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سوريا

ّ
تحقيق بعدما كان جل طموحات العائلة السورية أن تتابع بناتها تحصيلهن العلمي تمامًا كالذكور وأحيانًا أفضل،
أصبحت هذه الطموحات بفعل الحرب ال تتعدى تزويجهن بأقرب فرصة ممكنة ،وهو ما أعاد ظاهرة زواج
القاصرات إلى الواجهة من جديد

أمهات المستقبل قاصرات :زواج بحكم الخوف
نسرين عالء الدين
تستعد منال إلجــراء عملية قيصرية
لـتـضــع م ــول ــوده ــا األول .تـمـســك بيد
وال ــدتـ ـه ــا جـ ـيـ ـدًا ف ـه ــي ت ـخ ـشــى اإلبـ ــر.
أج ـه ـضــت م ـن ــال ذات ال ـخ ـم ـســة عشر
عــامــا جنينًا قـبــل نـحــو عـشــرة أشـهــر،
لذلك قام أهل زوجها بإدخالها مشفى
كــي ت ـكــون نـتــائــج ال ـ ــوالدة مضمونة.
ال تـجــد وال ــدة مـنــال خـطــأ فــي تــزويــج
ابنتها وهي لم تبلغ الخامسة عشرة
بعد ،وتقول« :قبل األزمــة لم أكن أفكر
يومًا بتزويج البنات في سن مبكرة،
ك ـ ــان ح ـل ـمــي أن ي ـك ـم ـلــن تـحـصـيـلـهــن
ال ـع ـل ـم ــي .ل ـك ــن وفـ ـ ــاة زوجـ ـ ــي وت ــرك ــي
وح ـيــدة مــع أرب ــع ب ـنــات ،وال أمـلــك أي
دخل سوى تبرعات األهل واألصدقاء،
دفعني إلى تزويجهن باكرًا».

أرمل في الخامسة والعشرين
ي ـت ــزوج فـ ــادي ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة .ف ــادي
ال ــذي أت ــم عــامــه الـخــامــس والعشرين
ً
ك ــان أرمـ ــا قـبــل سـنــة عـنــدمــا توفيت
زوجته وهــي تضع مولودهما األول.

فزوجته «لم تتحمل آالم املخاض ،كما
أن الــدايــة الـتــي كــانــت تساعدها على
الــوالدة لم تتمكن من إيقاف النزف».
الـعــروس الجديدة لــم تبلغ السادسة
عشرة من عمرها ،ورغم ذلك يعتبرها
فــادي كبيرة في العمر بالنسبة إليه،
ف ـع ـمــر زوجـ ـت ــه ال ـس ــاب ـق ــة كـ ــان أرب ـع ــة
عشر عامًا .تقول الدكتورة رزان لوقا،
وهي طبيبة نسائية تملك عيادة في
إحـ ـ ــدى بـ ـل ــدات ريـ ــف دم ـش ــق وتـعـمــل
ف ــي مـسـتـشـفـيــات دم ـش ــق :ازداد عــدد
الفتيات القاصرات املتزوجات اللواتي
ن ـشــاهــدهــن ف ــي ال ـع ـي ــادات الـنـســائـيــة
التخصصية ،وخــاصــة فــي السنوات
الـ ـ ـث ـ ــاث األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،حـ ـي ــث ت ـض ــاع ــف
العدد إلــى أكثر من خمس مــرات عما
ك ــان عليه الــوضــع قـبــل بــدايــة األزم ــة.
وتـتــابــع :ال يمكننا إعـطــاء إحصائية
دق ـي ـقــة ح ــول ع ــدد ال ـف ـت ـيــات ال ـلــواتــي
يتزوجن وهن في سن صغيرة ،وذلك
نتيجة لجوء عدد كبير من العائالت
إلى القابلة القانونية (الداية) اللواتي
عـ ـ ـ ــدن ب ـ ـ ـقـ ـ ــوة ،وذلـ ـ ـ ـ ــك بـ ـسـ ـب ــب تـ ـ ــردي
األوضــاع االقتصادية لعدد كبير من
العائالت ،فتكاليف الوالدة الطبيعية
ل ــدى الـقــابـلــة الـقــانــونـيــة ت ـت ــراوح بني
 4000لـيــرة و 5000ل ـيــرة ،فيما تصل
تكاليف الوالدة الطبيعية الى عشرين
ألف ليرة في املشافي الخاصة ،إضافة
إلى تجنب سماع نصائح األطباء بأن
الــوقــت ال ي ــزال مـبـكـرًا ج ـدًا كــي تحمل
الفتيات ،وخاصة أننا نشاهد فتيات
في عمر الثانية عشرة والثالثة عشرة
متزوجات ،ويجلبهن أهــل الــزوج كي
يتأكدوا من قدرة الفتيات على الحمل،
بـغــض الـنـظــر ع ــن امل ـخــاطــر الصحية
على حياة األم والجنني.

أبو عبدو يريدك

بــدأت السلطات التركية بناء جدار
من اإلسمنت المسلح على طول
الحدود مع سوريا ،وذكرت وكالة
«األنــاضــول» أن عمليات التشييد
ب ــدأت بـيــن نــاحـيــة الــريـحــانـيــة في
محافظة هاتاي التركية وبلدة
أطمة السورية .ووفقًا للوكالة،
يـ ـج ــري وض ـ ــع كـ ـت ــل خــرســان ـيــة
مـتــاصـقــة بــارت ـفــاع ثــاثــة أم ـتــار
وعرض مترين وزنة سبعة أطنان
على طول هذه المنطقة البالغ
نحو ثمانية كيلومترات« ،وسيتم
االنتهاء من بناء الحائط قريبًا».
(األناضول)

فستان أبيض وسيارات مزينة وثياب
وغــرفــة خاصة وأشـيــاء كثيرة وعــدت
ب ـه ــا سـ ــام إذا وافـ ـق ــت ع ـل ــى الـ ـ ــزواج
بأبو عبدو ،الرجل الذي تجاوز عقده
الخامس .سالم ستوافق فهي تريد أن
تعيش في منزل حقيقي ،حيث تقيم
مـنــذ أرب ــع س ـنــوات فــي مـنــزل مشترك
مــع ث ــاث عــائــات ،إذ تــركــت الــدراســة
م ـنــذ أن ك ــان ــت ف ــي ال ـص ــف ال ـخــامــس
االبتدائي.
وال ــد ســام يــرى أن نهاية الـفـتــاة هو
مـ ـن ــزل زوجـ ـ ـه ـ ــا« ،مـ ـهـ ـم ــا ت ـع ـل ـم ــت أو
كـ ـب ــرت ،وع ـم ــر ال ـخــام ـســة ع ـش ــرة هــو
ســن مـنــاســب ل ـل ــزواج .فــالـفـتــاة بالغة
وت ـع ــرف أن تـطـبــخ وت ـق ــوم بــاألع ـمــال
امل ـنــزل ـيــة ك ــاف ــة ،ث ــم بـ ـم ــاذا سـتـفـيــدهــا
امل ــدارس .نحن نزحنا وتركنا خلفنا
كل شي ،أحمد الله بأن تقدم لخطبتها
رجل مقتدر كي يعوضها عن الحياة
الصعبة التي نعيشها اليوم».

والد سالم يرى أن نهاية الفتاة هو منزل زوجها (أرشيف)

يعطي القضاء السوري سلطة كبيرة
للقاضي الــذي يعقد قــران أي زوجــن
م ــن ح ـيــث امل ــواف ـق ــة ع ـلــى ع ـقــد ال ـق ــران
أو ال ــرف ــض ف ــي حـ ــال وجـ ــد ال ـقــاضــي
أن الفتاة غير مؤهلة لـلــزواج .ويقول
املـحــامــي عـلــي غــانــم ل ــ«األخ ـب ــار»« :ال
ي ــوج ــد فـ ــي ال ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـ ـس ـ ــوري ســن
مـ ـح ــددة ل ـت ـك ــون ال ـف ـت ــاة م ـح ــل زواج
وه ـن ــاك ثــاثــة ش ــروط يـعـتـمــد عليها
س ــن الـ ـ ــزواج وهـ ــو س ــن ال ـب ـل ــوغ عـنــد
الـفـتــاة وه ــذا يـعــود تـقــديــره للقاضي
والـبـنـيــة الـجـســديــة ومــواف ـقــة الــولــي،
نحن نتكلم عمن هن دون سنة الثامنة
عشرة وهو سن األهلية في سوريا».
ويتابع غــانــم« :إذا كــانــت الفتاة دون
سن الرشد وفي سن البلوغ وجسديًا
وظــاهــريــا تــائــم ال ــزواج فــا مــانــع من
ال ـع ـقــد ،أم ــا إذا كــانــت ال ـف ـتــاة فــي سن
البلوغ وجسديًا وظــاهــريــا ال تصلح

ألن ت ـكــون زوجـ ــة ،فـمــن حــق الـقــاضــي
أال يـعـقــد ال ـق ــران ويـمـنــع ه ــذا ال ــزواج
حتى ولو وافق الولي ،فالقاضي هنا
يكون بمنزلة الولي بالقانون للفتاة».
وي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن «ت ـ ــزوي ـ ــج ال ـف ـت ـيــات
ال ـق ــاص ــرات م ــوج ــود ف ــي س ــوري ــا قبل
األزم ــة ،وخاصة في مناطق األريــاف،

أشياء كثيرة
وعدت بها لتوافق
على الزواج برجل تجاوز
عقده الخامس

لكن هذه الظاهرة ازدادت بعد األزمة
وال سيما في صفوف الفتيات اللواتي
نزحت عائلتهن إلى خارج البالد».
«الحرب الدائرة هي السبب الرئيسي
فــي ع ــودة ظــاهــرة زواج ال ـقــاصــرات»،
ت ـقــول االخ ـت ـصــاص ـيــة الـنـفـسـيــة رشــا
ط ـي ــري م ــن جـمـعـيــة راهـ ـب ــات ال ــراع ــي
ال ـصــالــح .وتـضـيــف فــي حــديـثـهــا إلــى
«األخ ـ ـبـ ــار» :بـتـنــا نـشـهــد عـ ــودة قــويــة
لـ ـه ــذه ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـت ــي
ش ـ ـهـ ــدت ح ـ ــرك ـ ــات ن ـ ـ ـ ــزوح م ـ ــن ب ــاق ــي
املحافظات ومراكز اإليواء التي ضمت
خليطًا واسـعــا .نحن كاختصاصيني
نفسيني عملنا ضمن مجموعات مع
ال ـيــاف ـعــات وال ـن ـس ــاء األك ـب ــر س ـنــا من
أجـ ــل ت ـقــديــم تــوع ـيــة حـ ــول حـقــوقـهــن
كنساء في التعليم ومناهضة العنف
الجسدي واللفظي تجاه النساء ،إلى
جــانــب الـتــوعـيــة م ــن خ ـط ــورة الـ ــزواج

مشهد ميداني

مواجهات ساخنة في درعا ...وتمديد هدنة الزبداني
ليث الخطيب
ّ
كبد الجيش السوري أمس املسلحني
ع ـ ـشـ ــرات ال ـق ـت ـل ــى والـ ـج ــرح ــى أث ـن ــاء
اش ـت ـبــاكــات واس ـع ــة دارت ف ــي درع ــا،
ف ــي وق ــت ت ــم ف ـيــه ت ـمــديــد ال ـهــدنــة في
الـ ــزبـ ــدانـ ــي وكـ ـف ــري ــا والـ ـف ــوع ــة يــومــا
إض ــافـ ـي ــا ل ـت ـغ ــدو ن ـهــاي ـت ـهــا ي ـ ــوم غــد
األحد.
وال تزال مدينة درعا وريفها يشهدان
مواجهات عنيفة بني الجيش السوري

ومسلحي «جبهة النصرة» و«حركة
املثنى اإلسالمية» .أمسّ ،
صد الجيش
سـلـسـلــة م ــن ال ـه ـج ـمــات ال ـت ــي نـفــذهــا
املـسـلـحــون عـلــى األطـ ــراف الجنوبية
وال ـغ ــرب ـي ــة م ــن مــدي ـنــة درعـ ـ ــا ،وال ـتــي
ترافقت مع قصف ألحيائها بالعديد
من قذائف الهاون والصواريخ.
ورغ ــم تـكـ ّـبــد املسلحني أول مــن أمــس
خـســائــر كـبـيــرة أث ـنــاء هجومهم على
أط ـ ــراف درعـ ــا الـجـنــوبـيــة وال ـغــرب ـيــة،
واص ــل مسلحو «ال ـن ـصــرة» و«حــركــة

املثنى» هجومهم على املدينة .ويروي
مصدر ميداني لـ«األخبار» أن وحدات
ال ـج ـيــش ك ــان ــت «ب ـك ــام ــل جــاهــزيـتـهــا
ل ـل ـت ـصــدي ل ـل ـه ـج ـمــات امل ـت ــوق ـع ــة مــن
امل ـس ـل ـحــن ،والـ ـت ــي ب ـ ــدأت عـمـلـيــا في
املنطقة الواقعة شرقي ساحة بصرى،
مــن خــال محاولة مجموعة مسلحة
التسلل باتجاه مدخل املخيم ،حيث
جـ ــرى ال ـت ـص ــدي ل ـهــا وال ـق ـض ــاء على
معظم أف ــراده ــا» .كــذلــك ّ
دم ــر الجيش
ً
رتال من العربات التابعة للمسلحني

فــي املنطقة الــواقـعــة بــن حــي البحار
ومبنى الجمرك القديم ،كان قادمًا من
جهة ال ـحــدود األردن ـيــة لنجدة قــوات
املسلحني في محيط املدينة .عقب ذلك
ّ
رد املسلحون بقصف أحياء املدينة،
ّ
مــا أدى إلــى إصــابــة  18مــدنـيــا .وأدت
م ــواج ـه ــات أم ــس إل ــى مـقـتــل الـعــديــد
مـ ــن املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ،مـ ــن ب ـي ـن ـه ــم مـحـمــد
نضال الشمري املـســؤول فــي «جيش
اليرموك» ،إضافة إلى سقوط عشرات
ال ـ ـجـ ــرحـ ــى ف ـ ــي صـ ـف ــوفـ ـه ــم .وك ــان ــت

«ت ـن ـس ـي ـق ـيــات» م ـع ــارض ــة ق ــد أعـلـنــت
أمـ ــس م ـق ـتــل ث ـمــان ـيــة م ــن مسلحيها
ف ــي اش ـت ـب ــاك ــات يـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس ،مــن
بينهم زعيم كتيبة «شهداء حــوران»
حسن محمد منصور الصالح .وفي
مــوازاة ذلــك ،استهدف الجيش نقاطًا
ل ـل ـم ـس ـل ـحــن ع ـل ــى نـ ـط ــاق واسـ ـ ــع فــي
ريف املحافظة ،شمل الغارية الغربية
ون ــوى وال ـي ــادودة والنعيمة وخــراب
ال ـش ـح ــم وبـ ـص ــرى ال ـح ــري ــر وال ـش ـيــخ
م ـس ـكــن ،إض ــاف ــة إل ــى ع ـت ـمــان وعـلـمــا

