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تزويج الطفالت

تزويج الطفالت
ما هو الزواج؟

الزواج هو عقدترا�ضي مابنی اثننی بالغنی عاقلنی...وهو عر�ض طوعي یختارفیه كل طرف
العی�ش مع الطرف الآخر...
الزواج :هو عقد�شراكة یتفق فيه اثنان على �أن يت�شاركان نواحي احلیاةاملختلفة ،و�أن ي�ؤ�س�سا
�أ�سرة م�شرتكة .مبعنى �أنه عقد �شراكة ما بني طرفني بالغني وواعيني ملفهوم هذه ال�شراكة بل
وقادرين على متطلبات هكذا �شراكة ،ولديهما ا�ستعداد ًا نف�سي ًا وعاطفي ًا ووجداني ًا للتعاي�ش
مع ًا ...والأهم من كل هذا �أن يكون كال الطرفني لديه الوعي الكايف ملفهوم هذه ال�شراكة
ومتطلباتها وم�ستعد للت�ضحية من �أجل �إجناحها ...الأمر الذي يتطلب ن�ضوج ًا عقلي ًا وعاطفي ًا
واجتماعي ًا وثقافي ًا.

ما هي مقومات الن�ضج كما وردت يف القوانني والت�شريعات ،وكما يفهمها
املنطق؟

•واحدة من كل خم�س ن�ساء تقريباً �أجنبت طف ًال حياً قبل �أن تبلغ  18عام .
•واحدة من كل  10ن�ساء متزوجات من الفئة العمرية  19-15عام قد
ال قبل �أن تتم  15عاماً
�أجنبت طف ً
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1 .1قوانني ال�سري حتدد ب�أن احلد الأدنى لعمر املتقدم لرخ�صة القيادة هو �سن الثامنة
ع�شرة
2 .2قوانني امل�صارف حتدد ب�أنه ال يحق لأي �شخ�ص يقل عمره/ا عن ثمانية ع�شر عام ًا فتح
ح�ساب بنكي
3 .3القوانني التجارية تعترب ب�أنه ال يجوز �أن يكون طرف ًا يف �إبرام العقود التجارية من يقل
عمره/ا عن ثمانية ع�شر عام ًا
4 .4قوانني املرياث تتطلب و�ضع و�صي على الوريث/ة الذي يقل عمره/ا عن ثمانية ع�شر
عام ًا
5 .5قوانني االنتخابات يف جميع البلدان ال تعطي احلق ملن يقل عمره/ا عن ثمانية ع�شر
عام ًا الرت�شح �أو الت�صويت يف العمليات االنتخابية الر�سمية
ال �شك �أن جميع ما ورد �سابق ًا مل ي�أت من فراغ ،بل جاء كنتيجة للدرا�سات العلمية وتطبيقاتها
والتي �أثبتت ب�أن من يقل عمره/ا عن ثمانية ع�شر عام ًا ما زال غري نا�ضج عقلي ًا ونف�سي ًا
وعاطفي ًا ب�شكل ي�ؤهله ملمار�سة هذه الأمور التي حتتاج لن�ضج خا�ص مي ّكن ال�شخ�ص من
التحكم بت�صرفاته وقراراته وب�شكل ال ي�سيء فيها �إىل نف�سه �أو �إىل الآخرين.
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تزويج الطفالت
ولكن ماذا عن الزواج؟ وهل يحتاج لن�ضج يقل عن ذاك املطلوب لقيادة �سيارة� ،أو
فتح ح�ساب بنك� ،أو ابرام عقود جتارية� ،أو حتى امل�شاركة يف الرت�شح �أو الت�صويت
للمنا�صب العامة؟!
للإجابة عن ذلك دعونا ن�ستعر�ض متطلبات الزواج:
1 .1الزواج يتطلب توقيع عقد يقر ب�أن ال�شخ�ص قد قرر �أن يكمل حياته مع �شخ�ص معني ،وب�أنه
�سيلتزم ب�أن يكون هذا ال�شخ�ص �شريكه يف كل �أمور حياته .
2 .2الزواج يعني تكوين �أ�سرة و�إجناب �أطفال بحاجة �إىل رعاية �صحية ونف�سية وثقافية ،ومن
ثم املقدرة على التجاوب مع احتياجاتهم املتنوعه واملتغرية عندما يدخلون يف �سن املراهقة،
والتفكري مب�ستقبلهم وت�أمني هذا امل�ستقبل...
3 .3الزواج يعني �إمكانية تبادل الأدوار كلما تطلب الأمر ،بل واال�ستعداد للقيام ب�أدوار م�ضاعفة يف
حال غياب ال�شريك لأي �سبب من الأ�سباب دون �أن تت�أثر الأ�سرة بذلك
4 .4الزواج يعني االرتباط العاطفي ب�شخ�ص حمدد غري قابل للتغيري واال�ستعداد مل�شاركته �آماله
وطموحه وم�ساعدته يف توفري احتياجاته
5 .5الزواج يعني ب�أن هناك من �أنا م�س�ؤول/ة عنهم وعن احتياجاتهم العاطفية واملادية ...
وعليه فال�س�ؤال املطروح �أي الأمور �أكرب من حيث امل�س�ؤوليات:
1 .1الزواج �أم قيادة ال�سيارة؟!
2 .2الزواج �أم فتح ح�ساب بنكي؟!
3 .3الزواج �أم توقيع عقد جتاري؟
4 .4الزواج �أم امل�شاركة يف االنتخابات العامة؟

6

ال �شك ب�أن كل من الأمور ال�سابقة مهمة وت�ستدعي الن�ضج ،ولكن الزواج يبقى �أ�صعبها من حيث
امل�س�ؤولية كونه يحتويها كلها:
•الأم قد حتتاج لأن تقود �سيارة لتدبري �أمور �أ�سرتها وال �سيما �إذا غاب �أو عجز الأب عن القيام
بذلك
•الأم قد حتتاج فتح ح�ساب بنكي لتدبري �أمور منزلها
•الأم قد حتتاج �إىل توقيع عقود جتارية يف حال �أ�صبحت هي املعيلة لأ�سرتها
•للأم احلق يف �أن تنتخب من يراعي احتياجاتها واحتياجات �أ�سرتها

تزويج الطفالت
ولذلك وعودة �إىل تعريف عقد الزواج ال�سابق ندرك �أهمية ما ورد فيه من �أنه عقد ترا�ضي ما
بني اثنني بالغني وعاقلني ونت�ساءل بعد كل ذلك اال�ستعرا�ض الذي ي�ؤكد ب�أن للزواج م�س�ؤوليات
ال تقل �أهمية بل �أحيان ًا تزيد عن امل�س�ؤوليات الأخرى هل من املمكن �أن يكون البلوغ يف احلاالت
التي ت�ستدعي املعامالت التجارية واملالية خمتلف عن البلوغ يف حالة الزواج ؟
وعليه فكما ا�شرتطت القوانني التجارية واالنتخابية �سن الثامنة ع�شر للبلوغ،
فال ميكن لنا �أن نت�صور ب�أن �سن البلوغ يف حال الزواج (الأكرث م�س�ؤولية) يقل
عن ثمانية ع�شر عام ًا ،وعليه فمن امل�ؤكد ب�أن زواج من يقل عمرهم/ن عن ثمانية
ع�شر عام ًا هو وبكل ب�ساطة «زواج �أطفال».
ولكن ومبا �أن من يقل عمرهم عن ثمانية ع�شر عام ًا يعتربهم القانون التجاري وقانون
االنتخابات �أطفال ،فهذا يعني ب�أن من هم بعمر �أقل من ثمانية ع�شر عام ًا �أطفال ،وال ينطبق
عليهم ما ورد يف تعريف عقد الزواج من حيث �أنه عقد ترا�ضي.....فكيف تكون الطفلة قادرة
على توقيع عقد ترا�ضي ،وحقيقة الأمر ب�أن �أهلها هم الرا�ضني ولي�ست هي ،مما يعني ب�أنه
تزويج ولي�س زواج ،ولذا ف�إن زواج �أي طفلة يقل عمرها عن ثمانية ع�شر عام ًا �إمنا يعترب تزويج
ولي�س زواج ،وب�أن علينا �أن نقاوم ونرف�ض تزويج الطفالت للأ�سباب التالية:
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تزويج الطفالت
1 .1الزواج يتطلب الن�ضوح الف�سيولوجي
والن�ضوج الف�سيولوجي ال يتم قبل الثامنة ع�شر لأن حجم رحم البنت ال يزيد عن حجم قب�ضة يدها قبل �سن
الثامنة ع�شر ،فكيف لهذا الرحم ال�صغري �أن يحمل طف ًال دون �أن يعر�ض الأم للخطر ،يف الوقت الذي قد
يتعر�ض فيه اجلنني �أي�ض ًا �إىل اخلطر
من الثابت علمياً ب�أن تزويج ال�صغريات قد يت�سبب يف:
•ازدياد ن�سبة وفيات الأطفال والن�ساء
•زيادة ن�سبة الوالدة القي�صرية
•يزيد من ن�سبة عالمات ال�شيخوخة املبكرة عند الن�ساء
•يزيد من ن�سبة االمرا�ض املزمنة مثل ال�ضغط وال�سكري
والإ�صابة باجللطات الدموية
•ارتفاع ن�سبة الإ�صابات مبر�ض �سرطان الثدي وعنق الرحم
لأ�سباب ترجع �إىل حدوث خلل يف الهرمونات وعزوف
ال�صغريات عن الر�ضاعة الطبيعية
تعتقد الأ�سر التي تزوج طفالتها مبكراً �أن �سمات البلوغ اجلن�سي «احلي�ض»
م�ؤ�شر �إيجابي على ن�ضوجها ف�سيولوجياً وجن�سياً،وج�سدياً وب�أن كل ذلك
كاف ملمار�سة احلمل والوالدة والر�ضاعة  ....وهذا اعتقاد خاطىء
ٍ
2 .2الزواج يعني مهام �أمومة وتربية �أطفال
يزيد التزويج املبكرمن احتمالية حتول الفتاة من طفلة -اىل طفلة �أم ب�شكل �سريع ومفاجئ دون خربة
وال تهيئة لهذا الدور فالأم الطفله ال ت�ستطيع ان تقوم بدورها وعملها ك�أم نا�ضجة مدركة وواعية متاما ً ملا
يعنيه هذا الدور ،فهي ما زالت طفلة تبحث عن �أم ت�ساعدها يف تلبية احتياجاتها ال �أن تكون �أم م�س�ؤولة
عن �أطفال ،فهي ما زالت بحاجة �إىل اللعب والدرا�سة حتى تكون جاهزة لتهيئة �أجواء لعب و�أجواء درا�سة
لأطفالها ،مما قد ينعك�س �سلب ًا على الأطفال الذين لن يجدوا فيها تلك الأم اجلاهزة لتفهم احتياجاتهم
املختلفة وتلبيتها مما قد يت�سبب بت�أخر النمو الذهني للأطفال.
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تزويج الطفالت
3 .3الزواج يعني وجود �شريك
وال�شراكة تعني التفاهم ،واحلب ،وتبادل الأدوار كلما لزم الأمر ،ال�شراكة تعني امل�شاركة يف اتخاذ
القرارات ،ويف حت ّمل امل�س�ؤوليات ،وال�س�ؤال املطروح هل ت�ستطيع الطفلة �أن تكون تلك ال�شريكة؟!
زواج غري النا�ضجني قد ي�ؤدي �إىل زواج غري متكافئ،وقد ينذر بحياة زوجية م�ضطربة ي�سودها اخلالف
وعدم االن�سجام واملقدرةعلى التعامل مع االخفاقات وامل�شاكل الأ�سريه وقد ي�صل الأمر يف النهاية �إىل
الطالق

خالل العام  2017بلغت جمموع حاالت
الزواج  28875مقابل  5166حالة طالق .

4 .4الزواج يعني عالقات اجتماعية حتتاج �إىل �إدارة وتدبري
الزواج لي�س عالقة ما بني زوج وزوجة فقط ،بل هو ارتباط ب�أ�سرة جديدة ،ويتطلب التعامل مع �أ�شخا�ص
جدد ،قد تكون طباعهم خمتلفة ،وقد تكون توقعاتهم خمتلفة ،الأمر الذي يتطلب وعي كاف لإدارة تلك
العالقات دون اخل�ضوع ملا هو لي�س مرغوب به ودون ال�شعور بالدونية �أو بالقهر ،وبالطبع ف�إن الطفالت غري
قادرات على ذلك وعادة ما يفقدن ال�شعور بالأمان �أو بامللكية �أو باحلق يف اتخاذ القرار ،الأمر الذي قد
يقود �إىل م�شاكل نف�سية واجتماعية قد ت�صل حد الطالق.
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تزويج الطفالت
خماطر التزويج املبكر على �صحة الطفلة
#

#
#
#
#
#

#
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#متر الطفالت املراهقات بفرتة منو وتطور ف�سيولوجي  -ج�سدي �سريع ،حيث يكت�سنب %30
من وزنهن و %20من طولهن كبالغات خالل �سن �19-10سنه وهي فرتة حيوية كذلك الكتمال
منو الدماغ ،مما قد يعر�ض الطفالت لأعرا�ض ف�سيولوجية غري �صحية خالل احلمل والوالدة
والر�ضاعة وقد تقود �إىل خطر ا�صابتهن ب�سوء التغذية.
#هنالك عالقة ما بني الوالده ما قبل  18عام ومعاناة الأمهات من فقر الدم وتفاقم خطر
�إ�صابة الأطفال الر�ضع بنق�ص الوزن وفقر الدم.
#كلما كان �سن الزواج ما قبل ال  18ازدادت ن�سبة احتمال وفاة الأم الطفلة نتيجة للحمل
لت�صل �إىل خم�سة �أ�ضعاف عند اللواتي تزوجن دون �سن  15عام.
#ا�ضطرابات الدورة ال�شهرية وت�أخر احلمل والآثار اجل�سدية املبا�شرة مثل متزق املهبل
والأع�ضاء املجاورة له كنتيجة للجماع غري امل�ؤهل له ج�سد الطفلة.
#ازدياد ن�سبة الإ�صابة مبر�ض ه�شا�شة العظام وب�سن مبكرة نتيجة نق�ص الكل�س.
#ازدياد ن�سبة الإ�صابة بالأمرا�ض امل�صاحبة للحمل و�أبرزها” حدوث القيء امل�ستمر ،فقر
الدم والإجها�ض حيث تزداد معدالت االجها�ض والوالدات املبكرة لأ�سباب تتعلق بخلل
هرموين �أو ب�سبب عدم ت�أقلم الرحم بحدوث احلمل مما ي�ؤدي �إىل حدوث انقبا�ضات رحميه
متكررة ت�ؤدي حلدوث نزيف مهبلي �أو والدةمبكرة� ،أو ارتفاع حاد يف �ضغط الدم قد ي�ؤدي
�إىل ف�شل كلوي ونزيف وحدوث ت�شنجات وزيادة العمليات القي�صريه نتيجة تع�سر الوالدة يف
العمر املبكر ،وارتفاع ن�سبة الوفيات نتيجة امل�ضاعفات املختلفةخالل احلمل.
#ظهور الت�شوهات العظمية يف احلو�ض والعمود الفقري نتيجة احلمل املبكر.

تزويج الطفالت
الآثار على �صحة اجلنني:
.1

.2
.3
.4

1يزداد خطر موت اجلنني وحديثي الوالدة بن�سبة  %50لدى الأمهات الالتي حملن
وولدن دون �سن ال 20مقارنه بالالتي يلدن وهنّ فوق �سن  20عاما ً ،ويزداد هذا اخلطر
بانخفا�ض عمر الأم.
2اختناق اجلنني يف بطن الأم كنتيجة للق�صور احلاد يف الدورة الدموية املغذيه للجنني .
3الوالدةاملبكرة وما يرافقها من ق�صور يف اجلهاز التنف�سي لعدم اكتمال منو الرئتني .
4اعتالالت اجلهاز اله�ضمي وت�أخر النمو اجل�سدي والعقلي وزيادة خطر الإ�صابة بال�شلل
الدماغي .والإ�صابة بالعمى والإعاقات ال�سمعية والوفاة كنتيجة للإ�صابة بااللتهابات.

ال�صحة النف�سيه للطفالت املتزوجات:
هناك �أخطار نف�سية متعددة قد تتعر�ض لها الطفلة كنتيجة للزواج نذكر منها:
•احلرمان العاطفي حيث جترب الطفالت على اخلروج من مرحلة الطفولة �إىل مرحلة
الن�ضج والر�شد دون �أن تكون قد ا�ستمتعت ب�شكل كاف مبرحلة الطفولة وما تت�ضمنه من
لعب وعفوية وا�ستمتاع بالطفولة مما قد ي�ؤدي �إىل تعر�ضها ل�ضغوط نف�سية خمتلفة قد
ت�صل يف بع�ض احلاالت �إىل ما يطلق عليه ارتداد مرحلة الطفوله على �صورة امرا�ض
نف�سية.
• ا�ضطرابات العالقه اجلن�سية مع ال�شريك نتيجة عدم ادراك طبيعة هذه العالقه .والتي
قد تقود �إىل انغالق ال �إرادي للمهبل قد ي�صل �إىل �ضرورة التدخل الطبي ملعاجلته وما
قد ي�صحبة من اح�سا�س عاليباخلوف واخلجل .
•ا�ضطرابات عدم التكيف كنتيجة للم�شاكل الزوجيه وعدم تفهم الزوجة مل�س�ؤوليات
الزواج املختلفة جتاه الزوج �أو الأطفال �أو �أهل الزوج �أو حتى العالقات االجتماعية التي
تفر�ض عليها كنتيجة للزواج.
•الإ�صابة ببع�ض اال�ضطرابات النف�سية خالل فرتة احلمل والنفا�س نتيجة االختالل
الهرموين امل�صاحب لتلك املرحلة
•ت�شوه عالقة الطفلة االم مع ج�سدها مما قد ي�ؤدي اىل عدم تقبلها جل�سدها ت�صل احيانا
اىل كراهية اجل�سد وعدم االهتمام به .
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التزويج املبكركمعيق خليارات التعليم والعمل؟
التزويج املبكر يعني �سلب �إمكانية التعليم والعمل بالن�سبة للطفلة
يف معظم احلاالت� ،إما كنتيجة لعدم رغبة الزوج وحتكمه مب�صري
زوجته� ،أو ب�سبب العادات والتقاليد� ،أو كنتيجة لعدم متكن ال�صغرية
من املوازنة ما بني �أمور البيت واملدر�سة ،الأمر الذي يقود �إىل حتديد
فر�ص الفتاة يف احلياة وعدم التمكن من التحكم بحياتها �أو خياراتها
ويف ا�سو�أ احلاالت من عدم مواجهة �أي ظرف طارىء قد تتعر�ض
له لغياب الزوج لأي �سبب كان مما يجعلها قا�صرة عن رعاية نف�سها
و�أ�سرتها.ناهيك عن ما قد تواجهه الطفلة من نق�ص يف كفاءتها
الذهنية ب�شكل ميكنها من التعاطي مع مناحي احلياة املختلفة.

كل ما �سبق يتطلب منا:
انعاكا�سات تزويج ال�صغريات على املجتمع
ال تقت�صر �سلبيات تزويج ال�صغريات عليهن وعلى �أ�سرهن ،بل متتد لت�صل �إىل املجتمع ككل من
حيث:
•تزويج ال�صغريات يعني تقلي�ص القوى العاملة يف املجتمع ،مما يعني خلل يف اال�ستثمار يف
املوارد الب�شرية املتاحة ،والتي �أثبتت الدرا�سات ب�أنها �أي املوارد الب�شرية تعترب �أهم عامل من
عوامل التنمية.
•ال �شك ب�أن عدم دخول الن�ساء �إىل �سوق العمل يعني زيادة الفقر وال �سيما لدى الأ�سر التي
تعتمد على معيل واحد �أو تلك التي فقدت املعيل و�أ�صبحت الأم غري امل�ؤهلة ل�سوق العمل هي
م�صدر �إعالة هذه الأ�سرة ،حيث ت�صبح هذه الأ�سر عالة على الأ�سرة املمتدة �أو املجتمع �أو
ت�ضطر الأم فيها للعمل يف �سوق العمل غري الر�سمي والذي ال يحتاج �إىل م�ؤهالت وتكون عر�ضة
�أكرث للإ�ستغالل كونها تعد عمالة غري م�ؤهلة ميكن اال�ستعا�ضة عنها ب�أي وقت.
•تزويج ال�صغريات يعني ارتفاع يف عدد �أفراد الأ�سرة وبالتايل يعني زيادة يف عدد ال�سكان مما
ي�ؤثر على زيادة الفقر وانت�شاره وال �سيما �إذا كانت هذه الأ�سرة تعتمد على معيل واحد.
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1 .1املطالبة برفع �سن الزواج يف القانون
2 .2عدم ال�سماح لبناتنا الطفالت بالزواج قبل �سن الثامنة ع�شر
كحد �أدنى وقبل متكينهن من احل�صول على �شهادة علمية �أو
مهنية متكنهن من مواجهة �أعباء احلياة
3 .3الت�أكد من �أن بناتنا جاهزات نف�سياً وج�سدياً وعاطفياً للزواج

13

تزويج الطفالت

16

