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ن��ظ��م معهد ال��ع��ل��وم ال��س��ي��اس��ي��ة في 
جامعة ال��ق��دي��س ي��وس��ف ن���دوة في 
هوفالن   – االجتماعية  ال��ع��ل��وم  ح��رم 
ع��������رض خ����الل����ه����ا ل����ن����ت����ائ����ج دراس��������ة 
احصائية ممولة من السفارة الكندية 
ف����ي ب����ي����روت ع����ن ال����������زواج ال��م��ب��ك��ر. 
وق����د ت���م االس��ت��ح��ص��ال ع��ل��ى ق��اع��دة 
ال���ب���ي���ان���ات م���ن ال���ل���وائ���ح االن��ت��خ��اب��ي��ة 
قاعدة  ومن  اللبنانيين،  للمواطنين 
االمم  لمفوضية  التابعة  المعلومات 
ال��م��ت��ح��دة ل��ش��ؤون ال��الج��ئ��ي��ن ف��ي ما 
اضافة  ال��س��وري��ي��ن،  الالجئين  خ��ص 
ال���ى اح��ص��اء م��ي��دان��ي ق���ام ب��ه ط��الب 
السياسية في مناطق  العلوم  معهد 
الشمال والبقاع وجبل لبنان وبيروت 

والجنوب.
فاديا  الدكتورة  الندوة  افتتحت 
ك������ي������وان، ف�����ش�����ددت ع���ل���ى اه��م��ي��ة 
ال���م���وض���وع وض�������رورة م��ع��ال��ج��ت��ه من 
عرضت  ث��م  وم���ن  العلمية.  ال��ن��اح��ي��ة 
االس����ت����اذة ف���ي ال��م��ع��ه��د ال���دك���ت���ورة 

البحث من خالل  نتائج  هال عيتاني 
ت��ح��ل��ي��ل االرق�����ام ال��ت��ي ت���م ال��ح��ص��ول 
عليها. فقد بينت الدراسة ان ١3% 
ت��زوج��ن قبل  لبنان  ف��ي  النسوة  م��ن 
سن ال�١8 اذ سجلت الطائفة العلوية 
المتزوجات  من   %١6( نسبة  اعلى 
السنية  الطائفة  تليها  ال����١8(  دون 
 ،)%١٢( الشيعة  ث��م  وم��ن   )%١3(
الدروز )١٠%(، بينما بلغت النسبة 
ل���دى ال��م��وارن��ة وال����روم االرث��وذك��س 
7% ول��دى ال��روم الكاثوليك وبقية 

الطوائف المسيحية %6.
وال��������������ى ج�������ان�������ب االخ�������ت�������الف�������ات 
الطائفية، أظهرت الدراسة تباينات 
ب��ي��ن ال���م���ن���اط���ق، اذ ب��ل��غ��ت ال��ن��س��ب��ة 
بحدود  الهرمل  منطقة  ف��ي  االع��ل��ى 
المنية  مناطق  تبعتها  بينما   %١6
طرابلس  حاصبيا،  ص���ور،  الضنية، 
وع���ك���ار ب��ن��س��ب��ة ت���ت���راوح ب��ي��ن ١4% 
البترون،  مناطق  وسجلت  و١٥%. 
ج����زي����ن، ال���م���ت���ن، ب���ع���ب���دا، ك���س���روان 

جبيل والشوف ادنى النتائج بنسب 
بيروت  ام��ا  بين ٥% و%7.  ت���راوح 

فبلغت النسبة فيها %8.
وف��������ي م������ا ي���ت���ع���ل���ق ب���ال���الج���ئ���ي���ن 
السوريين، فقد أظهرت المعلومات 
التي تم الحصول عليها من مفوضية 
السوريات  م��ن   %٢3 ان  الالجئين 
في لبنان تزوجن قبل بلوغهن ال�١8. 
المناطق  ولم يكن لالختالفات بين 
م���ن ت��أث��ي��ر م��ه��م ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج. ام��ا 
ب��خ��ص��وص ال��ش��ب��اب ال���س���وري، فقد 
في  س��وري��ة  ف��ت��اة  ان 44٥4  تبين 
ل��ب��ن��ان ال���ي���وم ت�����راوح اع��م��اره��ن بين 
7٠٢69 اص����ل  م���ن  س��ن��ة  و١7   ١٢
ف���ت���اة ت���زوج���ن دون س���ن ال��������١8، ما 
يعادل نسبة 6,3% في مقابل ٠,٢

للفتيان.
ووفق الدراسة، ان الفارق الواضح 
والسوريين  اللبنانيين  نسب  بين 
ال���الج���ئ���ي���ن ي����ط����رح ت�����س�����اؤالت ع��ن 
التفاعل بين اللبنانيين والسوريين 

في الوقت الحاضر وفي المستقبل. 
وق���د اش�����ارت م���دي���رة م��ع��ه��د ال��ع��ل��وم 
اليسوعية  الجامعة  ف��ي  السياسية 
ال��دك��ت��ورة ك����ارول ال��ش��رب��ات��ي وال��ت��ي 
شاركت في اع��داد ال��دراس��ة ال��ى ان 
عددا من المشايخ ادلوا بشهاداتهم 
المبكر، لكن  ب��ال��زواج  م��ا يتعلق  ف��ي 
ذل���ك ل��م ي��ت��م رص����ده ف��ي االح��ص��اء. 
اض���اف���ت: "ه��ن��اك ح��ال��ة م��ن ال��ع��رض 
والطلب التي تثير القلق. فالبعض 
مع  زواج فتيات سوريات  تكلم عن 

ثالثة  مبلغ  مقابل  بالغين  لبنانيين 
ماليين ليرة الهل الفتاة.

عيتاني  الدكتورة هالل  وعرضت 
ل���ت���ح���ل���ي���ل س���ب���ب���ي ي���ظ���ه���ر اه���ي���م���ة 
واالجتماعية،  االقتصادية  العوامل 
ومستوى  وال��دخ��ل  التربية  سيما  ال 
االه���������ل ال���ت���ع���ل���ي���م���ي، ع���������الوة ع��ل��ى 
القبلي.  كاالنتماء  الثقافي،  العامل 
وم����ن ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي خ��ل��ص��ت ال��ي��ه��ا 
األم  مستوى  ان  التحليلية  الدراسة 
التعليمي له تاثير أكبر من مستوى 

االب ف��ي ال��ح��د م��ن ه���ذه ال��ظ��اه��رة، 
الفتيات  تعليم  مشكلة  ي��ط��رح  م��ا 
والنسوة في المناطق النائية وذات 
المدخول المحدود، خصوصا ضمن 
ال��س��وري��ي��ن. وق���د عقبت ال��دك��ت��ورة 
الشرباتي على ذلك قائلة ان ٢٠% 
ف��ي  ال���س���وري���ي���ن  االوالد  م����ن  ف���ق���ط 
ل��ب��ن��ان ي��ذه��ب��ون ال���ى ال���م���درس���ة" ما 

يثير القلق.
فيلم  بعرض  الندوة  انتهت  وق��د 

قصير من اعداد الطالب.

دراسة جامعية: 13% من النساء اللبنانيات تزّوجن قبل سن الـ 18 
4454 الجئة سورية بين 12 و17 سنة تزّوجن يف لبنان

أظهرت دراسة ميدانية جامعية ان 13 في المئة من النساء 
اللبنانيات تزوجن قبل سن الـ 18 سنة، و23 في المئة من 

الالجئات السوريات في لبنان تزوجن قبل بلوغهن الـ 18.

فتيات الجئات يتزوجن باكرًا.




