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زواج الصغريات..
ظاهرة ضاعف العدوان والحصار اتساعها

ــة هذا العدوان ظروف  ــا العديد من األرس نتيج ــة صعبة تعيشه اقتصادي
ــرث والنسل ؛ وخيم بظالله عىل العديد من  الذي دمر وأهلك الح
ــك وجدت عددا من  ــة للشعب اليمني.. ونتيجة دل ــات املعيشية واالجتماعي املنعطف
ــش.. هذه الظروف  ــث عن لقمة ومصدر العي ــرة امام تحديات البح ــا حائ األرس نفسه
زادت من تنامي الظواهر االجتماعية املختلفة ولعل أبرزها ظاهرة الزواج املبكر او ما 
يسمى بزواج الصغريات لتلك األرس أمال بمهر زواج يستطيع منه اآلباء اقتضاب مبلغ 

منه يكفل  مصدر رزق كريم لهم وألرسهم .. 
ــورة" سلطت الضوء عىل هذه القضية أسباب تزايد هذه الظاهرة يف هذه الفرتة  "الث
ــب للمجتمع اليمني نتيجة العدوان والحصار  وعالقة الوضع املعييش الراهن والصع

وتداعياتهما.. واالفق القانونية والحقوقية لهذه الظاهرة..  اىل التفاصيل:

تحقيق/ أسماء البزاز

07 تتصغصات
آباء يزوجون بناتهم يف ِسّن مبكرة طمعًا يف المهور وهربًا من الفقرآباء يزوجون بناتهم يف ِسّن مبكرة طمعًا يف المهور وهربًا من الفقر

حقوقيون : 
الزواج املبكر جريمة 

بحد ذاتها من الناحية 
اإلنسانية واألخالقية 

وانتهاك صارخ للطفولة

قانونيون : 
الثغرة التشريعية تتمثل 

يف أن القانون لم يحدد 
سن الزواج واملسألة 

اجتهادية

ــدى".. طفلة يف ربيعها الحادي عرش ؛  "ه
ــا من محافظة حجة اىل  نزحت هي وأرسته
العاصمة صنعاء يف العام األول من العدوان 
ــدر رزقهم  ــد أن فقدوا مص ــىل بالدنا ؛ وبع ع
ــم عىل  ــدوا أنفسه ــم ؛ وج ــم و حالله وماله
ــة الفقر يقطنون دكانا تربع لهم به أحد  حاف
ــة املدينة السكنية  ــاب الخري يف منطق أصح

بصنعاء.
أبو "هدى" 40- عاما- حدثنا عن ظروفه 
ــدي ثالث بنات  ــة قائال : ل ــة الصعب املعيشي
ــا احدى  عرش   ــدى البالغة عمره اكربهن ه
ــاء بحثا عن  ــة صنع ــا للعاصم ــا نزحن عام
ــك تلقينا وواجهنا  ــن ويف سبيل ذل مكان آم
ــاب واملشقات خاصة بعد ان  مختلف الصع
ــا اعمل أعماال  ــيل -!' وهن ــدت مصدر عم فق
ــر امليــاه او املناديل  ــرة تارة يف بيع قواري ح

الـــــــــورقية وغريها.
ــا ان طرق  ــدى" : ولهذا م ــاف ابو "ه وأض
باب منزلنا شاب من الحارة طالبا يد ابنتي 
ــة تلعب مع  ــام قريب ــت ألي ــي كان ــدى الت ه
قريناتها يف الشارع - لم أتردد لحظة واحدة 
ــالق  ــب وأخ ــب ونس ــه ذو حس ــة وأن خاص
ــا  ــون مهره ــت أن يك ــا فرشط ــاح مادي ومرت
ــور وتمت  ــىل الف ــق ع ــف فواف ــاً ونص مليون
ــس اليوم فأعطيت أم  الخطبة وامللكة يف نف
ــه تكاليف العرس  ــاً يدبرون في ــدى مليون ه
ــرشوع  ــح م ــا لفت ــف أخذته ــة أل وخمسمائ
ــني مستوانا  ــع الشبس والفالفل لتحس لبي

املعييش.
ــي يؤملني  ــول : صحيح أن قلب ــع الق وتاب
وأنا أزف أبنتي هدى لعش الزوجية الطفلة 
ــد أنذليت كثريا  ــاذا أفعل وق ــة ولكن م الربيئ
ــي يف فتح ذلك  ــد ملساعدت ــل قريب وبعي لك
املرشوع ولكن ال فائدة ولم يكن بيدي سوى 

املوافقة وأسأل الله أن يوفقها يف حياتها.
خوفا على مستقبلهن 

وال تختلف قصة هدى عن مروى الطفلة 
التي ال يتجـــاوز عمرها ثالثــة عرش عاما. 
ــا ببحة صـوت  ــا والدتــه ــث تحدثن حـيـــ
ــة أعوام  ــذ ثالث ــي منـــ ــويف زوج ــة :  تـ مؤمل
ــة تاركا وراءه أربع بنات  نتيجة جلطة قلبي

ــم أتألم وأخـــاف  وولــــــد. ويعلم الله كــ
ــة  ــم خاص ــم وحياته ــى مستقبــلـــه علــ
ــن أتكفل برعايتهم بعد الله  وأنا الوحيدة م
ــع املعييش صعب  ــاىل. والواق ــه وتع سبحان
ــاع الرواتب ولهذا  جدا خاصة بعد انقطــــ
ــد وجدت عمال يف احدى املــــــدارس  فقـــ
ــة  اعمل فيها بائعة فـــي بوفية  الـخــــاص
ــن ألفا وال  ــل خمسة وعرشي ــة مقاب املدرس
ــزل او رصفة  ــا اليجار املن ــن أضعه أدري أي

لألبناء أو الحتياجاتنا املعيشية.
ــا أن فاتحتني  ــذا م ــول : وله ــت تق ومض
ــي  ــة وزواج   أبنت ــوع خطب ــا بموض جارتن
ــة وعرشين عاما  ــروى البنها ذي الخمس م
ــد أن أطمنئ عىل  ــت فأنا أري ــان ماوافق رسع
ابنتي وأيضا بحاجة مبلغ من مهرها لرشاء 
ــة تعزني من البهذلة والتعب  مكينية خياط

والسؤال. 
قضاء الديون 

ــد زوج كلتا  ــرية فق ــرية وأم ــا أبو سم وأم
ــا.  ــرش  عام ــى  ع ــؤام ذات األثن ــه الت ابنتي
ــاه  ــري أن غن ــي غ ــل خمسين ــن لرج إحداه
غطى عىل  عيوبه وعندما سألناه عن سبب 
ــه يف  هذا العمر املبكر أجاب:  تزويجه البنتي
ــد  ــت مالها إال بيت زوجها، ثم إني بأش البن
الحاجة ملبلغ أربعمائة ألف لقضاء ديوني. 

استنكار واسع 
ــار العديد من  ــت استنك ــذه الظاهرة لق ه
الحقوقيني باعتباره انتهاكا للطفولة  حيث 
يقول شاهر الحميديـ  رئيس مركز أسوان 
ــارصات  الق زواج   : ــات  والدراس ــوق  للحق
ــة اإلنسانية  ــد ذاتها من الناحي جريمة بح
ــع يف  ــة إال ان الترشي ــة والديني واألخالقي
ــر الفعل  ــدد عقوبات ولم يج ــا  لم يح بالدن
ــت  ــات عدل ــني والترشيع ــوم ان القوان ومعل
ــي  ــة الزندان ــة وهيمن ــزاج ورغب ــرارا بم م
ــع اليمني وعندما  واإلخوان وحزب التجم
ــة  ــة احتجاجي ــات  بوقف ــا كمنظم تحركن
ــة موت  ــل 2011م نتيج ــواب قب ــس الن ملجل
ــطات  ــه الدخلة وحشدنا ناش ــارصات الل ق
ــاء وطالبات  ــرج الزنداني نس ونشطاء اخ
ــون  ــا ويطالب ــان ضدن ــة اإليم ــباب كلي وش

بزواج القارصات واخرجوا قارصات يطالنب 
بذلك. 

توعية
ــوم  ــوع الي ــدي : املوض ــاف الحمي وأض
ــة من وسائل  ــاج إىل  ترشيع وإىل  توعي يحت
ــدارس واملنظمات غري حكومية   اإلعالم وامل
ــا ثقة بأعضاء  ــة تكاملية وكيل أن فاملسؤولي
ــرأي بتبني هذه  ــوا ال ــواب وقال ــس الن مجل
املسألة ومناقشتها وإصدار ترشيع ملعاقبة 
ــض ان سيدنا  ــا يعتقد البع ــني وديني الفاعل
ــم تزوج  ــه وسل ــه عليه وآل ــىل الل ــد ص محم
ــاء  ــاء وفقه ــا علم ــا 9بينم ــة وعمره عائش
ــا تسع عرشة  ــا وعمره ــه تزوجه ــدوا بأن أك
سنة حسبما كان يومها العد مثنى وإىل حد 

ــوب يقول واحد  ــب عندما يكيلون الحب قري
ــني) أو مكيالني  ــن (قلص ــع عياري ــو يض وه
ــول  ــن يق ــا وم ــر. حينه ــد بالعم ــذا الع وهك
ــان يتحملني  ــربر ان  أطفاال وك ــري ذلك اوي غ
املعارشة بيت صغرية مفرتي ومشوه الدين 
حتى وان تزوجوا بصغريات يفرض عليهم 
تربية وكانوا أصحاب عقول ال يمس الفتاة 
ــم يلمس  ــرتة الرتبية ومن ث ــي ف ــى تنته حت

نضجها. 
ثغرة التشريع 

ــح بأنه  ــد الحجييل أوض ــي حمي القانون
ــان مرشوع قانون  ــام 2009 تداول الربمل يف ع
يحدد (18عاما) كسن "آمن" لزواج الفتيات 
ــات  ــر احتجاج إث ــة  الحكوم ــه  ب ــت  تقدم
وضغوطات ملنظمات مدنية، ما فجر جداال 
ــاء الربملان.  ــني أعض ــا ب ــا، وخصوص واسع
ــر بتوافق أغلبية النواب  آنذاك أنتتهى األم
ــزواج بـ 17  ــى لل ــن األدن ــد الس ــىل تحدي ع
سنة، عوضا عن 18 سنة، وإضافة استثناء 
ــح بزواج الفتيات دون 17 سنة إذا رأى  يسم
ــاة  ــح الفت ــزواج يف صال ــاة أن ال ــد القض أح
ــن الترشيع، رغم  ــا باملنفعة.لك ويعود عليه
ــد طريقه إىل اإلقرار، حسب  التوافق، لم يج
ــس ووتش"  ــن رايت ــة "هيوم ــق ملنظم توثي

الدولية املدافعة عن حقوق اإلنسان.
ــرى يف مارس  ــرة أخ ــيل : م ــال الحجي وق

2010، أعاد برملانيون طرح مرشوع القانون، 
فجرت إحالته إىل لجنة الترشيع يف مجلس 
ــدرت بدورها  ــي أص ــي، والت ــواب اليمن الن
ــة رفضت فيها  ــن 14 صفح ــة تتكون م وثيق
ــربة أن ذلك  ــى للزواج، معت ــد سن أدن تحدي
ــور  ــة والدست ــرآن والسن ــع الق ــارض م يتع
ــذه املناورة إىل  ــة األطفال.وأدت ه ومصلح
ــك الجلسة  ــالل تل ــون خ ــرشوع القان وأد م
ــق املنظمة.ولم يطل  الربملانية"، وفقا لتوثي
األمر كثريا، إذ إنه وبعد شهر واحد عىل تلك 
ــم مفتي  ــال دين بينه ــة، أصدر رج املحاول
ــالد القايض العالمة محمد بن إسماعيل  الب
العمراني، ورئيس جامعة اإليمان الخاصة 
ــاء  ــي ، وخطب ــد الزندان ــا  عبداملجي سابق

ــد،  ــود املؤي ــم: حم ــاء منه ــع يف صنع جوام
ــي، حسن األهدل، أمني  عبد الوهاب الديلم
ــادق إسماعيل  ــن عيل مقبل، ومحمد الص ب
ــد  ــأن تحدي ــا ب ــوى مفاده ــاري، فت عبدالب
ــع الرشيعة  ــارض م ــزواج يتع ــن أدنى لل س

اإلسالمية. 
تراجع يف التشريع

ــيل :  ان لذلك الجدل سوابق  وبني الحجي
ترشيعية، تسجل لليمن أن قانونه "ما يزال 
ــدا يف الرتاجع عن  ــدا، بل ربما، كان فري وحي
أحكام قانونية سبق وأن قررها خاصة فيما 

يتعلق بتحديد سن الزواج"
ــون األحوال  ــن قان ــادة 15 م ــث أن امل حي
ــت  ــة 1992م نص ــادر سن ــة الص الشخصي
ــري ذكرا كان  ــه "ال يصح تزويج الصغ عىل أن
ــى دون بلوغه خمس عرشة سنة"، إال  أو أنث
ــم (24) لسنة  ــادة عدلت بالقانون رق أن امل
ــا  ــرية به ــد ويل الصغ ــح "عق 1999م، لتصب
ــن الدخول  ــن املعقود له م ــح وال يمك صحي
ــد أن تكون صالحة  ــزف إليه إال بع ــا وال ت به
ــس عرشة  ــاوز عمرها خم ــو تج ــوطء ول لل
ــري إال بثبوت  ــد للصغ ــح العق ــة وال يص سن
ــاف الفتاة  ــون قيد زف ــة". وأن القان مصلح
والدخول بـ"صالحيتها للوطء دون تحديد 
ــة"، وهو ما  ــة تلك الصالحي ــة أو عالم ماهي
ــري  ــا يف تفس ــاد واسع ــاب "االجته ــل ب جع
ــون "تجاهل االعتماد  ــا"، إذ إن القان معناه
ــزواج".. ومن هذه الثغرة  عىل سن محدد لل
ــاءت الظاهرة واستفحلت يف  الترشيعية ج
ــاع الكارثية التي  ظل ظروف الفقر واألوض

تعيشها اليمن.. 
ظروف أخرى 

ــز الوطني لألمومة والطفولة،  عضو املرك
ــت أن  ــد أوضح ــت ق ــربي، كان ــر األغ سم
ــر هي الظروف  ــاب ظاهرة الزواج املبك أسب
ــة  والثقافي ــة  واالجتماعي ــة  االقتصادي
ــادات والتقاليد،  ــر والجهل، وتعد الع والفق
سبب من األسباب ألن الزواج يف سن مبكرة 
ــرية، فهناك أرس  ــس حكرا عىل األرس الفق لي
ــا وفتيانها  ــزوج فتياته ــال ت ــورة الح ميس
ــادر عن  ــري تقرير ص ــرة". ويش ــن مبك يف س
ــا لنتائج  ــاء، وفق ــزي لإلحص ــاز املرك الجه
ــر  ــزواج املبك ــرايف، إىل أن ال ــح الديمغ املس
ينترش بني الفئة العمرية من 15 وأقل إىل 18 
ــت نسبته إىل 48 %، منهن  سنة، حيث وصل
ــن مرة. إىل ذلك، املسح  13 % تزوجن أكرث م
القاعدي للصحة اإلنجابية، أن 24.6 % من 
ــد تزوجن يف عمر بني 10 - 14 سنة  النساء ق
و6.5 % يف عمر 15 - 19 سنة، وأن املشكلة ال 
تكمن خطورتها يف الزواج املبكر يف حد ذاته، 

ولكن يف الحمل واإلنجاب املبكرين أيضا.
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