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Abstract:  

 Forced marriage is a form of marriage that takes place without the 

consent of the parties, or is done under coercion by one of the parties 

to the contract. 

The difference revolves around between compulsory marriage and 

regular marriage, as the latter depends on the agreement and 

consent of the parties to the contract, and with the consent of the 
parents of both parties. As for forced marriage, it obligates one or 

both parties to the contract to accept, even if it is necessary to use 

psychological pressure or physical violence. 

In recent years, there has been a significant increase in the rate of 

forced marriage, which has reached more than 20 percent, according 
to statistics from personal status courts, while the percentage of 

victims of these marriages is more than 40 percent of women, 

indicating that most divorce cases are among young people who were 

forced to marry before reaching the legal age. The phenomenon was 

very small during the nineties, but it increased significantly after the 

US occupation of Iraq in 2003. 
There are legal treatments for the phenomenon, through 

declarations, the agreements that Iraq joined or ratified, such as the 

Universal Declaration of Human Rights, the Covenant on Civil, 

Political and Social Rights, the Convention on the Elimination of All 

Forms of Violence and Discrimination against Women, and the 
Convention on the Rights of the Child, all of which contain texts 

stating not to be forced into marriage. Forced for whatever reason. 

The problem lies in the failure to criminalize the perpetrators of 

forced marriage by the penal laws and legislations. The Iraqi Penal 

Code of 1969 did not include any criminalization of it, but the 

Personal Status Law No. 188 of 1959 mentioned the penalty of 
imprisonment for the person who is forced to marry if he is the 

relative of the victim of the first degree, and imprisonment for a 

period Not more than 10 years, if otherwise. 

One of the most common types of forced marriage is reciprocal, or by 

presenting a woman as a substitute for the dowry, whether it is a 
sister or a daughter, and there is another type of marriage, which is 

a blood allowance, that is to offer a woman as compensation for the 

harm that befell the other clan in the event that one of her clan 

members kills One of the members of that clan, and there is a gift 

marriage, and such marriages had receded. There is kidnapping 
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marriage, which is widespread in one of the sects and is criminalized 
by the Penal Code with life imprisonment for its perpetrator. 

In addition to the problem of marriage outside the courts with the 

approval of a cleric, and this matter is not related to individual cases, 

but in tens of thousands of cases throughout the country. About 

9,800 cases of marriage outside the courts were recorded in Baghdad 

alone during 2017, according to Judicial Council numbers, while 
about 59,000 were registered. A situation throughout Iraq, with the 

exception of the Kurdistan region, a large part of which is the 

marriage of minors (under the legal age) whose families want to 

impose a fait accompli on the courts. 

From all the foregoing, it becomes clear how important the research 
topic is, as it affects the human rights and freedoms of girls and 

women and negatively affects the family and society, and thus the 

security and community peace. 

The research aims to include detailed texts in the Personal Status 

Law that include all forms of forced marriage and its material, moral 

and psychological aspects and all parties and persons in the forced 
marriage process or the reason for its occurrence and the various 

cases of its occurrence, as well as addressing legislative 

contradictions and mitigating or exempting excuses stipulated in the 

Penal Code, which allow For the perpetrators with impunity. And 

that the forms of the crime of forced marriage are included with its 
provisions in the penal code and not in the personal status law, and 

heavy penalties are imposed on the perpetrators, and that the degree 

of relationship of the perpetrator to the victim is a reason for the 

severity of the punishment and not to reduce it, so that the closer 

the degree, the more severe the punishment 

Key words: Forced Marriage, Women, Divorce. 
 
 

 
 

 

لقرسياجريمة الزواج   
ي واجتماعي 

 
 دراسة من منظور قانون

 
ى سلمان حسي   العبيدي   2برسر

 
 الملخص

 الزواج القرسي هو أحد أشكال الزواج الذي يتم عىل الرغم من رفض أحد أو  الزواج باإلكراه
ن لهذه الِزيجة،وقد يؤدي االمر أو    .برامها باإلكراهإ إىلكال الطرفي 
ي كون األخي  يعتمد بشكل كبي   

ن
ر ف بَّ

َ
ن الزواج اإلجباري والزواج الُمد يتمحور االختالف بي 

ي قبول إتمام الزواج من عدمه، فهذا النوع يعتمد بشكل كبي  عىل 
ن
ي العالقة ف

ن
عىل حرية طرف

ن بناء   ن الطرفي  عن طريق وجود طرف ثالث )كمكاتب أو  عىل مساعدة األهل التوفيق بي 
الخاطبة قديًما( دون إجبار أحد عىل األخر، لكن الزواج اإلجباري القرسي أو  الزواج الحديثة

كليهما عىل أو   يتم غالًبا بعد سلسلة طويلة ومتصلة من اإلكراه؛ إلجبار أحد األطراف
الضغط النفسي أو  عنف الجسدي الرصي    حاستخدام ال إىلالزواج، بل وقد يصل الألمر 

ي نسبة الزواج القرسي بلغت كير من .المستي  
ن
ة ف ة زيادة كبي   20شهدت السنوات األخي 

بالمئة، حسب إحصاءات محاكم األحوال الشخصية، فيما تبلغ نسبة ضحايا هذه الزيجات 
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ن شب أغلببالمئة من النساء، مبينة أن  40اكير من  اب أرغموا عىل حاالت الطالق، تكون بي 
ة التسعينات، غي  أنها ازدادت  ،الزواج قبل بلوغ السن

الظاهرة كانت قليلة جدا إبان في 
ي عام بشكل ملحوظ بعد االحتالل األ 

ن
وهناك معالجات قانونية .2003مريكي للعراق ف

ي انضم اليها العراقتفاقاإل  عالناتللظاهرة، من خالل اإل 
صادق عليها كاإلعالن أو  ات الت 

المي لحقوق اإلنسان، و العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية، الع
ن ضد المرأة، و إتفاقو  وجميعها  ية حقوق الطفلإتفاقية إلغاء جميع أشكال العنف والتميي 

 .تحتوي عىل نصوص تفيد بعدم اإلجبار عىل الزواج ألي سبب كان
ن بالزواج ي عدم تجريم المتسببي 

ن
يعات الجزائية وتكمن اإلشكالية ف ن والترسر  ،القرسي بالقواني 

ي لسنة 
 
لم يتضمن أي تجريم لها، ولكن قانون األحوال  1969فقانون العقوبات العراف

كان إذا   ذكر عقوبة الحبس للشخص الذي يجير عىل الزواج 1959لعام  188الشخصية رقم 
ي عليها من الدرجة 

كان غي  إذا   نواتس 10   والسجن مدة ال تزيد عىل األوىلقريب المجتن
،.ذلك ما يسم بالعامية ب  "ال كّصه أو  ومن أكير أنواع الزواج القرسي انتشارا، هو التبادىلي

البنت، وهناك نوع آخر من أو  بكّصه"، بتقديم المرأة كبديل عن المهر، سواء كانت األخت
ي حال  إىلالزواج، وهو بدل الدم، أي تقديم المرأة ك "فصلّية" 

ن
ة أخرى ف قيام احد افراد عشي 

تها بقتل  ةأعشي  ، وكانت مثل هذه الزيجات قد وهناك الهدية، حد أفراد تلك العشي 
حدى الطوائف وجّرمه قانون العقوبات إانحرست. وهناك زواج الخطف، المنترسر لدى 

ي قانون األحوال  إىلوي  هدف البحث  .بالسجن لفاعله مدى الحياة
ن
إدراج نصوص تفصيلية ف

شكال الزواج القرسي كافة ومن جوانبه المادية والمعنوية والنفسية الشخصية تتضمن أ
ي عملية الزواج القرسي

ن
ي سبب حدوثه والحاالت أو  وجميع األطراف واألشخاص ف

ن
ف

يعية واألعذار المخففة المعفية أو  المختلفة لحدوثه فضال عن معالجة التناقضات الترسر
ي تسمح ل

ي قانون العقوبات والت 
ن
ن تدرج أو  .لجناة باإلفالت من العقابالمنصوص عليها ف

ي قانون األحوال أأشكال جريمة الزواج القرسي ب
ن
ي قانون العقوبات وليس ف

ن
حكامها ف

ي من إو  الشخصية وتفرض عىل مرتكبيها عقوبات شديدة. 
ن تكون درجة قرابة الجانن

الضحية سببا لتشديد العقاب وليس لتخفيفه بحيث كلما كانت الدرجة قريبة كانت 
  .شدأالعقوبة 

 الطالق.  ،النساء  ،الزواج القرسي: الكلمات المفتاحية
 

 : المقدمة
 : إشكالية البحث

ة ومن الواضح أن النساء  ي مناطق كثي 
ن
ي هذه البلدان يتعّرضن للعنف وإىل الزواج باإلكراه الزواج اإلجباري ال يزال يسود ف

ن
ف

 .إىل جانب أعمال وممارسات أخرى فظيعة ترتكب بحق المرأة
ي العراق تقع

ن
  وف

ً
العديد من الفتيات العراقيات ضحايا الزواج المبكر الذي يحرمهن من حقوقهن األساسية ويشكل انتهاكا

ي حد ذاته.وتستخدم الزيجات لتس
ن
وية ديون أو لتعزيز وضع األرسة من خالل التحالفات االجتماعية أو لحقوق اإلنسان ف

ن القبائل.وتضطر بعض الفتيات إىل الهرب من الزواج باإلكراه والمبكر.ومازالت هناك فتيات  نع فتيل الثأر المتبادل بي 
لين

ي دفعهن إىل الزواج واألوضاع االقتصادية مما يسه غي  قادرات عىل االلتحاق بالمدرسة بسبب القيود االجتماعية
ن
م ف

 المبكر أو القرسي. 
 

 : البحث أهداف
ي قانون األحوال الشخصية تتضمن أشكال الزواج القرسي كافة ومن جوانبه المادية والمعنوية 

ن
إدراج نصوص تفصيلية ف

ي سبب حدوثه والحاالت المختلفة لحدوثه 
ن
ي عملية الزواج القرسي أو ف

ن
فضال والنفسية وجميع األطراف واألشخاص ف

ي تسمح للجناة 
ي قانون العقوبات والت 

ن
يعية واألعذار المخففة أو المعفية المنصوص عليها ف عن معالجة التناقضات الترسر

ي قانون األحوال أو  .باإلفالت من العقاب
ن
ي قانون العقوبات وليس ف

ن
ن تدرج أشكال جريمة الزواج القرسي بإحكامها ف

ي من الضحية سببا لتشديد العقاب وليس أ.و الشخصية وتفرض عىل مرتكبيها عقوبات شديدة
ن تكون درجة قرابة الجانن

 شد. ألتخفيفه بحيث كلما كانت الدرجة قريبة كانت العقوبة 
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ي 
 : المخطط التعريف 

 المعالجة القانونية للزواج ألقرسي: األولالمطلب 

 احكام جريمة الزواج القرسياألول: الفرع  -

ي  -
 القرسيعقوبة جريمة الزواج : الفرع الثانن

ي 
 
ي المجتمع العراف

 
: أشكال الزواج ألقرسي ف ي

 
 المطلب الثان

 ّصة(بگّصة لگالزواج التبادىلي )ااألول: الفرع  -

ي  -
 الزواج بدل الدم )الفصلية(: الفرع الثانن

 الزواج المبكر: الفرع الثالث -

 الزواج بالخطف: الفرع الرابع -
ي التصدي : المطلب الثالث

 
ي ف

 
 للجريمةدور منظمات المجتمع المدن

 
 المعالجة القانونية للزواج ألقرسياألول: المطلب 

ي 
ن
ي    ع الدوىلي ف

ي ضمن الترسر
ن
ي التنظيم إتفاقالزواج ألقرسي أو اإلجباري وجد له معالجة قانونية ف

ن
يات األمم المتحدة وف

ي 
. ففن ي

 
ي العراف

ي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة إتفاقالقانونن
ن
( 16وضمن المادة ) 1948يات األمم المتحدة ورد ف

ي تنص عىل )
وج وتأسيس أرسة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية 1الت  ن . للرجل والمرأة، مت  أدركا سن البلوغ، حق الي 

وج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله.  ن ي الحقوق لدى الي 
ن
ن 2 أو الدين. وهما متساويان ف . ال يعقد الزواج إال برضا الطرفي 

 ال إكراه فيه. المزمع زواجهما رضا 
 
ي المجتمع، ولها حق التمتع بحماية 3 ء كامال

ن
. األرسة هي الخلية الطبيعية واألساسية ف

ي العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 
ن
( 3و 2 – 23ضمن المادة ) 1966المجتمع والدولة(. وأيضا ف

ي تنص عىل )
وج وتأسيس أرسة.  . يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن2والت  ن ي الي 

ن
ف به ف . ال ينعقد 3الزواج، حق معي 

ي 
ن
ن المزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه(. كذلك ف ن ضد إتفاقأي زواج إال برضا الطرفي  ية مناهضة كافة أشكال التميي 

ي تنص عىل )2و1- 16المرأة ضمن المادة )
ن ضد . تتخذ الدول األطراف جميع التدابي  المناسبة ل1( والت  لقضاء عىل التميي 

ن الرجل والمرأة ي كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، عىل أساس المساواة بي 
ن
 : المرأة ف

ي عقد الزواج،
ن
 )أ( نفس الحق ف

 عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل،
ن
ي حرية اختيار الزوج، وف

ن
 )ب( نفس الحق ف
 المسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،)ج( نفس الحقوق و 

ي األمور المتعلقة 
ن
)ح( نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، ف

 جميع األحوال، يكون لمصلحة األطفال االعتبار 
ن
 ،األولبأطفالهما وف

ي أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها وال
ن
 )ـه( نفس الحقوق ف

ن
ن الطفل والذي يليه، وف فاصل بي 

 الحصول عىل المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
)د( نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية عىل األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك 
 جميع األحوال يكون لمصلحة األطفال االعتبار 

ن
، وف ي

ي    ع الوطتن ي الترسر
ن
ن توجد هذه المفاهيم ف من األعراف، حي 

 ،األول
ي ذلك 

ن
ي اختيار اسم األرسة والمهنة ونوع العمل،)ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما ف

ن
 الحق ف

اف عليها وإدارتها والتمتع بها  ن فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واإلرسر )ح( نفس الحقوق لكال الزوجي 
 والترصف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض. 

، وتتخذ جميع اإلجراءاتأ. ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي 2 ي
يعي منها،  ثر قانونن

ي ذلك الترسر
ن
ورية، بما ف الرصن

ي سجل رسمي أمرا إلزاميا(. 
ن
  لتحديد سن أدنن للزواج ولجعل تسجيل الزواج ف

ي النافذ لسنة 
 
ي فقد ذكر الدستور العراف

 
ي    ع العراف أوال( منه أن )لكل فرٍد الحق  - 17وضمن المادة ) 2005أما ضمن الترسر

 مع ح
ن
ي الخصوصية الشخصية، بما ال يتناف

ن
ي تنص عىل )ال يكون تقييد  46قوق اآلخرين، واآلداب العامة(. والمادة ف

الت 
ي هذا الدستور أو تحديدها إال بقانون أو بناء  عليه، عىل أن ال يمس ذلك 

ن
ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة ف

 التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية(. 
ي أوحيث 

 
ي    ع العراف لذا ، حوال الشخصية( من قانون األ 9استنادا للمادة )ن الزواج القرسي يعد فعال مجّرما ضمن الترسر

ن وبحسب  أركانسنتناول  ي فرعي 
ن
: هذه الجريمة وعقوبتها وذلك ف ي

 -اآلن 
 
 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 5  52 

 

5 June 2021, Volume 3, Issue  
p. 48-65 

 
 حكام جريمة الزواج القرسيأ :األولالفرع 

 فعل الزواج القرسي جريمة يعاقب عليها القانون. 
ّ
د
ُ
ي النافذ  ع

 
ي قانون العقوبات العراف

ن
م أحكامه ف

ّ
إال أنه ولألسف لم تنظ

ي قانون األحوال الشخصية النافذ رقم  1969لسنة  111رقم 
ن
ن  1959لسنة  188وإنما ف ي حي 

ن
ولكونها من وجهة نظر  –ف

.   –القانون جريمة  ي
 
ي قانون العقوبات العراف

ن
 كان يجب أن تستقر أحكامها ف

قانون األحوال الشخصية موضوع اإلكراه عىل الزواج وموضوع المنع من الزواج. إذ نصت هذه  ( من9تناولت المادة )
ال يحق ألي من األقارب أو االغيار إكراه أي شخص ذكرا كان أم أنتر عىل الزواج دون رضاه ويعتير عقد  -1المادة عىل )

رب أو االغيار منع من كان أهال للزواج بموجب أحكام ي من األقاألكما ال يحق  ،الزواج باإلكراه باطال إذا لم يتم الدخول
 .هذا القانون من الزواج

ن  1يعاقب من يخالف أحكام الفقرة  -2 من هذه المادة بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتي 
ن إذا كان قريبا من الدرجة  ن العقوبة بالسجن مدة ال تزيد عىل  أما إذا كان المخالف من غي  هؤالء فتكو األوىلالعقوبتي 

ة سنوات أو الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات  .عرسر
عية أو محكمة المواد الشخصية اإلشعار إىل سلطات التحقيق التخاذ التعقيبات القانونية بحق  -3 عىل المحكمة الرسر

السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض لإلكراه من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره أمام  1المخالف ألحكام الفقرة 
ة بهذا الخصوص(  .أو المنع مراجعة سلطات التحقيق مبارسر

وط صّحته.  ي المادة )إوقد سبق هذه المادة مواد عّرفت الزواج وبّينت رسر
ن
( من هذا قانون )الزواج 1 – 3ذ يعّرف الزواج ف

عا غايته إنشاء رابطة للحياة ن رجل وامرأة تحل له رسر كة والنسل( أما المادة ) عقد بي  ( من القانون فتقرر 5المشي 
ي العاقدين أو من يقوم مقامهما(

ن
عية ف وط القانونية والرسر ي عقد الزواج بتوافر الرسر

ن
 .أن)تتحقق األهلية ف

ي العقد وان يكون هذا الرضا صحيحا غي  معيب بأي من عيوب الرضا 
ن
ن طرف ّ الرضا والقبول بي  طي

 ال بد من توافر رسر
ً
 إذا

، و الخطيب،  ي
، السامران  ، و  (1980)الكبيسي ي

طت المادة )(1970)العانن ة النعقاد عقد 6. واشي 
ّ
وطا عد ( من القانون رسر

وط االنعقاد أو الصحة المبينة فيما يىلي  -1الزواج منها )
طا من رسر  : ال ينعقد عقد الزواج إذا فقد رسر

  .إتحاد مجلس اإليجاب والقبول - أ 
  .سماع كل من العاقدين كالم اآلخر واستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج - ب
 موافقة القبول لإليجاب (.  -ج  

ي 
 
 -: 1 عليه ومن خالل قراءة نصوص هذه المواد يتضح أن عنارص أو أركان هذه الجريمة تتجسد باآلن

1- : ي
 
ي عليها أو غريبا عنها. ولكن إذا كان قريبا من الدرجة  الجان

ن عقوبته إ )األصول والفروع( فاألوىلوهو قريب المجتن
ي الذي ال يعد قريبا من الدرجة 

ع ارتكب خطأ كبي  األوىلاخف من عقوبة الجانن ي عليها. هنا المرسر
 أو غريبا عن المجتن

ي جريمة  ،ا للعقاب عذرا مخففاألوىلعندما جعل من القرابة ذات الدرجة  ووجه الخطأ أن الغالبية العظم من مرتكتر
ي عليها من الدرجة 

ي عىل األوىلالزواج القرسي هم أقارب المجتن
ع هنا وكأنه يشّجع الجانن  وغالبا األب أو الجد، والمرسر

ء أو هذه الثقافة الجرمية.  ،ارتكاب هذه الجريمة  ويشجع المجتمع عىل اإلبقاء عىل هذا العرف السي
تبة عىل  الركن المادي للجريمة: -2 ي عليها عىل الزواج. واألثر أو النتيجة المي 

ويتجسد هنا بالسلوك وهو فعل إكراه المجتن
ن السلوك والنتيجة.  ي تربط بي 

 هذا السلوك وهو عقد الزواج لكن بشكل باطل وعالقة السببية الت 
ي الرسر 

ن
يعة حمل الشخص عىل فعل ودفعه إليه باإليعاز واإلكراه لغة هو حمل الشخص عىل فعل ما ال يريد. وهو ف

وط محددة.   والتهديد برسر
ي القانون فهو الضغط عىل إرادة اإلنسان بوسيلة من الوسائل، ويكون من شأنه شّل اإلرادة أو إضعافها،  

ن
أما اإلكراه ف

تحميل الفرد أعباء جسدية : وجعلها تنقاد لما تؤمر به من دون أن يكون باإلمكان دفعه أو التخلص منه. كما عّرف بأنه
ي قرارة نفسه وقد تكون منافية للحقيقة. أو يمكن تعريفه اآلتيونفسية فوق طاقته ودفعه عىل 

ن
ان بأقوال وأفعال يرفضها ف

ب أو التعذيب، فالتعذيب من ضمن الوسائل  بأنه الضغط عىل إرادة الُمِقر بما يخيفه مثل األذى المادي المتمثل بالرصن
ي يتحقق به

ي كذلك عّرف بانه ا اإلكراه.  الت 
ن
وع يقع عىل إرادة شخص يبعث ف نفسه رهبة تحمله عىل  ضغط غي  مرسر

ي  .التعاقد
ي مقابل هذا التعريف فقد اخذ القانون المدنن

ن
ي  وف

 
ي المادة ) العراف
ن
تعريف مأخوذ عن الفقه اإلسالمي ( 1 – 112ف

 .(2013) ابو خبط،  ال دون رضاهاإلكراه هو إجبار شخص بغي  حق عىل ان يعمل عمن إبقضن  ما عند
ي موضوعه، ويسم اإلكراه المادي، وآخر يضعفها، ويسم اإلكراه المعنوي. : ولإلكراه نوعان

ن
 نوع يعدم اإلرادة ف

، عندما يجير الشخص عىل إبرام ترصف أو القيام بفعل ما بقوة: أ   اإلكراه المادي
ً
مادية ال يستطيع  يكون اإلكراه ماديا

 لدفعها فتشل إرادته وتفقده حرية االختيار، ويصبح كأنه آلة مسخرة بها
 
كاإلمساك بإبهامه : مقاومتها، وال يملك سبيال

ي تتم من جانب 
. ويعد اإلكراه المادي حالة من حاالت القوة القاهرة الت  ن ام معي  ن

 منه بالي 
ً
وجعله يبصم عىل سنٍد إقرارا

نع الرضا عنوة ال رهبةاإلنسان. وعىل هذا   .(2019)الدّرة،  فإن اإلكراه المادي يني 
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هو تهديد يوجه من شخص إىل آخر بوسيلة ما، فيولد فيه حالة نفسية من الخوف والفزع تجعله : ب   اإلكراه المعنوي
ن  . فالفرق بي 

ً
ي حالة يقدم عىل اإلقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا

ن
اإلكراه المادي واإلكراه المعنوي هو أن اإلرادة ف

ي حالة اإلكراه المعنوي ولكنها 
ن
ن تكون موجودة ف ي حي 

ن
، ف

ً
اإلكراه المادي مشلولة أو مكفوفة كأنها غي  موجودة إطالقا

ن القبول بإبرام الترصف، أ ين، فهو بي  ّ رين، أو أهون الرسر ن أخف الرصن و تحّمل الخطر معيبة وفاسدة، إذ يخي  صاحبها بي 
 .(2019)الدّرة،  المهدد بوقوعه عليه أو عىل شخص عزيز عليه

ت عىل الزواج منه. وهذا  ي عليها ومن أجير
ن المجتن تب عىل فعل اإلكراه فهو انعقاد عقد زواج بي  أما النتيجة أو األثر المي 

وط بعد ،العقد يعد باطال  ي نص إال أن بطالنه هذا مرسر
ن
م حدوث الدخول. ومن المفهوم المخالف لهذه العبارة الواردة ف

ي أن الدخول يجعل من العقد صحيح إذ انه سيوقف البطالن )...ويعتير عقد الزواج باإلكراه باطال إذا لم يتم 
المادة يعتن
ي عىل باطل فهو باطل وال يجوز أن ي.الدخول

وعا إذا ما وقع الهدف ..(. وهذا األمر غي  جائز قانونا إذ انه ما بتن كون مرسر
ي من الضحية تحقق بعد العقد إذ من الوارد أن يكون هذا 

من العقد الباطل. كما ال يمكن أن نعتير الدخول رضا ضمتن
ي عليها فيتحول الوضع مع هذه الحالة إىل جريمة اغتصاب الن العقد الباطل 

الدخول قد وقع أيضا من دون رضا المجتن
ي 
عية الت  ي الرسر

تبيح للزوج أن يبارسر زوجته وان ليس برضاها. وعليه األصح قانونا أن هذا الوضع سينجم عنه  ال يضفن
ن  ي بحسب الوضع( وال  394و 393 الزواج القرسي والثانية االغتصاب )المواد األوىلجريمتي 

 
من قانون العقوبات العراف

عنة العقد الباطل وإنما تبف   ع من الدخول سببا لرسر الجريمة قائمة وتضاف لها جريمة أخرى هي يجب أن يجعل المرسر
ي جريمة الزواج القرسي طريق اإلفالت من العقاب

ن
ع عىل الجناة ف كما يجب أن   ،االغتصاب. وب  هذا الشكل يقطع المرسر

وج منها قرسيا.  اذا ما كانيشمل العقاب عىل جريمة الزواج القرسي من تزوج من الضحية  ن  يعلم بأنه يي 
ن السلوك المتمثل بفعل اإلكراه عىل الزواج والنتيجة المتحققة وهي انعقاد أما عالقة السببية فهي  ي تربط ما بي 

الصلة الت 
ي عليها عىل 

ي عىل إكراه المجتن
ي عليها. بانقطاع هذه العالقة أي إذا لم يكن هذا العقد مبتن

عقد الزواج من دون رضا المجتن
ي لم يكن بفعله هو 

ي عليها عىل الزواج الزواج وإنما ألي سبب آخر أو أن الجانن
ال تتحقق الجريمة بحق  ،من اجير المجتن

ي أو ال تتحقق الجريمة أصال بحسب الوضع. 
 الجانن

ي عليها: -3
هو عدم  –فعل الزواج  –إذ انه ركن أساس لتحقق الجريمة بل أن أساس تجريم هذا الفعل  انعدام رضا المجن 

ي عليها. فرضاها يبطل الجريمة. ويجب أن يكون
عدم الرضا هذا سابقا لفعل اإلكراه عىل الزواج أو أثناء عقده  رضا المجتن

ي عليها عىل الزواج. أما عدم الرضا الالحق عىل العقد فال يحقق الجريمة 
ي به أي علمه بعدم رضا المجتن

ط علم الجانن برسر
 
ُ
 قد عىل أساس الرضا المسبق. طالما العقد ع

ي إذ أن هذ الركن المعنوي: -4
ي يعلم وهو هنا القصد الجنان 

ي ال تتحقق إال إذا كان الجانن
ه الجريمة هي من جرائم العمد والت 

ط  ي عليها عىل الزواج ويعلم بأنها غي  راضية عىل هذا الزواج وهو مريدا لهذا العقد ومريدا لنتيجته. برسر
بأنه يجير المجتن

هو أيضا مكره عىل إجبار الضحية  أن تكون إرادته هذه خالية من أي عيب من عيوب الرضا أو موانع المسؤولية كأن يكون
ورة أو انه كان أثناء سلوكه لفعل اإلجبار هذا فاقدا لإلدراك أو اإلرادة بسبب  ي حالة ضن

ن
عىل الزواج القرسي هذا أو انه ف

ي العقل )المواد 
ن
(.  65 - 60السكر غي  اإلرادي أو بسبب الجنون أو لعاهة ف ي

 
 من قانون العقوبات العراف

 .تتحق جريمة الزواج القرسي ركانبتحقق هذه األ
 ضي    ح لحقوق اإلنسان، ألنه يتعدى عىل أبسط هذا و 

ُ
ِتهاك

ْ
ترى منظمة األمم المتحدة أن الزواج القرسي ما هو إال ِان

ي اختيار الزوج 
ن
حقوق األفراد واستقالليتهم. ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عىل أن للمرأة مطلق الحرية ف

ة بحياتها الخاصة، المناسب، دون قهر أو   إجبار، وأن هذا األمر جوهري ال يمكن التهاون فيه؛ نظًرا الرتباطه بصورة مبارسر
ية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيهة بالرق الزواج تفاقتحظر اإل و مستقبلها، وكرامتها. 

اض عىل قرارت  ي عىل اإلجبار دون وجود حق االعي 
األهل و األقارب وهذا يتطلب وجود حد أدنن لسن الزواج المبتن

 وتطبيقه قانونًيا؛ وذلك من أجل إيقاف هذه األفعال. 
اليونكما و  إىل أن اختطاف النساء وحبسهن أثناء الحروب من  2أشارت دائرة االستئناف التابعة للمحكمة الخاصة بسي 

ى مكتملة األ أجل إخضاعهن للزواج القرسي، هي جريمة من جرائم الحرب، وهو  ركانليس هذا فحسب بل هي جريمة كير
ي أقيمت من أجل ُمحاكمة تشارلز تايلور رئيس 

أمر ترفضه اإلنسانية بكل صورة وأطواره. وقد وجدت الدائرة االبتدائية الت 
ي وصف مثل هذه ا

ن
يا السابق، أن مصطلح "الزواج القرسي" هو مصطلح يجب االبتعاد عنه وتجنبه ف ألمور، كما دولة ليبي 

ة ي ونوع من أنواع العبودية المستي  ي الحروب عىل إنها رق زوجر
ن
ي تتم ف

)الموسوعة  وصفت المحكمة تلك الممارسات الت 
 .الحرة، بال تاري    خ(

ي عام 
ن
ِبَل مجلس حقوق 2013وف

َ
رّص، والزواج المبكر، والزواج باإلكراه من ق

ُ
، تم اعتماد أول قرار خاص بمكافحة زواج الق

، والزواج  رصَّ
ُ
خاذ هذا القرار بناء  عىل العديد من الجوانب، كانطواء زواج الق

ِّ
اإلنسان التابع لألمم المتحدة. لقد تم ِات

لحقوق اإلنسان، وقد تصل تلك االنتهاكات إىل حرمان األفراد من الحياة بصورة سليمة  باإلكراه عىل انتهاكات ضيحة
ي التعليم، والتمتع بأعىل 

ن
خالية من جميع أشكال العنف، باإلضافة إىل حرمانهم من بعض حقوقهم األساسية كحقهم ف
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ا ع
ً
ي ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية. ينص هذا القرار أيض

ن
ي إنهاء هذه مستوى من الصحة بما ف

ن
ورة النظر ف ىل ضن

ي خطة التنمية لما بعد عام  القضية
ن
 .)الموسوعة الحرة، بال تاري    خ( 2015بشكل كامل ف

: عقوبة جريمة الزواج القرسي ي
 
 الفرع الثان

  -: ( من قانون االحوال الشخصية9بموجب المادة )
ي قريبا من تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل  -1

ن إذا كان الجانن ن العقوبتي  ثالث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتي 
 الدرجة األوىل )أي األصول والفروع(. 

ي أي  -2
ة سنوات أو الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات إذا كان الجانن تكون العقوبة بالسجن مدة ال تزيد عىل عرسر

ي عليها. 
 شخص من غي  أقرباء الدرجة األوىل للمجتن

ي عليها عذرا مخففا للعقاب، وهذا منهج ويتضح 
ي إىل المجتن

ع جعل من درجة قرابة الجانن لنا من مقدار العقوبة أن المرسر
ي حكمه بالحبس سنة فما 

ي لإلفالت من العقاب عندما يصدر القاضن
ع إذ انه بذلك يعطي الفرصة للجانن غريب من المرسر

ي تخفيف العقاب
ن
ي هذه  دون مع وقف التنفيذ، كما أن منهجه هذا ف  مرتكتر

يسمح بانتشار هذه الجريمة السيما وان أكير
 (. األوىلالجريمة هم اآلباء )أقارب الدرجة 

ع بالتجريم والعقاب من  ي عليها، وان يشمل المرسر
ي قريبا أكير من المجتن

جري ألذا نوضي بان تشدد العقوبة كلما كان الجانن
حت  ال يفلت الجناة من العقاب وحت  نضع  ،ُمكَرهٍة عىل الزواجقد زواجه من نه يعأإذا كان يعلم  –الزوج  –العقد معه 

ي المجتمع. 
ن
ي أصبحت ظاهرة ف

ا لهذه الجريمة الت 
ّ
 حد

ي الجزء اأفضال عن 
ن
ن الحبس او ن العقوبة المقررة لهذا الفعل المجّرم ال توازي مطلقا خطورته السيما ف ي ما بي  لتخيي 

ي عن العقوبة صفة الردع الغرامة
 .وبالتاىلي يشجع االفراد عىل ارتكابها، مما ينفن

ي من غي  اقارب الدرجة 
 األوىلولكن بالمجمل تعد هذه الجريمة من جرائم الجنايات استنادا للعقوبة المقررة للجانن

ي عليه
ع عقوبتهم السجن مدة ال تزيد عىل ) ،للمجتن  .( سنوات3( سنوات او احبس مدة ال تقل عن )10اذ جعل المرسر

 : ي
 
ي المجتمع العراف

 
: أشكال الزواج ألقرسي ف ي

 
 المطلب الثان

ّصة( والزواج بدل الدم )الفصلية( والزواج المبكر وهناك بگّصة لگللزواج القرسي أشكال متعددة أهمها الزواج التبادىلي )ا
ي الفروع نوع من الزواج القرسي معروف لدى الطائفة االيزيدية وهي الزواج بالخطف. وسنتناول بالبحث هذه 

ن
االشكال ف

 -: ةاآلتي
 ّصة(بگّصة لگالفرع األول: الزواج التبادلي )ا

ن ومن هذا جاء اسم زواج الگّصة بگّصة ق الشعر والحاجبي 
ن مفي  ن وتقع بي   الگّصة هي الجبي 

ي بكل ما يحمله من ظلم واضطهاد ونكران وتجاوز 
ي مجتمع ما يزال أسي  الماضن

ن
عىل عادات وتقاليد راسخة منذ القدم ف

ي وقعت 
ي بلد يعد من أوائل الدول الت 

ن
ي مجال الحياة السياسية واالجتماعية ف

ن
ي غابت أو غّيب دورها ف

حقوق المرأة الت 
ام حقوقها كافة ومنها حق اختيار الزوج.. تفاقعىل اإل  ي تلزم بنودها احي 

 يات الت 
 ويسم هذا الزواج أحيانا بزواج )الصداق( أي المهر!! 

ب عديدة منها ضعف الحالة المادية للشاب الذي يرغب بالزواج فعندما يتقدم للزواج من إحدى ولهذا الزواج أسبا
وجوها إىل احد أفراد العائلة حت  لو   ن  ال يستطيع دفعه عندها يعرض عليهم أخته لي 

ً
ا ( كبي 

ً
الشابات وتطلب عائلتها )مهرا

ي السن، أو أن ترفض عائ
ن
 ف
ً
ا  من واحدة أو كبي 

 بأكير
ً
وجا ن لة الفتاة الشاب الذي يتقدم لها ويقولون أن ابنتنا معدة كان مي 

ي يوم واحد أي واحدة بواحدة أو   تفاقلزواج "أخيها" ويفرضون عليه أن يزوجهم أخته ويتم اإل 
ن
عىل أن يكون الزواج ف

 .، بال تاري    خ(http://www.shattalarab.com/vb/showthread.php)گّصة بگّصة 
ات الضحايا من المطلقات من  ي يشجع هذا النوع من الزواج الذي تكون نتائجه عرسر

 
ومما يؤسف له أن المجتمع العراف

ي مدينة الموصل. 
ن
ون )متخلفة( والسيما ف ي كن ضحية تقاليد يعدها كثي 

 النساء الالن 
فها زواج )الشغار أو الكّصة بكّصة( ال

ّ
ات الضحايا من نساء خل ي هذه المدينة عرسر

 ،ذي ما زالت عوائل موصلية تتبناهففن
ي الموصل العديد من دعاوى الطالق نتيجة هذا الزواج. 

ن
 بينما تسجل محكمة األحوال الشخصية ف

ي األكير هدية لشقيق :: عاما 36: تقول السيدة إيمان صبحي 
ي شقيف 

أنا إحدى ضحايا زواج )الكّصة بكّصة( إذ قدمتن
ي  4وقد تركت  ،عاما  15 من واستمر زواجنا أكير  ،زوجته بناء عىل طلبه

ي وزوجته المستمرة الت 
أطفال نتيجة مشاكل أجن

 أدت إىل طالقنا أيضا. 
ي : فيما تقول السيدة نجالء رؤوف ي السن وتزوج هو بابنة زوجر

ن
ي والدي قبل وفاته عنوة من رجل طاعن ف

لكن  ،" زوجتن
ي أيضا. فكانت النتيجة طالقه ومن ثم طال ،الذي حصل أن والدي لم يهنأ بزواجه

 
 ف

ي ولدي منه طفالن: قصتها قائلة: عاما25: وترسد السيدة ابتسام عارف لكن النتيجة اآلن هي انفصاىلي  ،" أحببت زوجر
ي  ي األكير من شقيقة زوجر

فأي ظلم يوّجهه مجتمعنا للمرأة بسبب هذا الزواج وطقوسه  ،منه بسبب زواج شقيف 
 . (2009)الزبيدي، 
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ُ
ي وتحديدا سكنة األهوار ت

ي مجتمع الناضية الريفن
ن
 وف

َ
هك حقوق المرأة وتهمش رغباتها حيث تقع الفتاة ضحية لرغبة نت

ط عليه توفي  واحدة بدال عنها 
والدها أحيانا أو أخوها أحيانا أخرى عندما يرغب أي منهما بالزواج من أخرى فيشي 

سماك أو الطيور وأحيانا كمجاملة عادية يي تقّوى أواض العالقات، أحيانا عندما تذهب الرجال لصيد األ  إتفاقفيحصل 
ي اختيار زوج لها لذا تنتهي 

ن
فيحصل تبادل الفتاة بأخرى كأي سلعة للمقايضة ودون مراعاة لمصلحة الفتاة أو رغبتها ف

ي وضع مأساوي ملؤه األمراض النفس
ن
هم مجهول وهي ف ية.. وكاالت زارت العالقة الزوجية بالطالق تاركة أطفاال مصي 

بت من إحدى النساء وبمساعدة شيخ  مناطق األهوار لتسلط الضوء عىل معلومات أوسع عن هذا الزواج الظالم. واقي 
ي أن اسمها صبيحة -وسط أهوار الجبايش  -المنطقة وهي منطقة المعدان 

تتن  44: وسألتها فانهمرت بالبكاء واأللم فأخير
ين عاما والن له عاما توفيت والدتها وخالل شهرين  ها بعرسر تقدم والدها إىل خطبة امرأة من القرية نفسها وهو يكير

ي  ط أن يعطيه ابنته ووافق أنر
ع بأخته رسر ي تربطهم عالقات حميمة ويذهبون يوميا إىل الصيد فتير

صداقة مع أخوها الت 
 سوف أتزوج ولم يكن ىلي خيار سوى القبول مرغمة وإال دفعت  تفاقوأنا ال اعلم بهذا اإل 

ن ي انه بعد يومي 
وظهرا ابلغونن

ين من عمرها فبالتأكيد ال  ي العرسر
ن
ي السن وزوجته فتاة ف

ن
وجت كارهة لهذا الزواج ولكون والدي كبي  ف ن . في  ي

الثمن حيان 
، وكأثر من آثار هذا الزواج، ق األخرى تلقائيا ومهما كان مدى انسجامهم  يكون انسجاما تاما فطلقت منه. وأمر طبيعي

ّ
تطل

ي من هذا الظلم 
قت مرغمة ومعي طفل. من المسؤول عن هذا الظلم وهل هناك جهة تنصفتن

ِّ
)زواج كصة بكصة فطل

 ؟ (2010طقوس ريفية تصادر حرية المرأة وتحاض كرامتها ، 
ن باإلكراه..(( فاطم ي األكير كونه كان يحب إحدى فتيات  27ة )) تزوجت مرتي 

ن باإلكراه مرة إرضاء ألجن عاما تزوجت مرتي 
ي إحدى حروب النظام السابق 

ن
ي ف  زوجر

ن
ي فالمهم هو يتفق مع أصحاب الشأن. توف ي كمهر لها، غي  مباٍل برأني

القرية فبادلتن
ي سنة، بعدها أعيدت كّرة الزواج التبادىلي 

ن فبقيت لدى عائلت  ي الصغي  أن  ولدي منه طفلتي 
مّرة أخرى عندما أراد أجن

بيتهم  ط وجود فتاة بديلة ألي زواج. حاولت رفض الزواج متحججة بأطفاىلي وارغب بي  وج، فاألعراف والتقاليد تشي  ن يي 
ي الجديد  ي بيت زوجر

ن
ي ذل وإهانة ف

ن
وجت مكرهة وبقيت ف ن ي بالقتل. في 

 –لصعوبة المعيشة، لكن دون جدوى وهددونن
ي الصغي  الذي هو اخو زوجة 
ي كأي خادمة تعمل كالماكنة دون راحة أو حت  اخذ بعض الراحة وأنا أشكو  -أجن

وعاملونن
وج مطلقا.أمري هلل ن ي القرية.. الذي ال يملك أخت ال يي 

ن
. هذه هي أعرافنا .. ف

(http://www.samawh.com/tah/220.html ،2010) . 
ي يقول المحامي جمال 

ي طياته: الطان 
ن
ن  ،ويعكر صفو الحياة الزوجية ،" زواج )الشغار( يحمل بذور التفرقة والفشل ف فحي 

انهما الواحد مع اآلخر األول،يفشل الزواج  ي القي 
 فان ذلك الفشل سيرسي عىل الزواج الثانن

ي أن ااألوىل" قانونا ال يجوز اعتبار الزوجة : ويضيف
 لمرأة حاجة قابلة للتداول مهرا للزوجة الثانية الن ذلك يعتن

ن عىل : ويتابع " لكن ما نالحظه حاليا هو انه عندما يريد البعض الزواج ضمن هذا المفهوم فانه يتم إبرام عقد لكل خطيبي 
ره وعادة ما يكون رمزيا 

ّ
ي العقد الحقوق كالمهر المعجل أو مؤخ

ن
وليس من واجب القانون الكشف عن  ،حدة وتثبت ف
ي ال يعلمها إال هللا عز وجل. الرسائر والنوايا ال
 ت 
ي 
وغالبا ما ينتهي هذا الزواج بالمخالعة وتنازل   ،" لذلك ال تستطيع المرأة المطالبة بحقوقها كونها بديلة: ويوضح الطان 

ي حال وجود األطفال يتم تسليمهم إىل آبائهم خالفا لما جاء به قانون األحوال الشخصية الذي  ،كل طرف عن حقوقه
ن
وف

، http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php)تنص مواده عىل أن تكون حضانة األطفال واقعة عىل عاتق األم 
2009) . 

ي لوكالة كردستان لألنباء )آكانيوز( أن "موضوع الزواج بطريقة ويقول الدكتور عبد المحسن محم
ود طبيب نفسانن

ي الغالب وله تداعيات  )الكصة بكصة( أو )امرأة مقابل امرأة(
ن
ي المجتمع القروي محكوم بالفشل ف

ن
الذي كان سائدا ف

ن قد تؤول إىل نتائج وخيمة تذهب ضحيتها خسائر باألرواح من كال ال ". تنعكس عىل العائلتي  ن  عائلتي 
تظل أثارها عالقة لمراحل متقدمة من حياة المرأة، لكنه استدرك قائال أن "هذا  ويضيف أن "هكذا زواج له نتائج نفسية

ن معا وهذا بالطبع يعود للوعي  ن الزوج وزوجته والعائلتي  ليس قاعدة فهناك زيجات ناجحة بعد أن حصل االنسجام بي 
ي واالجتماعي للشخص نفسه" 

ن
 . (2009)الزبيدي، الثقاف

ار النفسية جسيمة جدا لمثل هكذا زيجات. : أما األستاذ حيدر عىلي الموسوي، اختصاص علم لنفس فيقول إن األضن
ا  يا للنساء والرجال، ومصي 

فبمجرد حدوث أية مشكلة حت  ينتهي الموضوع بالطالق تاركا وراءه االكتئاب والكآبة والهسي 
ها. وتدفع اث وتحديد النسب وغي  لهذا  مجهوال لألطفال وانهيار للوحدة االجتماعية وبروز مشاكل اجتماعية تخص المي 

ي اتخاذ قرار هكذا زيجات لتنتهي األمور 
ن
الزواج بعض األعراف االجتماعية المتخلفة والضعف االقتصادي وتدخل الكبار ف

بابتعاد األطفال وفرقة األقارب وانحراف الطفل والزوجات وكتلة من األمراض النفسية المتنوعة كالكآبة ويأس وتأخر 
ن وقد حدث أن أقدمت الكثي  من النساء عىل االنتحار بعد أن تجد نفسها دراسي ومشاكل مستمرة وأهمها دمار عائل تي 

ء بلمح البرص ووصل األمر بها لحد اليأس والخوف من مصي  مرعب ومستقبل مخيف  ي
فجأة وقد خرست كل سر

 .، بال تاري    خ(http://www.ummaiq.com/index.php)ومجهول 
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ن عبد  ن أنالدكتور حسي  ي ريف الناضية بي 
ن
ي  الرزاق اختصاص علم النفس ف

ن
ء يحدث ف ي

ن
هذا النوع من الزواج غي  المتكاف

ن تهدى لرجل ال تحبه مجرد موافقة األب أو األخ ألنهم يرغبون  اف بإنسانية المرأة وجعلها سلعة حي  مجتمع رفض االعي 
بالزواج من أخرى ولكون الجهة المقابلة ترفض إال ببديل فان الفتاة تصبح ضحية وتدفع فاتورة زواج رجال عائلتها. 

هذا الزواج سلبيات بما ينتج من أطفال ووضع مأساوي عىل الفتاة المطلقة.... المجتمع المتخلف هو الذي يتقبل هذا ول
ام حقوق  ن عليه باحي  النوع من الجهل المطبق عىل الرغم من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعراق أول الموقعي 

  .(http://www.samawh.com/tah/220.html ،2010)اإلنسان وحرياته 
ي هذا الزواج

ن
يعة اإلسالمية ف " أن كلمة : يقول الشيخ محمد حميد إمام وخطيب احد جوامع الموصل ،وحول رأي الرسر

 )الشغار( أصلها )الخلو( فيقال بلدة شاغرة إذا خلت من السلطان والمراد به الخلو من المهر. 
ي  ،يه الصالة والسالم نه عن هذا الزواج" إن نبينا محمد عل: ويضيف

ن
ي اإلسالم( وقد اختلف العلماء ف

ن
فقال )ال شغار ف

ي حت  ينعقد زواج ابنتك(. 
 علة النهي عن نكاح )الشغار( فقيل هي التعليق والتوقيف كأنه يقول )ال ينعقد زواج ابنت 

ت بنور اإلسالم واهتدت بهدايته " فالشغار إذا ال يتناسب إطالقا مع مجتمعاتنا العرصية: ويستطرد قائال ي أني 
فال  ،الت 

ن  ن المتضاربي  ي بان تتحول المرأة إىل سلعة أو صفقة تجارية قابلة للتداول بي 
يمكن أن يقبل مجتمع حقيف 

(http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php ،2009) . 
: الزواج بدل الدم  ي

 
 )الفصلية(الفرع الثان

أما الظاهرة األخرى أو النوع اآلخر من أنواع الزواج القرسي فهو زواج "الفصلية" وهي امرأة يتم اختيارها للزواج مقابل 
ة ما  ة األخرى امرأة  ،ثمن قتل أو خطأ كبي  ارتكب بحق عشي  ة المرأة إىل التعويض عن خطأها بمنح العشي  فتلجأ عشي 

 .ح ونسيان الثأريطلق عليها الفصلية لغرض الصل
ي يتم 

 ن فتدخل كجزء من الدية الت 
ً
ر إذا تم تثبيت حقه عشائريا اع لتعويض الطرف المترصن ن و )الفصل( هو لقاء أطراف الين

 من  تفاقاإل 
ً
وج قرسا ن ي عليه لتي 

ة المجتن ي حالة القتل يتم تقديم فتاة إىل عشي 
ن
حولها، ويطلق عليها تسمية ) الفصلية(. وف

تها عليها  ، ويساوم أهل عشي 
ً
ن مواصفات المرأة فيقّيم سعرها ماديا ي بعض األحيان تثمي 

ن
أحد أقارب القتيل. ويتم ف

 بالنقود. 
ي كردستان العرا

ن
ي جنوب العراق والفرات األوسط ومناطق غرب العراق الصحراوية، حيث وتنترسر هذه الظاهرة ف

ن
ق وف

 تسود األعراف العشائرية. 
ي كل زمان ومكان. خاصة عند 

ن
ي تفرضها األوضاع المجتمعية السائدة ف

فزواج الفصلية من الظواهر القديمة الحديثة الت 
ن الغابة والبقاء ل يعات القبلية غياب القانون أو إضعاف أجهزته وسيادة قواني  ألقوى. وصيغة الزواج تعتمد عىل الترسر

ي كل سر  نتيجة ارتكاب خطأ مناِف للسائد من 
ن
  معها ف

ن
والعشائرية بإرغام الفتاة عىل الزواج بشخص ال تعرفه وغي  متكاف

تها لتكون الضحية بجرم لم ترتكبه  .قبل احد أفراد عشي 
السيما بعد استقرار األوضاع فيه والثورة الفكرية والعلمية  لكن خفت الظاهرة وانحرست عن مناطق معينة من العراق

ت النظرة للمرأة وظهور رجال يطالبون بحقوقها  ي حيث تغي 
ي سبعينات القرن الماضن

ن
ي شهدها البلد خاصة ف

الت 
ي الوقت الحاىلي 

ن
ي قطاعات المجتمع المختلفة.. إال إن الظاهرة استعادة عافيتها ف

ن
 بعد ويفسحون المجال لها للمساهمة ف

ي العقل القبىلي 
ن
يعات الن جذورها مازالت متأصلة ف ن والترسر ي البلد والوضع المربك للقواني 

ن
ي حدثت ف

ات الت  التغي 
 والعشائري. 

ي 
ن
 عليه عند الرجال السيما الشيوخ منهم إلطالعهم عىل ما يدور ف

ً
 متعارفا

ً
هذا ويعد مصطلح زواج الفصلية مفهوما

. مضايف العشائر والكل يعرف تفاصيل 
ً
 الزواج تقريبا

ن العشائر والقبائل : الشيخ فاضل عباس آل كنانة يوضح ظاهرة زواج الفصلية تها قواني 
ّ
 إذ سن

ً
بأنها ظاهرة قديمة جدا

ة لضمان حقوق العشائر والقبائل ووضع حد ألي تجاوز عىل   حالها حال أنواع الفصليات األخرى المحددة بقانون العشي 
ة تها لما يتمثل من جزاء قاٍس يدفعه أبناء ويضيف إن اختيار ال .كل عشي  مرأة كمقابل عن غفران ذنب أحد افراد عشي 

ن والتقارب معهم من خالل  تي  ن العشي   لهم عن القيام بأي عمل طاٍغ. ومن جهة أخرى لحقن الدماء بي 
ً
 قويا

ً
ة ورادعا العشي 

 المرأة شجرة مثمرة تلد البنات و 
ً
التقارب ومن ثم سفك الدماء والقضاء عىل د ليكون األوال النسب واالنتماء واصفا

 عنها لتقدم المجتمع وتغي  
 
 يتم من خالل دفع سياق المرأة )أي مهرها( بدال

ً
 إىل إن الفصل حاليا

ً
 الفتا

ً
المشكلة نهائيا

ء مثل الزيجات العادية إذ تسقط  ي
ي االختيار أو طلب أي سر

ن
عنها  نظرته للمرأة الن المرأة ألفصلية ليس لها أي حقوق ال ف

 عن إن العشائر اآلن 
 
 عن النساء فضال

 
 طريقة دفع مبالغ مالية بدال

ً
ي هذا الزواج. لذا اعتمدت العشائر حاليا

ن
كل حقوقها ف

ي 
ن
ن فالمرأة هناك ال يكون لها أي دور ف ن مختلفتي  تي  ة الواحدة فما بالك بعشي  ن صفوف العشي   والفرقة بي 

ً
متباعدة جدا

 .متخلفة وقديمة وظالمة بحق المرأة التقريب. إضافة إىل إنها ظاهرة
ن إن أسباب زواج الفصلية عديدة من أهمها ما يتعلق بالمرأة نفسها مثل  ن هادي من قرية الصحوية يبي  أما عىلي حسي 
ة الثانية وعندما يرغب الرجل من الزواج منها ويتقدم لخطبتها ويقابل  ة ما مع رجل من العشي  ن امرأة من عشي  توافق بي 
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 كان األب يالحق ابنته بالرفض من 
ً
 عن ابنته. ويضيف قديما

 
قبل أهلها فأن والد يقوم بتطليق امرأة أو عدد من النساء بدال

 عن مطالبته المرأة 
 
ته فضال ة داللة عىل تبييض وجهه أمام أهله وعشي  ي مضيف العشي 

ن
ي بكفها ويعلقه ف

ويقتلها ويأن 
ة الرجل تحمل مطالبه  ..بالفصل وعىل عشي 

 والسبب ا
 
ة ثانية أثناء شجار فيطلب أهل القتيل فصال  بقتله شخص من عشي 

ً
ة جرما اف أحد أبناء العشي  ألخر هو اقي 

ن أو أكير مع مبالغ مالية . ويتفق هادي مع فاضل آل كنانة بان المرأة تعمل عىل .من أهل القاتل وبذلك تقدم امرأة أو اثنتي 

ن لحصول انساب بينهم وبذلك تحقن تي  ي الزواج  تقريب العشي 
ن
 إىل إن المرأة ضحية ف

ً
الدماء وتتالسر المشاكل الفتا

ي ذلك لخروج أبنائها من العرف والتقاليد وبذلك تكون خي  رادع 
ن
 ف
ً
ة تكون سببا ، وفاقدة لكل حقوقها إال إن العشي  ن )حسي 

 . (2010يوليو  21
ي كثي  ويرى الشيخ محمد المخلف الذي التقت به 

ن
"بابنيوز" أن هذه الظاهرة ايجابية عكس ما يتصور البعض وتؤدي ف

اع !!!!  ن  من األحيان إىل تقريب العوائل المتنازعة وتجعلهم ينسون أسباب الين
ي كثي  من 

ن
ت عىل ايجابية الظاهرة ف

ّ
ة شهدها دل " ذلك بالقول إن تجارب كثي  ويؤيد الباحث االجتماعي "كريم الحىلي

اع إىل الحرب لكن قانون "الفصلية" أتاح لها فرصة اللقاء والتقارب حيث األحيان فهناك ع ن وائل وعشائر وصل بها آمر الين
ن ال تعرف غي  الصلح والتكاتف تي  وعىل رغم إن الفكرة قاسية لكنه يجدها األنسب  .أدى ذلك إىل نشوء أجيال من العشي 

!! 
ريمة ضد حقوق المرأة دحضتها الكثي  من الشهادات الحّية لنساء كّن إال أن هذه النظرة التفاؤلية لهذا االنتهاك ولهذه الج

ة ل ضحايا لهذا النوع من الزيجات. فهذه كريمة الحياىلي امرأة فصلية قالت  ي الخامسة عرسر
ن
)بابنيوز(".. أصبحت فصلية ف

ي ارتكب جريمة قتل
ت األحقاد دفينة حت  أقدم .من عمري الن أجن

ّ
ي لكن ذلك لم يجِد نفعا فقد ظل

ي عىل قتل أجن زوجر
ي ألعود إىل بيت أهىلي برفقة أطفاىلي الصغار" 

، فتم تطليف  ي ة سنوات من زواجر ، بال تاري    خ(بعد عرسر ي  .)الكالنر
ي زواج المرأة الفصلية يأخذ مظهرا غريبا فضال عن كونه مرفوضا، فهو زواج من نوع خاص ال يمت إىل الفرح بصلة. 

ن
ف

ي مالمح وجهها ويتم إلباسها السواد. ويتم الدخول عىل الفتاة بهدوء من  ،ليم الفتاة صاغرة خاضعةحيث يتم تس
تخفن

ي أجواء مشحونة بالحزن والتوترات النفسية  ،دون ضجة
ن
، بال تاري    خ(وف ي  .)الكالنر
الجريمة تراجعت وانحرست عىل مناطق معينة من العراق السيما بعد استقرار األوضاع فيه والثورة  –هذه الظاهرة 

ت النظرة للمرأة وظهور رجال يطالبون  ي حيث تغي 
ي سبعينات القرن الماضن

ن
ي شهدها البلد تحديدا ف

الفكرية والعلمية الت 
ي قطاعات 

ن
ي بحقوقها ويفسحون المجال لها للمساهمة ف

ن
المجتمع المختلفة.. إال إن هذه الظاهرة استعادة عافيتها ف
ي 
ن
يعات الن جذورها مازالت متأصلة ف ن والترسر ي البلد والوضع المربك للقواني 

ن
ي حدثت ف

ات الت  الوقت الحاىلي بعد التغي 
، العقل القبىلي والعشائري  ن  . (2010يوليو  21)حسي 

ي حالة تقديم الفتاه كفصلية يعد عقدا باطال ومن النظرة القا
ن
نونية والدينية فان زواج الفصلية مرفوض، وإن عقد الزواج ف

من  9ه...كما إن المادة أركانلتوفر عنرص اإلكراه الذي يهدم ركن الرضا، والعقد أيا كانت طبيعته يعتير باطال إذا فقد احد 
قد الزواج المقرون بعنرص اإلكراه وقد حددت عقوبة لذلك تصل إىل قانون األحوال الشخصية النافذ نصت عىل بطالن ع

ة سنوات  .السجن عرسر
عي أن يسأل الفتاة إن كانت موافقة أم ال، فيكون جوابها إما باإليجاب أو 

ي الرسر
عي يتطلب من القاضن

إن الزواج عقد رسر
درة عىل الترصي    ح بذلك خوفا من تهديد ما الرفض... وإذا كانت الفتاة غي  موافقة عىل الشخص المتقدم لخطبتها وغي  قا

عي أن يستشف عدم موافقتها عىل الزواج. لكن ذلك ال يحدث أبدا بسبب عدم 
ي الرسر

فيمكنها باإلشارة، فيستطيع القاضن
ي بعض األحيان إذا 

ن
تها وأخوتها، حيث تهدد بالقتل ف قدرة المرأة "الفصلية" عىل إبداء رأيها وقد التف حولها أفراد عشي 

، بال تاري    خ( ت ذلكرفض ي  .)الكالنر
 أن يكون الحل 

ّ
 معاناة المرأة ومشكالتها تنبع من ُمعاناة المجتمع ومشكالته مهما كانت عاداته وتقاليده.. لذا ال بد

ّ
إن

ق بذلك ا
َّ
ي تتعل

 مع الحلول للمشكالت االجتماعية األخرى الت 
ً
كما يجب أن   ،لمجتمعلمعاناة ومشكالت المرأة ُمنسجما

َ به عىل وفق اإل  ،تكون الحلول ضمن برنامج حضاري شامل وواسع  إال إذا ِسي ْ
 
 الحل ال يكون حال

ّ
. .الصحيح تجاهألن

ها عنرص ُمستقل
َّ
 ستبف  قائمة إذا لم نبحث عن حل  ،وستبف  مشكلة المرأة قائمة ما بقينا ننظر إليها عىل أساس أن

ً
وأيضا

ل  .ينسجم مع بقّية الحلول االجتماعية ن ي وتتألم نتيجة عادات وتقاليد لم يين
عانن
ُ
ي عانت وستبف  ت

والمرأة الفصلّية هي الت 
يعته لها أي وجود ،هللا بها من ُسلطان ي رسر

ن
 هذه المشكلة ستبف  َمَحط معاناة المرأة إذا .وليس ف

ّ
ي الواقع أن

ن
لم نقوم  . وف

 
 .بثورة ضد هذه العادات من أجل تصحيحها بما نمتلك من إرادة وقّوة وثقافة ودين وتحرصنّ

 الفرع الثالث: الزواج المبكر
ي التابع لليونيسيف عام 

ي أجراها مركز أبحاث انوسنتر
 للدراسة الت 

ً
ات والمراهقات،  2001وفقا عن زواج الفتيات الصغي 

ي كت
ن
 ف
ً
ي تمت طباعتها الحقا

ي كل من إفريقيا و والت 
ن
ي مناطق شبه الصحراء ف

ن
يب. فان هذه الظاهرة تعتير ظاهرة عادية ف

ق إفريقيا و جنوب آسيا.  ي غرب ورسر
ن
، خاصة ف

ً
ي هذه المناطق ال يعد الزواج قبل سن البلوغ أمرا شاذا

ن
 جنوب آسيا. ف
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ن كثي  من ا  بي 
ً
ة يعد أمرا عاديا لسكان الذين ما زالوا يتبعون األنماط وسجل المركز أيضا أن الزواج بعد البلوغ مبارسر

ن  ي آسيا. بينما ينترسر زواج المراهقات بي 
ن
ق األوسط وشمال إفريقيا وبعض األجزاء ف ي الرسر

ن
المعيشية التقليدية خاصة ف

ق أوروبا.  ي أجزاء واسعة من أمريكا الالتينية ورسر
ن
ة ف ة والثامنة عرسر  سن السادسة عرسر

ي مثل هذه الزيجات،
ن
 الغالب، فانه ف

ن
ي قبول أو رفض الزواج وإنما يقوم شخص آخر  ف

ن
ال يكون لدى الفتاة الحق ف

 عنها. يطلق عىلي الزيجات المبكرة زواج اإلكراه 
 
 . )عبد الرحمن، بال تاري    خ(بالموافقة بدال

ي 
. تعانن

ً
ن النساء جميعا كة بي 

ي وقعت فيها مثل هذه الزيجات، إال إن عواقبها تكاد تكون مشي 
رغم اختالف البيئات الت 

ي كثي  من األحيان بالهجر، حيث يقوم الزوج 
ن
ان الزواج المبكر ف  عن اقي 

 
ىلي المتواصل، فضال

ن معظمهن من العنف المين
ة. عندها تجد الفتاة نفسه ين من عمرها و دون مؤهالت بهجر الفتاة الصغي  ي بداية العرسر

ن
ا مطلقة أو مهجورة، قبل أو ف

علمية أو مصادر مالية. تعرضها هذه الظروف الجديدة والفقر المتفاقم حولها، إىل مخاطر تجارة الجنس سواء كان داخل 
ي بعض المجتمعات 

ن
ي دول أخري، كما هو الحال ف

ن
 .)عبد الرحمن، بال تاري    خ(الحدود أو خارجها، أي ف

ي عددها رقم 
ن
ونية ف ي مجلة" حوار متمدن" االلكي 

ن
اير  29الصادر بتاري    خ  759يلخص الدكتور خالد منترص ف  2004فير
ي 
ن
ي سن مبكرة ف

ن
: مخاطر الوالدة ف ي

 اآلن 

 كرر دون فاصل المخاطر الصحية كتسمم الحمل، وفقر الدم، وصعوبة الوالدة، واإلجهاض، مخاطر اإلنجاب المت
 . ن ي لها مخاطرها الصحية عىلي األم والجني 

ن الوالدة واألخرى الت  ي معقول بي 
 زمتن

  .ارتفاع نسبة الوفيات، الحرمان من التعليم،شيوع ظاهرة الطالق 
ي النقاط التالية

ن
 : أما األسباب الداعية إىل الزواج المبكر، فقد لخصها الكاتب ف

فهن  والحفاظ عىل -2صيانة عفاف البنات  -1 للتخلص من عبء إعالتهن،  -4والخوف عليهن من العنوسة، أو -3رسر
، أو

ً
ا ي إكثار العزوة، أو  -6لالستفادة من مهورهن، أو  -5خاصة إذا كان العدد كبي 

ن
ن  -7للرغبة ف لتقليص الفارق العمري بي 

 . )عبد الرحمن، بال تاري    خ(.الخ .مجرد إثبات سطوة اآلباء عىل البنات ليس إال -8اآلباء واألبناء، أو 
ة وضارة، منها  تب عليه عواقب خطي  رّص يي 

ُ
وتؤكد منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسف( أن زواج الق

الحرمان من التعليم، حيث بمجرد تزوي    ج الفتاة تجير عىل التوقف عن الذهاب إىل المدرسة. وثمة مشكالت صحية منها 
األمهات والرضع. كما أن الفتيات الصغار السن أكير عرضة  الحمل قبل األوان مما يؤدى إىل ارتفاع معدالت وفيات

وس نقص المناعة المكتسب ]اإليدز[.  ي ذلك في 
ن
، بما ف لإلصابة باألمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي

يك ضد  ن الرسر ي يرفضن الزواج، أو يخي 
اليونيسف أكدت أيضا تعرض الفتيات إىل سوء المعاملة، إذ أن اإلناث اللوان 

ف". ر  ا ما يتعرضن للعقاب أو حت  للقتل عىل أيدي أفراد من أألرسة وهو ما يسم "جرائم الرسر غبات وىلي األمر، كثي 
رّص، وتعريف اآلباء بما ينطوي عليه من 

ُ
ودعت اليونسيف الحكومات والمنظمات المحلية إىل تحذير األرس من زواج الق

، مخاطر  ي
 . (2010)بامرنن

ي مناطق كردستان العراق بالرغم 
ن
رّص ف

ُ
ي مجال الدفاع عن حقوق المرأة انتشار ظاهرة زواج الق

ن
هذا وقد أكدت ناشطات ف

ة من العمر. منظمات أهلية تؤكد  ي ضي    ح يمنع عقد أي زواج قبل بلوغ الفت  أو الفتاة الثامنة عرسر
من وجود نص قانونن

ي    ع قانون يحد من هذه انتحار العديد من الفتيات بعد إجبارهن  لمان لعجزه عن ترسر عىل الزواج، ووجهت اللوم إىل الير
رّص. 

ُ
 الظاهرة، ومطالبات لبعض رجال الدين بعدم تشجيع زواج الق

 لحقوق الطفل والمرأة، ومنها زواج المهد، 
ً
 صارخا

ً
ي تشكل بعضها انتهاكا

وهناك التقاليد واألعراف القبلية والعشائرية الت 
رص 

ُ
، والزواج ألقرسي، والزواج المبكر، وهي كلها تسميات متعددة لفعل واحد، هو تزوي    ج القاضات، وقد ال أو زواج الق

يتعدى عمر بعضهن الخمس سنوات. وتؤكد منظمات محلية ودولية تدافع عن حقوق المرأة والطفل ومنها منظمة 
لحقوق اإلنسان  حقوقها، وان اإلعالن العالمي األمم المتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسف( إن زواج القاضة هو انتهاك ل

ن طفال غي  قادر  ، وال إكراه فيه، وان ال يتم الزواج عندما يكون أي من الطرفي  ن أكد أن الزواج يجب أن يكون برضا الطرفي 
 مع المعايي  الدولية   عىل اتخاذ قراره عن علم. 

ن
رّص يتناف

ُ
نسان، كما أن المقبولة لحقوق اإل  وأكدت اليونيسف إن زواج الق

ة. وتؤكد  ات السن يعرضهن إىل آالم جسدية ونفسية ويسبب لهن مشاكل صحية خطي  ظاهرة الزواج المبكر لصغي 
ي 
ن
ي أفريقيا وجنوب آسيا، وبصورة اقل ف

ن
ي سن مبكر عىل نطاق واسع ف

ن
المنظمة الدولية انتشار ظاهرة زواج البنات ف
ق  ي الرسر

ن
، األوسط مناطق أخرى من آسيا وشمال أفريقيا وف ي

 . (2010)بامرنن
ي القرى واألرياف والمناطق 

ن
رّص ظاهرة موجودة ضمن التقاليد العشائرية العراقية. ويؤكد العديد انتشارها ف

ُ
وزواج الق

هما الضحايا.  النائية حيث العرف والتقليد العشائري هو المهيمن، والرجل هو صاحب القرار، وبالتاىلي فالمرأة والطفل
ي أكدت منظمات مدافعة عن حقوق الطفل والمرأة انتشار ظاهرة زواج المهد، أو زواج 

ن المحافظات العراقية الت  ومن بي 
األطفال، فيها محافظة السليمانية، حيث بدأت بعض المنظمات والمدافعات عن حقوق المرأة تدق ناقوس الخطر، 

ت تقريرا مطلع شهر تموز حول وتتحدث عن مخاطر هذه الظاهرة، وارتفاع ع دد ضحاياها. صحيفة ريوان النسائية نرسر
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ن بدفع مبلغ  ع أحد المحسني  ات، وتير ي تم تزويجهن من قبل ذوي  هن وهن صغي 
ألف دينار لكل رجل  500البنات اللوان 

يك حياتها  ، )بايفسخ مثل هذا العقد ويطلق الفتاة ويمنحها حرية اختيار رسر ي
 . (2010مرنن

ت عىل الزواج وعمرها  رّص بأنها أجير
ُ
عاما، وقالت أن الرجل أخذها إىل  12وكشفت )الماس( وهي إحدى ضحايا زواج الق

ة حرب. "اسمي الماس، وأنا واحدة من ضحايا هذا الزواج، عمري كان حينها  ي ب   12بيته وكأنها أسي 
ي اكير متن  20عاما وزوجر

ي إىل
ي حينها لم يكن ىلي أي رأي أو أي  عاما، حيث أخذنن

ن
ة حرب. ف ي أسي 

ي وكأنتن
ي تبعد مئات األميال عن قريت 

قريته الت 
ل.  األولإرادة، القول  ن ي حاجة من حاجيات المين

ي إىل هذا الرجل، وكأنتن ع نر ، الذي تير ي ي كان بيد أنر ي تحديد مصي 
ن
واألخي  ف

ي قلعة دزة، حيث توهب البنت وهي طفلة العتبارات عشائرية، ووعود 
ن
ي منطقتنا ف

ن
وما زالت هذه الظاهرة موجودة ف

ة عىل يد أبيها وعمها ألنها رفضت مثل هذا  تطلق من قبل اآلباء أو اإلخوة ونكون نحن الضحية. قبل أيام قتلت فتاة صغي 
، الزواج ورفضت الذهاب إىل بيت زوجها"  ي

  .(2010)بامرنن
ي إحدى المنظمات النسوية، أكدت 

ن
هانا شوان، رئيسة تحرير صحيفة ريوان النسائية، وعضو لجنة مكافحة زواج المهد ف

ي 
ن
حالة من  1100محافظة السليمانية، وقالت أن إحصاءات جمعتها المنظمة أظهرت وجود أكير من انتشار هذه الظاهرة ف
ي 
ن
قرية من مناطق )بيشدر وبيتوين(. وتحدثت عن تفاصيل إحدى قصص زواج األطفال، حيث  90حاالت زواج المهد ف

وج من  ن ن الثالثة 4اتفق رجل مع إحدى العوائل عىل أن يي  اوح أعمارهن بي 
والخامسة من العمر. وأضافت هانا  فتيات تي 

ن المساعدة والحرية خاصة بعد انتحار عدد من  إن المنظمة استلمت العديد من نداءات االستغاثة من فتيات يطلير
ي    ع  ضحايا زواج األطفال. رئيسة تحرير صحيفة ريوان وجهت اللوم إىل برلمان إقليم كردستان العراق لعجزه عن ترسر

رة، وبالتاىلي اضطرت المنظمة للجوء إىل جهات دولية طلبا للدعم والمساعدة، وتمكنت قانون يحد من هذه الظاه
المنظمة من دفع مبالغ نقدية )فدية أو كبدل نقدي( للرجال من اجل فسخ عقود زواجهم وتحرير الفتيات القاضات. 

ن من مخا ي توعية المواطني 
ن
طر هذه الظاهرة، وإصدار فتاوى وأكدت الناشطة النسوية أهمية أن يكون لرجال الدين دور ف

، تحرم زواج المهد  ي
 . (2010)بامرنن

ي دائرة أحوال السليمانية 
ن
رّص وكيف يتعامل معه؟ نيان عمر المحامية ف

ُ
ي إىل زواج الق

ولكن كيف ينظر القانون المدنن
ن : تقول ي هذا الشأن، إذ يمنع أي عقد زواج بي 

ن
ن دون بلوغ أي منهما الثامنة عرسر من العمر، أن القانون واضح ف  طرفي 

رّص. الكثي  يربط بعض 
ُ
ي حال سماحهما بزواج أطفالهما الق

ن
، وتحمل األبوين التبعات القانونية ف ن ودون موافقة الطرفي 

ائعه. فهل حلل الدين اإلسالمي زواج األطفال أو حرمة؟ يؤكد بعض رجا
ل الدين العادات والتقاليد بالدين اإلسالمي ورسر

رّص 
ُ
وجود خالف حول هذا الموضوع، إذ لم يجزه بعض علماء الدين، بينما يؤكد البعض األخر منهم أن جواز زواج الق

ي تعد من 
يعة، الت  ورة من بديهيات الرسر يعة. وان بديهيات الفقه ليس بالرصن يعد من أحكام الفقه، وليس من أحكام الرسر

ام به ن . بعض علماء الدين أكدوا إن المسلمات، وقطعية، والبد من االلي  ن ن إن أحكام الفقه تحمل الظن والتخمي  ي حي 
ن
ا، ف

رّص. 
ُ
ي تحدد ما هو حالل وما هو حرام، ولكن، هذه األحكام لم تحلل أو تحرم زواج الق

يعة هي وحدها الت  أحكام الرسر
ي السليمانية، ذكر انه ال يمكن وضع زواج ال

ن
رّص ضمن المحرمات، لكنها الشيخ عبد الرحيم سعيد، عضو لجنة الفتوى ف

ُ
ق

، ولم تعد هناك حاجة إليها، ألنها تسبب العديد من المشاكل االجتماعية 
ّ
ورات زمن وىل ، ظاهرة فرضتها ضن ي

)بامرنن
2010) . 

 الفرع الرابع: الزواج بالخطف
اإلنسانية، ومنذ أن بدأ اإلنسان يميل إىل االستقرار إن ظاهرة الزواج باالختطاف معروفة لدى الشعوب عير تاري    خ 

ي كثي  من المجتمعات وحت  الوقت الحاضن أحيانا 
ن
وبأشكال ووسائل متعددة. وقد عوملت المرأة عير التاري    خ الطويل وف

ي تباع أو ترسق أو تختطف. 
 معاملة السلعة الت 

 المختلفة. وكان ستر النساء جزءا من غنائم الحروب عير العصور التاريخية 
ي 
ن
إن اختطاف الرجل للمرأة سواء برضاها أو بدون رضاها احد أساليب الزواج. وظاهرة الزواج باالختطاف بدأت تزداد ف
ة رغم التطور االجتماعي ومطالبة الفرد العيش برفاهية وضمان حقوقه وتأسيس العديد من منظمات  اآلونة الخي 

ي وإعالن مبادئ حقوق اإلنسان
ومطالبة المنظمات الدولية بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل ألنها تشكل  المجتمع المدنن
 . 3نصف المجتمع 

 )خلو(وال: أسباب االختطاف أ
م بها بعض أفراد األرسة والسيما األب أو األخ، وإجبار الفتاة بالزواج من ابن عمها 1 ن ي يلي 

  األساليب القبلية والعشائرية الت 
ة أو القبيلة.  ي العشي 

ن
 أو احد أقرباءهم أو مطالبة وإجبار ابن العم للفتاة بالزواج منه وهو ما يسم )بالنهوة( ف

ي بهدف 2
  عدم موافقة ذوي الفتاة تزويجها من الشخص الذي ترغب الزواج منه ومحاولتهم تزويجها من شخص غتن

 الحصول عىل )مهر أعىل(. 
صة( مما يدفعها إىل الزواج عن طريق االختطاف بان تتفق مع شخص بگصة لگىل زواج )ا  إجبار الفتاة من قبل ذوي  ها ع3

 .آخر عىل اختطافها 
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ي بعض األحيان تجير الفتاة عىل الزواج من احد األشخاص كتعويض عن جريمة قتل أو خطف شقيقها أو ابن عمها 4
ن
  ف

 من أرسة بعيدة عنها. 
ي قانون األحوال 5

ن
الشخصية ُمفصلة لهذه الظاهرة ليقلل أو يمنع من ظاهرة االختطاف ومعاقبة   عدم وجود نصوص ف

  الجناة. 
 ثانيا: نتائج االختطاف  
ها 1 تب عىل ذلك من عقوبات شديدة كالسجن وغي  ن أو احد األطراف وما يي  ن الطرفي   . 4  تؤدي إىل القتل أحيانا بي 
ي منطقة بعيدة عن أقارب  ه2

ن
 م ومجتمعهم الذي كانوا يعيشون فيه.   هجرة أرسة الخاطف والسكن ف

ي بعض الحاالت تقوم أرسة الخاطف بإجبار إحدى البنات عىل الزواج من شقيق المخطوفة إلجراء الصلح 3
  االنتحار: ففن

ة قد تطول أو تقرص إىل لجوء الفتاة  ن وكتعويض عنها، وهو احد أنواع الزواج باإلكراه مما يؤدي بالتاىلي وبعد في  ن الطرفي  بي 
 ىل االنتحار. إ
ي حالة 4

ن
  طلب مبلغ ماىلي كبي  من قبل أرسة الفتاة ودفع المبلغ المطلوب من قبل أرسة الفت  مما يجعل أرسة الفت  ف

ة.   معاشية صعبة جدا، وخاصة اذا كانت من األرس الفقي 
ن أبناء المجتمع ا5 ي منها الفت  والفتاة فيما بعد بي 

ي يعانن
 . )خلو(لذي يعيشون فيه   الحالة النفسية والمعنوية الت 

ي قانون األحوال الشخصية. 
ن
هذه هي أشكال الزواج القرسي أو الزواج باإلكراه. إال انه لألسف لم ينص عىل تفاصيلها ف

واضحة وكان من األفضل أن تدرج تفاصيل أشكال الزواج القرسي فيه يي يتم تعزيز الحماية القانونية ضدها وان تكون 
ي ال 

للجميع يي ال يدفع بقاعدة ال جريمة وال عقوبة إال بنص وان تكون قاعدة ال يعذر الجهل بالقانون هي السائدة والت 
 تسمح للجناة بان يتمسكوا بالقاعدة األوىل النعدام القاعدة الثانية. 

ي التصدي للجريمة
 
ي ف

 
 المطلب الثالث: دور منظمات المجتمع المدن

ي التصدي لهذه الظاهرة لعبت منظمات المج
ن
ا ومؤثرا ف ي دورا كبي 

ي  –تمع المدنن
ن
ا يقف ف ي تشكل تحديا كبي 

الجريمة الت 
ي تتعرض لها عىل المستوى 

ن ضدها وتعد من اخطر أشكال االنتهاكات والعنف الت  طريق تقدم المرأة والحد من التميي 
 . يعية ومراقبة تنفيذها،  كما ولعبت  األرسي واالجتماعي ي معالجة الفجوات الترسر

ن
 ف
ً
ي دوًرا هاما

منظمات المجتمع المدنن
وع قانون الحماية من العنف االرسيعىل سبيل المثال؛ فيما يتعلق  ، بقانون العقوبات وقانون االحوال الشخصية ومرسر

ي دعوة السلطات وصانعي السياسات التخاذ 
إنهاء زواج األطفال ب الكفيلة ءاتجرا اإل تواصل مجموعات المجتمع المدنن

ي تسمح للعائالت بالسعي للحصول عىل استثناءات من 
والزواج المبكر والقرسي، من خالل سد الثغرات القانونية الت 

ي القانون الحد األدنن للسن المعلن
ن
 .ألهلية عقد الزواج ف

ي بسبب تردي ا 2003ازدادت ظاهرة تزوي    ج الفتيات بسن مبكرة بشكل كبي  بعد 
ّ الوضاع االقتصادية واألمنية وتفسر

ي تعزيز الصورة النمطية للمرأة
ن
ي مناطق الجنوب تعرض  .الجهل واألمية وسيطرة االعراف والتقاليد ف

ن
ن االحصاءات ف وتبي 

ن تصل نسبة النساء من نفس هذه الفئة  ،%(19( سنة لهذه الجريمة بنسبة )19 – 15النساء للفئة العمرية ) ي حي 
ن
ف

ي من
ن
ي الغالب يحصل هذا الزواج خارج المحكمة  ،%(10طقة كردستان والمتعرضات اىل هذه الجريمة اىل )العمرية ف

ن
وف

 .5 (2014)العراقيات، الرافدين، و كركوك، 
ي منطقة كردستان العراق عام : فعىل صعيد محافظة بغداد

ن
ي دراسة ميدانية أجرتها جمعية األمل العراقية ف

ن
عىل  2002وف

ن أن )2350عينة بحث تتألف من ) %( منهن حصل الزواج من دون موافقتهن وان من أسباب عدم اخذ 15،44( امرأة تبي 
ي الزواج يعود إىل أن )

ن
ب الزواج التبادىلي )كّصة بكّصة( ونسبة %(بسب46،77%( منهن تزوجن باإلكراه وان )18،81رأيهن ف

%( إهداء أو 1،12%( دفع مهر غاىلي ونسبة )10،75%( فصل عشائري )بدل دم أو ما يسم بالفصلية( ونسبة )22،04)
  .)العراقية(عطية 

 العمل من شباط  ،جل السالمأاما منظمة نساء من 
ً
ي بغداد وميسان بدءا

ن
وع تعزيز حماية النساء ف  2009وضمن مرسر

ن والعنف ضد المرأة من خالل تعزيز  ي الحد من التميي 
ن
وع بالمساهمة ف ومستمر العمل به ويتمثل الهدف العام من المرسر

 حماية حقوق المرأة وتعزيز وصولها إىل العدالة. 
وع قيام المنظمة بأهداف وضمن  تقديم المساعدة إىل ضحايا جريمة الزواج القرسي من النساء. وكانت له لقاءات المرسر

امج مساعدة قانونية ونفسية واجتماعية وصحية ومهنية  ة مع الضحايا وإخضاعهن لير
ّ
  .(2010)من اجل السالم، عد

ي 
ن
ي تلقت معالجات ف

وع المنظمةوكان من ضمن قصص النساء الضحايا والت   -: ضمن مرسر
 ضحية األعراف العشائرية ) زواج فصلية ( 1968مواليد م(: )ع - 1

 الضحية من عائلة ريفية 
ن عائلة عأ ة وقررت أن يدفع  قتل م: ثر خالف نشب بي  شقيقها ابن عمها وتالفيا لوقوع ضحايا جدد اجتمعت العشي 

وج من احد : يدة ) عتعويض للعائلة المعتدى عليها فكانت التعويض هي المستف ن ك الدراسة و تي  وها أن تي  م ( اخير
اض وبدون أن تعرف من هو العريس وان تؤخذ من بيت أهلها دون أن تلبس ثوب العرس أو  إخوان الضحية بدون أي اعي 
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ي ليلة دخول الزوج عليها اعلمها انه مجير عىل الزواج منها وانه يحب ومرتبط بفتاة أخرى و 
ن
أعلمته هي ) زفة ( أو حفلة وف

ه عىل الزواج منه ي بيت  أساء األخرى بأنها أيضا كانت مجير
ن
ي بغداد وبقيت هي ف

ن
لها منذ البداية عاش هو حياته الخاصة ف

ن من  أهله الجميع يسيئون أليها ويحملونها مقتل أخاهم ال يحق لها أن  2004إىل عام  1989ذاقت أنواع العنف والتميي 
ض أو ترفض هذا التعامل من  ة خمسة أطفال. تعي  ي  قبل الزوج وعائلته أنجبت خالل هذه الفي 

ن
استمرت وهي وأوالدها ف

ي المدارس وان ال األوال الريف مارست شت  األعمال من بيع بيض الدجاج وتربية الدجاج وكان همها الوحيد أن يستمر 
ن
د ف

 . ي العراق هجرت العائلة واستطاعت  يحرموا كما حرمت هي
ن
هي أن تأخذ أوالدها وتذهب إىل وبعد التغي  الذي حدث ف

 كتبها باسمها إال أنها : بغداد
ً
ر عن ذنبه بان أعطاها دارا

ّ
ي ظلمها وأراد إن يكف

وشعر والدها بالذنب عىل ما فعل بابنته الت 
ت األوال نتيجة العوز الذي تعيشه وتلبية احتياج  ي المدارس باعت الدار وأنفقت معظم المبلغ واشي 

ن
د المتفوقون ف

ي قطعة ارض من غي  )طابو(.  بالمبلغ
 المتبف 

ي للجلسات الفردية ،جلسة استماع: دعم نفسي : الخدمات المقدمة لها من قبل المنظمة
ي  ،وضع جدول زمتن

ن
اكها ف إرسر

ي دورة فن التجميل والحالقة: تأهيلها مهنيا، الجلسات الجماعية
ن
 طالق : رفع دعوى ،نفقة: رفع دعوى ،تتدرب ف

 زواج كصة بكصة: ضحية العادات العشائرية 1979( مواليد خ : المستفيدة ) أ - 2
ي المجتمع ةشابة من عائلة محافظ

ن
طت عائلة ،والدها رجل وجيه ف العروس أن  أحب أخوها شابة من عائلة أخرى اشي 

ي حالة الموافقة عىل الزواج إىل اخو العروس وبدون أن تعلم عقدوا لها عقد قران عىل
ن
اخو  تعط أخته كبديل البنتهم ف

ن وولد. إال إن أخوها: العروس وبعد عدة سنوات أنجبت ) أ ي هذه الحالة  خ ( ابنتي 
ن
ق بزواجه فقرر الطالق وف

ّ
لم يوف

ل المعارف واألصدقاء بان تبف  ) أ
ّ
ط أن تطلق هي أيضا حت  وان كانت موفقة ومنسجمة مع زوجها. تدخ خ ( مع : يشي 

ة قصي  إال أن العا
ئلة بدأت تعاملها بقسوة وحرمان من كل سر  حت  أصبح ليس من حقها أن أطفالها وزوجها بقيت في 

ب الشديد من  ي احد األيام تعرضت للرصن
ن
ي تربيتهم وهي صابرة عىل كل ما يمر بها إال أن ف

ن
تتكلم مع أطفالها أو تتدخل ف

 ولم تدىلي بإفادتها خوفا من أن تفقد أط
فالها فرجعت مرة أخرى إال أن قبل أم الزوج وابنتها نقلت عىل أثرها اىل المستشفن

ي وبعد 
فها وعندما سمع والدها بهذه الفضيحة تعرض إىل نوبة قلبية نقل عىل أثرها إىل المستشفن ي هذه المرة اتهمها برسر

ن
ف

ة قدر إن ابنته مظلومة وصابرة من اجل أطفالها ت عىل ترك البنات والبيت واصطحبت  في  وبعد هذا الحدث الكبي  أجير
  .فقطولدها الرضيع 

ي للقاءات الفردية ،جلسة استماع ،دعم نفسي : الخدمات المقدمة من قبل المنظمة
ي ،دعم صحي  ،جدول زمتن

: تأهيل مهتن
 طالق: حق حضانة األطفال،دعوى: دعوى،نفقة: رفع دعوى ،يةاألولدورة اإلسعافات 

فرع محافظة النجف عىل عينة بحثية مكونة من  –دراسة أجرتها جمعية األمل العراقية : وعىل صعيد محافظة النجف
ن  2007 - 2006امرأة خالل المدة  1288 : تبي  ي

  -اآلن 
ي رصدت وحسب األعداد واألسباب وفيما يتعلق بموضوعنا 

 -1 -: وجد أن –الزواج القرسي  –إن من أنواع العنف الت 
 الوضع االقتصادي، انعدام التوعية.  ،سبب العرف العشائريال: حالة ١٤: الزواج بسن مبكر

الوضع االقتصادي، انعدام التوعية  ،العنوسة ،إجبار األهل ،السبب إرضاء األهل: حاالت  9: زواج الكّصة بكّصة-2
 . (2008)العراقية فرع النجف، 

ن المرأة : أما عىل صعيد إقليم كردستان من محافظة اربيل وبالتعاون مع منظمة المجتمع  6فقد أقامت منظمة تمكي 
ي واالجتماعي للنساء من أيلول  OSIالمنفتح 

وع الدعم القانونن ي تضمنت  2010ولغاية نهاية شباط  2009مرسر
والت 

األحوال الشخصية  وإصدار دليل خاص بالحقوق القانونية والخاصة بمسائل ،جلسات توعية حول الحقوق القانونية
اث وأيضا قانون العقوبات من جانب أخر تقديم المساعدات االجتماعية والقانونية  .من الزواج الطالق النفقة المي 

وع  ة المرسر ي لديهن مشاكل قانونية واجتماعية وال زالت المنظمة تقوم بتقديم تلك الخدمات رغم انتهاء في 
للنساء اللوان 

 مة وبناءا عىل االحتياج الملح من قبل النساء لهذه الخدمات. اعتمادا عىل أمكانية المنظ
ي ب 7أما محافظة السليمانية فقد قامت جمعية الناس للتنمية 

 
ف ي شمال رسر

ن
ي تقع ف

ي مقاطعة رانية الت 
ن
إجراء دراسة بحثية ف

ة 2500مدينة السليمانية ولها تاري    خ يرجع إىل  الزراعة كمصدر  ويعتمد سكان المنطقة عىل.سنة إذ بدأت كقرية صغي 
هذه الدراسة خاصة بجريمة الزواج  .للمعيشة ويسود الطابع العشائري عىل السلوكيات االجتماعية ألهاىلي المنطقة

إن .القرسي، فظاهرة الزواج القرسي تعد ظاهرة اجتماعية قاتلة لكونها المصدر الرئيس لكثي  من المشاكل االجتماعية
ي من هذه الظاهرة لها تاري    خ عميق وذات ج

ات من بعض المناطق والقرى تعانن ي المنطقة وال تزال نساء كثي 
ن
ذور راسخة ف

يك .الظاهرة -هذه الجريمة  إن هذه الظاهرة تعد انتهاكا ألبسط مباديء حقوق اإلنسان والسيما حق حرية اختيار رسر
 .الحياة

ي سبيل التحقق من الحقائق و 
ن
 له عىل المقابالت المفتوحة ف

ً
المعلومات وذلك الن الجهات المعنية البحث يعتمد أساسا

ي هذه المجال جنبا إىل جنب مع مقابلة ضحايا جريمة الزواج القرسي عىل الرغم من أنها  
ن
ي بالمعلومات ف

تعتير كمصدر غتن
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وتم اختيار منطقة رانية الحتوائها .كانت مهمة شاقة نظرا لحساسية الموضوع مع شدة خصوصيته بالنسبة إىل الضحايا
 األعىل من حاالت الزواج ألقرسي حت  يومنا هذا.  عىل النسبة

ي )رجل دين( 1 ،شهود عيان عىل عقد الزواج القرسي 3 ،من الضحايا  8 -: وقد تم إجراء المقابالت مع
 1 ،أستاذ ديتن

ي هذا النوع من الزيجات
ن
د إن للعشائر دور كبي  ف

ّ
ة الذي أك ي ضمن إطار الجهات الحكومية ) ،رئيس عشي 

ن
ي  1وف

قاضن
ي محكمة األحوال الشخصية لمقاطعة رانية و 

ن
عي ف

دوا بعدم وجود أية قضايا أو شكاوى تخص الزواج  1رسر
ّ
محامي وقد أك

ن للزواج ضحايا  ي انه من الصعب عىل القضاة أن يكتشفوا إن كان المتقدمي 
د القاضن

ّ
القرسي مقدمة إىل المحكمة، وأك

ة من حاالت الزواج القرسيممثلة إحدى المنظمات النسوية ، زواج قرسي أم ال ( دت وجود حاالت كثي 
ّ
ي أك

ي رانية والت 
ن
 ،ف

ي رانية.  ،باحث اجتماعي  2
ن
 مدير مكتب مكافحة العنف ف

 -: ةاآلتيوقد دارت معظم أقوال الضحايا حول محاور المعاناة 
 .تزوجت تحت تهديد السالح .1
ن  .2 ي عمر سنتي 

ن
ي وأنا ف

 .زّوجونن
ي كان فصال عشائريا وأنا طفلة .3  .زواجر
ي توصل لها البحثأوكانت 

 -: برز النتائج الت 
ي اختيار الزوج.  -الذكر واألنتر  –عدم معرفة أهل الضحايا بوجود قانون يحمي حقوق األشخاص  .1

ن
 ف

ي التثقيف ضد وجود هذه الظاهرة.  .2
ن
 التقصي  الواضح من رجال الدين ف

 .قرسيا وبشكل واسع عن طريق رجال الدين تم تزوي    ج النساء .3
ي رانية بخصوص عقود الزواج القرسيعدم توافر أدل .4

ن
ي محكمة األحوال الشخصية ف

ن
 .ة ف

ي المنطقة والدليل هو عمر الضحايا.  .5
ن
 هذه الظاهرة قديمة جدا ف

ي هذه القضية وإنما األعراف العشائرية وسلطتها  .6
ن
ا أو مؤثرا ف  عامل االقتصاد ال يلعب دورا كبي 

ي اتخاذ مواقف حاسمة ضد هذ .7
ن
ي توعية الناس لمخاطر وآثار هذه السلطة الحكومية مقرصة ف

ن
ه الجريمة وأيضا ف

 الجريمة. 
 عوائل الضحايا والضحايا أنفسهم ال يتمتعون بمستوى تعليمي بل يسودهم الجهل.  .8
وا تهديدا بالقتل.  .9

ّ
 خوف الضحايا من عوائلهن يمنعهن من اللجؤ إىل المحكمة السيما أن الكثي  منهن قد تلق

ي المهد.  عمر الضحايا اقل بكثي  من السن .10
ن
 القانونية للزواج وبعض من الضحايا زوجهن وهن ف

 .الضحايا يعشن حياة زوجية تعيسة مع أزواجهن .11
ي عديدة 

ي المنطقة وبالتعاون مع منظمات مجتمع مدنن
ن
من ضمنها منظمة جمعية  –كما أن مديرية حقوق اإلنسان ف

ن واتحاد نساء كردستان، قام –الناس للتنمية  زت 2006 – 2004بإجراء إحصائية للسنوات  تواتحاد علماء المسلمي 
ّ
، رك

ي مما يحرمهن من حقوقهن 
ي عقد قرانهم من دون عقد قانونن

من خاللها عىل ضحايا الزواج القرسي من الفتيات اللوان 
ن من آثار هذا العقد وأعمارهن ال زالت  3736القانونية. وكانت عينة البحث تتألف من  فتات عقد قرانهن قرسيا ويعاني 

ن منه من ظلم وانتهاك قامت المديرية بإنشاء استمارة طالق  18ل ت اتح سنة. ولتخليص هؤالء الفتيات مما يعاني 
ووجهوا دعوة لعائالت الفتيات واىل أزواجهن وبحضور رجال الدين للتوقيع عىل استمارات الطالق هذه، إال أن عدد من 

ة ا 3714فتات فقط وبقيت  22تمكنوا من تحريرهن هو  لزواج ألقرسي ولم يحصلن عىل حقوقهن. وعىل الرغم من أسي 
ي قاموا بها ورفعها إىل 

قيام هذه المديرية بصياغة النتائج والتوصيات المستفاد منها من خالل دراستهم واإلحصائية الت 
لمان لم يعرها أي اهتمام وال زالت عىل رفوفه.  ،برلمان كردستان  إال أن الير

 
 الــتـــوصــــيات

ي قانون األحوال الشخصية تتضمن أشكال الزواج القرسي كافة ومن كافة الجوانب المادية إدراج  .1
ن
نصوص تفصيلية ف

ي سبب حدوثه والحاالت المختلفة 
ن
ي عملية الزواج القرسي أو ف

ن
والمعنوية والنفسية وجميع األطراف واألشخاص ف

يعية واألعذار المخففة أو ا ي قانون العقوبات لحدوثه فضال عن معالجة التناقضات الترسر
ن
لمعفية المنصوص عليها ف

ي تسمح للجناة باإلفالت من العقاب
ي قانون العقوبات وليس  .والت 

ن
وان تدرج أشكال جريمة الزواج القرسي بإحكامها ف

ي قانون األحوال الشخصية وان تفرض عىل مرتكبيها عقوبات شديدة
ن
ي من الضحية  .ف

وان تكون درجة قرابة الجانن
 عقاب وليس لتخفيفه بحيث كلما كانت الدرجة قريبة كانت العقوبة اشد. سببا لتشديد ال

ي كانت احد األسباب  .2
توعية أبناء المجتمع وأفراد كل أرسة باالبتعاد عن العادات واألعراف االجتماعية والعشائرية الت 

ي عملي
ن
ي ف

ي ظاهرة الزواج القرسي. وإتباع األسلوب االجتماعي المتمدن واإلنسانن
ن
ة الزواج وخلق أرسة قائمة الرئيسية ف

 .  عىل الضبط االجتماعي
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ي المناسبات الدينية واالجتماعية وتوضيح أثار ومخاطر ظاهرة الزواج  .3
ن
التوعية الدينية واإلرشادات والنصائح ف

 القرسي عىل المجتمع. 
ي علم النفس واالجتماع بشكل دوري والسي .4

ن
ن ف ن واالختصاصيي  ن االجتماعيي  ما للشباب عقد ندوات من قبل الباحثي 

ة.  ح أبعاد وعواقب هذه الظاهرة االجتماعية الخطي  ن معا، لرسر  ومن كال الجنسي 
ن قانونيا واجتماعيا وماديا حسب حالة الزواج وأشكاله وأسبابه.  .5  معاقبة الجناة والمقرصين من كال الطرفي 
ية الجميع )الحكومات والتأكيد عىل أن هذا هو مسؤول ،كما نوضي بالتخىلي عن ممارسة الزواج القرسي والمبكر  .6

ن الفتيات والمجتمعات المحلية عىل التغيي   ،المجتمع واألفراد( ،والمنظمات غي  الحكومية التعبئة  ،التوعية: وتمكي 
 .والعمل والحماية هي جميعها من األمور األساسية

ي سياق األزمة الحالية التأكيد عىل الحاجة الملحة إىل التخىلي عن هذه الممارسة )الزواج القرسي والمبكر (، السي .7
ن
ما ف

يعات.حيث أن حماية الطفل قد تكون من الشواغل المتعلقة عىل سبيل المثال ضمان الموافقة  ،ونؤكد أهمية الترسر
ي الزواج

ن
 .ورفع سن الزواج ،وتسجيل مواليد الزواج بالنسبة للفتيات ،الحرة والكاملة من طرف

للفتيات االجتماع، ومعرفة وتعلم حقوقهن وإنشاء وثائق عمل مع تقديم المشورة بإنشاء أماكن آمنة حيث يمكن  .8
 .فتيات ونساء أخريات

ن  .9 ن ذوي الصلة )المهنيي  ي المناهج الدراسية وكل من المهنيي 
ن
ننصح باالستجابة لمنع الزواج القرسي وشموله ف

ن  ن  ،والقضاة ،الصحيي  طة والمعلمي   .الخ( ،المحامون والرسر
ي رسم التدابي  الالزمة لوقف هذه الممارسة الخاطئة. إعالم المجتمعات بوجوب المشار  .10

ن
 كة ف

ي توعية الشعب عن طريق وسائل اإلعالم والجهات المعنية السيما الدينية منها .11
ن
 .عىل الحكومة لعب دور فعال ف

ي المستقبل  .12
ن
 تفعيل دور اإلعالم عن طريق عرض برامج تلفزيونية وإذاعية لتقليل عدد الضحايا ف

  الحكومية لتنفيذ مشاري    ع أكير بخصوص الحد من هذه الجريمة ومنع انتشارها. تشجيع المنضمات غي   .13
 عىل الحكومة وضع قانون وإطار لعمل ونشاط المالجر  اآلمنة لضحايا العنف األرسي.  .14
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 الهوامش
                                                           

ي تكون إذ أن موضوع دراستنا خاص  - 1
بالزواج القرسي كشكل من أشكال العنف ضد المرأة لذا سنتناول بالحديث هنا عن أركان الجريمة الت 

ي مجال دراستنا هذه سنتناول األنتر فقط كونها الض
ن
حية ضحيتها أنتر مع مالحظة أن هذه الجريمة كما تقع عىل األنتر تقع عىل الذكر ولكننا ف

 العنف.  األكير عرضة لهذا الشكل من أشكال

اليون مشفوعا بالنظام  - 2 اليون بشأن انشاء محكمة خاصة لسي  ن االمم المتحدة وحكومة سي  بعد مفاوضات ثنائية جرى التوقيع عىل االتفاق بي 
ي 
ن
اليون ف ي فريتاون بسي 

ن
ي يناير   16االساسي للمحكمة وذلك ف

ن النفاذ وفقا للمادة  2002كانون الثانن ي  21ودخل االتفاق حي 
ن
نيسان ابربل  12منه ف

اليون عليه.  2002   بعد تصديق سي 
اليون ،..   https://legal.un.orgالنظام األساسي للمحكمة الخاصة لسي 

ن  - 3 ي هذا الصدد المادتي 
ن
ي النافذ رقم  427و 398نذكر ف

 
ي تضاربت فيهما األحكام عىل الرغم من  1969لسنة  111من قانون العقوبات العراف

والت 
ي الفكر 

ن
ي هذا الفصل )فصل  398ة والسبب. إذ تنص المادة اتحادهما ف

ن
ن مرتكب إحدى الجرائم الواردة ف عىل أن )إذا عقد زواج صحيح بي 

ي 
ن
ي عليها أوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها واإلجراءات األخرى وإذا كان قد صدر حكم ف

ن المجتن االغتصاب واللواط وهتك العرض( وبي 
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وع أو الدعوى أوقف تنفيذ الحكم. وتستأنف  إجراءات الدعوى أو التنفيذ حسب األحوال إذا انته الزواج بطالق صادر من الزوج بغي  سبب مرسر

بطالق حكمت به المحكمة ألسباب متعلقة بخطأ الزوج أو سوء ترصفه وذلك قبل انقضاء ثالث سنوات عىل وقف اإلجراءات. ويكون لالدعاء 
ي عليها ولكل ذي مصلحة و 

ها أو تنفيذ العام وللمتهم وللمجتن قف تحريك الدعوى والتحقيق واإلجراءات وتنفيذ الحكم أو طلب استئناف سي 
لتجعل من هذا الزواج عذرا مخففا لغرض  1987لسنة  91( مع مالحظة أن هذه المادة كانت قد عدلت بالقانون رقم  -حسب األحوال –الحكم 

ن  ي البند  2003لسنة  7انه بصدور أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم  من قانون العقوبات... إال  131و  130تطبيق أحكام المادتي 
ي القسم الثانن

ن
 1ف

ي تعطيل أو وقف العمل بما لحق القانون بعد الطبعة الثالثة للسنة  1985منه قرر تطبيق الطبعة الثالثة لسنة 
من قانون العقوبات وهو ما يعتن

ي عليها عذرا  1987لسنة  91من تعديالت   وعليه فان التعديل رقم  1985
ي من المجتن

الصادر من مجلس قيادة الثورة الذي عد زواج الجانن
وعاد هذا الزواج عذرا معفيا من العقاب. أما المادة  2003لسنة  7مخففا وليس معفيا من العقاب قد تم إلغائه بموجب أمر سلطة االئتالف رقم 

ن مرتكب إحدى الجرا 427 ي فتنص عىل أن )إذا عقد زواج صحيح بي 
ن المجتن ي هذا الفصل)فصل االحتجاز وخطف األشخاص( وبي 

ن
ئم الواردة ف

ي الدعوى أوقف تنفيذ الحكم. 
ن
 عليها   أوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها واإلجراءات األخرى وإذا كان قد صدر حكم ف

وع أو بطالق حكمت به  إذا انته الزواج بطالق صادر من الزوج –بحسب األحوال  –وتستأنف إجراءات الدعوى أو التنفيذ  بغي  سبب مرسر
 المحكمة ألسباب متعلقة بخطأ الزوج أو سوء ترصفه وذلك قبل انقضاء ثالث سنوات عىل وقف اإلجراءات(. 

ي سنة 
ن
ي القسم 31صدر أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم ) 2003وف

ن
( بشأن تعديل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية   وقرر ف

ي تنص عىل توقيف اإلجراءات القضائية ضد 427( منه أن ))يعلق بموجب هذا األمر تنفيذ أحكام المادة )3لفقرة )( ا2)
( من قانون العقوبات الت 

وج من ضحيته  المتهم بارتكاب الجريمة إذا تزوج من ضحيته((.  ن ي جريمة االغتصاب اإلفالت من العقاب بان يي 
ن
ي ف

ي أجاز للجانن
ع الجزان  المرسر

ومصدر اإلجبار هذا إما اجتماعي أو  –ورة من صور اإلكراه عىل الزواج إذ أن المرأة هنا ستجير عىل الموافقة عىل الزواج ممن اغتصبها وهذه ص
ي جريمة الخطف أن يفلت من العقاب حت  وان عرض الزواج عىل ضحيته  -عائىلي 

ن
ي ف

ع  لم يجز للجانن بعد أن كان يسمح له  –  إال أن هذا المرسر
يعي غريب تقع ضحيته المرأة دائما.  –بذلك   وهذا تناقض ترسر

ي تنص عىل )يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى  409سابقة الذكر وكذلك المادة  427راجع المادة  - 4
الت 

ي الحال أو ق
ن
يكها فقتلهما ف ي فراش واحد مع رسر

ن
ي حالة تلبسها بالزنا أو وجودها ف

ن
تل احدهما أو اعتدى عليهما أو عىل احدهما اعتداء محارمه ف

 أفضن إىل الموت أو إىل عاهة مستديمة(

5 -  . ي
ي الماضن

ي العراق خالل شهر كانون الثانن
ن
ي حصلت  كشفت إحصائية رسمية،أمس األربعاء، عن أعداد حاالت الطالق ف

وتظهر الوثيقة، الت 
ي محاكم جميع المحافظات العراقية، ( أن 2020شباط  19عىل نسخة منها، أمس )” المدى“

ن
ي المسجلة ف مجموع حاالت تصديق الطالق الخارجر

، بلغ  ي
ي الماضن

ي  5،143عدا إقليم كردستان، خالل كانون الثانن
الزواج خارج وان  .1443حالة، فيما بلغت مجموع حاالت التفريق بحكم قضان 

ن المرصد الحريات للدفاع عن المرأة   حالة 26738المحكمة   إىل  15% من حاالت الطالق كانت من سن 70“المعنفة، إىل أن  وبي 
ً
،  30عاما

ً
عاما

ي األعمار30فيما بلغت 
 
 . (2020)صوت العراق،  % باف

ي  - 6
ونن  www.weoiraq.comمنظمة غي  حكومية مستقلة تعمل من اجل حقوق المرأة موقعها االلكي 

ي   - 7
ونن ي جانب من نشاطاتها بحقوق المرأة موقعها االلكي 

ن
وتعد هذه المنظمة     /http://www.xelik.orgمنظمة غي  حكومية مستقلة تعتن ف

ي والتدريب وبناء القدرة إل 
ويدها بالدعم الفتن ن يكة مع معهد القانون الدوىلي لحقوق اإلنسان الذي يقوم بي 

عداد واحدة من المنظمات الثالث الرسر
 –جامعة ديبول  –كلية القانون   –معهد القانون الدوىلي لحقوق  اإلنسان منظمة دولية غي  حكومية  –تقارير والدفاع عن حقوق اإلنسان ال

 www.ihrli-iraq.org  -شيكاغو 
 


