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 استفحال ظاهرة زواج القاصرات في العراق
 
 
عة من منظمات المجتمع المدني، أبرزها "برج بابل" "زینب رحمه وأخریات" هو عنوان فیلم وثائقي أنتجته مجمو  

الراعیة للثقافة والفنون في العراق و"المرأة العراقیة النموذجیة" و"هیئة األمم المتحدة للمرأة"، وذلك لتسلیط الضوء على 
 خطورة ظاهرة زواج القاصرات في العراق والتي استفحل أمرها مؤخرا.

ات في قانون األحوال الشخصیة والتي یتم استغاللها من قبل ذوي القاصر لتزویجها یرّكز الفیلم على األخطاء والفجو  
 دون السن القانونیة، إضافة إلى الفساد المستشري في محاكم ودوائر الدولة المعنیة بالموضوع.

هي وهو أمر اعترف به صراحة قاضي محكمة األحوال الشخصیة أحمد الساعدي الذي قال: " جهات إنفاذ القانون 
 جهات ضرب في أطنابها الفساد وتعّج بها البیروقراطیة بشكل غریب مما جرأ الناس على خرق القانون".

القانون العراقي، وهو ما یدعو للدهشة، ینص صراحة على أحقیة القاضي تزویج القاصر عند بلوغها سن الخامسة 
 عشرة شریطة تحقق البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة.

هذا العمر هو أساسًا دون السن القانونیة الفعلیة وهي ثمانیة عشر عامًا، إال أن بعض العائالت تلجأ  وبالرغم من أن
 إلى تزویج بناتها في سن أقل من ذلك بكثیر.

في هذا الشأن، تقول رئیسة منظمة "المرأة النموذجیة" عذراء الحسني: "في السنین األخیرة استفحلت ظاهرة وجود 
المكاتب التي یجري فیها تزویج القاصرات خارج المحكمة، وحتى بدون إیجاد ورقة زواج أحیانًا. ووجدنا حاالت بعمر 

جت فیها القاصرات مرتین وثالثة". 12  عامًا زوّ

زویج القاصر بترغیبها أو ترهیبها، مثل هذه الفتاة التي أجبرتها والدتها على الزواج من رجل یبلغ من العمر یتم ت
، وهي لم تتجاوز العاشرة بعد، حیث تقول الفتاة : "یصعب علّي وال أستطیع تصدیق أن تبیعني أمي  خمسین عامًا

تني، لم أتوقع منها أن تفعل ذلك".  وهي التي ولدتني وربّ

متدت مخاطر زواج القاصرات إلى إیجاد جیل جدید من األطفال دون أوراق ثبوتیة، لرفض الزوج االعتراف بهم بعد وا
هجر الزوجة، مما دفع بعض األمهات من القاصرات إلى التحایل ودفع مبالغ مالیة كرشوة إلیجاد عقد زواٍج مع 

رة ألوالدها شخصیة وهمیة ثم إیجاد عقد طالق، كي تتمكن من استخراج أوراق   ثبوتیة مزوّ
 



  
 

 
 

 


