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 الزواج السري" من الالجئات السوریات اسلوب جدید الستغاللهن في مخیمات االردن
 

االعالم العربیة واالجنبیة بوضع الالجئات السوریات اللواتي تركن بالدههن هربا من الصراع الدائر والذي  تنشغل وسائل
استمر اكثر من عامین، فیما كثر الحدیث في الفترة األخیرة عن زواج عدد منهن من رجال عرب عبر وسطاء بدعوى 

 .""السترة
على جدران الطرقات واالعمدة، بعد أیام قلیلة من وصول الالجئات  واخر هذه الطرق نٌص ترویجي "للزواج السري" ُعلِّق

  .السوریات الى محافظات االردن الشمالیة، كما جاء في ملحق "السفیر العربي" لجریدة "السفیر" اللبنانیة
" على موائد اال ، غیر ان الحدیث عن توفر الجئات سوریات للزواج غدا "طبقًا رئیسیًا ردنیین. اختفى االعالن سریعًا

الزواج من السوریات یبدأ بحظ فقیر ال یملك القدرة المالیة على االرتباط، ویمتد لیصبح تفاخر عازب بقدرته على الزواج 
من أربع الجئات دفعة واحدة، فیما یرى فیه المتزوجون وسیلة مناسبة الستفزاز زوجاتهن، عبر تهدیدهن بجلب "ضرة" 

  .سوریة
ان)، او الرمثا ( 68لمفرق (ما علیَك سوى الذهاب الى ا" ان)، حتى  95كیلومترًا شمال شرق عمّ كیلومترًا شمال عمّ

دوالرات)". عبارة  703دوالرا) وال تزید على الخمسمئة دینار ( 140تحصل على زوجة سوریة بكلفة تبدأ بمئة دینار (
  ).ألف دوالر 21عشر ألف دینار (تتكرر على ألسنة األردنیین، في وقت یبلغ متوسط تكالیف الزواج في بلدهم خمسة 

ُ المعلن للزواج من الالجئات هو "الستر على نساء المسلمین" بزواج شرعي ینتشلهن من الفقر والعوز ومرارة الحیاة  الدافع
في مخیمات اللجوء. غیر ان الدوافع التي كانت حافزًا ألول حادثة زواج من الجئة سوریة، لم تمنح الزواج، الذي تم 

ن أهمها الثمن البخس جمعیة إغاثة، فرصة الصمود ألكثر من شهرین، لتتضح اسباب اخرى حفزت علیه، مبوساطة 
لزوج، والمتعة التي وفرتها الالجئة العشرینیة للعریس الخمسیني، الذي تزوجها سرًا وتنازل عنها عند افتضاح  فه ا الذي تكلَّ

  .أمره. واقعة دفعت بجمعیات االغاثة إلغالق أبوابها أمام طالبي الزواج، وهم كثر
" من  الالجئات، عممت وزارة الداخلیة األردنیة على كافة المحاكم الشرعیة، ولقطع الطریق على الراغبین بـ"الزواج سرًا

التي أبلغت بدورها جمیع األذنة الشرعیین بأن "أي عقد زواج خارج المحاكم الشرعیة سیعتبر غیر نافذ قانونیًا ویتحمل 
  ."الزوج المسؤولیة القانونیة في ذلك

تي تبقى متواضعة، حیث توثِّق لما دون مائتي حالة زواج ألردنیین الصخب االجتماعي ال ینعكس على األرقام الرسمیة ال
الف  100. في وقت زاد عدد الالجئین السوریین في االردن على أكثر من 2011من الجئات سوریة منذ شباط (فبرایر) 



  .، غالبیتهم من النساء2012الجئ حتى مطلع أیلول (سبتمبر) 
ز الذي تتعرض له الالجئات وأطلقوا حملة عبر مواقع التواصل االجتماعي ناشطون سوریون انتفضوا على الغمز واللم

تحت عنوان "الجئات ال سبایا". ترفض الحملة تحویل السوریات الالتي انتفضن ألجل كرامتهن الى بضاعة رخیصة 
الالجئات تحت مسمیات الزواج والستر. وهي رصدت عددًا محدودًا من حاالت الزواج، لكنها عجزت عن التواصل مع 

المتزوجات او أسرهن، حسب صفحتها على الفیسبوك. القائمون على الحملة وجهوا رسالة لتوعیه اهالي الالجئات من 
  .مخاطر الزواج المغلف بعناوین دینیة وشرعیة واجتماعیة

عتهم فیها لتجریم ورسالة ثانیة لشباب الدول التي لجأت الیها السوریات ممن یعتقدن أن الزواج منهن طریقة للمساعدة، د
وتعییب هذا النوع من الزواج. بل أكثر من ذلك، طالبتهم بوصم كل من یقبل على الزواج من الالجئات بخیانة الدین 

 .والقیم االنسانیة
ظاهرة الزواج من الالجئات السوریات في األردن جرت محاصرتها وفضح دوافعها، وهي لیست اكثر إقالقًا من ظاهرة 

ي لالجئات تحولن للعمل في المنازل. وهذه تغلف بالسریة التامة ویطبق علیها الصمت، وال یعرف عنها االستغالل الجنس
 .إال ما تكرره الشائعات

 
واشارت االمم المتحدة ومنظمات حقوق االنسان في تقاریر عدة الى حجم االستغالل الجنسي والنفسي الذي تتعرض له 

 .الالجئات السوریات وطالبت بوقفه
 500االمم المتحدة قد اشارت في تقریر لها اواخر شهر كانون الثاني (ینایر) من العام الجاري الى انه تم تزویج  وكانت

 ."سوریة على األقل ممن لم یبلغن سن الرشد بعد في "هذا العام فقط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


