
العوامل يف حتديد مالمح بع�ض  العديد من  ت�سهم 
مقدمتها  ويف  املتكافئة،  غري  الزوجية  العالقات 
الفتاة  او  ال�ساب  جترب  التي  االجتماعية  الظروف 
لعادات  تبعا  يرغب  ال  مبن  االرتباط  على  احيانا 
وتقاليد جتعل من الوالدين او اأحدهما طرفا اأ�سا�سيا 
الأوالدهم.     امل�ستقبل  زوجة  او  زوج  حتديد  يف 
امللزمة  القوانني  اإىل م�ستوى  العادات  وت�سل هذه 
ال�ساب  على  يتعني  بحيث  العائالت  بع�ض  يف 
الفتاة  تواجهه  نف�سه  واالأمر  عمه،  بابنة  االرتباط 
اأن ترتبط  التي يتعني عليها يف كثري من احلاالت 
يوما،  حياتها  �رشيك  يكون  اأن  تفكر  مل  من  يف 
التي تختار  لالأعراف املجتمعية  اأنها تخ�سع  غري 
هذه  مثل  يف  االأهل  يتنا�سى  فيما  عري�سها،  لها 
التفاهم  على  املبنية  الزواج  موؤ�س�سة  ان  احلالة 

طرفيها  على  يتعني  احلب  وثم  اوال،  واالقتناع 
ويوؤمن  ا�سا�سياتها.      حتديد  والزوجة(  )الزوج 
امل�سلم  املرجعية  هو  الوالدين  راأي  باأن  كثريون 
يوكل  الذي  ال�ساب  نرى  ذلك  على  مثال  بها، ويف 
بالبحث  بدورها  تقوم  والتي  لوالدته،  زواجه  امر 
وال�سوؤال عن العرو�ض املنا�سبة له تبعا ملقايي�سها 
اخلا�سة، بينما ترف�ض فئة اخرى من ال�سباب من 
الروح املفرت�ض  تواأم  اختيار  ت�سليم  كال اجلن�سني 
اىل اي �سخ�ض اآخر �سواء اكان اأحد الوالدين او اأي 

�سخ�ض غريهما.
    �سامي )26 عاما( مثال على هذه اال�ستقاللية، 
اي  قبل  من  حياته  �رشيك  اختيار  يرف�ض  فهو 
�ستكون  امل�ستقبل  يف  زوجته  باأن  ويوؤكد  �سخ�ض، 
من اختياره هو �سخ�سيا حتى لو” اعرت�ض العامل 

جميعه عليها ووجدها غري منا�سبة فاأنا ال ابايل”، 
باملراأة  ادرى  ونا�سج  واع  كاإن�سان  باأنه  ويزيد 
التي تنا�سبه، وال يحتاج ن�سيحة من احد يف هذا 

ال�سدد.     
ويبدي �سامي ا�ستغرابه من ال�سبان الذين يوكلون 
هي  ما  امي  تعرف  “هل  لوالدتهم:  املهمة  هذه 
ال�سورة  قد تقرتب من  فتاة احالمي؟،  موا�سفات 
ان  امل�ستحيل  من  ولكن  خيايل،  يف  اأر�سمها  التي 
متتلك �سعوري جتاه الفتاة التي �سيلهف لها قلبي 
والتي �ساأجد فيها كل ما اريد”، ويوؤكد �سامي باأنه 
ال يهتم الأمر تقدم العمر: “مهما كربت يف ال�سن لن 
اتزوج قبل ان اأجد الفتاة التي �ستدخل قلبي وعقلي 

جمتمعني”.
ت�سكي  �سامي  لراأي  وم�ساند  �سبيه  راأي  ويف       
بع�ض  يف  الوالدين  ت�سلط  من  عاما(   30( عبري 
العائالت واإرغامهم الأوالدهم على القبول ب�رشيك 
معني: “من يفكر بالتمرد على قرار والديه �سيعامل 
هو  هذا  الزواج،  اأمور  يف  خا�سة  منبوذ  ككائن 

الو�سع القائم يف جمتمعنا”.
     وتعتقد عبري باأن على الوالدين القبول بال�رشيك 
الذي اختاره االأبناء، غري اأنها ال تنفي اهمية االأخذ 
خربة  ميتلكون  انهم  “اعرف  واالأم:  االأب  براأي 
اال  اأكرث منا بكثري،  والزواج  باأمور احلياة  ودراية 
الختياراتهم”،  الكامل  الر�سوخ  يعني  ال  هذا  ان 
وتتابع باأن اخذ راأيهم عامل مهم، ولكن االأ�سا�ض 
من  ولي�ض  الفتاة  قبل  من  قبوال  العري�ض  يجد  ان 

قبل امها او ابيها.
مع  تختلف  عاما(   32( �سريين  اأن  غري        
زمالئها على جزئية معينة، فهي ترى ان االأهايل 
يت�ساهلون مع ال�ساب يف هذا اجلانب، اما بالن�سبة 
للفتاة فيعد “منطقة خطر”، وت�سيف: “ب�سكل عام 
الذكور  اوالدهما  م�سلحة  تهمهما  الوالدين  فاإن 
واالناث، اال انهما يعتقدان ان اختيارهما لعري�ض 
االبنة يجب ان يخ�سع ل�رشوط معينة حتى ي�سمنوا 

م�ستقبلها، بينما ال�ساب م�ستقبله بيده.
      ولكن اأمر الت�سدد يف اختيار �رشيك احلياة كما 
لو اأنه حق اأعطي الأمر الوالدين، ال يبدو حقيقيا يف 
نظر العديد من االآباء، اإذ توؤكد ام خالد )56 عاما( 
ن�سفهم  جميعهم  اوالدها  يجد  ان  تتمنى  باأنها 
انها  اال  والدهم،  تدخل  او  تدخلها  دون  من  االآخر 
االعتبار،  بعني  اآرائهما  اأخذ  �رشورة  على  ت�سدد 
الزواج  على  ابنائي  احد  يقبل  “عندما  وت�سيف: 
�ساأتركه يختار، ولكني اف�سل ان ياأخذ راأيي على 
ولكني  عرو�سه  عليه  افر�ض  ان  اريد  ال  اأنا  االأقل، 
احرار  وهم  �سديدا  يكون  الوالدين  راأي  ان  اعتقد 

تت�سم  ان  خالد  اأم  تتمنى  كما  ال”،  او  به  باالأخذ 
يف  املجازفة  وعدم  بالتعقل  اوالدها  اختيارات 
يف  االأهل  فيهم  مبن  اجلميع  على  احلبيب  تف�سيل 

حال اعرتا�سهم الأ�سباب قوية.
عالقة  على  هو  الذي  عاما   28 مهدي  ويبني      
والديه  موافقة  وبانتظار  �سنوات   3 منذ  فتاة  مع 
اأن  اإال  التقدم خلطبتها  عليها باأنه ومنذ عام يريد 
“ترف�ض الأنها  والدته يحول من دون ذلك:  رف�ض 
لي�ست منا�سبة يل من وجهة نظرها، واحلمد هلل ان 
اتخلى عنها  لن  اين  حبيبتي متفهمة وتعلم متاما 
اهلي  اخالف  قد  االأمر  نهاية  ويف  ح�سل،  مهما 

واتزوجها الأين مقتنع انها املنا�سبة يل”.
هذه  عن  “التخلي  بـ  االأهل  مهدي  ويطالب       
العادات البالية” ح�سب تعبريه: “فليرتكوا ابناءهم 

يختارون ويتحملون نتيجة قراراتهم”، م�سريا اىل 
امل�ستقبل  يف  الزوجة  مع  يتفق  مل  حالة  ويف  انه 
“ملاذا  هذا:  ثمن  و�سيدفع  غلطته  هذه  ف�ستكون 
التعنت نحن ل�سنا اطفاال يف ح�سانة”.     ويوؤكد 
ان  على  خزاعي  د.ح�سني  االجتماع  علم  ا�ستاذ 
او  الفتاة  اختيار �رشيك احلياة هو حق من حقوق 
اعطاوؤهم احلق كامال يف االختيار:  ال�ساب ويجب 

“ال اكراه يف الدين”، والزواج ن�سف الدين.
     وبراأي خزاعي فاإننا نعي�ض ع�رش حمو االأمية 
مبعنى انه ال يوجد امية ابجدية او ثقافية يف ع�رش 
وهو ع�رش التكنولوجيا والعوملة وعوملة العادات 

والتعليم اي�سا.
اأهمية ان يكون الزواج منظما       اال انه ال ينفي 
يف  ار�سادي  هام  دور  لهم  االأهل:”االأهل  قبل  من 

ق�سايا الزواج”، ويحث خزاعي على اهمية االلتزام 
الغربية  وراء  االن�سياق  وعدم  العربية  بالعادات 
ال�ساأن)ال�ساب  ل�ساحب  يبقى  االختيار  ان  اال   ،
احلفاظ  يريدون  وي�سيف:”االأهل  الفتاة(،  او 
كثرية  ق�سايا  يف  حقوقهم  و�سون  اأبنائهم  على 

كاملرياث واملتاأخر و�رشوط الزواج..الخ”.
      ويلفت خزاعي اىل ان جيل اليوم من ال�سباب 
االأهل  “ا�سبح  واكرث:  حقوقهم  على  حازوا  قد 
ابناء  ا�ستقاللية  اىل  منه  ا�سارة  يف  متفرجني”، 
ان  “كما  القرارات:  اتخاذهم  يف  اجلديد  اجليل 
على  والدليل  لهم،  ا�سا�سية  حاجة  يعد  مل  الزواج 
متو�سط  اأ�سبح  اإذ  الزواج،  �سن  يف  التاأخري  ذلك 
عمر الزواج لل�ساب يتجاوز الـ30 عاما اما الفتاة 

فتجاوز 27 عاما بالن�سبة لها”.

البيت  على  راتبي  من  اأ�رشف  اأن  م�سطرة  “ل�ست 
تبني  التي  رهام  تقول  �سيء”،  يف  يعنيني  ال  وهذا 
بالبيت  واعتنائها  يومي  ب�سكل  للعمل  خروجها  اأن 
تدخر  اأن  ت�ستحق  راحتها  ح�ساب  على  كله  واالأوالد 
التي  والقناعة  به.  اأحد  ي�ساركها  وال  لها  اأموالها 
هو  بل  فح�سب  عليها  مقت�رشة  لي�ست  رهام  متتلكها 
فبثينة  العامالت،  الن�ساء  من  بع�ض  به  ت�سعر  اأمر 
بيتها  جتاه  املادية  امل�سوؤولية  من  الهروب  حتاول 
وزوجها واأوالدها بالبحث عن اإلتزام مادي دائم على 
راتبها لتبقى حجتها قوية يف حال طلب زوجها منها 
التزام  اأي  ترتيب  بثينة  وترف�ض  املالية.  امل�ساعدة 
تعديا  االأمر  ذلك  معتربة  للبيت،  راتبها  على  �سهري 

على تعبها وحقها بالت�رشف براتبها كما يحلو لها.
الرجال  بع�ض  لدى  احل�سا�سية  ت�سبب  القناعة  وهذه 
ال  التي  العاملة  الزوجة  اأن  يجد  مراد  خالد  فال�سيد 
امل�ساعدة،  بيتها وال تعر�ض  ت�سعر بامل�سوؤولية جتاه 
ال�سعبة  االقت�سادية  الظروف  هذه  يف  خ�سو�سا 
خالد  ان  بيد  االأزواج.  بني  العداوة  من  نوعا  تخلق 
مراد يوؤكد اأنه لن يطالب زوجته باأن ت�ساعده ماليا اذا 
ما عر�ست هي بطيب خاطرها، ويقول “الزوجة هي 
اأقرب اإن�سان اإىل زوجها وهي اأكرث اطالعا على همومه 
يخلق  بعيد  من  املتفرج  لدور  وتقم�سها  واأوجاعه 
يف  اإ�سالحه”.  ي�سعب  الزوجية  العالقة  يف  �رشخا 
حني ي�ستهجن ال�سيد �سليم هادي رف�ض بع�ض الن�ساء 
امل�ساعدة يف م�رشوف البيت، يف حني على الرجل اأن 
يتحمل غيابها عن املنزل وعن االأوالد ثماين �ساعات، 
واأن يقف اإىل جانبها وي�ساركها م�سوؤولياتها يف حني 

تخبئ هي راتبها الأنه حقها وحدها.
“عند احلديث عن حقي وحقها فمن حقي اأن  ويتابع 
اأن  الرجل  على  مثلما  موؤكدا  املنزل”،  اأعود وهي يف 
يف  عنها  ويخفف  لها  وداعما  لزوجته  م�ساندا  يكون 
باأنها  اأي�سا  هو  ي�سعر  اأن  يجب  عاملة،  كانت  حال 
تفوق  التي  االقت�سادية  الظروف  هذه  يف  له  داعمة 
ن�ساء  هناك  االآخر  اجلانب  وعلى  رجل.  اأي  قدرة 
اأن احلياة ال ميكن ان ت�ستقيم اال بقيام  اخريات جتد 
مناحي  كل  يف  بع�سا  بع�سهما  مب�ساعدة  الزوجني 
على  معا  البقاء  على  تعاهدنا  ايفا”  وتقول  احلياة 
اإىل  الفتة  وال�سحة”،  املر�ض  وعلى  وال�رشاء  ال�رشاء 
امل�ساعدة  اأن يطلب منها زوجها  تنتظر يوما  انها مل 
اأو اأن ت�سرتي �سيئا للبيت اأو لالأوالد، واإمنا تفعل ذلك 
من تلقاء نف�سها النها تقدر اأهمية تعاون الزوجني يف 

كافة الظروف.
خزاعي  ح�سني  الدكتور  االجتماع  علم  اخت�سا�سي 
الزوجية  احلياة  جناح  مقومات  اأهم  اأن  يوؤكد  بدوره 
اإدارة  على  امل�سبق  االتفاق  يف  يكمن  االأزواج  بني 
اقت�ساديا  جوانبها  خمتلف  من  االأ�رشة  �سوؤون 
ت�ساركي  ب�سكل  االأدوار  وتوزيع  وتربويا  واجتماعيا 
على  وي�سدد  االأ�رشة.  �سوؤون  اإدارة  يف  كامل  والتزام 
ال  حتى  جيد  ب�سكل  االأ�رشة  اإدارة  موازنة  �رشورة 

حتدث اأية �رشاعات بني االأزواج.
يتطلب  للعمل  الزوجة  خروج  اأن  اإىل  اخلزاعي  وي�سري 
االلتزامات  ومراعاة  الزوجني  بني  وتعاونا  اتفاقا 

وعدم حتميل اأي طرف وحده امل�سوؤولية الكاملة.
الزوجة  تكون  اأن  �رشورة  على  اخلزاعي  يوؤكد  كما 
وم�ساعدة  االأ�رشة  ملتطلبات  ومدركة  متعاونة 
اأعباء احلياة وحده  الزوج يتحمل  الزوجة وعدم ترك 
وم�ساكل  توترات  اإيجاد  اإىل  بالتايل  �سيوؤدي  وهذا 
تعاونا”،  تتطلب  االأ�رشة  “اإدارة موازنة  االأزواج.  بني 
عدم  اأهمية  موؤكدا  واالإيرادات،  النفقات  يف  خا�سة 
العامة  امل�سلحة  على  ال�سخ�سية  امل�سلحة  تغليب 

وعدم الرتاجع عن اأي اتفاق �سابق.
املايل  الو�سع  تو�سيح  �رشورة  اإىل  اخلزاعي  ويلفت 
االتفاق  �رشورة  موؤكدا  الزواج،  قبل  الزوجني  لكال 
بينهما على كيفية �رشف دخل االأ�رشة. ويذهب اىل اأن 
البيت ويجب  اأعمدة  اأ�سا�سي وعمود من  املراأة �رشيك 

اأن تكون بجوار الرجل واأي ت�سدع يحدث يف العالقة 
يوؤثر على االأ�رشة.

% من حاالت الطالق ب�سبب   60 اأن  ويوؤكد اخلزاعي 
عدم االلتزام بال�رشوط امل�سبقة ملا قبل الزواج، االأمر 
توترات  ويحدث  االأ�رشة  على  بظالله  يلقي  قد  الذي 
كبرية داخل االأ�رشة، مبينا اأن الو�سع االقت�سادي هو 

اأهم ركن من اأركان ا�ستقرار االأ�رشة.
ومن جهته يو�سح اال�ست�ساري االأ�رشي اأحمد عبد اهلل 
يف حال كان متنع الزوجة عن امل�ساركة املادية الأن 
لكن  ومقبول،  طبيعي،  امر  فهذا  حمتاج  غري  الزوج 
اإمنا ينم  التمنع يف وقت احلاجة احلقيقية لتعاونها، 

عن �سخ�سية ذات نظرة فردية.
زوجها  م�ساعدة  عن  املراأة  متنع  عبداهلل  ويعترب 
يف  اأمرا  معه،  االقت�سادية  االأعباء  وحتمل  ماليا 
اأن الظروف  غاية اخلطورة على م�سار االأ�رشة، موؤكدا 
لتكثيف  حتتاج  االأ�رش  ملجمل  ال�سعبة  االقت�سادية 

املتطلبات  احلياة وفق  لت�سري  الزوجني  التعاون بني 
التي يفر�سها الواقع االقت�سادي احلايل.

التعاون املايل هو اأكرث من كونه فقط جمرد نقود يتم 
و�سعها يف م�سلحة البيت امل�سرتكة، امنا هي ر�سالة 
تفّهم للو�سع الراهن، وبناء م�سرتك للم�سلحة العامة 

على ح�ساب امل�سلحة الفردية يف احلياة.
علم  اخت�سا�سي  احد  ي�سري  ال�رشعي  اجلانب  ويف 
الواجب  احلق  مابني  التفريق  �رشورة  اإىل  ال�رشيعة 
التعاون  وف�سل  وامل�ساركة  امل�ساعدة  وبني  ال�رشعي 
واملحبة بني االأزواج، الفتا اإىل اأن االأ�سل اأن ال ياأخذ 

النا�ض احلقوق ب�سورتها املجردة.
ويوؤكد :اأن للزوجة احلق الكامل على زوجها يف تاأمني 
متطلباتها �سمن اإمكانياته وظروفه االقت�سادية من 
االأحيان  من  كثري  ويف  اأنه  اإال  بحتة،  دينية  ناحية 
توجد بع�ض املتطلبات اخلا�سة للمراأة العاملة والتي 
تفر�سها طبيعة تغيبها خارج املنزل ل�ساعات، االأمر 

الذي ال يعد من م�سوؤولية الزوج اأبدا واإمنا يجب على 
املراأة تاأمينها على نفقتها اخلا�سة.

عمل  ظروف  تفر�سها  التي  اخلا�سة  “املتطلبات 
وهي  اأو�سيارة  خادمة،  وجود  يف  اإما  تتمثل  الزوجة 
احتاجت  واأنها  �سيما  الزوجة”،  بها  تتكلف  اأن  يجب 

اإىل ذلك ل�سبب ان�سغالها.
اإذا  الزوجية  احلياة  اأن  :”اإىل  ي�سري  اأخرى،  ومن جهة 
كانت قائمة على التعاون والت�سارك فاإن ذلك يقت�سي 
املادية  باالأمور  حتى  �رشيكني  الزوجان  يكون  اأن 

وهنا ال نقول عن حقوق بحتة.
رف�ض  يلقيه  الذي  الكبري  ال�سلبي  االأثر  اإىل  ويلفت 
على  توؤثر  حيث  اأزواجهن،  م�ساعدة  من  الن�ساء 
عند  يقف  الزوج  وجتعل  واملحبة  الزوجية  العالقات 
اإىل  حرفية احلقوق فتتحول احلياة من حياة زوجية 
االأمر  واالآخر،  اعتبار بني احلني  وتناف�ض ورد  ت�ساد 
�سندين  يقوم على  الذي  الزواج  يدمر مفهوم  قد  الذي 
وهما املودة والرحمة، فيفرغ من ذاته وي�سبح عالقة 

�سكلية وج�سدية يف بع�ض االأحيان وينزع ف�سله.
اإىل  اأقرب  اأحمد )32 عامًا( كانت زيجتها  اما نيهال 
زواج ال�سالونات، فقد اأر�سل اإليها زميل درا�سة �سابق 
يكربها بثالث �سنوات اأهله ليخطبوها بينما كان هو 

م�سافراً من اأجل العمل.
املتعرثة،  املادية  بظروفه  وقبلوا  االأهل  عليه  وافق 
ابنتهم  تتزوج  اأن  على  ووافقوا  نيهال،  رواية  وفق 
من دون وجود �سقة، واأن ت�سافر لتقيم معه يف تركيا 
تقول  الزوجية.  ع�ض  ثمن  ويّدخرا  م�ستقبلهما  ليكّونا 
الزواج،  من  عام  ون�سف  عامني  حوال  »بعد  نيهال: 
طلبت منه اأن ي�سمح يل بالعمل فوافق بال تردد، لكن 
كانت الطامة الكربى عندما علم اأن راتبي يفوق راتبه. 
يف البداية جعلني اأدفع اأجرة عاملة املنزل، ثم بداأت 
�سيء  �رشاء  اأردت  اإذا  مثاًل  تدريجًا.  تتغري  ت�رشفاته 
هذه  يل  ويقول  ب�سدة،  يرف�ض  راتبي  من  لنف�سي  ما 
كنا  وعندما  معًا،  اأموالنا  هي  وحدك،  اأموالك  لي�ست 
ن�سافر لتم�سية االإجازات ، كان يفر�ض عليَّ اأن اأدفع 
البداية  يف  ت�رشفاته  اإىل  كثرياً  األتفت  مل  النفقات... 
»ا�ستمرت حياتنا على  رغم تعجبي منها«. وت�سيف: 
هذا املنوال ملدة عامني، وبعد فرتة تركت العمل عند 
اقرتاب موعد و�سعي، وقبل اأن مي�سي عام على و�سع 
مدّر�سة  وعملت  اإىل عمل جديد  اجلديد عدت  مولودي 
لغة اإنكليزية، وقتها �سادفتنا اأكرب م�سكلة يف حياتنا 
الزوجية. فيوم ت�سّلمي العمل اجلديد كان يوم ا�ستغناء 
�ساحب العمل عنه، فما كان مني اإال اأن وقفت بجانبه 
وتكفلت مب�ساريف االأ�رشة كاملة وراتب عاملة املنزل 
التي  اأ�سهر  االأربعة  ال�سخ�سي، طوال فرتة  وم�رشوفه 
ترك عمله فيها. ومل اأجد منه تقديراً يل وال حتى كلمة 
مفهومة  غري  بع�سبية  يوميًا  يقابلني  كان  بل  �سكر، 
�سبب، وحتى  بال  وي�رشبني  العنف  اإىل  اأحيانًا  ت�سل 
له  مربر  ال  الذي  عنفه  ا�ستمر  العمل  اإىل  عودته  بعد 
�سابق  ودون  كاماًل.  راتبي  ياأخذ  اأن  يريد  اأنه  �سوى 
اأهلي  اإىل  واأعادين  املدار�ض  اإجازة  يف  طردين  اإنذار 

بطفلّي «.

اختيار شريك الحياة... أمنيات الوالدين ال تتفق مع تطلعات األبناء

الزوجات الموظفات وااللتزامات المادية لألسرة.. ما بين الرفض والقبول
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قناعة ال�سيدة رهام 
باأن على زوجها واجب 

االنفاق عليها وعلى 
اأبنائها مهما كانت 

الظروف واالأحوال، 
هو ما يجعلها ترف�ض 

فكرة امل�ساركة يف 
حتمل م�ساريف البيت، 
خ�سو�سا واأنها جتد اأن 
الرجل هو امل�سوؤول عن 
ذلك واأن راتبها حق لها 

وحدها.
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