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معهد الدوحة الدولي لألسرة

شكر وتقدير

تأّسـس معهـد الدوحـة الدولـي لألسـرة، عضـو مؤسسـة قطـر للتربيـة والعلـوم وتنميـة المجتمع، في 
عـام ٢٠٠6. ويعمـل المعهـد علـى دعـم األسـرة مـن خـالل تطويـر ونشـر بحـوث عاليـة الجـودة عن 
األَسـر العربيـة، وتشـجيع التبـادل المعرفي بشـأن القضايا األَسـرية، وجعل األسـرة أولويـة على أجندة 
صانعـي السياسـات مـن خـالل دعـم السياسـات والتواصـل علـى المسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة 
والدوليـة. ومـن أهـم مبـادرات المعهـد المؤتمر السـنوي لألسـرة، ومنحة أسـرة البحثيـة بالتعاون مع 
الصنـدوق القطـري لرعايـة البحـث العلمـي، وهي منحة سـنوية للبحوث حـول قضايا األسـرة العربية 
والسياسـات األَسـرية. والمعهـد حاصـل علـى الصفـة االستشـارية الخاصـة لـدى المجلـس االقتصادي 

واالجتماعـي لألمـم المتحدة.

www.difi.org.qa لمعرفة المزيد عن معهد الدوحة الدولي لألسرة، يرجى زيارة

www.qf.org.qa لمعرفة المزيد عن مؤسسة قطر، يرجى زيارة

يطيـب لنـا التعبيـر عـن خالـص تقديرنـا للسـيدة نـور المالكـي الجهنـي، المديـر التنفيـذي السـابق 
لمعهـد الدوحـة الدولـي لألسـرة، علـى مالحظاتهـا القيّمـة التـي أثـرت هـذا البحـث.
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تقديم 
أعزائي الُقراء

يطيب لي أن أقدم لكم تقرير معهد الدوحة الدولي لألسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع، حول حالة الزواج في العالم العربي، والذي يطرح تحلياًل متكاماًل ويؤصل لفهم متعمق 

لكافة األبعاد المتصلة بالزواج في العالم العربي. 

ابتدأ التقرير بفكرة مستلهمة من رؤية المعهد في السعي لريادة المعرفة العالمية حول قضايا األسرة 
العربية، وقد تدارسنا بدايًة ما هي أهم الظواهر أو القضايا األَسرية على مستوى العالم العربي التي يجب 
أن نعطيها األولوية للبدء بطرحها في التقرير األول فاألَسر العربية تواجه العديد من اإلشكاليات في عالمنا 
المعاصر والتي تستدعي وفًقا اللتزامنا المؤسسي واألخالقي القيام بمشاريع بحثية شاملة مثل الطالق، 

والتفكك األسري، ومعدالت الخصوبة، وتحديات الحروب والصراعات إلى غير ذلك من الموضوعات. 

يتصل  أن  يمكن  وما  تكوينها،  وبداية  األسرة  لنشأة  كنواة  الزواج  عند  مليًا  التفكير  استوقفنا  ولكن 
بالزواج من موضوعات فرعية في غاية األهمية في وقتنا الحالي مثل تراجع معدالت الزواج، وتزايد 
الزواج، والزواج  المجتمعية تجاه  للزواج، والرؤى  المادية  للزواج، والتكاليف  التقليدية  األنماط غير 
والعمر والعمل، والعالقات الزوجية، والزواج في ظل الهجرة والحروب والصراعات. وهي المواضيع 
العربي، مع  العالم  الزواج في  باقترابات متعددة لرسم صورة متكاملة لظاهرة  التقرير  التي شملها 
االختالفات  الوقت  ذات  وفي  العربية،  الدول  بها  تتسم  التي  المشتركة  القواسم  االعتبار  في  األخذ 

الثقافية واالجتماعية والحياتية بين المناطق االقليمية والدول المختلفة داخل العالم العربي.

استغرق إنتاج هذا التقرير الهام عامين من العمل المتواني مع نخبة من الباحثين العرب المهتمين 
ليس  متفرًدا  التقرير  هذا  ما جعل  متنوعة،  خلفيات  من  العربي  العالم  في  والزواج  األسرة  بقضايا 
الطرح  وتباين  الفرعية  موضوعاته  بتعدد  أيًضا  وإنما  العربية  الدول  لكافة  الشاملة  بتغطيته  فقط 

السوسيولوجي واالنثربولوجي المتصل بظاهرة الزواج، واإلثراء الفكري والعلمي.

وال يسعني في هذا المقام إال أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للمؤلفين من باحثين رئيسيين وكٌتاب 
لألوراق المرجعية من مختلف الدول العربية ولفريق العمل من معهد الدوحة الدولي لألسرة على 

الجهد المبذول إلنتاج هذا التقرير.

وأؤكد في هذا الصدد على أهمية هذا النوع من التقارير ليس فقط من حيث اإلسهام العلمي لسد 
الفجوة المعرفية القائمة وإنما لكونه يمثل »نموذًجا« ورافًدا علميًا يمكن أن تسترشد به الدراسات 
تطوير  جهود  لمساندة  القرار  لصناع  األدلة  تقديم  في  إسهامه  مع  العربي،  العالم  في  المستقبلية 

السياسات والتدخالت.

د. شريفة نعمان العمادي
المدير التنفيذي

معهد الدوحة الدولي لألسرة
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ملخص تنفيذي
والنواة  األساسية  االجتماعية  الوحدة  بمثابة  تعد  العربي  العالم  في  األسرة  أنَّ  التعريف  عن  غنٌي 
والرحمة  السكن  معاني  فيه  يلتمسون  الذي  ألفرادها  الحاضن  الوعاء  وتمثل  للمجتمع،  التأسيسية 
والزوجة  الزوج  بين  تعاقدية  رابطة  يمثل  ال  الذي  بالزواج  تكوينها  األسرة  تبدأ  والسند.  والحميمية 
فحسب، وإنّما هو بالوصف القرآني »ميثاقًا غليظًا«، إذ يعد بمثابة انطالقة لشراكة عهدية، ال تنطوي 
فقط على حقوق وواجبات الطرفين بل تتجاوز ذلك لتمتد للدور الرعوي والحمائي والتربوي ألجيال 

قادمة، بل ويزدوج الدور الرعوي في الكثير من األحيان ليشتمل على أدوار رعائية لألَسر الممتدة.

ونظرًا ألهمية الزواج في العالم العربي، وما آل إليه من تفّرع األنماط، وما واجهه من تحديات هيكلية 
ومستجدة في البيئة العربية، تنامى االهتمام البحثي بالزواج، وتفّرعت البحوث التي حاولت وتحاول 
والنفس  والتاريخ  واألنثربولوجيا  االجتماع  علم  ومستجداتها، ضمن حقول  بتحدياتها  الظاهرة،  فهم 
ومحوريتها  المختلفة  المعرفة  أفرع  بين  الزواج  ظاهرة  بينية  على  يؤكد  مما  واالقتصاد،  والشريعة 

لتُشكل مادة خصبة لنهم الباحثين.

العلمي متعّدد االقترابات  الطرح  بالشمولية في  التقرير إلى حد كبير يمكن وصفه  ما يقدمه هذا 
مثلت  روافد  عدة  من  الشمولية  هذه  وتنبعث  العربي.  العالم  في  الزواج  ظاهرة  وفهم  لتوصيف 
إحداها أّن الطرح تناول - عبر سبعة فصول في كل تقرير - تأطيرًا لكافة العوامل السياقية والكلية 
المحيطة بالزواج والمؤثِّرة فيه، ورصًدا ألنماط الزواج المتعددة سواًء كانت تقليدية أو مستحدثة في 
ر سن الزواج والعزوبية وتكاليف  العالم العربي، وتفصياًل لجدلية الزواج والعمر وما يتصل بها من تأخُّ
وتعّدد  الزوجية  العالقات  على  نظرًة  وكذلك  الزوجين،  بين  األعمار  وفوارق  المبكر  والزواج  الزواج 
والزواج  العمل  لماهية  وتأصياًل  والعنف،  والعاطفي  الزواجي  بالرضاء  المتعلقة  الفرعية  موضوعاتها 
وتأثير عمل المرأة في القطاعات الرسمية أو سوق العمل غير الرسمية على الزواج، وأخيرًا تحلياًل 
لموضوعين مرتبطين بالزواج في عالمنا العربي المعاصر وهما الهجرة وكيف أثرت ايجابًا وسلبًا في 

مؤسسة الزواج، والزواج في ظل ما تتعرض له بعض أرجاء المنطقة العربية من حروب وصراعات.

دها، أضاف رافٌد آخر مدخاًل إلى فلسفة  ع موضوعات التقرير الرئيسية والفرعية وتعدُّ إلى جانب تنوُّ
الشمولية في التقرير وهو تغطيته لالثنتين والعشرين دولة عربية، إذ أن العديد من التقارير االقليمية 
المتناولة لموضوعات مختلفة في العالم العربي التي تطلقها منظمات أممية أو جهات بحثية أو بيوت 
خبرة، تشتمل على اختيار أو باألحرى انتقاء لبعض النماذج من الدول العربية لتكون موضًعا للدراسة. 
ولذلك تَفرََّد التقرير برسم صورة خرائطية واضحة حول حالة الزواج في العالم العربي مشتماًل على 
كافة الدول العربية. وبالطبع لم يكن هذا باألمر الهيّن، باألخص مع ندرة الدراسات حول حالة الزواج 
في بعض الدول العربية مثل الصومال وجيبوتي وجزر القمر، أو تعذر الحصول على بيانات محدثة 
في مناطق النزاع مثل سوريا واليمن وليبيا. وتجاوز التقرير هذا التحدي باعتماد منهجية المراجعة 
المنضبطة لألدبيات المنشورة وغير المنشورة والتحليل النقدي باالستعانة بفريق بحثي مؤلَّف من 
سبعة عشر باحثًا عربيًّا، منهم سبعة باحثين رئيسيين، وعشرة كُتَّاب لألوراق المرجعية. ولذلك يعد 
التقرير حصاًدا فكريًا لجهد كوكبة من الباحثين العرب المعنيين بظاهرة الزواج باإلضافة إلى جهد 

فريق العمل من معهد الدوحة الدولي لألسرة.
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وعلى الرغم من القواسم المشتركة الثقافية والحضارية والدينية واللغوية واالجتماعية، التي تتمتع بها 

الدول العربية كافًة، فإن كّل إقليم جغرافي –كالخليج والمغرب والمشرق– له ما يجعله مغايرًا عن 

اآلخر داخل العالم العربي خاصة فيما يتصل بماهية البنى السياسية واالقتصادية. ولعل من األهمية 

الدول  لتأطير  واإلقليمية  األممية  التقارير  من  العديد  في  المتبع  التصنيف  أّن  إلى  اإلشارة  بمكان 

األقل  العربية  العربية ضمن مجموعات فرعية تشمل »المشرق« و»المغرب« و»الخليج« و»الدول 

تقدًما« هو تصنيف يشوبه بعض العوار ألنه يمزج بين معياري اإلقليم الجغرافي ومعدالت التنمية؛ 

ويصنف الثالث مجموعات األولى من الدول العربية وفًقا للجغرافيا والتقارب المكاني، ويمزج بين كل 

من السودان واليمن وموريتانيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر في مجموعة واحدة ِوفًقا لمعدالت 

التنمية. هذا النوع من التصنيف -وهو السائد- يجعل االقتراب المقاَرن في غير موضعه إذ إنه ال 

يمزج بين المعيارين المذكورين فحسب، بل يضع دواًل متباينة ثقافيًا وجغرافيًا واجتماعيًا في جعبة 

واحدة وهي »الدول األقل تقدًما«. 

لقد كان لزاًما علينا استدراك هذا العوار، وهو ما أدى بنا إلى إعداد سبعة تقارير فرعية؛ شمل تقرير 

للتغاير االقتصادي  لليمن تقرير منفصل نظرًا  الست، وأُفرِد  الخليجي  التعاون  الخليج دول مجلس 

المغرب  تقرير  تقريرًا منفصاًل. وشمل  اليمن وتستدعى  بها  تمر  التي  السياسية واألمنية  والظروف 

العربي كل من تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتنانيا. وتضمن تقرير المشرق العربي كالًّ من 

األردن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان باعتبار أّن المشرق العربي يتشكل جغرافيًا من المنطقة 

اإليرانية شرقًا.  الهضبة  المتوسط غربًا حتى  األبيض  البحر  الممتدة من  العربية  الدول  تجمع  التي 

وتضيف بعض األدبيات مصر والسودان إلى المشرق العربي إال أنَّ الدولتين تتخذان موقًعا جغرافيًا 

متوسطًا ما بين المشرق والمغرب العربيين، والتساق التحليل مع المعطيات الجغرافية والسياقية 

القواسم  والعتبار  العربي.  المشرق  تقرير  عن  والسودان  مصر  تقريري  فُِصل  للدولتين،  المختلفة 

ص تقرير للدول  المشتركة جيوسياسيًا وديموغرافيًا واجتماعيًا للصومال وجيبوتي وجزر القمر ُخصِّ

الثالث مًعا.

الزواج  بنية  التغيّرات طرأت على  العديد من  العربي يجد أنَّ  الزواج في المشرق  والمتعمن لحالة 

الفقر  نتيجة ألوضاع  ديًنا وعرفًا  المألوف  األحيان عن  أنماطه وخروجها في بعض  ع  تنوُّ إلى  وأّدت 

المتعة والزواج خارج  المثال، ظهر بقوة زواج  والهجرة والحروب والنزوح والصراعات. فعلى سبيل 

المحكمة في العراق بسبب المّد الديني وضعف مستويات المعيشة، وفي لبنان تغيّر معنى زواج 

الخطيفة ليصبح وسيلة يتفق فيها األهل مع الراغبين بالزواج لتخفيض تكاليفه، وفي سوريا تسببت 

الحرب في النزوح الداخلي والهجرة الخارجية للماليين ما أدى الزدياد زواج القاصرات ومعاناة النساء 

وتغير أدوارهن بشكل عام، وهو ما رصده كذلك تقرير حالة الزواج في  اليمن.

اإلقليم، حيث  هذا  في  الزواج  حالة  توصيف  على  العربي  للمغرب  الهوياتي  البناء  تعّدد  وانعكس 

تعاقبت عليه اإلثنيات المختلفة لقرون واستقرت في مناطق مختلفة، تفاعلت فيها اجتماعيًا وثقافيًا 

مع ما كان قائًما أصاًل من عادات وأعراف، ما أدى إلى تمايز ظاهرة الزواج والعالقات الزواجية، بما 

يتصل بها من معايير اجتماعية وضوابط قانونية وثقافية بين الشمال والجنوب، والساحل والداخل، 

والسهل والجبل، والمدينة والريف داخل البلد الواحد. 

واشتمل توصيف حالة الزواج في الصومال وجيبوتي وجزر القمر على تحليل متعمق للجذور العشيرية 
والقبلية ودور الموروثات التقليدية في تشكيل بنية الزواج، وكيف أدت الحروب األهلية، وهشاشة 
حكم القانون واألوضاع االقتصادية الصعبة إلى تراجع األنماط التقليدية للزواج وتزايد أنماط تحمل 
في طياتها إقصاًء لحق المرأة في اختيار الزوج مثل الزواج القسري أو الُمدبَّر، الذي تُجبَر من خالله 

الفتيات – وهّن في الغالب من األَسر األشد فقرًا - على الزواج نظير مهر مرتفع من الزوج.

االقتصادية  المتغيرات  بين  تمزج  الزواج  بظاهرة  تحيط  إشكاليات  عدة  مصر  تقرير  أبرز  وقد 
تبلغ  قد  التي  تكاليفه  الرتفاع  الزواج  سن  وتأخر  العنوسة  معدالت  ارتفاع  ذلك  ومن  واالجتماعية، 
حالة  التقرير  أبرز  وكذلك  للمرأة.  أعلى  تعليم  معدالت  ظل  في  سنوات  ست  لمدة  الشاب  راتب 
االغتراب والهجرة المتزايدة وتأثيرها في مؤسسة الزواج. وقد اصطبغ تقرير السودان بطابع اجتماعي 
انثربولوجي حيث تناول الطقوس االجتماعية والموروثات الشعبية المتصلة بالزواج، وكذلك ماهية 
تأثير الحروب والصراعات والنزوح الداخلي في بعض مناطق السودان في نمطية العالقات الزواجية 
في ضوء لعب المرأة لدور إنتاجي أكبر. وقد أوضح كّل من تقريري مصر والسودان تنامي األنماط 

غير التقليدية للزواج العرفي وزواج اإليثار وزواج المسيار. 

ولغوياً، سيلحظ القارىء أن كل تقرير يتسم ببصمة لغوية مميزة سواًء كانت مشارقية أو خليجية أو 
مغاربية أو يغلب عليها الطابع المحلي مثل تقارير السودان واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر.  
نتج ذلك من كون مؤلفي التقارير وكتاب األوراق المرجعية من  اإلقليم نفسه ،أو الدولة نفسها موضع 

الكتابة.

تنّوعت السياقات واألطر المفّسرة لظاهرة الزواج في العالم العربي، وتعّددت كذلك أوجه التحديات 
البينية التي رصدها التقرير. وال يقدم التقرير فقط صورة شمولية لظاهرة الزواج في العالم العربي 
وإنّما يمثل دعوة فكرية تأملية ومادًة خام للباحثين للمزيد من الفهم المتعمق ألبعاد الظاهرة. كما 
أنَّ  باعتبار  العربي،  العالم  القرار في  الزواج لصناع  الضوء حول  لتسليط  التقرير مدخاًل مهًما  يمثل 
الزواج مدخل للخصوبة واإلنجاب التي تعد مسألًة قومية وجب االلتفات بل واالستجابة لما يواجه 

مؤسسة الزواج من تحديات هيكلية ومعاصرة.
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حالة الزواج في دول الخليج العربي
 اإلمارات العرب�ية المتحدة، البحري�ن، المملكة العرب�ية السعودية،

سلطنة ُعمان، قطر، الكويت

الملخص التنفيذي
اإلمارات،  العربي)  الخليج  دول  في  الزواج  حالة  رصد  في  التقرير  هذا  من  الرئيس  الهدف  يتمثل 
تقديم وصف  التركيز على  وانصّب  والكويت( ووصفها وتحليلها،  ُعمان، قطر،  السعودية،  البحرين، 
متكامل لمؤسسة الزواج مع األخذ في االعتبار األوضاع السابقة والراهنة للصور واألنماط التي ظهر 

فيها الزواج في تلك الدول.

واالجتماعية  الثقافية  العوامل  من  مشتركًا  قدًرا  تقاسمت  الخليجية  الدول  هذه  أنَّ  من  وانطالقًا 
الدول منذ نشأتها  التي برزت في تلك  دات أساسية للظواهر  التي مثلت محدِّ واالقتصادية والبيئية 
الخليج بال  المشتركة بين دول  القواسم  الزواج متفاعلة مع تلك  كدول مستقلة، فقد برزت ظاهرة 
استثناء، فتأثرت مؤسسة الزواج في كل دولة من دول الخليج بالعوامل ذاتها إلى حد كبير. ولعل أبرز 
تلك العوامل المشتركة بين دول الخليج هو تحّول نمطها اإلنتاجي من اإلنتاج الريفي المعتمد على 
الموارد الطبيعية المحدودة، وهو ما أسهم في استمرارية النمط المعيشي التقليدي بمظاهره كلها في 
تلك الدول، إلى النمط الصناعي المعتمد بشكل مباشر على اكتشاف البترول في هذه الدول مجتمعة 
المحلية  الدول من عزلتها  المنصرم؛ وهو ما ساعد على خروج فيها  الميالدي  القرن  خالل منتصف 
وجعلها، بشكل أو بآخر، جزًءا ال يتجزأ من النظام االقتصادي العالمي الذي جعلها تتبادل األثر والتأثير 

مع مجريات االحداث العالمية بشكل متزايد مع مرور الزمن.

ووظيفيًا   )Developmental Approach( تنمويًا  مدخاًل  التقرير  تبّنى  فقد  ذلك،  ضوء  وفي 
تحليلية  ثنائية  على  اعتماًدا  بها،  المرتبطة  والظواهر  الزواج  مؤسسة  لتفسير   )Functionalism(

طرفاها االستقرار والتغيّر، بما أنَّ تلك الدول مجتمعة قد عايشت مرحلتين متمايزتين: 

مرحلة ما قبل النفط حين كانت الحياة االجتماعية واالقتصادية تسير بشكل مستمر ومستقر   )١
ومن دون تغّيرات اجتماعية جذرية تذكر. ولذا استمرّت مؤسسة الزواج، حجًما وكيًفا، كما 

كانت عليه في ماضي تلك الدول.

مرحلة ما بعد النفط التي أدخلت تلك الدول جميعها في بوتقة التنمية والتطوير، ثم التغّير   )2
المست  التي  كلها  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  الحياة  جوانب  جميع  في  المستمر 

مؤسسة الزواج، فأثرت بعمق في جوانب الحياة الزواجية كلها.
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ومن هنا جاءت المقاربات التي اعتمد عليها التقرير بوصف وتحليل جميع الظواهر المرتبطة بالزواج 
التي تنظر إلى كل ظاهرة في وضعها الذي كان قائًما في مرحلة  التحليلية  الثنائية  من خالل تلك 
ما قبل النفط، ثم وصف الوضع الراهن للظاهرة في الوقت الحالي وتحليله، باالعتماد على بيانات 
التقارير اإلحصائية الصادرة عن الدول الخليجية أو المؤسسات اإلقليمية الدولية ذات الصلة بالزواج 
لمناقشة  الخليج  دول  مستوى  على  ظهرت  التي  العلمية  الدراسات  نتائج  على  وكذلك  جانب،  من 
إلى  ذلك  أفضى  وقد  آخر.  جانب  من  به  المرتبطة  والقضايا  بالزواج  المرتبطة  والظواهر  المسائل 
الخروج بهذا التقرير الذي حاول قدر اإلمكان تقديم وصف تحليلي لما كانت عليه مؤسسة الزواج وما 
دة بما فيها ارتفاع مستوى  آلت إليه في الوقت الحاضر. وعموًما، فقد اتضح أنَّ عوامل هيكلية محدَّ
في  المشاركات  النساء  ونسبة  الحضري،  النمو  ونسبة  البشرية،  التنمية  مؤشر  في  الخليجية  الدولة 
العمل قد انعكست بالضرورة على معدالت الزواج الخام والعام. وانعكست ظواهر أخرى ذات صلة، 
كارتفاع العمر عند الزواج، وتدنّي معدالت الزواج القرابي، وارتفاع نسبة الزيجات المختلطة، وظهور 

أنماط وأشكال مختلفة من الزواج لم تكن معروفة في دول الخليج العربي إلى وقت قريب.

 Marriage( الزواج  عمومية  بمدى  تعلق  ما  التقرير  لها  تعرَّض  التي  الجوانب  أبرز  من  ولعل 
Universality( في دول الخليج. ففي حين كان الزواج في مرحلة ما قبل النفط يمثل ظاهرة عامة، 
بمعنى أنَّ أفراد المجتمع جميعهم، ذكوًرا وإناثًا، مرتبطون بعالقات الزواج، فقد تحوَّل هذا الواقع 
لسنوات  يظلون  واإلناث  الذكور  من  شريحة  أنَّ  الحالية  الزواج  معدالت  خالل  من  لنالحظ  القديم 
متأخرة من أعمارهم خارج دائرة الزواج، ربما بسبب عوامل بنائية كالتوّسع في التعليم وارتفاع في 

تكاليف الزواج، واتجاه الذكور للزواج من خارج الوطن ونحو ذلك.

الداخلي  بنوعيها  والهجرة،  كالتحّضر  الخليج  دول  لها  تعرّضت  التي  البنائية  التحّوالت  وساهمت 
والخارجي، إلى تحّول نمط الزواج من النمط القرابي الداخلي إلى النمط الخارجي، فتزايد االتجاه إلى 
الزواج من خارج دائرة األقارب على مستوى العائلة أو القبيلة، خاصة في المراكز الحضرية، بل ظهرت 
زيجات لم تعد تأخذ في االعتبار العديد من القيم التي تقوم عليها مؤسسة الزواج. فظهرت الزيجات 
المختلطة من جانب، وشاع الزواج من غير المواطنات الخليجيات، أو ما يُعرف بالزواج العابر للحدود، 
كما شاع زواج المواطنات الخليجيات بأزواج من الجنسيات الوافدة في دول الخليج، وظهرت أنماط 
مستحدثة من الزواج لم تكن معهودة فيما سبق كزواج المسيار وزواج المسفار ونحوها. وقد ارتبطت 
سن  إلى  التشريعية  المؤسسات  وسارعت  والمشكالت،  التحديات  من  كبيرة  جملة  التغيّرات  بهذه 

القوانين التي تنظم تلك الزيجات وتحفظ حقوق األطراف المعنية بها.

من  األفراد  كان  أن  فبعد  الزواج.  عند  بالعمر  يتعلق  ما  بالزواج  المرتبطة  الجذرية  التغيّرات  ومن 
الجنسين يتزوجون في سن مبكرة، أّدت ظروف التعليم والعمل بعد التعليم وارتفاع تكلفة الزواج 
ونحو ذلك إلى اتجاه الكثير من األفراد في دول الخليج إلى تأجيل الزواج؛ فأصبح من الشائع أن يتزوج 
الفتى عند بلوغه سن الثامنة والعشرين، وأن تتزوج الفتاة في سن الرابعة وعشرين فما بعد، وقد 

يتجاوز األمر ذلك ليصل الشاب أو الشابة سن الخمسين فما بعد وهو خارج دائرة الزواج.

وشهدت العالقات الزوجية الكثير من التحوالت، فتغيّر نمطها المتسم بالحميمية واالستقرار والتماسك 
األَسري ليحل محلها الجفاء والتنافر والتفكك األَسري، نتيجة للخالفات التي فرضتها، على بعض األَسر، 

تحديات الحياة اليومية والتحول من نمط األسرة الممتدة إلى األسرة النووية التي حّولت قرار الزواج، 
واستمراره من قرار جماعي يُتَّخذ على مستوى األسرة الممتدة إلى قرار فردي يصنعه الفرد بنفسه 
بما يلبي حاجاته وتطلعاته الفردية، وغالبًا ما يؤدي إلى انهيار كيان الزواج عند أدنى هزة تتعرض لها 
األسرة النووية. فانتشر الطالق بشكل مخيف لم يُعَهد له مثيل فيما سبق، وظهرت مشكالت تتعلق 
بتنشئة األوالد وحقوق النفقة وغير ذلك من األمور التي كانت سببًا في ظهور العديد من التشريعات 
والهياكل اإلدارية على مستوى دول الخليج لمواجهتها والحد من تفاقمها كمحاكم الطالق أو األسرة 

ونحو ذلك.

ومن التحّوالت التي رصدها التقرير مسألة العمل وانعكاساته على الحياة الزوجية فقد أّدى التوسع 
في التعليم خاصة لدى المرأة وتوسع دول الخليج في خطط التنمية وتطلعها إلى االستغناء عن اليد 
العاملة األجنبية أو التخفيف منها على األقل، إلى وضع التشريعات وفتح سوق العمل أمام قوة العمل 
النسائية. وأصبحت دول الخليج قاطبة تشهد، بشكل مستمر، التوسع في تمكين المرأة الخليجية من 
العمل حتى طال ذلك المهن األمنية والعسكرية. وقد رصد التقرير جملة من انعكاسات تزايد دخول 
المرأة للعمل على مؤسسة الزواج، فظهرت العديد من الدراسات التي سجلت الكثير من اإليجابيات 
المترتبة على عمل المرأة على نفسها ذاتيًا وأسرتها ومجتمعها، ولكن، في الوقت نفسه، رصدت مدى 
واسًعا من المشكالت لعمل المرأة المتزوجة على التوافق الزواجي، وتنشئة األبناء واالعتماد المتزايد 

على الخدم ونحو ذلك.

الوافدة  العمالة  خاصة هجرة  العربي  الخليج  لدول  من خصوصية  الهجرة  ظاهرة  تلعبه  لما  ونظرًا 
التي تشكل ما بين ٣٠٪ إلى نحو 8٠٪ حسب كل دولة من دول الخليج العربي، فقد أخذ التقرير 
في االعتبار دور الهجرة الخارجية في مسائل الزواج، ومن أهمها ظهور أنماط الزواج المختلط في 
الجنسية والدين واللغة. وكان للهجرة الداخلية والنزوح الريفي الحضري اللذين شهدتهما بعض دول 

الخليج أثر عميق في تحول األقارب والزواج الداخلي إلى الزواج الخارجي.

وبما أّن دول الخليج العربي لم تشهد صراعات عسكرية إال بشكل محدود، كما هو الحال في الغزو 
غابت  فقد  اليمن،  في  والحوثيين  العربية  التحالف  قوات  بين  الدائرة  الحرب  أو  للكويت،  العراقي 
هذه المسألة عن األدبيات االجتماعية التي تطرَّقت لتأثيرها في الزواج في دول المنطقة. وبطبيعة 
الحال، يُستثنى من ذلك تأثر بعض دول المنطقة بأَُسر النازحين بأعداد كبيرة من دول الجوار كسوريا 
والعراق على وجه الخصوص إذ شاع، وفًقا لوسائل التواصل االجتماعي، إقبال بعض الشباب الخليجيين 

على الزواج من فتيات تلك األَسر. 

وبشكل عام، فإنَّ مؤسسة الزواج في الواقع المعاصر لدول الخليج قد تعرَّضت إلى تغيّرات جذرية، 
األنظمة  من  الكثير  على  وتداعياتها  للعولمة  مباشرة  كنتيجة  التغيّرات  من  لمزيد  مرشحة  وهي 
من  المزيد  تشهد  الراهن  الوقت  في  الخليج  فدول  والسياسية؛  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية 
الحاجات  يلبي  بما  العامة،  الحياة  في  المرأة  تمكين  من  والمزيد  أنظمتها  في  التحديث  عمليات 
التي  التطورات  المجتمعات مع  تلك  تكامل  الملحة من جانب، وبما يسهل من عملية  المجتمعية 

يشهدها عالم اليوم. 
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التوصيات:
في ضوء أبرز النتائج التي انتهى لها تقرير حالة الزواج في دول الخليج العربي، فإنَّه يمكن اقتراح 

جملة من التوصيات، أبرزها ما يلي: 

كشفت الدراسة أنَّ هناك شريحة من السكان بدول الخليج، ذكوًرا وإناثًا، يتجاوزون سن الستين   -١
عاًما وهم خارج الزواج، وهو ما يثير التساؤالت حول ما إذا كانت تلك الشريحة عزفت عن الزواج 

بشكل طوعي أو نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية أو صحية. 

التوصية: االهتمام بهذه الشريحة عبر دراسة واقعها ومعرفة العوامل التي أدَّت بها الى العزوف   
عن الزواج، واتخاذ التدابير المجتمعية الالزمة لمواجهة أي إشكاليات أدت إلى ذلك.

كشفت الدراسة عن دور تكاليف الزواج والمبالغة في المهور ليس فقط في تأخير الزواج وإنما   -٢
أيًضا في بحث المواطن الخليجي عن بدائل البحث عن الزواج فيما وراء الحدود، األمر الذي قد 

يضاعف عليه التبعات والتكاليف المادية غير المنظورة له قبل اإلقدام على الزواج من الخارج.

التوصية: التوسع في صناديق الدعم االجتماعي للمقبلين على الزواج من جانب، وإيجاد آليات   
فاعلة للحد من المبالغة في المهور والتكاليف األخرى للزواج من جانب آخر. 

الزواج  الخارجي، بما في ذلك  الزواج  الى  القرابي  الزواج  التحول من نمط  أّن  الدراسة  كشفت   -٣
المختلط والزواج العابر للحدود، واألنماط الجديدة من الزواج كزواج المسيار ونحوه، انعكس 
على عدم االستقرار األَسري والتصدع السريع لتلك الزيجات، ولكن األمر ال يقف عند هذا الحد، 
بل يطال ما تفرزه تلك الزيجات من والدة األطفال الذين يتعرّضون لسلسلة من المشكالت لها 
لنموهم  المناسب  األَسري  الجو  وغياب  االجتماعية،  تنشئتهم  مشكالت  أبسطها  وخيمة  تبعات 
واستقرارهم، بل يتجاوز ذلك كما في حالة زيجات الزواج الُعرفي، أو زواج المسيار، إلى ضياع 
حقوق األطفال وعدم تمكنهم من الحصول على أبسط حقوقهم المدينة كالهوية الوطنية، وما 
يترتب على ذلك من عدم التمكن من االنخراط في التعليم ونحوه. ويدفعهم ذلك بالتالي الى 

التشرّد والهامشية والوقوع ضحايا االستغالل والجريمة. 

عام،  بشكل  عة  المتصدِّ الزيجات  أطفال  ودعم  لرعاية  ومؤسسات  تنظيمات  إيجاد  التوصية:   
واألطفال المولودين لزيجات األشكال غير التقليدية للزواج على وجه الخصوص، وسن التشريعات 

الملزمة ألطراف الزيجات غير التقليدية بمسؤولياتهم الوالدية واألخالقية حيال أبنائهم. 

4-  كشف التقرير اللثام عن مدى التحديات والصعوبات التي تعاني منها المرأة الخليجية المتزوجة 
العاملة، ويدفعها إلى االعتماد على الخدم في األعمال المنزلية بل وفي رعاية أطفالها؛ وهو ما 

أفرز، في حد ذاته، مشكالت في تربية األطفال في سلوكياتهم وفي لغتهم ونحو ذلك.

التوصيات:   

توفير الخدمات المساندة التي تمكِّن الزوجة من الجمع بين عملها الوظيفي وواجباتها في  أ. 
البيت لكي تخفِّف من حدة صراع األدوار الذي تعيشه، ووتوفِّر مناًخا مالئًما لها للتركيز في 

عملها الوظيفي، بدون أن يؤثر ذلك في واجباتها األَسرية، كدور حضانة وقوانين عمل تراعي 
خصوصية المرأة العاملة الزوجة واألم؛

التوسع في إنشاء مراكز استشارات أَسرية وتوعية أفراد المجتمع بأهمية هذه المراكز في  ب. 
التعامل مع المشكالت التي تنشأ بين الزوجين، وبدورها في تزويد األفراد بمهارات تمكنهم 
من التعامل مع هذه المشكالت والتغلب عليها، إذ قد تكون هذه المشكالت ناتجة عن 

المشاركة في القرارات.

كشفت الدراسة أّن الهجرة الى دول الخليج تركت، وال تزال تترك، آثاًرا عميقة على األسرة الخليجية   -5
عالقات  في  وإناثًا،  ذكوًرا  الوافدين،  دخول  في  واضًحا  ذلك  بدا  وقد  بها.  المرتبطة  والمسائل 
مصاهرة مع المواطنين الخليجيين؛ وهو ما فرض واقًعا اجتماعيًا ذا تبعات اجتماعية وقانونية 

متعّددة. 

التوصيات:   

حيث  من  الوافدين،  من  الزواج  عن  الناتجة  األَسر  أوضاع  بدراسة  البحوث  مراكز  قيام  أ. 
الرضا الزواجي، والتكّيف االجتماعي، واالستقرار األَسري؛ بما يسهم في تحديد المشكالت 

والتحديات التي تواجه هذه األَسر وصواًل إلى إيجاد حلول جذرية لها.

دراسة أوضاع األبناء والبنات المولودين من زيجات مختلطة، سواء عبر الزواج من الوافدين  ب. 
أو عبر الزواج العابر للحدود، بهدف تقييم مستوى تنشئتهم وتكّيفهم االجتماعي والمدرسي، 

ورصد المشكالت التي يعانون منها، سعًيا الى تذليلها واحتوائها.
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الفصل األول: سياق الزواج 
دات الزواج في دول الخليج العربي الست، آخذين في  نحاول، في هذا الفصل، إلقاء الضوء على محدِّ
االعتبار السياق الثقافي والتاريخي واالجتماعي والتنموي لهذه الدول. فمن الطبيعي أن تختلف تلك 
المحّددات ومدى أثرها في مسائل الزواج حسب الظروف واألوضاع المفصلية التي مرّت بها دول 
الخليج. وغني عن القول إنَّ دول الخليج الست تتقاسم العديد من الخصائص والظروف واألوضاع التي 
انبثقت عنها تلك الدول وشكلت وضعها الراهن بمختلف جوانبه االجتماعية واالقتصادية والسياسية. 
ولعّل أبرز هذه القواسم أنَّ هذه الدول استفادت من مخرجات اقتصاديات النفط، متجاوزة عزلتها 
والتطورات  العالمي،  االقتصاد  مع  وتندمج  لتتكامل  العالم  بلدان  سائر  عن  واالقتصادية  الجغرافية 
االجتماعية والتقنية المرتبطة به، ما آل بهذه الدول إلى أن تكون جزًءا مفصليًا من منظومة النظام 

العالمي االقتصادي. 

ومن الطبيعي إًذا األخذ في االعتبار األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي كانت سائدة قبيل 
دخول هذه الدول مرحلة التنمية والتغيّر، التي ترتبت على اكتشاف البترول واستثماره في التحديث 
االجتماعي واالقتصادي في جميع هذه الدول كافة، التي تعود تحديًدا إلى فترة ستينيات وسبعينيات 
القرن الماضي الميالدي. ولذا فإنَّ المقاربة التحليلية للزواج على مستوى هذه الدول تتطلب التفريق 

بين مرحلتين متمايزتين: 

المرحلة األولى وهي مرحلة ما قبل النفط واستثمار عوائده )١٩6٠-١٩7٠( التي يطلق عليها بعض 
الباحثين مرحلة االستقرار؛ 

المرحلة الثانية٬ من العام ١٩7٠ فيما بعد، التي يمكن تسميتها بمرحلة التنمية والتغيّر االجتماعي. 

وتتكرَّر اإلشارة إلى هذه الثنائية التحليلية )Analytical Dualismِ( بشكل مباشر أو غير مباشر في 
الخليج  اجتماعية على مستوى دول  تناولت قضايا وظواهر  التي  االجتماعية  الدراسات  العديد من 
العربي خالل العقود الماضية )الرميحي، ١٩74؛ السيف، ١٩٩٠(. ولذا فإنَّ معظم التحليالت في هذا 
التقرير انطلقت من هذه الثنائية ومن التحليل الوظيفي )Functionalism( للتفاعل والترابط بين 
النظم والظواهر االجتماعية )Ritzer, 2010(. والمؤمل أن تفضي هذه المراجعة النظرية والمكتبية 

إلى تحديد العوامل البنائية والثقافية التي تأثرت بها ظاهرة الزواج.

وفًقا لما ذُكر أعاله، تختلف العوامل والمحددات االجتماعية للزواج إلى حد كبير وفًقا للمرحلتين 
السابق ذكرهما، مرحلة ما قبل النفط والتنمية، ومرحلة اكتشاف النفط وتوظيف عوائده في تحديث 
العوامل  تلك  سنتناول  وعليه،  الست.  الخليجية  للدول  واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية  البيئة 
المؤثرة  االجتماعية  العوامل  على  الضوء  تسلط  مجموعة  مستقلتين:  مجموعتين  في  والمحددات 
قبل  ما  )مرحلة  الماضي  الميالدي  القرن  ستينيات  قبل  ما  مرحلة  في  الخليج  دول  في  الزواج  في 
النفط والتنمية(؛ ومرحلة تركز على العوامل االجتماعية المحّددة للزواج في مرحلة اكتشاف البترول 
واستثمار عوائده، أي مرحلة ما بعد سبعينيات القرن الماضي التي عايشت فيها دول الخليج الفترات 

األولى من التنمية والتغيّر. 

١.١ العوامل االجتماعية المؤثرة في الزواج في مرحلة ما قبل النفط والتنمية 

نسيج  إلى  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الزواج  ظاهرة  في  المؤثرة  العوامل  من  عدد  يعود 
ومنظومة ثقافة المجتمع الخليجي وأعرافه وعاداته وتقاليده المتوارثة جياًل عن جيل، وال تزال تلك 
قوتها في  قد فقدت جزًءا جوهريًا من  كانت  الزواج، وإن  تأثيرها في  العوامل مستمرّة من حيث 
الوقت الحاضر، خاصة لدى الشرائح االجتماعية المتحّضرة والمتعلمة، مما انعكس على العديد من 
المسائل المتعلقة بالزواج. وفي ضوء ذلك، يمكن حصر أبرز تلك العوامل المؤثرة في الزواج التي 
كانت مهيمنة بشكل مطلق في مرحلة ما قبل النفط والتنمية في دول مجلس التعاون؛ وتتمثل تلك 

العوامل في اآلتي:

١.١.١ التكافؤ بالنسب

بيّنت بعض الدراسات الميدانية وجود عدة صفات رئيسة يحرص عليها اآلباء عند زواج أوالدهم في 
المجتمعات الخليجية. ومن أهم تلك الصفات المكانة االجتماعية لعائلة الشاب أو الفتاة، والتي تعد 
مكانة اجتماعية ثقافية موروثة. وكانت تلك الصفة أساسية عند االختيار للزواج في الفترة المستقرة 
للفرد  العالية  االجتماعية  بالمكانة  ويُقصد  المتغيّرة،  الفترة  أساسية في  واستمرّت كذلك  التقليدية، 
في مجتمع الخليج انتساب قرابته إلى إحدى القبائل العربية المشهورة في الجزيرة العربية، بينما 
تنخفض مكانة الفرد االجتماعية إذا لم تنتسب قرابته إلى تلك القبائل العربية، ويطلق على هؤالء 
يات مختلفة تختلف  األفراد الذين ال ينتسبون إلى القبائل المشهورة )غير قبليين( وتطلق عليهم مسمَّ

ما بين دولة وأخرى.

وال تزّوج العائالت القبلية أو تصاهر - في أغلب الحاالت - العائالت غير القبلية مهما علت المرتبة 
الوظيفية وبلغت الثروة المالية. ومع هذا فقد ظهرت، في الفترة المتغيّرة، حاالت من المصاهرة بين 
الطرفين، وتتمثل تلك المصاهرة في بعض القبليين الذين يتزوجون من فتيات غير قبليّات، ألنَّ زواج 
الرجل ال يحط من منزلته، وال من منزلة أبنائه من بعده، حيث يكون انحدار النسب في المجتمع 
من  امرأة  من  يتزوج  الذي  االبن  مع  الخليجي  المجتمع  ويتسامح  لألمهات،  يعود  ال  أبويًا،  انحداًرا 
د كثيرًا في زواجه من امرأة غير قبلية، إذا كان رجاًل قبليًا. ويصعب تزوج  جنسية أجنبية، لكنه يتشدَّ
رجل غير قبلي من امرأة قبلية في المجتمع الخليجي، ألنَّ المرأة حين تتزوج من رجل ينتمي إلى 
مركز أدنى فإنَّ ذلك يقلل من شأنها ومكانتها ومكانة أسرتها االجتماعية، ما دام البيت واألوالد يصنَّفان 
بالنسبة للزوج. ظلت هذه الظاهرة متأصلة بين الجيل الجديد وخاصة عند القبليين، ولكن يالحظ 
على بعض األفراد من جيل الشباب، في هذه الفترة، ثناؤهم على األفراد القبليين ومديحهم للذين 
يتزوجون من فتيات غير قبيليات، الستطاعتهم كسر هذا العرف االجتماعي المتأصل فيهم، رغم ثقافة 

 .)Foochia, 2018( المجتمع

أّدت  قد  الخليجية  المجتمعات  التي شملت معظم  التحضر  أنَّ ظاهرة  إلى  اإلشارة هنا  بد من  وال 
القبليين من القبليين، ذكوًرا وإناثًا، بصورة أكثر مما كان عليه الوضع السابق  إلى ظهور زواج غير 
وصفه  يمكن  ما  وانتشر  ظهر  بل  والتحديث،  التنمية  قبل  وما  والتنمية،  النفط  قبل  ما  مرحلة  في 

بـ"الزيجات المختلطة"، من حيث الجنسية والعرق والديانة واللغة.
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2.١.١ التنشئة الزوجية

كان الزواج في جيل اآلباء واألمهات ينبني في المحل األول على روح جماعية لألسرة، وموافقة لرغبات 
وطموحات الكبار في األسرة، ولذا فإّن النمط السائد آنذاك يعطي كبار السن واألجداد واآلباء الحق 
في تقرير مصير األبناء والبنات وتحديد خياراتهم في الزواج والتي تعتبر، بشكل عام، محددة سلًفا في 
ضوء الثقافة واألعراف السائدة التي تؤكد على النمط الداخلي في الزواج حفاظًا على التكامل القبلي 
وحرًصا على بقاء الثروة في إطار األقارب. ولذا يتم تشكيل وصياغة توقعات األبناء والبنات الزواجية 
في ضوء هذه القيود؛ فالخيارات السليمة بالنسبة لهم هو ما يراه أجدادهم وآباؤهم في سياق األسرة 
الممتدة أمرًا صحيًحا. ويواجه أي انحراف أو خروج عن تلك التوقعات يواجه بردود الفعل القوية 
كالحجر الذي تواجه به الفتاة التي ترفض الزواج من ابن عمها، وقد يتجاوز األمر ذلك إلى أشكال من 

العنف الموّجه للفتاة المارقة عن تقاليد وأعراف القبيلة. 

ولكن األمر اختلف نوعيًا إلى حد كبير في المرحلة المتغيّرة، فقد تبيَّن من بعض الدراسات االجتماعية 
المعاصرة  الفترة  في هذه  الزواج  إلى  ينظر  الشباب  الخليجي من جيل  المجتمع  في  اتجاه  وجود 
عة، وأصبح  نظرة مختلفة عن ذي قبل. فتغيّر الحال في هذا الوقت لظروف ثقافية واجتماعية متنوِّ
ومتطلبات  طموحات  وإناثًا،  ذكوًرا  لألبناء،  وأصبح  والبنات،  األبناء  لدى  االستقاللية  روح  له  الزواج 
وأمهاتهم.  آبائهم  ومتطلبات  ورغبات  احتياجات  عن  تماًما  وتتباين  تختلف  الزواج  من  واحتياجات 
إلى  إرجاعها  يمكن  التي  والطالق،  العشرة  سوء  مشكلة  الخليجية  المجتمعات  في  ظهرت  ولذلك 
استمرار اآلباء واألمهات في إعداد بناتهم وأبنائهم لمرحلة الزواج بأسلوب يناسب فكر األب وفكر األم 
والظروف االجتماعيَّة التي كان يعيشها الوالدان في الزمن السابق، ولذلك يرغب الوالدان أن يمارس 
االبن والبنت أدوار  أبويهما الزوجية نفسها. وال زال بعض اآلباء واألمهات يعتقدون أنَّ نجاح ابنتهم 
في حياتها الزوجية يكمن في أن تتعّود على الخضوع للرجل وأن تكون تابعة له في كل األحوال؛ فهو 
صاحب السلطة والقرار، وال ينبغي االعتراض عليه وتعديل سلوكه أو اتجاهاته، حتى تعيش بسالم. 
على  والصبر  والتحمل  النضال  قيَم  بكل  األَسرية،  التربية  أثناء  البنات،  بعض  تزّود  األسباب،  ولهذه 
الرجال، فيما يزود بعض األبناء بكل قيَم الشجاعة والبطولة والقوة للسيطرة على النساء واستخدام 
حق القوامة ولو كان بتسلط، فثقافة المجتمع الخليجي سلبت عند البعض ومن البداية حق المرأة 
الحياة  االستمرار في  قادرات على  غير  الزوجات  بعض  وباتت  الزوج،  اتجاهات وسلوك  تعديل  في 

.)Almraah.net, 2011( الزوجية مع أزواج يستخدمون قوامتهم بتسلط وعدوانية

3.١.١ االختيار للزواج

يعتبر االختيار للزواج من الموضوعات التي حظيت باهتمام الباحثين االجتماعيين، والذين ركزت 
دراساتهم على النظام األَسري، وعلى التحوالت الطارئة على بناء األسرة، وأشكالها، وأدوارها، ووظائفها، 
الزواجي باعتباره يشكل  والعالقات األَسرية بين أفرادها. ويعكس هذا االهتمام بموضوع االختيار 
المدخل األول في تكوين األسرة، ويؤثر في استمرارها ومدى توافقها، ثم مدى فاعليتها في التربية 
والتنشئة، وغير ذلك من الوظائف التي تقوم بها األسرة في المجتمع، علًما بأنَّ هناك أدبيات كشفت 
عن وجود عالقة ارتباطية عملية االختيار للزواج، وبين مدى االستقرار أو التفكك األَسري والطالق، 
ومنها دراسات مرسي )١٩٩١(، والجرداوي والصالح )١٩٩6(، والثاقب )١٩٩٩(، والظفيري وآخرين 

األَسرية  الحياة  على  بعد  فيما  وانعكاساته  للزواج  االختيار  أهمية  على  يؤكد  الذي  األمر   ،)٢٠٠١(
الجديدة. 

 )Planned Marriage( »ومن المعلوم أّن االختيار للزواج كان يتم في ضوء ما يُعرف بـ»الزواج المخطّط
حيث يتولى كبار السن أو الوالدان في األسرة الممتدة أمر اختيار الزوجة لحفيدهم أو البنهم، وغالبًا ما 
تكون بنت العم أو العمة أو بنت الخال أو الخالة. ويمثل ذلك النمط السائد في مرحلة ما قبل النفط 
والتنمية التي مرّت بها دول الخليج فيما قبل مرحلة النفط، نظرًا لغلبة الطابع القبلي على المجتمعات 
الخليجية، وتأثير القبيلة الكبير في مجتمعات الخليج في مرحلة ما قبل النفط. ففي سلطنة ُعمان على 
سبيل المثال، ووفًقا لدراسة المسلمي )١٩٩8(، يوجد اختالف كبير في جوانب الزواج في المجتمع 
الُعماني التقليدي )في الفترة قبل عام ١٩7٠( والمجتمع الُعماني الحديث الذي بدأ التحديث فيه منذ 
عام ١٩7٠، فعالقات الزواج في المجتمع الُعماني التقليدي كانت تقوم على أساس قرابة الدم، وكان 
الزواج يتم من داخل القبيلة، أي ما بين أبناء العمومة أو األقرباء أو أفراد القبيلة، ويكون االتفاق بين 
األَسر، وليس للعروس رأي في الزواج. أما المهر في تلك الحقبة، فقد كان يتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ روبية 
هندية. وفي السياق نفسه، تفيد دراسة أخرى )السداني، ١٩84( أّن الطرفين )العروسين( ال يرى أي 
منهما اآلخر إال ليلة الزواج، وكانت الخطوبة تستمر عدة أسابيع أو أشهر؛ وتبدأ االستعدادات للزفاف 
بعد اإلعالن عن الخطبة، ويتم الزواج وفق حفالت متسلسلة قد تستمّر ألسبوع كامل؛ وما زالت طقوس 

من هذا القبيل متبعة بوصفها عادات وتقاليد في بعض مناطق السلطنة.

القبيلة  أفراد  بين  من  أي  الداخلي  الزواج  هو  إذن  الخليج  دول  في  الزواج  في  العام  االتجاه  كان 
الواحدة، بل بين أبناء العائلة الواحدة إذ كانت األفضلية دائًما البن العم عن غيره عند زواج الفتاة، بل 
كانت بعض التقاليد تحّد من زواج الفتيات من غير أبناء العمومة مثل نظام »التحيير« أو »الحجر«. 
ووفًقا لهذا النظام، يحق البن العم عدم السماح البنة عمه الزواج من غيره في حال رغبته في الزواج 
منها. وفي بعض األحيان، يقع اللوم على ابن العم الذي لم يتزوج من بنت عمه، بل قد يتجاوز األمر 
إلى اتهامه بالنقص والقصور الذي أّدى إلى عدم قناعة عمه بتزويجه من ابنته. وقد تقلصت هذه 
العادة كثيرًا في المجتمعات الخليجية المعاصرة، وانحصرت في قبائل محدودة جًدا، نظرا للتغيّرات 

والتحوالت االجتماعية التي مرّت بها دول الخليج العربي.

أما في مرحلة ما بعد النفط والتنمية، فقد أثبتت الدراسات االجتماعية العديدة أنَّ االختيار للزواج 
التنمية  بدأت خطط  فعندما  الخليجي،  المجتمع  في  كثيرًا  تأثرت  قد  به  المرتبطة  األَسرية  والنظم 
الفرصة  وأتاحت  والمجتمع،  الفرد  أمام  جديدة  ظروفًا  برامجها  أوجدت  الخليجية  المجتمعات  في 
لالحتكاك الثقافي وزادت من فرص التعليم أمام الجنسين، وارتفع مستوى الدخل لألفراد، وتغيّر البناء 
المهني بظهور مهن جديدة، وخرجت المرأة للعمل خارج المنزل في مهن تخصصية، وأصبح لها دخل 
مستـقل. كما أسهمت برامج ومشروعات خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية في انفتاح المجتمع 
الخليجي على المجتمعات العربية واألجنبية عبر المواصالت الحديثة أو االتصاالت والتقنية الجديدة 
والمتطورة، مما أوجد انحساًرا في قوة وسيطرة عوامل الضبط االجتماعي والتنشئة االجتماعية على 
األفراد في المجتمع الخليجي، فأوجد هذا االنفتاح صراًعا وتناقًضا في القيم والمعايير والفكر والسلوك 
بين األجيال، فلم تعد بعض األَسر في ظل هذه الظروف المتغيّرة قادرة على المحافظة على مستوى 
مقبول من الضبط االجتماعي األَسري، وخاصة عند اختيار األبناء والبنات لشريك الحياة. ومنحت األسرة 



حالة الزواج في العالم العربيحالة الزواج في العالم العربي 3233

االبن والبنت حرية اختيار الشريك، شرط أن يجد هذا االختيار موافقة أسرية وقبواًل. وأّدى الحراك 
االجتماعي ألفراد المجتمع الخليجي في هذه الفترة المعاصرة المترتب على تغيّر النسق االقتصادي 
واالنفتاح الثقافي إلى ازدياد تنقـل األفراد اجتماعيًا خارج دائرتهم القرابية. ومنحت البرامج التنموية 
أفراد وجماعات  اجتماعية مع  االنخراط في عالقات  لألفراد في  الفترة فرصة  تلك  التي طبقت في 
للفرد في حياته  إلى ضعف مشاركة األسرة  أّدى  ما  القرابية؛ وهو  الوحدة  دائرة  أخرى خارجة عن 
العامة بانحسار عالقته بهم في دائرة ضيقة ومحدودة، األمر الذي أّدى إلى ظهور اتجاهات رئيسة في 
الحياة األَسرية لألفراد، التي من أهمها اتجاه األبناء والبنات للزواج من خارج دائرة القرابة )البليهي، 
١4٣7هـ/٢٠١5م(، هو ما أذن بظهور اتجاه جديد لدى الشباب نحو االقتران من غير األقارب. وفي 
هذا السياق، تشير مجموعة من الدراسات عن االختيار للزواج إلى ارتفاع نسبة الشباب المفضلين 
الكويتيين و48.6٪ من  الشباب  أنَّ 55.٢٪ من  الدراسات  تلك  وتبيَّن من  العائلة.  للزواج من خارج 
الشباب الُعمانيين أعربوا عن تفضيلهم للزواج من غير األقارب )الناصر وسليمان، ٢٠٠7(، وأنَّ 6١٪ من 
الشباب السعوديين الجامعيين يفضلون الزواج من خارج العائلة، وال يؤيدون زواج األقارب )الغريب، 
)الغانم،  الجماعة  أو  القبيلة  أفراد  من  الزواج  يفضلون  ال  القطريين  الشباب  من   ٪5٣ وأنَّ   ،)٢٠٠8
٢٠١٠(، ما يؤكد ظهور اتجاه لدى الشباب الخليجي نحو تجّنب الزواج الداخلي من القبيلة أو العائلة، 
والذي قد يعود إلى التراجع المستمر في تأثير القبيلة في المجتمع الخليجي المعاصر، ومع ذلك فإنَّ 

هناك نسبة ال يستهان بها من الشباب التي تفضل الزواج الداخلي أو القرابي.

التي يقوم عليها االختيار للزواج. ففي المملكة  المعايير أو االعتبارات  ع وتتعّدد  وبشكل عام، تتنوَّ
العربية السعودية، بيَّنت دراسة الجوير )١٩٩5( المطبَّقة على عيِّنة من الشباب الجامعي السعودي 
الشباب  لتأخر  المؤدية  العوامل  أهم  بين  تأتي من  الزواجي  االختيار  أنَّ صعوبة  قوامها ٢٣٠ طالبًا 
الزواج  تكاليف  وارتفاع  التعليم،  مواصلة  فيها  بما  أخرى  عوامل  بين عدة  الزواج من  الجامعي عن 
كما كشفت  الزواج من سعودية.  في  الرغبة  وأخيرًا  األسرة،  وقلة دخل  المهور،  ومسؤولياته، وغالء 
الدراسة عن عوامل أخرى تسهم بدرجة أقل في تأخير الزواج، وهي تأثر الشباب السعودي بأفكار 
المالئم،  السكن  توفر  القريبات، وعدم  بالزواج من  الشباب  األهل واألقارب على  الوافدين، وإلحاح 

وسفر الشباب إلى الخارج، وأخيرًا وسائل اإلعالم. 

المتحدة، أجريت دراسة )المطوع، ١٩٩١( على عيِّنة شملت 548 من  العربية  وفي دولة اإلمارات 
طلبة المراحل التعليمية اإلعدادية والثانوية والجامعية بهدف استكشاف المشكالت الطالبية، ومن 
بينها المشكالت المتعلقة باإلعداد للزواج، وبيَّنت أنَّ أهم المشكالت لدى الجنسين هي غالء المهور، 

ثم عدم القدرة على اختيار شريك الحياة، وكذلك تحكم األهل في االختيار.

وفي سلطنة ُعمان، كشفت دراسة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل )١٩84( أنَّ نسبة ١6٪ من اإلناث 
أجبرن على الزواج دون اختيار منهن. أما بالنسبة للذكور فقد وصلت النسبة إلى ٣٪ فقط. وإن كانت 

هذه النسب موضع إعادة نظر وفًقا للمعطيات والمستجدات منذ الثمانينات حتى اآلن.

وفي المجتمع الكويتي، تناولت بعض الدراسات االجتماعية االختيار الزواجي، ومنها دراسة الشالل 
)١٩٩8( المطبَّقة على عيِّنة قوامها ١5٠ من الجنسين البالغين ثالثين عاًما حتى خمسين عاًما ولم 
واالقتصادية  والنفسية  االجتماعية  والمعوقات  لديهم،  الزواجي  االختيار  تفضيالت  لمعرفة  يتزوجوا، 

لهذا االختيار؛ وقد بيّنت نتائج الدراسة أنَّ ثالثة أرباع العيِّنة من الجنسين يفضلون الزواج من الجنسية 
الكويتية. وبالنسبة للمواصفات المطلوبة في شريك الحياة جاء الدين أواًل، ثم الحسب والنسب، ثم 
قوة الشخصية، فالسن المناسبة، فالنجاح والتفّوق. أما عن المعوقات االجتماعية في االختيار الزواجي، 
فقد تمثلت بصفة أساسية في العراقيل التي يضعها األهل، وكذلك عدم العثور على الشخص المناسب 
من حيث المستوى االجتماعي؛ وتأتي تلك العراقيل في الترتيب األول ضمن أسباب تأخير الزواج في 
المجتمع الكويتي. وفي السياق نفسه، تبيِّن دراسة أخرى عن االختيار الزواجي في المجتمع الكويتي 
)الناصر، ١٩٩5(، أنَّ غالبية أفراد عيِّنة الدراسة يفضلون الزواج من الجنسية الكويتية، وأنَّ للزواج من 
جنسية أخرى إيجابيات وسلبيات عديدة، منها انتشار العزوبية، ومشكالت تربية األطفال. أما بالنسبة 
الكويتي، وقد أجريت على  المجتمع  الزواج في  ر  تأخُّ تناولت ظاهرة  لدراسة حسين )١٩87( فقد 
١٩5 مفردة من الشباب من الجنسين، وتطرَّقت بصفة جزئية إلى بعض الجوانب المتعلقة باالختيار 
ر  الزواجي، وتفيد الدراسة أّن عدم العثور على شريك الحياة المناسب يمثل سببًا جوهريًا لظاهرة تأخُّ
المجتمع  الحياة في  الظفيري وآخرين )٢٠٠١( طرق اختيار شريك  تناولت دراسة  الزواج. كما  سن 
الكويتي بهدف معرفة ما إذا كان االختيار طوعيًّا أو إجباريًّا، وكذلك معرفة المتغيّرات المؤثرة في 
عملية االختيار. أجريت الدراسة على عيِّنة قوامها 8٠٠ مفردة من المطلقين والمطلقات، وتتمثل أهم 
النتائج في أّن ٢8,6٪ من العيِّنة تمت زيجاتهم عن طريق األهل واألصدقاء، تليها في المرتبة الثانية 
كاإلنترنت  الحديثة  االتصال  فوسائل   ،)٪١١,4( فاألصدقاء   ،)٪١١,6( فالعمل   ،)٪١8,٩( القرابة  صلة 
)١٠,6٪(، وهناك حاالت محدودة تمت زيجاتها عن طريق الجيران والخاطبة. كما كشفت الدراسة أنَّ 
68,١٪ من العيِّنة قد تم زواجهم برضا الطرفين، في حين كان زواج ١٣,٩٪ إجباريًا على أحد الطرفين. 

أما أهم األسس التي بنى عليها الطرفان قرار الزواج فقد كانت على النحو التالي: 

المرتبة األولى: المظهر العام بنسبة 5٩,8٪ من مجموع العيِّنة؛ 

المرتبة الثانية: الدين واألخالق بنسبة 46,5٪؛

المرتبة الثالثة: الثقافة والشخصية بنسبة ٣٣,6٪؛ 

المرتبة الرابعة: القرابة العائلية بنسبة ٢٢,٣٪؛

المرتبة الخامسة: المكانة االجتماعية بنسبة 8,٢٠٪.

وأظهرت دراسة استطالعية على عيِّنة من 5٢6 مبحوثًا من الشباب القطري )١8٩ ذكور و٣٣7 إناث( 
ة معايير الختيار صفات شريك الحياة من بينها؛  حول اتجاهات الزواج وجود عدَّ

لت الزواج من الشخص الذي يَُحّب؛  الحب، بنسبة 7١٪ من العيِّنة فضَّ  .١

شريك  في  الديني  االلتزام  توفر  على  وافقت  العيِّنة  من   ٪64,3 بنسبة  الديني،  االلتزام   .2
الحياة؛ 

االهتمام بالشكل الخارجي، بنسبة 46,8٪ و ١7,5٪ وافقت على معيار الشكل الخارجي؛  .3

4.  الشهادة الجامعية من بين الشروط الواجب توافرها في شريك الحياة وفًقا للمبحوثين؛

5.  االرتباط من نفس مستوى القبيلة، بنسبة 40٪ من العيِّنة؛

التقارب في المستوى المادي، بنسبة 60٪ من العيِّنة )الغانم، 20١0(.  .6
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4.١.١ التكاليف المادية للزواج

الخليجية  المجتمعات  الرجل في  يدفعه  الذي  المال  مادية،  تكاليف  المهر، وما يصاحبه من  يمثِّل 
للمرأة وأهلها إلتمام عقد الزواج. ويعدُّ المهر ظاهرة ثقافية من نسيج ثقافة المجتمع الخليجي وبنائه 
االجتماعي؛ فمهر الزوجة وتكاليف الزواج في جميع البلدان الخليجية يستند إلى قيَم ومعايير دينية 
نابعة من النسق الديني للمجتمع، كما يمتزج بعادات وتقاليد وأعراف متأصلة في النسق الثقافي 
اإلسالم.  في  الزواج  للمرأة شرط من شروط  يُدفع  الذي  المهر  أنَّ  ذلك  ويعني  الخليجي.  للمجتمع 
ص:٢56(.  ب.ت.،  )الصنعاني،  اإلسالم  سنن  من  به بيُسر  واالحتفال  الزواج  وإعالن  القليل  فالمهر 
لكن ثقافة المجتمع الخليجي، وما تنطوي عليه من أعراف وعادات وتقاليد، ألزمت األفراد واألَسر 
بدفع مبالغ وتكاليف مادية باهظة مهرًا للزوجة وعائلتها دون أي شرط من الزوجة وأهلها. و كان 
وتكاليف  باهظًا  المهر  استمر  ثم  النفط،  قبل  ما  فترة  في  العائالت  بين  سائًدا  الباهظ  المهر  هذا 
الزواج عالية حتى خالل حقبة سبعينيات القرن الماضي وما بعدها، وهي الفترة التي سادها التغيّر 
اجتماعيًا واقتصاديًا بسبب ظهور النفط وما صاحبه من تغيّرات تنموية جذرية في جميع المجاالت 
بالمجتمعات الخليجية. وهناك من يرى أنَّ ظاهرة المهر الباهظ المدفوع للفتاة من قبل المتقدم 
للزواج تحقق وظيفة اجتماعية، وتتالءم مع الواقع االجتماعي لكل فترة. ففي فترة ما قبل النفط، 
د في  عندما كان المجتمع الخليجي تقليديًا، حقَّقت ظاهرة المهر الباهظ وظيفة اجتماعية، تتجسَّ
تتلقاها  قد  التي  المعاملة  على  االعتراض  حق  لهم  فليس  وأهله؛  الزوج  ظروف  على  الزوجة  صبر 
الزوجة من الرجل وأهله، إضافة إلى تأكيد القدرة المالية للزوج وعائلته في أعين الزوجة وعائلتها. 
أما في الفترة المتغيّرة، فكانت الوظيفة االجتماعية للمهور الباهظة التي تدفع لعائلة الزوجة ال تعدو 
كونها دعًما لمنزلة الرجل ومكانته االجتماعية أمام المرأة وأهلها؛ ولذا فإنَّ التمادي واالستمرار في 
بقاء المهر باهظًا، قد عّزز من المنزلة العالية للرجل الخليجي، وفي الوقت نفسه حافظ على جعل 

المرأة نفسها تشعر بأنَّها أقل مكانة اجتماعية من الرجل )السيف، ١4١٠هـ/١٩8٩م، ص:١77(. 

باإلعداد  مرتبطة  ومصروفات  مهور  من   - الخليجية  المجتمعات  في  الزواج  تكاليف  تعّد  وعموًما، 
لحفالت الزفاف وتجهيز منزل الزوجية - من أكثر المجتمعات تكلفة في هذا الشأن، وبالرغم من عدم 
الزواج إال أنَّ هناك إشارات في وسائل اإلعالم  المادية لتكلفة  القيمة  وجود دراسات علمية توضح 
حول تقدير قيمة المهر في بعض المجتمعات الخليجية إلى التكلفة المالية للزواج في المجتمعات 
الخليجية وارتفاع المهور. فقد أشار موقع رصيف )Raseef, 2016( إلى أنَّ قيمة المهر في المجتمع 
بعض  لدى  ريال  ألف   ٣٠٠ إلى  تصل  وقد  قطري،  ريال  ألف   ١5٠ إلى   5٠ بين  ما  تتراوح  القطري 
العائالت. أما في السعودية، فقد تصل أحيانًا إلى ٢5٠ ألف ريال، ما دفع بالجهات الرسمية إلى التحرك 
لتحديد مهور الفتيات اللواتي لم يتزوجن بـ5٠ ألف ريال، إضافة إلى تكاليف حفل الزفاف وتجهيز 
بيت الزوجية الذي يعتبر مسؤولية الشاب بالدرجة األولى حين يقبل على  الزواج، وتتراوح التكاليف 

.)Al-madina, 2017( ما بين نصف مليون إلى مليون درهم، كما هو الحال في دولة اإلمارات

مثَّل ارتفاع المهر وتكاليف الزواج في المجتمعات الخليجية، دون شك، أحد األسباب وراء عزوف الذكور 
ر زواج اإلناث في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام  عن الزواج حتى وصل معدل العزوبية وتأخُّ
أعمارهن ٣5 سنة )Al-Arabiya, 2018(. وفي هذا  الزواج وتجاوزت  بلغن سن  حوالي )٣5٪( ممن 

اإلطار، أشارت دراسة سعودية حديثة إلى أنّه، بسبب غالء المهور وتكاليف الزواج الباهظة، ارتفعت 
نسبة عنوسة الفتيات في المملكة عام )٢٠١5( إلى 4 ماليين فتاة، مقارنة بقرابة ١.5 مليون فتاة في 
عام ٢٠١٠. وقد أكد ذلك دراسة أعدتها وزارة التخطيط بالمملكة العربية السعودية في يناير ٢٠١١ 
مشيرة إلى أنَّ عدد الفتيات اللواتي لم يتزوجن وقد تعّدين سن الثالثين قد بلغ حوالي ١,5٢٩,4١8، كما 
أنَّ عدد المتزوجات قد بلغ ٢,68٣,574 امرأة من مجموع عدد اإلناث البالغ 4,57٢,٢٣١. وقد أّدى هذا 
الوضع إلى تدخل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة ارتفاع المهور 
التي نتج عنها بالضرورة ارتفاع نسبة العزوبية بسبب تكاليف الزواج. ففي هذا اإلطار، بدأت جهات 
رسمية سعودية تحرّكات جاّدة لحل أزمة تأخر الشباب في الزواج، خصوًصا أنًّ المهور كانت تصل أحيانًا 
إلى أكثر من ٢5٠ ألف ريال أي 66 ألف دوالر، هذا عدا متطلبات حفل الزفاف الذي يتضمن أكثر من 
حفلة أحيانًا، تصل تكلفتها إلى ٢٠٠ ألف ريال أي 55 ألف دوالر. وقد يكون من نصيب الزوج تكاليف 
إضافية، في بعض األحيان، تصل إلى أكثر من ٣٠ ألف دوالر، وذلك لإليفاء بالمتطلبات األَسرية والقبلية، 
باإلضافة إلى المبالغ التي تُدفع لشراء المجوهرات والذهب وتكاليف تأمين المنزل وتأثيثه، واحتفاالت 
أقدمت عليه بعض  ما  المثال،  السعودية، على سبيل  الرسمية في  الجهود  تلك  الزواج5. ومن  بعد  ما 
ر زواج الشباب الذكور واإلناث مًعا وفي معالجتها الرتفاع المهور  الجهات الحكومية في مواجهتها تأخُّ
والّحد من اإلسراف في مناسبات الزواج عند بعض األَسر في بعض المناطق. فعملت إمارة منطقة مكة 
المكرمة وثيقة تحديد مهور الزواج، ليكون مهر العروس البكر 5٠ ألف ريال، و٣٠ ألف ريال للثيب، 

.)Slaati, 2017( وقامت مؤسسات أخرى في مناطق أخرى من السعودية بأعمال مماثلة

وفي الكويت، أشارت اإلحصائيات الرسمية الكويتية إلى أنَّ نسبة العازبات ألسباب مادية بلغت ٣٠٪، 
وأوضحت أنَّ الشباب الكويتي بدأ يتأخر أيًضا في اإلقدام على الزواج٣ ألسباب مادية، وبات الشباب 
الكويتي يلجأ إلى الزواج بأجنبيات، حال غالبية دول الخليج. فتكاليف الزواج تبدأ بمهر يتراوح بين 
4 آالف و١٠ آالف آالف دينار، تُضاف إليه الهدايا »اإللزامية« من عطور وألماس وذهب ومالبس، قد 
يتجاوز سعرها عشرة آالف دينار أي نحو ٣5 ألف دوالر، أضف لذلك تكاليف الزفاف والمنزل وشهر 
العسل، ما يجعل التكاليف اإلجمالية تتخطى حاجز 4٠ ألف دينار أي نحو ١4٠ ألف دوالر. وأكدت 
غير  أنَّ   )Al-madina, 2017( الكويتي  المجتمع  في  للشباب  االجتماعية  للحالة  دراسة تشخيصية 
المتزوجين تجاوزت نسبتهم 6٠٪، وأرجعت الدراسة أن يكون مستوى الدخل هو المؤثر الخفي وراء 
هذه الحالة. وفي هذا السياق، ترى 48٪ من النساء الكويتيات أنَّ أسباب الزواج من األجنبي هي 

عنوسة الفتاة. أما الكويتيون الذكور فترى نسبة 58٪ أنَّ غالء المهور من أسباب الزواج من أجنبية.

التوقعات  عن  الخيرية  الصناديق  أحد  أجراها  دراسة  أوضحت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  وفي 
المستقبلية للعزاب والعازبات أنَّ عدد العزاب والعازبات في اإلمارات وصل بسبب تكاليف الزواج 
العزوبية في  الزواج، وصلت نسبة  المهور وارتفاع تكاليف  ألًفا عام )٢٠١5(. وبسبب غالء  إلى ٩8 
دولة اإلمارات إلى 75٪ ممن بلغن سن الزواج، وهو ما دفع السلطات للتدخل وتحديد سقف المهر 
بـ5٠ ألف درهم كمقدم ومؤخر. لكن بعض العائالت ال تلتزم بهذا السقف، ووصلت المهور لـ5٠٠ 
ألف درهم، وال يشمل المبلغ نفقات حفالت الزفاف )١5٠ألف درهم( والمجوهرات )6٠ ألف درهم( 

.)Sabr, 2015( بإجمالي نحو ٢٠٠ ألف دوالر، مما يجعل تسديد النفقات عند االقتراض مستحياًل

وأشارت نتائج دراسة استطالعية حول اتجاهات الزواج لدى الشباب بأنَّ معظم الذكور )6٩.4٪( من 
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المبحوثين الشباب الذكور( قد يتأخر في الزواج بسبب غالء المهور وارتفاع تكاليفه )الغانم، ٢٠١٠(. 
 »٢٠١-٢٠٢٢7 قطر  لدولة  السكانية  »السياسة  أوردت  السياسات،  صعيد  على  االستجابة  بين  ومن 
من بين اإلجراءات المتعّددة لتحقيق هدف زيادة عدد المواطنين، »إدخال مضامين خفض المهور 
)اللجنة  الزواج«  التعليمية« وكذلك »استصدار تشريع إلقرار صندوق  المناهج  الزواج في  وتكاليف 
 Alwasat( ومملكة البحرين )Erem news, 2017( ولم تكن سلطنة ُعمان .)الدائمة للسكان، ٢٠١7
news, 2016( استثناء من بقية دول الخليج في ارتفاع وغالء المهور، وانعكاس هذه المشكلة على 
ارتفاع السن عند الزواج، وارتفاع نسبة العزوبية لدى الجنسين، ما أّدى إلى ظهور ردود فعل رسمية 

ومجتمعية متنوعة في الدولتين للحد من ظاهرة غالء المهور وتيسير الزواج.

وظهرت تقارير مركزة على معدالت العزوبية وربطها بالمغاالة في المهور في المجتمعات الخليجية 
مبيِّنة أنَّ معدالت العزوبية في الكويت وقطر ترجع لزيادة المغاالة في المهور، وتكاليف الزواج وفًقا 
لتقاليد دول الخليج، باإلضافة إلى حرص الكثير من األَسر على عدم زواج فتياتهم للشباب الوافدين 
من خارج البالد. وفي المملكة العربية السعودية، تصل نسبة معدالت العزوبية إلى حوالي 45٪ من 
إجمالي عدد الفتيات في سن الزواج، وترجع أيًضا إلى المغاالة في المهور وارتفاع تكاليف الزواج، ما 
جعل كثير من الشباب ينصرفون عن الزواج. وتصل معدالت العزوبية في اإلمارات العربية المتحدة 
إلى قرابة 75٪، بسبب االرتفاع الكبير في تكاليف الزواج، باإلضافة إلى لجوء الكثير من الشباب إلى 

.)Almrsal, 2017( الزواج باألجنبيات

مهور  من  الزواج  تكاليف  حيث  من  تمثل،  الخليجية  المجتمعات  أنَّ  السابق  العرض  من  ويتضح 
الزفاف وتجهيز منزل الزوجية، أكثر المجتمعات معاناة من هذا  وتبعات مرتبطة باإلعداد لحفالت 
الشأن. وتختلف دول الخليج في نسبية ارتفاع المهور، إذ تعتبر دولة قطر واإلمارات العربية المتحدة 

األكثر ارتفاًعا في المهور مقارنة بالبحرين والمملكة العربية السعودية.

ولعالج هذه المشكلة، اتخذت معظم الدول الخليجية بعض اآلليات لمساعدة الشباب على الزواج، 
مثل الجمعيات الخيرية واألهلية لمساعدة الشباب على الزواج. ففي السعودية، تنتشر تلك التنظيمات 
الخيرية واألهلية في مدن ومحافظات المجتمع السعودي، ومن أقدمها وقف مشروع ابن باز الخيري 
على  حاليًا  المشروع  ويعمل  عاًما،  أربعين  منذ  بداياته  تعود  الذي  الزواج،  على  الشباب  لمساعدة 
مساعدة ٢٠٠٠ شاب وشابة سنويًا )Alzwaj, N.D(. ونذكر منها صندوق الزواج في اإلمارات الذي 
تم إنشاؤه عام ١٩٩٢ وهو تابع لوزارة تنمية المجتمع، ويعمل هذا الصندوق على توفير مساعدات 
للشباب لحثهم على الزواج، منها برنامج إعفاف في قطر الذي تقدمه منذ ٢٠٠١ من مؤسسة الشيخ 
ثاني بن عبد الله الخيرية للشباب لتشجيعهم على الزواج، كما تقدم دولة قطر والكويت مساعدات 

حكومية للشباب المقبلين على الزواج )الغانم، ٢٠٠، ص:٢١٠(.

وختاًما، فإنَّه يمكننا القول إنَّه بالرغم من الجهود الرسمية وغير الرسمية المبذولة في المجتمعات 
الخليجية للمساهمة في الحد من مشكلة غالء المهور ومتطلبات الزواج، فإنَّ التكلفة المالية للزواج 
في ثقافة المجتمعات الخليجية ال زالت مستمرة وآخذة في االرتفاع. وقد أّدى هذا الواقع إلى اتجاه 
ومتطلبات  بالمهر  المرتبطة  الباهظة  للتكاليف  تجنبًا  األجنبيات،  من  للزواج  الخليجيين  المواطنين 

.)Masralarabia, 2015( الزواج األخرى

١.2 العوامل االجتماعية المؤثرة في الزواج في مرحلة ما بعد النفط والتنمية 

ترتّب على عمليات التنمية والتحديث أيًضا بروز عدة عوامل كان لها انعكاسات هامة وجذرية على 
الزواج، وهي على النحو التالي: 

١.١.2 التعليم والزواج 

يمثل التعليم أحد العوامل البنائية التي أثرت في مجريات الحياة لدى دول مجلس التعاون. فإلزامية 
التعليم من جانب، والتوسع في التعليم الجامعي وما بعده التي جاءت كبرامج في إطار التنمية 
اجتماعية جديدة وشّكلت عاماًل مهًما  المنطقة من جانب آخر، خلقت ظروفًا  الشاملة في دول 
من عوامل الحراك االجتماعي واالقتصادي، وأثر بشكل عميق على العديد من الجوانب المتصلة 
بالزواج وخاصة لدى المرأة الخليجية. وتشير البيانات الحديثة في المتزوجين والمتزوجات بدول 
المنطقة )المركز اإلحصائي الخليجي، لوحة المعلومات، ٢٠١8( إلى ارتفاع ملحوظ في مستوياتهم 
التعليمية. فقد بلغت نسبة األزواج الحاصلين على التعليم الثانوي ٣6,56٪ و45٪ و٢5,47٪ في كل 
من البحرين وقطر والكويت للعام ٢٠١5، في حين بلغت نسبة الزوجات الحاصالت على التعليم ما 
بعد الثانوي 44,٣8٪ و٣7,84٪ و5٣,88٪ في الدول الثالث على التوالي، كما هو موضح في الجدول 

رقم ١ الوارد أدناه. 

الجدول رقم ١ المستوى التعليمي للزوج المواطن في بعض دول الخليج العربي للعام 20١5

الكويت قطر البحرين

٪ ع ٪ ع ٪ ع

٠,١8 ٢٠ ١,١١ ٢٣ ١,8٩ ١٠8 أمي/يقرأ ويكتب

١,68 ١8٣ 5,7٠ ١١8 ٣,85 ٢٢٠ ابتدائي

١8,77 ٢٠4١ ١٠,٢٩ ٢١٣ ١٣,٣١ 76١ إعدادي/متوسط

٢5,47 ٢77٠ 45 ٩٣١ ٣6,56 ٢٠٩٠ ثانوي

5٣,88 585٩ ٣7,84 78٣ 44,٣8 ٢5٣7 فوق الثانوي

٠,٠١ ١ ٠,٠5 ١ ٠,٠٢ ١ غير مبيَّن

١٠874 ٢٠6٩ 57١7

وفيما يخص السعودية، فيشير الجدول رقم ٢ إلى أنَّ نسبة األزواج الحاصلين على تعليم ثانوي بلغت 
٢8,68٪ في حين بلغت النسبة للزوجات ٢7,66٪. وبلغت نسبة األزواج ذوي المستويات التعليمية 
ما بعد الثانوي )دبلوم دون الجامعي، الجامعي، دبلوم عال، ماجستير، دكتوراه( نحو 4٠,١١٪ مقابل 

٢٩,٩8٪ للزوجات.
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الجدول رقم 2 السكان السعوديون من عمر ١5 سنة فأكثر حسب الجنس والحالة الزواجية والحالة التعليمية

إناث ذكور

٪الحالة التعليمية ع ٪ ع

٩,٢6 ٣8٢6٠١ ٩,٩4 4١٠٣8٠ االبتدائية

١٠,77 445١56 ١٠,٩7 45٢84٩ المتوسطة

٢7,66 ١١4٣٢8٠ ٢8,68 ١١8٣86٠ الثانوية أو ما يعادلها

4,48 ١84٩6٠ 8,76 ٣6١57٢ دبلوم دون الجامعي

٢4,74 ١٠٢٢445 ٢8,٢٠ ١١6٣84٩ جامعي

٠,١5 6٠5٩ ٠,6٢ ٢55٢٢ دبلوم عال

٠,45 ١858٠ ١,84 7577٢ ماجستير

٠,١6 64٩١ ٠,6٩ ٢8464 دكتوراه

٢٢,٣4 ٩٢٣٠٩١ ١٠,٣٠ 4٢5١٠٢ غير ذلك *

١٠٠ 4١٣٢66٣ ١٠٠ 4١٢7٣7٠ الجملــة 

Population Characteristics Survey 2017 _General Authority for Statistics, Saudi Arabia. :المصدر 

ويستدل من الجدولين السابقين على ارتفاع نسبة األزواج المتعلمين تعليًما يتجاوز المرحلة الثانوية 
كالدبلومات العالية والشهادات الجامعية في الكويت، يليها البحرين، فالسعودية، فقطر. ويعني ذلك 
أنَّ تحسن المستويات التعليمية المستمر لدى الجنسين ال بد أن يفرض واقًعا اجتماعيًا له تداعياته 

على مؤسسة الزواج في دول المنطقة. 

التحديات، يأتي في مقدمتها  الخليجية يواجه جملة من  المرأة  الرغم مما سبق، فإنَّ تعليم  وعلى 
الزواج المبكر )الزواج قبل سن ١8( الذي ينتج عنه، في الغالب، انسحاب البنات من التعليم العام 
الذكور واإلناث في موضوع  الفرص بين  في مرحلة عمرية مبكرة؛ وهو ما يؤكد على غياب تكافؤ 
الزواج والتعليم في المجتمعات الخليجية. فالذكور بالخليج أحسن حظًا من اإلناث، ألنَّهم يقدمون 
على الزواج في أي مرحلة عمرية وتعليمية سواء عند انخراطهم بالتعليم العام أو بالتعليم الجامعي. 
فثقافة  التعليمية؛  المرحلة  تقدمت  كلما  الزواج  اإلقدام على  بالغة في  فيجدن صعوبة  اإلناث،  أما 
المجتمع الخليجي تمنح قيمة عليا لسن الزوجة الصغيرة، مما يضطر البنات في المراحل التعليمية 
ا؛ فالبنات  المتقدمة إلى قبول الخاطب حتى لو كانت ِسماته وخصائصه ال تحقق لهن رضا نفسيًّا تامًّ
قد يتنازلن عن شروطهن حتى ال يتقدم العمر بهن وتضيع عليهن فرصة الزواج. كما أنَّ األَسر تعطي 
أولوية لزواج البنت على تعليمها العالي ليقينهم بأنَّه كلما كبر عمر الفتاة قلت فرصتها بالزواج؛ وهو 
ما تمخض عنه غلبة زواج البنات في المجتمع الخليجي في المراحل التعليمية المبكرة. ويعّد تعليم 
المرأة ومشاركتها االقتصادية في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي من أكبر المحفزات 
للتغيير في المجتمعات الخليجية؛ فلقد وفرت فرص التعليم المتقدمة والمشاركة في سوق العمل 
فرصة  لهن  أتيحت  وبالتالي  الماضي،  في  الوفرة  بذات  تكن  لم  والحراك  التنقل،  على  قدرة  للنساء 
االستقالل االجتماعي والمالي والنفسي، وتضافرت كل هذه العوامل التعليمية والوظيفية، لتؤدي إلى 

.)BBC, 2016( ارتفاع معدالت الطالق في دول الخليج بصورة لم تكن معروفة

وتشير البيانات الرسمية في الكويت للعام ٢٠٠7 إلى وجود عالقة مباشرة بين الزيادة في معدالت 
الزوجة جامعية، تنخفض معدالت الطالق بنسبة  التعليمي؛ فعندما تكون  الزوجة  الطالق ومستوى 
١٪ فقط، بينما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى ١٠٪ إذا كانت الزوجة حاصلة على التعليم االبتدائي، 
و١8٪ إذا كانت الزوجة حاصلة على التعليم المتوسط، وإلى ١8٪ في حال كانت الزوجة حاصلة على 

.)Babnet, 2010( التعليم الثانوي

وتشير إحصاءات وزارة العدل الكويتية إلى زيادة النزاعات الزوجية ونسبة الطالق بين المتعلمين 
في عام ٢٠١5، وقد صدر عن إدارة االستشارات األَسرية بوزارة العدل الكويتية للعام نفسه أنَّ نسبة 
الحاالت التي راجعت اإلدارة من الذكور من حملة شهادات المتوسطة بلغت ٢6٪، يليهم الجامعيون 
بنسبة ٢٣٪. أما اإلناث فكانت النسبة األعلى لحامالت الشهادة الثانوية ٢7٪، يليهن الحاصالت على 

.)Sauress, 2013( ٪٢6 الشهادات الجامعية بنسبة بلغت

السعودية  االنترنت  مواقع  أحد  محتوى  تحليل  تناولت  التي  االجتماعية  الدراسات  إلحدى  ووفًقا 
صة بالزواج، تبين أنَّ أكثر اإلناث يشترطن التأهيل الجامعي كحد أدنى للشريك، بينما يشترط  المتخصِّ

.)Alwasat news, 2017( الذكور الشهادة الثانوية حًدا أدنى عند اختيار الزوجة

التعليم يعتبر  الُعماني والكويتي، تبيَّن أنَّ  وفي دراسة حول معايير االختيار الزواجي لدى الشباب 
عاماًل أساسيًا في اختيار الشريك إذ احتل شرط التعليم المرتبة الثانية في األهمية، كما تبيَّن أنَّ اإلناث 

أكثر تمسًكا بأهمية المستوى التعليمي في الشريك قياسا بالذكور )الضالع، ١4٣7هـ/٢٠١5م(.

الذكور  الشباب  من   ٪7٠ أنَّ  الغانم  بها  قامت  التي  الدراسة  نتائج  أكدت  القطري،  المجتمع  وفي 
و)الغانم،   )٢٠٠7 وسليمان،  )الناصر  الجامعية  الشهادة  يحمل  بشريك  االرتباط  يشترطون  واإلناث 

.)٢٠٠٣، ٢٠١٠

فتاة  من  الزواج  يفضلون  الشباب  أنَّ  السعودي،  المجتمع  في  للزواج  االختيار  عن  دراسة  وكشفت 
متعلمة، ولكنَّهم ال يفضلون الزواج من فتاة أعلى منهم في المستوى التعليمي أو مساوية لهم في 
المرحلة التعليمية )الموسى، ١4٠7هـ/١٩86م(. كما أثبتت الدراسات االجتماعية أنَّ ترتيب خاصية 
المستوى التعليمي للزوجة عند اختيار الشباب السعودي يأتي متأخرًا بعد ِسمة الدين وِسمة األخالق 
الحسنة والمكانة االجتماعية لألسرة، وسمة القرابة العائلية )آل مقبل، ٢٠٠٣؛ الغريب، ٢٠٠8(، كما 

تبيَّن أنَّ أكثر الشروط الدارجة في عقد الزواج في السعودية تتمثل في إكمال التعليم للزوجة.

وشارك نحو ٣5 ألف مغرد ومغردة من مختلف الدول الخليجية في النقاش الذي جمعه الوسم في 
االجتماعي  التواصل  التي تشهدها مواقع  النقاشات  أكبر  هاشتاق »#وش_شرطك_قبل_الزواج« في 
حول شروط الزواج، بمشاركة علماء دين ونخب ثقافية واجتماعية خليجية، وعدد كبير من الشباب 
والبنات ومن مختلف األعمار؛ كما شارك في النقاش كثير من المتزوجين، السيما من النساء اللواتي 
تحدثن عن مدى التزام األزواج بشروطهن بعد الزواج خاصة ما يتعلق بالسماح لهن بالتعليم، فقد 

.)Almrsal, 2017( أفدن بأنهنَّ واجهن عدم وفاء األزواج بوعودهم بمواصلة التعليم

به  المرتبطة  والمسائل  الزواج  اعتبارات  في  مهم  كأمر  التعليم  دخول  أنَّ  إلى  هنا  اإلشارة  ويمكن 
يعود إلى اإلقبال على التعليم الجامعي وخاصة لدى الفتاة، إذ تفوق نسبة اإلناث نسبة الذكور من 

http://www.foochia.com/life/107351
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الملتحقين بالتعليم الجامعي في غالبية الدول الخليجية. كما تعود أهمية التعليم كأحد الخصائص 
التي يرغب المقبلون على الزواج توفرها في شريك الحياة باعتبارها أحد معايير التكافؤ بين الزوجين؛ 
كما أن تجانس الزوجين في المستوى التعليمي يسهم في زيادة التفاهم والتعاون بينهما: فارتفاع 
على  النهائية  في  عائدها  ينعكس  أفضل  على وظيفة  للحصول  يؤهله  للشريك  التعليمي  المستوى 

تحسين المستوى المعيشي لألسرة.

2.١.2 تدخل األهل في الحياة الزوجية

بالنظر إلى أنَّ الزواج في المجتمع الخليجي زواٌج مرتٌب تشرف عليه أسرة الزوجين، فإنَّ أهم العوامل 
المؤثرة بالزواج في المجتمعات الخليجية تتجسد في المشاكل الزوجية الناجمة عن تدخل األهل في 
حياة الزوجين وشؤون معيشتهم وقراراتهم الخاصة. وغالبًا ما يكون هذا التدخل الذي ينصاع له أحد 
الزوجين من أحد األقارب، وعلى وجه الخصوص األم سواء أكانت أم الزوج أو أم الزوجة. وقد أّدى 
شيوع هذا السلوك إلى ظهور بعض األمثال الشعبية المصّورة له ومنها على سبيل المثال المثل الشعبي 
المشكالت  تفاقم  إلى  التدخل  ذلك  يؤدي  وقد  السماء«.  من  نجمة  كانت  ولو  »الحما عمى  القائل: 
الزوجية؛  الحياة  الزوجين وانتقالها إلى األهل، ما يسمح بمزيد من تدخل األقارب في  الزوجية بين 
وتبلور الصراع األَسري بين عائلة الزوج وأقاربه وعائلة الزوجة وأقاربها. فكل طرف سيجد نفسه متحيِّزًا 
ابنته، وبالتالي يتحول األمر من خالف بين الزوجين إلى صراع عائلي ال يمكن احتواؤه، أو  البنه أو 
السيطرة عليه، وقد يؤدي في الغالب إلى التصدع األَسري والطالق. وفي هذا اإلطار، تؤكد العديد من 
الدراسات أنَّ »تدخل األهل في الحياة الزوجية« يعتبر من األسباب الرئيسية المؤدية إلى الطالق في 
المنطقة الخليجية. وفي هذا السياق، توصلت إحدى الدراسات في المجتمع السعودي إلى أنَّ “تدخل 
األهل في الحياة الزوجية« احتل المرتبة الثانية كسبب من األسباب المؤدية إلى الطالق. وفي دراسة 
أخرى عن قضايا الزواج في الكويت )٢٠٠٢(، تبيَّن أنَّ »تدخل األهل« احتل المرتبة الثالثة من مسبِّبات 
الطالق. وأشارت دراسة إحصائية لحاالت الطالق، قدمها صندوق الزواج عام ٢٠٠٠ أنَّ 66,٢٪ من حاالت 
الطالق كانت بسبب »تدخل األهل”. ووفًقا لدراسٍة طرحت ٣٠٠ سؤال على مطلق ومطلقة في منطقة 
الخليج حول أسباب طالقهم، اتَّضح أنَّ »تدخل األهل« في شؤون الزوجين وقراراتهما جاء في المرتبة 
الثانية بنسبة ٢٢,4٪، في حين أظهرت دراسة تحليلية أخرى لـ44٠ حالة زواج خليجي من أجنبيات عام 
٢٠٠١ ركزت على أسباب ارتباطهم بأجنبية، فجاءت إجابة ١١٢ حالة منهم أنَّ زواجهم من أجنبيات كان 

هروبًا وتفاديًا لتدخل األهل في حياتهم الزوجية )السيف، ١4١٠هـ/١٩8٩م، ص: ٢6٠(.

كما يمكن اإلشارة إلى أنَّ تدخل األهل في الحياة الزواجية ازدادت وتيرته في العقود الماضية وارتبط، 
على وجه الخصوص، باستمرار المرأة في التعليم بعد زواجها، وبعملها وبالدخل الشهري الذي تتقاضاه 
من عملها؛ وبسبب ذلك، باتت عقود الزواج تحتوي على بنود تحّدد حقوق الزوجين وتمنع من ظهور 

أية خالفات الحقة حول تلك األمور، وتتيح للمرأة االستفادة من الحقوق المستجدة المتاحة لها.

3.١.2 برامج التواصل االجتماعي 

ترتب على االنهماك في استخدام وسائل التواصل االجتماعي في األسرة الخليجية واإلبحار في عالم 
الجماعات االفتراضية، ومالحقة المستجدات انصراف بعض األزواج عن االهتمام بالطرف اآلخر بالشكل 

المشاركة  أو  العاطفية  الحاجات  إشباع  أو  بالمظهر  االهتمام  في  ذلك  كان  سواًء  والمثالي  الفاعل 
االجتماعي، ظهرت  التواصل  استخدام وسائل  األَسرية. وبسبب  المشكالت  األسرة، وحل  قرارات  في 
على بعض األزواج أنماط من السلوكات غير المرغوبة فيما يخص الحوار مع الشريك واإلنصات له. 
وبسبب استخدام وسائل التواصل االجتماعي واالندماج بالحديث، والحوار مع الجماعات االفتراضية، 
الترفيه والتسلية ومالحقة األحداث والمستجدات، انصرف بعض االزواج عن االهتمام  والبحث عن 
باألوالد بالشكل الفاعل والمثالي فيما يخص الجانب التربوي والتعليمي والترفيهي والصحي ألوالدهم 
)السيف، ١4٣6هـ/١٩86م، ص: ٢56(. ونشأت آثار سلبية عن التوسع في استخدام وسائل التواصل 
فظهرت  الجنسين،  بين  المباشر  بالتواصل  وسمحت  مصراعيه،  على  الباب  فتحت  التي  االجتماعي 
األخيرة،  السنوات  في  أجريت،  وقد  السابق.  في  معروفة  تكن  لم  والعالقات  السلوكات  من  أنماط 
العديد من الدراسات والتقارير االجتماعية التي وثقت، بشكٍل أو بآخر، التأثير السلبي لوسائل التواصل 

.)Almaaref, N.D( االجتماعي في األسرة بجوانبها المختلفة

4.١.2 التباين االجتماعي واالقتصادي

ينعكس المستوى االقتصادي واالجتماعي لكال الزوجين على تنشئتهما وتحديد اتجاهاتهما من الزواج، 
منذ  يحدد  مرجعيًا  إطاًرا  األَسرية  الخبرات  تمثل  إذ  الزوجية  المعاملة  وأساليب  للمهام  وإدراكهما 
البداية اختيارهما الزواجي، وإدراكهما لقيمة الحياة الزوجية. وتعّد المعامالت االقتصادية من العوامل 
االقتصادية  الحياة  إدراك  على  منهما  كل  قدرة  مدى  على  يعتمد  الذي  الزواج  استقرار  في  المهمة 
المشتركة، وتحديد األولويات، ويتوقف النجاح في تحقيق اإلشباع لحاجات كل منهما على مدى الرضا 
الذي يتمتع به كال الزوجين، وقدرتهما على مواجهة ما يعترضهما من صعوبات مادية )محجوب، 65، 

 .)١٩٩8

وقد تحدث خالفات داخل األسرة بسبب الوضع المادي للزوجين، فقد أشارت إبراهيم )٢٠٠٢، ٢4( 
الزواجية  العالقة  في  سلبيًا  تأثيرًا  تؤثر  الزوجان  بها  يمر  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  أنَّ  إلى 
أكثر  الزوجين  تجعل  أنَّها  إلى  باإلضافة  الزوجين،  لكال  ونفسية  سلوكية،  اضطرابات  عنها  ينشأ  وقد 
المتعلقة بالدفء  الحياتية األخرى، فالمعاناة االقتصادية تؤثر في المشاعر الزوجية  تأثرًا بالضغوط 
الزوجي. ويؤكد كونجر  الزوجين وعدم استقرارهما  العالقة بين  والكراهية، وتؤثر بدورها في صفو 
وآخرون )Conger et al., 1992, 529( على أنَّ الضغوط االقتصادية لها تأثيرًا سلبيًا في الحياة بين 
الزوجين فتجعلهما أكثر تشاؤًما واكتئابًا وأقل استقراًرا انفعاليًا، وتتأثر بالتالي درجة توافقهما الزواجي.

ويُشير العامر )6٣، ٢٠٠٠( إلى أنَّ الخلفية األَسرية والثقافية لكال الزوجين قد تكون أهم أسباب سوء 
التوافق بينهما، خاصة في ظل ظهور وسائل اإلعالم الحديثة وانخفاض الوعي الثقافي األَسري لدى 
الزوجين. ومن هنا كان ال بد التأكيد على أهمية انتماء الزوجين إلى أصول ثقافية وأسرية متشابهة إذ 
إّن التباين في تلك الجوانب يصبح مصدًرا لكثير من الصراعات والخالفات الزواجية المؤدية بدورها 

إلى جو من المشاحنات والتوترات في العالقات الزواجية.

الزوجين  حياة  في  سلبًا  تؤثر  االجتماعية  العوامل  بعض  هناك  أنَّ  على   )٢٠٠٢( فهيم  كلير  وتؤكد 
مثل تدخل األقارب في حياة الزوجين وشؤونهما األَسرية، كما أّن مقارنة أحد الزوجين بين مستوى 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/380603
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حياته ومستوى أسرة الطرف اآلخر، أو مقارنة الزوج بين طريقة إدارة الزوجة للمنزل ومستوى طهيها 
بمستوى طهي أمه، أو شعور الزوجة بأنَّ زوجها ال يرعاها كما كان والدها يرعى أسرته. وقد يؤدي 
التوتر في العالقات الشخصية بين الزوجين. وتُضيف كلير فهيم أنَّ بعض المشكالت  كل ذلك إلى 
تؤدي إلى انهيار الحياة الزوجية وتصُدعها مثل الرتابة والملل التي تسبب خلو الحياة الزوجية من 
إلى مسرح  الزواج  وتحوِّل  تدريجيًا،  الزوجية  والعالقة  الحب  المتبادل، وجفاف  والحب  الحنان  جو 

للمشاحنات والخالفات الزوجية. 

والتنمية ذات  النفط  قبل  ما  لم تكن في مرحلة  االقتصادية  األبعاد  أنَّ  إلى  اإلشارة هنا  بد من  وال 
والمرأة  الرجل  أنَّ  يعني  الذي  الداخلي  الزواج  نمط  لغلبة  نظرًا  للزواج،  االختيار  في  كبرى  أهمية 
تعطى  واالقتصادية، ال  االجتماعية  الشريحة  لذات  ينتميان  األعم  الغالب  الزواج في  المقبلين على 
أهمية للعامل االقتصادي كمحدد للزواج. ومع هذا فإنَّ ذلك ال يعني أنَّ األغنياء من الذكور في سياق 
الحياة االجتماعية لدول المجلس فيما قبل النفط والتنمية ليس لديهم الفرصة أو القدرة على الزواج 
من خارج أطرهم األَسرية والقرابية. أما في مرحلة التنمية والتغيّر، فقد أخذت الفوارق االقتصادية 
تلعب دوًرا واضًحا في الزواج؛ فالمرأة تفضل الرجل الغني على الرجل الفقير ما لم يكن بالرجل الغني 
عيوب أخرى تنفي هذا التفضيل؛ والرجل يفضل المرأة الغنية ما لم يكن بها جوانب أخرى تفسد ميزة 
الغنى، وقد تبيَّن من البحوث العلمية أنَّ الرجال الذي ينتمون إلى عائالت عالية المكانة، وآباؤهم من 
األغنياء، يفضلون الزواج من فتيات آباؤهن من نفس المستوى المهني والطبقي واالقتصادي، وعندما 
يحاول األفراد الزواج من شركاء منتمين إلى طبقة اجتماعية عالية فإنَّ ذلك مؤشر على وجود نمط 
فائدة  الحصول على أفضل  األفراد من خالله  الذي يحاول   ،)Interclass( الطبقي التداخل  آخر هو 

.)Judith, 1983( ممكنة بالنسبة ألنفسهم وألبنائهم سواء على المستوى المادي أو االجتماعي

إذ  الحياة،  لشريك  االقتصادي  بالمستوى  اهتماًما  أكثر  اإلناث  أنَّ  العلمية  الدراسات  بعض  وتثبت 
إنَّهن أكثر تأكيًدا على مكانة الرجل ومهنته ودخله باعتبارها عوامل أساسية في اتخاذ قرار االختيار 
في  الحاسم  المعيار  يكون  أن  يجب  ال  وحده«  »الثراء  أنَّ  غير   ،)Rajceki & Rasmussen,1991(
االختيار الزواجي، فليس من الحكمة أن توافق الفتاة على الزواج من شاب لمجرد أنَّه يمتلك المال 
المنظور  ومن  األثرياء،  من  أنَّها  لمجرد  بفتاة  الشاب  يرتبط  أن  الحكمة  من  ليس  وبالمثل،  الوفير. 
اإلسالمي فإنَّ أقل الغنى هو »الكفاية« بمعنى أن يكون لدى الرجل ما يكفي لتكاليف الزواج واإلنفاق 
اإلسالم  إنَّ  بل  إليه،  ينتمون  الذي  المجتمع  كريمة وفق عموم  ليعيشوا حياة  واألبناء؛  الزوجة  على 
يشترط قدرة الرجل على اإلنفاق حتى يكون عقد الزواج صحيًحا. غير أنَّ غلبة الجوانب المادية على 
الحياة المعاصرة جعلت الناس يلهثون وراء المادة، وأصبحوا يقيِّمون األفراد حسب ما يمتلكونه من 
ثروة طائلة وليس حسب ما يكفي للمعيشة واالستغناء عن سؤال الناس. ومع تعاظم دور المادة في 
حياة الناس، أصبح الكثير من الرجال يفضلون المرأة الغنية، أو المرأة التي تعمل في وظيفة تتيح لها 
 Brown( الكسب المالي وبالتالي تساهم في نفقات المعيشة، كما أنَّ اإلناث يفضلن الرجل األكثر ثراء
et al., 1996(. وتجدر اإلشارة إلى أنَّ هذه التوجهات المادية الصرفة تتنافى مع الثقافة السائدة في 
المجتمعات اإلسالمية، باعتبار أنَّ الزوج هو المسؤول ثقافيًا وشرعيًا عن اإلنفاق. وفي واقع األمر، فإنَّ 
الغنى الوراثي للمرأة يجعلها محل تفضيل الكثير من الرجال خاصة هؤالء الذين يريدون الحصول على 
الثروة بسهولة، رغم أنَّه ال يجوز للرجل أن يأخذ شيئًا من مال المرأة إال ما تعطيه له عن طيب نفس. 

والرجل المتكامل مع الثقافة االجتماعية السائدة ال يفضل المرأة لمجرد أنَّها ذات مال، إذ ال يجب أن 
يكون المال هو المسوغ الوحيد للزواج من امرأة، إذ األفضلية للمرأة العفيفة والكريمة النفس التي 
تنفق من مالها على بيتها وال تمنن بإنفاقها. كما أنَّ المرأة الغنية الراغبة في الزواج عادة ما تتريَّث 

وتتأكَّد من أنَّ الرجل المتقدم للزواج منها ليس دافعه األول الطمع فيما لديها من مال وثروة.
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الفصل الثاني: أنماط الزواج 
يتناول هذا الفصل أنماط الزواج في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك األنماط التقليدية 
غير  الزواج  أنماط  ذلك  ويقابل   .)Polygamy( التعّددي  والزواج  األقارب  وزواج  المرتب  كالزواج 

التقليدية، كزواج المسيار، والزواج العرفي، والزواج المدني والزواج المختلط والزواج الحر.

ففي إطار ما سبقت اإلشارة إليه من التغيّرات االجتماعية واالقتصادية البنائية التي تعرّضت لها دول 
العالمية، ومن ثم  النفط واستثماره في األسواق  التعاون جميعها بال استثناء جراء اكتشاف  مجلس 
ه دول المجلس إلى توظيفه في تحديث أبنيتها االقتصادية واالجتماعية، ما أحدث نقلة جوهرية  توجَّ

في حياة تلك الدول. فقد أصبح من الممكن، إلى حد كبير، التفريق بين مرحلتين متمايزتين: 

أواًل، ما قبل اكتشاف البترول، أو ما قبل الستينيات من القرن الميالدي الماضي؛

االجتماعية  األبنية  تحديث  في  المالية  عوائده  وتوظيف  البترول  اكتشاف  بعد  ما  مرحلة  ثانيًا، 
واالقتصادية.

بكل  وارتبطت  التحديث.  أو  التغيّر  مقابل  في  االستقرار  قطباها  ثنائية  عن  الحديث  يمكن  وعليه، 
قطب من تلك الثنائية أنماط محددة من الزواج. ففي مرحلة ما قبل النفط والتنمية لدول المجلس 
استمرَّت ممارسات الزواج وفق النمط التقليدي الذي يغلب عليه الزواج المخطط له أو المرتَّب له 
)Preplanned Marriage(، إذ يلعب الوالدان أو والداهما الدور األكبر في تزويج األبناء واألحفاد، 
ذكوًرا وإناثًا. كما يغلب عليه النمط الداخلي )Endogenous Marriage( إذ يرتبط الزوجان بروابط 
قرابية مباشرة كأبناء العمومة أو أبناء الخؤولة، وغالبًا ما يتم الزواج في سن مبكرة، كما ينتشر الزواج 
أنماط  التحديث ظهور  ارتبط بمرحلة  المقابل  المزارعين. وفي  األثرياء وكبار  التعّددي خاصة لدى 
وممارسات للزواج تختلف نوعيًا عن تلك األنماط التي كانت سائدة في مرحلة ما قبل النفط والتنمية، 
بما في ذلك الزواج الخارجي )Exogenous Marriage( إذ ال يرتبط الزوجان برابطة أَسرية غير رابطة 
الزواج، ويتخذ الزوج قرار الزواج بنفسه، وغالبًا ما يتم الزواج في سن متأخرة، كما شهد مرحلة التغيّر 
والتحديث تالشي الزواج التعّددي »العلني«. وفي الوقت نفسه، ظهر نمط زواج المسيار الذي يمكن 
إبقاء  الزوجان على  يتفق  التعّددي »السري« حيث  الزواج  أنماط  اعتباره من أوجه عدة نمطًا من 
المختلطة  الزيجات  التحديث نمط  ارتبط بمرحلة  بها سواهما. كما  الزوجية سرية ال يعلم  العالقة 
والذي يقابله نمط الزيجات المتجانسة كان سائًدا في مرحلة ما قبل النفط والتنمية ويتميز بالتجانس 
البعد  في  خاصة  بالتباين  المختلطة  الزيجات  تتميز  حين  في  المعيشي؛  والتجانس  القبلي/العرقي 

القبلي والعرقي، أو في اعتبارات المواطنة والجنسية. 

وفيما يلي وصف ألبرز تلك األنماط مع التركيز على واقع تلك األنماط في دول مجلس التعاون.

2.١ األنماط التقليدية للزواج 

لعل أبرز األنماط التقليدية للزواج ما يتمثل في كل من الزواج القرابي والزواج التعّددي، وفيما يلي 
رصد لواقع هذين النمطين في دول مجلس التعاون الخليجي.

١.2.١ زواج األقارب

زواج األقارب ويطلق عليه أيًضا الزواج الداخلي أو الزواجي اللحمي هو ذلك الزواج الذي يكون طرفاه، 
الزوج والزوجة، مرتبطين ببعضهما برابطة الدم، كأبناء العمومة أو أبناء الخؤولة. وهذا الزواج منتشر 
عالميًا وإن بدرجات متفاوتة إذ ترتفع ظاهرة زواج األقارب في بلدان الشرق األوسط وآسيا على وجه 
الخصوص، بينما تنخفض نسبيًا في أوروبا واألمريكيتين وأستراليا، وتتركَّز الظاهرة في المهاجرين من 
الدول التي تنتشر فيها ظاهرة الزواج القرابي إلى تلك القارات كالباكستانيين المقيمين في بريطانيا، 
والمهاجرين من دول المغرب العربي إلى فرنسا على سبيل المثال. وتتراوح الزيجات بين األقارب 
في مجتمعات شمال أفريقيا وغرب آسيا وجنوب الهند، ما بين ٢٠ إلى 5٠ في المائة من الزيجات 
جميعها، ومن بين الزيجات بين األقارب، تمثل الزيجات من ابن العم األول ما يقرب من ثلث جميع 

 .)Bittles, 2011; Tadmouri, 2009, P:17( حاالت الزواج

الظاهرة  تشكل  الثقافات،  بعض  ففي  واجتماعية.  ثقافية  عوامل  إلى  األقارب  زواج  ظاهرة  وتعود 
األسرة من  ملكية  على  للمحافظة  وسيلة  تعتبر  أخرى،  ثقافات  وفي  النسب؛  على  للحفاظ  وسيلة 
الوقت  وفي  الزراعية.  األراضي  ملكية  خاصة  األسرة  محيط  عن  الثروة  وخروج  والتشتت  التوزع 
تلك  في  الحضرية  بالمناطق  مقارنة  الريفية  المناطق  في  أكبر  بصورة  الظاهرة  تنتشر  الحاضر، 
المجتمعات التي تشهد ظاهرة الزواج القرابي. وفي العقود الزمنية المتأخرة، تشهد ظاهرة الزواج 
أبرزها  من  يأتي  عدة  عوامل  إلى  ذلك  ويعود  البلدان،  من  العديد  في  ملموًسا  انخفاًضا  القرابي 
زيادة المستوى التعليمي للمرأة، وتحّول نمط األسرة من الممتد إلى النووي، والهجرة من المناطق 
الريفية إلى المناطق الحضرية، وتحّسن الوضع االجتماعي واالقتصادي لألَسر، وزيادة مشاركة المرأة 
في القوة العاملة في القطاعات الرسمية، وانخفاض معدالت الخصوبة، الذي يؤدي بالضرورة إلى 
عدد أقل من أبناء العمومة المتاحين للزواج، إضافة إلى زيادة الوعي باآلثار السلبية لزواج األقارب 
 Koc, 2008,( األسرة  أمراض موروثة في  فيها  يوجد  التي  الحاالت  األطفال، خاصة في  على صحة 
PP:137-48(. فقد أصبح معروفًا من خالل العديد من الدراسات صلة الزواج القرابي بظهور أمراض 
وراثية عدة )Al-jazirah، ٢٠٠٠(، والمشكالت الصحية كحاالت اإلعاقة على سبيل المثال. ولذا فقد 
اتخذت بعض الدول التي ينتشر فيها الزواج القرابي بعض اآلليات الوقائية للحد من انتشار األمراض 
على  للمقبلين  الطبي  الفحص  الخليجية  الدول  فرضت  فقد  الخليج،  دول  مستوى  وعلى  الوراثية. 
الزواج، وجعلته أحد مستلزمات عقد القران، وهو إجراء ملزم لدى بعض الدول كقطر والسعودية، 
ولكنه ال يمنع حدوث الزواج في حالة أثبتت التحاليل إمكانية وجود أمراض وراثية أو إعاقة، إذ يترك 

القرار بيد المقبلين على الزواج. 

ويشيع في األدبيات ذات العالقة قياس ظاهرة الزواج القرابي من خالل مقياسين، هما نسبة الزواج 
القرابي إلى إجمالي الزيجات، ومعامل الزواج القرابي )Inbreeding Coefficient or F( الذي يقيس 
 Medicinenet,( نسبة احتمال تلقي الشخص ذي الجينات المتطابقة تلك الجينات من سلف واحد
N.D(. وتبلغ قيمة معامل زواج األقارب )F( ٠,٠١56 كما هو الشأن في الزيجات المعروفة بالزواج 
األقارب  المجتمعات، يصل معامل زواج  والثانية. وفي بعض  األولى  الدرجة  العمومة من  أبناء  بين 
أقصى درجاته أي ٠,١٢5 )F=٠.١٢5( كما في المجتمعات العربية التي يشكل فيها الزواج بين أبناء 
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العمومة من الدرجة األولى والثانية نمطًا ثقافيًا، وكذلك هو الحال في جنوب الهند، حيث يسود في 
.)Hamamy, 2012( تلك المناطق الزواج القرابي بين أبناء وبنات العم

ولمعرفة واقع الزواج القرابي في دول المجلس، سيتم أدناه عرض البيانات التي تقارن بين تلك الدول 
المجلس  القرابي في كل دولة من دول  الزواج  التي تركز على وضع  التحليالت  من جانب، وعرض 
الست من جانب آخر، وذلك من خالل البيانات والدراسات التي أمكن الوقوف عليها والتي ظهرت 

خالل الفترة ١٩7٩-٢٠١٠.

ففيما يخص بيانات المقارنة بين الدول، فتم إعداد الشكلين رقم ١ و٢ الواردين أدناه، اللذين يحتويان 
على بيانات متوسط نسبة الزواج القرابي ومتوسط معامل الزواج القرابي، حيث احتُِسب المتوسط 
من واقع نسب الزواج القرابي ومعامل الزواج القرابي التي انتهت إليها الدراسات عن دول الخليج 

التي ظهرت خالل ثمانينيات القرن الماضي وحتى العقد األول من القرن الحالي.

الشكل رقم ١ نسبة الزواج القرابي

٣٦٫٢١

٤٧٫٢٥

٣٥٫٨ ٣٤٫٣٥

٢٨٫٠٣

٥٠

٤٥

٤٠

٣٥

٣٠

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

٠
اإلماراتالسعوديةقطرع�نالكويتالبحرين

٣٣٫٧٧

وبالتمعن في الشكل أعاله، يالحظ تفاوت متوسط الزواج القرابي بين دول الخليج إذ بلغ أدناه في 
حالة البحرين بمتوسط بلغ ٢8,٠٣٪ إلى 47,٢5٪ كما هو الحال في قطر. وفي حين يتقارب المتوسطان 
بالنسبة لإلمارات والكويت بمتوسط بلغ ٣٣,77٪ و٣4,٣5٪ على التوالي، فإنَّ الحال كذلك مع ُعمان 
والسعودية من حيث تقارب نسبتيهما حيث بلغت النسبة لهما على التوالي ٣5,8٪ و٣6,١٢٪. وفي 
ضوء ذلك، يمكن القول إلى حد ما إنَّ الزواج القرابي في دول المجلس يشكل ما ال يقل عن ثلث 

الزيجات في تلك الدول خالل ١٩8٠-٢٠١٠. 

الشكل رقم 2 معامل الزواج القرابي

٠٫٠٦٢٥

٠٫٠٢١٥
٠٫٠٣٠٢

٠٫٠١٩٧ ٠٫٠١٩٦
٠٫٠١٠٧

٠٫٠٧٠٠

٠٫٠٦٠٠

٠٫٠٥٠٠

٠٫٠٤٠٠

٠٫٠٣٠٠

٠٫٠٢٠٠

٠٫٠١٠٠

٠٫٠٠٠٠
اإلماراتالسعوديةقطرع�نالكويتالبحرين

دول  بين  كبير  تفاوت  وجود  الشكل  من  يتضح  أعاله،  الوارد  القرابي  الزواج  بمعامل  يتعلق  وفيما 

البحرين بقيمة مقدارها ٠,١٠7، ويصل أعاله في  المعامل؛ حيث يبلغ أدناه في  المجلس في هذا 

اإلمارات بمعامل بلغ ٠,٠6٢5. وباستثناء البحرين، فإنَّ قيم المعامل تعكس انتشار الزواج القرابي من 

الدرجة األولى والثانية في دول الخليج الخمس، فالقيم جميعها تجاوزت القيمة ٠,٠١56.

وإللقاء مزيد من الضوء على تطّور ظاهرة الزواج القرابي في دول الخليج، سيتم أدناه استعراض نسبة 

ومعامل الزواج القرابي لكل دولة على حدة في ضوء نتائج الدراسات التي توفرت حول الموضوع. 

البحرين

الشكل رقم 3 نسبة ومعامل الزواج القرابي في البحرين

٥٠٫٠٠
٤٠٫٠٠
٣٠٫٠٠
٢٠٫٠٠
١٠٫٠٠
٠٫٠٠

٠٫٠٢

٠٫٠١٥

٠٫٠١

٠٫٠٠٥

٠

٠٫٠١٦٦

١٩٨٩ ١٩٨٩ ٢٠٠٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ٢٠٠٩

٠٫٠١٥٢

٠٫٠٠٠٣

٤٥٫٥٠

٣١٫٨

٦٫٨

معامل الزواج القرا�نسبة الزواج القرا�

Al Arrayed, 1994, PP: 97-101; Al-( تناولت ثالث دراسات قياس الزواج القرابي في البحرين

Arrayed S, et al., 2012; PP:313-910; Al-Naser, 1994(، هي كل من المسح الصحي لألطفال، 

ومسح النساء المتزوجات، ومسح األطفال حديثي الوالدة. ويبرز الرسمان البيانيان أعاله بيانات الزواج 

على  و8,٣١٪   ٪45,5 بالًغا  القرابي  الزواج  نسبة  أظهرتا   ١٩8٩ عام  الصادرتان  فالدراستان  القرابي. 

ر مسح حديثي الوالدة للعام ٢٠٠٩ نسبة الزواج القرابي بـ6,8٪، وهو ما يعني أنَّ  التوالي. بينما قدَّ

نسبة الزواج القرابي قد انخفضت في البحرين خالل األعوام العشرين الممتدة من ١٩8٩ إلى ٢٠٠٩ 

المعامل قد بلغ  القرابي، فيوضح الشكل أعاله أنَّ هذا  الزواج  بنحو ٣8٪ تقريبًا. وبالنسبة لمعامل 

للعام ١٩8٩ حسب الدراستين نحو ٠,٠١66 و٠,٠١5٢، وانخفض ليصل إلى ٠,٠٠٠٣ في العام ٢٠٠٩، 

مؤكًدا اتجاه الزواج القرابي في البحرين نحو االنخفاض. وتتفق تلك النتيجة مع ما انتهت إليه دراسة 
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العريض والحمامي )٢٠١٢( إذ تؤكد الدراسة أنَّ معدالت زواج أوالد العم األول )الزواج القرابي من 
الدرجة األولى( في البحرين قد انخفضت على مدى العقد األول من القرن الميالدي الحالي من ٢4٪ 
إلى حوالي 7٪. وربما يعود هذا االنخفاض إلى حمالت التوعية الصحية بمخاطر الزواج القرابي من 
جهة، وكذلك إلى ارتفاع معدالت التحديث بما في ذلك اتجاهات التحضر والتعليم وعمل المرأة في 

البحرين.

الكويت

Al-Awadi et al., 1986, PP: 384388; El-Alfi et al., 1969, PP: 227-( تناولت ثالث دراسات
Radovanovic et al.,1999, PP:206-210 ,231( قياس الزواج القرابي في الكويت، األولى عيِّنتها 
المرضى المنومون بمستشفى الوالدة في العام ١٩6٩، والثانية أجريت على مراجعي الطب النسائي 
والوالدة في العام ١٩85. أما الثالثة فتمثلت في المسح األَسري الذي شمل مدينتي الكويت و الجهراء 

في الفترة من ١٩٩6 إلى ١٩٩7.

الشكل رقم 4 نسبة ومعامل الزواج القرابي في الكويت

نسبة الزواج القرا�

مدينة الجهراء

معامل الزواج القرا�

٣٨٫٤

٠٫٠١٧٤
٠٫٠٢١٩

٠٫٠١٣٩
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مدينة الكويت

١٩٩٦
الكويت ككل
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الكويت ككل

١٩٩٦

مدينة الجهراء
١٩٩٦

مدينة الكويت
١٩٩٦

الكويت ككل
١٩٨٣

الكويت ككل
١٩٩٦

٤٢٫٢٥٠
٤٠

٣٠
٢٠
١٠
٠

٠٫٠٣

٠٫٠٢٥

٠٫٠٢

٠٫٠١٥

٠٫٠١

٠٫٠٠٥

٠

وحسب الرسوم البيانية أعاله، فقد وصل معدل الزواج القرابي على مستوى الكويت للعام ١٩6٩ إلى 
نسبة ٣8,4٪، وخالل خمس عشرة سنة، هبطت النسبة لتصل عام ١٩8٣ إلى ٣4,٣، أي بانخفاض بلغ 
4,١٪. ويمكن أن يستدل من ذلك أنَّ ظاهرة الزواج القرابي في الكويت آخذة في االنخفاض مع مرور 
الزمن. أما وفًقا لبيانات المسح األَسري الُمجرى على مدينتي الكويت والجهراء لعام ١٩٩6، فقد بلغ 
الزواج القرابي لمدينة الكويت نسبة ٢٢,5٪، في حين بلغ بالنسبة للجهراء 4٢,٢٪، أي ضعف النسبة 
الخاصة بمدينة الكويت؛ ويمكن أن يفهم ذلك التباين الكبير بين مدينتي الكويت والجهراء في ضوء 
كونها  الكويت،  مدينة  التحّضر في  ارتفاع درجة  يكون  أن  المتوقع  الريفية. فمن  الحضرية  الفروق 

عاصمة الدولة، أّدى إلى انخفاض نسبة الزواج القرابي مقارنة بمدنية الجهراء.

مستوى  على  بلغ  قد  المعامل  هذا  أنَّ  أعاله  الشكل  يوضح  القرابي،  الزواج  بمعامل  يتعلق  وفيما 
الكويت للعام ١٩8٩ نحو ٠,٠١74 وارتفع هذا المعامل عام ١٩8٣ ليصل إلى ٠,٠٢١٩، وهو ما يؤكد 
لمدينتي  القرابي  الزواج  معامل  يخص  وفيما  كبير.  حد  إلى  األول  النوع  في  القرابي  الزواج  تركز 
الكويت والجهراء، فقد بلغ المعدل لكل منهما ٠,٠١٣٩ و٠,٠٢5١ على التوالي، وهو ما يؤكد على أنَّ 
الزواج القرابي من النوع األول أكثر انتشاًرا في مدينة الجهراء مقارنة بمدينة الكويت، ما قد يؤكد 

على أهمية األخذ في االعتبار بالفروق الحضرية الريفية بين مدينة الكويت ومدينة الجهراء. فالزواج 
القرابي أكثر انتشاًرا في البيئات الريفية منه في البيئات الحضرية.

سلطنة ُعمان

الشكل رقم 5 نسبة ومعامل الزواج القرابي في ُعمان

معامل الزواج القرا�نسبة الزواج القرا�

١٩٩٧-١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٧-٢٠٠٠١٩٩٤ ١٩٩٥ ٢٠٠٠

٣٣

٣٨٫٥

٣٥٫٩٠٠٫٠١٦٩ ٠٫٠١٨
٠٫٠٢٤١ ٤٠٫٠٠

٣٨٫٠٠

٣٦٫٠٠

٣٤٫٠٠

٣٢٫٠٠

٣٠٫٠٠

٠٫٠٣

٠٫٠٢

٠٫٠١

٠

تناولت دراستان )Rajab & Patton, 2000, PP:321-326; Islam, 2012, PP: 571-94( قياس الزواج 
القرابي في سلطنة ُعمان، األولى عيِّنتها مراجعو مستشفى الوالدة خالل الفترة ١٩٩4-١٩٩7، ومراجعو 
المراكز الصحية في العام ١٩٩5. أما الثانية فتمثلت في المسح األَسري الذي جرى تنفيذه عام ٢٠٠٠، 

والدراسات الثالث جميعها على مستوى السلطنة. 

وحسب البيانات الواردة في الرسوم البيانية أعاله، فقد بلغ الزواج القرابي على مستوى سلطنة ُعمان 
خالل الفترة ١٩٩4-١٩٩7 نسبة ٣5,٩٠٪. أما دراسة المراكز الصحية للعام ١٩٩5، فقد تبيَّن منها أنَّ 
نسبة   ٢٠٠٠ للعام  القرابي  الزواج  أظهر  فقد  الثالثة  الدراسة  أما   .٪٣٣ بلغت  القرابي  الزواج  نسبة 

٣8,5٪، وهو ما قد يفهم منه أنَّ الزواج القرابي في سلطنة ُعمان آخذ في االرتفاع مع مرور الزمن.

وفيما يتعلق بمعامل الزواج القرابي، يوضح الشكل أعاله أنَّ هذا المعامل قد بلغ على مستوى سلطنة 
ثم واصل  نحو ٠,٠١8،  عام ١٩٩5  ليصل  ارتفع  ثم  نحو ٠,٠١6٩،  الفترة ١٩٩4-١٩٩7م  ُعمان خالل 
ارتفاعه ليصل ذروته في ُعمان عام ٢٠٠٠ لما يساوي ٠,٠٢4١. وتؤكد تلك النتائج أنَّ الزواج القرابي 

في ُعمان يغلب عليه نمط الزواج القرابي من النوع األول، أي الزواج من ابن العم المباشر.

وتشير دراسة إسالم )٢٠١٢( أنَّ الزيجات القرابية في ُعمان ستظل عموًما مستقرة في المستقبل أو 
ستنخفض بمعدل بطيء. 

قطر

 )Bener & Alali, 2006; PP: 239-246; Sandridge et al., 2010, PP:59-82( تناولت دراستان
قياس الزواج القرابي في دولة قطر، األولى عيِّنتها مراجعو المستشفى في العام ٢٠٠4م في الدوحة. 
أما الثانية فقد تمثلت في مسح أماكن العمل في الدوحة المنفذ عام ٢٠٠8. وحسب البيانات الواردة 
البيانية أدناه، بلغت نسبة الزواج القرابي على مستوى الدوحة خالل العام ٢٠٠4 نحو  في الرسوم 
44,5٪، وارتفعت هذه النسبة لتصل 5٠٪ عام ٢٠٠8 وربما يعني ذلك أنَّ الزواج القرابي في دولة قطر 

مستمر في االرتفاع مع مرور الزمن.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rajab%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10834296
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patton%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10834296
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Islam%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22317781
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الشكل رقم 6 نسبة ومعامل الزواج القرابي في قطر

معامل الزواج القرا� نسبة الزواج القرا�

٢٠٠٤

٤٤٫٥

٥٠٠٫٠٣٣٣
٠٫٠٢٧١

٢٠٠٤ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨

٥٢
٥٠
٤٨
٤٦
٤٤
٤٢
٤٠

٠٫٠٣

٠٫٠٣

٠٫٠٢

٠٫٠١

٠

وفيما يتعلق بمعامل الزواج القرابي، يوضح الشكل أعاله أنَّ هذا المعامل قد بلغ على مستوى دولة 
قطر ٠,٠٢7١ للعام ٢٠٠4، وارتفع ليصل إلى ٠,٠٣٣٣ للعام ٢٠٠8، وهو ما يؤكد أنَّ دولة قطر يسود 

فيها نمط الزواج القرابي من النوع األول أي الزواج من ابن العم المباشر.

السعودية

 Al-Abdulkareem AA et al., 1998, PP:75-83; Al-Husain et al., 1997;( تناولت تسع دراسات
PP:155-60; Chaleby et al., 1987, PP:547-549; El-Hazmi et al., 1995, PP:623-626. El-

 Mouzan et al., 2007, PP:1881-884; Saedi et al., 1989, PP:247–251; Swailem et al.,1988,
قياس   )PP: 57-69; Warsy et al., 2014, PP: 314-321; Zakzouk et al., 1993, PP: 40-43(
المملكة  على مستوى  الدراسات جاء  وبعض هذه  السعودية،  العربية  المملكة  في  القرابي  الزواج 
ككل، والبعض اآلخر تناول الظاهرة على مستوى مدن أو مناطق المملكة. وقد نفذت تلك الدراسات 
على عيِّنات متنوعة؛ فمنها ما قام على عيِّنات من مرتادي المستشفيات والمراكز الصحية، والمرضى 
الجامعات،  أو مسوح على طالب  األَسرية،  المسوح  على  اعتمد  ما  ومنها  بالمستشفيات،  المنّومين 
عن  المتوفرة  الدراسات  لكثرة  ونظرًا   .٢٠٠5 وحتى   ١٩7٩ من  الممتدة  للحقبة  تنتمي  وجميعها 
السعودية، فقد تم ترتيبها كما في الرسم البياني أعاله حسب الفترة الزمنية وحسب المناطق التي 
جمعت عنها تلك البيانات، بما يمّكن، إلى حد ما، من إجراء المقارنات حسب السنوات والمناطق 

كل ما كان ذلك ممكًنا. 

وبتسليط الضوء على نتائج المؤشر األول للزواج القرابي، نسبة الزواج القرابي، الواردة في الشكل 
رقم 7 أدناه، يالحظ أنَّ نسبة الزواج القرابي على مستوى المملكة قد بلغت ١8,٩٠٪ للعام ١٩8٠، 
فيما بلغت تلك النسبة إلجمالي المملكة بعد عشر سنوات أي في العام ١٩٩٠، نحو 4٠,6٪. وتبدو 
هذه النسبة األخيرة أقرب تصويرًا لواقع ظاهرة الزواج القرابي على مستوى المملكة، وذلك بالنظر 
لطبيعة العيِّنة وحجمها كونها قائمة على مسح أَسري لعيِّنة قوامها ٣٢١١ أسرة، في حين لم يتجاوز 
حجم العيِّنة في دراسة عام ١٩8٠ نحو ١4٣ زائرًا من زوار المستشفيات. كما أنَّ النتائج اآلتية تؤيد 
ذلك، فبتسليط الضوء على المدن والمناطق، يالحظ أنَّ نسبة الزواج القرابي في مدينة الرياض قد 
تراوحت ما بين ٣١,4٪ للعام ١٩86 إلى نحو 55٪ للعام ١٩8٠، وبلغ متوسط هذه النسبة للدراسات 
الست الخاصة بمدينة الرياض نحو 4٢,١٣ وهو ما يعني أّن أكثر من خمسي الزيجات التي حدثت 

في مدينة الرياض خالل الفترة ١٩8٠-٢٠٠5 تمثل زواجات قرابية.

أما المسح األَسري المجرى عام ١٩٩٠ على مستوى المناطق الرئيسة الخمس بالمملكة فقد بيَّن أنَّ 
نسبة الزواج الداخلي في تلك المناطق قد تراوحت ما بين ٣5,٣، ووصل في منطقة الحدود الشمالية 
الرئيسية الخمس وفًقا للمسح  المنطقة الشرقية، في حين بلغ متوسط المناطق  إلى 5٠٪ كما في 

المذكور نحو ٪4٢,٩5.

الشكل رقم 7 نسبة الزواج القرابي في السعودية

الجوف - ٢٠٠٤/٠٥

جازان - ٢٠٠٤/٠٥

عس� - ٢٠٠٤/٠٥

حائل - ٢٠٠٤/٠٥

ا�نطقة ال�قية - ٢٠٠٤/٠٥

مكة ا�كرمة - ٢٠٠٤/٠٥

الرياض - ٢٠٠٤/٠٥

الحدود الش�لية - ١٩٩٠/١٩٨٩

الدمام - ١٩٩٠/١٩٨٩

الوسطى - ١٩٩٠/١٩٨٩

الرياض - ١٩٩٠/١٩٨٩

الرياض - ١٩٨٣/٨٦

إج�� السعودية - ١٩٨٠

نسبة الزواج القرا�

٣١٫٣
٣٤٫٧

٢٩٫٠٠
٣٢٫٩

٢٨٫٤
٢٤٫٦

٢٨٫٢
٢٥٫١

٢٩٫٦
٣٣٫٣

٣٩٫٢
٣٢٫٤

٣٧٫٨
٤٢٫٣

٣٨٫٤
٣٥٫٣

٤٨٫١
٤٣٫٤

٥٠٫٠٠
٤٣٫٢

٤١٫٢
٤٥٫١

٤٠٫٦
٣١٫٤

٥٥
١٨٫٩٠

٦٠٫٠٠٥٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٢٠٫٠٠١٠٫٠٠٠٫٠٠

كذلك هو الحال فيما يتعلق بالمسح األَسري الذي جرى تنفيذه عام ٢٠٠5 في جميع مناطق المملكة 
الداخلي أدناها في منطقة حائل، بنسبة بلغت ٢5,١٪، في  الزواج  األربع عشرة، فقد بلغت نسبة 
حين بلغت أعالها بنسبة مقدارها 4٢,4٪ كما في منطقة الرياض. أما متوسط نسبة الزواج الداخلي 
للمناطق الثالث عشرة جميعها وفًقا للمسح ذاته، فقد بلغت ٣٢,78٪، وهو ما يعني أنَّ نحًوا من ثلث 

الزيجات في المملكة في العام ٢٠٠5 هي زيجات قرابية. 

وفيما يتعلق بنتائج المؤشر الثاني للزواج القرابي، أي معامل الزواج القرابي، الواردة في الشكل رقم 7 
أعاله، فيالحظ أنَّ قيمته قد بلغت على مستوى المملكة ٠,٠٠85 للعام ١٩8٠، فيما بلغ ذلك المعامل 
د واقع الزواج القرابي بشكل أدق على  إلجمالي المملكة، للعام ١٩٩٠، نحو ٠,٠٢4١، وهو ما قد يجسِّ
مستوى المملكة، وذلك في ضوء النتائج التالية عن مدن ومناطق المملكة. فبالنسبة لمدينة الرياض، 
بلغ متوسط معامل الزواج القرابي في الدراسات الست المتوفرة عن مدينة الرياض نحو ٠،٠٢٢٩، كما 
بلغ المعدل أدناه في دراسة عام ١٩٩٠ ليبلغ ٠,٠١74، بينما وصل ذروته عام ١٩8٠ مسجاًل ٠,٠٣٣. 
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وفيما يتعلق بالمسح األَسري للعام ١٩٩٠ الذي شمل المناطق الرئيسة الخمس بالمملكة إضافة إلى 
مدينتي الرياض والدمام، فقد بلغ متوسط معامل الزواج القرابي في ذلك المسح ٠,٠٢5٢، وبلغت 
أقل قيمة له في مدينة الرياض، بمعامل قدره ٠,٠١74، بينما أعلى قيمة له كانت في مدينة الدمام، 

بمعامل بلغ مقداره ٠,٠٣١٢.

وفيما يخص المسح األَسري الذي أجري على مناطق المملكة الثالثة عشر خالل الفترة ٢٠٠4-٢٠٠5، 
فقد بلغ متوسط المناطق في معامل الزواج القرابي ٠,٠١٩8، وانخفض المعامل ليصل في منطقة 

عسير ٠,٠١54، ويرتفع ليصل أعاله في منطقة الرياض بقيمة مقدارها ٠,٢65.

وعموًما فإنَّ هذه النتائج تؤكد على شيوع الزواج القرابي من النوع األول.

اإلمارات

الشكل رقم 8 نسبة ومعامل الزواج القرابي في اإلمارات

معامل الزواج القرا� نسبة الزواج القرا�

٣٨٫٠٠

٣٦٫٠٠

٣٤٫٠٠

٣٢٫٠٠

٣٠٫٠٠

٢٨٫٠٠

٠٫٠٣

٠٫٠٢

٠٫٠١

٠
الع� - ١٩٩٤/٩٥د� - 1994/95أبو ظبي - ٢٠١١الع� - ١٩٩٤/٩٥د� - ١٩٩٤/٩٥أبو ظبي - ٢٠١١

تناولت دراستان )Al-Gazali et al., 1997, PP:491-497; Srdjan et al., 2013( قياس الزواج القرابي 
في ثالث من اإلمارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، هي أبوظبي، دبي، والعين. تضمنت العيِّنة 
 )Premarital screening( األولى أفراًدا من الذين خضعوا لفحوص ما قبل الزواج في إمارة أبوظبي
والعين.  دبي  إمارتي  في  الصحية  المراكز  مستفيدي  من  فعيِّناتهما  والثالثة  الثانية  أما  ٢٠١١؛  عام 
وحسب البيانات الواردة في الرسوم البيانية أعاله، فقد بلغت نسبة الزواج القرابي إلمارة أبو ظبي 
٣١,٩٪ عام ٢٠١١، وازدادت هذه النسبة قلياًل فيما يخص إمارة دبي حيث بلغت نسبة الزواج القرابي 
في إمارة دبي ٣٢٪، بينما بلغت النسبة أعالها في إمارة العين لتصل إلى ٣7,4٪ للفترة ١٩٩4-١٩٩5؛ 
ويمكن أن يستدل من تلك البينات بشكل عام أنَّ الزواج القرابي في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

يشكل ما ال يقل عن ثلث إجمالي الزيجات.

وفيما يتعلق بمعامل الزواج القرابي، فيوضح الشكل أعاله أنَّ هذا المعامل تراوح ما بين ٠,٠١5٩ 
كما في إمارة دبي إلى ٠,٠٢45 كما في إمارة العين؛ وبلغ إلمارة أبو ظبي ٠,٠٢٢١. وعموًما فإنَّ هذه 
النتائج تشير إلى أنَّ الزواج القرابي في دولة اإلمارات العربية يغلب عليه نمط الزواج القرابي من 

النوع األول.

2.2.١ الزواج التعّددي

يعتبر تعّدد الزوجات )Polygamy( ممارسة قديمة، تقوم على تزوج الرجل بأكثر من امرأة في وقت 
مثل  المسيحية  الطوائف  وبعض  كاإلسالم  األديان  بعض  في  ومباحة  جائزة  ممارسة  وتعتبر  واحد، 

المورمونية، في حين تحرمها بعض الثقافات واألديان األخرى. وفي العصر الحديث، تبيح قوانين بعض 
الدول تعّدد الزوجات، بينما تحظره قوانين دول أخرى بل وتعاقب عليه بعقوبات قد تصل للسجن. 
ويختلف العدد المسموح به من الزوجات من ثقافة ألخرى: ففي حين قيّد اإلسالم العدد المسموح به 
من الزوجات بأربع، فقد يتجاوز هذا العدد ذلك بكثير كما لدى طائفة المورمون بالواليات المتحدة 
وبعض الدول األفريقية. كما يختلف انتشار تعّدد الزوجات حول العالم بحسب الثقافة والمفاهيم 
التقليدية السائدة، وتنتشر هذه الممارسة في القارة األفريقية أكثر من أي قارة أخرى خصوًصا في 

.)Wikipedia, N.D; Clignet, 1970, P:17( منطقة غرب أفريقيا

ووفًقا لألمم المتحدة )٢٠١٢(، ال يزال تعّدد الزواجات سائًدا في العديد من البلدان. وعلى الصعيد 
الوطني، يعتبر تعّدد الزواجات قانونيًا أو أمرًا مقبواًل بصفة عامة في ٣٣ دولة، منها ٢5 دولة أفريقية، 
ويعتبر  السكان  لدى جزء من  أمر مقبول  الزوجات  تعّدد  فإنَّ  ذلك،  إلى  آسيوية. وإضافة  و7 دول 
المسوح  وحسب  آسيا.  في  و٢١  أفريقيا  في  منها   ١8 دولة،   4١ في  الناس  بعض  لدى  قانونيًا  أمرًا 
الديموغرافية والصحية التي جرى تنفيذها خالل الفترة )٢٠٠٠-٢٠١٠( في ست وعشرين دولة لديها 
بيانات عن تعّدد الزوجات، فقد تبين أنَّه ما بين ١٠٪ إلى 5٣٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن 

.)U.N, 2011( بين ١5 و4٩ سنة، ألزواجهن زوجات أخريات

وباستثناء الجمهورية العربية التونسية، فإنَّ تعّدد الزوجات مباح قانونيًا وشرعيًا في الدول العربية 
جميعها. وعلى مستوى دول الخليج الست، يبدو أنَّ هذه الظاهرة تنتشر فيها بصورة أكثر من بقية 
الدول العربية، وقد تنتشر بشكل أكثر وضوًحا لدى األَسر الحاكمة واألَسر الثرية في دول الخليج، ولكن 

ذلك ال يعني خلو الطبقات الفقيرة منها الظاهرة، خاصة في األجزاء الريفية.

ولمعرفة واقع ظاهرة تعّدد الزوجات، فقد تم إعداد الجدولين أدناه رقم ٣ ورقم 4 اللذين يحتويان 
عدد  حسب  التعاون  مجلس  دول  ببعض  والوافدين  المواطنين  لدى  الزواج  حاالت  إجمالي  على 
الزوجات بالعصمة للسنوات ٢٠١٠-٢٠١5، التي يمكن توظيفها لمعرفة واقع تعّدد الزوجات في كل 
من البحرين والكويت وقطر فقط إذ ال تتوفر تلك البيانات عن بقية الدول الثالث )اإلمارات العربية 
المتحدة، وُعمان، والمملكة العربية السعودية(. ووفًقا لمصدر البيانات أي المركز اإلحصائي الخليجي، 
فقد تم تصنيف متغيّر »عدد الزوجات بالعصمة« في أربع فئات تترواح من صفر بمعنى أنَّ الزوج 
لم يكن لديه زوجة بالعصمة قبل زواجه الحالي إلى ٣ زوجات، أي أنَّ لديه قبل زواجه الحالي ثالث 

زوجات، ما يعني أنَّه بزواجه الحالي يكون لديه أربع زوجات.

وبالنظر إلى الجدول رقم ٣ الخاص بالمواطنين، يمكن القول عموًما إنَّ الزواج التعّددي أكثر انتشاًرا 
في الكويت، ثم قطر، فالبحرين، فقد بلغ متوسط األزواج ممن لديهم زوجة واحدة فأكثر في العصمة 

خالل السنوات ٢٠١٠-٢٠١5 نسبة 8,١٣٪ و7,88٪ و5,١6٪ على التوالي. 

وبالتركيز على التباين حسب عدد الزوجات اللواتي بالعصمة، يالحظ بالنسبة للكويت، ارتفاع نسبة 
المعددين )أي من ليس لديهم زوجة سابقة(. فخالل السنوات ٢٠١٠-٢٠١5، تراوحت  األزواج غير 
نسبتهم ما بين ٩٠,١4 و٩٢,١4، في حين تراوحت نسبة من لديه زوجة واحدة في العصمة خالل 
العصمة، إذ  الزوجات في  بارتفاع عدد  النسبة في االنخفاض  الفترة ذاتها بين 6,٣6 و8,7٣؛ وتأخذ 
تتراوح في حالة األزواج الذين لديهم زوجتان بالعصمة بين ٠,٩6 و٠,5٣، كما تراوحت بالنسبة لمن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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البيانات أنَّ الزواج  لديهم ثالث زوجات بالعصمة ما بين ٠,٠٩ و٠,٢١. ويمكن أن يستدل من تلك 
األحادي في الكويت هو النمط السائد؛ أما الزواج التعّددي فيظل ماثاًل وإن كان في حدود ضيقة، كما 

دين تنخفض مع ارتفاع عدد الزوجات الموجودة بعصمتهم. أنَّ نسبة األزواج المعدِّ

 الجدول رقم 3 توزيع حاالت الزواج ببعض دول مجلس التعاون حسب عدد الزوجات بالعصمة

20١0-20١5: المواطنون

السنة
عدد الزوجات 

بالعصمة
دولة الكويتدولة قطرمملكة البحرين

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

20١0

٠4٢46٩4,٠6١646٩٣,٩٩57٩٩٠,١4

١٢٣85,٢7٩75,54٩٢88,7٣

٢٢8٠,6٢7٠,4٠١٠٢٠,٩6

٣٢٠,٠4٢٠,١١١8٠,١7

45١4١٠٠١75٢١٠٠١٠6٢7١٠٠اإلجمالي

20١١

٠5548٩5,٩٢١776٩٣,57١٠68١٩١,٠٢

١٢٢4٣,87١١46,٠١٩٣٩8

٢١٢٠,٢١6٠,٣٢٩٠٠,77

٣٠٠,٠٠٢٠,١١٢4٠,٢١

5748١٠٠١8٩8١٠٠١١7٣5١٠٠اإلجمالي

20١2

٠5٩87٩4,٩٩١878٩١,48١٠٠6٢٩٢,7١

١٢884,57١6٣7,٩47٢٠6,6٣

٢٢5٠,4٠8٠,٣٩57٠,5٣

٣٣٠,٠54٠,١٩١4٠,١٣

6٣٠٣١٠٠٢٠5١٠٠١٠85١٠٠اإلجمالي

20١3

٠57١٣٩5,٠6١8٩٩٩١,65١٠٢٢7٩٢,٣5

١٢6٩4,48١6٢7,8٢7546,8١

٢٢5٠,4٢8٠,٣٩78٠,7٠

٣٣٠,٠5٣٠,١4١5٠,١4

6٠١٠١٠٠٢٠7٢١٠٠١١٠7١٠٠اإلجمالي

20١4

٠56٩5٩4,٢٩١88٣٩٠,7٠١٠١45٩٢,6٩

١٣٢45,٣6١758,4٣7٢66,6٣

٢١6٠,٢8١6 ٠,7764٠,58

٣5٠,٠8٢٠,١٠١٠٠,٠٩

6٠4٠١٠٠٢٠76١٠٠١٠٩45١٠٠اإلجمالي

السنة
عدد الزوجات 

بالعصمة
دولة الكويتدولة قطرمملكة البحرين

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

20١5

٠54١5٩4,7١8٩٩١,4٠١٠٢٢7٩٢,٣

١٢8٣4,٩5١647,٩٣7546,8١

٢١7٠,٣٠١١٠,5٣78٠,7٠

٣٢٠,٠٣٣٠,١4١5٠,١4

57١7١٠٠٢٠6٩١٠٠١١٠74١٠٠اإلجمالي
المصدر: المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وبالنسبة لقطر، يالحظ أيًضا ارتفاع نسبة األزواج غير المعددين )أي من ليس لديهم زوجة سابقة(. 
وخالل السنوات ٢٠١٠-٢٠١5 تراوحت نسبتهم ما بين ٩٠,7 و٩٣,٩5، في حين تراوحت نسبة من 
لديه زوجة واحدة في العصمة خالل الفترة ذاتها 5,54 و8,4٣، وتأخذ النسبة في االنخفاض بارتفاع 
عدد الزوجات في العصمة، إذ تتراوح في حالة األزواج الذين لديهم زوجتان بالعصمة بين ٠,٣٢ و7,٠. 

كما تراوحت بالنسبة لمن لديهم ثالث زوجات بالعصمة ما بين ٠,١٠ و٠,١٩.

دين )أي من ليس لديهم زوجة سابقة(. فخالل  بالنسبة للبحرين، ارتفعت نسبة األزواج غير المعدِّ
السنوات ٢٠١٠-٢٠١5، تراوحت نسبتهم ما بين ٩4,6 و٩5,٩٢، في حين تراوحت نسبة من لديه زوجة 
النسبة في االنخفاض بارتفاع عدد  الفترة ذاتها بين ٣,87 و5,٣6. وتأخذ  واحدة في العصمة خالل 
الزوجات في العصمة، إذ تتراوح في حالة األزواج الذين لديهم زوجتان بالعصمة بين ٠,٢١ و6٢,٠. 

كما تراوحت بالنسبة لمن لديهم ثالث زوجات بالعصمة ما بين صفر و٠,٠8. 

ويمكن أن يُستدل من تلك البيانات أنَّ الزواج األحادي هو النمط السائد في الدول الثالث. أما الزواج 
دين تنخفض مع ارتفاع  التعّددي فيظل ماثاًل، وإن كان في حدود ضيقة، كما أنَّ نسبة األزواج المعدِّ

عدد الزوجات الموجودة بعصمتهم.
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الجدول رقم 4 توزيع حاالت الزواج ببعض دول مجلس التعاون حسب عدد الزوجات بالعصمة: الوافدون

السنة
عدد الزوجات 

بالعصمة
دولة الكويتدولة قطرمملكة البحرين

20١0

٠٣٩78٩,٠١١١56٩4,٣٢87585,4١

١4٣٩,64675,47147١١٣,٩٩

٢6١,٣5٢٠,١6١8٠,5٣

٣٠٠,٠٠٠٠,٠٠٢٠,٠6

446١٠٠١٢٢١٠٠٣٣66١٠٠اإلجمالي

20١١

٠٩٠٩٩٢,٢8١٣٠٩٣,4١7544٩٢,85

١7٠7,١١٩١6,5٢55٩6,88

٢5٠,5١٠,٠٠٢٠٠,٢5

٣١٠,١١٠,٠7٢٠,٠٢

٩85١٠٠١٣٩5١٠٠8١٢5١٠٠اإلجمالي

20١2

٠١١٣8٩٠,6١١٣٢48٩,5٢٣٠7٩88,78

١١٠88,6٠١4٩١٠,٠7٣7٢١٠,7٣

٢٩٠,7٢5٠,٣4١5٠,4٣

٣١٠,٠8١٠,٠7٢٠,٠6

١٢56١٠٠١47٩١٠٠٣468١٠٠اإلجمالي

20١3

١١٣٢١,٩٠١4٠4٩٠,7٣58688,67

٢١٢68,67١٣٩8,٩٩4٣5١٠,76

٣6٠,4١٣٠,١٩٢٢٠,54

١٠٠,٠٠١٠,٠6١٠,٠٢

١45٣١٠٠١547١٠٠4٠44١٠٠اإلجمالي

20١4

١٣٢٢٢,8١4٢88٩,4٢٣6٩58٩,٢٣

٢١٠474,٢٩١6٢١٠,١44٢٠١٠,١4

٣٢,866٠,٣8٢٢٠,5٣

١١٠٠٠,٠٠١٠,٠64٠,١٠

١4٠١٠٠١5٩7١٠٠4١4١١٠٠اإلجمالي

20١5

١١١٣8٩٢,٠7١5٠6٩١,٠٠٣58688,67

٢٩٠7,٢8١4٢8,584٣5١٠,76

٣5٠,4٠7٠,4٢٢٢٠,54

١٣٠,٢4١٠٠٠,٠٠١٠,٠٢

١٢٣6١٠٠١655١٠٠4٠44١٠٠اإلجمالي

المصدر: المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أما الجدول رقم 4 فيعرض توزيع حاالت الزواج في الدول الثالث حسب عدد الزوجات بالعصمة لدى 
األزواج الوافدين. وال تختلف جوهريًا تلك النتائج عنها بالنسبة للمواطنين إذ يظهر الجدول أنَّ الزواج 
األحادي في أوساط الوافدين هو النمط السائد في الدول الثالث وخالل الفترات الزمنية نفسها. وبلغ 
و٪88,87   88,٢٠ نسبة  إلى ٢٠١5  من ٢٠١٠  الست  السنوات  األحادي خالل  الزواج  نسبة  متوسط 
و٩١,8١٪ لكل من البحرين والكويت وقطر على التوالي. كما أنَّ الزواج التعّددي في أوساط الوافدين 
دين من الوافدين تأخذ  يشكل ما نسبته في المتوسط ١١,8٠٪ فما دون من جانب، كما أنَّ نسبة المعدِّ
في االنخفاض بارتفاع عدد الزوجات بالعصمة. ويمكن أن يستدل من ذلك بأنَّ الوافدين في الدول 

الثالث أكثر مياًل للزواج التعّددي من مواطني تلك الدول.

2.2 األنماط غير التقليدية للزواج

تتعّدد األنماط غير التقليدية للزواج التي ظهرت محليًا وإقليميًا في الوقت الحاضر، ولعل أبرزها ما 
يُعرف بزواج المسيار والزواج العرفي وزواج المتعة والزواج المختلط. وسيتم تسليط الضوء هنا على 
تلك األنماط التي يتوفر عنها قدر ال بأس به من الدراسات، التي تمكن من رصد الواقع االجتماعي لها، 
كالزواج المختلط وزواج المسيار. فلحداثة بعض تلك األنماط من جانب وغياب االعتراف الشرعي 
والقانوني لبعضها، يالحظ غياب تلك االنماط في السجالت الرسمية، ما يصعب معه تقييم واقع تلك 

األنماط.

١.2.2 الزواج المختلط 

البارزة في علم اجتماع  يشكل الزواج المختلط )Heterogeneous Marriages( أحد الموضوعات 
األسرة إذ يركز هذا الفرع من علم االجتماع على وصف وتحليل نمط من أنماط التحّول من الزواج 
غير  الزيجات  في  ذلك  ويتمثل  المرجعية،  الجماعة  أو  األسرة  دائرة  خارج  من  الزواج  إلى  القرابي 
المتجانسة، سواء من حيث الدين أو العرق أو اللغة أو الطبقة االجتماعية أو الجنسية ونحو ذلك. 
ويمكن  االعتبارات،  تلك  المختلط حسب  الزواج  على  الضوء  يسلط  التقرير،  الفقرة من  وفي هذه 
تعريفه بأنَّه ذلك الزواج الذي يتم بين رجل وامرأة ال يتجانسان في أي من تلك االعتبارات المذكورة.

ومن المعلوم أنَّ الزواج المختلط بين األزواج المنتمين لجنسيات مختلفة ظاهرة ماثلة لدى سكان 
واالجتماعية  االقتصادية  للتحّوالت  نتيجة  وهو  الماضي،  القرن  ستينيات  منذ  التعاون  مجلس  دول 
والسياسية التي شهدتها منطقة الخليج العربي منذ ذلك الزمن، بما في ذلك اكتشاف البترول واستثماره 
بكميات تجارية هائلة، واستقالل عدة دول، وظهور كيانات سياسية جديدة. وهذا بالتحديد ما حّول 
دول مجلس التعاون قاطبة منذ ذلك الحين إلى مناطق جذب للهجرة، سواء كانت تلك الهجرة بينية 
بين دول المجلس نفسها كهجرة السعوديين بداية إلى الكويت مع مطلع ستينيات القرن الماضي، 
ثم إلى اإلمارات العربية المتحدة وقطر مع بداية سبعينيات القرن الماضي، أو هجرة الُعمانيين إلى 
السعودية خالل تلك الحقبة أيًضا، أو كانت تلك الهجرة دولية سواء من داخل العالم العربي أو من 
خارجه. ومع استمرار المهاجرين في العيش في تلك الدول وتكيّفهم مع األوضاع المحلية واندماجهم 

مع سكانها، برزت ظاهرة الزواج المختلط كأحد المالمح االجتماعية لذلك االندماج. 
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ر ظاهرة الزيجات المختلطة من منظورات ثقافية، كتلك المتمثلة في إقدام الزوج  ويمكن أن تفسَّ
من دولة مجاورة على الزواج من امرأة من ذات القبيلة ولكنها تنتمي من حيث الجنسية لجنسية 
الدولة المجاورة، كالزوج الكويتي المنتمي لقبيلة مطير على سبيل المثال المتزوج من فتاة سعودية 
من قبيلة مطير، أو الزوجة القطرية المنتمية لقبيلة العجمان المتزوجة من زوج سعودي من ذات 
القبيلة. فالزوجان، وإن اختلفا من حيث الجنسية، إال أنَّهما متجانسان من حيث االعتبارات القبلية. 
ويكثر هذا النمط من الجنسيات في المناطق الحدودية التي تفصل دول الخيلج العربي الست عن 
بعضها البعض. فالحدود السياسية بين تلك الدول لم تحل دون استمرار عالقات الزواج والتصاهر بين 
أفراد القبيلة الواحدة رغم وجود تلك الحدود، ولذا أطلقت بعض الدراسات )DIFI, 2018( على هذا 

 .)Cross-national marrriage( »النمط من الزواج »الزواج العابر للحدود

ر تلك الزيجات من منظورات اقتصادية، كإقدام بعض الشباب على الزواج من نساء  ويمكن أن تفسَّ
من جنسيات أخرى، تجنبًا للتبعات المالية المترتبة على الزواج من مواطنة، خاصة في الدول التي 
الزواج. ويدخل ضمن  المرتبط بعادات  التفاخري  المهور واالستهالك  المغاالة في  تبرز فيها ظاهرة 
ذلك، إلى حد كبير، زيجات الذكور الخليجيين من األقطار العربية كالعراق واألردن، وسوريا، ولبنان، 

.)Rjeem, 2017( ومصر، والمغرب، على وجه الخصوص

أو  التجارة  األخرى عن طريق  والثقافات  بالشعوب  للخليجيين  الثقافي  لالحتكاك  يكون  أن  ويمكن 
البعثات التعليمية أو الدبلوماسية دور في ظهور الزيجات المختلطة. ويدخل في هذا اإلطار زواج 
الخليجيين الذكور من الهند والباكستان وأندونيسيا، أو زواج المبتعثين من الدول التي ابتعثوا إليها 

.)Alsharq, 2013( خاصة في الواليات المتحدة وكندا وبريطانيا

وعلى المستوى المحلي لدول الخليج الست، ال بد من اإلشارة إلى ارتفاع ظاهرة التحّضر والتحّول 
قطر  في  التحّضر  نسبة  تجاوزت  حين  ففي  )EI-Arifi, 1986, PP: 223-235(؛  الحضري  الريفي 
والكويت والبحرين واإلمارات العربية المتحدة 6٠٪ منذ ستينيات القرن الماضي، كانت تلك النسبة 
في سلطنة ُعمان أقل من ٢٠٪ وفي السعودية نحو ٣٠٪، ثم زادت تلك النسبة بحلول عام ٢٠١6 بأكثر 
من الضعف في حالة ُعمان والسعودية لتصل إلى أكثر من 7٠٪ و8٠٪ فيهما على التوالي. وبالتالي، 
بلغت نسبة التحّضر في الوقت الراهن في جميع دول الخليج 8٠٪ فما فوق، كما هو موضح في 

الشكل البياني أدناه رقم ٩. 

الشكل رقم 9 نسب التحضر في دول الخليج

 

١٠٠٫٠

٨٠٫٠

٦٠٫٠

٤٠٫٠

٢٠٫٠

٠٫٠

١٩
٦٠

١٩
٦٢

١٩
٦٤

١٩
٦٦

١٩
٦٨

١٩
٧٠

١٩
٧٢

١٩
٧٤

١٩
٧٦

١٩
٧٨

١٩
٨٠

١٩
٨٢

١٩
٨٤

١٩
٨٦

١٩
٨٨

١٩
٩٠

١٩
٩٢

١٩
٩٤

١٩
٩٦

١٩
٩٨

٢٠
٠٠

٢٠
٠٢

٢٠
٠٤

٢٠
٠٦

٢٠
٠٨

٢٠
١٠

٢٠
١٢

٢٠
١٤

٢٠
١٦

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي )١960-20١6(

وقد كان - وال يزال - لظاهرة التحّضر انعكاسات واضحة على االندماج االجتماعي بين سكان تلك 
الدول، فبعد أن كانت القبائل تعيش في مواطنها الخاصة حسب األعراف القبلية التي كانت سائدة، 
كنظام الحمى على سبيل المثال الذي يلزم أبناء كل قبيلة باإلقامة في األماكن الخاصة بالقبيلة الذي 
أُلغي في المملكة العربية السعودية منذ بداية حكم الملك عبدالعزيز- ونتيجة لمشروعات التحديث 
في تلك الدول خاصة التعليم والصحة والتدريب والصناعة التي انتهجتها دول الخليج وتركزت على 
وجه الخصوص في المدن، ارتفعت الفرص االقتصادية في األجزاء الحضرية، ما أّدى إلى نزوح السكان 
إلى المدن بأعداد كبيرة ففتح الباب على مصراعيه للتعايش االجتماعي بين كافة الشرائح السكانية، 
وبرزت ظاهرة الزواج الخارجي )أي من خارج إطار الجماعة المرجعية كالقبيلة أو العشيرة(. واتسعت 
خيارات الزواج أمام الجنسين وأصبح الفرد، ذكرًا أم أنثى، قادًرا على اختيار شريك/ شريكة حياته من 
أبناء القبائل والعشائر األخرى المقيمة في ذات الحي أو ذات المدينة. ويعكس المشهد الحضري 
واالجتماعي الراهن في معظم المدن بدول الخليج بال استثناء هذا الواقع بشكل متزايد، وساهم فيه 
اتساع فرص التعليم في الداخل والخارج أمام الجنسين، بل وانفتاح سوق العمل أمام المرأة الخليجية 
إذ وجدت نفسها جنبًا إلى جنب مع شركائها في الوطن من الذكور، فهيأ ذلك الفرص لتكوين العالقات 

الزواجية ولبروز مزيد من التحّول في أنماط الزواج القرابي.

ظهرت بعض الدراسات التي تناولت الزواج العابر للحدود كنمط من أنماط الزواج المختلط من عدة 
جوانب. ومن ذلك دراسة معهد الدوحة الدولي لألسرة )DIFI, 2018( التي تناولت اتجاهات وأنماط 
الزواج العابر للحدود. وأوضحت، أنَّه على الرغم من أنَّ الزواج الداخلي )الرجال القطريون المتزوجون 
من نساء قطريات( يمثل القاعدة المعيارية لـ7٩٪ من اإلجمالي في عام ٢٠١5، فقد ارتفع الزواج 
العابر للحدود بشكل مطرد، ووصل إلى ٢١٪ في عام ٢٠١5 بالمقارنة مع ١6,5٪ فقط في عام ١٩85. 
باستثناء  القطريين،  بالرجال  مقارنة  القطريات،  النساء  لدى  للحدود  العابر  الزواج  معدالت  وترتفع 
الفترة ما بين ٢٠٠٠ و٢٠٠5 التي تزوج خاللها الرجال القطريون زواًجا عابرًا للحدود بأعداد أعلى من 
النساء، فقد بلغت النسب المئوية للنساء القطريات المتزوجات عبر الحدود ١٢,٣٪ عام ١٩85 مقارنة 
بـ8,7٪ فقط في عام ٢٠١5. وبالمقابل ارتفعت باطراد تلك النسب للرجال القطرين المتزوجين من 

بلدان أخرى بمعدالت متزايدة باطراد من 5٪ عام ١٩85 إلى ١٢ في المائة في عام ٢٠١5. 

تعرّضت الدراسة الى موضوع القبول االجتماعي للزواج العابر للحدود فأظهرت أّن المجتمع القطري 
أصبح أكثر تقباًل للزواج العابر للحدود على مر السنين. ومع ذلك، ال تزال التصّورات السلبية والمقاومة 
للزواج العابر للحدود مستمرة. فوفًقا لغالبية من أجريت معهم المقابالت، فإنَّ القبول المتزايد يعود 
لتوسيع التعليم، وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا، وسهولة السفر، والتعرّض إلى الجنسيات األخرى 
التي تشكل القوى العاملة المهاجرة الكبيرة في قطر. ومع ذلك، يختلف هذا القبول ألنَّ القطريين 
وجود  وتبيّن  غيرهم.  من  أكثر  المجاورة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من  بالزواج  أكثر  يقبلون 
عالقة عكسية بين هذا القبول وزيادة المسافة الجغرافية عن دولة قطر. وبما أنَّ الزواج يعتبر شأنًا 
عائليًا وليس مجرد شراكة بين األفراد، فإنَّ موافقة األسرة مهمة لبقاء الزواج. ومع ذلك، فإنَّ التجربة 
الجماعية للذين أجريت معهم المقابالت تشير إلى أنَّ القبول والموافقة ال يعبر عنها بشكل موحد 
بين العائالت. فبعض العائالت أكثر انفتاًحا ودعًما للزواج العابر للحدود، في حين أنَّ البعض اآلخر 
يعبر عن الرفض واالستياء الذي قد يتالشى أو ال يتالشى مع مرور الوقت. ويختلف مثل هذا القبول 
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األَسري حسب النوع فقد وجد أنَّ ردة الفعل ألولئك الذين يتزوجون من زوج غير قطري يميل إلى 
أن يكون أقل شدة عند الرجال عنه عند النساء. وتطرقت الدراسة أيًضا ألسباب اختيار الزواج العابر 
القطرية(،  من  القطري  )زواج  اآلخرين  القطريين  من  الزواج  تكلفة  تحديد  من  كل  فجاء  للحدود، 
وأوجه التشابه في الخلفية االجتماعية، والتعرّض لثقافات أخرى، ومعارضة الزواج التقليدي، والسمات 

الشخصية، كأسباب مهمة اختارها من أجريت معهم المقابالت للزواج من خارج جنسيتهم.

ومن الجوانب التي تطرقت لها الدراسة ما يتعلق بـ»جودة الزواج العابر للحدود ومدى استقراره«، 
فكشفت أنَّ اتجاهات الزواج العابر للحدود بين القطريين يبدو أقل استقراًرا وأكثر عرضة للطالق من 
الزيجات بين المواطنين القطريين حيث وصلت نسبة الطالق في أوساط هذا النمط من الزيجات 
المتزوجين  النوعية للدراسة مع  المقابالت  نتائج  إلى 54.١٪ من اإلجمالي في عام ٢٠١5، إال أنَّ 
زواًجا عابرًا للحدود أوضحت أنَّ أغلبية من تمت معهم المقابالت قد أعربوا عن مستوى عاٍل من 
الجودة الزوجية. إلى جانب ذلك، وجدت الدراسة أنَّ األزواج المتزوجين من غير قطريات يميلون 
إلى مواجهة التحديات المتجذرة في معظمها في االختالفات الثقافية بين الزوجين والديناميكيات 
الفريدة المضمنة في ذلك السياق أو التفاعل. كما أنَّ تلك الزيجات تنطوي أيًضا على عدد كبير 
من الفوائد، بما في ذلك االنفتاح والقبول تجاه الثقافات األخرى، مع وجود اضطرابات وراثية أقل 
القرابية. وتتميز تلك الزيجات بتكاليف أقل من تكاليف الزيجات  بين األطفال مقارنة بالزيجات 

القطرية. 

غير  أو  المقيمين  المواطنين  غير  من  وإناثًا،  ذكوًرا  الخليجيين،  المواطنين  زيجات  النتشار  ونتيجة 
المقيمين كما هو الحال في الزواج العابر للحدود في دول الخليج، ظهرت منذ عدة عقود العديد من 
التشريعات واألنظمة في دول الخليج قاطبة لتقنين اتجاه المواطنين والمواطنات لالقتران بشريك 
حياة من جنسيات دولة أخرى )انظر في حالة اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، المملكة العربية 
 Abudhabi, N.D; Ajel, N.D; //avb, N.D( السعودية، ُعمان، قطر، والكويت على التوالي كاًل من
)Gulfmigration, N.D; Nationalkuwait, N.D( حيث اشتملت تلك التشريعات على قائمة من 
الضوابط التي تضمن حقوق الزوجين وتأخذ في االعتبار التبعات األَسرية المتعلقة باإلعالة وحقوق 
الجنسية وسواها من األمور التي تحاول في مجملها تقييد هذا النمط من الزيجات، خشية أن يكون 

لها تبعات سلبية خاصة على النساء الخليجيات وأبنائهن من تلك الزيجات. 

2.2.2 زواج المسيار

يشيع في بعض المجتمعات الخليجية زواج غير تقليدي معروف باسم »المسيار«، كما يطلق عليه 
البعض )الحجيالن، ٢٠٠٩( زواج »الزيارة« فالزوج يزور زوجته في منزلها أو منزل أسرتها وليس في 

منزله، وقد يتفقان على مكان االلتقاء بينهما. 

وإلى جانب ذلك، هناك ما يسّمى زواج »المسفار« حيث يلجأ الذكر أو األنثى إلى الزواج واالقتران 
بعقد زواج مع زوج أو زوجة، لكنه مؤقت بفترة السفر أو االبتعاث، وهو نوع من الزواج ُعرف بصورة 
أكثر لدى بعض المبتعثين أو المبتعثات للدراسة في الخارج )Ye1, N.D(. ومما ال شك فيه أنَّ هناك 
عوامل بنائية تقف وراء هذه الظاهرة. ففي هذا السياق، يشير الناصر )Al-Nasr, 2011, P:49( إلى 

أنَّه يأتي في طليعتها اتساع فرص التعليم أمام الجنسين، وارتفاع معدالت الطالق بشكل غير مسبوق، 
والتوقعات االجتماعية للزواج، وارتفاع تكاليف الزفاف، والتفاوت بين الرجال والنساء.

ولهذا النمط من الزواج مواقع متخصصة باإلنترنت )Soudfa, N.D(، وحسابات شخصية في برامج 
ص بعض المواقع والحسابات في خدمة مجتمعات ومدن خليجية محددة  التواصل االجتماعي، وتتخصَّ
برامج  في  والطلب  العرض  لسهولة  الزواج  من  التقليدي  غير  النمط  هذا  وشاع   .)Zaoag, N.D(
التواصل االجتماعي، بعيًدا عن الضبط االجتماعي لألسرة والعائلة والقرابة وجماعة الجيرة وجماعة 
الجنسي، وإشباعه عند  الدافع  تلبية  المسيار في  زواج  توجد محاذير شرعية من  األصدقاء، كما ال 
الجنسين طالما تم ذلك في إطار عالقة زواج شرعية، ألّن زواج المسيار يتم بعقد نكاح صحيح كما 
هو متبع في سائر العقود التي يُوثِّقها مأذون أنكحة شرعي، بمعنى عدم وجود عقد بمسمى »عقد 

زواج مسيار« لتمييزه عن غيره )الملطق، ١4٢٣هـ/٢٠٠٢م، ص:77(.

وذلك  المعاصرة،  الفترة  هذه  في  االجتماعي  التواصل  برامج  المسيار  زواج  انتشار  على  وساعدت 
غطاء  عندما وضعت  الخليجية،  المجتمعات  في  واإلناث  الذكور  بين  المسيار  زواج  ونشر  بتسهيل 
على هذا الزواج غير التقليدي، الذي يُشترط فيه شروط ال تقبلها الثقافة السائدة في المجتمع، ومن 
أهمها سرية الزواج، وتنازل أحد الطرفين عن بعض الشروط مثل شرط عدم ديمومة الزواج، وانتهائه 
إذا اصطدم هذا الزواج السري بظروف الزوجة العائلية، أو عند تعرض زواج الرجل التقليدي المعلن 
لعدم االستقرار. وقد يكون زواج المسيار سريًا بسبب عدم وجود معادلة التكافؤ في النسب القبلي 

المطلوبة عرفًا بين الطرفين. 

باإلضافة إلى ذلك، فإنَّ المرأة قد تتنازل، تحت وطأة الحاجة االقتصادية ورغبتها في االقتران بشريك، 
عن شروط مهمة؛ كشرط المبيت المنتظم، والسكن، والنفقة، وربما عدم اإلنجاب، وال يتم تدوين 
هذه الشروط بين الشريكين في عقد الزواج؛ فهي تتم عادة باالتفاق المسبق بين الزوجين. وليس 
من المستبعد أن يكون ضمن عوامل ظهور هذا النمط من الزيجات غير التقليدية هو بسبب الظروف 

المادية وتكلفة الزواج المرتفعة، ما يدفع بالبعض إلى اللجوء إلى زواج المسيار. 

وعلى الرغم من ظهور زواج المسيار في دول الخليج منذ عدة سنوات، إال أنَّه ال توجد أية مؤشرات 
إحصائية تدل على حجمه وتبيِّن الظروف واألوضاع الذي يظهر فيها، ونظرًا ألّن زواج المسيار يتم 
ذكرها  دون  بينهما  فيما  الزواج  شروط  على  الزوجين  بين  االتفاق  فيه  يجري  عادي  كزواج  توثيقه 
في العقد. ولعل هذا من أسباب ندرة الدراسات التي قامت بدراسة أحوال المتزوجين عن طريق 
المسيار، ومعظم الدراسات التي ظهرت في هذا المجال اقتصرت على دراسة اتجاهات افراد المجتمع 

نحو هذا النوع من الزواج.

وأثبتت دراسة ميدانية في المجتمع السعودي أنَّ هناك موافقة كثير من الرجال السعوديين على 
السعوديين نحو  اتجاهات  الشمري )٢٠١٣(، حول  الرياض. فوفًقا لدراسة  المسيار في مدينة  زواج 
الزواج، ورغم ذلك  النمط من  الرياض، تبيّن موافقة المبحوثين على هذا  زواج المسيار في مدينة 
عبّروا عن وجود اتجاهات سلبية نحو هذا النوع من الزواج المسيار حيث يعتبر هذا النوع من وجهة 
نظر السعوديين مهدًدا لألمن المجتمعي واألَسري. وفي الوقت نفسه، تبيِّن الدراسة أنَّ المبحوثين 
الذين شملتهم الدراسة يرون أنَّ هناك ظروفًا قهرية تجعل المرأة توافق على هذا النوع من الزواج 
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كالطالق والترمل، كما أنَّ هذا النوع من الزواج يمكِّن الرجل من التعّدد وليس له تكلفة اقتصادية 
على الرجل، ويتم اللجوء له بسبب ارتفاع المهور. ورصدت الدراسة جملة من اآلثار السلبية المترتبة 
على هذا النوع من الزواج كعدم تحقيق العدالة، وزيادة حاالت الطالق قياًسا بالزواج العادي، وتعرّض 
األسرة وضياع حقوق  لتماسك  أنَّه مهدد  كما  للضياع،  الزواج  النوع من  المنجبين في هذا  االطفال 

المرأة.

االجتماعية  ودوافعه  المسيار  »زواج  بعنوان   )٢٠٠٩( الصغير  وهناء  الخطيب  سلوى  لدراسة  ووفًقا 
المسيار  زواج  ظاهرة  أنَّ حجم  تبيّن  الرياض«  مدينة  في  والرجل  المرأة  نظر  وجهة  من  والنفسية 
في مجتمع الدراسة من الجنسين غير واضح، وأنَّ قبول بعض النساء لزواج المسيار لكونه األنسب 
لظروف المرأة األَسرية، وأنَّ أهم الحاجات النفسية واالجتماعية التي يشبعها زواج المسيار للرجل 
والمرأة هو سّد احتياجاتهم الجنسية، وإشباع نقص الحرمان العاطفي. وفي دراسة عمر أحمد )٢٠٠٩( 
والباحثات  الباحثين  العظمى من  الغالبية  أنَّ  استنتج  اختياًرا عقالنيًا،  المسيار بوصفه  بعنوان زواج 
عن زواج المسيار من سكان المدن وخاصة المدن الكبرى. واستنتجت دراسة أسماء الصبار )٢٠١٠( 
بعنوان »اتجاهات المرأة السعودية العاملة نحو زواج المسيار: دراسة استطالعية لعيِّنة من النساء 
العامالت في القطاع الصحي والتعليمي بمدينة الرياض« أنَّ زواج المسيار فرضته الظروف المعاصرة 

رغم غياب حقوق المرأة فيه.

الفصل الثالث: العمر والزواج 
يرتبط العمر بالزواج من عدة أوجه؛ فالدخول في دائرة الزواج يعتمد، بادئ ذي بدء، على بلوغ سن 
معيِّنة في ضوء ما تقرره التشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بكل دولة. كما أنَّ النعوت المرتبطة 
بالزواج كالزواج المبكر أو الزواج المتأخر، أو تلك األوصاف التي ينعت بها الذكور واإلناث كالعزوبية، 
جميعها تأخذ في االعتبار مسألة العمر. أِضف إلى ذلك، األهمية أو األفضلية التي يضعها في االعتبار 
االجتماعية  والعادات  والقيَم  العمر  حسب  الزوجين  بين  التباين  مدى  حول  الزواج  في  الراغبون 
المرتبطة بذلك، التي تعتبر الزواج طبيعيًا إذا ما تم بين ذكر وأنثى بفارق عمري لصالح الذكر، بينما 

يكون األمر خالف ذلك، إذا كان الفارق العمري بين الزوجين لصالح الزوجة.

وبوضع مسألة سن الزواج في سياق التحوالت االجتماعية واالقتصادية التي مرَّت بها دول الخليج، 
يمكن القول إنَّه كان هناك تفضيل للزواج المبكر في المجتمع الخليجي التقليدي وخاصه للفتاة، فقد 
كان تزويجها يتم مبكرًا ما بين ١4 و١6 سنة، إال أنَّ سن الزواج في المجتمع الخليجي الراهن اختلف 
دراسات  أشارت  فقد  الزواج  ارتفاع سن  الخليجي  الشباب  يؤيِّد  عام،  االرتفاع. وبشكل  نحو  واتجه 
ميدانية عديدة إلى اتجاه الشباب الخليجي إلى ذلك. وأشارت دراسة الناصر وسليمان )٢٠٠7( التي 
طبقت على عيِّنة قوامها 6١٩ من الشباب الكويتي والُعماني إلى اتفاق الشباب الكويتي والُعماني 
على أنَّ السن المناسب للزواج هو ما يتراوح بين ٢6 و٣٠ سنة للذكور و٢٠-٢5 سنة لإلناث. وأظهر 
المسح السنوي الشامل الذي قام به معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية في قطر عام 
٢٠١٢ أنَّ سن الزواج المفضل هو ٢١ لإلناث و٢5 للذكور، في حين أشار تقرير الزواج والطالق في 
قطر الصادر عن وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء للعام ٢٠١7 إلى أنَّ سن الزواج للقطريين هو 
٢6 للذكور و٢4 لإلناث. ويعود ارتفاع سن الزواج للفتاة بسبب إقبالها على الدراسة الجامعية، فقد 
أثبتت الدراسات تأجيل المرأة الزواج من أجل استكمال التعليم. اما بالنسبة للذكور فغالبًا ما يتم 
تأجيل الزواج لحين الحصول على وظيفة وتوفير متطلبات الزواج من تكاليف مادية وغيرها )الغانم، 

 .)٢٠٠٣

وفي هذا الفصل سيتم تسليط المزيد من الضوء على تلك الموضوعات.

3.١ الزواج المبكر

تعرّف منظمة اليونيسف الزواج المبكر أو ما تطلق عليه مفهوم »زواج األطفال« بأنَّه زواج رسمي أو 
اقتران غير رسمي قبل بلوغ سن ١8 عاًما، وهو حقيقة واقعة بالنسبة للفتيان والفتيات، على الرغم 
من أنَّ الفتيات أكثر تضرًرا بشكل غير متناسب )Unicef, N.D(. ويطلق أيًضا على هذا النوع من 
الزواج في بعض الدول »زواج القاصرات« )مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ١4٣7هـ/٢٠١5م(. 
وحسب منظمة اليونيسف، فقد تم تزويج نحو ثلث النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين ٢٠ و٢4 سنة 
في العالم النامي في مرحلة الطفولة. ويعد زواج األطفال أكثر شيوًعا في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب 
انتشاًرا  أقل  العربية  الدول  على مستوى  الظاهرة  بأنَّ  اليونيسيف  منظمة  وتعتبر  الكبرى.  الصحراء 
مقارنة بدول جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومع ذلك، فإنَّ هناك اعتقاد بأنَّ الزواج 
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أنَّ   )٢٠٠٩( نورية  تشير  الصدد  وفي هذا  التعاون،  بدول مجلس  منتشرة  اجتماعية  المبكر ظاهرة 
المرأة الخليجية »تعاني من الزواج المبكر، والمسؤوليات األَسرية المبكرة«.

وللوقوف على واقع الزواج المبكر في دول الخليج، سيتم تحليل المؤشرات التالية:

متوسط العمر عند الزواج األول حسب النوع والجنسية؛ أ- 

معدل الزواج حسب الجنسين لدى من تتراوح أعمارهم بين ١5 و١٩عاًما؛  ب- 

معدالت المتزوِّجين لدى الفئة العمرية ١4-١٩ عاًما. ج- 

وفيما يلي تحليل لتلك المؤشرات على التوالي:

متوسط العمر عند الزواج األول حسب النوع والجنسية: أ- 

الجدول رقم 5 متوسط العمر عند الزواج األول لدى المواطنين

الدولة
السنوات

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١4٢٠١5

٢6.5٢6.7٢6.٢٢6.١الكويت-الزوج

٢٣.٩٢4.١٢٣٢٣.5الكويت-الزوجة

٢8.4ُعمان-الزوج

٢6.١ُعمان-الزوجة

٢6.5٢6.7٢6.٢٢6.١٢6.5٢6.٣قطر-الزوج

٢٣.٩٢٣.٩٢٣٢٣.5٢4.١٢٣.8قطر-الزوجة

٢5٢5٢6٢6٢6البحرين -زوج

٢٢٢٢٢٢٢٣٢٣البحرين-زوجة

الشكل رقم ١0 متوسط العمر عند الزواج األول لدى المواطنين 20١0- 20١5

٣٠٢٥٢٠١٥١٠٥٠
٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠

وبالنظر إلى الجدول رقم 5 والشكل رقم ١٠ الخاصين بمتوسط العمر عند الزواج األول لدى المواطنين، 
يالحظ أنَّ متوسط العمر عند األزواج للعام ٢٠١٠ تراوح ما بين ٢5 سنة كما في البحرين إلى ٢8.4 
عاًما كما في ُعمان. أما الكويت وقطر، فقد بلغ متوسط العمر عند األزواج ٢6.5 عاًما لكل منهما. 
واستمرَّ المعدل خالل بقية السنوات لمعظم هذه الدول مع تغيّرات طفيفة. أما في حالة الزوجات، 
فقد تراوح متوسط العمر عند الزواج األول للعام ٢٠١٠ ما بين ٢٢ عاًما كما في البحرين إلى ٢6.5 
عاًما كما في ُعمان. وبالنسبة لقطر والكويت، فقد بلغ متوسط العمر للزوجات ٢٣.٩ عاًما لكل منهما. 
كما يتضح من البيانات أنَّ متوسط العمر لدى األزواج يفوق نظيره لدى الزوجات بمعدل سنتين إلى 

ثالث لجميع الدول الواردة في الجدول وعبر سائر السنوات.

الجدول رقم 6 متوسط العمر عند الزواج األول لدى الوافدين

الدولة
السنوات

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١4٢٠١5

٢٩.6٢٩.6٢8.8٢8.7الكويت-الزوج

٢٩.5٢6.5٢5.7٢6.١الكويت-الزوجة

٢٩.6٢٩.6٢8.8٢8.7٢8.٩٢8.4قطر-الزوج

٢6.5٢6.5٢5.7٢6.١٢6.٢٢6قطر-الزوجة

٢7٢8٢7٢8٢7البحرين-الزوج

٢5٢٣٢4٢4٢4البحرين-الزوجة

الشكل رقم ١١ متوسط العمر عند الزواج األول لدى الوافدين 20١5-20١0

 
 

٣٠ ٣٥٢٥٢٠١٥١٠٥٠

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠

أما الجدول رقم 6 والشكل رقم ١١، فيوضحان متوسط العمر عند الزواج األول لدى الوافدين. ويتضح 
منهما أنَّ متوسط العمر عند الزواج األول لدى األزواج للعام ٢٠١٠ يتراوح ما بين ٢7 عاًما كما في 
البحرين إلى ٢٩ عاًما كما في الكويت وقطر. ويالحظ أنَّ هذا المتوسط في حالة الكويت وقطر آخذ 
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في االنخفاض خالل الفترة ٢٠١١-٢٠١5 ليصل في الكويت عام ٢٠١٣ إلى ٢8,7، وفي قطر عام ٢٠١5 
إلى ٢8,4. أما في البحرين فقد تأرجح المتوسط ما بين ٢7 إلى ٢8 عاًما خالل الفترة ٢٠١١-٢٠١4.

وفيما يخص الزوجات الوافدات، فقد تراوح المتوسط للعام ٢٠١٠ ما بين ٢5 عاًما كما في البحرين، 
وإلى ٢6,5 عاًما كما في حالة الكويت وقطر. وقد استمّر المتوسط كما هو في حالتي الكويت وقطر 
مع شيٍء طفيف من التغيّر خالل الفترات الالحقة. أما في حالة البحرين، فقد انخفض المتوسط ليصل 

إلى ٢٣ عاًما في ٢٠١١ و٢4عاًما خالل ٢٠١٢-٢٠١4. 

وبمقارنة بيانات متوسط العمر عند الزواج لدى المواطنين بنظيراتها لدى الوافدين، يتَّضح بشكل عام 
وجود فوارق في متوسط العمر عند الزواج األول في حدود ٢ إلى ٣ أعوام بين األزواج المواطنين 
مقارنة بنظرائهم األزواج الوافدين وكذلك بين الزوجات المواطنات والزوجات الوافدات. ويصدق ذلك 
خالل السنوات ٢٠١٠ إلى ٢٠١5 أي أنَّ األزواج والزوجات الخليجيين يتزوجون في عمر مبكرة مقارنة 

بأقرانهم الوافدين.

3.2 معدالت المتزوجين لدى الفئة العمرية ١5-١9 عاًما

الفئة  لدى  المتزوجين  معدالت  على  الوقوف  خالل  من  المبكر  الزواج  على  الضوء  تسليط  يمكن 
لة للنتائج التي تم التوصل عليها من  العمرية ١5-١٩ إذ يمكن النظر إلى تلك البيانات باعتبارها مكمِّ
خالل متوسط العمر عند الزواج، خاصة أنَّ بيانات متوسط العمر عند الزواج ال يمكن االحتكام إليها 
في القول بعدم وجود ظاهرة الزواج المبكر حسب تعريف اليونيسف السابق. وتخفي قيَم المتوسط 
التباينات ارتفاًعا وانخفاًضا في العمر عن الزواج األول لكال الجنسين، لذا فإنَّه يمكن تقديم صورة أكثر 
مباشرة في تقييم مدى وجود ظاهرة الزواج المبكر من خالل معرفة الحالة الزواجية للسكان لدى 
الفئة العمرية الشابة ١5-١٩ فالتركيز على المتزوجين والمتزوجات في تلك الفئة العمرية يمكن أن 
يسلط الضوء على مدى وجود ظاهرة الزواج المبكر لدى دول المجلس بصورة أفضل من تلك التي 

عكستها بيانات متوسط العمر عند الزواج األول. 

وتحقيًقا لذلك، فسيتم هنا تحليل معدالت الزواج لدى الفئة العمرية ١5-١٩ وذلك باالعتماد على 
قاعدة بيانات الزواج في العالم الصادرة عن األمم المتحدة )UNSD(، والمعتمدة أساًسا على قاعدة 
المنظمة )U.N, 2013(. وغني عن  األعضاء في  للدول  الوطنية  السكاني والمسوح  التعداد  بيانات 
الزواج  المتاحة وأكثرها شمواًل لمعالجة معدالت  البيانات  البيانات قد تكون أفضل  إنَّ هذه  القول 
وإجراء المقارنات بين الدول. وتتوفر في قاعدة البيانات تلك معلومات عن نسبة الزواج في دول 
الخليج الست لعدد من السنوات خالل الفترة من ١٩7٠ وحتى ٢٠١٠. ويتفاوت عدد السنوات حسب 
تلك  تتوفر  التي  قطر  باستثناء  سنوات  ألربع  عنها  البيانات  تلك  تتوفر  الخليج  دول  فغالبية  الدول، 
البيانات عنها لثالث سنوات والسعودية لخمس سنوات، ما يسمح بتكوين صورة عامة عن نسبة الزواج 
في تلك الدول باالعتماد على متوسط تلك السنوات من جانب، إضافة إلى تقديم صورة دقيقة عن 

التغيّرات التي طرأت على نسبة الزواج لكل دولة وحسب السنوات التي تتوفر عنها بيانات.

وقبل الشروع في عرض النتائج المتعلقة بالزواج لدى الفئة العمرية ١5-١٩ عاًما، ال بد من القول كما 
هو معروف إنَّ هناك تبايًنا شديًدا بين الدول حول السن القانوني المعتبر للدخول في دائرة الزواج 

لكال الجنسين، إذ يبلغ السن القانوني على سبيل المثال في بعض الدول ١٢ عاًما لألنثى و١4عاًما للذكر 

د السن القانوني للزواج للذكر فقط  وذلك بموافقة األبوين كما في دولة األورجواي. وفي البحرين، حدِّ

 .)Unstats, 2012( د السن القانوني بـ١8 عاًما لكال الجنسين بـ١5 عاًما. أما في سلطنة ُعمان فقد حدِّ

دت دولتا اإلمارات  ويتفاوت السن القانوني للزواج لدى دول مجلس التعاون )Raseef, 2016(، فقد حدَّ

دت دولة قطر سن ١6 لإلناث و١8  وُعمان السن األدنى للزواج ولكال الجنسين بـ١8 عاًما، بينما حدَّ

دت دولتا البحرين والكويت سن ١5 لإلناث وسن ١7 للذكور في الكويت، وسن ١8 للذكور  للذكور. وحدَّ

د السن األدنى للزواج، على الرغم  في البحرين. أما في السعودية فال يوجد حتى اآلن تنظيم رسمي يحدِّ

أنَّه موضوع مطروح أمام الجهات التشريعية في المملكة منذ عدة سنوات.

وللتعرّف على واقع الزواج لدى الفئة العمرية ١5-١٩ بدول المجلس، فقد تم إعداد الشكل رقم ١٢ 

الوارد أدناه.

الشكل رقم ١2 متوسط نسبة معدالت المتزوجين لدى الفئة العمرية ١5-١9 عاًما

العا�

النوع
الذكور
ا�ناث

العا�
العر�

دول الخليج  ا�مارات  السعودية  قطر  ع�ن   الكويت  البحرين

الدولة

M
ea

n ً
ما

عا
 ١

٩ 
ىل

١ إ
٥ 

�
ا ب

 م
وح

رتا
م ت

ره
�

أع
ن 

 م
ى

لد
 �

وج
تز

امل
ة 

سب
ن

 

١٫٧١

١٠٫٩١

١٥٫٣٨

١٣٫٥٠

٢١٫٧٠

٢٫٢٠٢٫٠٥
٣٫٤٠

٨٫٠٠

٩٫٦٥

١٣٫٠٣

١٦٫٥٢

١٣٫٣٨

١٫٥٠

٠٫٠٠

٥٫٠٠

١٠٫٠٠

١٥٫٠٠

٢٠٫٠٠

٢٥٫٠٠

١٫٧٨ ١٥٫٣٨

٣٫٩٣

٠٫٦٢

وبالتركيز على األعمدة الخاصة بدول المجلس، نالحظ وجود تفاوت كبير بين الجنسين في متوسط 

نسبة المتزوجين في الفئة العمرية ١5-١٩، إذ تنخفض عموًما لدى الذكور مقارنة باإلناث ولجميع دول 

الخليج. وتتباين دول الخليج في ذلك المتوسط؛ حيث يبلغ المتوسط أدناه في حالة السعودية 6٢.٠ 

ويرتفع ليصل أعاله في قطر ٣,٩٣. وفيما يخص اإلناث، تنخفض قيمة المتوسط لتصل إلى 8 ويرتفع 
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ليبلغ أقصاه في حالة اإلمارات العربية ٢١,7٠. ومن ذلك يمكن القول إنَّ الذكور في دول الخليج أقل 
لدى سكان  ثقافية  بال شك حقيقة  د ذلك  اإلناث، ويجسِّ بنظرائهم  مقارنة  المبكر  الزواج  إقبااًل على 

المنطقة، المتمثلة في دخول اإلناث دائرة الحياة الزوجية في سن مبكرة مقارنة بأقرانهن الذكور.

وال تختلف هذه الصورة إذا ما قمنا بمقارنة دول الخليج كمجموعة مع الدول العربية ودول العالم 
من حيث الفروق بين الجنسين. ويالحظ أّن متوسط نسبة الذكور على مستوى دول الخليج أقل منه 
بالنسبة  المتوسط  أعلى من  لكنَّه  التوالي،  بلغت ٢,٠5 و٢,٢٠ على  بقيمة  العربية  الدول  في حالة 
لدول العالم البالغ ١,7١. وتتكرَّر الصورة بالنسبة لإلناث، من حيث انخفاضها مقارنة بالدول العربية 
وارتفاعها مقارنة بدول العالم: فقد بلغ المتوسط 5 و٢١,7٠ على التوالي، لكنَّه أعلى من المتوسط 
بالنسبة لدول العالم البالغ ١٠,٩١. وتتكرَّر الصورة بالنسبة لإلناث، من حيث انخفاضها مقارنة بالدول 

العربية وارتفاعها مقارنة بدول العالم؛ فقد بلغ المتوسط ١٠,٩١، ١5,٣8، ١٣,5٠ على التوالي.

ر سن الزواج  3.3 تأخُّ

ر سن الزواج« بالتأجيل الطوعي للدخول في دائرة الحياة الزوجية إلى ما بعد  يمكن تعريف »تأخُّ
نهاية العقد الثالث من عمر الفرد. وهناك من عرَّفه بأنَّه الميل واإلعراض المؤقت عن الزواج. ولذا 
يعتبر من تجاوز الثالثين عاًما بدون زواج متأخرًا عن الزواج ).Etmstba, N.D(. وتذكر أحد الدراسات 
ر زواج الفتيات على مستوى الخليج قد وصل إلى ثلث فتيات  )محمد مرسي، ١4٣٠هـ/٢٠٠8م( أنَّ تأخُّ
الخليج، حيث أنَّ عدد الفتيات اللواتي لم يتزوجن وتجاوزن سن الزواج أي ٣٠ عاًما بلغ حتى نهائي 
ر السن عند الزواج ظاهرة عالمية، ولكن العوامل التي تقف  عام ٢٠٠6م نحو مليوني فتاة. ويعتبر تأخُّ

ورائها تختلف من مجتمع إلى آخر. 

الفئات  لدى  الزواج  حاالت  بيانات  يأتي  فيما  نبرز  الزواج،  عند  السن  ر  تأخُّ على  الضوء  ولتسليط 
العمرية البالغة ٣٠ عاًما فأكثر حسب الجنسين في كل من البحرين وقطر والكويت.

الجدول رقم 7 حاالت الزواج للمواطنين عند عمر الزوج 30-34 عاًما

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١4٢٠١5

6١٩85٠١,٠١٩١,٠١٢١,٠5٢8٩٩البحرين

57٣6٠١6785٩٣6٩4668قطر

١,845٣,75٠٢,٠54٢,45٢٢,54١٢,6٢٢الكويت

المصدر: المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )20١8(. قاعدة بيانات الزواج والطالق.

الجدول رقم 8 حاالت الزواج للمواطنين عند عمر الزوجة 30-34 عاًما

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١4٢٠١5

٢7١٣١١٣75٣66455٣٢4البحرين

١87١6٢١6٠١86١7٩ ١6١قطر

785٩46765٩١8٩6٠867الكويت

المصدر: المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )20١8(. قاعدة بيانات الزواج والطالق.

الجدول رقم 9 حاالت الزواج للمواطنين عند عمر الزوج 35 -39 عاًما

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١4٢٠١5

٢١8٢7١٣4٣٣47٣5٠٣4٣البحرين

١٢٣١١٠١٢٢١55١٢٠ ١٠١قطر

66٢7١5٩5665٣6٢٢67١الكويت

المصدر: المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )20١8(. قاعدة بيانات الزواج والطالق.

الجدول رقم ١0 حاالت الزواج للمواطنين عند عمر الزوجة 35 -39 عاًما

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١4٢٠١5

١٢5١47١85١8٠٢٢4١8٠البحرين

57قطر  788١8١٩876

47846758546٠4٣547١الكويت

المصدر: المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )20١8(. قاعدة بيانات الزواج والطالق.

تشير قراءة اتجاهات البيانات من عام ٢٠١٠ وحتى ٢٠١5 إلى أنَّ الزواج في الفئة العمرية ٣٠-٣4، 

والفئة العمرية ٣5-٣٩ آخذ في التزايد بشكل عام في الدول الثالث موضع بيانات المركز اإلحصائي، 

وتكون احتماالت الزواج في الفئة العمرية ٣٠-٣4 أكبر منها عن الفئة العمرية ٣5-٣٩. وبشكل عام، 

فإنَّ الزواج في الفئة العمرية ٣٠ فأكثر تكون نسبته عند المواطنين الذكور أكثر منه عند المواطنات.

3.4 العزوبية

لرصد واقع العزوبية في دول الخليج، تم االعتماد على بيانات األمم المتحدة الخاصة بـ»بيانات الزواج 

في دول العالم« )U.N, 2009( إذ توفر معلومات عن الحالة الزواجية لسكان الدولة حسب السنوات. 

العزوبية  فئة  يمثلون  باعتبارهم  فأكثر  عاًما   ٣٠ البالغين  من  العزاب  فئة  على  التركيز  هنا  تم  وقد 

المستهدفة في هذه الفقرة من التقرير. 

ولمعرفة واقع العزوبية لدى دول الخليج، أِعدَّ رسم بياني لكل دولة على حدة، نظرًا لالختالف بين 

الدول في السنوات التي تتوفر عنها بيانات مكتملة ذات صلة في قاعدة المعلومات المذكورة، مما 

أوجب التعامل مع كل دول خليجية على حدة.

ويبيِّن الشكل البياني أدناه رقم ١٣ نسبة العزاب من الجنسين في دولة البحرين لعامي ١٩٩١-٢٠٠١. 

العام  العمر خالل  ارتفاع  تتناقص مع  اإلناث  العزوبية لدى  أنَّ معدالت  البياني  الشكل  ويتضح من 

الواحد، ولكنها تتزايد مع مرور السنوات. 

فبالتركيز على المعدل في حالة اإلناث، يالحظ على سبيل المثال، أّن المعدل بلغ، في عام ١٩٩١، لدى 

الفئة العمرية ٣٠-٣4 نحو ١٩ عازبة لكل ألف نسمة بالبحرين، ثم أخذ في التناقص في العام ذاته 

مع تقدم العمر ليصبح لدى الفئة العمرية 6٠-64 ما مقداره ١,8 عازبة. أما تغيّر المعدل عبر الزمن، 
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فيالحظ من الرسم البياني وللفئة العمرية ذاتها، أي الفئة العمرية ٣٠-٣4، أّن المعدل في تزايد: ففي 
حين بلغ ١٩عازبة لعام ١٩٩١، فقد بلغ عام ٢٠٠١ نحو ٢5,٩عازبة لكل ألف نسمة في البحرين.

الشكل رقم ١3 نسبة العزاب ممن تزيد أعمارهم عن 30 عاًما حسب النوع والسنة: البحرين
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وينطبق األمر نفسه بالنسبة للذكور، فقد بلغ معدل العزاب للعام ١٩٩١ نحو ٢6.٢ ثم أخذ ينخفض 
تدريجيًا مع الفئات العمرية المتأخرة ليصل إلى ٣,٣ عازبًا لدى الفئة العمرية 65 فما فوق.

وفيما يتعلق بتغيّر المعدل عبر الزمن، يالحظ من الرسم البياني وللفئة العمرية ذاتها أنَّ المعدل في 
تزايد: ففي حين بلغ ٢6,٢ عازبًا للعام ١٩٩١، فقد ارتفع عام ٢٠٠١ ليبلغ ٣8,٢ عازبًا لكل ألف نسمة 
في البحرين. ويصدق ذلك على بقية الفئات العمرية، حيث ترتفع بشكل مطرد لكل فئة عمرية خالل 

السنوات ١٩٩١-٢٠٠١.

غير  اإلناث  نسبة  ملحوظة  بصورة  تفوق  العزاب  الذكور  نسبة  أنَّ  تظهر  النتائج  فإنَّ هذه  وعموًما، 
المتزوجات في البحرين بصرف النظر عن السنة ولجميع الفئات العمرية. 

وتتكرَّر الصورة بشكل عام في حالة الكويت. ويبيّن الشكل رقم ١4 بأنَّ معدل اإلناث غير المتزوجات 
ينخفض مع التقدم في السن. ففي حين بلغ المعدل لدى الفئة العمرية ٣٠-٣4 نحو 4,٩ فقد انخفض 
بشكل تدريجي ليصل لدى الفئة العمرية 65 عاًما فأكثر نحو ٠,8 فقط. ويظهر المعدل أيًضا، لكل فئة 
عمرية من الفئات العمرية الثماني، ارتفاًعا تدريجيًا إلى حد كبير عبر الزمن. ففي حين بلغ المعدل 
للفئة العمرية ٣٠-٣4 على سبيل المثال نحو 4,٩ للعام ١٩7٠، فقد ارتفع ليصل إلى ٣٢,7 للعام ٢٠٠5. 
وتظهر البيانات الخاصة بالكويت ذات النمط، وإن بشكل أكبر حجًما لدى الذكور: فقد بلغ معدل 
الذكور العزاب في الفئة العمرية ٣٠-٣4 للعام ١٩7٠ نحو ١6,8 عازبًا ثم يأخذ المعدل في االنحدار 
مع الفئات العمرية المتقدمة في السن ليصل إلى ٣,٢ و٢,٢ عازبًا لدى فئتي 6٠-64 و65 عاًما فأكثر 

على التوالي.

الشكل رقم ١4 نسبة العزاب ممن تزيد أعمارهم عن 30 عاًما حسب النوع والسنة: الكويت
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وتظهر معدالت العزاب ارتفاًعا مطرًدا إلى حد كبير عبر الزمن، فقد وصل المعدل للعام ٢٠٠5 إلى 6,٢٩ 
عازبًا مقارنة بـ١6,8 عازبًا لدى الفئة ٣٠-٣4 للعام ١٩7٠. وتتكرَّر الصورة في معظم السنوات ولمعظم 
البحرين والكويت في معدالت  الشبه بين  الرغم من أوجه  العزاب. وعلى  العمرية في حالة  الفئات 
العزوبية، اال أنَّ أهم ما يميِّز بينهما أنَّ معدالت العزوبية للعام ٢٠٠5 أعلى من معدالت العزوبية للعام 

نفسه، في حين يختلف الوضع في البحرين إذ تتفوَّق نسبة العزاب على نسبة غير المتزوجات.

الشكل رقم ١5 نسبة العزاب ممن تزيد أعمارهم عن 30 عاًما حسب النوع والسنة: ُعمان
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مقارنة  السنوات  وحسب  العمرية  الفئات  العزاب حسب  معدالت  فتتميَّز  ُعمان،  سلطنة  حالة  في  أما 
انخفاض  والكويت من حيث  البحرين  في  المالحظ  النمط  ذات  تظهر  كانت  وإن  والكويت،  بالبحرين 
سبيل  فعلى  السنوات ١٩٩٣-٢٠٠٣.  عبر  التدريجي  وارتفاعها  العمر  في  التقدم  مع  تدريجيًا  المعدالت 
ُعماني،  ألف  لكل  عازبتين   ١٩٩٣ للعام   ٣4-٣٠ العمرية  الفئة  في  المتزوجات  غير  معدل  بلغ  المثال، 
 65 تزيد عن  أعمارهن  المتزوجات ممن  غير  الُعمانيات  لدى   ١,6 نفسه  وللعام  المعدل  بلغ  في حين 
سنة. وتتكرَّر الصورة لعامي ١٩٩5 و٢٠٠٣، ومع العزاب الذكور لألعوام الثالثة. ويبدو واضًحا أيًضا تفّوق 
الفئات  معدالت العزاب نسبيًا بما يقارب الضعف تقريبًا على غير المتزوجات ولجميع السنوات وعبر 
العمرية جميعها. أما من حيث حجم معدالت العزوبية في ُعمان، فإنَّ تلك المعدالت في حالة ُعمان 
أصغر نسبيًا وبفوارق جوهرية من مثيالتها في حالتي البحرين والكويت، ما يعني أنَّ مشكلة العزوبية في 
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ُعمان أقل حدًة مما هو عليه الوضع في الكويت والبحرين.

الشكل رقم ١6 نسبة العزاب ممن تزيد أعمارهم عن 30 عاًما حسب النوع والسنة: قطر

٣٠٫٠

٢٥٫٠

٢٠٫٠

١٥٫٠

١٠٫٠

٥٫٠

٠
٣٠-٣٤ ٣٥-٣٩ ٤٠-٤٤ ٤٥-٤٩ ٥٠-٥٤ ٥٥-٥٩ ٦٠-٦٤ +٦٥

١٩٨٦ ١٩٩٨ ٢٠٠٤ ٢٠١٠

١٩٨٦ ١٩٩٨ ٢٠٠٤ ٢٠١٠

وفي قطر، بلغ معدل غير المتزوجات لدى الفئة العمرية ٣٠-٣4 للعام ١٩86 نحو ١4,4 عازبة لكل ألف 
قطري، وانخفض هذا المعدل بشكل مطرد تقريبًا لدى معظم بقية الفئات العمرية المتعاقبة ليصل إلى 4,4 
خالل العام ذاته. ويالحظ تطّور تلك المعدالت عبر الزمن لدى اإلناث كونها تتجه خالل السنوات ١٩86-٢٠٠4 
نحو الزيادة شبه المطردة في حالة الفئات العمرية الخمس األولى )٣٠-54(، ولكنها تتجه نحو االنخفاض 
لدى الفئات الثالث المتبقية إلى 55 عاًما فأكثر. وفيما يتعلق بمعدالت العزوبية، تراوحت لدى الفئة العمرية 
٣٠-٣4 ما بين ١6,4 للعام ١٩86 إلى ٢4,٢ للعام ٢٠٠4. ومن الواضح أيًضا أنَّ معدالت العزوبية تأخذ في 
االنخفاض مع بقية الفئات العمرية المتعاقبة لتتراوح لدى الفئة العمرية األخيرة 65عاًما فأكثر ما بين ٢,4 
للعام ١٩86 إلى ١,٣ للعام ٢٠١٠. ولعل ما تتميَّز به معدالت العزوبية في قطر أنَّ الفروق بين الجنسين، وإن 

كانت لصالح الذكور، إال أنَّها أقل منها مقارنة بما هو عليه الوضع في البحرين والكويت وُعمان.

الشكل رقم ١7 نسبة العزاب ممن تزيد أعمارهم عن 30 عاًما حسب النوع والسنة: السعودية

٣٠٫٠

٢٥٫٠

٢٠٫٠

١٥٫٠

١٠٫٠
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٣٠-٣٤ ٣٥-٣٩ ٤٠-٤٤ ٤٥-٤٩ ٥٠-٥٤ ٥٥-٥٩ ٦٠-٦٤ +٦٥

١٩٨٧ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٤ ٢٠٠٧

١٩٨٧ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٤ ٢٠٠٧

٢٥٫٢

١٧٫٣

١٣٫٢

٩٫٦ ٩٫٦
٨٫٤
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٠٫٨

١٫٢١٫٠
١٫٦١٫٥١٫٤

٤٫٤
٣٫١
٢٫٣٢٫٤

وفي السعودية، بلغ معدل غير المتزوجات للعام ١٩87 لدى الفئة العمرية ٣٠-٣4 نحو ١٠,١ عازبة 
لكل سعودي. ويأخذ المعدل في االنخفاض الملحوظ لدى سائر الفئات العمرية المتعاقبة ليصل إلى 
٣,8 عازبة لدى الفئة 55-5٩. أما عبر الزمن، فإنَّ معدل غير المتزوجات السعوديات وصل ذروته في 
للعام ٢٠٠7. وتتكرَّر تلك  انخفض ليصل إلى نحو ٩,6 عازبة  ليبلغ نحو ١7,٣ عازبة ثم  عام ١٩٩٩ 
الصورة لدى فئتي ٣5-٣٩ و4٠-44. أما بقية الفئات العمرية لدى غير المتزوجات فقد أظهرت عموًما 
انخفاًضا مطرًدا خالل السنوات ١٩87-٢٠٠7، ما يعكس تراجع معدالت العزوبية لدى السعوديات مع 
تقّدمهن في السن من جانب ومع مرور الزمن من جانب آخر. أما بالنسبة للعزاب، فقد بلغ معدلهم 
في الفئة العمرية ٣٠-٣4 نحو 7,4 عازبًا لكل ألف نسمة، ويأخذ المعدل في االنخفاض المطرد عبر 
الفئات العمرية المتعاقبة ليصل إلى ٠,7 لدى الفئة العمرية 55-5٩. ويتكرَّر ذلك النمط تقريبًا مع 
الدول  أقل  وُعمان  السعودية  أنَّ  تظهر  البيانات  هذه  فإنَّ  وعموًما،   .٢٠٠7-١٩٩6 السنوات  بقية 

الخليجية معاناة من مشكلة العزوبية لدى شرائحها السكانية.

الشكل رقم ١8 نسبة العزاب ممن تزيد أعمارهم عن 30 عاًما حسب النوع والسنة: اإلمارات العربية المتحدة 

٢٠٫٠

١٥٫٠

١٠٫٠

٥٫٠

٠
٣٠-٣٤ ٣٥-٣٩ ٤٠-٤٤ ٤٥-٤٩ ٥٠-٥٤ ٥٥-٥٩ ٦٠-٦٤ +٦٥

١٩٧٥ ١٩٨٧ ١٩٩٥ ٢٠٠٥

١٩٧٥ ١٩٨٧ ١٩٩٥ ٢٠٠٥

أما بالنسبة لإلمارات العربية المتحدة، فقد بلغ معدل غير المتزوجات لدى الفئة العمرية ٣٠-٣4 نحو 
٢,6 عازبة لكل ألف نسمة إماراتي للعام ١٩75. ويأخذ المعدل في االنحدار بشكل مطرد مع سائر 
الفئات العمرية المتعاقبة ليصل إلى ١,4. أما تطّور المعدل حسب السنوات، فتظهر البيانات ارتفاع 
للعام ٢٠٠5  بلغ ١4,7  العمرية ٣٠-٣4 حيث  الفئة  الزمن وبشكل مطرد لدى  العزوبية عبر  معدل 
مقارنة بـ٢,6 للعام ١٩75. ويتكرَّر ذات النمط تقريبًا مع جميع الفئات العمرية المتعاقبة ولعامي 
انخفاًضا  العمرية  الفئات  جميع  لدى  المعدل  شهد  فقد   ،١٩٩5 للعام  بالنسبة  أما  و٢٠٠5.   ١٩87

ملحوظًا مقارنة بالعامين المذكورين ١٩87 و٢٠٠5.

وبلغ معدل العزاب اإلماراتيين لدى الفئة العمرية ٣٠-٣4 نحو ١7,7 عازبًا للعام ١٩75، وبعد ذلك 
يأخذ المعدل في االنخفاض التدريجي إلى حد ما، متراوًحا ما بين 8,6 عازبًا لدى الفئة العمرية ٣5-

٣٩ إلى 4,١ عازبًا لدى الفئة العمرية 65 عاًما فأكثر. أما تطّور معدل العزوبية لدى اإلماراتيين خالل 
إلى حد كبير  المعدالت بشكل تدريجي  انخفاض تلك  البيانات تظهر  السنوات ١٩75-٢٠٠5م، فإنَّ 
خالل الفترة ١٩75-١٩٩5 لدى الفئات العمرية الست المتأخرة في السن )4٠ عاًما فأكثر(. وفي حين 
بلغ المعدل للفئة العمرية 4٠-44 نحو 5,٢ عازبًا للعام ١٩75، انخفض هذا المعدل ليصل إلى ١,١ 
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للعام ١٩٩5. ويسري هذا الوضع مع بقية الفئات العمرية المتعاقبة ولألعوام ذاتها. أما بخصوص فئتي ٣٠-
٣4 و٣5-٣٩، فقد بلغ المعدل ١7,7 و8,6 عازبًا للفئتين على التوالي عام ١٩75، كما بلغ ١6 و6,6 للفئتين 
على التوالي للعام ٢٠٠5. أما المعدل فقد انخفض ليصل للفئتين ١١,٢ و٣,٣ في عام ١٩87 و١٢,٢ و4,5 
للعام ١٩٩5. ومن المالحظ أيًضا أّن معدل العزاب للعام ٢٠٠5 قد عاود االرتفاع لجميع الفئات العمرية 

تقريبًا، متراوًحا ما بين ١6 عازبًا لدى الفئة العمرية ٣٠-٣4 إلى ٢,٢ لدى الفئة العمرية 65 عاًما فأكثر.

وفي ضوء ما تقدم، يمكن القول إنَّ معدالت العزوبية تميل لالرتفاع في حالة كل من البحرين والكويت 
وقطر، بينما تميل لالنخفاض في حالة ُعمان والسعودية واإلمارات العربية المتحدة.

3.5 فوارق األعمار بين الزوجين

تعتبر الفوارق العمرية بين الزوجين لصالح الزوج من الظواهر السائدة عالميًا، فمن المعتاد أن يفوق 
عمر الزوج عمر زوجته بعدد من األعوام، ولكن هذا العدد قد يمتد ليتجاوز عقًدا من الزمن أو أكثر 
كما هو الحال في المجتمعات التي يشيع بها تعّدد الزوجات، وقد يقصر ليبلغ خمس سنوات أو أقل، 
 Wikipedia,( وهو النمط األكثر شيوًعا. ووفًقا لبيانات تنتمي للفترة ١٩٩٣-٢٠١5 لنحو ١٠١ دولة
N.D( تبيَّن أنَّ ٢8٪ من هذه الدول بلغ الفارق العمري بين الزوجين فيها ٣ سنوات، وأنَّ ٢5٪ من تلك 
الدول بلغ الفارق العمري بين الزوجين فيها سنتين. أما الدول التي بلغ الفارق العمري بين الزوجين 
فيها 4 سنوات فتشكل ١4٪ في حين بلغت نسبة الدول التي يشكل الفارق العمري بين الزوجين فيها 
5 سنوات ١5٪. أما تلك التي بلغ فيها الفارق العمري 6 و7 سنوات، فقد شكلت نسبتها 6٪ و7٪ على 
 ،)Al-khalifah, 1994( التوالي. إال أنَّ هناك زيجات في خالف ذلك إذ يفوق عمر الزوجة عمر الزوج

ولكنه أقل انتشاًرا من النمط السابق.

وبهذا الصدد، كشفت دراسة كاستيرالين وزمالئه )Casterline, J. et al.,1986(، التي اعتمدت على 
عة من المجتمعات بلغ عددها ٢٩ دولة  بيانات المسح الدولي للخصوبة لدى مجموعات ثقافية متنوِّ
موزعة على شرق أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية والوسطى، عن أنماط مختلفة من الفوارق 
العمرية بين الزوجين عبر المجتمعات: فقد الحظوا أنَّه في معظم المجتمعات تندر أو يتم تجّنب 
الزيجات التي تتفّوق بها الزوجات على أزواجهن عمرًا والزيجات التي تتميَّز بتفّوق عمر الزوج على 
عمر الزوجة بعشر سنوات أو أكثر، إال أنَّ النمط األول ينتشر بشكل ملحوظ في دول جنوب شرق 
كالمكسيك وكوستاريكا، في  الالتينية  أمريكا  والفلبين وفي دول  وتايالند  وإندونيسيا  كماليزيا  آسيا 
حين يندر هذا النمط في غالبية الدول األفريقية كنيجيريا وغينيا وكينيا والسودان وموريتانيا. وعلى 
النقيض من ذلك، كشفت الدراسة عن انتشار النمط الثاني المتميِّز بوجود فارق كبير لصالح الزوج 
يفوق عشر سنوات بين الزوج وزوجته في الدول األفريقية المذكورة، في حين يندر هذا النمط في 

دول جنوب شرقي آسيا وشرق آسيا وأمريكا الوسطى والالتينية.

 Sufian,( سفيان  منهم  الخليجي،  محيطنا  في  الباحثين  من  محدود  عدد  للظاهرة  تصّدى  وقد 
A.M., 1991( في دراسته عن االرتباطات االجتماعية واالقتصادية للفوارق العمرية بين األزواج في 
السعودية  األَسر  ملفات  عنقودية من  عيِّنة  الدراسة على  قامت  بالسعودية. وقد  الشرقية  المنطقة 
وغير السعودية المقيدة لدى مراكز الرعاية الصحية بالخبر. وقد كشفت الدراسة، فيما يخص عيِّنة 

السعوديين، عن وجود عالقة طردية بين الدخل والفارق العمري بين الزوجين، وعالقة عكسية بين 
الفارق العمري والمستوى التعليمي لكال الزوجين، إال أنَّ دخل الزوج ومستوى تعليمه هما المتغيّران 
الوحيدان اللذان أحرزا المستوى المقبول من الدالة اإلحصائية )٠,٠5( فما دون. وفيما يخص عيِّنة غير 
السعوديين، فإنَّ متغيّر المستوى التعليمي للزوجة هو الوحيد الذي جاء دااًل إحصائيًا عند مستوى 
)٠,٠٠١(. وقد استنتج سفيان من تلك النتائج أنَّ الرجل السعودي، مقارنة بالمرأة السعودية، يتمتع 
بمرونة كبيرة فيما يتعلق باختيار عمر زوجته، كما أنَّ المرأة غير السعودية المتعلمة تعليًما مرتفًعا 

تقوم بدور فعال في اختيار عمر زوجها. 

ومن تلك الدراسات دراسة الخليفة )١٩٩5( عن الفارق العمري بين الزوجين التي قامت على عيِّنة 
طبقية متعّددة المراحل من األَسر المقيمة في الرياض، وقد اقتصرت الدراسة على األَسر السعودية 
الزوج  عمر  بارتفاع  يرتفع  العمري  الفارق  أنَّ  الدراسة  وجدت  وقد  أسرة.   ٢7٣٢ حجمها  بلغ  التي 
وينخفض مع ارتفاع عمر الزوجة؛ وبالمقابل ينخفض بارتفاع المستوى التعليمي للزوج، ولكنه يرتفع 
بارتفاع المستوى التعليمي للزوجة؛ كما يرتفع بارتفاع مستوى دخل الزوج، ولكنه ينخفض مع ارتفاع 
دخل الزوجة؛ ويرتفع الفارق العمري لدى األَسر النووية، ومع كبر حجم المنزل، لكنه ينخفض لدى 

مالك المنازل ولدى األزواج المولودين بالمدن.

ولمعرفة الفارق العمري بين األزواج في دول الخليج، ولو بصورة تقريبية، فقد تم إعداد الشكلين 
أدناه اللذين يبرزان بيانات عن متوسط العمر عند الزواج األول لدى الزوجين وحسب الجنسية.

أما فيما يتعلق بمتوسط العمر عند الزواج األول لدى المواطنين، يتَّضح أنَّ هذا الفارق قد بلغ نحو 
٣ سنوات لمعظم الدول وجميع السنوات إلى حد كبير. وال يستثنى من ذلك إال البحرين التي بلغ 
متوسط الفارق العمري بين الزوجين فيها للعام ٢٠١٢ أربع سنوات. وفي ُعمان، بلغ متوسط الفارق 
العمري بين الزوجين سنتين للعام ٢٠١٠. وفي قطر، بلغ المتوسط سنتين أيًضا للعام ٢٠١4. وفي ضوء 
ذلك، يمكن القول إّن متوسط الفارق العمري بين الزوجين في دول الخليج يقع ضمن النمط األكثر 

شيوًعا عالميًا، أي ٣ سنوات.

الشكل رقم ١9 متوسط العمر عند الزواج األول حسب النوع: المواطنون
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 ٣ األعم  الغالب  في  بلغ  الوافدين  األزواج  بين  العمري  الفارق  متوسط  أنَّ  الوافدين  لدى  ويالحظ 
سنوات. ولم يخرج عن هذا النمط إال متوسط الفارق العمري لدى الوافدين بقطر للعام ٢٠١5 إذ 
بلغ سنتين. وفي البحرين، سجل هذا المتوسط سنتين أيًضا للعام ٢٠١٠. وفي العام ٢٠١١، بلغ هذا 

المتوسط 5 سنوات. وفي العام ٢٠١٣، بلغ متوسط الفارق العمري 4 سنوات.

الشكل رقم 20 متوسط العمر عند الزواج األول حسب النوع: الوافدون
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وعلى الرغم مما سبق، فإنَّ وجود ظاهرة تعّدد الزوجات في دول المجلس يرجح وجود العديد من 
الزيجات التي تتجاوز فيها الفجوة العمرية بين الزوجين 5 سنوات فأكثر.

الفصل الرابع: العالقات الزوجية 
تشكل العالقات الزوجية نمطًا من أنماط العالقات االجتماعية بصفتها عالقة تقوم بين ذكر وأنثى 
لتلبية حاجات عاطفية واجتماعية، أو لتحقيق هدف اقتصادي أو تربوي أو نحوه. وبقدر ما يعمل كل 
طرف على إشباع الطرف الثاني عاطفيًا وتحقيق حاجاته وتوقعاته األَسرية واالجتماعية من الطرف 
الثاني، بقدر ما يشيع جٌو من الوئام األَسري: فترتفع درجة الرضا الزواجي واإلشباع العاطفي ويتحقق 
المصالح،  العواطف، والتوازن في  التبادل في  التفاعالت في ترسيخ  الزواجي باستمرار تلك  التوافق 
ا له، ومصلحة اآلخر  وضمان العدل والمساواة للطرفين بالقدر الذي تصبح فيه مصلحة كل منهما حقًّ
واجبًا عليه. وإذا تجاوز أحد الطرفين الحدود أو حاول استغالل الطرف اآلخر، انهارت هذه العالقة 
وانفصمت عراها، وحل سوء التفاهم محل الوئام واالنسجام، وبذا تؤدي تلك التفاعالت إلى انكشاف 
كل زوج أمام الطرف الثاني، فتظهر أوجه القصور لدى كل طرف أمام عيَني الطرف الثاني، ما يجعل 
الحًقا  يتفاقم  قد  الذي  الغضب  مشاعر  تعقبها  فشيئًا،  شيئًا  اإلحباط  مشاعر  لتطور  سانحة  الفرصة 
بين  األَسري  العنف  فيه  ويصبح  اآلخر،  الطرف  تجاه  والخصومة  العداء  عنه مشاعر  ليتولد  بالتدرج 

الزوجين واقًعا ال مفر منه.

ويشيع في تراث علم اجتماع األسرة العديد من المفاهيم التي تصوِّر تلك التفاعالت بين الزوجين 
الزواجي،  والنجاح  الزوجية  السعادة  مفاهيم  هناك  اإليجابي،  الجانب  ففي  وإيجابياتها.  بسلبياتها 
والرضا عن الزواج، والرضا العاطفي، والتوافق االجتماعي، واالستقرار، واالستمرار، والتماسك األَسري، 
ونحو ذلك من المفاهيم التي تعبِّر عن جوانب متعّددة - ولكنها مترابطة - من صور الحياة الزوجية 

الطبيعية.

الطبيعية كالتفكك والتصدع  الزوجية غير  الحياة  المقابل، تعبّر مفاهيم أخرى عن أنماط من  وفي 
والصراع والعنف والكدر والتوتر الزواجي والخالفات الزوجية. 

والعنف  الزواجي  التوافق  هما  المفاهيم،  تلك  من  مفهومين  على  التقرير  من  الفقرة  هذه  وتركز 
الزواجي، ألنَّهما يستوعبان إلى حد كبير معظم المعاني والمضامين المقصودة في سائر المفاهيم 
فإنَّ  ذلك،  إلى  إضافة  والسلبي.  اإليجابي  بطرفيها  الزوجية  العالقات  تجسيد  في  معها  تشترك  التي 
مفهوم التوافق الزواجي هو المفهوم األكثر استخداًما في الدراسات السابقة إذ تكثر الدراسات التي 
تنطلق من هذا المفهوم؛ كما أنَّ مفهوم العنف الزواجي هو أكثر المفاهيم التي استخدمتها الدراسات 

السابقة لوصف وتحليل طبيعة العنف الزواجي وارتباطاته المختلفة.

4.١ التوافق الزواجي

يمثل المفهوم التوافق الزواجي قاسًما مشتركًا بين عدد من المفاهيم التي تناولت األوضاع الطبيعية 
بموضوعات  الصلة  ذي  العلمي  التراث  في  المستخدمة  المفاهيم  تصّدر  وبالتالي  الزواجية،  للحياة 
تعاملت  المفهوم،  أهمية  وبسبب  الزوجية.  الحياة  في  اإليجابية  واألبعاد  الجوانب  لتصوير  الزواج 
موضوعات  في  وتأثيره  دوره  لمعرفة  مستقاًل  متغيّرًا  باعتباره  المفهوم  هذا  مع  السابقة  الدراسات 
أَسرية متعّددة بما فيها »أثر التوافق الزواجي« على التنشئة االجتماعية لألبناء من ضمن موضوعات 
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أَسرية عدة، أو باعتباره متغيّرًا تابًعا لوصف الحياة األَسرية التي يسودها التوافق الزواجي يُتََعرَّف من 
خالله على العوامل والمتغيرات التي تؤثِّر في التوافق الزواجي. 

ونظرًا لشهرة المفهوم، وتعّدد مجاالت استخدامه وتوظيفه، فقد انعكس ذلك على تعّدد التعريفات 
التي تصّدت له من جانب، وعلى تنّوع المقاييس التي أُخِضَع لها المفهوم من جانب آخر.

ويمكن أن يُعرف بأنَّه االتفاق النسبي بين الزوج والزوجة على الموضوعات الحيوية المتعلقة بحياتهما 
)الخولي، ١٩7٩، ١5٠(.  العواطف  وتبادل  وأنشطة مشتركة  أعمال  في  المشاركة  المشتركة، وكذلك 
الشخصية  الجوانب  بينهما في  لبعضهما والمشاركة  الزوجين  تقبّل  الزواجي بمدى  التوافق  ويُعرف 
الحياة  واالجتماعية والعاطفية والثقافية والتنظيمية من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة واستمرار 
الزوجية ومواجهة المشاكل والعقبات التي يتعرَّضان لها في حياتهما )العنزي، ١4٣5هـ/٢٠١٣م، ٢5(. 

وعرف شحاته )٢٠٠٣( التوافق الزوجي بأنَّه حالة وجدانية، تشير إلى مدى تقبل العالقة الزواجية، 
لة للتفاعالت المتبادلة بين الزوجين في جوانب عدة منها: التعبير عن المشاعر الوجدانية  ويعتبر محصِّ
للطرف اآلخر، واحترامه وأسرته والثقة فيه، وإبداء الحرص على استمرار العالقة معه والتشابه معه 
في القيم واألفكار والعادات، واالتفاق على أساليب تنشئة األطفال، وأوجه إنفاق الميزانية، إضافة إلى 

الشعور باإلشباع العاطفي في العالقة.

وتتعّدد تعريفات التوافق الزواجي )انظر على سبيل المثال، خليل )١٩٩٩(، الخولي )١٩٩٠(، والمزروعي 
)١٩٩٠(. ومع ذلك فإنَّها تلتقي في الكثير من الحيثيات التي ينطوي عليها المفهوم كاالختيار المناسب 
المتبادل بين الزوجين،  المتبادل بين الزوجين، واالستعداد للحياة الزوجية، والحب  للزوج، والتقبّل 
واالستقرار  مشكالتها،  حل  على  والقدرة  الزوجية،  الحياة  مسؤوليات  وتحّمل  العاطفي،  واإلشباع 
الزواجي، وتضحية كل طرف وتفانيه في إسعاد الطرف اآلخر، والحرص على استمرار العالقة الزوجية، 
والتجانس في القيم واألفكار والعادات، واالتفاق على طرق تنشئة األبناء، والتعاون بين الزوجين في 
النفسية والسلوك االجتماعي والمقبول،  الحياة والراحة  أداء األدوار، والشعور بالسعادة والرضا عن 
وشعور األبناء باألمن النفسي، وظهور الدعم والمساندة من الطرف اآلخر واألسرة مما يسهم في حل 
على  الزوجين  من  كل  وحصول  االقتصادي،  والتعاون  العاطفي  واإلشباع  نسبيًا،  بسهولة  المشكالت 
المساعدات لبعضهما، والتواصل  مطالبه وأهدافه، واالنسجام والقدرة على حل المشكالت وتقديم 

الناجح وظهور الحب المتبادل بينهما، ونحو ذلك. 

دة تعّدد األبعاد والمعاني وتنوعها  وقد ظهرت العديد من المقاييس لقياس التوافق الزواجي مجسِّ
التي ينطوي عليها المفهوم إذ تنطوي تلك المقاييس على عشرات الفقرات التي يعكس كل منها جانبًا 
من الجوانب المستهدفة بالمفهوم. وفيما يلي عرض مقتضب لعيِّنة من الدراسات السابقة التي ظهرت 
في عدد من دول مجلس التعاون عن التوافق الزواجي بصفته متغيّرًا تابًعا، علًما بأنَّ هناك العديد 
األَسرية  الظواهر  العديد من  لتفسير  كمتغيّر مستقل  الزواجي  التوافق  تناولت  التي  الدراسات  من 

كانعكاسات التوافق الزواجي على األبناء. انظر الشيخ )٢٠٠4(، محمد )١٩٩8(، آل ثاني )١٩٩٢(. 

الزواجي؛ ومنها دراسة  للتوافق  التي تطرّقت  الجامعية  الدراسات  العديد من  ظهرت في السعودية 
يغمور )١٩8٢( بعنوان »أثر عمل المرأة السعودية المتعلمة في التوافق في الحياة الزوجية« وهدفت 

إلى معرفة العالقة بين عمل المرأة والتوافق الزوجي، وفق متغيِّرات كل من مستوى تعليم المرأة، 
والتوافق  المرأة،  عمل  سنوات  وعدد  الزوج،  تعليم  ومستوى  الزواج،  سنوات  وعدد  األطفال،  وعدد 
الزواجي. وقد قامت الدراسة على عيِّنة عشوائية من األزواج وزوجاتهم المقيمين في مدينة جدة، 
والمجموعة األولى وعددها ٢6٠ زوجة عاملة من العامالت في القطاعين الحكومي والخاص؛ وتتمثل 
المجموعة الثانية في أزواج العيِّنة األولى، وعددهم ٢6٠ زوًجا. وتوصلت الدراسة إلى أّن أكثر األَسر 
توافًقا هي التي ال يوجد لديها أطفال، وال تتجاوز فيها فترة عمل المرأة سنة واحدة، واألسرة التي 
مضى على فترة زواجها أقل من سنة، واألسرة التي تكون فيها المرأة متزوجة من زوج يحمل الشهادة 

االبتدائية، وتحمل الزوجة الشهادة االبتدائية.

وتطرَّقت دراسة الحنطي )١4١٩هـ/١٩٩8م( إلى »مشكالت التوافق الزواجي لدى األسرة السعودية 
خالل السنوات الخمس األولى للزواج في ضوء بعض المتغيّرات«، واعتمدت على عيِّنة من األزواج 
لت  وتوصَّ الرياض.  مدينة  في  زوًجا  و٢٢١  زوجًة   ١84 بواقع  السعوديات،  والزوجات  السعوديين 
الذي  الزمن  »مشكالت  في  تتمثل  والزوجات  األزواج  عند  شيوًعا  المشكالت  أكثر  أنَّ  إلى  الدراسة 
يقضيه الزوجان مع بعضهما البعض«: فالمتزوجون لمدة سنة فأقل، يواجهون المشكالت بنسبة أكبر 
السنة  الزوجية في  المشكالت  كثرة  أكثر من ٣ سنوات، ويدل هذا على  ممن مضى على زواجهم 
األولى من الزواج. وأما المشكالت األخرى التي يعاني منها الزوجان فتمثلت في كل من مشكالت أداء 
الدور، ومشكالت االتصال، والمشكالت المالية، ومشكالت وجود سمات عصابية لدى أحد الزوجين أو 
كليهما، ومشكالت العالقة الجنسية، ومشكالت رعاية األطفال، ومشكالت اختالف المستوى الثقافي 

والتعليمي والديني بين الزوجين، ومشكالت تدخل أهل الزوجين، ومشكالت الغيرة.

أما دراسة العامر )٢٠٠٠( فقد ركزت على »معوقات التوافق بين الزوجين في ظل التحديات الثقافية 
التوافق بين الزوجين من وجهة نظر األزواج،  لألسرة المسلمة« وهدفت إلى معرفة أهم معوقات 
واستكشاف الفروق بين األزواج والزوجات في رؤيتهم لتحديد أهم المعوقات. وقد قامت الدراسة 
انتهت  وقد  السعودية،  العربية  المملكة  في  حائل  مدينة  من  وزوجة  زوًجا   ٣٢ قوامها  عيِّنة  على 
الدراسة إلى أنَّ البعد األخالقي يؤثر تأثيرًا ملحوظًا في التوافق الزوجي، كما بيَّنت أنَّ أهم معوقات 
التوافق الزوجي المنتمية للبعد األخالقي - من وجهة نظر األزواج والزوجات - تتمثل في الشك في 
الزوجين،  بين  الخلقي  االلتزام  في مستوى  الحاد  والتفاوت  اآلخر،  قبل  من  الزوجين  أحد  تصرّفات 

وإدمان الزوج للمخدرات، وانحراف الزوج. 

أما البعد المادي وتأثيره في التوافق الزوجي، فإن تأثيره ليس قويًا. ومن هذه المعوقات: كثرة طلبات 
بعمله على حساب زوجته،  الزائد  الزوج  واهتمام  العاملة،  راتب زوجته  الزوج في  الزوجة، وطمع 
وعدم قدرة الزوج على تحّمل األعباء المادية، وبخل الزوج، واختالف المستوى المادي بين الزوجين، 

واعتماد الزوج ماليًا على أسرته. 

األزواج  نظر  وجهة  حسب  الزوجي  التوافق  في  يؤثر  أنَّه  اتَّضح  فقد  الثقافي،  للبعد  بالنسبة  أما 
الوعي  وانخفاض  الحديثة،  اإلعالم  وسائل  انتشار  في  الثقافية  المعوقات  أهم  وتتمثل  والزوجات، 
األَسري لدى الزوجة، والتفاوت الشديد في مستوى ثقافة الزوجين، وانخفاض الوعي الثقافي األَسري 
لدى األزواج. أما العوامل الثقافية التي ال تمثل معوقات للتوافق الزوجي، حسب وجهة نظر عيِّنة 
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ية أحد الزوجين، وارتفاع مستوى تعليم الزوجة عن الزوج، وارتفاع مستوى تعليم  الدراسة، فهي أمِّ

الزوج عن الزوجة.

أما العامل االجتماعي، فيؤثر تأثيرًا ملحوظًا في التوافق بين الزوجين، وأكثر المعوقات االجتماعية 

تأثيرًا في التوافق بين الزوجين، تتمثَّل في عدم تقدير الزوج لمشاعر لزوجته، والمبالغة في السيطرة 

من قبل الزوج، وظهور عالقات عاطفية جديدة في حياة أحد الزوجين، وزواج الزوج مرة أخرى.

وفي الكويت، تطرَّقت عدة دراسات لموضوع التوافق الزواجي أو إلى أحد الجوانب المرتبطة بها. 

يدركها  كما  الزوجية  السعادة  »مقومات  عن   )٢٠٠7( والناصر  البلهان  دراسة  الدراسات  تلك  ومن 

الكويتيين  الشباب  من  جميعهم  مفردة،   ٩٣5 قوامها  عيِّنة  على  الدراسة  أُجريت  وقد  الكويتيون«، 

الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٩ إلى ٣٣ سنة، والذين تم اختيارهم عبر أسلوب العيِّنة الحصصية 

لضمان تمثيل المجتمع الكويتي. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج التي كشفت عن جوانب 

الذكور  يزداد عند  النفسي  الثقة واالطمئنان  أنَّ مستوى  منها  التي  االجتماعي،  التوافق  أساسية من 

الذين يسكنون في المحافظات الداخلية، والذين ال يوجد لديهم أطفال، وهم من األعلى دخاًل، ومضى 

على زواجهم مدة أقل. كما أنَّ مستوى التقبّل والترابط النفسي يزداد عند الذكور الذين يسكنون في 

المحافظات الداخلية، والذين ال يوجد لديهم أطفال، ومضى على زواجهم مدة أقل.

أما التوافق الجنسي، فقد وجدت الدراسة أنَّه يرتفع لصالح األَسر األقل أطفااًل، واألعلى دخاًل، واألقصر 

 ٪٢٣ أنَّ  الدراسة  من  تبيَّن  فقد  الزوجية«،  السعادة  »مجمل  بإدراك  يتعلق  وفيما  الزواج.  في  فترة 

باإلناث،  الذكور مقارنة  السعادة لدى  التعبير عن توفر مقومات  العيِّنة يدركونها، ويزداد  أفراد  من 

والمقيمين في المحافظات الداخلية، والذين ليس لديهم أطفال، كما يزداد ذلك اإلدراك مع ارتفاع 

الدخل.

وقد تطرَّقت دراسة القشعان )٢٠٠8( إلى »العالقة بين التديّن والرضا الزواجي لدى عيِّنة من المجتمع 

الكويتي »دراسة مقارنة بين الذكور واإلناث« التي أُجريت على عيِّنة عشوائية قوامها ٢5٢٣ فرًدا من 

الذكور واإلناث، ومن كافة محافظات الكويت. وقد أثبتت الدراسة أنَّ األزواج األكثر تديًنا هم األكثر 

رضا عن حياتهم الزوجية.

بالتوافق  المرتبطة  واالجتماعية،  النفسية  المتغيّرات  »بعض  عن   )١٩٩6( الهيل  بحثت  قطر،  وفي 

الزواجي لدى المرأة القطرية«، وأجريت الدراسة على عيِّنة قوامها ٣٠٠ زوجة، يتوزعن إلى زوجات 

من ربات البيوت عدادهن ١٩٩ امرأة، و٢٠٠ امرأة قطرية عاملة متزوِّجة )منهن الزوجة األولى أو 

الثانية أو الثالثة حسب الترتيب الزواجي(، وجميعهن لديهن طفل على األقل. وقد كشفت الدراسة عن 

وجود تأثير دال إحصائيًا بين متغيّر مستوى تعليم الزوجة وأبعاد التوافق الزواجي لصالح المتعلمين، 

كما وجدت عالقة ارتباطية قوية بين مستوى تعليم الزوج والمستوى االجتماعي االقتصادي، ما يؤثر 

والحسي  الوجداني  الجانب  أهمية  على  الدراسة  وأكدت  الزواجي.  التوافق  أبعاد  في  واضًحا  تأثيرًا 

والمعنوي في التوافق الزواجي والعالقات الزواجية، كما كشفت الدراسة عن وجود تخّوف لدى أفراد 

العيِّنة من انهيار العالقة الزواجية، وفقد الحياة األَسرية، باإلضافة إلى ما يترتب على ذلك من األضرار 

الشديدة التي تلحق باألطفال ونظرة المجتمع لها.

وأوضحت دراسة آل ثاني )١٩٩٢( عن » العالقات بين إدراك الجو األَسري وبعض سمات الشخصية 
لدى عيِّنة من طالبات المرحلة الثانوية بدولة قطر«، التي قامت على عيِّنة من ٣٠٠ طالبة من طالبات 
اختالف  عاًما،   ٢6-١4 بين  ما  أعمارهن  تتراوح  قطر  دولة  مدارس  بعض  في  الثانوي  الثالث  الصف 
سمات شخصية أفراد العيِّنة باختالف إدراكهم لمناخهم األَسري، بمتغيّراته المختلفة )العالقة األَسرية، 

واالهتمام بالنمو الشخصي للفرد، والتنظيم، والضبط(.

الزواجي  التوافق  في سوء  المساهمة  العوامل  »بعض   )٢٠١٢( الهنائية  درست  ُعمان،  وفي سلطنة 
كما يدركها القائمون على لجان التوفيق والمصالحة وبعض المترددين عليها بمحافظة مسقط«، وقد 

قامت الدراسة على عيِّنتين:

العيِّنة األولى: »عيِّنة بسيطة من المتردِّدين على لجان التوفيق والمصالحة« قوامها ١5 أسرة، تحتوي 
والبالغ حجمها ١٢  والمصالحة«  التوفيق  لجان  أعضاء  الثانية: »عيِّنة  العيِّنة  على ٣٠ زوًجا وزوجة؛ 

عضًوا من المتواصلين مع األَسر المترددة على تلك اللجان. 

لتقدير أعضاء  الزواجي وفًقا  التوافق  المساهمة في سوء  العوامل  بأنَّ ترتيب  الدراسة  وقد أظهرت 
لجان التوفيق والمصالحة جاءت كالتالي: 

الشخصي؛   .١

العاطفي؛   .2

التنظيمي؛   .3

الجنسي.  .4

في حين جاء ترتيب تلك العوامل كما قدرها األزواج المتردِّدون على لجان التوفيق والمصالحة كالتالي:

العاطفي،   .١

التنظيمي،   .2

الشخصي،   .3

الجنسي.  .4

وأوضحت الدراسة وجود فروق جوهرية بين تقديرات عيِّنتي أعضاء اللجان والمترّددين عليها في 
سوء التوافق الزواجي في البعدين الجنسي والشخصي لصالح عيِّنة أعضاء لجان التوفيق والمصالحة. 
وكشفت الدراسة عن عدم وجود فروق جوهرية بين المترّددين على لجان التوفيق والمصالحة وفًقا 
لمتغيّرات عمل الزوجة، والمؤهل التعليمي، ودرجة القرابة، وبلد المنشأ، وعدد األبناء، والعمر عند 
الزواج، والفارق العمري بين الزوجين، بينما كشفت عن وجود فروق جوهرية بين عيِّنة المترددين 
على لجان التوفيق والمصالحة وفق المتغيّر النوعي. وتعتبر الفروق بين عيِّنة المترّددين جوهرية 

وفق متغيّر مدة الزواج لصالح من مضى على زواجهم 5 سنوات فأكثر. 

وتطرَّقت دراسة الجهوري )٢٠٠8( إلى »التوافق الزواجي لدى عيِّنة من العاملين في قطاع الصحة 
والتعليم في سلطنة ُعمان في ضوء بعض المتغيّرات«. وقد قامت الدراسة على عيِّنة قوامها 4٩٢، منها 
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١5٢ زوًجا موظًفا و٣4٠ زوجة موظفة. وقد تبيَّن من الدراسة أنَّ متغيّري مستوى تعليم شريك الحياة 
وأسلوب التعرّف بشريك الحياة يؤثران على التوافق الزواجي، ويعزى التأثير الختيار األهل والمعارف. 
وأوضحت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لكل من متغيّرات عمر الزوج، وعمر شريك 
الحياة، وعدد األبناء، وإقامة األسرة، وصلة القرابة بين الشريكين، في حين يوجد فروق ذات داللة 

إحصائية لمتغيّر مجال العمل.

أظهرت دراسة البيلي والمحرز )٢٠٠8( عن »أبعاد ومقومات التماسك في األسرة الُعمانية بمختلف 
مناطق السلطنة« التي قامت على عيِّنة من 5٠48 مشاركًا )آباء وأبناء وأجداد(، وارتفاع درجة التماسك 
األَسري لألسرة الُعمانية. وتمثلت مقومات العالقة بين الزوجين مرتبة في كل من االحترام والتقدير 
واالستقرار، والمشاركة والتعاون والتواصل والتعاطف، ثم التوافق الفكري. كما أظهرت عدم اختالف 
تختلف  بينما  اإلقامة  ومكانة  العمل  ووجهة  التعليمي  المستوى  باختالف  األَسري  التماسك  درجة 
األَسر  في  األَسري  التماسك  درجة  وتزداد  الصحية.  والحالة  األطفال  وعدد  الشهري  الدخل  باختالف 

األكثر تعليًما. 

وبيَّنت نتائج دراسة للمعولي )٢٠٠٩( عن »التوافق الزواجي وعالقاته ببعض المتغيّرات في الزواج 
بمنطقة جنوب الباطنة في سلطنة ُعمان« التي قامت على عيِّنة من 6٠ زوًجا وزوجة، وجود عالقة 
ارتباط سالبة بين التوافق الزواجي وكل من العمر والنوع االجتماعي، بينما كانت العالقة موجبة بين 

التوافق الزواجي والمستوى التعليمي واالقتصادي. 

مقوماته  آلياته،  الُعمانية:  األسرة  لدى  الزواجي  »التوافق  عن   )٢٠١٠( الفهدي  دراسة  وأوضحت 
ممن  والزوجات  األزواج  من   ٢١ قوامها  قصدية  عيِّنة  على  أجريت  التي  نوعية«،  دراسة  ومظاهره: 
ليسوا حديثي الزواج، لكنهم من مختلف األعمار والوظائف بمديني مسقط ونزوى بسلطنة ُعمان، 
أهمية الحوار بين الزوجين، وضرورة معرفة كال الزوجين بأساليب الحوار الجيد، وكيفية التواصل مع 
الطرف اآلخر. كما وجدت الدراسة تأثيرًا واضًحا للظروف االقتصادية على التوافق الزواجي، وأظهرت 
تأثيرًا سلبيًا لفارق السن بين الزوجين في التوافق الزواجي، وتأثيرًا إيجابيًا للعالقة القوية بين الزوجين 

وأقاربهما في التوافق الزواجي. 

وفي ضوء ما تقدم، يمكن القول إنَّ الدراسات الخليجية عن مسألة التوافق الزواجي بين الزوجين قد 
بيَّنت جملة من العوامل المؤثرة إيجابيًا في التوافق االجتماعي، كما أوضحت العوامل التي تنعكس سلبًا 
على التوافق الزواجي بين الزواجين. وأبرزت الدراسات أنَّ األَسر األكثر توافًقا هي تلك التي مضى على 
فترة زواجها أقل من سنة، واألَسر التي ال يوجد لديها أطفال، وتلك التي ال تتجاوز فيها فترة عمل المرأة 
سنة واحدة، واألَسر التي يكون فيها الزوجان من البيئة نفسها، واألزواج الذين تم زواجهم عن طريق 
فيها  الزوجين  كال  يتميّز  التي  واألَسر  العائلة،  االختيار عن طريق  ثم  الشخصي،  االختيار  ثم  األصدقاء، 
بنضجهما االنفعالي، واألَسر التي يحظى الزوجان فيها بالمساندة االجتماعية واالنفعالية من األسرة، واألَسر 
األكثر تديًنا، واألَسر المتميِّزة بالتوافق االجتماعي والثقافي في العادات، وبتقارب المستوى التعليمي بين 

الزوجين، والمتميزة بارتفاع المستوى االقتصادي وقيام أسلوب معاملة الزوج لزوجته على االحترام.

أما أهم العوامل التي تعرقل وتضعف التوافق الزواجي وفًقا للدراسات الخليجية عن التوافق الزواجي 
بين  الكبير  العمري  والفارق  للزوج،  التقليدية  الثقافية  والخلفية  الزوج،  تديّن  ضعف  في  فتتمثل 

للمخدرات،  الزوج  وإدمان  الزوجين،  بين  الخلقي  االلتزام  مستوى  في  الحاد  والتفاوت  الزوجين، 
العاملة،  وانحراف الزوج، وزيادة عدد األبناء، وكثرة طلبات الزوجة، وطمع الزوج في راتب زوجته 
واهتمام الزوج الزائد بعمله على حساب زوجته، وعدم قدرة الزوج على تحّمل األعباء المادية، وبخل 
وسائل  وانتشار  أسرته،  على  ماليًا  الزوج  واعتماد  الزوجين،  بين  المادي  المستوى  واختالف  الزوج، 
اإلعالم الحديثة، وانخفاض الوعي األَسري لدى الزوجة، والتفاوت الشديد في مستوى ثقافة الزوجين، 
في  والمبالغة  لزوجته،  لمشاعر  الزوج  تقدير  األزواج، وعدم  لدى  األَسري  الثقافي  الوعي  وانخفاض 
سيطرة الزوج، وظهور عالقات عاطفية جديدة في حياة أحد الزوجين، وزواج الزوج مرة أخرى، والشك 

في تصرّفات أحد الزوجين من قبل اآلخر.

4.2 النزاعات األَسرية والعنف الزواجي 

تمارس السلطة العائلية نفوًذا كبيرًا خالل فترة ما قبل التنمية والتغيير االجتماعي واالقتصادي بسبب 
تصرّفات  على  تسيطر  فهي  الخليجي،  التعاون  دول مجلس  في  والثقافية  الدينية  الثابتة  الخصائص 
أفرادها، وتعّدل من سلوكهم، وتجعلهم يتّجهون إلى التعاون والتضامن في عالقاتهم، ما يقلل من بروز 

ظاهرة الخالف والنزاعات األَسرية ومع األقارب بالمنزل أو خارجه.

وعندما لحق التحّضر والتحديث بالبناء االجتماعي في الفترة المتغيّرة لدول المنطقة، أحدث ذلك 
السلطة  اإلقامة، كما أحدث ضعًفا في  والثروة، ونمط  المهنة  العائلة في  أعضاء  بين  وتمايزًا  تبايًنا 
المنفصلة عن  الخاصة  للفرد متطلباته  الروح االستقاللية، فأصبح  العائلية، ما ولّد لدى األفراد نزعة 
العائلة، كما أصبح يوّجه مستقبله، ومستقبل أسرته، وينظم عالقاته حسب إرادته الشخصية وميوله 
ويرسم  أقاربه،  عن  مغايرة  بنظرة  والمستقبل  اآلخرين  إلى  يتطلع  الفرد  وغدا  الحياة،  إلى  ونظرته 
لنفسه طريًقا يتفق مع مصلحته الشخصية المباشرة. وسنحت هذه العوامل فرصة ظهور االختالف 
في وجهات النظر حول المواقف المختلفة، ما أسهم بشكل كبير في بروز ظاهرة النزاعات األَسرية 
الحقوق  اللجوء ألخذ  أو  الجماعية،  المواقف  التنّصل من  أو  القطيعة،  إلى  التي قد تصل  والعائلية 
الفترة المعاصرة في  التي ظهرت في هذه  بالنظام والقانون في محاكم األسرة واألحوال الشخصية 
جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ناهيك عن أنَّ من تلك النزاعات ما قد يخرج عن الطور، فيمتد 

للمضاربات العنيفة، وقد ينتهي بقتل أحد طرفي الزواج الطرف اآلخر.

كانت ندرة النزاعات والخالف مع اآلباء في الفترة التقليدية لدول الخليج، في مرحلة ما قبل النفط، 
ناتجة عن امتالك األب في أسرته على السلطة المطلقة والكاملة التي ال ينازعه فيها أحد: فهو الذي 
يتخذ القرارات ويحسم األمور بقوة، ويقبل اآلخرون تصرفاته، وال يعترضون على وجهات نظره. وعلى 
الروح  وبزغت  الفردية  النزعة  العربي  الخليج  لدول  المتغيّرة  الفترة  في  ظهرت  ذلك،  من  النقيض 
االستقاللية عند األفراد، ما جعل األوالد ال يلتزمون بما يمليه عليهم آباؤهم من تعليمات، وال يأبهون 
بأخذ رأي آبائهم في كثير من األشياء وهو ما تسبَّب في ازدياد الخالف والنزاع مع اآلباء. أما الخالف 
السابقة، بسبب خضوع األوالد  المستقرة  التقليدية  الفترة  نادًرا في  أيًضا  والنزاع مع األشقاء، فكان 
للسلطة العائلية. وعندما انخفض تأثير السلطة العائلية في هذه الفترة المتغيّرة المعاصرة، زادت 
حدة الخالف بين األشقاء. وغالبًا ما يرجع سبب هذا الخالف إلى سلوك الزوجات، وبصفة خاصة مع 
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الشقيقات من اإلناث أو بسبب المعامالت المالية واإلرث. ومن ناحية أخرى، ُوِجَد أنَّ النزاع والخالف 
مع األعمام يقّل في الفترة المستقرة السابقة، ألّن العم كان مساويًا لألب في المركز االجتماعي داخل 
آبائهم. وعندما  مع  كثيرًا عن سلوكهم  يختلف  ال  أعمامهم  نحو  األفراد  يكون سلوك  وبهذا  العائلة، 
استقل األفراد عن المسكن األبوي في الفترة المتغيّرة، انخفض مركز العم االجتماعي وأصبحت عالقة 
العامة  الحياة  إلى عمه ويتفاعل معه في  الفرد يرجع  الفرد بعمه غير مباشرة وسطحية، فلم يعد 
أما  األعمام.  مع  والخالف  النزاع  قلل  ما  السابقة،  الفترة  في  الحال  كان  كما  األمور،  في  ويستشيره 
نزاعات وخالفات األفراد مع أخوالهم فقد كانت نادرة في الفترة المستقرة التقليدية، وترجع طبيعة 
الخالف النادر مع األخوال في الفترة السابقة لضعف تفاعل الفرد مع أخواله، بسبب معيشة األخوال 
خارج المسكن األبوي، ووقوع تصرّف الفرد تحت السيطرة األبوية، ما قلّل من بروز ظاهرة الخالف 
مع األخوال، وهذا بخالف الفترة المتغيّرة، والتي شاع فيها استقالل األفراد عن المسكن األبوي، وأّدى 
إلى انفتاح عالقات الفرد أمام أخواله، فأوجد ذلك بينهم من التفاعل، ما أحدث زيادة في خالفاتهم 

ونزعاتهم مع أخوالهم في هذه الفترة المتغيّرة )السيف، ١٩٩٠، ص: ٢7٠ - ٢8٠(.

كما كشفت الدراسات االجتماعية أّن بعض العادات االجتماعية قد تسبِّب نزاعات أسرية، فتبيَّن أنَّ 
كأسلوب  األوالد  زواج  مناسبة  في  العادات  بسبب  العائلية  الوحدات  مع  أكثر  يزداد  الخالف  حجم 
االحتفال وطريقته، وعدم المساعدة والمساندة وتقديم الدعم المالي عند زواج أحد أبناء القرابة، 
وقد تحدث النزعات في أوقات العزاء خاصة مع قرابة األب )األعمام( بسبب عدم الحضور إلى المنزل 
لتأدية واجب العزاء بالميت أو التأخر بالحضور أو عدم إقامة وليمة في عزاء الميت، وحجم الخالف قد 
رت  يزداد مع الوحدات العائلية، بسبب عادة السكن المشترك كسكن الزوجة مع أهل الزوج. وقد فسَّ
النظريات االجتماعية النزاعات األَسرية من عدة زوايا مختلفة، فالتفسير البنائي الوظيفي يستند على 
ثقافة المجتمع وتقدير كبار السن في العالقات العائلية، في حين تتصوَّر النظرية التفاعلية الرمزية أنَّ 
العالقات االجتماعية التقليدية تتغيّر وتضعف بفعل التفاعل الرمزي الذي يتولد عنه معاٍن جديدة لم 
تكن موجودة في السابق، ما يسمح بظهور أنماط من العالقات الجديدة. فارتفاع المكانة االجتماعية 
لدى النساء نتيجة عوامل التحديث-التعليم والعمل خارج المنزل، وهو ما أّدى إلى تداخل أدوارهن 
مع الرجال في النسق العائلي، وفتح الباب واسًعا أمام أنماط من الخالفات والتباينات الجديدة. أما 
لدى  المادية  المصالح  لتضاد  نتيجة  األَسرية  النزعات  إلى ظهور وحدوث  فتنظر  الصراعية  النظرية 
لعملها  نتيجة  المرأة  دخل  حول  تنشأ  التي  الخالفات  ذلك  على  مثال  أوضح  ولعل  األسرة.  أعضاء 
خارج المنزل، سواء تلك الخالفات التي تنشأ بين الزوجة العاملة وزوجها أو بين الزوج وأهل الزوجة 

)الصقري، ١4٣٩هـ/٢٠١7م(.

ويبدو أنَّ النزاع والخالف مع الزوجة من أهم النزاعات األَسرية الذي كثرت وزادت في الفترة المتغيّرة، 
مرحلة ما بعد النفط والتنمية، حتى وصل إلى المحاكم الرسمية في الدولة. فالنزاع مع الزوجة كان 
نادًرا في مرحلة ما قبل النفط، ألنَّ سلوك الزوجة نحو زوجها كان مقنًَّنا بالتقاليد العائلية، إذ يجب على 
الزوجة أن تخدم زوجها وتحترمه، وتطيعه، وال ترد اإلهانة، أي تقبل كل مظاهر سلوكه نحوها دون 
مناقشة أو اعتراض عليه. كما أنَّ الزوجة كان مرجعها األساسي في كثير من األمور المنزلية أم الزوج، 
ما يقلل من التفاعل بين الزوج والزوجة وبالتالي يقلل من النزاع. وفي الفترة المتغيّرة، عندما تغيّر 
نمط إقامة الزوجين، وانتقال من المسكن األبوي إلى المسكن المستقل، أصبح التفاعل بين الزوجين 

مباشرًا والتداخل في المسؤوليات واألدوار أكثر وضوًحا، ما قد يؤدي في األغلب إلى كثير من الخالفات 
والنزاع بينهما، خاصة عندما بدأ االفراد في االتجاه، أو التحّول من نظام الزواج الداخلي القرابي إلى 
نظام الزواج من خارج القرابة. فقد كانت الزوجات من القرابة أكثر قدرة على التكيّف مع الظروف 
االجتماعية واالقتصادية للزوج وعائلته، بينما الزوجات من خارج القرابة في الفترة المتغيّرة يبحثن عن 
االستقاللية الفردية مع الزوج بعيًدا عن الظروف االجتماعية واالقتصادية لعائلة الزوج. ولذلك لم تعد 

زوجات األبناء يقمن بدور الزوجة المطيعة للزوج ووالديه، فكثر النزاع والخالف بين الزوجين. 

وفي هذا السياق؛ أثبتت اإلحصائيات الرسمية في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي، وجود 
نزاعات أَسرية وصلت للمحاكم. فوفًقا إلحصائيات في دول مجلس التعاون الخليجي )٢٠١5(، فاق 
معدل الزواج لعام ٢٠١5 معدل الزواج لعام ٢٠١٠ بنسبة ١٢٪، ولكن في المقابل بلغ عدد حاالت 
الطالق في دول مجلس التعاون لعام ٢٠١٢ حوالي 5١,٢ ألف حالة طالق مقارنة بـ5١,4 ألف حالة 
قد   )Gccstat, 2015( المجلس أنَّ دول  أي  لعام ٢٠٠5  ألف حالة طالق  لعام ٢٠١٢ و٣4,4  طالق 

سجلت حوالي 5 حاالت زواج لكل حالة طالق في عام ٢٠١٢. 

يوضح الجدول أدناه رقم ١١ عدد شهادات الطالق للمواطنين في دول مجلس التعاون الست من عام 
٢٠١٠ حتى ٢٠١5على النحو اآلتي:

الجدول رقم ١١ توزيع شهادات الطالق لألزواج المواطنين بدول مجلس التعاون

السنوات

 ٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١4٢٠١5

٣٩,8١٩44,5٠544,66747,٢٩٢55,٩٣6إجمالي دول مجلس التعاون

٢,488٢,5٠8٢,٣5١٢,44٣٢,778٢,65٠دولة اإلمارات العربية المتحدة

١,4٠٣١,٢٣6١,458١,6٢7١,555١,5١4مملكة البحرين

٢7,٩٩٢٣١,8١٢٣١,7٣6٣٣,8٣٢4١,٩١٠المملكة العربية السعودية

٢,6٠4٣,66٠٣,4٢١٣,4٠٩٣,5٠٢٣.44٣سلطنة ُعمان

8٢٠7548٣58١68٠٣8٠7دولة قطر

4,5١٢4,5٣54,8665,١655,٣885,٣٠5دولة الكويت

.Gccstat, N.D :المصدر

الخليجي  التعاون  أصدرت دول مجلس  بعد سنة،  التزايد سنة  في  اآلخذة  األَسرية  النزاعات  ولفض 
صة في الشأن األَسري، ومنها قانون  تشريعات وقوانين أحوال شخصية وأنشئت محاكم أَسرية متخصِّ
واآلثار  للزواج  العامة  واألحكام  الخطبة  أحكام  نظم  الذي  للعام ٢٠٠5  اإلماراتي  الشخصية  األحوال 
المترتبة عليه وأحكام الطالق والتفريق، كما نظم القانون أحكام الحضانة والنسب واألهلية والوصية 

بما فيه أحكام الوصية الواجبة والميراث.

د القانون اختصاصها بالنظر في جميع الدعاوى  وأنشئت في دولة قطر محكمة األسرة عام ٢٠٠6، وحدَّ
والمنازعات المتعلقة بمسائل األسرة والتركات، بما في ذلك مسائل الطالق والنفقة واألجور، سواء 
بالنسبة للزوجة أو األوالد أو األقارب وحضانة األطفال. وكان الهدف األساسي من تلك المحكمة هو 

https://gccstat.org/ar/
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حصر كل قضايا األسرة في محكمة واحدة، لضمان تحقيق العدالة السريعة وإحباط محاولة أي من 
الطرفين المتنازعين زيادة معاناة الطرف اآلخر، عبر إقامة عدة دعاوى في محاكم متباعدة إلطالة أمد 

القضية وتشتيت الجهد والمال.

وفي سلطنة ُعمان، تخضع المسائل العائلية ألحكام قانون األحوال الشخصية )الصادر بموجب المرسوم 
الرجل والمرأة  الذي يعيِّن لكل من  الشريعة اإلسالمية  الملكي رقم ٣٢ للعام ١٩٩7( المستمد من 
على  “تسري  أنَّه  على   )٢8٢ )المادة  الشخصية  األحوال  قانون  وينصَّ  مختلفة،  ومسؤوليات  حقوقًا 

األحوال الشخصية لغير المسلمين األحكام الخاصة بهم ما لم يطلبوا تطبيق نصوص هذا القانون.«

وفي دولة البحرين، أعلن مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف أنَّ محاكم 
األسرة بجميع درجاتها ستبدأ في النظر بالدعاوى الشرعية بدًءا من تاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠١7.

الخالفات  للنظر في دعاوى  الشخصية )١4٢8هـ/٢٠٠7م(  األحوال  أنشئت محكمة  السعودية،  وفي 
واإلرث،  والعنف،  والعضل،  الزيارة،  وحق  والنفقة،  والحضانة،  والخلع،  والنشوز،  والطالق،  الزوجية، 
المتعلقة باألسرة والمرأة. وفي دولة الكويت صدر قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١5  القضايا  وغيرها من 

إلنشاء محكمة األسرة.

ويعتبر صدور تلك التشريعات والقوانين في دول المجلس جميعها خالل الفترة من ١٩٩7 إلى ٢٠١7 
دلياًل على بروز العديد من المشكالت االجتماعية المرتبطة بمؤسسة الزواج التي تستدعي ظهور تلك 

التشريعات والقوانين لمواجهتها والحد منها. 

وعن تشخيص تلك المشكالت من حيث طبيعتها وأسبابها، رصدت العديد من الدراسات الخليجية 
تلك المشكالت. ففي دراسة للجهني )٢٠٠5(، تبيَّن أنَّ أكثر الخالفات الزوجية شيوًعا في المجتمع 
السعودي هي الخالفات المتعلقة بطريقه التعامل بين الزوجين، وغياب الزوج، والسهر خارج المنزل، 
الزوج، وعدم  بأهل  السيئة  الزوجة  بأهل زوجته، وتدخل األهل، وعالقة  السيئة  الزوج  وعالقة أهل 
الرغبة في السكن مع أهل الزوج، وفتور الجوانب العاطفية للحياة الزوجية، وتعاطي الزوج الخمور 

والمسكرات، وتقلب مزاج الزوج وشخصيته العصبية وعدم إنفاقه على األسرة. 

وتؤكد معظم هذه األسباب دراسة ميدانية أخرى قام بها المالكي )٢٠٠١( على عيِّنة من المطلقات 
بلغ قوامها ٣١٠ مطلقة في دوله اإلمارات العربية المتحدة فقد أشارت إلى أنّه من أسباب الطالق 
إلى  إضافة  الزوجية،  العشرة  والمخدرات، وسوء  الكحول  تناول  وإقباله على  الزوج،  أخالق  انحراف 

تدخل األهل. 

وتشترك دراسة ثالثة )خضر، ٢٠١٢( في ذات النتائج حول أسباب الطالق في المجتمع الكويتي من 
وجهة نظر المطلقات إذ تشير إلى أنَّ عدم تحمل الزوج للمسؤولية، وسوء المعاملة وفساد الزوج، 

وتدخل األهل، وعدم توفر السكن من أسباب الطالق في المجتمع الكويتي. 

وفي دراسة عن الطالق أجريت على ١75 حالة مرَّت بخبرة الطالق في قطر، تشير الغانم )٢٠٠٣، 
ص: ٢١٠( إلى أنَّ أسباب الطالق تتمثل في عدم التوافق أو التفاهم، والمنازعات المستمرة، وتدخل 
األهل، والمعاملة السيئة من الشريك، والعجز عن الوفاء بنفقات األسرة، وعدم الشعور بالمسؤولية، 

ورغبة الزوجة في سكن مستقل. 

كما أكدت دراسة الرشيد )٢٠١7( أّن االختالل الزواجي في الكويت ناتج عن عوامل نفسية واجتماعية 
الشخصية، وانعدام  الطموح ومستوى  الزواجي، والفروق في مستوى  التواصل  واقتصادية كأساليب 

المرونة، وصعوبة التحكم في الغضب، وقلة االهتمام باآلخر، وإحراج الشريك.

ومن الجوانب المرتبطة بالموضوع ما يتعلق بتداعيات الطالق والمنازعات األَسرية والتي تطرقت لها 
بعض الدراسات الخليجية. وأشارت دراسة شحاته وآخرين )٢٠١6( إلى أنَّ مشكالت عديدة تحدث 
للمطلقين وأبنائهم، كالمشكالت الجسمية والصحية كالضغط وأمراض الجهاز الهضمي، والمشكالت 
المشكالت  وبعض  واإلحباط،  بالفشل  والشعور  أخرى  مرة  بالخوف  والشعور  كاالكتئاب  النفسية 

االقتصادية، كما تتعرّض عالقاتهم االجتماعية للتوتر.
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الفصل الخامس: العمل والزواج
يعتبر العمل أحد الظواهر االجتماعية التي ارتبطت باإلنسان منذ وجوده وتقاطعت مع الكثير من 
لتحقيق حاجاته  الجهد  بذل  منه  االنسان حيًا وفعااًل تطلب  فبقاء  به.  المحيطة  اإلنسانية  الظواهر 
العمل هو ما عمل على رسم مكانته  اإلنسان من جراء  أنَّ مخرجات  اإلحساسية واالجتماعية. كما 

د الكثير من العالقات االجتماعية والطبقية التي تربطه بمن حوله. االجتماعية وحدَّ

ولعل من تلك األمور مسألة الزواج. فالرجل الخليجي في الغالب، وال سيما في مرحلة التنمية والتغيّر 
الزواج حتى يؤمن مصدًرا لرزقه عن  المعاصرة، ال يقدم على  الخليجية  المجتمعات  بها  التي مرت 
طريق العمل؛ فهو المسؤول األول واألخير عن المهر وعن اإلنفاق على الزوجة وما إلى ذلك من األمور 
المرتبطة بها. وكانت مشاركة الزوجة في العمل أمرًا متوقًعا في سياق الحياة التقليدية التي مرت بها 
التقليدي  د في ضوء تقسيم العمل  الريفية تتحدَّ دول المنطقة فالعملية اإلنتاجية في المجتمعات 
المرأة  وتمارس  وجنسه.  لعمره  وفًقا  به،  المنوط  العمل  نمط  المجتمع  في  فرد  لكل  يحدد  الذي 
العمل في سياق اإلطار التقليدي المتجانس المتميِّز بمعرفة الوجه للوجه ومعرفة الجميع للجميع. 
وبعد توسع دائرة التحضر وتحّول معظم السكان من القطاعات الريفية من المجتمع إلى القطاعات 
الحضرية نتيجة للجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة لدى دول المجلس، ظهر على مستوى كل 
دولة قدر كبير من الحراك السكاني والتمازج السكاني بين مختلف الشرائح السكانية والمناطق في 
الدول الست نفسها، فانحسرت معرفة الوجه للوجه، واقتصر العمل على الذكور في الغالب األعم، 
بينما بقيت شرائح كبيرة من النساء داخل المنزل كربات بيوت. ومع توسع فرص التعليم وانفتاحه 
أمام النساء في جميع دول المجلس، أتيحت الفرصة أمام النساء لالنخراط في العمل خارج المنزل 
شيئًا فشيئًا، وازدادت معدالته في الوقت الحاضر بشكل لم تشهد له شعوب دول المجلس مثياًل فيما 
سبق. ويالحظ، يوًما بعد يوم، انخراط النساء في أعمال جديدة تجاوزت القطاعين التقليديين لعمل 
المرأة »التعليم والصحة« إلى معظم القطاعات، بما فيها القطاعات األمنية والعسكرية، وهو ما يمثل 
تغيّرات جذرية دفعتها حكومات الدول الخليجية إلى اإلمام لتقليص مخاطر االعتماد على اليد العاملة 

االجنبية واستثمار الطاقات والموارد البشرية المحلية. 

ومع أنَّ عمل المرأة في إطار الحياة التقليدية الخليجية لم يترتب عليه أية متاعب أو أعباء إضافية 
على المرأة الخليجية المتزوجة، إذ يسهم جميع أفراد العائلة الممتدة في العملية اإلنتاجية وفي القيام 
باألعباء المنزلية على حد سواء كل حسب نوعه وعمره، فإنَّ هذا األمر اختلف كليًة فيما بعد. ومع 
توّسع الحياة الحضرية تحّولت األسرة من ممتدة إلى نووية تقتصر في الغالب على الزوج وزوجته 
وأبنائه القصر، وهو ما حّمل المرأة المتزوجة جميع األعباء المنزلية، عالوة على ما تقوم به من أعمال 
خارج المنزل، ما جعل المرأة الخليجية المتزوجة، التي تعمل خارج المنزل تجد نفسها أمام العديد من 

التحديات التي انعكست على العديد من االعتبارات المتعلقة بالزواج واالستقرار والتوافق الزواجي. 

التي تعرَّضت  الخليج الست  التي ظهرت في دول  وفيما يلي عرض مقتضب للدراسات االجتماعية 
لظاهرة العمل من جوانبها المختلفة في عالقتها بالزواج. 

وبادئ ذي بدء، تحسن اإلشارة إلى أنَّ هذه الدراسات قد دارت حول محاور محددة في عالقة المرأة 

العمل  قوة  وواقع  المرأة،  لعمل  الدافعة  العوامل  تقييم  على  أحدها  انصبَّ  إذ  بالعمل  المتزوجة 
النسائية في إطار القوى العاملة الوطنية، بينما سلط المحور الثاني الضوء على المشكالت والتحديات 
المترتبة على عمل المرأة المتزوجة. أما ثالثها فقد ركز على دور عمل المرأة المتزوجة في تمكينها 

وارتفاع مكانتها وقوتها االجتماعية. 

وفي حين يتعلق المحور األول من الدراسات الخاصة بواقع ودوافع عمل المرأة، فقد ركزت دراسة 
تلك  أنَّ  الدراسة  فبيَّنت  الكويتية،  المرأة  لعمل  الحقيقية  الدوافع  على   )١٩٩6( بالكويت  الظفيري 
الدوافع ليست كلها دوافع اقتصادية كما هو الحال في بعض المجتمعات. وتبيِّن أنَّ الدوافع األخرى 
كإثبات  النفسية  والدوافع  الشخصية  الطموحات  وتحقيق  المستقبل  وضمان  الذات  تحقيق  تمثل 
لعمل  تمثل دوافع حقيقية  المادي، وهي جميعها  الجانب  إلى  إضافة  والعمل  اإلنتاج  القدرة على 
الكويتي حيال عمل  المجتمع  وتقبّل في  انفتاح  الدراسة عن وجود  المنزل. وكشفت  المرأة خارج 
المرأة خارج المنزل وترك الحرية لها الختيار التخّصص الذي يناسبها وكذلك نوع العمل، ومع ذلك 
ية مقيدة بشروط يأتي منها تجنب األعمال التي يتميز بها الرجال، فال توجد رغبة لدى النساء  فهي حرِّ
صة للرجال كالميكانيكا والكهرباء، وتتجه نحو  الكويتيات العامالت لالنخراط في مهن وحرف مخصَّ

األعمال التي ال تطلب االختالط بالرجال. 

وبالرغم من االتفاق على أنَّ مسؤولية األسرة مشتركة بين الرجل والمرأة فإّن الشعور العام يكاد يكون 
شبه متفق عليه من حيث األدوار المنوطة بأعمال الرجل والمرأة في المنزل كما هو الحال في كل 
المجتمعات التقليدية األخرى. وتؤكد الدراسة إلى أنَّ نظام الخدم له دور واضح في تشجيع المرأة 
على الخروج للعمل وتسهيل حياتها األَسرية، ومع ذلك فإنَّ عدم وجود الخدم في المنزل ال يعيق 

الكثيرات من مواصلة العمل لما يوفره لهن من اطمئنان للمستقبل وثقة بالنفس واستقاللية مالية.

وتبيِّن دراسة الفالسي )٢٠٠١( عن »وضع المرأة اإلماراتية العاملة في وزارة العمل والشؤون االجتماعية« 
العاملين  العاملة بوزارة الشؤون االجتماعية تشكل نسبة )٣6,6٪( من إجمالي  أنَّ المرأة اإلماراتية 
بالوزارة كما أنَّ تلك النسبة تتزايد تبًعا لتزايد المواطنات الخريجات. وتبيِّن أنَّ معدل توظيف النساء 
إلى الرجال خالل السنوات الخمس األخيرة قد بلغ ١67 امرأة مقابل 64 رجاًل. وكشفت الدراسة أنَّ 
مساهمة المرأة العاملة المواطنة قد ارتفعت من ٣.4٪ عام ١٩8٠ من إجمالي قوة عمل المواطنات 
العمل والشؤون االجتماعية قد  العامالت في وزارة  أنَّ  الدراسة  إلى ١٣٪ عام ١٩٩5. كما أوضحت 
تزايدت نسبتهن لتصل عام ١٩٩8 إلى ما يقارب 4٠٪ من إجمالي العاملين وهذه النسبة تمثل تقريبًا 
األسس  بعض  إلى  العمل  وزارة  على  المرأة  إقبال  ويرجع  العمل.  بوزارة  للعاملين  بالنسبة  النصف 
المكتبي، ومحدودية ساعات  العمل  المواطنة، ومنها نمط  المرأة  تتوافق مع ميول  التي  والمعايير 
العمل، وتفضيل األسرة لعمل الحكومة على القطاعات األخرى، إضافة إلى العالقات المحدودة ضمن 
إطار جغرافي ومؤسسي محدود. وكشفت الدراسة عن محدودية نسبة المرأة المواطنة في الوظائف 
القيادية إذ ال تشكل إال نسبًا ضئيلة جدا فهناك امرأة واحدة فقط مقابل 7 ذكور، أي ما نسبته 5,١٢٪ 
مقابل 87,5٪ للذكور، وامرأة واحدة مقابل ٢4 رجاًل في وظيفة مدراء اإلدارات، أي ما نسبته 4٪ مقابل 
٩6٪ للذكور. وسلطت الدراسة الضوء على العوامل التي تؤثر على العامالت بوزارة العمل والشؤون 
االجتماعية ومنها خضوع المرأة اإلماراتية لعوامل العادات والتقاليد والقيم وعدم االختالط بالرجال، 
والتأثر  بالعمل،  تطالب  تجعلها  التي  المنافذ  جميع  وإغالق  المرأة  لعمل  الرجل  نظرة  إلى  إضافة 
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بمسألة العامل الجغرافي الذي يعتبر عمل المرأة بعيًدا عن أهلها من الجوانب غير المقبولة.

البحرينية في اإلعالم«،  المرأة  البحرين )٢٠١4( »واقع  للمرأة في  األعلى  للمجلس  وتناولت دراسة 

العربية  والخاصة،  العامة  اإلعالم  مؤسسات  في  العامالت  البحرينيات  من  امرأة   6٢ على  وأجريت 

واألجنبية، في مملكة البحرين، كما شملت قطاعات اإلعالم المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون 

وعالقات عامة وشركات اإلعالن. وقد توزعت عيِّنة الدراسة من الناحية االجتماعية على ما يلي: ٪46 

متزوجة، 4٢٪ عازبة، فيما بلغت نسبة المتزوجات من اإلعالميات ممن لديهن أطفال ٣7٪، أما من 

أنَّ ٣7٪ من  العمل، فقد أظهرت  بنوع  يتعلق  بلغت نسبتهن 6٠٪. وفيما  أطفال فقد  لديهن  ليس 

اإلعالميات البحرينيات يتسلمن مناصب قيادية داخل مؤسساتهن اإلعالمية، فيما ذكر 55٪ من اللواتي 

شملتهن الدراسة أنَّهن يواجهن صعوبات في عملهن اإلعالمي أبرزها طول ساعات العمل.

وفي دراسة لمنظمة المرأة العربية بالتعاون مع المجلس األعلى للمرأة )٢٠١4( عن »واقع القوى 

النساء  إجمالي  نسبة  أنَّ  الدراسة  بيَّنت  البحرين«،  مملكة  في  الحكومية  المؤسسات  في  العاملة 

العامالت في القطاع الحكومي وفق إحصاءات عام ٢٠١١ بلغت 47.8٪ مقابل 5٢٪ للرجال، وهو ما 

يشكل نسبة مرتفعة مقارنة بسائر دول المجلس.

ووفًقا لدراسة »واقع المرأة العاملة والمشكالت التي تواجهها في المجتمع الكويتي« )٢٠١5(، تبيَّن 

منها أنَّ نحًوا من 87٪ من النساء يعملن دواًما واحًدا حتى الثانية ظهرًا فيما تعمل ٩٪ منهن دواًما 

واحًدا حتى الرابعة عصرًا و٣٪ دوامين، وهو ما يعني تفضيل النساء الدوام الواحد الذي ينتهي في 

غ ألعبائها األَسرية أو التمتع بحياتها االجتماعية لغير المتزوجات. »كما تشير  الثانية ظهرًا حتى تتفرَّ

الدراسة إلى اختالف تمثيل النساء حسب نوع الوظيفة حيث تصل نسب النساء بفئة »موظفة« إلى 

84٪ مقابل 64٪ للرجال، فيما تنخفض النسبة بفئة رئيس قسم ومراقب إلى ١٣٪ و١٪ فقط بفئة مدير 

إدارة فأعلى«. وعللت الدراسة ذلك إلى »تزايد معدالت المرأة في المستويات الوظيفية األدنى إلى 

حالتها االجتماعية وإعطائها األهمية األولى لرعاية أسرتها ما يؤثر في اهتماماتها الوظيفية وترقيتها.« 

وفيما يتعلق بتحمل المرأة العاملة المسؤولية، فقد أبرزت الدراسة أنَّ 8٠٪ من النساء يرين وجود 

تجاهل إلمكانيات المرأة العاملة وقدرتها على تحّمل المسؤولية وتولي المناصب العامة، ويؤيدهن 

في ذلك 7٢٪ من الرجال، مشيرة إلى أن 65٪ من األزواج يتفّهمون أّن زوجاتهم يعملن ويساعدنهم 

على تحّمل أعباء إدارة البيت وتربية األوالد ويتوافق مع هذا الرأي 4٩٪ من النساء بمعدل عام يبلغ 

5٢٪، في حين اعترض ١7٪ من الرجال و١٢٪ من النساء بمعدل عام بلغ ١4٪، ما يوضح تفهم الزوج 

لظروف عمل زوجته.

المتحدة  العربية  باإلمارات  األَسرية  التنمية  مراكز  إدارة  في  والدراسات  البحوث  قسم  دراسة  وفي 

)٢٠١6( عن »عمل المرأة بين الواقع والتحديات«، جرى استطالع المبحوثين بسؤالهم حول آرائهم 

عن مدى الدعم الذي توفره الدولة للمرأة العاملة من خالل قوانين العمل بجزئية الوضع وإجازات 

األمومة ومدى إنصافها ومساندتها للمرأة، وتبيَّن من ذلك أن 46٪ بفعالية هذه القوانين بما توفره 

من دعم كاٍف للمرأة العاملة، واعتبروا قوانين العمل الحالية منصفة، بينما أكد 54٪ من المبحوثين 

ضعف هذه القوانين، وعدم إنصافها وجدواها للمرأة العاملة.

المترتبة على عمل  والتحديات  المشكالت  تناول  الذي  الدراسات  الثاني من  بالمحور  يتعلق  ما  أما 
المرأة المتزوجة، فقد كشفت العديد من الدراسات الخليجية عن تلك المشكالت والتحديات التي 
تواجهها المرأة العاملة المتزوجة. ومن تلك الدراسات، دراسة الرشيدي )٢٠٠6( بجامعة الملك عبد 
المرتبطة  السلبيات  فقد رصدت جملة من  والسلبيات«  اإليجابيات  بين  المرأة  العزيز حول »عمل 
بعمل المرأة إذ ترى الرشيدي أنَّ خروج المرأة للعمل مشوب بالعديد من السلبيات الناتجة عن عدم 
القدرة على التوفيق بين متطلبات البيت والعمل لسوء التخطيط أحيانًا وألسباب شخصية في أحيان 

أخرى. 

أما في مجال العالقات الزوجية، فقد أّدى تبّدل مكانة المرأة العاملة وشعورها باالستقاللية وامتالك 
بالذات  االعتداد  حاالت  ظهور  إلى  واالجتماعية  األَسرية  القيود  من  كثير  من  والتحرر  القرار  حرية 
مصادر  أحد  بالتالي  فأصبح  الزوجية؛  العالقة  إلى  يسيء  قد  الذي  والسيطرة  التحكم  في  والرغبة 
الشقاقات من جانب المرأة. وقد ينتج بسبب ذلك شعور الزوج بالغيرة لتميّز الزوجة ونجاحها في 
العمل، ويظهر ذلك جليًا في ارتفاع معدل الخالفات الزوجية التي تتخذ أشكااًل مختلفة منها عن طريق 
الطالق النفسي، حيث يعيش الطرفان في بيت واحد، ولكن ال توجد عالقة حميمة )القوقعة الفارغة( 
بينهما بل يكثر الشجار، فتصبح العالقات الزوجية عالقات شكلية يعود استمرارها إلى ضغط العرف 
وخوف الزوجين على السمعة والمكانة االجتماعية. ولذلك يشكل ارتفاع نسبة الطالق على مستوى 
المجتمعات العربية مؤشرًا واضًحا على اضطراب العالقات الزوجية واألَسرية كما ينذر بعواقب وخيمة 
والتنشئة ومستقبل  بالتربية  تتصل  سلبية  تبعات  للطالق من  لما  والمجتمع  األسرة  باستقرار  تتصل 
األبناء. ويؤدي إهمال المرأة العاملة لزوجها وانشغالها لفترات طويلة في العمل، ثم شعورها بالتعب 
في المنزل ورغبتها في الراحة وقت وجوده وعدم قدرتها على التحدث إليه، إلى التباعد بين الزوجين 
الذي يؤثر سلبيًا في نفسية كٍل منهما. وتشير الرشيدي )٢٠٠6، ص: 7( إلى نتائج إحدى الدراسات 
التي تمت على عدد من الزوجات العامالت وورد فيها أنَّ السيدات أعربن عن جملة من تلك اآلثار، 
فأجابت 84٪ منهن بقولهن: »أضايق زوجي بغيابي عن البيت عندما يكون موجوًدا فيه.« وأجابت 
4٢٪ منهن: »أثير أعصاب زوجي بكالمي حول مشاكل عملي مع رؤسائي وزميالتي.« وأجابت ٢٣٪: 
»أؤلم زوجي بتركي له وحيًدا في حاالت مرضه الشديد«، في حين قالت ٢٢٪: »أقلق زوجي بتأجيل 
لي  يكون  أن  في  أرغب  عندما  زوجي  أعصاب  »أثير  منهن:   ٪١٢ وقالت  آخر«،  إنجاب طفل  فكرة 
الهامة في األسرة.« وأجابت ٩٪: »أثير أعصاب زوجي عندما أطلب منه  رأي أساسي في المواضيع 

مساعدتي على إدارة شؤون المنزل كالطبخ وغسل األواني والمالبس.« 

في  العاملة  المرأة  تواجه  التي  االجتماعية  المعوقات  عن  )١4٣٢هـ/٢٠١٠(  للزهراني  دراسة  وفي 
القطاع الصحي، وأجريت على عيِّنة قوامها 4٠٠ من الموظفات العامالت في المستشفيات بالقطاعين 
العام والخاص بمحافظة جدة، بالسعودية، تبيَّن أنَّ احتياجات أبناء الموظفات تؤثر في أدائهن لعملهن 
بالمستشفى، وأنَّ العمل بالمستشفى يمثل ازدواًجا في أدوارهن بين المنزل والعمل، وأّن االختالط 
تواجه  التي  الصعوبات  أحد  يشكالن  الليلية  والمناوبات  المستشفى  في  الجنسين  بين  العمل  في 
الموظفين  بأنَّهن يواجهن مضايقات  الموظفات  الموظفة في المستشفى. وأجابت نسبة كبيرة من 
معهن بالمستشفى. كما َعزَْوَن أسباب تدني النظرة إلى الموظفات العامالت بالمهن الصحية إلى أنَّ 

العمل ال يتوافق مع القيَم السائدة في المجتمع السعودي. 
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أما فيما يتعلق بالرضا الوظيفي لدى العامالت بالمستشفيات، فقد تبيَّن أنَّ عمل »جدول مناوبات 
العمل« بما يتناسب مع ظروف العامالت الشخصية واالجتماعية، من العوامل التي تسهم في الرضا 
الوظيفي لديهن، بينما يؤدي نظام نوبات العمل الليلية إلى ترك الموظفة للعمل بالمستشفى، كما أنَّ 

»عدم إعطاء صالحية صنع القرار« للموظفات يتولد عنه ضعف الرضا الوظيفي لديهن. 

واتضح من الدراسة التي سبق اإلشارة إليها أعاله عن »واقع المرأة العاملة والمشكالت التي تواجهها 
في المجتمع الكويتي«، إلى أنَّ 6٣٪ من الموظفات يتعرَّضن للحرج أو المضايقات أو التحرّش الجنسي 
تلميًحا أو تلفظًا، محذرة من اآلثار السلبية على العالقة الزوجية وتربية األبناء ال سيما فيما يحدث من 

خالفات حول األمور المالية بين المرأة العاملة وزوجها. 

وأشارت الدراسة إلى أنَّ »نحًوا من 44٪ من الرجال يؤكدون تعرّض المرأة دائما للتحرش في حين 
شاطرهم الرأي ١7٪ من النساء، فيما رأى ٢6٪ من الرجال و48٪ من النساء وجود تحرش فعلي بالمرأة 
العاملة«، مبيِّنة أنَّ »المعدل اإلجمالي لمن يََرْون حدوث مضايقات أو تحرّش بالمرأة يصل إلى ٪74 
عند الرجال و5٢٪ عند النساء بنسبة إجمالية تبلغ 6٣٪. وفي هذا السياق، أظهرت النتائج وجود فروق 
جوهرية بين رأي كل من الرجال والنساء حول مدى تعرّض المرأة للمضايقات أو التحرش، الفتة إلى 
أنَّ ذلك يعود إلى »خجل المرأة في إظهار ما قد تتعرّض له من مضايقات أو تحرّش حتى ولو كان ما 
يذكر ال يشير إلى شخصيتها؛ فهي تحاول أن تنسى أو تتناسى ذلك وال تتحدث عادة أي امرأة لزميالتها 
عما قد تتعرض له في هذا الموضوع.« أما الرجل فعادة ما يتحدث عما يالحظه أو يسمعه من زمالئه. 

الرجال و٣٣٪  أنَّ »نحو 48٪ من  إلى  الدراسة  العاملة بزوجها، خلصت  للمرأة  المالية  العالقة  وعن 
من النساء يرون أنَّها تؤثر سلبًا في حياتهما الزوجية، في حين ترى 4٣٪ من النساء أّن ال تأثير لعمل 
المرأة وراتبها على عالقتها بزوجها، وهو ما يتفق معه نحو ٣٠٪ من الرجال، ما يعني أن 5٣٪ يََرْون أنَّ 
لعمل المرأة تأثيرًا سلبيًا في توافق وانسجام العالقة الزوجية في حين يؤكد 4٩٪ عدم وجود أي أثر. 

وفيما يتعلق بتربية األبناء، أكد 54٪ من الرجال وجود أثر سلبي لعمل المرأة في تربية األبناء، بينما 
نفى ٢7٪ من النساء األثر السلبي، علًما أنَّ الرجال ربطوا ذلك بعدد من العوامل في مقدمتها الخدم. 
وتظهر التحليالت أنَّ عمل المرأة يزيد من اآلثار السلبية للخدم بواقع ٩٣٪ وفًقا للرجال و8٢٪ وفًقا 

للنساء بمتوسط عام يصل إلى ٪87. 

وحول مساهمة المرأة المالية في األعباء العائلية، أظهرت نتائج الدراسة أنَّ ٩٢ من الرجال يََرْون أنَّ 
النساء ال يساهمن بشيء، فيما يرى 8٪ من الرجال أنَّ المرأة تساهم فقط بـ٢5٪ فأقل، بينما ترى 
84٪ من النساء أنَّهن يساهمن في األعباء المالية عن طيب نفس ومبادرة منهن. واعترفت ١6٪ منهن 
أنَّهن يساهمن بطلب من الزوج. وأرجعت الدراسة الفروق بين الرجال والنساء في مسألة المساهمة 
باألعباء المالية إلى أسباب عدة من بينها »خجل الرجل من هذه المساهمة أو اختالف في مفهوم 
من  التي  الشخصية  التزاماتها  لألسرة  المالية  األعباء  من  أنَّ  المرأة  ترى  فقد  لألسرة،  المالية  األعباء 
المفترض أن يتكفل بها الزوج في حين يرى الزوج أنَّ تلك المصروفات شخصية ال دخل لها بأعباء 

األسرة.«

 )٢٠١6( األَسرية  التنمية  مراكز  إدارة  في  والدراسات  البحوث  لقسم  دراسة  تناولت  اإلمارات،  وفي 

»عمل المرأة بين الواقع والتحديات« المشار إليها سابًقا، وقد تبيَّن منها أنَّ 47٪ من المشمولين في 
الدراسة أكدوا أنَّ غياب المرأة عن المنزل بسبب العمل من مسبِّبات المشكالت األَسرية، فيما اعتبر 
46٪ أنَّ عمل المرأة بالوقت الحاضر ضرورة حياتية. وأكد 5٢٪ أنَّ عمل المرأة أثر بشكل نوعي في 
عطائها ومهامها ووظيفتها األَسرية، كما رأى 4٠٪ أنَّ عمل المرأة يؤثر بشكل أساسي وأكيد في مهامها 
األَسرية. وخالفًا لذلك، أفاد 8٪ بأنَّ عمل المرأة ليس له أي ضرر، وال يؤثر في مهامها األَسرية األساسية. 
كما ذكر 47٪ من المبحوثين أنَّ غياب المرأة من مسبِّبات المشكالت األَسرية، بل أكد ٣7٪ أنَّ غياب 

المرأة عن المنزل سبب رئيس في المشكالت األَسرية.

أما المحور الثالث فقد ركز على إيجابيات عمل المرأة المتزوِّجة ودوره في تمكينها وارتفاع مكانتها 
التي  كاميليا )١٩٩٠(  المحور دراسة  التي دارت حول هذا  الدراسات  تلك  االجتماعية. ومن  وقوتها 
الحاجات  بين  العالقة  وتعرُّف  النفسية،  الحاجات  وفق  الوظيفي  الرضا  مستوى  تعرُّف  استهدفت 
النفسية والرضا عن مهنة التدريس لدى المرأة، التي كانت من مدرِّسات المرحلة االبتدائية بمدارس 
غير  والمدرِّسات  المتزوجات  المدرِّسات  بين  فروق  وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت  التعليمية.  دبي 
المتزوجات في الرضا الشخصي واالجتماعي لصالح المدرِّسات المتزوجات وذوات الخبرة، فضاًل عن 
وجود فروق في مستوى الحاجات النفسية الخاصة بالخضوع والنظام، واالستعراض واستقالل الذات 

والسيطرة ولوم الذات والعطف لصالح المدرِّسات المتزوجات ذوات الخبرة.

وحاولت دراسة العتيبي )١4١4هـ/١٩٩٣م( عن اآلثار األَسرية واالجتماعية المترتبة على العمل خارج 
وعلى  الزوجية،  عالقتها  في  المرأة  خروج  أثر  معرفة  أوالد  ولها  المتزوجة  المتعلمة  للمرأة  المنزل 
رعايتها وتنشئتها ألبنائها. وقامت هذه الدراسة على عيِّنة من األمهات المتعلمات العامالت واألمهات 
العامالت غير العامالت بلغ إجمالها ٣65 امرأة، وتبيَّن من نتائج الدراسة عدم وجود فرق بين معدل 
الجوانب  العامالت في جميع  غير  أو  العامالت  المتعلمات  للنساء  بالنسبة  المجموعتين سواء  أداء 
المتعلقة بمشاركة الزوجة لزوجها في صنع القرار. وتبيَّن أنَّ خروج المرأة للعمل لم يؤثر سلبًا أو 
إيجابًا في مستوى عالقتها الزوجية أو تفهم كل منهما لمعاناة اآلخر أو مشاركة أحدهما لآلخر في 
بتغذية  يتعلق  فيما  ألبنائها  رعايتها  على  للعمل  المرأة  خروج  أثر  ناحية  من  أما  المنزلية.  األعمال 
الطفل، فقد أظهرت النتائج أّن ال فرق بين أداء المرأة المتعلمة العاملة أو غير العاملة. كما اتضح 
من النتيجة أنَّ كلتيهما يكونان أكثر مياًل لرضاعة الطفل الرضاعة الصناعية، واتضح كذلك من النتائج 
أنَّ المرأة العاملة بطبيعة عملها خارج المنزل تقضي مع أطفالها وقتًا أقل من الوقت الذي تقضيه 

المرأة غير العاملة. 

وأما بالنسبة ألثر خروج المرأة للعمل في التنشئة االجتماعية ألبنائها فقد اتضح من النتائج أنَّ خروج 
المرأة للعمل ساهم في االعتماد على الخادمة في تربية األطفال. وتبيَّن كذلك أنَّ المرأة العاملة أكثر 
المرأة  بالنسبة ألثر خروج  أما  الطفل.  التوجيه واإلرشاد عند معالجة أخطاء  مياًل الستخدام أسلوب 
للعمل في نظرتها لمسألة اإلنجاب، فقد تبين من النتائج أنَّ خروجها قد أثر سلبًا على حجم األسرة 

وأثر إيجابًا في معدل استخدام موانع الحمل.

القرارات  الزوجة على مشاركتها في  الصويان )١4٢١هـ/٢٠٠٠م( حول »أثر عمل  وتمحورت دراسة 
األَسرية دراسة مقارنة« وقامت على عيِّنة من مدينة الرياض قوامها ٣85 من الزوجات العامالت وغير 
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في  الزوجة  متغيّر عمر  تأثير  فاعلية  الدراسة  وتبيَّن من  تعليمية مختلفة.  العامالت من مستويات 
المشاركة في اتخاذ قرارات بعض المجاالت األَسرية كاتخاذ القرار بعدد األبناء، وفي أخذ الزوج موافقة 
الزوجة عند رغبته في شراء سلعة معيِّنة، ما يعني أنَّه كلما ارتفع سن الزوجة، زادت نسبة أخذ الزوج 

موافقتها، ويعكس ذلك خبرة الزوجة ونضجها أكثر مع تقدمها في السن. 

وفيما يتعلق بعالقة المستوى التعليمي للزوجة، فقد تبيَّن وجود عالقة لتعليم الزوجة بموافقة الزوج 
على عمل الزوجة خارج المنزل وبموقف الزوج من مشاركة الزوجة في اتخاذ قرار الخروج للعمل، 
ولكن ظهر عدم وجود عالقة لمستوى تعليم الزوجة بمشاركتها في اتخاذ القرارات األَسرية الخاصة 
بتعليم األبناء وتربيتهم وتسميتهم. وعن العالقة بين تعّود الزوجة إصدار القرارات في العمل وبين 
مشاركتها في اتخاذ القرارات األَسرية، فقد اتضح وجود عالقة بين طبيعة عمل الزوجة وبين كل من 
حرص الزوج على استشارة الزوجة، وموافقة الزوج على عمل الزوجة خارج المنزل، بينما ال توجد 
عالقة بين طبيعة عمل الزوجة وموقفها إذا لم يأخذ زوجها برأيها. كما كشفت الدراسة عن دور الحالة 
العملية للزوجة في زيادة التفاهم بين الزوجين، وعن وجود عالقة بين متغيّر الحالة العملية للزوجة 
ودافعها للعمل لتحسين المستوى المعيشي لألسرة، لكن لم تكن هناك عالقة دالة إحصائيًا بين متغيّر 
الحالة العملية للزوجة وأخذ الزوج برأيها. وعن عالقة عدد سنوات الزواج بمشاركة الزوجة في اتخاذ 
القرارات األَسرية، تبيَّن أنَّ أغلبية القرارات يتخذها الزوجان مًعا بغض النظر عن عدد سنوات الزواج، 
كما تبيَّن وجود عالقة دالة إحصائيًا بين عدد سنوات الزواج وقبول الزوج بمبادرة الزوجة في إقامة 
عالقة اجتماعية مع أسرة أخرى. وتبيَّن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المستوى التعليمي للزوج 
وموافقته على عمل الزوجة. واتضح وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عدد أوالد الزوجة وبين 
أخذ الزوج موافقة زوجته عند رغبته في شراء سلعة معيِّنة. وفحصت الدراسة العالقة بين مشاركة 
الزوجة في القرارات األَسرية وبين عدد من المتغيّرات بما فيها عمل الزوجة، والمستوى الوظيفي 
للزوجة، والمكانة العائلية للزوجة، والمستوى االجتماعي واالقتصادي للزوج، ولم تجد لتلك المغيرات 

في مشاركة الزوجة في القرارات األَسرية.

ورصدت دراسة الرشيدي )٢٠٠6( عن »عمل المرأة بين اإليجابيات والسلبيات«، المذكورة سابًقا جملة 
من الفوائد ومنها رفع عجلة التنمية االقتصادية في البالد واالستفادة من الكوادر النسائية ذات الخبرة 
العلمية المتميِّزة، باإلضافة إلى سعودة الوظائف النسوية. ويتميَّز عمل المرأة بأنَّه يشغل وقت الفراغ 
لديها خاصة مع توفر اآلالت الحديثة التي تختصر الجهد وتقلل الوقت الالزم للقيام بشؤون البيت، 
كما أنَّ العمل يشعر المرأة بقيمتها في المجتمع بعد أن أصبحت عنصرًا فعااًل يساعد في التنمية، 
المرتبطة بعمل  أيًضا جملة من اإليجابيات والسلبيات  الدراسة  البلد. ورصدت  ويشارك في ازدهار 
المرأة ومنها رفع عجلة التنمية فقد ساهم عمل المرأة في رفع دخل األسرة، وزيادة درجة الرفاهية 
لديها وسد حاالت الفقر والعوز لكثير من األَسر، وأضاف قوة اقتصادية أخرى لكثير من األَسر مكنها 

من تحقيق حياة أفضل. 

ودرست السليمي )٢٠٠8( »الدور االقتصادي لربَّة األسرة العاملة السعودية وعالقته بالتوافق الزواجي«. 
ارتباطية  عاملة وكشفت عن عالقة  أسرة  ربة  قوامها 4٠٠  عيِّنة قصدية  الدراسة على  وقامت هذه 
لربة  االقتصادي  الدور  أبعاد  من  وكاًل  لألسرة  واالقتصادية  االجتماعية  المتغيّرات  بعض  بين  موجبة 
األسرة العاملة، ومحاور التوافق الزواجي. كما وجدت عالقة ارتباطية موجبة بين بعض أبعاد الدور 

االقتصادي لربة األسرة العاملـة وبعـض محـاور التوافق الزواجي. وبيّنت فروقًا ذات داللة إحصائية 
المتغيّرات االجتماعية واالقتصادية  لـبعض  العـامالت وفًقا  األَسر  لربات  االقتصادي  الدور  أبعاد  في 
لألسرة، فإنها لم تجد فروقًا ذات داللة إحصائية في محاور التوافق الزواجي بين ربَّات األَسر العامالت 

المساهمات وغير المساهمات في بنود اإلنفاق المختلفة.

وفي دراسة العاني والظفري )٢٠١٢( عن »الحاجات النفسية واالجتماعية للمرأة الُعمانية العاملة«، 
محاور  بمختلف  واالجتماعية  النفسية  الحاجات  في  إشباع  لديها  العاملة  الُعمانية  المرأة  أنَّ  تبيَّن 
الحاجات، وأنَّ أكثر أبعاد الحاجات اإلنسانية إشباًعا هو بعد قبول الذات، وأّن أقلها إشباًعا هي حاجة 
أكثر  كانت  األَسرية  الحاجات  أنَّ  الدراسة  أظهرت  االجتماعية،  الحاجات  النفسي. وفي مجال  األمن 
إشباًعا بينما تبيَّن أنَّ بعد المسؤولية االجتماعية هو األقلها إشباًعا. إضافة إلى ذلك، أشارت النتائج 
إلى وجود فروق في مستوى الحاجات النفسية بحسب إجمالي الراتب الذي تتقاضاه المرأة العاملة، 
كما تبيَّن أنَّ مستوى اإلشباع لدى العامالت في القطاع الحكومي جاءت أعلى من العامالت في القطاع 
الخاص، بينما لم تتأثر مستويات الحاجات بالمتغيّرات األخرى، كالعمر والخبرة وعدد األبناء والمؤهل 
الدراسي. وفي ضوء ذلك، خرجت الدراسة بعدد من التوصيات والمقترحات التي تصبَّ في إشباع 

حاجات المرأة العاملة، وتسهم في تنمية واستغالل قدراتها.

وعلى وجه العموم، تؤكد تلك الدراسات في مجملها على أنَّ عمل المرأة قد عزَّز من مكانتها وقوتها 
في  قراراته  تعد  ولم  األَسرية  القرارات  صنع  في  لزوجها  شريكة  تصبح  جعلها  حد  إلى  االجتماعية 
مجملها أُحادية المصدر. كما أظهرت بشكل عام قدرة المرأة الخليجية العاملة على المساهمة في 

قوة العمل مع تفادي أي تبعات سلبية على عملها في حدود كبيرة.

استهدفت  استراتيجية  ورؤى  توصيات  عدة  إلى  الخليجية  المتزوجة  المرأة  عمل  دراسات  وانتهت 
مواجهة الصعوبات التي تقف في وجه عمل المرأة الخليجية وتحد من انخراطها في سوق العمل. 
وال شك أّن عالج تلك الصعوبات يُفضي إلى المزيد من مشاركة المرأة الخليجية في قوة العمل، ما 
سيعمل على المدى المتوسط والبعيد من التقليل والتخفيف من االعتماد شبه الكلي على قوى العمل 
غير الوطنية، ذكوًرا وإناثًا. ومن بين تلك الدراسات، نذكر دراسة الرشيدي )٢٠٠6( التي أكدت على 
أنَّ تجاوز المشكالت المتعلقة بعمل المرأة بحاجة إلى عمل شاق ومضن وواسع تشارك فيه العديد 
من الجهات في المجتمع، ويتركز على تنمية شخصية المرأة ومفهوم العمل، وعلى العمل على تغيير 
المفاهيم السائدة عن دور المرأة والرجل في الحياة األَسرية، وصياغة قوانين جديدة لعمل المرأة 

تأخذ في االعتبار مسؤوليات المرأة األَسرية. 
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وقد أسهم كل ذلك في إيجاد جو من اإليجابيات يعمل على تدارك بعض السلبيات المرافقة لعمل 
المرأة ومنها:

أن تبدأ عمل الموظفة في وقت متأخر قلياًل، ولو ساعة، عن مواعيد العمل الرسمية في   .١
الدوائر الحكومية حتى يتمكن ولي األمر من إيصالها لمقر العمل؛ 

العمل على إنشاء وسائل مواصالت عامة جيدة مثل محطات المترو؛   .2

الرجل، حتى  قبل  لديها  العمل  يوم  ينتهي  بحيث  أقل،  الموظفة ساعات عمل  تعطى  أن   .3
قبل  المنزلية  واجباتها  من  واالنتهاء  واألوالد  الزوج  قبل  المنزل  إلى  الذهاب  من  تتمكن 

حضورهم؛ 

أال تكلف المرأة بالعمل لياًل؛  .4

إطالة مدة إجازة األمومة لثالثة أشهر، وإعطاؤها ساعات للرضاعة بعد عودتها للعمل حتى   .5
تتمكن من إرضاع طفلها وتربيته بشكل سليم؛ كما يمكن إنشاء دور حضانة ملحقة بأماكن 

العمل؛ 

تثقيف الفتيات في الجامعات والكليات بأهمية وأهداف العمل بخالف الكسب المادي؛   .6

أن تساهم الوزارات المعنية بالعمل والشؤون االجتماعية بزيادة عدد الجمعيات الخيرية   .7
النسائية في المجتمع ككل لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في المجتمع؛ 

فرصة  وإيجاد  أقل،  عمل  ساعات  ذات  أعمال  بإيجاد  النسائي  الوظيفي  الهيكل  تعديل   .8
للحضور واالنصراف بمرونة أكبر، والتوظيف بنظامين جزئي وكلي؛ 

إذا كان السبب في عمل المرأة هو الدخل لمساعدة الزوج واإلنفاق على األسرة، يقترح   .9
بزيادة مرتب الزوج بما يغنيه عن خروج زوجته للعمل، ولم ال يكون لزيادة األوالد نسبة 

مالية يأخذها الموظف بحسب كثرة أبنائه وقلتهم.

وانتهت دراسة السيلمي )٢٠٠8( إلى جملة من التوصيات التي أكدت أهمية تهيئة الفتيات للزواج 
وسوق العمل. وقد جاء أبرزها تصميم برامج إرشادية للفتيات المقبالت على الزواج لمعرفة أهميـة 
إدارة الـدخل المـالي لألسرة، وفنون التعامل بين الزوجين وأساليب تحقيق السعادة الزوجية، وجعله 
الدور  تأثير  مدى  لمعرفة  العامالت  األَسر  لربات  تدريبية  دورات  وتنظيم  القران  عقد  قبل  إلزاميًا 
التوعية  بـرامج إعالمية تستهدف  الزواجي، وإعـداد  الزوجية والتوافق  السعادة  االقتصادي لهن في 

العامة لربات األَسر العامالت بأهمية دورهن االقتصادي ومدى تـأثيره في التوافق الزواجي.

وانتهت دراسة المجلس األعلى للمرأة في البحرين )٢٠١4( إلى بعض التوصيات منها دعم أوقات 
العمل للمرأة اإلعالمية الحاضنة، وتوفير أجواء وساعات عمل مناسبة ومحددة تتناسب مع الطبيعة 
تكليفها  الليل، وعدم  متأخرة من  تعمل ألوقات  وأال  كأم،  األَسرية  التزاماتها  للمرأة وتحترم  الخاصة 
بنظام النوبات وغيرها مما يمكنها من التوفيق بين أدوارها المتعّددة والقيام بواجباتها على الوجه 

األكمل.

وانتهت دراسة منظمة المرأة العربية بالتعاون مع المجلس األعلى للمرأة )٢٠١4( عن »واقع القوى 
العاملة في المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين« إلى عدة توصيات منها السعي نحو إيجاد 

التوازن النوعي في التعيين في الوظائف الحكومية بما يحقق العدالة في اختيار الكفاءات الوطنية 
الخلل في ميزان  التي يغلب عليها  الوزارات والمؤسسات  الفجوة في  المرأة والرجل، وتجسير  بين 
األعلى  المستويات  نحو  باالرتقاء  تسمح  ومنصفة  عادلة  وآليات  نظم  وإيجاد  واضح،  بشكل  القوى 
على السلم الوظيفي للمرأة والرجل وفق الخبرة والكفاءة، وتشجيع المرأة على االستمرار في العمل، 

وتوفير الخدمات المساندة لها بما يساعدها على التوفيق بين واجباتها األَسرية والوظيفية.

وركزت دراسة »واقع المرأة العاملة والمشكالت التي تواجهها في المجتمع الكويتي« )٢٠١5( على 
تذليل الصعوبات المحيطة بعمل المرأة المتزوجة، كتمديد فترة رعاية الطفولة إلى 4 سنوات مع 
التمتع بالراتب وتسهيل حصول المرأة العاملة على إجازة رعاية أسرة دون قيد، وتمتعها بنسبة من 
باألسبوع،  أيام   ٣ كامل  دوام  أو  يوميًا  ساعات  بمعدل  واألم  للزوجة  الدوام  أوقات  وتعديل  الراتب 
وإنشاء مراكز لرعاية األطفال لمن هم دون سن الدراسة بجانب أماكن العمل وزيادة فترة اإلجازة 

للمرأة العاملة المتزوجة ولديها أوالد.

المرأة  )٢٠١6( عن »عمل  األَسرية  التنمية  مراكز  إدارة  في  والدراسات  البحوث  لقسم  دراسة  وفي 
التأكيد على إنشاء حضانات في جميع المؤسسات الحكومية، وتقليل  الواقع والتحديات«، تم  بين 
سن تقاعد المرأة، وتعديل قوانين إجازات الوضع واألمومة بما يخدم المرأة العاملة، وتعديل قانون 
التقاعد ليتسنى لألم القيام بمهمتها األسمى وهي االعتناء بالطفل إلى سن دخول المدرسة، وتقليل 

االعتماد على الخدم وما يتبعه من أضرار باألبناء واألَسر بشكل عام.
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الفصل السادس: الهجرة والزواج
البنية  في  تأثيرًا  األعمق  والهجرة(  والوفيات،  )الخصوبة،  الديموغرافية  العمليات  من  الهجرة  تعتبر 
السكانية في الدول الخليجية الست بال استثناء. فمن حيث تأثيرها الحجمي، تراوحت نسبة الوافدين 
إلى دول المجلس ما بين ٢٩٪ من إجمالي السكان كما في ُعمان إلى 8٩٪ كما في اإلمارات العربية 
نسبة  واستمرت  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في  كما   ٪٩٠ إلى  وصواًل   ٢٠١٠ للعام  المتحدة 
تراوحت   ،٢٠١6 عام  ففي  نسبة جوهرية:  تمثل  العربي  الخليج  دول  إجمالي سكان  إلى  الوافدين 
النسبة ما بين ٣7٪ كما في السعودية إلى 7٠٪ كما في الكويت. وتشير بعض المصادر إلى أنَّ نسبة 
الوافدين في كل من قطر واإلمارات العربية المتحدة تبلغ حاليًا نحو 8٠٪ تقريبًا من إجمالي سكان 

 .)Ana7waa, 2017( الدولتين

الجدول رقم ١2 نسبة الوافدين في دول مجلس التعاون إلى إجمالي السكان،20١6-20١0

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١4٢٠١5٢٠١6الدول
------٠,8٩اإلمارات

٠,54٠,5١٠,5٠,5١٠,5٢٠,5٣٠,5٣البحرين

٠,٣١٠,٣٢٠,٣٢٠,٣٢٠,٣٣٠,٣6٠,٣7السعودية

٠,٢٩٠,٣٩٠,4٢٠,44٠,4٣٠,44٠,45ُعمان

-------قطر

٠,64٠,65٠,65٠,66٠,68٠,6٩٠,7الكويت

/https://gccstat.org/ar :المصدر

ظلت شريحة السكان الوافدين في دول المجلس تشكل، ديموغرافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، شريحة 
المواطنين  بين  والمقارنات  التحليالت  كشفت  فقد  الست.  للدول  األصليين  السكان  عن  مميَّزة 
والوافدين في المسائل الديموغرافية والمؤشرات االجتماعية واالقتصادية عن مدى واسع من التمايز 

بين المجموعتين.

سانحة  الفرصة  جعل  قد  الكبيرة  األحجام  بهذه  الوافدين  وجود  أنَّ  السياق  هذا  في  المهم  ولعل 

للتمازج االجتماعي عن طريق الزواج بين المواطنين والوافدين. وكما الحظنا في فقرة سابقة من هذا 
التقرير، فقد تمخض عن ذلك ظهور جملة من التشريعات والقوانين التي تنظم الزواج بين المواطنين 

والوافدين في جميع الدول الخليجية. 

ولم يكن تأثير الهجرة الدولية في دول المجلس محصوًرا فيما حصل خالل العقود الستة الماضية. 
ففي عقود ما قبل مرحلة النفط والتنمية التي ابتدأت منذ ستينيات القرن الماضي، امتزجت شعوب 
الدول  إلى  للرزق والعيش  المواطنين طلبًا  المجاورة عبر هجرة  الدول  الخليجية بشعوب  المنطقة 
المجاورة التي طالت شرقًا دواًل كالهند ودول شرق آسيا، وشمااًل إيران والعراق وبالد الشام، وغربًا 
مصر وشمال أفريقيا ودول القرن األفريقي. ويضاف إلى ذلك رحالت الحج والعمرة التي توافدت على 
مّر العصور اإلسالمية من جميع أقطار العالم اإلسالمي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد أثر 

الكثير  المدينتين  نتيجة الحتضان  المدينتين  لهاتين  الثقافي والسكاني والعمراني  التمازج  ذلك في 
من أبناء الدول اإلسالمية الذين استوطنوا المدينتين ولم يعودوا بعد أدائهم مناسك الحج والعمرة. 
المكرمة  السكاني والحضري في مكة  المشهد  بالتالي جزًءا كبيرًا من  الشرائح تمثل  وأصبحت تلك 

والمدينة المنورة )الخليفة، ١4١٠هـ/١٩8٩م(.

الهجرة  فإنَّ  الست،  الخليج  دول  مستوى  على  الدولية  للهجرة  نتيجة  جاء  ذكره  سبق  ما  كان  وإذا 
الداخلية شكلت ظاهرة مستمرة لدى الدول الست خاصة منذ ستينيات القرن الماضي. وترتب على 
تنفيذ خطط التنمية الشاملة لدى دول المجلس ظاهرة النزوح الريفي الحضري فاتجه السكان إلى 
تلك  ميَّز  األمر قد  االقتصادية واالجتماعية. ولعل هذا  الواعدة تحسيًنا ألوضاعهم  الحضرية  المراكز 
التوجهات عن أنماط الهجرة الداخلية التي عرفتها شعوب المنطقة قبل عهود التنمية الشاملة فقد 
كانت تتم بشكل جماعي في هيئة نزوج القبائل من منطقة إلى أخرى، إما لظروف بيئية أو اقتصادية 
)ابن بشر، ١٩8٢( كهجرة القبائل العربية من وسط نجد وشماله إلى العراق نتيجة للمجاعات والجفاف 
الذي لحق بنجد في القرن الماضي، أو نتيجة للصراعات القبلية التي كانت تحدث بين القبائل بين 

تارة وأخرى، مما يضطر بعض القبائل إلى النزوح إلى أماكن أخرى.

وأيًا كان األمر، فقد ساهمت الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن في التمازج االجتماعي بين سكان 
المدن فأصبح من الممكن أن يتزوج الفرد من خارج جماعته وقبيلته. وأّدى ذلك إلى التحول من 
الزواج القرابي إلى الزواج الخارجي ومنح الفرصة أمام الفرد المقيم في المدينة للزواج من خارج 
ارتفاع معدالت الطالق من  الزواج في  التحول في نمط  العائلية أو قبيلته. وقد ساهم هذا  دائرته 
جانب آخر. فإذا كان الزواج الداخلي قد ارتبط بندرة الطالق في مرحلة ما قبل النفط، إال أنَّ الزواج 
الخارجي ترتب عليه ارتفاع معدالت الطالق بصورة لم يسبق لها مثيل ولم يعد للعادات والتقاليد 

كالحفاظ على بنت العم ونحو ذلك أي دور في تماسك األسرة وحمايتها من التصدع.

تأثرت  التي  الزواج  الصلة بمسألة  الظواهر ذات  أبرز  المواطنين والوافدين أحد  بين  الزواج  ويمثل 
بالهجرة. وللوقوف على واقع الزواج بين المواطنين والوافدين، فقد أُِعدَّ الشكل رقم ٢١ أدناه إلبراز 
معدالت هذا النمط من الزيجات في دول الخليج لكل ألف نسمة خالل الفترة ٢٠٠١-٢٠١6. وقد 
الزوج مواطًنا والزوجة غير  التي يكون فيها  الزواج،  الزيجات من واقع عقود  واْحتُِسب معدل تلك 

مواطنة وخالفه، أي عقود الزواج التي تكون فيها الزوجة مواطنة والزوج غير مواطن.
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الشكل رقم 2١ معدالت الزواج بين المواطنين والوافدين لكل ألف نسمة خالل الفترة 200١- 2006

١٫٤٠

١٫٢٠

١٫٠٠

٠٫٨٠

٠٫٦٠

٠٫٤٠

٠٫٢٠

٠٫٠٠
٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

وبالتمعن في الشكل أعاله، يالحظ عموًما تدني معدالت تلك الزيجات حجًما إذ يتراوح المعدل ما 

بين ٠,٠5 لكل ألف نسمة كما في السعودية للعام ٢٠١6 إلى ١,١6 لكل ألف نسمة كما في الكويت 

فالكويت،  الزمنية:  الفترات  المجلس حسب  بين دول  تباينات جوهرية  الشكل  عام ٢٠٠٩. ويظهر 

تتقدم على سائر دول المجلس من حيث ارتفاع حجم معدل الزواج بين المواطنين والوافدين لجميع 

البحرين. وبلغ  الزيجات في  العام تحديًدا معدالت تلك  األعوام عدا عام ٢٠٠١، إذ يرتفع في هذا 

المعدل ١,٠5 مقارنة بـ٠,84في الكويت. ومن المالحظ أنَّ معدل الزواج بين المواطنين والوافدين في 

الكويت وصل ذروته عام ٢٠٠٩ بالًغا ١,١6 لكل ألف نسمة، ثم أخذ في االنخفاض التدريجي ليصل 

إلى ٠,8١ عام ٢٠٠٩. 

وتأتي قطر في المرتبة الثالثة من حيث ارتفاع المعدل خالل الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٩ إذ سجل المعدل 

٠,٣٩ و٠,٢7 للعامين على التوالي، علًما بأنَّ المعدل قد بلغ ذروته ليصل إلى ٠,58عام ٢٠٠4، ثم أخذ 

منذ ذلك الحين في االنحدار التدريجي إلى حد كبير ليصل عام ٢٠١5 إلى ٠,١٩ لكل ألف قطري.

وتأتي ُعمان في المرتبة التالية بمعدل زواج بين المواطنين والوافدين بلغ ٠,٣7 للعام ٢٠١٠، ثم أخذ 

في االنخفاض التدريجي ليصل إلى ٠,١٩ عام ٢٠١5، ثم ارتفع قلياًل ليصل إلى ٠,٢4 عام ٢٠١6.

وبلغ المعدل في اإلمارات العربية المتحدة ذروته ليصل إلى ٠,١5 عام ٢٠٠٢ ثم أخذ في اإلنحدار 

بشكل مطرد ليصل إلى ٠,٠7للسنوات من ٢٠٠7 إلى ٢٠١٠.

وفي السعودية، بلغ المعدل ٠,١6 للعام ٢٠١١ ثم قفز ليصل ٠,5١ عام ٢٠١4، وبعدها انحدر ليصل 

أدناه بالًغا ٠,٠5 عام ٢٠١6.

وال بد من اإلشارة هنا إلى أنَّ معدالت الزواج بين المواطنين والوافدين ال تعكس فقط في مجملها 

د أيًضا إلى حد كبير التنظيمات والقوانين الرسمية  االتجاهات السائدة نحو تلك الزيجات، بل تجسِّ

المنظمة لها. ومن المعلوم أنَّ تلك القوانين تتسم بالتشدد في عمومها وإن كانت أكثر تسامًحا في 

زواج الذكور بغير المواطنات، مقارنة بزواج اإلناث بغير المواطنين. ولعل الشكل البياني أعاله يسلط 
الضوء على هذه المسألة.

إلى  مواطنات  غير  من  المتزوجين  المواطنين  نسبة  على  المحتوي  المذكور  الشكل  في  وبالتمعن 
المواطنات المتزوجات من غير مواطنين، يالحظ ارتفاع النسبة بشكل ملحوظ في الكويت حيث بلغ 
متوسط النسبة خالل الفترة ٢٠٠١-٢٠١5م نحو ٢٣٩ كويتي لكل ١٠٠ كويتية، وقد تراوحت النسبة ما 
بين ٢٠٠6 كويتي لكل مائة كويتية عام ٢٠٠١ إلى ٣٣٠ كويتي لكل ١٠٠ كويتية عام ٢٠٠8. ويعني ذلك 
عموًما أنَّ هناك امرأة كويتية متزوجة من غير كويتي لكل رجلين كويتيين متزوجين من غير كويتيات. 

الشكل رقم 22 نسبة المواطنين المتزوجين من غير مواطنات إلى المواطنات المتزوجات من غير مواطنين 
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وتأتي البحرين في المرتبة الثانية بمتوسط قدره ١74 بحرينيًا متزوًجا من غير بحرينية مقابل ١٠٠ 
بحرينية متزوجة من غير بحريني. وقد بلغت النسبة 67 بحرينيًا متزوًجا غير بحرينية لكل ١٠٠ زوجة 
بحرينية متزوجة من غير بحريني، ثم أخذت النسبة ترتفع تدريجيًا لتصل إلى ٣٢8 بحرينيًا متزوًجا 

غير بحرينية لكل ١٠٠ بحرينية متزوجة من غير بحريني لعام ٢٠٠8.

غير  من  متزوجة  ُعمانية   ١٠٠ لكل  ُعمانية  غير  من  متزوًجا  ُعمانيًا   ١٠٢ المتوسط  بلغ  ُعمان  وفي 
الفترة ٢٠١١-٢٠١4، ثم أخذت في  إلى 8٣,٢٢ خالل  بين ٩٣,٣8  ما  تتراوح  النسبة  ُعماني. وظلت 

االرتفاع لتصل إلى ١٢8,١١ و١٣6,٩5 خالل عامي ٢٠١5 و٢٠١6 على التوالي.
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وفي السعودية، لم يتجاوز متوسط النسبة 6٢ سعوديًا متزوًجا من غير سعودية لكل ١٠٠ مواطنة 
سعودية متزوجة من غير سعودي. ومن المالحظ أنَّ النسبة تظهر التناقص التدريجي في تلك النسبة، 
لتصل إلى ١٩,6٩ و٣4,٩5 للعامين ٢٠١4 و٢٠١6 على التوالي. وبناء على قلة السنوات التي تتوفر 
عنها بيانات عن الزيجات المختلطة حسب الجنسية في السعودية، يمكن القول، في حدود معيِّنة، 
غير  من  المتزوجين  السعوديين  كبير  بفارق  يفقن  سعوديين  غير  من  المتزوجات  السعوديات  أنَّ 
مواطنين  غير  أزواج  للزواج من  مياًل  أكثر  السعوديات  المواطنات  إّن  القول  يمكن  كما  سعوديات. 
فالسعودية  ثقافية وجغرافية،  عوامل  إلى  ذلك  يُعزى  أن  ويمكن  الخليجيات.  مع شقائقهن  مقارنة 
ترتبط بحدود طويلة مع جميع دول المجلس الخمس، في حين ال ترتبط بقية تلك الدول بحدود إال 
مع السعودية باستثناء ُعمان واإلمارات العربية المتحدة، ما يسمح لألَسر والقبائل المقيمة بالقرب 
من تلك الحدود بالزواج من مواطني تلك الدول الحدودية. ومن جهة أخرى، فإنَّ الهجرات السكانية 
البينية التي شهدتها دول المنطقة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي شكلت هي األخرى عوامل 
ثقافية، يمكن أن تفسر ميل السعوديات للزواج من غير السعوديين. فالتجانس األَسري والقبلي هو 

ما يمكن أن يفسر تلك الفوارق النسبية المالحظة. 

الفصل السابع: الزواج أثناء النزاعات والحروب
تتعرَّض منظومة الحياة االجتماعية في المجتمعات التي تظهر بها الحروب والنزاعات الطاحنة إلى 
تلك  استثناًء من  الزواج  الحياة جميعها، وليست مؤسسة  التي تالمس جوانب  التغيّرات  الكثير من 
الجوانب التي تطالها آثار الحروب وتبعاتها. وقد استحوذ هذا البعد في أدبيات الزواج على قسط من 
اهتمام الباحثين، فرصدوا جملة من آثار الحروب على ديموغرافيات األسرة والزواج. ومن تلك اآلثار ما 
يتعلق بالخصوبة والزواج المبكر، فقد أوضحت دراسة )Cetorelli, 2014( عن أثر الحرب في العراق 
في الخصوبة خالل الفترة ٢٠٠٣-٢٠١١ أنَّ انخفاض الخصوبة الزوجية الذي كان قائًما قبل عام ٢٠٠٣ 
تسارعت وتيرته خالل الحرب. وقد تركز معظم هذا االنخفاض في الغالب بين النساء األقل تعليًما، 
كما يمكن أن يكون أيًضا في الوقت ذاته نتيجة للفقر. وتُشير الدراسة الى احتمال أن يكون تحديد 
النسل لدى المتزوجين قد نال حظًا واسًعا من االهتمام من خالل توافر خدمات تنظيم األسرة بعد 

تغيير النظام وانتهاء الحظر.

ومن جانب آخر، شهدت فترة ما بعد عام ٢٠٠٣ تحّواًل مفاجئًا في توقيت الخصوبة لصالح األصغر 
سًنا. فقد شهدت خصوبة المراهقين زيادة حادة بعد بداية الحرب نتيجة لزيادة انتشار الزواج المبكر 
 )Conservatism( الذي جاء في الغالب كردة فعل على وضع األمن القاسي وارتفاع مشاعر المحافظة
في جميع أنحاء العراق. ومن آثار الحرب ذات االنعكاسات المباشرة على الزواج، ما يتمثل في انعدام 
األمن، خاصة المخاطر الفعلية والمتوقعة من التحرش بالنساء، جنبًا إلى جنب مع عودة القوى الطائفية 
والقبلية وقوى المحافظة األخرى، وقد أّدى ذلك إلى منع الكثير من النساء من المشاركة في الحياة 
العامة أو حتى من مغادرة منازلهن دون مرافقة قريب ذكر. وفي هذا السياق، يمكن أن يفهم ازدياد 
إقبال الشابات على الزواج المبكر نتيجة االفتقار إلى البدائل، كما أنَّ األسرة في ظل تلك الضغوط قد 
تعتبر أنَّ الزواج المبكر هو أفضل طريقة لحماية بناتهم والحفاظ على شرف العائلة. وتشير الدراسة 
أيًضا إلى ازدياد انتشار الزواج المبكر بعد عام ٢٠١١ نتيجة التصاعد الجديد لمظاهر التمرد والعنف 
الطائفي في أعقاب رحيل آخر القوات المسلحة األمريكية. وال بد من اإلشارة هنا أنَّ ذلك االتجاه نحو 
الزواج المبكر كنتيجة لظروف الحرب يشكل أمرًا مثيرًا للقلق إذ من المعروف على نطاق واسع أنَّ 
النساء اللواتي يتزوجن في سن المراهقة يملن إلى الحصول على وضع معيشي أقل، وأنَّ المراهقات 
اللواتي ينجبن األطفال يواجهن مخاطر أكبر للوفيات الوالدية )Infant Mortality( وتدهور صحتهن 
وصحة أطفالهن. ومن الممكن أن تتضاعف تلك اآلثار الضارة إذا وضعنا في االعتبار حقيقة أنَّ هذه 
بين  األطفال  المبكر وإنجاب  الزواج  انتشار  فإنَّ  تعليًما. وبالمقابل،  األقل  النساء  بين  تتركز  الظاهرة 
النساء ذوات التعليم الثانوي أو العالي أمر منخفض نسبيًا ولم يشهد بالعراق أية زيادة بعد عام ٢٠٠٣. 

أما بالنسبة لدول الخليج، فال توجد معلومات أو بيانات عن هذا الموضوع؛ لسبب بسيط وهو أنَّ 
الدول الست لم تشهد نزاعات أو حروبًا دموية لها انعكاسات على مؤسسة الزواج. وال يستثنى من 
ذلك إال الكويت التي تعرضت للغزو العراقي في تسعينيات القرن الماضي، ومع ذلك لم يعثر الفريق 
على أية دراسات تناولت أثر الغزو على مسائل الزواج. كذلك فإنَّ انخراط قوات التحالف التي شاركت 
فيها معظم دول المجلس في الحرب اليمنية الدائرة منذ ثالث سنوات لم تظهر حتى اآلن دراسات 

تطرقت إلى هذا الموضوع وانعكاساته على مسائل الزواج حتى اآلن. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cetorelli%2C+Valeria
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cetorelli%2C+Valeria
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ويُستثنى من ذلك، بطبيعة الحال، تأثر بعض دول الخليج بقدوم أعداد كبيرة من األَسر جراء الصراعات 
وفًقا  فلسطين حيث شاع،  وقبلهما  الخصوص،  على وجه  والعراق  الجوار كسوريا  دول  في  القائمة 
لوسائل التواصل االجتماعي، إقدام بعض الشباب الخليجيين نحو الزواج من فتيات تلك األَسر، تحت 
وطأة تأثير العديد من مواقع االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي التي تسوق وتروِّج لهذا النوع من 
الزيجات منذ اندالع الحروب األخيرة في تلك الدول )Ajel, 2015(. ومع ذلك لم تظهر، حتى الوقت 
الراهن، أية بيانات رسمية في أي دولة من دول الخليج تعكس حجم هذه الزيجات وخصائصها مما 

يمكن استثماره في رصد واقعها وتفاعالتها المختلفة. 

الخالصة
تناول هذا التقرير حالة الزواج في دول الخليج العربية )اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، المملكة 
العربية السعودية، ُعمان، قطر، الكويت(، وركز على تقديم وصف متكامل لمؤسسة الزواج يأخذ في 

االعتبار األوضاع السابقة والراهنة للصور واألنماط التي ظهر فيها الزواج في تلك الدول.

واالجتماعية  الثقافية  العوامل  من  مشتركًا  قدًرا  تقاسمت  الخليجية  الدول  هذه  أنَّ  من  وانطالقًا 
دات أساسية للظواهر التي برزت في تلك الدول منذ نشأتها  واالقتصادية والبيئية، التي مثلت محدِّ
الخليج بال  المشتركة بين دول  القواسم  الزواج متفاعلة مع تلك  كدول مستقلة، فقد برزت ظاهرة 

استثناء، وتأثرت مؤسسة الزواج في كل دولة من دول الخليج بالعوامل ذاتها إلى حد كبير.

الريفي  اإلنتاج  اإلنتاجي من  نمطها  تحّول  الخليج هو  بين دول  المشتركة  العوامل  تلك  أبرز  ولعل 
المعتمد على الموارد الطبيعية المحدودة، وهو ما أسهم في استمرارية النمط المعيشي التقليدي 
بجميع مظاهره في تلك الدول، إلى النمط الصناعي المعتمد بشكل مباشر على اكتشاف البترول في 
هذه الدول مجتمعة خالل منتصف القرن الميالدي المنصرم. وقد ساعدت هذه الظروف على خروج 
تلك الدول من عزلتها المحلية وجعلتها، بشكل أو بآخر، جزًءا ال يتجزأ من النظام االقتصادي العالمي 

الذي جعلها تتبادل األثر والتأثير مع مجريات األحداث العالمية بشكل متزايد مع مرور الزمن.

ووظيفيًا   )Developmental Approach( تنمويًا  مدخاًل  تبنَّى  قد  التقرير  فإنَّ  ذلك،  ضوء  وفي 
تحليلية  ثنائية  على  اعتماًدا  بها،  المرتبطة  والظواهر  الزواج  مؤسسة  لتفسير   )Functionalism(

طرفاها االستقرار والتغيّر. وقد أخذ باالعتبار معايشة تلك الدول مجتمعة مرحلتين متمايزتين هما:

المرحلة األولى: مرحلة ما قبل النفط حين كانت الحياة االجتماعية واالقتصادية تسير بشكل مستمر 
ومستقر ومن دون تغيّرات اجتماعية جذرية تذكر، ولذلك ظلت استمارات مؤسسة الزواج، حجًما 

وكيًفا، كما كانت عليه في ماضي تلك الدول؛ 

المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد النفط التي أدخلت تلك الدول جميعها في بوتقة التنمية والتطوير 
التي المست  الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية،  المستمر في جميع جوانب  التغيّر  ومن ثم 

مؤسسة الزواج، فأثرت بعمق على جميع جوانب الحياة الزواجية. 

ومن هنا جاءت المقاربات التي اعتمد عليها التقرير بوصف كل الظواهر المرتبطة بالزواج وتحليلها 
من خالل تلك الثنائية التحليلية، التي تنظر إلى كل ظاهرة في وضعها الذي كان قائًما في مرحلة 
ما قبل النفط، ثم وصف وتحليل الوضع الراهن للظاهرة في الوقت الحالي من خالل االعتماد على 
بيانات التقارير االحصائية الصادرة عن الدول الخليجية أو المؤسسات اإلقليمية الدولية ذات الصلة 
الخليج  دول  مستوى  على  ظهرت  التي  العلمية  الدراسات  نتائج  على  وكذلك  جانب،  من  بالزواج 
لمناقشة المسائل والظواهر المرتبطة بالزواج والقضايا المرتبطة به من جانب آخر. وقد أفضى ذلك 
لما كانت عليه مؤسسة  الذي حاول بقدر اإلمكان تقديم وصف تحليلي  التقرير  بهذا  الخروج  إلى 

الزواج وما آلت إليه في الوقت الحاضر.

 Marriage( الزواج  عمومية  بمدى  يتعلق  ما  التقرير  لها  تعرّض  التي  الجوانب  أبرز  من  ولعل 
Universality( في دول الخليج. ففي حين كان الزواج في مرحلة ما قبل النفط يمثل ظاهرة عامة 
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بمعنى أنَّ أفراد المجتمع جميعهم، ذكوًرا وإناثًا، مرتبطون بعالقات الزواج، فقد تحوَّل هذا الواقع 
لسنوات  يظلون  واإلناث  الذكور  من  شريحة  أنَّ  الحالية  الزواج  معدالت  خالل  من  لنالحظ  القديم 
واالرتفاع في  التعليم،  كالتوسع في  بنائية  الزواج، بسبب عوامل  دائرة  أعمارهم خارج  متأخرة من 

تكاليف الزواج، واتجاه الذكور للزواج من خارج الوطن ونحو ذلك. 

وساهمت التحّوالت البنائية التي تعرَّضت لها دول الخليج كالتحضر والهجرة بنوعيها الداخلي والخارجي 
إلى تحّول نمط الزواج من النمط القرابي الداخلي إلى النمط الخارجي، فتزايد االتجاه إلى الزواج 
المراكز الحضرية، بل ظهرت  القبيلة، خاصة في  العائلة أو  القرابية على مستوى  الدائرة  من خارج 
زيجات لم تعد تأخذ في االعتبار العديد من القيَم التي تقوم عليها مؤسسة الزواج. وظهرت الزيجات 
المختلطة، وشاع الزواج من غير المواطنات الخليجيات، كما شاع زواج المواطنات الخليجيات بأزواج 
من الجنسيات الوافدة في دول الخليج. وظهرت أنماط مستحدثة من الزواج لم تكن معهودة فيما 
سبق كزواج المسيار وزواج المسفار ونحوها. وقد ارتبطت بهذه التغيّرات جملة كبيرة من التحديات 
والمشكالت، وهبت المؤسسات التشريعية إلى سن القوانين التي تنظم تلك الزيجات وتحفظ حقوق 

االطراف المعنية بها.

ومن التغيّرات الجذرية المرتبطة بالزواج ما يتعلق بالعمر عند الزواج. فبعد أن كان االفراد يتزوجون 
في سن مبكرة لدى الجنسين، أدَّت ظروف التعليم والعمل بعد التعليم وارتفاع تكلفة الزواج ونحو 
ذلك إلى اتجاه الكثير من األفراد في دول الخليج إلى تأجيل الزواج، فأصبح من الشائع أن يتزوج 

الفتى عند بلوغه سن الثامنة والعشرين، وأن تتزوج الفتاة في سن الرابعة وعشرين فما بعد.

وشهدت العالقات الزوجية الكثير من التحوالت، فتغيّر نمطها المتسم بالحميمية واالستقرار والتماسك 
األَسري؛ ليحل محلها الجفاء والتنافر والتفكك األَسري نتيجة للخالفات التي فرضتها على بعض األَسر 
الزواج  قرار  النووية، وتحّول  األسرة  إلى  الممتدة  األسرة  والتحول من نمط  اليومية  الحياة  تحديات 
بما  الفرد  يصنعه  فردي  قرار  إلى  الممتدة  األسرة  مستوى  على  يتخذ  جماعي  قرار  من  واستمراره 
يلبي حاجاته وتطلعاته الفردية، وغالبًا ما يؤدي إلى انهيار كيان الزواج عند أدنى هزة تتعرض لها 
األسرة النووية. وقد أّدى ذلك إلى انتشار الطالق بشكل لم يعهد له مثيل فيما سبق، كما أّدى إلى 
ظهور مشكالت تتعلق بتنشئة األوالد وحقوق النفقة، وغير ذلك من األمور التي ظهرت العديد من 

التشريعات على مستوى دول الخليج لمواجهتها والحد من تفاقمها.

ومن التحّوالت التي رصدها التقرير مسألة العمل وانعكاساته على الحياة الزوجية، إذ أّدى التوسع 
في التعليم خاصة لدى المرأة، وتوسع دول الخليج في خطط التنمية وتطلعها إلى االستغناء عن اليد 
العمل أمام  التشريعات وفتح سوق  التخفيف من وطأتها على األقل إلى وضع  العاملة االجنبية أو 
المرأة  التوسع في تمكين  الخليج قاطبة تشهد بشكل مستمر  النسائية، فأصبحت دول  قوة العمل 
الخليجية من العمل حتى طال ذلك المهن األمنية والعسكرية. ورصد التقرير جملة من انعكاسات 
تزايد دخول المرأة للعمل على مؤسسة الزواج، وظهرت العديد من الدراسات التي سجلت العديد 
من اإليجابيات المترتبة على عمل المرأة على نفسها ذاتيًا وأسرتها ومجتمعها، لكن في الوقت نفسه 
األبناء  وتنشئة  الزواجي،  التوافق  على  المتزوجة  المرأة  لعمل  المشكالت  من  واسًعا  مدى  رصدت 

واالعتماد على الخدم ونحو ذلك.

ونظرًا لما تلعبه ظاهرة الهجرة من خصوصية لدول الخليج العربي وخاصة هجرة العمالة الوافدة التي 
تشكل نحو ٣٠٪ فأكثر في معظم دول الخليج العربي، أخذ التقرير في االعتبار دور الهجرة الخارجية 
الجنسية والدين  المختلط من حيث  الزواج  أنماط  الزواج والتي ربما من أهمها ظهور  في مسائل 
واللغة. كما كان للهجرة الداخلية والنزوح الريفي الحضري الذي شهدته بعض دول الخليج أثر عميق 

في تحّول الزواج القرابي والداخلي إلى الزواج الخارجي.

الواقع المعاصر لدول الخليج إلى تغيّرات جذرية، وهي  وبشكل عام، تعرَّضت مؤسسة الزواج في 
مرشحة لمزيد من التغيّرات كنتيجة مباشرة للعولمة وتداعياتها على الكثير من األنظمة االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية والسياسية. إذ تشهد دول الخليج في الوقت الراهن المزيد من عمليات تحديث 
ألنظمتها من أجل وتكييفها بما يلبي الحاجات المجتمعية الملحة، وبما يسهل من عملية تكامل تلك 

المجتمعات مع التطورات التي يشهدها عالم اليوم. 
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حالة الزواج في دول المغرب العربي
تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا

الملخص التنفيذي
تؤكد األبحاث واإلحصاءات المنشورة أنَّ الزواج في المغرب العربي ما زال يشكل، في هذه المنطقة 
نسب  تزايد  من  بالرغم  الجنسين،  بين  المشتركة  للحياة  السائد  التنظيم  نمط  العربي،  العالم  من 
تجاه  النقدية  والتصريحات  الكتابات  وتكاثر  الطالق،  معدالت  وارتفاع  النهائية،  والعزوبة  العزوبة، 
عة من الزواج بدأت تبرز أو ترجع من جديد في حلل وظرفية  مؤسسة الزواج. ومع أنَّ أشكااًل متنوِّ
جديدة، فإّن المؤكد، حتى تاريخ اليوم، هو االستمرار في إعادة إنتاجه على نطاق واسع في وعي 
سيرورات  نطاق  اتساع  من  حاليًا  المغاربية  المجتمعات  تشهده  مما  وبالرغم  وممارساتهم.  األفراد 
التفرّد، فإنَّ الممارسة الفعلية للزواج تبيّن أنَّ العالقة بين عائلتين وثيقة االتصال بالنظام العام والنظام 

المنزلي. 

وإذا كانت بلدان المغرب العربي تتميَّز عن بعضها بخصائص تاريخية ومجتمعية ناتجة عما تعرّضت 
له من أحداث وتجارب متباينة، فإنَّ هنالك، إلى جانب ذلك، قواسم تجمع بينها وتشترك فيها. ومن 
البناء  المشتركة، وتعّدد  السكانية  القاعدة  الذي يشكل  المكوِّن األمازيغي  المثال،  ذلك، على سبيل 
الهوياتي الذي تشكل على امتداد قرون عديدة، وساهمت في تحديد معالمه إثنيات مختلفة تعاقبت 
على اإلقامة في شمال إفريقيا، وتفاعلت اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا مع ما كان قائًما أصاًل من عادات 
وتنظيمات، وأنماط سلوك، عموديًا وأفقيًا. وقد أدى استقرار مختلف هذه اإلثنيات في مناطق وجهات 
بعينها داخل البلد نفسه إلى جعل العالقات الزواجية، بما يتصل بها من معايير اجتماعية وضوابط 
والمدينة  والجبل،  والسهل  والداخل،  والساحل  والجنوب،  الشمال  بين  متمايزة  وثقافية،  قانونية 

والريف، والمناطق التي يحكمها الشرع، وتلك التي تسود فيها األعراف. 

أنَّه،  إال  السكان؛  عدد  في  مطرًدا  ارتفاًعا  المغاربية  البلدان  شهدت  الماضية،  الستة  العقود  وطيلة 
الثالثة، بدأت تبرز أولى مؤشرات االنتقال الديموغرافي التي تتمثل باألساس في  ابتداء من األلفية 
انخفاض معدل الخصوبة، نتيجة لتأخر متوسط السن عند الزواج األول، وارتفاع نسب تعليم المرأة، 
وخروج نسب متزايدة من النساء للعمل خارج البيت، وارتفاع نسب استعمال المرأة لموانع الحمل، 
وارتفاع نسبة التمدين في كل البلدان المغاربية. وقلَّص هذا التحّول من حجم األسرة في المجتمعات 
المغاربية، فقد أفسح المجال، في الوقت ذاته، لبروز شروط مثلى للتواصل بين الزوجين وتحقيق 

درجات أعلى من الرفاه المعيشي لألسر. 

وبموازاة تراجع نسبة األطفال الذين يقل سنهم عن ١5 سنة، ارتفعت نسبة األفراد النشطين في الهرم 
المرشحين  األفراد  نسبة  وارتفعت  العمل،  على سوق  الضغط  قوة  فزادت  سنة(.   65-١5( السكاني 
للزواج. إال أنَّ اختالل التوازن بين الطلب على العمل والفرص المحدودة التي يتيحها االقتصاد لم تؤدِّ 
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فقط إلى تأخر سن الزواج، أو العدول عنه بصفة نهائية، وإنَّما أيًضا إلى تعزيز اختيارات الهجرة لدى 
الزواج في مناطق  الذين يتزّوجون في دول الهجرة بدالً من  الشباب، والرفع من نسبة المهاجرين 
لظروف  وإنَّما  واختياراتهم،  األفراد  إلرادة  العزوبة  معدل  في  االرتفاع  يرجع  وال  األصلية.  إقامتهم 

اجتماعية واقتصادية قاهرة نذكر منها بطالة الشباب، وارتفاع قيمة الصداق، وطول مدة الدراسة. 

وقد كشفت اإلحصاءات العامة للسكان أيًضا تزايد نسبة الفئة العمرية التي يتعدى سن أعضائها 65 
سنة. وبالنظر إلى أنَّ متوسط أمل الحياة عند الوالدة يكون أطول على العموم لدى النساء منه لدى 
األرامل  نسبة  فإنَّ  للنساء،  بالنسبة  منه  لهم  بالنسبة  أسهل  يكون  بعد 65 سنة  الزواج  وأنَّ  الرجال، 

والمطلقين أصبحت أعلى بشكل خاص بين النساء. 

وإذا كان اإلقدام على الزواج مرتبطًا أساًسا بارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة، بمزاولة عمل 
مدّر للدخل، فإنَّ مثل هذا الشرط ال يتحقق حاليًا في المجتمعات المغاربية سوى بشكل محدود 
بالنسبة للشباب الذين يقل عمرهم عن ٢5 سنة. لذا، نفهم لماذا تبدأ الزيجات في التكاثر ابتداء من 
٢5 سنة، ولماذا تتأخر الكثير منها، إن لم نقل أغلبها، إلى ما بعد ٣٠ سنة. ويؤدي تزايد انخراط النساء 
في قوى العمل، في بعض الحاالت، إلى تأجيل الزواج، وفي حاالت أخرى، إلى تخطيط المواليد بشكل 
رة بالنسبة لمعظم النساء. ويتضح أنَّ الطور الذي تدخل خالله  أكثر اتساقًا مع شروط عمل غير ميسَّ
معظم النساء »لسوق الزواج«، ويكن فيه األكثر انشغااًل بتربية أطفالهن وتتبع انتقالهم من الطفولة 

إلى الشباب، وهو نفسه الذي ترتفع فيه بشكل خاص نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة. 

ومن جملة أنماط الزواج الموجودة في البلدان المغاربية، نجد الزواج التقليدي الذي يتميَّز بعالقات 
زواجية عمودية قائمة على أساس طاعة الزوجة لزوجها، واستحواذ هذا األخير، في أغلب الحاالت، 
على سلطة القرار. ويشيع في المجتمعات المغاربية عموًما أن تكون المرأة في مثل هذه الزيجات 
البيت  بشؤون  بمقتضاه  المرأة  تلتزم  للعمل  تقسيم  هنالك  يكون  حيث  لزوجها،  اقتصاديًا  تابعة 
وتربية األطفال، بينما يتكفل الزوج بالعمل خارج البيت واإلنفاق على أسرته. وتتميَّز هذه الزيجات 
بانحسار المجال الجغرافي واإلثني واالجتماعي. وقلما يكون الزواج التقليدي نتيجة لتعارف مسبق 
الزواج  يتم  أوالخؤولة حيث  العمومة  نطاق  في  يكون  ما  فغالبًا  ذلك،  تم  ما  وإذا  الزوجين.  بين 

المفضل. 

ويظل الزواج العرفي موجوداً، على وجه الخصوص، في المناطق الريفية النائية، وفي بعض الجماعات 
الدينية التي تجعل منه وسيلة لشرعنة االرتباط غير القانوني بالجنس اآلخر. ويرجع تنامي هذا النمط 
من الزواج التساع نطاق الفردانية في المجتمع، واتساع نطاق الفوارق االجتماعية، وتأخر سن الزواج، 

والصعوبات المادية المرتبطة بالزواج الشرعي/القانوني. 

الممارسات  في  شائًعا  نمطًا  ويمثل  تالزمه.  التي  ية  السرِّ صفة  من  انطالقًا  السرِّي  الزواج  ويُعرَف 
الزواجية بموريتانيا. ويقوم على أساس عقد شرعي بين رجل وامرأة يتفقان على إجرائه في ظروف 
ية، ويطلبان من الشهود كتمانه بعد العقد، إذ يتم بعيًدا عن المجال االجتماعي للزوج والزوجة  سرِّ
ية. وينتشر، على وجه الخصوص، في أوساط الرجال الميسورين وكبار الموظفين  لضمان هذه السرِّ
والتجار، وبدأ يستقطب بعض الرجال من الطبقة المتوسطة، بينما يقّل في أوساط الشباب. ويختار 
المدن، أو من بين فتيات  العشوائية في ضواحي  يات من بين فتيات األحياء  السرِّ هؤالء زوجاتهم 

البدو الذين يعيشون في المناطق الريفية. وعلى غرار المرأة المتزّوجة عرفيًا، تجد المرأة المتزّوجة 
سرًا صعوبة كبيرة في تسجيل عقد زواجها وإثبات ارتباطها بالزوج قانونيًا.

وتشهد العالقة الزواجية في إطار الزواج المختلط صراعات وتوترات، ما يجعلها هشة بشكل عام إذ 
لكل ثقافة وحضارة رؤيتها الخاصة ومنطقها الفريد في تدبير الشؤون األَسرية. ويزداد األمر تعقيًدا مع 
وجود األطفال، حيث يتمحور االختالف على معايير التنشئة االجتماعية. ثم أنَّ لهذا النمط من الزواج 
في المجتمعات المغاربية، وخاصة بالنسبة للنساء، دوافع اقتصادية يتعيَّن ذكرها، ذلك أنَّ االرتباط 
بأجنبي، خصوًصا من أصول أوروبية أو خليجية، يمثل فرصة للترقي االجتماعي، ليس فقط بالنسبة 

للفتاة بل لألسرة بأكملها.

العالقات  أنَّ  بما  تقليدي،  كزواج  يصنَّف  أن  إلى  أقرب  األقارب  زواج  يبدو  تشكله،  آلليات  وبالنظر 
محددة سلًفا، واختيار األبناء بخصوص قرار زواجهم مقيد. و كان مثل هذا النهج سائًدا بوجه خاص 
الزواج  أنماط  المتزّوجين وأحفادهم. ولكن  أبنائهم  يتعايش األجداد مع  الممتدة، حيث  األَسر  بين 
الحالية تكتسب أكثر فأكثر سمات متزايدة الفردانية، أو على األقل متزايدة التحلل من أثر المحددات 

العائلية والعشائرية.

الوقت  في  االنتشار  محدود  صار  فقد  بليبيا،  خاصة  الماضي،  في  شائًعا  التبادلي  الزواج  كان  وإذا 
الحاضر. ونجد حاالت قليلة منه في المغرب كذلك. فهو مبني على أساس مبدأ التبادل، حيث يزّوج 
الوشائج  توطيد  منه  ويتوخى  اآلخر.  أخت  هو  يتزّوج  أن  مقابل  الشباب  أحد  إلى  أخته  الفرد  فيه 

والتحالفات بين األَسر والقبائل، وداخل الوحدة القرابية الواحدة. 

ويمثل تعّدد الزوجات أحد األنماط المعترَف بها قانونيًا واجتماعيًا في المغرب العربي، وذلك باعتباره 
الزواج وغيرها، وممارسة  ر  تأخُّ كالعزوبية ومشاكل  معيَّنة،  متسامًحا معه في حاالت  اجتماعيًا  حاًل 
ُمِنَع  إذ  باستثناء حالة تونس  لذا،  النظام االجتماعي.  الرجل ومكانته في  ضامنة الستمرارية مركزية 
ع على إمكانية تعّدد الزوجات في قانون األسرة، لكن مع تقييده بشرط  د الزوجات، أبقى المشرِّ تعدُّ
العدل بين الزوجات، والقدرة على اإلنفاق، وفي بعض الحاالت، باشتراط الزوجة األولى عدم الزواج 

عليها. 

وبخصوص العالقة بين العمر والزواج في البلدان المغاربية، يتراوح سن الزواج القانوني بين ١8 و٢٠ 
سنة حسب البلد. لكن يمكن أن يتم الزواج ما دون هذا السن بتقدير من القاضي. وأصبح خوف األَسر 
ر زواجهن من عار وفضيحة ومساس بشرف األسرة  على مستقبل بناتها وما يمكن أن يصدر عن تأخُّ
الفقر  بناتها بسبب  تزويج  إلى  الفقيرة  األَسر  تلجأ  البلوغ مباشرة. كما  بعد  إلى تزويجهن  يضطرها 

وضعف المستوى التعليمي للفتاة. 

للفتيات،  والتعليمية  االجتماعية  واألوضاع  اإلنجابية،  الصحة  على  انعكاسات سلبية  المبكر  وللزواج 
ووفيات األطفال قبل سن الخامسة، ووفيات األمهات. ويساهم بقدر كبير في التضخم الديموغرافي، 
الجسدي  العنف  من  وأشكال  جنسيًا،  متنقلة  ألمراض  اليافعات  ويعرض  والفقر،  األمية  وتكريس 
والنفسي والجنسي. وباإلضافة إلى ذلك، يتضح أنَّ فارق السن بين الزوجين، وخاصة في حالة الزواج 

المبكر، ما زال مرتفًعا. 
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وتطرح مسألة الرضا الزواجي بوجه خاص عندما يتعلق األمر بتزويج الفتاة القاصر، وبمدى احترام 
إرادتها عند اختيار الزوج، وتعبيرها عن رضاها بخصوص الزواج والعالقات الحميمة مع الزوج. ويبدو 
أنَّ المعايير التقليدية ال زالت هي الغالبة وذات األولوية في االختيار الزواجي، وهي التي يأخذ بها 
اآلباء عادة برضا أو بغير رضا األبناء والبنات. وكل القوانين المغاربية تؤكد على حرية االختيار والرضا 

عن الزواج. 

صار العنف المنزلي ظاهرة متفشية في كل المجتمعات المغاربية، ويطال مختلف الفئات االجتماعية 
والعمرية بدون استثناء، ويصيب النساء من مختلف المستويات التعليمية. إال أنَّ انتشاره لدى األزواج 
ى بكثير ما يبلغه لدى نظرائهم من ذوي مستوى التعليم العالي. كما  بدون أي مستوى تعليمي يتعدَّ
يختلف بحسب قدرة المرأة على اللجوء، وتحصيل الخدمات األمنية والقضائية واالجتماعية. على أنَّ 
النساء المغاربيات يقعن أيًضا ضحايا للعنف االقتصادي الذي يؤدي إلى حرمانهن من تملك موارد 

اقتصادية خاصة بهن، أو التصرف فيها بحرية. 

العمل  العموم تترك  المغاربية ال زالت على  المرأة  بالعمل، يالحظ أنَّ  الزواج  وعلى مستوى عالقة 
لمساحات  اكتسابه  من  الرغم  وعلى  المنزل.  أمور  تدبير  بمهمة  لنفسها  محتفظة  بالزوج  واإلنفاق 
كأم  وانتقاًصا من دورها  تقصيرًا،  يُعد  الخاص  المجال  زال عملها خارج  فما  واإلنتاج،  للفعل  أرحب 
وزوجة، ألنَّ التصورات النمطية ألدوارها ما زالت مؤطرة بقيم تقليدية، تنظر للرجل من زاوية الدخل 

واالقتصاد، والمرأة من زاوية الوظيفة اإلنجابية والخدمة المنزلية. 

ومن ضمن انعكاسات الهجرة الداخلية على الزواج أنَّه أضحى متقاربًا بين الوسطين الحضري والريفي، 
خاصة في المناطق القريبة من المدينة. وصار أغلب هؤالء الريفيين المغاربة يعمدون إلى التعارف 
المسبق قبل الزواج، كما ارتفع مبلغ الصداق في الريف على غرار ما هو عليه في المدينة. وتأثرًا 
بالثقافة الحضرية أيًضا، اتسع الفضاء الجغرافي للزواج لدى الريفيين المهاجرين، فلم يُعْد بالضرورة 
منحصرًا في حدود قرية االنتماء أو القبيلة. أضف لذلك أنَّ هجرة األزواج إلى المدينة دون مرافقة 
الزوجة كثيرًا ما يؤدي ببعضهم إلى المعاشرة خارج نطاق الزواج، فيصابون من جراء ذلك بأمراض 
الوضع  هذا  وينطبق  الحًقا.  زوجاتهم  إلى  العدوى  فينقلون  اإليدز،  بفيروس  وحتى  جنسيًا،  متنقلة 

كذلك على البلدان المغاربية األخرى، خاصة المغرب وتونس والجزائر.

وقد أفرزت مجمل التحّوالت الناتجة عن االضطرابات السياسية والعمليات الحربية في ليبيا »سياق 
مخاطرة زواجية عالية«، مما ترتب عنه تفكك روابط اجتماعية وتنامي أخرى، وانصراف العديد من 
الشباب إلى االشتغال باألعمال الحربية وشبه الحربية، وبالتالي خروج آالف الشباب الذكور، مؤقتًا 

على األقل، من »سوق العروض« الزواجية. 

الفصل األول: سياق الزواج

المقدمة

المجتمع  دراسة  إلى  حتًما  واجتماعية،  عاطفية  وعالقات  محّددات  على  بناء  الزواج،  دراسة  تقود 

ككل فهو بمثابة نافذة يمكن النفاذ عبرها لرصد مدى االستمرار النسبي للبنى والعالقات المجتمعية 

وخارجية  داخلية  لعوامل  نتيجة  المجتمع  تطال  التي  والتغيرات  التحّوالت  مجمل  وكذا  المتوارثة، 

في الوقت ذاته. بواسطته يتم االنتقال من مجال ما هو محظور إلى مجال ما هو مسموح به، بل 

ع عليه، وعن طريقه يتحقق التحّول من عفوية والمسؤولية الطفولة والمراهقة إلى طور النضج  مشجَّ

ومقتضيات  الذاتية  رغباتهم  بين  الضروري  التوازن  األفراد  يحقق  وباعتماده،  والرشد.  والمسؤولية 

االستقرار والسلم واألمان في الحياة االجتماعية. 

والمقصود بالزواج عالقة مشروعة بين فردين من جنسين مختلفين، يتم عن طريق تآلفهما تأسيس 

األسرة. لذا، يحظى في كل المجتمعات بمكانة رفيعة، وينظم وفًقا لقوانين وضوابط اجتماعية يقرّها 

المجتمع ويفرض على األفراد االلتزام بها. 

ويستشف من جّل األبحاث المنجزة واإلحصاءات المنشورة حتى اآلن حول الزواج في المغرب العربي 

أنَّه ما زال يشكل، في هذه المنطقة من العالم العربي، نمط التنظيم السائد للحياة المشتركة بين 

هة  الموجَّ النقد  المختلفة من  النهائية والطالق واألشكال  العزوبة  بالرغم من تزايد نسب  الجنسين، 

لمؤسسة الزواج. ومع أنَّ أشكاال متنّوعة من الزواج بدأت تبرز، أو ترجع من جديد في حلل وظرفية 

جديدة، إال أن المؤكد هو االستمرار في إعادة إنتاجه على نطاق واسع، في وعي األفراد وممارساتهم 

موارد  من  عليه  الحصول  يضمن  لما  جهة،  من  يرجع،  بالزواج  التعلق  هذا  مثل  ذاته.  الوقت  في 

والتمثالت  األَسرية  التنشئة  أساليب  في  لتضمينه  أخرى،  جهة  ومن  وعاطفية،  ومادية  اجتماعية 

المجتمعية المدعمة له. 

نروم في هذا التقرير الوقوف على المالمح العامة لمؤسسة الزواج في مجتمعات المغرب العربي، 

وإبراز تغيّرها على مستوى األنماط، والمعايير، وكيفيات تنظيم الزواج بموازاة ما يحدث في المجتمع 

من تحّوالت، إضافة إلى رصد محدداته األساسية، سواء منها الديموغرافية أو االجتماعية أو االقتصادية 

أو القانونية، وصواًل إلى مقاربة الزواج باعتباره نتاًجا للتغيّر االجتماعي، وفي الوقت ذاته، آلية من 

المدنية من ضغوط  المنظمات  تنتهجه  ولما  المعتمدة،  العمومية  للسياسات  عاكًسا  وتجليًا  آلياته، 

على اآلخذين بزمام القرار السياسي قصد توفير شروط عيش أفضل للمرأة واألسرة، وجعل مؤسسة 

الزواج في خدمة الفرد والمجتمع. ويساهم هذا التفاعل بين الدولة والمجتمع المدني بقدر وافر في 

تحديد المالمح األساسية للزواج، وأشكال التغير التي يشهدها في سياق تأثره بانعكاسات العولمة، 

وبسعي األفراد والجماعات إلى الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع. ومع أنَّ الزواج يربط ظاهريًا 

بين شخصين، إال أنَّ ممارسته الفعلية تبرز عالقة بين عائلتين، ومؤسسة وثيقة االتصال بالنظام العام 

والنظام المنزلي. 
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وتشترك مجتمعات المغرب العربي، ولو ببعض االختالف والتمايز، في خصائص عديدة، منها الدين 
واللغة واالنتماء اإلثني، وتتقاسم العديد من الطقوس والمعتقدات واألعراف والتقاليد وأنَّها تتباين على 
صعيد نمط أنظمتها السياسية، والعالقات المتنّوعة لدولها بالمجتمع، خاصة في أشكالها التشريعية 

والرمزية والسياسية. 

وعلى الصعيد المنهجي، اعتمدنا في هذا التقرير منهجية كمية وكيفية في آن واحد، إذ أوردنا العديد 
من المعطيات اإلحصائية، سواء منها المحلية أو الوطنية أو الدولية، إلى جانب تحليل نصوص متعلقة 
بالزواج منتجة حول المجتمعات المغاربية الخمسة. وقد حرصنا أشد الحرص على أن تكون كل هذه 
المعطيات والنصوص حديثة نسبيًا. واستجابة للوثيقة المرجعية، وظفنا في التقرير منشورات متنّوعة 
والجمعيات  الدولية،  والمنظمات  الوزارات،  وتقارير  الجامعية،  والرسائل  والمقاالت،  الكتب  تتضّمن 
األهلية. ورغم أنَّ التقرير يتعلق أساًسا بالزواج، فقد حرصنا، مع ذلك، على تحديد السياق التاريخي، 
والديموغرافي واالقتصادي واالجتماعي حيث يتّم الزواج أو ال يتّم. فقد اعتبرنا أنَّ إدراج الزواج ضمن 

هذا السياق العام يسمح بفهم أشمل وأعمق، وتفسير أدق لألوضاع الزواجية في المغرب العربي.

وبسبب االختالفات والخصوصيات المميزة لكل بلد مغاربي على حدة، لم نعمد إلى تشخيص وتحليل 
صنا لكل بلد ما  الممارسات الزواجية بكيفية عامة وشمولية بالنسبة للمغرب العربي ككل، بل خصَّ
يتعلق به من معطيات وظواهر، خاصة وأنَّه ال تتوافر دائًما نوعية المعطيات نفسها بالنسبة لكل 
البلدان. فإنَّنا حرصنا، مع ذلك، على إبراز القواسم على صعيد األوضاع والممارسات الزواجية، وقمنا 
في كل الفصول بالمقارنة بين البلدان المغاربية. لذا، نعتقد أنَّ قارئ هذا التقرير سيدرك خصوصيات 

المجتمعات المغاربية بخصوص الزواج. 

هناك قناعة عامة ومتقاسمة بضرورة المراجعة القانونية لوضع المرأة، وخاصة ما يتعلق منه بالزواج. 
فأغلب القوى الحية في المجتمعات المغاربية تطالب بتعميم التعليم األساسي على الفتيان والفتيات، 
وإعطائهم الفرص نفسها لالستمرار في مسارهم الدراسي، وتنادي بضرورة العناية بالشباب وإدماجهم 
مهنيًا واجتماعيًا. يظّل الزواج يشكل نقطة تحّول في حياة النساء، حيث يُفرض عليهن، في الكثير من 
الحاالت، ترك الدراسة، وحتى العمل المدّر للدخل، قصد التفرغ لشؤون البيت وتربية األطفال. ويالحظ 
أنَّ أغلب النساء يواجهن مثل هذه اإلكراهات دون أن تكون بين أيديهن وسائل للمقاومة والتصدي 

لمثل هذه الضغوط التي تحّد من طموحهن وتفقدهن استقاللهن الذاتي. 

إن ما تميَّزت به الجمعيات النسائية من دينامية قوية، خاصة في تونس والجزائر والمغرب، وما قامت 
به من أنشطة سياسية لصالح المرأة المتزّوجة، أثر على الرأي العام، وخلق ظرفية سياسية جديدة 
المدنية  حقوقها  وتحفظ  المرأة  وضع  تغيّر  واجتماعية،  قانونية  إصالح،  مشاريع  لتقديم  مشجعة 

واالقتصادية في األسرة والمجتمع، وتفتح آفاقًا جديدة نحو المزيد من المكاسب. 

١.١ اإلطار التاريخي: قواسم واختالفات

لبلدان المغرب العربي المعنية بهذا التقرير تاريخ تتخلله الكثير من األحداث المختلفة والتجارب 
المتمايزة، ولها أيًضا قواسم تجمع بينها وتشترك فيها، إن لم تكن كلها، فأغلبها. من ذلك، مثاًل، المكّون 

األمازيغي الذي يشكل القاعدة السكانية األصلية في هذه المنطقة، وتعّدد البناء الهوياتي الذي شكل 
على امتداد قرون عديدة، وساهمت في تحديد معالمه إثنيات مختلفة تعاقبت على اإلقامة في شمال 
إفريقيا، وتفاعلت اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا مع ما كان قائًما أصاًل من عادات وتنظيمات، وأنماط 
سلوك. ويبدو لنا بأنَّ توضيح مثل هذا اإلطار التاريخي ضروري لفهم سياق المتقاسم والمختلف من 
أنماط الزواج في هذه المجتمعات. لذا، سنحدد في ما يلي، وباختصار شديد، بعض المعالم التاريخية 

األساسية التي نفترض بقوة أنَّ الزواج يبرزها ويعبِّر عنها إلى حد ما. 

١.١.١ موريتانيا 

يتميّز المجتمع الموريتاني، في السياق االجتماعي الثقافي، بوجود »عدة انتماءات عربية وإفريقية. 
فهو يقع بين إفريقيا السوداء والمغرب العربي، وهو ما يمنحه ميزة ثقافية وتاريخية غنية ومتنّوعة«. 
وظل ما يقرب من ٩5٪ من سكان موريتانيا يعيشون على الترحال حتى استقالل البلد سنة ١٩6٠. إن 
ما حصل من جفاف وتصحر بعدئذ أّدى بالعديد من الموريتانيين إلى النزوح نحو المدن الناشئة بحثًا 
عن االستقرار. وترتب عن ذلك، على مّر السنين، ارتفاع نسبة سكان الوسط الحضري، حسب اإلحصاء 

العام للسكان لسنة ٢٠١٣، إلى ما يناهز ٪7٠. 

ويتشكل النسيج المجتمعي لموريتانيا من أربع مجموعات عرقية أساسية« هي:

البيضان العرب الذين يمثلون غالبية السكان؛  .١

الهالبالر )فالن(؛   .٢

السونكي )سورغلي(؛   .٣

مجموعة الولف.   .4

فتركيبة المجتمع الموريتاني متعّددة، ولكل من هذه المجموعات لغتها الخاصة، ونظامها االجتماعي 
وذلك  المحلية،  وهويتها  المتميِّزة،  وتقاليدها  األخرى،  المجموعات  باقي  عن  يميّزها  الذي  الخاص 
التعّددية  هذه  وتظهر  السني.  المالكي  المذهب  حول  وتوّحدها  باإلسالم  كلها  تديّنها  من  بالرغم 

والخصوصية في الممارسات المرتبطة بالزواج.

ويتميَّز الزواج في هذه الجماعات بالخصائص التالية: 

الزواجي  االختيار  عمليات  في  كبرى  أهمية  القبلية  المعايير  تكتسي  )العرب(:  البيضان  مجتمع  ا/ 
وتكوين األسرة في المجتمع الموريتاني، فالنظام القبلي ال زال مؤثرًا في الحياة االجتماعية والتنظيم 
تراتبية  على  المبني  التقليدي  للسلوك  الضابطة  المرجعيات  أهم  أحد  باعتباره  ككل،  االجتماعي 

اجتماعية توجه اختيارات األفراد بناء على النسب والمكانة االجتماعية. 

االجتماعية  البنية  تتميّز  الولف(:  السوننكي،  )الهالبالر،  المختلفة  األفرو-موريتانية  الجماعات  ب/ 
بهيمنة  النظام  المهنية. ويتميّز هذا  األسياد والعبيد والفئات  بين  بالتراتبية االجتماعية  لها  المميّزة 
نظام األسرة الممتدة والفئة االجتماعية المغلقة، التي تمنع أعرافها التقليدية الصارمة أن يتزّوج أي 
األساسي في عمليات  المعيار  االجتماعي  التراتب  ما يجعل  منها،  ينحدر  التي  الفئة  فرد من خارج 

االختيار الزواجي، بحيث إّن أي تجاوز له يعرض الفرد لعقوبات من طرف الجماعة. 
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2.١.١ المغرب

المغرب ليس مجتمًعا متجانًسا، إثنيًا وثقافيًا، بقدر ما هو متميِّز بتنّوعه وتعّدده. إذ استقر بالمغرب، 
والرومان،  الوندال،  منهم  نذكر  اإلثنية،  االنتماءات  متعّددو  أقوام  اإلسالمية،  قبل  ما  الحقبة  في 
والفينقيون، واليهود، والقوط. وشكلت أسلمة المغرب منعطًفا حاسًما في تاريخه، إذ سيشهد هذا 
القادة  األمر، من  بادئ  في  تشكلت،  وثقافية جديدة،  واجتماعية  تركيبة سياسية  بروز  منذئذ  البلد 
بعد  ثم  الشرفاء،  منهم  وخاصة  بالمشرق،  له  تعرّضوا  الذي  االضطهاد  من  هربوا  الذين  السياسيين 
األطلسية.  والسهول  الصحراوية  بالمناطق  أساًسا  استقرت  التي  العربية  والقبائل  العساكر  من  ذلك 
وفي سياق تجارة العبيد والمبادالت مع إفريقيا، أصبحت نسبة مهمة من سكان المغرب ذات أصول 
إفريقية. ثم أضيف لهؤالء األندلسيون المريسكيون الذين طردوا من إسبانيا باتجاه المغرب العربي، 

وخاصة المغرب، وأدخلوا لهذه المنطقة نفًسا حضاريًا جديًدا. 

فعلى أساس عمق حضاري أمازيغي متقاسم، تبلورت ثقافات ذات أصول متنّوعة أغنت، إلى حد بعيد، 
التي  الضرورية  التكيّفات  لنفسها  األمازيغية  الثقافة  أوجدت  لقد  المغربية.  بالهوية  حاليًا  نسّميه  ما 
سمحت لها بتالفي التناقض ما بين اإلسالم والهوية األمازيغية. وقد أّدى التنافس على الموارد بين العرب 
واألمازيغ إلى إعادة تملك المجال، فاستقرت القبائل العربية باألساس في السهول والمناطق الصحراوية، 
اإلثنية  االزدواجية  هذه  واألطلس(.  الريف  جبال  )سالسل  الجبلية  المناطق  في  األمازيغ  أقام  بينما 
والمجالية تعزَّزت الحًقا بازدواجية قانونية )الشرع / العرف(، وسياسية )بالد المخزن / بالد السيبة(، 

واجتماعية )مدينة / بادية(. وكان لكل ذلك انعكاس قوي على أنماط الزواج والعالقات الزواجية. 

السياسية  والقيَم  نفسها  الدينية  الهوية  أنَّ  إال  قائمة،  زالت  االزدواجية ال  بقايا هذه  بعض  أنَّ  ومع 
األساسية نفسها توحد حاليًا المتكلمين باألمازيغية والمتكلمين بالعربية. رغم بعض التنّوع في األشكال 
واأللوان، فإنَّ »نفس البنية العائلية، والنسبية واألبوية ال زالت مشتركة بينهم جميًعا«، وتالحظ أولوية 
الجماعة على الفرد لديهم جميًعا. وساهمت مبادالت ثقافية واجتماعية وتجارية مستمرة أيًضا في 
تقليص الفوارق وتقوية مشاعر االندماج. وال شك في أنَّه كلما اتجهنا نحو شمال المغرب، كلما تأكد 

أكثر تأثره بأوروبا؛ وكلما اتجهنا نحو الجنوب، كلما اتضح أكثر انتماءه اإلفريقي. 

3.١.١ الجزائر
تتميّز الجزائر كذلك بتنّوعها الجغرافي ما بين الساحل والجبل والصحراء، حيث يؤدي االنتقال عبرها 
وعلى  التاريخ.  في  المتجذر  الثقافي  والتراث  والجماعية،  الفردية  العيش  وأنماط  المناخ  تغيّر  إلى 
غرار المغرب، يشكل األمازيغ السكان األصليين للبلد حيث تركوا آثاًرا يمكن االعتماد عليها في كتابة 
التاريخ القديم للجزائر. ومن المكّونات اإلثنية األساسية للجزائر يمكن ذكر األمازيغيين الذين يشملون 
كالًّ من القبائليين والمزابيين )شيعة إباضية(، والطوارق الذين يقيمون في الجنوب الجزائري، والعرب 
الذين قدمت الموجة األولى منهم مع عقبة بن نافع الفهري، والموجة الثانية األكثر عدًدا من خالل 
قدوم قبائل بني هالل وبني سليم. على أنَّ هذه اإلثنيات المتنّوعة تمازجت واختلطت بفعل االشتراك 
في األعمال والعالقات الزواجية وأنتجت، في سياق هذه الدينامية، الهوية والثقافة الجزائريتين كما 
نعرفهما في الحقبة المعاصرة. وقد ساهم في بناء هذا الصرح كل من األمازيغ، والفينقيين، والرومان، 

والبزنطيين، والعرب، واألندلسيين، واألتراك، والفرنسيين، وغيرهم.

أحدث دخول اإلسالم للجزائر تغيّرات اجتماعية وثقافية ودينية جذرية حّددت بعمق معالم المجتمع 
عشر  الخامس  القرن  وفي  بكثافة.  اإلسالم  في  األمازيغيون  دخل  وقد  حاليًا.  نعرفها  كما  الجزائري 
الميالدي وفدت على الجزائر موجة كبيرة من األندلسيين المطرودين من إسبانيا الذين نقلوا معهم 
ما كان يميّزهم من عادات وأعراف وأنماط عيش، ومعارف مهنية شتى. لقد ساهم األندلسيون في 

تحديث األنظمة االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي كانت قائمة حينئذ في الجزائر. 

وخالل الحقبة العثمانية )١5١6-١8٣٠( كان الحكام يأتون بالجنود من أوروبا وآسيا، وكانوا هم أيًضا 
جماعات  فظهرت  جزائريات،  بنساء  تزّوجوا  الجديد،  موطنهم  إلى  وبوصولهم  مختلفة.  أصول  من 
الكولوغلي التي اعتبر أفرادها مزيًجا من آباء أتراك وأمهات جزائريات. وقد ظل بعضهم يعيش في 
الجزائر إلى حدود الفترة الراهنة. أما االستعمار الفرنسي، فقد دام ١٣٢ سنة واجه المجتمع الجزائري 
خالله تحديات حقيقية بالنسبة لثقافته وهويته، ما دفع األفراد والجماعات إلى خلق آليات للدفاع 

عن الثقافة والهوية المحليتين. 

4.١.١ ليبيا

لعبت مساحة ليبيا دوًرا مؤثرًا في سيرورات الجذب والتوطين منذ حقب تاريخية طويلة، وقد ساهم 
وضعها كبلد شاسع ممتد في تنّوع وتمازج سكاني متعّدد األصول، وتركز التوطن السكاني في شريط 
ساحلي شمالي ومواقع متناثرة على امتداد إقليم صحراوي شاسع. لقد كانت ليبيا أرض عبور بالنسبة 
للمسافرين القاصدين أداء فريضة الحج الوافدين من بلدان المغرب العربي، ما سمح بتحّول بعضهم إلى 
سكان محليين. كما استقر بليبيا وافدون من مصر والشام، أو حتى من الشمال مثل ما هو حال الشراكسة 
والشيشانيين. أضف إلى ذلك بعض األفارقة من جنوب الصحراء الذين استقروا بالجنوب الليبي، والعنصر 
الكولوغلي الذي ارتقى إلى مستوى حكم البالد )األسرة القرمانلية(«. وفي الحقبة الحديثة، أضيف عنصر 
االستعماري  االستيطان  موجات  سياق  في  ليبيا  على  وفدت  التي  األجنبية  الجاليات  في  متمثل  جديد 

األوروبي. وقد كان لذلك أثر تغييري في العادات والسلوك وتنامي مظاهر الحياة المدينية. 

إال أنَّ ذلك طرح تحديات متعلقة بتوحيد البلد، ضمن دولة بفضاء مترامي األطراف، وبحضور قبلي 
بارز، وبخصائص بدوية شملت التمسك بمظاهر محّددة في السلوك المجتمعي ، ما أّدى إلى تغليب 

المنطق القبلي في العديد من مظاهر الحياة االجتماعية الليبية المعاصرة.

وفي سياق هذا المسار التاريخي، لم يكن مستغربًا أن تشهد ليبيا أزمة »الربيع العربي« ابتداء من 
٢٠١١، إذ آلت تداعياتها إلى »تفكيك توازن المجتمع وتدمير البنى االجتماعية والقبلية، وخاصة إلى 
استحضار تاريخ مسكون بالتوترات والخالفات القبلية والجهوية... والصراعات بين الفئات والجهات«. 
لذا، يتميّز ما آل إليه المجتمع الليبي حاليًا، ليس فقط بتكاثر الميليشيات المسلحة، وضعف قدرة 
والجهات  القبائل  بين  الثارات  بتصاعد  وكذلك  بل  البالد،  مجموع  على  حكمها  بسط  على  الدولة 

والمناطق المكّونة لليبيا الحديثة. 

5.١.١ تونس

آالف  ثالثة  عبر  تراكمت  مختلفة  لروافد  نتاج  وثقافتها  متعّددة  حضارات  ملتقى  فهي  تونس،  أما 
سنة. وبحكم موقعها وسط حوض البحر األبيض المتوسط، وعلى بعد ١4٠ كلم من جزيرة صقلية، 



حالة الزواج في العالم العربيحالة الزواج في العالم العربي 136137

وانتمائها في آن واحد إلفريقيا، والمغرب العربي، والعالم العربي، والعالم اإلسالمي، صار هذا البلد 
يجسد تركيبًا اجتماعيًا وثقافيًا متميّزًا. وعلى غرار المغرب والجزائر، يشكل اإلرث الحضاري األمازيغي 
رصيًدا أساسيًا أضيفت إليه، عبر القرون، اقتباسات ثقافية من مناطق إسالمية ومتوسطية متعّددة. 
لذا، أضحى المجتمع التونسي إرثًا مزيًجا بين مكّونات أمازيغية، وفينيقية، ورومانية، وعربية، وتركية، 
المعمار،  في  التأثيرات  هذه  مجمل  دت  وتجسَّ ومسيحية.  ويهودية،  وإسالمية،  وإفريقية،  وأوربية، 
والتراث، والموسيقى، واللباس، وأساليب الطبخ، والعادات واألعراف، وصواًل إلى اللغة التي، وإن كانت 

عربية في جوهرها، فقد استدمجت الكثير من المفردات األورو-متوسطية. 

وابتعاًدا عن الرياح الصحراوية الحارة، في بلد خال من حواجز جبلية كبرى وحتى متوسطة، كما هو 
الشأن في الجزائر والمغرب، جنح معظم السكان إلى االستقرار بالمناطق الساحلية، وتمركز الباقي 
منهم حول نقط الماء في المناطق الداخلية، فاستقروا على منوال مشتّت وممتد إلى حدود الصحراء. 
ظل هذا النمط المزدوج من استقرار السكان يميّز تونس على مدى قرون عديدة، ولم يتغير سوى 
قلياًل إبان االحتالل العثماني والحماية الفرنسية، وحقبة االستقالل. وبفعل تيارات الهجرة المتزايدة، 
ثلثي  من  أكثر  تمثل   ،٢٠١4 لسنة  للسكان  العام  اإلحصاء  نتائج  الحضريين، حسب  نسبة  أصبحت 

مجموع السكان )٪67,7(. 

وبالرغم من أنَّ تونس وليبيا يتقاسمان اللغة الرسمية نفسها والموقع نفسه في الجانب الغربي من 
المغرب العربي، ويعتنق غالبية سكانهما الدين نفسه، ويشتركان في العديد من التقاليد والعادات، 
إضافة إلى ما يفصل/يجمع بينهما من حدود ممتدة على 45٩ كلم، وتماس مياههما اإلقليمية، ورسوخ 
أواصر تاريخية سحيقة بينهما، فإنَّهما يظالن مختلفين بحكم ما شهداه من تحّوالت ومسارات تاريخية 
خصوصية. وقد تأكد ذلك التمايز، بصفة خاصة، منذ حصول البلدين على استقاللهما في أواسط القرن 
العشرين، وما تال ذلك من بروز لنظامين سياسيين متباينين على أكثر من صعيد، وتمايز على مستوى 
عالقة الدولة بالمجتمع في أبعادها التشريعية والقانونية والتدبيرية، وكذا على مستوى السياسات 

العمومية المعتمدة، ومبادرات المجتمع المدني. 

واستكمااًل لما قدمناه أعاله من إضاءات تاريخية حول الزواج، نركز في الصفحات التالية على بعض 
بعض  على  اإلمكان،  قدر  معتمدين،  العربي،  المغرب  بلدان  في  للزواج  المجتمعي  السياق  معالم 
المؤشرات اإلحصائية وأهم المداخل التي يمكن النفاذ عبرها إلبراز مختلف محّددات الزواج. ونركز 

في هذا اإلطار على: 

دات الديموغرافية: وتشمل تطّور العدد اإلجمالي للسكان، ومعدل الخصوبة وتطّوره،  المحدِّ  .١
والبنية السكانية، ومتوسط أمل الحياة عند الوالدة، ومتوسط السن عند الزواج األول، واالتجاهات 

المعبَّر عنها نحو الزواج.

دات االقتصادية: وفًقا لما يتميَّز به الوضع االقتصادي من تأثير على السلوك الديموغرافي،  المحدِّ  .٢
ومن خالله على الزواج وحجم األسرة، سنسعى إلى تحديد الناتج الداخلي الخام الفردي ونسبة 

النمو االقتصادي، مع ما يتصل بهما من دور في تبيان طبيعة االقتصاد. 

العاملة، ونسبة  القوى  دات االجتماعية: وتشمل ثالثة مستويات: معدل المشاركة في  المحدِّ  .٣

التشغيل، ومعدل البطالة. إذ إّن صورة عامة عن هذه المؤشرات تساعد في تكوين فكرة عن 
سوق العمل، ودرجة تأثيرها في االتجاهات المتبناة من مؤسسة األسرة والزواج نتيجة لتشغيل 

الشباب أو عدمه.

دات األَسرية والقانونية: وتختص باالنتقال من األسرة الممتدة إلى النووية، إضافة إلى  المحدِّ  .4
الفصول والمواد القانونية ذات الصلة بالزواج، كما يرد في قوانين األسرة بالمغرب العربي. 

١.2 التحّوالت الديموغرافية

شهدت كل المجتمعات المغاربية تطّوًرا تصاعديًا في عدد السكان، وخاصة بعد حصولها على االستقالل. 
فإذا كان عدد السكان في كل من الجزائر والمغرب ال يزيد في الخمسينيات عن ٩ ماليين في كل 
منهما، فقد أخذ هذا العدد في التطّور بشكل ملحوظ مع بداية التسعينيات من القرن الماضي، إلى 

أن بلغ في ٢٠١5 وخالل 65 سنة، ٣4 مليون نسمة في المغرب، و٣٩ مليون نسمة بالنسبة للجزائر. 

الشكل رقم ١ العدد اإلجمالي للسكان في المغرب والجزائر بين ١950 و20١5

 

٤٥.٠٠٠
٤٠.٠٠٠

٣٥.٠٠٠
٣٠.٠٠٠

٢٥.٠٠٠٠
٢٠.٠٠٠
١٥.٠٠٠
١٠.٠٠٠
٥.٠٠٠

٠
١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠١٥

المصدر: األمم المتحدة، قسم السكان، 20١7

يبدو بأّن النمو الديموغرافي في المغرب كان يزيد قلياًل عنه في الجزائر حتى سنوات الثمانينيات. 
لكن ابتداء من التسعينيات، تغيَّر الواقع فصار النمو السكاني في الجزائر أعلى منه في المغرب، وظل 
الفارق يتسع حتى ٢٠١5. ونعتقد أنَّ سياسة التخطيط العائلي التي نهجها المغرب على نطاق أوسع 

كان لها اإلسهام األكبر في خلق هذا الفارق. 
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ويبيّن الشكل التالي التطّور السكاني الحاصل في كل من تونس وليبيا وموريتانيا:

الشكل رقم 2 العدد اإلجمالي للسكان في موريتانيا وتونس وليبيا بين ١950 و20١5

١٢.٠٠٠

١٠.٠٠٠

٨.٠٠٠

٦.٠٠٠

٤.٠٠٠٠

٢.٠٠٠

٠
١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠١٥

المصدر: األمم المتحدة، قسم السكان، 20١7 

يبيِّن الشكل العدد اإلجمالي للسكان من موريتانيا وتونس وليبيا، ويتضح أنَّ القاسم المشترك بينها 

النسبي  االستقرار  فبالرغم من  آخر.  إلى  السكان من عقد  الحاصل في عدد  التصاعدي  التطّور  هو 

الذي شهدته هذه المجتمعات في إجمالي عدد السكان خالل الخمسينيات والستينيات، فقد شهدت 

مرحلة السبعينيات ارتفاًعا ملحوظًا في عدد السكان، خاصة بالنسبة لتونس وليبيا. 

حافظت موريتانيا على استقرار نسبي في عدد السكان إلى حدود السبعينيات. وارتفع العدد اإلجمالي 

للسكان، ما بين الخمسينيات و٢٠١5، من 66٠ ألف إلى ما يقدر بـ4 ماليين نسمة. أما في تونس، 

فقد انتقل العدد، ما بين الخمسينيات و٢٠١4، من ٣ ماليين و7٠٠ ألف إلى ١١ مليون نسمة. وانتقل 

العدد في ليبيا، ما بين الخمسينيات و٢٠١5، من مليون إلى 6 ماليين نسمة. ويؤشر هذا االرتفاع في 

عدد السكان على تحّسن مستوى المعيشة، وانخفاض نسبة الوفيات بموازاة ارتفاع نسبة المواليد، 

بما فيها من غذاء  العيش  المجتمعات، وتحّسن شروط  للعامة لسكان هذه  الصحية  الحالة  وتطّور 

وسكن ونظافة وما إلى ذلك. ويرجع أيًضا إلى تدني السن عند الزواج األول بالنسبة للمرأة، وذلك 

إلى حدود نهاية القرن العشرين. وقد أسهم هذا العامل األخير بشكل قوي في رفع معدل الخصوبة. 

أما االستقرار الذي شهدته ليبيا في عدد سكانها ما بين ٢٠١٠ و٢٠١5 فيرجع باألساس لظروف الحرب 

األهلية وانعكاساتها على الزواج والحياة األَسرية بصفة عامة. 

١.١.2 االنتقال الديموغرافي

ابتداء من األلفية الثالثة، بدأت أولى مؤشرات االنتقال الديموغرافي تبرز وخاصة في تونس والمغرب 

وليبيا، ألسباب متباينة نسبيًا أبرزها انخفاض معدل الخصوبة نتيجة لتأخر متوسط السن عند الزواج 
البيت، وارتفاع  للعمل خارج  النساء  المرأة، وخروج نسب متزايدة من  تعليم  األول، وارتفاع نسب 

نسب استعمال المرأة لموانع الحمل، وارتفاع نسبة التمدن في كل البلدان المغاربية دون استثناء. 

المغاربية؟  البلدان  السن في  تتميّز بها مختلف فئات  التي أصبحت  النسبية  لكن، ما هي األهمية 
الجواب عن هذا التساؤل نجده في معطيات الجدول التالي:

الجدول رقم ١ البنية السكانية في البلدان المغاربية بين ١980 و20١4

أكثر من ١565-64أقل من ١5السنواتالبلد

ليبيا
١٩8٠484٩٢.8
٢٠١4٢٩674

موريتانيا
١٩8٠455٢٢.8
٢٠١44١56٣

تونس
١٩8٠4٢54٣.٩
٢٠١4٢46٩7.5

الجزائر
١٩8٠465٣ ٠.44
٢٠١4٢8665.٣7

المغرب
١٩8٠4٣5٣٣.٢8
٢٠١4٢7.8666.٢7

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي: المؤشرات الدولية للتنمية، 20١7

يبرز من ضمن المؤشرات األساسية لالنتقال الديموغرافي في المجتمعات المغاربية، انخفاض نسبة 
األطفال الذين يقّل سنهم عن ١5 سنة. حصل ذلك بشكل واضح في كل البلدان المغاربية، باستثناء 
موريتانيا. ويسجل أيًضا ارتفاع نسبة الفئة العمرية النشطة )١5-65 سنة(، في كل هذه البلدان، مع 
استثناء حالة موريتانيا على هذا الصعيد كذلك. ويترتب عن ذلك التخفيف من الضغط على سوق 
عدد  من  يزيد  كما  وغيرها  والتطبيب،  والسكن  التعليم  في  الحق  على  الطلب  من  ويزيد  العمل، 
يتيحها  التي  المحدودة  والفرص  العمل  على  الطلب  بين  التوازن  اختالل  أنَّ  إال  للزواج.  المرشحين 
تعزيز  إلى  أيًضا  وأنَّما  نهائية،  العدول عنه بصفة  أو  الزواج،  ر سن  تأخُّ إلى  تؤدي فقط  االقتصاد ال 
اختيارات الهجرة لدى الشباب، وانخفاض األجور، وصواًل إلى إنتاج عدم االستقرار السياسي. وبذلك 
يصبح اإلقدام على الزواج أمرًا صعبًا نسبيًا، ويرفع من نسبة المهاجرين الذين يتزّوجون في مناطق 

الوصول بدالً من الزواج في مناطق إقامتهم األصلية. 

ل من ناحية أخرى تزايد ملحوظ بالنسبة للفئة التي يتعّدى سنها 65 سنة، إال في موريتانيا  ويَُسجَّ
التي لم تزد فيها هذه النسبة سوى بقدر ضئيل. وبالنظر إلى التزايد المطرد لهذه الفئة المسنة في 
الهرم السكاني للبلدان المغاربية، يتوقع أن يشكل مثل هذا التطور عبئًا متزايًدا على صناديق التقاعد 
الوالدة صار يقارب، عند نهاية  الحياة عند  والتغطية االجتماعية والصحية، خاصة وأّن متوسط أمل 
٢٠١5، 75 سنة في كل من المغرب والجزائر وتونس، وحوالي 6٠ سنة في موريتانيا. وبما أنَّ متوسط 
أمل الحياة عند الوالدة يكون أطول، على العموم، لدى النساء منه لدى للرجال، وأنَّ الزواج بعد 65 
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سنة يكون أسهل بالنسبة لدى الرجال منه بالنسبة للنساء، فإنَّ نسبة األرامل والمطلقين تكون أعلى 
بشكل خاص بين النساء. 

نتبيّن كذلك االنتقال الديموغرافي لكل من الجزائر والمغرب من خالل انخفاض معدل الخصوبة:

الشكل رقم 3 معدل الخصوبة في المغرب والجزائر بين ١960 و20١4

٩

٨

٧

٦

٥

٤

٣

٢

١

٠
١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٤

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي: المؤشرات الدواية للتنمية، 20١7

انتقل معدل الخصوبة خالل الستينيات من 7 أطفال بالنسبة لكل امرأة إلى 4 في المغرب، وأكثر من 
5 في الجزائر إبان التسعينيات، وصواًل إلى ما يقارب ٢,5 في البلدين سنة ٢٠١4. وقلَّص هذا التحّول 
من حجم األسرة في كال البلدين، فقد أفسح المجال، في الوقت نفسه، لبروز شروط أمثل للتواصل 

بين الزوجين وتحقيق حياة زوجية ذي جودة أرقى وأحسن. 

واستكمااًل للمعطيات المتعلقة بمعدل الخصوبة على الصعيد المغربي، نقدم في ما يلي ما يتعلق 
منها بكل من تونس وموريتانيا وليبيا:

الشكل رقم 4 معدل الخصوبة في موريتانيا وليبيا وتونس بين ١960 و20١4

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

١٠

٨

٦

٤

٢

٠
١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٤

قاعدة بيانات البنك الدولي: المؤشرات الدولية للتنمية، 20١7

يبيّن الشكل أعاله تطّور معدل الخصوبة في مجتمعات موريتانيا وليبيا وتونس خالل العقود الست 
األخيرة، وانخفاضه التدريجي والملحوظ، بالنسبة لتونس وليبيا على وجه الخصوص، في التسعينيات 
من القرن الماضي. إذ بلغ سنة ٢٠١4 معدل طفلين لكل امرأة في كل من تونس وليبيا، وذلك بعد 
أن كان خالل الستينيات في حدود 7 أطفال لكل امرأة في البلد األول، و6 في البلد الثاني. وفيما 
حافظت موريتانيا على استقرار نسبي لمعدالت خصوبة مرتفعة طيلة هذه العقود، فقد تم االنتقال 
من 6 أطفال لكل امرأة في الستينيات إلى 4 أطفال لكل امرأة سنة ٢٠١4. وبما أّن المرأة الموريتانية 
هي التي تتحّمل باألساس مسؤولية رعاية األطفال وتربيتهم، فإنَّ استمرار تشكل أَسر ذات حجم كبير 
نسبيًا يثقل كاهل المرأة، ويجعل حياتها الزوجية أصعب، خاصة ضمن شروط االنتقال التدريجي إلى 
العيش في نطاق بنية أَسرية نووية، وخروج نسبة متزايدة من النساء للعمل خارج البيت، واستمرار 

مقاومة الرجال للمشاركة في األشغال المنزلية. 

2.١.2 الوضعية الزواجية

لكن يبقى علينا أن نتساءل حول ما يمثله الوضع الزواجي من وزن مقارنة بأوضاع العزوبة والطالق 
والترمل. ومن أجل توضيح هذا الوضع، نقدم الجدول التالي:

الجدول رقم 2 الوضعية الزواجية في البلدان المغاربية

المجموع
)٪(

تونس
)٪(

المغرب
)٪( 

ليبيا
)٪(

الجزائر
)٪(

البلدان المغاربية

الحاالت الزواجية

5٠,5 5٣,٩ 55 46,8 5٢,١ متزّوج/ة

٠,١ ٠,٢ ٠,5 - ٠,٢ يعيشان معا كمتزّوجين

١ ٣,٢ ١,6 ٢ ١,٩ مطلق/ة

٠,٢ ٠,4 ٠,٢ ١,٢ ٠,4 منفصل/ة

4,١ 4,٣ ٢,٢ ٣,٢ ٣,٢ أرمل

44,١ 9,٣7 4٠,5 46,8 4٢ عازب/ة

World Value Survey :المصدر
.Selected samples: Algeria 2014, Libya 2013, Morocco 2011, Tunisia 2013

يتبيّن من معطيات الجدول أعاله أنَّ وضعية »متزّوج/ة« تخص تقريبًا نصف األفراد ممن يحق لهم 
األخرى،  البلدان  في  عليه  هي  عما  المتزّوجين  نسبة  فيها  تقل  التي  ليبيا  باستثناء  الزواج،  قانونيًا 
تقلص من عدد  الحرب  أنَّ ظروف  المعطى  )46,8٪(. ويتضح من هذا  العزاب  نسبة  وتتساوى مع 
المقبلين على الزواج. ويثير االنتباه كذلك ارتفاع نسبة العزاب في كل هذه البلدان، واالرتفاع النسبي 
لألفراد المترملين الذين قد ال يعودون إلى الزواج مجدًدا. ولكن يجدر إبراز الفوارق بين الجنسين 
على هذا الصعيد، فإذا كانت نسبة المتزّوجين تصل إلى 47,5٪ تصل نسبة المتزّوجات إلى ٪5٣,٩. 
ويتسع الفارق أكثر عندما يتعلق األمر بالعزوبة، حيث نسجل 5٠,٩٪ من العزاب مقابل ٣6,6٪ من 
بأكثر من ثمان  النساء  إذ تفوق نسبة  الترمل  الجنسين بخصوص  بين  الفارق  العازبات. ويتضاعف 

مرات نسبة الرجال )7,5٪ مقابل ٠,٩٪(. 
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بالنسبة لموريتانيا التي لم تدرج في البحث العالمي حول القيَم، نورد بخصوصها النسب الواردة 

والعزاب  المتزّوجين  نسبتي  تقارب  يتبيّن  إذ   ،٢٠١٣ لسنة  والسكنى  للسكان  العام  اإلحصاء  في 

)على التوالي، 44٪ و45٪( وبهذا فإنَّها تسجل نسبة المتزّوجين األدنى على صعيد المغرب العربي. 

ويتبيّن كذلك أنَّ معدل الزواج يتطوَّر بوتيرة أسرع لدى النساء منهن لدى الرجال، وذلك إلى حدود 

الفئة العمرية ٣5-٣٩، وبعد ذلك يبدأ في التباطؤ. وبخصوص الترمل في موريتانيا، يالحظ أنَّه يبرز 

 لدى النساء ابتداء من الفئة العمرية 4٠-44، بينما ال يبرز لدى الرجال إال ابتداء من الفئة العمرية

..64-6٠

وأظهرت إحدى األبحاث الميدانية المنجزة حول األسرة في المغرب، ضمن فئة األفراد من »4٠ سنة 

فأكثر«، بأنَّ عدد الخاليا المنزلية المتشكلة من فرد يعيش لوحده أكبر بين النساء منه بين الرجال. 

لهذه  ينتمين  الالئي  المطلقات واألرامل  النساء  تواجهها  التي  الصعوبات  المعطى  ويثبت مثل هذا 

متمثاًّل في  األساسي  الهم  يكون  الزواج حيث  نمط  تراجع  للزواج من جديد، ويؤكد  العمرية  الفئة 

الحفاظ على عرض العائلة وحماية أعضائها األكثر عرضة للهشاشة وانتهاك الكرامة. 

3.١.2 تساكن األبناء المتزّوجين مع آبائهم

ويعتبر التساكن مع اآلباء أو االستقالل في السكن من ضمن العوامل األساسية المؤثرة في الحياة الزوجية. 

ويتضّمن االختيار األول مجموعة من اإلكراهات، بدًءا من تقاسم المجال المنزلي، واالشتراك في تدبير 

الميزانية األَسرية أو على األقل بعضها، والتدخل الجماعي في تربية األطفال، وتقاسم المهام المنزلية على 

عة، وصعوبة االستمتاع بالحميمية والحياة الخاصة. إال أنَّ خيار االنفصال عن سكن  مستوى األسرة الموسَّ

اآلباء بتأسيس أسرة نووية مستقلة إلى حد ما يندرج في نمط عيش أعضائها وقراراتها واختياراتها، وأصبح 

في الزمن الراهن سائًدا ومنتشرًا، إال أنَّه ليس متيسرًا لكل المتزّوجين من األبناء والبنات. 

الجدول رقم 3 مدى تساكن المبحوثين المتزّوجين مع آبائهم

المجموعالبلدان المغاربية
)٪(

تونس
)٪(

المغرب
)٪( 

ليبيا
)٪(

الجزائر
)٪( التساكن مع اآلباء

٢7,6٢١,8٢١,88,5٢٠,٢نعم

7١,٩75,٩77,٩٩٠,٣78,5ال

٠,5٠,4٠,٣١,١٠,6بدون جواب

٠,7--١,٩-ال أعرف

World Value Survey :المصدر

Selected samples: Algeria 2014, Libya 2013, Morocco 2011, Tunisia 2013

يبيِّن الجدول أعاله أنَّ أكثر من ثالثة أرباع األبناء/البنات المتزّوجين )78,5٪( ال يتساكنون مع آبائهم، 

من  المجتمعات  هذه  تشهده  لما  باألساس  ذلك  ويرجع  آلخر.  بلد  من  التفاوتات  بعض  وجود  مع 

تدبير  في  الممتدة من صعوبات  العائالت  تواجهه  وما  األجيال،  بين  القائمة  العالقات  في  تغيّرات 

الحياة اليومية، وما يحدث في نطاقها من تنافس حول موارد األبوين بين األبناء وزوجاتهم. و تتمثل 

الحالة المتميّزة على هذا الصعيد في تونس التي يقل فيها بشكل ملحوظ التساكن مع اآلباء )فقط 
8,5٪(. ونسجل أيضا أنَّ خمس المبحوثين فقط يتساكنون مع آبائهم. 

ويمكن أن نشير هنا، لو أخذنا المغرب كمثال، أنَّ أغلب حاالت التساكن قائمة في الوسط الريفي أكثر 
منه في الوسط الحضري، وتتم مع آباء األزواج أكثر مما تتم مع آباء الزوجات، وأنَّ االنفصال السكني 
كثيرًا ما يكون مصاحبًا بالقرب السكني، وذلك توخيًا للجمع بين استقاللية الحياة األَسرية وترك المجال 
ميسرًا أمام التضامن عند االقتضاء. ومثل هذا النزوع إلى التأليف بين تشكيل أَسر نووية في مساكن 
مستقلة، مع الحفاظ على قرب المسافة من اآلباء يمثل في الوسط الريفي ضعف ما هو عليه في الوسط 
الحضري. ولكن التساكن يتم أيًضا مع أحد األبوين عند وفاة أحدهما. وبما أنَّ متوسط أمل حياة األمهات 
أعلى منه لدى اآلباء، فإنَّ مثل هذا التساكن يتم مع األمهات أكثر مما يتحقق مع اآلباء. إال أنَّ احتداد 
أزمة العمل وتقلص مداخيل األبناء المتزّوجين، وتفاقم أزمة السكن، تشكل أسبابًا تدفع بعض األبناء إلى 
الرجوع من جديد للتساكن مع اآلباء. ويعفي مثل هذا االختيار األبناء من تكاليف السكن المستقل، 
ويكون االشتراك في المصاريف اليومية في األغلب أقل كلفة من فصلها، عالوة على ما قد يقوم به اآلباء 
من رعاية لألطفال، وما قد يكون اآلباء أنفسهم في حاجة إليه من سند ودعم متعّدد األشكال، فإنَّ هذه 
العودة للتساكن مع اآلباء ال تجد سوى ما يبّررها ويسندها. وعندئذ ال نكون أمام عائلة ممتدة بالمعنى 
المتعارف عليه، أي مؤسسة تنمو بكيفية عادية وعفوية وطبيعية، وإنما إزاء عائلة ممتدة جديدة ناتجة 

عن ضغوط ظرفية اقتصادية واجتماعية محددة، وعن إرادة واختيار أعضائها. 

١.3 العوامل االقتصادية

العمل  لفرص  توفيره  إمكانية  وعلى  االقتصاد،  أداء  على  أساسيًا  مؤشرًا  الخام  الداخلي  الناتج  يشكل 
للفئات النشطة في المجتمع. ويبيِّن اعتماد هذا المؤشر أنَّ االقتصادات المغاربية شهدت استقراًرا 
وبنسبة  المدة،  هذه  طيلة  مردودية  وأقل  ضعيًفا  نموها ظل  ولكن  األلفية،  بداية  من  ابتداًء  نسبيًا 
تذبذبًا واضًحا في معدل  التي شهدت  التسعينيات  إلى 4,5٪، وذلك على خالف  بين ٢  ما  تراوحت 
النمو. وقد تأثرت هذه االقتصاديات وأصبحت قاصرة عن امتصاص معدالت البطالة المرتفعة، خاصة 
وأنَّ الناتج الداخلي الخام الفردي، بالرغم من ارتفاعه الطفيف طيلة ٢5 سنة الماضية، لم يتعد ١٠٠٠ 
دوالر للفرد في السنة، مع استثناء ليبيا التي مكنها عائد النفط من بلوغ ٣٠٠٠٠ دوالر للفرد الواحد، 
لكنه فُِقد تحت تأثير أحداث الربيع العربي واندالع الحرب األهلية. وبذلك ظلت هذه االقتصادات غير 
قادرة على تحقيق حد أدنى من فرص العمل، ناهيك عن تحقيق الرفاه للشريحة الكبرى في المجتمع 

بشكل عام، وضمان ظروف عيش جيدة للشباب. وقد كان لهذه الظروف تأثير مباشر في الزواج. 

ومع ذلك، يبقى عقد التسعينيات هو األسوأ من حيث النمو االقتصادي في الدول المغاربية، بما شهده 
حينئذ من نسب عالية من البطالة أثرت بشكل كبير على ظروف عيش السكان، وخاصة منهم الشباب. 
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الشكل رقم 5 معدل النمو للناتج الداخلي الخام في المغرب والجزائر بين ١990 و20١4
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المصدر: مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي، 20١7

واستكمااًل للمقاربة التي تتوخى اإلحاطة بنمو الناتج الداخلي في كامل المنطقة المغاربية، نقدم فيما 

يلي معطيات تتعلق بتطّوره من ١٩٩٠ إلى ٢٠١4 في كل من تونس وموريتانيا وليبيا:

الشكل رقم 6 معدل النمو للناتج الداخلي الحالي في تونس وليبيا وموريتانيا بين ١990 و20١4

٣٠

٢٠

١٠

٠

١٠-

٢٠-

٣٠-

٤٠-

٥٠-

٦٠-

٧٠-

١٩٩٠
١٩٩١
١٩٩٢
١٩٩٣
١٩٩٤
١٩٩٥
١٩٩٦
١٩٩٧
١٩٩٨
١٩٩٩
٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

المصدر: مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي، 20١7

الدول  اقتصادات هذه  أنَّ  الداخلي في كل من تونس وليبيا وموريتانيا، يتّضح  الناتج  بناء على معدل 

بالنسبة  خاصة  طفيفة  قفزات  مع  التسعينيات،  بعد  ما  عقود  طيلة  االقتصادي  للنمو  استقراًرا  عرفت 

لموريتانيا حيث ارتفعت نسبة النمو سنة ٢٠٠6 إلى ١8,86٪، وليبيا التي انتقل معدل النمو فيها في 

ظرف 8 سنوات من ١٣٪ سنة ٢٠٠٣ إلى انخفاض حاد ما بين ٢٠١٠ و٢٠١١ حيث بلغ ناقص 6٢٪. ويتمثل 

القاسم المشترك بين هذه االقتصادات الثالثة في التذبذب المستمر في النمو بين ناقص 4٪ سجلت في 

لت فقط في هذا  التسعينيات بالنسبة لموريتانيا وارتفاعه بعد ذلك إلى ١8,86٪، كأعلى نسبة نمو ُسجِّ

البلد. وتظل بداية األلفية الفترة التي شهدت نمًوا متزايًدا بالنسبة لهذه االقتصادات، بينما الفترة من 

٢٠١١ فما بعد، بسياقاتها االجتماعية والسياسية واالقتصادية المستجدة، أثرت سلبيًا في النمو، فبلغت 

معدالته في تونس ناقص ١,٩١٪. ولذا تبقى هذه االقتصادات، من حيث الوظيفة، غير قادرة على خلق 

فرص عمل للفئة النشطة في المجتمع، ما يؤثر بشكل مباشر في تنامي معدالت البطالة والدخل الفردي. 

فال شك أنَّ مثل هذه المعطيات االقتصادية التي ال تستجيب سوى لطموحات فئة محدودة من الشباب 
في إيجاد العمل تفسر، إلى حد بعيد، تأخر سن الزواج، وتزايد نسبة العزاب في المجتمعات المغاربية. 

١.4 المشاركة في القوى العاملة

أو  يشتغلون  الذين  باألفراد  أي  النشطين،  السكان  بفئة  العاملة  القوى  في  المشاركة  مؤشر  يرتبط 
هم بصدد البحث عن عمل. وبواسطته، يقاس مدى العرض المتوفر في سوق العمل، ومدى سعة 
الفئة المرشحة لالنخراط في اإلنتاج. ويُحتََسب بتحديد نسبة المنخرطين في القوى العاملة من بين 
تجاه  الفئات  لمختلف  االقتصادي  السلوك  لفهم  المؤشر  هذا  ويوظف  النشطين.  السكان  مجموع 
سوق العمل. ويختلف معدل مشاركة النساء في القوى العاملة حسب الوضعية العائلية والمستوى 
التعليمي. كما أنَّ معدل مشاركة النساء في القوى العاملة يستعمل من قبل الديموغرافيين لتحديد 

توقعاتهم بخصوص معدل الخصوبة. 

١.١.4 القوى العاملة في الجزائر والمغرب

بناء على التعريف المذكور سابًقا لمؤشر المشاركة في القوى العاملة، سنسعى إلى تحديد معدل 
المشاركة في 4 بلدان مغاربية، باستثناء موريتانيا التي لم تدرج في عملية تحديده، آخذين باعتبارنا 
إلى  العمرية، وصواًل  الفئات  لمختلف  بالنسبة  اختالفه  ومدى  و٢٠١٠،   ١٩٩٠ سنتي  بين  ما  تطّوره 

تطبيقه على المشاركة النسوية في القوى العاملة. 

في البدء، نحاول تحديد مميِّزات هذه المشاركة في المجتمع الجزائري: 

الشكل رقم 7 معدل المشاركة في القوى العاملة بالجزائر )رجال ونساء( حسب الفئات العمرية

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠
١٥+ ١٥-٢٤+٦٥

١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٦

٢٥-٣٤ ٣٥-٥٤ ٥٥-٦٤

المصدر: المؤشرات األساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 20١7
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ونضيف في ما يلي الشكل المتعلق بالمشاركة النسوية:

الشكل رقم 8 معدل المشاركة في القوى العاملة في الجزائر )النساء(
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المصدر: المؤشرات األساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 20١7

ظّل مؤشر المشاركة في القوى العاملة بالنسبة للجزائر مستقرًا طيلة ٢6 سنة األخيرة. إال أنَّه انخفض 
بالنظر  بين سنتي ٢٠٠٠ و٢٠١6. وهذا مفهوم  ما  العمرية ١5-٢4  الفئة  الشباب من  لفئة  بالنسبة 
التساع نطاق تمدرس هذه الفئة. أما الفئات األخرى، وخاصة منها الفئتان العمريتان ٢5-٣4 و٣5-45، 

فقد عرفت ارتفاًعا في نسب معدل المشاركة في العمل بالنسبة لكل من الرجال والنساء. 

العمل من ١٣,8٪ سنة ١٩٩٠ إلى ٢4,4٪ سنة  المشاركة في  انتقلت نسبة  بالنساء،  وفي ما يتعلق 
على  االجتماعي  الضغط  فيها  يتزايد  التي  الفترة  وهي  سنة،   ٣4-٢4 العمرية  للفئة  بالنسبة   ،٢٠١6
معدل  انخفض  العمل  في  المشاركة  معدل  ارتفع  كلما  أنَّه  المعلوم  ومن  للنساء.  بالنسبة  الزواج 
لَْت قرارات الزواج أو اإلنجاب. كما انتقل المعّدل نفسه من بين النساء بالجزائر من  الخصوبة، أو أُجِّ
8,٢٪ سنة ١٩٩٠ الى ١8,١٪ بالنسبة للفئة العمرية ٣5-54 سنة. ويؤكد كل ذلك ارتفاع نسبة المشاركة 
النسوية في قوى العمل بالنسبة لكل فئات السن، باستثناء فئة الشباب )١5-٢4( التي يالحظ بشأنها 

انخفاض طفيف. 

وإذا كان اإلقدام على الزواج مرتبطًا أساًسا بارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة، بمزاولة عمل 
مدّر للدخل، فإنَّ مثل هذا الشرط ال يتحقق حاليًا في المجتمع الجزائري سوى بشكل محدود بالنسبة 
للشباب الذين تقّل أعمارهم عن ٢5 سنة. لذا، نفهم لماذا تبدأ الزيجات في التكاثر ابتداء من ٢5 
سنة، ولماذا تتأخر الكثير منها، إن لم نقل أغلبها، إلى ما بعد ٣٠ سنة. ويؤدي تزايد انخراط النساء في 
قوى العمل، في بعض الحاالت، إلى تأجيل الزواج، وفي حاالت أخرى، إلى تخطيط المواليد بشكل 

أكثر تالؤًما مع شروط العمل. 

ما وضع المشاركة في القوى العاملة بالمجتمع المغربي؟ نجد الجواب عن هذا التساؤل في الشكل التالي:

الشكل رقم 9 معدل المشاركة في القوى العاملة في المغرب حسب الفئات العمرية )رجال ونساء(
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المصدر: المؤشرات األساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 20١7

وماذا تكشف عنه اإلحصاءات بخصوص المشاركة النسوية؟ 

الشكل رقم ١0 معدل المشاركة في القوى العاملة في المغرب حسب الفئات العمرية )النساء فقط(
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المصدر: المؤشرات األساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 20١7

لوحظ أيًضا، ولألسباب نفسها، انخفاض نسبة المشاركة في العمل بالنسبة للشباب من الفئة العمرية 
١5-٢4 وبالنسبة للجنسين، فيما ظلت هذه النسبة مستقرة نسبيًا في الفئتين العمريتين ٢5-٣4 سنة 
و٣5-54 سنة. أما مؤشرات مشاركة النساء في قوى العمل، فقد ارتفعت من ٢٩,4٪ سنة ١٩٩٠ إلى 
٣٣٪ سنة ٢٠١6 بالنسبة للفئة األولى، ومن ٢6٪ إلى ٣٠,5٪ بالنسبة للفئة الثانية. ويختلف معدل 

مشاركة النساء في القوى العاملة بحسب وضعيتهن العائلية ومستواهن التعليمي. 

2.١.4 القوى العاملة في ليبيا وتونس

نطبق في الصفحات التالية، وفًقا للمنظور المطبق أعاله على الجزائر والمغرب، مؤشر المشاركة في 
القوى العاملة على كل من ليبيا وتونس، مقّدمين شكلين بالنسبة لكل بلد، أحدهما متعلق بالعاملين 

ككل، رجااًل ونساء، واآلخر متعلق بالنساء فقط. 
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الحالة الليبية

الشكل رقم ١١ معدل المشاركة في القوى العاملة في ليبيا )رجال ونساء( حسب الفئات العمرية
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المصدر: المؤشرات األساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 20١7

وماذا عن معدل المشاركة في القوى العاملة في ليبيا بالنسبة للنساء؟

الشكل رقم ١2 معدل المشاركة في القوى العاملة في ليبيا )النساء فقط(
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المصدر: المؤشرات األساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 20١7

لمعدل  النسبي  باالستقرار  يتميَّز  ليبيا  في  العاملة  القوى  مشاركة  معدل  أنَّ   ١٢ رقم  الشكل  يبيِّن 
المشاركة عبر العقود الثالثة الماضية مع تطّور طفيف، ويوضح بأنَّ النساء من الفئة العمرية ١5-٢4 
سنة يبقين األقل مساهمة في القوى العاملة، وهذا مبرَّر ومفهوم بحكم تزامنها مع الدراسة والتكوين. 

بينما تظل النساء من الفئة النشطة ٢5-٣4 سنة األكثر مساهمة، وذلك بمعدل ٪66,7. 

نسبة  في ٢٠١6  العمل سجلت  النساء في سوق  أنَّ معدالت مشاركة   ١٣ رقم  الشكل  من  ويتَّضح 
٣٩,٣٪، وذلك بالنسبة للفئة العمرية ٢5-٣4 سنة. ومن المعلوم أنَّ أغلب الزيجات تتم خالل هذا 
الطور من حياة المرأة. وتدل المؤشرات اإلحصائية لمساهمة النساء في القوى العاملة على تقدمها 

الملحوظ ما بين ١٩٩٠و٢٠١6، وذلك في كل فئات السن. 

وال يبدو أنَّ الوضع في تونس، على هذا الصعيد، مختلف كثيرًا عما هو عليه في ليبيا:

الشكل رقم ١3 معدل المشاركة في القوى العاملة في تونس حسب الفئات العمرية )رجال ونساء(
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المصدر: المؤشرات األساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 20١7

وماذا عن معدل المشاركة في القوى العاملة في تونس بالنسبة للنساء؟

الشكل رقم ١4 معدل المشاركة في القوى العاملة في تونس حسب الفئات العمرية )النساء فقط(

 

٥٠
٤٥
٤٠

٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٠

١٥+ ١٥-٢٤+٦٥

١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٦

٢٥-٣٤ ٣٥-٥٤ ٥٥-٦٤

المصدر: المؤشرات األساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 20١7

للفئة  بالنسبة  وذلك  لليبيا،  مشابهة  العاملة  القوى  في  مشاركة  نسبة  سجلت  فقد  تونس،  في  أما 
العمرية ٢5-٣4 حيث بلغت 67,٢٪ سنة ٢٠١6. بينما سّجل انخفاض في نسبة فئة الشباب ما بين 
١5-٢4 سنة، إذ انتقلت نسبة المشاركة من 4١,٢٪ سنة ١٩٩٠ إلى ٣4٪ سنة ٢٠١6. ويفّسر تراجع 
التي  للدراسة  أعضائها  بمتابعة  العمرية  الفئة  لهذه  المنتمين  العاملة  القوى  في  المشاركين  عدد 
تمتد بالنسبة لبعضهم في التعليم العالي، بينما ظلت نسبة مشاركة المنتمين للفئة العمرية ٣5-54 

مستقرة، إذ انتقلت من 56٪ سنة ١٩٩٠ إلى 58,٩٪ سنة ٢٠١6. 
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لفئة  بالنسبة  التناقصي  المنحى  نفس  ُسجل  فقد  العاملة  القوى  في  النساء  لمشاركة  بالنسبة  أما 
الشباب من فئة ١5-٢4 سنة التي بلغت ٢٢,4٪ سنة ٢٠١6، بينما تزايدت نسبة المشاركات في نفس 

السنة، وبالنسبة للفئتين العمريتين ٢5-٣4 و٣5-54، على التوالي 44,٣٪ و٢6,5. 

ولكن اإلحصاءات المتوفرة حول تزايد مشاركة النساء في قوى العمل ممن يتراوح عمرهم ما بين ٢5-54 
سنة ال تزال غير قادرة على معرفة نسبة العازبات أو المتزّوجات. ومع ذلك يمكن أن نجزم بأنَّ شروط 
رة بسبب تدني  مشاركة المرأة المتزّوجة في القوى العاملة بالمجتمعات المغاربية ليست حاليا ميسَّ
صة »لألعمال النسوية«، والفقدان التدريجي للسند العائلي عند  مستوى تأهيلها، وضعف األجور المخصَّ
خروجها للعمل، وعدم توافر ما يكفي من مؤسسات الحضانة ورياض األطفال. ومن الجدير بالمالحظة 
أنَّ الطور الذي تدخل خالله معظم النساء »لسوق الزواج«، ويكن فيه األكثر انشغااًل بتربية أطفالهن 
وتتبع انتقالهم من الطفولة إلى الشباب، هو نفسه الذي تعلو فيه بشكل خاص نسبة مشاركة النساء في 
القوى العاملة. لذا، يبدو أنّه بالنسبة للنساء العامالت، هنالك ارتباط وثيق بين الزواج بما يتصل به من 
إنجاب أطفال وتكوين أسرة، من جهة، ومن جهة أخرى، المشاركة في القوى العاملة، وبأشكال مرئية 
والمرئية، قصد المساهمة في االستجابة لحاجيات األسرة. وبمجرد ما يكبر األطفال ويصيرون قادرين 
على العمل والحصول على دخل مادي، تنسحب العديد من األمهات من سوق العمل )ابتداء من 55 
سنة حسب معطيات الجداول المقدمة أعاله(، وينتقلن بذلك إلى طور االعتماد الجزئي أو الكلي على 

األبناء والبنات، بينما تستمر زوجات وأمهات أخريات في العمل حبًا في مزاولته أو اضطراًرا. 

١.5 مؤشرات البطالة

يوظف مؤشر البطالة في تقييم أداء االقتصاد وسوق العمل بشكل خاص. ويُحتََسب من خالل العدد 
اإلجمالي للعاطلين عن العمل من بين مجموع القوى العاملة. ويكتسي أهمية ال جدال فيها، خاصة 
عندما يرغب الباحث في تكوين صورة عامة عن سوق العمل فيما يخص مجموع السكان النشطين.

١.١.5 مؤشرات البطالة في الجزائر والمغرب

نقدم فيما يلي معدل البطالة في المجتمعات المغاربية، آخذين بعين االعتبار تطّوره ما بين ١٩٩٠ 
و٢٠١6، واختالفه بحسب الفئات العمرية وطرق احتسابه. ونبدأ بالمعطيات المتعلقة بالجزائر: 

الشكل رقم ١5 معدل البطالة بين الكبار والشباب بالجزائر بين ١99١ و20١6 )المجموع(
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٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

١٩٩١ ٢٠٠٠ ٢٠١٦

المصدر: المؤشرات األساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 20١7

وبخصوص بطالة النساء من »الكبار« والشباب في المجتمع الجزائري، فقد تبيّن ما يلي: 

الشكل رقم ١6 معدل البطالة بين الكبار والشباب بالجزائر بين ١99١ و20١6 )النساء(

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

١٩٩١ ٢٠٠٠ ٢٠١٦

المصدر: المؤشرات األساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 20١7

من خالل معطيات الشكل رقم ١5 يتَّضح أنَّ نسبة البطالة بين صفوف الشباب الجزائري أعلى من 
نسبة البطالة بين الكبار، فقد انخفضت من 4١٪ سنة ١٩٩١ إلى ٣٠,6٪ سنة ٢٠١6. أما بطالة الكبار 
فقد انخفضت نسبتها من ٢١,١٪ إلى 6,8٪ سنة ٢٠١6. وحسب الشكل رقم ١6، فقد بلغت نسبة 
النساء العاطالت في الجزائر 48,5٪ سنة ٢٠١6، وذلك بعدما كانت في مستوى قياسي بلغ ٪78,6 
سنة ٢٠٠٠. وإذا كانت بطالة الشباب بلغت، من بين مجموع العاطلين، بنسبة 65,7٪ سنة ١٩٩١، 
فقد انخفضت، سنة ٢٠١6، إلى 4٣,٢٪. وفي مقابل ذلك، إذا كانت بطالة الشابات، من بين مجموع 

العاطالت من النساء، قد سجلت نسبة 6٣٪ سنة ١٩٩١، انخفضت إلى 4٣،٢٪ سنة ٢٠١6.
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وماذا عن بطالة الكبار والشباب في المجتمع المغربي؟ 

الشكل رقم ١7 معدل البطالة بين الكبار والشباب بالمغرب بين ١99١ و20١6)المجموع(
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المصدر: المؤشرات األساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 20١7

أما بالنسبة لبطالة النساء، فنستعرضها في الشكل التالي:

الشكل رقم ١8 معدل البطالة بين الكبار والشباب بالمغرب بين ١99١ و20١6 )النساء(

٥٠
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٤٠

٣٥
٣٠
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١٥
١٠
٥
٠

١٩٩١ ٢٠٠٠ ٢٠١٦

المصدر: المؤشرات األساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 20١7

بين ١٩٩١  الشباب ما  استقرارها في صفوف  المغرب، على  البطالة حافظت في  أنَّ نسبة  ونالحظ 
و٢٠١6، حيث بلغت، على التوالي، ١8٪ و١٩٪. وانخفض معدل البطالة بين الشباب، من بين مجموع 
العاطلين، من 45,٢٪ سنة ١٩٩١ إلى ٣٢,4٪ سنة ٢٠١6. وقد حافظ معدل البطالة بين النساء الشابات 
أيًضا على استقرار نسبي، فانتقل من ١7,6٪ سنة ١٩٩١ إلى ١6,5٪ سنة ٢٠١6. أما معدل البطالة من 

بين مجموع النساء العاطالت، فقد بلغ ٢7٪ سنة ٢٠١6، بعد أن كان في مستوى 45٪ سنة ١٩٩١.

2.١.5 مؤشرات البطالة بالنسبة لليبيا وتونس

على غرار ما قمنا به بالنسبة للجزائر والمغرب، سنعمد إلى تقديم معطيات متعلقة ببطالة الكبار 
والشباب في كل من ليبيا وتونس مستعملين نفس المتغيّرات السابقة. 

فيما يلي عرض المعطيات المتعلقة بليبيا: 

الشكل رقم ١9 معدل البطالة بين الكبار والشباب بليبيا بين ١99١ و20١6 )المجموع(
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المصدر: المؤشرات األساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 20١7

كيف تطوَّرت بطالة الكبار والشباب ضمن أوساط النساء في المجتمع الليبي؟

الشكل رقم 20 معدل البطالة بين الكبار والشباب بليبيا بين ١99١ و20١6 )النساء فقط(

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠
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٣٠

٢٠

١٠
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١٩٩١ ٢٠٠٠ ٢٠١٦

المصدر: المؤشرات األساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 20١7

يبيِّن الشكل أعاله أنَّ نسبة بطالة الشباب في ليبيا مرتفعة جًدا بالمقارنة مع بطالة الكبار، فقد تزايدت 
من 4٣,٩٪ سنة ١٩٩١ إلى 5٠,٢٪ سنة ٢٠١6. وإذا كان 4٣,٩٪ من الشباب عاطلون سنة ٢٠١6، فإنَّ 
نسبة العاطلين من »الكبار« لم تشمل أكثر من ١5,٣٪ منهم. أما نسبة الشباب العاطلين ضمن صفوف 
الشباب، فقد بلغت سنة ٢٠١6 ما يقدر بـ ١7,8٪ بعدما كانت محصورة سنة ١٩٩١ في ١٣,٩٪. أما بطالة 

هذه الفئة ضمن العاطلين ككل، فقد انخفضت من 5١,5٪ سنة ١٩٩١ إلى ٣6,5٪ سنة ٢٠١6.
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ظلت بطالة النساء في ليبيا مستقرة خالل سنتي ١٩٩١ و٢٠٠٠، شاملة 6٣٪ منهن، ولكنها ارتفعت إلى 
6٩,٣٪ سنة ٢٠١6. كما أصبحت البطالة تشمل ٢١,6٪ من النساء سنة ٢٠١6 متجاوزة بذلك االستقرار 
الذي شهدته إبان سنتي ١٩٩١ و٢٠١6 عند نسبة ١٩,6٪. أما معدل بطالة الشباب من بين الشباب 
فقد ارتفع من ٩,7٪ سنة ١٩٩١ إلى ١5,8٪ سنة ٢٠١6. وانخفضت معدالت بطالة النساء الشابات من 

ضمن العاطلين إلى 4٠,٢٪ بعدما كانت سنة ١٩٩١ محددة في ٪5٩,٩. 

وبالنسبة للمجتمع التونسي نورد، في ما يلي، المعطيات المتعلقة ببطالة »الكبار« والشباب:

الشكل رقم 2١ معدل البطالة بين الكبار والشباب بتونس بين ١99١ و20١6 )المجموع(
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المصدر: المؤشرات األساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 20١7

وفيما يلي الشكل الذي يستعرض معطيات بطالة النساء التونسيات:

الشكل رقم 22 معدل البطالة بين الكبار والشباب بتونس بين ١99١ و20١6 )النساء فقط(
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المصدر: المؤشرات األساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 20١7

أما فيما يخص المجتمع التونسي، فقد ظلت نسبة بطالة الشباب مستقرة ما بين ١٩٩١ و٢٠١6. ونفس 
والنصف.  العقدين  امتداد  بدورها مستقرة على  التي ظلت  »الكبار«  بطالة  تنطبق على  المالحظة 
لكن على غرار المجتمع الليبي، تظل نسبة بطالة الشباب أكبر بكثير من نسبة بطالة »الكبار«. أما 
العاطلون الشباب بالنسبة لمجموع الشباب فقد انخفضت نسبتهم من ١٣,8٪ سنة ١٩٩١ إلى 8,١١٪ 

سنة ٢٠١6. كما سجل تراجع لبطالة الشباب بالنسبة للعاطلين ككل، إذ انتقلت من 5٣,١٪ سنة ١٩٩١ 
إلى ٣٣,7٪ سنة ٢٠١6. 

والمالحظ عموًما أنَّ بطالة النساء في تونس، سواء منهن الشابات أو »الكبيرات«، تتميَّز بخصائص 
النسوية  البطالة  معدل  فباستثناء  النشطين.  األفراد  مجموع  تميّز  التي  لتلك  بعيد  حد  إلى  مماثلة 
نسجل   ،٢٠١6 سنة   ٪٣٠,٩ إلى   ١٩٩١ سنة   ٪58,6 من  انخفض  الذي  العاطلين  لمجموع  بالنسبة 

استقراًرا ملحوظًا في كل المستويات األخرى. 

كما  باألساس.  ونسوية  شبابية  ظاهرة  العمل  عن  البطالة  أنَّ  أعاله  المقدمة  المعطيات  من  يتضح 
يتَّضح أنَّ الظروف السياسية واالقتصادية المتمايزة بين المجتمعات المغاربية تجعل نسب البطالة 
عن العمل، إما في ارتفاع مطرد ما بين ١٩٩١ و٢٠١6 كما هو الحال في ليبيا، أو في تراجع كما هو 
المغرب وتونس. إال أنَّ مثل  بالنسبة لحالتي  الجزائر، أو في استقرار نسبي مثلما هو مالحظ  شأن 
هذا االختالف في البطالة عن العمل بين البلدان المغاربية ال يعني أنَّ الوضع االقتصادي واالجتماعي 
أنَّه يظل على  بل  أخرى،  البلدان، ومعيق في  الزواج في بعض  الجنسين مشجع على  للشباب من 

العموم غير مساعد على الزواج، ولو بوجود بعض التفاوت في ذلك بين مجتمع وآخر. 

١.6 المحّددات األَسرية والقانونية

المست التحّوالت االجتماعية التي لحقت بالمجتمعات المغاربية في جانب كبير منها مؤسسة األسرة، 
ولو بدرجات متفاوتة من بلد آلخر، حيث قلصت من أدوار وقيَم األسرة الممتدة القائمة على التحكم 
في مصير األبناء، لصالح مساحة عالئقية يقل فيها تشديد المراقبة على الجنسين، والتحكم في أنماط 
الزواج، واالختيارات الممكنة في ظل بنية تقليدية تتحكم في آليات تكوين األسرة. وعلى إثر ذلك، 
انحصرت األدوار األبوية، وتراجعت فعالية األسرة الممتدة التي كانت ترى في مثل هذه الممارسات 
على  الدال  المؤشر  وهو  الزواج،  قبل  العاطفية  العالقات  وتنامت  السائد،  القيم  نظام  عن  خروًجا 
طبيعة العالقة التي أضحت قائمة بين الجنسين، التي لم تعد محكومة، في جزء كبير منها، بالعادات 

واألعراف المتوارثة. 

وفي ما يتعلق بالسياق القانوني، فقد شهدت المجتمعات المغاربية تغيرًا في القوانين تجاه مؤسسة 
على  االجتماعية  بالسياقات  تأثرت  قد  األسرة  كانت  فإذا  المعتمدة.  األَسرية«  و»السياسات  األسرة 
تلغ  لم  التي  القانونية،  للقواعد  ذلك،  فوق  خضعت،  فإنها  والتمثالت،  والقيم  المعتقدات  مستوى 
خصوصيات المجتمع وال المرجعية الدينية التي تؤطرها. كما تأسست على بعض المواثيق األممية 

التي تتالءم تشريعاتها مع المضامين المتعلقة بإعالن حقوق اإلنسان وحقوق المرأة والطفل. 

ساهم قرار صدور قانون األحول الشخصية بعيد استقالل تونس سنة ١٩56 في إضفاء صبغة تقدمية 
على األحوال الشخصية والتشريعات القانونية المؤطرة للزواج. ويستدعي فهم هذه اإلصالحات التي 
الذي  والتاريخي  االجتماعي  السياق  في  إدراجها  يتم  أن  والدولوية«،  والقسرية  »بالفوقية  وصفت 
االستعمارية،  قبل  ما  الفترة  امتداد  على  والمجتمع  الدولة  بين  بالصراع  تميَّز  والذي  فيه،  اتخذت 
فاالستعمارية، ثم ما بعد االستعمارية في األخير، حيث تم الحفاظ في الفترة األخيرة على استمرارية 
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األحوال  قانون  تثوير  إلى  الداعي  المرأة  تحّرر  ميراث  في  المتجلي  الفرنسي  االستعماري  اإلرث 
الشخصية لصالح المساواة بين الجنسين. 

أما في المجتمع الليبي، وبالتحديد قانونه المتعلق باألحوال الشخصية، فقد دمج المحاكم المدنية 
والطالق  بالزواج  الخاصة  األحكام  ينظم   ١٩84 لسنة   )١٠( رقم  القانون  وصار   ،)١٩6٩( والشرعية 
من  جزئيًا  مستمدة  وفصول  سلوك  قواعد  باعتبارها  األعراف،  توظيف  ذلك  إلى  ويضاف  وآثارهما. 
المذهب المالكي السني. أضف إلى ذلك ميثاق عام ١٩٩7 بشأن حقوق وواجبات المرأة في مجتمع 

الجماهيرية. 

د القانون الليبي سن الزواج في عمر ٢٠ سنة، وذلك سواء للرجال أو النساء. لكن يمكن أن يتم  حدَّ
الزوجات  تلزم  قانون ١٩84،  المادة ١7 من  القاضي. وبمقتضى  بتقدير من  السن  الزواج دون هذا 
وفي  األطفال،  ورعاية  المنزلية  المسؤوليات  تحّمل  مع  ألزواجهن،  والنفسية  البدنية  الراحة  بتوفير 
واالقتصادية  المادية  وأصولهن  بدخولهن  والتحكم  ألزواجهن،  المالي  الدعم  من  تستفدن  المقابل 
الخاصة، ما يدل على توظيف القانون وفًقا لمقتضيات تحديثية رسمية وسلطوية. إال أنَّ المالحظ هو 
أنَّه، خالل السنتين األخيرتين، انقسم هذا التحديث بين تحديث تشريعي وسياسي، وتحديث مقترح 

من األسفل من األفراد والجماعات والعائالت. 

لعب قانون األسرة في الجزائر لسنة ٢٠٠5 دوًرا كبيرًا في تغيير المنظومة القيمية، فقد أصبح تعّدد 
التي ترتبت عن  الفردية  النزعة  المجال أمام بروز  بالكثير من الشروط، كما أفسح  الزوجات مقيًدا 
توسيع مساحة المساواة بين الجنسين، مما يحتمل أن يسبّب تفكيًكا للعالقات األَسرية واالجتماعية. 

وفي موريتانيا، تؤطر النصوص القانونية عملية الزواج بموجب عقد شرعي وفق ما تنص عليه الشريعة 
ن شروط الزواج المقدرة وبلوغ سن ١8  اإلسالمية، باقتران رجل وامرأة بهدف تكوين أسرة. وتتضمَّ
بالنسبة لكال الجنسين. وقد تالزمه شروط يتفق عليها في عقد الزواج، من ذلك مثاًل »أال يكون الرجل 
متزّوًجا من امرأة أخرى، وأال يغيب أكثر من مدة معينة، وأال يمنعها من متابعة دراستها أو عملها«. 

ويمنع الزواج، قانونيًا واجتماعيًا، في حالة القرابة والخطوبة والرضاع واكتمال عقد الزواج، باإلضافة 
إلى زواج المرأة من غير المسلم وزواج الرجل من امرأة ليست من أهل الكتاب، ومن المرأة المصابة 
توفرت  »إذا  الزوجات مشروع  تعّدد  أنَّ  كما  عدة شرعية.  في  زالت  ما  التي  من  أو  بمرض خطير، 
الشروط واإلرادة والعدل وحصل العلم بالزوجة السابقة والالحقة بالنسبة للمرأة التي اشترطت الزواج 

األحادي«. 

نة في مدونة األحوال الشخصية الموريتانية لسنة ٢٠٠١، وتشكل إطاًرا  وإذا كانت هذه المواد المتضمَّ
رسميًا مهيكاًل لمؤسسة الزواج على المستوى القانوني، إال أنَّ الممارسات االجتماعية وأنماطًا أخرى 

منه ال زالت سارية بحكم الممارسات والتقاليد والتبادالت المرتبطة بالزواج.

يالحظ في المغرب أنَّ مدونة األسرة مثلت إحدى اإلجابات الشجاعة والمالئمة على التحديات التي 
طرحتها األسرة آنذاك نتيجة للتحّوالت الثقافية واالقتصادية والسياسية التي عرفها المغرب منذ بداية 
األلفية الثالثة، خصوًصا وأنَّ مدونة األحوال الشخصية لسنة ١٩57 كانت تتجه نحو بناء أَسري تقليدي 
صارم مبني على توزيع عمودي لألدوار بين الجنسين، وأضحت في صيغتها الحالية عبارة عن توليفة 

من مبادئ المساواة والعدالة، متصلة بالمرجعية الدينية والقيم الكونية التي أقرتها المواثيق الدولية. 
التسعينات«،  بداية  منذ  المغرب  نهجها  التي  »الدمقرطة«  سيرورة  مندرجة ضمن  أصبحت  وبذلك 
توسيع  إلى  إضافة  الفردية،  االستقاللية  وعزَّزت  والمرأة،  الرجل  بين  المساواة  قاعدة  من  فوّسعت 
لآلباء في  العمودي  التدخل  تكرِّس  كانت  التي  التقليدية  لألسرة  الزواج، خالفًا  األفراد في  اختيارات 

مشاريع الزواج.

نت بشكل كبير العالقة بين  ومن بين أهم تأثيرات المدونة في المواطنين المغاربة إزاء الزواج، أنَّها حسَّ
الزوجين التي أصبحت مبنية على قيم المساواة، واحترام مكانة المرأة واألسرة بصفة عامة. وقد كان 
لهذا األمر أثر مباشر على األدوار ومستويات الرعاية داخل األسرة، في مقابل التصور التقليدي القائم 
على الحضور المركزي للرجل دونما اعتبار للزوجة أو لمكانتها. فمع المدونة أضحت المسؤوليات 
مشتركة، واتضح التراجع الكبير للتمثالت التقليدية، لصالح معايير جديدة مبنيّة على المساواة، بحيث 
أنَّ الزوجين أضحيا مسؤولين مًعا عن كل ما يتعلق باألسرة، وانخرطت فئات عريضة من النساء في 
بها.  المتعلقة  القرارات  واتخاذ  الرجل،  عليها عند عجز  اإلنفاق  أعباء  أَسرهن وتحّمل  تسيير شؤون 

فارتفعت معدالت الزواج بموازاة تراجع نسب الطالق.
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الفصل الثاني: أنماط الزواج
تعد التغيّرات التي لحقت بمؤسسة األسرة من ضمن العوامل األساسية المفسرة لتغيّر أنماط الزواج. 
فالسياقات االقتصادية والقانونية أنتجت مجموعة من المظاهر التي شكلت قطيعة نسبية مع عدد 
بلدان  في  االقتصادية  فالتحّوالت  بالمجتمعين.  والذكورية  التقليدية  الخلفية  ذات  الممارسات  من 
المغرب العربي وسعت من هامش االختيارات االقتصادية لألفراد، األمر الذي لحق بالقوانين كذلك، 
حيث أضحت المساواة بين الجنسين سؤاال مجتمًعا أساسيًا، خاصة مع تالشي حجم األسرة الممتد، 
وتقلص األدوار األَسرية، وبروز األسرة النووية، وتنامي حضور المرأة في المجال العام، ما أدى إلى 
تفكك بعض البنى الثقافية الراعية ألنماط الزواج التقليدي الذي لم يتالش، مع ذلك، بقدر ما استمر، 
ولو بأشكال متجددة ومتكيفة مع ما آلت إليه األوضاع االقتصادية واالجتماعية في المغرب العربي. 

ونستعرض في ما يلي لمختلف أنماط الزواج في المجتمعات المغاربية. 

2.١ الزواج التقليدي

يتميّز الزواج التقليدي بعالقات زواجية عمودية قائمة على أساس طاعة الزوجة لزوجها، واستحواذ 
هذا األخير، في أغلب الحاالت، على سلطة القرار، وذلك حتى في القضايا التي تعتبر ظاهريًا من 
اختصاص النساء. وإذا ما صار للمرأة نفوذ ما في أسرتها، فمرّد ذلك في األغلب لما تكون قد أنجبته 
من أطفال ذكور. ومن الشائع في المجتمعات المغاربية عموًما أن تكون المرأة في مثل هذه الزيجات 
تابعة اقتصاديًا لزوجها، حيث يكون هنالك تقسيم للعمل تلتزم المرأة بمقتضاه بشؤون البيت وتربية 
األطفال، بينما يتكلف الزوج بالعمل خارج البيت واإلنفاق على أسرته. كما تتميّز بالزواج المبكر لكال 
الزوجين، وفارق كبير في السن بينهما، إضافة إلى التدبير المسبق لزواج األبناء والبنات، وانحسار 
المجال الجغرافي واإلثني واالجتماعي حيث يتم الزواج. وقلما يكون الزواج التقليدي نتيجة لتعارف 
مسبق بين الزوجين. وإذا ما تم ذلك، فغالبًا ما يكون في نطاق العمومة أوالخؤولة حيث يتم الزواج 
المفضل. ومن المعلوم كذلك أنَّ الزواج التقليدي ال يسمح فيه، سوى بشكل محدود، بالتعبير عن 

الحميمية واألبعاد الخاصة للحياة الزوجية.

بناء على هذا التعريف العام لما يقصد بالزواج التقليدي، سنعمل على إبراز بعض خصائصه ومكوناته 
في بلدان المغرب العربي، مرتكزين في ذلك على ما أنجز حوله من بحوث أكاديمية.

يتميَّز الزواج التقليدي في المغرب بهيمنة القيم األبوية القائمة بشكل أساسي على بنية قرابة عمودية 
أساسيًا  اعتباًرا  يولوا  أن  األبناء  إذ على  لألبوين،  األولى  بالدرجة  تعود  الزوجة  اختيار  حيث »خطوة 
لسلطة األب على الخصوص، باعتباره اآلمر والناهي. ال ينطبق األمر فقط على مسألة اختيار الزوجات، 
بل يتعداه إلى التدخل المباشر في الحياة الخاصة«. فعلى هذا المستوى، ال زال المجتمع المغربي، 
بالرغم من التوجهات الجديدة للزواج وتنظيم األسرة جراء التحّوالت االجتماعية واإلصالحات القانونية، 
يتميَّز باستمرارية هذا الزواج التقليدي، نتيجة الستمرار بعض القيم المحكومة بثقافة متوارثة. وعلى 
الرغم من تحقق إصالحات قانونية تتعلق بالمساواة بين الزوجين، إال أن نمط التفكير في تساوي 
المسؤوليات بينهما لم يتغير سوى بقدر يسير، وال زالت أم الزوج، في األسرة المغربية على العموم، 

تتدخل بشكل أساسي في العالقة بين األزواج. ويثبت ذلك استمرارية منظومة القيم التقليدية التي 
ال تترك مجاال لبروز الفرد، وبالتالي، تحدد اختياراته وتضعه بين موقفي الرضى والسخط، بما ينجم 
عنهما من طاعة للوالدين وتكريس للمنطق األبوي. لذلك صار الزواج التقليدي في المجتمع المغربي 

أحد أهم االستراتيجيات لحفظ وحدة النظام االجتماعي، واستمرارية البنية االجتماعية ككل.

وفي ما يتعلق بالمجتمع الجزائري، فإنَّ وضعية الزواج التقليدي تكاد تكون متطابقة على مستوى 
البنية، حيث سيادة المنطق األبوي والعالقات العمودية النفسية، بالرغم من التحّوالت التي أخذت 
تشهدها هذه المؤسسة بالنظر لعدة متغيّرات، فإن ذلك »ال يعني اختفاء نمط الزواج التقليدي، إذ 
يُشكل اختيار األزواج قراًرا يضطلع به اآلباء بدل األبناء، وهو في الوقت ذاته مؤشر على استمرارية 

المنطق األبوي في العالقات االجتماعية«. 

بيَّن اإلثنولوجي عبد المالك الصياد، في بحث عن الهجرة بالجزائر، ترّدد بعض أجيال األمهات ممن هن 
بدون تعليم، أو من ذوات مستوى تعليمي ضعيف، على اختيار زوجات ألبنائهم من فئة الحاصالت 
على شهادات عليا، العتقادهن بأنَّ المرأة »المتعلمة جًدا« أقل انقياًدا لرغبات الزوج وقراراته، أي أنَّ 
ذهاب المرأة بعيًدا في الدراسات العليا ال يشكل، ضمن هذا السياق الثقافي، استثماًرا ذا مردودية 
في سوق الزواج. لذا، ال غرابة أن يكون السن المتوسط للزواج بالنسبة للجزائريات األكثر حصواًل على 

الشهادات العليا هو ٣٣,٣ عاًما. 

وتدل المؤشرات اإلحصائية أنَّ ما يقارب 4٠٪ من األفراد يفضلون الزواج التقليدي. ويظهر هذا االتجاه 
االختيار  فكرة  تكون  أال  غرابة  ال  لذا،  الريفي.  المجتمع  أكثر  ويعني  األميين،  في صفوف  خصوًصا 
الزواجي حاضرة ضمن مجتمع الريف بالجزائر، حيث حضور األبوي مؤثر وسائد. وعلى هذا األساس، 
فإنَّ موافقة األبناء غير ملزمة ما دام الرفض أو الموافقة من اختصاص األهل، حيث السلطة بيد األب 

أو الجد«.

وفي بحث حول تأثير »البارابول« في الزواج واإلنجاب لدى األَسر الريفية الجزائرية، يبرز نور الدين 
بن الشيخ عناصر تشابه قوية بين األَسر الريفية في كل من الجزائر والمغرب، مركزًا بوجه خاص على 
الريفية  األَسر  أنَّ  الباحث  يعتبر  المنظور،  لهذا  واألبناء. ووفًقا  اآلباء  بين  العمودية  العالقات  سيادة 
بدأت على العموم تفسح المجال، أكثر فأكثر، أمام االختيار الزواجي الحر، إال أنَّ ذلك لم يصل بعد 
إلى حدود تالشي نمط الزواج التقليدي، حيث ما زال اختيار األزواج قراًرا يتخذه اآلباء بدل األبناء، 

وهو ما يثبت استمرار هيمنة المنطق األبوي على العالقات االجتماعية. 

زوجة  اختيار  في  اآلباء  تدخل  يقبلون طريقة  ال  الجزائري  الشباب  أنَّ  بوعليت  ويالحظ محمد 
أبنائهم، ويبدون عدم ارتياحهم بخصوص التساكن معهم، وذلك لما يعنيه ذلك من تكريس لنمط 
الزواج التقليدي. إال أنَّه يبرز مفارقة دالة تتمثل في كون األكثرية من المبحوثين، المرتفع سنهم 
بنظيره  مقارنة  المادية  متطلباته  لتدني  وذلك  التقليدية،  الطريقة  على  الزواج  يفضلون  نسبيًا، 

»العصري«.

ومن ضمن مميِّزات الزواج التقليدي في موريتانيا أن تكون أولى الخطوات على طريق إتمامه اتصال 
األسرتين المعنيتين ببعضهما قصد النظر في إمكان تحققه والتفاوض حول مبلغ الصداق الشرعي. 
وعند حصول االتفاق على هذين الصعيدين، يتم المرور إلى الخطبة، ثم إلى عقد الزواج ومختلف 
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الترتيبات األخرى وفقا للتقاليد الدينية المتوارثة. وعلى امتداد المراحل المؤدية للزواج يتم مراعاة 
اختيارات الفرد، وفي الوقت ذاته، األسس والضوابط االجتماعية والثقافية للزواج الخاصة بكل جماعة 
إثنية على حدة، ومقتضيات التبادل والتحالف السياسي واالقتصادي بين الوحدات القرابية، وتراتبية 
ما  يالحظ  أن  سيمكنه  موريتانيا  في  التقليدي  الزواج  لطقوس  متتبع  وكل  ككل.  االجتماعي  النظام 
يرافقه من هدايا وواجبات وتجهيزات عديدة ومتنوعة يتم تبادلها بين الزوجين وأسرتيهما. ونظرًا لما 
أصبحت تمثله هذه العادات من عبء اقتصادي بالنسبة لألسر، شرع األفراد حاليًا في التخلي عنها 

والتحلل من مقتضياتها. 

2.2 أنماط الزواج غير التقليدية

لعل ندرة األبحاث والدراسات المتعلقة بها هي ما يلفت االنتباه بخصوص أنماط الزواج غير التقليدية. 
إال أنَّ الباحثين المغاربيين على العموم تعرَّضوا بالدراسة لبعض هذه األنماط من الزواج، خاصة ما 
يتعلق منها بالزواج الُعرفي والزواج المختلط. وفي ظل التحّوالت االجتماعية التي تمر بها المجتمعات 
التنظيم  أشكال جديدة من  بروز  لتعبر عن  الظهور،  الجديدة في  األنماط  أخذت بعض  المغاربية، 
العالئقي بين الجنسين، الزالت نسبها غير واضحة، ولكنها تؤشر ألنماط جديدة من الزواج، مدعوة 

لمزيد من التوسع ضمن سيرورة التحّول التي تمر عبرها هذه المجتمعات. 

١.2.2 الزواج العرفي 

يشكل الزواج العرفي في المجتمع الجزائري إحدى ظواهر التحّول التي أصبحت، أكثر فأكثر، تستثير 
انتباه الباحثين والمسؤولين عن المؤسسة األَسرية، حيث صار يعتبر بمثابة »المنفذ الوحيد للتهرب 
من تبعات الزواج الرسمي«. فإذا كان القانون الجزائري ال يعترف به، فإنَّه يظل، مع ذلك، مسلًكا يجرؤ 
بعض األفراد على اقتفائه توخيًا منهم شرعنة ممارساتهم الجنسية خارج إطار الزواج. ويرجع تنامي 
هذا النمط من الزواج التساع نطاق الفردانية في المجتمع، وتناقص حدة الرقابة التي تمارسها األسرة 
ر سن الزواج والصعوبات المادية المرتبطة  التقليدية. هذا باإلضافة إلى أنَّ الفوارق االجتماعية، وتأخُّ
الثقافي،  أيًضا أسباب متعلقة بالجانب  الزواج. كما تذكر  النوع من  بالزواج، ساعدت في بروز هذا 
حيث يتم االتجاه للزواج العرفي تجنبًا للضوابط اإلدارية، خصوًصا منها تلك التي تُحتم على األجنبي 
غير المسلم أن يدين باإلسالم، واإلجراءات التي تترتب عن ذلك ». لذلك، تتجلى إحدى أهم وظائفه 

في تلبية الطرفين للحاجة البيولوجية، إضافة لما يتيحه من محافظة على الزواج الرسمي.

النائية، وفي بعض  الريفية  المناطق  العرفي موجودة في  الزواج  المغرب، فيبدو أنَّ حاالت  أما في 
الجماعات الدينية التي تجعل منه وسيلة لشرعنة االرتباط غير القانوني بالجنس اآلخر. ويرى الناشط 
الحقوقي محمد سعيد السوسي أنَّ »الزواج العرفي مجرد غطاء لعالقة بين رجل وامرأة دون عقد 
رسمي للزواج، ويتم شرعنتها باسم الدين للتحايل على المجتمع ألّن الزواج بشكله القانوني كما هو 
منظم بالمغرب، فيه مسؤوليات وحقوق وضمانات، بعكس الزواج العرفي الذي ال ضمانات قانونية 
فيه«. وبالطبع، تكون المرأة واألطفال هم الضحايا الرئيسيون، إن لم نقل الوحيدون، في هذا النمط 
من الزواج، حيث ال يبقى للمرأة، إذا ما وضع الزوج حًدا لعالقته بها، أي سبيل قانوني للمطالبة بحق 

النفقة، أو اإلرث، وال حتى بحق تسجيل األطفال في دفتر الحالة المدنية باعتبارهم ينتسبون إليه. 
المعلوم  بالمغرب، فقد صار، مع ذلك، من  العرفي  الزواج  وفي ظل غياب إحصائيات رسمية حول 
من  وبالعديد  النسب،  إثبات  قضايا  من  بعدد  تعّج  باتت  المغرب  في  األسرة  »محاكم  أنَّ  والمؤكد 

المشاكل األخرى ذات الصلة بالزواج العرفي«.

على أنَّ الدراسة الوحيدة التي تمدنا ببعض اإلحصاءات الخاصة بالزواج العرفي هي تلك التي خّصت 
الزواج المبكر في المغرب، حيث يتبيّن أنَّه من بين الفتيات اللواتي تزّوجن قبل سن ١8 سنة، حوالي 
5/4 منهن تزّوجن بعقد قانوني، مقابل نسبة ٢٢٪ تزّوجن عن طريق »الفاتحة«. وضمن هذه الفئة 
األخيرة، خضعت ١7,5٪ من نسائها فقط لمسطرة ثبوت الزوجية بمحكمة األسرة. وال يثبت ذلك فقط 
شيوع هذا النمط من الزواج في المجتمع المغربي، بل انتشاره بوجه أخص بين النساء المتزّوجات 
قبل السن القانونية. أما أمهات هؤالء النساء، فقد تبيّن من معطيات الدراسة نفسها أنَّ نسبة من 
الزواج  النمط من  تزّوجن منهن بعقد ال تتعدى 55،4٪ من مجموع األمهات، ما يعني تراجع هذا 

بالنسبة للجيل الحالي من النساء. 

وإذا كان هنالك استقرار للزواج األحادي والمدني في تونس والمقنن رسميًا من الدولة، فإنَّ أنماطًا 
أخرى من الزواج موجودة كذلك. وقد نهج منير السعيداني طريًقا غير مباشرة إلثبات هذا المعطى، 
ولو فقط جزئيًا، إذ أشار، انطالقًا من إحصاءات حديثة منشورة من المؤسسات االستشفائية العمومية، 
إلى حدوث »ما معدله ١6 ألف حالة إجهاض سنويًا، 8٠٪ منها كانت لنساء متزّوجات، و٢٠٪ لنساء 
المتزّوجات  غير  النساء  فئة  من  المجهضات  نسبة   ،٢٠٠5 سنة  تكن،  لم  أنَّه  على  متزّوجات«.  غير 
تتعدى ١5٪ من مجموع النساء اللواتي تعرّضن لإلجهاض. ومع أنَّ المعطيات الخاصة بإجهاض غير 
أن تكون نسبة  ذاته،  الوقت  فإنَّه يرجح، في  العازبات،  الفتيات  العديد من  المتزّوجات قد تشمل 
معينة منهن ممن انخرطن في زواج عرفي ولم يرغبن، نتيجة لذلك، في إنجاب أطفال ال حقوق لهم، 
وال تحمل أعباء تربيتهم مع وعيهن بافتقاد كل ضمانات استمرار حياتهن »الزوجية«. وباإلضافة إلى 
ذلك، أورد منير السعيداني في ورقته الخلفية بعض التقارير الصحفية التي تبيّن مدى انتشار الزواج 

العرفي في المجتمع التونسي. 

وفي موريتانيا، يعّد الزواج العرفي »الشرعي« النمط األكثر شيوًعا في المجتمع الموريتاني، بحيث 
يتم وفق تعاليم الشريعة اإلسالمية وعلى طريقة المذهب المالكي دون التقيد بالحيثيات القانونية 
وما تقتضي من إجراءات ومساطر. وعادة ما يتم هذا النمط من الزواج بعيًدا عن الهياكل المؤسساتية 
المختصة من حالة مدنية ومأذونين، كما يخضع في أبعاده التبادلية والرمزية إلى طبيعة العادات 

والتقاليد السائدة في المجتمع.

2.2.2 الزواج السرِّي

ية التي تالزمه. ويمثل نمطًا شائًعا في الممارسات الزواجية  يُعرف هذا النوع من الزواج من صفة السرِّ
حيث ينتشر، بوجه خاص، في المجتمع البيضاني )العرب(. ويقوم على أساس عقد شرعي بين رجل 
ية، ويطلبان من الشهود كتمانه بعد العقد، إذ يتم بعيًدا  وامرأة يتفقان على إجرائه في ظروف سرِّ
ية. كما تظل اللقاءات بينهما محدودة، وفي  عن المجال االجتماعي للزوج والزوجة لضمان هذه السرِّ
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أوقات ال تثير الشك وال االنتباه. لذلك يسعى الزوج إلى إخفاء الخبر، في مقابل أن تجني الزوجة 
ية، مقابل ذلك مبلًغا معيًنا من المال. ويتخذ هذا الزواج شكلين:  السرِّ

النلوع األول: ويراعلى فيله االحتلرام لمختلف التعاليم والقواعد الشلرعية للشلريعة اإلسلالمية  •
المطلوبلة لللزواج في شلروط النلكاح، ما عدا التشلهير بالزواج ونشلره للعملوم اللذين يظالن 

مقصورين على الشلاهدين.

النلوع الثانلي: وهلو أكثلر مرونلة إزاء التعاليلم الدينيلة المتعلقلة بشلروط اللزواج، ويتم بين  •
املرأة مطلقلة أو أرمللة غالًبلا ملا تكلون معيللة ألسلرتها، واللزوج اللذي يكلون مرتبطًلا رسلمًيا 
بلزواج آخلر. وتتجللى المرونلة فلي هلذا اللزواج، فلي إبلرام العقلد من أول شلخص يملر أمام 
الطرفيلن، كملا أنَّ وللي الملرأة يتلم التحايلل عليله باعتبلار المسللمين أوليلاء بعلض. وعليله، 
يجلوز للملرأة أن توكل أي شلخص مسللم قلد تعرفه وال تعرفله، وتلك تأويلالت اعتمدها بعض 

الفقهاء.

ويضيف محمد ولد احميادة أنَّ الزواج السرِّي ينتشر في أوساط الرجال الميسورين وكبار الموظفين 
الشباب.  أوساط  بينما يقل في  المتوسطة،  الطبقة  الرجال من  والتجار، وبدأ يستقطب حتى بعض 
يات من بين فتيات األحياء العشوائية في ضواحي المدن، أو بين فتيات  ويختار هؤالء زوجاتهم السرِّ
يًا صعوبة كبيرة في تسجيل  الريفية. وتجد المرأة المتزّوجة سرِّ البدو الذين يعيشون في المناطق 
عقود زواجهن وإثبات ارتباطهن بهؤالء األزواج قانونيا. ذلك أن معظمهن تزّوجن في ظروف محاطة 
أقسام  وترفض  الفاتحة.  وبقراءة  مأذون  دون  ومن  الشهود  بعض  على  فقط  تعتمد  وحذر  ية  بسرِّ
النزاعات األَسرية بوزارة شؤون المرأة استقبالهن ويدخلن في دوامة من أجل توثيق عقود الزواج وحل 

مشكالت النفقة والوثائق اإلدارية وحقوق األبناء.

2.3 الزواج المختلط

يعرف الزواج المختلط باعتباره »كل اتحاد بين شخصين مختلفين من حيث االنتماء الديني واالثني 
والعرقي، وأّن هذا االختالف يخلق ردود أفعال من المحيط االجتماعي«. كما أنّه »يطرح إشكاليات 
اإلنجاب  أو  كنفه  في  التعايش  أثناء  أو  عليه  اإلقدام  مرحلة  في  سواء  وقانونية،  ثقافية  أبعاد  ذات 
ثقافتين  لقاء  وإنَّما  أسرة،  تكوين  بهدف  بين شخصين  لقاء  اعتباره  فقط  يمكن  ال  لذلك،  داخله«. 
ومسارين مختلفين، محكومين بتنشئة اجتماعية وبنية ثقافية مختلفة، لها من االنعكاسات ليس فقط 
على صعيد األسرة، بل تمتد للعائلة. وأبعد من ذلك، يمثل هذا النمط من الزواج، ضمن المجتمعات 
التقليدية، ارتباكًا لعاداتها؛ كما أنَّه ال يتماشى مع التمثل االجتماعي الذي يتوافق والعالقات العمودية. 

تشهد هذه العالقة الزواجية صراعات وتوترات، ما يجعلها في عمومها هشة. فاألزمات الزمة تصاحب 
العالقة منذ بدايتها، وتنطلق بردود األفعال السلبية التي تصدر عن المحيط العائلي. وغالبًا ما يتم 
تجاوز هذه الفترة بإصرار الطرفين على االرتباط وخضوع األسرة لواقع األمر. لكن بعد تجاوز هذه 
والتدبير  االحتفال  الزمن وفترات  بتدبير  يتعلق  ما  البروز، خصوًصا  التوتر في  تبدأ مراحل  المرحلة 
المالي وتقسيم العمل بين الطرفين، ألنَّ لكل ثقافة وحضارة رؤيتها الخاصة ومنطقها الفريد في تدبير 

التنشئة  الشؤون. يزداد األمر تعقيًدا مع وجود األطفال، حيث يتمحور االختالف على معايير  هذه 
االجتماعية. وتعتبر هذه المرحلة في غاية األهمية في حياة العالقة الزوجية، حيث يصير الشريكان 

أمام اختيار صعب: إما التوافق أو االنفصال.

اقتصادية  دوافع  للنساء،  بالنسبة  خاصة  المغاربية،  المجتمعات  في  الزواج  من  النمط  لهذا  إنَّ  ثم 
يتعيَّن ذكرها، ذلك أنَّ االرتباط بأجنبي، خصوًصا من أصول أوروبية أو خليجية، يمثل فرصة للترقي 
االجتماعي، ليس فقط بالنسبة للفتاة بل لألسرة بأكملها. كما يعتبر الزواج من أجنبي فرصة لتحّرر 
النساء من المنطق األبوي الذي يفرضه المجتمع والبحث عن النموذج الزواجي المبني على المساواة 
في الحقوق والواجبات، واإلعالن عن االندماج في بلد االستقبال. ولعل هذا ما يفسر إقبال النساء أكثر 

من الرجال على الزواج المختلط.

القانوني  التأطير  في   ٢٠١7 سنة  حملتها  التي  التطورات  بين  من  أنَّه  إلى  السعيداني  منير  ويشير 
لحالة الزواج في تونس، فضال عن دعوة رئيس الجمهورية لرفع القيود القانونية على زواج التونسية 
المسلمة من غير المسلم خالل خطابه بمناسبة إحياء ذكرى إصدار قانون األحوال الشخصية )١٣-8-

١٩56(. وقد تال تلك الدعوة إلغاُء أمر ترتيبي وزاري كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير 
المسلمين، وهو عبارة عن منشور صدر من وزارة العدل بتاريخ 5-١١-١٩7٣ يشترط، لالعتراف بزواج 
تونسية مسلمة برجل غير مسلم، وجوب تقديم شهادة تثبت اعتناقه اإلسالم. وهي شهادة يمضيها 
مفتي الديار التونسية، وتسّمى »شهادة مبايعة على اإلسالم«، وتتمثل أبرز إجراءات الحصول عليها في 
النطق بالشهادتين واستعراض ثالث آيات من القرآن أمام المفتي. ولكن الملحوظ حديثًا أنَّ البعض 
من المشايخ ذوي األثر الواسع، ومن دون أن تكون لهم صفة رسمية من الدولة، يشرفون على مراسم 
اإلفتاء  دار  في  اإلسالم  اعتناق  إحصائيات  وتفيد  والجوامع.  المساجد  في  لإلسالم«  أجانب  »اعتناق 
تونس خالل  في  اإلسالم  معتنقي  عدد  أّن  تونسية«  »فتاوى  الفصلية  النشرية  في  الواردة  التونسية 
األربعة األشهر األولى من سنة ٢٠١6 بلغ من الرجال ٢4٢ ومن النساء ٢7. وليس يعني ذلك طبًعا أنَّ 

كل عدد الرجال المعلنين إسالمهم مرتبط برغبتهم في الزواج بتونسية مسلمة.

وكانت 6٠ جمعية ضمن ائتالف جمعيات تونسية قد وقعت منذ ربيع ٢٠١7 نداء إللغاء هذا األمر 
الترتيبي الوزاري مستشهدة بأنَّ قانون األحوال الشخصية التونسي يحدد في فصله ١4 الموانع المؤبدة 
والمؤقتة تجاه التونسيين وليست منها ديانة الزوج. كما احتجت الجمعيات بأنَّ دستور ٢٠١4 يقّر في 
فصله السادس بحرية المعتقد والضمير. ومن المعلوم أنَّ القوانين التونسية ال تلزم أيًا من المواطنين، 
وفي أي معاملة إدارية أو غيرها، بأن يستشهد بأية وثيقة تثبت ديانته وال حتى بأن يدلي بتصريح 
شفهي في ذلك. وقد أشارت أرقام تقديرية صادرة عن المعهد الوطني لإلحصاء إلى أّن حوالي ٣٠ ألف 
امرأة تونسيّة هاجرن سنة ٢٠٠4 ألسباب تتعلق بزواجهن ومن ضمنهن من هاجرن للزواج من عرب 

مسلمين ومن مسلمين غير عرب وكذا من غيرهم، ولكن األرقام التفصيلية غير متوفرة. 

2.4 زواج األقارب

يُحيل زواج األقارب إلى مجتمع يسوده منطق العائلة والقبيلة ورابطة الدم. وراء األخذ به تكمن 
وظائف من قبيل ضمان استمرارية النسب، والحفاظ على اإلرث العائلي، وتقوية التماسك الداخلي 
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لخط النسب، وحفظ شرف العائلة بحماية بنت العم من مآل »العزوبية«. بالتحفيز على مثل هذا 
الزواج يهدف األب، من وجهة نظر رحمة بورقية، إلى أن يضعف، في إطار العائلة المستقبلة، خط 
النسب األمومي. ذلك أنه بتشجيعه البنه بأن يتزّوج ببنت عمه فإنه يتجه موضوعيًّا إلى تقوية سلطته 
على زوجته. كما أن انتماء زوجة اإلبن لخط نسب أبيه يقوي منذ الوهلة األولى موقعها تجاه حماتها. 

لقد بيَّنت رحمة بورقية في بحثها عن قبائل زمور بالمغرب كيف كان يرقى هذا النمط من الزواج 
آلية  يُعتبر  الشرف والعرض. كما  قيَم  األكثر قيمة واعتباًرا، واألكثر حفاظًا على  الزواج  إلى مستوى 
من آليات مقاومة التغيير وتفكك الروابط األَسرية، إذ كان يُلجأ إلى هذا النوع من الزواج من أجل 
المحافظة، أواًل، على البناء األَسري، وثانيًا، على تماسك البناء القبلي وصالبته. فهو زواج مبني على 

الثقة أكثر من أي قيمة أخرى. 

وما زال لهذا النمط من الزواج مكانة هامة في المجتمع، وذلك بالرغم من أنَّ نسبته انخفضت من ٣٣ 
سنة ١٩87 إلى ٢١٪ سنة ٢٠١٠. ومن المعلوم أنَّ اللجوء لهذا النمط من الزواج المبني على الثقة أكثر 
من أي قيمة أخرى، يتوخى منه الحفاظ على البناء األَسري والقبلي، باعتبار أنَّ الوظائف االجتماعية 

المنوطة به تكمن في مقاومة التغيير وتفكك الروابط األَسرية. 

وال زال هذا الواقع قائًما حاليًا في المجتمع الجزائري، حيث »يمكن لمسه من خالل األلقاب التي 
المجتمع  في  ساريًا  زال  ال  أنَّه  والمالحظ  والزوجة«.  الزوج  أهل  على  المناداة  عند  كثيرًا  تتقارب 
القروي، ألنَّه يمثل آلية إلعادة إنتاج البنية االجتماعية التقليدية نفسها، حيث العالقات محددة سلًفا، 
ومساحات الفعل محددة، ومقبولة اجتماعيًا، سواء تلك المتعلقة باآلباء أو باألبناء. وبالنظر آلليات 
تشكله، يبدو زواج األقارب أقرب إلى أن يصنف كزواج تقليدي، حيث العالقات محددة سلًفا، واختيار 
األبناء بخصوص قرار زواجهم مقيد. ومثل هذا النهج كان سائًدا بوجه خاص بين األَسر الممتدة، إذ 

يتعايش األجداد مع أبنائهم المتزّوجين وأحفادهم. 

وفي الدراسة المنجزة حول نظام الزواج بريف والية قسطنطينة تبيّن أنَّ 4٠٪ من األَسر الريفية تفضل 
الزواج من األقارب، وخاصة منها تلك التي ظل فيها الزوجان »بدون تعليم«، و٢٠٪ منها من الجيران، 

بينما 4٠٪ فقط تفضل الزواج من الغريب. 

ويبدو أنَّ زواج األقارب في تونس يوجد حاليًا في مسار تنازلي. ويتجلى ذلك من خالل معطيات البحث 
الميداني لسنة ٢٠٠٢ والمتعلق بصحة األسرة، حيث يتضح أنَّ نسبة ١5٪ من الزيجات المعقودة من 
النساء تمت مع أحد أقارب األب، مقابل ٩٪ مع أحد أقارب األم. واستخلص منير السعيداني من ذلك 
»اكتساب أنماط الزواج سمات متزايدة الفردانية، أو على األقل متزايدة التحلل من أثر »المحّددات« 

أو »العوامل« العائلية والعشائرية«. 

ويالحظ في موريتانيا أنَّ حضور وقوة العالقات القرابية يؤثر في طبيعة الزواج وأنماطه. فزواج األقارب 
ما زال شائًعا وذا جاذبية خاصة في األوساط القروية، وغالبًا ما يتم بتدبير مسبق من العائلة. وتبرز 
بأقارب تربطهن بهم عالقة مباشرة،  الموريتانيات تزّوجن  النساء  المعطيات اإلحصائية أنَّ 68٪ من 
و4٣٪ منهن ارتبطن بأبناء عمومة وخؤولة مباشرين، و١7٪ تزّوجن مع أبناء عمومة غير مباشرين، و٪8 
مع من تصلهن بهم قرابات أخرى. ويخدم هذا النوع من الزواج عدة وظائف اجتماعية، تتعلق في 

الغالب بالحفاظ على األسرة الممتدة ككل، عبر ضمان استمراريتها من خالل الحفاظ على الخريطة 
الجينيالوجية، وتوسيع دائرة إمكانية الزواج الداخلي بين األَسر لتعزيز التكافؤ والمكانة االجتماعيين، 
وضمان نفس نسق العالقات القرابية، إذ يظل هذا النوع أكثر ضمانًا لالستقرار والنجاح في الحياة 
الزوجية في اعتقاد أرباب األَسر، في حين يشكل أي عنصر أجنبي عامل تهديد للنظام االجتماعي 

القرابي لألسرة ولخصوصياتها. 

ويتأكد من خالل نتائج الدراسة نفسها أنَّه »بالقدر الذي تتدخل به العائلة للتقريب بين الزوجين )زواج 
األقارب( في حالة حدوث مشاكل، تتدخل به أيًضا في خصوصيات الزوجين وتتسبَّب بشكل مباشر أو 
غير مباشر في تأزم األوضاع بينهما، مما ينذر بحدوث انفصال، بينما يختلف األمر في زواج األغراب 
حيث يظل تدخل العائلة محدودا في أغلب األحيان«. لذا، ال يستغرب أن يعتبر باحثو المكتب الوطني 

لإلحصاء أنَّ زواج األقارب يسهم بقدر كبير في تسجيل نسب عالية للطالق في المجتمع الموريتاني. 

ليبيا، يتبيّن من خالل معطيات بحث إثنوغرافي يخص قبائل الطوارق أنجز خالل سنتي  وبخصوص 
طبقة  من  وفتاة  عليا  طبقة  من  شاب  بين  الزواج  يتم  أن  القبائل  هذه  في  يندر  أنَّه   ١٩٩5-١٩٩4
»اإليمفاد أو العبيد«. ثم أنَّ نمط الزواج الغالب في هذه القبائل هو أساًسا ذاك الذي يتم بين أبناء 
العمومة والخؤولة، سواء منها المتوازية أو المتقاطعة. على أنَّ جل هذه القبائل تعطي األولوية للزواج 
من خط نسب األب أواًل، ثم خط نسب األم ثانيًا. لكن قد يحدث عكس ذلك إذا لم تتوفر في ابن/
بنت العم الشروط المطلوبة من قبيل السمعة األَسرية الطيبة، والشكل المقبول، والمستوى التعليمي 
المناسب. فشرط التعليم معيار أساسي للزواج في هذه الجماعات التي تحرص على تعليم اإلناث على 

قدم المساواة مع الذكور. لذا، قد ال تتزّوج فتاة متعلمة من ابن عمها إذا لم يكن هو أيًضا متعلًما. 

2.5 الزواج التبادلي 

كان هذا النمط من الزواج شائًعا في الماضي بليبيا وصار محدود االنتشار في الوقت الحاضر. ونجد 
الفرد  فيه  التبادل، حيث »يقوم  أساس مبدأ  المغرب كذلك. وهو مبني على  قليلة منه في  حاالت 
بتزويج أخته إلى أحد الشباب مقابل أن يتزّوج هو أخت اآلخر. ويتم ذلك بالعقد الشرعي وشهادة 
الشهود«. ومن ضمن المميزات األساسية لهذا الزواج تدني قيمة المهر وصوريته، حيث يكون مبلغه 
رمزيًا فقط، وذلك تيسيرًا للزواج سواء بالنسبة للفتى أو الفتاة. ويعني ذلك أنَّ حظ البنت من هذا 
الزواج يكون أوفر كلما كان لها إخوان شقائق. إذ بفضل قبولهم الزواج وفًقا لهذا المنطق التبادلي 
سيكون في إمكانها الزواج هي أيًضا، وذلك حتى عندما ال تكون خصائصها الشخصية مرضية تماًما 

لمن سيتزّوج بها. 

ويمارس هذا الزواج التبادلي كذلك لدى قبائل الطوارق جنوب ليبيا، ولو أنَّ ذلك يتم في حدود ضيقة. 
ويكون الغرض منه في األغلب تخفيض قيمة المهر ونفقات الزواج حيث يكون التساهل على هذا 
المستوى صادًرا عن الطرفين. كما يتوخى منه توطيد الوشائج والتحالفات بين األَسر والقبائل، وداخل 
الوحدة القرابية الواحدة. وكثيرا ما يبدأ التفاوض حول الزواج بين النساء قبل أن تنقل نتائجه إلى 
الرجال قصد الحسم بصفة رسمية. وترغب اإلناث في هذا الزواج أكثر من الذكور لما في ذلك من 
حماية لهن، ألنَّ الرجال هم الذين يمكنهم أن يؤذوا النساء طالما أنَّ العصمة بأيديهم. أما أن يتوقع 
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الزوج ما قد يلحق أخته من أذى إن هو ألحق األذى بزوجته، أي بأخت زوج أخته، فمن شأن ذلك أن 
يشكل رادًعا له. وقد يضمن مثل هذا التبادل »نجاح« الزواج. 

لكن بما أنَّ هذا الزواج ال يقوم عموًما على أساس مشاعر متبادلة بين الطرفين، وإنَّ الهم األساسي 
يكون  فإنه  الذاتية،  السعادة  تحقيق  إلى  يرمي  أكثر مما  األخت وحمايتها  إسعاد  متمثاًل في  يكون 
مرشًحا لبروز العديد من المشاكل والتوترات. وأبعد من ذلك، تصير »سعادة األسرة الواحدة مرتبطة 
إلى  يؤدي  الزوج وزوجته، مما  بين  فقد يحدث خصام  المبادلة معها.  التي وقعت  األسرة  بسعادة 

الطالق، ويطالب بطالق بديلتها دون سبب أو مبرر«. 

2.6 تعّدد الزوجات 

يمثل تعّدد الزوجات أحد األنماط المعترف بها قانونيًا واجتماعيًا في المغرب العربي، وذلك باعتباره 
ر الزواج وغيرها، خاصة في  حاًل اجتماعيًا متسامًحا معه في حاالت معينة، كالعزوبية ومشاكل تأخُّ
المجتمعات التي يحتل فيها الدين اإلسالمي مكانة بنيوية على مستوى النظام الثقافي واالجتماعي 
تنهل  التي  المنظمة،  الشروط  من  قبول عدد  الزواجية، شريطة  الممارسات  مثل هذه  يشرع  الذي 
القبول الزال يطرح إشكاالت متعّددة على مستوى  أنَّ هذا  الدينية. غير  النصوص  في مجملها من 
المسؤوليات واإلمكانيات باإلضافة إلى األبعاد الحقوقية للموضوع، التي تطرح في السياق المغاربي، 
من جهة، من حيث التقاليد والعادات، ومن جهة أخرى، من حيث التداخل بين التشريعات الدينية 

والقانون الوضعي الذي استلهم من النظام القانوني الفرنسي«. 

أصبحت الجزائر تشهد تراجع نسبة اآلراء المؤيدة لتعّدد الزوجات كما بيَّن ذلك الباحث نور الدين 
بن الشيخ في الدراسة الميدانية التي أنجزها، حيث لم تعد هذه النسبة تتعدى 47,7٪ من مجموع 
االنتشار  عن  الناجمة  الثقافي  االنفتاح  انعكاسات  إلى  الباحث،  نظر  في  ذلك،  ويرجع  المبحوثين. 
الواسع لوسائل االتصال الحديثة في المجتمع. إال أنَّ هنالك في الجزائر اتجاهات أخرى نحو التعّدد 
ر الزواج. األمر الذي حدا  تؤكد على شرعيته الدينية، معتبرة إياه حاًل بدياًل لمشاكل العزوبية وتأخُّ
الزوجات في قانون األسرة لمن استطاع، لكن مع تقييده  اإلبقاء على إمكانية تعّدد  إلى  بالمشرع 

بشروط. 

التعّدد متاًحا، لكن مع تقييده في المادة 4٠ من قانون األسرة، بشرط العدل  وبالمغرب أيضا ظل 
بين الزوجات، والقدرة على اإلنفاق، وفي بعض الحاالت، باشتراط الزوجة األولى عدم التزّوج عليها. 
عشر  مرور  بمناسبة  االجتماعية  والتنمية  والتضامن  األسرة  وزارة  أنجزته  الذي  التقرير  من  ويتبيّن 
سنوات على تطبيق المدونة أّن هناك نسبة ١6,١٪ تعارض هذه الشروط المقيدة لتعّدد الزوجات. أما 
فاطمة المرنيسي فترى أنَّ شرط العدل يحيل على شعور ذاتي يصعب حصره قانونيًا. كما تعتبر أنَّ 
هذا النمط من الزواج »يعيق النمو العاطفي للخلية الزواجية«. بيد أنَّ التحّوالت الثقافية، والظروف 

االقتصادية التي أضحت صعبة قلصت من االتجاهات العامة المؤيدة لتعّدد الزوجات.

إال أنَّه في الوسط القبلي وبعض األوساط الحضرية المحافظة، ال زال تعّدد الزوجات معاًشا ومبرًرا. 
نتبيّن ذلك، مثاًل، من خالل البحث الذي أجرته رحمة بورقية حول قبائل بني كيل شرق المغرب، إذ 

ال  التي  المرموقة  االجتماعية  والمكانة  و»اليسر«  »الثراء«  على  األبرز  المؤشر  الزوجات  تعّدد  صار 
يحظى بها الرجل ذو الزوجة الواحدة. لقد كان التعّدد جذابًا في هذا المجال القبلي إلى حد أنَّ أكثر 
من ثلثي الرجال األحاديي الزوجات اعتبروا أنَّه يتعين على الرجل أن يتزّوج بامرأة ثانية في حال هرم، 

أو مرض، أو عقم زوجته األولى. 

وفي بحث آخر حول النساء والخصوبة بمدينة وجدة المغربية بيَّنت رحمة بورقية ما يحدث، في 
إطار التعّدد، من تنافس إنجابي بين الزوجات، أي أنَّ كال منهن تحاول أن تستقطب الزوج عاطفيًا 
أكثر من األخريات، وبالطبع ال يتم بدون توترات وصراعات. وتحاول كل واحدة منهن أيًضا أن تنجب 
أكثر سعيًا منها إلى كسب المزيد من الوزن والنفوذ لدى الزوج، وضمان النصيب األكبر من اإلرث 

في حال وفاة الزوج. 

د الوضعية الزواجية للنساء في المغرب ليس تعّدد الزوجات الذي ال يمثل سوى نسبة  إال أنَّ ما يتهدَّ
ضئيلة من مجموع الزيجات، بقدر ما هو الطالق »التعسفي«، وتتالي الزيجات األحادية، والهشاشة 
االقتصادية التي تميِّز وضعهن االجتماعي. نورد هذا الرأي مع أنَّنا مقتنعين بأنَّ صدور مدونة األسرة 
سنة ٢٠٠4 قلصت من عدم االستقرار الزواجي، الذي كان مصدر معاناة بالنسبة للنساء، وجعل الطالق 

بيد الرجال والنساء على حد سواء. 

التعّدد  وتكاليف  الحياة  تعقد  بسبب  مدينة صرمان،  في  الزوجات  تعّدد  تراجع  لوحظ  ليبيا،  وفي 
الباهظة. كما تتميَّز نظرة المجتمع للرجل الذي يتزّوج بأكثر من زوجة باالستهجان، وكثيرًا ما يتعرَّض 
للنقد االجتماعي. وقد يقبل منه ذلك على مضض فقط في حالة عقم الزوجة. وتبيّن في رسالة ماجستير 
حول مدينة الزاوية بليبيا أنَّ ٩4,١٪ من أفراد العيِّنة أحاديي الزوجات، بينما 5,٩٪ متزّوجون بأكثر من 
زوجة. أِضف إلى ذلك تقنين تعّدد الزوجات، وإلزامية موافقة الزوجة أو الزوجات الموجودات على 

زواج الزوج بامرأة ثانية.

وفي قبائل الطوارق وسبها بليبيا ال يعتبر تعّدد الزوجات زواًجا مفضاًل، وبسبب ذلك ظلت نسبته 
منخفضة جًدا. ومن ضمن مؤشرات عدم التفضيل جنوح أغلب أَسر العروس إلى أن يشترطوا على 
العريس عدم الزواج على ابنتهم، وعدم الهجرة خارج حدود القبيلة لما قد يترتّب عن ذلك من الزواج 
ثانية أو أكثر. ويفرض انتماء جل األزواج، نساء ورجااًل، لنفس الوحدة القرابية العمل بمبدأ التضامن 

فيتم، بالتالي، تحاشي ما قد يترتب عن تعّدد الزوجات من مشاحنات بين أبناء القرابة الواحدة. 

وفي دراسة حول اتجاهات 4٠٠ من طالب جامعة الزاوية بليبيا نحو عادات الزواج، أُوردت معطيات 
هامة ومعبِّرة عن التغيّر الثقافي الحاصل لدى جيل الشباب، حيث حاول الباحث رصد اتجاهاتهم نحو 
المقالة التالية: »تعّدد الزوجات عادة اجتماعية مرفوضة«. وقد تبيّن أنَّ األغلبية الساحقة )١7,٪85( 
وهذا  مرفوضة«.  اجتماعية  عادة  الزوجات  »تعّدد  المقولة:  على  يوافقون  المبحوثين  الشباب  من 
يدفعنا إلى أن نرجح تراجع نسبة هذا النمط من الزواج في السنوات القادمة. وتعلو نسبة اإلناث 

الموافقات على هذه المقولة )88,٩6٪( على نسبة الموافقين من الذكور )74,٪8٢(. 

وبخصوص تعّدد الزوجات في موريتانيا، يوضح ابن البلد محمد ولد احميادة أنَّ لهذا النوع من   .١
الزواج مستويين اثنين في المجتمع الموريتاني:
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فعللى مسلتوى الجماعلات اإلفريقيلة الموريتانيلة، يظلل حضلور هلذا النملط قويًلا، ألنَّله ملن  •
الممارسلات االجتماعيلة الضامنلة السلتمرارية مركزيلة الرجلل ومكانته في النظلام االجتماعي، 

التلي يزكيهلا بتعلّدد الزوجلات، وبحجم األسلرة وعلدد األبناء. 

أملا عللى مسلتوى المجتمعلات ذات البنيلة التقليديلة الذكوريلة، فلإنَّ الكلّم يعلّد مهًملا، ال  •
عللى مسلتوى الزوجلات وال عللى مسلتوى علدد األبنلاء، ويلؤدي وظائلف اجتماعيلة مرتبطلة 
بالممارسلات الزراعيلة وبالصراعلات االجتماعيلة، إذ أنَّ هاتين المهمتين تتطلبلان، في مجتمع 
يقلوم عللى أسلاس التراتبيلة االجتماعيلة ويعلي ملن شلأن المكانة، حجًملا معيًنا لألسلرة يزيد 

ملن فلرص اسلتمراريتها ويضملن الحفلاظ على مكاسلبها. 

أما في ما يتعلق بالجماعة العربية )البيضان(، وفي هذه الحالة بالذات، المرأة العربية البيضانية،   .٢
فإنَّها لطالما رفضت التعّدد بالرغم من التأطير الشرعي اإلسالمي للزواج في هذه الجماعة المسموح 
به في النصوص والتعاليم الدينية. وحيث إن العرف يشترط أن »ال سابقة على الزوجة وال الحقة 
بعدها كذلك«، فقد تم تطوير استراتيجيات اجتماعية أخرى تتمثل في القبول االجتماعي بالطالق 
لتعّدد  مغايرًا  باعتباره شكاًل  بها،  المعمول  البدائل  أحد  يعتبر  البيضان، حيث  لجماعة  بالنسبة 
بالنسبة  المتزامنة  الزيجات  الزواج، في مقابل تعّدد  الزوجات في سياق تعاقب زمني لتجارب 

للجماعات اإلثنية اإلفريقية.

على أنَّه بالرغم مما يشهده المجتمع الموريتاني حاليًا من تسارع لوتيرة التحضر، وارتفاع نسبة   .٣
زال  ما  الزوجات  تعّدد  فإّن  للمرأة،  واالجتماعية  االقتصادية  لألوضاع  مطرد  وتحّسن  التمدرس، 
ممارسة منتشرة في عدة أوساط مجتمعية وبأساليب مختلفة، وفي الوسطين الحضري والقروي، 
حيث تشير المعطيات اإلحصائية إلى أنَّ معدل التعّدد وصل إلى ٩,٩٪ من مجموع الزيجات. 
عرفها  التي  االجتماعية  التحّوالت  حجم  من  بالرغم  حاضرة  زالت  ال  التعّدد  فظاهرة  وعليه، 
المجتمع خالل العقود األخيرة. وإذا كانت تهم في الوسط الريفي بصفة خاصة النساء اللواتي 
تقّل أعمارهن عن ٣٠ سنة، فإنَّها تهم في الوسط الحضري بوجه خاص النساء بعمر 5٠ سنة فأكثر. 
ونظرًا الرتفاع مستوى المعيشة في المدينة، ودخول نسب متزايدة من النساء »سوق الزواج« 
نتيجة الرتفاع نسب الطالق وتأخر سن الزواج، فإنه ال يصير مستغربًا عندئذ أن تكون نسبة تعّدد 

الزوجات في الوسط الحضري أعلى منها في الوسط الريفي )١١,٩٪ مقابل 8,٩٪(. 

أما في تونس، فقد مِنع تعّدد الزوجات عند صدور قانون األحوال الشخصية سنة ١٩57. ومع أنَّ بعض 
األصوات أصبحت تعلو منادية بتطبيق الشريعة في هذا الباب، وأنَّ بعض التونسيين أضحوا يعيشون 

التعّدد خفية، لكّن القانون المشار إليه ما زال يطبَّق بصرامة. 

الفصل الثالث: العمر والزواج
تبرز قضية »تزويج القاصرات« من ضمن القضايا األساسية التي تطرح عند التعرّض للعالقة بين العمر 
والزواج في المجتمعات المغاربية. وتكمن وراء هذا الحدث األَسري محددات متنّوعة وله انعكاسات 
قوية وعميقة على المرأة والطفل واألسرة برمتها. لذا، كلما انطلق الجدل في العالم العربي واإلسالمي 
حول تعديل قانون األسرة نجد هذا الموضوع مطروًحا على بساط المناقشة، خاصة وأنَّ ما تنص عليه 
القوانين في هذا المجال ال يتناسب دائًما مع ما يمارسه القضاة، وما يواجهه المجتمع من تحديات 
فتبدو هذه الظاهرة غير مسايرة لمجمل التغيرات التي جعلت الفتيات يسعين أكثر من أي وقت مضى 
ر سن  إلى مواصلة الدراسة، والبحث عن عمل وتحقيق االستقالل المادي. ومن هنا، نطرح مسألة تأخُّ
الزواج، الذي قد يمتد في الزمن، لبضع سنوات أو في اتجاه عزوبة نهائية، إذا تعذر العثور على عمل، 
والحصول على دخل، وإيجاد سكن مالئم. فتستمر، نتيجة لذلك، التبعية لألسرة األصلية، ويتعذر تحقيق 

االستقالل الذاتي. وغني عن البيان أنَّ مثل هذا الوضع يكون أكثر قساوة بالنسبة للفتاة منه للفتى. 

ولن ننهي هذا الفصل دون التعرّض للفوارق في سن الزواج التي تعكس في الواقع الوظائف االقتصادية 
واالجتماعية المنتظرة من الزواج في لحظة تاريخية معيَّنة، والمساواة النوع االجتماعي بين الرجال 
والنساء. كما تختلف بحسب ما يتميَّز به سوق الزواج من حيث التوازن أو الالتوازن بين من يلجونه من 
الرجال والنساء. إذ أنَّ ارتفاع عدد أحد الجنسين أكثر من اآلخر بسبب عوامل من قبيل عدد الوالدات، 

أو عدد الوفيات، أو الهجرة، يدفع الفرد إلى البحث عن شريك لحياته بعيًدا عن فئته العمرية. 

3.١ الزواج المبكر

الزواج المبكر موضوع ذو صلة وثيقة بكرامة المرأة وحقوقها األساسية وصار يكتسي أهمية قصوى، 
خصوًصا وأنَّ اإلحصاءات المتوفرة تبرز بما ال يدع مجااًل للشك تزايد هذا النمط من الزيجات وتفاقم 
التغاضي  يصعب  ديموغرافية وصحية  انعكاسات  الزواج  لهذا  أصبحت  كما  عنه.  الناجمة  المشاكل 
عنها. ونقصد بذلك أساًسا إسهام هذا النوع من الزواج في إطالة مدة خصوبة المرأة، ومن ثم، تسارع 
المبكر كذلك  الزواج  العائلي. ويرتبط  التخطيط  نمو السكان، خاصة عندما ال يتم استعمال وسائل 
بظواهر من قبيل انتشار البنى العائلية المتعّددة األزواج، وتراجع التشاور في نطاق األسرة، وتقلص 

أدوار المرأة، داخليًا وخارجيًا. 

ينتج الزواج المبكر في موريتانيا عن قرار أَسري يتوخى الحفاظ على البنت من االنحراف. وينتشر 
في  الزواج  تعتبر  التي  الشعبية  الثقافة  في  وله جذور عميقة  المجتمع،  العريضة من  القاعدة  في 
العديد من  أو ألهلها. ومن وجهة نظر  لها  للفخر واالعتزاز سواء  للفتاة مدعاة  بالنسبة  سن مبكرة 
الموريتانيين، يعتبر الزواج مبكرًا إذا ما تم قبل بلوغ المرأة ١5عاًما، وبالنسبة لـ ١٣٪ منهم، إذا ما تم 

قبل بلوغ سن األهلية القانونية.
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الخطوات األولى نحو الزواج المبكر 

عندما تبلغ الفتاة سن السنة السادسة، يبدأ الحديث بين األم ومحيطها النسوي الضيق كاألخوات 
والعمات والخاالت، عن رسم استراتيجية فعالة لتزويج البنت ممن يرون أنّه مكسب مادي ورمزي 
المعايير، منها  تتوفر فيه جملة من  الحظ. ولتحقيق ذلك، يجب أن  السعد« أي سعيد  أو »زين 
النسب والمكانة االجتماعية، وأال يكون منحدًرا من محيط أَسري فيه تركيبة قرابيه متعّددة خاصة 
من النساء، التي تقتضي مصاهرتهن بذل الكثير من النفقات والمجامالت إضافة الى معايير أخرى 
واحد،  آن  أشخاص في  بعدة  متعلًّقا  االستهداف  يكون  والوسائل. وقد  الشخصي  بالسلوك  تتعلق 
وعندما يُحّدد الهدف بشكل سرِّي للغاية في المحيط الضيق للفتاة، تُنّفذ االستراتيجية للحصول 

على الهدف المحدد عبر الخطوات التالية:

صات وهن  إجراء دورة تسمين قسري سريعة للفتاة )لبلوح(: توكل هذه المهمة عادة لنساء متخصِّ
في العادة ينحدرن من الفئات التابعة )األرقاء، واألرقاء السابقين، الرعاة، الحدادين(. وتتكفل المرأة 
المكتتبة لهذا الغرض بالمتابعة الدقيقة لتغذية الفتاة بالحليب بكميات كبيرة يوميًا قد تصل الى 
١٢ لتر من الحليب إضافة الى مواد محضرة من أنواع الحبوب معدة لهذا الغرض. وتسمح التقاليد 
السائدة في المجتمع بتعذيب الفتاة بالضرب أو القرص وأنواع العذاب األخرى من أجل تسمينها 
في أسرع اآلجال. وقد كانت هناك آالت مصنوعة من الخشب )ازيار( معدة لتعذيب الفتاة وهي 
عبارة عن قضبان من الخشب الغليظ والقوي يتم وضعهما في ساقها ويتم الضغط عليهما بشكل 
قوي من طرف السيدة المكلفة بالمهمة حتى تفقد الفتاة وعيها من شدة األلم فتسارع لالستجابة 
لطلب السيدة الستهالك الكميات المقرَّرة من المواد الغذائية المحددة يوميًا من الحليب والحساء 
واألرز المعّد في السمن الحيواني. ومن المؤشرات الدالة على نهاية الدورة األولى من التسمين 
القسري هو انتفاخ جسد البنت بشكل ملفت، ثم تشقق جلدها في األطراف العلوية والسفلية 

والساقين )التبطاط( والذي يعتبر أحد قيم الجمال السائدة في المجتمع التقليدي؛

كسب الود: العمل بشكل متواصل على كسب ود والدة الزوج الهدف ومحيطه العائلي من خالل 
للزوج  العائلة  المناسبات  الرمزية بشكل ودي واندفاعي في كل  إرسال إشارات ودية والمشاركة 

الهدف؛

الفئات  من  المؤثرة  االجتماعية  القنوات  عن طريق  ذلك  ويتم  الهدف:  بالزوج  المباشر  االتصال 
االجتماعية التي تلعب الدور اإلعالمي لترويج جمال الفتاة وقيَمها. ويتم هذا النوع من الترويج 
عادة عن طريق صفقات وتحالفات بين األَسر، من جهة، وبعض الفئات التابعة، من جهة أخرى. 
وقد يتم الزواج مباشرة عند ما تكون أَسر الزوجين تنحدر من العائلة نفسها، أو بينهم تحالفات 

اجتماعية أو سياسية دائمة أو مؤقتة؛

أحد  أو  الهدف،  الشخص  الزواج من  ويتم  بالنجاح  الفتاة  أسرة  استراتيجية  تتكلل  عندما  الزواج: 
األشخاص المستهدفين، تكون الفتاة قد تميَّزت ونالت مكانة اجتماعية جديدة )انحاصت فالحوالة( 
أي اختطفت وهي مازالت قبل الفطام وهذه هي قمة العز والمكانة التي تحلم بها كل األمهات 

لبناتهن في المجتمع الموريتاني التقليدي.

وبموجب التعديالت التي أجريت على قانون األسرة الموريتاني، نصت المادة 6 منه على أنّه: »تكمل 
أهلية الزواج بالعقل وإتمام الثماني عشرة سنة من العمر ويصح لولي ناقص األهلية أن يزّوجه إذا رأى 
مصلحة راجحة في ذلك«. وتنص المادة 7 على أنَّه »إذا زوَّج الولي ناقص األهلية دون مراعاة مقتضيات 
المادة السابقة، فإنَّ الزواج يقع صحيًحا، غير أنَّه إذا تبيّن أنَّ ذلك لمحض مصلحة الولي فإنَّه يتعرّض 
للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي«. ويتضح من المادة ١٣ أنَّه إذا امتنع الولي من تزويج 

ناقص األهلية بدون مبّرر، فإنَّ القاضي يتدخل حينئذ ويأمره بتزويجها، وإال زوَّجها القاضي بنفسه. 

وتظل العادات والتقاليد تشكل الحاضنة الرئيسية للزواج المبكر. وتشير المعطيات الرسمية »إلى أنَّ 
نسبة ٢4٪ من النساء الموريتانيات يتزّوجن في سن مبكرة، وأنَّ حوالي 5١٪ منهن تزّوجن قبل بلوغ 
ر هذا بكون »أنَّ زواج البنت وهي صغيرة هو الضامن الوحيد للحفاظ على كرامتها  ٢٠ سنة«. ويفسَّ
وشرف العائلة، وأنَّ زواج الشباب بعد بلوغهم مباشرة، هو ما يحميهم من االنحراف وممارسة الفاحشة. 
كما يرتبط الزواج المبكر بالمعتقدات الدينية وأنماط التدين السائدة في المجتمع الموريتاني، بحيث 
القيم المجتمعية«، هذا  يعتبر الزواج واجبًا دينيًا وحاصًنا للرجل وحماية للمرأة من الخطأ حسب 
دون تناسي غياب نص واضح في مدونة األحوال الشخصية الموريتانية يجرِّم هذا النمط من الزواج. 

ويعّد الفقر عاماًل أساسيًا في تحديد مصير الفتاة، إذ كثيرًا ما تلجأ األَسر الفقيرة إلى تزويج بناتها عند 
تلقي أول طلب للزواج، وتشير مؤشرات المسح متعّدد المؤشرات لسنة ٢٠١١ إلى أنَّ ٣7٪ من الفتيات 
تزّوجن قبل سن ١8 سنة، و١5٪ تزّوجن قبل سن ١5 سنة، حسب تقرير الحملة االفريقية لمحاربة 
زواج األطفال في موريتانيا لسنة ٢٠١4.. ويتضح من خالل نفس المعطيات أنَّ وراء الزواج المبكر في 
موريتانيا تكمن أيًضا أسباب من قبيل الرغبة في مساعدة األَسر ماديًا. لذا نجد أنَّ نسبة الزواج المبكر 

تتعدى لدى الفئات الفقيرة نسبتها لدى الفئات الغنية )على التوالي، 4٣,٩٪ مقابل ٢7٪(. 

ويسهم ضعف المستوى التعليمي بشكل بارز في اإلقبال على الزواج المبكر، حيث يتزّوج ١٩,٩٪ 
فقط من الفتيات اللواتي يبلغن المرحلة الثانوية قبل سن ١8 سنة، و46٪ من غير المتمدرسات، أو 

من اللواتي حصلن على مستوى متدن من التعليم. 

وتعتبر العديد من األَسر الموريتانية أنَّ حماية »شرف الفتاة« وشرف عائلتها يتحقَّق بتزويجها في 
سن مبكرة. لذا، صار خوف األَسر على مستقبل بناتها يجبر أولياءها، في بعض الحاالت، على تزويج 
البنت بعد بلوغها مباشرة، وذلك وقاية لها من التعرّض لالغتصاب والعار تماشيًا مع إمالءات المجتمع 
المحافظ. إضافة إلى أّن عادة تسمين الفتيات في موريتانيا )البلوح( تؤدي إلى تضخيم أجسادهن 
وجعلهن أكبر من أعمارهن، فيصير ما يميّز الطفالت من مظهر جسد ممتلئ وذي حجم كبير نسبيًا 

حافزًا آخر على تزويجهن عند أقرب فرصة. 

ويعتبر الباحث محمد ولد احميادة أنَّ للزواج المبكر انعكاسات سلبية على الصحة اإلنجابية واألوضاع 
االجتماعية والتعليمية للفتيات، ووفيات األطفال قبل سن الخامسة ووفيات األمهات، التي تنعكس سلبًا 
على المجتمع ككل، وأوضاع المرأة والطفل بشكل خاص. وقد أماطت معطيات وزارة الشؤون االجتماعية 
اللثام عن مفارقة واضحة متمثلة في كون 86٪ من األفراد يعتبرون أنَّ الزواج المبكر سيئ لآلثار التي تترتب 
عنه، ومع ذلك يستمرون في ممارسته. إال أنَّ الوعي ينتشر في موريتانيا بأنَّ هذا النمط من الزواج يتضمن 
مخاطر جمة أثناء مراحل الحمل والوالدة واألمومة، ويساهم بقدر كبير في التضخم الديموغرافي، ويسهم 

المصدر: محمد ولد احميادة، الورقة الخلفية حول الزواج في موريتانيا، 20١7.
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في تكريس األمية والفقر في المجتمع الموريتاني بشكل عام، وبين النساء بشكل خاص. 

ومع أنَّ العديد من رجال الدين يدافعون عن استمرار ظاهرة الزواج المبكر معتمدين في ذلك على ما شاع 
من سيرة الرسول )ص(، إال أنَّ فئة من العلماء الجدد والمؤمنين بأهمية االجتهاد في اإلسالم، قاموا بإصدار 
كتيًّب حول حقوق الطفل في اإلسالم، ومواضيع شتى من ضمنها الزواج المبكر، متوخين من وراء ذلك حماية 

القاصرات من اآلثار السلبية للزواج المبكر. 

وبالنسبة للجزائر، تنص المادة 7 من قانون األسرة الجزائري على ما يلي: »تكتمل أهلية الرجل والمرأة 
بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى  الزواج بتمام تسعة عشر سنة. وللقاضي أن يرخص  في 
تأكدت قدرة الطرفين على الزواج«. وضمن المادة نفسها، أضيف شرط أساسي لم يكن مدرًجا في 
قانون األسرة 84-١١، متعلق بجعل الزواج مشروطًا بشهادة طبية، ما ألزم القاضي باللجوء إلى الخبرة 

الطبية للتأكد من األهلية للزواج بدالً من االقتصار فقط على سلطته التقديرية. 

واعتماًدا على دراسة من إنجاز وزارة الصحة بالجزائر سنتي ٢٠١٢-٢٠١٣، يخبرنا مركز اإلعالم والتوثيق 
حول حقوق الطفل والمرأة، بأنَّ 47٠٠٠ امرأة يتراوح سنها بين ١5 و١٩ كانت متزّوجة. وينبِّه باحثو 
كانت 4,٢٪ من  فإذا  تربوية واجتماعية.  فوارق  األول يخفي  الزواج  السن عند  بأنَّ متوسط  المركز 
النساء الريفيات قد تزّوجن قبل ١٩ سنة، فإنَّ ٢,5٪ فقط من النساء الحضريات تزّوجن في حدود 
إقبااًل على  األكثر  نفسه،  الوقت  تعليًما هن، في  األقل  النساء  أنَّ  أيًضا  نفسها. ويالحظ  السن  عتبة 
الزواج المبكر. فقد تزّوج ١١,٩٪ من فئة النساء بدون تعليم قبل سن ١٩ سنة، ١4,٩٪ ممن بلغن 

مستوى التعليم االبتدائي، و١,4٪ فقط ممن حظين بتعليم ثانوي. 

ويرصد باحثو المركز مجموعة من اآلثار السلبية المترتبة عن الزواج المبكر نذكر منها، أنَّه »يعرض 
اليافعات لنشاط جنسي وإنجابي مبكر، وفي األغلب غير مرغوب فيه، وألمراض متنقلة جنسيًا، 
أنَّهن مستعدات  العزلة«. وال يبدو  العنف الجسدي، والنفسي، والجنسي، وكذا إلى  وأشكال من 
للوالدة. لذا، تمثل نسبة وفيات األمهات اليافعات ضعف نسبة وفيات األمهات األكبر سًنا. أضف 
الحوامل،  اليافعات  لحاجيات  مالئمة  غير  الصحية  فالبنى  طبيًا.  بهن  التكفل  ذلك صعوبات  إلى 
يافعة حامل. وأبعد من ذلك، تفتقر معظم هذه  وخدمات طب األطفال ال تتالءم مع حاجيات 
النساء إلى معلومات حول البنى التي يحتجنها عند الرغبة في منع الحمل، والوقاية من األمراض 
المتنقلة جنسيًا، والحيلولة دون انتقال اإليدز من األم إلى الطفل، وتتبع الحمل، والوالدة، واإلعداد 

لألمومة. 

وفي المغرب، ال يبدو أنَّ ظاهرة تزويج القاصرين مختلفة كثيرًا عما هي عليه في الجزائر. لقد أكدت 
المادة ١٩ من مدونة األسرة على أنَّه » تكتمل األهلية في الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين 
زواج حاالت محددة  االستثناء إلمكانية  باب  فتح  مع  ثماني عشرة سنة شمسية«  العقلية  بقواهما 
يقّدرها قاضي األسرة، بناء على مبدأ المصلحة ونتائج الخبرة الطبية والبحث االجتماعي. وقد شهدت 
هذه الظاهرة تزايًدا مطرًدا ما بين ٢٠٠4 و٢٠١٣، بحيث تضاعف عدد المتزّوجين من القاصرين على 

امتداد هذه الحقبة الزمنية: 

يالحظ أنَّه، ما بين ٢٠١٠ و٢٠١٣، انتقلت نسبة طلبات اإلناث على الزواج المبكر من ٩٩,٠٢٪ إلى 
٩٩,7٩٪. كما أنَّ أكثر من ٩٩٪ من مقدمي طلبات الترخيص بالزواج المبكر هم من غير العاملين. 
ولوحظ من اإلحصائيات األخيرة لسنة ٢٠١٣، ندرة تزويج الفتى القاصر، إذ لم يسجل إال ٩٢ طلبًا، 
أي بنسبة ٠،٢١٪ مقابل 4٣,4١6 للفتيات، أي بمعدل ٩٩,7٩٪؛ وتمت في حدود الفئة العمرية 
١5-١7 سنة دون احتساب نسبة زواجهن عن طريق الفاتحة التي ال توجد حتى اآلن إحصائيات 

بشأنها.

الجدول رقم 5 إحصائيات زواج الفتى والفتاة القاصر)ة( لسنة 20١3

مجموع الطلبات المسجلة 
خالل سنة ٢٠١٣

النسبةالعددالمعطيات المحكومة4٣5٠8

٣7١8٣85,46 الطلبات المقبولةالنسبةالعددالموضوع

6٣٢5١4,54الطلبات المرفوضة٩٢٠,٢١طلبات الذكور

4٣4١6٩٩,7٩ طلبات اإلناث

اإلجراءات المتخذة في الطلبات ٢٠٩7648,٢١طلبات )قروي(
المقبولة

النسبةالعدد

١٢٠٠٢٣٢,٢8 البحث٢٢5٣٢5١,7٩طلبات )حضري(

١5٢864١,١١الخبرة٣١٠,٠7طلبات العاملين

٩8٩5٢6,6١الخبرة والبحث مًعا4٣477٩٩,٩٣طلبات غير العاملين

١٩٩6١٩٩7١٩٩8١٩٩٩سنة ازدياد الطالب)ة(

١٣٠١٠١5١5٩7 ٢8886العدد

66,٣٩٢٩,٩٠٣,48٠,٢٢النسبة

المصدر: وزارة العدل والحريات، 20١3 

وتبيّن كذلك »أنَّ نسبته من مجموع رسوم الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة )بين 7،75٪ سنة ٢٠٠4 
و١١,47٪ سنة ٢٠١١(، وشهدت سنة ٢٠١١ أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج خالل عشر سنوات، 
بمعدل وصل إلى ١١,٩٩٪ من مجموع رسوم الزواج المبرمة خالل تلك السن«. وعلى عكس إحصائيات 
٢٠١١ و٢٠١٢، سجلت طلبات القاطنين بالمدينة ارتفاًعا إلى 5١,7٩٪ مقابل 48,٢١٪ بالنسبة لطلبات 

الجدول رقم 4 وضعية زواج الفتى والفتاة دون سن األهلية )20١3-2004(

٢٠٠4٢٠٠5٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣السنوات

عدد رسوم 
زواج الفتى 

والفتاة دون 
سن األهلية

١8٣4١٢١66٠٢65٢٠٢٩847٣٠685٣٣٢5٣٣4777٣٩٠٣١٣4١66٣5١5٢

٢،85٪١٢،46-١٢٪5٪8٪٣٪١٣٪٢٢٪١8٪ـنسبة التغير

المصدر: القضاء األَسري: الواقع واآلفاق _ عشر سنوات من تطبيق مدونة األسرة، وزارة العدل والحريات، مايو 20١4
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القاطنين بالبادية، ما حمل العديد من فاعلي المجتمع المدني إلى التصريح بأنَّ تزويج القاصرات 
تحّول من استثناء في نص مدونة األسرة إلى قاعدة في التطبيق القضائي لمقتضياتها. 

أما في قانون األحوال الشخصية الليبي، فقد حّدد المشرع أهلية الزواج في ٢٠ سنة ميالدية، واشترط 
في أهلية الزواج العقل والبلوغ، لكن أجاز »للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة 

أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي«.

وفي دراسة مشار إليها أعاله حول اتجاهات الشباب الجامعي الليبي نحو الزواج المبكر، تبيّن أنَّ هذا 
النمط من الزواج لم تعد له األهمية نفسها التي كان يحظى بها في الماضي، إذ يتضح أنَّ أكثر من 
ثلثي الشباب )67,5٪ يعارضون تزويج اإلناث قبل سن العشرين، وأنَّ هذه المعارضة أقوى بين اإلناث 
منها بين الذكور )77,5٪ مقابل 6٠,٣٪(. لذا، يبدو من المرجح أن تسير التطورات االجتماعية القادمة 

في اتجاه تقليص هذا النمط من الزواج في المجتمع الليبي. 

للزواج  القانوني  األدنى  السن  بجعل  وذلك   ،٢٠٠7 سنة  الشخصية  األحوال  قانون  ل  ُعدِّ تونس،  وفي 
محدًدا في ١8 سنة بالنسبة للذكور واإلناث على حد سواء. ولكن تزويج القاصرات يظل مشروطًا بإذن 
خاص من المحاكم يعطى عادة ألسباب خطيرة ومراعاة لمصلحة الزوجين ويوقع عليه ولي أمر الفتاة.

بالبلدان المغاربية  القاصرات محدود نسبيًا مقارنة  وإلى جانب ذلك، يتعيَّن اإلشارة إلى أنَّ تزويج 
الوطني  والمعهد  الدولي  والتعاون  التنمية  وزارة  من  المنجز  البحث  معطيات  وبحسب  األخرى. 
لإلحصاء خالل سنتي ٢٠١١-٢٠١٢، »٠,4٪ فقط من النساء تزّوجن قبل سن ١5 سنة، و5,١٪ قبل ١8 
سنة«. حصل ذلك بينما السن المتوسط للزواج األول بالنسبة للنساء التونسيات انتقل من ١٩,5 سنة 

في ١٩66، إلى ٢6,6 سنة في ٢٠٠١، ثم إلى ٢٩ سنة في ٢٠١6 . 

ومن ضمن أسباب الزواج المبكر في المغرب العربي عموًما:

علدم تملدرس الفتلاة بسلبب البعلد علن المدرسلة واإلعداديلة وغيلاب دور نسلائية وحملالت  •
؛  تحسيسية

الخوف من الوقوع في وضعية »العزوبية«؛ •

الخلوف ملن أن يلؤدي سللوك الفتلاة إللى الوقوع فلي العار والفضيحلة، والمسلاس عن طريق  •
ذلك بشلرف العائلة؛

محاربة الفقر وإعادة التوزيع االجتماعي للموارد؛ •

العنف الذي يصدر عن األب في محيط أسرته؛  •

الجاذبيلة التلي يمارسلها بعض المهاجرين للخارج على األَسلر عندما يبعثون اآلمال بالتحسلين  •
الملموس لمسلتوى عيلش الفتاة وأبويها. 

وللزواج المبكر آثار متعّددة على الزوجة والطفل والمجتمع:

ارتفاع نسبة الطالق والعنف وزواج التعّدد في أوساط النساء المتزّوجات قبل السن القانونية؛ •

تدهور الصحة اإلنجابية للمرأة؛ •

الحرمان من الدراسة والعمل؛ •

العيش في إطار أسرة يقل فيها التشاور والسعادة الزوجية؛ •

صعوبة االستجابة لمتطلبات الحياة الحميمية مع الزوج، واألشغال المنزلية وتربية األطفال.  •

ر سن الزواج وتمدد العزوبة 3.2 تأخُّ

تواجه مجتمعات المغرب العربي، مع وجود اختالفات فيما بينها، مشكلة التبكير في الزواج مثلما 

ر انعكاسات على الخصوبة والصحة اإلنجابية، واألحوال  ر سن الزواج. ولهذا الـتأخُّ تواجه تحدي تأخُّ

النفسية لألفراد ومدى قدرتهم على تحقيق استقاللهم الذاتي تجاه أَسرهم األصلية. لنستعرض إذن، 

في ما يلي من الفقرات، لما يميز المجتمعات المغاربية على هذا الصعيد. 

في سنة ٢٠٠8، كشفت بيانات رسمية حكومية عن ارتفاع نسبة العزوبية في صفوف اإلناث في تونس 

إلى 6٠٪، فقد كشف حينها التقرير الصادر عن الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري عن »ارتفاع 

عدد العازبات إلى أكثر من مليونين وربع مليون امرأة، من مجموع نحو أربعة ماليين و٩٠٠ ألف 

البالد، مقارنة بنحو ٩٩٠ ألف عازبة عام ١٩٩4، كما بلغت العزوبية أقصى معدالتها بين  أنثى في 

ر سن الزواج  اإلناث في عمر اإلخصاب األقصى )٢5-٣4 سنة(. كما لفت التقرير االنتباه إلى أنَّ »تأخُّ

في تونس شمل الرجال أيًضا، فقد أظهر أنَّ نسبة التونسيين غير المتزّوجين، الذين تتراوح أعمارهم 

بين ٢5 و٢٩ عاًما، ارتفعت من 7١٪ خالل عام ١٩٩4، إلى نسبة 8١,١٪ في نهاية العام ٢٠٠7«.

وقد نشر المعهد الوطني لإلحصاء بتونس جدواًل هاًما يبيّن تطّور عدد الزيجات بالنسبة لمختلف 

الفئات العمرية، ما بين ٢٠١١ و٢٠١5:

الجدول رقم 6 عدد الزيجات السنوية حسب الفئة العمرية للزوج

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١4٢٠١5المؤشر
٢٢8٣٢٩67٢6٩4٢7٢أقل من ٢٠ سنة

٢٠57٢46٣٩56٢١76١٢٢5٩٣١-٢4 سنة

٢5٢47٢5٢٩١6٢٢٩8٠5٢٩٣6٠٢87١٣-٢٩ سنة

٣٠٣٠٩١٩٣6١١7٣645٩٣6٠٢١٣5845-٣4 سنة

٣5١577٠١856٩١٩4٢8١٩٢٣٢١٩5٢7-٣٩ سنة

4٠5٩٠468547٢8١7٢٣٠77٠4-44 سنة

45٢88١٣4١8٣5٣٣٣5١4٣5٩6-4٩ سنة

5٠١476١785١٩78١٩6٢٢٢8٣-54 سنة

55١٠٣4١٢٢8١٣٠٢١٢8٩١5١6-5٩ سنة

6٠٢١4٢٢5١8٢845٢8١٩٣٠٣٢ سنة فأكثر

78767١6٠١6٠٢٣4غير مصرح به

المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء، تاريخ 20١7/3/23
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يؤدي منطقيًا التزايد السنوي لعدد السكان في تونس، وخاصة منهم الفئات البالغة لسن الزواج، إلى 
التزايد السنوي لعدد الزيجات. وهذا هو بالضبط ما هو حاصل بالنسبة لمختلف فئات السن، حيث 
نتبيّن منحاها التصاعدي، باستثناء سنة ٢٠١5 التي تتناقص عندها عدد الزيجات بالنسبة للفئات األكثر 
ر في الزواج بالنسبة لهذه  شبابًا، أي تلك التي يقل سن أعضائها عن ٣5 سنة. وهذا مؤشر واضح عن التأخُّ
الفئات، بما يعنيه ذلك من استمرار اإلقامة في منزل األسرة األصلية وإطالة أمد العزوبية. وفي مقابل 
ذلك، نالحظ أنَّ استمرار تصاعد عدد الزيجات، بما في ذلك خالل سنة ٢٠١5، سجل ابتداء من الفئات 
التي يعادل أو يفوق سن أعضائها 45 سنة. مما يدل على أنَّ بعض األفراد يتزّوجون، أو يتزّوجون من 

جديد، في سن متأخر. وهذا هو ما سماه منير السعيداني »بالزواج بعد الطالق أو الترمل«.

ر في الزواج إلى انخفاض في معدل الخصوبة بشكل مباشر. ويتضح  وفي المجتمع الليبي، يؤدي التأخُّ
فوق،  فما  ١5 سنة  في سن  السكان  من  يقرب من ٪7٠  ما  كان  في سنة ١٩7٣،  أنَّه،  البيانات  من 
متزوجين. بينما أصبحت نسبة المتزوجين من هذه الشريحة 4١٪ فقط في سنة ٢٠٠6. لذا، انتقلت 
نسبة العزاب من ٢٢٪ من السكان في سن ١5 سنة فما فوق في عام ١٩7٣، إلى أكثر من 54٪ من 

نفس الشريحة السكانية سنة ٢٠٠6.

وأفادت نتائج التعداد العام للسكان لسنة ٢٠٠6 حصول تطّور ملموس في متوسط السن عند الزواج 
إلى   ٢٠٠6 سنة  ارتفع  ثم   ،١٩7٣ سنة  عاًما   ٢5 في  السن  هذا  الذكور، حدد  يخص  ما  ففي  األول. 
٣٣،٩٢عاًما، أي بزيادة تقدر بتسع سنوات تقريبًا. أما بالنسبة لإلناث، فقد ارتفع متوسط السن عند 
الزواج األول من ١٩ عاًما سنة ١٩7٣، إلى ٣١،١٩ سنة ٢٠٠6، أي بفارق ١٢ سنة. ويمكن تفسير هذا 
ر القوي الداللة للزواج، خاصة بالنسبة لإلناث، بطول مدة الدراسة في التعليم العالي واالرتفاع  التأخُّ

الباهظ لقيمة المهور.

ر زواج الفتاة نوًعا من المعاناة في نفسيتها ويقلق راحة أسرتها، ويقلل من  على العموم، يحدث تأخُّ
قيمتها من زاوية التمثل التقليدي ألدوار المرأة في المجتمع. ومن المرجح جًدا أنَّ للمثل الشعبي 
الليبي، »إلي عنده البنات، عنده الهم بالحفنات«، ما يماثله في المجتمعات المغاربية األخرى، حيث 
ينظر إلى الفتاة المتأخرة عن الزواج باعتبارها مجلبة للعديد من الهموم والمتاعب، وخطرًا على شرف 
العائلة. وبسبب شيوع االعتقاد بأنَّها ضحية للسحر والشعوذة، يقصد أهلها العرافين والسحرة قصد 
فك عقدتها وإبطال آثار السحر. وقد يسعون إلى أن يضعوا لها »حجاب المحبة« الذي يعتقد في 

قوته الجاذبة لألزواج. 

ر سن الزواج متحمل ومفروض بحكم عوامل موضوعية أكثر مما هو  ويتوجب التأكيد على أّن تأخُّ
مرغوب فيه، على األقل بالنسبة للنساء الجزائريات من ذوات المستوى التعليمي المتواضع. لذا، في 
٢٠٠٢، عندما سئلت الجزائريات اللواتي يتراوح سنهن بين ١5 و4٩ سنة عن السن المثالي للزواج، 
أجابت 6٩،٢٪ منهن بأنهن مع الزواج في سن تقل عن ٢5 سنة. في حين اعتبرت النساء الحاصالت 

على شهادات عليا أنَّ السن المثالي للزواج هو ٣٠ سنة فأكثر. 

وعندما تجيب العازبات ممن يتراوح سنهن بين ١5 و٢٩ سنة بأنَّ السن المثالي للزواج هو ٢٢ سنة 
بالنسبة للرجال، و٢7 سنة بالنسبة لإلناث، أي أنَّ فارق السن بين الزوجين، الذي ما زال متسًعا في 

الواقع، مرغوب فيه من العديد من النساء. 

وفي ٢٠٠7، كانت 4٠٪ من المغربيات القاطنات في الوسط الحضري، ومن كل فئات العمر، عازبات. 
ويالحظ كذلك أنه في ٢٠٠6، تمثل نسبة المغربيات، اللواتي ينهين طور الخصوبة من حياتهن وهن 

عازبات ثالثة أضعاف ما كانت عليه هذه النسبة ١٠ سنوات قبل ذلك.

وإذا كانت العزوبة األنثوية أقل بخمس نقاط من العزوبة الذكورية، فاألكيد هو أنَّ األولى كانت قد 
بدأت تتقدم بشكل ملحوظ منذ أواسط التسعينيات. فقد كانت أربع مغربيات من أصل عشر عازبات 
بين ١٩٩4 و١٩٩6؛ وفي ٢٠٠6، كان الثلث منهن تقريبًا عازبات. وفي الجزائر، يالحظ أنَّه في ١٩٩٢ 

كانت نسبة ١8،٢٪ من نساء الفئة العمرية ٣٠-٣4 سنة عازبات.

وإذا كانت الصحفية والكاتبة المغربية سناء العاجي ال تجد أي حرج في عزوبتها، فإنَّها تعترف مع 
العازبات يفضلن  بأنَّ  تقيم، وتوضح  البيضاء حيث  الدار  الوضع وذلك حتى في  ذلك بصعوبة هذا 
عموًما تقديم أنفسهن كنساء مطلقات، وذلك تالفيًا للصعوبات االجتماعية والعائلية التي يواجهنها، 
دة في حياتهن اليومية، وأشكال شتى من عدم االعتراف االجتماعي بهن رغم ما يكن  وإكراهات متعدِّ
قد حققناه من نجاحات دراسية ومهنية. ومن بين أولى الصعوبات التي تواجه المرأة العازبة يبرز 
األمالك  أصحاب  تردد  يزداد  العقارية،  المرافق  السكن وغالء  أزمة  للكراء. وفي ظرفية  إيجاد سكن 
مادية.  إمكانات  من  لديها  تكون  قد  مما  بالرغم  وذلك  العامة،  األخالق  على  نظرهم،  في  حفاظًا، 
وبمجرد ما تحصل على شقة، تبرز إكراهات جديدة متعلقة بالجوار الذي يشكل شبكة للحراسة حولها. 

الوطني  البحث  بمعطيات   ١٩٩4 لسنة  والسكنى  للسكان  العام  اإلحصاء  معطيات  نقارن  وعندما 
الديموغرافي لسنتي ٢٠٠٩-٢٠١٠، نالحظ أّن معدل العزوبة األنثوية النهائية عند استكمال 5٠ سنة 
انتقل من ٠,8 إلى 6,7؛ والذكوري من ٢,٩ إلى 5,8. وبحدوث هذا التحّول، أصبحت نسبة العزاب 
تمثل الضعف في حالة الذكور، و7 أضعاف في حالة اإلناث. وال يرجع هذا االرتفاع في معدل العزوبة 
إلرادة األفراد واختياراتهم، وأنَّما لظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة تتمثل في بطالة الشباب، وارتفاع 

قيمة الصداق، طوال مدة الدراسة، والتمثالت المجحفة تجاه النساء المطلقات.

وفي موريتانيا، بلغت نسبة العزاب، حسب اإلحصاء الوطني لسنة ٢٠١٣، نسبة 45,٩٪ موزعة بكيفية 
غير متساوية بين الذكور واإلناث )على التوالي، 54,7٪ ،٣7,6٪(. ويرجع هذا الفارق إلى أنَّ الذكور 
يتأخرون في الزواج أكثر من اإلناث، وذلك لما يقع على كاهلهم من متطلبات توفير الشروط التأهيلية 

والمادية للزواج. 

المجتمع  في  العزوبة  معدل  ارتفاع  وبالتالي  الزواج  ر  تأخُّ يعود  احميادة،  ولد  محمد  نظر  وفي 
الموريتاني، الرتفاع تكاليف الحياة العصرية وجاذبيتها في آن، وتمدد مرحلة الدراسة لسنوات طوال، 
وتنامي البطالة عن العمل بين الشباب، وإقبال بعض الشباب على العالقات الجنسية قبل الزواج، وما 

يسّميه »بضغط المعايير االجتماعية المتعلقة بالنسب والمكانة االجتماعية عند اختيار الشريك«. 

3.3 فارق السن بين الزوجين

تكشف تجارب األزواج في مختلف المجتمعات أنّه كلما اتسع فارق السن بين الزوجين كانت الحياة 
الزوجية أكثر تعقيًدا وتقاسم االهتمامات وأسلوب العيش أكثر صعوبة. صحيح أنَّ بعض النساء ممن 
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افتقدن في حياتهن سلطة األب، بما يتصل بها من حماية وأمان عاطفي واستقرار، يبحثن الحًقا عن 

زوج يكبرهن بعدة سنوات، ليعّوض لهن ما افتقدنه في صغرهن، ويمنحهن ما هن في حاجة إليه من 

حماية وأمن. إال أنَّ وجود مثل هذا الفارق في السن يستدعي أن يتغيَّر أحد الطرفين، وغالبًا ما يكون 

المطالب بذلك األصغر سًنا الذي يتعيّن عليه أن يتكيّف وينضج، ما يمكن أن يتسبّب له في بعض 

اإلحباط. وكثيرًا ما يكون فارق السن الكبير موضع نقد اجتماعي ونميمة، خاصة عندما تكون المرأة 

هي األكبر سًنا، وهذا أمر مزعج.

وبالنظر إلى أنَّ السن المتوسط للزواج في موريتانيا متدٍن جًدا مقارنة بالبلدان المغاربية األخرى، 

فال غرابة أن يترتب عن ذلك استمرار اتساع متوسط فارق السن بين الزوجين، إذ يصل إلى ما يقرب 

من ١٠ سنوات.

الجزائر  الذكور واإلناث بشكل ملحوظ في  لكل من  بالنسبة  األول  الزواج  السن عند  تغيَّر متوسط 

والمغرب، ويبيّن ما وصل إليه، في بداية األلفية الثالثة، فارق السن بين الزوجين. ونتبيّن ذلك من 

خالل معطيات الجدول التالي:

الجدول رقم 7 متوسط السن عند الزواج األول ومتوسط فارق السن بين الزوجين

 متوسط فارق السن
بين الزوجين

الرجال النساء

4 ٣٣ ٢٩ الجزائر 

6,5 ٣,٣١ ٢5,7 المغرب 

٣,4 4,٣4 ١,٣٠ ليبيا 

١,5 7,٣١ 6,٢6 تونس 

8,5 ١,٣٢ ٣,٢6 موريتانيا 

لصحة  الليبي  الوطني  المسح  )المغرب(؛  والسكنى، 20١4  للسكان  العام  اإلحصاء  )2008(؛   Algeria Watch :المصادر

األسرة )20١4(؛ المعهد الوطني لإلحصاء، 2006 )تونس(؛ اإلحصاء العام للسكان والسكنى، 20١3)موريتانيا( 

لعل أول ما يلفت االنتباه في هذا الجدول هو أنَّ السن المتوسط للزواج األول لدى الذكور يفوق 

في كل الحاالت ما يقابله لدى اإلناث، وبفارق ما زال مرتفًعا. كما يثير االنتباه تميّز حالتي موريتانيا 

والمغرب اللتين تسجالن، على صعيد متوسط فارق السن بين الزوجين، أعلى درجة مقارنة بالبلدان 

المغاربية األخرى. وبالنسبة لموريتانيا بالذات، يذهب محمد ولد احميادة إلى ما هو أبعد معتبرًا بأنَّه 

بالنسبة لـ٣١٪ من الزيجات يصل فارق السن بين الزوجين إلى ١5 سنة أو أكثر، وفي أقل من ثلث 

الزيجات )٢8٪( تراوح فارق السن بين ١٠ و١4 سنة، وفي حوالي ربع الزيجات تراوح ما بين 5 إلى 6 

سنوات. ومن الجدير بالذكر أنَّ أعلى فارق سن بين الزوجين سجل بالنسبة للنساء اللواتي تزّوجن قبل 

سن الخامسة عشر )٣٩٪(. ومن الواضح أنَّ ذلك يعود باألساس لتدني السن المتوسط لزواج اإلناث 

الذي ما زال في حدود ١٩ سنة. يالحظ أيضا تقارب هذا الفارق بين البلدان المغاربية المتبقية. 

 

الفصل الرابع: العالقات الزوجية
تعّد العالقات األَسرية مدخاًل لفهم طبيعة العالقات داخل األسرة ككل، سواء تعلق األمر بالعالقة بين 
الجنسين، أو بين األجيال. فانتقال األسرة من البنية الممتدة إلى النووية وانخراط المرأة في العمل 
خارج البيت، أسهما في إعادة ترتيب هذه العالقات وفق توازنات جديدة، تقودها قيَم االستقاللية 
والفردانية، ما انعكس على التوزيع االجتماعي لألدوار بين الجنسين، وعالقة المرأة بالمجالين العام 
والخاص، وكان له األثر الواضح في إنتاج قيَم جديدة، قائمة على االعتراف بمبدأ المساواة في الحقوق 

والواجبات، وتشكل أنماط عالئقية جديدة داخل األسرة. 

4.١ الرضا الزواجي 

شكلها  الزواجية  العالقة  على  تضفي  المتغيّرات  من  مجموعة  الزوجين  بين  الرضا  في  تتحكم 
وخصوصيتها على المستوى العاطفي أساًسا. فبالرغم من صعوبة قياسه، يدل هذا الرضا على محصلة 
المشاعر القائمة على أساس مدى إشباع الطرفين لحاجتهما وتحقق أهدافهما نتيجة هذه العالقة، 
بمتغيّرات  محكومة  المشاعر  هذه  وتظل  واألسرة،  الشريك  إزاء  االرتياح  يتخللها  العالقة  أنَّ  فتفيد 
بالنسبة  العالقة  هذه  محددات  أهم  ومن  للطرفين.  واالجتماعي  والتعليمي  االقتصادي  المستوى 

للمجتمع الجزائري: 

أنَّ اختيلار الشلريك بملا يتمّيلز بله ملن صفلات قلد يخللق جلًوا ملن الحلوار للبلوح بالمشلاعر  •
ومعرفلة كل منهملا طبلاع اآلخلر؛

أنَّ التواصلل بيلن األزواج يؤّسلس لعالقلة زواجيلة مرضيلة للألزواج حيلث مجلال الحلوار يبقى  •
المتعلقلة  التلي تعتلرض األزواج، خصوًصلا  المشلكالت  النظلر علن طبيعلة  مفتوًحلا، بغلض 

بالخالفلات الماليلة؛

أنَّ العالقلات الحميملة ال تشلكل إال امتلداًدا لمسلتوى التفاهلم واأللفلة بينهملا، وفلي نفلس  •
الوقلت، تُعلّد معيلاًرا لتحقيق اسلتمرارية العالقلة، حيث يصير عدم إشلباع الرغبلات العاطفية 

للكال الزوجيلن مؤشلًرا على انحلدار مسلتوى التفاهلم والتواصل.

في المجتمع المغربي، تُقدر نسبة بـ8٠,٣٪ من المغاربة تتجه إلى قبول فكرة المساواة بين الرجال 
العالقة بين  المدونة اإليجابي في تحسين  والنساء داخل األسرة، فقد عبَّرت نسبة 57,٩٪ عن دور 
األزواج، ما يدل على أنَّ اإلصالحات القانونية أثرت في سؤال الرضا الزواجي، إذ إّن نسبة ٩6٪ من 

النساء عبرن عن الرضا بخصوص العالقات الزواجية الحالية التي تأثرت بالمقتضيات القانونية.

وبالتحديد  المغرب،  في  القاصرات  بتزويج  يتعلق  ما  في  بقوة  الزواجي  الرضا  مسألة  وقد طرحت 
بخصوص مدى قبولهن ورضاهن عن الزواج: 
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الجدول رقم 8 االختيار واالستشارة عند زواج القاصرات )إجابات النساء المعنيات(

النسبةأشكال اختيار الزواج

8,٢٠اختيار فردي

7,١4اختيار اآلباء دون استشارة البنت

٢,55اختيار اآلباء مع استشارة البنت

4,6اقتراح عائلة الزوج

5,٢وساطة أقارب

4,٠آخر

١٠٠المجموع

المصدر: دراسة حول الزواج المبكر في المغرب، وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 20١4 

إذا كانت المدونة تعترف للفتيات القاصرات بحق الرضا عن الزواج، فهل يتم اجتماعيًا تطبيق هذا 
الحق؟ وابتداء من أي سن يكون بوسع الفتاة القاصر أن تعبّر عن رضاها للزواج وممارسة عالقات 

حميمة؟ وفي الجدول أعاله يتبيّن أن:

5/١ فقط من النساء المتزّوجات قبل سن ١8 سنة )20,9٪( اخترن بأنفسهن زوجهن األول؛ •

حريلة اختيلار اللزوج بالمعنلى الكاملل للكلملة ال يعنلي سلوى أقليلة صغيلرة ملن النسلاء. أما  •
األكثريلة، فيعبلرن علن »رضاهلن« تجلاه قلرار أو مبلادرة اآلباء.

وفي قانون األسرة الليبي، يتم التنصيص، في المادة 8، على أنَّه »ال يجوز للولي أن يجبر الفتى أو 
الفتاة على الزواج رغم إرادتهما؛ كما ال يجوز للولي أن يعضل المولى عليها من الزواج بمن ترضاه 

زوًجا لها«. ويجوز لها، عندئذ أن ترفع األمر للمحكمة لتأذن بالزواج. 

ويستشف الرضا الزواجي كذلك من المعايير المعتمدة من األَسر الليبية في اختيار الشريك، والتي تم 
ترتيبها حسب سلم أولويات. فقد اتضح أنَّ معيار التدين يحتل الرتبة األولى، يليه معيار نوع العمل، 
ثم أصالة األسرة في الرتبة الثالثة، بينما لم يرد معيار الحب سوى في الرتبة الخامسة. وتعني هذه 
النتائج، من وجهة نظر منير السعيداني، أنَّ المعايير التقليدية ال زالت هي الغالبة وذات األولوية 
في االختيار الزواجي، وهي التي يأخذ بها اآلباء عادة برضا أو بغير رضا من األبناء والبنات. أما عاطفة 
الحب التي تعبر عن اختيار حر، وتمثل حقا أعلى درجات الرضا الزواجي فقد أتت في رتبة متأخرة. 

أما عندما نسأل جيل الشباب، وباألخص طالب الجامعة الذين يمثلون إحدى أهم نخب المجتمع، 
فإنَّنا نحصل على نتائج مغايرة لما سبق. ومن خالل تحليل معطيات بحث سوسيولوجي حول طالب 
جامعة الزاوية بليبيا يتبيّن أنَّ األغلبية الساحقة من الشباب المبحوثين )٩6,٢5٪( يوافقون على حق 
اختيار  أساسيًا لحظة  الزواجي صار  الرضا  أنَّ  الزوجية. ويعني ذلك  اختيار شريك حياتها  الفتاة في 

الشريك. ويكاد اإلناث والذكور يتساوون في اإلدالء بهذا الموقف.

وذهب قانون األحوال الشخصية التونسي في المنحى نفسه، حيث ينص الفصل الثالث منه على أنَّ 
»الزواج ال يتم إال بموافقة الزوجين«. وسعيًا إلى تكريس عالقة زوجية آمنة منع هذا القانون، بعد 
إثر هذا  لبناتهن. وعلى  القسري  التزويج  المنزلي، وأعطى لألمهات حق منع  العنف  تعديل ١٩٩٣، 

المتبادلة بين  التعديل كذلك، تم تعويض »واجب طاعة المرأة لزوجها« بمبدأ الحقوق والواجبات 
الزوجين. 

4.2 العنف والزواج

ومن  النساء  ضد  باألساس  ه  موجَّ وهو  االجتماعية  األوساط  كل  في  منتشرة  ظاهرة  المنزلي  العنف 
بالنسبة  ومعاناة«  »ألم  من  عنه  يترتب  ما  له  األممي  التعريف  ويبرز  الحاالت.  أغلب  في  أزواجهن 
للمرأة، وما يكتسيه من أشكال جسدية، ونفسية، وجنسية واقتصادية. وأبرزت هذه األبعاد نفسها في 
البحث الوطني حول العنف ضد النساء في المغرب لسنة ٢٠١١، الذي أنجز على أساس عيّنة مكوَّنة 
من 8٣٠٠ امرأة في مجموع التراب الوطني. وتبيّن من نتائج هذه الدراسة أنَّ العنف المنزلي الممارس 
ضد المرأة أعلى في الوسط الحضري منه في الوسط القروي. كما لوحظ أنَّ ما يقارب 6 ماليين امرأة 
وصرحت  مليون(.   4,6(  ٪48 نسبة  النفسي  العنف  حاز  حيث   ،٪6٢,8 بنسبة  أي  للعنف،  تعرّضت 
55٪ من النساء )٣,7 مليون( بتعرّضهن للعنف. ويختلف مدى انتشار العنف الجسدي الممارس ضد 
الزوجة بحسب المستوى الدراسي، إذ يبلغ لدى األزواج بدون أي مستوى تعليمي ضعف ما يبلغه لدى 
نظرائهم من ذوي مستوى التعليم العالي )على التوالي، 6,8٪ و٣,٩٪(. كما تعرّضت 444 ألف امرأة 

متزّوجة للعنف، أي بمعدل 6,6٪، وذلك بسبب عدم استجابتها لرغبات شاذة لدى الزوج. 

تملك موارد  إلى حرمانهن من  يؤدي  الذي  االقتصادي  للعنف  أيًضا ضحايا  المغربيات  النساء  وتقع 
اقتصادية خاصة بهن، أو التصرف فيها بحرية. كما يتخذ شكل التحكم في نسبة هامة من مداخيل 
الزوجة، سواء منها الناتجة عن عملها المأجور أو عن ممتلكاتها. وأبعد من ذلك، صار تفشي العنف 

الزواجي بالمغرب يجعل بعض الفتيات يترددن كثيرًا، إن لم نقل يتهيَّبن من اإلقدام على الزواج. 

وتكثر أيًضا في المجتمع الجزائري حاالت العنف الجسدي، وقد تبيّن من خالل نتائج الدراسة التي 
أنجزتها الشبكة الجزائرية لمراكز االستماع أنَّه، من مجموع النساء المعنفات، 6٠٪ منهن متزّوجات. 
منها  نذكر  المتغيّرات،  من  مجموعة  بحسب  المرأة  الممارس ضد  الزواجي  العنف  درجة  وتختلف 
والعامل  عليها؛  الممارس  العنف  درجة  تقليص  إلى  ارتفاعه  يؤدي  الذي  للمرأة  الدراسي  المستوى 
المجالي الذي نتبيّن من خالله أّن نسبة المعنفات جنسيًا متقاربة بين المنطقتين الشرقية والغربية 
)على التوالي، ٣١,٢٪ و٢٩,7٪(؛ وقدرة المرأة على الولوج للخدمات األمنية والقضائية واالجتماعية. 
وكشفت دراسة أجرتها الشبكة الجزائرية لمراكز االستماع أنَّ 6٠٪ من النساء المتعرّضات للعنف كّن 

متزّوجات. 

 ٪47 أنَّ   ،٢٠١٠ سنة  والعمران  لألسرة  الوطني  الديوان  أجراه  وطني  بحث  يظهر  لتونس،  وبالنسبة 
من النساء ممن يتراوح سنهن بين ١8 و64 سنة، تعرّضن للعنف األَسري مرة واحدة على األقل في 
حياتهن، وبفارق طفيف بين الوسطين الحضري والريفي. وقد تصدر العنف الجسدي أشكال العنف 
الممارسة ضد المرأة، متبوًعا بالعنف النفسي، ثم الجنسي في الرتبة الثالثة. يحصل ذلك بالرغم من 
يعاقب  األَسري جرًما  العنف  تعتبر  العام ١٩٩٣  الجزائية في  المجلة  المدخلة على  التنقيحات  »أنَّ 
عليه القانون، ورغم سعي القوانين إلى تفصيل أكبر لمجريات الحياة الزوجية التي يمكن أن تكون 
فيها جوانب تعسفية وهاضمة للحقوق«. ويواصل منير السعيداني توضيحاته بهذا الخصوص حيث 
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يكتب: »وبالفعل يشّدد القانون األساسي عدد 58 لسنة ٢٠١7 المؤرخ في ١١ أغسطس ٢٠١7 المتعلق 
بالقضاء على العنف ضد النساء، والذي يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره الرسمي على 
توصيف إجبار الزوجة أو الزوج على الممارسة الجنسية اغتصابًا، أي جريمة يعاقب عليها القانون«. 
ويعتبر إصدار هذا القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، من بين التطورات التي حملتها 

سنة ٢٠١7 في التأطير القانوني لحالة الزواج في تونس.

وفي موريتانيا، ينتشر أيًضا العنف المنزلي المبني على النوع على نطاق واسع. ويعود ذلك باألساس 
للطابع األبوي للسلطة التقليدية في المجتمع. ومن الجدير بالذكر، أنَّ مثل هذا العنف يطال مختلف 
الفئات االجتماعية والعمرية بدون استثناء، ويصيب النساء من مختلف المستويات التعليمية. ومن 
كثيرًا  الذي  األَسري  الترابط  مظلة  وتحت  المنزل  جدران  داخل  يحدث  أنّه  األَسري  العنف  مميّزات 
العنف  انتشار  ويعكس  والتعسف.  التسلط  أشكال  من  وراءها  يكمن  عما  تعبر  ال  واجهة  يعلن  ما 
ببعديه المادي والرمزي في المجتمع الموريتاني ثقافة أبوية تعطي االعتبار للذكر على حساب األنثى، 
وترخص للزوج، إن لم نقل أنَّها تحثه، على معاقبة الزوجة واألوالد، بحيث يتضح »من سجالت قسم 
النزاعات األَسرية بوزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة، أنَّ نسبة 6٠٪ من النساء ضحايا العنف 
الزوجي ال زالت أعمارهن تحت سن الثالثين، و8٢٪ تحت سن الخامسة والثالثين، وهو ما يؤشر إلى 
أنَّ األجيال الجديدة من النساء قد يكن أكثر عرضة للعنف الزوجي«، وخاصة عندما يكون مستواهن 

التعليمي واالقتصادي متدنيًا. 

وبالرغم من الدالالت السلبية التي قد يكتسيها فعل التعنيف في أي مجتمع، فالظاهر أنَّه يتمثل، 
في الجماعات األفرو-موريتانية، كنوع من الود تجاه المرأة، وتعبير صريح عن مسؤولية الزوج تجاه 
زوجته. بينما يكتسي العنف لدى جماعة البيضان دالالت أخرى، حيث يعتبر إهانة للمرأة وفضيحة 

تالحق الرجل على مدى الحياة. 

وغني عن الذكر أنَّ بعض النساء فقط، ممن يتعرّضن للعنف، يبلغن عنه رسميًا. لذا، فإنَّ المعطيات 
الذي  والرمزي  المادي  العنف  حجم  تعكس  ال  بخصوصه  المتوفرة  القضائية  والوثائق  اإلحصائية 
يجهلن وجود مؤسسات رسمية ومدنية  الضحايا  الكثير من  أنَّ  ذلك  إلى  الواقع. أضف  في  يمارس 
أنشئت خصيًصا لتلقي شكاويهم وحمايتهن من عنف الزوج، فضاًل عما يمثله اللجوء إلى التقاضي 
في المحكمة، في سياق الثقافة الموريتانية، من »فضيحة تعكس فشل المؤسسة األَسرية والقرابية 

التقليدية«.

وال يمكن إبراز حجم وأشكال ومحّددات العنف األَسري الذي تعاني منه النساء الموريتانيات دون 
التعرّض لختان اإلناث الذي تنتشر ثقافته في موريتانيا بشكل واسع، وفي مختلف الجماعات اإلثنية 
وبدرجات متفاوتة، حيث بيَّنت االحصائيات المتوفرة أنَّ أكثر من 4/٣ النساء الموريتانيات تعرّضن 
للخفاض، أي الختان )7١٪(. وينتشر بشكل خاص في جنوب موريتانيا حيث تتواجد الجماعات األفرو-

موريتانية، وذلك بنسبة ٩8٪ . وغالبا ما تتم هذه الممارسة في األسابيع األولى بعد الوالدة. 

وفي البحث العالمي حول القيم المنجز في بلدان المغرب العربي، باستثناء موريتانيا، أدلى المبحوثون 
بآرائهم حول مدى قابلية تبرير عنف الزوج ضد الزوجة، وذلك على سلم تنقيط حيث يمثل رقم )١( 

عدم قابلية تبريره على اإلطالق، ورقم )١٠( قابلية تبريره دائًما:

الجدول رقم 9 مدى قابلية تبرير عنف الزوج ضد الزوجة

الجزائرالبلدان المغاربية
)٪(

ليبيا
)٪(

المغرب
)٪(

تونس
)٪(

المجموع
)٪( العنف ضد المرأة

5٩,٩٣8,667,85٩,٢67,8غير مبرر أبًدا

٢6,٣١٠,١5,55,٢4,8

٣6,8٩,٢746,8

44,67,4٣,4٣,٢5,١

58,6١٣,١5,4١٠,68

6٣5,8٢,4٢,6١,7

7١,٩٣,٣١,٣٢١,6

8١,7٢,7١,5١,8٠,٩

٩٠,8١,٣٠,7١٠,١

٢,7٣,4١,٩4,٢١,8مبّرر دائًما 

-١,٩5,١٠,6٢,7عدم الجواب

٢,٣٣,5١,٣-١,٩ال أعرف

World Value Survey :المصدر
.Selected samples: Algeria 2014, Libya 2013, Morocco 2011, Tunisia, 2013

يستخلص من المعطيات أعاله أنَّ أكثر من ثلثي المغاربيين )67,8٪( يعتبرون أنَّه ال يمكن أبًدا تبرير 
عنف الزوج ضد الزوجة. ويتَّضح كذلك أنَّ أعلى نسبة على هذا الصعيد سجلت بالمغرب )٪67,8(، 
وأدناها بليبيا )٣8,6٪(. ويالحظ عموًما أنَّ االتجاه السائد يسير نحو الرأي القائل بعدم قابلية تبرير 

هذا النوع من العنف. 
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الفصل الخامس: العمل والزواج
غيَّر الوضع الجديد للمرأة الناجم، إلى حد بعيد، عن التحّوالت االقتصادية واالجتماعية والقيمية 
التي شهدتها المجتمعات المغاربية من طبيعة العالقة بين العمل واألسرة، فتوسعت حاليًا بالنسبة 
أدوارها  تغيير  في  التعليمي  مستواها  ارتفاع  أسهم  كما  االقتصادية.  االختيارات  المتزّوجة  للمرأة 
التقليدية لصالح أدوار أكثر تنافسية مع الرجال في سوق العمل. رغم أنَّ ذلك ال يكتسي األهمية 
نفسها بالنسبة لكل فئات السن، ما أحدث عالقات جديدة، سواء مع المجتمع بشكل عام، أو على 
صعيد مسؤولياتها األَسرية التي أضحت معززة أكثر من أي وقت مضى بالمواثيق الدولية والقوانين 

الوطنية. 

لقد أولى الباحثون المغاربة اهتماًما مستمرًا بالعمل، وخاصة منه النسوي، وقاربوه من زوايا مختلفة 
ية حول النساء العامالت  بما فيها تلك التي تتصل بالزواج. وفي هذا اإلطار، نذكر بحث ليلى بوعسرِّ
هوية  تشكيل  إلى  بالمرأة  يؤدي  ال  المأجور  العمل  أنَّ  كيف  أبرزت  حيث  البيضاء،  الدار  بمدينة 
وكيف  أسرتها،  في  بها  القيام  اعتادت  التي  األدوار  نفس  إنتاج  إعادة  إلى  وأنَّما  جديدة،  اجتماعية 
أنَّها ال زالت تنيط العمل واإلنفاق بالزوج محتفظة لنفسها بمهمة تدبير أمور المنزل. وإذ صار عمل 
المرأة خارج البيت، في أغلب الحاالت، اضطراريًا وصادًرا عن إكراهات اقتصادية، وليس عن رغبة 
وحوافز ذاتية، فإنَّه بذلك أضحى االحتمال أقوى أن تجنح المرأة المتزّوجة نحو المزيد من االستقاللية 

االقتصادية، وتأثير أبعد مدى في تحديد شكل العالقة الزواجية. 

على أنَّ كاًل من الذكور واإلناث يشتركون في تكريس هذه النظرة المتوارثة. وإذا ما حصل تغيير ما 
في األدوار، فإنَّ ذلك غالبا ما يكون مدعاة للصراع بين الزوجين، وانحراف عن المقتضيات القيمية 
والثقافية للمحيط االجتماعي. إذ على الرغم من اكتسابه لمساحات أرحب للفعل واإلنتاج، فما زال 
النمطية  التصورات  ألنَّ  وزوجة،  كأم  دورها  من  وانتقاًصا  تقصيرًا  يُعد  الخاص  المجال  خارج  عملها 
ألدوارها ما زالت مؤطرة بقيم تقليدية، تنظر للرجل من زاوية الدخل واالقتصاد، والمرأة من زاوية 

الوظيفة اإلنجابية والخدمة المنزلية.

العمل  أعباء  تقلص  والجهات،  المناطق  كل  في  بالمغرب،  النووية  األَسرية  الخاليا  تكاثر  يعني  وال 
المنزلي بالنسبة للمرأة. ويتضح ذلك من دراسة محمد تميم حول التغيّر األَسري في جبال األطلس 
الكبير، حيث أدَّى تشكل هذه الخاليا إلى تزايد ملحوظ في مشقة العمل النسوي، نجم عنه ارتفاع 
في معدل وفيات األطفال وحاالت سقوط الحمل. ونتيجة لذلك أيًضا ارتفع عدد الفتيات الراغبات في 

الزواج بالمدينة.

أبرزت  بالرباط،  الزواجية  العالقات  البيت في  المأجور خارج  التعليم والعمل  تأثير  وفي بحثها عن 
عائشة بلعربي كيف يؤدي مزاولة المرأة لهذا العمل إلى تغيير التمثالت التي تربطها بالمجال المنزلي، 
وتعزيز موقعها االجتماعي واالقتصادي في األسرة، ومن خالل ذلك، قدرتها على المشاركة في القرار 
بحيث صار تدبير الحياة األَسرية يتم بصفة مشتركة في ما يقرب من ثلث األَسر. وبرز بسبب ذلك 

نمط جديد من التفاعل الزواجي في األَسر حيث يزاول كال الزوجين العمل المأجور. 

بيد أنَّ تمثالت المبحوثين للعمل النسوي خارج البيت ال يؤدي إلى تقسيم جديد للعمل بقدر ما يعيد 

إنتاج خصائصه التقليدية. فالعمل المنزلي ال زال يتمثل كعمل نسوي باألساس، وكل مزاولة نسوية 
لعمل مأجور ال زال ينظر له كنشاط مضاد لدورها كأم وزوجة. وأضافت الباحثة أنَّ مشاركة اآلباء في 
تربية األطفال ال تتم باسم الواجب، أو على شكل تتبع يومي ألحوالهم، وإنما باعتبارها »مساعدة« 

تقدم من حين آلخر للزوجة، وعند لحظات األزمة في نموهم. 

تقارب العالقة بين العمل والزواج في المجتمع الجزائري، على وجه الخصوص، من زاوية اقتصادية. 
ويرجع ذلك، جزئيًا، من وجهة نظر هشام أيت منصور، لما يتميّز به االقتصاد الجزائري من بطالة وغالء 
أسعار وانخفاض للدخل الفردي. كما يمكن تفسيره بتغليب النظرة االختزالية لعالقة تتميّز أصاًل بتعّدد 
محدداتها وأبعادها. أما في المجتمع المغربي، فال تقارب باعتبارها فقط مؤشرًا عن تحّول اقتصادي، 

وإنّما أيًضا كنتاج إلعادة بناء اجتماعية وثقافية ألدوار كال الجنسين في المجالين الخاص والعام. 

وفي تونس، تبيّن معطيات إحصائية حديثة نسبيًا مدى مشاركة كل من الجنسين في العمل بالمجالين 
العام والخاص، حيث ال يستثمران نفس المدة الزمنية في النهوض بالمهام الداخلية والخارجية إذ في 
دراسة عن استثمار الوقت لدى كل من الرجال والنساء والمجال، يتضح أنَّ الرجال من الفئة العمرية 
٢4-٣5 سنة يخّصصون للعمل خارج البيت ثالثة أضعاف الوقت الذي يخصص له النساء )4 ساعات 
النساء  الذي تخّصصه  الوقت  يمثل  للنساء(. مقابل ذلك،  للرجال، مقابل ساعة ونصف  و١5 دقيقة 
ثمانية  بالمسّنين والمرضى  تربية األطفال والعناية  البيت والنهوض بمسؤوليتهن في  إلنجاز أشغال 
أضعاف ما يخصص له الرجال. واعتباًرا لمساهمة المرأة في الرفع من الناتج الداخلي الخام في تونس، 

تم تقدير إسهام أعمالها المنزلية المجانية في ذلك بنسبة 47,4٪، وذلك لسنة ٢٠٠6 . 

و١5   ١4 رقم  الشكلين  معطيات  تبيّن  بتونس،  العاملة  القوى  في  المشاركة  نسبة  وبخصوص 
المقدمين أعاله أنَّها تراجعت بالنسبة للشباب ما بين سنتي ١٩٩٠ و٢٠١6، وبالضبط بالنسبة للفئة 
العمرية ١5-٢4 سنة. وتنطبق هذه المالحظة على الرجال والنساء على حد سواء. ويرجع ذلك 
إلى حد بعيد لألزمة االقتصادية التي تلت انطالق أحداث »الربيع العربي« بتونس. ويبدو أيضا أنَّ 
أعلى نسبة مشاركة بالنسبة لكال الجنسين تسجل بالنسبة للفئة العمرية ٢5-٣4 سنة. بعد ذلك، 
يبدأ التراجع التدريجي لنسب المشاركة، وخاصة بالنسبة للنساء حيث تشرع أعداد كبيرة منهن 
النساء إلى عدم مواصلة  الزواج يؤدي بالعديد من  التخلي عن هذه المشاركة، ما يعني أنَّ  في 

العمل خارج البيت. 

بخصوص ليبيا، سبق وأن عرضنا أعاله معطيات في الشكلين ١٢ و١٣ تتعلق بمعدل المشاركة في 
والنساء، ظلت  الرجال  من  لكل  بالنسبة  المشاركة،  أنَّ هذه  األول  في  اتضح  العاملة، حيث  القوى 
نسبيًا مستقرة ما بين سنوات ١٩٩٠-٢٠٠٠ و٢٠١6، مع تسجيل انخفاضها الملموس بالنسبة للسكان 
النشطين )١5-64 سنة( في ٢٠١6. ويرجع مثل هذا االنخفاض لألزمة السياسية وظروف الحرب التي 
الدراسة  متابعة  عامل  أنَّ  تبيّن  المختلفة  العمرية  الفئات  بين  المقارنة  خالل  ومن  البلد.  يجتازها 
والتكوين إلى مدى أبعد مما كان عليه األمر سابًقا جعل الرجال والنساء ممن يتراوح سنهن ما بين 
١5 و٢4 سنة األقل مشاركة في القوى العاملة، حيث لم تتعّد نسبة مشاركتهم ٣5٪، وذلك في مقابل 
نسبة مشاركة األفراد من الفئة العمرية ٢5-٣4 التي بلغت 66,7٪، مسجلة بذلك النسبة األعلى. ومن 

الجدير بالمالحظة هنا أنَّ أعلى معدالت الزواج األول تسجل أيًضا ضمن هذه المرحلة من العمر. 
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أما في الشكل رقم ١٣، فقد تبيّن أنَّ نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ارتفعت في كل فئات 
السن. ويبدو بأّن النساء صرن أكثر فأكثر يعوضن الرجال المنشغلين بشؤون الحرب والسياسة. على 
أنَّه إذا كانت هذه المشاركة النسوية في القوى العاملة قد ارتفعت سنة ٢٠١6 إلى ٣٩,٣٪ بالنسبة 
للفئة العمرية ٢5-٣4 سنة، فقد أصبحت تنخفض تدريجيًا، وبشكل ملموس، بالنسبة لفئات السن 
٣5 سنة فأكثر. ويعني ذلك أنَّ زواج المرأة، بما يتصل به من مسؤوليات على صعيد تربية األطفال 
والقيام بأشغال البيت، ينتهي بنسبة عالية من النساء إلى االنسحاب من سوق العمل. أضف إلى 
ذلك أنَّ االرتفاع المسجل في نسبة تشغيل النساء، وخاصة منهن المنتميات للفئة العمرية ٢5-٣4 
سنة، يظل أقل بكثير من نسبة تشغيل الرجال، ما »يجعل قدراتهن على تحصيل الموارد الضرورية 
أقل من قدرات  العائلي  المال  الزواج، وتركيم رأس  لالستثمار عند  القابلة  األموال  لتكوين رؤوس 

الرجال«. 

ويالحظ في موريتانيا أنَّ طبيعة األنشطة االقتصادية للمرأة الزالت خاضعة ألحكام وتصورات جاهزة 
تضع في طريق المرأة حواجز عند محاولتها الولوج إلى مناصب العمل، بحيث تظل مثل هذه الفرص 
وإنما  »الرئيسي«  خانة  في  يوضع  ال  المرأة  دخل  أنَّ  إلى  باإلضافة  الجنسين.  بين  ما  متكافئة  غير 
في خانة »الثانوي« المكّمل لدخل الرجل. لذا يظل »مرتب النساء الموريتانيات في المتوسط أقل 
من نظيره لدى الرجال بنسبة 6٠٪«، وذلك حتى في الحاالت التي يتساوى فيها المستوى التعليمي 

والتأهيل المهني. 

لقد أّدت التحّوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي جرت في موريتانيا إلى تغيير في األدوار 
والوظائف األَسرية، إذ كان لمشاركة المرأة في القوى العاملة دوًرا حاسًما في ذلك. وإذا كانت التنشئة 
واستدماج  بقبول  يسمح  حد  إلى  بعد  يتطّور  لم  المجتمع  فإنَّ  لذلك،  تعّدها  أصبحت  قد  األَسرية 
أدوارها الجديدة. وترتب عن ذلك صراع أدوار حاد بين ما تود المرأة القيام به كأم وزوجة وعضو 
التقليدية ال غير. ونتج  فاعل ومنتج في المجتمع، وما يتوقعه منها هذا األخير من تعلق بأدوارها 
بالتالي خلل وظيفي في أسرتها، وبروز صراعات تتعلق بما يستدعيه الوضع الجديد من إعادة النظر 

في تقسيم العمل التقليدي داخل البيت. 

أوضاع  تكريس  في  مركزيًا  دوًرا  تلعب  األبوية  المعايير  زالت  ال  التحّوالت،  هذه  من  بالرغم  لكن 
بها،  اللصيقة  والتمثالت  اليومية  الممارسات  استمرارها من خالل  الجنسين، وضمان  بين  الالمساواة 
»حيث ال يزال الرجل على العموم بعيًدا عن البيت وكل ما له عالقة باألطفال واألشغال المنزلية، وال 
النهوض بالمهام واألشغال  الغالب على هذه األدوار غياب المساواة بين الجنسين في  الطابع  يزال 
خارج  المأجور  للعمل  المرأة  مزاولة  من  بالرغم  وذلك  توزيعها،  في  الالمساواة  واستمرار  األَسرية، 

البيت، وحدوث تغيّرات أساسية في بنية األسرة وعالقة أعضائها ببعضهم البعض«.

وإذا كانت المرأة تزاول أكثر فأكثر العمل المأجور والحّر خارج البيت، وصار المجتمع يقبل بشكل 
متنام اندماجها المهني، فهل يقبل الزوج، دونما أي مشاكل، أن يكون دخل زوجته أعلى من دخله. 
المتضمن  الجدول  تحته  نستعرض  القيم.  حول  العالمي  البحث  في  طرح  الذي  التساؤل  هو  ذاك 

للجواب: 

يكون  أكثر من زوجها  للمال  المرأة  المبحوثين حول فكرة »ربح  اتفاق  أو عدم  اتفاق  الجدول رقم ١0 

بالتأكيد تقريًبا سبًبا في المشاكل«

الجزائرالبلدان المغاربية
)٪(

ليبيا
)٪( 

المغرب
)٪(

تونس
)٪(

المجموع
)٪( اتجاه المبحوث

٣7,5٣8,5٣8,٩4٢,٩٣٩,٣أتفق

٢٩,٢٢8,4١١,7٢5,٣٢4,4ال هذا وال ذاك

٢6٣٠,5٣٠,٩٢8,5٢٩,٢ال أتفق

٢,4-7,٣٠,5٣,٢بدون جواب

٢,٢١5,٣٣,٣4,7-ال أعرف

World Value Survey :المصدر
Selected samples: Algeria 2014, Libya 2013, Morocco 2011, Tunisia 2013

يتفق 4٠٪ تقريبًا من المبحوثين مع الفكرة المتمثلة في أنَّ ربح الزوجة للمال أكثر من زوجها يكون 
سببًا في مشاكل زوجية، و٣٠٪ تقريبًا ال يتفقون مع هذه الفكرة. وال غرابة في ذلك بالنظر لما تناط 
بالرجل من سلطة أَسرية وقدرة مادية، وواجب اإلنفاق على أسرته. والمالحظ أنَّ هنالك تقاربًا كبيرًا 

بين معظم المجيبين عن السؤال في البلدان المغاربية األربعة. 
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الفصل السادس: الهجرة والزواج
العديد  الماضي، عمدت  القرن  السبعينيات من  في  أوروبا  منها  عانت  التي  االقتصادية  األزمة  بعد 
المصدرة  الدول  مع  المبرمة  االتفاقات  بذلك  ناقضة  الهجرة،  من  تحّد  قوانين  سن  إلى  دولها  من 
للهجرة. لكن بموازاة ذلك، اتخذت إجراءات داعمة للتجمع األَسري تمشيًا مع مقتضيات المعاهدات 
والمواثيق الدولية. وكان من نتائج ذلك أن تغيَّرت تركيبة المهاجرين المغاربيين إذ صاروا، أكثر فأكثر، 

مقيمين بأوروبا كأَسر ومتزّوجين وليس فقط كعزاب كما كانوا سابًقا. 

ومن جهة أخرى، يوضح هشام أيت منصور أنَّ التنظيم االقتصادي في المغرب والجزائر، خاصة بعيْد 
االستقالل وخروج المعمرين من األراضي التي كانوا يستغلونها، رفع من نسب الهجرة الداخلية باتجاه 
المدن بحثًا عن عمل. كما أنَّ عاملي الجفاف الحاد الذي شهده المغرب خالل الثمانينيات وقلة فرص 
العمل بالمجال القروي أسهما الحًقا في دفع الشباب نحو الهجرة إلى أوروبا. وقد ترتب عن هذه 
الحركية المزدوجة تأثير ملحوظ على الممارسات والعالقات األَسرية، بحيث لم يعد األب معياًل وحيًدا 
لألسرة. وبالنظر لما اكتسبه األبناء في المدينة من معارف ووسائل مادية، تراجعت سلطة اآلباء على 

صعيد العالقة بين األجيال.

التي  الممتدة  األَسر  عن  النووية  األَسر  من  العديد  انفصلت  والقرية،  المدينة  بين  للتفاعل  ونتيجة 
كانت تحتضنها. وقد اعتبرت دليلة كواش أنَّ مثل هذا التغيّر مؤشر على األزمة االقتصادية التي عرفها 
المجال القروي في المجتمع الجزائري، بما ترتب عن ذلك من تقلص لفرص العمل، وتأخر سن الزواج، 
وعزوف عن الزواج، وإقبال على الزواج العرفي. وأبعد من ذلك، أدَّت مثل هذه السيرورة إلى بروز 
»استراتيجيات أخرى لمواجهة سؤال الزواج والهجرة، تتمثل باألساس في الزواج بأجنبية، الذي صار، 

في بعض الحاالت، أحد أسباب السعي إلى الهجرة. 

ومن ضمن انعكاسات الهجرة الداخلية على الزواج أنَّه أضحى متقاربًا بين الوسطين الحضري والريفي، 
إلى  يعمدون  المغاربة  الريفيين  هؤالء  أغلب  صار  فقد  المدينة.  من  القريبة  المناطق  في  خاصة 
التعارف المسبق قبل الزواج، كما ارتفع مبلغ الصداق في الريف على غرار ما هو عليه في المدينة. 
وتأثرًا بالثقافة الحضرية أيًضا، اتسع الفضاء الجغرافي للزواج لدى الريفيين المهاجرين، بحيث لم يعد 
بالضرورة منحصرًا في حدود قرية االنتماء أو القبيلة. كما تغيَّرت طريقة االحتفال بالزواج في القرية، 
حيث تقلصت مدته الزمنية بعد أن كانت تدوم على األقل ثالثة أيام، وفي حاالت أخرى، أسبوًعا كاماًل. 
وصار الريفيون يقتبسون، أكثر فأكثر، األطعمة واألجواق الموسيقية الحضرية. وأدَّت الهجرة كذلك 
إلى أن يصير »القفطان« في شكله الحضري لباًسا مرغوبًا فيه من النساء الريفيات في حفل الزفاف. 
أضف إلى ذلك النزوع المتزايد إلى دعم، إن لم نقل تعويض، الذاكرة الشفوية والسمعية ذات الصلة 

بحفل الزفاف، بذاكرة مرئية موظفة لمختلف تقنيات التصوير.

وإذا كان بعض المهاجرين من المناطق الجنوبية بالمغرب يطلقون زوجاتهم اللواتي بقين في القرية 
ولم يعدن، في نظرهم، متوافقات مع النموذج األنثوي الذي تأثر به أزواجهن في الوسط الحضري، 
وينتهون متزّوجين بنساء مقيمات بمناطق اإلقامة بالمدينة، فإنَّ الوضع مختلف في الوسط الريفي 
شمال المغرب حيث يالحظ أنَّ اإلقامة بالمدينة ال تحول دون رجوع المهاجر لقريته األصلية قصد 

الزواج منها. فأغلبهم يعودون إلى قريتهم بحثًا عن الزوجة المالئمة في تفكيرها وسلوكها لنموذج 
المرأة الذي يستثير لديهم االطمئنان واالرتياح. ومن الجدير بالذكر أنَّ الزوجات اللواتي يبقين في 
الت لمسؤولية  الدولية، يجدن أنفسهن متحمِّ أو  الداخلية  القرية وال يرافقن أزواجهن في هجرتهم 
، فوق ذلك، تحت مراقبة عائلة الزوج وعرضة ألشكال مختلفة  مزدوجة، في البيت وخارجه؛ وقد يَُكنَّ

من التدخل. 

وإذا كان المهاجرون الرجال يعودون من حين آلخر لقريتهم األصلية حاملين معهم قيَما وأساليب 
حركيتهن،  محدودية  بسبب  المهاجرين،  زوجات  فإنَّ  العائلية،  لروابطهم  دين  ومجدِّ حضرية  عيش 
وكثرة أشغالهن كربات بيوت، وقلة وسائلهن المادية، ال يتمكن من صيانة العالقات العائلية بنفس 

وتيرة أزواجهن. ونتيجة لذلك يفقدن االتصال بوسطهن األصلي أكثر من الرجال. 

الطاردة  التونسية  »الواليات  أنَّ  السعيداني  منير  يعتبر  الزواج،  في  الهجرة  تأثير  إبراز  إلى  وسعيًا 
للهجرة، باستثناء القطب الحضري العاصمي، هي واليات يعسر فيها إلى حد كبير تركيم الموارد القابلة 
للتحويل إلى رأس مال يساعد على الزواج«. على أنَّ الزواج يمكن أن يكون أيًضا سببًا في الهجرة، 
داخل الواليات أو خارجها. ففي داخل البالد، كان الزواج سببًا للهجرة بالنسبة لـ8,٣٪ من المهاجرين 
خالل الفترة ١٩٩٩-٢٠٠4، ثم تزايد تأثير الزواج في الهجرة خالل الفترة ٢٠٠٩-٢٠١4 حيث أضحى 
العالقة  تنطبق هذه  و  المهاجرين.  ١6,٩٪ من مجموع  يمثلون  السبب  لهذا  الذين هاجروا  األفراد 

السببية نفسها على الهجرة الدولية، سواء في اتجاه مغادرة تونس أو القدوم إليها. 

ويضيف منير السعيداني أنَّ الزواج كان »سببًا من أسباب المغادرة إلى خارج البالد بنسبة 7.5٪ خالل 
الفترة ١٩٩٩-٢٠٠4 ليرتفع إلى ما نسبته 8,٩٪ خالل الفترة ٢٠٠٩-٢٠١4، بل أنَّ األمر سيان بالنسبة 
إلى القادمين إلى البالد بغاية الزواج حيث ارتفعت نسبتهم من 6,7٪ خالل الفترة ١٩٩٩-٢٠٠4 إلى 
ما نسبته 8,٢٪ خالل الفترة ٢٠٠٩-٢٠١4«. ويعني كل ذلك أنَّ للزواج تأثير في الهجرة يتنامى عبر 

السنين، وذلك سواء بالنسبة للهجرة الداخلية أو الخارجية. 

الساكنة  نسبة  انخفاض   ٢٠٠6 سنة  أنجز  الذي  للسكان  العام  التعداد  نتائج  تبيّن  لليبيا،  وبالنسبة 
الساكنة  ارتفعت نسبة  إلى ١١,8٪ سنة ٢٠٠6، بحيث  الريفيين من ١4٪ سنة ١٩٩5  اإلجمالية من 
الحضرية الليبية من 85,4٪ سنة ١٩٩5 إلى 88,٢٪ سنة ٢٠٠6. ويبرز ذلك حدوث هجرة داخلية قوية 
عامة.  بصفة  الساحلي  الشمال  ونحو  وبنغازي،  اتجاه طرابلس  في  األخص  المدن، وعلى  اتجاه  في 
ووفًقا لتقرير منظمة األغذية والزراعة، أدَّت الهجرة الواسعة للرجال إلى خارج المناطق الريفية في 
يتعلق  فيما  المسؤولية  من  المزيد  يتحملن  النساء  أصبحت  فقد  للزراعة،  فعلي  ›تأنيث‹  إلى  ليبيا 

باإلنتاج الزراعي.

أما في موريتانيا، فقد أصبحت ديناميات الهجرة، وخصوصا منها المتعلقة باألزواج، ذات أثر واضح 
على خصائص األسرة، البنيوية والوظيفية. وأصبح التفاعل القائم بين الخلية األَسرية والحركية السكانية 
يفضي إلى تحّوالت عميقة للعالقات الزوجية والحياة األَسرية بصفة عامة، إلى درجة أصبحت معها 

العالقة بين الهجرة واألسرة في بؤرة اهتمام سياسيات الدول. 

وتبيّن معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى بموريتانيا ارتفاع نسب الهجرة إلى المدن، وخاصة 
باتجاه نواكشوط، ودخت نواذيبو والحوض الشرقي. وتحدث هذه الهجرة باألساس تحت تأثير جاذبية 
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المدينة، واستمرار الجفاف، وتدهور الشروط البيئية؛ فقد اتّضح أنَّها ليست قضية رجال فقط الذين 
تقدر نسبتهم بـ55٪، بل أنَّ النساء أيًضا يأخذن نصيبهن منها، وذلك بنسبة 45٪. كما أنَّ نسبة ٪5٠ 
من المهاجرين متزّوجون. والمالحظ »أنَّ الرجال هم في الغالب األكثر مياًل للهجرة مقارنة بالنساء، أو 

هم الذين يهاجرون ثم تلتحق بهم زوجاتهم، وذلك بعد أن يستقروا في موطن الهجرة«.

الذكور  فالمهاجرون  الزواجي.  ومعيشه  المهاجر  حياة  على  عميقة  اجتماعية  انعكاسات  وللهجرة 
يتحقق  االستقرار ال  فإنَّ  ثمة  لفترات طويلة، ومن  وأَسرهم  الغالب »زوجاتهم وذويهم  يتركون في 
لبعضهم إال بعد مرور سنوات متصلة من العمل بمكان الهجرة. كما أنَّ معظم هؤالء المهاجرين من 
الريف، ومنتمون في األغلب لفئات اجتماعية دنيا، ما يدفعهم إلى قبول العمل وفق شروط مادية 

مجحفة، ويضطرون، نتيجة لذلك، إلى البقاء في بلد الهجرة لسنوات دون التردد على أسرهم«. 

كل ذلك يحّمل النساء الريفيات مسؤوليات مضاعفة على صعيد العمل في البيت وخارجه، حيث ينبن 
عن الرجال في ما كانوا يقومون به من أشغال، ويتحّولن إلى ربات بيوت اضطراريًا، فيؤثر ذلك على 
العالقة الزواجية، إن لم يؤد إلى الطالق. ثم أنَّ ما ينجم عن بقاء الزوجة تحت رقابة الحماة وأسرة 
المهاجر، بما يتصل بذلك من تداخل واختالط في المسؤوليات، يفقد الزوجة اإلحساس باستقالليتها 
ويولد لديها الشعور بأنَّها لم تعد تملك زمام حياتها، مما يؤثر سلبًا على مدى جودة المعيش الزواجي. 
أضف لذلك أنَّ هجرة األزواج إلى المدينة دون مرافقة الزوجة كثيرًا ما يؤدي ببعضهم إلى المعاشرة 
خارج نطاق الزواج، فيصابون من جراء ذلك بأمراض متنقلة جنسيًا، وحتى بفيروس اإليدز، فينقلون 
المغرب  خاصة  األخرى،  المغاربية  البلدان  على  كذلك  هذا  وينطبق  الحًقا.  زوجاتهم  إلى  العدوى 

وتونس والجزائر. 

وبما أنَّ أغلب النساء الموريتانيات ينتهين ملتحقات بأزواجهن في المدينة، فإّن االستقالل النسبي 
ذات  في  وأكثر هشاشة،  أكثر حميمية،  الزوجية  العالقة  يجعل  الممتدة  األسرة  النووية عن  لألسرة 
الوقت، لفقدان السند اليومي والمباشر لألسرة الممتدة. وبالمقابل، يالحظ أنَّ الحالة الزواجية تؤثر 
بدورها على قرار الهجرة إلى المدينة. فالنساء الريفيات اللواتي يتم تطليقهن كثيرًا يفضلن النزوح 

باتجاه المدينة حيث تكون حظوظهن أوفر للزواج من جديد. 

الفصل السابع: الزواج أثناء النزاعات والحروب
تنذر األوضاع العامة - السياسية واألمنية واالجتماعية - التي يشهدها المجتمع الليبي بمخاطر جمة 
بالنسبة للنازحين والمجتمع برمته، خاصة مع تكاثر الميلشيات، وتحكمها القسري في حرية وحركية 
األفراد، بما يتصل بذلك من تهجير ومنع من العودة إلى الديار )مصراتة، تاورغاء، طمينة، وكراريم،...(، 

وصعوبة توفير الخدمات الحيوية المتعلقة باألسرة والطفل.

ومن ناحية أخرى، يستمر تدفق الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين نحو أوروبا عبر ليبيا في أرقام 
بينما  البحر،  يلقون حتفهم في عرض  منهم  والكثير  لالجئين،  األممية  المفوضية  تسجلها  متصاعدة 
رون باآلالف، يستقرون بليبيا، ومنهم من يرجعون إلى بلدانهم األصلية بإفريقيا  اآلخرون الذين يقدَّ

جنوب الصحراء. 

قاسية،  يتم إخضاعهم لمعامالت  فإنَّه  القوارب،  السواحل وهم على متن  يعتقلهم حرس  الذين  أما 
جسديًا ولفظيًا )انعدام المرجعية القانونية في المعاملة، اعتباطية اإلجراءات، تأخر البت القضائي، 

اكتظاظ، نقص الغذاء، ضرب، عمل قسري، عنف جنسي...(. 

على أنَّ ما يهمنا في هذا التقرير من كل هذه األحداث هو أنَّها »تلقي بألوان قاتمة على اللوحة 
توفير  من  تتطلبه  وما  الزواجية  للممارسة  اجتماعيًا  سياقًا  عناصرها  بعض  اعتبرنا  التي  االجتماعية 

للموارد واستثمارها وتركيم لرؤوس األموال...«. 

الليبيين  أنَّ  المتحدة  التابعة لألمم  الالجئين  السامية لشؤون  المفوضية  ويتبيّن من خالل معطيات 
الذين هاجروا إلى تونس سنة ٢٠١٢ كانوا بعدد 66٠ ألف، أغلبهم يصرّحون بأنَّهم غادروا البالد بسبب 
الليبية  االصطيافية  الموسمية  »الهجرات  أنَّ  السعيداني  منير  ويضيف  المتدهورة.  األمنية  األوضاع 
إلى تونس تحّولت إلى إقامات طويلة المدد في المراكز السياحية التقليدية مثل سوسة والحمامات 
وجربة، فضاًل عن وجود مناطق جديدة في تونس العاصمة منقسمة بين األحياء الراقية مثل النصر 
والمنار وسكرة وبعض األحياء األقرب إلى الطبقة الوسطى في العوينة، مثال. وتستقبل صفاقس أبناء 
الطبقات الوسطى الليبيين، ومثلها وأقل منها قلياًل مراكز قابس وراس جدير، وهي مناطق )إلى حدود 

صفاقس(، قريبة نسبيًا من الحدود الليبية على عكس تونس العاصمة«. 

وإذا لم يكن في هذه المعطيات ما يساعد على تحديد مباشر ودقيق ألثر الهجرة على الزواج، فإنَّها 
تسمح، على األقل، بإثارة قضايا ذات صلة. لقد أفرزت مجمل التحّوالت الناتجة عن األحداث المذكورة 
ما يسّميه منير السعيداني بـ»سياق مخاطرة زواجية عالية«، وهذا سياق تختلط فيه آثار االنقسامات 
الحادثة منذ ٢٠١١، متراكبة مع محّددات مناطقية وقبلية )في طور إعادة  السياسية-اإليديولوجية 
وإثنية  تونس على األخص(  )نحو  والخارجية  الداخلية  الهجرة  التوازن، مع حاالت  البناء و»تعديل« 
في  االجتماعي  التغيّر  آلثار  تكييف  عوامل  وهذه  األفارقة(،  المهاجرون  الطوارق،  التبو،  )األمازيغ، 
مناحي األحوال الشخصية والزواجية والعائلية. وتبرز من مميزات سياق المخاطرة حالة االضطراب 
السياسي والعسكري، وهزال الدولة واتجاهها المطرد نحو الفشل، وتفكك روابط اجتماعية وتنامي 
أخرى، وانصراف ما ال يقل عن 5٠ ألف شاب إلى االشتغال باألعمال الحربية وشبه الحربية، وخروج 
آالف الشباب الذكور، مؤقتًا على األقل، من »سوق العروض« الزاوجية. ويعني ذلك، من وجهة نظر 
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هيكلة  إعادة  ثم  ومن  الزواجية،  للعروض  الترشح-الترشيح  مجال  هندسة  إعادة  السعيداني،  منير 
كيفيات تركيم الموارد القابلة للتحويل إلى رؤوس أموال، ثم تكوين رأس المال العائلي لدى األجيال 

الشابة، وعلى األخص منهم لدى الفتيات، من جهة، وغير ذوي الموارد، من جهة ثانية.

الخالصة
يتّضح أنَّ المجتمعات المغاربية تمّر بتحّوالت اجتماعية واقتصادية وسياسية لوحظ أثرها البارز في 
الغالب إلى أنماط حديثة ومتمدنة بنسب متفاوتة،  أشكال االنتقال من أنماط تقليدية قروية في 
وانخراط األسرة في سيرورة التغير من ممتدة إلى نووية. ويشكل فك االرتباط مع األسرة الممتدة، 
وتحقيق االستقاللية باالنفصال سكنيًا عن اآلباء، مدخاًل لضمان تحقيق الحميمية الزواجية، وتجنب 
المشاكل بين الزوجة والحماة. كما أفضت التوترات السياسية والحراك االجتماعي إلى تناقص قدرة 
البنية األَسرية على الصمود أمام أوجه التفكك العالئقي، والتقليص من إمكانيات مراكمة الموارد أو 
استثمار الرأس مال والذي من شأنه المساعدة على تنامي فرص الزواج ووضع استراتيجيات االرتباط 

الزواجي. 

وقد أفضت الهجرة باتجاه المدن، والتحّول في أنماط اإلنتاج القائمة على الفالحة، إلى بروز اقتصادات 
غير ُمَهيَكلَة باألوساط الحضرية، غير قادرة أساًسا على امتصاص البطالة وتقليص الفوارق، في سياق 
ارتفاع متزايد لفئة الشباب. وقد أثر ذلك في نزوع هذه الفئة نحو تكوين أسرة واإلقبال على الزواج، 
كما  األسرة.  لحجم  وتقلص  الخصوبة  لمعدل  وانخفاض  الزواج،  لسن  تأخر  من  ذلك  عن  نجم  بما 
أثرت الهجرة في شقها الخارجي، هي األخرى، في جوانب معنية متصلة بالتغيير القيمي واكتساب 

ممارسات جديدة ضمن مجتمعات الهجرة.

وخضعت مؤسسة األسرة في المجتمعات المغاربية لتحّوالت هامة جراء تفعيل اإلصالحات القانونية 
لألحوال الشخصية، بحيث تأثر توزيع األدوار بين الجنسين، وتنامت االتجاهات نحو المساواة، وإعادة 
ترتيب العالقة بين الزوجين على مستوى المسؤوليات واألدوار، وتعزيز مكانة المرأة كعضو فاعل في 
المجال العام. إال أنَّه في الوقت نفسه، ال زالت هناك نسب مهمة من األزواج لم تع بعد مفاهيم 
تحقيق  في  اإلصالحات  هذه  وساهمت  والواجبات.  الحقوق  في  والمساواة  المشتركة،  المسؤولية 
تغيّرات على بعض األنماط التقليدية كتراجع تعّدد الزوجات وزواج األقارب، وإلى حد ما أيًضا، تزويج 
القاصرات، وتشجيع المتزّوجين عرفيًا على اإلقبال على مسطرة ثبوت الزوجية، ودعم قيمة الرضا في 

االختيارات والعالقات الزواجية، وتنمية الوعي بضرورة فضح العنف المنزلي والتصدي لمقترفيه. 

ال زالت البنى االجتماعية التقليدية المؤطرة للزواج، ولو بدرجات متفاوتة من مجتمع آلخر، ضابطة 
المرتبطة  الممارسات  من  عدد  تقنين  الدولة  محاولة  من  بالرغم  واتجاهاته،  ومراحله،  لمساراته، 
تشريعي  قانوني  تدخل  أي  تقاوم  عملية،  معارف  باعتبارها  مستمرة  األعراف  تظل  بحيث  بالزواج، 
يضيق عليها أو يربك ممارسات فاعليها. لذا، نرى أنَّ العقليات واالتجاهات التقليدية ال زالت تقاوم 
التغير الحاصل، وأنَّ التحّوالت البنيوية لم تفض إال إلى نوع من التزامن والتعايش لعدد من البنى 
االجتماعية والممارسات، سواء أكانت تقليدية متعلقة باألعراف والعالقات القرابية، أو حديثة معبرة 
كانت  وإذا  الزواجية.  اختياراته  تحديد  عند  نسبي  ذاتي  استقالل  ذا  فاعاًل  باعتباره  الفرد  بروز  عن 
المجتمعات المغاربية قد سمحت للمرأة بمزاولة للعمل المأجور والحر خارج البيت، فإنَّ ذلك لم 
على  ذلك  ويدل  المنزل.  داخل  البسيطة  االجتماعية  أدوارها  تخليها عن  تقبل  المقابل،  في  يقابله، 
استمرارية هذه البنى الذهنية التقليدية القائمة على مركزية ذكورية، تصل تأثيراتها ألدنى المستويات 

في الممارسات اليومية والعالقة بين الزوجين. 
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من  بعدد  محكومة  هي  وأنَّما  ثنائية،  قرارات  مجرد  ليست  الزواجية،  االستراتيجيات  أنَّ  تبيّن  كما 
المحّددات تزيد أو تنقص من فرص الزواج، إذ إنَّ المحددات النوعية والجيلية، وحتى بين المناطق 
والجهات وغيرها، لها تأثير مباشر في االنخراط في المشاريع الزواجية. ويبقى المجتمع يوفر فرًصا 
أكبر للرجال من النساء في اتخاذ القرارات وبناء استراتيجيات الزواج، واستثمار الموارد ورأس المال 

ضمن دائرة سوق الزواج.

لقد أضحى االختيار الزواجي قائًما على أساس عقالنية مبنية على المعطيات  االقتصادية التي تعرفها 
البلدان المغاربية، وصار اإلقبال على الزواج وتكوين أسرة مشروطًا بموارد مالية مرتفعة. ويزداد األمر 
تعقيًدا في ظرفية اقتصادية واجتماعية متميّزة بارتفاع األسعار، واتساع الفوارق االجتماعية، وتزايد 
الوضع، غير  الزواج والسكن، حيث تصبح األسرة في ظل هذا  البطالة، وزيادة على تكاليف  نسب 
نتيجة لذلك، لممارسات  المجال،  ليفسح  الشباب في تكوين أسرة،  استيعاب طموحات  قادرة على 
خارجة عن إطار الزواج، تظل بدورها محط تقييم ونقد وفق المعايير التقليدية والدينية، باعتبارها 

ممارسات منحرفة عن مقتضيات النظام االجتماعي وقيمه.

مسترسلة  لسيرورة  الزواج  مؤسسة  والليبي  التونسي  بالمجتمعين  لحقت  التي  التحّوالت  أخضعت 
والمعايير  المحّددات  في  تغيير  من  بهما  يرتبط  بما  ذاته،  الوقت  في  والهدم  البناء  عمليات  من 
واالتجاهات، في سياق األوضاع التاريخية العامة والمختلفة التي يعرفها البلدان والمندرجة، مفاهيميًا، 
في خانة التغير االجتماعي. ففي الحالة التونسية، اتضح أنَّ الزواج الخاضع لتأطير النصوص القانونية 
األنماط  هي  وليس  االجتماعي  الضبط  عمليات  من  نمط  سوى  يعد  ال  الزواج،  لعمليات  المنظمة 
الفعلية المتضمنة في الواقع االجتماعي وممارسات فاعليه، وأنَّما النمط المرغوب فيه فقط من قبل 

السلطة السياسية. 

وفي الحالة الليبية التي شهدت مظاهر من التحديث مباشرة مع االستقالل وبعدها، يسجل نوع من 
المقاومة االجتماعية التي تجلت في قيم المحافظة إزاء التغيّر االجتماعي لسياسات النظام السياسي، 

ما يدل على أنَّ الحضور المجتمعي ال زال األقوى في تنظيم الحالة الزواجية في ليبيا المعاصرة. 

وظهر، على مستوى أنماط الزواج ومحدداته الديموغرافية في موريتانيا، ارتفاع متزايد لعدد ربات 
األَسر، نتيجة نسب الطالق المرتفعة بدورها، والتي يعرفها المجتمع بالنظر للقيمة االجتماعية للطالق، 
وجراء عدة عوامل يُعزى الجانب الكبير منها لهجرة الرجال من القرى نحو المدن، وتعّدد الزوجات 
الذي ما زال مستمرًا كظاهرة، خاصة ما بين الجماعات األفرو-موريتانية، مقابل نمط الزواج السرِّي 
تغيب  حيث  الحضرية  األوساط  في  ينتشر  صار  الذي  )البيضان(،  العربية  اإلثنية  للجماعة  بالنسبة 

الرقابة وتتزايد أشكال التجاهل.

واتضح أنَّ المجتمع الموريتاني ال زال يضع المرأة في خانات تقليدية مؤطرة بأعراف محلية وذكورية، 
الكاملة  الصالحية  للذكر  يعطي  اجتماعي  وموروث  تراكم  ضمن  للعنف،  ضحية  المرأة  من  تجعل 
لتعنيف األنثى بمختلف فئاتها. وتبيّن داللة هذا العنف في موريتانيا ممارسة مثمنة ومقبولة اجتماعيًا، 
تختلف حدتها وأنماطها بين الجماعات اإلثنية، وقد تصل لحد الختان ما دون سن السنة والتسمين 
تجهز  ثقافية  بنية  يعكسان  أنَّهما  إال  المرأة،  على  واالجتماعية  النفسية  آثارهما  من  بالرغم  اللذين 
للمرأة كموضوع جنسي،  االجتماعي  التمثل  تعكس  كما  المبكر،  للزواج  األولى  منذ سنواتها  البنت 

وإنجابي، راع لألسرة والمتداداتها القرابية.

من  مجموعة  يلي  فيما  نطرح  العربي،  المغرب  في  الزواج  حالة  عن  عرضه  سبق  ما  على  وبناء 
التوصيات: 

توفير فرص عمل للشباب، ومشاركة المرأة في قوة العمل؛  .١

بناء الوحدات السكنية الشعبية والشبابية للمتزّوجين الجدد وبأسعار مخفضة؛  .٢

ضمان إجازات األمومة وتوفير روضات األطفال في أماكن العمل؛  .٣

تشجيع التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع قصد اإلقبال على الزواج؛   .4

تنظيم عملية الزواج الجماعي للحد من اآلثار السلبية لتأخر سن الزواج؛  .5

متطلبات  تأمين  على  لمساعدتهم  للشباب  ميسرة  قروض  بمنح  يعنى  للزواج  إنشاء صندوق   .6
زواجهم؛ 

العمل على تفعيل الدور العشائري في صك وثيقة االلتزام بالحد من غالء المهور كي ال يكون   .7
ذريعة للشباب في عدم اإلقدام على الزواج؛

إزالة الشروط التعسفية والمغالى فيها عند اكتساب الجنسية بالزواج المختلط، وذلك بعدم   .8
اشتراط أن يتنازل المتجنس عن جنسيته األصلية عند اكتساب جنسية البلد المستقبل بالزواج 

المختلط؛ 

توعية الشباب حول الزواج العرفي من خالل الندوات والمحاضرات واألنشطة الثقافية المختلطة   .٩
ضمانًا لمزيد من الحماية والوقاية ضد اآلثار السالبة المترتبة عن الزواج العرفي؛

تفعيل دور اإلعالم إلعطاء معلومات دقيقة حول ظاهرة الزواج العرفي من الناحية الشرعية   .١٠
واالجتماعية؛

تنظيم حمالت إعالمية قصد التوعية باآلثار السلبية للزواج العرفي والسرِّي، ولزواج األقارب؛  .١١

إجراء دراسات حول معوقات التوافق الزواجي؛  .١٢

إجراء دراسات حول الفارق العمري بين الزوجين وعالقته بالتوافق الزواجي والصحة النفسية   .١٣
للزوجين؛ 

الرفع من مستوى الوعي المجتمعي بمشكلة العنف األَسري عامة، والعنف ضد الزوجة خاصة؛   .١4

تنظيم حملة إعالمية حول المهور وتعّدد الزوجات والزواج المبكر والمدبر.   .١5
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حالة الزواج في دول المشرق العربي
األردن، سوريا، العراق، فلسطين، لبنان

الملخص التنفيذي
السياسية،  العلوم  حقول  بين  ما  والقراءة  بالتحليل  العربي  المشرق  تتناول  التي  األدبيات  تتنّوع 

الواقع  تحليل  أجل  ومن   .)World Bank, 2010( والبينية.  المتعّددة  واالقتصادية،  واالجتماعية، 

القواسم  من  الرغم  على  فإنّه  والتحديات،  العربي  المشرق  في  الزواج  بظاهرة  المحيط  السياقي 

العريضة المشتركة في بنية هذه الدول ومجتمعاتها، من المتوقع أن تتسم كل دولة من هذه الدول 

باختالفات جوهرية تتميز من خاللها عن الدول األخرى، تاريخيًا واجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، 

ال بل تبرز العديد من االختالفات بين المناطق واألقاليم حتى داخل البلد الواحد.

أشارت نتائج التحليل عن الزواج في المشرق العربي إلى تشابك عدة عوامل هيكلية أثرت في بنية 

تلك  في  الدولة  سياسة  ولعبت  الدول.  تلك  في  الزواجية  العمرية  الشرائح  وعلى  وأشكاله،  الزواج 

الدول دوًرا كبيرًا في نشر التعليم العام، وشمولية الخدمات الصحية، وفتح مجاالت العمل للنساء، 

وشكلت كلها عوامل ساهمت في خفض نسبة الخصوبة للنساء، وخفض نسبة التزايد السكاني. وعلى 

الرغم من ذلك، ما زالت نسب الخصوبة وزيادة النمو السكاني في كل من العراق و سوريا واألردن 

وفلسطين تلعب دوًرا كبيرًا في زيادة الشرائح الشابة التي تراوح حجمها بين ٣٠٪ و4٠٪ في تلك 

الدول، بما فيها لبنان. ومن جهة أخرى، لعبت عوامل أخرى لها عالقة بتباطؤ النمو االقتصادي والبطالة 

والفقر وصعوبة الحصول على سكن والنزوح والهجرة دوًرا كبيرًا في تأخر سن الزواج وارتفاع معدالت 

العزوبية في الدول الخمس. وسبّبت عوامل مثل الهجرة والنزوح تراجًعا كبيرًا في كّم ونوع الخدمات 

التعليمية والصحية المقدمة من الدول كما في تراخي قبضتها في إنفاذ القوانين، ما أّدى لتأثيرات 

كبيرة على انتشار أشكال جديدة-قديمة للزواج خاصة في مخيمات الالجئين والنازحين، مثل الزواج 

المبكر والزواج المؤقت أو أشكال زواج أخرى غير مسجلة في السجالت الحكومية.

التي يجب  الهامة  النقاط  البلدان الخمس والمؤثرات عليه إلى بعض  الزواج في  وأشار تحليل بنية 

تسليط الضوء عليها. فربط بنية الزواج وسماته في الدول الخمس، سواء ما تعلق بالزواج المبكر أو 

ر في الزواج أو العزوبية أو غيره بعوامل ثقافية ثابتة كالعادات والتقاليد، والطائفية، واألبوية، ال  التأخُّ

يصمد أمام ما تم استعراضه من وقائع. وبيّن وضع العراق مثاًل أنَّ الزواج بين الطوائف قبل الحرب 

الناتجة عن الحرب أدَّت لصراعات داخلية  على العراق عام ٢٠٠٣ كان هو الشائع، لكن الصراعات 

أثرت في الزواج المختلط. وأشارت البيانات إلى أنَّ الزواج المبكر ال يرتبط دائًما بالعادات والتقاليد 

المجتمعات  األمنية واالجتماعية في  الحماية  بانهدام منظومة  أو ما شابه لكن له عالقة  الشرع  أو 

التي عانت من حروب وصراعات وانهارت فيها خدمات الدولة، وانتشر الفقر، واضطرت األَسر للقيام 

بتوفير سبل الحماية ألفرادها بنفسها. وأشار التحليل أيًضا إلى أّن عالقة للعزوبة بين اإلناث بعدم 

الحرب. وظهر  الزوج في  الزواج خوفًا من فقدان  المجتمعات، والترّدد في  تلك  الذي ضرب  األمان 
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أيًضا أنَّ فئة النساء غير المتزوجات ال يعتبرن أنفسهن »مشكلة« اجتماعية كما يرّوج خطاب بعض 
المجموعات الدينية إذ تكثر النماذج من بين تلك النسوة من حققن نجاًحا ملحوظًا على المستوى 
المهني والتعليمي، وإن كان هذا ال ينفي أنَّ هناك احتياجات خاصة لتلك الشريحة، كما لشريحة 

األرامل التي تتنامى بسرعة كبيرة في تلك المجتمعات. 

أّدت الحروب والنزوح والفقر إلى انتشار كبير للزواج المبكر، وال سيما في العراق وسوريا وفلسطين 
إذ، مع تدهور أوضاع التعليم وقلة المدارس خاصة في الريف ومع حالة الخوف وعدم األمان العام، 
الفتيات في سن ١5-١7،  اللجوء، إلى تزويج  لجأت العديد من األَسر، خاصة في الريف ومخيمات 
الزواج باإلضافة إلى آثاره المجتمعية،  النمط من  وهو ما يؤدي آلثار عميقة على األزواج في هذا 
سواء من ناحية ارتباط هذا الشكل من الزواج مع قلة تعليم الفتى والفتاة، وارتباطه بقلة تعليم األهل 
وبالفقر، فضاًل عن مخاطره الصحية على األم واألطفال. وتفرض الدول الخمس موضع البحث قوانين 
تحّدد السن القانونية للزواج لكن ثغرات قانونية تفتح المجال للنفاذ منها، خاصة فيما يتعلق بتقدير 
الطفل  المتعلقة بحماية حقوق  الدولية  المواثيق  الثغرات مع  الفتاة. وتتعارض هذه  القاضي لسن 

وحقوق المرأة التي وقعت عليها هذه الدول الخمس.

ال يمكن للعمل على الجبهة القانونية أن يكون كافيًا بنفسه، فالكثير من األهالي الراغبين في تزويج 
أوالدهم يلجؤون لطرق متعّددة للتحايل على القانون، مثل تأخير تسجيل الزواج إلى أن تبلغ الفتاة 
السن القانونية، أو اللجوء إلى »عقد السيد« الذي يعطي بعض الشرعية الدينية للزواج ولكنه يكون، 
في الوقت نفسه، مخالًفا للقانون ألنَّه ال يسجل في المحكمة. كما قد يلجأ األهالي أحيانًا إلى تزوير 

شهادات الميالد أو ادعاء فقدانها لتبرير الزواج. 

وتعاني الدول الخمس من ضعف الحركات النسوية التي تضع محاربة الزواج المبكر كأحد أهدافها 
للعمل عليها، وتوجد حمالت متفرقة هنا وهناك )مثل حمالت الدفاع عن حقوق األطفال أو حماية 
حقوق المرأة-الطفلة( تتخذ عادة شكل عرض بعض اإلعالنات في الشوارع العامة أو قد تكون مرتبطة 
بتوفر التمويل من بعض المنظمات الدولية دون أن تأخذ بعًدا مؤسسيًا دائًما يحّدد القضاء على هذا 

الشكل من الزواج كهدف واستمرار العمل عليه حتى يتحقق الهدف. 

أّدت الهجرة والنزوح الناتج عن تأثير الدمار الشامل الذي لحق بكل مناحي الحياة لألفراد واألَسر إلى 
أو  األمان  لفقدان  نتيجة  األساسية  منازلهم  لترك  أفرادها  الضطرار  وتفككها،  من األَسر  العديد  تشتت 
مثل  عامة  وخدمات  وكهرباء،  نظيفة،  شرب  مياه  من  األساسية،  التحتية  البنية  خدمات  من  حرمانهم 
التعليم والصحة والمواصالت. وأّدت موجات الحروب والصراعات في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين 
إلى نزوح وتهجير الماليين. وأّدى هذا الواقع المادي المحيط باألفراد واألَسر إلى هجرة أعداد متزايدة من 
الشباب، سواء بشكل مؤقت أو بشكل دائم، ما أثر في اختالل الهرم السكاني، وخاصة في لبنان. وفّعل 
النزوح والهجرة أشكال التحكم والسيطرة التقليدية على النساء، وأّدى لزيادة معدالت زواج القاصرات. 

أثرت األعداد الكبيرة من المهاجرين والنازحين بشكل كبير في معاناة النساء إضافة إلى هجرة أعداد 
كبيرة من  أعداًدا  فإنَّ  وبالتالي  عاليا،  تعليًما  والمتعلمين  الزواج  الذكور في سن  الشباب  كبيرة من 
ر سن الزواج  الشباب صرفت التفكير عن الزواج أو تأجيله لحين استقرار أوضاع األسرة. وأّدى أيًضا لتأخُّ

لحين تحسن األوضاع. 

وأسرته،  الرجل  أو  الرجل  بيد  زال  ما  الخمس  البلدان  في  الزواج  قرار  أنَّ  إلى  أيًضا  التقرير  أشار 
التقليدي  الزواج  نمط  والنساء  الرجال  يتبناها  التي  القيَم  وتكرس  المبكر.  الزواج  حالة  في  خاصة 
الذي يقوم على تقسيم أدوار نمطية بين الزوج والزوجة بحيث تقوم الزوجة برعاية المنزل واألسرة 
وتتحمل مسؤولية األطفال، بينما يرى الزوج أنَّ دوره خارج المنزل وتوفير سبل الدعم المادي لألسرة. 
ونستخلص من ذلك أنَّ أهم أُسس التوافق الزوجي في البلدان الخمس هو قبول ورضى األهل عن 
ه ويدعمه، بالرغم من النسب العالية لألَسر  الزوجة وليس فقط رضى الزوج. وما يساعد هذا التوجُّ
إلى  الشباب  األزواج  اضطر  ما  األَسر،  من  للعديد  واألمنية  المعيشية  األوضاع  تدهور  هو  النووية، 
االعتماد على األهل أو اللجوء للعيش في كنف األسرة الممتدة. وأشارت المسوحات أيًضا إلى أنَّ من 
أهم عناصر التوافق الزوجي في البلدان الخمس قيَم تتعلق بأهمية األسرة، والتدين، والحفاظ على 
العادات والتقاليد المتوارثة، وطاعة الزوجة، وتفضيل المرأة ربة األسرة على العاملة، وضعف قبول 
مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. ويشيع قبول أنه من حق الزوج تعنيف زوجته أو 
تأديبها في حال تقصيرها في واجباته سواء في العناية به أو باألسرة واألطفال، وقد يعد ذلك مقبواًل 

عند بعض النساء أيًضا.

أثرت األوضاع العامة في البلدان الخمس في أشكال الزواج فقد أدَّت الحروب والصراعات إلى تغيّر 
أشكال الزواج؛ ففي العراق مثاًل، ظهر بقوة زواج المتعة والزواج خارج المحكمة بسبب المّد الديني 
وضعف مستويات المعيشة. وفي لبنان والعراق، تغيّر معنى زواج الخطيفة ليصبح وسيلة يتفق فيها 
الدول  األقارب في  زواج  عام  ويتراجع بشكل  الزواج.  تكاليف  لتخفيض  بالزواج  الراغبين  األهل مع 
ويتراجع  البلد.  هذا  في  واإلثنية  الطائفية  االحتقانات  بسبب  العراق  في  يتزايد  كان  وإن  الخمس، 
تعّدد  فيزداد  الخمس  الدول  بين  األخطر  يعتبر  الذي  العراق  في  لكن  الزوجات،  تعّدد  عام  بشكل 
الزوجات كلما تقدم عمر المرأة ليصل إلى ثالثة أضعاف في الشريحة العمرية 45 سنة وأكثر. هذا 
ر سن الزواج عند اإلناث  وقد اتجهت بعض المنظمات للدعوة والحّض على تعّدد الزوجات لعالج تأخُّ
او لمعالجة زيادة عدد األرامل في المجتمعات التي أصيبت بالحروب والصراعات. هذا وقد رأينا في 
فترة من الفترات بأنَّ الدولة، في العراق، حّضت على إضعاف الزواج المختلط وعادت لتحض على 

زيادته، ما يعني أنَّ الدولة تلعب دوًرا في إضعاف أو تقوية أشكال معيّنة من الزواج.

وبالرغم من قبول نسبة كبيرة من النساء والرجال في البلدان الخمس لمشاركة المرأة العاملة في 
مصروفات األسرة فإنَّ عمل المرأة خارج المنزل لم يعكس نفسه لمزيد من التشارك والمساواة داخل 
المنزل. ويزداد الوضع تعقيًدا في حال كانت الزوجة صغيرة السن، وخاصة في الفئة العمرية ١5-

١٩، حيث يزيد العنف األَسري وحاالت الطالق ضد الزوجات الصغار وهو ما يصعب زواجها من آخر 
دون تنازالت، ويزيد األمر تعقيًدا أن تكون غير متعلمة أو ذات تعليم بسيط، وال تعمل كما هو حال 
الغالبية في هذه الشريحة العمرية. ومن األهمية بمكان عند تناول موضوع العنف داخل األسرة أال 
يقتصر االمر فقط على العنف الممارس على الزوجات، لكن أن يؤخذ بعين االعتبار العنف الممارس 

على األبناء، سواء من قبل األب أو األم والعنف الممارس على بقية أفراد األسرة، وخاصة كبار السن.
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الفصل األول: سياق الزواج 
تأصياًل للتحليل القادم، ينبغي إبراز تحدي البيانات المحدثة والمتسقة في هذه المنطقة إذ توقفت 
العديد من البيانات واإلحصاءات في الحالة السورية على سبيل المثال على فترة ما قبل اندالع الثورة 
الحالة  في  كما  الوطني  المستوى  على  منشورة  شاملة  بيانات  على  الحصول  وصعوبة   ،٢٠١١ عام 
العراقية. أضف إلى ذلك إشكالية عدم اتساق البيانات نتيجة لتعّدد أدوات جمع البيانات على عكس 
لدول  التعاون  مجلس  لدول  اإلحصائي  المركز  لديها  يوجد  إذ  مثاًل  العربي  الخليج  دول  في  الحالة 
الخليج العربية )GCC STAT( الذي يضمن اتساق البيانات المنشورة على المستوى شبه اإلقليمي. 
وسنتناول فيما يلي تحلياًل لمجموعات السياقات الديموغرافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

المؤثرة في الزواج واتجاهاته وأنماطه في دول المشرق العربي.

العراق،  الخمس، وهي  الدول  العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية في  العديد من  ساهمت 
للدولة  الزواج. وكان  تغييرات عميقة في مؤسسة  وسوريا، ولبنان، واألردن، وفلسطين، في إحداث 
الوطنية، ما بعد االستقالل، في كلٍّ من العراق وسوريا ولبنان واألردن، دور كبير في تحديث المجتمع 
عبر التوسع في التعليم، وتقديم خدمات صحية شاملة، وزيادة التحضر والهجرة من الريف للمدن، 
وتطوير وسائل المواصالت، وإدخال وسائل تواصل حديثة )راديو، تلفزيون، انتشار السينما(، وإدخال 
إصالحات قانونية، وهي جميعها عوامل أثرت في مؤسسة الزواج في إطار »تحديثه« ليالئم نموذج 
المتعلمة،  المرأة  الدولة الحديثة. وأدخلت دولة ما بعد االستقالل نموذج »المرأة الجديدة« وهي 
على  المحافظة  أيًضا  لكنها  والمجتمع،  الدولة  تحديث  في  المشاركة  الصغيرة  األسرة  ذات  العاملة، 
 Kandiyoti, 2000;( العادات والتقاليد العربية واإلسالمية والراعية لألسرة كنواة المجتمع العصري
Hatem, 1991(. هذه النظرة عكست نفسها على التردد في إدخال إصالحات جذرية على قوانين 
الزواج والطالق  بقرار  يتعلق  فيما  زالت، عالقات قوى مختلة  التي عكست، وما  الشخصية  األحوال 
وتعّدد الزوجات، أو مفهوم القوامة والطاعة في الزواج. وشجعت دولة ما بعد االستقالل ثقافة مهيمنة 
تدعم أدوار النساء العامة في المجتمع وفي الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية، ما أدى لمساعدة 
النساء واألَسر على نشر دور الحضانة، ووسائل تنظيم األسرة، ونشر األجهزة الكهربائية المساعدة لدور 

النساء في المنزل فسّرعت بالتالي تحّول العديد من األَسر الممتدة إلى أَسر نووية. 

تتفاوت األسباب البنيوية التي أثرت في مؤسسة الزواج في كل بلد على حدة، فبينما نرى أنَّ الخصوبة 
لبنان  اتسم  وفلسطين،  واألردن  وسوريا  العراق  في  ظاهرة  كانت  السكاني  النمو  وزيادة  المرتفعة 

بنسبة خصوبة منخفضة أثرت على هرمه السكاني وتقلصت شريحة الشباب مع مرور الوقت. ولعبت 
والهجرة  والصراعات  الحروب  أما  البلد.  النساء في هذا  ارتفاع نسبة عزوبية  كبيرًا في  الهجرة دوًرا 

فأثرت تأثيرًا كبيرًا على بنية الزواج وأشكاله كما في لبنان والعراق وسوريا وفلسطين. وفي األردن 
زادت الهجرة إليه من الزواج المختلط بين األردنيين والمجموعات المهاجرة إليه، سواء من العراق أو 

سوريا أو مصر أو سوريا كما سيوضح هذا الفصل. 

أثرت نسبة الخصوبة العالية ونسبة النمو السكاني المرتفعة في كل من العراق وسوريا وفلسطين 
واألردن في زيادة عدد السكان بشكل كبير ال يتالءم مع معدالت النمو االقتصادي في تلك البلدان، 

ما أدى ألزمات تتعلق بارتفاع نسبة البطالة، خاصة بين الشباب، وأزمات في السكن، خاصة في سوريا 
ر سن الزواج بين  والعراق، وإلى انتشار الزواج المبكر، خاصة في الريف واألوساط الفقيرة، وإلى تأخُّ

ذوي التعليم المرتفع من الجنسين. 

وفي عراق األربعينيات وانتهاء بعراق التسعينيات من القرن، ساعد دور الدولة على رعاية مشاريع 
التنمية وتسارع عملية التحضر وانتشار التعليم بين جميع فئات الشعب، في انتشار الزواج الخارجي 
)من خارج الطائفة، والعشيرة، والعائلة، واإلثنية( على حساب الزواج الداخلي؛ كما لعبت الدولة دوًرا 
هاًما في إصالح وإنفاذ القوانين، ما أّدى لتغيّر قوانين األحوال الشخصية في نهاية الخمسينيات من 
الزواج المجحفة بحق  القاصرات ووضع حد ألنماط من  التي نصت على منع زواج  الماضي  القرن 
األخيرة.  الخمسة  العقود  بالتراجع خالل  بدأت  التغيّرات  هذه  وتيرة  أنَّ  إال   .)٢٠١١ )رشيد،  المرأة 
األمريكي على  والثانية والعدوان  األولى  الخليج  العراق عامة )حرب  التي شهدتها  للحروب  فنتيجة 
العراق عام ٢٠٠٣(، حدثت تحّوالت بنيوية تجلت بتفكك البنى االجتماعية وتمزق النسيج االجتماعي 
والعائلي، والذوبان في الجماعة أو الطائفة أو العشيرة والتماهي فيها، وتزايد معدالت الفقر وانهيار 
خدمات الدولة خاصة في التعليم والصحة. وترافقت هذه التغييرات مع هيمنة الخطاب الطائفي 
أحياء  في  الطائفي  وبالفرز   ،٢٠٠٣ عام  للعراق  األمريكي  االحتالل  بعد  وخاصة  المذهبي،  والعنف 
المدن بعد فتنة عام ٢٠٠6 الطائفية. ونتج عن هذه التغييرات انحسار الزواج الخارجي وانتهاء بعضه 
بالطالق، وزيادة هائلة في عدد األرامل والمطلقات، وانتشار زواج القاصرات والزواج خارج المحكمة 

كما يشير التقرير عند تناول أشكال الزواج في هذا البلد.

وفي سوريا، أّدت عوامل تتعلق بالزيادة السكانية، خاصة في سنوات السبعينيات والثمانينات، إضافة 
في  السكاني  النمو  معدل  ويعّد  الشباب.  بين  البطالة  نسبة  زيادة  إلى  االقتصادي  النمو  خلل  إلى 
سوريا من المعدالت المرتفعة جًدا في العالم حيث شهدت سوريا تغيّرات واضحة في هذا المعدل 
منذ بداية الستينيات منذ القرن الماضي حيث لم يكن يتجاوز )١.8( خالل الفترة ١٩٢١-١٩6٠٠ في 
حين أخذ هذا المعدل باالرتفاع بعد عام ١٩6٠ وليحافظ على ارتفاعه لنصف قرن من الزمن حيث 
زاد هذا المعدل عن ٣٪ سنويًا للفترة من ١٩6٠ إلى ١٩٩5، ما أّدى إلى تدفقات ديموغرافية غزيرة 
شكلت مخزونًا سكانيًا هائاًل مّد القطر بالعناصر السكانية لفترة طويلة من الزمن )المؤتمر الوطني 
األول للسكان، ٢٠٠١( ولكن أن يواكب ذلك تطّور في الخدمات، وخاصة السكن، ناهيك عن توفر 
فرص العمل. فقد ازداد عدد السكان المقيمين في سوريا طبًقا لنتائج التعدادات السكانية من حوالي 
4,5 مليون نسمة عام ١٩6٠، إلى 6,٣ مليون نسمة عام ١٩7٠، ثم إلى ٩ مليون نسمة عام ١٩8١، 
و١٣,8 مليون نسمة عام ١٩٩4، و١7,٩ مليون نسمة عام ٢٠٠4، ويقّدر عددهم بحوالي ٢٠,4 مليون 
نسمة عام ٢٠٠٩ وإلى ٢٠.6١٩ مليون نسمة عام ٢٠١٠، أي بمقدار 45٠ ألًفا في المتوسط سنويًا بين 
عامي ٢٠٠4-٢٠١٠. وجاءت هذه الزيادات المتسارعة في حجم السكان نتيجة االرتفاع الكبير لمعدل 
الفترة ١٩٩4-٢٠٠4 بعد  المعدل يتباطأ تدريجيًا حيث بلغ ٢,66٪ خالل  النمو السكاني. وبدأ هذا 
أن كان ٣,٢٩٪ خالل الفترة ١٩8١-١٩٩4، إلى أن وصل إلى ٢,٣7٪ خالل الفترة ٢٠٠4-٢٠١٠. وتعتبر 
هذه المعدالت من األعلى في العالم. ومن جهة أخرى بلغ توقع الحياة 7٣,١ سنة للعام ٢٠٠٩ )6,7١ 
وبقي   .)٢:٢٠١١ األَسري،  الصحي  المسح  لإلحصاء،  المركزي  )المكتب  لإلناث(   74,7 مقابل  للذكور 

حجم األسرة كبيرًا فبلغ حجم األسرة المعيشية 5 أفراد )4,7 في الحضر مقابل 5,4 فرًدا في الريف(.
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وكما سبقت اإلشارة، فإنَّ اإلحصاءات الواردة حول سوريا هي نتاج البيانات السكانية المتاحة وفًقا 
للتعدادات الوطنية قبل أحداث ٢٠١١. ومما ال شك فيه أنَّ الحرب الدائرة في سوريا أثرت في الواقع 
الديموغرافي بشكل عام في األراضي السورية، ناهيك عن تأثيرها في مؤسسة الزواج وهو ما سيتم 

تناوله في الفصول الالحقة.

وفي األردن، يبدو أنَّ البطالة، خاصة بين المتعلمين تعليًما عاليًا، سبب رئيس في تأخر سن الزواج في 
هذا البلد. فقد بلغت نسبة البطالة بين المتعلمين تعليًما عاليًا )بكالوريوس وأعلى( 4١,4٪ عام ٢٠١6 
بعد أن كانت ٣4,٣٪ عام ٢٠١٠، حيث تزيد نسبة المتعطلين بين المتعلمين وتقل بين الحاصلين 
على أقل من التعليم الثانوي والتي كانت نسبة البطالة بينهم 46,١٪ عام ٢٠١٠ ووصلت إلى 4,٪4٢ 
عام ٢٠١6. واألخطر من ذلك يكمن في ارتفاع نسبة البطالة بين اإلناث المتعلمات تعليًما عاليًا فقد 
بلغت نسبة البطالة بينهن 64,4٪ عام ٢٠١٠ لتقفز إلى 76,٩٪ عام ٢٠١6 )دائرة اإلحصاءات العامة، 
٢٠١8 أ(. ويعزى تأخر سن الزواج وارتفاع نسبة العزوبية في األردن إلى المبالغة في أسعار المهور، 
والبذخ في مظاهر الزواج، والصرف االستعراضي، وارتفاع نسبة البطالة بين الذكور واإلناث، في ظل 
تفضيل الذكور اختيار زوجة عاملة، وارتفاع أسعار السكن، وتكلفة تأثيث بيت جديد، وارتفاع نسبة 
التعليم وتفضيل الذكور واإلناث الحصول على فرص تعليمية أعلى لتوفير فرص عمل أفضل لهم في 

الحياة )جريدة الغد ٢/٢٠١4/6(. 

أما في لبنان، فإنَّ عوامل مثل الهجرة المستمرة وانخفاض نسبة الخصوبة، وتغيّر تكوين الهرم السكاني 
لتقل شريحة الشباب مقارنة بالشرائح العمرية األخرى، إضافة إلى الحروب المتكّررة، وعدم األمان، 
وتدهور الخدمات العامة، وتدفق أعداد كبيرة من الالجئين السوريين، وتقلص فرص العمل شكلت 
كلها عوامل ساهمت في التأثير في بنية الزواج في لبنان. ويبدو أنَّ الهجرة تلعب دوًرا رئيسيًا في 
التي لديها فرد  الذكور، فقد بلغت نسبة األَسر  لبنان خاصة بين  الشباب في  تقليص حجم شريحة 
أو أكثر مهاجر منذ عام ٢٠٠4، 6,٣٪ من إجمالي األَسر في لبنان. وضمت حوالي 76,٣٪ من األفراد 
المهاجرين منذ عام ٢٠٠4 رجااًل مقابل ٢٣,7٪ للنساء. وكان عمر أغلبية المهاجرين دون ٣5 سنة عند 
هجرتهم وشكلت نسبتهم 77,4٪ من مجموع المهاجرين. كما أنَّ غالبية المهاجرين هم من حملة 
الشهادات الجامعية وشكلت نسبتهم 44,4٪. وقد كان البحث عن عمل هو السبب الرئيسي الذي دفع 
األفراد إلى الهجرة للخارج بنسبة 65,٩٪ )إدارة اإلحصاء المركزي واليونيسيف، ١١: ٢٠٠٩(. وللهجرة 
تاريخ طويل في لبنان، ويقّدر عدد من يهاجر سنويًا بـ ٣٠٠٠ لبناني ويزداد العدد وقت األزمات: فبين 
عامي ١٩6٠ و١٩7٠، زاد عدد المهاجرين ليبلغ ٩ آالف سنويًا بسبب حرب ١٩67 وما تبعها. وبين عام 
١٩7٠ و١٩75، زاد العدد ليبلغ ١٠ آالف سنويًا بسبب التوترات التي سبقت الحرب األهلية في لبنان 
عام ١٩75. ويتكرر األمر أثناء الحرب األهلية )١٩75-١٩8٩( أو بعد الحرب على لبنان عام ٢٠٠6 كما 

يوضح الجدول التالي. 

الجدول رقم ١ عدد المهاجرين باأللف من لبنان خالل الفترة ١975-20١١

المجموع٢٠٠8-١٩٩٢٢٠١١-١٩85١٩٩١٢٠٠7-١٩78١٩٩٠-١٩75١٩84-١٩77السنة

٢7٢,5١٠٢٣٣,٩٠6٣85,٠٠٠١٠,٠٠٠466,٠١٩٢٠٠.٠٠٠١,567,4٣5عدد المهاجرين

المصدر: المركز اللبناني للمعلومات، 20١3

أما في فلسطين فتؤثر عوامل مثل الخصوبة المرتفعة والكثافة السكانية العالية )خاصة في قطاع 
غزة(، وارتفاع معدل البطالة إضافة إلى العنف واالحتالل والهجرة، إلى التأثير في بنية الزواج. وتبلغ 
نسبة البطالة العامة ٢6,٩٪ لترتفع بين اإلناث إلى 44,7٪ بواقع ٢٩,8٪ في الضفة الغربية و٢,٪65 
بين إناث قطاع غزة )إحصاءات العمل، ٢٠١6(. هذا وتزيد نسبة البطالة خاصة للنساء مع ارتفاع 
المستوى التعليمي حيث بلغ معــدل البطالــة بــين النســاء اللواتــي أنهين ١٣ سنة دراسية وأكثر 
إلى 48٪ مقارنة بـ١8,6٪ للرجال في الفئة نفسها )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ٢٠١6، ج: 
5١(. إضافة إلى ذلك، فإنَّ الكثافة السكانية في فلسطين مرتفعة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل 
خاص، ويعود ذلك لتركز حوالي ١,88 مليون شخص في مساحة ال تتجاوز ٣65 كم٢ معظمهم من 
إلى  باإلضافة   ،١٩48 عام  احتلت  التي  وبلداتهم  قراهم  من  هجروا  الذين  الفلسطينيين  الالجئين 
بلغت  إذ  فلسطين،  في  المقيم  الفلسطيني  المجتمع  بها  يتسم  التي  المرتفعة  الطبيعية  الزيادة 
المقدرة لعام ٢٠١6 نحو 8٠٠ فرًدا/كم٢ في فلسطين، بواقع 5١٩ فرد/كم٢ في  السكانية  الكثافة 
الضفة الغربية مقابل 5,١54 فرًدا/كم٢ في قطاع غزة )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ٢٠١6، 

ب: ١٣(.

يشير استعراض الهيكل العمري للسكان والزواج في الدول الخمس لبعض العوامل الهيكلية المتعلقة 
بعمر الفئات العمرية المختلفة في كل بلد وتأثيرها في الزواج، وخاصة فيما يتعلق بالزيادة السكانية، 

ونسبة الخصوبة، وتزايد أو تناقص نسب الفئات العمرية المختلفة. 

١.١ الهيكل العمري للسكان والزواج في الدول الخمس

تشير اإلحصاءات من الدول الخمس إلى وجود تفاوت في الهرم السكاني من بلد آلخر، سواء في 
حجم الشرائح السكانية المكونة لهذا الهرم أو في مواصفاتهم أو في نسبة النوع١. فبينما نجد أنَّ الهرم 
السكاني في العراق يتسم بنسبة عالية لألطفال وأنَّ أكثر من ثلثي السكان دون سن ٣٠ سنة، نرى أنَّ 
الهرم السكاني في لبنان يتسم بتناقص عدد األطفال في الفئة العمرية صفر-4 و5-٩، ما يشير لتناقص 
شريحة الشباب وتزايد شريحة متقدمي العمر؛ كما يوجد اختالفات بين البلدان في حجم الشريحة 
السكانية في عمر ٢٠-4٩ من بلد آلخر. ويشير الجدول أدناه إلى حجم ونسب الشرائح السكانية 
المختلفة في البلدان الخمس ليشكل شريحة السكان بين عمر ٢٠-4٩ في األردن 4٣١٣74٠ بنسبة 
44,١٪ عام ٢٠١6؛ وفي سوريا يشكلون 8٣86٠56 وما نسبته ٣٩,٢٠٪ من السكان عام ٢٠١٠؛ وفي 

. ويقصد به توزيع السكان بحسب الجنس ذكوًرا وإناثًا، ويعبر عن هذا التركيب بالصيغة التالية: نسبة النوع= عدد   ١
الذكور×١٠٠ ÷ عدد اإلناث. إنَّ اختالل النسبة النوع تؤثر في نسبة الزواج في المجتمع، فإذا كانت نسبة الذكور أكبر 
من نسبة اإلناث وخاصة في سن الزواج يؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة الذكور المتزوجين في حين إذا قلت نسبة 
الذكور عن نسبة اإلناث أدى ذلك إلى عزوبية نسبة معيّنة من اإلناث في المجتمع. يؤثر اختالل نسبة النوع في نسبة 
الزواج في المجتمع، ويؤثر في معدالت الخصوبة فيه. كما يؤثر اختالل نسبة النوع في معدل الوفيات في المجتمع، 
وذلك ألن المرأة تعيش بالمتوسط أكثر من الرجل وهذا يعني أنَّ وفيات اإلناث أقل منها لدى الرجال في األعمار 
المختلفة. كما أنَّ اختالل نسبة النوع يؤثر في التركيب االقتصادي للمجتمع، فزيادة نسبة الذكور، وخاصة في سن 
القدرة على العمل، يعني زيادة قوته العاملة الخاصة إذا علمنا أنَّ الذكور أكثر نشاطًا اقتصاديًا من اإلناث في المنطقة 

العربية )سليمان، ٢٠١١: ١٠٠(.
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لبنان، يُشكِّل الشباب ما نسبته من 4٣,6٪ من السكان عام ٢٠٠7؛ وفي فلسطين، يشكلون ١٩٠8٣65 

وما نسبته ٣٩,6٢٪ من السكان عام ٢٠١6. أما في العراق إذ ال تتوفَّر بيانات تفصيلية عن الفئات 

بلغ عدد  فتيًا، حيث  لعقود طويلة  العراق ظل  أنَّ  إلى  للعراق  السكانية  الخصائص  تشير  العمرية، 

السكان في الفئة العمرية ١5-٢٩ سنة 8,7 مليون شاب وشابة في عام ٢٠١١ بواقع ٢8٪ تقريبًا من 

إجمالي السكان نصفهم من النساء )٢6,٩٪ إناث و٢7,٩٪ ذكور(. بلغت نسبة النساء في سن اإلنجاب 

4٩,8٪ من مجموع السكان من اإلناث عام ٢٠٠٩. أما نسبة السكان في سن العمل )١5-64( سنة 

أما  السكانية، ٢٠١١(.  للسياسات  الوطنية  )اللجنة  عام ٢٠٠٩  السكان في  فتمثل 57٪ من مجموع 

في لبنان في ٢٠١5، فيقدر عدد السكان بـ5 مليون، وتتسم نسبة الشباب في الفئة العمرية ١5-٢٩ 

بأنّها متدنية مقارنة ببقية الدول حيث تبلغ لإلناث والذكور مًعا ٢7,6 بنسبة ٢8,٩٪ للذكور من عدد 

السكان الكلي ونسبة ٢6,4٪ لإلناث، ويبلغ عددهم الفعلي بواقع 5٣5,776 ذكور و5٠١,56١ لإلناث 

العدد  تراجع طفيف في  أي  بـ١,٠44,١45 عام ٢٠٠4  الجنسين ١,٠٣7,٣٣ عام ٢٠٠7 مقارنة  ولكال 

الكلي. ويعود ذلك إلى تراجع نسبة الخصوبة وتراجع عدد األطفال إذ تزيد النسب بعد ذلك كلما 

ارتفع العمر )إدارة اإلحصاء المركزي واليونيسيف، ٢٠٠٩: ٢6-٢8(.

يشير الجدول رقم ٢ إلى أنَّ األردن وسوريا ولبنان وفلسطين هي مجتمعات شابة إذ تشكل شريحة 

الشباب حوالي 4٠٪ من السكان وهم المقبلون على الزواج وفي سن العمل، ما يشكل ثروة بشرية 

هامة لو أحسن توظيفها، مع األخذ في االعتبار القيد المفروض على المؤلفين فيما يتصل بعدم توافر 

بيانات متسقة ومحدثة متاحة في الدول الخمس موضع التقرير في فترة زمنية واحدة.

الجدول رقم 2 الفئات العمرية حسب الجنس )األردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين (

سوريا ٢٠١٠األردن ٢٠١6

١٣,١٠٪١٠5,٣٣٢8٠٢48٣٪١١,48٪5,5٩١١٢477٠٪5,8٩5477٩٠٪576٩8٠صفر - 4

٪١٠5,٠٠

٩ -5 6١47١٠٪6,٢758745٠٪6,٠٠١٢٠٢١6١٢,٢٪٠7٪١٠4,64٢674١٢5٪١٢,5٠

١٠- ١١ 5٣44٢٠٪5,455٠4٢١٠٪5,١5١٠٣86١٠٪٣٠,6١٠٪٠5,٩٩٢46٠١٩5٪١١,5٠

١ - ١٩55١٢46٠٪5,٢٣46١84٠٪4,7١٩74٩,٩٪٣٠٠4٪١١٠,٩6٢٣١٠444٪١٠,8٠

٢4 - ٢٠5٣٣66٠٪5,454٣874٠٪4,48٩7٢4١٢١٪٩,٩٢٪٠٠,6٣٢٠١٠٩4٩٪٢,4٠

٢ - ٢٩547٢7٠٠٪4,8٢٣8٣٪١١١٠,8٩85٣8١٠٪8,7١٢٪١4,٠٣١754٢٢6٪8,٢٠

٣4 - ٣٠4٠7٠١٠٪4,١5٣47٣٪٩١٠,55754٩٢٠٪7,7١١٪٠6,٩٩١٣٩٠545٪6,5٠

٣ - ٣٩5٣6٢56٣٪٠,7٠٣٠68٣,١٣٪٢٠66٩٣8٠٪6,8١١٪٣8,١7١٢4٠7٩4٪5,8٠

44 - 4٠٣١٢84٣,١٩٢٪٠6٣76٢٪٠,6٩5766٠٠٪5,88٪١١8,6١١١١٢4٣6٪5,٢٠

4٩ - 45٢658٢٪٠٠,7١٢٢٠8٢,٢٪٣٠54866٣٠٪4,٩7٪١٢٠,٣6877١١٣٪4,١٠

54 - 5٠١٩٢4١,٩٪٣٠6١67١8١٪٠,7١٣5٩6٣٪١٠,67٪١١5,١٠8١٢٩٣4٪٣,8٠

5٩ - 55١,٣٪١٣٠٩٢٠4١٢٠6١,٢٣٢٪٢٠5١54٣٪٠,57٪١٠8,545776٢٪١١,7٠

64 - 6٠8867٠,٩٠٪٠8٣٠8٠٪٠,85١7١75١٪٠,75٪١٠6,7٣4٢,٣٠٪٩٢٠٣٩

+65١8٢84١٪٠,87١7866١٪٠,8٢٣6١5٣٪٠٠,6١٠٢,٣٪٩4877١١٣٪4,١٠

١٠٠,٠٠٪١١٢,54٢١٣٩٣٠٠٠٪١٠٠,٠٠٪47,٠5٩7٩8٠٠٠٪5٢,٩546١٠٠٠٠٪5١88٠٠المجموع

فلسطين ٢٠١6لبنان ٢٠٠7

إناثذكور

إناث 

وذكور 

مًعا

نسبة 

الجنس
إناث وذكور مًعاإناثذكور

نسبة 

الجنس

٪٣,6٣,٣١٪٣٪6,٩4٪١٠٩,64٣67١4١٪٢5,٠٠٣5٠5٩5٪١4,8٠7١8٠8١٪٩4,١٠٪٩١,7٢

٪4,٢7٪4,٠5٪8,١٠٪٣٢5,4٢٣١٠847٪١٢,7٠٢٩848١٢٪٠,6٠6٠٩5١٢٪٠٣,65٪١٠4,١4

٪4,88٪4,5٩٪٣,4١٠٪٢7,7٣٢86٣7١١٪١,7٠٢747١١٪٩١,6٠55٩١44٪١١,6١٠٪١4,٢١

٪5,٢١٪4,46٪٩,67٪١١6,٩١٢7١685٪١١,١٠٢6٠578٪١١,٠٠5١٠٪١١,٠١٪٣٠٣٢٢4,٢6

٪5,٠٩٪4,6٩٪٩,78٪١٠8,6٠٢5٢١٠4٪١٠,٣٠٢4١6٢6٪١٠,٢٠4٩5٠٣5٪١٠,٢8٪١٠4,٣4

٪٣,٩5٪4,١٩٪8,١4٪٩4,١١٢١٠4٩5٪8,6٠٢٠٣7٢4٪8,6٠4١4٣٣4٪8,6١٠٣,٣٢٪٠

٪٣,5٣٪١,85٪7,٣6٪٩١,٣١١6٣٩٩٠٪6,7٠١56٣47٪6,6٠٣٢٠46٣٪6,65٪١٠4,8٩

٪٢,٩7٪٣,66٪6,64٪8١,٢٠١٣46١٩٪5,5٠١٣٠٢8٩٪5,5٠٢657٩٩٪5,5١٠٣,٣٢٪٢

٪٢,7٣٪٢,47٪6,٢٠٪78,4١١١٢5٩٠٪4,6٠١١١٣٣8٪4,7٠٢٢467٣٪4,66٪١٠١,١٣

٪٢,54٪٣,٠١٪5,55٪84,48٩5457٪٣,٩٠٩٢٣87٪٣,٩٠١88٠6١٠٣,٣٢٪٣,٩٠٪١

٪٢,٢4٪٢,55٪4,7٩٪87,777٣4٢8٪٣,٣٠758٠4٪٣,٢٠١5566٩٪٣,٢٣٪١6,87

٪١,78٪٣٪٢,٠٣,8١٪87,7١6٢٪١١٩٠,5٠54484٪٢,٣٠١١6766٪٢,4١١٢,٣١٪٢

٪١,75٪١,٩8٪٣,7٣٪88,٣٩٣٩١6١٪٢,6٠4٠٢7١٪١,7٠785١٪١١,6٩٪٣7,٢5

٪4,85٪4,7٩٪٩,64٪١٠١,٣76٢٪١١٩٠,5٠7١٠67٪٣,٣٠١4٠١4٢,٩١٪٢٪86,١٠

٪4٩,4٢٪5٠,58٪٩٪١٠٠,٠٠7,7٠٢4476١6٪١٠٠,٠٠٢٣68887٪١٠٠,٠٠48١65١٠٣,٣٢٪١٠٠,٠٠٪٠٣

المصدر: اسُتخرَِجت بيانات المملكة األردنية الهاشمية من دائرة اإلحصاءات العامة، 20١8 ج؛ واسُتخرَِجت بيانات سوريا 

من النسب المئوية للسياسة السكانية لعام 20١١؛ واحتسبت األرقام تقريًبا على اعتبار أّن مجمل سكان سوريا عام 20١0 

بلغ 2١,393,000 تقريًبا؛ واسُتخرَِجت بيانات لبنان من إدارة اإلحصاء المركزي، 2007: 35؛ وبيانات فلسطين من الجهاز 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 20١6 ج: ١8؛ 

ووفًقا لبيانات العراق من اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، ٢٠١١، قّدر عدد سكان العراق في عام 
٢٠٠٩ بحوالي ٣١.٩ مليون نسمة من بينهم ١6.١ مليون ذكر والباقي ١5.8 مليون أنثى. بلغت نسبة 
النوع ١٠١ ذكرًا لكل ١٠٠ أنثى، وتكاد هذه النسبة تقترب من متوسط نسبة النوع في معظم البلدان 
العربية. وتعّد نسبة النوع دلياًل على التوازن الديموغرافي، تتفاوت نسبة النوع، شأنها شأن الخصائص 
السكانية األخرى، من فترة ألخرى ومن محافظة ألخرى تبًعا لعوامل الهجرة الداخلية والخارجية، حيث 
بلغت نسبة النوع في تعداد عام ١٩٩7 حوالي ٩٩.4 ذكرًا لكل ١٠٠ أنثى ربما بسبب الظروف التي 
مّر بها العراق من حروب وحصار اقتصادي أّدت الرتفاع معدل الوفيات بين الذكور، ودفعت بزيادة 
هجرة الذكور، بشكل خاص، إلى الخارج، مما أدى إلى اختالل التوازن النوعي للسكان على هذا النحو 

)اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، ٢٠١١(.

تشير الخصائص السكانية للعراق أيًضا أنَّ سكان العراق ظل عقوًدا طويلة فتيًا، فبلغ عدد السكان 
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في الفئة العمرية ١5-٢٩ سنة 8.7 مليون شاب وشابة في عام ٢٠١١ بواقع ٢8٪ تقريبًا من إجمالي 
السكان نصفهم من النساء )٢6.٩٪ إناث و٢7.٩٪ ذكور(. 

توجد حاليًا في العراق نسبة عالية من األطفال والمراهقين والشباب بين السكان، كما أنَّ أكثر من 
ثلثي )68.8٪( سكان العراق هم اليوم دون سن الثالثين من عمرهم. وشهد التركيب العمري للسكان 
تغيرًا في العقود الثالثة األخيرة، ومن أهم مالمح هذا التغير تراجع نسبة األطفال )األفراد دون سن 
١5 سنة( بمقدار خمس نقاط مئوية بين عامي ١٩77-١٩٩7، وبمقدار عشر نقاط مئوية بين عامي 
١٩77-٢٠٠7 لصالح تزايد نسبة السكان في سن العمل ١5-64 سنة. ورغم ذلك، يشير اتساع قاعدة 
الهرم السكاني المبيّن في الشكل )١( إلى أنَّ حوالي اثنين من كل خمسة أشخاص )٣٩.8٪( من سكان 
العراق هم من األطفال دون سن الخامسة عشرة. ويشكل األطفال بعمر أقل من 5 سنوات حوالي 
١4.6٪ من مجموع السكان وهي أعلى من نسبة األطفال بعمر 5-٩ سنوات. بلغت نسبة النساء في 
سن اإلنجاب 4٩.8٪ من مجموع السكان اإلناث عام ٢٠٠٩. أما نسبة السكان في سن العمل أي ١5-

64 سنة فتمثل 57٪ من مجموع السكان في عام ٢٠٠٩.

وتبلغ نسبة السكان في عمر 65+ نسبة ٣.٣٪ )مرجع سابق،١6(. كما تبلغ نسبة النمو السكاني في 
العراق ٣٪ سنويًا وتتراوح هذه النسبة بين المناطق المختلفة؛ فبينما تصل نسبة أدنى نمو سكاني 
في السليمانية إلى ١.١٪ فإنَها تبلغ في داهوك 7.٣٪، وفي كركوك وكربالء 4.5٪ )مرجع سابق،١٩(، ما 
قد يشير إلى اختالفات كبيرة في نسبة الخصوبة وحجم األَسر والثقافة المجتمعية من منطقة ألخرى. 

بلغ معدل الخصوبة الكلي في العراق 5.7 مولوًدا لكل امرأة في عام ١٩٩7، وانخفض هذا المعدل إلى 
4.٣ في عام ٢٠٠6 ليصل إلى 4.١ عام ٢٠١5 )وزارة التخطيط وبيت الحكمة، ٢٠١4(. ويختلف المعدل 
من مجموعة عمرية ألخرى ومن منطقة ألخرى ومن مجموعة نساء ألخرى، ففي عام ٢٠٠6،كان أكبر 
بينما كان  امرأة،  لكل ١٠٠٠  العمرية ٢5-٢٩ هو ٢٢١ مولوًدا  بالفئة  للنساء  معدل خصوبة عمرية 
أقل معدل خصوبة عمرية للنساء بالفئة العمرية 45-4٩ هو ٩ مولوًدا لكل ١٠٠٠ امرأة، وأقل نسبة 
خصوبة كانت للفئة العمرية ١5-١٩ حيث بلغت 68 مولود لكل ١٠٠٠ امرأة )مرجع سابق،٢١(. لكن 
الحضر  الريف أعلى من  الحالي في  الكلية  الخصوبة  الخصوبة، فمستوى  تباينات محلية في  توجد 
بواقع 5.١ مقابل 4.٠. وللخصوبة عالقة عكسية مع التعليم، حيث ينخفض معدلها من 4.8 بين النساء 
اللواتي حصلن على  بين   ٣.5 إلى  االبتدائية فقط  الشهادة  اللواتي حصلن على  أو  المتعلمات  غير 
الشهادة المتوسطة على األقل )الجهاز المركزي وهيئة إحصاء إقليم كردستان، ٢٠٠7: ١٠-١١(. ويشير 
الهرم السكاني للعراق إلى وجود نسبة تآكل للفئة العمرية 45-4٩ من الذكور بسبب الحروب التي 
خاضها العراق ابتداء من عام ١٩8١ وكان وقودها الشباب في ذلك الوقت، وبالتالي سجلت زيادة في 

الفئة العمرية 65+ من اإلناث مقارنة بالذكور وقد يكون سبب ذلك زيادة فئة األرامل في العراق. 

وبلغ عدد السكان في سوريا ٢٠.6١٩ مليون نسمة عام ٢٠١٠. ويتسم التطور الديموغرافي في سوريا 
باالستمرار في تقلص الحجم النسبي للفئات الطفلية إلى أقّل من ٣٠٪ من السكان، وتنامي حجم 
السكان داخل القوة البشرية إلى حوالي ثلثي السكان، وتقلص الفارق النسبي بين الفئات العمرية 
المتتالية بحيث تتدرج الفئات العمرية الثالث األولى من قاعدة مضلّع األعمار ٠-١4 ضمن حدوٍد 
وسطيٍة ال تزيد عن الـ ١٪ من السكان لكل فئٍة. وتتدرج الفئات العمرية التالية ١5-64 سنًة ضمن 

حدوٍد وسطيٍة تتراوح ما بين 4٪ و8٪، وال تقل في المتوسط عن 6.7٪ وهو التعبير الكمي عما تطلق 
 ٪٣٠.١ إلى   ١-٢٩5 العمرية  الفئة  في  السكان  نسبة  ووصلت  الديموغرافية.١  النافذة  انفتاح  عليه 
يتقاسمها تقريبًا كال من النساء والذكور بواقع ٢٩.٩ من الذكور و٣٠.4 من اإلناث. وفي عام ٢٠١٠، 
بلغت النسبة ٢8.4٪ بنسبة ذكور ٢8.6٪ ونسبة اإلناث ٢8.١٪ )المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء 
– نتائج تعداد ٢٠٠4، المكتب المركزي لإلحصاء- المجموعة اإلحصائية لعام ٢٠١٠(. وتشهد سوريا 
ارتفاًعا ملحوظًا في متوسط العمر عند الزواج ألول مرة، فقد كان السن لإلناث من حوالي ٢١ سنة 
عام ١٩8١ ما يقارب ٢٣.١ سنة عام ٢٠٠4 وإلى ٢7.١سنة عام ٢٠٠٩، وبين الذكور من حوالي ٢6 سنة 

إلى ٢٩.4 سنة وذلك خالل الفترة نفسها )الهيئة السوريا لشؤون األسرة، ٢٠١١: 5٠(.

في األردن، بلغ عدد السكان 7.5 مليون، ونسبة الحضر 8٣.4٪، وعدد من هم تحت سن الخامسة ١.٠ 
مليون، ومن هم في سن ١5-64 ما يساوي 4.7 مليون، ومن هم في سن 65+ ما يساوي ٠.٣، والعمر 
الوسيط ٢4، ونسبة إعالة من هم في سن ٠-١4 ما يساوي 5٣.٠، وتبلغ نسبة إعالة من هم 65+ ما 
يساوي 5.8، ونسبة الخصوبة ٣.٣ )٢٠١٠-٢٠١5( بعد ان كانت ٣.٩ )بين ٢٠٠٠-٢٠٠5( (تقرير التنمية 

البشرية ٢٠١5، جدول 8: ٢٣5(. 

وفي األردن، تصل نسبة السكان في الفئة العمرية ١5-٢٩ إلى ٢٩.٣٪ للذكور بواقع ١.558.٣5٠ وإلى 
٢7.8٪ لإلناث بواقع ١.٣١5.٠5٠، بمجموع ٢.87٣.4٠٠ لكال الجنسين )عدد السكان المقّدر، ٢٠١7(. 

ر  وبالرغم من أنَّ الجداول أدناه تشير لفجوات نوع اجتماعي تصب كلها في صالح اإلناث إال أنَّ تأخُّ
سن الزواج وارتفاع نسبة العزوبية بين النساء في ارتفاع مستمر. وقد يُعزى هذا األمر هنا إلى أسباب 
اقتصادية أكثر منها سكانية، مثل البطالة والفقر المصاحبين لسياسات الخصخصة المتنامية في هذا 

البلد كما أشير سابًقا. 

وتظهر البيانات تزايد نسب النساء اللواتي لم يتزوجن في كل الفئات العمرية تقريبًا وتشير إلى أنَّ 
نسبة النساء في الشريحة العمرية ٣٠-٣4 التي تعتبر سن متأخرة للزواج في االطار العربي قد تضاعفت 
تقريبًا من ١٠.٩٪ عام ١٩٩٠ إلى ١8.١٪ عام ٢٠٠٩ )دائرة اإلحصاءات العامة، ٢٠١5: 8؛ ٢٢(. في الريف، 

يؤثر النمو السكاني بشكل إيجابي في النمو االقتصادي بل ويكون عاماًل مسببًا له حين ترافق النمو السكاني تغييرات   ١
نوعية في التركيب العمري للسكان ويكون تأثيره سلبيًا في النمو االقتصادي عندما تكون التركيبة العمرية فتية جًدا، 
أو تقل نسبة السكان النشيطين اقتصاديًا عن نصف السكان. ويعّد مؤشر العمر الوسيط من المؤشرات التي تدلل على 
تغيّر التركيب العمري للسكان، فهو يقيس العمر الذي ينقسم عنده السكان بشكل متساٍو إلى مجموعتين عمريتين، 
األولى أصغر من العمر الوسيط والثانية أكبر منه. ويعد المجتمع السكاني الذي يتمتع بعمر وسيط أقل من ٢٠ سنة 
مجتمًعا يافًعا؛ وإذا كان العمر الوسيط بين ٢٠ و٢٩، يعتبر المجتمع ذا عمر متوسط؛ وإذا بلغ ٣٠ سنة أو أكثر، اعتبر 
مجتمًعا كهاًل. وتنشأ ديناميكية تغيير التركيبة السكانية من بداية انخفاض معدالت الخصوبة إذ إنَّ انخفاض الخصوبة 
يحّول المجتمع الذي غالبيته من األطفال وصغار السن المعالين، إلى مجتمع يشكل فيه السكان في سن العمل ١5-

64 نسبة أكبر، وبمعنى آخر أنَّ معدل نمو السكان في هذه الفئة من السكان النشطين اقتصاديًا سيكون أعلى من 
نمو السكان في الفئات المعالة وهي فئة صغار السن )أقل من ١5 سنة( وفئة كبار السن )65 سنة فأكثر(، وهذا ما 
يعرف بالنافذة الديموغرافية. ويدخل المجتمع إلى هذه المنطقة بعد أن يبلغ حجم السكان في سن العمل الذروة 
في الحجم مقابل أدنى حجم للسكان المعالين )األطفال والمسنين(، وهذه المرحلة تدوم فترة معينة تم تحديدها 

بجيل بعدها يختل التوازن بين فئات السكان النشطين وبين السكان المعالين. 
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تعتبر المرأة الريفية »عانًسا« متى بلغت سن العشرين. أما في المدن، فإنَّ المرأة التي بلغت الثالثين 
تُعتبر »عانًسا«. وتشير  التعليمي عاليًا، فال  امرأة عاملة وكان مستواها  اذا كانت  من عمرها، وخاصة 
غير  من  المتعطالت  نسبة  أنَّ  إلى  الزواجية  الحالة  مع  االقتصادي  النشاط  بحالة  المتعلقة  البيانات 
المتزوجات تبلغ ٣4.٠٪ مقابل ٢٢.٣٪ للمتعطلين الذكور، أي بفجوة نوع ١١.7- وتقريبًا خمسة أضعاف 

نسبة المتعطالت من المتزوجات. 

وفي لبنان، يصل عدد السكان )من غير المقيمين الفلسطينيين( إلى ٣75٩١٣6 عام ٢٠٠7 مقارنة 
الديموغرافي في  )الواقع  بزيادة سكانية طفيفة جًدا بلغت ٠.١١٪  بعدد ٣755٠٣4 عام ٢٠٠4 أي 
لبنان، ٢٠٠7(. وفي عام ٢٠١5،يقّدر عدد السكان بـ5 مليون، وتقّدر نسبة سكان الحضر بـ87.6٪ ويبلغ 
من هم دون سن 5 سنوات ٠.٣٪ويصل عدد من هم بين ١5 و64 عاًما ٣.5 مليون، ومن هم في عمر 
65 وأكثر ٠.4٪ والعمر الوسيط ٣٠.7. وتبلغ نسبة الخصوبة ١.5٪ في الفترة ٢٠١٠-٢٠١5 وكانت ٢٪ 
في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠5. وتبلغ نسبة إعالة من هم في سن 65 وأكثر في لبنان ككل 5.6٪ بينما تبلغ 
في بيروت ١٢.٣٪ كأعلى نسبة وتنخفض إلى 4.٢٪ في قضائي بعلبك والهرمل، بينما تصل نسبة إعالة 

من هم في سن ٠- ١4 إلى ٢7.١٪ لعام ٢٠١5 )إدارة اإلحصاء المركزي واليونيسيف، ٢٠٠٩: ٢6(.

تبلغ نسبة الشباب في الفئة العمرية ١5-٢٩ متدنية مقارنة ببقية الدول حيث تبلغ لإلناث والذكور 
مًعا ٢7.6٪، بنسبة ٢8.٩٪ للذكور من عدد السكان الكلي ونسبة ٢6.4٪ لإلناث، ويبلغ عددهم الفعلي 
5٣5.776 للذكور و5٠١.56١ لإلناث ووصل عدد الجنسين ١.٠٣7.٣٣ عام ٢٠٠7 مقارنة ب ١45.١.٠44 

عام ٢٠٠4 أي بتراجع طفيف في العدد الكلي )مرجع سابق، ٢8(. 

يشهد لبنان تحوالت اجتماعية واقتصادية وديموغرافية، ومن أبرزها الحروب، وهجرة الشباب إلى 
ر سن الزواج وارتفاع نسب العزوبية في العديد من الفئات العمرية الشابة، لدى الذكور  الخارج، وتأخُّ
واإلناث على السواء. كما تميل األَسر نحو االكتفاء بعدد أقل من األبناء، بالمقارنة عما كان عليه األمر 
قديًما. وقد انعكست كل هذه الوقائع والتحّوالت عام ٢٠٠7 في لبنان على بنية هرم األعمار الذي 

بات يتسم بسمات أساسية هي: 

تراجلع نسلبة األطفلال ملن الفئلة العمرية 0-4 سلنوات المقلّدرة بلل6.9٪ والفئلة العمرية 9-5  •
سلنوات المقلّدرة بلل8.3٪، عن نسلبة األطفال فلي الفئات العمريلة الالحقة لهملا وتحديًدا فئة 
العملر ١0-١4 المقلّدرة بلل9.4٪ وفئلة ١5-١9 سلنة المقّدرة بلل9.7٪ نتيجة انخفلاض الخصوبة 

فلي لبنلان إجملااًل في السلنوات العشلر األخيرة. 

وجلود فلوارق ملحوظلة بيلن علدد الذكلور فلي الفئلة العمريلة 20-24 سلنة ملن جهلة، وعدد  •
الذكلور فلي كل ملن الفئتيلن العمريتيلن 25-29 سلنة و30-34 سلنة، وقلد يكلون ملن بيلن 
أسلبابه هجلرة الشلباب ملن الفئلة العمريلة 25 سلنة فأكثلر إللى الخلارج، كما سليوضح الحًقا 

)الواقلع الديموغرافلي فلي لبنلان، 2007: 29(

ويالحظ أنَّ معدالت الذكورة لم تتغير كثيرًا بين أعوام ٢٠٠4 و٢٠٠7، إذ حصل انخفاض في معدالت 
التوالي  على  و78.4  و8١.٢  و٩١.٣   ٩4.١ إلى  سنة   ٢4-٢٠ العمرية  الفئة  في   ١٠8.6 من  الذكورة 
من  يكون  وقد  سنة،  و44-4٠  سنة  و٣5-٣٩  سنة  و٣٠-٣4  سنة   ٢-٢٩5 العمرية  للفئات  بالنسبة 

بين أسبابه هجرة العديد من الذكور في الفئات العمرية المشار إليها إلى الخارج )إدارة اإلحصاء 
المركزي، ٢٠٠7: ٣١(. 

أما الهرم السكاني في فلسطين، فقد بلغ تقدير عدد الفلسطينيين المقيمين في األراضي الفلسطينية 
الضفة  العام ٢٠١7 حوالي 5 مليون نسمة، يتوزعون بواقع ٣ مليون فرد في  المحتلة في منتصف 
الغربية و٢ مليون فرد في قطاع غزة. وتشير البيانات إلى وجود توازن في التركيب الجنسي للمجتمع 
الفلسطيني بين الذكور واإلناث بواقع 5٠.8٪ للذكور مقابل 4٩.٢٪ لإلناث. ويظهر التركيب العمري 
للسكان الفلسطينيين أنّه مجتمع فتي، إذ قّدرت نسبة األفراد في الفئة العمرية ٠-١4 سنة حوالي 
٣8.٩٪ من مجمل السكان بواقع ٣6.6٪ في الضفة الغربية، و4٢.6٪ في قطاع غزة. وسجلت نسبة 
فأكثر  األفراد 65 سنة  العمرية ١5-٢٩ سنة، كما قّدرت نسبة  الفئة  السكان في  ٢٩.7٪ من مجمل 

بحوالي ٢.٩٪ من مجمل السكان بواقع ٣.٣٪ في الضفة الغربية و٢.4٪ في قطاع غزة.

الكليـة للفتـرة ٢٠١١-٢٠١٣ فـي فلسـطين 4.١ مولـوًدا لكل امرأة في سن  بلـغ معـدل الخصـوبة 
اإلنجاب، بواقع ٣.7 مولوًدا في الضفة الغربية و4.5 مولــوًدا فـي قطــاع غــزة. أما معــدل النمــو 
الســنوي المقــّدر، فقد بلغ في منتصف عام ٢٠١7 فــي األراضي الفلســطينية ٢.8٪ بواقــع 5.٢٪ 
أن  فبعد  باالنخفاض  األسرة  الغربيــة، و٣.٢٪ في قطاع غزة. ويستمر متوسط حجم  الضــفة  فــي 
كان 6.4 فرًدا عام ١٩٩7، وصل إلى 5.8 فرًدا عام ٢٠٠٩ ووصل حاليًا متوسط حجم األسرة عام ٢٠١6 
إلى 5.٢ فرًدا بواقع 4.8 فرًدا في الضفة الغربية و5.7 فرًدا في قطـاع غزة )الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني، ٢٠١7(. ويزيد التوجه نحو األَسر النووية على حساب األَسر الممتدة لتصبح نسبة األَسر 
النووية 84.6٪ عام ٢٠٠٩ مقارنة بـ7٣.٣٪ عام ١٩٩7 )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ٢٠١٠: 
٢7(. تتسم نسبة النوع تقريبًا بالثبات أو بزيادة لصالح النساء حيث وصلت في عام ٢٠٠٠ إلى ١٠٢.٢ 
التعليم دوًرا هاًما في انخفاض نسبة  النساء. وقد لعب  ووصلت في عام ٢٠١7 إلى ١٠٣.٣ لصالح 
الخصوبة وفي تأخر سن الزواج لكال الجنسين في فلسطين، إذ تقبل اإلناث على التعليم الجامعي 
بنسب أعلى من الذكور وتشير بيانات عام ٢٠١5 على مستوى فلسطين أنَّ نسبة األفراد )١5 سنة 
فأكثر( الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بشهادة بكالوريوس فأعلى قد بلغت ١٣.٠٪، بواقع 7.١٢٪ 
للذكور مقارنة مع ١٣.٣٪ لإلناث. أما نسبة األفراد الذين لـم ينهوا أيـة مرحلة تعليمية فبلغت ٩.٢٪، 

بواقع 7.4٪ للذكور مقارنة مع ١٠.٩٪ لإلناث. 

تظهر  إذ  اإلناث  بين  أعلى  كانت  وإن  والذكور  اإلناث  بين  عام  األمية منخفضة بشكل  نسبة  تعتبر 
بيانات عام ٢٠١5 أنَّ نسبة األمية بين األفراد الذين تزيد أعمارهم عن ١5 سنة في فلسطين بلغت 
٣.٣٪، وتتفاوت هذه النسبة بين الذكور واإلناث، فبلغت بين الذكور ١.5٪، في حين بلغت بين اإلناث 
5.١٪. وأظهرت البيانات تفاوتًا في نسبة األمية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت ٣.5٪ في 
الضفة الغربية و٣.٠٪ في قطاع غزة. أما على مستوى المنطقة، فتفيد البيانات أنَّ نسبة األمية بين 
الذين  الغربية وفي قطاع غزة. بينما ترتفع نسبة األمية بين اإلناث  الذكور بلغت ١.5٪ في الضفة 
تزيد أعمارهن عن ١5 سنة في الضفة الغربية بالمقارنة مع قطاع غزة )5.6٪ و4.4٪ على التوالي(. 
وقد يعود السبب في هذا التفاوت إلى ارتفاع نسبة السكان الالجئين في قطاع غزة، ويشار إلى أنَّه 
تم توفير مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بعد النكبة مباشرة، في الوقت الذي 
لم يكن تتوفر مدارس في بعض التجمعات السكانية الريفية في الضفة الغربية، وخاصة أنَّ السكان 
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الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  )الجهاز  الغربية  الضفة  سكان  من  مرتفعة  نسبة  يشكلون  الريفيين 
٢٠١6 ب: ٣٣-٣4(.

وعلى الرغم من المعدالت العالية في التعليم، وال سيما لإلناث، فإنه ال يستفاد منها على مستوى 
البيانات  التنمية البشرية بسبب تضييق االحتالل اإلسرائيلي على سبل الحياة للفلسطينيين؛ وتشير 
إلى أنَّ نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة في فلسطين بلغت ٢6.6٪ 
إذ سجلت في الضفة الغربية ١8٪ مقابل 4١.٢٪ في قطاع غزة، ووصلت نسبة البطالة بين اإلناث 
إلى 4٢.8٪ مقابل ٢٢.٣٪ بين الذكور )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ٢٠١6 ب: ٢6(. وتتزايد 
أعداد المهاجرين للخارج بين الفلسطينيين، خاصة بين الشباب، فهناك حوالـي ٢٢ ألـف فـرد هاجروا 
لإلقامة خارج األراضي الفلسطينية خالل الفترة ٢٠٠7-٢٠٠٩ فقط، علًما أنَّ هذا العدد ال يـشمل األَسر 
التي هاجرت بالكامل؛ وأشارت نتائج مسح مركز اإلحصاء الفلسطيني أنَّ 7.6٪ من األَسر الفلسطينية 
لديها مهاجر واحد على األقـل للخارج، أي إنَّ 4.٣٪ من األَسر لديها مهاجر واحد فقط للخارج، و١.١٪ 
من األَسر الفلسطينية لديها مهاجران اثنان للخارج، في حين بلغت نسبة األَسر التي لديها 5 مهاجرين 
فأكثر للخارج ٢.١٪ من إجمالي األَسر في األراضي الفلسطينية )لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

٢٠١١ب(. 

أشارت نتائج التحليل في هذا الفصل إلى تشابك عدة عوامل هيكلية أثرت في بنية الزواج وأشكاله 
وعلى الشرائح العمرية الزواجية. ولعبت سياسة الدول في تلك البلدان دوًرا كبيرًا في نشر التعليم 
للنساء، وكلها عوامل ساهمت في خفض  العمل  الصحية، وفتح مجاالت  الخدمات  العام، وشمولية 
نسبة الخصوبة عند النساء وخفض نسبة التزايد السكاني. ومع ذلك، ما زالت نسب الخصوبة في كلٍّ 
من العراق، وسوريا، واألردن، وفلسطين، فضاًل عن زيادة النمو السكاني تلعب دوًرا كبيرًا في زيادة 
الشرائح الشابة التي تراوح حجمها بين ٣٠ و4٠٪ في تلك الدول، بما فيها لبنان. إال أنَّ عوامل أخرى 
ر  لها عالقة بتباطؤ النمو االقتصادي والبطالة والفقر والهجرة تشكل عوامل لعبت دوًرا كبيرًا في تأخُّ
سن الزواج وارتفاع معدالت العزوبية في الدول الخمس. وأّدى عامل الهجرة والنزوح لتراجع كبير في 
كّم ونوع الخدمات التعليمية والصحية المقّدمة من الدول وفي تراخي قبضتها في إنفاذ القوانين، ما 
أدى النتشار أشكال جديدة من الزواج، مثل الزواج المبكر والزواج المؤقت أو أشكال زواج أخرى غير 

مسجلة في السجالت الحكومية كما تشير بقية فصول هذا التقرير. 

الفصل الثاني: أنماط الزواج 

2.١ أنماط الزواج التقليدية

تتغير أشكال الزواج في الدول العربية الخمس من فترة ألخرى بتغير العوامل المؤثرة في الزواج. 
وساعد انتشار المّد الديني وتدني مستويات المعيشة وتأخر سن الزواج وموجات النزوح السكاني 
الكبيرة من دول مثل العراق وسوريا وفي لبنان بعد حرب ٢٠٠6، إلى ظهور أشكال جديدة من الزواج. 
فأدت ظروف ما بعد الحرب، في العراق مثاًل، إلى انتشار زواج المتعة الذي يعتبر شكاًل أسهل في 
الزوجة  الزواج خارج المحكمة عندما يكون سن  أيًضا  العادي؛ وبرز  الزواج  الزواج وأقل تكلفة من 
)والزوج أحيانًا( أدنى من السن القانوني وبالتالي ال يمكن توثيق عقد الزواج في المحكمة. وبينما 
شاع، قبل ثالثة عقود، زواج األقارب أو الزواج الداخلي، تنّوعت األشكال حاليًا ليبرز في األردن مثاًل 
الزواج من الوافدين إلى األردن سواء من جنسيات عراقية أو مصرية أو سورية حسب موجات الهجرة 
بهدف  »الفيزا«  زواج  أو  اإللكتروني،  أو  المؤقت  الزواج  لبنان  في  وبرز  البلد.  هذا  إلى  تصل  التي 
التجنس. وظهر في فلسطين الزواج من خارج العائلة. ويكمن العنصر األهم في تغير أشكال الزواج 

في مدى تأثيرها على استقرار الزواج والتعقيدات التي قد يسبّبها في حال انهياره. 

١.١.2 الزواج الداخلي

هو نمط من الزواج يتم داخل جماعة معيّنة أو ضمن أفراد من عائلة واحدة تنتمي إلى الفخذ نفسه. 
وقد جرى العرف أن يتم هذا النوع من الزواج إما بين األقرباء جًدا لناحية النسب )أبناء الخؤولة 
واألعمام(، وإما بين أفراد ينتمون إلى معتقد محّدد. وقد أعطي هذا الزواج تعبيرًا »داخليًا« انطالقًا 
القرابية  العائلية  الزواج عن  نطاق  ليتوسع  ابنة عمه،  تجاه  العم  ابن  العائلة كفرض من  لحمة  من 
شيئًا فشيئًا ويشمل األقارب األبعد وأبناء الجوار ضمن شروط المذهب الديني الواحد كما هو الحال 
عند أبناء المذهب التوحيدي الدرزي في لبنان، الذين يفضلون الزواج فيما بينهم، أو ضمن شروط 
الجماعة التي تنتمي لعرق أو ثقافة مخصوصة كما هو الحال عند األرمن واألكراد )في لبنان( حيث ال 
يرغب أهل الفتاة بتزويجها خارج إطار جماعتهم، إيمانًا منهم بأنَّ االطار العام يهدف لتقوية األواصر 
بين أفراد الجماعة الواحدة لذا ال بد من الحفاظ على كينونة هذا اإلطار واستمراريته. وهكذا أصبح 
الفرد في نمط الزواج الداخلي التقليدي )اللحمي( العائلي ملزًما بالزواج من داخل جماعته باعتباره 
يُمتّن العالقة األبدية بين الزوجين انطالقًا من الروابط األَسرية التي تربط أفراده من حيث ارتباط 
للفرد الختيار شريك  المطلقة  الحرية  تُعطى  ال  قد  الزواج،  وفي هذا  التقاليد.  أو  العقيدة  أو  الدم 
حياته، إذ تفرض القيود االجتماعية الزواج من نساء جماعته )قبيلته/عشيرته/عائلته( و»هذه القيود 
قد ترجع – بحسب الساعاتي- إلى الحسب والنسب واالنحدار الديني والعنصري والقومية والخلفية 
التاريخ االنساني وهو  االجتماعية والسلطة السياسية، فاالختيار للزواج عملية حدثت وتحدث عبر 
سلوك اجتماعي ال يتحّدد فقط برغبات االشخاص بل وفًقا لمعايير مجتمعية« )الساعاتي، ١٩8١(. 
تقريبًا من حاالت  أقل من ٪4٠  إلى  ليصل  الخمس  الدول  الداخلي في  الزواج  يتراجع  بشكل عام، 
الزواج، لكن أّدت ظروف الحروب والصراعات الداخلية إلى رجوع الزواج الداخلي بقوة خاصة في 
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الطائفة نفسها، كما حدث في العراق بعد فترة ٢٠٠6-٢٠٠7 التي شهدت اقتتااًل طائفيًا بين الشيعة 
بين  الزواج  العراقية تشجع  الحكومة  الصراع، عادت  احتواء هذا  البلد. ومع عودة  والسنة في هذا 

الطوائف لزيادة اللحمة الوطنية بين العراقيين. 

2.١.2 زواج األقارب

تراجع زواج األقارب في السنوات األخيرة، لكنه ما زال منتشرًا في كٍل من العراق وسوريا واألردن 
وفلسطين. فوفًقا للتقاليد الثقافية السائدة، وخاصة في الريف وبين الفئات الفقيرة واألقل تعليًما، 
يزيد الزواج من االقارب، وخاصة من ابن العم الذي له الحق في الزواج من ابنة عمه، ومنع زواجها 
من رجل آخر حتى لو ُعِقد زواجها عليه. وابن العم »بنزِّل ابنة عمه عن الفرس« أي وهي تُزف إلى 
بيت عريسها على ظهر الفرس. وكثيرًا ما كانت تتم خطوبة الفتاة البن عمها ليغادر هذا البالد إما طلبًا 
للعلم أو للعمل، وتبقى ابنة العم في انتظاره، مهما طالت غيبته ومهما كبرت. ومن هنا جاء المثل 
القائل: »الطريق لو دارت وبنت العم لو بارت«، أي مهما طالت فترة غربة الشاب، فمصيره الزواج 
من ابنة عمه حتى لو أصبحت عانًسا. ويعتبر الزواج من ابنة العم بمثابة قانون يتم تبريره باختراع 
مزايا فريدة ال تتوفر في غيرها من البنات، من قبيل »بنت العم صابرة على الجفا؛ أما الغريبة بدها 
تدلل«، وذلك إلخفاء الجانب االقتصادي لمثل هذا الزواج فبذلك تبقى األرض ضمن العائلة وال تنتقل 
إلى خارجها. ويكون مهر ابنة العم في الغالب أقل من مهر الغريبة، ومهر المتعلمة العاملة أكبر من 
غير المتعلمة التي ال تعمل. ولكن الخطر يتمثل في أنَّ زواج األقارب ينتشر بين صغيرات السن، وهو 

ما يزيد من المخاطر الصحية على األم والطفل. 

دراسة  وبيَّنت  سنة.   ١-١٩5 لإلناث  الصغيرة  العمرية  الفئات  بين  األقارب  زواج  ينتشر  األردن،  في 
أنَّ 5١.٢5٪ من زيجات األقارب  أُجري عام ١٩8٠ وشمل ١٩٩5 وحدة منزلية،  اعتمدت على مسح 
توزّعت كالتالي: ٣٣٪ من ابن العم »اللزم«، 6.8٪ من ابن العم درجة ثانية، ١٠.5٪ من أقارب بعيدين؛ 
الريف عنها في  األردن في  األقارب في  ارتفاع نسبة زواج  الدراسة  األقارب. وبيَّنت  و5٠٪ من غير 

.)Khoury, 1992( المدينة، إذ تبلغ ٣٠.٩٩٪ في الريف مقابل ٢٩.8٢٪ في المدينة

شملت دراسة أخرى 54٠١ حالة زواج موزّعة على ثالثة أجيال على النحو التالي:

الجيل األول يشمل من تزوجوا قبل عام ١950؛  -١

الجيل الثاني يشمل من تزوجوا بين عامي ١950-١959؛  -2

3-  والجيل الثالث يشمل من تزوجوا بعد عام ١980.

النتائج تذبذب نسبة الزواج بين األجيال الثالثة، وأنَّ الزواج من ابن العم مرتفع بين أبناء  أظهرت 
الذين كانوا قد تزوجوا من أبناء العمومة إذ كانت نسبة الزواج من أبناء العمومة بالنسبة لألجيال 
األول والثاني والثالث كاآلتي: ٢٠.٢٪، ٢8.5٪، و١٩.5٪. وبلغت نسبة اوالد هؤالء الذين تزوجوا بدورهم 
من أبناء العمومة 75.6٪، 6٠.٣٪، 4٣.٣٪، أي أنَّ نسبة كبيرة من أوالد من تزوجوا من أبناء العمومة 
بأنَّ نسبتهم في جميع  األمر  العم، ويتعزز هذا  ابن  والزواج من  الوالدين  اتباع خطى  إلى  يميلون 
حاالت الزواج كانت ٢5.٣٪، بينما بلغت النسبة بين أوالد من تزوج آباؤهم من غير األقارب ١.١7٪. 

 .)Hamam, 2005( ١٩8أبناء العم أخذ باالنخفاض بعد عام ٠ وأشارت الدراسة أيًضا إلى أنَّ زواج 
فبعد أن كان الزواج من ابن العم »قانونًا« تلتزم به العائالت لعقود طويلة، أخذ يتراجع تدريجيًا كما 
يشير مسح السكان والصحة األسرية لعام ٢٠١٢ الذي يؤكد على شيوع زواج المرأة من األقارب، إذ 
ترواحت بين 4٣٪ لدى الفتيات صغيرات السن و٣١٪ في الفئة العمرية ٣٠-٣4. وكان الزواج من ابن 
العم هو األعلى لدى السيدات من جميع الفئات العمرية، لكنه لم يتجاوز ١٠٪ في جميع الفئات 
العمرية باستثناء الفئة العمرية 4٠-44 حيث بلغ نسبة ١١٪. وتُعتبر هذه األرقام منخفضة مقارنة 
بما ورد في الدراسات السابقة حيث بلغت النسبة ٣٣٪ و٢8٪. ويشير المسح أيًضا إلى ارتفاع نسبة 
الزواج من ابن الخالة مقارنة مع الزواج من ابن العمة. اوتفضل األم زواج ابنها من ابنة أختها أو أخيها، 
وخاصة إذا كان على الزوجين العيش مع أهل الزوج. فمن ناحية يعّزز هذا الزواج صلة األم مع أهلها، 

.)Shami, 1995( ومن ناحية أخرى تكون »الكنة« أكثر طاعة لحماتها

يشير المسح أيًضا إلى تفاوت نسبة الزواج من األقارب وفًقا لمكان إقامة العائلة ومستوى التحصيل 
الدراسي للمرأة والمستوى المادي للعائلة. وبلغت هذه النسبة ٣4٪ في المدينة، و4٠٪ في الريف، 
و4٢٪ في المخيمات، و44.٣ في البادية حيث التقاليد هي األقوى. أما بالنسبة للمستوى التعليمي، 
فكانت النسبة األعلى بين السيدات األقل تعليًما حيث بلغت ٣٩٪، يليها األعلى تعليًما بنسبة ٢8٪، ثم 
الحاصالت على التعليم الثانوي بنسبة ٢7٪. وأظهر المسح أنَّ هناك عالقة عكسية بين زواج األقارب 
غنى،  األكثر  باألَسر  مقارنة  األقارب  من  للزواج  أكبر  بشكل  األفقر  األَسر  تميل  حيث  األسرة،  ورفاه 

فوصلت النسبة إلى 4٢٪ مقابل ٢4٪ على التوالي.

ففي  ملحوظة.  بنسب  يمارس  زال  ما  لكنه  األقارب،  زواج  يتراجع  األردن،  في  كما  فلسطين،  وفي 
المسح الديموغرافي لعام ١٩٩8، كانت نسبة الزواج القائم على القرابة سواء من الدرجة األولى أو 
من الحمولة نفسها أو من حمولة ثانية تبلغ 65.٣٪، واقتصرت نسبة ٣4.7٪ على من تزوجن بدون 
عالقة قرابة. حقق الزواج بين األقارب من الدرجة األولى )أبناء عم، عمة، خال، خالة( في األراضي 
الفلسطينية نسبة ٢8.7٪ من حاالت الزواج األول، في حين بلغت في الضفة الغربية ٢7.٢٪ وارتفعت 
في قطاع غزة لتصل إلى ٣١.6٪. وكانت نسبة حاالت الزواج األول التي حدثت بين األقارب من الدرجة 
األولى في القرى والمخيمات أعلى منها في المدن حيث بلغت في القرى والمخيمات ٢٩.4٪ و5.٣٠٪ 
على التوالي، في حين بلغت في المدن ٢7٪. وبلغت نسبة الزواج بين األقارب من الدرجة األولى عند 
اللواتي يحملن مؤهاًل علميًا أعلى من الشهادة الثانوية ٢5.4٪ وهي أقل منها عند اللواتي لم تكمل 
المرحلة االبتدائية حيث بلغت النسبة ٣١.١٪. ويرتبط زواج األقارب بشكل عام، وزواج األقارب من 
الدرجة األولى بشكل خاص، بصغر سن اإلناث )١5-١٩( حيث تصل النسبة تقريبًا إلى 66.5٪ مقارنة 
بـ64.١٪ في الشريحة العمرية ٢5-٢٩. وتزيد النسبة في القرى عنه في المدن لتبلغ 76.٩٪ مقابل 
58.٣٪ في المخيم و6٢.٢٪ في المدينة؛ كما تزيد النسبة كلما قل المستوى التعليمي لتصل في جميع 
العمرية إلى 7١.٩٪ للحاصلين على أقل من االبتدائي، و67.5٪ للحاصلين على االبتدائية،  الشرائح 

و64.٣٪ للحاصلين على إعدادي وتصل النسبة إلى 55.8٪ للحاصلين على التعليم الثانوي.

تشير البيانات المتوفرة أنَّه في عام ٢٠٠٠، كان ما يزيد عن 4٠٪ من الزيجات تتم بين أقارب سواء من 
الدرجة األولى أو من الحمولة نفسها، لكن هذه النسبة تراجعت بشكل كبير كما أشارت بيانات مسح 
األسرة الفلسطيني لعام ٢٠١٠، حيث وصلت نسبة النساء في الفئة العمرية ١5-45 سنة من اللواتي 
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سبق لهن الزواج وتزوجن من أقارب إلى ٢7,٢٪ من حاالت الزواج بواقع ٢5,6٪ في الضفة الغربية 
و٣٠,١٪ في قطاع غزة؛ أما بالنسبة للنساء اللواتي تزوجن وال يوجد لهن عالقة قرابة مع أزواجهن فقد 
بلغت 55,6٪ من حاالت الزواج بواقع 57,6٪ في الضفة الغربية و5٢.٢٪ في قطاع غزة. ولوحظ وجود 
اختالف جوهري على نسب النساء اللواتي سبق لهن الزواج من أزواج تربطهن بهم صلة قرابة بشكل 
عام وقرابة من الدرجة األولى بشكل خاص خالل العقدين الماضيين، ما يدعو على إيالء المزيد من 
االهتمام بهذه الظاهرة )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ٢٠١٣ ب: ٣8(. ويؤكد التقدم العلمي 
المنجز في هذا القرن أنَّ لزواج األقارب علاًل مرضية ونفسية تنتج عن هذا الزواج، ومن أبرزها األمراض 
المتعلقة بخضاب الدم والعيوب الخلقية االستقالبية واألمراض أحادية الجينات الشائعة التي تسبّب 
إعاقات األطفال. وتبيّن الدراسات حول زواج األقارب أنَّ اإلصابة بتلك األمراض واإلعاقات لدى األطفال 
الزواج )القصاص،  الزوجين قبل  الطبي لدى  الفحص  من والدين قريبين واضحة بسبب عدم إجراء 

.)٢٠١: ٢٩٢-٢٩٣6

وفي سوريا، تتشابه نسب زاوج األقارب مع فلسطين، بالرغم من أنَّ معدل الزواج من غير األقارب 
بيئات  بعض  الوجود في  في  الزواج مستمرًا  النمط من  يزال هذا  ال  لكن  بلغ ٪6٠  االعمار  لجميع 
المجتمع السوري. وبيّنت النتائج في عام ٢٠١١ وفًقا للشكل التالي أنَّ نسب اإلناث من الفئة العمرية 
١5-١٩ اللواتي تزوجن من أقاربهن من الدرجة األولى )ابن عم/ عمة/خال/خالة( بلغت 45.8٪، كما 
تبيّن أن ثالث من بين كل عشر إناث من الفئة العمرية ٢٠-٢4 تزوجن من نفس األقرباء )ابن العم 

األول/ابن الخال األول(. 

ال تتوفر معلومات تفصيلية عن زواج األقارب في لبنان ولكن الباحث السوسيولوجي اللبناني عاطف 
عطية عمل على دراسة بالعيّنة حول تداخل المجتمع والدين والتقاليد في القرى اللبنانية أبرز، عند 
تناوله منظومة القرابة ومقارنة حاالت الزواج في قرى العيّنة، وجود ارتفاع ملحوظ في نسب زواج 
 ٪٢٢ بنسبة  أخرى  عائالت  من  القرية  داخل  زواج  مع حاالت  مقارنًة  إلى ٢5٪  تصل  العائلة  داخل 

)عطية، ١٩٩٢(. 

العم  ابن  إلى حق  يشير  الذي  النهوة  زواج  منها  األقارب،  زواج  من  أنواع  عدة  العراق  في  ويوجد 
المطلق في الزواج من ابنة عمه وفي منع زواجها من غيره. ويعتبر هذا النوع من أكثر أنماط الزواج 
للعائلة  الزواج  النمط من  العمومة. ويسمح هذا  أبناء  بين  للزواج  يشّرع فقط  إذ  الداخلي صرامة 
انتقالها إلى الغرباء،  الممتدة المكّونة من األخوة وأوالدهم وأحفادهم باالحتفاظ بملكياتهم ومنع 
المرأة ال ترث في غالب الحاالت. وتتمثل اإلمكانية الوحيدة لفتيات العشيرة لخرق هذا  علًما بأنَّ 
النمط من الزواج في اللجوء إلى زواج الخطيفة، ولكن الفتيات تترددن باإلقدام عليه حتى ال يجلبن 
العار لعائلتهن وللعشيرة.١ ولكن يمكن لرجل من خارج العشيرة خرق هذا العرف والزواج من ابنة 

ى الخطيفة في مناطق الجنوب والوسط النهيبة أي هروب المرأة مع رجل تحبه للزواج به دون موافقة عائلتها.  تسمَّ  ١
ى الخطيفة »نهبا«. أّما إذا تمَّ باتفاق الطرفين فيسّمى »شلًحا«. وتكون  وإذا ما تم التغرير بالمرأة من قبل الرجل، تسمَّ
عقوبة المرأة في الحالتين القتل، نظرًا لتلويثها شرف العائلة. في بعض األحيان، يرضى أهل البنت بتزويج المرأة أو 
بعد أخذ الفصل )انظر أدناه(، مما يلحق العار باألسرة )انظر رشيد، ٢٠٠٩(. وهذه الدراسة جزء من مشروع الدور 
السياسي للقبائل في الشرق األوسط والعراق التي دعمها بيت العلوم االجتماعية الفرنسي ومؤسسة التنمية الدولية 

الكندية.

العشيرة بموافقة والدها، وربما ابن عمها، إذا ما كانت مكانته االجتماعية أعلى من مكانة عائلة الفتاة 
.)Fernea, 1989: 157(

يمكن لعائلة الفتاة خرق هذا العرف في حالتين فقط: 

فلي حلال دفلع مبللغ ملن المال البلن العم مقابل التنلازل عن حقه فلي النهوة، لكنله يتعرض من   -١
جلراء ذلك إللى انتقاص ملن رجولته وفًقا للعرف العشلائري

فلي حلال اللجلوء إللى زواج البوكلة، أي اللزواج سلًرا وبدون مراسلم حتى ال يتسلرّب خبلر الزواج   -2
ألبنلاء العلم أو العشليرة. وغالبلا ال يتقبلل أوالد العلم األملر، فيثيرون المشلاكل ألهلل الزوجين.

سّنت بعض العشائر وثيقة لمنع النهوة وكان لها أثر في تراجع هذه الظاهرة وانتزاع صفتها الملزمة، 
خالفًا لما كان عليه األمر في السابق.١ إال أنّه ليس من المؤكد التزام جميع العشائر بذلك. ففي دراسة 
عن وضع المرأة في العشيرة العراقية، ادعى بعض شيوخ العشائر أنَّ النهوة انقرضت، في حين أكد 
غالبية من تمت مقابلتهم أنّه ما زال معموال بها، وأنَّ سبب بقائها هو سعي العم أو ابنه إلى الحصول 
على مبلغ من المال مقابل تنازلهم عن حقهم في النهوة )رشيد، ٢٠٠٩(. ويشير تقرير الزواج في 
العالقة  على  حفاظًا  الزواج  من  النمط  بهذا  ملتزمين  زالوا  ما  الصدر  مدينة  عشائر  أنَّ  إلى  العراق 
القرابية، وإن أخذ هذا االلتزام طابًعا بروتوكوليًا. ففي حال تقدم أحد من غير أبناء العمومة لخطبة 
فتاة، يقوم والد الفتاة المخطوبة بإخبار إخوته ممن لديهم أبناء ذكور في عمر الزواج باألمر. وإذا لم 

يمانع أي منهم، تتزوج الفتاة )ورقة خلفية عن الزواج في العراق، ٢٠١7(. 

3.١.2 زواج البدل

الرجلين  أخوات  من  امرأتين  تبادل  على  يقوم  وهو  األقارب،  زواج  أشكال  أحد  البدل  زواج  يعتبر 
العازمين على الزواج، أي »تزوِّجني أختك مقابل أن أُزّوجك أُختي«، أو من بنات العمومة، أي »تزّوج 
ابنتك البني مقابل أن أزوِّج ابنتي البنك«، أو على تبادل امرأتين بين أخ وأخته أي »تزوِّج ابنتك البني 
مقابل أن أزوِّج ابنتي البنك«، أو قد يبادل أب ابنته فيزوِّجها لرجل مقابل اأن يزوِّجه ذلك الرجل أخته. 
وقد يتكّرر تبادل النساء في األجيال الالحقة لمن كان زواج والديهما زواج بدل. وفي أغلبية أنواع زواج 

البدل، تكون المرأة الُمعطاة بمثابة المهر المقّدم للمرأة التي سيتزوج منها الرجل. 

يتفق علماء الدين على اختالف مذاهبهم على تحريم زواج البدل، ويبيحه البعض في حال تسمية 
المهر وحفظ حق المرأة فيه، إال إذا تنازلت عنه بطيب خاطر. وغالبًا ما تُجبر المرأة على التنازل عن 
مهرها. وينتشر هذا النوع من الزواج بين الفئات الفقيرة التي ال تستطيع توفير المهر أو تكاليف 
الزفاف. وتكتنف هذا الزواج مخاطر تتمثل في ارتباط مصير كل من الزوجتين ارتباطًا وثيًقا بمصير 
األخرى، فإذا ما تركت إحداهما بيت الزوجية، تُجبر األخرى على ترك بيت الزوجية؛ وإذا ما طُلقت 

اتجهت بعض العشائر إلى إصدار وثيقة مثبتة في سجل العشيرة، أو إبرام اتفاقات خاصة بين األعمام تسّمى المكاتبة،   ١
عن  النظر  وبصرف  بناتك.«  على  أنهى  وال  بناتي  على  تنهى  »ال  بعضهم  بنات  عن  النهي  عدم  على  فيها  يتعهدون 
الشكل الذي تتخذه هذه االتفاقات إال أنَّها تمثل تطوًرا هاًما في العرف العشائري فيما يتعلق بواحد من أكثر األعراف 

العشائرية انتشاًرا حتى وقت قريب..
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انتشار هذا  إحداهما، تُطلق األخرى حتى لو كانت سعيدة بزواجها. وال تتوفر دراسات حول مدى 
النوع من الزواج، لكن يمكن القول إنَّه أكثر انتشاًرا في الريف وبين األَسر في الفئات الفقيرة منه في 

المدينة وبين األَسر من الطبقة الوسطى )ورقة خلفية عن الزواج في العراق، ٢٠١7(. 

4.١.2 الزواج الخارجي

يشير الزواج الخارجي إلى الزواج من خارج جماعة القرابة أو الطائفة، القومية أو العرق أو الجماعة 
التعليم،  كانتشار  عوامل  أدت  المجموعات.  تلك  بين  يتم  الذي  الداخلي  الزواج  ويقابله  السياسية 
وخروج المرأة إلى العمل، واتساع مساحة االختالط بين الجنسين خارج العالقات العائلية، واكتساب 
الشباب من الجنسين حرية اختيار شريك الحياة في كثير من الحاالت دون النظر إلى هوية الشريك 

إلى زيادة الزواج الخارجي. 

تشير التقارير اإلحصائية السنوية لعامي ٢٠١٠ و٢٠١6 الصادرة عن دائرة قاضي القضاة في األردن 
مثال إلى مدى تأثر الزواج الخارجي )ويقصد به الزواج من غير الجنسية األردنية ويشمل جنسيات 
عربية أو أجنبية( بموجات الهجرة التي شهدها األردن في العقدين األخيرين وتزايد اختالط الشباب 

والشابات بغير العرب. 

ويشير الشكل رقم ١ أدناه إلى أنَّ عدد حاالت زواج األردنيين من زوجات عربيّات بلغ ١8٠٣ في 
عام ٢٠١٠ ليرتفع إلى ٣475 في عام ٢٠١6، وتذبذب نسبة الزواج من الجماعات العربية المختلفة 
كان  الزواج من عراقيات ١٢.5٪ في عام ٢٠١٠ حين  نسبة  كانت  وفقا لحجم وجودها، ففي حين 
حجم الوجود العراقي ال يزال كبيرا، انخفض إلى 4.٣٪ حين تقلص هذا الوجود. والعكس يمكن ان 
يقال بالنسبة للزواج من سوريات فقد ارتفع من ١٠.٢٪ إلى 4٠.٠٪ مع ارتفاع حجم وجودهن في 
األردن ليصل إلى ١٣.٢٣٪ من حجم السكان في األردن. أما بالنسبة لزواج األردنيين من اجنبيات فقد 
ارتفع من ١7 حالة في عام ٢٠١٠ إلى 4٢١ عام، في حين انخفضت نسبة الزواج من زوجات من 
الجنسية االمريكية الشمالية واألوروبية الغربية من 5٣.١ إلى ٣٢٪ ومن ٣5٪ إلى ١5٪. ويأتي هذا 
االنخفاض نتيجة لبروز ظاهرة الزواج من زوجات من الجنسيات األوروبية الشرقية واآلسيوية التي 
بلغت نسبتهن ٢٢.4٪ و٩.٢٪ على التوالي عام ٢٠١6. ونظرًا لغياب دراسة معمقة للعوامل التي تؤدي 
إلى ارتفاع أو انخفاض نسبة زواج األردنيين من الجنسيات األجنبية المختلفة، ال يسعنا تقديم أي 
تفسير لهذه الظاهرة، فقد يكون الحب أو السعي وراء الحصول على جنسية أمريكية أو أوروبية أو 

لتخفيض تكاليف الزواج نظرًا لعدم التقيد في هذا النمط من الزواج بالتقاليد السائدة. 

الشكل رقم ١ نسبة جنسيات الزوجات العربيات من غير األردنيات المختلفة لألعوام 20١0 و20١6

أخرىم�يةسوريةعراقيةفلسطينية

٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
٠ ٢٠١٦

٢٠١٠

المصدر: دائرة قاضي القضاة، 20١7: 58- 59؛ دائرة قاضي القضاة، 20١١: 76- 77

أما بالنسبة لزواج األردنيات من رجال يحملون جنسيات عربية مختلفة فقد ارتفع عدد حاالت الزواج 
من ٢٠8٢ حالة في عام ٢٠١٠ إلى ٣54٩ حالة في عام ٢٠١6. ياُلحظ من الشكل رقم ٢ أدناه أنَّ 
نسبة الزواج من أشخاص من الجنسيتين الفلسطينية والمصرية هي األعلى بين الجنسيات العربية. 
فالفلسطينيون المقيمون في األردن وال يحملون الجنسية األردنية هم إما من أبناء قطاع غزة أو من 
الضفة الغربية، ويحملون جوازات سفر فلسطينية، فهؤالء قد يختارون الزواج من أردنيات من أصل 
فلسطيني أو من أصل أردني. وأما بالنسبة لألردنيات المتزوجات من رجال يحملون الجنسية المصرية 
فهن على األرجح من المناطق الريفية، أو من االحياء الفقيرة في المدن حيث يتركز وجود العمالة 
المصرية الوافدة في هذه المناطق. ويالحظ أيًضا انخفاض نسبة الزواج من أشخاص عراقيين في عام 
٢٠١6 مقارنًة بعام ٢٠١٠، وارتفاع نسبة الزواج من سوريين في عام ٢٠١6 مقارنة بعام ٢٠١٠، ويعود 
ذلك لألسباب المذكورة أعاله نفسها. أما بالنسبة لزواج األردنيات من رجال يحملون جنسيات أجنبية 
فكانت النسبة األعلى في عام ٢٠١٠ هي الزواج من حَملة إحدى الجنسيات األوروبية الغربية، بينما 
كانت النسبة األعلى في عام ٢٠١6 هي الزواج من حَملة الجنسية األمريكية أو الكندية. ويُرجح أن 
يكون هؤالء األزواج من العرب الذين يحملون إحدى هذه الجنسيات ويفضلون الزواج من »طين 

البالد« )ورقة خلفية غير منشورة عن الزواج في األردن ٢٠١7(.

الشكل رقم 2 نسبة جنسيات األزواج العرب من غير األردنيين المختلفة لألعوام 20١0 و20١6

فلسطينية عراقية سورية م�ية أخرى

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٢٠١٠ ٢٠١٦

المصدر: دائرة قاضي القضاة، 20١7: 58؛ دائرة قاضي القضاة، 20١١: 76- 77(

كان الزواج الخارجي ينتشر في العراق ويعني في السياق العراقي التزاوج بين العرب والكرد أو التزاوج 
بين الطوائف الدينية أو اإلثنية المختلفة. أثرت الحروب والتوترات الطائفية التي مّر بها العراق، خالل 
ما يزيد عن عقدين، بدًءا من عام ٢٠٠6، في أنماط الزواج، وخاصة على الزواج الخارجي. فقد أّدت 
االستقطابات اإلثنية والدينية والتشرنق الطائفي، واتساع المسافات االجتماعية بين مكّونات المجتمع 
العراقي إلى انحسار واضح في ظاهرة الزواج الخارجي. فأصبح الفرد يميل إلى االقتران بنساء من 
طائفته، وبالمقابل امتنعت العوائل عن تزويج بناتها ألشخاص ال ينتمون إلى الطائفة نفسها. وعلى 
مستوى آخر، أّدت ظروف االحتراب والتشنج الطائفي إلى ارتفاع حاالت الطالق بين األزواج الذين 

ينتمون إلى طائفتين مختلفتين.



حالة الزواج في العالم العربيحالة الزواج في العالم العربي 224225

وخالل الحرب العراقية-اإليرانية، حاولت الدولة العراقية الحّد من الزواج من الجنسية اإليرانية حفاظًا 
على الهوية العراقية وبتأثير من الوضع السياسي. وصدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 447 للعام ١٩8١، 
المتزوج من إيرانية على طالقها مقابل مبلغ يتراوح ما بين 4٠٠٠ دينار عراقي  العراقي  يشجع فيه 
للزوج العسكري و٢٠٠٠ للزوج المدني )جمعية المحاميين والقضاة، ٢٠٠6: ١٢٠( وتنطبق الرغبة في 
استبعاد اآلخر أيًضا في حال الصراعات اإلثنية والقومية. وأّّدت التوترات بين األكراد والحكومة المركزية 
المختلط بين األكراد  الزواج  بالرغم من أنَّ  بناتهم »لعربي«،  في بغداد، إلى ترّدد األهل في تزويج 

والعرب كان أمرًا شائًعا، فمعظم العائالت البغدادية والموصلية القديمة عائالت مختلطة.

إلى  األعوام ٢٠٠6-٢٠٠7  الطائفي خالل  االقتتال  أّدى  والشيعة،  السنة  بين  بالزواج  يتعلق  فيما  أما 
تهجير داخلي بين األحياء و إلى بروز أحياء متجانسة طائفيًا ومنعزلة عن بعضها بعًضا، مما أثر سلبًا 
في الزيجات الخارجية اذ اضطرت الزوجات المتزوجات من الطائفة األخرى في بعض الحاالت إلى 
ترك بيت الزوجية لتلتحق بأسرتها التي تعيش في حي آخر، وإلى انتهاء بعض الزيجات المختلطة 

بالطالق. 

نظرًا لهيمنة الخطاب الطائفي على معظم وسائل اإلعالم العربية ولتأثيره السلبي الواسع على العديد 
من الجماعات، ومنها على العراقيين المقيمين في الخارج سواء في بلد عربي أو أوروبي، ونتيحة 

لذلك اتخذت هذه الجماعات موقًفا سلبيًا من الزواج الخارجي، إما برفضه أو حل ما هو قائم منه. 

في عام ٢٠٠7، شنت الحكومة العراقية حملة إلعادة شبكة العالقات االجتماعية والقرابية ما بين هاتين 
الطائفتين، ولكن تقطعت بعض خيوط هذه الشبكة نتيجة صراعات ما بعد ٢٠٠6، وقدمت ١5٠٠ 
دوالر منحة نقدية لكل من يقدم على الزواج من طائفة أخرى. إال أنَّ مدى انتشار هذا النمط من 
الزواج بقي عرضة لوتيرة العنف الطائفي صعوًدا وهبوطًا. ويرى البعض أنَّ العنف الطائفي الذي خبره 
العراق في الفترة الواقعة ما بين ٢٠٠6 إلى ٢٠١٠ »شكل عائًقا أمام الزواج المختلط«، وتبعها اندفاع 
كبير في المصاهرة السنية والشيعية شهدته السنوات التي تلت عاًم ٢٠١٠. فنظرًا النخفاض وتيرة 
العنف الطائفي في السنوات ٢٠١٢ و٢٠١٣، شهدت هذه األعوام زيادة كبيرة في الزواج المختلط. 
ووفًقا ألحد موظفي محكمة األحوال الشخصية في منطقة الكرادة المختلطة طائفيًا، سجلت محاكم 
األحوال الشخصية خالل هذه الفترة تقدًما بعقود الزواج المختلط بين السّنة والشيعة بنسبة ٣7٪؛ أما 
العقود بين المسيحيين والمسلمين والتي جاء أغلبها من الوسط الجامعي، فوصلت إلى 8٪« )جبار، 

٢٠١4( وتوقفت هذه االندفاعة نتيجة لتصاعد العنف بعد ظهور داعش )جبار، ٢٠١4(. 

برز في لبنان ما يطلق عليه »زواج الفيزا« ويهدف، في الغالب، إلى تحقيق مصلحة إذ يعمد بعض 
الشباب اللبناني إلى التعرّف على فتيات من أصل لبناني في المهجر األمريكي أو األسترالي أو الكندي 
تحديًدا بغية االرتباط. وتخّول مثل هذه الدول لمواطناتها اإلناث إعطاء الجنسية للزوج بعد إتمام 
العقد. ومن هنا، يلجأ شبان لبنانيون إلى البحث والتعرّف على فتيات لبنانيات مقيمات في الخارج 
)أو مجّنسات( بنيّة الزواج. وفي هذا السياق، تذكر كيّال بأنَّ الزواج أصبح كوسيلة تبادل: المرأة مقابل 
فيزا الهجرة، فيرسل الغالبية من المهاجرين اللبنانيين بناتهن إلى البلد األم عند بلوغهن سن الزواج 
لتمضية الصيف في بيت األهل بهدف تزويجهن، وتشير إلى أنَّ »ثمة أموًرا مستجدة على نظام الزواج 
األساسي في المنطقة )المنية( وعلى حدود قرار الفتاة فيه، حيث استفادت من هذا الواقع بعض 

النساء األرامل أو المطلقات اللواتي عدن إلى بلدتهن وتمكنهن من الزواج بشباب هم أحيانًا أصغر 

للمرأة  بالنسبة  المنال  المهاجرات ما زال بعيد  النساء  به  الذي حظيت  الحظ  منهن سًنا، مثل هذا 

المطلقة واألرملة المقيمة« )كيّال، ٢٠٠8(. وينتشر هذا النوع من الزواج في فلسطين أيًضا خاصة 

في موسم الصيف )موسم عودة مهاجري أمريكا تحديًدا( سواء بإرسال بناتهن أو بحث الشباب عن 

»المجّنسات« للزواج بهن وإن كان ال يوجد دراسات تتعلق بهذا األمر. 

2.2 أنماط الزواج غير التقليدية

١.2.2 الزواج المؤقت

يشمل هذا النوع من الزواج أشكااًل عدة منها الزواج العرفي، والمتعة، والمسيار وغيره، ما يستدعي 

االنتباه له هنا إذ إنَّ انتشار هذه األشكال من الزواج جاءت لتلبي احتياجات الراغبين في الزواج في 

ر الزواج وعدم قبول المجتمع  إطار أزمة، سواء في ظل زيادة الفقر وقلة المصادر، أو لحل قضية تأخُّ

بعالقات جنسية قبل الزواج، أو في ظل أجواء من الحروب والصراعات وما أّدت له من زيادة عدد 

األرامل، كما سيوضح عند الحديث عن كل شكل من أشكال هذا الزواج.

2.2.2 الزواج العرفي

تفرض التغيرات االقتصادية واالجتماعية على المؤسسات االجتماعية المختلفة، ومنها مؤسسة الزواج، 

التأقلم مع هذه التغيرات، إما ضمن ما هو مسموح به أو تتجاوزه كليًا، لتبني مؤسسات تقوم على 

أسس جديدة. فنتيجة لما يسّمى أزمة الزواج الناشئة عن أسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية تتمثل 

ر سن الزواج، وتزايد عدد المطلقات بشكل كبير، انتشرت في العقود االخيرة في المنطقة  في تأخُّ

المدني  والزواج  المسيار  قبيل زواج  المجتمع، من  الشرع ورفضها  قِبلها  الزواج  أنماط من  العربية 

المعروف أيًضا بالعرفي. رفض العديد من علماء الدين اإلفتاء بحرمة زواج المسيار، نظرًا لتوفر شروط 

الزواج الشرعي من شهود وإعالن وقبول وإيجاب فيه، لكنهم رفضوا تشجيعه لما قد يترتب عليه من 

مشكالت االجتماعية )بركات، ١٩٩8(.

الفقهاء  أنَّ  إال  الشرعي،  الزواج  غياب شروط  أو  توفر  العرفي من حيث  الزواج  أنواع  تعّددت  وقد 

والقانونيين يعترفون فقط بالزواج العرفي المستكمل لشروط الزواج الشرعي باستثناء توثيقه بوثيقة 

العلماء  ويعلل  مرفوضة شرًعا.  فهي  العرفي،  الزواج  أنواع  بقية  أما  المختصة.  الجهات  لدى  رسمية 

أو  مبّرر،  ثمة  يكن  لم  السالفة حيث  العصور  في  سائًدا  كان  بأنَّه  الزواج  من  النوع  بهذا  اعترافهم 

إمكانية، لتوثيق عقود الزواج )الحسنات، ٢٠٠٩(. إال أنَّه في عصور التقنين، عندما أصبحت أحكام 

الزواج العتبارات  الشخصية، صار ال بد من توثيق عقود  الزواج منصوًصا عليها في قوانين األحوال 

استدعتها ضرورة التنظيم اإلداري، والمصلحة العامة، وحفظ حق المرأة وأوالدها. يحرم عدم توثيق 

الزواج العرفي الزوجة من حقوقها ويحرم األطفال من شهادات الميالد، فال توثق أي شهادة ميالد إال 

بموجب عقد الزواج. كما أنَّ عدم وجود شهادة ميالد للطفل يحرمه من االلتحاق بالمدارس والحصول 

على هوية شخصية.
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ال تتوفر أية أرقام حول الزواج العرفي في األردن، لذا يبقى مدى انتشاره رهًنا بالتكهنات. لكنه يمكن 
القول إّن حاالت الزواج العرفي في ارتفاع بسبب الظروف االقتصادية، وارتفاع تكاليف الزواج، ولجوء 
الزوجين غالبًا إلى الزواج العرفي تهربًا من بعض شروط الزواج الشرعي، مثل سن الزواج، وموافقة 
الولي في الحاالت التي يتطلب القانون ذلك، وتبليغ الزوجة األولى عند الزواج من امرأة أخرى. وتُعّد 
رغبة الزوج في إخفاء أمر زواجه الثاني عن زوجته األولى أو عن أوالده سببًا لكثير من حاالت الزواج 
العرفي )الزيود، ٢٠١٠(. وقد توافق الزوجة الثانية على الزواج العرفي إذا ُوعدت بتوثيق الزواج في 

الوقت المناسب، أو بعد انتهاء الظروف المعيقة )ورقة خلفية عن الزواج في األردن، ٢٠١7(.

يتم توثيق حاالت الزواج العرفي غالبًا عندما يضطر الزوجان للحصول على الوثائق الرسمية المتعلقة 
بهم شخصيًا أو بأوالدهم. وال توثق، في الغالب، الحاالت التي ال تنتهي بأطفال باتفاق الطرفين. ويتم 
ى إثبات زواج، وال بد أن  توثيق عقود الزواج العرفي التي تنشأ داخل األردن من خالل دعوى تسمَّ
يصدر بها حكم قضائي يبيِّن حكم العقد ومدى صحته، ويخضع لتدقيق محكمة االستئناف الشرعية. 
وتُصّدق أيًضا العقود العرفية الصادرة عن دول أجنبية لغايات قانونية يتطلبها القانون األردني )الزيود، 

.)٢٠١٠

حسب التقارير السنوية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة لألعوام ٢٠١٢-٢٠١6، بلغ عدد حاالت توثيق 
الزواج، أي التصادق، 68٢٠ حالة. وإذا ما أُخذ بعين االعتبار عدد الحاالت التي تُوثّق، يمكن القول 
إّن العدد يزيد عن ذلك. ويالحظ أنَّ نسبة حاالت التصادق إلى عدد حاالت الزواج العادي والمكّرر 
شهدت ارتفاًعا ملحوظًا بعد عام ٢٠١٢، إذ ارتفعت من ٠.4٪ لتصل إلى ٣.٢٪ عام ٢٠١4. ونظرًا لعدم 
توفر أية معلومات حول جنسية الزوجين المتقدمين لتوثيق زواجهما، ال يمكن الجزم بما إذا كان 
طلب التصادق مقدًما من أردنيين أم من الجئين سوريين حيث ينتشر، بحسب التقارير الصحفية، 

نوع من أنواع الزواج العرفي يُطلق عليه اسم »الزواج البراني« )الشوابكة، ٢٠١٣(.

الشكل رقم 3 نسبة حاالت التصادق مقارنة بالزواج العادي والمكّرر المسجلة في المحاكم الشرعية في 

األردن لألعوام 20١6-20١2

٪٩٩٫٦٠ ٪٩٩٫٣٠ ٪٩٦٫٨٠ ٪٩٧٫٥٠ ٪٩٨٫٥٠

٪٠٫٤٠٪٠٫٧٠٪٣٫٢٠٪٢٫٤٠٪١٫٥٠

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

المصدر: الشوابكة، 20١3 

ينتشر »الزواج البراني« بين الالجئين السوريين المقيمين في المخيمات المقامة في األردن، وخاصة 
في  لالجئين  مخيم  أكبر  وثاني  األردن  في  سكاني  تجمع  أكبر  كرابع  المصنف  الزعتري،  مخيم  في 
العالم. ويلجأ السوريون إلى العقد البراني في حال عدم حيازتهم لوثائقهم الثبوتية وصعوبة حصولهم 

دة للخروج من المخيم الستكمال أوراقهم  عليها عبر سفارة بالدهم في عمان نظرًا لإلجراءات المشدَّ
الثبوتية وتوثيق عقودهم رسميًا لدى محكمة المفرق، المدينة التي يتبع لها مخيم الزعتري إداريًا. 
يضاف إلى هذا عدم وجود مأذون شرعي مخوَّل بعقود الزواج داخل المخيم )الشوابكة، ٢٠١٣(، لذا 
يواجه السوريون الراغبون في توثيق عقود الزواج البراني في المحاكم الشرعية مشكلة لهذه األسباب 
ر سبب انخفاض عدد الدعاوى المقدمة مقارنة بما يقال عن اتساع انتشاره. وبلغ  نفسها، مما يفسِّ
عدد دعاوى التصادق، بحسب مدير المحاكم الشرعية، ٢7٠ معاملة في عام ٢٠١١، وارتفعت إلى ٣١٣ 
معاملة في عام ٢٠١٢، وتمت المصادقة على 6٠ عقد زواج )أي اقل من ربع العقود الفعلية(، طرفاه 

سوريان أو أحدهما سوري، حتى منتصف عام ٢٠١٣ )الشوابكة، ٢٠١٣(.

المخيم؛ فالفقر، وغياب  المقيمة في هذا  السورية  المأساوية لألَسر  إلى األوضاع  المعلومات  تشير 
بناتها بعقد  بتزويج  القبول  إلى  الكبير يجعلها هشة اجتماعيًا، ويدفعها  العائلة، وحجم األسرة  رب 
»براني« أو حتى بدون عقد في بعض األحيان. وقد بلغ عدد الحاالت، وفًقا لتحقيق صحفي خالل 
فترة إعداد التقرير، ١6 حالة، كان عمر الزوجة في 44٪ منها أقل من ١8 عاًما، وكانت جميع الزوجات 
من الجنسية السورية، وكان ٣١٪ من األزواج من الجنسية المصرية، وجميعهم من العمال المصريين 

المقيمين في األردن، و5٠٪ منهم من الجنسية السورية )الشوابكة، ٢٠١٣(.

3.2.2 زواج المتعة 

ينتشر في لبنان ما يطلق عليه »الزواج المؤقت« أو »الزواج المنقطع« إال أنَّ االسم المتداول له هو 
ي كذلك ألنَّ الرجل يعقد على المرأة لمدة معيَّنة محّددة بأيام أو أسابيع أو  »الزواج المؤقت«، وسمِّ
سنة؛ ،يُعرف هذا الزواج أيًضا بـ»زواج المتعة« ألجل أن يتمتع به الطرفان إلى الوقت الذي اتفقا عليه 
مقابل أجر محّدد في متن العقد، وال يتطلب عقد زواج المتعة وجود شهود كما أنَّ تسجيله ليس 
مشروطًا، وعند انتهاء مدة العقد تستطيع المرأة ان تفترق عن الرجل دون إجراء معامالت الطالق. 
ترفض بعض المذاهب االسالمية )أهل السنة والجماعة( ُحكم هذا الزواج فيما أباحته وجوبه مذاهب 
أخرى )الجعفرية( عند الحاجة والضرورة. وفق أحكام خاصة به يجب ان تستكمل، وفي حال عدم 

اكتمالها يعتبر زنى. 

تبيَّن  اللبنانية،  منطقة صور  في  الزواج  هذا  حول  جعفر  الباحثة  أجرتها  بالعيّنة  دراسة  على  وبناًء 
لها أنَّ معظم الُمقِدمات على هذا الزواج هن في الغالب من النساء المطلقات بنسبة 4٠٪، يليها 
النساء األرامل بنسبة ٣5٪. أما عن الشريك اآلخر فإنَّ نسبة الُمقدمين عليه من العازبين تقارب ٪45، 
والمتزوجين بنسبة 55٪. وقد وجدت الباحثة أنَّ الوضع االقتصادي الحالي وغالء المعيشة المتزايد 
هما الدافع األبرز وراء تزايد ظاهرة الزواج المؤقت. وقد تبيّن أن لها أسبابًا أخرى تدفع الفتيات إلى 

القبول بهذا الزواج وهي على التوالي: 

دوافع عاطفية 45٪،           دوافع مادية 30٪،           دوافع بيولوجية ١5٪،           غير ذلك ٪5.

غير  منهن  أنَّ ٩5٪  اإلجابة  كانت  الزواج،  بهذا  المتزوجات  العيِّنة عن مدى رضا  أفراد  ولدى سؤال 
راضيات و5٪ منهن راضيات عنه. أما عن أسباب استمرارهن به رغم عدم رضاهن عنه، فتوزعت على 

الشكل التالي: 
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الحاجة المادية ٪30،  صعوبة التراجع عنه ١5٪،  ليس أمامها فرص لزواج آخر ٪25، 
غير ذلك ١0٪.  الحاجة إلى شريك )سند(  

من الجنس اآلخر ٪20،
  )جعفر، 2007(. 

يختلف زواج المسيار الشائع في بعض المجتمعات اإلسالمية عن زواج المتعة، كونه زواًجا مؤقتًا بين 
رجل وامرأة مقابل مهر محّدد، ولفترة زمنية محدّدة، وال يشترط فيه اإلشهار. وال يتفق الفقهاء على 
الشروط المتعلقة بالحالة االجتماعية للمرأة، فالبعض يبيحه للمرأة البكر، أي العذراء ولم تبلغ سن 
الرشد، بشرط موافقة ولي أمرها؛ أما غير العذراء، فيمكنها أن تزوج نفسها دون موافقة أحد؛ ويبيحه 
البعض اآلخر لألرامل والمطلقات فقط. فوفًقا ألحد رجال الدين العراقيين، حلل الفقهاء زواج المتعة 

»من المطلقة واألرملة وبشرط موافقة ولي أمر الفتاة وبضوابط شرعية« (الوزان، ٢٠٠8(.

انتشر زواج المتعة في العراق، في تسعينيات القرن الماضي، لعدة أسباب، منها انتشار المّد الديني 
الذي يعتبر زواج المتعة أمرًا مستحبًا، وترّدي الوضع المعيشي، وظهور شريحة واسعة من األرامل 

والمطلقات، واتساع ظاهرة العزوف عن الزواج. 

الرجال  رؤية  والعشيرة حول  المرأة  دراسة عن  في  المشاركين  الباحثين  أحد  أجراه  استطالع  أظهر 
والنساء لزواج المتعة في محافظة الناصرية أنَّ جميع الرجال أيَّدوا هذا الزوج في حين رفضته النساء.

أما أهم ثالثة أسباب وراء لجوء الطلبة للزواج المؤقت فهي الظروف االقتصادية، والتأثر باآلخرين، وعدم 
موافقة األهل على الزواج من الحبيب على التوالي. واختلفت أهم ثالثة أسباب بالنسبة للطالب عنها 
بالنسبة للطالبات، فكان أهمها بالنسبة للطلبة على التوالي هي الظروف االقتصادية، والرغبة بإكمال 
الدراسة، والتأثر باآلخرين. أما أهم ثالثة أسباب بالنسبة للطالبات، فكانت التأثر باآلخرين، وعدم موافقة 
األهل على الزواج من الحبيب، والظروف االقتصادية. وبالتالي فإنَّ الرجل يلجأ إلى زواج المتعة بسبب 
ظروفه المادية التي ال تسمح له بالجمع بين الزواج والتعليم، في حين تلجأ المرأة لهذا الزواج تشبًها 
بزميالتها، وتراه وسيلة لالرتباط بديلة للزواج العادي الذي لم يسمح به األهل. وتشير نتائج البحث أنَّ 
من األسباب التي ذكرها الطلبة موقفهم الرافض للزواج، في حين لم تذكر أي من الطالبات هذا السبب، 

مما يدل على أنَّ المرأة تفضل الزواج العادي الذي يؤمن لها حقوقها وحقوق أبنائها.

4.2.2 زواج الفصلية

تشير لفظة "فصلية" إلى عملية الفصل في نزاع بين أطراف عشائرية متخاصمة وإجراء المصالحة 
)العزاوي، ٢٠٠8: ١١٣(. ويتضمن  بها بين هذه األطراف  المعمول  القواعد واألعراف  بينهما حسب 
للدماء.  وحقًنا  للثأر  منًعا  عليه  المجني  لعائلة  أكثر،  أو  زوجة  الجاني  عائلة  تقديم  الفصلية  زواج 
الواجب  الطرفين  بين  عليه  المتفق  التعويض  مبلغ  على  تقديمهن  الواجب  النساء  عدد  ويتوقف 

تقديمه لعائلة المجني عليه. 

كان حل النزاع في الجرائم الكبيرة يتم، حتى وقت ليس ببعيد، بتقديم امرأة أو أكثر للجهة المتضررة. 
يذكر الدكتور مصطفى شاكر سليم في دراسته عن الجبايش، أي سكان األهوار، أنَّ هؤالء كانوا يصرون 

على تقديم نساء للعائلة المتضّررة، ليتزوجها المعتدى عليه أو أحد أقربائه لتلد له ولًدا ذكرًا كتعويض 
له أو ألهله، ويمكنها بعدها أن تعود ألهلها إن شاءت بعد ذلك )سليم، ١٩56: ١45(. وفي الغالب، 
ال تعود »المرأة الفصل« إلى أهلها حتى بعد أن تلد، كما أنها ال تستبدل بامرأة أخرى إذا ثبت عقمها 
)سليم، ١٩56: ١45(، مما يعني أنَّ الهدف األساسي لزواج الفصلية هو درء األحقاد ووضع حد للثأر 
بين الطرفين المتخاصمين من خالل إيجاد صلة رحم تنهي العداوة بين الجماعتين المتناحرتين، إذ 
تصبح الجماعة المعتدية بموجب هذا الزواج أخوااًل ألبناء الجماعة التي تم االعتداء عليها. ومن جهة 
أخرى، يمثل إصرار الجهة المعتدى عليها على أخذ النساء كتعويض إذالاًل للطرف المعتدي والمس 

بشرفهم نظرًا لكون جسد المرأة رمزًا للشرف والحرمة. 

من  األخيرة  الثالث  العقود  خالل  العشائرية  الفصول  في  كتعويض  المرأة  إعطاء  ظاهرة  انحسرت 
التسعينيات،  العراقية قانونًا يجرّم زواج الفصلية.١ وخالل  القرن الماضي، بعد أن أصدرت الحكومة 
أصبح تزويج المرأة للخصم كتعويض أمرًا نادر الحدوث في مناطق تركز العشائرية في منطقة بغداد 
واستبدلت بالنقود. وخالل الحصار االقتصادي، أصبح للتعويض المالي المتأتي من الفصل العشائري 
أهمية تفوق المعنى الرمزي المتأتي من أخذ النساء تعويًضا، وخاصة أن الزوجة الفصلية تشكل عبئًا 

ماديًا على عائلة الزوج. 

فعلى سبيل المثال، عزا شيخ إحدى العشائر عدم تلقي مجلس العشيرة قضايا من هذا النوع منذ 
سنة ١٩٩٣ إلى تأثير المد الديني الذي أخذ بالتنامي في التسعينيات من القرن الماضي الذي يعتبر 

الفصلية وما يترتب عنها غير شرعية )ورقة خلفية عن الزواج في العراق، ٢٠١7(. 

من ناحية أخرى، استردت العشيرة في بعض المناطق نفوذها على الواقع االجتماعي نتيجة لضعف 
قدرة الدولة على تطبيق القانون، نتيجة للحروب والحصار والغزو األمريكي وما تاله من نزاعات. وأخذ 
العراقيون يلجؤون إلى العشائر لحل مشاكلهم. فعاد هذا النمط من الزواج إلى الظهور، بالرغم من 

معارضة منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة وحقوقها )زيدان، ٢٠١5(.

بناتهم  لتزويج  األَسر  أرباب  التي دفعت ١4٪ من  االسباب  أنَّ  المبكر  الزواج  دراسة حول  وأظهرت 
الصغيرات هي التوصل إلى حل لنزاعات عشائرية )حمزة، ٢٠١٢(.

5.2.2 زواج الخطيفة

يصف األنتربولوجيون هذا النمط من الزواج على أنَّه يقوم على خطف رجل لفتاة من قبيلة/عائلة 
أخرى بغية التزوج منها، والزواج خطًفا على النحو الذي يسّميه الباحث السوسيولوجي فريديك معتوق 
»يخلق وضعية على األرض ال يمكن تخطيها فيتم التعامل معها على أساس أنَّها نهائية فتغدو المراسيم 

عام ١٩58، ألغت الجمهورية العراقية قانون العشائر وأضعفت من سلطة القبيلة، بما في ذلك حقها المطلق في تزويج   ١
بناتها. وكان موقف قانون األحوال الشخصية رقم ١88 لسنة ١٩5٩ واضًحا من مثل هذه الزيجات إذ نصت المادة 
التاسعة على أنَّه »ال يحق ألي من األقارب، أو األغيار، إكراه أي شخص ذكرًا كان أم أنثى على الزواج دون رضاه. ويعتبر 
عقد الزواج باإلكراه باطاًل إذا لم يتم الدخول. كما ال يحق ألي من األقارب أو األغيار منع من كان أهاًل للزواج بموجب 
أحكام هذا القانون من الزواج. ووضع القانون عقوبات صريحة للحد من هذه الظاهرة. وتعد الفصلية نمطًا من أنواع 

الزواج باإلكراه )أنظر الموسوي، ٢٠١5(. 
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األساسية بعدها مجرد تفاصيل يتم االتفاق عليها الحًقا« )معتوق، ١٩٩٣(. ال يزال هذا النمط من الزواج 
موجوًدا في المجتمعات العربية، وهو من مخلفات المجتمع البدوي والعشائري فحتى ولو لم تعد 
عملية الخطف خطًفا بالمعنى الحقيقي للكلمة )ذلك أنَّ بعض حاالت الخطف غدت اليوم تتم برضى 
األهل على خالف ما كان سابًقا(. وال يزال هذا النوع معتمًدا في لبنان، والعراق، واألردن، وفلسطين. 
واألعراف،  والتقاليد  العادات  ألنّه خروج عن  الزواج  يرفضون طريقة هذا  مثاًل،  اللبنانيين،  أنَّ  ورغم 
فإننا نجده في مكان ما ولظرف ما يحدث إذ تعمد بعض الفتيات إليه لمعارضة إرادة األهل والهروب 
مع الشخص الذي اخترْنَه شريًكا لحياتهن؛ وفي الوقت الذي يمكن اعتبار رفض األهل »للعريس« هو 

السبب الرئيسي في حدوث هذا الزواج، فقد تبيّن وجود حجج كثيرة تبّرر اإلقدام عليه ومنها: 

إصلرار األهلل عللى اللزواج التراتبلي حسلب العمر للبنات فلي العائلة، مملا يدفع إحلدى اللواتي   .١
للم يحلن دورهلا بعلد إلى الهلروب مع رجلل رأت فيله زوًجا؛ 

رفض األهل للشاب المتقدم بسبب الفارق الطبقي واالختالف الديني؛   .2

هروب الفتاة من وضع عائلي متأزم أو متسلط )تخرج لتبحث عن حنان ومكان أفضل(.   .3

وما يزيد من ظاهرة هذا الزواج لبنانيًا يرجعه معنيون إلى عدم القدرة على تحّمل أعباء تكاليف 
حفلة الزفاف ومتطلباتها، وقد يتم باتفاق األهل تخفيًفا عن كاهلهم للمصاريف المترتبة على حفالت 
الزواج. وفي تقرير إعالمي عرضته إحدى القنوات اللبنانية بعنوان »زواج الخطيفة عائد إلى لبنان...
وهذا هو السبب؟«، ورد أنَّ »زواج الخطيفة« كان شائًعا كثيرًا في السنوات الماضية، إذ أنّه كان يُمثّل 
الحّل األنسب لكّل قّصة حبٍّ كانت تصطدم بمسائل العمر والدين واألهل وما يفرضه المجتمع من 
محظورات تقف عائًقا أمام أّي ارتباٍط أبدّي. ولكن ومع اشتداد الوضع االقتصادي سوًءا في لبنان وغالء 
الحّل لكل مخطط  أيًضا مفتاح  ليشّكل  الزواج  النوع من  السكن، عاد هذا  المعيشة وارتفاع أسعار 
مقابل  الطّائلة  األموال  دفع  من  بل  المجتمع،  أو  األهل  من  هروبًا  ليس  المرة  هذه  وإنّما  للزواج، 
األعراس!١ ويختم التقرير بالقول »عاد الشباب اللبناني إلى »الخطيفة«، هذا النوع من الزواج الذي 
كان يترك في الماضي آثاًرا وشرًخا كبيرًا في كنف األهل والعائالت، حيث كان يعني خروج األبناء عن 
طاعة أمهاتهم وآبائهم، وهو ما كان يسبّب مشاكل كبيرة وزعاًل وفراقًا ومرًضا وألًما ال تُمحيه السنين، 
لكن المفارقة اليوم تتمثّل في اقتراح بعض األهل على أوالدهم »الخطيفة«، رأفة بمستقبلهم )ورقة 

خلفية عن الزواج في لبنان، ٢٠١7(. 

وأشارت تحقيقات إعالمية عديدة من مناطق لبنانية متفرّقة )األمين، ٢٠١٣؛ حمية، ٢٠٠٩؛ جوني، 
أّن زواج »خطيفة« لم يعد عماًل مرفوًضا أو ذنبًا مستنكرًا، بل يكاد يتحّول إلى سلوك  ٢٠١5( إلى 

يستطلع التقرير حالة زواج تمت بهذه الطريقة حيث يقول أحدهم ويدعى فادي ع. أّن فكرة زواج الخطيفة كانت   ١
الحّل الُمناسب ليتزّوج من دون أن يدفع الكثير، وقد اتّفق مع خطيبته واألهل على أن يتم الزواج بسرعة، من دون 
أّي حفلة أو مدعّوين. »ما قمنا به في الواقع هو شكل خطيفة أي تزّوجنا بسرعٍة ومن دون إعالم أحد ولكن بموافقة 
األهل فال مشكلة ُمطلًقا بين العائلتين ولكّننا لم نكن نُريد أن نرمي أموالنا في ليلٍة واحدة ودعوة الكثير من الناس 
إلى حفلة زفاف لن تُفيد مستقبلنا بشيٍء«، يوضح فادي. ومن جهتها، تُشير ميرنا، زوجة فادي، إلى أنها رّحبت بفكرة 
زواج الخطيفة، باعتبار أنّها ال تريد أن تُحّمل زوجها عبء »مسرحيّات الزواج«، باإلضافة إلى أنّها تحّب الزواج البسيط 

بحضور األهل فقط، وفي أجواٍء من الهدوء بعيًدا عن التكلّف والتصّنع.

محبّذ يلجأ إليه بعضهم ليس بسبب رفض األهل فحسب، وإنّما هربًا من نفقات العرس الباهظة، وقد 
يساعد أولياء األمر على حصول هذا النوع من الزواج. ويتابع إعالميون في تقاريرهم نقاًل عن مطلعين 
بهذه الظاهرة إلى أّن بعض الشباب باتوا يهربون من إقامة األعراس عن طريق زواج الخطيفة وكأن 
في ظاهرة هذا الزواج داللة على صورة جديدة للواقع االجتماعي المتخبط بالكثير من األزمات التي 
تضع الشباب بين سندان »العزوبية« ومطرقة »الخطيفة« فباتت الخطيفة مسلًكا جديًدا للهروب إلى 
األمام. وتبقى نتيجة »الخطيفة« الحتمية بالنسبة إلى أهل الفتاة أمرًا مهيًنا يستلزم الجزاء، وبالنسبة 
ألهل الشاب عصيانًا يقتضي المقاطعة. أما بالنسبة إلى العريس والعروس فتحقيٌق للذات وإثبات 
لحرية االختيار. قد يتبعه إما مصالحة بعد فترة من الزمن بين الزوجين وذويهما، وإما نكران األهل 
البنتهم »العاصية« بل قد يفضي هذا الشكل من الزواج أحيانًا إلى القتل والثأر بين عائلتي الطرفين 

في بعض األوساط )ورقة خلفية عن الزواج في لبنان، ٢٠١7(.

6.2.2 الزواج اإللكتروني

يالحظ لدى جيل اليوم حرية في اختيار شريك حياته بشكل مغاير عما كان يفعله اآلباء واألجداد، 
فقد يبدأ أحدهم حياته العاطفية من على مقاعد الدراسة بمواعدة زميلته على بناء أسرة قبل أن 
يرتبطا فعليًا عبر خطوبة وزواج. لكن مع تقّدم وسائل االتصال بشكل تقني متطّور، بات الحديث عن 
فرص تعارف يومي بين الشباب والبنات بشكل قّل نظيره، مما أفسح المجال عن احتماالت ارتباط 
واسعة ليس فقط على صعيد قرية أو مدينة أو بلد وإنما على صعيد عالمي. ومع هذه الثورة نشأت 
مواقع إلكترونية متخّصصة في عروض زواج متاحة بين الشباب والفتيات، حيث يقوم كل من يرغب 
زيارة هذه المواقع بوضع المواصفات التي تناسبه ليجد آالف الطلبات عن »الشريك المناسب« في 
االنتظار. وهكذا يصبح الفضاء اإللكتروني بمثابة الوسيط المساعد للزواج. وألجل ذلك، نجد مئات 
بهؤالء  تدفع  التي  األسباب  أما عن  الشباب.  احتياجات هؤالء  تتجاوب مع  التي  اآلالف  بل  المواقع 
اللبناني إلى مثل هذه المواقع، وهي في األساس مشكالت اجتماعية يعاني منها كثيرون،  الشباب 

فنذكر منها: 

ر سن الزواج؛ • تأخُّ

الرغبة بالهجرة )إذ يمكن أن يتعرّف على فتاة أجنبية أو لبنانية مقيمة في الخارج(؛ •

بقلاء العالقلة فلي إطارها االفتراضلي دون االجتماعي إذا للم يُعجب أحدهما باآلخلر بعد فترة  •
يتوقفلان قبلل التالقلي، عللى عكلس ملا يحصلل فلي العالقلات التقليديلة المباشلرة إذ يتدخل 

األهلل واألصدقلاء والغيلورون ليصبلح الموضوع عندهلا معقًدا؛

الضغلط االجتماعلي اللذي يرافلق الفتاة غيلر المتزوجة، فتلجلأ إلى االنترنت كحلّل في البحث  •
علن عريلس يزيح عنها الضغط النفسلي اللذي يفرضه عليهلا المحيط. 

اللبناني تحت عنوان  الزواج وظاهرته، أظهرت دراسة اجتماعية على عيّنة من الشباب  وحول هذا 
»الزواج عبر اإلنترنت في لبنان« )حكويك، ٢٠١٠( أنَّ نسبة ١7٪ تستخدم االنترنت بهدف التواصل 
مع شريك من الجنس اآلخر الذي غالبًا ما يكون في بالد أخرى أو في منطقة بعيدة. ولدى سؤالهم 
إلى أي حد يمكن أن تكون هذه العالقة فعاًل جدية بغية االرتباط وقد تُفضي إلى لقاءات مباشرة، 
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تؤكد نسبة ٣6٪ من الذكور و٢4٪ من اإلناث إيجابية ذلك، بل إنَّ 6٠٪ منهم يعتبرون بأنَّ العالقة التي 
تتكوَّن عبر اإلنترنت ال تختلف كثيرًا عن العالقة التي تتكوَّن عبر االتصال المباشر. أما عن األسباب 
التي أدت إلى شيوع هذا الشكل من الزواج في اآلونة األخيرة في لبنان، فقد أظهرت الدراسة عوامل 
عديدة، منها سهولة التواصل عبر خدمة تواصل بعيًدا عن العادات والتقاليد االجتماعية التي تكبل 
اللقاءات وسبل التعارف، واعتبار االنترنت وسيلة ممتازة للبوح عن المشاعر المكبوتة، ما قد يربك 
يتيح  الفايس بوك  المواقع وأخصها  أنَّ بعض  المباشرة وجًها لوجه. كما  المحادثات  المتعارفين في 
خدمة التعارف من بابها الواسع فهو يوفر فرص ارتباط ممكنة، من خالل عمليات تشبيك تربط األفراد 
بأصدقائهم وأصدقاء أصدقائهم ويقرّب المسافات ويجعل األمر أكثر وضوًحا خالفًا للغموض الموجود 
الزواج ألسباب  النمط من  انتشار هذا  العادية )حكويك، ٢٠١٠(. ويمكن فهم  الزواج  عبر صفحات 
المجتمع  انتقاد  دون  فتاة  أو  شابًا  كان  سواًء  المتواصلين  عن  والخجل  الحرج  إبعاد  منها  مختلفة، 
لتواصلهم، وارتفاع نسبة العزوبة التي ولّدت أزمة ارتباط وزواج دفعت الفتيات إلى البحث عن شريك 

ولو عبر عالم افتراضي )حكويك، ٢٠١٠(.

7.2.2 الزواج المدني

المبادئ  مع  التعارض  عدم  بشرط  وامرأة  رجل  بين  يجمع  حر  قانوني  عقد  عن  عبارة  الزواج  هذا 
اإلنسانية؛ يقوم مفهومه األساسي على حرية االختيار بين طرفين راشدين يتمتعان بالحقوق والواجبات 
نفسها، وتعتمده أغلب الدول بناء على المادة السادسة عشر من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان 
او  الجنسية  أو  العرق  قيد بسبب  أي  أسرة دون  التزاوج وتأسيس  والمرأة حق  للرجل  الذي يعطي 
وال  زوجات،  تعّدد  يوجد  ال  الزواج،  هذا  يشترطه  الذي  الحقوق  في  المساواة  لمبدأ  ووفًقا  الدين. 
ضرورة لمهر، وال يوجد ولي أمر، وال حرية طالق لطرف دون آخر. وينعقد هذا الزواج وفًقا لشروط 
تحّددها هيئة مدنية ال دينية، تسّن لجميع المواطنين على حد سواء وتتغير وفًقا لظروف المجتمع 
وتطّوره، وفيه تضمن الدولة التي ترعاه حقوق األطفال والمرأة بعد االنفصال؛ وفي حال حدوث طالق 
بين الطرفين، يكون توزيع الملكية عن طريق تقسيم ما تم تحصيله خالل فترة الزواج مناصفة بين 
الرجل والمرأة، أيًّا كان مصدره ألن مثل هذا الزواج يكرّس قواعد الشراكة االقتصادية. من مزايا هذا 

الزواج بحسب منظّريه أنّه: 

يقدم حلواًل لمشاكل ذات طابع عقائدي مثل اختالف الدين أو الطائفة؛   .١

ييسلّر مشلاكل اإلرث إذا كان الزوجلان ملن طائفتيلن مختلفتيلن، وفلي حلال وفلاة أحدهملا ال   .2
يسلتطيع اآلخلر أن يرثله؛ 

يساعد على تحقيق التفاعل بين مختلف شرائح المجتمع؛   .3

يفتح مجال المساواة بين جميع الراغبين بحرية االختيار لشركاء حياتهم؛   .4

يساهم من تخفيف حدة الطبقية والطائفية والعصبية.  .5
 

الدين  فرجال  قبل،  الدينية على محاربته من  بمرجعياتها  الثماني عشرة  اللبنانية  الطوائف  اتفقت 
المسيحي يرفضونه ألنّه يحلل االنفصال ويشجع على الزواج خارج الطائفة. فاكتمال عقد الزواج، في 
نظر الكنيسة، ال يتحقق شرعيًا وصحيًحا إال بتوفر شروطه الجوهرية الثالثة، وهي ١( أهلية طالبي 

الزواج ورضاهما الواعي الحر، و٢( الصيغة الدينية الكنسية التي تجعل عقد الزواج صحيًحا وشرعيًا، 
فتبادل الرضى يجب أن يتم أمام الكاهن المختص، وبوجود شاهدين، ٣( باإلضافة إلى بعض األمور 
التي يجب أن تتوفر أثناء عقد الزواج. وفي المقابل، يتم الزواج المدني المنظم من السلطة المدنية 
أمام موظف في األحوال الشخصية، مما يُفقد عقد الزواج قدسيته. ولذلك فإذا عقده مسيحيان وفًقا 
للصيغة المدنية كان زواجهما الغيًا، وغير موجود فديمومة الزواج ووحدانيته ترفض الزواج المدني 
الذي يقّر الطالق في حين أّن ال طالق في الكنيسة أبًدا. وال تعترف الكنيسة الكاثوليكية ألية سلطة 

بشرية بحق فسخ الزواج أو حله بالطالق. 

ومن ناحية أخرى، ال يتقبل رجال الدين المسلمون الزواج المدني ألنّه يساوي حق المرأة في الطالق 
مع الرجل، ويمنع تعّدد الزوجات ويسمح للمسلمة أن تتزّوج من غير المسلم، كما أنّه يحلل البنوة 
غير الشرعية. ويقصد بذلك أنَّه إن رغب رجل بالزواج حسب أحكام هذا المشروع ثم أنجب من امرأة 
ثانية، فإنَّ الولد يبقى غير شرعي حتى لو وافق الزوج وزوجته األولى على تبنيه، وهذا ما يخالف 
اإلجماع الفقهي في جواز استلحاق االبن بالوالد وأنَّه يجيز التبني ويبيح الهجر بالتراضي حيث سمح 
والحياة  المسكن  الزوجين في  انفصال  الهجر  أّن  نّصت على  فالمادة ٣5 منه  األمر،  بهذا  المشروع 
المشتركة مع بقاء الرابطة الزوجية القائمة على أن يجري تدوينه بقرار تتخذه المحكمة. كما أنّه يمنع 
الطالق بالتراضي، إذ إّن الطالق ينبغي أن يكون حسب المشروع المقترح نتيجة خصومة ونزاع. كذلك 

يحّدد – هذا القانون- عدة المطلقة بثالثمائة يوم، وهذا مخالف للنص القرآني. 

وهذا النمط من الزواج غير رائج أو مرغوب به في البلدان العربية، فإما أن يتزوج المرء حسب شرعة 
طائفته )زواج ديني( وإما أن يتّوجه إلى خارج البالد إذا ما رغب بالزواج المدني.

الزواج المدني في لبنان ليس حديث العهد إذ يعود إلى سنة ١٩5١ فقد نوقش في البرلمان ثم رفض. 
وفي سنة ١٩6٠، بدأت جمعيّات علمانيّة تطالب به من جديد عبر تظاهرات تأييد، فعاد ليطرح من 
جديد بعد انتهاء الحرب اللبنانية، لكنه أثار جداًل كبيرًا وأخذ أصداًء كبيرة بين موال ومعارض. إزاء 
ذلك، لم يصل هذا المشروع للبرلمان اللبناني ولكن أهم تعديل طال مشروع الزواج المدني في لبنان 
هو جعله اختياريّا وليس إلزاميّا كما في الخارج، إرضاًء لرجال الدين ألسباب عدة. وبما أنَّ غالبية 
المعارضين للزواج المدني في لبنان يرون فيه دماًرا للعائلة ألنه يسّهل الطالق، فقد جاء في بنود 

قانون الزواج المدني، وهو عقد بين طرفين إلنشاء عائلة، ما يأتي: 

علدم اقتلران أحلد الطرفيلن بزواج سلابق ويجب اإلبلالغ عن الرغبة فلي الزواج قبلل ١5 يوًما من   .١
إبلرام عقد اللزواج المدني؛

يجب على األزواج االنتظار ثالث سنوات قبل أن يقدموا طلًبا للطالق؛  .2

يقبل الطالق في حال الخيانة، ويلغى الزواج في حال الخطأ في الشخص والغش واإلكراه.  .3

رغم االعتراضات الكثيرة على الزواج المدني في لبنان، قدمت »الهيئة االستشارية العليا«١ في وزارة 

رأي الهيئة االستشارية العليا في وزارة العدل جوابًا على كتاب وزير العدل رقم ١٠١5/أ. ت تاريخ ٢٠١٣/١/٢6. القضاة   ١
المعينين بموجب نص المرسوم االشتراعي الرقم ١5١ الصادر في العام ١٩8٣ )ورقة خلفية عن الزواج في لبنان، ٢٠١7(.
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اللبنانية  األراضي  على  المدني  بالزواج  الحق  إثبات  »بقانونية  وأقرّت  رأيها  في ٢٠١٣/٢/١٣  العدل 
القانون المدني )الفرنسي أو غيره(  الذين ال ينتمون إلى أية طائفة، والحق في اختيار  للمواطنين 
الذي يريدونه ليحكم حياتهم العائلية وتبعاتها كلها« انطالقًا من الدستور اللبناني والقوانين المرعية 

)سليمان، ٢٠١7(.

وفي تداعيات إقرار هذا الزواج، برزت جملة معطيات ميدانية من جرائه في المجتمع اللبناني: 

أثلار عقلد أول زواج مدنلي لبنانلي عللى األراضلي اللبنانيلة فلي علام 20١3 حلراكًا شلعبًيا مطلبًيا   .١
بضلرورة إقلرار هلذا القانون؛ 

أنَّ القلرار الصلادر علن الهيئلة بشلطب المذهب عن السلجالت أثلار حفيظة الكثير مملن يرغبون   .2
بهلذا اللزواج إذ للم تعلرف بعلد تبعاتله ضملن دوائلر الدوللة، للذا يفضل البعلض علدم المجازفة 

والمخاطلرة أو التلزوج خلارج لبنان؛ 

أرجلأت الحكوملة اللبنانيلة البحلث في موضوع تثبيت عقلود المتزوجين مدنيًّلا عام 20١5 حيث   .3
يمللك قللة منهلم أوراًقلا ثبوتيلة فبعد تسلجيل عدة عقلود في الدوائلر الرسلمية المختصة تّوقف 

تسلجيل عشلرات العقود األخرى دون تفسلير؛

أظهلر اسلتطالع لللرأي أجرتله مجلة لبنانيلة حول اللزواج المدنلي »أنَّ اللبنانيين غيلر ميالين إلى   .4
اعتملاد اللزواج المدنلي باعتبلاره يهلّدد األديان وخوًفا ملن أن يؤثر في النظلام الطائفي في لبنان 

وذللك بنسلبة ناهلزت 89٪ ملن المسلتطلعين )ورقة خلفية علن الزواج في لبنلان، 20١7(؛

كذللك أجلرت الدوليلة للمعلوملات اسلتطالًعا للرأي العلام اللبناني بواسلطة الهاتلف خالل يومي   .5
29-30 يناير/كانلون الثانلي 20١3، وشلمل عّينلة ملن 500 مسلتطلع توزعلوا عللى كافلة المناطق 
والطوائلف اللبنانيلة تبًعلا لحجلم كل منهلا حلول ملدى موقفهلم ملن اعتملاد اللزواج المدنلي 
االختيلاري لتنقسلم مواقلف اللبنانييلن حوله بين مع وضلد، إذ أيّد أكثرية 46٪ من المسلتطلعين 
اللزواج الدينلي مقابلل ١8٪ يؤيدون الزواج المدنلي، و33٪ يؤيدون اعتماد نظلام اختياري مدني 
أو دينلي وللم يحلدد 3٪ موقًفلا؛ ووفًقا للديانلة، يؤيد 30٪ من المسلتطلعين المسليحيين الزواج 
الدينلي مقابلل 58٪ ملن المسللمين، ويؤيلد اللزواج االختيلاري 42٪ ملن المسليحيين مقابلل 
27٪ ملن المسللمين. وبحسلب اسلتطالع هلذه الشلركة عبر المسلتجوبين علن مواقلف افتراضية 
بالنسلبة ألوالدهلم عنلد طلرح السلؤال عن الخيلار الذي يحبذه المسلتطلع ألوالده فلي حال كان 
متزوًجلا ولديله أوالد، فلإنَّ 60٪ أجابلوا أنَّهم يفضللون أن يتزوج أوالدهم زواًجلا دينًيا مقابل ١7٪ 

فضللوا اللزواج المدنلي وأجلاب 23٪ »ال أعلرف« )ورقلة خلفيلة عن اللزواج في لبنلان، 20١7(.

8.2.2 تعّدد الزوجات

يشكل ظاهرة  ال  لكن  الخمس،  الدول  في  الممارس  الزواج  أشكال  الزوجات شكاًل من  تعّدد  مازال 
الزوجات  تعّدد  نسبة  أنَّ  إلى  الخمس  الدول  إحصاءات  معظم  تشير  العراق حيث  في  إال  متنامية 
تتراوح ما بين ٣ و5٪. وينتشر عادة في المناطق الريفية أكثر من الحضر، وبين فئة األميين، سواء 
كانوا رجااًل أو نساء، أكثر من المتعلمين؛ كما يزيد مع زيادة الفئة العمرية للنساء. لكن األخطر هو 
تنامي مطالبة رجال الدين بتعّدد الزوجات ألنّهم يرون فيه الحل األمثل في ظل تنامي عدد األرامل 

العراق  الحروب والصراعات خاصة في  التي ضربتها  المجتمعات  المتزوجات والمطلقات في  وغير 

البلدان  وفلسطين واألردن. وتشير بعض اإلحصاءات أدناه لحجم هذا الشكل من الزواج في بعض 

الخمس. 

في األردن، يشير الشكل رقم 4 أدناه أنَّ نسبة الزواج المكّرر، أي المتعّدد، خالل األعوام ٢٠١٢-٢٠١٣ 

بالمقارنة مع الزواج العادي هي 8.4٪ أي أنَّ مقابل كل ١٠٠٠ حالة زواج عادي، هناك 84 حالة زواج 

متعّدد. يالحظ أنَّ أدنى نسبة كانت في عام ٢٠١٢ حيث بلغت 8.١٢٪، أي 8١ حالة زواج متعّدد من 

بين ١٠٠٠ حالة زواج عادي. وارتفعت هذه النسبة تدريجيًا خالل السنوات الالحقة لتصل إلى ٪8.5 

أو 85 حالة زواج متعّدد من بين كل ١٠٠٠ حالة زواج عادي.

األردن  في  الشرعية  المحاكم  لدى  التي سجلت  العادي  الزواج  من  المكّرر  الزواج  نسبة   4 رقم  الشكل 

لألعوام 20١6-20١2

٢٠٢٦
٢٠٢٤
٢٠٢٢
٢٠٢٠
٢٠١٨
٢٠١٦
٢٠١٤
٢٠١٢
٢٠١٠

٢٠٠٨
٢٠٠٦
٢٠٠٤

١ ٢

٨٫١٢

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

٨٫٣
٨٫٤ ٨٫٥ ٨٫٤٣

٣ ٤ ٥

المصدر: دائرة قاضي القضاة، 20١7

الذكور  األوالد، وخاصة  فكثرة  العراق،  في عموم  عرفيًا  المتعّدد مستحسًنا  الزواج  كان  العراق،  في 

منهم، هم عزوة رب األسرة ومصدر فخره وفخر عائلته وعشيرته. وكان تعّدد الزوجات أكثر شيوًعا 

في المجتمعات الريفية، حيث تبرز الحاجة إلى وجود زوجة ثانية او أكثر للعمل في مزرعة العائلة، 

والحاجة إلى عدد كبير من األبناء لزيادة األيدي العاملة لألسرة. قانونيًا، لم يكن هناك ما يمنع الرجل 

من أن يتزوج أكثر من زوجة، بغض النظر عن موقف الزوجة، إلى أن جرى تعديل قانون األحوال 

الشخصية في نهاية السبعينات ليصبح الزواج بامرأة ثانية مشروطًا بموافقة الزوجة األولى. ألغي هذا 

الشرط عام ١٩٩٣، وُسِمح للرجل بالزواج من امرأة ثانية أو ثالثة دون الرجوع إلى موافقة الزوجة 

األولى.

على ما يبدو، كان للتعديل األخير باإلضافة إلى ظروف الحروب والحصار تأثير في ارتفاع نسبة حاالت 

تعّدد الزوجات. فوفًقا إلحصاء عام ١٩87، بلغت نسبة المتزوجين بأكثر من امرأة في العراق ٠.٪4، 

تتركز غالبيتهم في الريف، )الجبوري، ١٩٩8: ٢5( ارتفعت هذه النسبة، وفًقا لنتائج المسح المتكامل 
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المتزوجات ممن  النساء  نسبة  لسنة ٢٠١١، فوصلت  العراقية  للمرأة  والصحية  االجتماعية  لألوضاع 
هن بعمر ١5 سنة إلى 45 سنة واللواتي ألزواجهن زوجات أخرى إلى 4.7٪، وترتفع هذه النسبة في 
الريف لتصل إلى 7.8٪ مقابل ٣.4٪ في الحضر )الجبوري، ١٩٩8: ٢5(. وتشمل هذه النسبة النساء 
حتى عمر 45 سنة، ومن المؤكد أنَّ هذه النسبة ستتضاعف فيما لو شملت عيّنة المسح النساء ألعمار 

46 سنة فما فوق. 

في دراسة أعدت سنة ١٩٩8 حول تعّدد الزوجات في محافظة القادسية في العراق، تبيّن أنَّ أهم 
الدوافع التي تقف وراء الزواج بأكثر من امرأة هي:

رغبة الرجل في الحصول على عدد كبير من األبناء السيما الذكور؛  .١

وجود عالقة عاطفية؛  .2

الرغبة في الحصول على زوجة ذات مستوى ثقافي عاٍل؛  .3

وكبر سن الزوجة األولى؛  .4

وسوء العالقة الزوجية )الجبوري، ١998: ١١8- ١25(.  .5

لقد تغيرت هذه الدوافع بعد التحوالت التي طرأت على المجتمع بعد ٢٠٠٣، فأصبح وجود عالقة 
عاطفية، والتوجهات الدينية المحافظة التي تبيح وتشجع الزواج بأكثر من امرأة وتمنع أو تحظر إقامة 

عالقات جنسية خارج إطار الزوجية، هي األسباب الدافعة وراء تعّدد الزوجات )علي، ٢٠١٢(.

أما بالنسبة لتعّدد الزوجات في سوريا، فالقانون السوري الصادر عام ١٩5٣ لم يمنع تعّدد الزوجات 
وإنّما نّص على ضرورة أخذ إذن القاضي قبل الزواج بثانية، لمعرفة قدرة الرجل على اإلنفاق؛ وإذا ما 

اتضح عكس ذلك، فإنّه ال يجوز الزواج )حسن، ١٩8١: ١45(.

الزوجات بسبب صعوبة  انخفاًضا في نسبة ظاهرة تعّدد  الثالثة األخيرة في سوريا  العقود  شهدت 
الحياة وتكاليف المعيشة المرتفعة. وقد عالجت برامج التعدادات السكانية في سوريا هذه الظاهرة 
وفق برنامج عامي ١٩7٠ و١٩8١، وبيّنت مستوى انتشار هذه الظاهرة في القطر فنالحظ أنّها تنتشر 
في الريف أكثر مما هي عليه في المدن، فقد بلغت نسبة المتزوجين بأكثر من واحدة 5٪ في تعداد 
٢٠٠4، وهذا يعني أنَّ نظام الزوجة الواحدة هو السائد في القطر بشكل كبير إذ بلغت نسبة الرجال 

المتزوجين بواحدة ٩5٪ وفق تعداد ٢٠٠4 )سليمان، ٢٠١١: ١١4(.

وال يزال موضوع تعدد الزوجات في سوريا قائًما إلى حد ما، فقد أوضحت البيانات حسب التقرير 
متعّددي  أزواج  المتزوجات من  نسبة  أنَّ  عام ٢٠٠٩  أجري في  الذي  السورية  األَسر  الرئيسي حول 
القيَم  الزوجات بلغت 6.6٪ في الريف مقابل 4.١٪ في الحضر؛ ويعكس هذا الفرق مدى اختالف 
واألعراف االجتماعية والحالة المادية لألزواج في كل من الريف والحضر، وبمقارنة نسب السيدات 
المتزوجات في الفئة العمرية ١5 – 4٩ سنة من أزواج متعّددي الزوجات حسب العمر يتضح أنَّ نسبة 
السيدات المتزوجات من أزواج متعّددي الزوجات، اللواتي يقعن في الفئتين العمريتين ١5-١٩ و٢٠- 
٢4سنة أقل من نظيراتها في الفئات العمرية األخرى. والتفسير لهذه المسألة جلي تماًما، فالمنتسبات 
لهاتين الفئتين العمريتين ال يزلن صغيرات السن، أو لم يمض على زواجهن فترة طويلة كما هو الحال 

بالنسبة للفئات العمرية األخرى. ويظهر الجدول التالي مدى اختالف انتشار ظاهرة تعدد الزوجات 
حسب الحالة التعليمية،  إذ تزيد نسبة األميات المتزوجات من أزواج متعّددي الزوجات عن مثيالتها 

بالنسبة للمستويات التعليمية األخرى.

الجدول رقم 3 نسب السيدات المتزوجات من أزواج متعّددي الزوجات في سوريا حسب العمر والحالة 

التعليمية

إجمالينسبة السيدات المتزوجات من أزواج متعّددي الزوجاتالفئة العمرية

١- ١٩5٢,67٢٣

٢4 - ٢٠٢,5٢٣٣٣

٢ - ٢٩5٣,٢٣4٣٩

٣4 - ٣٠5,٣٣١٢٩

٣ - ٣٩56,4٢٩6٣

44 - 4٠7,6٢6١5

4٩ - 457,5١777

المستوى التعليمي

١٠,٠٣٣77أمية

6,٠٢44ملمة

5,٠7١5٠ابتدائي

٢,٩٢6٩٩إعدادي

٢,6١65٩ثانوي

٢,١١١77معهد أعلى

٣,٠67١جامعي

١٠٠١6٩77إجمالي

المصدر: المكتب المركزي، 20١١: 46- 48

أما في فلسطين، فقد أشار المسح الديموغرافي لعام ١٩٩8 إلى نفس التوجه العام بخصوص تعّدد 
الزوجات في الدول األخرى ما عدا العراق، اذ توضح الجداول أدناه أنَّ تعّدد الزوجات في الشريحة 
العمرية األصغر سًنا يكون قلياًل ًجدا )أقل من ٠.٢٪ في الشريحة العمرية دون ٢٠ سنة – ٢4(، ويبدأ 
وينتشر  فما فوق.  العمرية 65  الشريحة  7.7 في  إلى  ليصل  العمرية ٣5-٣٩  الشريحة  بالتزايد في 
أكثر من  التعليم  الريف والحضر، وبين قليلي  أكثر من  الفلسطينية  المخيمات  الزوجات في  تعّدد 

المتعلمين. 
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الجدول رقم 4 التوزيع النسبي للرجال والمتزوجين في فلسطين حسب تعّدد الزوجات والعمر والمنطقة

الفئة العمرية

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية

عدد الزوجاتعدد الزوجاتعدد الزوجات

المجموع١٢المجموع١٢المجموع١٢

١4٢-7٢١٠٠.٠-7٠١٠٠.٠-١٠٠.٠أقل من ٢٠

٢4 - ٢٠٩٩.7٠.٣8٣4٩٩.٩٠.١6٢7٩٩.8٠.٢١46١

٢ - ٢٩5٩٩.٢٠.8١8٣6٩8.5١.5١٠66٩٩.٠١.٠٢٩٠٢

٣4 - ٣٠٩8.٩١.١١٩7٢٩7.١٢.٩١٠74٩8.٣١.7٣٠46

٣ - ٣٩5٩7.٣٢.7١56٢٩6.٢٣.8768٩6.٩٣.١٢٣٣٠

44 - 4٠٩7.٠٣.٠١٢١٠٩4.45.668٠٩6.٠4.٠١8٩٠

4٩ - 45٩4.٩5.١١٠١١٩٣.46.64٣6٩4.45.6١447

54 -5٠٩5.٢4.88١6٩٣.١6.٩٢6٩٩4.75.٣١٠85

5٩ -55٩4.65.47٠٢٩١.١8.٩٢٩4٩٣.66.4٩٩6

64 -6٠٩4.65.4587٩٠.6٩.4٢78٩٣.٣6.7865

+65٩٣.46.6١٢١٠8٩.٠١١.٠4٢١٩٢.٣7.7١6٣١

٩7.٠٣.٠١١8١٠٩5.64.45٩85٩6.5٣.5١77٩5المجموع

المصدر: دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية، ١998: 90

األراضي  في  زوجات  تعّدد  حالة   ٪٣.5 نسبة  يوجد  للذكور،  الزواج  حاالت  وضمن  فلسطين،  وفي 
الفلسطينية وهي أعلى في قطاع غزة منها في الضفة الغربية حيث بلغت ٣.٠٪ في الضفة الغربية 
النسبة  الزوجات ٣.٠٪ وكانت هذه  و4.4٪ في قطاع غزة. وأما في المدن، فقد بلغت نسبة تعّدد 
قد بلغت في المخيمات 4.٢٪. وكانت هذه النسبة عند الالجئين أعلى من نظرائهم غير الالجئين 
حيث بلغت النسبة 4.٠٪ و٣.١٪ على التوالي. وانخفضت نسبة تعّدد الزوجات عند الذين يحملون 
مؤهاًل علميًا أكثر من ثانوي ١.6٪ من بين حاالت الزواج للذكور في حين ارتفعت عند الذين لم ينهوا 

المرحلة االبتدائية لتصل إلى ٢.٪6.

مجموع  من  لإلناث  و٣.٩٪  للذكور   ٪١٠.5 الزواج(  )تكرار  فأكثر  الثانية  للمرة  الزواج  نسبة  بلغت 
الزيجات، فكانت هذه النسبة في الضفة الغربية ٩.٣٪ و٣.4٪ للذكور واإلناث على التوالي مقارنة 
مع قطاع غزة حيث بلغت ١٢.٩٪ للذكور و5.٠٪ لإلناث. أما في المخيمات فقد بلغت نسبة الزواج 
للمرة الثانية فأكثر ١٣.٠٪ و5.٢٪ للذكور واإلناث على التوالي. وفي القرى، كانت ٩.6٪ للذكور و٣.٢٪ 
لإلناث. وبلغت نسبة الزواج للمرة الثانية فأكثر عند الالجئين الذكور ١٢.٠٪، في حين انخفضت هذه 
ثانوي  العلمي  المؤهل  يحملون  الذين  إلى ٩.4٪. وبلغت عند  لتصل  الذكور  الالجئين  لغير  النسبة 
فأكثر 5.٢٪ وهي أقل بكثير من أولئك الذين لم ينهوا المرحلة االبتدائية حيث بلغت النسبة عندهم 

١٩.٢٪. دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية ١٩٩8: ٢٢(.

السلبية  النتائج  بسبب  أَسرية  مشكلة  وولّد  متضاربة حوله،  وآراء  الزوجات جداًل  تعدد  ويثير  هذا 
الزوجات  بين  والشجار  واالنهيار،  بالتفكك  األسرة  وتهديد  أسري  استقرار  عدم  من  عنه،  المترتبة 
الضرائر، والتحاسد والتنافس والغيرة، وقد يتعدى ذلك حتى إلى األبناء. كما أّن المعاناة قد تنتقل 

د نفسه، فمن األزواج من قتل نفسه وطلق زوجاتهن جميعهن، أو هرب من واقعه إلى  للزوج الُمعدِّ
الكحول أو المخدرات. ولكن من يدافع عنه هم شريحة من الرجال والنساء أيًضا خاصة من األرامل 
والمطلقات. فحسب عقود الزواج المسجلة في فلسطين لعام ٢٠١6، وجد أّن 5.٣٪ من عقود الزواج 
كانت ألزواج حالتهم الزواجية السابقة هي متزوج وهذا ما يشير إلى تعدد الزوجات، ويتضح أيًضا أن 
حوالي نصف الزوجات اللواتي تزوجن من هذه الفئة لم يسبق لهن الزواج في حين أّن النصف الثاني 

كان من السيدات اللواتي حالتهن الزواجية السابقة كانت إما مطلقة أو أرملة.

في الخالصة، تشير البيانات السابقة عن أشكال الزواج في الدول الخمس إلى أنَّ الحروب والصراعات 
تؤدي إلى تغير أشكال الزواج. في العراق ظهر بقوة زواج المتعة والزواج خارج المحكمة بسبب المد 
الديني وضعف مستويات المعيشة. في لبنان والعراق، تغير معنى زواج الخطيفة ليصبح وسيلة يتفق 
فيها األهل مع الراغبين بالزواج لتخفيض تكاليف الزواج. وفي الدول الخمس يتراجع بشكل عام زواج 
األقارب وإن كان يتزايد في العراق بسبب االحتقانات الطائفية واإلثنية في هذا البلد. ويتراجع بشكل 
عام تعدد الزوجات إال في العراق أيًضا وإن كان األخطر في الدول الخمس هو زيادة تعّدد الزوجات 
كلما تقدم عمر المرأة ليصل إلى ثالثة أضعاف في الشريحة العمرية 45 وأكثر. هذا وقد اتجهت عدة 
ر سن الزواج لإلناث أو لمعالجة زيادة عدد  منظمات للدعوة والحض على تعّدد الزوجات لعالج تأخُّ
األرامل في المجتمعات التي أصيبت بالحروب والصراعات. وقد رأينا في فترة من الفترات أنَّ الدولة، 
في العراق، حضت على إضعاف الزواج المختلط وعادت لتحض على زيادته ما يعني أّن الدولة تلعب 

دوًرا في إضعاف أو تقوية أشكال معيّنة من الزواج. 
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الفصل الثالث: العمر والزواج 
المجموعات  وسمات  )عدد  الزواج  بنية  في  بتغيير  الخمس  الدول  في  المجتمعات  معظم  تتأثر 
ونسب  دولة،  كل  في  بها  المعمول  السكانية  السياسات  عن  الناتجة  للزواج(  المؤهلة  السكانية 
الخصوبة، والحروب والصراعات، التي قد تؤثر في بنية الزواج في البلد المعني. وتطرأ تغييرات على 
ر في الزواج ونسب العزوبية في المجتمع المعني.  أنماط الزواج وتشمل السن عند أول زواج، والتأخُّ
ر سن الزواج عند حدوثه ألول مرة إذ لم يعد الزواج المبكر )١5-١٩(  ويالحظ، كما يشير التقرير، تأخُّ
هو السمة البارزة في الدول الخمس وإن كان توقيت الزواج يتفاوت من بلد آلخر. ولوحظ انخفاض 
الزواج  في  االنخفاض  حاالت  بأبرز  مرّت  التي  المنطقة  البلدان  معظم  في  المبكر  الزواج  معدالت 
المبكر بين السبعينات ومنتصف التسعينيات، حيث انتقلت هذه البلدان من 4٠ إلى 57٪ من النساء 
اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١5 و١٩ سنة والمتزوجات في السبعينيات، إلى ما بين ١و8٪في أواسط 

التسعينات )رشاد، ٢٠١5(.

واألردن وفلسطين من جهة  ولبنان  العراق وسوريا  كٍل من  والزواج في  للعمر  الفصل  يتطرّق هذا 
كما  و ٣٠-4٩،  العمرية ٢٠-٢٩  الفئات  الزواج في  السكان في سن  معرفة عدد ونسبة مجموعات 

يتطرق أيًضا لتوقيته، سواء جاء مبكرًا أو متأخرًا. 

يتوقع أن يزيد العمر عند الزواج األول مع التقدم في الزمن، وبالتالي يزيد عدد غير المتزوجين حيث 
البالغ عددها ١5وتمت  العربية  البلدان  ثلثا  التسعينات، سجل  أنّه وخالل منتصف  تشير رشاد إلى 
دراستها نسبة تتراوح بين ١٠٪ و٢7٪ لم تتزوج قط من سن ٣٠ إلى ٣٩ سنة. وتتوقع رشاد أنه مع 
البالغين  التغيْرات في وتيرة إيقاع الزواج سنرى، مع مرور الوقت، أعداًدا أكبر من الشباب  تواصل 
الذين ال يتزوجون على اإلطالق وليس فقط في الفئة العمرية ٢٠-٢٩ بل في الفئة العمرية ٣٠-4٩ 
أيًضا. ويؤثر ازدياد حجم السكان في هذه الفئات العمرية في األفراد، وتكوين األَسر والمجتمع ككل. 
من المتوقع هنا أن يتجه سن الزواج إلى االرتفاع لكال الجنسين مع انتشار عوامل التحديث، كالتعليم 
وعمل المرأة وانتشار وسائل تنظيم األسرة وما شابه. إال أنَّ البيانات في الدول الخمس تشير إلى تأثر 
أنماط الزواج بعدة عوامل أهمها اإلفقار، والهجرة والتهجير، وتدهور الخدمات األساسية، مثل التعليم 
والصحة والمواصالت، وضعف قدرة أجهزة الدولة على تنفيذ القوانين على جميع المناطق وهو ما 
بين  الشرائح وانخفاضها  الزواج لبعض  ارتفاع سن  الدولة، مثل  لنتائج متناقضة في نفس  قد يؤدي 
شرائح أخرى. وعلى الرغم من التمايز الكبير بين الدول الخمس في أنماط الزواج فإّن هناك توجهات 
عامة يمكن مالحظتها سيسعى هذا الجزء من التقرير لفحص الهيكل العمري والسن لتلك الفئات وما 

يحمله ذلك من تحديات في الدول الخمس أمام المختصين وراسمي السياسات.

3.١ السن عند أول زواج

باتت أعداد كبيرة من الشباب في الدول الخمس في مرحلة الدخول للزواج. وتفّصل الجداول التالية 
نسبة المتزوجين لغير المتزوجين في تلك الشرائح وتشير البيانات إلى أنَّ تراجع نسبة المتزوجين 
أيًضا نسبة  الرجال في فلسطين من 56.٣٠٪ عام ٢٠١5 إلى 54٪ عام ٢٠١6. أما لإلناث فتراجعت 

المتزّوجات من 58.6٠٪ عام ٢٠١5 إلى 55.6٠٪ عام ٢٠١6. أما بالنسبة للبنان فكانت نسبة المتزوجين 

نسبة  فكانت  اإلناث  أما  عام ٢٠٠7.  إلى 8٠.٪5١  وتراجعت  تساوي8٠.٪5٣  عام ٢٠٠4  الرجال  من 

المتزوجات عام ٢٠٠4 تساوي 5٢.5٠ وتراجعت إلى 5١٪ عام ٢٠٠7، وهو ما قد يؤشر الرتفاع سن 

الزواج في كال من لبنان وفلسطين. وفي األردن، كانت نسبة الذكور المتزوجين 5٢.6٠٪ عام ٢٠٠8 

زادت زيادة طفيفة عام ٢٠١6 لتبلغ 5٣.١٠٪ عام ٢٠١6. أما اإلناث فكانت نسبة المتزوجات ٪55.6٠ 

عام ٢٠٠8 وتراجعت إلى 54.٢٠٪ عام ٢٠١6. وفي سوريا، كانت نسبة الرجال المتزوجين 55.٣٠٪ عام 

٢٠٠4 وزادت إلى 5٩.7٠٪ عام ٢٠٠٩. أما بالنسبة لإلناث فكانت 6١.٣٠٪ من اإلناث متزوجات عام 

٢٠٠4 وزادت إلى 6٢.١٠ عام ٢٠٠٩. تظهر البيانات أّن نسبة النساء المتزوجات أعلى إلى حد ما من 

نسب الرجال المتزوجين ولكن ليس بفروقات كبيرة. 

الجدول رقم 5 الحالة الزواجية في فلسطين واألردن ولبنان وسوريا

سوريااألردنلبنانفلسطين

الحالة 
الزواجية

٢٠١6٢٠١5٢٠٠4٢٠٠7٢٠١6٢٠٠8٢٠٠٩٢٠٠4

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

٣٣.٩٠٪4٣.٩٠٪٣٠.7٠٪٣٩.٩٠٪٣6٪46.٣٠٪٣4.٩٠٪45.١٠٪٣7.7٠٪45.5٠٪٣6.٩٠٪44.١٠٪٣4.٢٠٪4٢.7٠٪٣6.7٠٪45.١٠٪أعزب

6١.٣٠٪55.٣٠٪6٢.١٠٪58.7٠٪55.6٠٪5٢.6٠٪54.٢٠٪5٣.١٠٪5١.٠٠٪5١.8٠٪5٢.5٠٪5٣.8٠٪58.6٠٪56.٣٠٪55.6٠٪54.٠٠٪متزوج

٠.7٠٪٠.٢٠٪١٪٠.٣٠٪١.٢٠٪٠.4٠٪١.٣٠٪٠.5٠٪١.6٠٪٠.٩٠٪١.٣٠٪٠.6٠٪١.6٠٪٠.5٠٪١.8٠٪٠.٣٠٪مطلق

4.١٠٪٠.6٠٪6.٢٠٪١.١٠٪7.٢٠٪٠.8٠٪٩.7٠٪١.4٠٪٩.8٠٪١.8٠٪٩.٣٠٪١.5٠٪5.6٠٪٠.6٠٪5.٩٠٪٠.6٠٪أرمل

إدارة  لبنان من  وبيانات  الفلسطيني، 20١7 ب: 92؛  المركزي لإلحصاء  الجهاز  بيانات فلسطين من  استخرجت  المصدر: 

اإلحصاء المركزي، 2007: ١4١؛ وبيانات األردن من دائرة اإلحصاءات العامة، مؤشرات جندرية/المؤشرات االجتماعية حسب 

متوسط العمر وقت الزواج األول )20١6(؛ وبيانات سوريا من المكتب المركزي 20١١: 46- 47.

من  زادت  فلسطين  في  العزاب  نسبة  أنَّ  إلى  البيانات  فتشير  المتزوجين  غير  ألعداد  بالنسبة  أما 

4٢.7٠٪ عام ٢٠١5 إلى 45.١٠٪ عام ٢٠١6. وبالنسبة لإلناث، كانت نسبة غير المتزوجات ٢٠.٣4٪ 

عام ٢٠١5 زادت إلى ٣6.7٠٪ عام ٢٠١6. وفي لبنان، كانت نسبة غير المتزوجات ٣6.٩٠٪ عام ٢٠٠4 

وزادت إلى ٣7.7٠٪ عام ٢٠٠7. وفي األردن، كانت نسبة غير المتزوجات ٣6٪ عام ٢٠٠8 وتراجعت 

إلى ٣4.٩٠٪ عام ٢٠١6 ولكنها زادت مقارنة ببيانات عام ٢٠١5 التي كانت ٣٣.7٪ لإلناث و4٣٪ للذكور 

)كما يشير الجدول أدناه عن األردن(. أما في سوريا، فكانت نسبة اإلناث غير المتزوجات ٣٣.٩٠٪ عام 

٢٠٠4 وتراجعت إلى ٣٠.7٠٪ عام ٢٠٠٩. 

الجدول رقم 6 معدالت وقت الزواج األول في فلسطين )20١6( واألردن )20١6، 2008(

فلسطين  
٢٠١6

فلسطين 
٢٠١4

األردن
٢٠١6

األردن
٢٠٠8

لبنان
٢٠٠4

لبنان
٢٠٠7

٢4.8٢4.7٢6.٣٢6.٩٣١.7٣٢.7ذكور

٢٠.4٢٠.٣٢٩.8٣١.٣٢7.7٢8.٩إناث

المصدر: جمعت بيانات فلسطين من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 20١7 ب؛ وبيانات األردن من دائرة اإلحصاءات 

العامة، مؤشرات جندرية/المؤشرات االجتماعية حسب متوسط العمر وقت الزواج األول، 20١6؛ وبيانات لبنان من إدارة 

اإلحصاء المركزي )لبنان(، 2007: 33.
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أيًضا إلى ارتفاع هذا العمر مع مرور الوقت إذ  البيانات  أما بالنسبة للسن عند أول زواج، فتشير 
يؤشر الجدول أعاله إلى ارتفاع العمر الوسيط للزواج في الدول الخمس، وأنَّ فلسطين ما زالت تشكل 
ه نفسه وهو االرتفاع في سن الزواج مع مرور  النسبة األقل بين بقية الدول، لكن تحافظ على التوجُّ
الوقت. وفي سوريا، نالحظ ارتفاع متوسط العمر عند الزواج األول بشكل تدريجي من ٢7.١ سنة 
للرجال و٢٣.١ سنة للنساء عام ١٩٩4 إلى ٢٩.4 سنة للرجال و٢5.6 سنة للنساء خالل عامي ٢٠٠4-

العقود  وهبوطًا خالل  العراق صعوًدا  في  الزواج  عند  العمر  متوسط  تفاوت  العراق،  وفي   .٢٠٠٩
الثالثة األخيرة تبًعا لألوضاع السياسية واالجتماعية التي شهدتها البالد، إذ ارتفع من ٢5.5 سنة عام 
١٩77 إلى ٢8.٣ سنة في عام ٢٠٠4 بحسب تقرير التنمية البشرية الذي صدر عام ٢٠٠8 )حمزة، 
٢٠١٢: ١٢( ثم عاد وانخفض في عام ٢٠١١ ليبلغ ٢4.6 سنة بمعدل ٢٢.4 سنة لإلناث و٢6.٢ سنة 
للذكور )وزارة التخطيط، ٢٠١١: ١١(. ويرجح سبب انخفاض معدالت العمر عند الزواج إلى انتشار 
ظاهرة الزواج المبكر بعد الحرب على العراق عام ٢٠٠٣ )ورقة مرجعية عن تقرير الزواج في العراق، 

.)٢٠١7

سجل األردن ولبنان المعدالت األعلى في متوسط سن الزواج األول حيث بلغ في األردن ٣١.٣ للذكور 
في عام ٢٠١6 وبلغ ٢6.٩ لإلناث في السنة نفسها بعد أن كان ٢٩.8 للذكور عام ٢٠٠8 و٢6.٣ لإلناث 
في نفس السنة. سجل لبنان المعدل األعلى في الدول الخمس حيث بلغ سن الذكور ٣٢.7 عام ٢٠٠7 
مقابل ٣١.7 عام ٢٠٠4 و سجلت اإلناث سن ٢8.٩ عام ٢٠٠7 مقابل ٢7.7 عام ٢٠٠4. وفي سوريا، 
انخفضت نسبة الخصوبة من 4.٢ مولوًدا عام ١٩٩4، إلى ٣.6 مولوًدا عام ٢٠٠4 وإلى ٣.5 مولود عام 
٢٠١٠ )الهيئة السوريا لشؤون األسرة، ٢٠١١: 4١(. وسجلت الخصوبة في لبنان النسبة األدنى حيث 
المركزي  اإلحصاء  )إدارة   ٢٠٠5-٢٠٠٠ الفترة  في   ٢ وكانت   ٢٠١5-٢٠١٠ الفترة  في   ١.5 إلى  تصل 
فـي  للفتـرة ٢٠١١-٢٠١٣  الكليـة  الخصـوبة  نسبة  بلغت  واليونيسيف، ٢٠٠٩: ٢6(. وفي فلسطين، 
فلسـطين 4.١ مولـوًدا لكل امرأة في سن اإلنجاب بعد أن كان 6 عام ١٩٩7 )الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني، ٢٠١7أ(. وفي األردن، بلغت نسبة الخصوبة ٣.٣ في الفترة ٢٠١٠-٢٠١5 بعد أن كانت 

٣.٩ في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠5 )تقرير التنمية البشرية، ٢٠١5، جدول 8: ٢٣5(. 

إذ  السكن بعين االعتبار،  التعليم ومكان  الزواج أول مرة عند أخذ عامل  الوسيط عند  العمر  يزداد 
يزداد العمر الوسيط للذكور واإلناث عند ارتفاع التعليم وبين سكان الحضر مقارنة بسكان الريف. 
ويشير الجدول أدناه إلى هذا الواقع في الحالة الفلسطينية ويشير إلى ارتفاع متوسط العمر عند 
لإلناث مقابل 75.٢٣  للذكور و٢٢.١٢  إلى ٠١.٢7  ثانوية وأعلى  الزواج عند من حصل على شهادة 
للذكور الحاصلين على أقل من ابتدائي ولم يختلف االمر كثيرًا بالنسبة لإلناث. وظهر فارق في العمر 
بين سكان المخيمات )حيث مستوى الفقر أعلى( وبين المدينة حيث كان السن الوسيط للذكور في 
المدينة ٢5.7١ مقابل ٢4.5١ للذكور في المخيم ولم يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة لإلناث وقد يعود 

ذلك لتدني أعمار اإلناث عند الزواج في ذلك الوقت عام ١٩٩8. 

3.2 العزوبية في البلدان الخمس: مؤشرات

أبًدا  يتزوجن  بين ٣5-4٩ ولم  تتراوح أعمارهن  اللواتي  النساء  إلى  فإنّه يشير  للعزوبة،  بالنسبة  أما 
)رشاد، ٢٠١5(. وقد تتزوج هؤالء النساء بطبيعة الحال في سن متأخرة، ولكن بالنظر إلى انخفاض 
إمكانية الزواج في وقت الحق أصبح ينظر لهن البعض »كمشكلة« أو »أزمة«، يجب إيجاد الحلول لها 
التي سنتعرض لبعضها بعد استعراض واقع هذه الشريحة عبر البيانات، أواًل ثم تحليل لهذه البيانات 

ومعرفة دالالتها. 

فأكثر هي ضعف نسبة  المتزوجات فوق سن ٣5 سنة  أنَّ نسبة غير  إلى  أدناه مثال  الجدول  يشير 
نوع  بفجوة   ٢٠١5 إحصاء  للذكور حسب  و١.٪4  لإلناث   ٪8.4 العمرية  الشريحة  نفس  في  الرجال 

اجتماعي -4.٣ ضد صالح النساء. 

الجدول رقم 7 العزاب من فئة 35 سنة فأكثر في األردن

المؤشر
متوسط العمر العزوبي عند الزواج

أنثىذكر

8,4٪4,١٪العزاب )الذين لم يسبق لهم الزواج( ٣5 سنة فأكثر

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، 20١7.

وفي لبنان، يشير الشكل أدناه إلى نسب العزوبية التي باتت تطال فئات عمرية متقدمة نسبيًا لكال 
الصغيرة. وتشير  العمرية  الفئات  الوالدات وعدد األطفال في  الجنسين، ما يؤثر عمليًا على نسب 
الفتيات في فئات األعمار ٢5-٢٩ تصل إلى 5١٪، وفي فئة ٣٠-٣4  أنَّ نسبة عزوبية  إلى  البيانات 
تبلغ ٢6.7٪، وفئة ٣5-٣٩ تصل إلى ١٩.5٪. وتصل نسب العزوبية في الفئات المشار إليها بالنسبة 
للرجال وبالتوالي إلى 8١٪ و46.7٪ و٢٣.7٪. وتصل في الشريحة العمرية 4٠-44 إلى نسبة ١5.8 
لإلناث و١٠.6 للذكور، وتتضاعف نسبة اإلناث مقارنة بالذكور في الشريحة العمرية 45-4٩ لتصل 
ر في سن الزواج لدى الجنسين  إلى ١5.٩ لإلناث و7.6 للذكور، وهي نسب مرتفعة تؤشر إلى تأخُّ
كما تؤشر الستقرار شريحة كبيرة من اإلناث في مكانة العزباء )إدارة اإلحصاء المركزي واليونيسيف، 

 .)٢8 :٢٠١٠
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الشكل رقم 5 نسب العزوبية في لبنان حسب الجنس والعمر

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠
١٥-١٩ ٢٠-٢٤

٩٧٫٤ ١٠٠

٨٢٫٧

٩٧٫٧

٥١

٨١

٢٦٫٧

٤٦٫٧

١٩٫٥
٢٣٫٧

٧٫٦

١٥٫٨
١٠٫٦

١٥٫٩

٢٥-٢٩ ٣٠-٣٤ ٣٥-٣٩ ٤٠-٤٤ ٤٥-٤٩

المصدر: إدارة اإلحصاء المركزي واليونيسيف، 20١0: 28

أبًدا تشير إلى فارق كبير  وفي فلسطين، يشير الجدول أدناه إلى حجم شريحة الذين لم يتزوجوا 
لصالح اإلناث حيث بلغت نسبة النساء اللواتي لم يتزوجن أبًدا في سن ١5 سنة فما فوق ٣6.7٠٪ 

إناث و45.١٠٪ من الذكور. 

الجدول رقم 8 اإلناث والذكور )١5 سنة فأكثر( حسب الحالة الزواجية والمنطقة في فلسطين، 20١6

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالحالة الزواجية

كال 
الجنسين

كال ذكورإناثكال الجنسينذكورإناث
الجنسين

ذكورإناث

4٣,٩٠٪٣6,٣٠٪4٠,١٠٪45,8٠٪٣7٪4١,4٠٪45,١٠٪٣67٠٪4١٪لم يتزوج أبًدا

55,٣٠٪56,6٠٪56٪5٣,٢٠٪55,١٠٪54,٢٠٪54,٠٠٪55,6٠٪54,8٠٪متزوج

٠,٣٠٪٢٪١,٢٠٪٠,٣٠٪١,6٠٪١٪٠,٣٠٪١,8٠٪١٪مطلق

٠,5٠٪5,١٠٪٢,7٠٪٠,7٠٪6,٣٠٪٣,4٪٠,6٠٪5,٩٠٪٣,٢٠٪أرمل/منفصل

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 20١7 أ: 20

ويبدو األمر بالنسبة لغير المتزوجات أكثر خطورة في فلسطين حيث تشير األرقام إلى أنَّ نسبة النساء 
غير المتزوجات في الشريحة العمرية ٣4- ٣٩ تصل إلى ضعف نسبة الرجال في نفس الشريحة إذ 
تصل إلى ٩.8٪ للنساء مقابل 4.6٪ للرجال، وتصل إلى ثالث أضعاف في الشريحة العمرية 44-4٠ 
بنسبة 7.7٪ لإلناث و٢.١٪ للذكور، وفي الشريحة العمرية 45-4٩ تصل نسبة اإلناث تقريبًا 7 أضعاف 
نسبة الذكور لتصل إلى 7.٢٪ مقابل ١.٣٪ للذكور في عام ٢٠١5، بعد أن كانت النسبة أقل بشكل 
واضح عام ٢٠١٠ حيث كانت ٠.6٪ للذكور مقابل ١.٩٪ لإلناث. ويستمر األمر في الشرائح العمرية 

األعلى لتصل نسبة النساء غير المتزوجات في الشريحة العمرية 5٠-54 إلى 8.6٪ لإلناث مقابل 8.٠٪ 
للرجال أي أنَّ نسبة النساء غير المتزوجات في تلك الشريحة يصل إلى 8 أضعاف نسبة الرجال.

وفي سوريا، يصل حجم شريحة العزاب من اإلناث والذكور فوق ١5 سنة إلى ٣8.٣٪ كما يشير الشكل 
أدناه.

الشكل رقم 6 توزيع السكان بعمر ١5 سنة حسب الحالة الزواجية في سوريا

أرمل/أرملة ٣.٥مطلق/مطلقة ٠.٥

متزوج/متزوجة
٥٧.٧

أعزب/عزباء ٣٨.٣

المصدر: المكتب المركزي، 20١١

وفي العراق، اتسعت نسبة العزوبية بشكل واضح خالل العقود األخيرة، وتحديًدا خالل فترة العقوبات 
االقتصادية، فارتفعت نسبة النساء غير المتزوجات من ٢7٪ من إجمالي عدد النساء ممن هن بعمر ١5 
إلى 4٩ سنة عام ١٩87 إلى ٣4٪ في ١٩٩7، لتنخفض إلى ٢6٪ في عام ٢٠٠6 )حسون، ٢٠٠8(. ويعود 
ذلك إلى زيادة معدالت الزواج نظرًا لتحّسن المستوى المعيشي بعد رفع العقوبات االفتصادية وزيادة 
رواتب الموظفين بعد عام ٢٠٠٣. ثم عادت وارتفعت لتصل إلى أعلى مستوياتها في عام ٢٠١١، إذ 
بلغت نسبة النساء غير المتزوجات ٣٩.٢٪. وكانت نسبة اإلناث غير المتزوجات بعمر ٣٠-٣4، وهو 

العمر الذي تقل فيه احتماالت زواجها بحسب الثقافة السائدة، ١5.٣٪ )وزارة التخطيط، ٢٠١١: ٩(. 

وفًقا للثقافة السائدة في العراق، يقتصر وصف »العزوبية« على النساء ممن بلغن سن ٣٠ عاًما ولم 
يتزوجن، دون الرجال العازبين بغض النظر عن العمر. فالرجل هو في الغالب من يبادر في البحث 
عن زوجة في حين تنتظر المرأة أن يتقدم لها الرجل المناسب لتتزوجه. لذا تتعرض النساء في مثل 
هذا العمر إلى ضغوط اجتماعية ونفسية إليجاد زوج، بغض النظر عن التفاوت العلمي واالجتماعي 
بينهما حتى ال يقال عنها »عانس«. بيَّنت دراسة أجريت في بغداد عام ٢٠٠7 على عيّنة من ٣٠٠ رجل 
وامرأة ممن بلغوا سن الثالثين ولم يتزوجوا بعد اعتقاد الطرفين أنَّ العمر المناسب للزواج هو ٢٢-

ر الزواج في سن ٣٠ إلى ٣4، ويعتبرن أنهن وصلن  ٢8 سنة، إال أّن القلق يأخذ ينتاب النساء من تأخُّ
مرحلة العزوبية إذا لم يتزوجن خالل هذه الفترة. أما الرجال، فيبدأ قلقهم في سن ٣5 إلى 4٠ فما 
فوق. يرجع هذا التباين لثقة الرجل بقدرته على اختيار شريكه حياته بسهولة في أي سن كان، بعكس 

المرأة التي عليها أن تنتظر أن يتقدم رجل لطلب يدها )العلوي، ٢٠٠8(.
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تتعرّض شريحة النساء غير المتزوجات إلى ضغوط نفسية واجتماعية كبيرة، وقليلة هي الدراسات التي 
تحاول الغوص في احتياجات تلك الشريحة، فال يوجد معرفة مثاًل بالصحة اإلنجابية لهذه الشريحة إذ 
يسود اعتقاد بأنّه غير مقبول على العزباء أن تجري فحوصات تتعلق بسرطان الرحم، ناهيك عن عدم 

 .)Jad, 2009( قبول القوانين والمجتمع بالتبني لتلك الشريحة

ولكن هل ترى هؤالء النسوة أنفسهن كمشكلة فعاًل أم لديهن رؤى وطموحات مختلفة. ففي دراسة 
أعدتها رشيد )٢٠١7( عن صورة المرأة في المجتمع العراقي، اعترفت المبحوثات في المجموعات 
البؤرية بابتعادهن عن األنشطة الذهنية، وإنَّ جل اهتماماتهن هي التماهي مع رؤية المجتمع للمرأة 
كأنثى تهتم بمظهرها وتتقن دورها كربة بيت لتزيد من فرصتها في الحصول على الزوج في ظروف 

انخفضت فيها حاالت الزواج )رشيد، ٢٠١٣: ٢٠5(.

وخوف  الجامعيات  الطالبات  سلوك  في  االجتماعي  التغيير  أثر  تناولت  أخرى  دراسة  أظهرت  كما 
فرص  مع  بالمقارنة  لهن،  بالنسبة  قليلة  الزواج  فرص  أنَّ  العتقادهن  دراستهن  اكمال  من  الطالبات 
بأنّها  المتعلمة العتقاده  المرأة  بالزواج من  يترّدد  الرجل  اللواتي لم يكملن تعليمهن، وأنَّ  الفتيات 
تشكل تحديًا له، أو لكونها أكثر انفتاًحا بما يتعارض مع ما ورثه من عادات وتقاليد )محمد، ١٩٩6: 
ر سن الزواج قد ساهم في توجه أعداد كبيرة من النساء  ١١5- ١١7(. وال يتنافى هذا مع حقيقة أّن تأخُّ
إلى الدراسة المسائية والدراسات العليا إما سعيًا وراء فرصة للزواج يمكن أن تهيئها لألجواء الجامعية 

المختلطة أو بسبب يأسهن من االنتظار ومحاولة شغل وقتهن في طلب العلم. 

وفي دراسة أخرى على عيّنة من ١٠٠ امرأة تجاوزن سن ٣٠ سنة، وصل الباحث إلى أنَّ نسبة ٪8٣ 
ر  من المبحوثات أشرن إلى شعورهن بالخسارة لعدم اإلنجاب، وعن األسباب التي أدت في رأيهن لتأخُّ

سن الزواج كانت اإلجابات كالتالي: 

ر سن الزواج لدى الفتيات في العراق الجدول رقم 9 يمثل رأي المبحوثات بأسباب تأخُّ

النسبة المئويةالتكراراألسباب

األحداث السياسية واالجتماعية التي حدثت في المجتمع في األعوام 
السابقة

١٩٪٩٣,8٢

١٩,4٠٪٩١وفاة عدد كبير من الشباب في الحروب التي كان يخوضها النظام السابق

١8,76٪88زيادة نسبة اإلناث مقارنة بنسبة للذكور

مشكلة البطالة وعدم توفر فرص عمل للشباب وخاصة أصحاب الشهادات 
منهم

8١٪٢7,48

١٣,85٪65بعض العادات والتقاليد الموجودة في بعض العوائل

١٠,66٪5٠تعالي بعض الفتيات عند حصولهن على الشهادات العليا

١٠٠٪46٩المجموع

المصدر: محمد، 20١0: ١١

أشار البعض إلى رفضهن الزواج خوفًا من فقدان الزوج في الحروب، وعدم األمان واالستقرار العام في 
البلد، وتدهور مستويات المعيشة، وصعوبة تلبية الحاجات األساسية لألَسر أحيانًا. 

وفي دراسة أخرى عن غير المتزوجات في فلسطين، خلصت الباحثة إلى ضغوط األهل على الفتاة 
للذكور،  العالية  والبطالة  المتدهورة،  واالقتصادية  األمنية  الظروف  ظل  في  خاصة  تعليمها،  إلكمال 
وتوفر التعليم الجامعي بأسعار معقولة، ورفض األهل لمن هم غير أكفاء البنتهم، وترتيب الفتاة بين 
أخواتها إذ قد يرفض األهل تزويج األصغر إذا لم تتزوج األكبر. وأشارت الدراسة لتقدير المجتمع للمرأة 
العزباء المتعلمة والعاملة مقارنة بغير المتعلمة التي تشعر بعزلة أكبر، خاصة في المناطق الريفية 
والمهمشة، حيث تتوقع منها العائلة أن تقوم بخدمتهم، وتكرّس وقتها للعائلة بما أنها ال تعمل وال 
خيارات أمامها إال رعاية العائلة في حالة مرض األم فيجب أن ترعاها وفي حالة وفاتها يجب أن تخدم 
والدها. وأشارت بعض غير المتزوجات من كبار السن إلى خوفهن من عدم األمان المالي، ووحدتهن 

 .)Jarallah, 2008( في الكبر، وعدم دعم عائالتهن لهن أحيانًا

هذا وقد أشارت جونسون )٢٠٠7( في دراسة عن النساء غير المتزوجات في فلسطين إلى أنَّ الخطاب 
العام الذي يسّمي تلك الشريحة »بالمشكلة« ليس واقعيًا وأنَّ العديد من النساء في تلك الشريحة 
ال يشعرن بأي وصمة اجتماعية بل بالعكس حققن مستويات عليا من النجاح في إدارة العديد من 
المؤسسات االجتماعية والسياسية والثقافية التي كان يصعب على المتزوجات إدارتها نظرًا لدورهن 
األَسري. كما أشارت إلى نشاط سياسي عاٍل لهن وأّن الكثير منهن قدمن »نماذج تحتذى«، سواء في 

إدارة مؤسسات تعليمية أو ثقافية أو غيره. 

3.3 زواج القاصرات والزواج المبكر

تشير العديد من التقارير الوطنية والدولية إلى مخاطر الزواج المبكر )تحت سن ١8 سنة( وزواج 
دفع صندوق  قد  المراهقات  وحمل  المبكر  الزواج  تحدي  كان  وقد  سنة(.   ١7-١5 )بين  القاصرات 
األمم المتحدة للسكان إلى تكريس تقريره السنوي بعنوان »حالة سكان العالم لعام ٢٠١٣« إلى هذه 
التقرير الضوء على أنَّ األمومة في مرحلة الطفولة مشكلة عالمية هامة، إذ يقدر  المسألة. يسلط 
وجود 7.٣ مليون فتاة ولدت تحت سن ١8 عاًما. ويوضح التقرير أيًضا كيف يمكن للحمل المبكر أن 
يكون له تأثير ضار في صحة الفتيات وتعليمهن ويمنعهن من تحقيق ذواتهن وطموحاتهن. ويتجاوز 
األثر السلبي لهذا التحدي الفتاة نفسها ويؤثر في نسلها والمجتمع المحلي والتنمية الوطنية. واألسوأ 
بعد هو أنَّ ما يقارب مليوني فتاة أنجبن في سن الرابعة عشر. ومن بين العواقب العالمية المؤكدة 
ما يقدر بـ7٠,٠٠٠ من الصغيرات )١5-١٩ سنة من العمر( في البلدان النامية تموت كل عام بسبب 
مضاعفات الحمل والوالدة؛ ويقّدر بأنَّ حوالي ٣.٢ مليون فتاة سنويًا تعاني من اإلجهاض غير المأمون. 
ويوثق التقرير خطر الوفاة أثناء الحمل ومضاعفات الوالدة بالضعف للفتيات اللواتي حملن في سن 
الخامسة عشرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وعالوة على ذلك، فإنَّ األدلة المتاحة التي 
نوقشت في تقرير صندوق األمم المتحدة للسكان تبيِّن أنَّ من بين ١٣.١ مليون والدة يولد سنويًا 
لألمهات اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١5 و١٩ عاًما، هناك مخاطر صحية كبيرة. فعلى سبيل المثال، 
ال تزال وفيات المواليد والوفيات بين الوالدات أعلى بنسبة 5٠٪ بين الرضع من المراهقات مقارنة 
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بالرضع من األمهات اللواتي تتراوح أعمارهن بين ٢٠ و٢٩ سنة؛ وال يصل ما يقرب من مليون طفل 
إلى عيد ميالدهم األول.

وال تقتصر عواقب الزواج المبكر على الصحة البدنية للفتاة ونسلها. فعادة ما تجبر النساء المتزوجات 
في سن مبكرة على الزواج أو على األقل يحرمن من اختيار مستنير. فالثغرات العمرية والفجوات بين 
األزواج ال تدعم عادة العالقات الزوجية المتوازنة، فالطفلة األنثى تنتقل، قبل األوان، إلى أدوار الكبار 
للمرأة  اإلنسان  حقوق  تقّوض  الخصائص  هذه  أنَّ  الواضح  ومن  والعمل.  التعليم  مواصلة  من  وتحرم 
دعم  على  الصغيرات  الفتيات  قدرة  ذلك، فإنَّ  على  وعالوة  والرفاهية.  واالجتماعية  النفسية  والصحة 
المعرفي  والنمو  القرار  على صنع  من قدرتهن  تحّد  األطفال  لتربية  سليمة  ممارسات  واعتماد  األسرة 
 Rashad,( البيولوجي  البلوغ  سن  يحكمهما  وال  الحياة  في  والتجربة  الخبرة  بحكم  يتشكالن  اللذين 

.)2015

متدن  العربية في وضع  الدول  للسكان  المتحدة  األمم  العربية، يضع صندوق  للمنطقة  بالنسبة  أما 
بالنسبة للحمل المبكر لمن هن دون سن ١8 سنة )١٠٪(، ولمن هن أقل من ١5 سنة )١٪( فقط. 
ولكن، حسب رشاد )٢٠١5( فقد تخفي الصورة في العالم العربي وضًعا أكثر تنوًعا حيث أشارت إلى أن 
نسبة الزواج المبكر قد تصل ما بين ١7-٣5 في سبع دول عربية وأنَّ المعرفة بنسبة خصوبة الفتيات 
تحت سن ١8 سنة قليلة وال يوجد إحصاءات دقيقة بخصوصها، ما قد يخفي حقيقة الوضع القائم على 
األرض. وبناء على تقرير صندوق األمم المتحدة للسكان وتحليل عدة مسوحات، تستخلص رشاد بأنَّ 
الزواج المبكر قد يكون أكثر شيوًعا في البلدان التي ترتفع فيها نسبة األمية وقلة التحصيل العلمي، 
وتكون ذات موارد محدودة، وذات منسوب فقر عال. وخلصت إلى أنَّ أعلى نسبة زواج تحت سن ١5 
سنة سجلت في العراق بنسبة ١4. 6٪ وتحت سن ١8 سنة وصلت إلى 5٢.٢٪، تليها سوريا بنسبة ٪8.7 
تحت سن ١4 و4٣.7٪ تحت سن ١8، ثم األردن بنسبة ٣٪ تحت سن ١4 و٢6.٣٪ تحت سن ١8 )مصدر 
سابق: 6(. ويستعرض هذا الجزء من التقرير واقع الزواج المبكر في البلدان الخمسة كأحد التحديات 
ومجاالت  ومجتمعها،  وتمكينها،  ورفاهها،  ونسلها،  األم،  على  وخيمة  عواقب  من  يخلفه  لما  الكبرى 
البشرية في المجتمع المعني. وحددت رشاد النسب التي ترى أنَّها تشكل نسبًا متدنية للزواج المبكر 
بين ٢٪ و8٪، أو نسب عالية تتراوح بين ١7٪ و٢5٪، ونسب مرتفعة جًدا تتراوح بين ٣٢٪ و٣5٪ )مصدر 

سابق، 4(، وهو المعيار الذي سيعتمده هذا التقرير لتحديد نسب الزواج المبكر في البالد الخمس. 

يرجع زواج القاصرات في الدول الخمس إلى ثغرات في القوانين التي تحّدد ما هو السن المناسب 
للزواج سواء للفتى أو للفتاة. فبينما تقّر معظم القوانين العربية بأنَّ سن الرشد الذي على أساسه 
يحصل الفرد على حقه االنتخابي أو رخصة قيادة السيارة، يختلف عند الزواج. ففي العراق وسوريا 
ولبنان واألردن وفلسطين، يحّدد سن أهلية الزواج باختالفات واضحة. ففي القانون الفلسطيني الذي 
الغربية  القانون مطبًقا في الضفة  يطبّق قانون األحوال الشخصية لعام ١٩76 األردني، ما زال هذا 
بالرغم من تعديله في األردن. ويطبق في غزة قانون مختلف يعود للقوانين المصرية. وفي قانون 
األحوال الشخصية األردني رقم 6١ لعام ١٩76، جعل سن الزواج في الضفة الغربية ١5 سنة هجرية 
للفتاة )أي أقل من ١5 سنة ميالدية(؛ و١6 سنة هجرية للفتى )أيضا أقل من ١6 سنة ميالدية(. أما في 
غزة، فقد اعتمد قانون رقم ٣٠٣ الذي صدر في العام ١٩54وحدد سن الزواج األدنى ١7 سنة للفتاة 
و١8 سنة للفتى. ويُمنح القاضي، بناء على القانون، صالحيات السماح بتزويج الفتاة التي هي دون 

هذا السن إذا ما بلغت سن النضج، ووافق والدها على ذلك. لكن يمنع زواج الفتاة والفتى بتاتًا إذا 
كان عمرها يقل عن ٩ سنوات، والفتى عن ١٢ سنة. أما إذا ما طلبت الفتاة التي يقل عمرها عن ١7 
سنة من القاضي تزويجها، فعلى القاضي أن يبلغ والدها، وفي حال موافقة األب، يمكن عقد الزواج.

وفي قانون األحوال الشخصية السوري حيث نصت الماد ١6 من القانون السوري على تحديد سن 
الزواج الفتى بـ١8عاًما، والفتاة بـ١7 عاًما، وأجاز زواج الفتى بسن ١5 عاًما والفتاة بسن ١٣ عاًما بإذن 

القاضي وموافقة الولي، كما نصت على ذلك المادة ١8 )إستانبولي، ١٩85: ٣5(.

كذلك القانون العراقي يعتبر سن ١8 سنة هو سن الزواج القانوني في العراق، ولكن يسمح بالزواج 
بأقل من هذا العمر بموافقة ولى األمـر. كما يجيز للقاضي تزويج من أكمل ١5 سنة ميالدية »إذا 
العراق، ٢٠١7(.  الزواج في  الخلفية عن  )الورقة  العامة«  المصلحة  كان في زواجه ضرورة تقتضيها 
ومن أشكال زواج القاصرات التي ظهرت بقوة في العراق ما يعرف بـ»زواج السيد«، وهو أحد أشكال 
التحايل على سن زواج القاصرات إذ يتيح هذا الشكل لرجل دين أن يعقد القران ويتخطى، شرط 

المحكمة في تسجيله. 

الزواج ببلوغ سن  ل رقم ٣6 لسنة ٢٠١٠ أهلية  المعدَّ وفي األردن، يحدد قانون األحوال الشخصية 
١8 سنة ميالدية كاملة، إال أنَّه يجوز للقاضي تزويج َمن أكمل خمس عشرة سنة ميالدية إذا كان في 
زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة العامة، على أال يكون فارق السن بين الخاطبين أكثر من ٢٠ عاًما 
إال بعد التحقق من رضا الفتاة، وأال يكون الزواج مكّرًرا، وال سببًا في االنقطاع عن التعليم المدرسي. 

وفي لبنان، يتحّدد سن الزواج حسب كل طائفة فبالنسبة للمسلمين يقول أهل الُسّنة بحكم عمر ١8 
عاًما للرجل ١7 عاًما للفتاة. بينما تفرض الطائفة الشيعية إثبات الرشد الحقيقي على أال تسمح بزواج 
الموحدين  أما عند طائفة  تبلغ ٩ سنوات.  التي لم  يبلغ خمسة عشر عاًما، والفتاة  الذي لم  الفتى 
الدروز فيحوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه ١8 عاًما والمخطوبة بإتمامها ١7 عاًما. ويختلف 
السن عند الطوائف المسيحية من طائفة ألخرى حيث تفرض الطوائف الكاثوليكية لصحة الزواج أن 
يكون الرجل قد أتم السادسة عشر عاًما، والمرأة الرابعة عشر من عمرها، ويحق للرؤساء الكنسيين 
المختصين تخفيض سن الزواج لسبب قانوني مدة سنتين تقريبًا. وتشترط الطائفة األرثوذكسية لصحة 
الزواج بلوغ سن الرشد )١8سنة(. أما الطائفة اإلنجيلية، فالشرط يتمثل في أن يكون الرجل قد بلغ 
سن الرشد وأن تكون الفتاة بلغت ١6 عاًما. ويعتبر القانون رقم ٢4 من نظام سر الزواج والرقم 87٩ 
من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية أنَّ زواج القاصرين دون موافقة األهل أمرًا مكروًها، بل يجب 

على الخوري أن يمتنع عن مباركته. 

تشوب كل القوانين أعاله ثغرات كبيرة سواء فيما يتعلق بتحديد سن الزواج للزوج للفتى أو الفتاة، 
إضافة إلى أنَّ كل تحديد بالقانون يتبعه استثناء بإمكان القاضي أو رجل الدين أن يتخطاه. لذا نرى 
أنَّ شروط زواج القاصرات المذكورة أعاله مبهمة وعامة بما يسمح بخرقها عند عقد الزواج؛ فشرط 
إتمام التعليم المدرسي للزوجة، كما في القانون األردني، ال يبيّن آلية متابعة هذا الشرط وتنفيذه 
والعقوبات المترتبة على خرقه، وبذلك يمكن للزوج منع زوجته من إكمال تعليمها إذا ما رغبت في 
أنَّ  المسيحية مكروه وليس ممنوع، كما  القاصرات للطوائف  أنَّ زواج  اللبناني  القانون  ذلك. ويرى 
الطائفة الكاثوليكية تجيز زواج الفتاة في عمر ١4 سنة؛ وفي الطائفة الشيعية يجب إثبات الرشد، 
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وهو غير محدد، ويتدنى سن الزواج الذي يمنع حتى يصل الفتى إلى ١7 سنة والفتاة إلى ٩ سنوات. 

وبخصوص اشتراط اكمال التعليم، كما في القانون األردني، تشير البيانات اإلحصائية إلى أنَّ الزواج 
المبكر يحرم الفتيات من إكمال تعليمهن، حيث أظهرت البيانات أنَّ ما يقرب من 7٠٪ من اإلناث 
األردنيات اللواتي تزوجن دون سن ١8 لم يُكملْن تعليمهن الثانوي؛ وفي بعض األحيان، ترفض اإلدارة 
المدرسية السماح للمتزوجة بدخول المدرسة، خوفًا من تأثيرها »السلبي« في بقية الطالبات )المجلس 
األعلى للسكان، ٢٠١7: 86(. أما تحديد فارق السن بـ٢٠ سنة المشروط برضا الفتاة، واختيارها فيثير 
التساؤل حول كيفية التحقق من رضا فتاة قاصرة. ويتراوح فارق العمر بين الفتيات اللواتي تزوجن 
في سن ١١-١٣سنة وبين أزواجهن الذين يبلغون من العمر ٣٠ - 6٠ عاًما فما فوق بين ٢٠ إلى 47 
سنة، وأنَّ فارق السن بين الفتيات اللواتي تزوجن في سن ١4 أو ١5 وبين أزواجهن الذين تتراوح 
أعمارهم بين ٣5 و6٠ سنة يتراوح بين ٢٠ و45 سنة، وأن اللواتي تزوجن في سن ١6 أو ١7 سنة من 
أزواج تتراوح أعمارهم بين 5٠ و6٠ عاًما فإنَّ فارق السن بينهم يتراوح بين ٢4 و٣4 سنة وأكثر، أي 

أنَّه كلما زاد عمر الزوج قل عمر الزوجة من القاصرات. 

تشير التقارير إلى تزايد زواج القاصرات في األردن خالل الفترة الزمنية ٢٠١١-٢٠١5. وتشير بيانات 
دائرة قاضي القضاة إلى ارتفاع عدد حاالت الزواج في هذه الفئة من اإلناث من 8,٠٩٣ حالة زواج في 
عام ٢٠١4 إلى ١٠,866 حالة في عام ٢٠١5، أي بزيادة نسبتها ٣4.٣٪. وال تشمل هذه األرقام الزيجات 
العرفية والبرانية غير الموثقة في المحاكم. لذا سيتم االعتماد على البيانات اإلحصائية للتعداد العام 
للسكان والمساكن ٢٠١5 التي تتضمن حصرًا شاماًل لزواج اإلناث دون سن ١8 على المستوى الوطني، 

أي شاماًل األردنيات وغير األردنيات. 

ووفًقا لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن ٢٠١5، وصل عدد حاالت زواج اإلناث دون سن ١8 
إلى 4١4,٣58 حالة زواج تشمل األردنيات وغير األردنيات، كما هو مبيّن في الشكل أدناه. وبلغ عدد 
حاالت زواج القاصرات من الجنسية السورية ١١٣,٣7٠، ومن الجنسيات األخرى ٠47,8٣٣. وبلغت 
األردنيات  نسبة  أما   .٪٢١ الزيجات  عدد  مجمل  من  مبكرة  سن  في  الزواج  لحاالت  العامة  النسبة 
فكانت ١7.6٪، والسوريات ٣١٪، والجنسيات األخرى ١٩.٢٪. أي أنَّ واحدة من كل ثالث إناث سوريات 
أخرى  ومن جنسيات  أردنيات  إناث  كل خمس  بين  من  واحدة  بينما  وأقل،   ١7 دون سن  تزوجت 
تزوجت في سن ١7 فأقل، ويعني هذا أنَّ األردن يقع في مصاف الدول عالية نسبة الزواج المبكر 

حسب ما أشير سابًقا.

الشكل رقم 7 نسبة زواج القاصرات السوريات واألردنيات حسب الجنسية لعام 20١6

٪٢٨ ٪٢٦

٪٤٦

المصدر: المجلس األعلى للسكان، 20١7: 87

أما بالنسبة لخصائص اإلناث اللواتي تزوجن في سن ١7 فما دون، فكانت النسبة األكبر منهن متمركزة 

في منطقة المفرق، وعين الباشا، وإربد، وعجلون، وهي من مناطق جيوب الفقر في األردن أو بالقرب 

منها. ويشير الشكل رقم 8 إلى تدني المستوى التعليمي بين أغلبية اإلناث اللواتي تزوجن في سن ١7 

فما دون، إذ إنَّ حوالي ربع النساء غير األردنيات أميات أو شبه أميات، وما يقرب من ثلثيهن حصلن 

لتدني  ونظرًا  األخرى.  الجنسيات  من  علميًا  تحصياًل  أكثر  األردنيات  وأنَّ  فقط،  أساسي  تعليم  على 

مستواهن التعليمي، فإنَّ األغلبية منهن ال يعملن وال يبحثن عن عمل )الشكل رقم ٩(، مما يشير إلى 

أنَّ زواج القاصرات أكثر انتشاًرا بين الفئات الفقيرة واألقل تعليًما وغير العامالت ومن فرصهن ضئيلة 

في إيجاد عمل.

اللواتي تزوجن في سن ١7 فما دون، موزعة بحسب  الشكل رقم 8 نسبة اإلناث األردنيات والسوريات 

الحالة التعليمية والجنسية خالل األعوام 20١5-20١0

١٠٠

٥٠

٠
إأ

المصدر: المجلس األعلى للسكان، 20١7: 88

الشكل رقم 9 النسبة المئوية لإلناث األردنيات والسوريات اللواتي تزوجن دون سن ١8، موزعة حسب 

الجنسية والعالقة بالنشاط االقتصادي خالل األعوام 20١5-20١0
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المصدر: المجلس األعلى للسكان، 20١7: 89

أما بالنسبة للزواج المبكر في لبنان، كما في الرسم أدناه، فهو متدن بشكل عام خاصة في منطقة 
بيروت والجبل ويزيد في مناطق شمال لبنان. وصلت نسبة اإلناث المتزوجات قبل سن ١5 سنة في 
فئة العمر 45-4٩ إلى ٢.6٪، في حين تزوجت ١6.6٪ في نفس الفئة العمرية قبل سن ١8 سنة. وفي 
الفئة العمرية 4٠-44، كانت نسبة من تزوجن قبل ١5 عاًما 4.4٪ وقبل ١8 عاًما ١5.7٪. وفي الفئة 
العمرية ٣5-٣٩، كانت نسبة من تزوجن قبل ١5 عاًما ٣.7٪، وقبل ١8 عاًما ١6.4٪. وفي الفئة العمرية 
٣٠-٣4 وتزوجن تحت ١5 سنة، كانت نسبتهن ٢.4٪، وتحت ١8 عاًما ١4.4٪. وفي الفئة العمرية ٢5-
٢٩ وتزوجن تحت سن ١5 سنة كانت النسبة ٢.٢٪، وتحت ١8 عاًما ١٣٪. وفي الفئة العمرية ٢٠-٢4 
وتزوجن تحت ١5 سنة كانت نسبتهن ١.٢٪ وتحت ١8 سنة 6.١٪. وفي الشريحة العمرية ١5-١٩ عاًما، 

كانت النسبة متدنية جًدا وصبت إلى ٠.٢٪ )إدارة اإلحصاء المركزي واليونيسيف، ٢٠٠٩: 65.

دراسة  عن  إحصائية  معطيات  أظهرت  فقد  اللبنانية،  الطوائف  بين  المبكر  الزواج  نسب  تختلف 
استطالعية قامت بها جامعة القديس يوسف في لبنان »أنَّ ١٣٪ من النسوة في لبنان تزوجن قبل سن 
١8 إذ سجلت الطائفة العلوية أعلى نسبة )١6٪ من المتزوجات دون ١8 عاًما(، تليها الطائفة السنية 
)١٣٪(، ثم الشيعة )١٢٪(، فالدروز )١٠٪(. وبلغت النسبة لدى الموارنة والروم االرثوذكس 7٪، ولدى 
الدراسة  أظهرت  الطائفية،  االختالفات  وإلى جانب  المسيحية ٪6.  الطوائف  وبقية  الكاثوليك  الروم 
تباينات بين المناطق اللبنانية، إذ بلغت النسبة األعلى في منطقة الهرمل )البقاع الشمالي( بحدود 
١6٪ بينما تبعتها مناطق المنية الضنية )شمال لبنان(، وصور، وحاصبيا )في جنوب لبنان(، وطرابلس، 
وعكار بنسبة تتراوح بين ١4٪ و١5٪. وسجلت مناطق لبنانية متفرقة مثل البترون، وجزين، والمتن، 
فبلغت  بيروت  أما  و٪7.   ٪5 بين  تتراوح  بنسب  النتائج  أدنى  والشوف  وجبيل،  وكسروان،  وبعبدا، 

النسبة فيها 8٪ )ورقة خلفية عن تقرير الزواج في لبنان، ٢٠١7(. 

الشكل رقم ١0 نسب النساء في لبنان في عمر ١5-49 سنة اللواتي تزوجن في عمر أقل من ١5 سنة، 

ونسب النساء في عمر 20-49 سنة اللواتي تزوجن في عمر أقل من ١8 سنة. تشير هذه النسب إلى أنَّ 

لبنان يقع في الدول منخفضة الزواج المبكر في البلدان الخمس
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أما لجهة مستوى تعليم األم، فإنَّ نسبة المتزوجات في عمر أقل من ١8 سنة، من أصل مجموع النساء 

في عمر ٢٠-4٩ سنة تتدرج بين ١٩٪ لمن أمهاتهن أميات، و٢٣.١٪ لمن أمهاتهن من مستوى تعليمي 

بشكل  األدنى  والنسبة  وثانوي،  متوسط  تعليمي  مستوى  من  أمهاتهن  لمن  و8.٩٪  و٢٢٪  ابتدائي، 

ملحوظ هي لمن حصلت أمهاتهن على مستوى جامعي إذ وصلت من تزوجن قبل ١5 سنة إلى ٠.٣٪ 

وأقل من ١8 سنة إلى ٢٪ كما في الشكل أدناه.

الشكل رقم ١١ نسب النساء في لبنان في الفئة العمرية ١5-49 سنة اللواتي تزوجن في عمر أقل من ١5 سنة، 

ونسب النساء في الفئة العمرية 20-49 سنة اللواتي تزوجن في عمر أقل من ١8 سنة حسب مستوى تعليم األم 
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من المؤشرات الالفتة بالنسبة للزواج في لبنان المؤشر المتعلق بفارق العمر بين الزوجين ويقاس 
بالنسبة المئوية للنساء المتزوجات من رجال يكبرونهن بعشر سنوات أو أكثر. ويعرض الشكل التالي 
عاًما،   ٢4 إلى   ٢٠ من  يبلغن  اللواتي  لبنان  في  النساء  ثلث  فحوالي  الزوجين  بين  العمري  الفارق 
نسبة  أعلى  بيروت  في  العمر  فارق  ويبلغ  أكثر.  أو  سنوات  بعشر  يكبرونهن  رجال  من  متزوجات 
)48٪(، تليها ضواحي بيروت )٪٣8.٢(، ومن ثم ما تبقى من جبل لبنان )٣7.5٪( ونسبة اللواتي يحملن 

شهادات جامعية فهي األقل في هذا المؤشر )إدارة اإلحصاء المركزي واليونيسيف، ٢٠١٠: 66(.

بـ٠.8٪ من  بين سن ١5 و١٩ سنة 6.7٪ مقارنة  الالتي تزوجن  الفتيات  بلغت نسبة  وفي فلسطين 
للذكور(.  و١.٢٪  لإلناث   ٪7.٩( الغربية  الضفة  وتزيد في غزة عن  العمرية.  الفئة  نفس  الذكور في 
ووصلت نسبة من تزوجن في سن ٢٠-٢4 إلى ١4.6٪ مقارنة بـ8.١٪ للذكور في نفس الفئة العمرية. 
وفي عام ٢٠١6، زادت نسبة من تزوجن في الشريحة العمرية ١5-١٩ لتبلغ 8.٢٪ لإلناث مقابل 4.٠٪ 
للذكور. وتشير عقود الزواج المسجلة في فلسطين إلى أنَّ نسبة اإلناث اللواتي تزوجن تحت عمر ١4 
سنة بلغت ١.5٪، ومن تزوجن في الشريحة العمرية ١5-١٩ سنة بلغت 4١.٣٪ مقابل 6٪ من الذكور 
في نفس الشريحة العمرية. ولكن وبالرغم من هذه الزيادة إال أنَّ اإلحصاءات تشير إلى أن فلسطين 
قد تقع في شريحة الدول مرتفعة النسبة في الزواج المبكر، حسب ما تشير عقود الزواج المسجلة، 

ويظهر في الجدول أدناه. 

الجدول رقم ١0 عدد عقود الزواج المسجلة في فلسطين حسب عمر الزوج والزوجة لعام 20١5

الزوجاتاألزواجالفئات العمرية

٠758أقل من ١4

١- ١٩5٣٠٣4٢٠85١

٢4 - ٢٠٢١٠8١٢٠74٢

٢ - ٢٩5١7٢٣٠5٠٠٠

٣4 - ٣٠47٠4١6١١

٣ - ٣٩5١6٢١776

44 - 4٠8٢٩4٠١

4٩ - 456١٠٢٠5

+ 5٠١٣٢٩٩4

5٠4٣85٠4٣8المجموع

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 20١6أ: 9١

وفي سوريا، تصل نسبة النساء المتزوجات في الفئة العمرية ١5-١٩ إلى ١١.٢٪ بينما ال تتعدى نسبة 
الرجال في نفس الفئة العمرية ٠.4٪. ويبدأ سن زواج اإلناث باالرتفاع في المجموعة العمرية ٢٠-٢4 
بنسبة 4١.٢٪ بينما الذكور في نفس المجموعة تكون نسبتهم 7.6٪. وتبدأ نسبة زواج الرجال باالرتفاع 
نسبتهن  تبلغ  المجموعة  نفس  في  النساء  بينما   ٪4٠.5 إلى  لتصل   ٢-٢٩5 العمرية  المجموعة  في 

65.٢٪. تشير هذه المعطيات إلى أنَّ نسبة الزواج المبكر في سوريا كانت نسبة متدنية ولكن، حسب 
مؤشرات عقود زواج السوريات التي عقدت في األردن، بلغت النسبة العامة لحاالت الزواج في سن 
مبكرة من مجمل عدد الزيجات ٢١٪. أما نسبة السوريات فكانت ٣١٪، والجنسيات األخرى ١٩.٢٪.، 
أي أنَّ واحدة من بين كل ثالث إناث سوريات تزوجن في دون سن ١7. وقد تظهر هذه البيانات ارتفاع 
نسبة الزواج المبكر للنازحات السوريات، خاصة من مناطق الريف في بلدان الجوار دون التأكد من 

اإلحصائيات السورية داخل سوريا نفسها. 

يظهر اتجاه نحو الزواج المبكر في المجتمع العراقي وقد ازداد عند األجيال الجديدة. وأشارت نتائج 
التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام ٢٠١4 إلى أنَّ المجتمع العراقي ما زال يميل إلى التزويج المبكر 
للذكور واإلناث اذ تبلغ نسبة المتزوجات دون سن ١8 سنة ٢٣.4٪ لعموم العراق و٢٢.4٪ في إقليم 
كردستان. أما نسبة الزواج ألقل من ١5 سنة بين الفتيات فتبلغ ١.7٪ للعراق عموًما و5.5٪ في إقليم 
كردستان. وبلغت نسبة الفتيات بعمر ١5-١٩ سنة المتزوجات حاليًا ١8.7٪ للعراق عموًما و١٩.١٪ 
في إقليم كردستان. كما أنَّ ثالث سيدات من بين كل عشر تتراوح أعمارهن بين ١5 و4٩ سنة من 
المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج قد بدأن حياتهن اإلنجابية وتزوجن ألول مرة قبل بلوغ ١8 من 
العمر أي بنسبة ٣٠٪. وتشير نتائج مسح سابق قامت به وزارة التخطيط واللجنة الوطنية للسياسات 
السكانية في ٢٠١٣ إلى مستويات أعلى من الزواج المبكر، سواء لعمر أقل من ١5 سنة أو لعمر ١5- 

١٩ سنة كما يوضح الجدول التالي. 

الزواج  عند  العمرية  الفئات  حسب  سنة   49-١5 العمرية  الشريحة  في  النساء  توزيع   ١١ رقم  الجدول 

والمحافظة والمنطقة في العراق

المحافظة 
والمنطقة

العمر عند الزواج

المجموع٣٠ سنة فأكثر٢5-٢٠٢٩-١5٢4-١٩أقل من ١5

7,٠٣٩,6٣4,٩١٢,75,7١٠٠حضر

7,845,٩٣٢,٢٩,74,٣١٠٠ريف

7,٢4١,٩٣٣,٩١١,65,٣١٠٠وسط وجنوب

7,7٣8,٣٣5,٣١٣,٢5,4١٠٠اقليم كردستان

7,٣4١,4٣4,١١١,85,٣١٠٠المجموع

المصدر: وزارة التخطيط، 20١3: 32

أشار تقرير وزارة التخطيط إلى تقارب نسب الزواج بعمر أقل من ١5 سنة وبدرجة أقل في الفئة العمرية 
١5-١٩ في إقليم كردستان ووسط العراق وجنوبه. ولكن ترتفع نسب الزواج المبكر في المناطق الريفية 
حيث وصلت نسبة المتزوجات في الفئة العمرية ١5-١٩ إلى 46٪ مقارنة بـ٣٩.5٪ في الحضر. أما بالنسبة 
للمحافظات فتتصدر محافظات المثني وواسط والنجف وبابل في نسبة الزواج بعمر أقل من ١5 سنة و في 
الفئة العمرية ١5-١٩ سنة في محافظات النجف وصالح الدين والقادسية ونينوى وكربالء. وقد دق التقرير 
مجاالت  تهدد  كما  العراق،  سكان  من  كبير  قسم  رفاه  تهدد  التي  الظاهرة  بخصوص هذه  اإلنذار  جرس 

التنمية البشرية بشكل عام وتنمية المرأة العراقية بشكل خاص )وزارة التخطيط، ٢٠١٣: ٣١(.
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ويرتبط الزواج المبكر في العراق ببؤر الفقر والتجمعات السكانية المنغلقة التي يشتد فيها أيًضا التأثير 
الديني. فقد أظهرت دراسة تناولت حاالت الزواج خارج المحكمة في مدينة الصدر أنَّ ما يقرب من ٪58 
من هذه الحاالت تزوجن قبل بلوغهن ١8 سنة، وأنَّ ٣٠.١٪ تزوجن قبل بلوغهن ١5 سنة، وأنَّ 8.٣٪ تزوجن 
البدني  العنف  إلى  السن  الصغيرات  الزوجات  تتعرّض  ما  وغالبًا   .)٢٠١5 )رشيد،  عشرة  الثانية  عمر  في 
والنفسي والجنسي والمعاملة السيئة من الزوج وعائلته، وإلى أخطار صحية، إضافة إلى تركهن المدرسة 

قبل إتمام تعليمهن، ما يجعل مستقبلهن رهًنا للزوج.

تتعزز ظاهرة الزواج المبكر في الحضر بالتوجهات اإليجابية نحوه لدى بعض فئات المجتمع بشكل عام، 
إذ أظهرت نقاشات الجماعات البؤرية والمقابالت المعمقة التي أجرتها معدة تقرير الزواج في العراق عن 
المبكر ويعتبره شكاًل من  الزواج  األول  االتجاه  الصغيرات. ويرفض  اتجاهين مختلفين حول زواج  وجود 
أشكال العنف، بل أخطر أشكال العنف. في حين يرى االتجاه الثاني، وهو االتجاه الغالب بين المبحوثين، أنَّ 
الزواج المبكر عادة اجتماعية مقبولة ومستحبة شرًعا، و»سترًا للمرأة« يصون عفتها ويمنعها من االنحراف. 
وقد ساهم االنفتاح الذي شهده المجتمع ابتداء من عام ٢٠٠٣ ودخول وسائل االتصال الحديثة بازدياد 
الخوف والتوجس من جنوح الفتاة ووجوب تزويجها في سن مبكرة. و يساعد ما يُعرف بعقد »السيد« أو 
الزواج خارج المحكمة في انتشار الزواج المبكر وزواج القاصرات في العراق إذ يبرم عقد الزواج على يد 

رجل الدين ووفًقا للتعاليم الدينية. 

يختلف هذا الزواج عن الزواج العرفي الذي عرفته بعض الدول العربية، فهو وإن كان مقبواًل اجتماعيًا، فإنَّه 
ال تترتب عليه أي التزامات أو حقوق إذا لم يتم توثيقه في المحكمة. ويؤدي عدم وجود عقد زواج وهوية 
احوال مدنية تثبت وقوع الزواج، في غالب الحاالت، إلى عدم اعتراف الزوج به. فحسب وثائق محكمة 
استئناف النجف هناك ١٣٠٠ دعوى تصديق زواج خارج المحكمة ما بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ تم تصديق 
١٢٣ دعوى فقط، أي ٩.5٪ تقريبًا، ولم يتم تصديق ٩٠.5٪ دعوى بسبب انكار الزوج للزواج )جمعية األمل، 
٢٠١٢: ٩١(. وفي حال طالق الزوج لزوجته، ولم يكن رجل الدين الذي قام بتطليقها مخواًل من المحكمة 
بتحقيق الطالق، تفقد الزوجة الحق في النفقة والمهر. وفي حال وفاته تفقد الزوجة وأطفالها حقهم في 
الميراث. واألخطر من هذا، ال يحق للمتزوجين بهذا العقد تسجيل أبنائهم في السجل المدني أو استخراج 
هوية أحوال مدنية. ويشترط تسجيل المواليد وجود وثيقة عقد زواج صادرة عن المحكمة. وفي مثل هذه 
الحال، يلجأ الزوجان إلى تقديم عقد زواج يخص أحد اقاربهم، أخ الزوج أو والد الزوجة، فيسجل الطفل 

باسم هذا القريب.

الرغم من عدم وجود  السنوات االخيرة. وعلى  المحكمة بشكل الفت في  الزواج خارج  انتشرت ظاهرة 
إحصاءات رسمية تتناوله، نظرًا لعدم توثيقها في سجالت المحاكم، إال أنَّ التقارير الصادرة عن منظمات 
غير حكومية حذرت من تصاعد غير مسبوق في عدد الزيجات المبرمة خارج المحكمة. وكشف تقرير 
أعدته منظمة محلية أنَّ ١8٠ حالة زواج خارج المحكمة تبرم شهريًا وبمعدل 6 حاالت يوميًا في محافظة 
النجف وحدها )جمعية األمل ٢٠١٢: 8٩(. ويمكن االستدالل على حجم هذه الظاهرة وسرعة انتشارها من 
خالل عدد دعاوى تصديق عقود الزواج المقدمة إلى المحاكم. فحسب إحصاءات مجلس القضاء األعلى، 
صادقت محاكم األحوال الشخصية على ١٣6٠١ حجة تسجيل زواجات وقعت خارج المحاكم خالل الفصل 
الثاني من العام ٢٠١٢ )عودة، ٢٠٠5: ١٠٠(. وتبرز هذه الظاهرة بشكل أكثر وضوًحا في مدينة الصدر التي 
تزايدت فيها حاالت الزواج بشكل ملحوظ بعد عام ٢٠٠٣، بسبب التحسن الذي طرأ على دخول األفراد، 

الزواج واجبًا اجتماعيًا ودينيًا )عودة،  التي تعتبر  التقليدية للمنطقة  الكثافة السكانية والطبيعة  وبسبب 
 .)٢٠٠: ١٠٠5

في االستعراض السابق، أكدت المؤشرات ارتفاع نسبة الزواج المبكر في العراق كأعلى نسبة ويحتمل أن 
يشيع أيًضا في سوريا وفلسطين. أما في األردن، فقد كانت النسب منخفضة إلى حد ما وتتدنى بنسبة 
كبيرة في لبنان. وأشار االستعراض أيًضا إلى ارتباط الزواج المبكر بعوامل اقتصادية اجتماعية وثقافية، مثل 
التفاوت في مستويات المعيشة في الحضر عن الريف،  الفقر، وزيادة  تدني مستوى المعيشة، وانتشار 
المعرفة  التعليم، وتدني  الفقر، كتدني نسبة  أيًضا بمورثات  الفلسطينية. وترتبط  الحالة  والمخيمات في 
الداخلية،  الصراعات  بتنامي  أيًضا  المبكر  الزواج  ويرتبط  أمها.  او  القاصر  للفتاة  اإلنجابية، سواء  بالصحة 
وضعف جهاز الدولة من مراقبة تطبيق القوانين، ناهيك عن الثغرات القانونية التي ينفذ منها بعض األهالي 
ورجال الدين في تطبيق حاالت الزواج المبكر وزواج القاصرات. وتشير بعض المؤشرات التالية ألثر الزواج 

المبكر وزواج القاصرات في صحتهن ورفاههن بشكل عام، ناهيك عن إمكانية تمكينهن في الحياة. 

أشارت بعض الدراسات إلى أنَّ الزواج المبكر يعبّر عن ضعف القدرة على اتخاذ القرار لدى الفتاة، حيث 
باتخاذه.  غيرها  يقوم  )الزواج(  الفتاة  حياة  في  األصعب  القرار  أنَّ  إلى  المرأة  مركز شؤون  دراسة  تشير 
وأشارت دراسة االختيار والسلطة بأنَّ 5٠.4٪ من الزوجات أفدن أنَّ العائلة هي التي اتخذت قرار الزواج. 
وحسب الدراسة، لم تتوفر أية عالقة بين اختيار العائلة للزوج وعمر الفتاة، أو بين المستوى التعليمي 

للوالدين، حتى أنَّ ذلك يطال النساء المستقالت إذ تتدخل العائلة في اتخاذ هذا القرار.

وبيَّنت الدراسة أنَّ األب هو العامل الحاسم في الزواج المبكر، وأشارت ١8٪ من الفتيات فقط أنَّهن كن 
العامل الحاسم في الزواج. أما األخوة واألم فلم يلعبوا دوًرا قويًا في قرار الزواج. وأكدت دراسة قامت بها 

اليونيسيف أنَّ األم تلعب دوًرا داعًما لألب في إقناع الفتاة بالزواج.

3.4 الزواج المبكر

بلغت نسبة وقوع الطالق لإلناث في الفئة العمرية ١8-٢4 سنة في األراضي الفلسطينية 44٪ بالمقارنة مع 
٢6.8٪ للذكور من مجمل حاالت الطالق للعام نفسه. ويمكن أن تعزى هذه النسبة المرتفعة للطالق عند 

اإلناث إلى ارتفاع نسبة حاالت الزواج المبكر لدى اإلناث عنها لدى الذكور.

يرتبط الزواج في سن مبكر بزيادة نسب الطالق، فقد أشارت البيانات المتوفرة أنَّ معدالت الطالق التفصيلية 
لت أعلى معدل في الفئة العمرية ١5-١٩ سنة لكل من الذكور واإلناث، وإن كانت هذه النسبة لدى  سجَّ
الذكور أعلى، وتليها الفئة العمرية ٢٠-٢4 سنة. وينطبق هذ الوضع على األراضي الفلسطينية عموًما وعلى 
كل من منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدة. ويستخلص مما سبق أنَّ الزواج المبكر يقود إلى 

نسب طالق أعلى من الفئات العمرية األخرى )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ٢٠٠٣(. 

الدراسة؛ كما  االنقطاع عن  التعليم، بسبب  الحرمان من  زيادة فرص  إلى  بالضرورة  المبكر  الزواج  يؤدي 
المتساوية في  الفرص  للمرأة، وحرمانها من  اإلنجابي  للدور  الخصوبة أي تكريس  يعني نسبة عالية من 
التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، واالنعزال عن الحياة العامة والمشاركة 

المجتمعية.
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وبالتالي، يصبح الزواج المبكر مؤشرًا على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء. فالفتاة التي 
تتزوج قبل ١8 عاًما طفلة لم تعط فرصة كافية لتنضج عاطفيًا، واجتماعيًا، وجسديًا، وعقليًا، ولم يتح لها 
تحمل  على  قدرتها  مدى  ومعرفة  ذاتها،  واكتشاف  المعرفية،  إمكاناتها  وتنمية  مهاراتها،  لتطوير  المجال 
أًما وهي طفلة،  أقل من عام  به، وتصير في  تتنبأ  لم  العامة واألَسرية. فتصبح أسيرة وضع  المسؤوليات 

ويتكرس دورها المحتوم، وتصبح مشاركتها في المجال العام، مسألة شبه مستحيلة.

وبحسب الجهاز المركزي لإلحصاء، فإنَّ الزواج المبكر يعني عدًدا أكبر من األطفال، ونسبة أعلى من الفقر، 
صة. ورغم ما نصت عليه المادة ١6 من اتفاقية »القضاء على  وفرص تعليم أقل لألطفال، ومهن غير متخصِّ
بالزواج والعالقات  المتعلقة  الرجل والمرأة في كافة األمور  المرأة«، ومساواة  التمييز ضد  جميع أشكال 
األَسرية، فإنَّ الفتاة في مجتمعنا تظل هي الحلقة األضعف، وتصبح عرضة للزواج المبكر بحجة »الحماية«. 
وبناء على هذه االتفاقية، فإنَّه »ال يكون لخطوبة الطفل أو زواج الطفل أي أثر قانوني«، وتحث على اتخاذ 
»جميع اإلجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل 

رسمي أمرًا إلزاميًا«.

الطفل« ووثيقة  »اتفاقية حقوق  وثيقة  التي عبرت عنها  الطفلة من حقوقها  الفتاة  المبكر  الزواج  يحرم 
الرعاية،  الحماية، وفي  المرأة«، في  التمييز ضد  »حقوق اإلنسان«، واتفاقية »القضاء على جميع أشكال 
وفي الشعور باألمان، وفي الصحة، وفي التعليم والتنمية، وفي تحقيق قدراتها، وفي التمتع بوقت الفراغ 

الذي يستحقه كل طفل.

والزواج المبكر يعمل ضد مصلحة الطفل الفضلى، وينتهك حق الطفل والطفلة في التعبير عن الرأي في 
المجاالت التي تخصهما، وربما يكون أكثر األمور ظلًما للفتاة الطفلة حرمانها من التعليم الضروري لتطوير 
قدراتها وإمكانياتها. ويعد التعليم استراتيجية للوقاية من القرارات التي ال تقوم على أساس من الوعي أو 
االختيار الحر، وهو بشقيه الرسمي وغير الرسمي، يستهدف األسرة نفسها. وقد أشارت العديد من الدراسات 
التي تناولت هذا الموضوع إلى وجود عالقة بين ارتفاع تعليم الفتيات وانخفاض نسبة الزواج المبكر في 

األراضي الفلسطينية والعراق واألردن وسوريا. 

أشار استعراض واقع الزواج المبكر وزواج القاصرات إلى اآلثار عميقة األثر في األزواج في هذا النمط من 
الزواج باإلضافة إلى آثاره المجتمعية من ناحية ارتباط هذا الشكل من الزواج مع قلة تعليم الفتى والفتاة، 
وارتباطه بقلة تعليم األهل، وارتباطه بالفقر، ومخاطره الصحية التي أشار لها التقرير. ويوجد في الدول 
الخمس موضع البحث قوانين تحّدد السن القانونية للزواج ولكن ثغرات قانونية تفتح المجال للنفاذ منها، 
خاصة فيما يتعلق بتقدير القاضي لسن الفتاة. وتتعارض هذه الثغرات مع المواثيق الدولية التي وقعت 

عليها الدول الخمس المتعلقة بحماية حقوق الطفل وحقوق المرأة.

ولكن العمل على الجبهة القانونية بمفرده ليس كافيًا، فالكثير من األهالي الراغبين في تزويج أوالدهم 
يلجؤون لطرق متعّددة للتحايل على القانون، مثل تأخير تسجيل الزواج إلى أن تبلغ الفتاة السن القانونية، 
واللجوء إلى »عقد السيد« الذي يعطي بعض الشرعية الدينية للزواج ولكنه، في الوقت نفسه، مخالف 
للقانون ألنَّه ال يسجل في المحكمة. وقد يلجأ األهالي أحيانًا إلى تزوير شهادات الميالد أو ادعاء فقدانها 

لتبرير الزواج. 

الفصل الرابع: العالقات الزوجية 
يختلف مدى الرضا الزواجي والعاطفي باختالف الغاية من الزواج. ويختلف ذلك من مجتمع آلخر 
ومن فترة ألخرى، وفي الزواج نفسه، من مرحلة ألخرى. وتختلف غايات الزواج باختالف المجتمعات: 
فإذا كان الزواج يتم بين األقارب، ينشأ في المجتمع الزواج الذي يهتم باإلنجاب، وبالتالي يكون الزواج 
بهدف إنجاب أطفال يحملون اسم العائلة. ويكون عدم اإلنجاب سببًا كفياًل بطالق الزوجة في هذا 

المجتمع.

خاصة،  أسرة  وتأسيس  واالستقرار،  االستقالل،  بين  الزواج  غايات  تتعّدد  أخرى،  مجتمعات  وفي 
والتمتع  االقتصادي،  واألمن  النفس،  على  واالعتماد  والحب،  والسعادة،  الرفقة،  وتحقيق  واإلنجاب، 
بالعالقة الحميمة، وتبادل العواطف. وبالتالي ال يكون اإلنجاب فقط الهدف األساسي ويسود مزيد 
من التوافق الزواجي. ورأت بعض الدراسات أنَّ التوافق الزواجي عبارة عن قدرة كال الزوجين على 
التواؤم مع الزوج اآلخر، ومع مطالب الزواج، ويستدل عليه من خالل أساليبهما في تحقيق أهداف 
الزواج، وفي مواجهة الصعوبات الزواجية، وفي التعبير عن االنفعاالت والمشاعر، وفي إشباع حاجات 
الزواج من تفاعل وتواصل. وبذلك يشمل التوافق الزواجي سلوكيات قصدية إرادية للزوجين بناء على 
السلوكات )مرسى،  تلك  تلبيها وبذلك فهو يشكل كل  إليها وأهداف تحققها وحاجات  دوافع تدفع 

 .)١٠5 :١٩٩8

الزواجي  فالتوافق  الزواجي،  الرضا  وبين  الزواجي  التوافق  بين  الفرق  إلى  أخرى  دراسات  وأشارت 
نمط من التوافقات االجتماعية التي يهدف من خاللها الفرد ألن يقيم عالقات منسجمة مع الشريك 
اآلخر، فيجد كالهما ما يشبع حاجاته، فتحدث حالة من الرضا عن ذلك الزواج تسّمى الرضا الزواجي. 
ويشير هذا الرضا الزواجي للمحصلة النهائية. أما التوافق الزواجي فيشير للعوامل والمصادر المؤدية 
التوافق هنا حرية اختيار الشريك المناسب، والنضج العاطفي،  إليه )كفافي، ١٩٩٩: 84( ويفترض 
حل  على  والقدرة  السن،  في  والتقارب  والفكري،  الثقافي  والتقارب  الزوجية،  للحياة  واالستعداد 
من  تبدأ  عملية مستمرة  الزواجي  فالتوافق  لذا  المتبادلة.  والمحبة  االنسجام  وتحقيق  المشكالت، 
الزواجي )علي،  الرضا  بما يحقق  االختيار  أعباء ذلك  القدرة على تحمل  ثم  الشريك  اختيار  لحظة 

 .)78 :٢٠٠8

ال يوجد معايير متفق عليها يؤدي اتباعها لنجاح الزواج واستمراريته، فالتوافق الزواجي يختلف من 
فرد آلخر ومن مجتمع آلخر. وتؤثر القيَم والثقافة السائدة على طريقة عملية اختيار الشريك وسنه 
ومواصفاته. وفي اإلطار العربي، يقوم الزوج باختيار الزوجة ويفضل أن تكون أصغر سًنا، وجميلة، 
ومطواعة، وال يوجد اتفاق حول اذا كانت تعمل أم ال حيث ما زال البعض يرى أنَّ عمل المرأة خارج 
الزوجة  تدين  لمدى  البعض  ويعير  الزواجي.  التوافق  ويقلل  واألبناء  األسرة  في سعادة  يؤثر  البيت 
أهمية، فيما يرى البعض اآلخر مدى توافقها وقبولها لعائلة الزوج من األمور الهامة للتوافق الزوجي. 
وسيتم عرض بعض المؤشرات التي أشارت لها بعض المسوحات والدراسات وركزت على أهم القيم 
المقبولة لدى اختيار الشريك الزواجي وأهمها مدى أهمية العائلة، والتدين، واالعتقاد في المساواة 

مع المرأة كما تشير بعض النتائج التالية. 
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وأشارت الغالبية العظمى في فلسطين والعراق واألردن إلى مدى أهمية العائلة بنسبة تفوق ٩٠٪، 

وفي لبنان بنسبة 75٪ حسب الجدول أدناه.

الجدول رقم ١2 المهم في الحياة: العائلة في فلسطين والعراق واألردن ولبنان

 
المجموع

الدول

لبناناألردنالعراقفلسطين

75,١٠٪٩5,8٠٪٩٢,٩٠٪٩5,7٠٪8٩,6٠٪مهم جًدا

١١,٩٠٪4٪6,4٠٪٣,6٠٪6,6٠٪مهم إلى حد ما

٣,٠٠٪٠,٢٠٪٠,5٠٪٠,6٠٪١,١٠٪ال أهمية له

5,4٠٪-٠,٢٠٪-١,5٠٪٪ليس مهًما على اإلطالق

٠,5٠٪--٠,١٠٪٠,٢٠٪ال إجابة

4,١٠٪---١,١٠٪ال أعرف

4,6٠٠١٠٠٠١٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠العدد

نماذج مختارة: العراق، 20١3؛ األردن، 20١4؛ لبنان، 20١3؛ فلسطين، 20١3

.)World Values, 2014( :المصدر

أشارت الغالبية العظمى في الدول الثالث إلى أهمية الدين )بنسبة 7٩.٣٪(. وفي لبنان، كانت النسبة 

مقارنة  جًدا  عالية  العائلة  في  الثقة  بأنَّ  اإلجابات  معظم  وأشارت  أدناه.  الجدول  في  كما   ٪5٢.٩

باألصدقاء أو زمالء العمل حيث أشار 84.٩٪ إلى الثقة الكاملة في العائلة، وكانت النسبة األعلى في 

العراق بنسبة ٩6.٩٪ واألدنى في لبنان بنسبة ٢.٪65. 

الجدول رقم ١3 إلى أي مدى تثق في عائلتك في فلسطين والعراق واألردن ولبنان؟

المجموع 
الدول

لبناناألردنالعراقفلسطين

65,٢٠٪٩٠,8٠٪٩6,٩٠٪87,٢٠٪84,٩٠٪ثقة تامة

١5,8٠٪7,٩٠٪٢,8٠٪١٠,6٠٪٩,٢٠٪ثقة لحد ما

١٠,5٠٪١٪٠,٢٠٪١,6٠٪٣,4٠٪ال أثق كثيرًا

6,7٠٪٠,٣٠٪٠,١٠٪٠,٣٠٪١,٩٠٪ال ثقة على االطالق

١,٩٠٪-٠,١٠٪٠,٣٠٪٠,6٠٪ال أعرف

4,6٠٠١,٠٠٠١,٢٠٠١,٢٠٠١,٢٠٠العدد

نماذج مختارة: العراق 20١3؛ األردن 20١4؛ لبنان 20١3؛ فلسطين 20١3.

.)World Values, 2014( :المصدر

يترسخ دور العائلة في حياة الشخص العربي من خالل مدى إحساسه بحرية االختيار وقدرته على 

االختيار بنفسه فقد أشارت نسبة قليلة ال تتعدى ١4.4٪ في الدول األربع إلى أنّهم يتمتعون بدرجة 

كبيرة من حرية االختيار والسيطرة على حياتهم. وكانت النسبة األكبر الموافقة على هذا القول من 

األردن بنسبة ١٩٪ والنسبة األقل من العراق بنسبة 8.8٪. كما أشارت غالبية كبيرة إلى توصيف نفسها 

كشخص متدين، كما يبين الجدول أدناه ويشير إلى أنَّ ثالثة أرباع المجيبين أشاروا إلى أنهم متدينون 
بنسبة 7٣.٣٪، وكان أقلهم في لبنان بنسبة 6٣.6٪ وأعالهم في األردن بنسبة 4.٪8٠.

الجدول رقم ١4 شخص متدين في فلسطين والعراق واألردن ولبنان

المجموع 
الدول

لبناناألردنالعراقفلسطين

6٣,6٠٪8٠,4٠٪76,8٠٪7٢,4٠٪7٣,٣٠٪شخص متدين

٢٩,٢٠٪١٩,٢٠٪١4,8٠٪٢4,5٠٪٢١,8٠٪شخص غير متدين

٣,٣٠٪٠,١٠٪٠,٣٠٪١,٢٠٪١,٢٠٪ملحد

٣,٩٠٪٠,٣٠٪-١,٩٠٪١,5٠٪ال إجابة

--8,٠٠٪-٢,١٠٪ال أعرف

4،6٠٠١،٠٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠العدد

نماذج مختارة: العراق، 20١3؛ األردن، 20١4؛ لبنان، 20١3؛ فلسطين، 20١3
)20١4 ,World Values( :المصدر

ترى الغالبية العظمى من المستجوبين في الدول المعنية بإيمانهم بالعادات والتقاليد السائدة فأشار 
أكثر من 7٠٪ بأنَّ التقاليد التي توارثها الشخص من دينه أو عائلته تمثله بقوة أو تمثله، ورأى 4٪ فقط 

أنَّ هذه الجملة ال تمثلهم كما يشير الجدول أدناه.

الجدول رقم ١5 التقاليد مهمة لهذا الشخص؛ اتباع العادات التي توارثناها من الدين أو العائلة في فلسطين 

والعراق واألردن ولبنان

المجموع 
الدول

لبناناألردنالعراقفلسطين

٢6,7٠٪6٢,١٠٪4٣,8٠٪٣6,٣٠٪4٢,5٠٪يشبهني بقوة

٢6,4٠٪٢١,6٠٪٣4,٩٠٪٣١,6٠٪٢8,5٠٪يشبهني

٢١,٢٠٪8٪١,٢٪١6,١٠٪١4,٣٠٪يشبهني إلى حد ما

١١,5٠٪5,5٠٪5,١٠٪٩٪7,7٠٪يشبهني قلياًل

7,7٠٪١,8٠٪٢,7٠٪٣,7٠٪4٪ال يشبهني

5٪٠,8٠٪١,١٠٪١,5٠٪٢,١٠٪ال يشبهني على اإلطالق

١,5٠٪٠,٣٠٪٠,4٠٪١,8٠٪١٪ال أعرف

4،6٠٠١،٠٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠العدد

٢،٠8٢,١5١,٩١١,65٢,6٢المتوسط

١,٢6١,٢١١,٠8١,٠4١,45االنحراف المعياري

4،555٩،8٢١،١٩5١،١٩6١،١8٢متوسط القاعدة

نماذج مختارة: العراق، 20١3؛ األردن ،20١4؛ لبنان، 20١3؛ فلسطين ،20١3
.)20١4 ,World Values( :المصدر
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الرجل مع أسرته. فكما يشير الجدول  أو  الرجل باألساس  الزواج وترتيباته قراًرا يتخذه  ويعتبر قرار 
أدناه، 44٪ من الرجال أشاروا إلى أنَّ قرار الزواج والتخطيط له وترتيباته يتخذه الرجل بينما أشارت 
نسبة 5٪ من النساء أنَّ األمر يعود للمرأة. وأشار ١٪ من الرجال أنَّ القرار يعود للمرأة مقابل ١6٪ من 
النساء. وأشار ٢5٪ من الرجال مقابل ٣٩ من النساء أنَّه قرار مشترك. وأشار ٢8٪ من الرجال و١٩٪ من 

النساء أنَّ القرار يعود لشخص أو أكثر من عائلة الزوج. 

الجدول رقم ١6 من يتخذ قرار الزواج والترتيب له في فلسطين والعراق واألردن ولبنان؟

األنثىالذكر

5,٠٠٪44,٠٠٪غالبًا الزوج

١6,٠٠٪١,٠٠٪غالبًا الزوجة

٣٩,٠٠٪٢5,٠٠٪الزوج والزوجة مًعا

٢١٪١٪شخص أو أكثر من عائلة الزوجة

١٩٪٢8٪شخص أو أكثر من عائلة الزوج

١٪١٪أشخاص آخرون

7٢58٣٠إجمالي عدد المستطلعين الذين سبق لهم الزواج

)El Feki; Barker, 2017: 224( :المصدر

على الجانب اآلخر، كانت اإلجابات واضحة أيًضا في رفضها أدواًرا أكثر مساواة بين الرجال والنساء في 
األسرة أو القبول بدور المرأة العاملة، وكان القبول األكبر لدور المرأة ربة البيت. ففي الجدول أدناه، 
وافق ٢٠.5٪ فقط على أنَّ مساواة المرأة مع الرجل ركن أساسي للديموقراطية في المجتمع. وكانت 
النسبة األعلى في تأييد هذه المقولة في لبنان بنسبة ٢6.٩٪ والنسبة األدنى في األردن بنسبة ١7.5٪. 

أما بخصوص رفض دور المرأة العاملة في الزواج، فقد أشار له الجدول التالي الذي يرى فيه األزواج أن 
كسب المرأة أجرًا أعلى من زوجها يسبّب بشكل شبه مؤكد مشاكل بين اإلثنين. وأشار حوالي 68٪ إلى 
موافقتهم على هذه المقولة وكانت النسبة األعلى في األردن بنسبة 5٠.٢٪ واألدنى في العراق بنسبة ٢7٪. 

الجدول رقم ١7 إذا كسبت امرأة أموااًل أكثر من زوجها، فإنَّه من شبه المؤكد أن يؤدي ذلك لمشاكل بين 

اإلثنين في فلسطين والعراق واألردن ولبنان

المجموع 
الدول

لبناناألردنالعراقفلسطين

٣8,8٠٪5٠,٢٠٪٢7٪4١٪٣٩,٢٠٪أوافق

٢٩,8٠٪٢٣,١٠٪٣6,٩٠٪٢4,١٠٪٢8,7٠٪ال هذا وال ذاك

٢٩,١٠٪٢5,8٠٪٣٣,8٠٪٣١,8٠٪٣٠٪أعارض

٢,4٠٪٠,٩٠٪٢,٣٠٪٣,١٠٪٢,٢٠٪ال أعرف

4,6٠٠١,٠٠٠١,٢٠٠١,٢٠٠١,٢٠٠العدد

نماذج مختارة: العراق، 20١3؛ األردن، 20١4؛ لبنان، 20١3؛ فلسطين، 20١3
)20١4 ,World Values( :المصدر 

يشير استطالع اآلراء أيًضا إلى تناقض القيَم المتعلقة بعمل المرأة إذ يحتاج األزواج لعمل الزوجة، 
ولكن يبدو أنّهم ال يريدون تقبل تبعات ذلك العمل وال أن يؤدي عملها إلى تغيير األدوار النمطية 
العوامل  المرأة كأحد  إلى قبول عمل  العادات والتقاليد. وأشارت نسبة كبيرة  الزوجين حسب  بين 
التي تؤدي الستقاللها حيث وافق على ذلك 46.٩٪ وأعلى نسبة كانت في لبنان بنسبة 5٢.8٪ واألدنى 
كانت في العراق بنسبة ٣5.٩٪ ولكن ربع المستجوبين رفضوا أيًضا هذه المقولة بنسبة ٢5٪، وأعلى 

نسبة رفض كانت في العراق بنسبة ٢8.7٪، واألدنى في لبنان بنسبة ١8.4٪ كما في الجدول أدناه. 

 الجدول رقم ١8 الحصول على عمل أفضل طريقة لكي تكون المرأة شخًصا مستقاًل في فلسطين

والعراق واألردن ولبنان

المجموع 
الدول

لبناناألردنالعراقفلسطين

5٢,8٠٪5٢,5٠٪٣5,٩٠٪46,٣٠٪46,٩٠٪أوافق

٢4,٩٠٪٢١,٢٠٪٣١,8٠٪٢٣,٩٠٪٢5,5٠٪ال هذا وال ذاك

١8,4٠٪٢5,7٠٪٢8,7٠٪٢7,6٠٪٢5٪أعارض

٣,8٠٪٠,6٠٪٣,7٠٪٢,٢٠٪٢,6٠٪ال أعرف

4,6٠٠١,٠٠٠١,٢٠٠١,٢٠٠١,٢٠٠العدد

نماذج مختارة: العراق، 20١3؛ األردن، 20١4؛ لبنان، 20١3؛ فلسطين، 20١3.
)World Values, 2014( :المصدر

وكان تفضيل أن تكون الزوجة ربة بيت واضًحا ومقبواًل في رأي غالبية المستجوبين فقد أشار أكثر 
من 7٠٪ إلى موافقتهم بشدة، أو موافقتهم على أنَّ دور ربة البيت مرض تماًما كما العمل المأجور. 
وكانت أعلى نسبة رفض لهذا القول في فلسطين بنسبة ٢6.6٪ مثل لبنان تقريبًا وأقل نسبة رفض لهذا 

القول في األردن بنسبة ١4٪ كما يشير الجدول أدناه.

 الجدول رقم ١9 أن تكون الزوجة ربة أسرة ُمرْضًيا تماًما كالعمل مقابل أجر في فلسطين والعراق

واألردن ولبنان

المجموع 
الدول

لبناناألردنالعراقفلسطين

٢٣,4٠٪45,5٠٪٢4,7٠٪٢8,5٠٪٣٠,6٠٪أوافق بشدة

٣٣,4٠٪٣6,8٠٪4٩,5٠٪٣7,١٠٪٣٩,٣٠٪أوافق

٢6,4٠٪١4٪١8,6٠٪٢6,6٠٪٢١,٢٠٪أعارض

١١,٣٠٪٣,٢٠٪٢,8٠٪5,٢٠٪5,7٠٪أعارض بشدة

5,4٠٪٠,4٠٪4,5٠٪٢,6٠٪٣,٣٠٪ال أعرف

4,6٠٠١,٠٠٠١,٢٠٠١,٢٠٠١,٢٠٠العدد

نماذج مختارة: العراق، 20١3؛ األردن ،20١4؛ لبنان، 20١3؛ فلسطين، 20١3
)World Values, 2014( :المصدر
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وبما أنَّ النظرة السائدة هي أنَّ دور الزوجة األساسي أن تكون ربة بيت وترعى الزوج واألوالد فال بد 
أن يكون لخروج المرأة للعمل تبعات سيئة، وليست جيدة على األسرة، مثل رفع المستوى االقتصادي، 
أو زيادة التفاهم في األسرة، أو زيادة ثقة المرأة بنفسها، وتقدير أسرتها لعملها. ويتضح مدى قبول 
مقولة إّن عمل المرأة يسبّب معاناة لألطفال من األدلة على النحو التالي؛ فقد أشار أكثر من ٪75 
من المستجوبين إلى صحة هذا القول. وكانت النسبة األعلى في قبول ذلك في األردن بنسبة ٩.٪56 

واألعلى في رفض المقولة في العراق بنسبة ٢4.8٪ 

يستخلص مما سبق أنَّ الزوجة المتوافقة زواجيًا هي التي تتوافق مع عائلة الزوج، وتكون متدينة، 
ومحافظة على العادات والتقاليد، وربة البيت، وال تتصارع أدوارها مع أدوار زوجها، لكن تتوافق معه 
بناء على تلك القيَم المقبولة. كما يظهر أنَّ عدم القبول بتلك األدوار قد يؤدي إلى التصارع والعنف 

في األسرة، كما تشير أيًضا بعض المسوحات والدراسات. 

4.١ العنف في الزواج

العنف في الزواج منتشر في كل المجتمعات بما فيها المجتمعات العربية بدرجة أو أخرى، ويأخذ 
أشكااًل عدة منها العنف النفسي )التعنيف أو اإلهانة لفظيًا(، والعنف االجتماعي )الحرمان من الخروج 
من البيت أو الحرمان من العمل أو الدراسة أو تشويه السمعة(، والعنف االقتصادي )ويشمل الحرمان 
من المصروف أو الغذاء أو االحتياجات المادية(، والعنف الجسدي ويشمل إيذاء الجسد بأي شكل 
من األشكال والعنف الجنسي. ويوجد اهتمام كبير من المؤسسات الدولية والمحلية بالعنف الممارَس 
ضد النساء بشكل عام، والعنف األَسري بشكل خاص. ولكن في ظل الحروب والصراعات المنتشرة في 
الدول الخمس، يصعب فصل العنف العام عن العنف الممارَس في األَسر، إذ يتوقع أن يزيد العنف 
األَسري كنتيجة ألشكال العنف الكثيرة التي يعيش فيها اإلنسان واألزواج في فلسطين، ولبنان، والعراق، 
وسوريا، وهو ما أشار له مسح العنف في فلسطين بشكل واضح. وتطرق المسح للعنف الذي يسببّه 
منه ضد  يمارس جزء  الذي  األسرة  داخل  الخاص  ،والعنف  واألطفال  الرجال  تجاه  االحتالل وال سيما 

الزوجات، وضد األطفال من قبل األب أو األم، وضد كبار السن وأحيانًا من قبل الزوجة ضد الزوج. 

المعتقدات  لمعرفة   4١-٩5 العمرية  الفئة  في  للنساء  أسئلة  وجهت  لبنان،  في  العنف  مسح  في 
الثقافية التي قد ترتبط بانتشار ممارسة األزواج للعنف األَسري ضد زوجاتهم. واعتمد على فرضية أنَّ 
النساء اللواتي يرين أنَّ للزوج الحق في ضرب زوجته في احد المواقف المذكورة، يتعرّضن أنفسهن 
في ضرب  الحق  للزوج  أنَّ  يعتقدن  اللواتي  النساء  نسبة  إلى  النتائج  وتشير  أزواجهن.  من  للضرب 
زوجته إذا خرجت من دون إخباره، أو عندما تهمل األوالد، أو عندما تتجادل معه، أو ترفض المعاشرة، 
العمر بين ١5-4٩ عاًما  يبلغن من  اللواتي  النساء  المسح أنَّ نسبة  الطعام. واعتبر  أو عندما تحرق 
واللواتي يعتقدن أنَّ للزوج الحق في ضرب زوجته ألي من األسباب المذكورة آنفا هي المؤشر الذي 
يمكن استخدامه لتقييم الموقف تجاه العنف األَسري. وأشارت النتائج إلى أنَّ ٩.7٪ من النساء في 
لبنان يعتقدن أنَّ للزوج الحق في ضرب زوجته. وقد كان إهمال الزوجة ألوالدها من أهم األسباب 
التي تعطي الزوج هذا الحق )7.4٪(. ويختلف المؤشر بشكل كبير بحسب المنطقة إذ إّن ربع النساء 
في شمال لبنان يعتقدن أنَّ للزوج الحق في ضرب زوجته ألي من األسباب. ويرتبط المؤشر بالعمر 

األكبر سًنا  الفئة  إلى 8.١٪ في  الشابات من عمر ١5-١٩  بين  ينخفض من ٢٢.٢٪  إذ  بشكل سلبي 
4١-45 سنة كما تنخفض النسبة بين النساء المتعلمات. ويتضح بأنَّ الزوجات الصغيرات السن أكثر 
استعداًدا لقبول العنف الممارس ضدهن في الزواج )إدارة اإلحصاء المركزي واليونيسيف، ٢٠٠٩: 66(. 

أشارت نسبة كبيرة من النساء في العراق إلى تقبلهن العنف الممارس عليهن من الزوج. ففي المسح 
النساء  عيّنة من  أشارت 58٪ من  العراقية )٢٠١١(،  للمرأة  والصحية  االجتماعية  لألوضاع  المتكامل 
بعمر ١5-4٩ سنة بأنَّ ألزواجهن الحق في أن يضربوهن مرة واحدة أو مرات متكّررة لسبب واحد 
من مجموعة أسباب. وتعتقد ٣8.6٪ من النساء أنَّ المرأة والرجل متساويان في الحقوق، كما تعتقد 
55.١٪ منهن أنَّ هناك تمييزًا لصالح الرجل فيما يتعلق باتخاذ القرارات داخل األسرة و 5٩.4٪ فيما 
يتعلق بالحصول على الملكية )وزارة التخطيط وبيت الحكمة ،٢٠١4: 65(. ويبدو أنَّ قبول النساء 
بالرضوخ لهذه القيَم قد يكون له عالقة بمحاولة تجنب أشكال عقاب أقسى إن تمردن، خاصة في 
ظل قلة الخيارات. ففي العراق حيث ينتشر، خاصة في القرى، الزواج المبكر دون عمر ١5 سنة، ال 
يترك للفتاة فرصة االختيار في ظل شح المدارس للبنات، خاصة بعد المرحلة االبتدائية، أو بعد تلك 

المدارس عن أماكن السكن وأيًضا شح فرص العمل إن أرادت العمل. 

أما في األردن، فهناك ثقافة عامة بين النساء بقبول العنف من الرجال، حيث أشارت 7٠٪ من النساء 
سبته،  إذا  آخر،  رجل  مع  عالقة  أقامت  هي  إن  زوجته  ضد  الزوج  عنف  تبرير  على  يوافقن  انهن 
 Department of Statistics [Jordan] and ICF( الطعام  تحرق  أو  األطفال،  تهمل  تطعمه،  لم 
International, ٢٠١٣: ١٣(. هذا، وقد أشارت ثلث النساء المتزوجات إلى تعرضهن للعنف بدًءا من 
عمر ١5 سنة، وأشارت ١٣٪ إلى تعرضهن للعنف في آخر ١٢ شهر وأّن العنف كان يمارس بنسب أعلى 
على المطلقات، أو المنفصالت أو األرامل بنسبة 57٪ مقارنة بالنساء المتزوجات حاليًّا بنسبة ٣٣٪. 
كما أشارت ١٠٪ من النساء المتزوجات إلى تعرضهن للعنف الجنسي و 6٪ أشرن إلى تعرضهن لهذا 

النوع من العنف في آخر ١٢ شهر قبل المسح )مصدر سابق(. 

وأشارت ٢٠٪ من النساء المتزوجات إلى تعرضهن للعنف الزوجي خالل حياتهن، سواء كان جسديًا 
أو جنسيًا، وأنَّ ١4٪ من النساء المتزوجات أشرن إلى تعرضهن لعنف جسدي أو جنسي من أزواجهن 
وينتشر  أزواجهن.  من  اللفظي  للعنف  تعرضهن  إلى   ٪٢٠ وأشارت  المسح.  قبل  شهر   ١٢ آخر  في 
العنف بين الزوجات األقل تعليًما الحاصالت على الشهادة االبتدائية بنسبة ٣6٪ ولكنه أقل حدوثًا 
بين النساء الثريات بنسبة ١7٪. ولم تطلب 5٠٪ تقريبًا من النساء اللواتي تعرضن لعنف أزواجهن 
المساعدة أو يبحن بما حدث ألي كان. وتعرضت 4 فقط من كل ١٠ نساء لعنف جسدي أو جنسي 
وطلبن المساعدة من أحد المصادر )مصدر سابق: ١4(. يشير الشكل أدناه لنسب ممارسة العنف من 
قبل األزواج على الزوجات أو المطلقات واألرامل، إذ يظهر تعرض األخيرات لنسب أعلى من العنف 

الزوجي التي قد تكون سبب انهيار الزواج. 
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الشكل الرقم ١2 العنف الزوجي حسب الحالة الزواجية في األردن:

نسبة النساء المتزوجات في الفئة العمرية ١5-49 اللواتي تعرضن ألشكال مختلفة من العنف الممارس 

من قبل الزوج

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٢٤

٤٨

٢٠

٤٣

٨

٢٢ ٢٣

٤٥
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أما في سوريا ومنذ بداية األزمة السورية في مارس آذار ٢٠١١، فقد تراجعت منظومة حقوق اإلنسان 

النساء  وضع  في هشاشة  تأثيرها  وتصاعد  أمدها،  طال  التي  األزمة  هذه  وتفاقمت  كبيرة،  بصورة 

والفتيات السوريات، وسبَّب زيادة وتنوًعا في المخاطر لكل من الرجال والنساء، والفتيات والفتيان. 

ومزقت هذه األزمة الكثير من األَسر، وهدمت المجتمعات، ودمرت المدارس والمستشفيات، في 

ظل وجود حماية وأمن ونظم عدالة ضعيفة. ويشيع اعتراف واسع النطاق بأنَّ العنف القائم على 

النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات يزيد أثناء النزاع، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي 

هناك  كان   ،٢٠١5 عام  من  أول  ديسمبر/كانون  وبحلول شهر  األطفال.  وزواج  الجنسي  واالستغالل 

حوالي ١٣.5 مليون من السوريين بحاجة إلى مساعدات ومنهم 5 مليون امرأة في سن اإلنجاب. وقد 

بيّنت الدراسات التي أجراها صندوق األمم المتحدة في ٢٠١٣ أّن حوالي 5٠٪ من الناجيات اللواتي 

حصلن على خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي في األردن عانين شكاًل من أشكال العنف 

المنزلي.

تلقين »عقابًا« من  النساء في سوريا  أنَّ 67٪ من  األردن  السوريات في  الالجئات  تقرير عن  وأفاد 

أزواجهن. وكانت 87٪ منها على شكل عنف جسدي )صندوق األمم المتحدة للسكان، ٢٠١6: ٢٢(.

وفي فلسطين، تتبعت العديد من اإلحصائيات والدراسات ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني في 

كافة أشكاله، سواء العنف الممارس في الفضاء العام ضد النساء والرجال واألطفال من قبل سلطات 

االحتالل اإلسرائيلي أو العنف الممارس في األسرة سواء من الزوج ضد الزوجة، أو من اآلباء ضد األبناء، 

أو ضد الكبار في السن. وأشارت البيانات التفصيلية إلى أنَّ حوالي نصف األَسر الفلسطينية تعرّضت 

للعنف من قبل االحتالل. وتعرضت ٣7٪ من الزوجات ألحد أشكال العنف أثناء الزواج وكان أكثرها 

ممارسة العنف النفسي بنسبة 58.6٪. وتعرض 5١٪ من األبناء في الفئة العمرية ١٢-١7 للعنف من 
قبل األب أو األم وبنسب متقاربة. أما أكثرها فقد كان العنف النفسي بنسبة 6٩٪. وأشارت البيانات 
العنف  أشكال  وأكثر  للعنف  لتعرضهم  أشار ٣.٪7  فقد  للعنف  أيضا  العائلة  السن في  كبار  لتعرض 
تجاههم كانت اإلهمال الصحي بنسبة ١7.١٪. وأشار المسح إلى العنف الممارس ضد األزواج من قبل 
الزوجات إذ أنَّ ١7٪ من األزواج تعرضوا ألحد أشكال العنف وكانت النسبة األعلى للعنف النفسي 
بنسبة ٣5٪، ومن تعرضوا لعنف جسدي من الزوجة ٢٠٪. ويعني أنَّ العنف الممارس على الزوجة 
أو الزوج يطال أيًضا كل أفراد األسرة من األبناء أو حتى من كبار السن. ويجد العنف الممارس على 
األَسر، في المجتمع وفي الفضاء العام، طريقه لداخل كل أسرة كما تشير البيانات الخاصة بفلسطين. 

الجدول رقم 20 إحصائيات العنف في فلسطين

العنف السياسي من قبل قوات 
االحتالل والمستوطنين

المنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةاألراضي الفلسطينية

5,٢8,١٠,١العنف السياسي ضد المجتمع

4٩,75٢,6٣7,٩العنف السياسي ضد األَسر وأفرادها

١7,٩١8,١١7,١العنف االقتصادي ضد األَسر وأفرادها

النساء اللواتي تعرضن للعنف من قبل 
الزوج

المنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةاألراضي الفلسطينية

٣7٢٩,٩5١تعرضن للعنف

58,648,876,4العنف النفسي

٢٣,5١7,4٣4,8العنف الجسدي

١١,8١٠,٢١4,٩العنف الجنسي

54,844,878,٩العنف االجتماعي

55,١4١,688,٣العنف االقتصادي

األطفال ١٢-١7 سنة الذين تعرضوا 
للعنف من قبل أحد الوالدين

المنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةاألراضي الفلسطينية

5١45,85٩,4تعرضوا للعنف

األب

6٩64,675,٩العنف النفسي

٣4,4٢8,74٣,٢العنف الجسدي

األم

66,46١,٩7٣,٣العنف النفسي

٣4,5٢7,745,٢العنف الجسدي
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كبار السن 65 سنة فأكثر الذين تعرضوا 
للعنف من قبل أحد افراد األسرة

المنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةاألراضي الفلسطينية

7,٣8,54,5تعرضوا للعنف

١١,4١٣,47,٣إساءة نفسية

٢,8٣,١٢,٢إساءة جسدية

١7,١٢٠,٩8,6إهمال صحي

٣,8٣,8٢,8إساءة اقتصادية

١,7١,6١,٩إساءة اجتماعية

النساء اللواتي أفدن أنهن عنفن 
أزواجهن

المنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةاألراضي الفلسطينية

١7١٣,٣٢4,٢عنفوا من قبل الزوجة

٢٠,٣١٣,4٣٢,٩العنف الجسدي

٣5,١٢٩,844,6العنف النفسي

4,5٣,66,١العنف االجتماعي

4,٩4,46,١العنف االقتصادي

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 20١8

الجدول رقم 2١ نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألنواع محّددة من 

العنف من قبل الزوج خالل ١2 شهًرا الماضية

النساء اللواتي سبق لهن الزواج
األراضي الفلسطينية

٢٠١٠/٢٠١١٢٠٠5/٢٠٠6

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف من 
قبل الزوج على األقل مرة واحدة من إجمالي النساء اللواتي 

سبق لهن الزواج
٣6,7٣١,٩

لعنف  وتعرضن  الزواج  لهن  سبق  اللواتي  النساء  نسبة 
إجمالي  األقل مرة واحدة من  الزوج على  قبل  نفسي من 

النساء اللواتي سبق لهن الزواج
58,66١,7

لعنف  وتعرضن  الزواج  لهن  سبق  اللواتي  النساء  نسبة 
جسدي من قبل الزوج على األقل لمرة واحدة من إجمالي 

النساء اللواتي سبق لهن الزواج
٢٢,4٢٣,٣

لعنف  وتعرضن  الزواج  لهن  سبق  اللواتي  النساء  نسبة 
جنسي من قبل الزوج على األقل لمرة واحدة من إجمالي 

النساء اللواتي سبق لهن الزواج
١١,8١٠,٩

لعنف  وتعرضن  الزواج  لهن  سبق  اللواتي  النساء  نسبة 
اجتماعي من قبل الزوج على األقل لمرة واحدة من إجمالي 

النساء اللواتي سبق لهن الزواج
54,٩_

لعنف  وتعرضن  الزواج  لهن  سبق  اللواتي  النساء  نسبة 
اقتصادي من قبل الزوج على األقل لمرة واحدة من إجمالي 

النساء اللواتي سبق لهن الزواج
55,١_

لعنف  وتعرضن  الزواج  لهن  سبق  اللواتي  النساء  نسبة 
استشارة من  او مركز نسوي لطلب  إلى مؤسسة  وتوجهن 

إجمالي النساء اللواتي سبق لهن الزواج
٠,7١,7

لعنف،  وتعرضن  الزواج  لهن  سبق  اللواتي  النساء  نسبة 
وتواصلن مع إحدى المؤسسات لتلقي استشارة عير الهاتف 

من إجمالي النساء اللواتي سبق لهن الزواج
٠,4٣

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن لعنف وتركن 
البيت وذهبن إلى بيت أحد األخوة واألخوات من إجمالي 

النساء اللواتي سبق لهن الزواج
٣٠,٢٣٠,4

لعنف  وتعرضن  الزواج  لهن  سبق  اللواتي  النساء  نسبة 
وسكتن عن االعتداء، ولم تبلغ عن األمر من إجمالي النساء 

اللواتي سبق لهن الزواج
65,٣_

لعنف،  وتعرضن  الزواج  لهن  سبق  اللواتي  النساء  نسبة 
إجمالي  من  للمعالجة  أو صحي  طبي  مركز  إلى  وتوجهن 

النساء اللواتي سبق لهن الزواج
٣,٢_

نسبة األزواج في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع العنف من قبل الزوجة وفقا لما أدلت 

به زوجاتهم خالل ١2 شهًرا الماضية

األزواج
االراضي الفلسطينية

٢٠١٠/٢٠١١٢٠٠5/٢٠٠6

_١7,١نسبة األزواج الذين تعرضوا للعنف من قبل الزوجة

٣5,١٢5,6نسبة األزواج الذين تعرضوا لعنف نفسي من قبل الزوجة

٢٠,٢4,٢نسبة األزواج الذين تعرضوا لعنف جسدي من قبل الزوجة

_4,5نسبة األزواج الذين تعرضوا لعنف اجتماعي من قبل الزوجة

_4,٩نسبة األزواج الذين تعرضوا لعنف اقتصادي من قبل الزوجة

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 20١8
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تجدر اإلشارة إلى أنَّ أحد أسوأ أشكال العنف هو الممارس على الزوجات صغيرات السن في الفئة 
العمرية ١5-١٩ الذي تنتهي بموجبه العالقة الزوجية بالطالق، إذ تشير البيانات من الدول الخمس 

بأنَّ أعلى نسبة طالق تقع في هذه الشريحة العمرية كما أشير سابًقا.

تشير نتائج الدراسات واالستطالعات إلى أّن التوافق والرضا الزوجي والعالقات بين األزواج بأنَّ قرار 
أهم أسس  أحد  فإنَّ  وبالتالي  المرأة.  بيد  يكون  أكثر مما  الرجل وأسرته  بيد  يكون  باألساس  الزواج 
التوافق الزوجي في الدول الخمس هو قبول ورضا األهل عن الزوجة، وليس فقط رضا الزوج. ويقوى 
واألمنية  المعيشية  األوضاع  تدهور  بسبب  النووية،  لألَسر  العالية  النسب  من  بالرغم  التوجه،  هذا 
للعديد من األَسر، ما أّدى إلى اضطرار األزواج الشابة إلى االعتماد على األهل أو اللجوء للعيش في 
كنف األسرة الممتدة. وأشارت المسوحات أيًضا إلى أنَّ أحد أهم عناصر التوافق الزوجي في الدول 
الخمس قيَم تتعلق بأهمية األسرة، والتدين، والحفاظ على العادات والتقاليد المتوارثة، وطاعة الزوج، 
وتفضيل المرأة ربة األسرة على العاملة، وضعف قبول مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. 
ويسود قبول بين الرجال بشكل أكبر عنه بين النساء بأنَّ من حق الزوج تعنيف أو تأديب زوجته 
في حال تقصيرها في »واجباته«، سواء في العناية به أو باألسرة واألطفال. وتزداد العالقة الحميمة 
بين األزواج سوًءا في حالة الحروب والصراعات، إذ أشار مسح الذكورة في المنطقة العربية إلى تأثر 
العالقة بين األزواج في زمن الحرب واللجوء. وأشار كلٌّ من الرجال والنساء من الالجئين السوريين 
في لبنان إلى تناقص العالقات الحميمة بشكل كبير نظرًا لعدم وجود خصوصية في أماكن السكن 
إذ تعيش أكثر من عائلة في بيت واحد أو خيمة واحدة، إضافة إلى الضغوط والتوتر الذي يعيشها 
الالجئون بسبب األوضاع العامة. وأشار اللبنانيون إلى عكس هذا القول، كما أشارت النساء إلى أنَّ 
»من يشن الحرب يريد قتل أبناءنا؛ فعن طريق التوالد، نقاوم رغبة من يريد القضاء علينا بأن نلد 

.)El Feki; Barker, 2017: 177( »مزيًدا من األطفال

سجل قبول نسبة كبيرة من النساء والرجال بأهمية مشاركة المرأة العاملة في مصروفات األسرة، أي 
أنَّه فيما يعتبر عمل المرأة مهًما في تحقيق استقاللها وثقتها بالنفس إال أنَّ عملها ال ينعكس قدرة 
داخل األسرة المعيشية في سبيل تعديل ديناميات العالقة بين الزوجين لتكون أكثر مساواة وتشاركية 
في أعباء األسرة والعناية باألطفال. وقد عكست المسوحات هذا الوضع فضاًل إلى استخدام الوقت إذ 
أشارت إلى قضاء النساء ساعات طويلة في القيام بأعباء المنزل. ويزداد الوضع تعقيًدا في حال كانت 
الزوجة صغيرة في السن، خاصة في الفئة العمرية ١5-١٩ إذ يزيد العنف األَسري وحاالت الطالق 
ضد الزوجات الصغيرات فيصعب زواجها من آخر دون تقديم المزيد من التنازالت وال سيما خاصة 
في عمر الزوج أو بزواجه المسبق في حال كانت قليلة التعليم وال تعمل كما هي حالة الغالبية في 
هذه الشريحة العمرية. ومن المهم عند تناول موضوع العنف داخل األسرة أال يقتصر األمر فقط على 
العنف الممارَس على الزوجات ولكن أن يؤخذ بعين االعتبار العنف الممارَس على األبناء، سواء من 

قبل األب أو األم، والعنف الممارَس على بقية أفراد األسرة، خاصة كبار السن.

الفصل الخامس: العمل والزواج
تتميز المنطقة العربية بشكل عام، والدول الخمس بشكل خاص، بالمستوى المتدني لتشغيل النساء 
العمل ٢٣٪ وهي األقل على  النساء في سوق  تتجاوز نسبة مشاركة  العالم، فال  ببقية دول  مقارنة 
النساء فيه إلى 5٠٪ )األمم المتحدة، ٢٠١5: 4١(. وبالرغم من  العالم حيث تصل مشاركة  مستوى 
العالي بشكل خاص، لم  النساء بشكل عام والتعليم  التقدم هنا وهناك، وزيادة نسبة تعليم  بعض 
تحرز الدول العربية سوى نسبة ٣٪ في تشغيل النساء منذ التوقيع على إعالن بيجينج عام ١٩٩5 ولم 
تستغل القدرة البشرية للنساء في دفع عجلة التنمية في بلدانهم. وال يعني ذلك بالطبع أنَّ المرأة 
العربية ال تعمل، ولكنها تعمل في أنشطة غير رسمية وال تسجل في اإلحصاءات القومية، كما أنَّها 
تقوم بدور أساسي في عمل رعاية األسرة واألطفال وهو العمل الذي ال يقّدر وال يحسب في السجالت 

القومية. 

تشير اإلحصاءات في الدول الخمس أنَّ نسبة عمل النساء المتزوجات تزيد عن نسبة عمل النساء 
بغير  مقارنة   ٪86.8 المشتغالت  المتزوجات  النساء  نسبة  تبلغ  مثاًل،  األردن،  ففي  المتزوجات.  غير 
نسبة  وتبلغ  تبلغ ٩5.8٪.  التي  المتزوجين  الرجال  نسبة  أدنى من  ولكنها   ٪66.٠ المتزوجات وهي 
مشاركة النساء في االقتصاد ١٣.١٪. وتعمل النساء، خاصة المتزوجات، في الدول الخمس في القطاع 
الحكومي العام وفي قطاع الخدمات )التعليم والصحة( نظرًا لقصر يوم العمل، وألنَّ العمل يُعّد في 

تلك القطاعات مالئًما للنساء. فنرى أنَّ غالبية النساء في لبنان تعمل في قطاع الخدمات. 

وفي فلسطين، تصل نسبة النساء داخل القوى العاملة لعام ٢٠١7 إلى ١٩.4٪، وفي لبنان إلى ٢٣٪، 
الزراعية  النساء بأجر في القطاعات غير  العراق، فتبلغ نسبة عمل  وفي سوريا إلى ٢٣.١٪. أما في 
١٢.١٪ حسب نتائج مسح التشغيل والبطالة لسنة ٢٠٠8، في حين كانت تلك النسبة تقّدر بـ6.١٠٪ 

عام ١٩٩٠، أي لم تزد سوى ٢٪ بعد حوالي عشرين سنة. 

وال يزال عمل المرأة في العراق يقتصر على أعمال محدودة في قطاعات معيّنة مثل التربية التي 
القطاع  في  والعاملة  الموظفة  المرأة  أنَّ  من  الرغم  على  المشتغالت  من   ٪٣١ حوالي  فيها  يعمل 
العام تُمنح إجازة أمومة لمدة سنة براتب تام في األشهر الستة األولى ونصف راتب في الستة أشهر 
المتبقية من السنة، مع توفير حضانات لألطفال في بعض الوزارات. وتزيد هذه االمتيازات على ما 
هو منصوص عليه في اللوائح الدولية الخاصة بحقوق النساء. وتمنح المرأة العاملة في القطاع العام 
وفي   .)57  :٢٠١١ السكانية،  للسياسات  الوطنية  )اللجنة  للرجل  منحها  يتم  التي  نفسها  االمتيازات 
العراق حيث تشكل النساء في سن العمل نحو 54٪، أظهرت نتائج مسح األحوال الصحية االجتماعية 
للمرأة أنَّ ١١٪ من النساء كن يعملن بأجر وقت المسح، بينما 8٩٪ منهن كن ال يعملن بأجر. وترتفع 
التخطيط،  الريف إلى ٩٢٪ مقابل 87٪ في الحضر )وزارة  اللواتي ال يعملن بأجر في  النساء  نسبة 
مسح األحوال الصحية االجتماعية، ٢٠٠8(. وتتكدس النساء العامالت في العراق في القطاع الحكومي 
بسبب النظرة االجتماعية السائدة التي تقبل عمل النساء في هذا القطاع للشعور بالحماية واألمان 
كنتيجة للتشريعات القانونية الحاكمة له كأجهزة دولة، وال سيما في مجال عمل المرأة في أنشطة 
التعليم والصحة وغيرها، خاصة في المدن الكبيرة، مقابل نسب أقل في القطاع الخاص ألنَّه يدار من 
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قبل األفراد وهناك تخوَّف من تعرض المرأة للتحرّش والمضايقات وألنَّ الحقوق غير مكفولة بشكل 
مقبول، كما في مجال اإلجازات والضمان االجتماعي والصحي والتقاعد؛ لذا ال تتعدى نسب النساء 
العامالت في القطاع الخاص ٣٪ مقابل 5٣٪ في القطاع العام )وزارة التخطيط، ٢٠١٣: ٢8(. وأشارت 

تقارير إلى أنَّ أجر المرأة، خاصة في القطاع الخاص، يقل عن أجر الرجل عن العمل نفسه.

أصبح العمل في قطاع الخدمات الحكومي طموح الفتيات الصغيرات في العراق في الفئة العمرية 
١٠-١4 سنة، حيث أشارت 64.١٪ منهن إلى رغبتهن في العمل في قطاع التعليم والصحة. وأشارت 
١٩.5٪ إلى رغبتهن في أن يكن ربات منزل. ويبدو أنَّ هذه الرغبة لها عالقة برؤية المجتمع بشكل 
العربية الذي ينعكس  عام، والرجال بشكل خاص، فيما هو العمل األنسب للمرأة في المجتمعات 
على رؤية النساء ألدوارهن. ففي أول مسح لمعرفة رأي الرجال في عمل المرأة واألدوار المالئمة لها 
في داخل األسرة قامت به منظمة األمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع منظمات دولية أخرى، كانت 
اآلراء صادمة. فقد أشار أكثر من 75٪ من الرجال أنَّ أهم دور للنساء هو دورهن في رعاية األسرة، 
بالنسبة لفرص  أما  الرأي نفسه.  إلى  الرأي نفسه حيث أشارت حوالي 5٠٪ منهن  النساء  ووافقتهن 
العمل، فقد أشارت الغالبية العظمى للرجال في فلسطين حيث فرص العمل نادرة لكٍل من الرجال 
والنساء، أنَّه في حال ندرة فرص العمل، يجب تفضيل الرجال على النساء كما يشير الشكل أدناه. 
ويرى 8٣٪ من الرجال أنَّ للرجال األفضلية على النساء في الحصول على فرص العمل في حال ندرتها؛ 
وأشارت 7٠٪ من النساء إلى الرأي نفسه، ما يدل ان النساء والرجال يرين أنَّ العمل أولوية للرجال 
أكثر منه للنساء. أما في لبنان، فكانت النسبة أقل حيث وافق 57٪ من الرجال و٣١٪ من النساء على 
نفس الرأي. ويرى 4٠٪ من الرجال في فلسطين أنَّه يجب تفضيل تعليم األبناء على البنات في حالة 
ندرة الموارد مقابل ١8٪ من النساء. وفي لبنان، كانت النسبة ٣٢٪ من الرجال مقابل ١٢٪ فقط من 
النساء. بينما أشار 5٢٪ من الرجال في فلسطين و7٩٪ في لبنان إلى حق المرأة المتزوجة في الخروج 
للعمل مثل الزوج، مقابل 7٣٪ من النساء في فلسطين و86٪ في لبنان، ما يشير إلى أنَّ النساء تدعم 

عمل المرأة المتزوجة أكثر من الرجال. 

5.١ تقسيم العمل داخل المنزل

ترى كثير من الدراسات أنَّ عمل المرأة يساعد على استقاللها وتوسيع خياراتها إال أنَّ مسح الذكورة 
في  النساء  من  الرجال و٩٢٪  من  أشار ٪8١  فبينما  متناقضة.  تكون  قد  التي  المواقف  لبعض  أشار 
في  المساهمة  العاملة  المرأة  على  أنَّ  النساء،  من  و٩٣٪  الرجال  من   ٪88 لبنان  وفي  فلسطين، 
مصروفات األسرة. ونرى أنَّ الغالبية ال تعتبر بأنَّ عمل المرأة ينعكس على تقسيم العمل داخل البيت 
تقوم  النساء  العظمى من  الغالبية  أنَّ  إلى  أدناه  الشكل  ويشير  أكثر.  األزواج  تزداد مشاركة  بحيث 
برعاية األسرة داخل البيت بينما يقوم الرجال بالمهام التي تكون خارج البيت مثل دفع الفواتير، أو 
النساء بغسيل المالبس، والطبخ، والتنظيف،  مراقبة الصرف، أو شراء بعض االحتياجات، فيما تقوم 
أنهم يقومون بغسيل  النساء  الرجال في فلسطين مقابل ٩6٪ من  ورعاية األطفال. وأشار ١7٪ من 
المالبس )كانت النسبة بين اللبنانيين والسوريين ٢6٪ رجال و ٩5٪ نساء(، ويقوم 7٠٪ من الرجال في 
فلسطين مقابل 57٪ من النساء بعمل إصالحات في البيت )بين اللبنانيين والسوريين كانت النسبة 

88٪ رجال مقابل 67٪ نساء(،ويشتري 8٢٪ من الرجال مقابل 67٪ من النساء الطعام )كانت النسبة 
بين اللبنانيين والسوريين بالعكس إذ كانت نسبة الرجال 8٢٪ مقابل ٩6٪ من النساء(، ويعّد ٢7٪ 
من الرجال مقابل ٩6٪ من النساء الطعام )بين اللبنانيين والسوريين كانت النسبة 64٪ من الرجال 

مقابل ٩7٪ من النساء(. 

أما بالنسبة لتنظيف المنزل فكان من الواضح وعلى نطاق واسع بأنَّ النساء هن من يقمن بهذا العمل 
فقد أشار ١7٪ من الرجال مقابل ٩5٪ من النساء أنهن من يقمن بتنظيف المطبخ أو مكان الجلوس 
)كانت النسب متشابهة بين اللبنانيين والسوريين إذ أشار إلى ذلك ٢١٪ من الرجال مقابل ٩5٪ من 
النساء(. أما بالنسبة لتنظيف الحمام، فأشار ٣٩٪ من الرجال في فلسطين مقابل ٩6٪ من النساء أنهن 
النساء(.  من  مقابل ٩٣٪  الرجال ١٢٪  نسبة  كانت  والسوريين،  اللبنانيين  )وبين  العمل  بهذا  يقمن 
ويشير الشكل أيًضا إلى أنَّ الرجال هم من يتحكمون في مصروف البيت أكثر من النساء إذ أشار 
8٩٪ من الرجال مقابل 78٪ من النساء في فلسطين أنَّهم يتحكمون في المصروف األسبوعي )وبين 
الرجال  أيًضا 8٩٪ من  للنساء(. وأشار  للرجال مقابل ٪8٩  النسبة ٩6٪  اللبنانيين والسوريين، كانت 
مقابل ٣6٪ من النساء إلى أنهم يدفعون الفواتير الشهرية )وبين اللبنانيين والسوريين، كانت النسبة 

٩7٪ للرجال و7٩٪ للنساء( )El Feki; Barker 2017: 168( كما يشير الجدول أدناه عن فلسطين.

الجدول رقم 22 تقسيم العمل المنزلي: نسبة المتزوجين الذين يشاركون في العمل المنزلي في الشهر 

السابق في فلسطين

األنثىالذكرالوظيفة المنزلية

٩6٪١7٪غسل المالبس

57٪7٠٪تصليح البيت

67٪8٢٪شراء الطعام

٩6٪٢7٪تحضير الطعام

٩5٪١7٪تنظيف المطبخ أو غرفة الجلوس

٩6٪٣٩٪تنظيف الحمام

78٪8٩٪التحكم في الميزانية األسبوعية

٣6٪8٩٪دفع الفواتير

٣٩٪8٩٪نسبة المشاركة في المهام المنزلية النسائية الشائعة

7٢58٣٠إجمالي عدد المستطلعين الذين سبق لهم الزواج

El Feki; Barker 2017: 168

نسبة المشاركة في األنشطة النسائية العامة

أما بالنسبة لتقسيم العمل في رعاية األطفال، فقد أشارت النساء إلى أنَّ أكثر من ٩٠٪ من أوقاتهن 
يقضينها مع األطفال سواء في رعايتهم أو تدريسهم أو معاقبتهم أو اللعب معهم، وازدادت نسب 
 El Feki;( مشاركة الرجال في األعمال خارج البيت مثل اصطحاب األطفال للمدرسة، أو اللعب معه
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Barker 2017: 236(. وإذا أخذنا بعين االعتبار الحجم الكبير نسبيًا حتى تاريخ اليوم أَسر في الدول 
المرأة  يأخذ معظم وقت  والمنزل  األطفال  لرعاية  للنساء  األعظم  الوقت  أنَّ تخصيص  نرى  الخمس 
المتزوجة. ففي لبنان مثاًل، يبلغ متوسط حجم األسرة اللبنانية 4.٢٣ في عام ٢٠٠7 بعد أن كان ٢7.4 
عام ٢٠٠4. وفي فلسطين، يبلغ متوسط حجم األسرة 5.٢ في عام ٢٠١5 بعد أن كان 6.١ عام ٢٠٠٠. 
وفي سوريا، يبلغ متوسط حجم األسرة المعيشية 5 أفراد بمعدل 4.7 في الحضر مقابل 5.4 فرًدا في 
الريف )وزارة التخطيط، ٢٠١١: ١٣- ١4(. وفي العراق، يعيش العراقيون في أَسر كبيرة، ويبلغ متوسط 
عدد أفراد األسرة حوالي 6.7 أفراد ويرتفع في الريف إلى 7.8 أفراد مقارنة بـ6.٣ أفراد في الحضر 
)وزارة التخطيط، ٢٠١٣: 6٠(. ويضيف الزواج أعباء هائلة على المرأة العاملة، وهو ما قد يفسر لماذا 
تفضل النساء العمل بدوام قصير، مثل العمل في القطاع العام والخدمات التي ال تستلزم يوم عمل 
طوياًل، ما يؤثر على دور النساء في رعاية األسرة واألطفال، ويبّرر صعوبة منافسة النساء على مراكز 

عليا في العمل أو في مجال العمل السياسي والمجتمعي بشكل عام.

أما فيما يختص باتخاذ القرارات، فأشار المسح إلى أنَّ معظم القرارات مثل استخدام وسائل تنظيم 
الحمل، والصرف على الغذاء أو على استثمارات كبيرة، أو كيفية قضاء وقت الفراغ، أو الخروج من 
هو  الزوج   ٪56( الزوج  يتخذها  البيت  من  الزوجة  قرارات خروج  معظم  أنَّ  النتيجة  كانت  البيت، 
المقّرر، 4١٪ الزوج والزوجة، و ٣٪ هي التي تقّرر(. أما كيفية تمضية وقت الفراغ أو تمضية الوقت 
مع العائلة واألصدقاء، فأشار 68٪ بأنَّ الزوج هو المقّرر مقابل ٣١٪ يقّرران مًعا، و ١٪ الزوجة هي 
التي تقّرر. وبخصوص الصرف على استثمارات كبيرة، أشار 65٪ بأنَّ الزوج هو المقّرر مقابل ٣٢٪ لقرار 
الزوج والزوجة، و١٪ فقط هي التي تقّرر. وفيما يختص بقرار الصرف على المالبس أو الغذاء، كانت 
النسب األعلى للزوج هو المقّرر )55٪ و6٣٪( مقابل )٣5٪ و٣٣٪( يقّرران مًعا و)8٪ و٣٪( الزوجة هي 
التي تقرر. وفي العراق حيث دور األب مركزي، نرى أنَّ من يتخذ القرارات المهمة في األسرة هو األب 
بنسبة 4١٪ واألم بنسبة 6.٢٪ فقط، والمشاركة في اتخاذ القرار بين اإلثنين كان بنسبة ١4.7٪. وحين 
وظهر   .)6٠  :٢٠١٣ التخطيط،  )وزارة   ٪٣5.٩ بنسبة  الممتّدة(  )األسرة  اآلخرون  األسرة  أفراد  يشارك 
اتجاه إلى تدني نسبة مشاركة النساء في القرار في المدن التي تعتبر أكثر انفتاًحا من الريف حيث 
يرجع تدني قدرة المرأة بالمشاركة في القرار األَسري بسبب ظاهرة ترييف المدن، والتغير المجتمعي 
الداخلية،  الحروب والصراعات  نتائج  الذكوري كأحد  الشعور  التشدد، واستفحال  المزيد من  باتجاه 
وفقدان األمن )وزارة التخطيط، ٢٠١٣: 6٢(. ويتغير األمر فقط إذا كانت الزوجة تعمل والزوج دون 
عمل؛ عندها يكون لها دور أكبر في اتخاذ القرار. وبالتالي فإنَّ العمل الذي يتطلب التنقل أو السفر 
أو التأخر في العمل للحصول على فرص تدريب مثاًل سيكون أصعب للمرأة المتزوجة، ناهيك عن 

حرية التصرف فيما تكسبه من أموال. 

األَسر في  غالبية  التي تشكل  النووية  األَسر  العام في  األمان واالستقرار  الحروب وعدم  أوضاع  تؤثر 
نظم  أو ضعف  غياب  وفي ظل  العشيرة.  أو  الممتدة  األكبر  لألَسر  تلجأ  ويجعلها  الخمس،  البلدان 
الحماية االجتماعية الرسمية بمختلف أشكالها، وبسبب ضعف أداء الحكومات المركزية والمحلية في 
المحافظة على األمن وتوفير الحماية للمواطنين، وحاجة األفراد لألسرة للوساطة في حل المشكالت 
أو لالعتماد المالي، بلغت نسبة الشباب في العراق مثال في الفئة العمرية ١5-٢٩ وهم يعتمدون كليًا 
على أَسرهم في تأمين معيشتهم 65.٣٪ )وزارة التخطيط، ٢٠١٣: 6١(. ويؤدي ذلك إلى زيادة األعباء 

المنزلية على المرأة في المنزل، وزيادة التدخل في اتخاذ القرار، فكلما قّل االعتماد على األسرة، زاد 
االستقالل الذاتي والثقة بالنفس. 

أشار مسح الذكورة أيًضا إلى أنَّ إعادة توزيع األدوار داخل األسرة المعيشية في كل من لبنان وفلسطين 
تتأثر بطريقة تنشئة األبناء أكثر من عمل المرأة في حد ذاته، إذ إنَّ األزواج الذين رأوا في صغرهم 
أكثر  كانوا  إذا  نفسها عند زواجهم،  باألدوار  للقيام  استعداًدا  أكثر  كانوا  المنزلية  األعباء  يؤدي  األب 

تعليًما وأكثر ثراء من األزواج اآلخرين. 

أكدت نتائج المسح السابق مسح القوى العاملة في فلسطين الذي أشار إلى أنَّ السبب الرئيسي لبقاء 
النساء خارج القوى العاملة يعود بنسبة 5١.٣٪ إلى االنشغال في األعمال المنزلية، والدراسة بنسبة 

١٩.8٪ وكبر السن، أو المرض بنسبة ١6.٢٪ )دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية، ١٩٩6(.

وأكد مسح استخدام الوقت أنَّ وقت المرأة يزيد، بين سنوات ٢٠٠٠-٢٠١٣، في العمل خارج المنزل، 
سواء في المنشآت أو النشاط األول، أو لزيادة الدخل. ويزيد، في الوقت نفسه، أعباءها داخل المنزل، 
سواء في رعاية المنزل أو رعاية أفراد األسرة، ويتقلص وقتها الذي تستطيع تقديمه فيما يتعلق بالعمل 

التطوعي أو خدمة المجتمع. 

تسجل مشاركة النساء في سوق العمل النسبة األدنى على مستوى العالم، ألسباب هيكلية كما أُشير 
خاصة  عمل  فرص  توليد  على  الحكومات  قدرة  لضعف  ذلك  سبب  ويعود  التقرير.  هذا  بداية  في 
للشباب في سن الزواج. وبسبب قلة فرص العمل، يزيد الضغط بشكل كبير على قبول المجتمع لعمل 
النساء، حيث ما زالت الغالبية العظمى من الرجال ونسبة كبيرة من النساء ترى أنّه، في حال ندرة 
فرص العمل، يجب تعطى األفضلية للرجل. وما زال تقسيم األدوار داخل األَسر بين النساء والرجال 
يُلقى على عاتق النساء العامالت مسؤولية رعاية المنزل واألطفال وأفراد األسرة، ما يضيف أعباء هائلة 
على النساء العامالت داخل المنزل وخارجه. وال يسمح تقسيم العمل السائد في الدول الخمس إلى 
ترقي النساء في الوظائف العليا التي تتطلب مزيًدا من الوقت والجهد والتدريب إذ تفضل الغالبية 
مجال  في  وخاصة  العمل،  يوم  لقصر  نظرًا  العام  القطاع  في  العمل  العامالت  النساء  من  العظمى 
األسرة  رعاية  في  المرأة  لعمل  امتداًدا  تعتبر  التي  المجاالت  وهي  والصحة  التعليم  مثل  الخدمات 
والمنزل. وأّدت ظروف الحروب وعدم األمان العام إلى اضطرار العديد من األَسر الشابة للعيش في 
كنف األسرة الممتدة أو العشيرة طلبًا للحماية ولتوفير المصادر الشحيحة، وهو ما يقلل من إمكانيات 

استقاللية الزوجة في اتخاذ القرار واإلعتماد على النفس. 

ويتضح لنا من السياق االجتماعي واالقتصادي في الدول الخمس أنَّ النساء المتزوجات تتجه نحو 
من  تقلص  التي  االجتماعية  العوامل  صعيد  على  سواء  ومنفرة،  طاردة  بيئة  ظل  في  العمل  سوق 
القطاعات واألوقات التي يمكن أن تعمل بها المرأة المتزوجة، أو على صعيد المؤشرات االقتصادية 
التي تميز ضد المرأة في الحقوق واالمتيازات. ويجعل كل ذلك عمل المرأة غير مجٍد من الناحية 
االقتصادية، ويشكل مخاطرة من الناحية االجتماعية، ما قد يدفع المرأة إلى اتخاذ قرار عدم الذهاب 

إلى سوق العمل والبقاء في المنزل.
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الفصل السادس: الهجرة والزواج
شهد العراق ولبنان وسوريا وفلسطين موجات كبيرة من الهجرة للخارج نتيجة الحروب والصراعات 
التي ألمت بهذه البلدان. وأشارت العديد من الدراسات اإلثنوغرافية على النساء غير المتزوجات إلى 
ذكر أثر الهجرة والنزوح، سواء على عدم رغبتهن في الزواج خوفًا من الترمل، أو بسبب عدم اإلمكانية 
المادية لتأسيس أسرة جديدة في ظل أوضاع متقلبة وغير آمنة. ويستعرض هذا الجزء حجم الهجرة 

التي ألمت بتلك البلدان وآثارها المحتملة على الزواج. 

في لبنان، أّدت حرب ٢٠٠6 على لبنان وزيادة الشعور بعدم األمان إلى زيادة نسبة السكان التي تفكر 
في الهجرة كأسرة كاملة، فتضاعف عدد األفراد واألَسر التي ترغب بالهجرة بعد الحرب مقارنة بما 
قبلها. ففي مدينة بيروت، كانت نسبة األَسر التي يرغب أحد أفرادها في الهجرة قبل الحرب 7٪ من 
األَسر لترتفع إلى ١4.6٪ بعد الحرب، أي بزيادة قدرها 7.6٪؛ تليها في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت 
التي ارتفعت فيها النسبة من ١4.7٪ قبل الحرب إلى ٢٢٪ بعد الحرب، أي بزيادة قدرها 7.٣٪. وتشير 
المعطيات أيًضا إلى أنَّ نسبة األَسر التي ترغب بأكملها بالهجرة ارتفعت في مدينة بيروت من 7٪ قبل 
الحرب إلى ١6.4٪ بعد الحرب، بزيادة قدرها ٩.4٪. بينما ارتفعت هذه النسبة في محافظة جبل لبنان 
إلى الضعف أيضا لتصل من 6.٩٪ قبل الحرب إلى ١٢.7٪ بعد الحرب. أما األَسر التي باشرت فعليًا 
بإجراءات الهجرة فبلغت ٣5.5٪ من األَسر التي يفكر أحد أفرادها بالهجرة. وأشار إحصاء السكان لعام 
٢٠٠7 إلى أنَّ األَسر التي ترغب بالهجرة كان رب األسرة فيها أكثر تعليًما، وأعلى دخاًل وأصغر سًنا من 

أرباب األَسر التي أشارت إلى أنَّها ال ترغب بالهجرة )إدارة اإلحصاء المركزي، ٢٠٠7: 4٠(. 

الشكل رقم ١3 نسب التفكير بالهجرة لدى األفراد واألَسر قبل الحرب وبعدها
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المصدر: إدارة اإلحصاء المركزي، 2007: 38

يالحظ، عند النظر إلى نسبة المهاجرين خارج لبنان للعمل والدراسة، أنَّ النسبة األكبر تبرز في الفئة 
العمرية ٢5-٢٩ بنسبة ٢8.١٪، تليها الفئة العمرية ٢٠-٢4 بنسبة ٢7.5٪، وهو ما يتوافق مع انحدار 
استثنائي  أنَّ نسب كبيرة مقيمة بشكل  أيًضا  السكاني. ويالحظ  الهرم  اإلناث في  إلى  الذكور  نسبة 
بسبب ظروف الحرب أو في مكان سكن غير دائم، وهو ما يعّزز الشعور بعدم األمان واالستقرار ويؤثر 

في نسب الزواج أيًضا، خاصة في الفئات العمرية الشابة. 

أما عن المهاجرين العراقيين فال تقدم لنا الدول المستقبلة للعراقيين أرقاًما دقيقة ألعداد الالجئين 
اليها. وتسجل المنظمات الدولية المعنية بشؤون الالجئين أرقاًما تقريبية لعدد الالجئين العراقيين، إذ 

رت المفوضية العليا لشؤون الالجئين  لم تقم أي من هذه المنظمات بإجراء إحصاء دقيق لهم. فقدَّ
عدد الالجئين العراقيين، في ١٣ أكتوبر/تشرين األول ٢٠٠6، بنحو ١,6 مليون عراقي، ثم وصل الرقم 
،في ٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠6، إلى ١.8 مليون؛ ووصل الرقم مع بداية العام ٢٠٠7 إلى ٢ مليون. 
وبمعزل عن مدى دقة هذه األرقام، فإنَّ هذا التصاعد الواضح في التقديرات الذي يصل إلى ما يقرب 
من ٢٠٠ ألف الجئ شهريًا يعكس إلى حد بعيد خطورة الوضع آنذاك. ومع بداية عام ٢٠٠8، قّدر 
عدد العراقيين الالجئين بمليون الجيء في األردن و١.5 مليون في سوريا، ولم تصدر أي من الدولتين 
بيانات رسمية عن عدد العراقيين في أراضيها. وتتحدث تصريحات غير موثقة رسميًا عن عودة ما 
يزيد عن نصف مليون مهاجر إلى العراق حتى أواخر عام ٢٠١٠ )اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، 

.)٢6-٢4 :٢٠١١

 Human( خارجيًا  المهاجرين  عدد   ٢٠١6 لعام  العالمي  البشرية  التنمية  تقرير  قّدر  سوريا،  وفي 
Development Report, 2016, 3017.5(. وفي فلسطين، أّدت الحروب المتكررة على قطاع غزة 
)حرب ٢٠٠8-٢٠٠٩، وحرب ٢٠١4(، وما بينهما من استهداف ممنهج للمدنيين، إلى زيادة الرغبة في 
الهجرة خاصة بين الشباب حيث كانت نسبة التفكير بالهجرة قبل العدوان )منذ عدوان ٢٠٠٩ وحتى 
قبل عدوان ٢٠١4( تساوي ٢4٪ مقابل ٢٩٪ من األَسر أو أحد أفرادها تفكر حاليًا بالهجرة كما يشير 

الشكل أدناه.

الشكل رقم ١4 نسبة األَسر في فلسطين )غزة( التي فكر أحد أفرادها بالهجرة حسب الفترة والمحافظة
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منذ عدوان ٢٠٠٩ حتى قبل عدوان ٢٠١٤          حاليا

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 20١5أ: ١5

المالئمة. وفي  الزوجة  العثور على  أوروبا، مشكلة في  إلى  الشباب، خاصة  الكثير من  أّدت هجرة 
ظل انتفاء دور األم أو األخوات في المساعدة عن البحث عن زوجة، أصبح الشاب المهاجر مسؤواًل 
عن إيجاد تلك الزوجة وبين ظروف العمل الجديدة والرغبة في االستقرار وقلما يجد الشاب الوقت 
تبرز  أوروبا،  إلى  سوريا  من  المهاجر  الشباب  عن  تقرير  وفي  المناسبة.  الزوجة  إليجاد  الفرصة  أو 
صعوبة العثور على الزوجة المالئمة إذ يرفض كثير من الشباب الزواج من أجنبية ال تعرف اللغة وال 
الثقافة ومختلفة في الدين فيصعب اندماجها في المجتمع السوري بعد انتهاء األزمة. ونظرًا لتوزع 
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المهجر  بلد  من  مجموعات  على  العثور  يصعب  اللجوء،  أماكن  في  مختلفة  مدن  على  المهاجرين 
وبالتالي العثور على زوجة. يشير بعض الشباب السوريين القادمين من الحسكة والرقة ومدن سوريا 
أخرى مزقتها الحرب والصراعات إلى أنَّ أهالي بعض الفتيات السوريات، في ألمانيا مثاًل، كانوا يطلبون 
مهوًرا مبالًغا بها وصلت إلى عشرة آالف يورو أو خمسة آالف يورو نقًدا ومثلها ذهبا، ما يثقل على 
شاب حديث الهجرة للبلد وما زالت إقامته مؤقتة أو في طور االستقرار. وجد البعض حاًل في تأسيس 
صفحات على »الفيس بوك« تهدف كما يعلن القائمون عليها إلى »جمع رأسين بالحالل«، ومساعدة 

الالجئين في أوروبا على إيجاد نصفهم اآلخر. 

تزداد المجموعة فاعلية بعد أن يئس الشباب الذين يعيشون وحيدين في أوروبا، بعيًدا عن أمهاتهم 
المهاجرين  مجموعات  بين  وظهرت  بلدانهم.  في  األمور  هذه  بمثل  يقمن  كّن  اللواتي  وأخواتهم 
الشباب ما يطلق عليها »الخطابة اإللكترونية« لتشرف على طلبات الزواج في فرنسا وبلجيكا، بينما 
يتابع آخرون الطلبات القادمة من بلدان أخرى ويعملون على متابعة الطلبات والربط بين الشباب 

والشابات الراغبين والراغبات في الزواج )األخبار اللبنانية، ٢٠١8(.

أّدت موجات الحروب والصراعات في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين إلى نزوح وتهجير الماليين. 
الشباب، سواء بشكل  أعداد متزايدة من  باألفراد واألَسر هجرة  المحيط  المادي  الواقع  وسبّب هذا 
تم  كما  والهجرة،  النزوح  وفّعل  لبنان.  في  خاصة  السكاني،  الهرم  واختالل  دائم،  بشكل  أو  مؤقت 
استعراضه في القسم المتعلق بزواج القاصرات، أشكال التحكم والسيطرة التقليدية على النساء، وأّدى 
لزيادة معدالت زواج القاصرات في مخيمات اللجوء. وتتشكل نسبة كبيرة من المهاجرين من الشباب 
الذين يبحثون عن فرص عمل تتسم بالمحدودية ويعانون من تدني األجور كما في لبنان وفلسطين 

والعراق واألردن وسوريا. لذا من المهم:

اسلتهداف شلريحة الشلباب، وخاصة العالي التعليم، ببرامج تشلغيل نشلطة ومتجّددة السلتيعاب   .١
تللك الكوادر البشلرية المدّربة؛ 

تفعيلل براملج عبلر الشلبكة العنكبوتيلة لربلط الشلباب في الهجلرة بوطنهلم األم وتحديًدا سلبل   .2
تسلهيل اللزواج ملن بلدهلم األصلي. 

الفصل السابع: الزواج أثناء النزاعات والحروب
شهد العراق ولبنان وسوريا وفلسطين موجات كبيرة من النزوح الداخلي شملت أعداًدا كبيرة من األَسر 
واألفراد بسبب الحروب والصراعات التي سبّبت فقدان السكن الدائم واإلحساس باألمان واالستقرار فضاًل 
عن اآلالم النفسية والمادية التي ألّمت بأعداد هائلة من السكان. ويشير الجدول أدناه عن النزوح في 
لبنان خالل حرب ٢٠٠6 إلى أنَّ أكثر من ثلث السكان اضطروا إلى ترك منازلهم بحثًا عن سكن أكثر أمًنا.

الجدول رقم 23 توزع المقيمين بحسب ترك المنزل األساسي خالل الحرب

العددالنسبة المئويةترك المنزل األساسي

65,٠٢445٠64٪كال

٣4,٢١٢84١٣٩٪نعم

٠,8٢٩٩٣٢٪لم يكن مقيًما مع األسرة خالل الحرب

١٠٠٣75٩١٣6٪المجموع

المصدر: إدارة اإلحصاء المركزي 2007: ١44

ال تتوزع آالم النزوح على جميع السكان بالتساوي؛ ففي لبنان، اضطر ثلث السكان لمغادرة العاصمة 
بيروت. وفي بعض المناطق، اضطر حوالي ٩٠٪ من سكانها للنزوح عنها، ما يسبّب ارباكًا شديًدا على 
اآلالم  إلى  باإلضافة  والسكن  والمستشفيات،  والمدارس،  المواصالت،  سواء  الخدمات،  قطاعات  كل 
النفسية والصحية. يوضح الجدول التالي الحجم الهائل للنزوح في بعض المناطق اللبنانية أثناء حرب 
٢٠٠6 على لبنان وتشير البيانات إلى أنَّ نسبة ٣4.٢٪ من السكان اضطروا إلى ترك منزلهم األساسي، 
وبلغت في بعض المناطق )الضاحية الجنوبية في بيروت( نسبة 88.6٪ من السكان الذين اضطروا 
لترك سكنهم األساسي )في الضاحية الجنوبية ببيروت، ومناطق جنوب لبنان األكثر تضرًرا فقد بلغت 

النسبة 8٠.8٪ من السكان(.

الجدول رقم 24 توزع المقيمين بحسب ترك المنزل األساسي خالل الحرب والمناطق بالنسبة المئوية

المجموعالمناطق
لم يكن مقيًما مع 
األسرة خالل الحرب

كالنعم

68,٣٪٣٠,٣٪١,4٪١٠٠٪بيروت

77,8٪٢١,6٪٠,6٪١٠٠٪جبل لبنان

١٠,٢٪88,6٪١,٢٪١٠٠٪الضاحية الجنوبية لبيروت

٩6,١٪٣,4٪٠,5٪١٠٠٪لبنان الشمالي

7٩,٠٪٢٠,5٪٠,6٪١٠٠٪البقاع

64,٠٪٣4,6٪١,4٪١٠٠٪الجنوب األقل تضرًرا )صيدا، جزين، حاصبيا(

الجنوب األكثر تضرًرا )النبطية، صور، بنت 
جبيل، مرجعيون(

٪٠٪١٠٠,8٪8٠,8٪١8,4

65,٠٪٣4,٢٪٠,8٪١٠٠٪لبنان

المصدر: إدارة اإلحصاء المركزي، 2007: ١45
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يظهر الجدول التالي نسب األَسر التي اضطرت لمشاركة أقارب أو أصدقاء أماكن سكنهم، كما يشير 
أيًضا لنسبة األَسر التي لجأت إلى أماكن عامة مثل الحدائق، أو مؤسسات عامة، أو مساجد، أو كنائس، 
أو مدارس. ومن الطبيعي في ظروف مماثلة أال تفكر األَسر أو األفراد التي فقدت منزلها األساسي بأن 

تزوج أبناءها أو تتزوج.

الجدول رقم 25 توزع المقيمين الذين تركوا منازلهم األساسية خالل الحرب حسب نوع المسكن الذي 

انتقلوا للعيش فيه

العددالنسبة المئويةنوع المسكن

8,4١٠8٠١٩٪منزل ثانوي لألسرة أو الفرد

٣٠,٠٣85٣٩4٪منزل أوالد أو أهل أو أقارب

١4,5١857٣٣٪منزل أصدقاء أو أفراد آخرين

١6,٢٢٠8١٠4٪استئجار منزل

٠,78485٪فندق

١١,4١45876٪مدرسة

٠,5648١٪أماكن عامة )حدائق...(

٠,67847٪مؤسسات دينية )أديرة، كنائس، مساجد..(

١,١١4547٪غير ذلك

١6,6٢١٣٢75٪ال ينطبق

٠,٠٣7٩٪ال جواب

المصدر: إدارة اإلحصاء المركزي 2007: ١47

في سوريا، وفي تقرير حديث عن النازحين، يقّدر عدد النازحين داخليًا في عام ٢٠١5 بـ6.5 مليون 
شخص من عدد سكان يقدر بـ٢٢ مليون نسمة، أي حوالي ثلث السكان )كما يشير الشكل أدناه(، 
منهم ١.7 مليون يعيشون في مخيمات و٣6٠.٠٠٠ يعيشون في أماكن تحت الحصار أي ال تصلهم 
 ESCWA & St. Andrews( المقّومات األساسية للعيش وال يحصلون على خدمات الصحة والتعليم

.)University, 2016: 27

الشكل رقم ١5 األشخاص النازحين في سوريا حسب المحافظة لعام 20١5

٦١٫٦٩٦
٨٨٫٧٠٠

٣١٠٫٣٥٠
٣٥٨٫٥٠٥

٣١٠٫٦١٨
٣١٨,٦٨٤
٣٢٠,٧٧٣

٣٧٧,٩٧٤
٤٣٦,١٧٠

٥٠٠,٨٠١
٥٢٦,٥١٠

٧٠٤,٥١١

١٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠٠

 ESCWA & St. Andrews University, 2016: 27 :المصدر

يقّدر عدد الالجئين في دول الجوار )تركيا، لبنان، العراق، األردن، مصر( بحوالي 6 مليون، منهم 5 
مليون مسجلين رسميًا كما يشير الشكالن ١6 و١7 أدناه.

الشكل رقم ١6 الالجئون السوريون في دول الجوار

األردن
١٫٤٠٠٫٠٠٠

٪٢٣

العراق
٢٫٥٠٠٫٠٠٠

٪٤

مصر
٢٦٠٫٠٠٠

٪٤ لبنان
١٫٥٠٠٫٠٠٠

٪٢٤

تركيا
٢٫٧٥٠٫٠٠٠

٪٤٥

الشكل رقم ١7 الالجئون السوريون المسجلون رسمًيا في دول الجوار

األردن
٦٣٩٫٧٠٤

العراق١٣٪
٢٤٥٫٥٤٣

٪١٣

تركيا
٢٫٧١٥٫٧٨٩

٪٥٧

لبنان
١٫٠٦٧٫٧٨٥

٪٢٢

مصر
١١٨٫٥١٢

٪٣

 ESCWA & St. Andrews University, 2016: 27 :المصدر

انكشف السكان بشكل كبير للفقر: ففي ٢٠١٣، أشارت نسبة 68٪ من السكان إلى أّن مصدر الدخل 
الرئيسي يأتي من راتب شهري أو تقاعد وانخفضت تلك النسبة إلى 58٪ عام ٢٠١5 بسبب إغالق 
العديد من المنشآت المستخدمة للعمالة. وصلت نسبة األَسر التي تعتمد على مصدر دخل يأتي 
من التشغيل الذاتي إلى ٣٣.7٪ في عام ٢٠١5 بعد أن كانت ٢6٪ عام ٢٠١٣. تلجأ األَسر التي تعتمد 
في دخلها على التشغيل الذاتي عادة لتشغيل األطفال أو تزويج الفتيات في سن صغير للتخلص من 
عبء إعاشتهم خاصة مع تزايد نسب الفقر. ومع انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية واعتماد 
كثير من األَسر على المساعدات أو شغلها الذاتي، اضطرت العديد من األَسر إلى استراتيجيات تأقلم 
مختلفة لتلبية حاجاتها األساسية حيث وجد أنَّ أسرة من كل ثالث أَسر تلجأ لالستدانة من أقارب أو 
أصدقاء لتغطية االحتياج للغذاء، والسكن، والصحة، والتعليم. واضطرت ١7٪ من األَسر إلى بيع واحد 
أو أكثر من السلع المعمرة لتلبية احتياجاتها من الغذاء، أو األسوأ أنَّ ١٠٪ من األَسر اضطرت لبيع 
سلع إنتاجية )ماكينة خياطة، أو معدات ري، أو مواشي، أو سيارة ،أو دراجة( كانت تستخدم إلدرار 
دخل لكي توفر الغذاء )مصدر سابق: ٢7(. ويظهر الشكل أدناه نسب األَسر التي وصلت لحد الفقر 

األعلى في سوريا.
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الشكل رقم ١8 نسبة السكان تحت خط الفقر األعلى في سوريا بين سنوات 20١3- 20١5

٪٩٠٫٠٠٠
٪٨٠٫٠٠٠
٪٧٠٫٠٠٠
٪٦٠٫٠٠٠
٪٥٠٫٠٠٠
٪٤٠٫٠٠٠

٪٣٠٫٠٠٠
٪٢٠٫٠٠٠
٪١٠٫٠٠٠
٪٠٫٠٠٠

٢٠١٠ ٢٠١٣ ٢٠١٥

ESCWA & St. Andrews University, 2016: 27 :المصدر

يرجع تدهور الدخل إلى تغييرات هيكلية على سوق العمل، فقد اضطر عدد كبير من الشباب فوق 

سن ١8 سنة إلى االلتحاق بالخدمة العسكرية، كما فقد آخرون وظائفهم في سوق العمل إذ يقدر أن 

حوالي ٢.١ مليون وظيفة )فعلية أو مقدرة( فقدت بين ٢٠١٠-٢٠١5 ووصلت نسبة البطالة إلى ٪55 

عام ٢٠١5. أما بطالة الشباب فارتفعت بشكل كبير من 6٩٪ عام ٢٠١٣ إلى 78٪ عام ٢٠١5 )المصدر 

المساعدات  المعتمدين في عيشهم على  السوريين  ر عدد  نهاية عام ٢٠١5 قُدِّ السابق: ٢٩(. وفي 

اإلنسانية ١٣.5 مليون شخص )٣.8 مليون رجل و ٣.7 مليون امرأة و 6 مليون طفل(. كما يقّدر عدد 

المحتاجين إلى مياه شرب وصرف صحي والتخلص من النفايات إلى ١٢.١ مليون. 

كما تأثر قطاع التعليم بشكل سيىء إذ هبطت نسبة السكان الملتحقين بالتعليم من ٩5٪ قبل األزمة 

في سوريا إلى أقل من 75٪ ونسبة االلتحاق بالتعليم األولى بعد أن كانت ٩8٪ عام ٢٠١٠ هبطت إلى 

6١.5٪ عام ٢٠١5، كما يشير الشكل أدناه. 

الشكل رقم ١9 نسبة االلتحاق بالتعليم األساسي بين سنوات 20١5-20١0

 

١٢٠٫٠٠

١٠٠٫٠٠

٨٠٫٠٠

٦٠٫٠٠

٤٠٫٠٠

٢٠٫٠٠

٠٫٠٠

٩٨٫٢٠

٧٠٫٠٠
٦١٫٥٠

٢٠١٠ ٢٠١٣ ٢٠١٥

 ESCWA & St. Andrews University, 2016: 31 :المصدر

عانت ٢7٪ من المدارس من نقص مدرسين عام ٢٠١5 مقارنة بـ٠.٣٪ عام ٢٠١٠، وأخرجت 5.8٠٠ 

أو  بها  لحق  الذي  الدمار  بسبب  إما  المدارس(  مجموع  من   ٪٢6(  ٢٠١5 عام  الخدمة  من  مدرسة 

بسبب النازحين الذين سكنوا في أكثر من 6٠٠ مدرسة. أّدى هذا الوضع الكارثي لحرمان الكثير من 
األطفال من التعليم على مدى عدة سنوات، إذ قُّدر عدد األطفال الذين في سن المدرسة بـ٢ مليون 
طفل خارج صفوف الدراسة، و446.٠٠٠ طفل مهددين بالتسرّب من الدراسة. ويندرج بين األطفال 
المهجرين 7١٣.٠٠٠ طفل )5٣٪( من بين األطفال في سن المدرسة غير الملتحقين بالدراسة، ما يعني 
تشكل جيل كامل من األطفال دون تعليم، وهبوط نسبة محو األمية في سوريا من ٩4.٩٪ عام ٢٠١٠ 
إلى ٩١.٢٪ عام ٢٠١5، وظهور حوالي ٣6٠.٠٠٠ أمي بين الصغار في سوريا. ويالحظ أنَّ نسبة التعليم 
بين اإلناث أعلى من بين الذكور نظرًا لحاجة األخيرين للعمل، كما يوضح الشكل أدناه، في حال غياب 
رب األسرة أو االلتحاق في الخدمة العسكرية؛ كما اضطر عدد كبير من الشباب في سن الجامعة إلى 

االلتحاق بالقتال أو الهجرة خارج البلد )مرجع سابق، ٣١(.

الشكل رقم 20 نسبة االلتحاق اإلناث مقارنة بالذكور في مراحل التعليم المختلفة في سوريا بين سنوات 

20١5-20١0

١٤٠٫٠٠

١٢٠٫٠٠

١٠٠٫٠٠

٨٠٫٠٠

٦٠٫٠٠

٤٠٫٠٠

٢٠٫٠٠

٠٫٠٠

٢٠١٠ ٢٠١٣ ٢٠١٥

٩٣٫٢٠٩٢٫٠٠ ٩٤٫٩٠ ١٠٢٫٩٠٩٧٫٥٠

١٢٢٫٠٠

٩٥٫١٠
٨٤٫٦٠

٩٥٫٦٠

 ESCWA & St. Andrews University, 2016: 31 :المصدر

أما على مستوى الصحة، فقد أّدى تدهور األوضاع إلى ارتفاع نسبة الوفاة بين السكان من ٣.7 باأللف 
عام ٢٠١٠ إلى ١٠.٩ باأللف عام ٢٠١5 )أي تقريبا ثالث أضعاف(. وفي بعض المحافظات األكثر تأثرًا 
بالصراع مثل حلب، ودرعا، ودير الزور، وريف دمشق، وصلت إلى ١٢.4 باأللف. وزادت نسبة وفيات 
األمهات أثناء الوالدة من 56 لكل ١٠٠.٠٠٠ والدة عام ٢٠١٠ إلى 6٣.٩ عام ٢٠١5. كما زادت وفيات 
األطفال تحت سن 5 سنوات من ٢١.4 باأللف عام ٢٠١٠ إلى ٢5.٩ باأللف عام ٢٠١5؛ وسيان األمر 
بالنسبة لحديثي الوالدة فقد زادت وفياتهم في الفترة نفسها من ١7.٩ إلى ٢٣.7 باأللف، كما يشير 

الشكل أدناه.
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الشكل رقم 2١ نسبة وفيات األمهات باأللف في سوريا بين سنوات 20١5-20١0

٧٠٫٠٠

٦٠٫٠٠

٥٠٫٠٠

٤٠٫٠٠

٣٠٫٠٠

٢٠٫٠٠

١٠٫٠٠

٠٫٠٠

٢٠١٠ ٢٠١٥

١٧٫٩٠
٢٣٫٧٠ ٢١٫٤٠

٢٥٫٩٠

نسبة وفيات األمهات
(باأللف)

نسبة المتوفني
تحت سن ٥ سنني (باأللف)

نسبة وفيات الرضع
(باأللف)

٥٦٫٠٠
٦٣٫٩٠

 ESCWA & St. Andrews University, 2016: 31 :المصدر

كانت نسبة التطعيم لألطفال قبل األزمة ١٠٠٪ ثم تراجعت لتصل إلى 75.٢٪ على المستوى الوطني؛ 
ووصلت في بعض األماكن كحلب إلى ٣٢.٩٪، وفي الحسكة إلى 66.8٪، ما أدى لظهور أمراض كانت 
قد اختفت من سوريا، مثل السل، والحصبة، وشلل االطفال )مرجع سابق،٣٣(. وأصبح الحصول على 
سكن مالئم )مع كهرباء، وماء، وصرف صحي( من الصعوبة بمكان للسكان بشكل عام وللشباب في 
سن الزواج بشكل خاص. وأّدى تدهور األوضاع في سوريا إما إلى عزوف الشباب عن الزواج، بسبب 
االلتحاق بالخدمة العسكرية أو القتال أو الهجرة، أو إلى زيادة الزواج المبكر، كما أشير سابًقا، بسبب 

زيادة مستويات الفقر بين السكان. 

بتاريخ ٢١  المعلومات  الصادرة عن قسم  العراق،  المهجرين والمهاجرين في  وبحسب نشرة وزارة 
نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠7، بلغ عدد المهجرين في الداخل بعد فبراير/شباط ٢٠٠6 ولغاية نوفمبر/
تشرين الثاني ٢٠٠7، نحو ١6٣574 عائلة، عدد أفرادها ٩٩٩77٢ فرًدا، يتركز ٣6٪ منهم في بغداد 
العاصمة. وكما يظهر في الشكل، فإنَّ 6٢.8٪ من المهجرين مستقرين في محافظات خارج محافظاتهم 
األصلية، وأّن نحو ٣6.6٪ مهجرون في محافظاتهم. وتؤكد هذه األرقام توقعات منظمة الهجرة الدولية 

في 7 يناير/كانون الثاني ٢٠٠7 والتي تهتم بتقييم احتياجات النازحين في الداخل.

النازحة، فيتضح أنَّ اكبر نسبة لها توجد في بغداد إذ تبلغ ٣6٪. وبما أنَّ  أما توزيع إقامة العوائل 
أعداد النازحين إلى الخارج سجلت أرقاًما تفوق بكثير أرقام النازحين داخليًا، وبما يقترب من ضعف 
العدد تبًعا للتقديرات. فشهدت مدينة بغداد نزوح ما بين ١٢٪ إلى ١5٪ من سكانها على أقل تقدير١. 
وتظهر تقارير أخرى عن أعداد النازحين إلى كردستان، تناقضات مماثلة إذ يشير تقرير المجموعات 
الطبية الدولية )IMC(، أنَّ عدد العوائل النازحة إلى دهوك بلغ ٣8٠٠ عائلة. أما تقرير منظمة الهجرة 
الدولية )IOM(، فقد ذكر أنَّ العدد هو 7٠٠٠ عائلة، ويذكر التقرير أيًضا، نقاًل عن البرنامج الدولي 

وزارة التخطيط )٢٠٠8( مسح األحوال الصحية االجتماعية لألسرة.  ١

لإلغاثة والتنمية، أنَّ 75٠٢ عائلة مسيحية قد نزحت إلى محافظة دهوك. وظهرت هذه المفارقة في 
أعداد النازحين إلى كربالء إذ تفاوتت بين 8٣5٠ عائلة وبين ٢٠75 عائلة.

وفي العراق ككل، بلغت نسبة السكان الذين غيّروا محل ميالدهم إلى 7.٢٪ من مجموع السكان، 
وفي  اإلناث.  السكان  مجموع  من  و٩.٪7  الذكور  السكان  مجموع  من   ٪6.6 الذكور  نسبة  وكانت 
 Human( 7,6سوريا، قّدر تقرير التنمية البشرية العالمي لعام ٢٠١6 عدد النازحين داخليًا بـ ٠٠.٠

.)Development Report, 2016

وفي فلسطين ،عانى قطاع غزة من عدة حروب استهدفت السكان المدنيين سواء في حرب ٢٠٠8-
٢٠٠٩ أو في حرب ٢٠١4 وأّدت الحروب إلى تهجير 5٩٪ من األفراد، وتركت نسبة 78٪ من األفراد 

أماكن سكنهم األساسية كما يظهر الشكل أدناه. 

الشكل رقم 22 نسبة األَسر الفسطينية )غزة( التي قامت بتغيير مكان السكن بسبب العدوان حسب 

المحافظة

٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٠

حاليا منذ عدوان
٢٠٠٩ حتى

قبل عدوان
٢٠١٤

٠

٢٦

١٥

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 20١5 أ: ١0

وقد اضطر عدد كبير من األفراد لتغيير مكان سكنهم أكثر من مرة حسب الشكل التالي:

الشكل رقم 23 لتوزيع النسبي لألفراد في فلسطين )غزة( الذين تركوا منزلهم األساسي خالل العدوان 

حسب عدد مرات االنتقال

٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٠ حاليا منذ عدوان

٢٠٠٩ حتى
قبل عدوان

٢٠١٤

٠

٢٦

١٥

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 20١5 أ: ١١
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إلى  لألفراد واألَسر،  الحياة  بكل مناحي  ألحق  الذي  الدمار  المهول من  بالمدى  النزوح، خاصة  أّدى 
أو  األمان،  األساسية، وفقدان  منازلهم  لترك  األفراد  اضطرار  األَسر بسبب  العديد من  تشتت وتفكك 
عامة من  نظيفة، وكهرباء، وخدمات  مياه شرب  األساسية من  التحتية  البنية  حرمانهم من خدمات 
تعليم وصحة ومواصالت.وأصبح هّم األَسر األول هو البحث عن األمان وكيفية حماية النفس، فأثر 
بشكل كبير في الزواج نتيجة عدم االستقرار في مكان، واستهالك مدخرات العائلة في البحث عن 
مأوى، وتدبير سبل المعيشة اليومية، وفقدان الخصوصية نتيجة اضطرار عديد من األَسر السكن في 
أماكن عامة أو سكن عدة أَسر في منزل واحد أو خيمة واحدة. وفي ظل هذه األوضاع، من المهم 
أن تتفاعل السلطات في الدول الخمس بشكل سريع مع احتياجات المجموعات، التي أجبرت على 
البيوت،  وترميم  الصحية،  والعناية  لإليواء،  مؤقتة،  وإن  سريعة،  خدمات  بتقديم  الهجرة  أو  النزوح 

والتوعية باألمراض الوبائية، وبكل ما يلزم لتأمين احتياجات األَسر النازحة أو المهجرة. 

الخالصة
كما سبق وأورد التحليل، تستدعي التغيرات التي طرأت على بنية الزواج وأشكاله وديناميات العالقة 
الحروب  مخاطر  لدرء  خاصة  مدروسة  وتدخالت  سياسات  رسم  البلدان الخمسة  في  الزوجين  بين 
والصراعات وما تسبّبه من اختالالت على بنية الزواج وأشكاله. ونتيجة لذلك يمثل ما يلي مجموعة 

من التوصيات التي تسهم في تعزيز مؤسسة الزواج في دول المشرق:

دراسلة احتياجلات المجموعلات المختلفلة ملن السلكان والعمل عللى تلبيتها، وخاصة شلرائح  •
القاصلرات فلي الفئلة العمريلة ١5-١7 وهلن المعرّضلات لللزواج المبكلر؛ وإجلراء دراسلات 
معّمقلة علن شلريحة العلزاب ملن الذكور واإلنلاث للوقلوف عللى احتياجاتهم ومعرفلة أنماط 

حياتهلم فلي ظلل علدم القبلول المجتمعلي للعالقلات بيلن الجنسلين خلارج إطار اللزواج. 

تطويلر المسلوح العاملة وال سليما تللك التلي تتعللق بمسلوح اسلتخدام الوقلت للكل أفلراد  •
األسلرة ملن زوج وزوجلة وأطفلال لمعرفلة كيفيلة قضلاء الوقلت، ومعرفلة حجلم الضغلوط 
التلي يتعلرض لهلا األفلراد فلي حياتهم اليوميلة؛ والقيلام بضبط تجميلع البيانلات واإلحصاءات 
وتجديدهلا بشلكل مسلتمر لمعرفلة أثلر التغيلرات التلي تطلرأ على بنية وأشلكال اللزواج على 
األَسلر واألفلراد وعللى عالقات النلوع االجتماعي داخل األَسلر؛ والقيلام بالمزيد من الدراسلات 
قلة علن شلرائح مهمللة فلي المجتمعلات العربيلة مثلل غيلر المتزوجلات  التفصيليلة والمعمَّ

واألراملل والمطلقلات التلي للم يسلع هلذا التقريلر التعلرض لمشلاكلهن بالتفصيلل. 

تبّنلي سياسلات وبرامج تتجاوب سلريًعا مع احتياجلات المجموعات التي أجبلرت على النزوح  •
أو الهجلرة بتقديلم خدملات سلريعة، حتلى وإن كانلت مؤقتلة، لإليلواء، والعنايلة الصحيلة، 
وترميلم البيلوت، والتوعيلة باألملراض الوبائية، وبكل ما يللزم لتأمين احتياجات األَسلر النازحة 
أو المهجلرة ملن غلذاء وتعليلم وصحلة؛ ودعلم الشلباب المقبليلن عللى اللزواج سلواء بسلكن 

ميسلر أو بتقديلم بعلض أشلكال الدعم لتخفيلض تكاليلف الزواج. 

دعلم سياسلات وبرامج سلكن للشلباب بشلكل علام؛ والعملل على تلبيلة االحتياجلات الخاصة  •
بفئلة النسلاء غيلر المتزوجلات بشلكل خلاص ويشلمل ذللك تبنلي حزمة ملن السياسلات التي 
تهلدف إللى تمكينهن وملد الحماية األجتماعيلة المتاحة لهن، مثل تطوير التشلريعات، بهدف 
زيلادة التأميلن الماللي لهلذه الشلريحة ملن النسلاء، وتوفيلر المشلاريع اإلنتاجيلة والقلروض 
الميسلرة للنسلاء غيلر المتزوجلات قليلالت التعليلم أو ملن الريفيلات )ألنهلّن أكثلر عرضلة 
للتهميلش وشلعورهن بالعزللة يكلون أعملق(؛ وتوفيلر براملج التدريلب وبنلاء القدرات سلعًيا 
إللى تمكينهلن ملن االعتماد على اللذات؛ وتوعيلة المجتملع باحتياجات تلك الشلريحة وإبراز 

قصلص النجلاح الكثيلرة التلي حققتهلا بعلض النسلاء غيلر المتزوجات. 

اسلتهداف طلالب وطالبلات الملدارس للتوعيلة بمخاطلر اللزواج المبكلر وزواج القاصلرات،  •
ودعلم المناطلق والمجموعلات الفقيلرة التلي ينتشلر فيهلا هلذا الشلكل ملن اللزواج )القلرى، 
المخيملات، بعلض األحيلاء الفقيلرة(، وزيلادة التوعيلة فلي تلك األماكلن بمخاطر هلذا الزواج 

وإتاحلة الفرصلة للقاصلرات المتزوجلات للعلودة لصفلوف الدراسلة. 



حالة الزواج في العالم العربيحالة الزواج في العالم العربي 288289

العملل عللى توحيلد السلن القانونلي لللزواج للجنسلين وربطله ببللوغ سلن الرشلد بلدون  •
اسلتثناءات وتشلديد الرقابلة عللى تطبيلق القانلون؛ مراقبلة أشلكال اللزواج التي انتشلرت في 
ظلل األزملات والحلروب ودراسلة آثارها على النسلاء واألطفال نظلًرا لقلة الضمانلات القانونية 

. فيها

ملن الضلروري أن تملّد اللدول والجهلات المعنيلة المجموعات المتضلّررة بما يلزمهلا لمواصلة  •
سلبل الحيلاة ملن بناء مسلاكن؛ لترميلم بنية تحتيلة لدعم األَسلر واألفلراد المتضررين؛ 

من الضروري تحديد سلن قانوني للزواج بسلن الرشلد بدون ترك أي ثغرات ينفذ منها البعض  •
لاللتفلاف عليله لمنلع الزواج المبكر، مع التشلديد عللى أهمية برامج التوعيلة الصحية العامة 

علن مخاطلر هذا النوع من اللزواج على القاصلرات وعلى أطفالهن؛ 

مراقبلة أشلكال اللزواج التي انتشلرت فلي ظل األزملات والحروب ودراسلة آثارها على النسلاء  •
واألطفلال نظًرا لقللة الضمانلات القانونية فيها؛ 

ضلرورة القيلام بضبلط تجميلع البيانلات واإلحصلاءات وتجديدهلا بشلكل مسلتمر لمعرفة أثر  •
التغيلرات التلي تحلدث عللى بنيلة وأشلكال اللزواج على األَسلر واألفلراد وعلى عالقلات النوع 

االجتماعلي داخل األَسلر. 

القيلام بالمزيلد ملن الدراسلات التفصيليلة والمعّمقلة علن شلرائح مهمللة فلي المجتمعلات  •
العربيلة، مثلل غيلر المتزوجلات واألراملل والمطلقلات. 
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 حالة الزواج في الصومال،
جيبوتي، جزر القمر

الملخص التنفيذي
تعّددت أنواع حاالت الزواج التي تتم في الصومال وجيبوتي وجزر القمر، لعل أغلبها الزواج المدبّر 
والزواج الكبير. ومن الفروق الجوهرية في الزواج المدبّر أنَّ قبىيلة العفر في جيبوتي ال تلقي 
العفر  ويركز  الصوماليين.  بعكس  الزواج،  عملية  المادية خالل  والمكاسب  الصداق  لمسألة  بااًل 
على الروابط والصالت بين الخاطب والفتاة، وعلى أنسب الطرق لتوثيق الروابط االجتماعية من 
خالل الحسب والنسب الذي ينتمي إليه كٌل من العريس والعروس. أما بالنسبة للعرق الصومالي، 
فيُرحب بالزواج باألشخاص من خارج العشيرة بهدف توسيع دائرة العالقات االجتماعية وتكوين 
أحالف أو صلح بين الفصائل المتناحرة من القبائل المختلفة. وبالنسبة للزواج الكبير في جزر 
القمر، تمثل األمور االقتصادية العامل األكبر الذي يمّكن األشخاص من إتمام هذه العالقة الزوجية 
من  كٍل  لدى  السائدة  والتصورات  النظر  ووجهات  االجتماعية  المواقف  في  تؤثر  التي  المكلّفة 

العريس والعروس.

يعّد الزواج القسري في الصومال وجيبوتي أسوأ أنواع الزواج، حسب تصنيف الباحث. ونخص بالذكر 
إال  االشتراكي،  الحكم  الزواج سنة ١٩75 في ظل  من  النوع  إبطال هذا  من  الرغم  فعلى  الصومال؛ 
التي  العارمة  والفوضى  األهلية  الحرب  في خضم   ١٩٩١ سنة  النظام  بعد سقوط  الظهور  عاود  أنَّه 
إلى  المنتميات  المتعلمات  غير  الفتيات  هن  والتعّددي  القسري  الزواج  وأكثر ضحايا  البالد.  عّمت 
ما يضر بصحتهن كأمهات قاصرات، ويحّد  تزويجهن في سن مبكرة،  يتم  اللواتي  عائالت معدومة، 
المستويين  على  ونضوجهن  المجتمع  في  مشاركتهن  ويُضعف  والتوظيف،  التعلم  في  فرصهن  من 

الشخصي واالجتماعي.

عالوة على ذلك، ولدت الحرب األهلية وغياب القانون في الصومال صوًرا جديدًة من الزواج القسري، 
الفصائل  من  أسياد حرب  أو  من عسكريين،  فتياتها  ومرئيًا  عرقيًا  المتميزة  األقليات  بعض  تزوِّج  إذ 

الغالبة من أجل توفير الحماية لهن وألسرهن ومجتمعاتهن.

النساء  أوساط  بين  تقباًل  أكثر  المتأخر  الزواج  أعاله، صار  المبين  المبكر  الزواج  من  النقيض  وعلى 
المتعلمات والمحترفات مهنيًا، وعلى األخص اللواتي يعشن في مناطق حضرية، مقارنًة بغيرهن من 
غير المتعلمات. فواقع الحياة يدفع بعض النساء المحترفات مهنيًا والمتعلمات؛ لتأخير زواجهن بُغية 
استكمال مسارهن المهني. هذا باإلضافة إلى أنَّ كاًل من التعليم والوعي والحياة الحضرية يؤديان إلى 
نشر ثقافة التخطيط األَسري، واستخدام وسائل منع الحمل بغرض تأخير الحمل، أو أخذ راحة أطول 
من بعد الوالدة على النقيض من غيرهن األقل حظًا من التعليم أو اللواتي يعشن في مناطق ريفية؛ 

فاألخيرات أقل استخداًما لوسائل منع الحمل وأقل تنظيًما لألسرة بصفة عامة.
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من ناحية أخرى، يستنتج التقرير أنَّ الزواج في المجتمعات الصومالية والجيبوتية والقمرية محكوم 
غالبًا بالتقاليد والعادات االجتماعية والمبادئ اإلسالمية المعروفة واألفكار الشائعة، ويقابلها ضعف 
العرفية  والقوانين  الثقافة  إقحام  شاع  وكلما  بها.  المعمول  الحكومية  والسياسات  المدنية  القوانين 
التقليدية ومبادئ اإلسالم المغلوطة في عملية الزواج، زاد تقويض حق المرأة وقدرتها على االختيار.

أما فيما يخّص العنف األَسري، فعلى الرغم من ارتفاع معدالت االغتصاب والعنف ضد المرأة، بما 
في ذلك االغتصاب في فراش الزوجية، تُحجم الضحية عادًة عن اإلبالغ عنها مخافة أن تقابل بالرفض 
قوانين  مثل  الحاكمة،  القضائية  األنظمة  في  تجد  ال  الضحية  أنَّ  كما  بالعار.  توصم  وأن  المجتمعي 

األسرة، ما يحفظ الحقوق ويقتص لها.

تواجه ثنائية الزواج والعمل أيًضا بعض المتغيرات. وبمرور الوقت، تقل الفوارق بين الرجل والمرأة في 
العمل شيئًا فشيئًا نتيجة للمتغيّرات االجتماعية والتحضر والتقدم في مجال التعليم. كما أنَّ المرأة - إلى 
جانب واجباتها المنزلية التقليدية - تتقدم لألمام وتزيد من فرصها في مجاالت العمل المختلفة حتى 
تلك التي كانت حكرًا على الرجل في الماضي مثل إدارة األعمال والخدمات المدنية، والسياسة، وغيرها. 
ونظرًا للحرب األهلية الممتدة، اتجهت العديد من النساء في الصومال إلى كسب العيش لإلنفاق على 
ذويهن. غير أنَّ العديد من العائالت تنظر إلى هذا التبدل في األدوار على أنَّه مصدر تهديد ألدوارهم 
التاريخية وأوضاعهم االجتماعية وهويتهم. وقد نتج عن اضمحالل الرؤى الخاصة بالعمل التي يقابلها 

تقدم المرأة مطالبة المرأة بزيادة حصتها في صنع القرار وتولي زمام األسرة.

أما في ما يخص مسألة الزواج واالغتراب، فلم يعثر الباحث على أي وثيقة تتناول هذه القضية أو توضح 
نماذج للزواج من جنسيات مختلفة في الصومال وجيبوتي وجزر القمر. غير أنَّه ظهرت بالفعل حاالت 
قليلة لزيجات مختلطة بجنسيات أخرى بين المهاجرين الصوماليين؛ نتيجة االغتراب واالتصال المباشر 

والتفاعل مع جنسيات وأعراق أخرى.

الفصل األول: سياق الزواج
يبدأ هذا الفصل التمهيدي بوصف موجز للدول الثالث. ويسلط الضوء على أهمية هذا التقرير ونسقه 

والغرض من الزواج، ومنهجيات البحث ولمحات عن الدول محل الدراسة.

تقع دولتا الصومال وجيبوتي في منطقة القرن األفريقي، بينما تقع جزر القمر في الساحل الجنوبي 
الصومال وجيبوتي  يغلب على مجتمعات  االجتماعية،  للتركيبة  وبالنسبة  أفريقيا.  قارة  الشرقي من 
الطابع القبلي المنتسب إلى األب حيث يُقتفى النسب عبر شجرة اآلباء واألجداد الذكور بينما تجمع 
جزر القمر بين كال النظامين: نسب األب ونسب األم فتنحدر سالالتها من خليط من العرب والماليو 
االجتماعي  الفصيل  حسب  والذكور  اإلناث  شجرة  عبر  النسب  فيها  ويُقتفى  وإفريقيا،  فارس  وبالد 
وتقاليد كل جزيرة على حدة. والدول الثالث من أعضاء الجامعة العربية واالتحاد اإلفريقي. أما من 

حيث الديانة، فثالثتها تدين باإلسالم السني، وتحترم مبادئ اإلسالم.

مع وجود بعض الفوارق، توصف القوانين العرفية ومبادئ الدين في الدول الثالث بأنَّها نشطة وفاعلة، 
بخالف األنظمة الحكومية وهيئات إنفاذ القانون التي تعتبر غير فاعلة، وهذا يعني أنَّ كاًل من عملية 
الزواج وتكوين األسرة ومعاملة األنثى يتأثر بالثقافة والُعرف والدين. من ناحية أخرى، تُصنَّف الدول 
الثالث ضمن الدول الفقيرة جًدا، تنخفض فيها بشدة مستويات التنمية البشرية. فمعدالت البطالة 
فيها عالية للغاية، غير أنَّ هناك تحّسًنا ملحوظًا في التحصيل الدراسي في جزر القمر مقارنة بالصومال 

وجيبوتي، وتلك الفروق تسهم في صياغة مالمح الزواج وتكوين األسرة. 

عند النظر إلى االستقرار، نجد أنَّ الصومال عانت كثيرًا من الحرب األهلية، بينما تتمتع جيبوتي وجزر 
في جيبوتي.  األخص  على  االجتماعية،  تنميتهما  في  الكبير  األثر  له  يكن  لم  نسبي  باستقرار  القمر 
ونتيجًة لذلك، اتجه عدد كبير من مواطني هذه الدول لالغتراب بالخارج؛ سعيًا وراء األمان والحماية 
القمر  بالنسبة لجزر  المعيشة والبحث عن فرص أفضل  بالنسبة للصومال، أو وراء تحسين مستوى 

وجيبوتي.

أثرت كل هذه العوامل المذكورة آنًفا على التصورات والممارسات واإلجراءات الخاصة بالزواج وتكوين 
األسرة في هذه الدول الثالث مع وجود بعض الفروق بينها تبًعا للسياق ودرجة التغيرات االجتماعية.

يتناول هذا التقرير بالتقصي والمراجعة والبيان والتحليل البيانات المتاحة حول عملية الزواج وتكوين 
األسرة في هذه الدول الثالث، مع استعراض التغيرات الحاصلة على المعايير االجتماعية والمواقف 
المنظومة  لهذه  المستقبلية  التوجهات  وفهم  تفسير  أجل  من  والممارسات؛  والتصورات  البشرية 

االجتماعية بالغة األهمية، أال وهي الزواج واألسرة.

١.١ أهمية هذا التقرير

لم يشهد هذا المجال القدر الكافي من البحث، لذلك يأتي هذا التقرير ليسد هذه الفجوة. ونظرًا 
عة  لنقص الدراسات المتاحة، تأتي محاولة الباحث الستخراج المعلومات والمعارف من مصادر متنوِّ
الزواج  عملية  معرفي جديد حول  مرجع  وإنتاج  تكوين  أجل  من  الدول  هذه  عامة حول  وأدبيات 
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وتكوين األسرة في الصومال وجيبوتي وجزر القمر. وهذا من شأنه إثراء معرفة صناع القرار في هذه 
الدول الثالث ودعمهم لوضع السياسات ذات الصلة. 

١.2 نسق التقرير

يعد هذا التقرير جزًءا من مشروع بحثي كبير على مستوى الدول العربية، ويركز على حالة الزواج في 
هذه الدول. ويتناول بالبحث واالستقصاء عملية الزواج وتكوين األسرة في الصومال وجيبوتي وجزر 

القمر. ويتألف من سبعة فصول.

الفصل األول وهو مقدمة تستعرض نظرة شاملة على أهمية هذا التقرير ونسقه والغرض من الزواج 
ومنهجيات البحث ولمحات عن الدول محل الدراسة.

د أنواع وإجراءات الزواج في هذه الدول الثالث، وتشمل الزواج المدبّر، وزواج األقارب،  الفصل الثاني يحدِّ
الكبير، والزواج  البدل، والزواج  بالوكالة، وزواج  السالم، والزواج  العشائر، والزواج لتحقيق  والزواج بين 
الزواج  أنواع  تشكل  التي  السياقية  الجوانب  شرح  مع  العديدة،  الزواج  أشكال  من  وغيرها  التعّددي، 

وإجراءاته، مثل التصور االجتماعي، والثقافة، والدين، والتعليم، والدراسات السكانية، وما إلى ذلك.

الفصل الثالث يقدم معلومات حول السن والزواج، متضمًنا الزواج المبكر، والزواج المتأخر، وفوارق 
رة للزيجات المرتبطة بالسن.  السن بين الزوجين، والعزوبة، مع تسليط الضوء على العوامل الميسِّ
واالجتماعية  الصحية  والمشكالت  المبكر  الزواج  بين  الصلة  الفصل  يبحث هذا  ذلك،  إلى  باإلضافة 

الخطيرة الناجمة عن ختان اإلناث.

الفصل الرابع يدور حول العنف والزواج، مع بيان األدوار والممارسات الثقافية، والتصّور االجتماعي، 
العنف ضد  من صور  الطالق كصورة  يبرز  كما  األَسري.  العنف  بقضية  المحيطة  األَسرية  والقوانين 

المرأة، مع تسليط الضوء على المشكالت االجتماعية المفضية إلى الطالق.

الفصل الخامس يناقش الثقافات، والمواقف االجتماعية، والتوقعات التي تحدد األدوار والمسؤوليات 
المرتبطة بالرجل والمرأة في المجتمع. 

الفصل السادس يبيِّن الروابط المشتركة بين االغتراب والزواج، مع دراسة أنماط الزواج المختلط أو 
الزواج البيني العرقي نتيجة االغتراب والتفاعل مع المجتمعات األخرى.

من  األمثلة  ضرب  مع  والحروب،  النزاعات  أثناء  الزواج  ظروف  ببيان  التقرير  يختم  السابع  الفصل 
الظواهر المستحدثة على الزواج من جرّاء الحروب على الصعيد الصومالي.

١.3 أغراض الزواج

ع أغراض الزواج لدى الصوماليين والجيبوتيين والقمريين، لعل أغلبها يتأثر بالعقيدة اإلسالمية.  تتنوَّ
 Al-Sharmani,( )المودة )الحب والسكينة(، والرحمة )التعاطف ومن بين هذه األغراض، تحقيق 
2016( وكذلك اإلشباع الجنسي. وعلى الرغم من أنَّ هذه األغراض فطرية وعامة بطبيعتها، إال أنها 

ن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكُنوا إِلَيَْها َوَجَعَل  تتأثر كذلك بمبادئ اإلسالم مثل اآلية }َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ
 .)Abdul-Rauf, 1993, p. 1( [الروم: ٢١] }لَِّقْوٍم يَتََفكَُّروَن َودًَّة َورَْحَمًة إِنَّ ِفي َذلَِك آَليَاٍت  بَيَْنُكم مَّ
والغرض الثالث من الزواج هو الحفاظ على الجنس البشري من االنقراض من خالل ُسبل مشروعة. 
عالوًة على ذلك، نظرًا ألنَّ المجتمعات الصومالية والجيبوتية والقمرية هي مجتمعات مسلمة سنية، 
فهي تعتقد أنَّ الزواج سنة عن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - لذلك يجب عليهم كمسلمين 
اتباع سنته. فثمة أحاديث عديدة وردت عن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - تحث على الزواج، 
نذكر منها: »أما والله إني ألخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، 

.)Abdul-Rauf, 1993, p. 1( »فمن رغب عن سنتي فليس مني

باإلضافة إلى ذلك، من األغراض الرئيسية للزواج في مجتمعات الصومال وجيبوتي التي تغلب عليها 
الثقافة الذكورية، كثرة إنجاب األبناء، وال سيما الذكور الذين يزيدون نسب آبائهم قوًة وشرفًا، ويرفعون 
من شأن عائالتهم بين أبناء عشائرهم، إلى جانب تلبية الحاجة إلى األيدي العاملة في الحياة البدوية 
القائل:  النبي  بحديث  تحديًدا  يتأثر  الغرض  وهذا   .)Lewis, 1981; Abdi, 2015, p. 21( الرعوية 

.)Abdul-Rauf, 1993, p. 1( »تناكحوا تناسلوا، فإنِّي مباٍه بكم األمم يوم القيامة«

ال ترحَّب المجتمعات الصومالية والجيبوتية، وال سيما البدوية منها، بإنجاب اإلناث مقارنًة؛ فعندما 
يتم تقدير قوة عشيرة ما، تُستبعد النساء من الحسابات، نظرًا ألنَّ الصوماليين والجيبوتيين يعتقدون 

.)Lewis, 1981; Abdi, 2015( أنَّهن لسن بالقوة الكافية للمشاركة في القتال

وعلى غرار الصومال وجيبوتي، يمارس دين اإلسالم أثرًا جوهريًا في الغرض الرئيسي من الزواج لدى 
القمريين. وبخالف الصوماليين والجيبوتيين، يمارس القمريون نوًعا فريًدا من الزواج يُسّمى العادة 
يعتبر  إذ ال  المجتمع  واحترام ووجاهة في  نيل مكانة  منه  الرئيسي  الغرض  يكون  الكبير(،  )الزواج 
المجتمع القمري الرجل مكتمل الرجولة إال بعد إتمامه الزواج الكبير، الذي يجعل منه قدوة إلخوانه 
للزواج  األخرى  األغراض  ومن  الكبير.  الزواج  يتزوجوا  لكي  أيًضا  هم  أمامهم  السبل  ويمهد  وأبنائه، 

.)Inside Africa, 2015; Blanchy, 2013; Al-Jazeer, 2016( الكبير الرضوخ للضغوط االجتماعية

١.4 منهجيات البحث

الموقف  الوصفية  البحث  منهجية  توضح  وتحليلية.  وصفية  بحث  منهجيات  الدراسة  هذه  توظف 
الحالي، بينما يسعى الباحث إلى قياس وتسجيل ما حدث وما يحدث، على سبيل المثال معدالت 
واألدبيات،  االستطالع،  بيانات  باستخدام  األخرى  المشابهة  والبيانات  األشخاص  تفضيالت  أو  التكرار 
التحليلي، يستخدم  بالنسبة لألسلوب  الحقائق.  المقارِنة والمتالزِمة، واستفسارات تقصي  واألساليب 
الباحث حقائق ومعلومات كانت متاحة بالفعل عند التحليل والتقييم بشكل نقدي إليضاح الموقف 

.)Kothari, 2004, p. 2(
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١.5 لمحات عن الدول

١.١.5 الصومال

تقع الصومال في منطقة القرن األفريقي. وتتسم بيئتها باالحتياج والخطورة، وتتعرض بصورة متكررة، 
 Samatar,( باستثناء بعض األماكن، للجفاف والمجاعات واألوبئة والعداءات بين العشائر المتحاربة

.)1982, p. 9

وقد قسمت القوى االستعمارية األوروبية الصومال في أواخر القرن الثامن عشر فوقعت صوماليالند 
)شمالي الصومال( تحت الحماية البريطانية في سنة ١887 فيما استعمرت إيطاليا أواسط الصومال 

.)BBC, 2017c( في سنة ١88٩، ثم ضمت في وقت الحق جنوب الصومال

قبل وقوعها تحت وطأة االستعمار، كانت بعض أجزاء الصومال عبارة عن سلطنات مستقلة، بينما 
كانت أجزاء أخرى يحكمها بصورة جماعية وتطوعية كبراء العشائر والشيوخ والرموز الدينية الذين 
يطلق عليهم لقب غورتي، الذي يعني المجلس الجماعي )Oxfam Netherlands, 2003(. ولم يكن 
هناك كيان أو سلطة سياسية مؤسسية مطلقة تحكم البالد. تشير دراسة برادبري )١٩٩4، ص. 8( إلى 

أنَّه »لم تشهد دولة الصومال أي وحدة سياسية منفردة منذ الِقدم وحتى الفترة االستعمارية«.

الصومالية  الجمهورية  وأصبحت   ،١٩6٠ سنة  واإليطالي  االنجليزي  االستعمار  من  الدولة  تحّررت 
المتحدة، ثم انهارت الحكومة المركزية الصومالية سنة ١٩٩١، ودخلت البالد في فوضى عارمة.

على الرغم من أنَّ الصوماليين يمتلكون بطبيعة الحال كل متطلبات الدولة القوية، من حيث وحدة 
 Middleton and Rassam,( وعشائر  قبائل  إلى  داخليًا  منقسمون  فإنَّهم  والثقافة،  والدين  اللغة 

.)1995; Lewis, 1981

بعض الحقائق:

السكان: ١٠,8 مليون نسمة.

العاصمة: مقديشو.

اللغات: الصومالية والعربية واإلنجليزية واإليطالية.

الديانة: اإلسالم السني.

النمو السكاني: )غير معلوم(.

السكان الحضر: )غير معلوم(.

متوسط األعمار: 54 )للرجل(، 57 )للمرأة(.

)BBC, 2017c, BBC, 2017d(

2.١.5 جيبوتي

قناة  الجنوبية لممر  البوابة  المندب. وهي تمثل  باب  جيبوتي دولة صغيرة تقع عند طرف مضيق 
السويس المائي الذي يعد أحد أهم مسارات الشحن البحري في العالم. يمثل ميناء جيبوتي المصدر 
جيبوتي  استقرار  أسهم  كسب.  ومصدر  عمل  فرص  لسكانها  ويوفر  للبالد،  القومي  للدخل  الرئيسي 
في جعلها أحد المواقع المميزة للقواعد العسكرية األجنبية واجتذاب الدعم الخارجي بشكل ثابت. 
وقعت جيبوتي في قبضة االستعمار الفرنسي سنة ١888، وُسميت أرض الصومال الفرنسي، ثم أعلنت 
استقاللها عن فرنسا سنة ١٩77 ليصير اسمها جمهورية جيبوتي. ومن حيث التركيبة االجتماعية، تمثل 
الجماعة العرقية الصومالية نحو 6٠٪ من سكان البالد، تليها العفر بنسبة ٢5-٣٠٪، إلى جانب بعض 

األقليات األخرى وتشمل الفرنسيين والعرب. 

بعض الحقائق:

السكان: ٩٢٣,٠٠٠ نسمة.

العاصمة: جيبوتي.

اللغات: الفرنسية، والصومالية، والعربية، والعفر.

الديانة الرئيسية: ٩4٪ مسلمون سنيون.

النمو السكاني: ٢,٢٪.

السكان الحضر: ٪77.

.)BBC, 2017b; CIA, 2017( ٪6متوسط األعمار: ٣,٢

3.١.5 جزر القمر

الهندي. وتتكوَّن من 4 جزر رئيسية وعدة جزر صغيرة.  المحيط  القمر دولة صغيرة تقع في  جزر 
تتمثل الجزر األربع الرئيسية في القمر الكبرى وموهيلي وأنجوان ومايوت. دخلت جزر القمر تحت 
مايوت  جزيرة  صوَّتت  فرنسا،  عن  استقاللها  الدولة  أعلنت  وعندما   .١886 سنة  الفرنسية  الحماية 
ضد االستقالل وظلت تحت الحكم الفرنسي. ومن الموارد الطبيعية الفانيليا والقرنفل ومستخلصات 
العطور. وتعتبر التحويالت النقدية الواردة من القمريين المقيمين بالخارج من أهم مصادر الدخل. 
أما من حيث التركيبة االجتماعية والعرقية، يتألف العرق القمري من خليط ينحدر من التجار العرب 

.)BBC, 2017a( والمهاجرين المااليويين والفارسيين واألفارقة

تمثل الزراعة أحد المصادر الرئيسية للدخل، ويعمل عليها نحو 8٠٪ من القوى العاملة في البالد. 
وتتصدر جزر القمر بلدان العالم في إنتاج اليالنغ )زهرة تستخدم في إنتاج العطور(. كما أنَّها ثاني 

.)Bohrer, 1996a( أكبر دولة منتجة للفانيليا

الدول  فئة  يضعها ضمن  ما   -٠.4٩7 معدل  لعام ٢٠١5  القمر  في جزر  البشرية  التنمية  مؤشر  بلغ 
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المنخفضة في التنمية البشرية )UNDP, 2016a, p. 2(. أما الجانب اإليجابي فيتمثل في تصدرها 
لمسح أُجري بشأن حقوق المرأة على مستوى دول الجامعة العربية الواحدة والعشرين، وذلك وفق 
 BBC, 2017a;( الجنسانيين  الخبراء  من   ٣٣6 بمشاركة  رويترز  طومسون  مؤسسة  أجرته  تصويت 

.)Amir, 2013

بعض الحقائق:

السكان: 77٣,٠٠٠ نسمة.

اللغات الرئيسية: العربية، والفرنسية، والقمرية )مزيج من اللغتين السواحلية والعربية(.

الديانة الرئيسية: ٩8٪ مسلمون سنيون.

النمو السكاني: 6,١٪.

السكان الحضر: ٢8.5٪.

متوسط األعمار: 6١,٩ )للرجل(، 66,6 )للمرأة(.

)BBC, 2017a; CIA, 2017a(

التوصيات

وضلع السياسلات والممارسلات المناسلبة. فعمليلة اللزواج وتكوين األسلرة في العاللم العربي  •
بحاجلة إللى اهتملام وتركيلز. ولذللك ينبغلي للباحثيلن والمؤسسلات المعنية بشلؤون التنمية 
والخبلرات  المعلارف  وتبلادل  المشلترك  بالعملل  مًعلا  التلآزر  العربيلة  البلالد  فلي  األَسلرية 
والمعلوملات ملن أجل وضع سياسلات وممارسلات مناسلبة، وتحسلين أوضاع هلذه المنظومة 

االجتماعيلة عاليلة األهمية؛

إقاملة البراملج التدريبيلة المناسلبة ملن أجلل تحقيلق االسلتراتيجيات الخاصة بعمليلة الزواج  •
وتنظيلم األسلرة فلي العاللم العربي؛

مسلاعدة البللدان العربيلة المتأثلرة بالنزاعات مثل الصومال على وضع اسلتراتيجيات تناسلب  •
أوضاعهلا وتمكنهلا ملن الحد من انتشلار زواج الُقصلر الناتج عن العنف، واألوضلاع الفوضوية، 

والفقلر، وغياب التنميلة االجتماعية.

الفصل الثاني: أنماط الزواج
تتعّدد أنماط الزواج في كٍل من الصومال وجيبوتي وجزر القمر لتشمل الزواج المدبّر، وزواج األقارب، 
وزواج  البدل،  أو  الوراثة  وزواج  بالوكالة،  والزواج  السالم،  لتحقيق  والزواج  العشائر،  بين  والزواج 
)Dhabar-Garaac( )الخطف لغرض الزواج(، والزواج التعّددي، واالغتصاب لغرض الزواج، والزواج 
الصومال  في  تتم  التي  هذه  الزواج  ألنواع  توضيح  يلي  وفيما  ذلك.  وغير  الصغير،  والزواج  الكبير، 

وجيبوتي، تليها أنواع الزواج في جزر القمر.

١.2 الصومال وجيبوتي

الجدول رقم ١ أنواع الزواج في الصومال وجيبوتي

أسباب الزواجأنواع الزواج في الصومال وجيبوتي

لتعظيم الصداق أو دعم الزوجين الشابين إن كانا ال الزواج المدبّر
يستطيعان تدبير الزواج بمفردهما

للهروب من الزواج المدبّر والزواج من شخص آخر زواج الهروب
مرغوب به

للحفاظ على نسب العائلة أو توطيد العالقات بين زواج األقارب 
األقارب

الزواج بين العشائر لتحقيق السالم 
)Godobreeb(

لتحقيق السالم بإقامة تحالفات وعالقات بين العشائر

يحدث عندما ال يكون باستطاعة أحد الزوجين أو كليهما الزواج بالوكالة
حضور مقر الزواج لبُعد المسافة

الزواج من أرملة األخ )Dumaal( أو زواج 
 )Xigsiisan( األرمل من أخت زوجته المتوفاة

 الهدف الرئيسي منه هو الحفاظ على مصلحة األبناء

Dhabar-( خطف المرأة لغرض الزواج
 )Garaac

إلظهار تفوق عشيرته من خالل خطف الرجل لفتاة 
والزواج منها رغًما عنها. وتكون هي من عشيرة أضعف أو 

من عشيرة معادية لعشيرته

يحدث عندما يشعر الشاب بأن صداق العروس غاٍل إلى االغتصاب لغرض الزواج
حد ال يطيقه، فيغتصبها لكي يجبر والدها وأسرتها على 

خفض صداقها

إلنجاب مزيد من األبناء أو ربما لعدم إنجاب الزوجة الزواج المتعّدد
القديمة لألبناء. وقد يكون هناك أسباب أخرى أيًضا. وهذا 

النوع مباح في اإلسالم

)U’gelid( يحدث عندما تكون المرأة آيسة من أن يتقدم لها عرساندخول بيت الرجل لغرض الزواج

إتمام الزواج في السر حتى ال تعلم عنه الزوجة األقدمالزواج سرًا
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١.١.2 الزواج المدبّر

الزواج  أبرزها  لعل  والجيبوتي،  الصومالي  المجتمعين  تتم في  الزواج  أنواع عديدة من حاالت  ثمة 

المدبّر. يقدس المجتمعان الصومالي والجيبوتي عذرية ما قبل الزواج. وتفرض عذرية الفتيات على 

العرسان دفع صداق أعلى نسبيًا. وينظم المجتمعان اللذان يقدسان عذرية ما قبل الزواج والصداق 

زواج النساء عن طريق إتمام الزواج المدبّر للفتيات من أجل استجالب أعلى صداق ممكن بتقليل 

اختيارات الفتيات، وتقييد التواصل بينهن وبين الشباب )Meekers, 1993, p.35(. فحسب الثقافة 

الصومالية، يدبَّر الزواج - وبخاصة للعذراوات منهن - الوالدان أو اإلخوة أو األقارب أو كبراء العشيرة 

حيث بعض الجوانب )Lewis, 1981(. وتشير أغنية األمهات الصوماليات لبناتهن المولودات حديثًا 

إلى الثروة التي قد تجلبها تلك البنات إلى أَسرهن حيث تقول كلماتها:

"ابنتي، حيث ال بنات قبلها

ابنتي، ما من ثروة نجلبها.

.)Abdi, 2015, p. 21( "....ابنتي، ما من ناقة نحلبها

وكلما ارتفع صداق العروس، كان أرجى لها أن تطيع زوجها فيما يأمر وينهى. من هذا المنطلق، قد 

تفقد الزوجات حريتهن وحقهن في المساواة )Ahmed, 2004(. ويسود نوعان من الزواج المدبّر 

في الصومال وجيبوتي. 

في النوع األول من الزواج المدبّر، تحدد الفتاة عريًسا مناسبًا لها ثم تخبر عنه أهلها. فعلى سبيل 

األحيان  معظم  )في  المرأة  الرجل  يخطب  المدبّر،  الزواج  إتمام  وقبل  األحوال  أغلب  وفي  المثال، 

 ،)Shukaansi( لفترة طويلة تتم خاللها جلسات مؤانسة سرية تسمى شوكانسي )يكونان شابًا وفتاة

وسريًعا ما يقرران الزواج، فتطلب الفتاة من عريسها التقدم لخطبتها من أهلها، ثم التصديق على 

الزواج وجعله رسميًا )Ahmed, 2004. p. 53(. التزاًما بآداب اإلسالم، تقوم من جانبه بإخبار وليها 

.)Warsame, 2004( برغبتها في الزواج ممن اختارته )ولي أمرها(

العريس أو أحد كبراء عائلته بطلب  المدبّر على قيام والد  الزواج  النوع من  تنطوي إجراءات هذا 

 Ahmed, 2004; Mohamed,( العشيرة  كبراء  أحد  أو  عمها  أو  أخيها  أو  والدها  من  العروس  يد 

2001(. ويظل كٌل من العائلة وأفراد العشيرة يحتفظون بدور مهم خالل إجراءات الزواج المدبّر وفي 

حياة العائلة بصفة عامة، وعلى األخص بين التجمعات السكانية الرعوية في األرياف التي ال تزال 

 Countries and Their( الطقوس التقليدية في الزواج والنسب تُحترم وتطبق فيها على نحو موسع

.)Cultures, 2017

قبل االستجابة لطلب العريس، تتقصى عائلة الفتاة عن شخصيته وسماته، مثل التأكد مما إذا كان 

قادًرا على التكفل بابنتهم، أو ينتمي إلى عائلة طيبة، أو له أي سابقة إجرامية، أو يلتزم بآداب اإلسالم. 

وأثناء االستقصاء، يتواصل أهل الفتاة مع أناس آخرين في محيط إقامة العريس لمعرفة المزيد عنه 

.)Hirsi, 2016( وعن عائلته من أجل اتخاذ القرار على بصيرة

إلى  عشرة  )من  كبار  رجال  عدة  يذهب  الفتاة،  عائلة  ِقبل  من  بالترحيب  الزواج  عرض  قوبل  إذا 
عشرين( من ذوي الشأن من أهل الرجل إلى بيت الفتاة لمقابلة نظرائهم من الجانب اآلخر. يجب أن 
يتشاور والد العروس أو ممثلوها اآلخرون مع والدتها أواًل وأخذ تأييدها للموضوع، ألنَّها إن لم تفعل، 
فسيواجه الزواج صعوبات عديدة على المدى البعيد نظرًا ألنَّ األم هي أكثر األشخاص تأثيرًا في حياة 
البنت. وعندما يوافق ممثلو الشاب والفتاة على الزواج، يُدفع اليرد )Yarad( )الصداق( إلى أهلها، 
ويتوقف المبلغ على الحالة االقتصادية واالجتماعية لعائلة العريس. بعد ذلك، يستكمل الشيخ عقد 
الزواج، ويُدفع للعروس أو توعد بمهر، يُعّد هدية إلزامية لها من المنظور اإلسالمي. وينطوي المهر 
على قيمة دينية ألنه يمثل تأميًنا للزوجة حال طالقها )Mohamed, 2001; Meekers, 1993(. ثم إذا 
رفض أهل العروس التصديق على هذا النوع من الزواج، فحينها تُخيَّر بين أهلها وبين من تحب. فإذا 

.)Ahmed, 2004( تمسكت بحبيبها، فقد يتبرأ أهلها من بنوتها

في النوع الثاني من الزواج المدبّر، يُدبر الزواج دون موافقة الفتاة، وهو بذلك يعتبر زواًجا قسريًا. 
في  الزواج يصب  ذلك  أنَّ  منهم  ظًنا  القسري  التدبير  أبوها، هذا  وبالتحديد  الفتاة،  أهل  يبّرر  وقد 
مصلحة ابنتهم. ويُعرض أحيانًا صداق كبير بدرجة تغري األب، وتدفعه للمضي قدًما في تزويج ابنته 
بهذا الشكل القسري. لعل أكثر ضحايا هذا النوع من الزواج هن الفتيات الصغيرات المنتميات إلى 
 Immigration( عائالت معدومة فال يجدن مفرًا منه إال بالهرب أو إيجاد من يناصرهن من عائالتهن
and Refugee Board of Canada, 2007(. نرى بذلك كيف يهضم الزواج القسري حقوق المرأة 
التي كفلتها الشريعة اإلسالمية لها، ومنها الحق في اختيار زوجها. فالشريعة اإلسالمية في واقع األمر 
تنبذ أي صورة من صور الزواج القسري )Landinfo, 2012(. وكان قد تم تجريم هذا النوع من التدبير 
القسري بموجب قانون األسرة لعام ١٩75 الصادر في ظل الحكم االشتراكي، غير أنَّه ال يزال يقع، على 

.)Ahmed, 2004, p. 53( األخص بعد سقوط الحكومة الصومالية سنة ١٩٩١

في جيبوتي، يشيع الزواج على النحو المدبّر قسريًا بشكل أكبر في المناطق الريفية ألن الدولة ال تملك 
 .)Immigration and Refugee Board of Canada, 2013( السلطة الكافية لحماية تلك الفتيات
 European Country of Origin Information أعدته شبكة معلومات تقرير  الواقع، ذكر  وفي 
Network )سنة ٢٠١7( أنَّه على الرغم من أنَّ قانون األسرة الجيبوتي ينص على حماية المرأة، فإّن 
انتظار حماية  المواطنين من  نادًرا؛ وهذا يفّسر يأس  القسري إال  الزواج  الدولة ال تتدخل في شأن 
الحكومة لهم. لقد أّدى ذلك إلى عدم نفاذ قانون األسرة على أرض الواقع. وبعكس الصومال، نجد أّن 
جيبوتي دولة فاعلة، ومن هذا المنطلق أوضح مجلس الهجرة والالجئين الكندي )٢٠١٣( أنَّ هناك 
العديد من المعوقات التي تقف حائاًل دون إنفاذ القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة في 
جيبوتي، نذكر منها عجز المرأة عن الوعي بقوانين األسرة، وفقدان الثقة في إمكانية تطبيق هذه 
القوانين، والفقر المدقع الذي يعم البالد، وندرة الموارد، وأثر العادات والتقاليد في دور المرأة في 

المجتمع.

يخضع الزواج القسري بين أبناء جماعات العفر العرقية في جيبوتي لعادة معيَّنة للزواج من بنت 
بين  الروابط  توثيق  بهدف  بناتهم  زواج  اآلباء  وينظم   .)Absuma( أبسوما  تدعى  العمة  أو  الخال 
أهالي القرى أو العائالت أو القبائل. ومن ذلك نذكر أنَّه في حال رفض الفتاة لمن اختارته عائلتها، 
يُتبرأ من بنوتها فوًرا من ِقبل عائلتها كعقاب على فعلتها تلك التي في نظرهم تعد وصمة عار على 

http://www.refworld.org/publisher/IRBC.html
http://www.refworld.org/publisher/IRBC.html
http://www.refworld.org/publisher/IRBC.html
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الرافضة  الفتاة  تفضل  لذلك،   .)Alemu, 2015( ذلك  من جراء  عراها  تنحل  قد  التي  العائلة  جبين 
للزواج المقترح أن تهرب بعيًدا على أن تتقدم بشكوى برفضها للزواج المدبّر من ِقبل أهلها بسبب 
عدم إنفاذ القانون في جيبوتي. وقد يحاول بعضهن ممن لديهن القدرة على السفر إلى أوروبا أو 
 Immigration and Refugee Board( أمريكا الشمالية هربًا من مصيرهن المشؤوم وسط أهلهن
of Canada, 2013(. ومن جهة أخرى، نجد أنَّ الجماعة العرقية الصومالية القاطنة في جيبوتي التي 
تشكل الشريحة السكانية الغالبة فيها ال تتبع عادة أبسوما الصارمة تلك. بل إنَّهم صوماليي الِعرق 
يمارسون الزواج القسري لسبب آخر هو المكاسب المادية. فعلى سبيل المثال، قد يطلب رجل ثري 
يد فتاة من أسرة فقيرة حتى وإن كان فارق السن بينهما ١٠ أو ٢٠ أو ٣٠ سنة بعد عرض مبلغ مالي 

.)Immigration and Refugee Board of Canada, 2013( كبير على أهلها

من صور الزواج القسري األخرى داخل جماعة العفر العرقية في جيبوتي أنَّه إن كان أحد الرجال ال 
يستطيع إيجاد زوجة بسبب سنه أو ظروفه االقتصادية المحدودة، فبإمكانه الذهاب إلى بنت عمه أو 
خاله لطلب يد إحدى بناتها للزواج. وفي المقابل، يتوجَّب على بنت عمه أو خاله تلك أن تلبّي طلبه 

.)European Country of Origin Information Network, 2017(

أبناء عشيرتها  أقرب  أحد  أو حتى  أخوالها  أو  أعمامها  أو  العفر  فتاة  يمكن إلخوة  اآلباء،  بعيًدا عن 
إجبارها على الزواج من أي شخص. وفي حال طلب يدها، ورفض أبواها زواجها من العريس المختار، 
للزواج،  الفتاة  والَِدي  المثال، في حال معارضة  عنهما. على سبيل  رغًما  والدتها  قبيلة  تزوجها  فقد 
يعقد جدها ألمها اجتماًعا على مستوى العشيرة يتناقش خالله مع أفراد العشيرة حتى تتم الموافقة 
أم  التي هي  ابنته  الجد  يلعن هذا  بنتهما،  لزواج  األبوين  معارضة  استمرار  حال  وفي  الزواج.  على 
الفتاة المطلوبة للزواج، وتقطع عشيرة األم كل الصالت مع هذه األم. وإن كانت الفتاة ترفض الزواج 
من عريسها المختار لها، ووافقها أبواها على ذلك القرار، فقد يُحجر على األبوين ويُعزالن. أما إذا 
للنبذ  تتعرَّض  فإنّها  أبويها،  تأييد  الفتاة فحسب دون  تم من جانب  القسري  الزواج  كان رفض هذا 
اللواتي يخضعن  العفر  المجتمع، وقد تخضع للضغوط والتحرشات واإليذاء. ولعل أغلب نساء  من 
للزواج القسري من القاصرات غير المتعلمات. ونظرًا لقلة التعليم، ال يتنامى إلى علم تلك الفتيات 
ما يمكنهن إجراؤه لتقديم شكوى تجنبهن الزواج القسري عن طريق قانون األسرة الجيبوتي الذي 
 European Country of Origin Information( يُفترض أنَّه يحمي النساء، غير أنَّه نادًرا ما يُطبق

.)Network, 2017

ال يزال الزواج المدبّر، وتحديًدا النوع األول منه )غير القسري( شائًعا نسبيًا رغم بعض التغيّرات الحاصلة 
على إجراءاته. وبصفة عامة، يتم الزواج المدبّر في المدن بعد أن يتناقش الزوجان المستقبليان في 
األمر ويتفقان. كما تمارس جاليات المهاجرين الصوماليين والجيبوتيين أيًضا الزواج المدبّر مع بعض 
أواًل حول  والفتاة  الشاب  يتناقش  فقد  الجديدة.  يتناسب مع مجتمعاتهم  وبما  الطفيفة  التعديالت 
زواجهما عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل أو البريد اإللكتروني أو وسائل التواصل االجتماعي أو في 
المدرسة أو الجامعة أو غيرها من األماكن. وفي حال اتفاقهما، يحيالن األمر إلى آبائهما إلتمام الزواج 
المدبّر. ويرفض اآلباء أحيانًا تزويج بنتهن لشخص ما بسبب انتمائه لعشيرة معيّنة، أو ألسباب تتعلق 
بسماته الشخصية وسلوكه. لكن في أغلب األحيان هنا، تجد الفتاة فرصة االختيار بين اإلذعان لرفض 

.)Omar, 2011( والديها أو تجاهله والمضي قدًما في الزواج دون موافقتهما

2.١.2 زواج الهروب

يتم زواج الهروب )ويُعرف باسم زواج مسافة( بصفة أساسية في أرياف جيبوتي والصومال كوسيلة من 
الفتاة للفرار من زواج مدبّر من شخص ال ترغب به؛ لذلك تقرر الهروب للزواج من الرجل الذي تحبه 
خالفًا لرغبة أهلها الرافضين له ألسباب قد تختلف تبًعا لسماته الشخصية وسلوكاته وتوجهاته غير 
المرغوبة، أو لعدم قدرته المادية على تحمل نفقات الزوجية من صداق العروس أو مأكلها ومشربها 
هي واألبناء )Ahmed, 2004; Lewis, 1981(. وعندما تكون المرأة عند »زوجها المستقبلي« الذي 
هربت معه، يرضخ والداها لألمر الواقع ويوافقان على زواج ابنتهما منه؛ إذ في حال لم يوافقا، فسيتم 
الزواج من ورائهما. ويعتبر هذا النوع من الزواج خطرًا جًدا نظرًا الحتمال تسببه في نشأة عداوة بين 
عائلتين أو قبيلتين. كما أنّه قد يكون كارثيًا بالنسبة للفتاة إن فشل الزواج قبل تسوية األمر مع أهلها 
)Ahem, 2004; Lewis, 1981; Meekers, 1993(. هذا وقد لوحظ التقلص التدريجي للهروب وغيره 
النسيج  بتغير  إمكانية ربطها  أفريقية. ولوحظت  للزواج في عدة مجتمعات  التقليدية  من األشكال 
االجتماعي والتمدن والمعدالت المتزايدة للتعليم. كما أنَّ الكثير من اآلباء المعاصرين ال يمانعون 

.)Meekers, 1993, p.35( زواج بناتهم ممن يرغبن

3.١.2 زواج األقارب 

تمارس غالبية األقليات التي تقطن المدن الساحلية الحضرية من الصومال مثل ماركا وباراويند وبعض 
العمومة )Lewis, 1981; Ahmed, 2004(. غير  أبناء  األقارب مثل  بين  الزواج  أجزاء من مقديشو 
أنَّ العشائر الرئيسية في الصومال تشجع على زيجات األقارب غالبًا بين أبناء العمومة من أبناء أخ 
وأخت أو إلما أبتي )Ilma-abti( طالما كانوا من نسل مختلف من جهة األب )Lewis, 1981(. في 
العديد من المجتمعات اإلفريقية، يتزوَّج معظم الرجال من بنات أخوالهم أو عماتهم، وفي أحيان 
أخرى قليلة، يتزوَّج الرجل اإلفريقي من بنت عمه )Ottenheimer, 1984, p. 35(. وفي واقع األمر 
يعتبر الزواج من خارج دائرة األقارب من جهة األب أو من عشائر قريبة أمرًا محموًدا بين أبناء العرق 
وقد  المختلفة.  والعائالت  العشائر  بين  الصالت  توثيق  أجل  من  وجيبوتي  الصومال  في  الصومالي 
ارتفعت معدالت زواج األقارب من داخل العشيرة منذ اندالع الحرب األهلية في الصومال سنة ١٩٩١. 
ويرجع ذلك إلى فقدان الثقة بين العشائر المختلفة وتمزقها بسبب الحرب األهلية. كما فرقت الحرب 
بين العشائر وأعادت أبناء العشائر الرئيسية إلى مواطنهم األصلية )Mohamed, 2001(. بصفة عامة، 
خالل إجراءات الزواج في الصومال وجيبوتي، تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة األفراد المقبلين 

.)Lewis, 1981 Ahmed, 2004, p.52( على الزواج

خالفًا للجماعة العرقية الصومالية التي تعتبر األقل صرامًة فيما يخص عملية الزواج، تفضل جماعة 
وأشارت   .)Lewis, 1994( عمته  بنت  من  الرجل  زواج  تقليدي  بشكل  جيبوتي  في  العرقية  العفر 
ابنة  الزواج من  الفتى أصغر من أن يستطيع  إذا كان  العفر،  أنَّه فيما بين قبائل  إلى  دراسة لويس 
خاله أو عمته، فقد يزّوجها كبراء القبيلة مؤقتًا من شخص آخر، ثم إعادتها إلى ابن خالها أو عمتها 
بعدما يبلغ سن الزواج. ثم يسدد الزوج المؤقت البن خالها أو عمتها رؤوس ماشية تعادل عدد األبناء 
الذين أنجبهم منها خالل فترة زواجه المؤقت. وقد ازدادت مؤخرًا معدالت الزواج بين الجماعتين 
 Countries and( العرقيتين العفر والصومالية في جيبوتي، األمر الذي لم يكن شائًعا في السابق

.)Their Cultures, 2017
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)Godobreeb( 4.١.2 الزواج بين العشائر لتحقيق السالم

تؤيد معظم العشائر الصومالية والجيبوتية الزواج بين العشائر. ومن أسباب ذلك بناء روابط اجتماعية 
قوية مع العشائر األخرى، أو توسيع دائرة العالقات، أو وقف القتال، أو تسوية النزاعات بين العشائر، 
أو تكوين تحالفات ضد عشائر أخرى، أو ضمان الحصول على الماء والمراعي من خالل التزاوج بين 
العشائر. بالنسبة للزواج بغرض تسوية النزاعات، فبعد وقف إطالق النار وبعد انتهاء الصراعات العنيفة 
بين العشائر المتحاربة، قد تتبادل تلك العشائر النساء تعبيرًا عن التزامها المتبادل واستعدادها لتسوية 
النزاعات، وإرساء السلم واالستقرار )Landinfo, 2012; Ahmed, 2004; Cassanelli, 1982(. وخالل 
ى  عملية التسوية، يتم تزويج النساء من الرجال األقرب صلًة ألولئك الذين قُتلوا في الحرب. ويسمَّ
 Geeddi, et al. 2009,( في الجنوب )Godobtir( شمالي الصومال و )Godobreeb( هذا الزواج
 meel xinijr« :يقول الصومالي .)p.129; Immigration and Refugee Board of Canada, 2007
lagubururiyay xab baa lagu bururiya« ويعني ذلك »الملكة المولودة بدون تاج يجب أن تولد 
Warsame, 2004, p. 43-( في مهد أريقت فيه الدماء«، تبريرًا لعملية تبادل النساء بغرض الزواج

44(. نفهم مما ورد أعاله ما يلي:

»إنَّ األطفال المأمولة والدتهم لهذه النساء يضمدون جراح من ماتوا. وعند النظر لألمر من منظور 
آخر، فيمكن أن يعبر عن إقامة عالقات على أساس الزواج أو حددنيمو )Xididnimo(، وصداقات 
تحل محل النزاعات القديمة. وهكذا تحقق حاالت الزواج هذه الغاية التي تتم من أجلها وهي إرساء 

.)Geeddi, et al. 2009, p.12( »الِسلم وتضميد جراح الماضي

لقد كان التوصل إلى التفاهم واالتفاق المشترك عند نشأة النزاعات أيسر كثيرًا بالنسبة للكبراء والقادة 
.)Warsame, 2004( التقليديين من قبيلتين كانا قد كّونا بالفعل تحالًفا من خالل عالقة الزواج

وفي هذا الشكل من أشكال الزواج بين العشائر، تُعاَمل المرأة بأقصى احترام ممكن نظرًا ألنَّ أي 
إساءة لها من جانب زوجها أو عشيرته قد يُنظر إليها كعامل مزعزع لالستقرار وانتهاك للِسلم والتسوية 

.)Landinfo, 2012; Ahmed, 2004; Cassanelli, 1982(

تبدي المنظمات الدولية استنكاًرا موسًعا تجاه الزواج بغرض تحقيق الِسلم ألنَّ الفتاة تُعاَمل كعملة 
وسلعة تتم المقايضة بها خالل المفاوضات والتسويات وليست كإنسانة، وبالتالي يعتبر هذا النوع 
كصورة من صور الزواج القسري )UNDP, 2016, p. 12(. وكما هو الحال مع الفتيات اللواتي يتم 
اللواتي  الفتيات  العريس، عادًة ما تكون  المعروض من  المرتفع  للصداق  تزويجهن قسرًا كاستجابة 
وقاصرات  متعلمات  غير   )Godobreeb(/)Godobtir( ى  المسمَّ الزواج  من  النوع  لهذا  يتعرَّضن 
 Immigration and( وتواجهن صعوبة في رفض الزواج ما لم يؤيد موقفهن بعض أفراد عائالتهن

.)Refugee Board of Canada, 2007

ال يشمل الزواج من خارج العشيرة كل العشائر األخرى، فبعض العشائر تنظر بنظرة دونية إلى غيرها 
صة، ومن وجهة نظرهم تقلل من شأنهم، مثل الصيد والمشغوالت  من العشائر التي تقوم بمهام متخصِّ
الجلدية والمعدنية. فهذه الجماعات تُعزل عن غيرها من العشائر بواسطة قيود تفرض على الزواج 

 .)Cassanelli, 1982; Lewis, 1981( البيني

ر شيوع  يفسِّ ما  البيني،  أو  المختلط  الزواج  األسرة والشريعة اإلسالمية  قانون  وفي جيبوتي، يسمح 

حاالت الزواج المختلطة أو البينية بين مختلف العشائر والجماعات العرقية. غير أنَّه ُسجلت حاالت 

إشهارها  تم  قد  ميدغان  مثل  منزلًة  األدنى  والعشائر  الصومالية  العرقية  الجماعة  بين  للزواج  قليلة 

 Immigration and( الريفية في مدينة جيبوتي، حيث يقل تأثير العادات والتقاليد عن المناطق 

 Refugee Board of Canada, 2007; European Country of Origin Information Network,

.)2017; Countries and Their Cultures, 2017

5.١.2 الزواج بالوكالة

الزواج بالوكالة هو نوع من الزواج ينوب فيه عن أحد العروسين وكيل خالل مراسم الزواج، بموجب 

الطرفين  كال  كان  حال  في  عنه.  نيابًة  التصرف  الوكيل حق  هذا  يمنح  الغائب  الطرف  من  تفويض 

 .)٣١٣ .p ,١٩6٢ ,More( غائبين، يتم الزواج بالوكالة بحضور وكيلين عن الطرفين

يوجد هذا النوع من الزواج في الصومال وجيبوتي على األخص عندما يستحيل على العروسين الوجود 

في مكان واحد )Mohamed, 2001(. ويستند إلى أدلة شرعية في دين اإلسالم، ويشيع في أوساط 

بالد  إلى  بهم  يلحقوا  حتى  جلدتهم  أبناء/بنات  من  الزواج  يريدون  الذين  الصوماليين  المهاجرين 

 .)Omar, 2011( المهجر البعيدة

6.١.2 الزواج من أرملة األخ بالوراثة )Dumaal(/االستبدال أو زواج األرمل من أخت 
)Xigsiisan( زوجته المتوفاة

يشيع بين القبائل الصومالية زواج أرملة المتوفى من أكبر إخوته األحياء. وهذا النوع من الزواج 

يطلقون عليه اسم زواج وراثة أرملة األخ )Dumaal(. فإذا لم يكن لألرمل إخوة أو لم يتوافر أحدهم 

 Lewis, 1981; Mohamed,( قريباته  أقرب  من  األرمل  يتزوج  سنه،  مثل صغر  كان،  سبب  ألي 

.)2001

من الصور األخرى المتفرِّعة من زواج )Dumaal(، أن تتزوَّج األرمل بطريقة )Xigsiisan(، أو استبدال 

زوجته المتوفاة بأختها الصغرى. فإن لم يكن لها أخت صغرى، فأقرب قريباتها من جهة األب، كابنة 

عمها على سبيل المثال.

قارب هذا النوع من الزواج على االختفاء حاليًا بين الصوماليين والجيبوتيين المتمدنين، ولكنه ال يزال 

شائًعا في أوساط التجمعات البدوية الرعوية )Lewis, 1981; Mohamed, 2001(. وقد يختلف األمر 

بين الرجل والمرأة، فبينما تُترك للرجل مساحة لرفض زواج البدل، نجد أنَّ المرأة، إن رفضت، تواجه 

ضغوطًا هائلة وعقوبات مشينة من كال األسرتين: أهلها من ناحية وأهل المتوفى من ناحية أخرى 

 .)Immigration and Refugee Board of Canada, 2007(

 .)Lewis, 1981; Mohamed, 2001( تعتبر العائالت استبدال الزوجة أمرًا يصّب في مصلحة األبناء

كما تتم زيجات وراثة أرملة األخ وزواج األرمل من أخت زوجته المتوفاة أيًضا بين العفر في جيبوتي 

.)Lewis, 1994(
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 )Dhabar-Garaac( 7.١.2 خطف المرأة لغرض الزواج

يعد )Dhabar-Garaac( صورة أخرى من صور الزواج القسري التي كانت تحدث في الماضي بين 
أبناء العرق الصومالي في الصومال وجيبوتي. ويحدث كذلك في التجمعات البدوية الرعوية حيث 
 .)Musse, 2004, p. 77( تُخطف المرأة من ِقبل »العصابات المسلحة« من أجل تزويجها ألحدهم
وهذا النوع من الزواج القسري قاٍس لدرجة أنَّ الفتاة أحيانًا تُضرب وتُحرم من الطعام والشراب أو 
يتم إيذاؤها جسديًا ونفسيًا حتى ترضخ للزواج. ثم يُسمح لها بالعودة إلى ديارها بعدما تصبح حاماًل 
حتى يرضخ أهلها باألمر الواقع. وعلى الرغم من تراجع ظاهرة االختطاف من أجل الزواج القسري، إال 
 Musse, 2004, Immigration and Refugee( أنَّه عاود الظهور مرة أخرى في إثر الحرب األهلية

.)Board of Canada, 2007

8.١.2 االغتصاب لغرض الزواج

تجلبه  ما  خفضه  أو  البنت  قدر  رفع  عوامل  من  أنَّ  الصومالية،  البدوية  الثقافة  في  المعروف  من 
يطلبها  من  يستشعر  عندما  الفتاة  على  الجنسي  االعتداء  يقع  لذلك  زواجها.  عند  ثروة  من  ألهلها 
للزواج أنَّ أباها يطلب صداقًا ليس بمقدوره الوفاء به، فيتربص الغتصابها من أجل إجبار أبيها على 
التفاوض وخفض صداقها. فإذا وقع االغتصاب، قد يتفاوض أهل الفتاة لتقليل صداقها مقابل تأمين 
 Logica, 2013;( زواجها والتخلص من العار الذي قد يلحق بهم أمام المجتمع من جراء االغتصاب
Immigration and Refugee Board of Canada, 2007(. أما في حال عدم استعداد المغتصب 
د ألهل المغتصبة صداقها بالكامل كما لو كان  ألي سبب كان الزواج في حينها، يتوجب عليه أن يسدِّ

.)Abdi, 1993( الزواج قد تم بالفعل

ويحدث هذا النوع من الزواج بصفة أساسية في أوساط المجتمعات البدوية الرعوية التي يحّدد فيها 
قدر المرأة مقابل ما تجلبه ألهلها على سبيل الصداق. كما أنَّه لوحظ أيًضا في أرياف الصومال خالل 
 Logica, 2013; Immigration and Refugee Board of Canada, 2007; Musse,( الحرب األهلية
2004(. وجدير بالذكر أنَّ المرأة المغتصبة تُجبر بصفة عامة على المشاركة في هذا الزواج المدبّر 
 Immigration and Refugee( المجتمعي  الِسلم  والحفاظ على  عائلتها  ماء وجه  من أجل حفظ 
Board of Canada, 2007(. فالقانون العرفي في الصومال يعطي األولوية للِسلم المجتمعي وتسوية 
النزاعات أكثر من معاقبة مرتكب مثل هذه الجرائم )World Bank, 2013(. وقد تواجه المرأة التي 
 Immigration and Refugee( ترفض الزواج من مغتصبها تبعات قاسية من جانب أهلها وعشيرتها
Board of Canada, 2007(. وقد أظهرت دراسات حديثة أنَّ الفتيات العازبات اللواتي يقعن ضحايا 
االغتصاب يكن أكثر إحجاًما عن اإلبالغ عن الجريمة نتيجة قلقهن إزاء حياتهن المستقبلية وما إذا 
كان وقوعهن ضحايا لالغتصاب يقلل فرصهن في الزواج. وعليه فقد سجلت اإلحصائيات أنَّ ٩٠ ٪ من 
الفتيات المغتصبات يحجمن عن اللجوء إلى السلطات بسبب خوفهن أو عدم ثقتهن في [أن شيئًا ما] 

.)Ingiriis and Hoehne, 2013( يمكن أن يحدث إن فعلت

9.١.2 الزواج المتعّدد

الزواج المتعّدد أمر شائع في الصومال. وتشير التقديرات إلى أنَّ أكثر من 4٠٪ من الرجال الصوماليين 
أكثر من زوجة )Ntiri, 1987, p. 7; Mohamed, 2001(. وتشير دراسة أخرى  لديهم  المتزوجين 
لديهم زوجة واحدة،  أُجريت على 77 رجاًل صوماليًا، كان 44٪ فقط   )Mohamed, 2001( للويس
بينما كان لدى النسبة األكبر منهم وهي 56٪ أكثر من زوجة. وبالمثل يوجد هذا النوع من الزواج في 
جيبوتي، ولكن ليست هناك بيانات كافية للوقوف على مدى انتشاره )UNICEF, 2011(. كان هذا 
الزواج يقتصر في الماضي على الرجال األثرياء وشيوخ القبائل وأكابر العشائر، غير أنَّه أصبح حاليًا 

.)Lewis, 1981; Mohamed, 2001( شائًعا بين عامة الرجال الصوماليين

تبيح الشريعة اإلسالمية للرجل الزواج من عدد أقصاه أربع زوجات في آن واحد حال توافر شروط 
معينة لذلك، مثل العدل والقسط بينهن وإمكانية إيجاد مقومات الحياة لزوجاته من أوسط ما يعيش 
عليه أبناء قومهم )Omar, 2011(. وبينما تتمتع الزوجة األولى أو الكبرى بميزات خاصة مثل تدبير 
نفقات العائلة ودخلها، عادًة ما يميل الرجال إلى زوجاتهم األحدث لصغر أعمارهن وحسن مظهرهن. 
 .)Lewis, 1981( وذلك يؤدي إلى احتكاك وعداوة بدافع الغيرة بين مختلف الضرائر وبين أبنائهن
ونظرًا ألنَّ الصومال بلد الشعراء، فقد عبّرت الصوماليات عن ازدرائهن للزواج المتعّدد بقصائد مثل 

القصيدة التالية:

"يتجّسد األسى في ثالثة أشياء

البرد القارس في موسم داير )الخريف(

الملكات من دون ملوك

أدوار النساء في مجتمع صوماليالند التقليدي

الزعرور الغادر في غارلوغوباي )اسم مكان(

والرجل الُمعّدد

فأما البرد فنتقيه بشعلة

وأما الزعرور فنتقيه بالنعال

ولكن الرجل الُمعّدد، فال عالج له وال شفاء"

.)Warsame, 2004, pp. 26-27(

من دوافع الزواج المتعّدد الرغبة في إنجاب مزيد من األبناء. كما يسود في هذه الثقافة االعتقاد 
بأنَّ المرأة هي المسؤولة عن تحديد جنس المولود، وأنَّه من العار إنجاب البنات فحسب. وبالتالي، 
 Abdi,( فإن كانت المرأة ال تنجب إال بنات، تتعرّض للطالق أو زواج بعلها من أخرى إلنجاب الذكور

.)2015, p. 21

يعيشون في  الذين  المسلمين  الصوماليين وغيرهم من  المهاجرين  أبناء  بين  المتعّدد  الزواج  يندر 
بلدان تمنع التعّدد. ولكن قد يعود بعضهم إلى إفريقيا أو الشرق األوسط للزواج من الثانية وإبقائها 

.)Omar, 2011( هناك، ثم االكتفاء بزيارتها مرة أو مرتين كل سنة
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)U’gelid( ١0.١.2 دخول بيت الرجل لغرض الزواج

يحدث زواج )U’gelid(عندما تجد المرأة نفسها عزباء في سن حرجة تخشى فيها أن تصبح عانًسا 
بيته  لتدخل  تذهب  ثم  لها،  المناسب  العريس  باختيار  فتبدأ  للزواج.  حاسم  إجراء  التخاذ  فتندفع 
وتمكث فيه حتى يوافق على الزواج منها. وهذا النوع يطلق عليه تسمية )U’gelid(. وينبغي على 
من  النبذ  كذلك  يواجه  وقد  تعويًضا.  لها  فسيدفع  وإال  المرأة  من  الزواج  الحالة  هذه  في  الرجل 
المجتمع في حال إحجامه عن الزواج من المرأة أو تعويضها. وقد أوردت التقارير أنَّ هذا النوع من 
الزواج ما زال يتم على نطاق محدود بين الجماعات العرقية الصومالية في جيبوتي، ولكنه لم يعد 
موجوًدا في الصومال. ويُذكر أنَّه لم تلتصق به أي شائنة في الماضي، غير أنَّ األشكال األخرى للزواج 

.)Ahmed, 2004, p.54( التي تتم عبر القنوات المعتادة كانت مفضلة بصورة أكبر

١١.١.2 الزواج سًرا

يُعرف هذا النوع من الزواج السري في المدن والمناطق الحضرية بصورة أكبر من المناطق الريفية. ويقوم 
به بصفة رئيسية الرجل المتزوج بالفعل من امرأة أخرى. والغرض الرئيسي من إتمام الزواج في السر يكمن 

.)Cabdullahi, 2000( في إخفائه عن الزوجة األولى تجنبًا للخالفات األَسرية أو هدم كيان األسرة

2.2 جزر القمر

تتعّدد أنواع الزواج في جزر القمر، وتشمل الزواج الكبير، والزواج الصغير، والزواج في بيت العروس، 
والزواج البيني، والزواج المتعّدد.

الجدول رقم 2 أنواع الزواج في جزر القمر

أسباب الزواجأنواع الزواج في جزر القمر

لنيل مكانة ووجاهة اجتماعية وما إلى ذلكالزواج الكبير

تيسيرًا على من ال يطيق تكلفة الزواج الكبير. وقد يكون الزواج الصغير
مرحلة مؤقتة قبل التمكن من إتمام الزواج الكبير

يتم حين ترث العروس بيت أمها أو أسرتها، فينتقل عريسها الزواج في بيت العروس
لإلقامة معها فيه

على الزواج البيني اجتماعية  فئة/طبقة  كل  أبناء  بين  الزواج  يتم  وفيه 
حدة وليس من خارجها

أو ربما لعدم إنجاب الزواج المتعّدد األبناء  يتم بغرض إنجاب مزيد من 
الزوجة األولى لألبناء

١.2.2 الزواج الكبير

زواج العادة أو الزواج الكبير ويُعرف أيًضا باسم الندولة )Ndola( أو الزواج األكبر. ويشكل الصورة 
التقليدية األكثر تميّزًا للزواج في جزر القمر والمتوارثة عبر األجيال، التي رسمت الصورة األشهر لجزر 

 Allés-Jardel et al. 2002, p.223;( القمر في أعين السائحين. ويرمز للتحالف بين أسرتي العروسين

Blanchy, 2013(. كما أنَّه وسيلة للتعبير االجتماعي عن الصداقة والشغف بين أبناء المجتمع القمري، 

 .)Al-Jazeera, 2016; Shanghai Star, 2003( سنة  ألف  من  أكثر  إلى  التاريخية  جذوره  وترجع 

الحياتية لالحتفال ترتبط بمنظومات  الدورة  أنَّ »هذه  وقد أوضحت دراسة بالنشي )٢٠١٣، ص.١( 

والذي يشكل  لألم،  المنتسبة  والجماعات  والطبقي،  العمري  النظام  اجتماعية وسياسية معينة هي: 

العمود الفقري لنظام الحكم الخاص بالمستوى االجتماعي والمدينة ككل«.

إنَّ الغرض الرئيسي من الزواج الكبير هو نيل وضع ومكانة بين أبناء المجتمع، إذ يزعم القمريون 

أنَّ الرجل مهما نال من الدرجات العلمية كالبكالوريوس أو الماجستير أو حتى الدكتوراه، ال يحترمه 

المجتمع إال بعد أن يُتم الزواج الكبير. فمن خالل الزواج الكبير فحسب، تكتمل رجولة القمريين 

)Inside Africa, 2015(. وفكرة اكتمال الرجولة هذه تظل صورة مثالية يسعى المرء إلى تحقيقها 

.)Blanchy, 2013( في حياته

بدون الزواج الكبير، »يظل حتى رئيس جمهورية [جزر القمر] ناقًصا في أعين المجتمع« وال ينال 

احترام الشعب والمجتمع )Aljazeera, 2016(. أما الهدف الثاني من وراء الزواج الكبير فهو أن يصبح 

الرجل مثاًل أعلى إلخوانه الصغار، وأن يمهد الطريق لكٍل منهم إلتمام الزواج الكبير. وال يُخفى على 

الجميع الهدف الثالث وهو اإلذعان للضغوط االجتماعية. وبناًء عليه، يتحتم على كل قمري، وبخاصة 

.)Al-Jazeera, 2016( إن كان من القمر الكبرى، أن يحاول عقد الزواج الكبير لنيل مكانة اجتماعية

يسعى جميع الرجال إلتمام مراسم هذا الزواج الطويلة والباهظة والمبهرجة، وهو زواج العادة أو 

الزواج الكبير. فمجرد االستعدادات للزواج الكبير تستغرق عدة سنوات، وربما عقوًدا لجمع التكاليف 

الالزمة )Shepherd, 1977, p. 344; Al-Jazeera, 2016(. وطبًقا لما صّرح به معالي الوزير القمري 

يحيى محمد إلياس لشبكة الجزيرة اإلعالمية خالل زيجته الكبرى التي تمت بعد مضي عشرين عاًما 

من الزواج: »إنَّنا متزوجان منذ عشرين عاًما ولدينا سبعة أبناء. ونأمل أن نحتفل أخيرًا خالل أيام قالئل 

.)Al-Jazeera, 2016( »بزواجنا الكبير

الكبير إن استطاعوا حتى تُسمع  الزواج  إتمام  الرجال حاليًا  يلزم جميع  الجنس،  أما من حيث نوع 

كلمتهم في مجتمعهم ومدينتهم، ولكن في الماضي كان األمر يقتصر على االبن األكبر، كما يستحوذ 

بالنسبة  أما   .)Blanchy, 2013, p. 572( األمر هو فقط على دعم عائلته ومواردها من أجل ذلك 

الثقافة السائدة  للنساء، فيقتصر إلزام الزواج الكبير على االبنة الكبرى في األسرة، وهي التي وفق 

 Allés-Jardel et al. 2002, p.223; Shepherd,( ترث أرض األم واألسرة لتقيم بها في زواجها الكبير

.)1977, p. 344

 Shepherd, 1977,( وبالمثل تستطيع الفتيات المنتميات ألَسر ميسورة الحال أن يتزّوجن زواًجا كبيرًا

p. 344(. أما القمريون الذين ال يتزوجون زواًجا كبيرًا فيوصمون بالعار وتتدنَّى مكانتهم في المجتمع 

)Allés-Jardel et al., 2002(. وعلى سبيل المثال، تتمتع النساء ذوات الزواج الكبير بمكانة أعلى من 

غيرهن صاحبات الزواج الصغير فحسب. أما عن صلة الزوجين، فقد يكونان من األقارب أو من نفس 

.)Shepherd, 1977; Allés-Jardel et al., 2002( المدينة أو الجزيرة
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قد تستغرق مراسم االحتفال بالزواج الكبير نحو أسبوعين، وتبدأ يوم الجمعة في المسجد، وتنتهي 
يوم الجمعة أيًضا في المسجد. وفي صبيحة يوم األحد، يذهب العريس بصحبة والدته وأخته الكبرى 
 Shepherd, 1977, p. 344; Allés-Jardel et al., 2002,( أمها  من  ترثه  الذي  عروسه  بيت  إلى 
p.223(. ويحمل العريس آنذاك بجعبته هدية غالية تقدر بآالف الدوالرات، مرتديًا عمامًة ومعطًفا 
غيرهم  دون  فقط  الكبير  الزواج  ذوي  الرجال  ألولئك  ويحق  بالذهب.  مزركشين  فاخرين جديدين 
ارتداء هذه العمامة لكي يميّزوا أنفسهم عن غيرهم. وهذا النمط من اللباس الفريد يمنحهم وجاهة 

.)Shepherd, 1977; Allés-Jardel et al., 2002( ومكانة عالية في المجتمع

يعتبر الزواج الكبير مصدر رزق ألبناء المدينة إذ يتم على هامشه اإلسهام في مشاريع كبرى على 
السن  كبار  سيما  وال  والمحتاجين،  الفقراء  على  أخرى  قيّمة  وسلع  أموال  وتوزيع  المدينة،  مستوى 
منهم. كما تقام فيه المآدب الكبرى لعامة الناس في المدينة كصورة من صور االحتفال، التي يُقدم 
فيها ما لذ وطاب من الطعام مثل اللحم واألرز وغير ذلك. جدير بالذكر أنه إذا أقدم أحد الرجال غير 
المتزوجين زواًجا كبيرًا على التحدث على المأل في المدينة، يُقابل كالمه بالرفض نظرًا ألنَّه بذلك لم 
يسهم في العمل المجتمعي المقدم ألبناء مدينته ضمن هذا الزواج. وبالتالي، يتمتع الرجال الذين 
أتّموا الزواج الكبير بميزات سياسية أكبر من غيرهم نظرًا ألنهم أعلى وجاهًة وشهرًة بين أبناء قومهم 
)Shepherd, 1977; Shanghai Star, 2003(. ومن خالل إتمامه الزواج الكبير، يصبح الزوج أبًا من 
الناحية السياسية )Blanchy, 2013, p. 572(. وعلى الرغم من التغيرات الجارية بصفة دائمة، تظل 
تكاليف الزواج الكبير ألحفاد العبيد أقل من نظيرتها المخصصة لغيرهم ممن ينتمون إلى جماعات 

.)Shepherd, 1977, p. 347-352( أعلى من حيث المنزلة االجتماعية

اعتاد اآلباء واألمهات في الماضي، خالل استعدادهم للزواج األول، اختيار والد مناسب/ والدة مناسبة 
لالبن المستقبلي، واألفضلية في ذلك تكون ألبناء العمومة المباشرين. وخالل مراسم الزواج، ترسل 
أمها  تساعدها  للغاية  صغيرًة  كانت  فإن  المستقبلي،  لزوجها  سفر  كعكات  وباألخص  هدايا،  الفتاة 
وقريباتها على إعداد كعكات السفر تلك. وترجع عادة كعكات السفر إلى طقوس قديمة، حينما كان 
الرجال القمريون يعتادون السفر على متن مراكبهم ألغراض التجارة عبر المحيط الهندي. وعلى الرغم 
 Ottenheimer and Ottenheimer,( من اختفاء هذا النوع من ثقافة الترحال، إال أنَّ أثره ال يزال باقيًا

.)1979, p. 330-333

2.2.2 أوجه النقد في الزواج الكبير

ثمة آراء تنتقد األموال الطائلة التي تنفق خالل مراسم االحتفال بالزواج الكبير، بحجة أنَّه أحرى بها 
.)Shanghai Star, 2003( أن تُنفق على التعليم واألعمال وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية

اإلسالمية  الصوفية  المذاهب  معتنقي  أنَّ  عشر  التاسع  القرن  مطلع  في  أُجريت  دراسات  أوضحت 
الذين دعوا إلى اإلصالح والمساواة االجتماعية قد انتقدوا التكلفة الباهظة للزواج الكبير. ودعا مشايخ 
الصوفية هؤالء إلى القضاء على مظاهر عدم المساواة المتوارثة في النظام المتبع في جزر القمر، 
ودللوا على ذلك بالزواج الكبير، وتقديم نظام زواج أكثر عدالة، ومنفصاًل عن السياسة، ولكن هذه 

.)Blanchy, 2013, p. 577( الدعاوى اإلصالحية لم يُكتب لها البقاء

وثمة أصوات أخرى طرأت على الساحة مؤخرًا ترى أنَّ حاالت الزواج الكبرى تعقد حياة القمريين 
العاديين، أو كما جاء على لسان أحد المستضافين على شبكة الجزيرة اإلعالمية: »لقد صارت هذه 
قوبلت  وقد  العادي«.  القمري  المواطن  كاهل  على  عبئًا  تشكل  الكبير]  [الزواج  والتقاليد  العادات 
الشباب  من  وكذلك  الخارج  من  القمري  بالشأن  المختصين  بعض  من  بنقد  فيها  المبالغ  التكاليف 
القمري الذي يدرس بالخارج، واصفين الزواج الكبير بأنَّه تقليد عقيم يعوق حركة التنمية ويزيد أعباء 
المواطنين الحياتية. وثمة محاوالت قام بها علماء الدين القمريين المتخرّجين من جامعات إسالمية 
عربية لوقف طقوس الزواج الكبير، ولكنهم في المقابل استُبعدوا من المساجد من جانب »الرجال 
التي  أبناء جزيرة ماوري  بين  أما فيما  أموااًل من جراء ذلك األمر.  المكتملين«، فضاًل عن تغريمهم 
تشهد نمًوا سكانيًا متسارًعا، وحيث تشكل التنمية صوًرا جديدة من الطبقات والدرجات االجتماعية 
تشمل الزواج الكبير، فهم ينظرون إلى هذه الدرجات االجتماعية التي من بينها الزواج الكبير على أنَّها 
مظاهر سلبية وال يجب أن تحصل على أي ميزة اجتماعية خاصة )Blanchy, 2013, p. 574(. وكانت 
حكومة علي صويلحي الماركسية التي حكمت البالد في الفترة من ١٩75 إلى ١٩78 قد حظرت إقامة 
األجيال  استشعرت  الفترة،  تلك  األعراس. خالل  مثل هذه  إقامة  بل وجرمت  الكبير،  الزواج  طقوس 
الطبقات  بين  الفوارق  إلزالة  نظرًا  االجتماعية  المساواة  من  بمزيد  العبيد  األسالف  من  المنحدرة 
االجتماعية، ولكن سرعان أن عاودت طقوس الزواج الكبير انتشارها بعد وفاته. غير أنَّ الماركسية التي 
حكمت لفترة قصيرة خلفت أثرًا ال بأس به على الدرجات االجتماعية التي أصبحت بمرور الوقت أقل 

.)Blanchy, 2013, p. 578( )تأثيرًا خالل القرن العشرين في نكازيجا )القمر الكبرى

باإلضافة إلى ذلك، يعتقد بعض النخبويين القمريين الذين يعيشون في دول الغرب مثل فرنسا أنَّ 
الزواج الكبير من األمور المخزية، فضاًل عن كونه يبدد أموال الفقراء وجهدهم وطاقتهم. وليس بيد 
السياسية واالجتماعية في جزر  الساحتين  لتحقيق تقدم ملموس على  الكفاح  إال  النخبويين  هؤالء 
القمر. وبداًل من االحتفال بمثل حاالت الزواج هذه، ظهرت على الساحة ثقافة مستجدة بين أوساط 
 )Allés-Jardel et al.,( المهاجرين القمريين تدعو الحتفال العائالت والمجتمع باإلنجازات العلمية
p.224 ,2002..)هذا باإلضافة إلى تراجع الزواج الكبير في جزيرة ماوري نتيجة التغيير االجتماعي 

 )Blanchy, 2013, p. 571(السريع والنمو السكاني والتنمية االجتماعية

3.2.2 الزواج الصغير

منا داهو أو الزواج الصغير )Mna Daho( هو صورة بسيطة ورسمية وقانونية للزواج تتم على يد 
الكبير.  للزواج  سابقة  مرحلة  الصغير  الزواج  يكون  ما  وعادًة  شهود.  بحضور  إسالمي(  )قاٍض  قاٍض 
وتكون تكلفته أقل كثيرًا. وبعد إتمامه، تنتقل األسرة الجديدة إلى قرية العروس في بيتها الذي ترثه 
عن أبويها. وتظل مالكًة لهذا البيت سواًء استمر هذا الزواج أم انتهى باالنفصال. وجرت العادة على 
ذبح عجل لإلعالن عن الزواج أمام الناس. ويُتََغنَّى بقصيدة مولدي التي يُمدح فيها الرسول في اليوم 
السادس من ُعرس الزواج الصغير. فيما مضى، كانت المرأة المتزوجة زواًجا صغيرًا وهي من طبقة 
اجتماعية دنيا ال تنتظر أن تتزوَّج زواج العادة أو الزواج الكبير مستقباًل. ولكن األمور تغيّرت اآلن وصار 
 Shepherd, 1977;( بإمكان أي شخص لديه القدرة المادية على تحمل تكاليف الزواج الكبير أن يتّمه

.)Blanchy, 2013; Al-Jazeera, 2016
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4.2.2 الزواج في بيت العروس

في بعض أنحاء جزر القمر، يمكن للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة لدى كل منها بيت منفصل موروث 
منهن  لكٍل  مخّصصة  مختلفة  أوقات  في  زوجاته  إلى  الزوج  يذهب  الحال،  هذا  في  أمهاتهن.  عن 
بالتساوي. ونظرًا ألن المرأة في الزواج الذي يتم في بيت العروس تمتلك البيت، فمن الطبيعي أن 

تكون لها الكلمة العليا فيما يخص أمر أسرتها. 

الرجال يذهبون للمشاركة في  العروس قد نشأ قديًما عندما كان  الزواج في بيت  يُعتقد أن يكون 
رحالت التجارة عبر المحيط الهندي مخلفين وراءهم زوجاتهم في كنف أسرهن. ورغم أنَّ هذا النوع 
أنَّه مع زيادة حركة  إال  الفرنسية،  السلطة االستعمارية  ِقبل  التجاري قد تم حظره من  النشاط  من 
انتقاالت الرجل القمري فيما بعد، استمر وجود هذا النوع من الزواج. وبالتالي يواصل الرجال في جزر 
القمر الزواج من أكثر من امرأة والسكنى في بيوتهن الموروثة عن أمهاتهن. وبعضهم ربما يتزّوج أكثر 
من امرأة في ضواٍح مختلفة من المدينة نفسها أو من مدن مختلفة على الجزيرة ذاتها. وفي الزواج 
في بيت العروس، يقوم الزوج بزيارة بيت زوجته للمبيت واألكل معهن مع عدم تدخله إال قلياًل في 
 Ottenheimer, 1984,( الشأن المنزلي، غير أنَّه ال يزال يتوجب عليه اإلتيان بالمال والهدايا ألسرته

.)p. 351-352

5.2.2 الزواج البيني )زواج األقارب(

يتم الزواج البيني في جزر القمر من ِقبل الفئات االجتماعية الثالث الرئيسية وهي:

 ١( األشراف أو مشريفو )Masherifu( الذين يُعتقد أنَّهم ينحدرون من نسل آل بيت النبي محمد

-صلى الله عليه وسلم-. وقد كانوا مستأثرين بالحكم والسلطنة على الجزر في الماضي؛

2( أحرار النشأة أو السكان األحرار أو واونغوانا )Waungwana(؛

 .)Warumwa( أحفاد العبيد أو وارونوا )3

وال تزال هذه الفئات الثالث تزّوج أبناءها من داخلها فقط. وهذا األمر مرجعه تفسير قاعدة الكفاءة 
في الفقه اإلسالمي، التي تفترض أنَّ المرأة يجب أن تتزوَّج من طبقتها االجتماعية نفسها. وبالتالي ال 
يستطيع أحفاد العبيد على سبيل المثال الزواج من طبقة األشراف. غير أنَّ بعض األفراد خرقوا هذه 
األشراف  فقد  لقد   .)Shepherd, 1977( االجتماعية  طبقاتهم  خارج  من  وتزّوجوا  الثقافية  القاعدة 
النفوذ على قومهم، لكنهم احتفظوا بمركزهم االجتماعي ألنَّ  الفرنسي بعض  خالل فترة االستعمار 
البعض يعتقد أنَّهم يحملون بركة الرسول. ويتمتع األشراف بثراء أكبر من الفئات االجتماعية األخرى، 
ويتقلدون أغلب المناصب الدينية المهمة في جزر القمر كإمامة المساجد والتدريس الديني والقضاء 

الشرعي.

العربية غير  القبائل  تنحدر من   )Waqabaila( أو الطيبة  العائالت  أو  السكان األحرار  فئة  أنَّ  يُقال 
المناصب  بالثراء وتقلد  الله عليه وسلم-. ويتمتعون كذلك  النبي محمد -صلى  المنتسبة آلل بيت 
االجتماعية الجيدة ولكن بدرجة أقل من األشراف. أما القمريون األقل حظًا من الثروة فهم كذلك أقل 

فرصًة للزواج من نساء الطبقات األعلى. وهذا يعني أنَّ المركز االقتصادي يعتبر أحد العوامل الرئيسية 
التي يمكن أن تؤثر في التصّورات االجتماعية وممارسات الزواج في المجتمع. لذلك نجد أنَّ أحفاد 
الماضي لالغتراب  العديد منهم في  الذي دفع  األمر  المجتمع،  تهميًشا في  األكثر  الفئة  العبيد هم 
بالخارج سعيًا للعمل والتعلم من أجل تحسين مركزهم االجتماعي )Shepherd, 1977, p. 346(. وال 
تزال الطبقات االجتماعية في المجتمع القمري تتغير بمرور الوقت نتيجة التمدن والتطّور االجتماعي. 

.)Blanchy, 2013(

6.2.2 الزواج المتعّدد

يُمارَس الزواج المتعّدد حاليًا بصورة أقل في جزر القمر مقارنًة بالصومال. وقد أوضح مسح أُجري في 
جزر القمر سنة ١٩٩6 أنَّ نحو ٢5٪ من النساء المتزوجات لهن ضرائر، وتزيد هذه النسبة في المناطق 
الريفية التي تبلغ ٢7٪ عن المناطق الحضرية التي تبلغ ٢٠٪. كما ترتفع معدالت الزواج المتعّدد من 
النساء غير المتعلمات تعليًما رسميًا ويبلغن ٣٠٪ عن نظيراتهن الحاصالت على تعليم عاٍل أو ثانوي 
ويبلغن ١7٪ )Althaus, 1997, p. 187(. عالوة على ذلك، أظهرت دراسات قديمة أُجريت سنة ١٩77 
أنَّ عدًدا كبيرًا من الرجال )٢٠٪ من الفئة العمرية ١5-5٩ قد سافروا للخارج بحثًا عن فرص عمل، ما 
جعل كثافة النساء تفوق كثافة الرجال بمراحل في هذه الفترة من تاريخ جزر القمر، ما أدى إلى تزايد 

.)Shepherd, 1977, p. 345( معدالت تعّدد الزوجات

التوصيات

عللى غلرار جلزر القملر، يتعيلن عللى حكومتلي الصوملال وجيبوتلي إقاملة هيئلات مختصلة  •
بشلأن المسلاواة بيلن الجنسلين، تابعلة للكل وزارة، وتتولى مسلؤولية تحسلين أوضلاع المرأة، 
وتضلع فلي سلبيل ذلك السياسلات الالزمة، وتحّسلن الوعلي الجماهيري وتقدم براملج تثقيفية 
ذات صللة بالشلأن الصوماللي والجيبوتي، حيث يتركلز االهتمام على تغيير العلادات والتقاليد 

والتأويلالت الدينيلة المعيبلة والمضلرّة التلي تؤثر عللى الفكر اإلنسلاني الفلردي والجمعي.

يتوجلب عللى حكومتلي الصوملال وجيبوتي وضلع برامج تثقيفيلة وتوعويلة جماهيرية تدعم  •
حلق الملرأة فلي اختيلار شلريك حياتهلا. ولتنفيلذ ذلك، يجلب خفض صلداق العلروس الباهظ 
تدريجًيلا حتلى ينتهلي العملل به. وملن ناحية أخلرى يجب عللى الجماعات الدينيلة والروابط 
النسلائية واإلدارات الحكوميلة والشلبابية المختصلة بهلذا الشلأن العملل مًعا ملن أجل تحقيق 

هلذا الهدف.

• Dhabar-( :يجلب القضلاء عللى النوعيلن التاليين ملن الزواج في كٍل ملن الصومال وجيبوتلي
Garaac( )الخطلف لغلرض اللزواج( واالغتصلاب لغلرض اللزواج. فهاتلان الصورتلان لللزواج 
تنتقصلان ملن قلدر المرأة واإلنسلانية بوجه علام. ومن جانبهلا، يجب على حكومتلي الصومال 
التقليدييلن  الديلن والتربوييلن والزعملاء  المدنلي وعلملاء  المجتملع  وجيبوتلي ومنظملات 
التكاتلف جنًبلا إللى جنلب ملع المؤسسلات األَسلرية فلي العاللم العربلي لمسلاعدة الصومال 

وجيبوتلي عللى مكافحلة هلذه األنلواع المؤذيلة من اللزواج.
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تتعلرض العائلالت والمجتمعلات الفقيرة واألقل تعليًملا وحقوًقا في الصومال وجيبوتي بشلكل  •
أكبلر لمخاطلر إجبلار بناتهلن على اللزواج من أجلل جلب الملال والدعم الملادي. لذلك يجب 
أن تأخلذ هلذه العائلالت والمجتمعلات حقهلا ملن التعليلم وإدرار الدخلل المناسلب للحيلاة 

الكريملة وعلدم اللزج ببناتهلا فلي عالقلات زواج لجلب منفعلة مادية مهملا كانت.

عللى الرغلم ملن إباحلة التعلّدد فلي اإلسلالم، إال أنَّ األمر أسليء اسلتخدامه، حتى رأينلاه أكثر  •
شليوًعا بيلن النسلاء األقلل حظًا من حيلث التعليم والحقلوق الحياتية. ولتصحيلح ذلك الوضع، 
يجلب دعلم الحكوملة الصوماليلة ملن جانلب البللدان العربية حتى يتلم وضع براملج توعوية 
خاصلة للفتيلات المنتميلات للعائلالت الفقيلرة والمعدوملة عللى سلبيل المسلاعدة فلي بنلاء 
حياتهلن الخاصلة واختيلار شلركاء حياتهلن. وذللك ملن شلأنه خفلض معلدالت حلاالت اللزواج 
المتعلّددة الخارجلة علن السليطرة، والتلي تعلوق نضلوج هلذه الفتيلات وأهاليهلن وعائالتهن 

والمجتملع بشلكل عام.

عللى الرغلم ملن إيجابياتله المتمثللة فلي تعزيلز الهويلة واالنتملاء بيلن أبنلاء المهاجريلن  •
القمرييلن لوطنهلم األم، ذكلر منتقلدو اللزواج الكبيلر فلي جلزر القملر أنله يأتي على حسلاب 
تنميلة الفلرد والمجتملع، كملا يصلب فلي مصلحلة علية القلوم وأولئلك الذين لديهلم المقدرة 
لتحملل تكاليفله، وليلس لعلوام النلاس وال سليما الفقلراء منهلم. فنظلًرا ألنله سلبيل للوجاهلة 
والمكانلة االجتماعيلة والوصلول إللى السللطة والمراكز المؤثرة فلي المجتمع، فهلو ال يفيد إال 
الصفلوة واألثريلاء. هلذا باإلضافلة إللى أن األشلخاص العادييلن قلد يعملون طيللة حياتهم من 
أجلل التمكلن ملن إتملام اللزواج الكبيلر واالنضمام لصفلوة المجتملع دون التفكير فلي تنمية 
أنفسلهم ومجتمعاتهلم. وبالتاللي، فملن األهميلة بملكان أن تقلوم الحكومة القمريلة بالبحث 
فلي مسلألة اللزواج الكبيلر سلعًيا لوضع سياسلات ذات صللة بالزواج تحقلق توازنًا بيلن الزواج 
الكبيلر ملن ناحيلة وبيلن تنميلة الفلرد والمجتملع من ناحيلة أخرى، وفلي الوقت ذاتله تقضي 
عللى اسلتئثار طبقلة دون غيرهلا بالمراكلز االجتماعية والمزايا االسلتثنائية والسللطة من خالل 

اللزواج الكبيلر عللى حسلاب األغلبيلة الفقيرة فلي المجتمع.

المواءمة بين المرجعيات اإلسلالمية وقوانين األسلرة بشلأن تحديد سلن الزواج. وبهذا الصدد،  •
ينبغلي لعلملاء الديلن تعديل فتاواهم )الرأي الشلرعي في اإلسلالم( فيما يخص تنظيم األسلرة، 
شلاماًل ذللك اسلتخدام موانلع الحملل، وفلي الوقلت ذاتله دعلم سلبل تنميلة الفتيلات تعليمًيا 

ومهنًيلا حتلى يتمكنلوا ملن تأخير زواجهن ألجلل أبعد. 

الفصل الثالث: العمر والزواج
الصومال  بدول  المبكر  الزواج  إلى  تؤدي  التي  االجتماعية  والظروف  العوامل  الفصل  هذا  يتناول 

وجيبوتي وجزر القمر. كما يسلط الضوء على فارق السن بين الزوجين والعزوبة وتأخر الزواج.

١.3 الصومال وجيبوتي

١.١.3 الزواج المبكر

يعد الزواج المبكر من الظواهر الشائعة في الصومال، خالفًا لجيبوتي وجزر القمر. وللزواج المبكر 
لمهاراتهن  وتحجيم  لديهن،  الفكري  للنمو  وإعاقة  مدرسي،  تسرّب  من  الفتيات،  حياة  على  تبعات 
المستويين  على  التنمية  في  بدوره  يؤثر  ما  االجتماعي،  مستواهن  تحسين  على  وقدرتهن  المهنية 

.)Smith, 2009( الشخصي واالجتماعي على المدى البعيد

تبيِّن التقارير أنَّ حوالي ١٢5 مليون امرأة إفريقية، ممن ال يزلن على قيد الحياة، تزّوجن في سن 
مبكرة تبلغ الثامنة عشرة أو أقل. وعلى المستوى العالمي، تزوجت أكثر من 7٠٠ مليون امرأة، ممن 

.)UNICEF, 2015( ال يزلن على قيد الحياة، في سن مبكرة تبلغ ١8 عاًما

من المتعارف عليه بين الجماعات الصومالية عرقيًا في الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا أنَّ إجراءات 
الخطوبة واستعدادات زواج الفتيات قد تبدأ فعليًا منذ والدتهن )Abdi, 2015(. وبالمثل، قد يوافق 
والدا البنت، وفًقا ألعراف الجماعة العرقية العفرية التي تقطن جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا، على تزويجها 
فور والدتها على أن ينتظرها الزوج المستقبلي حتى تكبر. ويدّل ذلك على حدوث فجوة عمرية بين 
البنت وزوجها المستقبلي )Eritrean Ministry of Information, 2015(. وتفيد تقارير أخرى بأنَّ 
 Lewis,( البنت التي تنتمي إلى عفر جيبوتي قد تتزوَّج في عمر العاشرة، وخاصة في المناطق الريفية

.)1994; Lausanne World Pusle, 2006

جدير بالذكر أنَّ نسبة كبيرة من الفتيات الصوماليات يتزّوجن في عمر مبكرة جًدا مقارنة بنظيراتهن 
عاًما  الصومال وجيبوتي هو ١8  األسرة في  قوانين  به  الذي تسمح  الزواج  إن سن  إذ  في جيبوتي؛ 
تمنح  وقد  أمرها.  ولي  بموافقة  عاًما   ١6 في سن  الفتيات  تتزوَّج  أن  الممكن  من  ولكن  للجنسين. 
 African Child Policy( المحكمة استثناًء من اشتراط الحد األدنى لسن الزواج في حالة الضرورة
 Forum, 2013; UNICEF, 2011; European Country of Origin Information Network,
2017(. بينما يرى الخبراء القانونيون أنَّه ال يوجد إنفاذ للقوانين فيما يتعلق بزواج الُقصر في الصومال 

.)Tahirih, 2014( منذ انهيار الحكومة الصومالية المركزية سنة ١٩٩١

تتزوَّج نسبة 45٪ تقريبًا من الفتيات الصوماليات قبل الثامنة عشرة )UNDP 2016, p. 4(. وعلى 
النقيض، ال يتعدى معدل زواج الفتيات في جيبوتي دون الثامنة عشرة عن ١٠٪، وال سيما في المناطق 
المناطق  في  الُقصر  زواج  أو  المبكر  الزواج  حاالت  معظم  وتتمركز   .)UNICEF, 2015( الحضرية 
الريفية بالصومال وجيبوتي؛ ألنها تقاليد متوارثة في هذه المجتمعات منذ قديم األزل. هذا وتتزوَّج 
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الفتيات األقل تعليًما والمنتميات إلى عائالت ومجتمعات فقيرة ومعدومة في سن مبكرة عن تلك 
الفتيات األعلى تعليًما والمنتميات إلى عائالت متعلمة وثرية، وال سيما هؤالء المنحدرات من عرق 
 UNDP, 2016; Immigration and Refugee Board of Canada, 2013;( العفر في حالة جيبوتي

.)United States Department of State, 2015

يعتبر الزواج المبكر أيًضا عاماًل مهًما في ارتفاع معدل وفيات األمهات )MMR(، وخاصة في الصومال، 
 Ahmed et al. 2014; World Bank,( العالم  مستوى  على  المعدالت  أعلى  يندرج ضمن  حيث 
في  الخبرة  بنقص  مصحوبًا  صغيرة  سن  في  الحمل  حدوث  المبكر  الزواج  تداعيات  ومن   .)2013
 Ahmed et al. 2014;( كيفية التعامل مع الحمل وصعوبات الوالدة واألطفال الرّضع والحياة األَسرية

.)World Bank, 2013

عند التطرّق إلى فارق السن بين الزوجين، نجد أنَّه من الشائع في الصومال أن تتزوَّج الفتاة برجل 
.)Smith, 2009( في سن والدها أو حتى جدها

2.١.3 العزوبة وتأخر الزواج

أن تظل المرأة عزباء هو من األمور نادرة الحدوث للغاية في الصومال وجيبوتي. لكن يتزايد تقبل 
ر زواج الفتاة حتى سن الثالثين أو بعده، بينما ال يسري  المجتمعات في المناطق الحضرية لفكرة تأخُّ
ذلك على المناطق الريفية أو البدوية، إذ ال تسلم الفتاة العزباء من الضغوط الهائلة التي تمارسها 
المجتمعات  العائالت واألقارب في  األعراف االجتماعية عليها حتى تتزوَّج في سن مبكرة. وتتدخل 
البدوية لتدبير أمور الزواج لألشخاص غير المتزوجين الذين لم يستطيعوا العثور على شركاء مناسبين 
لهم، وباألخص الفتيات. فمبدأ أن تعارض الفتاة فكرة الزواج غير وارد تقريبًا، ألنَّه يُعتقد أنَّ الزواج 
 Landinfo, 2012; Gardner, El-Bursha,( وتربية األطفال من أولويات المرأة الصومالية والجيبوتية

.)2016; Warsame, 2004

للمرأة.  بالنسبة  سيما  وال  اجتماعية،  عار  والعزوبة وصمة  الزواج  ر  تأخُّ يعتبر  الثقافية،  الناحية  من 
المرأة غير  البدوية والحضرية. فعلى خالف  المجتمعات  بين  البارزة  الفروق  وهناك بال شك بعض 
المتعلمة أو التي لم تحظ بقدر كبير من التعليم في الريف، تتوفر للمرأة المتعلمة في الحضر فرص 
أفضل لتحقيق ذاتها وكسب ما يعينها على المعيشة والزواج في سن متأخرة دون أن يِصمها المجتمع 

.)Landinfo, 2012; Gardner, El-Bursha, 2016; Warsame, 2004( بالعار

2.3 جزر القمر

١.2.3 الزواج المبكر

تفيد بيانات األمم المتحدة أنَّ الزواج المبكر يعد من الممارسات المنتشرة في جزر القمر حيث تُجبر 
الفتيات كل عام على التخلي عن تعليمهن استعداًدا للزواج؛ ومتى تزوجن، يمارس أزواجهن  آالف 

 .)United Nations Economic Commission, 2010( الوصاية عليهن

توصلت إحدى الدراسات االستقصائية التي أجريت في جزر القمر عام ١٩٩6 بمشاركة ٣٠5٠ امرأة 

و7٩5 رجاًل تتراوح أعمارهم بين ١5 و64 عاًما إلى أنَّ نسبة ٢٪ فقط من الفتيات من أعمار ١5 إلى ١٩ 
 Althaus,( لديهن أطفال، بينما وصلت نسبة الفتيات الحوامل من الفئة العمرية نفسها إلى 7٪ فقط
اللواتي تتراوح أعمارهن  الزواج بين السيدات  الدراسة أنَّ متوسط سن  p. 187 ,1997(. وأوضحت 
بين ٢5 و4٩ عاًما هو ١8.5، بينما يزيد هذا المتوسط عاًما في حالة المرأة الحضرية )١٩.5 مقابل 
١8.٣ عاًما(. وتتزوَّج الفتاة الحاصلة على تعليم ثانوي أو أعلى بعد المرأة الريفية بست سنوات )4.٢٣ 
مقابل ١7.8 عاًما( )Althaus, 1997, p. 187(. وعلى النقيض، يبلغ متوسط سن زواج الرجل ٢7 عاًما 
في المناطق الريفية و٢8.5 عاًما في المناطق الحضرية. ومن المثير للدهشة أنَّ متوسط سن زواج 

 .)Althaus, 1997, p. 187( الفتيات في تزايد مستمر على عكس الرجال

أما فيما يتعلق بالمنظومة القانونية، فيستمد من مصدرين تشريعات الزواج في جزر القمر وهما: 

الشريعة اإلسالمية، التي تنص على أنَّ سن البلوغ من ١4 إلى ١5 عاًما؛   )١

قانون األسرة العلماني الذي يحّدد بداية سن الزواج بل ١8 عاًما.   )2

 United( مبكر  زواج  حاالت  وقوع  إلى  التشريعيين  المصدرين  هذين  بين  االتساق  عدم  ويؤدي 
 .)Nations Economic Commission, 2010, p. 40

تمنح قوانين األسرة في جزر القمر وجيبوتي والصومال حقوقًا متساوية للمرأة والرجل في اختيار 
أو  القمرية  المسلمة  للمرأة  يجوز  أال  بشرط  مقيدة  هذه  االختيار  حرية  ولكن  الزوجة.  أو  الزوج 
الزواج  المسلم  للرجل  بينما يحل  اإلسالم،  اعتنق  إذا  إال  بغير مسلم  الزواج  الجيبوتية  أو  الصومالية 
 United( بامرأة غير مسلمة دون اشتراط دخولها في دين اإلسالم. وهذا ما تفرضه التعاليم اإلسالمية
Nations, 2011(. ويقضي قانون األسرة القمري بعدم جواز أي زواج ما لم تتحقق موافقة الطرفين. 
الزواج في  إتمام  الدولة، ألنَّه جرى  ثقافة هذه  أمرًا مستحدثًا على  االختيار هذه  ولكن تعد حرية 

.)United Nations, 2011( الماضي بالتفاوض بين أقارب العروسين

من ناحية أخرى، يُنّصب قانون األسرة القمري الزوج ربًا لألسرة وقائًدا لها، فمن مسؤولياته كسب قوت 
المعيشة ورعاية زوجته وأبنائه. وهذا ما يجعل الزوجة معتمدة عليه بالكلية دون أن يكون لها أي 

دور يُذكر في األمور المهمة في حياتها.

ر الزواج 2.2.3 العزوبة وتأخُّ

توصلت إحدى الدراسات االستقصائية التي أجريت في جزر القمر عام ١٩٩6 بمشاركة ٣٠5٠ امرأة 
و7٩5 رجاًل تتراوح أعمارهم بين ١5 و64 عاًما أنَّ نسبة ١٪ فقط من النساء و4٪ من الرجال في الفترة 

.)Althaus, 1997, p. 187( العمرية من 4٠ إلى 44 عاًما ما زالوا غير متزوجين
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3.3 التوصيات 

توفيلر بدائلل لللزواج المبكر للفتيات علن طريق تأمين بيئتهن وتعليمهن، وإكسلابهن مهارات  •
اجتماعيلة وتوظيفهن وغير ذلك ملن الخدمات ذات الصلة.

يجلب عللى الحكومة والمجتملع الصوماليين جعلل األولوية األولى دعم األمهات المسلتقالت  •
المحروملات ملن الحقوق علن طريق توفير خدملات صحية، وفتح أبلواب التعليم، والتوظيف 

واكتسلاب المهارات المهنية أمامهن.

إيجلاد حللول لنقلص الملوارد البشلرية العامللة فلي مجلال صحلة الملرأة ملن خلالل تدريلب  •
.)World Bank, 2011( قابلالت، وتوزيعهلن عللى المناطلق الريفيلة والمعدوملة

الفصل الرابع: العالقات الزوجية 
تشير التقارير إلى انتشار ظاهرة العنف األَسري في الصومال وجيبوتي وجزر القمر. وتُحجم النساء 
اللواتي تتعرّضن للعنف األَسري عن اإلبالغ عن هذه الحاالت بسبب الضغوط االجتماعية التي تُجبرهن 
القضائي. واألمر األكثر أهمية هو أنَّ  النظام  الثقة في  التكتم عن الموضوع، إلى جانب عدم  على 
المجتمعات في الصومال وجيبوتي وجزر القمر ال تؤيد إثارة القضايا المتعلقة بالعنف األَسري على 

المأل، فضاًل عن عدم تأييد القوانين العرفية التقليدية لمسألة إبالغ المرأة عن العنف األَسري.

وجيبوتي  الصومال  في  المرأة  ضد  والذكوري  األَسري  والعنف  االغتصاب  قضايا  الفصل  هذا  يتناول 
الزواج والحياة  السلبي في  أثرها  العنيفة موضًحا  يتقّصى ممارسات ختان اإلناث  القمر. كما  وجزر 
األَسرية واالجتماعية والحالة الصحية بوجه عام. ويتطرّق الفصل كذلك لموضوع الطالق كنوع من 

أنواع العنف ضد المرأة.

١.4 الصومال

ازدادت حاالت االغتصاب والعنف األَسري منذ انهيار الحكومة الصومالية المركزية. على سبيل المثال، 
شهدت مقديشو حوالي ٢77 حالة عنف جنسي في شهر سبتمبر من عام ٢٠١٢ فقط. واألهم من 
أو  الحوادث  اإلبالغ عن هذه  في  يترّددن  الجنسي  والعنف  االغتصاب  العديد من ضحايا  أنَّ  ذلك، 
طلب المساعدة خوفًا من الوصم بالعار أو النبذ االجتماعي. هذا عالوة على أنَّ العديد من السيدات 

المغتصبات لسن على دراية بالخدمات المتاحة لهن في مثل هذه الحاالت، إن وجدت.

النسيج  ودّمرت  روابطها  فأضعفت  األَسر  على  بظاللها  الجنسي  والعنف  االغتصاب  حوادث  ألقت 
االجتماعي للمجتمع الصومالي. وفي بعض مناطق الصومال التي تنعم بسالم نسبي، ال تزال هناك 
مستويات مرتفعة من العنف الجنسي والذكوري مما يشّكل تهديدات طويلة األجل على أمن المرأة 
ورفاهيتها. ونادًرا ما تتم محاكمة مرتكبي جرائم االغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة ومعاقبتهم. 
ويرجع ذلك إلى نظرة الكثير من النساء إلى النظام القضائي وهيئات إنفاذ القوانين على أنَّها جهات 
ليست جديرة بالثقة في أفضل األحوال أو معادية للمرأة في أسوأ األحوال. ويضاف إلى ذلك حقيقة 
 Tahirih Justice( أنَّ القوانين الُعرفية التقليدية ال تتخذ إجراءات كافية بصدد انتهاكات حقوق المرأة
Center, 2014(. وال يتقبّل المجتمع الصومالي عادًة فكرة مناقشة العنف األَسري واالغتصاب علًنا، 
مما يزيد من العقبات التي تعترض سبيل وصول المرأة إلى العدالة. ولهذه األسباب، ال تلقى حوادث 

.)UNDP, 2012, p.23( االغتصاب والعنف الجنسي التغطية الكافية

2.4 جيبوتي

بالرغم من إفادة التقارير بشيوع حاالت االغتصاب والعنف األَسري في جيبوتي، ال يتم اإلبالغ عن 
هذه الحوادث نظرًا النعدام الثقة في النظام القضائي من جهة تعامله مع حقوق المرأة. على سبيل 
المثال، يقضي قانون األسرة في جيبوتي بأنَّ االغتصاب جريمة يُعاقب عليها بالسجن حتى ٢٠ عاًما، 
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التعذيب  القانون ممارسة  الزوجي. ومع ذلك، يحظر  االغتصاب  يعاقب على  قانون  يُسن  لم  ولكن 
.)UNICEF, 2011( واألعمال الوحشية ضد المرأة

بالرغم من قلة اإلحصائيات الموثوق بها في هذا الشأن، ترفض المرأة الجيبوتية ضحية العنف الزوجي 
عادًة رفع شكوى ضد زوجها المعتدي بسبب الضغوط العائلية، أو االعتبارات االجتماعية والتقليدية، أو 
الخوف من تعريض عائلتها للمخاطر، أو االعتقاد برفض الشكوى إذا أبلغت عن حاالت العنف. وتعترف 
الحكومة الجيبوتية من جهتها بوجود أوجه قصور في القوانين التي تكافح العنف الذكوري ضد المرأة 
)UNICEF, 2011; Republic of Djibouti, Office of the Prime Minister, 2004(. ونادًرا ما تتم 
 Make( مناقشة قضايا العنف األَسري علًنا، ويُتعاَمل معها في نطاق األسرة أو في إطار األعراف والتقاليد
Every Woman Count, 2016(. وترصد وسائل اإلعالم الحاالت األكثر خطورة فقط، وهي التي تفضي 

.)United States Department of State, 2015; UNICEF, 2011( إلى الموت عادًة

3.4 جزر القمر

في  الشائعة  السلوكيات  من  المرأة  ضد  العنف  بأنَّ  التقارير  تفيد  وجيبوتي،  الصومال  غرار  وعلى 
من  تعاني  القمرية  فالمرأة  محدودة.  العنف  لهذا  المكافحة  اإلجراءات  زالت  ما  لكن  القمر،  جزر 
العنف الجسدي والنفسي والزوجي، بما في ذلك اإلهانات واإلساءة اللفظية من الزوج واألب واألعمام 
تُناقش  وال   .)African Development Bank, 2009( الزوج  وأشقاء  والخاطب  واألشقاء  واألخوال 
إلى  توّضح  الحصول على حقائق ملموسة  الصعب  لذا من  المرأة بصورة علنية،  العنف ضد  قضايا 
أي مستوى وصل إليه العنف. وتشير بيانات األمم المتحدة إلى وجود مظاهر للعنف في المنازل 

.)United Nations Economic Commission, 2010( والمدارس وأماكن العمل الخاصة

أوضحت األبحاث التي أجريت في عام ٢٠٠6 أنَّ امرأة قمرية واحدة من بين كل ثالث نساء تتعرّض 
يعاقب عليها  التي  المحظورة  األعمال  االغتصاب من  العنف على مدار حياتها. ويُعتبر  ألشكال من 
القانون في جزر القمر بالسجن لمدة تصل تتراوح بين 5 و١٠ سنوات أو حتى ١5 سنة إذا كانت 
األسرة.  قانون  التحديد في  الزوجي على وجه  االغتصاب  تناول  يتم  عاًما. ولم  أقل من ١5  الضحية 
كما يدخل التحرّش الجنسي ضمن األعمال غير المشروعة التي يعاقب عليها القانون بالسجن حتى 
١٠ سنوات. وبالرغم من ندرة الحاالت المسّجلة بسبب الضغوط المجتمعية والعرفية، يمثّل العنف 
ضد المرأة مشكلة شائعة في البالد. وتسهم عدة عوامل في تكتم المرأة عن إساءة المعاملة، بما 
في ذلك فضح أمر المرأة التي تتحدث علًنا عن تعرضها لالغتصاب، وإجبار اآلباء بناتهم على الزواج، 
وعدم إنفاذ قرارات المحكمة والعقوبات التي تصدرها في حق مرتكبي هذه الجرائم، وعدم توافر 
 United Nations( برامج وقائية لمكافحة العنف ضد المرأة، وندرة الخدمات المتاحة أمام المرأة

.)Economic Commission, 2010, p. 41

إضافة إلى ما سبق، تتعرّض الكثير من النساء القمريات ألشكال من سوء المعاملة والعنف من األزواج 
أو أقارب األزواج عندما ينخرطن في العمل السياسي دون موافقة أزواجهن. ومما يفاقم هذه األمور 
سوًءا حقيقة أنَّ معظم ضحايا هذا العنف يترددن في إدانة أزواجهن بسبب رغبتهن في عدم التعرض 

.)United Nations, 2011( لإلذالل العلني والحفاظ على الحياة الزوجية

4.4 ختان اإلناث كأحد أشكال العنف ضد المرأة

تتعرض نسبة 8٠٪ إلى ٩٠٪ من الفتيات الصوماليات لممارسات تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث، 
وهو أسوأ أنواع ختان اإلناث )Harkness, 2011(. وال يختلف الحال كثيرًا في جيبوتي، إذ تخضع 
النسبة إلى ٩6  الفتيات لممارسات ختان اإلناث في المناطق الحضرية، بينما تصل  نسبة ٩٣٪ من 
٪في المناطق الريفية )UNICEF, 2011(. ولقد تأصلت هذه الممارسة المليئة بالعنف في العادات 
 Harkness, 2011;( والتقاليد الصومالية والجيبوتية لتصبح من الممارسات الثقافية واسعة النطاق

.)UNICEF, 2011

في بعض المناطق بقارة إفريقيا التي تمارس فيها عادات ختان اإلناث، هناك اعتقاد قوي بأنَّ الفتيات 
غير المختتنات لسن طاهرات وال عفيفات، وبالتالي غير مؤهالت للزواج، فيلزم حينئٍذ الختان كشرط 

.)Semu-Banda, 2017( أساسي للزواج ألنَّه يدل على تحّول الفتاة الصغيرة إلى أنثى بالغة

هذه  لمحاربة  والمبادرات  اإلجراءات  من  عدًدا  الجيبوتية  الحكومة  اتخذت  الصومال،  نقيض  على 
الممارسة الوحشية. فتم حظر ختان اإلناث وفرض عقوبات صارمة على المسؤولين عن تنفيذ هذه 
العامة في عام ٢٠٠8  اإلعالمية والتوعوية  الحمالت والفعاليات  العديد من  أُطلقت  الممارسة. كما 
)UNICEF, 2011(. وأنشئت كذلك لجنة وطنية في عام ١٩88 للتصدي لهذه الممارسة التقليدية 
 Republic of Djibouti, Office of the(  )UNFD( الضارة كجزء من االتحاد الوطني لنساء جيبوتي
Prime Minister, 2004, p.12-14(. عالوة على ما سبق، تدين المادة رقم ١5 من الدستور الجيبوتي 
أعمال التعذيب، واإليذاء البدني، والمعاملة الالإنسانية والمهينة والمذلة للمرأة، بينما تفرض المادة 
رقم ٣٣٣ من قانون العقوبات عقوبة على أعمال العنف -بما فيها تشويه األعضاء التناسلية- تصل إلى 
 Republic of Djibouti, Office( السجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة قدرها مليون فرنك جيبوتي
of the Prime Minister, 2004, p.12-14(. وبالرغم من سن هذه التشريعات، لم تطبّق العقوبة 
بتهم متعلقة  أدينت سيدتان في عام ٢٠١4  األولى،  القانون. وللمرة  على أي شخص بموجب هذا 
إيقاف  أشهر مع  لمدة 6  بالسجن  الحكم على عقوبة  اقتصر  اإلناث، ولكن  بارتكاب ممارسة ختان 

.)United States Department of State, 2015; UNICEF, 2011, p. 19( التنفيذ

ال يزال المغتربون من الصومال وجيبوتي يمارسون عادات ختان اإلناث. على سبيل المثال، تعد اإلجازات 
المدرسية في أوروبا وأمريكا الشمالية )يوليو وأغسطس وسبتمبر( هي األشهر األكثر ازدحاًما على مدار 
الصومال  من  المغتربان  الوالدان  يُحضر  هذا،  الذروة  موسم  فخالل  اإلناث.  ختان  لممارسات  السنة 

.)Semu-Banda, 2017( وجيبوتي بناتهن من أمريكا الشمالية وأوروبا إلى بلدهن ليخضعن للختان

5.4 الطالق

تتخذ ظاهرة الطالق واسعة االنتشار في الصومال شكاًل آخر من أشكال العنف ضد المرأة. وال تنتشر 
حاالت الطالق بين البدو، ولكنها أصبحت مشكلة اجتماعية يتفاقم حجمها يوًما بعد يوم في المناطق 
الحضرية والمدن. ويرجع ارتفاع معدل الطالق في المناطق الحضرية بالصومال إلى ٣ عوامل رئيسية، 

وهي: 
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النزاعات الناجمة عن تعّدد الزوجات؛   .١

الصعوبات االقتصادية؛   .2

التغّيرات السكانية والتحول من أسلوب حياة الرعي والبدو إلى أسلوب الحياة المدنية.  .3

وعندما تُطلّق المرأة، فإنَّها تترك أبناءها عادًة وتعود إلى منزل والديها، خالية الوفاض في األغلب، 
.)Adam et al., 2004( ولكن قد تحصل على دعم مادي بسيط من طليقها في بعض األحيان

ال تُمنح المرأة أي ممتلكات بعد الطالق غالبًا وفًقا للعادات والتقاليد الصومالية القديمة ألنَّه غير 
مسموح لها في العادة بحيازة أي ممتلكات، وهذه المعتقدات مخالفة للشريعة اإلسالمية التي تمنح 
للمرأة حق حيازة الممتلكات وشراءها دون قيود. وتفرض العادات الصومالية الشعبية على المرأة 
عدم إحضار أي شيء لمنزل الزوجية، وهناك مثل صومالي شهير يوضح مدى احتقار الرجل للمرأة إذا 
 Warsame,( »ما امتلكت أي شيء، يقول: »إذا أحضرت المرأة أي شيء، حتى لو كان قدًرا، فاكسره

.)2004

المرأة تواجه صعوبات أكبر عند طلبها للطالق، ما لم  رغم أنَّ الطالق مباح للمرأة والرجل، إال أنَّ 
تتنازل عن حضانة أطفالها وممتلكاتها ومستحقاتها المالية التي يُلزم بها الزوج عند الطالق، إلى جانب 

.)Tahirih Justice Center, 2014( مشاق أخرى

ولكن ليس هذا هو الحال مع جاليات المغتربين من الصومال وجيبوتي في الدول الغربية، حيث 
تحتفظ المرأة بحضانة أبنائها ومنزلها. ويشكل الطالق وحاالت التفكك األَسري مشاكل صعبة تواجه 
الجديدة  الثقافات  الغرب، وتنجم عن الصعوبات االنتقالية وتأثير  المقيمة في  الجاليات الصومالية 
والتغيرات الحاصلة في أدوار المرأة والرجل. وللتفكك األَسري تأثيره السلبي في األطفال، فهو يعيق 

.)٢٠١١ ,Omar( عملية اندماجهم في البيئة الجديدة

أما بالنسبة إلى الطالق في جزر القمر، فالزوج هو الوحيد الذي له سلطة اتخاذ القرار فيما يتعلق 
بإنهاء الزواج دون أي قيود أو دفع أي تعويضات للمرأة. وعلى النقيض، إذا أرادت المرأة إنهاء الزواج، 
فهي مطالبة بإثبات أنَّ زوجها غير قادر على توفير متطلباتها المادية، أو أنّه متغيّب عن منزل الزوجية 
لفترة طويلة دون أي تواصل حقيقي بينهما، أو أنّه مصاب بالجنون، أو مرض خطير ومزمن، أو أنَّه 
يسيء معاملتها، أو أنَّه شاذ جنسيًا، أو أنَّه يدمن الكحوليات، أو متورط بالزنا، أو أنَّه يعاني من مرض 

.)United Nations, 2011( ال يُرجى برؤه، كالعجز الجنسي، أو أنَّه ارتد عن دينه

يجب  القمر،  جزر  في  منها  الحد  أو  المتزايدة  األَسري  التفكك  مشكلة  منع  إلى  السعي  إطار  في 
التلفظ بصيغة الطالق في المحكمة وفي حضور الزوجة. وقد تطالب المحكمة الزوج بالتريث وإعادة 
التفكير قبل اتخاذ أي قرار )United Nations, 2011(. وكما أوضحنا سلًفا، قد يقّرر الزوج بمفرده 
إنهاء الزواج دون دفع أي تعويضات للزوجة. أما إذا طالبت المرأة بالطالق دون إبداء أي سبب، يجب 
عليها أن تدفع للزوج المال مقابل الخلع )مبلغ مالي يُتفق عليه بين الطرفين(. ويطبق هذا النوع من 

.)United Nations, 2011( الطالق فقط بعد موافقة الزوجين أو عندما تقرر المحكمة ذلك

التوصيات

ملة جيلًدا وهادفلة للتثقيف ورفلع درجة الوعلي العام فلي الصومال  • يجلب عملل براملج مصمَّ
وجيبوتلي وجلزر القملر ملن أجلل فهلم واسلتيعاب أضلرار ثقافلة العنلف تجلاه الملرأة، وفلي 
الوقلت ذاتله، نشلر ثقافلة اإلفصلاح علن العنف ضلد الملرأة، واألهم من ذللك، تقبلل الضحايا 
وتشلجيعهن ملن قبلل المجتملع. وبذلك يصبلح باإلمكان تمكين النسلاء اللواتلي وقعن ضحايا 

للعنلف ملن مواجهلة المجتملع والتحلدث علن الجرائلم التي حدثلت لهن واإلبلالغ عنها.

يعلد ختلان اإلنلاث من الممارسلات المؤذية والقاسلية، وهو ملن التقاليد الموروثلة منذ آالف  •
السلنين. لذللك يُنصلح بلأن يجري علملاء الديلن واألكاديميون دراسلات جدية تتنلاول األضرار 
العضويلة والنفسلية والعاطفيلة واالجتماعيلة التلي يمكلن أن يخلفهلا ختان اإلناث على نسلاء 
الصوملال وجيبوتلي وعللى مجتمعاتهلم بصفلة عاملة. ويجلب عللى المسلؤولين السياسليين 
والمختصيلن بالرعايلة الصحيلة وقيلادات المجتمعلات فلي العاللم العربلي أن يتعاونلوا ملع 
المسلؤولين السياسليين الصومالييلن والجيبوتييلن ملن أجل وضع اسلتراتيجيات قابللة للتنفيذ 

لمكافحلة هلذه الممارسلة المؤذيلة، مدعوميلن في ذللك باسلتنتاجات بحثيلة أكاديمية.
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الفصل الخامس: العمل والزواج
تعتبر الثقافات والعادات والتقاليد بمثابة الدستور الذي يضع قواعد وتعريفات للسلوكات االجتماعية 
والمرأة  الرجل  سلوكات  التوقعات  هذه  وتشّكل  الجنسين.  بين  والعالقات  الزواج  عن  والتوقعات 
التوقعات  على  وبناًء  العمل.  ومكان  والمجتمع  العائلة  في  ومسؤولياتهما  وأدوارهما  وحقوقهما 
والمفاهيم المجتمعية، تمّر أدوار المرأة والرجل بعمليات اجتماعية خاصة لوضع أسسها وتنظيمها 
الثابت، ولكنها متقلبة وتخضع لتغيّرات مستمرة، فإنَّ  الثقافة ليست بالشيء  والحفاظ عليها. وألنَّ 
 .)Abdi, 2015( هذه التوقعات والمفاهيم االجتماعية ألدوار كل جنس ومسؤولياته تتبّدل تبًعا لذلك
والرجل  المرأة  بعمل  المتعلقة  األدوار  سيما  وال  والزواج،  العمل  موضوعات  الفصل  هذا  ويبحث 
وإسهامها في تطوير األعراف والسلوكات والمفاهيم االجتماعية التي تتأثر بتغير السياقات والثقافات. 
وتشمل العوامل المؤثرة في هذه المسألة انتقال المجتمعات من الريف إلى الحضر والمدن الكبرى، 

وتغيّر مصادر كسب الرزق، والحرب، واالغتراب، والتشريد، وما إلى ذلك. 

١.5 الصومال

يقع على عاتق المرأة الصومالية القيام باألعمال المنزلية إلى جانب العمل المعتاد، بينما ال يزال هناك 
اعتقاد بأنَّ الرجل هو عائل األسرة الرئيسي. لكن مع مرور الوقت، ال يبقى شيء على حاله، فالمفاهيم 
نتيري،  مثل  الباحثين،  بعض  فيقول  مستمر.  تغير  في  النوع  أساس  على  العمل  بتقسيم  المتعلقة 
)١٩87( إّن المرأة الصومالية ترى نفسها أًما وزوجة في المقام األول تليها االعتبارات المهنية، وذلك 
من منظور المجتمع الثقافي. كما أنَّ المجتمع الصومالي هو مجتمع ذكوري إلى حٍد ما تسوده ثقافة 
الرجل المسيطر، ولذلك توجد ضوابط واضحة لتقسيم العمل بين الرجل والمرأة. وجرى الُعرف في 
الصومال على أنَّ الرجل هو المسؤول الرئيسي عن إعالة األسرة وصاحب القرار األوحد ودرع الحماية 
األساسي لألسرة، بينما تتمحور مسؤوليات المرأة في الواجبات المنزلية، مثل تربية األطفال ورعايتهم 
وأمور الطهي. وإلى جانب هذه المهام الرئيسية، اعتادت المرأة القيام بأنشطة ضرورية إلعاشة األسرة 
في الظروف البيئية القاسية والمضنية. على سبيل المثال، في المناطق البدوية والريفية، المرأة هي 
المياه والحطب،  المعروف باسم عقال، وإحضار  المؤقت  البدوي  الكوخ  إقامة  المسؤولة عن مهام 
وحلب الحيوانات، والطهي وإعداد الطعام للعائلة، ورعاية األطفال ورعي الماشية، وخاصة األغنام. 
وتضطلع أيًضا بمهام تحميل الجمال وإنزال الحمولة عنها، وتجهيز المنتجات الرئيسية لحياة الرعاة 
من البدو، كالحليب واللحوم والجلود والنسيج والحصير العشب المستخدم لتغطية الكوخ البدوي 
 .)FAO, 2017; Logica, 2013; UNDP, 2012; Ingiriis, Hoehne, 2013; Warsame, 2004(
وعليه، فإنَّ األعمال التي تقوم بها المرأة تكون متشابكة للغاية مع مسؤولياتها تجاه أسرتها لدرجة 
أنَّه من الصعب التمييز ما بين األعمال المنجزة كمهنة واألخرى التي تؤديها المرأة لتصّب في مصلحة 

.)Ntiri, 1987( األسرة

المنزل  دائًما خارج  يكون  فإنَّه  المجتمع،  في  السائد  للُعرف  وفًقا  األسرة  عائل  الرجل  العتبار  نظرًا 
)Abdi, 1993(. وأوضحت تينا كالهيف )٢٠٠4، ص ٢-٣( هذه الفكرة في أبحاثها التي أجرتها على 
في  المقيمة  الصومالية  لألَسر  اجتماعية  أخصائية  تعمل  كالهيف  وكانت  الصوماليين.  المهاجرين 

النرويج، وتوصلت في أبحاثها إلى أنَّ الرجل الصومالي في النرويج يظل مشغواًل عادًة في أنشطة 
أخرى خارج المنزل كحضور اجتماعات، والتعاون مع رجال آخرين من عشيرته وحل النزاعات فيما 
الثقافية في سياق مختلف ثقافيًا. ووصفت كالهيف غياب الرجل  بينهم، مما يعد امتداًدا للخلفية 

الصومالي الدائم عن أسرته بالعبارات التالية:

»عندما أتصل بأحدهم في المساء لترتيب موعد، أصادف في مرات كثيرة أنَّ األزواج الصوماليين ال 
يتواجدون بالمنزل، وغالبًا ال تدري الزوجات وقت عودتهم إلى المنزل… فأتساءل متعجبًة، ما هو 
دور الرجل الصومالي إًذا وسط أسرته وهو متغيب دائًما عن المنزل؟ كيف له أن يكون صانع قرارات 

أفراد األسرة وهو غير متواجد بينهم؟«

تقول كالهيف إنَّ بعض النساء تعتقدن بأنَّه على الرغم من كون أزواجهن عاطلين عن العمل، ال يعد 
المنزل مكانهم الطبيعي. ويؤمن الرجال كذلك بأنَّ بقاءهم في المنزل ليس الئًقا بهم، واستشهد رجل 
صومالي )in Kallehave, 2004, p. 3( بمقولة: »أساعد زوجتي في األعمال المنزلية وأغيّر الحفاض 
للطفل، ولكني ال أستطيع إخبار رجل صومالي بذلك مطلًقا«. فإذا ما أفصح عن ذلك، فسيلحقه العار 
وينال نصيبه من السخرية لقيامه بأعمال المرأة. وبسبب المجتمع الصومالي الذكوري، يُمنح األوالد 

 .)Reitsma, 2001( »الحرية المطلقة بينما تُحاط البنات بالقيود وتوصف بأنّها »مالزمة للمنزل

المداوالت  لبعض  الدخل  وكيفية صرف  األسرة  إنفاق  قرارات  تخضع  قد  األسرة،  بدخل  يتعلق  فيما 
الداخلية، ولكن يبقى للرجل اليد العليا في إدارة الدخل أمام الجميع )Logica, ٢٠١٢(. على الرغم من 
ذلك، يوضح لويس )١٩8١( أنَّ الزوجات يتمتعن عادًة بشخصيات قوية ولهن تأثير في اتخاذ القرارات 
أكبر مما تبدو عليه األمور ولكن بشيء من الدهاء )Lewis, 1981(. أما من الناحية االجتماعية، فمن 
يومهم من  األسرة ويكسبون قوت  معيلو  ألنَّهم هم  بسهولة  ينفقون دخلهم  ال  األزواج  أنَّ  الواضح 

.)2012, Logica, 2013, p. 2( العمل الشاق

وبينما جرت العادات على أنَّ الرجل هو عائل األسرة، أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أنَّ بعض 
النساء الصوماليات قد حققن بعض المكاسب االقتصادية نتيجة لعملهن في مجال تربية المواشي 
ل بعض النساء مسؤولية إدرار دخل لألسرة.  والزراعة١ الذي استحوذ عليه الرجل مسبًقا، وبالتالي تتحمَّ
وساعد هذا األمر على إحراز المرأة لمزيد من التقدم االقتصادي واكتساب بعض القوة. فالمكاسب 
 Logica, 2013; FAO, 2017;( االقتصادية للمرأة تؤثر في دور المرأة نفسها ودور الزوج في األسرة

.)UNDP, 2012

التي  األهلية  والحروب  واالغتراب  الصراعات  إلى  المكاسب  هذه  الواقع  في  الباحثين  بعض  يُرجع 

بالرغم من أنَّ عمل المرأة أصبح له وجود في هذه القطاعات الجديدة التي اعتاد الرجل على االستئثار بها وحده، فال   ١
تزال تواجه صعوبات في امتالكها لألراضي. واتضح أنَّ معظم النساء في الصومال )وجيبوتي( ال يمتلكن أراٍض خاصة 
بهن على اعتبار أنَّه باستطاعهن االنتفاع من أراضي أزواجهن )FAO, 2017; UNDP, 2012(. وأفادت دراسة أجريت 
سيطرة  وكذلك  األراضي  على  الحصول  في  محدودة  بفرص  تتمتع  المرأة  أنَّ  الحرب  قبل  بالصومال  جوبا  وادي  في 
محدودة عليها: نسبة ١4٪ فقط من المزارع المملوكة )FAO, 2017; UNDP, 2012(. وعلى عكس ما جاءت به مبادئ 
اإلسالم العامة، ال ترث النساء في جيبوتي األراضي أو حتى تنتفع بها بخالف الرجل )Bohrer, 1996(.وهذا يحّد بدوره 

.)FAO, 2017; UNDP, 2012( من إنتاجية المرأة واستقالليتها في سوق العمل
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غيّرت كثيرًا من وضع المرأة وعّززته في المجتمع الصومالي من خالل تشجيعها على االضطالع بأدوار 
أكثر فاعلية وأنشطة مدرّة للدخل )Ingiriis, and Hoehne, 2013(. وأصبح عدد كبير من النساء 
الصوماليات مسؤوالت عن إعالة أَسرهن وكسب الدخل. وشاركت بعض هؤالء النساء في مشروعات 
صغيرة الحجم، وخاصة في المناطق الحضرية )Logica, 2013, p. 2(. وألنَّ المرأة ليست مستهدفة 
ثقافيًا أثناء اندالع الحروب والثأر بين العشائر )القتل بدافع االنتقام هو أحد أشكال العنف المتبادل 
بين الرجال وظاهرة من الظواهر المرتبطة بالحرب(، فكان بإمكانها التنقل بسهولة دون الخوف من 
 Gardner, El-Bursha, 2016; Warsame,( أعمالها وتجارتها  لها مزاولة  استهدافها، وبذلك تسّنى 

.)2004

مع ارتفاع نسبة عمالة المرأة الصومالية وزيادة دخلها، زادت مشاركتها في صناعة القرار بشكل مطرد 
في  أصبحت مشاركتها  الخاص،  الصومالية في كسب دخلها  المرأة  بدأت  فمتى   .)٢٠١٣ ,Logica(

)Warsame, 2004( عملية صنع القرار واضحة للعيان مما شّجعها على استقاللها اقتصاديًا

تتفق هذه الحقائق مع النتائج التي توّصل إليها ميكرز )١٩٩٣( الذي يوضح أنَّ الكثير من السيدات 
اإلفريقيات المتعلمات في المناطق الحضرية والمدن الكبرى يجنين األموال من خالل عملهن الخاص، 
وعليه فإنَّهن عادًة ما ينافسن أزواجهن في سلطتهم بالمنزل ويطالبن باستشارتهن في اتخاذ القرارات 
الصومالية مشاركة  للمرأة  بالنسبة  الزواج  )Meekers, 1993(. وأصبح  األسرة  أفراد  بأمور  المتعلقة 
 Giddens,( اقتصادية ذات ضرورة أقل من ذي قبل ألنَّها أصبحت امرأة عاملة وتجني دخلها بنفسها

.)2001, p. 180

كشف أحد تقارير البنك الدولي التي لم ينشرها بعد )٢٠١٣( عن الصومال أنَّ مستقبل عمل الرجل 
الكثير من الرجال على  المرأة، مما يؤدي إلى اعتماد  في المناطق الحضرية محدود مقارنة بعمل 
ما  األسرة،  لدخل  الرئيسي  المصدر  أصبحن  الزوجات  أنَّ  ذلك  ويعني  زوجاتهم ومكتسباتهن،  دخل 
أسهم في تغيير وضع الرجل وأدواره وهويته في المجتمع كعائل لألسرة. ولقد تسبَّب هذا التحول 
بالتهديد  الرجال  الرجال. وقد يشعر بعض  بين  االجتماعي في ضغوط كبيرة وأزمات هوية ضخمة 
نظرًا لمكاسب زوجاتهم االقتصادية ومكانتهن المتزايدة في المجتمع، فيلجأ الرجال إلى العنف تجاه 
المنزل  خارج  المربحة  وأنشطتهن  زوجاتهن  لعمل  المعارضون  الرجال  يبحث  ما  وكثيرًا  زوجاتهم. 
األنشطة  في  المرأة  لمشاركة  اإلسالم  تحريم  عدم  من  بالرغم  متوارثة  وروايات  دينية  تبريرات  عن 

.)Warsame, 2004. 52( االقتصادية

الواقع الجديد والتحول االجتماعي، وتخلّوا جزئيًا عن  من ناحية أخرى، بدأ بعض الرجال في تقبّل 
لزوجاتهم  ومنحوها  القرارات،  واتخاذ  الدخل  في  كالتحكم  على أَسرهم،  يمارسونها  التي  سلطتهم 
الحرب  فرضتها  التي  والجنسانية  السكانية  األدوار  في  التغيرات  وبسبب   .)World Bank, 2013(
األهلية، ظهر اتجاه جديد للزواج بأن يسعى الرجل إلى الزواج من امرأة تدعمه ماليًا. والنسبة األكبر 
من النساء اللواتي يقبلن بهذا الزواج هن من نساء المهاجرين، فبإمكان الرجل إيجاد مثل هذه الزوجة 

.)Gardner, El-Bursha, 2016( عن طريق األقارب أو األصدقاء أو وسائل التواصل االجتماعي

زوجاتهم  والمعتمدين على دخل  العمل  العاطلين عن  الصوماليين  الرجال  أنَّ  لالهتمام  المثير  من 
أثناء فترة عمل  التقليدية للزوجات، بما فيها رعاية األطفال  المنزلية  بالواجبات  القيام  يعزفون عن 

دخل  إدرار  الدورين:  بمسؤوليات  العاملة  الصومالية  المرأة  كاهل  يثقل  لذلك،  ونتيجة  الزوجات. 
.)Ingiriis and Hoehne, 2013( للعائلة والمهام المنزلية

ل )بسبب حاالت القتل  تعّدد الزوجات، وغياب الزوج لفترات طويلة عن عائلته بسبب االغتراب، والترمُّ
أثناء الحرب األهلية(، وارتفاع معدل الطالق، كلها عوامل ساهمت في زيادة أعداد السيدات العامالت 
توفير قوت  المتزوجين عدة زوجات على  الرجال  الكثير من  المثال، يعجز  والمعيالت. فعلى سبيل 
 .)Logica, 2013; UNDP, 2012( المعيشة لعائالتهم، فتضطر الزوجات للعمل حتى يُعيلن أطفالهم
أما طول غياب الرجل عن المنزل، بسبب النزاعات أو االغتراب، فقد أسفر عن زيادة كبيرة في أعداد 
األَسر التي ترأسها المرأة، وكذلك األَسر التي تكون فيها الزوجة هي العائل الوحيد أو المشارك، ولهذا 

.)Logica, 2013, p. 8; UNDP, 2012, p.23( التحّول في أدوار الجنسين آثاره اإليجابية والسلبية

تغيّرات  الصومالية  العائالت  شهدت  الدولة،  وانهيار  بالصومال  الطويلة  األهلية  الحرب  أعقاب  في 
وتحّديات جمة، إذ تغيب عدد كبير من اآلباء واألزواج الصوماليين عن أَسرهم، وأصبح بعضهم مالزًما 
 Gardner,( أو موجوًدا فى البيت بال أي عمل أو نشاط، معتمدين كليًا على دخل زوجاتهم وأبنائهم
El-Bursha, 2016(. وبسبب قلة الدخل، اضطر بعض األزواج إلى استخدام أسلحتهم وسرقة اآلخرين 

.)Gardner, El-Bursha, 2016, p. 5( إلطعام أسرهم

من جهة أخرى، أصبح الرجال األكبر سًنا الذين كانوا يتقلدون مراكز وظيفية مرموقة في الحكومة 
الصومالية المركزية قبل عام ١٩٩١ أكثر اعتماًدا على زوجاتهم وأبنائهم، ألنهم ال يرغبون في العمل 
الوظائف  هذه  أنَّ  ويعتقدون  ومؤهالتهم.  السابق  بوضعهم  تليق  ال  بأنَّها  يرون  متدنية  بوظائف 
المتدنية قد تحط من قدر رجولتهم ووضع عشيرتهم بين العشائر األخرى. وعلى النقيض، لم تجد 
النساء أي مانع من ذلك، فأصبح من الشائع رؤية طبيبات أو معلمات أو مصرفيات سابقات وغيرهن 
من ذوات الوظائف المرموقة وقد لجأن إلى هذه الوظائف المتدنية، كبيع الطماطم أو الشاي إلطعام 

.)Gardner, El-Bursha, 2016( أسرهن

تسبَّبت بطالة اآلباء في مشكالت عائلية ضخمة، فلقد أثبتت بعض األدلة أنَّ األوالد والشباب الذين 
المتطرفة  المسلحة  الجماعات  ِقبل  من  للتجنيد  عرضة  أكثر  هم  العمل  عن  عاطلين  آباؤهم  كان 
والمجرمين وأسياد الحرب )Gardner, El-Bursha, 2016(. عالوة على ذلك، بعد أن عجز الرجال عن 
المساهمة المالية في نفقات األسرة، لم يعد الدخل الضئيل الذي تجنيه الزوجة كافيًا لتغطية نفقات 

المعيشة وتعليم األطفال. وعلى حد قول إحدى النساء في مقديشو:

الطماطم.  بيع  حتى  يستطيعون  ال  فالرجال  كان،  خبر  في  أصبحت  أسرته  تجاه  الرجل  »مسؤولية 
أذكر لكم مثااًل، كان لدي ١٠ أبناء، ثالثة منهم فقط ذهبوا إلى المدرسة. واستطاع واحد فقط من 
هؤالء الثالثة االلتحاق بالمرحلة الثانوية ثم الجامعة. ولكنني لم أقَو على دفع مصاريف الجامعة له. 
Gardner, El-( »فالرجال اآلن يحاولون البقاء على قيد الحياة وتأمين أنفسهم من المخاطر فحسب

.)Bursha, 2016, p. 5

عندما يفقد الرجال وضعهم كمعيلين لألسرة، تعتمد األَسر المشردة داخليًا على دعم المنظمات غير 
الحكومية والتبرعات والصدقات، كالزكاة. وكلمة الزكاة تعني لغًة الطهارة والنماء. وتشير اصطالًحا 
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إلى شكل من أشكال إخراج الصدقات الذي تعتبره الشريعة اإلسالمية واجبًا دينيًا، فهي فرض على 
كل المسلمين، الرجال والنساء الذين يمتلكون مااًل بلغ نصابًا محدًدا، يدفعونه كل عام بنسبة أقرَّها 
والعمالت  التجارية،  واألنشطة  والمواشي،  الزراعية،  كالمحاصيل  الربح،  أو  المال  رأس  من  الشرع 

.)Abdullah, Suhaib, 2011, p. 86( الورقية، والمعادن النفيسة كالذهب والفضة

األَسر المشردة داخليًا ليس لها عائل، سواء الرجل أو المرأة، ولكن لوحظ أنَّ بعض النساء في األَسر 
أكثر  الرجل  الوضع أن يهمش دور  المشرّدة داخليًا يشاركن في مشروعات صغيرة. ومن شأن هذا 

 .)Work Bank, 2013( فأكثر في المجتمع

2.5 جيبوتي

أن  والمرأة، ولكن ال يشترط ذلك  الرجل  بين  المعاملة  المساواة في  الجيبوتي حق  الدستور  يمنح 
يتقاضى االثنان األجر نفسه عن العمل نفسه. وصدر مرسوم رئاسي ينص على أن تشغل المرأة نسبة 
 United( ٢٠٪ على األقل من مناصب الخدمة العامة رفيعة المستوى، ولكن لم يُطبَّق هذا القرار
States Department of State, 2015, p. 20(. ولقد تمخضت أشكال التمييز االجتماعي ضد المرأة 
 United States( العام  القطاع  في  وتقليل فرص عملها  العامة  الحياة  في  المرأة  دور  تهميش  عن 

 .)Department of State, 2015

أما بالنسبة إلى التطّورات اإليجابية، فقد شرعت الحكومة الجيبوتية في اتخاذ خطوات لتعزيز تولي 
 United States Department of State,( الصغيرة  األعمال  قطاع  في  القيادية  للمناصب  المرأة 
2015(. ويشغل الرجال في المدن عادًة مناصب بقطاعات الخدمة المدنية والبستنة وشركات األعمال 
والجيش وخدمات الموانئ. بينما تتولى المرأة غالبًا وظائف أدنى مستوى في قطاع الخدمة المدنية 
 Countries and( ،الخاص الرسمي والقطاع  ووظائف غير مستقرة وغير محمية في االقتصاد غير 
 Their Cultures, 2017; United States Department of State, 2015; Republic of Djibouti

.)Office of the Prime Minister, 2004( )UNICEF, 2011

بلغت معدالت البطالة بين النساء الجيبوتيات نسبة 7١.١٪، وهي نسبة أعلى من بطالة الرجال التي 
وصلت إلى ١,United Nations Population Fund, 2012, p. 2( ٪56(. في حين بلغ معدل الفقر 
العام فيما بين األَسر التي تعولها المرأة نسبة ١٩٪ مقارنة بنسبة ٢١٪ لألَسر التي يعولها الرجل. فليست 
هناك فوارق كبيرة في معدل الفقر بين األَسر التي يعولها الرجل أو المرأة في المناطق الحضرية بدولة 
جيبوتي. بينما يكون الفارق جليًا في المناطق الريفية، حيث يصل معدل الفقر فيما بين األَسر التي 
.)Kireyev, 2017, p.10( تعولها المرأة إلى ٢٩٪ مقارنة بنسبة ١7٪ في حالة األَسر التي يعولها الرجل

3.5 جزر القمر

المرأة  فكانت  والرجل،  المرأة  بين  العمل  تقسيم  كبيرة في  فروقًا  الماضي  القمر في  شهدت جزر 
تعمل داخل المنزل وخارجه في الزراعة، بينما يقتصر عمل الرجل على األعمال الخارجية. وبالرغم 

من التغيرات االجتماعية، ال تزال الفروق في تقسيم العمل ملحوظة. 

تشغل النسبة األكبر من عمالة المرأة وظائف في قطاع الزراعة )66,٩٪( بينما ال يعيّن قطاع الخدمة 
المدنية سوى ٣٠٪ منهن، لكن يتقاضى الرجال والنساء أجوًرا متساوية مقابل المهارات والمؤهالت 
المتساوية )United Nations, 2011(. ومن المثير للدهشة أنَّ نسبة النساء اللواتي يعملن لحسابهن 
الخاص )56,١٪( فاقت نسبة الرجال )African Development Bank, 2009, p. 3( .)٪47,5(. وفي 
حين أنَّ بعض سيدات األعمال يعملن تحت سلطة أزواجهن، إال أنَّهن يتمتعن باستقاللية فعلية في 

.)United Nations, 2011( إدارة مشروعاتهم وتنميتها

اشتغل رجال جزر القمر قديًما بالتجارة على مستوى الجزر والمحيط الهندي، األمر الذي يمثل لهم 
مصدًرا لألموال والسلع الثمينة، بينما تهتم النساء بشؤونهن المنزلية. واعتادت المرأة كذلك العمل 
 Ottenheimer, 1984, p.( في مجال الزراعة بمساعدة أفراد عائلتها وأقاربها لتلبية احتياجات أسرتها

 .)352-354; Shepherd, 1977, p. 345

تراجعت اآلن نسبة عمل الرجال في التجارة البحرية، لكن لم يؤثر ذلك على تقسيم العمل األساسي 
زراعة  في  تخّصصه  مع  لكن  الزراعة،  مجال  في  الرجل  مشاركة  زادت  وعليه،  والمرأة.  الرجل  بين 
محاصيل مميزة نادًرا ما تزرعها المرأة، ربما درًءا للنزاع بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، نادًرا ما 
لجني  وبيعها  بها  والعناية  المحاصيل  بعض  بزراعة  الرجال  فبادر  الغذائية.  المنتجات  النساء  تزرع 
األموال وقد نجحوا في ذلك، ومن هذه المحاصيل: الفانيليا، والزيوت العطرية وخاصة اليالنغ النغ، 
والقرنفل، والبن، والسيزال، ولب جوز الهند )بينما تقلص سوق بيع السيزال ولب جوز الهند لبعض 
 Ottenheimer, 1984, p.( هذا وتتزايد نسبة عمالة الرجال أيًضا في مجال صيد األسماك .)الوقت

.)352-354; Shepherd, 1977, p. 345

انصب عمل  بينما  بالخارج،  والتجارة  والسياسة  بالدين  الصلة  ذات  الوظائف  على  الرجال  يستحوذ 
 Ottenheimer,( .المرأة وأنشطتها على ما يخص حياة عائلتها اليومية، كرعاية األطفال وإعداد الطعام

.)1984, p. 352-354

 African Development Bank,( تمثّل نسبة األَسر التي تعيلها المرأة 4٠,٢٪ من إجمالي عدد األَسر
p. 3 ,2009(، وتزيد هذه النسبة في جزيرة أنجوان. والمرأة التي تعيل أسرتها غالبًا ما تكون أرملة 
أو غير متزوجة أو مطلقة أو منفصلة )Zarhawi, 2011(. وتهتم األَسر القمرية التي تعيلها المرأة 
بمفردها بتخصيص الجزء األكبر من ميزانيتها لصالح رفاهية أفراد األسرة، بينما ال يبالي الرجل كثيرًا 
بذلك. وتشير اإلحصائيات إلى أنَّ األَسر التي ترأسها المرأة بمفردها تكرّس 4٢,8٪ من مواردها )كالمواد 
للميزانية  المرأة  استغالل  طريقة  أنَّ  بمعنى  أسرتها،  أفراد  منها  ليستفيد  الغذائية(  وغير  الغذائية 
المتاحة يكون لها تأثير إيجابي في أسرتها. بينما تصل النسبة إلى ٣7٪ في حالة إدارة الرجل للميزانية 

.)African Development Bank, 2009, p. 3(

يوضح مؤشر التنمية حسب نوع الجنس )GDI( نسبة كل من الرجل والمرأة في مؤشرات التعليم 
والصحة والدخل في عام ٢٠٠7. فيدّل المؤشر على أنَّ إسهام المرأة هو ٠.57١ مقارنة بمؤشر التنمية 
البشرية للرجل البالغ ٠,576، مما يثبت عدم وجود فجوة كبيرة بين الرجال والنساء في جزر القمر 
فيما يتعلق بالتنمية البشرية )African Development Bank, 2009, p. 3(. وفي عام ٢٠٠8، بلغ 
صافي معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائية في جزر القمر 76.١٪، وسعت الحكومة إلى رفعها حتى 
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١٠٠٪ في عام ٢٠١5 لكل األطفال ممن هم في سن مرحلة التعليم االبتدائي، بغض النظر عن الجنس 
أو األصل الجغرافي. ولكن على الدولة بذل المزيد من الجهود إذا ما كانت تسعى إلى توفير التعليم 
األساسي للجميع بحلول عام ٢٠١5 )United Nations, 2011(. وبالرغم من إنجاز بعض التحسينات 
الملموسة، لم يتم بلوغ هذا الهدف. وذلك ألنَّ صافي معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائية في جزر 
القمر قد وصل إلى 8١٪ في عام ٢٠١4 )World Bank, 2018(. وتعتزم الحكومة القمرية القضاء على 
أشكال التفاوت بين الجنسين على مستوى جميع المراحل التعليمية بحلول عام ٢٠١5 بحد أقصى 

.)African Development Bank, 2009, p. 3(

يحظر قانون العمل الفصل من العمل بسبب الحمل أو الحالة االجتماعية. كما يمنح قانون العمل حق 
الحصول على إجازة وضع مدفوعة األجر دون فقدان المرأة للوظيفة التي كانت تشغلها. ويقدم هذا 
النظام مزايا كثيرة لصالح المرأة، إنه يخولها أيًضا الحصول على إجازات رضاعة تصل إلى ١5 شهرًا. كما 
يحق للمرأة التي لديها أطفال أن تفسخ عقد العمل دون إخطار مسبق ودون أن تدفع تعويًضا عن 
فسخ العقد. ويمنح قانون العمل للمرأة األرملة حق االحتفاظ بوظيفتها وراتبها خالل فترة العدة التي 
حددتها الشريعة )4 أشهر و١٠ أيام( بعد وفاة الزوج. وال يُتاح في جزر القمر أي خدمات اجتماعية 
المرأة  تعتمد  ذلك،  العمل. ومع  العائلية ومسؤوليات  االلتزامات  بين  الجمع  الوالدين على  تساعد 
اعتماًدا كبيرًا على الدعم التقليدي الذي يقدمه مختلف أفراد األسرة، بما في ذلك األجداد والعمات 
أخرى  العمل مرة  إلى  بالعودة  لهن  أن يسمح  الزوج واألخوات، وهذا من شأنه  والخاالت وأخوات 

.)United Nations, 2011(

سعيًا من جزر القمر إلى تعزيز فرص عمل المرأة وتحسين تمتعهن بالحقوق في مكان العمل، أنشأت 
 )GFP( الحكومة إدارة لمباشرة المرأة لألعمال الحرة لتكون بمثابة مركز تنسيق للشؤون الجنسانية
في كل وزارة. وتتولى إدارتها جهة حكومية تحت اسم اللجنة العامة للتضامن وتعزيز المساواة بين 

.)African Development Bank, 2009, p. 3( الجنسين

التوصيات

تشجيع المساواة بين الجنسين، على األخص فيما يخص بيئة العمل واألجور. •

إيلالء عنايلة كبلرى لفهلم أزملة هويلة الرجلال إثلر التحلّوالت االجتماعيلة التلي أثلرت فلي  •
تهميشلهم، ثلم تلبيلة احتياجاتهم بطرق إيجابية تشلجع الرجال على اكتسلاب مهارات جديدة 
لمواءملة هلذه التغيلرات االجتماعيلة بلأن يكّونلوا شلرائح اجتماعية منتجة وسلّباقة. والسلبب 
فلي ذللك يرجلع إللى أنَّ العديلد ملن الرجلال الذيلن يعتملدون عللى دخلل زوجاتهلم صلاروا 

مهّمشلين، ويعانلون ملن أزملة هويلة وفقلدان لتقديلر اللذات والثقلة بالنفس.

تأسليس إدارة تختلص بتحسلين ظلروف ريلادة الملرأة لألعملال وشلغلها للوظائلف، وكذللك  •
توفيلر المهلارات والتدريلب والموارد الماديلة والمالية لهذه اإلدارات من أجلل تنمية األوضاع 

العاملة للمرأة.

الفصل السادس: الهجرة والزواج
»الحب أعمى« )Ibrahm, 2011(. »وال يعرف ثقافة أو حدوًدا أو عرقًا أو ديًنا، فهو شيء نقي وجميل 
نقاًل عن سانتوش  الباكر«  الصباح  لتغمرها في  البحيرة  الذهبية على  بأشعتها  كالشمس وهي تطل 

.)Looker, 2014( كالوار

الزواج المختلط أو الزواج من أعراق أخرى هو زواج يتم بين شخصين من عرقين أو ديانتين مختلفتين، 
وتتزايد أعداد حاالت الزواج هذه في عالمنا اليوم بعد أن أصبح قرية صغيرة. ويُنظر إلى هذا النوع 
 Looker,( »من الزواج يوًما بعد يوم على أنه تغيُر تدريجي وإيجابي و»يستحق أن ينال كل االهتمام

.)2014

وظهر هذا الزواج في الماضي كردة فعل لموجات الهجرة / االغتراب المتالحقة وزوال الحدود بين 
المجتمعات والدول )Kringelbach, Helene, 2013(. ولقد ساعد االغتراب وتكنولوجيا االتصاالت 
أتاح  مما  أخرى،  أعراق  من  آخرين  لمقابلة  األشخاص  أمام  الفرص  زيادة  على  المواصالت  ووسائل 

.)Kringelbach, 2013( حدوث حاالت الزواج عبر الحدود

يناقش هذا الفصل الزواج بين المهاجرين الصوماليين والجنسيات األخرى في البلدان المضيفة لهم. 
الغرب،  دول  في  سيما  وال  القمر،  جزر  أبناء  اغتراب  بين  المشترك  العامل  على  الضوء  يسلط  كما 
واستمرار تقاليد الزواج الكبير في جزر القمر وعالقة الشباب المهاجرين ببلدهم األصلي من خالل 

الزواج الكبير. 

على الرغم من أنَّ الزواج المختلط بين األعراق والجنسيات المختلفة من الظواهر القديمة، إال أنَّه كان 
نادر الحدوث في الصومال قبل الحرب وظهور سبل التواصل مع الجنسيات األخرى بسبب االغتراب.

لم يجد الباحثون أي معلومات ذات صلة باالغتراب والزواج المختلط بالنسبة لشعب جيبوتي أو جزر 
القمر. ولكن كل ما توصلوا هو سبب واحد من عدة أسباب رئيسية وراء اغتراب القمريين وسفرهم 
للخارج عابرين للبحار، وخاصة إلى فرنسا، أال وهو العمل لتدبير نفقات الزواج الكبير ألنفسهم أو 
ألبنائهم. وال بد أن تقام مراسم هذا الزواج الكبير في القرى التي نشأوا بها في جزر القمر، ألنَّ مثل 

هذا الزواج ال يقام إال في وطنهم.

١.6 الصومال

تتوافر  وال   )Landinfo, 2012( أخرى  من جنسيات  ألبناء شعبه  زيجات  الصومال  تاريخ  يشهد  لم 
 .)Ibrahim, 2011( معلومات كافية عن الصوماليين والزواج من أعراق مختلفة

ومن جهة أخرى، نادًرا ما يتزوج الصوماليون من خارج بني جلدتهم بالرغم من اغترابهم في شتى بقاع 
العالم، واختالطهم بأجناس أخرى والتعايش معها جنبًا إلى جنب. لكن الحال اآلن تبّدل، والحت في 
األفق عالمات تشير إلى زيادة حاالت الزواج المختلط بين الشباب المهاجرين الصوماليين والجنسيات 

.)Looker, 2014( األخرى
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أنَّه  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  مينيسوتا  بوالية  اإلسالمي  المركز  إمام  أفاد  المثال،  سبيل  على 
الفتيات  الزواج بين الصوماليين وأعراق مختلفة في مسجده، وخاصة بين  العديد من حاالت  عقد 
تتزوَّجن  اللواتي  الصوماليات  الفتيات  عدد  أنَّ  حاليًا  »نرى  يقول:  إذ  البيض.  والرجال  الصوماليات 
[من] ثقافة أخرى غير صومالية أكثر من الرجال الصوماليين الذين يتزّوجون [من] ثقافة أخرى غير 

.)Ibrahhim, 2011( »صومالية

يجد اآلباء الصوماليون صعوبة في تقبّل فكرة زواج بناتهم وأبنائهم من جنسيات أخرى. ويرجع ذلك 
إلى الفروق الثقافية وصعوبات التواصل ألنَّ األجيال السابقة من الصوماليين ال يتحدثون اإلنجليزية 
الصومالية  اللغة  يتحدثون  ال  الصومالية  غير  الخلفيات  من  وبناتهم  أوالدهم  أزواج  بينما  بطالقة، 

.)Ibrahim, 2011(

على غرار ذلك، يشير أحد التقارير التي تناقش الزواج المختلط بين الجاليات الصومالية في المملكة 
بداًل من  اإلسالم  اعتنقوا  بيض  الزواج من رجال  إلى  الصوماليات  الفتيات  توجه  تزايد  إلى  المتحدة 
تعاليم اإلسالم ويطبقونها على  باإلسالم يفهمون  العهد  الصوماليين، ذلك ألنَّ هؤالء حديثي  الرجال 
نحو أفضل من الرجال الصوماليين ذاتهم )Lookers, 2014(. وما يزيد هذا األمر تأكيًدا تلك المقالة 
التي نشرت في صحيفة ساهان عن األطفال الصوماليين من حاالت الزواج المختلطة، فقد أوضحت 

.)Abukar, 2014( أنَّ معظم هؤالء األطفال من أمهات صوماليات

الثقافة والعرق  بأنَّ  الغرب  الصومالي في  الشباب  الدينية، ال يشعر  الناحية  التأكيد على  بعيًدا عن 
يمثالن أهمية كبيرة عند اختيارهم لشركاء حياتهم، على عكس آبائهم. إذ يُنظر إلى هؤالء الفتيات 
والشباب الذين يتزّوجون من خارج المجتمع الصومالي على أنّهم مخالفين لثقافة مجتمعهم وأعرافه 
ومعاييره االجتماعية عند اختيار أزواجهم. وتقول سيدة تزّوجت من رجل أمريكي أبيض اعتنق الدين 
اإلسالمي »أصيبت عائلتي بصدمة ألنّني أول فتاة تتزوَّج فعليًا من خارج عرقها«. وهذا شيء بديهي 

.)Ibrahim, 2011( ألّن والديها ال يتحدثون اإلنجليزية وال يجيد زوجها اللغة الصومالية

ال شك أنَّ أطفال حاالت الزواج المختلطة المقيمين في الغرب يواجهون بدورهم بعض التحديات. 
آباؤهم  يأتي  عندما  بالتبني  أبناًء  كانوا  إذا  ما  يسألون  ما  عادًة  الصوماليين  غير  المدرسة  فزمالء 
الصطحابهم من المدرسة، وذلك الختالف لون البشرة )Abukar, 2014(. وبالمثل، ال تلقى سلوكات 
مجتمع المهاجرين الصوماليين ترحيبًا، إذ تعلّق امرأة صومالية لدى تعرّفها على فتاة صومالية مختلطة 

.)Abukar, 2014( »!قائلًة: »إني ألرى آثاًرا للعرق الصومالي فيِك… ولكنِك شديدة البياض

الشعب الصومالي هو مجتمع يعزو نسب األبناء إلى األب، فأطفال حاالت الزواج المختلطة يُنسبون 
إلى عشيرة األب إذا كان من أصول صومالية؛ أما إذا لم يكن األب صوماليًا، فال يُنسب األطفال إلى أي 

.)Immigration and Refugee Board of Canada, 1999; Abukar, 2014( عشيرة

وإنشاء  الخاصة  االجتماعية  شبكتهم  بناء  إلى  المختلط  الزواج  عن  الناتج  النسل  هذا  يلجأ  وعليه، 
اآلخرين  مع  يتشاركوا  حتى  فيسبوك،  على  كصفحات  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  صفحاتهم 
ثقافة واحدة  أكثر من  إلى  باالنتماء  المستقبلية وإحساسهم  الفريدة وآراءهم وتطلعاتهم  تجاربهم 

.)Abukar, 2014(

2.6 جزر القمر

يسافر الكثير من أبناء جزر القمر إلى فرنسا وزنجبار وجزيرة ال ريونيون )جزيرة تابعة لفرنسا في 
التعليم  في  وبحثًا عن فرص  أفضل،  معيشية  وراء ظروف  الهندي، شرقي مدغشقر( سعيًا  المحيط 
أو ألبنائهم. وقد  إما ألنفسهم  الكبير،  الزواج  ادخار نفقات  والعمل إلعانة أسرهم، واألهم بعد هو 
صّرح معالي الوزير يحيى إلياس في مقابلة أجراها مع قناة الجزيرة قائاًل: »يذهب بعضهم إلى فرنسا 
للعمل وجمع األموال لمدة خمس أو ست أو حتى عشر سنوات ثم يعودون إلقامة مراسم الزواج 
الكبير الذي ال يستمر أكثر من أسبوع واحد« )Al-Jazeera, ٢٠١6(. في الفترة من ١٩7٢ إلى ١٩76، 
القمر وفي جعبتهم  إلى جزر  وزنجبار  إرادتهم من مدغشقر  بمحض  القمريين  كبير من  عاد عدد 
بعض المدخرات والخبرات األخرى. وكان هؤالء العائدون من بين األفضل تعليًما واألكثر تقدًما مقارنة 
بأقرانهم من القمريين، وأولْوا تعليم أبنائهم أهمية أكبر من مساعدتهم ماديًا إلقامة حفل زواجهم 

.)Blanchy, 2013, p. 578( الكبير

يمكن إقامة الزواج الصغير فقط بالخارج خالل فترة اغترابهم، نظرًا لعدم إمكانية إتمام الزواج الكبير 
 .)Allés-Jardel et al., 2002, p.223( خارج قريتهم األصلية في جزر القمر بسبب عاداتهم الثقافية
ورغم أنَّ تكاليف الزواج الكبير باهظة للغاية، إال أنَّ المغتربين القمريين يغالون أكثر في النفقات. 
ففي عام ١٩٩8، قُّدر متوسط نفقات إقامة الزواج الكبير للمغتربين القمريين بحوالي ٣٠٠ ألف فرنك، 
أي ما يعادل 5٠ ألف دوالر أمريكي. ويمكنهم تدبير هذا المبلغ المالي الضخم بشكل أساسي من 

أفراد العائلة الذين سافروا إلى بلدن أخرى، وعلى األخص دول الغرب كفرنسا.

يتم ترتيب الزواج الكبير بين القمريين في فرنسا وجزر القمر من خالل والدي العروسين. فإذا كان 
أحد العروسين أو كالهما يعيش في الخارج، فلزاًما عليهما العودة إلى جزر القمر لفترة مؤقتة إلقامة 
مراسم الزواج الكبير. ويمثل الزواج الكبير واحًدا من الروابط الفعالة الرئيسية التي تصل بين البلد 
 Allés-Jardel et al., 2002,( األم للقمريين وبلدهم الثاني في فرنسا أو أي مكان آخر حول العالم
p.223- 224(. ويعتقد أنَّ الزواج الكبير ما كان له أن يستمر لوال الروابط االقتصادية واالجتماعية بين 

.)Allés-Jardel et al., 2002, p.223- 224( القمريين المغتربين، وال سيما في فرنسا

التوصية

ال يتلاح ملن البيانلات المتعلقلة بشلأن اللزواج واالغتراب في الصوملال وجيبوتي وجلزر القمر  •
إال القليلل. لذللك يللزم إجلراء مزيلد ملن األبحاث لفهلم أثر االغتلراب في الزواج واألسلرة.
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الفصل السابع: الزواج أثناء النزاعات والحروب
فترات  خالل  الزواج  وظروف  الجنسي  والعنف  باالغتصاب  الصلة  ذات  القضايا  الفصل  هذا  يتناول 

االضطرابات االجتماعية الناجمة عن الحروب في الصومال.

١.7 االغتصاب والعنف الجنسي والزواج المبكر أثناء النزاعات والحروب

والنزاعات،  الحروب  أثناء  كبيرة  بصورة  الُقصر  زواج  معدالت  ارتفاع  إلى  تشير  متزايدة  أدلة  توجد 
وخاصة بالنسبة للفتيات، مما يخلف آثاًرا سلبية على الفتيات وعائالتهن. 

الصومالية  األهلية  الحرب  أثناء  ارتفع سريًعا  الُقصر  زواج  أنَّ معدل  التقارير  العديد من  وأوضحت 
بسبب تدبير بعض اآلباء لزواج بناتهم في سن مبكرة حمايًة لهن من التعرض لالغتصاب أو تأميًنا 
لحياة أفضل خارج الصومال في أغلب األحيان )Landinfo, 2012(. وفي المقابل، شهدت معدالت 
الطالق زيادة كبيرة بين األمهات المراهقات اللواتي تُركن لتعانين في تربية أبنائهن بمفردهن في 

.)Landinfo, 2012( خضم النزاعات العنيفة التي شهدتها البالد

وفًقا للدراسة االستقصائية عن التصورات العالمية التي أجريت في عام ٢٠١١، جاءت الصومال في 
التي  الكثيرة  التهديدات  بها بسبب  للعيش  النساء  البلدان خطورة على  أكثر  بين  الخامسة  المرتبة 
معظم  أكدت  إذ  الصحية،  والتحديات  بالحرب  المرتبطين  واالغتصاب  الجنسي  العنف  بين  تتراوح 

.)TrustLaw, 2011( التقارير على انتشار العنف الذكوري كسمة بارزة أثناء النزاعات الصومالية

الظهور من  إلى  الصومال  القديمة في  العنف  الطويلة، عاد شكل من أشكال  الحرب األهلية  خالل 
جديد، وهو العنف الجماعي. فقد تُقدم مجموعة من ميليشيات العشائر على اغتصاب النساء من 
عشائر أخرى يحاربونها إلخافتهم وإذاللهم وتجريدهم من سلطتهم. وتحت وطأة النزاعات والحروب 
بين العشائر، تغتصب النساء في بعض األحيان أمام أزواجهن إلذالل الرجال وإشعارهم بالعجز عن 
حماية زوجاتهم وعائالتهم. وأحيانًا ما تُرتكب جرائم االغتصاب الجماعي من ِقبل شباب ضالين في 
المناطق الخارجة عن طائلة القانون. ولم تكن اآلليات الرسمية والعرفية كافية لحل مشكلة جرائم 
االغتصاب المنهجية واسعة النطاق والتصدي لها، ألنّها تهالكت بفعل الحرب األهلية الطويلة. أضف 
 Human( إلى ذلك أّن جرائم االغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء المشردات قد اتسع نطاقها أيًضا
Rights Watch, 2013; UNDP, 2012; World Bank, 2013; Logica, 2013(. وحتى مع استمرار 
حاالت االغتصاب واستغاللها كأداة من أدوات الحرب، ال تجد الضحايا أمامها سبياًل آخر سوى التكتم 
على األمر. وتعد مخيمات النساء المشردات داخليًا أكثر عرضة لهذه الجرائم على وجه التحديد بعد 

.)UNDP, 2012( أن غابت عنهن حماية عشائرهن

في جيبوتي، تدخل ممارسات االغتصاب وتشويه األعضاء التناسلية والزواج القسري للفتيات والنساء 
.)Abebaw, 2016( من بين أساليب الحرب واإلذالل بين بعض القبائل في المناطق الريفية

2.7 الزواج أثناء الحرب األهلية من أجل الحماية

باءت الحرب بتبعاتها ونجم عنها أنواع جديدة من الزواج لم تكن شائعة في أوقات السلم بالصومال. 
والعشائر  بنادر  األقليات من محافظة  بين  زواج  كانت تحدث حاالت  ما  نادًرا  المثال،  فعلى سبيل 
الصومالية األخرى حسب األعراف الثقافية. ولكن يّسرت الحرب األهلية من الزواج بين المرأة البنادرية 
هذا  وكان  بنادر.  ومحافظة  مقديشو  على  سيطرتها  فرضت  التي  نفوًذا  األقوى  العشائر  من  وأفراد 
نتيجة الحتياج أفراد المجتمع البنادري إلى الحماية من مختلف الجماعات المسلحة والميليشيات 

العشائرية والمجرمين الذين كانوا يرّوعون مجتمعات بنادر المحلية.

نهاية  المرأة والمرأة نفسها، لكن في  الزواج معارضة شديدة من جانب عائلة  والقت هذه حاالت 
المطاف لم يجدوا أمامهم رفاهية االختيار، فكان ال بد من تزويج بناتهم ألفراد من العشائر القوية 
سعيًا للحماية واألمان. وأُطلق على هذا الزواج اسم »زواج القط األسود« )أو غوركا موكوالل مادو 
Guurka mukulaal madoo بالصومالية( وانتشرت حاالت الزواج هذه في الفترة التي سيطر فيها 

.)Landinfo, 2012( أسياد الحرب على محافظة بنادر

التوصيات

وضلع زواج الُقصلر عللى رأس قائملة القضايلا الشلائكة خلالل فتلرات األزملات وكذللك فلي  •
.)Girls not Brides, 2016a( االسلتقرار  فتلرات 

للم تتلم معالجلة قضيلة زواج الُقصلر بالقدر الكافلي في ظروف الحلروب والنزاعلات العنيفة؛  •
وبالتاللي يللزم إجلراء مزيلد من األبحلاث للوقوف عللى مدى تأثيلر األنواع المختلفلة لألزمات 
والنزاعلات العنيفلة فلي معلدالت زواج الُقصلر، وإيجاد البراملج التي من شلأنها معالجة زواج 

الُقصر وتحسلين أوضلاع الفتيات.
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الخالصة
باستخدام  القمر  الصومال وجيبوتي وجزر  في  األسرة  وتكوين  الزواج  عملية  التقرير  استعرض هذا 
منهجيات البحث الوصفية والتحليلية. ثم خلصنا منه بنتيجة أنَّ إتمام الزواج وتكوين األسرة في هذه 
الدول الثالث قد تأثر كثيرًا بالمنظور اإلسالمي الذي يدعو الناس إلى الزواج من أجل تحقيق اإلشباع 
واإلطار  بالثقافة  متعلقة  أهداف  وجود  الحظنا  كما  األبناء.  من  العديد  وإنجاب  والبدني  العاطفي 

االجتماعي للزواج، كالزواج من أجل تحقيق السالم في الصومال والزواج الكبير في جزر القمر.

وجيبوتي  الصومال  في  الزواج  وترتيبات  األسرة  تكوين  أنَّ  لنا  يتضح  المستخدمة،  للمراجع  ووفًقا 
وجزر القمر قد مرت بالعديد من التحوالت نتيجة التطّور الحاصل على األطر االجتماعية واالقتصادية 

والثقافية.

بصفة عامة، يستنتج التقرير أنَّ التصورات والتوقعات والتوجهات العامة لدى الصوماليين والجيبوتيين 
والقمريين تجاه قضايا المساواة وعدم المساواة بين الجنسين، والعالقات البشرية مثل أدوار الرجل 
دت مالمحها بصفة جوهرية تأثرًا بالعادات والدين  والمرأة في عملية الزواج وتكوين األسرة، قد تحدَّ
واإلطار المعيشي واالحتياجات الخاصة بشكل أكبر من السياسات والممارسات الحكومية التي تعتبر 

غير فعالة.

المدبّر، وهو األكثر  الزواج  أبرزها  الصومال وجيبوتي، كان  للزواج في  أنواع  التقرير عدة  د  لقد حدَّ
»صداق«  تقديم  مثل  اقتصادية  بعوامل  المدبّرة  الزواج  حاالت  وتتأثر  الشعبين.  أبناء  بين  انتشاًرا 
التعليم والمنتميات إلى أَسر  الفتيات األقل حظًا من  أنَّه في أغلب األحيان تقع  للعروس. والحظنا 
األقارب،  زواج  أنَّ  كما  المادي.  المقابل  نظير  المدبّر  الزواج  من  النوع  لهذا  ضحايا  ما  نوًعا  فقيرة 
أيًضا  التقرير  وتطرَّق  المدبّر.  الزواج  مع  عناصره  تتداخل  العربي،  العالم  بلدان  في  بكثرة  المنتشر 
إلى أنواع مؤذية من الزواج، مثل الزواج القسري واالغتصاب واالختطاف بغرض الزواج، والذي عاود 
الظهور واالنتشار مع اندالع الحرب األهلية في الصومال. فيما فقدت بعض أنواع الزواج مثل زواج 

البدل والهروب، وتحديًدا في الصومال وجيبوتي قيمها التقليدية إيذانًا باختفائها عن قريب.

أما في جزر القمر، فيأتي على رأس أنواع الزواج، الزواج الكبير والزواج الصغير. بالنسبة للزواج الكبير، 
فهو عادة ما يكون مدفوًعا بالرغبة في نيل وجاهة ومركز اجتماعيين واالنضمام إلى فئات النخبة 

وطرق باب السلطة، بينما يقترن الزواج الصغير بالظروف االقتصادية المتعثرة.

على الرغم من أنَّ الزواج في سن متأخرة أصبح يحظى بقبول واسع في أوساط النساء المتعلمات 
والعامالت في المناطق الحضرية، يشكل الزواج تحت سن الثامنة عشرة نسبة ال بأس بها، وبخاصة بين 
الصوماليات التي تبلغ نسبة المتزوجات قبل الثامنة عشرة منهن النصف تقريبًا، مقارنًة بالجيبوتيات 

والقمريات اللواتي ال يتزوجن في هذه السن الصغيرة إال قلياًل.

إنَّ غالبية الفتيات المتزوجات في سن مبكرة هن من األقل تعليًما وينتمين إلى أَسر فقيرة ومعدومة. 
عالوة على أنَّ العديد من الفتيات المراهقات، وبخاصة في الصومال، أمهات مستقالت حاليًا، يكافحن 
األمهات  تلك  أنَّ  هو  حًقا  المؤسف  واألمر  أحد.  من  مساعدة  انتظار  دون  أبنائهن  تنشئة  أجل  من 

المستقالت محرومات من حقوقهن في التعلم والتوظف واكتساب مهارات اجتماعية تساعدهن على 

تنمية أنفسهن، ومن ناحية أخرى مساعدة أبنائهن وأسرهن واإلسهام في تنمية مجتمعاتهن.

على صعيد آخر، رأينا كيف كانت النساء المعنفات وال سيما العنف الجنسي مغلوبات على أمرهن، 

النظام  في  ثقتهن  وعدم  ناحية،  من  المجتمعي  النبذ  مخافة  الوقائع  عن  لإلبالغ  جدوى  يرين  وال 

القانوني، معتقدات أّن شكاويهن ال تغير من األمر شيئًا.

ومن الممارسات المؤذية التي تعد صورة من صور العنف الممارس ضد المرأة في الصومال وجيبوتي 

عادة ختان اإلناث التي تئد حقوق الفتاة منذ نعومة أظفارها لما لها من أضرار قد تصل إلى الوفاة، 

وتسبِّب مشاكل صحية أو تشوهات عضوية ونفسية وعاطفية، وحرمان من السعادة التي تنتظرها كل 

فتاة تحلم بالزواج منذ شهر العسل، وتزيد من معدالت الوفيات خالل اإلنجاب وغير ذلك من األضرار. 

وهي عادة يقترن بقاؤها بتقاليد موروثة من عصر الجاهلية، يدعمها قلة الوعي والتعليم والسياسات 

والممارسات الفاعلة.

من ضمن استنتاجات هذا التقرير ظاهرة تناقص التفرقة في أدوار العمل والحياة بين الرجل والمرأة 

نتيجة التحضر وارتفاع مستوى التعليم وتأثير االغتراب واالحتكاك بالثقافات الخارجية. ونخّص بالذكر 

المرأة وزيادة الفرص المتاحة أمامها واستحواذها على مساحات كانت قاصرة على الرجال فيما مضى 

مثل إدارة األعمال والسياسة وما إلى ذلك. وعلى الرغم من الدمار الذي خلفته الحروب والنزاعات 

أنَّها أفسحت للمرأة مجااًل للتوسع في نشاطها االقتصادي ومجاالت عملها، في الوقت  العنيفة، إال 

الذي يفقد فيه الرجل وجاهته ومركزه االجتماعي من حيث القوامة واتخاذ القرارات وإعالة األسرة. 

فمن آثار الحرب أن جعلت العديد من نساء الصومال مسؤولة عن إعالة أَسرهن في الوقت الذي 

بدائل  إيجاد  بمحاولة  الواقع  مواجهة  من  وبداًل  المسؤوليات.  هذه  تحمل  عن  الرجال  فيه  يحجم 

واكتساب مهارات جديدة لمواجهة التحديات المستحدثة، آثر الرجال الركون إلى التقوقع وفقدان 

الحياة  السلبي، لتقدم زوجاتهم في نواحي  الذاتي والتصور  التقدير  بالنفس، وانتقاص  الثقة  الهوية 

والعمل، األمر الذي يرونه تهديًدا مباشرًا ألدوارهم وسلطاتهم ومراكزهم االجتماعية التقليدية.

النساء، أهمية  المحترفين، وبخاصة  المتعلمين والعاملين  االرتقاء مهنيًا، ال يعطي بعض  سعيًا وراء 

للزواج، بل وأحيانًا يصرفون النظر عنه تماًما.

نشأت صور من الزواج المختلط بين أبناء الصومال نتيجة اغتراب مئات اآلالف من الصوماليين في 

دول الغرب خالل الحرب األهلية. ومن أبرز االستنتاجات أنَّه على النقيض من الرجال، نجد الصوماليات 

لم  إن  اإلسالم  يعتنق خاطبوهن  أن  أخرى شريطة  للزواج من جنسيات  أكثر  منفتحات  المهاجرات 

يكونوا كذلك. ومن االستنتاجات األخرى المثيرة بشأن االغتراب، أنَّ العديد من القمريين يسافرون 

إلى دول الغرب، وعلى األخص إلى فرنسا، فقط من أجل توفير نفقات عرسهم الكبير الذي يقيمونه 

في وطنهم، وفي الوقت ذاته لمساعدة أبنائهم وأشقائهم على إتمام زواجهم الكبير الذي ينطوي على 

تصرفات ينفرد بها القمريون كأن يسافر العديد من الشباب القمريين الذين نشؤوا خارج جزر القمر، 

وبخاصة في فرنسا، إلى وطنهم األم من أجل إقامة عرسهم الكبير الذي ال يقام إال في جزر القمر، 

األمر الذي يوثق صلتهم بوطنهم ويحفظ هويتهم.
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حالة الزواج في مصر

الملخص التنفيذي
الزواج في مصر هو عقد يُبرم باتفاق مشترك بين طرفين في سن الزواج )اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة(. ويبلغ الحد األدنى لسن الزواج في مصر الثامنة عشرة للرجال والسادسة 

عشرة للنساء )القانون المصري رقم 56 لسنة ١٩٢٣(.

تتسم إجراءات الشروع في الزواج في مصر بالتمييز النوعي بين الجنسين. فقانون األحوال الشخصية 
والمدنية في مصر يقيِّد حرية المرأة في دخول عالقة الزواج؛ إذ يتوجب عليها الزواج بموافقة ولي 
ذكر )عادًة ما يكون األب(. وعلى الرغم من أنَّ هذا الشرط قد فقد بعض األهمية بسبب حقيقة أنَّ 
هذا الولي ال يستطيع منع حدوث الزواج لعلّة عدم كفاءة المتقدم للزواج من الناحية االجتماعية 
واالقتصادية أو عدم سداد ما يكفي من الصداق، يواصل أولياء النساء تأثيرهم بشكل كبير في إجراءات 
أنَّ وضع  رايتس ووتش سنة ٢٠٠4 عن  الزواج في مصر. وكشفت مقابالت أجرتها منظمة هيومان 
المرأة الدوني بين أفراد األسرة يؤدي إلى استبعاد الكثير منهن من اتفاقات زواجهن. وذلك من شأنه 
اعتماد المرأة على وليها ممثاًل عنها في المطالبة بحقوقها. والمطالبة بحضورها في جلسات االتفاق 

يعد حتى أمرًا خارج حسابات الكثيرات منهن، بل إنَّه أمر قد يوصمه المجتمع بالعار.

يُعّد عقد الزواج »كتب الكتاب« نقطة حاسمة في الزواج اإلسالمي، تمثل الحدث الوحيد الذي فيه 
 .)El Alimi, 1992( يحّدد أو يحّسن أو يقيد الطرفان حقوقهما في الزواج بالتراضي

أثناء اتفاقات الزواج، يمكن أن تصّر النساء على إدراج شروط قانونية معينة في العقد، بما في ذلك 
حق التطليق إذا منعها الزوج المستقبلي من تحقيق أهداف معينة لديها مثل استكمال دراستها أو 
مواصلة عملها. ومن جانبه، يمكن أن يصّر الرجل على إدراج شروط معينة في عقد الزواج مثل إسقاط 

حق المرأة في التعليم والتوظف. 

عادًة ما يعتبر عقد الزواج أيًضا النقطة الوحيدة في الحياة الزوجية للطرفين التي يمكنهما فيها إبرام 
المرأة في الطالق بالمناصفة دون الرجوع إلى المحاكم المختصة. وفي حال ُمنحت  اتفاق على حق 
الرجل. من  مثلها في ذلك مثل  التطليق  بإمكانها  الطالق بموجب عقد زواج، يصبح  الحق في  المرأة 
بين  نتاًجا التفاق مشترك  الزواج  بعقد  المدرجة  الشروط واألحكام  تكون كل  أن  ينبغي  المبدأ،  حيث 
الزوجين. ومن الناحية العملية، ال تتسم هذه العملية عادًة بالمساواة. فاإلمكانية النظرية إلدراج مثل 
هذه الشروط في عقد الزواج ال يكفل حماية حقوق المرأة. فنادًرا جًدا ما تجد النساء المصريات يطالبن 
بحق التطليق خالل وقائع اتفاقات عقد الزواج. إنَّ منح المرأة حق التطليق ذاته مثل الرجل أمر غير 
مقبول لدى معظم العائالت المصرية؛ لذلك تتجنب النساء المصريات المقبالت على الزواج بصفة عامة 
المطالبة بمثل هذه الشروط في العقد خوفًا من قيام الرجل بفسخ الخطوبة بسبب ذلك. عالوًة على أنَّ 
العديد من النساء المصريات ال يدرين أصاًل بحقهن في اإلصرار على إدراج شروط معينة في عقد الزواج.
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ال تقتصر تكلفة الزواج في مصر على زفاف أو مراسم بسيطة، بل إنَّها تشمل كذلك السكن، واألثاث 
ومنقوالت  والُعرس،  »المهر«،  والصداق  »الشبكة«،  للعروس  المهداة  الذهبية  والحلي  واألجهزة، 
العروس »الجهاز« متضمًنا المالبس ومستلزمات المطبخ والتجهيزات األدنى تكلفًة واألدوات المنزلية 
األبسط« )Singerman, 2007(. كما يتعيّن على العريس أن يسدد للعروس جزًءا مقدًما من الصداق 
 El( قبل إتمام الزيجة. أما الجزء الباقي من الصداق »مؤخر الصداق«، فيُدفع عند الطالق أو الوفاة
Alimi, 1992(. ووفًقا لتقرير المجلس القومي للسكان لعام ٢٠١١ القائم على مسح النشء والشباب 
في مصر )SYPE(، يعتبر المسكن هو أكبر عقبة في طريق الزواج حسب شهادات المشاركين. ومن 
ناحية طرق التعامل مع التحديات التي تواجه أولئك المقبلين على الزواج، ذكر معظم الذكور واإلناث 
حلّين هما: الدعم الحكومي وتكثيف العريس لساعات عمله. وهذان الحالن ذكرهما حوالي 6٠٪ من 
الذكور، بواقع 57٪ من اإلناث ذكرن الدعم الحكومي و4٩٪ من الذكور ذكروا تكثيف العريس لساعات 

العمل.

نظرًا لهذه التكاليف المتزايدة للزواج في مصر، يقضي كٌل من الرجال والنساء أعواًما كثيرًة في بيت 
والديهم بعد التخرج، ويعملون حتى يدخروا المبلغ الكافي للزواج. عالوة على ذلك، أدَّت الجهود 
المتنوعة القومية واإلقليمية والدولية في االستثمار بتنمية رأس المال البشري إلى زيادة أعداد الشباب 
-وخصوًصا النساء- المتعلمين مقارنًة باألجيال السابقة، كما زاد نزول النساء لسوق العمل واالهتمام 
بتنمية حياتهن المهنية. وقد أوضحت دراسة كالدويل )١٩8٢( أنَّ تزايد معدالت التعليم، وخصوًصا 
اإلقبال على التعليم الجماهيري، يجلب معه تغييرًا جذريًا في قيم أَسرية مثل االستقالل العاطفي في 
ر الزواج، واالختيار الفردي لشريك الحياة. فيما وصفت دراسة فارغيوس )١٩٩5(  العالقة الزوجية، وتأخُّ
أثر التغير الحاصل في األسرة والخصوبة في مصر على العالقات بين الجنسين وبين األجيال داخل 

العائالت، ويربط تلك اآلثار بتغيّر الحالة التعليمية لإلناث.

االقتصادية،  الناحية  فمن  النواة.  األسرة  نمط  إلى  للتحول  كافيًا  شرطًا  المرأة  تعليم  يكون  ال  ربما 
زواج  إعاقة  أيًضا في  الخريجين  لشباب  العمل  استيعاب سوق  المتزايدة وضعف  البطالة  ساهمت 
الشباب؛ حيث وصلت معدالت البطالة ألعلى معدالتها بين الشباب )١5-٢4 سنة( بنسبة ٣٣,4٪ في 
٢٠١6 )البنك الدولي(. وهذا يجعل من الصعب بالنسبة للزوجين توفير تكاليف الزواج، وخصوًصا مع 
وصول تكاليف الزواج ألعلى المعدالت على مستوى المنطقة، بما يفوق مجمل أجر الشاب المتقدم 
للزواج على مدار ست سنوات )Assaad and Caroline, 2014(. وهذه العوامل أسهمت إلى حد 

ر سن الزواج األول. كبير في تأخُّ

Amin & Al-( النواة  لألسرة  المعيشي  النمط  نحو  العام  التوجه  مع  تزامًنا  الزواج  ر  تأخُّ يحدث 
Basussi, 2004(. لذلك يطرأ االنتقال من النمط المعيشي لألسرة الممتدة نحو نمط األسرة النواة. 
اقتُِرح في دراسة كالدويل  لما  الزواج. ووفًقا  الزواج وتأخير  أثر فوري في تكاليف  له  النواة  فنمط 
)١٩8٢(، قد يؤدي التعليم إلى تغيّر القيم فيما يخّص بعض جوانب الزواج والتحّول نحو نمط األسرة 
النواة، غير أّن البيانات المتاحة لدينا تشير إلى أنَّه، بغض النظر عن القيم الذكورية التقليدية الموروثة 
التي تمثل تحديًا من نوع ما، يمكن لتغير القيَم فيما يخص الحياة األَسرية أن تعزز هذه القيم بطرق 
الزواج. فالعاملون يعطون  للمرأة في  الموروثة  التقليدية  لها مردود قوي خاصة على صون األدوار 

أولوية لألدوار النسائية كزوجات وأمهات، واالهتمام بالحياة الزوجية.

ر سن الزواج األول الذي ينتشر بصورة أكبر بين الذكور إلى التحديات العديدة  يرجع السبب وراء تأخُّ
الزواج في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عموًما وفي مصر  التي يواجهها الشباب في سن 
خصوًصا. وتلك الصراعات لها جذور اجتماعية واقتصادية وسياسية، ونُوِقشت بشكل مفصل في األعمال 
 Rashad et al Rashad et al., 2005; Singerman and Ibrahim, 2001; Singerman,( األدبية

 .)2007 and 2008; Assaad and Craft, 2014

من الناحية االجتماعية، وكما هو الحال مع أغلب المجتمعات العربية، ابتعد المصريون تدريجيًا من 
األنظمة االقتصادية الزراعية بما تحمله من سمات اجتماعية مثل الزيجات المبكرة وسيادة نمط األَسر 
الممتدة. فطبًقا للبنك الدولي، كان 4٣,٢٢٪ من المصريين يعيشون في المناطق الحضرية سنة ٢٠١6، 

وكان ٢5,8٪ من المواطنين العاملين كانوا ينخرطون في القطاع الزراعي سنة ٢٠١5.

ملخص هذا التقرير هو كالتالي: يناقش الفصل األول في هذا التقرير السياق العام للزواج في مصر 
الزواج،  أنماط  على  الضوء  الثاني  الفصل  ويلقي  والشرعية،  والقانونية  المؤسسية  األطر  حيث  من 
المخصص  الرابع  الفصل  الزواج والعمر والتعليم، ويليه  يتعلق بقضايا  الثالث ما  الفصل  ويستعرض 
لمناقشة العمل والزواج. ويخصص الفصل الخامس لتسليط الضوء على النظرة المجتمعية للزواج في 
مصر وكيفية تغيرها، ثم يناقش الفصل السادس قضايا الهجرة وتأثيرها على الزواج، ويختتم التقرير 

بمجموعة من التوصيات بناًء على الطرح والتحليل.
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الفصل األول: سياق الزواج:

١.١ اإلطار المؤسسي

في المجتمعات العربية، بما في ذلك المجتمع المصري، يعتبر الزواج هو الشكل الوحيد المقبول 
لالرتباط بين الجنسين. فهو بمثابة »حق الدخول في عالقة جنسية مقبولة اجتماعيًا وثقافيًا وقانونيًا.« 
في  للحياة  المركزية  المنظومة  تعتبر  التي  األسرة  تكوين  بوابة  وهو   .)Rashad et al., 2005(
الزوجية.  الحياة  العربية. وبالتالي يواجه المصريون ضغوطًا اجتماعيًة مختلفة لدخول  المجتمعات 
وفي الواقع، تبدأ تجهيزات الزواج من سن مبكرة جًدا، يبدأ حتى قبل لقاء شريك الحياة المستقبلي. 
وتناقش دراسة سينغرمان )٢٠٠8( فكرة »الصندرة« ومنقوالت العروس. فمنذ لحظة قدوم االبنة، تبدأ 
األم المصرية في »تجهيزها« للزواج، وجمع مقتنيات الجهاز١. »هذه المقتنيات المختزنة في الصندرة 
يتم جمعها على مدار عدة سنوات، أغلبها يكون من هدايا العائدين من الخارج أو من رحالت الحج 

والعمرة أو من المشتريات المقتناة من عروض الباعة المحليين أو الجائلين.«٢

إليه  العائلة بأكملها. ويُنظر  العربي ليس شأنًا فرديًا خالًصا، ولكنه شأن يخص  الزواج في المجتمع 
على أنَّه أكثر من مجرد عقد مدني بين فردين، بل إنَّه اتفاق اجتماعي واقتصادي مدى الحياة بين 
عائلتين. عالوًة على أنَّه نقطة تحول فارقة في حياة الفرد، تجلب للمرأة على وجه الخصوص وجاهًة 
وقبواًل وتقديرًا اجتماعيًا )Rashad et al., 2005( نظرًا ألنَّ العزوبة عادًة غير مرغوب بها من جانب 

مثل هذه المجتمعات الذكورية. 

تتكّون عملية الزواج في مصر من عدة خطوات تختلف بصورة أو بأخرى بين الطائفتين الدينيتين 
الغالبتين )المسلمون واألقباط(. بالنسبة للمسلمين، يبدأ االرتباط بجلسة خطوبة غير رسمية في إطار 
ضيق )قراءة الفاتحة( تتم بهدف اجتماع العائلتين فحسب )Salem, 2015(. ثم يلي ذلك احتفال 
رسمي )الخطوبة أو الشبكة( عادًة ما يقام عند محل إقامة العروس حيث يُلبس الخاطب والمخطوبة 
بعضهما بعًضا خاتم الُعرس )الدبلة(. وبعد ذلك، يوقع الزوجان على عقد الزواج )كتب الكتاب( قبل 
إقامة مراسم الُعرس واالجتماع في مسكن الزوجية )الُدخلة أو الفرح(. ويؤدي األقباط غالبًا الخطوات 
نفسها باستثناء أنَّ مراسم الخطوبة )الشبكة( تقام في الكنيسة. وهذه المراسم تُدعى »نص اإلكليل«. 
قد تُدمج أكثر من خطوة من هذه الخطوات وتقام في يوم واحد، كما يمكن أن تفصل بينها عدة 

شهور.

بوجود كل هذه الخطوات، يظل الزواج هو المدخل الوحيد لتكوين األسرة، التي تعتبر أهم منظومة 
في حياة المصريين، وعلى األخص النساء. وبعد الزواج، تظل المرأة محتفظة بلقب عائلتها، وفي حالة 
االنفصال، فمن المفترض أن تعود أدراجها إلى عائلتها األصلية. وبناًء على مبادئ الشريعة اإلسالمية، 
المقابل بشيء من  أسرته، ويحتفظ في  المرأة واألطفال في  المالية عن  المسؤولية  الرجل  ل  يتحمَّ

الجهاز هو منقوالت العروس شاملًة أدوات الطهي والتقديم والمفروشات واألجهزة المنزلية…  ١
2 Singerman, D. )2008(. »Marriage and Divorce in Egypt: Financial Costs and Political Struggles.« 

Les métamorphoses du mariage au Moyen-Orient, 75-96.

السلطة عليهم تبًعا للنظام الذكوري السائد.

يتحدد المعدل األّولي للزواج بعدد الزيجات التي حدثت خالل سنة لكل ألف نسمة من المواطنين. 
تقدم دراسة أمين وآخرين )٢٠٠7( بعض اإلحصائيات الوصفية حول المعدالت األولية للزواج فيما بين 
١٩86 و٢٠٠4. على مدار هذه السنوات، كان هناك بعض التأرجح في المعدالت، بحد أقصى ٩.٣٪ في 
٢٠٠٠وحد أدنى 7٪ في ٢٠٠١. بينما سجل المعدل األولي للزواج خالل الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠4 انخفاًضا 
في المناطق الحضرية المصرية بدأ بنسبة 7,7٪ في ٢٠٠٠ ووصل لنسبة 5,٩٪ في ٢٠٠4، فيما سجل 

ارتفاًعا عاًما بعد عام في المناطق الريفية حتى وصل إلى ٩,4٪ في ٢٠٠4.

وفًقا ما سجلته دراسة عثمان وجرجس )٢٠٠٩(، خالل الفترة بين ١٩5٢ و٢٠٠6، هبط المعدل األّولي 
للزواج من ١,٠8٪ إلى ٠,7٣٪. وشهدت عقود الخمسينات والستينات حتى أواسط السبعينات تأرجًحا 
في هذه المعدالت. وبعد ذلك أخذت معدالت الزواج منحنًى هابطًا حتى بدايات التسعينات بمعدل 
يبلغ قرابة ٠,64٪ في ١٩٩٢. وخالل بدايات العقد األول من القرن الواحد والعشرين، أخذت المعدالت 
منحنًى هابطًا حتى ٢٠٠6، لتعاود الصعود بعد ذلك حتى وصلت إلى حالة من االستقرار في السنوات 
السبعة األخيرة )تأرجحت المعدالت بصورة طفيفة لتسجل ما بين ١,٠٣٪ و١,١٢٪(. وورد في دراسة 
عثمان وجرجس )٢٠٠٩( أنَّه طوال الوقت كانت معدالت الزواج في األرياف أعلى منها في الحضر. 

وفًقا لدراسة سالم )٢٠٠5(، اعتادت األَسر المصرية أن تكون أكثر امتداًدا، كما اعتاد حديثو الزواج 
ارتباطًا  أقل  الشباب  أصبح  السنوات،  مرور  أنَّه مع  غير  عائلته.  الزوج في مسكن  أسرة  مع  العيش 
بآبائهم وأقل اعتماًدا عليهم، وأصبح نمط حياة األسرة الممتدة أقل شيوًعا مما مضى. وبالرجوع إلى 
المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعامي ٢٠٠6 و٢٠١٢، كشفت عن أنَّه في مسح ٢٠٠6، كّونت 
6٣٪ من النساء المتزوجات١ أَسر نواة في زيجاتهن )الجدول رقم ١(. زادت هذه النسبة حتى بلغت 
77٪ في ٢٠١٢. بالتالي، فإنَّه بين دورتي المسح، كّون عدد أقل من النساء حياة زوجية في أَسر ممتدة 
عند زواجهن األول. غير أنَّه ال يزال هناك امتداد بصورة أو بأخرى لدى األَسر المصرية؛ حيث تظل 
غير المتزوجة تعيش في كنف أسرتها. عالوًة على أنَّه بصفة عامة ال تعيش العازبة أو الثيب )أرملة أو 
مطلقة( وحدها بغض النظر عن السن. فبسبب النظرة السلبية للمجتمع، يُتوقع من الثيب، وبخاصة 
التي ال أبناء لها، أن تعود إلى كنف أبويها إن ظال أحياء، بخالف ذلك تعيش مع أحد األشقاء أو األقارب.

تزوجن خالل السنوات الخمس السابقة لمقابالت المسح.  ١
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نة لألسرة النواة من بداية الزواج حسب الخصائص االجتماعية  الجدول رقم ١ نسبة الزيجات المكوَّ

السكانية بين النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين ١8 و39 وسبق لهن الزواج خالل السنوات 

الخمس السابقة، 2006 إلى 20١2

نسبة من كّونوا أسرة نواة  
منذ بداية الزواج، ٢٠٠6

نسبة من كّونوا أسرة نواة 
منذ بداية الزواج، ٢٠١٢

6٢,٩77 الكل

محل اإلقامة

47,٩7٠,٣الريف

8٣,587 الحضر

اإلقليم

8٣,687,5 القاهرة الكبرى

8٩٩٠,١اإلسكندرية ومدن القناة

86,١85,٩المناطق الحضرية في الوجه البحري

7٣,485,4 المناطق الحضرية في الوجه القبلي

58,776,٢المناطق الريفية في الوجه البحري

٣4,١6٢المناطق الريفية في الوجه القبلي

الحالة التعليمية

4١,56٢,٩ أقل من تعليم ابتدائي

68,5 56,٩ تعليم ابتدائي

7٢,6 56تعليم إعدادي

65,476,8تعليم ثانوي

8٢,٢88,7 تعليم عاٍل

١،٩١6٣،٠76 إجمالي )المالحظات(

المصدر: سالم )20١5(.

مالحظة: ُحِسبت هذه اإلحصائيات بالرجوع إلى المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعامي ٢٠٠6 و٢٠١٢.

يشيع وجود األَسر الممتدة في األرياف التي يسود فيها النظام الزراعي الذي تعتبر فيه الزوجة الجديدة 

عضًوا عاماًل إضافيًا؛ ألنها تتشارك الترتيبات المعيشية مع أسرة زوجها. ووفًقا لسالم )٢٠١5( وبناًء على 

سكان  بين  الحديثة  الزيجات  كوَّنت  و٢٠١٢،   ٢٠٠6 لعامي  مصر  في  العمل  لسوق  التتبعي  المسح 

الحضر أَسر نواة بنسبة أعلى منها في الريف. على سبيل المثال، يشيع نمط األسرة النواة بشكل أكبر 

في اإلسكندرية ومدن القناة. وتفسر تقارير سالم ذلك بارتفاع معدالت التحصيل الدراسي في الحضر؛ 

تفضيل  إلى  عاٍل،  تعليم  على  حاصلة  الزوجة  كانت  إذا  وبخاصة  تعليًما،  األكثر  األزواج  يتجه  حيث 

االستقاللية واألوضاع المعيشية غير المقيدة التي تشعرهم بعدم التقيّد عند اتخاذ قراراتهم.

فطبًقا  األسرة.  في  األبناء  عدد  انخفاض  وهي  مصر،  في  الجديدة  األَسر  على  لوحظت  أخرى  سمة 

امرأة. في  لكل  الخصوبة في مصر 5.٣8 طفاًل  لعام ١٩85، سجل معدل  الدولي  البنك  إلحصائيات 

٢٠١5، هبط هذا الرقم ليسجل ٣,٣١ طفاًل لكل امرأة. وذلك يرجع إلى كل برامج التنمية التي ُوضعت 
لزيادة التحصيل الدراسي، وتحسين الصحة العامة، ونشر وسائل منع الحمل. هذا عالوًة على زيادة 
اشتراك المرأة في سوق العمل خارج دائرة بيتها، ما قلل من وقت رعايتها ألبنائها؛ ومن ثم تقرر تقليل 

عدد األبناء.

يحاول غوفينداسامي ومالهوترا )١٩٩6( استقصاء العالقة بين عدم المساواة بين الجنسين والسلوك 
التناسلي في مصر. كما أوضحا: »هذه القضايا تستحق االستقصاء في البيئة المصرية بسبب الطبيعة 
وتقترح   .)١٩٩6( مصر«  في  النسل  وتنظيم  الجنسين  بين  العالقات  بين  والمعقدة  المتعارضة 
اكتشافات بحثهما أنَّ الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المرأة المصرية ليست فقط تحقق أهداف 
قضية المساواة بين الجنسين، لكّن لها آثاًرا جوهرية في الناتج من الخصوبة. فطبًقا لغوفيندانسامي 
ومالهوترا: »يؤثر التعليم والتوظيف فقط بشكل جزئي في العالقة بين البُعدين التناسلي والالتناسلي 
بالنسبة لوضع المرأة؛ حيث يرتبط جزء جوهري من تأثيرهما على استخدام وسائل منع الحمل بآليات 
أخرى مؤثرة.« بصفة عامة، يبدو أنَّ الثقافة المصرية تشجع على التفاعل والتفاوض أكثر من استقاللية 
الرأي. ومن هذا المنطلق، يقترح غوفينداسامي ومالهوترا سلسلة من اإلجراءات على صناع السياسات 
بهدف مراعاة إشراك الرجال المصريين في برنامج تنظيم األسرة باإلضافة إلى التركيز على االحتياجات 

الخاصة للنساء والقيود التي تكبلها.

وشرق  جنوب  في  أصغر  أَسر  تكوين  نحو  التوجه  عوامل   )٢٠٠8( وآخرين  داداتو  دراسة  تتناول 
إذا كان  مّما  التحقق  التركيز على ثالث دول هي مصر والمغرب وتركيا. وتّم خاللها  المتوسط، مع 
هذا التوجه نابًعا من التغير المجتمعي المتنّوع بمرور الزمن أم من التغيرات التركيبية االجتماعية 
واالقتصادية بين اإلناث على األخص. ولوحظ أنَّه في مصر بدأ التوجه نحو نمط األَسر األصغر منذ 
تراجًعا  العشرين  القرن  السابع من  العقد  الخصوبة. فقد شهد  تزامًنا مع تراجع معدالت  الستينات 
سريًعا في بدايته، ثم استقرت المعدالت في العقد الثامن فقد سجل معدل الخصوبة 5.5 أطفال لكل 
أنثى مع مطلع الثمانينات. وخالل العقد التالي، تراجع معدل الخصوبة الكلي إلى 4 أطفال لكل امرأة، 
ثم شهد هبوطًا آخر خالل التسعينات. يُذكر أنَّ معدل الخصوبة الكلي في مصر كان أعلى من ثالثة 
أطفال لكل امرأة خالل وقت الدراسة. في هذه الورقة، يدرس الباحثون اآلليات الدافعة لهذا المنحنى 

الهابط للخصوبة والتوجه نحو األَسر األصغر حجًما.

بناًء على الدراسة السابق ذكرها، لوحظ تراجع الرغبة في اإلنجاب بفعل العوامل المرتبطة بالحياة 
العصرية الحديثة مثل التمدن وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل والتحصيل الدراسي لإلناث 
وارتفاع مشاركتهن في سوق العمل. لذلك اختار الدارسون مؤشرات اجتماعية واقتصادية كلية متعددة 
على مدار أزمنة مختلفة، ودرسوا مدى االرتباط بينها وبين انخفاض معدل الخصوبة اإلجمالي. وتشمل 
هذه المؤشرات نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )بمقدار تعادل القدرة الشرائية(، والُعمر 
المتوقع من بعد الوالدة )بالسنوات(، ومعدل وفيات المواليد )لكل ألف مولود حي(، وسكان الحضر 
)بالنسبة المئوية(، وتعليم البالغات )بالنسبة المئوية(، ومشاركة اإلناث في القوى العاملة )بالنسبة 
المئوية(. عندما يتطرَّق األمر إلى وفيات األطفال، تنطبق آلية للتأثير يطلق عليها اسم »االستعاضة« 
المحتملة  أولئك  لتعويض  األبناء  إنجاب مزيد من  الوالدان  يقرر  الوفيات؛ حيث  ارتفاع معدل  عند 
وفاتهم حال ارتفاع احتمالية الوفاة. غير أنَّه مع مضي الوقت، قد تؤدي إجراءات تحسين الصحة إلى 
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رفع معدالت حياة األطفال وانخفاض اللجوء إلى آلية االستعاضة. عالوًة على مالحظة أنَّ المناطق 
الحضرية تتسم بارتفاع مستويات الدخل والتعليم وفرص العمل واالنفتاح على التغير وفاعلية تطبيق 
برامج تنظيم األسرة. وبالتالي يتوقع الباحثون تشجيع البيئة الحضرية لالنتقال نحو النمط العصري 
لألسرة. ويتزامن تعليم اإلناث مع ارتفاع مستوى الحالة األَسرية واالجتماعية مع تمكينهن. كما أنَّه من 
ناحية أخرى يؤخر سن األمومة، وربما يضاعف تكلفة فرص إنجاب األبناء. ومن ناحية أخرى، يتوقعون 
له أثرًا إيجابيًا في االنتقال نحو نمط األسرة النواة. وكذلك الحال بالنسبة لألثر الذي تحدثه مشاركة 

اإلناث في القوى العاملة.

فهم  لمصر،  وبالنسبة  والصحية.  السكانية  المسح  عمليات  على  دراستهم  في  يعتمدون  أنَّهم  كما 
يستخدمون المسح السكاني الصحي في مصر )EDHS( لعام ٢٠٠٠. ويعتمدون في تحليالتهم على 
مختلفين  قياسين  وتقدير  اإلنجاب  توقيت  أنماط  البداية  في  تختبر  التي  األحداث،  تأريخ  أساليب 
للخصوبة.١. وبعد ذلك، يركزون على المولود الثالث؛ نظرًا ألنَّه يعتبر نقطة انتقال إلى النمط العصري 

لألسرة. وبالتالي فهم يدرسون عوامل تقدمه باستخدام نماذج ارتداد الكثافة التضعيفية.

الشريحة اإلنجابية  الزواج وانتقلن إلى  بيانيًا بنسب تراكمية إلناث سبق لهن  الباحثون رسًما  يقدم 
التالية٢ خالل خمس سنوات من عملية إنجاب سابقة، ويوضح ذلك الرسم البياني أنَّ أربعة وتسعين 
بالمائة من اإلناث المصريات المشاركات في المسح قد دخلن في الشريحة اإلنجابية األولى خالل 
السنوات الخمس األولى من الزواج. عالوًة على ذلك، بلغت نسبة الالتي أنجبن للمرة الثانية خالل 
الخمس سنوات األولى من الزواج نحو واحد وتسعين بالمائة، وهي نسبة عالية. وتقل هذه النسبة 
بعض الشيء مع اإلنجاب للمرة الثالثة وما إلى ذلك. غير أن تحول مصر -مقارنًة بالدولتين األخريين- 

نحو نمط األسرة األصغر حجًما يسير بوتيرة أبطأ. 

إلى  يشير  ما  لإلنجاب،  الزمنية  الفواصل  متوسط طول  أيًضا   )٢٠٠8( وآخرين  داداتو  دراسة  تتناول 
معدل أنماط الخصوبة. وتوضح أنَّ مصر بها أقصر متوسط لطول الفترات الفاصلة بين الزواج وإنجاب 
الطفل األول مقارنًة بالدولتين األخريين، ويبلغ ١٣ شهرًا تقريبًا. وإذا انتقلنا إلى مرات اإلنجاب التالية، 

نجد المرأة المصرية تحتفظ بأقصر فترة فاصلة بين مرات اإلنجاب مقارنًة بتركيا والمغرب. 

عند دراسة اإلنجاب للمرة الثالثة والعوامل المؤدية له، يحلل الباحثون في البداية التطورات الحاصلة 
وذلك  األول،  الزواج  في  النساء  بين  الحاصل  التركيبي  التغير  مراعاة  بعد  به  الخاص  المنحنى  على 
المتغيرات  بعض  الدراسة  تضيف  ثم  لإلنجاب.  السابقة  المرة  بعد  من  الزمني  الفاصل  على  بناًء 
االجتماعية واالقتصادية إلى النموذج، موضحين طبيعة تأثير السمات االجتماعية واالقتصادية لإلناث 
على احتمالية إنجابهن للمرة الثالثة. وكان نتاج ذلك أنَّ احتمالية اإلنجاب للمرة الثالثة تراجعت في 
نحو متكافئ في الدول الثالث خالل فترة الثمانينات. غير أنَّ مصر أظهرت، خالل فترة التسعينات، 
تراجًعا أكثر اعتدااًل مقارنًة بتركيا والمغرب. بعد مراعاة التغير التركيبي من خالل استعراض المتغيرات 

»النسب التراكمية لشريحة إنجابية محددة من النساء الالتي كررن اإلنجاب خالل 6٠ شهرًا من الطفل السابق، ما يعد   ١
مقياًسا لمقدار الخصوبة، ومتوسط طول الفاصل الزمني الذي أنجبت بعده 5٠ بالمائة من النساء طفاًل آخر، ما يعد 

مقياًسا لمعدل الخصوبة«.
الشريحة اإلنجابية هي عدد مرات اإلنجاب نسبًة للسن الصالح للحمل.  ٢

االجتماعية واالقتصادية، يستنتجون أنَّه مع مرور الوقت يظل التغير الحاصل على تطّور اإلنجاب للمرة 
الثالثة هو األضعف في مصر. كما أظهرت الدراسة أنَّ سكان الريف لديهم معدل أعلى لالنتقال من 
الطفل الثاني إلى الطفل الثالث. وهذا يشير إلى أنَّ االنتقال إلى نمط األَسر األصغر يسير بوتيرة أبطأ. 
وهنا يبرز دور تعليم اإلناث في تراجع احتمالية اإلنجاب للمرة الثالثة. غير أنَّ تعليم الزوج في مصر 

تحديًدا ليس له أثر بارز في هذه االحتمالية.

أوضحت العديد من الدراسات أنَّ تكلفة الزواج في مصر تعد من أعلى التكاليف في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا حيث تتجاوز أجر العريس التراكمي عن 8 سنوات من العمل١. وهذه التكاليف 
ر سن الزواج وكبت االحتياجات الفطرية لدى البالغين. ووفًقا لدراسة  أسهمت بشكل كبير في تأخُّ
أسعد وكرافت )٢٠١4(، »تشتمل تكاليف الزواج في مصر على مهر العروس وُحلي الُعرس وتجهيزات 
منزل الزوجية والمسكن والجهاز )منقوالت العروس والتجهيزات البسيطة للمنزل( ومراسم االحتفال. 
فاعتباًرا من ٢٠١٢، بلغ إجمالي تكاليف الزواج )بناًء على السنوات الثالثة السابقة للدراسة( حوالي 

6٢ ألف جنيه مصري )قرابة ١٠,١64 دوالر بسعر صرف يبلغ 6,١ ج.م٢ لكل دوالر(.«

تناولت دراسة أسعد وكرافت )٢٠١4( الشؤون االقتصادية للزواج في شمال أفريقيا٣ مع التركيز على 
النحو الذي تشكل به سمات األفراد وقدراتهم على اإلنفاق القدرة التفاوضية والمصالح التي تعود 
م وفق نظرية األلعاب.  عليهم من الزواج. وتعتمد تحليالتهما على نظريات اقتصادية وإطار عمل مصمَّ
فعندما يتطرق األمر إلى إجمالي تكاليف الزواج، تستند فرضياتهما إلى كون التكاليف عالمة على 
القدرة التفاوضية من طرف العروس، بينما يميل العريس إلى خفض التكاليف نظرًا لتحمله النصيب 
األكبر من النفقات. وبالرجوع إلى عمليات المسح التتبعي لسوق العمل في مصر، يكشف الباحثون 
عن أنَّ األجر المفترض للعاملين في مصر عام ١٩٩8 أن يدخروه من أجل تغطية إجمالي تكاليف 
الزواج يعادل أجر 8,6 سنة من العمل. وفي عام ٢٠٠6، كان المبلغ يعادل أجر 8,٣ سنة من العمل. 
وأوضحت دراسة أسعد وكرافت )٢٠١4( أنَّ إجمالي تكاليف الزواج يرتفع حتى تصل العروس إلى 
سن معين )٢5 سنة( ثم ينخفض بعده. وهذا األمر يعكس القدرة التفاوضية من جانب العروس خالل 
األثاث  أنَّ  يذكرون  التكاليف؛ حيث  يختلف هيكل هذه  فيما  )٢٠-٣٠ سنة(.  للزواج  المثلى  الفترة 
والصداق  )الشبكة(  الُعرس  ُحلي  تكلفة  تزيد  قد  الجهاز.  ويليهما  األكبر،  الجزء  يشكالن  والمسكن 
)المهر( في المناطق الريفية. شهدت التكاليف خالل الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠5 إلى ٢٠٠٩-٢٠١١ انخفاًضا 
في المناطق الحضرية من 78,٠٠٠ ج.م4 إلى 65,٠٠٠ ج.م، بينما شهدت ارتفاًعا في المناطق الريفية 
من 54,٠٠٠ ج.م إلى 6٠,٠٠٠ ج.م. تكشف دراسة أسعد وكرافت أيًضا أن التكاليف تزداد بصورة كبيرة، 
لكن دون تناسب، مع الحالة المادية ألسرة العروس؛ حيث تمثل الموارد األَسرية عاماًل مهًما ضمن 
الموارد المتاحة للزوجين. وبالتالي فإن هذه التكاليف تعتبر عبئًا على كاهل األَسر الفقيرة. من ناحية 
التعليمي الشخصي واألَسري  الزواج تزداد طرديًا مع المستوى  الباحثون أنَّ تكاليف  أخرى، يكشف 
فيما يسهم وجود شريك أعلى في المستوى التعليمي في رفع التكاليف بنسبة ١6,٢٪. كما أنَّ نشأته 

وفًقا لدراسة أسعد وكرافت )٢٠١4(  ١
جنيه مصري.  ٢

تتركز الدراسة على مصر والمغرب وتونس.  ٣
األسعار محددة طبًقا لقيمة الجنيه المصري سنة ٢٠١٢.  4
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في كنف أسرة نواة يسهم كذلك في رفع التكاليف. وعندما يتطرق األمر إلى قسمة التكاليف، بغض 
النظر عن مستوى التحصيل الدراسي للعروس، نجد أنها تنفق حوالي ١٪ من إجمالي التكاليف. أما 
أسرتها فتنفق ٣١٪ إذا كانت ابنتهم أمية أو ذات مستوى تعليمي أقل من االبتدائي، و٣4٪ إذا كانت 
ابنتهم حاصلة على تعليم ابتدائي إلى ثانوي، و٣8٪ إذا كانت حاصلة على تعليم جامعي. أما العريس، 
فينفق نحو 4٢٪ من تكاليف الزواج، بينما تنفق أسرته باقي التكاليف )حوالي ٢6٪(. وبالنسبة لزواج 
األقارب، يكون إجمالي التكاليف حوالي 8٢٪ من تكاليف الزواج من دون األقارب. غير أنه عند مراعاة 

عدة عوامل، تتضاءل هذه الفروق.

تتناول دراسة سالم )٢٠١5( كذلك عناصر تكلفة الزواج بالرجوع إلى المسح التتبعي لسوق العمل 
في مصر لعامي ٢٠٠6 و٢٠١٢. في عام ٢٠٠6، كانت تكلفة الزواج تبلغ في المتوسط 5٠,6٠٠ جنيه 
مصري حسب قيمته في ٢٠١٢. وصعد هذا الرقم حتى وصل إلى 6١,٢٠٠ جنيه مصري حسب قيمته 
في ٢٠١٢. خالل كال العامين، كانت الزيجات في الحضر تتكلف أكثر منها في الريف، وذلك يرجع 
بالنصيب  يستأثر  المسكن  أنَّ  سالم  دراسة  وتوضح  البيئتين.  بين  المعيشة  نفقات  في  الفارق  إلى 
األكبر من التكاليف، وأنَّه شهد ارتفاًعا ملحوظًا في قيمته بين عامي ٢٠٠6 و٢٠١٢. ومع أنَّ قانون 
»اإليجار الجديد« لسنة ١٩٩6 صدر بغرض زيادة المعروض من الوحدات السكنية من خالل توفير 
 6,6٠٠ بقيمة  السكن  نفقات  ارتفعت  للتعديل،  قابل  بإيجار  محددة  لمدة  تؤجر  إيجارية  وحدات 
ج.م بين مجموعتي المتزوجين. وتؤكد الدراسة على هذا االتجاه بواقع أنَّ ثمة نسبة أكبر من أولئك 
المتزوجين خالل فترة السنوات الخمس السابقة لسنة ٢٠١٢ قد أقاموا أَسرهم على نمط النواة في 

مسكن مستقل، مقارنًة ببيانات ٢٠٠6 )انظر الجدول رقم ٢(.

الجدول رقم 2 متوسط إجمالي نفقات الزواج )باستثناء مقدم الصداق( طبًقا ألقوال الزوجات، 
باأللف جنيه المصري لسنة 20١2، حسب الخصائص االجتماعية السكانية، بين النساء الالتي 

تتراوح أعمارهن بين ١8 و39 وسبق لهن الزواج خالل السنوات الخمس السابقة، 2006 إلى 20١2

إجمالي تكاليف الزواج  
بخالف المهر بآالف الجنيهات 

لعام ٢٠٠6

إجمالي تكاليف الزواج 
بخالف المهر بآالف الجنيهات 

لعام ٢٠٠6

5٠,66١,٢الكل

محل اإلقامة

57,٩ 4٣,٢الريف

65,8 6٠,7 الحضر

اإلقليم

7٠,466,٩ القاهرة الكبرى

64,٢ 55,٣ اإلسكندرية ومدن القناة

7٠,4 5٩,6المناطق الحضرية في الوجه البحري

54,٩ 46المناطق الحضرية في الوجه القبلي

5٣,١7٢,7 المناطق الريفية في الوجه البحري

٣8,٢ ٣٠,6 المناطق الريفية في الوجه القبلي

الحالة التعليمية

٣٣,٢ ٢٩,١ أقل من تعليم ابتدائي

5١,١ ٣٩,6 تعليم ابتدائي

55,4 ٣6,٣ تعليم إعدادي

6١,5 5٠تعليم ثانوي

7٩,٩ 78تعليم عاٍل

١٩١4٢٢6١إجمالي )المالحظات(

المصدر: سالم )20١5(
مالحظة: ُحِسبت هذه اإلحصائيات بالرجوع إلى بيانات المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعامي ٢٠٠6 و٢٠١٢.

تقسم دراسة سينغرمان )٢٠٠7( تكاليف الزواج في مصر إلى 6 عناصر: »المسكن، واألثاث واألجهزة، 
وُحلي العروس الذهبية )الشبكة(، والصداق )المهر(، ومراسم االحتفال، ومنقوالت العروس )الجهاز 
ما  المرتفعة،  المادية  للمطالب  الجدية  التبعات  على  الضوء  سينغرمان  دراسة  وتسلط  والكسوة(.« 
يجعل األَسر تضغط على بناتها للزواج من الميسورين ماديًا، األمر الذي قد يجعل الشباب يتسربون 
إغراق  مع  الزواج  أجل  من  االدخار  لهم  يتسنى  لكي  للخارج  السفر  طريق  ويختارون  التعليم  من 
أَسرهم في الديون، وتعريض مستقبلهم المادي لمخاطر العوز والفقر. وتزداد أعباء الزواج هذه على 
أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر في المناطق الريفية التي تعادل فيها تكاليف الزواج ١5 ضعًفا 
لنصيب الفرد من اإلنفاق لمدة سنتين ونصف. ووفًقا لدراسة سينغرمان لعام ١٩٩٩، تقدر التكاليف 
القومية لكل الزيجات بمبلغ ١٣,١١مليار جنيه مصري )٣,867 مليار دوالر أمريكي(، ما يفوق إجمالي 
المعونة االقتصادية التي كانت تتلقاها مصر من الواليات المتحدة األمريكية١ في ١٩٩٩. كما ذكرت 
أنَّ طرف العروس ينفق أموااًل أقل بكثير من طرف العريس، بنسبة ٣١٪ من إجمالي تكاليف الزواج 
مقارنًة بنسبة 6٩٪ على العريس. وكشفت عن أنَّ تكاليف الزواج يمكن أن تكون أقل بالنسبة للعرائس 
غير العامالت عنها بالنسبة للعرائس العامالت بقيمة ١٢,547 ج.م )٢,١8٠ دوالًرا حسب سعر التحويل 
بين العملتين في ٢٠٠5( )الجدول رقم ٣(. أما بالنسبة للعريس، أوضحت الدراسة أنَّ أولئك الذين 
يعيشون في الحضر ينفقون أموااًل أكثر من أولئك الذين يعيشون في الريف، بينما يتحمل األكثر فقرًا 
العبء األكبر حيث يلزمه تجميع كل ما يكسبه على مدار ٣7 شهرًا )الجدول رقم 4(. وعندما يتطرق 
األمر إلى اآلباء والعاملين باألجر األكثر فقرًا، نجد أنَّ العريس ووالده يلزمهما ادخار 88 شهرًا )أكثر 

من 7 سنوات( من كسبهما الكلي.

بلغت المعونة األمريكية آنذاك ٢,١ مليار دوالر.  ١
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الجدول رقم 3 تكلفة زواج المرأة حسب حالة التوظيف، حال الزواج سنة ١990 فما بعدها

متوسط إجمالي تكاليف الزواج )بالجنيهات( 

حالة التوظيف

56,٣7٠موظفة باألجر

54,6٢6صاحبة عمل

٢٢,4٠8مستقلة

٢٣,١46تعمل لدى األسرة دون مقابل

46,747عاطلة

8,5٣6عاطلة مستجدة

56,457ربة منزل

٣8,١١٢طالبة منتظمة

77,5٢4دون أجر منذ سنة فأكثر

٣٣,٢٠١غير ذلك

46,4٢٠اإلجمالي

المصدر: سينغرمان )2007(

مالحظة: ُحِسبت هذه اإلحصائيات بالرجوع إلى المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام ٢٠٠6، واألرقام بقيمة الجنيه 

المصري في ٢٠٠5.

االجتماعية  الحالة  مجموعة  حسب  الزواج  في  )الذكور(  العرسان  إسهام  متوسط   4 رقم  الجدول 

واالقتصادية حال الزواج سنة ١990 فما بعدها

الشريحة 
الربعية 
حسب 

األجر

حجم 
العيِّنة

متوسط 
إجمالي 
تكاليف 
الزواج 

)بالجنيهات(

المتوسط 
اإلجمالي 
للكسب 
الشهري 

لألب

متوسط نسبة 
إسهام أسرة 
العريس في 

إجمالي تكاليف 
الزواج

متوسط 
إسهام 
أسرة 

العريس

متوسط عدد شهور 
عمل والد العريس 

لإلسهام في 
إجمالي تكاليف 

الزواج

متوسط عدد 
شهور عمل 

العريس 
لإلسهام في 

إجمالي 
تكاليف الزواج

١486٢665٠١٩6٣7٩٩١75١٣7

٢5٣١٣٣47٢٣46٣٢١١١77٣5٢7

٣484٣8٩٢٩5٢٢٢4٩٣86١8٢8

44٣٣67555١65٩٢١١5٣٣6٩٢4

١،٩٣4٣٩8٠٠8٣٩٢٩١١٣68١4٢٩ اإلجمالي

المصدر: سينغرمان )2007(

مالحظة: ُحِسبت هذه اإلحصائيات بالرجوع إلى المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام ٢٠٠6، واألرقام بقيمة الجنيه 

المصري في ٢٠٠5.

تشير الورقة البحثية لسينغرمان وإبراهيم )٢٠٠١( إلى كل تبعات ارتفاع تكاليف الزواج في مصر. 

المختصين  به لدى  الزواج. وهذا األمر مرحب  ر  تأخُّ إلى  الزواج في مصر  ارتفاع تكاليف  فقد أدى 

بعلوم السكان وصناع السياسات ألنه يقلل الخصوبة. غير أن الزواج المتأخر كان له ثمن اجتماعي 

فادح مثل زيادة انتشار الزيجات العرفية١ والعزوبة والعنوسة والعالقات غير المشروعة. لذلك ظهرت 
عدة محاوالت إلقرار قوانين تنظم الزواج والطالق منذ مطلع القرن العشرين. وتبدأ دراسة سينغرمان 
المركزية  بالمادة  محكوم  للشباب  السياسي  االقتصاد  أن  كيف  وتوضح  مماثلة،  نقطة  من   )٢٠٠8(
التحديات.  هذه  تعقيدات  من  يزيد  ما  الزواج،  طريق  في  يخوضونها  التي  االجتماعية  والصراعات 
وتؤكد على ارتفاع تكاليف الزواج في مصر، وكيف يفضي إلى إفناء الشباب لزهرة شبابهم في سبيل 
كسب ما يكفي من األموال وجمعها، وهم في أثناء ذلك يبقون في كنف األبوين يعاملون »كُقصر« 
حتى بعد بلوغهم العشرين من العمر. على سبيل المثال، قد تمتد فترة الخطوبة أو الفترة الفاصلة 
بين توقيع عقد الزواج )كتب الكتاب( وإتمام الزواج لعدة شهور أو حتى سنوات. وكشفت بالرجوع 
إلى المسح المتكامل ألوضاع األسر في مصر )EIHS( لعام ١٩٩٩ أنَّ متوسط تكاليف الزواج كانت 
تبلغ ٢٠,١٩4 ج.م )5,٩57 دوالر(، ما يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار 4,5 
ضعف. وهذا الرقم يقل بصورة طفيفة في المناطق الريفية ليصل إلى ١7,٣7٣ ج.م، ويرتفع بصورة 
معتدلة في المناطق الحضرية ليصل إلى ٢4,٩6٩ ج.م. وكل هذه التكاليف المكبّلة للشباب نتج عنها 

أن لجأوا إلى أشكال اجتماعية أخرى كبدائل للزواج مثل الزيجات العرفية. 

تتناول دراسة سالم )٢٠١6( كاًل من الزواج المتأخر بين المصريين وسببه الرئيسي، الذي يرجع طبًقا 
الزوجين وأسرتيهما. وبالرجوع إلى  الزواج وأعبائه على كٍل من  ارتفاع تكاليف  المصريين إلى  لعامًة 
المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام ٢٠٠6، وجد أَن متوسط تكلفة زواج لمن تزوجوا في سنة 
١٩٩٠ كانت ٣٩ ألف جنيه مصري )حسب قيمة الجنيه المصري في سنة ٢٠٠6(، أو ما يعادل حوالي 
6 آالف دوالر أمريكي )الجدول رقم 5(. وهذا الرقم ال يشمل مقدم الصداق، نظرًا ألنَّه يُستخدم بصفة 
البيانات هي بيانات أساسية أيًضا  رئيسية في التجهيزات المنزلية، ثم يندرج ضمن المنقوالت، وتلك 
تمت تصفيتها من القيم الشاذة. يوضح الجدول رقم 5 وجود حاالت عدم مساواة واضحة في تكاليف 
الزواج بين المجموعات االجتماعية السكانية المختلفة. وتزداد هذه التكاليف بمقدار الضعفين بين 
األزواج من الحضر أكثر من الريف. وينفق األكثر فقرًا أموااًل أقل بمقدار الثلثين من األكثر ثراًء، كما 

ينفق من لم يسبق لهم االلتحاق بالتعليم ما مقداره ثلث ما ينفقه أصحاب التعليم العالي.

الجدول رقم 5 متوسط إجمالي تكاليف الزواج )باستثناء الصداق( بقيمة الجنيه المصري في 2006، 
حسب الخصائص االجتماعية السكانية بين الزوجات، وطبًقا لشهادات النساء الالتي تتراوح أعمارهن 
بين ١6 و49 وسبق لهن الزواج من ١990 فصاعًدا، المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لسنة 2006

إجمالي تكاليف الزواج 

٣٩,٠٠6الكل

محل اإلقامة

٣٢,667الريف

48,٠٩5الحضر

يتم الزواج العرفي على يد مأذون أو نحوه، بحضور شاهدين. غير أنّه ال يُسجل رسميًا، وغير ملزم للرجل من الناحية   ١
القانونية أو المالية.
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اإلقليم

55,٠8٠القاهرة الكبرى

47,677اإلسكندرية ومدن القناة

46,١75المناطق الحضرية في الوجه البحري

٣4,٢١١المناطق الحضرية في الوجه القبلي

٣٩,٩75المناطق الريفية في الوجه البحري

٢٣,5٩٣المناطق الريفية في الوجه القبلي

الحالة المادية

٢١,١47الطبقة الفقيرة

٣5,١88الطبقة الوسطى

58,٩٢5الطبقة الغنية

الحالة التعليمية

٢١,586لم يسبق االلتحاق

٣٠,١٣6تعليم أساسي فأدنى

4١,٠54تعليم ثانوي

5٩,556تعليم عاٍل

المصدر: سالم )20١6(.

مالحظة: ُحِسبت بالرجوع إلى المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لسنة ٢٠٠6

١.2 اإلطار القانوني والشرعي

وفًقا لقانون األحوال الشخصية والمدنية المصري، يعتبر الزواج المدني عقًدا قائًما على القبول بين 
طرفين. وفي الحاالت التي يتم فيها الزواج بموافقة الولي، يجب أال يقل سن العريس عن ١8 سنة، 
وأال يقل سن العروس عن ١6 سنة. وثمة حاالت أخرى يمكن أن يتم بها الزواج من دون ولي. وهي 
تلك التي ال يقل فيها السن عند الزواج عن ٢١ سنة للعريس والعروس كليهما. ويُشترط لصحة الزواج 
شهادة رجلين عدلين للتوقيع على العقد. ويستند القانون إلى الشريعة اإلسالمية. وهو بالتالي يبيح 
التعّدد، ويحرم زواج المحارم أو زواج المسلمة من غير المسلم. عالوًة على وجوب دفع مقدم صداق 
)مهر( من ِقبل العريس قبل الزواج. بينما يُستحق مؤخر الصداق المتبقي من المهر الحًقا حال الطالق 
أو الوفاة. ويشترط القانون المدني كذلك حصول العروس المصرية على إذن من أقرب الرجال إليها 

)الولي(، ما يعد تقييًدا لحريتها في الزواج ممن ترغب في الزواج منه.

تتناول دراسة أوبرمان )٢٠٠6( كيف تؤثر التعددية١، عندما يتطرق األمر إلى قوانين الزواج، في حالة 
والواليات  أفريقيا  قانونية مختلفة، وهي: مصر وجنوب  أنظمة  المرأة في ثالث دول مختلفة ذات 
المتحدة. في حالة مصر، تظهر التعددية القانونية في تواجد الشريعة إلى جانب القانون المدني 
الشريعة من عدة أوجه. فقانون األحوال الشخصية هو عمدة كل جوانب  إلى  الذي يستند بدوره 

التعددية القانونية هي تواجد أكثر من نظام قانوني داخل منظومة سكانية )بشرية( و/أو منطقة جغرافية.  ١

الزواج في مصر، محدًدا متطلبات إبرام عقد الزواج، ومعرّفًا حقوق وواجبات كٍل من الزوجة والزوج، 
ومبيًنا كل ما يخص الطالق والتعدد. وتؤكد الدراسة البحثية على أن القوانين الحالية في مصر تستند 
األمريكية، وتحمل  المتحدة  أفريقيا والواليات  والتقاليد مثلها في ذلك مثل جنوب  الموروثات  إلى 
بعض التمييز ضد المرأة، ما يؤدي إلى ظلم متعمد. وتشير إلى أنَّها مجحفة لحقوق المرأة صراحًة، 

وتنتقص من مجمل أوضاعها، واضعًة إياها في منزلة أدنى من الرجل.

وفًقا للشريعة اإلسالمية، يبيح قانون ١٩85 المصري تعّدد الزوجات للرجال بحد أقصى أربع زوجات، 
حالته  بذكر  الزوج  يلزم  وذلك  الجديد.  بزواجه  السابقة  زوجته/زوجاته  العريس  يخبر  أن  شريطة 
االجتماعية الحالية في وثيقة الزواج، ويحدد زوجاته ومحال إقامتهن ليقوم الموثّق بإخطارهن. من 
إخطارها  تاريخ  الطالق خالل سنة واحدة من  الحق في طلب  الزوجة  القانون  يمنح  أخرى،  ناحية 
بزواج زوجها من أخرى، حال وقوع ضرر مادي أو أخالقي عليها بسبب التعدد تستحيل معه العشرة. 
ويتجدد حقها في الطالق حال زواج زوجها بأخرى. غير أنه ليس من السهل إثبات الضرر المادي أو 

األخالقي في قاعات المحاكم.

تستعرض دراسة أمين وآخرين )٢٠٠7( بعض اإلحصائيات حول تعدد الزوجات وتكرار الزواج في مصر 
سنة ٢٠٠4 )انظر الجدول رقم 6(. 5٩,١٪ من الرجال الذين سبق لهم الزواج )وطلقوا زوجاتهم أو 
ترملوا( في مصر عاودوا الزواج في هذه السنة. أما أولئك الذين عاودوا الزواج مع وجود زوجة واحدة 
في »عصمتهم«١ بالفعل، فكانوا يمثلون ٣٩,٣٪ )كان 6١٪ من هذه المجموعة دون سن العشرين(. 

فيما بلغ الُمعددون الذين كان لديهم أكثر من زوجة حوالي 6,١٪.

الزوجات  وعدد  العمرية  الفئة  بالفعل حسب  المتزوجين  للرجال  النسبي  التوزيع   6 رقم  الجدول 
الالتي في عصمتهم لسنة 2004

اإلجماليعدد الزوجات في العصمةالفئة العمرية

العددالنسبة المئوية٢ فأكثر١صفر*

٣8,٢6١٠,8١٠٠٢64أقل من ٢٠

٢٠-٣٠6٠,8٣8,4٠,8١٠٠6١٠7

4٣٠-٠55,54٣١,5١٠٠١٠٩٩١

5٠-4٠54,44٣,5٢,١١٠٠٩5٢٢

6٠-5٠6٢,4٣5,7١,8١٠٠5٩65

7٣,٢٢5,4١,4١٠٠4٢١٣فوق 6٠

-5٩,١٣٩,٣١,6١٠٠النسبة المئويةاإلجمالي

٣7٠7٢-٢١8٩٩١457٩584العدد

المصدر: أمين وآخرون )2007(
مالحظات: ١- نشرة إحصائيات الزواج والطالق للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. ٢- حذف المؤلفون الحاالت غير 

المبينة. ٣- *مطلقون وأرامل دون زوجات في عصمتهم عند كتابة عقد الزواج

تشير حيازة »العصمة« في الزواج اإلسالمي إلى االحتفاظ -في عقد الزواج- بحق التطليق. وعلى الرغم من أنَّ العادة   ١
جرت على احتفاظ الرجل بحق »العصمة« هذا لتطليق زوجته، يبيح القانون المصري احتفاظ المرأة بهذا الحق طالما 

وافق الطرفان العريس والعروس عليه عند توقيع عقد الزواج.
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الفصل الثاني: أنماط الزواج

١.2 األشكال القانونية في مقابل األشكال األخرى للزواج

يمكن أن يأخذ الزواج في مصر شكاًل رسميًا ومعتمًدا قانونًا أو أن يأخذ الشكل العرفي للزواج. يعتبر 
النوع األول هو المتعارف عليه، ويشتمل على عقد مدني معتمد لدى المحاكم، ويتم على أعين كال 
العائلتين. وتقر به مؤسسات الدولة؛ وبالتالي يكون من السهل البت فيه عند نشوء نزاعات. أما النوع 
الثاني فهو ليس معترفًا به رسميًا لدى سلطات الدولة. ويُشترط فيه حضور شاهدين وشخص ثالث 
لإلشراف على إبرام عقد الزواج، وعادًة ما يحدث سرًا دون معرفة العائلتين. ونظرًا ألنَّه ال يُسجل رسميًا، 
فهذا النوع من الحياة الزوجية يمكن أن يتسبب في العديد من المشكالت القانونية واالجتماعية عند 
نشوء أي نزاعات. ووفًقا لدراسة أباظة )٢٠٠١(، يمكن أن يكون هذا النوع من االرتباط حاًل لألرملة 
التي تريد معاودة الزواج ومواصلة قبض المعاش التأميني عن زوجها المتوفى. وهو دائم الوجود في 
المجتمع المصري، على الرغم من عدم توافر إحصائيات جدية لتوثيقه. غير أنَّه وفًقا لدراسة أباظة 
)٢٠٠١(، حدث أنَّه في إحدى نشرات األخبار المذاعة بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٠٠، صرحت أمينة الجندي 
المصرية بعضهم  الجامعات  بارتباط ١7.٢٪١ من طالب  التأمينات والشؤون االجتماعية آنذاك  وزير 

ببعض بالزواج العرفي.

ثمة نوع آخر من الزواج ال يوجد بكثرة في مصر، وهو المسيار. إنه »زواج مريح« ظهر في بادئ 
األمر في المملكة العربية السعودية، ثم انتقل منها إلى بلدان أخرى ومنها مصر. وهو نوع من الحياة 
الزوجية ال يشترط العيش تحت سقف واحد طوال الوقت، وال يكفل مسكن زوجية للزوجة؛ حيث 
يكتفي الزوج بزيارة زوجته التي عادًة ما تكون مستقلة ماديًا بما يمّكنها من التنازل عن حقوقها. ومن 
ناحية رأي الدين في هذا الزواج، ذكرت دراسة أباظة )٢٠٠١( اتجاهين: أحدهما للشيخ سيد مسعود٢، 
ويرى أن هذا النوع من الزواج ال يصح ألنَّه يعطل العديد من حقوق الزوجة، وثانيهما للشيخ نصر 
فريد واصل٣، ويرى أنه جائز بالنسبة لفئة من الرجال الذين لهم ظروف خاصة كاالغتراب في دول 

الخليج من أجل كسب العيش.

تفرّق دراسة أمين وآخرين )٢٠٠7( بين أربعة أنواع من الزواج هي: الزواج الجديد، والرجعة، والرجعة 
بعد انقضاء العدة، وزواج التصادق4. وتعرّف الدراسة النوع األول بأنَّه الزيجة األولى بين الزوجين 
حتى وإن كان أحدهما أو كالهما قد سبق له الزواج. كما يتضمن الرجعة حال زواج المرأة من رجل 
آخر ثم رجوعها لألول. وهذا النوع موجود في كل األديان بمصر. ويعرّف النوع الثاني بأنَّه رجعة بين 
الزوجين بعد طلقة بائنة رجعية )أولى أو ثانية(. وال يقتضي عقًدا ومهرًا جديًدا للزوجة، ويتم قبل 

يجب التحفظ في الرجوع لهذه اإلحصائية لعدم وجود سجل ألي عمليات مسح جدية تمت، وال حتى تفسير مقدم   ١
أفضى إلى ذلك االستنتاج.

شيخ أزهري سابق.  ٢
مفتي الديار المصرية في ذلك الوقت  ٣

زواج عرفي موثق  4

انتهاء فترة »العدة«١. وهذا النوع خاص بالمسلمين فقط. وتصف الدراسة النوع الثالث بأنه رجعة 
بين الزوجين بعد طلقة بائنة رجعية )أولى أو ثانية( انقضت بعدها فترة العدة ولم تتزوج المرأة 
المسلمين  على  قاصر  النوع  وهذا  المرأة.  بموافقة  جديدين  ومهرًا  عقًدا  ويقتضي  آخر.  رجل  من 
فقط. ويعرّف النوع األخير من الزواج بأنَّه زواج »عرفي« مسجل بين رجل وامرأة بغض النظر عن 
مدته وكفالة حقوق الزوجة القانونية. وهذا النوع موجود في كل األديان. وطبًقا لإلحصائيات الواردة 
الزيجات  العامة واإلحصاء، شكلت  للتعبئة  المركزي  الجهاز  المأخوذة من  أمين وآخرين  في دراسة 
الجديدة نسبة ٩7,4٪ من كل األنواع، تليها زيجات التصادق بنسبة ٢,٢٪. بينما شكل النوعان الثاني 

والثالث نسبتا ٠,٣٪ و٠,١٪ على التوالي.

أنه  الحالة االجتماعية في مصر. ولوحظ  العامة حول  البحثية ذاتها بعض اإلحصائيات  الورقة  تقدم 
في سنة ٢٠٠6، انخفاض نسبة من لم يسبق لهم الزواج والعاقدين٢ من الذكور بشكل طفيف في 
الحضر مقارنًة بالريف في مصر، بواقع 4٩٪ و5١٪ على التوالي. والعكس صحيح بالنسبة إلى اإلناث، 
بواقع 5٢٪ لم يسبق لهن الزواج أو ُعقد زواجهن في الحضر، مقابل 48٪ في الريف بمصر. أما أولئك 
بالحضر؛ حيث بلغت  الريف مقارنًة  الذكور واإلناث في  بالفعل، فترتفع نسبتا كٍل من  المتزوجون 
نسبة الرجال المطلقين في الحضر بمصر حوالي 6١٪ مقارنًة بنسبة ٣٩٪ في الريف. وفي الوقت ذاته، 

تعيش 48٪ من النساء المطلقات في الحضر، فيما تعيش 5٢٪ في الريف.

يُعرَّف  ما  وهو  مصر.  في  السياحي«  »بالزواج  يُعرف  ما  )٢٠١5( ظاهرة  عبدالجيد  دراسة  تتناول 
بأنَّه: »في عملية تجارية بحتة، يتم الزواج السياحي على هيئة صفقة مبرمة بين الرجل والمرأة«. 
عادًة ما تسعى المرأة إلى بعض االستقرار المادي، بينما يسعى الرجل إلى إشباع حاجاته الجنسية 
بصورة مشروعة. وبذلك يدخالن في »عقد زواج« مؤقت يقيِّد الرابطة الزوجية بالمتعة الجنسية 
المهر هو محور  اإلنسانية، ويكون  الزواج من كل قيمه  ينسلخ  الشكل  إنجاب ذرية. وبهذا  دون 
المقايضة في هذه المعاملة التجارية البحتة. وتُسدد مبالغ هائلة للفتيات العذراوات، ما يجعلهن 
سلعة عالية الثمن فحسب. ويشير الكاتب إلى أن هذه اآلفة االجتماعية اتخذت صوًرا أسوأ في 
مصر. فسعيًا وراء المهر األعلى، »تُباع« الفتيات، ما أدى إلى رفع نسبة زواج القاصرات إلى ٢٩٪ 
الظاهرة  هذه  عبدالجيد  من  المقدمة  الدراسة  وتذم   .٢٠٠٩ في  السنوية  الزيجات  إجمالي  من 
عقد  أي  توثيق  وتجريم  الطفل  قوانين حماية  تعديل  من  الرغم  على  أنه  وأوضحت  االجتماعية، 
زواج لقاصر لم تبلغ الثامنة عشرة، يظل الزواج السياحي بالقاصرات في تزايد، وبخاصة بعد الثورة. 
وطبًقا لما أُشير إليه، يوثق تقرير االتجار بالبشر لعام ٢٠١٣ الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية 
سفر العديد من األثرياء العرب إلى مصر لشراء مثل هذه »الزيجة المؤقتة« أو »الزيجة المصيفية« 
بفتيات مصريات قاصرات. كما يشير التقرير ذاته إلى أن هذا النوع من الزواج يتم بتأييد من ِقبل 
والدي الفتاة وتدُخل نوعية من سماسرة الزواج، ما يعرّض هذه الفتيات القاصرات، الالتي يتزوجن 

بشكل مؤقت، لالستغالل الجنسي.

»العدة« الفترة التي ال يجوز للمرأة المطلقة خاللها الزواج من رجل آخر وتبلغ ثالثة أشهر. وإذا كانت المرأة المطلقة   ١
حاماًل، تنتهي العدة بمجرد أن تضع حملها.

.زواج بعقد شرعي دون دخول.  ٢
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2.2 زواج األقارب

يشيع في ربوع العالم العربي عامًة، وفي مصر خاصًة، زواج األقارب بما في ذلك أبناء العمومة أو 
األخوال المباشرين على الرغم مما يحمله من مخاطر صحية وراثية على الذرية. فبينما يتم بعضها 
بترتيب مسبق من األهل، كذلك يتم بعضها اآلخر برغبة الزوجين ذاتهما. توضح دراسة سالم )٢٠٠5( 
زواج األقارب بعدة أسس منطقية مثل »تجنب دخول دماء غريبة على نسب العائلة وحماية مصالح 
لسوق  التتبعي  المسح  إلى  وبالرجوع   ».)Tabutin et al, 2005; Sholkamy, 2008b( الزوجة... 
الالتي  بين ١8 و٣٩،  أعمارهن  تتراوح  النساء ممن  أنَّ ١7٪ من  تبيَّن  لعام ٢٠٠6،  العمل في مصر 
المباشرين.  أو أخوالهن  أبناء عمومتهن  السابقة للمسح، تزوجن من  تزوجن خالل الخمس سنوات 
تراجعت هذه  لعام ٢٠١٢،  في مصر  العمل  لسوق  التتبعي  المسح  إلى  بالرجوع  عام ٢٠١٢،  وفي 
النسبة بصورة طفيفة حتى بلغت ١5٪. كما كشفت الدراسة عن أنَّ حاالت الزواج بأبناء العمومة أو 
األخوال المباشرين كانت أكثر شيوًعا بين النساء األقل حظًا من الميزات االجتماعية، والالتي يعشن 

في الريف، واألقل حظًا من الناحية التعليمية )الجدول رقم 7(.

الجدول رقم 7 نسبة المتزوجات من ابن العم أو الخال المباشر، حسب الخصائص االجتماعية السكانية بين 

النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين ١8 و39 )وسبق لهن الزواج خالل السنوات الخمس السابقة(، 2006 

إلى 20١2

نسبة المتزوجات من ابن  
العم أو الخال المباشر في 

٢٠٠6

نسبة المتزوجات من ابن 
العم أو الخال المباشر في 

٢٠١٢

١6,٩١4,6الكل

محل اإلقامة

٢٠,6١7,٩الريف

١١,7٩,6الحضر

اإلقليم

١١,5٩,٣القاهرة الكبرى

١٠,١7,١اإلسكندرية ومدن القناة

١٠,١7,١المناطق الحضرية في الوجه البحري

١6,١١6,5المناطق الحضرية في الوجه القبلي

١7,5١4,6المناطق الريفية في الوجه البحري

٢4,7٢٢,4المناطق الريفية في الوجه القبلي

الحالة التعليمية

١٩,٢١8,١أقل من تعليم ابتدائي

١7,4٢٢,٩تعليم ابتدائي

٢٢,7٢٠,7تعليم إعدادي

١8,7١5,١تعليم ثانوي

١٠,١7,7تعليم عاٍل

٣،٠76 ١،٩١6إجمالي )المالحظات(

المصدر: سالم )20١5(.

مالحظة: تم حساب هذه اإلحصائيات بالرجوع إلى المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعامي ٢٠٠6 و٢٠١٢.

كشفت دراسة عثمان وجرجس )٢٠٠٩( عن انتشار زيجات األقارب على نحو موسع في ربوع مصر. 
فوفًقا لتقرير الدراسة االستقصائية السكانية والصحية لعام ٢٠٠5، وكما هو مبين في الجدول رقم 8، 
بلغت نسبة من سبق لهن الزواج من أبناء العمومة واألخوال المباشرين أو غير المباشرين ٢4,8٪. 
وفي الوقت ذاته، بلغت نسبة من تزوجن من أقارب آخرين 7,4٪. وياُلحظ أن زيجات األقارب أكثر 
حدوثًا في المناطق الريفية مقارنًة بالمناطق الحضرية. وهذه الظاهرة قد تكون لها تبعات مؤثرة نظرًا 

ألنَّ زيجات األقارب تؤثر بشكل بارز في صحة المواليد.

الجدول رقم 8 نسبة النساء الالتي سبق لهن الزواج حسب محل اإلقامة والصلة بالزوج

محل اإلقامة 

اإلجماليالريفالحضر 

   الصلة بالزوج

766٢67,8بال صلة قرابة

١٩٢8,٩٢4,8ابن العم أو الخال المباشر

5٩,١7,4قريب آخر

١٠٠١٠٠١٠٠اإلجمالي

المصدر: عثمان وجرجس )2009(.

مالحظة: البيانات مأخوذة من تقرير الدراسة االستقصائية السكانية والصحية لعام ٢٠٠5.

وفًقا لدراسة شولكامي )٢٠٠8(، شكلت الزيجات التي تمت بين األقارب خالل فترة التسعينات نصف 
الزيجات التي تمت في مصر تقريبًا. وحتى سنة ١٩٩١، كانت أكثر من ٣٠٪ من الزيجات المصرية 
تتم بين أبناء العمومة واألخوال المباشرين. وفي سنة ١٩٩5، كانت ٢4٪ من الزيجات تتم بين أبناء 
العمومة أو األخوال المباشرين، و١5,٢٪ منها كانت بين أقارب آخرين. ركزت الدراسة على العوامل 
القرى  المأخوذة من إحدى  البيانات  باستخدام  التسعينات  فترة  الشباب خالل  المؤثرة في زيجات 
الصغيرة في محافظة أسيوط١، بصعيد مصر. وكان من ضمن األسس المنطقية لزيجات األقارب التي 
يذكرها الرجال، دمج الممتلكات والحفاظ على نسب العائلة.٢ وأرجعت دراسة شولكامي أصل زواج 
األقارب للنمط الحياتي للقرويين الذي يميل لالستقرار. فالقرويون يحرثون األرض والزرع ويكسبون 
لقمة العيش من وراء ذلك. ويتوسعون في أراضيهم وممتلكاتهم بما يمّكنهم من تكوين مجموعة من 

أسيوط هي إحدى محافظات مصر، ينحدر سكانها من أصول أعرابية.  ١
بحماية أبناء عمومتهم أو أخوالهم، يعتقد الرجال أنهم يحافظون على نسب العائلة.  ٢
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أبناء العمومة واألخوال الذين يستطيع أبناؤهم الزواج منهم. كما تشير الدراسة إلى الفخر بالنسب 
الذي يتأتى من إظهار القدرة على التزاوج بعضهم من بعض. وبعد تحليل نظرة المرأة للزيجات من 
خارج العائلة، تفسر الدراسة البحثية زيجات األقارب بغض النظر عن اندماج الثروات أو تمكين المرأة 
أو التنافس على النفوذ، وأرجعتها لكونها وسيلة لألمن الشخصي وخلق بيئة توفر الحماية. فالزواج من 

أحد األقارب يعني معرفة أصل وفصل العريس أو العروس وحسبه ونسبه. 

الفصل الثالث: العمر والتعليم والزواج

ر الزواج ١.3 سن الزواج ودور التعليم في تأخُّ

عند دراسة منظومة الزواج، من المهم جمع معلومات عن السن عند الزواج األول واالتجاه السائد 
في ذلك والعوامل المؤثرة فيه. فمن شأن هذا التحليل أن يمنحنا فهًما أفضل للظاهرة االجتماعية 
الزيادة  معدل  تأثّر  المثال،  سبيل  فعلى  األُسرة.  وتكوين  الزواج  اسم  عليها  يُطلق  التي  والسكانية 

ر سن الزواج.  السكانية بانخفاض معدالت المواليد نتيجة تأخُّ

تركز دراسة حسن )١٩٩4( تفاوت السن عند الزواج األول بين السيدات المصريات المتزوجات 
 ،)ECPS, 84( ١٩84 بالرجوع إلى الدراسة االستقصائية النتشار وسائل منع الحمل في مصر لعام
أن هذه  من  وبالرغم  السن.  هذا  على  تؤثر  التي  واالقتصادية  االجتماعية  المتغيرات  تحدد  كما 
الدراسة ليست حديثة، فإنها تتيح لنا فهم اتجاهات السن عند الزواج األول بصورة أفضل، وكيفية 
تغيرها منذ عام ١٩84. على سبيل المثال، عند مالحظة االتجاه العام للسن عند الزواج األول حسب 
محل اإلقامة )الجدول رقم ٩(، نجد أن هناك فروقًا واضحة بين المرأة الريفية والمرأة الحضرية. 
الريفية يتزوجن في سن مبكرة مقارنًة بنظيراتهن في  المناطق  الالتي يعشن في  النساء  فهؤالء 
نرصد  أن  يمكن  ذلك،  مع  السنوات.  مرور  مع  كثيرًا  االتجاه  هذا  يتغير  ولم  الحضرية.  المناطق 
 ،٩ جدول  إلى  استناًدا  الوقت.  بمرور  األول  الزواج  عند  السن  لمتوسط  واضًحا  متزايًدا  اتجاًها 
اعتادت الفتيات أن تتزوجن مع بلوغ السادسة عشرة )١5,5 سنة في المناطق الريفية( في الفترة 
من منتصف الخمسينات حتى نهاية الستينات. وعند سؤال الكثير من السيدات المشاركات في 
الدراسة عن السن المثالية لزواج بناتهن )الجدول رقم ١٠(، فما زلن يعتقدن أن الفتيات يجب 
أن يتزوجن في بداية مرحلة المراهقة. فعلى سبيل المثال، تعتقد نسبة ١8,4٪ منهن أن السن 
المثالية للزواج هو ما دون السادسة عشرة. وتزداد هذه النسبة في المناطق الريفية لتصل إلى 
8٢,١٪. وبالنسبة إلى العوامل المحددة للسن عند الزواج األول، تكشف الدراسة أن تعليم الزوج 
الزواج  إلى  يميلون  تعليًما  األكثر  األشخاص  أن  بمعنى  ذلك.  في  كبير  إيجابي  تأثير  له  والزوجة 
في سن متأخرة مع وجود فجوة عمرية أقل. كما توّصلت إلى أن الخبرة العملية للمرأة لها تأثير 

إيجابي طفيف على السن.

الجدول رقم 9 متوسط السن عند الزواج األول بين النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 35 و49 وسبق لهن 

الزواج حسب السن ومحل اإلقامة حالًيا، مصر، ١984

 اإلجماليالريفالحضرمحل اإلقامة

السن الحالي

٢-٢٩5١8,7١6,8١7,6

٣4-٣٠١8,٣١6,٣١7,٢

٣-٣٩5١7,6١6,١١6,7

44-4٠١7,٣١5,8١6,5
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4٩-45١6,7١5,6١6,١

١7,8١6,٢١6,٩اإلجمالي

المصدر: حسن )١994(.

مالحظة: ُحسبت هذه اإلحصائيات بالرجوع إلى جداول خاصة مستندة إلى الدراسة االستقصائية النتشار وسائل منع الحمل 

)لعام 84(.

الجدول رقم ١0 التوزيع النسبي للنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 35 و49 وسبق لهن الزواج حسب 

السن المثالية عند الزواج األول ومحل اإلقامة، مصر، ١984

اإلجماليالريفالحضرمحل اإلقامة

السن المثالي للزواج األول

١7,٩8٢,١١8,4أكبر من ١6

١-١٩6٢٩,١7٠,٩٣٢,٣

٢4-٢٠6١,١٣8,٩٣١7,5

٣58٠,8١٩,٢١٢,8 فأكثر

المصدر: حسن )١994(.

مالحظة: ُحسبت هذه اإلحصائيات بالرجوع إلى جداول خاصة مستندة إلى الدراسة االستقصائية النتشار وسائل منع الحمل 

)لعام 84(.

السابقة فيما  المؤلفات االجتماعية والعلمية  تقدم دراسة مينش وآخرين )٢٠٠5( نظرة عامة على 

يتعلق بدراسة توقيت الزواج. ثم يستقصى الباحثون اتجاه السن عند الزواج األول في الدول النامية 

بالرجوع إلى البيانات الحديثة لشعبة السكان التابعة لألمم المتحدة من 7٣ دولة وبمساعدة البيانات 

وتشرح  دولة.  وخمسين  باثنتين  الخاصة  والصحية  السكانية  االستقصائية  للدراسات  االسترجاعية 

الدراسة أنه نظرًا للزيادة الهائلة في تكاليف الزواج بمصر على مدار الثالثين عاًما الماضية، ارتفعت 

نسبة األزواج الذين يعقدون كتب الكتاب، ممن يسجلون عقد الزواج ولكنهم ال يتشاركون المسكن 

يرجع  الُعرس  ر  تأخُّ في  السبب  أن  ويرجحون  إلى ١٩٩6.  الفترة من ١٩86  في  كبيرًا  ارتفاًعا  نفسه 

إلى زيادة تكاليف الزواج. وفي المقابل، رصد الباحثون عدم وجود تغيرات كبيرة في معدل الزواج 

السنوي خالل نفس الفترة.

كما ورد في دراسة أمين وآخرين )٢٠٠7( أنه ثمة دراسة أجرتها سحر الطويلة )٢٠٠4( حول السن عند 

الزواج األول في مصر إلى أنه بالرغم من وجود دليل على انخفاض معدالت الزواج المبكر والوالدة 

المزيد من الجهود للحد من المستويات اإلجمالية لإلنجاب.  المبكرة في مصر، من الضروري بذل 

ويجب أن تشمل هذه المساعي تحقيق مستوى من المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بقانون 

الزواج من خالل تأخير السن القانونية لزواج الفتيات حتى نهاية مرحلة المراهقة؛ أي ما بعد الثامنة 

عشرة أو التاسعة عشرة. كما وجدت الدراسة نفسها أنَّ هناك اتجاًها تصاعديًا ضعيًفا في سن الزواج 

القانونية  الفتيات دون السادسة عشرة، وهي السن  الفتيات وانخفاًضا حاد في معدالت زواج  بين 

الخامسة  بين  أعمارهن  تتراوح  الالتي  المتزوجات  الفتيات غير  كبير في نسبة  انخفاض  للزواج مع 

عشرة والتاسعة عشرة )الجدول رقم ١١(.

الجدول رقم ١١ متوسط سن الزواج خالل الفترة من 2000 إلى 2004

السنة
متوسط سن الزواج

اإلناثالذكور

٢٠٠٠٢٩,٣٣5,6

٢٠٠١٣٠,١٢6,٢

٢٠٠٢٢٩,7٣5,٣

٢٠٠٣٣٠,٠٢٣,8

٢٠٠4٢٩,5٢٣,٣

المصدر: دراسة أمين وآخرين )2007(
مالحظات: نشرة إحصائيات الزواج والطالق لعام ٢٠٠4 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

)الجدول رقم ١١(.  األسرة في مصر  الزواج وتكوين  اتجاهات  أمين وآخرين )٢٠٠7(  توضح دراسة 
ووجدوا أنَّ هناك تأرجًحا في متوسط سن الزواج بين ٢٩ و٣٠ عاًما للرجال خالل الفترة من ٢٠٠٠ إلى 
٢٠٠4، وبين ٢٣ و٢6 عاًما للفتيات خالل نفس الفترة. وذكرت الدراسة أيًضا اتجاهات متوسط عمر 
الفتيات عند الزواج األول في الفترة من عام ١٩88 إلى ٢٠٠٣. وزادت هذه اإلحصائية من ١8.5 عاًما 
إلى ٢٠ خالل هذه الفترة، مع حدوث ارتفاع من ٢٠,4 إلى ٢١,8 في المناطق الحضرية، ومن ١7 إلى 

١8,6 في المناطق الريفية بمصر.

استندت دراسة سالم )٢٠١5( إلى الجوالت األربعة للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ألعوام ١٩٩8 
و٢٠٠6 و٢٠١٢ لدراسة مسار منظومة الزواج في مصر خالل الفترة من ١٩٩8 إلى ٢٠١٢. وبحثت أنماط 
الزواج على مدار هذه الفترة وبين المجموعات االجتماعية والسكانية المختلفة. وكما هو موّضح في 
جدول ١٢، استنتجت دراسة سالم )٢٠١5( أن فترة الخطوبة تستمر لحوالي ١5 شهرًا في سنة ٢٠٠6 و١4 
شهرًا في سنة ٢٠١٢، وذلك بالنسبة للسيدات المتزوجات قبل 5 أعوام من إجراء هذا المسح. وتطول 
المحددة  الزيجات  الدراسي للعروس. وبالرغم من شيوع  التحصيل  ارتفاع مستوى  الخطوبة مع  فترة 
سلًفا من األهل في المجتمع المصري، تم استحداث حاالت خطوبة مفاجئة. وتلجأ العائالت في هذه 

الحاالت إلى فترات الخطوبة الطويلة للتأكد من تكافؤ الزوج المحتمل )سينغرمان، ٢٠٠8(.

الجدول رقم ١2 نسبة شهور الخطوبة، حسب الخصائص االجتماعية السكانية بين النساء الالتي تتراوح 

أعمارهن بين ١8 و39 وسبق لهن الزواج خالل الخمس سنوات السابقة، 2006 إلى 20١2

في   باألشهر  الخطوبة  فترة 
عام ٢٠٠6

في  باألشهر  الخطوبة  فترة 
عام ٢٠١٢

١4,٩١4,٠الكل

محل اإلقامة

١٣,6١٣,6الريف

١6,7١4,4الحضر

اإلقليم

١6,4١4,8القاهرة الكبرى
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٢١,٢١7,5اإلسكندرية ومدن القناة

١6١٣,٩المناطق الحضرية في الوجه البحري

١٣,٢١١,4المناطق الحضرية في الوجه القبلي

١4,٩١5,٣المناطق الريفية في الوجه البحري

١١,٩١١,4المناطق الريفية في الوجه القبلي

الحالة التعليمية

١٢,١١١,4أقل من تعليم ابتدائي

١5,7١٢,4تعليم ابتدائي

١6١٣,٩تعليم إعدادي

١6,١١5,١تعليم ثانوي

١5,٠١4,١تعليم عاٍل

١٩١6٣٠75حجم العيِّنة

المصدر: سالم )20١5(
مالحظة: ُحسبت هذه اإلحصائيات بالرجوع إلى المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعامي ٢٠٠6 و٢٠١٢.

أشارت دراسة سالم )٢٠١5( إلى حقيقة أنَّ الزواج هو ُعرف سائد بين جميع فئات المصريين، وهو ما 
اكتشفته دراسة رشاد وآخرين )٢٠٠5(. فوفًقا لدراسة سالم، وصلت النسبة التقريبية للمصريين الذين 

تخطوا سن 5٠ عاًما فما فوق ولم يسبق لهم الزواج في عيِّنة الدراسة ما بين صفر و٣٪١.

الجدول رقم ١3 نسبة النساء والرجال بكل حالة اجتماعية حالية حسب الفئة العمرية الخمسية للزواج

الرجالالنساء 

لم يسبق لهم  

الزواج

لم يسبق األراملالمطلقونالمتزوجون

لهم الزواج

األراملالمطلقونالمتزوجون

       فئات عمرية بفارق 5 أعوام

١-١٩585,8١4,٢٠٠٩٩,5٠,5٠٠

٢4-٢٠٣8,٢6٠,4١,٢٠,٢86,5١٣,٢٠,٣٠,١

٢-٢٩5١4,١84,١١,٢٠,64554,٢٠,8٠

٣4-٣٠7,488,١٣,6١١5,88٣,١١٠

٣-٣٩54,8٩٠,٢٢,٢٢,75,4٩٣,١١,٣٠,٢

44-4٠4,586,8٢,٩5,٩٣,٢٩6,٢٠,5٠,١

4٩-45٣,48٠,6٣,4١٢,6٢,5٩6,١١,١٠,٣

54-5٠١,77٣,8٢,7٢١,8١,6٩6,٢١,5٠,8

5٩-55٢,46٣,7٣٣٠,٩١,7٩4١,5٢,8

64-6٠٢,75٠,5٢,644,٢٠,5٩٣,٢١,74,6

تتراوح النسبة المئوية بين صفر و٣٪ في عينات الدراسة االستقصائية لألعوام ١٩٩8 و٢٠٠6 و٢٠١٢.  ١

٢١,868,7٢7,5٣6,76٢٠,8٠,5اإلجمالي

٣،٣٢٩١٠،٩55٣٠8٢،٠٣45،4٠4١٠،٢5487٢46حجم العيِّنة

المصدر: سالم )20١5(.
مالحظة: ُحسبت بالرجوع إلى المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لسنة ٢٠١٢.

في  المصريين  تقّدم  مع  تقل  مطلًقا  الزواج  عدم  احتمالية  أنَّ  أيًضا   )٢٠٠5( سالم  دراسة  أوضحت 
العمر. ولكن هذا االتجاه يكون أسرع مع حاالت النساء من الرجال. كما وجدت أن احتمال أن يصبح 
إنهاء  األكثر شيوًعا وراء  السبب  أن  العمر، موضحًة  التقدم في  يزداد مع  أرماًل/أرملة  الزوج/الزوجة 

العالقة الزوجية في مصر هو وفاة الزوج )انظر الجدول رقم ١٣(.

وفًقا لدراسة سالم )٢٠١5(، ُحسبت نسبة النساء والرجال المتزوجين )على الترتيب( حسب الفئات 
العمرية باستخدام الجوالت الثالثة للمسح التتبعي لسوق العمل، وُوجد أن هناك اتجاًها مماثاًل شائًعا 
بين السيدات الالتي أجريت مقابالت معهن. فظلت النسبة المئوية للسيدات الالتي تزوجن في سن 
الثالثين ثابتة، بينما شهدت الزيجات في سن ٢5 عاًما زيادة طفيفة، أما حاالت الزواج في سن ١8 
عاًما فانخفضت انخفاًضا حاًدا. وعليه، فإن السن عند الزواج األول قد تراجع، كما تركزت حاالت الزواج 
األول بين الفتيات في الفئة العمرية بين ٢٠ و٣٠ عاًما. وبالنسبة للرجال، فإن حاالت الزواج دون سن 
١8 عاًما نادرة الحدوث. بناًء على بيانات عام ١٩٩8، زادت حاالت زواج الرجال في المناطق الريفية 
التي أجريت مع  المقابالت  المناطق الحضرية. وتكشف  المقيمين في  الثالثين عن هؤالء  في سن 

الرجال في عام ٢٠١٢ أنَّ هناك اتجاًها عكسيًا في حاالت تأخير الزواج بين الرجال.

الشكل رقم ١ متوسط السن عند الزواج األول للمصريين، السنوات ١980-20١4

٣٠
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السن عند الزواج األول، اإلناث السن عند الزواج األول، ذكور

كالم الصورة: السن عند الزواج األول، اإلناث/السن عند الزواج الثاني، الذكور
المصدر: البنك الدولي، اإلحصائيات النوعية للجنسين: األمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان. 

بيانات الزواج في العالم. تم الحصول عليها في ٢6 /٩ /٢٠١7
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يعد السن عند الزواج األول مهًما للغاية، من ناحية أنه يمثّل نقطة بداية مرحلة بلوغ سن الرشد في 
مصر ويقدم لمحة عن الخصوبة المحتملة )سالم، ٢٠٠5(. ووفًقا للبنك الدولي، تتزوج المرأة للمرة 
األولى في سن أصغر بكثير من الرجل على، وذلك خالل ما يزيد عن ٣٠ عاًما مضت. وبالرجوع إلى 
الشكل رقم ١، الحظنا عدم وجود اتجاه واضح فيما يتعلق بمتوسط السن عند الزواج األول للمرأة 
والرجل في مصر. ومع ذلك، يشير الشكل إلى تراوح متوسط السن على مدار ٣7 عاًما مضت بين 

٢٣,6 و٢8,٣ عاًما للرجل و٢٠,8 و٢٣ عاًما للمرأة.

كما يوضح الشكل رقم ١ والجدول رقم ١٣، يتزوج الرجال في سن متأخرة جًدا عن النساء. وتكشف دراسة 
أنَّه في عام ١٩٩8، تزوجت نسبة ٣١٪ من الفتيات في سن ١8، ونسبة 8٠٪ في سن ٢5، و٩٢٪  سالم 
في سن ٣٠. وفي عام ٢٠٠6، طرأ انخفاض بسيط على هذه النسب )لتصل إلى ٢4٪ و76٪ و٩١٪ على 
الترتيب(. وفي عام ٢٠١٢، تزوجت نسبة ٢١٪ من الفتيات في سن ١8، و78٪ في سن ٣5، و٩٣٪ في سن 
٣٠. وأرجعت الدراسة هذا االستنتاج إلى استمرار توثيق حاالت زواج بين المراهقين. عالوة على ذلك، 
اكتشفت أنَّه على مر الزمن، تتزوج المرأة في المناطق الريفية في سن مبكرة عن نظيرتها في الحضر. أما 
بالنسبة للرجال، فكشفت الدراسة أنه في عام ١٩٩8، تزوجت نسبة ١٪ فقط في سن ١8، و٣١٪ في سن 
٣5، و68٪ في سن ٣٠. وفي عام ٢٠٠6، طرأ انخفاض على هذه النسب )لتصل إلى ١٪ و٢8٪ و66٪ على 
الترتيب(. بعد مرور ست سنوات، تزوجت نسبة ٢٪ من الرجال في سن ١8، و٣١٪ في سن ٣5، و7١٪ في 

سن ٣٠، مما يشير إلى تحول طفيف إلى الزواج المبكر في الفترة من ٢٠٠6 إلى ٢٠١٢ ١.

عند تقسيم عيهثنة من سبق لهن الزواج حسب الفئة العمرية، توصلت الدراسة إلى أنَّ نسبة السيدات 
الالتي تزوجن في سن ١8 عاًما قد انخفضت انخفاًضا كبيرًا في الفترة من ١٩٩8 إلى ٢٠٠6، وتقع 
النسبة األكبر من حاالت الزواج األول للفتيات بين سن ٢٠ و٣٠. مع ذلك، بدا أن هناك رجوًعا إلى 
ظاهرة الزواج المبكر بين الفتيات الصغار. وعند التقصي عن نفس اإلحصائية بين الرجال، كشفت 

الدراسة عن أن الزواج قبل سن ١8 عاًما أصبح نادر الحدوث مع مرور السنوات.٢ 

تركّز دراسة سالم )٢٠١6( على الزواج المتأخر والعزوف عن الزواج في مصر من خالل دراسة المسح 
التتبعي لسوق العمل لسنة ٢٠٠6 لتحديد ما إذا كانت البيانات تؤكد مبررات أزمة الزواج التي أعلنت 
ر الزواج في مصر، والذي  عنها وسائل اإلعالم وصانعو السياسات. كما تبحث السبب الرئيسي وراء تأخُّ
يتمثل في تكاليف الزواج المرتفعة. وتؤكد أن سلوك المصريين تجاه الزواج قد تغير بصورة كبيرة مع 
مرور الوقت، حيث يلجأ الرجل والمرأة إلى تأسيس حياتهم الزوجية في مرحلة متأخرة من حياتهم. 
ويبدو هذا االتجاه أكثر وضوًحا في المناطق الحضرية، وال سيما فيما بين أصحاب الدخول المادية 
المختلفة. وعندما تطرَّقت الدراسة إلى مشكلة عدم الزواج، فقد ذكرت أنَّ »األزمة« ما هي إال خرافة، 

إذ لم تجد أي دليل يؤكد أنَّ نزعة العزوف عن الزواج قد ازدادت بمرور الوقت.

فعند بحث متوسط السن عند الزواج األول، وجدت أنَّ المرأة المصرية تتزوج في سن الثانية والعشرين، 
بينما يتزوج الرجل في سن السابعة والعشرين )الجدول رقم ١4(. مع وصول متوسط سنوات التعليم 
بين المشاركين في الدراسة إلى إحدى عشرة/سنة وست سنوات للرجال/النساء على الترتيب، تحدث 
فجوة زمنية تصل إلى عشر سنوات بين إتمام الدراسة والزواج بالنسبة للجنسين. وهناك عالقة طردية 

كُشف عن هذا االتجاه أيًضا في دراسة كل من أسعد وبنزل وجادالله )٢٠١٠(، ودراسة أسعد وكرافت )٢٠١4(.  ١
أشارت سينغرمان دراسة )٢٠٠7( إلى ذلك أيًضا.  ٢

ر الزواج األول. وكما  بين مستوى التعليم وسن الزواج، فكلما كانت المرأة أو الرجل أكثر تعليًما، تأخُّ
هو متوقع، فإن سكان المناطق الحضرية يميلون إلى الزواج في مرحلة متأخرة. كما كشفت الدراسة 

ر زواجهما األول مقارنة بالطبقات الفقيرة عن أنه كلما زاد ثراء المرأة أو الرجل، تأخُّ

ر الزواج بين الرجال  كما ذكرت أنه في السياق العالمي ووفًقا إلحصائيات األمم المتحدة، ال يشّكل تأخُّ
والنساء في مصر حالة شاذة. فعلى مستوى الدول ذات مستويات الدخل المماثلة، يبلغ متوسط السن 
العالمي عند الزواج األول بين الثالثة والعشرين للنساء والسابعة والعشرين للرجال. ومقارنًة بالعالم 
العربي، فإنَّ المرأة في مصر تتزوج في سن مبكرة عن معظم الدول األخرى، وفي السن نفسه تقريبًا 
عند المقارنة مع بعض الدول، وال سيما العراق وفلسطين والمملكة العربية السعودية. ولكن ال يتغير 

متوسط سن الرجال عند الزواج األول بين هذه الدول.

الجدول رقم ١4 متوسط سن المرأة والرجل عند الزواج األول حسب الخصائص االجتماعية السكانية، 
المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لسنة 2006

متوسط السن عند الزواج األول 

الرجالالنساء 

٢١,5٢6,٩الكل

محل اإلقامة

٢٠,6٣5,٩الريف

٢٣,١٢8,٢الحضر

اإلقليم

٢٣,6٢8,١القاهرة الكبرى

٢٣,4٢8,5اإلسكندرية ومدن القناة

٢٢,5٢7,8المناطق الحضرية في الوجه البحري

٢١,٩٢8,7المناطق الحضرية في الوجه القبلي

٢١,٢٢6,٢المناطق الريفية في الوجه البحري

١٩,7٣5,4المناطق الريفية في الوجه القبلي

الحالة المادية

٢٠,٩٢6,١الطبقة الفقيرة

٢٠,8٢6,6الطبقة الوسطى

٢٢,٩٢7,8الطبقة الغنية

الحالة التعليمية

١٩,١٢٣,٩لم يسبق االلتحاق

٢٠,٣٣5,8تعليم أساسي فأدنى

٢١,8٢7تعليم ثانوي

٢٣,7٢8تعليم عاٍل

المصدر: سالم )20١6(.
مالحظة: ُحِسبت بالرجوع إلى المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لسنة ٢٠٠6
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عندما اضطلعت دراسة سالم )٢٠١6( بتحليل هذا االتجاه، كشفت أنَّ أكثر من 6٠٪ من السيدات 
الالتي ُولدن في الفترة من ١٩٢5 إلى ١٩٢٩ قد تزوجن في سن الثامنة عشرة. وانخفضت هذه النسبة 
بمرور الوقت بين الجيل التالي. وقد زادت بنسبة ١٠٪ تقريبًا بين مواليد الفترة من ١٩75 إلى ١٩7٩. 
زواج  أنَّ  سالم  وأوضحت  الفقيرة.  والعائالت  الريف  سكان  بين  أكبر  بشكل  الظاهرة  هذه  وتنتشر 
المراهقين يقتصر على الفتيات فقط، ألنَّه من المستبعد أن يؤسس الرجل المصري حياة زوجية قبل 
بلوغ سن العشرين. وعند مقارنة اتجاه السن عند الزواج األول بين الرجل والمرأة، أشارت اإلحصائيات 
أنَّ النضوج إلى هذه السن أكبر بين الفتيات المصريات من الرجال. كما الحظت رجوًعا طفيًفا إلى 
الزواج المبكر بين الفئة العمرية األصغر، إذ تقع معظم هذه الحاالت بين الرجال الذين يعيشون في 

المناطق الريفية وينتمون إلى عائالت من الطبقة المتوسطة.

نادرة  الظاهرة  أنَّ هذه   )٢٠١6( سالم  دراسة  أوضحت  الزواج،  العزوف عن  مسألة  إلى  النظر  عند 
الحدوث للغاية بين الجيل الحالي من المصريين. وبالنسبة للنساء من الفئة العمرية من ٣5 إلى ٣٩، 
فتبلغ نسبة غير المتزوجات منهن 5٪ فقط. وتنخفض هذه النسبة لتصل إلى ٣٪ تقريبًا في الفئة 
العمرية من 45 إلى 4٩ عاًما. بينما تبلغ نسبة الرجال غير المتزوجين من الفئة العمرية من 45 إلى 
4٩ عاًما ٣٪ فقط. وعند مقارنة هذه اإلحصائيات بالدول العربية األخرى، نجد أنَّ نسبة الفتيات غير 
المتزوجات في مصر تبلغ 5٪ كما في سلطنة ُعمان والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
المتحدة واليمن. بينما يقّدر متوسط نسبة الفتيات غير المتزوجات على مستوى العالم العربي بما 

يعادل ١٠٪.

تكشف دراسة سالم )٢٠١6( أنَّ معدالت عدم الزواج غير متباينة بالدرجة الكبيرة عند مقارنتها بين 
الجنسين والمجموعات االجتماعية السكانية المختلفة )الجدول رقم ١5(. لكن يبدو أنَّ نسبة احتمال 
ل  بقاء المرأة دون زواج في سن الخمسين تبلغ ٢,١٩٪ مقارنة بنسبة ١,47٪ بين الرجال. ولم يُتوصَّ

إلى أنماط واضحة لهذه الحاالت من حيث السمات االجتماعية السكانية.

الجدول رقم ١5 نسبة النساء والرجال من عمر 50 ولم يسبق لهم الزواج، المسح التتبعي لسوق 
العمل في مصر لسنة 2006

النساء الالتي لم يسبق لهن  
الزواج في سن الخمسين

الذين لم يسبق لهم  الرجال 
الزواج في سن الخمسين

٢,٢١,5الكل

محل اإلقامة

٢,٢١الريف

٢,٢٢الحضر

اإلقليم

١,٣١,8القاهرة الكبرى

٣,4٣,٣اإلسكندرية ومدن القناة

١,8١,6المناطق الحضرية في الوجه البحري

٣,7١,4المناطق الحضرية في الوجه القبلي

٢,١٠,7المناطق الريفية في الوجه البحري

٢,4١,٣المناطق الريفية في الوجه القبلي

الحالة المادية

٢,٩١,٢الطبقة الفقيرة

١,8١,٣الطبقة الوسطى

١,٩١,8الطبقة الغنية

الحالة التعليمية

٢,٣١,٣لم يسبق االلتحاق

١,٩١,١تعليم أساسي فأدنى

١,٣١,7تعليم ثانوي

٢,٣٢تعليم عاٍل

المصدر: سالم )20١6(.
مالحظة: ُحسبت بالرجوع إلى المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لسنة ٢٠٠6

2.3 فارق السن والتعليم بين الزوجين

تشهد مصر العديد من التحوالت السكانية على عدة أصعدة. فمصر مثلها مثل العديد من الدول العربية 
األخرى التي تواجه تزايًدا ألعداد الشباب، حيث يمثلون المجموعة السكانية األكبر في المجتمع. ومن 
التحصيل  بمستوى  االرتقاء  خالل  من  البشري  المال  رأس  تنمية  في  االستثمار  الحكومة  تحاول  ثّم، 
الدراسي العام وتعزيز الوعي العام. وفي الواقع، دأبت العديد من المنظمات المحلية والدولية على 
ضخ استثمارات ضخمة في قطاع التعليم والتدريب، إلى جانب صحة المرأة، كوسيلة لتحقيق التنمية 
ومعدالت نمو مرتفعة )Singerman, 2008(. ونتيجة لذلك، ظهرت العديد من التغيرات المجتمعية، 
ر الزواج وتقلص الفجوة التعليمية بين الزوجين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. ومما  مثل تأخُّ
ال شك فيه أنَّ ارتفاع نسبة التحاق الجنسين بالمدارس أدى إلى تراجع حاالت الزواج بين األزواج غير 
المتعلمين. كما تساوى المستوى التعليمي للمرأة مع زوجها، إن لم يكن فاقه. ووفًقا لدراسة رشاد 

وآخرين )٢٠٠5(، تقل نسبة الزيجات التي يكون فيها الزوج أكثر تعليًما عن نصف الزيجات.

تزامًنا مع كل هذا التطور، يظل الزواج محور اهتمام صانعي القرار في المجتمع المصري، ألّن له 
تأثيرًا مهًما في مختلف نواحي الحياة، كاالستثمار في التعليم والخيار الوظيفي. كما عكف الكثير من 
الدارسين على بحث أثر قرارات الزواج على الخيارات األخرى. على سبيل المثال في مجال التعليم، 
تكشف دراسة سالم )٢٠١5( عن أنَّه كلما زاد مستوى التحصيل الدراسي للعروس، طالت فترة الخطوبة 
التعليم  النساء في مستويات  بين  كبير  تفاوت  ثمة  فليس  الفعلي. ومع ذلك،  الزواج  وتأخر موعد 
الفتيات الحاصالت  الزواج بين  المختلفة. ووفًقا لدراسة رشاد وآخرين )٢٠٠5(، »يبلغ متوسط سن 
على التعليم العالي الرابعة والعشرين، بما يفوق سن زواج الفتيات غير المتعلمات بثالث سنوات 
وترى  بعامين«.  المتوسط  أو  األساسي  التعليم  من  على جزء  الحاصالت  الفتيات  زواج  ويفوق سن 
ر الزواج ومستوى التعليم العالي للرجل. حيث تزداد  دراسة سينغرمان )٢٠٠8( أنَّ هناك عالقة بين تأخُّ

سن زواج الرجل كلما حصل على تعليم أعلى من المرحلة الثانوية.



حالة الزواج في العالم العربيحالة الزواج في العالم العربي 380381

ال يتفق بعض الباحثين على التحليل الذي يقضي بأنَّ ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي هو السبب 
ر الزواج )Singerman, 2007(. فهم يؤمنون بأنَّ ارتفاع تكاليف الزواج هو السبب الرئيسي  وراء تأخُّ
ارتفاع مستوى  أو  التي تحدث في مصر  السكانية  التحوالت  النظر عن كل  الزواج بغض  ر  تأخُّ وراء 
لتوفير متطلبات  الخطوبة وجمع مدخراتهم  إلى إطالة فترة  الزوجان  الدراسي. إذ يضطر  التحصيل 

الزواج، أما إذا كانت هناك بطالة، فسيتم تأجيل الزواج لفترات أطول.

الدراسة  إلى  استناًدا  األزواج  بين  السن  فارق  اإلحصائيات حول  بعض   )١٩٩4( دراسة حسن  تقّدم 
االستقصائية النتشار وسائل منع الحمل لعام ١٩84. وتذكر أنَّ فارق السن بين الزوج والزوجة يعكس 
هيمنة الرجل في المجتمع المصري، مشيرًة إلى أن الزوج يكون أكثر نضوًجا إلى حد ما وهو رب 
األسرة وقائدها. ويوضح الجدول رقم ١6 أنَّ فرق السن بين الزوجين يتغير على نحو عكسي مع سن 
الزواج األول للزوجة. فيتراوح متوسط فرق السن من ١٣ سنة للفتيات الالتي تزوجن في سن أقل من 
السادسة عشرة إلى 5 سنوات لمن يتزوجن للمرة األولى في سن أكبر من الخامسة والعشرين. فكان 
فرق السن بين الزوجين كبيرًا للغاية في الماضي. على سبيل المثال، بالنسبة إلى الفئة العمرية األولى 

للفتيات، يزيد فرق السن بين الزوجين عن ١6 عاًما في ٢7,٩٪ من الزيجات.

الزواج  لهن  بين 35 و49 وسبق  أعمارهن  تتراوح  الالتي  للنساء  النسبي  التوزيع  الجدول رقم ١6 
حسب فرق السن بين الزوج والزوجة والسن عند الزواج األول ومحل اإلقامة، مصر، ١984

الزوج أصغر فارق السن
سًنا

الزوج أكبر سًنا بـ

السن عند 
الزواج األول

متوسط ١6 فأكثر١٠-6١5-٩صفر-5
الفارق

١,8٢4,٠٢٠,١٢6,4٢7,٩١٣أكبر من ١6

٢-٢٩6١,٩٣٣,٩٢٣,5٢٢,٢١8,4١٠

٢4-٢٠٣,546٢٣,٢١٣,١١4,٢6

٣56,١4٩١5,٠١١,٩١8,٠5 فأكثر

المصدر: حسن )١994(.
مالحظة: ُحسبت هذه اإلحصائيات بالرجوع إلى جداول خاصة مستندة إلى الدراسة االستقصائية النتشار وسائل منع الحمل 

)لعام ١٩84(.

واالقتصادية  االجتماعية  الخصائص  تشكيل  كيفية  بالبحث   )٢٠٠٩( عثمان وجرجس  دراسة  تناولت 
للتعداد السكاني مع الفجوات في السن والتعليم ألنماط الزواج في مصر. وذكرت الدراسة حقيقة 
أنَّ الزواج، باعتباره نظاًما اجتماعيًا تشّكله الظروف االجتماعية واالقتصادية للسكان، يؤثر في شكل 
المواليد وصحة األمهات واألطفال. واستعان  تأثير مباشر على معدالت  المجتمع وبنيته لما له من 
الباحثان في ذلك بالدراسة االستقصائية السكانية والصحية لعام ٢٠٠5 مع إحصائيات أخرى لبحث 
أنماط الزواج في مصر ومقارنتها بالدول العربية األخرى. وتوصال إلى أنَّه في عام ٢٠٠6، بلغت حاالت 
الزواج المبكر للفتيات تحت سن العشرين ٢٩,٢٪ من إجمالي الزيجات في نفس العام، وبلغت أعمار 
الفتيات في سن  الزيجات )زواج  الثالثين. ونتيجة لهذه  نسبة ١4,5٪ من األزواج فيها ما يزيد عن 
من ١6 إلى ٢٠ عاًما في عام ٢٠٠6(، زادت المواليد بمعدل ١٠٩ ألف نسمة خالل العامين التاليين 

زيادة  تجنب  من  مصر  تتمكن  قد  األول،  الزواج  عند  السن  رفع  عند  أنَّه  الباحثان  والحظ  للزواج. 
التعداد السكاني بما يعادل 5٠ ألف نسمة سنويًا وحماية الكثير من األطفال من اإلصابة باألمراض 
لعام  والصحية  السكانية  االستقصائية  للدراسة  ووفًقا  األمهات.  سن  بِصغر  المرتبطة  التغذية  وسوء 
٢٠٠5، تزوجت نسبة 4٪ من النساء برجال يصغرونهن سًنا. وتقل هذه النسبة في المناطق الحضرية 
مقارنة بالمناطق الريفية. ومع ارتفاع المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة، تقل هذه النسبة. وفي 
العام نفسه، بلغ متوسط فرق السن بين الزوج والزوجة في مصر 7 سنوات. ويتقارب فرق السن هذا 
الشائع في مصر مع إحصائيات الدول العربية األخرى. فضاًل عن ذلك، واستناًدا إلى بيانات الدراسة 
االستقصائية السكانية والصحية لعام ٢٠٠5، كانت هناك فجوة تعليمية بين نسبة 5٩٪ من النساء 
المتزوجات مع أزواجهن، بينما تزوجت نسبة 4٠,٢٪ من النساء بأزواج يتمتعون بمستوى تعليمي 
أعلى )الجدول رقم ١7(. وفي هذه الحاالت، ازدادت أعداد المواليد في السنوات التالية، وخاصة إذا 
كانت الزوجة أمية. أما بالنسبة للنساء الحاصالت على مستوى دراسي أعلى، فترتفع معدالتهن في 

المناطق الحضرية عن المناطق الريفية )٢٢,8٪ و١6٪ على الترتيب(.

الجدول رقم ١7 التوزيع النسبي للمتزوجين حسب محل اإلقامة والفجوة التعليمية

محل اإلقامة 

اإلجماليالريفالحضر 

  الفجوة التعليمية

٩,٢٢٣,١١7,٣الزوجان أّميان

٣7,84١,٩4٠,٢المستوى التعليمي للزوجة أقل من الزوج

٢٢,8١6١8,8المستوى التعليمي للزوجة أعلى من الزوج

٣٠,٢١8,٩٢٣,6المستوى التعليمي للزوجة مساٍو للزوج

١٠٠١٠٠١٠٠اإلجمالي

المصدر: عثمان وجرجس )2009(.
مالحظة: ُحسبت هذه اإلحصائية بالرجوع إلى بيانات الدراسة االستقصائية السكانية والصحية لعام ٢٠٠5.

العمل في مصر واألردن  التتبعية لسوق  بالمسوح  استعانت دراسة كل من نظير ورمضان )٢٠١7( 
من  بالعديد  الباحثان  استشهد  فقد  وبعده.  الزواج  قبل  للمرأة  التفاوضية  القدرة  لدراسة  وتونس 
المادية  الموارد  في  التحكم  ذلك  في  بما  الظاهرة،  لشرح هذه  الزواج  الفردية وخصائص  السمات 
والخصائص االجتماعية السكانية والمالمح الفسيولوجية والمعايير االجتماعية وخصائص الزواج، مثل 
المتعددة  لألسباب  األسباب  متعدد  نموذًجا  استخدما  كما  الزوجين.  بين  التعليمية  والفجوة  السن 
)ميميك( حتى يتمكنا من دراسة تأثير عامل متغير كامن غير ملحوظ١ )تمكين المرأة بعد الزواج( 
في مجموعة من النتائج، وذلك عند مالحظة أسباب العامل المتغير الكامن. ويعمل هذا النموذج 
على تقدير معادلتين تركيبيتين. تدرس األولى تمكين المرأة بعد الزواج كأثر لعدة خصائص للفرد 
والزواج والمنطقة. أما الثانية، فتدرس تمكين المرأة التقديري بعد الزواج لتفسير عدد من مؤشرات 
صنع القرار للمرأة. وكشفت الدراستان عن أنَّ الفجوة العمرية بين الزوجين لها تأثير إيجابي طفيف 

عامل متغير ال تتم مالحظته مباشرًة، ولكنه يُستنتج من عوامل متغيرة أخرى ملحوظة.  ١
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على تمكين المرأة المصرية، وكذلك هو الحال مع المرأة في تونس، ولكن لألردن وضًعا مغايرًا. أما 
بالنسبة للفجوة التعليمية، فقد خلصتا إلى أنَّ مستوى التحصيل الدراسي للزوج ليس له أثر كبير في 

قدرة المرأة على اتخاذ القرار.

مستوى  حسب  يختلف  المسلمين  زواج  عقد  نوع  أنَّ  كيف   )٢٠٠7( وآخرين  أمين  دراسة  توضح 
التحصيل الدراسي لكل من الزوج والزوجة في عام ٢٠٠4 )الجدول رقم ١8 ورقم ١٩(. فلقد اتضح لنا 
من هذين الجدولين أنَّ المرأة والرجل اللذين حصال على تعليم بعد الجامعي هما من أكثر الفئات 
الزواج المسجلة  المثال، تمثل نسبة ٩٩,٢٪ من عقود  الزواج الجديد. فعلى سبيل  التي تُقدم على 
نفسه،  الوقت  الجامعي. وفي  بعد  تعليم  فيها ممن حصلوا على  األزواج  يكون  زواج جديد  لعقود 
الفتيات ممن حصلن على مستوى تعليمي مماثل ضمن هذا  تندرج نسبة ٩٩,4٪ من عقود زواج 
النوع من الزواج. وعندما أولينا تركيزنا على المستويات التعليمية فقط من حيث العدد، الحظنا أنَّه 
الرجال األميين بكثير )١٢١,٢47  الفتيات األميات عدد  الزيجات في عام ٢٠٠4، فاق عدد  من بين 
فقد  أعلى،  أو  جامعي  تعليم  مستوى  على  للحاصلين  بالنسبة  أما  الترتيب(.  على   ،7٠,8٩٩ مقابل 
أنهت 48,٣55 فتاة مسلمة من بين إجمالي المتزوجات في عام ٢٠٠4 هذا المستوى التعليمي، بينما 
بلغ عدد الرجال 7٠,8٩٩. وهذه األرقام تشير بوضوح إلى نوٍع من الفجوة التعليمية بين الزوجين. 
وبالرغم من كل الجهود التي تبذلها الحكومة لتمكين المرأة المصرية وتعليمها، فقد تخلفت كثيرًا 

عن زوجها في المستوى التعليمي في عام ٢٠٠4.

الجدول رقم ١8 التوزيع النسبي للرجال المسلمين المتزوجين حسب مستوى التعليم ونوع عقد 
الزواج لسنة 2004

التحصيل الدراسي للزوج

اإلجمالينوع عقد الزواج

زواج جديد
زواج 

تصادق
رجعة

رجعة بعد 
انقضاء العدة

النسبة 
المئوية

العدد

٩45,5٠,٣٠,٢١٠٠7٠8٩٩أّمي

٩6,4٣,١٠,٣٠,٢١٠٠١75٠54يقرأ ويكتب

٩8,١١,١٠,5٠,٣١٠٠١4٢77أقل من التعليم المتوسط

٩8,8٠,٩٠,٢٠,١١٠٠١87٣٩5تعليم متوسط فأعلى

٩٩,٢٠,٣٠,٣٠,٢١٠٠747٢١تعليم جامعي فأعلى

٩7,4٢,٢٠,٣٠,١١٠٠5٢٢٣46اإلجمالي

المصدر: توضح دراسة أمين وآخرين )2007(
مالحظات: ١- نشرة إحصائيات الزواج والطالق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

٢- حذف المؤلفون الحاالت غير المبيَّنة. 

الجدول رقم ١9 التوزيع النسبي للنساء المسلمات المتزوجات حسب الحالة التعليمية ونوع عقد 
الزواج لسنة 2004

التحصيل الدراسي
للزوجة

اإلجمالينوع عقد الزواج

زواج جديد
زواج 

تصادق
رجعة

رجعة بعد 
انقضاء 

العدة

النسبة 
المئوية

العدد

٩٣,46,١٠,٣٠,٢١٠٠١٢١٢47أّمية

٩7,4٢,١٠,٣٠,٢١٠٠١5٠7٢6تقرأ وتكتب

٩8,5١٠,4٠,١١٠٠١5٩4٣أقل من التعليم المتوسط

٩٩,٣٠,4٠,٢٠,١١٠٠١8٠٢١7تعليم متوسط فأعلى

٩٩,4٠,٢٠,٣٠,١١٠٠48٣55تعليم جامعي فأعلى

٩7,4٢,٢٠,٣٠,١١٠٠5١6٣88اإلجمالي

المصدر: توضح دراسة أمين وآخرين )2007(.
مالحظة: ١- نشرة إحصائيات الزواج والطالق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

حذف المؤلفون الحاالت غير المبينة.  -١
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الفصل الرابع: العمل والزواج 

١.4 معوقات سوق العمل التي تواجهها المرأة العاملة

القرن  تسعينيات  في  النفط  أسعار  وانهيار  الشباب  أعداد  تزايد  من  صعوبات،  عدة  مصر  واجهت 
الماضي، مثلها مثل معظم دول الخليج والشرق األوسط وشمال أفريقيا، فهي تعاني حاليًا من معدالت 
البطالة المرتفعة، وال سيما بين الشباب والفتيات. ووفًقا للبنك الدولي، بلغ معدل البطالة التقريبي 
الرجال ٩,4٪. ومع  البطالة بين  الوطني في عام ٢٠١5 حوالي ١٢,8٪. وكانت نسبة  المستوى  على 
ذلك، بالرغم من انخفاض معدل مشاركة القوى العاملة من الرجال ليبلغ نسبة ٢٢,8٪ في نفس العام، 
تعاني النساء من ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى ٢4,١٪. ويمكن تفسير ذلك بتفضيل المرأة العمل 
 .)Hendy, 2015b( في القطاع العام بوجه عام في الوقت الذي تطبّق فيه مصر خطة الخصخصة
فالبطالة بين الشباب١ قد تصل إلى مستويات مرتفعة لتبلغ إجمااًل ٣٣.4٪٢ في عام ٢٠١6. ولهذه 
وظيفة  يجدوا  حتى  االنتظار  إلى  فالرجال مضطرون  الزواج.  أنماط  على  تأثيرها  االقتصادية  الحالة 
 Singerman, 2008;( األول  الزواج  عند  السن  ر  تأخُّ إلى  يؤدي  مما  الزواج،  تكاليف  منها  يدخرون 

.)Assaad and Krafft, 2014

تتبع مصر، كمعظم الدول العربية، نظام السلطة األبوية الذي يقسم العمالة المنزلية حسب جنس 
أفرادها، حيث تُسند مسؤولية إعالة األسرة وتوفير المال للزوج، بينما تتحمل الزوجة أعباء األعمال 
المنزلية ورعاية األطفال. فعلى سبيل المثال، كما أشارت دراسة أسعد وكرافت٣ أنَّه قد يلقي الزواج 
على عاتق المرأة بمهام كثيرة مما يصّعب عليها المشاركة في سوق العمل لعدم قدرتها على الموازنة 
بين عملها وأسرتها. في منطقة دول الخليج والشرق األوسط وشمال أفريقيا، يعد الزواج هو الشكل 
المقبول الوحيد لالرتباط بين الجنسين، فهو أمر »محتّم« على المرأة؛ حيث يُنظر إلى المرأة العزباء 
في الفترة العمرية من ٢٠ إلى ٣٠ بشيء من االستنكار إذا لم تستطع »االرتباط« بزوج مناسب لها. 
وبين  بينه  »التوفيق«  عليها  يتعذر  قد  ألنه  الثاني،  المقام  في  الوظيفية  والحياة  العمل  يأتي  بينما 
الزواج. ولذلك تتخلَّى العديد من النساء المصريات عن وظائفهن متى تزوجن، هندي )٢٠١5أ(. هذا 
يفسر من ناحية االنخفاض المستمر لمشاركة المرأة في سوق العمل المصري، على الرغم من التقدم 

الهائل في مستوى تحصيلها الدراسي.

عالوة على ما سبق، حتى وإن قررت المرأة اقتحام سوق العمل، فمن الصعب عليها أن تحصل على 
للعثور  المصرية  المرأة  تسعى  )٢٠١5ب(،  هندي  دراسة  أوضحت  فكما  ميولها.  مع  تتالءم  وظيفة 
على فرص عمل في القطاع العام. ويرجع ذلك إلى توجه أنظار المجتمع بأكمله له كمكان عمل أكثر 
استقراًرا وأمانًا ويتناسب مع ظروف األسرة، فهو يوفر ساعات عمل أقصر وأكثر مرونة وإجازات وضع 
أطول. إال أنَّ العثور على وظيفة في القطاع العام يزداد صعوبة يوًما بعد يوم. حيث اتجهت مصر بعد 

تتراوح أعمارهم بين ١5 و٢4.  ١
المصدر: البنك الدولي، تقدير منظمة العمل الدولية.  ٢

3 Assaad, R., & Krafft, C. »The Impact of Marriage on Women’s Employment in the Middle East and 
North Africa.«

حقبة السبعينات نحو تقليص حجم القطاع العام إلفساح المجال أمام ازدهار المؤسسات الخاصة. 
ونتيجة لذلك، تراجعت فرص توفير وظائف في القطاع العام بصورة كبيرة. فعلى الرغم من انخفاض 

معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة، تواجه المرأة معدل بطالة أعلى من الرجل. 

المرأة المصرية  الرابع منها كيف أنَّ عمالة  الدكتوراة لسيفردينغ )٢٠١٢( في الفصل  تناقش رسالة 
تؤثر في نتائج الزواج والعكس بالعكس. واستعانت بالمسوح التتبعية لسوق العمل في مصر ألعوام 
١٩88 و١٩٩8 و٢٠٠6 لوضع تحليل كمي لهذا الوضع، كما راجعت العديد من المقابالت المتعمقة 
التي أجريت في القاهرة في الفترة من يوليو ٢٠١١ إلى فبراير ٢٠١٢ لالستعانة بها في الجزء النوعي. 
والحظت أنَّ التغيرات في الزواج هي أحد األسباب التي ساهمت في إقدام المرأة على العمل مقارنًة 
بالوضع السائد في الجيل السابق. وتشير سيفردينغ إلى زيادة احتمالية مشاركة الفتيات في القوى 
الزواج في مصر.  لتكاليف  الهائلة  الزيادة  للزواج بسبب  الالزمة  المدخرات  العاملة مستقباًل لجمع 
وأثناء الزواج، أصبح من الصعب على الزوج تدبير متطلبات المنزل بمفرده بسبب الزيادات العامة 
في تكاليف المعيشة. وهذا ما يدفع الكثير من الزوجات إلى المشاركة في سوق العمل للمساعدة 
على توفير نفقات األسرة. ووفًقا إلجابات المشاركين في هذه الدراسة، تظل األنثى فترة طويلة منذ 
ر النسبي في سن الزواج األول. فتلجأن إلى العمل لشغل هذه  إتمام دراستها إلى أن تتزوج نظرًا للتأخُّ

الفجوة الزمنية.

توضح سيفردينغ في الجدول رقم ٢٠ أجزاء من إجمالي العينات في كل فئة معينة، بناًء على مجموعات 
الزيجات المختلفة. يشير العمل مدفوع األجر قبل الزواج إلى وجود تقلبات كبيرة بمرور الوقت بسبب 
في  نطاقًا  األوسع  المرأة  مشاركة  شّكلت  التي  السياسات  تغيير  منها  الخارجية،  العوامل  من  العديد 
الوظائف مدفوعة األجر. فعلى سبيل المثال، استفادت السيدات الالتي تزوجن في الفترة من ١٩86 
إلى ١٩٩5 أيما استفادة من تطوير التعليم العالي وضمانات العمل في القطاع العام. في حين أنَّ مصر 
شهدت في أواخر التسعينات أحوال عصيبة في سوق العمل بسبب سياسات التكيف الهيكلي، ما أدَّى 
ذلك إلى انخفاض العمل مدفوع األجر بالنسبة إلى المجموعة الرابعة. لكن ما لبث أن بدأ سوق العمل 
في التكيف ببطء مع خطة الخصخصة مما ساهم في زيادة العمالة مدفوعة األجر للمجموعة األخيرة.

الجدول رقم 20 سمات العروس المحددة حسب مجموعة الزيجات

مجموعة الزيجات
النسبة 

المئوية 
من العيَّنة

موظفة 
بأجر قبل 
الزواج )٪(

غير 
متعلمة 

)٪(

أقل من 
التعليم 

الثانوي )٪(

تعليم 
ثانوي 

)٪(

تعليم 
عاٍل 
)٪(

متوسط 
السن عند 

الزواج األول

١5,7١٠,66١١٣,8١7,87,6١٩,6المجموعة ١: ١٩8٠-١٩85

١٣١647,٣١٣,5٢4,٩١4,٣٢٠,7المجموعة ٢: ١٩86-١٩٩٠

١5,٠١6,٢٣7١6,١٣٢,6١4,٢٢١,4المجموعة ٣: ١٩٩١-١٩٩5

٢٢,8١٢,6٣٣,4١4,4٣7,7١4,6٢١,4المجموعة 4: ١٩٩6-٢٠٠٠

٣٣,6١4,4٣5,6١٢,54٠,4٢١,5٢١,8المجموعة 5: ٢٠٠١-٢٠٠6

المصدر: سيفردينغ )20١2(
مالحظة: ُحِسبت هذه اإلحصائيات بالرجوع إلى المسح التتبعي لسوق العمل في مصر ألعوام ١٩88 و١٩٩8 و٢٠٠6.
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توصلت سيفردينغ إلى أنَّ الفتيات العامالت ساهمن بنسبة 7,٣٪ في المتوسط من إجمالي تكاليف 
الزواج. بينما شاركت غير العامالت بنسبة ١,٢٪ في المتوسط. ويتراوح هذا المتوسط بين ١,8 و5,٢٪ 
بين المجموعات المختلفة )الجدول رقم ٢١(. وبالنظر إلى فترة الخطوبة، فتزيد بمقدار ١,6 شهر في 
حالة الفتيات العامالت قبل الزواج مقارنة بغير العامالت. ولقد طالت فترة الخطوبة بنسبة طفيفة 
على مدار فترة الدراسة من ١٣ إلى ١5 شهرًا. ويوضح العمود األخير من الجدول انخفاًضا في اشتراط 
التكافؤ في التعليم بين الزوجين منذ أن زاد التحصيل الدراسي لإلناث، مما يؤدي إلى انخفاض حاالت 

التكافؤ التي يكون الرجل فيها أعلى تعليًما من زوجته.

الجدول رقم 2١ عائد الزواج للزوجات حسب مجموعة الزيجات )متوسط(

مجموعة الزيجات
إجمالي 
تكاليف 

الزواج

نسبة 
مساهمة 

العروس

نسبة 
مساهمة 

أسرة 
العروس

نسبة 
المساهمة 
من طرف 

العروس

مدة 
الخطوبة

الفترة 
من انتهاء 

التعليم 
حتى الزواج

نسبة 
التكافؤ 

في 
التعليم

١٠5,٠65١,8٢٩,٣٣١,١١٣,١4,4٠,4المجموعة ١: ١٩8٠-١٩85

7٣,48٩١,8٢8,5٣٠,٣١4,١4,5٠,4المجموعة ٢: ١٩86-١٩٩٠

44,١4٩٢,5٢7,5٣٠١4,64,8٠,٣المجموعة ٣: ١٩٩١-١٩٩5

٣8,١٣٩٢٢8,6٣٠,6١54,8٠,٣المجموعة 4: ١٩٩6-٢٠٠٠

4٠,١44٢,١٣١٣٣,١١4,74,5٠,٢المجموعة 5: ٢٠٠١-٢٠٠6

المصدر: سيفردينغ )20١2(
مالحظة: ُحِسبت هذه اإلحصائيات بالرجوع إلى المسح التتبعي لسوق العمل في مصر ألعوام ١٩88 و١٩٩8 و٢٠٠6.

حَسب إجمالي تكاليف الزواج بسعر الجنيه المصري الثابت في عام ٢٠٠6.

ذكرت سيفردينغ في ورقتها البحثية أنَّ الفتيات المصريات العامالت قبل الزواج في المتوسط ساهمن 
في إجمالي تكاليف الزواج بمبالغ أكبر من هؤالء الالتي لم يعملن. وتقابل زيادة مساهمة العروس في 
النفقات انخفاض في مساهمة أسرتها. وبصفة عامة، يكون إجمالي المساهمة من طرف العروس العاملة 
قبل الزواج أعلى قلياًل من غير العامالت. بينما الحظ الباحثون أنَّ هذه الزيادة في المساهمة ال تعود 

على العروس بأي مصلحة، فال تتغير فترة الخطوبة بشكل كبير وال تضمن العروس بذلك عريًسا أفضل.

2.4 العالقات المتداخلة بين سوقي العمل والزواج

ينهوا مرحلة  أن  انتقالية طويلة منذ  بفترة  الشباب في مصر  يمّر  لدراسة سينغرمان )٢٠٠7(،  وفًقا 
الدراسة حتى بدء العمل. فهم يتطلعون إلى وظائف دائمة ألنَّها ستوفر لهم مزايا مالية أكبر والشعور 
باألمان وتؤهلهم للزواج. إذ تصر عائلة العروس عادًة على التحاق العريس بوظيفة دائمة قبل الزواج 
بدافع القلق على مستقبل ابنتهم المالي، حتى وإن كان الشاب قد ادخر بالفعل المبلغ الالزم لتغطية 
ظل  في  مناسبة«  »وظيفة  إليجاد  الملح  الطلب  هذا  مثل  الشاب  يواجه  وعندما  الزواج.  تكاليف 
االغتراب،  أمامه سبياًل آخر سوى  الشاب  المرتفعة، ال يجد  البطالة  التي تسودها معدالت  الظروف 

وخاصة في يدول الخليج، حتى يحصل على موافقة والدي العروس.

هناك نقطة أخرى مماثلة، فوفًقا لكل من أسعد وكرافت )٢٠١4(، يزيد عدم الحصول على عمل من 
انخفاض فرص الرجل في الزواج بصورة كبيرة، بينما ال توجد هناك أي آثار ملحوظة على المرأة. في 
حين أنَّ تأمين وظيفة »جيدة« يعزز من فرص الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء. فالمرأة 
التي لديها وظيفة رسمية جيدة تتزوج في سن مبكرة، مما يجعلها مالئمة أكثر لدور الزوجة، عالوة 
على  قدرة  أكثر  الوظائف  مثل هذه  تتقلد  التي  فالمرأة  التفاوضية.  القدرة  من  رصيًدا  منحها  على 

تكوين أسرة نواة والحصول على منزل مستقل لها منفصل عن األسر الممتدة.

تأثير  لدراسة   ٢٠٠6 لعام  مصر  في  العمل  لسوق  التتبعي  بالمسح   )٢٠١١( سالم  دراسة  استعانت 
الدخل من العمل وتكاليف الزواج في وضع المرأة الذي تعكسه القدرة على صنع القرار. ويشمل 
الزواج في مصر العديد من المعامالت االقتصادية على نحو ما ذكره الباحث. ففي معظم الحاالت، 
تذكر  المثال،  سبيل  على  النفقات.  هذه  يتحملوا  حتى  طويلة  لسنوات  وأسرتاهما  الزوجان  يدخر 
الدراسة أنَّ أحد المحفزات التي تدفع الفتيات المصريات غير المتزوجات للعمل هو توفير جزء من 
تكاليف الزواج. ومتى يتزوجن، تتخلي العديد من الزوجات عن وظائفهن كما يتضح من دراسة هندي 
)٢٠١5(؛ وذلك يفسر انخفاض مشاركة المرأة المتزوجة في سوق العمل. وخلصت دراسة سالم إلى 
أنَّ الفتيات العامالت يساهمن في تكاليف الزواج بنسبة أكبر من األخريات الالتي لم يعملن قبل 
الزواج. كما توصلت أيًضا إلى عدم وجود ارتباط بين تحمل الفتاة لتكاليف الزواج وقدرتها على اتخاذ 
القرار بعد الزواج، وتشير إلى احتمال اكتساب المرأة لهذه القوة من خالل »منظومة الزواج القائمة 

على التمييز النوعي بين الجنسين«.

تربط دراسة كرافت )٢٠١5( بين سوق العمل والهيكل االقتصادي المتغير في مصر وبين منظومة 
الزواج باستخدام نهج مختلف. فهي تُعّد تقلّص حجم القطاع الخاص وانخفاض معدالت عمالة المرأة 
هما العاملين المسؤولين بطريقة ما عن زيادة معدالت المواليد الخام والخصوبة بعد عام ٢٠٠6. 
وأوضحت أنَّ تضاؤل فرص عمل المرأة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة إلنجاب األطفال من ناحية، مما 
قد يزيد من الخصوبة. ويؤدي من ناحية أخرى إلى انخفاض دخل األسرة. والحظت أنه خالل أعوام 
سن الزواج، يشهد سوق عمل المرأة تطوًرا، ربما يرجع إلى إتمام التعليم واالنتقال إلى القوى العاملة. 
ومع ذلك، تتخلى نصف النساء العامالت في القطاع الخاص تقريبًا عن وظائفهن عند الزواج، بينما 
يستمر االتجاه التصاعدي بالنسبة للموظفات بدون أجر وبأجر في القطاع العام. واستعانت دراسة 
كرافت بالمسوح التتبعية لسوق العمل في مصر لألعوام ١٩٩8 و٢٠٠6 و٢٠١٢ لتقدير أثر فرص العمل 
في القطاع العام على الخصوبة. ووجدت أنَّ انخفاض فرص عمل المرأة في القطاع العام يؤثر على 

الخصوبة، ولكنه ال يفّسر وحده الزيادات األخيرة في معدالت الخصوبة في مصر.

كما هو موضح في الشكل رقم ٢ أدناه، تتبعت هندي )٢٠١5ب( كل حاالت النساء الالتي تزوجن في 
الفترة من ١٩٩٢ إلى ٢٠١٢، ورصدت أثر الزواج على الوضع الوظيفي من خمسة أعوام قبل الزواج 
وحتى خمسة أعوام بعده. واتضح لها أنَّ الزواج يمثل نقطة تحول مهمة في حياة المرأة بوجه عام، 
وفي التحوالت الوظيفية بوجه خاص. فالحكومة هي جهة العمل األكثر شيوًعا التي تجذب المرأة 
العاملة قبل الزواج، وتستمر معدالت عمل المرأة بها في االزدياد حتى بعد الزواج. وعندما تتزوج 
المرأة، قد تلجأ نصف النساء الالتي كن يعملن في القطاع الخاص غير الرسمي إلى االستمرار في 
عملهن بعد الزواج. بينما تقل هذه النسبة في الوظائف بأجر في القطاع الخاص الرسمي. وتؤكد هذه 
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النتائج أنَّ الحكومة هي القطاع المناسب للمرأة المتزوجة. وكما هو متوقع، تزداد قلة النشاط مع 
الزواج. ويبدو كذلك أنَّ قطاع األعمال الحرة )أصحاب العمل وأصحاب المهن الحرة( والعمل األسري 

غير المدفوع األجر يشهد زيادة طفيفة بعد الزواج.

الشكل رقم 2 التوظف وترك الوظيفة من أجل الزواج، تعريف السوق، النساء المتزوجات بين ١992 
و20١2 )نسبة(
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المصدر: هندي )20١5ب(.

توضح دراسة أسعد وآخرين )٢٠١٠( كيف أنَّ التحول إلى العمل بين الشباب المصريين الحاصلين 
على التعليم الثانوي فما فوق يؤثر فيهم بعد الزواج. وأشاروا إلى أنَّ الفترة من إتمام الدراسة وحتى 
الحصول على أول وظيفة ُمرضية وادخار تكاليف الزواج أصبحت أكثر طواًل وتشوبها حالة من الشك 
واإلحباط والقلق، نظرًا الضطراب أنماط التوظيف وتكوين األسرة شيئًا فشيئًا. كما تناولت الدراسة، 
بالرجوع إلى المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام ٢٠٠6، أثر توقيت الحصول على الوظيفة 
األولى على توقيت الزواج، مع األخذ في االعتبار العوامل المؤثرة األخرى، مثل االغتراب ومدته، ومدى 
توفر مسكن باإليجار، ومستوى التعليم، وتعليم الوالدين، والحالة الوظيفية، وأحوال السوق المتعددة 
المتغيرة بمرور الوقت. ووجد الباحثون أنَّ الحصول على الوظيفة األولى يزيد على الفور من فرص 
الزواج، بينما تتضاعف هذه الفرصة مع الحصول على وظيفة »جيدة«. كما تزداد فرص الزواج كذلك 
تأثير كبير في فرصة  مع االغتراب والعودة مرة أخرى إلى مصر، لكن طول مدة االغتراب ليس له 
الزواج. وبالنظر إلى موضوع الزواج المبكر، فقد ذكروا أنَّه من المحتمل أن تطول فترة البطالة في 

المفاضلة بين البحث عن وظيفة جيدة والعمل سريًعا.

الفصل الخامس: نظرة المجتمع للزواج

5.١ موقف المجتمع من األدوار النوعية للجنسية

كما ورد في دراسة أسعد وكرافت١، ال تختلف مصر كثيرًا عن الدول العربية األخرى من ناحية أنَّ 
المجتمع يغلب عليه نظام السلطة الذكورية. كما تسيطر هذه الفكرة على منظومة الزواج وتكوين 
األسرة، إذ يُنظر إلى الزوج على أنَّه رب األسرة والمسؤول الرئيسي عن إعالة األسرة وتوفير الدخل. كما 
يتحمل مسؤولية معظم مهام اتخاذ القرار داخل نطاق أسرته. بينما تُسند إلى الزوجة مهام األعمال 
المهام واالحتفاظ بوظيفة عبئًا على كاهل  الموازنة بين هذه  المنزلية وتربية األطفال. وقد تشّكل 
بعض السيدات، موّضحين كيف أنَّ العديد من السيدات المتزوجات يتخلين عن وظائفهن بمجرد 
المسؤول  هي  تزال  فال  بوظيفتها،  االحتفاظ  الزوجة  قررت  ما  إذا  حتى   .)Hendy, 2015a( الزواج 

الرئيسي عن األعمال المنزلية ورعاية األطفال.

في  للجنسين  النوعية  االجتماعية  المعايير  تحليل  مع  الزوج  التزامات   )٢٠١7( وآخرون  أندرسون 
الزيجات المصرية. أخذ الباحثون في االعتبار دور تقسيم المهام المنزلية واختصاص كل طرف بمهام 
لألعراف  كبيرًا  اهتماًما  أولوا  كما  زوجاتهم.  ترك  األزواج عن  إثناء  في  األبناء،  تربية  معينة، وخاصة 
الثقافية المصرية التي تنبع من اتخاذ القرار التحكمي وتشّكله داخل األسرة، مع التركيز على تأثير 
ذلك في مشكلة االلتزام. كما أنشؤوا نظرية تشرح الدور المحوري للزواج وتضع معايير لسلطة الزوج. 
واستعرضوا أنَّ العامل األساسي الذي يتيح فهم نوع االلتزام في الزيجات المصرية هو استنادها إلى 
عقود غير قابلة لإلنفاذ تحدد مبلًغا محدًدا مسبًقا يتم دفعه إلى الزوجة في حالة طلب الزوج للطالق. 
كما توصلوا إلى أنَّ تمتع الزوج بمعايير سلطوية قوية هو ما يؤدي إلى تفاقم حدة مشكلة االلتزام، 
حيث أنَّ ربط الزواج بمبلغ يُدفع عند الطالق يدفعهم إلى البحث عن زواج غير متكافئ في مكان 
بالمعايير السلطوية للزوج وتأثير ذلك على  المتعلقة  النظرية  العالم. ولكي يختبروا هذه  آخر في 
مشكلة االلتزام، أثبتوا أنَّ تفاقم هذه المشكلة يأتي بسبب مبلغ مؤخر الصداق الكبير الذي يحدده 

الزوجان في عقد الزواج.

التزام طويل  الزواج هو  أنَّ  أندرسون وآخرون )٢٠١7(  السابقة، تقترح دراسة  المؤلفات  وبناًء على 
األجل أو »عقد« مبرم بين الزوج والزوجة. وعليه، فإنَّهما يركزان على المبلغ المالي الذي تتقاضاه 
المرأة في حالة إنهاء الرجل لهذا العقد. ويتم تحديد هذه المبالغ لحماية حق الزوجة في حالة ما 
إذا تخلى الزوج عنها، وخاصة وأنَّها تفني عمرها في استثمارات غارقة غير قابلة لالسترداد، كاألنشطة 
المنزلية ورعاية األطفال. وبناًء على ذلك، وضعت أندرسون وآخرون نموذًجا تجريبيًا لعقود الزواج 
المبلغ  بمثابة  ليكون  منه،  يتجزأ  »الصداق« كجزء ال  أو  »المهر«  تحتوي على  إنها  اإلسالمي، حيث 
الزوجة  منح  إلى  المالي  المبلغ  هذا  فرض  ويهدف  الطالق.  حالة  في  للزوجة  يُدفع  الذي  المالي 
استقاللية مالية خالل مدة الزواج )مقدم الصداق أو المقدم( وتأميًنا لمستقبلها إذا ما حدث الطالق 

1 Assaad, R., & Krafft, C. »The Impact of Marriage on Women’s Employment in the Middle East and 
North Africa.«
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)مؤخر الصداق أو المؤخر(. ووفًقا ألندرسون وآخرين، يركز التحليل التجريبي على مؤخر الصداق 
بالرجوع إلى المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعامي ٢٠٠6 و٢٠١٢. واستعانوا ببيانات نفقات 
الزواج )الجدول رقم ٢٢( ووضعوا مؤشرًا لسلطة الزوج باستخدام معلومات ذات صلة بقدرتهم على 
السكن  نفقات  كل  بعد  يأتي  الصداق  مؤخر  أنَّ   ٢٢ رقم  الجدول  من  المالحظ  ومن  القرار.  اتخاذ 

واألجهزة من حيث األولوية.

الجدول رقم 22 إحصائيات موجزة حول مدفوعات الزواج )بقيمة الجنيه المصري في سنة 2000(

الحد األقصىالحد األدنىاالنحراف القياسيالمتوسطحجم العيِّنة 

٣4,١5٩صفر7,٩٠٩٣,٣6٩4,٣56مؤخر الصداق

٢4,٠٢٣صفر6,67٠١,48٢٣,٣٩6مقدم الصداق

٣5,٩١٩صفر7,8٠٩٣,١44٣,١68ُحلي الُعرس

١٠6,7١٢صفر7,5٣8١٢,٩٩٩١4,٣7٢األثاث واألجهزة

46,4٣8صفر7,5765,66٢6,٢٩٢جهاز العروس

١6٠,١54صفر7,76٩١8,5٢٩٢8,6٩6المسكن

٢٣,4١٢صفر7,5٢٠٢,٣6٩٢,88١تكاليف االحتفال

٣٠7,846صفر7,٩٠٩45,٩٩٠٣٩,446إجمالي التكاليف

المصدر: أندرسون وآخرون )20١7(
مالحظة: ُحِسبت هذه اإلحصائيات بالرجوع إلى المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعامي ٢٠٠6 و٢٠١٢.

يبيِّن الشكل رقم ٣ أدناه كيف أنَّ مؤشر سلطة الزوج ومبلغ مؤخر الصداق يتفاوتان حسب المحافظة 
محل اإلقامة. ففي صعيد مصر، يتمتع الزوج بسلطة كبيرة جًدا في عملية اتخاذ القرار داخل العائلة. 

بينما ترتفع مبالغ مؤخر الصداق في شمال مصر.

الشكل رقم 3 التوزيع الجغرافي لمؤشر سلطة الزوج ومؤخر الصداق

المصدر: أندرسون وآخرون )20١7(
مالحظة: تشير القيم المرتفعة لسلطة الزوج إلى سلطة أعلى للزوج.

أنَّه كلما زادت سلطة الزوج في  تتوقع أندرسون وآخرون )٢٠١7(، استناًدا إلى اإلطار النظري لهم، 
أن  يتوقع  الدخل،  على كسب  والمرأة  الرجل  فرص  زادت  وكلما  الصداق.  مؤخر  مبلغ  يقل  الزواج، 

يرتفع مبلغ المهر هذا، بينما يُحتمل أن يقل ذلك مع زيادة التكاليف االجتماعية للطالق لكل من 
المرأة والرجل. وعند اختبار هذه الفرضيات من الناحية العملية، وجد الباحثون أنَّ مؤخر الصداق قد 
ينخفض بمقدار 7,5 أضعاف تقريبًا إذا كان الزوج يعيش في القاهرة، وهي المحافظة األقل في مؤشر 
سلطة الزوج، مقارنة باألزواج في قنا، فهي المحافظة األعلى في المؤشر. وبناًء عليه، توصلوا إلى أن 
هناك عالقة عكسية بالفعل بين سلطة الزوج وتكاليف الطالق. كما وجدوا أنَّ متوسط مشاركة المرأة 

في سوق العمل يقلل من مؤشر سلطة الزوج ومؤخر الصداق.

5.2 نظرة المرأة للعنف األسري في إطار الزواج

العمالة  تقسيم  معايير  مع  والتعامل  االجتماعي،  المرأة  تعليم  تأثير  كيفية   )٢٠٠٩( يونت  تبحث 
المنزلية، والموارد والقيود في الزواج بمصر على نزعتها إلى تبرير العنف األسري. وبَنت هذه الفرضية 
على نظرية التعليم االجتماعي التي تقضي بأنَّ معرفة الشخص لسلوك ما أو إقراره له ينبني من خالل 
في عالقة  االستمرار  إلى  المرأة  اتجاه  تفسير  يتم  الحاالت،  ففي معظم  له.  لقوالب  اآلخرين  وضع 
يسودها العنف على أنَّها اعتادت رؤية هذا العنف أو تعرضها له في الطفولة، حتى أنَّها تراه شيئًا 
أنَّ  السكانية والصحية في مصر لعام ٢٠٠5، تشرح يونت  بالدراسة االستقصائية  عاديًا. وباالستعانة 
نسبة ٣6٪ من السيدات المتزوجات المشاركات في هذه العينة قد أبلغن مسبًقا عن حاالت عنف 
منزلي، وأبلغت نسبة ٣٣٪ منهن عن عنف منزلي جسدي، بينما وصفت نسبة 4٠٪ األخيرة العنف 
الجسدي على أنه ممارسة مؤذية. ووجدت أن نصف السيدات في العينة تَرين أنَّ ضرب الزوجة له 
مبرر واحد على األقل، كعدم طاعة الزوج أو عدم القيام ببعض األدوار المنزلية المتوقعة. والحظت 
أيًضا أن مشاهدة العنف في الطفولة يزيد من تبرير الزوجة للضرب بنسبة 74٪ مقارنة بالسيدات 
المناطق  تبرر نسبة ٣7٪ من سيدات  ذاته،  الوقت  األسري مطلًقا. وفي  للعنف  تتعرَّضن  لم  الالتي 

الريفية العنف األسري.
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الفصل السادس: الهجرة والزواج

١.6 الزواج كأحد األسباب الرئيسية للهجرة

كما ناقشنا من قبل، تعد تكاليف الزواج في مصر في مصاف التكاليف األعلى على مستوى المنطقة، 
المرتفعة  البطالة  الشباب معدالت  التكاليف. فعندما يواجه  العريس معظم هذه  ويقع على عاتق 
على المستوى المحلي، يلجؤون إلى العمل بالخارج واالغتراب لعدة سنوات حتى يجمعوا المبالغ 
المصريين يغتربون  الرجال  أنَّ  للزواج. وتناقش رسالة ديفيد وهندي )٢٠١6(  التي تؤهلهم  الالزمة 
لتكاليف  تكفي  أموااًل  الخليجي حتى يدخروا  التعاون  إلى دول مجلس  بالخارج، ويسافر معظمهم 
ر الزواج. ويشير الباحثون إلى أنَّه  الزواج، وتُعرف هذه الظاهرة بأنَّها عامل رئيسي مساهم في تأخُّ
وفًقا لدراسة وهبة )٢٠١5( حول اغتراب المصريين، »يعود ١٢٪ من المناطق الحضرية و١5٪ من 

المناطق الريفية من الخارج ليتزوجوا«.

تتناول دراسة البدوي )٢٠١١( ظاهرة االغتراب خارج مصر مع التركيز على العوامل المؤثرة على نوايا 
وقرارات االغتراب. واعتمدت في التحليل الذي أعدته على مسح النشء والشباب في مصر لعام ٢٠٠٩ 
)SYPE 2009(. واعتماًدا على هذه البيانات، وجدت أنَّ ثلث أعداد الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١5 و٢٩ عاًما يرغبون في االغتراب أو يعتزمون ذلك بالفعل. وبالرجوع إلى اإلحصائيات الوصفية، 
ترى أن نسبة ٢٢.5٪ من الشباب المصريين غير المتزوجين يرغبون في االغتراب، مقارنة بنسبة ٪7.8 
من المتزوجين. وتفسر الدراسة ذلك باحتمال لجوء بعض غير المتزوجين إلى االغتراب لفترة مؤقتة 
تحليل  الزواج. ولكن عند تطبيق  بعد  ليستقروا في مصر  يعودوا  ثم  الزواج،  تكاليف  حتى يدخروا 
تراجعي لبحث العوامل المحددة للتطلع إلى االغتراب، فهي توضح أنَّ احتماالت الرغبة في االغتراب 
واعتزام ذلك تزداد مع الشباب األكثر تعليًما، بينما تتراجع فرصة اإلقدام على ذلك عندما يكون الشاب 

متزوًجا بالفعل.

2.6 أثر الهجرة في مدة الزواج

في اإلصدار األخير لدراسة ديفيد وهندي )٢٠١6(، وضعت الباحثتان نموذًجا لمدة الزواج ومقارنتها 
بين المغتربين والمقيمين لمعرفة ما إذا كان االغتراب يعمل على تقصير هذه المدة، فقد تحريتا عن 
مدتين: المدة األولى بين السن القانوني للزواج والسن عند الزواج األول، والثانية بين بداية الخطوبة 
على سوق  مصر  طبقتها  التي  اإلصالحات  أنَّ  حقيقة  على  نظريتهما  في  واستندتا  الفعلي.  والزواج 
العمل في التسعينات أدت إلى العديد من ظروف العمل الصعبة نظرًا لتقلص سوق العمل الرئيسي 
المرتفعة وتدني  البطالة  العام. فعندما واجه بعض الشباب معدالت  القطاع  في ذلك الوقت، وهو 
متطلبات  لتلبية  االدخار  في  رغبتهم  مع  والمؤقتة،  الرسمية  غير  العمالة  وانتشار  الحقيقية  األجور 
الزواج، لم يجدوا أمامهم سبياًل سوى االغتراب لبعض الوقت حتى يتمكنوا من تحمل تكاليف الزواج. 
واستعانت الباحثتان بالمسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام ٢٠١٢ الذي يحتوي على نموذج 
االغتراب. وكان محور تركيزهما على الرجال المصريين، ألنَّهما وجدا أنَّ معظم المغتربين العائدين 

من الرجال. وبناًء على البيانات، تتجه نسبة 7٠٪ من العائدين إلى مصر إلى الزواج بعد االغتراب 
وليس قبله أو أثناءه. وعند تحليل طول المدة حتى الزواج بناًء على تقديرات تحليل كابالن - ماير 
للبقاء على قيد الحياة١، فقد اتضح لهما أنَّ الشباب المغتربين يتزوجون في وقت متأخر مقارنة بغير 
المغتربين. ولم تتوصال إلى وجود أي تأثير ذي أهمية لالغتراب على احتمالية الزواج كل عام بعد 
تقديمهما للعديد من التقنيات التجريبية لمراقبة النزعة االنتقائية والعوامل الداخلية المؤثرة. وذكرتا 
أنَّ من اغتربوا ال يفضلون الحياة العائلية كثيرًا، وهذا ما دفعهم إلى االبتعاد عن عائالتهم منذ البداية 
وما يفسر تأخرهم في الزواج. ومع ذلك، عند دراسة حاالت الشباب الذين سبق لهم االغتراب فقط، 
فإن االغتراب قد يلعب دوًرا في التسريع من الزواج. على سبيل المثال، كما هو مبين في جدول 
٢٣، تزوجت نسبة 6٩.٩٪ من المغتربين بعد عودتهم إلى بلدهم. أما بالنظر إلى فترة الخطوبة، فقد 
وجدت الباحثتان أنَّ االغتراب قد يساعد في تقصير فترة الخطوبة، على الرغم من أنَّ هذه النتيجة 

ليست مؤكدة تماًما وقد تكون مستنتجة من دراسة العينة.

الجدول رقم 23 قسمة األفراد الذين تزوَّجوا بعد االغتراب

الزواج بعد االغتراب

٠,٣٠١٢ال

٠,6٩88نعم

١اإلجمالي

المصدر: ديفيد وهندي )20١6(

هذه إحصائية غير معيارية تستخدم في تقييم وظيفة البقاء على قيد الحياة استناًدا إلى البيانات الحياتية.  ١
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الخالصة
بالرغم من كل التغييرات التي شهدتها منظومة الزواج في مصر على مدار العقود القليلة الماضية، 
المصري وخطوة مهمة في حياة  المجتمع  عليها  يقوم  التي  األساسية  اللبنة  الزواج هو  فإنه اليزال 
الجميع. ويظل الزواج هو الشكل المقبول الوحيد لالرتباط بين المرأة والرجل من الناحية االجتماعية. 
ولم يجد الشباب بيده حيلة في ظل ارتفاع نفقات هذا االرتباط سوى تأخير زواجهم حتى يتمكنوا من 
ادخار كل التكاليف الالزمة خالل هذه الفترة. عالوة على ذلك، تزداد نسبة مشاركة المرأة في سوق 
العمل قبل الزواج للمساهمة في هذه النفقات، وقد يُقدم الشباب على االغتراب المؤقت، وال سيما 
إلى دول الخليج، لإلسراع من عملية االدخار في خضم معدالت البطالة المرتفعة وهشاشة ظروف 

العمل في مصر.

من ناحية، نظرًا لتغير منظومة الزواج في مصر تدريجيًا استجابة للعوامل التي تشّكل الحياة الحديثة 
للمصريين، كان وال بد أن يتواكب اإلطار القانوني مع هذه التحديثات. فكان من الضروري تعديل 
ومؤخر  الطالق  وأمور  الزوجية  العالقات  وضبط  الجنسين  بين  بالتمييز  يتعلق  فيما  األسرة  قانون 
الصداق والحضانة. فعلى سبيل المثال، يجب أن يعزز النص القانوني المساواة بين الجنسين وتمكين 
الفتيات، ألنَّ المراهقين أقل وعيًا  المرأة. كما يتحتم القضاء على حاالت زواج المراهقين، وخاصة 
بحقوقهم وعادًة ما يفقدون أي سلطة في عالقاتهم مع األزواج األكبر سًنا. وعلى الرغم من تحديد 
السن القانوني للزواج بسن الثامنة عشرة، فإنه يجب إنفاذ القانون في كل المناطق على أرض مصر 
وعدم ترك أي مجال لألوصياء القانونيين لتزويج القّصر مهما كان نوعه. كما ينبغي أن تراعي سياسات 
سوق العمل خصائص األسرة الحديثة والسماح بتوفير جو أسري تسوده المودة والرحمة. ويتعين بذل 
الجهود لجعل القطاع الخاص مكانًا مالئًما لعمل المرأة المتزوجة مثله مثل القطاع العام تماًما، وذلك 

من خالل توفير ساعات عمل قصيرة ومرنة وإجازات وضع أطول على سبيل المثال.

من ناحية أخرى، يلزم اتخاذ إجراءات لتخفيف حمل تكاليف الزواج المتزايدة على األزواج الشباب. 
اقتصادية  استراتيجيات  وضع  ينبغي  النفقات،  هذه  في  تكلفة  األكثر  البند  هو  السكن  ألنَّ  ونظرًا 
وسياسية لتقليص هذه التكاليف، وتوفيرها بأسعار مخفضة تناسب الفئات ذات الدخل المنخفض. 
وللوعي المجتمعي واألعراف االجتماعية دورها في خفض تكاليف الزواج على نحو كبير. فاألعراف 
االجتماعية هي التي تقضي بما يجب على األزواج أن يوفروه استعداًدا لبناء عش الزوجية، وبتغييرها 
تتبدل هذه العادات. فمن واجب المجتمع أن يتقدم نحو األمام لتحريره من القيود غير الضرورية 

التي تُصّعب تكوين أسرة على الشباب. 

ملحق
تم االستشهاد بقانون رقم 56 )لسنة ١٩٢٣( في كتاب عبد الله النعيم بعنوان قانون األحوال الشخصية 
)نيويورك: إصدار زيد بوكس، ٢٠٠٢(، ص. ١6٩.  للمسلمين في عالم متغير: كتاب مرجعي عالمي 
ومؤخرًا في عام ٢٠٠٣، أشارت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة باألمم المتحدة، 
راديكا كوماراسوامي، إلى أنَّ الحد األدنى المختلف لسن الزواج للرجل والمرأة في مصر »قد يشّجع 
الشباب على إتمام تعليمهم والحصول على الشهادة الدراسية في سن ١8 عاًما، بينما قد يتم تقليص 
تعليم الفتاة وإنهاؤه مبكرًا، نظرًا للحقيقة التي توحي ضمًنا بأنَّ تعليم الفتاة ذو أهمية ثانوية. انظر 
 U.N. Document .التقرير الذي قدمته المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه

E/CN.4/2003/75/Add.1, February 27, 2003, para. 728.
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حالة الزواج في السودان

الملخص التنفيذي
الزواج ويحللها ساعيًا  السودان حول موضوع  التي تمت في  السابقة  الدراسات  التقرير  يرصد هذا 

للخروج بتوصيات تساعد صانعي القرار على اتخاذ السياسات والقوانين التي تؤدي للمحافظة على 

مؤسسة الزواج.

اتبع في إعداد هذا التقرير المنهج الذي يبدأ بتجميع كل دراسة أو تقرير منشور أو غير منشور في 

موضوع الزواج، ثم يصنف إلى سبعة محاور. وأُشير إلى تلك الدراسات التي استند عليها فريق البحث 

في كتابة المحاور وتحليلها دون أي موقف نظري أو غيره تجاه تلك الدراسات. واعتبرت الدراسات 

منشورة،  غير  أو  منشورة  كانت  وتحليلها، سواء  المعلومات  توفير  في  متساوية  جميعها في درجة 

وسواء كانت لنيل درجة علمية أو تقارير حكومية أو أوراق منشورة.

يُعّد هذا التقرير عن الزواج في السودان األول من نوعه إذ ال توجد دراسات من قبل حول الموضوع 

الذي  المحاور  من  العديد  تتناول  ال  ولكنها  األسرة  موضوع  النشر حول  قيد  واحدة  دراسة  خال  ما 

فيعتبر مبحثًا  األسرة.  المرأة داخل  األسرة وأنواعها ووضع  تركز على شكل  بل  التقرير  يتناولها هذا 

جديًدا وهاًما ليعين الدارسين مستقباًل في في موضوع الزواج، وال سيما في غياب قاعدة بيانات لرصد 

الدراسات السابقة بصفة عامة وبالتالي ال توجد قاعدة بيانات حول الدراسات السابقة في موضوع 

الزواج. ولذلك يسعى هذا التقرير ليكون قاعدة بيانات مفيدة للباحثين الحًقا ويستفاد منه في مجال 

التوصيات بوضع السياسات والقوانين أو تعديلها فيما يتعلق بموضوع الزواج.

بنيل  مرتبطة  معظمها  في  والبحوث  الدراسات  وتكون  نسبيًا  قليلة  بالزواج  المتعلقة  الدراسات  إنَّ 

الدرجات العلمية خاصة على مستوى الماجستير أو البكالوريوس والقليل هو من درجة نيل الدكتوراه. 

أما المسوحات على المستوى الوطني باستثناء المسح المتعلق بالزواج المبكر الذي قامت به منظمة 

اليونيسيف في العام ٢٠١5، فال توجد مسوحات متخصصة متعلقة بالزواج مثاًل مسوحات توضيح كل 

المتغيّرات المرتبطة بالزواج.

يركز الفصل األول في هذا التقريرعلى تعريف الزواج قانونًا ووفًقا للقوانين التي تحكم الزواج في 

وغير  المتزوجين  بنَسب  يتعلق  فيما  التقرير  بموضوع  العالقة  ذات  لإلحصاءات  ويشير  السودان. 

النساء في  السودان، ومشاركة  الحضرية والريفية في  المناطق  الزواج في  المتزوجين، والعمر عند 

العمل في الخدمة المدنية، والقوة االقتصادية للنساء، والمشاركة السياسية وحظهن في مستويات 

التعليم المختلفة والنزوح والهجرة.

الخاصة لكل منهم  المرأة والرجل ولألدوار  الثقافي واالجتماعي لوضع  ويشير بصورة خاصة لإلطار 

والنموذج المثالي للعب األدوار والعالقات بين الجنسين في المجتمع السوداني. 



حالة الزواج في العالم العربيحالة الزواج في العالم العربي 400401

أما الفصل الثاني فيتناول أنواع وأنماط الزواج في السودان فيما يتعلق بالزواج األحادي والمتعّدد 
والزواج من األقارب وهو النمط السائد، واألجانب والجماعي والمسيار وزواج اإليثار والعرفي كأنماط 

مستحدثة في السودان خاصة وسط المتعلمين وفي الحضر.

بين  العمرية  والفروقات  الزواج  سن  موضوع  ناقشت  التي  الدراسات  إلى  الثالث  الفصل  ويتطرق 
ر في سن الزواج أو عدم الزواج بالنسبة للجنسين. وأشارت معظم  الزوجين والزواج المبكر أو تأخُّ

الدراسات إلى ظاهرة الزواج المبكر في السودان.

أما الفصل الرابع، فيناقش موضوع العالقات الزوجية وأنماطها ومدى الرضا الزوجي أو العنف بين 
الزوجين وأسبابه، أي العوامل التي تؤدي إلى العنف أو الرضا والتوافق، وتلك التي تؤثر على العالقات 

الزوجية سلبًا أو إيجابًا حسب ما ناقشته الدراسات. 

الزوجية  العالقات  في  الزوجة  عمل  أثر  توضيح  على  والعمل  الزواج  عن  الخامس  الفصل  ويحتوي 
ودورها ومكانتها أو معاناتها من خالل لعب الدورين اإلنتاجي واإلنجابي داخل منظومة الزواج.

أما الفصل السادس فيناقش موضوع الزواج وسط المهاجرين وأثر الهجرة في الزواج سلبيًا أو إيجابيًا.

ويتناول الفصل السابع بإيجاز موضوع أثر النزاعات والحروب في مؤسسة الزواج.

ويحتوي التقرير على خاتمة نوقش فيها أهم ما جاء في تلك البحوث والدراسات والتوصيات التي 
يمكن الخروج بها ومنها تعديل في القوانين أو السياسات وتوفير الخدمات ذات العالقة بمؤسسة 

الزواج. 

وأشار إلى ضرورة إصدار تشريع يحرم زواج البنات في عمر يقل عن ثمانية عشر عاًما. وركز تعديل 
القانون الخاص بأركان شرعية الزواج على إعفاء ركن موافقة ولي أمر الفتاة كركن من أركان صحة 
الزواج. وال بد لقانون األحوال الشخصية أال يكون متعارًضا مع قوانين أو أعراف أخرى ومع الدستور. 

كما أنّه من الضروري 

توجيه الميزانيات المقّدرة لتعليم البنات والسياسات الخاصة بدعم النساء النازحات؛   .١

نشر ثقافة تدين كافة أشكال العنف ضد الزوجات؛  .2

دعلم مراكلز وجمعيلات وقنوات وبرامج ومسلسلالت لمؤسسلة اللزواج، بدًءا من عمليلة االختيار   .3

والتعريلف بالحقلوق والواجبلات والوصلول إللى الرضلى والتوافق وعلدم العنف بأي من أشلكاله 

وتغّيلر الصلورة النمطيلة علن مكانلة ودور الملرأة بصورة عاملة والزوجة بصلورة خاصة. 

ويوصى بأن تركز الدراسات المستقبلية على ضرورة إجراء دراسات حول الزواج وسط السودانين من 
غير المسلمين، وموضوع الهجرة والزواج ومؤسسة الزواج في أوقات النزاع والحروب، وكل المتغيّرات 
الديموغرافية التي تؤثر على مؤسسة الزواج والعالقة بين الزوجين، وأنماط الزواج والسن عند الزواج، 

بسبب الضعف في الدراسات المتعّمقة والمقارنة والمسوحات.

الفصل األول: سياق الزواج

 التعريف القانوني للزواج والخصائص السكانية
والمفاهيم الثقافية

ال بد من اإلشارة أواًل إلى تكوين الدولة السودانية والمجموعات السكانية. وتبلغ السودان مساحته 
حاليًا ١88٢٠٠٠ كم مربع وعدد سكانه حوالي ٣5 مليون نسمة تقريبًا في العام ٢٠١5. تحده سبع دول 
وهي مصر من الشمال، وليبيا من الشمال الغربي، وجنوب السودان من الجنوب، وأريتريا وأثيوبيا من 
الشرق، ودولة وسط أفريقيا وتشاد من الغرب، والبحر األحمر من الشرق محاذية للمملكة العربية 

السعودية. وأّدى الوضع الجغرافي إلى التنّوع من خالل الهجرات التي حدثت عبر قرون عديدة.

ُعرف السودان بتعّدد وتنّوع سكانه، إثنيًا وعرقيًا، فيعيش النوبيون في أقصى الشمال إذ قامت في 
تلك المنطقة أقدم حضارة عرفها االنسان وتكّونت ممالك حكمت في مراحل تاريخية قديمة حتى 
النوبية عند دخول  القبائل  السودان، فقد اختلطت تلك  السودان، كما بقية شمال  أما وسط  مصر. 
العرب إلى السودان فانتشر اإلسالم في القرن الحادي عشر ميالدي وأصبح هنالك مزيج من أصول 
احتفظوا  أنَّهم  إال  العرب  النوبين خالطوا  أنَّ  فنجد  الشمال  أقصى  أما في  عريقة وعربية.  سودانية 

بلغاتهم النوبية في حين أصبحت اللغة العربية هي اللغة األم لباقي القبائل في الشمال والوسط.

الخاصة وتتشابه في أصولها  لغتها  لها  قبائل  البجا وهي  قبائل  السودان، فيسكنها  أما منطقة شرق 
مع سكان الهضبة األثيوبية مع وجود مجموعات من عرب الجزيرة العربية الذين هاجروا عبر البحر 
األحمر واستقروا هناك ويعرفون بالرشايدة. وهاجرت مجموعات من حضرموت ولكن تلك القبائل لم 

تتزوج، في معظم األحوال، مع بقية المجموعات السودانية.

انتقل عدد من العرب البدو من شمال أفريقيا عبر الصحراء واستقروا في سهول وسط وغرب السودان 
وتزاوجوا، وأصبح سكان تلك المناطق يُعرفون بالعرب البدو. و توجد مجموعات أخرى أصلية بمالمح 
أفريقيه سوداء ولغات أفريقية لم تخالط العرب وتسكن في أقصى غرب البالد في دارفور وجنوب 
كردفان وفي جنوب منطقة النيل األزرق وجنوب السودان قبل االنفصال. كّونت هذه المجموعات 
ممالك واعتنقت اإلسالم، عدا في منطقة جنوب السودان، واحتفظ عدد منها بلغته األصلية وإن أصبح 
يجيد اللغة العربية وهي لغة التخاطب والتعامل بين كافة المجموعات السودانية كما وأنَّها اللغة 

الرسمية ولغة الدراسة في كل المراحل والللغة األم للعديد من القبائل في معظم مناطق السودان.

حصلت في الماضي هجرات من مصر ومنطقة الشرق األوسط، وخاصة من المسيحين واليهود، وأدَّت 
إلى وجود مجموعات يطلق عليهم تسمية »الشوام« أي منطقة الشام، وهم مسيحيون كاثوليك أو 
قبل  السودان  إلى  األتراك  وبعض  المصرين  من  مقّدر  عدد  وهاجر  يهودية.  أقليات  أو  بروتستانت 
األقباط والسوريين كما  أقليات من  إلى تكوين  أثنائه وأّدى  المصري عام ١8٢١ وفي  التركي  الغزو 
حصلت هجرات من الهند. وقد تزاوج كل هؤالء المهاجرين كل في مجموعته الدينية ولم يتزاوجوا 
مع السكان األصليين من السودانين إال في حاالت نادرة. وتخضع كل تلك المجموعات لقوانين تحكم 

زواجها كما سنوضح أدناه.
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أما فيما يتعلق بالهجرة الداخلية، فقد عرفت المجموعات السكانية الهجرة من مناطق غرب السودان 
مناطق غرب  إلى  التجار  الخصبة. وهاجر  واألراضي  األمطار  السودان حيث  السهول في وسط  إلى 
وشرق السودان ومن منطقة غرب السودان لتكوين جيش المهدية فقد استقل السودان من الحكم 

المصري التركي عام ١88٣ والهجرة إلى مدينة أمدرمان العاصمة الوطنية.

حصلت هجرة حديثة نسبيًا إبان فترة الجفاف والتصحر في الثمانينيات من القرن المنصرم وتُعّد 
تلك هجرة قسرية على عكس ما قبلها من هجرة عمال زراعين من غرب إلى وسط وشرق السودان 
في مشروعات الجزيرة، وبعدها الرهد والزراعة اآللية بالقضارف والهجرات القسرية بسبب الحروب 
وخالل الحرب في جنوب السودان. وأّدت إلى هجرة مجموعات كبيرة من سكان الجنوب إلى الشمال 
السودان والعاصمة حديثًا  إلى وسط  إلى هجرة واسعة  أّدت  السودان  وهجرات قسرية من غرب 
وجنوب النيل األزرق وجنوب كردفان. ونتج عن كل ذلك نزوح السكان من قراهم إلى المدن في 
نفس اإلقليم أو إلى العاصمة لعدد يقّدر بمليوني نازح. )المرجع احمد جمال الدين: تاريخ ومالمح 
الهجرة داخل السودان باللغة اإلنجليزية في مجلة األحفاد، العدد ٢ ديسمبر ٢٠١٢(. أّدت كل هذه 
الهجرات إلى تغيّر في بعض عادات الزواج، وإلى زيادة نسبة األَسر من عائل واحد، وباألخص األسرة 
التي تعولها النساء في ظل انخراط األزواج في الحروب. غير أنَّ الدراسات قليلة لتوضيح أثر الهجرة 
الداخلية في الزواج. أما هجرة السودانين للعمل بالخارج سواء كعاملين في دول الخليج أو دول 
الرسمية من  البيانات  المتحدة وكندا، فتوضح  الجوار األخرى أو الجئين في دول أوروبا والواليات 
جهاز المغتربين لعام ٢٠١4 بأنَّ عدًدا ال يقل عن مليوني سوداني يعيشون خارج السودان. )المرجع 
أحمد جمال الدين، تاريخ ومالمح الهجرة داخل السودان باللغة اإلنجليزية في مجلة األحفاد، العدد 

٢ ديسمبر ٢٠١٢(. 

بالرغم من التعّدد اإلثني والعرقي تتشابه القيَم التي تحكم الزواج والعادات واألعراف. ومع االختالف 
القليل في بعض مراسم الزواج، فإنه تشهد قبائل أو أقليات قليلة اختالفات كبيرة بينها وبين معظم 
السكان. وقد أصبحت الفروقات تتالشى نتيجة للنزوح من أماكن الحروب في غرب البالد واإلقامة إما 
في العواصم والواليات، أو الهجرة إلى مناطق وسط وشمال السودان والعاصمة السودانية التي تقع 

في وسط السودان.

قد تعتبر الصراعات والحروب جوانب إيجابية إذ إنَّها قلصت من العزلة بين المناطق وسكانها وتؤدي 
إلى التمازج. وتأثر السكان بعضهم بعًضا في الطقوس والزي والوجبات والعديد من العادات والقيَم 
وكرم  اآلخر،  ونجدة  واألَسري،  العشائري  الترابط  قيمة  السكانية وهي  المجموعات  بين  توحد  التي 
الضيافة، واحترام وتوقير كبار السن ومن يتقلدون مناصب عليا في كيان القبيلة والمجموعه الدينية، 

فضاًل عن القيَم المتعلقة بالزواج والعالقات الزوجية وسوف نتطرق لها أدناه:

١.١ التعريف القانوني للزواج

المجموعات  السودان حسب  في  للزواج  المرجعيات  بتعّدد   ٢٠٠5 لعام  السوداني  الدستور  يعترف 
أما   .١٩٩١ للعام  للمسلمين  الشخصية  األحوال  لقانون  المسلمون  السودانيون  فيخضع  الدينية 
المسيحين السودانيين فتحكمهم المنظومة المسيحية للكنيسة التي ينتمون إليها، سواء كانوا أقباطًا 

أو بروتستانت. وتخضع المجموعات غير المسيحية التي يطلق عليها تسمية الالدينين وهم فئة قليلة 
العرفي. ويعتمد  الزواج  أولئك  تقنين كل  الزواج، ويطلق على  لتقنين  السائد وسطهم  العرف  لحكم 
الزواج المدني من األجانب المقيمين في السودان أو غيرهم من غير المسلمين الذين يرغبون في 
تسجيل زواجهم خارج المنظومة الدينية )دراسة لنيل الماجستير أعدها محمد عبد الله موسى، ١٩8١؛ 

ودراسة »انعقاد الزواج الشرعي والعرفي في القانون السوداني« أعدها موسى محمد علي ٢٠٠6(.

غير  من  الدينية  الطوائف  بين  الزواج  السودانية،  القوانين  العرفي، حسب  الزواج  بمصطلح  يقصد 
المسلمين من الكنائس المختلفة أو من اليهود أو الالدينين لغير المسلمين. فقد سّمى قانون السودان 
شريعة زواجهم بالزواج العرفي الذي يتم بواسطة الكاهن أو رجل الدين في الكنيسة. واختلفت تلك 
الطوائف في السودان في تحديد سن الزواج للفتاة ما بين أدناه ١5 عاًما وحتى أدناه ٢١ عاًما. ولم 
تشترط الكنائس المسيحية موافقة ولي االمر كشرط لصحة الزواج وإن اشترطت الطائفة اليهودية 
ذلك الشرط للبكر فقط وبعضها للثيب أيًضا. ويُقصد بالزواج العرفي وسط المسلمين ما اصطلح عليه 
أدناه ألركان وشروط صحة  يُشهر وسنتطرق  لم  أنَّه زواج سري  السودان على  المسلمين في  عامة 

الزواج الشرعي للمسلمين.

يركز هذا التقرير على الزواج وسط المسلمين في السودان الذي يقّدر عددهم بعد انفصال جنوب 
السودان بـ٩5٪ من السكان، خاصة في غياب دراسة أو بحث عن الزواج وسط السودانين من غير 

المسلمين، ما يفتح المجال إلعداد دراسات في هذا الشان مستقباًل.

تمثل األسرة اللبنة األولى في بناء المجتمع. ويعتبر الزواج الركن األساسي لتكوين األسرة التي تخضع 
السكينة  لقوانين وتنظيمات وأعراف مجتمعية ودينية. ومن وجهة نظر اإلسالم، فإنَّ األسرة تضمن 
والتكامل المشترك بين الزوج والزوجة فيما تقدم وظيفتها المتميّزة أسلوبًا مقبواًل اجتماعيًا وقانونيًا 
وشرعيًا، إلشباع الغرائز وإنجاب األبناء الستمرار الحياة، وحفظ النوع البشري من االنقراض والفناء. 

كما أنَّها مهمة للحماية من اإلنحراف.

يقصد بالزواج في االصطالح الفقهي بأنّه عقد شرعي يفيد حل االستمتاع كل من الزوجين باآلخر، 
أحكام عقد  الشرع في  إليه. وقد فصل  نفسه  تتوق  الذي  للمستطيع  الوجوب  والراجح في حكمة 
ثم  الصالحة  واألسرة  الزوجية  الحياة  عليها  تقوم  ثابتة  وأصول  متينة  أركان  على  يقوم  حتى  الزواج 
المجتمع الصالح. ومن أجل أن يكون الزواج صحيًحا وشرعيًا، ال بد من توفر شروطه وأركانه وموجباته 
التمثيلية في اإليجاب والقبول والولي والشهود، وتعيين الزوجين ورضاهما والصداق والصدق والخلو 
العالقة  تصوير  وتم   .)٢٠١6 الرحمن،  عبد  أحمد  الدين  نصر  )معتصم  شرًعا  المعتبره  الموانع  من 
بين الزوج والزوجة في القرآن الكريم على أنَّها تتميّز بصفتين هما المودة وتعني الحب والصداقة 
والصحبة، والرحمة التي تعني التفاهم والمصلحة والعفو واالحتمال. قال تعالى في محكم تنزيله: 
َودًَّة َورَْحَمًة( )سورة الروم،  ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكُنوا إِلَيَْها َوَجَعَل بَيَْنُكم مَّ )َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ
اآلية ٢١(. وتعزز آيات قرآنية كريمة كثيرة الزواج وتكوين األسرة يمكن االستدالل بها )عبد الرحيم 

عمران، منى عبد اللطيف، ٢٠٠5(. 

عرّف قانون األحوال الشخصية للمسلمين للعام ١٩٩١ صيغة الزواج الشرعي ومشروعيته حسبما جاء 
في قانون األحوال الشخصية للمسلمين بأنّه »عقد يحّل استمتاع الزوجين ببعضهما«، وله أركان:



حالة الزواج في العالم العربيحالة الزواج في العالم العربي 404405

أال تكون المرأة محرّمة على الرجل تحريًما مؤبًدا أو مؤقًتا؛  .١

أن يكون الزوجان طائعين معينين أي يتم الزواج برضاهما في مجلس واحد؛  .2

أن يكون الزوج كفًئا للزوجة والكفاءة في الدين والخلق؛   .3

أن يتم الزواج بموافقة ولي األمر.   .4

ووجلود شلهود ملن الرجلال، أو رجل وامرأتين، وهو شلرط وليلس ركًنا من أركان اللزواج )فاذا   .5

سلقط أي ركلن ملن أركان اللزواج أعلاله اعتبلر اللزواج منعدًملا )مرجلع موسلى محملد عللي، 

.)2006

تتمثل صفة الزواج الشرعي باإليجاب والقبول بالزواج وعلى نية التأبيد ووجود ولي أمر الفتاة ورضاه. 
إلذن ال بد من توافر األركان االربع أعاله.

تسمية وتسجيل  أما  مأذون.  بواسطة  الزواج  والعقد على  الشهود،  األخرى فهي وجود  الشروط  أما 
الزواج فليس شرطًا من شروط شرعية الزواج التي تلغيه أو عدم االعتراف به كما هو معمول به في 

بعض الدول.

ويصطلح بالزواج العرفي وسط عامة الناس وهو ما يعرف قانونًا بالزواج الباطل، حسب قانون األحوال 
الشخصية للمسلمين وهو الزواج السري الذي يتم من دون موافقة ومعرفة ولي األمر. وهو حسب 
نص القانون زواج باطل« )دراسات موسى محمد علي، ٢٠٠6؛ معتصم نصر الدين، ٢٠١6؛ محمد عبد 

الله موسى، ١٩8١؛ يونس عبدلي، ٢٠٠4(.

األحوال  قانون  في  ورد  كما  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  وفًقا  الزواج  انعقاد  يتم  النص،  هذا  حسب 
الشخصية للمسلمين للعام ١٩٩١: فالبالغ يزّوجها وليها وبالتالي فإنَّ غياب الولي يجعل العقد غير 
منعقد شرًعا، ولو انعقد فإنَّ يكون منعدًما. أما عدم وجود الشهود فيجعله سريَا وال يعتبر الزواج قد 

تم حتى ولو حضر الولي.

التي  الكتيبات  في  أشارت  التي  النسوية  الحركة  وسط  جدل  محل  القانون  في  المواد  هذه  تعتبر 
أصدرتها جامعة األحفاد للبنات )حقوق المراهقات والنساء في القوانين السودانية، ٢٠٠4(، ومنظمة 
الشخصية،  األحوال  لقانون  المقترح  البديل  )القانون  يُورد   - والتنمية  للبحوث  السودانية  المنظمة 
وطالبت   .)٢٠١7 الشخصية،  األحوال  قانون  لتعديل  )مقترحات  للبنات  األحفاد  وجامعة   ،)٢٠١5
الحركات النسوية بإجراء تعديل في شروط صحة الزواج وقسيمة الزواج وسن الزواج. وإذا لم يحدد 
القانون سًنا أدنى لصحة الزواج فقد أشار إلى البلوغ وأجاز المشّرع للولي أن يزّوج ابنته في عمر عشر 

سنوات إذا خاف عليها وأراد إحصانها. 

ينبغي اإلشارة إلى الجوانب القانونية في تعريف الزواج وصحته، هو ما يترتب على ذلك من دراسات 
حول أنماط الزواج وسن الزواج اللذين ستتم اإلشارة لهما في الفصلين الثاني والثالث.

القانوني للزواج، إلى الحقوق بين الزوجين  أيًضا أن نشير أدناه، في سياق الجانب  ومن الضروري 
وأسباب التفريق بين الزوجين وخاصة الجزئية التي تتعلق بطلب الزوجة التطليق من زوجها إذ إنَّ 

تلك الجوانب القانونية لها انعكاسات في الدراسات التي أشارت إلى العالقات الزواجية، سواء كانت 
تشير إلى التوافق والرضى أو العنف في العالقات الزوجية وسيتم التعرف لها بالتفصيل. 

والديها  وزيارة  عليها  ينفق  أن  في  الحق  في  زوجها  على  الزوجة  حقوق  السوداني  المشّرع  حّدد 
والمعاملة الحسنة والمعاملة العادلة، إذا كانت له أكثر من زوجة. وتعتبر الزوجة ناشزًا إذا لم توافق 
على السفر مع زوجها من غير سبب شرعي، أو االنتقال للسكن معه أو تركت المنزل دون إذنه، أو 
عملت دون إذن أو موافقة زوجها. وومن حقوق الزوج على زوجته طاعته ورعايته في نفسه وحفظه 
في ماله وعرضه،وإن كانت المادة 7٣ المتعلقة بتعريف النشوز تضيف إلى حقوقه عليها بتوسيع 

مفهوم الطاعة.

لم يشر القانون السوداني إلى تقييد الرجل فيما يتعلق بالزواج بأكثر من زوجة في وقت واحد ولم 
يقيّد حقه في الطالق إال أنَّ الشرع قد منحها حق الطلب من الزوج تطليق نفسها أي حق العصمة في 
وقت انعقاد الزواج، وأن تحدد بعض الشروط في عقد الزوج ولكن بما ال يتعارض مع الحق الشرعي 
للزوج إذ ال تستطيع أن تقيّد حقه في الطالق أو التعّدد. ويرتبط حق المرأة في الطلب من القاضي 
تطليقها إذا لم يوِف الزوج بشروط الزواج وهي النفقة أو إساءة المعاملة والعنف، وهو ما يعرف 
قانون األحوال  المرأة في  أ. زينب عباس حول حقوق  الغيبة )ورقة قدمتها  أو  بالضرر  القانون  في 
األحوال  قانون  في  جاء  بما  الدولية  المواثيق  لمقارنة  الهاشمي  سامية  أ.  دراسة  ٢٠٠8؛  الشخصية، 
الشخصية للمسلمين في السودان ونشرت في سلسلة كتيّبات حقوق المراهقات والنساء في القوانين 
مت الحركة النسوية مقترحات تعديل في كل تلك المواد، كما جاء في كل  السودانية، ٢٠٠4(. وقد قدَّ
من المنشورات التي أصدرتها المنظمة السودانية للبحوث والتنمية - سورد ٢٠١5 أو جامعة األحفاد 
للبنات ٢٠١7 )المرجع أعاله(. وقد ركزت التعديالت بدًءا بتعريف الزواج وحقوق الزوجين وتحديد 
سن الزواج لتكون ١8 عاًما كحد أدنى، وتقييد التعّدد، وتقييد حق الرجل في الطالق إال أمام القاضي 

أو مجلس وإلقاء العديد من المواد.

أوضحت الدراسات المشار إليها أعاله أنَّ السودان قبل عام ١٩٩١ لم يكن به قانون واحد مكتوب 
الحنفي، وما يصدره قاضي  الزواج وأحكامه حسب المذهب  للمسلمين وإنما كان يقضى بشريعة 
القضاة ومفتي الديار السودانية من منشورات في حاالت النزاع حسب المذهب الحنفي الذي كان 
معمول به. وبموجب ذلك، يكون للفتاة الحق في تزويج نفسها إذا تراضى المقبلون على الزواج، 
ويتقيد هذا الحق إذا أرادت الزواج بغير الكفء فإن للولي الطلب بفسخ الزواج. أما الثيب فلها الحق 
الكامل في تزويج نفسها دون إذن من ولي األمر أو القاضي، لكّن قانون األحوال الشخصية لعام ١٩٩١ 
قد أخذ برأي جمهور الفقهاء؛ وعليه، ونُصَّ على شرط رضا ووجود ولي األمر أو من ينوب عنه من 
أجل صحة الزواج. ولقد أّدى هذا التحّول من المذهب الحنفي إلى رأي جمهور الفقهاء إلى اللبس 
في الدراسات وفي الفهم العام لمعنى الزواج العرفي الذي كان يؤخذ في السابق كما هو متعارف 
في القانون المصري، أي الزواج الذي يتم بوثيقة ومأذون من دون علم ولي األمر ودون اإلشهار ولكن 
برضا الطرفين. غير أنَّ المشّرع في قانون األحوال الشخصية لعام ١٩٩١ قد حرّم، كما أوضحنا أعاله، 
هذا النوع من االرتباط من الشرعية واعتبره باطاًل. ويسود الفهم بأنَّ الزواج السّري زواج عرفي، كما 
ل ذلك في الفصل الثالث إذا لم يوجد حرج في سؤال الدارسين حوله أو إجابة المبحوثين في  سيُفصَّ

الدراسات التي تمت حول أنماط الزواج لالعتقاد السائد أنّه »زواج« وليس »زنا«.
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فإنَّ  تقدم،  ما  وعلى ضوء  السودان،  في  الزواج  تحكم  التي  القوانين  إيضاحه حول  ما سبق وجب 
القانون يؤثر تأثيرًا مباشرًا في تحديد أنماط الزواج وسن الزواج وفيما يمكن أن يعتبر مجااًل للرضا 
من عدمه، وحتى العنف الزواجي الذي يستوجب التفريق بين الزوجين وهذا ما سيتم التطرّق له 

في الفصول التالية.

الريف  في  كانوا  سواء  السكان  من خصائص  الزواج،  منظومة  في  قانونية  غير  أخرى  عوامل  وتؤثر 
من المزارعين أو الرعاة أو في المدن. ويختلفون أيًضا في بعض العادات والطقوس وفي الخصائص 
السكانية األخرى من تعليم وعمل أي الوضع االجتماعي واالقتصادي. وهذا ما سنتطرّق له في المبحث 
الزواج  وسن  الزواج  أنماط  نوعية  في  كبيرًا  دوًرا  الخصائص  تلك  تلعب  و  الفصل.  هذا  من  الثاني 

والرضى والعنف الزواجي أو أثر الهجرة في الزواج. 

١.2 الخصائص السكانية

يقيم في الريف معظم سكان السودان بنسبة 6٩٪ في حين يسكن ٣١٪ فقط في الحضر )المسح 
عاًما.  دون4٠  الشباب  من  السكان  معظم  يُعتبر   .)٢٠١4  ،)MICS( المؤشرات  المتعّدد  العنقودي 
 ،)MICS( ويبلغ العمر المتوقع للحياة 57 للرجال و5٩ للنساء )المسح العنقودي المتعّدد المؤشرات
الفئة  النساء في  للنساء و54 للرجال ويصل عدد  ارتفع من عام ٢٠٠7 حيث كان 57  ٢٠١4(. وقد 
افراد   6 حوالي  إلى  يعادل  األسرة  وحجم  اإلنجاب،  عمر  في  النساء  من   ٪٣٠ إلى   4١-٩5 العمرية 

.)٢٠١4 ،)MICS( المسح العنقودي المتعّدد المؤشرات(

أما فيما يتعلق بمجموع السكان أو نسبتهم من الذين تزوجوا أو لم يتزوجوا حسب الفئات العمرية، 
فيشير المسوحات للعام ١٩7٣ و١٩7٩ إلى أنَّ نسبة السكان في الفئة العمرية ٢٠-٢4 تصل إلى ٪6٩ 
من الرجال الذين لم يتزوجوا في العام ١٩7٣. وازدادت النسبة إلى 85٪ عام ١٩7٩ في حين كانت 
نسبة ١6٪ من النساء اللواتي لم يتزوجن في الفئة العمرية نفسها عام ١٩7٣. وازدادت النسبة إلى 
٣6٪ عام ١٩7٩ غير أنَّ البيانات تشير إلى أنَّ ٣.7٪ من الرجال في الفئة العمرية 4٠-44 لم يتزوجوا 
يقابلها نسبة ١.5٪ من النساء من نفس الفئة العمرية لم يتزوجن في عام ١٩7٩. توضح هذه البيانات 
أنَّ العمر عند الزواج قد ازداد بالنسبة للرجال بدرجة كبيرة مقارنة بالنساء إال أنَّ مؤسسة الزواج ال 
تزال مرغوبًا فيها وهذا ما تؤكده النسب المتدنية للذين لم يتزوجوا حتى العمر 4٠-44 في تلك الفئة 
تغيّرا قد حدث في أعداد غير  أنَّ  المعلومات  تلك  إبراهيم، ١٩8٩(. وتؤكد  الرحمن  العمرية )عبد 

المتزوجين في الفئة العمرية 4٠-44 وفي الفئة العمرية ٢٠-٢4 بالنسبة لكال الجنسين.

وقد أشار عبد الرحمن إبراهيم )١٩8٩( في بحثه باللغة اإلنجليزية بعنوان »اتجاهات ومؤشرات الزواج 
في السودان« إلى أنَّ السبب في المعضلة األساسية في مقارنة البيانات وتحليلها يعود إلى تحديد 
الفئة العمرية إذ إنَّ المسوحات تدرج الفئة العمرية ١5-١٩ في فئة واحدة، وهذه الفئة تشمل عدد 
اللواتي تزوجن قبل ١8 عاًما أي الزواج المبكر. وتفرد منظمة اليونيسيف بحثًا منفصاًل حول الزواج 
المبكر بتحديد الفئات العمرية دون سن ١8 عاًما. إال أنَّ كل البيانات حول العمر تكون تقديرية إذ 
إنَّ تسجيل المواليد ومعرفة العمر الحقيقي يختلط على العديد من السكان في الريف، ووسط البدو 

الرحل، ومع تدني نسبة التعليم، وارتفاع األمية في السودان، تصبح تلك البيانات تقديرية.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع نسبة الزواج المبكر. وتشير بيانات المسح العنقودي متعّدد المؤشرات للعام 
٢٠١4 إلى أنَّ الزواج قبل عمر ١5 عاًما للفتيات يبلغ ١٢٪ تقريبا كما أنَّ نسبة ٣8٪ قد يتزوجون قبل وصول 
١8 عاًما وحوالي ٢١.7٪ من الرجال متزوجون بأكثر من زوجة في وقت واحد أي الزواج تعّددي. وتشير 
اإلحصاءات إلى أنَّ 7.٩٪ من النساء في الفئة العمرية ١5-١٩ عاًما يزيد الفرق في العمر بينهن وبين 
أزواجهن على عشرة أعوام. ويزيد الفرق بين الزوجين في العمر على عشر سنوات ليصل إلى حوالي ٣٠٪ 
للمتزوجات في الفئة العمرية ١5-٢١ عاًما أي أنَّ العديد من الرجال يميلون إلى الزواج من فتيات أصغر 
منهم بكثير. وتؤكد اإلحصاءات أنَّ زواج القاصرات دون سن ١8 عاًما يمثل 5٠٪ من المتزوجات. وتزخر 

كل تلك البيانات بمدلول وسيتم التطرق لها بتفاصيل في الفصل المتعلق بالعمر والزواج.

يكتبون  الذين  عدد  فيبلغ  السودان  في  مزعجة  ظاهرة  بالتعليم  الخاصة  الخصائص  تدني  تشكل 
المدارس في مرحلة  الدراسة ومنتظمون في  ويقرؤون فقط نسبة 5٩٪؛ ويشكل من هم في عمر 
األساس فقط 76.4٪. أما الذين في المرحلة الثانوية فهم ٢8٪ رغم أنَّ الذين يواصلون التعليم من 
مرحلة األساس إلى الثانوي يبلغون ٩5.7٪. ويوجد فارق نوعي بالنسبة للبنات مقارنة باألوالد إذ تصل 
نسبة المكّملين لمرحلة األساس لألوالد 85٪، وللبنات 74٪،ونسبة المسجلين في الدراسات الثانوية 
٢٩٪ للبنات و٢7٪ لألوالد، مما يؤكد أنَّ البنات إذا استطعن أن يكملن المرحلة األساسية الذي يستمر 
لمدة 8 سنوات، فإنهن يتفوقن على األوالد في الدخول للمدارس الثانوية للدراسة لمدة ثالث سنوات 
أخرى فيتأجل زواجهم حتى عمر ١8 عاًما. أما انسحاب األوالد بعد فتره مرحلة األساس فقد تكون 
أسبابه إما أكاديمية بسبب عدم الحصول على نسبة تؤهلهم لاللتحاق بالمدارس الثانوية، أو بسبب 
فقر األسرة الذي يدفعهم لدخول سوق العمل في سن مبكرة ١5 عاًما في المتوسط )المسح العنقودي 

 .)٢٠١4 ،)MICS( المتعّدد المؤشرات

ويبرز بين من الخصائص الهامة ارتفاع عدد النساء العائالت لألَسرمن ١٣٪ عام ٢٠٠٢ إلى نحو مقّدر 
فتبلغ ٣٢٪ لكال  العطالة،  أما نسبة  والنزاعات والهجرة.  الحروب  ٢٩٪ حسب إحصاء ٢٠٠8، بسبب 

الجنسين حسب إحصاء األَسر للعام ٢٠٠8. 

وتوضح البيانات في المسح العنقودي المتعّدد المؤشرات )MICS( للعام ٢٠١4 أنَّ عدد األَسر التي 
تعولها النساء ٢٩٪، وعدد األطفال في الفئة العمرية صفر-١7 الذين يعيشون مع أحد الوالدين غير 
المهاجر خارج السودان تبلغ ١.8٪ والذين يعيشون مع والد واحد لوفاة الوالد اآلخر تبلغ نسبة ٣.٪5. 
وفي معظم تلك الحاالت، تكون األم هي العائل لألسرة كما يتضح لنا الحًقا في الدراسات المتعلقة 

بالهجرة واألَسر التي تعولها المرأة.

أما موضوع العنف الزواجي، فنجد أنَّ مسح ٢٠١4 قد أشار في موضوع االتجاهات حول عنف الزوج 
على زوجته إلى أنَّ ٣4٪ من المبحوثين قد أكدوا أن للزوج الحق في ضرب زوجته إذا تشاجرت معه، 

أو أهملت األطفال، أو حرقت الطعام، أو خرجت من دون إذنه، أو رفضت المعاشرة.

العقاب  إلى  تعرضوا  قد  عاًما   ١4-١ العمرية  الفئة  في  األطفال  من   ٪6٣.٩ أنَّ  الدراسة  وأوضحت 
الجسدي والتعنيف من والديهم في الشهر السابق للبحث. وتعتبر مسألة التأديب عن طريق الضرب 
أمرًا مقبواًل، سواء كان لألطفال أو الزوجات اللواتي يقمن باستخدامه على أطفالهن ويمارس ضدهن 

في الوقت نفسه. وسنعرض ذلك بالتفاصيل في الفصل المتعلق بالعنف في مؤسسة الزواج.
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وإذا تطرقنا لنوع آخر من العنف، أي ممارسة الختان لإلناث وإعادة الختان للنساء المتزوجات بعد 
كل والدة، نجد أنَّ ذلك يصل إلى نسبة 86.6٪ في ختان اإلناث. وتختلف النسبة حسب الفئة العمرية، 
ما يوضح انحساًرا طفيًفا من 86٪ إلى 66٪ من الفئات العمرية ٠-١4 مقارنة بالفئة العمرية ٣٠-٣4. 
وتتعرّض 5٠٪ من النساء اللواتي أجري عليهن الختان إلعادة الختان، أي ما يعرف »بالعدل« أكثر من 
مرة ألسباب معظمها متعلقة بإسعاد الزوج والخوف من المعاقبة بالزواج عليها. وهذا ما سيُتطرّق له 

فيما يتعلق بنوع آخر من العنف الجسدي والنفسي الذي يقع على النساء المتزوجات. 

بالرغم مما أشير أعاله، توجد مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بواقع المرأة السودانية غير تلك التي 
ذكرت. وتتمثل المؤشرات اإليجابية في مشاركة المرأة السياسية في البرلمان بنسبة تطّورت من ١٠٪ 
عام ١٩7٩ إلى ٢5٪ ثم إلى ٣٠٪ عن طريق الكوتة عام ٢٠١٠و ٢٠١5، نتيجة للحراك النسائي من 
أجل الحصة النسوية في قانون االنتخابات للعام ٢٠٠8 )مرجع بلقيس بدري وأخريات، ٢٠١٣(. وقد 
تطّورت نسبة مشاركة النساء في الخدمة المدنية من نسبة ٣5٪ في عام ١٩٩7 إلى 5١٪ عام ٢٠٠4 
حسب مسح العمالة في السودان لألعوام ١٩٩7و٢٠٠4. وتصل نسبة النساء في مواقع اتخاذ القرار 
على المستوى الفدرالي إلى نسبة ٢٠٪، وعلى المستوى الوالئي تصل إلى ٢٩٪. وتختلف نسبة النساء 
العامالت في القطاع الزراعي والرعوي بين مناطق السودان فتصل إلى 78٪ وإلى 85٪ في القطاع 
إلى ٪55  بالجامعات من نسبة ٣6٪ عام ١٩٩٠  المسجالت  الطالبات  المنظم. وتطّورت نسبة  غير 
عام ٢٠٠5 وال زالت في تطور مستمر. وتصل نسبة النساء بالوظائف المهنية إلى 44٪، و٢4٪ في 
الوظائف التقنية، و7٠ ٪ في الوظائف الكتابية )وزارة العمل ومجلس الخدمة المدنية، ٢٠٠4(. ولكن 
بالرغم من ذلك فإنَّ نسبة العطالة وسط النساء تصل إلى ٣٣٪ في الحضر )وزارة العمل ومجلس 
الخدمة المدنية، ٢٠٠4(. وال تتعدى نسبة النساء في المناصب الوزارية نسبة ١5.6٪ في خالل الفترة 
٢٠٠٣ – ٢٠١4. وتعمل النساء كصاحبات أعمال واتحاد فرعي وهم أيًضا عضوات في االتحاد العام 
ألصحاب األعمال السودانيين. وانتظمن في روابط للمرأة العاملة وغزون القطاع المصرفي وبرزن فيه 
وفي الشركات. وتشاركن في جمعيات نسوية تقّدر بعدد يفوق 47 جمعية نسوية مسجلة وعضوية 
العديد من الجمعيات الطوعية المشتركة. )تقرير اتحاد المرأة السودانية، ٢٠١٠؛ رجاء حسن خليفة، 
الزوجية  العالقات  في  مدلوالت  والعمل  العليا  المستويات  في  التعليم  في  التطّور  ولهذا   .)٢٠١7
وعالقات القوى بين الزوجين كما أشارت الدراسات في الفصل المتعلق بالعالقات والرضا الزواجي 
إذ إنَّها عوامل تؤثر في منح الزوجة قدًرا من القوة واالستقالل من جانب، والشعور بالرضا عن الذات 

وعن الزواج.

السودان  أنَّ دستور  فنجد  الدولية،  بالمواثيق  السودان  والتزام  الدستورية  بالحقوق  يتعلق  فيما  أما 
للعام ١٩64 قد منح المرأة حق الترشح والتصويت، ومنح دستور ١٩56 المرأة المتعلمة الحق في 
التصويت. ومنحت وثيقة الحقوق لدستور ٢٠٠5 النساء الحق المتساوي في التمتع بالحقوق المدنية 

والسياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية المتساوية )المادة ١/٣٢(.

أشار الدستور على أن تعّزز الدولة حقوق المرأة من خالل التميز اإليجابي )المادة ٢/٣٢(. وتعمل 
)المادة ٣/٣٢؛ دستور  المرأة ووضعيتها  كرامة  تقلل من  التي  الضارة  العادات  على محاربة  الدولة 
السودان لعام ٢٠٠5(. وباالرغم من تلك الحقوق الدستورية إال أنَّ الحكومة المركزية لم تشّرع قانونًا 
يحرّم ويعاقب مرتكب ختان اإلناث، وإن فعلت ذلك بعض الواليات. ولم تشّرع قانونًا للحد األدنى 

لسن الزواج بـ١8 عاًما أو حتى بـ١6 عاًما وإنَّما تركت األمر كما هو في قانون األحوال الشخصية الذي 
يبيح زواج الطفلة حتى في عمر ١٠ سنوات.

شّرعت الدولة في العام ٢٠١5 قانونًا يجرّم جميع أشكال التحرش الجنسي والعنف الجنسي، ويرفع 
مناصرة  نتيجة  الجنائي،  القانون  في  واالغتصاب  الزنا  بين  ويفرق  للمرأة،  االغتصاب  عقوبة  درجة 
الحركة النسوية لهذه القضايا )المرأة والدستور في السودان، جامعة األحفاد للبنات، ٢٠١٣(. بالرغم 
سيدوا  اتفاقية  على  يصادق  أو  يوقع  لم  السودان  أنَّ  إال  البرلماني  التمثيل  في  اإلنجازات  تلك  من 
إلنهاء جميع أنواع التميز ضد المرأة. ووقع ولم يصادق على البرتوكول األفريقي لحقوق المرأة وهو 
بروتوكول متقدم على سيدوا. فإّن غالبية الدول العربية التي صادقت على اتفاقية سيدوا تحفظت 
معظمها على المادة ١6 المتعلقة بحقوق المرأة في الزواج، وهو األمر المرتبط بموضوع التقرير، 
بحجة أنَّ المادة ١6 تتناقض مع الشريعة اإلسالمية. ولم يُتطرَّق في فصول هذا الباب حول المقارنة 

بين الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية.

١.3 اإلطار الثقافي واالجتماعي الذي يحكم العالقات الزوجية في مناطق السودان

المعرفة والمعتقدات والقيم واألخالق والقانون والعادات وأي قدرات  الثقافة مفهوم يشتمل على 
علماء  بعض  عند  الثقافة  وتتكّون  المجتمع.  في  عضًوا  بوصفه  اإلنسان  يكتسبها  عادات  أو  أخرى، 

االجتماع من ثالثة مستويات من الظواهر الثقافية وهي: 

المسلتوى اإليديولوجلي أي القيلم، المعانلي، المعاييلر، المسلتوي السللوكي، أي تلك األعمال   .١

التلي تجعلل ملن الجانلب اإليديولوجلي في الثقافلة شليًئا اجتماعًيلا وموضوعًيا؛ 

وجعلله  األيديولوجلي  الجانلب  األخلرى إلظهلار  الوسلائل  يشلمل  وهلو  الملادي  المسلتوى   .2

اجتماعًيلا وقلد حلاول الباحثون فلي علم االجتملاع واإلنثروبولوجيا تحليلل الثقافة إلى عناصر 

جزئيلة ومضاميلن بنائيلة ملع تحليلل العالقلات والمترابط بين هلذه العناصر )كوبلر، 2008(. 

وكان أول ملا اتجهلت إليله أنظارعلملاء االجتملاع واألنتروبلوجيلا هلو تصنيف عناصلر الثقافة 

إللي عنصريلن متميزيلن وهملا:١( الثقافلة الماديلة وهي من صنع اإلنسلان، وتشلمل وسلائل 

اإلنتلاج وأسلاليبه واألحلداث المصنوعلة منله؛ 2( الثقافلة الالماديلة وتظهلر بصلورة جلية في 

المعتقلدات والقيلم والمعاييلر السلائدة فلي المجتمع؛

المسلتوى غيلر الملادي وله ملن األهمية فلي عمليلة التفاعلل االجتماعي، وتحديلد العالقات   .3

والمراكلز والمكانلات االجتماعيلة ألفلراد المجتملع، وهلو ملن أهم مكونلات النسلق الثقافي 

)الموسلوعة العربيلة، ١999(.

تشكل المفاهيم الثقافية ذات األصول العربية أو األفريقية لمنطقة شرق أفريقيا وجنوب الصحراء 
األبوية  بالسلطة  يتعلق  فيما  تتوحد  السودان، وهي  السكانية في  للمجموعات  الرئيسية  المكونات 
للمجتمع  الثقافي  للنسق  المحّددة  العناصر  أهم  وتكون  ودورهما.  الزوجين  بين  العالقة  وتحديد 
السوداني كالتالي: العادات االجتماعية، التقاليد، األعراف، القيم، المعتقد الشعبي الذي يعبر عنه من 

خالل األمثال الشعبية في المجتمع السوداني.
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تفتخر الشعوب بتراثها الثقافي الذي يميزها ويتكّون من مجموع من المفردات كالعادات والتقاليد 
والقيَم والمفاهيم والقصص واألساطير والمعتقدات والحرف والفنون واألساليب المعيشية وغيرها، 
والتي توارثها أو اكتسبها الفرد من البلد أو البيئة التي يعيش فيها وينتمي إليها؛ وهذا التراث الثقافي 
المادي والمعنوي هو الذي يميّز كل دولة ويكسبها الطابع الخاص بها. وللسودان تراث ثقافي يخصها 
ويميّزها عن باقي الدول نظرًا لموقعها الجغرافي والتاريخي، فقد ّمر على أرضها العديد من الحضارات 
والثقافات التي أثّرت فيها وتركت بصماتها. ويساهم هذا التراث الثقافي في تكوين مخزون معرفي 

وبصري لدى الفرد نتيجة معايشته لتلك الثقافة وبالتالي يؤثر في إنتاجه أو نشاطاته المختلفة.

١.١.3 العادات االجتماعية

هي سلوك اجتماعي قهري ملزم يدخل في تكوينها قيَم دينية وعرفية تجعل األفراد يسايرون المجتمع، 
الضيف،  إكرام  كعادة  المتكررة  االجتماعية  والمواقف  األحداث  مختلف  في  بالسلوك  ويوافقونه 
وعادات الزواج، وعادات التنشئة االجتماعية، وغيرها. والعادات التي ارتبطت بالزواج فى السودان 
كثيرة ومنها، على سبيل المثال، ترتيب األولوية للزواج للولد والبنت، والعادات التي ال تسمح بزواج 
البنت أو الولد األصغر سًنا قبل األكبر سًنا. إذ كان من المعتاد في المجتمع، خصوًصا للبنات، أال تتزوج 
تتزوج  المألوف أن  القيود وأصبح من  أما اآلن فقد خفت هذه  الكبرى.  الصغرى قبل أختها  البنت 
البنت الصغرى قبل الكبرى نتيجة النتشار التعليم بين الفتيات وزيادة الوعي، واألخذ برأي الفتاة في 
الشاب الراغب في الزواج منها، ورغبة البعض في مواصلة تعليمهن قبل الزواج. وتبيّن أنَّ كثيرًا من 
العادات اندثرت في المجتمع إال أنَّه يمكن القول إنها الزالت موجودة فى المناطق الريفية. ومن 
مظاهر التغيّر األخرى في العادات بالمجتمع السوداني ما يختص بالزواج، وهو التغيّر في العادات 
التي تسبق إتمام الزواج فالعادة يكمن في الفترة المستقرة بأنَّ الزواج يتم بين الطرفين بدون شروط 
ويعيب المجتمع على األَسر التي تحدد شروطًا التمام زواج بناتها، بينما شاع في هذه الفترة المتغيّرة 
بعض العادات المستحدثة في عملية إتمام زواج بناتها، ومن أهمها شرط المسكن المستقل أو شرط 
عمل المرأة وتعليمها أو شرط التعرف على اآلخر. وتبيّن تأثر بعض العادات بالمتغيّرات الحضرية التي 
طرأت على المجتمع السوداني فهنالك تغيّرات جوهرية فى مراسم الزواج وطريقة االحتفال به فى 

صورة تحّد واضح للعادات االجتماعية للزواج فى السابق. 

2.١.3 التقاليد االجتماعية

 ال ترتبط هذه التقاليد بالمجتمع ككل وإنما هي طائفة من قواعد السلوك الخاصة بطبقة معيَّنة أو 
ترتبط ببيئة محلية محدودة النطاق وهي أقل إلزاًما من العادات وينقلها جيل آلخر بطريقة منتقاة 

أي أنّه قد ينقل بعض التقاليد ويترك بعضها. 

3.١.3 القيم االجتماعية

التفضيالت اإلنسانية والتصّورات عما هو مرغوب فيه  الرغبة اإلنسانية والتقدير، أي   هي موضوع 
على مستوى أكثر عمومية. ولذلك تشمل القيَم كل الموضوعات والظروف والمبادئ التي أصبحت 
ذات معنى خالل تجربة اإلنسان الطويلة، والقيَم في المجتمع مرجع حكم أفراده على اعتبار أنماط 

سلوكهم. وفيما يلي، سوف نسرد بعض من هذه القيَم التي نعتبر أنَّ لها عالقة بالزواج.

4.١.3 قيمة طاعة الذكور

المجتمع السوداني مجتمع ذكوري يمنح فيه بعض الذكور حق القوامة على اإلناث، لذلك يتمتع اآلباء 
بسلطة اجتماعية مطلقة على األوالد والزوجات. وقد أثبتت بعض الدراسات االجتماعية التطبيقية أنَّ 
قيمة طاعة األب والزوج في المجتمع السوداني قد انخفضت ولم يعد هناك اعتراف كامل ومطلق 
يتعلق  فيما  والقرارات  السلطة  الزوج هو صاحب  أنَّ  تعتبر  الثقافية  المجموعات  بسلطتيهما. فكل 
بالحياة الزوجية، بما يشمل تحديد مكان السكن وعمل وخروج الزوجة التي يجب أن تأخذ اإلذن 
األبناء،  بتعليمها وتعليم  تتعلق  قرارات  أيًضا  الموافقة على كل تحركاتها. ويشمل  الحصول على  أو 
واستخدام وسائل منع الحمل، والسفر، وزواج األبناء من الجنسين. كما أنّه المسؤول ماديًا عن إعالة 
والصرف على كل أفراد األسرة، وتلبية احتياجاتهم، وضمان سالمتهم، والعمل باجتهاد لتوفير أفضل 
سبل العيش الكريم لهم، وتأمين مستقبلهم. أما الزوجة فعليها خدمة الزوج وجميع أفراد األسرة ومن 
يسكنون معهم وخدمة الضيوف، ويشمل تلك عمل الطعام أو اإلشراف عليه إذا توفرت عاملة في 
المنزل، وترتيب المنزل، ورعاية األطفال وتهذيبهم ومراقبتهم، وإخطار األب بما يدور في المنزل من 

سلوك األبناء وغيرهم والعناية بمظهرها، وعدم إنهاك الزوج ماديًا ومعنويًا ومساندته وطاعته. 

يُتفهَّم توزيع األدوار والمكانة االجتماعية لكل من الجنسين واالمتثال بها عبر األسرة والمدرسة ووسائل 
اإلعالم التي تؤكد على مكانة الذكر على األنثى، مستخدمين األمثال الشعبية أو الفهم المحافظ للدين 
الوالدان  ويعبّر  األطفال على مشاهدتها  الجنسان من  التي يشب  األسرة  داخل  والنموذج  اإلسالمي 
عنها، ويؤكدانها قواًل لهم، فترى البنت أنَّ أخاها يسمح له باللعب في الشارع وفي الميادين العامة، 

وال يسمح لها بذلك.

الحبوب  زراعة  من  الغذاء  وتوفير  األرض،  فالحة  السودان  غرب  مناطق  في  المرأة  من  ويطلب 
والخضروات المختلفة، كمسؤولية أساسية لها إال أنَّ ذلك الدور اإلنتاجي يقع في إطار الدور اإلنجابي 
من إعداد الطعام ألفراد األسرة وليس للتسويق. وإذا كان هناك فائض إنتاج، فإنَّ على الزوج مهمة 
بيعه واالحتفاظ بالنقود ألي أغراض أخرى كما يراه مناسبًا. ويشجع هذا النمط من السلطة الذكورية 
وتوزيع األدوار الرجال على تعّدد األزواج ألنهم يوفرون عمالة مجانية ومصدًرا للدخل بالنسبة له، 
ويظل هو صاحب السلطة في المنزل بالرغم من مساهمتها في اإلنتاج، كما أكدت ذلك دراسة مدينة 
دوسة عام ٢٠٠١ عن العالقات الزوجية في مجتمع الزغاوه بدارفور. وتؤكد ذات النهج في تحديد 
العالقات بين الزوجين المتمثلة في السلطة الكاملة للزوج والطاعة من الزوجة وكذلك توزيع األدوار 
في العمل داخل المنزل مسوولية الزوجة واإلنفاق مسؤولية الزوج. أما نموذج العالقة بين الزوجين 
التزيّن للرجل والمكوث  في شرق السودان في قبيلة بني عامر، فتكون مسؤولية الزوجة األساسية 
داخل أسوار المنزل. ويقوم الرجل بكل األعمال من جلب الماء من اآلبار، والزراعة، ورعي البهائم، 
وحلب األلبان، وهي في كثير من مناطق السودان األخرى مسؤولية تقوم بها النساء أو تساعد فيها 

بدرجة كبيرة.

تلك  السودانية« عمق  الحركة  »البطراركية ورائدات  بعنوان  الفيل عام ٢٠٠٢  وأكدت دراسة علوية 
الثقافة األبوية في المجتمع يتم حمايتها وترجمتها في شكل قوانين عقيمة، سواء كانت في قوانين 
األحوال الشخصية أو العمل أو السفر بإذن من ولي األمر. وأوضحت في دراستها أّن التعليم كان له 
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األثر الكبير اإليجابي على الجنسين. فأكدت أنَّ النساء الرائدات في الحركة النسوية قد وجدن الدعم 
بأهلية  أزواج وإخوان وآباء متعلمين ومستنيرين ومنفتحين  السياسي والعام من خالل  العمل  في 
التعليم أو  أثر  الدراسات األخرى  العديد من  العام والقيادة فيه. وأكدت  العمل  المرأة على  وقدرة 
العمل أو كليهما، وهما الوسائل التي تستطيع المرأة من خاللهم تحقيق ذاتها وإجراء تغيير نسبي 
من المفاهيم السائدة وفي تحديد العالقات الزوجية، وتوزيع األدوار كما سيأتي توضيحه الحًقا في 

الفصلين الرابع والخامس.

5.١.3 قيمة الزواج المبكر والزواج من األقارب

 يحرص اآلباء على تزويج أوالدهم بمجرد دخولهم سن البلوغ وكانوا يعطون قيمة وأفضلية للزواج من 
القرابة، لكن في هذه الفترة المتغيّرة، ارتفع سن الزواج بالنسبة للجنسين. وانخفضت قيمة القرابة في 
الزواج كثيرًا، حيث بات اختبار القرين يرتبط بقيَم اقتصادية ومادية واجتماعية. ولكن يمكن القول أنَّ 
األمر ما زال قائًما فى المناطق الريفية وأصبح البعض يعتبره استراتيجية للعيش ومكافحة للفقر كما 
ورد فى دراسة منى عز الدين )٢٠١4( بعنوان »الزواج المبكر كوسيلة للعيش واالستمرار فى العيش«.

6.١.3 قيمة إنجاب الذكور

يفضل الفرد أن يكون المولود ذكرًا حتى يحمل اسمه ويسّمى به. وركز المجتمع على هذه القيَم وحّمل 
مسؤوليتها للنساء. ويمكن عزو ذلك الرتباط اسم الذكر باسم األسرة واستمراريتها. وتشعر الزوجات 
اللواتى تنجبن بنات أنهن فى خطر التزوج عليهن. وبالعكس، تشعر الزوجات اللواتي أنجبن ذكوًرا 
فقط بالفخر وبأمان من خطر زواج الرجل مرة أخرى. وهذه النظرة، سواء للزوجة التي أنجبت ذكوًرا 
أو إناثًا هى نظرة مدعومة من المجتمع وتعتبر قيِّمة. وذهبت كثير من األَسر ألكثر من ذلك وركزت 
على أهمية أن يكون المولود األول ذكرًا، بداللة اإلعالن عن المولود الذكر عن طريق«الزغاريد«؛ وإن 

كانت بنتًا فال صياح فرح لإلعالن عن لحظة والدتها.

7.١.3 المعتقد الشعبي 

في المجتمع السوداني يعتبر المعتقد الشعبي ظاهرة إجتماعية تنتج من تفاعل األفراد في عالقاتهم 
وألسباب  الكونية  الحياة  في  المخفية  الطبيعة  وقوى  والوجود  الحياة  حول  وتصّوراتهم  االجتماعية 
عديدة، أهمها ذلك التراكم االجتماعي للعادات واألعراف والتقاليد واألفكار. ويصبح المعتقد ذا قوة 
آمرة قاهرة فهو يأمر في حالة اإليجاب ويقهر في حالة السلب؛ وبسبب ذلك أيًضا نرى المعتقد يأخذ 

طابًعا قدسيا روحيًا باعتباره نتاًجا حيويًا لألجيال السابقة.

ومن أهم األفكار المعتقدة والشعائر والطقوس التي يؤمن بها األفراد، وحتى المتعلمون منهم فى 
مسألة الزواج، ما يٌعرف »بالخيرة« وهي مشورة أو استخارة تتم بواسطة أهل الزوج أو الزوجة من 
خالل الذهاب ألحد الشيوخ الذين يّدعون معرفتهم بالحظ والطالع. وتتم هذه المشورة مقابل مبلغ 
من المال، وعلى ضوئها يكون قرار القبول أو الرفض للخطيب. وعلى الرغم من ضعف هذه العادة 
الناس. وال بد من اإلشارة لموضوع »الجرتق« كطقس  مؤخرًا فإنها موجودة ويزاولها عدد كبير من 
مهم من طقوس الزواج التي ال تزال تمارس إلى يومنا هذا. و»الجرتق« هو عبارة عن آخر طقس من 

طقوس الزواج وتقوم به النساء الكبيرات فى عائلة الزوجة، ويُجهَّز نوع معيّن من اإلكسسوار التقليدي 
المتوارث عبر األجيال )»سبحة السرتى« وهي عبارة عن سبحة مصنوعة من نوع معيّن من الخرز 
والريال الفضة، ويربط فى خيط من الحرير، وخاتم به حجر كريم يسّمى حجر الدم له معتقد معيْن 
ودالية على الهالل للرجال من الفضة وللنساء من الذهب تربط بواسطة قطعة حمراء من الستان 
فى جبهة العريس(. كما يتم تجهيز عطور خاصة لهذا الطقس عطور محلية تسّمى »الضريرة« وهي 
عبارة عن مادة قوامها ثقيل ورائحتها عطرة توضع على رأس الزوج والزوجة. ويتم ترديد أغان خاصة 
تحمل كلمات التبريكات والدعاء لهذه الزيجة باالستمرار وإنجاب الذرية. ويصاحب هذا الطقس رش 
الحليب من قبل الزوج للزوجة وبالمقابل من الزوجة للزوج والحليب له مدلول بياض وصفاء السريرة 
والنية في اإلسعاد. يعتقد بأنَّ هذا الطقس ضروري فبدونه قد يحدث مكروه للزوج أو الزوجة أو قد 
ال تستمر هذه الزيجة طوياًل أو قد تمنع اإلنجاب إذا لم يتّم هذا الطقس. ويوجد أيًضا معتقد ليس له 
أساس من الصحة وهو »الكراع الخضراء« يقصد بالكراع الساق للداللة على التفاؤل والتشاؤم بالزوجة 
فيما يختص بالرزق، ويعزي الزوج وأهله أي تدهور مالي للزوجة، وال سيما خالل الفترة األولى من 
الزواج، فيقال بأنَّ الزوجة قد أتت بنحس على زوجها أو أسرته. ويوجد أيًضا معتقد يختص بإنجاب 
العديد من البنات وأنَّ سببه الزوجة، وبالتالى تتعرّض الزوجة لمضايقات شتى تبدأ من لحظة معرفة 
الزوجة بحملها وتكون فى شكل ضيق نفسي واكتئاب وتوتر، ويتم مضايقتها من قبل األهل والزوج 
قد تنتهي بزواج الزوج زوجة أخرى، أو طالقها اعتقاًدا منه أنَّها السبب في إنجاب العديد من البنات. 
وبالنسبة الرتفاع قيمة الذكور فى األسرة السودانية، فإنَّ إنجاب الذكور يعتبر مفخرة للزوج وصمام 
الطعام  الرمزية في  )٢٠١5( موضوع  )١٩74( ووصال عثمان  بدري  بلقيس  وناقشت  للزوجة.  أمان 
القيَم  عثمان حول  دراسة وصال  وركزت  والعادات،  المناسبات  من  العديد  في  األطعمة  واستخدام 

والسلوك المتعلقة باإلنجاب والعقم.

١.4 دور الغناء واألمثال الشعبية فى الزواج في المجتمع السوداني

تلعب األمثال الشعبية دوًرا كبيرًا فى ترسخ المفاهيم الثقافية للزواج. وقد أكدت مي عز الدين في 
دراستها »أثر الثقافة السودانية في تحديد األدوار االجتماعية للنوع فى المجتمع السوداني« من خالل 
غناء البنات واألمثال الشعبية والقصص واألحاجي )٢٠١٣( حول دور أغاني البنات واألمثال الشعبية.

تمجد بعض األمثال الرجل من قبيل »الراجل كان بقي رخمة في البيت رحمة« و»حرّة صبرت في بيتا 
عمرت« أي المرأة األصيلة تصبر على زوجها مهما كان متسلطًا أو عنيًفا وتعيش في بيت الزوجية إلى 
الشيخوخة؛ و»افجخا بصلة قبل أن تصبح أصلة« أي بنت منذ الصغر أدبها على ما هو مثالي لألنثى 

حتى ال تكبر وتكون قوية الشخصية.

ومما سبق يمكن مالحظة أنَّ وضع المرأة في المجتمع السوداني ال زال يخضع العتبارات كثيرة منها 
األغاني واألمثال الشعبية التي ال تزال تعتبر حكًما ومسلمات يجب األخذ بها. كما يالحظ أنَّ التقنيات 
الحديثة لم تقلل االهتمام باألغاني واألمثال الشعبية ال بل قد تكون قد ساهمت في انتشارها. ويكشف 
ذلك عن النسق الكامن في العقل نتيجة الخوف من اندثار ما يعتبره العامة حكًما، فيبرز االهتمام بها 
على بأشكال كثيرة كالنداءات بالعودة إلى الجذور والحفاظ على التراث الثقافي وما إلى ذلك من األقوال 
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التي يختبىء تحتها الحنين للعودة إلى عصر الحريم والجواري. لهذا يمكن القول بأنَّ النسق الثقافي 
الذي تتمحور حوله تصرفات الناس وسلوكهم يكشف عن وجود امتداد معنوي يشد الناس اليه ويتمثل 
هذا االمتداد في اللجوء إلى اإلرث الثقافي باعتباره مالًذا ذهنيًا لوضع المرأة على أرض الواقع. ويعرض 
البحث أعاله دور األغاني واألمثال الشعبية التي ال زالت سائدة في المجتمع، وازدادت رواًجا بمداوالتها 
عبر وسائط التواصل االجتماعي في تحديد األدوار المختلفة للنوع وتحديد مكانة وأدوار المرأة. وقد 
استخدمت الدراسة المنهج التحليلي لخطاب/مضمون ما يسّمى »Discourse Analysis« واستخدمت 
اللغة وأعطت عدة نماذج نذكر على سبيل المثال من غرب السودان أغنية »بنيتي حسابك« أي ابنتي 
انتبهي. تنتمي األغنية إلى التراث الشعبي ورغم أنّها مكتوبة باللهجة المحلية لمنطقة غرب السودان إال 
أنّه يمكن القول بأنّها تمثل المجتمع السوداني فى توقعاته ألدوار الزوجة. تشبه هذه األغنية إلى حد 
كبير درًسا فى كتاب المطالعة للمرحلة االبتدائية بعنوان »وصية أم لبنتها«. وال يُخفى على أحد دور 
هذا النوع من الرسائل في حين ال توجد، فى األغلب األعم، رسائل للزوج توصف وتوصى فيه عن األدوار 
واألخالق والسلوك المتوقع منه إزاء الزوجة. وتشكل هذه األغنية مثااًل من ضمن عدد كبير من األمثلة 

ولكنها األنسب فى هذا المجال لوجود كل التفاصيل عن صورة الزوجة المثالية: 

الله والنبي لـ كالم راجل تسمعا
بنيتي حسابك لـ كالم راجل أسمعا

حسابك يا بنيتي كالمي ال تابا
كالمي كم أبيتيه تكوسيه ما تلقا

* * *

هي ال تخليه ينقنق لـ كالمو تسفها
ال تقّوي راسك، بكرة يقولوا طلقا
فجر كم وال عندو لـ عشيّا أمهال
بال إذنو ال تمشي لـ محل مأجرا

***

وراجل كم ما ناداك ال تمشي تلحقا
وكم غبّت منك نادي أسأال

قشي بيتك بدري وعيشك أطحنا
الما وساخة، في خشم بيت ال تكشحا

***

حتّي عجاج بيتك، عنقريبو فرشيه
وكورة أم قعر تحت سريرو جيبيه ختّيه

توبك المجنقر دا ب إبرة أمسكيه
رجلينك المشقق دا أدرشيه حننيه
 وشعرك المشمبل دا لميه مشطيه

***

نصيحتي كم سمعتيه لـ بيتك أمسكيه

الله والنبي لـ كالم راجل تسمعا

أواًل، اتخذت األغنية شكل توصية للزوجة حتى تكون فى الصورة المثالية لربة المنزل. من خالل هذه 
األغنية، وردت الكثير من الوصفات المقبولة والمحبّذة اجتماعيًّا لدور المرأة فى المجتمع واألسرة. 
تبدأ هذه الوصية بالتأكيد على أهمية القبول والعمل بهذه الوصية وإال سوف تندم حيث ال ينفع 
الندم. وحثت الزوجة على الطاعة المطلقة للزوج بأن تسمع وتطيع وال ترد عليه بالمثل إن أساء إليها 

بل تتوجه بشكواها إلى الله.

ثانًيا، أن تهتم براحة الزوج من تجهيز مكان نومه وأكل لذيذ يوضع بالقرب من سريره. وذكرت األغنية 
نفض الغبار من السرير أى مراجعة نظافته من الحين إلى اآلخر، وتجهيز األكل بالقرب من السرير في 
نوع من األوانى التي ترتفع قلياًل عن األرض وبها غطاء. وفى ذلك داللة على تكريس كل وقت المرأة 
واهتمامها، على مدار الساعة، براحة الزوج وتجهيز مستلزماته من أكل وشرب ومكان للراحة. وبذلك 
واالجتماعي  االقتصادي  دورها  بذلك  ومتجاهلين  له  واألولوية  األساسي  الدور  هو  العمل  هذا  فإنَّ 

والسياسي فى المجتمع.

جسمها  بنظافة  تهتم  أن  فعليها  الزوج.  لراحة  مهم  كجزء  نفسها  المرأة  إلى  الوصية  انتقلت  ثالًثا، 
وشعرها ليس لصحة المرأة أو نفسها فحسب، بل حتى تكون مهيأة للرجل وكأنَّها أداة ووسيلة للترفيه 
عنه وإدخال السعادة لنفسه. وتطلب الوصية منها عمل أشياء بعينها مثل الدخان وهو نوع من أنواع 
السونا أو حمام البخار إال أنَّ الدخان عبارة عن وضع أنواع معيَّنة من الخشب معروفة بعطرها الجميل 
في النار، وتجلس المرأة بالقرب من هذا الدخان وتغطي نفسها بقطعة ثقيلة حتى تعبق رائحة هذا 
الحطب في جسمها. وال يقوم بعملية الدخان إال النساء المتزوجات فقط، وتتطلب هذه العملية وقتًا 
كثيرًا وتسبِّب لبعض النساء مشاكل جلدية، لكنهن يتمسّكن به ألن له مدلوالت مجتمعية معيّنة، فهو 

داللة على نظافة المرأة واهتمامها بزوجها، كما له داللة على العالقة الزوجية الخاصة.

رابًعا، ركزت الوصية على وصف طريقة معيّنة في التعامل مع الزوج فدعت األغنية أال تلحق المرأة 
بالرجل ما لم ينادها هو، وال تخرج إال بعد أن تأخذ إذنه، وال تخرج أخبار زوجها للناس ما لم يسمح 
فهو  كثيرة،  له مدلوالت  الغياب  المرأة وهنا  إذا غاب عن  الرجل  أنَّ  الوصية  تشير  كما  به،  لها هو 
جسدي ونفسي ومعنوي، فمن واجبها أن تبادر هي بالسؤال عن سبب ذلك. وتشتمل هذه الوصايا 
على وعيد بأنَّ المرأة إذا لم تتبع هذه الوصفات فسوف تفقد زوجها وتتعرض للطالق. وتدعو هذه 
األغنية إلى تأكيد األدوار المقبولة مجتمعيًا وهى األدوار التقليدية التي ناضلت المرأة لتغييرها خالل 
العقود الماضية. كما أنها تدعو وبوضوح شديد إلى خضوع وخنوع المرأة وتبعيتها المطلقة للرجل. 

ويصف مثال آخر ما يجب أن تتميز به الزوجة المثالية:

األصيلة أم ولدي تشيل قفاي سندي
تعيش معاي رضاية لو عندي ما عندي 

البشوشة الخدومة الما صارة قدومة
ست بيت فنجرية وما هي مذمومة 
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ما كرقت من من جوة ما سوت العوة 
ملسة ما غبشة يالحنا ما غبشا بدخنانا ما غبشا 

ماهي الخبوب روشا في راسي ما نقرت ما سوت الدوشة

وتشمل هذه األطر الثقافية مرجعيتها من المعتقدات الدينية في اإلسالم. وقد أثرت هذه الثقافة 
في القوانين التي تحكم العالقة بين الزوجين. كما تستخدم في تحديد تلك العالقات العديد من 
اتخاذ  قادرة على  غير  أنَّها  المرأة على  تصّور  التي  السودانية  باألمثال  عنها  يعبَّر  التي  المفاهيم 
الرأس«  بتقطع  ما  فأس  كان  »المرأة  ذلك:  عن  األمثلة  ومن  )كائن( ضعيف  وأنَّها شخص  القرار 
و»المرأة إذا قرأت القانون مصيرها الكانون« أي الكانون بمعنى المنتقد إلعداد الطعام أو المطبخ 
و»شاورهن وخالفوهن« أي اعرف الرأي الخطأ من النساء أو اسألها فما تجيب عنه سيكون الرأي 

العقيم لتجنبه. 

وبعد كل ما تم سرده من أغان وأمثال شعبية يبقى السؤال الذي يحتاج إلجابة قد تحملها العقود 
القادمة: بالرغم من انتشار التعليم، وزيادة الوعي، والتغيّرات البنيوية للحياة العامة، وخروج المرأة 
إلى سوق العمل، وإسهاماتها الفكرية والمهنية وتبوئها مناصب عليا في مختلف أجهزة الدولة، هل 
ال يزال شبح تلك النظرة التقليدية والصورة النمطية للمرأة ماثاًل للعيان، أم أنَّه بدأ في التالشي واأليام 

القادمة تبشر بعصر تمكين المرأة الحقيقي؟

الحفاظ على الهوية الثقافية ال يعني الجمود في إطار الموروث القديم، بل هو عملية تتيح للمجتمع 
أن يتغيّر ويتطّور دون أن يفقد هويته األصلية، وأن يتقبل التغيّر اإليجابي الذي يتفاعل بين األصالة 
والمعاصرة، ذلك التفاعل اإليجابي البناء الذي يتفق مع التمكين للجنسين وليس لجنس على آخر. 
المرأة وتفعيل دور مشاركتها اإليجابية في كافة المجاالت، إال من خالل إزالة  ولن يتحقق تمكين 
عراقيل نظم وهوية البناء االجتماعي الذي يستمد قوته من المورثوات الثقافية )المسلم بها( التي 

تقف صًدا منيًعا دون المشاركة الفعالة للمرأة في جميع ميادين الحياة العامة وفي األسرة.

وفي إطار الدراسة التي قامت بها نفيسة الصادق بدري بعنوان »الرؤية للدور اإلنجابي غير مدفوع 
الزوجات واألزواج لتوزيع األدوار بتلك الصورة  الدراسة أشارت إلى قبول  األجر للنساء« ٢٠٠٣ فإنَّ 
الطعام  إعداد وتقديم  بما يتضمن  الزوجة  المنزلي من مسؤولية  العمل  التي تجعل كامل  النمطية 
ونظافة المنزل وتجهيز مالبس أفراد األسرة وتنظيمها وغسلها وكيها فهي أعمال ال يمكن أن تطالب 
الزوجة زوجها أن يدفع لها أجر عليها ألنَّها مسؤوليتها، وأنَّ دفع األجر هذا يعني أنَّ الزوجة أصبحت 
عاملة فقدت االحترام والتقدير على عطائها ألفراد األسرة. فالزوجة األم إًذا تقوم بكل األعمال برضا، 
وال تتوقع وال تقبل أن يصبح عماًل بأجر وأن عملهن داخل المنزل هو تخصص نسائي يتم برغبة في 
أدائه والعطاء فيه وأنهن يقمن به بصورة تلقائية مرتبطة بالنماذج التي تربين عليها وثقافة المجتمع 
التي نشأن فيه، وال يتم التساؤل عما إذا كان واجبًا أن يستلم أجرًا عليه ويتساءلن عما إذا تم ذلك 
والمتعّدد  المتواصل  العمل  ذلك  تقدير  فإنَّ  وعليه،  العمل.  ومكان  األسرة  بين  الفرق  سيكون  ماذا 
والمتشابك في أنواعه ال يمكن حسابه ماديًا. وخلصت الدراسة إلى أنَّ تقدير حجم العمل ماديًا أو 
إدماجه في المنظومة االقتصادية كإنتاج يحسب ويدرج في ميزانية الدولة كما تشير بعض النسويات 
في دراساتهن، ومن األمور غير المقبولة عند النساء المبحوثات في تلك الدراسة. وقد أكّدت نايلة 

كبير )١٩٩٩( بأنَّ النساء يتحملن عبء أعمال متعّددة لألسرة، ولكنهن يتوقعن نظير ذلك التقدير 
واالحترام والمساندة لهن، وهذا ما تجنيه من األبناء واألزواج.

األسرة في  برامج  المرأة في  بعنوان »صورة   )٢٠٠٢( بها ماجدة عوض  قامت  التي  الدراسة  أشارت 
اإلذاعة السودانية« إلى أنَّ النساء في األجهزة اإلعالمية بصورة عامة ال يتقلدن مناصب تنفيذية هامة 
في تحديد مالمح ونوعية البرامج وهدفها. ولذلك يأتي برنامج واحد حول األسرة ليؤكد على الصورة 
النمطية لتحديد األدوار بين الزوجين والعالقة بينهما ومن األمثال المذكورةعلى ذلك »اسعى الدابة 
السريعة واخد المرة المطيعة كلها للعمر تمتيعة« و»إذا طحنتي الدققي وإذا عوستي نجضي وإذا 
طبختي لضضي وإذا رقدتي تحققي شوفي إذا يقول ليك اتحققي« و»حرة صبرت في بيتها عمرت«. 
في حين أننا نجد أنَّ فقرة أسئلة المستمعات في البرنامج تحتوي على تذمر من قبول مفهوم الطاعة، 
أو عدم عدالة توزيع المسؤوليات داخل األسرة، خاصة حينما تكون الزوجة عاملة أيًضا مثلها مثل 
اللواتي حظين بتعليم  الشابة خاصة من  الدراسة إلى أنَّ تغيُّرًا حدث وسط األجيال  الرجل. وتشير 
عال أو ثانوي ويعملن بدخل متساو أو مقارب لألزواج أو في حالة الزوجة العاملة والزوج العاطل 
عن العمل، فإنَّ التساؤالت تدور عن شرعية قبول قيام الزوجة بكل األعمال داخل المنزل والمطالبة 

بتقاسم مسؤولية األعمال المنزلية ومنح المرأة مزيد من حرية الحركة واتخاذ القرار.

تؤكد الدراسات على وجود ثقافة وقوانين تؤطر على العالقة بين الزوجين وتحديد أدوارهم. ولكن 
يالحظ حراك لتغيّر الثقافة والقوانين التي تحكم تلك العالقة ويشكل التعليم والعمل بالنسبة للمرأة 
مصدر قوة يدفعها إلحداث ذلك التغيّر. وتمجد الحياة الحضرية األسرة النووية وحياة الزوجين بعيًدا 
عن العيش في ظل األسرة الممتدة، وتعليم الرجال واختالطهم في الدراسة خارج السودان وأثر تغيّر 
اإلعالم الغربي في عرض نماذج العالقة بين الزوجين والظروف االقتصادية التي جعلت العديد من 
الرجال يرغبون في عمل زوجاتهم، وهي عوامل أدت إلى إحداث تغيّر في النموذج النمطي للعالقة 
الزوجية التي اتسمت بعدم الندية والسلطوية وعدم الحميمية حيث كان كل من الزوجين ينام في 
غرفة أو حوش منفصل ويأكل في وقت مختلف ويأكل الرجل أواًل أفضل الطعام والنساء واألطفال 
بعدهم ما تبقى. وأوضحت بلقيس بدري في دراسة رمزية في الطعام في مجتمع الفتيحاب )١٩7٣( 
ودراسة رمزية المكان والزمان للنساء في والية الخرطوم )٢٠٠4( حول ما هو الوقت المسموح فيه 
الرجل والمرأة. فالرجال  بين  بها لتحركها واختالف ذلك  المسموح  المساحة  المرأة وما هي  لتحرك 
في  ومكانًا  الشمس  غروب  عند حلول  زمانًا  المرأة  وتقيّدت  ومكانًا،  زمانًا  الحركة  في  منحوا حرية 
قريتها، وفي الحضر في مكان معروف مسبًقا وموافق على ذهابها إليه من أفراد األسرة. وينطبق هذا 
األمر على البنت والفتاة قبل الزواج، وعلى المرأة بعد الزواج. وتقوم األم ذاتها بإعادة إخراج ذلك 
النموذج وتعليمها لبنتها ويندرج ذلك كله في إطار قيم المحافظة على شرف وسمعة األسرة التي 
تمثلها األنثى فهي رمز ذلك الشرف. وتندرج حركاتها وتصرفاتها ولبسها وحديثها في مفهوم الشرف 
والعار، فهي في دائرة الضوء ألنَّ المجتمع ربط كل ذلك وصنفه بما هو صحيح ومرض وبين ما هو 
خطأ ومخٍز، فأصبح لزاًما على المرأة االمتثال للنموذج المثالي للتصرف واللبس والحركة والعالقة مع 
الجنس اآلخر والتعبير عن الذات والمشاعر، وكلها رمزيات وأشكال حّددت المثالي وحّددت الخروج 
منه بمقادير تندرج مابين التمرد والخطأ والعار، وأخرجت في ذلك األشعار واألغاني، لتمجيد ذلك 

النموذج المثالي وتأطيره للتمسك به.
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وحين بدأت بعض فتيات جيل األلفية الثانية في التمرد الصريح عن ذلك النموذج فبدأن بكتابة أشعار 
تعبر عن الحب وعن تمجيد المرأة الشجاعة البليغة العاملة، وأشعار تعلن عن تمردها ضد طغيان 
الرجال أو خيانة الحب وعدم الوفاء ومصداقية المجتمع، انتبه المجتمع إلى تغيّر سببه زيادة نسبة 
التعليم في الجامعات واختالط النساء في الدراسة والعمل الرسمي والمجتمعي والطوعي والثقافي 
والفني. فأتاح كل ذلك للنساء مساحة تحرّك في المدن خاصة العاصمة التي يفوق عدد سكانها 6 

مليون نسمة.

ساعدت ظروف هجرة الرجال إلى العمل خارج المنطقة األصلية في السودان أواًل ألسباب الحروب 
وهجرتهم إلى خارج الوطن في ارتقاء العديد من النساء لترؤس األسرة، والحصول على فرصة حركة 
وزيادة  الصعبة  االقتصادية  الظروف  وأّدت  النمطية.  الصورة  في  تغيّر  إلى  أّدى  أوسع  قرار  واتخاذ 
معدالت الفقر إلى عمل المرأة لساعات طويلة بائعة لألطعمة خارج المنزل أو ممارسة أعمال داخل 
المنزل إلدرار الدخل. فسبّب ذلك تغيّر في توزيع األدوار ومنح المرأة مساحة أكبر في حرية الحركة 
وفي وقت خروجها ودخولها أو عودتها. وبدأ التغيّر االجتماعي في صورة المرأة ومكانتها وأدوارها 

تدريجيًا مع منتصف القرن الماضي إال أنّه تسارع مع بداية هذا القرن بدرجات كبيرة.

إيجابًا  كان  سواء  الزواج  مؤسسة  في  يؤثر  وحقوقها  السودانية  المرأة  واقع  أن  يتضح  الختام،  وفي 
كبيرة،  بدرجة  والمرأة،  الرجل  من  كل  ودور  مكانة  تحكم  التي  والتقاليد  القيَم  تؤثر  كما  سلبًا،  أو 
على العالقات الزوجية وإن كانت عوامل العمل والهجرة والتعليم قد أّدت إلى إحداث تغيّرات في 

العالقات الزوجية. وهذا ما سيتم مناقشته في الفصول التالية.

الفصل الثاني: أنماط الزواج 
تناولت  التي  والتقارير  الدراسات  بعض  بتحليل  السودان  فى  الزواج  تقرير  من  الفصل  يختص هذا 
أنماط الزواج فى السودان، أي البحث فى أنماط الزواج التقليدية كزواج األقارب، وتعّدد الزوجات 
والزواج المختلط )زواج األجانب( فضاًل عن تلك األنماط واألنواع المستحدثة التي أصبحت ظاهرة 
مالحظه فى المجتمع السوداني كالزواج العرفي وزواج المسيار وزواج المتعة وزواج اإليثار والزواج 
التي تناولت هذه األنماط من خالل  الجماعي. وسيتم استعراض وتحليل هذه الدراسات والتقارير 
النظر إلى أهدافها ومنهجيتها ونتائجها وتوصياتها ثم عرض خاتمة للفصل تُحلَّل تقاطع وتداخل بعض 
المتغيّرات والعوامل كاالتجاهات المجتمعية نحو الزواج مثل الفوارق التعليمية والقبلية والطبقية، 

والتكاليف المادية للزواج فى هذه األنماط.

2.١ أنماط الزواج التقليدية في المجتمع السوداني

١.2.١ زواج األقارب 

فى  السكانية  والمجموعات  القبائل  عند  ممارسة  واألكثر  التقليدية  األنماط  أحد  هو  األقارب  زواج 
السودان. ويكون زواج األقارب إما من خالل الروابط والعالقات داخل األَسر والقبيلة أو زواج أبناء 
العمومة والخالن. وتمارس هذا الزواج معظم القبائل السودانية كالحلفاويين أي الجعليين والشايقية 
فى شمال السودان والهدندوه، وبنى عامر أي الرشايده، والبجا فى شرق السودان والقبائل البدوية فى 
غرب السودان كقبائل البقارة أي حوازمه وتعايشه ومسيريه ورزيقات، واألباله أي الكبابيش والهواوير 

والحمر والشنابله وأوالد حامد، والمستقرين فى أقصى غرب السودان مثل الزغاوة والفور. 

وسرت العادة فى زواج األقارب أن تزّوج البنت البن عمها القريب الذي يٌعطى األولوية؛ وإن لم يوجد 
ابن العم، تزوَّج البنت البن العمة، وإن لم يوجد فابن الخال ثم ابن الخالة. وفي حال عدم وجود 
هؤالء، تكون الفرص ممكنة لتزويج البنت لبقية أبناء األهل ثم المعارف. ولكن بعد التشاور والموافقة 
من كبار العائلة ألنَّ كبار العائلة وبالتحديد األباء ال يريدون أن تتزوج بناتهن من خارج العائلة أو 
الثاني عشر/ العدد  قارتنا/  أفريقيا  دارفور/مجلة  إقليم  فى  الزواج  عادات  بعض  )مقال عن  القبيلة 

إبريل، ٢٠١4؛ صديق محمد سعيد، ٢٠٠4(. 

أغسطس  فى  عقدت  التي  النقاش  مجموعة  لسان  على  جاء  ما  إلى  إضافة  أعاله،  الدراستان  أفادت 
)٢٠١7( بأنَّه يعتقد أنَّ تفضيل زواج األقارب يعود ألنّه يساعد فى حفظ المال والورث )أي ال يذهب 
ورث البنت للزوج الغريب(، كما يحافظ على المكانة االجتماعية للعائلة، وعدم اختالطها بمن هم أقل 
مكانة منهم. غير أنَّه حدث تغيير حديثًا فى قبول الزواج من غير األقارب وتكمن أسباب عدم تفضيل 
زواج األقارب )لدى مجموعة حلقة النقاش، أغسطس ٢٠١7( فى أنَّه قد أصبح لدى البعض وعي بأنَّ 
األخرى.  المزمنة  واألمراض  العقلية  كاألمراض  األمراض  بعض  توارث  أسباب  من  سبب  األقارب  زواج 
ويؤدي ذلك أيًضا فى بعض األحيان لخلق توتر ومشاكل بين العائلتين إذا حدث طالق بين الزوجين 

األقارب )تقرير الورشه القوميه، بحث تنمية النساء المسلمات، ٢٠٠٠؛ صديق محمد سعيد، ٢٠٠4(. 
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االقتصادية  العوامل  بعض  بسبب  بالسودان  الحضرية  المناطق  فى  سائًدا  األقارب  زواج  يعد  لم 
واالجتماعية والثقافية التي أّدت إلى إحداث بعض التغييرات فى التمسك بهذا النمط، منها:

التعليلم زاد ملن وعلي االختيلار فأصبلح الشلاب المتعللم والشلابة المتعلملة يقوملان باختيار  •
شلريك الحيلاه بأنفسلهما، ملا يعكلس تغيُّلًرا أحدثله التعليلم فلى ثقافة اختيلار شلريك الحياة 
المسلتقبلي غيلر المعتقلد والعلرف االجتماعلي اللذي كان يتمسلك بله الكبلار فلى العائلة فى 

تزويلج البنلت البلن عمهلا أو خالها؛

التعليم زاد معرفة الناس بمخاطر زواج األقارب ودوره فى توارث األمراض المزمنة؛ •

قلاد وعلي اآلبلاء واألمهلات إللى تغييلر نظرتهلم وأصبحوا يحبلذون اللزوج القادر عللى تكوين  •
أسلرة )اقتصاديًلا( وعللى رفع مكانة األسلرة لسلمو عائلتله ووضعهلا االجتماعي؛

الناحيلة االقتصاديلة والهجلرة واالغتلراب إذ أصبلح زواج المغتلرب المقتلدر هلو األكثلر رغبة،  •
خاصلة وسلط سلكان الملدن وملن المتعلملات، أو صاحلب الجنسلية األوربيلة أو غيرهلا هلو 

المفضلل وقلد ظهلرت أغلان تحبلذ زواج الثلري أو المغتلرب أو المهاجلر؛

االنفتلاح الثقافلي والتداخلل والتعايلش مع قبائل ومجموعات سلكانية أخرى غير العشليرة قد  •
غّيلر ملن اتجاه األَسلر نحو تزويلج بناتهم أو أبنائهلم من األقربلاء اللصيقين فقط؛

أوجلد خلروج الفتيلات للعملل والتعليم الجامعي والهجرة خارج السلودان فلرص االختالط بين  •
الجنسلين وبلدأ التعلارف خلارج دائلرة األَسلر الممتلدة، والتعلارف بين الشلباب واألَسلر خارج 

نطاق القبيلة والعشليرة.

2.2.١ تعّدد الزوجات

للزواج نوعان: زواج أحادي وزواج تعّددي. فالزواج األحادي هو زواج الرجل من امرأة واحدة فقط. 
أما الزواج التعّددي فهو مصطلح يعني تعّدد الزوجات الذي يسمح فيه للرجل بالزواج بأكثر من امرأة 

فى زمن واحد، وهو شرًعا مباح.

حرم الله تعالى شرًعا الزنا وكل ما هو مبني على اعتبار المرأة كالمتاع المملوك، لكنه لم يحرّم تعّدد 
الزوجات تحريما مطلًقا، ولم يدع الرجال على ما كانوا عليه من اإلسراف فى عدد الزوجات بل قيّده 
بالحد الذي تقتضيه مصلحة النسل ويوافق استعداد الرجل له. وجاء السماح بتعّدد الزوجات فى اآلية 
الكريمة: )َوإِْن ِخْفُتْم أاَل تُْقِسطُوا ِفي الَْيَتاَمى َفانِْكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوثاُلَث َوُربَاَع َفإِْن 
ِخْفُتْم أاَل تَْعِدلُوا َفَواِحَدًة( )سورة النساء، ٣(. وقال تعالى: )َولَْن تَْسَتِطيُعوا أَْن تَْعِدلُوا بَْيَن النَِّساِء َولَْو 
َحرَْصُتْم( )سورة النساء، ١٢٩(. عند النظر إلى هاتين اآليتين، يعتقد أغلب الفقهاء، كما أكدت معظم 
األدبيات )عبدالرحيم عمران، ٢٠٠7(، أنَّ مبدأ السماح واضح وأنَّ شرط العدل فى المعاملة بين النساء 
ينطبق على النواحي واألمور التي يمكن التحكم فيها. وال يمكن أن تعني هاتان اآليتان ال يمكن أن 
تعنيا أيًضا كفالة العدل من النواحي العاطفية ألنَّه ال يمكن ضبطها أو التحكم فيها. ويعتقد الفقهاء أنَّ 
تعّدد الزوجات ألسباب مقبولة وبدون إساءة أفضل من الطالق. وتشير األدبيات إلى أنَّ ظاهرة الزواج 
المتعّدد لها درجة متوسطة من االنتشار فى السودان، ويتراوح االتجاه نحو وجود الزوجة الثانية بين 

التام، وذلك حسب طبيعة  الرفض  أو  الجزئي  القبول  إلى  الظاهرة  القبول االجتماعى والتسامح مع 
المجتمع )ريفي/حضري( ودرجة المستوى التعليمي للفرد )أمين المريود، ١٩٩8(.

تجعل أسباب من التعّدد أمرًا ضروريًا كعدم اإلنجاب مثاًل من ناحية الزوجة، ورغبة الزوج فى األطفال، 
وعدم رغبته فى مفارقة زوجته التي ال تنجب. فهنا يكون مباًحا للزوج الزواج من ثانية. وتشمل أسباب 

التعّدد الذي يعتبر مفيًدا:

المصاهرة من أَسر معروفة اجتماعًيا بغرض المكانة االجتماعية؛  •

إنجاب األبناء وباألخص األبناء الذكور؛ •

البحلث علن المتعلة وووجلود بعلض العلادات والتقاليلد، التلي تجعلل الزوجلة تحجلم علن  •
زوجهلا )وصلول الملرأة إللى عملر معّيلن وعندملا يكبر أبناؤهلا، تهجلر زوجها( فيبحلث الزوج 

علن المتعلة ملع أخريلات علن طريلق التعّدد؛

ثقافة األسرة عن التعّدد فإذا وجد تعّدد فى األسرة، يكون ذلك مقبواًل ومسموًحا به؛ •

اإلغلواء ملن الفتيلات صغيلرات السلن، وربملا يكلون مسلاعًدا لله سلهولة التواصل علن طريق  •
وسلائل التواصلل االجتماعلي واالنفتلاح الثقافي.

تقبل  السوداني، خلفية دينية وثقافي  المجتمع  أغلبية قطاعات  التعّدد، عند  تقبلن  اللواتي  النساء  تملك 
بالتعّدد، ويفسرن التعدد على أنّه حق مكفول للرجل لذا يجب قبوله. وترى بعض المجموعات السكانية 
والقبائل السودانية أّن من أبنائها التعّدد من بنات القبيلة ويسّمونه »غطى قدحك«. ويعتبر التعّدد عند 
فى  أنَّ  يؤمنون  ألنهم  به  مقبواًل ومعمواًل،  المثال،  على سبيل  ودارفور  كردفان  واليات  فى  القبائل،  بعض 
التعّدد فائدة اقتصادية )الزوجات يعملن ويصرفن على أسرهن، والزوج فى هذا الوضع هوالمستفيد األول(. 
القبائل والمجموعات السكانية  ولذا تعّدد الزوجات موجود فى المجتمع السوداني وممارس عند معظم 
السودانية ولكن هناك اختالفًا في قبوله أو عدم قبوله نتيجة لعوامل كثيرة كما ذكرتها األدبيات ومنها التعليم 

وزيادة الوعي والتحضر والثقافة )استجابات من حلقة النقاش التي نظمت فى أغسطس ٢٠١7(. 

وحّل  األبناء  كإنجاب  اإليجابية  الجوانب  ببعض  األدبيات،  بعض  ذكرت  كما  الزوجات،  تعّدد  يتسم 
مشكلة العزوبية، وبكثير من السلبيات كما جاء فى عدد من الدراسات. ففي دراسة بعنوان »الزواج 
الباحثة  ٢٠٠5(،ذكرت  للبنات،  األحفاد  )جامعة  األولى«  الزوجة  على  النفسي  وأثره  للرجل  الثاني 
األثر  منها  ومتعّددة،  كثيرة  وسلبيات  إيجابيات  له  الزوجات  تعّدد  أنَّ  عبدالله  الدين  تاج  فاطمة 
النفسي على الزوجة الذي يظهر على شكل قلق واكتئاب. واتبعت الباحثة فى هذه الدراسه المنهج 
الوصفي التحليلي )الكيفي( وقد جمعت المعلومات عن طريق المقابالت الشخصية مع عشر نساء 
التي  النتائج  تم اختيارهن عشوائيًا من محلية امبدة بامدرمان في والية الخرطوم. وقد كانت أهم 

توصلت لها الدراسة كما يلي:

اتسمت الزوجات األوليات بدرجة متوسطة من القلق؛ •

اتسمت الزوجات األوليات بدرجة خفيفة من االكتئاب؛ •

توجد عالقة عكسية بين القلق وعمر الزوجة؛ •

توجد عالقة طردية بين االكتئاب والعمر. •
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وعلى ضوء هذه النتائج، أوصت الباحثة فى دراستها بالتالي:

يجب أن يكون للزوجة األولى رأي فى الزواج الثاني لزوجها؛ •

عدم قبول الزوجة مشاركة أخرى لها فى حياتها يجب أن يكون أمًرا له أهمية لدى األزواج؛ •

من حق األبناء أن يكون لهم المشاركة فى قرار والدهم الزواج للمرة الثانية؛ •

اللزواج للملرة الثانيلة يجلب أن يكلون دافعله قويًا ومبلرًرا بما يتيلح للزوجة األولى االسلتقرار  •
النفسلي واألسري.

)أغسطس  المركزة  النقاش  حلقة  فى  المتناقشون  أجمع  الدراسة،  هذه  وتوصيات  نتائج  ضوء  فى 
ففي  للزوجة.  يحدثه  الذي  للضرر  إضافة  ولألبناء  للزوج  أيًضا  يسبّب ضرًرا  التعّدد  أنَّ  على   )٢٠١7
التعّدد يجد الزوج نفسه، وفًقا للمتناقشين، تحت ضغط إرضاء الطرفين أي كما يقول المثل السوداني 
»أرنب بين كلبين؛ جزيرة بين بحرين«. ولذلك يرى أعضاء حلقة النقاش أنَّ التعّدد غير مفيد ألنَّ له 
نتائج سالبة على األسرة )فى كثير من األحيان، يحدث اهتزاز واضطراب نفسي لألطفال، ومشاكل فى 
الميراث والعالقات االجتماعية(. وقد تتفق هذه اآلراء إلى حد ما مع دراسة فدوى إسحاق جمعة 
)٢٠١٠( التي هدفت إلى معرفة آراء الفتيات حول الزواج من رجل متزوج وكانت نتائجها تشير إلى أنَّ 
غالبية الفتيات اللواتي شاركن في االستطالع ال يحبذن الزواج من رجل متزوج بسبب الغيرة، والخوف 
من الوقوع فى مشكالت مع الزوجة األولى وأبنائها. وبالنسبة لهن، فإنَّ خيار الزوجة الثانية تمليه 
الضرورة بتأثير دافع السن المتأخر، والخوف من عدم تكرار فرصة الزواج، وعزوف الشباب عن الزواج 

وعدم مسؤوليتهم، وهي أسباب إقدام بعض الفتيات على الزواج من رجل متزوج. 

وفي االتجاه نفسه، أكدت نتائج دراستي منى المرضى )٢٠١٣( وسارة عبدالله )٢٠١٠( على أنَّ دوافع 
تعّدد الزواج بالنسبة للفتاة تتركز حول الدوافع االقتصادية واالجتماعية والنفسية.

أما دراسة »اتجاهات النساء المسلمات نحو تعّدد الزوجات وعالقتها ببعض المتغيّرات الديموغرافية 
بوالية الخرطوم« التي قامت بها الباحثة سلوى الطيب عبد الله فى جامعة الخرطوم )٢٠٠5( فهدفت 
إلى معرفة اتجاهات النساء نحو تعّدد الزوجات. كما هدفت الدراسة للتعرّف على بعض المتغيّرات 
الحالة  االجتماعية،  الحاله  التعليمي،  المستوى  المهنية،  الحالة  العمري،  )المستوى  الديموغرافية 
اإلنجابية( وعالقتها باالتجاهات نحو تعّدد الزوجات. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وكانت 
عيّنة هذه الدراسة نساء متزوجات وغير متزوجات وأرامل ومطلقات وعامالت وغير عامالت. وكان 
حجم العيّنة ١85 أمرأة اخترن بالطريقة العشوائية البسيطة فى كل من الخرطوم والخرطوم بحري 

وأمدرمان. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ال توجد عالقة ارتباطية بين العمل واتجاهات النساء نحو تعّدد الزوجات؛ •

ال توجد عالقة ارتباطية بين المستوى التعليمي واتجاهات النساء نحو تعّدد الزوجات؛ •

ال توجد عالقة ارتباطية بين الوضع األجتماعى واتجاهات النساء نحو تعّدد الزوجات؛ •

ال توجد عالقة ارتباطية بين الحالة اإلنجابية واتجاهات النساء نحو تعّدد الزوجات. •

3.2.١ الزواج المختلط وزواج األجانب

يكون الزواج المختلط عادة لدى قبائل أو طبقات أو طوائف دينية غير تلك التي ينتمي لها الزوج 
أو الزوجة، وهو ممارس وموجود عند معظم المجموعات السكانية فى السودان منذ أمد بعيد عدا 
حلقة  من  )استجابات  المحددة  السكانية  المجموعة  داخل  الزواج  تفضل  التي  المجموعات  بعض 
النقاش التي نظمت فى أغسطس ٢٠١7(. توجد بعض المجتمعات السكانية التي يفضل فيها الزواج 
قبائل شرق  أو  المجموعة،  الزواج خارج  تحرّم  التي  األقباط  فقط كمجموعة  المجموعة  داخل  من 
السودان خاصة العرب من الرشايدة التي ترغب فى المحافظة على العرق والمالمح العربية، وقبائل 
النوببيين فى شمال السودان التي يندر فيها الزواج من خارجها. وعلى العكس، توجد بعض القبائل 
التي تسمح بالزواج من بعضها بعًضا كما يحدث بين الجعلية والشايقية بغرض المصاهرة، وتقوية 
روابط العمل المشترك بينهما، وبين القبائل الرعوية لتحسين النسل ليكون أكثر قوة وصالبة لتحمل 

مشاق العمل الرعوي.

أما بالنسبة لزواج األجانب، أي زواج الرجل بامرأة تحمل جنسية غير سودانية أو زواج المرأة السودانية 
برجل يحمل جنسية غير سودانية، فى السودان فهو ظاهرة مالحظة إلى حد ما، غير أنّه كان قديًما 
الدراسة  المبتعثين إلى الخارج بغرض  ومسموًحا به في المجتمع السوداني في حدود معيّنة مثل 
والعمل وعند عودة هؤالء يأتون بأبنائهم الذين يحملون جنسية األب ومن أم أجنبية. هذا الزواج 
موجود ومقبول عند بعض األَسر فى المجتمع السوداني وتختلف درجة تشجيعه من أسرة إلى أخرى. 
إال أنَّ القانون السوداني يحّدد هذا النوع من الزواج بالحصول على إذن من السفارة مرفق بطلب 

يتقّدم به السوداني وتوثيق الزواج بالسفارة السودانية الموجودة في تلك البالد حتى يتم اعتماده.

حدث التحّول والتغيّر حديثًا عندما بدأت بعض الفتيات السودانيات يتزوجن برجال يحملون جنسية 
غير الجنسية السودانية بالميالد ممن هم من أصول غير سودانية )كالسوريين واألتراك واألوروبيين 
البنت  ارتفاع مستوى تعليم  ازدياد  النمط حديثًا هو  أّدى إلى ظهور هذا  الذي  واألفارقة( والسبب 
واستقاللها االقتصادي )عمل المرأة( ووعيها بممارسة حقها في االختيار هو ما جعلها تتزوج باألجنبي. 
ولكن هناك دائًما عدم قبول لزواج الفتيات السودانيات بغير الرجال السودانين بدرجات تتفاوت عند 
أفراد المجتمع السوداني )بين راض ورافض( كما ذكره أعضاء حلقة النقاش المركزة. وقد تعود أسبابه 
إلى قدوم بعض العاملين من األجانب إلى السودان وعمل ودراسة السودانيات بالخارج كما لعامل 

الهجره له دور في هذا التغيير.

المالمح   : السودانيين  بغير  السودانيين  »زواج  بعنوان  دراسة  هدفت  األجانب،  زواج  إطار  وفى 
واإلشكاليات« )رسالة ماجستير بجامعة األحفاد للبنات، رباب اسحاق أحمد، ٢٠٠6( إلى التعرّف على 
مالمح زواج السودانيين بغير السودانيين والمشاكل التي تواجههم في إطار هذا النوع من الزواج. 
واستخدمت الباحثة في دراستها هذه المنهج النوعي باستخدام المقابلة كأسلوب لجمع المعلومات 
الميدانية وقد أوضحت في نتائجها أنَّ هناك تغيّر في اتجاهات المجتمع السوداني لقبول زواج النساء 
السودانيات بالرجال األجانب. وإذا كان هذا الرجل غير مسلم ال بد له أن يغيّر دينه ليتم قبول طلبه 
للزواج. ولوحظ ازدياد في عدد السودانيين المتزوجين بغير السودانيات، وأوضحت الدراسة أسباب 
ذلك لعمل السودانيات ودراستهن خارج السودان نتيجة لهجرة أَسرهن خارج السودان. كما أوضحت 
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نتائج الدراسة أنَّ تقلص عدد السودانيين الرجال للزواج يعتبر دافًعا للسودانيات للزواج بغيرهم من 

األجناس والقوميات. وأشارت الباحثة إلى أنَّ التحديات التي تواجه هذه األَسر التي فيها زواج مختلط 

هو تعلم األطفال لغتين واندماجهم في مجتمعين مختلفين، واندماج الزوج غير السوداني في األسرة 

المبعوثين  غالبية  أنَّ  الدراسة  المختلفة. وأوضحت  بعاداته وتقاليده  السوداني  الممتدة والمجتمع 

السودانيين الذين يدخلون في هذا النوع من الزواج ال يعرفون حقوقهم في قانون األحوال الشخصية 

فقانون  أسريًا.  استقرارهم  تعرقل  عده  مشاكل  تواجههم  وبالتالي  البلدين،  في  الزواج  يحكم  الذي 

السودان لألحوال الشخصية للمسلمين يشترط إسالم الزوج، ثم فإن حقوق األبناء والزوجة في النفقة 

والميراث يعتمد على نص القانون السوداني. لقد طرأت إشكاليات في المحاكم على الزيجات التي 

تمت بين بعض أصحاب األعمال من األتراك الذين لديهم زوجة في تركيا والزوج أثناء وجوده في 

السودان وتزوج بسودانية؛ فحسب القانون التركى التعّدد محرّم والزوجة السودانية ليس لها حقوق 

كزوجة على زوجها وال يُعترف بها كزوجة في حين أّن القانون السوداني يحلل الزواج بأكثر من زوجة. 

هذه بعض الحيثيات التي وردت في الصحف حول الزواج باألجنبي المتزوج والذي يحرّم قانون بلده 

التعّدد.

2.2 أنماط الزواج غير التقليدية في المجتمع السوداني

السوداني بسبب عوامل هيكلية  المجتمع  الزواج في  طرأت تغيّرات وتحّوالت كثيرة على مؤسسة 

سابقة وحديثة سبق اإلشارة لها أعاله، مثل تعليم النساء وتبوئهن مناصب قيادية، والهجرة، وارتفاع 

أعداد األَسر التي تعولها النساء، وارتفاع نسبة العطالة والفقر، وارتفاع تكاليف الزواج. وانتشرت بعض 

أنماط الزواج غير التقليدية وسط فئات محددة في المجتمع السوداني كالزواج العرفى حسب الفهم 

السائد والمسيار وغيرهما. وعلى الرغم من شرعية بعض هذه األنماط إال أنَّها تعتبرغير قانونية في 

السودان. وبالرجوع إلى قانون األحوال الشخصية )١٩٩١( للمسلمين نجد أنَّه ال يعترف بها وبالتاالى 

ال يقبلها المجتمع السوداني، ومنها: 

١.2.2 الزواج العرفي

الزواج العرفي، الذي يتم بين طرفين دون موافقة أو علم ولي أمر الفتاة، قد أصبح ظاهرة منتشرة 

وسط طالب الجامعات وبعض فئات المجتمع ألسباب اقتصادية ومن باب التأثر باآلخرين وتقليدهم 

أو عدم معرفة  للدين  الصحيح  غير  التفسير  أيًضا عن  وينتج  الزواج.  بقبول هذا  الثقافي  واالنفتاح 

أحكام قانون األحوال الشخصية للمسلمين.

2.2.2 زواج المسيار 

زواج المسيار مالحظ وممارس على نطاق ضيق عند بعض الفئات من الرجال الذين تقتضي طبيعة 

لفترة  الزواج  به  ويقصد  المتنقلين.  والتجار  والدعاة  الشاحنات  وسائقي  كالضباط  التنقل،  عملهم 

محددة إال أّن التحديد ال يتم وقت الزواج وهو يقارب زواج المتعة في المجتمعات الشيعية. إال أنَّ 

زواج المتعة غير معروف في المجتمع السوداني 

3.2.2 زواج اإليثار 

زواج اإليثار الذي تختار فيه الفتاة شخًصا وتؤثره وتتزوجه متنازلة عن حقها في السكن واإلنفاق. وقد 
صدرت فتوى من مجلس علماء السودان في العام ٢٠١4 بجواز زواج اإليثار، آخذين في االعتبار أن 
أم المؤمنين السيدة سودة بنت زمعة )رضي الله عنها( زوجة رسول الله -صلى الله عليم وسلم- قد 
آثرت نفسها وطلبت منه -صلى الله عليه وسلم- أن يمنح حقها في ليلتها للسيدة عائشة ألنّها صغيرة 
وهى كبيرة في السن. ومن ذلك المبدأ، أشار المجلس إلى ظاهرة العزوبية وتأخر سن الزواج بسبب 
التكاليف الباهظة للزواج وعدم قدرة عدد من الرجال على اإلنفاق فجاء اإلفتاء بأنَّه يجوز أن يزّوج 
الولي ابنته من دون دفع تكاليف للزواج أو اإلنفاق على الزوجة، أو تجهيز سكن وبيت الزوجية. أال 
أنَّ اإلفتاء لم يتعرض لحق األطفال في هذا الزواج باعتبار أنَّ الزوجة هي في عمر تنعدم فيه القدرة 
على اإلنجاب. بالرغم من اإلفتاء بتحليل ذلك الزواج اال أنَّه لم ترد دراسات حوله أو اإلشارة إلى أنَّ 
الزواج تم عن طريق اإليثار وإن تكلفت المرأة وأسرتها بتكاليف الزواج، وأسكنوا الزوج معهم ولم 

يتكلف باإلنفاق.

وتناولت دراسة عقود الزواج المستحدثة )دراسة مقارنة( التي أجراها معتصم نصر الدين أحمد عبد 
اإلسالمية(  أمدرمان  بجامعة  المقارن  الفقه  في  الماجستير  درجة  لنيل  )دراسة   ٢٠١6 في  الرحمن 

تناولت بالدراسة:

حقيقة وحكم الزواج العرفي ومدى ارتباطه بزواج السر؛   .١

حقيقة زواج المسيار وزواج الصداقة وحكمهما في الشريعة اإلسالمية؛  .2

حقيقة وحكم الزواج بنية الطالق وأدلة من أباحه ومنعه من الفقهاء؛   .3

حقيقة الزواج المؤقت والفرق بينه وبين زواج المتعة.  .4

وقد اتبعت هذه الدراسة مزيًجا من المنهج الوصفى التحليلي والمنهج االستقرائي والمنهج التاريخي 
وخلصت نتائج الدراسة إلى أنَّ الزواج العرفي إذا عقد سرًا بين رجل وامرأة من غير ولي وال شهود فهو 
زواج باطل باتفاق العلماء، وأنَّ ما يسّمى بالزواج العرفي عن طريق ورقة تكتب )طلبة الجامعات( 
باطل الفتقاره  الشرعية األخرى فهو زواج  أركانه وشروطه  بقية  استكمال  الزوجين فقط بدون  بين 
للولي وموافقته، وغياب الشهود والمهر والتأكد من الخلو من الموانع، فضاًل على أنَّه ال يختلف عن 
نكاح السر المنهي عنه. وأكد الباحث ضرورة قيام متخصصين بإجراء دراسة لمعرفة أسباب الظاهرة 

وأكد على ضرورة تعريف الشباب وتنويره بأنَّ ما يسمونه زواًجا عرفيًّا هو زواج باطل وغير قانوني.

أما فيما يتعلق بصحة ما يسّمى بزواج المسيار أو اإليثار، فهو مرتبط بتوفر الضوابط الشرعيه باكتمال 
أركان الزواج وشروطه، وانتقاء الموانع من عقد الزواج مع تنازل المرأة عن حقها في السكن أو النفقة 
أو المبيت. وبذلك فإنَّ العقد في زواج المسيار صحيح ولكنه مخالف لكثير من الحكم والمقاصد التي 
أرادها الشارع من الزواج. لذلك يجب عدم تشجيعه واتخاذ الوسائل الالزمة لمنعه وعدم انتشاره في 

المجتمع والتوقف عن القول بإباحته بشكل عام. 

أما الزواج المؤقت فهو باطل ألنه يدل على التأقيت والتوقيت فيبطل الزواج ألن نية التأبيد ال بد منها 
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لصحة عقد الزواج، وألنَّ هذا الزواج كالمتعة صورة ومعنى فكان مثله في الحكم ببطالنه.

القائم  الزواج  من  الشارع  مقاصد  ولمخالفته  التأييد،  شرط  لمفارقته  يجوز  ال  الطالق  بنية  والزواج 
على حفظ التناسل ودوام العشرة، وألنَّه مبنى على خداع وغش ومدارة من قبل الزوج لكتمانه النية 
المستقبلية في الطالق عن الزوجة وأهلها، وألن من نوى بقلبه الطالق فهو كمن شرطه كما في زواج 

التحليل.

أما الزواج المدني للمسلمين فهو باطل ومرفوض، ألنَّه مخالف للشريعة اإلسالمية، وألنَّ العقد فيه ال 
يرجع لحكم الشرع وإنَّما للقانون المدني المخالف للشريعة اإلسالمية )معتصم نصر الدين، ٢٠١6(. 
وزارة  في  األخرى  الديانات  ذوي  من  المسلمين  لغير  السودان  في  المدني  الزواج  توثيق  وويمكن 

العدل.

المجتمع  في  العرفي  الزواج  ودوافع  أسباب  عن  التقّصي  أيًضا  حاولت  التي  الدراسات  من  ونذكر 
طالب  نظر  وجهة  من  العرفي  الزواج  إلى  المؤدية  والدوافع  »األسباب  بعنوان  دراسة  السوداني 
من  الرحمن  عبد  عصام  وأسماء  خالد،  الدين  تاج  داليا  الباحثتان  بها  قامت  السودانية«  الجامعات 
الرئيسية  والدوافع  األسباب  إلى معرفة  الدراسة  )٢٠١5(. وقد هدفت هذه  للبنات  األحفاد  جامعة 
المؤدية إلى الزواج العرفى في الجامعات السودانية، ومعرفة الحكم الشرعي والقانوني لهذا النمط 
من الزواج. وقد اتبعت الباحثتان المنهج الوصفي الكمي، وجمعتا المعلومات بواسطة االستبانة من 
عيّنة تكونت من 4٠ طالبًا )٢٠ طالبة من جامعة األحفاد للبنات و٢٠ طالب من جامعة الخرطوم(. 

وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنَّ أسباب لجوء الشباب للزواج العرفي هي: 

الفقر )الظروف االقتصادية(؛   .١

الهجرة والنزوح من الريف إلى المدينة؛   .2

نقص الوازع الديني والفهم الخاطئ للحرية الشخصية؛  .3

التفكك األسرّي أو ضعف العالقات األَسرية.  .4

وعلى ضوء هذه النتائج، كانت أهم التوصيات: 

تيسير الزواج وتخفيف تكاليف الزواج على الشباب )التجهيزات والمهور(؛  .١

االهتملام إعالمًيلا بقضيلة اللزواج العرفلي، اللذي أصبلح ظاهلرة وإرشلاد الوالديلن واألبنلاء   .2

بخطلورة وعلدم شلرعية هلذا النملط ملن اللزواج؛

إجلراء إحصائيلات شلاملة علن ظاهلرة اللزواج العرفلي، للتحقلق ملن حجلم هلذه المشلكلة،   .3

والعملل عللى ايجلاد حللول لهلا؛

تعزيز الراوبط األَسرية؛  .4

تعزيز الوعي الديني والتحلي بمكارم األخالق؛  .5

إعالء قيمة الزواج ومعناه وهدفه في تكوين األسرة والمجتمع؛  .6

تيسير فرص العمل للشباب من الجنسين، لتخطي الظروف االقتصادية.  .7

2.3 الزواج الجماعي في المجتمع السوداني

يعتبر الزواج الجماعي تجربة راسخة في عرف المجتمع السوداني منذ أمد بعيد، وربما كان من أوائل 
المجتمعات التي أخذت بهذه السنة التكافلية المجتمعية من أجل التصدي لمظاهر الغالء والمبالغة 
الريف السوداني  الزواج. وكان  المقبلين على  التي وقفت عائًقا أمام كثير من  الزواج،  في تكاليف 
وتقاليد  بأعراف  كبير  بشكل  ارتبطت  إذ  عديدة  مسّميات  اتخذ  الذي  المشروع،  بهذا  مبادرة  أكثر 
المجتمعات المحلية والريفية. وقد كانت معظم هذه التجارب برعاية القيادات والزعامات الشعبية، 

خاصة في المناطق الريفية وفي المدن الكبيرة بما في ذلك والية الخرطوم. 

والزواج الجماعي هو عبارة عن إقامة احتفال واحد لتزويج عدد من الشباب والشابات، وعقد الزواج 
في مكان واحتفال واحد. وكان المقصد هو اختيار تاريخ يكون مباركًا مثل ليلة ٢7 من رجب وأول 
شعبان. وعدا عن االحتفال الجماعي فإنَّ الزوج يقوم بتوفير كل مستلزمات الزواج من مهر وهدية 

العروس، وإعداد منزل الزوجية حسب العرف السائد.

تبّنى معظم تجارب الزواج الجماعي في الماضي رجاالت الطرق الصوفية والزعامات األهلية والقيادات 
برزت   - الوطني  اإلنقاذ  ثورة  - وتحديًدا في ظل حكومة  العشرين  القرن  القبيلية. ومنذ تسعينات 
إسهامات الدولة وأصبح تنظيم هذه الزيجات بتدخل وإشراف من رئيس الجمهورية، أو نوابه والوالة 
في مناطق السودان المختلفة. وتم دعم ورعاية آالف الزيجات بتنظيم من بعض المنظمات الشبابية 
والهيئات الشعبية. ويختلف الزواج الجماعي حديثًا بأنَّ الدولة أو المنظمة تدفع المهر والشيلة أي 
لكل شاب  بدفع ذلك  الدولة  أو  الهيئة  فتقوم  للعروس من مالبس وروائح وأحذية.  العريس  هدية 
يرغب في الزواج الجماعي كما تتكفل بتكاليف االحتفال الجماعي. وتكون الشيلة والمهر عادة بقيمة 

بسيطة. فإذا رضى الشابان وأولياء أمورهم بذلك يتم التقديم للزواج الجماعي.

على الرغم من أّن الزواج الجماعي موجود وممارس عند كثير من القبائل والمجتمعات السكانية إال 
أنَّ عدًدا محدوًدا من الدراسات العلمية بحثت في مثل هذا الموضوع، ومنها دراسة »الزواج الجماعي 
كاستراتيجية إلحصان الشباب في المجتمع السوداني«، التي قامت بها د. مكية جمعة همت )بدون 
تاريخ(. وكانت هذه الدراسة محاولة للفهم وتحديد القضايا ذات الخصوصية واالرتباط بكل شرائح 
المجتمع السوداني، وخاصة تلك التي تهتم بأمر تحصين الشباب ضد المغريات والفتن. واستخدمت 
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة موضوعها بتوفير المعلومات المطلوبة من خالل االطالع 
على تقارير المنظمات العاملة في هذا المجال ومخرجات بعض الورش والندوات التي ناقشت القضية 

في سياقات مختلفة، إلى جانب المقابالت لبعض أصحاب التجارب واإلسهامات في تيسير الزواج. 
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الفصل الثالث: العمر والزواج 
تعتبر العادات والتقاليد جزًءا أساسيًا من طقوس الزواج في السودان، لذلك كان ال بد أن نتناول في 
ر سن الزواج  هذا الفصل العادات التي تتم قبل الزواج، وكيفية اختيار الزواج التي تؤثر أيًضا على تأخُّ

أو الزواج مبكرًا. 

العادات والتقاليد هي إرث قديم يتداول بين األجيال جياًل بعد جيل. وتُعّد العادات والتقاليد جزًءا 
المناطق والقبائل.  الزواج. وتوجد عادات وتقاليد عامة ومشتركة، لكن تختلف حسب  من طقوس 
فتوجد مثاًل قبائل مختلفة كالبجة وبني عامر والهدندوه في شرق السودان تبدأ فكرة الزواج عندهم 
بالخطوبة التي تحّدد منذ والدة البنت، وبذلك ال يكون للبنت حق االختيار وعادة ما يتم الزواج في 

سن مبكرة. 

ويوجد نظام »السلف« الذي يرمز إلى عادات الزواج واألرض في قبيلة البجة. وتهتم القبيلة بدفع 
المهر ويُطلب الذهب كأساس للمهر واكتمال الزواج ويُعّد تأميًنا لمستقبل العروس. 

أما في جبال النوبة فتختلف المراسم باختالف التنوع الديني، ويشترط البقر أو الماعز أو أي أنعام 
أخرى للمهر، ويُوزَّع على األعمام ويتزوج أبناء األسرة من المهر الذي يقدم إذ إن تلك االنعام تتكاثر 

)حلقة النقاش ٢٠١7(. 

والدة  وتتمسك  مباشرة.  الزواج  ويتم  بسيط  بشيء  فتتم  دارفور  قبائل  وسط  الخطوبة  عادات  أما 
العروس بالمهر وتعتبره حًقا من حقوقها. وفي السابق كان المهر من األبقار. وتغيّرت هذه العادة 
الثياب واألحذية وبعض مواد  تتألف من  التي  إلى »الشيلة«  باإلضافة  المهر عبارة عن مال  وأصبح 

المأكوالت التي تُستخدم في إعداد األطعمة في حفل الزواج الذي يتم في منزل العروس. 

3.١ اختيار شريك الحياة 

تتدخل عدة عوامل في اختيار الشريك، ومنها صلة القرابة والتعليم والدين. ويعد الجمال من أهم 
المعايير الختيار الزوجة )عادات الزواج في المجتمع السوداني، صديق سعيد، ٢٠٠4( )حلقة النقاش 
الذي يتم عادة بعدة أشكال اعتماًدا  الحياة  الدراسة أعاله موضوع اختيار شريك  ٢٠١7(. وناقشت 
على درجة تدخل ولي األمر واألسرة الممتدة في عملية االختيار. ويسود معتقد أنَّ الزواج هو انصهار 
لعائلتين وقبيلتين لفترة زمنية طويلة فهو ليس برباط بين زوج وزوجة )شخصين فقط(، بل هو رباط 
بين أَسر وعشائر وقبائل، وهذا ما يبحث عنه المتقدمون للزواج فيتم التركيز على أسرة الزوجة واصل 
قبيلتها قبل خصائصها الفردية. وفي ظل هذا التشاور والترتيب لزوجات المستقبل، تكون األمهات، 
والخاالت، والعمات، وحتى الجدات آخر من يستشار في مسألة الزواج واختيار الزوج، انطالقًا من 
الشؤون  النساء يجب أن تظل بعيدة عن  السائد والقائل إنَّ مجموعة  الثقافي  المعتقد االجتماعي 

المجتمعية العامة، وال يحق لهن التدخل والمشاركة في هذه الشؤون.

الزواج من بنت عمه. وفي هذا  العم الطيب له األولوية في  ابن  ويسود معتقد أو عرف آخر بأنَّ 
اإلطار، تحجز البنت مسبًقا البن عمها مبكرًا من فترة مراسم الختان، ألّن كبار العائلة خاصة اآلباء ال 

يريدون لبناتهم الزواج من خارج األسرة أو العائلة ) مرجع سابق(. ويكون الشاب ملزًما في التفكير 
بالزواج أواًل من بنت عمه أو ما يصح على تسميته بـ»غطِّ قدحك« أي ُصْن قريباتك أواًل. 

وفي هذا االطار، ناقشت دراسة )أم السعد محمد، ٢٠٠٢( اختيار الشريك، وتأثير التمييز االجتماعي 
في المجتمع الحضري عن طريق معرفة آراء المتزوجين والشباب من الجنسين في عملية االختيار 
دور  معرفة  إلى  إضافة  الشريك،  اختيار  في  تؤثر  التي  واالجتماعية،  االقتصادية  التغييرات  ومعرفة 

األسرة والنوع. واستخدمت الباحثة المقابالت واالستبيان في جمع المعلومات.

وأظهرت نتائج الدراسة اختالفًا بين االختيار التمييزي التقليدي، واالختيار التمييزي الحديث بين جيل 
المتزوجين والشباب نتيجة للتغييرات االجتماعية، وتأثير التمايز الطبقي في عملية االختيار نتيجة 
اختيار  الشريك. فلكل طبقة معايير  اختيار  أثر في عملية  لالختالقات االقتصادية واالجتماعية، مما 
تختلف عن األخرى. ومن نتائج الدراسة أيًضا وجود تمايز في النوع في عملية االختيار للولد أكثر من 
البنت إذ تعطي للولد حرية في االختيار أكثر من البنت نتيجة لعوامل التنشئة االجتماعية في التريية 
والعادات والتقاليد، التي تضع الفوارق بين البنت والولد. أوصت هذه الدراسة بتوعية وإرشاد اآلباء 

واألمهات بعدم التدخل في عملية اختيار الشريك. 

لمعرفة  السودانية  األسرة  في  الفتيات  وضع   )١٩٩8  ( الحميد  عبد  أحمد  انتصار  دراسة  وناقشت 
مقدرتهن على اتخاذ قرار اختيار الشريك. وهدفت الدراسة إلى معرفة الصفات األساسية التي يعتمد 
المستقبل  زوج  على  الفتيات  اختيار  على  حدثت  التي  التغيّرات  تأثير  ومدى  الزوج،  اختيار  عليها 

وتناولت الدراسة أيًضا تأثير األسرة على اختيار الزوج.

ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود عوامل ثقافية وعادات ومعايير اجتماعية واقتصادية 
وبالتالي ال يكون اختيار الزوج منفصاًل عن كل هذه العوامل. 

ر سن الزواج 3.2 تأخُّ

أّدت المتغيّرات التي طرأت على اختيار شريك الحياة نتيجة للتعليم المختلط في الجامعات، وفرص 
االختالط في مجال العمل، وولوج البنات للتعليم العالي والعمل، والظروف االقتصادية التي أّدت إلى 
ر سن الزواج. وسعت  تحمل النساء مسؤولية اإلنفاق على األسرة والمساهمة الفاعلة، ما سبّب تأخُّ
ر الزواج« )سهام العوض، ٢٠٠٣(  دراسة ماجستير بعنوان »بعض المسبّبات والمؤثرات النفسية لتأخُّ
إيجاد حلول  الزواج والمساهمة في  ر سن  تأخُّ إلى  التي تؤدي  الحقائق األساسية  التعرّف على  إلى 
مناسبة لهذه المشكلة. واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي من خالل عيّنة ٢٠٠ شاب وشابة من 
والية الخرطوم واستخدمت االستبانة في جمع ٣٠ شخًصا مثلوا مجموعات نقاش مركزة و8 مقابالت 

ر الزواج في السودان.  فردية مع خبراء وأهل اختصاص الستطالع آرائهن حول موضوع تأخُّ

ر سن الزواج واستمرار العادات  وخلصت الدراسة إلى أنَّ تدني األجور الفردية هو أحد أهم أسباب تأخُّ
والتقاليد الموازية الرتفاع تكاليف الزواج. 

ر سن الزواج وذكرت مبادرات كالزواج  وناقشت الدراسة أيًضا موضوع تسهيل الزواج والحّد من تأخُّ
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الشباب وحثهم  الباهظة، ومساعدة  الزواج  تكاليف  مجابهة  واحد وهو  إلى هدف  ترمي  الجماعي 
على الزواج في سن مناسبة. وفي اإلطار ذاته، هدفت دراسة أخرى لمعرفة أثر التغيير االجتماعي 
ر سن الزواج في المجتمعات السودانية )عبد العزيز فضل، ٢٠١7(. وتناولت هذه  واالقتصادي في تأخُّ
الدراسة التغيير االجتماعي واالقتصادي وأثره على النظم والعالقات االجتماعية التي أّدت إلى التغيّر 
ر سن الزواج وسط  في نظام الزواج بجانب تناول العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية التي تؤدى إلى تأخُّ

الشباب .

ر الزواج ظاهرة وتعتبر  وقد أشارت نتائج الدراسة التي أعدها عبد الرحمن عام )٢٠٠8( إلى أنَّ تأخُّ
إلى  باالضافة  الشباب،  ر سن  تأخُّ إلى  أّدت  التي  والقوية  االساسية  العوامل  االقتصادية من  األسباب 
الفوارق في المستوى التعليمي. واتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي 
وجمعت المعلومات بواسطة االستبيانات والمقابلة الشخصية على عيّنة من8٠٠ شخص من الجنسين 

من مختلف األعمار في مدينة ود مدني.

وأكدت الدراسات المشار لها أعاله أنَّ العوامل االقتصادية واالجتماعية تؤدي إلى تأخير سن الزواج 
أغلب  في  الزواج  سن  ر  تأخُّ أسباب  في  أساسيًا  دوًرا  يلعب  والتقاليد  بالعادات  فالتمسك  للمرأة 
المجتمعات. ويضاف إلى ما سبق العوامل التعليمي والمهنية التي جعلت النساء يرغبن في إكمال 
التعليم العالي أو وصولهن إلى وظائف عالية، فإنَّ ذلك المستوى يحتم عليهن عدم القبول بمن هم 
ر سن الزواج. وتوصلت الدراسة أيًضا  أدنى مستوى منهن من الرجال، ويؤدي ذلك التمسك إلى تأخُّ
ر سن  إلى أنَّ األجور والظروف االقتصادية والهجرة من الريف إلى المدينة عوامل رئيسية تؤدي لتأخُّ

الزواج للجنسين.

الزواج في حالة  ر سن  تأخُّ التعليم يمكن أن يكون عاماًل من عوامل  أنَّ  أيًضا إلى  الدراسة  خلصت 
خالل  من  الثقافي  الغزو  أنَّ  إلى  أيًضا  الدراسة  وتوصلت  الزواج.  ورفضها  لتعليمها  الفتاة  مواصلة 
القنوات الفضائية واإلنترنت، ومفهوم العولمة أّدى إلى تغيير األفكار والمعتقدات في الزواج وأثر على 
ر سن الزواج والقلق كأثر نفسي واضح وسط المتأخرين  سن الزواج للجنسين. وتوجد عالقة بين تأخُّ

ر سن زواجهم.  في سن الزواج وأنَّ اإلحباط حالة لمن تأخُّ

ذلك  ما فوق  أما  عاًما.  العمرية ٣٠-4٠  الفئة  في  يتركز  الزواج  ر سن  تأخُّ أنَّ  إلى  الدراسات  وتشير 
فيُعرف بأنَّها العنوسه/العزوبية أي عدم الزواج في حين أنَّ الزواج المبكر يكون قبل سن ١8 عاًما. 

ولقد أشارت عدد من الدراسات والمسوحات لمسألة الزواج المبكر.

3.3 الزواج المبكر

الزواج المبكر هو زواج الفتاة في سن مبكرة دون ١6 أو ١8 عاًما، وفي مرحلة تكون فيها غير واعية 
لدورها وحقوقها وإدراكها لمسؤولية األسرة.

ومن الدراسات التي تناولت زواج األطفال دراسة نفيسة بدري وتبيان الحسين )٢٠١4( التي عرّفت 
زواج األطفال بأنّه الزواج الذي يتم قبل سن ١8 عاًما، ويمارس زواج األطفال بشكل واسع في عدة 
دول من ضمنها السودان. ووفًقا إلحصائيات اليونيسف لعام ٢٠١٣، تم تزويج أكثر من 7٠٠ مليون 

من اإلناث قبل سن ١5 عاًما. ويعتبر زواج االطفال انتهاكًا لحقوق االنسان فيما يتعلق بالموافقة الحرة 
والكاملة المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق االنسان. وأشارت الدراسة أيًضا إلى أنَّ لزواج 
األطفال العديد من اآلثار السالبة على صحة اإلناث وتطّورهن، ومن بينها العالقة غير المتوازنة بين 
الجنسين نسبة لزواج اإلناث القاصرات غالبًا بمن يكبرهن بفارق واسع في السن، باإلضافة إلى الحمل 

المبكر ومخاطره على صحة األم والطفل. 

أشارت هذه الدراسة أيًضا إلى أنَّ أكثر من عشر النساء )١١.٩( اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١5 و4٩ 
عاًما تزوجن قبل سن ١5، ويتضح من ذلك شيوع هذه الممارسة في المناطق الريفية أكثر منها في 
المناطق الحضرية وتترواح نسبها عبر الواليات من 5١ ٪ في شمال السودان إلى ١8٪ في والية كسال 

)مصدر سابق(. 

وتوصلت الدراسة أيًضا إلى أنَّ النمط العام في الزواج المبكر قبل ١5 عاًما أكثر انتشاًرا في واليات 
تتراوح  اللواتي  النساء  االعتبار  في  نأخذ  عندما  ذاته  النمط  مالحظة  يمكن  وأنَّه  وكردفان،  دارفور 
أعمارهن بين ٢٠ و4٩. وأضافت الباحثتان أيًضا أنَّ التشابه بين هذين النمطين مؤشر على أنَّ الظاهرة 

ليست حديثة العهد في السودان.

تناولت دراسة الزواج المبكر واآلثار النفسية المترتبة على المرأة بوالية النيل األبيض )أرشاد وفوزية، 
٢٠٠٩( وهدفت لمعرفة مدى انتشار الزواج المبكر والعوامل المؤدية إليه. وخلصت إلى أنَّ الزواج 
المبكر سائد بدرجة عالية وأنَّ أغلب الفتيات يتزوجن في األعمار بين ١٠ إلى ١5 عاًما، وأنَّ العامل 
الدراسة إلى فهم أسباب وآثار  المبكر. وهدفت  التعليم من أهم األسباب للزواج  االقتصادي وعدم 
الزواج المبكر في مجتمعين بمحلية السالم بوالية غرب كردفان. واستخدمت في الدراسة مقابالت 
شبه منتظمة إضافة إلى مجموعات نقاش من المتزوجات مبكرًا. وتكمن أهم النتائج لهذه الدراسة 
في أنَّ متوسط عمر الزواج كان ١4 سنة وقد تسربت معظم النساء المتزوجات في سن مبكرة من 
المدارس. وتزوجت غالبية النساء المتزوجات مبكرًا من رجال أكبر منهن نسبيًا في الثالثينيات من 
البنات كموروث ثقافي وبالتالي المحافظة  المبكر ميل األسرة لستر  الزواج  العمر. وشملت أسباب 
على شرف األسرة. ومن األسباب األخرى عدم وجود تشريعات تمنع هذه الممارسة )بثينة سعد رحمة، 

.)٢٠١5

أكدت الباحثة سمية محمد )٢٠٠٩ ( في دراسة عن العادات والتقاليد أنَّ طقوس الزواج السالبة التي 
أّدت إلى تهميش المرأة في قبيلة الحوازمة كانت عائًقا وسًدا منيًعا في إدراكها التام لبعض حقوقها. 
وبالرغم من أنَّ المرأة الحازمية يسمح لها بمواصلة تعليمها بعد الزواج، نجد أّن المرأة الحازمية تعاني 
من التمييز وعدم المساواة في تلقي فرص التعليم. وأشارت الدراسة أيًضا إلى تمسك مجتمع قبيلة 
الحوازمة بعاداته وتقاليده وطقوسه، مما عزز من تكريسها دور المرأة الكبير في بث هذه العادات 
والتقاليد والطقوس وانتقالها من جيل إلى آخر. وبمقارنة آراء الرجال والنساء، تبيّن وجود إجبار يقع 
على البنت الحازمية، مما أّدى إلى تقوية سيطرة األسرة والقبيلة عليها في هذا المضمار. وأشارت 
الدراسة إلى أنَّ الرجل الحازمي أقل تمسًكا بعادات وتقاليد القبيلة نسبة لتدني المستوى التعليمي 
للمرأة. لذلك يتوجب على الرجل الحازمي والمجتمع الوقوف بجانب المرأة وبث الوعي االجتماعي 

بما يكفل لها التمتع بحقوقها داخل األسرة ومجتمع القبيلة. 
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نظمت الباحثة حلقة نقاش في أغسطس ٢٠١7 لمناقشة أسباب الزواج المبكر التي تضمنت اآلتي:

ثقافة بعض القبائل واألَسر؛  •

تدني مستوى التعليم؛ •

أسباب اقتصادية تجعل األَسر تتخلص من مسؤولية إعالة البنات؛ •

وصول البنت إلى سن البلوغ؛ •

ثقافة العرض والشرف ألنَّ األسرة تعتمد على سمعة البنت والزواج والستر؛ •

النزاعات والحروب والخوف من االغتصابات؛ •

ال يوجد في المناهج التربوية ما يبين اآلثار السلبية للزواج المبكر؛ •

الرغبة في زواج البنات من األقارب حتى ال يرفضن فكرة الزواج؛  •

في اإلطار ذاته، قامت بوسية اسماعيل وآخرون )٢٠١6( بدراسة عن الزواج المبكر بأم درمان وسلطت 
الدراسة الضوء على أسباب الزواج المبكر، وآثاره االجتماعية والصحية على الفتيات والمشاكل المترتبة 
عليه. واشتملت عيّنة الدراسة على 5٠ من النساء المتزوجات، اللواتي تتفاوت أعمارهن وخلفياتهن 

التعليمية والجغرافية في منطقة دار السالم بمحلية أمبدة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج أدناه:

يعتبر زواج الفتيات اللواتي ينتمين إلى الفئات العمرية دون ١8 سنة زواًجا مبكًرا؛ •

ال تتوفلر خدملات الصحلة اإلنجابيلة الالزملة فلي كثيلر ملن المناطلق الريفيلة والطرفيلة، مملا  •
يعلرض حيلاة الفتيلات إللى الخطر. 

السودان هي  األطفال في ست واليات في  اليونسيف عام ٢٠٠٣ دراسة حول زواج  أجرت منظمة 
الدراسة إلى معرفة  القضارف. وهدفت  الخرطوم، شرق دارفور، غرب دارفور، وسط دارفور، ووالية 
فرص  وغياب  االقتصادية،  الصعوبات  فهم  بغرض  األطفال  وزواج  المبكر  الزواج  وممارسات  سلوك 
التعليم، وانتشار نسبة الفقر وسط هذه المجتمعات. استخدمت في هذه الدراسة مجموعات نقاش 
كأداة لجمع المعلومات وتكّونت العيّنة من مجتمعات مختلفة من السكان، وكان حجم العيّنة ٢٢75 
اُختيرت استناًدا إلى نسبة السكان واستهدفت اآلباء والفتيات الصغار اللواتي تقل أعمارهن عن ١8 
عاًما في األَسر التي شملتها الدراسة، باإلضافة إلى التشريعيين وعلماء الدين وزعماء المجتمع ورجال 
اإلدارة األهلية واآلباء. وأوضحت الدراسة في نتائجها أنَّ زواج األطفال تسبّب في فقدان فرص التعليم 

للبنات بنسبة 7١٪ بوالية شرق دارفور، و6١٪ بوالية الخرطوم، و58٪ في والية جنوب دارفور.

وأوصت الدراسة بضرورة أن تعترف القوانين السائدة في البالد بالمساواة بين الجنسين حتى يتسنى 
للفتيات والشابات في البالد السيطرة على حياتهن والخروج من دائرة زواج األطفال وسوء المعاملة. 
كما أوصت أيًضا بضرورة زيادة فرص الحصول على التعليم الجيد والمتنّوع للبنات، إضافة إلى تعزيز 

الوعي ومراجعة التشريعات والقوانين.

واستعرض الجهاز المركزي لإلحصاء نسبًا عمرية للذكور واإلناث توضح الزواج المبكر في السودان في 
الجداول التالية: 

الجدول رقم ١ نسبة الزواج بين الذكور واإلناث حسب العمر ونمط المعيشة في السودان لعام 2008

الفئات العمرية
الرحلالريفالحضرالجملة

االناثالذكوراالناثالذكوراالناثالذكوراالناثالذكور

الحالة الزواجية 

 ١ – ١٢4١,7٣,8١,5٢,٩١,٩٣٩١,٢5,8

١5 – ١٩٣,6٢٢,٣٢,٢١64٢4,١5,7٣4

 ٢ – ٢٠4١6,٢5٣,٩٩,٣4١,7١8,٩58,٩٢8,868,٢

٢5 – ٢٩4٢74٢٩,٢65,٣48,٣77,١58,784,4

 ٣ – ٣٠46٣,48٠,١5٢,47468,88٢,١7٣,٣87,5

 ٣5 – ٣٩77,884,٢6٩,68٠,٣8٢85,584,4٩٠,٣

 4٠ – 448٣,48٢,678,57٩,785,٩8٣,586,٣87,6

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، وزارة مجلس الوزراء، جمهورية السودان

يوضح الجدول في الملحق ١ نسبة اللواتي تزوجن قبل سن ١5 عاًما، وأّن بعض الذكور واإلناث في 
عمر ١٢ عاًما متزوجون. وهذا يدل على أنَّ زواج األطفال اإلناث ال زال يمارس. ويشير الجدول أيًضا 
إلى أنَّ سن الزواج عند اإلناث أعلى من الذكور وأنّها تقارب ما بين ٢5٪ و4٠٪ في المناطق المختلفة 

في السودان.

الجدول رقم 2 متوسط العمر عند الزواج األول حسب النوع ونمط المعيشة في شمال السودان لألعوام 

2008 ،١993 ،١983 ،١973

الريفالحضرالجملةسنة التعداد

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكور

٢٠٠8٢8,74٢٣,54٣٠,76٢5,٠٩٢8,٠٩٢٣,١

١٩٩٣٢٩,٣٢٢,7٣١,١٢4,٣٢7,٩٢١,٩

١٩8٣٢7,٣٢٠,7٢٩,١٢٢,٢٢6,6٢٠,٢

١٩7٣٢5,٩١8,8٢7,٣١٩,٩٢5,٣١8,5

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، وزارة مجلس الوزراء، جمهورية السودان

يبيّن الجدول أعاله ارتفاًعا في متوسط العمر عند الزواج خالل الفترة من ١٩7٣ إلى ٢٠٠8. ونالحظ 
التعليم بصورة عامة، وفي  الحضرية نسبة الرتفاع  المناطق  المبكر في  الزواج  النسبة في  انخفاض 
مستوى التعليم الجامعي لإلناث، بينما نجد النسبة مرتفعة في مجتمع الرحل كما موضح في الجدول 

رقم ١.

يعتبر الزواج المبكر أحد أنواع العنف الذي يمارس على المرأة لما له من تبعات جسيمة جسدية 
ونفسية وصحية واقتصادية. وتعرّف اتفاقية حقوق الطفل، بأنَّ الطفل هو كل من ال يتجاوز عمره 
للرجل  الكامل  الحق  االنسان على  لحقوق  العالمي  اإلعالن  أكد  الرشد. وقد  يبلغ سن  ١8عاًما، ولم 
والمرأة بالزواج وتأسيس أسرة، متى ما بلغا السن القانوني. ويعرف الزواج المبكر، من وجهة نظر 
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القانون للدول المصادقة على اتفاقية حقوق المرأة والطفل، بأنّه زواج األطفال تحت سن ١8 سنة. 
المبكر،  الزواج  وممارسات  وسلوك  معرفة  حول  دراسة  بإجراء   )٢٠١٣( خالد  أحمد  تماضر  وقامت 
وزواج األطفال في ست واليات في السودان هي جنوب دارفور، وشرق دارفور، وغرب دارفور، ووسط 
دارفور، والقضارف، والخرطوم. وأكدت هذه الدراسة بأّن الزواج قبل سن ١8 عاًما يمارس في المناطق 
الريفية والحضرية وسط الرحل، وكذلك وسط المجموعات المستقرة في السودان. كما أشارت إلى أنَّ 
أسباب الزواج المبكر هي الفقر، والمحافظة على شرف البنات، والتمييز ضد النوع والعادات والتقاليد 
التي تعطي األولوية للزواج كدور رئيسي خلقت له المرأة. والزواج المبكر سبب من أسباب العنف 
ضد الزوجة نسبة لصغر سنها وحرمانها من التعليم والخبرة الحياتية وبالتالي يسهل السيطرة عليها 

واستغاللها. 

وهدفت دراسة أخرى قامت بها بثينة سعد )٢٠١5( بعنوان »الزواج المبكر في غرب السودان« إلى 
معرفة على أسباب الزواج المبكر وآثاره في عملية السالم بغرب كردفان. وظهر أّن من أهم نتائج 
الدراسة أّن متوسط العمر هو ١4 عاًما، وقد تم تزويجهن زواًجا سريًا قبل سن ١8 سنة. وتزوجت 
معظم النساء في سن صغير دون أن يكملن تعليمهن، وأّن هناك فرقًا كبيرًا بين أعمارهن وأعمار 
أزواجهن. وأكد البحث أنَّ أسباب الزواج المبكر هو الثقافة السائدة المرتبطة بالشرف وستر البنات، 
يُعّد شرف األسرة مرتبطًا بالمحافظة على عفة البنات. وبذلك يتخلص األب من المسؤولية االقتصادية 
الظاهرة إلى عدم وجود قانون يحرّم  انتشار  الباحثة  باكرًا. كما تُعزي  للبنت بتزويجها  واالجتماعية 
زواج الصغيرات، باإلضافة إلى عدم تفعيل السياسة العامة لتحقيق التعليم للجميع، وبالتالي تعاني 
كثير من المناطق من عدم توفر المدارس القريبة. وأوضحت الدراسة أنَّ اآلثار السلبية الممكنة لزواج 
الصغيرات يمكن تلخيصها في حرمان البنات من التعليم أو إكماله، وفي المشاكل الصحية التي تنجم 

عن زواج الصغيرات وألطفالهن. 

الفصل الرابع: العالقات الزوجية 
يحتوي هذا الفصل على محورين: 

المحلور األول: توزيلع األدوار بيلن الزوجيلن والعالقلات الزواجيلة، وتوفيق الملرأة بين العمل  •
ومهامهلا فلي البيت. 

المحور الثاني: مسألة الرضا في الزواج. •

4.١ العالقات الزواجية وتوزيع األدوار في األسرة

العالقة بين الزوجين في اإلسالم هى عالقة تشاركية فقد أشار حديث أم المؤمنين السيدة عائشة 
-رضي الله عنها- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان في خدمة أهله يعجن ويرقع ثوبه ويخيط 
حذاءه. إال أنَّه بعد ذلك جاءت المجتمعات بتصنيف أدوار الزوج والزوجة في األسرة فأصبح هنالك 
ما يُعرف بأدوار النوع االجتماعي أو األدوار الجندرية. ويعني هذا المصطلح مجموعة من القواعد 
المجتمعية التي تحّدد السلوك الذي يراه المجتمع على أنَّه األصح واألنسب والمرغوب به لألفراد، بناًء 
على جنسهم أو جنسانيتهم. وتتركز هذه األدوار في األغلب على مفهوم األنوثة والذكورة، وتختلف 
الثقافة، ومع ذلك يوجد أدوار  غالبًا من مجتمع إلى آخر. وبالتالي، فهذه األدوار تختلف باختالف 
مجتمعيًا  المقبولة  األدوار  لهذه  الدراسات  من  الكثير  وأشارت  المختلفة.  المجتمعات  بين  مشتركة 

وهي الدور اإلنجابي، والدور المجتمعي، الدور اإلنتاجي، والدور السياسي.

١.4.١ الدور اإلنجابي وإعادة اإلنتاج

يمثل هذا الدور مسؤوليات إعادة إنتاج القوى العاملة وصيانتها وهو ال ينتهي عند إنجاب األوالد، بل 
يمتد ليشمل مسؤوليات حمل الطفل ووالدته، ورعاية األطفال وتربيتهم، والعمل المنزلي. وبالرغم من 
أهمية هذا الدور إال أنَّه عادة ما يُنظر إليه على أنّه عمل غير حقيقي وإنَّما جزء من الطبيعة والفطرة 
الدراسات  الكثير من  الدور وما يكتنفه من تعقيدات في  بالنساء. وقد أشير لهذا  الخاصة  البشرية 

النفسية واالجتماعية ودراسات النسوية والنوع االجتماعي )الجندر(. 

2.4.١ الدور المجتمعي

على  المحافظة  على  يركز  محوره  إنَّ  إذ  اإلنتاج  إعادة  لدور  امتداد  وهو  طوعيًا،  الدور  هذا  يعتبر 
المجتمع البشري. ولكن يمتد االهتمام من اهتمام أَسري إلى اهتمام مجتمعي. ويُعنى بتوفير الموارد 
النادرة، وتنظيم استخدامها من قبل المجتمع، باإلضافة إلى تقديم الخدمات التي تساعد المجتمع 
البشري على البقاء والتطور. ويقوم بهذا الدور الرجال والنساء ويعتمد توزيعه ما بين الجنسين على 
المفاهيم المجتمعية والثقافة المجتمعية السائدة في مجتمع ما. ومن األمثلة على ذلك الدور الذي 

تلعبه الجمعيات الخيرية أو اإلسعاف في الحرب أو لجان النظافة في الحي.
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3.4.١ الدور اإلنتاجي

هو الدور الخاص بإنتاج سلع وخدمات قابلة لالستهالك والتجارة ولها مردود مادي، بمعنى أنَّ هناك 
قيمة تبادلية لذلك الدور، مما يكسبه أهمية مجتمعية خاصة. ويقوم بهذا الدور عادة كل من الرجال 
والنساء، لكن يُعرف عادة مجتمعيًا على أنّه دور للرجال وما زال هناك تقسيم واضح لهذا الدور ما بين 
النساء والرجال حيث تعرف بعض األدوار على أنّها أدوار أنثوية في حين تُعرف أخرى على أنَّها أدوار 
ذكورية، علًما بأنَّ هذه التقسيمات متغيّرة وتتأثر بعوامل عديدة. وعلى الرغم من المجهودات التي 
بذلتها الحركة النسوية والمنظمات العالمية والمحلية لتغيير هذا المفهوم وتقديم قوانين وسياسات 
تضمن مشاركة المرأة إال أنّه ما زال هنالك الكثير من العقبات والتحديات من قبل المجتمع واألسرة 

والحكومات.

4.4.١ الدور السياسي

إلى  لتصل  األسرة، وتمتد  داخل  القرار  اتخاذ  وتبدأ عملية  القرار.  اتخاذ  بسلطة  الدور  يتلخص هذا 
أنّه دور خاص  الدور على  لهذا  عادة  وينظر  التشريعية.  المجالس  البلدي وحتى  والمجلس  النقابة 
بالرجال بالرغم من اقتحام النساء لهذا الفضاء، وعادة ما يكون هذا الدور مدفوع األجر، سواء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة ) معنوية(، الرتباطه ارتباطًا وثيًقا بالمركز والسلطة. ويؤثر هذا الدور كثيرًا في 
عالقة الزوجة بزوجها خصوًصا إذا لم يكن للزوج عالقة بالعمل السياسي. وأكدت الدراسات أّن عمل 
الزوجة السياسي يكون له عادة تبعات سلبية في العالقات الزواجية، ويُعّد غير مهم وغير أساسي 
الدولي  المجتمع  باهتمام  حظيت  التي  المهمة  األدوار  من  ويعتبر  اإلنجابى.  الدور  مع  بالمقارنة 

ومنظمات المجتمع المدني ألهميته في إدماج المرأة في السياسات والتنمية ورفع الظلم عنها.

تأثير الطفولة في التكريس لألدوار  إنَّ تحديد األدوار بين الزوج والزوجة نتاج عوامل كثيرة، منها 
الجندرية النمطية إذ يكتسب األطفال في سن مبكرة أفكاًرا نمطية عن األدوار الجندرية المحّددة 
تقسيم  في  مهًما  دوًرا  تلعب  التي  التنشئة  من  العملية  هذه  وتبدأ  مجتمعهم.  على  تهيمن  التي 
األدوار حسب الجنس. وتستخدم وسائل كثيرة في ذلك مثل ألعاب األطفال التي تحّدد األدوار في 
الباحثون والباحثات  المستقبل، باإلضافة إلى القصص والحكايات التي ترّسخ هذه المفاهيم. وثّق 
أنّه صفة  الجندر على  إلى رؤية  الجندر، وميلهم  المجتمع عن  األطفال بمفهوم  تأثر  دراسات عن 
جوهرية وطبيعة بشرية متأصلة، ما يدفعهم إلى وضع افتراضات مسبقة عن النساء والرجال، بناًء 
في جنسهم وأدوارهم المطلوبة في المستقبل. وقد تؤثر هذه الرؤية الجامدة لألدوار الجندرية سلبًا 
الدراسية وحصر  وتطلعاتهم  األطفال  كفاءة  تقييد  إلى  النمطية  الصور  وتؤدي هذه  األطفال،  على 
إمكانياتهم في هذه الحدود الضيقة. كما تؤثر في تطّورهم االجتماعي السليم وقدرتهم في التعبير 

الكامل عن مشاعرهم. 

5.4.١ تأثير اآلباء واألمهات

ال يُخفى على أحد دور األب واألم في تحديد األدوار الجندرية. ويتأثر األطفال بشكل كبير بأفكار 
وإيدولوجية أمهاتهم وآبائهم حول الجندر واألدوار الجندرية، فهم مصدرهم األول للبحث عن إجابات 
لتساؤالتهم حول أنفسهم والمحيطين بهم. ويتأثر األطفال بطريقة مباشرة، فمنذ الوقت الذي يولد 

فيه األطفال، تبدأ األمهات واآلباء في معاملة األوالد والفتيات بطريقة مختلفة، ويشترون لهم مالبس 
بألوان محّددة، ويتوقعون منهم تصرّفات معيّنة، تعكس جنسهم. ويتأثر األطفال بطرق غير مباشرة 
أيًضا، حيث أنَّ األدوار الجندرية المحّددة لألمهات واآلباء داخل وخارج المنزل تؤثر في رؤية األطفال 

ألنفسهم ومن حولهم. 

دراسة  ومنها  واألسرة،  المجتمع  في  دورها  وأوضحت  األدوار  هذه  الدراسات  من  العديد  وناقشت 
قامت بها مي علي )١٩٩٩( بعنوان »النساء ربات األَسر ما بين االستقالل وعدم االستقالل«. وألقت 
الضوء على دور المرأة داخل األسرة، ويقصد منه الدور اإلنجابي، واإلنتاجي، والمجتمعي. وهدفت 
الدراسة إلى معرفة اتجاهات ورؤى النساء ربات األَسر فيما يتعلق بنظرتهن ألنفسهن والعقبات التي 
يواجهنها في أداء أدوارهن داخل المنزل. واستخدمت الدراسة المنهج النوعي باستخدام المقابالت 
النتائج أنَّ هناك  الوضع االجتماعي واالقتصادي. وأوضحت  النساء في أحياء مختلفة في  لعدد من 
بقدر  يتمتعن  أنهنَّ  النساء  بعض  فاعتبرت  األَسر  ربات  للنساء  النظرة  حول  سائدة  اتجاهات  ثالثة 
كامل من االستقاللية في تيسير أمور أسرتهن. وترى أخريات أنّهن يتمتعن بنوع وقدر معقول من 
يتلقين  ال  أنهّن  باالستقالل  ويُقصد  االستقالل.  قدر من  بأي  تتمتعن  ال  أنّهن  إلى  وتشير  االستقالل، 
بالتعليم  الخاصة  القرارات  يتخذن  اقتصادي من اآلخرين، واليعشن في منزل منفصل، وال  أى دعم 
األسرة  يتعرّضن لضغوط من  العديد منهن  أنَّ  إلى  الدراسة  أحد. وأشارت  والشغل دون تدخل من 
النووية والممتدة. كما أوضحت الدراسة أنَّ المجتمع رسم أدوار النساء وأدوار الرجال على حسب 
قيمة الدور، فنجد أّن الرجل ارتبطت أدواره بالفضاء العام الذي يقوم بكل القرارت المصيرية الكبيرة 
مثل تحديد مصير األسرة، والزواج والطالق، والتصرّف في كل موارد األسرة بحرية، وقرار تعليم األبناء 
المنزل  وهو  الخاص  بالفضاء  فارتبطن  النساء  أما  إنتاجيًا.  دوًرا  دوره  واعتبر  القرارات.  من  وغيرها 
واألسرة، وبالدور اإلنجابي. وال توجد في هذا الفضاء قرارات كبيرة بل تسيير يومي ألمور المنزل. وال 

يعني بأنَّ الزوجة ال تقوم بدور إنتاجي، ولكن الدور اإلنجابى يعتبر األساسي والمقبول مجتمعيًا. 

لسودانية  لألَسر  حالة  دراسة  الزواجية:  »العالقات  بعنوان   )١٩٩٩( عزالدين  مي  دراسة  أشارت 
بين  القوة  وميزان  الزواجية،  العالقات  في  تؤثر  التي  العوامل  لتحليل  الدراسة  بالخرطوم«. هدفت 
الزوجين، ومعايير تحديد األدوار بين الزوجين. واستخدمت الدراسة المنهج النوعي ودراسة الحالة في 
مدينة الخرطوم لعدد من المتزوجين من مختلف الفئات العمرية والمستويات االقتصادية ومستوى 
التعليم. وأوضحت نتائج الدراسة أنَّ ارتفاع التعليم عند الزوجة يؤثر في منحها قوة اتخاذ القرار، لكنه 
ليس بالعامل المؤثر في تغيير توزيع األدوار النمطي أي أنَّ على الزوجات القيام باألعمال المنزلية، 
أو اإلشراف عليها. وال يؤثر دخل النساء في تغيير سلطة الرجل ومكانته العليا في األسرة والعالقة 
الزوجية. وتحّدد المكانة واألدوار حسب العرف والتقاليد، وبذلك يكون الزوج هو صاحب المكانة 
العليا والمسؤولية، وصاحب اتخاذ القرار وعلى النساء احترام وتقبل ذلك؛ فهذا ما تم تلقينه لها منذ 
وطاعتهم.  خدمتهم  على  والدتها  وتساعد  ووالدها،  أخاها  تخدم  فهى  التنشئة  طريق  عن  الطفولة 
وأوضحت الدراسة أنَّ تلك الثقافة هي التي تؤثر في تحديد األدوار بين الزوجين والعالقات بينهم، 
وأنَّ المستوى العالي من التعليم قد يؤثر في تغيير ذلك أكثر من كونه مجرد وسيلة للحصول على 
عمل ودخل يدّر على الزوجة المال الذي تشارك به الزوج في مصروفات األسرة؛ والعكس صحيح إذا 
كان تعليمها متدنيًّا، خاصة وسط األَسر ذات الدخل المحدود. وأوضحت الدراسة أنَّ تمكين المرأة من 
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اتخاذ القرارات ومشاركتها فيه يشمل قرار تعليم األبناء، وحقها في العمل، واستخدام وسائل تنظيم 
ويقل في  تشاركيًا،  القرار  يكون  ما  وغالبًا  الدخل.  توزيع  األسرة، ومجاالت  األسرة، وشراء ممتلكات 

مجاالت تمضية أوقات الفراغ في تكوين الصداقات. 

6.4.١ الرضا الزواجي

ورد في عدد من الدراسات تعريفات الرضا الزواجي ومنها أنّه تقدير عقلي لنوعيَّة الحياة التي يعيشها 
تُواِجه عملية  التي  العديد من المشاكل  الحياة، وإن كانت هناك  الفرد ككل، أو الحكم بالرضا عن 
تقدير الرضا، إذ تميل األحكام بالرضا إلى أن تكون نسبيَّة، فالناس تُقاِرن حالتها الراهنة بمراحل أخرى 
مختلفة من حياتها الماضية )إدريس، الخالدى، ٢٠٠١(. ويعرّف الرضا الزواجي بأنّه » محصلة المشاعر 
واالتجاهات والسلوك التي تحدد توجهات الزوجين في العالقة الزوجية ومدى إشباعهما لحاجاتهما 
بالسرور واالرتياح،  الزوجان شعوًرا  الزواج، وذلك على نحو يستلخص منه  وتحقيقها ألهدافهما من 
وتنشأ عنه حالة إجابية مصاحبة لحسن التوظيف إلمكاناتهما« )فيوال الببالوى، ١٩٩١(. ويعرف الرضا 
الزواج بجميع مستوياتها وأبعادها لدى كل من  المتطلبة من  الحاجات  بأنّه »إشباع  أيًضا  الزواجي 
االقتصادي واالجتماعي، والحاجة  إلى اإلشباع  الجنس، والحاجة  إلى  الحاجة  الزوجين بمعنى إشباع 
إلى إشباع غريزة األمومة لدى المرأة، والحاجة إلى األمن والحاجة إلى الحب، والحاجة إلى التقدير 
)وفاء خليل، ١٩٩١(. وذهب  الحاجات«  أشكال  الذات وغيرها من  إلى تحقيق  والحاجة  واالحترام، 
البعض إلى تعريف الرضا الزواجي بأنّه »شعور داخلي نابع من إشباع الحاجات الزوجية المختلفة، 
ويسهم في طمأنينة القلب والشعور بالبهجة والسرور، وهذا من شأنه أن يدفع الزوجين إلى توظيف 

طاقتهما وقدرتهما للقيام باألمور المنوطة بهما بدرجة أكثر فاعلية« )أزهار سمكري، ٢٠٠٢(.

7.4.١ النظريات االجتماعية المفّسرة للرضا الزواجي

أشارت العديد من الدراسات إلى عدد من النظريات فّسرت الرضا الزواجي. 

نظرية التفاعلية الرمزية )Symphonic Interactionism Theory(: ينظر التفاعليون الرمزيون   .١
إلى األسرة على أنّها وحدة من الشخصيات المتفاعلة، ولذا فهم يهتمون باألمور الداخلية لألسرة، 
ومشكالت  أبنائهم،  مع  الوالدين  وعالقات  الزواجى،  والتوافق  الشريك،  اختيار  على  فيركزون 
كذلك  ويهتمون  لألسرة.  العام  السياق  ضوء  في  الشخصية  وتكوين  القرارات،  واتخاذ  االتصال، 
ويعتبر   .)٢٠٠٢ الضبع،  الرؤف  )عبد  الزوجين  بين  العاطفي  والتوافق  واألدوار  التوقع  بأنماط 
الزواجية، وأنَّ تكامل نوعية  العالقة  المتغيّرات تؤثر في  أنَّ  مانجس )Mangus( صاحب فكرة 
الزواج تنعكس في درجة التطابق بين ما تتوقعه الزوجة من زوجها، وبين ما يرغب به هو من 
زوجته. وقد عبر مانجس عن فكرته باالفتراض التالي: هناك عالقة خطية بين تناقض الدور في 
العالقة الزوجية من جانب والرضا الزواجي من جانب آخر، حيث يؤثر تناقض الدور في درجة 

الرضا الزواجى؛ فكلما زاد حجم تناقض الدور انخفضت درجة الرضا الزواجي والعكس صحيح. 

وقد أكمل وبردبيرون توسع افتراض مانجس، فقد حاوال البرهنة على وجود بعدين مستقلين لهما   
تأثير على الرضا الزواجي هما الرضا والتوتر، وكل من هذين البعدين يرتبط بالسعادة الزوجية، 
وتتلخص أفكارهما في االفتراض بأنّه كلما زادت عدد الحاالت التي يتحقق فيها التوتر، انخفضت 

درجة الرضا الزواجي العام. وال يرتبط عدد حاالت الرضا في العالقة الزوجية بعدد حاالت التوتر. 
ويمكن أن تتكامل هذه االفتراضات مع افتراضات مانجس، إذا نظرنا إلى االختالف في تناقضات 

الدور على أنَّه شكل من أشكال التوتر في العالقة الزوجية )سامية الخشاب، ٢٠٠8(.

التفاعالت  أنَّ  النظرية  هذه  صاحب  هومانز  جورج  يرى   :)Exchange Theory( التبادل  نظرية   .٢
االجتماعية تمثل المادة التي من خاللها تصنع العالقات الحميمة، وأنَّ المكسب الناتج من التفاعالت 
المكافات  أو  العائد  على  بناء  الشريك،  وفى  الذات  في  والسلبيات  اإليجابيات  إدراك  في  يتمثل 
والتكاليف لتكميلها. فالمكسب الناتج من التفاعل يؤثر في شكل العاطفة، كما أنَّ اختالف التفاعل 
يؤثر على مقدار العاطفة، سواء كان الناتج من التفاعل على شكل مكافأة أو تكلفة؛ فإذا كان على 
تكلفة.  على شكل  كان  إذا  سلبية  عاطفة  إلى  يؤدي  في حين  ايجابية،  عاطفة  أنتج  مكافأة  شكل 
الشعب  ثنائي  المتغيّر  وهذا  التفاعل  من  الناتج  المكسب  هو  هوماند،  عند  المستقل،  فالمتغيّر 
يتباين من كونه مكافأة أو تكلفة. وأما المتغيّر التابع فهو شكل من أشكال العاطفة وهو أيًضا ثنائي 
الشعب يتباين من اإليجابية والسلبية. وقد صاغ هومانز هذه الفكرة من الفرضية القائلة إنّه إذا كان 

المكسب من التفاعل على شكل تكلفة فإّن العاطفة تكون سلبية )سامية الخشاب، ٢٠٠8(.

نظرية التعادل: صاحب هذه النظرية هو نيوكومب الذي افترض أنَّ األفراد لديهم ميل الستمرار    .٣
درجة  فيها  تصبح  التي  الحالة  هو  فالتوازن  العاطفة؛  وبين  المتشابهة  االتجاهات  بين  التوازن 
العاطفة تجاه شخص آخر مطابقة لدرجة تشابه اتجاهاته، إذ إنّنا ننجذب بشدة نحو األفراد الذين 
يشابهوننا في االتجاهات، وتزداد الجاذبية بزيادة التشابه. فالتشابه بين الشخصين يكون معززًا 
ويعمل  األدوار،  في  ولالتفاق  المشتركة،  للفعاليات  مناسبة  قاعدة  يشكل  التشابه  ألنَّ  لكليهما، 

االتفاق بدوره على تعزيز ثقتنا بآرائنا وعلى دعم تقديرنا لذاتنا.

وفي نفس هذا السياق، أكدت دراسة رباب اسحاق )٢٠٠6( بأنَّ زواج السودانيين بغير السودانيين، 
والدين،  اللغة،  مثل  األشياء  من  الكثير  في  التشابه  لعدم  مثااًل  تعتبر  الزوجة،  أو  الزوج  كان  سواء 
وما  والتحديات  المالمح  على  الضوء  الدراسة  وألقت  االختالفات.  من  وغيرها  والتقاليد،  والعادات 
يترتب عليها من عدم رضا زواجي. وذكرت الدراسة أنَّ التغيّر في االتجاهات لقبول زواج السودانيات 
باألجانب وازدياد عدد زواج السودانيين بغير السودانيين، وإن كانوا من ديانة أخرى، قد يكون مؤشرًا 
للرضا الزواجي بمعايير جديدة نتيجة لهذا التغيّر. وأوضحت الدراسة أسباب ذلك، ومنها على سبيل 
المثال عمل السودانيات ودراستهن خارج السودان نتيجة لهجرة أَسرهم خارج السودان، مما ساعد 
أخرى  الدراسة من جهة  والتقاليد. وأوضحت  والعادات  والثقافة  باللغة  الشديد  االرتباط  على عدم 
أنَّ هذه الزيجات ال تخلو من التحديات التي تواجه هذه األَسر، مثل تعلم لغتين بالنسبة لألطفال 
واالندماج في مجتمعين مختلفين بالنسبة لألطفال والزوج غير السوداني في األسرة فهم ال يعرفون 
حقوقهم في قانون األحوال الشخصية الذي يحكم الزواج. وقد تؤثر كل هذه العوامل مجتمعة أو 
بعض منها في مدى الرضا الزواجي أو جودة الزواج. وتؤيد دراسة أخرى فكرة التشابه ودورها في 
التجاذب والرضا الزواجى. وركزت انتصار أحمد )١٩٩٩( على أهم المعايير التي تهتم بها األَسر في 
تحديد اختيار الزوج. وخلصت الدراسة إلى أنَّ الفتيات ليس لديهن سيطرة وسلطة على اتخاذ القرار 
لالختيار، وأنَّ العرف والتقاليد هي التي تتحكم في تحديد من هو الزوج المناسب. وذكرت الدراسة 

أّن التشابه في الوضع االقتصادي للرجل وعمله هو قاسم مشترك بين األَسر.
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وأشارت دراسة أثر الوضع االجتماعى لألَسر في عملية اختيار الزوج والزوجة التي قامت بها أم السعد 
)٢٠٠٣(، وبيّنت أنَّ الرجال لديهم حرية أكبر في اختيار الزوجة. وعلى الرغم من تعرّضهم لضغوطات 
من األَسر إال أنَّ الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة يعطيها الفرصة في اختيار الزوج أو الزوجة. 
وتحقيًقا للرضا بين الزوجين، ال بد أن يكون بينهما اتفاق نسبي حول الموضوعات الحيوية المتعلِّقة 

بحياتهما المشتركة، كما عليهما المشاركة في أعمال وأنشطة مشتركة وتباُدل العواطف بينهما. 

أشارت دراسة التوافق الزواجي وعالقته بمعايير اختيار الزوج التي قامت بها سهام عبد الله )٢٠٠6( 
إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين التوافق والرضا الزواجي للزوجين، ومعيار اختيار الزوج. كما أشارت 
أسرة  دخل  ومستوى  التعليم،  ومستوى  الزواج،  ومدة  العمري،  الفارق  بين  ارتباط  وجود  عدم  إلى 
الزوجين، وفترة الخطوبة والتوافق والرضا الزواجي. وبيّنت الدراسة وجود فروق في التوافق الزواجي 
بين األزواج والزوجات في التوافق الفكري لصالح األزواج. أما عن الرضا بين الزوجين، فيرى العديد 
من العلماء أنَّه نتيجة مباشرة لمدى سلوك الزوجين سلوكًا يؤدِّي إلى الشعور بالسرور لكال الطرفين. 
وبصفة عامة، ال يشعر المرء بالرضا الزواجي إال إذا خلت الحياة الزوجية بنسبة معيَّنة من المشاكل 
والصراعات، ولكي يحدث ذلك ال بد أن يكون لدى الزوجين قدرة على دوام حلِّ الصراعات العديدة، 
التي إذا تُرِكت حطَّمِت الزواج؛ أي أنّه ال بد من وجود تَوافُق زواجي بينهما. وبصفة عامة، لتحقيق 
الرضا الزواجي بين الزوجين، ال بد أن يعمال على تطوير مجموعة من التفاعالت بين الطرفين والتي 
تؤدي إلى الراحة الفردية لكل طرف ولنسلهما، ويساعد كل طرف منهما على التكيف مع ضغوط 
الحياة، كما تؤدي إلى إحساس كل طرف بالطرف اآلخر عاطفيًّا، فيحافظ لمدى أطول على العالقة في 

إطار السياق الثقافي الذي يعيش فيه الزوجان.

قامت بلقيس بدري )سنة ١٩78 لنيل درجة الدكتوراه( بدراسة تهدف لتحليل العوامل التي تؤثر في 
العالقات الزواجية، وميزان القوة بين الزوجين، وكيفية تحديد األدوار بين الزوجين. وأوضحت الدراسة 
أنَّ ارتفاع التعليم عند الزوجة يمنحها قوة اتخاذ القرار، لكنه ليس بالعامل المؤثر في تغيّر األدوار 
النمطي أي يتوجب على الزوجات القيام باألعمال المنزلية أو اإلشراف عليها، كما لو أنَّ دخل النساء ال 
يؤثر في تغيّر سلطة الرجل ومكانته العليا في األسرة والعالقة الزوجية. ويؤدي توزيع المكانة واألدوار 
حسب العرف والتقاليد إلى إعطاء الزوج المكانة العليا والمسؤولية واتخاذ القرار فيما يتوجب على 
النساء احترام، وتقبل ذلك طبًقا لما تم تعليمه لها منذ الطفولة، فهي تخدم أخاها ووالدها وتساعد 
والدتها على خدمتهم وطاعتهم. وأوضحت الدراسة أنَّ هذه الثقافة هي التي تؤثر في تحديد األدوار 
أكثر من مجرد وجود دخل  تغيّر ذلك  يؤثر في  العالي  التعليم  بينهم وأنَّ  الزوجين والعالقات  بين 
أنَّ  الدراسة  وأوضحت  المحدود.  الدخل  ذات  األَسر  وسط  خاصة  متدنيًّا  تعليمها  كان  إذا  للزوجة، 
تمكين المرأة في اتخاذ القرارات ومشاركتها فيه يشمل تعليم األبناء، وحقها في العمل، واستخدام 
تمضية  مجاالت  في  ويقل  الدخل؛  توزيع  ومجاالت  األسرة،  ممتلكات  وشراء  األسرة،  تنظيم  وسائل 

أوقات الفراغ في تكوين الصداقات والعالقات مع األسرة الممتدة. 

وقد أكدت الدراسة على أنَّ العالقات الزوجية تحكمها وتؤثر فيها عوامل خارج نطاق الموارد الذاتية 
لكل من الزوجين، مثل مستوى التعليم أو الدخل أو الثروة فقط. كما تركز نظريات القوة في العالقات 
بيت  إلى  الزوجة  تأتي  وعليه،  األسرتين؛  بين  العالقات  تحكمه  السودان  في  الزواج  إنَّ  إذ  الزوجية 
أو  اجتماعي  جاه  أو  دينية  سلطة  كانت  سواء  موارد  من  أسرتها  ومستوى  بمكانة  محّملة  الزوجية 

سياسي. وقد يكون ميزان القوى متساويًّا بينهما حتى وإن كانت ال تعمل وليس لها دخل أو تعليم 
عال. وكذا الحال في الزيجات التي يكون فيها الزوج صاحب مكانة في القبيلة أو الطائفة الدينية، فإنَّ 
الزوجة في هذه الحالة تكون عالقتها بزوجها ذات شقين مثل أعضاء الطائفة أو القبيلة التي تدين 
بالوالء والطاعة للرئيس )الشيخ أو الناظر أو الملك(، لكنها في الوقت نفسه تكتسب سلطة وجاًها 
كونها زوجة ذلك الرئيس أو الزعيم، ويمنحها ذلك نفوًذا داخل المجموعة. وقد أكدت الدراسة على 
أنَّ زواج الرجل بامرأة ثانية قد يمنح المرأة األولى قدًرا من حرية الحركة واتخاذ القرار، ألنَّ الزوج 
غير موجود كل األيام معها. وبالرغم من أنّه يؤلمها زواجه إال أنّها تحاول االستفادة من الوضع الجديد 

بعد زواجه بأخرى.

والعالقات  الزغاوه  مجتمع  عن  الماجستير  درجة  لنيل  دراستها  في   )١٩٩٩( دوسة  مدينة  وأكدت 
الزوجية أنّه بالرغم من أّن الزوجة تتحمل مسؤولية إنتاج غذاء األسرة فإّن ذلك لم يكسبها قوة في 

العالقة الزوجية. فال يزال الزوج هو صاحب السلطة واتخاذ القرار والمكانة المجتمعية العليا. 

وتضيف دراسة رشا )٢٠٠٠( أنَّ وجود االطفال يعّزز الرضا الزواجي فقد أوضحت أنَّ المرأة تعاني أكثر 
في حالة العقم، ويلقي عليها المجتمع اللوم. كما أنّها عرضة للعديد من العواقب االجتماعية للعقم، 
الرجال والنساء يسلكون  أنَّ  الدراسة  النفسي. وافترضت  أو الضغط  الزوجات  مثل الطالق أو تعّدد 
طرقًا مختلفة للبحث عن حلول لمشكلة عدم اإلنجاب. وتؤكد دراسة أخرى عكس ذلك فتشير دراسة 
إيمان ومروة )٢٠١4( إلى وجود توافق زواجي وسط األزواج الذين لم يرزقوا بأبناء، وأَّّن عدم وجود 

األبناء ال يؤثر في توافقهم الزواجي.

وألقت دراسة آمنة عبد السالم )٢٠٠٩( الضوء على الضغوط الحياتية وعالقتها بالمشكالت الزوجية 
والتوافق األَسري )دراسة حالة منطقة الكباشي والقرى المجاورة لها/والية الخرطوم(. أجريت هذه 
الدراسة الوصفية التحليلية في منطقة الكباشي بشرق النيل، وهدفت إلى معرفة التأثيرات المباشرة 
وغير المباشرة للوضع االقتصادى لألسرة في إحداث مشكالت زوجية والضغوط والتأثيرات النفسية 
الناتجة عنها، ومعرفة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للمستوى التعليمي للزوجين على المشكالت 
التي قد تحدث بين الزوجين الضغوط الناتجة عنها، وما ينجم من مشكالت نفسية لإلثنين. وهدفت 
الدراسة إلى معرفة تأثير عدم وجود أطفال بين الزوجين في االستقرار األَسري وما يترتب عليه من 
ضغوط ومشكالت نفسية. وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين ضغوط 
النوع  لمتغيّر  تعزى  النفسية  الضغوط  في  دالة  فروق  توجد  وال  لألبناء.  األَسري  والتوافق  األبناء 
)أزواج/زوجات(. وأكدت الدراسة على عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين الضغوط النفسية لألزواج 
وأعمارهم. وال توجد فروق إحصائيًا في الضغوط النفسية لألزواج تعزى لمتغيّر المستوى التعليمى، 
فال توجد عالقة ارتباطية بين ضغوط األباء وعدد األبناء. وقد أوصت الدراسة بأهمية التأكيد على اآلباء 

واألمهات على أهمية فصل أمور خالفاتهم الزوجية بعيًدا عن األبناء.

حاولت دراسة أخرى معرفة عالقة عمر الزواج والتوافق الزواجي بعنوان »دراسة التوافق الزواجي لدى 
الطالبات حديثي الزواج« )دراسة حالة جامعة األحفاد، أم درمان، )٢٠١4( من إعداد إسراء سليمان 
حامد ومزدلفة عبد العزيز بابكر. وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين التوافق الزوجي لدى 
المتزوجات بجامعة األحفاد للبنات وبين عدد المتغيّرات. وتوصلت الدراسة إلى أنَّ التوافق الزواجي 
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لدى الطالبات المتزوجات في جامعة األحفاد يتميز باالرتفاع. كما توصلت إلى عدم وجود فروق ذات 
داللة إحصائية في التوافق الزواجي عند مستوى ٠.٠5 بين الطالبات بجامعة األحفاد. وتوصلت إلى 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى ٠.٠5 من حيث الفترة الزمنية، وال توجد فروق ذات 

داللة إحصائية في التوافق الزواجي لدى طالبات جامعة األحفاد من حيث نوع الكلية.

4.2 العنف في الزواج

العنف  ويكون  مباشرة.  غير  أو  مباشرة  بصورة  الزوجين،  بين  الممارَس  العنف  المحور  يناقش هذا 
الزواجي غير المباشر نتيجة لطقوس وعادات وثقافة تقيّد حركة الزوجة، أو تطّورها، أو تشّوه من 
جسدها من قبيل الختان وإعادة الختان. ويأخذ العنف الزواجي المباشر أشكااًل متعّددة فهو عنف 
جسدي كالضرب أو التعذيب، أو نفسي كاإلساءة أو اإلهانة أواإلذالل أو الحط من الكرامة، أو اقتصادي 
بعدم اإلنفاق على الزوجة أو حرمانها من العمل لتكسب دخل، ومعنويًا. ويوجد أيًضا عنف قانوني 
بسبب قوانين تقيّدها أو تجعلها محصورة في مؤسسة الزواج دون القدرة على الطالق، رغم العنف 
رصد  في  وبدأنا  أعاله.  ورد  ما  ليشمل  العنف  مفهوم  توسيع  حاولنا  وقد  إثباته.  تستطيع  ال  الذي 
الدراسات ذات العالقة بهذا الفهم لمصطلح العنف داخل الزواج فقط، ولم تشمل أي دراسات حول 

العنف ضد المرأة أو الطفلة بصفة عامة.

١.4.2 تعريف العنف

يعرف العنف، في العلوم االجتماعية، بأنّه استخدام الضرب أو القوة استخداًما غير مشروع أو غير 
يؤدي  بأنَّه سلوك  أيًضا  ويعرَّف  )بدوي، ١٩86(.  ما  فرد  إرادة  في  التأثير  شأنه  للقانون من  مطابق 
إلى إيذاء شخص لشخص آخر. وقد يكون هذا السلوك كالميًا يتضمن أشكااًل بسيطة من االعتداءات 
الكالمية مثل التهديد، وقد يكون سلوكًا فعليًا حركيًا كالضرب المبرح واالغتصاب والحرق والقتل. وقد 

يكون كالهما ويؤدي إلى ألم جسدي أو نفسي أو إصابة أو معاناة أو كل ذلك )عيد، ١٩٩٩(.

2.4.2 العنف العائلي أو األَسري

هو سلوك يصدره فرد من األسرة صوب فرد آخر، ينطوي على االعتداء عليه بدنيًا، بدرجة بسيطة أو 
شديدة وبشكل متعمد، أملته مواقف الغضب أو اإلحباط أو الرغبة في االنتقام، أو الدفاع عن الذات 
أو اإلجبار على إتيان أفعال معيّنة، أو منعه من إتيانها، وقد يترتب عليه إلحاق أذى بدني أو نفسي 

أو كليهما )شوقي، ٢٠٠٠(.

3.4.2 العنف ضد الزوجة

هى تلك االفعال التي تتضمن عنًفا جسديًا ضاًرا موجًها نحو النساء بواسطة أزواجهن ويشمل اإليذاء 
الجنسي. كما يُعرف بأنَّه ذلك العنف المرتكب ضد الشريك في إطار عالقة حميمية ويسبّب ضرًرا 
وآالًما جسمية، أو نفسية ألطراف تلك العالقة. ويتعلق األمر بالتصرّفات التالية: أعمال االعتداء الجسدي 

كاللكم والصفعات والضرب باألرجل أو أي وسيلة أخرى. 

4.4.2 أشكال العنف الزواجي

تتنّوع أشكال العنف الزواجي فمنها:

العنف الزواجي الجسدي المتمثل في الضرب والجرح المتعمد والركل والصفع؛  •

العنف اللفظي المتمثل في الشتم واإلساءة والصراخ واالستهزاء بالزوجة؛  •

العنف النفسلي المشلتمل على اإلهانة والحط من قيمة الزوجة وإشلعارها بالدونية والنقص،  •
مملا يدفعها لالنطواء وفقلدان الثقة بالنفس؛ 

نلوع ملن العنف يشلمل التصرفات السللطوية كعزل الشلريك علن محيطه العائللي، وأصدقائه  •
ومراقبتله مراقبلة دقيقلة والحد ملن إمكانية حصوله على المسلاعدة؛

العنف االقتصادي الذي قد يأخذ بعًدا ماديًا مثل أن يخفي الزوج أسرار ممتلكاته عن زوجته،  •
وعدم الصرف عليها. وقد يمتد حتى االستحواذ على أموال الزوجة والسيطرة عليها؛ 

العنلف الجنسلي وهلو عللى الرغلم أنّله مسلكوت عنله إال أنّله، فلي اآلونلة األخيلرة، أصبحت  •
النسلاء تتحدثلن عنه. 

أما األسباب التي تؤدي للعنف ضد الزوجة فعديدة كما ذكر عوض )٢٠٠٩( بأّن العنف ضد المرأة 
والزوجة هو محصلة نهائية لتفاعل عوامل عديدة على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع. كما أشار إلى 
أنَّه، على مستوى الفرد، تشمل تلك العوامل تعرّض الزوج في الطفولة للعنف أو مشاهدة ممارسته 
التقليد  من خالل  االجتماعي  التعليم  وأثر  االجتماعية  بالتنشئة  يسّمى  ما  وهو  األسرة،  نطاق  على 
والمحاكاة، وتوفير النموذج الذي يُقتدى به كمشاهدة عنف األب، والفهم الخاطىء لمهام رب األسرة 
بأنَّ على الجميع الخضوع له وألوامره، واعتقاد الزوج أنَّ العنف هو الحل األمثل لمشكالته مع زوجته. 

وتشمل األسباب أيًضا غياب أو إهمال اآلباء لدورهم في التنشئة وإدمانهم للكحول والمخدرات. 

المالية  للزوج على شؤون األسرة  التامة  الزوجية والهيمنة  الخالفات  أما على مستوى األسرة فتمثل 
وغيرها. وعلى مستوى المجتمع والجماعة، فإنَّ عوامل ظهور العنف تشمل الفقر، والبطالة، والعزل 
االجتماعي على األسرة، وربط مفهوم الذكورة أو الرجولة بقوامة الزوج أو سيرته على المرأة. وقد 
يكون اإلحباط الذي يعاني منه الزوج في العمل أو نتيجة لعجزه البيولوجي أو الجسدي سببًا رئيسيًا 
للعنف النفسي واللفظي وأحيانًا يتطّور لجسدي. ويذكر أيًضا العامل االجتماعي مثل كيفية حدوث 
الزواج أو العالقات الواسعة للزوج أو الزوجة، واختالف وجهات نظرهما. وللعامل الثقافي أيًضا دور 
التعليمي  المستوى  الواضح في  للزوج والزوجة، والتفاوت  الثقافي  المستوى  بين  عند وجود فجوة 

والمؤهالت الدراسية، باإلضافة للعمر وطول أو قصر عمر الزواج.

وأشارت كل من حفصة موسى وإسالم محمد )٢٠١7( بخصوص العنف المباشر من الزوج على زوجته 
إلى العوامل المؤدية إلى العنف ضد الزوجات ومدى انتشار هذه ظاهرة بوالية الخرطوم. وأوضحت 
األسباب التي تؤدي له واآلثار المترتبة عليه. وقد أشارت الدراسات إلى أنَّ النساء يتعرّضن للعنف من 
شريك الحياة وترجع أسباب العنف للفهم االجتماعي الخاطىء بأنَّ من حق الزوج تأديب زوجته وهو 
حق كفله له الدين اإلسالمي والوضع االجتماعي للزوج الذي يمنحه السيطرة والمرتبة العليا على زوجته. 



حالة الزواج في العالم العربيحالة الزواج في العالم العربي 444445

وأشارت دراسة سوسن العوض )١٩٩٩( »العنف المنزلي بين األزواج: الحقائق واالستجابة« إلى العنف 
بين األزواج. وناقشت حاالت وأسباب العنف المنزلي بين األزواج وأوردت العديد من األسباب التي 
تؤدي إلى العنف المنزلي منها أسباب ثقافية مرتبطة بطريقة التنشئة التي غرست مفاهيم الهيمنة 
والسيادة الذكورية وأعطت الزواج كامل الحرية في استغالل الزوجة ومعاملتها بطريقة سيئة تؤدي 
إلى العنف. كما أكدت الدراسات أنَّ لإلعالم دوًرا في التزكية بأنَّ العنف الزوجي أمر مقبول وممارس 
وال غضاضة عليه. كما أكدت الدراسة على أهمية الجانب االقتصادي ودور الفقر في انتشار العنف 
أنَّ  الزوج يظن  ما يجعل  البطالة،  أو  العيش  اإلحباط بسبب ضيق  تبعات مثل  له من  المنزلي وما 
الزوجة هي سبب هذا الضيق الرتباط هذا المفهوم بمفهوم مجتمعي آخر وهو أنَّ الزوجة قد تجلب 
للزوج الرزق الوفير أو تمنعه. ومما ال شك فيه أّن هذا المفهوم خاطىء تماًما إال أنَّه يجد تصديًقا 
وصدى كبيرًا في المجتمع. وفي بعض األحيان، تؤمن الزوجة نفسها بهذا المفهوم ويصبح عبئًا نفسيًا 
عليها بلوم نفسها، وهذا ما يسّمى بالعنف النفسي. أشارت الدراسة أيًضا إلى الفهم الخاطىء للدين 
في تفسير عالقة الزوج بزوجته، واستخدام هذا الفهم الخاطىء بإعطاء الزوج الحق في تأديب زوجته 
بالضرب، وجعلت ذلك وفق رؤية وتقدير الزوج ألسباب تأديب الزوجة، ما نتج عنه العنف اللفظي 
باإلساءة واإلهانة أو التقليل من مكانة الزوجة أو قدراتها أو مظهرها. ويؤدي هذا العنف النفسي إلى 
شعور الزوجة بالخوف واالكتئاب والحزن والبكاء واإلحساس بالنقص. أما العنف الجسدي الذي تتعرض 
له الزوجة، فأشارت له دراسات مثل دراسة مريم أنجلو وهند علي )٢٠١6( حول مظاهر العنف ضد 
الزوجة بمدينة أم درمان من خالل تجارب الزوجات المعنفات، وبيّنت بأنّه يتمثل في الضرب وظهور 
الكدمات، وقد يصل إلى حد الجروح والكسور أو اإلجهاض إذا كانت المرأة حاماًل. وقد يكون عنًفا 
نفسيًا يتمثل في اإلحساس بالخوف واالكتئاب والحزن والبكاء واإلحساس بالنقص. وأشارت الدراسات 
مثل دراسة أم سلمة أحمد وتسابيح حسن )٢٠١6( حول مدى انتشار ظاهرة العنف ضد الزوجات 
بوالية الخرطوم إلى أنَّ ردود فعل الزوجة المعنفة يعتمد على نوع العنف الممارَس عليها، ويتمثل 
في تهميش الزوج، والبحث عن منجد، أو شخص يستمع لمشكلتها، أو تبليغ الشرطة. وتلجأ بعضهن 
إلى الشيوخ من رجال الدين أو الدجالين وقد تكون هناك آثار مجتمعية كما أشارت إحدى الدراسات 
بانعزال الزوجات من العالقات االجتماعية واإلصابة بالخوف المجتمعي. وتحس الزوجة دائًما بعدم 
األمان في البيت أو خارجه والشعور بالخجل واإلحساس بأنّها سجينة بالنسبة للزوج وسيطرته على 
حياتها، وقد تستخدم الزوجة الكذب للهروب من التعنيف مع إحساسها بالنقص والخوف من زوجها 

حتى في حالة عدم تعنيفه لها. 

وأشارت دراسة جواهر سليمان )٢٠٠٩( عن العنف المنزلي بين النساء النازحات في شمال دارفور 
)معسكر ابو شوك( إلى العنف المنزلي في معسكرات النزوح وسط النساء النازحات بواسطة أزواجهن. 
وأشارت الدراسة إلى أنَّ أنواع العنف التي تتعرض لها النساء من قبل أزواجهن عديدة مثل الضرب، 
وعدم حرية التصرّف في الموارد والممتلكات، وتعّدد الزوجات، وغيرها. وأضافت الدراسة أنَّ الزوجة 
تعاني من مرارات الحرب والنزوح باإلضافة إلى الهيمنة والعنف من قبل الزوج، وهذا يؤكد ما جاء في 
الدراسات التي ذكرت آنًفا أنَّ المرأة تتحمل كل الظروف السيئة التي يمر بها الزوج وكأنّها جزء من 
أسباب هذه الظروف. كما قدمت الدراسة األسباب والعوامل التي تدفع األزواج لممارسة العنف ضد 

زوجاتهن بالمعسكر مثل البطالة وانعدام مصادر الدخل التي تؤدي إلى تغيير األدوار بين الزوجين.

للطبقة  الزوجية  المؤسسة  داخل  المنزلي  العنف  )٢٠١6( عن ظاهرة  نوح  دراسة إخالص  وتناولت 
الوسطى في مدينة أم درمان حاالت العنف، ومدى انتشارها وأسبابها وأثرها. كما تطرقت إلى أشكال 
عنف جديدة لم يتم دراستها بشكل علمي من قبل مثل إظهار وإيحاء الزوج لزوجته بعالقاته الحميمة 
خارج إطار الزواج، وغطرسة وتعالي الزوج على زوجته، والحرمان المادي والعاطفي للزوجة، والزواج 
مرة أخرى، وإحضار الزوجة الجديدة إلى المنزل للعيش مع الزوجة األولى، مما يسبّب لها حالة من 
الحزن واإلحباط والضغط النفسي. وأشارت هذه الدراسة إلى أنَّ هذا النوع من العنف له آثار سالبة 
على المرأة واألسرة. ونجد أنَّ كثيرًا من النساء ال يتمكّن من تغيير هذا الوضع ويخضعن للعيش فيه 
ألسباب متعّددة منها عدم وجود الدعم من أسرتها والمجتمع، وعدم امتالكها لموارد مادية تجعلها 
تتحّرر وتستقل. كما أنَّ وجود األطفال من األسباب التي تجعل المرأة تستمر في هذه العالقة. وال 
تجد معظم النساء اللواتي يعانين من هذا العنف النفسي متنفًسا لتفريغ هذا الضغط، ألنّه يقع في 

إطار العالقة الخاصة مع الزوج التي يصعب التحدث عنها في المأل. 

وتندرج ضمن أنواع العنف الجسدي ضد المرأة جرائم الشرف أو القتل بدعوى الشرف، وهى جريمة 
قتل يرتكبها عضو ذكر في أسرة ما أو قريب ذكر لذات األسرة تجاه أنثى األسرة. ويقدم الجاني على 
القتل ألسباب تتعلق بارتكاب األنثى فعاًل مخاًل باألخالق مثل الزنا والعالقات غير الشرعية. ويزعم 
مرتكبو هذه الجرائم أنَّ هذا الفعل تّم من أجل الحفاظ على الشرف أو غسل العار. وقامت دراسة 
أجرتها هالة صديق )٢٠٠٣( بعنوان »مفهوم الشرف وجرائم الشرف في قبيلة الحوازمة بمنطقة أبو 
كرشوال« بالتطرق ألخطر أنواع العنف الجسدي للمرأة وهو القتل بذريعة غسل العار أو الحفاظ على 
الشرف. وتعتبر جرائم الشرف أحد أنواع العنف وأخطرهم ألّن الزوجة تتعرض للقتل على يد زوجها 
النوع من  وينتشر هذا  بقتل زوجته.  الحق  الزوج  مبّرر مجتمعيًا ويعطي  الجرائم  النوع من  وهذا 
العنف وسط المجتمعات القبلية التي تحكم بالعرف والتقاليد الخاصة بهم. وألقت الدراسة الضوء 

على العوامل التي تؤثر في هذه الظاهرة وأثرها في األدوار بين الزوجين والعالقات.

ويمارس نوع من العنف الجسدي والنفسي على الزوجة بالضغط عليها لممارسة إعادة الختان مرة 
أخرى بعد الوالدة أو بين فترة وأخرى، ظًنا منهم أنّه بذلك توفر الزوجة المتعة للرجل. ويعتبر هذا 
 ٪4٠ أنَّ  إلى   )MICS( المؤشرات  المتعّدد  العنقودي  المسح  أشار  وقد  بالعدل.  العنف  من  النوع 
في المتوسط من النساء المتزّوجات يتعرّضن إلعادة الختان بنسب متفاوتة حسب مناطق السودان 
حيث ترتفع النسبة إلى 65٪ في شرق السودان، وتنخفض إلى ١7٪ في غرب السودان. بالرغم من 
انتشار هذه الظاهرة إال أنَّها لم تلق االهتمام بها كنوع من أنواع العنف ضد الزوجات. وتقوم حوالي 
عشرة مليون امرأة بإعادة الختان من أجل تضييق فتحة المهبل. ورغم ما تحتويه هذه الممارسة من 
ألم نفسي وجسدي إال أنَّ النساء حريصات على القيام بها وقد تتسبّب في بعض المخاطر الصحية 
يمكن أن تصل إلى تهديد حياتها إذا تمت في أماكن ال تتوفر بها رعاية صحية جيدة. وتتحّمل النساء 
الزوجة من  الممارسة  وتحرم هذه  التاتنوس.  أو  النزيف  واحتماالت  آالم  كبيرة من  معاناة جسدية 
الخصائص الطبيعية التي تجلب لها اإلشباع البيولوجي. ويسود فهم وثقافة عامة بأنَّ المرأة خلقت 
إلمتاع الرجل، ومهمتها اإلنجاب وليس من الضروري لها االستمتاع بالمعاشرة. ويوجد اعتقاد بأّن هذه 
العادة أو الممارسة تجعل أعضاء المرأة التناسلية نظيفة ضمن أسباب أخرى. كما تشير دراسة أحمد 
الزوج  مادية، إلسعاد  الحصول على مكافأة  للعدل من أجل  يلجأن  النساء  أنَّ  إلى  وآخرون )٢٠٠4( 
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وعدم تفكيره في الزواج مرة أخرى. ويرفع الختان من احتمالية زواج البنت، فالفتاة المختونة تكون 
مرغوبة كزوجة. كل هذه األسباب التي ذكرت تجعل ممارسة الختان قبل وبعد الزواج مطلوبة، وهذا 
ما تؤكده اإلحصاءات التي تشير إلى استمرار العادة واالنخفاض البسيط في نسبة تدنيها، كما أكدت 
مسوحات مكتب اليونسيف بالسودان حول الختان ودراسة تماضر وآخرون حول رؤية الرجال في 

الجنس والختان عام ٢٠٠4. 

يزيد الزواج المبكر من نسبة وفيات األمهات واألطفال حديثي الوالدة. وأشارت دراسة مّي عزالدين 
األَسر  بها  التي تمر  الصعبة  المعيشية  الظروف  أّن  إال  للعيش  القاصرات كوسيلة  )٢٠١٢( عن زواج 
في عمر صغير حتى  بناتهم  تزويج  في  يفكرون  الدراسة جعلتهم  مكان  الفتح  منطقة  في  الفقيرة 
أّن  الدراسة  إعالتهن من جهة، وحتى يتكسبوا من زواجها من جهة أخرى. وأوضحت  يتخلصوا من 
البنت في هذا العمر ال تكون مهيأة نفسيًا وال جسديًا للزواج. ويجعل هذا النوع من الزواج الزوجة 
من البداية تحت رحمة وسيطرة الزوج األكبر منها سًنا. وأشارت الدراسة إلى أنَّ الزواج المبكر يجعل 
الزوجة عرضة للعديد من أنواع العنف )١( بحرمانها من التعليم و)٢( بإقحامها في مسوؤليات فوق 
لها  غير مستعدة  الزواج وهي  إطار  في  لعالقة جنسية  بتعريضها  و)٣(  والنفسية  الجسدية  طاقتها 
نفسيًا وال جسديًا، ما يسبّب لها صدمة نفسية ويعرّضها للكثير من المخاطر الصحية. وأشارت الدراسة 
إلى أنَّ الزواج المبكر يجعل الزوجة عرضة للفقر وذلك لحرمانها من التعليم والعمل. كما ذكرت إلى 
أنَّ الزواج المبكر يجعل فترة الخصوبة عند المرأة طويلة فتضع عدًدا كبيرًا من األطفال وتنهك جسديًا 

ونفسيًا. 

وأشارت دراسة فاطمة ابنعوف بعنوان »العنف ضد المرأة في شمال السودان« )٢٠٠8( إلى أنواع 
العنف التي تتعرض له الزوجة في منطقة شمال السودان. وأوضحت أّن المرأة في هذه المناطق 
تعاني من الفقر والتهميش من قبل األسرة والمجتمع، وأّن العالقات الزواجية في هذه المنطقة مبنية 
على السلطة األبوية والهيمنة الذكورية. وأشارت ألنواع مختلفة من العنف الزواجي في هذه المنطقة 
الممارَس  العنف  أشكال  أّن من  الدراسة  وأكدت  واالقتصادي.  والجسدي  النفسي  الزواجى  كالعنف 
الزواج المبكر، والختان وإعادة الختان، والفقر وعدم القدرة على اتخاذ القرارات على الرغم من أنَّ 
معظم األَسر في هذه المنطقة تعمل في منطقة الخليج. ولكن هذا الوضع لم يمّكن المرأة ولم يعطها 
أى نوع من أنواع القوة، بل أصبحت تعاني من عبء المسؤولية وسيطرة أسرة الزوج وتحكم الزوج 
عن بعد. وتناولت دراسة العنف بين األزواج حاالت وأسباب العنف المنزلي بين األزواج، كما ألقت 
بين  المنزلي  العنف  العوض، ١٩٩٩؛  أزواجهن )سوسن  النساء الستغالل  استجابة  الضوء على كيفية 
األزواج: الحقائق واالستجابة، ١٩٩٩(. وتناولت دراسة أخرى ظاهرة العنف المنزلي داخل المؤسسة 
الزوجية للطبقة الوسطى في مدينة أم درمان حاالت العنف المنزلي، ومدى انتشاره وأسبابه وأثره. 
كما تطرقت إلى أشكال عنف أخرى لم يتم دراستها بشكل علمي من قبل مثل إظهار وإيحاء الزوج 
لزوجته بعالقاته الحميمية خارج إطار الزواج، وغطرسة الزوج وتعاليه على زوجته، والحرمان المادي 
والعاطفي للزوجة، والزواج بزوجة أخرى وإحضارها إلى المنزل للعيش مع زوجته األولى في المكان 

نفسه )إخالص نوح، ٢٠١6؛ مجلة األحفاد، العدد ٣٣(. 

التي تخلق واقًعا يميل للعنف. وأشارت  أيًضا جانب مهم وهو الحروب والنزاعات والنزوح  ويوجد 
دراسة عن العنف المنزلي الذي تتعرّض له النساء النازحات من دارفور على يد أزواجهن في معسكر 

أبو شوك وأثر العنف في حياتهن. وأوضحت الدراسة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء من قبل 
أشكال  من  وغيره  والتعّدد  والممتلكات،  الموارد  في  التصرف  حرية  وعدم  الضرب،  مثل  أزواجهن 
زوجاتهن  ضد  العنف  لممارسة  األزواج  تدفع  التي  والعوامل  األسباب  الدراسة  قدمت  كما  العنف. 
بالمعسكر، مثل البطالة وانعدام مصادر الدخل التي تؤدي إلى تغيير األدوار بين الزوجين )جواهر 
 .)٢٠٠٩ شوك،  أبو  معسكر  دارفور،  بشمال  النازحات  أوساط  في  المنزلي  العنف  ٢٠٠٩؛  سليمان، 
وأشارت الدراسات إلى العنف الذي يصل حتى القتل ويسّمى بجرائم الشرف التي تشكل أحد أنواع 
العنف وأخطرها وتقضي بقتل المرأة. وقد تتعرض الزوجة للقتل على يد زوجها. وفي دراسة أجريت 
حول مفهوم الشرف وجرائم الشرف للرجال والنساء في قبيلة الحوازمة بمنطقة أبو كرشوال كنوع من 
الزوجين  الظاهرة وأثرها على األدوار بين  التي تؤثر في هذه  العوامل  المجتمع، بحثت عن  ثقافة 
والعالقات )هالة صديق، ٢٠٠٣(. واتبعت الدراسة النهج الكمي وكانت لنيل الماجستير ٢٠٠٣ )مفهوم 
جنوب  والية  كرشوال  أبو  بمنطقة  الحوازمة  قبيلة  في  والنساء  الرجال  لدى  الشرف  وجرائم  الشرف 

كردفان(. 
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الفصل الخامس: العمل والزواج
يتناول هذا الفصل الزواج والعمل ويشتمل على تعريف العالقة بين الزواج والعمل، وأهمية عمل 
الزوجين، وارتباط العمل بالرضا الزواجي، ودور عمل الزوجين في رفاه األسرة. كما سيتناول بالتحليل 
الزوجية،  العالقات  في  وأثره  العمل  ونوع  األسرة،  على  والزوجة  الزوج  عمل  على  المترتبة  اآلثار 
والصراع بين العمل واألسرة. وسيتناول الفصل أخيرًا عمل الزوجة وآثاره اإليجابية والسلبية، والمشاكل 

والتحديات التي تواجه النساء العامالت.

5.١ مفهوما الزواج والعمل

ذكرت العديد من أدبيات علم االجتماع وعلم النفس االجتماعي أنَّ الزواج والعمل كمفهومين وردا 
في عدة صور فظهر العمل )١( كشرط وعالمة استعداد للدخول في الزواج خصوًصا للرجل، و )٢( 
كمحفز لالرتباط بين الرجل والمرأة، و)٣( كسبب في رفاه واستقرار األسرة و)4( كعامل في صراع 
أدوار الزوج والزوجة، ما أّدى إلى مآالت وخيمة مثل عدم الرضا الزواجي والوظيفي ألحد الزوجين أو 

كليهما وقد يؤدي أيًضا إلى الطالق.

إذا أردنا مناقشة الزواج والعمل فال بد أن نتحدث عن األسرة وهي شكل من أشكال التنظيم االجتماعي 
يتميّز بسيادة القيَم العائلية التي تؤكد تبعية المصالح الفردية لمصالح ورفاهية العائلة ككل، ويتميز 
باستمرار  المتبادل واالهتمام  العائلي والعون  بالتوحد والوالء  القوي  التنظيم بإحساس أعضائه  هذا 
ووحدة العائلة. وتعتبر األسرة وحدة اقتصادية وتبدو هذه الطبيعة واضحة إذا رجعنا إلى تاريخ األسرة 
فقد كانت قائمة في العصور القديمة بكل مستلزمات الحياة واحتياجاتها، وكانت تقوم بكل مظاهر 
اتسع نطاق األسرة  المغلق« )اإلنتاج لهدف االستهالك(. وعندما  النشاط االقتصادي وهو »االقتصاد 
واستقرت أوضاعها، أصبح معظم اإلنتاج العائلي من خصائص المرأة بينما ساهم الرجل بنصيب كبير 

في األعمال اإلنتاجية خارج نطاق األسرة.

وتناولت العديد من الدراسات العالقة بين الزوجين داخل نطاق الثقافات السائدة في المجتمعات 
الزوج والزوجة في األسرة من  الرجال والنساء، ومكانة كل من  بأدوار  المختلفة، وخاصة ما يتعلق 
األسرة  دخل  في  الزوجة  مساهمة  أنَّ  عديدة  آراء  أكدت  فقد  األَسرية.  القرارات  اتخاذ  قوة  خالل 
يكسبها سلطة اتخاذ القرارات األَسرية، إال أنَّ تلك اآلراء تواجه بعض االعتراضات، إذ توضح دراسات 
أخرى وجود عوامل اجتماعية واقتصادية تواجه الربط بين المكاسب االقتصادية أو الدخل للزوجة 
وتبوئها لمكانة أعلى أو اكتسابها قوة اتخاذ القرارات نظرًا ألّن نسق التدرج الجنسي السائد في أغلب 
النساء  العتماد  المرأة  من  أعلى  الرجل  مكانة  أّن  أساس  على  يقوم  والنامية  التقليدية  المجتمعات 

عليهم ومسؤوليتهم االقتصادية عن األسرة. 

5.2 دور العمل في الزواج

ذكرت العديد من الدوافع للزواج في مواضع أخرى من هذا التقرير، ولكن سنسلط الضوء على العامل 
االقتصادي أو دور العمل في الزواج والتعّدد. تتم معظم حاالت الزواج في عمر صغير )في بداية 

لذلك  الثانية،  بالدرجة  واجتماعي  األساسية،  بالدرجة  أسرة  وبناء  االستقرار  ودافعه  العملية(  الحياة 
يدرس ويعمل ويجتهد حتى يحصل على وظيفة تؤهله للزواج وبناء أسرة. ولكن التقدم في العمر 
وتحّسن الوضع الوظيفي للبعض وبالتالي زيادة موارده، ووجوده أمام إغراءات امرأة أجمل وأصغر 
من الزوجة األولى تجعله يفكر بالزواج ثانية. وبالتالي فإنَّ العمل والدخل المجدي هو دائًما الدافع 
الرئيسي للزواج، سواء الزواج األول أو التعّدد. ويكون دافع العمل نفسه هو األساس في الزواج عند 
المراة. فالمرأة قد تكون جاذبة للزواج إذا كانت تعمل ولها دخل. وكلما كانت أوضاعها المالية أفضل، 
كانت دوافع الرجل للزواج بها أكبر كما أنَّ العمل يشكل صمام أمان للزوج ويضيف لها قيمة وقوة 
تتحّول إلى الشعور باالستقالل والتمكين. وبناء على هذا التصّور، يظهر جليًا دور العمل في تحديد 

الزواج وفي تطور العالقات االجتماعية فيما يتعلق بالزواج والطالق، والتعّدد والتنقل.

5.3 العالقة بين العمل واألسرة

تم تحديد العديد من اآلليات التي تربط العمل واألسرة ويمكن تنظيمها في ست فئات عامة: )١( 
العمل  بين  الصراع   )6( التناغم،   )5( الموارد،  استنزاف   )4( التجزئة،   )٣( التعويض،   )٢( التداعيات، 

واألسرة. 

لتحديد شروط الحدود لهذا االستعراض، علينا أواًل تعريف مصطلحات العمل، واألسرة، وآلية الربط. 
ويعرّف العمل كنشاط أساسي يهدف إلى توفير السلع والخدمات لدعم الحياة. وينطوي العمل عادة 
على العضوية في سوق أو منظمة توظيف تعّوض العامل عن مساهماته. وقد يوفر العمل مكافآت 

جوهرية، ولكن هدفه األساسي هو الحصول على مكافآت خارجية )لوك والثام، ١٩٩٠(. 

التبني.  أو  العرف االجتماعي  أو  الزواج  أو  البيولوجية  بالعالقات  العائلة كأشخاص ذوي صلة  تحّدد 
)زيديك،  الشخص  فيها  يساهم  اجتماعية  منظمة  في  إلى عضوية  األسرة  تشير  العمل،  غرار  وعلى 
١٩٩٢(. غير أّن هذه المساهمات ال تهدف إلى كسب السلع والخدمات بل باألحرى الحفاظ على 
األسرة وتعزيز رفاهها. وال تشمل هذه التعريفات المتعلقة بالعمل واألسرة واسعة النطاق عمًدا األَسر 

النووية وحدها التي يعمل فيها أحد الوالدين أو كالهما. 

١.5.3 امتداد 

المجالين.  بين  تشابه  أوجه  يولد  بما  بعًضا  بعضهما  في  واألسرة  العمل  تأثير  إلى  التداعيات  تشير 
ويوصف هذا التشابه عادة من حيث تأثير العمل واألسرة )أي المزاج والرضا( والقيَم )أي األهمية 
التي  األخرى  المصطلحات  وتشمل  العلنية.  والسلوكيات  والمهارات  واألسرة(  العمل  إلى  المنسوبة 
تجسد جوهر التداعيات التعميم، واالستمرار، والتمديد، واأللفة، والتشابه )ستينس، ١٩8٠؛ زيديك، 

١٩٩٢(. وقد نوقشت نسختان من التداعيات في أدبيات العمل واألسرة: 

تميّز النسخة األولى التماثل بين التشابه في مجال العمل وبنيته المتميزة ولكن ذات الصلة في مجال 
األسرة. ويتجلى هذا اإلصدار من التداعيات في االرتباط اإليجابي بين العمل والرضا العائلي، وبين قيَم 
العمل وقيَم األسرة. وتصف النسخة الثانية االنتشار غير المباشر بين التجارب التي تم نقلها بشكل 
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سليم بين المجاالت، كما هو الحال عند عرض تعب العمل في المنزل )إيكنرود وغور، ١٩٩٠(. ال 
يمثل هذا اإلصدار من التداعيات آلية ربط، ألنّه في حد ذاته، ال ينطوي على عالقة بين بناء العمل 
وبناء األسرة. فعلى سبيل المثال، يشير عرض التعب العمل في المنزل إلى أنَّ تجربة ولدت في مجال 
واحد يتم عرضها في مجال آخر، لكنه ال يشير إلى أنَّ بناء في المجال األخير يتأثر. وإذا حدث مثل 
هذا التأثير، كما هو الحال عندما يعرقل تعب العمل الوفاء بمطالب دور األسرة، ثم إنشاء صلة بين 

بناء العمل وبناء األسرة.

2.5.3 تعويضات 

يمثل التعويض الجهود المبذولة لتعويض عدم الرضا في مجال واحد عن طريق السعي إلى االرتياح 
التباين،  للتعويضات  األساسي  المعنى  تجسد  التي  األخرى  المصطلحات  وتشمل  آخر.  مجال  في 
والتكامل، والمنافسة، والتجدد، والتغاير )ستينس، ١٩8٠؛ زيديك، ١٩٩٢(. وتم التمييز بين شكلين من 

أشكال التعويض في أدبيات العمل واألسرة.

أواًل، قد يقلل الشخص من االنخراط في مجال غير راض، وزيادة المشاركة في مجال يحتمل أن يكون 
مرضيًا. وقد عرفت المشاركة نفسها على أنّها األهمية المتصّورة للنطاق، والوقت الذي يقضيه في 
المجال، واالهتمام المكرّس لنطاق. ومن ثم، يمكن اعتبار هذا الشكل من أشكال التعويض على أنّه 
إعادة تخصيص األهمية أو الوقت أو االهتمام من مجال غير راض إلى مجال يحتمل أن يكون مرضيًا.

ثانيًا، قد يستجيب الشخص لعدم الرضا في مجال واحد من خالل السعي للحصول على مكافآت في 
أخرى. ونعني بـ»المكافآت« التجارب التي يمكن أن تلبي رغبات الشخص، وبذلك تعزيز رضاه. وقد 

اختلف هذا الشكل من التعويضات في التعويض التكميلي والتفاعلي )زيديك، ١٩٩٢(.

يحدث التعويض التكميلي عندما تكون المكافآت غير كافية في مجال واحد ويتم البحث عنها في 
المجال اآلخر. وهنا، يسعى الشخص للحصول على مكافآت في المجال األخير التي تضاف إلى تلك 
الموجودة في المجال السابق بحيث تستوفي المكافآت التراكمية عبر المجاالت. فعلى سبيل المثال، 
قد يسعى شخص يتمتع باستقالل ذاتي ضئيل في العمل إلى االستقالل الذاتي خارج العمل. ويحدث 
التعويض التفاعلي عندما يعالج الفرد تجارب غير مرغوب فيها في مجال ما من قبل الفرد الذي يسعى 
للحصول على تجارب متباينة في المجال اآلخر، مثل الراحة في المنزل بعد يوم متعب في العمل أو 

رمي نفسه في العمل لتجنب التفكير في المشاكل العائلية )إيفانز وبارتولومي، ١٩86(. 

3.5.3 تقسيم 

التقسيم هو فصل العمل واألسرة، بحيث ال يؤثر المجاالن أحدهما على اآلخر. وكان يُنظر إلى التقسيم 
الزمان  في  المجالين  بين  الفصل  بسبب  واألسرة، وذلك  للعمل  تقسيم طبيعي  أنّه  على  األصل  في 
والمكان والوظائف المختلفة بطبيعتها التي تخدمها. ومع ذلك، فإّن هذا الرأي من التقسيم قد تحّدى 
من قبل الباحثين الذين أثبتوا أّن العمل واألسرة يرتبطان ارتباطًا وثيًقا في مجاالت الحياة البشرية. 
ونتيجة لذلك، يُنظر إلى التقسيم اآلن على أنّه عملية نشطة حيث يحتفظ الناس بحدود بين العمل 

واألسرة )إكنرود وغور، ١٩٩٠(.

4.5.3 استنزاف الموارد 

من  والطاقة  واالهتمام  الوقت  مثل  المحدودة،  الشخصية  الموارد  نقل  إلى  الموارد  استنزاف  يشير 

مجال إلى آخر. ويتشابه استنزاف الموارد مع أشكال التعويض التي تنطوي على تحّول في الوقت 

أو االهتمام بين المجاالت. ومع ذلك، وكما ذكر سابًقا، فإنَّ التعويض هو استجابة نشطة لعدم الرضا 

بين  الموارد  نقل  إلى  ببساطة  تشير  الموارد  أنَّ هجرة  في مجال واحد )المبرت، ١٩٩٠(، في حين 

المجاالت، بغض النظر عن قوة الدافع للتحويل. وعالوة على ذلك، وبخالف استنزاف الموارد، يشمل 

المجال، وقد  الشخصية، مثل أهمية  الموارد  المتغيّرات األخرى غير  بين مجاالت  التحّول  التعويض 

ينطوي أيًضا على السعي للحصول على مكافآت في مجاالت أخرى.

5.5.3 انسجام 

ويشير التطابق إلى التشابه بين العمل واألسرة، بسبب متغيّر ثالث يعمل كقضية مشتركة. وتشمل 

والقوى  العامة،  السلوكية  واألنماط  الوراثية،  والعوامل  الشخصية،  السمات  الشائعة  األسباب  هذه 

االجتماعية والثقافية )فرون وآخرون،١٩٩٢(. فعلى سبيل المثال، قد يؤثر التأثير المفرط في كل من 

رضا العمل ورضا األسرة، مما يؤدي إلى عالقة زائفة إيجابية بين هذين المتغيّرين. والتطابق يشبه 

التباعد، حيث يؤدي كالهما إلى التشابه بين العمل واألسرة. ومع ذلك، فإّن التباعد يميز أوجه التشابه 

هذه إلى تأثير مجال واحد في اآلخر، في حين أن التطابق يعزو هذه التشابهات إلى متغيّر ثالث 

يؤثر على كال المجالين.

5.4 الصراع بين العمل واألسرة

الصراع بين العمل واألسرة هو شكل من أشكال الصراع الدائر الذي يتعارض فيه دور العمل واألسرة 

أحدهما مع اآلخر بحيث يجعل تلبية الطلبات في مجال واحد أمرًا صعبًا لتلبية المطالب في الطرف 

اآلخر. وقد تنشأ مطالب األدوار عن التوقعات التي يعبّر عنها العاملون في دور العمل واألسرة، فضاًل 

عن القيَم التي يحتفظ بها الشخص فيما يتعلق بعمله وسلوكه العائلي. فالصراع بين العمل والعائلة 

ال ينعدم، ألنَّ المكافآت الجوهرية والخارجية غالبًا ما تكون مرهونة بمطالب دور االجتماع. وعندما 

تكون مطالب العمل واألسرة في حالة صراع، يتطلب الحصول على مكافآت في مجال واحد مكافآت 

سابقة في المجال اآلخر. وقد وصف الصراع بين العمل واألسرة أيًضا المعارضة وعدم التوافق )بورك 

وغرينغالس، ١٩87(.

الوقت عند تكريس  القائم على  الصراع  العمل واألسرة. يحدث  بين  الصراع  يوجد ثالثة أشكال من 

الوقت لمطالب مجال واحد يستهلك الوقت الالزم لتلبية مطالب المجال اآلخر )ريبيتي، ١٩87(. قد 

ال تلبّى المطالب عندما يكون الشخص إما غائبًا ماديًا من نطاق أو مشغواًل عقليًا مع مجال آخر. 

وهكذا، يتضمن النزاع القائم على الوقت استنزاف الموارد مثل نقل الوقت أو االهتمام بين المجاالت. 

ومع ذلك يضيف النزاع القائم على الوقت النص على أنَّ الوقت أو االهتمام المنقول من مجال يترك 

مطالب في هذا المجال دون تلبيتها.
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والتوتر  الرضا  المثال، عدم  )على سبيل  التركيز على ساللة  الساللة عند  القائم على  الصراع  يحدث 

والقلق والتعب( من مجال واحد فيجعل من الصعب تلبية مطالب المجال اآلخر. ويقلل اإلجهاد من 

)ستينس، ١٩8٠(.  األدوار  الالزمة ألداء  العقلية(  أو  البدنية  والقدرة  الطاقة  )مثل  الشخصية  الموارد 

فالصراع القائم على السالالت ال يشير إلى مطالب متعارضة في حد ذاتها، بل يشير إلى أنَّ مجرد 

المشاركة في مجال ما يمكن أن يؤدي إلى إجهاد يعرقل األداء في مجال آخر.

المقدمة في مجال واحد مع  السلوكات  القائم على السلوك عندما تتعارض  وأخيرًا، يحدث الصراع 

دور في المجال اآلخر، ويكون الشخص غير قادر على ضبط السلوك عند التنقل بين المجاالت. فعلى 

سبيل المثال، يتم تطبيق نهج المواجهة لحّل مشاكل العمل بشكل غير مناسب للمشاكل العائلية. 

ويشير النزاع القائم على السلوك إلى شكل من أشكال التداعيات حين يؤثر السلوك الذي تم تطويره 

في مجال واحد على السلوك في المجال اآلخر، مع شرط أن يحول السلوك المنقول دون أداء األدوار 

في المجال األخير. ويالحظ أنَّ الصراع القائم على السلوك ال يحتاج إلى مطالب متضاربة، بل يتطلب 

فقط أن يتداخل السلوك المتطّور في مجال واحد مع أداء األدوار في مجال آخر.

العمل  الصراع بين األدوار حيث تكون ضغوط  العمل والحياة األَسرية هو أحد أشكال  بين  الصراع 

والحياة األَسرية غير متوافقة مع بعضها البعض في بعض النواحي. يسبّب الصراع بين العمل والحياة 

الصحة  األداء، وضعف  وانخفاض  العاملة،  القوى  تغيير  معدل  وزيادة  التغيب  نسبة  زيادة  األَسرية 

المدنية والنفسية، أما بالنسبة للمنزل، فتحدث مشاكل لكل من المرأة العاملة ومدمني الشغل من 

.)Greenhaus and Beutell, 1985( الرجال

5.5 أنواع الصراع بين العمل والحياة األَسرية

تم تمييز ثالثة أنواع للصراع بين العمل والحياة األَسرية: )١( صراع قائم على الوقت، متطلبات زمنية 

متصارعة بين أدوار العمل واألسرة؛ و)٢( صراع قائم على الضغوط، ضغوط في دور الشخص تعيق 

أداءه في الدور الثاني؛ و)٣( صراع قائم على السلوكيات، تناقض السلوكيات الضرورية لكال الدورين. 

ويميّز الكثير من الباحثين بين ما يسّمى الصراع بين العمل والحياة األَسرية، وما يسّمى الصراع بين 

الحياة األَسرية والعمل: 

يحلدث الصلراع بيلن العملل والحيلاة األَسلرية عندملا تتداخلل تجلارب العملل ملع الحيلاة  •

األَسلرية، مثلل سلاعات العملل الطويلة أو غيلر المنتظمة أو غيلر المرنة، وزيلادة أعباء العمل 

وغيلر ذللك من أشلكال ضغلط العمل، والصراعلات بين األشلخاص في العمل، والسلفر لفترات 

طويللة، وتنقلالت الوظائلف أو العملل فلي مؤسسلة غيلر داعمة. 

يحلدث الصلراع بيلن الحيلاة األَسلرية والعملل عندملا تتداخلل تجلارب الحيلاة األَسلرية ملع  •

الحيلاة العمليلة مثلل وجلود أطفلال صغلار، وتحّمل مسلؤولية أساسلية علن األطفلال، وتحّمل 

مسلؤوليات رعايلة شلخص مسلّن، والصلراع بين األشلخاص داخلل األسلرة، ووجود أعضلاء غير 

داعميلن داخل األسلرة. 

وعلى الرغم من أنَّ نمطي الصراع من تداخل العمل والحياة األَسرية وتداخل الحياة األَسرية مع العمل 
يرتبطان ارتباطًا وثيًقا ببعضهما البعض، فهناك المزيد من االهتمام بنمط الصراع بين العمل والحياة 
األَسرية عن النمط اآلخر. ويرجع هذا إلى أنَّه من األسهل تحديد متطلبات العمل، بمعنى أنَّ حدود 
ومسؤوليات دور الحياة األَسرية أكثر اتساًعا من حدود ومسؤوليات دور العمل. وقد وجدت األبحاث 
الحياة  أدوار  تداخل  احتمالية  تزيد عن  األَسرية  الحياة  أدوار  مع  العمل  أدوار  تداخل  احتمالية  أّن 

األَسرية مع أدوار العمل. 

ومن الممكن أن يحدث صراع بين العمل والحياة األَسرية والعائلية، إذ قد يسبّب إدمان العمل آثاًرا 
عكسية على عالقة المرء بزوجه. فإدمان العمل هو »صفة مميّزة للشخص تشير إلى مطالب يفرضها 
المرء على نفسه واإلفراط في العمل بشكل قهري وعدم القدرة على تنظيم عادات العمل وزيادة 
يؤثر  وقد   .)١٩٩7 )روبنسون،  األخرى«  الحياة  أنشطة  معظم  تُستبعد  بحيث  العمل  في  االنغماس 
بينها قضاء  الخاصة، فهو ينطوي على استثناء األنشطة األخرى ومن  المرء  العمل على حياة  إدمان 
الوقت مع الزوجة وهو أمر ضروري ألية عالقة صحية وسعيدة. وعند وجود توتر في العالقة إدمان 
أحد الزوجين على العمل، قد يصبح كال الزوجان مضغوطًا وأقل دعًما لبعضهما البعض، مما قد يؤدي 
بهما إلى سلوكات سلبية. فاألشخاص الذي يعملون إلى حد تداخل العمل مع بقية حياتهم، يميلون 
إلى إدراك أنَّ خلفية التواصل القوية مع أَسرهم ليست على ما يرام. كما يميل هؤالء األشخاص إلى 
استيعاب أَسرهم باعتبار أّن لهم أدواًرا أَسرية غير محّددة المعالم تماًما كما يريدونها أن تكون. وال 
يشكل إدمان العمل اآللية الوحيدة التي قد تكون أحد عوامل الصراعات بين العمل والحياة األَسرية. 
فاألسرة بمفردها لها متطلبات تكفي الشخص، ولكن في األلفية الجديدة وبينما يعمل أكثر من شخص 

إلعالة األسرة، فإنَّ متطلبات إقامة حياة أَسرية والحفاظ على الوظيفة أو العمل متطلبات هائلة.

5.6 استراتجيات تقليص الصراع بين العمل والحياة األَسرية وتحقيق التوازن

يجب أن يوجد توازن بين العمل والحياة األَسرية والمنزل، بمعنى إيجاد حدود ومسؤوليات للحياة 
األَسرية، وحدود ومسؤوليات للعمل. ويمكن العمل على تقليص الصراع بين العمل والحياة األَسرية 
من خالل وضع سياسات تهتم باألسرة في محل العمل. فقد تضم بعض السياسات استخدام سياسة 
العمل عن بُعد أو عبر اإلنترنت بحيث يمكن أن يعمل الموظفون من منازلهم، وسياسات مرونة أوقات 
العمل بحيث يمكن أن يتحكم الموظفون في جدول أعمالهم. ويمكن أيًضا تقليص الصراع بين الحياة 
األَسرية والعمل بوضع سياسات تهتم باألسرة في بيئة العمل، ومنها الحصول على إجازة وضع، وإجازة 
والدية، وإجازة رعاية طفل، وإجازة مرضية، مع توفير خيارات رعاية طفل سواء بإقامة مركز لرعاية 
األطفال داخل مقر العمل أو باإلحالة إلى مراكز رعاية طفل قريبة. ولكي تؤتي تلك السياسات ثمارها 
العاملين في المؤسسة يدعمون تلك السياسات ويسمحون  المديرين والمشرفين  التأكد بأنَّ  يجب 
للموظفين باالستفادة منها. وينبغي نشر ثقافة الشراكة في المهام المنزلية بين الزوج وزوجته، وترك 
فصل األدوار المحددة مجتمعيًا، وبث روح التعاون، واستخدام معينات خارجية مثل المساعدات في 

المنزل لتخفيف العبء على الزوجات وتوفير الوقت لهم للعمل. 



حالة الزواج في العالم العربيحالة الزواج في العالم العربي 454455

 5.7 الصراع بين العمل والحياة األَسرية للمرأة العاملة؛ عمل الزوجة:

الفرص والتحديات

يعتبرعلم االجتماع موضوع خروج المرأة من المنزل للعمل وأثره فيها من أكثر المواضيع التي شغلت 
علماء االجتماع منذ عقود طويلة. وفي محاولة فهم هذا الوضع، جاء علماء االجتماع ببعض النظريات 
االجتماعية التي تحاول تفسير أو اإلجابة عن التساؤالت التي تدور حول هذا الموضوع، وتُعّد النظرية 
الوظيفية التقليدية من أهم ما أنتجه علماء االجتماع في هذا الخصوص. وتنادي هذه النظرية أن 
تقوم المرأة بوظيفة العناية بالمنزل والزوج واألطفال وأن تترك وظيفة العمل خارج المنزل إلى الرجل 
أو الزوج ليقوم بها. وتعتقد هذه النظرية أنَّ ذلك يساعد على التوازن واالستقرار المطلوبين داخل 
األسرة لضمان استمراريتها، وأنَّ الرجل كفيل وله القدرة على مقابلة كل احتياجات األسرة المادية، كما 

أنَّ المرأة بخصائصها المتعّددة لها القدرة على العناية باألسرة.

الوظيفية  بالنظرية  يؤمنون  والذين  المحدثين  االجتماع  علماء  من  أخرى  مجموعة  مؤخرًا  وظهرت 
ولكنهم يختلفون قلياًل عن السابقين. فقد طّورت هذه المجموعة النظرية الوظيفية اعتقاًدا منها أنَّ 
النظرية التقليدية القديمة ال تصلح لمجتمعات اليوم. وعللت ذلك بأنَّ احتياجات األسرة قد زادت 
بشكل تصاعدي وزادت معها األسعار، وأصبح دخل الزوج ال يفي بتلبية كل ما تحتاجه األسرة اليوم 
من سكن ومأكل ومشرب وملبس وتعليم وعالج ومواصالت وترفيه وما إلى ذلك من احتياجات العصر 
التي ال تنتهي. فنادت هذه النظرية أال تقتصر وظيفة الزوجة على المنزل فقط، بل عليها الخروج من 
المنزل للعمل جنبًا إلى جنب مع الرجل حتى تستطيع أن توفر الدخل المناسب لألسرة لمقابلة تلك 

االحتياجات.

المجتمع وفي  قيامها بدور فاعل في  التي تحول دون  التحديات  العديد من  العاملة  المرأة  تواجه 
مقدمتها التحديات االجتماعية واالقتصادية والنفسية لكونها امرأة، ما يجعل مشاركتها محدودة سواء 
في العمل أو األسرة. فعلى الرغم من كون المرأة نصف المجتمع، ما زال الرجل يسيطر على مجريات 
أمور حياتها حتى يومنا هذا، وما زالت بعض النساء تجدن صعوبة في الحصول على فرص عمل أفضل 

تناسب قدراتهن وإمكاناتهن.

التي تناولت مسألة العمل واألسرة، نجد أنَّ الدراسات في السودان قد  النظرية  باإلشارة إلى األطر 
ركزت على جانب واحد، وهو تأثير عمل الزوجة على القيام بأدوارها الثالثة ولم تتطرق أي دراسة 

على موضوع عمل الزوج وطبيعته على العالقة الزوجية.

وال شك أنّنا نشهد في الوقت الحالي سلسلة من التغيّرات في كافة الجوانب الثقافية واالجتماعية 
والتربوية نتيجة التحّوالت االقتصادية والتنموية واالنفتاح التكنولوجي الذي تشهده الدول في الوقت 
كافة  من  التغيير  شملها  إال  والمجتمع  األسرة  جوانب  من  جانبًا  التحّوالت  هذه  تترك  ولم  الحالي. 
النواحي وأحدثت بداخلها العديد من التغييرات سواء كان في األدوار والمسؤوليات التي تقوم بها 
األسرة على أكمل وجه. وكان عمل المرأة ضرورة اقتضتها هذه التغيّرات، لكنَّ األدوار التي تقوم بها 
المرأة داخل األسرة أصبحت عائًقا ال بد من التعامل معه لخلق التوافق بين عمل الزوجة داخل المنزل 

وخارجه، وتقوي العالقات مع األسرة الممتدة حسب ما جاء في الدراسات أدناه.

إلى  المنزلية«  المسؤوليات  مع  والتوفيق  العاملة  »المرأة   )١٩٩٩( الرحمن  عبد  وداد  دراسة  تشير 
دور المرأة خارج المنزل أو الدور اإلنتاجي وإشكالياته مع األدوار األخرى للزوجة. وهدفت الدراسة 
لمعرفة تأثير عمل المرأة في توزيع األدوار والعمل داخل األسرة. وناقشت أنَّ عمل الزوجة خارج 
المنزل يحتم عليها إجراء ترتيبات داخل المنزل لضمان استمراريتها. كما هدفت إلى معرفة أثر دخل 
الزوجة ومساهمتها في مصاريف المنزل على القدرة في اتخاذ القرارات والمشاركة في التحكم في 
موارد األسرة، ما قد يؤدي إلى تقسيم عادل لألدوار داخل المنزل. وسعت الدراسة لمعرفة مدى معاناة 
المرأة للتوفيق بين دورها اإلنتاجي خارج المنزل وأدوارها األخرى. خرجت الدراسة بأنَّ عمل المرأة 
خارج المنزل يمثل عبئًا كبيرًا عليها ألنَّها تقوم أيًضا بأدوارها األخرى. وتمنحها المساهمة في مصاريف 
المنزل مزايا وفرصة في اتخاذ القرارت، ويحدث نوع من المساواة بينها وبين الزوج، ولكن ليس بقدر 
والثقة في  باألمن  النفسي والشعور  الرضا  نوًعا من  لها  أنَّ عملها يحقق  تعتبر  الزوجة  كبير. ولكن 

النفس رغم التحديات التي تواجهها.

تناولت دراسة أم الحسين ياسين )٢٠٠5( بعنوان »أثر عمل المرأة في تغيّر توزيع األدوار بين الزوجين 
دور العمل في تحقيق توزيع عادل داخل األسرة«. وهدفت الدراسة إلى معرفة وضع المرأة العاملة 
في تقسيم األدوار بين الزوجين والبحث عن أي نوع من التغيير. ويالحظ فارق زمني بين الدراستين، 
نتائج  أنَّ  ونجد  المنزل.  في  األدوار  توزيع  في  وأثره  الزوجة  مفهوم عمل  اختالف في  يبّرر وجود  ما 
الدراسة تشير إلى أّن مساهمة المرأة في دخل األسرة يؤدي إلى تغيير األدوار حيث يشارك الرجل في 
االعمال المنزلية ويقوم بمساعدة زوجته، وتساعد الزوجة بدورها في مصروفات المنزل فيقل بالتالي 
عبء عملها داخل المنزل. وعزت الدراسة هذا التغيير إلى الظروف االقتصادية الصعبة التي ساعدت 
على اقتناع األزواج بضرورة عمل الزوجة وأهميته، مع إمكانية وجود أسباب أخرى. وحصلت الكثير 
من التغيّرات والتحّوالت في مفهوم المجتمع واألسرة ألدوار الزوجة وتعزي الدراسات ذلك للعديد من 
العوامل، مثل زيادة نسبة تعليم النساء، والفقر، واالنفتاح على العالم الخارجى. وأشارت الدراسة إلى أنَّ 
األدوار الزوجية أصبحت تتقبل هذا الدور الذي أصبح، في اآلونة األخيرة، محفزًا لألزواج لالرتباط بامرأة 
عاملة ولها دور إنتاجي، حتى يتمكن معها من إنشاء أسرة والتغلب على الفقر. وأشارت الدراسة إلى أنَّ 
هذا التحّول طال كل الفئات المجتمعية باختالفاتها العرقية والجغرافية )الريف والمدن( والمستويات 

االقتصادية. وأصبح الدور اإلنتاجي للزوجة عاماًل مهًما في تغيير موازين القوة داخل األسرة.

نادت المجتمعات بفتح المجال أمام المرأة وتشجيعها بأن تخرج للعمل وتساعد زوجها على تلبية 
احتياجات األسرة. وخرجت المرأة لتمارس وظيفتها الجديدة وهي العمل خارج المنزل حتى تستطيع 
زيادة دخل األسرة لتلبية احتياجاتها المتزايدة يوًما بعد يوم. ولم تعف الوظيفة الجديدة للمرأة من 
والزوج.  األطفال  رعاية  بجانب  ورعايته  بالمنزل  باالهتمام  تنادي  التي  القديمة،  التقليدية  وظيفتها 
فأصبحت المرأة تمارس الوظيفتين مًعا في آن واحد، بينما استمر الرجل في أداء وظيفته التقليدية 

خارج المنزل دون اعتبار لدور المرأة الجديد خارج المنزل.

تناولت دراسة وداد )٢٠٠7( تأثير عمل المرأة في تغيير األدوار داخل المنزل. وتشير إلى أنَّ الزوجة 
أصبحت تتمتع، نتيجة لعملها، بالقدرة على اتخاذ القرار داخل األسرة إلى حد ما، حتى وان كانت 
المشاركة  الباحثة تغييرًا مهًما في توزيع األدوار، مثل  القرارات صغيرة وغير مؤثرة. ووجدت  هذه 
في المسؤوليات المنزلية، ووجود نوع من االنفتاح وتقبل لرأي الزوجة، ومشاركتها في العمل خارج 
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المنزل. وأشارت دراسة أخرى أنَّ عمل المرأة يؤدي إلى تغيير في األدوار فيشاركها الرجل في األعمال 
المنزلية، أو تأجير من تقوم باألعمال وذلك لتقليل األعباء المنزلية على الزوجة.

نتيجة لتقدم المرأة وارتفاع تعليمها وانفتاحها على العالم الخارجي، باإلضافة إلى الظروف االقتصادية 
الحّر  والعمل  الحكومي  الحكومي وغىر  كل مستوياته،  على  العمل  مجال  المرأة  الضاغطة، دخلت 
ومجال األعمال. وأصبحت تشارك في الصناعة واألعمال الحرة كما ذكرت أمانى السراج )٢٠٠8( في 
دراستها »المرأة السودانية ومشاركتها في األعمال الصناعية والتجارية الكبيرة: الفرص والتحديات«. 
أجريت هذه الدراسة بغرض التعرّف على الدوافع وراء دخول النساء في مجال األعمال، والمعوقات 
طموحهن  لتحقيق  المجال  هذا  دخلن  النساء  أنَّ  الدراسة  وأكدت  أعمالهن.  نمو  على  توثر  التي 
داخل  أدوارهن  مع  عملهن  تعارض  العقبات  واندرج ضمن  األسرة.  رفاه  في  والمساعدة  الشخصي 
وقدرة  آثار  من  عنه  يترتب  ما  مع  الرجل  االقتصادي عن  واستقاللها  للعمل  المرأة  المنزل، وخروج 
على المشاركة في اتخاذ القرارت. وقد أّدت كلها إلى تغييرات في األدوار بكل مضمونها ما بين أفراد 
األسرة، وربما أصبحت المرأة تقوم بعدة أدوار إضافة إلى األدوار األساسية التي تقوم بها، ما أّدى إلى 

المساندة االجتماعية لها ألدوارها في مشاركتها في أعمال المنزل. 

وأشارت دراسة ثريا سيمان الخليفة )٢٠٠١( »عمل المرأة في األعمال اليدوية بسوق أم درمان« إلى 
الحالة االقتصادية واالجتماعية للنساء اللواتي يقمن بتلك األعمال والتحديات التي تواجههم وكيفية 
التنسيق بين المسؤوليات المنزلية بجانب عملهن في السوق. وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أنَّ 
عملهن أحدث تغييرًا كبيرًا في حياتهن إذ حصلن على حرية الحركة واتخاذ القرار، وحريات كانت 

تفتقدها من قبل على الرغم من المعاناة التي واجهتها.

وجد علماء االجتماع أنفسهم أمام قضية جديدة بعد خروج المرأة للعمل فقد أصبحت المرأة تشقى 
أكثر مما كانت عليه في الماضي على الرغم من زيادة دخل األسرة. وانبرى الباحثون االجتماعيون 
لمعرفة آثار خروج المرأة للعمل، فهل زاد من سعادتها أم زاد من شقائها. والحقيقة ال توجد إجابة 
واحدة تنطبق على كل المجتمعات اإلنسانية المعاصرة التي أتاحت الفرصة للمرأة للخروج. ويرى 
لينا عمر  دراسة  أكدته  لما  وفًقا  االقتصادي  والتمكين  االستقاللية  لها  المرأة حقق  أنَّ عمل  البعض 
والتحديات«  التجربة  السودان:  في  للبنوك  التنفيذي  المدير  منصب  وتقلد  »المرأة   )١٩٩٩( األمين 
وأشارت فيها إلى أنَّ وصول المرأة إلى مناصب عليا يعتبر تحديًا في ذاته، باإلضافة إلى التحديات 
التي تواجه المتزوجات منهن في القدرة على تقليل الصراع بين الوظيفة واألسرة. وأوضحت الدراسة 
أنَّ وصول المرأة إلى هذه الوظائف العليا يحتاج دعًما سياسيًا عبر خلق استراتيجيات ونظم وقوانين 

وتغيير اجتماعي كبير فيما يختص بأدوارهم داخل المنزل. 

وأوضحت دراسة سامية عثمان الحاج )٢٠٠١( »عمل المرأة من المنزل: ظروف العمل والتمكين« 
األعمال  أو  التجارة  مثل  المنزل،  داخل  من  العمل  عبر  االقتصادية  المرأة  مشاركة  في  مهًما  جانبًا 
للخروج  قدرتها  تواجهها، مثل عدم  التي  التحديات  الفقر وعلى كل  للتغلب علي  اليدوية، كوسيلة 
للعمل ألسباب اجتماعية أو أَسرية أو رفض الزوج لخروجها، وتحديات التوفيق بين العمل ومسؤولياتها 
داخل المنزل. وأشارت إلى أنَّ الزوجة تمكنت من المساهمة في رفاه األسرة والقيام بمهامها المنزلية 

اليومية عبر هذه الوسيلة وحققت لها مكاسب عدة تعتبر مؤشرًا لتمكينها. 

أوضحت دراسة سلمى سليمان محمد سليمان )٢٠١٢( »المرأة في القطاع الخاص« أنَّ تقسيم العمل 
داخل المنزل محكوم باألدوار المقبولة مجتمعيًا للرجل والمرأة. وفى هذا التقسيم، يبدو عدم العدالة 
واضًحا. إال أنَّ مساهمة الزوجة في نفقات األسرة تزيد من قدرة الزوجة على اتخاذ القرار وتعطيها 

الحق في االستفادة، والتحكم في موارد األسرة المختلفة كما يعطيها أيًضا حق التملك. 

أشارت بعض الدراسات التي ذكرت في هذا المبحث إلى االتفاقيات والمواثيق الدولية الداعية للقضاء 
القضاء على جميع  اتفاقية  النوع االجتماعي. وتناولت  المرأة في أدوار  التمييز ضد  أنواع  على كل 
التامة  التنمية  بأنَّ  ديباجتها  فأكدت  المجتمع،  في  النوع  أدوار  مسألة  المرأة  ضد  التمييز  أشكال 
والكاملة ألي بلد ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب جميعها مشاركة المرأة على قدم المساواة مع 
الرجل، وأقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين. واعتبرت أنَّ دور المرأة العظيم في رفاه األسرة 
لألمومة  االجتماعية  كامل، واألهمية  نحو  اآلن على  به حتى  يعترف  لم  الذي  المجتمع  تنمية  وفي 
ولدور الوالدين كليهما، أساسي في األسرة وفي تنشئة األطفال. وال يجوز أن يكون دور المرأة في 
الرجل  بين  المسؤولية  تقاسم  ذلك  من  بداًل  تتطلب  األطفال  تنشئة  إنَّ  بل  للتمييز  أساًسا  اإلنجاب 
والمرأة والمجتمع ككل. وقد أكدت أنَّ تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث 
أنَّ  المادة 5  المجتمع واألسرة. واعتبرت  المرأة في  للرجل كما في دور  التقليدي  الدور  تغيير في 
على الدول اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة 
بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية، وكل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد 
بأنَّ أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة، لكفالة تضمين 
التربية العائلية فهًما سليًما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، واالعتراف بأنَّ تنشئة األطفال وتربيتهم 
مسؤولية مشتركة بين األبوين، على أن يكون مفهوًما أنَّ مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي في 

جميع الحاالت. وأضافت المادة ١6 ضرورة قيام الدول:

بتعديلل األنملاط االجتماعيلة والثقافيلة لسللوك الرجلل والملرأة، بهلدف تحقيلق القضاء على  •
التحيلزات والعلادات العرفيلة وكل الممارسلات األخلرى القائملة عللى فكلرة دونيلة أو تفلوق 

أحلد الجنسلين أو عللى أدوار نمطيلة للرجلل والملرأة؛ 

واالعتلراف  • اجتماعيلة  وظيفلة  بوصفهلا  لألموملة  سلليًما  تفهًملا  األَسلرية  التربيلة  بتضميلن 
بالمسلؤولية المشلتركة للكل ملن الرجلال والنسلاء فلي تنشلئة أطفالهلم وتطورهلم، عللى أن 
يكلون مفهوًملا بلأنَّ مصلحلة األطفلال هلي االعتبلار األساسلي فلي جميلع الحلاالت )األملم 

المتحلدة، اتفاقيلة القضلاء عللى جميلع أشلكال التمييلز ضلد الملرأة(.
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الفصل السادس: الهجرة والزواج
آخر سعيًا  بمكان  لالستقرار  منه  واالنتقال  األصلي  لموطنهم  األفراد  ترك  إلى  الهجرة  يشير مصطلح 

للحصول على متطلبات أساسية في حياتهم، كالسكن الكريم، واألمن، والبحث عن حياة أفضل. 

فعلي  قرار  باتخاذ  األفراد  من  قيام مجموعة  في  تتمثل  بأنّها  دقيق  بشكل  الهجرة  تعريف  ويمكن 
باالنتقال من موطنهم ومكان إقامتهم، تحت تأثير دوافع إما إجبارية أو اختيارية، والتّوجه إلى مكان 
آخر لتحقيق الهدف الذي دفعهم لالنتقال الذي يعتبر حًقا من حقوق اإلنسان المنصوص عليه في 

الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان. 

ظهرت مشكلة الهجرة منذ العصور القديمة واستمرت حتى وقتنا هذا، وأصبحت من أبرز المشاكل 
التي يواجهها العصر الحديث. يشار إلى أنَّ حياة األفراد كانت قديًما قائمة على الترحال واالنتقال 
الدائم بدافع البحث عن الرزق والطعام والمسكن؛ ومع مرور الزمن، استقر اإلنسان في حياته أكثر 
إقامته وتجبره على  بقائه في مكان  الدوافع تؤثر في  أنَّه ما زالت بعض  إال  الترحال،  وأصبح قليل 

الهجرة إلى مكان آخر.

تصّنف الهجرة بشكل مباشر إلى عدة أنواع وفًقا للدافع المسبّب لها، وهي: 

وفًقا إلرادة الفرد، وتصنف إلى اختيارية/إجبارية؛  •

وفًقا لدوام استمراريتها، وتصنف إلى دائمة/مؤقتة؛  •

وفًقا للنطاق الجغرافي، وتصنف إلى داخلية/خارجية؛  •

وفًقا لشرعيتها، وتصنف إلى هجرة شرعية/هجرة غير شرعية؛  •

وفًقلا لتصنيفلات عاملة، ويلدرج فيهلا ملا يللي: الهجلرة الوافلدة؛ الهجلرة النازحلة؛ الهجلرة  •
الكليلة.  الهجلرة  المسلتمرة؛  الهجلرة  العلودة؛  المناوبلة؛ هجلرة 

6.١ أسباب الهجرة 

يفكر الناس في الهجرة لعدد من الدوافع:

البطاللة: تعتبلر البطاللة ملن أكثلر العوامل المؤثلرة في الهجلرة، إذ إنَّ عدم توفلر فرص العمل  •
للدى الفئلة الشلابة تدفعهلم لالطلالع نحلو االنتقلال إللى أماكلن أخلرى للحصول عللى العمل، 

وبالتاللي تحقيلق اإلنتاج والدخلل المادي؛ 

التضخلم السلكاني: تعلد الكثافلة السلكانية ملن العواملل المشلجعة عللى الهجلرة نظلًرا لملا  •
يترتلب عليهلا ملن آثلار وأوضلاع ماديلة سليئة، إثلر علدم قلدرة االقتصلاد الوطني عللى توفير 
الحيلاة الكريملة لهلم. فيبحلث السلكان عن االنتقلال إلى أماكلن أفضل من تلك التلي يقيمون 
بهلا، ويسلعون لتحسلين األوضلاع الماديلة بالهجلرة إللى بللدان ناميلة أو ذات اقتصلاد مزدهر 

لتحقيلق دخلل مرتفلع وبالتاللي تحقيلق الرفاهية؛ 

النزاعلات  • إللى  باإلضافلة  العسلكرية،  والحلروب  بالنزاعلات  تتمثلل  التلي  سياسلية  الدوافلع 

السياسلية، واتبلاع بعلض الحكوملات لضغوطلات اقتصاديلة وإهملال الجانلب الشلبابي بعلدم 

توفيلر حيلاة كريملة لهلم؛ 

السعي الكتساب خبرات علمية وعملية؛  •

الهروب من الكوارث الطبيعية والنجاة منها؛  •

البحث عن ملجأ آمن والتخلص من الحروب؛  •

عدم تقديم المجتمع خدمات تهم األفراد.  •

6.2 إيجابيات الهجرة

التواصل مع الشعوب األخرى والتعرّف على ثقافاتهم؛  •

الحصول على شهادات علمية جيدة؛ •

اكتساب خبرات مهمة في حياة اإلنسان وتحفيزه للعمل بنطاق أوسع؛  •

التنّوع في أصول العمالة الوافدة في مختلف البلدان؛  •

تحقيق حياة أفضل في البلدان ذات االقتصاد المزدهر؛  •

إشباع الرغبات الفسيولوجية بالحصول على خدمات أفضل كاألمن والدخل االقتصادي. •

6.3 سلبيات الهجرة 

فقدان الهوية األصلية والتخلي عن بعض عادات وتقاليد بلده؛  •

االنخراط بعادات وتقاليد بعض البلدان التي قد تكون مخالفة لعادات بلده؛  •

االبتعاد عن األهل والشعور بعدم االنتماء للموطن؛  •

التخلي عن اللغة األم والتمسك باللغات األخرى؛  •

اضطهاد سكان البلدان لبعض المهاجرين واإلساءة لهم؛  •

افتقار بعض الدول ألبنائها العلماء والعمال. •

الهجرة والنزوح، داخليًا وخارجيًا. وال  التي تعاني من  الدول األفريقية والعربية  تعتبر السودان من 

بحثت  التي  الدراسات  من  العديد  فهنالك  سابًقا،  ذكر  كما  للهجرة  السلبية  اآلثار  أحد  على  يُخفى 

نتيجة  التغييرات  من  لكثير  اجتماعية  كمؤسسة  الزواج  وتعرض  جوانبه.  شتى  من  الهجرة  موضوع 

في  وتغيير  الزواج،  ومراسم  الطقوس  من  العديد  تغيير  أو  واختفاء  الزواج،  تغيّر سن  مثل  للهجرة، 

بهجرة  يسّمى  ما  وظهور  األبيض،  الزواج  مثل  الزواج  من  جديدة  أنماط  وظهور  الزاوجية،  األدوار 

الزوجات، وانخفاض عدد أفراد األسرة وغيرها من اآلثار السالبة. وللهجرة آثار إيجابية على الزواج مثل 
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توفير حياة كريمة ساهمت في استقرار الزواج، والتخلص من بعض مراسم الزواج الضارة أو المرتبطة 
بالثقافة والعادات والتقاليد، وتنظيم األسرة والمباعدة بين إنجاب األبناء، وقيام الزوجات بأدوار لم 
يكن مسموح بها في الماضي مثل دور رب األسرة، واتخاذ كافة القرارت لألسرة، وأخيرًا فرصة السفر 

واالندماج في مجتمعات جديدة وفرصة حياة أسهل اقتصاديًا. 

6.4 أثر الهجرة في تغيير بعض طقوس الزواج

الزواج.  مراسم وطقوس  في  تغيّرات  النزوح  أو  للهجرة  نتيجة  الزواج  على  تطرأ  التي  التغيّرات  من 
فالسودان بلد واسع به عدد كبير من القبائل واإلثنيات، فكل قبيلة لها عاداتها وثقافتها في الزواج 
ابتداء من الخطبة، والمهر، وإعداد العروس، وشكل العقد سواء كان دينيًا أو مدنيًا إلى االحتفال بيوم 
العرس نفسه. ولكل ذلك له عالقة وارتباط بالبيئة التي يعيشون فيها واألنشطة االقتصادية واالجتماعية 
النزوح، يفقدون  بالبيئة الجغرافية التي يعيشون فيها. وعند الهجرة أو  التي يؤدونها كما لها عالقة 
ويكون  الجديدة.  والبيئة  الواقع  مع  تماشيًا  التعديالت  بعض  يجرون  وبالتالي  الثقافي  المكّون  هذا 
هذا التغيير واضًحا وقويًا للقبائل التي تضطر للخروج من موطنها األم وتستقر في معسكرات النزوح 
أو اللجؤ كما توضح ذلك دراسة كانجوك )٢٠٠4( بعوان »التغيّرات في عادات وتقاليد الزواج لقبيلة 
الشلك في معسكر النازحين جبل اوليا«. وأوضحت الدراسة أنَّ النزوح أثر في مراسم وطقوس الزواج 
فيما يختص بالمهر ونوعيته وكيفية دفعه ألنّه ارتبط لديهم بدفع عدد من األبقار. وعندما نزحوا تغيّر 
هذا العرف ولم يكن بمقدورهم العمل به. وأشارت الدراسة إلى أّن النزوح لم يؤثر كثيرًا في الخطبة 
واالحتفال بالزواج. وأوضحت الدراسة أّن قرار الزواج واختيار الزوجة أيًضا لم يتاثرا بالنزوح واستمر 
الرجل هو من يقوم بهذا الدور. فرغم النزوح، حافظوا على عادة الزواج من داخل قبيلتهم ولم يحدث 
اختالط كبير. وأجريت دراسة أخرى بواسطة يوميمة )٢٠٠8( بعنوان »التغيّرات االجتماعية في الزواج 
لقبيلة المورو التي هاجرت إلى الخرطوم« وأوضحت أنَّ قبيلة المورو هاجرت ونزحت إلى الخرطوم 
واستقرت، وأنَّ عدًدا كبيرًا منهم خرج من المعسكرات واندمج مع السكان، وأنَّ عادات الزواج تغيّرت 
اإلجراءات  كثير من  لكنها حافظت على  الزواج  الديني إلجراء  والجانب  المهر  بمسألة  فيما يختص 
حافظت  أيًضا  الشريك  اختيار  مسالة  أنَّ  الدراسة  وذكرت  النزوح.  قبل  بمنطقتهم  ثقافيًا  المرتبطة 
القبيلة عليها وعلى شكل االحتفال، ما جعلهم يشعرون بتميّزهم وسط المحيط الجديد. ورغم وجود 
بعضهم لفترات طويلة ووجود جيلين منهم بعد الهجرة إال أنهم اعتبروا الزواج من المكونات الرئيسية 
من  أخرى  مجموعة  وترى  الدراسة.  نتائج  في  جاء  كما  وتوارثوه  عليه  وحافظوا  الثقافية  لهويتهم 
التي ترهق  الطقوس والمظاهر  الناس عن بعض  إيجابيًا في تخلي  الهجرة لعبت دوًرا  أنَّ  الباحثين 

األزواج وأسرهم. وتكون مراسم الزواج في مناطق المهجر أكثر بساطة وأقل تعقيًدا.

6.5 أثر الهجرة في سن الزواج

جاءت  وقد  والفتيات  الفتيان  من  لكثير  الزواج  سن  ر  تأخُّ للهجرة  االجتماعية  اآلثار  بين  من  يبرز 
وارتبط سن  أنفسهم.  الفتيان  البالد وكبر سن  إلى خارج  الشباب  كثير من  عزوبيتهم بسبب هجرة 
الزواج باالستعداد المادي للزوج وتدهور األحوال االقتصادية في السودان الذي كان من أهم أسباب 

هجرة الشباب لخارج البالد. ونجد الشباب يستغرقون وقتًا طوياًل حتى يتمكنوا من السفر خارج البالد 
وتوفير المال. ويتوقع من الشاب المغترب أو المهاجر مستوى إنفاق على الزواج أعلى من الشاب 
غير المهاجر، ولذلك يستغرق وقتًا أطول في جمع المال حتى يفي بتوقعات الناس له كشخص مغترب 

أو قادم من بالد المهجر.

يأخذ أثر الهجرة على سن الزواج بعًدا آخر عند النظر إلى الهجرة الداخلية. فنجد أنَّ المهاجرين أو 
النازحين داخليًا هاجروا بدافع الحرب أو الكوارث الطبيعية، وبالتالي فقدوا كل مصادر العيش، سواء 
كانت زراعية أو رعوية. وبدؤوا حياة جديدة في محيط جديد وطرقًا لكسب العيش قد ال تكون هي 
ر الزواج بالنسبة لهم بتوفر الدخل والمنزل ليبدؤوا  نفسها التي كانوا يمارسونها من قبل. ويرتبط تأخُّ
حياتهم الزوجية. وإلى أن تتوفر هذه المقومات، يظل الزواج حلًما مؤجاًل. وعلى الرغم من أّن كثيرًا 
من مناطق السودان كانت تعاني من ظاهرة الزواج المبكر، فإنها أصبحت تضعف وسط النازحين 

ر سن الزواج للفتى والفتاة. والمهاجرين. ومن هنا نستخلص بأنَّ للهجرة أثرًا واضًحا في تأخُّ

على الرغم من أهمية بعد الهجرة وسن الزواج فإنهما لم يلقيا حظًا كبيرًا في الدراسات. فتطرقت 
ر سن الزواج للجنسين بوالية الخرطوم: بعض المسبّبات والمؤثرات  دراسة سهام )٢٠٠٣( بعنوان »تأخُّ
ر سن الزواج. وخلصت الدراسة إلى  النفسية« في جزئية صغيرة إلى الهجرة، وعّدتها من أسباب تأخُّ

أنَّ الهجرة تؤثر سلبيًا في سن الزواج إذ إنَّ متوسط عمر الزواج زاد للجنسين. 

6.6 دور الهجرة في تغيير األدوار الزواجية 

١.6.6 عندما يهاجر الزوجان مًعا

الهجرة  أّن  الزواجية، سواء كانت عالقة رضا أو عدم رضا. فنجد  العالقات  الهجرة دوًرا في  تلعب 
الزوجين، وأصبحت عالقتهم عالقة تشاركية وتضامنية للقدرة  أو االغتراب لعب دوًرا في تقريب 
على التكيف والعيش في بلد المهجر. وأشارت إلى ذلك دراسة سميرة أمين )١٩85( بعنوان »أثر 
االغتراب في العالقات بين الزوجين: دراسة حالة المغتربين في الرياض«. وركزت الدراسة على أثر 
الهجرة للعمل إلى دول الخليج في العالقات بين الزوجين بالسلب أو اإليجاب. ووجدت الدراسة 
أّن العالقات تتسم بالحميمية والتعاون بين الزوجين في أعمال المنزل، خاصة إذا كانت الزوجة 
تعمل أيًضا. وتتميز العالقة الزوجية باالنسجام وتمضية الفراغ مًعا وزيارة األصدقاء. كما أوضحت 
الدراسة أّن البعد عن األسرة الممتدة وتأثيرها المباشر عليهم يؤدي إلى هذه الحميمية. وأشارت 
دراسة محمد )٢٠٠5( بعنوان »تاثير الهجرة على العالقات الزواجية: دراسة حالة األَسر السودانية 
في قطر« إلى أّن الهجرة الداخلية والخارجية تلعب دوًرا كبيرًا في العالقات الزواجية وأّن الهجرة 
األطراف  عن  الزوجين  بعد  بأّن  الدراسة  وأوضحت  الزوجين.  بين  والتقارب  االتفاق  على  تساعد 
المؤثرة مثل أسرة الزوج والزوجة قد يكون له األثر الكبير في قلة الصراعات والمشاكل. وأشارت 
الدراسة إلى أّن الشعور بالغربة والرغبة في االنتماء إلى الزوجة واألبناء ساعد أيًضا في التوافق بين 
الحياة االجتماعية والعالقات تساعد على  العمل وضيق  الزوج في  بأّن انشغال  الزوجين. وذكرت 

االنسجام بين الزوجين. 
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تطرقت دراسة أمل )٢٠٠٢( بعنوان »التغييرات في األدوار للزوج والزوجة األريتريين في الخرطوم« 
الضوء إلى أّن األريتريين الذين هاجروا إلى السودان هروبًا من ويالت الحرب والفقر اضطروا للعمل، 
األزواج منهم والزوجات. وأكدت الدراسة أّن الزوجة أصبح دورها اإلنتاجي ال يقل أهمية عن دورها 
العمل.  على  لسهولة حصولها  أساسية  بصورة  الزوجة  على دخل  تعتمد  األسرة  وأصبحت  اإلنجابي، 
وأشارت الدراسة إلى أّن الزوج أصبح يقوم بمسؤولية رعاية األبناء عندما تكون الزوجة هى التي تعمل 
وال يجد غضاضة في ذلك، في حين كان، قبل الهجرة إلى السودان، يعتبر ذلك ضمن دور الزوجة 

فقط. 

أما دراسة أمانى )٢٠٠5( عن »دور الهجرة القسرية في تغيير األدوار الزواجية في منطقة جبال النوبة: 
دراسة حالة معسكر ود البشير لالجئين« فهدفت لمعرفة دور الهجرة الداخلية لسكان منطقة جبال 
النوبة إلى الخرطوم وعيشهم في معسكرات في تغيير األدوار الزواجية. وكان من أهم نتائج الدراسة 
حصول تغيير كبير في دورهم اإلنتاجي بالمقارنة مع وضعهم قبل الهجرة. فأصبحت الزوجة تعمل يًدا 
بيد مع الزوج لتوفير احتياجات األسرة وخروج الزوجة للعمل الذي أثر تأثيرًا كبيرًا في حياة الزوجة، 
ألنها لم تكن تقوم بهذا الدور قبل الهجرة. كما أثر ذلك في دورها اإلنجابي فأصبح الزوج يشاركها 

هذا الدور.

2.6.6 عندما يهاجر الزوج لوحده

ركزت معظم الدراسات التي تناولت الزواج والهجرة بشكل كبير على تغيير األدوار الزواجية، سواء 
كانت الهجرة للزوجين أو للزوج فقط. وساهم غياب الزوج في هذا التغيير لتصبح الزوجة مسؤولة 
عن أدوارها كزوجة، باإلضافة إلى القيام بأدوار زوجها. وأشارت الدراسة التي قامت بها خديجة السيد 
بالنسبة  الزواجية  العالقات  الخليج في  للعمل في دول  الرجال  أثر هجرة  السعيد عام ١٩٩٩ حول 
أنَّ  الدراسة  وأكدت  بالسودان.  وأطفاله  زوجته  تاركًا  بالخارج،  للعمل  الزوج  فيها  التي هاجر  لألَسر 
ظروفًا عديدة أّدت إلى سفر الزوج للخارج للعمل تاركًا أسرته في السودان، ومن بينها ظروف العمل 
الممتدة أي  الزوجة ال تستطيع مفارقة أسرتها  العمل أو أسباب اجتماعية تجعل  بلد  وشروطه في 
العناية بوالديها أو والدي الزوج أو أعماراألبناء في مراحل دراسية يفضل بسببها أال يغادروا السودان. 
وأكدت الدراسة إلى أنَّ غياب الزوج معظم شهور السنة له تأثيرات في العالقة الزوجية، فالزوجات 
اللواتي يسكن بمفردهن مع أبنائهن يشعرن بحصولهم على حرية وقدرة أكبر في اتخاذ القرار داخل 
األسرة، وإحساس أكبر بالمسؤولية وحرية الحركة والتصرف بدرجة كبيرة. وأكدت أخريات أنَّه بالنسبة 
لتواجدهن في العيش مع أسرة الزوج فال يوجد تغيّر يذكر: فقد انتقلت سلطة الزوج إلى والده أو 
أخيه األكبر وأضاف غياب الزوج عليها أعباء أكبر في التحكم في تصرفاتها وعدم اإلحساس باألمان 
أو الحرية، ألنهن يتخوفن من أي تقارير سلبية قد ترسل إلى الزوج قد يعاتبها عليها. أما الزوجات 
اللواتي يسكن مع أسرهن، أي والديهن، فإنهن أكثر إحساًسا باألمان في كنف األسرة األصلية وتحصلن 
على المساعدة من الوالدة والوالد واإلخوان في بعض األعمال، مثل التسوق وتربية األبناء، مع وجود 
هامش كبير في اتخاذ القرار ألن لديهن الوضع االقتصادي الجيد من خالل ما يرسله لهن أزواجهن من 
أموال. وتظل حرية الحركة وتمضية الوقت مع الصديقات مقيدة ألنَّ الرجال الذكور باألسرة يلعبون 
دور المراقبين ويحددون حرية تحرّكها حسب التقاليد العامة والعرف والخوف من أن تتشّوه سمعتها 

بكثرة الخروج، فيؤدي ذلك إلى توتر في العالقة الزوجية إذا علم زوجها بذلك. وقد أكدت الفئات 
الهامة مثل زواج األبناء  الزوج يظل، حتى وإن كان مهاجرًا، رب األسرة والقرارات  بأنَّ  الثالث أعاله 

وتعليمهم تكون بواسطته أو مشاركة بين الزوجين. 

أما دراسة مي علي )١٩٩٩( حول رؤية النساء ربات األَسر عن وضعهن في حال هجرة الزوج أو الترمل 
فأوضحت بأنَّ العديد من النساء يتمتعن بحرية كبيرة في اتخاذ القرار، والقيام بالمسؤوليات األَسرية 
آخرين  أنَّ  غير  بالقيمة.  األكبر  الوقت واإلحساس  التحرك وتمضية  الحرية في  ولهن  كاملة،  بدرجة 
أفادوا بأنَّ عدم وجود الزوج له آثار سالبة إذ تصبح الزوجة في ميزان التقييم الدائم من المجتمع، 

والعائلة الممتدة لتصرفاتها وتحركاتها، ما يمثل عبئًا نفسيًا كبيرًا عليهن.

األثر  دراسة  إلى  البكالوريوس  بمرحلة  النفس  علم  كلية  في  طالبتان  أجرتها  أخرى  دراسة  هدفت 
الزوجة،  على  سالبة  نفسية  آثار  فأوضحت وجود  الزوجة  على  الزوج  اغتراب  يخلفه  الذي  النفسي 
وأنّها أكثر عرضة لالكتئاب والقلق بسبب الصعوبات التي تواجهها في إدارة شؤون األسرة كما جاء في 
دراسة إيمان وإنصاف )٢٠٠٢( بعنوان »االغتراب وأثره النفسي على الزوجات«. وأكدت الدراسة التي 
أجرتها نجالء مبارك المردود النفسي واالجتماعي الغتراب الزوج وأثره في األسرة بأنَّه، على الرغم من 
الفوائد المادية ورفع مستوى معيشة األسرة نسبة الغتراب الزوج، إال أنَّ تربية األبناء وتنشئتهم بعيًدا 
الدراسة إلى إهمال األبناء الذكور  القدوة أمامهم يؤثر سلبًا في األبناء. وتشير  عن والدهم ووجود 
لواجباتهم المدرسية، وتتأثر الزوجات بصعوبات في التربية والسيطرة على األبناء وبعض االضطرابات 

النفسية التي تواجههن )نجالء مبارك، ٢٠٠4(. 

أشارت دراسة خديجة )١٩٩٩( بعنوان »أثر هجرة األزواج على وضع وأدوار المرأة في المجتمع« إلى 
أنَّ عدة أسباب تمنع سفر الزوجة مع زوجها، مثل نوع العمل ومكان العمل الذي سوف يعمل فيه 
الزوج، وفي بعض الحاالت وجود أحد أو كال والدي الزوج والزوجة، مما يستدعي بقاء الزوجة معهما 
ورعايتهما. وأشارت الدراسة إلى أنّه، في غياب الزوج، تتمتع الزوجة ببعض المميزات، مثل التحكم 
في ميزانية األسرة واتخاذ القرارت التي تخص األسرة. كما أنَّ االلتزامات االجتماعية تقل فتشعر الزوجة 
باالستقاللية وتوفر الوقت لالنخراط في بعض األنشطة التعليمية. وأكدت الدراسة أنَّه، عندما يعود 
الزوج، قد يكون التخلي عن الحياة التي كانت تعيشها الزوجة في غيابه سببًا من أسباب المشاكل 
األًسرية التي قد تظهر. وأكدت دراسة أميرة )٢٠٠٢( بعنوان »تحليل اجتماعي ألثر هجرة الزوج على 
العالقات الزواجية« بأنَّ العالقة الزوجية تتأثر سلبًا وإيجابًا. وذكرت أّن الجانب السلبي يتمثل بالعبء 
وأسرتها، فضاًل عن  الزوج  أسرة  واألسرتين،  المجتمع  اللصيقة من  والمراقبة  الزوجة  يقع على  الذي 
حرمانها من العالقة الحميمة لفترة طويلة. وأشارت إلى أنَّ التمتع بحرية اتخاذ القرار والتحكم في 

ميزانية األسرة قد يكونان من اإليجابيات.

6.7 أثر الهجرة على تنشئة األبناء 

مهم  الجانب  هذا  أنَّ  وأوضحت  األبناء.  تنشئة  مشكلة  والهجرة  الزواج  دراسات  من  الكثير  أثارت 
البلد  الثقافات بين  جًدا للشعور بالرضا الزواجي واالستقرار. وأشارت بعض الدراسات إلى اختالف 
األم للطفل وبلد المهجر، وما يسبّب ذلك من تحديات للزوجين. وياُلحظ أنَّ المشاكل والتحديات 
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التي تنتج من الهجرة الداخلية أو لدول الجوار تختلف عن التحديات التي تواجه الزوجين في دول 
المهجر البعيدة. فأّول ما يواجهه الزوجان مثاًل في الدول المتقدمة هي الحماية القانونية لألطفال 
األم كحق مطلق ممنوح  لديهم في وطنهم  التربية  يتناقض مع مفهوم  ما  حتى من ذويهم، وهو 
بالطبيعة ومن الدين والمجتمع. وتمحورت دراسة عمر )٢٠١5( حول«هجرة السودانيين إلى الخارج 
العالقات  على  الهجرة  تأثير   )٢٠٠5( دراسة محمد  تناولت  في حين  والجذب«  الطرد  عوامل  بين 
استقرارها.  أو عدم  الزواجية  العالقات  استقرار  األبناء في  تنشئة  الضوء على دور  الزواجية وألقت 
وتطرقت إلى تنشئة األبناء في دول المهجر والمحافظة على هويتهم ولغتهم من التحديات التي 
وأشارت  ذلك.  لفعل  الوطن  إلى  األم  عودة  إلى  األمر  يصل  قد  أنّه  إلى  وأشارت  الزوجين.  تواجه 
دراسة غادة )٢٠١7( عن أوضاع المرأة في المهجر إلى أّن للزوجة دوًرا أساسيًا في العملية الثقافية 
والتعليمية لألبناء في دول المهجر، وذلك بتنشئة األبناء على نفس النسق الثقافي والعادات والتقاليد 
في وطنهم األم. وأشارت دراسة سوسن )٢٠٠6( عن أثر النزوح في المرأة والطفل إلى أنّهما يؤثران 
في المرأة والطفل من خالل عملية التنشئة والمحافظة على هوية الطفل وأنَّ هذه الجزئية تتطلب 
العمل من جانب األم على مستوى اللغة والدين والعادات والمعتقدات، وتعتبر من التحديات التي 

تواجه الزوجان في تنشئة أبنائهم. 

وأشارت دراسة أخرى إلى الهجرة بسبب الحروب والسكن في المعسكرات ومآالت ذلك على األبناء 
التنشئة في  السودانيين بين  الجنوب  الالجئين  فتناولت دراسة مارلين )٢٠٠٩( مثاًل موضوع »أبناء 
التي أثرت بها الصراعات في السودان على األطفال،  كينيا والعودة إلى السودان«. ودرست الطرق 
المؤسسات االجتماعية والسياسية واالقتصادية الحتياجات األطفال  التركيز على كيفية استجابة  مع 
األبناء  ومسألة  والهجرة،  الزواج  مسألة  في  مهًما  جانبًا  الدراسة  هذه  وأثارت  بالحرب.  المتأثرين 
بيئة مختلفة وما يترتب على ذلك من تغيّرات ومشاكل عند عودتهم إلى أوطانهم.  وتنشئتهم في 
اللجوء وأنَّه البد من خلق ظروف جاذبة لهذه األَسر  يتأثرون بحياة  الدراسة أنَّ األطفال  وأوضحت 
حتى يرجعوا ألوطانهم وتعميرها. كما أشارت إلى أنَّ الرجوع إلى الوطن األم بوصفه عاماًل رئيًسيا 
محّدًدا في حصول األطفال على كل الخدمات األساسية وأهمها التعليم، لكن تخلص الدراسة إلى أنَّ 
النزاع المسلح يؤّدي إلى تفاقم العالقات الهشة أصاًل بين بين الزوج والزوجة في مخيمات الالجئين. 
ومن المرجح أنَّ عدم إعطاء أولوية لقضايا األطفال من قبل الحكومة قد يعيق إعادة اإلدماج الفعال 

لألطفال في السودان بعد انتهاء النزاع، فال بد من خلق بيئة أَسرية سوية يعيش فيها الطفل. 

6.8 أثر الهجرة على الصحة اإلنجابية للزوجة 

جذبت الهجرة الداخلية أو الخارجية االهتمام إلى قضايا داخل مؤسسة الزواج كانت قديًما مهملة 
أو مختلطة بالعادات والموروثات الثقافية، وفى بعض األحيان، مرتبطة بالفهم الخاطىء للدين، مثل 
تنظيم األسرة وبعض األمراض المنقولة جنسيًا. وعندما نزحت وهاجرت هذه المجموعات المرتبطة 
بأرضها وما يتبعه من ارتباط ثقافي، أصبح التعامل والحديث عن هذه القضايا سهاًل وممًكنا، سواء 
بواسطة الحكومات أو المنظمات. وألقت بعض دراسات الزواج والهجرة الضوء على موضوع الصحة 
اإلنجابية وأهميته الكبيرة. وكان االهتمام بهذا الجانب خصوًصا لألزواج المهاجرين من جراء الحروب 

والكوارث الطبيعية حتى يتم المحافظة على نواة األسرة وفكرة التوالد وتقديم خدمات نوعية في هذا 
الشأن. فنجد أنَّ دراسة وفاء )٢٠١٣( تطرقت لموضوع »محّددات الرعاية الصحية لألمهات في مخيم 
غابارونا الدولي للنزوح« بهدف إ تحديد العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية والنفسية لألفراد 
والمجتمعات التي تؤثر على خدمات صحة األمهات بين النساء المشردات داخليًا. وتناولت دراسة 
امتثال مرغني )٢٠١٣( »توفير الرعاية الصحية اإلنجابية للنازحين النساء: حالة مخيم مايو للنازحين 
الصحة  بشأن  المخيم، ومعارفهم  في  للمرأة  اإلنجابية  الصحية  الرعاية  تقييم  إلى  وتهدف  داخليًا«، 
اإلنجابية، وتأثير نوعية الرعاية الصحية على قرار البقاء. ووجدت الدراسة أنَّ خدمات صحية متاحة 
للنساء في سن اإلنجاب في المخيم، ومع ذلك يذهب الكثير منهن إلى القابالت/المعالجات التقليديات 
للمتابعة أثناء الحمل بسبب التكلفة العالية للقطاعات الصحية الرسمية. وأكدت الدراسة أنّه ال توجد 
وبّرر  الصحيين.  العاملين  لدى  الخبرة  إلى نقص  أيًضا  المستشفى. وأشارت  رعاية صحية جيدة في 
آخرون عدم اللجوء للخدمات الصحية الموفرة لهم ببعد المسافة لبعد المرافق الصحية عن أماكن 
إقامتهم. وعلى الرغم من هذه الحقائق، ذكر المتابعون للقطاع الرسمي بأنَّ الخدمات الصحية غير 
مرضية لهم. وكشفت الدراسة أيًضا أنَّ معظم المجيبين ال يملكون سوى القليل جًدا من المعرفة حول 
االحتياطات الالزمة للنساء أثناء فترة الحمل. وعالوة على ذلك، فإنَّ نصف المشاركين فقط لديهم 
البشرية/ المناعة  الجنسي وفيروس نقص  االتصال  المنقولة عن طريق  معرفة غامضة عن األمراض 

اإليدز وطرق الحماية منه. ومع ذلك، ذكر معظم المجيبين أنّه ال توجد برامج للتثقيف الصحي في 
المخيم. وخلصت الدراسة أخيرًا إلى عدم كفاية خدمات الصحة اإلنجابية، وبرنامج التثقيف الصحي 
الحكومة  الجهود من جانب  المزيد من  بذل  إلى  للمشردين داخليًا، وهناك حاجة  مايو  في مخيم 
التثقيف  وبرنامج  الصحة  توفير  من  كل  لتعزيز  المدنية  والمجتمعات  الحكومية  غير  والمنظمات 
الصحي والتثقيف الصحي. وفى هذا الصدد، ركزت دراسات أخرى على جوانب مختلفة، مثل دراسة 
كل من حنان )٢٠٠6( عن »أثر بعض المتغيّرات الثقافية للصحة اإلنجابية للنساء في معسكر جبل 
أولياء«، ودراسة لوشيا )٢٠٠٣( عن »العوامل المؤثرة على صحة األمومة للنازحات من جبال النوبة 
في معسكر السالم«. وهدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في صحة األم لدى أبناء النوبة. 
كما سلطت الضوء على العوامل االجتماعية والثقافية التي تؤثر في صحة األمهات، واتخاذ القرارات 
بشأن استخدام المراكز الصحية، واستخدام وسائل منع الحمل. وقد أجريت الدراسة في دار السالم، 
إلى  يفتقرن  ألنهّن  األسرة  تنظيم  وسائل  يستخدمن  ال  النساء  معظم  أنَّ  النتائج  وأظهرت  أمدرمان. 
المعرفة بقضايا الصحة اإلنجابية وفوائدها على صحتهن. كما أّن العديد منهن ال يستخدمن المراكز 
المتاحة ويفضلن زيارة القابالت المدربات بسبب عوامل اجتماعية ثقافية، ألّن لديهن فكرة خاطئة 
بأنَّ تنظيم األسرة يهدف إلى التعقيم وتبادل الطفل. ومع ذلك، تؤكد معظمهن بأنَّ اتخاذ القرارات 
المرأة حتى  المتعلقة باستخدام أساليب تنظيم األسرة في أيدي األزواج. وأوصت الدراسة بتمكين 
تتمكن من التأثير في اتخاذ القرارات لتحسين قضايا صحة األم، وزيادة الوعي بالنساء والرجال، ورفع 
مستوى القابالت التقليديات لمساعدة النساء على تعزيز صحة األمهات. وأجرت دراسة أسامة )٢٠١٣( 
قطر«  دولة  في  والسودانيات  القطريات  النساء  لدى  الخصوبة  ومحّددات  مستويات  بين  »مقارنة 
وأشارت إلى أنّه، على الرغم من الدراسات الكثيرة التي أجريت حول العالقة بين الهجرة الخارجية 
وخصوبة المهاجرات، لم يتم أي تحليل مقارن لها مع خصوبة النساء في دولة االستقبال مع وجود 
تصّور نظري يشير إلى أنَّ االنتقال من بلد فقير إلى بلد غني يؤدي إلى خفض خصوبة المهاجرات 



حالة الزواج في العالم العربيحالة الزواج في العالم العربي 466467

بشكل كبير. واهتمت الدراسة بإجراء تحليل مقارن بين خصوبة النساء السودانيات المقيمات بدولة 
قطر والنساء القطريات، وتوصلت، بعد تمحيص دقيق للمتغيّرات المختلفة وإخضاعها إلى االختبارات 
اإلحصائية المختلفة، إلى أنَّ خصوبة النساء السودانيات أقل من خصوبة القطريات بصورة منتظمة 
على الرقم من أّن خصوبة السودانيات داخل السودان أعلى كثيرًا من خصوبة القطريات. وتؤكد هذه 
النتيجة نظرية العالقة بين الهجرة الخارجية والخصوبة كما أشرنا أعاله. وجاءت التوصية الرئيسية بأنَّه 

من المهم إجراء مثل هذه المقارنة في دول أخرى ودول الخليج على وجه الخصوص.

الفصل السابع: الزواج أثناء النزاعات والحروب
تناقش  التي  الدراسات  وتنعدم  والنزاع.  الحروب  ظروف  في  الزواج  لموضوع  الفصل  هذا  يتطرّق 
الزواج من حيث  التي حدثت في مؤسسة  التغيّرات  الزواج في ظروف الحروب فيما يلي  موضوع 
العالقات الزوجية أو طقوس الزواج والسن التي يحدث فيها الزواج أو طريقة اختيار شريك الحياة. إال 
أنّه يمكن أن نستخلص بعض المؤشرات لما حدث في مؤسسة الزواج من خالل الدراسات التي أعدت 

حول التغيّر الذي حدث ألدوار المرأة النازحة بسبب الحروب والنزاعات .

فقد تمحورت الدراسة التي قامت بها أماني السعيد )٢٠٠5( حول التغيّرات التي حدثت على أدوار 
أم  المدينة  العاصمة والعيش في  إلى   - الحروب  النوبة - وهي منطقة  النازحات من جبال  النساء 
درمان. وأوضحت أّن التغيّر األساسي الذي طرأ يكمن في لعب المرأة المتزوجة دوًرا إنتاجيًا كبيرًا 
أجل  من  الزراعة  النوبة وهو  في جبال  التقليدي  اإلنتاجي  الدور  تغيّر  إذ  األسرة  في دخل  يساهم 

االستهالك لالسرة إلى أعمال في المدينة تشمل بيع األطعمة والشاي والعمل في المنزل. 

وقامت بعض منهن في صناعة الخمور البلدية وبيعها التي تدّر عليهن دخاًل كبيرًا، وإن كانت تعرضهم 
للمصادرة والسجن، ألنَّ بيع الخمور ممنوع قانونيًا. وأشارت الدراسة إلى أنَّ المساهمة االقتصادية 
الفعالة قد زادت من نفوذهن داخل األسرة وقدرتهن على اتخاذ القرارات، وأحدثت تغيّرا في العالقات 
الزوجية فاكتسبن قوة نسبية، وتقلص الدور اإلنجابي في القيام باألعمال المنزلية وانتقل من الزوجة 

إلى البنت أو األبناء بما أنَّ الزوجة تقضي وقتًا أطول في العمل اإلنتاجي بعد الزوج.

أما دراسة نادية أحمد )٢٠٠٠( عن موضوع »آثار مشروعات التنمية على المرأة النازحة من مناطق 
النزاع من منطقة جبال النوبة وحتى حي البركة والخرطوم« فتهدف إلى زيادة دخل النساء من خالل 
رفع المهارات في األعمال التي تدّر الدخل. وأوضحت الدراسة مساهمة النساء في دخل األسرة وال 
سيما فيما يتعلق بالمساهمة في قرار تعليم بناتهن وأوالدهن والصرف على تعليمهم، وفي ترقية 

مستوى المعيشة.

أما دراسة حميدة علي الضو )٢٠١4( حول مدى اندماج المهاجرين بسبب الحروب والنزاعات في 
المجتمع الجديد بالعاصمة فأوضحت بأنَّ تغيّرا قد حدث في طريقة اختيار شريك الزواج وأصبح 
لكل فتاة ورجل القدرة على اختيار من يرغبون في الزواج به، خالفًا لما يجري في جبال النوبة إذ كان 
يفرض عليهم من يتزوجون منه. وطرأ تغيّر في مراسم الزواج ليوم واحد، وقد كان يتم في جبال النوبة 
على مدى أربعة أيام وأشارت الدراسة إلى المعاناة التي تعانيها المجموعة في االندماج في مجتمع 

العاصمة وفقدان األرض والسكن والحيوانات ونمط حياة أسهل قبل الحروب.

النزاع هي  مناطق  في  أو  النزاع  فترة  أثناء  واألسرة  الزواج  الدراسات حول موضوع  بأنَّ  لنا  ويتضح 
دراسات حديثة وأنَّ الدراسات أعاله أشارت إلى موضوع االستراتيجيات التي تتخذها األَسر والنساء 
النزوح. ويستوجب هذا  الجديد في مناطق  الوضع  للتعايش مع  الحروب  النازحات بسبب ظروف 
ذاتها  النزاع  مناطق  في  النزاع  فترة  أثناء  البحوث  بإعداد  مستقباًل  االهتمام  الدراسات  في  النقص 
للتعرف على اآلثار الديموغرافية للنزاع في مؤسسة الزواج باإلضافة لمسائل العالقات الزوجية خالل 

مرحلة النزاع. 
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الخالصة
يضم هذا الفصل حصيلة ألهم ما جاء من نتائج وتوصيات تتعلق بتقرير الزواج في السودان. ويتضح 
من خالله أنَّ الدراسات المتعلقة بمؤسسة هامة مثل الزواج قليلة نسبيًا وال تخضع لبرنامج بحث، 
الوزارات  من  أي  أو  للدولة  استراتيجية  ضمن  أو  بالموضوع،  المهتمة  الجامعات  مثاًل  به  تقوم  بل 
الدرجات  بنيل  معظمها،  في  مرتبطة،  والبحوث  الدراسات  أنَّ  نجد  ولذا  الزواج.  بأمر  العالقة  ذات 
العلمية، وال سيما على مستوى الماجستير أو البكالوريوس وبعضها لنيل الدكتوراه. أما المسوحات 
على المستوى الوطني باستثناء المسح المتعلق بالزواج المبكر الذي قامت به منظمة اليونيسيف 
في العام ٢٠١5، فال توجد مسوحات متخّصصة متعلقة بموضوع الزواج مثل مسوحات توضيح كل 
وخصائص  والطالق،  والعنف،  الزواج،  وأنواع  الزواج،  عند  العمر  من  بالزواج  المرتبطة  المتغيّرات 
المتزوجين من تعليم وعمل وهجرة. وقد أمكن الحصول على جزء من تلك الجوانب من خالل قراءة 
العنقودية )MICS( لعام ٢٠١4، والتعداد السكاني لعام ٢٠٠8 أي قبل  المسح الخاص بالمؤشرات 
عشر سنوات تقريبًا. وبما أنَّ السودان مقبل على اجراء المسح الخاص بالمؤشرات العنقودية في العام 
٢٠١8 وكذا التعداد، يجدر اإلشارة إلى ضرورة التركيز على نوعية البيانات التي ال بد من جمعها فضاًل 
عن تحليل وكتابة ورقة خاصة بها. ونورد فيما يلي المحاور الذي احتوى عليها هذا الباب من التقرير 
التي تم فيها  الزمنية  الزواج في السودان، وإضافة موضوع الطالق في نسبه وأسبابه والمدة  حول 
الطالق بعد الزواج وتكراره. ويتمثل أحد أهم نتائج دراسات ذات عالقة بالزواج في الزواج المبكر لم 
تنحسر نسبته رغم كل الظروف االقتصادية المتراجعة، وازدياد الفقر، وارتفاع نسبة التعليم. وفي هذا 

الشأن، ال بد من قانون يجاز ليحّدد عمر الزواج بثمانية عشر عاًما لكل الجنسين كحد أدنى.

التوصيات

أشارت العديد من الدراسات التي عرضناها في هذا التقرير إلى ضرورة إجراء المزيد من البحوث، 
وتعديل القوانين، أو سن قوانين جديدة وسياسات متعلقة بالزواج. ونسلط الضوء فيما يلي على أهم 

تلك التوصيات التي يعتبرها فريق البحث جديرة بالمتابعة.

يتضح من الدراسات بأنَّ تغيّرات قد حدثت في مجال التعّدد وعدم قبوله كثقافة، وقبول الزواج من 
االقارب كأولوية، بل أصبح الرأي السائد في الحضر ووسط المتعلمين يتمثل في قبول الزواج من خارج 
دائرة األقارب. وحصل تغيّر في معنى تأخير سن الزواج فأصبح يعتبر الوصول إلى سن الثالثين متوقًعا 
رًا وناتًجا عن مواصلة التعليم إلى المرحلة الجامعية وما  فيما يُعّد تخطي سن الخامسة والثالثين تأخُّ
بعد الجامعية والعمل والهجرة. وتبيّن بأنّه بات تسلم النساء من المتزوجات زمام األسرة بسبب غياب 
الزوج أمرًا مقبواًل، ويمنحهن قدًرا من الحرية واتخاذ القرار. وظهرت أنماط جديدة من الزواج لكنها 
غير مقبولة اجتماعيًّا، مثل زواج المسيار وزواج اإليثار والزواج الجماعي الذي تنظمه الدولة لتيسير 
الزواج. وأشارت الدراسات إلى أنَّ الهجرة والنزوح ألسباب الحروب وخروج المرأة للعمل من العوامل 
التي تؤثر في العالقات الزوجية من حيث توزيع األدوار والمكانة التي تحتلها المرأة، سواء بارتقائها 
بزيادة الرضا الزواجي والتعاون بين الزوجين، أو من حيث زيادة األعباء على الزوجين. وأشير أيًضا 

إلى دور الهجرة على الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة والتغيّر في الثقافة للحديث عن المسكوت عنه 
في شأن العنف ضد الزوجة، ومفاهيم الصورة النموذجية للزوج والزوجة، وأثر التعليم وازدياد السكن 

في الحضر وهي جميعها عوامل أثرت في التغيّرات أعاله. 

ونلخص أدناه أهم التوصيات في مجال تعديل القوانين والسياسات واألعراف والدراسات المستقبلية، 
التي البد من إجرائها لسّد الثغرات، وتندرج مجموعة التوصيات الخاصة بالقوانين في اآلتي :

ضلرورة إصلدار تشلريع يحلرّم زواج البنلات فلي عملر يقلل علن ١8 عاًملا ملع وجود تشلريع   .١

إلزاميلة التعليلم حتلى المرحللة الثانويلة، وتعديلل فلي قانلون األحلوال الشلخصية ألهليلة 

الزوجيلن بعملر ١8 عاًملا عللى األقلل للكل منهما لحمايلة البنات ملن الحمل فلي عمر صغير 

لملا لله ملن تبعلات خطيلرة فلي كثيلر ملن األحلوال الصحية، خاصلة إذا حلدث فلي دون ١6 

ملن العملر. وقلد أكلدت الحركلة النسلوية ومنظملة اليونيسليف-مكتب الخرطلوم هلذا األمر 

فلي مطالبهلا وهلو ملا يتوافلق مع المواثيلق الدوليلة واتفاقية الطفلل لعلام ١990 التي انضم 

وصلادق عليهلا السلودان وأكلدت عللى العملر الموحلد فلي كل القوانيلن لتعريلف األطفلال 

بالفئلة العمريلة دون ١8 عاًملا؛

ضلرورة تعديلل القانلون الخلاص بلأركان شلريعة اللزواج ملن خلالل إعفلاء ركلن موافقلة ولي   .2

أملر الفتلاة كركلن ملن أركان صحة الزوج وشلريعته بإعطاء الفتلاه البالغة من العملر ١8 عاًما 

وأكثلر الحلق فلي تزويج نفسلها دون موافقة وللي األمر، وإنملا بعلمه وبإخطاره كما أشلارت 

الدراسلات التي قام بها المعهد اإلقليمي لدراسلات النوع والتنوع والحقوق والسلالم بجامعة 

األحفلاد للبنلات، ودراسلة المنظمة السلودانية للبحوث )سلورد(، والدراسلات األخرى ضرورة 

تعريلف اللزواج ووثيقلة اللزواج، وتحديد أسلباب قويلة للتعّدد وعللم الزوجلة األولى وحقها 

فلي تطليلق نفسلها إذا للم ترض اللزواج عليها. ويتوقلع أن يوضح التعديل في أركان وشلروط 

اللزواج للمجتملع علن اللبلس الحلادث اآلن حلول اللزواج العرفلي والسلري باعتبلاره شلرًعا 

حلالاًل، أملا قانونًلا فهلو حلرام أو باطلل وفلي خانلة الزنلا لعلدم معرفلة أو موافقلة وللي األمر 

عليله. ولحلل إشلكالية هلذا الحلرج من األفضلل إجراء تعديلل في قانلون األحوال الشلخصية 

لعلام ١99١ بإلغلاء ركلن موافقلة وللي أملر الفتلاة عللى اللزواج، وسليتم إلغاء شلرط الكفاءة 

وتحديلد وللي األملر لهلذه الكفلاءة. وقلد تلم رفلع هلذ التوصية فلي مؤتملر الحلوار الوطني 

وأجيلز فلي وثيقلة الحلوار الوطنلي الموقعة ملن قبل علدد كبير ملن األحزاب السياسلية هذا 

العلام، إال أنَّ البرلملان أي المجللس الوطنلي للم يوافلق عللى هلذه التوصيلة التلي سلّميت 

بلزواج التراضلي. وشلّن بعلض النلواب هجوًما قاسلًيا عليها بحسلبانها توصية تقلود إلى تفكك 

األسلرة والنسليج االجتماعلي إذا منحلت الفتلاة الحلق فلي تزويلج نفسلها ملن دون وليهلا. 

ونحلن نؤيلد حلق إعطائهلا تزويج نفسلها دون موافقلة الولي ولكلن بإخطاره وعلمله حتى ال 

تتلم خطبلة الفتلاة ملن أبيهلا أو وللي أمرهلا، وهلو العلرف السلائد، في حيلن تكلون متزوجة 

سلًرا دون عللم وللي أمرها؛
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أملا التعديلل اآلخلر فلي قانلون األحلوال الشلخصية للمسللمين لعلام ١99١ فيتعللق بحقلوق   .3

اللزوج عللى زوجتله ويختص بأمر الطاعة، ويشلمل اإلذن بالعمل والسلفر والخروج، وهي إن 

كانلت فلي الممارسلة غيلر معملول بها فلي معظم األحلوال إال أنَّ اللزوج المتعنلت قد يعمل 

بهلا، خاصلة فلي حاللة رغبتله في علدم عملل الزوجة أو سلفرها إلى خلارج السلودان للعمل، 

وإذا عمللت دون موافقتله فيمكلن أن تعتبلر ناشلزًا، ويسلقط عنهلا حلق النفقلة. وبالرغم أنَّ 

الواقلع االقتصلادي السلوداني قلد أجبلر العديلد ملن الرجلال عللى قبلول عملل الزوجلة فلإن 

تعديلل القانلون أملر هلام ملن أجلل أن يتوافلق القانلون ملع الدسلتور فلي الحلق بالتسلاوي 

فلي الحقلوق المدنيلة والسياسلية. ويطّبلق العلرف السلائد فلي عديلد ملن مناطق السلودان 

الريفيلة بقيلام النسلاء بأعملال الزراعلة والتجلارة والرعلي. فال بد لقانلون األحوال الشلخصية 

أال يتعلارض ملع قوانيلن أو أعلراف أخلرى ومع الدسلتور؛

تتعللق توصيلة أخلرى في هلذا القانون بضلرورة إخطار اللزوج للقاضي أو الملأذون وللزوجة   .4

إن كانلت لله زوجلة سلابقة فلي عصمتله إذ يخلق ذلك إشلكاليات فلي حالة زواج السلودانية 

بأجنبلي ال يبيلح قانلون بلالده التعّدد، مثلل زواج األتراك بسلودانيات ولهم زوجلة بعصمتهم 

بتركيلا فلال يكلون للزوجلة السلودانية حقلوق أو اعتلراف بأنَّهلا زوجة حسلب القانلون التركي 

فلي حيلن تعتبلر زوجلة ثانيلة حسلب القانلون السلوداني، وهلو ملا يلؤدي إللى تعلارض فلي 

القوانيلن يسللب الزوجلة السلودانية أي حقلوق لهلا عللى زوجهلا، بملا فلي ذلك الميلراث أو 

النفقلة أو أي ملن الحقلوق المدنيلة األخلرى حسلب القانلون التركلي، فهلي غيلر معتلرف بها 

وأبناؤهلا أطفال سلفاح.

السياسات

لتعليم  المقّدرة  الميزانيات  توجيه  ضرورة  إلى  الدراسات  أشارت  فقد  بالسياسات  يتعلق  فيما  أما 
البنات، وسن السياسات الخاصة بدعم النساء النازحات وتقديم العون النفسي والمادي لهن وخاصة 

للنساء ربات األَسر.

وأكدت الدراسات التي أشارت إلى العالقة بين الزوجين والتوافق أو العنف على ضرورة نشر ثقافة 
أو  التعليم  الحرمان من  أو  والعاطفي  اللفظي  العنف  الزوجات ألنَّ  العنف ضد  أشكال  كافة  تدين 
التطّور فيه من أشكال العنف الذي يؤدي تدهور في العالقات الزوجية، وقد يؤدي إلى  العمل أو 

الطالق إذا أحست الزوجة بتكبيل قدراتها وطموحها والحط من كرامتها وحقها في التطّور.

وأشارت التوصيات في بعض الدراسات، وهذا ما يؤكده فريق البحث، إلى ضرورة وجود مراكز لإلرشاد 
النصائح والخيارات التي  التفكير في الزواج وأثناء الزواج حتى يتم إعطاء  الزواجي في حالة بداية 
تجعل الزواج يستمر لتوافق ومصلحة وإسعاد للطرفين مًعا وتقلل من الشقاق أو العنف أو الطالق.

أو استشارة  األمر، سواء كان عنوانها األسرة  بهذا  التي تعنى  التلفزيون واإلذاعة  برامج  ويالحظ من 
قانونية أو مشكلتك، فإنَّ المتابع لتلك البرامج يرصد العديد من الحاالت التي يتم عرضها أو نقاشها 

تلك  لمناقشة  المساحة  وتؤشر  التحديد.  وجه  على  الزوجين  بين  والعالقة  بالزواج  متعلقة  وتكون 
األمور، عبر أجهزة اإلعالم، إلى ضرورة وجود مراكز لدعم مؤسسة الزواج. ويوجد بالعاصمة الخرطوم 
حاالت  لعالج  الموجودة  المراكز  إلى  اإلشارة  الضروري  من  ولكن  العنوان.  هذا  يحمل  واحد  مركز 
العنف األَسري والصدمات النفسية الناتجة عن العنف بأشكاله المختلفة. وقد قامت الدولة حديثًا 
بفتح وحدة لحماية المرأة والطفل التابعة للشرطة في كل واليات السودان تهدف إلى االستماع إلى 
البالغات من أفراد األسرة ضد بعضهما أي من الزوجة على زوجها مثاًل في غير حاالت الطالق والنفقة، 
النفسية  للبنات للصدمات  التي تحال إلى محاكم األحوال الشخصية. ويعنى مركز بجامعة األحفاد 
واالغتصاب؛  الجنسي  والتحرش  والتعذيب  الحروب  آثار  عن  الناتجة  النفسية  المشاكل  أنواع  بكل 
وللمركز فروع في خمس واليات. وتوجد أيًضا جمعية متخّصصة في قضايا العنف ضد النساء، وتقديم 
الدعم لهن وغيرهن من مجموعات العون القانوني إال أنَّ تلك الجمعيات ال تقدم أعمال االستشارات 
الزوجية، ونالحظ كفريق بحث نقص التخّصص في هذا الجانب بالسودان، مما يجعلنا نوصي بفتح 

مراكز تدريب للتخّصص في هذا المجال. 

ومن جانب آخر، ال بد من نشر ثقافة ولوج األزواج لمثل هذه المراكز إذ إنَّ الثقافة العامة تؤكد 
االستشارة واالعتماد على األسرة الممتدة أواًل ثم األصدقاء من أجل االستشارة لدعم العالقات الزواجية 
أو حتى في اختيار الزوج أو الزوجة المناسبة، كما أكدت الدراسات أعاله. وبالتالي مع تزايد نسبة 
من  بد  ال  الزواج،  مؤسسة  على  المحافظة  ومن أجل  وخارجها  البالد  داخل  والهجرة  الحضر  سكان 
االختيار،  بدًءا من عملية  الزواج  تدعم مؤسسة  قيام مراكز وجمعيات وقنوات وبرامج ومسلسالت 

والتعريف بالحقوق والواجبات، والوصول إلى الرضى والتوافق، وعدم العنف بأي من أشكاله.

ومن المهم اإلشارة إلى ضرورة نشر ثقافة وقيَم جديدة توضح الدور العظيم للزوجة، سواء كانت 
عاملة ولها دخل أم ال، وتقييم ذلك الدور، وضرورة مشاركة الرجل لها في األعمال المنزلية، والتغيّر 
في مفاهيم النموذج المثالي للزوجة وهي التي تقوم بأعمال المنزل كلها أو اإلشراف الكامل عليها، 
وطاعة الزوج، واالهتمام بمظهرها، وتربية األطفال على أحسن وجه، واالجتهاد معهم في التحصيل 
المسؤوليات  تلك  عن  بعيًدا  فيكون  الزوج  أما  المرض.  عند  والكبير  الصغير  مع  والسهر  الدراسي، 
وتقتصر مسؤولياته على اإلنفاق، واتخاذ القرارات، وحقوقه، ومنحه حق الطاعة، وكيفية تمضية وقته 
ودخله. فال بد من تغيير في الثقافة ومنح المساواة في تقاسم األدوار لكل من الزوجين، بما يشمل 

اتخاذ القرار وتوزيع الدخل وتمضية الوقت.

من  الجديد  الجيل  لدى  مقبولة  غير  متكافئة  غير  بصورة  والمكانة  األدوار  تحديد  ثقافة  أصبحت 
الشابات، وخاصة المتعلمات والعامالت. وتؤدي الفجوة بين المتوقع من األدوار والواقع إلى حدوث 

شرخ في الزواج يؤدي إلى ظاهرتين هما:

ر سن الزواج للبنات نتيجة الخوف منه كوسيلة قمع الحريات وتحقيق الذات؛  تأخُّ  .١

ر الزواج لألوالد، تخوًفا من االختالف للمفاهيم، أو خوًفا من تحمل المسؤولية،  العزوبية أو تأخُّ  .2

أو مطالبة بتقليص الحريات للرجل بعد الزواج.

ويتعيّن على أجهزة اإلعالم والمناهج الدراسية العمل لتعديل تلك النماذج النمطية لمكان وأدوار كل 
من الرجل والمرأة وللعالقة الزوجية. 
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البحوث المستقبلية

أما فيما يختص بالتوصيات الخاصة بإعداد البحوث مستقباًل فإننا نوصي بضرورة

إجراء دراسلات حول الزواج في وسلط غير المسللمين في السلودان بسلبب انعدام الدراسات   .١

حول هلذا الموضوع. 

إجلراء دراسلة توضلح أثلر العملل والتعليلم والهجلرة في اللزواج ودراسلات في التغّيلر، الذي   .2

حلدث فلي اإلطلار الثقافلي واالجتماعلي للدى األجيلال الشلابة فلي اختيلار الزوجلة واللزوج، 

وتصلّور العالقلات الزواجيلة، والقيملة والمكانة االجتماعيلة لكل الزوجين ملن وجهة نظرهما 

لر سلن  فلي اللزواج، وقبلول أنملاط جديلدة لللزواج، والتوافلق الزوجلي، ومعنلى مفهلوم تأخُّ

اللزواج أو اللزواج المبكلر، إذ إنَّ دراسلات مماثللة هلي التلي تؤثلر فلي تغّيلر القوانين ودعم 
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حالة الزواج في اليمن

الملخص التنفيذي
مجتمعي  سياق  في  اليمن  في  الزواج  لموضوع  تحليلية  منهجية  مقاربة  الدراسة  هذه  في  نعتمد 
المشكالت االقتصادية واالجتماعية  تتزايد فيه  ملتهب سياسيًا ومتأزم اجتماعيًا منذ خمس سنوات، 
كمفهوم  فالزواج  خصوًصا.  المرأة  وعلى  ووظائفها  وأدوارها  األسرة  على  بظاللها  لتلقي  والسياسية 
وظاهرة وعملية ال يمكن دراسته وفهم دالالته وآليات تشكله دون فهم عميق للسياق المجتمعي 
العام الذي يشكل الحامل البنيوي لألفراد وثقافتهم ومحدًدا للكثير من تفاعالتهم وعالقاتهم، خاصة 
عالقات الزواج والمصاهرة التي تتشكل معها أنماط جديدة من القرابة وفًقا لخصوصية هذه العالقة . 

والزواج يرتبط بمّحددات ومرجعيات دينية وقانونية وقيمية، نظرًا لتداخل وترابط هذه المرجعيات 
الثالث حتى مع غلبة الطابع الرسمي للزواج وفق عقد حّددت بنوده في نص القانون الخاص باألحوال 
الشخصية، لكّن اإلخراج النهائي للزواج وشرعنته ال تكون إال في سياق توافقات مجتمعية تستند إلى 

المألوف من التقاليد والعادات المتوارثة تاريخيًا.

والسؤال الذي يبرز هنا: لماذا يتزوج الناس؟ لهذا السؤال إجابات متعّددة ومتنّوعة وفًقا لمرجعيات 
األفراد الموجهة والمفسرة للزواج وهو أمر يتشابه في دالالته ضمن مختلف الحضارات والثقافات 
حتى الحضارة الرأسمالية التي نعيش ضمن نطاقها وتمدد أسلوبها الثقافي والسلعي، واليمن جزء من 
العالم يتفاعل معه وتتقاطع أيًضا بعض من عالقاته، لكن هناك قواسم مشتركة وفًقا لعمق التغلغل 
الزواج  مفهوم  في  حتى  وتأثيره  بل  والدولة  والمجتمع  األفراد  في  وتأثيراته  اليمن  في  الرأسمالي 

ومظاهره المختلفة وهو ما سنشير إليه في دراستنا في أكثر من موضع.

يحدث الزواج ضمن مرجعيات تضفي مشروعية من خالل قواعد وقوانين وأعراف اجتماعية ودينية 
يتبناها المجتمع، بل وتتداخل هذه المنظومة من التقاليد باختيار الزوجة وفق اشتراطات متعارف 
عليها تعكس ظروف الحالة االجتماعية واالقتصادية والمكانة االجتماعية . والمجتمع يمنح المشروعية 
ليس من أجل الجنس وحسب، بل حفظ النوع اإلنساني من خالل اإلنجاب كقيمة مجتمعية لدى 

األسرة. 

والزواج هنا مفهوم اجتماعي القرار فيه -غالبًا- ليس بيد الفتاة والشاب، بل هو قرار األسرة وفًقا لنظام 
القرابة والعالقات االجتماعية التي تتشكل بين العائالت وفق المصاهرة والحياة المشتركة للعائالت 
في نظام األسرة كوحدة قرابية تولد في األفراد مشاعر الترابط والمودة والتساند.  فاألسرة في كل 
مجتمع تشكل النواة الحيوية فيه، منها ترتسم مالمحه وبها تتحقق استمراريته األمر الذي يعطي 

أهمية للزواج باعتباره األسلوب الذي عن طريقه تتكّون األسرة. 

اليمن مجتمع في صورته العامة تقليدي البنى والثقافة لكنه دينامي في تفاعالته مع متغيرات العصر 
الرتباطاته  ووفًقا  سياسية،  لثورات  وفًقا  األخيرة  عام  المائة  خالل  المتغيرات  من  جملة  شهد  وقد 
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بالعالم الخارجي إقليميًا ودوليًا ضمن اتساع حركة التجارة والهجرة والتفاعالت الفردية المختلفة. في 
اليمن، تتداخل وتترابط الحداثة بالتقليدية في كثير من المعطيات والمرجعيات، بل والتفاعالت بين 
األفراد، فهو مجتمع يتحرك نحو األمام وفق متغيرات العصر سياسيًا واقتصاديًا وباستحداث جملة من 
الى  لكنه مشدود  الحضرية،  المراكز  التعليم والصحة وبناء  ناهيك عن نظم  والقوانين،  التشريعات 
التقليدية ضمن مرجعيتها الثقافية والقيمية الناظمة للسلوك والعالقات خاصة فيما يتعلق بأمر الزواج 

واشتراطاته وطقوسه المتنوعة. 

ومع حضور الدولة الوطنية الحديثة منذ منتصف القرن الماضي، وما أحدثته من متغيرات كثيرة سياسيًا 
وقانونيًا واقتصاديًا ارتبط بها تغيير وثيقة الزواج التي أصبحت محل اهتمام رسمي وقانوني ناهيك 
عن ارتباطاتها بالتقاليد والقيم االجتماعية والدينية. الصورة العامة للزواج كعملية ترتسم مالمحها في 
التوافق الفردي واألسري على االقتران بين شخصين رجل وامرأة مع مراسم االقتران بصورتها األولية 
تتباين بعض  المصاحبة لهذا االقتران واحتفاالته  الطقوس  )الزواج(، لكن مجمل  )الخطبة( واألخيرة 
الشيء من مدينة إلى أخرى. ويمكن اإلشارة الى المستحدث فيها وفًقا لمتغيرات مجتمعية تشكلت 
معها طبقة وسطى واسعة ذو مستوى تعلمي حديث ناهيك عن اتساع حجم المراكز الحضرية وتزايد 
الهجرة الداخلية نحوها ومعها تزايد االنفتاح مع الخارج كلها أظهرت بعض المتغيرات في طقوس 

الزواج واحتفاالته، بل وحتى أظهرت أنماطًا جديدة من الزواج لم تكن معروفة من قبل. 

ووفقاً للعادات والتقاليد فالسن الذي يتم فيه الزواج هو السن المرتبط بمرحلة البلوغ وهي عملية 
تقديرية من األسرة وفًقا لتطور بيولوجي أحادي، لكنه ال يتضمن النضوج الجسمي والعقلي واكتساب 
خبرات معيشية واجتماعية مالئمة لبناء األسرة ومتطلباتها. والهدف من الزواج المبكر هاجس العفاف 
للفتاة )وسيلة تقليدية للحماية الجنسية (، وفي األسر الفقيرة يعتبر الزواج المبكر وسيلة اقتصادية 

لتخفيف أعباء األسرة. 

يتم الزواج وفق ترتيبات مجتمعية وثقافية ذات قواعد متعارف عليها يقرها المجتمع، بل ويفرض 
ومن  ألخرى  زمنية  فترة  من  واحتفاالته  وطقوسه  الزواج  أشكال  وتختلف  بها  االلتزام  األفراد  على 
مجتمع ألخر . و الزواج في هذا السياق انعكاس لمحّددات مجتمعية وثقافية وشرعية إضافة الى 
المحددات الرسمية والقانونية أحيانًا. وللزواج أنماط متعددة بدًءا من الزواج التقليدي السائد بعاداته 
تعكس  األخيرة  األنواع  وهذه  العرفي،  الزواج  إلى  السياحي  الزواج  إلى  البديل  زواج  إلى  وطقوسه 

متغيرات المجتمع وبعضها مصحوبة من دول الجوار لليمن.

وللعلم الزواج اليزال في كثير من حاالته زواًجا مبكرًا ومعه تتعّدد الزوجات ويتعّدد االنجاب وإن 
شهدنا تحواًل في األسرة نحو أشكال صغيرة خروًجا عن سياق األسرة الممتدة خاصة مع نزوح الشباب 
الى المدن، وصعوبة تكاليف المعيشة كما يشهد اليمن زواج الشباب من أجنبيات )نساء عربيات 

وأجنبيات( ويحظى بقبول اآلباء بل وعائالتهم. 

ومع دخول المرأة الى مجال التعليم وسوق العمل الحديث فإنها ال تزال تتعرض للعنف المنزلي وفًقا 
لمبررات تقليدية تسمح للرجل أن يعنف المرأة، ووفًقا لتدني مكانتها وفًقا لمكانة الرجل. هنا ال 
تستطيع المرأة أن تقدم شكاوى رسمية بالعنف الممارس ضدها من الزوج أو األب أو األخ أو حتى 

األم، بل تتكيف مع هذا األمر أو يتدخل أحد أقاربها لحل الخالفات.

وقليل من الحاالت تم رصدها من خالل بالغات رسمية في أقسام الشرطة، والعنف ضد المرأة يأخذ 
الشارع  في  التحرش  عن  ناهيك  ضربًا،  اليد  استخدام  إلى  اللفظي  العنف  من  بدًءا  متعددة  صوًرا 
ومجال العمل. ولكن تصاعد وعي المرأة والمجتمع بهذه الظواهر جعلتها محل نقاش علني في عموم 
اليمن. لكن العنف المنزلي قد يرجع إلى أسباب تتعلق بخصوصية العالقات بين الزوجين منها عدم 
اإلشباع العاطفي )اإلشباع الجنسي( الذي يُثير خالفات بينهما، أو تكون نتاًجا لعدم توافق المستويات 
الفتاة بل ضعف عمرها.  العمر من  أكبر في  الرجل  التعليمية والعمرية فهناك حاالت زواج يكون 
من هنا تنشأ المشكالت وتتراكم داخل األسرة وال ترجع هذه المشكالت كما يرى البعض الى أسباب 
اقتصادية فقط رغم قسوة الحياة المعيشية، لكن الجانب العاطفي مهم جًدا في استقرار األسرة وال 
نجد دراسة ميدانية أو استطالًعا جادًّا وموضوعيًّا يقدم لنا بيانات واحصاءات حول هذا الموضوع، وكل 

ما لدينا دراسات محدودة في العينة المختارة وفي المجال المكاني لها. 

اإلشباع  أو  العاطفي  الرضا  عدم  منها  كثيرة  أسباب  له  الزوجي  التوافق  عدم  أّن  إلى  اإلشارة  يمكن 
الجنسي للزوج، فالمجال األسري وفًقا لذلك تظهر فيه مالمح سلبية في العواطف، وتتراكم لتصبح 
مشكلة تهدد الزواج واألسرة ذاتها . فالعالقة الجنسية بين رجل كبير في السن وفتاة في عمر ١5سنة 
أكثر منه عالقة جنسية  لها، بل وفعل اغتصاب  العاطفي األول صدمة  اللقاء  أو عشرين تجعل من 
الزوجين مهم الستقرار حياتهما األَسرية، ونقصد  بين  فالتقارب   . الزواج  أولى من  ليلة  طبيعية في 
بالتقارب فهم بعضهما وخلق ألفة وعالقة تقبل ألن الواقع المجتمعي يشير غالبا الى زواج تقليدي 
تختلف اهتمامات ومستويات الثقافة والتعليم بين الزوجين. في هذا السياق تشير دراسة تمت عام 
الزواجي واألسري  والتوافق  والزوجة  للزوج  التعليمي  المستوى  بين  إلى وجود عالقة طردية   ٢٠٠٣

بينهما، فكلما أرتفع المستوى التعليمي للزوجين ارتفع مستوى التوافق الزواجي . 

 ومع متغيرات التعليم وعمل المرأة يتأخر الزواج أحيانًا وهو أمر يتجاوز السائد من حاالت الزواج 
ر الزواج يُعّد ميزة لصالح المرأة لتكمل تعليمها، وتجد لنفسها فرصة عمل تحقق  المبكر، اذا كان تأخُّ
له االستقالل االقتصادي وتعزيز حضور شخصيتها فإنه يعكس مساًرا متحول داخل اليمن تتحول معه 
بعض القيم االجتماعية، الجدير بالذكر أن خروج المرأة الى التعليم وسوق العمل الحديث بدا مبكر 
في اليمن من خمسينات القرن الماضي خاصة في مدينة عدن التي كانت مستعمرة بريطانية، الجدير 
بالذكر أن مجمل القوانين السائدة تعزز حق المرأة في التعليم العام وفي العمل لكن تبقى فجوة 

بين نصوص القانون وواقع المجتمع وثقافته السائدة . 

في السياق نفسه ال يمكن فصل حالة الزواج ووضع المرأة عن سياقات مجتمعية تعيش في إطارها 
سواء كانت المرأة في الريف أو الحضر، فكل ازمة سياسية مرت بها اليمن عكس آثار متعددة على 
األسرة والمرأة خصوصا، وفي حاالت االستقرار كان للهجرة تأثيرا واضحا على المرأة وحاالت الزواج 
تحسين مستوى  كلها وهدفها  واألسرة  بل  الزوجين  بين  بتوافق  تتم  فالهجرة  تغيرت مؤشراته،  وان 
المعيشة عبر جمع مدخرات من سوق العمل الجديد الذي هاجر إليه الزوج أو الشاب قبل الزواج، 
الخمسينات  واليمن عرف هجرة واسعة في مرحلة  تأثيرات سلبية،  لها  إيجابية كما  تأثيرا  وللهجرة 
فقد كانت مدينة عدن مستعمرة بريطانية ازدهرت فيها التجارة، ومختلف األنشطة الحديثة فشكلت 
من  لمئات  أخرى  جذب  نقطة  الحبشة  شكلت  كما  اليمني،  الداخل  من  للمهاجرين  جذب  نقطة 
اليمنيين استقر بعضهم فيها وشكل أسرًا عبر زواج مختلط، ثم كانت الهجرة إلى بريطانيا وأمريكا 
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وشرق آسيا منذ بدايات القرن العشرين، وتزايدت مع الخمسينات من القرن ذاته، لكن أكبر موجة 
هجرة كانت مع ارتفاع أسعار النفط بعد حرب أكتوبر 7٣، وحاجة سوق العمل الخليجية إلى عمالة 
متعددة ومتنوعة حيث التوسع الكبير في أعمال البنى التحتية ثم عرف اليمنيون هجرات متعددة 
من الريف إلى المدن بحثًا عن فرص عمل وتحسين المعيشة. كل هذه الهجرات تركت بصمتها في 

األسرة بشكل عام وفي المرأة وأساليب الزواج وأشكاله . 

قد يذهب البعض في القول إن الحروب والهجرات ال تشجع على الزواج وفق تأثيرات سلبية على 
االستقرار العام في المجتمع، وهو عكس ما يحدث على أرض الواقع حيث تستمر أساليب المجتمع 
وتفاعالته وعالقاته وفًقا لنمط التكيف مع متغيرات الحرب والهجرة. ففي السنوات األخيرة شكلت 
الهجرة والحرب عمليتان مترابطتان مع بعضها، فالحرب تؤدي الى الهجرة داخليًّا وخارجيًّا، والهجرة 
الحالتين تزداد  المعيشة، وفي كلتا  الحرب، وتغييرًا في أسلوب  شكلت متنّفًسا للهروب من جحيم 
حاالت الزواج نظرًا لحتمية وعي اإلنسان بالحياة واستحقاقه لها، هنا كان الزواج حاضرًا في الريف 
والحضر وفق متغير جديد تجلى في وعي اإلنسان أن ما يفقده بالحرب البد وأن يتجاوزه وينتج بدياًل 
عنه من خالل إرادة الحياة، فشكل الزوج تجليًّا لهذا الوعي وتلك اإلرادة. الجدير بالذكر أن حاالت 

الزواج تأثرت بطقوس جديدة مصحوبة من بالد المهجر . 

هنا يمكن القول إنه خالل األعوام الثالثة األخيرة عرفت اليمن إضافة الى الهجرة داخليًّا وخارجيًّا نزوح 
آالف من العائالت تحت تأثير الحرب والعبث السياسي والفوضى، التي عمت البالد فانتقل الكثير 
لالجئين  مخيمات  وتأسست  وتشتت  انقسمت  قد  كانت  عائالت  وتجمعت  الريف  الى  المدن  من 
داخل اليمن وفي الخارج، ومع كل هذه الظروف فإن حاالت الزواج استمرت تعبيرًا عن إرادة الحياة 
لدى المواطن اليمني، فسجلت المخيمات والتجمعات لالجئين عشرات من حاالت الزواج وإن كانت 

االحتفاالت بسيطة وفًقا للظروف المادية الراهنة .

وإذا كان الرجال والشباب هم ضحايا الحروب بشكل مباشر فالنساء ضحايا بشكل مباشر وغير مباشر 
في آن واحد، فالنساء تحملن عبء األسرة المعيشية، وتعرضن ألشكال مختلفة من العنف القائم على 
أساس النوع االجتماعي، ويصبحن أكثر عرضة للخطر أثناء الطوارئ حيث يعملن وقتًا إضافيًّا لزيادة 

دخلهن أو من أجل حصولهن على الخدمات التي تقدمها منظمات اغاثية . 

وبين  وعادات،  كأفكار  التقليدية  بين  يجمع  فهو  الحداثة  مظاهر  وتتزايد  تحول  بمرحلة  اليمن  وألن 
المتغيرات أفكار وقيم وممارسات، وهذا هو التحدي األساسي لليمن في زمن العولمة ومتغيراتها فالبد 
من تعزيز المسار التحديثي ودعم المرأة في التعليم والعمل وتغيير منظومة القيم االجتماعية، فالعولمة 
تشكل فعل تغييري واسع يشمل مختلف مجاالت الحياة وال يمكن للشاب اليمني والفتاة اليمنية أن 
التفاعل اإليجابي واكتساب متغيرات مدنية وحداثية تؤسس لبناء مجتمع وعائالت  يكونا بعيدين عن 
متفتحة المجال معها للتمييز ضد المرأة، وهنا تكمن المفارقة في هذا الشأن، التي تعكس ثنائية الحضور 

للدولة والقبيلة، للقانون والعرف والتقاليد، المسار القادم متغير فيه تحظى المرأة بحضور واسع . 

خالصة األمر ظاهرة الزواج عكست صورة متعددة لمجمل الوضع السائد في اليمن اجتماعيًّا وثقافيًّا 
وقانونيًّا ومتغيرات الواقع ضمن تداخالت المحلي بالخارجي وفق واقع العولمة، خاصة واليمن يمر بمسار 

انتقالي تتجدد معه كثير من مظاهره ومكوناته، ومنها عادات الزواج وطرقها وطقوسها ومحدداتها .

الفصل األول: سياق الزواج
نعتمد في هذا التقرير مقاربة منهجية تحليلية لموضوع الزواج في اليمن في سياق مجتمعي ملتهب 
سياسيًا ومتأزم اجتماعيًا منذ خمس سنوات تتزايد فيه المشكالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، 
لتلقي بظاللها على األسرة وأدوارها ووظائفها، وال سيما على المرأة. فال يمكن دراسة الزواج، كمفهوم 
وظاهرة، أو عملية دراسته أو فهم دالالته وآليات تشكله، دون فهم عميق للسياق المجتمعي العام 
الذي يشكل الحامل البنيوي لألفراد وثقافتهم ومحّدًدا للكثير من تفاعالتهم وعالقاتهم، وخاصة عالقات 

الزواج والمصاهرة التي تتشكل معها أنماط جديدة من القرابة وفًقا لخصوصية هذه العالقة. 

الزواج بمحّددات ومرجعيات دينية وقانونية وقيمية نظرًا لتداخل وترابط هذه المرجعيات  يرتبط 
الثالث حتى مع غلبة الطابع الرسمي للزواج، وفق عقد حّددت بنوده في نص القانون الخاص باألحوال 
الشخصية. إال أنَّ اإلخراج النهائي للزواج وشرعنته ال تكون إال في سياق توافقات مجتمعية تستند إلى 

المألوف من التقاليد والعادات المتوارثة تاريخيًا.

والسؤال الذي يبرز هنا: لماذا يتزوج الناس؟ لهذا السؤال إجابات متعّددة ومتنّوعة وفًقا لمرجعيات 
األفراد الموّجهة والناظمة للزواج، وهو أمر يتشابه في دالالته ضمن مختلف الحضارات والثقافات 
حتى الحضارة الرأسمالية التي نعيش في نطاقها وتمّدد أسلوبها الثقافي والسلعي. واليمن جزء من 
العالم يتفاعل معه وتتقاطع أيًضا بعض من عالقاته، لكن هناك قواسم مشتركة وفًقا لعمق التغلغل 
الزواج  مفهوم  في  حتى  وتأثيره  بل  والدولة،  والمجتمع  األفراد  في  وتأثيراته  اليمن  في  الرأسمالي 

ومظاهره المختلفة وهو ما سنشير إليه في التقرير في أكثر من موضع.

يمكن حصر اإلجابة على السؤال السابق في التعبيرات التالية: إقامة األسرة، والحصول على األطفال، 
والعالقات الحميمة، وااللتزام بأوامر دينية، واالستقرار، والحب، وغيرها من اإلجابات تعكس المرجعيات 
التي يرتبط بها األفراد، بشكل مباشر أو غير مباشر، وتؤثر في قراراتهم تجاه الزواج وتكوين األسرة بدًءا 
من مؤشرات اختيار الزوجة وأساليب التوّدد بين العائالت من أجل نمط قرابة جديد وفق المصاهرة، 
مروًرا بالخطبة وصواًل إلى الزواج وإعالنه في المجتمع المحلي كتعبير عن حالة زواج مشرعنة تفتخر 
بها العائالت وعامة المجتمع، انطالقًا من أنَّ المرجعيات الثقافية والدينية والتقاليد ال تقّر العالقات 

الحميمة واقتران الرجل بامرأة إال عبر طريق واحد هو الزواج ونواظمه المتعّددة.

يوضح المنظور االجتماعي للزواج الكثير من دالالته ارتباطًا بالسياقات المجتمعية ومتغيّراتها، كما 
وفق  اإلنتاج  ونمط  الطبيعية  بالبيئة  وارتباطاتها  المجتمعية  التقاليد  منظومة  تأسيس  كيفية  يبلور 
جدلية العالقات بين اإلنسان، وظروف عمله، وأساليبها في سياق تاريخي تتشكل التقاليد واألعراف 
تدريجيًا لتصبح منظومة متكاملة يقرّها المجتمع كمحّددات بل كمدونة سلوك وقيَم متعارف عليها 
في عالقات األَسر واألفراد، وخاصة عالقة الرجل بالمرأة واالقتران بينهما في عملية جديدة متوافق 

على تسميتها بالزواج وتكوين األسرة.

في هذا السياق، يمكن القول إنَّ الزواج يعتبر نظاًما اجتماعيًا تتعّدد فيه القيَم والمعايير الناظمة 
إلتمامه وتشكل األسرة في المجتمع، وغالبًا ما تتجلى فيه خصائص الجماعة وثقافتها وخالصة تجربتها 
وتجلت  إال  حضارة  أو  ثقافة  من  فما  كبيرًا.  اهتماًما  الدينية  والعقائد  الثقافات  وتوليه  الحضارية، 
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فيها أشكااًل للزواج وقواعد ناظمة له ارتبطت بخصوصيات هذه الثقافة وتجربتها التاريخية. واليمن 
للمنظور  يومنا هذا. ووفًقا  فاعاًل حتى  ثقافيًا  التاريخ حماًل  - يشكل  عامة  العربي  والمجتمع  بل   -
الوقت  في  الزواج  وأشكال  البدائية  الشعوب  لدى  الزواج  أشكال  بين  التمييز  يمكن  االنثربولوجي، 
الراهن، فضاًل عن التعبير المباشر عن الجذور التاريخية في تجارب الشعوب التي تعكس في دالالتها 
أنَّ أشكال الزواج تأتي استجابة للظروف االجتماعية والثقافية، التي تعيشها في مراحل زمنية محّددة، 
وأنَّ مخزونها الثقافي والتاريخي ال ينقطع تلقائيًا، بل يستمر محمواًل حتى مع ظهور سمات حديثة 

ومتغيّرة تطبع المجتمع في نشاطه االقتصادي واالجتماعي.

ومن ذلك أنواع الزواج وطرق أو أساليب التعرّف على الشريك وطقوس االحتفاالت بالخطبة وعقد 
القران واالحتفال الكبير بالزواج في ليلة لها خصوصيتها وطقوسها لدى األَسر والعائالت أو لدى المرأة 
والرجل طرفي الزواج. فالزواج األحادي والتعّددي، كما الزواج الداخلي والخارجي، ال تزال مظاهره 
حاضرة حتى اليوم في مجتمعنا العربي واليمن، خصوًصا وفًقا الستمرار البنى االجتماعية والثقافية 

الحاملة له والناظمة لتشكله وديمومته. 

يعتبر الزواج األحادي )زواج رجل واحد بامرأة واحدة( أكثر أشكال الزواج انتشاًرا في الوقت الراهن 
وقد كان له حضوره في المجتمعات القديمة. ويستمد منه الزواج قيمته وأهميته من نظرة المرجعيات 
التي يرتبط بها األفراد واألسرة، فاألديان سعت لترسيخ العالقة بين الرجل والمرأة في إطار نظام الزواج 
ضمن عالقة مقدسة ال يجوز المساس بها بأي وجه من الوجوه. وفي حين لم تجز العقيدة المسيحية 
الطالق إال في حاالت محدودة جًدا، أجازت الشريعة اإلسالمية الطالق، ونظرت إلى مسألة العالقة بين 
الرجل والمرأة على أنَّها عالقة اجتماعية محاطة بتشريع سماوي، ولهذا أجازت الطالق عندما تتعثر 

الحياة األَسرية، وتالقي الصعوبات التي تفقدها مضمونها االجتماعي والحياتي. 

وفي محور آخر، تدل الدراسات على إمكانية التمييز بين نوعين من الزواج على أساس درجات قرابة 
الزوجين من بعضهما، وهما الزواج الداخلي والزواج الخارجي. ويراد بالنوع األول الزواج الذي يشترط 
يكون  أن  إمكانية  الخارجي  بالزواج  يُراد  بينما  واحدة،  أو عشيرة  قبيلة  من  الزوجان  يكون  أن  فيه 

الزوجان من قبيلتين متباعدتين، أومن مجتمعين متباعدين مكانيًا وثقافيًا. 

ومع تزايد االنفتاح بين المجتمعات، كما هو الوضع حاليًا، ظهرت نظم جديدة للزواج لم تكن معروفة 
من قبل، وتجّددت نظم قديمة بأشكال وأساليب ومظاهر حديثة ومعاصرة؛ فمن جهة أولى، ظهرت 
في المجتمعات األوروبية نظم الزواج المدني الذي يعد زواًجا أحاديًًا من حيث المبدأ، لكنه ال يخضع 
لالعتبارات الثقافية والدينية بالضرورة، فكل فرد بلغ السن القانوني يستطيع اختيار شريك حياته ممن 
بلغ السن القانونية أيًضا، بصرف النظر عن الشروط الدينية والثقافية التي كانت منتشرة في المراحل 
التقليدية. ويصبح الزواج وفق هذه المعايير مسألة شخصية تتصل برضا الزوجين، من دون األخذ في 

الحسبان أي شروط أخرى. 

ويتعرّض هذا النوع لمشكالت أيًضا، فقد عزل نظام الزواج عن سياقه االجتماعي بإضعاف الروابط 
بين الزوجين، التي تصبح مهددة بالتباعد النفسي المؤدي إلى االنفصال والطالق ألسباب ال توجب 
االنفصال عندما يأتي الزواج في سياقه االجتماعي. وقد شكل التباين في نظم الزواج وتعّدد أشكاله 
لتناوله  والباحثين  المفكرين  من  العديد  دفعت  التي  العوامل  من  عاماًل  المختلفة  الحضارات  في 

بوصفه موضوًعا أساسيًا من موضوعات األنثروبولوجيا وعلم االجتماع. وقدم الباحثون نظريات عديدة 
من أبرزها النظرية الوظيفية، والتطورية؛ وفي حين أخذت الوظيفية بتفسير مظاهر التباين في نظم 
التنشئة وتكييف  التغيّرات االجتماعية، وتعد وظيفة  األسرة بتباين الوظائف التي تؤديها في سياق 
األبناء للنظام االجتماعي في مقدمة هذه الوظائف، أخذت النظرية التطورية بتفسير مظاهر االختالف 
الواسعة في نظم الزواج بمراحل التطّور التي شهدها المجتمع اإلنساني منذ القدم وحتى اليوم، فلكل 

مرحلة من مراحل التطور خصائصها وسماتها التي تنعكس في نظام الزواج وفي آلياته وأشكاله.

يحدث الزواج ضمن مرجعيات تضفي مشروعية من خالل قواعد وقوانين وأعراف اجتماعية ودينية 
يتبناها المجتمع بل وتتداخل هذه المنظومة من التقاليد باختيار الزوجة، وفق اشتراطات متعارف 
عليها تعكس ظروف الحالة االجتماعية واالقتصادية والمكانة االجتماعية. ويمنح المجتمع المشروعية 
اإلنجاب كقيمة  اإلنساني من خالل  النوع  إقامة عالقات حميمة وحسب بل لحفظ  ليس من أجل 

مجتمعية لدى األسرة. 

والزواج هنا مفهوم اجتماعي ال يكون القرار فيه -غالبًا- بيد الفتاة والشاب بل هو قرار األسرة وفًقا 
لنظام القرابة والعالقات االجتماعية التي تتشكل بين العائالت بالمصاهرة، والحياة المشتركة للعائالت 

في نظام األسرة كوحدة قرابية تولّد في األفراد مشاعر الترابط والمودة والتساند.

تشكل األسرة في كل مجتمع النواة الحيوية فيه، منها ترتسم مالمحه وبها تتحقق استمراريته. فتعزز 
بين طرفين لغرض  فالزواج يجمع  األسرة.  تتكّون  الذي عن طريقه  األسلوب  باعتباره  للزواج  أهمية 
اإلنجاب وتحقيق حاجات نفسية. وتتعّدد الممارسات الطقوسية للزواج من مجتمع آلخر، لكن هذا ال 
ينفي وجود قواسم مشتركة تشكل مظهرًا عالميًا تجاه مسألة الزواج وأهميتها ودالالتها. فالزواج هو 
الرابطة العالئقية التي تجمع الجنسين في شكل مشروع يقرّه الوسط االجتماعي الذي يعيشان فيه. 
وقد عرفت طقوسيات الزواج، كغيرها من الطقوس األخرى، تبدالت عديدة وتغيّرات وفق مسار تغيّر 

المجتمع العام ونظمه وثقافته وقوانينه.

١.١ السياق المجتمعي للزواج في اليمن

اليمن مجتمع يبدو في صورته العامة تقليدي البنى والثقافة، لكنه دينامي في تفاعالته مع متغيّرات 
ووفًقا  سياسية  لثورات  وفًقا  األخيرة  المائة  األعوام  خالل  المتغيّرات  من  جملة  شهد  وقد  العصر. 
الرتباطاته بالعالم الخارجي، إقليميًا ودوليًا، ضمن اتساع حركة التجارة والهجرة والتفاعالت الفردية 
بل  والمرجعيات  النواظم  كثير من  بالتقليدية في  الحداثة  وتترابط  تتداخل  اليمن،  المختلفة. وفي 
العصر  متغيّرات  وفق  األمام  نحو  يتحرك  مجتمع  فهو   )٢٠٠٢ )الصالحي،  األفراد  بين  والتفاعالت 
سياسيًا واقتصاديًا وباستحداث جملة من التشريعات والقوانين، ونظم التعليم والصحة، وبناء المراكز 
الحضرية، لكنه مشدود إلى التقليدية ضمن مرجعيتها الثقافية والقيمية الناظمة للسلوك والعالقات، 

خاصة فيما يتعلق بأمر الزواج واشتراطاته وطقوسه المتنّوعة. 

كثيرة  متغيّرات  من  أحدثته  وما  الماضي  القرن  منتصف  منذ  الحديثة  الوطنية  الدولة  ومع حضور 
سياسيًا وقانونيًا واقتصاديًا، ارتبط بها تغيير وثيقة الزواج التي أصبحت محل اهتمام رسمي وقانوني 



حالة الزواج في العالم العربيحالة الزواج في العالم العربي 488489

باإلضافة إلى ارتباطاتها بالتقاليد والقيَم االجتماعية والدينية. وترتسم مالمح الصورة العامة للزواج في 
التوافق الفردي واألَسري على االقتران بين شخصين، رجل وامرأة، مع مراسم االقتران بصورتها األّولية 
تتباين بعض  المصاحبة لهذا االقتران واحتفاالته  الطقوس  )الزواج(. لكن مجمل  )الخطبة( واألخيرة 
الشيء من مدينة إلى أخرى. ويمكن اإلشارة إلى المستحدث فيها وفًقا لمتغيّرات مجتمعية تشكلت 
معها طبقة وسطى واسعة ذو مستوى تعلمي حديث ناهيك عن اتساع حجم المراكز الحضرية، وتزايد 
الهجرية الداخلية نحوها ومعها تزايد االنفتاح مع الخارج كلها أظهرت بعض المتغيّرات في طقوس 

الزواج واحتفاالته، بل وحتى أظهرت أنماطًا جديدة من الزواج لم تكن معروفة من قبل. 

والزواج، في تعريفه القانوني ضمن مدونة األحوال األَسرية اليمنية )قانون األحوال الشخصية، ١٩٩٢(، 
ارتباط بين زوجين بميثاق شرعي تحل به المرأة للرجل شرًعا وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة 
قوامها حسن العشرة. وتعرّض هذا التعريف للتغيير أكثر من مرة وفًقا لتغيّر قانون األحوال األَسرية 

الذي شهد صوًرا متعّددة ومتنّوعة خالل خمسين عاًما، وفًقا لتغيّر توجهات الدولة وإيدولوجيتها. 

التشديد  كان  والمجتمع،  الناس  أثرًا في حياة  االجتماعية وأشدها  النظم  أهم  الزواج من  كان  ولما 
والقيمية  الدينية  المرجعية  مع  وتوافقه  الجنسين  بين  الرابط  وضوح  على  والقانوني  المجتمعي 
واالجتماعية، أي أنَّ التشديد هنا كان على انتظام هذه العالقات بما يتفق والقيم اإلنسانية انطالقًا 
من اعتبار األسرة التي تتشكل عبر الزواج الوحدة األساسية في كل المجتمعات، وتتضمن معايير وقيَم 
عالمية تتقاسم في حضورها مع مختلف المجتمعات والثقافات. واليمن ليس استثناء من حيث التأثر 
بالمتغيّرات الدولية بل هو مجتمع يتفاعل مع الثقافة العالمية ومتغيّرات العصر، فيكتسب منها ما 
يجده مناسبًا وتقرّه الدولة عبر القوانين الوطنية التي تستجيب لالتفاقيات الدولية المصادق عليها من 

الحكومة اليمنية، ومنها اتفاقيات خاصة بالمرأة. 

وشرعية  اجتماعية  وأعراف  وقوانين  وقواعد  اليمن ضمن شروط  في  الزواج  يحدث  القول،  خالصة 
يتبناها المجتمع، بل وتتداخل هذه المنظومة من التقاليد باختيار الزوجة وفق اشتراطات متعارف 
المجتمع متديّن  أنَّ  الحالة االجتماعية واالقتصادية والمكانة االجتماعية. ومع  عليها، ووفق ظروف 
بطبعه ويُعلي من قيمة الشريعة إال أنَّ كثيرًا من تفاعالت األفراد وعالقاتهم تخضع للتقاليد الموروثة 
بصورة أكبر. وكما سبق ذكره، يمنح المجتمع المشروعية ليس من أجل إقامة عالقات حميمة وحسب، 
بل من أجل اإلنجاب كقيمة مجتمعية لدى األسرة، وخاصة إنجاب الذكور الذي يعلو قيمة لدى الزوج 
ولدى عائلته، ويمنح الزوجة قيمة كبرى وفًقا لتعّدد المواليد الذكور )الصالحي، ٢٠٠5(. والزواج هنا 
مفهوم اجتماعي ال يكون القرار فيه دائًما بيد الفتاة والشاب، بل هو قرار األسرة وفًقا لنظام القرابة 

والعالقات االجتماعية التي تنشأ بين العائالت بموجب المصاهرة.

ورغم استمرار هذه الصورة التقليدية فإّن متغيّرات كثيرة جرت عليها فقد ظهر االختيار الفردي، بل 
واالقتران، وفق قرار خاص من الفتاة والشاب، وهو أمر يعكس طبيعة المتغيّرات الراهنة في اليمن 
والتي تتجاور وتتزاحم مع منظومة متوارثة من التقاليد والقيم يرغب كثير من الشباب ذو التعليم 

المدني بتجاوزها نحو آفاق جديدة. 

ويمكن القول إنَّ كثيرًا من النساء، وخاصة في الريف وفي مناطق الشمال تحديًدا، ال يملكن حرية 
التقاليد التي تجعل من االختيار حًقا وحكرًا لألسرة عبر  الزواج، أي اختيار الشريك، وفًقا لمنظومة 

وسائط متعّددة، وترغم بعضهن على الزواج في سن الطفولة، إذ ال يتجاوزن الرابعة عشر أو قبلها 
قلياًل. وحالما تتزوج المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها وأن تحصل على إذنه عند مغادرة المنزل. 
وينعكس التمييز ضد المرأة في القوانين اليمنية وال سيما قانون األسرة، وفي الممارسة الحياتية حيث 
الرجل يركز سلطته في اتخاذ القرارات دون فرصة للمرأة بأن تكون شريًكا له فيما يتم القرار بشأنه 

)المدحجي، ٢٠١١(.

ووفًقا للعادات والتقاليد، فسن الزواج هو السن المرتبط بمرحلة البلوغ وهي عملية تقديرية من 
األسرة بناء على تطّور بيولوجي أحادي لكنه ال يتضمن النضوج الجسمي والعقلي، واكتساب خبرات 
معيشية واجتماعية مالئمة لبناء األسرة ومتطلباتها. ويهدف من الزواج المبكر تحقيق العفاف للفتاة. 

ويعتبر الزواج المبكر في األَسر الفقيرة وسيلة اقتصادية لتخفيف أعباء األسرة. 

١.2 حاالت الزواج والطالق

يعتبر المجتمع اليمني مجتمًعا فتيًا يشكل الشباب فيه أكبر شريحة سكانية، وتتزايد فيه معدالت 
الزواج واإلنجاب )إنجاب متكّرر، زواج متعّدد، زواج مبكر(. وينطلق هذا األمر من منظور إيجابي يعتبر 
البشر قيمة اجتماعية وتنموية وقوة عمل فاعلة في المجتمع إذا ما تم استثمارها من خالل التعليم 

والتدريب والتأهيل. ويتحول هؤالء إلى عبء ثقيل حال تفشي األمية وغياب التعليم والتأهيل.

وفي هذه الحالة، تستمر الغالبية من السكان ضمن التجمعات الريفية القبلية، تسحب معها موروثها 
من التقاليد واألعراف التي تحتمي بها وتراها مناسبة لظروفها، ومنها النزعة األبوية في األسرة، والرجل 
مركز القرار،، وهنا تتدنى مكانة المرأة ويتم تبخيس أدوارها االجتماعية والتقليل من قيمة تعليمها. 

العربية، وهو مؤشر مرتفع في دول  المجتمعات  غالبية  مثله مثل  اليمن،  الطالق في  تتزايد معدالت 
الخليج ومصر وتونس والمغرب. وفي هذا السياق، تشير اإلحصاءات إلى أنَّ نسبة المتزوجين من إجمالي 
السكان )١٠ سنوات فأكثر( بلغت 46.5٪ حسب تعداد ٢٠٠4 على مستوى الجمهورية ولكال الجنسين. 
أما على مستوى اإلناث والذكور، فقد بلغت النسبة 48٪ و44.٣٪ على التوالي. ويالحظ أنَّ نسبة الزواج 

عند اإلناث أعلى منها عند الرجال نتيجة لظاهرة تعّدد الزوجات )الجهاز المركزي لإلحصاء، ٢٠١5(. 

الجدول رقم ١ توزيع الرجال والنساء بحسب الحالة الزواجية وفًقا لتعداد ١994، 2004

الحالة الزواجية 
تعداد ٢٠٠4تعداد ١٩٩4

إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور

أعزب
٠5٣,76١,١74٠,٢٠٢,44٠6,7٠٠,٣7٠٢,877,٢١٠8,578,6 687,44١,٢عدد

٪5٠,٣٣8,٣44,45٣,٢4٢,848,١

متزوج 
654,٢٩١,٢5٣١,448,٢١85,74٠,48٢4,٠85,٣٩٣6,٢7٩,٣76٠,٣65,6عدد

٪47,٢5٣,٢5٠,١44,٣48,846,5

أرمل + 
مطلق 

568,١٠١٢١١,٣8٠77٩,48١٢5٢,١٣٢558,5١٩8١٠,65١عدد

٪٢,١8,٣5,١١,٩7,74,8
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الجدول رقم 2 التوزيع النسبي لجميع النساء في الفئة العمرية ١5-49 عاًما حسب الحالة الزواجية وقت 

المسح، اليمن 20١3

أرملةمطلقة متزوجةلم يسبق لها الزواجالعمر

١-١٩58٢,5١7,١٠,4٠,٠

٢4-٢٠4٠,457,١٢,٢٠,٣

٢-٢٩5١٩,577,١٢,6٠,8

٣4-٣٠١٢,48٣,٠٢,8١,8

٣-٣٩55,487,٢٣,8٣,5

44-4٠٣,587,4٣,75,4

4٩-45١,887,٠٣,77,6

٣4,٩6١,٢٢,٣١,7المجموع

يظهر الجدول السابق أن 6١٪ من النساء متزوجات وقت المسح، في حين ٣5٪ لم يسبق لهن الزواج. 

تصل  العمر حيث  مع  النسبة  وتختلف هذه   .٪٢ األرامل  نسبة  بينما   ٪٢ المطلقات  نسبة  وبلغت 

النسبة إلى 8٢.5٪ في الفئة العمرية ١5-١٩ عاًما، في حين تصل إلى حوالي ٢٪ للفئة العمرية 45-4٩ 

عاًما. وعلى العكس، تتزايد نسبة النساء المتزوجات بتقدم العمر حيث ارتفعت من ١7٪ في الفئة 

العمرية ١5-١٩ عاًما، إلى 87٪ للفئة العمرية 45-4٩ عاًما. 

ال يحظى تسجيل وثائق الزواج باهتمام كبير، خاصة في الريف وفي المناطق القبلية. ويلجأ األفراد 

إثباتات  القضائية  المعامالت  تتطلب  مشكالت  حدوث  عند  أو  الخارج  إلى  السفر  حال  للتسجيل 

مسجلة، لذا يتم توثيق عقود الزواج. لكن المؤكد أنَّ جميع حاالت الزواج تتم وفق عقود رسمية من 

خالل مأذون مختص وبمعرفة المجتمع المحلي، الذي يحرص على أن تكون وقائع عقد الزواج محل 

إشهار داخل العائالت ذات القرابة أو داخل مجتمع القرية الصغير. 

العاصمة  أمانة  بمحاكم  التوثيق  أقالم  لدى  والطالق  للزواج  المعتمدة  الوثائق  واستناًدا إلحصائيات 

والمحافظات األخرى خالل السنوات الثالث ٢٠١4 و٢٠١5 و٢٠١6، نجد تراجًعا في عدد حاالت الزواج 

والطالق. ويالحظ غياب بعض البيانات في عدد من المحافظات خالل عامي ٢٠١5 و٢٠١6، باإلضافة 

إنَّ ظاهرة  القول  الزواج والطالق. ومع ذلك، يمكن  المواطنين في عدم توثيق حاالت  إلى تساهل 

في  السلبي  تأثيرها  وينعكس  األسرة،  تفكك  عليها  يترتب  ونفسية  اجتماعية  مشكلة  تعتبر  الطالق 

األبناء واألَسر بشكل مباشر، ولها تأثير في المجتمع عامة. 

أنَّه  على  إليه  ينظر  لذلك  للنساء،  شديدة  عار  وصمة  االجتماعية،  األعراف  حسب  الطالق،  يشكل 

الملجأ األخير في أوضاع الخالفات أو المشكالت األَسرية، فالطالق له تأثير كبير في المرأة في واقع 

الرجل هو صاحب  لو كان  للطالق حتى  المرأة كسبب رئيسي  االتهام نحو  بأصابع  مجتمعي يشير 

القرار باالنفصال. ويرتبط هذا االنفصال بانعدام األمن المالي بالنسبة للمرأة التي تشكل عبئًا على 

أسرتها أو على نفسها، فتضطر للزواج وفق رغبات األسرة أو للعمل من أجل جلب مورد مالي لنفقات 

معيشتها. وبموجب قانون األحوال الشخصية لسنة ١٩٩٢، يحق للزوج تطليق زوجته ألسباب متعّددة. 

وبموجب المادة ١5٢ منه، قد تفقد المرأة حقها في النفقة إذا طلقها زوجها لألسباب التالية: 

رفض المرأة االنتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي؛ •

مغادرة بيت الزوجية من دون عذر شرعي؛  •

العمل خارج البيت دون الحصول مسبًقا على موافقة الزوج؛  •

رفض المرأة السفر مع زوجها دون عذر شرعي.  •

يسمح القانون اليمني للرجل بتطليق زوجته بأن يلقي عليها يمين الطالق ثالث مرات، بينما يتعيّن 
على المرأة أن تتقدم للمحكمة لطلب الطالق، ولها أن تطلب الطالق في حاالت محدودة، أو أن ترفع 
قضية خلع مع ما يترتب عنها من تنازالت. وتدعو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
الدولة اليمنية إلى أن تكفل المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في األحوال الشخصية، وال سيما 
في الزواج، والطالق، والشهادة، والملكية، والجنسية، ورعاية الطفل، واإلرث. وتوصي اللجنة الدولة 
بأن تعدل جميع األحكام التمييزية األخرى، بما فيها حق الطفل المولود من أم يمنية في الحصول 
على جنسية أمه على غرار حصول المولود من أب يمني على جنسية أبيه. وتوصي الدولة أيًضا بأن 
تمنح الرجل غير اليمني المتزوج من يمنية حق اإلقامة لمدة خمس سنوات على غرار حصول المرأة 

غير اليمنية المتزوجة من يمني على تلك اإلقامة.
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الفصل الثاني: أنماط الزواج 
يتم الزواج وفق ترتيبات مجتمعية وثقافية ذات قواعد متعارف عليها ويقرّها المجتمع، بل ويفرض 

على األفراد االلتزام بها. وتختلف أشكال الزواج وطقوسه واحتفاالته من فترة زمنية ألخرى ومن مجتمع 

ومحّددات  وشرعية،  وثقافية  مجتمعية  لمحّددات  انعكاًسا  السياق،  هذا  في  الزواج،  ويعتبر  آلخر. 

رسمية وقانونية أحيانًا. وتتباين وتتنّوع مظاهر الزفاف وطقوسه داخل المدن وفي الريف اليمني، 

وتظهر أنماط جديدة من صور الزواج وترسيماته وفًقا للمتغيّرات المحلية واإلقليمية والدولية، التي 

يتفاعل معها المجتمع اليمني مع وجود أكثر من خمسة ماليين يمني في المهجر، وما يكتسبونه من 

تقاليد وممارسات وعادات ضمن ترتيباتهم المعيشية هناك، ونقل بعضها إلى داخل المجتمع، أو قيام 

الداخل اليمني بتقليد بعض الممارسات والطقوس من خالل الشباب العائد من المهجر، أو من خالل 

ما تبثه وسائل اإلعالم المختلفة.

2.١ الزواج التقليدي

ال تتيح الطريقة التقليدية في الزواج الفرصة الختيار الشريك المناسب ويكون لدور األسرة تأثير كبير 

في عملية اختيار الشريك، فال يحصل الرجل في المجتمع اليمني الفرصة غالبًا على فرصة رؤية المرأة 

التي سيرتبط بها قبل الزواج، وإن تراجع هذا األمر قلياًل بحكم عالقات األَسر، والزيارات المتبادلة، 

ودور األم واألخت في تعريف الشاب بزوجته التي اُختيرت، فضاًل عن ظهور عالقات مباشرة في مكان 

العمل والدراسة.

األسرة  قرار  فالزواج  أَسرية وليست فردية.  قرارات  الزواج، بشكل مؤكد،  قرارات  تزال  ومع ذلك، ال 

وليس قرار الشباب أو الفتاة ألنَّ نمط العالقات التي تتشكل مع الزواج تهم العائالت الكبيرة والصغيرة 

وذات أهمية مسبقة في معرفة هذا األمر. ومن جانب آخر، عندما يكون الشاب معتمًدا في تكاليف 

الوضع  ويعكس هذا  لألسرة.  يكون  فالقرار  عنهم،  بالسكن  منفصل  غير  أنّه  أي  أسرته،  على  الزواج 

غياب الشخصية المستقلة أو غياب النزعة الفردية التي تعكس القيم الليبرالية التي ال تزال تتغلغل 

ببطء داخل المجتمع، وهي حاضرة في المدن والمراكز الحضرية الكبيرة، ومعها نجد زواج للشباب 

 .)FAD, 2013( والشابات باختياراتهم التي تحظى بموافقات األسرة

في هذا السياق، يكون حظ الذكور من الشباب في رفض بعض قرارات أو اختيارات األسرة أكثر من 

حظ الفتاة التي تقبل اختياراتها جميعها، وقد تظهر حاالت قليلة من الرفض لكنها تبقى دائًما أقل 

مما يسود عامة المجتمع. وتتمثل المظاهر التقليدية في الزواج في قرار اختيار الزوجة باعتباره قرار 

األسرة وغالبًا ما يتم الزواج من داخل األسرة أو القبيلة أو القرية، وفًقا العتبارات اجتماعية واقتصادية، 

الملكيات  العائالت أن يكون زوجها من األقارب حتى ال تتشتت  التي تفضل  البنت  وال سيما زواج 

.)FAD, 2013( )٢٠٠6 ،الزراعية التي تعتبر قيمة اجتماعية واقتصادية للعائلة كلها )الحيمي

انخفضت حاالت الزواج الداخلي نتيجة للمتغيّرات الراهنة في عموم اليمن. وتشير عدد من الدراسات 

إلى انخفاض ظاهرة الزواج الداخلي عند حاالت الدراسة مع استمرار دور األسرة في اختيار الزوجة 

المناسبة للولد أو الموافقة المسبقة عليها. وبلغت نسبة من تزوجن بهذه الطريقة 76.7٪، ما يشير 
إلى أنَّ األهل ما زالوا أصحاب القرار واالختيار، وتدخلهم في الترتيبات الشاملة لطقوس الزواج وإشهاره 

)الجهاز المركزي لإلحصاء، ٢٠١5ب: 48، 4٩(.

التقليدية، ومنها  المجتمعات  للزواج في  المهمة  الخصائص  الزوجين إحدى  بين  العمر  فارق  يمثل 
المجتمع اليمني الذي ينتشر فيه الزواج التقليدي، وما ينجم عنه من إشكاالت أبرزها عدم مراعاة 
التوافق العمري بين الزوجين، وال التوافق التعليمي الذي ال يكون محل اهتمام في أغلب األحيان. 
وتشير اإلحصاءات إلى أنَّ ٣5٪ من األزواج يكبرون زوجاتهم بأقل من 5 سنوات، و٣٢٪ من الرجال 
يكبرون زوجاتهم من 5 إلى ٩ سنوات، و١٩,٢٪ من الرجال يكبرون زوجاتهم بحوالي ١٠إلى ١4 سنة، 

و١٠٪ من الرجال يكبرون زوجاتهم بأكثر من ١5 سنة. 

الجدول رقم 3 التوزيع النسبي للرجال حسب الفرق بين عمر الرجل وعمر زوجته

العدد النسبة فارق العمر

67 ٣,4 الزوجة أكبر من الزوج

الزوجة أصغر من الزوج بــ

6٩7 ٣5,١ ٠٠ - 4 سنة

645 ٣٢,4 5 - ٩ سنة

٣8١ ١٩,٢ ١٠ - ١4 سنة

١٩١ ٩,6 ١5 سنة فأكثر

7 ٠,٣ غير مبيّن

١٩87 ١٠٠,٠ إجمالي

يسكن األبناء حديثو الزواج، بشكل عام، مع عائالتهم، فتستمر مظاهر األَسر الممتدة بالظهور علًما 
بأنَّ األسرة اليمنية تتميّز بارتفاع حجمها وصواًل، حسب المسح الوطني للفقر للعام ١٩٩٩، إلى ٣.7 
فرًدا، مقارنة بـ6.7 فرًدا حسب نتائج التعداد لعام ١٩٩4. وإذا كان بعض الباحثين يرّد هذا األمر إلى 
مؤشر قوة الروابط األَسرية في المجتمع اليمني وهو مؤشر له وجاهته، إال أنَّ الواقع المعاش يعكس 
الشباب  الكبيرة وسكن  العائالت  استمرار  أنَّ  السابق، وهو  المؤشر  يقل وجاهة عن  ال  آخر  مظهرًا 
حديثي الزواج مع أسرهم يكون انعكاًسا للظروف االقتصادية، وأنَّ الشاب لم يستقل ماليًا، إما ألنه ال 

يزال تلميًذا في المدرسة أو الجامعة، أو أنَّه في طور البحث عن عمل.

الجدول رقم 4 متوسط حجم األسرة في الحضر والريف

المسح الوطني للفقر عام ١٩٩٩ التعداد العام للسكان والمساكن عام ١٩٩4 محل اإلقامة

7,٣ 6,8 حضر

7,٢ 6,7 ريف

7,٣ 6,7 إجمالي
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النووية خاصة  بزيادة األَسر  اليمن تحّواًل في مجال األسرة  ويظهر مسار تغيّر األَسر االجتماعي في 
في المدن، مما يقلل نسبة األَسر الممتدة التي ال تزال حاضرة في المجتمع. ويمكن االستخالص من 
أنَّ نسبة سكان الحضر تصل إلى ٣5-4٠٪ من إجمالي عدد السكان تعتبر مؤشرًا كبيرًا يعكس تطّوًرا 
وتغيّرًا عما كانت عليه البالد عام 6٢ عشية ثورة سبتمبر التي تؤرخ لمرحلتين وعهدين في تاريخ اليمن 
الحديث والمعاصر. وال تزال عالقات التكامل والترابط بين أفراد األسرة أو العائلة، حتى لو انفصل 

األبناء بالسكن، قوية نظرًا لظروف عامة وخاصة تعّزز من القرابة بكل مظاهرها األولية والمكانية. 

استناًدا إلى مسح ميزانية األسرة اليمنية لعام ٢٠١4، كان الفقر مرتفًعا بين األَسر األكبر حجًما. وبعد 
تصنيف األَسر في أربع فئات متعارضة مع بعضها البعض تضم أقل من أربعة أعضاء، ومن أربعة إلى 
ستة أعضاء، ومن سبعة إلى تسعة أعضاء، وأكثر من ١٠ أعضاء، تبيّن أنَّ عالقة إيجابية واضحة تربط 
بين حجم األسرة ومعدل انتشار الفقر. إذ كلما زاد حجم األسرة، كانت أكثر عرضة للفقر، ووصل معدل 
انتشار الفقر بين األَسر التي يقل عدد أفرادها عن أربعة إلى ٢٣.7، وارتفع إلى 55.4 إذا ما كان عدد 
أفراد األَسر ١٠ أو أكثر. وتتسم السمة األساسية الستمرار األَسر الممتدة بضعف التحديث االجتماعي 

االقتصادي في الريف اليمني وفي عمق التجمعات السكانية القبلية )األرياني وآخرون، ٢٠٠6(.

الشكل رقم ١ حجم األَسر المعيشية والفقر، 20١4

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠
<٤ ٤-٦ ٧-٩ +١٠

ولما كانت األَسر التي يعولها أفراد ذوو تعليم جامعي أو مهني أقل عرضة للفقر، يمكن اعتماد عالقات 
تداخل وترابط بين مستويات تعليم رب األسرة وبين معدالت الفقر. وقد بلغ معدل الفقر بين األَسر 
الفقر بين األَسر  انخفض بشكل كبير معدل  المقابل،  أفراد غير متعلمين 57.٢٪. وفي  التي يعولها 
التي يعولها أفراد أفضل تعليًما بنسبة ٢٣.8٪. وأشارت النتائج، بصورة عامة، إلى عالقة إيجابية بين 
مستوى التعليم واألَسر المعيشية التي ال تعاني من الفقر. لكن ظروف اليمن الراهنة، وفق متغيّر 
الحرب والفوضى السياسية، أصابت جميع األَسر بالفقر والفاقة عدا قلة ال تتعدى ١٠٪ من السكان 

.)World Bank, 2017: 22(

2.2 زواج البدل

ال  زواج  وهو  الحياة األَسرية«.  في  السلبية  آثاره  له  مهر  بدون  »زواج  هو  الشغار  أو  البدل  زواج 
يحظى باعتراف كثير من الفقهاء نظرًا لما يترتب عليه من أضرار أكثر تفوق فوائده. وينجم عنه غالبًا 
مشكالت اجتماعية، أهمها الطالق وسوء العالقات القرابية وفًقا لهذه الظاهرة التي تعكر صفو الحياة 
االجتماعية. وبموجب زواج البدل، يتزوج رجل بامرأة مقابل أن تتزوج أخته بأخ زوجته. ويمثل زواج 

البدل منفعة اقتصادية ألّن الزوجين ال يدفعان مهرًا، ويتم عقد القران في يوم واحد للطرفين، ويتم 
الزفاف أيًضا في يوم واحد. وفي هذا السياق، ال يكون التأخير مقبواًل، أي ال تقبل األَسر أن تزف ابنتها 
ويتأخر زفاف ابنها من أخت صهرهم الجديد. ويرى بعض نشطاء المجتمع المدني أنَّ هذا الزواج 
يشكل نوًعا من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، وتجبر غالبية األَسر بناتها على هذا الزواج 

ألنَّه قرار األب طالما أنهم يستفيدون منه بزواج ابنهم دون دفع مهر.

وتواصل هذه الظاهرة انخفاضها باستمرار وفق متغيّرات التعليم والهجرة، وتغيّر وعي الرجال والنساء، 
وتعليم المرأة ذاتها. ويشير بعض العلماء والفقهاء إلى أنَّ هذا الزواج غير مستحب وفًقا لمشاكله 
الكثيرة، إال أنَّ البعض في المجتمع اليمني يعتقدون بأنَّ هذا النوع من الزواج يحافظ على العالقات 
البدل غالبًا في  العائلة، إذ يكون  بين العائالت، ويعّزز التماسك األسري، ويحفظ المال والتركة في 
إطار العشيرة أو العائلة الواحدة. ويزيد من انتشار هذا الزواج تدني مستويات تعليم حصول المرأة، 

وجهلها بحقوقها، وعدم قدرتها على مواجهة المجتمع واألهل.

2.3 الزواج العرفي

يطلق اسم زواج على رابطة تقوم بين رجل وامرأة ينظمها القانون أو العرف، ويحّل بموجبها للرجل 
الزوج أن يعاشر زوجته، وينشأ عن هذه الرابطة أسرة تترتب فيها حقوق وواجبات تتعلق بالزوجين 
واألوالد، خاصة وأنَّ الغاية من الزواج هو استمرار الحياة من خالل اإلنجاب واستقرار العالقات الزوجية. 
ولما كان كل مجتمع تحكمه شرائع وقيَم وقوانين وأعراف إال أنَّه، في بعض األحيان، توجد ثغرات بين 
تلك القيَم والقوانين واألعراف، وتظل تلك الثغرات غارقة في محيط المجتمع ال يلتفت اليها أفراده 
حتى يتعرّض المجتمع لمشكالت، فيفتش عن أسبابها ومظاهرها. ويرى البعض الزواج العرفي حاًل 

لمشكلة اجتماعية فيما يراه آخرون مصدًرا لمشكالت اجتماعية متعّددة.

وألنَّ االرتباط بين الرجل والمرأة دون استيفاء أركان االرتباط من الشهود والقبول واإليجاب واإلشهار 
ال يجعله صحيًحا، يرى باحثون، ومعهم بعض الفقهاء، أنَّ هذا الزواج يَُعّد باطاًل. وفي بعض الحاالت، 
ينكر الرجل عالقاته الزواجية ويتسبب في ضياع حقوق األطفال حال والدتهم، فال توجد وثيقة تثبت 
شروطه  غياب  فإنَّ  وبالتالي  المتماسكة،  األسرة  لبناء  أساسي  معنوي  رابط  الزواج  أنَّ  كما  نسبهم، 
العالقة، وربما  األضعف في هذه  الطرف  باعتبارها  المرأة  تفككها، وضياع حق  إلى  يؤدي  وتوثيقه 
أنكرها الرجل وتركها تقاسي األلم والوصمة. ولهذه االعتبارات، رأى بعض العلماء بأنَّ الزواج العرفي 

باطل شرًعا. 

ال يوجد في اليمن إحصائيات عن هذا الزواج، إال أنَّ بعض الدراسات استطلعت اتجاهات األفراد نحو 
الزواج العرفي. ووجدت أنَّه مستهجن اجتماعيًا من غالبية فئات المجتمع. وتوصلت بعض الدراسات 
إلى أنَّ معظم العيِّنة )85.٣٪( من طلبة الجامعة يجدون في الزواج العرفي السري دلياًل على تدهور 
أضراًرا خطيرة على  له  فإّن  إجراءاته  الطريقة. ورغم سهولة  بهذه  المتزوجين  الشباب  قيَم وأخالق 
الفرد على المدى القريب والبعيد. ويرى 55.7٪ منهم أنَّه لو أتيحت لهم الفرصة لن يقدموا عليه. 
ووجدت فروقًا في االتجاه نحو الزواج العرفي لصالح طلبة الجامعات الخاصة، مقارنة بطلبة الجامعات 
الحكومية. وأسفرت نتائج دراسة عن استجابات تدل على شدة الرفض للظاهرة وأخرى تقع ما بين 
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العلوم  بالذكور وشدة معارضة طلبة  مقارنة  اإلناث  إلى شدة معارضة  أشارت  كما  والقبول.  الرفض 
اإلنسانية مقارنة بطلبة العلوم الطبيعية، وأشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيًا حسب الجنس لصالح 
اإلناث. ومع كل ذلك فالواقع المعاش يؤكد وجود الزواج العرفي خاصة بين الشباب والشابات، وهم 

أصال من طلبة الجامعات أو المعاهد العليا )األرياني وآخرون، ٢٠٠6(. 

2.4 الزواج السياحي والزواج المختلط

الزواج السياحي نمط جديد من أنماط أو أشكال الزواج لم يكن معروفًا في اليمن وظهر مع تسعينيات 
القرن الماضي. والمقصود هنا زواج امرأة يمنية بأحد الشباب العربي القادمين إلى اليمن في مواسم 
السياحة ويأخذ، في شكله العام، ترتيبات الزواج المتعارف عليه من خالل وجود وثيقة ارتباط وشهود 

ومهر، لكن هناك خصائص تنزع عنه هذه الصفة. 

فمن الممكن أال تكون البنت أو الفتاة قد رأت من سترتبط به من قبل، وهو ال يتم سرًا بل بمعرفة 
األب وكافة أفراد األسرة بل وبعض من المجتمع المحلي. ويكون السبب الرئيس اقتصاديًا للحصول 
على مهر مرتفع من الزوج وهم من أبناء الخليج غالبًا. ووفًقا لهذا األمر، نستطيع الربط بينه وبين 
ظاهرة االتجار بالبشر، ألنّنا نكون أمام عملية مقايضة مالية مقابل تمتع الرجل مع فتاة لبعض الوقت 
ألنَّ هذا الزواج ال يعمر طوياًل بل يقتصر على فترات محدودة يختفي بعدها الزوج عائًدا إلى بالده 
وتاركًا وراءه فتاة لها عقد زواج وقد تكون حاماًل. وقد كشف واقع الظاهرة من خالل شكاوى كثير من 
النساء على أزواجهن الذين غابوا وتركوا زوجاتهن وبعضهن يحملن أطفااًل حديثي الوالدة، دون معرفة 

بمستقبل الزواج، وال معرفة لمن ينسب المواليد الجدد. 

ال محدودتين، جرى  وفاقة  معاناة  تظهر  السكان  من  كبيرة  لنسبة  االقتصادية  الظروف  كانت  ولما 
البحث عن سبب لكسر دائرة الفقر والحاجة من خالل هذا النوع من الزواج. ويرى بعض الباحثين، 
ونحن منهم، أنَّ هذا النوع من الزواج يشكل عنًفا ضد المرأة، واستغالاًل لحاجات األسرة، وقهرًا آلدمية 

الفتاة وإنسانيتها. 

حالة   ٣8١ بلغت   ٢٠١5 العام  خالل  المختلط  الزواج  حاالت  عدد  أنَّ  إلى  اإلحصاءات  بعض  تشير 
زواج، وفي ٢٠١6 بلغت 46٣ حالة زواج، مقارنة بعام ٢٠١4 حين سجلت ١٣57 حالة زواج. وفي 
هذا السياق، ومع تغلغل المتغيّرات الحديثة في بنية المجتمع وعالقاته وتزايد االنفتاح نحو الخارج، 
ظهرت مرونة لدى بعض الشباب وبعض األَسر تتجلى في غياب ممانعتهم تجاه زواج يمنية من عربي 

أو أجنبي. 

عبّرت دراسة حديثة عن هذا األمر باإلشارة إلى أنَّ حوالي ٣7٪ من أفراد العيّنة ال تمانع من زواج االبن 
أو االبنة بشخص أجنبي )أجنبي صفة لكل من هو ليس يمنيًا(. يعكس غياب الممانعة تحّواًل في القيَم 
والثقافة واالنفتاح، كما يعكس الجانب النفعي الذي يربط زواج الفتاة باعتباره نمطًًا تجاريًا جديًدا 
يدّر دخاًل على األسرة وربما الفتاة أيًضا. ويظهر هذا األمر بعًضا من صفات الرأسمالية العالمية التي 
انتشرت نحو مجتمعاتنا التقليدية وتغلغلت فيها دونما استيعاب مؤسسي وثقافي وقانوني لها، بل 
تشّوهت معها كثير من الخصائص المجتمعية التقليدية، وبرزت ظاهرة تشيؤ اإلنسان وسلعنته كما 

في الزواج السياحي أو الزواج المختلط، الذي يتمحور أساًسا حول المتعة والمقابل المادي المدفوع 
لألسرة والفتاة.

وأشارت دراسة شملت عيِّنة من النساء اللواتي تزوجن من غير يمنيين في محافظة إب )المحافظة 
أهمية  إلى  أخرى(  أكثر من محافظة  الحاالت في  السياحي مع وجود بعض  بالزواج  ارتباطًا  األكثر 
اإلغراءات المادية والهدايا التي يقدمها األزواج الخليجيون لقبول هذا النوع من الزواج الذي يستهدف 
فتيات ال تتجاوز أعمارهن عشرين ربيًعا، بل وأقل من ذلك بكثير. وتشير الدراسة أيًضا إلى أنَّ نسبة 
الفتيات المتزوجات يقعن في الفئة العمرية ٢٠-٢4 بنسبة ٣8٪، وتليها الفئة العمرية ١5-١٩ بنسبة 
٣5٪. تعّد ظاهرة الزواج السياحي والمختلط، بشكل عام، ظاهرة جديدة في اليمن تعكس متغيّرات 
ثقافية  مستويات  مع  تتداخل  التي  االقتصادية  األزمات  عن  تعبّر  كما  واإلنفتاح  والقيَم  الثقافة  في 
وتعلمية منخفضة لآلباء واألمهات والفتيات. فقد تركت األزمة االقتصادية التي يشهدها اليمن آثاًرا 
سيئة على منظومة القيَم واألسرة، وخلقت تبريرات براجماتية يحاول البعض أن يقتنع بها دونما شعور 

بذنب أو تأنيب ضمير )مطهر، ٢٠١٠(.

وتشير بعض اإلحصاءات إلى أنَّ ارتفاع معدل الفتيات المتزوجات سياحيًا يرتبط بأَسر مفككة، مثل:

وفاة أحد الوالدين بنسبة 22.5٪؛   .١

الطالق بنسبة ١7.5٪،   .2

تعّدد زوجات األب بنسبة 7.5٪؛  .3

الهجرة بنسبة ٪5.7.  .4

ووجد أنَّ 7٠٪ من النساء قد وقع لهن طالق مباشر بطرق مختلفة، من بينها الطالق في البيت داخل 
السائح  الزوج  بلد  إلى  أقاربها  أحد  سفر  أو  المحكمة،  أو  الفاكس،  أو  البريد،  عبر  أو طالق  اليمن 

للحصول على وثيقة الطالق فيما تركت ٣٠٪ من عيّنة البحث دون طالق. 

وتبرز ظاهرة جديدة في الطالق مخالفة لما كان سائًدا من المواجهة بين الزوجين وعائلتيهما في 
حال إقرار الطالق. ونحن هنا أمام رسالة نصية عبر البريد أو من خالل موظف المحكمة الذي يبلغ 
الفتاة دون مؤشرات سابقة بأنَّه قد وقع عليها حكم الطالق وعليها استالم هذا الحكم الصادر من 

محاكم محلية أو خارجية.

وأبدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقها إزاء ما يدعى بـ»حاالت الزواج السياحي« 
أو »حاالت الزواج المؤقتة« التي تتزوج فيها الفتيات اليمنيات الصغيرات، اللواتي ينتمين عادًة إلى 
أَسر فقيرة، رجااًل أغنياء يأتون كالمعتاد من بلدان مجاورة، وهي حاالت ازدادت شيوًعا في السنوات 
األخيرة. وتحث اللجنة الدولة اتخاذ جميع التدابير القانونية لمنع هذه الظواهر السلبية، ومكافحة 
هذا النوع من أشكال السياحة الجنسية. وتعتبر أنَّ من واجب الدولة أن تنظر بفعالية في توصيات 
باعتماد إجراءات تتضمن  الظاهرة،  مة بشأن هذه  المقدَّ الفقه اإلسالمي  البرلمانية لمشرِّعي  اللجنة 
وكل  الدولة  اللجنة  وتوصي  المذكورة.  األفعال  مرتكبي  ومقاضاة  الشخصية  األحوال  قانون  تعديل 
الفتيات وأَسرهن  التي تتعرض لها  الضارة  للتوعية باآلثار  بتبني حمالت  المدني  المجتمع  منظمات 

نتيجة »للزواج المؤقت«.
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2.5 تعّدد الزوجات

الزوجات  اليمني الحالي )اإلشارة إلى مدونة األحوال الشخصية(، ال يتطلب تعّدد  القانون  بموجب 
موافقة مسبقة من المحكمة، وهو ما يشكل تراجًعا واضًحا مقارنة بالنسخة السابقة للقانون التي 
الزوجتين. وكان يتعيّن أن يكون لدى الزوج سبب مشروع للزواج  كانت تفرض تقديم إخطار لكال 
مرة أخرى، مثل مرض أو عقم الزوجة األولى. في هذا السياق، أظهرت إحصاءات رسمية أنَّ 6٪ من 
عدة  في  شائع  الزوجات  بين  الجمع  وأنَّ  أخرى،  واحدة  زوجة  لدية  زوج  من  متزوجات  السيدات 
محافظات أهمها: الجوف ١6٪، مأرب ١١٪، صعدة ١٠٪، الضالع ١٠٪. وكشف مسح مواقف واتجاهات 
الرجال )٢٠٠١( أنَّ متوسط فارق العمر بين الزوج وزوجته األولى بلغ 6.6 سنوات. أما بالنسبة للرجال 
الذين في عصمتهم أكثر من زوجة، فقد بلغ متوسط فارق العمر بين الرجل وزوجته الثانية حوالي 
١4 سنة. وأشارت مسوحات حكومية إلى أنَّ 5.5٪ من النساء متزوجات من زوج لديه واحدة أخرى، 
العمر  المرأة في  النسبة مع تقدم  وأنَّ ١٪ متزوجات من زوج لديه زوجتان أو أكثر. وتتزايد هذه 
حيث بلغت ٢٪ في الفئة العمرية ١5-١٩ سنة، وارتفعت إلى ١١٪ في الفئة العمرية 4٠-44 سنة. 
يات بدرجة أكبر من المتعلمات )الجهاز  وبلغت في الحضر 6٪، وفي الريف 5٪؛ ألنَّها منتشرة بين األمِّ

المركزي لإلحصاء، ٢٠١4(.

يعتبر تعّدد الزوجات ممارسة تقليدية ومقبولة ثقافيًا وآلية للتعامل من أجل الحماية ضد التحرّش 
خارج األسرة ولتقليل من الضغوط االقتصادية. وأشارت نتائج بعض الدراسات بأنَّ النزاع المطّول )عدم 

االستقرار( في اليمن أّدى إلى زيادة عدد الرجال المتزوجين من أكثر من امرأة واحدة. 

وبالنسبة للفئات المهمشة )فئات اجتماعية تتصف بلون أسمر وغياب مستوى التعليم، يعمل الرجال 
استراتيجية  الزوجات  تعّدد  يشير  منخفض(،  دخل  مع  كبيرة  قيمة  ذات  ليست  مهن  في  والنساء 
المجتمع  في  أجريت  دراسة  وتوصلت  الزوجات.  تسول  طريق  عن  دخله  لزيادة  الرجل  يعتمدها 
الزوجات تشير إلى وجود  العاصمة، عدن، تعز، لحج، الحديدة، شبوة( إلى أنَّ عيّنة  اليمني )أمانة 
عالقة عكسية بين تعّدد الزوجات وأعمار الزوجات المبحوثات، فقد بلغت نسبة األَسر المبحوثة التي 
يوجد بها زوجة ثانية وزوجة ثالثة 7١.4٪، ١4.٣٪ على التوالي من إجمالي األَسر في الفئة العمرية 
١5-١٩ سنة، وتتناقص هذه النسبة حتى تصل إلى 8.7٪ من إجمالي األَسر المبحوثة التي يوجد فيها 

زوجة ثانية في الفئة العمرية 55-5٩ سنة.

الجدول رقم 5 توزيع الزوجات بحسب الفئات العمرية وترتيب الزوجة

الفئة العمرية

ترتيب الزوجة 

الزوجة الرابعةالزوجة الثالثةالزوجة الثانيةالزوجة األولى

٪٪٪٪

١-١٩5١4,٣7١,4١4,٣-

٢4-٢٠٣٣,٣5٠,٠١6,7-

٢-٢٩5٣5,45٣,8٩,٢١,5

٣4-٣٠48,54٢,٣7,٢٢,١

٣-٣٩574,١٢٠,55,4-

44-4٠77,8١٣,٣4,44,4

4٩-458١,٠١6,7١,٢١,٢

54-5٠87,7١٠,5-١،8

5٩-55٩١,٣8,7--

64-6٠١٠٠,٠---

7,١7,١-6585,7 فأكثر

67,7٢5,55,٢١,7اإلجمالي

يعكس الجدول السابق وجود عالقة طردية بين تعّدد الزوجات والعمر، إذ ال وجود لظاهرة تعّدد 

الزوجات بين أوساط المبحوثين الرجال الذين تقل أعمارهم عن ٢٩ سنة، بينما توجد بنسب متفاوتة 

بين أوساط الرجال الذين تزيد أعمارهم عن ٢٩ سنة. وتزداد هذه النسب لتصل أعالها للرجال الذين 

في عصمتهم أكثر من زوجة إلى ٢٩.6٪ في الفئة العمرية 55-5٩. 

الجدول رقم 6 توزيع المبحوثين الرجال بحسب الفئات العمرية وعدد الزوجات في عصمة الزوج حالًيا

الفئة العمرية

عدد الزوجات في عصمة الزوج حاليًا

أربع زوجاتثالث زوجاتزوجتانزوجة واحدة

٪٪٪٪

١-١٩5١٠٠---

٢4-٢٠١٠٠---

٢-٢٩5٩٣,٩5,١١,٠-

٣4-٣٠٩8,8١,٢--

٣-٣٩587,6١١,٣١,٠-

44-4٠87,٩١٢,١--

4٩-457٣,5٢٢,4٣,١١,٠

54-57٢,5٢5,٠٢,5-

5٩-557٠,4٢٩,6--

64-6٠84,67,77,7-

-657١,4١٩,٠٩,5 فأكثر

85,٩١٢,4١،5٠,٢اإلجمالي

ووفًقا للجدول السابق المقتبس من دراسة أجريت في عدد من الدول منها اليمن، أشارت المستجيبات 

نذقتها  المرة  وإن شيبت  له صبية،  اديت  الرجال  »لو شيب  اليمني  الشعبي  المثل  إلى  النساء  من 

متقدمة من  )مرحلة  الحيض  انقطاع  إلى مرحلة  المرأة  أنَّه في حال وصول  ذلك  الحوية«، ومعنى 

العمر( يجب رميها في حديقة البيت، بينما الرجل في حال وصوله إلى هذه المرحلة يجب تزويجه 

بفتاة صغيرة في السن حتى يجّدد شبابه. تعكس األمثال الشعبية غالبًا خبرات المجتمع التقليدي 



حالة الزواج في العالم العربيحالة الزواج في العالم العربي 500501

التي يتم صياغتها بكلمات قصيرة معبرة في دالالتها. ولعل الدارس للمجتمع اليمني يجد في السنوات 
األخيرة مياًل لدى كبار السن في الزواج من صغيرات، ويستوي في ذلك المتعلمون والفالحون وغيرهم. 
لكن هذه الظاهرة ال تمّر بسالم بل تترك آثاًرا سلبية داخل األَسر بضعف العالقات بين األب وأوالده 
وزوجاته األخرى بل يكون أحيانًا عرضة للسخرية من جيرانه وأصدقائه الذين يرفضون تعّدد الزوجات 

في سن متقدمة من العمر )صائم والعزي، ٢٠١٢(.

الفصل الثالث: العمر والزواج
ضمن  الزواج  وتكاليف  الزواج،  سن  ر  وتأخُّ اليمن،  في  المبكر  الزواج  ظاهرة  الفصل  هذا  يتناول 

المتغيّرات المتداخلة في الصورة الكلية للعمر والزواج.

3.١ الزواج المبكر 

الزواج المبكر أو زواج الصغيرات أو القاصرات هو »الزواج الذي يتضمن فتاة أو فتى دون الثامنة 
الفتاة دون هذا الس تعد طفلة، وفًقا لتعريف الطفل الذي ورد في  أّن  عشرة من العمر« باعتبار 
اليمني المتضمن لقوانين تعنى بقضايا الطفولة.  القانون  االتفاقية الدولية الخاصة باألطفال أو في 
الرشد قبل ذلك. والزواج  الطفـل كل إنسان لم يتجاوز ١8 سنة من عمره، ما لم يبلغ سن  ويعتبر 
المبكر له مبّرراته ضمن سياقات مجتمعية تقليدية كانت وال تزال ناظمة للمجتمع الزراعي والقبلي، 
ومختلف التجمعات المحلية. وكانت األعراف والتقاليد تشرعن هذا الزواج. في هذا السياق، يمكن 
القول إنَّ الزواج المبكر، إضافة إلى تعّدد الزوجات وتعّدد اإلنجاب، عوامل رئيسية في ارتفاع معدل 
النمو السكاني في المجتمع اليمني، وتؤثر تأثيرًا مباشرًا في التسرّب من التعليم، وبالتالي يؤثر في 
التحصيل العلمي للفتيات والقدرة على العمل لنقص تأهيلهن، وارتفاع نسبة األمية والبطالة بينهن. 

يعّد قانون األحوال الشخصية اليمني )قانون األسرة( بمثابة المدونة الرئيسية التي تنظم شؤون األسرة 
والزواج والطفولة يحّدد سن الزواج بالخامسة عشرة للفتاة والسادسة عشرة للولد؛ وهو تحديد عام 
غير ملزم لعدم وجود آليات للحيلولة دون المخالفة وال المتابعة الميدانية لوقائع الزواج، وال يسجل 
عمر الفتاة في وثيقة الزواج بل تكتفي الوثيقة باإلشارة إلى أنَّ الزوجة تعتبر راشدة في سن البلوغ.

وفي مرحلة سابقة للعام ١٩٩٠ أي مرحلة التشطير )وجود دولتين في اليمن(، كان السن القانوني 
لزواج الصغيرات ١5 سنة في الشمال و١6 سنة في الجنوب. ومع الدولة الواحدة التي ظهرت عام 
١٩٩٠، أعيدت صياغة قانون األحوال الشخصية لكنه لم يخرج عن النص السابق بل تضمن اإلشارة إلى 
دور الراعي للفتاة أو الوصي عليها، أيًا كانت درجة القرابة، بأن سمح له باتخاذ القرار حول ما إذا كانت 
السائدة  االجتماعية  والتقاليد  العرف  القانون عن مضمون  عبّر  للزواج؛ وهنا  الفتاة راشدة وجاهزة 
انعكاًسا للقوى التقليدية واألصولية التي كانت تهيمن على مجلس النواب الذي صنع التشريع الخاص 
بمدونة األحوال الشخصية. كان تحديد سن الزواج - وال يزال - محل اهتمام نشطاء المجتمع المدني 
وحضورهم الكبير في المجال العام ودعم منظمات حقوقية إقليمية ودولية. وقد نظر البرلمان اليمني 
عام ٢٠٠٩ في مشروع قانون جديد لألحوال الشخصية قّدمه نشطاء المجتمع المدني واللجنة الوطنية 
للمرأة يتضمن رفع سن الزواج للفتاة لكنه لم يلَق قبواًل داخل البرلمان فالقوى المحافظة اعترضت 

.)Human Rights Watch, 2011( وتم سحب المشروع من المداولة

الفتيات بشكل خاص، وعلى األسرة  انعكاسات سلبية تؤثر على حياة  المبكر  الزواج  يكون لظاهرة 
والمجتمع بشكل عام. فالزواج المبكر يمثل أحد أهم مظاهر انتهاك حقوق الطفل، إذ يؤدي إلى منع 
الطفلة من حقها في االختيار وتقرير المصير، وحقها في التعليم والتأهيل، ويعرض صحتها للعديد 

من المشاكل الصحية ويضاعف تعرضها للعنف. 
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من منطلق رؤية تحليلية عامة، يمكن القول إنَّ زواج األطفال أو زواج الصغيرات يعد انتهاكًا مروًعا 
لحقوق اإلنسان، فهو يسرق الفتيات من تعليمهن وصحتهن وتطلعاتهن على األمد الطويل. فعندما 
تتزوج الفتيات في سن صغير، يتعرضن أكثر من غيرهن للعنف من الشريك الحميم وإساءة المعاملة 
الحميمة مقارنة بمن يتزوجن في سن أكبر. ومع التأكيد بأنَّ زواج األطفال قضية عالمية فإنّه يجب 
مسار  بترتيب  وتطلعاتها  بالصحة،  وتمتعها  وتعليمها،  من طفولتها،  فتاة  أي  بعدم حرمان  االهتمام 
مستقبلها. وإذا كنا نتفهم بأنَّ الضغوط االقتصادية والتقاليد االجتماعية تدفع بالعائالت وال سيما في 
المناطق الريفية إلى اعتماد الزواج المبكر ضمن منظومة التقاليد السائدة، يجب أيًضا االعتراف بأنَّ 

زواج األطفال يعتبر انتهاكًا لحقوق الفتيات لألسباب التالية:

إنهاء فعلي لتعليمهن؛ •

حجب أي فرصة أمامهن الكتساب المهارات المهنية والحياتية؛ •

يعرضهن لمخاطر الحمل واإلنجاب واألمومة المبكرة قبل أن يكن جاهزات بدنًيا ونفسًيا؛ •

زيلادة خطلر تعرضهلن للعنف الجسلدي من الشلريك الحميم واإلصابة بفيلروس نقص المناعة  •
البشري.

وتشمل االستراتيجيات المعنية بإنهاء زواج األطفال ما يلي:

دعم وإنفاذ التشريعات لزيادة الحد األدنى لسن زواج الفتيات إلى ١8 عاًما؛ •

توفيلر المسلاواة فلي الحصلول عللى تعليلم ابتدائلي وثانلوي عاللي الجلودة لكل ملن الفتيات  •
والفتيان؛

تعبئلة الفتيلات والفتيلان واآلبلاء والقلادة لتغييلر الممارسلات التلي تنطلوي عللى التمييز ضد  •
الفتيلات وخللق الفلرص االجتماعيلة واالقتصاديلة والمدنيلة للفتيات والشلابات؛

إتاحلة الخيلارات للفتيلات اللواتلي تزوجلن بالفعلل فلي التعليلم والعملل واللرزق واكتسلاب  •
المهلارات والمعلوملات والخدملات فلي مجلال الصحلة اإلنجابيلة )بملا فلي ذللك الوقايلة من 

فيلروس األيلدز(، وتوفيلر اللجلوء لهلن فلي حلال وقلوع عنلف منزلي؛

معالجلة األسلباب الجذريلة لزواج األطفال، بما في ذلك الفقر، وعدم المسلاواة بين الجنسلين  •
والتمييلز، وتدني قيمة الفتيلات، والعنف الممارس ضدهم.

وبحسـب  الصغيرات.  زواج  أو  المبكر  الزواج  نسبة  العربية،  الدول  غالبية  مثل  اليمـن،  في  ترتفع 
تقريـر المركـز الدولــي للدراسـات، حلـت اليمـن فـي المرتبـة ١٣ مـن بيـن ٢٠ دولـة صّنفـت أنّهــا 
األسوأ فـي زواج القاصـرات حيـث تصـل نسـبة الفتيـات اللواتـي يتزوجـن دون سـن ١8 إلى ٪4،48، 
ونسـبة كبيـرة مـن هـذه الزوجـات ال يتجـاوز عمرهـن ١٠ سـنوات. وتبيّن تقارير بعض المنظمات 
األهلية بأنَّ نسـبة زواج القاصـرات فــي اليمـن ٣٢ ٪. ومع اختالف اإلحصاءات وفًقا للتقارير الدولية 
والمحلية إال أنَّ جميعها تؤكد حضور المشكلة، وتقّر بأضرارها الفردية واألَسرية والمجتمعية. وتؤكد 
دراسة محلية أنَّ نسبة من تزوجن في الفئة العمرية ١٣-٢٠ سنة تبلغ 7٠.٠٪، أي أنَّ الزواج المبكر 
ظاهرة قائمة في المجتمع وما زالت تستمد حضورها من ثقافة تقليدية سائدة رغم محاوالت الدولة 

في الجنوب خالل فترة الحزب االشتراكي 67-٩٠ وفي الشمال بشكل محدود ألنَّ الدولة ذاتها ذات 

نظام تقليدي يعزز الثقافة القبلية بل ويفاخر فيها أحيانًا )الرداعي، ٢٠٠8(.

تشير دراسات إلى أنَّ متوسط العمر عند الزواج األول هو ٢5 عاًما للذكور و٢٢.٣ لإلناث، وهي أرقام 

تتعارض مع الواقع المعاش الذي يعكس وقائع إجرائية ظاهرة للعيان تقّر بالزواج المبكر عند ١4 سنة 

وما دونها أحيانًا، وتشرعن ثقافة تقليدية يكون األب أو الرجل األقرب للفتاة هو من يقّرر سن الرشد 

وأهليتها للزواج.

 الجدول رقم 7 متوسط العمر عند الزواج األول )متوسط عمر العزوبية( والنتائج النهائية

لتعدادي ١994 و2004

نوع المؤشر

اإلجماليريفحضر

تعداد 
١٩٩4

تعداد 
٢٠٠4

تعداد 
١٩٩4

تعداد 
 ٢٠٠4

تعداد 
١٩٩4

تعداد 
 ٢٠٠4

٢5,65٢6,٣٢٢4,٢٩٢4,٩٢٢4,76٢5,45ذكـــــور 

٢١,6١٢٢,8٩٢٠,4١٢١,7٩٢٩,7٢٢٢,١4أنـــــاث 

٢٣,8٩٢4,76٢٢,٢٩٢٣,٣١٢٢,76٢٣,8١كال الجنسين 

يعكس الجدول السابق صورة إحصائية تظهر متوسط العمر عند الزواج األول لكال الجنسين، ويعطينا 

مؤشرًا إيجابيًا يشير إلى حدوث تغيير في متوسط العمر عند الزواج األول في المجتمع اليمني، رغم 

أنّه مؤشر منخفض في دالالته اإلحصائية إال أنَّه يعني وجود مسارات متغيّرة في المجتمع وفي األسرة 

تتجاوز المنظور التقليدي للزواج. 

الشريحة  فأقل   ١5 العمرية  الشريحة  في  المتزوجات  النساء  إجمالي  مثل  البركاني،  لدراسة  ووفًقا 

الواسعة 48٪ من إجمالي النساء المتزوجات في هذا السن، وأنَّ ١٣٪ منهن تزوجن ألكثر من مرة. 

ويمكن القول إنَّ زواج الفتيات في هذا العمر - وهن غير جاهزات جسديًا ونفسيًا ولم يكتسبن بعد 

مهارات الحياة الزوجية ومتطلباتها - يؤدي إلى قصر عمر الزواج وارتفاع معدالت الطالق ومن ثم 

تكرار الزواج مرات أخرى وفق حمولة ذلك من المعاناة واألضرار المختلفة. 

المتزوجات في سن صغيرة  للفتيات  بتزايد معدالت الطالق  اليمن، مثل دول عربية كثيرة،  تتصف 

العتبارات عدة أهمها عدم التوافق بين الزوجين، ومتغيّرات جديدة تظهر أمام الزوجة صغيرة السن 

التي ال تملك الخبرة والمعرفة للتعامل معها، وتسلط األزواج وممارستهم سلطة ال مجال معها للحوار 

أو النقاش بل جملة من األوامر ظًنا أنَّه وحده من يملك الحق في ذلك.

العمر عند  أنَّ متوسط  للصحة والسكان(،  الوطني  )المسح  لعام ٢٠١٣  الرسمية  أشارت اإلحصاءات 

الزواج األول بلغ ١8.٢ بين النساء في الفئة العمرية ٢5-4، أي أنَّ نصف السيدات في اليمن يتزوجن 

عند بلوغهن سن ١8.٢، ويتأخر سن الزواج بين السيدات الحاصالت على تعليم ثانوي بثالث سنوات 

بالمقارنة مع السيدات اللواتي لم يلتحقن بالتعليم، حيث بلغ متوسط أعمارهن ٢٠.5 سنة بالمقارنة 

مع ١7.4 سنة، وتزوجت نسبة ملموسة من النساء في سن مبكر فيما تزوجت ١8٪ في سن ١5 سنة.
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الجدول رقم 8 نسب النساء في الفئة العمرية ١5 – 49 اللواتي تزوجن أول مرة ببلوغهن سنًّا معيًنا عند 

الزواج األول، اليمن 20١3

نسبة من لم يسبق لهن الزواجنسبة من تزوجن عند بلوغ ١5العمر الحالي

١-١٩5٣,٣8٢,5

٢4-٢٠٩,44٠,4

٢-٢٩5١4,٠١٩,5

٣4-٣٠١7,٢١٢,4

٣-٣٩5١٩,٣5,4

44-4٠٢٠,8٣,5

4٩ -45٢6,7١,8

ومع وجود تراجع نسبي في حاالت الزواج المبكر في البلدان العربية، ما زالت أعداد اإلناث اللواتي 
يتزوجن في سنوات المراهقة مرتفعة خاصة في اليمن. وتصل نسبة النساء في الفئة العمرية ٢٠-

٢4 سنة ممن تزوجن دون ١8 سنة، حسب التقديرات اإلحصائية لمنظمة اليونيسف، إلى 45٪ في 
الريف  في  خاصة  ملزم،  غير  الزواج  وثيقة  تسجيل  ويكون  واليمن.  موريتانيا  في  و٣7٪  الصومال 
اليمني، وبالتالي ال توجد إحصاءات دقيقة وشاملة عن معدل تسجيل الزيجات للمرة األولى، وعن 

انخفاض معدل التسجيل للمواليد، ما يؤدي إلى وضع تقديرات للسن عند الزواج. 

وطبًقا للتقاليد، يرتبط السن الذي يتم فيه الزواج بمرحلة البلوغ بما أنَّ هذا اإلجراء يشكل وسيلة 
عائلية لحمايتهن وتعبيرًا عن تقاليد راسخة المجال لتجاوزها أو الخروج عنها. وحتى اليوم، ال توجد 
إحصاءات دقيقة وشاملة سواء كانت من جهات رسمية أو أهلية أو اكاديمية، فالسائد دراسات بالعيّنة 

وال تتضمن المعايير الموضوعية في إجراءات التمثيل األفضل مجتمعيًا أو طبقيًا.

3.2 أسباب الزواج المبكر في اليمن 

الريف في مستويات متدنية من  النامية حيث تعيش غالبية السكان في  في مختلف المجتمعات 
القانون  حضور  من  تقلل  التي  واألعراف  التقاليد  منظومة  ووفق  واالقتصادي  االجتماعي  التحديث 
الوضعي والمؤسسات الرسمية، تكون األسرة بعيدة عن تدخالت الدولة إال في حدود ضعيفة. ولذاال 
يمكن أن نربط سبب الزواج المبكر بالفقر فقط، فهذا أمر ال تدعمه أدلة تجريبية ومخالف للكثير من 
الحقائق االجتماعية، وال يعكس واقع المجتمع اليمني أو العربي. وترجع الظاهرة التي نحن بصدد 
دراستها إلى عوامل متعددة ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، خاصة إذا علمنا أنَّ األسرة الريفية والقبلية 
وتعّدد  الزوجات،  وتعّدد  المبكر،  الزواج  بينها  ومن  المتوارثة،  واألعراف  بالتقاليد  االرتباط  شديدة 

اإلنجاب؛ وتستند جميعها إلى ثقافة دينية سلفية تعّزز هذا االتجاه وتبّرره. 

في هذا السياق، أشارت دراسة محلية إلى أنَّ الفقر ال يمثل السبب الرئيسي النتشار ظاهرة الزواج 
المال  توفر  يعتبر  بل  الفقر ١٩٩٩  الوطني لظاهرة  المسح  نتائج  الذكور. كما ظهر في  بين  المبكر 
لدى عدد من األَسر بنسبة ٣٠,6٪ هو السبب الرئيسي لزواج أبنائها في سن مبكر. ووجدت أنَّ تدني 

المستوى المعيشي، والفقر، والتخفيف من اإلنفاق على التعليم، وتحصين الفتاة من االنحراف تشكل 
األسباب الرئيسية لدى بعض األَسر بالدفع ببناتها نحو الزواج المبكر. وأظهرت دراسة أخرى أنَّ الزواج 
المبكر يأتي أيًضا من رغبة الوالدين في الحصول على مهر كبير، والخوف من العنوسة، ومساعدة 
أهل الزوج في البيت باعتبار الزوجة قوة عمل إضافية. وينظر كثير من اآلباء، في الغالب، إلى الزواج 

المبكر على أنّه ستر وصيانة للبنت والولد.

نقف هنا أمام معادلة متأرجحة بين السبب والنتيجة. ففي حين يرى البعض من اآلباء واألمهات أنَّ 
الفقر يؤدي إلى الزواج المبكر للفتيات رغبة في تقلـيص حجـم األسرة واالستفادة من المهر، نجد 
أنَّ الفقر يدفع أَسرًا أخرى إلى تأخير سن الزواج للذكور خصوًصا بسبب صعوبة توفير نفقات الزواج. 
وتتضافر العوامل االجتماعية واالقتصادية والتعليمية إلحداث تغييرات في كثير من التقاليد والعادات 
المرتبطة باألسرة وسن الزواج بل وتقبل خروج المرأة إلى سوق العمل دعًما الحتياجات أَسرهن وفًقا 
لواقع اقتصادي مرير ينجم عنه واقع اجتماعي متغيّر يكون فيه األفراد واألَسر مجبرين على اعتماد 

سلوكات وممارسات تبتعد قلياًل عما اعتادوا عليه سابًقا.

في خالصة األمر، يمكننا أن نذكر بأنَّ أسباب الزواج المبكر تتنّوع. ففي حين ترتبط هذه الظاهرة 
الغنى يدفع  أو  البعد االقتصادي عاماًل مهًما. فالفقر  القبلية واالجتماعية، يكون  بالتقاليد واألعراف 
نحو تزويج الفتيات الصغيرات كما يمكن أن تكون المشاكل األَسرية )تفكك األسرة( سببًا في تزويج 
الفتاة. أما غياب آليات قانونية ملزمة لتطبيق نص القانون التي تعتبر في غاية األهمية، فتلعب دوًرا 
البنى  كبيرًا في انتشار هذه الظاهرة. ويعكس ضعف حضور الدولة ومشروعها التحديثي في أهم 

المكّونة للمجتمع.

3.3 آثار الزواج المبكر

توصلت إحدى الدراسات التي اتخذت من العاصمة عيِّنة مكوَّنة من 4٠ فتاة، تزوجت ٢7 فتاة منهن 
في عمر ١5 سنة وتزوجت ١٣فتاة منهن في عمر يزيد عن ١5 سنة ويقل عن ١8 سنة. واستخدمت 
منهجية دراسة الحالة باختيار عيِّنة محدودة، وكان متوسط أعمار الفتيات عند الزواج األول ١4.٢6 
سنة. وأشارت الدراسة إلى أنَّ للزواج المبكر آثاًرا نفسية وأخرى اجتماعية على أكثر الفتيات إذ أظهرت 
نتها كثير من الفتيات نحو الحياة الزوجية. فالحياة الزوجية لم  الدراسة االتجاهات السلبية التي كوَّ
تضف لهن إال أدواًرا ومسؤوليات جديدة تفوق قدرتهن وأثرت في صحتهن الجسمية والنفسية. وظهر 
بالقلق  توقعنها فشعرن  كما  ليست  الزوجية  فالحياة  باألمان،  الفتيات  من  كثير  واضًحا عدم شعور 
واالكتئاب واالضطراب نتيجة لضغوط نفسية لم تكن على استعداد لها، وخاصة الضغوط التي نجمت 

عن صدمة الليلة األولى. 

وفي الدراسة نفسها، أفصحت الفتيات عن أشكال مختلفة من سوء المعاملة النفسية والجسدية، لذا 
توصلت العديد منهن إلى القناعة بعدم تزويج الفتاة في سن مبكر حتى ال تتعرض إلساءة معاملة. 
ولعب الزواج المبكر دوًرا في حرمان الفتيات من التعليم الجيد وبالتالي تنمية قدراتهن ومهاراتهن. 
وكانت الفتيات األصغر سًنا، المتزوجات في عمر ١5 سنة فما دون، أكثر معاناة من تلك اآلثار )المسح 

الوطني الصحي الديموجرافي التقرير الرئيسي، ٢٠١٣(.
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المهر وتكاليف  لتأمين  بالعمل  المبكر  إلى االلتحاق  الفقيرة  األَسر  للذكور في  المبكر  الزواج  يدفع 
الزواج واإلنفاق على الزوجة واألطفال. أما في األَسر المتيّسرة اقتصاديًا فيكون الزواج المبكر تعبيرًا 
عن توّجه األسرة لحمايتهم وتحصينهم، وهذا أحد أسباب ارتفاع معدالت التسرّب من التعليم األساسي، 
وااللتحاق المبكر بسوق العمل، وأحد أهم أسباب النمو السكاني المتسارع، علًما أنَّ اليمن تعكس 
أعلى معدالت النمو السكاني في العالم فتصل النسبة إلى ٣.5 ٪ سنويًا ومعدالت اإلعالة 6.٣ لألسرة 
الواحدة، وهو أمر يفوق دخلها االقتصادي سواء كان الزوج يعمل في وظيفة أو كان مزارًعا بسيطًا 

في القرى الفالحية.

ال تخلو األسرة، وإن بدت مستقرة ومتماسكة، من مشاكل عدم التوافق، خاصة عندما يتعلق األمر 
المرأة  أنَّه يؤثر سلبًا في حياة  أكثر من فوائده، أي  الزواج  المبكر، فقد ظهرت أضرار هذا  بالزواج 
واألسرة، وكثيرًا ما تنتهي هذه الزيجات بالطالق. ومن جهة أخرى، تبدي الفتاة ضعًفا في قدرتها على 
تحّمل المسؤولية، وهذا يتنافى مع طبيعة الزواج الذي تتحمل فيه المرأة العبء األكبر من إنجاب 
األطفال والتربية وأعمال المنزل. فالزواج مسؤولية والفتاة الصغيرة - التي أصبحت زوجة - ال تستطيع 
تحمل هذه المسؤولية مع العلم أنَّ ٣7.5٪ من المجموع الكلي لعيّنة البحث المتزوجات مبكرًا كن 
الضرب واتهام  الزوج وأهله، ومنها  إساءة  إلى  الطالق. وأكدت 6٢.5٪ تعرضهن  أو يطلبن  مطلقات 

الزوجة في شرفها، وإهانتها أمام اآلخرين، والحبس.

اشتكت عدد من الفتيات اللواتي عرفن ظاهرة الزواج المبكر من قلة الخبرة في الحياة العائلية، وعدم 
فقد  لذلك  ونتيجة  كزوجات،  عليهن  المترتبة  واالجتماعية  األَسرية  المسؤوليات  تحمل  على  القدرة 
تعرضن لبعض اإلهانات والضرب، والتندر من قبل أهل الزوج، وصواًل في بعض الحاالت إلى الطالق. 
فالزواج يشكل عبئًا ثقيال على الفتاة وجسدها الذي هو في حالة نمو وبحاجة إلى الغذاء، باإلضافة 
إلى حاجة الجنين للغذاء في حالة الحمل المبكر. ويؤدي الحمل إلى إحداث تغيّرات هرمونية تربك 

عملية النمو، وتؤثر على صحة الفتاة في المدى المتوسط والبعيد. 

وتشير نتائج المسوحات الرسمية في اليمن أنَّ 48٪ من األمهات المتوفيات تزوجن مبكرًا دون سن 
١8، كما كان 8٠٪ منهن غير متعلمات. وُوِجدت أغلب الحاالت في الريف مع العلم أنَّ عدًدا كبيرًا 
المدن لكنها تعيش ضمن ترتيبات ريفية وفالحية، ولم تستفد من  إلى  انتقلت  الصغيرة  من األَسر 
متغيّر المكان وثقافته إال في بعض األمور اليسيرة. وفي هذا السياق، ال يوفر قانون األحوال الشخصية 
وتستقبل  مبكر،  سن  في  الزواج  على  تجبر  التي  الفتاة  بصحة  المرتبطة  لألخطار  الوقائية  التدابير 
المستشفيات العديد من الفتيات اللواتي تعرّضن ألضرار جسيمة ناجمة عن المعاشرة، لكن لم يُبلَّغ 

عن تلك الحوادث )الجهاز المركزي لإلحصاء، ٢٠١5(.

ر سن الزواج 3.4 تأخُّ

العزوبية وتأخير سن الزواج تسميات أو مفاهيم تعبر عن ظاهرة تأجيل الزواج لدى الشباب عما كان 
المعتاد اجتماعيًا في واقع اليمن، ريًفا أو حضرًا. وال يعود هذا التأجيل لرغبة ذاتية بل هو فعل إكراه 
مادي ال تتمكن ظروف الشاب وعائلته من إتمام حفل الزفاف، ولهذا تظل سنوات الخطبة طوياًل أو 
حتى تتأخر الخطبة ذاتها باعتبارها اتفاقًا أوليًّا بين العائالت وبين الشاب والفتاة. وإذا كان تأخير سن 

المجتمعات األوروبية،  الزواج يرتبط بمتغيّرات اجتماعية كالتعليم والتحضر والتصنيع كما تعكسه 
فإنَّه يرتبط في بالدنا بالمتغيرات نفسها إضافة إلى متغيّر االقتصاد ونفقات الزواج الباهظة. فالتعليم 
ال يعد متغيّرا لتأخير سن الزواج في بالدنا إال في إطار محدود وفًقا لما يبثه التعليم من وعي جديد 
المتغيّرات  بين هذه  االرتباط  معامل  تغيب  اليمن،  ففي  كله.  المجتمع  ولدى  والفتاة  الشاب  لدى 
لتنحصر أواًل في الجانب االقتصادي، ثم تظهر متغيّرات التعليم والثقافة على نحو تدريجي ومحدود. 

وإذا كان الزواج المبكر مبرًرا وفًقا لثقافة المجتمع الزراعي والقبلي، فإنَّه يفقد مبرراته في المدن 
كانت  ولذلك  الحديث.  التعليم  من  قدًرا  تلقوا  الذين  والشباب  العائالت  ولدى  الحضرية  والمراكز 
تقليدية المجتمع واألسرة وحضور قوة التقاليد واألعراف االجتماعية – والتزال – دافعة للزواج المبكر 
إلى سن ٢5، في حين تصبح هذه  النساء  تتأخر من  لمن  العانس  أو تسمية  وسببًا إلطالق مفهوم 
السن في المدن وعالم اليوم المتغيّر سًنا طبيعيًا للشاب أو الفتاة في مستوى تعليمي جامعي تمنحه 
األولوية لتتمكن من البحث عن وظيفة تخلق لها استقالاًل ماديًا ومعها تدعم دخل األسرة وتكاليف 

المعيشة. 

ووفًقا للثقافة الشعبية، يطلق لقب عانس على المرأة التي تتأخر في الزواج عما هو مألوف ومعتاد 
ر أكثر مما هو  اللقب ذاته على الرجل، حتى لو تأخُّ القبيلة، ولكن ال يطلق  القرية أو  في مجتمع 
مألوف أيًضا. وتعكس هذه المفارقات نمطية الثقافة التي تضع تمييزًا جندريًا يِصم المرأة سلبًا في 
فعل يمكن أن يسلكه الرجل ذاته. والعانس من النساء، وفًقا للمصطلح القاموسي )العانس من يبقى 
إذا تزوجت مرة واحدة وتطلقت،  أسرتها. ولكن  بيت  إذا كبرت وعجزت في  زمًنا دون زواج(، من 
ولو كان عمر الزواج قصيرًا جًدا ال يقال لها عانس. فالعانس إًذا لقب يطلق على الفتاة التي تعّدت 
مرحلة الزواج، كما يحّددها المجتمع التقليدي من منظوره الثقافي والعرفي. في هذا السياق، يجب 
أن تتولى مؤسسات اإلعالم ونشطاء المجتمع المدني، بل والمؤسسات التعليمية خلق وعي مجتمعي 
جديد يدعم استمرار تعليم الفتاة إلى مرحلة الجامعة واكتساب المجتمع وعيًا متجدًدا تجاه مفهوم 
تأخير الزواج باعتباره ضرورة ذاتية وموضوعية للفتاة وللشاب. وال يكون الزواج مبرًرا لخروج الفتاة 
من مراحل التعليم بل يكون التعليم هدفًا أسمى وذا أولوية في وعي المجتمع واهتمامات الدولة 
مجتمع  يمنحها  التي  نفسها  االجتماعية  الدالالت  للعنوسة  يكون  لن  وبالتالي  التنموية.  وبرامجها 

القبيلة أو القرية. 

يعكس واقع اليمن اليوم كل مظاهر التغيّر االجتماعية ومظاهر التقليدية والموروث في مسار واحد؛ 
فهو مجتمع يمّر بمرحلة انتقالية - طال أمدها قلياًل – وهي مرحلة متذبذبة في المسار التغييري 
وفًقا لضعف دور الدولة وغياب رؤية أو مشرع حداثي متكامل في التغيير والتنموية والتطور. لذلك 
فإنَّ كثيرًا من سمات التجديد والتطور ال تتشكل منفردة أو بقطيعة مع الماضي وموروثه، بل اليزال 
الماضي ومنظومته الثقافية يسحب نفسه مع كل متغيّر جديد. لكن المؤكد أنَّ المتغيّرات الحداثية 
تقلل دوًما من القديم ومن التقاليد وإن ببطء لكنه تأثير ملحوظ وملموس في مختلف جوانب الحياة 

االجتماعية.

لقد أصبح تأخير سن الزواج من الظواهر البارزة في كل المجتمعات العربية، وإن بنسب متفاوتة، 
ووفق مبررات متعّددة. فنجد امرأة ثالثينية وشابًّا ثالثينيًا في العمر دون زواج وال يقلقهما ذلك، ألن 
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نفقات المعيشة وتكوين اإلنسان لظروفه وتعزيز مكتسباته في العمل والمسكن والمكانة االجتماعية 
وفق تقديرات كبيرة في النجاح جميعها ذات أولوية لدى قطاع عريض من الشباب والشابات. 

ومع ذلك ال تزال مجتمعاتنا العربية، ومنها اليمن، ترزح تحت وطأة التقاليد والموروث التاريخي في 
مسار انتقالي يظهر ازدواجية وتجاور ثنائي للجديد والقديم من األفكار والممارسات والبنى في آن 
التي لم تصل بعد إلى مرحلة  واحد؛ وهذه واحدة من أهم مالمح ومظاهر المجتمعات اإلنتقالية 
الحداثة بكل مظاهرها ومكتسباتها، لكنها لم تعد كما كانت قبل هذا المسار التغييري وأمامها بعض 

الوقت لتتجذر المتغيّرات االجتماعية والثقافية في سياق حداثي أكثر شمولية. 

وكما أشرنا آنًفا، ال تزال نظرة المجتمع، رغم المتغيّرات في عموم اليمن، تقلق الفتاة المتأخرة في 
الفتاة ومواصفاتها وسلوكها، ما يشعرها  الزواج وتشكل عالمات استفهام كثيرة تدور حول شخصية 
أحيانًا بالحرج والقلق عندما تتعرض لتساؤالت جيرانها وصديقاتها وهو قلق وإحراج يشمل األسرة 
كلها. ومع أّن المرأة ال تتحمل مسؤولية تأخير الزواج، فهذا أمر مرتبط بالظروف المعيشية اقتصاديًا 

واجتماعيًا وأحيانًا ال يحالفها الحظ وفق تقديرات قراءة الطالع كما يراه البعض. 

والقلق  االجتماعية  المساءلة  دائرة  من  والخروج  حياتها  لتغيير  كفرصة  بالزواج  أحيانًا  الفتاة  تقبل 
النفسي حتى لو لديها تحفظات كثيرة على شخصية الزوج القادم. فالمرأة ال تملك حرية االختيار بين 

الزواج أو عدم الزواج، بل الزواج اختيار دائم وعلى المرأة أن تحسن شروط الزواج. 

ر سن الزواج  3.5 أسباب تأخُّ

بناء على ما سبق التعبير عنه حول داللة تأخير سن الزواج والمتغيّرات المرتبطة به في سياق مجتمعي 
القول بوجود أسباب متعّددة بعضها ذاتية وأخرى موضوعية،  ووفق ظروف الشاب والفتاة، يمكن 
تؤدي إلى تأخير سن الزواج ومن أهمها غالء المهور، وتكاليف الزواج، والبطالة بين الشباب، وتعليم 

الفتاة، عمل الفتاة، وتكاليف سكن مستقل، والظروف العامة في المجتمع، وهجرة الشباب. 

في  تأثيرها  أنَّ  إال  والفتاة  الشاب  في  واجتماعية  نفسية  تأثيرات  وغيرها  األسباب  لهذه  أنَّ  والشك 
الفتاة يكون أكبر خاصة فيما يرتبط بنظرة المجتمع تجاهها، وما تتضمنه تلك النظرة من تساؤالت أو 

اتهامات تقلق الفتاة وتجعلها مقيدة في حركتها وعالقاتها. 

ومع وجود متغيّرات عامة موضوعية ترتبط بوعي الشاب والفتاة تجاه اختيارات المستقبل ورغبتهما 
بالتحصيل العلمي والبحث عن فرص عمل، البد أن يتغيّر وعي المجتمع تجاه تأخير الزواج والنظر 
اليه بإيجاب وفًقا الجتهاد الشباب في اإلعداد والتكوين االقتصادي والتعليمي لمسارات المستقبل. 
وفي هذا السياق، يشير بعض الباحثين إلى جملة من األسباب التي تبرر تأخير سن الزواج وتتقاطع 

مع ما ذهبنا إليه آنًفا وهي تتماثل مع مجتمعات عربية كثيرة )المهدي، ٢٠٠4: ١١8-١٢١( وهي:

عدم وجود الشخص المناسب؛ •

السعي إلكمال الدراسة؛  •

عمل المرأة لضمان مستقبلها؛ •

الحالة المادية الصعبة وتفضيل العزوبية؛ •

الخوف من المسؤولية تجاه الزواج؛ •

عدم رغبة الشباب في الزواج من جامعية؛ •

الخوف من المستقبل؛ •

عدم زواج األخت الكبرى. •

3.6 تكاليف الزواج

كانت تكاليف الزواج مرتفعة دوًما ألنَّ األسرة تعيش لحظة استثنائية ال تتكّرر كثيرًا. ويعتبر الزواج 
مناسبة إلظهار فرح األسرة ومكانتها في المجتمع، وتختلف مظاهره من مدينة إلى أخرى، ومن أسرة 
عاًما.  عشرين  من  الحال  عليه  كان  عما  حاليًا  للعرس  االحتفالية  الترتيبات  وتختلف  بل  أخرى  إلى 
ففي المدن، يقام العرس في صالة حديثة )صاالت احتفالية كبيرة االتساع والحجم، تؤجر لمناسبات 
متعّددة منها احتفاالت الزواج، وهي باهظة الثمن في اليوم الواحد قد تصل إلى نصف مليون ريال، 
وبعضها إلى نصف هذا المبلغ أو أقل وفًقا لسعة الصالة ومفروشاتها(. وبذلك، أصبح االحتفال بهذه 

الصاالت الفخمة رهًنا اجتماعيًا للمفاخرة بين األَسر والعائالت. 

وال تتمثل تكاليف الزواج في المهر المقّدم من الزوج وأسرته إلى أب العروسة وأسرتها فحسب، بل 
تشمل متطلبات الزفاف الذي يستمر ثالثة أيام في بعض المناطق الريفية ويوًما أو يومين في المدن، 
وما يرافق ذلك من طقوس جديدة لم تكن موجودة سابًقا. ففستان الزفاف على الطريقة الحضرية 
مناسبة  وألنَّها  الحضرية.  والمراكز  المدن  في  مقبواًل  أصبح  لكنه  اليمني  الريف  في  أمر مستحدث 
استثنائية، يبذل األب وأسرته كل ما أمكن من تدابير مالية وخدمات عينية ومعنوية لتحسين مظهرهم 

ومكانتهم لدى الحضور من األقرباء والجيران وغيرهم. 

وحتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي، كان الزفاف ميسوًرا للغالبية من الشباب في الريف 
والحضر، لكن المتغيّرات الكبيرة التي شهدها اليمن مع مطلع التسعينيات من القرن ذاته ووفق تزايد 
معدالت الهجرة، وارتفاع األجور، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد متطلبات الزفاف من احتياجات 
متعّددة، أثقلت كاهل األب وأسرته والشاب، ما دفع البعض منهم نحو االقتراض من أشخاص، أو بنوك، 

أو رهن قطعة أرض، أو بيعها، أو بيع بعض من ممتلكات األسرة كالسيارة مثال. 

جهران  منطقة  يسّمى  صغير  محلي  مجتمع  في  وخصوًصا  ذمار،  محافظة  في  حالة  لدراسة  ووفًقا 
وهي منطقة صغيرة الحجم زراعية في نشاطها االقتصادي، يصل مهر العروسة إلى مليون ريال يمني 
نحو )5٠٠٠ دوالر أمريكي(، أصبح اآلباء في القرية غير قادرين على تزويج أبنائهم دون بيع أراض، 
أو الحصول على قرض، أو كال األمرين مًعا. وأخذت المهور بالتصاعد وخلقت معها معاناة للشباب 
من الجنسين في القرية، ألنَّ الزواج أصبح غير ممكن من الناحية العملية. اجتمع عدد من وجهاء 
المنطقة )كبار السن وشيوخ القرية( لوضع مدونة اتفاق تشكل قاعدة اجتماعية عرفية ملزمة للجميع 
تضع حًدا للمهر وقدره ٢٠٠ ألف ريال يمني )حوالي١٠٠٠ دوالر(. وفُرض على كل من يخالف هذه 
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القاعدة غرامة قدرها ١٠٠ ألف ريال يمني وتقديم اعتذار للقرية ووجهائها. فتمكن الشباب والشابات 
من الزواج بتكاليف أقل بكثير تعتبر ممكنة لألسرة البسيطة والمتوسطة.

نجد هذا اإلجراء في أكثر من قرية وأكثر من محافظة وال تتميز به منطقة أو مدينة عن األخرى، بل 
هو تعبير واع عن مشكلة اجتماعية تعيشها غالبية المدن والتجمعات السكانية وال سيما األَسر الفقيرة 
والمتوسطة فقام وجهاء القرى والتجمعات السكانية بوضع حلول عملية تكون أحيانًا مؤقتة ألنَّه يتم 

الخروج عنها تدريجيًا.

بشكل عام، تعد تكاليف الزواج في اليمن مرتفعة جًدا وتختلف من مدينة إلى أخرى. يقوم األب غالبًا 
بتغطية التكاليف عن طريق القروض، وتعاون أفراد األسرة. وقد يترتب على القروض مشاكل أَسرية 
بين الزوجين تؤثر في األسرة التقليدية وتؤدي أحيانًا إلى انقسامها، أو يعتمد اآلباء زواج البدل لعدم 
استطاعة األسرة تزويج ابنها. ومن جانب آخر، أظهرت تكاليف الزواج متغيّرًا جديًدا يراه البعض سمة 
إيجابية تتمثل في تأخير سن الزواج لدى األبناء إلى سن ٢5 أو ما بعدها قلياًل مع االستمرار في دعم 

تعليم البنات حتى الجامعة وهو أمر إيجابي أيًضا. 

الباهظة، لكن ذلك غير  التكاليف  الباحثين إلى انخفاض تعّدد الزوجات بسبب  ويشير البعض من 
مؤكد إحصائيًا خاصة وأنَّ الزواج المتعّدد ال يكون إال لمن لديه االستعداد المالي. وال تتطلب غالبية 
حاالت الزواج لكبار السن احتفاالت فخمة بل تقتصر على ترتيبات محدودة ضمن األَسر والعائالت 
القرابية. ولكن ظهرت أمور إيجابية أخرى أصبحت محل مراقبة ومتابعة للباحثين فقد جعل ارتفاع 
وجهة  من  األمر  هذا  كان  وإن  والمجتمع،  واألسرة  الزوج  لدى  احترام  محل  المرأة  الزواج  تكاليف 
نظر أخرى يعود إلى تغيّر مستويات التعليم والثقافة بل وشيوع نظرة إيجابية نحو المرأة حتى في 

األوساط الشعبية والفقيرة. 

الفصل الرابع: العالقات الزوجية
ينظر هذا الفصل في العالقات الزوجية في اليمن ويركز، في هذه اإلطار، على تناول الرضا العاطفي 

بين األزواج والعنف األَسري ودور القانون.

4.١ الرضا العاطفي بين األزواج 

يقصد بالرضا العاطفي اإلشباع العاطفي للرجل وللمرأة والتعبير اإليجابي عنه، ووعي المرأة بأهميته 
باعتباره متغيّرًا رئيسيًا الستقرار الزواج ومساراته السليمة. ويكون للعالقات الحميمة في مجتمعاتنا 
لهذه  متفهمين  الزواج  طرفا  كان  وكلما  وامرأة.  رجل  بين  المعلن  الزواج  من خالل  مشروعة  صفة 
أما اإلخالل بهذه  استقرارها.  بتعزيز  إيجابًا على عالقاتهما  انعكس ذلك  المسألة ويقّدران أهميتها، 
العملية فيكون سببًا رئيسيًا للمشكالت والصراعات داخل المنزل بين الرجل وزوجته، وقد ينجم عنها 
ممارسة العنف تجاه الزوجة خاصة. فالثقافة التقليدية تبّرر عنف الزوج ضد الزوجة حال عصيانها 
تلبية رغباته في اإلشباع العاطفي. وتشير نتائج بعض الدراسات إلى فروق في تواصل األزواج ذوي 
التوافق  ذات  اليمنية  األَسر  في  المتقاطعة  التفاعالت  سبب  يفسر  ما  والمنخفض،  العالي  التوافق 
على  مبنية  ليست  الزوجين  بين  العالقة  المترّسخة في طبيعة  السلبية  التقليدية  فالقيم  المنخفض 

الشراكة؛ فالرجل هو صاحب القرار والمرأة تكون ضرورة من ضروريات الحياة الزوجية.

ووفًقا لثقافة المجتمع التقليدية، يرى الرجل في المرأة كائًنا سلبيًا ال تتفاعل عاطفيًا إال عندما يطلب 
صانع  هو  الرجل  وألن  بينهما.  المشكالت  فتبدأ  لرغباته  المطلوب  بالشكل  تستجيب  ال  وقد  منها، 
القرار في األسرة فغالبًا ما تكون المرأة مشاركة بالقرار أو متلقية له، وتعمل على تنفيذه. وترصد 
دراسة أخرى أهم العوامل المحّددة للتوافق الزواجي باعتباره الرضا عن العالقة الحميمة والمساندة 
الزواجي  التوافق  الزوجية. ويعد  العالقة  بناء  العاطفي مكانة مهمة في  الجانب  االنفعالية، ويحتل 
الزوجان وتتطلب جهًدا متواصاًل مع وجود مجموعة من  عملية مستمرة تقوم من خالل ما يفعله 

العوامل التي تؤثر فيها )البعداني، ٢٠١5( )خيرية، ٢٠٠8( وهي: 

الجانب العاطفي؛ •

الحب المتبادل؛ •

الشخصية؛ •

صراع وتغّير االدوار االجتماعية؛ •

الجانب المادي؛  •

الجانب الثقافي واالجتماعي؛ •

األطفال؛ •

عمر الزواج؛ •

االختيار الزواجي. •
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تؤثر هذه األسباب جميعها، بشكل أو بآخر، في نمط العالقات بين الزوجين ومدى حضور اإلشباع 
العاطفي بينهما. وتشير بعض الدراسات إلى أنَّ نسبة الحاالت التي ال يقّدر فيها الزوج حالة الزوجة 
الصحية والنفسية بلغت ٢5٪، وهذا األمر يجعل العديد من الزوجات يتضايقن ويشعرن باإلحباط 
واالستياء، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الحميمية بين الزوجين وينعكس بدوره على التوافق الزواجي 
سلبًا أو إيجابًا. وفي السياق نفسه، أظهرت هذه الدراسات أنَّ األزواج ال يهتمون لرغبات زوجاتهم 
الغريزية، سواء بالرفض أو القبول، فأحيانا تتم المعاشرة الزوجية باإلكراه أو بدون رغبة من الزوجة. 
المئوية  النسبة  بلغت  اإلنجابية، حيث  الصحة  المعرفة عن  إلى  يفتقرون  واإلناث  الذكور  فالشباب 

لجاهليها في اليمن ٩٢٪. 

ومن جانب آخر، ربطت بعض الدراسات بين الطالق والعالقة الحميمة بين الزوجين، فقد ظهر بأنَّ 
عدم فهم الزوجين لطبيعة العالقة الحميمة، وكيفية التعامل واالستمتاع بما أحله الله جعلت هذه 
العالقة سببًا للعديد من المشاكل الزوجية التي تسبّب الطالق الفعلي أو الطالق النفسي، فكثير من 
األزواج والزوجات ال يتحدثون أو يناقشون مثل هذه األمور بصراحة ويتجنبون الحديث في مثل هذه 
األمور، حتى المتعلمين منهم. وفي بعض المجتمعات، ينظر إلى معاشرة الزوجة دون رغبتها بأنَّه 

عنف يجب التبليغ عنه ورفع شكوى به.

يكون لإلشباع العاطفي تأثير بالغ في التوافق والرضا الزواجي، وتقوية الرابطة بين الزوجين، فالعالقات 
الحميمة أمر مركزي وأساسي لعالقة زواج جيدة. وتشير الدراسات في هذا السياق إلى أنَّ مستوى 
التوافق الزواجي أعلى من المتوسط الفرضي، حيث كان متوسط درجات التوافق الزواجي لألزواج 
الزواجي لديهما.  التوافق  التعليمي للزوجين ارتفع مستوى  والزوجات سويًا، فكلما ارتفع المستوى 
المتزوجين  من  الثانوية  المرحلة  من  وطالبة  طالب   ١٠٠٠ من  عيِّنة  على  أجريت  دراسة  وأظهرت 
التوافق  بين  عكسية  عالقة  ووجود  المراهقين،  لدى  التوافق  نسبة  ارتفاع  اليافعين  من  وجميعهم 
الزواجي ومجال المشكالت العاطفية. وتوصلت إلى أنَّ أغلبية أفراد العيِّنة لديها مستوى مرتفع من 
التوافق الزواجي، فالنسبة 44٪ من إجمالي العيِّنة كانت درجاتهم تميل إلى االيجابية نحو العواطف، 
56٪ من إجمالي العيّنة تميل درجاتهم إلى السلبية نحوها. وال يتم الحديث عن مفهوم الرضا العاطفي 
علًنا في مجتمعنا وال يشكل جزًءا من التنشئة االجتماعية، ألنَّ الثقافة الجنسية غير معترف بها كمجال 
ثقافي وال يجري الحديث عنها في الكتاب المدرسي وال في الخطاب الديني الرسمي، وبذلك يكتسبها 
األزواج والزوجات بطرق متعّددة بشكل منفرد أو المتعلمين بإمكانهم االطالع على بعض منها في 

كتاب أو صفحة الكترونية.

ولما كانت ضغوط الحياة االقتصادية واالجتماعية تجعل الرجل يعيش في قهر مادي ومعنوي، فإنّه 
يريد التنفيس عنها عبر لقاء عاطفي يخفف عنه أزماته، لكنه ال يجد األسلوب األفضل والتعامل الناعم 
تجاه شريكة حياته، فيكون اللقاء الحميمي بينهما عنًفا آخر من جانبه موجًها نحو زوجته التي تخضع 

لرغبة زوجها دونما اعتبار لرغباتها أو جاهزيتها. 

ولهذا تظهر خالفات ومشكالت بين األزواج تتفاقم باستمرار ألنَّ كال الطرفين ال يقفان عند التفكير 
الهادىء والحوار حول ما يظهر من مشكالت نتيجة عدم فهم بعضهما وعدم فهم الرجل لمعنى الرضا 
العاطفي. فالرجال – أو الغالبية منهم – في مجتمعنا الذي تقلل لثقافته التقليدية من مكانة المرأة 

ال يسمح لها أن تناقش أمورها الغريزية بصورة علنية مع زوجها وال حتى مع أمها أو أبيها، ألنَّ الثقافة 
في  لرغباته  دوًما  وتكون جاهزة  وفي خدمته  للرجل  تابعة  تكون  أن  المرأة  من  تتطلب  التقليدية 

حاالت صحية معروفة.

عن  النسوية  المجالت  وبعض  الثقافية  المجالت  من  كثير  وتكتب  الفقهاء  من  كثير  يتحدث  حاليًا، 
الثقافة الجنسية، وأهميتها للمرأة والرجل وعن مفهوم الرضا العاطفي أو اإلشباع العاطفي ودوره في 
استقرار الحياة الزوجية. لكن في المجتمع التقليدي ال يظهر الزوج – في كثير من األحيان –تعبيراته 
العاطفية نحو زوجته، بمعنى آخر يرى الرجل أو يظن أنَّ إظهار عواطفه يعّد ضعًفا ويقلل من قيمته 
أمام زوجته، وبالتالي فإّن القسوة وعدم إظهار المشاعر للزوجة يجعله دائًما في مركز قوة، كما يعتقد 

بأنَّ العالقة الحميمة حق يمارسه الزوج دون اعتراض من المرأة.

ونتيجة لذلك، تنشأ المشكالت وتتراكم داخل األسرة وال ترجع هذه المشكالت، كما يرى البعض، 
في  جًدا  مهم  العاطفي  الجانب  لكن  المعيشية،  الحياة  قسوة  رغم  فقط  اقتصادية  أسباب  إلى 
استقرار األسرة. وال نجد دراسة ميدانية أو استطالًعا جادًّا وموضوعيًّا يقدم لنا بيانات وإحصاءات 
حول هذا الموضوع، وكل ما لدينا دراسات محدودة في العيِّنة المختارة وفي المجال المكاني لها. 
ومن الجدير بالذكر أنَّ العالقة الحميمة بين رجل كبير في السن وفتاة في عمر ١5 أو ٢٠ سنة 
تجعل من اللقاء العاطفي األول صدمة لها، بل وفعل اغتصاب أكثر منه عالقة طبيعية في أول ليلة 

من الزواج.

ألفة  وخلق  بعضهما  فهم  بالتقارب  ونقصد  حياتهما األَسرية،  الستقرار  مهم  الزوجين  بين  التقارب 
وعالقة تقبل ألنَّ الواقع المجتمعي يشير غالبًا إلى زواج تقليدي تختلف اهتمامات ومستويات الثقافة 
والتعليم بين الزوجين. وفي هذا السياق، تشير دراسة أجريت عام ٢٠٠٣ إلى وجود عالقة طردية 
المستوى  ارتفع  فكلما  بينهما،  واألَسري  الزواجي  والتوافق  والزوجة،  للزوج  التعليمي  المستوى  بين 
التعليمي للزوجين، ارتفع مستوى التوافق الزواجي. وعندما يرتفع المستوى التعليمي للزوجين، يرتفع 
مستوى وعيهما بأهمية الحفاظ على العالقة الزوجية، وتكون لديهما المهارات المناسبة للحفاظ على 
القرارات في أمور  المتعلمان أكثر قدرة على تبادل اآلراء واتخاذ  الزوجان  هذه العالقة. كما يكون 
حياتهما المختلفة، ويعينهما التعليم على إقامة الحوار البناء ومناقشة مشاكلهما بوضوح ويجعلهما 
الزوجين يضفي على  فالتعليم عند  بنفسيهما دون إشراك اآلخرين.  أكثر قدرة على حل خالفاتهما 
العالقة جانب االحترام من كل طرف للشريك اآلخر ويجعل العالقة أكثر تكافؤا بينهما، ويعد ذلك 

بدوره أحد أهم أسباب التوافق الزواجي. 

تبرز مشكلة الرضا العاطفي عندما تكون أعمار الزوجين متباعدة، زوج كبير السن وفتاة صغيرة، زوج 
كبير السن منهك اقتصاديًا واجتماعيًا ويعاني من سوء تغذية، مما يجعل نشاطه أقل ما يكون، كما 
أنّه ال يجيد فن التعامل والخطاب مع زوجته ألنّه يراها جاهزة لرغباته في أي وقت دون السؤال عن 
رغبتها ونفسيتها. ومع غياب مراكز اجتماعية ونفسية داعمة لألسرة ومتخّصصة في حل المشكالت 
العاطفية بين األزواج، تتراكم االزمات لتنفجر في طلب الطالق أو خروج المرأة إلى أهلها، مما يفاقم 

الخالفات والمشكالت الزوجية. 



حالة الزواج في العالم العربيحالة الزواج في العالم العربي 514515

4.2 العنف ضد المرأة

من منظور التنمية ومتطلباتها تسعى كل المجتمعات للتغيير والتطور، ويتضمن ذلك خطوات جادة 
وفعالة تجاه األسرة والمرأة خصوًصا. ومع ذلك تشير بعض الدراسات والتقارير العلمية إلى أنَّه، من 
بين ثالث نساء في العالم، تتعرض واحدة للعنف من الغرباء أو االقارب. والعنف تجاه المرأة متعّدد 
األساليب، بدًءا من التحرّش اللفظي والجسدي وصواًل إلى الضرب والعنف المباشر. ويكون العنف األَسري 
ضد المرأة، باعتباره فعاًل أو سلوكًا مباشرًا أو غير مباشر، ماديًا أو معنويًا يقوم به أحد أفراد األسرة من 
الرجال )األب، األخ، الزوج( وقد يلحق ضرًرا جسديًا أو نفسيًا أو كليهما بالمرأة )البنت، األخت، الزوجة(، 

ويشمل العنف المادي سوء المعاملة البدنية بأنواعها المختلفة من ضرب وحرق وتشويه.

أما العنف المعنوي فهو التهديد باستخدام العنف المادي إضافة إلى اإلهمال، واالحتقار، والحرمان 
من الحريات. وفي مجتمع اليمن التقليدي، تتعرض النساء لمختلف أشكال العنف والتمييز، بما في 
ذلك العنف األَسري، والحرمان من التعليم، والزواج المبكر، واإلكراه على الزواج، ووضع قيود على 
حركة المرأة/الفتاة، واستبعادها من اتخاذ القرار، والحرمان من الميراث، والختان. وتجدر اإلشارة إلى 
قوة التقاليد القبلية التي تحرم المرأة من ميراثها المَقّر شرًعا، مما يجعل القبيلة أقوى من الشرع 

أحيانًا وبتجاهل كبير من الدولة.

لكن هذه الظاهرة ال تمارس في عموم المجتمع ومن كل األفراد بل يبرز تغيّر إيجابي لصالح المرأة 
عموًما وتغيّر في بنية األسرة ووظائفها، خاصة مع تزايد التعليم واتساع المراكز الحضرية. ولكي يبدو 
أنَّ نسبة كبيرة من السكان، وخاصة في المناطق القبلية في شمال العاصمة، وهي منطقة شديدة 
الرسمية واألهلية عن  الظاهرة. ويعود غياب اإلحصاءات  تمارس هذه  والتقاليد،  للعادات  التعصب 
هذه الظاهرة إلى أنَّ المجتمع ال يقر باالعتراف بها علًنا، ومن المعيب اجتماعيا التبليغ عن إساءة فرد 
قريب مثل األب أو الزوج، كما أنه من العيب، في الثقافة اليمنية، ضرب المرأة أو إهانتها. ورغم ذلك 
فإنَّ من حق األب أو األخ أو الزوج القيام بذلك من أجل تأديب الفتاة والمحافظة على شرف األسرة، 
بحيث ال يُنظر إلى مسألة التأديب على أنَّها أمر معيب؛ وتعتبر في العادة شأنًا داخليًا خاًصا باألسرة. 
الفعل، ووجود  تجرم هذا  قوانين  المغلقة، وغياب  األبواب  األَسري خلف  العنف  وفي ظل حدوث 
عادات وتقاليد تمنع أفراد األسرة من التبليغ عنه أو الشكوى وطلب المساعدة، نجد أنَّ أفراد األسرة 

المتعرضين للعنف يتأثرون جسديًا ونفسيا وتزداد معاناتهم دون طلب المساعدة.

المؤسسات  خالل  من  سواء  العنف،  حول  اإلحصاءات  جمع  في  قصور  وجود  على  التأكيد  ويجب 
الرسمية أو األهلية، خاصة أنَّ المؤشرات اإلحصائية المتعلقة بالنوع االجتماعي لم تستوعبها التقارير 
المنشورة رسميًا. ويعود عدم إدماج تلك المؤشرات إلى ارتباط استخراج تلك المؤشرات بعدة جهات 
البيانات  وتبادل  جمع  بشأن  تدقيق  وجود  لعدم  ونظرًا  القضاء.  وجهاز  العامة  النيابة  في  متمثلة 
االجتماعية  والتقاليد  العادات  إلى  إضافة  والقضاء،  والنيابة  الداخلية  وزارة  أجهزة  بين  االحصائية 
األطراف  بين  اإلصالح  األقارب في  تدخل  أو  الحوادث  اإلبالغ عن بعض  المتمثلة في عدم  السائدة 
المتنازعة يؤدي إلى عدم توثيق تلك الوقائع والحوادث بدفاتر أقسام الشرطة. وهذا ما أكدته بعض 
الدراسات التي تبيّن أنَّ األَسر ال تتقدم باإلبالغ أو الشكوى الرسمية ضد أفرادها القائمين بالعنف على 

أساس النوع االجتماعي، من قبيل المحافظة على السمعة االجتماعية.

4.3 العنف األَسري 

المرأة  األخيرة حول  الخمس  السنوات  إعدادها في  تم  تؤكد دراسات وأبحاث  نفسه،  السياق  وفي 
والعنف أثناء دورة الحياة في الريف والحضر لدى النساء المتزوجات والمراهقات أنَّ بعض النساء 
اللواتي كن مجااًل للدراسة لم تتعرض للعنف من قبل أزواجهن، وأكدن على أنَّ أزواجهن يقّدسون 
الحياة الزوجية ويحترمون حرية المرأة. وفي المقابل، ذكرت البعض منهن تعرضهن إلى العنف من 
الزوجة،  الصوت تجاه  المشاكل، ورفع  الزوج وكان في معظمه عنًفا نفسيًّا متمثاًل في اختالق  قبل 
ه من الزوج هي التجاهل، والشعور  والهجر، واإلهمال، والشتائم. وكانت ردة فعل النساء للعنف الموجَّ
بالقهر، والتهديد باالنفصال، والصمت، خوفًا من زيادة وتيرة المشاكل التي قد تؤدي إلى تفكك األسرة 
وضياع األبناء. وباإلضافة إلى الخوف من عدم وجود مكان آخر تأوي إليه، أشارت بعض النساء إلى أنَّ 
المحيطين بهن من أفراد األسرة ال يظهرون ردة فعل إيجابية ضد العنف الممارس ضدهم، فتكون ردة 
فعلهم الصمت ويتم أحيانًا تحميل الزوجة مسؤولية ما تتعرّض له من عنف وهناك من أشارت إلى أنَّ 

ردة فعل المحيطين كانت إيجابية لقيام المحيطين بتوجيه اللوم للقائم بالعنف.

يمكن اإلشارة إلى اختالف أشكال العنف التي تتعرّض له المراهقات في الريف والحضر. ففي الحضر، 
ظهرت أشكال من تقييد حركة البنت ووضع الضواب لها خاصة في فترة البلوغ، إضافة إلى تحكم 
األخوة وإجبارها على الزواج المبكر، واستخدام العنف الجسدي ضد الفتاة. وتظهر في الريف حاالت 
الحرمان من التعليم، والزواج المبكر، والطالق التعسفي، وممارسه األخوة الذكور سلطتهم، خصوًصا 
تجاه أخواتهم، ما يعكس نمط الثقافة والسيطرة الذكورية التي يقرّها األب وتبررها منظومة التقاليد. 
وأكدت معظمهن أنَّ الفتاة تتعرض ألضرار متعّددة وأقلية منهن أقدمن على محاولة االنتحار. وقد 
اختلفت ردة فعل المحيطين بالعنف؛ ففي الريف، واجه المحيطون القائم بالعنف باللوم واالستهجان، 

بينما في الحضر منهم من واجه القائم بالعنف ومنهم من كان مشاهًدا فقط للعنف.

ينتشر العنف األَسري ضد المرأة خلف األبواب المغلقة ويكون من الصعب التعرّف عليه ورصده، 
باعتباره شأنًا عائليًا يمتنع الكثير عن التحدث عنه. وترى معظم النساء أنَّ االفعال التالية تمثل عنًفا 
أسريًا وهي: العنف البدني ٩4٪، الزواج القسري ٩6٪، االغتصاب ٩7٪، التحرّش الجنسي ٩5٪، الحرمان 
من التعليم ٩4٪. وتشير 8١٪ من عيِّنة الدراسة أنَّ الحرمان من المشاركة في اتخاذ القرارات األَسرية 
يشّكل نوًعا من العنف، حيث ال تشارك النساء في القرارات األَسرية الرئيسية، وتشارك 55٪ منهن في 
القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية لهن. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة، يظهر انتشار 
العنف األَسري في المجتمع اليمني ويتم التعامل معه وفق تقاليد اجتماعية عبر وجهاء المجتمع 
المحلي وكبار األسرة أو تدخل الجيران واألصدقاء. لكن المؤكد أنَّ غالبية حاالت العنف األَسري ال 
ل في أقسام الشرطة. وتشير دراسات إلى انتشار العنف النفسي لدى المرأة عكس الرجال الذين  تسجَّ
أشاروا إلى العنف الجسدي كأكثر األشكال انتشاًرا، كما أظهرت اإلجابات أنَّ البيت هو أكثر األماكن 
يأتي مكان  الشارع، وبعد ذلك  يليه  االجتماعي،  النوع  أساس  القائم على  العنف  فيها  يمارس  التي 

العمل والمدرسة. 

والجسدي  اللفظي  العنف  من  متعّددة  أشكال  من  اليمني  المجتمع  في  الزوجات  بعض  تعاني 
النسبية  األهمية  بلغت  إذ  انتشاًرا  العنف  أشكال  أكثر  من  والمعنوي  اللفظي  والعنف  والجنسي. 
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وتجعل  المطلقة  السيادة  للرجل  تخّول  التي  الخاطئة  االجتماعية  التنشئة  وسببه   ،٪٩6.7 لوجوده 
المرأة تابًعا له، وخاضعة ألوامره. كما أنَّ تلك التنشئة ومنظومتها الثقافية التزال تقلل من قيمة المرأة 
ومكانتها ومن ثم تعلي من قيمة الرجل ومكانته. وتلعب بعض نصوص الموروث الشعبي السائد دوًرا 
أفراد عيِّنة  العنف شيوًعا بين  ثاني أشكال  العنف الجسدي  للمرأة. ويعّد  الدونية  النظرة  في هذه 
حاالت الدراسة وتتمثل في الضرب باليد بنسبة ٣٣.٣٪. أما العنف الجنسي، وهو آخر مراحل العنف 
التي تمر بها المرأة، فشكل أقل نسبة بين أفراد عيِّنة حاالت الدراسة إذ بلغت نسبته ١٠.٠٪ ويتمثل 

في اإلرغام على المعاشرة مع عدم رغبة المرأة بذلك. 

وتفتيش  والمضايقة  كالشتم  النفسي  العنف  المتزوجات،  وغير  المتزوجات  اإلناث،  غالبية  تعتبر  ال 
المتزوجات  من   ٪7٩.١ ترى  وال  التوالي.  على  و85.٪7١   ٪8٩.٩ وبنسب  إساءة،  والتهديد  األغراض 
العنف الجسدي من قبل الزوج إساءة. أما العنف النفسي كالشتم واالحتقار في إطار األسرة فال يُعّد 
عنًفا كما يراه البعض، علًما أنَّ النساء العازبات والمتزوجات يدركن بأنَّ العنف النفسي والجسدي 
أربع  المتزوجات في  المتزوجات وغير  النساء  أجريت على  ميدانية  أظهرته دراسة  ما  إساءة، وهو 
محافظات يمنية )صنعاء، وتعز، وعدن، والحديدة( )المرصد اليمني لحقوق اإلنسان، ٢٠٠6(. وأشارت 
إحصاءات رسمية إلى أنَّ العديد من النساء يجدن أنَّ الضرب مبرَّر في حاالت محّددة وبلغت نسبة 
الخروج دون علم الزوج ٣5.5٪، ورفض معاشرته ٣٢٪، واإلهمال في رعاية االطفال ٢٩.٩٪. وتعتقد 
١٠٪ أنَّ حرق الطعام من مبّررات ضرب الزوج لزوجته، فيما ترى ٢٠٪ بأّن مجادلة الزوجة للزوج من 
مبّررات العنف أيًضا. وتقل احتمالية قبول العنف لدى المقيمات في الحضر وفًقا الرتفاع المستوى 
التعليمي عن مثيالتهن في الريف. وبحسب مجموعات النقاش البؤرية للرجال والنساء عام ٢٠١4 
يقع العنف المنزلي عندما تخرج المرأة عن االدوار األَسرية والسلوكيات التقليدية الخاصة بالنساء 
سواء في المجاالت العامة أو الخاصة. وتشير نتائج المسح إلى أنَّ ٪٣7 من اليمنيين يتفقون في الرأي 
بأنَّ العنف ضد المرأة مبّرر في حال رفضها األوامر. ويسود نوع من القبول لممارسة هذا النوع من 
المصلحة  الحرص على  إنَّما يمارسه من منطلق  العنف  أنَّ من يمارس  باعتبار  البيت  العنف داخل 
األسرة. وجاءت  الحفاظ على سمعة وشرف  األخير هو  الهدف في  التأديب ألنَّ  أو  الحماية  بهدف 

النساء المطلقات كأكثر األفراد تعرًضا للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي. 

4.4 أسباب العنف األَسري

العنف ضد النساء أحد أهم العوامل التي تؤثر سلبًا في مشاركة المرأة وبالتالي تنمية قدراتها لتكون 
عنصرًا فعااًل ومؤثرًا في المجتمع واألسرة. وال يوجد في اليمن قانون واضح في نصوصه يحمي المرأة 
من حاالت العنف المختلفة كما تغيب حتى عن األعراف االجتماعية والتقاليد اإلشارات الحمائية، 
فهي باألحرى تقّر للرجل ضرب المرأة وتأديبها باعتبارها تقع في مجاله الخاص الذي يسيطر عليه. 
أشكال  الزوج(. وعديدة هي  األخ،  )األب،  للرجل  فيه  السلطة  تكون كل  تعتبر فضاء خاص  فاألسرة 
العنف التي تتعرض لها المرأة ويرجع ذلك في المقام األول إلى طبيعة األطر الثقافية المرجعية التي 
تشكل وتحّدد ما يعتبره الذكور عنًفا تجاه المرأة وماال يعتبرونه كذلك، بل تشكل وتحّدد رؤية المرأة 
ذاتها للعنف ضدها. وقد أّدى ضعف عمليات التغيير االجتماعي والثقافي إلى بث الشعور لدى المرأة 

للتنشئة  ثابتًا له كحق أساسي مقابل ضعفها واستجابتها له. ووفًقا  الرجل تجاهها أمرًا  بأنَّ ممارسة 
االجتماعية وقوة فاعليتها، تعيد المرأة إنتاج ثقافة أوامر ونواهي تقيّد حركتها من خالل تربية الجيل 
الجديد، بما يتماشى مع محّددات كابحة لحقوق المرأة ومعطلة الختياراتها وأدوارها. وتقتنع الكثير 
من النساء بأنَّ استمرار العادات االجتماعية إنّما هو تعبير عن وضع طبيعي تقل فيه المرأة عن الرجل 

في الحقوق والمكانة واألدوار. 

تتعرض المرأة للعديد من العقوبات في جميع مراحل حياتها عند تقصيرها في المهام المطلوبة منها 
في البيت )طبخ، تنظيف، غسل( وأدوارها اإلنجابية. وتتراوح هذه األشكال ما بين العنف اللفظي 
)السب، الشتم( والعنف النفسي من الخصام والنبذ والضرب والطالق. فمن حق الرجل )األب، األخ، 
في  الزوجة  ر  تأخُّ إنَّ  بل  المهام،  بهذه  إخاللها  حالة  في  وتنفيذها  العقوبات  هذه  تحديد  الزوج( 
الحمل يؤدي إلى اتهامها بالعجز عن رفد األسرة بمولود جديد مع أنَّ األسباب الصحية قد تكون من 
الرجل لكنه ال يعترف بذلك. ولعل ممارسة العنف ضد المرأة وتنّوع أدواته ومجاالته يعكس تناقض 
القانوني أو  النص  التقليدية، وضعف  الثقافة  الديني، وقوة  وازدواجية بين سوء فهم وإدراك للنص 
المرأة حقوقها، وتقدم  اعتماد مدونة قانونية تمنح  الدولة في  غيابه. وفى هذا اإلطار، يظهر عجز 
لها حماية من تغول التقاليد القبلية التي تتناقض مع حضور الدولة ودستورها. ويشهد اليمن هذه 
االزدواجية في كثير من المجاالت، وليس مجال المرأة والعنف الموّجه نحوها. ويعزز هذا الوضع 
تفشي األمية )الجهل باألبجدية( بين صفوف النساء، والجهل بالحقوق الشرعية والقانونية، و ضعف 
حمالت المناصرة للمرأة من التيار المدني، وهو تيار حديث التشكل واليزال صوته غير واسع االنتشار 
وغير مسموع بما فيه الكفاية من الدولة. وفي حين أنَّ األمية تساهم في ترسيخ وضع المرأة السائد 
المدرسي على نقل  المدرسة والكتاب  الوضع نفسه، فتعمل  الحديثة تكرّس  المؤسسات  فإنَّ بعض 
الصورة النمطية عن المرأة من المجتمع إلى التالميذ، وتسهم وسائل اإلعالم بنفس الدور لكي يتم 
تعزيز صورة تقليدية للمرأة وفق محّددات الثقافة والقيَم القبلية. فالفتاة في تاريخ العنف األَسري 
تتعلم من خالل أمها المعّنفة وتدرك بعض السلوكيات التي تعتبرها طبيعية؛ وتشعر أحيانًا أخرى بأنَّها 
السبب في هذا السلوك العنيف للرجل، لذلك تستخدم اإلنكار والتقليل من السلوك العنيف لتتحاشى 

الصدام المتكرر مع األب أو األخ أو تقاليد المجتمع.

تفرض التركيبة االجتماعية التي تعيش في ظلها المرأة نظاًما وممارسات وعالقات اجتماعية تقليدية 
تعّزز وتعّمق في وعي المجتمع هيمنة الرجل وتهميش المرأة والوصاية عليها، وتضع المرأة في إطار 
تتسع معه األوامر والنواهي االجتماعية التي تدور في سياق تعزيز مفاهيم وقيَم الشرف والعيب 
والعار، وما يجوز وما ال يجوز، والحالل والحرام، كما تفرض تصّوًرا وقناعات بأنَّ المرأة تتسم بقصور 
قيمة  بنقص  الشعور  لديها  ويولد  بذاتها  وعيها  تزييف  على  يعمل  ما  والمكانة،  والقوة  العقل  في 

أدوارها االجتماعية، ويترسخ بقاء المرأة في تلك الوضعية وتسهم األمية في تقبل المرأة لها.
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الجدول رقم 9 المستوى التعليمي للسكان ١0سنوات فأكثر

البيان
تعداد 
١٩٩4

تعداد 
٢٠٠4

مسح ميزأنية األسرة 
متعّدد األغراض

٢٠٠6-٢٠٠5

55,845,٣4٠,7نسبة األمية للذكور واإلناث 

٣6,5٢٩,6٢١,٣نسبة األمية للذكور 

76,٢6١,66٠نسبة األمية لإلناث 

٢6,7٣١,5٣٣,6نسبة من يقرأ ويكتب إلجمالي الذكور واإلناث 

٣6,7٣7,٣4,١نسبة من يقرأ ويكتب من الذكور

١6,١٢5,4٢6,٣نسبة من يقرأ ويكتب من اإلناث

نسبة إجمالي الذكور واإلناث الذين مستواهم التعليمي 
أساسي ومافي مستواها + دبلوم قبل الثانوية 

١٢,7١٢١٣

نسبة الذكورالذين مستواهم التعليمي أساسي ومافي 
مستواها + دبلوم قبل الثانوية 

١٩,٢١7١8,8

نسبة اإلناث اللواتي مستواهن التعليمي أساسي ومافي 
مستواه + دبلوم قبل الثانوية 

5,86,87,4

نسبة الذكور واإلناث الذين مستواهم التعليمي ثانوية 
عامة + دبلوم بعد الثانوية 

٣,58٢87

نسبة الذكور الذين مستواهم التعليمي ثانوية عامة + 
دبلوم بعد الثانوية 

5,5١٢١٢8

نسبة اإلناث الذين مستواهن التعليمي ثانوية عامة + 
دبلوم بعد الثانوية 

١,44447

نسبة الذكور واإلناث الذين مستواهم التعليمي جامعي 
فأعلى

١,١٢,٣٢,٣

١,7٣,5٣,6نسبة الذكور الذين مستواهم التعليمي جامعي فأعلى

٠,4١١,١نسبة اإلناث اللواتي مستواهن التعليمي جامعي فأعلى

الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب االحصاء السنوي، 20١3، 20١4 

يذهب بعض الباحثين، من خالل دراسات بالعيِّنة، إلى أنَّ النساء في بعض المدن اليمنية مثل أمانة 
الرغم من  المحافظات األخرى، على  بالنساء في  للعنف مقارنة  تعرًّضا  أكثر  العاصمة وتعز وعدن، 
 ،4 رقم  الجدول  في  موضح  هو  كما  األمية،  مستوى  وتدني  بالتعليم  الفتيات  التحاق  نسبة  ارتفاع 
وارتفاع معدل مشاركاتهن االقتصادية. ويعزى سبب ذلك إلى طبيعة التحول االجتماعي الثقافي الذي 
تشهده المراكز الحضرية ومعها مختلف مناطق اليمن، وهو تحول بنيوي تتشكل معه صورة جديد 
للمرأة، وأدواًرا جديدة في المجال العام والخاص. ففي المدن تظهر بعض مظاهر تمرّد الفتاة على 
منظومة القيم التقليدية وعلى المرجعيات الثقافية التقليدية، بل وتمرّد الشاب أيًضا. فتولد صراع بين 

الثقافتين التقليدية والحديثة، وخلق حالة من الصراع بين المرأة والرجل، إذ يريد الرجل الحفاظ على 
سلطته التقليدية وتسعى المرأة إلى التخلص من هيمنته والحّد من سيطرته وسلطته. و يعكس كل 
ذلك طبيعة المرحلة االنتقالية التي يمر بها المجتمع اليمني بشكل عام، فهو مجتمع يمرحلة بمرحلة 
متداخلة بين القديم والجديد أو بمعنى آخر يعيش اليمن لحظة تمفصل بين التقليدية والحداثة، 

دون القدرة للمشروع الحداثي أن يقطع عالقاته نهائيًا مع الموروث االجتماعي.

األمية خالل  مستوى  وانخفاض  التعليمي،  المرأة  في وضع  التحسن  أّن  إلى  تقرير حكومي  ويشير 
الفترة ٢٠٠4-٢٠٠6 من 76٪ إلى 6٠٪ يعكسان الجهود التنموية المتحققة في مجال تعليم المرأة. 
أما التحسن في التوزيع النسبي لإلناث )١٠ سنوات وأكثر( فقد ارتفعت نسبة اإلناث الحاصالت على 
في  األول  الزواج  سن  على  واضح  وأثربشكل   ٢٠٠4-١٩٩4 خالل  فأعلى  األساسي  التعليم  مؤهالت 

الريف والحضر فارتفع من ٢٠.7 إلى ٢٢.١ )اللجنة الوطنية للمرأة، ٢٠١٠(.

يعتبر التعليم هو المسار الرئيسي للحراك االجتماعي واالقتصادي، ويمنح المرأة أو الفتاة فرًصا أكثر 
لتحسين شروط حياتها واختياراتها، بل ويمنح المجتمع كله مزيًدا من الفرص والخيارات في التغيير 
األسرة  اهتمام  محل  التعليم  أصبح  السبب،  ولهذا  االجتماعية.  والمكانة  واألدوار  للثقافة  والتجديد 
بشكل عام، حتى لو كان األبوان )األب واألم( ممن لم يلتحقوا بالتعليم، فقد زاد حرصهم بأن يوجهوا 
جزًءا من مدخراتهم المالية نحو االستثمار في التعليم للفتاة والصبي في آن واحد، أي أنَّ التعليم يُنظر 

له كقيمة اجتماعية واقتصادية مهمة لألسرة وللشباب والشابات في آن واحد. 

ال تقتصر مسببات الفوارق بين الجنسين، فيما يتعلق بالتعليم في اليمن، على الفقر فحسب، بل 
تلعب الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، واألعراف االجتماعية دوًرا في ترسيخ االختالفات في 
االلتحاق بالمدرسة. فقد ال يلتحق األطفال اليمنيون في الريف بالمدرسة، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، 
مقارنة بالفرص المتوفرة لنظرائهم في المناطق الحضرية. ويضاف إلى كل ذلك نقص عدد المدارس، 
وعدم الرغبة بالتعليم المختلط، وقلة عدد المعلمات، والمخاوف المتعلقة بشرف وسمعة الفتيات 

المراهقات ولذلك تدعم التقاليد الزواج المبكر وتبرره بأنَّه يمنح األمان لألسرة وللفتاة.

في عام ٢٠١١، وفًقا للمصدر السابق، بلغ عدد الفتيات في سن التعليم األساسي اللواتي كن خارج 
المدرسة حوالي 5٩7 ألف، وعدد الذكور ٣5٢ ألف، وغالبًا ما تتقاطع عوامل مثل الفقر واإلقامة في 
الريف سلبًا مع خصائص ما تواجه النساء من حيث النوع االجتماعي، وارتفاع معدالت الزواج المبكر. 
بين  وقد زادت معدالت االلتحاق بالمدارس بين ٢٠٠6/٢٠٠5 و٢٠١4، وتراجع عدد األطفال المتسرِّ
من الدراسة، وزادت معدالت االلتحاق اإلجمالية من 7٣.4 إلى 88.٣٪، بينما زادت معدالت االلتحاق 
الصافية بسرعة أكبر من 66.4 إلى 84.5٪. وتراجعت نسبة األطفال المتسّربين من المدارس بأكثر من 
النصف، من ٣٣.6 إلى ١5.5٪. وكان هذا التقدم واضًحا بشكل خاص في الطرف األدنى من التوزيع. 
وقد تقلصت الفجوات بين الجنسين في جميع هذه المؤشرات الثالثة بدرجة كبيرة، على الرغم من 

أنَّها لم تنته تماًما.
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الجدول رقم ١0 نسب االلتحاق اإلجمالي والصافي لألطفال بالمدرسة

غير ملتحقين بالمدارسمعدل االلتحاق الصافيمعدل االلتحاق اإلجمالي

٢٠٠6/٢٠٠5٢٠١4٢٠٠6/٢٠٠5٢٠١4٢٠٠6/٢٠٠5٢٠١4المدن

87,٢٩١,٢8١,587١8,5١٣الحضر

68,١876١,68٣,5٣8,4١6,5الريف

8٢٩٠,١75,٩86,٢٢4,١١٣,8ذكر

6٢,686,١568٢,444١7,6أنثى

بين، وتقليص الفجوة  وتعمل مؤشرات استمرار ازدياد معدالت االلتحاق، وتراجع نسبة األطفال المتسرِّ

بين الذكور واإلناث، على تقليص نسب األمية التي تعتبر أحد اسباب العنف األَسري سواء كانت أمية 

المرأة أو الرجل. وفي السياق نفسه، تزايد االهتمام بالتعليم في عموم الجمهورية، ريًفا وحضرًا، وتزايد 

عدد المدارس األساسية، وتشكل وعي عام في المجتمع بأهمية تعليم الفتاة أسوة بتعليم الصبي.

4.5 من يقوم بالعنف ضد النساء 

تشير النساء، من خالل مقابالت ميدانية، أنَّ أغلب مرتكبي العنف ضدهن هم على التوالي : اآلباء 

٣7٪، واإلخوة ٣5٪. وأشارت ٣٪ من النساء عن وقائع عنف من األزواج في حين أشارت دراسة أخرى 

إلى أنَّ الزوج يأتي في المرتبة األولى في ممارسة العنف يليه األب واألخوة وأحيانًا قليلة تكون المرأة 

ذاتها )األم(. 

الزوج  قبل  بالطالق من  والتهديد  للشتم  االولى  المرتبة  في  تتعرض  المتزوجة  المرأة  أنَّ  تبيّن  وقد 

بنسبة 4٠.6٣٪، وهي أكثر تعرًضا للضرب والعض والعنف اللفظي من قبل والد الزوج أكثر من الزوج 

اإلبنة(  )الزوجة، األخت،  العنف على مستوى األسرة  بنسبة ٢٩.٠5٪ و٢4.58. وبلغت نسبة ضحايا 

٢٢٪. ويمكن القول أنَّ الغالبية من ضحايا العنف ترتبط بصلة قرابة مع من مارس العنف ضدهن، 

ولهذا تعتبر المشاكل األَسرية أهم األسباب المؤدية للعنف )الجهاز المركزي لإلحصاء، ٢٠١5(. من 

جانب آخر، أشارت إحصاءات رسمية إلى أنَّ ٣7٪ من النساء أشرن إلى أنَّ األب أو األم أكثر ممارسة 

للعنف ضد المرأة )الفتاة، زوجة االبن(، يليهم األخ أو األخت بنسبة ٣5٪، بينما الزوج ٢.7٪. وتحدث 

والعمل  الشارع  إلى  أشرن   ٪8 مقابل   ٪٩٢ بنسبة  المنزل  في  المرأة  ضد  عنًفا  األكثر  الممارسات 

والمدرسة باعتبارها أماكن يحدث فيها العنف.

وأظهرت دراسة أخرى أنَّ معوقات القضاء على العنف ال يعود فقط إلى الثقافة التقليدية السائدة 

قانون  الدولة كداعمة لألسرة وللمرأة، وعدم وجود  القانوني، وضعف حضور  النص  إلى ضعف  بل 

خاص بالعنف الموجه ضد المرأة. فالتحرّش الجنسي، على سبيل المثال، يعتبر جنحة لها عقوبات 

مخففة ال تردع المتحرّشين وال تشكل عقوبة قوية. وفي هذه الدراسة، يشير أحد الباحثين إلى أنَّ 

التحرّش منتشر في غالبية المدن إذ تتعرض نساء كثيرات إلى التحرّش اللفظي أو المادي، وأنَّ العديد 

من النساء اللواتي يتعرضن للتحرّش ال تقدمن شكاوى إلى أقسام الشرطة العتبارات اجتماعية، وألنَّ 

الشرطة ذاتها ال تأخذ هذه البالغات محل االهتمام نظرًا لقوة الثقافة التقليدية في وعي رجال الشرطة، 
ولغياب الشرطة النسائية التي يمكن أن تتفهم شكاوى المتحرّش بهن. فضباط الشرطة يسخرون من 
النساء اللواتي يقدمن بالغات ضد أزواجهن أو أحد افراد عائالتهن، وهنا تكون االزدواجية بين القانون 
والثقافة التقليدية بل ومنح األولوية للثقافة التقليدية على تطبيق القانون. في هذه الدراسة، قدم 
نسائية،  شرطة  وتخصيص  جناية،  إلى  جنحة  مجرد  من  ورفعها  العقوبات  بتغليظ  اقتراًحا  الباحث 
والقضاء،  والنيابة  الشرطة  اهتمام  في  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  مؤشر  واعتماد 

وضرورة إيجاد سجل مستمر لهذه الحاالت طوال العام.

تتضمن  القوانين ال  أنَّ هذه  إال  العام،  والقانون  العقوبات  لقانون  العنف تخضع  كانت قضايا  وإذا 
اإلشارة إلى مجمل حاالت العنف التي تتعرض لها النساء أو الفتيات داخل المنزل أو خارجه؛ ولهذا 
فإنَّ الحماية من عنف األسرة يلقى سلبية شديدة من السلطة باعتبار األسرة مجااًل خاًصا ال تتدخل 
الدولة فيه بشكل مباشر. ويعتبر األب أنَّ األسرة مملكته وملكيته ال أحد ينازعه في ممارساته للعنف، 
تجاه أي كان في األسرة. وألنَّ مفهوم العنف القائم على النوع االجتماعي جديد في استخداماته، فقد 
غاب عن مختلف القوانين التي تدعو كثير من المنظمات األهلية والنشطاء في المجتمع المدني، 

ومعهم اللجنة الوطنية للمرأة، إلعادة النظر فيها وإدماج النوع االجتماعي في مضمونها. 

4.6 الزواج، العنف، القانون 

الرجل والمرأة من زاوية  بين  اليمن وما تتضمنه من مساواة  التشريعات والقوانين في  رغم تطّور 
مدونة  خاصة  المرأة،  ضد  تمييزية  نصوًصا  يتضمن  يزال  ال  بعضها  أنَّ  إال  الفرص  وتكافؤ  المواطنة 
األحوال الشخصية وهو قانون معني باألسرة تمت صياغته مع أغلبية من القوى المحافظة واألصولية 
في البرلمان التي تعتمد منظوًرا ثقافيًا يقلل من المرأة ومكانتها وقدرها. ولهذا جاء قانون األسرة، 
ومعه قوانين أخرى، عاكًسا لتمييز واضح ضد المرأة. وقد أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز 
ضد المرأة عن قلقها إزاء استمرار الممارسات التمييزية التقليدية والمواقف النمطية المتشددة عن 
دور ومسؤوليات المرأة والرجل في األسرة والمجتمع، ألنَّ هذه القوالب النمطية تمثل عقبة رئيسية 
أمام تنفيذ االتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة اليمنية، وخاصة 
اتفاقية السيداو المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتتضمن القوانين، ومنها قانون 
األحوال الشخصية، نصوًصا تؤكد حقوق الوالية للرجل على المرأة عند الزواج، أي غياب الشخصية 
المستقلة للمرأة، وظهور تبعيتها للرجل أيًا كانت قرابته لها من األب إلى األخ أو الخال. وغير ذلك، 
لم تنصف هذه القوانين المرأة وال مكَّنتها من السالمة في عالقاتها الزواجية بل أظهرت تمييزًا ضدها 
للمرأة وكأنَّ عقد  مالك  أنَّه  القانون  ثقافيًا واجتماعيًا وبدعم  تم تصويره  الذي  للرجل  بجعلها رهًنا 
الزواج أصبح بمثابة عقد تمليك يخص الرجل -الزوج- دون أن تناقش أو تتكلم المرأة، مع أنَّها طرف 
أساسي في الزواج. فالرجل، وفًقا لعقد الزواج، أصبح مالًكا للمرأة ومالًكا لجسدها واختياراتها ولذلك 
تظهر أهمية تغيير القوانين ومنظومة الثقافة من أجل دعم مفهوم المساواة والنظر للمرأة كإنسان 

له اختياراته وال يمكن بخس مكانتها في المجتمع.

وفي إطار حضور الدولة، تكون القوانين أداة هامة للتغيير والتطور خاصة في مجال المرأة. وكان 
للدولة في جنوب اليمن دور كبير في دعم قضايا المرأة حيث أقرَّت قانون األسرة لعام ١٩74، وهو 
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من أفضل القوانين العربية التي تحقق مساواة للمرأة مع الرجل، وتحّدد سن الزواج بـ١6 سنة للفتاة 
و ١8سنة للشاب. كما يشّدد كثيرًا على تعّدد الزوجات فقد جعل القضاء هو من يمنح المشروعية 
للرجل وفق مبررات متعّددة المجال فيها لنزواته أو رغباته الخاصة. ومع دولة الوحدة المعلنة عام 
التي  التقليدية  القوى  من  البرلمان  غالبية  فكانت  فيها  والنظر  القوانين  توحيد  إعادة  تمت   ،١٩٩٠
غيّرت قانون األحوال الشخصية )قانون األسرة( وتضمنت عدًدا من النصوص التمييزية ضد المرأة، بدًءا 

من تعريف الزواج وصواًل إلى مختلف الحقوق والواجبات. 

ففي قانون األحوال الشخصية بعد الوحدة اليمنية رقم )٢٠( لسنة ١٩٩٢، نصت المادة )١5( أنَّه ال 

يصح تزويج الصغير، ذكرًا كان أو انثى، قبل بلوغ ١5 سنة. ثم تم تعديل القانون بقانون رقم )٢4( 

لسنة ١٩٩٩ ليصبح نص المادة عقد ولي الصغيرة صحيح، وال يُمكن المعقود له من الدخول بها وال 

تزف إليه إال بعد ان تكون صالحة للمعاشرة، ولو تجاوز عمرها ١5 سنة، وال يصح العقد للصغير إال 

بثبوت مصلحة. وجعل ولي األمر )األب، القاضي( هو من يحّدد وقت نضوج المرأة وصالحيتها للزواج 

والمعاشرة. فتصبح المرأة كائًنا بغيرها تُعرف من خالل الرجل الذي ترتبط به، سواء كان أبًا أو زوًجا، 

وال يمكن أن تحّدد أكثر خصوصياتها بمعرفتها وسيكولوجيتها ورغباتها بل يحّدد الرجل متى تكون 

جاهزة للزواج. وبالتالي تمارس المرأة عالقاتها الجنسية وفق ملكية الرجل لها وخضوعها في إشباع 

رغباته وإال تعرّضت للعنف متعّدد األساليب واألدوات. 

وقد أجاز قانون األحوال الشخصية اليمني رقم 5٢ لسنة ١٩٩٢ تعّدد الزوجات، فقد نصت المادة )١٣( 

على أنَّه يجوز للرجل تعّدد الزوجات إلى أربع مع القدرة على العدل بينهن. وحّددت الفقرة )٣( 

لت المادة )١٣( بالقانون رقم )٣7( لسنة ١٩88 بشأن األحوال  من المادة نفسها شروط التعّدد وُعدِّ

وفًقا  أربع  إلى  الزوجات  تعّدد  للرجل  يجوز  أنَّه  )١٢( على  المادة  لتنص  التعديل  الشخصية. وجاء 

للشروط التالية:

عام ١٩٩8، تعديل المادة ١٣: شروط تعّدد الزوجات قانون ١٩٩٢، المادة ١٣: شروط تعّدد الزوجات 

أن تكون هناك مصلحة مشروعة؛
أن تكون للزوج كفاية مالية إلعالة أكثر من 

زوجة؛ 
أن تشعر المرأة بأنَّ مريد الزواج بها متزوج 

من غيرها؛
أن تخبر الزوجة بأن زوجها يرغب في الزواج 

عليها 

القدرة على العدل؛ 
أن يكون للزوج القدرة على اإلعالة؛

إشعار المرأة بأنَّه متزوج بغيرها. 

يالحظ من الجدول السابق أنَّ المشرع أبقى على التعّدد مع بقاء القيود الشرعية وألغى شرط 
في  حاضرة  المرأة  تكون  أن  أي  الزوجين،  بين  للتوافق  وفًقا  تتحّدد  التي  المشروعة  المصلحة 
تفكيرها وقرارها، بل أكد القانون على ضرورة أن تلبي المرأة حاجات زوجها )للزوج على الزوجة 
حق الطاعة(، مبّرًرا هذه الطاعة أنّها في مصلحة األسرة ومن األمور التي يوجب القانون على المرأة 

تنفيذها: 

االنتقلال معله إللى منلزل الزوجيلة مالم تكن قد اشلترطت عليه فلي العقد البقاء فلي منزلها   .١

ومنلزل أسلرتها، فيكلون عليهلا تمكينه من السلكن معها والدخلول عليها؛

تمكينه منها للمعاشرة في غير حضور أحد؛  .2

امتثال المرأة والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها؛  .3

علدم الخلروج ملن منلزل الزوجيلة إال بأذنله، وليلس لللزوج منلع زوجتله ملن الخلروج لعذر   .4

شلرعي أو ملا جلرى بله العلرف مملا ليلس فيله اإلخلالل بالشلرف وال بواجباتهلا نحلوه، وعلى 

األخلص الخلروج فلي إصلالح مالهلا أو أداء وظيفتهلا. ويعتبلر علذًرا شلرعيا للملرأة خدملة 

والديهلا العاجزيلن وليلس لهملا ملن يقلوم بخدمتهملا أو خدملة أحدهملا غيرهلا.

وبموجب القوانين اليمنية، ال تتمتع المرأة بالمواطنة نفسها التي يتمتع بها الرجل، إذ يحصل أبناء 
ناحية أخرى،  يمنية. ومن  األم  إذا كانت  النظر  تلقائيًا وفًقا لجنسية األب، بغض  للجنسية  اليمنيين 
فالنساء اليمنيات المتزوجات من أجانب غير قادرات على نقل جنسياتهن إلى أبنائهن، وعلى الرغم 
في ضمان  يفشل  أنَّه  إال  القانون،  من  التمييزية  الجوانب  تعديل  في  الحكومة خطوات  اتخاذ  من 
قانون  إلى   )١٠( المادة  وأضافت   .٢٠٠٣ للعام   )٢4( رقم  القانون  يخص  فيما  وبالتحديد  المساوة، 
الجنسية رقم )٩( للعام ١٩٩١ أنَّه ال يجوز للمرأة اليمنية أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها، إال إذا كانت 
مطلقة أو أرملة أو هجرها زوجها غير اليمني. وفي العام ٢٠٠8، عدلت المادة )٣( من قانون الجنسية 
للسماح للمرأة اليمنية نقل جنسيتها إلى طفلها، إذا كان األب غير معروف أو إذا لم يكن له جنسية. 
وتنص مادة )٢٣٢( في قانون الجرائم والعقوبات )١٢( لسنة ١٩٩4 أنَّه إذا قتل الزوج زوجته وهي مع 
رجل آخر )حالة زنا(، أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة، فال قصاص في ذلك وإنَّما 
يعزر الزوج بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة، ويسري ذات الحكم على من فاجأ إحدى 

أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا. 
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الفصل الخامس: العمل والزواج
يقّر دستور الجمهورية اليمنية صراحة بحق العمل للجميع باعتباره من حقوق المواطنة، دون التفريق 
بين الرجل والمرأة. إال أنَّ هناك فجوة كبيرة بين نص الدستور ونصوص القوانين من جهة والواقع 
الدستور  بفعل  مكتسب  األول  مجالين:  بين  وحقوقها  المرأة  تكون  المجال،  هذا  ففي  المجتمعي. 
واألعراف  التقاليد  بفعل  موروث  مجتمعي  واآلخر  حديثة؛  دولة  خطاب  عن  تعبير  وهو  والقانون 
السائدة. وهكذا تؤثر الممارسات على أرض الواقع سلبًا في حقوق المرأة في الحصول على وظيفة، 
شأنها في ذلك شأن الرجل. فثقافة المجتمع التقليدية التزال تضع تنميطًا ألدوار المرأة والرجل، وتقلل 
من قيمة عمل المرأة خارج المنزل وإن بدأت هذه الصورة بالتراجع قلياًل وفق المتغيّرات الراهنة. 
فيحاط عمل المرأة ونشاطها وتفّوقها بالكثير من القيود والكوابح ارتباطًا بكونها امرأة رسمت الثقافة 

التقليدية صورة تقلل من حضورها وأدوارها.

وقد أظهرت دراسة محلية أنَّ 5٠٪ من العيِّنة في ١٠ محافظات من أصل ١٩ محافظة أجريت فيها 
الدراسة الميدانية ال يعتبرن عدم مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي عنًفا.

تمثل نسبة النساء خارج قوة العمل 7٢٪ من إجمالي السكان مقابل ٢8٪ للرجال. ويعود غياب النساء 
في قوة العمل الحديث إلى سطوة المجتمع األبوي بنسخته البطريركية وثقافته المهيمنة التي تحّدد 

للمرأة فضاءها الخاص –المنزل – لتمارس فيه وظيفتها وأدوارها.

لكن هذا لم يمنع من خروج المرأة إلى التعليم وسوق العمل الحديث وفًقا لمتغيّرات كثيرة شهدها 
نفقات  يعين في  الذي  المرأة والدخل اإلضافي  إلى عمل  األَسر  اليمني، وبسبب حاجات  المجتمع 
المنزل. ولهذا نجد تزايًدا في أعداد النساء العامالت في مجال التعليم والصحة واإلدارة وغيرها من 
المهن الجديدة، كالعمل في المصارف والبنوك والشركات الخاصة، وإدارة مشاريع تجارية خاصة، وإن 

كانت أعدادهن التزال قليلة إال أنَّها مؤشرات هامة لحضور المرأة في قوة العمل الحديث. 

الماضي،  القرن  خمسينات  في  العمل  وسوق  التعليم  مجال  إلى  اليمنية  للمرأة  خروج  أول  كان 
وفي مدينة عدن تحديًدا، وهي المدينة التي شهد لحظة ليبرالية وانفتاًحا كبيرًا في إطار السيطرة 

االستعمارية البريطانية التي احتلت المدينة ألكثر من مائة عام.

وهنا يمكن القول أيًضا إنَّ الثقافة التقليدية التي أّسست تنميطًا ألدوار المرأة ال تزال ترفع من مكانة 
المرأة كلما نجحت في أدوارها اإلنجابية والمنزلية واإلنتاجية ضمن عمل خاص باألسرة، وتقلل من 
نجاحاتها خارج المنزل؛ لهذا تفشل غالبية المرشحات في االنتخابات المحلية والبرلمانية نظرًا للصورة 
السلبية التي تحاط بالمرأة في وعي الرجل وثقافته وفي عموم المجتمع، ونظرًا لضعف الدعم من 

األحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

وألنَّ اليمن مجتمع زراعي تقليدي يعيش غالبية سكانه في الريف، فإنَّ عمل المرأة بالزراعة ضمن 
ملكية األسرة يعتبر مقبواًل من المجتمع وبتشجيع الرجل نفسه، ألنَّ الملكيات الزراعية صغيرة الحجم 
وال تستطيع األَسر الفقيرة أو محدودة الدخل االعتماد على عمالة مأجورة، لهذا يعمل فيها الرجل 
وزوجته وأبناؤه. وفي كثير من العائالت عندما يكون الزوج مهاجرًا أو منفصاًل عن زوجته، تكون المرأة 

هي العائل الرئيسي ودورها في المنزل والحقل دوًرا أساسيًا وهاًما.

ولقد أفصحت النساء المتعلمات والعامالت في المؤسسات الحديثة أنَّ كثيرًا من الرجال ال يدركون 
مفهوم القوامة إال بتفسيرات خاطئة تعّزز السلطة الذكورية وتقلل من مكانة المرأة. ويتحايل األزواج 
في الموافقة على عمل المرأة من أجل االستفادة من دخل إضافي يساعد على نفقات األسرة وتكاليف 
المعيشة وحتى تبقى المرأة دوًما في طوع الرجل. وفي بعض األحيان، يتعيّن على المرأة أن تتخلى 

عن جزء من دخلها الشهري لكي تستمر في عملها.

اليمن  في  التنمية  عملية  المرأة في  تواجه مسيرة  بوجود معوقات  القول  يمكن  السياق،  في هذا 
تتمثل في معوقات ثقافية اجتماعية ال تزال قائمة في المجتمع تقلل من قيمة عمل المرأة خارج 
المنزل، وتحصر أحيانًا الموافقة عليه في مجاالت محّددة يراها األب أو الزوج أو األخ مجاالت مناسبة 
لعمل المرأة، مثل مجاالت التعليم والصحة. وتتعلق معوقات أخرى بالمرأة ذاتها وبقدراتها، فهي أكثر 
احتياًجا إلى التدريب والتأهيل المعرفي والمهاراتي حتى ال يظّل عملها محصوًرا في مهن بسيطة أو 

مهن يدوية شاقة ذات مردود مالي بسيط.

وتوجد معوقات مؤسسية إذ إنَّ العمل الرسمي والخاص يأخذ ساعات ِطوااًل من اليوم بغياب دور 
حضانة لألطفال الصغار ما قبل المدرسة والتي ظهرت بعضها حديثًا. لكن رسوم التحاق األطفال عاليًا 
يفوق قدرة المرأة العاملة. وتعكس هذه المعوقات األخيرة ضعف دعم الدولة للمرأة العاملة. وكان 
األمل معقوًدا في أن تنشئ كل مؤسسة حكومية دار حضانة للنساء العامالت، أو تقدم على األقل 
دعًما ماليًا يسهل التحاق أطفالهن بدور رعاية أخرى، واليزال ذلك األمل غير محقق على أرض الواقع.

اليمني. ويشكل  الريف  الزراعية وفي عموم  القرية  العمل في  اليمنية جزء رئيسي من قوة  المرأة 
عمل المرأة، بالنسبة للطبقة الوسطى والفقيرة والبدو، أساس اقتصاد األسرة. وقد شهد تأسيس الدولة 
المجاالت  في  بالرجل  المرأة  يظهر مساواة  تبنت خطابًا حداثيًا  فقد  المتغيّرات  من  كثيرًا  الحديثة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وولوج مئات من النساء إلى سوق العمل الحديث وإلى مؤسسات 
التعليم، لكّن واقع المرأة ال يزال يتضمن تمييزًا مناهًضا لحقوقها، ويقلل من مشاركتها في المجال 

العام.

وعليه، ال تزال مشاركة المرأة في صنع القرار متواضعة على كافة المستويات، وتتدنى معدالتها ضمن 
قوة العمل الحديثة. ويوجد فجوة كبيرة في هذا المؤشر بين اإلناث والذكور، إذ كانت النسبة لإلناث 
في عام ٢٠٠4 حوالي ٩.6٪ مقابل 68.4٪ للذكور، وبلغت ١٠.١٪ في عام ٢٠١٠ مقابل 68.4٪ للذكور. 
ووفًقا لبيانات رسمية عامي ٢٠١٣ و٢٠١4، بلغت نسبة المشاركة في قوة العمل ٣6.٣٪ غير أنَّ نسبة 
مشاركة الرجال كانت أكبر من نسبة مشاركة النساء فقد كانت 65.8٪ للرجال مقابل 6.٠٪ للنساء. 
وتجمد معدل المشاركة في قـوة العمـل للنسـاء الحاصـالت على التعليم األساسي عند 4.5٪ فقط 
ويرتفع هذا المعدل إلى ١4.8٪ لمـن أكملن التعليم الثانوي ليقفز بعد ذلك بصورة هائلة إلى ٢،٢6٪ 

للنسـاء اللـواتي حصـلن علـى التعليم بعد الثانوي )الجهاز المركزي لإلحصاء، ٢٠١٣(. 

ونظرًا الرتفاع مستوى التحصيل التعليمي للنسـاء خـالل العقدين األخيرين فـي الـيمن، يتوقـع أن 
تزداد مشـاركة النسـاء فـي قـوة العمـل هـي األخـرى خـالل هـذه الفترة. وكلما طال بقاء المرأة في 
المدرسة كلما قل إنجابها للعديد من األطفال، وتجد الوقت للمشاركة في أنشطة سوق العمل عندما 
تعيش في أسرة حجمها صغير ومسؤوليات أقل في المنزل. ويعكس تدني معدالت مساهمة النساء 
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في االقتصاد الوطني بشكل عام، وفي الحضر مقارنة بالريف بشكل خاص، أنَّ المرأة اليمنية ال زالت 
تعاني من القيود والمعوقات االجتماعية وأنَّ الدولة ال تدعم المرأة بما يحقق لها المساواة مع الرجل.

والزوج  األب  تقبل  ومنها  االجتماعية،  القيَم  بعض  المعيشة  تكاليف  وارتفاع  الحياة  صعوبة  غيّرت 
لعمل المرأة في المؤسسات والشركات والمحالت التجارية وغيرها. وإن كانت أغلب الموظفات في 
مجال الصحة والتعليم، فقد ظهر أخيرًا قطاع المنظمات األهلية لتعمل النساء فيها باعتبارها منظمات 
صغيرة الحجم. وتنتشر في عموم اليمن بعدد ٢5 ألف منظمة وجمعية أهلية. إال أنَّ القطاع الرئيسي 
لعمل المرأة ال يزال العمل الزراعي في الريف حيث الملكيات الصغيرة لألسرة تتطلب عمل الزوج 
والزوجة واألبناء نظرًا لتكلفة استخدام عمالة مأجورة تكون غير مقبولة للفالحين والمزارعين ذوي 
الملكيات الزراعية المحدودة. وفي هذا الصدد، ال نحصل على إحصاءات دقيقة وشاملة لعمل المرأة. 
وتزخر اليمن بعدد كبير من خريجي الجامعات بمختلف التخصصات ومنهم النساء اللواتي نجدهن، 
من خالل نظرة أولية لكل مؤسسات الدولة اإلدارية والمصارف والبنوك، حاضرات في مختلف دواليب 

العمل اليومي. ولكن مع كل ذلك ال تزال الفجوة كبيرة بين حجم عمل المرأة مقارنة بعمل الرجل.

الفصل السادس: الزواج في سياق الهجرة 
وأثناء النزاعات والحروب

ال يمكن فصل حالة الزواج ووضع المرأة عن سياقات مجتمعية تعيش في إطارها، سواء كانت المرأة 
آثاًرا متعّددة على األسرة، وعلى  اليمن عكست  بها  الحضر. فكل أزمة سياسية مرَّت  أو  الريف  في 
المرأة خصوًصا. وفي حاالت االستقرار، كان للهجرة تأثيرًا واضًحا في المرأة وحاالت الزواج وإن تغيّرت 
مؤشراته. فالهجرة تتم بتوافق بين الزوجين بل واألسرة كلها، وهدفها تحسين مستوى المعيشة عبر 

جمع مدخرات من سوق العمل الجديد الذي هاجر إليه الزوج أو الشاب قبل الزواج.

وللهجرة تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية. فقد عرف اليمن هجرة واسعة في مرحلة الخمسينيات حين 
فشكلت  الحديثة،  األنشطة  ومختلف  التجارة  فيها  ازدهرت  بريطانية  مستعمرة  عدن  مدينة  كانت 
من  لمئات  أخرى  جذب  نقطة  الحبشة  شكلت  كما  اليمني.  الداخل  من  للمهاجرين  جذب  نقطة 
اليمنيين استقر بعضهم فيها وشكل أَسرًا عبر زواج مختلط، ثم كانت الهجرة إلى بريطانيا وأمريكا 
وشرق آسيا منذ بدايات القرن العشرين وتزايدت مع الخمسينيات من القرن ذاته. لكن أكبر موجة 
هجرة كانت مع ارتفاع أسعار النفط بعد حرب أكتوبر 7٣ وحاجة سوق العمل الخليجية إلى عمالة 
متعّددة ومتنّوعة حيث التوسع الكبير في أعمال البنى التحتية. ثم عرف اليمنيون هجرات متعّددة 
من الريف إلى المدن بحثًا عن فرص عمل وتحسين المعيشة. كل هذه الهجرات تركت بصمتها في 

األسرة بشكل عام، وفي المرأة وأساليب الزواج وأشكاله.

يذهب البعض في القول إن الحروب والهجرات ال تشجع على الزواج وفق تأثيرات سلبية في االستقرار 
العام في المجتمع، وهو عكس ما يحدث على أرض الواقع حيث تستمر أساليب المجتمع وتفاعالته 
وعالقاته وفًقا لنمط التكيف مع متغيّرات الحرب والهجر. فاذا كانت الهجرة تتم وفق توافق داخل 
المدخرات  يتمثل في جلب مزيد من  الزوج لغرض محّدد  أو  الكبير  الولد  بأن تكون هجرة  األسرة 

مدخرات  فتشكل  إليها،  الوافدين  مختلف  أجور  فيها  ترتفع  منفتحة  أسواق  في  العمل  في  المالية 
األسرة  الشهرية  المهاجرين  تحويالت  تمّد  إذ  ألَسرهم  المعيشة  نفقات  في  كبيرًا  دعًما  المهاجرين 

والدولة عبر متغيّر السعر وفًقا للعملة المحلية.

من  كمنقذ  اليها  نظروا  اليمني  والشباب  الفالحية  األَسر  من  لكثير  أماًل  تزال،  وال  الهجرة،  وكانت 
الفقر والعوز والفاقة، وبالفعل تحسنت معيشة آالف األَسر اليمنية وفًقا لمتغيّر الهجرة إلى الخارج، 
الداخلية. فتتسم األخيرة بسوق عمل محدود وأجر منخفض مقابل  للهجرة  وتحسين محدود وفًقا 
الهجرة الخارجية، ألن سوق العمل واسع يتطلب كل المهن ومردوده المالي أعلى قلياًل يسمح بتوفير 

بعض المدخرات.

استقّر الكثير من المهاجرين في بلدان المهجر سواء في دول الخليج، أو شرق آسيا، أو بريطانيا، أو 
أمريكا. وتعتبر هجرات اليمنيين إلى أمريكا وبريطانيا وشرق آسيا من أكبر الهجرات العربية وأقدمها. 
وأدت موجة الهجرة الواسعة في سبعينيات القرن الماضي إلى انتعاش في التجارة، وبناء المساكن، 
وحركة تعليمية واسعة اتسعت معها سوق داخلية متعّددة ومتنّوعة وفق إقرار اإلنفتاح على األسواق 
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الخارجية. وكان من أولويات اهتمام المهاجر اليمني بعد عودته أو أثناء الهجرة هو الزواج ثم العودة 
إلى المهجر مع زوجته، أو االكتفاء بما حصل عليه من مدخرات تمكنه من الزواج وبناء مسكن في 

الداخل.

وللهجرة شجون كثيرة، وتترافق بأفراح وآالم ومعاناة تحكي قصة شعب يناضل من أجل لقمة العيش 
وتحسين ظروف حياته في سياق سياسي واقتصادي داخلي ال يساعد كل المواطنين على تحسين 
معيشتهم. وبالقدر الذي تمكن فيه آالف من األفراد من تحسين معيشتهم فإنَّ آخرين لم يتمكنوا من 
ذلك بسبب تأثيرات الهجرة السلبية في الزراعة. فغالبية المهاجرين هم من أبناء الفالحين هجروا 
أرضهم بغية الحصول على أموال طائلة، لكنهم عادوا بأقل مما توقعوا، فخسروا األرض الزراعية ولم 
تعد تشكل لهم أهمية كبيرة، فعادوا للهجرة الداخلية والعمل بالمهن الحديثة ذات المردود المالي 

المنخفض.

في هذا السياق، انتعشت حاالت الزواج مع المهاجرين وعرفت اليمن شكاًل جديًدا من الزواج فقد 
أصبحت األسرة تبعث صورة لفتاة ترغب في تزويجها من ابنها المهاجر حتى يراها، ثم يكتب الولد أو 
الشاب توكياًل ألبيه أو عمه أو خاله لعقد القران. وتسافر العروس لتلتقي بعريسها دون أي سابق معرفة 
به أو يأتي المهاجر أليام قليلة يعقد قرانه ويقيم فرًحا ويسافر مع زوجته. وفي هذه الحالة، ظهر 
ارتفاع للمهور وفًقا لمتغيّر العمل في الخارج وأحيانا يتباهى العريس بدفع المهر بالعمالت األجنبية. 
وفي السنوات األخيرة، شكلت الهجرة والحرب عمليتين مترابطتين، فالحرب تؤدي إلى الهجرة داخليًا 
وخارجيًا، والهجرة شكلت متنفًسا للهروب من جحيم الحرب وتغيير في أسلوب المعيشة. وفي كلتا 
الحالتين، تزاد حاالت الزواج نظرًا لحتمية وعي اإلنسان بالحياة واستحقاقه لها، فكان الزواج حاضرًا 
في الريف والحضر وفق متغيّر جديد تجلى في وعي االنسان أنَّ ما يفقده بالحرب البد وأن يتجاوزه 
وينتج بدياًل عنه من خالل إرادة الحياة، فشكل الزواج تجليًا لهذا الوعي وتلك اإلرادة. وتأثرت حاالت 

الزواج بطقوس جديدة مصحوبة من بالد المهجر. 

عرفت اليمن، خالل األعوام الثالثة األخيرة، إضافة إلى الهجرة داخليًا وخارجيًا، من خالل نزوح آالف 
من  الكثير  فانتقل  البالد؛  التي عمت  والفوضى  السياسي  والعبث  الحرب  تأثير  تحت  العائالت  من 
المدن إلى الريف وتجّمعت عائالت كانت قد انقسمت وتشتّت وتأّسست مخيمات لالجئين داخل 
اليمن وخارجه. ومع كل هذه الظروف، إال أنَّ حاالت الزواج استمرّت تعبيرًا عن إرادة الحياة لدى 
كانت  وإن  الزواج  حاالت  من  عشرات  لالجئين  والتجّمعات  المخيمات  فسجلت  اليمني،  المواطن 

االحتفاالت بسيطة وفًقا للظروف المادية الراهنة.

بالد  إلى  الخطيب  أو  الزوج  يهاجر  االستقرار،  الظروف. ففي حاالت  المرأة في كل  وتستمر معاناة 
عشرات  ظهرت  الصدد،  هذا  وفي  المرأة.  من  والشباب  الجمال  زهرة  معها  تأخذ  لسنوات  المهجر 
االستقرار،  الحرب وعدم  والهجرة؛ وفي حاالت  والشباب  المرأة  واقع  تعبّر وتعكس  اليمنية  األغاني 
تعيش المرأة وتتكيّف وفق ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة. ويعكس هذا الوضع ما تعايشه نسبة 

كبيرة من السكان في الريف والمدن، وال يعبر عن كل النساء وكل األَسر.

دفعت ظروف عدم االستقرار بكثير من اآلباء نحو زواج بناتهم في سن مبكرة لترتبط برجل تكون في 
حمايته وعلى نفقته. وهو المسلك نفسه في حالة االستقرار، لكن الظروف الجديدة بالغت في ارتفاع 

تكاليف الزفاف ومتطلباته وأصبحنا في العاصمة صنعاء نشاهد احتفاالت تتم في قاعات فخمة وما 
يصاحبها من فرق موسيقية وغيرها، ونرى أيضا قاعات بسيطة، لكنها جميًعا تشكل تجمًعا لالصدقاء 

واألقارب في هذه المناسبات.

للحرب تأثيراتها السلبية في المرأة والفتاة – األم والزوجة – من خالل موت العائل الوحيد لألسرة أو 
موت االبن الذي خطب فتاته من أيام قالئل أو الزوج الذي لم يكمل شهر العسل؛ هكذا تصاعدت 
موجات الحزن والبكاء في عشرات العائالت نتيجة لمآالت الحرب وأوزارها السيئة. وتكيّفت النساء 
مع هذه الظروف فخرجت المرأة للعمل، وشغلت أي عمل تجده أمامها ليدّر عليها دخاًل، وأصبحت 

الكثير من النساء يرأسن عائالتهن مع غياب العائل الرئيسي. 

في هذا السياق، تشير التقديرات إلى أنَّ ٢١.١ مليون شخص أي 8٠٪ من السكان يحتاجون إلى شكل 
من الحماية والمساعدة اإلنسانية بعد أن فقدوا مصدر دخلهم نتيجة الحرب، وانقطاع الراتب لمدة 
عام للموظفين الحكوميين. ويوجد ١.٢ مليون شخص مشرّدين داخليًا، و هاجرت أعداد كبيرة إلى 
دول الجوار في حيبوتي )مخيم كبيرة تديره األمم المتحدة( وفي الصومال والحبشة إضافة إلى سلطنة 
عمان والسعودية. ويعيش النازحون داخل البالد ظروفًا أسوأ من باقي السكان، فقد نزح ما يقرب 
من ثالثة ماليين شخص عن ديارهم منذ تصاعد الصراع في ٢٠١5 وحتى يناير ٢٠١7. ووفًقا الستطالع 
جالوب العالمي، هناك تراجع كبير في المؤشرات التي تتعقب الرفاه الشخصي، والتفاؤل، والمشاعر 
حيال الوضع االقتصادي، واالرتباط بالمجتمع. كما يظهر مؤشر الغذاء والمأوى أنَّ أكثر من 6٠٪ من 
النازحين في الداخل يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء المالئم وأنَّ ما يزيد عن 4٠٪ منهم 

يعانون في الحصول على المسكن المناسب.

ومن المؤكد أنَّ عدم االستقرار في اليمن، بسبب الحرب األهلية، أّدى إلى تأخير أو تأجيل حاالت زواج 
عديدة لعدم قدرة الشباب تحمل نفقاتها وفًقا للظروف المعيشية السيئة، فهاجر البعض إلى الخارج، 
ورجع البعض إلى الريف للعمل بالزراعة وقد انتعشت الزراعة بعودة الموظفين والشباب من المدينة 
المظاهرات  عام  عام ٢٠١١  كان  الغذاء.  من  احتياجاتهم  لزراعة  لهم ومخزنًا  ملجأ  الريف  إذ شكل 
واالنتفاضة الشعبية ضد النظام السياسي ورئيسه حيث خيّم الشباب بالساحات في مختلف المدن، 
وشهدت الساحات عشرات من حاالت الزفاف وجدها بعضهم مناسبة لتكون ذكرى جيدة له، وتعرّف 
بعضهم على رفيقته في الساحة وقررا الزواج، في ظاهرة سلطت عليها الضوء مختلف وسائل اإلعالم 
المحلية والعربية. ومع ذلك وجدت نسبة من الشباب صعوبة كبيرة في تحقيق تطلعاتهم المشروعة 
في الزواج والحصول على سكن مالئم لتأسيس حياة جديدة مستقلة، وهؤالء، كما يرى علماء النفس، 

قد يتعرضون لإلحباط والشعور بالعجز واالكتئاب.

المرأة دوًرا  اقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة ولعبت  أزمات  إلى  الحرب وعدم االستقرار  أّدت 
النساء كل مدخراتهن من المصوغات  التكيّف مع الظروف المستجدة، وقدمت  الرجل في  بجانب 
الذهبية من أجل تلبية احتياجات المعيشة، وعملت المرأة مع الرجل ومع كبار األوالد، بل واضطرت 
غالبية األَسر الفقيرة سحب أوالدها من المدارس كي يعملوا في مهنة تدّر عليهم دخاًل إضافيًا. وإذا 
كان الرجال والشباب هم ضحايا الحروب بشكل مباشر، فالنساء ضحايا بشكل مباشر وغير مباشر في 
آن واحد، فالنساء تحملن عبء األسرة المعيشية، وتعرّضن ألشكال مختلفة من العنف القائم على 
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لزيادة  وقتًا إضافيًا  يعملن  إذ  الطوارئ  أثناء  للخطر  أكثر عرضة  ويصبحن  االجتماعي،  النوع  أساس 
دخلهن أو من أجل حصولهن على الخدمات التي تقدمها منظمات إغاثية.

ويمكن القول أنَّه، خالل الحرب الراهنة منذ ثالث سنوات، تم توثيق عدة أمثلة آلليات التكيّف لدى 
النساء والقدرة على المرونة والصمود بما يتناقض مع الصور السلبية التي سجلها بعض الباحثين أو 
التي رسمتها الثقافة التقليدية عن المرأة. ومنذ تصاعد الصراع في عام ٢٠١5، نزح ما يقرب من ثالثة 

ماليين شخص. وفي يناير ٢٠١7، كان أكثر من مليونين من هؤالء النازحين بعيدين عن ديارهم.

الشكل رقم 2 التغّير في رفاه النازحين داخلًيا بعد تفاقم الصراع
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كانت  بل  نفسها  على  المرأة  تنكفئ  لم  األهلية،  الحرب  عن  الناشئة  اليمن  في  الراهنة  األزمة  مع 
مشاركة في كثير من األنشطة، منها اإلغاثية والتطوعية والمظاهرات ضد الحرب والمطالبة باالفراج 
عن المخطوفين من الشباب الناشطين سياسيًا، فضاًل عن دورها في الجمعيات الخيرية إضافة إلى 
دورها تجاه أسرتها بشكل خاص. وفي هذا السياق، يمكن القول إنَّ الواقع المجتمعي أظهر ارتفاًعا 
األعوام  في  النازحين  بين  االجتماعية  الحياة  ومؤشر  والنساء  للشباب  المدنية  المشاركة  مؤشر  في 
٢٠١5-٢٠١7، مقارنة مع ٢٠١4. ولهذه المشاركات التطوعية والخيرية واإلغاثية أهمية لعدد كبير من 
السكان فنحو ١٠٪ من السكان قالوا إنهم يعتمدون اعتماًدا كليًا على مساندة اآلخرين في الحصول 
على الضرورات األساسية، وأنَّ 4٠٪ من النازحين يعيشون مع أقاربهم، وأنَّ ١٠٪ من النازحين يعيشون 
مع أشخاص من غير أقاربهم، ومعنى ذلك أنَّ محّددات التضامن والتساند بمفهوم خيري أو اجتماعي 
منها  وتلقت  المرأة  فيها  شاركت  أهلية  وشبكات  ومنظمات  عبر جمعيات  مهمة  كانت  إنساني  أو 

 .)World Bank, 2016; OXFOM et al, 2017( مساعدات أيًضا

ومع تفاقم األزمة الراهنة في اليمن، عاد قسم كبير من األبناء واألَسر الصغيرة إلى عائالتهم األساسية، 
المعيشة.  أساليب  كانت  أيًا  والمساندة  للحماية  ضرورة  كانت  لكنها  المعيشية  األعباء  فتفاقمت 
منشأت  مالعب،  )مدارس،  العامة  المؤسسات  من  فاتخذت  داخليًا،  العائالت  من  أعداد  ونزحت 
حكومية( مسكًنا لها كمأوى مؤقت. ورغم شحة الموارد الغذائية والدوائية، تزاحم الناس والعائالت 
على هذه المؤسسات اإليوائية، وتناقلت االمراض بينهم، وظهر نوع من العنف تجاه المرأة وفق 

تمييز جندري. كل هذه األمور فرضت ضغوطًا كبيرة على السكان، أفراًدا وعائالت، وتعرّضت األَسر 
والقهر  اإلحباط  عالمات  والرجال  الشباب  بين  وظهرت  وعالقاتها.  تماسكها  هّددت  كبيرة  لضغوط 
المعنوي فضاًل عن القهر المادي. وألقى هذا الوضع بظالل كئيبة على المرأة، الزوجة والفتاة، بل 

وعلى كل أفراد األسرة. 

في مثل هذه الظروف، تخاف األسرة على الفتاة وعلى سمعة األسرة التي تتحملها البنت وحدها. 
فخرجت الفتاة والزوجة للعمل، وجلب المساعدات، والمشاركة قدر اإلمكان في األعمال الخيرية إال 
أَّنَّ بعض اآلباء، وتحت مبرر حماية الفتاة من الخطر، أرغموا بناتهم على الزواج مبكرًا بمن يريده ولي 
أمرها ألنّه، في ظل ظروف الحرب والصراع، تزداد مخاوف األسرة على الفتيات وضرورة تزويجهن في 

سن مبكر تحت مبرر حمايتهن. 

وتشير التقارير إلى زيادة معدالت زواج األطفال إذ تبحث العائالت عن المهر للتعايش مع الصعوبات 
المتعلقة بالنزاع. وأشار تقييم للنازحين داخليًا في مدينة تعز إلى حمل 8٪ من البنات في الشريحة 
العمرية ١٢-١7 سنة على الزواج المبكر، مما يدل على انتشاره. ومع تصاعد الصراع وتعميم الفوضى 
داخل المدن، تعرضت كثير من السيدات للتحرّش والعنف على أساس النوع االجتماعي، وهو أمر نجد 
تفسيره في غياب مؤسسات األمن، وضعف الوازع األخالقي، وانهيار منظومة القيم أو اهتزازها نظرًا 

لغياب المؤسسات العقابية الرادعة.

في هذا السياق المجتمعي غير المستقر، يمكن اإلشارة إلى أنَّ كثيرًا من الرجال والشباب انفصلوا 
التي  األَسر  نسبة  تزيد  أن  المحتمل  ومن  الحرب.  منطق  العائالت ضمن  لتشتت  وفًقا  عن أَسرهم 
وتتوقع  األزمة  نشوب  قبل  األَسر  إجمالي  من   ٪٩ بنسبة  تقدر  كانت  إذ  كبيرة،  زيادة  نساء  تعولها 
التقديرات الحالية أن تصل إلى ٢٠-٣٠٪ من األَسر النازحة. ووفًقا إلحصاءات رسمية، فإّن ١٠.٣٪ من 
إناث، بما في ذلك ٢.6٪ منها ترعاها فتيات أقل من عمر ١8. وبين  النازحين داخليًا ترعاها  أَسـر 
المجتمعات المضيفة واألشـخاص العائدين إلى مناطقهم، فإنَّ نسـبة األَسر التي ترعاهـا اإلناث هـي 
5.4٪ و٣.4٪ على التوالي، ويمكن أن تواجه اإلناث اللواتي تضطلعن برعاية أسـَرهن مخاطر متزايدة 
العيش ألسـَرهن. ومع طول  أثناء سـعيهن نحو توفير سـبل  النوع  القائم على  بالعنف  فيما يتعلق 
أمد النزاع، تلجأ المزيد من األَسر إلى آليات التأقلم السـلبية التي غالبًا ما تؤدي إلى تأثيرات دائمة 
في أطفال تلك األَسـر. وتشـتمل أمثلة ذلك على تسـرّب األطفال من المدارس إلشـراكهم في عمالة 
األطفال وفصلهم عن أسـَرهم وتزويج الفتيات في سـن مبكرة. ومما ال شك فيه أنَّ الحروب تترك آثاًرا 
سلبية على األَسر والشباب والنساء واألطفال. وال توجد حتى اليوم بيانات دقيقة نستطيع أن نعتمدها 
كمؤشرات لهذه اآلثار السلبية ومداها، ماديًا ومعنويًا. لكن المؤكد هو فقدان كثير من األَسر لعائلها 
الرئيسي أو أحد أبنائها )بالقتل، أو االختفاء، أو اإلعاقة(، أو فقدان مجال العمل ومصدر الدخل، أو 

فقدان المسكن إذ لحق التدمير بمئات المنازل في مختلف المدن اليمنية. 

وجزئية  شاملة  ميدانية  دراسات  إلى  الحاجة  الوضع  هذا  ويستدعي  إضافية،  أدواًرا  المرأة  وتتحمل 
لتعطي مؤشرات وتعكس واقع المجتمع كما يعبّر عنه سكانه في مختلف التجمعات السكانية، خاصة 
النازحين والالجئين. في هذا السياق، تحاول المرأة وكل أفراد األسرة قدر اإلمكان الحفاظ على وحدة 
يمكن  وحمايته.  أجله  من  العمل  يجب  رئيًسا  باعتبارها هدفًا  عالقاتهم  وتقوية  وتجمعهم  العائالت 
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النظر إلى الهجرة لدى غالبية اليمنيين كحّل للكثير من المشكالت المالية، لكنها تفرز أيًضا مشكالت 
أخرى تترتب على الهجرة ذاتها وتواجهها األسرة بشكل عام، ويكون تأثيرها كبيرًا في الزوجة التي تتولى 
الزوجة  رئاسة األسرة وتقوم بدور األم واألب مًعا في اإلشراف على األوالد والمنزل فضاًل عن حاجة 
لإلشباع العاطفي، وهي محرومة منه لسنوات طويلة يقضيها الزوج في المهجر. وألنَّ غالبية المهاجرين 
اليمنيين ال يصطحبون زوجاتهم أو عائالتهم معهم إلى بالد المهجر، فقد أظهرت بعض الدراسات على 
عيِّنة من المهاجرين من محافظتي صعدة وحجة أنَّ حوالي 7٩٪ منهم ال يصطحبون زوجاتهم مقابل 
٢١٪ فقط يصطحبون زوجاتهم وأوالدهم. وحتى في الهجرة الداخلية من الريف صوب المدن الكبيرة 
وخاصة العاصمة، فإنَّ غالبية المهاجرين الشباب ال يصطحبون زوجاتهم نظرًا لكلفة المعيشة )إيجار 

السكن ونفقات المعيشة اليومية( وحاجة الشاب أو الفالح إلى من يهتم ألموره األخرى في الريف.

ويرى بعض الباحثين أنَّ غياب األزواج في بالد المهجر عن زوجاتهم لسنة أو أكثر يعتبر نوًعا من 
العاطفي  اإلشباع  من  ويحرمها  الشرعية  ممارسة حقوقها  من  يحرمها  فهو  الزوجة،  في حق  العنف 
األساسي في توافق الحياة الزواجية، ويعرّض المرأة لعنف محلي )تحرّش( من قبل اآلخرين في بعض 
تأثير  األب، خاصة وأن  األم وحدها دون  بإشراف  األبناء  تربية  يتمثل في  األهم  األثر  لكن  األحيان. 
انعدام  ومع  األصل.  في  الغائب  األب  محل  تحل  اإللكترونية  الحديثة  واألجهزة  والجيران  األصدقاء 
الدراسات التي تتناول التأثيرات السلبية للهجرة في األَسر واألبناء، تظهر مشاهدات الباحث ومعايشته 
لواقع المجتمع اتجاه بعض األبناء نحو أصدقاء السوء وتناولهم للممنوعات، كما تترّدى مستوياتهم 
التعليمية. ومع أنَّ اليمن شهدت دورات عنف متعّددة ومتكّررة في السنوات الخمسين األخيرة إال 
أنّها كانت محدودة مكانيًا كما في خسائرها البشرية واالقتصادية، وهذه أول حرب شاملة في عموم 
اليمن، ، ريًفا وحضرًا، يصل تأثيرها إلى عمق البنى االجتماعية ممثلة باألسرة والمرأة والطفل، وتكالب 

معها القتل والمرض والفقر لتشكل ثالثية مدمرة للمجتمع في آن واحد.

6.١ فاعلية المنظمات األهلية حول الزواج وزواج الصغيرات 

سبقت اإلشارة إلى حضور محدود لدور بعض المنظمات األهلية المحلية واألجنبية، وشكلت بارقة 
أمل للفقراء ومحدودي الدخل ومن تضّرروا بشكل كبير من الحرب عبر أدوارها اإلغاثية والخيرية 
واإلنسانية. وعلى الرغم أنَّ المنظمات االهلية المحلية يصل عددها إلى ٢5 ألف منظمة وجمعية، 
فإنها ال تعمل بصورة جيدة وفعالة، والقليل جًدا منها له حضور إنساني وخيري. ويبلغ عدد المنظمات 
األهلية الدولية التي لها فروع في اليمن 7٩ منظمة لبعضها فقط حضور إيجابي وظلت حاضرة خالل 

سنوات الحرب الثالث األخيرة.

تلعب هذه المنظمات أدواًرا إيجابية في مرحلة ما قبل الحرب من خالل تدريب الشباب والشابات 
على برامج متعّددة ومتنّوعة خاصة بالعمل األهلي، وتمكين المرأة، وبرامج توعوية بالحقوق السياسية 
للمرأة، ودورات باللغة اإلنجليزية، إضافة إلى العمل مع منظمات محلية وخبراء وأكاديميين من أجل 
تعديل بعض القوانين التي تتضمن تمييزًا ضد المرأة، ومن ضمنها قانون األحوال الشخصية، وقانون 
الجنسية، والعمل، والهجرة، واالنتخابات، ثم التركيز على تعديل النصوص القانونية الخاصة بتحديد 
سن الزواج للفتاة والشاب باعتماد مقترحات أهمها المقترح الذي يتضمن تحديد سن الفتاة للزواج 

بـ١8 سنة وفًقا لقانون الطفل واالتفاقية الدولية للطفولة. وقد عملت بعض المنظمات الدولية مع 

الفتاة وال يمنعها من مواصلة  الذي يصّب في مصلحة  التعديل  شركاء محليين تقديرًا ألهمية هذا 

التعليم ويمنحها مزيًدا من الوقت لتنمو جسديًا ونفسيًا.

وقبل ذلك انشغلت منظمات دولية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة )لجنة شبه حكومية تضم في 

عضويتها ممثلين عن أهم المنظمات اليمنية األهلية )اتحاد نساء اليمن( وخبيرات وخبراء في مجال 

المرأة وقضاياها(، وقد شارك بعض الباحثين في إعداد مشروع من خالل دراسة حول وثيقة زواج 

مت الدراسة إلى عدد من أعضاء البرلمان  مدني في اليمن بدعم من جامعة اليدن في هولندا. قدِّ

لعرضها على المجلس ومناقشتها بغرض تجديد وتطوير وثيقة الزواج واعتماد توقيع للزوجة ذاتها بداًل 

من ولي أمرها، ووضع نصوص تدعم حقوق المرأة، لكّن المشروع لم يحظ بموافقة اللجنة المختصة 

بالبرلمان وتم رفضه. وتهيمن القوى التقليدي، بشقيها القبلي واألصولي، على مقاعد المجلس النيابي 

منذ سنة ٢٠٠6 وحتى اليوم.

وتستهدف جميع محاوالت المنظمات الدولية أو اللجنة الوطنية للمرأة والمنظمات األهلية والخبراء 

من األكاديميين بمختلف الجامعات اليمنية تحرير الفتاة/المرأة من الزواج المبكر وتعديل منظومة 

القوانين التي ال تزال تتضمن نصوصها تميزًا مع الرجل، إضافة إلى االهتمام بالعنف ضد المرأة ومحاولة 

التوعية بمخاطره، وتدريب الكثير من النساء والمنظمات االهلية حول هذا الموضوع ليتمكنوا مًعا 

من العمل في أوساط المجتمع المحلي. في هذا السياق، ظهرت مجموعات تطوعية من األكاديميين 

الحكومة  ومطالبة  المرأة،  بحقوق  للتوعية  عمل  وورش  ندوات  إقامة  مجال  في  للعمل  والسيدات 

بتعديل القوانين لصالح المرأة. وكان لهذه المجموعات دوًرا تدريبيًا وتوعوي في دعم النساء اللواتي 

شاركن في مؤتمر الحوار الوطني وتعزيز قدراتهن المعرفية حول قضايا الحوار السياسي.

خلقت األزمة الراهنة في اليمن أشكااًل جديدة من التفاعل والعالقات اإلنسانية بظهور المجموعات 

التطّوعية والجمعيات الخيرية التي أنشئت خالل سنوات الحرب، وظهر للمرأة دور كبير في أنشطتها 

بشكل عام. ورغم مآسي الحرب المتعّددة فإّن هذه الجماعات شكلت وعيًا إنسانيًا ومدنيًا متطّوًرا 

داخل السياق المجتمعي التقليدي.

ظهرت األدوار التوعوية تجاه مناهضة الزواج المبكر في السبعينيات من القرن الماضي وكان للحكومات 

في الشمال والجنوب أدواًرا محدودة لكنها جميًعا لم تنجح وفًقا لقوة التقاليد االجتماعية وضعف 

األنشطة المدنية التي تطالب بالتغيير. ومع عدم استجابة الحكومات الراهنة لهذه المطالب، ظلت 

النساء، وخلق مجموعات  التوعية، وتدريب  تنشط في مجال  والدولية  المحلية  األهلية  المنظمات 

نشطة من القيادات النسوية في أكثر من محافظة.

ويمكن القول إنَّ أغلب الجمعيات تقدم تدخالت غير مباشرة تستهدف أفراد المجتمع لرفع الوعي 

بأضرار الزواج المبكر من خالل إقامة الندوات والمحاضرات ودورات التدريب، إضافة إلى مناصرة 

الفئات المختلفة، وخاصة قادة الرأي وصناع القرار، من أجل الضغط على الحكومة إلقرار قانون يضع 

حًدا لسن الزواج وفًقا لتعريف االتفاقية الدولية بحقوق األطفال. ونقصد هنا وضع سن ١8 كحد أدنى 

لزواج الفتاة. 
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وظهرت أنشطة استهدفت الفتيات المتضّررات من الزواج المبكر وأسرهن. فقد سجلت حاالت كثيرة 
من الفتيات الصغيرات اللواتي هربن من بيوت أزواجهن فتلقفتهن الجمعيات والمنظمات، وقدمت 
لهن الدعم القانوني للمطالبة بالطالق في المحاكم. وتلعب المنظمات دوًرا ال بأس به، وبالتحديد 
اتحاد نساء اليمن في مجال رعاية النساء المعنفات ودراسة حاالتهن وتقديم الدعم والعناية الالزمة. 
وتضم أنشطة المنظمات األهلية )الجمعية اليمنية للصحة النفسية، اتحاد نساء اليمن..(، وإن كانت 
وتقديم  واالجتماعي،  النفسي  والتوجيه  واالستشارات  واالجتماعي  النفسي  الدعم  تقديم  محدودة، 
الدعم القانوني من استشارات للفتاة وأسرتها، وتقديم رعاية صحية تدخل في مجال الصحة اإلنجابية. 

التحيّز  بقضايا  والخارجي  المحلي  االهتمام  من  مزيًدا  الدولية  الحكومية  غير  المنظمات  وأظهرت 
االجتماعي الذي يمارس ضد النساء باسم التقاليد والعادات أو الدين، والمطالبة بتمثل االتفاقية الدولية 
لمنع أشكال التمييز ضد المرأة في قوانين محلية. وأخيرًا، أظهرت الحرب األخيرة المشكالت االجتماعية 
الكثيرة التي أثرت سلبًا على العديد من األَسر والنساء والفتيات بل وعلى عامة األطفال خاصة، وأظهرت 
األزمة تزايًدا في عدد األطفال المتسّربين من التعليم والذين يلتحقون بممارسة أعمال تفوق قدراتهم 

الجسمانية وخبراتهم ناهيك عن تزايد عدد أطفال الشوارع في مختلف المدن والمراكز الحضرية. 

6.2 الموقف الحكومي واللجنة الوطنية للمرأة من الزواج المبكر 

رغم كل الجهود األهلية المبذولة منذ عدة سنوات، فإنها لم تحظ بدعم حكومي من أجل تعديل 
القوانين وتصحيحها لتخلو من النصوص التمييزية ضد المرأة، واعتماد سن آمن للزواج، وحماية الفتاة 
من الزواج المبكر وحرمانها من التعليم. إال أنَّ الجهود تعبّر عن وعي مدني وعن حضور جمعوي 
فاعل في الساحة المحلية بدعم محدود من بعض المنظمات الدولية. وتتطلب هذه الجهود التزام 
الدولة والحكومة وتتطلب نهًجا حكوميًا واضًحا تجاه مدنية الدولة وانحيازها للشعب وللمرأة من 
أجل تعليمها وتدريبها لتكون مشاركة وفعالة في مختلف برامج التنمية. ولن يتأتى ذلك دون رفع 
سن الزواج وضرورة إكمال الفتاة لتعليمها العام بل والجامعي فضاًل عن التزام الحكومة بحماية األسرة 
وتقديم الدعم المالي والقانوني وإنشاء مراكز دعم وحماية للنساء المعّنفات واللواتي يتعرض لإلساءة 

من أزواجهن أو من التحرّشات في الشارع ومكان العمل.

وُشكِّلت مجموعة عمل أهلية وحكومية )فريق وطني برئاسة اللجنة الوطنية للمرأة( لمراجعة عدد 
الخاصة  االتفاقيات  التي صادقت عليها مثل  الدولية  باالتفاقيات  اليمن  التزام  القوانين وتفعيل  من 
بالطفل ومنع التمييز ضد المرأة. وحتى العام ٢٠٠5، تواصلت جهود تقودها اللجنة الوطنية للمرأة 
بدعم من البنك الدولي قامت بمراجعة عشرات النصوص القانونية والتدقيق في مدى تالؤمها مع 
اإلصالحات  تصّور ألهم  تقديم  عن  وأسفرت  والمرأة،  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  الدولية  االتفاقيات 
القانونية التي يجب إجراؤها لتكريس حقوق المرأة كإنسان وكمواطنة. ومع موافقة الحكومة على 
تعديل بعض القوانين لصالح المرأة فإنَّ الغالبية ال تزال تتضمن تمييزًا واضًحا وال تزال الرؤية العامة 
للمرأة تقلل من مكانتها ودورها في المجتمع، ما يتطلب خطابًا سياسيًا جديًدا يغير من صورة المرأة 

في االعالم، والكتاب المدرسي، والوسط المجتمعي بشكل عام. 

دستور  حتى  وتضمن  للمرأة  داعمة  قوانين  وجود  من  الرغم  على  إنّه،  القول  يمكن  آخر،  بمعنى 
الدولة نصوص إيجابية، فإن فجوة تفصل بين النص القانوني والواقع المعاش وفًقا للتقاليد والموروث 

الشعبي. وتوجد أحزاب وجماعات سياسية تنشر الثقافة السلفية التي تقلل من تعليم الفتاة وتجيز 
صنعاء  العاصمة  في  نسائية ضخمة  مظاهرة  سيّرت  أنَّها  درجة  إلى  عليه  وتصّر  بل  المبكر  الزواج 
المتظاهرات فيها من تلميذات المدارس، تطالب بعدم المس بقانون األحوال  البرلمان غالبية  نحو 
الشخصية واعتماد الزواج المبكر كتعبير عن تطبيق للشريعة. ولكن ال تزال المنظمات األهلية ومعها 
منظمات دولية وخبراء من الجامعات يقّدمون دراسات وينظمون ورش عمل وندوات ترفع الوعي 
بأهمية تعليم الفتاة، ومخاطر الزواج المبكر، والتوعية بمخاطر العنف والقوانين التمييزية ضد المرأة. 
ولعب اإلعالم الدولي، من خالل الفضائيات وشبكة اإلنترنت، دوًرا في تسليط الضوء على بعض من 
هذه الممارسات، ومنها ما تناولته الفضائيات في قضية الفتاة نجود التي أجبرت على الزواج وهي 
في التاسعة من رجل يكبرها سًنا كما أظهرت تلك الفضائيات اهتماًما بأطفال الشوارع، وكان اتجاه 

الحكومة نحو تكليف باحثين متّخصصين لدراسة هذه الظاهرة.

وبالتالي، فإنَّه دون دولة مدنية وانحياز منها لمصالح الفتاة واألطفال ودعم األسرة ضمن استراتيجية 
شاملة للتنمية والنهوض باليمن، ستستمر كل المشكالت االجتماعية في الحضور وتزداد آثارها في 
عموم المجتمع. ويتطلب واقع الدولة والمجتمع في اليمن الخروج نهائيًا من دائرة األزمات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، ولن يتم ذلك إال بوجود دولة مدنية عبر مؤسساتها وقوانينها وعبر إعالم 
وتلتحق  العام  التعليم  مراحل  تكمل  حتى  للفتاة  مؤسساته  تتسع  حديث  تعليمي  ونظام  متطّور 
بالجامعة. فمصلحة اليمن يجب أن تكون فوق مصلحة األحزاب، وفوق األعراف والتقاليد االجتماعية 

المناهضة للدولة وقوانينها. 

التحديث  ومشاريع  وقوانينها  الدولة  وبين  وتقاليدها  القبيلة  بين  االرتباط  لفك  الوقت  حان  وقد 
وانفتاًحا  تعليًما  أكثر  شعبًا  يتطلب  الذي  العولمة  عصر  في  الدولية  للمتغيّرات  استجابة  والتنمية، 
ومواكبًا للتغييرات االجتماعية والثقافية، وحضور الشاب والمرأة في مختلف مجاالت التعليم والعمل. 
وهذا هو التحدي األساسي لليمن في زمن العولمة ومتغيّراتها، فالعولمة تشكل فعاًل تغييريًا واسًعا 
يشمل مختلف مجاالت الحياة، وال يمكن للشاب اليمن والفتاة اليمنية أن يكونا بعيدين عن التفاعل 
معها  متفتحة ال مجال  وعائالت  لبناء مجتمع  تؤسس  مدنية وحداثية  متغيّرات  واكتساب  اإليجابي 
للتمييز ضد المرأة. وهنا تكمن المفارقة التي تعكس ثنائية الحضور للدولة والقبيلة، للقانون والعرف 

والتقاليد، للتوجه المدني ومعه الخطاب السلفي.

من المؤكد أنَّ اليمن اليوم ليست كما كانت في منتصف القرن الماضي. اليوم، اليمن لها حضور إقليمي 
ودولي وهذا الخارج الدولي له حضوره داخل اليمن بل ومع األزمة األخيرة، أصبح للخارج الدولي 
واإلقليمي الصوت األكثر حضوًرا وتقريرًا في السياسة واالقتصاد واإلغاثة ودعم المرأة. ومنذ عشرين 
المجتمع  مؤسسات  في  الجنسين حضوًرا  كال  من  للشباب  وكان  العولمة  مع  اليمن  تفاعلت  عاما، 
المدني المحلية أو الدولية التي تعمل في اليمن، وكان لها جميًعا استجابة إيجابية لمتغيّرات العولمة 
إذ وافقت الحكومات وصّدقت على عدد كبير من االتفاقيات الدولية، وانضمت اليمن إلى منظمة 
التجارة العالمية، وكانت المرأة حاضرة في المؤتمرات الدولية واإلقليمية الخاصة بتفعيل المشاركة 
السياسية للنساء. إال أنّه مع كل هذا الحراك والتفاعل والتداخل مع متغيّرات العولمة، التزال القوى 
الخطوات  الكثير من  إعاقة  التشريع، وفي  السياسي، وفي صناعة  القرار  تأثيرًا في  األكثر  التقليدية 

اإلصالحية تجاه المرأة وقضاياها المتعّددة.
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الخالصة
تعكس ظاهرة الزواج في تحليلها صورة بانورامية للمجتمع بكل سياقاته، اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا 
من  وفيها  والخارج،  الداخل  بمتغيّرات  وتتأثر  ومظاهرها  عواملها  تتداخل  ظاهرة  فهي  وسياسيًا. 
الموروث والتقاليد أكثر من المستحدث والمتغيّر. وتكمن أهمية التقرير في أنّه يقدم صورة كاشفة 
لطبيعة المجتمع في أنساقه الثقافية واالجتماعية األكثر تقليدية، واألنساق القانونية والسياسية األكثر 
حداثة. وبما أّن تناول سياق الزواج من حيث البنية االجتماعية المهمة يحظى دوًما باهتمام رسمي 
تتغلغل  أن  يرغب  ال  وتقاليده  بثقافته  المجتمع  ألنَّ  فيها  تدريجيًا  يظهر  الجديد  فإنَّ  ومجتمعي، 
ا ال مجال لتدخل الدولة في مجال  المتغيّرات الحداثية إلى عمق األسرة والمرأة باعتبارها فضاء خاصًّ
بل  اليمنية،  الدولة  في  كبير  اهتمام  مجال  السياق،  هذا  في  األسرة،  تمثل  لم  ولهذا  العام.  الفضاء 
إنَّ مشروع الحداثة لم يكن عنوانًا رئيسيًا للدولة اذ إنَّ المتغيّرات تحدث تدريجيًا وديناميكيًا على 

المستوى القاعدي، وليست ضمن مشروع متكامل على مستوى السياسات العامة.

تتعّدد في المجتمع اليمني مظاهر التقليد التي تنعكس في أساليب الزواج وطقوسه وأنماطه وفي 
منظومة القيَم التي ترتبط بالزواج واألسرة عموًما. وتلقي العديد من المتغيّرات آثارها على األسرة 
والمرأة، مثل قوانين األحوال الشخصية واالنتقال للمدن والحرب والنزاعات والهجرة، وكلها مجاالت 

أثرت كثيرًا في حياة األسرة والمرأة والزواج كظاهرة وعملية في آن واحد.

القانون  الزواج، بدًءا من تعريفه وتحديد  المجتمع من خالل  التقرير صورة شاملة لطبيعة  عكس 
له مع توضيح طبيعة السياقات المجتمعية التي تتم في إطارها عملية الزواج، مروًرا بالحديث عن 
وخارجها،  األسرة  داخل  عنف  من  له  تتعرض  وما  بالعمل  المرأة  وارتباط  وتعّددها،  الزواج  أشكال 
ومدى تأثير الحالة االقتصادية على الزواج نظرًا الرتفاع تكاليفه، وتأثير ذلك في تأخير نسبي لسن 
اليمن  في  األعم  الظاهرة  أنَّ  رغم  الزواج  تأخير سن  في  نسبيًا  للفتاة  التعليم  متغيّر  وأثّر  الزواج. 
لمشكالت  وتعرّضه  اإلنجاب،  وتعّدد  للزوجات  تعّدد  من  به  يرتبط  وما  المبكر  الزواج  شيوع  هي 
متعّددة ترتبط بظروف األسرة وأسلوب الرجل في تعامله مع المرأة. فالزواج ظاهرة والطالق ظاهرة 
أيًضا، وكالهما نتاج سياق مجتمعي تتداخل فيه أساليب المعيشة االقتصادية بالمجاالت االنفعالية 

للفاعلين )الرجل والمرأة (.

الدولية  وبالمتغيّرات  بل  العام  المجتمعي  بالسياق  وارتباطهما  المرأة واألسرة  واقع  يعكس  الزواج 
الطقوس  من  لكثير  وتقليًدا  االستهالك  وأنماط  السلع  خالل  من  اليمن  داخل  كثيرًا  تتغلغل  التي 
اليمنيين تشكل الهجرة  والممارسات، بعضها في مجال الزواج واألسرة خاصة وأنَّ نسبة كبيرة من 

مصدًرا لمعيشتها. 

وألنَّ المجتمع اليمني ال يزال تقليديًا وفي مرحلة تحّول، فإنَّ الزواج لم يصبح بعد بشكل كلي قراًرا 
فرديًا بل ال يزال في الغالب قراًرا أَسريًا تتحكم فيه مصالح القرابة بين العائالت، وإن ظهرت حاالت 
زواجية ذات قرار فردي خاصة في المدن. ولقد تغيّرت وثيقة عقد الزواج في اليمن عدة مرات وتغيّر 
قانون األحوال الشخصية أيًضا، ورغم هذه المتغيّرات القانونية والثقافية إال أنَّ الزواج ال يزال يرتبط 
بمرجعية تقليدية أكثر من القانون، وال يزال المجتمع اليمني يميل إلى تفضيل الزواج المبكر رغم 

ر سن الزواج وتعليم المرأة ظهرت فاعليتها في سوق العمل،  متغيّرات موضوعية كثيرة أثّرت في تأخُّ
اليمني في مساراته بين  التنشئة االجتماعية. ويتضح تأرجح المجتمع  وإدارة المنزل، وفي أساليب 
المرأة ومكانتها  الزواج وفي تحليل واقع األسرة وأدوار  أكثر في ظاهرة  التقليدية والحداثة بصورة 

االجتماعية.
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