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بل سنّ الـ 18

ي�ت��زوج��ن أو يتم تزويجهن بعمر مبكر،
ومن خالل املشاهدة العيانية للفترة التي
ت�ل��ت ت��اري��خ امل�س��ح امل��ذك��ور ،يمكن توقع
أن ع �م��ر ال� � ��زواج ل ��دى ال �ف �ت �ي��ات ع ��اد إل��ى
االنخفاض مجددًا.
أي ��ن ت��رك��زت ال�ن�س�ب��ة األع �ل��ى م��ن ال� ��زواج
املبكر؟ بحسب املسح ،فإن النسبة األعلى
ملن تزوجن قبل سن الثامنة عشرة تركزت
ف ��ي ض ��واح ��ي ال �ع��اص �م��ة «ح� �ي ��ث ب�ل�غ��ت
النسبة  ،%10,5يليها جبل لبنان ،»%7,7
فيما سجل لبنان الشمالي النسبة األعلى
بالنسبة إلى املتزوجات ما قبل  15عامًا،
«حيث بلغت النسبة  .»%3,3ولهذا األمر
أس �ب��اب ،م�ن�ه��ا «ال�ف�ق��ر وح�م��اي��ة الفتيات
وش��رف األس��رة وال�ح��اج��ة إل��ى االستقرار

ف��ي ف �ت��رات ع ��دم االس �ت �ق��رار االج�ت�م��اع��ي،
وك��ل ه��ذه ع��وام��ل مهمة ت�ع��رض الفتيات
لخطر الزواج في سن الطفولة».
ث �م��ة ن �ق �ط��ة إض ��اف �ي ��ة ه� �ن ��ا ،وه� ��ي ت��أث�ي��ر
مستوى تعليم األم على زواج الصغيرات،
إذ تبينّ الدراسة أن «نسبة املتزوجات في
ع�م��ر أق��ل م��ن  18ع��ام��ًا م��ن أص��ل مجموع
النساء في عمر  20ـ  49عامًا ،تتدرج بني
 %19مل��ن أم�ه��ات�ه��ن أم �ي��ات ،و %23,1ملن
أمهاتهن م��ن مستوى تعليمي ابتدائي
و %9,8و %2مل��ن أم�ه��ات�ه��ن م��ن مستوى
تعليمي متوسط وثانوي وجامعي».
بعيدًا عن النسب املئوية ،ال بد من التطرق
إل ��ى م�خ��اط��ر ه ��ذا ال � ��زواج وم ��ا سيترتب
ع �ل �ي��ه ،إذ ي�ش�ي��ر امل �س��ح إل ��ى أن «ت�ب�ع��ات

إعداد :راجانا حميّة

 %2,1من النساء
اللواتي يبلغن  15إلى
تزوجن قبل
 49عامًا ّ
سن الـ 15

ال ��زواج امل�ب�ك��ر ح�ص��ول ال�ع�ن��ف ،إذ ي��ؤدي
ال� �ف ��ارق ف��ي ال �ع �م��ر ب�ي�ن ال � ��زوج وال��زوج��ة
ـ �ـ �ـ وال� � ��ذي ي��زي��د ف ��ي ب �ع��ض األح� �ي ��ان عن
عشر سنوات ـــ إلى رفع احتماالت العنف
ّ
الطامة الكبرى فهي «ميل
األس��ري» .أم��ا
ال �ن �س��اء ال �ل��وات��ي ت��زوج��ن ف��ي ع�م��ر مبكر
إل��ى االع�ت�ق��اد ب��أن م��ن امل�ق�ب��ول أح�ي��ان��ًا أن
يضرب ال��زوج زوجته» .وفي هذا اإلط��ار،
تشير النتائج إلى أن  %9,7من النساء في
لبنان يعتقدن بأن للزوج الحق في ضرب
زوجته« ،وقد كان إهمال الزوجة ألوالدها
من أه��م األسباب التي تعطي ال��زوج هذا
ال�ح��ق ،حيث بلغت النسبة  .»%7,4على
أن ه ��ذا امل��ؤش��ر يختلف م��ن منطقة إل��ى
أخرى ،حيث إن «ربع النساء في محافظة

لبنان الشمالي يعتقدن بأن للزوج الحق
في ضرب زوجته ألي سبب ك��ان ،أما في
ق�ض��اءي بعلبك وال�ه��رم��ل ،وج�ب��ل لبنان،
ف��ال�ن�س��ب م�ن�خ�ف�ض��ة ج� �دًا ف��ي م��ا يتعلق
بهذا املؤشر» .وربما ،هذا األمر قد يفسر
ما يحصل اليوم في شمال لبنان تحديدًا،
حيث ترتفع نسب ال ��زواج املبكر ،وليس
أدل على ذلك ،سوى الحاالت الثالث التي
ك ��ان آخ��ره��ا ك��اف �ي��وت��ا ص .اب �ن��ة األرب �ع��ة
ع �ش��ر رب �ي �ع��ًا .ق ��د ي �ب��رر ال �ب �ع��ض ارت �ف��اع
املؤشر إلى الفقر و«سترة» الفتاة .ويبدو
هذا منطقيًا هناك .أما في منطق الدولة،
ف�ث�م��ة ش��يء واح ��د ال ع ��دول ع �ن��ه :تعديل
ّ
سن الزواج ليصبح  18عامًا ،تمامًا كسن
ّ
ّ
القانونية.
األهلية

حالة

«زواج البنت سترتها»
ال �ي��وم ،ص��ار ع�م��ر رل��ى (اس��م مستعار)
 26عامًا .لو أن األمور سارت كما تشاء
ه ��ي ،ل �ك��ان ذل ��ك ال �ع �م��ر «أول ال �ب��داي��ة»،
ت� �ق ��ول .ال� �ب ��داي ��ة ف ��ي ك ��ل ش � ��يء :ال �ع �م��ل
وال�ح��ب وال ��زواج واإلن �ج��اب .لكنه ،كان
ب��ال�ن�س�ب��ة إل �ي �ه��ا «آخ� ��ر ال �ع �م��ر» .ف��رل��ى،
التي كانت تحلم بأن تكون كغيرها من
الفتيات املتعلمات والعامالت ،حرمتها
«ال�س�ت��رة» ال�ت��ي أراده ��ا لها وال��ده��ا في
س� ��ن م �ب �ك ��رة م� ��ن «ط � �م� ��وح� ��ات» ك �ث �ي��رة
كهذه.
ك ��ان ��ت رل� ��ى ال ت � ��زال ف ��ي ع �م��ر ال �ث��ان �ي��ة
ع �ش��رة ،ع�ن��دم��ا ق ��رر وال��ده��ا م�ص�ي��ره��ا.
يومها ،كانت ال تزال تلميذة في الصف
السابع األساسي .جاء والدها بعرضه
املغري «شاب مناسب وآدمي ومنيح».
يعني «إب��ن عيلة» .ل��م ت��واف��ق رل��ى على
عرض والدها .خافت من فكرة ال��زواج،
كأي طفلة ال تعرف ما الذي يعنيه هذا
األم��ر .ل��م يقتنع ال��وال��د برفضها ،وظل
مصرًا ،متأبطًا املقولة التي تقول «زواج
البنت سترتها».
ه �ك��ذا ،ص ��ارت ال �س �ت��رة أم � �رًا واق �ع ��ًا ،لم
تجد الطفلة مفرًا منه .وبعد إصرار من
العائلة ،قبلت االقتران ...بخيار والدها.
ت��زوج��ت ف��ي عمر الخامسة ع�ش��رة .في
مثل هذه السن املبكرة ،غالبًا ما تكون
األم ��ور «م�ش��وش��ة» ،ت�ق��ول .وبابتسامة
خجولة ،تتابع «يعني البنت بهالعمر
م ��ا ب �ت �ع��رف ش ��و ي �ع �ن��ي زواج وال ش��و
يعني تكون ست بيت» .مع ذلك ،حاولت
القيام ب��أدوار تكبرها ب�س�ن��وات .وبعد
ت�ق�ب��ل ف �ك��رة ال� � ��زواج ،ج��اء ت �ه��ا األم��وم��ة

عام واحد على ارتباطها
مسرعة ،فبعد ٍ
صارت أمًا .هنا ،صار الهم أكبر ،فكيف
يمكن أن تكون أمًا ،وهي التي لم تعتد
بعد على كونها ام ��رأة؟ كيف ستحمل
ً
طفال بني ذراعيها وه��ي ال ت��زال طفلة؟

أسئلة كثيرة جعلتها في «موقع صعب
ل �ل �غ��اي��ة .ك� ��ان ك �ت �ي��ر ص �ع��ب ع �ل � ّ�ي ّ
رب ��ي
ط �ف �ل��ة» ،ت �ق��ول .م ��رت س �ن �ت��ان ،وج ��اء ت
ال�ط�ف�ل��ة ال �ث��ان �ي��ة .ك �ب��رت ال�ع��ائ�ل��ة شيئًا
فشيئًاّ ،
فكبلت طموحات رلى ،إذ كانت

تسعى إل��ى تحقيق حلمها في «العمل
ك� ّ
�أي صبية» .هكذا ،لم تعد ق��ادرة على
فعل ش��يء ،ف�ص��ارت حياتها محبوسة
بني الجدران األربعة .مع ذلك ،فعلت ما
تحلم به ـــ ولو بخجل ـــ «صرت اشتغل

م ��ن ال� �ب� �ي ��ت ،اش � �ت ��ري أغ � � ��راض وب �ي �ع��ن
لنساء الحي» ،وال تزال تقوم بذلك إلى
اآلن .وقد يتبادر إلى الذهن سؤال :ملاذا
تفعل ذلك؟ هنا ،تسارع رلى إلى اإلجابة
«ألشعر بشيء من االستقاللية».
ربما ،هذا الشيء الوحيد الذي يشعرها
ب ��ذات �ه ��ا .ل �ه��ذا ال �س �ب��ب ،ل ��ن ت �ق �ب��ل روال
ب ��زواج أي م��ن ب�ن��ات�ه��ا ف��ي س��ن م�ب�ك��رة،
«ألنو حرام» .ولهذا أيضًا ،تقول «أوعا»
ل�ك��ل ف�ت��اة تفكر ب��ال��زواج امل�ب�ك��ر «يعني
ح ��رام أق ��ل م��ن  22ع��ام��ًا ،ف�م��ا ق�ب��ل ه��ذه
ال� �س ��ن ،ال أت� �ص ��ور أن ال �ف �ت��اة ن��اض�ج��ة
وق � � ��ادرة ع �ل��ى ت �ح �م��ل م �س��ؤول �ي��ة ب�ي��ت
وأطفال».
اليوم ،تندم رل��ى على ما فعله والدها.
ل ��و أن� �ه ��ا ت ��زوج ��ت ف ��ي «ال �ع �ش��ري �ن��ات،
يمكن كنت على األق��ل أكملت دراس�ت��ي
وعملت ف��ي امل�ك��ان واالخ�ت�ص��اص ال��ذي
�اف ،لتكون ام��رأة
أح ��ب» .وه��ذا سبب ك � ٍ
«قوية ،ق��ادرة على مواجهة الرجل ،ألن
ال�ب�ن��ت ع�ن��دم��ا ت �ت��زوج ف��ي س��ن م�ب�ك��رة،
ت�ك��ون خاضعة ل��زوج�ه��ا ب�لا ش��ك ،وهو
م��ا ح �ص��ل م �ع��ي ،إذ ت �ع��رض��ت ل�ل�ع�ن��ف،
ُ
تشك
حيث كان يضربني» .مع ذل��ك ،لم
رل��ى وجعها ألح��د ،باستثناء والدتها.
ل��م ّت�ك��ن ت�ج��رؤ ع�ل��ى ال �ب��وح أك�ث��ر «كنت
ّ
بفضل ضل ساكتة ،بس كرمال بناتي،
ال أكثر وال أقل» .إلى اآلن ،تتعرض رلى
ل�ل�ع�ن��ف ،وإن ل��م ي�ك��ن ك�م��ا ف��ي ال�س��اب��ق،
ولكنها تبقى ساكتة .وستظل تسكت
ل �ل �س �ب��ب ال� � ��ذي ّ
زوج � �ه � ��ا ع �ل ��ى أس ��اس ��ه
والدها :السترة.
راجانا...

