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لقد �شهدت الفرتة ال�سابقة� ،أن تناول االعالم ال�سوداين ،مبختلف م�ستوياته ،مو�ضوعات تخ�ص حوادث و
ق�ضايا مت�صلة بزواج القا�صرات ،و لعل �آخرها كانت ق�ضية الطفلة رحمة ،و التي مت تزويجها و هي يف عمر
( 11عام) و مت تفريقها من زوجها االربعيني مبوجب حكم حمكمة ،و كذلك ق�ضية نورا ح�سني التي �أُجربت
على الزواج دون موافقتها ما ا�ضطرها �إىل قتل زوجها بال�سكني عندما حاول مواقعتها بالقوة ،وحكمت عليها
�إحدى املحاكم بالإعدام �شنقا ،ثم خففت العقوبة �إىل خم�س �سنوات من قبل حمكمة اال�ستئناف .تلك الق�ضايا
و غريها� ،أثارت �إ�ستياء احلقوقيني العاملني يف جمال حماية حقوق الطفل.
و بتحليل ال�سياق الإجتماعي و الإقت�صادي التي تقع يف نطاقه زواج
القا�صرات يف ال�سودان جند �أن الفقر يلعب دور املحرك الرئي�سي
يف انت�شار زواج القا�صرات يف ال�سودان ،و ت�أتي الأ�سباب الأخرى،
كناجت عن الفقر ،مثل اجلهل و التخلف و الإ�ستغالل .با�ستق�صاء
ظروف زواج القا�صرات ،و تتبع �آثاره االجتماعية� ،سيكون من ال�سهل
�إدراج عدد كبري من تلك الزيجات حتت �صور اال�ستغالل و اال�ستعباد
اجلن�سي ،كما �سنبني الحق ًا.
و م�صطلح “زواج القا�صرات” يختلف عن “الزواج املبكر” ،فبينما
املق�صود بالقا�صرات الطفالت دون �سن الأهلية القانونية (دون 18
عام) جند ان الزواج املبكر يكون للفتيات اللآئي جتاوزن مرحلة
الطفولة ،و بد�أن يف مرحلة الن�ضج (  18عام و اكرث) .املهتمون ب�شئون
التنمية و بحقوق املر�أة يرون يف الزواج املبكر تعطيل لقدرات املر�أة
يف اال�سهام املجتمعي و التنموي الفعال .بينما زواج القا�صرات ،هو
�إنتهاك حلقوق الطفل ملا يت�ضمنه من �إ�ستغالل وا�ضح.
زواج القا�صرات� ،إختالل يف الإرادات و غياب للر�ضا:
الزواج يف املجتمعات النامية ،هو نواة مل�ؤ�س�سة �إجتماعية متكاملة ،تنتج
و تتفرع منه العالقات االجتماعية ،و لذلك يحظى برعاية و �إهتمام
كبري من املجتمع و م�ؤ�س�ساته الدينية و االجتماعية .و االهتمام ببناء
اال�سرة يف تلك املجتمعات ناجت عن دورها و ت�أثريها يف تلك املجتمع،
و الواقع ب�صورته تلك ينطبق على ال�سودان.
ي�شكل زواج القا�صرات �إنتهاك ج�سيم على حقوق االن�سان كما تعرفها
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القوانني الدولية .تت�أ�س�س العالقة يف هذا النوع من الزيجات بني
ارادتني غري متكافئتني ،ارادة مهيمنة و هي ارادة الرجل (الزوج) ،و
ارادة خا�ضعة و م�ست�سلمة و هي ارادة القا�صر (الزوجة) .يف �سياق
تلك العالقة امللتب�سة ،يتم ا�ستغالل القا�صر بكافة انواع اال�ستغالل،
و تعطي القيم االجتماعية و الثقافة املحلية و الدينية ال�سائدة ،و
القوانني ،للرجل �سلطة الهيمنة و ال�سيطرة على زوجته ( القا�صر).
من املعروف �أن َع ِلية القوم والأثرياء والوجهاء والأقوياء نفوذاً
و�سلطة ،هم من يطلبون وي�سعون للزواج من البنات القا�صرات،
و كنتيجة لتداعيات الفقر و اجلهل و التخلف ،يقوم الآباء بت�سليم
بناتهم ،حتت �ستار الزوجية .و اذا نظرنا لتلك العالقة ،من منظور
قانوين /حقوقي ،و ما فيها من �إختالل يف م�ستوى الإرادة القانونية
و االهلية لدى كل طرف ،يكون من غري الع�سري ت�صنيف تلك العالقة
بانها “عنف جمتمعي” يتجاوز تطلعات الفرد و رغباته يف بناء �أ�سرة
�سوية� ،أو يف حتقيق الإكتفاء اجلن�سي ،ايل تكري�س نظام ثقايف و
�إجتماعي متكامل ،ينكر �إن�سانية القا�صرات ،و ميكن الرجل من فر�ض
�سلطة االجبار و القوة على زوجته القا�صر.
هي هي عبودية؟
و بالنظر للطبقات الإجتماعية التي تقع �ضحية هذا النوع من
الزواج ،جندها الطبقات االجتماعية التي تعاين من تداعيات الفقر
و احلروبات و اال�ستغالل .فكما ذكرنا يف هذه الورقة� ،إن الطبقات
الرثية و ذات النفوذ ال تقبل زواج بناتهم القا�صرات ،مهما كانت

املربرات ،بينما تقع اال�سر الفقرية ،و بف�ضل اجلهل و االمية� ،ضحية
االفكار و الثقافة الدينية امل�شو�شة ،فيقدمون بناتهم القا�صرات
كزوجات لرجال �أكرب �سن ًا .و ال �شك �أن هذه ال�صورة تدمر فكرة
الزواج و �أهدافه كما تعرفها تلك املجتمعات.
يعرف قانون روما للمحكمة اجلنائية الدولية “العبودية اجلن�سية”
ب�أنها تعني ممار�سة �أي �أو جميع ال�سلطات املتعلقة «بحقوق امللكية»
على �شخ�ص ما ،وي�شمل ذلك االنتهاك اجلن�سي املتكرر �أو �إجبار
ال�ضحية على تقدمي اخلدمات اجلن�سية ،وي�شمل �أي�ض ًا االغت�صاب من
قبل املالك .وي�ضم التعريف �أي�ض ًا احلاالت التي يجرب فيها ال�شخ�ص
على مزاولة الأعمال املنزلية �أو الزواج �أو �إجباره على ممار�سة �أعمال
ال�سخرة الأخرى مثل ممار�سة الأن�شطة اجلن�سية.
و قد يق�صد بالعنف الذي ميار�سه املجتمع ك�شخ�ص معنوي
كل انواع العادات و التقاليد و الثقافة املجتمعية ،و الذي يت�ضمن
الثقافات الدينية املحلية ،و هذا النمط من العنف �ضد املر�أة هو
عنف منظم و م�ستمر و متنامي ،و هنا ال نق�صد بالعنف فقط ا�شكال
االعتداءات اجلن�سية و املعنوية املبا�شرة على �أية �إمر�أة ،بل يق�صد به
ا�شكال ال�سلوك الفردي و االجتماعي التي تنال من املر�أة و حتط من
قدرها و تكر�س تبعيتها و تزيد �إن�سحاقها و حترمها من ممار�سة �أيا
من حقوقها املقررة لها �شرع ًا و قانون ًا ،بل يق�صد به اي�ض ًا ال�سلوك
الغري مبا�شر �ضد املر�أة ككائن �إجتماعي� .إن كافة تلك ال�سلوكيات
الفردية و االجتماعية قائمة و م�ؤ�س�سة على نظرة جمتمعية للمر�أة
باعتبارها كائن خا�ضع و تابع للرجل ،بال�صورة التي قد تتخذ يف بع�ض
حالتها �صورة امللكية ،و هذه التبعية للرجل مبنية على افرتا�ض انها
كائن �أ�ضعف و �أقل منه ،و هي افرتا�ضات ثابتة و را�سخة و متوارثة
بق�صد االبقاء على احلال كما هو عليه بحكم ان امل�ستفيدين من تلك
الو�ضعية ال يرغبون يف تغيريها .ظلت املجتمعات النامية  -و �ضمن
حالة الكمون التي تعي�شها  -حتافظ ،او فلنقل تتوارث ،تلك الفر�ضية
القائمة على الهيمنة و ال�سيطرة و التحكم ،و ا�ستخدام القوة لت�أكيد
تلك ال�سيطرة ،بعد ان مت ت�سييج تلك الفر�ضيات و تدعيمها بالعديد
من القوانني و الثقافات املحلية و الدينية ،فا�صبحت نظام اجتماعي
متكامل ،يلعب كل افراد املجتمع فيه دور مبا يف ذلك الن�ساء.
و بالتايل هي لي�ست عبودية �سرية ،وامنا تتم ممار�ستها
يف و�ضح النهار ،برعاية املجتمع و م�ؤ�س�ساته .ومن �سخرية االقدار
�أن ال�شرطة و امل�ؤ�س�سات العدلية ،التي قد تلج�أ اليها الفتاة بغر�ض
احلماية ،تقوم باعادة ت�سليمها ايل “�سيدها” زوجها ،او اخيها.
هي ثقافة �إجتماعية و لي�ست ظواهر منفلتة عن املجتمع:
و يف ظل تلك الت�شوهات املعيقة ،تكون لفئات املجتمع املختلفة ادوار
متباينة لت�أكيد �سيادة تلك الثقافة التمييزية �ضد املر�أة ،فالرجل يف تلك
املجتمعات ،و بو�صفه �أحد عنا�صر املنظومة االجتماعية ،و ال ي�صيبه
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النظام االجتماعي ال�سائد ب�ضرر مبا�شر ،او يرى من منظار اجلهل
و التخلف ،بان لديه م�صلحة يف بقاء احلال على ما هو عليه ،ب�سبب
ما يلقاه من فوائد و م�صالح مبا�شرة على ح�ساب املر�أة .لكن امللفت
للنظر ،بالقدر الذي كانت فيه املنظومة االجتماعية و م�ؤ�س�ساتها ،و
قوانينها و ثقافتها ،متما�سكة و �صعبة االخرتاق يف البلدان النامية،
جند �أن املر�أة  -و برغم �إنها ال�ضحية املبا�شرة لتلك املنظومة – هي
�أي�ض ًا جزء من عنا�صر تفعيل و حتريك تلك املنظومة مبا يعزز
نظام االنتهاكات و العنف �ضد املراة ،فتجدها تقبل تلك التفرقة
و تتعاي�ش معها بل و كثري ًا ما تدافع عنها و ت�ستهجن اي مترد عليها
�أو او رف�ض لها  ،باعتبار �أن تلك التفرقة هي من ا�سا�سيات تق�سيم
االدوار االجتماعية ،و جزء من الثقافة و املعتقدات الواجبة االحرتام
و االتباع ،و التي ت�أ�س�س عليها الوجود الب�شري منذ ن�ش�أته .و بالتايل
جند �أن كل ا�شخا�ص املجتمع – الطبيعية و املعنوية – تخ�ضع لتلك
املنظومة بو�صفها مرياث ال يجوز اخلروج عليه ،و بل �أن اخلروج قد
ي�ستلزم العقاب.
و جتارب املر�أة مع الزواج الق�سري ،يف جمتمعاتنا ،ال �سيما يف
االرياف ،و املجتمعات القبلية املغلقة ،قا�سية جد ًا ،و م�ضرة باملجتمع
ككل� .إذ ال �شك ان الزواج الق�سري ،يت�ضمن �صورا غري حم�صورة من
العنف ،و التي من بينها االغت�صاب و اال�ستعباد و احلمل الق�سري و
االجها�ض الق�سري و كافة �صور العنف اجلن�سي و ما ي�صاحب ذلك
من معاملة ال ان�سانية متثل اكرث انواع االهانة ق�سوة و حط ًا بالكرامة و
لي�س فقط يف مواجهة ال�ضحية و لكن اي�ضا يف مواجهة �أهلها و ذويها.

الزواج كما تقت�ضية متطلبات بناء املجتمع املعافى:
ذكرنا �أن الزواج لي�س حالة فردية ،او حادثة منف�صلة غري مت�صلة
باملجتمع و م�ؤ�س�ساته ،بل هو عالقة تت�أ�س�س وفق معايري قانونية ،و
لها دور حموري يف ت�أ�سي�س العالقات و امل�ؤ�س�سات االجتماعية ،يف
املجتمعات النامية ،ال �سيما �إفريقيا ،و الدول ذات الثقافة الإ�سالمية.
و لأهمية الزواج يف املجتمع و عالقاته ،و يف التنمية لذا ن�صت املادة
 16من االعالن العاملي حلقوق االن�سان بان (ال يعقد الزواج اال بر�ضا
الطرفني املزمع زواجهما ر�ضاء كامال ال �إكراه فيه) .و هذه املادة
تن�صي�ص ملا و�صل اليه �ضمري العامل يف الع�صر احلايل ،و تت�ضمن
املادة مبد�أ امل�ساواة بني الذكر و االنثى فيما يتعلق ب�شئون الزواج مبا
يعني و ي�ؤكد عدم جواز الزواج من املر�أة بغري ر�ضاها ،او بعنف او من
خالل االجبار .و يف نف�س االجتاه ذهبت املادة الثالثة  ،و كذلك ن�صت
املادة الثامنة من العهد الدويل للحقوق املدنية و ال�سيا�سية ،و التي
ت�ؤكد على حترمي الرق و اال�ستعباد و الذي يقع معظمه على الن�ساء.
�إن الق�ضاء على �إ�ستغالل االطفال يف �أي نوع من انواع اال�ستغالل
اجلن�سي �سيتي�سر باعتماد نهج جامع ،يت�صدى للعوامل امل�ساهمة
يف ذلك والتي ت�شمل التخلف والفقر والتفاوت يف م�ستويات الدخل
والهياكل االجتماعية االقت�صادية اجلائرة وتعطل الدور الذي
ت�ؤديه الأ�سر .بجانب ذلك ت�سهم ال�سيا�سات العامة االقت�صادية
و االجتماعية التي ت�صدرعن الدولة ،ب�صورة غري مدرو�سة� ،أو
ب�صورة غري مت�سقة مع مقت�ضيات ال�سالم االجتماعي و التنمية،
بقدر كبري يف تهيئة ظروف والفقر و اال�ستغالل ،مبا يف ذلك الهجرة
من الأرياف �إىل املدن ،والتمييز املبني على نوع اجلن�س ،وال�سلوك
اجلن�سي الالم�س�ؤول من جانب الكبار ،واملمار�سات التقليدية ال�ضارة
 ،والنزاعات امل�سلحة ،واالجتار بالأطفال.
بناء املجتمع املعافى  ،هي �سيا�سات عامة و لي�ست عقوبات
تطال الأفراد:
ال يوجد يف الت�شريع ال�سوداين ن�ص �صريح مينع زواج ال ُقا�صرات،
و وجود ن�ص �صريح ووا�ضح ب�ش�أن منع زواج القا�صرات مهم لكونه
ترتتب عليه العديد من الرتتيبات اجلزائية و التاديبية .خري مثال
للمنع املرتبط بعقوبات و تدابري ت�أديبية ما جاء يف قانون الأحوال
ال�شخ�صية امل�صري للم�سلمني ،فقد ن�صت املادة )31( :من القانون
رقم ( )143ل�سنة  1994ب�ش�أن الأحوال املدنية وامل�ضافة عام 2008
على الآتي :ال يجوز توثيق عقد زواج ملن مل يبلغ من اجلن�سني ثماين
زواجا باملخالفة
ع�شرة �سنة ميالدية كاملة .ويعاقب ت�أديب ًيا كل من وثق ً
لأحكام هذه املادة .
حدد قانون الطفل ال�سوداين ،ال�صادر يف العام  2010م “الطفل”
بانه كل �شخ�ص مل يبلغ �سن  ،18و لكن قانون لطفل لي�س هو املرجع
النهائي للنزاعات املت�صلة باالطفال يف ال�سودان ،حيث �أن النزاعات
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املت�صلة بالزواج يتم الف�صل فيها مبوجب قانون الأحوال ال�شخ�صية،
و الذي يعرتف بزواج القا�صرات و ال يحرمه ،و هو بالتايل يحتاج
ايل تعديالت جوهرية يف هذا ال�صدد لتواكب مع ما و�صل اليه قانون
الطفل من تطور .و من الوا�ضح ان امل�ؤ�س�سات العدلية و مو�س�سات
�صياغة القوانني ،ت�ستند على ر�ؤية موحدة يف هذا ال�ش�أن ،ال �سيما
حينما نلحظ �إ�صرار ال�سودان و حتفظه على املادة التى متنع زواج
الطفالت يف امليثاق الإفريقي حلقوق ورفاهية الطفل  .1990و قد
كانت املادة  21من امليثاق االفريقي حلقوق الطفل قد او�صت بعدد من
التدابري ل�ضمان م�ستوى عايل من احلماية لالطفال ،من بينها حظر
زواج االطفال و خطبة الفتيات و االوالد ،و اتخاذ االجراءات الفعالة
 مبا يف ذلك – الت�شريعات لتحديد احلد االدنى ل�سن الزواج ليكون� 18سنة ،و القيام بت�سجيل كافة الزيجات يف �سجل ر�سمي �إجباري.
و بح�سب م�سوحات �أجرتها اليون�سيف يف عام  2013بالتعاون مع
جمل�س رعاية الطفولة ،ت�أكد �إنه برغم التطور الكبري يف القانون
على امل�ستوى الدويل يف �ش�أن حماربة زواج القا�صرات� ،أكدت نتيجة
امل�سح ارتفاعا �شديدا جد ًا يف ن�سبة زواج القا�صرات يف بع�ض واليات
ال�سودان.
ً
من الوا�ضح جدا ،ب�أن اجلناة و املجني عليهم ،جميعهم �ضحايا –
بدرجات متفاوتة  -ل�سيادة املفاهيم و القيم االجتماعية ال�ضارة ،و
من جانب �آخر �ضحايا �سوء التخطيط اال�سرتاتيجي ،و غياب للر�ؤية
ال�شاملة لبناء املجتمع .و اي�ض ًا من الوا�ضح� ،إن ما يتناوله االعالم
حول االنتهاكات اخلا�صة بزواج الطفالت ،هي جمرد مناذج ،لأن
امل�شكلة هي �أكرب مما ير�شح يف االعالم ،النها ن�سق �إجتماعي متكامل،
يجد تطبيقاته يف نطاق اجتماعي وا�سع يف ال�سودان ،و بالتايل لي�ست
هي حاالت فردية لنواجهها بالعقوبات اجلنائية� ،إنها م�س�ألة حتتاج
�إعادة ر�سم لل�سيا�سات العامة و �إ�صدار ت�شريعات مت�سقة و متكاملة.
من املهم �إدراج امل�سائل القانونية و احلقوقية ،املت�صلة بحقوق االطفال
و الن�ساء ،يف املنظومة التعليمية� ،إ�ضافة �إىل ذلك البد من رفع الوعي
والتوعية بالأ�ضرار املبنية على زواج الطفالت والذي يحرم الطفلة
كافة احلقوق مثل النمو والتعليم ،مع الأخذ يف االعتبار ما ذهبت �إليه
بع�ض الدول الإ�سالمية يف منع زواج الق�صر.
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