
العراق  احليوانات يف  تربية  اأن ظاهرة  يبدو 
مل تقت�رص على احليوانات الأليفة، بل ات�سعت 
ومنها  املفرت�سة  احليوانات  تربية  و�سملت 
احليوانات  حدائق  كانت  بعدما  الأ�سود. 
تقبع  الأ�سود  مل�ساهدة  املعهود  املكان  هي 
اأ�سبح وجود هذه  بغداد،  الق�سبان يف  خلف 
الأماكن  بع�ض  يف  املفرت�سة  احليوانات 

والبيوت اأمراً �سائعًا يف العا�سمة العراقية.
ات�سعت  البغدادية  املنازل  يف  الأ�سود  تربية 
مل  ظاهرة  اأ�سبحت  انها  حد  اإىل  وو�سلت 
بع�ض  ويهدف  قبل،  من  العراقيون  يعتدها 
وتدجينها  الأ�سود  اقتناء  وراء  من  العراقيني 
تربية  يف  يجدون  معظمهم  لكن  املتعة  اإىل 
اخلطورة  رغم  للربح  وا�سعا  جمال  الأ�سود 

التي ترتتب على ذلك.
  يقول امري اجللبي وهو م�ستورد للحيوانات 
�رصاء  على  الإقبال  اإن  واملفرت�سة  النادرة 
قبل  من  الخرية  الآونة  يف  زاد  ال�سود 
العراقيني والقليل يقتنونها من اجل  الرتفيه 
النا�ض من اجل  والت�سلية فيما يقتنيها اغلب 

البيع والربح.
  اجللبي اأو�سح اأن الطلب يرتكز على الأ�سود 
يومًا   )4-60( بني  اأعمارها  ترتاوح  التي 
الرتوي�ض  �سهلة  العمر  بهذا  تكون  لأنها 
الذي  ال�سخ�ض  حياة  على  خطرا  ت�سكل  ول 
من  اأنواع  عدة  هناك  وي�سيف  ي�سرتيها. 
الرببري  العراقيون ومنها  بها  يرغب  الأ�سود 
والهجني والإفريقي والآ�سيوي، لكن الإفريقي 
هو الأف�سل ب�سبب ت�سابه درجات احلرارة بني 

اإفريقيا والعراق.
  اما علي عبد اهلل �سلمان هو مربٍّ للحيوانات 
قائال:  الأ�سود  تربية  عن  حتدث  املفرت�سة، 
"تختلف تربية الأ�سود كليا عن تربية الكالب 
الأ�سد  �ساحب  يتحلى  اأن  يجب  اإذ  والقطط 
متّكنه  قوية  �سخ�سية  له  تكون  وان  بال�سرب 
متقلبًا  مزاجًا  لديه  لن  الأ�سد،  تروي�ض  من 
على  قادرا  املربي  يكون  ان  ال�رصوري  ومن 
توفري احتياجات الأ�سد من الطعام وال�رصاب 

واملكان املنا�سب.
كان  حال  يف  انه  اي�سا:  �سلمان  يقول     

يوفر  ان  املربي  فعلى  للتزاوج  جاهزا  الأ�سد 
نف�سيته  تنقلب  الأ�سد  وان  اكرب،  م�ساحة  له 
على  فيجب  التزاوج  بعد  مفرت�سا  وي�سبح 

املربي اأن يعيد تربيته وتدجينه من جديد.
تغلب  املفرت�ض  احليوان  طبيعة  ان  ويوؤكد    
على تطبيعه، اإذ مهما ي�سبح الأ�سد األيفا وذا 
الفرتا�ض  غريزة  تبقى  باملربي  عالقة جيدة 
اأكرث  الأ�سد  اأنثى  وان  لديه،  قوية  والفتك 

توح�سا وافرتا�سا من الذكر.
 وبخ�سو�ض اأ�سعار الأ�سود اأ�سار �سلمان اىل ان 
�سعر ال�سبل )400( دولر، اأما الأ�سود الكبرية 
 )10000 اأ�سعارها بني )7000 -  فترتاوح 
�سعرها  يكون  البالغة  الأ�سد  اأنثى  وان  دولر 

مقاربا لأ�سعار الأ�سود الذكور.
ا�سترياد  فان  املربي  هذا  قال  ما  وح�سب    
كان  الخرى  احليوانات  وبع�ض  ال�سود 
الطريق  خطورة  ب�سبب  لكن  �سوريا،  من  يتم 
والأو�ساع المنية ، ا�سبح جتار هذه املهنة 
يعتمدون على تكاثر ال�سود وبيعها مبختلف 
اأحيانًا  يقومون  املربني  ان  كما  الأعمار، 
لإزالة  لالأ�سود  جراحية  عمليات  باإجراء 

خمالب الأ�سود تفاديا للخطر.
  من جانبه قال تي�سري العزاوي وهو مواطن 
تربية  على  اعتاد  انه  اأ�سداً  منزله  يف  يربي 
ال�سغر،  منذ  املنزل  يف  الليفة  احليوانات 
الوثائقية  الأفالم  ي�ساهد  كان  كرب  وعندما 
قرر  لذلك  وقوته،  ال�سد  �سخ�سية  واأعجبته 
ان يجلب واحدا ويربيه يف املنزل بدافع حب 

الظهور والتمييز.
ان كثريين عر�سوا  اكد يف حديثه  العزاوي    
ذلك  مقابل  له  ودفعوا  منه  الأ�سد  �رصاء  عليه 
ذلك  ومنذ  ال�سد  فباع  جدا،  مغرية  اأ�سعاراً 
احلني وحتى الن يوا�سل عمله يف بيع و�رصاء 
ال�سود واحليوانات الأليفة وغري الأليفة وهو 

يك�سب جراء ذلك ربحا وفريا.
هم  احليوانات  هذه  جتار  اأكرث  ان  ويوؤكد    
عليها  الطلب  وان  والأردن،   الإمارات  من 
العائالت  من  الغالب  يف  يكون  العراق  يف 
املرتفة التي متتلك م�ساحة كبرية يف املنزل 
حديدية  اأقفا�ض  ببناء  تقوم  ان  وت�ستطيع 

لو�سع الأ�سود فيها.
  يتابع تي�سري حديثه بالقول ان �رصاء ال�سود 
واإخافة  الرتهيب  اجل  من  اأحيانا  وتربيتها 
الآخرين، ويتجول كثريون ممن ميتلكون تلك 
ال�سوارع،  يف  حيواناتهم  برفقة  احليوانات 

وهذا يت�سبب يف فزع النا�ض.
عام  قامت  الوزراء  ملجل�ض  العامة  الأمانة    
البيئة  وزارة  �سمت  جلنة  بت�سكيل   2013
اإدخال  ملنع  الخرى  الوزارات  من  وعددا 
احليوانات املفرت�سة ب�سكل مطلق ولأي غر�ض 

كان.
اأمري  البيئة  وزارة  يف  العالم  م�سوؤول    
�ستقوم  "اللجنة  اأن  حينها  اأو�سح  احل�سون 

احليوانات  هذه  ا�سترياد  ملنع  اإجراءات  بعدة 
بعدم  امل�ساتل  اأ�سحاب  باإلزام  تتمثل 
�سوابط  وو�سع  وتداولها،  وتربيتها  اإيوائها 
خا�سة  حدائق  اإن�ساء  تنظم  وت�رصيعات 
ا�ستريادها  �رصوط  حتديد  اإىل  اإ�سافة  لها، 

وت�سديرها.
  وقال انها �ستقوم اأي�سا مب�سادرة احليوانات 
غري  ب�سورة  دخولها  حال  يف  املفرت�سة 
والتعليمات  ال�سوابط  ووفق  للعراق  �رصعية 
احليوانات  اأنواع  حتديد  عن  ف�سال  النافذة، 
اأ�سواق  وحتديد  بها  باملتاجرة  امل�سموح 
وحمال لبيع مثل هذه النواع من احليوانات 

حتت اإ�رصاف جلنة �سحية بيطرية معتمدة.
جمل�ض  يف  المنية  اللجنة  توؤكد  فيما    
بينها  م�ستمر  تن�سيق  وجود  بغداد  حمافظة 
مقتني  حما�سبة  يف  الداخلية  وزارة  وبني 
تعر�ض  التي  املفرت�سة  احليوانات  ومربي 
اللجنة  ع�سو  وا�سار  للخطر  املواطنني  حياة 
"عقوبات  اأن  اإىل   ، املطلبي يف حديثه   �سعد 
تطال املربني من الهواة والتجار يف الحياء 

ال�سكنية وفقا للقانون ومنع تداول وبيع تلك 
احليوانات يف مناطق بغداد".

احليوانات  و�رصاء  بيع  حالت  ان  م�سيفا    
عن  وبعيدا  اخلفاء  يف  غالبا  تتم  املفرت�سة 
رقابة الجهزة المنية ، داعيا يف الوقت نف�سه 
املواطنني اىل التعاون مع اللجنة المنية يف 
جمل�ض املحافظة وال�سلطات المنية من اجل 

و�سع حد لهذه الظاهرة.
  وو�سف املواطن علي احلمادي الإقبال على 
اقتناء احليوانات غري الأليفة »ظاهرة دخيلة 
اأخرى،  لثقافات  اأعمى  وتقليد  جمتمعنا  على 
حيث يعرف عن العرب تربية حيوانات وطيور 
بها  وال�ستعانة  ال�سيد  يف  ا�ستخدمت  معينة 
يف املعي�سة، ولكن الو�سع الذي نراه اليوم هو 
جانب ترفيهي خطري قد تكون له انعكا�سات 
خطرية جداً على مقتني هذه احليوانات ومن 

حولهم«. 
بع�ض  اقتناء  اأن  واثق،  عبداهلل  وراأى 
والنمر  كالأ�سد  مفرت�سًا  حيوانًا  الأ�سخا�ض 
عن  يخرج  اأمراً  يعترب  منازلهم  يف  وغريهما 

حيوان  وجود  لأن  ال�سخ�سية،  احلرية  نطاق 
مفرت�ض يف اأي منزل ل ي�سكل تهديداً ل�سكان 
�سكان  لكل  تهديد  هو  اإمنا  فح�سب،  املنزل 
وعدم  احليوان  هذا  هروب  لأن  املنطقة، 
اأمور  ال�سيطرة عليه هو اأمر وارد، وقد حدثت 
م�سابهة يف مناطق خمتلفة من العامل، حيث 
ي�ستطيع حيوان اأن يفر من حديقة حيوانات، 
فكيف احلال يف وجوده يف مكان غري موؤهل 
القتناء  حال  يف  خمت�سني  وجود  عدم  مع 
اأحمد  فائزة   املواطنة  وطالبت  ال�سخ�سي!«. 
حيال  احلزم  من  مبزيد  املخت�سة  اجلهات 
خالل  من  وذلك  احليوانات،  هذه  مقتني 
احليوانات  دخول  على  والت�سديد  متابعتهم 
لأ�سخا�ض  و�سولها  لتجنب  للدولة،  الربية 

غري موؤهلني واأماكن غري خم�س�سة.
تنت�رص  بداأت  الظاهرة  هذه  اأن  اإىل  ولفتت 
ب�سكل كبري جداً يف الآونة الأخرية، وقد ك�سف 
مثل  اجلديدة  التوا�سل  و�سائل  انت�سارها  عن 
ح�سابات  هناك  اإن  حيث  وغريه،  الأن�ستغرام 

�سخ�سية تروج ملختلف اأنواع احليوانات.

عن  اليوم  "اخلطوبة"  فرتة  اإىل  النظرة  تغريت 
بني  للتعارف  فرتة  من  اأ�سبحت  فقد   ، �سابقها 
يعرف  ل  ورمبا  الزواج،  يف  يرغبان  �سخ�سني 
الرتباط  ويقرران  قبل،  من  الآخر  اأحدهما 
اأن  اأو  بـ"اخلاطبة".  قدمًيا  ُعرف  ما  خالل  من 
�سخ�سني يقرران بنف�سيهما الرتباط، ويعتربان 
بع�سهما  �سخ�سية  لدرا�سة  فر�سة  اخلطبة  فرتة 
ر�سميًا،  الزواج  يف  يتورطا  اأن  قبل  البع�ض، 

و�سوًل اإىل النمط الأكرث انت�ساراً حاليًا:
ليقررا  ر�سمي،  غري  ب�سكل  يرتبطان  �سخ�سان 
اتخاذ  وبعد  لبع�سهما،  منا�سبني  كانا  ما  اإذا 
يجدان  ر�سميًا،  ارتباطهما  واإعالن  الزواج  قرار 
قد  الزواج،  قبل  اأخرى  مرحلة  اأمام  نف�سيهما 
يعتربانها مرحلة "حت�سيل حا�سل"، وهي فرتة 

"اخلطبة".
ارتبط  اأنه  يو�سح  اإذ  عامًا(.   25  ( احمد  يقول 
اتخاذ  قبل  �سنوات   3 ملدة  اأحبها  التي  بالفتاة 

قرار الزواج وحتويل الأمر لرتباط ر�سمي. 
"كان ل بد من املرور بفرتة اخلطبة،  وي�سيف: 
منزل  لتجهيز  للوقت  حاجتنا  اإىل  فبالإ�سافة 
ملعرفة  مهمة  الفرتة  هذه  اأرى  الزوجية، 
الرتباط  اأعمق، مل يكن  ب�سكل  واأهلها  خطيبتي 

غري الر�سمي يتيحه". 
هو  اخلطبة  قبل  ما  اإن  تقول   ، عبا�ض  حنان 
اخلطبة  بعد  لكن  والتعارف،  للرومان�سية  فرتة 
اأكرث جدية. هل هذا  تبداأ الأمور يف اتخاذ �سكل 
ال�سخ�ض قادر فعاًل على حتمل امل�سوؤولية �سواء 

من الناحية املادية اأو الجتماعية؟
عامًا(   26( اللطيف  عبد  رندة  من  العك�ض  على 
التي ترى اأن الزمن تغري حاليًا، واأ�سبحت فرتة 
امل�ستقبل  زوجي  بني  الر�سمي  غري  الرتباط 
م�سوؤولية  فهي  اخلطبة  فرتة  اأما  كافية، 

اجتماعية ل حاجة لها. 
عامًا(،   27( ح�سني  خالد  نف�سه  الراأي  ويتبنى 
احلايل  ع�رصنا  يف  اخلطبة  "فرتة  فيقول: 
من  وُيطلب  واجتماعيًا.  ماديًا  عبئًا  اأ�سبحت 
اإىل  الهدايا  من  الكثري  يح�رص  اأن  اخلطيب 
دون  من  اأو  الأعياد،  اأو  املوا�سم  يف  خطيبته 

منا�سبة حتى.
�سوؤوننا  يف  بالتدخل  لالأهايل  ت�سمح  كما 
يظهرا  اأن  اخلطيبني  على  وتفر�ض  اخلا�سة، 
مريح  غري  يكون  قد  معني،  اجتماعي  مبظهر 
لتجاوزها،  فر�سة  من  ما  ذلك  رغم  لكن  لهما. 
يجب اأن منر بها، ل ميكن اأن اأذهب غداً اإىل والد 
الفتاة التي ارتبط بها، واأقول له �ساأتزوج ابنتك 

بعد غد". 
الأمر  اأن  عامٌا(   30( الرحمن  عبد  رائد  يرى 
اأوروبا  ففي  العربية.  املنطقة  يف  يختلف 
واأمريكا ي�سمح الرتباط غري الر�سمي لل�سخ�سني 
عن  ويتعارفا  واحد،  منزل  يف  معًا  يعي�سا  اأن 
قرب اأكرث. لكن يف البالد العربية ل يحدث ذلك، 
لأنها  هامة،  اخلطبة  فرتة  ت�سبح  عليه  وبناًء 
تقرب بني ال�سخ�سني على م�ستوى عائلي اأكرث. 

اإليه  ٌينظر  زال  ما  العربي  العامل  يف  فالزواج 
ارتباط  اأنه  من  اأكرث  عائلتني،  ارتباط  اأنه  على 
اخلطبة  تعد  "كذلك  ويو�سح:  فقط.  �سخ�سني 
فر�سة لكت�ساف مدى ا�ستقاللية ال�سخ�ض الآخر 
اتخاذ قرارات بعيداً  يف الرتباط، وقدرته على 

عن عائلته".
 اأما هند �سعيد، فرتى اأن المر خمتف متامًا بعد 
حتى  الرتباط  ول  اخلطبة  "ل  وقالت:  الزواج. 
فالتجربة  بالزواج،  اأي عالقة  لهما  الزواج  قبل 
منزل  يف  �سخ�ض  مع  تعي�سني  حني  تختلف 
واحد، مهما كان قربكما قبل الزواج، �ستكت�سفان 

طباعًا خمتلفة متامًا عن تلك التي عرفتاها". 
اخلطوة  فرتة  الكثري  يف  يعترب  الذي  الوقت  يف 
قرب،  عن  الآخر  واكت�ساف  للتعارف  فرتة 

خمتلف.  ب�سكل  اخلطبة  فرتة  الأديان  تناولت 
جمرد  اخلطبة  فرتة  اأن  مثاًل  الإ�سالم  فيعترب 
على  اخلطيبني  اإىل  وينظر  بالزواج"،  "وعد 
يرى  اأن  يجب  فال  ِهما،  بع�سِ عن  غريبان  اأنهما 
وبح�رصة  حلاجة  اإّل  تراه  ول  خطيبته  اخلطيب 
ول  اخللوة،  َلهما  جتوز  ل  لأَّنه  حمارمها،  اأحد 
اخلروج، ول الَتّكّلم بعبارات احلِب والغزل وهذا 
مانراه يف اكرث العائالت العراقية التي ترف�ض 

خروج ووجود املخطوبني معا وحدهما.
حتدث  ل  اأن  الإ�سالم،  يف  اخلطبة  �سوابط  ومن 
بكامل  املراأة  وتلتزم  اخلطيبني،  بني  م�سافحة 
حجابها وح�سمتها مع خطيبها، ول يكون هناك 
ريبة اأو �سهوة يف قلب اأي منهما. ويعد الت�ساهل 
اأو التخلي عن اأي من ال�سوابط ال�سابقة، ذريعة 
يف  الوقوع  اإىل  تق�سي  قد  والف�ساد،  للفاح�سة 
فتعترب  امل�سيحية،  الديانة  اأما  الذنوب.  كبائر 
اخلطبة ارتباط ن�سف ر�سمي ومرحلة للتعارف، 
من  البع�ض  بع�سهما  يعرفان  كانا  لو  )حتى 
قبل، فالتعارف يف فرتة اخلطبة �سيء خمتلف(. 
مراحل،  عدة  اإىل  تق�سم  الفرتة  هذه  اأن  وترى 
مرحلة التقارب واحلب، التي فيها تبداأ امل�ساعر 
يف النمو وتتطور اإىل احلب الذي ل ينف�سل عن 

تالم�ض  املرحلة  هذه  يف  يكون  وقد  الحرتام، 
ج�سدي ب�سيط، لكنه مغلف باحلب والحرتام.

الزواج،  قبل  ما  مرحلة  هي  الثانية،  املرحلة 
العادة  يف  املرحلة  وهذه  للزفاف،  وال�ستعداد 
والإجهاد،  والزحام  بالتوتر  م�سحونة  تكون 
الكتب  بع�ض  على  بالتفاق  خاللها  وُين�سح 

املعينة لقراءتها.
فيما تختلف عادات املدن واملجتمعات يف اأمر 
اخلطبة. ففي م�رص مل يكن م�سموحًا للعري�ض اأن 
والدة  لروؤيتها  يذهب  من  وكان  خطيبته،  يرى 
جمالها  من  تتاأكدان  وحني  واأخته،  العري�ض 
العرو�ض،  والد  اإىل  العري�ض  يذهب  و�سكلها، 
ويتقدم خلطبتها، ويتفق مع والدها على املهر 
الوالد،  موافقة  بعد  الزواج.  وتفا�سيل  وال�سبكة 
تدخل العرو�ض وهي تقدم "ال�رصبات" لعري�سها، 
ويراها للمرة الأوىل، ثم تطلق والدة العري�ض اأو 

اأخته زغرودة احتفاًل باملوافقة على اخلطبة.
ال�سام،  بالد  مع  قدميًا  الطريقة  هذه  تت�سابه 
فتذهب اأي�سًا والدة العري�ض واإحدى اأخواته اإىل 
العرو�ض  لهما  وتقدم  لروؤيتها،  العرو�ض  منزل 
والدة  تت�سل  منا�سبة،  اأنها  وجدتا  واإذا  القهوة، 
اآخر  موعداً  وحتدد  العرو�ض،  باأهل  العري�ض 

يح�رص فيه العري�ض، ويتحدث مع عرو�سته، واإذا 
للمرة  العري�ض  والدة  تت�سل  منا�سبة،  اأنها  �سعر 
الثالثة لتحديد موعد ياأتي فيه العري�ض لطلب يد 

عرو�سته وقراءة الفاحتة.
ويف املغرب العربي، يتم التفاق على تفا�سيل 
العرو�سني حتى  اأهل  اأول زيارة بني  الزواج يف 
اخلطبة  و�سبكة  املهر  من  بدءاً  التفا�سيل،  اأدق 
ومالب�ض العرو�ض والأثاث ومكان ال�سكن وكامل 
التفا�سيل. ول تقل فرتة اخلطبة يف املغرب عن 
وُت�سمى  عامني،  عن  تزيد  ول  اأ�سابيع،  ثالثة 

هدية اخلطبة يف املغرب "هدية ال�سكر".
بهذه  الزواج  فاأ�سبح  احلايل،  ع�رصنا  يف  اأما 
"زواج ال�سالونات"، وهو  الطريقة يعرف با�سم 
الكثري  يرف�سه  وبات  ال�سيء،  بع�ض  تراجع  اأمر 
من ال�سباب، لأنه ل يتيح للعرو�سني اأن يفهم كل 

منهما �سخ�سية الآخر.
حفالت  اإقامة  قدميًا  الدارج  من  يكن  مل  كذلك 
بجل�سات  الكتفاء  يتم  وكان  باخلطبة،  خا�سة 
عائلية لقراءة الفاحتة، وتقدمي اخلامت. اأما الآن 
فاأ�سبحت "حفلة اخلطبة و املهر " اأمراً �رصوريًا 
منزل  يف  وٌتقام  الفتيات،  من  الكثري  لدى 
وعادًة  لذلك.  خم�س�سة  قاعة  يف  اأو  العرو�ض 
العك�ض  على  تكاليفها،  العرو�سني  اأهل  يتقا�سم 
العري�ض  يتحمل  اأن  يفرت�ض  الذي  الزفاف،  من 

وحده تكاليفه املادية.
على  اخلطبة  فرتة  اإىل  الجتماع  علم  ينظر 
بني  واملفاهيم  الثقافات  لتتقارب  فرتة  اأنها 
عمره  من  م�سى  ما  منهما  كل  عا�ض  �سخ�سني 
يف منزل، وقرر كل من الثنني اأن يرتك منزله، 
ويذهب ليعي�ض مع الآخر يف بيت جديد لتكوين 
خ�رص  �سامية  الدكتورة  ترى  جديدة.  عائلة 
اأ�ستاذ علم الجتماع اأن اخلطبة كعرف وتقاليد 
متعارف عليها فرتة هامة جداً، ويجب النتباه 
جناح  على  موؤ�رصاً  تعترب  التي  تفا�سيلها،  لكل 

م�رصوع الزواج اأو ف�سله.
مهما  �رصورية  اخلطبة  "فرتة  خ�رص:  وقالت   
تغري �سكل الرتباط احلايل، لأنها فرتة يكت�سف 
فيها كل من اخلطيبني ن�سفه الآخر بني عائلته 
وجمتمعه اخلا�ض، لكن مع ذلك يجب األ تطول 
اأكرث من عام اأو عام ن�سف على الأكرث اإذا كانت 
الظروف املادية منا�سبة، كذلك ل يجب اأن تكون 

اأق�رص من الالزم".
وختمت: "الزواج ال�رصيع غالبًا ما ينتهي بطالق 
عن  بعيداً  الزواج  قرار  اإىل  النظر  كذلك  �رصيع، 
�سعيداً،  زواجًا  يخلق  لن  واملجتمع  العائلة 
فالتاأين والتفاهم والتقارب ودرا�سة الأمور عن 

قرب اأف�سل احللول".

تربية الحيوانات المفترسة.. هواية تستقطب الشباب رغم خطورتها

قبل أن يتورطا رسميًا.. الخطوبة كيف أصبحت بابًا لتقييم االرتباط المستقبلي 
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بعد التطورات التي �شملت 
كافة جوانب حياتنا 

وتفا�شيلها ال�شغرية قبل 
الكبرية ولعل مو�شوع 
االرتباط و الزواج كان 

له احل�شة االأكرب من هذه 
التغريات , ؟ قد تتبادر 
الكثري من االأ�شئلة يف 

اذهاننا , ال �شيما مع تغري 
�شكل العالقات واالرتباط 

يف املجتمعات العربية, 
وتراجع الدور الذي يلعبه 

االأهل يف قرار زواج 
اأبنائهم. فاأ�شبح الكثري 

من ال�شبان والفتيات اأكرث 
ا�شتقاللية يف اتخاذ هذا 

القرار.
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