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  عاما 14سعودیة ُزوِّْجَن قبل بلوغھن  5622
 
  

ة التدریس في قسم االجتماع والخدمة االجتماعیة في كلیة العلوم االجتماعیة في جامعة اإلمام محمد بن ذكر عضو ھیئ
عامًا.  14فتاة سعودیة تم تزویجھن، وھن دون سن الـ 5622سعود اإلسالمیة علي بن عبدالرحمن الرومي أمس أن 

ت أخرى أشد ضررًا. فیما أكد عضو ھیئة وقال إن تحدید سن الزواج لن یحل المشكلة، بقدر ما سیسفر عن مشكال
في ما سّماه » صغیرات في السن«كبار العلماء (السابق) الشیخ عبداهللا الركبان وجود حاالت تزویج فتیات 

لرجال أثریاء. وقال إنھ سمع أن ذلك یحدث "بالنسبة إلى الصغیرات مع األثریاء، وال سیما في » الریفیة«المجتمعات 
 (للمزید)». والبدویة على نحو أخص، وال شك في أنھا موجودة، ولكنھا لیست ظاھرةالمجتمعات الریفیة 

 
، في جامعة اإلمام محمد بن »تحدید سن الزواج.. رؤیة شرعیة اجتماعیة«وأضاف الركبان، في حلقة نقاش بعنوان: 

زوجة إذا كانت الزوجة ال بد من عالجھا، على األقل أن ینظر لفارق السن بین الزوج وال«سعود اإلسالمیة أمس: 
فالغالب أن  20تزوج من تشاء. وإذا كانت دون الـ من عمرھا فھي ناضجة، ت 25صغیرة، وإذا كانت كبیرة في الـ 

أتمنى بالنسبة إلى «وقال: ». األمر إغراء أو مخادعة أو ضغط من ولي أمر ھذه الفتاة حتى تتزوج ھذا الرجل الكبیر
 ».ھذا الجانب أن یركز على الفرق العمري بین الزوجة وزوجھا

 
إلى عدم جواز تحدید سن الزواج، وأن تحدید السن مطلب، ولفت إلى معارضتھ رأي عدد من العلماء الذین ذھبوا 

وأال یسمح بزواج أي شخص من دون السن المحددة إال في ظروف استثنائیة، وال سیما أن تحدید المباح متروك لولي 
 األمر، والسن من األمور المباحة.

 
تطبیقھا ألي بند بعدم معارضتھ  ، إال أنھا قیدت»اتفاق سیداو«على رغم مصادقة المملكة على «وأضاف الرومي: 

تعالیم الشریعة اإلسالمیة، وھو ما جعل الدول التي وّقعت على االتفاق بشروط عدم معارضتھا للشریعة اإلسالمیة 
تعیش تحت ضغط دولي من المنظمات الدولیة والناشطین في حقوق اإلنسان، الذین یبحثون عن أیة قضیة جدیدة 

 ».في تلك الدول، لتمارس ضغطھا على تلك الدولتظھر على السطح بزواج قاصرة 
 

وأشار عضو مجلس الشورى عبداهللا بن صالح الحدیثي إلى أن وزارة العدل تدرس تحدید سن الزواج، وأن مجلس 
الشورى لم یناقش الموضوع نھائیًا، إذ إن ما ُطرح ھو توصیة بتحدید سن ال یتم إجراء عقد النكاح قبل بلوغھ، لكنھا 

ال بد لھیئة كبار العلماء من أن توضح للناس وتفصح لھم عما تقوم بھ من جھود تؤكد أنھا ھي «ل: سحبت. وقا
  المتخصصة، وأن ما سواھا من جھات أو أفراد لیس لھم صفة إصدار أي قواعد أو تعلیمات في ھذه المسألة

  
  
  
  
  
  
  
 

 


