
الزواج القرسي

زواجي

 اختياري !

Arabe - Arabisch



يتحدثون عن مرشوع 

زواج، عن زواجِك؟
      تطرحني عىل نفسِك 

العديد من األسئلة، وال 

تعلمني ماذا تفعلني؟

لديِك مشاعر متناقضة أحيانًا، 

وتشعرين بأنِك تائهة؟

ه بشكل  < ُحرِّّر هذا الُكتيَّب بصيغة مؤنثة، ألنه موجَّ
أسايس للفتيات، الضحايا الرئيسيات للزواج القرسي. 

ومع ذلك، ميكن أن يتعرض الرجال، واألقليات 

الجنسانية كذلك لحاالت زواج قرسي مشابهة. 

ميكنهم أن يجدوا يف هذا الُكتيِّب معلومات

 مفيدة جًدا يف هذا الصدد.
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أوالً



أوالً: الزواج املدين يف بلجيكا
يتوجب عىل من يرغبون يف الزواج تقديم طلب إعالن بالزواج إىل ضابط الحالة املدنية 

يف غضون 14 يوًما عىل األقل قبل تاريخ الزواج.  ميكن االعرتاض عىل الزواج )من 

قبل أحد الزوجني أو الوالدين أو األجداد، أو بعض األقارب يف حال غياب الوالدين أو 

( حتى يوم الزواج. يجب أن يكون هذا االعرتاض مسببًا. األجداد

يُحتفى بالزواج يف البلدية خالل 14 يوًما عىل أقل تقدير، و6 أشهر عىل أقىص تقدير، 

من تاريخ هذا الطلب، بحضور رئيس البلدية أو ضابط الحالة املدنية.

 

بعد ذلك، يسأل ضابط الحالة املدنية كال الزوجني املستقبليني إن كان كل منهام 

يرغب يف الزواج من اآلخر. يقوم ضابط الحالة املدنية بعد ذلك بعمل عقد الزواج، 

ويعطيهام دفرت الزواج الذي سيسجل فيه األطفال الذين سيولدون يف املستقبل، 

وكذلك، عند االقتضاء، اسم املكان التي سيُعقد فيه الزواج الديني. للمزيد من 

. Belgium.be املعلومات، يرجى االطالع عىل موقع

يعلم رئيس البلدية، وضابط الحالة املدنية، واملوظفون يف خدمة الحالة املدينة، بوجود 

الزواج القرسي ومبخاطره. ونظرًا ألن الزواج القرسي ممنوع قانونًا، فإنهم يولون 

اهتامًما خاًصا بالعنارص التي تُظهر إن كان الزواج قرسيًا، وميكنهم منع حدوث الزواج.

1  https ://www.actualitesdroitbelge.be/droit-de-la-famille/mariage/  
 le-mariage/la-celebration-du-mariage

2  https://www.belgium.be/fr/famille/couple/mariage/formalites

هناك تخطيط لزواج، ماذا أفعل؟
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عند إعالن الزواج  
مبا أنه يُحتمل أال تكوين وحدِك، يفضل أن تجدي طريقة للتحدث عن املشكلة وحدِك 

مع الشخص املسؤول يف البلدية. تستطيع البلدية دامئًا تقديم عذر مانع، أو التعذر 

بأمر طرأ يف آخر لحظة، أو بأن ورقة ما ليست مضبوطة، ... إلخ.

إن مل تتمكني من التحدث بانفراد مع شخص يف اإلدارة، عليِك أن تستخدمي ما يُسمى 

بـ »لغة الجسد« إلظهار رفضِك: عدم االبتسام، خفض الرأس، نظرات قلقة، ... كلها 

وسائل ميكن أن تلفت االنتباه. مُيكنِك كذلك لفت انتباه من تتحدثني معه بالنظرات، 

أو بتحريك رأسِك، أو بعمل حركات خفيَّة بيديِك...

بني إعالن الزواج والزواج الفعيل 
 لديِك 14 يوًما حتى تعودي وحدِك إىل البلدية وتظهري رفضِك للزواج.

أثناء إجراء الزواج :
 سيكون من الصعب الترصف يف هذه اللحظة نظرًا لوجود من يحيطون بك، لكن 

ميكنك كذلك معارضة الزواج قبل تبادل اإليجاب والقبول.
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بعد الزواج :
 ميكنك طلب إلغائه ألنه ال يحرتم القانون البلجييك.

 بعكس الطالق، فإن إلغاء الزواج يجعل الزواج وكأنه مل يكن، وال يرتتب عليه أي آثار.

ومع ذلك، يتوجب عليِك - من أجل إلغاء زواجك - جمع كل األدلة عىل كونه كان 

 ،sms زواًجا باإلكراه )يجب االحتفاظ بكل األدلة، واألوراق، واإلمييالت، ورسائل الـ

والصور، ...( ألن األمر يتعلق هنا بإجراءات قضائية معقدة إىل حد ما، لكن ميكنك 

طلب املساعدة لفعل ذلك.
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2. زواج ُمخطط له يف الخارج 

هل هناك خطة ما للسفر مع أرستِك، وتخافني من حدوث زواج باإلكراه؟

 قومي بإخطار خدمات املساعدة الخاصة التي ستقوم مبتابعتك )ستجدين بيانات 

االتصال يف الصفحة رقم 10(، وأبلغي شخًصا تثقني به يف محيطك مبخاوفك من 

حدوث زواج، وقلقك من عدم التمكن من العودة مرة أخرى إىل بلجيكا.

ميكنك أن تقرري معهم أنه يف حال عدم عودتِك يف تاريخ محدد، أن يتصلوا بالسلطات 

إليجادك.

هام: قومي بإعطائهم كذلك نسخة من الوثائق، وأوراق الهوية، واملعلومات التي 
تتعلق خصوًصا بـ:

<  السفر: تاريخ املغادرة، والعودة، والتوقيتات، ورقم رحله الطريان/ أو التذكرة، …

<  اإلقامة: العنوان - األشخاص املرافقون لِك، واألشخاص املقيمون هناك والذين 

ميكن الرجوع  إليهم )االسم، واللقب، والعنوان(؛

<  الحفل/االحتفال املخطط له : املكان والتاريخ؛

<  بيانات املحيطني بِك : بيانات األقارب الذين ظلوا يف بلجيكا.
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3. مصادرة أوراق هويتِك

أنِت يف الخارج، ومتت مصادرة أوراقك:

< إن كنِت بلجيكية، عليك التواصل مع السفارة/القنصلية البلجيكية يف املكان الذي

. ميكنك الحصول عىل »ترصيح مرور« يسمح لك بالعودة إىل بلجيكا.  تتواجدين فيه

ابحثي عن عنوان السفارة/القنصلية ورقم الهاتف الخاص بها واحفظيه عن ظهر 

قلب )بحسب الدولة التي ستذهبني إليها(؛

 

< إن مل تكوين بلجيكية، ميكنك الذهاب إىل الرشطة واإلبالغ عن رسقة/فقدان الوثائق

الخاصة بك. ميكنك كذلك التواصل مع البلدية الخاصة بِك يف بلجيكا، وطلب إرسال 

شهادة إقامة تذهبني الستالمها يف السفارة/القنصلية البلجيكية يف الدولة التي 

تتواجدين بها. كام ميكنك طلب جواز سفر جديد أو تأشرية رجوع لدى السفارة/

القنصلية البلجيكية. ابحثي عن عنوان السفارة/القنصلية ورقم الهاتف الخاص بها 

واحفظيه أيًضا عن ظهر قلب )بحسب الدولة التي ستذهبني إليها(؛

3 https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Ambassades_et_consu  
 lats/ambassades_et_consulats_belges_a_l_etranger
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4. ترصيح إقامة مرتبط بالزواج

إن كان ترصيح اإلقامة الخاص بِك مرتبط بزواجك، عليك التواصل مع جمعية 

متخصصة حتى تبحث معِك كل الحلول املمكنة. ستجدين فيام ييل عناوين هذه 

الجمعيات:

 !
كل هذه الخدمات مجانية وتتمتع بالخصوصية
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Réseau Mariage et Migration  
Rue de l’Alliance 20 
1210 Bruxelles 
02/241.91.45 
info@mariagemigration.org 
http ://www.mariagemigration.org/ 
—
La Voix Des Femmes  
Rue de l’Alliance 20 
1210 Saint-Josse 
02/218.77.87  
lvdf@lavoixdesfemmes.org 
https ://lavoixdesfemmes.org/
—
EXIL 
Avenue de la Couronne 282 
1050 Bruxelles 
02/534.53.30
info@exil.be 
https ://www.guidesocial.be/
exilasbl/
—
Police : Coordination  
Mariages Forcés  
02/249.25.33 
cmfzonebruno@gmail.com

Planning Marolles 
Rue de la Roue 21 
1000 Bruxelles 
02/511.29.90
planningmarolles@skynet.be 
http ://planningmarolles.be/
index.php/fr/

إن كنت قد تعرضت لتشوهات

جنسية أو تخشني من التعرض لها

GAMS Belgique 
Rue Gabrielle Petit 6 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
02/219.43.40 
info@gams.be 
http ://gams.be/
—
Intact ASBL  
Rue des Palais 154  
1030 Bruxelles 
02/539.02.04 
contact@intact-association.
org 
https ://www.intact-association.
org/

بيانات االتصال بخدمات طلب املساعدة يف منطقة بروكسل
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Pour les mineurs SOS 
enfants-ULB 

CHU Saint-Pierre 
Rue Haute 322 
1000 Bruxelles 
02/535.34.25 
sosulb@ulb.ac.be 
https ://sos-enfants.ulb.
ac.be/

إن كنت قد تعرضت أو تخشني من 

التعرض للعنف

Centre de Prévention des 
Violences Conjugales et 
Familiales 
Boulevard de l’Abattoir 27-28 
1000 Bruxelles 
02/539.27.44 
violences.familiales@misc.
irisnet.be 
https ://www.
ecouteviolencesconjugales.be/
—
Centre de Prise en charge des 
Violences Sexuelles

CHU Saint-Pierre 
Rue Haute 322 
1000 Bruxelles 
02/535.47.14 
02/535.45.42 
CPVS@stpierre-bru.be 
24h/24h, 7jours sur 7 
https ://www.stpierre-bru.be/fr/
services-medicaux/gynecologie-
obstetrique/320-rue-haute-1/
centre-de-prise-en-charge-des-
violences-sexuelles-1
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خطوط االستامع )اتصال مجاين( 
Réseau Mariage et Migration : 0800/90.901  
LUNDI, MARDI, VENDREDI DE 10H À 16H  

MERCREDI, JEUDI DE 10H À 13H 
Ecoute violence conjugale :  0800/30.030 (24H/24)
Service Ecoute-Enfants : 103 (24H/24) 
Télé-accueil : 107 (24H/24) 
Écoute Jeunes : 078/15.44.22 (24H/24)

خطوط الطوارئ )اتصال مجاين(: 

Police :    101 en cas d’urgence en 
Belgique.

Urgences :  112 en cas d’urgence et 
d’agression, partout en Europe.  
112 BE-App : pour 
smartphone. Discussion 
possible par chat 
https ://www.112.be/fr/app

عرب اإلنرتنت
http ://monmariagemappartient.be
https ://mariages-forces.be/le-mariage-force/
https ://www.ecouteviolencesconjugales.be/
https ://www.we-access.eu/fr 

 )عىل مستوى أوروبا لكن ميكن تكبري الخريطة عىل بروكسل(
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ثانًيا



ثانًيا: الزواج ...

الزواج هو عقد رسمي ينشأ مبوجبه اتحاد بني شخصني من جنس مختلف أو متشابه. 

الزواج هو التزام قوي بني شخصني، وهو - يف مجتمعنا - مرادف للحب ولالختيار الحر 

)األمر الذي مل يكن يحدث دامئًا يف املايض!(.

يف بلجيكا، مثة رشوط عديدة حتى يتمكن شخصان من الزواج:

< أن يبلغ من العمر 18 عاًما

< أال تربطه باآلخر صلة قرابة )األخوة، واألخوات، وأبناء العم والخال...(

< أن يكون الشخص عازبًا )من املمنوع أن يكون لدى الشخص عدة زوجات/أزواج(

< إبداء القبول بشكل حر ومستنري

يُجرى الزواج املدين )القانوين( يف البلدية.

يجب إجراء الزواج الديني أو التقليدي )اختياري( بعد الزواج املدين، وليس له قيمة 

قانونية

يوجد أنواع مختلفة للزواج: الزواج عن حب، الزواج األبيض )للحصول عىل مميزات 

فيام يتعلق باإلقامة مقابل أجر(، الزواج الرمادي )عندما ال يكون أحد الرشكاء مخلًصا 

ويجد يف الزواج مصلحة فيام يتعلق باإلقامة(، الزواج الديني أو التقليدي، الزواج 

املتفق عليه )الذي تقرره األرسة، ولكن مع املوافقة الحرة واملستنرية للزوجني، وحرية 

الرفض(، والزواج املبكر )قبل 18 سنة(، والزواج القرسي )دون موافقة شخص واحد 

عىل األقل من الشخصني اللذين سيتزوجان(.
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ثالًثا



»ال يقع الزواج إذا أُجري دون موافقة كال الزوجني أو كان قبول أحدهام باإلكراه أو 

تحت التهديد«

)املادة 146 ثالثًا من القانون املدين البلجييك(

القبول يعني إعطاء املوافقة.

 من بني الرشوط الواجب توافرها يف الزواج، أن يكون القبول مبني عىل اختيار حر 

ومستنري: يجب »تلقي جميع املعلومات الالزمة، وفهمها جيًدا، وأخذ الوقت يف التفكري 

فيها، وعدم الخضوع لتأثري شخص خارجي« للتمكن من أخذ القرار. 

)2020 – Amnesty Jeunes(

الزواج دون قبول، أي باإلكراه، هو إًذا ممنوع قانونًا: »كل من يُجرب شخًصا آخر عىل 

الزواج يتعرض لعقوبة السجن ملدة من ثالثة أشهر وحتى خمس سنوات، ولغرامة 

ترتاوح بني 250 وحتى 5000 يورو. ويعاقب عىل محاولة اإلكراه بالسجن ملدة من 

. شهرين إىل ثالث سنوات، وبغرامة ترتاوح بني 125 وحتى 2500 يورو«

4 Art. 391sexies du Code pénal

ثالًثا: الزواج القرسي
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<< هل احرُتَِم قبولك فعالً؟ هناك عدة طرق للتأكد من ذلك:

1. هل كان قبولك نابع من كامل إرادتِك؟ هل ترغبني بصدق يف هذا الزواج، بشكل 

شخيص؟

2. هل تأكد والداِك أو زوجك املستقبيل من أن قبولك كان واضًحا؟ عندما ال نجرؤ 

عىل قول ال، فهذا ال يعني أننا قلنا نعم!

3. هل تتمتعني بكافة القدرات التي تؤهلك للقبول؟ هل كانت لديِك كل املعلومات 

الرضورية، والوقت الالزم للتفكري دون ضغط أو توتر؟

4. هل كانت لديِك اإلمكانية والوقت للترصيح بقبولِك يف كل خطوة؟ املوافقة عىل 

مقابلة رجل ال تعني قبول الزواج منه الحًقا، أو اإلجبار عىل ذلك.

5. ميكن الرجوع يف القبول: ميكن أن تغريي رأيك وتقرري يف النهاية أن تقويل ال.

يف حالة الزواج القرسي، ال يتم احرتام رشط القبول من الفتاة.
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ميكن أحيانًا أن يحدث أن تفكر فتاة يف املشاركة يف احتفال عائيل بسيط، بدون أن 

تعلم أن هذا االحتفال قد نُظم يف الحقيقة لالحتفاء بزواجها هي.

 بعض الفتيات لسن عىل علم بكونهن قد تزوجن، وبالتايل فهن مل يخضعن للتهديد أو 

االبتزاز، ولكن مل يُطلب منهّن الترصيح بقبولهن، 

هذا يُعد إًذا زواًجا قرسيًا.
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1. الزواج القرسي هو عنف قائم عىل نوع الجنس

الفتيات معنيات بشكل أكرب من األوالد، فهو عنف قائم عىل نوع الجنس. 

يُحدد نوع الجنس األدوار، والسلوكيات، والعالقات االجتامعية التي يعتربها 
مجتمع ما مناسبة للنساء وللرجال )بناء اجتامعي(.

العنف القائم عىل النوع يُوجه إًذا بشكل خاص نحو شخص ما بسبب جنسه 

)االختالف البيولوجي بني النساء والرجال(، أو بسبب دوره املنتظر منه يف املجتمع 

)الصور النمطية القامئة عىل النوع(

 مثال للصور النمطية التي تعطى للفتيات: أن تكون جميلة، ومطيعه، وتعتني 

باآلخرين... ولألوالد: أن يكون قويًا، ال يبيك أبًدا، ولديه سلطة...

 

ملاذا هذا االختالف بني الفتيات واألوالد؟

ألن لكل من الفتيات واألوالد أدواًرا مختلفة منذ الوالدة، وعليهم االلتزام بها، وعىل 

هذا فإن العالقات بني الرجال والنساء ال تقوم عىل املساواة. نتحدث هنا عن عالقات 

هيمنة للرجال عىل النساء، وهي ما نسميها بـ النظام األبوي أو البطريركية.
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لذلك، تَعترب بعض العائالت أو املجتمعات - حتى يومنا هذا - الفتيات والنساء 

قارصات مدى الحياة، وال تتصور أنه ميكنهن أن يتمتعن باالستقاللية والحرية، خاصة 

إن كُنَّ دون زوج.

يرتتب عىل حالة عدم املساواة هذه — الخاصة بالعنف القائم عىل النوع التي ميثلها 

الزواج القرسي — عدة أحوال مختلفة وفًقا لنوع الجنس: فالرجل يحتفظ بحريته وال 

تُطلق عليه األحكام إن دخل يف عالقات خارج إطار الزواج، ولن يتعرض لعنف جنيس، 

أو لحمل غري مرغوب فيه...

ومع ذلك…فإن لديِك نفس حقوق األوالد!
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2. األسباب التي يتم ذكرها لإلجبار عىل الزواج 

إن العائالت واملجتمعات التي متارس الزواج القرسي تفعل ذلك وفًقا لسياق اجتامعي 

وثقايف واقتصادي معني ... وإذا كانت النية تبدو أحيانًا جيدة )الحامية، والقلق بشأن 

مستقبل ابنتهم، والحفاظ عىل الروابط األرسية ...( فإنها يف النهاية متنعها من النمو 

واالزدهار، وتحول دون كونها بالغة ومستقلة.

للحفاظ عىل األصول، واحرتام الدين أو التقاليد:

يف سياق الهجرة، ميكن للزواج القرسي بني أشخاص تنحدر أصولهم من نفس الثقافة 

أو املجتمع أن ميثل لبعض العائالت حامية من العامل الخارجي وضامنًا إلبقاء الصلة 

مع بلد املنشأ. وبالتايل، يتكون لدي هذه العائالت شعوًرا بأهمية االستمرار يف احرتام 

التقاليد التي تبقي حية يف نفوسهم، وإن كانت أحيانًا مثار جدل وتشكيك يف بلد 

املنشأ.

ال ميكن أن تربر الرغبة يف الحفاظ عىل األصول وتوارثها العنف يف صورة 

زواج يتم رغاًم عن إرادة الفتاة!

5  Source : Rapport sur la pratique des mariages forcés au Canada : en-
trevues avec des intervenant(e)s de première ligne. Une recherche 
exploratoire menée à Montréal et à Toronto en 2008. Naïma Bendriss

 !
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لحفظ أوارص العالقات بني العائالت

ميكن للزواج القرسي أن يكون طريقة الحرتام وعد مصاهرة قطعته عائلة ألخرى من 

نفس البيئة املجتمعية.

 يكون هذا الزواج إذا وسيلة للوالدين لضامن مستوى حياة أفضل البنتهام، عرب 

السعي لتقوية أوارص العالقات االجتامعية بني عائلتني.

 إذا كانت هناك صلة قرابة بني الزوجني، فإن ذلك يساعد عىل حفظ األموال يف 

العائلة.

إذا كان األمان املادي رضوري لجميع العائالت، فإنه ال يجب أن يكون 

عىل حساب مصالحك ونزاهتك !

للحفاظ عىل  رشف العائلة أو اسرتداده:

»الرشف« هو التقدير واالحرتام اللذين يحظى بهام الشخص عندما يسلك مسلًكا 
الئًقا، ومحرتًما، ومتوافًقا مع عدد من القواعد التي وضعها املجتمع أو الوسط 

االجتامعي. يُعد الرشف إًذا مرادفًا للسمعة والكرامة.  وعكس الرشف هو الخزي 

والعار ...
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يف بعض املجتمعات، مثة قواعد عليِك احرتامها حتى يعتربك املجتمع فتاة تحرتم 

نفسها: أن تكوين مطيعة، وترتدي ثيابك بطريقة معينة، وال تخالطي أوالًدا، وأن تظيل 

عذراء قبل الزواج، ثم زوجة صالحة، وأًما صالحة... الخ.

يف حال عدم التزام الفتاة بهذه القواعد، فإنه يُنظر إليها عىل أنها عار عىل العائلة. 

وهكذا يُستخدم الزواج لحفظ رشف العائلة أو السرتداده.

  »ميكن أن يؤدي عدم االمتثال لهذا االلتزام إىل التشكيك يف أسس الرابطة األرسية 

نفسها، وقد يتعرض األشخاص الذين يتهربون من هذا االلتزام لتنكر األرسة لهم.«

تُعترب إًذا هذه املامرسة نوًعا من العنف املرتبط بالرشف: سلوكيات عنيفة يقوم 

بها فرد أو عدة أفراد من األرسة تجاه الشخص الذي يُنظر إليه باعتباره عاًرا عىل 

األرسة، وميكن أن تنعكس أثار ذلك العار عىل املجتمع بأرسه. ميكن لهذا النوع من 

العنف أن يصل إىل حد الجرمية.

6  Rapport sur la pratique des mariages forcés au Canada : entrevues 
avec des intervenant(e)s de première ligne. Une recherche explora-
toire menée à Montréal et à Toronto en 2008. Naïma Bendriss p.16
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ألن يكون األرشف واألسلم أن نراهن عىل االحرتام املتبادل لجميع

 البرش، أيًا كان عمرهم أو جنسهم، بدالً من أن نضع رشف العائلة 

بأكملها عىل عاتقِك وحدِك؟

عقب الحمل خارج إطار الزواج

يحظى مفهوم عذرية الفتيات بأهمية بالغة يف بعض الثقافات، فهو يؤكد من جديد 

عىل رشف ونقاء الفتاة، وبالتايل رشف أرستها ومجتمعها.

 ومع ذلك، فإن االنشغال بالعذرية هو أمر ال يخص إال الفتاة نفسها، وهو ما يعيدنا 

إىل الصور النمطية املجتمعية القامئة عىل نوع الجنس، وعىل الهيمنة الذكورية: عندما 

يفقد االبن عذريته خارج إطار الزواج فهو ال يتعرض لالستجواب أو الوصم.

ومن هنا يحدث أن يقوم الوالدان بإجبار ابنتهام عىل الزواج من والد الجنني الذي 

تكون خارج إطار الزواج »السرتداد« رشف وسمعة األرسة.

فقدان العذرية أو حمل طفل هو أمر يخصِك!

ال ميكن أن يربر هذا إجبارك عىل الزواج باإلكراه.
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للسيطرة عىل النشاط الجنيس للبنت

يقوم بعض الوالدين بتزويج ابنتهام مبكرًا جًدا يف حال خوفهم من حدوث حمل خارج 

إطار الزواج أو من فقدان عذريتها. هذا الزواج الذي يهدف إىل حامية سمعتهام، 

يساعدهام كذلك عىل السيطرة عىل النشاط الجنيس الخاص بابنتهام والحفاظ عىل 

السلطة األبوية داخل األرسة.

يُضاف إىل ما سبق، وهنا نعود من جديد إىل الصور النمطية املجتمعية القامئة عىل 

نوع الجنس، أنه ال ميكن للوالدين أحيانًا تصور فكرة أن لديهام طفل يحمل هوية 

جنسانية ال تتناسب مع ما يُنتظر من جنسه )مثل الشخص املتحول جنسيًا(، أو توجه 

جنيس غري مغاير جنسيًا )مثيل أو ثنايئ التوجه الجنيس عىل سبيل املثال(. مُيارس 

الزواج القرسي إًذا السرتداد رشف األرسة، والوقاية من املثلية الجنسية، وهو األمر الذي 

ال عالقة له بالواقع، فاملثلية الجنسية ليست مرًضا، لكنها باألحرى انجذاب جنيس 

طبيعي والوقوع يف حب شخص من نفس الجنس - ليس أمرًا نتحكم فيه.

ِهِك الجنيس... عالقات الحب الخاصة بك، ونشاطك الجنيس، وتوجُّ

أمور تخصك وحدِك!
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لحامية البنت »القارص«

ال تزال بعض العائالت واملجتمعات تنظر إىل الفتيات باعتبارهن قارصات مدى الحياة، 

... وبالتايل فمن الرضوري حاميتهن والترصف عوًضا عنهن، من أجل مصلحتهنَّ

إنهم يعتقدون إًذا أن الزواج يجعل ابنتهم يف أمان، السيام إن كان الزوج من نفس 

العائلة أو املجتمع.  

ومع ذلك، نجد هنا أنه ليست الفتاة هنا هي الغري قادرة عىل االعتناء بنفسها، وإمنا  

األبوان هام من ميثالن عائًقا - بسبب مخاوفهام - أمام استقاللية طفلهام.

 أنِت أيًضا قادرة عىل االعتناء نفسك متاًما مثل الولد

 إذا أعطيناِك الفرصة ألخذ زمام األمور بنفسِك!
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3. ما هي عواقب الزواج القرسي؟

ميكن للزواج القرسي أن تكون له آثار عىل الصحة الجنسية والعقلية، ومنها األعراض 

: التالية

7  Source : GAMS Belgique, Mariage forcé et asile – Fiche spécifique 2, 
GBV & Asylum – Learn & act, Bruxelles, 2019.

قبل الزواج

الضغوط العائلية واالجتامعية
املراقبة وفرض السيطرة +++

ابتزاز، تخويف، شتائم وسباب

حرمان )من الخروج، من استخدام الهاتف املحمول، من املال، من الطعام،
 من أوراق الهوية، االحتجاز، ...(

املنع من الذهاب إىل املدرسة, العزلة، والشعور بالوحدة

العنف بجميع أنواعه )شفهي، جسدي، نفيس، ...(، تهديدات باملوت

عمليات ترقيع غشاء البكارة للتأكد من العذرية، مع ما يصحب ذلك من عواقب 
عىل الصحة، وعدوى محتملة، وتأثريات عىل النشاط الجنيس...

االزدواجية، الوالء، التجاذب والتوتر، الشعور بالخيانة، والضياع، 
وفقدان الثقة يف النفس ويف اآلخرين

- 28 -

7



-  BRUXELLES POUVOIRS LOCAUX - MARIAGES FORCÉS الزواج القرسي

                   بعد الزواج

عالقات جنسية باإلكراه )أي اغتصاب(، وغري آمنة: حمل غري مرغوب فيه

العنف بجميع أنواعه )شفهي، جسدي، نفيس، ...(

املراقبة وفرض السيطرة +++

االضطرار للتوقف عن الذهاب للمدرسة، أو ملركز تكوين أو تدريب أو للعمل
 حتى تعتني باألطفال، وبالبيت، وبأرسة الزوج.

فقدان االستقاللية الذاتية، واالستقالل االجتامعي واالقتصادي 

مشاكل يف التغذية، ويف النوم

شعور بالعار، ونقص تقدير الذات والثقة يف النفس، وكذا شعور باالشمئزاز والخوف

اكتئاب، إيذاء النفس، أفكار انتحارية
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رابًعا



رابًعا: قبل الزواج،

 عالمات إنذار

منذ بداية فرتة مراهقتك، هناك بعض التفاصيل التي قد تبدو لك غري هامة،

لكنها تستحق االنتباه:

< أنِت مرتبطة بشخص ينحدر من ثقافة/دين مختلف عن ثقافتِك/دينِك. ينكر 

والداِك هذه العالقة، وكذلك يرفضان طريقة تفكريِك، وطريقة ارتداء مالبسِك.

< لديِك أصدقاء أوالد، ويخىش والداك من »القيل والقال«.

< أرستك تتحكم يف خروجك، وفيمن تخالطني، السيام إن كانوا أوالًدا، ومل يعد بإمكانِك 

التنقل مبفردك

< أرستك تتحدث معك، وتعرض عليِك صوًرا لرجال تريد تقدميهم لك، وتعرض 

عليهم صورتك ...

< لديِك اختًا أو ابنة عم أو خال تزوجت هذه الطريقة، ورمبا كنِت حارضة يف هذا 

الزواج.

< لدى أرستك مشاريع لقضاء العطلة يف بلد املنشأ أو بلد أبويِك. تتوقني  

للسفر، لكنك تشعرين يف نفس الوقت أن مثة أمر ما يخفونه عنِك. يتحدثون عن 

احتفال، لكنك ال تدري بخصوص من أو من أجل ماذا.

 

- 31 -



< ميكن أن تتم مصادرة هاتفك، وكذا جهاز الكمبيوتر الخاص بِك. أصبح من الصعب    

التواصل مع الخارج.

< أرستك متنعك من عمل بعض الصداقات التي ال تراها »مناسبة لك«، وال تستطيعني    

املشاركة يف الرحالت الدراسية، أو حتى مل تعودي تذهبني إىل املدرسة.

< ترص أرستك عىل أن الزواج مهم ملستقبلك. ميكن استغالل حبك ووالئك بغرض        

منعك من رفض الزواج.

< تتعرَّضني للتهديد أو العنف من قبل أقاربك يف حال رفضك لهذا الزواج )حرمان من  

الخروج، ومن الهاتف، ومن الغذاء، ومن الحرية، تعرض للعنف، أو االحتجاز...(.

< ميكن للعنف أن يكون جسديًا )صفعات، ركالت، ...(، أو نفسيًا )ضغوط، ابتزاز  

عاطفي(، أو شفهيًا )رصاخ، سباب....( أو حتى ماديًا وإداريًا )مرصوف الجيب،   

مصادرة الهاتف و/أو أوراق الهوية(.

مكن أن تتعريض لعدة أنواع من العنف يف نفس الوقت.

 

يف جميع األحوال، إن كنت قد بدأت يف طرح األسئلة عىل نفسك،

 فهذا يعنى أن هناك شيًئا ما غري صحيح.

يجب التحرك برسعة ألن الزواج القرسي له عواقب وخيمة عليِك!

 !
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عند مواجهة مرشوع زواج قرسي، من الطبيعي أن تشعري بالخوف والضياع، وال 

تعلمني ماذا تفعلني، وكيف تترصفني... السيام إنه من الصعب معارضة قرار أفراد 

األرسة: حب الوالدين، وصالت الدم لها تأثريها البالغ. من املخيف أيًضا أن يسري املرء 

نحو املجهول، وأن ميتلك القوة والشجاعة ملسك زمام أمور حياته بنفسه.

يتطلب الخروج من دوامة الزواج القرسي فقط أخذ هذه املخاطرة ألنها مسألة طارئة 

وتساعد عىل تجنب جميع العواقب الوخيمة املذكورة أعاله.

أول يشء عليِك فعله هو التحرك، وأال تظيل وحيدة، وأن تتحديث عن 

ذلك خارج العائلة. عليِك بعد ذلك التواصل بأرسع وقت ممكن مع 

الجمعيات املتخصصة )بيانات االتصال يف الصفحة رقم 10(

لدى هذه الجمعيات خدمات ميكنها مساعدة ومرافقة الفتيات، ومتتلك فريًقا محرتفًا 

)يف مجاالت الدعم النفيس، والقانوين، واالجتامعي، ... مجانًا(.
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طلب املساعدة ليس دامئًا أمًرا سهالً، وخاصة عندما ال نعرف كيف تسري هذه 

املساعدات املهنية. يجب معرفة أنه عند مقابلتك لخدمة متخصصة، عليِك أن تكوين 

مطمئنة من أن:

< أبويك أو أرستك لن يكونوا عىل علم مبجيئك، وال مبا رصَّحِت به. الفريق ملتزم 
بالرس املهني، وال ميكنه إفشاء محتويات مقابالتك مع األرسة.

< شخًصا ثقة ميكن أن يرافقك )ُمعلِّم، صديقة، عضو يف مركز PMS، من 
مدرستك، ...(.

< سيتم استقبالك بدون أحكام مسبقة، وبكل ترحاب. الفريق هنا من أجلِك، 
يستمع ملخاوفِك، واحتياجاتِك، ويحرتم طبيعتِك واختياراتِك.

< سيتم توجيهِك ومرافقتِك يف إجراءاتِك وفًقا لوضعك: عىل سبيل املثال، مساعدة 
قانونية تتعلق بحقوقك أو طلب مساعدة مالية، أو حتى طلب سكن، ...إلخ.

< من املمكن حتى يف حالة الطوارئ جعلك تقيمني يف منزل استقبال حتى يتم إيجاد 
حلول عىل املدى البعيد، ويكون عنوان هذا املسكن رسيًا للحفاظ عىل أمانِك.
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من املهم للغاية تقديم نسخة من جميع أوراق الهوية عند مقابلتِك. 

 يف الواقع، هذه األوراق رضورية من أجل اإلجراءات اإلدارية، ولطلب حقوقِك، ولعمل 

طلبات مساعدة، ... من املهم أن تكون معِك دامئًا هذه األوراق.
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خامًسا



خامًسا: الخالصة

إن قرارِك بالوقوف أمام أرستك حتى تتحكمي بحياتك يُعد رمبا هو القرار األكرث 

صعوبة وأملا، فهو يتطلب شجاعة فائقة، لكنك لسِت وحدِك، وستجدين كل ما 

تحتاجينه من دعم يف كل خطوة تخطينها.

ال تظيل وحيدة،

 هناك دعم!
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يأيت هذا الُكتَيِّب يف إطار مبادرة سكرترية الدولة املكلفة مبساواة الفرص، نوال بن حمو 

يف إطار حملة STOP VIOLENCES، حملة مكافحة العنف ضد املرأة  يف بروكسل.

املُحرر املسؤول:

رشدي الخبازي

املدير العام

Bruxelles Pouvoirs locaux

2 Place Saint-Lazare

Bruxelles 1035 

www.pouvoirs-locaux.brussels

الجرافيك:

www.trinome.be

طُبع هذا اإلصدار باالستعانة بأْحبَار نباتية عىل ورق يطابع معايري عالمة الجودة  

FCS mix
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Service public régional de Bruxelles
Bruxelles Pouvoirs locaux
Place Saint-Lazare 2
1035 Bruxelles
www.pouvoirs-locaux.brussels

Dépôt légal : 2021/11.404/4/14

منذ دخولك يف مرحلة املراهقة، تسمعني أن والديِك يخططان ملرشوع زواجِك.

 رمبا سيجعلهام هذا الزواج فخورين، ستسريين خلف التقاليد، وستلبني رغبات األرسة بأكملها. 

بالنسبة لهم، سيكون هذا الزواج ضامنًا لسعادتِك وأمانِك. لكنك - مع ذلك - ال تشعرين بأنك 

مستعدة، تريدين استكامل دراستِك، وااللتقاء بأصدقائِك، وال تفكرين اآلن يف الزواج، وإنجاب 

أطفال، وتريدين قبل كل يشء أن يكون لِك اختيارِك...

 واآلن، تخشني إحباط والديِك إن مل تلبي توقعاتهام.

 هل يعني رفضِك أنك قد تخاطرين بفقدانهام وأنِك قد تجدين نفسِك وحيدة؟ كيف يكون 

لديِك والء ألرستِك ولنفسِك؟ ما الذي سيحدث إن قلِت »ال«؟

سيساعدك هذا الُكتيِّب عىل استيضاح الكثري من األمور، وعىل صنع طريقك الخاص، مع وجود 

العديد من األشخاص املستعدين ملساعدتك، ولدعمك، وإلرشادك يف اختياراتك.

ه بشكل أسايس للفتيات، الضحايا الرئيسيات للزواج  ُحرَِّر هذا الُكتيَّب بصيغة مؤنثة، ألنه موجَّ

القرسي. ومع ذلك، ميكن أن يتعرض الرجال، واألقليات الجنسانية كذلك لحاالت زواج قرسي 

مشابهة. ميكنهم أن يجدوا يف هذا الُكتيِّب معلومات مفيدة جًدا يف هذا الصدد.


