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على الغالف

مهنة تزويج القاصرات« :مــ
إيفا غ 14( .عامًا) .فاطمة ق 11( .عامًا) .ليندا ع 13( .عامًا) .زينب
بني
أ 15( .عامًا وبضعة أشهر) .هل تعرفون القواسم املشتركة ّ
الفتيات األربع؟ األول :أصبحن زوجات في غفلة من طفولتهن.
سيصبحن أمهات .أما الثالث ،فهو ضلوع رجال دين في
والثاني:
ّ
شرعنة اغتصابهن .أما القاسم املشترك الرابع واألهم ،فهو وقوف
الدولة ،املسؤول األول واألخير ،موقف املتفرج ،بل املشارك في ما
يفعله هؤالء تحت عباءة الدين .وإن تحركت ،فلن تعتبر جريمتهم
أكثر من مخالفةّ ،
تغرمهم في نهاية املطاف  50ألف ليرة لبنانية،
أي ما يعادل قيمة «ضبط مخالفة سير»
«مستقتلة البنت على الشابّ .
طيب ،بهذه الحالة،
شو كان الزم إعملّ ،
بزوجها؟ أو إتركها تزني؟».
ّ
«بعدين ،خلي هالزواج يتم برضى الله ورسوله،
وي�ع�ت��رف ف�ي��ه َب� ْ�ي �ه��ا ،م��ا امل�ث��ل ن�ب��ي وب�ي�ق��ول ه� ّ�م
البنات للممات ،فنعمة كريم إذا إج��اه��ا للبنت
ّ
وتعبط فيها» .ه�ك��ذا ،أج��اب الشيخ
ش��اب آدم��ي
ّ
املعمم حسن م .ردًا على أسئلة «األخ �ب��ار» عند
ق�ب��ول��ه ب�ع�ق��د ق ��ران ال �ق��اص��ر إي �ف��ا غ 14( .ع��ام��ًا)
ب�ع��دم��ا خ�ط�ف�ه��ا راش ��د ووال� � ��ده ،الس� �ت ��رداد َدي��ن
على والدها .يومها ،لم تثر ثائرة «الدين» على
املعمم الذي ّ
فعلة ّ
زوج قاصرًا في ظروف تتصف
ّ
بالجريمة ،متأبطًا نصف ف�ت��وى .فعلة شرعت
«اغتصاب» فتاة قاصر بغطاء ديني .مع ذلك ،لم
يتحرك أحد ،رغم أن في ّ
ذمة الشيخ نفسه عقود
ّ
زواج كثيرة لفتيات ،هن بحسب القانون املدني،
ٍ
قاصرات.
ه ��ذا ال �ش �ي��خ امل �ع �م��م م�ل�اح��ق ال �ي ��وم ب��دع��وي�ين،
األول ��ى دع ��وى إي �ف��ا ،وال�ث��ان�ي��ة دع ��وى «تطليق

هناك في أوستراليا

ك��م م��رة «اغ�ت�ص�ب��ت» إي �ف��ا غ 14( .ع��ام��ًا)
ف��ي األس��اب �ي��ع ال �ث�لاث��ة ال �ت��ي ع��اش��ت فيها
«زوجة» لخاطفها حسني م.؟ ثمة كثيرون
سيجيبون «وال ّ
مرة» ،وسيقولون ببساطة
سنة الله
مفرطة «ألنها كاتبة كتابها على ّ
ورسوله» .هذا ،سيحدث عندنا .أما هناك،
ف��ي أوس �ت��رال �ي��ا ال�ب�ع�ي��دة ،ف�ي�م�ك��ن اإلج��اب��ة
بطريقة أخرى .ففي زواج يشبه زواج إيفا
القاصر ،هناك ما يسمى تهمة «االغتصاب
«سنة الله».
املتكرر» ...ولو كان على أساس ّ
وقد حدث هذا األمر في مدينة نيو كاسل،
عندما أوقف شاب لبناني ،يبلغ من العمر
 26عامًا ،بتهمة الزواج من طفلة أوسترالية
(اع �ت �ن��ق وال ��ده ��ا اإلس�ل��ام م�ن��ذ  18ع��ام��ًا)
تبلغ من العمر  12عامًا .ألنهم هناك ،في
بالد تحمي مواطنيها ،سئل الشاب بجرأة
ع��ن ع��دد امل ��رات ال�ت��ي ق�ض��اه��ا م��ع زوج�ت��ه
الطفلة ،عن ع��دد امل��رات التي «اغتصبها»،
والتي يواجه بسببها اليوم  25تهمة؛ منها
االغ �ت �ص��اب امل �ت �ك��رر واح �ت �ج��از ط�ف�ل��ة بني
 12و 14عامًا .ولم يتوقف األم��ر عند هذا
الحد ،فاملعمم ـــ وهو رجل دين باكستاني ـــ
الذي عقد الزواج ،أوقف أيضًا بتهمة تزويج
ق��اص��ر .وم ��ن امل�ف�ت��رض أن ي�ح��اك��م مطلع
شهر نيسان املقبل.

على الهاتف» .ولكن ،ال يزال «موالنا» .يمارس
ع�م�ل��ه ،ع�ل��ى ع�ين م��ؤس�س�ت��ه ال��دي�ن�ي��ة وال�ق��ان��ون
أي�ض��ًا .لكنه ،ليس وح�ي�دًا ف��ي فعلته ،فالشيخ
محمد ع .هو أيضًا ّ
برر فعلته في تزويج قاصر
ب��ال �ق��ول «ش ��و أن ��ا أول واح� ��د ع ��م ي�ع�م��ل ه�ي��ك،
روح��ي شوفي الضاحية مليانة مشايخ تحت
الدرج».
«مشايخ تحت ال ��درج»؟ ،نعم ،ه��ذا ه��و الوصف
الذي يطلقه رجال املفرزة القضائية كلما وردت
إليهم شكوى ضد أحد من هذا النوع من املشايخ.
بمعنى ،هم «مشايخ ي�ص��درون أحكامًا شرعية
ّ
غب الطلب ،مقابل بدالت مالية» .هكذا ببساطة،
ُيترك هؤالء من قبل الدولة من دون أي رادع.
ال�ش�ي��خ ح�س��ن م .ل�ي��س أول «واح � ��د» ،وال حتى
محمد ع .وال حتى محمد كاظم ك .ثمة مشايخ
ك�ث��ر ض��ال�ع��ون ف��ي إي �ج��اد ال�غ�ط��اء ال�ش��رع��ي ملا
يسمى «االستغالل الجنسي للقاصرات» ،تقول
املحامية ليلى عواضة من منظمة «كفى عنف
واستغالل» .قد ال يكونون كثرًا ،بحسب الشيخ
شفيق ج��رادي ،مدير معهد امل�ع��ارف الحكمية،
ول�ك�ن�ه��م «ك�ث�ي��رو األث ��ر واألذى» ،ي �ق��ول .ه��ؤالء
ال��ذي��ن أص�ب�ح��وا أك�ث��ر أث� �رًا ب�ع��د زح�م��ة ال�ن��زوح
السوري وشيوع ال��زواح املبكر ،أو ما يسمونه
عمادها
«زواج السترة» للقاصرات ،والتي كان
ّ
املعممون ال��ذي��ن أف�ت��وا ب�ـ«س�ت��ر» ال�ف�ت��اة ،بغض
ال�ن�ظ��ر ع��ن ط�ف��ول�ت�ه��ا .وف ��ي ه ��ذا اإلط � ��ار ،ي��ؤك��د
ع �ض��و امل �ج �ل��س ال� �ش ��رع ��ي اإلس�ل��ام� ��ي األع �ل��ى
ال �ق��اض��ي زك ��ري ��ا غ� �ن ��دور أن ال� �ن ��زوح ال �س��وري
وت��زوي��ج ال�ق��اص��رات ال�س��وري��ات «أح��د األسباب
ل�ل�ت�ه��اون ف��ي إب� ��رام ع �ق��ود ال� ��زواج ل �ق��اص��رات»،
مشيرًا إلى أنه «في مجتمعنا صرنا أمام واقع
الزواج غير املبرر شرعًا ،حيث يعمد رجل دين
ال��ى عقد ق��ران طفلة ه��رب��ت م��ع ش��اب ،م��ن دون
إذن ول� � ّ�ي أم ��ره ��ا ،وه �ن��ا ال ي �ه��م ال �ش �ي��خ س��وى
املنفعة امل��ادي��ة .أم��ا ما يحصل في ما بعد ،فال
ّ
يهمه ،س��واء ّ
ّ
يسجل ،وه��ذه
سجل العقد أو ل��م
هي الكارثة».
ً
ل�ك��ن ،م �ه�لا ،ه��ل س��أل أح��دك��م ع��ن دور املؤسسة
ال��دي�ن�ي��ة ف��ي ل�ج��م ه� ��ؤالء؟ وال �ق��ان��ون؟ ه��ل س��أل
أحدكم عن دور الدولة في مالحقتهم؟

الدولة شريكة في الجريمة
واج�ب��ة تلك األسئلة .ولتكن البداية م��ن ال��دول��ة.
ً
ف�ف��ي ح��ال��ة إي �ف��ا غ .م �ث�ل�ا ،ث�م��ة دع ��وى قضائية
بحق الشيخ م .وكل ما فعلته أجهزة الدولة هو
التحقيق معه ملرة واحدة فقط ،عاد بعدها لعقد
ق��ران ق��اص��ر أخ ��رى .ع�ق��د ك��اد «ي��وق��ع مقتلة بني
عشيرتني» ،بحسب ما يقول شهود .لكنه ،ليس
الوحيد املالحق بدعوى ،ففي مفرزة الضاحية
الجنوبية القضائية وح��ده��ا ،هناك  20شكوى
تتعلق بخطف قاصرات بقصد ال��زواج ،سجلت
ال �ع ��ام امل ��اض ��ي .وف ��ي  %90م ��ن ه ��ذه ال �ش �ك��اوى
«ه � �ن� ��اك رج � ��ل دي � ��ن ض � ��ال � ��ع» ،ت� �ق ��ول امل � �ص� ��ادر.
ّ
وم��ا ي��زي��د ال�ط�ين ب��ل��ة ،أن��ه ف��ي ك��ل ف��رع م��ن ف��روع
ً
ّ
املحكمة الشرعية الجعفرية (مثال) ترد «خمسة
عقود شهريًا لفتيات قاصرات ويحكم ببطالن
بعضها» ،يقول أحد العاملني في تسجيل عقود
ال� ��زواج ف��ي ه��ذه امل�ح�ك�م��ة ف��ي ح ��ارة ح��ري��ك .أي،
هناك  60عقدًا في كل فرع .وإن كانت هذه األمور
تحصل «وعادية» ،في رأي دائرة التبليغ الديني
ف��ي امل�ج�ل��س اإلس�ل�ام��ي ال�ش�ي�ع��ي األع �ل��ى ،إال أن
ما ليس عاديًا هو ترك بعض أصحاب العمائم
يفعلون هذا .أين هو دور الدولة ،على األقل ،في
إط��ار احترامها لالتفاقات واملعاهدات الدولية؟

دعاء العدل ــ مصر
م��اذا ع��ن التزامها باتفاقية ح�ق��وق الطفل ،تلك
ال �ت��ي ت �ن��ص ف��ي م��ادت �ي �ه��ا  34و 35ع �ل��ى «إل� ��زام
ال�ح�ك��وم��ات ب�ح�م��اي��ة األط �ف��ال م��ن ج�م�ي��ع أن ��واع
االس �ت �غ�ل�ال ال�ج�ن�س��ي وس� ��وء امل �ع��ام �ل��ة وات �خ��اذ
ك��ل اإلج � ��راءات امل�ت��اح��ة ل�ض�م��ان ع��دم تعرضهم
للخطف أو البيع أو التهريب إل��ى أماكن أخرى
واالتجار بهم واستخدامهم في املواد والعروض
اإلباحية»؟ ماذا عن كل هذا؟
في القانون املدني ،وبعيدًا عن الشرع ،رجل الدين
الذي ّ
ّ
ومحرض
يزوج قاصرًا هو «مرتكب جرم»،

ضبط مخالفة رجل الدين
بتزويج قاصر يساوي ضبط مخالفة سير
على «االغتصاب» .وهذا واضح في القانون .ففي
املادة  505من قانون العقوبات ،يعاقب باألشغال
الشاقة املؤبدة «من جامع قاصرًا دون الخامسة
عشرة م��ن ع�م��ره��ا» .لكن ،م��ا عقوبة رج��ل الدين
بدل
الذي «يشرعن» هذا النوع من الجماع لقاء ٍ
مادي؟ أين هو دور الدولة في اتخاذ اإلج��راءات
ً
الالزمة بحق رج��ل دي��ن ّهو أوال وأخيرًا مواطن
تحت سقف القانون ،بغض النظر عن ِع ّمته؟
لكن ،عندما نعلم أن الدولة ،برغم تلك االلتزامات
الدولية وفداحة ما يرتكبه هؤالء بحق األطفال،
يبلغ سقف عقابها لهم ح� ّ�دًا أق�ص��ى « 500ألف
ليرة لبنانية» ،فعندها يصبح من السهل القول
«إن �ه��ا ش��ري�ك��ة ف��ي ال �ج��رم وم �ت��واط �ئ��ة» ،بحسب
امل�ح��ام�ي��ة ل�ي�ل��ى ع��واض��ة .وع�ن��دم��ا ي��رت�ك��ب رج��ل

دين هذه املخالفة ،فهو يعرف مسبقًا أن فعلته
ال تكلفه أكثر من «محضر ضبط في القانون».
إن ّ
جرم ،فأقصى العقوبات هي تحرير «محضر
ض�ب��ط» ،وفقًا للمادة  483م��ن ق��ان��ون العقوبات
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ال �ت��ي ت�ن��ص ع�ل��ى أن ��ه «إذا ع�ق��د أح��د
رج��ال الدين زواج قاصر ،لم يتم الثامنة عشرة
م��ن عمره دون أن ي� ّ
�دون ف��ي العقد رض��ى م��ن له
الوالية على القاصر ،أو أن يستعاض عنه بإذن
القاضي ،عوقب بالغرامة من  50أل��ف ليرة إلى
 500ألف ليرة» ،أي بمثابة «ضبط مخالفة سير».
ّ
هذا جل ما يفعله القانون لرجال الدين .محضر
ضبط .وه��ذا يدفعنا إل��ى ال�س��ؤال عن مسؤولية
ال��دول��ة وقوانينها في ه��ذه النقطة ب��ال��ذات .فما
الذي يعنيه تحرير مخالفة بـ  50ألف ليرة لقاء
شرعنة اغ�ت�ص��اب ق��اص��ر؟ م��ا ال��ذي يعنيه؟ ثمة
ش��يء واح ��د ق��د ي�ف�ه��م م��ن ق��وان�ين ال��دول��ة ،التي
ي�ف�ت��رض أن �ه��ا ل �ل��ردع ،وال �ت��ي إن ع� ّ�دل��ت «ت �ع� ّ�دل
تكلفة الغرامة فيها» ـــ بحسب عواضة ،هو أنها
«م �ت��واط �ئ��ة م ��ع ال �ط ��وائ ��ف ،وم ��ن ورائ� �ه ��ا رج ��ال
دي�ن�ه��ا» .باختصار« ،ال��دول��ة بقوانينها تساير
ال�ط��وائ��ف ال أك�ث��ر وال أق��ل وال تحمي املواطنني
من أفعال بعضهم مع بعض ،تتابع .وهذا الواقع
ال يمكن إصالحه إال بأمرين .األول «العمل على
صعيد قوانني األحوال الشخصية لدى الطوائف
لرفع سن ال��زواج أو التوافق عليه وع��دم تزويج
ال� �ق ��اص ��ر» .وث��ان �ي �ه �م��ا ف ��ي ذم� ��ة ال ��دول ��ة «ال �ت��ي
ي �ف �ت��رض أن ت�ح�م��ي ح �ق��وق م��واط �ن �ي �ه��ا» .وه��ذا
يدفعنا إل��ى إع ��ادة ال �س��ؤال ع��ن ال�ق��ان��ون امل��دن��ي
لألحوال الشخصية «هذا الذي يفترض أن يكون
إلزاميًا ،على أن يكون الزواج الديني اختياريًا».

