللواتي يتاجرن في تزويج 

القاصرات في بعض مخيمات اللجوء في بداية األزمة خصوًصا في األردن.

وفي تقرير ملوقع )مكة نيوز( تحدث عن قاصرات مخيم الزعتري وعن الخطابات الناشطات ما بين 
السعودية ومخيم الالجئين في األردن: “تنشط ما بين السعودية ومخيم الالجئين السوريين في األردن، حركة 
ابات تجاوزن املحلية إلى ما 

ّ
تزويج بين راغبين بزيجات سرية وفتيات قاصرات سوريات، تسعى وراءها خط

وراء الحدود بمساعدة مستشار أسري يدير ما يشبه غرفة عمليات، مقابل 5 آالف ريال للزيجة الواحدة“)39(. 

)38( https://bit.ly/37oGJ4E
تقرير على موقع الحركة النسوية السوري بتاريخ 29 تموز/ يوليو 2020 بعنوان زواج القاصرات أزمة اجتماعية مستدامة

)39(   تقرير ملوقع مكة نيوز عن قاصرات مخيم الزعتري والخطابات الناشطات ما بين السعودية ومخيم الزعتري في األردن
https://bit.ly/2VCTRQE
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دعوات دينية إلكمال نصف الدين ومكافحة الفساد األخالقيه- 

وقد ظهرت هذه الدعوات خصوًصا في مناطق املعارضة التي تسيطر عليها الفصائل اإلسالمية، إذ فرضت 
تعاليم دينية بدعوى مكافحة الفساد األخالقي لتثبت للمجتمع السوري املحافظ أن هدفها إصالح ما أفسده 

النظام، األمر الذي فتح الباب واسًعا أمام تزويج األبناء والبنات القاصرات في تلك املناطق)40(.

تشخيص ظاهرة زواج القاصرات ضمن ظروف الحرب والتدهور القتصادي في . 3
مناطق سيطرة النظام 

في هذا القسم من البحث في زواج القاصرات في الداخل السوري ُسلط الضوء على انتشار هذه الظاهرة 
في مجتمع محافظة دمشق وريفها وفي محافظة السويداء، بما أن دمشق املدينة العاصمة وهي األقل 
تضرًرا من نتائج الحرب من حيث دمار البنية التحتية حيث تتمركز فيها وتسيطر عليها القوى األمنية والفرق 
العسكرية وإدارات أجهزة املخابرات التابعة لنظام األسد ، وبنفس الوقت فقد نالها ما نال غيرها من املدن 
من تدهور اقتصادي أثر على حياة سكانها. أما أغلب مناطق محافظة ريف دمشق فكان نصيبها من ويالت 

الحرب كبيًرا بدًءا من الحصار إلى التدمير ثّم التهجير.

واختير مجتمع محافظة السويداء للدراسة ألن السويداء محافظة بقيت تحت سيطرة النظام من جهة 
وتتبع مذهبًيا للطائفة الدرزية التي لها قوانينها الخاصة في األحوال الشخصية من جهة أخرى، ولوجود 
عصابات للنظام فيها عاثت بمجتمعها وتسببت -وما زالت- بكثير من املشكالت إضافة إلى أن كثيرين من أهالي 

مدينة السويداء خرجوا في مظاهرات ضد النظام وما زال صوتهم مرتفًعا. 

تشخيص الظروف املؤثرة في انتشار زواج القاصرات في دمشق وريفها من 2011 إلى 2021أ- 

معت املظاهرات في دمشق واتجه ثوارها إلى ريفها الثائر الغوطة وداريا وأضحت دمشق املدينة بالنسبة 
ُ
ق

إلى سكان باقي املدن السورية التي احتدم فيها القتال كحمص ودرعا وحماه وإدلب ومدن شرق الفرات مدينة 
آمنة نوًعا ما لذلك شهدت نزوًحا إليها من املحافظات األخرى التي اشتد عليها القصف وبخاصة من مدينة 
حمص خالل األعوام 2012 و2013 و2014. وازدادت في شوارع دمشق مظاهر التسول والتشرد وقضاء 
الليل في الحدائق، إضافة إلى الخطف والسرقات والتسيب وانتشار الجريمة نتيجة انفالت القبضة األمنية 

والتشبيح للنظام من أفراد وعصابات. 

 لم يتوقف العمل في املؤسسات الحكومية واألعمال الخاصة في مدينة دمشق طوال السنوات العشرة، 
ولكن تدهور الليرة السورية أدى إلى ارتفاع أسعار السلع واملواد األساسية ارتفاًعا جنونًيا كانت نتيجته ضيًقا 

كبيًرا في حياة السكان مع خوف كبير وذعر من إظهار التأفف من الوضع بعامة. 

)40(  تقرير في موقع عنب بلدي بعنوان في سورية طفل يربي طفل:
https//:www.enabbaladi.net/archives193400/ 

https://www.enabbaladi.net/archives/193400
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هذا الوضع االجتماعي واالقتصادي املتردي في العاصمة كان له أثره في ارتفاع نسبة زواج القاصرات حيث 
ارتفعت النسبة إلى 13 % في 2016 ثم ارتفعت في العام التالي إلى 19 % بعد أن كانت ال تتجاوز 3 % قبل األزمة 
وأغلبها عقود عرفية، بحسب ما كشفه القا�شي الشرعي األول بدمشق لصحيفة الوطن السورية املوالية 
للنظام بتاريخ 3/18 /2019، وذكر املعراوي في تصريحه “أن حاالت زواج القاصرات في دمشق ارتفعت من 
أكثر من 24 ألف حالة في العام 2017 إلى 28 ألف في العام املا�شي”)41(، أي في 2018، مؤكًدا أن هذا االرتفاع 
زاد أيًضا في حاالت الطالق التي بلغت نسبتها 25 % في 2016 بحسب إحصاءات املحكمة الشرعية وارتفعت 
في العام الذي تاله إلى 31 %. ووضح أن اإلحصاءات الرسمية عن أطفال مجهولي النسب في األزمة لم تتجاوز 

200 طفل بحسب أمين السجل املدني. 

وقد أكدت املحامية والناشطة النسوية الحقوقية من دمشق السيدة اعتدال محسن)42( هذه املعلومات 
في تقريرها الذي قدمته للدراسة وشخصت به واقع زواج القاصرات في دمشق وريفها، تضمن لقاءات مع 
قاصرات تزوجن قبل بلوغهن السن القانونية، وأجرت دراسة صغيرة عن العنف ضد املرأة وذلك على عينة 

من الزوجات القاصرات من دمشق وريفها بلغ عددهن 54 قاصًرا. وخرجت بنتيجة مفادها: 

“أن أعلى نسبة عنف كانت لقاصرات عانين من الزواج القسري ومن ثم الحرمان من املوارد وبعدها 
العنف النف�شي وأخيًرا العنف الجسدي وجاءت النسب كما التالي: 

7.4 % من نسبة النساء القاصرات يعانين من عنف نف�شي 

10.8 % من النساء القاصرات يعانين الحرمان من املوارد

12.9 % من النساء القاصرات يعانين من الزواج القسري

4.3 % من النساء القاصرات يعانين من العنف الجسدي”. 

أما عن أسباب زيادة نسبة الزواج املبكر في دمشق وريفها، فقد حددتها األستاذة اعتدال من خالل 
الحاالت التي تراجعها بقصد االستشارة والخدمة القانونية باآلتي: 

النزوح والتهجير وخسارة األمالك واألرا�شي زاد رغبة األهل في الحصول على استقرار مكاني وحياة أفضل 
البنتهم القاصر

تدني مستوى التعليم لدى املراِجعات والتسرب من املدرسة والجهل. 1

 زواج األقارب. 2

 الفقر املدقع. 3

)41(  تقرير ملوقع موزاييك سوري بعنوان ارتفاع نسبة زواج القاصرات في دمشق:
https//:bit.ly3/rCGf47 

)42(  اعتدال محسن محامية وناشطة حقوقية من دمشق. 

https://bit.ly/3rCGf47
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عدم وجود الحامي واملدافع عن شرف القاصر وبخاصة في ظل انتشار الفساد واإلغواء بسبب . 4
انفالت القبضة األمنية والخوف من التحرش واالغتصاب والخطف الذي ارتفع معدله في سنوات الحرب.

 العادات والتقاليد ومنها االعتقاد السائد لدى فئات من املجتمع بأن الزواج املبكر يوسع دائرة . 5
الخصوبة للمرأة.

 الوحدة وموت املعيل بسبب الحرب. 6

 العنف األسري وهرب الفتيات من عائالتهن . 7

 الخاطبون األغنياء. 8

 املؤثر الديني بدافع االقتضاء بشرع هللا بحسب ادعاء البعض. 9

تخلص األهل من الفتاة بسبب خوفهم من أن تصبح عانًسا وبخاصة بعد قلة الرجال بسبب . 10
الحرب

 وفي ما يأتي نعرض شهادتين لحالتين من زواج القاصرات بعد 2011 أرسلتهما من ضمن تقريرها األستاذة 
اعتدال محسن وبناء على طلب الشاهدتين لن يتم ذكر األسماء وسوف نستعيض عن االسم والكنية 

بالحرف األول من كليهما: 

الحالة األولى: السيدة )س/ص( تبلغ من العمر تسعة عشر عاًما بتاريخ املقابلة، وهي من ريف دمشق، 
تزوجت بعقد شيخ )براني( وهي في الرابعة عشرة من عمرها. تقول هذه السيدة إنها كانت تعلم بتاريخ الزواج 
أنها صغيرة وقاصر، ولكن أصابت العائلة مصيبة إذ توفي االبن الوحيد لها، وأصيب الوالد عندما هبط 
سقف منزلهم عليه نتيجة القصف وأصبح عاجًزا عن الحركة، وصارت والدتها هي املعيل للعائلة من عملها 
بالخياطة لكن املردود لم يكن يكفي، إضافة إلى خوف األهل من تحرش الرجال ببيت فيه فتاة صغيرة من 
دون وجود أب قادر على حمايتها بحسب قولها، ولذلك كان الزواج ستًرا لها وحماية على الرغم من أن املهر 

 جًدا. وتضيف الزوجة القاصر: 
ً

كان قليال

كان زوجي في الخامسة والعشرين من عمره وفي بداية الزواج كانت معاملته جيدة لكن أمه صارت تختلق 
املشكالت نكاية بي، حتى صار يضربني كلما رآني، وكونه يعمل في اللجان الشعبية صار يهددني بالسالح الذي 
يحمله إن لم ألبي طلباته فوًرا وبخاصة الجنسية الغريبة منها. وعند سؤالها عن أوالدها قالت: لم أنجب حتى 
اآلن بسبب ضعف في رحمي وهذا األمر جعل زوجي يعذبني ويضربني أكثر، لقد أجهضت أكثر من مرة وفي أحد 
املرات حذرني الطبيب من ضرر كبير في الرحم إن لم أتوقف عن الحمل حتى أتعافى نهائًيا، لكن زوجي وأهله 

كانوا مصّرين على اإلنجاب ودائًما كانت والدته تقول لي إن ابنها وحيد وزّوجته حتى تفرح بنسله. 

وبسؤالها إن كانت قد حاولت استشارة أي من املنظمات املدنية أو الناشطات النسويات ملساعدتها قالت: 

زرُت إحدى الجمعيات التي تعنى بأمور املرأة والحامل والطفل من أجل الفحص وعاينتني مرشدة نفسية 
بعد أن عرضت على طبيب نف�شي أكّد أنني أعاني حالة اكتئاب شديد، أما الطبيب النسائي فقد أكد أنني 
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مجهدة بسبب تكرار الحمل الفاشل. 

بعد الحديث مع الفتاة تقول األستاذة اعتدال: “لقد زرت أهلها وتحدثت مع أبيها وأمها، كان الوضع 
مأساوًيا باملطلق فاألب بحالة يرثى لها ويبرر ما فعله أنه كان من املمكن أن تتعرض ابنته لالغتصاب أو 
الخطف وهو غير قادر على حمايتها، )لكن لو كان األمر أفضل ولم نمر بهذه الظروف لكنت علمتها وربيتها 
أحسن تربية( هكذا قال. لقد كان الندم واضًحا بسبب الحالة التي وصلت إليها الفتاة على األب واألم التي 
كانت طوال الجلسة تقول: “هذا نصيبها”. وتبين من الحديث مع األب أن الزواج ما زال قائًما، ولكنه لم 
ُيسجل ولهذا ما زالت الفتاة في السجالت الرسمية عازبة، لكن االبنة عادت لتعيش في بيت والدها بعد أن 
تزوج زوجها عليها للمرة الثانية من فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاًما. الفتاة اليوم ترغب بإكمال تعليمها 

وتتمنى لو أنها لم تتزوج ولكن شاءت الظروف“. 

الحالة الثانية: أرفقت األستاذة اعتدال محسن بتقريرها لقاءات عدة مع قاصرات أغلبها كان الفقر 
والعوز املادي هو سبب زواج القاصر فيها، أما هذه الحالة الثانية فقد اخترتها من بين الحاالت املقدمة 
لعرضها ضمن الدراسة ألنها تختلف في مبررات الزواج عن غيرها وفيها دالالت على قناعة الزوجة القاصر 
بزواجها، فهي من أحد أحياء دمشق القديمة وجاء في التقرير أنها قد تزوجت في الخامسة عشرة من عمرها 
وُعقد عليها وُسجل الزواج رسمًيا بموافقة القا�شي الشرعي، أما عن أسباب الزواج املبكر التي وردت في 
إفادتها، فكانت أن العائلتين ميسورتان وأن الزواج سترة وحفظ للعرض والفرج ثّم تبين من الحديث أن 
زوجها هو ابن عمها. هذا الزواج يسمى بالحيار وهو من العادات والتقاليد القديمة الدارجة حتى اليوم في 
بعض البيئات املجتمعية في سورية، فمنذ والدة الفتاة تسمى ألحد أبناء عمها. كان مقدم املهر في هذه الحالة 
عدًدا من الليرات الذهبية، أما املؤخر فكان مئة مليون ليرة سورية، وقد قدم لها مصاغا جيًدا هدية، وتقول 
إن معاملة زوجها وأهله لها جيدة، ولكن ال يوجد لديها أطفال لآلن بسبب تكرار اإلجهاض، وتوقفت عن 

الدراسة بعد أن حصلت على الشهادة االبتدائية. 

األستاذة اعتدال محسن في تقريرها كتبت أنها من خالل دراستها لحاالت زواج الصغيرات القاصرات 
اللواتي ترددن إلى مكتبها في دمشق منذ بداية األزمة حتى اليوم، خلصت إلى عدد من النتائج التي لها تأثير كبير 

في نمو املجتمع في دمشق وريفها، ولخصتها بما يأتي: 

زيادة نسبة األمية بسبب تسرب الفتيات من املدرسةأ. 

زيادة نسب الطالق بسبب فشل مثل هذه الزيجاتب. 

سجلت مجموعة من النساء أمراًضا نفسية عدة مثل االكتئاب والعزلة االجتماعية، كما لدى ج. 
بعضهن مشاعر الخوف الدائم والدونية وتأليه الرجل وبخاصة في الحاالت التي يكون الزوج أكبر من 

الزوجة القاصر بما يتعدى عشر سنوات. 

االختالل في النمو والنضج النف�شي والعاطفي للفتيات يؤدي حتًما إلى خلل اجتماعي واضح فال د. 
تستطيع الفتاة االنخراط في املجتمع بشكل صحيح وأغلب الحاالت إما أن تنغلق على نفسها أو تتحول 

لإلتجار بالجسد املحرم وهذا الجسد الصغير يجلب كثيرين من طالب املتعة الحرام. 
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عدم قدرة الصغيرة على رعاية األطفال وفق متطلباتهم.ه. 

الخالفات الزوجية املستمرة بسبب عدم التوافق الزوجي وعدم التوافق الجن�شي الذي يترك آثاًرا و. 
هدامة في الزواج الذي إن استمر ينتهي باالنفصال النف�شي داخل املنزل الواحد. 

صدمة ليلة الزفاف من أهم العالمات املميزة لدى كل الفتيات اللواتي أكدن أن هذا لم يكن ز. 
متوقًعا ولم يخطر في بالهن بهذه الصورة وبخاصة النساء اللواتي نزفن ليلة الزفاف.

الجهل بالنظافة الداخلية لألجهزة التناسلية أدى إلى عدد من األمراض وبخاصة إذا كان الزوج ح. 
متعدد العالقات. 

تتعرض املرأة للفقر الشديد واالعتماد على الرجل بسبب عدم التعليم والقدرة على االنخراط في ط. 
سوق العمل وهذا يؤدي إلى استمرار العبودية للرجل

لقت الفتاة وليس لها معيل وال تعليم وال عمل فإن املالذ الوحيد لها هو سوق النخاسة ي. 
ُ
إذا ط

والدعارة

املسؤوليات الكبيرة امللقاة على ظهر الصغيرة ليس باإلمكان حملها وهذا ما يؤدي بها إلى االنهيار. ك. 

وعن تشخيص حالة زواج القاصرات في مجتمع مدينة داريا التابعة ملحافظة ريف دمشق يقول الناشط 
إبراهيم خوالني وكان أحد أعضاء املجلس املحلي ملدينة داريا منذ 2012 حتى 2016: 

“إن عدد سكان مدينة داريا أكثر من 200.000 نسمة، لكن مع بداية حصار النظام للمدينة نزح جزء 
كبير من السكان خالل األشهر األولى، حيث كان هناك بعض الطرق الفرعية، فلم يبق من السكان إال ما 
يقارب 6000 نسمة في 2013، ثم ارتفع العدد في 2014 بعد هدنة مدينة معضمية الشام املجاورة ملدينة 
داريا، ليصل إلى 13.000، وكانت بعض العائالت تأتي من دمشق إلى معضمية الشام، ومن ثم إلى داريا، 
عن طريق دفع مال لحواجز النظام هناك، وفي هذه املرحلة شهدت املدينة نوًعا من االستقرار، وتزوج 
-بحسب تقديري- أكثر من 300 شاب في املدينة، من املدنيين واملقاتلين. لكني ال أستطيع تحديد نسبة زواج 
القاصرات في تلك الحاالت، إال أنني أعرف بعًضا منها، ولتحديد الظروف التي كانت في تلك املرحلة ال بّد 
لنا من أن نعرف أن الوضع االجتماعي في املدينة قد تغير تغيًرا كبيًرا، فجزء كبير من املقاتلين الذين كانوا 
ضمن فصائل الجيش الحر شباب تراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة. وعدد املدنيين، على الرغم من ارتفاعه 
 قياًسا إلى عدد سكان املدينة قبل الثورة. ال بد لنا أيًضا أن نعرف أن الوضع 

ً
في بعض األوقات، كان قليال

ا جًدا، وهذا يشمل املدنيين واملقاتلين والناشطين. 
ً
النف�شي لكل من يعيش تحت الحصار كان صعًبا وضاغط

وبطبيعة الحال، املجتمع في مدينة داريا مجتمع محافظ أو متدين تديًنا شعبًيا، وقد كان متوسط سن 
الزواج في داريا قبل بداية الثورة السورية -بحسب تقديري- بين عمر 17 و23 سنة. ومن الظروف الصعبة 
التي كان يعانيها املحاصرون في ذلك الوقت ضيق الحال املعيشية، وغالء األسعار، وندرة املواد الغذائية، 
وجزء كبير من العائالت التي بقيت في املدينة كان بقاؤها بسبب الفقر وقلة الحيلة، وعدم قدرتهم على تأمين 
معيشتهم في حال خروجهم من املدينة ونزوحهم، لذلك نجد بعض العائالت يرضون بتزويج بناتهم في سن 

مبكرة تخفيًفا من أعباء املعيشة الضاغطة.
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كانت حاالت الزواج تتم عن طريق كاتب شرعي يعقد القران بين العروسين بحضور األهل وعدد من 
األصدقاء، ويسجل كل عقود الزواج في سجل خاص يحتفظ به، ونستطيع أن نقول إن العدد األكبر من 
البنات دخل إلى املدينة من طريق معضمية الشام في أثناء الحصار، وبقية البنات عشن الحصار منذ بدايته.

 ال نستطيع تحديد عدد حاالت زواج القاصرات ألن سن الزواج بالنسبة إلى البنات في املدينة في األصل 
ًرا، فمعظم البنات يتزوجن في مرحلة التعليم الثانوي، أو في مرحلة الجامعة”)43(. 

ّ
ا مبك ُيعّد سنًّ

تشخيص الظروف املؤثرة في انتشار زواج القاصرات في محافظة السويداء منذ 2011 حتى ب- 
اليوم

تحظى محافظة السويداء برمزية خاصة على الخريطة السورية ألنها مركز الطائفة الدرزية في سورية 
من جهة وبقيت خاضعة لسيطرة كلية من نظام األسد ما بعد 2011 من جهة أخرى على الرغم من أنه بين 
الحين واآلخر تخرج بمظاهرات مناهضة له بسبب ما تعانيه من سوء األحوال املعيشية، والجدير بالذكر 
أن شباب املحافظة رفضوا االلتحاق بالخدمة اإللزامية منذ مطلع أحداث الثورة السورية في 2011 وكان 
لرفضهم نتائج على صعيد معامالت األحوال الشخصية ومنها معامالت الزواج التي ال يمكن تثبيتها من دون 

وجود ورقة الخدمة اإللزامية. 

ملا تقدم وقع الخيار على محافظة السويداء نموذًجا ثانًيا من الداخل السوري الذي يسيطر عليه النظام 
لتشخيص واقع زواج القاصرات فيها. 

فريق البحث في محافظة السويداء قدم للدراسة تشخيًصا لواقع الزواج في مجتمع السويداء وزواج 
القاصرات تحديًدا وأفادتنا بالتقرير اآلتي: 

ليس هناك أي صالحية ألي رجل دين في الطائفة الدرزية لكي يسمح بعقد زواج دون السن القانونية 
أو حتى مع تحقق شرط السن وفًقا للقانون ألن املادة 307 من قانون األحوال الشخصية السوري الخاص 

بطائفة املوحدين الدروز التي حصرت هذا الحق بقا�شي املذهب حيث جاء في الفقرة)أ( منها:

)يتثبت القا�شي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد(.

واملعروف أن قا�شي املذهب هو رجل قانون وليس رجل دين وليس له أي صفة دينية، إنما صفات تخص 
النزاهة والشرف والعقل والحكمة أكثر من املعتاد. لذلك ال دور قانونًيا معترف به للعقد العرفي أو ما يعرف 
بعقد املشايخ الشفوي، وفي حال الزواج دون الثامنة عشرة من العمر، فإنه يتم وفًقا للمادة 18 من قانون 
األحوال الشخصية السوري التي ُعدلت بموجب القانون رقم )4( لعام 2019 فمنحت القا�شي الشرعي 
صالحية اإلذن بزواج القاصر إذا ثبت له صدق ادعاء املراهقين طالبي الزواج البلوغ بعد إكمالهما الخامسة 
عشرة. ولكن بناء على إفادة أحد املحامين باملحكمة املذهبية فإنه في معظم الحاالت ال تتم موافقة قا�شي 

املحكمة على هذا الزواج إال إذا كان ثبت له بالتقرير الطبي وجود حمل ألكثر من أربعة شهور. 

في استنبول وكان  أحد أعضاء   
ً
يقيم حاليا إبراهيم خولني  الناشط  للدراسة  في داريا قدمه  القاصرات  تقرير  مكتوب عن زواج     )43(

املجلس املحلي ملدينة داريا من عام 2012 حتى العام 2016 
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وتضيف الناشطة أمل من فريق البحث في السويداء: 

 نتيجة شح الدراسات التي تناولت زواج القاصرات في محافظة السويداء، ال توجد إحصاءات رسمية 
أو نسب يمكن االعتماد عليها، وكمحاولة لتحديد الفارق النسبي بين انتشار زواج القاصرات قبل 2011 
وبعده، اعتمدت على إجراء مقاربة لعينة مختارة من مواليد عام 1984 بمساعدة مديرة إحدى املدارس 
اإلعدادية وبعد مراجعة السجالت في املدرسة وصلنا إلى نتيجة مفادها أنه في 1999 كان يفترض وجود 70 
طالبة في تلك املدرسة في الصف التاسع بحسب السجالت الرسمية وقد تسرب منهم 25 طالبة، ومن خالل 
ذاكرة املديرة ومعرفتها بمجتمعها الريفي ومتابعتها لطالباتها فإن 9 طالبات من أصل 70 طالبة تركن الدراسة 
وتزوجن في عمر السادسة عشر، وبذلك تكون نسبة الفتيات الالتي تزوجن تحت السن القانونية 12.8% 

وجميعهن تزوجن في سن 14 و 15. 

وجاء أيًضا في التقرير الوارد للدراسة من فريق البحث في السويداء: 

إن هذا الزواج كان يتم من خالل عقد شيخ من شيوخ الطائفة، ويسمى عقًدا دينًيا على أن يثّبت في 
املحكمة املذهبية بعد أن تكمل الفتاة السن القانونية املسموح به في تثبيت الزواج. تلك الزيجات ال يمكن 
التكهن بنتائجها ألنها أصبحت قديمة وتندرج ضمن السياق الطبيعي للمجتمع، ولكن تعد األسر التي تزّوج 
بناتها في عمر مبكر في مدينة السويداء أسًرا بسيطة وفقيرة وغير متعلمة وال تملك الوعي الكافي إلدراك اآلثار 

السلبية التي تترتب على تلك الزيجات. 

أما عن الوضع االقتصادي في املحافظة ومدى تأثيره في زواج القاصرات، تقول الناشطة أمل: 

“بعد العام 2011 م وبسبب طول مدة الحرب في سورية ألكثر من عشر سنوات فإن الوضع االقتصادي 
النمط  باملجتمع السوري كان لسكان محافظة السويداء نصيب منه، عدا عن أن  الذي حال  ال�شيء 
االقتصادي السائد لدى شريحة واسعة من مجتمع السويداء األقرب إلى النمط الريفي الزراعي حيث تعد 
تلك الشريحة من معدومي الدخل نتيجة تدهور القطاع الزراعي بشكل عام خالل السنوات األخيرة إما 
نتيجة النزاع أو لعوامل مناخية، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن 40 % من مجتمع السويداء يعتمد دخله األسا�شي 

على القطاع الحكومي )الوظائف( إضافة إلى مزاولة مهن أخرى داعمة للدخل”. 

ويتحدث تقرير فريق البحث عن ازدياد نسبة التسرب من املدرسة للطالب والطالبات خالل مدة النزاع 
بسبب سوء األمن واألمان في كثير من املناطق النائية والبعيدة عن مركز املدينة كاألرياف الشرقية ملحافظة 
السويداء، إضافة إلى ارتفاع تكاليف املعيشة والتعليم والنقل، وأيًضا عدم وجود الرغبة لدى كثير من 
الفتيات ما دون الخامسة عشرة في متابعة التعليم وممانعة األهل لعمل الفتاة خارج املنزل في املناطق 
 أو سبًبا رئيسًيا للزواج بعمر مبكر للفتيات وبشكل 

ً
كر أعاله يعد عامال

ٌ
الريفية تحديًدا، لذلك فإن كّل ما ذ

طوعي بإرادتهن. مع األخذ بالحسبان أن الزواج املبكر تقليد شائع منذ القديم وما زال مستمًرا. 

 جديًدا يضاف إلى األسباب 
ً

ويضيف التقرير: تعد هجرة شباب السويداء ما بعد 2011 خارج البالد عامال
التي ذكرتها، تدفع الفتيات في محافظة السويداء للزواج املبكر، فنقص أعداد الشباب بشكل كبير أصبح 
ظاهرة اجتماعية بارزة في املحافظة تنعكس بدورها على نقص الفرص بالحصول على شريك مناسب 
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للفتيات في مجتمع محافظة مغلق. 

وورد في التقرير أن هنالك عامل آخر من الضروري اإلضاءة عليه وهو وضع الفتيات في األوساط الدينية 
املحافظة لدى الدروز )فئة املشايخ( حيث تحرم الفتاة من التعليم والعمل لدى تلك العائالت ويتم تزويجها 
في عمر مبكر نتيجة التقاليد املحافظة التي تتحكم في تلك الفئات، ولكن ال يمكن الحصول على معلومات 
دقيقة حول وضع الفتيات اللواتي أجبرن على الزواج املبكر لدى تلك الفئات نتيجة التكتم الشديد منهن 

وعدم مخالطتهن أي فرد من خارج أوساطهن. 

أما عن طريقة العقد على القاصر لدى أبناء الطائفة الدرزية في السويداء، فقد أفادتنا الناشطة أمل 
نعيم)44( بما يأتي: 

يتم الزواج الديني لدى أبناء الطائفة الدرزية في السويداء من خالل ما يعرف بعقد املشايخ، وهو تقليد 
اعتادت عليه املجتمعات يعقد من خالله القران شفهًيا من قبل رجل دين درزي مهيأ لهذا الدور بحضور 
وكيلي العريس والعروس وعدد من املشايخ واألقارب بصفة شهود على عقد القران، وهدف العقد بهذا 
الشكل هو اإلشهار، ولم يكن يوجد في ما م�شى أي وثيقة مكتوبة توثق هذه العملية إال أن شهادة أي من 
الحضور تثبت صحة عقد القران ويؤخذ بها. أما بعد 2014 ومع ظهور تحوالت مفصلية في السياق العام 
للطائفة الدرزية في السويداء، ونتيجة النزاع الذي دّب في أوساط مشيخة العقل في السويداء)45(، وانقسام 
هذه املؤسسة التي تعد أعلى سلطة دينية لدى الطائفة الدرزية، وبعد إطالق الشيخ حكمت الهجري على 
 إلغاء دور كل من شيخي العقل اآلخرين )جربوع والحناوي( 

ً
نفسه في 2014 صفة شيخ العقل األول محاوال

ليؤكد تقدم منزلته وعلو منصبه عن قرينيه اللذين قاما بدورهما بردة فعل على ذلك بإطالق صفة )دار 
طائفة املسلمين املوحدين الدروز( على مقام )عين الزمان()46( وهو املكان األبرز دينًيا ومقر مزاولة عملهما، 
 إلغاء دورهما 

ً
األمر الذي دفع بالشيخ حكمت إلى إعالن نفسه رئيًسا روحًيا لطائفة املسلمين املوحدين محاوال

ومبرًرا ذلك بأن الرئيس بشار األسد قد أوعز بذلك. وهكذا قامت دار الطائفة الدرزية في السويداء بمأسسة 
شؤون الطائفة في مناطق نفوذها، واعتماد نظام املكاتب وختم رسمي لها، وأصدرت تعميًما على املجالس 
الدينية والّسياس واألئمة التابعين لها في 2016 بوقف التعامل بالعرف السائد في عقد القران الشفهي، 
واعتماد عقد القران الورقي الذي تمت صياغته وتبنيه من قبل دار الطائفة في السويداء، حيث يتم تسجيله 
في وقت الحق في ديوانها وإعطائه رقًما تسلسلًيا ومهره بختم دار الطائفة وتوقيع مشيخة العقل املمثلة في 
الشيخ يوسف جربوع والشيخ حمود الحناوي، حيث تضمن العقد مجموعة من الشروط التي تكفل حقوق 
الزوجين وأهمها بند السن املسموح به لعقد القران لكال الجنسين بما يتوافق مع قانون األحوال الشخصية 

)44(   أمل نعيم: ناشطة حقوقية من فريق العمل بالدراسة في محافظة السويداء

)45(  في جبل حوران في سورية فإن أول من دعا إلى تنصيب شيخ عقل للطائفة كان حاكم الجبل آنذاك حمدان الحمدان عام 1803، لكي 
يتولى شؤون الطائفة شخص موثوق، فوقع االختيار على الشيخ إبراهيم الهجري لتميزه دينًيا، وأصبحت بلدته )قنوات( مركًزا للرئاسة الروحية 
حتى اليوم، وبعد تغير الخريطة السياسية في الجبل مع موجات النزوح الجديدة عام 1860 وصعود نجم آل األطرش تّم اختيار ثالثة مشايخ 
آخرين يعملون مًعا ومركزهم )عين الزمان( في مدينة السويداء وهو املقر الرسمي لشؤون الطائفة الدينية أطلق على املشايخ الجدد اسم الرؤساء 
الروحيون ثم تغير ليصبح مشايخ العقل بحسب التسمية الحالية، وهم الشيخ الهجري وجربوع والحناوي، ويتوارثون املنصب بين أوالدهم أو 

ضمن األسرة الواحدة من دون النظر في الكفاءة أو املعرفة الدينية أو الحضور االجتماعي.

)46(  مقر ومركز ديني ومكان مقدس في مدينة السويداء
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السوري. 

وقد قام فريق البحث في محافظة السويداء بزيارة لشيخ العقل يوسف جربوع)47( وأجرى معه حواًرا 
خاًصا بالدراسة حول مبررات اعتماد هذا العقد الورقي املكتوب في عقد القران: فأكد الشيخ جربوع أنه: 
“نتيجة ملف التجنيد اإلجباري ووجود اآلالف من شباب السويداء الفارين من الخدمة اإللزامية والذين 
بدورهم ال يستطيعون الحصول على أي وثيقة رسمية من أي دائرة حكومية، ومع وجود شرط أسا�شي في 
تثبيت الزواج لدى املحكمة املذهبية الحصول على موافقة شعبة التجنيد فكان من الضروري اعتماد هذه 
الخطوة ملساعدة الشباب من أبناء السويداء املقدمين على الزواج لتثبيت زواجهم بوثيقة شبه رسمية 
تضمن حقوق املتعاقدين، وبالطبع هذه الطريقة في التوثيق تعود بالنفع على الكل سواء في حالة كان الشاب 
ا من الخدمة اإللزامية أو في حالة كانت الزوجة قاصًرا لم تتم السن القانونية وتحصل هذه التجاوزات  فارًّ

على القانون في القرى النائية حيث من الصعب إلزامهم بالقانون”. 

وأضاف سماحة الشيخ جربوع في حديثه مع فريق البحث: إن هناك طلب كبير على هذه الوثيقة من أبناء 
الطائفة الدرزية في املهجر ودول اللجوء في أوروبا الستكمال عملية لم الشمل ألسرهم وأبنائهم في سورية، 
حيث تعترف الحكومات األوروبية بختم مشيخة العقل وبهذا العقد وتعتمده بعد تصديقه في الخارجية، 
ولكن وفي السياق نفسه ال يوجد أي اعتراف قانوني من املحكمة املذهبية في السويداء بعقد القران الصادر 
من دار الطائفة الدرزية نتيجة الصراع بين السلطة الرسمية املمثلة في األجهزة األمنية ودار الطائفة الدرزية، 
حيث ال تعترف الحكومة السورية إال بمقام الرئاسة الروحية )الرئيس األول حكمت الهجري( الذي نصبته 
ودعمته. لذلك ال يمكن ألبناء السويداء تثبيت زواجهم الصادر عن دار الطائفة في املحكمة املذهبية إنما 
تبقى الوثيقة قرينة مادية تثبت صحة عقد القران في ظل السياق األمني السائد في السويداء وعجز الشبان 
عن تثبيت زواجهم قانوًنا، وكذلك بالنسبة إلى الزواج الذي يتم فيه تجاوز القانون بشرط السن. وأكد 
سماحة الشيخ جربوع التزام دار الطائفة بعدم عقد أي قران ألي فتاة لم تتم السن القانونية التي نص عليها 
القانون السوري الجديد وهو 18 عاًما، مؤكًدا وجود بعض التجاوزات في القرى النائية التي ال يمكن إلزامها 

بذلك”.

وتشير املتعاونة من فريق البحث من السويداء أمل نعيم أنه بحسب ما أفادها به أحد املحامين املعروفين 
ثبت في املحكمة املذهبية بإذن القا�شي قليلة جًدا وال 

ُ
في السويداء، فإن نسبة الزواج لصغيرات السن التي ت

تتجاوز الواحد باأللف. بينما ال توجد إحصائية رسمية ألعداد الفتيات اللواتي زوجن تحت السن القانونية 
بشكل غير رسمي لذلك اعتمدنا على مسح سابق كنا قد عملنا عليه ضمن برنامج )املدرسة اشتاقتلك( 
التابع ملنظمة اليونيسيف خالل 2016 إلحصاء عدد الطالب والطالبات املتسربين واملتسربات من املدارس 
في محافظة السويداء ومعرفة أهم أسباب التسرب حيث أظهر تحليل نتائج املسح أن %6 من الفتيات 
املتسربات من املدرسة ما دون سن 15 نتيجة زواجهن املبكر، وكانت األعداد الكبرى في القرى النائية ولدى 
شريحة العائالت املحافظة دينًيا.وفي ما يأتي شهادة إلحدى املبحوثات في مدينة السويداء وتدعى )ح.أ( وقد 
ا على خصوصيتها، وتبلغ من العمر بتاريخ هذا اللقاء 19 عاًما، بينما تزوجت بعمر 

ً
قمنا بترميز االسم حفاظ

م إخوتها الذكور فيها 
ّ
16 سنة نتيجة ظروف أهمها الوضع املادي ال�شيء لألسرة نتيجة وفاة األب، وتحك

)47(  يوسف جربوع شيخ عقل الطائفة الدرزية في محافظة السويداء
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وأخواتها، وتركها للمدرسة في الصف الثامن لعدم رغبتها في التعلم ومتابعة الدراسة، تقول: 

ِطبت مدة عامين لشاب من أبناء القرية يكبرني عشرين عاًما بعد أن تركت الدراسة، ثم عقد قراني 
ُ
“خ

بعقد مشايخ شفوي وتزوجته قبل أن أبلغ تمام السادسة عشرة، من دون أن يثبت الزواج في املحكمة 
املذهبية، وانتقلت لإلقامة معه في غرفة متواضعة على أطراف مدينة السويداء، وبدأت العمل عاملة نظافة 
في أحد املطاعم بساعات عمل طويلة وأجر زهيد من دون عقد عمل رسمي. ونتيجة الوضع االقتصادي 
بشكل عام في املدينة وعدم قدرة زوجي وقدرتي على تأمين الحد األدنى من متطلبات الحياة في ظل مردودنا 
املادي الشحيح الذي ال يكفي لتوفير حياة كريمة للعائلة، بدأت تدب الخالفات بيننا، وبدأ زوجي يدفعني 
إلى اإلتجار بجسدي حيث صار يعرضني على زمالئه في املطعم الذي نعمل فيه مًعا، بداية يتفق يومًيا مع 
أحدهم لقضاء ساعات عدة في منزله بعد انتهاء عملي. بقينا سنوات على هذا الوضع حتى لم أعد أحتمل 
الفقر واملهانة فقررت العودة إلى قريتي مع طفلي الذي لم يتجاوز ثالث سنوات من العمر ولم يحصل بعد على 
تسجيل رسمي في دائرة األحوال املدنية، ولكن لم أحظ باالستقبال الجيد من والدتي وإخوتي الذكور الذين 
ألقوا باللوم علي لتركي منزل الزوجية وطلب االنفصال، ولم أتلَق الدعم منهم للحصول على حقوقي املهدورة 
من زواج غير مثبت قانونًيا. في منزل أهلي تلقيت أسوأ معاملة من إخوتي الذكور وزوجاتهم وعشت معهم 
ا نفسية صعبة جًدا ومادية سيئة، وأجبرت تحت التهديد على التنازل عن حصتي في امليراث 

ً
مدة عام ظروف

إلخوتي الشباب، بعد ذلك لم أعد قادرة على تحمل تلك الضغوط فقررت الهرب مع ابني مجدًدا إلى املدينة 
)السويداء( حيث استأجرت غرفة صغيرة وبدأت العمل بتنظيف املنازل بعد أن لجأت إلى إحدى املنظمات 
النسوية العاملة في مجال الحماية القانونية وتكفلت بمتابعة قضيتي أمام املحاكم مساعدتي على تحصيل 

حقوقي وإثبات زواجي وتسجيل ابني رسمًيا”)48(.

تشخيص ظاهرة زواج القاصرات ضمن ظروف الحرب والتدهور القتصادي في . 4
املناطق الخارجة على سيطرة النظام

تبلغ مساحة سورية 185 ألف كم2، وتسيطُر قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي على 
ربع هذه املساحة حالًيا لجهة شمال شرق البالد )شرق الفرات(، بعد القضاء على تنظيم الدولة اإلسالمية 
ا من الرقة عاصمة له، فيما تسيطر على مناطق الشمال والشمال الغربي فصائل مقاتلة 

ً
الذي كان متخذ

ويطلق على املنطقة أسم مناطق الشمال السوري املحرر وتشمل محافظة إدلب وريفها التي تتقاسم 
السيطرة عليها جبهة النصرة والجبهة الوطنية املكونة من الجيش الوطني الحر في إدلب، وجزء من ريف حلب 

الشمالي والريف الغربي الذي يسيطر عليه الجيش الوطني املدعوم من تركيا. 

وفي هذا القسم من الدراسة سوف نتناول موضوع زواج القاصرات في مجتمع محافظة الرقة نموذًجا 
عن منطقة شرق الفرات، ونقدم تقريًرا عن زواج القاصرات في مجتمع محافظة إدلب وريفها، وتقريًرا عن 

زواج القاصرات في ريف حلب الشمالي. 

تشخيص زواج القاصرات في محافظة الرقة: 

)48(  أجرت اللقاء املتعاونة من فريق البحث الناشطة أمل نعيم من السويداء
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تقع محافظة الرقة في شمال شرق سورية وكان للحرب تأثير كبير في مجتمعها نظًرا إلى تمركز تنظيم الدولة 
اإلسالمية فيها وجعلها عاصمة له من جهة، ثم انتقالها إلى سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بعد تحريرها 
من داعش، وقد اختيرت نموذًجا للدراسة لهذا السبب الذي سوف يتضح أكثر من خالل تسليط الضوء على 

الفترتين لنرى كيف للسياسة واأليديولوجًيا دور كبير في توجيه املجتمع وأفكاره. 

وبالتواصل مع أحد القضاة الناشطين في العمل املدني في الرقة طلب عدم ذكر اسمه، أفادنا بالتقرير 
اآلتي: 

“قبل الحرب األهلية السورية في مدينة الرقة كانت نسبة زواج القاصرات ضئيلة ال تتجاوز %5 من 
مجمل الزيجات في املدينة خالل عام واحد، ومرد هذا ما نص عليه قانون العقوبات السوري في املادة 469 
من عقوبة ملثل تلك الزيجات التي تحدث من دون إذن القا�شي، تتمثل في الغرامة وعدم تثبيت الزواج في 
املحاكم والدوائر الرسمية إال بعد بلوغ القاصر السن القانونية للزواج، وكان محدًدا بسبعة عشر عاًما. 
لكن ألن مجتمع الرقة مجتمع عشائري قائم على األعراف والتقاليد البالية التي ما زالت تحكمه حتى وقتنا 
الحاضر، وحيث إن هذا املجتمع العشائري ال يأخذ رأي املرأة وال يعطيها الحق في تقرير مصيرها ويحرمها من 
 مهًما في بروز مشكالت قانونية فيه كمشكلة 

ً
أبسط حقوقها التي يمنحها لها القانون، فإن هذا كان عامال

زواج القاصرات، إضافة إلى الخالفات العائلية داخل العشيرة التي تؤدي إلى اإلخالل بالنظام االجتماعي 
العام مثل الطالق، وألن السكان املحليين يعتمدون على الرعي والزراعة فإن الطابع الغالب على املجتمع هو 
قلة التعليم والفقر األمر الذي يكون سبًبا في زواج القاصرات دون السن القانونية أيًضا وذلك بغية الحصول 
على املهر املقدم وال نن�شى هنا أيًضا ذكر تعدد الزوجات ولو كن قاصرات لدى كثير من الرجال اعتقاًدا منهم 

تطبيق الشريعة”.

هكذا هو مجتمع الرقة عموًما، وهكذا استقبل بعد عام 2011 حالة الحرب والفو�شى العارمة التي 
أخرجت مؤسسات الدولة عن الخدمة، وأصبحت هناك حالة فلتان أمني واسع حيث انتشرت األسلحة 
وبيع املواد املمنوعة والتجارة بالنساء وتزويج الفتيات والشباب دون سن السابعة عشرة بشكل كبير نظًرا إلى 
عدم وجود سجالت ودوائر رسمية فتجاوزت نسبة زواج القاصرات 50 %. كما يقول القا�شي من الرقة)49( 

في تقريره، وأضاف: 

مع سيطرة تنظيم الدولة االسالمية )داعش(على مدينة الرقة منذ 2013 إلى 2017 \ُوضعت قوانين 
تخص التنظيم منها سبي النساء وبيعهن في سوق النخاسة وذلك بفتاوى شرعية وهذا ما كان له التأثير األكبر 
في مصير النساء في الرقة حيث طبق عليهن أشد أنواع العبودية والسلطة وُمنعن من كل حقوقهن الطبيعية 
حتى وصلت نسبة زواج القاصرات وبيعهن إلى 70 % ما أدى إلى ظهور حاالت االنتحار بنسب كبيرة بين 

الفتيات القاصرات لعدم تحملهن أعباء الحياة والظلم. 

في مرحلة ما بعد داعش سيطرت قوات سوريا الديمقراطية )قسد( على الرقة عام 2017 وجرى تشكيل 
مجالس ومؤسسات خدمية وأمنية لتنظيم الحياة االجتماعية وأنشئت محاكم الشعب، حيث صار للمرأة 

)49(  قا�شي من محافظة الرقة، وافق على إعطائنا معلومات تساعد في تشخيص واقع زواج القاصرات في املحافظة شرط عدم ذكر اسمه في 
الدراسة
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خصوصية فاعلة في نشاط تلك املؤسسات وأنشئت منظمات نسائية لنشر التوعية وتعريف املرأة بحقوقها 
حدث قانون خاص باملرأة )قانون حماية املرأة( كان له 

ُ
وجعلها تنخرط في اإلدارة في كافة املجاالت، وقد أ

الدور االكبر في حماية حقوقها ويقوم على املساواة الكاملة بين الرجل واملرأة في كافة مجاالت الحياة العامة 
والخاصة ومنع تعدد الزوجات ومنع تزويج الفتاة من دون رضاها وألغى املهر وأحل محله مشاركة الطرفين في 
تأمين الحياة التشاركية وجعل تنظيم صكوك الزواج مدنًيا ومنع الطالق بإرادة منفردة وجّرم القتل بذريعة 
الشرف وفرض عقوبة مشددة ومتساوية على مرتكب الخيانة الزوجية من الطرفين. وعد هذا القانون نسخة 
من القوانين التشريعية املدنية املعمول بها في أوروبا، وهذا نص املادة 157 منه التي منعت زواج القاصرات: 

“من تولى إبرام عقد زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره عوقب بالسجن من ثالث سنوات إلى سبع 
سنوات ويعتبر ولي القاصر ومن تولى إبرام العقد شركاء في الجرم”. 

وكان لعدد من املنظمات النسائية ومنها منظمة سارا، الفضل في نشر التوعية ضمن املجتمع عن أخطار 
زواج القاصرات فنقصت النسبة بشكل كبير حيث لم تعد تتجاوز 10 % من املجموع العام للزيجات التي 

تعقد خالل العام الواحد. 

ختم الناشط من الرقة تقريره في مقابلة أجراها مع إحدى الفتيات القاصرات في الرقة وتبلغ من 
العمر15عاًما حيث قالت عن تجربتها: “أجبرت على الزواج من مقاتل في تنظيم داعش كان عراقي الجنسية 
تحت تهديد السالح وكان يعتدي علّي بالضرب واإلهانة، استمر ذلك على مدار سنة كاملة، بعد موت ذلك 
الشخص في الجبهات عدت إلى أهلي وما زلت أعيش حتى اللحظة حالة نفسية صعبة وأخاف من الزواج 

للمرة الثانية بسبب تلك التجربة املرعبة واملريرة من حياتي”. 

بعد ذلك تواصلت الباحثة الرئيسية في الدراسة مع السيد صالح محمد)50( مسؤول التواصل والعالقات 
في منظمة )نساء للسالم( للوقوف أكثر عند موضوع زواج القاصرات في مجتمع محافظة الرقة التابعة حالًيا 
لقوات سوريا الديمقراطية )قسد( التي تمنع قوانينها منًعا باًتا زواج القاصرات، وقد أفادنا بتقرير جواًبا على 
عدد من األسئلة قدمها له الباحث الرئيس عبر اإليميل، وجاء به: “إن املنظمة قامت بحملة توعوية بهدف 
تسليط الضوء على اآلثار القريبة والبعيدة لظاهرة زواج القاصرات وكانت الحملة والفعاليات التي قامت 
بها تحت عنوان )طفلة ال زوجة( و)ال لزواج القاصرات(، استمرت الفعاليات مدة شهرين شاركت فيها 15 
سيدة من مجتمع الرقة ُدّرِبن على جمع البيانات وتحليلها واستهدفت الحملة النساء في املنازل والشوارع 
جن قصًرا إبان حكم داعش  واألماكن العامة، واسُتمع فيها إلى شهادات مروعة ملجموعة من الفتيات ُزّوِ
نت شهاداتهن وذلك بهدف التوعية في املدينة وبخاصة لألسر الفقيرة وغير املتعلمة وتأكيد سلبيات مثل  وُدّوِ

هذه الخطوات التي تؤدي في بعض األحيان إلى االنتحار”)51(. 

وتحدث السيد صالح محمد في تقريره بأن املنظمة عملت على تقديم محاضرات بشكل مكثف في 
مؤسسات اإلدارة الذاتية، وقد شاركت النساء العامالت فيها هناك، ووزعت بروشورات توعوية لألسر في 
مدينة الرقة، وُصممت استبانة بغية االطالع على واقع زواج القاصرات ومشكالته ومدى انتشاره، استهدفت 

)50(  صالح محمد مسؤول التواصل والعالقات في منظمة نساء للسالم

)51(  لقاء خاص بالدراسة أجري مع األستاذ صالح محمد عبر اإليميل 
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بها شريحة من الجنسين، فبلغ عدد الذكور )5( وعدد اإلناث )19(، بينما بلغ عدد املتزوجين منهم تحت سن 
الثامنة عشرة )19(، أما من جاءها الطفل األول، وهي تحت سن الثامنة عشرة، فبلغ عددهن )15( زوجة 

قاصًرا من )19( عدد اإلناث. 

وأنهى السيد محمد صالح تقريره بإضاءة على الجلسة الحوارية التي دعي إلى املشاركة فيها عدد من 
ناشطي املجتمع املدني واألهالي في الرقة حول أسباب زواج القاصرات، وجاءت اإلجابات اآلتية: 

اليتم وعدم وجود معيل6الفكر الرجعي لألهل1

عدم إكمال التعليم7العادات والتقاليد2

انعدام األمن بسبب الحروب8الفقر3

عدم االلتزام بالقوانين التي تمنع زواج القاصرات9عدم الوعي 4

الجهل5

 

برؤية أخرى لواقع زواج القاصرات في منطقة اإلدارة الذاتية، حيث أصدرت اإلدارة قانون حماية املرأة 
 للكاتبة نبال زيتونة)52( في 2018 

ً
ووضعته موضع التطبيق منذ 2014، نشر موقع شبكة املرأة السورية مقاال

بعنوان: قانون حماية املرأة في الشمال السوري رتوش تجميلية لواقع مر، ومنه هذه الفقرة التي تفند فيها 
وضع القاصرات في منطقة اإلدارة الذاتية وتناقضه مع القانون الحامي للمرأة: 

  القاصرات، تنطوي  على تناقضات 
ّ

“والشّك أّن هذه السياسة التي تتبعها قّوات اإلدارة الذاتّية في ملف
واضحة. حيث ُيمنع تزويجهن من جهة،  ومن جهة أخرى ُيتاح لهّن حرّية االلتحاق بالوحدات العسكرّية 
 املقاتلة”. مؤكدة في نهاية الفقرة أنه “ما زال هناك زواج للقاصرات يتم عبر الرشوة التي تقدم ملسؤولي اإلدارة 

الذاتية”)53(.   

)52(  نبال زيتونة ُمدّرِسة لغة عربية وشاعرة من مواليد القريا 1962 اعتقلتها قوات األمن تعسفًيا من مدرستها في جرمانا بتاريخ الخميس 
28/11/2013

)53(  مقال الكاتبة نبال زيتونة على موقع شبكة املرأة السورية
https://swnsyria.org/?p=5626 

https://swnsyria.org/?p=5626
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 ونشر أيًضا في موقع )سوريون من أجل الحقيقة والعدالة( تحقيق بتاريخ 17 /2020/9 عن واقع زواج 
القاصرات بعنوان: ظاهرة الزواج املبكر تسجل نسًبا قياسية في بعض املناطق السورية ورد فيه أن منظمة 
سارا ملناهضة العنف قد وثقت 82 حالة لزواج القاصرات خالل عامي 2019 و2020 في شمال شرق 

سورية)54(.

 تشخيص زواج القاصرات في مجتمع محافظة إدلب وريفهاأ- 

تتمتع محافظة إدلب بأهمية إستراتيجية ألنها محاذية للحدود الجنوبية لتركيا الداعمة للمعارضة 
السورية من جهة ومعبر إلى املحافظات السورية التي يسيطر عليها النظام. في 2015 سيطرت على إدلب 
فصائل معارضة ومن بينها جبهة النصرة التي غيرت مسماها إلى هيئة تحرير الشام بعد أن فكت ارتباطها 
لصت مساحة املناطق التي تسيطر عليها الهيئة إلى نصف مساحة إدلب 

ُ
بتنظيم القاعدة، وبعد 2019 ق

تقريًبا نتيجة عمليات عسكرية أسفرت عن تقدم لجيش النظام واستيالئه على مناطق ريف إدلب املحاذية 
ملحافظة حماه والالذقية. 

نزح إلى إدلب أعداد كبيرة من السوريين املهجرين من باقي املحافظات السورية بالباصات الخضراء، 
وانفردت هيئة تحرير الشام بإدارة شؤون السكان والنازحين وذلك في مجاالت القضاء والشؤون املدنية 
والتعليم واألمن وغير ذلك عن طريق جهازها اإلداري الذي أطلقت عليه اسم )حكومة اإلنقاذ( ولم يكن لها 
موقف قانوني تجاه هذا الشكل من الزواج، بل إن كثيرات من القاصرات تزوجن من مقاتلين في الهيئة، 
فانتشر زواج القاصرات في إدلب وريفها كثيًرا. وكان أيًضا لتراجع التعليم والتسرب من املدارس وحالة الفقر 
الشديد لألسر تأثيًرا واضًحا في انتشارها حيث صارت أغلب األسر تفضل أن تزوج بناتها في سن مبكرة بدل 

تعليمهن. 

وقد جاء في تقرير أعدته شبكة املرأة السورية عنوانه )زواج القاصرات انتهاك للطفولة في إدلب وريفها()55( 
أن زواج القاصرات قد انتشر في إدلب وريفها بشكل كبير وبخاصة بعد تراجع التعليم ووقوع األهالي تحت 
خط الفقر بسبب تداعيات الحرب التي دخلت عامها العاشر: “إن أغلب األسر التي زوجت بناتها لم تدرك 
أنها جعلت منهن ضحية لزواج فاشل ولبعضه نتائج كارثية”، وعرض التقرير شهادات لقاصرات ومنها هذه 
الحالة التي ترويها شقيقة الزوجة القاصر )روال( ذات األربعة عشرة عاًما التي انتحرت بعد يأسها من حياتها 

الزوجية بالسم، تقول: 

“زوج أهلي روال وهي لم تكمل الثالثة عشرة من عمرها لشاب ينتمي إلى إحدى الفصائل العسكرية، وذلك 
بعد فقدانهم األمل بحصولها على التعليم بسبب ظروف الحرب، وبعد الزواج تبين أن الشاب ينتمي إلى 
تنظيم داعش، حيث كان متشدًدا في كل األمور، يمنعها من خروج املنزل، وإن خرجت يلزمها بوضع النقاب، 
وكان محرًما عليها الحديث مع أقاربها وأعمامها وأخوالها، عدا عن ذلك فقد كان يضربها ويحرمها من زيارتنا 

)54(  تحقيق عن واقع زواج القاصرات على موقع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
https://bit.ly/2VdGExG 

)55(  تقرير أعدته شبكة املرأة السورية عنوانه »زواج القاصرات انتهاك للطفولة في إدلب وريفها
https//:swnsyria.org?/p12649=

https://bit.ly/2VdGExG
https://swnsyria.org/?p=12649
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أشهًرا عدة كلما ارتكبت خطأ ما في أعمال املنزل التي لم تكن تجيدها بمعظمها، نظًرا إلى عمرها الصغير”. 
 ثم تتابع بحزن شديد وغصة: 

ً
تصمت األخت قليال

“كثيرا ما كانت تلجأ أختي إلى أهلي كي يخلصوها من هذا الزوج الظالم، وفي كل مرة كانوا يضعون اللوم 
ا من كلمة )مطلقة( التي ترفضها جميع املجتمعات السورية وال سيما 

ً
عليها ويعيدونها إليه مجبرة، خوف

مجتمعنا الريفي، فكان االنتحار هو الوسيلة التي ارتأتها للخالص”)56(. 

 وللوقوف على واقع زواج القاصرات في إدلب بدقة أكثر مما يجري تداوله على صفحات التواصل وما 
نقرأه من تقارير في املواقع اإلخبارية وغيرها من مواقع املنظمات الحقوقية، ونظًرا إلى عدم وجود نسب 
 وبسبب عدم تصريح كثير من األسر 

ً
دقيقة معلن عنها حول هذه الظاهرة نتيجة صعوبة العمل امليداني أوال

عن وجود حالة من زواج القّصر ضمن األسرة أو محيطها ألسباب منها الخوف من الهيئة لزواج إحدى بناتهن 
من أحد مقاتليها، فقد توجهت الباحث الرئي�شي بالسؤال للمحامي رضوان عيا�شي عن مدى انتشار زواج 
القاصرات خالل السنوات العشرة املاضية وهل وصلت نسبه إلى الحد الذي يمكن أن نطلق عليه صفة 
، ثم طلبت منه توضيًحا عن موقف الفصائل املسيطرة في املنطقة من هذا املوضوع. يقول 

ً
الظاهرة فعال

األستاذ عيا�شي: 

)تفاقم الوضع سوًءا في محافظة إدلب نتيجة النزوح والقتل والدمار والفقر، وكثير من األسر باتت تنتظر 
سلة املعونة الغذائية واملساعدات اإلنسانية التي ال تكفي لسد الحد األدنى من املعيشة، األمر الذي اضطر 
كثيرين من أولياء البنات إلى تزويجهن قاصرات باعتبار الزواج وسيلة لحمايتهن وتأمين معيشتهن، وقد ازدادت 
املعضلة في إدلب مع تتالي موجات النازحين عدا عن وصول دفعات من املهاجرين املقاتلين من جنسيات 
مختلفة، وكثيرين من أولئك سواء النازحين أم املقاتلين ال يملكون وثائق تثبت شخصياتهم فمنهم من فقد 
هويته والوثائق التي تثبت شخصيته بسبب الحرب والنزوح، وبعض آخر منهم تعمد إخفاءها ألسباب أمنية 
ومنهم املقاتلين الذين يتخذون ألنفسهم أسماء وكنى وهمية حركية، ومع ذلك ارت�شى أولياء أمور الفتيات 
أن يزوجوهن ملثل أولئك األشخاص مجهولي الهوية، واكتفوا بمناداتهم باأللقاب كأبي قتادة وأبي حمزة وأبي 
القعقاع وأبي البراء وغيرها من األسماء الوهمية والحركية، وال تعرف األسرة التي زوجت ابنتها القاصر )أو غير 
 أم عضًوا في الهيئة إال أنه مقتدر مادًيا وقادر على 

ً
القاصر( لشخص من هؤالء املهاجرين سواء أكان مقاتال

تل في أثناء املعارك أو غادر إلى جهة غير معلومة 
ُ
حمايتها ومعاشرتها كزوجة حال وجوده، إال أن منهم من ق

ا وراءه زوجة وأوالًدا له منها، ال يعلمون اسم والدهم الحقيقي وبلده وهنا ال تستطيع 
ً
وانقطعت أخباره تارك

األم أن تثبت زواجها وال نسب األوالد إلى أبيهم سوى أن أهلها قد زوجوها لشخص قبلوا به عن كره أو طمع. 

وقد أغمضت حكومة اإلنقاذ أعينها عن ظاهرة زواج القاصرات بسبب اعتقادها أن أولئك املهاجرين 
واملقاتلين جاؤوا إلى إدلب من بالد بعيدة، وهم بحاجة إلى زوجة إلى جانبهم، وغالًبا تكون رغبتهم في الفتاة 
القاصر ألسباب عدة، حتى إن محاكم الفصائل تعد الزواج املبكر أمر شرعي وتشجع عليه كونها تتبنى الفتاوى 

املؤيدة له، وكذلك محاكم حكومة اإلنقاذ التي تسير على النهج ذاته. 

)56(   شهادة شقيقة طفلة قاصر زّوجها أهلها بغير رضاها، من تقرير على موقع شبكة املرأة السورية
https//:swnsyria.org?/p12649= 
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أما في املناطق التابعة للحكومة املؤقتة فتطبق أحكام قانون األحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953 
الذي يعد أهلية زواج الفتاة بلوغها السابعة عشرة من عمرها وأجاز للقا�شي حق اإلذن بزواج الفتاة بعد 

إتمامها الثالثة عشرة إذا تبين له صدق دعواها بالبلوغ الشرعي واحتمال جسدها الزواج(. 

أمية شاكر)57( املسؤولة القانونية في منظمة مزايا التي تهتم بشؤون املرأة في مناطق إدلب وريفها)58( 
أجابت عما إذا قامت املنظمة بإجراء إحصاء أو إن كان يوجد لديهم أرقام حقيقية ورسمية لعدد حاالت 

زواج القاصرات في املحافظة: 

“إن كثيًرا من التقارير والتحقيقات حول موضوع زواج القاصرات في محافظة إدلب، تستند إلى تقرير 
صادر عن األمم املتحدة عام 2015 عن موضوع زواج القاصرات الذي حدد النسبة بما ال يقل عن 34% 
بعد 2011، أما بالنسبة إلينا في منظمة مزايا فنحن نعمل على خطة تشغيلية وفي نهايتها سوف يكون هنالك 
نسب لحاالت زواج القاصرات في منطقة إدلب وأيًضا نسب لحاالت االنتهاكات التي تتعرض لها النساء من 
تحرش من جانب املحارم وغير ذلك، لكن إلى اآلن ال توجد أرقام رسمية لدينا فما زلنا نعمل على الخطة”، 

وأضافت: 

“مع انتشار البطالة والنزوح املتكرر ازداد عدد العائالت التي تعيش تحت خط الفقر في مناطق ريف 
إدلب الشمالي، فأغلب الفتيات الالتي تزوجن في سّن مبكرة هن من أسٍر فقيرة نسبًيا، ألن األسرة الفقيرة 
تعد زواج الفتاة طريقة لتحسين وضع العائلة االقتصادي وفي املهر املدفوع فرصة لتأمين حاجات األسرة 

وتغطية الديون املتراكمة”. 

 رهام ابنة السادسة عشرة تحدثت إلى املسؤولة القانونية في منظمة )مزايا( أمية شاكر، بعدما طلبنا 
منها شهادات ملتزوجات قاصرات يتحدثن فيها عن معاناتهن، تقول رهام: “كنت متفوقة في مدرستي في بلدة 
معرة حرمة لكن مع ازدياد القصف اضطررنا إلى النزوح إلى مخيمات أطمة الحدودية، على الرغم من 
وجود مدرسة في املخيم إال أن والدي رفض إرسالي إليها بحجة خوفه علينا في مجتمع جديد، وليتخلص 
من مسؤوليتي ومصروفي زوجني وأنا في سن 13 عاًما من دون أن يسألني البن عمه الذي يكبرني بـ 18 عاًما، 
لم أستطع فهمه وال إرضاءه ولم أكن في حينها أعلم ما معنى زواج ومسؤولية لكني وجدت نف�شي بعد سنة 
ونصف سنة مطلقة، وبعد أقل من عام عاد وزوجني لرجل متزوج مرتين لكنه غني وقادر على دفع مهر 
لوالدي ليسدد ديونه املتراكمة.. أنا اليوم أم لطفلة وحامل ولن أسامح والدي على ما فعله بي خصوًصا حين 

أرى بنات جيلي ما زلن يدرسن ويتعلمن”. 

وتعلق األستاذة أمية شاكر على السؤال حول املشكالت الصحية التي تواجه الزوجة القاصر: “ومن 
خالل عملنا مع كثير من حاالت الزواج املبكر واإلنجاب املبكر، الحظنا معاناتهن من مشكالت صحية أدت 
في بعض الحاالت إلى العقم أو الوفاة، واألمهات الصغيرات أكثر عرضة إلنجاب أطفال خدج ُيعانون نقًصا في 
الوزن عند الوالدة وذلك لعدم توافر الوقت الكافي إلتمام مرحلة النمو داخل بطن األم الصغيرة التي تفتقر 
إلى كثير من مقومات الحمل السليم، حيث يتّعرض الجنين لالختناق داخل بطن األم بسبب القصور الشديد 

)57(  أمية شاكر املسؤولة القانونية في منظمة مزايا 

)58(   https://mazaya-women.org/ 

https://mazaya-women.org/
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ّعرض الطفل لبعض املخاطر منها؛ عدم اكتمال نمو 
ُ
في الدورة الدموية املغذّية للطفل، والوالدة املّبكرة ت

الرئتين، وحدوث أضرار عدة في الجهاز الهضمي، وقد ُيصاب الطفل بتأخر النمو الجسدي والعقلي، وزيادة 
الفرصة باإلصابة بمرض الشلل الدماغي”. 

وتضيف أمية: “من الحاالت التي راجعتنا وتعاملنا معها في املنظمة )مريم( ذات 17 عاًما من ريف حماة 
مقيمة في مدينة سلقين، قالت: زوجني أهلي وأنا في الرابعة عشرة من عمري بحجة الفقر، بعد أشهر من 
زواجي حملت بطفلي األول وفي أثناء الوالدة حدثت معي مشكالت صحية أدت إلى تمزق الرحم واستئصاله، 
ا عقلًيا، وقد أرجع األطباء ذلك إلى أنني صغيرة البنية والسن 

ً
إضافة إلى نقص أكسجة للطفل ما جعله معاق

وأعاني فقر دم شديد، أنا اليوم كلما نظرت إلى طفلي أشعر أنني ال أستطيع أن أسامح أهلي، فأنا لن أتمكن 
من اإلنجاب مرة أخرى وطفلي معاق والسبب أهلي(. 

أما )شهد) ابنة السادسة عشرة وهي أرملة صغيرة من مدينة كفرنبل مقيمة في مخيم باريشا فتحكي 
عن معاناتها ألمية شاكر: توفي والدي حين كنت في عمر 14 وبعد أشهر اضطررنا إلى الخروج من بيوتنا 
نحو الشمال، سكنا مع جدي وجدتي في املخيم ومن دون أخذ موافقتي أو موافقة أمي التي ال تجرؤ على 
مخالفة جدي تمت خطبتي لشخص من مدينتنا و تولى جدي تزويجي بعد خطبة دامت شهًرا واحًدا بحجة 
أن الفتاة التي يموت والدها وال تتزوج مبكًرا قد تجلب العار، تزوجت ثالثة أشهر ثم توفي زوجي بصاروخ 
من الطيران الحربي الرو�شي وهو مرابط على جبهات القتال، لقد فقدت أبي وفقدت زوجي. حاولت االنتحار 
ا على أمي، أنا اليوم أعيش تحت رحمة جدي 

ً
بسبب الضغط الكبير من جدي لكني عدلت عن الفكرة خوف

الذي يشكك في كل تحركاتي ويلمح لإلسراع بتزويجي كي ال أجلب لهم العار على حد قوله. 

تعلق أمية شاكر على الحاالت الثالث من زواج القاصرات التي تحدثت عنها: )مريم ورهام وشهد لسن 
الوحيدات في هذه املعاناة فزواج القاصرات تحول إلى ظاهرة تنتشر كالنار في الهشيم وذلك نتيجة تحكم 
 عن غياب الوعي وقصور دور بعض املنظمات في نشر التوعية حول مخاطر 

ً
الحرب بأقدار الفتيات فضال

 ها 
ً

زواج القاصرات، ونحن نعاني في إدلب من تقبل املجتمع للحديث عن الزواج املبكر بطريقة سلبية فمثال
هي )أم حسن( تبلغ من العمر 45 عاًما وهي من جبل الزاوية مقيمة في مخيم دير حسان قالت لي: “تزوجت 
وأنا في سن 13 من أبي حسن الذي يكبرني بـ 12 سنة ومع ذلك عشت حياة مستقرة وزوجت بناتي في الـ 15 
وزوجت ابني حسن من بنت خاله التي تبلغ من العمر 16 سنة، اآلن بعد هذا العمر تصبح البنت غير مرغوبة 

فالكل يريدون بنات صغيرات ليربوهن على أيديهم”. 

وبسؤال األستاذة أمية شاكر عن مدى نجاح املبادرات املجتمعية ومنظمة مزايا في تقليص انتشار زواج 
القاصرات في إدلب وريفها، أجابت: 

على الرغم من كثرة املبادرات املجتمعية املنادية بعدم تزويج القاصرات وزخم الورشات واملحاضرات 
التوعوية إال أن مناطق ريف إدلب الشمالي ما زالت تشهد كل يوم مزيًدا من حاالت تزويج القاصرات، وهذه 
الظاهرة هي من أكثر املوضوعات التي شغلت حيًزا كبيًرا من أعمال منظمتنا مزايا النسائية في الشمال السوري. 
حيث يتلخص دور املنظمة في نطاق العمل املجتمعي املدني فنهتم بشؤون املرأة كونها املحرك الرئي�شي في 
املجتمع، ونشاط املنظمة وأهدافها تعمل على نشر الوعي الثقافي واالجتماعي واألسري والحقوقي بين النساء 
من خالل محاضرات حقوقية وتوعوية وذلك لرفع السوية الفكرية والثقافية لديهن والّحث على تشجيع 
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أهالي الفتيات بأهمية متابعة تعليمهن أو تمكينهن من تعلم مهنة تساهم في تأمين دخل مادي يساعدهن على 
القيام بأعباء الحياة من خالل تقديم تدريبات مهنية وأكاديمية مجانية في الخياطة والتمريض والتصوير 
والكتابة الصحافية وتدريبات في القيادة املجتمعية وفض النزاعات ومهارات التواصل، إضافة إلى تقديم 
املكتب القانوني في منظمة مزايا خدمات االستشارات القانونية املجانية وتوثيق حاالت االنتهاك الواقعة على 
النساء وذلك بواسطة جلسات فردية، تتمتع هذه الجلسات بالسرية التامة، وأيضا تقديم جلسات مناقشة 
مركزة ومحاضرات حقوقية تبحث في قضايا تخص املرأة واألسرة لتكون على دراية بحقوقها والتزاماتها 
كل ذلك تحت شعار )لم أعد عبًئا أصبحت سنًدا( والعمل الحثيث على تماسك املجتمع من خالل األخذ 
بيد املرأة لتكون مؤثرة في محيطها لبناء أسرة متكاملة مترابطة األمر الذي سيؤدي حتًما إلى انخفاض عدد 

الفتيات املتزوجات في سن مبكرة.

تشخيص واقع زواج القاصرات في ريف حلب الشمالي: ب- 

ريف حلب الشمالي جزء من القطاع السوري خارج مناطق سيطرة النظام الذي يشمل ثالث مناطق هي 
درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السالم ويمتد على مسافات طويلة محاذية للحدود التركية، لجأ إليه مئات 
آالف من السوريين منهم من سكن في املخيمات، ومنهم من سكن املدن والقرى، بحيث أصبح هذا القطاع 

املحرر الذي يشمل إدلب وريفها يحضُن أكثر من أربعة ماليين سوري.

يقول القا�شي األستاذ خير هللا غنوم)59( في تشخيص واقع زواج القاصرات في ريف حلب الشمالي والغربي: 

“إن ملآل األحداث في سورية وما نجم عنها من تشريد وتهجير وفقر شديد أثر ملحوظ وبالغ في ارتفاع 
نسب تزويج القاصرات ووقوع جرائم االغتصاب أو السفاح عليهن وقد اضطر أولياء األمور إلى تزويج بناتهن 
القاصرات لعجزهم عن النفقة عليهن ورغبة منهم في الستر عليهن وحمايتهن من الوقوع ضحايا الجرائم 
املذكورة. تلك هي أكثر املبررات التي أسمعها من أولياء األمور عن سبب تزويجهن بناتهن القاصرات في القطاع. 
إن طبيعة الحياة في املخيمات املنتشرة هنا من ازدحام ومنافع مشتركة وخيم متقاربة وفقر، إضافة إلى عدم 
وجود روابط سابقة بين قاطنيها ألن أغلبهم نازحون من محافظات متنوعة وبيئات مختلفة من سورية ما 
يجعلها أكثر عرضة لوقوع الجريمة بأنواعها املختلفة ومنها تزويج القاصرات، ومن ثم فإن النسب هنا تزيد 
ضعًفا عن نسبتها في املدن والقرى. ومن أكثر الجرائم التي نواجهها في مجتمع القطاع املحرر جرائم السفاح 
بين األقارب، البنت وأخيها واألخ مع زوجة أخيه، فظروف املخيمات كما ذكرت واملنامة املشتركة هي السبب 

وراء هذه الجريمة”. 

وبسؤال األستاذ خير هللا عن كيفية العقد على قاصر، وهل ُيوثق في محاكم القطاع، أجاب: “لقد تابعت 
مشكلة زواج القاصرات في املحاكم الشرعية للقطاع منذ إنشائها فتبين لي أن املحاكم ترفض تزويج أي فتاة 
لم تتم الخامسة عشرة من عمرها، وأن عقود الزواج التي توثقها أو تنشئها للقاصرات ملن أتمت منهن العمر 
املذكور ولم تتم الثامنة عشرة تتحقق بنسبة 40 إلى 50 % من مجمل العقود التي يجرونها وطبًعا هي نسبة 

كبيرة، لكني أالحظ اآلن أنها في انخفاض تدريجي نظًرا إلى ظروف االستقرار األمني واملعي�شي في القطاع”. 

)59(  خير هللا غنوم قا�شي محكمة استئناف مدني في حمص سابًقا، يعمل حالًيا قاضًيا في محاكم القطاع املحرر، أجاب على أسئلة وجهها له 
الباحث الرئي�شي في الدراسة ماسه املوصلي حول واقع زواج القاصرات في ريف حلب الشمالي والغربي وذلك في تقرير أرسله من خالل واتس آب.
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وأضاف األستاذ خير هللا: “إن لزواج القّصر أخطار عدة على الفتيات القاصرات جسدًيا ونفسًيا عدا عن 
آثاره الكبيرة في املجتمع ككل، وهذه الجرائم التي ذكرتها ليست وليدة األحداث والتهجير، بل هي موجودة 
قبله في مجتمعنا السوري لكن لم يكن يسلط الضوء عليها جيًدا من جانب الدولة والناشطين في امليدان 
الحقوقي كونها لم تصل إلى مستوى الظاهرة، إال أن معدلها ارتفع كثيًرا في ظل الظروف املعيشية السيئة التي 

أملت بسورية بعد 2011”. 

 ومن تقرير ملنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بعنوان )زواج القاصرات تسجل نسًبا قياسية في 
بعض املناطق السورية()60( الذي يتضمن شهادات لقاصرات من ريف حلب الشمالي اقتبسنا شهادة لـ)وفاء( 
تقول فيها إن العادات والتقاليد أجبرتها على أن تصبح أًما ترعى طفلين وهي ما زالت تحتاج إلى من يرعاها وقد 
أجبرت على الزواج من شاب يكبرها عشرة أعوام وكان عمرها عندما حصل الزواج في 2018 خمسة عشر 

عاًما: 

“عندما كنت أشاهد صديقاتي، كنت أرى الروح الطفولية التي حرمت منها، فمعظمهن ما زلن يعاملن 
كطفل ينمو، ففي بيئتي التي تربيت بها ينظر املجتمع إلى الفتاة التي تجاوزت ال 22 من عمرها أنها “بائرة” 
لن يتزوجها أحد نتيجة تقدمها في السن، أّما السبب وراء التعنيف الذي أتعرض له، هو عدم قدرتي على 
ة متطلبات املنزل كما يرغب زوجي، فلم أنل الفرصة الكافية للتعلم قبل زواجي، حيث دائما 

ّ
تقديم كاف

ما يقارن زوجي بين عملي املنزلي بعمل أمه التي تبلغ من العمر 49 عاًما، ومازلت متزوجة رغم ذلك، فال 
قة”.

ّ
أريد أن أتحول إلى مطل

في  تعمل  )اعزاز(  مدينة  قرب  )شمارين(  مخيم  من  لفاطمة  أخرى  شهادة  التقرير ذاته  من  وأيًضا 
يبلغ من العمر سبعة أشهر. تزوجت فاطمة وعمرها أربعة عشر  مشغل للخياطة لتعيل طفلها الذي 
لقت بعد عام وشهرين، تقول في شهادتها ملنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة: 

ُ
عاًما في 2019 وط

إكمال  لي  يتسّن  فلم  املجتمع،  في  كثيرة علّي  تبعات  ما يحمل هذا السم  ودائًما  قة 
ّ
أعتبر مطل اآلن  “أنا 

دراستي كما باقي أقراني، لذا تعلمت الخياطة والتطريز كي أعيل طفلي جّراء الحالة القتصادية السيئة 
لوالدي، حيث يعمل والدي كعامل بناء، ما ينتجه في اليوم ل يكفي ثمن خبز ألخوتي”)61(.

وفي تقرير آخر لـ)وطن إف إم( أوضح املراسل شاهين محمد أن أسباب زواج القاصرات في ريف حلب هي 
انتشار الفقر وضعف املردود املالي للعائلة الواحدة لذلك يلجأ األهل إلى تزويج بناتهن القاصرات من أجل 
تخفيف األعباء عن رب األسرة، إلى جانب العادات والتقاليد التي تشرع زواج الفتيات في عمر صغير إضافة 
إلى قلة الوعي وعدم إدراك خطورة تزويج الفتيات بعمر ال يدركن فيه معنى تحمل املسؤولية، وورد في التقرير 
أن األوضاع األمنية ساهمت بانتشار الظاهرة وتزايد نسبتها بشكل رهيب وأغلب العقود على القاصرات غير 
مثبتة في املحاكم الشرعية. أما بما يخص القانون السائد في مدينة منبج وريفها )تسيطر عليها ميليشيا ال 
PYJ الكردية(، فقد أكد مراسل وطن إف إم )شاهين محمد( أن القانون السوري املوضوع من نظام األسد ال 

)60(  تقرير ملنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بعنوان زواج القاصرات يسجل نسًبا قياسية في بعض املناطق السورية
https//:bit.ly3/j3UF9x  

)61(  شهادة من مخيم شمارين، تقرير ملنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
https//:bit.ly3/BMVBHX 

https://bit.ly/3j3UF9x
https://bit.ly/3BMVBHX
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يتم العمل به، وأن معظم عقود زواج القاصرات ال تسجل في املحاكم الشرعية، وفي حال اكتشاف زيجات 
منعقدة، ال تتم املحاسبة كون عقد الزواج قد تم فعلًيا وال سبيل للتراجع، أما دار املرأة التابع لإلدارة املدنية 
الديمقراطية فإنه يعقد منتديات توعوية للحد من هذه الظاهرة بقدر اإلمكان، إال أن النتائج غير ملموسة 
على أرض الواقع كون األسباب الرئيسية ما زالت موجودة، فالحل الفعلي يبدأ بالقضاء على األسباب، و75% 
من هذه الزيجات املنعقدة لقاصرات تبوء بالفشل، وتتحول الفتاة الصغيرة من امرأة متزوجة المرأة مطلقة 
ينظر لها بنظرة دونية، فال تعامل باحترام من املجتمع، ومن املمكن أن تلجأ إلى الزواج من رجل يكبرها كثيًرا، 
هرًبا من نظرات املجتمع، عدا عن أن دار املرأة يستغل ضعف هؤالء الفتيات ويعمل على إقناعهن باالنتساب 

أو التجنيد)62(. 

وفي حواٍر مع األستاذة والء أحمدو)63( املدير التنفيذي ملنظمة )Release me حررني( املسجلة في فرنسا، 
 تشخيًصا ملجتمع ريف حلب الشمالي من الناحية السكانية ومستويات املعيشة اليومية 

ً
وطلبنا منها بداية

واملرجعية الثقافية الطاغية، فأجابت: 

“الشمال السوري موطن الثوار السلميين ومعقل قوات املعارضة وفصائل الجيش الحر وجبهة النصرة 
وأيًضا موطن أكثر من 4 ماليين نازح من كل املدن السورية التي خرجت ضد نظام الظلم واالستبداد مطالبة 
بالتغيير والحرية ليهجروا كرًها إلى بقعة معزولة عن العالم وسط ظروف إنسانية سيئة وقد استقطبت 
هذه املنطقة أعداًدا متزايدة من السكان بسبب العمليات العسكرية والقصف الذي طال مناطقهم األصلية 
)بالقتل / الرجال  املعيالت ألسرهن وبصحبة أطفالهن بسبب فقد  النساء  مخلفة شريحة واسعة من 
االعتقال / املشاركة باألعمال القتالية / او بسبب عدم توفر فرص العمل( ما يعرضهن لشتى أنواع العنف 
للتخلص من أعبائهن االقتصادية  الفتيات  إلى تزويج  العائالت  واالستغالل والتحرش ويجنح بكثير من 
ومسؤولياتهن االجتماعية. وتجدر اإلشارة إلى أن انتشار العنف بكل أنواعه وخصوًصا العنف الجن�شي ضد 
النساء كان نتيجة حتمية النتشار السالح في كل املناطق، ولم يقتصر على األطراف العسكرية بل تجاوزها 
ليشمل املدنيين، ما تسبب بشكل مباشر في هشاشة النساء وتقويض مكانتهن، كما رسخ الهشاشة املجتمعية 
واالقتصادية والثقافية، وساهم في نشر الفو�شى وكرس الحصانة للجناة مرتكبي جرائم العنف النف�شي 
والجسدي والجن�شي، لإلفالت من العقاب واملحاسبة لوجود السلطة بأيديهم املتمثلة في التسلح، وبالتالي 
تبقى قنوات وصول النساء للعدالة وتطبيق املحاسبة محدودة لعدم القدرة على اإلبالغ بسبب ارتهان القضاء 
وعدم نزاهته وعدم وجود هيئات قانونية متخصصة إلنفاذ القانون وأيًضا الترهيب والتهديد املستمر إذا ما 

تم اإلبالغ عن الحادثة”. 

لق واقع جديد بسبب حمالت التهجير والنزوح القسري على كل املدن 
ُ
وأضافت األستاذة والء: )أيًضا خ

الثائرة ضد نظام األسد، فاملخيمات التي تتركز في الشمال ليست الوحيدة فهناك مخيمات أخرى كثيرة إذ 
يقطنون في مراكز إيواء جماعية وهي غالًبا مباني بلدية أو مستودعات أو مدارس أو هياكل مملوكة للقطاع 
الخاص كاملشروعات السكنية غير املنتهية، تعاني هذه املناطق من االكتظاظ السكاني الشديد، أيًضا تعاني 

)62( تقرير لوطن إف إم عن أسباب زواج القاصرات في ريف حلب 
  https://watan.fm/programs/eesh-sabahak/50791 

)63(  والء أحمدو املدير التنفيذي ملنظمة )حررني(. 

https://watan.fm/programs/eesh-sabahak/50791
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من مشكالت التكيف فهم من بيئات مختلفة ويجبرون على العيش مع عائالت غريبة األمر الذي يفقدهم/ن 
حقهم /ن الطبيعي في التمتع بالخصوصية، ويقيد حركة النساء، وجود املرافق املشتركة غالًبا بنقاط 
بعيدة عن الخيم يشكل خطًرا على األطفال والنساء ويخلق مشكالت اجتماعية كثيرة )التعرض للتحرش أو 
االغتصاب أو الخطف(، البطالة طويلة األمد بسبب فقدان فرص العمل وجائحة كوفيد19-، ارتفاع أسعار 
املواد الغذائية، وقد أدى الوضع االقتصادي الهش واالنخفاض الكبير في قيمة الليرة السورية إلى ارتفاع 
عدد املعوزين/ات فكثير من السوريين اآلن يبيعون أصولهم وماشيتهم ويأكل األهل كميات أقل حتى يتمكنوا 
 من الذهاب إلى املدارس، إضافة إلى املخاطر 

ً
من إطعام أطفالهم، كما أنهم يرسلون أطفالهم إلى العمل بدال

األمنية الناتجة من هدنات هشة والخروقات املتعددة التي تستهدف البنى التحتية واملدارس واملستشفيات 
وأماكن التجمع املدنية كاألسواق”. 

وبسؤال األستاذة والء عن إمكانية إجراء لقاءات مع قاصرات تزوجن بعد 2011 خاصة بالدراسة:

أجابت والء أحمدو أن الحاالت التي لديها كثيرة جًدا وبإمكانها عرض بعضها: 

: ريم )اسم مستعار( ابنة الغوطة الشرقية، ابنة خمسة عشر ربيًعا تم تزويجها، من قبل والدتها 
ً

“مثال
لرجل في الثالثينيات من عمره، متزوج سابقا ولديه طفلين من زواجه األول، وجدت والدة ريم نفسها وحيدة 
مع أربعة أطفال بعد وفاة زوجها، واألكبر بينهم عمره اثنتا عشرة سمة من دون معيل أو سند، و في ظل الحرب 
كانت األوضاع مأساوية من كافة الجهات، جوع و قصف و حصار , تكفلت جهات بمساعدة األطفال ولكن 
تلك املساعدات لم تكن لتروي ظمأ وال لتسد جوع، و كانت تتوقف عندما يصبح الطفل في عمر الرابعة 
 لتعيل أسرتها 

ً
 وال عمال

ً
عشرة. كبرت ريم لتجد نفسها في سن الخامسة عشرة مع أم وحيدة ال تملك ماال

وتطعم أطفالها وتحميهم من غدر الزمان، ليأتي ذلك الرجل الذي خلف زوجة مطلقة وحرمها من أطفالها 
ليعد والدة ريم بأن يكون لها عوًنا وينقذها من حياة الفقر والحاجة التي تعانيها، ويتزوج ريم ليصونها ويحميها. 
ا. اليوم ريم 

ً
 وإحباط

ً
ا وضرًبا وإهماال

ً
عاشت ريم مع زوجها ستة أعوام، وعانت ما عانت من أنواع العنف لفظ

في املستشفى، وهي في شهرها الثامن، تحمل جنينه في أحشائها، ووجهها املتعب واملرهق الذي يحمل مالمًحا 
توحي أن عمرها أكبر كثيًرا من عمرها الحقيقي وبعيون ذات نظرات بريئة تحمل معاني الطفولة التي بالكاد 
ا من الفضيحة بعد أن 

ً
خرجت منها، وقد دخلت املستشفى بعد شجار عنيف مع زوجها الذي طلقها خوف

اكتشفت خيانته مع امرأة أخرى”. 

وتعلق األستاذة والء: “إن ريم واحدة من آالف الفتيات اللواتي تعرضن للتزويج املبكر في ظل تلك الظروف 
التي يستحيل معها تحديد الجاني الحقيقي، مجتمع لم يضمن للمرأة حقوقها وأوقعها في شرك أي طامع، ال 

قوانين، وال مبادئ رادعة، ضياع للمثل واألخالق، جهل الناس وتخلفهم، ظروف حرب مؤملة”. 

وبسؤالها عن تشخيصها واقع زواج القاصرات في مجتمع عفرين قالت: 

“تزويج القاصرات عاناه املجتمع السوري على الرغم من القوانين املوجودة بعدم تزويج القاصرات إال أن 
العادات والتقاليد حالت دون تطبيقها، و قد انتشر في املكونات السورية كافة، إال أننا اليوم في عفرين وعند 
حديثنا مع ناشطات في منظمات املجتمع املدني فإنهن يؤكدن أن غالبية النساء من املكون الكردي في عفرين 
قبل 2011 كن يرين أن تزويج القاصرات مرفوض بشكل كبير جًدا في مجتمعهم وأن على املرأة أن تكمل 
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دراستها الجامعية حتى يمكنها أن تفكر في الزواج “إال نسبة ضئيلة جًدا”، لكن لوحظ ارتفاع تلك النسبة 
ا عليهن من 

ً
بشكل كبير جًدا مع سنوات الحرب الطويلة، فقد عمدت العائالت إلى إيقاف دراسة بناتها خوف

حاالت الخطف املنتشرة أو الخضوع لحاالت التزويج القسري من جهات عسكرية تستخدم النفوذ والسالح 
 ها هي فيستا »اسم مستعار” يتم تزويجها إلى أحد أقاربها 

ً
ويلجؤون إلى تزويجهن، لترتفع نسبة الطالق، فمثال

لتنجب منه ثالثة أطفال أكبرهم في الخامسة من عمره و هي ما تزال اليوم في الواحدة والعشرين من عمرها، 
ومع سوء التعامل وعدم قدرتها على تحمل مسؤولية زوجها البالغ من العمر اثنين وعشرين عاًما، تجد 

 ملموًسا ضمن عادات وتقاليد املجتمع”. 
ً

نفسها أمام بوابة الطالق التي ال تجد معها ومع إكمال حياتها حال

سئلت األستاذة والء: هل لأليديولوجيا السياسية املسيطرة على املنطقة تأثير في ظاهرة زواج القاصرات، 
وطلبنا منها توصيًفا للوضع األمني، الوضع القانوني للنازحين، األحكام والقوانين املطبقة، املحاكم ودورها 

في هذا املوضوع.. 

أولها سعي هذه  التعقيدات  إلى جملة من  النظام  الخارجة عن سيطرة  املناطق  أجابت: “عزز عزل 
املجتمعات نفسها إلى إيجاد بدائل لشكل الدولة من خالل ترسيخ مفهوم الحكم الذاتي في حين سعت 
مجتمعات أخرى إلى تكريس الجماعات القبلية والعشائرية كبديل ملفهوم الدولة, والتي سيطرت فيه أعراف 
وتقاليد يشدد عليها النظام األبوي-الذكوري والذي هو بطبيعة الحال يشجع زواج الفتيات املبكر، ما تسبب 
بعدد من التعقيدات استهدف النساء بالدرجة األولى فقد حملت أعباء إضافية من خالل استغالل األدوار 
)التعليم/ الصحة(  أيًضا الحرمان من الحقوق املدنية ومن املستحقات االجتماعية  للنساء,  التقليدية 
بسبب املركزية اإلدارية وعدم االعتراف بجملة املعامالت القانونية في هذه املناطق )تسجيل املواليد( ما يعزز 
هشاشة قانونية، أيًضا أثر على األدوار اإلنتاجية للنساء بسبب )محدودية فرص العمل / القيود على الحركة 
/ الحرمان من التعليم / التزويج القسري/ الزواج املبكر( لتزيد من هشاشتهن االقتصادية األمر الذي يزيد 
من تقويض مكانتهن السياسية واالجتماعية، بالنسبة للمحاكم في عفرين ومنذ عام 2017، اختار القضاة 
العاملون في القضاء من املحامين والقضاة املنشقين تطبيق القانون العربي السوري بمرجعية دستور 1950 
ل الجهاز القضائي وفق قانون السلطة القضائية السوري، أي 

ّ
ك

ُ
)الذي ال يتعارض مع أهداف الثورة( وش

ُوجدت محكمة صلح، ومحكمة نقض، ومحكمة جنايات، ومحكمة استئناف، وقا�شي تحقيق. وتضيف: 
العمل القضائي في مناطق ريف حلب الشمالي يجري عبر منسقين أتراك وتحت إشرافهم، وال يوجد حتى اآلن 

مجلس قضاء أعلى”. 

وبسؤال والء أحمدو عن شكل العقد الذي يتم به زواج القاصرات وهل تقبل املحاكم تسجيله، وفي حال 
لم ُيسجل وبقي زواًجا عرفًيا ماذا عن مصير األطفال في حال اإلنجاب؟ 

أجابت والء أحمدو أنها “سألت محمد )اسم مستعار( وهو موظف في املجلس املحلي بعفرين عن هذا 
املوضوع فأجابها بأن زواج القاصرات يتم بموجب عقد زواج عرفي وبعد حدوث الحمل تحضر القاصرة 
أو زوجها تقريًرا طبًيا من الطبيبة املعالجة ممهوًرا بخاتم مديرية الصحة وإخراج قيد للطرفين ويتم تثبيت 

الزواج في املحكمة وبالتالي يبدأ تسجل األطفال بالنفوس”. 

أما عن دور منظمات املجتمع املدني في القطاع وماذا يفعل للحد من هذه الظاهرة فأجابت والء: 
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“تعمل منظمات املجتمع املدني على سياقات متعددة منها: 

العمل على برامج الدعم النف�شي بموضوع العنف االجتماعي لتوعية النساء والفتيات بمخاطر . 1
بهذا  توعية  جلسات  بعقد  تقوم  التي  واالجتماعية  والجسدية  النفسية  الناحية  من  املبكر  الزواج 

الخصوص 

رامج التمكين االقتصادي وإعادة التأهيل للدخول إلى سوق العمل وقد يكون دافعه بداية هو . 2
الحاجة االقتصادية إال أنه ينتج تطوًرا على الصعيد االجتماعي وأيًضا السيا�شي، ال يوجد تدخالت 

قانونية تمنع ذلك. 

مراكز توثيق االنتهاكات”. . 3

شخيص زواج القاصرات في مجتمع الالجئين في األردنج- 

تدفق إلى األردن هرًبا من الحرب منذ بداية األزمة نحو 629.128 نازًحا سورًيا بحسب املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئين)64(، فأقيمت لهم املخيمات ليعيشوا فيها وأشهرها مخيم الزعتري الذي افتتح 
في تموز/ يوليو 2012 شمال شرق األردن في محافظة املفرق األردنية، ومعظم قاطنيه من املدن السورية 
الجنوبية درعا والقنيطرة وريف دمشق، بلغ عدد سكانه في  2013، محو 150.000 الجئ وشيًئا فشيًئا أصبح 
ا من الصفيح أو الكرفانات، 

ً
املخيم أشبه بمدينة مترامية األطراف يحوي بنية تحتية متواضعة وخيًما أو غرف

ثّم افتتح املخيم اإلماراتي األردني في 2013 شرق مدينة الزرقاء ليستوعب فائض الالجئين في الزعتري، ثم 
مخيم األزرق في 2014 ويضم 36.000 الجئ، بينما سكن كثير من السوريين القادرين على دفع إيجارات 

السكن في املدن األردنية. 

وألجل اإلحاطة بموضوع زواج القاصرات السوريات في األردن الذي تداولت أخباره وسائل اإلعالم 
ووسائل التواصل االجتماعي بمختلف أنواعها باعتبار أنه بدا ظاهرة خطرة منتشرة بكثرة في مجتمع الالجئين 
السوريين في األردن وبخاصة في املخيمات منذ بداية اللجوء، تّم التواصل مع عدد من الناشطين والناشطات 
في املجال الحقوقي اإلنساني من سيدات عامالت بمنظمات مدنية وصحافيين ومحامين، استجاب بعضهم 

للتعاون معنا في تقديم تشخيص لزواج القاصرات موضوع الدراسة. 

املتعاون في األردن من فريق البحث محمد اإلبراهيم)65( كان قد عمل على ملف زواج القاصرات في الزعتري 
سابًقا وله تواصل مع سكان املخيم ومع حقوقيين عاملين في هذا الشأن- أرسل لنا تقريًرا جاء فيه: 

“بعد اللجوء السوري إلى األردن ونتيجة تردي األوضاع املعيشية لالجئين، انتشر كثيًرا على اإلعالم تقارير 
عن زواج القاصرات بين الالجئات السوريات في األردن، وتحديًدا زواجهن من مواطني دول الخليج العربي، 

)64(   خبر على موقع مفوضية شؤون الالجئين في 9 تموز/ يوليو 2015م
https//:www.unhcr.org/ar/news/latest2015/7/559/e1dde6.html 

)65(  محمد اإلبراهيم: كاتب وصحافي سوري الجنسية يعمل صحافًيا حّر وناشط مجتمع مدني ويقيم في األردن.

https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/7/559e1dde6.html
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إال أن األمر لم يكن سوى حاالت فردية مقارنة بنسب زواج القاصرات بين السوريين أنفسهم الذي تحول 
فعلًيا إلى ظاهرة مقلقة منذ السنوات األولى للجوء. تنتمي الغالبية العظمى من الالجئين السوريين في األردن 
إلى محافظة درعا السورية التي تتميز عن باقي املحافظات السورية بطابعها العشائري والتزامها بالعادات 
والتقاليد ويعد الزواج املبكر كما يسميه أهالي املحافظة من العادات الشائعة جًدا في املجتمع، ومع لجوء 
آالف منهم إلى األردن وتحديًدا مخيم الزعتري بقي زواج القاصرين والقاصرات عادة دارجة لم تنته، بل 
تزايدت جًدا وتحديًدا في األعوام 2012 و2013 و2014 نتيجة تردي األوضاع املعيشية في املخيمات. كما 
كثر في بداية اللجوء الحديث عن زواج السوريات من مواطني الخليج لكنه ليس إال بعض الحاالت الفردية 

وكانت تتم على الشكل اآلتي: 

 زواج رسمي قانوني للقاصر من مواطن خليجي ويكون بموافقة القا�شي وولي األمر وذلك لعالقات معرفة 
سابقة للثورة ربطت أهالي درعا نتيجة عمل كثير من أهالي درعا بالخليج وكان املهر والعقد بشكلهما الطبيعي 

وضمن األصول املعروفة. 

زواج عن طريق سماسرةـ حيث تقوم امرأة سورية بالبحث عن فتيات للزواج من شباب من دول الخليج 
مقابل مبلغ مالي يتراوح حسب الشاب، أحيانا يكون 200 دوالر وفي بعض األحيان وصل ملبلغ 2000 دوالر 
تتقاضاه السمسارة، وعلى سبيل املثال قامت امرأة من درعا وتدعى أم أحمد وهي معروفة جًدا برفع 200 
اسم مقابل 200 دوالر على كل اسم والذهاب مع الشباب الخليجيين إلى منازل الفتيات، ومثل هذه السمسارة 
ابة” وجدت أخريات عملن بتزويج القاصرات من شباب خليجين وتقاضين منهم مبالغ مالية لقاء 

ّ
“الخط

إيجاد الفتاة لهم ولكن رغم ذلك لم تتحول هذه الطريقة في زواج القاصرات إلى ظاهرة. 

حصلت بعض حاالت لزواج قاصراٍت من رجال من الخليج ثّم بعد أشهر قليلة يختفي الزوج الخليجي، 
وتبين فيما بعد أنه كان على اتفاق مع السمسارة على هذا الشرط دون إبالغ أهل العروسة القاصر، ولكن 
هذه الحاالت لم تكن تتجاوز 1 % من مجموع حاالت زواج القاصرات السوريات الذي أصبح ظاهرة رغم أن 

هذه الحاالت كانت تتم بعقود نظامية ومهر نظامي يصل إلى 5000 دوالر. 

زواج قاصرات سوريات من أردنيين، وهذا األمر ما زال موجوًدا إلى يومنا هذا وبمهر يقارب 3000 دينار أي 
5000 دوالر تقريًبا ويتم هذا عبر زيارات العائالت حسب األصول”. 

وقد ذكر املتعاون من فريق البحث في األردن، في تقريره الذي أرسله، أنه “نتيجة الستقرار الالجئين في 
األردن والعمل املكثف للمنظمات على توعية األهالي وتحديًدا في املخيمات؛ فإن ظاهرة زواج القاصرات 
انخفضت حالًيا، كما لعبت املنح الدراسية دوًرا بارًزا في الحد منها إذ أصبحت الفتاة قادرة على إكمال 
 قبل التفكير بالزواج األمر الذي خفف األعباء املادية على األهل من ناحية عدم وجود الكلفة 

ً
دراستها أوال

املالية جراء تعليم بناتهن لهذا كانت مثل هذه املنح فرصة لتحديد مصائر العديد من العائالت، كما أن 
املنظمات الدولية أوجدت فرص عمل للنساء ولعبت أيًضا دوًرا مهًما من خالل برامجها املختلفة في تمكين 
املرأة كي تصبح مستقلة مادًيا األمر الذي يتيح لها مواجهة أي ضغوطات من قبل األهل واملجتمع، حتى أن 
الكثير من العائالت باتوا يعتمدون على رواتب بناتهن كدخل مهم وأصبح هذا سبًبا للتفكير بعدم تزويجهن 

مبكًرا”. 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

52

والجدير بالذكر أننا وجدنا صعوبة بالغة في إجراء لقاءات مع قاصرات تزوجن خالل األزمة السورية في 
األردن وقد واجهنا الرفض دائًما، مرة بحجة وباء كورونا الذي منعنا من الدخول إلى املخيم بسببه، وأخرى 
من قبل أصحاب الشأن )األسر التي تعيش في املدن األردنية خارج املخيمات( -التي زوجت بناتها أو إحداهن 
وهي قاصر- التي رفضت بشكل قاطع الحديث عن املوضوع، وأيًضا فإن املنظمات التي ساعدت بإعطائنا 
بعض املعلومات رفضت مساعدتنا في إجراء لقاءات مع زوجات قاصرات مسجالت لديها بحجة أن ملفاتهم 
قد أغلقت وما من داع إلعادة فتحها ألن مشكلة زواج القاصرات وبخاصة من ناحية املتاجرة بهذا الزواج 
التي حصلت في األعوام 2012و2013و2014 قد رفعت بشأنها قضايا أمام املحاكم وتم االنتهاء من ملفها 

والوقوف في وجهها ومحاربتها، ونسب زواج القاصرات بشكل عام قد انخفضت بشكل جيد. 

وعند سؤال الناطق الرسمي باسم مفوضية شؤون الالجئين في األردن محمد الحواري)66(، عن إحصاءات 
أو أعداد لقاصرات متزوجات مسجالت لديهم في املفوضية، أجاب أنه “ال توجد أي إحصائيات بهذا املوضوع 

لدينا”، وهذا الرد يعد تصريًحا من املفوضية في األردن. 

وعند سؤال السيدة ديمة سالمة)67( عن زواج القاصرات في مجتمع الالجئين السوريين هناك، أجابت:

جائحة  تسببت  طفولتهن، وقد  ويسلبهن  ومستقبلهن  الفتيات وصحتهن  حياة  األطفال  زواج  “يهدد   
كوفيد19- في اضطراب املجتمعات عموًما، حيث أصبح األطفال املعرضون بالفعل للعنف واالستغالل 
وسوء املعاملة بخطر أكبر، كما أدى االضطراب االجتماعي واالقتصادي بسبب الجائحة إلى زيادة مخاطر 
الزواج املبكر والعنف والتسرب من املدرسة للفتيات، وأضافت: لدينا دراسة عن زواج القاصرات في األردن 

وتضم كل الفئات السكانية التي تعيش ضمن املنطقة الجغرافية األردن ومنهم الالجئين السوريين”)68(. 

 وبالعودة إلى الدراسة نجد أنها لم تحدد باألرقام نسب زواج القاصرات في مجتمع الالجئين السوريين، 
وإنما جاءت النسب عامة، وقد ورد فيها بعنوان »التشريعات الرئيسية واعتبارات مرتبطة بالسياسات« في 
بند االختالفات الجغرافية أن: “في املخيمات السورية تكون املعدالت أعلى ويمكن أن نعزو ذلك إلى التقاليد 
التي توجد داخل مجموعة فرعية من املجتمع السوري ككل، ذكر بعض املشاركين أنه قبل تدفق الالجئين، 
كان من الشائع في بعض املجتمعات األردنية السفر إلى سورية والزواج من الفتيات هناك )الزواج لن يكون 
 بموجب القانون األردني( وبعد ذلك يعود الزوج ومعه زوجته القاصر إلى األردن”. وسلط الضوء في 

ً
مقبوال

تلك الدراسة على االختالفات العرقية والفرق بين السوريين واألردنيين في زواج األطفال فجاء فيها: “أن نسبة 
زواج األطفال السوريين تراوح بين 33 % و35 % من حاالت الزواج”. وتقول الدراسة: “ما زالت الفتيات 
السوريات دون سن الخامسة عشرة يتزوجن داخل مخيمات الالجئين في األردن، ويتم ذلك دون وجود شيخ 

ونتيجة لذلك يوجد أطفال ال يحملون وثائق ومستندات تدل على وجودهم”. 

وبسؤال طرحه فريق البحث على السيدة ديمة سالمة من املكتب اإلعالمي لليونيسيف في األردن: إن 

)66(   محمد الحواري الناطق الرسمي باسم مفوضية شؤون الالجئين في األردن

)67(  ديمة سالمة من املكتب اإلعالمي لليونيسيف في األردن

)68( دراسة نوعية حول األعراف االجتماعية واألسباب االقتصادية لزواج القاصرات في األردن.
 https://www.unicef.org/jordan/media/1801/file/Jordan-Reports.pdf

https://www.unicef.org/jordan/media/1801/file/Jordan-Reports.pdf
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كانت توجد إحصائية لدى اليونيسيف حول زواج القاصرات الالجئات السوريات وتحديًدا في املخيمات؟ 

أجابت السيدة ديمة: “وفًقا لقا�شي القضاة بلغت نسبة حاالت زواج األطفال املسجلة في عام 2020 
نسبة 11.8 مقارنة بنسبة 10.6 في العام 2019 ونسبة 11.6 في العام 2018 في األردن بشكل عام وتمثل هذه 
األرقام حاالت زواج األطفال املسجلة بين جميع األردنيين والسوريين واألقليات األخرى وبإمكانكم االطالع 

على املزيد من املعلومات في هذا امللف الذي يضم إحصائيات قا�شي القضاة لعدة سنوات” )69(.

أما عن البرامج التي يعملون عليها لوضع حد لهذه الظاهرة فقد قالت السيدة ديمة: 

سر 
ُ
“تشمل بعض العوامل الرئيسية لزواج األطفال العادات والتقاليد والفقر والتفكك األسري، األ

املشتتة ونقص املعرفة ووضع الالجئين، وكذلك )الُسترة( التي عرفها املشاركون في الدراسة بطرق متعددة، 
ومنها االستقرار املالي واألمن ولكنها كانت تستخدم في كثير من األحيان لوصف حماية سمعة الفتيات، 
وعلى املستوى الفردي، ظهرت عدة عوامل تتضمن التحصيل العلمي )لكل من األطفال وأولياء أمورهم(، 
واملعتقدات الفردية بما في ذلك املواقف إزاء التعليم وخاصة للفتيات والعرق والنوع االجتماعي حيث تكون 

الفتيات في خطر أكبر، والزواج األسري وأهمية الزواج ووضع الالجئين”. وأضافت السيدة ديمة: 

“يجب علينا معالجة األعراف االجتماعية من خالل التدخالت إلنهاء زواج األطفال أو الحد منه. كما 
 وقائًيا قوًيا ضد زواج األطفال، وخاصة للفتيات. فنحن بحاجة إلى التركيز 

ً
يجب أن يبقى التعليم عامال

على دعم األسرة والحد من عنف الزوج ومعالجة األسباب الجذرية له ألنه يعد عامل خطر ونتيجة لزواج 
أما عن  لزواج األطفال.  الجذرية  القطاعات من أجل معالجة األسباب  انخراط جميع  األطفال. ويجب 
سؤالكم ماذا تقدم اليونيسيف من خدمات، فإننا نقدم خدمات شاملة إلدارة الحاالت متعددة القطاعات 
لحاالت زواج األطفال املبلغ عنها أو األطفال املعرضين لخطر زواج األطفال من خالل شركاء التنفيذ الوطنيين 
والحكوميين. تتضمن هذه الخدمات التدخالت الصحية والقانونية وكذلك األنشطة التعليمية واإلرشادية 
والدعم النف�شي االجتماعي. تقدم مراكز مكاني أنشطة الدعم النف�شي االجتماعي والتوعية حول حماية 
األطفال والعنف القائم على النوع االجتماعي، باإلضافة إلى آليات اإلبالغ لجميع األطفال املنتسبين، بما 
في ذلك حاالت زواج األطفال. يتم تدريب امليسرين في مراكز مكاني ومعلمي املدارس واملستشارين ومقدمي 
الخدمات الصحية على تحديد حاالت حماية األطفال/ العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة لها، 
بما في ذلك عالمات احتياجات الصحة النفسية والدعم النف�شي االجتماعي من خالل التدريب املنتظمة التي 

تدعمها اليونيسف”. 

 من السيدات اللواتي تزوجن زواًجا مبكًرا ويعشن في األردن واستطعنا الحصول على شهادتها، هذه 
السيدة التي ترى أن حالتها من الحاالت اإليجابية في الزواج املبكر، ومع ذلك رفضت ذكر اسمها بصراحة، 

قالت: 

“عمري حالًيا 26 عاًما من محافظة درعا وأقيم في محافظة الزرقاء باألردن، تزوجت في السابعة عشرة 
من العمر وعمر زوجي في حينها 24 عاًما، حيث ُعقد القران في 2013 لدى شيخ باالتفاق بين زوجي السوري 

)69( إحصائيات بزواج القاصرات لقا�شي القضاة في األردن وتشمل النسب الالجئين السوريين
 https://sjd.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=206  

https://sjd.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=206
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 وولي أمري والدي، وبعد أن بلغت الثامنة عشرة ثبت الزواج في املحكمة الشرعية، 
ً

الجنسية ويعمل عامال
زواجي مستمر ولدي أطفال لهم بالطبع شهادة ميالد وأوراق مدنية وال يوجد أي خالفات بيني وبين زوجي(. 

وبالتواصل مع املحامية األردنية في املحاكم الشرعية ومستشارة جمعية تضامن النساء إنعام العشا)70( 
للوقوف على موقف القانون األردني من زواج القاصرات وتطبيقه على زواج الالجئات السوريات القاصرات 
وإن كان لديها أي نسب عن هذا الزواج في مجتمع الالجئين خصوًصا أنها نشطت في العمل على هذا امللف 

قالت: 

“ال توجد أرقام وإحصائيات حول زواج القاصرات بين مجتمع الالجئات، ولكن أعتبر في املرحلة الحالية 
أن زواج القاصرات والقاصرين أيًضا قّل ألسباب ومنها: 

سبب يتعلق بالتشريعات األردنية الذي ينص على الغرامة إذ ينص قانون العقوبات األردني وقانون 
الحوال الشخصية أنه إذا حدث عقد الزواج خارج املؤسسة الرسمية )املحاكم( فإن العقوبة غرامة 200 
دينار على العروس و200 دينار على العريس ومثلها على كل من والديهما وغرامة أيًضا 200 دينار على الشيخ 

الذي قام بعقد القران، والقانون األردني حدد سن الزواج بـ 18 سنة. 

بث التوعية بين أفراد مجتمع الالجئين من خالل منظمات املجتمع املدني والدورات لالجئات لتمكينهن 
من العمل وتوعيتهن التي لعبت دوًرا في ذلك. 

لكن رغم ذلك ما زالت توجد حاالت زواج خارج املؤسسة الرسمية األمر الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق 
للزوجة وضياع النسب لألوالد في حال حدث فراق بين الزوجين والكثير من القصص انتهت بهذا الشكل في 

املا�شي القريب”. 

 أما عن األسباب التي أدت وتؤدي إلى زواج القاصرات السوريات الالجئات فقد قالت األستاذة املحامية 
إنعام العشا: 

“إن الحالة تعود إلى الثقافة املجتمعية التي تلعب دوًرا كبيًرا في هذا األمر، وأقصد املنطقة السورية التي 
جاءت منها تلك األسر الالجئة التي زوجت بناتها القاصرات إضافة إلى أن القانون السوري وإن حدد العمر 
سابًقا بـ 17 عاًما والحًقا بعد التعديل بـ 18 عاًما، لكنه نظًرا لوجود العادات والتقاليد والثقافة الدينية 
املؤثرة فقد أخذ بعين االعتبار ذلك ومنح القا�شي صالحية عقد مثل هذا الزواج. كما ال نن�شى أن الفقر 
الشديد والبطالة عند مجتمع الالجئين قد لعبا دوًرا أساسًيا في زواج القاصر. وإن كان قانون األحوال 
الشخصية األردني قد منع زواج القاصر وتطور بشكل كبير خالل السنوات األخيرة، إذ منذ عام 2010 حدد 
سن الزواج بـ 18 عاما، ولكن الخلل دائًما يأتي من االستثناء وتطبيقه وهو كما االستثناء املمنوح للقا�شي في 
قانون األحوال الشخصية السوري. أنا ال أدعو إلى إلغاء االستثناء وإنما إلى تضيقه إلى أكبر حد من الضرورات 
القصوى، فالتشريعات الواضحة والشديدة الصارمة هي الفاعلة في هذا املوضوع وغيره، كذلك تثقيف 

املجتمع وتوعيته واالهتمام أكثر من قبل منظمات املجتمع املدني بتمكين املرأة في التعليم والعمل”. 

)70(  إنعام العشا محامية أردني في املحاكم الشرعية وناشطة حقوقية عملت على موضوع زواج القاصرات السوريات في مخيمات األردن.
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وبسؤال األستاذة العشا عن صحة ما ورد في وسائل اإلعالم املختلفة ووسائل التواصل االجتماعي عن 
ظاهرة زواج القاصرات السوريات الالجئات في األردن عن طريق السمسرة لرجال خليجيين زواًجا مسياًرا، 

أجابت: 

“في السنوات األولى للحرب السورية واللجوء كان يوجد لدى مجتمع الالجئين الكثير من اإلشكاليات 
والفو�شى فحصل زواج لقاصرات بأعمار 11 و 12و 13 سنة من شباب خليجيين كما درج في املجتمع األردني 
الزواج من السوريات، ولكن وبسبب أن قوانين الدول الخليجية تقت�شي حصول الشخص على موافقة من 
دولته على زواجه من جنسية أخرى ليتمكن من أخذها معه إلى بلده وتأمين إقامة لها، فكان الزواج يسري 
بصيغة املسيار، هذه ثقافة املجتمع الخليجي، وطبًعا هذا غير مقبول نهائًيا، أما موضوع سماسرة الزواج 
فقد لعب هذا الدور بعض رجال الدين الشيوخ وكان هنالك بعض األهالي الذين تاجروا ببناتهم، أعرف 
عائلة قامت بتزويج ابنتها ثالث مرات على الرغم من أن االبنة كانت ما تزال على ذمة زوجها األول. السماسرة 
أو كما نسميهم »الخطابة« شكلوا مشكلة كبيرة وخطيرة وكان يوجد استغالل في الشروط واملهر، وكثير من 

الفتيات القاصرات عدن إلى أهلهم بعد أشهر من الزواج بسبب هذا االستغالل أو اختفاء الزوج”. 

الدكتورة ناهد غزول)71( شرحت بالتفصيل في تقريرها الصوتي الذي أرسلته خصيًصا للدراسة جواًبا 
على مجموعة من األسئلة عن ظاهرة زواج القاصرات في املخيمات السورية من رجال خليجيين وأردنيين في 

السنوات من 2012 وحتى 2016، تقول: 

“لقد كان ممنوًعا على السوريين القاطنين خارج املخيمات والعاملين في منظمات مدنية دخول املخيمات 
في تلك الفترة وأخص بالذكر مخيم الزعتري الذي انتشرت األخبار عنه وتداولت الفيديوهات عن أوضاعه 
الحياتية املزرية من انعدام للمياه النظيفة الصالحة لالستخدام وفقر باملواد الغذائية التي توزع على 
العائالت التي تقطنه والتي أغلبها عبارة عن معلبات رديئة وخبز درجة عاشرة ورز �شيء جًدا وغير ذلك مما ال 
يقبل أي إنسان أن يستهلكه ولكنهم مضطرون له، عدا عن أنهم يعيشون في مناخ الطبيعة الصحراوية التي 
تعرف بشتائها القارص وأمطارها الكثيرة فأغلب الالجئين هناك غير معتادين على تلك الحياة الصحراوية 
 من قرى الجنوب السوري التي تتميز بخضرتها، والوسائل البسيطة جًدا التي تقدم لهم كمعونات 

ً
وهم اصال

لحمايتهم من البرد كالبطانيات لم تكن كافية لحمايتهم من األمراض، تلك الحياة الصعبة جًدا التي أجبرتهم 
عليها الحرب، مع عدم السماح لهم بالخروج من املخيم للعمل وتأمين املال لكفافهم. كل ذاك دفع العائالت 
إلى السعي لتزويج بناتهن بسن صغيرة فال يتعدى عمر الفتاة عن 12 أو 13 عام، طمًعا بما سيقدمه العريس 
من مال يمكنهم من خالل تيسير أمور حياتهم ومورد عيش لفترة أو يستطيعون عبره تأمين سكن خارج املخيم، 
علًما أن قوانين املخيمات أن الخارج منه ال يسمح له العودة للسكن فيه. كان مثل هذا الزواج يتم لرجال 
ا جيًدا لرب أو معيل العائلة ومنهم من كان بعمر الستين ويتزوج الفتاة ملدة 

ً
خليجيين ألنهم يدفعون مبلغ

أسبوع أو شهر ثم يغادر األردن وهذا ما نسميه بزواج املتعة. حاالت الزواج تلك التي تشبه البيع للفتاة كانت 
ابات )يعملن سماسرة للزواج( أو شيوخ دين أو رجال عاملين بمنظمات إنسانية بحجة 

َّ
تتم عن طريق خط

السترة على الفتاة وأهلها، كثير من الفتيات اللواتي تزوجن بهذه الطريقة لم يرجعن ألهلهم بعد سفر الزوج 
والطالق، بل كّن يفضلن الزواج من رجل ثان وثالث ورابع ملدة محددة مقابل املال وهكذا.. وقد ظهرت 

)71(  الدكتورة ناهد غزول أكاديمية سورية، سابًقا كانت من ضمن مالك جامعة حلب، ناشطة إغاثية وعضو غرفة املجتمع املدني التابعة 
للمبعوث األممي بيدرسون واللجنة املصغرة ملؤتمر بروكسل.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

56

مقاطع فيديو على يوتيوب فضحت األوضاع اإلنسانية السيئة لتلك املخيمات كما تحدثت منظمتنا عنها 
أمام جهات دولية التي تحركت بدروها وتدخل البنك الدولي وصار يدفع للمملكة األردنية تسهيالت وقروض 
ومعونات لالجئين، وُسمح لالجئ الذي يسكن في املخيم بالحصول على بطاقة عمل يستطيع من خاللها 
الخروج والدخول للعمل والعودة، ولكن هذا أيًضا سهل وزاد في عملية الزواج من القاصرات الالجئات. 
أيًضا في هذه الفترة ظهر القوادون والقوادت ولألسف تحت اسم ميسري الزواج، وقد تواصل معي شخص 
سوري يسكن في األردن منذ الثمانينيات من القرن املا�شي وقال لي بصفتي أعمل مع منظمات لدعم الالجئين 
أنه يوجد عدد من الشباب األردني والخليجي يرغبون في االرتباط )الزواج( من فتيات سوريات من املخيم 
بدافع السترة عليهن وفي حال تمكنا من مساعدتهم في هذا األمر نكون قد أنقذنا الفتاة وعائلتها من الفقر 
والحياة السيئة في املخيم، طبًعا رفضت ذلك رفًضا قاطًعا وقلت له هذا بيع وال يمكنني أن أفعل وحذرته 
رر الطلب في تلك الفترة من رئيس جمعية أردني الجنسية لألسف. هذه الظاهرة وأقصد 

ُ
من فعل هذا، وك

)القوادين أو الخطابات أو ميسري الزواج( أًيا كانت تسميتها، نشطت في بدايات اللجوء لألردن ثم تراجعت 
في ما بعد ولم نعد نسمع بها(. 

وتضيف الدكتورة ناهد عند سؤالنا عن نتائج الزواج املبكر التي الحظتها من خالل متابعتها ملوضوع زواج 
القاصرات في األردن: 

“من نتائج الزواج املبكر التي كنت أالحظها تحدث بكثرة، الطالق املبكر الناتج من العنف من قبل الزوج، 
 بعمر املراهقة 

ً
فالصغيرات املتزوجات غير متعلمات وال يعرفن أساليب التعامل مع الزوج وأهله، وهن أصال

التي تتعامل فيها الفتاة بهذا العمر بأسلوب الند للند مما يؤدي لحالة الطالق، أيًضا في حال اإلنجاب بعد 
 أو طفلة لعدم معرفة هذه الزوجة الصغيرة بكيفية التربية 

ً
الزواج فإننا هنا أمام مشكلة طفلة تربي طفال

وأغلب الحاالت التي تعاملت معها لم يكن يوجد لدى الزوجة أم لتقف معها في تحمل هذه املسؤولية بسبب 
 أو هجرة( أو السكن في منطقة بعيدة أو املوت أو انشغالها بتدبير أمور 

ً
الغياب الناتج من السفر )ترحيال

عائلتها، فتكون نهاية هذه الطفلة أيًضا الطالق”. 

وتحدثت الدكتورة ناهد عن إحدى الحاالت الحديثة التي تعاملت معها: 

“فتاة صغيرة تدعى )سالم( تزوجت في مدينة درعا، عندما بدأت املداهمات في املدينة صارت العائالت التي 
لديها بنات بعمر الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة عاًما تسعى لتزويجهن من أي شاب، سواء أكان يعمل أم 
ال وسواء أكان لديه مكان لإلقامة أم ال، سالم أجبرتها والدتها على ترك املدرسة والزواج وهي بعمر السادسة 
عشرة، وسكنت مع أهل زوجها الذي يعمل في قطف املحاصيل الزراعية، وصارت تعمل معه في ذلك إضافة 
إلى عملها في املنزل ثم أنجبت طفل وهي بعمر ما زالت تحتاج إلى رعاية، فحرمت من كل �شيء بالزواج، وبدأت 
املشكالت بينها وبين زوجها الذي صار يضربها بعنف وهو أكبر منها بأكثر من عشر سنوات، األمر الذي أوصلها 
إلى الطالق، وتحت التهديد تركت حضانة طفلها لزوجها وأهله ومن ثم التحقت بوالدتها في األردن. في األردن 
سعت والدتها لتزويجها مّرة أخرى ورغم رفضها وتهديد والدتها باالنتحار إال أنه تم عقد زواجها غصًبا على 
رجل آخر فقير جًدا، وبعدها سافرت والدتها إلى السودان وبقيت هي، وقد استغل زوجها هذا الوضع وصار 
يضربها وينعتها بألقاب بذيئة حتى أمام أقاربه ويرميها في الشارع مع يمين الطالق » وقد حصل هذا ثالث 
مرات وأصبحت محرمة عليه شرًعا”. لجأت عدة مرات ملراكز حماية األسرة وكان األمر يعالج بتوقيع الزوج 
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على تعهد بعدم الضرب مع عودتها ملنزله، بالنهاية استطعنا مساعدتها بالطالق وتأمين منزل لها ملدة شهرين 
وتتلقى مساعدة هي وأطفالها من جمعية، ولكنها رغم كل الصعوبات التي ستواجهها تقول إنه يكفي أنني أنام 

بدون خوف ومعي أطفالي”. 

وجاء في تحقيق نشره تلفزيون سوريا عن أوضاع املخيمات في األردن، وعن وضع املرأة في املخيمات: 
ا حقها داخل املخيمات من حيث الخصوصية، ناهيك عن تزويج الفتيات بشكل قسري 

ً
“املرأة ما زال منتهك

العتبارات تتعلق بالعادات والتقاليد باإلضافة إلى انخفاض مستوى النساء املتعلمات على الرغم من وجود 
منظمات كثيرة تعمل على دعم ومساعدة املرأة إال أننا ما زلنا بحاجة أكثر لتغير النظرة إليها وإلى حقوقها”. 
وأضاف التحقيق أن مصدًرا خاًصا من مخيم الزعتري أفاد موقع تلفزيون سوريا أنه: “في املخيم تم وضع حد 
لزواج القاصرات، لكن هناك عائالت تزوج فتياتها دون سن الـ 18 عاًما، ولكن ال يتم تثبيت الزواج إال بعد 
بلوغها السن القانونية، وتعمل العديد من املنظمات على حمالت توعية في هذا الخصوص«. وأشار أيًضا إلى 
أن “التعنيف ضد املرأة موجودة داخل املخيم لكن معظم الحاالت ال تصل إلى املفوضية ألنها تحدث داخل 
الخيم وال تقدم شكوى من قبل النساء املعنفات”، وأوضح أن “هناك إحدى الحاالت تزوجت في سن الـ 17 
عاًما وزوجها يكبرها بقليل وتعرضت للتعنيف من قبل زوجها بشكل كبير ثم انفصل عنها وكان لديها طفل، 
يمكننا القول إنها فتاة وأم لفتاة، وأضاف أن القائمين على املخيم أطلقوا تطبيًقا)72( خاًصا بالتعنيف ضد 

النساء ليتم اإلبالغ عنها«)73(. 

تشخيص زواج القاصرات في مجتمع الالجئين في لبناند- 

ليست أوضاع الالجئين السوريين في لبنان بحال أفضل من غيرهم من الالجئين السوريين في مخيمات 
األردن وعلى الحدود التركية، فاملعاناة متشابهة جًدا، وجاء في تقرير لبرنامج )لّم الشمل( على قناة تلفزيون 
سوريا في 21 كانون الثاني/ يناير 2021 عن وضع املخيمات في لبنان أن: “منظمة هيومن رايتس أفادت أن 
الالجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية ليس لديهم بنى مالئمة تؤويهم خالل أشهر الشتاء القارس«)74(. 

ويعاني الالجئون السوريون في لبنان البالغ عددهم بحسب الحكومة اللبنانية مليوًنا ونصف مليون من 
حالة الفقر الشديد، بينما تقّر املفوضية السامية لشؤون الالجئين في لبنان بتسجيل مليون الجئ فقط 
لديها بحسب ما ورد في تقرير هيومن رايتس في )75(2020، وورد في التقرير أن: سياسة اإلقامة في لبنان تحّد 
من قدرة الالجئين على الحصول على العمل والتعليم والرعاية الصحية وأن %73 من السوريين يفتقرون 

لإلقامة القانونية ويواجهون خطر االعتقال أو استغالل أرباب العمل لهم. 

)72( تطبيق خاص لإلبالغ عن حاالت تعنيف النساء
 https://apps.apple.com/jo/app/amaali-jordan/id1460578457 

)73(   تقرير لبرنامج لّم الشمل على تلفزيون سوريا
https//:bit.ly2/TFj5NM 

)74( https://www.youtube.com/watch?v=MRq68Pnb910 

)75(  https://www.hrw.org/ar/world-report/2020/country- chapters/336705

https://bit.ly/2TFj5NM
https://www.youtube.com/watch?v=MRq68Pnb910
https://www.hrw.org/ar/world-report/2020/country-chapters/336705
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ما ذكر أعاله هو من أهم األسباب التي دفعت األهل في مخيم عرسال إلى تزويج بناتهن القاصرات، بحجة 
 في أن تعيش الصغيرة حياة أفضل عند زواجها. 

ً
أن الزواج يخفف العبء عن رب العائلة وأمال

ونشر معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ببيروت دراسة جاء فيها: “أن %22 من 
السوريات في لبنان بين عمر 15 عاًما و19 عاًما متزوجات مستنًدا إلى بيانات وإحصائيات مكتب األمم املتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية بحسب ما ورد في خبر منشور على موقع عنب بلدي بتاريخ 11/16/)76(2017. 

 وسلط التلفزيون العربي الضوء على ظاهرة زواج القاصرات في لبنان ووثق عمليات بيع الفتيات بغاية 
الزواج مقابل حفنة من املال في ظل غياب رقابة الدولة وكيف تستغل العائالت الثغرات القانونية إلبرام 

عقود زواج عرفية غير مسجلة في املحاكم وذلك في حلقة من برنامجه )عين املكان( في 4/10 /)77(2021 

وفي تقرير نشر على موقع نون بوست بتاريخ 2021/2/18 بعنوان: بدافع الحاجة الزواج القسري للفتيات 
السوريات في لبنان أن االنهيار االقتصادي في لبنان تسبب في إحداث فو�شى لدى الفئات السكانية األكثر 
العائالت السورية  الحاجة تقوم كثير من  الفارين من الحرب وبدافع  الالجئين السوريين  ضعًفا ومنهم 
وبخاصة في مخيم عرسال بتزويج بناتها القاصرات من أجل التخفف من عبء الصعوبات االقتصادية 
التي يواجهونها، وجاء في التقرير أن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين سجلت زيادة في زواج 
القاصرات الالجئات السوريات بنسبة 6 % منذ الربع الثالث من 2020 في مناطق بيروت وجبل لبنان حيث 

يعيش 207.000 الجئ. 

أما في أحياء عرسال الفقيرة واملكتظة فقد زادت نسبة زواج القاصرات من 30 إلى 35 % بعد تف�شي وباء 
كورونا بحسب رئيس منظمة أوردا إسبانيا غير الحكومية، ومما ورد عن رئيس املنظمة بحسب موقع نون 
بوست قوله: “يمكن تسجيل هذا النوع من الزيجات بشكل قانوني في لبنان، حيث يوجد في البالد 18 طائفة 
رسمية تحكم قضايا األحوال الشخصية بقوانينها الخاصة وتعترف بزواج القاصرين من سن 14 سنة. اثنان 
من هذه القوانين، وضعته طوائف مسلمة، وهما ينصان على أن الحد األدنى للعمر الذي يمكن فيه تزويج 

الفتيات بإذن من الوالدين هو تسع سنوات”)78(. 

قامت  أوضح،  بشكل  لبنان  في  السوريين  الالجئين  مجتمع  في  القاصرات  زواج  حالة  على  وللوقوف 
املتعاونة)79( من فريق البحث في لبنان بإجراء حوارات مع زوجات قاصرات تحدثن عن تجاربهن، وأجرت 
حواًرا مع أحد املشايخ املنظمين لعقود الزواج الشرعي تحدث من خالله عن التبريرات الشرعية لهذا الزواج، 
وحواًرا مع القا�شي إبراهيم البريدي رئيس محكمة شتورا الشرعية السنية للتحدث عن موقف القانون 

)76(  بحسب ما جاء في تحقيق ملوقع عنب بلدي بتاريخ 16/ 11/ 2017:
https//:www.enabbaladi.net/archives184552/

)77( حلقة من برنامج عين املكان على التلفزيون العربي سلطت الضوء على زواج القاصرات السوريات في لبنان
 https://www.alaraby.com/program/show-22360 

)78( تقرير على موقع نون بوست بعنوان: بدافع الحاجة الزواج القسري للفتيات السوريات في لبنان
 https://www.noonpost.com/content/39813

)79(  منال عمار املتعاونة من فريق البحث في دراسة زواج القاصرات في لبنان  

https://www.enabbaladi.net/archives/184552
https://www.alaraby.com/program/show-22360
https://www.noonpost.com/content/39813
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اللبناني من زواج القاصرات في مخيمات اللجوء، ولقاء مع املتطوعة مع منظمة العمل ضد الجوع وجمعية 
طفل الحرب واليونيسيف السيدة ضحى إدريس، وآخر مع املحامي إبراهيم إدريس الذي يسكن في عرسال 
وينظم عقود زواج في مخيمات الالجئين في عرسال، وأيًضا حواًرا مع فاطمة العتر الجئة سورية ومنسقة 

حملة )ال تكبرونا.. بعدنا صغار( في البقاع األوسط: 

حوار مع أحد املشايخ املنظمين لعقود الزواج الشرعي للقاصر في مجتمع الالجئين في لبنان ويشهد على 
تسجيلها في املحاكم الشرعية وهو سوري الجنسية وخريج دراسات إسالمية )طلب عدم ذكر اسمه الصريح(، 

أجاب عن سؤال التبريرات الشرعية لهذا الزواج:

“إن التبريرات الشرعية لزواج القاصرات هي زواج النبي )ص( من السيدة عائشة، حيث عقد عليها ابنة 
سبع سنوات، ودخل بها ابنة تسع سنوات، أضاف الشيخ، أن الفتاة في املناطق الحارة تبلغ قبل املناطق 
املعتدلة والباردة وبنية األجساد تكون قوية، هذا سبب يدعو األهل إلى تزويج بناتهن قبل السن القانونية، 
كما أن العادات والتقاليد في بعض املناطق تفرض زواج القاصرات بقناعات منها الخوف من أن تجلب 
الفتاة العار ألهلها فيما لو كبرت ولم يعد بإمكان أهلها السيطرة على تصرفاتها، كما أن الفقر الذي أحاط 
بالناس في اللجوء وعدم توفر فرص العمل وعدم توفر املسكن حيث نجد عائلة مكونة من عشرة أشخاص 
تسكن خيمة صغيرة أو مستودًعا أو غرفة في منزل مشترك مع عائالت أخرى، ولهذا يسعى األهل لتزويج 
ابنتهم القاصر للتخلص من بعض األعباء. إن القانون يمنع عقد زواج أي فتاة تحت عمر الخامسة عشرة من 
العمر وال يمكنني إجراء عقد الزواج لقاصر إال بعد عرض الفتاة على طبيبة وإجراء تحاليل وفحوص طبية 
لكف اليد حيث تحدد العمر، خاصة عندما يدعي األهل أن الفتاة عمرها الحقيقي أكبر من عمرها باألوراق 
الثبوتية بحجة أنه لم يتم تسجيلها فوًرا بسبب الحرب، فإن حصلت على تقرير طبي بأهليتها للزواج، يمكن 
إجراء العقد. وأضاف: إن بعض األهل اعتادوا على عدم تثبيت الزواج باملحكمة الشرعية لعدم قدرتهم على 
التكاليف، حيث تصل الرسوم ما يقارب 400 دوالر أميركي، وبعضهم يلجأ إلى املنظمات التي تهتم بشؤون 

الالجئين القانونية من أجل تثبيت الزواج مثل املنظمة النرويجية املهتمة بهذا األمر”)80(. 

القا�شي اللبناني إبراهيم البريدي)81( رئيس محكمة شتورا الشرعية السنية قال بشأن زواج القاصرات 
في مجتمع الالجئين السوريين في لبنان: 

“ إن القانون في لبنان ينص على أن عمر الفتاة للزواج هو 17 عاًما بينما الشاب 18 عاًما، والزواج دون 
هذا العمر يسبب إشكاليات كبيرة وال يتم تسجيله في املحاكم الشرعية، كما أن نسبة زواج القاصرات في 

مجتمع الالجئين السوريين في لبنان أكثر بكثير من املجتمع اللبناني حيث يكاد معدوما فيه”. 

 وأرجع القا�شي البريدي سبب زواج الالجئات القاصرات السوريات في لبنان إلى أمور عدة: 

ثقافة بعض املناطق في سورية حيث تتكون عائلة ضمن العائلة أي يزوج األب أوالده بعمر مبكر - 

)80(   حوار أجرته املتعاونة في الدراسة من لبنان الناشطة منال عمار  مع أحد املشايخ املنظمين لعقود الزواج الشرعي للقاصر في مجتمع 
الالجئين في لبنان

)81(  إبراهيم البريدي، قاض لبناني ورئيس محكمة شتورا الشرعية السنية
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ويسكنون جميًعا منزل العائلة األساسية وتكون األم هي مدبرة األمور باملنزل وترعى القاصرات من 
زوجات أوالدها وبخاصة في أثناء الحمل والوالدة والعناية بالطفل، ويكون األب هو صمام األمان 

للعائلة كلها. 

بعد العام 2011 تغيرت العادات وتشتت العائالت ما فرض استقالل األوالد بعمر مبكر ومع زواجهن - 
من قاصرات فإن هذا أثر سلًبا في الحياة الزوجية حيث وضع القاصرات أمام مسؤوليات ليست 

باألمر السهل عليهن. 

عدم وجود فرص تعليم للقاصر فيلجأ أهلها إلى تزويجها- 

أصبح تزويج الفتيات بنظر األهل من نفس بلدهم األم سوريا مطلب السوريين الالجئين دون النظر - 
لتنوع البيئات والفوارق بالعادات والتقاليد. 

عامل الفقر حيث إن األهل غير مستقرين وتزويج ابنتهم القاصر باعتقادهم يخفف أعباء الحرب - 
واللجوء التي فرضت عليهم. 

األفكار املتوارثة والتي تهيب باألهل تزويج بناتهم قاصرات حيث اعتقادهم أنها حين تبلغ العشرين - 
من عمرها ستدخل سن العنوسة”. 

وأكّد القا�شي البريدي أنه عند استقرائه إحصاءات الزواج املبكر بين الالجئين السوريين في لبنان لم 
يجد أن جميع الحاالت فاشلة، وأضاف: “ ولكن ال يمكن أن ننفي أن الزوجة القاصر تكون في فترة تكوين 
جسدي وعقلي ولم تكمل تعليمها وهذا له مما ال شك فيه أثر سلبي على أوالدها ألنها لن تتمكن من توجيههم 
التربوي الصحيح وال من أداء واجباتها الزوجية املنزلية بشكل كامل، وبالنتيجة ال بد أن يوجد خلل ما ضمن 

العائلة حتى لو كان الزواج مستمًرا”. 

وبسؤال القا�شي البريدي عن كيفية تسجيل زواج قاصر من مجتمع الالجئين السوريين في املحاكم 
الشرعية أجاب: 

“تكون املوافقة والقبول من طرفي األهل بتزويج ابنتهم القاصر حيث يقدمون على عقد زواج بكتاب 
براني ويتم الزواج على هذا األساس، ويتركون تثبيت الزواج في املحاكم حتى العودة إلى سورية بجهل منهم 
بالقوانين حيث يعتقدون أن املحاكم اللبنانية ال تسمح بتسجيل عقود الزواج للسوريين. وأحياًنا يتم الزواج 
أيًضا بعقد شيخ براني وتحمل الزوجة القاصر ويصبح لديها ولد، وهنا يلجأ بعضهم للمحاكم الشرعية التي 

تكون مضطرة لتسجيل الزواج حرًصا على حقوق الطفل من الضياع”. 

وأضاف القا�شي البريدي: “لقد أدركت األمم املتحدة خطورة هذا األمر فسعت جاهدة بين مخيمات 
الالجئين السوريين من أجل تسجيل الزواج واألوالد على اسم والديهما قد بلغ عدد األطفال غير املسجلين 

بفترة من فترات اللجوء 100.000 طفل”. 

وعلى السؤال ما اإلجراء الذي تتخذه املحكمة الشرعية في حال الطالق بعد وجود طفل ولم يكن هناك 
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ما يثبت، أجاب القا�شي البريدي: 

“نعتمد على أمور هدة منها إقرار الطرفين بالزواج وإفادة مختار البلدة وحضور أهل الزوجين، وهكذا 
نسجل الزواج ويتم إثبات نسب الطفل ومعاملة الطالق في معاملة واحدة. وتجدر اإلشارة إلى أن تسجيل 
الزواج ال يتم إال بعد بلوغ الزوجة السن القانونية للزواج، فمن املمكن أن تتزوج الفتاة في عمر 15 ويتم 
تثبيت زواجها بعمر 18 سنة. لكنني شخصًيا ضد هذا الزواج وقد قمنا بنشاطات توعوية في هذا الشأن 
لالجئين السوريين إال أنها ال تكفي ويحتاج األمر استنفار توعوي ونشاطات مستمرة توجه لألهل وللفتاة 

القاصر، فهذه املشكلة ال تنتهي بعمل يوم أو شهر بل تحتاج لجيل كامل تنشر بينه التوعية”. 

ضحى إدريس)82(ف تحدثت عن كيفية تنظيم عقود الزواج للزوجة القاصر في مخيمات لبنان: 

“إن عقود الزواج عموًما للقاصر ولغير القاصر في املخيم تنظم عن طريق شيخ بعقد )براني(، وعن طريق 
الزهوري الذي يعمل مع اتحاد الجمعيات اإلغاثية واملحامي إبراهيم إدريس متطوعين،  املحامي جمال 
وقانونًيا تقوم املنظمة النرويجية بتثبيت الزواج بشكل كامل آلخر خطوة في املحكمة ليحصل الزوجين على 
ا ثبوتية )إخراج قيد وإقامة أمن عام( لذلك ال يثبت 

ً
عقد رسمي. لكن اكثيًرا من السوريين ال يملكون أوراق

 ثم تبريرات اجتماعية من قبل 
ً

زواجهم. أما بالنسبة إلى األسباب املتعلقة بزواج القاصر فهي اقتصادية أوال
البعض الذين يعتبرون أن البنت يجب زواجها قبل أن تبلغ سن الثامنة عشرة حتى ال تصبح عانًسا، إضافة 
إلى ذلك ال يوجد فرص تعليم رسمي بعرسال، فهذه السنة وجدت مشكلة باملدارس بعد إغالق مدارس 
االئتالف رسمًيا، إذ وجدنا رفًضا من قبلهم باملدراس الرسمية بحجج منها أن التسلسل الدرا�شي للطالب غير 
مقبول من مدرسة ال تعترف بها الحكومة اللبنانية ثّم املنهاج اللبناني الذي يعتمد على اللغة الفرنسية وال 
يستطيع الطالب السوريين التأقلم معه، إضافة إلى الدوام املسائي وتخوف األهالي من بقاء أوالدهم لوقت 

متأخر في املدرسة”. 

املحامي إبراهيم إدريس)83( يقول عن تنظيم عقود زواج الالجئات السوريات القاصرات في لبنان: 

“ في الوقت الذي لم أستطع ممارسة مهنتي في لبنان بدأت بعمل تطوعي فردي في املجال اإلنساني والشرعي 
في نطاق حاالت تثبيت الزواج والوالدات والطالق والخلع في مخيمات الالجئين السوريين في عرسال، وقمت 
بأرشفة للعقود حتى وصل العدد 1000 عقد. ثم تم الطلب من قبل املنظمة النرويجية لتسعى هي إلى تثبيت 
تلك العقود في املحكمة الشرعية ألن تكلفة العقد تبلغ 400 دوالر ومعظم الالجئين يتهربون من تثبيت العقد 
بعد بلوغ القاصر السن القانونية أو بعد الحمل بسبب وضعهم االقتصادي الرديء. وهكذا صار تثبيت 
العقود يتم عن طريق هذه املنظمة. أما بالنسبة إلى نسبة زواج القاصرات في مخيم عرسال فهي من كّل 
عشر زيجات متعاقبة تتم في املخيم، نجد أن 7 زيجات منها لقاصرات وثالثة لبالغات، ويعود السبب إلى الفقر 
وعدم توافر فرص العمل والدورات املهنية للقاصرات كما أن عدم وجود فواصل بين الخيام يدعو األهل إلى 

)82(  ضحى إدريس سورّية متطوعة مع منظمة العمل ضد الجوع وجمعية طفل الحرب واليونيسيف في لبنان

)83(  إبراهيم إدريس محامي سوري الجئ في لبنان ويعمل منظم لعقود الزواج في املخيمات.
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الخوف على بناتهن من عالقات غير شرعية قد تحصل نتيجة هذا”.

وأضاف املحامي إبراهيم إدريس أنهم يقدمون النصح لألهل بعدم تزويج بناتهن القاصرات، لكن عند 
اتخاذ األهل القرار بالزواج فإننا نضطر إلى أن ننظم عقد الزواج وإرشادهم إلى املنظمات التي تثبت هذه 

الزيجات من أجل ضمان حقوق القاصر وإثبات نسب الطفل. 

فاطمة العتر )84( تقول عن الحملة: 

“نحن أفراد من املجتمع أصحاب قضية نسعى لتغيير املجتمع القاعدي عن طريق التنظيم املجتمعي، 
ونستهدف املخيمات والعائالت السورية في البقاع األوسط. إن تف�شي الفقر في مجتمع الالجئين السوريين 
وعدم وجود فرص تعليم أو تأهيل منهي للفتيات للعمل، دعا األهالي إلى تزويج بناتهن القاصرات حتى أصبح 
ظاهرة متفشية. بدأت حملتنا بدعم من منظمة نساء اآلن بجلسات منزلية ثم صرنا نوزع فيديوهات معبرة 
عن الزواج املبكر وسلبياته عبر وسائل التواصل االجتماعي، كان هدفنا الوصول إلى 1000 عائلة تدعم 
مناهضة زواج األطفال دون 18 عاًما، اليوم لدينا 1826 شخص داعمين للفكرة، إضافة إلى ستة مشايخ من 
منظمي العقود وبعض القضاة في املحاكم الذين يدعمون الحملة من خالل حلقات دينية إضافة إلى خمس 
بلديات في منطق البقاع دعموا الحملة من خالل وضع شعار على باب البلديات وتوزيعها في مناطق عدة وقد 

ساعدنا في التنسيق مع األهالي من الالجئين”. 

ومن الشهادات »التي حصل عليها فريق البحث في لبنان« لزوجات تزوجن قبل السن القانونية، أنتقي 
هذه الحاالت الثالث: 

الحالة األولى: محاسن املحب تولد عام 2000 من مدينة حمص وحالًيا تسكن في طرابلس لبنان، تقول: 
“تزوجت في عمر السادسة عشرة وأعيش حياة مستقرة مع زوجي، لم يكن يوجد ضمن عائلتنا زواج مبكر 
لكن بعد اللجوء إلى لبنان تغيرت أحوالنا وعانينا الفقر وسيئات اللجوء وبخاصة عدم إمكانية متابعة 
التعليم، فتزوجت وتم العقد عن طريق شيخ يقوم بمعامالت عقود الزواج وعندما بلغت الثامنة عشرة تم 

تثبيت الزواج في املحكمة، زوجي الجئ سوري ويعمل شيف في مطعم ولدي طفلتين”. 

الحالة الثانية: إيمان من مدينة حمص، تولد عام 2000 تسكن مدينة طرابلس، تزوجت في عمر السادسة 
عشر، تقول: “عندما قبلت الزواج ظننت أنني سأنجو من الحالة املادية السيئة التي طوقت عائلتنا بعد 
اللجوء ورسمت لنف�شي أحالًما وردية مع زوجي الذي اعتقدت أنه بحالة مادية جيدة لكن أحالمي ذهبت 
دم لي مهر قيمته 5000 دوالر من ضمنها 

ُ
كالسراب. تم تسجيل الزواج لدى شيخ منظم لعقود الزواج وق

الثياب والذهب وكان عمر زوجي 25 عاًما. لكن بعد الزواج ظهرت معاملته السيئة وأثبت عدم أهليته لتحمل 
مسؤوليات العائلة، وكان يؤذيني بالكالم ويطلب مني أن أخلع حجابي، ويجبرني على مشاهدة األفالم اإلباحية 
معه ويحرمني من حقوقي الزوجية عند رف�شي ذلك، وعندما اشتكيت ألهله قالوا لي إنه محق، في ما بعد 
اكتشفت أنه يقوم بجمع معلومات عن الالجئين ويقدمها لجهة سياسية معينة وعندما عرف أنني عرفت 
عمله صار يجبرني على مساعدته بهذا العمل، كما أنه قام بتغيير مذهبه من السنة إلى الشيعة وأجبرني على 
التشيع، ثم صار يجبرني على العودة إلى سورية. لم يدم الزواج إال ثمانية أشهر وحصل الطالق بالترا�شي 

)84(  فاطمة العتر الجئة في لبنان لها تجربة في زواج القّصر وحالًيا تعمل منسقة لحملة ال تكبرونا بعدنا صغار في البقاع األوسط.
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وتنازلت له عن جميع حقوقي، وطبًعا لم يتم تسجيل الزواج في املحاكم وال الطالق، حالًيا أعيش حالة نفسية 
صعبة وأتمنى لو أنني لم أمر بهذه التجربة”. 

الحالة الثالثة: مايا من ريف حمص، تزوجت وعمرها 15 سنة، دام زواجها عامان، وكبرت خاللهما 
كما تقول عشرون عاًما، وتقول مايا في إفادتها: “أنا من مجتمع لديهم عادة الزواج املبكر، وذلك ألن األهل 
يخافون أن تتعرف ابنتهم على شاب وتتعلق به فتجلب لهم العار، وافقت على الزواج لهذا السبب وألن أهلي 
في ضائقة مالية صعبة وتزوجت من شاب من بلدتي ومعروف من العائلة عمره 27 عاًما، تم الزواج عند 
شيخ ينظم العقود ولم يثبت زواجي في املحكمة وكان مهري 1500 دوالر مقدًما، واملؤخر 5000 آالف وقد 
تنازلت عنه عند الطالق. كانت معاملته سيئة جًدا، يضربني وال ينفق على البيت أبًدا، أنجبت طفلة عمرها 
اآلن أربع سنوات وكنت قد تعرضت في فترة الحمل للتعب الشديد، بعد الوالدة تم تسجيل ابنتي بوثيقة 
والدة دون ذكر اسم األبوين ولم أحصل على حضانة ابنتي بعد الطالق ألنه ال توجد وثيقة تثبت ذلك، اليوم 
أنا نادمة جًدا على هذا الزواج وكذلك أهلي، لقد مررت بحاالت نفسية صعبة ووصلت بإحداها لالنتحار”.

املحامي جمال الزهوري)85( أجاب عند سؤاله عن النسب الحقيقة لحاالت زواج القاصرات في مجتمع 
” وقدم لنا عينة عشوائية من النسب من مخيمات عرسال 

ً
الالجئين في لبنان: “ال توجد نسب واضحة حقيقة

التي تزيد على 120 مخيًما كان قد أجراها عام 2019 معلًقا: “أن أغلب العائالت ال تصرح وترفض اإلفصاح 
عن حاالت زواج القاصرات لديها لهذا سنجد في العينة أن عدد الحاالت قليل ضمن كل مخيم على حدا بينما 
الحقيقة والواقع أنها ظاهرة متفشية بشدة، وهذه الحاالت التي تّم اإلفصاح عنها فيما أن العدد الحقيقي 

أكبر كثيًرا”. 

)85(  جمال الزهوري محام سوري يعمل مع اتحاد الجمعيات اإلغاثية في لبنان



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

64

وفي ما يأتي العينة من النسب من مخيمات عرسال التي أرسلها لنا املحامي جمال الزهوري: 

اسم املخيم
عدد العائالت 
التي تقطن فيه

عدد حالت 
الزواج املبكر 

املسجلة

عدد عقود املبكر 
غير املسجلة 

لدى املحكمة 
الشرعية

عدد حالت 
الطالق

ال يوجد8 عقود1 عقد100 عائلةالسالم2”

ال يوجد5 عقودال يوجد75 عائلةغرس الرحمة

ال يوجد1 عقد2 عقد90 عائلةرجال في عرسال

ال يوجد8 عقودال يوجد170 عائلةالوفاء العماني

األستاذة صباح حالق)86( عند سؤالها عن الدور الذي تقوم به الرابطة للحد من ظاهرة زواج القاصرات؟ 

أجابت)87(: 

“نحن نعمل على ظاهرة الزواج املبكر أو زواج القاصرات عبر قنوات عديدة منها، وقد قدمنا تقرير الظل 
التفاقية سيداو في العام 2014 تحدثنا به عن ظاهرة التزويج املبكر كجزء من العنف ومن التمييز القانوني، 
وأيًضا نعمل مع مركز غرسة في البقاع اللبناني وندعمه باألنشطة على تمكين الفتيات والفتيان اليافعين 
واليافعات وتوعيتهم على خطورة الزواج املبكر، وجلسات توعية بالصحة اإلنجابية ونحدثهم عن القوانين 
السورية الخاصة باألحوال الشخصية وبالزواج وضرورة تعديلها وإلغاء املواد التميزية والتي تقر بتزويج 
األطفال بعد أخذ موافقة القا�شي الشرعي وعلى تحفظ الحكومة السورية باتفاقية سيداو على املادة 
16 والبند األخير منها الخاص بتزويج األطفال، فعملًيا لدينا حمالت توعية وتمكين لالجئين والالجئات من 

مختلف األعمار”. 

تشخيص لواقع زواج القاصرات في مجتمع الالجئين السوريين في تركيا ه- 

يطلق على السوريين في تركيا وصف الجئين مجاًزا، حيث إن القوانين التركية ال تسمح بتصنيفهم 
الجئين وفق اتفاقية جنيف التي وقعتها تركيا مع األمم املتحدة عام 1951، ما يعني حرمانهم من حقوق 
الالجئين في إطار القانون الدولي، ولكن في املقابل استحدثت الحكومة التركية قانون »الحماية املؤقتة« 
في  لهم  املحدودة  اإلقامة غير  ويتضمن   ،2014 األول  أكتوبر/ تشرين   22 في  التنفيذ  الذي دخل حيز 
تركيا، وحمايتهم من اإلعادة القسرية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم، ومعالجة االحتياجات 

)86(  صباح حالق أمين سر رابطة النساء السوريات ومقرها لبنان

)87(   وردت إجابات صباح حالق في ملف صوتي أرسل إلى الباحثة الرئيسية عبر ماسنجر.
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األساسية الفورية. ويشمل نظام الحماية املؤقتة جميع الالجئين السوريين، بمن فيهم الذين ال يملكون 
وثائق تعريف شخصية )هوية، جواز سفر(. ويشمل أيًضا الفلسطينيين القادمين من سورية. ويوجد في 
تركيا القسم األكبر من الالجئين السوريين في العالم بنسبة %65 منهم، ووصل عدد املشمولين بقانون 
الحماية املؤقتة إلى 3.610.022 الجًئا حتى شهر أغسطس/ آب 2020، وفًقا إلحصاءات األمم املتحدة، 
ومقارنة بعدد سكان سورية وفق إحصاءات رسمية في 2011 البالغ 20.8 مليوًنا، فإن %17 من سكان 

سورية يوجدون في تركيا. 

يعيش أغلب السوريين الفارين من بطش النظام متوزعين في املدن التركية، فمن بين أكثر من 3.6 
63443 سورًيا في مخيمات الالجئين السوريين التي تدعى رسمًيا في تركيا  ماليين سوري، يوجد فقط 
)مراكز اإلقامة املؤقتة(، وتقع في واليات شانلي أورفا وأضنة وكلس وقهرمان مرعش وهاتاي وعثمانية 

وغازي عنتاب.

وقد فرضت ضرورات العيش على السوريين املوجودين في تركيا البحث عن العمل الذي بدأ بشكل 
انخرط  وهكذا   ،2016 عام  السوريين  لعمل  تنظيمية  لوائح  التركية  الدولة  وضعت  حتى  قانوني  غير 
 سوريين ومخابز وورشات 

ً
السوريون في مجتمع العمل وصرنا نرى في عموم تركيا مطاعم للسوريين وعماال

خياطة ومتاجر عدا عن ذلك فقد أنشأ السوريون عيادات ومراكز طبية ومنتديات ثقافية ومراكز إعالمية 
وجمعيات مدنية سورية في مختلف املجاالت)88(.

وعلى الرغم من التسهيالت التي منحتها الدولة التركية للسوريين على أراضيها من عمل وتعليم وغير ذلك، 
وعلى الرغم من أن القوانين التركية تمنع زواج القاصر، حيث إن سن الزواج القانونية هو 18 عاًما مع وجود 
استثناءات قليلة تسمح لشخص ما بالزواج قبل الثامنة عشرة وعلى أال يقل عمرة عن سبعة عشر عاًما 
ويكون ذلك بموافقة والديه أو الو�شي القانوني عليه، وستة عشر عاًما بقرار من املحكمة وبموافقة والديه 
والو�شي القانوني عليه. وغّد القانون التركي الزواج من قاصر غير رسمي واعتداء جنًساي يعاقب مرتكبه 
بالسجن، فالزواج املبكر هو جريمة مخالفة للقانون وتعدد الزوجات ممنوع ويعد جريمة عقوبتها السجن 

أيًضا وهذه القوانين والعقوبات بشأن الزواج يخضع لها الالجئ السوري أيًضا)89(/)90(.

إال أن األعداد الكبيرة للسوريين في تركيا وظروف الفقر التي يعانونها نظًرا إلى قلة األجور التي يتقاضونها 
مقابل تكلفة الحياة عموًما، دفعت بعض العائالت إلى تزوجي بناتها القاصرات زواًجا عرفًيا بحجة تخفيف 
العبء عن رب العائلة، وأخرى العتقادات دينية تتدخل فيها العادات والتقاليد. لكن ال ُيفصح عنها سواء من 
ا من العقوبة، ويتم العقد عرفًيا على الرغم من عدم اعتراف الدولة 

ً
األهل أو الزوجة القاصر أو الزوج خوف

التركية بالزواج العرفي إذ ال يسجل الزواج إال بعد بلوغ الزوجة السن القانونية، وقد قدرت األمم املتحدة 

)88(  مقال يتحدث عن أحوال السوريين في تركيا بعنوان )هل السوريون سعداء في تركيا(
https//:bit.ly3778/Mp1 

)89( قوانين الزواج في تركيا على موقع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين
 https://help.unhcr.org/turkey/ar/social-economic-and-civil-matters/marriage-and-divorce/ 

)90( قوانين الزواج في تركيا موقع جمعية الالجئين
 https://multeciler.org.tr/ar/?p=1985 

https://bit.ly/3778Mp1
https://help.unhcr.org/turkey/ar/social-economic-and-civil-matters/marriage-and-divorce/
https://multeciler.org.tr/ar/?p=1985
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في تقرير لها أن حوالى ثلث الفتيات السوريات يتزوجن تحت سن 18 عاًما في تركيا. والسلطات التركية تطلب 
من املسؤولين عن املدارس واملراكز الصحية التي وضعت بخدمة السوريين الالجئين اإلبالغ عن حاالت زواج 
القاصرات لكن مثل هذه الزيجات تتم غالًبا سًرا وتبقى كذلك، وذلك بحسب صندوق األمم املتحدة للسكان 
في مقالها املنشور بتاريخ 2018/7/26 الذي يتحدث عن العرائس من الالجئات السوريات اللواتي يتزوجن 

ويحملن بالسر وبعمر ال يتجاوز 14 و15 عاًما)91(. 

وجاء في مقال نشره موقع عنب بلدي بتاريخ 2018/4/22 أن عدد الفتيات السوريات في تركيا بلغ 
311.012 فتاة سورية بين عمر العاشرة والثامنة عشرة وفق إحصائية لدائرة الهجرة صدرت في شهر نيسان/ 
أبريل 2018، وأن معدل زواج القاصرات في تركيا بلغ %26 في عام 2017، وكان في العام الذي سبقه 12% 
وفًقا لقرير نشره موقع marksist التركي عن تصريحات ملبعوث األمم املتحدة )غوردون براون(. وفي تحقيق 
تشره موقع حرييت في مطلع 2018 أظهر والدة 35 قاصرة سورية في مستشفى سليمان القانوني وحده في 

إسطنبول خالل األشهر الخمسة األولى من عام )92(2017. 

في بداية 2020 دخلت تركيا كما دول العالم في أزمة اقتصادية ناتجة من وباء كورونا فتوقفت كثير من 
األعمال نتيجة الحجر املفروض وكان لهذا األمر أثر مباشر في حياة السوريين حيث تراجعت فرص العمل 
وكثر من فقدوا وظائفهم األمر الذي جعل بعض العائالت التي لم يعد لديها مورد رزق تلجأ إلى تزويج االبنة 
القاصر لديها من رجل تركي مهما بلغ من العمر مقابل أن يدفع لهم إيجار املنزل، بحسب ما نشرته صحيفة 
اإلندبندنت بتاريخ 8 تموز/ يوليو 2020 م بعنوان: )عائالت سورية في تركيا تزوج بناتها القاصرات مقابل 

املال وسط أزمة كورونا()93(.

يمان Ezgi Yaman األمين العام لشبكة  ECPAT وهي شبكة من املنظمات التي   هذا وقد عدت إزجي 
تسعى إلنهاء االستغالل الجن�شي لألطفال، أن هذه الحاالت لزواج القاصرات مقابل التخلص من األعباء 
االقتصادية تعد حاالت بيع األهل بناتهن إلى الرجال األتراك، بحسب ما جاء في مقال نشره موقع قناة الحرة 
في 8 /7/ 2020، بعنوان: )“فتاة مقابل إيجار منزل«.. معاناة القاصرات السوريات في تركيا مع االستغالل 

الجن�شي()94(. 

وعند سؤال القا�شي األستاذ مصطفى القاسم)95( عن زواج الفتيات السوريات القاصرات في مجتمع 

)91( مقال على موقع صندوق األمم املتحدة للسكان عن السوريات الالجئات القاصرات اللواتي يتزوجن ويحملن بالسر.
 https://www.unfpa.org/news/turkey-refugee-child-marriages-drive-adolescent-pregnancies-underground 

)92( مقال عنب بلدي ورد به أن معدل زواج القاصرات في تركيا بلغ 26 % في 2017م
 https://www.enabbaladi.net/archives/223052 

)93(  مقال في األندبندنت بتاريخ 8 تموز/ يوليو 2020 م بعنوان: “عائالت سورية في تركيا تزوج بناتها القاصرات مقابل املال وسط أزمة كورونا
https://bit.ly/3itn0qQ

)94(  https://arbne.ws/2TKj8In 

)95(  مصطفى القاسم قا�شي سوري، سابًقا في املحاكم الشرعية ثم محاكم االستئناف املدني، مقيم حالًيا في إسطنبول ويعمل مستشاًرا 
قانونًيا 

https://www.unfpa.org/news/turkey-refugee-child-marriages-drive-adolescent-pregnancies-underground
https://www.enabbaladi.net/archives/223052
https://arbne.ws/2TKj8In
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الالجئين السوريين في تركيا، أجاب)96(:

 “ال أستطيع أن أقول إن زواج القاصرات هو ظاهرة ضمن مجتمع الالجئين السوريين في تركيا كما هو في 
مخيمات األردن والشمال السوري ولبنان، ولكننا نسمع بين حين وآخر عن دخول فتاة قاصر متزوجة زواًجا 
غير مسجل رسمًيا إلى املستشفى للوالدة، وقيام املستشفى بتبليغ السلطات املختصة لكون زواج القاصرات 
يشكل جرًما في تركيا، وبالتالي قيام السلطات بإلقاء القبض على الزوج ووالد الزوجة وإحالتهما إلى القضاء 
بجرم قد تصل عقوبته إلى السجن ثماني سنوات، وهذا يجعلنا نتساءل عن مصير الزوجة القاصر وقد 
فقدت بشكل مفاجئ معيلها زوجها ووالدها وعن مصير مولودها وهي قاصر ال تملك إعالته. وال أعتقد أن من 
يقوم بتزويج ابنته القاصر في تركيا يملك ثقافة قانونية عن قوانين هذا البلد املضيف له، وبخاصة أنه ال 
يتقن لغته، أو أنه متمسٌك بعادات وتقاليد مجتمعه السابق وبمعتقد ال يجد في زواج القاصرات أي مشكلة 
بل يحبذه، وال يجد أن في تزويج ابنته مخالفة للقانون في حال كان الزواج شرعًيا لدى شيخ وما هذه األسباب 

 على جهل”. 
ً

جميعها إال دليال

شر سابًقا على وسائل اإلعالم املختلفة عن انتشار زواج الفتيات السوريات القاصرات 
ُ
وعلى الرغم مما ن

في عموم تركيا خصوًصا في مناطق املخيمات ومدن جنوب تركيا منذ بداية األزمة والتهجير، إال أننا لم 
نستطع الوصول إلى إحصاءات دقيقة وواضحة لهذا املوضوع، كما لم نتمكن من إجراء مقابالت شخصية 
مع السيدات اللواتي تزوجن وهن قاصرات تحت السن القانونية، وفقط توصلنا إلى بعض املعلومات 
القليلة عن حاالت قدمها ناشطون في املنظمات السورية الحقوقية اإلنسانية، ولعل عدم االستجابة مرده 
، ثم التورية على موضوع زواجهن املبكر 

ً
الخوف من العقوبات التي يفرضها القانون التركي بهذا الشأن أوال

حيث جاءت أغلب اإلجابات من الزوجات القاصرات اللواتي طلبنا إفادتهن عن تجربتهن: “هذا شأن خاص”. 

 أما الناشطين والناشطات الحقوقيات في إسطنبول وعموم تركيا فيتحدثون جميًعا عن انتشار الظاهرة 
ومخاطرها بالعموم لكن عند طلب أدلة وشهادات مسجلة لديهم أو عرفوا بها ال نجد جواًبا واضًحا. 

 ومن الحاالت التي تمكنا من التوصل إليها عن طريق الناشطة النسوية مي العربي)97(، وقد قدمت موجًزا 
عنها وهي ثالث حاالت من زواج القاصرات: 

الحالة األولى: )منى /ه( فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عاًما كانت تقيم في سورية وتم تزويجها من قريب 
لها في تركيا وإحضارها لكنها لم تستطع الحصول على بطاقة الحماية املؤقتة )الكيملك( وهي اآلن حامل 

وتضطر إلى الذهاب إلى العيادات الخاصة غير املرخصة للحصول على العناية الطبية. 

الحالة الثانية: )هديل /و( فتاة في عمر 15 سنة تقيم في غازي عينتاب، تزوجت من شاب عمره 22 سنة 
ونتيجة الخالفات املستمرة مع والدته املقيمة معهما طلقها. 

الحالة الثالثة: )نجوى/ س( فتاة في عمر 16، تزوجت من طبيب تركي زوجة ثانية، ما استدعى عدم 
تسجيل الزواج، وعندما علمت الزوجة التركية قامت بالتعدي على الفتاة وتهديدها وأجبرت الزوج على 

)96(   أرسل األستاذ مصطفى القاسم إجاباته في ملف عبر واتس آب,

)97(  مي العربي ناشطة نسوية مقيمة في إسطنبول 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

68

 منه، ثم سافر إلى أملانيا 
ً

طالقها، بعد فترة تزوجت نجوى من رجل خمسيني مقيم في أملانيا وأصبحت حامال
وانقطع التواصل بينهما وهي اآلن مقيمة عند أهلها مع طفلها. 

الناشطة غيثاء أسعد)98( في منظمة تستقل ومقرها غازي عينتاب تحدثت لفريق البحث عما يقدمون 
من دعم وتمكين للنساء تصب نتائجه في التقليل من زواج القاصرات: إننا مجموعة من النساء السوريات 
اللواتي تؤمّن بقوة الفكر والحوار لتغير الواقع، ونؤمن أن التعليم وتمكين املرأة مرحلة مهمة من التغيير الثقافي 
املجتمعي، ومن الطبيعي أن يكون للعمل على تمكين النساء والشباب في كافة املستويات نتائج إيجابية في 

زيادة وعيهم بمخاطر زواج القاصرات. مراكزنا موجودة في تركيا وفي الداخل السوري. 

هذا وقد طرح فريق البحث استبانة على مجموعة خاصة بالنساء السوريات في تركيا، على وسيلة 
التواصل االجتماعي )فيسبوك( »ملتقى سيدات إسطنبول”، وكان السؤال األول: تحديد العمر عند عقد 

الزواج بخيارين: أكثر من 18، أقل من 18. 

 وسؤال آخر عن شكل العقد عند الزواج وبخيارات ثالث: 1ـ عقد زواج رسمي مثبت في املحكمة، 2ـ عقد 
زواج عرفي لم يثبت في املحكمة، 3ـ عقد زواج عرفي ثبت في املحكمة بعد بلوغ السن القانونية. 

شارك باالستبانة فقط 29 سيدة من سيدات املجموعة، جاءت إجابتهن كما يأتي: 

“26” سيدة تزوجت بعد 18سنة مقابل “ 3 “ قبل بلوغهن 18 سنة 

“23” سيدة تزوجت بعقد زواج رسمي قانوني في املحكمة مقابل” 2” سيدة بعقد عرفي لم يثبت في املحكمة 
و«4 » سيدات بعقد زواج عرفي عند شيخ وثبت في ما بعد في املحكمة. 

)98(  غيثاء أسعد من منظمة تستقل ومقرها غازي عينتاب
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املشكلة في االستبانة أنها لم تقّدم صورة حقيقية وواضحة عن نسبة زواج القاصرات، ضمن هذه 
املجموعة التي تعيش في تركيا، حيث إن املشاركة فيها جاءت قليلة جًدا، بالنسبة إلى عدد السيدات املشاركات 
في املجموعة، على الرغم من نشاطهن في موضوعات اجتماعية كثيرة أخرى تخص املشكالت التي يواجهنها 
في حياتهن الخاصة مع أزواجهن وفقر الحال نتيجة عدم وجود عمل ملعيل العائلة، خصوًصا بعد الحجر 
الناتج من أزمة وباء كورونا، ومن استقراء تلك املوضوعات والتعليقات التي تنشر في املجموعة؛ يتضح جلًيا 
أن السبب في أغلب ما يواجهنه من مشكالت يرجع إلى الزواج املبكر لدى بعضهن وعدم وجود وعي وثقافة 

سابقة للزواج، ثم عدم وجود ثقافة ضرورة عمل املرأة ملشاركة زوجها في تلبية احتياجات األسرة. 

وتوصلنا أيًضا إلى شهادتين لحالتين من حاالت زواج القاصرات في تركيا، أرسلها للدراسة االستشاري 
النف�شي باسل نمرة )99(عبر ملف صوتي بعد أن رفضت الحالتان التحدث مباشرة مع فريق البحث: 

الحالة األولى: ناريمان تبلغ من العمر خمسة عشر عاًما ونصف، طفلة يتيمة األب، جاءت إلى إسطنبول 
هي ووالدتها وأخواتها الثالثة منذ سبع سنوات، التحقت بمدرسة لأليتام وبدأت الدراسة فيها ألنها تحبها، 
كانت فاقدة لجانب مهم بالحياة وهو األب، وبحكم أنها كبرى أخواتها كانت هي من تخوض مع والدتها 
صراعات الحياة، فالوالدة ما بين عملها لتأمن مصاريف الحياة وبيتها ومسؤوليات أوالدها الثالث، عندما 
بلغت ناريمان أربعة عشر عاًما، سمعت والدتها تتحدث مع الجارة أنها صارت كبيرة ومناسبة للزواج، شعرت 
بالخوف وفي أحد األيام تأتي الجارة مع سيدة أخرى تطلب ناريمان البنها، وتجد ناريمان أنها سلعة يتم بيعها 
عندما بدأت تلك السيدة تفحصها وتفحص جسدها، رفضت في البداية ناريمان لكن والدتها أجبرتها وقالت 
لها العريس مناسب وسوف يرفع عني بعًضا من الحمل الثقيل الذي أشعر به بتربيتكم، وهو رجل غني وسوف 
تعيشين سعيدة. بعد أسبوع ُزوجت ناريمان، من رجل عمره ثالثين عاًما أي ضعف عمرها، كان األمر كارثة 
إذ تحولت ناريمان من طفلة تلعب إلى سيدة وزوجة وهي بعمر الرابعة عشر، أنجبت طفلها األول واآلن هي 

حامل بالطفل الثاني. 

)99(  باسل نمرة استشاري نف�شي، سوري الجنسية، مقيم في إسطنبول
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الحالة الثانية: أميرة وعمرها اآلن سبعة عشر عاًما وهي أم لثالثة أوالد، وعت وهي صغيرة الحرب في ضيعتها 
في حلب، كان أهلها وأخوتها الخمسة يعملون في األرض، وال تذكر من طفولتها في البلد إال تلك الطائرات التي 
كانت تحوم فوقهم، بعدها نزحوا إلى كلس، مدينة صغيرة يعيش فيها كثير من السوريين، تقول أميرة: لم 
أشعر بالغربة في تلك املدينة. كان أبي يتنقل من عمل إلى آخر حتى وصلنا إلى عينتاب وهي مدينة أكبر لكن 
ا ومرة نجاًرا ومرة دهاًنا، وفي 

ً
كنت أسمعهم يقولون إنها تشبه حلب. عمل أبي في مهن عدة هناك مرة مبلط

أحد املرات كان في ورشة العمل وأرسلتني أمي بوجبة الغذاء له، رآني أحد العاملين معه واسمه محمود، 
وطلب الزواج مني على سنة هللا، زوجني أبي ليخلص من همي كما سمعته يقول لوالدتي، وبعد شهر كان 
الزواج قد تم، وصرت سيدة وصاحبة بيت، كان عمري عندما تزوجت أربعة عشر عاًما وشهرين، واآلن 
عمري سبعة عشر عاًما ولدي ثالث أطفال، وال أعرف إن كان هذا األمر طبيعي أم ال، فهل بإمكانك أن تقول 

لي؟ وكان سؤالها هذا لالستشاري باسل الذي يعمل على عالجها مما تشعر به من ضيق وكآبة. 

تشخيص لواقع زواج القاصرات في املجتمع السوري الالجئ في أملانياو- 

جاء في تقرير للمكتب االتحادي لإلحصاء في أملانيا نشره موقع DW األملاني أن العدد التقريبي لطلبات 
اللجوء يبلغ مليوني طلب 41 % منهم من السوريين)100(. 

وفي املوقع ذاته جاء في مقال بعنوان )تشريعات أملانية للحد من زواج القاصرات حتمية فرضها الالجئون(: 
أن أملانيا جاءت ضمن قائمة الدول )144( في زواج القاصرات ضمن التقرير الذي صدر عن منظمة )أنقذوا 
األطفال( في تشرين األول/ أكتوبر 2015، والسبب في ذلك كما ذكر املصدر يعود إلى موجة اللجوء التي 
شهدتها أملانيا والتي بلغت ذروتها في 2015. وبحسب أرقام مكتب الشؤون االجتماعية فإنه يفوق عدد حاالت 
زواج القاصر 1500 حالة منها 600 حالة أقل من عمر السادسة عشرة وتشمل بشكل أسا�شي الفتيات، وأن 
منظمات املجتمع املدني ترجح عدًدا أكبر كثيًرا في وقت يتجنب فيه مكتب الهجرة واللجوء الكشف عن أرقام 

رسمية. 

ويحكي الكاتب بانشفسكي في مقال نشره في موقع صنداي تايمز قصة الجئة سورية تدعى فاطمة تبلغ 
من العمر خمسة عشر عاًما وتحصل على كل سبل الراحة التي تقدمها أملانيا للفارين من الحرب في سورية، 
حيث تعيش في مأوى لالجئين بالقرب من بلدة بيلفيلد، ولكن فاطمة في انتظار مولودها بعد زواجها من 
قل إلى مدينة فاطمة ليتمكن من لقائها، 

ُ
الجئ سوري يبلغ من العمر 34 عاًما كان يعيش في مدينة أخرى ون

ويضيف الكاتب أن فاطمة تزوجت في سن 13 عاًما قبل رحلتها الخطرة إلى أوروبا، وهذا يمثل معضلة 
ال يمكن تجاهلها في أملانيا، معضلة طرحت السؤال: هل ترفض أملانيا زواج فتاة لم تبلغ السن القانوني 
للزواج بحسب القوانين األملانية أم تقبل باألمر، حيث إن زواج القاصرات واألطفال من بين التحديات 
التي تواجهها أملانيا وهي تعمل على دمج مليون وربع مليون مهاجر معظمهم من املسلمين الذين ال يجدون في 
 بحسب معتقدهم وبحسب عاداتهم وتقاليدهم في مجتمعاتهم. وتقول الصحيفة إنه 

ً
زواج القاصرات خلال

في بافاريا وحدها توجد 160 زوجة سورية يقل عمرها عن ستة عشر عاًما ونحو 550 حالة بين عمر 16 و18. 

)100(  تقرير للمكتب االتحادي لإلحصاء في أملانيا نشره موقع DW األملاني
https//:bit.ly2/UYJ0Rs 

https://bit.ly/2UYJ0Rs
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بينما السن القانونية للزواج في القوانين األملانية هي 18 عاًما، ويسمح بالزواج في سن الستة عشر عاًما في 
حال الحصول على إذن خاص)101(. 

وبعنوان )قاصرات تحولن إلى زوجات رغم منع القانون املدني األملاني(، كتب شكري الشابي على موقع 
DW األملاني، عن تجربة الشابة مريم التي يبلغ عمرها 17 ربيًعا وهي واحدة من الزوجات اللواتي تزوجن 
عرفًيا، ويقول: إنها أم لرضيع يبلغ 10 أشهر. البنت السورية األصل القادمة من ريف حماه التقليدي 
ا عنها، ليتزوجها بحسب اتفاق 

ً
املحافظ، حملت هنا في أملانيا من ابن عمها الذي جاء هو اآلخر إلى أملانيا بحث

أبويهما وهي ما تزال طفلة صغيرة. تقول مريم: “نحن عائلة سورية محافظة والزواج ال يمكن أن يكون إال على 
الطريقة اإلسالمية. طلب ابن عمي يدي من والدي الذي وافق مباشرة على طلبه«، وتضيف: “ابن عمي يكبرني 
بست سنين، وهنا في أملانيا ال يسمح لنا الدستور بالزواج املدني ألني قاصر وعالقتي بابن عمي غير قانونية، 
نظًرا لفارق السن. لوال موافقة والدي لكانت األمور تختلف، أي لواجهت صعوبات من لدن »مكتب الطفولة 
والشباب، Jugend Amt”.على الرغم من صغر سن مريم ومن أنها تعيش في دولة تمنع زواج القاصرات فقد 

أصّر والدها وابن عمها وهي أيًضا على أن يحدث الزواج عرفًيا في أحد املساجد)102(.

ربما تكون حاالت الزواج املبكر قليلة في أملانيا مقارنة بما يحصل في دول الجوار السوري حيث يستقر 
السوريون في مجمعات وأبنية خاصة بالالجئين في املرحلة األولى ثم ينتقلون إلى السكن في شقق ضمن املدن 
والبلدات يتم تأمينها من جانب مكتب العمل Job Center، وعلى الرغم من أن بعض حاالت الزواج املبكر في 
 وضع الدولة 

ً
أملانيا تّمت قبل اللجوء السوري إليها، ولكن وجود قاصر حامل بطفل أو تحمل على يدها طفال
األملانية أمام ضرورة بحث هذه املسائل الجديدة على مجتمعها مع ضرورة إيجاد الحلول لها. 

عن هذا تحدثت األستاذة الناشطة النسوية السياسية لينا الوفائي)103(عبر اتصال ماسينجر مع الباحثة 
الرئيسية: “من خالل عملي مع منظمة املجتمع املدني كاريتاس وإقامتي في أملانيا ملساعدة الالجئين السوريين 
وتقديم االستشارة واملشورة لهم فقد اشتغلت كثيًرا على موضوع لم الشمل للسوريين املوجودين هنا، 
وهنالك كثير من الحاالت لرجال لم يستطيعوا أن يجلبوا نساءهم بطريق لّم الشمل وذلك ألن الشرط 
األسا�شي لهذا أن يوجد عقد زواج قبل وصولهم إلى أملانيا ولكن اتضح لنا عند رؤية العقود أنهم متزوجون 

من قاصرات، وهذا مخالف للقانون األملاني الذي ال يعترف بهذه العقود”. 

وأضافت األستاذة لينا: 

النساء فيها  أملانيا  القاصرات الحظته مع أسر وصلت  انعكاس زواج  الثاني من أشكال  “أما الشكل 
 وصلت أملانيا وعمرها ستة عشر عاًما وهي حامل وبعد سنوات ثالث وجدت نفسها 

ً
قاصرات فإحداهن مثال

وحيدة في بلد غريب ومعها طفلين وال تجيد اللغة ألنها لم تجد وقًتا لتعلمها وزواجها انتهى ألسباب مختلفة 

 عن صنداي تايمز بعنوان أملانيا في معضلة إزاء زواج القاصرات السوريات
ً

)101(  مقال في موقع الخيام نقال
https://khiyam.com/news/article.php?articleID=21320  

)102(   مقال على موقع dw يرصد واقع زواج الالجئين في أملانيا
https//:bit.ly3/BX0KgI 

)103(  لينا الوفائي ناشطة نسوية سياسية مقيمة في أملانيا وتعمل مع منظمة املجتمع املدني كاريتاس

https://khiyam.com/news/article.php?articleID=21320
https://bit.ly/3BX0KgI
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ليست مسؤولة هي عنها، وصارت تواجه مسائل قانونية ال تجيد التصرف بها مثل الديون ومتابعة أطفالها 
في املدرسة ومعامالت اللجوء البيروقراطية وغير ذلك كثير وكل ما حصل معها من مشكالت كان سببه األول 
زواجها وإنجابها وهي قاصر وال تعرف كيف تتصرف بمواجهة املشكالت ومسؤوليات الحياة ولذلك من 

الضروري أن تتعلم املرأة وتحصل على شهادة تمكنها من العمل ومواجهة ظروف الحياة الصعبة”. 
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ا: التـــــــــــــــــــــــــــــــوصيات للحد من انتشار زواج القاصرات
ً
 ثالث

بينما تسعى اليونيسيف عبر برامجها املكثفة بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني املحلية في البلدان التي 
تنتشر فيها ظاهرة زواج األطفال، للقضاء على هذه الظاهرة بحلول عام )104(2030 

 فإن الحروب املستمرة التي يكون من نتائجها الفقر والتهجير تقف عائًقا أمام عمل منظمات املجتمع 
املدني. وتعاني سورية منذ عشر سنوات أزمة الحرب التي شردت ماليين البشر األمر الذي أدى إلى حرمان 
ماليين األطفال من مواليد العقد األول من األلفية األولى من القرن الحادي والعشرين ومواليد العقد الثاني 

الذين ولدوا في خضم الحرب من كثير من الحقوق اإلنسانية. 

خالل هذا العقد من األزمة السورية نشطت بشكل كبير منظمات املجتمع املدني خصوًصا في املناطق التي 
وجدت فيها مخيمات السوريين، لبنان واألردن والشمال السوري املحرر وغازي عنتاب وإدلب وغيرها، منها 
من يعمل باإلغاثة ومنها ما يعمل على تمكين الالجئين في مجتمعهم الجديد عن طريق محاضرات وورشات 
، وقد سبق وعرضنا خالل تشخيص ظاهرة 

ً
 فاعال

ً
ودورات تثقفية وتعليمية وكان للمنظمات النسوية دوال

زواج القاصرات ضمن مجتمعات الالجئين السوريين وفي الداخل السوري واملناطق املحررة، نشاط بعض 
منظمات املجتمع املدني في هذا الخصوص. ومن كل مجريات هذه الدراسة نستنتج أنه يجب أال ُينظر إلى 
ظاهرة زواج القاصرات من زاوية واحدة، بل من زوايا عدة بمنظار اجتماعي وقانوني وشرعي واقتصادي 
بحيث يتضافر جهد القانونيين والشرعيين ومنظمات املجتمع املدني ومؤسسات الدولة واإلعالم للتصدي 

لهذه الظاهرة ووضع الحلول املناسبة التي تحول دون استمرارها أو وجودها في سورية املستقبل. 

التوصيات للحد من هذه الظاهرة في الوقت الراهن. 1

الدعم الدائم املادي واملعنوي ملنظمات املجتمع املدني كالتمويل من رجال أعمال سوريين وتوسيع أ. 
الضوء على نشاطهم من  فيها الجئون سوريون وتسليط  التي يوجد  املناطق  ليشمل كافة  نشاطهم 
اإلعالم، واألفراد على وسائل التواصل املختلفة، فيما يقدمونه من خدمات ومحاضرات ونشاط توعوي 

في مجتمعات الالجئين. 

 إقامة حلقات أسبوعية أو نصف شهرية لسكان املخيمات مع دعوة محاضر أو محاضرة ناشطين ب. 
في منظمة من منظمات املجتمع املدني ملناقشة املشكالت االجتماعية املنتشرة فيه ومنها مسألة زواج 
القاصرات، يشرف عليها ويديرها مدير شؤون املخيم واملسؤولين عن الحفاظ على األمن داخله، فهؤالء 

الثالثة يعدون قادة املخيم لذلك فإن من واجبهم إقامة هذه الحلقات ودعوة سكان املخيم لحضورها.

)104(  برنامج عمل اليونيسيف للقضاء على ظاهرة زواج األطفال
https//:uni.cf3/ia3Yp0  

https://uni.cf/3ia3Yp0
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العمل على إحصاء أعداد القاصرات في كل مخيم من جهة لجنة يكون أعضاؤها من سكان ج. 
املخيم، يوظفون من جانب الجهة الحكومية التي يقع املخيم في دائرتها أو باالتفاق معها من قبل إحدى 
منظمات املجتمع املدني وهذه اللجنة مخولة بتجديد اإلحصاء كل عام وتسجيل البنات واألوالد في أقرب 

مدرسة إلى املخيم. 

نشر بروشورات ولوحات جدارية ضمن املخيم بالقوانين واألنظمة التي تحظر زواج القاصرات د. 
وبالنتائج التي تنتج من مثل هذا الزواج وتوضيح العقوبات على كل من يزوج قاصر أو يعقد عليها أو يكتب 

عقدها. 

معالجة أسباب الفقر وذلك بتمكين أفراد األسرة اقتصادًيا وبخاصة تلك التي فقدت معيلها.ه. 

نشر الوعي باملساواة بين الرجل واملرأة في الحقوق وفي الواجباتو. 

فتح صفوف دراسية في املخيمات التي ال يوجد فيها مدرسة كبيرة تتبع ألقرب مدرسة معترف بها ز. 
قريبة من املخيم.

خلق فرص عمل لالجئين عن طريق إيجاد مشروعات صغيرة في مناطق وجودهم يمكن أن يعملوا ح. 
فيها أو يتعلموا مهنة تمكنهم من العيش.

حث رجال الدين وخطباء املنابر وكل من له سلطة اجتماعية من األعيان والوجهاء للعمل على ط. 
تثقيف الناس حول خطورة تزويج القاصرات واآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية الناتجة منه. 

التوصيات في معالجة املسألة قانونًيا واجتماعًيا في مرحلة إعادة بناء سورية . 2
الجديدة

مطالبة السلطة التشريعية بتعديل جديد لقانون األحوال الشخصية السوري النصوص املتعلقة أ. 
بزواج القاصرات بحيث تلغى املادة 18 منه التي تجيز للولي تزويج ابنته القاصر بموافقة القا�شي الشرعي.

وضع مادة في قانون األحوال الشخصية تمنع الزواج العرفي للقاصر وتمنع تثبيته في املحكمة ب. 
بعد بلوغ القاصر السن القانونية للزواج، وفي حال بلغت القاصر السن القانونية وكان لديها ولد أو كانت 
 فإنه يعطى للقا�شي الحق بتثبيت الزواج لكن مع إحالة امللف إلى محكمة الجزاء لفرض عقوبة 

ً
حامال

على ولي الفتاة ورجل الدين الذي عقد القران وكل من شارك بالتوقيع على هذا الزواج.

تشديد العقوبة في قانون العقوبات على كل من يتجاوز القانون ويعقد زواج قاصر سواء بموافقة ج. 
الولي أم القا�شي، وفرض عقوبة بالسجن من ثالث سنوات إلى ستة عشر عاًما على كل من ولي الفتاة 
والزوج والشيخ الذي عقد الزواج العرفي، وعقوبة التسريح من الوظيفة على القا�شي الشرعي الذي 
ا في 

ً
سمح بعقد مثل هذا الزواج، ويكون للقا�شي الناظر في القضية صالحية تحديد مدة العقوبة آخذ

الحسبان وضع الفتاة بعد الزواج من جهة والتأكد من وجود عنصر اإلجبار عند العقد عليها أم أنها 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

75

تزوجت بإرادتها. 

إجراء مسح ودراسات خاصة بكل منطقة من مناطق سورية إلحصاء حاالت الزواج املبكر األمر د. 
الذي يؤدي إلى معرفة أكثر األماكن التي ينتشر فيها ودراسة الظاهرة فيها وأسبابها وتقديم الحلول الرادعة 
لها. واإلعالم املرئي واملكتوب بوسائله كلها يجب أن يكون له دور فاعل في هذا الشأن من خالل البحث 
في املوضوع للتنبيه من مخاطر الزواج املبكر على الزوجة القاصر وعلى األوالد من أم قاصر وعلى الزوج 

وعلى املجتمع.

تشجيع مؤسسات اإلنتاج التلفزيوني والسينمائي إلنتاج أفالم ومسلسالت تناقش مسألة زواج ه. 
القاصرات ملا للدراما من تأثير في املجتمع، إذ تعد وسيلة فاعلة للتنبيه إلى مخاطر الزواج املبكر ألن غالبية 

أفراد املجتمع يتابعونها. 

االستعانة دائما بخبراء القانون وعلم االجتماع والنفس إليجاد الحلول الالزمة للوقوف في وجه و. 
الظاهرة ودراسة عقلية املجتمع السوري والسبل الناجعة لتطوير أفكاره. بالتركيز على التعليم ووضع 

عقوبات على كل من يمنع ابنته من الذهاب إلى املدرسة. 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

76

   مالحق البحث: 

ملحق رقم )1( قائمة باملقابالت التي أجراها فريق البحث

اإلقامةالعملالتأهيلالسم

محمد 
حبش 

دكتوراة في علوم 
القرآن 

باحث وأكاديمي سوري/ أستاذ مشارك في جامعة أبو ظبي، 
شغل 

منصب رئيس جمعية علماء الشريعة في سورية

اإلمارات 
العربية 
أبو ظبي

أحمد 
الرمح

علم اجتماع من 
جامعة حلب 
ودبلوم تربية 

وإجازة في 
العلم الشرعي

باحث وكاتب سوري، مهتم بشؤون اإلسالم السيا�شي، شارك 
في نشاط لجان إحياء املجتمع املدني في سورية وفي تأسيس 

ملتقى 
 الحوار الوطني السوري

النمسا/ 
فيينا

صباح 
حالق 

باحثة في قضايا املرأة وعضو اللجنة الدستورية
لبنان/ 
بيروت

لينا 
الوفائي 

باحثة في قضايا املرأة، تعمل مع منظمة املجتمع املدني
 كاريتاس

أملانيا

غيثاء 
أسعد

تخصص 
علوم سياسية 

 SSG - Sosyal Suriye مدربة في مركز تستقل، وفي مركز
Grupları

تركيا 
غازي 
عينتاب

رضوان 
عيا�شي

إدلبمحام ومدافع في قضايا حقوق اإلنسان تخصص قانون

ناهد 
غزول

دكتوراة في 
اللغويات 

جامعة النكستر 
في 

اململكة املتحدة

ناشطة نسوية وعضو غرفة املجتمع املدني التابعة للمبعوث 
األممي السيد بيدرسون واللجنة املصغرة ملؤتمر بروكسل

) تعمل حالًيا أكاديمية في جامعة باريس – نانتير  - فرنسا (

األردن 
عمان
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أمية 
شاكر

كلية الحقوق 
جامعة حلب

مديرة املكتب القانوني لتوثيق االنتهاكات الواقعة على النساء
ـومحاضرة حقوقية في مراكز منظمة مزايا النسائية

سلقين 

والء 
أحمدو

تخصص تجارة 
تخصص

 علوم سياسية 
عفريناملدير التنفيذي ملنظمة Release me.. حررني 

أماني 
سندة 

اختصاصية 
اجتماعية

ناشطة في التوجيه األسري
تركيا 

إسطنبول

باسل 
نمرة 

استشاري باإلرشاد النف�شي أخصائي نف�شي 
تركيا 

إسطنبول

يوسف 
جربوع 

السويداءشيخ عقل الطائفة الدرزية

صالح 
محمد

الرقةمسؤول التواصل والعالقات في منظمة )نساء للسالم(

خير هللا 
غنوم 

كلية الحقوق 
قاض ومستشار في محاكم االستئناف املدني سابًقا، وحالًيا 

يعمل قاضًيا في القطاع املحرر
الراعي

ديمة 
سالمة 

مسؤولة في املكتب اإلعالمي لليونيسيف في األردن
عمان 
األردن

إنعام 
العشا

كلية الحقوق / 
عمان

محامية أردنية في املحاكم الشرعية ومستشارة جمعية 
تضامن النساء وعملت في قضايا الالجئين السوريين في األردن

عمان 
األردن

إبراهيم 
البريدي

لبنانرئيس محكمة شتورا الشرعية السنية في لبنانكلية الحقوق

ضحى 
إدريس

متطوعة مع منظمة العمل ضد الجوع وفي جمعية طفل 
الحرب واليونيسيف في لبنان

لبنان

إبراهيم 
إدريس

كلية الحقوق
محام سوري، ويعمل حالًيا في تنظيم عقود الزواج في 

مخيمات 
الالجئين في عرسال

لبنان 
عرسال
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فاطمة 
العتر

الجئة سورية ومنسقة حملة “ال تكبرونا بعدنا صغار” في 
البقاع 
األوسط

لبنان

جمال 
الزهوري

كلية الحقوق
محام سوري 

ويعمل حالًيا في لبنان مع اتحاد الجمعيات اإلغاثية
لبنان

مصطفى 
القاسم

كلية الحقوق / 
دمشق 

رئيس املحكمة الشرعية في مدينة حمص ثم عمل مستشاًرا في 
ا 

ً
محاكم االستئناف املدني قبل 2011 وحالًيا يعمل باحث

ومستشاًرا قانونًيا في إسطنبول

تركيا 
إسطنبول

ملحق رقم )2(: 

أ دليل أسئلة املقابالت:	-

 مدى ارتباط زواج القاصرات بالنية القيمية والثقافية لألسرة السورية 

أهم التبريرات أو املحددات املجتمعية لزواج القاصرات

كيفية تطوير املفهومات الشعبية املتعلقة بزواج الفتاة بعد البلوغ الفيزيولوجي

ما هي التبريرات الدينية لزواج القاصرات

املوقف الشرعي والفقهي من زواج القاصرات

أسباب لجوء أولياء األمور قبل 2011 إلى تزويج ابنتهم القاصر

أهم اآلثار املجتمعية لزواج القاصرات

هل لزواج القاصرات أي أثر إيجابي في املجتمع والزوجة القاصر

اآلثار النفسية في الزوجة القاصر وعلى أسرتها

األمراض التي يمكن أن تواجهها الزوجة القاصر في بنيتها الجسدية

تشخيص الظروف املؤثرة في انتشار زواج القاصرات بعد 2011

كيفية عقد قرآن القاصر 

الحمالت التي تقوم بها منظمات املجتمع املدني لتسليط الضوء على زواج القاصرات والخطط التي 
تعمل عليها للحد من هذه الظاهرة
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انتشار ظاهرة زواج  في  تأثير  هل للأليديولوجيا السياسية املسيطرة على منطقة من مناطق سورية 
القاصرات

توصيف الوضع األمني في املناطق التي جرت عليها دراسة زواج القاصرات 

الوضع القانوني للنازحين والالجئين 

دور منظمات املجتمع املدني الناشطة في املناطق التي جرت فيها الدراسة 

أ أسئلة االستبانة: 	-

عمر املستبانة عند عقد قرانها: 

 أ: أقل من 18 سنة / 

ب: أكثر من 18 سنة 

شكل عقد قرآن املستبانة: 

أ: عقد زواج رسمي مثبت في املحكمة

ب: عقد زواج عرفي لم يثبت في املحكمة 

ج: عقد زواج عرفي وجرى تثبيته في املحكمة بعد بلوغ الزوجة السن القانونية

مراجع البحث:

اليونيسيف / منظمة األمم املتحدة للطفولة / دراسات وإحصائيات

املركز السوري لإلحصاء، دراسات وإحصائيات

املرصد السوري لحقوق اإلنسان

القرآن الكريم 

موقع أخبار اآلن 

موقع تلفزيون سوريا )تحقيقات( 

موقع التلفزيون العربي )برنامج عين املكان( 

موقع مفوضية شؤون الالجئين/ تقارير 
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شبكة املرأة السورية / تقارير

منظمة نساء للسالم/ تقارير ونشاطات

موقع منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

موقع جمعية الالجئين في تركيا

https://multeciler.org.tr/ar/?p=1985 

موقع عنب بلدي/ مقاالت

موقع صحيفة العربي الجديد/ مقاالت

موقع صحيفة االندبنديت/ مقاالت

موقع مكة نيوز

موقع نون بوست )تقرير( 

موقع DW األملاني / تحقيقات ومقاالت

موقع اإلهرام املصرية/ مقال

 عن الصنداي تايمز 
ً

مقال الكاتب بانشفسكي موقع الخيام نقال

منسقوا حملة طفلة ال زوجة وال لزواج القاصرات في لبنان وفي الرقة

منظمة مزايا

 Release Me منظمة حررني

منظمة تستقل 

صفحات الفيس بوك لناشطات وناشطين في العمل الحقوقي والنسوي

https://multeciler.org.tr/ar/?p=1985
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مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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