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شكر وتقدير
لكل من �أ�سهم يف هذه الدرا�سة والعمل عليها ،ونخ�ص بالذكر كافة امل�شاركات ممن ا�ستطعن
�أن يقدمن جتاربهن ال�شخ�صية ،ومل يبخلن ب�أي معلومة �أو ر�أي ليكن هن من يحمل �أ�صواتهن
للمجتمع ويقدمنه ب�إميان مطلق على �أن ق�ضاياهن من املمكن �أن تكون ج�س ًرا و� اً
أمل للتغيري
املجتمعي الذي يتمنني ملناه�ضة تزويج الطفالت يف املجتمع الفل�سطيني.
و�شكرنا لكل من �ساهموا ب�آرائهم ووقتهم يف �سبيل �إجناز الدرا�سة ونخ�ص:
فريق البحث� :أمين عبد املجيد� ،سهر عمر ،وع�ضوات فريق البحث امليداين كافة :منار
�شعبان� ،سامية يو�سف ،مريي داوود ،ليايل حجاب ،تاال �أبو من�شار ،تغريد �شاللدة ،جمدولني
�شرحه� ،آالء عودة� ،آيات عوادة� ،آالء و�صو�ص ،مي خالد �أبو زعنونة� ،أ�سيل م�صطفى ،روال
م�سودة� ،سناء جعفري� ،شروق �سعد.
كافة اخلبريات واخلرباء ممن كانوا جز ًءا من الدرا�سة التحليلية.
كادر مركز الدرا�سات الن�سوية اللواتي تابعن العمل (�ساما عوي�ضة� ،سهر عمر ،عايدة
عي�ساوي ،عبري �أبو تركي� ،أمينة �أ�صالن� ،سناء �سيوري ،نهى �شرف ،نفني امل�صو� ،سريين
�سوداح).
كافة ع�ضوات و�أع�ضاء امل�ؤ�س�سات ال�شريكة واللجان اال�ست�شارية يف مناطق القد�س ،واخلليل،
ونابل�س .

تمهيد
تقديم :ساما عويضة
المديرة العامة
مركز الدراسات النسوية

تزويج الطفالت ظاهرة انت�شرت منذ عقود طويلة يف العديد من املجتمعات ،ومن �ضمنها جمتمعنا الفل�سطيني
ً
مفروغا منه ويتم تداوله على �أنه �أمر عادي لدرجة �أن القانون مل يناه�ضه بل �أق ّره عندما
حتى كادت ت�صبح �أم ًرا
اعترب �أن �سن الزواج بالن�سبة للفتاة هو �ستة ع�شر عام ًا قمرية� ،أي حوايل خم�سة ع�شر عام ًا وبع�ض الأ�شهر.
وبالرغم من �إقرار قانون �إلزامية التعليم الأ�سا�سي� ،إال �أنه مل يتم و�ضع �أي لوائح تنفيذية ت�ضمن هذه الإلزامية
يف التعليم حتى بات الت�سرب من املدار�س عادة اجتماعية ال يحا�سب عليها القانون ،حيث يت�سرب الذكور من
املدار�س للعمل على اعتبار �أن دور الذكور هو �إعالة الأ�سرة ،فيما تت�سرب الفتيات من املدار�س لأ�سباب خمتلفة لها
عالقة بالعادات والتقاليد والعيب و"احلرام" وما يتبع ذلك من تزويج لهن قبل �أن يكنّ جاهزات وم�ؤهالت لذلك.
كمنظمة ن�سوية فلقد اهت ّمت ع�ضوات مركز الدرا�سات الن�سوية بهذه الظاهرة �أي ظاهرة تزويج الطفالت،
نظ ًرا ملا حتمله هذه الظاهرة من حرمان لل�صغريات من ا�ستكمال مرحلة الطفولة ب�أمان وممار�سة حقهن يف
اللعب والدرا�سة ،وقبل �أن ي�صبحن م�ؤهالت ومتمكنات من حماية �أنف�سهن واختيار الأدوار التي تنا�سبهن وتلبي
طموحاتهن وت�سهم يف بناء جمتمع متما�سك وقوي وقادر على مواجهة التحديات .وعليه فقد عمل املركز ومنذ
الت�سعينيات و�ضمن برنامج التنمية الريفية الذي مت تنفيذه بامل�شاركة مع بع�ض املنظمات الأهلية الفل�سطينية يف
بع�ض قرى جنوب ال�ضفة الغربية على ن�شر الوعي حول �سلبيات التزويج املبكر للطفالت ،حيث وجدنا يف حينه
�أن �أحد �أبرز امل�شكالت التي تعاين منها الفتيات يف تلك القرى كانت انت�شار ظاهرة التزويج املبكر وما يرتتب
عليها من حرمان وخوف وطالق مبكر يف بع�ض الأحيان وما تعانيه املطلقة الطفلة يف جمتمع حمافظ .ومن ّثم
قام املركز بتطوير برنامج "تعزيز حقوق الطفلة" الذي يتناول العديد من احلقوق ومن �ضمنها حق الطفلة يف
ا�ستكمال مرحلة الطفولة ب�أمان وما يتطلبه ذلك من مناه�ضة فكرة تزويج الطفالت .هذا وقد �شارك املركز
� ً
أي�ضا على امل�ستوى الإقليمي يف حملة عربية �إقليمية انطلقت على �أثر م�ؤمتر عقدته م�ؤ�س�سة �أبعاد الن�سوية يف
لبنان ا�ستهدفت ن�شر الوعي حول �سلبيات تزويج ال�صغريات ومطالبة احلكومات ب�سن قوانني تعمل على مناه�ضة
تزويج الطفالت.

هذه الدرا�سة لي�ست الدرا�سة الأوىل التي يقوم بها املركز حول تزويج الطفالت ،حيث �سبقت هذه الدرا�سة درا�سة
حتليلية ومع ّمقة حول تزويج ال�صغريات بالرتكيز على واقع حمافظة القد�س حيث ترتفع ن�سبة تزويج الطفالت يف
القد�س نتيجة لواقع القد�س ال�سيا�سي واالجتماعي ،وقد قام ب�إعداد هذه الدرا�سة فريق متميز مكون من د .ه�شام
�أبو ريا ود .يحيى حجازي و�أ .مارلني الرب�ضي ،وقد �شملت هذه الدرا�سة �أ�سباب ودواعي و�آثار تزويج ال�صغريات يف
حمافظة القد�س ،وخرجت ببع�ض التو�صيات الهامة التي من �ش�أنها �أن تناه�ض هذه الظاهرة ومن �ضمنها العمل مع
الأطفال واملراهقني من اجلن�سني ومع الأهايل من خالل املدر�سة الرتبوية ،فكان �أن ّمت �إعداد "دليل مناه�ضة تزويج
الطفالت" ملر�شدي ومر�شدات ومعلمي ومعلمات املدار�س بهدف ا�ستخدامه يف املدار�س لتنمية املهارات احلياتية
لطالب وطالبات املدار�س وتوعيتهم مباهية الزواج وامل�س�ؤوليات املرتتبة عليه واملخاطر والتحديات الناجمة عن
الزواج املب ّكر ،وقد قام ب�إعداد هذا الدليل كل من د .يحيى حجازي و�أ.مارلني الرب�ضي و �أ�.ساما عوي�ضة وقام
مبراجعته الدكتور ه�شام �أبو ريا .هذا وقد قام املركز بتوقيع اتفاقية مع وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية تت�ضمن
قيام مركز الدرا�سات الن�سوية بتدريب املر�شدين واملر�شدات االجتماعيني يف املدار�س للعمل على الدليل مع الطلبة
والأهايل ،ومت تزويد الوزارة بن�سخ كافية من الدليل لي�صبح هذا الربنامج �أحد برامج �إدارة الإر�شاد االجتماعي
يف وزارة الرتبية والتعليم.
هذا وقد قام مركز الدرا�سات الن�سوية بتطوير العمل على مناه�ضة تزويج الطفالت لي�صبح العمل على هذا املو�ضوع
ق�ضية جمتمعية حيث قمنا بتطوير العمل عليه على كافة الأ�صعدة ،وب�شكل خا�ص من خالل �إدماجه يف عملنا على
برنامج "�سند" الذي يقوم عليه املركز والذي يهدف �إىل �إدماج ال�شباب وال�شابات يف املجتمع الفل�سطيني يف العمل
على ق�ضايا حقوق املر�أة كحقوق �إن�سان ،ويجعل من هذه الفئة فئة م�ساندة تعمل على تطوير الوعي املجتمعي وجتند
ال�شباب وال�شابات للقيام بذلك .ويف هذا املجال فقد مت ت�شجيع فريق من ال�شباب وال�شابات وتدريبهم/ن من قبل
الباحث الأ�ستاذ �أمين عبد املجيد للعمل امليداين وجمع ق�ص�ص حول جتارب بع�ض الطفالت اللواتي تعر�ضن لهذه
التجربة (جتربة الزواج املبكر) ليتم ا�ستخدامها لأغرا�ض هذه الدرا�سة ،وللقيام بعر�ض هذه التجارب ونقا�شها مع
ال�شباب وال�شابات يف اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الأهلية باال�ستفادة من نتائج الدرا�سة ،وذلك حلث ال�شباب وال�شابات
على القيام بدور طليعي يف ن�شر التوعية حول خماطر التزويج املبكر للطفالت ومناه�ضته عرب �شن حمالت تطالب
بتغيري القانون وتوفري و�سائل حماية ر�سمية للطفالت ب�شكل خا�ص وللمجتمع ب�شكل عام ،حيث ال تعاين الطفلة
وحدها من �آثار هذا الزواج بل يعاين �أطفالها وزوجها �أي�ض ًا وتنتقل هذه املعاناة �إىل البيئة املحيطة فاملجتمع ب�شكل
عام.

واليوم ونحن نقدم هذه الدرا�سة ملجتمعنا املحلي ن�أمل � ً
أي�ضا �أن ت�ستفيد منها املجتمعات الأخرى وال �سيما
املجتمعات العربية التي تنت�شر فيها هذه الظاهرة ،و�أن تعمل هذه املبادرة على ت�شجيع املزيد من ال�شباب وال�شابات
لالنخراط يف العمل املجتمعي لتغيري بع�ض العادات ال�ضارة وا�ستبدالها بعادات �إيجابية من �ش�أنها �أن تنه�ض
مبجتمعنا الفل�سطيني.
هذا وال ي�سعني اليوم ونحن نقدّم هذه الدرا�سة �إال �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر للباحث �أمين عبد املجيد على جهده
وعطائه يف تنفيذ هذه الدرا�سة والفريق امل�شارك ،وللزميلة �سهر عمر من�سقة هذا الربنامج على جهودها يف �إجناح
هذا الربنامج الهام والذي من خالله �سيتم تعزيز الدور ال�شبابي يف مناه�ضة العادات ال�سيئة والنهو�ض باملجتمع
الفل�سطيني باجتاه جمتمع فل�سطيني يحرتم امل�ساواة كقيمة ال ميكن التنازل عنها عند احلديث عن القيم الإن�سانية
والتنموية.
وال�شكر كل ال�شكر مو�صول �إىل م�ؤ�س�سة  Open Societyعلى دعمها املادي واملعنوي لهذا الربنامج وهذه
الدرا�سة
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تقديم

على �شمولية ارتباطاته وتفاعالته ،يتزايد حجم املخاطر املالزمة والناجتة عن التزويج املبكر يف املجتمع
الفل�سطيني ،ومع تردي الأو�ضاع ال�سيا�سية وما يرتتب عليها من �أزمة اقت�صادية و�ضيق معي�شة وتراجع يف احلياة
االجتماعية ،وت�صاعد البنى التقليدية على ح�ساب البنى املجتمعية املعا�صرة ،ي�صعب على الأ�سر الفقرية والفتيات
ال�صغريات مواجهة جربوت التزويج املبكر ،وي�صعب معه احلد منه �أو تخفيف �آثاره على الفتيات املُز َّوجات وعلى
املجتمع.
وعليه ال بد من جتميع اجلهود والقوى املناه�ضة للتزويج املبكر ،وتنظيم حملة قوية تف�ضح االنتهاكات ،وتقود
عملية تطوير البنى والنظم امل�ساندة للفتيات ،واملانعة لعملية التزويج املبكر ،مبا ي�شمل �صياغة القوانني وتطبيقها
وحما�سبة من يقومون بتزويج ال�صغريات .ومن هنا ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة لتبيان واقع التزويج املبكر يف املجتمع
الفل�سطيني وارتباطاته وت�أثرياته.
تتميز هذه الدرا�سة مبنهجية التوثيق املبني على ال�سرد واملقابالت املعمقة ،التي ُد ّققت وو ّثقت معلوماتها بلقاءات
مع الأخ�صائيني والأخ�صائيات ويف جمموعات العمل التي حللت النتائج وقادت �إىل اال�ستنتاجات.
دون �شك ،يحتاج مو�ضوع التزويج املبكر �إىل املزيد من الدرا�سات التحليلية املعمقة التي مبقدورها �أن تزيل القناع
عن وهم االن�سجام املجتمعي والعدالة االجتماعية وعدم التمييز ،لتبني ما هو خمفي من انتهاكات وظلم ومتييز،
لذا ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل و�ضع ق�ضية التزويج املبكر على �سلم اهتمامات املجتمع ،و�أن توفر للمهتمني ول�صناع
القرار الأر�ضية املعلوماتية التي ميكن لهم من خاللها �إثارة هذا املو�ضوع وحتليل ارتباطاته و�آثاره ال�سلبية املختلفة
على الفتيات املُز َّوجات مبك ًرا وعلى املجتمع ككل.

تقديم مفاهيمي ومنهجي
تنعك�س تبعات ال�سياق الفل�سطيني املعي�ش على الفتيات امل�ستهدفات يف البحث ،ب�شكل بنيوي لتم�س تفا�صيل احلياة
ب�شموليتها وتفا�صيلها اليومية ،ما يجعل من ال�صعوبة االنقياد �إىل �إطار نظري قاد ٍر على فهم كافة عوامل التحليل
املمزوجة بامل�شاعر والأحا�سي�س الإن�سانية التي تلون ما يحيطها ب�صبغة من االنك�سار والأمل .ت�ساهم عملية التحليل
املع ّمقة للمنهج التوثيقي على فهم الإ�شكاليات والأبعاد املختلفة حلياة الفتيات اللواتي مت تزويجهن ،حيث تتجه
الدرا�سة التوثيقية �إىل معرفة الإ�شكاليات والظروف التي كونت احلدث ورافقت حياة وجتارب من كان ن�صيبهن
الوقوع يف براثن التزويج املبكر.
وعليه عمدت الدرا�سة �إىل تتبع اخلط التاريخي لهذه ال�صريورة لتجد نف�سها تتداخل مع انعكا�س الأبعاد املعي�شية
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية على خ�صو�صيات الفتيات النف�سية واجل�سدية ،وتط ّلع على التداخل
بني العام القوي واخلا�ص اله�ش يف تكوين معي�شة هذه الفتيات.
تتم
وعليه �إن قراءة ومعرفة التفاعل بني تلك العوامل واخل�صو�صيات النف�سية واجل�سدية والروحية ميكن �أن ّ
بالتعمق يف فهم ما �سردته الفتيات وتتبعته ووثقته الباحثات دون تق�سيمه ق�س ًرا وف�صل �أجزائه عن بع�ضها حتى
الزمني.
تكتمل ال�صيغ ب�ألوانها املختلفة على امتدادها
ّ
ولفرتة تزيد عن عقود �أربعة يف بع�ض احلاالت ،ت�شري تلك التجارب �إىل حالة متوا�صلة من القهر واملعاناة والأمل،
عاما تقول“ :ما زلت �أعي�ش وقائع الليلة الأوىل ،ليلة الدخلة التي �سببت
فتلك املقد�سية التي يبلغ عمرها الآن ً 57
عاما .هذه احلالة
وما زالت ت�سبب يل الأمل واملعاناة” ،و”لن �أن�سى تلك الليلة ما حييت”،كان عمرها حينها ً 14
ّ
تو�ضح �أن فهم حياة الن�ساء اللواتي مت تزويجهن مبك ًرا ال ميكن دون النظر بعمق �إىل جتربتهن وحياتهن الذاتية
يوم ًّيا وتف�صيل ًّيا.
وبدل ح�صر حياة الفتيات يف �إطار مفاهيمي وقالب نظري حمدد ،اعتمدت منهجية هذا البحث على تتبع معي�شة
الفتيات امل�ستهدفات وتوثيق ماي�سردنه لت�شكيل م�سار مت�شعب ي�صور هذا الواقعُ .
وط ّو َع التحليل ملجريات ال�سرد َ
بدل
توجيهه خلدمة �إطار نظري ما �أتاح الفر�صة للحفاظ على �ألوان ال�صورة ب�أبعادها الإن�سانية.
تنبع �أهمية درا�سة واقع الن�ساء املُز َّوجات مبك ًرا با�ستخدام �أ�ساليب البحث الكيفية امليدانية وتوثيقها من �إدراك �أن
حتليل الأبعاد املتعددة مكان ًيا وزمان ًّيا ونوع ًّيا �ضمن ال�صريورة التاريخية لعملية التزويج يقع حتت ت�أثري عدد كبري
من املتغريات املتفاعلة التي تنعك�س يف �صور متداخلة من القهر واملعاناة.

المنهجية:
ا�ستند الفريق البحثي يف العمل منهج ًّيا �إىل التعرف على جتارب الن�ساء من ال�سرد البحثي املدعم يف احلوار
املعمق ،يف �سياق �أخالقيات البحث العلمي التي راعت خ�صو�صية واقع الفتيات املُ�ستهدفات بالبحث وحقهن يف
احلديث �أو االمتناع عنه ،وا�ستخدمت نتائج املقابالت ح�صر ًّيا لأغرا�ض الدرا�سة التوثيقية.
ا�ستند البحث �إىل منهجية ت�شاركية يف مراحل العمل �شملت تكوين وتدريب فريق البحث امليداين والتوثيق وكتابة
التقرير البحثي ،وفق ما يلي:
املرحلة الأوىل :التدريب وبناء الفريق
اختيار وتدريب فريق البحث :اختري فريق البحث امليداين وف ًقا ملجموعة من املوا�صفات واختبار جاهزية الفريق
لاللتزام ب�أعمال البحث امليداين.
بت جمموعة من ال�شابات على التوثيق بطريقة عملية و ُو�ضعت مقاربة
بعد تطوير الإطار املرجعي للبحث ُد ِّر ْ
للتدريب يف ال�سياق االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي والثقايف املعي�ش فل�سطين ًّيا.
ومن جانب �آخر ُد ِّرب الفريق على التعامل مع الظروف التي تعي�شها الن�ساء اللواتي ُزوجن مبك ًرا من حيث
تعقيدات تلك الظروف وتباين تفا�صيلها ع ّما هي لدى مثيالتهن املتزوجات .ا�شتمل ذلك على درا�سة الظواهر
والعالقات االجتماعية يف �سياقها التاريخي ،وبتفاعالتها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والنف�سية املتعددة،
والتعامل مع هذه التفاعالت على اعتبار �أن الظواهر وال�سلوكيات االجتماعية تتجه نحو الفردانية التي تتج�سد
يف �أ�ساليب ونوع احلياة.
بت الباحثات حول مفهوم النوع االجتماعي ،ومناهج البحث ومنهجية التوثيق و�أخالقيات البحث العلمي
كما ُد ِّر ْ
وب�شكل �أ�سا�سي على منهج درا�سة احلالة؛ وذلك لأهمية هذا املنهج و�سعيه لفهم التفا�صيل وحفظ كرامة الن�ساء،
وتداخالته بتفا�صيل حياتية ب�أبعادها املختلفة (كما �أ�شري �أعاله) �ضمن �أخالقيات البحث العلمي؛ وملا يوفره هذا
الإطار املنهجي من تعدد يف الأدوات (املقابالت املعم ّقة ،وال�سري الذاتية للن�ساء �ضمن املراحل املختلفة ،وحتليل
ال�سياق املعي�ش بتف�صيل �أكرث� ،إ�ضافة �إىل تداخالت ال�سياق بتفا�صيل احلياة �سيا�س ًّيا واجتماع ًيا وثقاف ًّيا).
املرحلة الثانية :العمل امليداين والتعلم من التجربة
تال التدريب اخلو�ض يف مرحلة ميدانية جتريبية ،حيث نفذت املتدربات جتربة ميدانية ،وقامت كل باحثة/
متدربة بزيارة حالة من احلاالت لتوثيقها .تالها نقا�ش لو�ضع مالحظات حول احلالة التجريبية ،بهدف تطوير
منهجية العمل ومهارات الباحثات/املتدربات.
ا�ستكمال العمل امليداين والتوثيق :ا�ستكملت الباحثات /املتدربات العمل امليداين بناء على املالحظات التي
نوق�شت من املرحلة التجريبية؛ بهدف الوقوف ب�شكل �أعمق على الثغرات وتطوير منهجية التوثيق بالوقوف على
ْ
الأبعاد البنيوية ومقاربتها ب�سياق االقت�صاد ال�سيا�سي الفل�سطيني املعي�ش.

املرحلة الثالثة :حتليل نتائج التوثيق
وقد ا�شتملت تلك املرحلة على:
مراجعة التقارير البحثية التي و ِّثقت من امليدان ،ونقا�شها مع املتدربات للوقوف على الق�ضايا يف �إطار مفاهيمي.
عقد اجتماعات تدريبية حتليلية مناطقية لتحقيق هدفني :الأول تدريبي ا�شتمل على تقييم التجربة ككل ،والثاين
بهدف تطوير الدرا�سة منهج ًّيا من خالل حتليل النتائج الرئي�سية لتجارب الباحثات امليدانية ،حيث �أُ�ش َري �إىل
�أهمية عقد مقابالت �إ�ضافية مع خبريات ن�سويات يف املجاالت املختلفة بهدف تطوير التحليل يف التقرير وللتدقيق
�أكرث يف املعلومات.
املرحلة الرابعة :حتليل النتائج مع ذوي العالقة
قامت املتدربات بعقد مقابالت مع خبريات �صحيات واجتماعيات ونا�شطات ن�سويات يف الق�ضايا نف�سها ومقاربتها
مع التزويج املبكر� .إىل جانب قيامهن بتطوير التحليل ونتائجه ومقاربتهن له مع اال�ستخال�صات املفاهيمية
الرئي�سية التي ا�شت ّقت من التقارير املوثقة.
املرحلة اخلام�سة :كتابة التقرير
تطوير م�سودة التقرير كن�سخة �شبة نهائية ،و�إر�ساله للمراجعة .وتطوير التقرير بحلته النهائية.

األطياف المشاركة في الدراسة التوثيقية:

•الن�ساء اللواتي ُز ّوجنَ مبك ًراُ :و ّثقت  15حالة تزويج مبكر يف ثالث مناطق فل�سطينية( :القد�س ونابل�س
واخلليل) ،فعقدت الباحثات مقابالت معمقة مع الن�ساء اللواتي ُز ّوجن مبك ًرا ،وقد ُعقدت يف بع�ض
الأحيان �أكرث من مقابلة لأغرا�ض الدرا�سة.
•جمموعة ب�ؤرية حتليلية مع �شابات :عقدت لقاءات ملجموعة ب�ؤرية مع ع�شر �شابات يف نابل�س ُز ّوجنَ
مبك ًرا ،وكان الهدف من املجموعة الب�ؤرية حتليل النتائج الأولية التي ظهرت من عملية التوثيق للحاالت.
•جمموعتان حتليليتان مع الباحثات املتدربات :بهدف تطوير حمتويات الدرا�سة والتعمق فيها تف�صيل ًّيا،
وعقدت لقاءات ملجموعتي عمل يف كل من نابل�س ورام اهلل �ضمن هذه املرحلة.
ُ
•اللقاء والتن�سيق امل�ستمر مع من�سقة امل�شروع من مركز الدرا�سات الن�سوية بهدف �أخذ تغذية راجعة
لتطوير العمل.
•عقد مقابالت معمقة مع متخ�ص�صاتّ :متت مقابلة  11متخ�ص�صة وخب ًريا من نابل�س واخلليل والقد�س،
يف املجاالت التالية :املجال ال�صحي والطبي ،واملجال النف�سي واالجتماعي ،واملجال احلقوقي ،وق�ضايا
العنف.

التزويج املبكر

نتائج الدراسة التوثيقية

أول :التزويج المبكر في السياق الفلسطيني المعاش

يرتبط التزويج املبكر بالأبعاد االجتماعية االقت�صادية للأ�سرة واملجتمع :منها حجم الأ�سرة وامتداداتها وروابطها
الع�شائرية ،والعدد الكبري لأفراد الأ�سرة ،والقرابة والعائلة املمتدة ،والتفكك الأ�سري .و�أبعاد اقت�صادية للأ�سرة
تتمثل يف �ضيق العي�ش ،وقلة املوارد والفر�ص املتاحة ،و�صعوبة الظروف االقت�صادية ،والعوز والفقر.كما يرتبط
التزويج املبكر بنمط معي�شة الأ�سرة وما يرتتب عليه من احتياجات ،وبالت�أكيد ينبع ويرتبط باملفاهيم والثقافة
ال�سائدة � ً
أي�ضا .وبالنظرة �إىل الفتاة� :أهي فرد من �أفراد الأ�سرة لها ما لهم وعليها ما عليهم �أم �أنها عبء يجب
التخل�ص منه؟
تتفاعل درجة متا�سك �أو ه�شا�شة الأ�سرة مع ارتباطاتها وتفاعالتها يف الواقع املعي�ش مبا ي�شمل العوامل ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية واملوروث الثقايف ،و�أ�شكال عالقات القوة يف املجتمع.
وقد تتولد عن ق�سوة الواقع املعي�ش ،مثل ظروف االنتفا�ضتني الأوىل والثانية ،والإغالقات والت�ضييقيات الإ�سرائيلية
واحتياجات �أ�سرية خمتلفة تنعك�س على �سن التزويج ،منها حاجة الأمن والأمان للأطفال خا�صة الفتيات ،كما يولد
العوز والإحباط والعنف الذي يهدد ال�سلم الأ�سري.كما تو ّلد املخاطر ال�سيا�سية حالة من ا�ستعجال الن�ضوج املبكر
بناء على الو�ضع البيولوجي للفتاة ،تدفع �إىل �إخراج الفتيات من طفولتهن نحو الن�ضوج الإجباري مبا يت�ضمن
ممار�سة �أدوار مبكرة للفتاة منها الإجناب.
و�إ�ضافة �إىل انبعاثه من املوروث الثقايف واحل�ضاري ،فللتزويج املبكر ارتباطات قوية بالنظام ال�سيا�سي ومبا توفره
نظم وبنى الدولة من ظروف معي�شية وقوانني و�أنظمة توجه م�سلكيات وعالقات الأ�سرة يف املجتمع ،ومبا توفره من
حيز حلماية الأطفال.
ال�سياق ال�سيا�سي:
تبني املقابالت مع الن�ساء اللواتي مت تزويجهن مبك ًرا ومع النا�شطات يف جمال حقوق املر�أة «�أن للأو�ضاع ال�سيا�سية
والأمنية عالقة مبا�شرة وغري مبا�شرة بتزويج الطفالت؛ حيث �أدّت الإغالقات ،والتنقل على احلواجز ،وحمالت
االعتقاالت ،ومنع التجول� ،إىل �شعور بفقدان الأمان تولدت عنه حالة خوف بني الأهايل من تعر�ض الفتيات �إىل
التحر�ش واالعتداءات اجلن�سية من قبل جنود االحتالل ،ما دفع �إىل احلد من خروجهن من املنزل وبالتايل �إىل
تقليل فر�صهن يف احل�صول على التن�شئة ال�سليمة والو�صول للم�صادر مبا فيها حقوقهن املختلفة.
وهنا يلعب ال�سياق اال�ستعماري بتبعاته االجتماعية والثقافية دو ًرا مركز ًّيا يف خلق ظروف �إ�ضافية تعزز ظاهرة
التزويج املبكر ،ح�سب ما ترى نا�شطات ن�سويات.
حيث ت�ؤكد مرمي �أبو تركي ذلك بقولها:
«اال�ستعمار ي�ساهم يف ظاهرة الزواج املكرب� ،أذكر عام  67مل ّا دخل االحتالل ال�ضفة ...ن�سبة كبرية من بنات العائلة
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التزويج املبكر
�أخرجهن �أهلهن من املدر�سة خلوفهم الكبري عليهن من االحتالل» .وتتابع �أبو تركي« :يربر الأهل تزويج الطفالت
خو ًفا من امل�ستوطنني و�إجراءات االحتالل خ�صو�صً ا يف مناطق التما�س».
وتتو�سع املخت�صة من جمعية تنظيم وحماية الأ�سرة «مي�ساء �شاللدة» يف حتليلها لل�سياق ال�سيا�سي ،بقولها:
«هناك ارتباط وثيق بني الو�ضع ال�سيا�سي الراهن وق�ضايا الزواج املبكر ،فمن خالل عملنا يف املناطق املهم�شة
والقريبة من امل�ستوطنات واجلدار ،جند �أن الأهل يلج�أون غال ًبا لتزويج بناتهم يف عمر مبكر ب�سبب عدم توفر
املدار�س للمراحل العليا يف هذه املناطق ،ما ي�ساهم يف خروجهن من التعليم وبالتايل تزويجهن مبك ًرا خو ًفا
عليهن من امل�ستوطنني وحيث يتواجد االحتالل».
و�أ�شارت �شابة يف �إحدى املقابالت املوثقة �إىل ممار�سة نعر�ضها يف هذا االقتبا�س:
«�صار الأهل يف فرتة انتفا�ضة ال�سكاكني يجوزوا بناتهم،
و�صارت البنات اللي مدار�سهن قريبة من احلواجز ونقطة
تفتي�ش اجلي�ش بيف�ضلوا انه يتجوزوا بدل هالغلبة ،يف بع�ض
املدار�س اللي يف القرى ما فيها مرحلة ثانوية والزم ينتقلوا
البنات ملدر�سة خارج قريتهم فهاد اال�شي ب�شجع االهل لتزويج
بناتهم .عمال ا�سرائيل بيتجوزا بدري م�شان ي�أخذوا الت�صريح
لي�شتغلوا يف الداخل».

يت�ضاعف وقع العامل ال�سيا�سي عند احلديث عن واقع الن�ساء يف القد�س ،بانعكا�ساته اليومية التي تطال كافة
تفا�صيل حياة املقد�سني واملقد�سيات ،حيث �شكل �ضعف م�ستويات الأمن والأمان مال ًذا للأ�سر يف تعزيز فكرة
التزويج لبناتهن ،خا�صة مع انت�شار املخدرات واخلوف من فكرة “الإ�سقاط الإ�سرائيلي” ومن فكرة املجتمع
املفتوح للثقافة اال�ستعمارية.
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�أدى تعمد االحتالل الإ�سرائيلي االعتداء على الفتيات ،يف �إطار ممار�ساته القمعية وانتهاكه حلياة الإن�سان
املقد�سي� ،إىل التخوف من تعر�ض الفتيات لال�ستهداف بفعل التما�س املبا�شر مع جنود االحتالل ،باعتبار �أن
�سيا�سات االحتالل موجهة للت�ضييق على الكل الفل�سطيني ،بالتايل �أ�صبح ال�سياق اال�ستعماري املعي�ش يف القد�س
�سب ًبا مركز ًّيا لفكرة التزويج عند البع�ض.

التزويج املبكر
وال ننكر مبكان �أهمية «مفهوم اجل�سد واحلفاظ عليه» يف املوروث الثقايف الفل�سطيني و�أن تهديد هذا املفهوم �أثناء
النزاعات يح�صل بفعل املمار�سات التي انتهجها االحتالل اال�سرائيلي باالعتداء على حقوق االن�سان مبا فيها
انتهاك حرمة اجل�سد للفتيات ،يف التفتي�ش �أو قمع املظاهرات ال�سلمية �أو االعتقال� ،أو عند احلواجز ،وتفاقمت هذه
املمار�سات خالل االعتداءات الأخرية .وهذا يدعم االعتبار القائم على ان التزويج يف االو�ضاع غري امل�ستقرة هو
�إ�سرتاتيجية للتعاي�ش مع ال�صعوبات وو�سيلة دفاعية للأمان مبفهوم الدفاع عن ال�شرف واجل�سد والعائلة.
تقول �شابة مقد�سية يف واحدة من املقابالت املوثقة:
«يعني كل ا�شي بالقد�س موجود ،الواحد �صار يخاف على حاله
من اللي �صار ي�شوفه ،االنفتاح يف القد�س املحتلة خا�صة يف
ال�شق الغربي وما يقابله من حياة املحافظة يف القد�س املحتلة
واختالف املنظومة القيمية �أدّى بالأهل �إىل اعتبار �أن التزويج
املبكر هو و�سيلة �أمان ممكن �أن حتافظ بها العائالت على
نف�سها وعلى بناتها».

وحتدثت النا�شطة الن�سوية عايدة عي�ساوي من القد�س عن دور االحتالل املبا�شر وغري املبا�شر يف ق�ضايا التزويج
املبكر بقولها:

«ينتج االحتالل العوامل الأ�سا�سية التي تدفع �إىل التزويج
املبكر ،وذلك باالعتقاالت ،ومنع التجول ،واحلواجز ،والفقر
والبطالة ،وتردي م�ستوى التعليم ،حيث �أدى ذلك �إىل زيادة
خوف الأهايل على الإناث ما �ساهم يف تقليل فر�صهن يف
احل�صول على التعليم والتنقل وبالتايل زيادة ن�سبة اجلهل،
بالإ�ضافة �إىل رجوع املجتمع للعادات والتقاليد القدمية
كو�سيلة للحماية بدل التحرر».
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التزويج املبكر
ال�سياق االقت�صادي:

ي�ش ّكل تدين م�ستويات املعي�شة �أحد العوامل الأ�سا�سية التي زادت من ن�سب الزواج املبكر .وترتفع ن�سبة الأفراد الذين
يعي�شون حتت خط الفقر �إىل ما يزيد عن ربع ال�سكان ،مع تباين �صارخ بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،1وي�صعب
على الأ�سر التي يعيلها فرد �أن تتدبر �ش�ؤون معي�شتها باالعتماد على عائد عمل هذا الفرد ،حيث يعترب متو�سط عدد
�أفراد الأ�سرة الفل�سطينية من خم�سة �إىل �ستة ،وميثل تزويج الفتيات يف �سن مبكرة �إحدى �إ�سرتاتيجيات الت�أقلم مع
ظروف املعي�شة القا�سية� ،إذ ت�ستخدم هذه الآلية للتقليل من عدد املعالني ،وبالتايل زيادة ح�صة الباقني من عائد
معيل الأ�سرة املتوا�ضع � اً
أ�صل.
ومبحدودية �آليات مواجهة الفقر ،وغياب الربامج احلكومية الراعية للأ�سر الفقرية وللأطفال ،فر�ض الواقع
االقت�صادي املعي�شي حالة من الظنّ عند بع�ض الأهايل �أنّ احتياجات الن�ساء ت�شكل عب ًئا �أعلى من احتياجات
الذكور ،مع تدين فر�ص م�ساعدتهن للأ�سرة يف امل�ستقبل كون الواحدة منهن �ستكون زوجة ل�شخ�ص ما يف امل�ستقبل
عاجل �أم � اً
اً
أجل� .شكل هذا الواقع داف ًعا لدى بع�ض الأ�سر لتزويج بناتهن مبك ًرا كو�سيلة لتخفيف الأعباء املادية من
جانب ،وكو�سيلة هروب للطفلة لتحقيق احتياجاتها املعي�شية املن�شودة.
تقول امر�أة ُزوجت مبك ًرا:

«كل ما تكرب البنت بزيد م�صروفها ومتطلباتها وتطلعاتها ،وعدم قدرة الأهل
على م�صروف البنت لهيك بجوزوها لأول عري�س و�إذا البنت كملت ثانوية
يعني راح تكمل جامعة فتجويزها �أح�سن .لأنه تدري�س الولد يف اجلامعة
مردوده �إلنا �أما البنت مردودها جلوزها.
العري�س ...بكون يف بع�ض الأحيان معه م�صاري وبده ينقذها من الفقر اللي
هي فيه ...كنت عاي�شة ب�أ�سرة و�ضعها االقت�صادي �سيء لأنه عددنا كتري� ،إحنا
 8خوات و�أخني ،و�أبوي الوحيد يلي بي�شتغل وهاد دفعهم لأنهم يزوجوين فبدل
ما �أبوي ي�صرف علي ب�صرف ع �أخوتي الأوالد ال�صغار”.
وت�شري قابلة �صحية مقد�سية �إىل �أن البعد االقت�صادي يلعب دو ًرا مركز ًيا يف تزويج الفتيات املقد�سيات ،وقد و�صلت
�إىل هذا اال�ستنتاج من احتكاكها املبا�شر مع فتيات �أثناء عملية الوالدة ،وكيف يكون التزويج ً
مالذا لأ�سرهن من
واقعهم االقت�صادي .مع كون هذا املالذ ب�ؤرة �أخرى للفقر ،حيث �أفادت:
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التزويج املبكر
«يدفع الفقر بع�ض الأ�سر �إىل تزويج بناتهم زواجًا مبك ًرا ،لأنهم يريدون التخل�ص
علي كثري من الن�ساء لديهن �سوء تغذية �أثناء
من �أعبائهن ومتطلباتهن .مر ّ
حملهن ،وعندما قلت لهن �أن يكرثن من بع�ض الأغذية ،قلن يل �إنهن ال ميلكن
املال ل�شرائه .وهذا الفقر دفع العديد �إىل تزويج بناتهم زواجًا مبك ًرا لأنهم غري
قادرين على توفري الغذاء لهن .حتى الن�ساء مل يكنّ على مقدرة من متكني
�أنف�سهن اقت�صاد ًّيا لأنهن ل�سن متعلمات ومل ميلكن �أ ًّيا من املهن الب�سيطة التي
قد ترفع من م�ستواهن ،كما �أن �أزواج الكثري منهن غري عاملني ..وعند تزويج
بناتهم مل يهتموا بو�ضع ال�شب �أو َمنْ هو ...املهم �أنه قد ي�ساعدهم بالتخل�ص من
م�س�ؤولياتهم جتاه ابنتهم».

ال�سياق االجتماعي:

يف ظل غياب التدخالت التنموية الر�سمية والأهلية ،تهيمن العالقات الأبوية الذكورية على البنى االجتماعية
التقليدية ولدرجة ما املعا�صرة (الأحزاب ،والهيئات املحلية والعديد من االحتادات والأطر اجلماهريية) ،2وتدعم
وتقوي التوزيع املجتمعي للأدوار مبا فيه من خدمة للهيمنة الذكورية الأبوية على املجتمع الذي تلعب فيه الأدوار
االجتماعية املوروثة لكال اجلن�سني ،والنظرة الدونية لأدوار الن�ساء املح�صورة يف الدور الإجنابي ،دو ًرا مركز ًّيا
يف ال�سري بثبات نحو التزويج املبكر .وتتقارب النظرة الدونية وتت�سق مع الثقافة املجتمعية ال�سائدة واملتج�سدة
يف عادات وتقاليد وقيم بع�ض الأ�سر التي ترى يف التزويج ق�ضية م�صريية للن�ساء ،فتزويج البنت مبك ًرا عندهم
هو خيار �أف�ضل من �أن ي�سبقها قطار الزواج .وتن�سجم هذه النظرة مع التوزيع االجتماعي املوروث للأدوار الذي
يح�صر دور املر�أة يف الدور الإجنابي املر�سوم لها اجتماع ًّيا.
وتوثق �شهادات فتيات مت تزويجهن مبك ًرا الأدوار التي تلعبها العادات والتقاليد وثقافة تهيئة الفتاة للتزويج،
والتفكك الأ�سري ،بقولهن:
«عادات وتقاليد يف املنطقة ...يعني البنت الزم تتجوز قبل الـ � 15إذا ما اجتوزت
هيك�...أكرب من هيك بتكون عان�س»
“�أنا �أمي كانت تغيبني عن املدر�سة م�شان �أح�ضر الأعرا�س والنا�س ت�شوفني ،وتطلبني”
“تفكك الأ�سرة ...مرة الأب بتكون م�صرة جتوز البنت م�شان ات�ضل حلالها يف
البيت”.
“التقليد ...متل بنت عمي جتوزت ف�أنا بدي �أجتوز”.
 2انظر :أيمن عبد المجيد وسائد جاسر :المشاركة السياسية والنقابية في فلسطين :قراءة الواقع الفلسطيني في سياق عالقات النوع
االجتماعي ( .)2014مركز الدراسات النسوية .القدس
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التزويج املبكر
الهروب من البيئة االجتماعية املعي�شة �أ�سر ًّيا ،فهي
فيما ترى ن�ساء �أخريات �أن ال�سبب الرئي�س وراء زواجهنّ كان
ُ
نتاجا لظروف الأ�سرة ،حيث �أ�شارت امر�أة:
فر�صة للهروب من الظلم بطريقة غري مبا�شرة� ،أو ً
«اجاين العري�س اللي يريحني من ظلم مرة �أبوي
(زوجة الأب) واللي يريحني من الهم اللي �أنا
عاي�شته ....بدي �أجتوز و�أقهر مرة �أبوي ...كل يوم
�ألب�س الها لب�سة �شكل».

�إن مقاربة تلك الروايات ل�سياقها وحتليلها يف كل �سياق وبنيته ،ي�شري �إىل �أن حياة الن�ساء تتفاعل مع ال�سياقات
القائمة ككل وينتج عنها تبعات غال ًبا ما تكون جمهولة �أو غري متوقعة للن�ساء .وتعتقد الأ�سر والفتيات ذواتهن يف
حاالت �أخرى �أن يف التزويج املبكر خال�ص من اخلطر والفقر و�ضيق العي�ش ،و�أنه انتقال نحو الأمن واال�ستقرار
االقت�صادي �أو االجتماعي �أو ال�سيا�سي للفتيات.
عزز هذا االعتقاد التوجه لدى الفتيات بالهروب من البيئة املعي�شة �إىل بيئة جمهولة .هذا مع العلم �أن التجارب
املعي�شة وف ًقا للحاالت التي متت مقابلتها� ،شكل لها الهروب قفزة نحو املجهول غال ًبا ماكانت تبعاتها غري �آمنة
(�أي �أنّ االعتقاد بالهروب الآمن ي�ؤدي �إىل بيئة غري �آمنة) .فالتزويج املبكر كما تروي الن�ساء هو الهروب من حياة
�صعبة فيها �أمل ومعاناة �إىل حياة جمهولة تكت�شفها الن�ساء الح ًقا وتعي�ش ما فيها من �أمل وكراهية ومر�ض وا�ستغالل.
تقول امر�أة ُزوجت مبك ًرا كيف تفاعلت يف حياتها العوامل االجتماعية واالقت�صادية م ًعا:

«كان للو�ضع االقت�صادي للأ�سرة دور كبري يف تزويجي
يف عمر �صغري ،كنا ت�سع بنات و�أهلي نا�س فقراء ،وكان
متوفى و�أمي و�أخي يعمالن يف الزراعة عند النا�س
�أبي
ً
حتى يعيلونا».
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التزويج املبكر
وت�شري امر�أة �أخرى �إىل �أن الواقع االقت�صادي و�ضعها يف حلقة من التجارة والربح لدى رب �أ�سرتها ،بقولها:
«�أبوي قرر يجوزين للعري�س الغني ع�شان
ي�ساعده يف �سد ديونه وي�صرف عليه».

وكما �أ�شرنا �ساب ًقا ،تعتقد الفتيات يف �سنهن املبكرة� ،إىل �أن التزويج املبكر هو �سبيل اخلال�ص من الفقر واحلياة
وهروب من م�شاكل الأ�سرة وهمومها ،حيث تقول امر�أة ُز ّوجت مبك ًرا:
ال�صعبة
ٌ
ريا راح �أطلع من فقر ونكد �أهلي و�أجاين
«و�أخ ً
العري�س اللي يحققلي كل ا�شي نف�سي فيه».

فيما ت�شري النا�شطة الن�سوية واحلقوقية �سمر هوا�ش مديرة فرع جمعية املر�أة العاملة الفل�سطينية يف نابل�س ،تعقي ًبا
على تداخل الأبعاد املختلفة يف ق�ضية التزويج املبكر بقولها:

«�إن حجم الأ�سرة وزيادة العبء االقت�صادي،
والعادات والتقاليد ،والتمييز بني الإناث
والذكور� ،أ�سباب رئي�سية يف التزويج املبكر».
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التزويج املبكر
ثانيا :الحرمان من الحقوق
ً

يتفاعل واقع الأ�سر املت�شكلة نتاج التزويج املبكر ،مع العوامل الثقافية ،واالجتماعية ،وال�سيا�سية املعي�شة لينتج
ظرو ًفا معي�شة مت�شابكة ومعقدة ،تتعر�ض فيها الفتيات املُز ّوجات مبك ًرا �إىل احلرمان من احلقوق الأ�سا�سية ح�سب
ما �أ�شارت نتائج التوثيق؛ كاحلرمان من الطفولة كمرحلة عمرية يح�صل فيها منو عاطفي ووجداين ج�سدي ونف�سي
اً
م�ستقبل .كما
وجن�سي للفتاة ،ي�ؤدي احلرمان منها �إىل تبعات �سلبية على ال�صحة النف�سية واجل�سدية واجلن�سية
يحد التزويج املبكر من فر�ص بناء القدرات وتنمية املهارات وتكوين الذات ملواجهة احلياة كالتعليم ،واحلرمان من
اللعب واالنخراط يف ن�شاطات طفولية تت�شكل بها �شخ�صية الفتاة.
�شكل التزويج املبكر حالة من الهيمنة والإجبار للطفالت على اخلروج من مرحلة الطفولة ،وما تعنيه لهن� ،إىل
مرحلة البلوغ الوهمي ،وحتويل الطفالت �إىل زوجات و�أمهات وربات منازل وما يرتتب على ذلك من م�س�ؤوليات
وينتج عنه من قهر و�أمل ،تقول هنا �شابة ُز ّوجت مبك ًرا:
«لليوم �أنا واقفة عند �سن الـ � 16سنة م�ش حا�سة حايل كربت
من جوا ،ب�س من برا الكل بي�شوفوين غري ،رح ت�ستغربوا
قبل � 7سنني رحت ا�شرتيت لعبة �إيل وحطيتها بغرفتي
ومنعت �أوالدي يقربوا عليها .ولليوم هي معي وقريبة مني
وحا�س�ستها ،انا انحرمت منها زمان وما كان ب�إيدي اخليار».

�شكل التعليم �أحد �أوجه احلرمان الأ�سا�سي ملا له من تبعات على ت�شكل حياة الفتيات؛ حاالت ت�سرب الفتيات من
التعليم التي ت�شهدها املدار�س خا�صة يف مرحلة املراهقة ترجع يف �أغلبها �إىل �أ�سباب التزويج املبكر ،عل ًما �أن
�إح�صاءات التعليم الر�سمية ت�شري �إىل تراجع ملمو�س يف ت�سرب الفتيات من املدار�س.3
تعرتف امر�أة كيف كان التزويج املبكر م�ساه ًما يف حرمانها من التعليم:
«انحرمت من التعليم ع�شان �أجاين عري�س و�أهلي
�شافوه منا�سب �إيل ومابيقدروا يخ�سروا هيك فر�صة
وزوجوين �إياه».
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التزويج املبكر
وتقول �أخرى �إن �أمنية حياتها ما زالت حتى اللحظة يف ا�ستكمالها للتعليم:
«لليوم نف�سي �أتعلم ...علمت والدي وبناتي ..قويت
ع�شانهم ،ب�س حلمي �إين �أدخل جامعة لليوم جواتي،
بناتي تخرجن وبتفوق ووالدي ...ب�س �أنا حلمي ناق�ص».
وتلعب الثقافة االجتماعية وتداعيتها مع ال�سياق ال�سيا�سي لدى بع�ض من الفئات املجتمعية دو ًرا يف التزويج املبكر
على ح�ساب التعليم ،ويف هذا ال�سياق تقول امر�أة ز ّوجت مبك ًرا:
«احنا الفالحني كانت عنا املدر�سة يف قرية تانية ،وكانت
وقتها حرب العراق ،والدي منعني �أروح من قرية لقرية
للمدر�سة ،واحلل بر�أيه �إين اتزوج ,كنت �أبكي و�أهدد �إين
�أروح للمدر�سة ملا �أ�شوف زميالتي ال�صبح رايحات املدر�سة».
كما �أ�شارت نا�شطات ومتخ�ص�صات ن�سويات يف جماالت خمتلفة �أن للتزويج املبكر تبعات خمتلفة على احلقوق ويف
جماالت خمتلفة ،حيث ت�شري النا�شطة الن�سوية فتنة خليفة من منتدى مناه�ضة العنف �ضد الن�ساء �إىل �أن للتزويج
املبكر تبعات على حياة الفتيات املختلفة بقولها:
«تزويج البنت مبك ًرا يعني عدم ان�صاف القانون لها
و�سلب حقوقها بالتعليم والعمل والعي�ش حياة كرمية
و�إنتهاك حلقوقها اجل�سدية».
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التزويج املبكر
وت�ؤكد على ذلك الطبيبة مي �أبو زنط بقولها �إن التزويج املبكر يرتبط باحلرمان من التعليم:
«عند احلديث عن التزويج املبكر حيث احلرمان من التعليم،
ت�صبح الفتاة �أمية وغري مثقفة يف الأمور ال�صحية وتتقيد بالعادات
والتقاليد وعدم االختالط بالطرف الآخر .الناحية التعليمية
مهمة من ناحية العمل ،وغياب التعليم يعني االقت�صار على العمل
الذاتي واملتدين».
ً
مرتبطا بالأداء الأكادميي والتح�صيل املدر�سي للفتيات ،بل هو نتاج ثقافة جمتمعية
مل يكن احلرمان من التعليم
بتبعاتها ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وتقول امر�أة ُز ّوجت مبك ًرا يف هذا ال�سياق:
«�أنا ما �صحلي �أتعلم لأين تزوجت زواج مبكر ،وكنت �شاطرة
بدرا�ستي ومدر�ستي وهو وعدين �إنو راح يخليني �أكمل تعليمي،
حتى عمي ا�شرتط عليه قبل ما �أتزوجه ،وبعد ما تزوجت ما خالين
�أكمل لأنه �أمه كانت راف�ضة وبعد وفاة زوجي وملا كربت كتري بالعمر
�ضل عندي فجوة كبرية بحياتي �أنو ما تعلمت فقررت �إين �أتعلم
لكن التعليم بعمر كبري م�ش زي التعليم و�أنا �صغرية وبظل �أحكي
و�أعيد و�أزيد ب�أنه الواحد الزم يعي�ش كل مرحلة مبرحلتها».
تقول �سيدة عن �إجبارها على الزواج رغم رغبتها يف �إكمال حياتها التعليمية ،وكيف ت�ساهم تدخالت العائلة املمتدة
بهذا احلرمان:
« �إجبار الأهل بنتهم على الزواج وديكتاتورية الأب والأعمام بيجوزوا
البنت قبل ما ي�س�ألوها ،فبتهرب البنت من تعنيف الأهل ومرة االب،
�أنا �أهلي حرموين من �أكرت ا�شي نف�سي فيه اللي هو �أكمل تعليمي».
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جاء ذلك متواف ًقا مع ما �أ�شارت �إليه الطبيبة الن�سوية �سحر �أبو غزالة يف تو�صيفها للواقع خا�صة يف اجلانب املتعلق
بتبعات احلرمان من التعليم على الفتيات ،التي ت�صل �إىل �سل�سلة خمتلفة من احلرمان خا�صة من ممار�سة حياتها
وطفولتها:
«التعليم رغبة الكثري من الفتيات �إال �أن معظم من تزوجن يف �سن مبكرة قد
حرمن من حقهن يف التعليم .قد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �صور �سلبية منت�شرة
ترى �أنه �إذا �أمتت الفتاة تعليمها فهي بذلك �سوف تتمرد على زوجها ،وكذلك
ب�سبب اخلوف من خروج الفتاة من البيت وتكوين عالقات مع �صديقات يف
�أماكن التعليم ،حيث يعترب الأزواج �أن ال�صديقات هن م�صدر �سوء ،وفتنة لتدمري
العالقات الزوجية ،وحتري�ض الفتاة على زوجها واللجوء �إىل الطالق ،هذه ال�صور
ال�سلبية حترم الفتاة من ممار�سة حياتها الطبيعية وتقييدها يف ع�ش الزوجية
للإجناب والرتبية ،والقيام ب�أعمال منزلية وتلبية رغبات الزوج و�شهواته».
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ً
ثالثا :الهيمنة المضاعفة على الفتيات

ي�أخذ مفهوم الهيمنة �أبعادًا جديدة على الفتيات اللواتي ُزوجنَ مبك ًرا� ،إذ تتوجه جهود الرجل الأ�سا�سية للهيمنة
على ج�سد الفتاة ،هيمنة و�سيطرة ال تفهمها الفتيات يف �سنهن .و ُيعبرّ عن حماوالت الهيمنة وال�سيطرة الأوىل
بالأمل والكراهية مع تقدم العمر ،لذكرى الليلة الأوىل مع الزوج .وتدفع الهيمنة يف الثقافة اجلن�سية �إىل مزيد من
والإهانة واالغت�صاب� ،إىل جانب �أ�شكال خمتلفة للهيمنة الذكورية من خالل تعزيز الأدوار الإجنابية والرعوية
للن�ساء داخل �أ�سرة زوجها ،وخلق تبعية اقت�صادية تتولد عنها �سيطرة كبرية ،وغياب �أي ت�شاركية يف القرارات
الأ�سرية الرئي�سية.
تتج�سد عالقات القوة القائمة يف التزويج املبكر على عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بحياة الطفلة التي ال تعي ما
تعنيه م�ؤ�س�سة الزواج من عالقات و�سلوكيات تنتج منط معي�شة مرتبطة بحياة تختلف يف م�ضمونها عن جتربة
الفتاة وتوقعاتها من احلياة الزوجية ،ت�ؤكد �شابة تزوجت مبك ًرا على �أحالمها الطفولية التي حرمت منها نتاج
الهيمنة من قبل زوجها بقولها:
«نف�سي �أربط �شعري ذنبة فر�س و�ألب�س التي�شريتات
وبنطلون الكابوي ،و�أرجع زي ما كنت .ب�س املنديل
بعرف�ش �أحطه وال �ألب�سه م�ش متعودة عليه وزوجي بدو
�ألب�سه مع �إين ل�سه �صغرية».

وخالل لقاء ملجموعة مركزة مع �شابات يف نابل�س ز ّوجن مبك ًرا ،حتدثت ال�شابات عن عالقات متداخلة ت�شكل
م ًعا � ً
أمناطا للهيمنة .فتحدثت �إحدى الفتيات عن مفهوم الأبوية ،وكيف تقارب دائ ًما عالقتها مع زوجها بعالقتها
ب�أبيها .فيما �أفادت �أخرى عن كيفية ارتباط الهيمنة بكل حركتها وم�سار حياتها اليومية التف�صيلية� ،إذ و�صل الأمر
�أ ّنه تزوج ب�أخرى.
فيما قالت �أخرى �إن �أمنيتها �أن تكمل تعليمها ت�صطدم مع هيمنة الزوج على تفا�صيل حياتها اليومية وتدخله فيها،
ما يحرمها من هذا احلق ،و�أكدت �أخرى �أنها تتمنى �أن تكون عاملة ومنتجة� ،إال �أن هيمنة زوجها حترمها من العمل
وحتجب عنها هذا احلق.
ال ميكن فهم هذه العالقة دون احلديث عن عالقات القوة يف الأ�سرة وال�سيطرة الذكورية من منظور ال�شابات
يف تقبل هذه الهيمنة ب�سبب غياب م�صادر احلماية والدعم .يرى بع�ض من �أجريت معهن املقابالت �أن الزوج يف
النهاية هو احلامي واملعيل والع�شرة ،وينظرن �إىل ذلك باحرتام رغم غياب امل�شاعر واحلب والعالقة احلميمية
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بينهن و�أزواجهن ،فما متار�سه الفتيات واجب فقط .4وعند �س�ؤال غالبية من �أجريت معهن املقابالت �سواء يف
املجموعة املركزة �أو يف حاالت التوثيق عن امل�شاعر ،متحورت �أغلب الإجابات حول عدم ارتباط م�شاعرهن جتاه
�أزواجهن باحلب ،بل يف ال�شعور القائم على �أ�سا�س االحرتام الزوجي ال �أكرث.
ويف حتليلها لعالقات الهيمنة �ضمن خربتها امليدانية والعمل مع الن�ساء ،ترى الأخ�صائية االجتماعية والنا�شطة
الن�سوية «�أمينة �أ�صالن» �أن عالقة الهيمنة تتعدى الزوج والزوجة وتت�سق مع مفهوم احلماية حيث تقول:
«هناك تدخل يف احلياة الأ�سرية على ح�ساب الطفلة يدفعها للطاعة،
ينطلق هذا التدخل من مبد�أ احلماية وي�سعى لعدم تكوين فجوة بني
العائلتني (عائلة الزوج والفتاة) .وغياب العدالة يف توزيع الأدوار يف املنزل
يغرق الفتيات يف امل�س�ؤوليات والأعمال ما يحد من تكوين العالقات...تكون
عالقات الفتاة يف املحيط عالقة �سطحية ال يوجد فيها �أي تفاعل �أو ن�شاط يف
املجتمع الذي تتحدد عالقاتها فيه وفقًا ملوقف �أ�سرة الزوج �أو �أهلها».
ً
مرتبطا بعالقات
كما ترى الباحثات يف احلاالت �أن مفهوم الهيمنة يت�ضمن بعدً ا اقت�صاد ًّيا واجتماع ًّيا و�سيا�س ًّيا
القوة وال�سيطرة:
«عدم ا�ستقرار الفتاة يف �أخذ قراراتها يف الأمور اخلا�صة
بعائلتها ال�صغرية ولي�س لها �سيادة على الت�صرف يف
�ش�ؤون حياتها».
وكونها ق�ضية «تابو» مينع احلديث عنها ،ت�ضيف الهيمنة اجلن�سية الثقافية �أو العالقاتية مزيدً ا من التبعية والإهانة
والإخ�ضاع ،لتتعزز بفعل توزيع الأدوار وحجب الن�ساء عن الأدوار الإنتاجية املولدة للدخل ،وق�صر دورها على الأدوار
الإجنابية والرعوية التي تقود �إىل تبعية وهيمنة اقت�صادية يتولد عنها مزي ٌد من ال�سيطرة والتغييب عن القرارات
الأ�سرية الرئي�سية .ويف هذا ال�سياق تقول فتنة خليفة من منتدى مناه�ضة العنف �ضد الن�ساء:
4

نتائج مجموعة مركزة في نابلس عقدت في شهر تشرين الثاني من عام  2018لغرض الدراسة.
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«بع�ض الفتيات يرف�ضن العالقة اجلن�سية وميار�سنها مع ال�شريك فقط من
جانب الواجب ال �أكرث .ويف حاالت �أخرى تكون الفتيات متعط�شات لتلك
العالقات بفعل الرغبة يف العالقة احلميمة ،كونهن يف مرحلة مراهقة .ومع
الرغبة ال�شديدة يف العالقة احلميمة يكون لدى الفتيات متطلبات تهمل
وال تتم مراعاتها .يف بع�ض حاالت الزواج املبكر ال تراعى خ�صو�صية العالقة
اجلن�سية وتكون تفا�صيل العالقة احلديث الدائر مع الآخرين».
تقول �أخ�صائية �صحية وطبيبة ن�سوية عن �أثر الهيمنة اجلن�سية على الفتيات وما تولده من الآالم �سواء كانت ح�سية
�أو نف�سية �أو ثقافية �أثناء املمار�سة الأوىل للجن�س بقولها:
«يرافق العالقة اجلن�سية يف حاالت التزويج املبكر الآالم
ال�شديدة ،وال يوجد متعة وال مودة بينهم ...و�إن الطفالت
ال�صغريات يخجلن �أو يخفن من الأ�سئلة اخلا�صة من
الطبيبة الن�سائية ب�سبب مرافقة �أهل الزوج لهن».

كما يتوافق مع هذا الر�أي ما �أفادت به �شابة ز ّوجت مبك ًرا حول جتربتها للعالقة اجلن�سية يف الليلة الأوىل بقولها:
«�ضربني وح�سيت �أنه اغت�صبني لأنو كل �شيء �صار
غ�صب عني وما ح�سيت ب�أي �شعور �إال الوجع».

يعترب احلديث حول املو�ضوعات اجلن�سية من املحرمات يف الثقافة املجتمعية ال�سائدة ،ومع ذلك وبفعل الهيمنة
املعاناة يتحدث بع�ض ال�شابات عن املو�ضوع ،يف �إطار التجربة الأليمة وا�ستبطانها يف الذاكرة رغم مرور �سنوات
عدة على تلك الليلة .حتدثت �شابة �أخرى تزوجت مبك ًرا بذات ال�سياق:
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«�أنا هلأ واعية بحكي انو يومها مر علي ك�إنو اغت�صاب،
كنت �أح�س �أنو اعتداء ع اخل�صو�صية وكنت �أحكي كيف بدي
�أم�شي رجلي بوجعوين ،كنت �ضعيفة وبنية ج�سمي �ضعيفة،
وبقيت �شهر و�أنا �أقول حلماتي �أن رجلي بوجعوين».
وت�ضيف مرمي �شاللدة الأخ�صائية االجتماعية وال�صحية يف جمعية تنظيم وحماية الأ�سرة حول ال�صحة اجلن�سية
للفتيات اللواتي ُزوجن مبكرا بقولها:
«فعليًا الفتاة القا�صر ...طفلة ،وقد تكون �أع�ضا�ؤها التنا�سلية
غري مكتملة باملعنى الكلي ما ي�ؤدي �إىل حدوث م�شاكل جن�سية
متعلقة برتكيبة اجلهاز التنا�سلي نف�سه �أو بطبيعة وعي الفتاة
مباهية العالقة الزوجية ومتطلباتها ما ي�ؤدي �إىل م�شاكل بني
الأزواج ب�سبب النق�ص يف املعلومات املتعلقة باحلياة اجلن�سية».
الهيمنة الواقعة على الفتيات نتاج التزويج املبكر� ،صريورة تبد�أ من بيت �أ�سرتها
تختفي الطفولة عند الإناث يف الزواج املبكر وحتل اً
بدل منها م�س�ؤوليات متعددة ،ال ت�ستطيع الفتاة التكيف مع
امل�س�ؤوليات اجلديدة نتاج �إنهاك ج�سمها ،ولكونها �شخ�صً ا لي�س واع ًيا لهذه امل�س�ؤوليات عاجزة عن حتمل تلك
الأعباء ،ما ينعك�س �سل ًبا على �صحتها اجل�سدية واجلن�سية والنف�سية .فمن جانب ال�صحة النف�سية تتعر�ض الفتاة
ل�ضغوطات كبرية و�صدمات خمتلفة من واقع الزواج مقارنة بالأحالم التي كانت تتخيلها.
دوما على الآخرين،
تقع الفتاة بداية حتت �سلطة وهيمنة الأهل من ثم الزوج و�أهل الزوج ما يجعلها �شخ�صً ا يعتمد ً
ويجعلها تواجه الأمور التي تتعر�ض لها يف حياتها بناء على خربات من حولها وغال ًبا (خربة �أم الزوج) ،وهذا
ي�شمل تربية الأوالد �أو التعامل مع الزوج �أو �أي �أمور �أ�سرية �أخرى .ما يجعل معارف الفتاة حمدودة يف اخلربات
التي حت�صل عليها من الدائرة املتوارثة املتكررة .ومع فقدان فر�صة اال�ستقاللية لتعي�ش اخلربات اخلا�صة بها �أو
لتتخذ القرارات ،حترم الفتيات من اال�ستقالل االقت�صادي � ً
أي�ضا.
وغال ًبا ما تواجه الفتيات اللواتي رغنب يف التمرد على هذه ال�سلطة وطالنب بالطالق بيئة معادية ،غري داعمة،
خ�صو�صً ا �إذا كان لديها �أوالد؛ حيث يرف�ض والد الفتاة تربية �أطفالها عنده على اعتبار �أنه ووفق ًا للثقافة املجتمعية
ال�سائدة فالأطفال يتبعون والدهم و�أ�سرة والدهم ما يعني حرمان الأم من �أطفالها الأمر الذي يجعلها ت�شعر

29

التزويج املبكر
بال�ضعف وعدم القدرة على املواجهة ،بالإ�ضافة �إىل �شعورها بالعزلة يف الإطار املنزيل وب�أنها تابعة ب�شكل ال �شعوري
للزوج ب�سبب التبعية النف�سية واالقت�صادية� .أما عن الآثار اجل�سدية فت�شكل الأعباء املختلفة نتيجة التزويج املبكر
�إرها ًقا ج�سد ًّيا عا ًّما مع �شعورها باخلمول وعدم القدرة على �إجناز املهام ب�شكل يومي ،وبعد احلمل ي�صبح اجل�سد
�أ�ضعف ،نتيجة ا�ستباق مرحلة احلمل للن�ضج اجل�سدي للفتاة� ،إ�ضافة �إىل عدم وعي الطفالت مبراحل احلمل
وكيفية التعامل معها ما يقلل من درجة تكيف الفتاة مع احلمل �صح ًّيا وج�سد ًيا ونف�س ًّيا واجتماع ًّيا� .أما عن الآثار
اجلن�سية ،ففي معظم حاالت التزويج املبكر حتدث العالقة اجلن�سية مع الزوج دون �أي علم م�سبق عن كيفية
القيام بذلك ،ما يرتك لدى الإناث ردة فعل �سلبية ،وغال ًبا ما ت�ستمر هذه ال�صورة وهذا النمط بني الزوجني،
تقوم فيه الزوجة بدور املتلقي فقط ،ولي�س ال�شريك يف العالقة اجلن�سية ،وبذلك تكون املتعة اجلن�سية فقط لطرف
واحد هو الزوج .ونتيجة ذلك ت�ستخدم العديد من الن�ساء العالقة اجلن�سية و�سيلة لتحقيق مطالبهن باعتبارها
واع �إحدى نقاط القوة لديها� .أما العنف فهو مرتبط ب�شكل كبري بالعامل اجلن�سي ،حيث ت�صبح احلياة
وب�شكل غري ٍ
اجلن�سية للزوجة �أم ًرا �أ�سا�س ًّيا تقوم به باعتباره واج ًبا .فهي �أداة جن�سية لإ�شباع رغبات الزوج من جانب ،وربة
منزل من جانب ،ما يعر�ضها للإهمال� .أما حال رغبة الزوجة يف رف�ض الدور املفرو�ض عليها ،يتحول العنف من
النف�سي كالإهمال� ،إىل العنف اجل�سدي والعنف اجلن�سي ،الذي غال ًبا ينتهي بال�صمت نتيجة التبعية وغياب الدعم
االجتماعي ،هذا ما �أكدت عليه عايدة عي�ساوي النا�شطة الن�سوية من القد�س.
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رابعا :سيطرة وحرمان للطفولة
ً

«طول عمري نف�سي يكون عندي لعبة �ألعب فيها»
تتعدى الهيمنة املجاالت املذكورة �أعاله ،لتفر�ض ظاللها على احلياة العاطفية وعلى منط تفكري الفتيات اللواتي
ُز ّوجنَ مبك ًرا .من خالل �إمياءات خمتلفة يتم التالعب بعاطفة وم�شاعر الطفالت ،ويتم �إيهامهن �أن الزواج لعبة
تقرتن بلعبة بيت بيوت الطفولية ،تزينها الألوان البي�ضاء والفرحة .ومع قلة و�سوء التح�ضري للحياة الزوجية،
تتحول لعبة الطفولة �إىل حياة واقعها مرير ب�ألوان �سوداء وم�ستقبل غام�ض وجمهول .ومع حماولة الطفالت الت�شبث
بطفولتهن ،تدفع البيئة املحيطة وعالقات القوة الفتيات بعيدً ا عن �أحالم وممار�سات الطفولة نحو واقع جديد من
الأعباء وامل�س�ؤوليات ،فقطار احلياة دخل مرحلة تكوين �أ�سرة عمادها زوجة طفلة.
تتج�سد عملية التحول هذه يف وجدان وعاطفة العديد من الطفالت اللواتي حتدثن عنه بتعبريات تتداخل فيها
م�شاعر طفولية يف داخلها قهر و�أمل:
«كنت فرحانه ع�شان �أجاين عري�س ،وراح �ألب�س البدلة البي�ضة
و�أ�شرتي دهب».
“راح يحبني ويجيبلي هدايا وحاجات و�شوكالتات”.
“راح يجيبلي الأ�شياء اللي نف�سي فيها وي�شرتيلي �سيارة،
وي�أخذين م�شاوير ويخليني �أروح وين ما بدي”.
هذه توقعات الفتيات من الزواج املبكر ،وتعرب عن حقوقهن الأ�سا�سية يف اللعب والتعبري وممار�سة حياتهن اليومية،
وترافق م�شاعر التعط�ش للعب الفتيات يف حياتهن الالحقة ،حيث عليهن �أن يحملن م�س�ؤولية �أكرب من طاقاتهن
يف رعاية الأطفال وحمبة �أبنائهن ،وتقدمي امل�ساندة والدعم لهم ،هي م�س�ؤولية حتتاج �إىل مهارات مل يكت�سبنها،
خ�صو�صً ا مهارات التعامل مع الأطفال يف مرحلة املراهقة �أو تقدمي التعليم امل�ساند يف الأ�سرة ،حيث مل تع�ش هذه
الفتيات مرحلة املراهقة ومل يكملن تعليمهن ما يخلق حالة من ال�شعور بالعجز والإحباط ويزيد من ثقل الهيمنة
والتبعية.
�أ�شارت ال�شابات يف ور�شة نابل�س� ،إىل �أنهن ما زلن يتعط�شن ل�شراء �ألعاب طفولية واالحتفاظ بها ،بجانب �أخريات
حتدثن يف الور�شة ذاتها عن �أن ذكريات املدر�سة والطفولة ما زالت عالقة يف ذاكرةكل منهن ،و�أنهن يتمنني عودة
تلك الأيام ،فيما حتدثت �أخرى �أنها ما زالت ترى يف �أ�سرتها ً
مالذا لها وما زالت تزورها �أ�سبوع ًّيا ،حيث يحرك
امليول للطفولة املفقودة وجدا ًنا طفول ًّيا ح ًّيا داخل هذه الفتيات.
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وت�أتي نتائج تلك الور�شة لت�ؤكد على م�شاعر الطفولة واحلرمان منها ،مع طفالت �أخريات ممن ع�شن حالة التزويج
املبكر:
«كنت �أطلع من بيتي و�أروح �ألعب مع بنت اجلريان وحماتي
وجوزي يدوروا علي ويالقوين بلعب عند بنت اجلريان
علي ويحكويل �أنت متجوزة وعندك بيت عيب عليكي
وي�صرخوا ّ
�شو بيحكو النا�س عنا».

“يف بيت حماي �أوالد اخوته وخواته من جيلي كنت �أروح �ألعب
معهم ب�س حماتي مت�سكني من �إيدي وتوديني عند جوزي
وحتكيلي جوزك بدو �إياكي”.

وحتدثت النا�شطات واخلبريات الن�سويات يف ال�سياق ذاته بتوافق مع ما جاء يف روايات الن�ساء ،حيث قالت الدكتورة
مي �أبو زنط:

«يقتل الزواج املبكر الطفولة ويحرم الفتاة من
اال�ستمتاع بطفولتها ،وبعد �أن مت�ضي يف عمرها
ترجع للمراهقة املت�أخرة».
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وقالت رو�ضة الب�صري � ً
أي�ضا عن انتقال الفتاة من الأحالم وخيال الطفولة �إىل الواقع ال�صعب:

«ينقل الزواج املبكر الطفلة من عامل الأحالم واخليال �إىل
واقع �صعب� ،أكرب من طاقاتها ،ي�ؤدي بها �إىل �صدمة نف�سية
وفجوة بني ما حتلم به وتفكر فيه والواقع».

وحتدثت متخ�ص�صة �أخرى هي “�سعاد ا�شتيوي” حول ذات احلرمان الطفويل وحرمانها من التعبري ب�أب�سط
الأ�شياء و�أكرثها �صعوبة بقولها:
«الزواج املبكر يعني حرمان الفتاة من الطفولة ومن حقوقها
يف التعبري عن الر�أي والتعط�ش ل ّلعب واحلياة اليومية ،وحتمل
م�س�ؤولية �أكرب من قدراتها ،وال يوجد لديها مهارات و�أ�ساليب
للرتبية لأنها كانت حمرومة من الرعاية العائلية و�أ�صبحت
م�س�ؤولة عن بيت و�أطفال».
وجنمل هنا بحديث لفتاة عن طفولتها ،تكاد ال تفهم ال�سياق اجلديد املعي�ش ،تعتب على �أمها لأنها مل تعمل على
توعيتها من جانب ،ومن جانب �آخر تك�شف �إحراجها من الت�سا�ؤل �أو احلديث عن خ�صو�صيات ما زالت ال تفهمها:
«كنت زعالنة كتري من �أمي وعتبانة عليها لأنه ما كان �إيل وقت
معها ،ح�سيت ملا تزوجت �أنو انتهت عالقتي فيها ب�سب �شغلها
الطويل وبيوم الزيارة الأ�سبوعية املخ�ص�ص لأهلي كنت �أروح
عند �أختي الكبرية ،ب�س كنت �أحترج منها وما كنت �أ�شاركها بكل
الأ�شياء اخلا�صة اليّ (التي) كنت بحاجة �أ�س�أل عليها».
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ال�سيطرة وامتداداتها بالأ�سرة املمتدة:
يقرتن مفهوم ال�سيطرة بتملك الزوج للفتاة التي ُز ّوجت مبك ًرا ،وغال ًبا ما يتجلى ذلك ب�سطوة وهيمنة ذكورية.
متتد ال�سيطرة لت�شمل الأ�سرة املمتدة ،وتتمثل فيما تفر�ضه الأ�سرة من قيود على حرية الطفالت وحرمانهن من
التعليم ،واخلروج من املنزل دون �سبب وجيه و�إذن م�سبق ،وما ميكن �أن يرافق ذلك من عنف نف�سي وج�سدي ميكن
�أن متار�سه �أطراف خمتلفة من الأ�سرة (ك�أم الزوج و�أخته ،و�أب الزوجة و�إخوتها الذكور) ،حيث تت�صل �أ�شكال
ال�سيطرة بالتحكم يف تفا�صيل احلياة� ،سواء اجلن�سية �أو احلمل والوالدة والعالقة مع الأبناء والأزواج.
ي�شكل مفهوم الواجب �أ�سا�سً ا يف تكوين العالقات العاطفية والوجدانية واجلن�سية للفتاة التي زوجت مبك ًرا .يبد�أ
أ�سري تتم �صياغة تفا�صيله بخيال وجموح ذكوري غال ًبا ما يفتقر
التعامل مع العالقة اجلن�سية على �أنها واجب � ّ
للمعرفة الأ�سا�سية عن العالقات اجلن�سية .وت�ؤكد �شابة ُزوجت مبك ًرا:
«كنت �أخاف من جوزي �أول ما �أ�شوفه دخل الغرفة �أروح �أتخبى
باخلزانة».
وعلى اعتبار �أن اجلن�س والعالقة الزوجية واجب تقول فتاة
�أخرى“ :انا ما كنت �أنام جنب جوزي لأنه بدي هيك ب�س لأنه
واجب علي”.
وتفيد مرمي �أبو تركي النا�شطة يف مناه�ضة العنف �ضد الن�ساء يف ذات الق�ضية:

«بداية الزواج ت�شعر الفتاة بال�سرور على الف�ستان والذهب وبعد
فرتة يتدنى �أثر قيمته على حياتها وخ�صو�صًا عند مقارنة نف�سها
مع �صديقاتها يف املدر�سة».

وميكن �أن ّ
نلخ�ص با�ستخدام ما �أفادت به النا�شطة املقد�سية ،عايدة عي�ساوي حول تبخر �أوهام الطفولة نتيجة
ال�سلطة عليهن ،ودخولهن معرتك احلياة ب�صعوباتها بقولها:
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«تعي�ش الغالبية العظمي من البنات اللواتي ُي َ
زوجن مبك ًرا حالة من الوهم
�أن الزواج هو املحطة لتتحقق فيها �أحالمهن .وتكت�شف الفتاة بعد الزواج
بفرتة ق�صرية جدًا � ّأن كل �أحالمها حرب على ورق ،وتكت�شف �أن الزواج ي�ضعها
حتت ال�سيطرة والهيمنة ويفر�ض عليها م�س�ؤوليات كبرية� ،أكرب و�أعقد من
ت�صورها ،وي�ضعها يف واقع اجتماعي واقت�صادي �أ�صعب من الواقع الذي
عاي�شته يف �أ�سرة والديها .وك�أنها انتقلت من عائلة فقرية �إىل عائلة �أفقر
تظنّ �أنها �ستزيد من الفقر يف الأ�سرة اجلديدة».
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خامسا :العنف :عنف مركب يطال كافة جوانب حياة الفتيات
ً

تواجه الفتيات اللواتي ُز ّوجن مبك ًرا عن ًفا مرك ًبا ،يطال جوانب حياتهن املختلفة ،حيث ال ميكن احلديث عن التزويج
املبكر دومنا احلديث عن العنف ب�أ�شكاله املختلفة .فالق�ص�ص والروايات اليومية املليئة باحلكايات الأليمة التي ما
زال بع�ض ال�سيدات ترويها على الرغم من مرور ثالثة �أو �أربعة عقود على زواجهن ،متثل �شاهدً ا على العنف ،وتبقى
ق�صة التزويج بكل تفا�صيلها وحمدداتها را�سخة يف ذهنية الن�ساء ،وخا�صة جتربة الليلة الأوىل وطريقة تعاطي
الزوج مع ج�سدها .ومن جتارب ه�ؤالء الفتيات ،متثل ليلة الدخلة ليلة القتل لطفولتهن ،فر�ضت بعدها م�سار حياة
مليئة باخلوف وعدم الأمان ،وما يرتتب على اخلوف والهروب من احل�س باحلرمان املت�صل بتحديات يومية حلياة
تكاد تكون ب�شخو�صها وتفاعالتها كوابي�س ي�صعب ت�صديقها.
قالت �سيدة ُز ّوجت مبك ًرا:
«يف يوم عر�سي كانت كل النا�س فرحانة و�أنا يف عامل تاين م�صدومة
م�ش عارفة �شو اللي بدور حويل�.أجت وحدة من قريبات العري�س
بت�س�ألني �شو خايفة؟ اطلعت عليها با�ستغراب ،حكيتلها يعني من �شو
بدي �أخاف ،لأين ما كنت �أعرف �شي عن ليلة الدخلة ،و�أمي ما حكتلي
�شيء عنها ،لأنه عيب وما ب�صري .ب�س العري�س كان بيعرف ،كانت ليلتي
�صعبة كتري من الوجع ...من هاي الليلة بل�شت معاناتي مع زوجي».
كما ترى حالة �أخرى �أن العالقة اجلن�سية بد�أت ت�شكل عن ًفا خمتل ًفا يف حياتها ،وتر�سم م�سا ًرا من العنف طال
جوانب حياتها املختلفة بقولها:
«املجتمع عنا بيفر�ض على الوحدة تلبي رغبة زوجها يف ليلة الدخلة
حتى لو كانت تعبانة ونف�سيتها متحطمة.كنت طفلة ،خفت قمت �أ�صرخ
و�أعيط ،وهو يقول يل ما ت�صرخي وال تعيطي .منت بعد هذه الليلة،
واملفرو�ض ح�سب العادات عندنا ،بعد � 3أيام يجامعني مرة �أخرى ،لكن
�صحيت ال�صبح لقيت واحد فوقي!”.
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وللعالقة اجلن�سية غري ال�سوية مع الطفالت تبعات تلت�صق بالعنف اجلن�سي ،خا�صة �أن الفتيات يتحدثن عما مت
معهن من عمليات اغت�صاب ،وما ت�ؤكد عليها ر�ؤى اخلبريات الن�سويات بقول رو�ضة الب�صري:
«تتعر�ض الفتاة لالغت�صاب من قبل زوجها وال�ضرب والعنف
اجل�سدي ،ومن املمكن �أن يحدث لها �إعاقة دائمة �أو م�ؤقتة،
ويوجد بع�ض احلاالت التي تعر�ضت من قبل زوجها لل�ضرب
بال�شاكو�ش ،و�أي�ضًا تتعر�ض للإهانة وتقليل من قيمتها الإن�سانية
وي�شكك يف �سلوكياتها».

وت�ضيف �سعاد ا�شتيوي حول ال�صدمة التي تتعر�ض لها الفتيات بقولها:
«الفتاة تتعر�ض ل�صدمة نف�سية واملفاج�أة وعدم
معرفة بالعملية اجلن�سية وينتج عن ذلك
نزيف و�أمرا�ض تنا�سلية».

كما حتدثت مي �أبو زنط عن تلك العالقة غري ال�سوية ،التي حتمل � اً
أ�شكال خمتلفة من العنف بالقول:
«عدم دراية الطفالت ال�صغريات بالعالقة اجلن�سية وتبعياتها،
يعر�ض الفتاة لنزيف ب�سبب عدم الوعي بكيفية املمار�سة وي�ؤدي
ذلك �إىل عدم الو�صول �إىل حالة الذروة اجلن�سية .وحدوث
العالقة يف �أماكن حمرمة ويف �أوقات الدورة ال�شهرية ما
ي�صاحبها من �أمرا�ض خطرية لدى الطرفني».
للعنف تبعات خمتلفة على تفا�صيل احلياة ،تطال كافة تفا�صيل حياة الن�ساء ،وت�شمل اجلوانب النف�سية واجل�سدية
واجلن�سية واالجتماعية واالقت�صادية عن ًفا مرك ًبا ال تعرف تفا�صيله �إال الن�ساء اللواتي ُز ّوجنَ مبك ًرا ،تقول �سيدة:

37

التزويج املبكر

«ي�سكر علي الباب وما ي�س�أل عني باليومني والتالتة ،وممنوع �أت�صل او �أ�س�أل عنه،
وملا كنت �أحكيله �إين بخاف �أقعد بالبيت حلايل ،و�أقعد �أحكي �أنا و�إياه �إنه �إيل حقوق
عليه ،كان يع�صب وي�ضربني وكانوا �أهلي يت�صلوا وما �أحكي �شيء ،قلت بيتغري.
واجلهاز اللي بتوا�صل فيه مع �أهلي ،كان من �أهلي� ،أخده مني وباعه غ�صب عني.
عرفت �أنى حامل ،وكان حارمني الأكل وما كان يف معه م�صاري،وكل ما �أطلب منه
�شيء يقول يل ما معي م�صاري� .ضليت متحمله و�أحكي بيتغري ،م�ش حلوة �أروح عند
�أهلي بعد �شهر مطلقة .ا�شتهيت اجلوافة و�أنا حامل قعد ي�صرخ و�شو بتطلبي مني
هيك طلبات ما معي �أجيبلك».

وللعنف دائرة مركبة �أخرى من حيث حتكم العائلة املمتدة بتفا�صيل حياة الفتيات ،حيث �شكل هذا م�سا ًرا جديدً ا
من العنف الواقع على تلك الن�سوة اللواتي ُز ّوجنَ مبك ًرا ،حتدثت �سيدة �أخرى عن جتربتها:

«كانت بنت حماي املطلقة بتتدخل بكل �شيء بالبيت وبالأكل
وباللب�س وبالطلوع ،الزم الكل ي�ؤخذ ر�أيها ور�أي حماتي و�إخوتها
ما ب�سرتجوا يحكوا معها .و�إذا ما رديت على حماتي وبنتها
بيقاتلوا علي وي�شكوا لزوجي عني وهو يع�صب علي وي�ضربني».

وتت�صل يف �سياق الأ�سرة املمتدة ممار�سات من الهيمنة والعنف �ضد الطفالت اللواتي ُزوجن مبك ًرا ،تلك الهيمنة
الت�صقت ب�إق�صاء وا�ستبعاد رافقه عنف ح�سب رواية �إحدى الفتيات:
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«ع�شت مع دار حماي بنف�س البيت ،كانت حماتي تنبه علي ما ا�ضحك
ب�صوت عايل ،ال �أحتدث ب�صوت عايل لأن �أوالد وبنات حماتي اللي
عاي�شني معنا بالبيت م�ش متزوجني ،كان حجر (عزل) مفرو�ض علي
ومفرو�ض علي طريقة اللب�س يف البيت ،والغ�سيل ممنوع ينغ�سل مع
مالب�س باقي العائلة .بتغ�سليه على �إيديك!!» .النو غ�سيلنا «جن�س!»
بر�أيهم والزم ينغ�سل حلاله».

وحتدثت �أخرى حول العالقات مع �أهل زوجها ،وتدخلهم املبا�شر
وغري املبا�شر بتفا�صيل حياتها مع زوجها بقولها:
“كان دائما بيني وبني دار حماي م�شاكل وكانوا دار حماي يتدخلوا
يف ،وجوزي كان مينعني �أحكي مع اجلريان ومنعني �أروح على دار �أهلي،
�أنا كان جوزي يحدد يل عدد املرات اللي �أطلع فيها من الدار”.

كانوا م�ضغوطني �أو ال يوجد معهم مال �أو دون ق�صد يعنفوهن» .كما �أ�شارت �إىل �أنه يجري تغييب املر�أة املتزوجة
مبك ًرا،لأنها ال متلك ال�سلطة وال القدرة على اتخاذ �أي قرارـ ويتم حتديد الأمور من خالل عالقة العائالت بع�ضها
ببع�ض.
ومل تقت�صر ممار�سة العنف على احليز اخلا�ص للأ�سرة بل متتد حليز الأ�سرة املمتدة ،كما تروي تلك ال�سيدة عن
�أ�شكال العنف املمار�س �ضدها من قبل زوجها:
«مرة كنت عند دار �سلفي �سهرانة وطلب جوزي مني �إين �أنزل �أعبي
البانيو مي �سخنة ،وانا حكيتلوا خلينا قاعدين ل�سه بدري� ،إال هو
قام �ضربني بوك�س على منخاري و�صار معي نزيف و�أخدين على
امل�ست�شفى ،وملا �س�ألوين بامل�ست�شفى من اي�ش حكيتلهم وقعت عن
الدرج».
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وميكن ا�ستخدام ما روته فتاة �أخرى حول �أ�شكال العنف املركب كا�ستخال�ص لهذا اجلانب بقولها:
«كان ي�ضربني ملا ميار�س معي اجلن�س وملا
يطلب مني �إ�شي ما بعرف �أعمله يف العالقة كان
يعاملني بعنف».
طفولة خائفة ومتقبلة للعنف:
تُدفع الفتيات لتقبل العنف املمار�س �ضدهن بطرق خمتلفة ،مبا فيها التطبيع من خالل مترير جتربة الطفالت
الأخريات خا�صة �إن كن قريبات من الدرجة الأوىل .فت�صبح �إ�سرتاتيجية الذود عن النف�س ،تقا�س من خالل جتارب
الأخريات ،فعلى �سبيل املثال �شكلت جتارب الطالق واالنف�صال لأخريات ،درو�سً ا كان على الفتيات معها �أن يعملن
على تقبل الواقع دومنا حماولة لأي تغيري فيه حتى ينجني من نتائج الطالق ،وحتدثت الن�ساء عن ا�ضطرارهن
التحمل وعدم اللجوء للتغري .تقول �شابة:
«كنت دائما �أن�ضرب من زوجي وكل ما �أ�س�أله ليه بتغيب عن
البيت ي�ضربني ويهيني وكان م�ش من حقي �أحكي و�أعرب
عن ر�أي .وعلى الطالعة والنازلة �ضرب ويع�صب ب�سرعة
علي وكان يتعاطى خمدرات وحارمني من الأكل وما �إيل
�أي حقوق �أطالب فيها».
وت�ؤكد خبرية جمموعة من النا�شطات الن�سويات وعملهن املبا�شر بحقوق الن�ساء على ما تقدمت به الن�سوة اللواتي
ُز ّوجن مبك ًرا ،تقول �سمر هوا�ش:
«زيادة العنف املمار�س على الفتيات من قبل الزوج وانتهاك
�أج�سادهن بال�ضرب املربح يف بع�ض احلاالت يلحق الأذى
اجل�سدي والنف�سي بهن ...وهروبهن من الواقع ومطالبتهن
بالطالق خيار للهروب من امل�شاكل».
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كما حتدثت خبرية ومتخ�ص�صة �أخرى “�سعاد ا�شتيوي” عن �أ�شكال التع�سف التي ترافق حياة الن�ساء التي تت�سم
بالإهانة والإذالل ت�صل �إىل حد الطالق بقولها:
«�إن الفتاة تهان من قبل الزوج وي�صفها بالغبية لأنها ال تفهم
متطلباته وتنتهي بال�ضرب والطرد من البيت والطالق .ومن
املمكن �أن يتزوج عليها ويبقيها خادمة للعائلة والزوجة الثانية .هي
من تنفذ احتياجاته ويجردها من �إن�سانيتها و�أن تكون رهن تفكريه
و�شكه و�أمرا�ضه النف�سية وين�سى �أنها �إن�سانة ،ويف بع�ض الأحيان
ت�ست�سلم لت�سرت نف�سها ،وميكن �أن تتعر�ض للقتل من قبل الزوج».

وترى الباحثات امليدانيات من خالل حوارهن مع الن�ساء� ،أن من �أهم �أ�سباب تنامي العنف الأ�سري �إ�صابة الزوج
ب�أحد الأمرا�ض النف�سية غري املعلن عنها ،وافتقاده مهارة التعامل مع الآخرين ،بالإ�ضافة �إىل النظرة اخلاطئة
للزوجة ،ومن �أنواع هذا العنف :العنف اللفظي واجل�سدي واجلن�سي والإيذاء النف�سي واخليانة الزوجية وال�شعور
الدائم باخلوف والقلق واالكتئاب والتهديد بالطالق .وت�ضيف الباحثات امليدانيات �أن الطفالت غري مدركات
للعنف الذي ميار�س �ضدهن ،وي�صبح الأمر لديهن روتي ًنا يوم ًّيا اً
متقبل خا�صة مع غياب و�سائل الدعم واحلماية
لتلك الفتيات.
وتدعم الباحثات ا�ستنتاجاتهن بتوثيق حلالة �ضمن �إفادتها حول عملية الطاعة العمياء يف الثقافة املتقبلة جمتمع ًّيا،
الثقافة التي ترتبى الن�ساء من خاللها على الإذالل واخلنوع:
«بعد �أ�سبوع �أجت �أمي و�أخي واخواتي لزيارتي فحدثت �أمي
و�أخواتي عن �ضربه يل قالوا يل عادي كل الزالم (الرجال)
بي�ضربوا ن�سوانهم ب�س املهم �إنت تكوين مطيعة لزوجك
وحلماتك هم �أهلك م�ش �إحنا».
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�صراع �أ�سري �ضحاياه الن�ساء:
تتو�سع دائرة العنف التي تواجه الفتيات وتت�صل بدائرة ال�صراع املت�شكلة ،ب�شكل خفي وعلني ،بني �أهل الزوج و�أهل
الزوجة ،غال ًبا ما تكون الفتيات املُز َّوجات مبك ًرا ال�ضحية الأوىل لهذا ال�صراع .فهناك طفالت ع�شن مع الأ�سر
املمتدة وكافة الإ�شكاليات داخل تلك الأ�سر وال�صراع بني الأ�سرتني يرتد على الفتيات (الطفالت) وب�شكل خا�ص
اللواتي يع�شن يف �إطار الأ�سرة املمتدة ،وتكون تبعات ال�صراع م�ضاعفة على الفتاة ومن اجلانبني �أ�سرتها و�أ�سرة
الزوج.
كما يتمو�ضع ال�صراع بني الزوجة و�أ�سرة زوجها وك�أن تلك العالقة تقوم على قمعها والتحري�ض عليها ،يتبع هذا
التحري�ض مواقف وممار�سات مت�س الطفلة يف جوانب حياتها املختلفة .وجتا َبه العديد من الفتيات ،منذ اليوم
الأول ،ب�أمناط متييزية وا�ضحة �سواء ب�سبب فقر �أ�سرهن �أو مكان �إقامتهم «الفالحة» ،حيث ي�شكل ذلك متييزًا
اقت�صاد ًّيا وجهو ًّيا ،هي ع�شائرية تتكون معها هويه التعاي�ش ،ما ي�ضيف على الفتيات �أعباء جديدة .ونورد هنا
�شهادات تعرب عن النظرة الدونية للذات وعن مدى العنف التمييزي:
«نيالك �أخدتي مدين مني قدك».
“ع�شان جيت من القرية بظلهم يعايروا فيي”.
“بظلهم يعايروين بظروف �أهلي و�أو�ضاعهم ال�صعبة”.
ونورد هنا ر�أيًا للنا�شطة رو�ضة ب�صري“ :يلج�أ الأهايل �إىل تزويج
الفتاة حلل م�شاكل اقت�صادية وهي حلول وقائية م�ؤقتة �سرعان ما
تنفجر”.
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سادسا :التبعات الصحية على األم وطفلها
ً

ترافق حياة الفتيات والقا�صرات اللواتي ُز ّوجنَ مبك ًرا تبعات �صحية خمتلفة ،يكون لها انعكا�سات مبا�شرة على
حياة �أطفالهن �صح ًّيا ونف�س ًّيا .منها ما هو مرتبط ب�صحة الأطفال لأمهات مل يكتمل منوهن النف�سي واجل�سدي
بعد ،ومنها ما هو مرتبط باملهارات والقدرات على التن�شئة والتغذية والرتبية وتنعك�س على �صحة الأطفال ،وقد
ت�صل �إىل حد الإعاقة.
ذكرت طبيبة ن�سوية متخ�ص�صة من اخلليل ما يرتبط بالواقع ال�صحي للفتيات اللواتي يز ّوجنَ مبك ًرا بقولها:
«تكون ال�صحة النف�سية واحلالة اجل�سدية �ضعيفة وال تعي الفتاة ما يدور حولها.
غالبًا ما تكون البنت مكتئبة ،ب�سبب الإرهاق جل�سدها وهرم ج�سمها ب�سبب احلمل
املتكرر .ال تعرف بع�ض الفتيات ماذا تفعل يف ليلة الزفاف ،ما يجلب لها املعاناة
وامل�شاكل ،واجهنا حالة كان فيها غ�شاء البكارة مطاط ًّيا وال تعلم الفتاة ماذا تفعل..
كان ي�أخذها زوجها �إىل الك�شف وهي ال تعلم ماذا يدور حولها ويوجد فتيات يعانني
من م�شاكل احلمل بتنزيل اجلنني مرة �أو مرتني ب�سبب عدم حتمل ج�سمها للحمل.
كل هذا يجعل الفتاة عر�ضة حلديث احلماة وانتقاداتها حيث حتكي عن الفتاة كل
�شيء يخ�ص حياتها اجل�سدية».

وملرحلة احلمل املبكر خماطرة على الن�ساء كالت�سمم ،والإجها�ض .حيث ي�ؤ�س�س التزويج مبك ًرا لت�أريخ مر�ضي
وواقع �صحي للن�ساء ك�أمرا�ض القلب وال�سكري �إىل جانب الأمرا�ض النف�سية والع�صبية،كما يرافق م�سريات احلمل
والوالدة انتهاك جل�سد املر�أة عالوة على الأمل النف�سي ،وتفا�صيل حياتية ي�صاحبها الفقدان وال�سواد الذي ما
زال حا�ض ًرا يف ذاكرتهن� .إن ما تتعر�ض له الن�ساء من خماطر �أثناء احلمل ،مع غياب �أية م�س�ؤولية �أو رعاية
�أ�سرية خا�صة من الزوج يف ظل املخاطر التي تتعر�ض لها الزوجات ،له �أبعاده وجتلياته يف حياة الن�ساء اجتماع ًّيا
ونف�س ًّيا و�صح ًّيا واقت�صاد ًّيا .بجانب تلك التحديات الآالم املرتافقة حلاجة التن�شئة والرتبية للأطفال ،خا�صة يف
ظل مع�ضلة كيفية رعاية طفل �أو طفلة من �أم طفلة!...
ون�ستدل بذلك على ما قالته �سيدة ُز ّوجت مبك ًرا بقولها:
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«�أنا متزوجة �صغرية ،خلفت �أول بنت ما عرفت كيف �أتعامل
معها وال �أهتم فيها ،كان زوجي يدير بالو عليها وحماتي،
حتى ملا تفيق بالليل ما كنت �أفيق �إلها وما ح�سيت �إين �أجنبت
�إال ملا جبت الطفلة الثالثة لأين كنت �أكرث وعي و�صرت
ب�أعرف �شو الإجناب».
وتتواىل �شهادات الن�ساء يف هذا ال�سياق حول �صعوبة تعامل طفلة مع طفل مولود لكل �أ�شكال الرعاية ،والتعاطي مع
احتياجاته اجل�سدية والنف�سية والتغذوية والعاطفية واحل�سية:
«ملا ابني عيط �أتركه يعيط لأين م�ش عارفة لي�ش قاعد بعيط»
“ما قدرت �أر�ضع ابني من �صدري لأين ما بعرف كيف”
“ماكنت �أعرف �أعمل ا�شي البني و�أتركه بال�ساعات يعيط وما �أقبل �أحمله”
“�أنا ابني ملا يبل�ش يعيط ب�صري �أعيط معه”
“�أنا كنت �ألعب مع ابني ك�أنه لعبتي”
“ملا حملت كنت مب�سوطة من �إنه راح يجيني ولد وراح يكون قريب مني زي �أهلي”
“�أنا ب�س وعيت ع ابني التالت ب�س خلفته ..والدي اللي قبل ما كنت واعية عليهم”
“�أنا كنت �أخاف �أم�سك ابني �أول ما خلفته”
نورد هنا ما ذكرته النا�شطة الن�سوية عايدة عي�ساوي عن تفا�صيل هذا الواقع مع تداخالته املختلفة على حياة
الن�ساء:
«تتنقل الطفلة يف الزواج املبكر من �أ�سرة ممتدة لأ�سرة ممتدة �أخرى ،ما يجعلها تنتقل من
�سلطة �إىل �أخرى ،تبقى فيها التابع مع م�س�ؤوليات �إ�ضافية ،فهي ال تخدم الزوج فقط بل �أهل
الزوج ب�شكل كامل .كما �أنها ال متلك اال�ستقالل الذاتي واتخاذ القرار يف احلياة الزوجية،
فغالبًا ما ُيفر�ض عليها القرار من قبل الزوج و�أهل الزوج حتى يف م�س�ألة الإجناب وتربية
الأطفال ،ما ي�شكل عالقة غري �سوية مع �أطفالها نتيجة ال�سلطة الواقعة عليها من جانب،
وقلة الوعي جتاه الأطفال من جانب �آخر».
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“�..........أما بالن�سبة للتفاعل مع املحيط االجتماعي والأهل ،ف�إنه
ونتيجة الزواج املبكر ،تتحمل الفتاة م�س�ؤوليات �إ�ضافية و�ضغوطات
خمتلفة يتم التكيف معها ب�شكل تراكمي ،يدفع الفتاة �إىل ح�صر
ن�شاطها باملنزل ،ما يبعدها عن العالقات االجتماعية الأ�سرية .يف
بع�ض احلاالت ،متنع الفتاة من تكوين عالقات اجتماعية �أو من زيارة
�أهلها .وبذلك ُتدفع الفتاة نحو عالقة قائمة على ال�سلطة والتبعية
ب�شكل غري وا ٍع”.
وحتدثت يف هذا ال�سياق � ً
أي�ضا �سعاد ا�شتيوي عن فجوة العالقات الأ�سرية ببعدها العالقاتي بني �أهل الزوجة والزوج
بقولها:
«�إن كانت هناك فجوة يف العالقة بني �أهل الزوج والفتاة ،ف�إن
على الفتاة �أن تلغي عالقتها مع �أهلها اً
نزول عند رغبة �أهل
زوجها ،حتى و�إن كانت عالقتها مع �أهلها �أقوى و�أكرث متانة،
عك�س عالقتها ب�أهل زوجها .وال توجد عدالة يف توزيع
الأدوار بني الأ�سرتني».

�أما الأخ�صائية والنا�شطة فتنة خليفة ،فتتحدث عن الأعباء املختلفة التي ترافق حياة الطفالت ،وما ي�شوبها من
حتديات و�إ�شكاليات يف ظل �سياق ثقايف واجتماعي قامع للفتيات ،بقولها:
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«كون ه�ؤالء الطفالت يف مرحلة املراهقة ف�إن ذلك يعني حالة من التمرد ،وعدم ا�ستيعاب
�أهل الزوج والزوج لهذه املرحلة يقود �إىل امل�شاكل بني الأطراف ،وي�ؤدي �إىل زيادة يف العنف
املمار�س على هذه الفتاة من �أهلها و�أهل الزوج ،وتت�صاعد ال�ضغوط حتى تن�صاع الفتاة
�إىل الأوامر واملتطلبات امللقاة على عاتقها ،ويف �أغلب احلاالت تتعر�ض الفتاه �إىل ال�ضرب
اجل�سدي والعنف اللفظي ،وال يهتم الأهل املت�صارعون بالعامل النف�سي لتلك الفتاة .يف
�أغلب احلاالت تتكيف الفتيات مع الواقع الذي وجدن فيه نتيجة ل�ضغوط الأهل على الفتاة
للت�أقلم مع العادات والتقاليد املتبعة يف املجتمع ،وبذلك يتم ر�ضوخها لأوامر الزوج و�أهله.كي
تتجنب و�صمة العار التي تلحق بالفتاة حال قررت التمرد على الواقع �أو االنف�صال باعتبار �أن
الطالق اً
مثل جرمية بحد ذاتها يف حق الفتاة و�أهلها يف معتقدات املجتمع والأهل».
وحتدثت الفتيات حول م�أ�ساة احلمل والإ�شكاليات التي تواجههن ومقاربتها بعنف احلياة والأ�سرة ،حيث �أ�صبح
أي�ضا اً
احلمل � ً
�شكل من �أ�شكال العنف اجلديدة التي تقع الن�ساء �ضحاياه ،بالرغم من التبعات النف�سية وال�صحية
الذي يقبعن فيه ،ي�ضاف �إىل ذلك تبعات عنفية من �أهل الزوج والبيئة املحيطة ،بجانب بيئة وظروف الوالدة
بحد ذاتها .حيث �أ�شارت �إىل ذلك الفتيات املُز َّوجات مبك ًرا و�شاطرتهم القول ذاته خبريات يف ال�صحة الإجنابية
واجلن�سية واحلقوقية ،ونورد هنا بع�ض االقتبا�سات من �أقوالهن:
«كل يوم م�شاكل و�إهانات وم�سبات و�ضرب ،حلد ما خ�سرت
اجلنني اليّ يف بطني وهو بي�ضرب يف� ،أخذوين على
امل�ست�شفى والدكاترة عملوا الالزم وقالوا للدكاترة �إين
وقعت عن الدرج”.

“مبوعد والدتي ما كنت �أعرف معنى الوالدة وكيف تولد املر�أة،
�شعرت بوجع يف بطني وظهري ونزلت “مية الرا�س” وكنت �أغت�سل
و�أرجع �أنام .بعد ذلك �سمعتني حماتي ب�أ�صرخ ،قالت يل “اهلل يزلك،
يك�سر خاطرك يل ما قلتي” ذهبنا �إىل امل�ست�شفى ،املمر�ضة �صرخت
عليي”.
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“تزوجت ع  14و�أجنبت ع  15وتعر�ضت لت�سمم حمل وكنت �أنا
بدار �أهلي و�أبوي �أخدين ع م�ست�شفى و�آخر �صوت �سمعته قبل
ما �أفقد الوعي متوتي�ش يابا و�أنا ما كنت بعرف �أنو هذا ت�سمم
حمل �إال بعد ما �صحيت من الغيبوبة”.
وتتوافق �آراء الفتيات مع اخلبريات ،حيث تتحدث عن هذا املو�ضع قابلة �صحية يف القد�س بالتبعات ال�صحية
والنف�سية على الطفالت يف مرحلة احلمل والوالدة بقولها:
«البنت التي تتزوج زواجًا مبك ًرا يكون ج�سدها اً
هزيل و�ضعيفًا.
كما �أنه �أثناء الإجناب ،الكثريات منهن يفقدن �أطفالهن .كما
�أن للإجناب يف مقتبل العمر على الفتاة �أث ًرا نف�سيًا ،ومنهن
من تدخل يف حالة اكتئاب ما بعد الوالدة وال يقدرن على
التعامل مع �أطفالهن».
وحول تبعات الأخطار والعواقب التي حتدق بالطفلة ومولودها يف ظل التزويج املبكر ،والتي ت�صل يف �أحيان عدة �إىل
تهديد على حياتها ،جنمل ب�أقوال الطبيبة املخت�صة مي �أبو زنط:
«هناك خطورة كبرية على الأم والطفل ب�سبب قلة الوعي يف مو�ضوعات احلمل والوالدة،
مثل عدم اهتمام الأم بغذائها ونظافتها ال�شخ�صية ،وهذا من عواقب الزواج املبكر
للفتيات .تنعك�س قلة املعرفة على الإخالل يف مبادئ ال�صحة الإجنابية الأ�سا�سية،
وت�ؤدي �إىل غياب اال�ستعداد النف�سي واالجتماعي للتعامل مع الأطفال .بالإ�ضافة �إىل
ذلك تتعر�ض الفتيات �إىل املخاطر الطبية املبا�شرة للحمل املبكر وما يرافقه من والدة
مبكرة ،وارتفاع احتماالت موت الأم لعوامل اخلطورة املتعلقة ب�صغر عمر احلامل وزيادة
احتمال حدوث الوالدة املبكرة قبل ا�ستكمال الأ�شهر الرحمية الت�سعة ،وارتفاع احتماالت
حدوث امل�ضاعفات �أثناء الوالدة وقلة وزن الوليد ،وزيادة احتمال حدوث الإجها�ض
وموت الطفل داخل الرحم».
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سابعا :إستراتيجيات التأقلم مع الحياة وليس التغيير فيها
ً

«حتاول الفتاة قدر امل�ستطاع �أن تر�ضي بيت الزوج والزوج نف�سه» (طبيبة ن�سوية من اخلليل).
تولد املعاناة حتد ًيا ذات ًّيا �أو تقود للخنوع والتطبيع مع احلياة .يف بحثها عن �إ�سرتاتيجيات للت�أقلم مع احلياة
اجلديدة حتاول الفتيات �إيجاد توازنات وخمارج ل�شبكة كبرية من العوامل والعالقات املعقدة املرتابطة فيما بينها،
فالفتاة �أ�سرية للواقع الذي تعي�شه �أ�سرتها ويتفاعل مع ال�سياق االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي والثقايف املعي�ش،
ومن جهة �أخرى عليها �أن تت�أقلم مع معي�شة وا�شرتاطات �أ�سرة زوجها ،ويف كلتا احلالتني لديها معرفة وخربة
حمدودة ،وال يوجد من ي�سندها ويحميها ،وعليها البحث عن التوازن و�إيجاده ،وعليها �أن تبحث عما يبقيها على
توا�صل مع �أ�سرتها وميكنها من التفاعل الإيجابي مع �أ�سرة زوجها ،ومن تكوين �أ�سرة خا�صة بها .ت�شري عملية
التوثيق �إىل توجه �أغلب الفتيات نحو الإ�سرتاتيجيات التي ت�ساعدهن على التعاي�ش مع الواقع اجلديد مع العجز
عن �إيجاد �إ�سرتاتيجيات لتغيري احلياة نف�سها ،رغم ما تت�ضمنه �إ�سرتاتيجيات الت�أقلم من معاناة و�آثار �سلبية على
معي�شة الفتيات املُز َّوجات مبك ًرا وعلى م�ستقبلهن وم�ستقبل �أ�سرهن.
ترتبط �إ�سرتاتيجيات الت�أقلم الأ�سا�سية بتقبل الواقع على عالته ،والتعاي�ش معه دومنا حماولة تغيريه ملا تن�ضوي
عليه عملية التغري من خماطر ميكن �أن تكون قاتلة يف غياب �أنظمة وهياكل احلماية االجتماعية.
تتمحور �إ�سرتاتيجيات الت�أقلم املتبعة من قبل الفتيات حول ال�صمت وال�سكوت والإذعان وتقبل املعاناة بفردية دون
تبعات على �أ�سرة الفتاة .كما دللت عملية حتليل حاالت التوثيق املختلفة �أن قلة من احلاالت لديها حماولة للتوجه
نحو �إ�سرتاتيجيات املجابهة واملقاومة ورف�ض الواقع� ،إال �أن الكثريات مل يتمكنّ من امل�ضي يف هذا الطريق دون دعم
وحماية ،وا�ضطررن �إىل اللجوء لإ�سرتاتيجيات الت�أقلم والتكيف ،وا�ستخدمت حماوالتهن كو�سيلة �أو �أداة تفاو�ضية
مر�ضية للأطراف ت�ساهم يف تخفيف الواقع امل�ؤمل ولو م�ؤقتًا ،وهذا كان امل�سار الإ�سرتاتيجي للغالبية من الن�ساء
اللواتي �شاركن يف البحث.
ويف ظل غياب مفهوم احلماية االجتماعية وامل�ساندة للن�ساء ،حتى من �أ�سرتهن ،تبقى �إ�سرتاتيجية ال�سكوت
واخل�ضوع والت�أقلم مع الواقع اجلديد هي املنهج العام لإ�سرتاتيجيات الفتيات مبا تت�ضمنه من عنف ومعاناة ،هنا
تنوه �إحدى ال�سيدات:
«كان جوزي ي�ضربني وي�ضل ي�سب علي و�أ�ضل �ساكتة لأنه
بعرف�ش وين �أروح ،و�إذا بروح على �أهلي بريجعوين  ،كان
جوزي يجربين على �إنه �أنام جنبه».
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وين�سجم مع هذا التوجه ما �أفادت به الأخ�صائية فتنه خليفة حول ت�أقلم الفتيات مع واقعهن نتاج الواقع االجتماعي
واملتولد عنه عادات وتقاليد جتربها على الر�ضوخ:
«تتكيف �أغلب احلاالت مع الواقع الذي وجدت فيه ،وذلك
نتيجة ل�ضغوط الأهل عليها ودفعهم لها نحو الت�أقلم مع
العادات والتقاليد البالية يف املجتمع ،ور�ضوخها لأوامر
الزوج و�أهله».
وميكن هنا ا�ستخدام ما �أفادت به الأخ�صائية االجتماعية وال�صحية مي�ساء �شاللدة حول ق�ضايا الإ�سرتاتيجيات
املتاحة لدى الفتيات اللواتي ُز ّوجن مبك ًرا �ضمن بعدها الأ�سري ،وحماولة التحمل والر�ضا بالواقع املعي�ش:
«يف العادة حتاول الفتيات اللواتي ُز ّو َ
جن مبك ًرا الت�أقلم مع الواقع من
خالل اال�ستعانة بوالدتها و�أخواتها الأكرب عم ًرا مل�ساعدتها على حتمل
�أعبائها املختلفة .يف كثري من احلاالت ،حتى لو كانت هذه القا�صر تتعر�ض
للعنف ب�شكل مبا�شر وم�ستمر من زوجها �أو �أهله ف�إنه يجب عليها ال�صرب
والتحمل ،بناء على ثقافة املجتمع والعادات والتقاليد ون�ش�أتها ،حتى ال
ت�صل �إىل مرحلة الطالق املرفو�ض يف جمتمعها .وميكن �أن تلوم نف�سها على
ما تتعر�ض له من عنف حتى تقنع نف�سها باال�ستمرار يف حياتها الزوجية
وتتقبل الأمر».
بع�ض الفتيات ذهنب نحو �إ�سرتاتيجيات املواجهة التي ت�سعى الن�ساء من خاللها �أن يغرين م�سار حياتهن .يقوم هذا
امل�سار على املواجهة من خالل املمار�سة العملية� ،سواء من خالل التعلم من جتربة البيئة املتولدة من التزويج،
كاالنخراط يف جتربة تعلمية ت�سمح للفتيات مبغادرة املنزل وممار�سة اهتمامات �أو�سع مثل امل�شاركة يف دورة حول لغة
الإ�شارة والتعليم من �أجل طفلها ذي الإعاقة النطقية وال�سمعية� ،أو بتبني �إ�سرتاتيجيات �أخرى مرتبطة باالنخراط
وامل�شاركة االقت�صادية للتغلب على واقعهن وواقع �أ�سرهن املرتدي،كالعمل ب�أجر ،و�إن�شاء م�شروع اقت�صادي مدر
للدخل� ،أو ال�سري يف طريق حياة دون الزوج ،واختيار الطالق كو�سيلة لتغيري احلياة كم�سار ا�ستثماري يف الأوالد وهو
ا�ستخداما ح�سب احلاالت التي مت توثيقها.
الأقل
ً
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وهذه حال �سيدة اختارت هذا امل�سار:
«تعلمت خياطة وا�شتغل خياطة للنا�س ايل بتحب ت�صلح �أواعيها،
با�شتغل يف البيت ،ب�شغل وقتي وب�ساعد حايل ووالدي بامل�صروف،
و�أنا حاليا قاعدة بتعلم درو�س القران�.إن�شاء اهلل حياة والدي
بتكون �أح�سن من حياتي واهلل يقدرين و�أعلم البنت لأن ال�شهادة
متل ما بيقولوا �سالح يف �إيد البنت».
وت�ضيف “�سمية ال�صفدي” من منتدى مناه�ضة العنف ،حول الإ�سرتاتيجيات البديلة لتمكني الذات جمتمع ًيا
واقت�صاد ًيا ،بقولها:
«حتاول الفتاة �أن تزيد من تعليمها وتلتحق بدورات ،ولكن
هذا على ح�ساب �صحتها ووقتها ويزيد عليها من امل�س�ؤوليات.
ويف بع�ض احلاالت يتم منعها من قبل الزوج و�أهل الزوج من
ا�ستكمال تعليمها �أو خروجها للعمل �أو �أخذ دورات تقوية لنموها
الفكري».
وت�ضيف الباحثات امليدانيات يف حتليلهن للفر�ص املحدودة املتاحة �أمام الن�ساء التي معها تت�شكل �إ�سرتاتيجيات
تعاي�ش الن�ساء املُز َّوجات مبك ًرا:
«يف �إطار الفتيات املُز َّوجات مبك ًرا ،هنالك فئة قليلة من الن�ساء
التي تخلق الفر�ص لذاتها ،من خالل التعليم والعمل على تغيري
الواقع الذي تعي�شه ،ولكن الغالب يتكيف مع الو�ضع القائم
ويرتك �أمر الطالق كخيار بعيد املنال وذلك ب�سبب و�صمة العار
التي تلحق بالفتاة و�أهلها من قبل املجتمع».
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استنتاجات واستخالصات

من املكان ب�أهمية الإ�شارة �إىل �أن هذا التقرير البحثي يقدم ر�ؤية الن�ساء اللواتي ُزوجنَ مبك ًرا ،بر�ؤية حتليلية يف
�سياق البنى القائمة �سيا�س ًيا واقت�صاد ًيا واجتماع ًيا ،وكيف �ساهمت تلك البنى يف خلق واقع بات من ال�صعوبة على
الن�ساء االنفكاك منه.
كما ارتكز التحليل على مقاربة �أ�صوات الن�ساء يف �إطار مفاهيمي ،يرتبط بالأبعاد احلقوقية وما يقابلها من حرمان
و�سيطرة وعنف ،وكيف تتماهى البنى التقليدية واحلداثوية لت�ساهم ب�شكل �أعمق يف وط�أة احلرمان كما ُذ ِكر يف
منت التحليل .وعليه بني التحليل من خالل فهم الآليات والعوامل والديناميات التي حتيط بتجارب وحياة الن�ساء
املُز َّوجات مبك ًرا.
مبك ًرا ،ومع بدايات �سن املراهقة ،وقبل الن�ضوج اجل�سدي والفكري ،تقف الفتيات مك�شوفات لعوامل التزويج
املبكر ،دون حماية اجتماعية �أو دعم �أو رعاية .ب�سبب الفقر �أو بدوافع ال�سرتة تنقلب العديد من الأ�سر على هذه
الفتيات ،فبدل رعايتهن وحمايتهن ،تدفع هذه الأ�سر بفتياتها نحو طريق معبد باملعاناة والقهر ،وتغيب عنه النظم
والبنى املجتمعية احلامية.
يوما
صيرورة تاريخية من اليوم األول للتزويج تتعمد باأللم والمعاناة
ً
تلو اآلخر

للن�ساء اللواتي ُزوجنَ مبك ًرا �سرديات يومية ،تبقى تلك ال�سرديات عالقة يف ذاكرة الن�ساء بتفا�صيلها اليومية لتظلل
جوانب حياتهن الالحقة .تتحكم الأ�سر املمتدة يف حياة الطفالت اللواتي ُز ّوجن مبك ًرا ،وحال التم ّرد على حتكم
الأ�سرة والزوج ،ي�صاحب ذلك عنف و�إهانة و�صل �إىل تعري�ض حياة الفتيات للخطر و�إىل الإجها�ض .وعلى الرغم
من جلوء بع�ض الفتيات للطالق وحتمل تبعاته� ،إال �أن خيار الطالق يبقى الأ�صعب ،حتاول الن�ساء ما ا�ستطعن
جتنبه نتيجة ملا يرتتب عليه من تبعات اجتماعية واقت�صادية ،كالعودة �إىل بيت الأ�سرة ،وما حتمله تلك العودة من
تبعات اقت�صادية واجتماعية وظلم �إ�ضايف خا�صة �إن كانت الأ�سرة تعاين من �صعوبات خمتلفة.
تتولد معاناة الفتيات من التزويج املبكر ب�صور تراكمية تقود �إىل �أمرا�ض نف�سية وج�سدية وع�صبية وحرمان من
احلقوق بحدودها الدنيا ،ويف حاالت معينة ت�صبح الفتاة زوجة ثانية رغم قيامها بكل ما يلزم للحفاظ على �أ�سرتها.
ُيقاد هذا الواقع بثقافة وموروث اجتماعي مفاهيمي يلت�صق بحياة الن�ساء اللواتي ُز ّوجن مبك ًرا ،يعتمد على عالقات
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القوة الذكورية املتملكة جل�سد الفتيات ويقوم على الإخ�ضاع الق�سري ،ودفع الفتيات للخنوع الذي ال يخلو من
التخويف والعنف والإهانة وتغيب عنه الإن�سانية.
مل يكن اً
�سهل على فريق البحث الغو�ص يف تفا�صيل تلك الق�ص�ص ،حيث تنعك�س معاناة الن�ساء النف�سية واجل�سدية
على فريق البحث� ،سواء من خالل تلم�سهم املبا�شر لهموم و�أمل ومعاناة الن�ساء �أو من خالل انعكا�سات هذه الهموم
�أثناء حتليلها وتوثيقها بحث ًّيا .ي�صعب الت�صور كيف متكنت الفتيات ال�صغريات من حتمل حدة و�شدة العنف املركب
بتفا�صيله اليومية ومن التعاي�ش معه ،خا�صة يف غياب نظم و�شبكات الدعم واحلماية.
مبكرا
اإلطار العام لفهم واقع النساء اللواتي ُز ّوجن
ً

من ال�صعب فهم الواقع للن�ساء اللواتي ُز ّوجنَ مبك ًرا ،مبعزل عن ال�سياق االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي املعي�ش
للفتيات؛ كما �أ�شارت نتائج التوثيق.

للتزويج املبكر �أبعاد �سيا�سية مرتبطة باحلالة اال�ستعمارية املعي�شة يف فل�سطني ،متثلت يف ق�ضايا احلماية والأمن
والأمان للفتيات .ويرتبط التزويج املبكر بالظروف االقت�صادية واملعي�شية التي تعي�شها �أ�سر الفتيات ،حيث ميثل
التزويج للفتيات �إحدى �إ�سرتاتيجيات الأ�سرة للتعامل مع الفقر و�ضيق العي�ش .و�أحيا ًنا توافق الفتيات على التزويج
املبكر للهروب من ظروف الأ�سرة ال�صعبة.
وتدفع الإ�شكاليات االجتماعية التي تعي�شها الأ�سر نحو التزويج املبكر ،كتفكك الأ�سرة ،والعي�ش يف كنف زوجة الأب
�أو الأقارب ،وبيئة العنف ،و�سوء العالقات داخل العائلة� ،إ�ضافة �إىل ما ي�ستبطنه بع�ض الأ�سر من مفهوم «امل�ساترة»
وك�أن الأ�سرة ت�سعى �إىل �سرتة فتاتها ودرء ف�ضيحة ُمفرت�ضة بتزويج بناتها.
تتداخل املفاهيم وترتكب العالقات يف �سياق التزويج املبكر �إىل درجة ي�صعب معها فهمها �إال من خالل جمموعة
من املفاهيم امل�ستقاة من الدرا�سة كـ:الهيمنة وال�سلطة ،والعنف املركب ،والقوة وال�سطوة ،وال�سيطرة والإق�صاء،
واال�ستغالل ،والت�أقلم والتكيف ،وامل�ساترة واملعا�شرة ،واملفارقة بني احلب والع�شرة ،وطفولة م�سلوبة ،وطفلة ترعى
طفلة ،وليلة الدخلة بر�ؤية طفولية ،ومفهومي اجل�سد واجلن�س ،وحماية اجل�سد ،والذكورية ...الخ.
التزويج المبكر والحرمان من الحقوق قبل وبعد التزويج
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يتقارب التزويج املبكر بحرمان مركب من احلقوق املختلفة ،هذا احلرمان يطال حياة الفتاة قبل تزويجها ومبا
بعد التزويج .فاحلرمان من كل حقوق الطفولة املن�صو�ص عليها قانون ًّيا وعرف ًّيا واملتمثل بالنمو اجل�سمي واحل�سي
والعاطفي والوجداين ،حترم منه الفتيات مع بداية احلديث عن التزويج ،بجانب احلرمان من التعليم ،كحق

التزويج املبكر
�أ�سا�سي للنمو املعريف .ويالحق احلرمان الفتيات ما بعد التزويج ،حيث يتمثل احلرمان الأ�سا�سي بكونها �أ�صبحت
ربة �أ�سرة بتوريثها الأدوار الإجنابية والرعوية التقليدية ،واالمتثال لرغبات الزوج �سواء كانت جن�سية �أو اجتماعية.

متالزمة العنف للتزويج المبكر

تواجه الفتيات اللواتي ُز ّوجنَ مبك ًرا عن ًفا مرك ًّبا ،يطال خمتلف جوانب حياتهن النف�سية واجلن�سية واالجتماعية
واالقت�صادية والثقافية ،ويتولد عنه حالة من الإق�صاء واال�ستبعاد من دوائر احلياة املختلفة .يبد�أ هذا الواقع
العنفي من اليوم الأول لعدد كبري من الفتيات اللواتي �شاركن يف توثيق جتربة حياتهن يف الدرا�سة .وللعنف دوائره
وممار�ساته� ،سواء �أكان ذلك مب�صدر العنف ومن ميار�سه� ،أو بتنوع �أ�شكال العنف املمار�سة التي تقع على تلك
الفتيات وتنعك�س على م�سار حياتهن ،وغال ًبا ما ي�ؤ�س�س لهذا العنف من اليوم الأول ،وكما ت�سميه الفتيات «ليلة
الدخلة» التي تبقى ماثلة بحدتها وعنفها يف الذاكرة كاغت�صاب مركب ،كما و�صفتها �سيدة.

االحتواء والحب والعشرة

كلمات عربت عنها الفتيات تت�ضمن دالالت اجتماعية وثقافية واقت�صادية ،تقود نحو ال�سيطرة الذكورية عند
مقاربتها بالظروف املعي�شة للن�ساء اللواتي ُز ّوجنَ مبك ًرا .فاالحتواء من قبل الزوج هو و�سيلة لل�سيطرة على الفتاة،
وا�ستبطان حلياة يراها الزوج ويود ر�سمها لزوجته لتعي�شها بها .وحتى تتقبل الفتاة هذه احلياة عليها �أن توهم
نف�سها �أن الزوج يتحمل نكدها كما تتحمل هي �سلطويته� .إىل جانب التداخل واخللط يف مفاهيم الع�شرة واحلب،
فبالن�سبة للعديد من الن�ساء تكون الع�شرة عندما ي�صبح بالإمكان التعاي�ش مع ما هو قائم حتى لو كان ذلك يت�ضمن
معاناة وتغيي ًبا للحقوق الأ�سا�سية� .أما مفهوم احلب ف�إنه مييل نحو احلب الأبوي الرعوي الناجت عن االهتمام.
نظرة طفولية لألسرة والحمل والوالدة

يرتقي التزويج املبكر لي�صل �إىل حد اجلرمية ،يجب �سن القوانني التي متنعه وحتا�سب عليه .يقود احلرمان من
احليز العام للطفولة مبا يت�ضمنه من بناء املهارات احلياتية والقدرات اجل�سدية للفتيات من خالل اللهو واللعب
والتعليم والتغذية� ،إىل العي�ش حياة بائ�سة .وعندما يقرتن ذلك احلرمان باحلمل وامليالد ،دون التهيئة النف�سية
واجل�سدية ومع غياب املفهوم ،ف�إن الأ�سرة التي تولد من رحم هذه االنتهاكات تقوم على اخرتاق وهتك طفولة
الفتيات من الليلة الأوىل ،ويتمثل ذلك الهتك يف اغت�صابهن ،ويرافق احلم ُل هذا االغت�صاب ،ثم الوالدة يف عملية
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التزويج املبكر
معرتف بها جمتمع ًّيا .فالوالدة التي ترافقها الرعاية للطفل والطفلة ،تنم عن رعاية طفلة لطفل ،و�إن التعاطي مع
الطفل اجلديد دون خربة وحياة ومنو ،ترافقه �أو�ضاع نف�سية واجتماعية �ضاغطة.

إستراتيجيات التعايش مع الواقع

ثقت جتربتهن يف الت�أقلم والتعاي�ش والتكيف �إ�سرتاتيجية ال خيار �سواها حيث الظروف
ترى �أغلب الن�ساء اللواتي ُو ْ
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية التي ت�شكل بيئة قاهرة ي�صعب معها االنعتاق نحو حياة �أخرى .ويرى بع�ض
الن�ساء يف التوجه نحو الطالق �أو جت�سيد الذات يف العمل �أو يف امل�شاريع الإنتاجية ،مع �إيثارية للأطفال الأبناء
والبنات� ،إ�سرتاتيجيات للتعاي�ش مع الواقع يتم من خاللها البحث عن الذات يف ظل غياب و�سائل احلماية و�شبكات
الدعم املجتمعي.

ثقافي
للتزويج المبكر بعد
ّ

يتمثل هذا البعد يف الثقافة الأ�سرية التي ت�ؤكد على �أهمية الر�ضا عما هو موجود و�أن الطاعة �أ�سا�س للعي�ش،
وتن�سحب مو�ضوعة الر�ضا على اجلوانب االجتماعية االقت�صادية ،ومو�ضوعة الطاعة على تقبل ما يرد عن الزوج
وتنفيذه ،وك�أن الهروب من ظرف معني �أوقعهن يف ظروف �أكرث قه ًرا.

مقاربة السياق السياسي بالواقع الثقافي

�شكل مفهوم اجل�سد واحلفاظ عليه يف �سياق النزاعات �أ�سا�سً ا داف ًعا للتزويج املبكر .ومع املمار�سات التي انتهجتها
�إ�سرائيل يف التعدي على حرمة اجل�سد للفتيات جتدد هذا املفهوم و�أ�صبح التزويج يف الأو�ضاع غري امل�ستقرة
و�سيلة دفاعية للنجاة مبفهوم ال�شرف واجل�سد والعائلة بالن�سبة لبع�ض العائالت .حيث �شكل �ضعف م�ستويات
الأمن والأمان حافزً ا للأ�سر يف تعزيز فكرة التزويج لبناتهن .كما يف القد�س والبلدة القدمية يف اخلليل ،والقرى
املحاذية للجدار ،حيث �شكل انت�شار املخدرات واخلوف من فكرة اال�سقاطات الإ�سرائيلية ،وفكرة املجتمع املفتوح
على «الثقافة املنفتحة» �أ�سا�سً ا لدعم التزويج املبكر.
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