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 بسم هللا ال محن ال حيم

 ابمقدمة

تدعو إىل تعديل القوانني اليت متيز  منظمات اجملتمع املدين بعض من قبل إعالمية محالتوقت آلخر  نطالعنا مت
قانون  أن صدر عديدة إىل  استمرت لسنواتيتال "محاية النساء من العنف األسري"فبعد محلة بني املرأة والرجل . 

 محلة جديدة  اللبنانية برز على الساحة،  2014عام ال يف " األسري فالعنمحاية النساء وسائر أفراد األسرة من "
 ،الوطنية لشؤون املرأة اللبنانيةتها اهليئة ات من الزواج املبكر" اليت اطلقة القاصر ي" احلملة الوطنية حلما عنوانحتت 

حتت حجة الدفاع عن  ،2014يف آذار  "اجلامعة اللبنانية االمريكية" يبومعهد الدراسات النسائية يف العامل العر 
 .  الفتيات القاصرات اللوايت مينت سنوابً بسبب الزواج املبكر واالغتصاب

ن أوالذي حياولون من خالله بيان  ،االغتصاببينه وبني  الزواج املبكر  الداعني إىل رفضوبغض النظر عن ربط 
أمر الزواج املبكر يتناىف  من تضخيمالفإن  .نواع العنف اجلسدي واملعنوي املمارس ضد املرأة أالزواج املبكر هو نوع من 

أجرته إدارة اإلحصاء املركزي  الذي يتيمال اإلحصاء الدليل على هذا ذلك، و لبنانيف  املسجلة  مع واقع حاالت الزواج
يظهر الذي " و .2009ابلتعاون مع منظمة "اليونيسف" عن أوضاع النساء واألطفال يف لبنان، والذي يعود إىل عام 

 . (1)  " %13،4أن نسبة الزواج املبكر ال تتعدى 

عرب االحصاء ال ي ايرون أن هذ  الزواج املبكر، فهمن إىل رفض و الداع إال أن نتيجة هذا اإلحصاء ال يركن إليها 
وبعد القصص  ،مع التغيري الذي طرأ يف السنوات األخرية املاضية بعد طفرة النزوح السوري خاصة احلايل عن الواقع

 اليت صارت بطالهتا قاصرات .
ارج، يدل على أن هذه اجلهات ، املرهتنة للخاعتبار الزواج املبكر مشكلة اجتماعية كربى ء على الإن تشديد هؤ 

ا رؤيته ل على عوملةمال تسعى إىل إجياد حلول ملشكالت اجتماعية قائمة بقدر ما تسعى إىل تطبيق أجندة خارجية تع
مشكلة قسم   . وأكرب دليل على ما نقول أن سائر دول العاملة على عمالئها يف رؤيإىل  قضااي املرأة، وتفرض هذه ال

ه تظهر نتائج العزوف عن الزواج اليت بدأتلكن تكمن يف بكر، و ال تكمن يف الزواج امل اليوم كبري من الفتيات
لى عو  ،عية خارج اطار الزواجر ري الشغال يقتصر على العالقات  ، واحنالل أخالقي ،من فساد اجتماعي ، بوضوح

                                     

 . 2014شباط 14اجلمعة  2222محية،  جريدة األخبار العدد راجاان  ، 18تزوجن قبل سن  الـ %13،4الزواج املبكر :  (1)
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حبياة أودى "االنتحار الذي  حد صل يف بعض األحيان إىلو بل  ،فحسب تفشي الزان واإلابحية يف اللباس والتصرفات
 . (1)"يف مصر آخرهن أستاذة جامعية يف األربعني ألقت بنفسها من الدور الثالث 2009فتاة عانس عام  2700

من هنا أتيت أمهية هذا البحث الذي يتناول األسباب اخلفية للحمالت املتكررة لرفع سن الزواج، والوسائل املتبعة 
 لتحقيق هذا الغرض .   

 مكاحث وخامتة: ثالثةدمة و ولقد قسمت هذا الكحث إىل مق
 ة البحث وتقسيماته .يبينت فيها أمه ابمقدمة

النوع من  ذاهلوفق رؤية األمم املتحدة  "العقامل ابمؤدية إىل الووا  ابمكر "حتت عنقان :  هاءابمكحث األول 
وأخرياً  ،التقاليدو ألعراف اب املفاهيم املتعلقة وكذك ،والظروف االقتصادية الصعبة  ر، واليت تتنوع بني الفقالزواج

 . مشكالت اجتماعية واقتصادية كبريةثر الثورة السورية وما نتج عنها من إثرها أات املسلحة اليت ظهر للجميع زاعالن

هذا  . واملراحل اليت قطعها الووا  ابمكر " ما خيصش يع الدويل يف تابمكحث الثاين: حتت عنقان : " تطقر ال
 الوسائل املتبعة للحد منإضافة إىل "ديد سن الزواج ابلثامنة عشرة لكل من الفىت والفتاة.حىت وصل إىل حت التشريع

الدعوات املتكررة لتعليم و  دعوة الدول إىل سن القوانني اليت تعمل على احلد من هذا الزواج ،و   منها، الزواج املبكر"
 .ء احملافظة على صحة املرأة اليت تتضرر نتيجة هذا الزواج ادعاو  وربط الزواج املبكر ابلعنف ، ،الفتاة يف كافة املراحل

، وأييت على رأسها العمل  "األهدا  اخلفية للدعقة لتأخري الووا  ابمكر  حتت عنقان" ابمكحث الثالث :
تصبح قنبلة ذرية ميكن أن تنفجر يف وجه الدول الغنية اليت تعاين من  حىت العلى حتديد النسل يف الدول الفقرية 

 ناقص يف عدد املواليد مما يهدد وجودها وكياهنا .ت

لتصدي ملثل هذه الدعوات اليت ما هي إال حلقة ل املهمة توصياتالاليت ستخصص ألبرز نتائج البحث و اخلامتة 
 .  امن سلسلة طويلة من املطالب اليت تسعى منظمة األمم املتحدة ومن متثله إىل حتقيقه

  

                                     

 . 2010يونيو  11غادة عبد العال ، جريدة الشروق األحد  حىت ال تضطري لالنتحار، (1)
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 ابمؤدية إىل الووا  ابمكر العقامل ابمكحث األول :  
سن يقل  يعرف الزواج املبكر وفق العرف الدويل أبنه" إكراه الفتيات أو السماح أو التغاضي عن زواجهن يف

  .(1) قرار إختيار الشريك أو القبول به " عن سن الرشد املقرر قانونياً للتمتع ابألهلية القانونية والنضج الكاف إلختاذ
من  محاية الفتياتغبة األهل يف ر منها الفقر و  ،أن األسباب املؤدية إىل الزواج املبكر متعددة تعترب األمم املتحدة

واحلاجة إىل االستقرار يف فرتات عدم االستقرار االجتماعي، وما إىل ذلك من عوامل تعترب عائقاً ، يف الرذيلة عالوقو 
 .  2015حبلول  كهدف  ضعته املنظمةأللفية الذي و لأساسياً حيول دون حتقيق  أهداف برامج التنمية 

 الفق  -1
يعد الفقر سببًا أساسياً لزواج الصغار، ويف ذلك يشري اإلحصاء الذي أجرته إدارة اإلحصاء املركزي ابلتعاون مع 

 إىل  امرأة،  7560والذي تناول عّينة من  .2009منظمة "اليونيسف" عن أوضاع النساء واألطفال يف لبنان، عام 
أن النسبة األعلى ملن تزوجن قبل سن الثامنة عشرة كان يف املناطق األكثر فقراً وقد تركزت هذه الزجيات " يف ضواحي 

، فيما سجل لبنان الشمايل النسبة األعلى ابلنسبة "%7,7، يليها جبل لبنان %10,5حيث بلغت النسبة "العاصمة 
 .(2) "%3,3 حيث بلغت النسبة"عاماً،  15إىل املتزوجات ما قبل 

الدراسات العاملية . حيث ذكرت إحدى دراسات اليونسيف أن زواج فتاة منتمية إىل وهذه النتائج تتوافق مع 
أفقر األسر هو أكثر احتمااًل من زواج فتاة منتمية إىل أغىن األسر بثالثة أضعاف . وتبني دراسة عن املراهقني أعدها 

أفقر الفتيات يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة من العمر مقارنة بسن من  %80صندوق األمم املتحدة للسكان أن  
 .(3) يف املائة من أغىن الفتيات يف نيجرياي 22

ىل الزواج يف البيئات الفقرية،  وذلك إما رغبة من إويشكل الفقر سبباً من أهم األسباب اليت تدفع األهل والفتاة 
نفاق على إلعباء األ اً البطالة ، أو ختفيف هراًب منسداد ديون األسرة، أو سعيًا ل أو ،األهل بتحسني وضعهما املايل

الفتاة واهلروب من تعليمها ، أو رغبة من الفتيات أنفسهن يف مساعدة أسرهن اقتصاداًي . ويعرف  يف بعض البيئات 

                                     

 .25، ص  2006تاح" ، حزيران فاحلقوق اإلجنابية، املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطي" م (1)

 م.س. راجاان محية،  ، 18تزوجن قبل سن  الـ %13،4: الزواج املبكر  (2)

تقرير املقررة اخلاصة املعنية أبشكال الرق املعاصرة مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، فولنارا شاهينيا ، اجلمعية العامة ،جملس حقوق  (3)
 . 15، ص2012متوز  10اإلنسان، الدورة احلادية والعشرون، تقرير مواضيعي عن الزواج االستعبادي، 
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اج السياحي والصيفي يف و الزو وهو ما يعرف بزواج القاصرات أ ،ابلفقر اطًا وثيقاً بتر امن الزواج يرتبط  نوع خاص
  .، حيث يقوم اآلابء بتزويج بناهتم القصر ألثرايء عرب مقابل  مبالغ مالية مصر

يف مثل هذه  الزواج دلذلك يع . وما إىل ذلك ومحاية الشرفالسرتة   حوليف بعض البيئات  ابمنتش ة ابمفاهيم – 2
 هذا انتشار  سيء إىل الفتاة وأهلها على حد سواء .وت ميكن أن يتهو احلامي من االنزالق يف الرذيلة ال احلاالت
أمر أكدت عليه منظمة اليونسيف يف إحدى دراساهتا حيث ذكرت" أن األسر تعترب الزواج املبكر يف بعض املفهوم 

 .(1) البلدان كوسيلة لوقاية الفتيات من ممارسة اجلنس قبل الزواج مما ميكن أن ينال من شرفهن وشرف اسرهن"

 خوفاً  وما يرافقها من نزوح أو تشرد  قد يؤدي إىل تزويج الفتيات مبكراً  اعات ابمسلحة واحل وب األهليةالنو  -3
 اتاجملندفتيات النساء و الالعصاابت املسلحة  رب إجبارع هنا ابإلكراهو قد أييت التزويج أ .يف األسر ععليهن من الوقو 

للمقاومة  تبني أن جمموعات مسلحة مثل جيش الربقد و  . املقاتلني"من  الزواج على  الصغار  اتأو املختطف
ونغو الدميقارطية وجنوب أفريقيا الوسطى  ومجهورية الك ةأرغمت الفتيات على اخلضوع للزواج االستعبادي يف مجهوري

 . (2) السودان"
 

  

                                     

 .15-14ص املرجع السابق،   (1)

 .19ص املرجع السابق،  (2)
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 الووا  ابمكر  ما خيصتطقر التش يع الدويل يف ابمكحث الثاين: 
التشريع الدويل يف جمال رفع سن الزواج  مبراحل عديدة قبل أن يستقر على حتديد سن الزواج بسن  مرّ  

على التشريع  للتطور الذي طرأمن كان دون هذه السن هم من األطفال. ويف استعراض  كل  اعتبارو  ،الثامنة عشرة
 ما يلي: الدويل فيما يتعلق بتحديد سن الزواج، نذكر

رد و وهذا األمر   املنظمة. يف قوانينها دون حتديد هلذه السن من قبل لزواجلحتديد سن الطلب من الدول  -1
  2املادة  تحيث طلب  لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج.بشأن الرضا ابلزواج واحلد األدىن 1962يف اتفاقية عام 

زواج من هم  لزواج. وال ينعقد قانوانً لسن ا ىنابختاذ التدابري التشريعية الالزمة لتعيني حد أد "الدول األطراف  من 
يكون جاء فيها: " اليتمن العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  2-23املادة    وكذلك " .دون هذه السن

 ." للرجل واملرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معرتف به يف التزوج وأتسيس أسرة
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد من اتفاقية " 16وهذا األمر بدأ يف املادة   ،حتديد سن الزواج -2

اليت تنص صراحة على احلق يف احلماية من زواج األطفال، حبيث "ال يكون خلطوبة الطفل  املادة ، تلك) سيداو(املرأة"
منها، لتحديد سن أدىن للزواج  أو زواجه أي أثر قانوين، وتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية، مبا يف ذلك التشريعي

"للجنة القضاء على  21وجلعل تسجيل الزواج يف سجل رمسي أمرًا إلزامياً" . وقد تبع هذه االتفاقية  توصية  رقم 
سنة للرجل واملرأة . وهذا احلد لسن  18احلد األدىن للزواج ينبغي أن يكون التمييز ضد املرأة" اليت  أوردت أبن "

 .(1) مع تعريف الطفل املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل" الزواج الذي يتمشى
ليحث  الدول على االلتزام إبصدار القوانني الصارمة لتحديد  1995وقد جاء إعالن وبرانمج عمل بكني  

 .السن الدنيا للزواج والرضا مبا يتالءم مع إنسانية اإلنسان

( من 1)اعتداء على الطفولة ، وذلك متاشيًا مع املادة  الثامنة عشرة اعتبار الزواج الذي يتم قبل سن -3
اليت تقول أن الطفل هو "كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة" . وقد تبع هذه االتفاقية توصية ـ  1989اتفاقية حقوق الطفل 

ج إىل للدول ابستعراض التشريعات واملمارسات بغية رفع السن األدىن للزوا  2003جلنة حقوق الطفل" يف سنة "
 الثامنة عشرة ابلنسبة للفتيات والفتيان على السواء.

                                     

 13ص ،م. س. ، تقرير املقررة اخلاصة املعنية أبشكال الرق املعاصرة مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، فولنارا شاهينيا  (1)
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سريد ذكرها  تتعلق ابلزواج املبكر، مواثيق أخرىسن الزواج  إضافة إىل هذه املواثيق الداعية إىل رفع وهناك   
 ها ان شاء هللا  .يلإبشيء من التفاصيل يف سياق البحث وفقاً  للتوصيات اليت جاءت تدعو 

 حد من الووا  ابمكر عة للالقسائل ابمتك 

تتعدد الوسائل اليت تتبعها منظمة األمم املتحدة عرب مؤمتراهتا واتفاقياهتا من أجل احلد من الزواج املبكر وخاصة 
  : ول إىل هذه الغاية، ما يليوصومن الوسائل املتبعة لل .يف الدول النامية

السن إىل سن الثامنة  هعرب رفع هذ  هذا الووا دعقة الدول إىل سن الققانني اليت تعمل على احلد من  -1
 عشرة لكل من الشاب والفىت ، والواثئق اليت تناولت هذه النقطة عديدة منها :

"ال يكون  :2/ 16اتفاقية القضاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة واملعروفة اختصارًا بـ )سيداو( يف مادهتا  -أ
وتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية مبا فيها التشريع لتحديد سن أدىن للزواج، خلطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوين، 

 ."اً إلزامي اً عل تسجيل الزواج يف سجل رمسي أمر وجل
الذي جاء يف تقريره : " ينبغي أن تبذل احلكومات املعنية  1984املؤمتر الدويل املعين ابلسكان / مكسيكو  -ب

. وال يتوقف األمر عند هذا احلد، (1) ما زال سن الزواج فيها منخفضًا جداً " جهودًا لرفع سن الزواج يف البلدان اليت
بل يتعداه إىل الطلب من احلكومات أن تدعم تلك األمور، اليت تفضي إىل إزالة الرغبة يف الزواج املبكر ، ابجياد 

مؤمتر الدويل يف تقرير د جاء البدائل اليت تغين عنه، والعمل على صياغة قوانني حتدد السن القانونية للزواج . وق
" على احلكومات أن تتوخى الدقة يف إنفاذ القوانني اليت تكفل عدم الدخول يف : 1994للسكان والتنمية / القاهرة 

وابإلضافة إىل ذلك ينبغي على احلكومات أن  .الزواج إال إبرادة حرة ، وابملوافقة التامة من قبل الزوجني املقبلني عليه
يف إنفاذ القوانني املتعلقة ابلسن الشرعي األدىن لقبول الزواج، والسن األدىن عند الزواج، وأن تزيد السن تتوخى الدقة 

األدىن عند الزواج، حيث اقتضى األمر. وعلى احلكومات واملنظمات غري احلكومية توليد الدعم االجتماعي الالزم،  
ال سيما إباتحة بدائل تغين عن الزواج املبكر ، من قبيل  ،واجإلنفاذ القوانني املتعلقة ابلسن األدىن الشرعي عند الز 

 . (2) توفري فرص التعليم والعمل "

                                     

 . 21، ص 8( التوصية 16الفصل األول ) ب( اثلثاً ، الفقرة )  1984املؤمتر الدويل املعين ابلسكان، مكسيكو/  (1)

 .  92( ، ص 21 -4الفقرة )  –ابء  – ع، الفصل الراب1994تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية / القاهرة  (2)
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الذي جاء  1985ة للمرأة والتنمية والسلم / نريويب داملؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم املتح -ت
له آاثر ضارة  -املتزوجات منهن أو غري املتزوجاتسواء  –فيه :" وتسليمًا أبن احلمل الذي حيدث للمراهقات 

ابلنسبة ألمراض األم والطفل ووفياهتما، يهاب ابحلكومات أن تضع سياسات لتشجيع التأخري يف إجناب األطفال . 
 .  (1) وينبغي للحكومات بذل اجلهود لرفع سن الزواج يف البلدان اليت ما زالت فيها هذه منخفضة جداً "

ينبغي على احلكومات.. أن تزيد السن األدىن عند  ":الذي ورد فيه أنه 1994لدويل للسكان عام املؤمتر ا  -ث
الزواج حيثما اقتضى األمر، وعلى احلكومات واملنظمات غري احلكومية توفري الدعم االجتماعي الالزم إلنفاذ القوانني 

تغين عن الزواج املبكر من قبيل توفري فرص التعليم املتعلقة ابلسن األدىن الشرعي عند الزواج وال سيما إباتحة بدائل 
  .(2) والعمل"

من وثيقته على سن القوانني  274نصت املادة ( اليت 1995املؤمتر العاملي الرابع املعين ابملرأة ) بيجني -ج
ورفع احلد األدىن لسن  ،املتعلقة ابحلد القانوىن األدىن لسن الرشد واحلد األدىن لسن الزواج وإنفاذ تلك القوانني بصرامة

 . (3)الزواج عند االقتضاء 
العمل  املنظمات النسويةهذا وتعمد املنظمة من أجل ضمان مراقبة تنفيذ الدول لتوصياهتا إىل الطلب من 

من جانب احلكومات،  ي،" توليد الدعم االجتماععلى حث احلكومات على رفع سن الزواج، والعمل على 
 . (4) واملنظمات الدولية، واملنظمات غري احلكومية ، إلنفاذ القوانني املتعلقة ابحلد األدىن القانوين لسن الزواج ..."

 يف تطكيق تقصيات منظمة األمم ابمتحدة دور ابمنظمات النسقية-2

                                     

) ج( –الفصل األول / اثنياً   1985 ة للمرأة والتنمية والسلم / نريويبداملؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم املتح (1)
 . 57( ، ص 158الفقرة ) 

كاميليا حلمي،   حبث مقدم يف مؤمتر اخلطاب اإلسالمي املعاصر،  احتاد   مصطلح األسرة يف أبرز املواثيق الدولية: دراسة حتليلية، (2)
 .2011 29-28علماء املسلمني، يوليو 

 . 144، ص  274الم /  –: الفصل الرابع  1995تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين ابملرأة / بكني  (3)

 . 144، ص  275الم /  –: الفصل الرابع  1995تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين ابملرأة / بكني   (4)
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بدور ابرز يف تطبيق االتفاقيات  بشكل خاص تقوم منظمات اجملتمع املدين بشكل عام واملنظمات النسوية  
الدولية ،وتشكل هذه املنظمات ورقة ضغط قوية يف وجه احلكومات من أجل حثها على تطبيق االتفاقيات اليت 

ادرات النسوية بوقعت عليها واليت تقضي بتعديل القوانني احمللية حىت تتناسب مع توصيات هذه االتفاقيات،  ومن امل
 :ما يلي لبنان   يف حول هذا املوضوع اليت ميكن رصدها

ل نصوص قوانني األحوال الشخصية ، وقد تشكل يتشكيل حتالفات اقليمية من أجل العمل على تعد-أ
ة أوكان لبنان من بني الدول املشاركة يف التحالف ممثاًل بلجنة حقوق املر   .2008أحد هذه التحالفات يف العام 
وقد جاء يف مربرات التعديل  .سن الزواج  رفع قانون  اليت دعى التحالف إىل تعديلهااللبنانية ، وكان من بني القوانني

ما يلي : "ال زال سن الزواج يشكل ظاهرة مؤرقة ينتج عنها آاثر سلبية خمتلفة، وسن الزواج احلايل خيالف جمموعة من 
اطر الصحية النامجة عن الزواج عام ، إضافة إىل املخ 18القوانني األخرى وخاصة اليت حددت سن الطفولة بسن 

 . (1)"  اً عام 18م والقوانني األخرى ويصبح ءاملبكر ، لذلك ال بد من رفع سن الزواج كي يتوا
حتدد الطوائف كاثوليكية املذهب سن الزواج  وفيما يلي سرد لسن الزواج لدى الطوائف اللبنانية، حيث"

 18وحتدد الطوائف األرثوذكسية سن  .ئس أن يفرضوا عمرا أكربسنة وحيق لرؤساء الكنا 14سنة وللزوجة  16للزوج بـ
 االجنيلية وحتدد الطوائف  .للزوجة 15للزوج و 17وجيوز يف بعض احلاالت النزول ابلسن إيل  . للزوجة 18للزوج و

الزواج  وابلنسبة للطوائف األسالمية فسن.للزوجة وجيوز تزويج األقل سنا يف حالة البلوغ 16للزوج و 18املذهب سن 
وعند الشيعة فالشرط األساسي هو البلوغ وإن  .للزوجة وجيوز عقد الزواج يف سن أقل 17للزوج و 18عند السنة هي 

للزوجة وحيق لشيخ عقل الطائفة أن ينزل  17للزوج و 18للزوجة، وعند الدروز  9سنة للزوج و 15حتدد نظراي بـ
للزوجة وجيوز زواج الرجل عند سن  12للزوج و 18دية فهي الرتتيب، أما الطائفة اليهو  ىعل 15و 16ابلسن ايل 

 . (2) سنة 13

لوصية  اجلمعية  لبية للزواج املبكر ، وذلك تنفيذاً سحي الاالقيام أبنشطة تثقيفية من أجل التوعية ابلنو  -ب
نداءها لوضع حد للممارسات التقليدية أو العرفية الضارة  66/140العامة لألمم املتحدة  اليت جددت يف قراراها 

                                     

.  موقع مركز لتعديل بعض نصوص قانون األحوال الشخصية من أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة للنساء ، احلملة االقليمية (1)
 القانوين واالجتماعي على الشبكة العنكبوتية .املرأة لالرشاد 

على ي مجملة نصف الدنيا، موقع األهرام الرق ،حممد عبد اهلادي عالم يف لبنان الزواج والطالق يتمان طبقاً لكل طائفة دينية، (2)
 الشبكة العنكبوتية .
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 سة اللبنانية للسلم األهلي الدائم"املؤس". وكان من مناذج هذه النشاطات ما قامت به  (3) مثل الزواج املبكر والقسري
، بدعم من "منتدى الرتاث والتنمية يف اهلرمل"، و"مجعية النجدة االجتماعية"، و"اللبناين التجمع النسائي الدميقراطي"و

. هذا "، للتوعية ضد خماطر الزواج املبكر حتت عنوان: "ما تلبسوها طرحة تسرق منها الفرحة"دايكونيا"مؤسسة 
ار واجلنوب وغريها هدفه ة عديدة منها عكري سينمائي ، جرى يف مناطق فق –الشعار هو عنوان لنشاط مسرحي 

 . (1) التوعية حول ظاهرة اجتماعية تنتشر يف املناطق الفقرية حول لبنان

القيام حبمالت حملية من أجل املطالبة بسن القوانني اليت متنع الزواج املبكر ، من مناذج هذه احلمالت  -ت
 كان من أهم أهدافها:  اليتاحلملة الوطنية حلماية زواج القاصرات"، "

هلية أقله يؤمن التأكيد عرب القضاء املدين على أاواًل: العمل على استصدار قانون مينع زواج القاصرات او 
 .القاصرات للزواج من كامل النواحي

اثنياً: القيام حبملة ضغط بغية ابرام الدولة اللبنانية لالتفاقية الدولية اخلاصة ابلرضى ابلزواج، واحلّد االدىن لّسن 
 .يل عقود الزواجالزواج وتسج

 .(2)  اثلثاً: العمل على تشديد العقوابت على كل زوج يتعدى على زوجته القاصرة

 يف احلد من الووا  ابمكر  التعليمدور   -3

تؤدي إىل أتخري  عرب استخدام كل الوسائل اليت ميكن أنتعمل برامج األمم املتحدة على التنفري من الزواج املبكر 
وقد تفننت تلك الربامج يف تنويع الطرق واألساليب، اليت تباعد بني  والفىت على حد سواء.كل من الفتاة زواج  

هذه الوسائل املهمة اليت  قد تؤخر هذا الزواج إىل  إحدىويشكل التعليم  .الشباب وبني الزواج أطول فرتة ممكنة
 .   منتصف الثالثيانيات من العمر

 حيثيف هذه النقطة،  اإلجيايب دور هذا التعليم لىاملتحدة ووكاالهتا ع وتؤكد التقارير الواردة من منظمة األمم 
واملراهقني ،  تشجيع األطفال : لدول علىلحث " . (1994ورد يف تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية / القاهرة ) 

                                     

 . 4ص ،م.س.وعواقبه، فولنارا شاهينيا ، تقرير املقررة اخلاصة املعنية أبشكال الرق املعاصرة مبا يف ذلك أسبابه  (3)

 ، موقع سالب نيوز على الشبكة العنكبوتية . 2013الزواج املبكر وخماطره يف عرض مسرحي يف بعلبك، تشرين الثاين   (1)

 م.س.مليون طفلة متنت سنوايً بسبب الزواج املبكر واالغتصاب،  14إطالق  احلملة الوطنية  حلماية القاصرات من الزواج املبكر ،  (2)
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انهتم البشرية للمساعدة فضل، وزايدة إمكاأوخاصة الشاابت : على مواصلة تعليمهم، بغية هتيئتهم حلياة   ،والشباب
يف احليلولة دون حدوث الزجيات املبكرة ، وحاالت احلمل اليت تنطوي على خماطر كبرية، ولتخفيض ما يرتبط بذلك 

 .  (1)من معدالت الوفيات واالعتالل " 
وثيقة العالقة ال علىبني التعليم والتغريات الدميغرافية واالجتماعية ، و  على وجود ترابط التقرير نفسه كما أكد

تسهم زايدة تعليم املرأة والفتاة يف زايدة متكني املرأة ، ويف تغيري سن بني التعليم وسن الزواج ، حيث " ركبة فيمااملو 
 .  (2) الزواج، ويف ختفيض حجم األسر"

سامح ، ممثل اليونيسف يف اهلند: "حنن حباجة إىل تنفيذ سياسة عدم الت"كارين هلشوف"ويف هذا اجملال قالت 
 .(3) جتاه زواج األطفال، حبيث تتاح لكل طفل وولد وفتاة الفرصة ليعيشوا طفولتهم وللحصول على التعليم" مطلقاً 

 لذلك تشدد منظمة  .تكتسب كل مرحلة من مراحل التعليم أمهيتها يف احلد من ظاهرة الزواج املبكرو هذا 
تقلل من عدد أطول فرتة ممكنة حىت ختفض من خصوبتها و الفتاة  أتخري زواج يفتعليم ال على دوراألمم املتحدة 

املرأة " إن أة عندما تقولاملر املنظمة عند حديثها عن أمهية تعليم  اهذه الغاية ال ختفيه األوالد اليت ميكن ان تنجبهم .  
املتعلمة أكثر استجابة لربامج تنظيم األسرة، وهي متيل إىل املشاركة يف التنمية االقتصادية اليت ميكن أن تعيقها كثرة 

تشري إىل أن زايدة تعليم النساء تؤدي إىل اإلقالل من اليت  دالالت اإلحصائيةال ويؤكد هذا الزعم تلكاإلجناب، 
 . (4) عليم الرجال"اخلصوبة أكثر من زايدة مماثلة يف ت

كلما زاد تعليمها    ، إذإىل وجود رابط وثيق بني تعليم املرأة وأتخر سن زواجها كما أن الدراسات تشري ايضاً 
ن يسجالن يلذا ليس من الغريب أن جند أن "النساء يتزوجن يف سن متأخرة يف لبنان واألردن اللذكلما أتخر زواجها، 

على التوايل ملعدالت اإلملام ابلقراءة والكتابة، ومها ضمن أعلى نسبة يف املنطقة. ويف يف املائة  70يف املائة و 73نسبة 

                                     

 . 36) ج( ص  7-6، الفصل السادس) ب(  1994تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية / القاهرة  (1)

 . 81( ص 3-11، الفصل احلادي عشر / ألف ) 1994اهرة تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية / الق (2)

 .2010/ 1/3اليونسيف تدعم األطفال يف شرق اهلند ضد الزواج املبكر، مركز أنباء األمم املتحدة ،  (3)

 .133-132، ص64جملة الفكر العريب، العدد مرمي سليم،  املرأة العربية والتنمية، (4)
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 50يف املائة( واجلماهريية العربية الليبية ) 14املقابل توجد أدىن معدالت إملام اإلانث ابلقراءة والكتابة يف الصومال )
 . (1) ألول مرة يف هذين البلدين" يف املائة( األمر الذي ميكن أن يسهم يف اخنفاض السن عند الزواج

وتتبع يف سبيل حتقيق هذه  ة والثانوية واجلامعية، ياالبتدائهذا وتركز املنظمة على أمهية التعليم يف كل املراحل 
 الغاية عدة وسائل :

املدرسية منع التسرب املدرسي، عرب الدعوة إىل إطالة فرتة تعليم املرأة بشىت الوسائل، حىت لو اضطرت األنظمة -أ
جعل التعليم األساسي ميتد إىل سنوات ست بدل مخس، ذلك ألن"جعل الرتفيع يف السنوات الثالث األوىل تلقائياً  إىل

على "رفع مستوى سن الزواج )الذي . كما يساعد (2) يساعد يف أتخري التسرب)الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً ابلرسوب("
من النساء تزوجن قبل  %48إىل اخنفاض ابلغ للزجيات املبكرة )يف بنغالدش سنة يف مشال أفريقيا( و  25يتجاوز اآلن 

 .(3) قبل ذلك بثالثني سنة(" %89التاسعة عشرة من أعمارهن يف حني أن نسبتهن كانت تصل إىل 

الرتكيز على التعليم الثانوي كعامل مهم للحد من الزايدة الدميوغرافية، إذ تبني من الدراسات اليت يصدرها -ب
بني أولئك  2أطفال، مقابل 5إىل  6لبنك الدويل أن األمهات الاليت مل يلتحقن قط ابملدرسة لديهن يف املتوسط ا

واحلقيقة أن التعليم هو أفضل وسيلة لتنظيم املواليد واملباعدة بني الوالدات، ومن أجل " .الاليت واصلن التعليم الثانوي
مدارس ومعاهد وجامعات. هذه هي، وبصورة أضمن مبا ال يقاس، أفضل  السيطرة على الزايدة الدميوغرافية ينبغي فتح

 .(4) "موانع احلمل"

                                     

 12صواحصاءات ومؤشرات، األمم املتحدة، بدون رقم الطبعة والتاريخ .اجتاهات ، 1995املرأة العربية  (1)

ن اسم البلد رقم الطبعة صندوق األمم املتحدة للسكان، بدو  ، عزة شرارة بيضوناملساواة اجلندرية إنصاف ومتكني النساء،  (2)
 .11ص.والتاريخ

 .60، ص2002لبنان، الطبعة األوىل،  -ر النهار، بريوتجريوم ابنديه، دا ابالشرتاك مع فيديريكو مايور،   امل جديد، ع  (3)

 .76ص املرجع نفسه، (4)
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ولذلك فبدل أن تبدأ املرأة  التشديد على التعليم العايل كعامل مساعد على أتخري فرتة اخلصوبة عند املرأة  -ت
الثالثني،  مما يقلل من فرتة  ابالجناب يف سن مبكرة كما كان حيدث يف السابق تبدأ هذه املرحلة حاليًا يف سن

 خصاب عندها اليت تنتهي عادة يف األربعني من العمر، مما يؤدي إىل تقليل عدد أفراد األسرة بشكل طبيعي .إلا

ة وخاصة التعليم أعامل تعليم املر  نأضية حتديد النسل،  إذ اعتربوا وهذا األمر شدد على أمهيته الباحثون يف ق
العايل منه، أكثر أتثريا يف تقليل اخلصوبة من عامل استخدام وسائل حتديد النسل.  كما أن هذا العامل له أمهية كبرية 

ة املتعلمة من أحول ضرورة حتديد النسل من جهة، إضافة إىل نفور املر  تقّبل املفاهيم واالجتاهات اليت تفرض عامليا  "يف 
 . (1) " رتباط ذلك  بفهوم أتمني املعيشة الالئقة لألسرة من جهة أخرىالعائلة الكبرية ال

قرارات مستنرية بشأن صحتها التعليم وبني قدرة املرأة املتعلمة على اختاذ   وإضافة إىل ما ورد يربط اخلرباء بني
انشاء املزيد من املدارس وصحة أسرهتا . لذلك ورد يف وثيقة للجمعية العامة لألمم املتحدة أبنه ينبغي على الدول " 

وتوظيف مدرسني مؤهلني ) وخصوصًا مدرسات إانث( وتدريب املدرسني فيما يتصل مبواضيع مثل املنظور اجلنساين 
وينبعي هلا أيضا أن توفر للفتيات وألسرهن الدعم املايل   ،وفريوس نقص املناعة البشري  والصحة اإلجنابية واجلنسية

 . (2) اانت لدفع الرسوم، واملنح املدرسية ...واحلوافز املالية مثل اإلع
تعليم  ميكن أن ال يقف يف وجهالزواج املبكر  نؤكد أبن الزواج املبكر،يف ختام موضوع التعليم وأثره على 

فكم من فتاة تزوجت وأكملت تعليمها ووصلت إىل درجات  إذا وجدت النية لديها يف التعليم.الفتاة وال يصادمه 
تكون أسرة مل وكم من فتاة مل تتزوج ومل تفلح يف التعليم وبقيت يف بيتها تتأسف حسرة على أهنا مل تتزوج و  ،ة عاليةيعلم

لعل أقلها أن يضع األب  ،هلا ضوابط عديدة يوضعإن مسألة استمرارية الفتاة يف التعليم ميكن أن  .وتنجب األطفال
وليس على الزوج يف هذه احلالة خمالفة الشرط بل على  .مواصلة تعليمهامن أجل  على الزوج   شروطاً لفتاة أو ا

 فوق طاقتها .  وال يكلفها للدرس، ه أن يراعي ظروفها، وأن يؤمن هلا اجلو املناسبيالعكس ينبغي عل
 اعتكار الووا  ابمكر  نقعاً من أنقاع العنف -4

 عنويمن أنواع العنف املنوعًا اعتبار الزواج املبكر تؤكد منظمة األمم املتحدة عرب براجمها وواثئقها على   
وقد صدر يف هذا اجملال قرار من جلنة مركز املرأة يف األمم املتحدة يف جلسة مارس  .واجلنسي املمارس على املرأة 

                                     

 . 141ص  ،2008 جملة البيان السعودية،  ،هنى القاطرجي احلركة النسوية يف لبنان، (1)

 24 صم.س،تقرير املقررة اخلاصة املعنية أبشكال الرق املعاصرة مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، فولنارا شاهينيا ،  (2)
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العمل على جترمي ذلك ، ينبغي  ل العنف ضد الفتاة من أشكاهو شكل  عاماً  18الزواج قبل   يؤكد أن م 2007
 . (1) وكرر هذا يف أحد عشر موضعاً من التقرير

لقد ابلغت منظمة األمم املتحدة يف التحذير من خماطر الزواج املبكر لدرجة أهنا وصفته يف بعض واثئقها  
يف إطار املمارسات الشبيهة ابلرق حسب التعريف الوارد يف االتفاقية التكميلية إلبطال  ابلزواج االستعبادي، وأدرجته

 الرق وجتارة الرقيق    .
من بني األعراف واملمارسات الشبيهة ابلرق "ألهنا جتعل من الزوجة  الزواج املبكر وتصنف هذه االتفاقية 

تكرار أحكام االتفاقية اليت حتظر الزواج القسري واملبكر شخصًا متارس عليه أية سلطة متلك أو مجيعها . وقد تواصل 
 .(2) "وتدعيمهما يف القانون الدويل

منها من الدول ، أن تفرض، عند  2هذه االتفاقية يف املادة  قضيوتصداًي ملشكلة الزواج القسري واملبكر ت
لكل من الزوجني املقبلني أبن يعرب حدودًا دنيا مناسبة لسن الزواج وتشجع اللجوء إىل اجراءات تسمح "احلاجة، 

 . (3) "إعرااب حراً عن موافقته على الزواج حبضور سلطة مدنية أو دينية خمتصة وتشجع تسجيل عقود الزواج
وثيقة ومن االتفاقيات والواثئف الدولية اليت تعترب أن الزواج املبكر نوعًا من أنواع العنف املمارس ضد املرأة 

حىت وصل األمر هبا إىل أن وضعته على ضده  تشنع على الزواج املبكر وتقود محلة ضارية  اليت م 1995مؤمتر بكني 
  .  (4)"وأد البنات وقتل األوالد واغتصاب احملارم وتشويه اجلهاز التناسلي للمرأة"قدم املساواة مع 
من  اعتربت الزواج املبكر ، اليت منها النقطة الثامنة 40( يف البند 2002وثيقة )عامل جدير ابألطفال وكذلك 

 مثلها مثلتنتهك حقوق األطفال والنساء   القضاء عليها كوهنا دعت الدول إىل ذلكلاملمارسات الضارة والتعسفية، و 
 . تشويه األعضاء التناسلية لإلانث

 ادعاء احملافظة على صحة ابم أة والطفل -5

                                     

 ، عبد امللك التاج، موقع مأرب برس على الشبكة العنكبوتية .خلفيات ودوافع احلرب على الزواج املبكر  (1)

 . 5ص  ،م.س.تقرير املقررة اخلاصة املعنية أبشكال الرق املعاصرة مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، فولنارا شاهينيا ،  (2)

 . 9ص  املرجع نفسه،  (3)

 ، عبد امللك التاج، م.س. احلرب على الزواج املبكرخلفيات ودوافع  (4)
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جاء يف تقرير املؤمتر العاملي الستعراض صحة املرأة،  ف تربط االتفاقيات الدولية بني الزواج املبكر وبني اعتالل
م( : " وتسليمًا أبن احلمل 1985هـ 1405ة للمرأة والتنمية والسلم / نريويب ) دوتقييم منجزات عقد األمم املتح

له آاثر ضارة ابلنسبة ألمراض األم والطفل  -سواء املتزوجات منهن أو غري املتزوجات –الذي حيدث للمراهقات 
ووفياهتما، يهاب ابحلكومات أن تضع سياسات لتشجيع التأخري يف إجناب األطفال . وينبغي للحكومات بذل 

 .(1) منخفضة جداً"السن  اجلهود لرفع سن الزواج يف البلدان اليت ما زالت فيها هذه 
 سن مبكرة إىل قسمني:  لزواج يفل الصحية خاطراملهذا وتنقسم اآلراء حول  

 الذي تتبناه منظمة األمم املتحدة أبن هذا النوع من الزواج يزيد من املخاطر الصحية على املرأةالقسم األول 
، ويف ذلك تشري  دراسة عن الزواج املبكر أعدهتا منظمة اليونسيف إىل زايدة احتمال وفاة الفتيات دون  والطفل

سر علتشنج احلملي أو التشنج احلملي  وتاخلامسة عشرة من العمر خالل الوالدة  بسبب النزيف والتقيح السابق ل
 .(2) سنة بنسبة مخس أضعاف 24و 20الوالدة عن النساء اللوايت ترتاوح أعمارهن بني 

ويذكر التقرير نفسه أنه كلما كانت العروس أصغر سنًا ازداد احتمال إصابتها مبضاعفات صحية خطرية 
اليت مل يكتمل منوها الفسيولوجي إىل خطر اإلصابة بناسور  بسبب عدم نضجها البدين أثناء الوالدة ، وتتعرض الفتاة
 . (3)الوالدة  ومتزق املهبل أو املثانة أو املستقيم خالل الوالدة 

أن الفتاة اذا محلت يف سن مبكرة ال تتم  من إحدى الدراسات عن الزواج املبكرورد يف ويؤيد هذا الرأي ما 
قد تتعرض إىل فقر دم كما   .محلها مبدته الكاملة، ألن جسمها مل يكتمل منوه بعد، واهنا قد تتعرض لالجهاض املتكرر

عامًا عن  19-15أو ما بني  وانيميا وال سيما خالل مدة احلمل ، وقد تزداد نسبة الوفيات بني األمهات الصغريات
اللوايت تزيد أعمارهن على العشرين عاماً بسبب احلمل ، وقد تزداد وفيات أطفال األمهات الصغريات بنسبة األمهات 

 . (4) أكرب من األمهات األكرب سناً ، وذلك لقلة الوعي والدراسة والرتبية الغذائية"

                                     

 . 57( ، ص 158) ج( الفقرة ) –الفصل األول / اثنياً  (1)

 .19صم.س،تقرير املقررة اخلاصة املعنية أبشكال الرق املعاصرة مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، فولنارا شاهينيا ، (2)

 .19ص املرجع نفسه، (3)

سالمية، إلسة قانونية فقهية معاصرة،  كلية الشريعة والدراسات اادر  ،الدكتور مصطفى القضاة واآلاثر املرتتبة عليه،التبكري يف الزواج  (4)
 .16جامعة الريموك، ص 
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مل يف سن مبكرة جداً القسم الثاين يرى إبن هذه املخاطر اليت حيذر منها األطباء قد تكون صحيحة إذا مت احل
مل  سنة يؤثر سلباً على صحتها فهذا أمر  18-15قبل العاشرة مثاًل ، أما االدعاء أبن احلمل واإلجناب للفتاة ما بني 

دكتور حسام الدين عفانة الذي قدم دراسة يف مؤمتر املرأة الفلسطينية وحتدايت يثبت صحته، ويف هذا اجملال يقول ال
فيها : "إن البحوث  حول هذا املوضوع جاء 25/4/2000-24عقد يف جامعة النجاح الوطنية األسرة املعاصرة املن

العلمية والدراسات العاملية تثبت أنه ال يوجد زايدة يف مضاعفات احلمل عند النساء الاليت ترتاوح أعمارهن ما بني 
يلة. هذا ما أثبته العامل اإلمريكي سنة هي نسبيًا قل15سنة وأن املضاعفات اليت حتصل عند احلوامل أقل من 15-19

Sation " منTexas  -Parkland Hospital" (1) . 

الذي أجرى حبثًا قارن فيه   -إخصائي يف أمراض النساء والوالدة- د.ديفيد هارتلي وهذا األمر يؤكده أيضًا م
وحاالت محل ووالدة  -اً مبكر  اً وهو ما تعتربه االتفاقيات زواج- سنة 17 - 12بني حاالت محل ووالدة  ما بني سن 

، وهو ما عد زواجًا عاداًي  فوجد أن حاالت احلمل املبكر كانت مشاكلها أقل من حاالت 25إىل  20يف سن 
 . (2)احلمل العادي 

رى أنه قد تبني " أن اجناب املرأة أول طفل من أطفاهلا يف سن مبكرة حتت العشرين خكذلك أشارت دراسة أ  
 . (3) وقائية من سرطان الثدي"هو أحد أهم وسائل ال

ل قد يشمل احلاالت اليت يتم فيها احلمل يف سن و أن الرأي األ  إىلوصل إن حماولة اجلمع بني الرأيني ميكن أن ت
ألطفال ألم فوق سن ا تن حاالت وفياإوكذلك ف .صغرية مل تبلغ سن البلوغ بعدال، حيث تكون الفتاة  جداً  مبكرة

خربة األم الصغرية بواجبات الرعاية املطلوبة للمولود، وهذا اإلخفاق ال يرجع إىل الزواج البلوغ قد يرجع إىل نقص 
 .املبكر بقدر ما يرجع إىل عدم تدريب الفتاة منذ الصغر على رعاية األطفال

  

                                     

 . 19، ص 9971خالد حممد راببعة،  حبث مقدم ملؤمتر  القضاء الشرعي، ، الزواج املبكر (1)

 . 17، ص م.س.الدكتور مصطفى القضاة،  التبكري يف الزواج واآلاثر املرتتبة عليه، (2)

 املرجع نفسه . (3)
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 الووا  ابمكر  لحد: األهدا  اخلفية للدعقة ل ثالثابمكحث ال

إن املتتبع لألسباب الكامنة وراء الدعوة للحد من الزواج املبكر، وما يرتافق معها من محالت شرسة على هذا 
يف  حتصر،  ميكن أن اً نا سابقيشكل خطرًا على حياة املرأة والطفل على حد سواء كما بيّ  ابعتبارهالنوع من الزواج 

 أمرين اثنني:

مقارنة ابلدول  وذلك شكل عام وعند املسلمني بشكل خاص،ب العامليف  األم  األول : تقليل عدد ابمقاليد
أصدرت "األمم املتحدة نشرة عام  هلذا الغربية اليت تتقلص فيها نسبة الوالدات بسبب عزوف الشباب عن الزواج ،

 دول اجلنوبحتذر فيها دول الشمال ) أورواب وأمريكا( من تناقص عدد املواليد عندها وتزايد عدد املواليد يف  1989
( وستتناقص  %15.6كان ميثل )   1950العامل الثالث ( وذكرت فيها أن نسبة سكان أورواب من سكان العامل عام  )

( فقط ، وأن دواًل صغرية كاجلزائر واملغرب والسودان سيعادل سكاهنا  %6.4إىل )  2025هذه النسبة يف عام 
أن عدد سكان العامل سيصبح بعد مخسني سنة تسعة مليار وثلث ما ك   .سكان أكرب دول أورواب مثل أملانيا واجنلرتا 

وأن هذه الزايدة ستكون من دول العامل الثالث بينما الدول الصناعية سيبقى  ،2000املليار عما كان عليه عام 
 . (1) ( مليار " 1.2تعدادها ) 

را عند املسلمني، إذ إنه من كافة فهي أشد ظهو   عامل الثالثا اخلطر يشمل ما يعرف بدول الوإذا كان هذ
 يقول ،يزعج الغرب ويؤرقه مما املعروف عن املسلمني أبن نسبة اخلصوبة واإلجناب عندهم مرتفعة مقارنة بغريهم،

: " قوة الشرق تتمثل يف ثالثة أشياء : الدين ،وارتفاع معدالت اخلصوبة  يف هذا األمراملستشرق األملاين ) أمشيد ( 
 82وقد "ورد يف الكتاب الدويل للكنائس أن عدد املسلمني يتزايد يوميًا مبعدل  .ارد الطبيعية " وفرة املو  واإلجناب،

  . (2) " 2058ألف نسمة وأنه سيصبح الدين األول عام 

تعمل منظمة األمم املتحدة  رية،يف محاية الدول األوروبية والغربية مما يعرف ابلقنبلة الذ   ولتحقيق هذه الغاية
عانة بعمالئها يف الداخل من أجل التنفري من الزواج املبكر الذي قد يزيد من تمن دول كربى على االسها ئومن ورا

عادل العدوي ، خالل كلمته االفتتاحية ملؤمتر  يويف هذا اجملال قال  وزير الصحة املصر  .احتمال تزايد عدد املواليد
ر": إن قضية الزواج املبكر ابلنسبة للدول النامية ذات السكان حتت عنوان "إطالق اسرتاتيجية احلد من الزواج املبك

                                     

 خلفيات ودوافع احلرب على الزواج املبكر، د. عبد امللك التاج، م.س. (1)

 املرجع نفسه . (2)
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أمهية خاصة ابعتبارها واحدة من أهم القضااي السكانية ملا هلا من أثر ابلغ على ارتفاع معدالت اخلصوبة مبا يؤدي إىل 
 80حبواىل  2009منو سكاين غري منضبط، حيث قدرت أعداد السكان املصريني ابلداخل واخلارج، يف بداية عام 

وتشري التقديرات إىل أنه مع استمرار املستوايت احلالية لتباطؤ التغري يف املؤشرات السكانية، فإنه من  .مليون نسمة
مليون نسمة  130ماليني نسمة وأن يتزايد إىل حوايل  105إىل حوايل  2025املقدر أن يصل عدد السكان يف 

مليون نسمة إذا استمرت  156و 109ذه السنوات إىل ، بينما ميكن أن يصل عدد السكان يف ه2050حبلول عام 
 ." . (1) أطفال لكل سيدة( 3مستوايت اإلجناب احلالية على مستواها )

تبعون وسائل الرتغيب ي دول الشمال يف البالد اإلسالمية جعلت املتزايد ن كثرة اإلجناب وعدد املواليدإ
 والرتهيب  من أجل التصدي هلا،  من هذه الوسائل:

ىل سن القوانني والعمل على تغيري العادات واألعراف اليت تقف يف وجه هذه السياسة، مثل إكومات احلدعوة   -1
 .ع على ختفيض اخلصوبةتشججهاض وتعمل على رفع سن الزواج، ومتنع الزواج املبكر، و إلسن القوانني اليت  حتمي ا

ة الصحة والسكان املصرية تقدمي حوافز لكل امرأة خرب درس "وزار  2003عام  وكاالت األنباء ويف هذا اإلطار ذكرت
آالف جنيه للمرأة اليت تنجب  10تشارك يف حل املشكلة السكانية. هذه احلوافز عبارة عن منح وثيقة أتمني قيمته 

 .طفلني فقط. صرح بذلك د. "عوض اتج الدين" وزير الصحة والسكان أثناء تفقده لعدد من مستشفيات دمياط 
أنه جيري البحث مع شركات التأمني حول قيمة االشرتاكات اليت سوف تسددها وزارة الصحة شهرايً  وأضاف الوزير

مبلغ التأمني عند بلوغها سن السادسة واألربعني، مبينًا أنه يتم  ىللنساء طبقًا لعمر كل سيدة، حبيث حتصل املرأة عل
اين مبدة ال تقل عن مخس سنوات بوثيقة أخرى قصرية أيضًا دراسة مكافأة املرأة اليت تباعد بني الطفلني األول والث

 .(2) "آالف جنيه 5آالف جنيه و 3املدى تراوح قيمتها بني 
ثبت أتثريها "على اخلصوبة من خالل رفع سن الزواج وزايدة اللجوء إىل وسائل  يتلزامية تعليم النساء الإفرض  -2

 حصاءات "أن املرأة غري املتعلمة تنجب أطفااًل يرتاوحون بني مثانية وتسعة أطفال، إلوقد أظهرت ا،  (3) منع احلمل"

                                     

حممد، وحممد وزير الصحة: اسرتاتيجية احلد من الزواج املبكر أحد التزامات الدولة حبقوق املرأة والطفل يف الدستور اجلديد،  أصالة   (1)
 موقع صدى البلد على الشبكة العنكبوتية. 16/6/2014نوفل، 

 . العنكبوتيةحوافز للمصرية اليت تنجب طفلني فقط، موقع " هلا أون الين" على الشبكة  (2)

وقائع مؤمتر السكان العريب،  يوسف كرابج، مرمي خالط، والنمو والسكاين يف العامل العريب، االجتاهات األخرية، هيكل السكان (3)
 .42صاألمم املتحدة.



19 

 

 
 . (1) "مقارنة بثالثة أو أربعة تنجبهم املرأة اليت أكملت تعليمها الثانوي اليوم

املبكر، رفع سن الزواج، واعتبار الزواج حتت سن الثامنة عشرة )زواجًا مبكراً( "وإاتحة بدائل تغين عن الزواج  -3
 . "من قبيل توفري فرص التعليم والعمل

تقدمي خدمات الصحة اإلجنابية لكل األفراد من كل األعمار، واليت تشمل: التدريب على استخدام العازل  -4
الطيب، وتوفريه جمااًن أو أبسعار رمزية، وأن تتاح خدمة اإلجهاض للتخلص من احلمل غري املرغوب فيه، يتم كل ذلك 

حيتاجون "نوعاً خاصاً من املعلومات واملشورة واخلدمات فيما  فـ "املراهقون "الناشطون جنسّياً" .بدعم وإرشاد اآلابء!! 
يتعلق بتنظيم األسرة، كما أن املراهقات الاليت حيملن حيتجن إىل دعم خاص من أسرهن وجمتمعهن احمللي خالل فرتة 

 .(2) احلمل ورعاية الطفولة املبكرة"!"

الناس  من أجل تشجيع   –املنظمات النسائية خاصة  –قيام  تعاون بني احلكومات واملنظمات غري احلكومية -5
أوىل اجلمعيات من  يف لبنان تعد مجعية تنظيم األسرة و  والسعي جلعلها منهجاً حلياهتم. تنظيم األسرة بفكرة قبولعلى ال

هبذا النوع من اخلدمات اليت تتنوع بني: العمل امليداين، التأطري، الدراسات والبحوث، األنشطة  اهتمتنوعها  اليت 
وقد ابشرت اجلمعية نشاطها يف الدعوة إىل حتديد النسل على رغم "وجود قوانني متنع،  .الدعوية والتثقيفية واإلعالمية

واإلذن ابسترياد وسائل منع احلمل، وأن تقوم  من حيث املبدأ، مزاولته، واستطاعت أن حتصل على ترخيص قانوين
ابلتوعية يف جمال استخدامها . بل هي تعاونت مع هيئات حكومية لتقوم بعملها هذا يف مراكزها الصحية منذ عام 

 م. وحىت اآلن، كما يستدل من منشوراهتا أهنا تقوم بعملها يف نطاق تنظيم األسرة حصراً يف اجملاالت التالية: 1979
ابلتعاون مع القطاع األهلي،  كما متلك  62منها يف القطاع الرمسي، 20مركزاً،  90ات عيادية يف حوايلخدم -

 اجلمعية عيادات خاصة هبا .

                                     

حماضرة للدكتورة ثراي عبيد ) املديرة   حممد عبد الدامي، ،ديناميكيات الدميوغرافيا يف الشرق األوسط، رؤية من األمم املتحدة  (1)
ها يف املنتدى السياسي اخلاص التابع التنفيذية لصندوق السكان يف الوالايت املتحدة ومساعدة السكرتري العام لألمم املتحدة( القت

 . العنكبوتيةم.، موقع "الشرق العريب" على الشبكة 2002نيسان  25ملعهد واشنطن يف

 . 2014 ، 7جملة منرب الداعيات ، ديسمرب  كاميليا حلمي،  فماذا حنن فاعلون ، 2015اجملتمع الدويل يتجهز ملا بعد  (2)
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عامالت ميدانيات تعملن يف حمافظات 210خدمات تنظيم األسرة اجملتمعية مبا فيها توفري وسائل منع احلمل عرب  -
   .(1) تصاالت مباشرة مع النساء يف منازهلن"مخس )ما عدا حمافظة الشمال( ويقمن اب

إدراج املعلومات اخلاصة بتنظيم األسرة يف املناهج الدراسية للفتيات والفتيان ، حىت يتمكن الرجل واملرأة من -6
 حتمل مسؤولية تنظيم األسرة ، ومتكن املرأة من حق حتديد عدد األطفال ، والفرتات الفاصلة بينهم، وتوقيت إجناهبم .

ن االعرتاف الصريح حبق مجيع النساء يف التحكم يف مجيع ا"  ـ ذلكلربط بني حتديد النسل وبني متكني املرأةا -7   
جمددًا ، أمر أساس لتمكني ، وأتكيد هذا احلق -وخاصة تلك املتعلقة خبصوبتهن –األمور املتعلقة بصحتهن 

 .(2)"املرأة

جناابً، إ"فاملرأة األكثر فقرًا أكثر  ،وربط هذه املشاركة بتخفيض اخلصوبةالدعوة إىل مشاركة املرأة يف التنمية،  -8
جناب األطفال، وحتول الصيب إىل قوة عمل مبكرة، أي وسيلة إواخلوف من موت األطفال يدفع النساء للمزيد من 

 كثر من عدد أفراد األسرة .يشجع اجملتمعات الفقرية على أن ت   ،رزق

يوفِّّر خيارًا لتقليل حجم األسرة، وابلتايل حجم الزايدة السكانية، ففي اجملتمع األكثر وعلى العكس، فإن التقّدم 
 .(3)تقدماً، تتعلم املرأة أكثر، وتلقى فرصة للعمل بدرجة أكرب، وتتبوأ املناصب وتشتغل ابلسياسة، وحتتل مواقع قيادية"

املايل لوسائل منع احلمل، مثل العازل املطّاطي، الدعم ، وذلك عرب تقدمي التسويق لوسائل منع احلملالعمل على  -9
واليت توجه للمستخدمني ذوي الدخول املنخفضة من خالل مراكز توزيع جتارية متنوعة ومرحبة، واليت ترتافق مع إعفاء 

 . (4) غري القادرين من املقبلني على تنظيم األسرة من دفع مثنها
وعلى رأس هذه   ورابطًا قواًي فيها، العائلة تشكل اساساً  اليت ال زالت تفريك اجملتمعات  م  الثاين:األ

قيم العفة والطهارة اليت أمرها هللا ب  هو متسكها ،اجملتمعات ، اجملتمعات اإلسالمية اليت يعود الفضل األول لتماسكها

                                     

 .5، صم.س عزة شرارة بيضون، املرأة،املساواة اجلندرية إنصاف ومتكني  (1)

 .6( ، ص 17الفقرة )  –رفق األول م (  الفصل األول / امل1995هـ ،  1416تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين ابملرأة / بكني )  (2)

 -مؤسسة رينية معوض، بريوت مؤسسة فريديريش انومان، عبده املطلق، السكاين وتنظيم األسرة، مؤمتر السكان العاملي ، النمو (3)
 .26ص.1995لبنان، 

 .20، األمم املتحدة، م.س.، ص1995املرأة العربية  (4)
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يف  نتائجه بعضاً منب غريها من تفكك وتشرذم واهنيار خلقي بدأان نلمس األصاهبا ما أص ، واليت لوالهاهبا عز وجل
من املواليد يف أمريكا جاؤوا من  %36أعلن مركز مكافحة األمراض والوقاية األمريكي أن " ، حيثاجملتمعات الغربية

وأعلن مكتب اإلحصاء احلكومي .عالقات غري شرعية بعيًدا عن الزواج، وهي أعلى نسبة يف اتريخ أمريكا منذ نشأهتا
جتاوز عدد األطفال الذين و لدوا ألبوين  2006و لدوا خارج نطاق الزواج يف  يف فرنسا أن عدد األطفال الذين

ولد  2006ألف مولود يف فرنسا عام  830وذكر املكتب أن من بني .متزوجني، وذلك ألول مرة يف اتريخ البالد
 . (1) " سنوات 10قبل  %40، وأقل من 2005يف عام  %48.4ألبوين غري متزوجني، مقابل  50.5%

ود السبب يف هذا التزايد يف عدد املواليد من خارج إطار الزواج إىل ممارسة الفتاة للجنس يف سن مبكرة ـ ويع 
نفسها مدفوعة إىل ممارسة اجلنس يف تلك السن الصغرية؛ لتثبت للمجتمع  اً الفتاة ذات اإلثنا عشر ربيعحيث جتد "

 اً دميمة وغري مرغوب فيها. وتدرجيي فهي يف نظر اجملتمعولصديقاهتا أهنا مرغوبة من اجلنس اآلخر، ولو مل تفعل ذلك 
محل  )اليت تربط بني القبول لدى اجملتمع وممارسة اجلنس يف سن صغرية( ظاهرة-املرعبة-أفرزت هذه املعادلة 

طاملا هي بال  ، يف حني تنص القوانني الغربية على أن تتكفل احلكومة ابحلاملTeen Pregnancy املراهقات
يقع على كاهل تلك احلكومات، فارأتت أن احلل هو العمل على احلد من النتائج  اً كبري   مادايً  اً يشكل عبئزوج، مما 

وذلك عن طريق تعليم  .. السلبية للممارسة اجلنسية )وليس منع املمارسة ذاهتا(، أي احلد من ظاهرة محل املراهقات
يف املدارس  Sex Education م اجلنستعلي من خالل  Safe Sex اجلنس اآلمن األطفال ما يطلق عليه

من  )ج،هـ،و،ز(281وفقا ملا جاء يف البند]  Practice stBefore the 1 قبل املمارسة األوىل للجنس لألطفال
وسائل منع  وللتوقي من حدوث احلمل، يتم توزيع .سنوات 9-8وثيقة بكني([ ويتم ذلك ابلفعل يف عمر 

 .  (2) املدارسعلى األطفال يف Contraceptives احلمل
إن هذا الواقع الذي جاء نتيجة االنفالت األخالقي يف اجملتمعات الغربية دفع ابجملتمع الدويل إىل إجياد حلول   

م( " ينبغي أن توفر 1984هـ 1404جاء يف تقرير املؤمتر الدويل املعين ابلسكان / مكسيكو ) ف هلذه املشكلة،
  .(3)ضمن اإلطار االجتماعي الثقايف املتغري لكل بلد" ،املتعلقة بتنظيم األسرة  للمراهقني املعلومات واخلدمات املناسبة

                                     

 . 2015/ 22/3على الشبكة العنكبوتية  موقع األلوكة ،د. حممد يسري ابراهيم االحنالل اخللقي واالنتحار يف الدول الغربية، (1)

سيدة حممود،  حبث مقدم إىل املؤمتر الدويل : " أحكام  والشريعة اإلسالمية ) دراسة حتليلية( ،االتفاقيات الدولية املعنية ابلطفل  (2)
 .6األسرة بني الشريعة افسالمية واالتفاقيات واإلعالانت الدولية، ص

 . 31(، ص 29(، التوصية رقم ) 26الفصل األول ) ب( اثلثاً / الفقرة )  (3)
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تماعي لكل بلد" إال أن ما جرى طالبت برعاية " اإلطار االج اليت إال أنه وعلى الرغم من أن هذه التوصية 
مسي مبنظومة )الصحة اجلنسية واإلجنابية(، مث وضعت على  ماصاغتها يف و  ،أن هذه الواثئق عممت هذه احللول  هو

حيث يتم  -بغض النظر عن التباين الثقايف والديين بينها -شكل بنود يف واثئق دولية تفرض على شعوب العامل أمجع
فرضها من خالل منظمة األمم املتحدة على تلك الشعوب ابستخدام سالح املعوانت واملساعدات االقتصادية، سواء 

 .(1)ابلرتغيب او الرتهيب 

وثيقة عامل جدير  وقد كان من نتيجة هذا األمر أن ظهر ما عرف مبفهوم الصحة اإلجنابية، اليت طالبت 
جلميع األفراد من  2015احلكومات "إباتحة اإلمكانية يف أقرب وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز عام  ابألطفال

 " .رعاية الصحية األولية على خدمات الصحة اإلجنابيةاألعمار املناسبة، للحصول من خالل نظام ال

حالة من رفاه  " : 1994الذي عقد  يف القاهرة عام  مؤمتر السكان والتنمية  ويقصد ابلصحة اإلجنابية كما عرفها
توافر  كامل بدنيًا وذهنيًا واجتماعيًا يف مجيع األمور املتعلقة ابجلهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وتشمل كذلك سبل

 . "حتسني العالقات اجلنسية بني الرجل واملرأة مبا فيها من مجالية ومحيمية وخصوصية 

وحرصها على عدم انتشار  ،والغريب يف موضوع سعي الواثئق الدولية إىل ضمان الصحة اجلنسية للشباب 
ضمن املمارسات واعتباره  ت سن الثامنة عشر،على جترمي الزواج حت األمراض املعدية، هو احلاحها يف الوقت نفسه

ن أ على  مما يدل .رفع سن الزواج وتوحيده من منطلق املساواة بني الفىت والفتاة ها احلكومات إىلطالبتمو  ،الضارة
هدفها من وراء هذا التأخري ليس محاية الفتيات واخلوف على صحتهن كما تدعي، بل هدفها منع احلمل بشكل اتم 

من أن يكبتوا حاجاهتم اجلنسية، فإهنا عملت على   بانوالش ياتتستطيع أن متنع الفت قبل هذه السن . ومبا أهنا ال
 محت جدير ابألطفال" اليت وثيقة الطفل بعنوان " عامل هذه اللقاءات ومحايتها يف اتفاقياهتا الدولية، كما ورد يف  ةقونن

حق البنات دافعت عن و  ،بل الزواجنسية قاحلرية اجل إىل دعتو  ،حلرية اجلنسية للمراهقني حتت سن الثامنة عشرةا
اجلنس يف بضرورة تدريس  أيضاً  طالبت، كما احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية كتنظيم األسرةالصغار يف 

 40ه نوعًا من التعذيب والقهر حني تقول يف البند رقم اعتربتالزواج املبكر و  استنكرتإال أهنا يف املقابل  .املدارس

                                     

 . 7ص  م.س،لطفل والشريعة اإلسالمية، سيدة حممود حممد،  االتفاقيات الدولية املعنية اب (1)
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التقليدية الضارة أو التعسفية اليت تنتهك حقوق الطفل والنساء مثل الزواج على املمارسات النقطة الثامنة " القضاء 
 . (1)املبكر"

 وتكاليف محلنفسها أعباء  نع تففخ تكون قد وبذلك تكون قد ضربت عصفورين حبجر، فمن جهة
ى تكون قد خففت من محل الفتيات املتزوجات عرب منع الزواج املبكر يف ر راهقات يف جمتمعاهتا، ومن جهة أخامل

 . جمتمعات الدول الفقرية

  

                                     

، موقع مأرب برس على الشبكة  2010آذار 6 ، حممد بن انصر احلزين من قتل نسيبة؟ ... إىل دعاة حترمي الزواج املبكر (1)
 العنكبوتية.
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 اخلامتة      
يتبني من النظر والتدقيق والنتائج املستخلصة من هذا البحث أن الزواج املبكر الذي حتاول االتفاقيات    

ن حجمه إالدولية ومن ميثلها من مجعيات نسوية تصويره على أنه مشكلة اجتماعية خطرية أمر بعيد عن الواقع، بل 
يف املبالغة ابالهتمام هبذا املوضوع مع وجود قضااي  السراألمر الذي جيعلنا نتساءل عن  .طبيعي بل أقل من الطبيعي

قضااي العنوسة ، واالختالط احملرم  بني اجلنسني ، والفساد األخالقي اهتم ،  مثل واحتياج الناس أهم  وألصق بواقع 
 . إىل ذلك وماوإصالح مناهج الرتبية والتعليم مبا يضمن احلفاظ على اهلوية وتربية األجيال   اليت تبثه الفضائيات ،

توصيات  تطبيق هذه الدعوات التغريبية اليت تعمل علىولعل السر ال خيفى على القارئ العارف خبفااي   
" ايديولوجية نسوية يراد هلا ان يكون معتنقوها يف   اليت تدعو إىلو  ،املؤمترات الدولية واملعاهدات واالتفاقيات العاملية

كل العامل ويف كل الدول والشعوب ويف كل األعمال، فإهنا الوسيلة اجلديدة واألجنح لغزو العامل وشعوبه، وهي الدين 
 . (1) العاملي اجلديد الذي يراد للعامل أن يعتنقه ويتوحد خلفه ويدين به

تلفت األنظار ابلتدريج حىت ال  يضاً أل على أكثر من صعيد وتعمل لذلك هذه احلرب متشعبة، وهي تعم 
ابت واضحاً فبعد . ومناذج هذا التدرج  وحفاظاً على هويتها دينهال هلا محاية هلا، فتقوم الشعوب من سباهتا وتتصدى

ويل والشهود يف الزواج " سيطالبون غدا مبنع ال منه ءمحلة قانون العنف األسري ظهرت محلة الزواج املبكر، وبعد االنتها
وجعل الطالق بيد كل من الزوج والزوجة ، ومنع التعدد ... هكذا حىت ينتهي هبم األمر إىل القضاء فعليًا على نظام 

شكال العالقات أالزواج واألسرة ابلكلية ، وتطبيق مفاهيم اجلندر الذي يعترب أن الزواج واألسرة شكل بدائي من 
 . (2) "ة لتسلط الرجل على املرأةاإلنسانية وأن الزواج وسيل

إن القول مبشروعية الزواج املبكر يف األصل ليس معناه أننا نطالب به على اإلطالق مع كل الفتيات ويف  
وإمنا الذي أنكرانه هو أن يسن  ،نخمتلف األحوال، فقد يكون ترك هذا الزواج ابلنسبة لبعض الفتيات  أفضل يف حقه

قانون عام مينع فيه مجيع الفتيات من هذا الزواج مطلقًا ولو كانت الفتاة متأهلة، دون النظر إىل اختالف أحوال 
الشرعية اليت هلا وحدها حق االجتهاد فيما خيص أمور املسلمني وأحواهلم  م، ودون النظر إىل األحكاالفتيات

  .الشخصية

                                     

 ، موقع االسالم اليوم على الشبكة العنكبوتية،يعامر بن أمحد الصرب الزواج املبكر بني حراسة اإلسالم وآتمر االتفاقيات الدولية،  (1)
 . 66ص 

 . 13ص   املرجع نفسع، (2)
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 . بعد مبشروعية هذا الزواج ليس معناه القبول بزواج الفتاة الصغرية اليت مل تصل إىل سن البلوغوكذلك القول 
قسم يعترب أن البلوغ  :ويذكر يف هذا اجملال انقسام الفقهاء ابلنسبة لتحديد سن البلوغ الذي يسمح ابلزواج إىل قسمني

إنبات شعر العانة وإنبات ت وانشقاق أرنبة األنف ويكون ابلسنني ، ومنهم من حدد سن البلوغ ابألمارات كغلظ الصو 
وكذا هنود األنثى. وما إىل ذلك من أمارات حددها العلماء. وعلى رغم هذا التحديد إال أن شعر الشارب واإلبط، 

املتفق عليه أن الفقهاء "ال يعتدون ابالمارات يف حتديد سن البلوغ ألن هذه األمارات غري منضبطة وغري مضطردة 
مستقرة وختتلف ابختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص، لذك هم يعتدون ابلسن أكثر من اعتدادهم ابلعالمات.  وغري

 . (1) وهم هبذا التحديد ال جييزون زواج الصغري إال على وجه االستثناء"
شك يف أن "وال : الدكتور مصطفى السباعي رمحه هللا الذي يقول عليه يؤكد ةيف منع زواج الصغري  وهذا الرأي

حكمة التشريع من الزواج يؤيد هذا الرأي وليس للصغار مصلحة يف هذا العقد بل قد يكون فيه حمض الضرر هلم إذ 
وقد ال يتفق معه يف  ه،جيد كل من الفىت والفتاة نفسه بعد البلوغ جمربًا على الزواج بشخص مل يؤخذ رأيه يف اختيار 

سيء األخالق إىل غري ذلك مما يقع كثرياً، والذي حيمل الناس وخاصة يف  املزاج واألخالق والطباع وقد يكون أحدمها
يف ربط أسرتيهما برابط املصاهرة ملصلحة  -وقد يكوانن أخوين–الريف على إجراء مثل هذه العقود رغبة الوليني 

رة حمل اعتبار ابلنسبة عائلية أو مادية أو شخصية ومثل هذه املصاحل ال يقيم هلا الشرع وزان ومل تعد يف حياتنا احلاض
لقد كان األمر قدميًا يف جمتمعنا أن الفتاة ال رأي هلا يف اختيار الزوج بل أبوها يزوجها مبن يريد أو  .للسعادة الزوجية

وما دام كذلك فمن السهل عليهم أن يزوجوها وهي صغرية فإذا كربت وجدت نفسها ملزمه هبذا الزواج ال  .تريد أمها
يه اعرتاضًا وإال كان نصيبها التأنيب واإلهانة وقد يصل األمر إىل القتل إذا أصرت على الرفض تستطيع أن تبدي عل

وهذا أمر ال تقره الشريعة وال تبيحه مصلحة األسرة واجملتمع وفيه عدوان صارخ على حق الفىت والفتاة يف  .واالمتناع
يدت التجارب فساد مثل هذا النوع من الزواج وفشله وقد أ . اختبار كل منهما من يشاء لبناء حياته الزوجية املرتقبة

 .(2)1 وكثرياً ما ينتهي جبرائم أخالقية أو عدوانية
 :  اليت قد ال ميلسها املرء إال بعد التقدم يف العمر، وهي فوائد الزواج املبكروأخرياً خنتم بذكر لبعض  

 صون الشباب من االحنراف والوقوع يف الرذيلة .  -1
يف طمأنينة وراحة  شواالستقرار النفسي للشباب فالزواج  املبكر جيعل االنسان يعيحصول األمن  -2

 نفسية.
                                     

 .  27ص  ، 2008عبد املؤمن شجاع الدين،  دراسة فقهية قانونية  مقارنة، جامعة صنعاء  حتديد سن الزواج،  (1)

 .58ص  ،لبنان، الطبعة السادسةاملكتب اإلسالمي، بريوت،  املرأة بني الفقه والقانون، د. مصطفى السباعي،(2)
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تكثري األمة اإلسالمية املسلمة  وتقوية اجملتمع ، واإلنسان املسلم مطالب ابملشاركة الفعالة يف بناء  -3
 اجملتمع، ومرحلة الشباب هي زمن النشاط والطاقة والعطاء.

نْ  و الَّذِّين  يـ ق ول ون  ر بّـَن ا ه ْب ل ن ا ]تعاىل: ب وتقر به عينه قبل عجزه ، قال عند جميء النسل يفرح األ -4 مِّ
ن  تِّن ا قـ رَّة  أ ْعني  ن ا و ذ رِّايَّ  [.74[ ] سورة الفرقان، اآلية  اً ع ْلن ا لِّْلم تَّقِّني  إِّم امو اجْ  أ ْزو اجِّ

السن بني اآلابء واألبناء كبريًا . وبذلك كما أن التبكري يف الزواج من شأنه أن ال جيعل الفارق يف  -5
 .  (1) يستطيع اآلابء رعاية ابنائهم وهم أقوايء كما يستفيدون من خدمة ابنائهم هلم

          ---------------------------------------------- 
  -------------------------------------- 
      --------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                     

 .19ص م.س.، الدكتور مصطفى القضاة،  التبكري يف الزواج واآلاثر املرتتبة عليه، (1)
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